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 67. సూరహ్ అల్-ముల్క్్ 

అల్-ముల్క్:  The Dominion, సామా్రజ్యాధిపత్ాం, అధికారం, ఆధిపత్యం, 

రాజ్యం, పర భుత్వం. ఇంత్వరకు 14/15వ వంతు ఖుర్ఆన్ పూరి్త అయ్యంది. ఇక మిగి 

లిన 1/15 భాగంలో చినన చినన సూరాహ్లు చాలా మట్టు కు మక్కహ కు చందినవి 

ఉన్ననయ్. ఈ సూరహ గొపపత్న్నలను గుర్తంచిన 'హదీస్'లు ఎన్నన ఉన్ననయ్. 

వాటిలో ఒకటి: "ఒక సూరహ్ 30 ఆయాతులది ఉంది. అది మ్రనవునికి సిఫారసు 

చేసుత ంది, దాని వలల  అత్డు క్షమించబడతాడు." అనన 'హదీస్' (సునన్ తిర్తిజీ', 

సునన్ అబూ-దావూద్, ఇబ్నన-మాజ్హ మర్తయు ముస్నద్ అ'హిద్). మరొక 'హదీస్': 

"ఖుర్ఆన్లో ఒక సూరహ్ ఉంది అది త్నను చదివిన వాడిని స్వరాానికి పంపే వరకు 

అలాల హ్ (సు.త్.) తో వాదులాడు తుంది." (మజ్మ'అ అ'జ్జ వా  య్'ద్ 7/172,) మరొక 

'హదీస్': "దైవపర వకి ('స్'అ.స్.) రాతిి నిద్ర పోక ముందు సూరహ్ అస్-స్జా్ద (32), 

సూరహ్ అల్-ముల్క్ (67) త్పపక చదివేవారు." మరొక షే'ఖ్ అలాానీ స్మకూర్తిన 

'స్'హీ'హ్ ర్తవాయత్లో: "సూరహ్ అల్-ముల్క్ గోరీ శిక్ష నండి కాపాడుతంది. 

అయ్తే చదివే వాడు ఇస్ల ం ఆజ్ఞ లను మర్తయు విధులను పాటించేవాడై ఉండాలి!" అని 

ఉంది. 30 ఆయాతులునన ఈ సూరహ పేరు మొదటి ఆయత్ నుండి తీసుకోబడింది.  

అనంత్ క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాపర దాత్ అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. [(*)] ఎవర్త చేతిలోనయ్తే విశ్వ 

సామా్రజ్యాధిపత్ాం ఉందో! ఆయన 

శుభదాయకుడు మర్తయు ఆయన పర తీదీ 

చేయగల స్మరుు డు (అధికారం గలవాడు).  

2. ఆయనే! మీలో మంచి పనులు చేసే 

వారెవరో పరీకిష ంచటానికి, చావుబర తుకులను 

స్ృష్ు ంచాడు. 1 మర్తయు ఆయన స్రవ 

శ్కిిమంతుడు క్షమాశీలుడు.  

 
1) రూ'హ్: ఒక విచితి్మైన శ్కిి. దాని వాస్త వం అలాల హ్ (సు.త్.)కు త్పప మరెవవర్తకీ 

తెలియదు. దాని స్ంబంధం ఒక శ్రీరంతో ఏరపడినప్పపడు అది స్జీవిగా పర్తగణంచ 

బడుతుంది. దాని స్ంబంధం తెగిపోయ్న శ్రీరం, మృత్ దేహంగా (నిరీజ విగా) పర్తగణంచ 

బడుతుంది. అలాల హ్ (సు.త్.) ఈ తాతా్లిక జీవితానినచిి, త్రువాత్ మరణంప 

జేస్త డు. ఈ తాతా్లిక జీవితానిన స్రైెనవిధంగా ఎవడు వినియోగిస్త డనేది ఆయన 

(సు.త్.) పరీకిష సుత న్ననడు. ఎవడైతే ఈ తాతా్లిక జీవితానిన విశ్వవస్ం మర్తయు అలాల హ్ 

(సు.త్.) విధేయత్ కోస్ం వినియోగిస్త డో వాడు మంచి పర తిఫలం పందుతాడు. అలా 

చేయనివాడి కొరకు నరక శిక్ష ఉంట్టంది.  

ٰنه  اّلٰله ِمْسِب    مه يم رَّحه لا الرَّْحم
هيم تَٰٰبََك  مُملمُكحمس  بهَيده  اَّلَّ لََعٰ  ُهوَ وَ هه ال
ه 
يمُر  َشم ُكُ    يحض ٍء قَده

َيٰوَة   َواْلم مَمومَت  ال َخلََق  هيم  ِۨاَّلَّ
َعَمًل  َسُن  اَحم اَيُُّكمم  َبملَُوُكمم  محش ِله

ُر  ُهوَ وَ  َعزهيمُز المَغُفوم
   يحض الم
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3. ఆయనే, ఒకదానిపై ఒకటి ఏడు 

ఆకాశ్వలను స్ృష్ు ంచాడు. ఆ అనంత్ 

కరుణామయుని స్ృష్ు లో నీవు ఎలాంటి 

లోపానీన చూడలేవు. కావాలంటే మరొకస్ర్త 

చూడు: "ఏమీ? నీకేమైన్న లోపం 
కనిపిసుత ందా?"  

4. ఇంకా, మాటిమాటికీ నీ చూప్పలు తిిపిప 
చూడు. అవి (నీ చూప్పలు) విఫలమై, అలిసి 

సొలసి తిర్తగి నీవైప్పకే వస్త య్.  

5. మర్తయు వాస్త వంగా, మేము భూమికి 
ద్గారగా ఉనన ఆకాశ్వనిన దీపాలతో అలంక 
ర్తంచాము. మర్తయు వాటిని, షై'తాన్లను 

త్ర్తమి కొటేు  స్ధన్నలుగా చేశ్వము. 2 

మర్తయు వార్త కొరకు (షై'తాన్ల కొరకు) 

మేము భగభగ మండే అగినజ్దవలల శిక్షను 

సిధధ పరచి ఉంచాము.  

6. మర్తయు త్మ పర భువును (అలాల హ్ను) 

తిరస్్ర్తంచే వార్తకి నరక శిక్ష ఉంది. అది 

ఎంత్ చడడ  గమయస్ు నం.  

7. వారు అందులోకి విసిర్తవేయ 

బడినప్పపడు, వారు దాని (భయంకరమైన) 

గరజ నను వింటారు. మర్తయు అది మర్తగి 

పంగుతూ ఉంట్టంది.  

8. అది దాదాప్ప ఉదేర కంతో పేర లిపోతూ 

ఉంట్టంది. పర తిస్ర్త అందులోకి (పాప్పల) 

గుంప్ప పడవేయబడినప్పపడు! దాని కాపలా 

దారులు వార్తతో: "ఏమీ? మీ వదా్కు ఏ 

హెచిర్తక చేసేవాడు రాలేదా?" అని, 

పర శినస్త రు.  

9. వారంటారు: "ఎందుకు రాలేదు! 

వాస్త వానికి మా వదా్కు హెచిర్తక చేసేవాడు 

వచాిడు, కాని మేము అత్నిని అస్తుయడవని 

తిరస్్ర్తంచాము మర్తయు అత్నితో ఇలా 

అన్ననము: 'అలాల హ్ దేనినీ (ఏ దివయ 

 

2) చూడండి, 37:6-10. 

ه  َباقًا   يم اَّلَّ طه َسٰموٍٰت  َسبمَع  محش َخلََق 
م تَرٰ   ا مَ  فه قه  ي 

َخلم ٰنه الرَّ   مهنم    ْحم
افَارم محش  ٰفُوٍت تَ  عه  َ جه حمل  لم تَرٰ ََصَ ي  َهلم 

ٍر     مهنم ُفُطوم
َينمَقلهبم  ه  تَْيم َكرَّ َََصَ 

الم عه  ارمجه ُثمَّ 
َََصُ خَ  ٌ  ا اهَِلمَك الم ْيم ًئا وَُّهَو َحسه   سه

مَ  السَّ َزيَّنَّا  نمَيا   ءَ ا  َولََقدم  ادلُّ
هَمَص  وََجَعلم ا ب رُ هَ نٰ بهيمَح  ومًما جُ ا 
يٰ  هلشَّ ه لُ َت   طهْيم لَُهمم  َواَعم نَا    َعَذاَب دم
عه  ه السَّ    ْيم
ا  وَ  َكَفُروم هيمَن  هَّلَّ هههمم ل هَرُب َعَذاُب    ب

ُ محش َجَهنَّمَ  ْيم مَمصه هئمَس ال    َوب
َشههيمًقا  لََها  َسمهُعوما  فهيمَها  ُقوما 

اُلم اهَذا٘ 
َ َتفُ  ِهه  يحض  رُ وم وَّ

المَغيم  مهَن   ُ َتَمَّيَّ َما٘ ُكَّ محش  ظه تََكاُد 
  َ ِقه

سَ اُلم ٌج  فَوم َخزَ فهيمَها  ا٘ َنتُهَ اَلَُهمم 
يمٌر يَامتهكُ  اَلَمم       مم نَذه

يمٌرممق  نَذه َجا َءنَا  قَدم  بَٰٰل  قَالُوما 
َل   نَزَّ َما  َوقُلمَنا  بمَنا  مهنم    اّلٰلُ فََكذَّ

َض ءٍ َشم  م  فه اهَّلَّ  اَنمُتمم  اهنم  ٰ خمت   لٍ ل
 ٍ   َكبهْيم
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జ్దఞ న్ననిన) అవత్ర్తంపజేయలేదు; మీరు 

కేవలం ఘోర మారాభర ష్ు త్వంలో పడి 

ఉన్ననరు!' "  

10. ఇంకా వారు ఇలా అంటారు: "ఒకవేళ 

మేము విని ఉంటే లేదా గర హంచి ఉంటే, మేము 

మండే అగినజ్దవలలలో పడివుండే వార్తతో 

చేరే వారము కాము కదా!"  

11. అప్పపడు, వారే స్వయంగా త్మ 

పాపానిన ఒప్పపకుంటారు. కనుక ఈ నరక 
వాసులు (దైవకారుణాయనికి) దూరమవుదురు 

గాక!  

12. నిశ్ియంగా, ఎవరైెతే అగోచరుడైన 

త్మ పర భువుకు భయపడతారో! వార్తకి 
క్షమాపణ మర్తయు గొపప పర తిఫలం 
ఉంటాయ్.  

13. మర్తయు మీరు మీ మాటలను 

రహస్యంగా ఉంచిన్న స్రే! లేక వాటిని వలల డి 

చేసిన్న స్రే! నిశ్ియంగా, ఆయనకు 

హృద్యాల సిు తి బాగా తెలుసు.  

14. ఏమిటీ? ప్పటిు ంచిన వాడికే తెలియదా? 

మర్తయు ఆయన సూక్షిగార హ, స్రవం 
తెలిసినవాడు!  

15. భూమిని మీ ఆధీనంలో ఉంచినవాడు 

ఆయనే! కావున మీరు దాని దారులలో 

తిరగండి. మర్తయు ఆయన పర స్దించిన 

జీవన్నపాధిని తినండి. మర్తయు మీరు ఆయన 

వైప్పనకే స్జీవులై మరలిపోవలసి ఉంది.  

16. ఏమీ? మీరు నిరభయంగా ఉన్ననరా? 

ఆకాశ్వలలో ఉననవాడు, మిమిలిన 

భూమిలోకి అణగద్రర క్డని - ఎప్పపడైతే అది 

తీవర  కంపన్నలకు గుర్త అవుతుందో?  

17. లేక, ఆకాశ్వలలో ఉననవాడు, మీపైకి 
రాళ్ళు కుర్తపించే గాలివాన పంపడని, మీరు 

నిరభయంగా ఉన్ననరా? న్న హెచిర్తక 
ఎలాంటిదో అప్పపడు మీరు తెలుసుకోగలరు.  

 

ُكنَّ  لَوم  قهُل َمعُ نَسم   ا َوقَالُوما  َنعم اَوم  َما    
 ٘ م ٰحبه ُكنَّا فه عه  اَصم ه السَّ    ْيم

 
َتَ  ًقا فَاعم فَُسحم مجت  هَذْۣنبهههمم ب فُوما 

ه  عهْيم ٰحبه السَّ َصم    َُّله

َن   ََيمَشوم هيمَن  اَّلَّ ه   َربَُّهمم اهنَّ  يمبه المغَ ب
ٌر َكبه  اَجم فهَرٌة وَّ غم ٌ لَُهمم مَّ     ْيم

 
اَوه   لَُكمم  قَوم ا  وم ُّ ا َهرُ جم اَواَِسه هه    وم محش ب

هذَ  اهنَّه   ُدوم َعلهيمٌمٌۣ ب    ره اته الصُّ
يَ اَ  َمنم عم ََّل  وَ لَُم  َخلََقمحش  ُهَو   

 ُ َبهْيم
يمُف اْلم  خجم اللَّطه

َرمَض   ُهوَ  اَّلم لَُكُم  َجَعَل  هيم  اَّلَّ
َوُُكُوما   َمَناكهبهَها  م  فه ُشوما  فَامم ًَّل  َذلُوم

ُر محش ه  قه مهنم ُرهزم     َواهَِلمهه النُُّشوم
مَ مَّ   ُتمم نم َءاَمه  السَّ فه  اَنم نم  ا ءه 
م  اَيَّ بهُكُم  َف  َرم سه فَاهذَ َض َّلم َ   ا  ِهه
ُر تَ   يحض  ُموم

َل  َما ءه اَنم يُّرمسه نم فه السَّ اَمم اَمهنمُتمم مَّ
ًبا  َحاصه َن محش  َعلَيمُكمم  لَُموم فََسَتعم

يمره     َكيمَف نَذه
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18. మర్తయు వాస్త వానికి వార్తకి పూరవం 

గతించిన వారు కూడా (పర వకిలను) అస్త్య 

వాదులని తిరస్్ర్తంచారు. న్న పట్టు  (శిక్ష) 

ఎంత్ తీవర ంగా ఉండిందో (చూశ్వరా)?  

19. ఏమీ? వారు త్మ మీద్ ఎగిరే పకుష లు 

రెక్లను ఎలా చాప్పతూ ముడుచుకుంటూ, 

ఎగురుతున్ననయో చూడటం లేదా? ఆ 

అనంత్ కరుణామయుడు త్పప మరెవవరూ 

వాటిని అలా నిలిపి ఉంచలేరు కదా! 

నిశ్ియంగా, ఆయన పర తి దానినీ 

చూసుత న్ననడు!  

20. ఏమీ? అనంత్ కరుణామయుడు త్పప 

మీకు సేనవలే అడుడ గా నిలిచి, మీకు స్హాయ 

పడగల వాడవడైన్న ఉన్ననడా? ఈ స్త్య-
తిరస్్రులు కేవలం మోస్ంలో పడి 

ఉన్ననరు.  

21. ఒకవేళ ఆయన మీ జీవన్నపాధిని ఆపి 

వేసేత , మీకు జీవన్నపాధి ఇచేివాడు ఎవడు 

న్ననడు? అయ్న్న వారు త్లబిరుసుత్నంలో 

మునిగి (స్తాయనికి) దూరమై పోతున్ననరు.  

22. ఏమీ? ఎవడైతే త్న ముఖం మీద్ 

దేవులాడుతూ నడుస్త డో, అత్డు స్రైెన 

మారాం పందుతాడా? 3 లేక చక్గా రుజు 

మారాం మీద్ నడిచేవాడు (పందుతాడా)?  

23. వార్తతో ఇలా అను: "ఆయనే 

మిమిలిన స్ృటించాడు. మర్తయు ఆయనే 

మీకు వినేశ్కిిని, చూసేశ్కిిని మర్తయు 

హృద్యాలను పర స్దించాడు. మీరు 

త్కు్వగా కృత్జ్ఞ త్లు తెలుప్పతున్ననరు!"  

24. (ఇంకా) ఇలా అను: "ఆయనే 

మిమిలిన భూమిపై వాయపింపజేశ్వడు 

మర్తయు ఆయన వైప్పనకే మీరంతా 

స్మీకర్తంచబడతారు."  

 

3) చూడండి, 17:97. 

ه  اَّلَّ َب  َكذَّ َقبملهههمم يم َولََقدم  مهنم  َن 
ه نَ فََكيمَف ََكَن  ْيم      كه

يَ  الطَّ اََولَمم  اهََل  ا  فَومقَ َروم ه  ُهمم ْيم
بهضم وَّ ٰفٍت  ص   ُكُهنَّ  جس  نَ يَقم ُيممسه َما 

ٰنُ اهَّلَّ   َشم محش  الرَّْحم بهُكُله    ٍءٌۣ اهنَّه  
 ٌ ْيم    بَصه

لَُّكمم   ُجنمٌد  ُهَو  هيم  اَّلَّ ٰهَذا  نم  اَمَّ
ُمهنم  ٰنه نه  وم دُ   َينمَُصُُكمم  اهنه محش  الرَّْحم

نَ  م َّلَّ اه  المكٰفهُروم ٍر  فه   ممه ُغُروم

ٰهَذا   نم  يَرم اَمَّ هيم  اهنم زُقُكُ اَّلَّ  مم 
َسَك  اَ  ُعُتُوٍ مجت  رهزمقَه  مم م  فه ُّوما 

َّلَّ بَلم 
ٍر  ُنُفوم    وَّ

ههه ٘  وَجم لََعٰ  ُمكهبًّا  م  يَّممِشه اَفََمنم 
لََعٰ  َسوهيًّا  م  يَّممِشه نم  اَمَّ ي  ٰد٘ اَهم

 َ َتقهيمٍم ٍط اصه سم     مُّ
ه   ُهوَ قُلم   اَ يم٘ اَّلَّ وََجَعَل نمشَ    اَُكمم 

مم  السَّ َبم لَُكُم  َواَّلم َصاَر َع 
َفم وَ  َن  محش َدةَ ـ  اَّلم ُكُروم ا تَشم   قَلهيمًل مَّ

َرمضه   ُهوَ قُلم   هيم َذَراَُكمم فه اَّلم اَّلَّ
َن  وم    َواهَِلمهه ُُتمََشُ
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25. మర్తయు వార్తలా అడుగుతున్ననరు: 

"మీరు స్త్యవంతులే అయ్తే, ఈ వాగాానం 

ఎప్పపడు పూరి్త కానుననది?"   

26. వార్తతో ఇలా అను: "నిశ్ియంగా, 

దాని జ్దఞ నం కేవలం అలాల హ్కే ఉంది. 4  

మర్తయు నేను స్పష్ు ంగా హెచిర్తక చేసేవాడిని 

మాతి్మే!"  

27. త్రువాత్ వారు దానిని స్మీపంలో 

ఉండటం చూసినప్పపడు, స్త్య-తిరస్్రుల 

ముఖాలు వికృత్ంగా అయ్పోతాయ్.5 

మర్తయు వార్తతో ఇలా అనబడుతుంది: 

"మీరు దేనినయ్తే అడుగుతూ ఉండేవారో 

అది (ఆ వాగాానం) ఇదే!" 6  

28. (ఓ పర వకిా!) వార్తతో ఇలా అను: 

"ఏమీ? మీరు ఆలోచించారా? ఒకవేళ 

అలాల హ్ ననున మర్తయు న్న తోటి వార్తని 

న్నశ్నం చేయనూ వచుి! లేదా మమిలిన 

కరుణంచనూ వచుి. కాని స్త్య-
తిరస్్రులను బాధాకరమైన శిక్ష నుండి 

ఎవడు రకిష ంచ గలడు?"  

29. వార్తతో ఇంకా ఇలా అను: "ఆయనే 

అనంత్ కరుణామయుడు, మేము ఆయననే 

విశ్వసించాము మర్తయు ఆయననే 

నముికున్ననము. ఇక ఎవరు స్పష్ు మైన 

మారాభర ష్ు త్వంలో పడి ఉన్ననరో త్వరలోనే 

మీరు తెలుసుకోగలరు!"  

30. వార్తతో ఇలా అను: "ఏమీ? మీరు 

ఆలోచించారా? ఒక వేళ మీ నీరు, 

భూమిలోనికి ఇంకిపోతే, పర వహంచే ఈ నీటి 

ఊటలను మీ కొరకు ఎవడు బయటికి 

తేగలడు?" (1/8)    
*****  

 
4) ఇంకా చూడండి, 7:187. 

5) చూడండి, 3:106. 

6) చూడండి, 38:16 మర్తయు 8:32.       *** 

اه  ُد  موَعم ال ٰهَذا  َمٰٰت  َن  لُوم  نم َويَُقوم
َ كُ  قهْيم     نمُتمم ٰصده

اهنَّمَ  عهنمَد  لممُ المعه   ا قُلم  َواهنََّما٘ اّلٰله   ممس 
يم اَ  ٌ به ٌر مُّ نَا نَذه     ْيم

ا  يم    فَلَمَّ سه ُزلمَفًة  ُه  هُ  ـ َ َراَوم وُُجوم تم 
هيم   اَّلَّ ٰهَذا  َوقهيمَل  ا  َكَفُروم هيمَن  اَّلَّ

َن  ُعوم هه  تَدَّ     ُكنمُتمم ب

َ  كَ لَ قُلم اََرَءيمُتمم اهنم اَهم  َوَمنم    اّلٰلُ ِنه
رَ  اَوم   َ ِعه َ مَّ ُ احمل  نَ ْحه هْيم ُّيُّ  َفَمنم 
كٰفهرهيمَن مه 

م نم َعَذاٍب الم    ٍم  اَِله
 

ُهَو  قُ  ٰنُ الم  وََعلَيمهه   لرَّْحم هه   ب اَٰمنَّا 
مَنا  م مجت  تََوُكَّ فه ُهَو  َمنم  َن  لَُموم فََسَتعم

 ٍ بهْيم   َضلٍٰل مُّ
 

َبَح َما   ًرا  مم  كُ ؤُ قُلم اََرَءيمُتمم اهنم اَصم َغوم
همَ  عه ٍء ا  َفَمنم يَّامتهيمُكمم ب ٍ مَّ  خجم ْيم
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 68. సూరహ్ అల్్-ఖల్మ్్ 

ఖలమున్: The Pen, క్ల్ము. ఇది మొద్టి మక్కహ కాలప్ప సూరహ్. 
అవత్రణాకరమంలో ఇది 3వది. సూరహ్ అల్-'అలఖ్  (96) యొక్ మొద్టి 5 ఆయాతుల 

త్రువాత్ సూరహ్ అల్-ముదా్సిి'ర్ (74) అవత్ర్తంపజేయబడింది. దాని త్రువాత్ ఈ 

సూరహ్ అల్-ఖలమ్ (68) అవత్ర్తంపజేయబడింద్ని, చాలా మంది వాయఖాయత్ల 

అభిపార యం. దీని మరొక పేరు సూరహ్ నూన్. 52 ఆయాతులునన ఈ సూరహ పేరు 

మొదటి ఆయత్ నుండి తీసుకోబడింది.   

అనంత్ క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాపర దాత్ అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. * నూన్. 1  కలము స్కిష గా! 2  మర్తయు 

వారు (దైవదూత్లు) వార సుత ననదాని స్కిష గా!  

2. నీ పర భువు అనుగర హం వలన నీవు (ఓ 

ము'హమిద్) పిచిివాడవు కావు!  

3. మర్తయు నిశ్ియంగా, నీకు ఎననటికీ 
త్ర్తగిపోని పర తిఫలం ఉంది.  

4. మర్తయు నిశ్ియంగా, నీవు నైతికంగా 

అతుయత్త మ స్ు నంలో ఉన్ననవు! 3  

5. కావున త్వరలోనే నీవు చూడగలవు 

మర్తయు వారు కూడా చూడగలరు;  

6. మీలో ఎవర్తకి పిచిి ఉందో!  

7. నిశ్ియంగా, నీ పర భువు! ఆయనకు 

ఎవడు ఆయన మారాం నుండి వైద్రలగి 

ఉన్ననడో తెలుసు. మర్తయు ఎవడు 

స్న్నిరాంలో ఉన్ననడనేది కూడా ఆయనకు 

బాగా తెలుసు!  

 
1) ఖుర్ఆన్ అవత్రణలో, అవత్ర్తంచిన మొదటి బీజ అక్షరం ఇది. ఈ అక్షరం నూన్, 
ముఖత్త 'ఆత్లలోనిది.  

2) అల్-ఖలము: చూడండి, 96:3-5. కొంద్రు: ఇక్డ పర మాణంచేసే కలం, అంటే ఆ మొటు  
మొద్ట స్ృష్ు ంచబడి, 'విధివార త్' వార యమని ఆజ్దఞ పించబడిన కలము, అని చబుతారు, 

సునన్ తిర్తిజీ', అలాానీ పర మాణీకం (త్'స హీ'హ్).  
3) అంటే అలాల హ్ (సు.త్.) నీకు ఆదేశించిన మారాం (ఇస్ల ం)లో నీవు ఉన్ననవు. దీని మరొక 
భావం నీవు మొద్టి నుండియే ఉత్త మమైన గుణగణాలు గలవాడవు, స్త్యస్ంధుడవు. 

'ఆయ్'ష్హ్ (ర.'అనా్న)తో దైవపర వకి ('స్'అ.స్.) యొక్ గుణగణాలు మర్తయు పర వరినను 

గుర్తంచి పర శినంచగా ఆమ (ర.'అనా్న) అన్ననరు: '' 'ఖులుఖుహూ ఖుర్ఆన్'' అంటే అత్ని 

గుణ గణాలు ఖుర్ఆన్కు పర తి రూపాలు, ('స్ ముసిల ం).  

ٰ  اّلٰله  ِمْسِب يممه نه الرَّ الرَّْحم   حه
َن َقلَمه وَ لم َوا ن   ُطُروم  يحض َما يَسم

َمةه  هنهعم هَك َما٘ اَنمَت ب ٍن   َرُب ُنوم هَمجم  ممه ب
ٍن  ُنوم َ َممم ًرا َغْيم  ممه  َواهنَّ لََك ََّلَجم

   يمٍم ظه عَ َواهنََّك لََعٰٰل ُخلٍُق 
نَ  وم ُ ُ َويُبمَصه  يحض  فََستُبمَصه

ه  ه ب مَمفم ىاَيُ ُن ُكُم ال    ُتوم
همَ لَ  اَعم ُهوَ   بََّك رَ اهنَّ   نم   َضلَّ عَ نم ُم ب

يمَن    ُهوَ َسبهيملهه ممس وَ  َتده َلُم بهالمُمهم   اَعم
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8. కావున  నీవు ఈ అస్త్యవాదులను 

అనుస్ర్తంచకు.  

9. ఒకవేళ నీవు (ధరిం విష్యంలో) 

మత్త పడితే వారు కూడా మత్త పడవలనని  

కోరుతున్ననరు.4  

10. కావున నీవు పర మాణాలు చేసే పర తి 

నీచుడిని అనుస్ర్తంచకు;  

11. చాడీలు చపేప వాడిని, ఎతిత  పడుసూత  

ఉండే వాడిని;  

12. మంచిని నిరోధించే వాడిని, హదాులు 

మీర్త పర వరి్తంచే పాపిష్ఠు డిని;  

13. నిరాయుడిని, ఇంతే గాకుండా 

అపఖాయతి గల (నిందారాుడైన) వాడిని;  

14. వాడు ధనవంతుడూ మర్తయు స్ంతాన 

భాగయంతో తులతూగుతూ ఉననవాడు 

అయ్న్న స్రే!  

15. ఒకవేళ వాడికి మా సూచన (ఆయాత్) 
లను వినిపిసేత , అందుకు వాడు: "ఇవి 

పూరవకాలప్ప కట్టు  కథలే!" అని అంటాడు.  

16. మేము త్వరలోనే వాడి ముకు్ మీద్ 

వాత్ పడాత ము.  

17. నిశ్ియంగా, మేము ఆ తోట వార్తని 

పరీకిష ంచినట్టల గా వీర్తని కూడా పరీకిష స్త ము. 

ఎవరైెతే తెలల వారగానే త్పపక దాని పంట 

కోసుకుందామని పర తిజ్ఞ  చేసుకున్ననరో!  

18. మర్తయు (అలాల హ్ కోర్తతే) అనే, 

మినహాయ్ంప్పకు తావు ఇవవకుండా!  

19. కావున వారు పడుకొని ఉండగానే నీ 

పర భువు త్రఫు నుండి దానిపై (ఆ తోటపై) ఒక 
ఆపద్ వచిిపడింది.  

20. దాంతో తెలల వారే స్ర్తకి అది (ఆ తోట) 

పంటకోసిన పలం వలే మార్తపోయ్ంది.  

 
4) అంటే నీవు ('స్'అ.స్.) ధరి విష్యంలో కొనిన స్వరణలు చేయటానికి ఒప్పపకుంటే, 

వారు నీతో రాజీపడటానికి సిద్ధ ంగా ఉన్ననరు. 

 َ بهْيم ُمَكُذه
م عه ال     فََل تُطه

 
َن  ههُنوم ههُن َفُيدم ا لَوم تُدم وم    َودُّ

 
ٍ ُكَّ   عم َوََّل تُطه  ههْيم ٍف مَّ

   يحض  َحلَّ
ا  ا  مَّ  زٍ َهمَّ هَنمهيمٍم شَّ  يحض   ٍءٌۣ ب

هلم  نَّاٍع لُ ه مَّ تَ َخْيم هيمٍم دٍ ُمعم  يحض    اَث
هَك َزنهيمٍم ُعُتلٌٍُۣ  َد ذٰل  يحض   َبعم

 َ بَنهْيم  ىجت اَنم ََكَن َذا َماٍل وَّ
 

اَسَ  قَاَل  اٰيُٰتَنا  َعلَيمهه  ُتتمٰٰل  ُ ا اهَذا  طهْيم
 َ لهْيم َوَّ  اَّلم

ُرمُطوممه سه نَ سَ     ُمه  لََعَ اْلم
بَلَ نٰهُ لَوم بَ   اهنَّا  َكَما  ٰحَب مم  اَصم نَا٘  وم
اَ نَّةهمجت  اَّلمَ  همُ   قمَسُمومااهذم  نََّها َِلََصم

 َ ْيم بهحه  يحض ُمصم
َن  تَثمُنوم    َوََّل يَسم

ُمهنم   هٌف  ئ
َطا  َعلَيمَها  هَك َفَطاَف  ُب   رَّ

َن  هُموم ئ
   وَُهمم نَا 

هيممه  َبَحتم ََكلَصَّ    يحض فَاَصم
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21. త్రువాత్ ఉద్యం లేచి వారు ఒకర్తతో 

నొకరు ఇలా చప్పపకోస్గారు:  

22. "మీరు పంటను కోయాలనుకుంటే, 

ఉద్యమే మీ పలానికి వళుండి."  

23. ఆ త్రువాత్ వారు ఒకర్తతోనొకరు (ఈ 

విధంగా) మలల గా చప్పపకుంటూ బయలు 

దేరారు:  

24. "ఈ రోజు ఏ పేద్వాడిని కూడా మీ 

ద్గారకు రానివవకండి!"  

25. మర్తయు వారు (పేద్వార్తని) ద్గారకు 

రానివవకుండా కోయటంపై గటిు  నిరణ యంతో, 

తెలల వారుజ్దమున బయలుదేరారు.  

26. వారు దానిని (తోటను) చూసి ఇలా వా 

పోయారు: 'నిశ్ియంగా, మనం దార్త 

త్పాపము!  

27. "కాదు కాదు! మనం ద్ర్తదుర ల 

మయాయము!"  

28. వార్తలో (కొంచం) మంచి వాడుగా 

ఉననవాడు ఇలా అన్ననడు: "ఏమీ? నేను 

మీతో అనలేదా? మీరు ఎందుకు ఆయన 

(అలాల హ) పవితి్త్ను కొనియాడరని ('ఇన్నష -

అలాల హ!' అనరని)?" 5  

29. వారన్ననరు: "మా పర భువు పరమ 

పవితిుడు! నిస్ిందేహంగా, మేము 

దురాిరాులము!"  

30. త్రువాత్ వారు అభిముఖులై ఒకర్త 

నొకరు నిందించుకోస్గారు.  

31. వారన్ననరు: "అయోయ! మా 

దౌరాభగయం! నిస్ిందేహంగా, మేము మితిమీర్త 

పోయాము!  

32. "మన పర భువు మనకు దీనికి 

బదులుగా దీనికంటే శ్రర ష్ు మైన దానిని 

 

5) కొంద్రు వాయఖాయత్లు ఇక్డ త్స్బా'హ్ అంటే ఇనా్ష'-అలా్లహ్ - అలాల హ్ కోర్తతే! 

అనటమని వాయఖాయనించారు. 

 َ ْيم بهحه ا ُمصم   يحض َفَتَناَدوم
ه ُدوم  اغم نه اَ  ث ُكمم اهنم ُكنمُتمم ا لََعٰ َحرم

َ ٰصه       مهْيم
َن ا َيَتخَ   ُقوما وَُهمم فَانمَطلَ     يحض َفُتوم

َعلَيمُكمم   َومَم  اِلم ُخلَنََّها  يَدم َّلَّ  اَنم 
 ٌ كهْيم  يحض ُمهسم

رهيمَن  ٍد قٰده  َحرم
ا لََعٰ    وََّغَدوم

 
ا َراَوم  َن  ا هَ فَلَمَّ ُّوم ٘ا اهنَّا لََضا ل  يحض قَالُوم

 
مُ َنم  بَلم  َن ُن ََممُروم    وم

اَومَسُطهُ  اَ قَاَل  لَّ اَ لَمم  مم  ََّل كُ قُلم  لَوم مم 
َن     تَُسُبهُحوم

 
٘ قَالُوما ُسبمٰحَن   هَنا َ   َرُب اهنَّا ُكنَّا ٰظلهمهْيم

  
ٍض  َبعم لََعٰ  ُضُهمم  َبعم فَاَقمَبَل 

َن يََّتَل     َوُموم
ٰ ا قَالُوم  َ ي    َويملََنا٘ اهنَّا ُكنَّا ٰطغهْيم

ًا ُمه نم  اَ   بَُّنا٘ رَ   َعٰس  ََلَا َخْيم ا٘ نمهَ يُّبمده
هَنا  ا٘ اهَلٰ اهنَّ  َن رٰغه  َرُب      ُبوم
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పర స్దించవచుి! నిశ్ియంగా, మనం మన 

పర భువు వైప్పనకు (పశ్వితాత పంతో) 

మరలుదాము!"  

33. ఈ విధంగా ఉంట్టంది శిక్ష! మర్తయు 

పరలోక శిక్ష దీనికంటే ఘోరంగా ఉంట్టంది. 

వారు ఇది తెలుసుకుంటే ఎంత్ బాగుండేది!  

34. నిశ్ియంగా, దైవభీతి గల వార్తకి వార్త 

పర భువు వదా్ పరమానంద్కరమైన స్వరా 

వన్నలు ఉన్ననయ్.  

35. ఏమీ? మేము ముసిల ంలను (అలాల హ కు 

విధేయులైన వార్తని) నేరసుు లతో స్మానంగా 

ఎంచుదుమా? 6  

36. మీ కేమయ్ంది? మీరెలాంటి 

నిరణయాలు చేసుత న్ననరు?  

37. మీ వదా్ ఏద్య్న్న (దివయ) గర ంధం 
ఉందా? దాని నుండి మీరు నేరుికోవటానికి!  

38. నిశ్ియంగా, అందులో మీకు, మీరు 

కోరేద్ంతా ఉందా?  

39. లేక, ప్పనరుతాు న దినం వరకు, మీరు 

నిరణ య్ంచుకుననదే మీకు త్పపక 
లభిసుత ంద్ని మేము మీతో చేసిన గటిు  
పర మాణం ఏదైన్న ఉందా?  

40. వార్తలో దీనికి ఎవడు హామీగా ఉన్ననడో 

అడుగు.  

41. లేక, వార్తకి ఎవరైెన్న (వారు అలాల హ్కు 

కలిపంచిన) భాగస్వములు ఉన్ననరా? 

ఒకవేళ వారు స్త్యవంతులే అయ్తే త్మ, ఆ 

భాగస్వములను తీసుకురమిను.  

 

6) ఖుర్ఆన్ అవత్రణా కర మంలో ముసాిం పదం ఇక్డ మొట్ట మొదటి సారి వచ్చంది. 

ముసిల ం అంటే అలాల హ్ (సు.త్.)కు విధేయుడై, ఆయన (సు.త్.) ఆజ్దఞ పించిన ఏకదైవ 

సిదాధ ంత్ంపై ఉండి, ఆరాధనను కేవలం ఆయన (సు.త్.)కే పర తేయకించుకొని, ఆరాధనలో 

ఎవవర్తనీ కూడా ఆయన(సు.త్.)కు స్టిగా నిలబ్నటు కుండా ఉండేవాడు. త్నను తాను 

కేవలం అలాల హ్ (సు.త్.) దాస్యనికి మాతి్మే అంకిత్ం చేసుకుననవాడు. దీని మూల పద్ం 

స్లాం, అంటే శంతి.  

  

هَك المَعَذاُب  َرةه  محش  َكٰذل ٰخه َولََعَذاُب اَّلم
َٰبُ  َن جحم اَكم لَُموم  خجم لَوم ََكنُوما َيعم

عهنمَد    َ هلمُمتَّقهْيم ل ههه اهنَّ  ٰنته جَ   مم َرُب
   اَلَّعهيممه 
َعُل  له لممُ ا   اَفََنجم َ ََكلممُ سم َ  مهْيم رهمهْيم  ىجت جم

 
 ممه  نَ َُتمُكُموم  َكيمَف يمط َما لَُكمم 

 
َن  اَمم  رُُسوم  يحض لَُكمم كهتٌٰب فهيمهه تَدم

َن  وم ُ  ممه اهنَّ لَُكمم فهيمهه لََما ََتَْيَّ

اهَٰل   بَالهَغٌة  َعلَيمَنا  اَيمَماٌن  لَُكمم  اَمم 
لََما الم   يَوممه  لَُكمم  اهنَّ  قهيَٰمةهحمل 
نَ مُ َُتمكُ    ممه وم

يمٌم َسلمُهمم اَيُّ  هَك زَعه هٰذل  محن ُهمم ب
َ اَمم   ُشَ ل فَلميَ َك  ُهمم  هههمم ُءجحت  ئ

َك  هَُشَ ب امتُوما 
 َ قهْيم    اهنم ََكنُوما ٰصده
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42. (జ్దఞ పకముంచుకోండి) ఏ రోజ్య్తే 

పిక్ ఎముక తెర్తచి వేయబడుతుందో! 

మర్తయు వారు స్ష్ు ంగం (స్జా్ద) చేయటానికి 
పిలువబడతారో అప్పపడు వారు (కపట-

విశ్వవసులు) అలా (స్జా్ద) చేయలేరు!  

43. వార్త చూప్పలు కిర ందికి వాలిపోయ్ 

ఉంటాయ్. అవమానం వార్తని ఆవర్తంచి 

ఉంట్టంది. మర్తయు వాస్త వానికి వారు 

నికేష పంగా ఉననప్పపడు స్ష్ు ంగం (స్జా్ద) 

చేయటానికి ఆహావనించబడేవారు!  

44. కావున ననున మర్తయు ఈ స్ందేశ్వనిన 

అబద్ధ మని తిరస్్ర్తంచేవార్తని వద్లండి. 

వారు గర హంచని విధంగా మేము వార్తని 

కర మకర మంగా (విన్నశ్ం వైప్పనకు) తీసుకొని 

పోతాము. 7  

45. మర్తయు నేను వార్తకి వయవధి 

నిసుత న్ననను. నిశ్ియంగా, న్న వూయహం 
బలమైనది. 8  

46. లేక, (ఓ పర వకిా!) నీవు వార్తని ఏదైన్న 

పర తిఫలం ఇవవమని అడుగుతున్ననవా? 

వార్తకి దాని రుణం భారమవటానికి?  

47. లేక, వార్త వదా్ ఏదైన్న అగోచర జ్దఞ నం 
ఉందా? 9  వారు దానిని వార సిపటు డానికి?  

48. కావున నీవు నీ  పర భువు ఆజ్ఞ  కొరకు 

వేచి ఉండు. మర్తయు నీవు, చేపవాని 

(యూనుస్) వలే వయవహర్తంచకు. 10 

(గురిుకు తెచుికో) అత్ను దుుఃఖంలో 

ఉననప్పపడు (త్న పర భువును) 

మొరపట్టు కున్ననడు.  

 

7) చూడండి, 7:182-183. 

8) కైదున్: పనునగడ, పన్ననగం, పథకం, యోజ్న, వూయహం. ఇంకా చూడండి, 10:5. 

9)'గైబున్: అగోచరం. ఈ పద్ం ఖుర్ఆన్ అవత్రణాకర మంలో ఇక్డ మొటు మొద్టి స్ర్త 

వచిింది. ఇంకా చూడండి, 96:6. 

10) యూనుస్ ('అ.స్.) యొక్ వివరాల కోస్ం చూడండి, 21:87 మర్తయు 37:140. 

َساٍق  َعنم  َشُف  يُكم يَومَم 
فََل  ُجومده  السُّ اهََل  َن  َعوم يُدم وَّ

نَ  يمُعوم َتطه    يحض  يَسم
تَرمَهقُ ا خَ  اَبمَصارُُهمم  َعًة  ذه هُ شه محش ةٌ لَّ مم 

ََك  السُّ َوقَدم  اهََل  َن  َعوم يُدم   ُجومدهنُوما 
َن له وَُهمم سٰ      ُموم

هٰهَذا  فَ  ب ُب  يَُّكُذه َوَمنم  م  ِنه َذرم
يمثه  َده ُمهنم  محش  اْلم رهُجُهمم  َتدم َسنَسم

َن  لَُموم  يحض َحيمُث ََّل َيعم
 

م لَُهمم  ٰله ٌ مَ  اهنَّ َكيمدهيم محش َواُمم   تهْيم

رً  اَجم ـ َلُُهمم  تَسم ُمه َفهُ   ا اَمم  غمَرمٍ مم  مَّ   نم 
َن  ثمَقلُوم  ممه مُّ
ُتبُ فَ   المَغيمُب   َدُهمُ اَمم عهنم  َن ُهمم يَكم وم
  

مه   ُكم م ْله ٰبه هَك فَاصم تَُكنم    َرُب َوََّل 
ُومته  اهذم نَادٰي وَُهَو    جحمَكَصاحهبه اْلم

ُظومٌم   ىجت َمكم
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49. అత్ని పర భవు అనుగర హమే గనక 

అత్నికి అంద్క పోయ్ ఉంటే, అత్ను 

అవమానకరమైన సిు తిలో (చేప కడుప్పలో పడి 

ఉండేవాడు, కాని మేము అత్నిని 

క్షమించాము). కావున అత్ను చౌట 

(బంజ్రు) మైదానంలో విస్ర్తవేయబడాడ డు.11  

50. చివరకు అత్ని పర భువు అత్నిని 

ఎనునకొని స్తుపరుష్ఠలలో చేరాిడు.  

51. మర్తయు ఈ స్త్య-తిరస్్రులు, ఈ 

స్ందేశ్వనిన (ఖుర్ఆన్ను) విననప్పపడు, త్మ 

చూప్పలతో నీ కాళ్ళు ఊడగొడతారా 

అననట్టల  (నినున జ్దర్తంచి పడవేసేటట్టల ) 

నినున చూసుత న్ననరు. 12 మర్తయు వారు 

నినున (ఓ ముహమిద్!): "నిశ్ియంగా, 

ఇత్డు పిచిి వాడు!" అని అంట్టన్ననరు.  

52. ఇది (ఈ ఖురఆన) స్మస్త  లోక 

వాసులకు కేవలం ఒక జ్దఞ పిక (హత్బోధ) 

మాతి్మే! (1/4)  

***** 

 
11) దీని మరొక్తాత్పరాం ఇలా ఉంది: ''ఒకవేళ అత్నిపై అత్ని పర భువు (సు.త్.) 

అనుగర హమే గనక లేకుంటే! నిశ్ియంగా, అత్ను అవమానకరమైన సిు తిలో బంజ్రు మైదా 

నంలో విస్ర్త వేయబడేవాడు.'' మరొక వాయఖాయనం: ''అలాల హ్ (సు.త్.) అత్నికి పశ్వితాత ప 

పడే స్దుాదిధ  గనక ఇవవకుండా ఉంటే మర్తయు అత్ని పార రు న అంగీకర్తంచ బడకుండా 

ఉంటే అత్ను స్ముద్ర ప్ప అంచున వేయబడకుండా ఉంటే – ఎక్డైతే అత్నికి ఆహారం 

ఇచాిడో మర్తయు తీగ పంచాడో  – బంజ్రు భూమిలో విస్ర్తవేయబడి ఉండే వాడు. 

మర్తయు అలాల హ్ (సు.త్.) వదా్ అత్ని పర్తసిు తి అవమానకరమైనదై ఉండేది. కాని అత్ని 

పార రు న అంగీకర్తంచబడిన త్రువాత్ అత్ను అనుగర హంచబడాడ డు.'' ఇంకా చూ. 37:143.  

12) ఒకవేళ నీకు అలాల హ్ (సు.త్.) రక్షణయే గనక లేకుంటే! వార్త దిష్ు  నీకు త్గిలేది. 

(ఇబ్నన-కస్బ'ర్). ఇబ్నన-కస్బ'ర్ ఇంకా ఇలా వార శ్వరు. దిష్టట  త్గలటం మర్తయు అలాల హ్ 

(సు.త్.) అనుమతితో దాని వలల  నష్ు ం కలగటం నిజ్మే. కావున 'హదీస్'లలో దీని నుండి 

విముకిి పంద్టానికి దు'ఆలు ఇవవబడాడ య్ మర్తయు ఈ స్లహాలు కూడా 

ఇవవబడాడ య్: ఏదైన్న మంచి వసుత వును చూసేత  దిష్ు  త్గులకుండా ఉండటానికి: 

'మ్రషాఅలా్లహ్' లేక 'బారక్లా్లహ్' అన్నలి. ఒకవేళ దిష్ు  త్గిలితే: దిష్ు  పటిు న వాడు ఒక 

పాతి్లో స్ననంచేసి ఆ నీటిని దిష్ు  త్గిలినవాడి మీద్ పోయాలి. (ఇబ్నన-కస్బ'ర్).    *** 

مَ  هعم ن تَٰدَرَكه   اَنم  ََّل٘  هه  ُمهنم    ةٌ لَوم ُب   رَّ
هالمَعَرا   ُمومٌم َو وَهُ  ءه ََلُبهَذ ب     َمذم

 
 

َتبٰىُه   مهَن    َعلَه  فَجَ   َربُّه  فَاجم
َ له الٰص  ْيم    حه
ا  وَ  َكَفُروم هيمَن  اَّلَّ يََّكاُد  اهنم 

َسمهُعوا  ا  لَمَّ هاَبمَصارهههمم  ب نََك  لهُقوم لََُّيم
ٌن   ُنوم َن اهنَّه  لََمجم لُوم َر َويَُقوم  يمل اَُّلهكم

 

َ مَ وَ  هلمٰعلَمهْيم ٌر لُ  خجم  ا ُهَو اهَّلَّ ذهكم
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 69. సూరహ్ అల్్-'హాఖఖ హ 

అల్-'హాఖఖ హ: The Reality,The Inevitable, అనివారా సంఘట్న, పరమ 

యథా రు ం, నిజ్ం, సత్ాం. (ఇది ప్పనరుతాు నదిన్ననికి గల మరొక పేరు). ఈ సూరహ్ 
మక్కహ లో, సూరహ్ అల్-ముల్క్ (67), త్రువాత్ అవత్ర్తంపజేయబడింది. 

దాదాప్ప హజ్ర త్కు 3-4 స్ంవత్ిరాలకు ముందు. ఇంకా చూ. 37:19, 39:68 చివర్త 

భాగం మర్తయు 50:20-21. 52 ఆయాతులునన ఈ సూరహ పేరు మొదటి ఆయత్ 
నుండి తీసుకోబడింది.  

అనంత్ క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాపర దాత్ అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. * ఆ అనివారా సంఘట్న 

(ప్పనరుతాు నం)!  

2. ఏమిటా అనివారయస్ంఘటన?  

3. మర్తయు ఆ అనివారయ స్ంఘటన, అంటే 

ఏమిటో నీకేమి తెలుసు?  

4. స్'మూద్ మర్తయు 'ఆద్ జ్దతి వారు 

అకస్ితుత గా విరుచుకుపడే ఆ ఉపద్ర వానిన 

అస్త్యమని తిరస్్ర్తంచారు. 1  

5. కావున స్'మూద్ జ్దతివారైెతే ఒక భయం 

కరమైన గరజ న దావరా న్నశ్నం చేయబడాడ రు.  

6. మర్తయు ఆద్ జ్దతి వారేమో అతి 

తీవర మైన తుఫాను గాలి దావరా న్నశ్నం 

చేయబడాడ రు.  

7. ఆయన (అలాల హ్), దానిని వార్త మీద్ 

ఏడు రాతిులు మర్తయు ఎనిమిది పగళు 

వరకు ఎడతెగకుండా ఆవత్ర్తంపజేశ్వడు. 2 

దాని వలన వారు వేళుతో పళుగించబడిన 

ఖరూజ రప్ప బోదల వలే పాడైపోవటం (అక్డ 

ఉండి ఉంటే) నీవు చూసేవాడివి!  

8. అయ్తే ఇప్పపడు వార్తలో ఎవరైెన్న 

మిగిలి ఉననట్టల  నీవు చూసుత న్ననవా?  

 
1) 'ఆద్ మర్తయు స్'మూద్ జ్దతుల స్మాచారం కొరకు చూడండి, 7:65-79.  

2) చూడండి, 7:78.  

يممه ال اّلٰله  ِمْسِب ٰنه الرَّحه   رَّْحم
 يحض ُة ا قَّ اَْلمَ 
َا قَُّة ا مَ   ممه اْلم

َا قَُّة  ٰرىَك َما اْلم   ىجت َوَما٘ اَدم
َقارهَعةه 

هالم بَتم َثُمومُد وَََعدٌٌۣ ب   َكذَّ
 

يَ  اغه هالطَّ لهُكوما ب ُد فَاُهم ا َثُموم     ةهفَاَمَّ
هره  ب لهُكوما  فَاُهم ََعٌد  ا  َصم يم َواَمَّ  َصٍ ٍح 

 يحض ََعتهَيٍة 
رََها َعلَيمههمم سَ  نهَيَة ثَمٰ اٍل وَّ َع َِلَ بم َسخَّ

ُحُسومًما اَيَّ  فهيمَها   اٍمحمل  المَقومَم  فََتَي 
ََنمٍل   َجاُز  اَعم ََكَنَُّهمم  ٰٰعحمل  َصم

 ممه َخاوهيٍَة 
   َفَهلم تَٰري لَُهمم ُمهنمٌۣ بَاقهَيٍة 
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9. ఫిర్'ఔన్ మర్తయు అత్నికి పూరవం 

గతించిన వారూ మర్తయు త్లకిర ందులు 

చేయబడిన నగరాల వారూ, 3 అంద్రూ 

నేరాలకు పాలపపడాడ రు.  

10. మర్తయు వారు త్మ పర భువు పంపిన 

పర వకిలకు అవిధేయత్ కనబరచారు. కావున 

ఆయన వార్తని కఠినమైనపట్టు తో 

పట్టు కున్ననడు.  

11. నిశ్ియంగా, ఎప్పపడైతే (నూహ్ 

తుఫాన్) నీరు హదాులేకుండా ఉపపంగి 

పోయ్ందో! అప్పపడు మేము మిమిలిన 4 

పయనించే దానిలో (న్నవలో) ఎకి్ంచాము.  

12. దానిని, మీకొక హత్బోధగా! మర్తయు 

జ్దఞ పకముంచుకోగల చవులు, విని జ్దఞ పక 

ముంచుకునేందుకు గాను (అలా చేశ్వము).  

13. ఇక ఎప్పపడైతే బాకా ఒక్స్ర్త 

ఊద్బడుతుందో! 5  

14. మర్తయు భూమి మర్తయు పరవతాలు 

పైకి ఎత్త బడి ఒక పదా్ దబాతో 

తుతుత నీయలుగా చేయబడతాయో!  

15. ఆ రోజు స్ంభవించవలసినది, 

స్ంభవిసుత ంది.  

16. మర్తయు ఆ రోజున ఆకాశ్ం బర దా్లై 

పోతుంది మర్తయు దాని పట్టు  స్డలి 

పోతుంది.6  

17. మర్తయు దైవదూత్లు దాని ('అరష క్) 
పర క్లలో ఉంటారు. మర్తయు నీ పర భువు 

యొక్ సింహాస్న్ననిన ('అరష క్ను), ఆ రోజు 

 
3) అంటే లూ'త్ ('అ.స్.) పర జ్లు సోడోం మర్తయు గొమొరార హ్ వాసులు చూ. 11:69-83. 

4) మిమిలిన అంటే మీ పూరీవకులను.  

5) అల్-'హాఖఖ హ: ఏ విధంగా స్ంభవిసుత ందో ఇక్డ వివర్తంచబడుతోంది. ఇస్ర ఫీల్ ('అ.స్.) 

పదా్ ధవనితో బాకా ఊద్గానే అది స్ంభవిసుత ంది.  

6) అంటే దీని అరు ం ఇలా కావచుి. ఆకాశ్ంలోని గర హాల వయవస్ు  స్డలిపోతుంది. అవి 

బర ద్ధ లైపోయ్ వాటి మధయనునన గురుతావకరష ణ శ్కిి నశించిపోతుంది.  

َقبملَه  جَ وَ  َوَمنم  ُن  فهرمَعوم ا َء 
م َوا َاطه تَفه ُمؤم ل هاْلم    ممه ئَةه كُٰت ب
 

رَُسوم  ه رَ   َل َفَعَصوما  َذُهمم  اَخَ فَ   ههمم ُب
ذَ  ابهَيًة اَخم     ةً رَّ

فه  َْحَلمنُٰكمم  مَما ُء  ال َطَغا  ا  لَمَّ اهنَّا 
َارهيَةه 

 يحض اَّلم
 

تَعهيََها٘  وَّ كهَرةً  تَذم لَُكمم  َعلََها  َجم َله
َيٌة اوَّ  نٌ اُذُ     عه

هَذا نُفهَخ فه ال ره صُّ فَا َخٌة وَّاحهدَ  نَ وم ةٌ  فم
 يحض 

َرمُض  اَّلم وَ وَُّْحهلَته  ه  
فَ اَّلم َتا ُدكَّ َباُل 

ًة  َدةً َدكَّ احه  يحض وَّ
مَواقهَعُة   يحض َفَيومَمئهٍذ وََّقَعته ال

يَومَمئهٍذ    َ فَِهه َما ُء  السَّ ته  مَشقَّ َوان
اههَيٌة   يحض وَّ

 
المَمَلُك لََعٰ٘ ئهَها َا   وَّ

مهُل  محش  رمَجا  َعرمَش  َوَيحم
ه   ىجت  ثَٰمنهَيٌة ُهمم يَومَمئهذٍ ومقَ فَ  َك َرُب
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ఎనిమిది మంది (దైవదూత్లు) ఎతుత కొని 

ఉంటారు.  

18. ఆ రోజు మీరు (తీరుప కొరకు) హాజ్రు 

చేయబడతారు. మీరు దాచిన ఏ రహస్యం 

కూడా (ఆ రోజు) దాగి ఉండదు. 7  

19. ఇక ఎవర్తకైతే త్న కరి పతి్ము కుడి 

చేతిలో ఇవవబడుతుందో, అత్డు ఇలా 

అంటాడు: "ఇదిగో న్న కరిపతిానిన తీసుకొని 

చద్వండి!  

20. "నిశ్ియంగా, న్న లక్ న్నకు త్పప 

కుండా లభిసుత ంద్ని నేను భావించే వాడిని!"  

21. కావున, అత్డు స్ంతోష్కరమైన 

జీవిత్ం గడుప్పతాడు.  

22. అతుయననత్మైన స్వరావనంలో; 8  

23. దాని పండల  గుతుత లు, స్మీపంలో 

వేర లాడుతూ ఉంటాయ్.  

24. (వార్తతో ఇలా అనబడుతుంది): 

"గడిచి పోయ్న దిన్నలలో మీరు చేసి పంపిన 

కరిలకు పర తిఫలంగా, ఇప్పపడు మీరు 

హాయ్గా తినండి మర్తయు తిాగండి!"  

25. ఇక ఎవడికైతే, త్న కరి పతి్ం ఎడమ 

చేతికి ఇవవబడుతుందో, అత్డు ఇలా 

వాపోతాడు: "అయోయ న్న పాడుగాను! న్న 

కరిపతి్ం అస్లు న్నకు ఇవవబడకుండా 

ఉంటే ఎంత్ బాగుండేది!  

26. "మర్తయు న్న లక్ ఏమిటో న్నకు 

తెలియకుంటే ఎంత్ బాగుండేది!  

 
7) అంటే 'హాజ్రు చేయబడి, పర తివాని కరిపతిాలు అత్ని చేతికిచిి వాటి ఆధారంగా 

అత్ని తీరుప జ్రుగుతుంది. ఆ తీరుప పర కారం అత్డు త్న గమయస్ు న్ననికి (స్వరాం లేక 

నరకానికి) పంపబడతాడు.  

8) స్వరాంలో ఎనిమిది ద్రజ్దలు ఉన్ననయ్. ద్రజ్ద అంటే వరాం, కర మం, శ్రర ణ, కక్షయ, లేక 

త్రగతి.  

َن ََّل رَ عم  تُ يَومَمئهذٍ    ٰٰف مهنمُكمم  ََتم ُضوم
    َخافهَيٌة 

بهَيمهيمنهه   كهتَٰبه    َ ِته اُوم َمنم  ا  فَاَمَّ
ا كهتٰبهَيهم  ُل َها ُؤُم اقمَرُءوم  ممه َفَيُقوم

 
م  م َظَننمُت اَُّنه ٰ مُ اهُّنه  ممه ٍق حهَسابهَيهم  ل

م عهيم  َيٍة اٍة رَّ شَ َفُهَو فه  يحض ضه
م  ٍَة فه  يحض  َجنٍَّة ََعِله
  ٌة ا َدانهيَ هَ ُطومفُ قُ 

 َ َواشم َهنهيم  ُكُوما  ُتمم ـ ً بُوما  لَفم اَسم هَما٘  ب اٌۣ 
َةه  َاِله َيَّامه اْلم    فه اَّلم

َماِله ممق  هشه ب كهتَٰبه    َ ِته اُوم َمنم  ا  َواَمَّ
 ٰ ُل ي م لَمم اُومَت كهتٰبهَيهم  يم لَ َفَيُقوم  ممه َتِنه

 

َسا اَ  لَمم وَ  ره َما حه    ممه بهَيهم دم
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27. "అయోయ, న్న పాడుగాను! అది (ఆ 

మరణమే) న్నకు అంతిమ మరణమై ఉంటే 

ఎంత్ బాగుండేది!  

28. "న్న స్ంపద్ న్నకేమీ పనికి రాలేదు;  

29. "న్న అధికారమంతా అంత్మై 

పోయ్ంది!"  

30. (అప్పపడు ఇలా ఆజ్ఞ  ఇవవబడు 

తుంది): "అత్నిన పట్టు కోండి మర్తయు 

అత్ని మడలో స్ంకళ్ళు వేయండి; 9  

31. "త్రువాత్ అత్నిని భగభగ మండే 

నరకాగినలో వేయండి.  

32. "ఆ త్రువాత్ అత్నిని డెభై్ై మూరల 

పడువుగల గొలుసుతో బంధించండి!" 10  

33. వాస్త వానికి అత్డు స్రోవత్త ముడైన 

అలాల హ్ను విశ్వసించేవాడు కాదు.  

34. మర్తయు నిరుపేద్లకు ఆహారం 
పటు మని పోర త్ిహంచేవాడు కాదు.  

35. కావున, ఈ న్నడు అత్నికి ఇక్డ ఏ 

సేనహతుడూ లేడు;  

36. మర్తయు అస్హయకరమైన గాయాల 

కడుగు త్పప, మరొక ఆహారమూ లేదు!  

37. దానిని పాప్పలు త్పప మరెవవరూ 

తినరు!  

38. కావున, నేను మీరు చూడగలిగే వాటి 

పర మాణం చేసుత న్ననను;  

39. మర్తయు మీరు చూడలేనటిు  వాటి 

(పర మాణం) కూడా!  

40. నిశ్ియంగా, ఇది (ఈ ఖుర్ఆన్) 
గౌరవనీయుడైన స్ందేశ్హరుడు (ముహమిద  

పై అవత్ర్తంపజేయబడిన / జిబ్రర ల అలాల హ 

త్రఫు నుండి తెచిిన దైవ) వాకు్.  

 

9) 'గులూల హ: అత్నికి స్ంకళ్ళు వేయండి. చూడండి, 13:5, 34:33, 36:8, 40:71. 

10) చూడండి, 14:49.                               *** 

َيةَ لم نَته ايٰلَيمَتَها ََك   ممه   َقاضه
  

َهم  َما٘ اَغمِٰن  م َماِله  ممه َعُِنه
م ُسلمٰطنهَيهم  َك َعُِنه

  ممه  َهلَ
ُه  هُ َفُغلُّوم    يحض ُخُذوم

ُه  يمَم َصلُّوم َحه  يحض ُثمَّ اَّلم
لمسه  سه م  فه َن   ةٍ لَ ُثمَّ  َسبمُعوم َذرمُعَها 

 ىجت   ُه ُكوم لُ سم ذهَراًَع فَا 
مهُن اهنَّه  ََك  هاّلٰله َن ََّل يُؤم  يحض يممه  المَعظه  ب
ه  ََيُضُّ لََعٰ  َوََّل   كهْيم مهسم

 ىجت َطَعامه الم
َومَم ٰهُهَنا َْحهيمٌم   يحض فَلَيمَس َِلُ اِلم
 ٍ لهْيم  مهنم غهسم

ََّل َطَعاٌم اهَّلَّ  يحض وَّ

ٰ َّلَّ اه َّلَّ يَامُكلُه ٘  َن  اْلم ـ ُوم  خجم  طه
همَ  مُ فََل٘ اُقمسه  َن ا ب وم ُ  يحض ُتبمَصه

َن  وم ُ    يحضَوَما ََّل ُتبمَصه

ٍل َكرهيمٍم ُل رَسُ ه  لََقوم اهنَّ   ىحن  وم
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41. మర్తయు ఇది ఒక కవి యొక్ వాకు్ 

కాదు. మీరు విశ్వసించేది చాలా త్కు్వ.  

42. మర్తయు ఇది ఏ జ్యయతిష్ఠయని వాకు్ 

కూడా కాదు! మీరు హత్బోధను గర హంచేది 

చాలా త్కు్వ.  

43. ఇది స్రవలోకాల పర భువు త్రఫు నుండి 

అవత్ర్తంపజేయబడింది.  

44. ఒకవేళ ఇత్ను (ఈ పర వకి), మా 

(అలాల హ్ను) గుర్తంచి ఏదైన్న అబద్ధ ప్ప మాట 

కలిపంచి ఉంటే!  

45. మేము అత్ని కుడిచేతిని పట్టు కునే 

వారం.  

46. త్రువాత్ అత్ని కంఠ న్నళానిన 

కోసివేసే వారం.  

47. అప్పపడు మీలో నుండి ఏ ఒక్డు 

కూడా అత్నిని (మా శిక్ష నుండి) కాపాడలేక 

పోయేవాడు.  

48. మర్తయు నిశ్ియంగా, ఇది (ఈ ఖుర్ 

ఆన్) దైవభీతి గల వార్త్కొరకు హతోపదేశ్ం.  

49. మర్తయు నిశ్ియంగా మీలో కొంద్రు 

దీనిని (ఈ ఖుర్ఆన్ను) అస్త్యమని అనే 

వారు ఉన్ననరని మాకు బాగా తెలుసు.  

50. మర్తయు నిశ్ియంగా ఇది (ఈ 

తిరస్్రం) స్త్య-తిరస్్రులకు దుుఃఖ 

కారణమవుతుంది.  

51. మర్తయు నిశ్ియంగా, ఇది (ఈ 

ఖుర్ఆన్) నమిద్గిన స్త్యం.  

52. కావున స్రోవత్త ముడైన నీ పర భువు 

న్నమానిన సుత తించు.  

***** 

َشاعهرٍ  له  هَقوم ب ُهَو  َما  ا محش  وَّ مَّ قَلهيمًل 
َن  مهُنوم  يحض تُؤم

ََكههٍن  له  هَقوم ب ا محش  َوََّل  مَّ قَلهيمًل 
َن  ُروم  ىجت تََذكَّ

ه  َ  رَُّبه ُمهنم  ٌل يم تَنم      المٰعلَمهْيم
َ وَ  َقَاوهيمله   َل َعلَيمَنا َقوَّ  تَ وم ل

َبعمَض اَّلم
 يحض 
َ ا مهنمهُ نَ َخذم ََّلَ  هاِلم ه  ب  يحض مهْيم

 َ مَوتهْيم َنا مهنمُه ال  ىمن ُثمَّ لََقَطعم
َعنمُه  اََحٍد  ُمهنم  مهنمُكمم  َفَما 

زهيمَن     ٰحجه

 َ هلمُمتَّقهْيم كهَرةٌ لُ    َواهنَّه  ََلَذم

مهنمُكمم  وَ  اَنَّ  لَُم  ََلَعم ه َكُذه مُّ اهنَّا  َ ب ْيم
  
ٌة لََعَ المكٰفه َواهنَّ  َ     رهيمنَ ه  َْلَْسم
 
َقه ه  ْلََ َواهنَّ  ه قُّ اِلم    ْيم
 

مه  هاسم هَك فََسُبهحم ب يممه  َرُب  خجم المَعظه



 భాగం: 29 70. సూరహ్ అల్-మ’ఆరిజ్ 1179 29 : الُجْزءُ  ج  ر  اُسوَرةُ الَمعَ  -70
 

 

A-29 Para A-T.doc/شاهين    26/1/2009/لغوة ثانية تفو_برربيبروفة أولى ع 

70. సూరహ్ అల్్-మ'ఆరిజ్్ 

అల్-మ'ఆర్తజ్: The Ways of Ascent, ఆరోహణ, అధిరోహణ, ఊరు వగమనం, 

లేక పైకి వళ్ళు మారాాలు. ఇది మధయ మక్కహ కాలప్ప సూరహ్. 44 

ఆయాతులునన ఈ సూరహ పేరు 3వ ఆయత్ నుండి తీసుకోబడింది. 

అనంత్ క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాపర దాత్ అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. పర శినంచే వాడు, 1  వాటిలేల  శిక్షను 

గుర్తంచి పర శినంచాడు;  

2. స్త్య-తిరస్్రులకు విధించబడే దాని 

గుర్తంచి; దానిని ఎవవడూ తొలగించలేడు.  

3. అది ఆరోహణ మారాాలకు యజ్మాను 

డైన అలాల హ్ త్రఫు నుండి వసుత ంది. 2  

4. యాభై్వేల్ స్ంవత్ిరాలకు స్మానమైన 

(పర్తమాణం గల) ఒక రోజులో, 3 దైవదూత్లు 

మర్తయు ఆత్ి (జిబ్రర ల్) 4 ఆయన వదా్కు 

అధిరోహస్త రు.  

5. కావున (ఓ ము'హమిద్!) నీవు 

మంచిగా స్హనం వహంచు!  

 

1) ఈ పర శినంచే, స్త్య-తిరస్్ర్త న'ద్ర్ బిన్-'హార్తస్' లేక అబూ-జ్హల్ కావచిని 

వాయఖాయత్లు అభిపార యపడాడ రు. చూడండి, 8:32. అత్డు బద్ర క్ యుద్ధ ంలో 

చంపబడాడ డు.  

2) చూడండి, 76:3. 

3) చూడండి, 22:47. అక్డ నీ పర భువు ద్ృష్ు లో ఒక దినము మీరు లకి్ంచే వేయ్ 

స్ంవత్ిరాలకు స్మానము. ఇంకా చూడండి, 32:5. అలాల హ్ (సు.త్.) అనంతుడు, 

అపారుడు, అంత్ము లేనివాడు, కాలపర్తమితికి అతీతుడు. పరలోక జీవిత్ంలో 

మానవునికి కూడా కాలమనే దానికి ఎలాంటి అరు ం ఉండదు.  

4) రూ'హ్: దీనిని ఇక్డ కొంద్రు వాయఖాయత్లు జిబ్రర ల్ ('అ.స్.) అన్ననరు. మర్తకొంద్రు 

మానవుల ఆత్ిలన్ననరు. చూడండి, 19:17 వాయఖాయనం-6.  

يممه  اّلٰله ِمْسِب  ٰنه الرَّحه   الرَّْحم

اقهٍع  هَعَذاٍب وَّ هلٌٌۣ ب ئ
    يحضَساََل َسا 

ه  كٰفهرهيمَن لَيمَس َِل  َدافهعٌ لُ
  يحض لم

َمَعارهجه ذهي ا اّلٰله  نَ ُمه 
م    ىجت ل

م  ال ُرُج  َواكَ ئه َمل  َتعم حُ ُة  وم م   لرُّ فه  اهَِلمهه 
اَلمَف   َ ْيم ََخمسه َداُره   مهقم ََكَن  ٍم  يَوم

 ممه  َسَنٍة 

ًا ََجهيمًل  م َصٰبم ٰبه   فَاصم
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6. వాస్త వానికి, వారు (పర జ్లు) అది (ఆ 

దినం) దూరంగా ఉంద్ని అనుకుంట్టన్ననరు.  

7. మర్తయు మేము దానిన ద్గారగా 

చూసుత న్ననము.  

8. ఆ రోజు ఆకాశ్ం మర్తగే స్బస్ం వలే  (నూన 

వలే) అయ్పోతుంది;  

9. మర్తయు కొండలు ఏకిన ఉనినవల 

అయ్పోతాయ్. 5  

10. మర్తయు పార ణ సేనహతుడు కూడా త్న 

సేనహతుని (కేషమానిన) అడగడు.  

11. వారు ఒకర్తనొకరు చూసుకుంటూ 

ఉంటారు. ఆరోజు అపరాధి త్న స్ంతాన్ననిన 

పర్తహారంగా ఇచిి అయ్న్న శిక్ష నుండి 

త్పిపంచుకో గోరుతాడు;  

12. మర్తయు త్న స్హవాసిని మర్తయు 

త్న సోద్రుణణ ;  

13. మర్తయు త్నకు ఆశ్రయమిచిిన ద్గార్త 

బంధువులను;  

14. మర్తయు భూమిలో ఉనన వార్త 

నంద్ర్తనీ కూడా ఇచిి అయ్న్న, తాను 

విముకిి పందాలని కోరుతాడు.  

15. కాని అలా కానేరదు! నిశ్ియంగా ఆ 

మండే అగినజ్దవల (అత్ని కొరకు వేచి 

ఉంట్టంది)!  

16. అది అత్ని చరాినిన పూరి్తగా వలచి 

కాలిివేసుత ంది.  

17. అది (స్త్యం నుండి) వనుదిర్తగి 

మర్తయు వనునచూపి, పోయే వార్తని 

(అంద్ర్తనీ) పిలుసుత ంది.  

18. మర్తయు (ధన్ననిన) కూడబ్నటిు , దానిని 

దాచే వార్తని. (3/8)  

 

5) చూడండి, 101:5 ఇట్టవంటి ఆయత్కు.  

نَه  بَعهيمًدا   يحض اهنَُّهمم يََروم
نَرٰ      ىجت قَرهيمًبا  ىهُ وَّ

ُن ال ُمهمله ُء  َما  سَّ يَومَم تَُكوم
م    يحضََكل
َباُل ََك  ه

ُن اَّلم  يحض  نه لمعههم َوتَُكوم

ـ َ َوََّل   ىحن  يمًما ُل َْحهيمٌم َْحه يَسم

َنُهمم  وم ُ رهُم لَوم  محش  يَُّبَصَّ ُمجم
َتدهيم  يََودُّ الم َيفم

هبَنهيمهه   يحض مهنم َعَذابه يَوممهئهٍذٌۣ ب

َبتهه  َواَ ا وََص   يحض هه يم خه حه
م تُ  ٰته

يملَتههه الَّ  يحض  يمهه وه ـ م َوَفصه

فه   ُثمَّ  َوَمنم  ََجهيمًعاحمل  َرمضه  اَّلم
 يحض هه يم ُينمجه 

 يحض  نََّها لَٰظي اه محش لََكَّ 

ٰوي  هلشَّ اَعًة لُ  مجن نَزَّ
 

بََر َوتََوّٰٰل  ُعوما َمنم اَدم  يحض  تَدم

 
ٰٰع       وَََجََع فَاَوم
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19. * నిశ్ియంగా మానవుడు ఆత్ర  

గాడుగా (తొంద్రపడే వాడిగా) స్ృష్ు ంచ 

బడాడ డు;  

20. త్నకు కీడు కలిగినప్పపడు వాడు 

ఆందోళన చందుతాడు;  

21. మర్తయు త్నకు మేలు కలిగినప్పడు 

స్వరు పరునిగా పర వరి్తస్త డు.  

22. నమా'జ్ను ఖచిిత్ంగా పాటించే వారు 

త్పప!  

23. వారే త్మ నమా'జులను స్దా 

పాటిస్త రు;  

24. మర్తయు అలాంటి వారు, ఎవరైెతే 

త్మ స్ంపద్లలో (ఇత్రులకు) ఉనన 

హకు్ను స్మితిస్త రో! 6  

25. యాచకులకు మర్తయు లేమికి గుర్త 

అయ్న వార్తకి; 7  

26. మర్తయు వారు తీరుప (పర తిఫల) 

దినమును ద్ృఢంగా నమేివారైె ఉంటారు;  

27. మర్తయు వారు త్మ పర భువు శిక్ష 

నుండి  భయపడుతుంటారు!  

28. నిశ్ియంగా, వార్త పర భువు యొక్ 

శిక్ష; నిరభయంగా ఉండద్గినది కాదు.  

29. మర్తయు వారు, త్మ మరాింగాలను 

కాపాడుకుంటారు్–    
30. త్మ భారయలతో (అ'జ్దవజ్లతో), లేక 

త్మ ఆధీనంలో (కుడి చేతిలో) ఉనన బానిస్ 

స్బత ీలతో త్పప 8 – అలాంటప్పపడు వారు 

నిశ్ియంగా,  నిందారాులు కారు.  

 

6) అంటే, 'జ్కాత్ మర్తయు ఇత్ర దానధరాిలు చేసేవారు.  

7) ఇట్టవంటి ఆయత్కై చూడండి, 51:19.  

8) యుద్ధ ం (జిహాద్)లో ఖైదీలుగా పట్టు బడడ వారే బానిస్లు, కనుక ఈ కాలంలో, ఇస్ల ం నిరాేశ్ం 

పర కారం, బానిస్లు అనబడేవారు అస్లు లేరు. ఇంకా చూడండి, 23:5-7, 4:3.  

مَساَن ُخلهَق َهلُومًَع  هن   يحض  اهنَّ اَّلم

ُّ َجُزومًَع  ُه الَشَّ     يحض اهَذا َمسَّ

ُه ااه وَّ  ُ َمُنومًَع َذا َمسَّ َْيم  يحض ْلم

م اهَّلَّ  ه مُ  ال َ َصلُ  يحض   ْيم

ه  لََعٰ اَّلَّ ُهمم  َن يمَن  هُموم ئ
َدا  هههمم  َصَلت  

 ےلق 
لُومٌم   عم هههمم َحقٌّ مَّ َوال ٘ اَمم م هيمَن فه

 ےلق َواَّلَّ
 

ُروممه  مَمحم هله َوال ئ
ا  هلسَّ  ےلق لُ
ه  َن بهَيوممه ادُلهيم َواَّلَّ قُوم  ےلق   نه يمَن يَُصُده
ُهمم وَ  هيمَن  َعَذابه  اَّلَّ ُمهنم  هههمم    َرُب
فه مُّ  َن قُ شم  ممه وم

هههمم َذاَب اهنَّ عَ  ٍن   َرُب ُ َمامُموم  ممي َغْيم
َن   ههمم ٰحفهُظوم هيمَن ُهمم لهُفُرومجه

 يحض َواَّلَّ
 

َملََكتم  َما  اَوم  ههمم  َواجه اَزم  
لََعٰ٘ اهَّلَّ 
َ  مم هُ اَيمَمانُ  ُ َملُوممهْيم هنَُّهمم َغْيم    ممهفَا
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31. కాని ఎవరైెతే దీనిని మించి కోరుతారో! 

అలాంటివారే హదాులను అతికరమించిన వారు.  

32. మర్తయు ఎవరైెతే త్మ పూచీలను  

(అమానతులను) మర్తయు త్మ 

వాగాాన్నలను కాపాడు కుంటారో;  

33. మర్తయు ఎవరైెతే త్మ స్కాష యల మీద్ 

సిు రంగా ఉంటారో;  

34. మర్తయు ఎవరైెతే త్మ నమాజులను 

కాపాడుకుంటారో;  

35. ఇలాంటి వారంతా స్గౌరవంగా 

స్వరావన్నలలో ఉంటారు.  

36. ఈ స్త్య-తిరస్్రులకు ఏమయ్ంది? 

వీరెందుకు హడావిడిగా, నీ ముందు ఇటూ 

అటూ తిరుగుతున్ననరు?  

37. కుడి పర క్ నుండి మర్తయు ఎడమ 

పర క్ నుండి గుంప్పలు-గుంప్పలుగా; 9  

38. ఏమీ? వార్తలో పర తి ఒక్డూ, తాను 

పరమ సుఖాలు గల స్వరావనంలో పర వేశింప 

జేయబడతానని ఆశిసుత న్ననడా?  

39. అలా కానేరదు! నిశ్ియంగా, మేము 

వార్తని దేనితో ప్పటిు ంచామో వార్తకి బాగా 

తెలుసు!  

40. కావున! నేను తూరుపల మర్తయు పడ 

మరల పర భువు శ్పథంచేసి చబుతున్ననను.10  

 

9) దైవపర వకి ('స్'అ.స్.) కాలంలో స్త్య-తిరస్్రులు అత్ని ('స్'అ.స్.) స్మావేశ్వలలో 

వచేివారు. కాని అత్ని ('స్'అ.స్.) మాటలు విని, వాటిని ఆచర్తంచక ఎగతాళిచేసూత  

గుంప్పలు-గుంప్పలుగా వళిుపోయేవారు. మీరు (విశ్వవసులు) కాదు, మేమే స్వరాంలోకి 

పర వేశిస్త ము, అని అనేవారు.  

10) చూ. 37:5, 55:17 తూరుపలూ మర్తయు పడమరలూ అంటే ఒక స్ంవత్ిరప్ప 

కాలంలో పర తిరోజు సూరుయడు ఒక కొత్త  స్ు నం నుండి ఉద్య్స్త డు మర్తయు ఒక కొత్త  

وَ مَ فَ  ابمَتٰٰغ  فَاُول ئهَك  نه  هَك  ذٰل َرا َء 
نَ لم ُهُم ا   ممه  ٰعُدوم
َ وَ  َّله ُهمم  هيمَن  ههمم  اَّلَّ وََعهمده مٰنٰتهههمم 

َن    يجت رُٰعوم
َن   هُموم ئ

هههمم قَا  هَشٰهٰدت هيمَن ُهمم ب
 ےلق َواَّلَّ

هههمم  َصَلت لََعٰ  ُهمم  هيمَن   َواَّلَّ
َن َُيَ   ىجت افهُظوم

م َجنٰ  َن كم  مُّ ٍت اُول ئهَك فه  ےلص َرُموم
افَ  َكَفُروم هيمَن  اَّلَّ َك  قهَبلَ   َماله 

َ عه ُمهمطه    يحضْيم

ه  َمهْيم
اِلم عهزهيمَن  َعنه  َماله  الُشه وََعنه   
  

ره  امم  
ُكُّ َمُع  اَنم   ٍئاَيَطم ُمهنمُهمم 

َخَل َجنََّة نَعهيمٍم   يحض يُّدم

نٰ محش لََكَّ  َن  مم هُ اهنَّا َخلَقم لَُموم ا َيعم    ُمهمَّ

اُ  مُ قم فََل٘  ه   سه مَمَٰشه   َرُبه ب قه ال
َمغٰرهبه اهنَّا 

م َن رُ لَٰقده َوال  يحض وم
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నిశ్ియంగా, మేము అలా చేయ గల 

స్మరుు లము –   

41. వార్తకి బదులుగా వార్తకంటే ఉత్త మ 

మైన వార్తని వార్తస్ు నంలో తీసుకురావటానికి 

– మర్తయు మమిలిన మించిపోయేవారు 

ఎవవరూలేరు.  

42. వార్తకి వాగాానం చేయబడిన ఆ 

దిన్ననిన, వారు ద్ర్తశంచే వరకు  వార్తని – 

వార్త వాదోపవాదాలలో మర్తయు వార్త 

కీర డలలో – మునిగి ఉండనీ!  

43. ఆ రోజు వారు త్మ స్మాధులనుండి 

లేచి, త్మ గమయస్ు న్నలకు చేరుకోవటానికి 

తొంద్రపడుతూ వేగంగా బయటికి వస్త రు.  

44. వార్త చూప్పలు కిర ందికి వాలి ఉంటాయ్, 

అవమానం వార్తని కరముికొని ఉంట్టంది. అదే 

వార్తకి వాగాానం చేయబడిన దినం!  

***** 

 

స్ు నంలో అస్త మిస్త డు. మరొక వాయఖాయన మేమిటంటే భూగోళంలోని విభినన భాగాలలో 

సూరుయడు వేరేవరు స్మయాలలో వరుస్గా ఉద్య్సూత , అస్త మిసూత  ఉంటాడు.   *** 

 

اَ   
ً لََعٰ٘ َخْيم َل  نَُّبُده َوَما نم  حمل  ُمهنمُهمم ا 

 َ ُبومقهْيم هَمسم       َنمُن ب

َحٰٰت  َويَلمَعُبوما  ََيُومُضوما  فََذرمُهمم 
هيم   َمُهُم اَّلَّ َن وم يُ يُلُٰقوما يَوم  يحض َعُدوم

 

َن   َ نَ مه يَومَم ََيمرُُجوم َداثه   اَّلم اًَع جم َ  ِسه
َن  يُّوم ََكَنَُّهمم اهَٰل نُُصٍب    يحضفهُضوم

اَبمَصارُُهمم شه ا خَ  ذهلَّةٌ   َعًة  محش تَرمَهُقُهمم 
َن  يُومَعُدوم ََكنُوما  هيم  اَّلَّ َومُم  اِلم هَك  ذٰل

 خجم 
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  71. సూరహ్ నూ'హ్ 

ఖుర్ఆన్లో నూ'హ్ 'అ.స్. (Noah) పర స్త వన ఎన్ననస్రుల  వచిింది. ఈ సూరహ్ 
మొద్టి మక్కహ కాలంలో అవత్ర్తంపజేయబడింది. చూడండి, 11:25.  28 

ఆయాతులునన ఈ సూరహ పేరు మొదటి ఆయత్ నుండి తీసుకోబడింది.  

అనంత్ క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాపర దాత్ అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. నిశ్ియంగా, మేము నూ'హ్ను, అత్ని 

జ్దతి వార్త వదా్కు: "వార్తపై బాధాకరమైన శిక్ష 

రాకముందే వార్తని హెచిర్తంచు!" అని 

(ఆజ్దఞ పించి) పంపాము.  

2. అత్ను వార్తతో ఇలా అన్ననడు: "ఓ న్న 

జ్దతి పర జ్లారా! నిశ్ియంగా, నేను మీకు 

స్పష్ు ంగా హెచిర్తక చేయటానికి వచిిన 

వాడిని!  

3. "కావున మీరు అలాల హ్నే ఆరాధించండి 

మర్తయు ఆయన యందు భయభకిులు 

కలిగి ఉండండి మర్తయు ననున 

అనుస్ర్తంచండి.  

4. "అలా చేసేత  ఆయన మీ పాపాలను 

క్షమిస్త డు. మర్తయు ఒక నియమిత్ కాలం 

వరకు మిమిలిన వద్లిపడాత డు. 

నిశ్ియంగా, అలాల హ్ నిరణ య్ంచిన కాలం 

వచిినప్పడు, దానిని త్పిపంచడం స్ధయం 

కాదు (అది వాయ్దా వేయబడదు). ఇది 

మీరు తెలుసుకుంటే ఎంత్ బాగుండేది!"  

5. అత్ను ఇలా పార ర్తు ంచాడు: "ఓ న్న 

పర భూ! నిశ్ియంగా, నేను న్న జ్దతివార్తని 

రేయ్ంబవళ్ళు పిలిచాను;  

يممه  اّلٰله ِمْسِب  ٰنه الرَّحه   الرَّْحم
اَ  اَنم سَ رم اهنَّا٘  قَوممهه ٘  اهَٰل  نُومًحا   لمَنا 

مهنم   رم نمذه اَ  َمَك  يَّامتهَيُهمم   قَوم اَنم   َقبمله 
ممٌ ٌب َعَذا         اَِله

م قَ  اهُّنه يَٰقوممه  ٌ اَل  بهْيم مُّ يمٌر  نَذه لَُكمم   
 يحض   

ُبُدوا   نه   اّلٰلَ اَنه اعم يمُعوم َواَطه ُه  َواتَُّقوم
 يحض 
 

هُكمم  ب ُذنُوم ُمهنم  لَُكمم  فهرم    َيغم
َسّمًّ يُ وَ  اََجٍل مُّ  

٘
اهَٰل  اهنَّ   محش ؤَُخهرمُكمم 

رُ   اّلٰله اََجَل   يُؤَخَّ ََّل  َجا َء   لَوم جحم  اهَذا 
َن لَمُ َتعم  ُكنمُتمم       وم
َِلمًل   َرُبه قَاَل   م  قَومِمه َدَعومُت  م  اهُّنه

َنَهاًرا   يحض وَّ
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6. "కాని, న్న పిలుప్ప, వార్త పలాయన్ననిన 

మాతి్మే హెచిించింది.  

7. "మర్తయు వాస్త వానికి, నేను వార్తని, నీ 

క్షమాభిక్ష వైప్పనకు పిలిచినప్పపడలాల , వారు 

త్మ చవులలో వేర ళ్ళు దూరుికునేవారు 

మర్తయు త్మ వస్త ీలను త్మపై కప్పపకునే 

వారు మర్తయు వారు మొండి వైఖర్త అవలం 

బిసూత  దురహంకారంలో మునిగి ఉండేవారు.  

8. "త్రువాత్ వాస్త వానికి, నేను వార్తని 

ఎలుగెతిత  పిలిచాను.  

9. "ఆ త్రువాత్ వాస్త వంగా, నేను వార్తకి 

బహరంగంగా చాటి చపాపను మర్తయు 

ఏకాంత్ంలో రహస్యంగా కూడా చపాపను.  

10. "ఇంకా వార్తతో ఇలా అన్ననను: 'మీ 

పర భువును క్షమాపణకై వేడుకోండి, 

నిశ్ియంగా, ఆయన ఎంతో క్షమాశీలుడు!  

11. 'ఆయన మీపై ఆకాశ్ం నుండి 

ధారాళంగా వరాష నిన కుర్తపింపజేస్త డు. 1  

12. 'మర్తయు మీకు ధన స్ంపద్లలోను 

మర్తయు స్ంతానంలోను వృధిధ నొస్ంగుతాడు 

మర్తయు మీ కొరకు తోటలను ఉత్పతిత  

చేస్త డు మర్తయు నదులను పర వహంప 

జేస్త డు.' "  

13. మీ కేమయ్ంది? మీరు అలాల హ్ 

మహత్త వమును ఎందుకు ఆద్ర్తంచరు 

(ఔననతాయనికి భయపడరు)? 2  

 

1) ఈ ఆయత్ ఆధారంగా కొంద్రు విదావంసులు ఈ సూరహ్ను వరాం కొరకు చేసే 

నమా'జ్లో చదువటం ముస్త 'హాబ్ అని అంటారు. ఇట్టవంటి ఆయత్ కోస్ం చూ. 11:52.  

2) వఖారున్: మహత్త వం, పర భావం, పర తాపం, ఘనత్. రజ్ద: అంటే లక్షయపట్టు , ఆద్ర్తంచు 

భయపడు. 

ُهمم ُدََع   مم يَزهدم
٘ اهَّلَّ فهَراًرا  ءه فَلَ      يم

دَ  ُكََّما  م  لَُهمم وم عَ َواهُّنه فهَر  َغم َله ُتُهمم 
ه ا اََص   اَجَعلُوم٘  ٰ ب ا  ٘ م فه هههمم َعُهمم  َذان

َشوما   َتغم َواَ ثهَيابَ َواسم اُهمم  وم   َصُّ
ته  وا اسم َٰبُ َتكم َباًرا َواسم  ممه  كم

 
َهاًرا  ُتُهمم جه م َدَعوم    يحض ُثمَّ اهُّنه

رمُت لَُهمم  َ لَنمُت لَُهمم َواَِسم ٘ اَعم م ُثمَّ اهُّنه
اًرا  َ  يحض اهِسم

ا  قُ فَ  فهُروم َتغم اسم ه  نَّ اه   يمطَربَُّكمم لمُت 
اًرا نَ ََك     يحض َغفَّ

عَ  َما َء  السَّ له  رَ مم لَيمكُ يُّرمسه ُمهدم اًرا  
 يحض 
هاَمم وَّ  ب دمُكمم  ده َ يُمم بَنهْيم وَّ َواٍل 

َعلم  يَجم وَّ َجٰنٍت  لَُّكمم  َعلم  َويَجم
 ىجت لَُّكمم اَنمٰهًرا 

َن   ه َما لَُكمم ََّل تَرمُجوم ٰ  ممه   َوقَاًرا ّلله
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14. మర్తయు వాస్త వానికి ఆయనే, 

మిమిలిన విభినన ద్శ్లలో స్ృష్ు ంచాడు. 3  

15. ఏమీ? మీరు చూడటం లేదా? అలాల హ్ 

ఏడు ఆకాశ్వలను ఏ విధంగా అంత్సుత లలో 

స్ృష్ు ంచాడో! 4  

16. మర్తయు వాటి మధయ చందుర ణణ  

(పర తిబింబించే) కాంతిగాను మర్తయు 

సూరుయణణ  (వలిగే) దీపంగాను చేశ్వడు! 5  

17. మర్తయు అలాల హ్యే మిమిలిన 

భూమి (మటిు ) నుండి 6  ఉత్పతిత చేశ్వడు!  

18. త్రువాత్ ఆయన మిమిలిన అందు 

లోకే తీసుకొని పోతాడు మర్తయు మిమిలిన 

దాని నుండి (బర తికించి) బయటికి తీస్త డు!  

19. మర్తయు అలాల హ్యే మీ కొరకు 

భూమిని విస్త ర్తంపజేశ్వడు.  

20. మీరు దానిపై నునన విశ్వలమైన 

మారాాలలో నడవటానికి.  

21. నూ'హ్ ఇంకా ఇలా విననవించు 

కున్ననడు: "ఓ న్న పర భూ! వాస్త వానికి, వారు 

న్న మాటను ధిక్ర్తంచారు. మర్తయు వాడిని 

అనుస్ర్తంచారు, ఎవడి స్ంపద్ మర్తయు 

స్ంతానం వార్తకి కేవలం నష్ు ం త్పప మరేమి 

అధికంచేయదో!  

22. "మర్తయు వారు పదా్ కుటి పన్ననరు. 7  

 

3) చూడండి, 22:5, 23:14 మొద్లైనవి. 

4) చూడండి, 67:3. 

5) చూడండి, 10:5. 

6) అంటే భూమిలో ఉనన మూల పదారాు ల నుండి. 

7) నూ'హ్ ('అ.స్.)ను చంపటానికి కుటిపన్ననరని కొంద్ర్త అభిపార యం.  

َواًرا       َوقَدم َخلََقُكمم اَطم

خَ تَ   لَمم اَ  َكيمَف  ا  َسبمَع   اّلٰلُ لََق  َروم
   يحض اقًا بَ ٍت طه َسٰموٰ 

فهيمههنَّ   وََّجَعَل  َقَمَر 
وََّجَعَل   الم ًرا  نُوم

اًجا  َ ممَس ِسه      الشَّ
َرمضه َنَباتًا   اّلٰلُ وَ  اَْۣنَبَتُكمم ُمهَن اَّلم
 يحض 

فهيمَها  يُعهيمُدُكمم  رهُجُكمم  يُ وَ   ُثمَّ  خم
َراًجا     اهخم

َرمَض  لَ َعَل جَ   اّلٰلُ وَ  هَساًطا ُكُم اَّلم  ب
 يحض 

لُكُ  هتَسم  خجم   ا ًل فهَجاجً َها ُسبُ نم وما مه لُ

ٌح   نُوم م    ُبه رَّ قَاَل  ِنه َعَصوم اهنَُّهمم 
ه ٘   َوَودَلُ َماُِل   هُ  يَزهدم مم 

َّ ل َمنم  َواتََّبُعوما 
 ممه اهَّلَّ َخَساًرا 

  
رً  ا َمكم  ممه بَّاًرا كُ ا  َوَمَكُروم
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23. "మర్తయు వారు ఒకర్తతోనొకరు ఇలా 

అనుకున్ననరు: 'మీరు మీ ఆరాధయదైవాలను 

విడిచి పటు కండి. వదా్క్, సువా'అ; య'గూస్', 
య'ఊఖ్ మర్తయు నస్ర క్లను విడిచి 

పటు కండి!'  

24. "మర్తయు వాస్త వానికి, వారు చాలా 

మందిని త్ప్పప దార్తలో పడవేశ్వరు. కావున 

(ఓ న్న పర భూ!): "నీవు కూడా ఈ 

దురాిరాులకు కేవలం వార్త మారాభర ష్ు తావనేన 

హెచిించు!"  

25. వారు త్మ పాపాల కారణంగా ముంచి 

వేయబడాడ రు మర్తయు నరకాగినలోకి తిోయ 

బడాడ రు, ఇక వారు అలాల హ్ త్పప త్మను 

కాపాడే వార్తనవవర్తనీ పంద్లేక పోయారు.   

26. మర్తయు నూ'హ్ ఇలా పార ర్తు ంచాడు: "ఓ 

న్న పర భూ! స్త్య-తిరస్్రులలో ఒక్ర్తని 

కూడా భూమి మీద్ వద్లకు. 8  

27. "ఒకవేళ నీవు వార్తని వద్లిపడితే, 

నిశ్ియంగా, వారు నీ దాసులను 

మారాీభర ష్ు త్వంలో పడవేస్త రు. మర్తయు 

వారు పాప్పలకు మర్తయు కృత్ఘ్ననలకు 

మాతి్మే జ్నిమిస్త రు.  

28. "ఓ న్న పర భూ! ననూన, న్న త్లిల -

ద్ండుర లను మర్తయు విశ్వవసిగా న్న ఇంటి 

లోనికి పర వేశించేవానిని మర్తయు విశ్వవసులైన 

ప్పరుష్ఠలను మర్తయు విశ్వవసులైన స్బత ీలను, 

అంద్ర్తనీ క్షమించు. మర్తయు దురాిరాులకు 

విన్నశ్ం త్పప మరేమీ అధికం చేయకు!" 

(1/2)  
***** 

 

8) చూడండి, 11:36.                            *** 

تََذُرنَّ  ََّل  ه   َوقَالُوما  َوََّل َهتَ اٰل ُكمم 
ََّل ُسوَ تَ  ا وَّ ومَث ََّل َيغُ وَّ ممق اًَع َذُرنَّ َودًّ

ا وم َويَعُ  ً     ممه َق َونَْسم

ًا َكثهْيم اََضلُّوما  تَزهده  مخف  َوقَدم  َوََّل 
َ اهَّلَّ َضلًٰل    الٰظلهمهْيم

 
يم   َخطه ا  فَاُدمخه ـ ٰ مهمَّ رهقُوما 

اُغم ا وم لُ تهههمم 
لَُهمم   ا  َُّيهُدوم فَلَمم  دُ ُمه نَاًراممق  نه وم نم 

   َصاًرا اَنم  اّلٰله 
ٌح   نُوم تََذرم   رَُّبه َوقَاَل  لََعَ ََّل   

 َ كٰفهرهيم رم اَّلم
   َن َديَّاًرا ضه مهَن الم

عهَباَدَك   لُّوما  يُضه تََذرمُهمم  اهنم  اهنََّك 
اًرا  ًرا َكفَّ  فَاجه

٘ا اهَّلَّ وم ُ    َوََّل يَِله
 

فه   َرُبه  هوَ   رم اغم َول م  هَمنم  ا َله َول يَّ  َ دله
َ بَ   َدَخَل  وَّ   يمٰته مهًنا  َ ُمؤم مهنهْيم هلمُمؤم ل
مُمؤم  َ زهده الٰظله َوََّل تَ   محشمهنٰته َوال  اهَّلَّ مهْيم
 خجم ا َتَبارً 
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 72. సూరహ్ అల్్-జినన్్ 

ఈ సూరహ్ చివర్త మక్కహ కాలంలో అవత్ర్తంపజేయబడింది. దాదాప్ప పర స్ు నం 

(హజ్ర త్)కు 2 స్ంవత్ిరాలకు ముందు. మక్హ వారు తిరస్్ర్తంచినందుకు 

దైవపర వకి ('స్'అ.స్.) ధరిపర చారం చేయటానికి 'తాయఫ్కు వళాత రు. కాని 'తాయఫ్ 

వాసులు అత్నిని ('స్'అ.స్.) అవమానిస్త రు. అప్పపడు దైవపర వకి ('స్'అ.స్.) 

అలాల హ్ (సు.త్.)ను పార ర్తు స్త రు. దాదాప్ప 2 నలల త్రువాత్ యస్'ర్తబ్ (మదీనహ) 

నుండి కొంద్రు వచిి ఇస్ల ం స్బవకర్తస్త రు. వారు దైనపర వకి ('స్'అ.స్.)ను మదీనహ కు 

రమిని ఆహావనిస్త రు. 28 ఆయాతులునన ఈ సూరహ పేరు మొదటి ఆయత్ 
నుండి తీసుకోబడింది.  

అనంత్ క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాపర దాత్ అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. * (ఓ పర వకిా!) ఇలా అను: "న్నకు ఈ 

విధంగా దివయ స్ందేశ్ం పంపబడింది; 

నిశ్ియంగా ఒక జిన్షనతల్ స్మూహం 1 – 

దీనిని (ఈ ఖుర్ ఆన్ను) విని – త్మ జ్దతి 

వార్తతో ఇలా అన్ననరు: 'వాస్త వానికి మేము 

ఒక అదుభత్మైన పఠనం (ఖుర్ఆన్) 

విన్ననము!  

2. " 'అది స్రైెన మారాం వైప్పనకు 

మారాద్రశకత్వం చేసుత ంది. కావున మేము 

దానిని విశ్వసించాము. 2 మర్తయు మేము 

మా పర భువుకు ఎవవడిని కూడా 

భాగస్వమిగా స్టి కలిపంచము.  

 

1) నఫరున్: అంటే 3 నుండి 10 వరకు ఉండే స్ంఖయల స్మూహం. నఖ్ల్ల లోయలో 

దైవపర వకి ('స్'అ.స్.) త్మ అనుచరు (ర'ది.'అనాుమ్)లతో స్హా ఫజ్ర క్ నమా'జ్ చేసుత ండగా 

అక్డి నుండి కొంద్రు జిన్ననతులు పోతూ వార్త ఖుర్ఆన్ విని పర భావితులయ్ 

విశ్వసిస్త రు. ఈ విష్యం 46:29లో వచిింది. జిన్ననతులు ఖుర్ఆన్ విననది దైవపర వకి 

('స్'అ.స్.)కు తెలియదు. అది వ'హీ దావరా తెలుపబడింద్ని ఇక్డ పేరొ్నబడింది. 

2) ఖుర్ఆన్ను వినగానే జిన్ననతులు విశ్వసించారు. కాని మానవులు మాతి్ం దానిని మళ్లల  

మళ్లల  విని కూడా విశ్వసించడం లేదు.  

يممه  اّلٰله ِمْسِب  ٰنه الرَّحه   الرَّْحم

َنَفٌر ُمهَن   َتَمَع  اَنَُّه اسم اهََلَّ   َ قُلم اُومِحه
َفَقالُوم٘  ُنه  ه

اٰنًا اه ا  اَّلم قُرم َنا  َسمهعم نَّا 
     يحضَعَجًبا 

 
 
اهََل  يَّ   ٘ يم هه  همده ب فَاَٰمنَّا  ده    َولَنم   محشالرُّشم

هكَ  َشم
ُّ ٘  ن هَنا هَرُب  يحض ًدا اَحَ  ب
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3. " 'మర్తయు నిశ్ియంగా, మా పర భువు 

వైభవం ఎంతో ఉననత్మైనది. ఆయన 

ఎవవర్తనీ భారయ (స్హబతున్) గా గానీ, 

కుమారునిగా గానీ చేసుకోలేదు.  

4. " 'మర్తయు నిశ్ియంగా మనలోని 

అవివేకులు, కొంద్రు అలాల హ్ విష్యంలో 

దారుణమైన మాటలు పలుకుతున్ననరు.  

5. " 'మర్తయు వాస్త వానికి, మనం 

మానవులు గానీ, జిన్ననతులు గానీ 

అలాల హ్ను గుర్తంచి అబద్ధ ం పలకరని 

భావించే వారము.  

6. " 'మర్తయు వాస్త వానికి, మానవులలో 

నుండి కొంద్రు ప్పరుష్ఠలు, జిన్ననతులలో 

నుండి కొంద్రు ప్పరుష్ఠల శ్రణు వేడుతూ 

ఉండేవారు. ఈ విధంగా వారు, వార్త 

(జిన్ననతుల) త్లబిరుసుత్నం మర్తంత్ 

అధికమే చేశ్వరు. 3  

7. " 'మర్తయు వాస్త వానికి, వారు 

(మానవులు) కూడా మీరు (జిన్ననతులు) 

భావించినట్టల , అలాల హ్ ఎవవడినీ కూడా 

స్ందేశ్హరునిగా పంపడని భావించారు.  

8. " 'మర్తయు నిశ్ియంగా, మేము 

ఆకాశ్వలలో (రహస్యలను) తొంగిచూడటానికి 

పర యతినంచినప్పడు మేము దానిని కఠినమైన 

కావలి వార్తతో మర్తయు అగిన జ్దవలలతో 

నిండి ఉండటానిన చూశ్వము. 4  

 

3) చివర్త వాకాయనికి కొంద్రు వాయఖాయత్లు ఈ విధంముగా తాత్పరయం చపాపరు: 'కాని 

వారు, వార్త (మానవుల) పాపానిన, అవిశ్వవస్నిన మర్తంత్ అధికం చేశ్వరు.' ఇస్ల ంకు 

ముందు అరబుాలు త్మ పరయాణాలలో ఎక్డైన్న ఆగితే, అక్డి జిన్షనతల్తో 

శరణు కోరేవారు. ఇస్ల ం దీనిని నిషేధించింది. మర్తయు కేవలం ఒకే ఒక్ పర భువు, అలాల హ్ 

(సు.త్.)తో శ్రణు కోరటానిన మాతి్మే విధిగా చేసింది.  

4) చూడండి, 15:17-18 ఆకాశ్వలలో దైవదూత్ ('అలైహమ్.స్.)లు, ఇత్రులు అక్డి 

మాటలు వినకుండా కాపలా కాసూత  ఉంటారు. మర్తయు ఈ అగిన కణాలు (ష్ఠహుబున్, 

اَنَّه   َجدُّ  وَّ تَٰعٰٰل  هَنا   ََذ    َرُب اَتَّ َما 
ا ا َص  ََّل َودَلً َبًة وَّ    يحض حه
 

لََعَ   َسفهيمُهَنا  ُل  َيُقوم ََكَن  اَنَّه     اّلٰله وَّ
  يحض َشَطًطا 

َظَننَّا٘   اَنَّا  لَّ نم اَ وَّ ه   نم   اَّلم َل  مُس  َتُقوم ن
نُّ لََعَ  ه

بًا كَ  اّلٰله  َواَّلم  يحض ذه
 

اَنَّه    ه ََكَن  وَّ اَّلم ُمهَن  مسه  رهَجاٌل  ن
ُنه   ه
اَّلم ُمهَن  هرهَجاٍل  ب َن  َيُعومُذوم

 يحض فََزاُدومُهمم رََهًقا 
 

اَنم   َظَننمُتمم  َكَما  َظنُّوما  اَنَُّهمم    نم لَّ وَّ
 يحض اََحًدا  اّلٰلُ يَّبمَعَث 

 
َ نَّ اَ وَّ  ل السَّ ا  َنا  نَٰها َمسم فَوََجدم َما َء 

  يحضًبا يمًدا وَُّشهُ ًسا َشده رَ تم حَ ُملهئَ 
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9. " 'మర్తయు వాస్త వానికి పూరవం అక్డి 

మాటలు వినటానికి మేము రహస్యంగా 

అక్డ కూరుినే వారం. 5 కాని ఇప్పపడు 

ఎవడైన్న (రహస్యంగా) వినే పర యత్నం చేసేత , 

అత్డి కొరకు అక్డ ఒక అగినజ్దవల పంచి 

ఉంట్టంది. 6   

10. "'మర్తయు వాస్త వానికి, భూమిలో ఉనన 

వార్తకి ఏదైన్న కీడు ఉదాేశింపబడిందా, లేక 

వార్త పర భువు, వార్తకి స్రైెనమారాం చూపగోరు 

తున్ననడా అనే విష్యం, మాకు తెలియదు.  

11. " 'మర్తయు వాస్త వానికి, మనలో 

కొంద్రు స్ద్వరినులున్ననరు, మర్తకొంద్రు 

దానికి విరుధధ ంగా ఉన్ననరు. వాస్త వానికి మనం 

విభిననమారాాలను అనుస్ర్తసూత  వచాిము. 7  

12. " 'మర్తయు నిశ్ియంగా మేము 

అలాల హ్ నుండి భూలోకంలో త్పిపంచు 

కోలేము, అని అరు ం చేసుకున్ననము. 

మర్తయు పార్తపోయ్ కూడా ఆయన నుండి 

త్పిపంచుకోలేము.  

13. " 'మర్తయు నిశ్ియంగా, మేము ఈ 

మారాద్రశకతావనిన (ఖుర్ఆన్ను) వినన 

ప్పపడు దానిని విశ్వసించాము. కావున 

ఎవడైతే త్న పర భువును విశ్వసిస్త డో అత్డికి 

త్న స్త్్రిల ఫలిత్ంలో నష్ు నిన గుర్తంచీ 

మర్తయు శిక్షలో హెచిింప్పను గుర్తంచీ 

భయపడే అవస్రం ఉండదు.  

 
ష్హాబున్ యొక్ బ.వ.), ఆకాశ్వలలోని మాటలు వినటానికి పైకిపోయే జిన్ననతులపై 

పడతాయ్. 

5) మేము (జిన్ననతులము) ఆకాశ్వల మాటలు విని జ్యయతిష్ఠయలకు చపేపవారము. వాటిలో 

వారు త్మ వైప్ప నుండి నూరు అబదాధ లు కలిపి చపేపవారు.  

6) కాని దైవపర వకి ('స్'అ.స్.) వచిిన త్రువాత్ నుండి ఈ పని ఆపబడింది. ఇప్పపడు 

ఎవడైన్న పైకి పోవటానికి పర యతినసేత  అగినకణం అత్నిపై పడుతుంది.  

7) జిన్ననతులలో కూడా వేరేవరు జ్దతులవారు, యూదులు, కైీస్త వులు, ముసిల ంలు 

మర్తయు స్త్య-తిరస్్రులు మొద్లైనవారు ఉన్ననరు. 

ُكنَّ  اَنَّا  َمقَ وَّ مهنمَها  ُعُد  َنقم عهَد  ا ا 
عه  مم هلسَّ َُّيهدم  محش  ل َٰن 

اَّلم َتمهعه  َّسم ي َفَمنم 
َهابًا رََّصًدا       يحض َِل  شه

 
اَنَّا  هَمنم   ََّل   وَّ ب اُرهيمَد  اََشٌّ   ٘ رهيم  فه   نَدم
 َ اَرَ اَّلم اَمم  هههمم  رمضه  ب ا  رََشدً   َربُُّهمم اَد 
 يحض 
اَنَّا  الٰصله   وَّ نَ مهنَّا  َن   ُحوم ُدوم َومهنَّا 
هَك ذٰ  هَق قهَدًدا محش ل ئ

 يحض ُكنَّا َطَرا 
 

َز   نُّعمجه نم 
لَّ اَنم  َظَننَّا٘  اَنَّا  فه   اّلٰلَ وَّ
َرمضه َولَنم نُّعم   يحض ه  َهَربًا زَ جه اَّلم

  
ا   لَمَّ اَنَّا  نَ مه سَ وَّ اٰمَ ا  عم ي  مُهٰد٘ هه  ال ب محش نَّا 
مهنمٌۣ  هرَ   َفَمنم يُّؤم هه  ب ًسا  ََيَاُف َبم فََل   ُب

 يحض ََّل رََهًقا وَّ 
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14. " 'మర్తయు నిశ్ియంగా మనలో 

కొంద్రు ముసిల ంలు (అలాల హ్కు విధేయులైన 

వారు) ఉన్ననరు. మర్తకొంద్రు నిశ్ియంగా, 

అన్నయయపరులు 8  (స్తాయనికి దూరమైన 

వారు) ఉన్ననరు. కావున ఎవరైెతే ఇస్ల ంను 

అవలంబించారో, అలాంటి వారే స్రైెన 

మారాానిన  కనుగొనన వారు!' "  

15. మర్తయు అన్నయయపరులే (స్తాయనికి 

దూరమైన వారే) నరకానికి ఇంధనమయేయ 

వారు! 9  

16. ఒకవేళ వారు రుజుమారాం మీద్ సిు రంగా 

ఉననటై్లతే, మేము వార్తపై ప్పష్్లంగా నీటిని 

కుర్తపించేవారము –  

17. దానితో వార్తని పరీకిష ంచటానికి – 

మర్తయు ఎవడైతే త్న పర భువు ధాయనం 

నుండి విముఖుడవుతాడో, ఆయన వాడిని 

తీవర మైన శిక్షకు గుర్తచేస్త డు.  

18. మర్తయు నిశ్ియంగా, మసిజ దులు 

అలాల హ్ కొరకే పర తేయకించబడాడ య్. కావున 

వాటిలో అలాల హ్ తో బాట్ట ఇత్రు లవవర్తనీ 

పార ర్తు ంచకండి.  

19. మర్తయు నిశ్ియంగా, అలాల హ్ 

యొక్ దాసుడు (ము'హమిద్) ఆయన 

(అలాల హ్)ను పార ర్తు ంచటానికి నిలబడినప్పపడు, 

వారు (జిన్ననతులు) అత్ని చుట్టు  ద్టు ంగా 

(అత్ని ఖుర్ఆన్ పఠన్ననిన వినటానికి) గుమి 

 

8) ఖాసితూన్: ఈ పదానికి – స్ంద్రాభనిన బటిు  – న్నయయవరినులు, అన్నయయపరులు 

అనే రండు అరా్థలు వసాత యి. ఈ స్ంద్రభంలో అన్నయయపరులు, లేక స్న్నిరాం నుండి 

లేక స్త్యం నుండి విముఖులైనవారు అనే అరు ంలో వాడబడింది.  

9) అంటే జిన్ననతులలో కూడా నరకం మర్తయు స్వరాంలోకి పోయేవారున్ననరు. స్త్య-

తిరస్్రులు నరకంలోకి మర్తయు విశ్వవసులు స్వరాంలోకి పోతారు.  

َومهنَّا وَّ  َن  لهُموم مُمسم ال مهنَّا  اَنَّا 
نَ  ُطوم فَاُول ئهَك  محش  المٰقسه لََم  اَسم َفَمنم 

ا رََشًدا  وم       َُتَرَّ
 

ََهنَّ مَّ اَ وَ  َّله فَََكنُوما  َن  ُطوم المٰقسه  مَ ا 
   يحض ا َطبً حَ 

اَ  َتقَ   نم وَّ اسم وه 
َّ لََعَ ا ل الطَّ ُموما    رهيمَقةه 

َقيمنٰهُ  ا  ََّلَسم  يحض ًء َغَدقًا مم مَّ
 َ فهيمهه َُله تهَنُهمم  َعنم  محش  فم يُّعمرهضم  َوَمنم 

ره  
هه  ذهكم ُه َعَذابًا َصَعًدا    َرُب ُلكم   يحض يَسم

َد   َمٰسجه
م ال اَنَّ  ه وَّ ٰ َمَع    ّلله ُعوما  تَدم فََل 
 يحض ًدا حَ اَ  اّلٰله 
 

 َ ل اَنَّه   َعبمُد  وَّ قَاَم  ا  ُه  دم يَ   اّلٰله مَّ ُعوم
نُ ََك  ا يَُكوم َن َعلَ ُدوم ًَدا وم  ىخت يمهه له
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గూడుతారు. 10  

20. వార్తతో ఇలా అను: "నిశ్ియంగా 

నేను, న్న పర భువును మాతి్మే పార ర్తు స్త ను 

మర్తయు ఆయనకు ఎవవర్తనీ స్టి 

కలిపంచను." 11  

21. వార్తతో ఇలా అను: "నిశ్ియంగా, 

మీకు కీడు చేయటం గానీ, లేదా స్రైెన మారాం 

చూపటం గానీ న్నవశ్ంలో లేదు."  

22. ఇంకా ఇలా అను: "నిశ్ియంగా, ననున 

అలాల హ్ నుండి ఎవవడునూ కాపాడలేడు 

మర్తయు న్నకు ఆయనత్పప మరొకర్త 

ఆశ్రయం కూడాలేదు;  

23. "(న్న పని) కేవలం అలాల హ్ ఉపదేశ్వనిన 

మర్తయు ఆయన స్ందేశ్వనిన అంద్జేయ 

టమే!" ఇక ఎవడైతే అలాల హ్ మర్తయు 

ఆయన పర వకి ఆజ్ఞ ను ఉలల ంఘిస్త డో! అత్డు 

నిశ్ియంగా, నరకాగినకి గుర్త అవుతాడు; 

అందులో శ్వశ్వత్ంగా కలకాలం ఉంటాడు.  

24. చివరకు వార్తకి వాగాానం చేయబడిన 

దానిని వారు చూసినప్పపడు, ఎవర్త స్హాయ 

కులు బలహీనులో, మరెవర్త వరాం 

స్ంఖాయపరంగా త్కు్వో వార్తకి 

తెలిసిపోతుంది. 12  

 

10) పైన పేరొ్నన తాత్పరయం నొబుల ఖురఆన ను అనుస్ర్తంచి ఉననది. దీని మరొక 

తాత్పరయంలో: ''(మానవులు మర్తయు జినునలు) అలాల హ్ (సు.త్.) దాసుడు 

(ము'హమిద్ 'స్'అ.స్. అలాల హుత్'ఆలాను) పార ర్తు ంచటానికి నిలబడినప్పడు అత్ని 

చుట్టు  ద్టు ంగా గుమిగూడి అలాల హుత్'ఆలా జ్యయతిని త్మ న్నటల తో ఊది ఆర్తపవేయ 

గోరుతారు.'' అని ఉంది. ఈ తాత్పరయం ఇబ్నన-'అబాాస్, ముజ్దహద్, స్'ఈద బిన్-'జుబై్నర్ 

మర్తయు ఇబ్నన-'జైద్ (ర'ది. 'అనాుమ్)లు ఇచాిరు. ఇబ్నన-జ్రీర్ (ర'హి) దీనికి 

పార ధానయత్నిచాిరు. ఇది ఇబ్నన-కస్బ'ర్ (ర'హి)లో పేరొ్నబడింది..  

11) అలాంటప్పపడు వార్తతో ఇలా అను: 'నేను న్న పర భువు (సు.త్.)ను మాతి్మే పార ర్తు స్త ను. 

మర్తయు ఆయన (సు.త్.)కు ఎవవర్తనీ స్టి కలిపంచను.'  

12) ఇట్టవంటి ఆయత్ కోస్ం చూడండి, 19:75. 

ُعوما  قُ  اَدم م لم اهنََّما٘  هه ٘   َرُبه هُك ب اُشم َوََّل٘ 
       اََحًدا 

ا وَّ  لهُك لَُكمم ََضًّ اَمم م ََّل٘  اهُّنه  ََّل قُلم 
    رََشًدا 

ه  م لَنم ُّيُّ َ قُلم اهُّنه م ْيم اََحٌدممق    اّلٰله  مهَن  ِنه
دَ  لَنم اَجه هه    مهنم وَّ ن  يحض ُملمَتَحًدا ُدوم

 
بَلًٰغا  َوَمنم  محش  َورهٰسلٰتهه    اّلٰله ُمهَن    اهَّلَّ 
نَاَر   اّلٰلَ يَّعمصه   َِل   فَاهنَّ  َِل   َورَُسوم

هيمَن فهيمَها٘ اَبًَدا   ىجت َجَهنََّم ٰخِله
 
 
يُومَعدُ حَ  َما  ا  َراَوم اهَذا   
٘
 نَ وم ٰٰت
مَ يَ فَسَ  َن  لَُموم ا عم ً نَاصه َعُف  اَضم نم 
اَ         َعَدًدا  قَلُّ وَّ
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25. ఇలా అను: "మీకు వాగాానం చేయబడి 

నది (శిక్ష) స్మీపంలోనే రానుననదో, లేక దాని 

కొరకు న్న పర భువు దీరఘ కాల వయవధి నియమిం 

చాడో న్నకు తెలియదు."  

26. ఆయనే అగోచర జ్దఞ నం గలవాడు, 

కావున ఆయన అగోచర విష్యాలు ఎవవడికీ 

తెలియజేయడు –   

27. తాను కోర్త ఎనునకొనన పర వకికు 

త్పప13 – ఎందుకంటే, ఆయన నిశ్ియంగా, 

అత్ని (ఆ పర వకి) ముందు మర్తయు వనుక 

రక్షక భట్టలను నియమిస్త డు.  

28. వారు, (పర వకిలు)  త్మ పర భువు 

యొక్ స్ందేశ్వలను యథాత్థంగా అంద్ 

జేసుత న్ననరని పర్తశీలించటానికి. 14 మర్తయు 

ఆయన వార్త అనిన విష్యాలను పర్తవేష్ు ంచి 

ఉన్ననడు. మర్తయు ఆయన పర తి ఒక్ 

విష్యానిన లక్పటిు  ఉంచుతాడు.  

***** 

 

13) చూడండి, 3:179. 

14) ఈ తాత్పరయం న్నబుల్ ఖుర్ఆన్ను అనుస్ర్తంచి ఉంది. దీని ఇత్ర తాత్పరాయలకు 

చూడండి, ఇబ్నన-కస్బ'ర్ వగైెరా.             *** 

 اَقَرهيم قُلم اهنم اَ 
٘ ا تُوم دمرهيم َن ٌب مَّ َعُدوم
م٘ اَمم َُّيمَعُل َِل       اََمًدا  َرُبه

ههُر لََعٰ َغيمبهه ٘  َغيمبه فََل ُيظم
ٰعلهُم الم
 يحض اََحًدا 

فَ َّلَّ اه  ٍل  رَُّسوم مهنم  تَٰٰض  ارم َمنه  ه    ه  نَّ ا
 َ ُك مهنمٌۣ  ي

لُ ه يََديمهه َومهنم خَ سم   لمفهه  بَْيم
 يحض رََصًدا 
لََم اَ  َعم هههمم   وما رهٰسلٰته نم قَدم اَبملَغُ ُِله  َرُب

ُكَّ   ٰٰص  َواَحم يمههمم  دَلَ هَما  ب َواََحاَط 
ٍء َعَدًدا   خجم َشم
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73. సూరహ్ అల్్-ము'జజ మిిల్ 

అల్-ము'జ్జ మిిల: The Enwrapped దుపపటి క్ప్పపకుననవాడు. ఈ 

సూరహ్ అవత్రణా కర మంలో 4 వది. మొద్టి మక్కహ కాలానికి చందినది. 20 

ఆయాతు లునన ఈ సూరహ పేరు మొదటి ఆయత్ నుండి తీసుకోబడింది.  

అనంత్ క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాపర దాత్ అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. ఓ దుపపటి క్ప్పపకుననవాడా! 1  

2. రాతి్ంతా (నమా'జ్లో) నిలబడు, కొంత్ 

భాగానిన విడిచి;  

3. దాని స్గ భాగంలో, లేదా దానికంటే 

కొంత్ త్కు్వ;  

4. లేదా దాని కంటే కొంత్ ఎకు్వ; 

మర్తయు ఖుర్ఆన్ను ఆగి ఆగి నమిదిగా 

స్పష్ు ంగా పఠించు. 

5. నిశ్ియంగా, మేము నీపై భారమైన 

స్ందేశ్వనిన అవత్ర్తంపజేయబోతున్ననము.  

6. నిశ్ియంగా, రాతిివేళ లేవటం 

(మనసుిను) అదుప్పలో ఉంచుకోవటానికి 

ఎంతో ఉపయుకిమైనది మర్తయు (అలాల హ్) 

పర వచన్నలను (అరు ం చేసుకోవటానికి) కూడా 

ఎంతో అనుగుణమైనది.  

7. వాస్త వానికి, పగటి వేళ నీకు చాలా 

పనులుంటాయ్.  

 

1) ఈ సూరహ్ అవత్ర్తంపజేయబడినప్పపడు దైవపర వకి ('స్'అ.స్.) దుపపటి కప్పపకొని 

పడుకొని ఉంటారు. అత్నికి ('స్'అ.స్.కు) లేచి త్హజుజ ద్ నమా'జ్ చేయమని ఆజ్ఞ  

ఇవవబడింది. త్హజుజ ద్ అత్ని ('స్'అ.స్.) కొరకు త్పపనిస్ర్త (వాజిబ్) చేయబడి 

ఉండను. (ఇబ్నన-కస్బ'ర్).  

يم  اّلٰله ِمْسِب  ٰنه الرَّحه   مه الرَّْحم
ُمهُل  مُمزَّ    يحض يٰ٘اَيَُّها ال

م  مه قُ   يحض يمًل َل اهَّلَّ قَله اِلَّ
 اَوه 
َفه ٘ هصم  يحض قَلهيمًل  مهنمُه  صم انمقُ  نُ

هله الم  زهدم َعلَيمهه وَ اَوم  تهيمًل َرتُ اَٰن تَرم ُقرم
 ىجت 

ًَّل ثَقهيمًل   م َعلَيمَك قَوم ِقه
  اهنَّا َسُنلم

اََشدُّ   َ ِهه مله 
اِلَّ ئََة  نَاشه اً وَ   اهنَّ  طم
اَقمَوُم قهيمًل   ىجت وَّ

 

 ىجت َسبمًحا َطوهيمًل   اَلََّهاره فه  لََك  نَّ اه 
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8. మర్తయు నీవు నీ పర భువు న్నమానిన 

స్ిర్తసూత  ఉండు. మర్తయు అత్యంత్ శ్రధాధ  

భకిులతో ఆయన వైప్పనకే మరలుతూ ఉండు 

(మనసుిను లగనం చేయ్).  

9. ఆయనే తూరూప పడమరలకు పర భువు, 

ఆయన త్పప మరొక ఆరాధయ దైవం లేడు, 

కావున నీవు ఆయననే కారయ స్ధకునిగా 

చేసుకో.  

10. మర్తయు వారు పలికే మాటలకు 

స్హనం వహంచు మర్తయు మంచిత్నంతో 

వార్త నుండి తొలగిపో.   

11. మర్తయు అస్త్యవాదులైన ఈ 

స్ంపనునలను, న్నకు వద్లిపట్టు . 2 మర్తయు 

వార్తకి కొంత్ వయవధి నివువ.  

12. నిశ్ియంగా, మా వదా్ వార్త కొరకు 

స్ంకళ్ళల  మర్తయు భగభగ మండే నరకాగిన 

ఉన్ననయ్.  

13. మర్తయు గొంతులో ఇరుకు్పోయే 

ఆహారం మర్తయు బాధాకరమైన శిక్ష 

(ఉన్ననయ్).  

14. ఆ రోజు భూమి మర్తయు పరవతాలు 

కంపించి పోతాయ్. మర్తయు పరవతాలు 

పర వహంచే ఇసుక దిబాలుగా మార్తపోతాయ్. 3  

15. మేము ఫిర్'ఔన్ వదా్కు స్ందేశ్హరుణణ  

పంపినట్టల , నిశ్ియంగా, మీ వదా్కు కూడా 

ఒక స్ందేశ్హరుణణ , మీకుస్కిష గా ఉండటానికి 

పంపాము. 

 

2) చూడండి,74:11.  

3) చూడండి,14:48 మర్తయు 20:105 -107.  

ُكره َوا
َم    ذم ه اسم اهَِلمهه َوتَبَتَّلم    َك َرُب
   ىجت ًل تَبمتهيم 

اهَّلَّ   بُّ رَ  اهِٰلَ  ََّل٘  َمغمرهبه 
م َوال هقه  مَمَشم ال

هُ َوكهيمًل  ُهوَ  هذم    فَاَتَّ
 

 ُ ل م لََعٰ َما َيُقوم ٰبه ُجرمُهمم  نَ وم َواصم  َواهم
ًرا ََجهيمًل      َهجم

مُمكَ رم َوذَ  َوال م  اَلَّعممَ ِنه اُوّٰله   َ بهْيم ةه  ُذه
   قَلهيمًل ُههلمُهمم مَ وَ 

يمَنا٘ اَنم اه  يمًما ََكًَّل وَّجَ نَّ دَلَ  يحض حه
 

مًما   ٍة وََّعَذابًا اَِله َطَعاًما َذا ُغصَّ  ىخس وَّ
 

َباُل  ه
َواَّلم َرمُض  اَّلم تَرمُجُف  يَومَم 

ههيمًل نَ َوَك  َباُل َكثهيمًبا مَّ ه
   ته اَّلم

٘ اهنَّ  اَرمَسلمَنا ًَّل ا٘  رَُسوم اهَِلمُكمم   ممق 
اَرمَسلم َعلَيمكُ   اههدً ا شَ  َكَما٘  اهَٰل  مم  َنا٘ 

ًَّل فهرمَعوم   ىجت  َن رَُسوم



م    -73 భాగం: 29 73. సూ. అల్-ము’జజ 1196 29 : ءُ ُجزْ ال ل  ُسوَرةُ الُمزَّ మిిల్ 
 

 

A-29 Para A-T.doc/ن شاهي   26/1/2009/ثانية تلغو _بروفةربيع ة أولىبروف 

16. కాని ఫిర్'ఔన్ ఆ స్ందేశ్హరునికి 

అవిధేయత్ చూపాడు. కావున మేము 

అత్నిని కఠినంగా పట్టు కున్ననము.  

17. ఒకవేళ మీరు స్తాయనిన తిరస్్ర్తసేత , 

బాలురను ముస్లివార్తగా చేసేటట్టవంటి ఆ 

దినప్ప శిక్ష నుండి ఎలా త్పిపంచుకోగలరు? 4  

18. అప్పపడు ఆకాశ్ం బర దా్లైపోతుంది. 

ఆయన యొక్ వాగాానం త్పపక నరవేర్త 

తీరుతుంది.  

19. నిశ్ియంగా, ఇద్రక హతోపదేశ్ం కాబటిు  

కోర్తనవారు త్న పర భువు వైప్పకు తీసుకు 

పోయే మారాానిన అవలంబించవచుి! (5/8)  

20.  * (ఓ ము'హమిద్!) నీవు, వాస్త వానికి 

దాదాప్ప మూడింట రెండువంతుల రాతిి లేక 

స్గం (రాతిి) లేక మూడింట ఒక భాగం 

(నమా'జ్లో) నిలుస్త వనేది నీ పర భువుకు 

బాగా తెలుసు. మర్తయు నీతోపాట్ట ఉనన 

వార్తలో కొంద్రు కూడా! మర్తయు అలాల హ్ 

రేయ్ంబవళల  పర్తమాణాలను నిరణ య్స్త డు. 

మీరు ఖచిిత్ంగా పూరి్త రాతిి పార ర్తు ంచలేరని 

ఆయనకు తెలుసు. కావున ఆయన మీ 

వైప్పనకు (కనికరంతో) మరలాడు. కావున 

 

4) ప్పనరుతాు న దినమున ఆద్మ్ ('అ.స్.)తో ఇలా అనబడుతుంది: ''నీ స్ంతానం నుండి 

నరకం వార్తని ఎనునకో.'' అత్ను పర శినస్త రు: ''ఓ అలాల హ్ (సు.త్.)! ఏ విధంగా?'' అలాల హ్ 

(సు.త్.) అంటాడు: ''పర తి వేయ్మంది నుండి 999 మందిని, అప్పపడు గరభవతులైన స్బత ీల 

పిండాలు పడిపోతాయ్ మర్తయు పిలల లు వృదుధ లైపోతారు.'' ఈవిష్యం విని అనుచరు 

(ర'ది. 'అనాుమ్)లు చాలా చింత్లో పడిపోతారు. అప్పపడు దైవపర వకి ('స్'అ.స్.) అంటారు: 

''యా'జూజ్ మా'జూజ్ ల జ్దతివార్త నుండి 999 ఉంటారు. మర్తయు మీలో నుండి ఒకడు; 

అలాల హ్ (సు.త్.) కరుణపై న్నకు విశ్వవస్ముంది. స్వరావాసులలోనుండి స్గం మంది 

మీరుంటారు.''('స్.బు'ఖారీ).  

نُٰه  فَاََخذم َل  الرَُّسوم ُن  فهرمَعوم َفَعٰٰص 
هيمًل  ب ًذا وَّ      اَخم

َكَفرم  اهنم  َن  َتتَُّقوم يَومًما   مم تُ فََكيمَف 
اَن شه  َ وهدلم

م مَعُل ال   يجحا بَ يم ُّيَّ

َما ءُ  هه    ِۨالسَّ ب ٌرٌۣ  دُ ََكَن  محش  ُمنمَفطه   ه  وَعم
ُعوم      ًَّل َمفم
ٰهذه  كهَرٌة اهنَّ  تَذم ا َفَمنم مجت  ه   َشا َء  ََذ    َتَّ
هه  اهَٰل       خجم َسبهيمًل   َرُب
اَدمّٰن    َربََّك اهنَّ   َتُقومُم  اَنََّك  لَُم  َيعم

م  اِلَّ ثُلََُثه  َوثُلَُثه    له مهنم  َفه   َونهصم
هفَ  ئ
َمعَ ا  نَ ُمه   ةٌ َوَطا  هيمَن    اّلٰلُ وَ محش  َك َّلَّ

ا ُر  مَل ُيَقُده لَّ محش  رَ اَلََّها وَ   ِلَّ اَنم  نم  َعلهَم 
َفَتاَب  ُه  ا   مم َعلَيمكُ   ُُتمُصوم فَاقمَرُءوم

اٰنه  ُقرم
الم مهَن   َ تَيَْسَّ اَنم محش  َما  َعلهَم 

رمٰٰضحمل   مَّ مهنمُكمم  ُن  َسَيُكوم
نَ  ه يَ   َواَٰخُروم نَ ضم َرمضه   فه   بُوم  اَّلم
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ఖుర్ఆన్ను, మీరు సులభంగా పఠించగలిగి 

నంతే పఠించండి. మీలో కొంద్రు వాయధి 

గర సుత లు కావచుి, మర్తకొంద్రు అలాల హ్ 

అనుగర హానిన (ఉపాధిని) అనేవష్సూత  భూమిలో 

పర యాణంలో ఉండవచుి, మర్తకొంద్రు 

అలాల హ్ మారాంలో పోరాడుతూ ఉండవచుి, 

అని ఆయనకు బాగా తెలుసు. కావున మీరు 

దానిలో సులువుగా పఠించ గలిగినంత్ దానినే 

పఠించండి. 5 మర్తయు నమా'జ్ను 

స్ు పించండి, 6 విధిదానం ('జ్కాత్) ఇవవండి. 

మర్తయు అలాల హ్కు మంచి అప్పపను, 

అప్పపగా ఇసూత  ఉండండి. మర్తయు మీరు, మీ 

కొరకు ఏ మంచి కారాయనిన చేసి పంపిన్న 

దానిన అలాల హ్ ద్గార అతుయత్త మ ప్పణయఫలం 

రూపంలో అత్యధికంగా పందుతారు. 

మర్తయు మీరు అలాల హ్ను క్షమాభిక్ష అర్తు సూత  

ఉండండి. నిశ్ియంగా, అలాల హ్ క్షమాశీలుడు, 

అపార కరుణాపర దాత్.  

***** 

 

5) అలాల హ్ (సు.త్.) మిమిలిన కనికర్తంచాడు కావున, త్హజుజ ద్లో మీకు సులభమైనంత్నే 

పఠించండి. రండు రకాతులైన్న స్రే. దైవపర వకి ('స్'అ.స్.) చాలా మట్టు కు ఎనిమిది 

రక'అతులు చేసేవారు. అత్నినే ('స్'అ.స్.) అనుస్ర్తంచిన్న ఎంతోమేలు. మీ త్హజుజ ద్ 

నమా'జ్లో వీలైనంత్ ఖుర్ఆన్ పఠనం చేయండి. నమిదిగా స్పష్ు ంగా పఠించండి.   

6) అంటే ఐదుస్రుల  చేసే ఫ'రాక్ నమా'జ్లు. చాలామంది వాయఖాయత్ల అభిపార యంలో ఈ 

ఆయత్ మదీనహ లో అవత్ర్తంపజేయబడింది.                           *** 

َن اّلٰله له  مهنم فَضم َن  وم غُ بمتَ يَ  حمل َواَٰخُروم
ه  م لُ ُيَقات فه َن  ا   حمساّلٰله َسبهيمله    وم فَاقمَرُءوم

مهنم   َ تَيَْسَّ لٰوَة  حمل  هُ َما  الصَّ َواَقهيمُموا 
رهُضوا  

َواَقم كٰوَة  الزَّ قَرمًضا   اّلٰلَ َواٰتُوا 
َ محش  َسًنا حَ  َّله ُموما  ُتَقُده ُكمم  فُ نم َوَما  سه

ََتهدُ   ٍ َخْيم ُه ُمهنم  عهنم وم   ُهوَ   اّلٰله   دَ  
اَجم  َظَم  اَعم وَّ ًا  وا  َتغمفهرُ اسم وَ محش  ًراَخْيم

يمٌم  اّلٰلَ اهنَّ محش اّلٰلَ  ٌر رَّحه  خجم  َغُفوم
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74. సూరహ్ అల్్-ముదద సిి'ర్ 

అల్-ముదా్సిి'ర్: The Enfolded One, బట్ట  (దుపపటి)లో 

చుట్టట కుననవాడు! దైవపర వకి ము'హమిద్ ('స్'అ.స్.)పై సూరహ్ అల్-ఇఖ్రా' 

(96:1-5) మొద్టి అయ్దు ఆయాతులు అవత్ర్తంచిన త్రువాత్ కొంత్కాలం (6 

నలల నుండి 3 స్ంవత్ిరాల) వరకు ఏ వ'హీ అవత్ ర్తంపజేయబడలేదు. ఈ 

కాలానిన, ఫత్రతల్్ వ'హీ అంటారు. అప్పపడు దైవపర వకి ('స్'అ.స్.) ఎంతో 

కలవరపడాడ రు. అప్పపడు అత్ని ('స్'అ.స్.) భారయ 'ఖదీజ్హ్ (ర.'అనా్న) అత్నికి 

నైతిక పోర తాిహానినచాిరు. ఆ త్రువాత్ ఒక రోజు జిబ్రర ల్ ('అ.స్.) ఆకాశ్వలు 

మర్తయు భూమి మధయ పర త్యక్ష మయాయరు. ఆ త్రువాత్ ఈ సూరహ్ 

అవత్ర్తపంజేయబడింది. ఆ త్రువాత్ వ'హీ త్వరత్వరగా రావడం 

ఆరంభమయ్యంది, ('స్. బు'ఖారీ, ముసిల ం). దీని కొనిన ఆయాతులు త్రువాత్ 

అవత్ర్తంపజేయబడాడ య్. ఈ సూరహ్ మక్కహ లో అవత్ర్తంపజేయబడింది.  

ఈ సూరహ్ ఇస్ల ం విధులను, అలాల హ్ ఏకతావనిన ప్పనరుతాు న్ననిన మర్తయు 

అంతిమ తీరుపను వివర్తసోత ంది. మానవుడు బలహీనుడని, అలాల హ్ (సు.త్.)పై 

అత్డు ఆధారపడి ఉన్ననడని, పర తి మానవుడు త్న కరిలకు తానే బాధుయడని, 

అత్డు వాటి ఫలితానిన అనుభవిస్త డని మర్తయు అత్డి కరిలను బటిు  స్వరా-

నరకాలున్ననయని బోధిసోత ంది. 56 ఆయాతులునన ఈ సూరహ పేరు మొదటి 

ఆయత్ నుండి తీసుకోబడింది.  

అనంత్ క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాపర దాత్ అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. ఓ దుపపటిలో చుట్టట కుననవాడా!  

2. లే! ఇక హెచిర్తంచు!  

3. మర్తయు నీ పర భువు గొపపత్న్ననిన 

(ఘనత్ను) కొనియాడు (చాటి చప్పప)!  

4. మర్తయు నీ వస్త ీలను పర్తశుభర ంగా 

ఉంచుకో!  

5. మర్తయు మాలిన్నయనికి దూరంగా ఉండు! 

6. మర్తయు ఎకు్వ పందాలనే ఆశ్తో 

ఇవవకు (ఉపకారం చేయకు)!  

يممه  اّلٰله  ِمْسِب ٰنه الرَّحه    الرَّْحم
هُر  ثُ مُمدَّ      يحض يٰ٘اَيَُّها ال
رم   يحض ُقمم فَاَنمذه

م  َربََّك وَ     يحض  فََكُٰبه

 يحض  َوثهَيابََك َفَطُههرم 

جُ جم رُّ لاوَ   يحض رم َز فَاهم
 َ ُُنم ت َتكم َوََّل َتمم ُ سم  يحض  ثه
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7. మర్తయు నీ పర భువు కొరకు స్హనం 

వహంచు!  

8. మర్తయు బాకా (న్నఖూర్) ఊద్బడి 

నప్పపడు;  

9. ఆ దినం చాలా కఠినమైన దినమై 

ఉంట్టంది;  

10. స్త్య-తిరస్్రులకు అది సులభమైన 

(దినం) కాదు. 1  

11. వద్లండి! ననూన మర్తయు నేను 

ఒంటర్తగా ప్పటిు ంచిన వానినీ! 2  

12. మర్తయు నేను అత్నికి ప్పష్్లంగా 

స్ంపద్నిచాిను.  

13. మర్తయు అత్నికి తోడుగా ఉండే 

కుమారులను!  

14. మర్తయు అత్ని కొరకు అత్ని జీవన 

సౌకరాయలను స్మకూరాిను.  

15. అయ్న్న నేను అత్నికి ఇంకా ఇవావలని 

అత్డు ఆశిసూత  ఉంటాడు.  

16. అలా కాదు! వాస్త వానికి అత్డు మా 

(అలాల హ్) సూచనల (ఆయాత్ ల) పటల  

విరోధం కలిగివున్ననడు.  

17. నేను త్వరలోనే అత్నిని ఎతైెన 

స్ు న్ననికి (శిక్షకు) నట్టు తాను!  

 

1) అల్్-కాఫిరీన్: అంటే స్త్య-తిరస్్రులు. ఈ పద్ం ఇక్డ ఖుర్ఆన్ అవత్రణాకరమంలో 

మొదటిసారి వచిింది. 57:20లో మాతి్ం ఈ పదానికి భూమిని దునేనవాడు అనే అరు ం 

ఉంది. మిగతా అనిన చోటల లో ఈ పద్ం స్త్య-తిరస్్రులనే అరు ంలోనే వాడబడింది.  

2) చూడండి, 6:94, 19:80, 95. కొంద్రు వాయఖాయత్లు ఈ ఆయత్ వలీద్ బిన్ 

ము'గైెరాను ఉదాేశిసోత ంది అని అభిపార యపడాడ రు. అత్డు స్త్య-తిరస్్రం మర్తయు 

దురహంకారంలో మితిమీర్త పోయాడు. ఈ ఆయత్ ఇట్టవంటి పర తి స్త్యతిరస్్ర్తని 

సూచిసుత ంది.  

هَك وَ  هَرُب م  ل ٰبه  ىجت  فَاصم

هَذا نُقهَر فه اَلَّاقُ  ره فَا   يحض  وم
 ٌ ْيم هَك يَومَمئهٍذ يَّومٌم َعسه  يحض فَٰذل

 ٍ ْيم ُ يَسه كٰفهرهيمَن َغْيم
   لََعَ الم

 
م َوَمنم خَ  ِنه يمًدا قم لَ َذرم  يحض ُت وَحه

ُدوم ًَّل ا مَ َِل  ُت وََّجَعلم  مم  يحض ًدا مَّ

َ ُشُهوم  بَنهْيم    يحضًدا وَّ

َمهَّ  ههيم وَّ تُّ َِل  َتمم  يحض ًدا دم
 

َمُع اَنم اَ   يحض  زهيمدَ ُثمَّ َيطم

ٰيٰتهَنا َعنهيمًدا محش لََكَّ   ىجت اهنَّه  ََكَن َّله
 

ًدا   ىجت  َساُرمههُقه  َصُعوم
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18. వాస్త వానికి అత్డు ఆలోచించాడు 

మర్తయు మనసుిలో పర ణాళిక చేసుకు 

న్ననడు.  

19. వాడు న్నశ్నం గాను! ఎట్టవంటి 

పర తిపాద్న చేశ్వడు వాడు!  

20. అవును వాడు న్నశ్నమైపోను! ఎలాంటి 

(త్ప్పపడు) పర తిపాద్న చేశ్వడు వాడు!  

21. అప్పపడు వాడు ద్ృష్ు ని స్ర్తంచాడు 

(ఆలోచించాడు).   

22. త్రువాత్ అత్డు నుదురు చిటిల ంచు 

కున్ననడు మర్తయు కోపంతో చూశ్వడు 

(ముఖం మాడుి కున్ననడు);  

23. త్రువాత్ అత్డు వనుకకు మరలి 

దురహంకారం చూపాడు. 3  

24. చివర్తకి ఇలా అన్ననడు: "ఇది పూరవం 

నుండి నకలు చేయబడుతూ వసుత నన 

మంతి్జ్దలం మాతి్మే!  

25. "ఇది మానవ వాకు్ త్పప మరేమీ 

కాదు!"  

26. త్వరలోనే నేను అత్నిని నరకాగినకి 

ఆహుతి చేస్త ను.  

27. మర్తయు ఆ నరకాగిన ఎట్టవంటిదో 

నీకేం తెలుసు? 4  

 

3) చూడండి, 96:6-7.  

4) సఖరున్: నరకానికి ఏడు అంత్సుత లు లేక శ్రరణులున్ననయ్. (i) జ్హనునమ్ (నరకం), 

(ii) ల''జ్దజ  (ధవంస్ం చేసే అగిన), (iii) 'హు'త్ి (అణగ / చిత్కగొటేు  శిక్ష), (iv) స్'యీర్ 

(పర జ్వలించే అగిన), (v) స్ఖర్ (నరకాగిన), (vi) జ్'హీమ్ (మండే అగిన), (vii) 

హావియహ్. ఇది అనినటి కంటే కిర ంది అంత్సుత , ఇందులో మున్నఫిఖులు (కపట-

َر َوقَدَّ      يحض رَ اهنَّه  فَكَّ

  يحض َر َفُقتهَل َكيمَف قَدَّ 
 
َر قُتهَل كَ مَّ ثُ    يحض يمَف قَدَّ

   يحضَظَر ُثمَّ نَ 

 يحض بََس َوبََْسَ ُثمَّ عَ 
 

َٰبَ  َتكم بََر َواسم   يحضُثمَّ اَدم

ثَُر  َفَقا  ٌر يُّؤم حم  يحض َل اهنم ٰهَذا٘ اهَّلَّ سه
 

ُل المبَََشه   ىجت اهنم ٰهَذا٘ اهَّلَّ قَوم

لهيمهه َسَقرَ      َساُصم

ٰرىَك َما َسقَ   ىجت ُر َوَما٘ اَدم
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28. అది (ఏ పాపాతుిణీణ ) మిగలిదు 

మర్తయు (దేనినీ కాలికుండా) వద్లి 

పటు దు.5  

29. అది మానవుణణ  (అత్డి చరాినిన) 

ద్హంచి వేసుత ంది.6  

30. దానిపై పందొమిిది (దైవదూత్లు 

నియమించబడి) ఉన్ననరు.  

31. మర్తయు మేము దైవదూత్లను 

మాతి్మే నరకానికి రక్షకులుగా నియమిం 

చాము. మర్తయు మేము వార్త స్ంఖయను 

(పంద్రమిిదిని), స్త్య-తిరస్్రులకు ఒక 

పరీక్షగా, గర ంథ పర జ్లకు నమికం కలగటానికి, 

విశ్వవసుల విశ్వవస్నిన అధికం చేయటానికి 

మర్తయు గర ంథ పర జ్లు మర్తయు విశ్వవసులు 

స్ందేహంలో పడకుండా ఉండటానికి మర్తయు 

త్మ హృద్యాలలో రోగమునన వారు 

మర్తయు స్త్య-తిరస్్రులు: "ఈ 

ఉపమానం ఇవవటంలో అలాల హ్ ఉదాేశ్య 

మేమిటి?" అని పలుకటానికి! ఈ విధంగా 

అలాల హ్ తాను కోర్తన వార్తని మారా 

భర ష్ు త్వంలో వదులుతాడు. మర్తయు తాను 

కోర్తనవార్తకి మారాద్రశకత్వం చేస్త డు. 7  

మర్తయు నీ పర భువు సైన్నయలను ఆయన 

త్పప మరెవవరూ ఎరుగరు. మర్తయు 

ఇద్ంతా (ఈ నరక వృతాత ంత్ం) మానవునికి 

ఒక జ్దఞ పిక (హత్బోధ) మాతి్మే.  

 

విశ్వవసులు) ఉంటారు. ఏడు దావరాలు అంటే ఏడు విధాలైన పాప్పల దారులు. 

చూడండి, 15:44.  

5) అంటే అది నరకవాసులను బర తుకనివవదూ మర్తయు చావనివవదూ, వార్త శ్రీరప్ప పర తి 

భాగానిన కాలుితుంది.  

6) చూడండి, 87:12-13.  

7) చూడండి, 2:26.  

م َوََّل ُتبم  ََّل   ممه  تََذُر ِقه
 

اَحٌة  هلمبَ لَوَّ  ممه   ََشه لُ

َعَة عَ عَ  هسم  ىجت ََشَ لَيمَها ت
 

اَصم  َجَعلمَنا٘  اَلَّ َوَما  اهَّلَّ ٰحَب  اره 
اهَّلَّ ممس  َمل ئهَكةً  َتُهمم  عهدَّ َجَعلمَنا  َما  وَّ

ا  َكَفُروم هيمَن  هَّلَّ لُ قهَن  يم تَ لهيَسم   حملفهتمَنًة 
ا  تُوا  اُوم هيمَن  َداَد يَزم وَ   تَٰب لمكه اَّلَّ

ه  اهيممَ اَّلَّ ٘ا  اَٰمُنوم وَّ يمَن  تَ انًا  يَرم اَب  ََّل 
اُوم  هيمَن  نَ اَّلَّ مهُنوم مُمؤم َوال المكهتَٰب  حمل  تُوا 

 َ َرٌض َوِله مَّ هههمم  ب قُلُوم م  فه هيمَن 
اَّلَّ َل  ُقوم

اََراَد   َماَذا٘  َن  المكٰفهُروم هٰهَذا    اّلٰلُ وَّ ب
لُّ  كَ محش  َمَثًل  يُضه هَك    َمنم   اّلٰلُ ٰذل

 َّ مَ َويَ   ءُ َشا  ي يم  ََّشا ءُ همده ي َوَما محش  نم 
جُ َيعم  َد  نُ لَُم  ه وم َما وَ   محش ُهوَ اهَّلَّ    َك َرُب

هلمبَََشه  ٰري ل َ اهَّلَّ ذهكم  خجم  ِهه
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32. అలా కాదు! చందుర ని స్కిష గా!  

33. గడిచిపోయే రాతిి స్కిష గా!  

34. పర కాశించే, ఉద్యం స్కిష గా!  

35. నిశ్ియంగా, ఇది (ఈ నరకాగిన) ఒక 

పదా్ విష్యం.  

36. మానవునికి ఒక హెచిర్తక;  

37. మీలో ముందుకు రావాలని కోరుకునే 

వానికి లేదా వనుక ఉండిపోయేవానికి;  

38. పర తి మానవుడు తాను చేసిన కరిలకు 

తాకట్టు గా ఉంటాడు.  

39. కుడి పక్షంవారు త్పప!  

40. వారు స్వరావన్నలలో పరస్పరం 

అడుగుతూ ఉంటారు!  

41. అపరాధులను గుర్తంచి (మర్తయు 

వార్తతో అంటారు):  

42. "మిమిలిన ఏ విష్యం నరకంలోకి 

పర వేశింపజేసింది?"  

43. వారు (నరకవాసులు) ఇలా జ్వాబి 

స్త రు: "మేము నమా'జ్ చేసే వారం కాము.  

44. "మర్తయు నిరుపేద్కు ఆహారం పటేు  

వాళుం కాము;  

45. "మర్తయు వృథా కాలకేష పం చేసే 

వార్తతో కలిసి వయరు పర లాపాలు (పర స్ంగాలు) 

చేసూత  ఉండే వాళుం;  

46. "మర్తయు తీరుప దిన్ననిన అబద్ధ మని 

నిరాకర్తసూత  ఉండే వాళుం;  

47. "చివరకు ఆ అనివారయమైన విష్యం 

(మృతుయవు) మాపై వచిి పడింది." 8  

 

8) చూడండి, 15:99.  

َقَمره 
  يحض لََكَّ َوالم

بََر  مله اهذم اَدم
   يحض َواِلَّ

َفَر  بمحه اهَذا٘ اَسم  يحض َوالصُّ
ُكَٰبه ي دَ اهنََّها ََّلهحم 

 يحض الم
ه  يمًرا لُ  يحض   بَََشه لم نَذه

ه  َشا  ل يََّتقَ َمنم  اَنم  مهنمُكمم  َم  َء  وم اَ دَّ
َر َيَتاَ   ىجت  خَّ

هَما َكَسَبتم رَههيمَنٌة  ُكُّ َنفم   يحض ٍسٌۣ ب
 ٘ ه اهَّلَّ َمهْيم

ٰحَب اِلم  يخت  اَصم
َن  م َجٰنٍتمجع يَتََسا َءلُوم  يحض  فه

 َ رهمهْيم ُمجم
م  يحض َعنه ال

 

م  مم َما َسلََككُ      َسَقَر فه

م  نَ ُك مه  نَ قَالُوما لَمم  َ ال هْيم  يحض  ُمَصلُ

عه  م َولَمم نَُك ُنطم َ مه ُم ال كهْيم  يحض سم

َ َوُكنَّا ََنُوم  ْيم هضه ئ
َا   يحض  ُض َمَع اْلم

 
ُب بهَيوممه ادُلهيمنه نَّا نُ َوكُ   يحض َكُذه
 

 ُ َقهْيم  اَتٰىَنا اِلم
٘
 ىجت َحٰٰت
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48. అప్పపడు సిఫారసు చేసేవార్త సిఫారసు, 

వార్తకి ఏ మాతి్ం ఉపయోగపడదు. 9  

49. అయ్తే, వార్తకేమయ్ంది? ఈ 

హతోపదేశ్ం నుండి వారెందుకు ముఖం 

తిిప్పపకుంట్టన్ననరు.  

50. వార్త సిు తి బ్నదిర్తన అడవి గాడిద్ల 

మాదిర్తగా ఉంది;  

51. సింహం నుండి పార్తపోయే (గాడిద్ల 

మాదిర్తగా)! 10  

52. అలా కాదు! వార్తలో పర తిఒక్ వయకిి 

త్నకు విపపబడిన దివయగర ంథాలు 

ఇవవబడాలని కోరుతున్ననడు. 11   

53. కాదు కాదు! అస్లు వారు పరలోక 

జీవిత్ం గుర్తంచి భయపడటంలేదు.  

54. అలాకాదు! నిశ్ియంగా, ఇది (ఈ 

ఖురఆన) ఒక హతోపదేశ్ం.  

55. కావున కోర్తన వాడు దీని నుండి 

హత్బోధ గర హంచవచుి.  

56. కాని అలాల హ్ కోర్తతే త్పప! 12 వీరు దీని 

నుండి హత్బోధ గర హంచలేరు. ఆయనే 

(అలాల హ యే) భయభకిులకు అరాుడు 

మర్తయు ఆయనే క్షమించే అరాత్ గలవాడు. 

(3/4)  

***** 

 
9) ఫారస్ కొరకు చూడండి, 10:3.  

10) దీనిని వాయఖాయత్లు – సింహం, ప్పలి లేక వేటగాడి నుండి – పార్తపోవటం, అని 

అన్ననరు. 

11) విపపబడిన గర ంథాలు అంటే: ము'హమిద్ ('స్'అ.స్.) అలాల హ్ (సు.త్.) యొక్ పర వకి 

అని వార యబడిన గర ంథం పర తి ఒక్ర్తకి ఇవవబడాలని లేక దైవగర ంథం పర తి ఒక్ర్తకి 

ఇవవబడాలని. చూ. 2:118 వారు ఇలా పలకడం వార్త దురహంకారానిన సూచిసుత ంది.  

12) చూ. 81:28-29 మర్తయు 14:4.      *** 

الٰشفه  َشَفاَعُة  َتنمَفُعُهمم  َ عه َفَما   ْيم
 ىجت  

َعنه   لَُهمم  كه اَلَّ َفَما  مُ رَ ذم َ ةه  ْيم  عمرهضه
 يحض 

سم  ََكَنَُّهمم ُْحُرٌ      يحض نمفهَرٌة تَ مُّ
َوَرٍة فَرَّتم مهنم قَ   ىجت سم

ُكُّ  يُرهيمُد  ره   بَلم  اَنم   ٍئامم ُمهنمُهمم 
ةً  َ نََشَّ ِٰت ُصُحًفا مُّ  يحض يُّؤم

َرَة محش لََكَّ  ٰخه َن اَّلم  ىجت بَلم َّلَّ ََيَافُوم
 
 ٘ كهَرٌة لََكَّ  ممه  اهنَّه  تَذم

  ىجتَكَره   َذ ءَ ا  نم شَ مَ فَ 

 ٘ اهَّلَّ َن  ُكُروم يَذم اَ َوَما  ََّشا ءَ   نم   محش  اّلٰلُ   ي
فهرَ اَهم   ُهوَ  مَمغم ال ُل  َواَهم ٰوي  اَلَّقم ةه  ُل 
 خجم 
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 75. సూరహ్ అల్్-ఖియామహ్ 

అల్-ఖియామహ్: The Resurrection, ప్పనరుతాానం. ఇందులో ప్పనరుతాు న 

దినం గుర్తంచి వివరాలున్ననయ్. ఇది మొద్టి మక్కహ కాలప్ప సూరహ్. 40 

ఆయాతులునన ఈ సూరహ పేరు మొదటి ఆయత్ నుండి తీసుకోబడింది.  

అనంత్ క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాపర దాత్ అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. * అలాకాదు! నేను ప్పనరుతాానదినప్ప 

పర మాణం చేసుత న్ననను.  

2. అలాకాదు! నేను త్నను-తాను 

నిందించుకునే అంత్రాత్ి పర మాణం 

చేసుత న్ననను.  

3. ఏమిటి? మేము అత్ని ఎముకలను 

కూరిలేమని మానవుడు భావిసుత న్ననడా?  

4. వాస్త వానికి! మేము అత్ని వేర ళుకొనలను 

కూడా యథాత్థంగా స్వర్తంచగల 

స్మరుు లము (అధికారం గలవారము).  

5. అయ్న్న, మానవుడు ఇక మీద్ కూడా 

దుష్్రాయలు చేయగోరుతున్ననడు.  

6. అత్డు ఇలా అడుగుతున్ననడు: 

"అయ్తే ప్పనరుతాు న (తీరుప) దినం 

ఎప్పపడు రానుననది?"   

7. కళ్ళల  మిరుమిట్టల గొననప్పపడు;  

8. మర్తయు చందుర నికి గర హణం పటిు న 

ప్పపడు;  

9. మర్తయు సూరయ-చందుర లు కలిపివేయ 

బడినప్పపడు;  

10. మానవుడు ఆ రోజు: "నేను ఎక్డికి 

పార్త పోవాలి?" అని అంటాడు.  

11. అదికాదు! (అత్నికి) ఎక్డా శ్రణం 

ఉండదు!  

يممه  اّلٰله ِمْسِب  ٰنه الرَّحه   الرَّْحم
ُم بهَيوممه المقهيَٰمةه      يحض ََّل٘ اُقمسه

ه  ُم ب اَمةه َلَّ ا َوََّل٘ اُقمسه    فمسه اللَّوَّ
 
َسُب يَ اَ  ه ا  حم اَ َّلم مَساُن  مَمَع  ن َّنَّ لَّنم 

 ىجت   عهَظاَمه  
ره َب  ُّ ٰٰل قٰده  اَنم ن

  َسُوهَي َبَنانَه   يمَن لََعٰ٘
 

ه بَلم يُرهيم  ُجَر اََماَمه  ُد اَّلم َفم مَساُن ِله  ممه   ن

ـ َُل اَيَّاَن يَومُم المقهيَٰمةه   ىجت يَسم

َََصُ  هَذا بَرهَق الم    يحض فَا
 يحض  وََخَسَف المَقَمُر 

 يحض  َمُر ُس َوالمقَ مم شَّ لاَع َُجهوَ 
م  هن اَّلم ُل  مَمَفرُّ    ومَمئهذٍ يَ   َسانُ َيُقوم ال اَيمَن 

 ممه 
 ىجت لََكَّ ََّل َوَزَر 
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12. ఆ రోజు నీ పర భువు వదా్నే ఆశ్రయం 

ఉంట్టంది.  

13. ఆ రోజు మానవుడికి, తాను చేసి 

పంపింది మర్తయు వనక వద్లింది అంతా 

తెలుపబడుతుంది. 1  

14. అలా కాదు! మానవుడు త్నకు 

విరుధధ ంగా, తానే స్కిష  అవుతాడు;  

15. మర్తయు అత్డు ఎనిన స్కులు 

చపిపన్న స్రే! 2 

16. నీవు దీనిని (ఈ ఖుర్ఆన్ను కంఠస్ు ం 

చేసుకోవటానికి) నీ న్షలుక్న త్వరత్వరగా 

క్దిలించకు. 3  

17. నిశ్ియంగా, దీనిని సేకర్తంచడం 

మర్తయు దీనిని చదివించడం మా బాధయతే!  

18. కావున మేము దీనిని పఠించినప్పపడు 

నీవు ఆ పారాయణానిన శ్ర ధధ గా అనుస్ర్తంచు.  

19. ఇక దాని భావానిన అరు మయేయలా 

చేయటం మా బాధయతే! 4  

20. అలా కాదు! వాస్త వానికి మీరు 

అనిశిిత్మైన (ఇహలోక జీవిత్ం పటల ) 

వాయమోహం పంచుకుంట్టన్ననరు;  

21. మర్తయు మీరు పరలోక జీవితానిన 

వద్లిపడుతున్ననరు! 5  

 

1) చూడండి, 18:49. 

2) చూడండి, 24:24, 36:25 లేక 41:20-22.  

3) జిబ్రర ల్ ('అ.స్.) ఖుర్ఆన్ అవత్ర్తంపజేసేటప్పపడు, దైవపర వకి ('స్'అ.స్.) ఏ పదానిన 

కూడా మరచిపోరాద్ని త్వరత్వరగా చదివేవారు. అలాల హుత్'ఆలా త్వరత్వరగా 

చదువటం నుండి నివార్తంచాడు. ('స్. బు'ఖారీ) ఇట్టవంటి వాకాయనికై చూడండి, 20:114.  

4) దైవపర వకి ('స్'అ.స్.) ఖుర్ఆన్ను పర జ్లకు అరు మవటానికి వివర్తంచి చపిపంది కూడా 

అలాల హ్ (సు.త్.) త్రఫు నుండి, త్నకు తెలుపబడిందే. ఈ వివరణలే 'హదీసు'లు!  

5) అంటే పరలోక జీవితానిన నమిటం లేదు. మీరు మీ జీవిత్ం కేవలం ఈ ఇహలోక జీవిత్ం 

మాతి్మే అనే భర మలో పడి ఉన్ననరు. మీరు ప్పనరుత్ు ర్తంపబడతారని నమిటం లేదు. 

ه  اهَلٰ  َتَقرُّ يَوم  َك َرُب مُمسم    ىجت َمئهذه ِۨال
َم   قَدَّ هَما  ب يَومَمئهٍذٌۣ  مَساُن  هن

اَّلم يُنَبَُّؤا 
َر    ىجت َواَخَّ
ه  بَله 

ه  اَّلم سه مَساُن لََعٰ َنفم َ بَصه ن  يحض   ٌة ْيم
 

لَوم     ىجت اَلمِٰق َمَعاذهيمَره  وَّ

ه ُُتَ ََّل  َعمجَ ُرهكم ب هَسانََك َله هه   ه  ل   ىجت َل ب
اٰنَه  ه  َوقُ اهنَّ َعلَيمَنا ََجمعَ   مجن  رم

 
اٰنَه   هَذا قََرامنُٰه فَاتَّبهعم قُرم  ممه  فَا

 ىجت ُثمَّ اهنَّ َعلَيمَنا َبَيانَه  
 
َن المَعا لََكَّ  لَ  بَلم ُُتهبُّوم    يحضَة جه
 
نَ َوتَ  َرَة  َذُروم ٰخه  ىجت اَّلم
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22. ఆ రోజున కొనిన ముఖాలు కళకళ 

లాడుతూ ఉంటాయ్;  

23. త్మ పర భువు (అలాల హ్) వైప్పనకు 

చూసూత  ఉంటాయ్; 6  

24. మర్తకొనిన ముఖాలు ఆ రోజు, కాంతి 

హీనమై ఉంటాయ్; 7  

25. నడుమును విర్తచే బాధ వార్తకి కలుగు 

తుంద్ని భావించి. 8  

26. అలా కాదు! పార ణం గొంతులోకి వచిి 

నప్పడు; 9  

27. మర్తయు: "మంతిించువాడు ఎవడైన్న 

ఉన్ననడా?" అని అనబడుతుంది.10  

28. మర్తయు అప్పపడత్డు వాస్త వానికి త్న 

ఎడబాట్ట కాలం వచిింద్ని గర హస్త డు;  

29. మర్తయు ఒక పిక్ మరొక పిక్తో 

కలిసి పోతుంది.11  

30. ఆ రోజు నీ పర భువు వైప్పనకు 

స్గిపోవలసి ఉంట్టంది!  

31. కాని అత్డు స్తాయనిన నమిలేదు 

మర్తయు నమా'జ్  చేయనూ లేదు! 12  

32. మర్తయు అత్డు (ఈ స్ందేశ్వనిన) 

అస్త్యమన్ననడు మర్తయు దాని నుండి 

వనుదిర్తగాడు!  

 

6) ఇవి విశ్వవసుల ముఖాలు. 

7) ఇవి స్త్య-తిరస్్రుల ముఖాలు.  

8) అంటే వారు నరకంలో వేయబడతారని తెలుసుకొని.  

9) మరణం ఆస్ననమైనప్పపడు.  

10) ఇట్టవంటి ఆయత్ కోస్ం చూడండి, 28:71-72. 

11) అంటే అత్డు, తాను కష్ు ల పాలవుతున్నననని తెలుసుకుంటాడు. 

12) చూడండి, 4:17-18. 

ٌه  ةٌ ئهٍذ نَّا مَ يَّوم  وُُجوم َ   يحض َضه

ه اهَٰل  َرٌة  َها َرُب  ممه نَاظه

ٌه يَّوم  ٌة َمئهٍذٌۣ َووُُجوم َ  يحض  بَاِسه

هَها فَاقهَرٌة  َعَل ب  ىجت َتُظنُّ اَنم يُّفم

 َ َاِقه ٘ اهَذا بَلََغته التَّ   يحضلََكَّ

 يحض َراٍق حجم قهيمَل َمنم وَ 
 

 يحض  المفهَراُق ُه نَّ نَّ اَ ظَ وَّ 

ا  ته السَّ َفَّ ها َواَلم  يحض اقه سَّ لُق ب

هَك اهَٰل  مَمَساُق يَوممَ  َرُب  ىخت  ئهذه ِۨال

َق   يحض ٰٰل َوََّل َص فََل َصدَّ

َب َوتََوّٰٰل  نم َكذَّ  يحض َولٰكه
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33. ఆ త్రువాత్ నికు్తూ నీలాుతూ త్న 

ఇంటి వార్త వదా్కు పోయాడు!  

34. (ఓ స్త్య-తిరస్్రుడా!) శోచనీయం 

నీ వైఖర్త కడు శోచనీయం!  

35. అవును, శోచనీయం (విచారకరం) నీ 

వైఖర్త కడు శోచనీయం (విచారకరం)!  

36. ఏమిటి? మానవుడు త్నను విచిల 

విడిగా వద్లిపటు డం జ్రుగుతుంద్ని 

భావిసుత న్ననడా?  

37. ఏమీ? అత్డు స్ఖ లించబడిన ఒక వీరయ 

బిందువు కాడా?  

38. త్రువాత్ ఒక రకికండగా (జ్లగగా) 

ఉండే వాడు కాదా? త్రువాత్ ఆయనే 

(అలాల హ్యే) అత్నిని స్ృష్ు ంచి అత్ని 

రూపానిన తీర్తిదిదాాడు.13  

39. ఆ త్రువాత్ అత్ని నుండి స్బత ీ 

ప్పరుష్ఠల రెండు రకాలను (జ్దతులను) 

ఏరపరచాడు.  

40. అలాంటప్పపడు ఆయనకు మరణంచిన 

వార్తని మళ్లు బర తికించే స్మరు యం లేదా?  

***** 

 

13) చూడండి, 87:2 మర్తయు 91:7.      *** 

لهه  َيَتَمٰطي   اَهم
٘
   ىجت ُثمَّ َذَهَب اهَٰل

ّٰٰل  َ اَوم ّٰٰل  َك ل  يحض فَاَوم

ّٰلٰ  ّٰلٰ اَ فَ لََك  ُثمَّ اَوم  ىجت  وم

اَنم اَ  مَساُن  هن اَّلم َسُب  َ يَحم يُّتم َك  
   ىجت  ُسًدي 

ِٰن اَلَمم يَُك ُنطم  ٍُ يُّمم ِنه   يحض َفًة ُمهنم مَّ
 يحض  َعلََقًة فََخلََق فََسٰوي   ََكنَ ُثمَّ 
 

َكَر  اَّلَّ ه  ومَجْيم الزَّ مهنمُه  فََجَعَل 
ُنمَٰث   ىجت  َواَّلم

اَ َس يم اَلَ   
لََعٰ٘ ٍر  هٰقده ب هَك  ذٰل ه   نم     ۦَ يُّحم

ِٰت ا مَموم  خجم  ل
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 76. సూరహ్ అల్్-ఇన్షిన్ 

అల్-ఇన్నిను: The Man, మ్రనవుడు. దీనికి సూరహ్ అద్-దహా్్, The 

Time, కాలము, స్మయం అనే పేరు కూడా ఉంది. దైవపర వకి ('స్'అ.స్.) 

జుమ'అహ్ రోజు, ఫజర ్్ నమాజులలో సూరహ్ అస్-స్జా్ద (32) మర్తయు ఈ 

సూరహ్ (76) చదివే వారు ('స్'హీ'హ్ ముసిల ం). చాలా మంది వాయఖాయత్ల 

అభిపార యంలో ఈ సూరహ్ మదీనహ లో అవత్ర్తంపజేయబడింది, (ఫ'తా్క అల్-

ఖదీర్). 31 ఆయాతులునన ఈ సూరహ పేరు మొదటి ఆయత్ నుండి 

తీసుకోబడింది.  

అనంత్ క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాపర దాత్ అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. అనంత్మైన కాలంలో, మ్రనవుడు 

తాను చప్పపకోద్గిన వసుత వు కాకుండా ఉనన 

స్మయం గడవలేదా?  

2. నిశ్ియంగా, మేము, మానవుణణ  ఒక 

మిశ్రమ వీరయబిందువుతో స్ృష్ు ంచాము. 1 – 

అత్నిని పరీకిష ంచటానికి – మేము అత్నిని 

వినేవాడిగా, చూసేవాడిగా చేశ్వము. 2   

3. నిశ్ియంగా, మేము అత్నికి మారాం 

చూపాము. ఇక అత్డు కృత్జుఞ డు కావచుి, 

లేదా కృత్ఘ్ననడూ కావచుి! 3  

4. నిశ్ియంగా, మేము స్త్య-తిరస్్రుల 

కొరకు స్ంకళల ను, మడలో పటాు లను మర్తయు 

భగభగ మండే నరకాగినని (స్'ఈరాను) 

సిధాపరచి ఉంచాము.4   

 

1) అంటే స్బత ీ-ప్పరుష్ఠల వీరయబిందువుల మిశ్రమంతో! అంటే ప్పరుష్ఠని రేత్సుి, లేక వీరయ 

బిందువు, లేక శుకల  (Sperm) మర్తయు స్బత ీ బ్రజ్కణం (Ovum) చూడండి, 86:6-7.  

2) పరీకిష ంచటం కోస్ం, చూడండి, 67:2.  

3) పర తి మానవుడు త్న ఆత్ిను వాయపారంలో పడాత డు. దానిని నష్ు ంలో పడవేస్త డు లేక 

లాభంలో ('స్. ముసిల ం). నష్ు ం అంటే నరకం, లాభం అంటే స్వరాం. ఇంకా చూడండి, 90:10. 

4) ఇది అలాల హ్ (సు.త్.) పర స్దించిన సేవచఛను చడు మారాంలో వినియోగించటం వలల  

లభించే పర తిఫలం. ఇంకా చూడండి, 73:12-13.  

ٰنه الرَّ  اّلٰله ِمْسِب  يممه ا ْحم   لرَّحه
ا لََعَ  اَٰٰت  ُمهَن  َهلم   ٌ حهْيم مَسانه  هن
َّلم

 َ ره ل هم ًرا  مم يَكُ ادلَّ ُكوم ذم   نم َشيمـ ًا مَّ
َفٍة   نُّطم مهنم  مَساَن  هن اَّلم َنا  َخلَقم اهنَّا 

نَّبمَتلهيم  َشاٍجحمط  َسمهيمًعاٌۣ   هه اَمم فََجَعلمنُٰه 
ً بَ  ْيم      ممها صه
َهدَ اه  اهمَّ نَّا  بهيمَل  السَّ َشاكه يمنُٰه  ا رً ا 

اهمَّ  ًرا وَّ    ا َكُفوم
 ٘ َلا اهنَّا َسلٰسه كٰفهرهيمَن 

هلم ل نَا  َتدم اَعم   
ًا َواَغم    لًٰل وََّسعهْيم
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5. నిశ్ియంగా, ప్పణాయతుిలు కాఫూర్ 
కలుపబడిన మధు పాతి్లను సేవిస్త రు. 5  

6. ధారాళంగా పంగి పర వహంపజేయబడే 

ఊటల నుండి, అలాల హ్ దాసులు 

(త్నివితీరా) తిాగుతారు. వారు దానిని 

(తాము కోర్తన చోట్టనకు) పర వహంపజేస్త రు. 6  

7. వారు త్మ మొకు్బడులను పూరి్తచేసు 

కుననవారైె ఉంటారు. 7 మర్తయు దాని హాని 

అనిన వైప్పలా కరముికొనే, ఆ దినమును 

గుర్తంచి భయపడుతూ ఉంటారు.  

8. మర్తయు అది త్మకు ప్రర తికర 

మైనపపటికీ, వారు నిరుపేద్లకు మర్తయు 

అన్నధులకు మర్తయు ఖైదీలకు, ఆహారంపటేు  

వారైె ఉంటారు.8  

9. (వారు ఇలా అంటారు): "వాస్త వానికి 
మేము అలాల హ్ పర స్ననత్ కొరకే మీకు 

ఆహారం పడుతున్ననము. మేము మీ నుండి 

ఎలాంటి పర తిఫలం గానీ, లేదా కృత్జ్ఞ త్లు 

గానీ ఆశించటం లేదు.  

10. "నిశ్ియంగా, మేము మా పర భువు 

నుండి వచేి ఉగర మైన, దురభరమైన, ఆ 

దిన్ననికి భయపడుతున్ననము!"  

 

5) చూడండి, 83:25-28.  

 6) అంటే అది ఎననటికీ త్ర్తగిపోదు.  

7) మొకు్బడులు కేవలం అలాల హ్ (సు.త్.)కే చేస్త రు. మర్తయు వాటిని పూరి్తచేస్త రు. 

'అలాల హ్ (సు.త్.) పేరుతో మొకు్బడి చేసుకుంటే దానిని పూరి్తచేసుకోవాలి.' ('స్. 

బు'ఖారీ). 

8) పైది న్నబుల ఖురఆన తాత్పరయము. జూన్నగఢీ గారు: ‘ఆయన (అలాల హ) ప్రర తి కొరకు 

వారు....’ అని తాత్పరయమిచాిరు. దైవపర వకి ('స్'అ.స్.) ఆదేశ్వనుస్రం 'స్'హాబ్రలు 

(ర'ది.'అనాుమ్) బద్ర క్ యుద్ధ  ఖైదీలకు మొద్ట అననం పటిు , త్రువాత్ తాము తినేవారు, 

(ఇబ్నన-కస్బ'ర్). మన అధీనంలో ఉనన సేవకులతో కూడా మంచిగా వయవహర్తంచాలి. 

దైవపర వకి ('స్'అ.స్.) చివర్త ఉపదేశ్ం: ''నమా'జ్ను మర్తయు మీ సేవకులను 

ఆద్ర్తంచండి.'' (ఇబ్నన-మాజ్ద). ఇంకా చూడండి, 2:177 మర్తయు 90:14-16.  

ََكمٍس  مهنم  َن  بُوم َ يََشم َبمَراَر  اَّلم اهنَّ 
رً     ممه  ا ََكَن مهَزاُجَها ََكفُوم
ههَ  ب َُب  ََّشم ي   اّلٰله   دُ عهَبا ا  َعيمًنا 

ًا ُيَفُجه  ْيم جه َنَها َتفم    ُروم
هاَلَّ ُف يُوم  ب َن  يَ وم َن  َويََخافُوم ره 

ومًما ذم
ًا  َتطهْيم ه  ُمسم      ََكَن َشُّ

 
عه  ُحُبهه  َويُطم لََعٰ  َعاَم  الطَّ َن  ُموم

ًا  ْيم اَسه هيمًما وَّ يَت كهيمًنا وَّ    مهسم
 

عه  هه  كُ مُ اهنََّما ُنطم هوَجم ُد  رهيم نُ ََّل    اّلٰله مم ل
ًرا  َجَزا ءً  ُكمم نم مه  ََّل ُشُكوم    وَّ
 
 
ََنَ اه  مهنم نَّا  هَنا   اُف  ُب َعُبوم   رَّ ًسا يَومًما 

َطرهيمًرا     َقمم
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11. కావున అలాల హ్ వార్తని ఆ దినప్ప కీడు 

నుండి కాపాడాడు. మర్తయు వార్తకి ఉలాల స్నిన 

మర్తయు ఆనందానిన పర స్దించాడు.  

12. మర్తయు వార్త స్హన్ననికి 9 

పర తిఫలంగా వార్తకి స్వరాానిన మర్తయు పట్టు  

వస్త ీలను ఇచాిడు. 10   

13. అందులోవారు ఎతైెన ప్రఠాల మీద్ 

దిండల కు ఆనుకొని కూరొిని ఉంటారు. 

అందులో వారు ఎండ (బాధ) గానీ, చలి 

తీవర త్ను గానీ చూడరు!  

14. మర్తయు అందులో వార్తపై నీడలు 

పడుతుంటాయ్. 11 దాని ఫలాల గుతుత లు 

వార్తకి అందుబాట్టలో ఉంటాయ్.  

15. మర్తయు వార్త మధయ వండి పాతి్లు 

మర్తయు గాజు  గాల సులు తిిపపబడుతూ 

ఉంటాయ్.  

16. ఆ గాజు గాల సులు స్ఫటికంవలే తెలల నైన 

వండితో చేయబడి ఉంటాయ్. అవి 

నియమబద్ధ ంగా నింపబడి ఉంటాయ్.  

17. మర్తయు వార్తకి సొంటి కలిపిన 

మధుపాతి్లు తిాగటానికి ఇవవబడతాయ్.12  

18. అది (స్వరాంలోని)  స్ల్స్బ్రల్ అనే 

పేరుగల ఒక ఊట! (7/8)  

19. * మర్తయు వార్త మధయ శ్వశ్వత్ంగా, 

యవవనులుగా ఉండే బాలురు తిరుగుతూ 

ఉంటారు. మర్తయు నీవు వార్తని చూసేత , 

 

9) 'స్బరున్: స్హనం, అంటే ధరి మారాంలో వచేి కష్ు లను భర్తంచటం. అలాల హ్ (సు.త్.) 

ఆజ్దఞ పాలన కొరకు త్మ సుఖస్ంతోష్లను మర్తయు అపేక్షలను తాయగం చేయటం. 

అలాల హ్ (సు.త్.) అవిధేయత్ నుండి దూరంగా ఉండటం.  

10) చూడండి, 18:31. 

11) చూడండి, 4:57. 

12) చూడండి, 43:71. 

َوممه    َشَّ   اّلٰلُ فََوقٰىُهُم   اِلم هَك  ذٰل
ًرا  وم ُِسُ ًة وَّ َ    ممه َولَٰقىُهمم نَضم
وما جَ  هَما َصَٰبُ  وََّحرهيمًرا  ةً نَّ وََجٰزىُهمم ب

 يحض 
تَّكه  َ ـ  مُّ ايمهَ فه   ْيم لََعَ  هكه ا  ئ

ََرا  ََّل مجت  َّلم
نَ  فهيم يََروم ًسا هَ   َشمم َهرهيمًرا    ا  َزمم ََّل  وَّ
ممه   

ه  َوُذلُ لٰلَُها  ظه َعلَيمههمم  لَتم َوَدانهَيًة 
مًل قُ  ِله    ُطومُفَها تَذم

ٍة   فهضَّ ُمهنم  هَيٍة  هاٰن ب َعلَيمههمم  َويَُطاُف 
َواٍب ََك  اَكم  يحض  قََوارهيم۠اَر تم نَ وَّ

ٍة قَدَّ  فه نم مه ۠اَر  يم قََواره  يمًرا  ضَّ ده ُرومَها َتقم
  
فهيم قَ َويُسم  َن  مهَزاجُ وم ََكَن  ََكمًسا  َها َها 

َبهيمًل 
 ممه َزَّنم

 ُ    لمَسبهيمًل َسّٰم سَ َعيمًنا فهيمَها ت
نَ  وم ُ َِلَّ ُّمُّ اٌن  َ وهدلم َعلَيمههمم  مجت  َويَُطومُف 

رً تَ بم اهَذا َراَيمَتُهمم َحسه  نمُثوم لًُؤا مَّ ا  ُهمم لُؤم
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వార్తని వద్జ్లిల న ముతాయలుగా భావిస్త వు. 13  

20. మర్తయు నీవు అక్డ (స్వరాంలో) 

చూసేత , ఎక్డచూసిన్న ఆనంద్మే 

పందుతావు. మర్తయు ఒక మహత్త ర 

స్మాాజ్య వైభవం కనిపిసుత ంది.  

21. వార్త ఒంటి మీద్ స్ననని ఆకు పచిని 

శ్రర ష్ు మైన పట్టు  వస్త ీలు మర్తయు బంగారు 

జ్లతారు అలిల న దుసుత లుంటాయ్. మర్తయు 

వార్తకి వండి కంకణాలు తొడిగించబడతాయ్ 

మర్తయు వార్త పర భువు వార్తకి నిరిలమైన 

పానీయానిన తిాగటానికి పర స్దిస్త డు.  

22. (వార్తతో ఇలా అనబడుతుంది): 

"నిశ్ియంగా, ఇది మీకు ఇవవబడే పర తిఫలం. 

ఎందుకంటే, మీ శ్రమ అంగీకర్తంచబడింది."  

23. నిశ్ియంగా మేమే, ఈ ఖుర్ఆన్ను 

నీపై (ఓ ము'హమిద్!) కర మకర మంగా 

అవత్ర్తంపజేశ్వము.  

24. కావున నీవు నీ పర భువు యొక్ ఆజ్ఞ పై 

సిు రంగా ఉండు మర్తయు వీర్తలోని ఏ పాపి 

యొక్ లేదా స్త్య-తిరస్్రుని యొక్ 

మాటగాని వినకు.14  

25. మర్తయు నీ పర భువు న్నమానిన 

ఉద్యం మర్తయు స్యంతి్ం  స్ిర్తసూత  

ఉండు. 15  

 

13) వారు ఎలల ప్పపడూ బాలురుగానే ఉంటారు. వారు వృదుధ లు కారు. వార్తకి మరణంరాదు. 

ఇంకా చూడండి, 56:17-18 మర్తయు 52:24.  

14) మక్హ స్త్యతిరస్్రులు దైవపర వకి ('స్'అ.స్.)ను: అత్ని ధరిపర చారానిన ఆపమనే 

వారు. మర్తయు త్మ దేవత్లను ఆరాధించమనే వారు. దానికి బదులుగా వారు అత్నికి 

కోర్తనంత్ ధనం, అధికారం, ఇస్త మనే వారు. మర్తయు అత్నికి ఇష్ు మైన స్బత ీతో వివాహం 

చేయ్స్త ం అనేవారు. (ఫ'తా్క అల్-ఖదీర్ /షౌకాని).  

15) అంటే అనిన వేళలో, అంటే సూరోయద్యానికి ముందు ఫజర ్్, మధాాయననం దాటాక 

''జుహా్్ మర్తయు స్యంతి్ం 'అసర ్్ నమా'జ్లు. 

رَ ذَ َواه  ثَ ا  نَعهيمًما اَيمَت  َراَيمَت  مَّ 
ً  ُملمًَك وَّ     ا َكبهْيم
 
ثهَياُب عٰ  ٌ لهَيُهمم  ُخضم ُسنمُدٍس   

ٌق  َ َتٰبم اهسم اَسَ وَُّحلُّ حمس  وَّ ٘ا  مهنم  وم اوهَر 
ةٍ  ابًا   َربُُّهمم وََسٰقىُهمم  مجت  فهضَّ َشَ

ًرا      َطُهوم
لَ  ََكَن  ٰهَذا  ََكَن مم كُ اهنَّ  وَّ َجَزا ًء   

يُ  رً كُ شم  مَّ ُكمم َسعم  خجم ا وم
عَ اه  َا  َلم نَزَّ َنمُن  اٰنَ ا  لَيمَك نَّا   لمُقرم

هيمًل   ممه تَنم
م  ٰبه مه  فَاصم ُكم ْله هَك   عم    َرُب تُطه َوََّل 
هًما مهنمُهمم  ًرا  اٰث  ممه اَوم َكُفوم
 

َم   ُكره اسم
هَك َواذم يمًل   َرُب اَصه َرًة وَّ بُكم
 مجل 
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26. మర్తయు రాతిివేళ ఆయన స్నినధిలో 

స్ష్ు ంగం (స్జా్ద) చేసూత  ఉండు 16 మర్తయు 

రాతిి వేళ సుదీరఘ  కాలం, ఆయన పవితి్త్ను 

కొనియాడుతూ ఉండు.  

27. నిశ్ియంగా, వీరు తాతా్లికమైన ఈ 

పార పంచిక జీవిత్ం పటల  మోహతులై ఉన్ననరు. 

మర్తయు మునుిందు రానునన భారమైన 

దిన్ననిన విస్ిర్తసుత న్ననరు. 17  

28. మేమే వీర్తని స్ృష్ు ంచాము. మర్తయు 

వీర్త శ్రీరానిన ద్ృఢపర్తచాము. మర్తయు 

మేము త్లచుకుననప్పపడు వీర్తకి బదులుగా 

వీర్త వంటి వేరే వార్తని తేగలము.  

29. నిశ్ియంగా, ఇద్రక హతోపదోశ్ం. 

కాబటిు , ఎవడైతే త్న పర భువు వైప్పనకు 

తీసుకుపోయే మారాానిన  అవలంబించ 

ద్లచిన్నడో, వాడు దీనిని అనుస్ర్తంచవచుి!  

30. మర్తయు, అలాల హ్ కోరనిదే, మీరు 

కోరలేరు! నిశ్ియంగా, అలాల హ్ స్రవజుఞ డు, 

మహా వివేకవంతుడు.  

31. తాను కోర్తన వార్తని ఆయన, త్న 

కారుణయంలోకి తీసుకుంటాడు. మర్తయు 

దురాిరాుల కొరకు, ఆయన ఎంతో 

బాధాకరమైన శిక్షను సిధధ పరచి ఉంచాడు.  

*****

 

16) సూరాయస్త మయం త్రువాత్ మ'గ్రిబ్ మర్తయు రాతిి వేళలో 'ఇషా నమా'జ్లు 

మర్తయు అరధ  రాతిి త్రువాత్ త్హజుజ ద్ నమా'జ్లు. 

17) భారమైన దినం అంటే ప్పనరుతాు న దినం.                            *** 

مله 
اِلَّ ُه  ا فَ   َومهَن  وََسُبهحم َِل   ُجدم  سم

      ًل يم وه  َط ًل َِلم 
  
َُيهبُّوم اه  ٰهُ٘ؤََّل ءه  الم نَّ  لََة عَ َن  اجه
َن َوَرا َءُهمم وَ    يَومًما ثَقهيمًل   يََذُروم
 

نُٰهمم  َخلَقم نَ   َنمُن  َُهمم وََشَددم اَِسم مجت  ا٘ 
يمًل  َتبمده َثالَُهمم  اَمم َا٘  َلم بَدَّ ئمَنا  شه َواهَذا 

  
ه   ٰهذه كهَرٌة تَ   اهنَّ  َ مجت  ذم اَتَّ َشا َء  َذ  َفَمنم 

هه  رَ  َلٰ اه     يمًل َسبه   ُب
 

تََشا ءُ  اه َوَما  َن  ٘ وم اَنم َّلَّ ََّشا َء      محش  اّلٰلُ ي
   يحجََكَن َعلهيمًما َحكهيمًما  اّلٰلَ  اهنَّ 
َمنم يُّ  ُل  خه َتهه  دم رَْحم م  فه ََّشا ُء  ي محش  

مًما  اَِله َعَذابًا  لَُهمم  اََعدَّ   َ َوالٰظلهمهْيم
 خجم 
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77. సూరహ్ అల్్-మురిల్లత్్ 

అల్-మురిలాతు: Those sent forth, పంపబడ్డ వి. ఇది ఆరంభ మక్కహ 

కాలప్ప సూరాహ్లలో ఒకటి. ఈ సూరహ్ స్త్య-తిరస్్రులను రాబోయే జీవిత్ప్ప 

శిక్ష గుర్తంచి హెచిర్తసుత ంది. 'అబాులాల హ్ ఇబ్నన-మస్'ఊద్ (ర'ది.'అ.) కథనం: 

''మేము మున్షలోని ఒక గుహలో ఉండగా ఈ సూరహ్ అవత్ర్తంపజేయబడింది. 

దైవపర వకి ('స్'అ.స్.) దీనిని చదువు తుండగా అకస్ితుత గా ఒక పాము వచిింది. 

దైవపర వకి ('స్'అ.స్.) దానిని చంపమన్ననరు. కాని అది త్వరగా వళిుపోయ్ంది. 

అప్పపడు అత్ను ('స్'అ.స్.) అన్ననరు: 'నీవు దాని హాని నుండి మర్తయు అది నీ 

హాని నుండి త్పిపంచుకున్ననరు.' '' ('స్'హీ'హ్ బు'ఖారీ మర్తయు 'స్. ముసిల ం) 
దైవపర వకి  ('స్'అ.స్.) కొనినస్రుల  మ'గ్ర్తబ్ నమా'జ్లో ఈ సూరహ్ చదివేవారు 

('స్'హీ'హ్ బు'ఖారీ). 50 ఆయాతులునన ఈ సూరహ పేరు మొదటి ఆయత్ 
నుండి తీసుకోబడింది.  

అనంత్ క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాపర దాత్ అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. వరుస్గా ఒకదాని త్రావత్ ఒకటి, 

పంపబడే వాటి (గాలుల) స్కిష గా! 1  

2. మర్తయు తీవర మైన వేగంతో వీచే వాటి 

(పనుగాలుల) స్కిష గా! 2  

3. మర్తయు మేఘాలను దూర-దూరంగా 

వాయపింపజేసే వాటి (పనుగాలుల) స్కిష గా! 3  

4. మర్తయు మంచి చడులను (స్తాయ 

స్తాయలను) విశ్ద్పరచే వాటి స్కిష గా! 4  

 

1) లేక దైవదూత్ల, లేక స్ందేశ్హరుల స్కిష గా అని కొంద్రు వాయఖాయత్ల అభిపార యం. 

'ఉర్ఫన్-అంటే దివయజ్దఞ నం (వ'హీ) లేక ష్రీయత్ ఆజ్ఞ లని కొంద్రు వాయఖాయత్ల 

అభిపార యం. 

2) లేక దైవదూత్ల స్కిష గా! ఎవరైెతే తీవర ంగా వీచే గాలులతో స్హా పంపబడతారో! 

3) లేక దైవదూత్ల స్కిష గా! ఇబ్నన-కస్బ'ర్, 'త్బరీ మర్తయు ఇత్ర చాలా మంది 

వాయఖాయత్లు కూడా (రహి.) ఈ మూడు ఆయతులలో గాలుల పర స్త వన ఉంద్నే 

అభిపార యపడాడ రు. 

4) న్నబుల ఖురఆనులో “…విశ్ద్పరచే దాని (ఖురఆన ఆయాతుల) స్కిష గా!” అని 

ఉంది. చూ. 2:53 మర్తయు 8: 29.  

ٰنه ال اّلٰله  ِمْسِب يممه رَّ الرَّْحم   حه
ٰ َوا مُمرمَسل ًفا ل  يحض  ته ُعرم

فٰ   يحض  ًفا صم ته عَ فَالمٰعصه

ا وَّ  ً ٰته نََشم    يحضالنَٰشه

ٰفرهقٰته فَرمقًا 
 يحض فَالم
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5. స్ందేశ్వలను పర వకిల వదా్కు తెచేి 

(దైవదూత్) స్కిష గా! 5  

6. స్కులు లేకుండా చేయటానికి లేక 

హెచిర్తంచటానికి! 6   

7. నిశ్ియంగా, మీకు చేయబడడ  వాగాానం 

వచిి తీరుతుంది.  

8. నక్షతిాలు కాంతిహీనమై పోయ్నప్పపడు!  

9. మర్తయు ఆకాశ్ం చీలిపోయ్నప్పపడు!  

10. మర్తయు పరవతాలు పడిగా మార్త, 

చలాల చదురుగా చేయబడినప్పపడు!  

11. మర్తయు పర వకిలు త్మ నిరీణ త్ 

స్మయంలో స్మావేశ్పరచబడినప్పపడు! 7  

12. ఏ దిన్ననికి గాను, (ఇవనీన) వాయ్దా 

వేయబడాడ య్?  

13. తీరుప దినం కోస్ం! 8  

14. మర్తయు ఆ తీరుప దినం అంటే 

ఏమిటో నీకలా అరు ం కాగలదు?  

15. ఆ రోజు అస్త్యవాదులకు  విన్నశ్ం 

ఉంది!  

16. ఏమీ? మేము పూరీవకులను న్నశ్నం 

చేయలేదా?  

 

5) లేక అలాల హ్ (సు.త్.) యొక్ వహీని పర జ్లకు అంద్జేసే పర వకి ('అ.స్.)ల స్కిష గా! 

ఇమామ్ షౌకాని అభిపార యంలో, మురిలాత్, 'ఆసిఫాత్ మర్తయు న్నష్రాత్ – గాలులను 

బోధిసుత న్ననయ్ మర్తయు ఫార్తఖాత్, ముల్ఖియాత్ – దైవదూత్ ('అ.స్.) లను. ఈ 

వాయఖాయనంతో కూడా చాలా మంది వాయఖాయత్లు ఏకీభవిసుత న్ననరు.  

6) దీని మరొక తాత్పరయం: ''(మానవులకు) తెలియజేసే ఉదాేశ్ంతో గానీ, లేక హెచిర్తక 

చేయటానికి గాని.''  

7) చూడండి, 4:41-42, 5:109, 7:6 లేక 39:69.  

8) యౌమల్ ఫ'స్ల క్: ప్పనరుతాు న దినం. ఖుర్ఆన్ అవత్రణాకర మంలో ఇక్డ మొద్టి స్ర్త 

పేరొ్నబడింది. ఇంకా చూడండి, 37:21, 44:40, 78:17 మర్తయు 77:38.  

مُملمقهيٰته  ًرا فَال       يحض  ذهكم

ًرا  ًرا اَوم نُذم    يحض ُعذم
 

َن لََواقهٌع   ىجت اهنََّما تُومَعُدوم
هَذا اَلُّ     يحض ومُم ُطمهَستم جُ فَا
مَ ال َواهَذا   يحضرهَجتم  فُ ءُ ا  سَّ

فَ  َباُل نُسه ه
  يحضتم َواهَذا اَّلم
 ىجت لرُُّسُل اُُقهَتتم َواهَذا ا

 َ لَتم َّله ٍم اُُجه  ىجت  ُيه يَوم

له  َفصم
َوممه الم  ممه   ِله
له َوَما٘ اَ  َفصم

ٰرىَك َما يَومُم الم  ىجت دم

 َ بهْيم هلمُمَكُذه
    َويمٌل يَّومَمئهٍذ لُ

َ اَ  َ ل لهْيم َوَّ     ىجت مم ُنهملهكه اَّلم
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17. మర్తయు మేము వార్త త్రావత్, 

వనుకటి త్రాల వార్తని తీసుకుని వచాిము.  

18. మేము అపరాధులతో ఇదే విధంగా  

వయవహర్తస్త ము.  

19. ఆ రోజు అస్త్యవాదులకు  విన్నశ్ం 

ఉంది!  

20. ఏమీ? మేము మిమిలిన తుచఛమైన 

నీటితో (వీరయ బిందువుతో) స్ృష్ు ంచ లేదా?  

21. త్రువాత్ మేము దానిని ఒక భద్ర మైన 

స్ు నంలో ఉంచాము –   

22. ఒక నిరీణ త్ కాలం వరకు.  

23. ఈ విధంగా మేము నిరణ య్ంచాము. 

ఎందుకంటే మేమే ఉత్త మమైన నిరణయాలు 

తీసుకునే వారము. 9  

24. ఆ రోజు అస్త్యవాదులకు  విన్నశ్ం 

ఉంది!  

25. ఏమీ? మేము భూమిని ఒక స్మీకర్తంచే 

స్ు నంగా చేయలేదా?   

26. జీవించి ఉనన వార్తని మర్తయు 

మృతులను?  

27. మర్తయు దానిలో ఎతైెన పరవతాలను 

సిు రంగా నిలుపలేదా? మర్తయు మీకు 

తిాగటానికి మంచి నీటిని పర స్దించలేదా?  

28. ఆ రోజు అస్త్యవాదులకు  విన్నశ్ం 

ఉంది!   

29. (స్త్య-తిరస్్రులతో ఇలా అనబడు 

తుంది): "మీరు తిరస్్ర్తసూత  వచిిన దాని 

వైప్పనకు పండి!"  

 

9) చూడండి, 23:12-14.  

رهيمَن  بهُعُهمُ نُتم  مَّ ثُ  ٰخه
   اَّلم

هَك  عَ  َكٰذل ممُ ُل َنفم هال َ  ب رهمهْيم    جم
َ َويمٌل يَّوم  بهْيم هلمُمَكُذه

   َمئهٍذ لُ
 

مم ُمهنم مَّ اَلَمم ََنملُ  ٍ قمكُّ ههْيم ٍء مَّ
 يحض ا 

 ٍ كهْيم م قََراٍر مَّ نُٰه فه
  يحض  فََجَعلم

ٍم عم مَّ اهَٰل قََدٍر   يحض لُوم

نَاحمط فَ  َم نه َفَقَدرم َن ٰقده لم ا عم    ُروم

هلم  ه ُمَكُذه َويمٌل يَّومَمئهٍذ لُ َ ب    ْيم
 

َرمَض   يحض كهَفاتًا  اَلَمم ََّنمَعله اَّلم
َواتًا  اَمم َيا ًء وَّ  يحض اَحم

فهيم  ٰشمهٰخٍت وََّجَعلمَنا   َ َرَواِسه َها 
ا ًء فَُراتًا  َقيمنُٰكمم مَّ اَسم  ىجت وَّ

َ ئه مَ َويمٌل يَّوم  بهْيم هلمُمَكُذه
   ٍذ لُ

 
َما ا  وم٘ قُ َطله اهنم  هه    اهَٰل  ب ُكنمُتمم 

بُوم     ممه َن تَُكُذه
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30. మూడు శ్వఖలుగా చీలిపోయే నీడ 

వైప్పనకు పద్ండి;  

31. కాని అది ఏ విధమైన (చలల ని) నీడనూ 

ఇవవదూ మర్తయు (నరక) జ్దవలల నుండి 

కూడా కాపాడదు!  

32. నిశ్ియంగా, అది (నరకం)  పదా్పదా్ 

మొదాుల వంటి అగినకణాలను విసురుతుంది.  

33. అవి  పసుప్ప పచిని ఒంట్లల 

మాదిర్తగా ఉంటాయ్.  

34. ఆ రోజు అస్త్యవాదులకు  విన్నశ్ం 

ఉంది!  

35. ఆ దిన్నన వారు మాటాల డ లేరు.   

36. మర్తయు వార్తకి స్కులు చప్పపకునే 

అనుమతి కూడా ఇవవబడదు.  

37. ఆ రోజు అస్త్యవాదులకు  విన్నశ్ం 

ఉంది!  

38. అది తీరుపదినమై ఉంట్టంది! మేము 

మిమిలిన మర్తయు మీ పూర్తవకులను 

స్మావేశ్పరచి ఉంటాము!  

39. కావున మీ వదా్, న్న గుర్తంచి ఏదైన్న 

పన్ననగ ముంటే  దానిని పననండి. 10   

40. ఆ రోజు అస్త్యవాదులకు  విన్నశ్ం 

ఉంది!  

41. నిశ్ియంగా దైవభీతి గలవారు  

నీడలలో సలయేరుల మధయ ఉంటారు.   

42. మర్తయు వార్తకి, వారు కోరే ఫలాలు 

లభిస్త య్.  

43. (వార్తతో ఇలా అనబడుతుంది): 

"మీరు చేసూత  ఉండిన కరిల ఫలిత్ంగా 

హాయ్గా తినండి తిాగండి!"  

 

10) ఇట్టవంటి స్ందేశ్ంగల ఆయత్ కోస్ం చూడండి, 55:33. 

ُلٍ ذهيم ثَ اهنمَطله  ٘ا اهَٰل ظه لٰثه ُشَعٍب ُقوم
 يحض 

م  ُيغمِنه ََّل  وَّ َظلهيمٍل   
َهبه َّلَّ

اللَّ مهَن   
 ىجت  

ه  ٍر ََكلمَقَصم هََشَ م ب ِمه  ممه  اهنََّها تَرم
رٌ  ٰلٌَت ُصفم    ىجت ََكَنَّه  َجه

هلم  ه َكُذه مُ َويمٌل يَّومَمئهٍذ لُ َ ب     ْيم
َن ٰهَذا   ُقوم    يحضيَومُم ََّل َينمطه
َذُن  َوََّل  َن يُؤم ُروم َتذه    لَُهمم َفَيعم

 َ بهْيم هلمُمَكُذه
    َويمٌل يَّومَمئهٍذ لُ

المَفصم هٰ  يَومُم  ََجَعمنُٰكمم  مجت  له َذا 
 َ لهْيم َوَّ    َواَّلم

فَكهيم  َكيمٌد  لَُكمم  ََكَن  نه وم دُ فَاهنم 
  

ه  َ ُذه ُمكَ لم َويمٌل يَّومَمئهٍذ لُ  خجم  بهْيم
م ظه اه  َ فه مُمتَّقهْيم ٍن لٍٰل وَّ نَّ ال  يحض ُعُيوم

فَوَ  ا يَشم اوَّ َن كهَه مهمَّ    ىجت َتُهوم
َهنهيم   بُوما  َ َواشم ُكنمتُ ـ ً ُكُوما  هَما  ب مم اٌۣ 

َن  َملُوم      َتعم
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44. నిశ్ియంగా, మేము స్జ్జ నులకు ఈ 

విధంగా పర తిఫలం ఇసూత  ఉంటాము.  

45. ఆ రోజు అస్త్యవాదులకు  విన్నశ్ం 

ఉంది!  

46. (ఓ స్త్య-తిరస్్రులారా!) మీరు 

కొంత్కాలం తినండి, సుఖాలు అనుభ 

వించండి. నిశ్ియంగా, మీరు నేరసుు లు!  

47. ఆ రోజు అస్త్యవాదులకు  విన్నశ్ం 

ఉంది!  

48. మర్తయు వార్తతో: "(అలాల హ్ ముందు) 

వంగండి (రుకూ'ఉ చేయండి)." అని 

అననప్పపడు, వారు వంగలేదు.   

49. ఆ రోజు అస్త్యవాదులకు  విన్నశ్ం 
ఉంది! 11  

50. దీని (ఈ ఖుర్ఆన్) త్రువాత్, ఇక 

వారు మరెలాంటి స్ందేశ్వనిన విశ్వసిస్త రు?      

***** 

 

11) ఈ ఆయత్ ఈ సూరహ్లో 10 స్రుల  వచిింది. ఏ విధంగానైతే: ''అయ్తే మీర్తరువురు 

(మానవులు మర్తయు జిన్ననతులు) మీ పర భువు యొక్ ఏ యే అనుగర హాలను 

నిరాకర్తస్త రు?'' అనే ఆయతు సూరహ్ అర్-ర'హ్మాన్ (55)లో 31 స్రుల , వచిిందో! 

అంటే, ప్పనరుతాు నదిన్ననిన తిరస్్ర్తంచేవార్తకి విన్నశ్ం త్పపద్నే విష్యానిన అలాల హు 

త్'ఆలా మాటి మాటికి విశ్దీకర్తసుత న్ననడు.              

*** 

 َ نهْيم سه مُمحم هَك ََّنمزهي ال    اهنَّا َكٰذل
َ يَّ  َويمٌل  بهْيم هلمُمَكُذه

    ومَمئهٍذ لُ

وَ وم ُكُ  اهنَُّكمم  َتَمتَّعُ ا  قَلهيمًل  وما 
م     َن وم رهمُ ّمُّ
هلمُمَكُذه وَ  َ يمٌل يَّومَمئهٍذ لُ    بهْيم

َكُعوما   َن َواهَذا قهيمَل لَُهُم ارم َكُعوم ََّل يَرم
  

 َ بهْيم هلمُمَكُذه
   َويمٌل يَّومَمئهٍذ لُ

يمٍثٌۣ َبعمدَ  َن يُ   ه  فَبهاَُيه َحده مهُنوم  خجم ؤم
 


