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31. [(*)] (ఇబా్రహీమ్) ఇలా అన్నాడు: 

"ఓ దైవదూతలారా! మరి మీరు వచ్చిన 

కారణమేమిటి?"  

32. వారన్నారు: "వాస్త వానికి, మేము 

అపరాధులైన జాతి వారి వైపునకు 

పంపబడా్డము.  

33. "వారి మీద (కాల్ిబడిన) మటిి-

రాళ్ల ను కురిపంచటం కోస్ం! 10  

34. "నీ పాభువు తరఫు నుండి గురుు వేయ 

బడిన (రాళ్లల ); 11 మితిమీరి పావరిు ంచేవారి 

కొరకు!"  

35. అపుుడు మేము అందులో ఉనా 

విశ్వాసుల్ందరినీ బయటికి తీశ్వము. 12  

36. మేము అందు ఒక్క గృహం తపు! 13  

ఇతర ముస్ల ంల్ (అలాల హ్ కు విధేయుల్) 14  

గృహానిా చూడలేదు.  

 
10) చూడండి, 11:82. 

11) ముస్వామతున్: అంటే పాత్యేకించబడినవి. 

12) వివరాల్కు చూడండి, 11:77 మరియు 15:61. 

13) ఆ ఇల్లల  లూ'త్ ('అ.స్.) యొక్క ఇల్లల . అతని ఇదద రు కుమార్తు ల్ల మరియు కొంత 

మంది విశ్వాసుల్ల. అంతా క్ల్స్ దాదాపు 13 మంది మాతర మే ఉంటారు. లూ'త్ ('అ.స్.) 

భారే వారితో చేరక్, స్తే-తిరస్కకరుల్లో చేరిపోతుంది. 

14) ఒక్రు దైవపావక్ు  ('స్'అ.స్.)ను పాశ్నాస్కత రు: 'ఇస్ల ం అంటే ఏమిటి?' అతను ('స్'అ.స్.) 

అంటారు: '(i) లా ఇలాహ ఇల్ల లాల హ్్ (షహాదహ్్) స్కక్ష్ేం పలకడం, (ii) నమా'జ్ 
సా్కపంచడం, (iii) 'జకాత్ ఇవాడం, (iv) రమ'దాన్ నెల్లో ఉపవాస్కల్ల ఉండటం మరియు 

(v) 'హజ్జ్ ఆచరించడం.' అని అంటారు, తరువాత 'ఈమాన్ (విశ్వాసం) అంటే 

ఏమిటి?' అని పాశ్నాస్తత , అతను ('స్'అ.స్) అంటారు: '(1) అలాల హ్్ (సు.త.)ను 

విశ్ాస్ంచడం, (2) ఆయన దూత ('అ.స్.)ల్ను, (3) దివే గర ంథాల్ను (4) పావక్ు  ('అ.స్.) 

ల్ను, (5) పునరుతాాన దిన్ననిా, (6) ఖదాజ్ [మంచ్చ లేక్ చెడు ఏది స్ంభవించ్చన్న అలాల హ్్ 
(సు.త.) తరపునుండేనని] విశ్ాస్ంచడం.' అంటే హృదయపూరాక్ంగా ఈ విషయాల్ను 

నమమడమే ఈమాన్. అలాల హ్్ (సు.త.) ఆజఞ ల్ను, విధుల్ను పాటించడం ఇస్కల ం. దీని 

పాకారం పాతి మూ'మిన్, ముస్ల ం మరియు పాతి ముస్ల ం, మూ'మిన్. (ఫ'తహ జ అల్-ఖదీర్).   
ఇక్ ఎవరై్తత్య మూ'మిన్ మరియు ముస్ల ం పదాల్ మధ్ే వేతాేస్ం చూపుతారో, వారు 

అంటారు: 'ఖుర్ఆన్లో ఇక్కడ ఒకే రక్మైన జనుల్ కొరకు మూ'మిన్ మరియు ముస్ల ం 
శ్బ్రద ల్ల వాడబడా్డయి. కాని వీటిమధ్ే ఉనా వేతాేస్కనిాబటిి పాతి మూ'మిన్, ముస్ల ం 
అవుతాడు. కానీ పాతి ముస్ల ం, మూ'మిన్ అవటం అనివారేం కాదు.' ఇబ్నా-క్సీ'ర్, (చూ. 

జూన్నగఢి-పే. 478, మలిక్ ఫహద్ ఖుర్ఆన్ పాంటింగ్ కాంప్లల క్సజ, మదీనహ్ మునవారహ్్).  

َفَما   اَيَُّها   َخْطُبُكمْ قَاَل 
      الُْمرَْسلُْونَ 

ْ ْل س  رْ نَّاْ٘ اُ َقالُْوْ٘ا ا    يحض ر م ْْيَ  َناْ٘ ا ٰلي قَْوٍم ّمُّ

ْْيٍ  َجاَرًة م  ْن ط  َل َعَلْيه ْم ح   يحض   ل ُُنْس 

   ل لُْمْْس ف ْْيَ   ب  َك رَ ًة ع ْنَد َسوَّمَ مُّ 
م َن  ف ْيَها  ََكَن  َمْن  فَاَْخرَْجَنا 

 ممه الُْمْؤم ن ْْيَ 
َغْْيَ   ف ْيَها  وََجْدنَا  م  َن   ْيٍت بَ َفَما 

 ممه  ل م ْْيَ الُْمسْ 
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37. మరియు బ్రధాక్రమైన శ్నక్ష్కు 

భయపడేవారి కొరకు, మేము అక్కడ ఒక్ 
సూచన (ఆయత్)ను వదలిప్లటిాము. 15  

38. ఇక్ మూస్క (గాథ)లో కూడ (ఒక్ 
సూచన వుంది) మేము అతనిని ఫిర్'ఔన్ 
వదద కు స్ుషిమైన పామాణంతో పంపనపుడు;  

39. అతడు (ఫిర్'ఔన్, అధికార గరాంతో) 

తన బల్గాల్తో స్హా మరలిపోతూ ఇలా 

అన్నాడు: "ఇతడు మాంతిర కుడు లేదా 

పచ్చివాడు!"  

40. కావున మేము అతనిని మరియు 

అతని సైనికుల్ను పటి్టకొని, వారందరినీ 

స్ముదాంలో ముంచ్చవేశ్వము మరియు దానికి 
అతడే నిందితుడు.  

41. ఇక్ 'ఆద్ జాతివారిలో కూడ్డ (ఒక్ 
సూచన వుంది): మేము వారిపై్ల విన్నశ్క్రమైన 

గాలిని పంపనపుుడు! 16  

42. అది దేనిపై్లనయిత్య వీచ్చందో, దానిని 

కీ్షణంపజేయకుండ్డ వదల్లేదు. 17  

43. మరియు స్'మూద్ జాతివారి గాధ్లో 

కూడ్డ (ఒక్ సూచన ఉంది). వారితో: "కొంత 

కాల్ం మీరు సుఖ-స్ంతోషాల్ను అనుభ 

వించండి." అని అన్నాము. 18  

44. అపుుడు వారు తమ పాభువు ఆజఞ ను 

ఉపేకీించారు. కావున వారు చూసూత  ఉండగానే 

ఒక్ ప్లదద  పడుగు వారిమీద విరుచుకు 

పడింది.19  

 
15) ఆ సూచన (గురుు ), అంటే మృత స్ముదాం. 

16) చూడండి, 7:65. 

17) ఆ గాలి ఎనిమిది రోజుల్ల ఏడు రాతుర ల్ల వీచ్చంది. చూడండి, 69:7. 

18) వారి కోరిక్ పాకారం వారికి ఒక్ ఆడ ఒంటె అలాల హ్్ (సు.త.) తరఫు నుండి, ఒక్ అదుుత 

సూచనగా పంపబడిత్య, వారు దానిని చంపారు. అపుుడు వారితో: 'ఇక్ మీరు మూడు 

రోజుల్ల సుఖస్ంతోషాల్ను అనుభవించండి.' అని అనబడింది.  

19) 'స్క'ఇఖతున్: అంటే ఒక్ ప్లదద ధ్ాని, గర్న లేక్ పడుగు నుండి వచేి ధ్ానిలాంటిది. ఈ 

ధ్ాని ఆకాశ్ంలో నుండి వచ్చింది. భూమిలో భూక్ంపం కూడ్డ వచ్చింది. చూ. 7:73-79.  

ي  ا  ْ٘ ف ْيَها ََيَافُْوَن َوتََرْكَنا  ل  َّلَّ ْيَن  يًَة 
َْم     ىجت الَْعَذاَب اْْلَِل 

 ْ اَرْ ُموْسيْ٘   َوف  ا ْذ  ا ٰلي ف رَْعْوَن   َسلْنيُه 
ب ْْيٍ  ٍن مُّ طي

   ب ُسلْ
اَْو  ٌر  ح  سي َوقَاَل  ب ُرْكن ٖه   

َفَتَوّٰلي
    َّمُْنْوٌن 

ي  يهُ ُنْوَدهٗ َفنَ  وَجُ هُ فَاََخْذن  اِْلَم   ف    مْ َبْذن
 ىجت ٌم وَُهَو ُمل يْ 

 
الر  يْ  ْيه ُم 

َعلَ اَرَْسلَْنا  ا ْذ  ََعٍد   ْ َح  َوف 
 ممه ق ْيَم الْعَ 

تَذَ  ا ْلَّ َما  َعلَْيه   اَتَْت  ٍء  ََشْ م ْن  ُر 
 ىجت  َجَعلَْتُه ََكلرَّم ْيم  

َتَمتَُّعْوا  لَُهْم  ق ْيَل  ا ْذ  َثُمْوَد   ْ َوف 
   ح ْْيٍ ّٰتي حَ 
عَ َفعَ  ْتُهُم فَاََخذَ   َرب  ه مْ ْمر   اَ   نْ َتْوا 

ع َقُة وَُهْم َيْنُظُرْوَن      الصي
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45. అపుుడు వారికి లేచ్చ నిల్బడే శ్కిు  

కూడ్డ లేక్ పోయింది మరియు వారు తమకు 

తాము స్హాయము చేసుకోలేక్ పోయారు.  

46. మరియు దీనికి ముందు నూ'హ్ జాతి 

వారిని కూడ్డ (న్నశ్నం చేశ్వము). 

నిశ్ియంగా, వారు కూడ్డ అవిధేయుల్ల.  

47. మరియు ఆకాశ్వనిా మేము (మా) 

చేతుల్తో నిరిమంచాము. మరియు 

నిశ్ియంగా మేమే దానిని విస్త రింపజేయగల్ 

వారము.  

48. మరియు భూమిని మేము పరుపుగా 

చేశ్వము, మేమే చక్కగా పరిచేవారము!  

49. మరియు మేము పాతి దానిని 

జంటల్లగా స్ృషి్ంచాము – మీరు 

గర హంచాల్ని. 20  

50. "కావున మీరు అలాల హ్్ వైపుకు 

పరుగెతత ండి. నిశ్ియంగా, నేను 

(ము'హమమద్) ఆయన తరఫు నుండి మీకు 

స్ుషింగా హెచిరిక్చేస్త వాడిని మాతర మే!  

51. "మరియు మీరు అలాల హ్్కు స్కటిగా 

ఇతర దైవానిా నిల్లపక్ండి! నిశ్ియంగా, 

నేను (ము'హమమద్), ఆయన తరఫు నుండి 

మీకు స్ుషింగా హెచిరిక్ చేస్తవాడిని 

మాతర మే!"  

52. ఇదే విధ్ంగా, వారికి పూరాం గడచ్చన 

వారి వదద కు ఏ పావక్ు  వచ్చిన్న వారు: "ఇతను 

మాంతిర కుడు లేదా పచ్చివాడు." అని 

అనకుండ్డ ఉండలేదు.  

 

20) అంటే పాతి దానిని జంటల్లగా స్ృషి్ంచాము. ఆడ-మగల్ల, చీక్టి-వల్లగుల్ల, సూరే-

చందాుల్ల, తీప-చేదుల్ల, రాతిర ంబవళ్లల , క్షడు-మేల్ల, జీవనమరణాల్ల, విశ్వాస్ంఅవిశ్వాస్ం, 

స్ారగ -నరకాల్ల, జిన్నాతుల్ల-మానవుల్ల,మొదలైనవి. వీటనిాంటినీ స్ృషి్ంచ్చన వాడు 

అలాల హ్్ (సు.త.). ఆయన (సు.త.)కు ఎవరూ భాగస్కాముల్ల లేరు. చూ. 36:36.  

َما  ْن ق يَ ُعْوا م  ا َفَما اْسَتَط  نُْوا ََك اٍم وَّ
   يحض ُمْنَتِص  يَْن 

َقْبُل  م  ْن  نُْوٍح  ََكنُْوا محش  َوقَْوَم  ا نَُّهْم 
ق ْْيَ   خجم  قَْوًما فيس 
بَ  َمآَء  ب اَيْىدٍ ْيني نَ َوالسَّ ا نَّ   َها   ا وَّ

ُعْوَن لَمُ    وْس 
 
  ْرَض َفَرْشنيَها َفن ْعَم الْميه ُدْوَن  َواْْلَ 

ََشْ    
ُك  خَ َوم ْن   َزوَْجْْي    لَْقَنا ٍء 

ُرْوَن لَ     َعلَُّكْم تََذكَّ
ا َٰل   ْوْ٘ا  م  ْنُه محش  اّللي  فَف رُّ لَُكْم   ْ ا ّن  
ب ْْيٌ  يٌْر مُّ  ممه  نَذ 

 
ي ا    اّللي  َع  ْوا مَ َوَْل ََتَْعلُ  ا يًها  ْ    محشرَ خَ ل ا ّن  
ب ْْيٌ   لَُكْم م  ْنهُ  يٌْر مُّ    نَذ 

 

م   اَّلَّ ْيَن  اَََت   ْ٘ َما ل َك  َقبْ َكذي ل ه ْم ْن 
رَُّسوْ م    اَْو   لٍ ْن  ٌر  َساح  قَالُْوا  ا ْلَّ 

 ىخس  َّمُْنْوٌن 
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53. ఏమీ? ఈ విషయానిా వారు ఒండొక్రికి 

తాక్షదు చేసుకున్నారా? అలా కాదు! అస్ల్ల 

వారు తల్బిరుసుతనంతో పావరిు ంచే జనం!  

54. కావున నీవు వారి నుండి మరలిపో, ఇక్ 
నీపై్ల ఎలాంటి నిందలేదు.  

55. మరియు వారిని ఉపదేశ్నసూత  వుండు, 

నిశ్ియంగా ఉపదేశ్ం విశ్వాసుల్కు 

పాయోజనక్రమవుతుంది.  

56. మరియు నేను జిన్నాతుల్ను 

మరియు మానవుల్ను స్ృషి్ంచ్చంది, కేవల్ం 
వారు ననుా ఆరాధించటానికే!  

57. నేను వారి నుండి ఎలాంటి జీవనోపాధిని 

కోరటం లేదు మరియు వారు న్నకు ఆహారం 
ప్లటిాల్ని కూడ్డ కోరటం లేదు.  

58. నిశ్ియంగా అలాల హ్్! ఆయన 

మాతర మే ఉపాధి పాదాత, మహా బల్వంతుడు, 

సైరేం గల్వాడు. 21  

59. నిశ్ియంగా, దురామరాగ నికి పాల్ుడిన 

వారి పాపాల్ (శ్నక్ష్) వారి (పూరా) స్హచరుల్ 

పాపాల్ (శ్నక్ష్) వంటిదే! కావున వారు, ననుా 

(శ్నక్ష్ కొరకు) తందరప్లటిే అవస్రం లేదు!   

60. కావున స్తే-తిరస్కకరుల్కు విన్నశ్ం 

గల్దు – వారికి వాగాద నం చేయబడిన – ఆ 

దినమున!  

*****

 

21) అర్-ర'జాాఖు (18): The All Provider, ఉపాధి పర దాత. The Sustainer, The 

supplier of the meansof subsistence స్రాపోషకుడు, జీవనోపాధిని పాస్కదించేవాడు. 

అల్-ఖవియ్యు (54): The All Strong, బలాఢ్యుడు, మహా బల్వంతుడు, బల్శ్వలి, 

The Owner of power. చూడండి, 11:66, 28:26, 42:19.  

అల్-మతీను (55): The steadfast, సై్థరువంతుడు. Hard, Firm, దృఢమైనవాడు, 

పటిషివంతుడు, నిల్క్డ, సా్కమం గల్వాడు, ఇక్కడ ఒకేచోట వచ్చింది. పై్లవి అలాల హ్్ 

(సు.త.) అతుేతత మ పేరుల .                  *** 

 ممه بَْل ُهْم قَْوٌم َطاُغْوَن  مجت  اَتََواَصْوا ب هٖ 
 

ْ٘   َفَتَولَّ َعْنُهمْ    يمن لُْوٍم   اَنَْت ب مَ َفَما
 
اَّل   وَّ  فَا نَّ  َتْنَفُع  َذك  ْر  ْكريي 

     الُْمْؤم ن ْْيَ 
اْل   َخلَْقُت  َواَوَما  ا ْلَّ   ْْل نَْس نَّ 

 َ   ْون  ْعُبدُ ِل 
 اُر يُْد  

ْ٘ َما  اُر يُْد م ْنُهْم م  ْن ر  ْزٍق وَّ
ْ٘ َما

   اَْن يُّْطع ُمْون  
َ ا نَّ   زَّ   اّللي الرَّ ذُ اُهَو  ة   ُق  الُْقوَّ و 

   الَْمت ْْيُ 
ظَ  ل َّلَّ ْيَن  م  ْثَل فَا نَّ  َذنُْوبًا  لَُمْوا 

 َ ي فَََل  ب ه ْم  اَْصحي لُْون  ْسَتْعج  َذنُْوب  
  

يَّْوم ه ُم ل  َّلَّ    فََويٌْل  م ْن  َكَفُرْوا  ْيَن 
 خجم اَّلَّ ْي يُوَْعُدْوَن 
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52. సూరహ్ అ'త్్-'తూర్ 

అ'త్-'తూరు: ఒక్ పరాతం పేరు. ఈ పదం మొదటి ఆయత్లో పేర్కకనబడింది. 

ఇందులో 49 ఆయాతుల్లన్నాయి. అది స్న్నయి దీాపక్ల్ుంలో ఉంది. ఆ పరాతం 
మీదనే మూస్క ('అ.స్.)పై్ల తౌరాత్ అవతరింపజేయబడింది. ఈ సూరహ్్ మధ్ే 
మకకహ కాల్ంలో అవతరింపజేయబడింది. ఈ స్మూహపు 7 (50-56) 

సూరాహ్్ల్లో ఇది 3 వది..  

అనంత కరుణామయ్యడు అపార 

కరుణాపర దాత అయిన అలాల హ్ పేరుతో 

1. 'తూర్ పరాతం స్కకీిగా! 1  

2. వాాయబడిన గర ంధ్ం స్కకీిగా!  

3. విపుబడిన చరమ పతర ం మీద. 2  

4. నితేం, దాసుల్తో నిండుగా ఉండే 

గృహం (బై్నత అల-మ’అమూర) స్కకీిగా! 3  

5. పై్లకెతత బడిన క్పుు (అంతరిక్ష్ం) స్కకీిగా! 4  

6. ఉప్ుంగే స్ముదాం స్కకీిగా! 5  

7. నిశ్ియంగా నీ పాభువు శ్నక్ష్ స్ంభవించ 

నునాది.  

 
1) ఈ 'తూర్ పరాతం మీదనే మూస్క ('అ.స్.) అలాల హ్్ (సు.త.)తో మాటాల డ్డరు. దీని 

మర్కక్ పేరు 'తూర్ స్న్నయి అని కూడ్డ ఉంది.  

2) రఖి్ఖన్: Parchment, అంటే రాతకు అనువయ్యేటట్టల  పదును చేస్న గొర్తర  తోల్ల, చరమ 

పతర ం, చరమ పతర  వాాత పాతి.  

3) బైతుల్-మ'అమూర్: 7వ ఆకాశ్ం మీద నునా ఆల్యం అక్కడ దైవదూతల్ల ('అ.స్.) 

అలాల హ్్ (సు.త.) ఆరాధ్న చేసూత  ఉంటారు. పాతి రోజూ అక్కడికి డెబై్ను వేల్ దైవదూతల్ల 

('అ.స్.) ఆరాధ్న కోస్ం వస్కత రు. అయిన్న వారికి పునరుతాాన దినం వరకూ ర్తండవ స్కరి 

దాని దరశనం చేస్త అవకాశ్ం దొరక్దు. మ'అమూర్ అంటే నిండి ఉనా పాదేశ్ం. కాబటిి 

కొందరు వాేఖ్యేతల్ల బై్నతుల్ మ'అమూర్ అంటే మక్కహ్ లోని క్’అబహ్ అని కూడ్డ 

అంటారు. ఎందుక్ంటే అది కూడ్డ ఎల్ల పుుడు అక్కడికి ఆరాధ్న కొరకు వచేి పాజల్తో 

నిండి ఉంట్టంది.  

4) చూడండి, 21:32.  

5) చూడండి, 81:6. 

ْيم   اّللي  ِمْسِب    الرَّْْحين  الرَّح 
ْور      يحض  َوالطُّ
   يحض ْسُطْورٍ َوك تيٍب مَّ 

نُْشْوٍر  ٍ مَّ ْ َرق   يحض ف 
اْْلَْيت  الَْمْعُمْور    يحض وَّ
ْقف  الَْمْرُف    يحضْوع  َوالسَّ

 يحض  ْسُجْور  ْحر  الْمَ َواْْلَ 
    يحض لََواق ٌع  َرب  َك ا نَّ َعَذاَب 
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8. దానిని ఆదుకునే వాడు ఎవాడూ లేడు.  

9. ఆకాశ్వల్ల భయంక్రంగా క్ంపంచే రోజు!  

10. మరియు పరాతాల్ల దారుణంగా 

చలించ్చనపుుడు!  

11. అపుుడు ఆ రోజు, అస్తేవాదుల్కు 

విన్నశ్ం ఉంది.  

12. వారు తమ అపస్వేమైన విషయాల్లో  

ఎగురుతూ దుముకుతూ ఉండేవారు!  

13. వారు నరకాగ్నాలోకి నెటి్టతూ 

తోర యబడే రోజు; 

14. (వారితో ఇలా అనబడుతుంది): 

"మీరు అస్తేమని నిరాక్రిసూత  ఉండిన 

నరకాగ్నా ఇదే!  

15. "ఏమీ? ఇది మంతర జాల్మా? లేక్ 

దీనిని మీరు చూడలేక్ పోతున్నారా?  

16. "దీనికి (నరకానికి) ఆహుతి అవండి. 

మీరు స్హనం వహంచ్చన్న, స్హనం వహంచక్ 

పోయిన్న, అంతా మీకు స్మానమే! 

నిశ్ియంగా, మీ క్రమల్కు తగ్నన పాతిఫల్మే 

మీకు ఇవాబడుతునాది."  

17. నిశ్ియంగా, దైవభీతి గల్వారు స్ారగ  

వన్నల్, సుఖసౌఖ్యేల్లో ఉంటారు.  

18. వారి పాభువు వారికి పాస్కదించ్చన వాటిని 

హాయిగా అనుభవిసూత  ఉంటారు. మరియు 

వారి పాభువు వారిని భగభగ మండే నరకాగ్నా 

శ్నక్ష్ నుండి కాపాడ్డడు.  

19. (వారితో ఇలా అనబడుతుంది): 

"మీరు చేసూత  వుండిన క్రమల్కు ఫలితంగా 

హాయిగా తినండి తార గండి!"  

ا ََلٗ م ْن َداف ٍع   يحض مَّ
َمآُء َمْوًرا       يَّْوَم َتُمْوُر السَّ

 َ ت بَ وَّ ْْيُ اْل   ىجت ا اُل َسْْيً س 
ب ْْيَ   فََويٌْل يَّْوَمئ ذٍ   لُْمَكذ  
   يحض ل 

ْ َخْوٍض يَّ   يمل َن لَْعُبوْ اَّلَّ ْيَن ُهْم ف 

ْوَن ا ٰلي يَْوَم يُدَ   ىجت  نَار  َجَهنََّم َدَعا  عُّ

ب َها   ُكْنُتْم   ْ ّٰت 
الَّ انلَّاُر  ه   هيذ 

بُْوَن      تَُكذ  
ْ٘ اَ  ْحٌر هيَذا وْ نُْتْم َْل تُ ْم اَ اَفَس  ُ   نَ ْبِص 

  
ْوْ٘  ُ فَاْصِب  ْوامجت  ا ْصلَوَْها  ُ تَْصِب  َْل  اَْو  ا 
َعلَْيُكمْ  َُتْ محش  َسَوآٌء  َما َزوْ ا نََّما  َن 

    َملُْوَن ْنُتْم َتعْ كُ 
نَع ْيٍم  ْ َجنيٍت وَّ  يحض ا نَّ الُْمتَّق ْْيَ ف 

يتيىُهْم   ا  ْ٘ ب َما َوَوقيىُهْم   مجتَربُُّهمْ فيك ه ْْيَ 
ْيم  َعَذاَب الَْ  ُهمْ َربُّ     ح 
 
َهن  ُكُ  بُْوا  َواْْشَ ُكنُْتْم ـ ً ْيٓ ْوا  ب َما  اۣ 

 يحض  َتْعَملُْوَن 
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20. వారు వరుస్గా వేయబడిన ఆస్న్నల్ 

మీద, దిండల కు ఆనుకొని కూర్కిని ఉంటారు. 

మరియు మేము అందమైన ప్లదద ప్లదద  క్నుాల్ల 

గల్ సుందరీ మణుల్తో 6  వారి వివాహం 

చేయిస్కత ము.  

21. మరియు ఎవరై్తత్య విశ్ాసిసా్రో 

మరియు వారి సంతానం వారు, విశ్వాస్ంలో 

వారిని అనుసరిసా్రో! అలాంటివారిని, వారి 

సంతానంతో (సారగ ంలో) కలుపుతాము. 7  

మరియు వారి క్రమల్లో వారికి ఏ మాతర ం 

నషిం క్లిగ్నంచము. పాతీ వేకిు  తాను 

స్ంపాదించ్చన దానికి తాక్టి్టగా ఉంటాడు. 8  

22. మరియు మేము వారికి వారు కోరే 

ఫలాలను మరియు మాంస్న్ని పుషకల్ంగా 

పాస్కదిస్కత ము.  

23. అందులో (ఆ స్ారగ ంలో) వారు 

ఒక్రికొక్రు (మధు) పాతర  అందించుకుంటూ 

ఉంటారు; దానిా (తార గటం) వల్ల  వారు 

వేరాపు మాటల్ల మాటాల డరు మరియు 

పాపాల్ల చేయరు. 9 (1/8)  

24. * మరియు దాచబడిన ముతాేల్ 

వంటి బ్రల్లరు, 10 వారి స్తవకొరకు వారి 

చుటి్ట పాక్కల్లో తిరుగుతూ ఉంటారు.  

 
6) 'హూరున్: కొరకు చూడండి, 56:22, 55:56, 44:54, 38:52, 37:48. 

7) దైవపావక్ు  ('స్'అ.స్.) పావచనం: 'మానవుడు మరణస్తత  అతని క్రమల్ల ఆగ్నపోతాయి. 

మూడు విషయాల్ పుణే ఫలితం మరణంచ్చన తరువాత కూడ్డ దొరుకుతూ ఉంట్టంది. 

(i) 'స్దఖహ్్ జారియహ్్, (ii) అతడు వదలిన జాఞ నం – దేనితోనైెత్య ఇతరుల్ల లాభం 

ప్ందుతూ ఉంటారో! (iii) స్దారు నులైన స్ంతానం – ఎవరై్తత్య అతని కొరకు పాారాిసూత  

ఉంటారో!' ('స్. ముస్ల ం).  

8) ఇట్టవంటి ఆయత్కు చూడండి, 74:38.  

9) చూడండి, 37:47 మరియు 56:19.  

10) చూడండి, 56:17-18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُسُ ْْيَ  ـ  ُمتَّك   مَّ لََعي  مجت  ْصُفْوفَةٍ ٍر 
ُْوٍر ع ْْيٍ َوَزوَّْجني      ُهْم ِب 

 

ُذر  يَّتُُهْم  َواتََّبَعْتُهْم  َمُنْوا 
ي ا َواَّلَّ ْيَن 

اَْْلَْقَنا  ا ب ا ْيمَ  ْ٘ ُذر  يََّتهُ   ه مْ ب  ٍن  َوَما  ْم 
ءٍ نيُهْم م  ْن َعَمل ه  َلْ اَ  ُكُّ  محش  ْم م  ْن ََشْ

    ب َما َكَسَب رَه ْْيٌ ٍۣٔياْمر  

ي َواَ  ب فَ ْمَدْدن َْلٍْم ك  ا ُهْم  وَّ ا   َهٍة  م  مَّ
   يَْشَتُهْوَن 

زَُعْوَن ف ْيَها ََكًْسا ْلَّ لَْغٌو ف ْيَها  ا يَتَنَ 
   َوَْل تَاْث ْيٌم 

 
غ  ْوُف  َويَُط  َّ ٌن  ا لْمَ َعلَْيه ْم   ُهمْ ل

ْكُنْوٌن ََكَنَُّهْم لُْؤلٌُؤ     مَّ
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25. మరియు వారు ఒక్రి వైపునకు 

మర్కక్రు మరలి ఇలా పాశ్నాంచుకుంటారు.  

26. వారు ఇలా అంటారు: "వాస్త వానికి 

మనం ఇంతకు పూరాం మన కుట్టంబం వారి 

మధ్ే ఉనాపుుడు (అలాల హ్్ శ్నక్ష్కు) 

భయపడుతూ ఉండేవారము.  

27. "కావున నిశ్ియంగా, అలాల హ్్ మన 

మీద క్నిక్రం చూపాడు మరియు మమమలిా 

దహంచే గాల్లల్ శ్నక్ష్ నుండి కాపాడ్డడు. 11  

28. "నిశ్ియంగా, మనం ఇంతకు పూరాం 

ఆయననే పాారాిసూత  ఉండేవారము. 

నిశ్ియంగా, ఆయన మహోపకారి, 12  అపార 

క్రుణాపాదాత!"  

29. కావున (ఓపావకాు !) నీవు హతోపదేశ్ం 

చేసూత  వుండు. నీ పాభువు అనుగర హం వల్ల  

నీవు జ్యేతిష్యేడవు కావు మరియు పచ్చి 

వాడవూ కావు.   

30. లేదా? వారు: "ఇతను ఒక్ క్వి ఇతని 

విన్నశ్ కాల్ం కోస్ం మేము ఎదురు 

చూసుత న్నాము." అని అంట్టన్నారా? 13  

31. వారితో ఇలా అను: "మీరు ఎదురు 

చూసూత  ఉండండి, నిశ్ియంగా, నేను కూడ్డ 

మీతో పాట్ట ఎదురుచూసూత  ఉంటాను!"  

32. ఏమీ? వారి బుదుు ల్ల వారికి ఇవే 

ఆజాఞ పసుత న్నాయా? లేక్ వారు తల్బిరుసు 

తనం గల్ జనులా? 14  

 

11) స్మూమున్: అతి వేడిగల్ దహంచేగాలి. నరక్పుపేరల లో ఇదికూడ్డ ఒక్టి.  

12) అల్-బరుు  (79): The All Benign, కృపాళువు. The Truely Benign to His 

servants, Gentle, kind, The Most Subtle, మహోపకారి, క్నిక్రుడు, స్కధువైన 

వాడు, దయామయుడు. ఇది అలాల హ్్ (సు.త.) అతుేతత మ పేరల లో ఒక్టి.  

13) రై్తబున్: అంటే అక్స్కమతుత గా జరిగే స్ంఘటన. మనూనున్: ఇది మరణపు పేరల లో 

ఒక్టి. అంటే కాల్క్ర మంలో స్ంభవించే ఉపదావం లేక్ దురఘ టన.  

14) చూడండి, 96:6-7.  

َبْعٍض  لََعي  َبْعُضُهْم  َواَقَْبَل 
ُ يَّتَسَ       ْوَن آَءل
قَ   قَالُْوْ٘ا ُكنَّا  اَْهل َنا  ا نَّا   ْ٘ ْ ف  ْبُل 

   ُمْشف ق ْْيَ 
ُ َفَمنَّ   َعَذاَب    اّللي َوَوقيىَنا  َعلَْيَنا 

ُمْوم       السَّ
كُ ا نَّ  َقبْ ا  م ْن  نَدْ نَّا    ُهوَ ا نَّٗه    محشُه وْ عُ ُل 

ْيُم  الَِْبُّ   خجم الرَّح 

ب ن ْعمَ  اَنَْت   ْ٘ َفَما  ْر 
  َك َرب     ت  فََذك 
 ىجت ْوٍن َْل َّمْنُ اه ٍن وَّ ب كَ 
 

يَ  ب ٖه اَْم  بَُّص  نَََّتَ َشاع ٌر  ُقْولُْوَن 
   َريَْب الَْمُنْون  

م  نَ  َمَعُكْم   ْ فَا ّن   تََربَُّصْوا   قُْل 
ْْيَ الْمُ  ب  ص   ىجت  ََتَ
ْ   مْ اَ  اَْم ُهْم    ب هيَذاْ٘   ُمُهمْ ُمرُُهْم اَْحََل تَا

 ممه قَْوٌم َطاُغْوَن 
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33. ఏమీ? వారు: "ఇతనే, దీనిని (ఈ 

స్ందేశ్వనిా) క్లిుంచుకున్నాడు." అని 

అంట్టన్నారా? అలా కాదు, వారు అస్ల్ల 

విశ్ాస్ంచదల్లచుకోలేదు!  

34. వారు స్తేవంతులే అయిత్య దీని వంటి 

ఒక్ వచన్ననిా (రచ్చంచ్చ) తెమమను. 15   

35. వారు ఏ (స్ృషి్క్రు ) లేకుండ్డనే 

స్ృషి్ంపబడా్డరా? లేక్ వారే స్ృషి్క్రు లా?  

36. లేక్ వారు ఆకాశ్వల్ను మరియు 

భూమిని స్ృషి్ంచారా? అలా కాదు, అస్ల్ల 

వారికి విశ్వాస్ం లేదు. 

37. వారి దగగ ర నీ పాభువు కోశ్వగారాల్ల 

ఏవైన్న ఉన్నాయా? లేక్ వారు వాటికి 

అధికారులా?  

38. వారి దగగ ర నిచెిన ఏదైన్న ఉందా? 

దానితో పై్లకెకిక వారు (దైవదూతల్ మాటల్ల) 

వినటానికి? అలా అయిత్య! వారిలో ఎవడైెత్య 

విన్నాడో, అతనిని స్ుషిమైన నిదరశన్ననిా 

తెమమను.  

39. ఆయన (అలాల హ్్)కు కూతుళ్లల  

మరియు మీకేమో కుమారులా? 16  

40. (ఓ ము'హమమద్!) నీవు వారితో 

ఏమైన్న పాతిఫల్ం అడుగుతున్నావా? వారు 

రుణభారంతో అణగ్నపోవటానికి?  

41. లేక్ వారి దగగ ర అగోచర జాఞ నముందా? 

వారు దానిని వాాస్ప్లటిారా? 17  

42. లేక్ వారేదైన్న కుటర  పనాదల్చారా? 

కాని ఎవరై్తత్య స్తాేనిా తిరస్కరిస్కత రో, వారే 

కుటర కు గురి అవుతారు. 18  

 

15) చూడండి, 17:88. 

16) చూడండి, 16:57-59. 

17) చూడండి, 68:47. 

18) చూడండి, 35:43. 

َيُقْولُوْ  َتقَ اَْم  ََلٗ َن  يُْؤم ُنْوَن بَْل ْلَّ    مجتوَّ
 ممه  

ََكنُْوا فَ  ا ْن  م  ْثل ٖهْ٘  يٍْث  َد  ِب  لَْياْتُْوا 
ق ْْيَ  د    ىجت صي

ٍء   ََشْ َغْْي   م ْن  ُخل ُقْوا  هُ اَ اَْم  ُم  ْم 
 ىجت ْوَن اْْليل قُ 

وَ ْم خَ اَ  ميويت   السَّ بَْل مجت  اْْلَْرَض لَُقوا 
 ىجت ْلَّ يُْوق ُنْوَن 

خَ  ع ْنَدُهْم  ُهمُ   َرب  َك   َزآئ نُ اَْم    اَْم 
ُرْوَن  ْيط  َ  ىجت الُْمص 

َّْسَتم ُعْوَن ف ْيه   فَلَْياْت   مجت  اَْم لَُهْم ُسلٌَّم ي
ب ْْيٍ  ٍن مُّ طي

 ىجت ُمْسَتم ُعُهْم ب ُسلْ
 
 ىجت  ُنْوَن اْْلَ  مُ ُت َولَكُ ََلُ اْْلَني  اَمْ 

تَسْ  ْغَرٍم  اَْم  مَّ م  ْن  َفُهْم  اَْجًرا  ـ َلُُهْم 
ْثَقلُْوَن   ىجت  مُّ

َن ُب َفُهْم يَْكُتُبوْ ُم الَْغيْ ع ْنَدهُ   اَمْ 
 ىجت 

فَاَّلَّ ْيَن َكَفُرْوا  محش  اَْم يُر يُْدْوَن َكْيًدا
 ىجت ُهُم الَْمك ْيُدْوَن 
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43. లేక్ వారికి అలాల హ్్ కాకుండ్డ మర్కక్ 

ఆరాధ్ే దేవుడు ఉన్నాడ్డ? వారు క్లిుంచే 

భాగస్కాముల్కు అలాల హ్్ అతీతుడు.  

44. ఒక్వేళ్ వారు ఆకాశ్పు ఒక్ తునక్ను 

రాలి పడటం చూస్న్న: "ఇవి దటిమైన 

మేఘాల్ల!" అని, అనే వారు.  

45. కావున వారు తమ (తీరుు) దిన్ననిా 

దరిశంచే వరకు వారిని వదిలిప్లటి్ట. అపుుడు 

వారు భీతితో మూరఛపోయి పడిపోతారు.  

46. ఆ దినమున వారి కుటర  వారికి పనికి 
రాకుండ్డ పోతుంది. మరియు వారికి ఎలాంటి 

స్హాయం చేయబడదు.  

47. మరియు నిశ్ియంగా దురామరాగ నికి 

పాల్ు డిన వారికి, ఇదే గాక్ మర్కక్ శ్నక్ష్ కూడ్డ 

ఉంది,19  కాని వారిలో చాలామందికి అది 

తెలియదు.  

48. కావున (ఓ ము'హమమద్!) నీవు, నీ 

పాభువు ఆజఞ  వచేివరకు స్హనం వహంచు. 

నిశ్ియంగా, నీవు మా దృషి్లో ఉన్నావు. 

మరియు నీవు నిదా నుండి లేచ్చనపుడు నీ 

పాభువు పవితర తను కొనియాడు, ఆయన 

స్తత తర ం చెయిే.  

49. మరియు రాతిర వేళ్లో కూడ్డ ఆయన 

పవితర తను కొనియాడు.20  మరియు 

నక్ష్తార ల్ల వనుతిరిగే వేళ్ కూడ్డ! 21  

***** 

 
19) ఇట్టవంటి ఆయత్కైె చూడండి, 32:21. 

20) అంటే తహజ్ుద్ నమా'జ్. దైవపావక్ు  ('స్'అ.స్.) ఎల్ల పుుడూ తహజ్ుద్ నమా'జ్ 
చేస్తవారు. 

21) అంటే ఫజాజ్ నమా'జ్ వేళ్ చేస్త సునాత్ల్ల. దైవపావక్ు  ('స్'అ.స్.) పావచనం: 'ఫజాజ్ 
యొక్క ర్తండు సునాతుల్ల ఈ లోక్ం మరియు దానిలో ఉనా వాటనిాటి క్ంటే గొపువి.' 

('స్'హీ'హ్్ బు'ఖ్యరీ, 'స్'హీ'హ్్ ముస్ల ం).  *** 

 ٌ ا َلي لَُهْم  نَ محش  اّللي     َغْْيُ اَْم    ّللي  ا  ُسْبحي
ا يُْْش ُكْوَن      َعمَّ

َمآء   السَّ م  َن  ك ْسًفا  يََّرْوا  َوا ْن 
ُ َساق ًطا يَّ  ْركُ ْوا َسحَ ُقْول   ْوٌم  اٌب مَّ
اَّلَّ ْي  فََذرُْهْم   يَْوَمُهُم  يُقْوا  يُل َحّٰتي 

  يحض ف ْيه  يُْصَعُقْوَن 
ْ َعْنُهْم َكْيُدهُ  ْيـ ًا ْم شَ يَْوَم َْل ُيْغِن 

َْل   ىجت َن وْ َِصُ نْ ُهْم يُ  وَّ
ل َّلَّ   ُدْوَن َوا نَّ  َعَذابًا  َظلَُمْوا  ْيَن 

اَْكَثَ  نَّ  يك  َول َْل ذيل َك   ُهْم 
   ُمْوَن َيْعلَ 

ُْكم    ْل   ْ فَا نََّك    ب  َك رَ َواْصِب 
َْمد     ب اَْعُين َنا  ِب  ح ْْيَ   َرب  َك وََسب  ْح 
 يحض َتُقْوُم 

ْل  فَسَ 
  م  وْ انلُّجُ    َوا ْدبَارَ ْحهُ ب   َوم َن اِلَّ
خجم  
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 53. సూరహ్ అన్-నజ్్మ్్ 

అన్-నజ్మ: నక్షతర ం. మొదటి ఆయత్లోనే ఈ పదం ఉంది. ఇందులో 62 

ఆయాతుల్లన్నాయి. మొదటి మకకహ కాల్పు సూరహ్్, బహుశ్వ సూరహ్్ అల్-
ఇ'ఖ్యల 'స్ (112) తరువాత అవతరింపజేయబడింది. ఇందులో అలాల హ్్ (సు.త.) 

ఏక్తాపు పాాముఖేత వివరించబడింది. ఇది దైవపావక్ు  ('స్'అ.స్.) స్తే-
తిరస్కకరుల్ ముందు చదివిన మొదటి సూరహ్్. దీని పఠనం ముగ్నంచ్చన తరువాత 

అతను ('స్'అ.స్.) స్జాద  చేశ్వరు. అతని ('స్'అ.స్.)తో బ్రట్ట అందరూ స్జాద  

చేశ్వరు. ఒక్క ఉమయే బిన్-'ఖల్ఫ్ తపు. అతడు తన చేతిలోకి మటిి తీసుకొని 

దానిపై్ల స్జాద  చేశ్వడు. అతడు స్తే-తిరస్కకరిగానే మరణంచాడు. ('స్. బు'ఖ్యరీ). 

కొందరు ఇతడు 'ఉతాా బిన్ రబీ'అ, అంటారు. (ఇబ్నా-క్సీ'ర్). ఈ స్మూహపు 7 

(50-56) సూరాహ్్ల్లో ఇది 4వది.   

'జైద్ బిన్-స్క'బిత్ (ర'ది.'అ.) క్థనం: 'నేను దైవపావక్ు  ('స్'అ.స్.) ముందు ఈ 

సూరహ్్ చదివాను. అతను ('స్'అ.స్.) అపుుడు స్జాద  చేయలేదు,' ('స్'హీ'హ్్ 

బు'ఖ్యరీ). దీని దాారా తెలిస్తది ఏమిటంటే స్జాద  చేయటం అభిల్షణీయం 
(ముస్'హత బ్), ఫ'రద జ్ కాదు. ఒక్వేళ్ స్జాద  చేయక్పోయిన్న ఫరాాలేదు!  

అనంత కరుణామయ్యడు అపార 

కరుణాపర దాత అయిన అలాల హ్ పేరుతో 

1. అస్త మించే నక్ష్తర ం స్కకీిగా! 1  

2. మీ స్హచరుడు (ము'హమమద్), 
మారగ భాషి్యడు కాలేదు మరియు తపుు 
దారిలోనూ లేడు.2  

3. మరియు అతను తన మనోవాంఛల్ను 

అనుస్రించ్చ కూడ్డ మాటాల డడు.  

4. అది, అతనిపై్ల  అవతరింపజేయబడే 

దైవవాణ (వ'హీ) మాతర మే.  

5. అది అతనికి మహా బల్వంతుడు 

(జిబాీల్) నేరాుడు.  

6. అతను శ్కిు  స్కమరాాేల్ల గల్వాడు, 3  

తన వాస్త వ రూపంలో పాతేక్ష్మయాేడు;  

 
1) లేక్ 'రాలిపోయ్య నక్ష్తర ం.' అని కొందరు వాేఖ్యేతల్ అభిపాాయం. 

2) చూడండి, 7:184. మా 'గవా: తపుుదారిలోనూ లేడు, ప్లడదారి పటిలేదు.  

3) శ్వరీరక్ శ్కిు  గల్వాడు.  

ْيم  الرَّ  اّللي  ِمْسِب    ْْحين  الرَّح 
   يحض َوانلَّْجم  ا َذا َهويي 

 ممه ي  َوَما َغوي  ح ُبُكمْ لَّ َصا َما َض 
 

   يجم َعن  الَْهويي  َوَما َيْنط قُ 
 

 يحض ا ْن ُهَو ا ْلَّ وَْْحٌ يُّوْْحي 
 

يُْد الُْقويي   يحض  َعلََّمٗه َشد 
ةٍ ُذْو م    يحض  محش فَاْسَتويي رَّ
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7. అతను ఎతత యిన దిఙ్మండలంలో 

(దిక్ిక్ర ంలో) క్నిపంచాడు. 4   

8. తరువాత స్మీపంచాడు, మరింత కిర ందికి 

దిగ్న వచాిడు.  

9. అపుుడు అతను ర్తండు ధ్నసుసల్ 

దూరంలోనో లేక్ అంతక్ంటే తకుకవ 

దూరంలోనో ఉన్నాడు.  

10. అపుుడు అతను (జిబాీల్), ఆయన 

(అలాల హ్్) దాసునిపై్ల అవతరింపజేయవల్స్న, 

దానిని (వ'హీని) అవతరింపజేశ్వడు.  

11. అతను (పావక్ు ) చూస్న దానిని, అతని 

హృదయం అబదు మని అనలేదు.  

12. అయిత్య మీరు, అతను (క్ళ్ళారా) 

చూస్న దాని గురించ్చ (అతనితో) 

వాదులాడుతారా?  

13. మరియు వాస్త వానికి అతను (పావక్ు ) 

అతనిని (జిబాీల్ను) మర్కక్స్కరి (పాతేక్ష్ంగా) 

అవతరించ్చనపుుడు చూశ్వడు.  

14. (స్పాత కాశ్ంలో) చ్చవరి హదుద లో నునా 

రేగుచెటి్ట (స్ద్రతుల్-మున్తహా) దగగ ర. 5  

15. అక్కడికి దగగ రలోనే జనాతుల్ 
మ'అవా ఉంది.6  

 

4) చూడండి, 81:23, 'స్'హీ'హ్్ 'హదీస్'ల్ పాకారం దైవపావక్ు  ('స్'అ.స్.), ర్తండుస్కరుల  

దైవదూత జిబాీల్ ('అ.స్.)ను అతని నిజరూపంలో చూశ్వరు. మొదటిస్కరి ఫ'త్రతుల్ -

వ'హీ తరువాత. చూడండి, సూరహ్్ అల్-ముదద స్స'ర్ (74) మరియు ర్తండవస్కరి మే'రాజ్ 

రాతిర లో ఏడవ ఆకాశ్పు చ్చవరి హదుద లో నునా రేగుచెటి్ట (స్ద్రతుల్-మున్తహా) దగగ ర. 

ఎవరు కూడ్డ ఆ హదుద ను దాటి పోలేరు. చూడండి, ఈ సూరహ్్, 53:13-18 ఆయాత్ల్ల.  

5) అంటే మే'రాజ్ రాతిర లో ఏడవ ఆకాశ్పు చ్చవరి హదుద లో నునా రేగుచెటి్ట (స్ద్రతుల్- 

మున్తహా) దగగ ర దైవపావక్ు  ('స్'అ.స్.) జిబాీల్ ('అ.స్.)ను అతని నిజ రూపంలో రండవ 

స్రి చూశ్వరు. ఏ దైవదూత కూడ్డ ఆ 'స్ద్రతుల్-మున్తహా క్ంటే ముందుకు పోలేడు. 

దైవదూత ('అలైహమ్. స్.)ల్కు అలాల హ్్ (సు.త.) ఆజఞ ల్ల ల్భించేది అక్కడే.  

6) జనితుల్-మ'అవా ఇది ఒక్పుటి ఆదమ్ ('అ.స్.) యొక్క నివాస్సా్ల్ం. 

ఆతమల్నీాఅక్కడికే పోయి చేరుతాయని కొందరంటారు. (ఫ'తహ జ అల్-ఖదీర్).  

 ىجت فُق  اْْللََْعي ب اْْلُ  وَ وَهُ 
 يحض ُثمَّ َدنَا َفَتَدٰلي 

 ممه    اَْدّني فَََكَن قَاَب قَوَْسْْي  اَوْ 
 

ْ٘ فَاَوْْحيْ٘  هٖ َما  ىجت اَوْْحي ا ٰلي َعْبد 
 

يي     َما َكَذَب الُْفَؤاُد َما َرا

   اَفَُتميُرْونَٗه لََعي َما يَريي 
 

ي   يحض  لًَة اُْخريي  نَزْ هُ َولََقْد َرا
 
   ْدَرة  الُْمْنَتٰهي  س  دَ نْ ع  

 ىجت ع ْنَدَها َجنَُّة الَْماْويي 
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16. అపుుడు ఆ స్ద్రహ్్ వృకీానిా క్పేుది 

క్పేుస్నపుుడు! 7  

17. అతని (పావక్ు ) దృషి్ తపుపోనూ లేదు 

మరియు హదుద ల్ల దాటి కూడ్డ పోలేదు.  

18. వాస్త వంగా, అతను (ము'హమమద్) 

తన పాభువు యొక్క గొపు సూచనల్ను 

(ఆయాత్ ల్ను) చూశ్వడు. 8   

19. మీరు, అల్-లాత్ మరియు అల్-
'ఉ'జ్ాను గురించ్చ ఆలోచ్చంచారా? 9  

20. మరియు మూడవదీ చ్చవరిది అయిన 

మన్నత్ను (గురించ్చ కూడ్డ)? 10  

21. మీ కొరకైెత్య కుమారుల్ల మరియు 

ఆయన కొరకు కుమార్తు లా? 11  

22. ఇది అన్నేయమైన విభజన కాదా!  

23. ఇవనీా మీరు మరియు మీ తండాి-

తాతల్ల ప్లటిిన పేరుల మాతర మే, అలాల హ్్ వీటిని 

గురించ్చ ఎటిి పామాణం అవతరింపజేయ 

 
7)  మ'అరాజ్ రాతిర లో దైవపావక్ు  ('స్'అ.స్.) అక్కడికి చేరుకునాపుుడు బంగారు పకీుల్ల 

దాని చుటిూ ఎగురుతూ ఉంటాయి. దైవదూత ('అ.స్.) ల్ నీడల్ల దానిపై్ల పడుతూ 

ఉంటాయి. అలాల హ్్ (సు.త.) యొక్క జ్యేతి అక్కడ ఉంట్టంది, (ఇబ్నా-క్సీ'ర్ మరియు 

ఇతరుల్ల). అక్కడ దైవపావక్ు  ('స్'అ.స్.)కు మూడు విషయాల్ల పాస్కదించబడా్డయి. (i) 

ఐదు పూటల నమా'జ్ల్ల, (ii) సూరహ్్ బఖరహ్్ చ్చవరి ర్తండు ఆయాతుల్ల మరియు 

(iii) ష్రకజ్కు దూరంగా ఉండే ముస్ల ంను క్ష్మిస్కత ననే వాగాద నం. ('స్'హీ'హ్్ ముస్ల ం).  

8) ఆ సూచనల్ల, జిబాీల్ ('అ.స్.)ను నిజ రూపంలో చూస్ంది. స్ద్రతుల్-మున్తహాను 

చూస్ంది. మరియు ఇతర విషయాల్ను చూస్ంది. అవి 'హదీస్'ల్లో పేర్కకనబడా్డయి. 

వివరాల్కు చూడండి, 17:1 మరియు 7:187-188.  

9) రఅ'య్తుమ్: అంటే అస్ల్లఅరాం: 'చూశ్వరా?' అని. కాని ఇక్కడ దానిఅరాం 

'ఆలోచ్చంచారా?' లేక్ 'గమనించారా?' ఖుర్ఆన్లో ఈ పదం ఈ అరాంలో చాలా స్కరుల  

ఉపయోగ్నంచబడింది. ఇతర అరాాల్ల యోచ్చంచు, అనుకొను, భావించు, తల్చు, 

అభిపాాయపడు, మొదలైనవి.  

10) అంటే వారి శ్కిు  ఏమిటీ? అవి మీకేమైన్న మేల్లగానీ, క్షడుగానీ చేయగల్వా? ఏమైన్న 

స్ృషి్ంచ గల్వా? అవి తమకు తామే స్హాయం చేసుకోలేవు మరి మీకెలా స్హాయం చేయ 

గల్వు. ఇక్కడ ఆ కాల్పు కేవల్ం మూడు విగర హాల్ పేరేల  పేర్కకనబడా్డయి.  

11) ఆడ పల్ల ంటే ఆ కాల్పు 'అరబుాల్లో ఉనా అస్హాేనికి చూడండి, 16:57-59, 62.  

ْدرَ   يحض َيْغَشي َة َما ا ْذ َيْغََش الس  
   َطٰغي َغ اْْلََِصُ َوَما َما زَا

يييت    ا م ْن  يي  َرا ي    َرب  ه  لََقْد  الُْكِْبي
  

ي    يحض اَفََرَءْيُتُم الليَت َوالُْعزي

َةَ  نيوَة َومَ     يري اْْلُخْ  اثلَّاثل 

َكُر َوََلُ      اْْلُنْٰثي اَلَُكُم اَّلَّ
ْْييي     ت لَْك ا ًذا ق ْسَمٌة ض 

َ ا  ا ْن   ْ٘ اَ ِه  ْ٘ اَنْ ْسَمآٌء سَ ْلَّ ْيُتُموَْها ُتْم مَّ
اَنَْزَل    ْ٘ ا مَّ يبَآؤُُكْم  ُ َوا م ْن   اّللي ب َها 
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లేదు. 12 వారు, కేవల్ం తమ ఊహాగాన్నల్ను 

మరియు తమ ఆతమల్ల కోరే మనోవాంఛల్ను 

మాతర మే అనుస్రిసుత న్నారు.13  వాస్త వానికి 

వారి పాభువు తరఫు నుండి వారి వదద కు 

మారగ దరశక్తాం కూడ్డ వచ్చి ఉనాది!  

24. ఏమిటి? మానవునికి తాను కోరిన 

దంతా ల్భిసుత ందా?  

25. వాస్త వానికి, అంతిమం (పరలోక్ం) 

మరియు పాథమం (ఇహలోక్ం) అనీా 

అలాల హ్్కే చెందినవి.(1/4)  

26. * మరియు ఆకాశ్వల్లో ఎందరో 

దైవదూతల్ల ఉన్నారు. కాని వారి స్ఫారసు 

ఏ మాతర ం పనికిరాదు; అలాల హ్్ ఎవరి 

పటల నైెత్య పాస్నుాడైె, తన ఇషింతో వారికి 

అనుమతిస్తత నే తపు! 14  

27. నిశ్ియంగా, ఎవరై్తత్య పరలోక్ 

జీవితానిా విశ్ాస్ంచరో! వారే దైవదూతల్కు 

సీత ీల్ పేరల తో పల్లస్కత రు.  

28. ఈ విషయం గురించ్చ వారికి ఎలాంటి 

జాఞ నం లేదు. వారు కేవల్ం తమ ఊహల్నే 

అనుస్రిసుత న్నారు. కాని వాస్త వానికి ఊహ 

స్తాేనికి ఏ మాతర ం బదుల్ల కాజాల్దు.  

29. కావున, మా హతబోధ్ (ఖుర్ఆన్) 

నుండి ముఖం తిర పుుకొని ఇహలోక్ జీవితం 

తపు మరేమీ కోరని వేకిు ని నీవు 

పటిించుకోకు.  

 

12) చూడండి, 12:40.  

13) మనోవాంఛల్ంటే, ఆ దేవతల్ల తమ కొరకు అలాల హ్్ (సు.త.) దగగ ర స్ఫారసు చేస్కత రని 

భావించటం.  

 14) అలాల హ్్ (సు.త.)కు అతి స్మీపంగా ఉండే దైవదూత ('అ.స్.)ల్కు కూడ్డ కేవల్ం వారి 

కోస్మే స్ఫారసుచేస్త హకుక ఉంట్టంది, ఎవరి కొరకైెత్య అలాల హ్్ (సు.త.) స్ఫారసు 

చేయటానికి అనుమతినిస్కత డో! వివరాల్కు చూడండి, 10:3 మరియు 10:18. 

ٍن  نَّ محش  ُسلْطي ا َومَ   ا ْن يَّتَّب ُعْوَن ا ْلَّ الظَّ
اْْلَ  َجآَءُهْم  لَقَ وَ مجت  نُْفُس َتْهَوي  ْد 

     ىجت الُْهديي  ب  ه مُ رَّ  م  نْ 
 ىمن  اَْم ل َْل نَْسان  َما َتَمِني 

َرُة  ه  ل لي فَ   خجم  َواْْلُْوّٰلي اْْليخ 
 
َْل وَ  ميويت   السَّ ف   لٍَك  مَّ م  ْن  َكْم 

م ْنۣ  ا ْلَّ  َشْيـ ًا  َشَفاَعُتُهْم   ْ ُتْغِن 
اَْن   ُ َن  اْذَ يَّ َبْعد   َّ ل    اّللي ي  آءُ شَ َمْن 
   َويَرْٰضي 
اَّلَّ   َرة   ا نَّ  ب اْْليخ  يُْؤم ُنْوَن  َْل  ْيَن 

الْ  ْوَن  َ َملٰٓئ  لَُيَسمُّ ت اْْلُ َكَة  نْٰثي  ْسم َيَة 
  

ا ْن يَّتَّب ُعْوَن محش  ْم ب ٖه م ْن ع لٍْم َوَما لَهُ 
نَّ  ْ م َن مجت  ا ْلَّ الظَّ نَّ َْل ُيْغِن  َوا نَّ الظَّ

 ممه  َشْيـ ًا ق   اْلَْ 
َعْن    نْ عَ   ْض فَاَْعر   ممق  تََوّٰلي ْن  مَّ

ْنَيا  ادلُّ اْْلَييوَة  ا ْلَّ  يُر ْد  َولَْم  ذ ْكر نَا 
 ىجت 
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30. ఇదే వారి జాఞ న పరిధి. నిశ్ియంగా, నీ 

పాభువుకు, ఆయన మారగ ం నుండి ఎవడు 

తపు పోయాడో తెల్లసు. మరియు ఎవడు 

స్న్నమరగ ంలో ఉన్నాడో కూడ్డ, ఆయనకు 

బ్రగా తెల్లసు.  

31. మరియు ఆకాశ్వల్లో నునాది 

మరియు భూమిలో నునాది, అంతా 

అలాల హ్్కే చెందుతుంది. దుషి్యల్కు వారి 

క్రమల్కు తగ్నన పాతిఫల్ం ఇవాటానికి 

మరియు స్తాకరాేల్ల చేస్న వారికి మంచ్చ 

పాతిఫల్ం ఇవాటానికి. 15  

32. ఎవరై్తత్య చ్చనాచ్చనా తపుుల్ల తపు, 

ప్లదద  పాపాల్ నుండి 16 మరియు అశ్లల ల్మైన 

పనుల్ నుండి దూరంగా ఉంటారో వారి కొరకు, 

నిశ్ియంగా, నీ పాభువు క్ష్మాపణ పరిధి 

చాలా విశ్వల్మైనది. మిమమలిా మటిి నుండి 

స్ృషి్ంచ్చనపుటి నుండి మరియు మీరు మీ 

తల్లల ల్ గరాుల్లో పండ్డల్లగా 17 ఉనాపుటి 

నుండి కూడ్డ, ఆయనకు మీ గురించ్చ బ్రగా 

తెల్లసు. కావున మీరు మీ పవితర తను 

గురించ్చ (గొపుల్ల) చెపుుకోక్ండి. 18  ఎవడు 

భయ-భకుు ల్ల క్ల్వాడో ఆయనకు బ్రగా 

తెల్లసు.  

 
15) స్తాకరాేల్కు ఎనోార్తట్టల  పాతిఫల్ మివాబడుతుంది. కాని పాపాల్కు మాతర ం స్మాన 

శ్నక్ష్య్య విధించబడుతుంది. చూడండి, 6:12, 6:160.  

16) ప్లదద  పాపాల్ వివరణ విషయంలో విదాాంసుల్మధ్ే భేదాభిపాాయాల్లన్నాయి. చాలా 

మంది విదాాంసుల్ దృషి్లో నరక్ శ్నక్ష్ సూచ్చంచబడినవి ప్లదద  పాపాల్ల లేక్ ఖుర్ఆన్ 

మరియు 'హదీస్' ల్లో గటిిగా వారించబడినవి కూడ్డ! అలాగే చ్చనా పాపాల్ల మళ్లల  మళ్లల  

చేయటం కూడ్డ ప్లదద  పాపమే. ఫవా'హష్యన్, ఫా'హషతున్ యొక్క బహువచనం. అంటే 

స్గుగ మాలిన పనుల్ల ఉదా: 'జిన్న మరియు ల్లవా'తత్. ఎవరై్తత్య ప్లదద  పాపాల్ నుండి 

మరియు అస్హేక్రమైన పనుల్ నుండి దూరంగా ఉంటారో వారికి క్ష్మాభిక్ష్ దొరక్వచుి 

అని ఈ ఆయత్లో చెపుబడింది.  

17) అజినాతున్, జనీనున్ యొక్క బహువచనం అంటే తలిల  గరుంలో ఉండే పండం. అది 

ఇతరుల్కు క్నిపంచదు క్నుక్ దానిా ఆ విధ్ంగా అంటారు.  

18) చూడండి, 4:49.  

م  نَ َمْبلَغُ   ذيل َك  ا نَّ محش  الْع لْم    ُهْم 
َعْن    ُهوَ   َك َربَّ  َضلَّ  ب َمْن  اَْعلَُم 

ي   ُهوَ َسب ْيل ٖه وَ  ُم ب َمن  اْهَتدي
  اَْعلَ

ي  وَ  الف  َما    ّلل  َومَ   ميويت   ف  سَّ ا 
اَّلَّ يْ ْرض  ْْلَ ا َْجز َي  ِل  اَسَ حمل  ا  ُءوْ آ َن 

اَّلَّ ْيَن   َويَْجز َي  َعم لُْوا  ب َما 
 ممه ْسِني ا ب اْلُْ َسُنوْ اَحْ 

ََيَْتن بُ  ثْم   اََّلَّ ْيَن  اْْل  َكبٰٓئ َر  ْوَن 
اللََّممَ  ا ْلَّ    َربََّك ا نَّ  محش  َوالَْفَواح َش 

الَْمْغف َرة   ُع  ب ُكمْ اَ   وَ هُ محش  َواس    ْعلَُم 
اَ  وَ اَكُ شَ نْ ا ْذ  اْْلَْرض   م  َن  ا ْذ ْم 

هيت ُكمْ  اُمَّ ُبُطْون    ْ ف  نٌَّة  اَج  مجت  اَنُْتْم 
تُزَ فَََل  ْوْ٘ا    اَْعلَُم   ُهوَ محش  اَنُْفَسُكمْ كُّ
 خجم  اتَّٰقي ب َمن  
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33. నీవు (ఇస్కల ం నుండి) మరలిపోయ్య 

వాడిని చూశ్వవా?  

34. మరియు (అలాల హ్్ మారగ ంలో) కొంత 

మాతర మే ఇచ్చి, చేయి ఆపుకునే వాడిని?  

35. అతని వదద  అగోచర జాఞ నముందా? 

అతడు (స్ుషింగా) చూడటానికి?  

36. లేక్, మూస్క గర ంధ్ంలో ఉనా 

విషయాల్ల అతనికి తెల్లపబడలేదా?  

37. మరియు తన బ్రధ్ేతను నెరవేరిిన 

ఇబా్రహీమ్ విషయము; 19  

38. మరియు (పాపాల్) భారం మోస్తవాడు 

ఎవడూ ఇతరుల్ (పాపాల్) భారం 

మోయడని; 20  

39. మరియు మానవునికి తాను చేస్న 

దాని ఫలితం తపు మర్కక్టి ల్భించదని; 21  

40. మరియు నిశ్ియంగా, అతనికి తన 

క్ృష్ ఫలితమే చూపబడుతుందని;  

 

19) చూడండి, 2:124.  

20) ఈ ఆయత్ ఖుర్ఆన్లో 5 స్కరుల  వచ్చింది. 6:164, 17:15, 35:18, 39:7 మరియు 

ఇక్కడ. ఈ సూరహ్్లో ఖుర్ఆన్ అవతరణలో మొటిమొదటి స్కరి వచ్చింది. ఇది కైెీస్త వుల్ 

'మూల్ పాపం' అనే స్దాు ంతానిా ఖండిస్తత ంది. ర్తండవది: 'ఒక్ని పాప భారానిా ఒక్ పావక్ు  

('అ.స్.) లేక్ స్న్నేస్ భరిస్కత డు.' అనే స్దాు ంతానిా కూడ్డ ఖండిస్తత ంది, ఉదా: కైెీస్త వుల్: 

'దైవపావక్ు  'ఈస్క ('అ.స్.) మానవ జాతి పాపాల్ను భరిస్కత డు.' అనే స్దాు ంతం.  

21) దైవపావక్ు  ('స్'అ.స్.) పావచనం: 'క్రమల్ ఫలితాల్ల, వాటి క్రు ల్ ఉదేద శ్వల్ను బటిి 

నిరణ యించబడతాయి. పాతివాడు తాను బుదిు పూరాక్ంగా చేస్నదాని ఫలితమే 

ప్ందుతాడు.' (బు'ఖ్యరీ, ముస్ల ం, తిరిమజీ', అబూ-దావూద్, నస్కయి', ఇబ్నా-మాజా, 

ఇబ్నా-'హంబల్ మరియు ఇతరుల్ల). అ'అమాల్ అంటే క్రమల్ల, మంచ్చవీ గానీ, చెడావీ 

గానీ. చేయడమే గాక్ పల్క్డం కూడ్డ లకికంచబడతాయి. ఒక్పని, చేయటమే గాక్, 

బుదిు పూరాక్ంగా ఒక్పని చేయకుండ్డ ఉండటం కూడ్డ క్రమగానే లకికంచబడుతుంది. అది 

మంచ్చపని గానీ లేక్ చెడాపని గానీ. అదే విధ్ంగా నమమకాల్ను, విశ్వాస్కల్ను పాక్టించటం 

కూడ్డ, అవి మూఢ నమమకాల్ల గానీ లేదా స్తే విశ్వాస్కల్ల గానీ లకికంచబడతాయి. 

అంటే మానవుడు చేస్త పాతి పని, పలికే పాతి మాట లకికంచబడుతుందనా మాట.  

 

  يحض اَفََرَءيَْت اَّلَّ ْي تََوّٰلي 

اَْكديي  ي قَل ْيًَل وَّ     َواَْعطي

    يري ُهَو يَ  الَْغْيب  فَ ع لْمُ   اَع ْنَدهٗ 

اْ ب   ْ ُصُحف  ُموْسي  اَْم لَْم يُنَبَّ  يحض َما ف 

 
ْ٘  يحض  َوا بْريه ْيَم اَّلَّ ْي َوفي

  يحضَرٌة و  ْزَر اُْخريي تَز ُر َواز  اَْلَّ 
 

 يحض َواَْن لَّيَْس ل َْل نَْسان  ا ْلَّ َما َسٰعي  

   َواَنَّ َسْعَيٗه َسْوَف يُريي 
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41. అపుుడు అతనికి తన క్ృష్కి పూరిు  

పాతిఫల్ం ఇవాబడుతుందని;  

42. మరియు నిశ్ియంగా, నీ పాభువు 

వదద నే (పాతిదాని) ముగ్నంపు ఉనాదని;  

43. మరియు నిశ్ియంగా, ఆయనే నినుా 

నవిాసుత న్నాడు మరియు ఏడిుసుత న్నాడని;  

44. మరియు నిశ్ియంగా, ఆయనే 

మరణంపజేస్తవాడు మరియు జీవితానిా 

పాస్కదించేవాడని;  

45. మరియు నిశ్ియంగా, ఆయనే మగ-

ఆడ జంటల్ను స్ృషి్ంచ్చనవాడని –  

46. విస్ర్ించబడిన వీరే బిందువు నుండి.  

47. మరియు నిశ్ియంగా, దానికి మర్కక్ 

జీవితానిా (పునరుతాానం) పాస్కదించడం 

ఆయన (అలాల హ్్)కే చెందినదని;  

48. మరియు నిశ్ియంగా, ఆయనే 

స్ంపనుానిగా చేస్తవాడు మరియు తృపత  

నిచుివాడని;  

49. మరియు నిశ్ియంగా ఆయనే అగ్నా22  

(ష్’అరా) నక్షతార న్నకి పాభువు అని;  

50. మరియు నిశ్ియంగా, ఆయనే తలి 

'ఆద్ జాతిని న్నశ్నం చేస్న వాడని; 23  

51. మరియు స్'మూద్ జాతిని; ఒక్కడూ 

కూడ్డ లేకుండ్డ రూపుమాపాడని. 24  

52. మరియు అంతకు ముందు నూ'హ్్ 
జాతి వారిని కూడ్డ (న్నశ్నం చేశ్వడు). 

నిశ్ియంగా, వారు పరమ దురామరుగ ల్ల, 

తల్బిరుసుల్ల.  

 

22) అష్-ష్'అరా: అగ్నా నక్ష్తర ం. ఇది ఆకాశ్ంలో దేదీపేమానంగా వల్లగుతూ ఉంట్టంది. 

ముషా్క్ 'అరబుాల్ల దీనిా పూజించేవారు.  

23) 'ఆద్ జాతి గాథకైె చూ. 7:65-69 వీరు నూ'హ్్ జాతి తరువాత న్నశ్నం చేయబడా్డరు.  

24) స్'మూద్ జాతివారి గాథకైె చూడండి, 7:73, మరియు 26:141158.  

 يحض  في اْْلَوْ   اْلََزآءَ زيىهُ ُثمَّ َُيْ 

   يحض الُْمْنَتٰهي  َرب  َك َواَنَّ ا ٰلي 

 يحض اَْضَحَك َواَبْٰكي  ُهوَ َواَنَّٗه 

 يحض اَْحَيا اََماَت وَ  ُهوَ ٗه َواَنَّ 
 

خَ  َكَر َواَنَّٗه  اَّلَّ وَْجْْي   الزَّ لََق 
 يحض  َواْْلُنْٰثي 

 ممي م ْن نُّْطَفٍة ا َذا ُتْمِني 
 يحض ْخريي ْشاَةَ اْْلُ  النَّ ه  َواَنَّ َعلَيْ 

 يحض  قِْني اَْغِني َواَ  ُهوَ نَّٗه َواَ 
 

ْعريي  َربُّ  َواَنَّٗه ُهوَ   يحض الش  

 يحض ْوّٰلي َدا ِۨاْْلُ لََك ََع  اَهْ َواَنَّٗهْ٘ 
ْ٘ اَبْٰقي َوَثُمْوَدا۠ فَ   يحض َما

َقْبُل  م  ْن  نُْوٍح  ََكنُْوا محش  َوقَْوَم  ا نَُّهْم 
 ىجت ُهْم اَْظلََم َواَْطٰغي 
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53. మరియు ఆయనే తల్కిర ందులైన 

నగరాల్ను న్నశ్నం చేశ్వడు. 25  

54. తరువాత వాటిని క్రముమకొనవల్స్ంది 

(రాళ్ా వరీం) క్రముమకునాది.   

55. అయిత్య (ఓ మానవుడ్డ!) నీ పాభువు 

యొక్క ఏ య్య అనుగర హాల్ను గురించ్చ నీవు 

అనుమానంలో పడి ఉంటావు? 26  

56. ఇది వరకు వచ్చిన హెచిరిక్చేస్త 

వారివలే ఇతను (ము'హమమద్) కూడ్డ 

హెచిరిక్ చేస్తవాడు మాతర మే!  

57. రానునా ఘడియ (పునరుతాాన దినం) 
స్మీపంలోనే వుంది.  

58. అలాల హ్్ తపు మర్తవారూ దానిని 

తల్గ్నంచ లేరు (వనుకా ముందు  

చేయలేరు).27 

59. ఏమీ? మీరు ఈ స్ందేశ్వనిా చూస్ 

ఆశ్ిరే పడుతున్నారా?  

60. మరియు మీరు నవుాతున్నారా? 

మరియు మీకు ఏడుు రావటం లేదా?  

61. మరియు మీరు నిరల క్ష్ేంలో మునిగ్న 

ఉన్నారు. 28  

62. కావున! అలాల హ్్కు స్ష్ట ంగం (సజాా) 

చేయండి. మరియు (ఆయనను మాతర మే) 

ఆరాధించండి! 29  (సజాా-13)  

***** 

 
25) లూ'త్ పాజల్ న్నశ్న్ననికైె చూడండి, 11:77-83.  

26) చూడండి, 55:13. 

27) పై్లది నోబుల ఖురఆన తాతురేము. దీని తాతురేము ఈ విధ్ంగా కూడ్డ 

ఇవాబడింది: అలాల హ్్ తపు మర్తవారూ దానిని (ఆ నిరీణ త స్మయానిా) సూచ్చంచ లేరు. 

(జూన్నగఢీ).  

28) లేక్: 'ఆటపాటలోల  మునిగ్న ఉన్నారా?' 

29) ఈ ఆజఞ ను పాటిసూత  దైవపావక్ు  ('స్'అ.స్.) స్జాద  చేశ్వరు. అతనితో బ్రట్ట 'స్'హాబ్ర 

(ర'ది. 'అనుహ మ్)ల్ల మరియు అక్కడునా ముషా్క్షన్ల్ల కూడ్డ స్జాద  చేశ్వరు.     *** 

 ْ   يحضاَْهويي ُمْؤتَف َكَة َوال
ىَها َما َغَشي َفغَ      ممهشي

يَْلٓء   َتَتَماريي  َرب  َك فَب اَي   ا

 
يْ      ّٰلي ر  اْْلُوْ  انلُّذُ ٌر م  نَ هيَذا نَذ 

 
ز َف 
 ممه  ُة اَز فَت  اْْلي

َفٌة    اّللي  لَيَْس لََها م ْن ُدْون    ىجت ََكش 
 

يْث  َتْعَجُبوْ    يحضَن  اَفَم ْن هيَذا اْْلَد 

 يحض ْوَن ْبكُ تَ   َن َوَْل َوتَْضَحُكوْ 
   م ُدْوَن َواَنُْتْم سي 

ي  فَاْسُجُدْوا    يمع ُبُدْوا َواعْ  ّلل 
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 54. సూరహ్ అల్-ఖమర్ 

అల్-ఖమరు: చందుర డు, The Moon. మొదటి ఆయత్లో ఈ పేరు ఉంది. ఇందులో 

55 ఆయాతుల్ల ఉన్నాయి. ఇది మకకహ మొదటి కాల్ంలో అవతరింప జేయబడింది. 

దైవపావక్ు  ('స్'అ.స్.) పండుగ ('ఈద్)ల్ నమా'జ్ల్లో చదివే సూరాహ్్ల్లో సూరహ్ 

ఖ్యఫ్ (50) మరియు ఇది పేర్కకనదగ్ననవి. ఈ స్మూహపు 7(50-56) సూరాహ్్ల్లో 

ఇది 5వది.  

అనంత కరుణామయ్యడు అపార 

కరుణాపర దాత అయిన అలాల హ్ పేరుతో 

1. ఆ (పాళ్య) ఘడియ దగగ రకు వచ్చింది 

మరియు చందుర డు పూరిు గా చీలిపోయాడు. 1  

2. అయిన్న (స్తేతిరస్కకరుల్ల) అదుుత 

సూచనను చూస్న్న తమ ముఖ్యల్ను తిర పుు 
కుంట్టన్నారు. మరియు: "ఇది ఎపుటి 

నుంచో జరుగుతూ వసుత నా మంతర జాల్మే." 

అని అంట్టన్నారు.  

3. మరియు వారు దీనిని (ఈ ఖుర్ఆన్ను) 

అస్తేమని తిరస్కరించారు. మరియు తమ 

మనోవాంఛల్ను అనుస్రించారు. మరియు 

పాతి వేవహారం ఒక్ పరేవస్కన్ననికి చేరవల్స్ 

ఉంట్టంది. 2  

4. మరియు వాస్త వానికి, వారి వదద కు 

స్మాచారాల్ల వచాియి. అందు వారికి 

మందలింపుల్ల ఉండేవి.  

5. స్ంపూరణ  వివేక్మూ ఉంది. కాని ఆ 

హెచిరిక్ల్ల వారికి పాయోజనక్రం కాలేదు.  

6. కావున (ఓ ము'హమమద్!) నీవు వారి 

నుండి మరలిపో! పలిచేవాడు భయంక్రమైన 

ఒక్ విషయం వైపునకు పలిచే రోజున;  

 
1) ఈ అదుుత నిదరశనం మక్కహ్ వాసుల్ కోరిక్పై్ల దైవపావక్ు  ('స్'అ.స్.) చూపంచారు. 

('స్.ముస్ల ం). 
2) పాతి కారాేనికి పరేవస్కనం ఉంది. అంటే మంచ్చకి మంచ్చ పాతిఫల్ం మరియు చెడుకు శ్నక్ష్. 

ఈ పాతిఫల్ం ఈ లోక్ంలోనే ల్భించవచుి లేనిచో పరలోక్ంలో తపుకుండ్డ ల్బిసుత ంది.  

ْيم  ْْحين  الرَّ الرَّ  اّللي   ِمْسِب   ح 
 

بَت  السَّ    اَعُة َوانَْشقَّ الَْقَمُر  ا قََْتَ

َويَُقْولُْوا  يُّْعر ُضْوا  يًَة 
ي ا يََّرْوا  َوا ْن 

ْحٌر مُّ      رٌّ ْسَتم  س 
 
بُوْ َوكَ  َوُُكُّ اَْمٍر   مْ َبُعْوْ٘ا اَْهَوآَءهُ اتَّ وَ ا  ذَّ

ْسَتق رٌّ     مُّ
 

ْيه  آء  َما ف  ْۣنبَ َن اْْلَ َولََقْد َجآَءُهْم م  
 يحض  ُمْزَدَجٌر 

ْكَمةٌۣ   يحض َفَما ُتْغن  انلُُّذُر    بَال َغةٌ ح 
َعْنُهمْ  ا ٰلي  جحم  َفَتَولَّ  اع   يَْدُع ادلَّ يَْوَم 

 يحض ُكٍر ٍء نُّ ََشْ 
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7. వారి చూపుల్ల కిర ందికి వాలి ఉంటాయి, 

వారు చెలాల చెదురై్తన మిడుతల్ వలే, తమ 

గోరీల్ నుండి లేచ్చ బయటికి వస్కత రు –   

8. వేగంగా – పలిచే వాని వైపునకు. స్తే-
తిరస్కకరుల్ల: "ఇది చాలా క్ఠినమైన రోజు." 

అని అంటారు. (3/8)  

9. * వారికి పూరాం నూ'హ్్ 3  జాతివారు 

(తమ పావక్ు ను) అస్తేవాదుడని తిరస్క 

రించ్చ ఉన్నారు అపుుడు వారు మా దాసుణణ : 
"అస్తేవాది!" అని అన్నారు. మరియు: 

"ఇతడు పచ్చివాడు." అని అన్నారు. 

మరియు అతను క్స్రికొటిబడా్డడు.  

10. అపుుడతను తన పాభువును ఇలా 

పాారాించాడు: "నిశ్ియంగా నేను ఓడిపోయాను 

(అశ్కుు డనయాేను) కావున న్నకు స్హాయం 

చేయి!"  

11. అపుుడు మేము ఆకాశ్పు దాారాల్ల 

తెరిచ్చ కుంభ వరీానిా కురిపంచాము.  

12. మరియు భూమి నుండి ఊటల్ను 

ప్ంగ్నంపజేశ్వము. అపుుడు నిరీణ త కారాేనికి 

గాను నీళ్ల నీా క్లిస్ పోయాయి.  

13. మరియు మేము అతనిని (నూ'హ్్ను) 

పల్క్ల్ల మరియు మేకుల్ల గల్ దాని (ఓడ)పై్ల 

ఎకికంచాము.  

14. అది మా క్నుాల్ ముందు త్యలి 

యాడుతూ పోయింది. (తన జాతివారి చేత) 

తిరస్కరించబడిన వానికి పాతిఫల్ంగా!  

15. మరియు వాస్త వానికి మేము దానిని (ఆ 

ఓడను) ఒక్ సూచనగా చేస్ వదలిప్లటిాము. 

అయిత్య, హతబోధ్ సీాక్రించేవాడు ఎవడైెన్న 

ఉన్నాడ్డ? 4   

 

3) నూ'హ్ గాథ కోస్ం చూడండి, 11:25-48 మరియు 26:116.  

4) ముదద కిర్: ఈ పదం అస్ల్ల రూపం, ముజ్'తకిర్, అంటే హతబోధ్ సీాక్రించేవాడని 

అరాం, (ఫ'తహ జ అల్-ఖదీర్). చూడండి, 36:41-42.  

اَ خُ  ًعا  م نَ َصارُ بْ شَّ ََيْرُُجْوَن   ُهْم 
  ٌ ْنتَْش   يحض اْْلَْجَداث  ََكَنَُّهْم َجَراٌد مُّ

هْ  ع ْْيَ مُّ ا َٰل  ط  اع    ُقْوُل يَ محش  ادلَّ
ٌ الْكيف ُرْوَن هيَذا         يَْوٌم َعْس 

بُْوا  فََكذَّ نُْوٍح  قَْوُم  َقْبلَُهْم  بَْت  َكذَّ
ازُْدج  ُنوْ َعْبَدنَا َوقَالُْوا َّمْ    َر  ٌن وَّ

 
 
ْ َمغْ  َربَّٗهْ٘  ََع دَ فَ  ْ اَّن      لُْوٌب فَاْنَتِص 

َمآء   السَّ اَبَْواَب   ْ٘ ب َمآ َفَفَتْحَنا ٍء  
نْ   ىمن  َهم ٍر مُّ

ُعيُ  اْْلَْرَض  ْرنَا  َفجَّ فَاْلََٰق  وَّ ْونًا 
َر   اَْمٍر قَْد قُد 

 ممه الَْمآُء لََعيْ٘
 يحض ُدُسٍ   وَّ ٍح اوََْحَلْنيُه لََعي َذات  اَلْوَ 

 
ل  َمنْ ْعيُ اَ ب  ر ْي  ََتْ  َجَزآًء  ََكَن ن َنا   

   ُكف َر 

ييًَة َفَهْل م   ْ٘ ا ك ٍر ْن مُّ َولََقْد تََّرْكنيَها دَّ
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16. చూశ్వరా! న్న శ్నక్ష్ మరియు న్న 

హెచిరిక్ల్ల ఎలా ఉండెనో?  

17. మరియు వాస్త వానికి మేము ఈ 

ఖుర్ఆన్ను హతబోధ్ గర హంచటం కోస్ం 

సుల్భం చేశ్వము. అయిత్య హతబోధ్ను 

సీాక్రించేవాడు ఎవడైెన్న ఉన్నాడ్డ?  

18. ఆద్ జాతి స్తాేనిా తిరస్కరించ్చంది. 

చూశ్వరా! న్న శ్నక్ష్ మరియు న్న హెచిరిక్ల్ల 

ఎలా ఉండేనో?  

19. నిశ్ియంగా, మేము పూరిు గా 

దురదృషిమైన (అరిషిదాయక్మైన) ఒక్ 

రోజున, తీవామైన ఎడతెగని తుఫాను గాలిని 

పంపాము. 5   

20. అది పాజల్ను, కూక్టి వేళ్ల తో 

ప్లక్లించబడిన ఖర్ూరపు బోదల్వల లేప 

పడవేస్ంది. 6  

21. చూశ్వరా! న్న శ్నక్ష్ మరియు న్న 

హెచిరిక్ల్ల ఎలా ఉండెనో?  

22. మరియు వాస్త వానికి మేము ఈ 

ఖుర్ఆన్ను హతబోధ్ గర హంచటం కోస్ం 

సుల్భం చేశ్వము. అయిత్య హతబోధ్ను 

సీాక్రించేవాడు ఎవడైెన్న ఉన్నాడ్డ?  

23. స్'మూద్ జాతి హెచిరిక్ల్ను 

అస్తాేల్ని తిరస్కరించ్చంది.  

24. అపుుడు వారు ఇలా అన్నారు: 

"ఏమీ? మాలోని ఒక్ వేకిు ని, ఒంటరివాడిని, 

మేము అనుస్రించాలా? అలా అయిత్య 

నిశ్ియంగా మేము మారగ భాషి్యల్ం మరియు 

పచ్చివారం అయినటేల  క్దా?"  

 
5) ఆ 'తుఫాను గాలి ఏడు రాతుర ల్ల మరియు ఎనిమిది పగళ్లల  ఎడతెగకుండ్డ వీచ్చంది. ఆ 

విధ్ంగా ఆ దిన్నల్ల, ఆ స్తే-తిరస్కకరుల్కు అశుభక్రంగా పరిణమించాయి. అంత్యగాని 

విశ్వాసుల్కు ఏ దినమూ అశుభం కాదు. ఏ దిన్ననిా గూడ్డ ఈ పాత్యేక్ దినం 

అశుభమైనదని అనటం తపుు. వారంలోని ఏడు దిన్నలూ మంచ్చవే.  

6) చూడండి, 69:6-8.  

ْ َونُُذر   فََكْيَف      ََكَن َعَذاِب 

َفَهْل  ل َّل  ْكر   َن 
ي الُْقْرا نَا  ْ يَْسَّ َولََقْد 

ك ٍر  دَّ    م ْن مُّ
 

فَ  ََعٌد  بَْت  ْ   ْيَف كَ َكذَّ َعَذاِب   ََكَن 
    ر  ذُ َونُ 

عَ  اَرَْسلَْنا   ْ٘ ا ا نَّا ََصً ََصْ ر يًْحا  لَْيه ْم 
ْسَتم   ْ يَْوم  ََنٍْس مُّ ٍ ف    يحض ر 

ََكَنَُّهْم اَْعَجاُز ََنْلٍ ُع انلَّاَس تَْن    حمل 
ْنَقع ٍر     مُّ

ْ َونُُذر      فََكْيَف ََكَن َعَذاِب 

ل َّل    يَن  الُْقْرا نَا  ْ يَْسَّ َفَهْل ْكر  َولََقْد   
ك   م نْ  دَّ   خجم  رٍ مُّ

بَْت َثُمْوُد ب      انلُُّذر  َكذَّ

وَ  م  نَّا  ا  اَبََْشً نَّ اَفَقالُْوْ٘ا  ًدا  ٗهْ٘حمل  تَّب عُ ح 
ْ٘ ا ًذا ا نَّ  يٍل وَُّسُعٍر ا ْ َضل ِف 

   لَّ
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25. "ఏమీ? మా అందరిలో కేవల్ం ఇతని 

మీదనే (దివే) స్ందేశ్ం పంపబడిందా? అలా 

కాదు! అస్ల్ల ఇతను అస్తేవాది, డంబ్రల్ల 

పలికేవాడు!"  

26. అస్తేవాది, డంబ్రల్ల పలికేవాడు! 

ఎవడో రేపే (తారలోనే) వారికి తెలిస్ 

పోతుంది!  

27. నిశ్ియంగా, మేము ఆడ ఒంటెను, 

వారిని పరీకీించటం కోస్ం పంపుతున్నాము, 

కావున (ఓ 'స్కలి'హ్్!) వారి విషయంలో వేచ్చ 

ఉండు మరియు స్హనం వహంచు!  

28. మరియు వారి మధ్ే నీరు 

(న్నేయంగా) పంచబడ్డల్ని వారికి బోధించు. 

పాతి ఒక్కరూ తమవంతు వచేి రోజునే 

తార గాల్ని నియమించబడింది. 7  

29. ఆ పదప వారు తమ స్హచరుణణ  

పలిచారు. వాడు దానిా పటి్టకొని దాని 

వనుక్ కాలి మోకాలి నరాల్ల కోస్ చంపాడు. 8  

30. చూశ్వరా! న్న శ్నక్ష్ మరియు న్న 

హెచిరిక్ల్ల ఎలా ఉండెనో?  

31. నిశ్ియంగా, మేము వారి మీదకు ఒక్ 

భయంక్రమైన శ్బ్రద నిా ('స్య్'హను) 

పంపాము, దాంతో వారు తర క్కబడిన 

పశువుల్ దొడాి క్ంచెవలే నుగుగ -నుగుగ  అయి 

పోయారు.  

32. మరియు వాస్త వానికి, మేము ఈ 

ఖుర్ఆన్ ను హతబోధ్ గర హంచటం కోస్ం 

సుల్భం చేశ్వము, అయిత్య హతబోధ్ 

సీాక్రించే వాడు ఎవడైెన్న ఉన్నాడ్డ?  

33. లూ'త్ జాతి కూడ్డ హెచిరిక్ల్ను 

అస్తాేల్ని తిరస్కరించ్చంది.  

 

7) చూడండి, 26:155. ఒక్ రోజు ఒంటెను నీరు తార గనివాాలి, ర్తండవ రోజు పాజల్ల తార గాలి. 

8) చూడండి, 7:77.  

بَْل اُ ءَ  بَيْن َنا  م ْنۣ  َعلَْيه   اَّل  ْكُر   َ لْٰق 
 ٌ اٌب اَْش      ُهَو َكذَّ

 
الْكَ َغدً   َسَيْعلَُمْونَ  ن   مَّ اُب  ا  ذَّ

ُ ْْلَ ا      ْش 
لُو ُمرْس  َُّهْم ا نَّا  ل ف ْتَنًة  انلَّاقَة   ا 

 ْ  يمن  فَاْرتَق ْبُهْم َواْصَطِب 
 

اَنَّ َونَب  ئْ  بَيَْنُهمْ   ُهْم  ق ْسَمٌةۣ    مجتالَْمآَء 
َْتََضٌ  ٍْب ُّمُّ    ُكُّ ْش 

 
َبُهْم َفَتَعاٰطي َفَعَقَر     َفَناَدْوا َصاح 

 
ْ َونُ َن ََك فََكْيَف     ُذر  َعَذاِب 

ْ٘ ا   اَرَْسلَْنا َعلَْيه  نَّا َدةً    اح  ْم َصْيَحًة وَّ
ْيم  الُْمْحَتظ      ر  فَََكنُْوا َكَهش 

نَا  لََقْد  وَ  ْ َفَهْل يَْسَّ ل َّل  ْكر   َن 
ي الُْقْرا

ك ٍر م   دَّ    ْن مُّ

بَْت قَْوُم لُْوٍۣط ب انلُُّذر  
   َكذَّ
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34. నిశ్ియంగా, మేము, లూ'త్ ఇంటి 

వారు తపు! ఇతరుల్ మీదికి రాళ్లల  విస్రే 

'తుఫాన్ గాలిని పంపాము. (లూ'త్ ఇంటి) 

వారిని మేము వేకువజామున రకీించాము; 9   

35. మా తరఫు నుండి అనుగర హంగా. ఈ 

విధ్ంగా మేము క్ృతజుఞ ల్కు పాతిఫల్ం 

ఇస్కత ము.  

36. మరియు వాస్త వానికి (లూ'త్ తన 

జాతి) వారిని మా రాబోయ్య శ్నక్ష్ను గురించ్చ 

హెచిరించాడు. కాని వారు మా హెచిరిక్ 

ల్ను స్ందేహంచ్చ (మొండి) వాదనల్కు 

దిగారు!  

37. మరియు వాస్త వానికి వారు అతని 

అతిథుల్ను10  అతని నుండి బల్వంతంగా 

లాకోకవాల్ని అనుకున్నారు. కావున మేము 

వారి క్ళ్లల  పోగొటిాము. (వారితో ఇలా 

అన్నాము): "ఇపుుడు న్న శ్నక్ష్ను మరియు 

న్న హెచిరిక్ను చవిచూడండి."  

38. మరియు వాస్త వానికి, ఉదయపు వేళ్ 

శ్వశ్ాతమైన శ్నక్ష్ వారిమీద పడింది:  

39. "ఇపుుడు మీరు న్న శ్నక్ష్ను మరియు 

న్న హెచిరిక్ల్ను చవిచూడండి."  

40. మరియు వాస్త వానికి మేము ఈ 

ఖుర్ఆన్ ను హతబోధ్ గర హంచటం కోస్ం 
సుల్భం చేశ్వము. అయిత్య, హతబోధ్ను 

సీాక్రించేవాడు ఎవడైెన్న ఉన్నాడ్డ?  

41. మరియు వాస్త వానికి ఫిర్'ఔన్ జాతి 

వారికి కూడ్డ హెచిరిక్ల్ల వచాియి.  

42. వారు మా సూచనల్ను అనిాటినీ 

అబదాు ల్ని తిరస్కరించారు, కావున మేము 

 
9) ఆల్-లూ'తున్: అంటే అతనితో స్హా అతని ఇదారు కూతుళ్లల  మరియు కొందరు అతని 

అనుచరుల్ల. అతని భారే స్తే-తిరస్కకరుల్లో చేరిపోయింది. ఈ గాథ వివరాల్ కోస్ం 

చూడండి, 11:69-83. 

10) వారు జిబాీల్, మీకాల్ మరియు ఇసా్కఫీల్ ('అలైహమ్.స్.)ల్ల. చూడండి, 11:77-79. 

اَرَْسلَْنا َعلَْيه مْ   ْ٘ ْ٘  َحاص    ا نَّا ا ْلَّ يَل ًبا  ا
     يحض ْينيُهْم ب َسَحٍر َنَّ محش ٍط لُوْ 

نَا  ع ْند  م  ْن  َنْز ْي  محش  ن  ْعَمًة  ل َك 
َكذي

    َشَكرَ  َمنْ 
اَنْذَ َولَ  َفَتَماَرْوا  َقْد  َبْطَشتََنا  رَُهْم 
  انلُُّذر  ب  
 

رَ  َضْيف ٖه  اَولََقْد  َعْن  َوُدْوُه 
فَُذْوقُوْ  اَْعُيَنُهْم   ْ٘ ْ َعذَ   ا َفَطَمْسَنا اِب 

    َونُُذر  
 
عَ ْد  قَ لَ وَ  بُْكَرًة  َذاٌب  َصبََّحُهْم 

ْسَتق رٌّ     ممه مُّ
ْ َونُُذر       فَُذْوقُْوا َعَذاِب 

َ َولَ  ي الْ َقْد  نَا  ْ َفَهْل ْسَّ ل َّل  ْكر   َن 
ي ُقْرا

ك ٍر م ْن مُّ    خجم دَّ
يَل ف رَْعْوَن انلُُّذُر   ممه َولََقْد َجآَء ا

يييت َنا ُك    بُْوا ب ا يهُ هَ َكذَّ   ذَ ْم اَخْ ا فَاََخْذن
ٍر َعز   ْقَتد     يٍْز مُّ
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వారిని పటి్టకున్నాము, స్రా శ్కిు మంతుడు 

స్రా స్మరాుడు పటి్టకునే విధ్ంగా!  

43. (ఓ ఖురై్తష్యలారా!) ఏమీ? మీలోని 

స్తే-తిరస్కకరుల్ల మీకు పూరాం గతించ్చన 

వారిక్ంటే శ్రరష్యు లా? లేక్ దివేగర ంథాల్లో మీ 

కొరకు (మా శ్నక్ష్ నుండి) ఏదైన్న 

మినహాయింపు వాాయబడి ఉందా?  

44. లేక్: "మేము గెల్లప్ందే వరగ ం 

వాళ్ాము," అని వారు ధీమాను 

వేక్ు పరుసుత న్నారా?  

45. కాని తారలోనే ఈ వరగ ం పరాజయం 

ప్ందగల్దు. మరియు వారు వనుాచూప 

పారిపోతారు. 11  

46. అంత్యకాదు! అంతిమ ఘడియయ్య, 

వారి వాగాద న స్మయం మరియు ఆ ఘడియ 

ఎంతో దారుణమైనది మరియు ఎంతో 

తీవామైనదీను (చేదైనదీను).  

47. నిశ్ియంగా పాపాతుమల్ల మారగ -

భాషితాంలో ఉన్నారు మరియు వారు 

(పరలోక్ంలో) నరకాగ్నాలో కాల్లతారు.  

48. ఆ రోజు వారు తమ ముఖ్యల్ మీద 

నరకాగ్నాలోకి ఈడిబడతారు; (వారితో): 

"నరకాగ్నా స్ురశను చవిచూడండి!" అని 

అనబడుతుంది. 12  

49. నిశ్ియంగా, మేము పర తి దాన్నన్న ఒక 

విధివార త (ఖదర ర్)తో స్ృషి్ంచాము. 13  

 

11) దైవపావక్ు  ('స్'అ.స్.) ఈ ఆయత్ను బదాజ్ యుదు  ఆరంభంలో చదివారు. 

12) చూడండి, 33:66 మరియు 25:34. 

13) అహెల సునాత్ వల్-జమా'అత్ విదాాంసుల్ల ఈ ఆయత్ మరియు ఇట్టవంటి 

ఆయాత్ల్ ఆధారంగా అంటారు. అలాల హ్(సు.త.)కు మానవుల్ను స్ృషి్ంచక్ ముందే 

వారికి స్ంబంధించ్చన అనిా విషయాల్ జాఞ నముంది, కావున ఆయన అందరి ఖదాజ్, 

Destiny, విధి, విధివాాత, నియమం, లేక్ అదృషిం ముందే వాాస్ప్లటిాడు. (ఇబ్నా-క్సీ'ర్).  

  

ٰٓئ ُكْم   اُول م  ْن  َخْْيٌ  ارُُكْم  اَُكفَّ
بُر   ف  الَرآَءةٌ اَْم لَُكْم بَ   ممه  زُّ

 

ٌ  اَْم َيُقْولُْوَن ََنُْن ََج ْيٌع مُّ     ْنَتِص 
 

بَُر  ُّْوَن ادلُّ   َسُيْهَزُم اْلَْمُع َويَُول
 

مَ  اَعُة  السَّ َوالسَّ وْع دُ بَل   اَعُة  ُهْم 
   اََمرُّ  وَ ِهي دْ اَ 
 

 ْ يٍل وَُّسُعٍر  ا نَّ ال ْ َضل  يمل ُمْجر م ْْيَ ف 
 

يُْسَحبُ  ف  يَْوَم  انلَّا ْوَن  لََعي   ر  
   ُذْوقُْوا َمسَّ َسَقَر  محشُجوْه ه مْ وُ 
 

ٍء َخلَْقنيُه ب َقَدٍر     ا نَّا ُكَّ ََشْ
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50. మరియు మా ఆజఞ  కేవల్ం ఒక్కటే 

చాల్ల, క్నుర్తపుపాట్టది. (అది 

అయిపోతుంది) 14   

51. మరియు నిశ్ియంగా, మేము 

మీలాంటి వారినెందరినో న్నశ్నం చేస్ 

ఉన్నాము. అయిత్య, హతబోధ్ గర హంచేవాడు 

ఎవడైెన్న ఉన్నాడ్డ?  

52. మరియు వారు చేస్న పాతి విషయం 

వారి క్రమ గర ంధాల్లో (చ్చటిాల్లో) వాాయబడి 

ఉంది. 15  

53. మరియు పాతి చ్చనా మరియు పాతి 

ప్లదద  విషయం అనీా వాాయబడి ఉన్నాయి. 16  

54. నిశ్ియంగా, దైవభీతి గల్వారు 

స్ారగ వన్నల్, సల్య్యరుల్ మధ్ే ఉంటారు.  

55. స్తే పీఠం మీద (స్ారగ ంలో), 17 విశ్ా 

స్కమాాటి్ట, 18 స్రాశ్కుు ని స్నిాధిలో! (1/2)   

*****

 
14) అలాల హ్్ (సు.త.) ఏదైన్న చేయాల్నుకుంటే, దానిని: 'అయిపో!' అని అంటాడు. అంత్య 

అది అయిపోతుంది. చూ. 2:117, 3:47, 59, 6:73, 16:40, 19:35, 36:82, 40:68.  

15) లేక్ లౌ'హె-మ'హ్్ఫూ''జ్లో వాాయబడి ఉంది.  

16) అంటే మానవుల్ క్రమలూ, మాటలూ అనీా వాాయబడి ఉన్నాయి చ్చనావిగానీ 

ప్లదద విగానీ, మంచ్చవిగానీ చెడావిగానీ!  

17) మఖ్ 'అది స్ద్ఖ్ఖన్: గౌరవపాదమైన సా్కనంలో - అంటే స్ారగ ం.  

18) చూడండి, 20:114 వాేఖ్యేనం-63.   *** 

َكَ  َدةٌ  َواح  ا ْلَّ   ْ٘ اَْمُرنَا  ْ٘   ْمٍحۣ َوَما
    ب اْْلََِص  

اَ قَ َولَ  اَْشَياَعكُ ْد   ْ٘ َفَهْل ْهلَْكَنا ْم 
ك ٍر  دَّ    م ْن مُّ

 
ٍء َفَعلُْوُه  بُر   ف  اَوُُكُّ ََشْ     لزُّ

 
ْسَتَطٌر َوُُكُّ  َكب ْْيٍ مُّ     َصغ ْْيٍ وَّ

َنَهٍر ا   ْ َجنيٍت وَّ  يحض  نَّ الُْمتَّق ْْيَ ف 
َمل يْ  ع ْنَد  ْدٍق  ص  َمْقَعد    ْ ٍك  ف 

ٍر مُّ   خجم ْقَتد 
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 55. సూరహ్ అర్-ర'హ్మమన్ 

అర్-ర'హామన్: The Most Gracious, అనంత కరుణామయ్యడు. దీని పేరు 

మొదటి ఆయత్లోనే ఉంది. ఈ సూరహ్్లో 78 ఆయాతుల్ల ఉన్నాయి. చాలా 

మంది వాేఖ్యేతల్ల ఈ సూరహ్్ మదీనహ లో అవతరింపజేయబడిందని 

అంటారు. ఇది పునరుతాానదినం గురించ్చ వివరిస్తత ంది. దైవపావక్ు  ('స్'అ.స్.) 

పావచనం: "ఏమీ? మీరు మౌనం వహసుత న్నారా? మీ క్ంటే జిన్నాతుల్ల మేల్ల! 

రాతిర  నేను ఈ సూరహ్్ను జిన్నాతుల్కు వినిపంచ్చనపుుడు నేను: 'ఫబి అయిే 
ఆలాయి' రబిాకుమా తుక్జ్ి'బ్రన్.' చదివినపుుడలాల , జిన్నాతుల్ల దానికి 

జవాబుగా: 'ఓ మా పాభూ! మేము నీ యొక్క ఏ అనుగర హాల్ను కూడ్డ నిరాక్రిం 
చడం లేదు! స్రాస్తత తార ల్కు అరుహ డవు నీవు మాతర మే!' అని అన్నారు." (తిరిమజీ', 

అలాానీ పామాణీక్ం) ఈ స్మూహపు 7 (50-56) సూరాహ్్ల్లో ఇది 6వది.  

అనంత కరుణామయ్యడు అపార 

కరుణాపర దాత అయిన అలాల హ్ పేరుతో 

1. * అనంత కరుణామయ్యడు!  

2. ఆయనే ఖుర్ఆన్ను నేరాుడు.1  

3. ఆయనే మానవుణణ  స్ృషి్ంచాడు.  

4. ఆయనే అతనికి మాటాల డటం నేరాుడు.  

5. సూరుేడు మరియు చందాుడు ఒక్ 

నియమిత గమన్ననిా (నియమిత పరిధిలో) 

అనుస్రిసుత న్నారు.  

6. మరియు నక్ష్తార ల్ల మరియు వృకీాల్ల 

అనీా ఆయనకు స్కషిాంగం (స్జాద ) 

చేసుత న్నాయి. 2  

7. మరియు ఆయనే ఆకాశ్వనిా పై్లకెతిత  

ఉంచాడు మరియు ఆయనే తార సును 

 

1) ఇది మక్కహ్ ముషా్కుల్కు ఇవాబడిన జవాబు. ఎందుక్ంటే వారు, దైవపావక్ు  ('స్'అ.స్.) 

మీద, ఈ ఖుర్ఆన్ను అతనికి ఒక్ మానవుడు నేరాుడు అనే అపనింద మోపారు. కాని 

వాస్త వానికి అలాల హ్్ (సు.త.) దీనిని తన స్ందేశ్హరునికి నేరాుడు మరియు అతను 

('స్'అ.స్.) తమ అనుచరుల్కు (ర'ది.'అనుహ మ్) నేరాురు, (ఫ'తహ జ అల్-ఖదీర్).  

2) చూడండి, 22:18.  

يْ  اّللي  ِمْسِب    م  الرَّْْحين  الرَّح 
   يحض  اَلرَّْْحينُ 

يَن   ىجت َعلََّم الُْقْرا
 يحض  اَن ْْل نْسَ َخلََق ا
  اْْلََياَن َعلََّمُه 

 ُ ْمُس َوالَْقَمُر ِب    يحض  ْسَباٍن اَلشَّ
َجُر يَْسُجدي  انلَّْجُم َوالشَّ     ن  وَّ

وَ  َرَفَعَها  َمآَء  الْم ْْيَانَ وََضعَ َوالسَّ   
يحض  
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నెల్కొలాుడు. 3  

8. మీరు తూక్ంలో వైపరీతాేనికి పాల్ుడ 

కుండ్డ ఉండేటందుకు! 4  

9. మరియు న్నేయంగా తూక్ం చేయండి 

మరియు తూక్ంలో తగ్నగ ంచక్ండి.  

10. మరియు ఆయన, భూమిని స్క్ల్ 

జీవరాసుల్ కొరకు పరచ్చ ఉంచాడు.  

11. అందులో రక్రకాల్ ఫలాల్ల మరియు 

ప్రల్లో (పుషుకోశ్వల్లో) ఉండే ఖర్ూరపు 

పండుల  ఉన్నాయి.  

12. మరియు దంటల పై్ల (ప్రల్లో చుటిబడి)5  

ఉనా ధానేం మరియు సుగంధ్ పుషాుల్ల 

కూడ్డ!  

13. అయిత్య మీరిరువురు (మానవుల్ల 

మరియు జిన్నాతుల్ల) మీ పాభువు యొక్క 

ఏ య్య అనుగర హాల్ను నిరాక్రిస్కత రు?  

14. ఆయన మానవుణణ  ప్లంకులాంటి 

శ్బద మిచేి మటిితో 6   స్ృషి్ంచాడు.  

15. మరియు జిన్నాతుల్ను అగ్నా 

జాాల్ల్తో స్ృషి్ంచాడు. 7  

16. అయిత్య మీరిరువురు మీ పాభువు 

యొక్క ఏ య్య అనుగర హాల్ను నిరాక్రిస్కత రు?  

17. ఆయనే ర్తండు తూరుు (దికుక)ల్కు 

పాభువు మరియు ర్తండు పడమర (దికుక) 

ల్కు పాభువు. 8  

 

3) అంటే పాపంచంలో న్నేయానిా నెల్కొలాుడు. చూడండి, 57:25, 42:17.  

4) అంటే న్నేయానికి విరుదు ంగా పోక్ండి, న్నేయానిా భంగపరచక్ండి.  

5) అల్-'అ'సుు: అంటే ఎండిన గడాి, గడాి పరక్, ప్టి్ట, ఊక్, ప్ర, ధానేపు దంట్టల  ఎండి 

పోయిన తరువాత 'అ'స్ుజ్గా మారిపోతాయి. దానిని పశువుల్ల తింటాయి.  

6) 'స్ల్-'స్కలిన్: ఎండిన మటిి. ఫ'ఖి్యరున్: మంటలో కాలిన మటిి ఇంకా చూడండి, 15:26.  

7) చూడండి, 15:27, 6:100 మరియు 37:158.  

8) చూడండి, 37:5 మరియు 70:40. 

     ن  ْطَغْوا ف  الْم ْْيَا تَ ْلَّ اَ 
َوَْل  ب الْق ْسط   الَْوْزَن  َواَق ْيُموا 

 ُ ْ ُُتْْس      م ْْيَانَ وا ال
 يحض ْرَض وََضَعَها ل َْلَنَام  َواْْلَ 

فَ  َذاُت  ا ف ْيَها  انلَّْخُل  وَّ ك َهٌة 
 يجي  اْْلَْكَمام  

ْي   ممه   َحانُ َواْْلَبُّ ُذو الَْعْصف  َوالرَّ
 

يَْلٓ فَب اَي    ين     ُكَما َرب    ء   ا ب  
   تَُكذ 

َصلَْص  م ْن  اْْل نَْساَن  ٍل ا َخلََق 
ار    يحض ََكلَْفخَّ
آ وََخَلقَ   ممه ار ٍج م  ْن نَّاٍر  م ْن مَّ   نَّ  اْلَ

يَْلٓ  ين     َرب  ُكَما ء  فَب اَي   ا ب  
  تَُكذ 

 ممه الَْمْغر بَْْي     َربُّ الَْمْْش قَْْي  وَ   َربُّ 



ْحَمن  -55  భాగం: 27 55. సూరహ్ అర-ర’హ్మమన 1093 27 :الُجْزءُ   ُسوَرةُ الرَّ
 

18. అయిత్య మీరిరువురు మీ పాభువు 

యొక్క ఏయ్య అనుగర హాల్ను నిరాక్రిస్కత రు?  

19. ఆయనే ర్తండు స్కగర జలాల్ను 

పరస్ురం క్లిస్పోవటానికి వదలిప్లటిాడు.  

20. ఆ ర్తండింటి మధ్ే, అవి 

అతిక్ర మించలేని అడాుతెర వుంది. 9  

21. అయిత్య మీరిరువురు మీ పాభువు 

యొక్క ఏయ్య అనుగర హాల్ను నిరాక్రిస్కత రు?  

22. ఆ ర్తండింటి నుండి ముతాేల్ల 

మరియు పగడ్డల్ల వస్కత యి.  

23. అయిత్య మీరిరువురు మీ పాభువు 

యొక్క ఏయ్య అనుగర హాల్ను నిరాక్రిస్కత రు?  

24. మరియు ఎతైెన కొండల్ వలే 

స్ముదాంలో పయనించే ఓడల్ల ఆయనకు 

చెందినవే! 10  

25. అయిత్య మీరిరువురు మీ పాభువు 

యొక్క ఏయ్య అనుగర హాల్ను నిరాక్రిస్కత రు?  

26. దానిపై్ల (భూమిపై్ల) నునాది పాతీదీ 

నశ్నసుత ంది;  

27. మరియు మిగ్నలి వుండేది, కేవల్ం 

మహమానిాతుడు 11  మరియు పరమ 

 

9) ఈ విషయం ఎనోావిధాల్లగా బోధించబడింది: (i) భూమిపై్ల మంచ్చనీళ్ల  నదుల్ల, 

చెరువుల్ల స్రసుసల్ల మొదలైనవి మరియు ఉపుునీటి స్ముదాాల్ల, అనీా భూమి మీదనే 

ఉన్నా, వాటి రుచుల్ల వేరువేరుగా ఉంటాయి. (ii) ఉపుునీటి స్ముదాాల్లో మంచ్చ నీటి 

పావాహాల్ల పావహసూత  ఉంటాయి. కాని అవి క్లిస్పోవు. వాటి రుచ్చ భినాంగానే ఉంట్టంది. 

(iii) కొనిా స్ముదాాల్లో, ఒక్ వైపు స్ముదాపు నీళ్లల  ఉపుుగానూ మర్కక్ వైపు నీళ్లల  

తియేగానూ ఉంటాయి. అవి ఎనాటిక్ష క్ల్లవవు. చూ. 25:53. 

10) చూడండి, 42:32-34. 

11) జు'ల్-జలాల్ (85): The Majesty, మహిమాన్నాతుడు, ఘనతగలవాడు, 

ఔనితుుడు, స్రాశ్రరష్యు డు. Possessor of Glory, Greatness, పాతాపం, వైభవం, 

రాజత్యజసుస గల్వాడు, స్కరాభౌముడు, మహతాపూరుణ డు, మహానీయుడు.  

يَْلٓء  فَب اَ  ين   تُكَ   ا مَ َرب  كُ  ي   ا ب  
    ذ 

 يحض  ْْلَْحَريْن  يَلَْتق ْيي  َمَرَج ا

  ممه  ْيي  َيْبغ   بَيَْنُهَما بَْرَزٌخ ْلَّ 

يَْلٓء   فَب اَي    ين     َرب  ُكَما ا ب  
  تَُكذ 

 ممه ُج م ْنُهَما اللُّْؤلُُؤ َوالَْمرَْجاُن ََيْرُ 

يَْلٓء   ي تُكَ   َرب  ُكَما فَب اَي   ا ب   ن   ذ  
اْْلَْحر  اي نْشَ الْمُ   ر  اْلََواَوََلُ   ف     ُت 

 ممه  م  ََكْْلَْعََل 
يَْلٓء   ين  تُكَ   َرب  ُكَما فَب اَي   ا ب  

 خجم   ذ 

 مجن  ْيَها فَاٍن  َمْن َعلَ ُكُّ 

وَْجُه   يَْبٰقي  ل    َرب  َك وَّ
ي اْلَل ُذو 

ْكَرام     ممه َواْْل 
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దాత12 అయిన నీ పాభువు ముఖం 

(అస్త తాం) మాతర మే!13  

28. అయిత్య మీరిరువురు మీ పాభువు 

యొక్క ఏయ్య అనుగర హాల్ను నిరాక్రిస్కత రు?  

29. భూమిలో మరియు ఆకాశ్వల్లో నునా 

పాతీదీ (తన అవస్రాల్కు) ఆయననే 

అరాిసుత ంది. మరియు పాతి క్ష్ణం (రోజు) 

ఆయన ఒక్ కారేంలో నిమగుాడైె ఉంటాడు.   

30. అయిత్య మీరిరువురు మీ పాభువు 

యొక్క ఏయ్య అనుగర హాల్ను నిరాక్రిస్కత రు?  

31. (పాప) భారాల్ను మోస్త మీరిదద రు! 14  

తారలోనే మేము మీ విషయం నిరణ యించ 

గల్ము.  

32. అయిత్య మీరిరువురు మీ పాభువు 

యొక్క ఏయ్య అనుగర హాల్ను నిరాక్రిస్కత రు?  

33. ఓ జిన్నాతుల్ మరియు మానవ జాతి 

వారలారా! ఒక్వేళ్ మీరు ఆకాశ్వల్ మరియు 

భూమి యొక్క స్రిహదుద ల్ నుండి బయటికి 

వళ్ళాపోగలిగ్నత్య, వళ్ళాప్ండి! ఆయన 

(అలాల హ్్) యొక్క ఆదేశ్ం (అధికారం) లేనిదే 

మీరు వాటి నుండి దాటి వళ్ళల పోలేరు. 15  

34. అయిత్య మీరిరువురు మీ పాభువు 

యొక్క ఏయ్య అనుగర హాల్ను నిరాక్రిస్కత రు?  

 
12) అల్-ఇక్రు మ్్: The Glorious, పరమదాత, గౌరవనీయ్యడు. The Most 

Generous, Noble, Honourable, ఆదరణీయుడు, దాతృతుాడు, మహోపకారి, 

ఉదారుడు, దివుేడు. చూ.55:78. జుల్-జలాలి వల్-ఇక్రు మ్్ (85): The Lord of 

Majesty & Glory, గౌరవోనితలు గలవాడు, సరాశ్రు ష్ఠ  దాత. ఇది అలాల హ్్ (సు.త.) 

అతుేతత మ పేరల లో ఒక్టి.  

13) చూడండి, 28:88.  

14) అస్-స'ఖలాన: దీని మర్కక్ తాతురేం: 'భూమికి భారమైన మీరిదద రు!' అని 

ఇవాబడింది. ఈ పదం జిన్నాతుల్ల మరియు మానవుల్ కోస్ం వాడబడింది.  

15) అలాల హ్్ (సు.త.) యొక్క విధివాాత నుండి పారిపోగల్ శ్కిు  ఎవారిక్ష లేదు. ఎక్కడికి పారి 

పోగల్రు? అలాల హ్్ (సు.త.) హదుద లో లేనిచోట్ట అనేదే లేదు!  

 

يَْلٓء   ين    َرب  ُكَما فَب اَي   ا ب  
     تَُكذ 

 َ مَ ي اْسـ َلُٗه  ف   ت  ميوي لسَّ ْن 
ْ َشاٍْن   ُهوَ يَْوٍم    ُكَّ محش َواْْلَْرض    ممه ف 

 
يَْلٓء   ين  تُكَ   َما َرب  كُ فَب اَي   ا ب  

    ذ 
 

ي َسَنفْ    ممه ن  ُرُغ لَُكْم اَيَُّه اثلََّقل

يَْلٓء  فَب اَي    ين     َرب  ُكَما  ا ب  
  تَُكذ 

ا ن   َواْْل نْس   ن    اْل   ييَمْعَْشَ 
اَنْ اْستَ  م  وْ َتْنُفذُ   َطْعُتْم  اَقَْطار  ا  ْن 

ميوي  فَاْنُفُذْواالسَّ َواْْلَْرض   َْل محش  ت  
 ب سُ 

ٍن َتْنُفُذْوَن ا ْلَّ  ممه   لْطي

يَْلٓ فَب   ين     َرب  ُكَما ء  اَي   ا ب  
  تَُكذ 
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35. మీ ఇదద రిపై్లకి అగ్నాజాాల్ల్ల మరియు 

ప్గ16 పంపబడతాయి. అపుుడు మీరు 

ఎదురోకలేరు (మిమమలిా మీరు కాపాడు 

కోలేరు).  

36. అయిత్య మీరిరువురు మీ పాభువు 

యొక్క ఏయ్య అనుగర హాల్ను నిరాక్రిస్కత రు?  

37. మరియు ఆకాశ్ం పాేలిపోయినపుుడు 

అది మండే నూనెగా ఎరర గా మారిపోతుంది. 17  

38. అయిత్య మీరిరువురు మీ పాభువు 

యొక్క ఏయ్య అనుగర హాల్ను నిరాక్రిస్కత రు?  

39. ఇక్, ఆ రోజు ఏ మానవునితో గానీ, లేక్ 
ఏ జిన్నాతునితో గానీ అతని పాపాల్ను 

గురించ్చ అడగడం జరుగదు. 18  

40. అయిత్య మీరిరువురు మీ పాభువు 

యొక్క ఏయ్య అనుగర హాల్ను నిరాక్రిస్కత రు?  

41. ఈ నేరసుత ల్ల వారి వారి ముఖ 

చ్చహాాల్తోనే గురిు ంపబడతారు. అపుుడు 

వారు, వారి ముంగురుల్ల మరియు కాళ్లల  

పటిి లాగబడతారు. 19  

42. అయిత్య మీరిరువురు మీ పాభువు 

యొక్క ఏయ్య అనుగర హాల్ను నిరాక్రిస్కత రు?  

43. ఈ నేరసుత ల్ల అస్తేమని తిరస్కరిసూత  

వుండిన నరక్ం ఇదే!  

44. వారు దాని (ఆ నరక్ం) మరియు 

స్ల్స్ల్ కాగే నీటి మధ్ే అటూ ఇటూ 

తిరుగుతూ ఉంటారు.  

45. అయిత్య మీరిరువురు మీ పాభువు 

యొక్క ఏయ్య అనుగర హాల్ను నిరాక్రిస్కత రు?  

 

16) ను'హ్మసున్: దీని మర్కక్ అరాం క్రిగ్నన రాగి లేక్ ఇతత డి.  

17) అదాిహ్మను: దీని మర్కక్ అరాం ఎరర  చరమం (పచ్చిది లేదా శుభాం చేస్ంది).  

18) చూడండి, 18:49 వారి, న్నల్లక్ల్ల, చేతుల్ల మరియు కాళ్లల  వారికి వేతిరేక్ంగా 

స్కక్ష్ేమిస్కత యి. ఇంకా చూడండి, 24:24.  

19) చూడండి, 96:15-16. 

َعلَ  نَّارٍ يُرَْسُل  م  ْن  ُشَواٌظ   ممقْيُكَما 
ي  َُنَاٌس فَََل تَنَْتِص   ممه ن  وَّ

 
يَْلٓ  فَب اَي    ي تَُكذ     ا َرب  ُكمَ ء  ا    ن   ب

ت    َمآُء فَََكنَْت َوْرَدةً  فَا َذا انَْشقَّ السَّ
  ممه ن  ا ََكدل  هَ 
يَْلٓ فَب اَي    ين   تُكَ   ُكَما َرب   ء   ا ب  

  ذ 
يُْسـ َُل َعْن   ا نٌْس َفَيْوَمئ ٍذ ْلَّ  َذْۣنب ٖهْ٘ 

َْل َجآنٌّ   ممه وَّ
يَْلٓء   ين   تَُكذ     َرب  ُكَما فَب اَي   ا   ب
ا ْيميُهْم َن  وْ مُ لُْمْجر  ُيْعَرُف  ب س 

ْ َواْْلَقَْدام  ا ب انلَّوَ َفُيؤَْخذُ   ممه  ِص 
 

يَْلٓء   ين   تُكَ   َما َرب  كُ فَب اَي   ا ب  
  ذ 

ب َها   ُب  يَُكذ    ْ ّٰت 
الَّ َجَهنَُّم  هٖ  هيذ 

 ْ  يمل ُمْجر ُمْوَن ال
يٍن    ممه َيُطْوفُْوَن بَيَْنَها َوبَْْيَ َْح ْيٍم ا

ي ي   فَب اَ  ين  ذ   تُكَ   َما َرب  كُ َْلٓء   ا  خجم   ب
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46. మరియు ఎవడైెత్య తన పాభువు 

స్నిాధిలో హాజరు కావల్స్ ఉంట్టందనే 

భయం క్లిగ్న ఉంటాడో, అతనికి ర్తండు 

స్ారగ వన్నల్లంటాయి.  

47. అయిత్య మీరిరువురు మీ పాభువు 

యొక్క ఏయ్య అనుగర హాల్ను నిరాక్రిస్కత రు?  

48. అవి ర్తండూ అనేక్ శ్వఖల్ (వృకీాల్)తో 

నిండి ఉంటాయి. 20  

49. అయిత్య మీరిరువురు మీ పాభువు 

యొక్క ఏయ్య అనుగర హాల్ను నిరాక్రిస్కత రు?  

50. ఆ ర్తండింటిలో ర్తండు సల్య్యళ్లల  

పావహసూత  ఉంటాయి. 21  

51. అయిత్య మీరిరువురు మీ పాభువు 

యొక్క ఏయ్య అనుగర హాల్ను నిరాక్రిస్కత రు?  

52. ఆ ర్తండింటిలో పాతిఫల్ం జ్యడుగా 

(ర్తండు రకాల్లగా) ఉంట్టంది.  

53. అయిత్య మీరిరువురు మీ పాభువు 

యొక్క ఏయ్య అనుగర హాల్ను నిరాక్రిస్కత రు?  

54. వారు దళ్స్రి అస్త రు గల్ పటి్ట 

తివాచీల్ మీద ఆనుకొని కూర్కిని ఉంటారు. 

మరియు ఆ ర్తండు స్ారగ వన్నల్ ఫలాల్ల 

దగగ రగా అందు బ్రట్టలో ఉంటాయి.22  

55. అయిత్య మీరిరువురు మీ పాభువు 

యొక్క ఏయ్య అనుగర హాల్ను నిరాక్రిస్కత రు?  

56. అందులో తమ దృషి్ని ఎల్ల పుడూ 

కిర ందికి వంచ్చ ఉంచే నిరమల్ క్నేల్లంటారు. 

వారిని ఇంతకు పూరాం ఏ మానవుడు గానీ, 

ఏ జిన్నాతుడు గానీ తాకి ఉండడు. 23  

57. అయిత్య మీరిరువురు మీ పాభువు 

యొక్క ఏయ్య అనుగర హాల్ను నిరాక్రిస్కత రు?  

 
20) చూడండి, 32:17 స్ారగ ంలో ఉనా భోగభాగాేల్ల ఎవారూ ఊహంచలేరు. 

21) ఒక్ సల్య్యరు పేరు తస్నీమ్, మర్కక్ దాని పేరు స్ల్స్బీల్. 
22) చూడండి, 18:31.  

23) చూడండి, 56:35-36, 38:52.  

 ممه   َجنَّتي   َرب  هٖ َقاَم َول َمْن َخاَف مَ 

يَْلٓء   ين   تُكَ   ا َرب  ُكمَ فَب اَي   ا ب  
  يحض ذ 

 
ْ٘ اَفَْناٍن َذَوا   ممه تَا

يَْلٓء   ين     ا َرب  ُكمَ فَب اَي   ا ب  
   تَُكذ 

 ممه ن   ََتْر يي ف ْيه َما َعْيني  
يَْلٓء   ين   تَُكذ     ُكَما َرب    فَب اَي   ا   ب

  فَ ه مَ يْ ف  
 ممه ن   َزوْجي ك َهةٍ ا ا م ْن ُك 

يَْلٓء   ين    َرب  ُكَما فَب اَي   ا ب  
    تَُكذ 

فُ ْْيَ ـ  ك  ُمتَّ  لََعي  م ْن   َبَطآئ ُنَها  ُرٍشۣ 
قٍ   ممه اْلَنََّتْْي  َداٍن  ا وََجنَ محش ا ْسَتِْبَ

 
يَْلٓء   ين     َرب  ُكَما فَب اَي   ا ب  

  تَُكذ 
يُت ف ْيه   قيِص  رْ   نَّ    لَمْ   حملف  الطَّ

 ممه َقْبَلُهْم َوَْل َجآنٌّ    َيْطم ْثُهنَّ ا نٌْس 

يَْلٓء   ين  تُكَ   َما َرب  كُ فَب اَي   ا ب  
    ذ 
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58. వారు కెంపుల్ను (మాణకాేల్ను) 

మరియు పగడ్డల్ను పోలి ఉంటారు.  

59. అయిత్య మీరిరువురు మీ పాభువు 

యొక్క ఏయ్య అనుగర హాల్ను నిరాక్రిస్కత రు?  

60. స్తాకరాేనికి మంచ్చ పాతిఫల్ం తపు 
మరేమైన్న ఉంట్టందా?  

61. అయిత్య మీరిరువురు మీ పాభువు 

యొక్క ఏయ్య అనుగర హాల్ను నిరాక్రిస్కత రు?  

62. మరియు ఆ ర్తండే కాక్ ఇంకా ర్తండు 

స్ారగ వన్నల్ల ఉంటాయి.  

63. అయిత్య మీరిరువురు మీ పాభువు 

యొక్క ఏయ్య అనుగర హాల్ను నిరాక్రిస్కత రు?  

64. అవి దటింగా ముదురుపచిగా 

ఉంటాయి.  

65. అయిత్య మీరిరువురు మీ పాభువు 

యొక్క ఏయ్య అనుగర హాల్ను నిరాక్రిస్కత రు?  

66. ఆ ర్తండింటిలో, ప్ంగ్నప్రలే ర్తండు 

సల్య్యళ్లా ఉంటాయి.  

67. అయిత్య మీరిరువురు మీ పాభువు 

యొక్క ఏయ్య అనుగర హాల్ను నిరాక్రిస్కత రు?  

68. ఆ ర్తండింటిలో ఫలాల్ల, ఖర్ూరాల్ల 

మరియు దానిమమల్ల ఉంటాయి.  

69. అయిత్య మీరిరువురు మీ పాభువు 

యొక్క ఏయ్య అనుగర హాల్ను నిరాక్రిస్కత రు?  

70. వాటిలో గుణవంతుల్ల, సౌందరే 
వతులైన సీత ీల్ల ఉంటారు.  

71. అయిత్య  మీరిరువురు మీ పాభువు 

యొక్క ఏయ్య అనుగర హాల్ను నిరాక్రిస్కత రు?  

72. నిరమల్మైన, శ్లల్వంతులైన సీత ీల్ల 

(హూర్) డేరాల్లో ఉంటారు. 24  

73. అయిత్య మీరిరువురు మీ పాభువు 

యొక్క ఏయ్య అనుగర హాల్ను నిరాక్రిస్కత రు?  

 

24) చూడండి, 55:56, 52:20, 44:54, 38:52 మరియు 37:48.  

  ممه ُهنَّ اِْلَاقُْوُت َوالَْمرَْجاُن ََكَنَّ 
يَْلٓء  فَب اَي    ين     َرب  ُكَما  ا ب  

  تَُكذ 
َساُن ْْل حْ اَهْل َجَزآُء اْْل ْحَسان  ا ْلَّ  

 ممه 
ي ب اَي   فَ  ي   َرب  ُكَما  ء  َْلٓ ا ب   ن   تَُكذ  

  ممه  َوم ْن ُدْون ه َما َجنَّتي  

يَْلٓ  ين   تُ   ُكَما َرب   ء  فَب اَي   ا ب  
 يحض َكذ 

 ممه  تي  ُمْدَهآمَّ 
يَْلٓء   ين     ُكَما َرب   فَب اَي   ا ب  

 ممه تَُكذ 

اَختي  ف ْيه َما َعْيني    ممه    نَضَّ

ي  ي تُ   َرب  ُكَما  ء  َْلٓ فَب اَي   ا ب  ممه   ن  َكذ  
اٌن ك َهٌة وَّ ا ف ْيه َما فَ  ُرمَّ  ممه ََنٌْل وَّ

يَْلٓء   ي تُ   َرب  ُكَما فَب اَي   ا ب  ممه ن   َكذ  
َساٌن ْيه نَّ خَ ف    ممه ْْييٌت ح 

يَْلٓء   ين     ا َرب  ُكمَ فَب اَي   ا ب  
  تَُكذ 
ْقُصْوريٌت ف  اْْل َيام    ممه ُحْوٌر مَّ

يَْلٓ  ين  تُكَ   ب  ُكَما رَ ء  فَب اَي   ا ب  
    ذ 
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74. ఆ సీత ీల్ను ఇంతకు ముందు ఏ 

మానవుడు కాని, ఏ జిన్నాతుడు కాని తాకి 

ఉండడు.  

75. అయిత్య మీరిరువురు మీ పాభువు 

యొక్క ఏయ్య అనుగర హాల్ను నిరాక్రిస్కత రు?  

76. వారు అందమైన తివాచీల్ మీద ఆకు 

పచిని దిండల కు ఆనుకొని కూర్కిని ఉంటారు.  

77. అయిత్య మీరిరువురు మీ పాభువు 

యొక్క ఏయ్య అనుగర హాల్ను నిరాక్రిస్కత రు?25  

78. మహమానిాతుడు మరియు పరమ 

దాత  26  అయిన నీ పాభువు పేరే స్రా 
శ్రర షు మైనది (శుభపాదమైనది). 27  (5/8)  

***** 

 
25) ఈ ఆయత్, ఈ సూరహ్్లో 31 స్కరుల  వచ్చింది. అలాల హ్్ (సు.త.) ఈ సూరహ్్లో  

స్ారగ ంలో పాస్కదించబడే అనిారకాల్ సౌక్రాేల్ను, బోగ భాగాేల్ను వివరించ్చన తరువాత, 

ఈపాశ్ా వేశ్వడు. అంత్యకాక్ నరక్ శ్నక్ష్ తరువాత కూడ్డ ఈ పాశ్ా వేశ్వడు. అంటే మీరు దాని 

నుండి ఎందుకు తపుంచుకోవటానికి పాయతిాంచరు? అని అరాం. రండవది: ఏమిటంటే, 

జిన్నాతుల్కు కూడ్డ మానవుల్వలే బుదిు  మరియు మంచ్చ-చెడును అరాంచేసుకునే 

విచక్ష్ణా శ్కిు  ఉంది. కావున వారు కూడ్డ ఏక్ దైవారాధ్న చేయటానికి ఆజాఞ పంచబడా్డరు. 

స్రా స్ృషి్లో కేవల్ం ఈ ర్తండు రకాల్ జీవుల్ల మాతర మే – బుదిు  మరియు విచక్ష్ణా శ్కిు  

పాస్కదించ బడటం వల్ల  – పరీక్ష్కు గురిచేయ బడా్డరు. అందులో నెగ్నగ నవారికి స్ారగ ం 

మరియు నెగగ ని వారికి నరక్ం. మూడవది: అలాల హ్్ (సు.త.) పాస్కదించ్చన సుఖ-

స్ంతోషాల్ను అనుభవించటం ముస్త 'హాబ్. ఈ ఆయత్ మళ్లల  మళ్లల  చెపేు నాలుగవ 

ఉదా్దశ్ుం: అలాల హ్్ (సు.త.) కు అవిధేయులై ఉండటం నుండి ఆపటం. ఎందుక్ంటే ఆయనే 

(సు.త.) ఈ అనుగర హాల్నిాంటినీ పాస్కదించాడు. కావున దైవపావక్ు  ('స్'అ.స్.) దీనికి 

జవాబుగా అన్నారు: 'ఓ మా పాభూ! మేము నీ యొక్క ఏ అనుగర హానిా కూడ్డ 

నిరాక్రించడం లేదు, స్రాస్తత తార ల్కు అరుహ డవు నీవే!' (తిరిమజీ', అలాానీ పామాణీక్ం).   

26) చూడండి, 55:27 వాేఖ్యేనం-12.  

27) తబారక, బరక్తున్: అంటే ఎల్ల పుుడు శ్వశ్ాతంగా ఉండే మేల్ల. ఆయన దగగ ర 

ఎల్ల పుుడు మేలే ఉంది. కొందరు దీని అరాం, ఎంతో శుభదాయక్మైనది, స్రాశ్రర షు మైనది 

అని అన్నారు. ఆయన పేరే ఇంత శ్రర షు మైనదైత్య ఆయన స్ాయంగా ఎంత గొపువాడు, 

మహమ గల్వాడు మరియు శుభాల్ను పాస్కదించేవాడు కాగల్డు!          *** 

َقْبلَُهْم َوَْل َجآنٌّ   َيْطم ْثُهنَّ ا نٌْس لَمْ 
 ممه  

يَْلٓء   ين  تُ   َما َرب  كُ فَب اَي   ا ب  
    َكذ 

ُخَْضٍ ـ  ُمتَّك   َرْفَرٍف  لََعي  ْْيَ 
  ممه َساٍن وََّعْبَقر ي ٍ ح  
يَْلٓء   ين     َرب  ُكَما فَب اَي   ا ب  

  تَُكذ 
اْسمُ  ََك  ي   َك َرب     تَِبي اْلَل ل  ذ ي 

 خجم ام  ْكرَ ْْل  َوا
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 56. సూరహ్ అల్-వాఖి'అహ్ 

అల్-వాఖ్ఖ'అహ్: రానునా సంఘటన. ఇది సంపదల సూరహ్్ అని పాఖ్యేతి 

చెందింది. "దీనిని పాతి రోజు రాతిర  చదివే వాడు ఎనాడూ పసుత ల్లండడు." కాని ఈ 

పావచనం, పామాణీక్మైనది కాదు. (అలాానీ). పునరుతాానం గురించ్చ ఇందు 

వివరాల్లన్నాయి. ఈ సూరహ్్ మకకహ మొదటి కాలానికి చెందినది. 96 

ఆయాతుల్లనా ఈ సూరహ్ పేరు మొదటి ఆయత్ నుండి తీసుకోబడింది. ఈ 

సూరాహ్్ల్నీా దివు జాానం మరియ్య పరలోక జీవితాన్ని గురించ్చ చరిించాయి. 

ఈ స్మూహపు 7 (50-56) సూరాహ్్ల్లో ఇది చివరిది. 

అనంత కరుణామయ్యడు అపార 

కరుణాపర దాత అయిన అలాల హ్ పేరుతో 

1. * స్ంభవించేది (పాళ్యం) స్ంభవించ్చ 

నపుడు; 1  

2. అది స్ంభవించటంలో ఎలాంటి 

అస్తేమునకు ఆస్కకరమే లేదు.  

3. అది కొందరిని హీనపరుసుత ంది, మరి 

కొందరిని ఉనాతికి చేరుితుంది. 2  

4. భూమి తీవా క్ంపనంతో క్ంపంచ్చనపుడు;  

5. మరియు పరాతాల్ల ప్డిగా మారిబడి 

నపుడు;  

6. అపుుడు అవి ఎగ్నరే ధూళ్ళ రేణువులాల  

అయిపోతాయి;  

7. మరియు మీరు మూడు వరాగ లుగా 

విభజింపబడతారు.  

8. ఇక్ కుడి పక్ష్ం వారు, ఆ కుడి పక్ష్ము 

వారి (అదృషిం) గురించ్చ ఏమని చెపేుది? 3  

 
1) అనివారే స్ంఘటన అంటే, అంతిమ ఘడియ, పునరుతాాన దినం. 

2) అలాల హ్్ (సు.త.) ఆజఞ ను అనుస్రించ్చనవారు పై్లకెతత బడతారు. వాటిని తిరస్కరించ్చన 

వారు హీనపరచబడతారు.  

3) కుడి పక్ష్ం వారంటే తమ క్రమ పతార ల్ల కుడిచేతిలో ఇవాబడే వారు. అంటే స్ారాగ నికి 

అరుహ లైన వారు. చూడండి, 74:39. 

ْيم   اّللي  ِمْسِب    الرَّْْحين  الرَّح 
  يحض ا َذا َوَقَعت  الَْواق َعُة 

 يمل ََكذ بٌَة ْقَعت َها يَْس ل وَ لَ 

اف َعٌة    يحض َخاف َضٌة رَّ
ا ا َذا رُجَّ   يحض  ت  اْْلَْرُض رَجا

ا  َباُل بَسا ت  اْل  بُسَّ   يحض  وَّ
ْۣنَبثا َبآ هَ فَََكنَْت   يحض ا ًء مُّ

يَثةً ْنتُ كُ وَّ   ىجت  ْم اَْزَواًجا ثَل
ُب  اَْصحي َماْ٘  الَْمْيَمَنة ممق  ُب  فَاَْصحي

  ىجتَنة  الَْمْيمَ 
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9. మరియు ఎడమ పక్ష్ం వారు!4  ఎడమ 

పక్ష్ం వారి (దురదృషిం) గురించ్చ ఏమి 

చెపేుది?  

10. మరియు (ఇహలోక్ంలో విశ్వాస్ంలో) 

ముందు వునావారు (స్ారగ ంలో కూడ్డ) 

ముందుంటారు. 

11. అట్టవంటి వారు (అలాల హ్్) 
స్కనిాదాు ేనిా ప్ందుతారు.  

12. వారు అనుగర హభరితమైన స్ారగ  

వన్నల్లో ఉంటారు.  

13. మొదటి తరాల్ వారిలో నుండి చాలా 

మంది;  

14. మరియు తరువాత తరాల్ వారిలో 

నుండి కొంత మంది.  

15. వారు (బంగారు) తీగల్తో నేయబడిన 

పీఠాల్పై్ల ఉంటారు;  

16. ఒక్రి కొక్రు ఎదుర్తదురుగా, వాటి 

మీద దిండల కు ఆనుకొని కూర్కిని ఉంటారు. 5  

17. వారి చుటి్ట పాక్కల్లో చ్చరంజీవులైన 

(నితే బ్రల్ేం గల్) బ్రల్లరు (స్తవకుల్ల) 

తిరుగుతూ ఉంటారు.  

18. (మధువు) పావహంచే చెల్మల్ నుండి 

నింపన పాతర ల్ల, గ్ననెాల్ల మరియు 

క్పుుల్తో!  

19. దాని వల్న వారికి తల్నొపుగానీ లేక్ 

మతుత గానీ క్ల్లగదు.  

20. మరియు వారు కోరే పండూల , ఫలాల్ల 

ఉంటాయి.  

21. మరియు వారు ఇషిపడే పకీుల్ 

మాంస్ం. 6  

 

4) వామ (ఎడమ) పక్ష్ం వారు అంటే తమ క్రమ పతార ల్ల ఎడమచేతిలో ఇవాబడిన వారు. 

అంటే నరకానికి అరుహ లైన వారు. చూడండి, 90:19.  

5) చూడండి, 15:47. 

6) చూడండి, 32:17.  

الَْمشْ َواَْص  ُب  ُب ـ َ حي اَْصحي َماْ٘  َمة ممق 
   ىجت َمة  ـ َ الَْمشْ 
ب   ب ُقْوَن َوالسي  يحض ُقْوَن السي

بُْوَن  ٰٓئ َك الُْمَقرَّ  ممه اُول
ْ َجني      ع ْيم  ت  انلَّ ف 

ل ْْيَ َن  م   ثُلَّةٌ   يحض اْْلَوَّ
ر يَْن َوقَ  خ 

 ىجت ل ْيٌل م  َن اْْلي

وُْضْونَ  ٍر مَّ  يحض ٍة لََعي ُسُ
تَّك   ب ل ْْيَ ْْيَ عَ ـ  مُّ   لَْيَها ُمَتقي

ْوَن  َيُطْوُف َعلَْيه ْم و دْلَ  ُ ََّلَّ  يحض اٌن ُّمُّ

اَبَار يْقَ  وَّ م  ْن   ممقب اَْكَواٍب  َوََكٍْس 
 يحض  ع ْْيٍ مَّ 

عُ ْلَّ يُ   يحض َن  ْنَها َوَْل يُْن فُوْ  عَ نَ وْ َصدَّ

ْوَن ا َوَف  ُ ا َيَتَخْيَّ  يحض ك َهٍة م  مَّ
ا  َطْْيٍ   َوَْلْم     ىجت َن يَْشَتُهوْ  م  مَّ
 

 يحض وَُحْوٌر ع ْْيٌ 
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22. మరియు అందమైన క్నుాల్ల గల్ 

సుందరాంగుల్ల ('హూరున్);  

23. దాచబడిన ముతాేల్వలే!  

24. ఇదంతా వారు చేసూత  ఉండిన వాటికి 

(స్తాకరాేల్కు) పాతిఫల్ంగా!  

25. అందులో వారు వేరామైన మాటల్ల 

గానీ, పాప విషయాల్ల గానీ వినరు. 7  

26. "శ్వంతి (స్లాం) శ్వంతి (స్లాం)!" అనే 

మాటల్ల తపు! 8  

27. మరియు కుడిపక్ష్ం వారు! కుడి పక్ష్ం 

వారి (అదృషిం) గురించ్చ ఏమి చెపేుది!  

28. వారు ముళ్లల  లేని రేగు (స్ద్ర) చెటల  
మధ్ే! 9  

29. మరియు  ఒక్దానిపై్ల ఒక్టి దటింగా 

పేరుకునా అరటి గెల్ల్ల; 

30. మరియు వాేపంచ్చ ఉనా నీడల్ల; 10  

31. మరియు ఎల్ల పుడు పావహంచే నీరు;  

32. మరియు స్మృధిు గా ఉనా పండుల , 

ఫలాల్ల;  

33. ఎడతెగకుండ్డ మరియు అంతం 

కాకుండ్డ (ఉండే వన్నల్లో);  

34. మరియు ఎతైెన ఆస్న్నల్ మీద 

(కూర్కిని) ఉంటారు. 11  

35. నిశ్ియంగా, మేము వారిని (ఆ 

క్నేల్ను) పాత్యేక్ంగా పాభవింపజేశ్వము;  

 

7) పాాపంచ్చక్ జీవితంలో పోటాల టల్ల, ఏవగ్నంపుల్ల, అస్హాేల్ల స్ాంత అనాదముమల్ మధ్ే 

కూడ్డ తపువు. కాని స్ారగ వాసుల్ మధ్ే ఇట్టవంటి వేరాపు మాటల్ల ఎనాడూ జరగవు. 

8) చూడండి, 19:62. 

9) చూడండి, 53:14. 

10) చూడండి, 4:57. 

11) కొందరు వాేఖ్యేతల్ల: 'ఫురుష్న్' - శ్బ్రద నికి, భారేల్ల అని అరామిచాిరు. మరియు 

'మర్ఫూ'అతిన్' అంటే మంచ్చ, ప్లదద  సా్కన్నల్ల గల్వారు అని.  

  يحض وَُحْوٌر ع ْْيٌ 
ْ أِو ل  اللُّْؤلُ ا ََكَْمثَ    ممه ُنْون  َمكْ ل
    ََكنُْوا َيْعَملُْوَن َما  ب  َزآءًۣ جَ 

َْل تَاْث ْيًما   َْل يَْسَمُعْوَن ف ْيَها لَْغًوا وَّ
 يحض 
يمً ْلَّ ق يْ ا   يًما ًَل َسل   ا َسل

اِْلَم ْْي   ُب  ُب ممق  َواَْصحي اَْصحي َماْ٘ 
 ىجت اِْلَم ْْي  
ْ س   ُْضْوٍد ف   يحض ْدٍر ُّمَّ

ْنُضْوٍد  َطلٍْح مَّ    يحضوَّ
ْمُدوْ وَّظ   ٍ مَّ
 يحض ٍد ل 
ْسُكْوٍب َمآ وَّ   يحض ٍء مَّ
ٍة ا َف وَّ   يحض ك َهٍة َكث ْْيَ

َْل َمْمنُ   يحض  وَْعةٍ ْلَّ َمْقُطوَْعٍة وَّ

رْ وَّ   ىجت فُوَْعٍة ُفُرٍش مَّ

ْ٘ اَنَْشاْنيُهنَّ ا نَْشآًء   يحض ا نَّا
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36. మరియు వారిని (నిరమల్మైన) 

క్నేల్లగా చేశ్వము; 12   

37. వారు పాేమించేవారు గానూ, స్మ 

వయసుస గల్వారు గానూ (ఉంటారు); 13  

38. కుడి పక్ష్ం వారి కొరకు.  

39. మొదటి తరాల్ వారిలో నుండి చాలా 

మంది;  

40. మరియు తరువాత తరాల్ వారిలో 

నుండి (కూడ్డ) చాలా మంది ఉంటారు.  

41. ఇక్ ఎడమ పక్ష్ం వారు! ఎడమ పక్ష్ం 
వారి (దురదృషిం) గురించ్చ ఏమి చెపేుది?   

42. వారు దహంచే నరకాగ్నాలో మరియు 

స్ల్స్ల్ కాగే నీటిలో;  

43. మరియు నల్ల టి ప్గ ఛాయలో 

(ఉంటారు).  

44. అది చల్ల గానూ ఉండదు మరియు 

అహాల దక్రం గానూ ఉండదు;  

45. నిశ్ియంగా, వారు ఇంతకు ముందు 

చాలా భోగ-భాగాేల్లో పడి ఉండిరి;  

46. మరియు వారు ఘోరమైన పాపాల్పై్ల 

హఠము చేస్తవారు;  

47. మరియు వారు ఇలా అనేవారు: 

"ఏమీ? మేము మరణంచ్చ, మటిిగా మరియు 

ఎముక్ల్లగా మారి పోయిన తరువాత కూడ్డ 

మళ్లా  (స్జీవుల్లగా) లేపబడతామా?  

48. "మరియు పూరీాకులైన మా తాత-

ముతాత తల్ల కూడ్డన్న?"   

49. వారితో ఇలా అను: "నిశ్ియంగా, 

పూరీాకుల్ల మరియు తరువాత వారు 

కూడ్డను!  

 

12) స్దారు నులైన సీత ీల్ల చనిపోయి నపుుడు ఎంత వృదుు ల్లగా ఉన్నా, పునరుతాాన 

దినమున యవాన క్నేల్లగా లేపబడతారు. వారు నితేం యవాన సా్తిలోనే ఉంటారు.  

13) చూడండి, 38:52 మరియు 78:33.  

   يحض ََكًرا فََجَعلْنيُهنَّ اَبْ 
 يحض ُعُربًا اَتَْرابًا 
َْصحيب    ےلص م ْْي  اِْلَ  ْل  

ل ْْيَ اْْلَ  نَ لٌَّة م   ثُ   يحض وَّ
ر يَْن َوثُلَّ  خ 

  ىجت ٌة م  َن اْْلي
 ْ٘ َما ممق  َمال  الش   ُب  اَْصحي َواَْصحي ُب  

 ىجت  َمال  الش   
ْ َسُمْوٍم وََّْح ْيٍم   يحض ف 
ُْمْوٍم  ٍ م  ْن َّيَّ

ل   يحض وَّظ 
 بَار ٍد وَّ 

   َْل َكر يٍْم ْلَّ
 مجن   ُمَْتَف ْْيَ  ل َك ذي ا نَُّهْم ََكنُْوا َقْبَل 

اْْل    ْوانُ ََك وَ  لََعَ  ْوَن  ُّ نْث  يُِص 
ْيم    ممه الَْعظ 

َيُقْولُْوَنممق   َوُكنَّ م ْتنَ   َذا اَئ  َوََكنُْوا  ا ا 
 يحض ا لََمْبُعْوثُْوَن َءا نَّ وَّع َظاًما  تَُرابًا 

لُْوَن  اَوَ  يبَآُؤنَا اْْلَوَّ   ا

ر يْنَ  خ 
ل ْْيَ َواْْلي  يحض  قُْل ا نَّ اْْلَوَّ
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50. "వారందరూ ఆ నిరీణ త రోజు, ఆ 

స్మయమున స్మావేశ్పరచబడతారు.  

51. "ఇక్ నిశ్ియంగా, మారగ భాషి్యలైన ఓ 

అస్తేవాదులారా!  

52. "మీరు జఖి్ఖమ్ చెటి్ట (ఫలాల్)ను 

తింటారు.14  

53. "దానితో క్డుపుల్ల నింపుకుంటారు.  

54. "తరువాత, దాని మీద స్ల్స్ల్ కాగే 

నీరు తార గుతారు.  

55. "వాస్త వానికి మీరు దానిని దపుక్గొనా 

ఒంటెల్వలే తార గుతారు."  

56. తీరుుదినం న్నడు (ఈ ఎడమపక్ష్ం 
వారికి ల్భించే) ఆతిథేం ఇదే!  

57. మిమమలిా మేమే స్ృషి్ంచాము; 

అయిత్య మీర్తందుకు ఇది స్తేమని 

నమమరు?  

58. ఏమీ? మీర్తపుడైెన్న, మీరు విస్ర్ించే 

వీరేబిందువును గమనించారా?  

59. ఏమీ? మీరా, దానిని స్ృషి్ంచే వారు? 

లేక్ మేమా దాని స్ృషి్క్రు ల్ము?  

60. మేమే మీ కోస్ం మరణం నిరణ యించాము 

మరియు మమమలిా అధిగమించేది ఏదీ 

లేదు;  

61. మీ రూపాల్ను మారిివేస్ మీరు 

ఎరుగని (ఇతర రూపంలో) మిమమలిా 

స్ృషి్ంచటం నుండి!  

62. మరియు వాస్త వానికి మీ మొదటి 

స్ృషి్ని గురించ్చ మీరు తెల్లసుకున్నారు; 

అయిత్య మీర్తందుకు గుణపాఠం నేరుికోరు?  

63. ఏమీ? మీరు దుకిక, దునిా న్నటే 

వాటిని గమనించారా?  

64. మీరా వాటిని పండించేది? లేక్ మేమా 

వాటిని పండించే వారము?  

 

14) చూడండి, 38:52 మరియు 78:33.  

 َ ا ٰلي َمْجُموُْعوْ ل يَْوٍم اْيقَ م    َنممق  ت  
ْعلُْومٍ      مَّ

ُّْوَن الُْمَكذ    آل   يحض   بُْونَ ُثمَّ ا نَُّكْم اَيَُّها الضَّ
لُْوَن م  َْلي   يحض ْن َشَجٍر م  ْن زَقُّْوٍم  ك 

 ممه َفَمالـ  ُْوَن م ْنَها اْْلُُطْوَن 
 ممه  بُْوَن َعلَْيه  م َن اْْلَم ْيم  فَْشي  
  ىجتْيم  ُْشَْب الْه    ْونَ بُ فَْشي  
 ىجت يْن  نُُزلُُهْم يَْوَم ادل  َذا هي 

قُْوَن  تَُصد   فَلَْوَْل  َخلَْقنيُكْم  ََنُْن 
  
ا ُتمْ َءْيُتمْ اَفَرَ   ىجت ُنْوَن  مَّ

اْْليل ُقْوَن  ََنُْن  اَْم  َُتْلُُقْونَٗهْ٘  َءاَنُْتْم 
  

قَ  َوَما ََنُْن  الَْمْوَت  بَيَْنُكُم  ْرنَا  دَّ
  يحضُبْوق ْْيَ َمسْ ب  ََنُْن 
 
اَ لََعيْ٘ نُّ   اَْمثَ ْن  َل    لَُكمْ ا َبد  

ْ َما َْل َتْعلَُمْوَن   ئَُكْم ف    َونُنْش 
النَّ َعل ْمتُ َولََقْد   اْْلُ ُم  ْوّٰلي  ْشاَةَ 

ُرْوَن     فَلَْوَْل تََذكَّ
ا ََتُْرثُْوَن   ىجت اَفََرَءْيُتْم مَّ

ر عُ َءاَ  الزي ََنُْن  اَْم   
تَْزرَُعْونَٗهْ٘ ْوَن نُْتْم 
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65. మేము తల్చుకుంటే, దానిని ప్టి్టగా 

మారిివేయగల్ము, అపుుడు మీరు 

ఆశ్ిరేంతో ల్బోదిబోమంటారు.  

66. (మీరు అనే వారు): "నిశ్ియంగా, 

మేము నషిపోయామే!  

67. "కాదు కాదు, మేము దరిదాుల్ం 

అయాేము (అంతా పోగొటి్టకున్నాము)!"  

68. ఏమీ? మీర్తపుుడైెన్న మీరు తార గే నీటిని 

గురించ్చ ఆలోచ్చంచారా?  

69. మీరా దానిని మేఘాల్ నుండి కురిపంచే 

వారు? లేక్ మేమా దానిని కురిపంచేవారము?  

70. మేము తల్చుకుంటే దానిని ఎంతో 

ఉపుుగా ఉండేలా చేస్తవారము! అయిన్న 

మీర్తందుకు క్ృతజఞ తల్ల చూపరు?  

71. మీరు రాజేస్త అగ్నాని గమనించారా?  

72. దాని వృకీానిా పుటిించ్చనవారు మీరా? 

లేక్ దానిని ఉతుతిత  చేస్నది మేమా? 15  

73. మేము దానిని, (నరకాగ్నాని) జఞ పత కి 

తెచేిదిగా మరియు పాయాణీకుల్కు (అవ 

స్రం గల్వారికి) పాయోజనకారిగా చేశ్వము. 16   

74. కావున స్రోాతత ముడైెన నీ పాభువు 

న్నమానిా సుత తించు.  (3/4)  

75. * ఇక్ నేను అస్త మించే నక్ష్తార ల్ స్కకీిగా 

చెబుతున్నాను. 17   

76. మరియు నిశ్ియంగా, మీరు గమనించ 

గలిగ్నత్య, ఈ శ్పథం ఎంతో గొపుది!  

 

15) అంటే అనిా రకాల్ ఇంధ్న్నల్ల, బొగుగ , ప్లట్రర ల్ల, మొదలైనవి చెటల  నుంచే వస్కత యని.  

16) 'హదీస్'లో 3 వసుత వుల్ నుండి ఎవారినీ ఆపకూడదని ఉంది: అవి నీరు, ఆహ్మరం 

మరియు అగిి, (అబూ-దావూద్, సునన్ ఇబ్నా-మాజా, ఇబ్నా-క్సీ'ర్ వాేఖ్యేనం). 

17)  దీని అరాం ఈ విధ్ంగా కూడ్డ ఇవాబడింది:  ఇక్ నేను క్ర మక్ర మంగా అవతరింపజేయ 

బడిన ఖురఆన స్కకీిగా చెబుతున్నాను. (తబరీ, ఇబ్నా-క్సీర) 

نََشآ  لََ لَْو  َفَظلُْتْم نيهُ لْ عَ ُء  ُحَطاًما   
ُهْوَن      َتَفكَّ

   يحض ا نَّا لَُمْغَرُمْوَن 

     ْوُمْونَ  َُّمْرُ بَْل ََنْنُ 
بُْوَن  اَفَرَ   ىجت َءْيُتُم الَْمآَء اَّلَّ ْي تَْْشَ

م   اَنَْزْلُُمْوهُ  اَْم َءاَنُْتْم  الُْمْزن   َن 
   ََنُْن الُْمْن لُْوَن 

َجعَ لَْو   فَلَْوَْل   اًجا اُجَ لْنيُه  نََشآُء 
    تَْشُكُرْونَ 

ْ تُْوُرْوَن  ّٰت 
 ىجت  اَفََرَءْيُتُم انلَّاَر الَّ

اَنْشَ اَنُْتمْ ءَ  َشجَ   ََنُْن  اْتُْم  اَْم   ْ٘ َرَتَها
ـ ُْوَن     الُْمنْش 

وَّمَ  تَْذك َرًة  َجَعلْنيَها  ًَع ا تَ ََنُْن 
ُمْقو يَْن 

 ممه ل  لْ
يْ  َك َرب    فََسب  ْح ب اْسم     حجنم  الَْعظ 

ُم ب َمويق ع  انلُّ  اُ فَََلْ٘   يحض ُجْوم  قْس 

َّْو َتْعلَُمْوَن َعظ     يحضْيٌم  َوا نَّٗه لََقَسٌم ل
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77. నిశ్ియంగా, ఈ ఖుర్ఆన్ దివేమైనది 

(గౌరవపాదమైనది).  

78. సురకీితమైన 18 గర ంథంలో (వాాయబడి) 

ఉనాది.  

79. దానిని 19 పరిశుధుు ల్ల తపు 

మర్తవారూ తాక్లేరు.  

80. ఇది స్రాలోకాల్ పాభువు తరఫు నుండి 

అవతరింపజేయబడింది.  

81. ఏమీ? మీరు ఈ స్ందేశ్వనిా 20  

త్యలిక్గా తీసుకుంట్టన్నారా?  

82. మరియు (అలాల హ్్) మీకు పాస్కదిసుత నా 

జీవనోపాధికి (క్ృతజఞ తల్ల) చూపక్, వాస్త వా 

నికి ఆయనను మీరు తిరస్కరిసుత న్నారా? 21  

83. అయిత్య (చనిపోయ్య వాడి) పాాణం 

గొంతు లోనికి వచ్చినపుడు, మీర్తందుకు 

(ఆపలేరు)?  

84. మరియు అపుుడు మీరు (ఏమీ 

చేయలేక్) చూసూత  ఉండిపోతారు.  

85. మరియు అపుుడు, మేము అతనికి 

మీక్ంటే చాలా దగగ రలో ఉంటాము, కాని మీరు 

చూడలేక్ పోతారు. 22  

 
18) అంటే లౌ'హె-మ'హ్్ఫూ''జ్.  
19) దానిని అంటే, లౌ'హె-మ'హ్్ఫూ''జ్ . పరిశుదుు ల్ల అంటే దైవదూతల్ల (అలైహమ స్.), 

అని కొందరి అభిపాాయం. మరికొందరు దానిని అంటే, ఖుర్ఆన్, అని అన్నారు. దానిని 

ఆకాశ్ం నుండి అవతరింపజేసుత నా వారు కేవల్ం దైవదూతలే (అలైహమ స్.)! స్తే-

తిరస్కక రుల్ల అపోహల్ల లేపనట్టల , షైతానుల్ల కాదు. ఎందుక్ంటే వారు దానిని తాక్లేరు. 

చూ.  85:21-22.  

20) స్ందేశ్మంటే ఇక్కడ ఖుర్ఆన్ అని 'హదీస్'లో పేర్కకనబడింది. 

21) పై్లది నోబుల ఖురఆన తాతురేం. 'మరియు మీరు తిరస్కరిసూత  ఉండటమే మీ 

జీవనూ పాధిగా చేసుకుంట్టన్నారా?'?' (జూన్నగఢి) 

22) ఇక్కడ కొందరు అలాల హ్్ (సు.త.) తన జాఞ నంతో మీ దగగ రలో ఉన్నాడనీ, మరికొందరు 

(తబరీ / నోబుల ఖురఆన) ఇక్కడ దీని భావం పాాణం తీస్త దైవదూతల్ల (అలైహమ 

స్.ల్ల) అనీ, వాేఖ్యేనించారు.  

ينٌ ا نَّهٗ    يحض  َكر يٌْم  لَُقْرا

ْكُنْوٍن  ْ ك تيٍب مَّ   يحض ف 
ٗهْ٘ ا ْلَّ الُْمَطهَّ   ىجت ُرْوَن ْلَّ َيَمسُّ

     م ْْيَ الْعيلَ  رَّب   تَْن يٌْل م  ْن 

ْده ُنوْ يْث  د  َذا اْلَْ اَفَب هي   يحض َن   اَنُْتْم مُّ
اَنَُّكْم   ر زْقَُكْم  َوََتَْعلُْوَن 

بُْونَ      تَُكذ  

 يحض َغت  اْْلُلُْقْوَم ا َذا بَلَ  لَْوَْلْ٘ فَ 

ْيَنئ ٍذ َتْنُظُرْوَن   يحض  َواَنُْتْم ح 

ْن  َوََنُْن اَقْ  يك  َرُب ا َِلْه  م ْنُكْم َول
 ُ    ْوَن ْلَّ ُتْبِص 
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86. ఒక్వేళ్ మీరు ఎవరి అదుపాజఞ లో 

(ఆధీనంలో) లేరనుకుంటే;  

87. మీరు స్తేవంతులే అయిత్య దానిా 

(పోయ్య పాాణానిా) తిరిగ్న రపుంచుకోండి?  

88. కాని అతడు (మరణంచే వాడు), 

(అలాల హ్్) స్కనిాధాేనిా ప్ందినవాడైెత్య! 23  

89. అతని కొరకు సుఖస్ంతోషాల్ల 

మరియు మధుర భకీాేల్ల మరియు 

పరమానందక్రమైన స్ారగ వనం ఉన్నాయి.  

90. మరియు ఎవడైెత్య కుడిపక్ష్ం వారికి 
చెందినవాడో! 24  

91. అతనితో: "నీకు శ్వంతి క్ల్లగు గాక్ 

(స్లాం)! నీవు కుడిపక్ష్ం వారిలో చేరావు." 

(అని అనబడుతుంది).  

92. మరియు ఎవడైెత్య, అస్తేవాదుల్ల, 

మారగ భాషి్యలైన వారిలో చేరుతాడో! 25  

93. అతని ఆతిథాేనికి స్ల్స్ల్ కాగే నీరు 

ఉంట్టంది.  

94. మరియు భగభగ మండే నరకాగ్నాలో  

పావేశ్ం ఉంట్టంది.  

95. నిశ్ియంగా, ఇది రూఢి అయిన 

స్తేం!  

96. కావున స్రోాతత ముడైెన నీ పాభువు 

న్నమానిా సుత తించు. 26   

***** 

 

23) సూరహ్్ మొదట్రల  పేర్కకనా 3 రకాల్ వారిలో వీరు మొదటి రకానికి చెందిన వారు. 

24) వీరు ర్తండవ రకానికి చెందినవారు. 

25) వీరు మూడవ రకానికి చెందినవారు. వీరు అస్'హాబ్ అల్-మష్అమ అని, ఈ సూరహ్్ 

మొదట్రల  పేర్కకనబడా్డరు.  

26) 'హదీస్'లో వచ్చింది: ర్తండు పదాల్ల అలాల హ్్ (సు.త.)కు ఎంతో పాయమైనవి. 

ఉచిరించటానికి సుల్భమైనవి మరియు పాతిఫల్ం రీతాే బరువైనవి. ''సుబ్హ్మనలాల హి 

వ బి'హమ్్దిహీ, సుబ్'హ్మనలాల హిల్ 'అ''జీమ్్!'' ('స్. బు'ఖ్యరీ, 'స్. ముస్ల ం).   *** 

يْن ْْيَ ْم تُ نْ ا ْن كُ  فَلَْوَْلْ٘    يحضَغْْيَ َمد 
ق ْْيَ  د  ْ٘ ا ْن ُكْنُتْم صي ُعْوَنَها    تَرْج 

ْ٘ ا نْ فَاَمَّ  ب ْْيَ م َن الُْمقَ  ََكَن ا  يحض رَّ

َرْيَحانٌ    وََّجنَُّت نَع ْيٍم    ممق َفَرْوٌح وَّ
 

ْ٘ ا نْ  ا  ََكَن م ْن اَْصحيب  اِْلَم ْْي  َواَمَّ
 يحض 

    ْْي  م  ب  اِْلَ  م ْن اَْصحي لََّك   َفَسليمٌ 
ََك  ا ْن   ْ٘ ا ب ْْيَ َواَمَّ الُْمَكذ   م َن  َن 
ٓال  ْْيَ   يحض  الضَّ
ٌل م       يحضْيٍم ْن َْح فَُنُ
تَْصل   ْيٍم وَّ    َيُة َجح 

 ممه ا نَّ هيَذا لَُهَو َحقُّ اِْلَق ْْي  

ْيم   َرب  َك  فََسب  ْح ب اْسم     خجم الَْعظ 
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 57. సూరహ్ అల్-'హదీద్్ 

ఈ సూరహ్్ 8వ హజాీ పాాంతంలో మదీనహ లో అవతరింపజేయబడింది. అల్-
'హదీదు: ఇనుము. దీని పేరు 25వ ఆయత్ నుండి తీసుకోబడింది. ఇందులో 29 

ఆయాతుల్ల ఉన్నాయి. ఇంతవరకు దాదాపు 9/10 వంతుల్ల ఖుర్ఆన్ పూరిు  
అయిేంది. మిగ్నలిన 1/10 భాగానిా 2 భాగాల్లో విభజించవచుి. మొదటి 

భాగంలో 10 సూరాహ్్ల్ల ఉన్నాయి, 57-66 వరకు. ఇవనీా మదీనహ లో 

అవతరింపజేయబడా్డయి. పాతి ఒక్కటి స్ంఘిక జీవితపు విషయానిా 

వివరిస్తత ంది. రండవ భాగంలో 48 సూరాహ్్ల్ల, 67-114 వరకు ఉన్నాయి. ఇవి 

చ్చనా చ్చనా మకకహ సూరాహ్్ల్ల, కొనిా తపు. పాతి ఒక్కటి ధరమ విష్యాలను 

బోధిస్తత ంది. ఈ సూరహ్్ వినయ-విధేయతల్ను బోధిస్తత ంది, అహంకారానిా 

ఖండిస్తత ంది. ఈ స్మూహపు 10 (57-66) మదీనహ సూరాహ్్ల్లో ఇది మొదటిది 

అనంత కరుణామయ్యడు అపార 

కరుణాపర దాత అయిన అలాల హ్ పేరుతో 

1. ఆకాశ్వల్లో మరియు భూమిలో ఉనా 

స్మస్త ము, అలాల హ్్ పవితర తను కొనియాడు 

తున్నాయి. 1 మరియు ఆయన స్రా 
శ్కిు మంతుడు, మహా వివేక్వంతుడు.   

2. ఆకాశ్వల్పై్లననూ, భూమిపై్లననూ 

స్కమాాజాేధిపతేం ఆయనదే. ఆయనే 

జీవింపజేస్కత డు మరియు మరణంపజేస్కత డు. 

మరియు ఆయన పాతీదీ చేయగల్ స్కమరాేం 
(అధికారం) క్ల్వాడు.  

3. ఆయనే పాథమం మరియు ఆయనే 

అంతం 2  మరియు ఆయనే పాతేకీుడు 

మరియు ఆయనే పరోకీుడు. 3  మరియు 

 
1) చూడండి, 17:44, 21:79. 

2) దైవపావక్ు  ('స్'అస్) పావచనం: 'కాల్ం, అనేది మానవుని జాఞ నపరిధికి మించ్చనది, కాని 

దానిని అలాల హ్్ (సు.త.) స్ృషి్ంచాడు.'  

3) పాతి వసుత వు చ్చవరకు అలాల హ్్ (సు.త.) వదద కే చేరుతుంది. ఎందుక్ంటే ఆయన (సు.త.) 

పాతి దానికి మూల్ం. ఆయన పాతిదానికి – మరే ఇతర దానిక్ంటే – తన జాఞ నపరంగా 

స్మీపంలో ఉన్నాడు.  

అల్-అవాలు (73): The First, పర థముడు. మొటట  మొదటి వాడు, ఆదుేడు, 

ఆరంభం, స్రా స్ృషి్ రాసుల్ స్ృషి్కి పూరామే ఉనావాడు. 

ْيم  ْْحين  الرَّ  اّللي  ِمْسِب     الرَّح 
ي   حَ َسبَّ  ميوي   ّلل  مجت  َواْْلَْرض  ت  َما ف  السَّ
   الَْعز يُْز اْْلَك ْيُم  ُهوَ وَ 
 
مي   ُملُْك   ََلٗ  يُْْحٖ  مجت  ْرض  ويت  َواْْلَ السَّ

يٌْر    ُهوَ وَ مجت  َوُيم ْيُت  ٍء قَد    ََشْ
  لََعي ُك 

 
ُر َوالظَّ اْْلَ   ُهوَ  ُل َواْْليخ  مجت  َواْْلَاط نُ ه ُر  ا وَّ
  ََشْ  ُهوَ وَ 

    ْيمٌ ٍء َعل  ب ُكل 
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ఆయనే పాతిదాని గురించ్చ జాఞ నం గల్వాడు.  

4. ఆయనే ఆకాశ్వల్ను మరియు భూమిని 

ఆరు దినముల్లో  (అయాేమ్ల్లో) 

స్ృషి్ంచ్చన వాడు, తరువాత ఆయన స్ంహాస్ 

న్ననిా ('అరీజ్ను)  అధిషి్ంచాడు. 4  భూమి 

లోకి పోయ్యది మరియు దాని నుండి బయటికి 
వచేిది మరియు ఆకాశ్ం నుండి దిగేది 

మరియు దానిలోకి ఎకేకది అంతా ఆయనకు 

తెల్లసు. 5  మరియు మీర్తక్కడున్నా ఆయన 

మీతో పాట్ట ఉంటాడు. మరియు అలాల హ్్ 

మీరు చేస్తదంతా చూసుత న్నాడు.  

5. ఆకాశ్వల్పై్ల మరియు భూమిపై్ల 

స్కమాాజాేధిపతేం ఆయనదే మరియు అనీా 

వేవహారాల్ల (నిరణయానికైె) అలాల హ్్ వైపునకే 
తీసుకుపోబడతాయి.  

6. ఆయనే రాతిర ని పగటిలోకి పావేశ్నంప 

జేస్కత డు మరియు పగటిని రాతిర లోకి పావేశ్నంప 

జేస్కత డు. 6 మరియు ఆయనకు హృదయా 

ల్లో ఉనా విషయాల్నీా బ్రగా తెల్లసు.  

7. అలాల హ్్ను మరియు ఆయన పావక్ు ను 

విశ్ాస్ంచండి, ఆయన మిమమలిా 

 
అల్-ఆఖరు (74):The Last, అంతిముడు. అంతము, క్డపటి, చివరికి 

మిగిలేవాడు, స్రా స్ృషి్ రాసుల్ విన్నశ్ం తరువాత కూడ్డ ఉండేవాడు, The End. 

అజ్్-'జాహిరు (75): The Evident, పర తుక్షు డు. Ascendant or Predominant, 

over all things, the Outward. అలాల హుత'ఆలా తన జాఞ నంతో పాతిచోట ఉంటాడు. 

ఆయన ఉనికి ఆయన యొక్క ఎడతెగని, నిరంతర కారే-పరిణామాల్లో 

విషదమవుతుంది. గోచరుడు, బాహుము. 

అల్-బాతిను (76): The Hidden, గుపాుడు, పరోకీుడు. He who knows the 

secret and hidden things. He who is veiled from the eyes, imaginations of 

created beings. అగోచరుడు, దృషి్కి గోచరించని, గూఢము, గోపేమైన, మరుగైెన 

వాడు. ఇవి అలాల హ్్ (సు.త.) అతుేతత మ పేరుల . 

4) చూడండి, 7:54; 10:3, 32:4 మొదలైన వాటిలో ఈ వాక్ేం ఉంది. 

5) చూడండి, 34:2. 

6) అంటే కొనిా దిన్నల్ల రాతిర  ప్లదద ది పగల్ల చ్చనాదిగా ఉంటాయి, మరికొనిా దిన్నల్ల 

పగల్ల ప్లదద ది మరియు రాతిర  చ్చనాదిగా ఉంటాయి.  

َخلََق    ُهوَ  ميويت  اَّلَّ ْي  السَّ
تَّة  اَيَّاٍم ُثمَّ اسْ  ْ س  َتويي  َواْْلَْرَض ف 

الْ لََعَ  ف  َيعْ محش  َعْرش    يَل ُج  َما  لَُم 
َوَما  م ْنَها  ََيُْرُج  َوَما  اْْلَْرض  

ا م َن  َيْعُرُج  يَْن ُل  َوَما  َمآء   لسَّ
محش  ْنُتمْ اَيَْن َما كُ ُكْم  َمعَ   ُهوَ وَ محش  ف ْيَها 
ُ اوَ  ْْيٌ  ب َما َتْعَملُْونَ  ّللي       بَص 

ميويت  َواْْلَْرض   ُملُْك السَّ َٰل  َوا  محش  ََلٗ 
   ُمْوُر رَْجُع اْْلُ تُ  اّللي  

َويُْول ُج   انلََّهار   ف   َْل  اِلَّ يُْول ُج 
ْل  
َعل ْيٌمۣ ب َذات     ُهوَ وَ محش  انلََّهاَر ف  اِلَّ
ُدْور      الصُّ

ي  ٖ َورَسُ   ب اّللي  ْوا  م نُ ا وَ ْوَل  ا   م مَّ اَنْف ُقْوا 
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ఉతత రాధికారుల్లగా చేస్న వాటి నుండి 

(దానంగా) ఖరుిప్లటిండి. 7 మీలో ఎవరై్తత్య 

విశ్ాస్ంచ్చ తమ ధ్న్ననిా (దానముగా) ఖరుి 
చేస్కత రో, వారికి గొపు పాతిఫల్ం ఉంట్టంది.  

8. మరియు మీకేమయింది? మీరు (వాస్త  

వానికి) విశ్వాసులే అయిత్య? మీర్తందుకు 

అలాల హ్్ను విశ్ాస్ంచరు? మరియు పావక్ు , 

మిమమలిా మీ పాభువును విశ్ాస్ంచండని 

పల్లసుత న్నాడు మరియు వాస్త వానికి మీచేత 

పామాణం కూడ్డ చేయించుకున్నాడు. 8   

9. తన దాసుని (ము'హమమద్)పై్ల స్ుషిమైన 

ఆయాత్ (సూచనల్ల) అవతరింపజేస్తవాడు 

ఆయనే! అతను వాటి దాారా మిమమలిా 

అంధ్కారం నుండి వల్లతురులోకి తీసుకు 

రావటానికి. మరియు నిశ్ియంగా, అలాల హ్్ 

మిమమలిా ఎంతో క్నిక్రించేవాడు, అపార 

క్రుణాపాదాత.  

10. మరియు మీకేమయింది? మీర్తందుకు 

అలాల హ్్ మారగ ంలో ఖరుిప్లటిడం లేదు? 

ఆకాశ్వల్ల మరియు భూమి యొక్క 

వారస్తాం అలాల హ్్కే చెందుతుంది. 9  

(మక్కహ్) విజయానికి ముందు (అలాల హ్్ 

మారగ ంలో) ఖరుిప్లటిిన వారితో మరియు 

పోరాడిన వారితో, (మక్కహ్ విజయం 

తరువాత పోరాడిన వారు మరియు ఖరుి 

ప్లటిిన వారు) స్మానుల్ల కాజాల్రు! 

 

7) మానవుడు, 'న్న సొముమ, న్న సొముమ' అంటాడు. వాస్త వానికి, (i) నీవు తిన్న తార గి ఖరుి 

చేస్ంది, (ii) నీవు తొడిగి చ్చంచ్చంది మరియు (iii) నీవు అలాల హ్ (సు.త.) మారగ ంలో 

ఖరుి చేస్ంది మాతర మే నీ సొముమ. వీటిని విడిచ్చ మిగతాదంతా ఇతరుల్దే. ('స్'హీ'హ్్ 

ముస్ల ం; ముస్ాద్ అ'హమద్, 4/24).  

8) చూడండి, 7:172 అలాల హ్్ (సు.త.) తన దాసుల్ చేత ఈ పామాణం చేయించాడు.  

9) చూడండి, 15:23.  

ف ْيه  جَ  ْسَتْخلَف ْْيَ  مُّ محش َعلَُكْم 
يَمنُ  لَُهْم   اَنَْفُقْواُكْم وَ ْوا م نْ فَاَّلَّ ْيَن ا
     اَْجٌر َكب ْْيٌ 

تُْؤم ُنْوَن   َْل  لَُكْم  مجت  ب اّللي  َوَما 
ُْؤم ُنْوا َوالرَّسُ  ل  يَْدُعوُْكْم  ْوُل 
 ا نْ   ُكمْ ْيَثاقَ ْد اََخَذ م  َوقَ   مْ ب َرب  كُ 

ْؤم ن ْْيَ       ُكْنُتْم مُّ
يييٍتۣ   ُهوَ  ا هْٖ٘  َعْبد  لََعي  يَُن  ُل   ْي 

 اَّلَّ
ُ بَي  ني  ِل   لُميت    ْخر َجُكمْ ٍت  الظُّ م  َن 

انلُّْور   َ َوا نَّ  محش  ا َٰل  ب ُكْم    اّللي
ْيمٌ      لََرُءْوٌف رَّح 

  ْ ف  ُتْنف ُقْوا  اَْلَّ  لَُكْم  ل  ب يْ سَ َوَما 
ي  وَ   اّللي   ميويت  ا ْْيَ م    ّلل  السَّ ُث 
ْن محش  ْرض  َواْْلَ  َْل يَْسَتو ْي م ْنُكْم مَّ

َقبْ  م ْن  الْفَ اَنَْفَق  وَ ل   قَاتََلمحش ْتح  
اَّلَّ ْيَن اُ  م  َن  َدرََجًة  اَْعَظُم  ٰٓئ َك  ول

َوقَاتَلُ  َبْعُد  م ْنۣ  َوّلُُكا محش  ْوااَنَْفُقْوا 
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అలాంటి్ వారి సా్కనం (విజయం తరువాత 

అలాల హ్్ మారగ ంలో) ఖరుి ప్లటిిన మరియు 

పోరాడిన వారిక్ంటే గొపుది. కాని వారందరిక్ష 

అలాల హ్్ ఉతత మమైన (పాతిఫల్) వాగాద నం 

చేశ్వడు. 10 మరియు మీరు చేస్తదంతా 

అలాల హ్్ బ్రగా ఎరుగును.  

11. అలాల హ్్కు ఉతత మమైన అపుు ఇచేి 

వాడు ఎవడు? ఆయన దానిని ఎనోార్తట్టల  

హెచ్చించ్చ తిరిగ్న అతనికి ఇస్కత డు 11 మరియు 

అతనికి శ్రర షు మైన పాతిఫల్ం (స్ారగ ం) 

ఉంట్టంది.  

12. ఆ దినమున నీవు విశ్వాసులైన 

పురుష్యల్ను మరియు విశ్వాసులైన సీత ీల్ను 

చూస్తత , వారి వల్లగు, వారి ముందు నుండి 

మరియు వారి కుడి వైపు నుండి పరిగెతుత తూ 

ఉంట్టంది. 12 (వారితో ఇలా అనబడు 

తుంది): "ఈ రోజు మీకు కిర ంద సల్య్యరుల  

పావహంచే స్ారగ వన్నల్ శుభవారు  ఇవాబడు 

తోంది, మీరందులో శ్వశ్ాతంగా ఉంటారు! 

 
10) దైవపావక్ు  ('స్'అ.స్.) పావచనం: ''మీరు న్న అనుచరుల్ల (ర'ది.'అనుహ మ్ల్ను) ఎవారినీ 

నిందించక్ండి. ఎవరి చేతిలో న్న పాాణముందో ఆయన (సు.త.) పామాణం, మీలో ఎవడైెన్న 

ఉ'హుద్ పరాతమంత బంగారానిా అలాల హ్్ (సు.త.) మారగ ంలో ఖరుిచేస్న్న, అది న్న 

అనుచరుడు ('స్'హాబీ) ఖరుిచేస్న ఒక్క ముద్ లేక్ స్గం ముద్ తో స్మానం 

కాజాల్దు.'' ('స్'హీ'హ్్ బు'ఖ్యరీ, 'స్'హీ'హ్్ ముస్ల ం).  

11) ఇట్టవంటి వాక్ేం కోస్ం చూడండి, 2:245 అలాల హ్్ (సు.త.)కు మంచ్చ అపుు ఇవాడం 

అంటే అలాల హ్్ (సు.త.) మారగ ంలో ఖరుిచేయటం లేక్ దానం చేయటం. మానవుడు 

అలాల హ్్ (సు.త.) మారగ ంలో ఖరుిచేస్తది, అతనికి అలాల హ్్ (సు.త.) అనుగర హంచ్చ 

పాస్కదించ్చనవే! అయిన్న అలాల హ్్ (సు.త.) దానిని అపుుగా పేర్కకనటం కేవల్ం ఆయన 

(సు.త.) అనుగర హం మరియు క్నిక్రం. ఆయన (సు.త.) దానికి అదేవిధ్ంగా పాతిఫల్ం 

ఒస్ంగుతాడు, ఏ విధ్ంగానైెత్య అపుు తీరిడం విధిగా చేయబడిందో!  

12) ఈ విషయం పుల్ స్రాత్పై్ల జరుగుతుంది. ఈ జ్యేతి వారి స్తాకరాేల్ ఫలితం. దాని 

వల్ల  వారు సుల్భంగా స్ారగ పు తోర వను ముగ్నంచుకుంటారు. ఇబ్నాక్సీ'ర్లో మరియు 

ఇబ్నా జరీర్లో 'వ బిఅయ్మానిహమ్,'ను ఇలాబోధించారు:'వారి కుడిచేతుల్లో వారి 

క్రమపతార ల్లంటాయి.' 

ُ وََّعَد   ُ وَ محش  اْْلُْسِني   اّللي ب َما   اّللي
   خجم  ب ْْيٌ خَ َن َملُوْ َتعْ 
   

َذا ُيْقر ُض    َمْن   ْي 
َ اَّلَّ قَرًْضا   اّللي

ع َفهٗ    ٌم  ْجٌر َكر ْي ََلْٗ٘ اَ ََلٗ وَ   َحَسًنا َفُيضي
  

َوالُْمْؤم نيت   الُْمْؤم ن ْْيَ  تََري  يَْوَم 
اَ  بَْْيَ  نُْورُُهْم  يْه ْم يَْسٰعي  يْد 

ىكُ   َوب اَيَْمان ه مْ   ْوَم َجنيٌت  اِْلَ مُ بُْْشي
اْْلَنْهيرُ   م نْ   ر يْ ََتْ  خيَّل  ْيَن  ََتْت َها   

ْيمُ  ُهوَ ذيل َك محش ف ْيَها    ممه   الَْفْوُز الَْعظ 
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ఇదే ఆ గొపు విజయం (స్కఫల్ేం)." 13  

13. ఆ రోజు క్పట-విశ్వాసులైన పురుష్యల్ల 

మరియు క్పట-విశ్వాసులైన సీత ీల్ల 

విశ్వాసుల్తో ఇలా అంటారు: 14  "మీరు మా 

కొరకు కొంచెం వేచ్చ ఉండండి, మేము మీ 

వల్లగు నుండి కొంచెం తీసుకుంటాము." 15 

వారితో ఇలా అనబడుతుంది: "మీరు 

వనుక్కు మరలిప్ండి, తరువాత వల్లగు 

కొరకు వతక్ండి!" అపుుడు వారి మధ్ే ఒక్ 

గోడ నిల్బ్నటిబడుతుంది. దానికి ఒక్ దాార 

ముంట్టంది, దాని లోపలివైపు కారుణే్

ముంట్టంది్ 16 మరియు దాని బయటవైపు 

శ్నక్ష్ ఉంట్టంది. 17  

14. (బయట నునా క్పట-విశ్వాసుల్ల) 

ఇలా అరుస్కత రు: "ఏమీ? మేము మీతోపాట్ట 

ఉండేవాళ్ాం కాదా?" (విశ్వాసుల్ల) ఇలా 

జవాబిస్కత రు: "ఎందుకు ఉండలేదు? కానీ 

వాస్త వానికి మిమమలిా మీరు స్ాయంగా 

పరీక్ష్కు గురిచేసుకున్నారు. మీరు మా 

(న్నశ్నం కోస్ం) వేచ్చ ఉన్నారు. మరియు 

మీరు (పునరుతాాన్ననిా) స్ందేహసూత  

ఉన్నారు మరియు మీ తుచఛమైన కోరిక్ల్ల 

మిమమలిా మోస్పుచాియి. చ్చవరకు 

అలాల హ్్ నిరణ యం వచ్చింది. మరియు ఆ 

మోస్గాడు (షై'తాన్) మిమమలిా్ అలాల హ్్ 

విషయంలో మోస్పుచాిడు.18  

 
13) ఈ మాటల్ల వారి స్కాగతం కొరకు వేచ్చ ఉండే దైవదూతల్ల ('అలైహమ్.స్.) 

పల్లకుతారు. 

14) చూడండి, 29:11.  

15) క్పట-విశ్వాసులైన సీత ీ పురుష్యల్ల కొంత దూరం విశ్వాసుల్ వల్లగులో నడిచ్చన తరు 

వాత, అలాల హ్్ (సు.త.) వారిపై్ల చీక్టిని విధిస్కత డు. అపుుడు వారు అలా పల్లకుతారు.  

16) అంటే స్ారగ ం.  

17) అంటే నరక్ం.  

18) చూడండి, 31:33.  

يَ يَ  الْمُ ْوَم  َوالُْمنيف قيُت ُقْوُل  نيف ُقْوَن 
َنْقَتب ْس  اْنُظُرْونَا  يَمُنوا  ا  ْيَن 

ل َّلَّ
نُّوْ  ُعْوا م ْن  ارْج  ق ْيَل  ر ُكْممجت 
نُ فَاْلَ   َوَرآَءُكمْ    محش ْوًرام ُسْوا 

ب ُسْوٍر    َب فََُض   بَاٌبمحش  بَيَْنُهْم   ٗ َلَّ
َوظَ  الرَّْْحَُة  ف ْيه   ُنٗه  ْن م   ه ُرهٗ ا بَاط 

    ىجتَعَذاُب ل ه  الْ ق بَ 
 

َعُكمْ  مَّ نَُكْن  اَلَْم  محش  ُيَناُدْوَنُهْم 
َفَتنْتُ  يك نَُّكْم  َول بَٰلي  ْم قَالُْوا 
َواْرتَ  َوتََربَّْصُتْم   بُْتمْ اَنُْفَسُكْم 

تْكُ  ُّ ا مَ ُم اْْلَ وََغرَّ ُر  َحّٰتي َجآَء اَمْ ّن 
   الَْغُرْوُر  ب اّللي  وََغرَُّكْم  اّللي  
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15. కావున ఈ రోజు మీ నుండి ఏవిధ్మైన 

పరిహారం తీసుకోబడదు. మరియు స్తే-

తిరస్కకరుల్ నుండి కూడ్డ తీసుకోబడదు. మీ 

నివాస్ం నరక్మే, అదే మీ ఆశ్రయం. 19  ఎంత 

చెడా గమేసా్కనం!" (7/8)  

16. * ఏమీ? విశ్వాసుల్ హృదయాల్ల 

అలాల హ్్ పాస్కత వవనతో క్ృంగ్నపోయి, ఆయన 

అవతరింపజేస్న స్తాేనికి విధేయుల్య్యే 

స్మయం ఇంకా రాలేదా? పూరా గర ంధ్ 

పాజలాల గా వారు కూడ్డ మారిపోకూడదు. 

ఎందుక్ంటే చాలా కాల్ం గడిచ్చ పోయినందుకు 

వారి హృదయాల్ల క్ఠినమై పోయాయి. 

మరియు వారిలో చాలా మంది అవిధేయుల్ల 

(ఫాస్ఖ్ఖన్) ఉన్నారు. 20   

17. బ్రగా తెల్లసుకోండి! నిశ్ియంగా 

అలాల హ్్, భూమి చనిపోయిన తరువాత, 

దానికి మళ్లల  జీవం పోస్కత డు – మీరు అరాం 

చేసుకునేందుకు – వాస్త వానికి మేము ఈ 

సూచనల్ను మీకు స్ుషింగా తెల్లపు 

తున్నాము.  

18. నిశ్ియంగా విధిదానం ('జకాత్) చేస్త 

పురుష్యల్ల మరియు విధిదానం చేస్త సీత ీల్ల 

మరియు అలాల హ్్కు మంచ్చ అపుు ఇచేి 

వారికి, ఆయన దానిని ఎనోార్తట్టల  ప్లంచ్చ 

(తిరిగ్న) ఇస్కత డు. 21  మరియు వారికి గొపు 

పాతిఫల్ం ఉంట్టంది.  

 
19) మౌలా: కారేక్రు , యజమాని, స్ంరక్ష్కుడు, క్రు వాేనిా నిరాహంచేవాడు స్తాహతుడు, 

స్హచరుడు, ఎల్ల పుుడు తోడుగా ఉండేవాడు. నరక్పు క్రు వేం శ్నక్ష్ విధించటమే!  

20) చూడండి, 5:13.  

21) ఒక్దానికి 10 ర్తట్టల , 700 ర్తట్టల  లేక్ అంతక్ంటే అధిక్ంగా కూడ్డ ఇస్కత డు. ఈ ఎకుకవ 

ర్తటల  పుణేం వారి మాలినే  రహతం, ఆవశ్ేక్త మరియు ఖరుిచేస్న చోట్ట మరియు 

కాలానిా బటిి ఉంటాయి. ఏ విధ్ంగానైెత్య ఇంతకు ముందు పేర్కకనబడిందో ఫతహ జ మక్కహ్ 

కు మొదట ఖరుిచేస్న వారికి, దాని తరువాత ఖరుిచేస్న వారిక్ంటే  ఎకుకవ 

పుణేముందని. 

َْل فَاِْلَ  يُؤْخَ ْوَم  م ْنُكمْ   ف ْديٌَة    ُذ 
َكَفُرْوا اَّلَّ ْيَن  َْل م َن  َماْويىُكُم  محش  وَّ

يىُكمْ محش  انلَّارُ  َمْول  َ َوب ئَْس محش  ِه 
ْْيُ        الَْمص 
 ْ يَا ل  اَلَْم  يمَ ن   ا اَ ُنْوْ٘ َّلَّ ْيَن  َُتْ نْ ا  َشَع   

م َن   اّللي  َّل  ْكر   قُلُْوبُُهْم   نََزَل  َوَما 
حمل َوَْل يَكُ  اُْوتُ ََكَّلَّ   ْونُْوااْْلَق   وا  ْيَن 

َعلَْيه ُم  َفَطاَل  َقْبُل  م ْن  الْك تيَب 
قُلُْوبُُهمْ  َفَقَسْت   َوَكث ْْيٌ محش  اْْلََمُد 

ُقْوَن      م  ْنُهْم فيس 
َ اَنَّ  ْوْ٘ا  ا ْعلَمُ  َض َبْعَد  رْ  اْْلَ يُْْح    اّللي
اْْليييت    محشَمْوت َها  لَُكُم  بَيَّنَّا  قَْد 

   َن لََعلَُّكْم َتْعق لُوْ 
 

 ْ ال ق  ا نَّ  د   قيت  ُمصَّ د   َوالُْمصَّ ْْيَ 
َ َواَقْرَُضوا   َحَسًنا   اّللي قَرًْضا 

َعُف لَُهْم َولَُهْم    اَْجٌر َكر يٌْم  يُّضي
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19. మరియు ఎవరై్తత్య అలాల హ్్ను మరియు 

ఆయన పావక్ు ల్ను విశ్ాస్స్కత రో, అలాంటి వారే 

- తమ పాభువు  వదద  - స్తేస్ంధుల్ల 

మరియు అమరవీరుల్ల. వారికి వారి 

పాతిఫల్ం మరియు జ్యేతి ల్భిస్కత యి. కాని 

ఎవరై్తత్య స్తాేనిా తిరస్కరిస్కత రో మరియు 

మా ఆయాతుల్ను అబదాు ల్ని అంటారో, 

అలాంటి వారు తపుక్ భగభగ మండే 

నరకాగ్నా వాసుల్వుతారు.  

20. బ్రగా తెల్లసుకోండి! నిశ్ియంగా, 

ఇహలోక్ జీవితం, ఒక్ ఆట మరియు ఒక్ 

వినోదం మరియు ఒక్ అల్ంకారం మరియు 

మీరు పరస్ురం గొపుల్ల చెపుుకోవడం 

మరియు స్ంపద మరియు స్ంతానం 

విషయంలో ఆధిక్ేత ప్ందటానికి 

పాయతిాంచడం మాతర మే. 22 దాని దృషిాంతం 

ఆ వరీం వలే ఉంది: దాని (వరీం) వల్ల  ప్లరిగే 

పై్లరు రై్తతుల్కు ఆనందం క్లిగ్నసుత ంది. 23  ఆ 

పదప అది ఎండిపోయి పసుపు పచిగా 

మారిపోతుంది. ఆ పదప అది ప్టి్టగా 

మారిపోతుంది. కాని పరలోక్ జీవితంలో 

మాతర ం (దుషి్యల్కు) బ్రధాక్రమైన శ్నక్ష్ 

మరియు (స్తుురుష్యల్కు) అలాల హ్్ నుండి 

క్ష్మాపణ మరియు ఆయన పాస్నాత 

ఉంటాయి. కావున ఇహలోక్ జీవితం కేవల్ం 

మోస్గ్నంచే బోగభాగాేల్ల మాతర మే.  

 

22) చూడండి, 38:27 మరియు 23:115. 

23) అల్-క్షఫ్పారు: అంటే ఇక్కడ రైతు అనే అరాంలో వాడబడింది. అంటే దాచేవాడు, 

రై్తతు భూమిలో వితత న్నల్ను దాచుతాడు. అదేవిధ్ంగా స్తే-తిరస్కకరుల్ హృదయాల్లో 

అలాల హ్్ (సు.త.) మరియు అంతిమ దినపు తిరస్కకరం దాగ్న ఉంట్టంది.  

يمَ  ٰٓ اُ ٖهْ٘  رُُسل  وَ   ب اّللي    ُنْوا َواَّلَّ ْيَن ا ئ َك  ول
يْ  د   الص   ع ْنَد  حمط  ُقْونَ ُهُم  َهَدآُء  َوالشُّ

اَْجرُ   محشَرب  ه مْ  وَ لَُهْم  محش  مْ نُْورُهُ ُهْم 
ْ٘  َواَّلَّ   يييت َنا ب ا بُْوا  َوَكذَّ َكَفُرْوا  ْيَن 

ْيم   ُب اْلَح  ٰٓئ َك اَْصحي   خجم اُول

ْنيَ ا ْعلَ  ادلُّ اْْلَييوُة  اَنََّما  لَع  ُمْوْ٘ا  ٌب ا 
لَْهوٌ  وَّ ةٌ ز يْنَ وَّ   وَّ بَيَْنكُ   ْم  َتَفاُخٌرۣ 

َواْْلَْوَْلد  اْْلَْمَوال   ف   محش  َوتََكاثٌُر 
َغيْ َكَمثَ  اَْعجَ ل   الُْكفَّ ٍث  اَر َب 

ُثمَّ   ا  ُمْصَفرا ىُه  فَََتي يَه ْيُج  ُثمَّ  َنَباتُٗه 
ُحَطاًما  اْْلي محش  يَُكْوُن  َرة   َوف   خ 
يْدٌ  َشد  َمْغف رَ   حمل َعَذاٌب  م   وَّ   اّللي  َن  ٌة 

ادلُّ َومَ   محشَوانٌ ر ْض وَ  اْْلَييوُة  ا ْلَّ ا   ْ٘ ْنَيا
   َمَتاُع الُْغُرْور  
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21. మీ పాభువు క్ష్మాపణ వైపునకు 

మరియు ఆకాశ్ం మరియు భూమి యొక్క 

వైశ్వల్ేమంతటి విశ్వల్మైన స్ారగ ం వైపునకు 

పరుగెతత ండి. అది అలాల హ్్ మరియు ఆయన 

పావక్ు ల్ను విశ్ాస్ంచే వారి కొరకు స్దు పరచ 

బడిఉంది. ఇది అలాల హ్్ అనుగర హం, ఆయన 

తాను కోరినవారికి దానిని పాస్కదిస్కత డు. మరియు 

అలాల హ్్ అనుగర హశ్వలి, స్రోాతత ముడు.  

22. భూమి మీద గానీ లేదా స్ాయంగా మీ 

మీద గానీ విరుచుకుపడే ఏ ఆపద అయిన్న 

స్రే! మేము దానిని స్ంభవింపజేయక్ ముందే 

గర ంథంలో వాాయబడకుండ్డ లేదు. నిశ్ి 

యంగా, ఇది అలాల హ్్కు ఎంతో సుల్భం. 24   

23. ఇదంతా మీరు పోయిన దానికి నిరాశ్ 

చెందకూడదని మరియు మీకు ఇచ్చిన దానికి 

స్ంతోషంతో ఉప్ుంగ్న  పోరాదని. 25 మరియు 

అలాల హ్్ బడ్డయీల్ల చెపుుకునేవారూ, 

గరిాంచేవారూ అంటే ఇషిపడడు.  

24. ఎవరై్తత్య స్ాయంగా పస్న్నరితనం 

చూపుతూ 26  ఇతరుల్ను కూడ్డ 

పస్న్నరితనం చేయమని పురికొల్లపుతారో 

మరియు ఎవడైెత్య (స్తేం నుండి)  

వనుదిరుగుతాడో, వాడు (తెల్లసుకోవాలి) 

నిశ్ియంగా అలాల హ్్ స్ాయం స్మృధుు డు 

(నిరపేకీాపరుడు), స్రా స్తత తార ల్కు అరుహ డని!  

 

24) అలాల హ్్ (సు.త.)కు జరిగ్నందీ జరగబోయ్యదీ అనిావిషయాల్ జాఞ నముంది. కాబటిి 

ఆయన స్ృషి్ ఆరంభించక్ముందే అంతా ఒక్్గర ంథంలో వాాస్్ప్లటిాడు. అదే ఖదాజ్ / తఖా్దర్, 

(స్. ముస్ల ం).  

25) మూమిన్ బ్రధ్ క్లిగ్ననపుుడు స్హనం వహస్కత డు మరియు స్ంతోషం క్లిగ్ననపుుడు 

అలాల హ్్ (సు.త.)కు క్ృతజుఞ డవుతాడు. ఎందుక్ంటే అతను అది తన శ్రమ కాదు అలాల హ్్ 

(సు.త.) యొక్క అనుగర హమని నముమతాడు.  

26) అంటే అలాల హ్్ (సు.త.) మారగ ంలో ఖరుి చేయటంలో లోభతాం. చూడండి, 4:36-37.  

ا ٰلي  َمْغف  َساب ُقْوْ٘ا  م     ب  كُ ْن  َرٍة    مْ رَّ
َمآء   السَّ َكَعْرض   َعرُْضَها  وََجنٍَّة 

يَمُنوْ حمل  َواْْلَْرض   ا ل َّلَّ ْيَن  ْت  ا اُع دَّ
فَْض محش  َورُُسل هٖ   ب اّللي     اّللي    ُل ذيل َك 
َّ ه   يُْؤت يْ  ي ُ وَ محش  ءُ َشآ َمْن  ُذو    اّللي

ْيم      الَْفْضل  الَْعظ 
ْيَبٍة   ص  ْ٘ اََصاَب م ْن مُّ ْرض  ف  اْْلَ َما

ْ٘  وَ  ْ ف  ك تيٍب َْل   ْ ف  ا ْلَّ  ُكْم  اَنُْفس 
ا نَّ ذيل َك لََعَ محش  م  ْن َقْبل  اَْن نَِّْبَاََها 

ْْيٌ  اّللي    يحض  يَس 

َوَْل ْم   َما فَاتَكُ لََعي   ال  َكْيََل تَاَْسوْ 
يتيىْفرَ تَ  ا  ْ٘ ب َما ُ وَ محش  ُكمْ ُحْوا  َْل   اّللي

 ُُّمَْتاٍل فَُخْور  
  يحضَُّي بُّ ُكَّ

انلَّاَس َيْبَخلُْونَ ْيَن  ِۨاَّلَّ   َويَاُْمُرْوَن   
فَا نَّ  محش  ب اْْلُْخل   يََّتَولَّ  َ َوَمْن  ُهَو    اّللي
 ُّ     اْْلَم ْيُد الَْغِن 
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25. వాస్త వానికి, మేము మా స్ందేశ్ 

హరుల్ను స్ుషిమైన సూచనల్నిచ్చి 

పంపాము. మరియు వారితో బ్రట్ట గర ంధానిా 

అవతరింపజేశ్వము. మరియు మానవుల్ల 

న్నేయశ్లల్లరుగా మల్గటానికి తార సును 

కూడ్డ పంపాము 27 మరియు ఇనుమును 

కూడ్డ పాస్కదించాము. అందులో గొపు శ్కిు  

ఉంది, మరియు మానవుల్కు ఎనోా 

పాయోజన్నల్లన్నాయి.28 మరియు - చూడ 

కుండ్డనే తనకు, తన పావక్ు ల్కు ఎవడు 

స్హాయకుడవుతాడో తెల్లసుకోవటానికి - 

అలాల హ్ (ఇదంతా) చేశ్వడు. నిశ్ియంగా, 

అలాల హ్్ మహా బల్శ్వలి, స్రా శ్కిు మంతుడు.  

26. మరియు వాస్త వంగా మేము నూ'హ్్ను 

మరియు ఇబా్రహీమ్ను పంపాము. మరియు 

వారిదద రి స్ంతానంలో పావక్ు  పదవినీ మరియు 

గర ంథానిా ఉంచాము. కాని వారిస్ంతతిలో 

కొందరు మారగ దరశక్తాం మీద ఉన్నారు, 

కాని వారిలో చాలామంది అవిధేయుల్ల 

(ఫాస్ఖ్ఖన్) ఉన్నారు.  

27. ఆ తరువాత చాలా మంది పావక్ు ల్ను 

మేము వారి తరువాత పంపాము. మరియు 

మరేమ్ కుమారుడు ఈస్కను కూడ్డ 

పంపాము మరియు అతనికి ఇంజీల్ను 

పాస్కదించాము. మరియు అతనిని 

అనుస్రించే వారి హృదయాల్లో మేము 

జాలిని, క్రుణను క్లిగ్నంచాము, కాని 

స్న్నేస్కనిా29 వారే స్ాయంగా క్లిుంచు 

 

27) మీ'జాన్: అంటే తార సు - ఇక్కడ న్నేయం అని అరాం.  

28) ఇనుము వల్ల  ఎనోా ఉపయోగాల్ల ఉన్నాయి. ఇది భూమిలో విస్కత రంగా 

దొరుకుతుంది.  

29) క్ఠోరమైన స్న్నేస్కనిా వారే (కైెీస్త వులే) తమపై్ల తాము విధించుకున్నారు. వారు 

పాాపంచ్చక్ జీవితానికి విల్లవ ఇవాలేదు. దీనిని ఖుర్ఆన్ ఖండిసుత ంది. చూడండి, 2:143. 

اَرَْسلَْنا   ب اْْلَي   ُسلَ رُ لََقْد  ت  ني َنا 
الْك  َزنْلَ نْ َواَ  َمَعُهُم  َوالْم ْْيَاَن ا  تيَب 

ب الْق ْسط   انلَّاُس  َُقْوَم  نْلَا اَنْزَ وَ مجت  ِل 
ف  اْلَْ  يَْد  َمَناف ُع  د  وَّ يٌْد  َشد  بَاٌْس  ْيه  

َْعلََم   َوِل  ُ ل لنَّاس   هٗ    اّللي يَّنُِْصُ َمْن 
ب الَْغْيب  وَ  َ ا نَّ  محش  رُُسلَٗه  يٌّ  و  قَ   اّللي

   خجم َعز يٌْز 
  

وَّ اَرْ   َولََقدْ  نُوًْحا  ا بْريه ْيَم َسلَْنا 
انلُّبُ  ُذر  يَّت ه َما   ْ ف  ةَ  وََجَعلَْنا  وَّ

ْهَتدٍ فَم ْنهُ   َب الْك تي وَ  مُّ َوَكث ْْيٌ مجت  ْم 
ُقْوَن     م  ْنُهْم فيس 

 
ثَار ه مْ 

ي ا  
لََعيْ٘ ْيَنا  َقفَّ ب رُُسل َنا    ُثمَّ 

ابْ  ب ع يََْس  ْيَنا  مَ َوَقفَّ يتَ ن   َوا ُه يْني ْريََم 
ْ قُلُْوب  اَّلَّ ْيَن    وََجَعلَْنا ممق  ْيَل ْن  اْْل   ف 

رَْْحَ  وَّ َراْفًَة  ن يََّة رَْهَبا وَ محش  ةً اتََّبُعْوُه 
ا ْلَّ ِۨا َعلَْيه ْم  َكَتبْنيَها  َما  ْبَتَدُعوَْها 
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కున్నారు. మేము దానిని వారిపై్ల విధించ 

లేదు, కాని అలాల హ్్ పాస్నాతను ప్ందగోరి 

వారే దానిని విధించుకున్నారు, కాని వారు 

దానిని పాటించవల్స్న విధ్ంగా నిజాయితీతో 

పాటించ లేదు. కావున వారిలో విశ్ాస్ంచ్చన 

వారికి వారి పాతిఫలానిా పాస్కదించాము. కాని 

వారిలో చాలా మంది అవిధేయుల్ల 

(ఫాస్ఖ్ఖన్) ఉన్నారు.  

28. ఓ విశ్వాసులారా! అలాల హ్్ యందు 

భయ-భకుు ల్ల క్లిగ్న ఉండండి, మరియు 

ఆయన స్ందేశ్హరుణణ  విశ్ాస్ంచండి, ఆయన 

(అలాల హ్్) మీకు ర్తటిింపు క్రుణను పాస్క 

దిస్కత డు మరియు వల్లగును పాస్కదిస్కత డు, 

మీరు అందులో నడుస్కత రు మరియు ఆయన 

మిమమలిా క్ష్మిస్కత డు. మరియు అలాల హ్్ 

ఎంతో క్ష్మాశ్లల్లడు, అపార క్రుణాపాదాత.  

29. అలాల హ్్ అనుగర హం మీద తమకు 

ఎలాంటి అధికారం లేదని మరియు 

నిశ్ియంగా, అనుగర హం కేవల్ం అలాల హ్్ 

చేతిలో ఉందని మరియు ఆయన తాను 

కోరిన వారికి దానిని పాస్కదిస్కత డని, పూరా 

గర ంధ్ పాజల్ల తెల్లసుకోవాలి. మరియు 

అలాల హ్్ అనుగర హశ్వలి, స్రోాతత ముడు.        

***** 

 
రాఫతన్  అంటే జాలి, క్నిక్రం, దయ. రుహ్్బ్రనియేహ్్  అంటే తాేగం, విడిచ్చప్లటిడం. 

అంటే పాాపంచ్చక్ విషయా ల్ను తేజించటం. అంటే స్న్నేస్తాం సీాక్రించటం. ఇది వారే 

స్ాయంగా క్లిుంచు కున్నారు. అలాల హ్్(సు.త.)దీనిని విధించ లేదు. వారు అలాల హ్్ 

(సు.త.)ను స్ంతోష పరచాల్ని దీనిని అవల్ంబించారు. కాని అలాల హ్్ (సు.త.) తాను 

చూపన మారగ ంపై్ల నడిచే వారితోనే స్ంతోషపడతాడు. దానిలో కొర తత  విషయాల్ను పుటిించ్చ 

వాటిని అవల్ంబించేవారితో కాదు.      

*** 

ر ْضَوان    رَ   اّللي  ابْت َغآَء  َعوَْها َفَما 
ر ََعيَت َها  اَّلَّ  فَايتَْينَ مجت  َحقَّ  يَمنُ ا  ا ا وْ ْيَن 

اَ م ْنهُ  م  ْنُهْم َوَكث ْْيٌ مجت  ْجرَُهمْ ْم   
ُقْوَن       فيس 

 
ي  ا اَّلَّ ْيَن  َ ا  اتَُّقو  َمُنواييْ٘اَيَُّها    اّللي

ك ْفلَْْي  وَ  يُْؤت ُكْم   ٖ ب رَُسْوَل  يم ُنْوا  ا
نُوْ  لَُّكْم  َويَْجَعْل  رَّْْحَت ٖه  ًرا  م ْن 

لَُكمْ  َويَْغف ْر  ب ٖه  ُ وَ   محشَتْمُشْوَن    اّللي
ْيمٌ  رَّ َغُفْورٌ    يحض  ح 

َيْعلَ  ََلَّ  اَْلَّ ّل   الْك تيب   اَْهُل  َم 
م   ٍء  ََشْ لََعي  ُرْوَن  فَْض َيْقد  ل  ْن 

ب َيد     َواَنَّ   اّللي   يُْؤت ْيه    اّللي  الَْفْضَل 
ََّشآءُ  ي ُ وَ محش  َمْن  الَْفْضل    اّللي ُذو 

يْ   خجم م  الَْعظ 
 


