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 78. సూరహ్ అన్్-నబఅ' 

అన్- నబఅ': The Great News, The Tiding, వారత , సమాచారం. ఇది చివరి 

మక్కహ కాలపు సూరహ్. ఇది పునరుతా్థనం మరియు అంతిమ తీరుులను గురించి 

తెలుపుతంది. 40 ఆయాతులునన ఈ సూరహ పేరు రండవ ఆయత్ నుండి 

తీసుకోబడింది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. [(*)] ఏ విషయాన్నన గురించి వారు 

(ఒకరి నొకరు) ప్ర శ్నంచుకంటున్ననరు? 1  

2. ఆ మహా వారతను గురించేన్న?  

3. దేన్న గురించైతే వారు భేదాభి 

ప్రర యాలను కలిగి ఉన్ననరో!  

4. అది కాదు! వారు త్వరలోనే దాన్నన్న 

తెలుసుకోగలరు.  

5. ఎంత్ మాత్ర ము కాదు! వారు త్వరలోనే 

దాన్నన్న తెలుసుకోగలరు.  

6. ఏమీ? మేము భూమిన్న ప్రనుుగా 

చేయలేదా?  

7. మరియు ప్రవత్థలను మేకలుగా? 2   

8. మరియు మేము మిమమలిన (స్త్ర ీ 

పురుషుల) జంటలుగా సృష్ట ంచాము. 3  

 

1) దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.)పై అవత్రింప్జేయబడిన ఖుర్ఆన్ను మరియు అత్న్నన్న ('స'అ.స.) 

ప్ర వకత గా అలా్లహ్ (సు.త్.) ఎనునకనన విషయాన్నన నమమలేక సత్య-తిరస్కారులు 

ఒకరిత నొకరు ఈ విధంగా ప్ర శ్నంచుకన్ననరు: ''ఏమీ? పునరుతా్థనం న్నజమేన్న? ఇత్డు 

వాసర వంగానే ప్ర వకత న్న?'' మొదలైనవి. దాన్నకి అలా్లహ్ (సు.త్.) సవయంగా జవాబిచాాడు.  

2) చూడండి, 16:15. 

3) మానవులలో, జంతువులలో మరియు ఇత్ర ప్రర ణంలేన్న వసుర వులలో కూడా జంటలు 

న్ననయి. ఉదా: రాతిర ం-బవళ్ళు, సూరయ-చందుర లు, ఆకాశం-భూమి, నలుపు-తెలుపు 

మొదలైవవి. ఇంకా చూడండి, 36:36.  

يممه  اّلٰله ِمْسِب  ٰنه الرَّحه   الرَّْحم
َن َعمَّ    ممه  يَتََسآَءلُوم

يممه  الم َباه َعنه الَّ   يحض َعظه
نَ  هيم ُهمم فهيمهه ُُممَتلهُفوم   ىجت اَّلَّ

 يحض َن لَُموم عم ّلََكَّ َسيَ 

نَ َسَيعم  مَّ ّلََكَّ ثُ      لَُموم
َرمَض اَلَمم   يحض  مهٰهًدا  ََنمَعله اْلم

ا تَاًدا وَّ َباَل اَوم ه
 يحض ْلم

َواًجا  نُٰكمم اَزم  يحض وََّخلَقم
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9. మరియు మేము న్నదర ను, మీక విశ్ర ంతి 

న్నచేాదిగా చేశ్ము.  

10. మరియు రాతిర న్న ఆచాాదంగా చేశ్ము.  

11. మరియు ప్గటిన్న జీవనోప్రధి 

సమయంగా చేశ్ము.   

12. మరియు మేము మీపైన ప్టిషఠ మైన 

ఏడు (ఆకాశ్లను) న్నరిమంచాము.  

13. మరియు (అందులో) ఉజవలమైన 

దీప్రన్నన (సూరుయణి్ణ) ఉంచాము.  

14. మరియు నీళ్ుత న్నండిన మేఘాల 

నుండి ధారాప్రత్ంగా వరాాన్నన  

కరిపంచాము.4  

15. దాన్నత మేము ధానయం మరియు 

ప్చిాకను (చటాు చేమలను) వెలికి 

తీయటాన్నకి!  

16. మరియు దటట మైన తటలను.  

17. న్నశాయంగా, తీరుుదిన సమయం 

న్నరాారిత్మై ఉంది. 5  

18. బాకా ఊదబడిన రోజు! అపుుడు 

మీరంత్థ గుంపులు గుంపులుగా లేచివస్కర రు.  

19. మరియు ఆకాశం తెరువబడుతుంది, 

అందులో దావరాలు ఏరుడుత్థయి;  

20. మరియు ప్రవత్థలు నడిపంప్ 

బడుత్థయి. అపుుడు అవి ఎండ మావులుగా 

అయిపోత్థయి. 6    

21. న్నశాయంగా, నరకం ఒక మాటు;  

22. త్లబిరుసుల న్నవాస సాలమది;  

23. అందులో వారు యుగాల త్రబడి 

ఉంటారు.7   

 
4) ము'అ'సిరాత్: నీటిత న్నండి ఉండి ఇంకా కరవన్న మేఘాలు.  

5) చూడండి, 77:13. 

6) చూడండి, 69:14, 14:48, 101:5, 70:9, 56:6, 20:105 మొదలైనవి. 

7) చూడండి, 6:128 మరియు 11:107. 

   يحض وََّجَعلمَنا نَومَمُكمم ُسَباتًا 
َاًسا َعلمنَ وَّجَ  مَل ِله  يحض ا اَّلَّ

  ممه َعاًشا  مَ وََّجَعلمَنا الََّهارَ 
َداعً ُكمم َسبم َنا فَومقَ نَيم بَ وَ    يحض ًدا ا شه

اًجا وَّهَّ وََّجعَ  َ  يحض  اًجا لمَنا ِسه
ٰته اَنمزَ وَّ  مُمعمِصه َا مهَن ال  َمآًء ََثَّاًجا لم
 يحض 

َنَباتًا  هٖه َحبًّا وَّ رهَج ب ُخم  يحض  ِله

 
 ىجت  َفافًا اَلم  ٰنت  وَّجَ 

له ََكَن مهيمقَ  َفصم
 يحض  تًا ا اهنَّ يَومَم الم
يُ  وم   َفخُ نم يَّومَم  الصُّ َفتَ ِفه  َن ام ره  تُوم

 يحض ا فمَواجً اَ 
َمآءُ وَّ   يحض ابًا اَبموَ   فَََكنَتم فُتهَحته السَّ

َته ا ابًا  وَُّسِّيه َباُل فَََكنَتم َِسَ ه
 ىجت ْلم

 يحض اهنَّ َجَهنََّم ََكنَتم مهرمَصاًدا 
ه  َ َماٰبًا لٰط لِ  يحض غهْيم

َقا  َ فهيمَها٘ اَحم  ممه  بًا ِٰلهثهْيم
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24. అందులో వారు ఎల్లంటి చలాదన్నన్నన 

గానీ మరియు (చలాన్న) ప్రనీయాన్నన గానీ 

చవిచూడరు.  

25. సలసల కాగే నీరు మరియు చీము 

ల్లంటి మురికి (ప్రనీయం) త్ప్ు! 8  

26. (వారి కరమలక) త్గిన పూరిత  ప్ర తి 

ఫలంగా!  

27. వాసర వాన్నకి వారు లకా తీసుకోబడు 

తుందన్న ఆశ్ంచలేదు.  

28. పైగా వారు మా సూచనలను 

(ఆయాతులను) అసత్థయలన్న తిరసా 

రించారు.  

29. మరియు మేము (వారు చేసిన) ప్ర తి 

దాన్నన్న ఒక పుసర కంలో వార సిపటాట ము. 9  

30. కావున మీరు (మీ కరమల ఫలిత్థన్నన) 

చవిచూడండి. ఎందుకంటే, మేము మీక శ్క్ష 

త్ప్ు మరేమీ అధికం చేయము.10  

31. న్నశాయంగా, దైవభీతి గలవారికి 

స్కఫలయం (సవరగ ం) ఉంది;  

32. ఉదాయనవన్నలూ, దార క్ష తటలూ!  

33. మరియు ఈడూ-జోడూ గల 

(యవవన) సుందర కనయలు;  

34. మరియు న్నండిపొరాే (మధు) ప్రత్ర .  

35. అందులో వారు వయరామైన మాటలు 

గానీ, అసత్థయలు గానీ వినరు.  

36. (ఇదంత్థ) నీ ప్ర భువు త్రఫు నుండి 

లభించే ప్ర తిఫలం, చాలినంత్ బహుమానం.  

 

8) చూడండి, 38:57-58. 

9) చూడండి, 36:12. 

10) చూడండి, 4:56, 17:97. 

يَُذوم  نَ قُ َْل  بَ   وم وَّ فهيمَها  ًدا  اَْل رم ََشَ بًا  
 يحض    
اقً اهْلَّ   يحض ا  َْحهيمًما وََّغسَّ

 ىجت َفاقًا آًء ِوه َجزَ 

َسابًا اهنَُّهمم  َن حه  يحض ََكنُوما َْل يَرمُجوم

ا هاٰيٰتهَنا كهذَّ بُوما ب َكذَّ  ىجت بًا وَّ
 
َصيمنُٰه كهتًٰبا وَ  ء  اَحم    يحض ُُكَّ ََشم

نَّزهيم   ومافَُذومقُ  نم 
َعذَ   ُكمم دَ فَلَ ابًا اهْلَّ 

خجم  
ه  َ مَ لمُمتَّ اهنَّ ل  يحض َفازًا قهْيم
ه  نَ َحَدآئ   يحضبًا ا َق َواَعم

َكَواعهَب اَتمَرابً   يحض ا وَّ
ََكمًسا دهَهاقًا   ىجت وَّ

َْل  وَّ ًوا  لَغم فهيمَها  َن  َمُعوم يَسم بًا كهذٰ   َْل 
 معلص 

هَك َجَزآًء ِمهنم  ِب  يحض َعَطآًء حهَسابًا  رَّ
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37. భూమాయకాశ్లు మరియు వాటి మధయ 

ఉనన సమస్కర న్నకీ ప్ర భువైెన, అనంత్ కరుణా 

మయున్న (బహుమానం), ఆయన ముందు 

మాటాాడే స్కహసం ఎవవరికీ లేదు.  

38. ఏ రోజునయితే ఆత్మ (జిబ్రర ల్) 11  

మరియు దైవదూత్లు వరుసలలో న్నలిచి 

ఉంటారో! అపుుడు  ఆ అనంత్ 

కరుణామయుడు అనుమతించిన వాడు 

త్ప్ు, మరెవవరూ మాటాాడలేరు; ఒకవేళ్ 

ఎవడైన్న మాటాాడిన్న అత్డు సరైెన మాటే 

మాటాాడుత్థడు. 12  

39. ఆ రోజు (రావటం) సత్యం. కావున 

కోరుకననవాడు, (మంచి ప్నులు చేసి) త్న 

ప్ర భువు వదద  సా్కనం ఏరురచుకోవాలి! 13  

40. న్నశాయంగా, మేము అతి సమీప్ంలో 

ఉనన శ్క్షను గురించి మిమమలిన 

హెచారించాము. ఆ రోజు ప్ర తి మన్నష్ త్న 

చేజేతుల్ల చేసుకొన్న ముందు ప్ంపుకనన 

దంత్థ ప్ర త్యక్షంగా చూసుకంటాడు. 14 

మరియు సత్య-తిరస్కారి: "అయ్యయ, న్న 

ప్రడుగాను! నేను మటిట నయి ఉంటే ఎంత్ 

బాగుండేది!" 15  అన్న వాపోత్థడు.  

***** 

 

11) చూడండి, 16:2 మరియు 97:4. 

12) అలా్లహ్ (సు.త్.) దైవదూత్లక మరియు దైవప్ర వకత లక ('అలైహిమ్ స.) మాటాాడే 

అనుమతిన్నస్కర డు. వారు కేవలం సత్యమే ప్లుకత్థరు. చూడండి, 10:3.  

13) చూడండి, 69:1.  

14) చూడండి, 18:49 మరియు 75:13.  

15) చూడండి, 69:27.                         *** 

مٰ   ِبه رَّ  وَ وٰ السَّ وَ ته  َرمضه  َما اْلم
ٰ اُهَما  نَ بَيم  مهنمُه َْل    نه لرَّْحم َن  لهُكوم َيمم

َطابًا    ممه خه
ُح وَ يَوممَ  وم ا  َيُقومُم الرُّ ٰٓئهَكُة َصفًّ َمل

م ممش ال
ََلُ   اَذهَن  َمنم  اهْلَّ  َن  َيَتََكَُّموم ْلَّ 

ٰ ا     َوقَاَل َصَوابًا  نُ لرَّْحم
 
 

َقُّ  َومُم اْلم هَك اَّلم َ ا   َفَمنم َشآءَ   مجتذٰل َذ  ّتَّ
ههٖ رَ اهٰٰل   مَ  ِب

   بًا اٰ

قَرهيم اَنمَذرم نَّا٘  اه  َعَذابًا  يَّوممَ نُٰكمم    ًبايحل 
قَدَّ َينمظُ  َما  ُء  مَمرم ال يَدٰ ُر  هُ  َمتم 

المََك  ُل  تُٰربًا  َويَُقوم ُكنمُت  م  يٰلَيمَتِنه فهُر 
 خجم 
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 79. సూరహ్ అన్్-నాజి'ఆత్్ 

అన్-న్నజి'ఆత్: Those Who Pull Out, బలవంత్ంగా ల్లగు, ఈడుా లేక కఠినంగా 

తీయు వారు. ఇది సూరహ్ అన్-నబా' (78) త్రువాత్ అవత్రింప్ జేయబడిన చివరి 

మక్కహ కాలపు సూరహ్. 46 ఆయాతులునన ఈ సూరహ పేరు మొదటి ఆయత్ 
నుండి తీసుకోబడింది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. (అవిశ్వసుల ప్రర ణాలను) కఠినంగా ల్లగి 

తీసేవారి (దైవదూత్ల) స్కకాిగా! 1  

2. (విశ్వసుల ప్రర ణాలను) నెమమదిగా 

తీసేవారి (దైవదూత్ల) స్కకాిగా! 2  

3. (విశవంలో) తేలియాడుతూ పోయే వారి 

స్కకాిగా! 3  

4. మరియు ప్ందంలో వలే (ఒకరితనొకరు) 

పోటీప్డే వారి స్కకాిగా!  

5. మరియు (త్మ ప్ర భువు) ఆజా్ఞను 

స్కరంగా వయవహారాలు న్నరవహించే వారి 

(దైవదూత్ల) స్కకాిగా!  

6. ఆ రోజు కంపంప్జేసేది, కంపంప్జేసుర ంది. 4   

7. దాన్న వెనుక వచేాది వసుర ంది. 5   

8. ఆ రోజు (కొన్నన) హృదయాలు 

(భయంత) దడదడల్లడుతూ ఉంటాయి.  

9. వారి చూపులు కిర ందికి వాలి ఉంటాయి.  

10. వారు ఇల్ల అంటున్ననరు: "ఏమీ? 

మనం మన పూరవసాితిలోకి మళ్ళు తీసుక 

రాబడత్థమా?  

 
1) న్నజి'ఆత్: బలవంత్ంగా, కఠినంగా ల్లగి తీయటం. 'గర్ఖన్: మున్నగి. ఈ సూరహ్లోన్న 

1-5 ఆయతుల త్థత్ురయంలో వాయఖ్యయత్ల మధయ భిన్ననభిప్రర యాలున్ననయి.  

2) నష్'త్న్: ముడి విప్ుటం - అంటే నెమమదిగా తీయటం. పై త్థత్ురయం నోబుల ఖరఆన 

ను అనుసరించి ఉంది. 

3) సబ్'హన్: ఈదుట, తేలుతూ పోవుట.  

4) ఇది మొదటి బాకా ధవన్న. దీన్నన్న నఫ్ఖయే ఫనా అంటారు. అపుుడు ప్ర తీది నశ్సుర ంది.  

5) ఈ రండవ బాకా ధవన్నత అందరూ బర తికి త్మ గోరీలనుండి బయటికి లేచి వస్కర రు.  

يممه  اّلٰله  ِمْسِب ٰنه الرَّحه   الرَّْحم
 

 يحض  ا قً َوالّٰٰنهٰعته َغرم 
النٰ  ًطا ٰطته شه وَّ  يحض نَشم
السٰ   يحض  ًحا ٰحته َسبم به وَّ
 يحض بهٰقته َسبمًقا فَالسٰ 
ه فَ  ُمَدبِ
م ًرا رٰته اَ ال  يمل مم
 

َفُة يَومَم تَرم  اجه  يحض ُجُف الرَّ
ادهفَُة   ىجت  تَتمَبُعَها الرَّ
فَ ذ  وَّ قُلُومٌب يَّومَمئه     يحض ٌة اجه
َعٌة ا اَبمَصارَُها خَ   يمل شه
نَ  لُوم ءَ َيُقوم لََمرم   ُدوم دُ اهنَّا  ِفه وم َن 

 ىجت  ةه افهرَ اْلمَ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ةُ  -79 ع ات  ُسور   భాగం: 30 79. సూరహ్ అన్-నాజి'ఆత్ 1223 30 :الُجْزءُ     الن از 
 

11. "మనం శ్థిలమైన ఎముకలుగా మారి 

పోయిన త్రువాత్ కూడాన్న?"  

12. వారు (ఇంకా ఇల్ల) అంటారు: "అయితే 

ఈ తిరిగి రావటమనేది చాల నషట దాయక 
మైనదే!"  

13. కాన్న అది వాసర వాన్నకి, ఒకే ఒక 
(తీవర మైన) ధవన్న.  

14. అపుుడు వారందరూ, ఒకేస్కరిగా 

మైదానంలో సమీకరించబడత్థరు.  

15. ఏమీ? మూస్క వృత్థర ంత్ం నీక 

చేరినదా? 6 

16. అత్న్న ప్ర భువు ప్విత్ర  'తువా లోయలో 

అత్న్నన్న పలిచి నపుుడు, 7   

17. (ఇల్ల అన్ననడు): "ఫిర్'ఔన్ వదద క 

వెళ్ళు, న్నశాయంగా, అత్డు మితిమీరి 

పోయాడు.  

18. "ఇక (అత్న్నత) ఇటాను: 'ఏమీ? నీవు 

ప్రప్రహితుడవు అవటాన్నకి ఇషట ప్డత్థవా?  

19. 'మరియు నేను నీక నీ ప్ర భువు 

వైెపునక మారగ దరశకత్వం చేస్కర ను, మరి నీవు 

ఆయన ప్టా భీతికలిగి ఉంటావా?' "  

20. త్రువాత్ అత్ను (మూస్క) అత్న్నకి 
(ఫిర్'ఔన్క) గొప్ు అదుుత్ న్నదరశన్నన్నన 

చూప్రడు.  

21. కాన్న అత్డు (ఫిర్'ఔన్) దాన్నన్న 

అబదామన్న తిరసారించాడు మరియు (అత్న్న 

మాటలను) ఉలాంఘంచాడు.  

22. త్రువాత్ అత్డు వెనుకక మరలి త్న 

సన్ననహాలు మొదలుపటాట డు.  

23. పదప్ (ప్ర జలను) సమావేశప్రచి, 

ఎలుగెతిర  చాటుతూ;  

 

6) మూస్క ('అ.స.) వృత్థర ంత్థన్నకి చూడండి. 20:9-98. 

7) అలా్లహ్ (సు.త్.) మూస్క ('అ.స.)త మాటాాడాడు. అత్న్నన్న ('అ.స.ను) సందేశహరున్నగా 

ఎనున కన్ననడు. 

هَرةً نَّا عهظَ َذا كُ َءاه   ىجت اًما َّنَّ
هلم قَ  ٌة خَ َك اهذً الُوما ت ٌة ا ا َكرَّ َ  يمل  ِسه
 

َدةٌ  احه َرٌة وَّ َ زَجم هنََّما ِهه  يحض فَا

اههَرةه  هالسَّ هَذا ُهمم ب   ىجت  فَا
يمُث ُمومٰٰس  َهلم   يمل اَتٰىَك َحده

نَادٰىُه   ا  ه  َربُّ اهذم  مَواده  هال م ب سه ُمَقدَّ ل
 ممه  ُطًوي
َن اهنَّ فهرمعَ  بم اهٰلٰ هَ اهذم   ىمن  ه  َطٰٰغ وم
 
ََّك َفقُ   لم َهلم ل

٘
 يحض  اَنم تََزّٰٰك  اهٰٰل

 
يََك اهٰٰل وَ  ده هَك اَهم ٰٰش  َرِب  ممه َفَتخم

ي ٰ ٰيََة المُكْبم     ىمن  فَاَٰرىُه اْلم
 
َب وََعٰٰص فَ    ىمن َكذَّ

ٰٰع  بََر يَسم  ىمن ُثمَّ اَدم
يمط َفَنا فَ   ىمن  يدٰ َحََشَ
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24. ఇల్ల అన్ననడు: "నేనే మీ యొకా 

మహోననత్ ప్ర భువును!" 8  

25. కావున అలా్లహ్ అత్న్నన్న ఇహ-ప్ర 

లోకాల శ్క్షక గురిచేశ్డు. 9   

26. న్నశాయంగా, ఇందులో (అలా్లహ్క) 

భయప్డే ప్ర తి వయకిత  కొరక గుణప్రఠ ముంది.  

27. ఏమీ? మిమమలిన సృష్ట ంచడం కఠిన 

మైన ప్న్న? లేక ఆకాశ్న్నన? ఆయనే కదా 

దాన్నన్న న్నరిమంచింది! 10  

28. ఆయన దాన్న కపుు (ఎతుర ) ను చాల్ల 

పైకి లేప్రడు. త్రువాత్ దాన్నన్న కర మప్రిచాడు;  

29. మరియు ఆయన దాన్న రాతిర న్న చీకటిగా 

చేశ్డు మరియు దాన్న ప్గటిన్న  (వెలుగును) 

బహిరగ త్ం చేశ్డు.  

30. మరియు ఆ పదప్ భూమిన్న ప్రిచినటాు 

చేశ్డు.11  

31.దాన్న నుండి దాన్న నీళ్ును మరియు 

దాన్న ప్చిాకను బయటికి తీశ్డు;  

32. మరియు ప్రవత్థలను (దాన్నలో) 

సాిరంగా న్నటాడు;  

33. మీకూ మరియు మీ ప్శువులక జీవన 

స్కమగిర గా! 12  

34. ఇక ఆ మహా ఉప్దర వం (పునరుతా్థన 

దినం) వచిానపుుడు;  

35. ఆ రోజు మానవుడు త్థను చేసిందంత్థ 

జా్ఞప్కం చేసుకంటాడు;  

 
8) చూడండి, 28:38, ఫిర్'ఔన్ త్నను త్థను దేవుడన్న చపుుకన్ననడు మరియు హదుద లు 

మీరి సత్థయన్నన తిరసారించాడు.  

9) చూడండి, 7:137 అత్న్న ఇహలోక శ్క్షక.  

10) చూడండి, 2:29 మరియు 40:57.  

11) దహాహున్: అంటే న్నపుుకోడి గుర డుు  ఆకారం అన్న కొందరు వాయఖ్యయన్నంచారు. ఈ రోజు 

సైంటిసుట లు భూమి ఆకారం న్నప్ుకోడి గుర డుు  ఆకారంలో ఉందన్న న్నరూపంచారు.  

12) చూడండి, 80:24-32.  

َ بُّ اَنَا رَ  َفَقاَل  ٰ ُكُم اْلم  ىمن   ْعم
ٰخه نََكا   اّلٰلُ َخَذهُ  فَاَ  اْلم َرةه  َل 
ٰٰل َوا ُوم   ىجتْلم

م  مٰٰش  اهنَّ ِفه ِهَمنم َّيَّ َةً ل هَك لَعهْبم  ىخت  ذٰل
اَ  َخلمًقا  اََشدُّ  الَءاَنمُتمم  مَ مه  محش  آءُ سَّ

 ىخس بَنٰىَها 
َكَها فََسٰوىهَ    يحضا َرَفَع َسمم

َطَش   َواَخم لَهَ ََّلم َواَغم ُضحٰ ا  ا هَ ى َرَج 
 ممي  
 َ هَك َدٰحىَها رمَض َبعم َواْلم  ىجت َد ذٰل

َرجَ   ممي  ا َمآَءَها َوَمرمٰعىَها مهنمهَ  اَخم

َباَل اَرمٰسىَها  ه
 يحض  َواْلم

َنمَعامهُكمم ا َمتَ   ىجت ًًع لَُّكمم َو ْله

هَذافَ  ي   ا ٰ ُة المُكْبم آمَّ  ىمن َجآَءته الطَّ
م ذَ تَ يَومَم يَ  هن ُر اْلم  يحض   َما َسٰٰع اُن سَ كَّ
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36. మరియు చూసేవారి ఎదుటక, 

నరకాగిన సుషట ంగా కనబడేటటాు 

తేబడుతుంది. 13  

37. ఇక ధికాారంత హదుద లు మీరి 

ప్ర వరిత ంచిన వాడికి;  

38. మరియు ఐహిక జీవిత్థన్నకి ప్రర ధానయత్ 

న్నచాన వాడికి;  

39. న్నశాయంగా, నరకాగినయే వాన్న 

న్నవాససా్కన మవుతుంది!  

40. మరియు త్న ప్ర భువు ముందు న్నలబడ 

వలసి ఉంటుందనన భయంత త్న 

మనసుును దుషట  వాంఛలక దూరంగా ఉంచిన 

వయకిత కి;  

41. న్నశాయంగా, సవరగ ము, అత్న్న న్నవాస 

మవుతుంది!  

42. (ఓ ము'హమమద్!) వీరు న్ననున – ఆ 

ఘడియను గురించి – "అసలు అది ఎపుు 

డొసుర ంది?" అన్న అడుగు తున్ననరు.  

43. దాన్న గురించి చప్ుడాన్నకి, దాంత 

నీకేమి సంబంధం?  

44. దాన్న వాసర వజా్ఞనం నీ ప్ర భువుకే ఉంది!  

45. (ఓ ము'హమమద్!) న్నశాయంగా, నీవు, 

దాన్నకి భయప్డే వారిన్న హెచారించేవాడవు 

మాత్ర మే!  

46. వారు దాన్నన్న చూసిన రోజు (త్థము 

ప్ర ప్ంచంలో) కేవలం ఒక స్కయంత్ర మో లేక ఒక 

ఉదయమో గడిపనటాు భావిస్కర రు. 14  (1/8)  

***** 

 
13) చూడండి, 26:91. 

14) మానవుడి – భూమికి చందిన కాల ప్రిమాణం – ప్రలోకంలో లేదు. చూ. 2:259, 17:52, 

18:19, 20:103-104, 23:112-113, 30:55. 'దుహా: సూరోయదయం నుండి మధాయహనం్

వరక. 'అషియ్యతున్్: జుహ్ర్ నుండి సూరాయసర మయం వరక.            *** 

يم زَته اْلمَ ِره َوبُ  هَمنم حه    يَّٰري   ُم ل

 يحض  ا َمنم َطٰٰغ فَاَمَّ 

نم  َيٰوَة ادلُّ  يحض َيا َواٰثََر اْلم
مَمامٰوي  َ ال يمَم ِهه َحه   ىجت فَاهنَّ اْلم

مَ  َخاَف  َمنم  ا  ه   َقامَ َواَمَّ َوَنََه    هٖ َرِب
مَهٰوي  َس َعنه ال  يحض الَّفم

َ ا فَاهنَّ  َنََّة ِهه ممَ ا ْلم   ىجت امٰوي ل

ـ َ  عَ وم لُ يَسم النََك  اَ نه  اَعةه  يَّاَن سَّ
 ىجت  ُمرمٰسىَها 
ٰرىَها نمَت فهيمَم اَ   ىجت   مهنم ذهكم
هَك  اهٰلٰ   ىجت ُمنمَتٰهىَها  َرِب

مٰشىَها  ُر َمنم َّيَّ  ىجت اهنََّما٘ اَنمَت ُمنمذه
 َ اهْلَّ نَّ ََك ٘ا  يَلمَبُثوم لَمم  َنَها  يََروم يَومَم   ُهمم 

يًَّة اَوم   خجم َها ٰحىُض  َعشه
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80. సూరహ్ 'అబస 

'అబస: He Frowned, కనుబొమలు ముడివేసుకన్ననడు, నుదురు చిటాించాడు, 

ముఖం చిటాించు కన్ననడు, కోప్ ముఖం చూప్రడు. ఈ సూరహ్ మొదటి మక్కహ 

కాలంలో అవత్రింప్ జేయబడింది. ఒకస్కరి దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) పదద  (అష్్రాఫ్) 

ఖురైెషులత మాటాాడుతూ ఉంటారు. అపుుడు 'అబుద లా్లహ్ బిన్-ఉమమ మకూత మ్ 

(ర'ది.'అ.) వచిా కొన్నన ధరమవిషయాలను గురించి ప్ర శ్నస్కర రు. అత్డు అంధుడు. 

అపుుడు దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) అయిషట త్త ముఖం చిటాించుకంటారు. అపుుడు 

ఈ ఆయాత్లు అవత్రింప్జేయబడత్థయి. (తిరీమజీ', అల్లానీ ప్ర మాణీకం) 42 

ఆయాతులునన ఈ సూరహ పేరు మొదటి ఆయత్ నుండి తీసుకోబడింది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. * అత్ను (ప్ర వకత ) నుదురు చిటాించాడు 

మరియు ముఖం తిర పుుకన్ననడు;  

2. ఆ గుర డిు వాడు త్న వదద క వచాాడన్న!  

3. కాన్న (ఓ ప్ర వకాత ) నీకేం తెలుసు? బహుశ్ 

అత్డు త్నను త్థను సంసారించు 

కంటాడేమో!  

4. లేదా అత్డు హిత్బోధ పొందవచుా 

మరియు ఆ హిత్బోధ అత్న్నకి ప్ర య్యజనకరం 

అవుతుందేమో?  

5. కాన్న అత్డు, ఎవడైతే త్నను త్థను 

సవయం సమృదాుడు, అనుకంటున్ననడో 1 –    

6. అత్న్న ప్టా నీవు ఆసకిత  చూపు 

తున్ననవు. 2  

 

1) ఈ త్థత్ురయం నోబుల ఖురఆనును అనుసరించి ఉంది.  

2) ఇకాడ సూచించబడుతుననది ఏమిటంటే విధేయులను ఉపేకాించి, విముఖులయేయవారికి 

బోధన చేయటాన్నకి, ఆసకిత  చూప్నవసరం లేదు!  

ٰ  اّلٰله  ِمْسِب يم  نه الرَّْحم   مه الرَّحه
 َعبََس َوتَوَ 
٘
 يحض ٰٰل

ٰٰم جَ  اَنم  َعم  ىجت آَءهُ اْلم

  َوَما 
٘
ّٰٰك رهيمَك لََعلَّه  يَزَّ  يحض يُدم

ُر َفَتنمَفَعُه اَِّله  كَّ ٰرياَوم يَذَّ  ىجت  كم
 

ِٰن  َتغم ا َمنه اسم  يحض اَمَّ

 ىجت ي دٰ فَاَنمَت ََل  تََص 
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7. ఒకవేళ్ అత్డు సంసారించుకోకపోతే నీపై 

బాధయత్ ఏముంది? 3  

8. కాన్న, ఎవడైతే త్నంత్ట త్థను, నీ వదద క 

ప్రుగెతుర కంటూ వచాాడో!  

9. మరియు (అలా్లహ్ యెడల) భీతిప్రుడై 

ఉన్ననడో!  

10. అత్న్నన్న నీవు న్నరాక్షయం చేసుర న్ననవు.  

11. అల్లకాదు! న్నశాయంగా, ఇది (ఈ 

ఖుర్ఆన్) ఒక హితప్దేశం.4  

12. కావున కోరినవాడు దీన్న నుండి 

హిత్బోధ గర హించవచుా!  

13. ఇది ప్ర తిష్ఠఠ త్మకమైన పుటలలో 

(వార యబడి) ఉంది;  

14. మహోననత్మైనది, ప్విత్ర మైనది;  

15. లేఖకల (దైవదూత్ల) చేతులలో 

ఉననది; 

16. వారు గౌరవనీయులు, మంచివారు 

(ఆజా్ఞనువరత నులు).  

17. మానవుడు న్నశనం గాను! అత్డు 

ఎంత్ కృత్ఘ్ననడు! 5  

18. ఆయన (అలా్లహ్) దేన్నత అత్న్నన్న 

సృష్ట ంచాడు?  

19. అత్న్నన్న, వీరయ-బిందువుత 

సృష్ట ంచాడు త్రువాత్ అత్న్నకి త్గు రీతిలో 

ఉండేల్ల న్నరాారించాడు.  

20. ఆ త్రువాత్, అత్న్న మారాగ న్నన అత్న్నకి 

సులభత్రం చేశ్డు; 6  

 
3) నీ బాధ్యత కేవలం సందేశాన్ని అందజేయ్టం మాతర మే. నీవు వారి వెంటప్డి బర తిమాల 

నవసరం లేదు.  

4) చూడండి, 7:172.  

5) ఎటిట  ప్ర మాణం లేకండానే పునరుతా్థన్నన్నన తిరసారించే మానవుడికి ఈ శ్ప్ం!  

6) అంటే అత్న్నకి మంచీ-చడుల మారాగ లు సుషట ంగా తెలుప్బడాు యి.  

ّٰٰك اَْلَّ يَ  َك يم لَ َوَما عَ   ىجت  زَّ

ٰٰع    َجآَءكَ ا َمنم َواَمَّ    يحض  يَسم
  يحض ُهَو ََّيمٰٰش وَ 

 ممه فَاَنمَت َعنمُه تَلََٰه 
كهَرةٌ  ٘ اهنََّها تَذم  ممه ّلََكَّ
  يمل َفَمنم َشآَء ذََكَره  

م ُصُحف    يحض َمة  َكرَّ  مُّ ِفه
َرة   َطهَّ فُومَعة  مُّ رم  يحض  ۣ مَّ

هاَ     يحضيم َسَفَرة  ده يم ب
ۣ بَ كه   ىجت َرَرة  َرام 
ه قُ  م تهَل اْلم ٘ ن َفَره   َساُن َما  ىجت اَكم
 

 ىجت  َخلََقه  ء  مهنم اَِيه ََشم 

َفة   َره  مهنم نُّطم  يحض  محش َخلََقه  َفَقدَّ
 

ه   َ بهيمَل يََّسَّ  يحض  ُثمَّ السَّ
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21. ఆ పైన అత్న్నన్న మరణ్ణంప్జేసి గోరీలోకి 

చేరాాడు;  

22. మళ్ళు ఆయ్న (అలా్లహ్) కోరినపుడు, 

అతన్నన్న తిరిగి బర తికంచి లేపుతాడు.  

23. అల్లకాదు, ఆయన (అలా్లహ్) 

ఆదేశ్ంచిన దాన్నన్న (మానవుడు) నెరవేరా 

లేదు.  

24. ఇక, మానవుడు త్న ఆహారాన్నన 

గమన్నంచాలి!  

25. న్నశాయంగా, మేము నీటిన్న (వరాాన్నన) 

ఎంత్ పుషాలంగా కరిపంచాము.  

26. ఆ త్రువాత్ భూమిన్న (మొలిచే 

మొకాలత) చీల్లాము, ఒక అదుుత్మైన 

చీలుుత!  

27. త్రువాత్ దాన్నలో ధాన్నయన్నన 

పంచాము;  

28. మరియు దార క్షలను మరియు కూర- 

గాయలను;  

29. మరియు ఆలివ్ ('జైతూన్) మరియు 

ఖరూూ రపు చటాను;  

30. మరియు దటట మైన తటలను;  

31. మరియు (రకరకాల) ప్ండాను మరియు 

ప్చిాకలను;  

32. మీక మరియు మీ ప్శువులక జీవన 

స్కమగిర గా.  

33. ఎపుుడైతే, చవులను చవిటిగా చేసే ఆ 

గొప్ు ధవన్న వసుర ందో!  

34. ఆ రోజు, మానవుడు త్న సోదరున్న 

నుండి దూరంగా ప్రరిపోత్థడు;  

ه  فَاَقم تَه  ُثمَّ اََما    يحض َْبَ
 

ه     ىجت ُثمَّ اهَذا َشآَء اَنمََشَ
 

   ىجتَمَره  ضه َما٘ اَ قم يَ  ا ّلََكَّ لَمَّ 
 

مسَ  ره فَلمَينمظُ  هن  يحض  اُن اهٰٰل َطَعامههٖ٘ اْلم

مَمآَء َصبًّا اَنَّا َصبَ   يحض بمَنا ال
 

ا  َرمَض َشقًّ َنا اْلم  يحض ُثمَّ َشَققم
 

  يحضفَاَْۣنَبتمَنا فهيمَها َحبًّا 
 
ًبا عهنَ وَّ   يحض  ًبا وَّقَضم

ََّنمًًل  نًا وَّ َزيمُتوم   يحضوَّ

هقَ   يحض  ا بً لم غُ  وََّحَدآئ

  يحضاَبًّا وَّ  ةً كههَ ا َف وَّ 

تَ  َنمعَ ًًع ا مَّ  ىجت  امهُكمم لَُّكمم َوْله

ُة فَاهذَ  آخَّ   يمنا َجآَءته الصَّ

يمهه  ُء مهنم اَخه مَمرم   يحض يَومَم يَفهرُّ ال



ةُ ع ب س   -80  భాగం: 30 80. సూరహ్ 'అబస 1229 30 :لُجْزءُ ا   ُسور 
 

35. మరియు త్న త్లాి నుండి మరియు 

త్ండిర  నుండి;  

36. మరియు త్న భారయ (స్కహిబతి) నుండి 

మరియు త్న సంత్థనం నుండి.   

37. ఆ రోజు, వారిలో ప్ర తి మానవున్నకి 

త్నను గురించి చింతించుకోవటాన్నకే 

సరిపోతుంది. 7  

38. ఆ రోజు కొన్నన ముఖ్యలు ఆనందంత 

ప్ర కాశ్సూర  ఉంటాయి;  

39. అవి చిరునవువలత ఆనందోత్థుహా 

లత కళ్కళ్ ల్లడుతుంటాయి.  

40. మరికొన్నన ముఖ్యలు ఆ రోజు దుముమ 

కొటుట కొన్న (ఎంత వాయకలంత న్నండి) 

ఉంటాయి.  

41. అవి నలాగా మాడిపోయి ఉంటాయి;  

42. అల్లంటి వారు, వారే! సత్య 
తిరస్కారులైన దుషుట లు. 

***** 

 

7) అంటే ప్ర తి మానవుడు త్న వారిన్న న్నరాక్షయం చేస్కర డు. దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) ప్ర వచనం: 

''పునరుతా్థనదినమున మానవులందరూ నగన శరీరులై ఉంటారు మరియు వారి కాళా్లో 

మేజోళా్ళ ఉండవు మరియు వారు ఖత్థన చేయబడకండా ఉంటారు.'' అపుుడు 

'ఆయి'షహ్ (ర.'అనా్న): ''ఏమీ ఈ విధంగా మరామంగాల మీద దృష్ట ప్డదా?'' అన్న 

అడుగుత్థరు. దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) దాన్నకి సమాధానంగా ఈ ఆయత్ చదువుత్థరు. 

(తిరీమజీ', నస్కయీ').                       *** 

هيمهه     يحض َواُِمهٖه َواَب

َبته ا وََص  هيمهه حه  ىجت ٖه َوبَن

ره  امم ه 
ِمهنمُهمم  ٍئلهُكِ َشامنٌ وم يَ    َمئهذ  
  ىجتنهيمهه غم يُّ 

فهَرٌة ومَمئهذ  مُّ يَّ  ٌه وُُجوم   يحض سم

سم  َكٌة مُّ ٌة َضاحه َ  ممه َتبمَشه

ٌه يَّومَمئهذ  َعلَيم وَ   يحض َها َغَْبٌَة وُُجوم

 ىجت تَرمَهُقَها قَََتٌَة 

ٰٓئهَك ُهُم المَكَفَرُة ا   خجم  َرُة لمَفجَ اُول
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 81. సూరహ్ అత్్-తక్వీర్్ 

అత్-త్కీవర్: Shrouding in Darkness (అంధ్కారంలో) చుటిివేయ్బడటం, 

మూయ బడటం, కాంతిన్న కోలోువటం. ఇది మొదటి మక్కహ కాలపు సూరహ్. 
బహుశ్ అవత్రణలో 7వది. ఇది అంతిమ ఘడియను సూచిసోర ంది. 8-9 

ఆయాత్లలో అజా్ఞన కాలపు ముష్ర క్ అరబుాలు త్మ ఆడ శ్శువులను పుటిట న 

వెంటనే సజీవంగా మటిట లో పూడిావేసే దారుణమైన స్కమాజిక దురాచారం 

పేర్కానబడింది. ఈ సూరహ్లో పునరుతా్థనదినపు దృశయం చూప్బడింది. అందుకే  
దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) అన్ననరు: "ఎవన్నకైతే పునరుతా్థనదినపు దృశ్యన్ననచూడాలన్న 

ఉందో అత్డు దీన్నన్న - సూరహ్ అత్-త్కీవర  (81), సూరహ్ అల్-ఇన్నిత్థర్ (82) 

మరియు సూరహ్ అల్ - ఇనా్నఖ్యఖ్ (84)లు ధాయనంత చదవాలి." (తిరీమజీ', 

ముసనద్ అ'హమద్; అల్లానీ ప్ర మాణీకం). 29 ఆయాతులునన ఈ సూరహ పేరు 

మొదటి ఆయత్ నుండి తీసుకోబడింది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. సూరుయడు (అంధకారంలో) చుటట బడి 

కాంతిహీనుడైనపుుడు! 1  

2. మరియు నక్షత్థర లు (కాంతిన్న కోలోుయి) 

రాలిపోయినపుుడు!  

3. మరియు ప్రవత్థలు నడిపంచబడి 

నపుుడు!2  

4. మరియు న్నండు సూడి ఒంటెలు, 

న్నరపేక్షంగా వదిలి వేయబడినపుుడు!  

5. మరియు కూర ర మృగాలనీన ఒకచోట 

సమకూరాబడినపుుడు! 3  

6. మరియు సముదార లు రాజేయబడి 

నపుుడు! 4   

 

1) పునరుతా్థన దినమున సూరయచందుర లు చుటిట వేయబడత్థయి. ('స'హీ'హ్ బు'ఖ్యరీ).  

2) ప్రవత్థలు భూమి నుండి ఊడబెరికి ఏకిన దూదివలే గాలిలో ఎగురవేయబడత్థయి. 

చూడండి, 20:105-107 మరియు 14:48.  

3) చూడండి, 6:38.  

4) ఈ ఆయత్క ఈ విధంగా కూడా త్థత్ురయమివవబడింది: ''లేక సముదార లలో అగిన 

జ్ఞవలలు చలరేగినపుుడు.''  

يممه  اّلٰله ِمْسِب  ٰنه الرَّحه   الرَّْحم
ُس ذَ اه  مم  يجت تم رَ ِوه كُ ا الشَّ
 يجت َرتم دَ ُجومُم انمكَ لُّ اهَذا اوَ 

َباُل  ه
َتم َواهَذا اْلم  يجت  ُسِّيه

 يجت َذا المعهَشاُر ُعِطهلَتم اه وَ 
َتم  موُُحومُش ُحَشه  يجت َواهَذا ال
َرتم  هَحاُر ُسِجه

 يجت  َواهَذا اِلم
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7. మరియు ఆత్మలు (శరీరాలత) తిరిగి 

కలుప్బడి నపుుడు! 5  

8. మరియు సజీవంగా ప్రతిపటట బడిన 

బాలిక ప్ర శ్నంచబడినపుుడు:  

9. ఏ అప్రాధాన్నకి త్థను హత్యచేయ 

బడిందన్న?  

10. మరియు కరమప్త్థర లు తెరువబడి 

నపుుడు! 6  

11. మరియు ఆకాశం ఒలిచివేయబడి 

నపుుడు!  

12. మరియు నరకాగిన మండించబడి 

నపుుడు!  

13. మరియు సవరగ ం దగగ రక తీసుక 

రాబడినపుుడు!  

14. ప్ర తి ఆత్మ త్థను చేసి తెచిాన 

కరమలను తెలుసుకంటుంది.  

15. అల్ల కాదు! నేను తొలగిపోయే 

నక్షత్థర ల స్కకాిగా చబుతున్ననను;  

16. (ఏవైెతే) వేగంగా తిరుగుతూ 

కనుమరుగవు తున్ననయ్య! 7  

17. మరియు గడచిపోయే రాతిర  స్కకాిగా!  

18. మరియు ప్ర కాశ్ంచే ఉదయం స్కకాిగా!  

19. న్నశాయంగా, ఇది (ఈ ఖుర్ఆన్) గౌరవ 

నీయుడైన సందేశహరుడు తెచిాన వాకా!8  

 
5) దీన్నన్న ఎనోనవిధాలుగా వాయఖ్యయన్నంచారు, ఎకావగా సమమత్మైనది:'ఒకే ధరమం వారు 

ఒకచోట జమచేయబడత్థరు. యూదులు ఒకచోట, కైీసర వులు ఒకచోట మరియు 

ముసాింలు ఒకచోట.' 

6 ) కరమప్త్థర లు మరణ్ణంచిన రోజు మూయబడి పునరుతా్థన దినమున మరల తెరువ 

బడత్థయి. అపుుడు కరమప్త్థర లు పుణాయతుమలక కడిచేతులలో మరియు ప్రప్రతుమ 

లక ఎడమ చేతులలో ఇవవబడత్థయి. 

7) అల్-జవారి: నడిచేది, తిరిగేది. అల్-కననసి: దాకానేది, కనుమరుగయేయది.  

8) అంటే జిబ్రర ల్ ('అ.స.) తెచిాన వాకా.  

   يجت ُفومُس ُزِوهَجتم الُّ  اهَذاوَ 

مَمومء َدةُ    يجت لَتم ئه سُ َواهَذا ال

هاَ     ممهلَتم ْۣنب  قُته ذَ  ِيه ب
حُ وَ  َ اهَذا الصُّ  يجت تم ُف نَُشه

َطتم َواهَذا السَّ   يجت َمآُء ُكشه

يمُم سُ  َحه  يجت  ِعهَرتم َواهَذا اْلم

لهَفتم  َنَُّة اُزم  يجت َواهَذا اْلم

ا٘ اَحم  ٌس مَّ  ىجت  ََضَتم َعلهَمتم َنفم

ُنَّسه  هاْلم ُم ب  يحض فًََل٘ اُقمسه

ََواره 
 يحض نَّسه كُ الم اْلم
م اوَ  َعَس له اهَذا َّلَّ  يحض   َعسم

بمحه  َس اهَذا َتنَ َوالصُّ  يحض فَّ
ل  اهنَّه   ُل رَُسوم  يحض رهيمم  كَ لََقوم
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20. అత్ను (జిబ్రర ల్) మహా బలశ్లి, 

సింహాసన ('అరార్) 9  అధిప్తి సన్ననధిలో 

ఉననత్ సా్కనం గల వాడు!  

21. అత్న్న ఆజాలు ప్రటించబడత్థయి 

మరియు (అత్ను) విశ్వసనీయుడు!  

22. మరియు (ఓ ప్ర జల్లరా!) మీ 

సహచరుడు పచిావాడు కాడు! 10  

23. మరియు వాసర వంగా, అత్ను ఆ 

సందేశహరుణి్ణ (జిబ్రర ల్ను) ప్ర కాశవంత్మైన 

దిఙ్మండలంలో చూశ్డు. 11  

24. మరియు అత్ను (ము'హమమద్) 

అగోచర జా్ఞన్నన్నన ప్ర జల నుండి దాచేవాడు 

కాడు.  

25. మరియు ఇది (ఈ ఖుర్ఆన్) 

శపంచబడిన (బహిషారించబడిన) షై'త్థన్ 
వాకా కాదు.  

26. మరి మీరు ఎటు పోతున్ననరు?   

27. ఇది (ఈ ఖుర్ఆన్) సరవలోకాలక ఒక 

హితప్దేశం.  

28. మీలో, రుజుమారగ ంలో నడవదలచు 

కనన ప్ర తివాన్న కొరక.  

29. మరియు సరవలోకాల ప్ర భువు అయిన, 

అలా్లహ్ త్లచనంత్ వరక, మీరు త్లచి 

నంత్ మాత్థర న ఏమీ కాదు. 12 (1/4)  

***** 

 

9) అల్-'అరాు: సింహాసనం లేక విశ్వధికార పీఠం. ఈ ప్దం అవత్రణలో ఇకాడ మొదటి స్కరి 

వచిాంది. వివరాలక చూడండి, 7:54.  

10) చూ.7:184. ఈ వాకయం మకాహ వాసులత చప్ుబడింది. ఇంకా విశదమయేయదేమి 

టంటే దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) ఒక మానవులు మరియు అలా్లహ్ (సు.త్.) ఎనునకొనన ప్ర వకత .  

11) చూడండి, 53:5 దైవప్ర వకత  ('స'అస) జిబ్రర ల్ ('అ.స.)ను రెండుస్కరాు అత్న్న ('అ.స.) 

న్నజరూప్ంలో చూశ్రు. మొదటి స్కరి ఇకాడ, రెండవ స్కరి మ'అరాజ్ రాతిర లో.  

12) ఇటువంటి మరో ఆయత్ కోసం చూడండి, 76:29-30.                 *** 

ة    عهنمَد ذهي المَعرمشه َمكهْيم  ذهيم قُوَّ
 يحض  

َطاع  َثمَّ اَمهْيم    ىجت مُّ

ه حهُبكُ َوَما َصا  ن  مم ب ُنوم  ممه  َمجم

ُفُقه ا
هاْلم م َولََقدم َراٰهُ ب ه مُ ل  ممه بهْيم

َغيمبه َو َْعَ هُ ا مَ وَ 
ه  الم  ممه َضنهْيم  ب

 
له َشيمطٰ َوَما ُهوَ  هَقوم يمم   ب  يحض ن  رَّجه

َن فَاَ  َهُبوم  ىجت يمَن تَذم
َ اه  هلمٰعلَمهْيم ٌر لِ  يحض  نم ُهَو اهْلَّ ذهكم

 َّ هَمنم َشآَء مهنمُكمم اَنم ي تَ ل  ىجت   قهيممَ سم

ََّشآ  ي اَنم   ٘ اهْلَّ َن  تََشآُءوم   ّلٰلُ ا   ءَ َوَما 
َ لَ عٰ لم ا َربُّ   خجم مهْيم
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82. సూరహ్ అల్్-ఇన్్ఫి'తార్్ 

అల్-ఇన్ఫి'త్థర్: The Cleaving, చీలిపోవుట, బ్రటలువారుట, బర దద లగుట, 

పళ్ళుమనుట, పేర లుట, ప్గులుట. కొందరు దీన్నన్న మొదటి మక్కహ కాలపు, మరి 

కొందరు చివరి మకాహ కాలపు సూరహ్ అన్న అంటారు. 19 ఆయాతులునన ఈ 

సూరహ పేరు మొదటి ఆయత్లో ఉంది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. * ఆకాశం చీల్చబడినపుుడు! 1  

2. మరియు నక్షత్థర లు చదరి రాలిపోయి 

నపుుడు!  

3. మరియు సముదార లు ఉపొుంగి పొయి 

నపుుడు!  

4. మరియు సమాధులు పళా్గించ (తెరువ) 

బడినపుుడు!  

5. ప్ర తి వయకిత కి త్థను చేసి ప్ంపుకననది, 

మరియు వెనుక వదలిపటిట ంది అంత్థ తెలిసి 

పోతుంది.  

6. ఓ మానవుడా! ప్రమదాత్ అయిన నీ 

ప్ర భువును గురించి, ఏ విషయం న్ననున 

ఏమరు ప్రటుక గురిచేసింది?  

7. ఆయనే న్ననున సృష్ట ంచాడు, త్రువాత్ 

ఎల్లంటి లోప్ం లేకండా న్ననున తీరిాదిదాద డు 

మరియు న్ననున త్గిన ప్ర మాణంలో 

రూపొందించాడు.  

8. త్థను త్లచిన ఆకారంలో న్ననున 

మలిచాడు.  

9. అల్ల కాదు! వాసర వాన్నకి మీరు (ప్రలోక) 

తీరుు దిన్నన్నన అబదామన్న తిరసా 

రిసుర న్ననరు!  

 

1) ఇది పునరుతా్థనదినపు సూచన.  

ٰ  اّلٰله  ِمْسِب يممه نه الرَّ الرَّْحم   حه
َمآُء انمَفَط اهَذا ا  يحض  َرتم لسَّ

 يحض  انمَتََثَتم َواهَذا المَكَواكهُب 
َرتم  هَحاُر فُِجه

 يحض َواهَذا اِلم
ُر بُ  َ َواهَذا المُقُبوم  يحض تم عمَثه

َرتم  َمتم َواَخَّ ا قَدَّ ٌس مَّ  َعلهَمتم َنفم
ىجت  

ه ا  يٰ٘اَيَُّها  مَ ْلم مَساُن  َغرَّ ن ه   كَ ا  هَك ب   َرِب
  يحضرهيممه المكَ 

َخلَقَ  هيم  َفعَ اَّلَّ فََسٰوىَك  َ َك  َك  َدل
 يحض 

٘ اَِيه ُصوم  م َبَك ِفه ا َشآَء َركَّ  ىجت َرة  مَّ

هادِلهيمنه  َن ب بُوم  يحض  ّلََكَّ بَلم تَُكِذه
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10. మరియు న్నశాయంగా! మిమమలిన  

కన్నపటుట కొన్న ఉండేవారు (దైవదూత్లు) 

ఉన్ననరు. 2  

11. వారు, గౌరవనీయులైన (మీ కరమలను 

వార సే) లేఖకలు;  

12. మీరు చేసేదంత్థ వారికి తెలుసు!  

13. న్నశాయంగా పుణాయతుమలు 3  (సవరగ ) 

సుఖ్యలలో ఉంటారు.  

14. మరియు న్నశాయంగా, దుషుట లు 

భగభగ మండే నరకాగినలో ఉంటారు. 4   

15. తీరుు దినమున వారు అందులో 

ప్ర వేశ్స్కర రు.  

16. మరియు వారు దాన్న నుండి ఎంత్ 

మాత్ర ం త్పుంచుకోలేరు.  

17. మరియు ఆ తీరుుదినం అంటే ఏమిటో 

నీకేం తెలుసు?  

18. అవును మరి! ఆ తీరుుదినం అంటే 

ఏమిటో నీకల్ల తెలుసుర ంది?  

19. ఆ దినమున ఏ మానవున్నకి కూడా 

ఇత్రున్నకి ఎల్లంటి సహాయం చేసే అధికారం 

ఉండదు. మరియు ఆ రోజు న్నరియాధికారం 

కేవలం అలా్లహ్కే ఉంటుంది. 5  

*****

 

2) చూడండి, 50:17-18.  

3) అబ్రార్: ధరమన్నష్ఠఠ ప్రులు, దైవభకిత ప్రులు, Righteous, రుజువరత నులు, ధరమశీలురు, 

న్నయయన్నషఠ  గలవారు.  

4) చూడండి, 42:7.  

5) చూడండి, 40:16.                          *** 

َ نَّ عَ َواه  ْيم    يحض لَيمُكمم َْلٰفهظه

َ كهَراًما كٰ   يحض  تهبهْيم

لَُموم  َعلُ  ا مَ  نَ َيعم َن َتفم    وم
َبمَرارَ نَّ اه  م نَ   اْلم  يحض عهيمم  لَِفه
اَر وَّ  م اهنَّ المُفجَّ يمم  لَِفه  يحض  َجحه

لَوم     َنَها يَومَم ادِلهيمنه يَّصم

 َ هبهْيم هَغآئ  ىجت َوَما ُهمم َعنمَها ب

رٰ َوَما٘ اَ   يحض ا يَومُم ادِلهيمنه ىَك مَ دم

ٰرىَك     ىجت نه يَومُم ادِلهيم ا مَ ُثمَّ َما٘ اَدم

َ   ُك له َْل َتمم يَومَم   ٌس ِله محش ا س  َشيمـ ً فم َنفم
رُ  َمم ه  يَومَمئهذ  َواْلم ٰ  خجم  ّلِله
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 83. సూరహ్ అల్్-ము'తఫిిఫీన్్ 

అల్-ము'త్పిఫీన్: Those Who Deal in Fraud, తగిగ ంచి ఇచ్చచవారు, 

లోభత్వం చూపేవారు, కొలత్లలో తూన్నకలలో మోసం చేసేవారు. కొందరు దీన్నన్న 

మక్కహ చివరి కాలపు సూరహ్ అన్న అంటారు. మరికొందరు దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) 

మదీనహ వచిానపుుడు అకాడి వారు కొలత్లలో మరియు తూన్నకలలో 

త్గిగ ంచేవారు. ఆ సందరుంలో ఈ సూరహ్ అవత్రింప్జేయబడిందంటారు 

(ఇబెన-మాజ్ఞ). సూరహ్ అల్-'అంకబూత్ (29) కూడా ఇదే విధంగా రెండు చోటాలో 

అవత్రింప్జేయబడినటాు భావింప్బడుతంది. 36 ఆయాతులునన ఈ సూరహ 

పేరు మొదటి ఆయత్ నుండి తీసుకోబడింది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. కొలత్లలో, తూన్నకలలో తగిగ ంచి ఇచ్చచ 

వారిక విన్నశముంది.  

2. వారు ప్ర జల నుండి కొలచి 

తీసుకనేటపుుడు పూరిత గా తీసుకంటారు.  

3. మరియు త్థము ప్ర జలక కొలిచి గానీ 

లేక తూచిగానీ ఇచేాటపుుడు మాత్ర ం త్గిగ ంచి 

ఇస్కర రు.1  

4. ఏమీ? ఇల్లంటి వారు తిరిగి బర తికించి 

లేప్బడత్థరన్న భావించటం లేదా?  

5. ఒక గొప్ు దినమున –   

6. సరవ లోకాల ప్ర భువు సమక్షంలో ప్ర జలు 

అందరూ న్నలబడే రోజు. 2  

7. అల్లకాదు! న్నశాయంగా దుషుట ల 

కరమప్త్ర ం సిజీూ నులో  ఉంది.  

 

1) ఒక 'హదీస్'లో ఇల్ల ఉంది: ''ఏ సమాజంవారైెతే కొలత్లలో మరియు తూన్నకలలో 

త్గిగ స్కర రో! వారిపై కరువు మరియు ప్రిప్రలకల ఆగడాలు విరుచుకప్డత్థయి.'' 

(ఇబెన-మాజ్ఞ – అల్లానీ దీన్నన్న 'స'హీ'హ్గా ప్ర మాణీకరించారు). ఈ 3 ఆయాతులు 

అన్ననరకాల మోస్కలను ఖండిసుర న్ననయి.  

2) ఇది వారే చేస్కర రు, ఎవరైెతే, పునరుతా్థన దినమున అలా్లహ్ (సు.త్.) ముందు న్నలబడ 

వలసి ఉందన్న నమమరో! వారికి అలా్లహ్ (సు.త్.) భయం లేదు, ('స'హీ'హ్ బు'ఖ్యరీ).  

ٰ  اّلٰله ِمْسِب  يممه الرَّْحم    نه الرَّحه
 َ هلمُمَطِفهفهْيم  يحض َويمٌل لِ
تَ  اكم اهَذا  هيمَن  َْعَ الُوم اَّلَّ الَّاسه ا   

َن  فُوم َتوم  ىمن يَسم
 ُ ََكل زَ هُ وم َواهَذا  وَّ اَوم  ُ هُ وم نُ مم  َُّيمَّسه َن  مم  وم

 ىجت 
َيُظنُّ  اَ  ٰٓئهَك اُ َْل  بم   ول مَّ َن اَنَُّهمم  ثُوم ُعوم
 يحض 
 َ م  َّله يمم  وم  يحض  َعظه

هَرِبه ُقومُم الَّاُس يَّومَم يَ  َ   ل  ىجت المٰعلَمهْيم
٘ اهنَّ كهتَٰب المُفجَّ  م اره لَ ّلََكَّ ْيم    ِفه ِجه سه

 ىجت 
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8. ఆ సిజీూ న్ అంటే నీవు ఏమనుకంటు 

న్ననవు?  

9. వార సిపటట బడిన (చరగన్న) గర ంథం. 3  

10. ఆ రోజు అసత్యవాదులక విన్నశం 

ఉంది.  

11. వారికే! ఎవరైెతే తీరుు దిన్నన్నన 

తిరసారిస్కర రో!  

12. మరియు మితిమీరి ప్ర వరిత ంచే  

ప్రపషుఠ డు త్ప్ు, మరెవవడూ దాన్నన్న 

(తీరుుదిన్నన్నన) తిరసారించడు.  

13. ఒకవేళ్ వాడికి మా సూచనలు 

(ఆయాత్) విన్నపసేర , వాడు: "ఇవి పూరవ 

కాలపు కటుట  కథలే!" అన్న అంటాడు.  

14. అల్లకాదు! వాసర వాన్నకి వారి హృదయా 

లక వారి (దుషట ) కారాయల తుర పుు ప్టిట ంది. 4  

15. అంతే కాదు, ఆ రోజు న్నశాయంగా, వారు 

త్మ ప్ర భువు కారుణయం (ప్ర భువును 

చూడటం) నుండి న్నరోధింప్బడత్థరు.  

16. త్రువాత్ వారు న్నశాయంగా, భగభగ 

మండే నరకాగినలోకి పోత్థరు.  

17. అపుుడు ఇల్ల  అనబడుతుంది: 

"మీరు తర సిపుచుాతూ వచిాన వాసర వం 

ఇదే!"  

 

3) సిజీ్జన్్: కారాగారం. ఇకాడ చరిగిపోకండా నషట ంకాకండా వార సిపటట బడిన గర ంథమన్న అరాం. 

4) రా'నా: అంటే ప్రప్రల వలా హృదయం మీద ఏరుడే ఒక నలా మచా. 'హదీస్'లో ఇల్ల 

ఉంది: ''మానవుడు ప్రప్ం చేసినపుడు అత్న్న హృదయం మీద ఒక నలామచా ఏరుడు 

తుంది. ఒకవేళ్ అత్డు ప్శ్ాత్థర ప్ప్డి ఆ ప్రప్ం మరల చేయకంటే అది దూరమైపోతుంది. 

ఒకవేళ్ అత్డు ప్రప్ం మీద ప్రప్ం చేసూర  ఉంటే ఆ నలామచా పరుగుతూ పోతుంది. చివరక 

అది అత్న్న హృదయంమీద పూరిత గా కరముమకంటుంది. అదే రా'న్న అన్న పేర్కానబడినది.'' 

(తిరీమజీ', ఇబెన-మాజ్ఞ, ముసనద్ అ'హమద్).  

 ٌ ْيم ِجه ٰرىَك َما سه  ىجت  َوَما٘ اَدم
رم    ىجت  مٌ وم قُ كهتٌٰب مَّ

هلمُمكَ ئه مَ ٌل يَّوم َويم  َ ِذه ذ  لِ  يحض بهْيم
هيمَن يُ  َن بهَيوم اَّلَّ بُوم  ىجت ادِلهيمنه  مه َكِذه
يُكَ  َتد   َوَما  ُمعم ُُكُّ  اهْلَّ  هٖه٘  ب ُب  ِذه
هيمم    يحض اَث

 ٰ ا َعلَيمهه  ُتتمٰٰل  قَ يُٰتنَ اهَذا  اَسَ ا  ُ ا اَل  طهّيم
 َ لهْيم َوَّ  ىجت اْلم

قُ رَ   حجمبَلم   ّلََكَّ  َْعٰ  ه وم لُ اَن  اب مَّ  ههمم 
َن يَ ا ََكنُوم  ُبوم سه    كم

اه   ٘ َعنم  ّلََكَّ هههمم رَّ نَُّهمم    يَومَمئهذ    ِب
 َّ َن ل بُوم ُجوم  ىجت  َمحم
يممه ُثمَّ  َحه  ىجت   اهنَُّهمم لََصالُوا اْلم

ُكنمتُ  هيم  اَّلَّ ٰهَذا  ُيَقاُل  ه ُثمَّ  ب ٖه مم 
َن تُ  بُوم  ىجت َكِذه
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18. అల్ల కాదు! న్నశాయంగా, ధరమ 

న్నష్ఠఠ ప్రుల (పుణాయతుమల) కరమప్త్ర ం 

మహోననత్ గర ంథం ('ఇలాియీయన)లో ఉంది. 5  

19. మరి ఆ 'ఇలాియూయన్ అంటే నీకేం 

తెలుసు?  

20. వార సి పటట బడిన (చరగన్న) గర ంథం.  

21. దాన్నకి, (అలా్లహ్క) సన్ననహితులైన 

వారు (దైవదూత్లు) స్కక్షయంగా ఉంటారు. 6  

22. న్నశాయంగా, పుణాయతుమలు సుఖ- 

సంతష్ఠలలో తేలియాడుతూ ఉంటారు.  

23. ఎతైెన ఆసన్నలపై కూర్కాన్న (సవరగ  

దృశ్యలను) తిలకిసూర  (ఉంటారు). 7  

24. వారి ముఖ్యలు సుఖ-సంతష్ఠలత 

కళ్కళ్ ల్లడుతూ ఉండటం, నీవు చూస్కర వు.  

25. స్త్లు చేయబడిన న్నణయమైన మధువు 

వారికి త్థర గటాన్నకి ఇవవబడుతుంది. 8   

26. దాన్న చివరి చుకాలోనూ కసూర రి 

సువాసన ఉంటుంది. కాబటిట  దాన్నన్న పొంద 

టాన్నకి అపేకాించే వారంత్థ ప్రయాసప్డాలి.  

 
5) 'ఇలాియ్యయను, 'ఉలువువన్: ఎతైెన సాలం. ఇది సిజీూ న్క వయతిరేక ప్దం. ఇది ఆకాశ్లలో, 

సవరగ ంలో సిద్రతుల్ మున్త్హా, లేక 'అరార్ దగగ ర ఉననచోటు. అకాడ పుణాయతుమల 

కరమప్త్థర లు భదర ప్రచబడి ఉంటాయి.  

6 ) యష్్హదు: అంటే ఇకాడ ప్రయవేకాిసుర  (కన్నపటుట కొన్న) ఉంటారు, అనే అరాం కూడా 

వసుర ంది.  

7) చూడండి, 75:23. 

8) ర'హీఖున్: సవచామైన, తేటైెన, ఉత్ర మమైన, మధురమైన ప్రనీయం, అందులో ఎటిట  కల్తర  

ఉండదు. మ'ఖ్తర మున్: స్త్లు చేయబడినది. దాన్న సవచాత్క హామీగా. కొందరు 'ఖిత్థ 

మున్ - అంటే సువాసన అంటారు. దాన్న సువాసన కసూర రి వలే ఉంటుంది. (ఇబెన-కస్త్'ర్). 

'హదీస్'లో ఉంది: ''ఏ విశ్వసుడైతే, దపుకగొనన విశ్వసున్నకి నీరుత్థర పుత్థడో పునరుతా్థన 

దినమున అలా్లహ్ (సు.త్.) అత్న్నకి ర'హీఖ్ అల్-మ'ఖ్తర మ్ త్థర పుత్థడు మరియు అననం 

పటిట న వాడికి సవరగ పు ఫల్లలు తిన్నపస్కర డు. మరియు వస్కర ీలు లేన్నవాన్నకి వస్కర ీలు ఇచేా 

వాన్నకి సవరగ పు వస్కర ీలు ప్ర స్కదిస్కర డు.'' (ముసనద్ అ'హమద్, 3/13-14). 

َبم  ٘ اهنَّ كهتَٰب اْلم ه اره رَ ّلََكَّ م عهلِ َ ِيه  لَِفه  ْيم
 ىجت  
ه رٰ دم َما٘ اَ وَ  َن يُّ ىَك َما عهلِ   ىجتوم

رمقُ   يحض ومٌم كهتٌٰب مَّ
َهدُ  َّشم َن هُ اي بُوم مُمَقرَّ  ىجت ل
م نَعهيمم  اهنَّ  َبمَراَر لَِفه

 يحض  اْلم

َن  هكه َينمُظُروم ََرآئ
 يحض َْعَ اْلم

ره  م َتعم الَّعهيممه ُف ِفه ةَ  َ نََضم وُُجومههههمم   
 ممه 
مُتوم  ق  يم َن مهنم رَّحه وم قَ يُسم   يحض  م  ُمَّ

ٌك مُ تٰ خه  مهسم ه وَ محش  ه   ذٰل م  َك  ِفه
مُمَتنٰ فَلمَيتََنافَ   ىجت َن فهُسوم سه ال
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27. మరియు దాన్నలో (ఆ మధువులో) 

త్స్త్నమ్ కలుప్బడి ఉంటుంది. 9  

28. అదొక చలమ, (అలా్లహ్) స్కన్ననధయం 

పొందిన వారే దాన్న నుండి త్థర గుత్థరు. 10  

29. వాసర వాన్నకి (ప్ర ప్ంచంలో) అప్రాధులు 

విశవసించిన వారిన్న హేళ్న చేసేవారు.  

30. మరియు వీరు (విశ్వసులు), వారి 

(అవిశ్వసుల) యెదుట నుండి పోయి్
నపుుడు, వారు (అవిశ్వసులు) ప్రసురం 

కనుసైగలు చేసుకనేవారు.  

31. మరియు (అవిశ్వసులు) త్మ ఇంటి 

వారి దగగ రికి పోయినపుుడు (విశ్వసులను 

గురించి) ప్రిహసిసూర  మరలేవారు.  

32. మరియు (విశ్వసులను) చూసి 

నపుడలా్ల: "న్నశాయంగా, వీరు దారిత్పున 

వారు!" అన్న అనేవారు.  

33. మరియు వారు (అవిశ్వసులు) వీరి 

(విశ్వసుల) మీద కాప్ల్ల దారులుగా 

ప్ంప్బడలేదు!  

34. కాన్న ఈ రోజు (పురుతా్థన దినం న్నడు) 

విశవసించిన వారు, సత్య-తిరస్కారులను 

చూసి నవువత్థరు.  

35. ఎతైెన ఆసన్నలపై కూర్కాన్న (సవరగ  

దృశ్యలను) తిలకిసూర  (ఉంటారు):  

36. "ఇక, ఈ సత్యతిరస్కారులక, వారి 

చేషట లక త్గిన ప్ర తిఫలం త్ప్ు మరేమైన్న 

దొరుకన్న?" (3/8)  

*****

 

9) త్స్త్నమున్: ఎతైెన సాలం. ఆప్రనీయం సవరగ పు ఎతైెన ప్ర దేశం నుండి చలమలదావరా 

వసుర ంది. 

10) చూడండి, 76:5-6.                       *** 

   يحض نهيمم  َومهَزاُجه  مهنم تَسم 
َن  بُوم مُمَقرَّ هَها ال َُب ب ََّشم  ىجت َعيمًنا ي

هيمنَ  هيمَن  َرمُ  اَجم اهنَّ اَّلَّ وما ََكنُوما مهَن اَّلَّ
حَ   ىمن  َن وم كُ اَٰمُنوما يَضم

ههه رُّ مَ  اَواهذَ  ا ب َن مَ ا مم َيَتغَ وم  ىمنُزوم

انمقَ َواه   َذا 
٘
اهٰٰل ٘ا  انمقَ لَُبوم لهههُم  اَهم ا لَُبوم  

 َ  ىمن فَكهههْيم
ٰهُ٘ؤَْلٓءه   َواهَذا اهنَّ  ٘ا  قَالُوم َراَومُهمم 

َن  ُّوم  يحض لََضآل
لُ  َ َعلَيم وما َوَما٘ اُرمسه ْيم  ىجت ههمم ٰحفهظه

 ٰ ا هيمَن  اَّلَّ َومَم  الم نُ مَ فَاَّلم مهَن  ره ا فَّ كُ وما 
حَ  َن يَضم  يحض  ُكوم
ََرآ َْعَ  حمل َينم  اْلم هكه َن ئ  ىجت ُظُروم

المكُ  ثُِوهَب  ارُ َهلم  ََكنُوما   فَّ َما 
َعلُوم   خجم َن َيفم
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84. సూరహ్ అల్్-ఇన్్షిఖాఖ్్ 

అల్-ఇన్ష్ఖ్యఖ్: The Splitting asunder, బర దద ల్వటం, పేర లిపోవటం, 

ప్గిలిపోవటం, ఖండన. ఇది  సూరహ్ అల్-ఇన్ఫి'త్థర్ (82) త్రువాత్ అవత్రింప్ 

జేయబడింది. చివరి మక్కహ సూరహ్. 25 ఆయాతులునన ఈ సూరహ పేరు 

మొదటి ఆయత్ నుండి తీసుకోబడింది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. * ఆకాశం బర దద లైనపుుడు! 1   

2. మరియు అది త్న ప్ర భువు ఆదేశప్రలన 

చేసింది మరియు అదే దాన్న విదుయకత  ధరమం. 2  

3. మరియు భూమి విసర రింప్జేయబడి 

(చదునుగా చేయబడి) నపుుడు;  

4. మరియు అది త్న లోప్ల ఉననదంత్థ 

బయటికి విసిరివేసి, ఖ్యళ్ళ అయినపుుడు;  

5. మరియు అది త్న ప్ర భువు ఆదేశప్రలన 

చేసింది మరియు  అదే దాన్న విదుయకత  ధరమం.  

6. ఓ మానవుడా! న్నశాయంగా, నీవు నీ 

ప్ర భువు వైెపునక, నీ (మంచి-చడు) కరమలను 

తీసుకొన్న మరలుతున్ననవు, ఒక న్నశ్ాత్ 

మరలుు. అపుుడు నీవు నీ (కరమల 

ఫలిత్థన్నన) పొందుత్థవు.  

7. ఎవరి కరమల ప్త్ర ం అత్న్న కడిచేతికి 

ఇవవబడుతుందో 3 –   

8. అత్న్న నుండి తేలికప్రటి లకా 

తీసుకోబడగలదు.  

 

1) అంటే పునరుతా్థనదినము. 

2) చూడండి, 20: 105-107. 

3) చూడండి, 69:19. 

يممه  اّلٰله ِمْسِب  ٰنه الرَّحه   الرَّْحم
 
مشَ  َمآُء ان تم اهَذا السَّ   يحض  قَّ

هَها َواَذهنَتم  هَرِب تم  ل  يحض وَُحقَّ

َ َواهَذا  تم اْلم  ىجت  رمُض ُمدَّ

  يحضَوَّتَلَّتم  ا هَ َما فهيم  اَلمَقتم وَ 

ههَ نَتم َواَذه  هَرِب تم  ا ل  ىجت وَُحقَّ
اهنََّك يٰ٘اَيُّهَ  مَساُن  هن اْلم اهٰٰل    ا  ََكدهٌح 
هَك  ًحا َفُملٰقهيمهه  َرِب  ممه َكدم
 

 َ ِته ا َمنم اُوم  يحض َيمهيمنهٖه ه  به كهتٰبَ فَاَمَّ

 َّ َسابًا ي ًا  سه فََسومَف ُُيَاَسُب حه  يحضّيم
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9. మరియు అత్డు సంతషంగా త్న వారి 

దగగ రక మరలిపోత్థడు!  

10. మరెవరి కరమల ప్త్ర ం అత్న్న వీపు 

వెనుక నుండి ఇవవబడుతుందో! 4   

11. అపుుడత్డు న్నశనమును కోరు 

కంటాడు;  

12. మరియు అత్డు మండుతునన 

నరకాగినలోకి ప్ర వేశ్స్కర డు.  

13. వాసర వాన్నకి, అత్డు (ప్ర ప్ంచంలో) త్న 

వారి మధయ సుఖసంతష్ఠలలో మున్నగి 

ఉండేవాడు. 5   

14. వాసర వాన్నకి, అత్డు (మా వైెపుక) 

మరలి రాడన్న భావించేవాడు.  

15. అల్ల కాదు! వాసర వాన్నకి, అత్న్న ప్ర భువు 

అత్న్నన్న గమన్నసూర  ఉండేవాడు.  

16. కనుక, నేను సంధయకాలపు ఎరుపు 

స్కకాిగా చబుతున్ననను! 6  

17. రాతిర  స్కకాిగా, అది త్నలో ల్తనం్

చేసుకనే వాటి స్కకాిగా!  

18. పూరి చందుర న్న స్కకాిగా! 7   

19. మీరందరూ త్ప్ున్నసరిగా ఒక సాితి 

నుండి మర్కక సాితికి కర మకర మంగా మారుతూ 

పోత్థరు. 8   

20. అయితే వీరి కేమయింది? వీరు 

ఎందుక విశవసించరు?  

 

4) చూడండి, 69:25-26.  

5) చూడండి, 75:33. 

6) అష్్-షఫఖు: సూరాయసర మయం త్రువాత్ ఆకాశంలో కనబడే ఎరుపు, సంధాయరుణ్ణమ. 

అది 'ఇష్ఠ సమయం మొదలయేయ వరక ఉంటుంది.  

7) అత్ర సఖ: అంటే పౌరిిమన్నటి చందుర డు.  

8) 'త్బఖున్: కఠినత్. ఇకాడ కఠిన్నలు అంటే ఒక సాితి నుండి మర్కక సాితికి మారటం.  

 قَ يَنم وَّ 
٘
ًرا  هٖ له  اَهم لهُب اهٰٰل وم ُ    ىجت َمَّسم

اُوم َواَمَّ  َمنم  َورَ ا  كهتَٰبه    َ َظهم ِته رههٖ آَء 
 يحض 

ًرا فََسومَف يَدم   يحض ُعوما ُثُبوم

ًا  ٰٰل َسعهّيم يَصم    ىجت وَّ

لههٖ  ٘ اَهم م ُ  اهنَّه  ََكَن ِفه رً َمَّسم  ىجت ا وم

َر  ُوم  محن  اهنَّه  َظنَّ اَنم لَّنم ُيَّ

ه  ه  بَّ رَ اهنَّ جحت ٰلٰ٘ بَ  ً ٖه بَصه ََكَن ب  ىجت ا ّيم

ه اُقم فًََل٘  ُم ب َفقه سه  يحض الشَّ

مله َومَ 
 يحض ا وََسَق َواَّلَّ

َقَمره اهَذا ا 
ََّسَق َوالم  يحض ت

َكُُبَّ َطَبًقا َعنم َطَبق    ىجت لَََتم
 

مه  نَ َفَما لَُهمم َْل يُؤم  يحض  ُنوم
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21. మరియు ఖుర్ఆన్ వీరి ముందు ప్ఠించ 

బడినపుుడు వీరెందుక సాషి్ంగం (సజ్దద ) 

చేయరు? 9  (సజ్దద -14)   

22. అల్ల కాదు! ఈ సత్య-తిరస్కారులు 

దీన్నన్న అసత్యమంటున్ననరు.  

23. మరియు వారు దాచేదంత్థ అలా్లహ్క 

బాగా తెలుసు.  

24. కాబటిట  వారికి (ప్రలోకంలో) లభించే 

బాధాకరమైన శ్క్ష యొకా వారత న్నవువ!   

25. అయితే, విశవసించి సత్థారాయలు 

చేసేవారి కొరక, ఎననటికీ అంత్ం కాన్న 

పుణయఫలం కలదు. 

*****

 

9) 'హదీస్'ల దావరా దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) మరియు 'స'హాబా (ర'ది. 'అనాుమ్)లు, ఇకాడ 

సజ్ఞద  చేశ్రన్న తెలుసుర ంది.                   *** 

قُره  َْل   ئَ َواهَذا  اُٰن  المُقرم َعلَيمههُم 
 َ َن سم ي      يحبُجُدوم
هيم  له بَ  نَ  ا وم َن َكَفرُ اَّلَّ بُوم   ىمن يَُكِذه

لَ  اّلٰلُ وَ  نَ اَعم هَما يُومُعوم  ىمن  ُم ب

م  هَعَذاب  اَ فَبََِشه مم  ُهمم ب  يحض َّله

هيمَن اَٰمُنوما وََعمهلُوا الٰصلهٰحته  اهْلَّ اَّلَّ
رٌ  ُ لَُهمم اَجم ن   مَ  َغّيم ُنوم  خجم مم
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 85. సూరహ్ అల్్-బురూజ్్ 

అల్-బురూజ్: తారాగణం, బురుజులు, The Big Stars, The Great 

Constillations, నక్షత్ర  రాసులు, నక్షత్ర  సముదాయం. ఇది సూరహ్  అష్్-షముర్ 

(91) త్రువాత్ అవత్రింప్జేయబడిన మక్కహ సూరహ్. దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) 

"జుహ్ర్ మరియు 'అసర ర్ నమాజులలో సూరహ్ అల్- బురూజ్ (85) మరియు 

సూరహ్ అత్-'త్థరిఖ్ (86) చదివేవారు. (తిరీమజీ'). 4-7వ ఆయాత్లలో, ప్రర చీన 

కాలంలో స'ఊదీ 'అరేబియాలో ఉనన, నజ్్రాన్్ యొకా సత్య-తిరస్కారులు 

విశ్వసులను అగిన కందకంలో తర సి చంపన దారుణ సంఘటన పేర్కానబడింది. ఈ 

విధమైన దౌరూ న్నయలు ఇత్ర చోటాలో కూడా జరిగినటాు పేర్కానబడాు యి. వివరాలక 

చూడండి, ఇబెన-కస్త్'ర్. 22 ఆయాతులునన ఈ సూరహ పేరు మొదటి ఆయత్ 

నుండి తీసుకోబడింది.   

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. విస్కర రమైన తారాగణం గల ఆకాశం 

స్కకాిగా! 1  

2. వాగాద నం చేయబడిన (పునరుతా్థన) 

దినం స్కకాిగా!  

3. స్కక్షయం ప్లికేవాడి మరియు స్కక్షయం 

ప్లకబడే వాడి స్కకాిగా! 2  

4. కందకం (ఉ'ఖ్తద ద్) వారు న్నశనం 

చేయబడాు రు. 3  

 

1) చూడండి, 25:61. 

2) ఈ ఆయత్ వాయఖ్యయనంలో భేదాభిప్రర యాలున్ననయి. ఇమామ్ షౌకాన్న ఒక 'హదీస్' 

ఆధారంగా అన్ననరు: ష్ఠహిదున్ అంటే  జుము'అహ్ దినం. ఆ రోజు విశ్వసి చేసిన ప్న్న, 

పునరుతా్థన దినమున దాన్నకి స్కక్షయమిసుర ంది. మష్్హూదున్: అంటే 9వ జు'ల్ 'హజూ ర్, 

'అరఫాత్ దినం. ఏ రోజైతే ముసాింలు 'హజూ ర్ కొరక సమావేశమవుత్థరో!  

మర్కక త్థత్ురయం: ''అంత్థ చూసే ఆయన, అలా్లహుత్'ఆల్ల స్కకాిగా మరియు ఆయన 

(సు.త్.) స్కకాిగా న్నలిపేవాన్న స్కకాిగా!'  

3) పైన పేర్కాననటాు నజ్్రాన్్ లోన్న సత్య-తిరస్కారులు, ఆ కాలపు విశ్వసులను ఒక అగిన 

కందకంలో తర సి చంపేవారు. ఆ ప్రర ంత్థన్నన ఈ న్నడు కూడా  నజరాన లో చూడవచుా.  

ٰنه ال اّلٰله ِمْسِب    يممه حه رَّ الرَّْحم
وم ءه َذاته آ مَ َوالسَّ  مُْبُ  يحض  جه ال

َوم  مَموم مه اَواَّلم  يحض  ُعومده ل

هُ  َمشم د  وََشاههد  وَّ  ىجت وم
 
ُخم قُ  ٰحُب اْلم ده تهَل اَصم  يحض  ُدوم
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5. ఇంధనంత తీవర ంగా మండే అగినన్న 

రాజేసే వారు.  

6. వారు దాన్న (ఆ కందకం) అంచుపై 

కూర్కాన్న ఉననపుుడు; 4   

7. మరియు త్థము విశ్వసుల ప్టా చేసే 

ఘోర కారాయలను (సజీవ దహన్నలను) 

తిలకించేవారు.  

8. మరియు వారు విశ్వసుల ప్టా కసి 

పంచు కోవడాన్నకి కారణం – వారు 

(విశ్వసులు) సరవ శకిత మంతుడు, సరవ 

సోర త్థర లక అరాుడైన –  అలా్లహ్ను 

విశవసించడం మాత్ర మే!  

9. ఆయనే! ఎవరికైతే భూమాయకాశ్ల 

ఆధిప్త్యం ఉందో!  మరియు అలా్లహ్యే ప్ర తి 

దాన్నకి స్కకాి.  

10. ఎవరైెతే విశ్వసులైన పురుషులను 

మరియు విశ్వసులైన స్త్ర ీలను హింసిస్కర రో, ఆ 

త్రువాత్ ప్శ్ాత్థర ప్ంత క్షమాప్ణ కోరరో! 

న్నశాయంగా, అల్లంటి వారికి నరక శ్క్ష 

ఉంటుంది. మరియు వారికి మండే నరకాగిన 

శ్క్ష విధించ బడుతుంది.  

11. న్నశాయంగా విశవసించి సత్థారాయలు 

చేసే వారి కొరక, కిర ంద సలయేళా్ళ ప్ర వహించే 

సవరగ వన్న లుంటాయి 5  అదే గొప్ు విజయం 

(స్కఫలయం).  

12. న్నశాయంగా, నీ ప్ర భువు యొకా ప్టుట  

(శ్క్ష) చాల్ల కఠినమైనది. 6  

 

4) విశ్వసులను అగినలోవేసి వారు (సత్య-తిరస్కారులు) చూసి ఆనందించేవారు.  

5) ఖుర్ఆన్ అవత్రణాకర మంలో సవరగ వన్నలను గురించి ఇకాడ మొదటిసారి వచిాంది. 

6) ఆయన మొదట వయవధిన్నస్కర డు. ఇక శ్కాించటాన్నకి ప్టుట కననపుుడు, ఆయన ప్టుట  నుండి 

ఎవవరూ త్పుంచుకోలేరు మరియు ఎవవరూ త్పుంచజ్ఞలరు కూడాను! 

مَوقُومده    يحض الَّاره َذاته ال

ٌد   يحض اهذم ُهمم َعلَيمَها ُقُعوم
َ   ُهمم وَّ  مهنهْيم مُمؤم هال ب َن  َعلُوم َيفم َما  َْعٰ 
 ىجت ٌد وم هُ شُ 

مهنم مُ َنقَ   َوَما  ٘ وما  اهْلَّ مه  ُهمم  يُّؤم  ُنومااَنم 
هاّلٰله  َمهيمده المعَ  ب  يحض  زهيمزه اْلم
 

هيم  ٰم اَّلَّ السَّ ُملمُك  ََل   َرمضه وٰته    محش  َواْلم
ء  َشههيمٌد  اّلٰلُ وَ  ه ََشم

 ىجت  َْعٰ ُُكِ

هيم  اَّلَّ فَ اهنَّ  َ َتنُ َن  مهنهْيم مُمؤم ال وا 
 َ ل ُثمَّ  مهنٰته  مُمؤم فَ يَ   مم َوال بُوما   مم هُ لَ ُتوم

َعَذاُب وَ   َجَهنَّمَ َعَذاُب     لَُهمم 
 ىجت قه رهيم اْلمَ 

اٰمَ اه  هيمَن  اَّلَّ وََعمهُل نَّ  الٰصلهٰحته وا  نُوما 
ََتمتهَها لَهُ  مهنم  ََتمرهيم  َجٰنٌت  مم 

َنمٰهرُ  ُ محش اْلم َكبهّيم
ُز الم هَك المَفوم   ىجت ذٰل

َش اهنَّ  هَك  َبطم يمٌد  َرِب  ىجت  لََشده



ةُ  -85   భాగం: 30 85. సూరహ్ అల్-బురూజ్ 1244 30 :الُجْزءُ    وج  البُرُ ُسور 
 

13. న్నశాయంగా, ఆయనే (సృష్ట న్న) 

ఆరంభించేవాడు మరియు ఆయనే (దాన్నన్న) 

మరల ఉన్నకిలోకి తెచేావాడు.  

14. మరియు ఆయన క్షమాశీలుడు, 

అమిత్ వాత్ులుయడు.  

15.  సింహాసన్నన్నన ('అరార్ను) అధిష్ట ంచిన 

వాడు, 7  మహత్ర వపూరిుడు. 8  

16. త్థను త్లచింది చేయగలవాడు.  

17. సైన్నక దళాళ్ సంగతిగాన్న నీక 

చేరిందా?  

18. ఫిర్'ఔన్ మరియు స'మూద్ వారి 

(సైన్నయల).  

19. కాన్న, (ఈ) సత్యతిరస్కారులు ధికాార 

వైెఖరిలో ప్డి ఉన్ననరు.  

20. మరియు అలా్లహ్ వారిన్న, వెనుక (ప్ర తి 

దికా) నుండి చుటుట ముటిట  ఉన్ననడు.  

21. వాసర వాన్నకి, ఇది ఒక దివయమైన 9  

ఖుర్ఆన్;  

22. సురకాిత్మైన ఫలకం (లౌ'హె మ'హ్ 
ఫూ"జ్)లో 10   (వార యబడి) ఉననది.    

***** 

 

7) సింహాసన్నధీశుడు, చూడండి, 7:54. 

8 ) అలా్లహ్ (సు.త్.)ను సంబోధించిన సందరాున్నకి, చూడండి, 11:73. అల్్-మజ్జదు: 

మహనీయుడు, వైెభవం, ఘనత్, ప్ర భావం, ప్ర త్థప్ం విశ్షట త్ గలవాడు, దివుయడు, 

మహిమా న్నవతుడు, మహత్ర వ పూరిుడు.  

9) ఖుర్ఆన్ను సంబోధించిన సందరాున్నకి చూడండి, 50:1.  

10) చూ. 13:39; 43:4. ఉముమల్ కిత్థబ్, అంటే లౌ'హె మ'హ్ఫూ''జ్. సురకాిత్మైన ఫలకం, 

మూల గర ంథం. అంటే యధాసాితిలో, భదర ంగా ఉంచబడిన గర ంథం.            *** 

 ممه  يمدُ َويُعه  ئُ بمده يُ  وَ هُ اهنَّه  

مَوُدومدُ رُ ُفوم المغَ  وَ هُ وَ   يحض   ال

يمُد  لمَعرمشه ُذو ا َمجه
م  يحض ال

هَما فَ  ِ اٌل ل  ىجت يُرهيمُد عَّ
ُُنومده َهلم اَ  يمُث اْلم  يحض تٰىَك َحده

َد  َن َوَثُموم  ىجت فهرمَعوم

هيمَن كَ  م َفُروم بَله اَّلَّ يمب   ا ِفه ذه  يحض  تَكم

ه اّلٰلُ وَّ  َرآئ هيمٌط   مم هه مهنم وَّ   ممهُّمُّ
ه ُهَو قُ  لم بَ  اٌٰن ّمَّ  يحض ٌد يم رم
م  م لَوم  ِفه  خجم  ُفومظ  ح  ُّمَّ
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86. సూరహ్ అ'త్్-'తారిఖ్్ 

అ'త్-'త్థరిఖ్: The Night-Comer, రాతిర వేళ వచ్చచది, కాంతివంత్మైన నక్షత్ర ం. 

ఇది ఆరంభ మక్కహ కాలంలో అవత్రింప్జేయబడింది. బహుశ్ 4వ సంవత్ురంలో. 

17 ఆయాతులునన ఈ సూరహ పేరు మొదటి ఆయత్ నుండి తీసుకోబడింది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. ఆకాశం మరియు రాతిర వేళ్ వచేా దాన్న 

(అ'త్-'త్థరిఖ్ / నక్షత్ర ం) స్కకాిగా!  

2. రాతిర  వేళ్ వచేాది ఏమిటో నీకేమి 

తెలుసు?  

3. అదొక ప్ర కాశవంత్మైన నక్షత్ర ం.  

4. కన్నపటుట కొన్న ఉండేవాడు (దైవదూత్) 

లేకండా ఏ వయకిత  కూడా లేడు. 1  

5. కావున మానవుడు త్థను దేన్నత 

సృష్ట ంచబడాు డో గమన్నంచాలి!  

6. అత్డు విసరిూ ంచబడే (చిముమకంటూ 

వెలువడే) దర వప్దారాంత సృష్ట ంచబడాు డు.  

7. అది వెనున మరియు ర్కముమ ఎముకల 

మధయ భాగం నుండి బయటికి వసుర ంది.  

8. న్నశాయంగా, ఆయన (సృష్ట కరత ), 

అత్న్నన్న మరల బర తికించి తేగల స్కమరాయం 

గలవాడు!  

9. ఏ రోజయితే రహసయ విషయాల 

విచారణ జరుగుతుందో!  

 

1) చూడండి, 13:11 మరియు 82:10-12.  

ٰنه ا اّلٰله ِمْسِب  يممه الرَّْحم    لرَّحه
 

ارهقه َوالسَّ   يحض َمآءه َوالطَّ

ارهُق  ٰرىَك َما الطَّ  يحض َوَما٘ اَدم

ُم الَّ    يحضُب اقه الَّجم
َحافه  َعلَيمَها  ا  َّمَّ ل َنفمس   ُُكُّ   ٌظ اهنم 

 ىجت 
ه  اره فَلمَينمظُ 

مَسانُ ْلم  ىجت  قَ ُخله  مهمَّ ن

آ  مهنم  ُخلهقَ   يحض  ق  ء  َدافه مَّ

مُرُج مه  ه الصُّ َّيَّ ۣ بَْيم ه نم َآئ به َوالَتَّ
به لم

 ىجت 
عهٖه لََقادهٌر   ىجت  اهنَّه  َْعٰ رَجم

 
هُر  آئ َ  يحض يَومَم ُتبمَٰل الَّسَّ
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10. అపుుడు అత్న్నకి (మానవున్నకి) 

ఎల్లంటి శకిత  ఉండదు మరియు ఏ 

సహాయకడూను ఉండడు. 2  

11. వరాం గల ఆకాశం స్కకాిగా! 3  

12. (చటాు మొలకతేర టపుుడు) చీలిపోయే 

భూమి స్కకాిగా!  

13. న్నశాయంగా, ఇది (ఈ ఖుర్ఆన్, 

సత్థయ-సత్థయలను) వేరుప్రచే వాకా 

(గీటురాయి).  

14. మరియు ఇది వృధా కాలకాేప్రన్నకి 

వచిానది కాదు.  

15. (ఓ ము'హమమద్!) న్నశాయంగా, వారు 

(నీక విరుదాంగా) కటర లు ప్నునతున్ననరు. 4  

16. మరియు నేను కూడ ప్న్ననగం 

ప్నునతున్ననను.  

17. కనుక నీవు సత్య-తిరస్కారులక కొంత్ 

వయవధి న్నవువ! 5  వారి ప్టా మృదువుగా 

వయవహరించు.  (1/2)  

***** 

 

2) అలా్లహ్ (సు.త్.) శ్క్ష నుండి త్పుంచుకోవటాన్నకి.  

3) అర్-రజ్'ఉ: తిరిగి రావటం. వరాం కూడా మళా్ళ మళా్ళ వసుర ంది కాబటిట  ఈ పేరుత పలువ 

బడుతుంది.  

4) చూడండి, 34:33.  

5) చూడండి, 7:182-183.                   *** 

َْل نَاِصه  َما ََل  فَ  ة  وَّ     ىجت  مهنم قُوَّ

 يحض  عه جم رَّ آءه َذاته المَ َوالسَّ 

َرمضه وَ  عه ا ذَ اْلم دم  يحض   ته الصَّ

ٌل  لََقوم اهنَّه    يحض  ٌل فَصم
 
مهَ وَّ  هال له َما ُهَو ب  ىجت زم
 

َن َكيمًدا  اهنَُّهمم  يمُدوم  يحض يَكه

يمُد َكيمًدا  اَكه  مجن وَّ

اَ  كٰفهرهيمَن 
الم هه َفَمِههله  ُرَويمًدا  لمُهمم مم  

 خجم 
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 87. సూరహ్ అల్్-అ'అల్ల 

అల్-అ'అల్ల: The Most High, అతుయనితుడు. ప్రర రంభ మక్కహ కాలపు, ఇది 

బహుశ్ అవత్రణాకర మంలో 8వది, సూరహ్ అత్-త్కీవర్ (81) త్రువాత్ 

అవత్రింప్జేయబడింది. దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) ప్ండుగ ('ఈద్)ల నమా'జ్లలో మరియు 

జుము'అహ్ నమా'జ్లలో ఈ సూరహ్ (87)ను మరియు సూరహ్ అల్-'గాష్యహ్ 
(88)ను ప్ఠించేవారు. వి'త్ర ర్ నమా'జ్ మొదటి రక'అత్లో ఈ  సూరహ్ అల్-అ'అల్ల 

(87)ను, 2వ రక'అత్లో సూరహ్ అల్-కాఫిరూన్ (109)ను మరియు 3వ రక'అత్లో 

సూరహ్ అల్-ఇ'ఖా్య'స్ (112)ను ప్ఠించేవారు 19 ఆయాతులునన ఈ సూరహ పేరు 

మొదటి ఆయత్ నుండి తీసుకోబడింది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. * అతుయనితుడైన నీ ప్ర భువు 

న్నమాన్నన సుర తించు!  

2. ఆయనే (ప్ర తిదాన్నన్న) సృష్ట ంచాడు 

మరియు త్గిన ప్ర మాణంలో రూపొందించాడు.1  

3. మరియు ఆయనే దాన్న ప్ర కృతి 

లక్షణాలను న్నరియించాడు, 2   మరియు 

మారగ ం చూప్రడు!  

4. మరియు ఆయనే ప్చిాక బయళ్ును 

మొలిపంప్జేశ్డు!  

5. మరల దాన్నన్న నలాన్న చత్థర చదారంగా 

చేశ్డు. 3  

6. మేము నీ చేత్ (ఖుర్ఆన్ను) చదివింప్ 

జేస్కర ము త్రువాత్ నీవు (దాన్నన్న) మరచిపోవు;   

7. అలా్లహ్ కోరింది త్ప్ు! 4  న్నశాయంగా, 

బహిరంగంగా ఉననదీ మరియు గోప్యంగా 

ఉననదీ అనీన ఆయనక బాగా తెలుసు.  

 
1) చూడండి, 82:7. 

2) చూడండి, 25:2 మరియు 20:50. 

3) 'గుస్క'అన్: ఎండిన గడిు . అ'హావ: నలాన్న, అంటే ప్చిాగడిు న్న ఎండింప్జేసి నలాన్న చత్థర  

చదారంగా చేస్కర డు.  

4) అంటే అలా్లహ్ (సు.త్.) రదుద  చేయదలచిన దాన్నన్న మరపంప్జేస్కర డు.  

ٰنه  اّلٰله ِمْسِب  يممه رَّ الالرَّْحم   حه
َم ا حه َسِبه  ه سم َ  َك َرِب َ اْلم  يحض  ْعم

ه    يجت  فََسٰوي لََق يم خَ اَّلَّ
 

هيم قَ  َر َفَهٰدي َواَّلَّ  يجت دَّ
 

٘ اَ  هيم ٰٰع َواَّلَّ مَمرم َرَج ال  يجت خم

ٰوي   ىجت فََجَعلَه  ُغَثآًء اَحم
رهئَُك فًََل تَ    يحض  نمٰس٘ َسُنقم
لَ محش  اّلٰلُ اهْلَّ َما َشآَء   َيعم َر ا  مُ اهنَّه   َهم ْلم

 ىجت ِٰف ََّيم  ا َومَ 
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8. మరియు మేము నీ మారాగ న్నన సులభం 
చేయడాన్నకి నీక సౌలభాయన్నన కలుగ 

జేస్కర ము.5  

9. కావున నీవు హితప్దేశం చేసూర  ఉండు; 

వారికి హితప్దేశం ల్లభదాయకం కావచుా! 6  

10. (అలా్లహ్క) భయప్డే వాడు 

హితప్దేశ్న్నన స్త్వకరిస్కర డు.  

11. మరియు దౌరాుగుయడు దాన్నకి 
దూరమైపోత్థడు;  

12. అల్లంటి వాడే ఘోరమైన నరకాగినలో 

ప్డి కాలుత్థడు.  

13. అపుుడు, అత్డు అందులో చావనూ 

లేడు, బర త్కనూ లేడు. 7  

14. సుశీలత్ను (ప్విత్ర త్ను) ప్రటించే 

వాడు త్ప్ుక స్కఫలయం పొందుత్థడు;  

15. మరియు త్న ప్ర భువు న్నమాన్నన 

సమరిసూర , నమా'జ్ చేసూర  ఉండేవాడు.  

16. అల్ల కాదు! మీరు ఐహిక జీవిత్థన్నకి 
ప్రర ధానయత్ న్నసుర న్ననరు;  

17. కాన్న ప్రలోక జీవిత్మే మేలైనది 

మరియు చిరకాలముండేది.  

18. న్నశాయంగా, ఈ విషయం పూరవ 
గర ంథాలలో (వార యబడి) ఉంది –   

19. ఇబార హీమ్ మరియు మూస్కలపై 

(అవత్రింప్జేయబడిన) గర ంథాలలో.  

***** 

 
5) వ'హీన్న జా్ఞప్కముంచుకోవటం మరియు దాన్నపై నడవటం మేము (అలా్లహుత్'ఆల్ల), నీక 

('స.'అ.స.క) సులభం చేస్కర ము.  

6) నీ (ము'హమమద్ 'స.'అ.స.) ప్న్న హితప్దేశం చేయటం మాత్ర మే! నీ  హితప్దేశం వారికి 

ల్లభదాయకం కావచుా! వారు దాన్నత ల్లభం పొందకన్నన నీ ('స'అ.స.) ప్న్న కేవలం 

హితప్దేశం చేయటమే!  

7) చూడండి, 74:28-29.                     *** 

 ُ ي كَ َونُيََِّسه ٰ هلميَُّسم  مجن   ل
 

 ىجت  ٰري  نََّفَعته اَِّلهكم رم اهنم فََذِكه 

مٰٰش َسَيذَّ  ُر َمنم َّيَّ  يحض  كَّ
ََق  َشم  يحض  َويََتَجنَُّبَها اْلم

ي  ٰ َٰل الَّاَر المُكْبم هيم يَصم  ممه اَّلَّ
 ىجت   َيُمومُت فهيمَها َوَْل َُيمٰٰي مَّ َْل ثُ 

 يحض  ّٰٰك لََح َمنم تَزَ فم اَ قَدم 
ههٖ رَ َم َكَر اسم َوذَ   ىجت  فََصٰٰل  ِب
هرُ  بَلم  ث َيٰوةَ اتُؤم َن اْلم نمَيا وم  يحض دلُّ
ٌ وَ  َرُة َخّيم ٰخه اَبمَٰق اْلم  ىجت وَّ

ٰٰل   ُوم ُحفه اْلم  يحض اهنَّ ٰهَذا لَِفه الصُّ
 خجم   ُمومٰٰس َم وَ ُصُحفه اهبمرٰههيم 
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 88. సూరహ్ అల్్-'గాషియ్హ్ 

అల్-'గాష్యహ: The Overwhelming, హఠాతుర గా కరముమకనేది, పునరుతా్థన 

దినం. ఇది ఆరంభ మక్కహ కాలపు సూరహ్. దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) జుము'అహ్ 

నమాజులలో సూరహ్ అల్-జుము'అహ్ (62) త్రువాత్ దీన్నన్న (88) ప్ఠించేవారు 

(మువ'త్థర ' ఇమామ్ మాలిక్). 26 ఆయాతులునన ఈ సూరహ పేరు మొదటి ఆయత్ 

నుండి తీసుకోబడింది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. కరముమకనే ఆప్ద సంగతి్ గాన్న నీక 

చేరిందా?   

2. కొన్నన ముఖ్యలు ఆ రోజు కర ంగి (ప్రలి) 

పోయి ఉంటాయి.  

3. (ప్ర ప్ంచంలోన్న వృధా) శరమక, (ప్ర 

లోకంలో జరిగే) అవమాన్నన్నకి, 1  

4. వారు దహించే అగినలో ప్డి కాలుత్థరు.  

5. వారికి సలసలకాగే చలిమ నీరు 

త్థర గటాన్నకి ఇవవబడుతుంది.  

6. వారికి చేదు ముళా్ చటుట  ('దరీ'అ) త్ప్ు 

మర్కక ఆహారం ఉండదు.  

7. అది వారికి బలమూ ఇయయదు మరియు 

ఆకల్త తీరాదు!  

8. ఆ రోజున, కొన్నన ముఖ్యలు నవనవ 

ల్లడుతూ ఉంటాయి;  

9. త్థము చేసుకనన సత్థారాయలక 

(ఫలిత్థలక) వారు సంతషప్డుతూ 

ఉంటారు.  

10. అతుయననత్మైన సవరగ వనంలో.  

11. అందులో వారు ఎల్లంటి వృధా 

మాటలు వినరు.  

 

1) న్నసిబతున్: శరమక అలసిపోవటం.  

يم  اّلٰله ِمْسِب  ٰنه الرَّحه    مه الرَّْحم
َيةها غَ يمُث الم ده حَ   َهلم اَتٰىَك    ىجت  شه
ٌه يَّ  َعةٌ ا خَ ئهذ   وممَ وُُجوم  يحض  شه
َبٌة ًَعمهلٌَة نَّ   يحض اصه

 يحض  ًة ٰٰل نَاًرا َحامهيَ تَصم 
هَية   َٰق مهنم َعْيم  اٰن  ىجت تُسم

َضه  مهنم  اهْلَّ  َطَعاٌم  لَُهمم  ع   يم لَيمَس 
يحض  

ع    م مهنم ُجوم مهُن َوَْل ُيغمِنه  يُسم
  ىجتْلَّ

ٌه يَّوم   يحض َمٌة  نَّاعه ذ  َمئه وُُجوم

ه  يهَها َراسَ لِ َيةٌ عم  يحض  ضه

م َجنَّ  َة  ِفه  يحض ة  ًَعَّله
َمُع فه  َيًة يمَها َْل ْلَّ تَسم   ىجتغه
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12. అందులో ప్ర వహించే సలయేళ్ళు 

ఉంటాయి;  

13. అందులో ఎతైెన ఆసన్నలుంటాయి; 2  

14. మరియు పేరాబడిన (మధు) ప్రత్ర లు;  

15. మరియు వరుసలుగా వేయబడిన, 

దిండాు;  

16. మరియు ప్రచబడిన న్నణయమైన 

తివాచీలు.  

17. ఏమిటీ? వారు ఒంటెలవైెపు చూడరా? 

అవి ఎల్ల సృష్ట ంచబడాు య్య?  

18. మరియు ఆకాశంవైెపుక (చూడరా)? 

అది ఎల్ల పైకి ఎత్ర బడి ఉందో?  

19. మరియు కొండలవైెపుక చూడరా? అవి 

ఎల్ల గటిట గా న్నటబడి ఉన్ననయ్య?  

20. మరియు భూమివైెపుక (చూడరా)? 

అది ఎల్ల విశ్లంగా ప్రచబడి ఉందో?  

21. కావున (ఓ ము'హమమద్!) నీవు 

హితప్దేశం చేసూర  ఉండు, వాసర వాన్నకి నీవు 

కేవలం హితప్దేశం చేసేవాడవు మాత్ర మే!  

22. నీవు వారిన్న (విశవసించమన్న) బల 

వంత్ం చేసేవాడవు కావు.  

23. ఇక, ఎవడైతే వెనుదిరుగుత్థడో 

మరియు సత్థయన్నన తిరసారిస్కర డో!  

24. అపుుడు అత్న్నకి అలా్లహ్ ఘోరశ్క్ష 

విధిస్కర డు.  

25. న్నశాయంగా, మా వైెపునకే వారి 

మరలింపు ఉంది;   

26. త్రువాత్ న్నశాయంగా, వారి నుండి 

లకా తీసుకనే బాధయత్ మా పైనే ఉంది!  

*****

 

2) చూడండి, 15:47.                            *** 

ٌ َجارهيٌَة    يمل فهيمَها َعْيم
فُومَعٌة  رم ٌر مَّ  يحض فهيمَها ُِسُ

َوا اَكم  يحض  ومَعٌة ومُض ٌب مَّ وَّ
فٌَة  ُفوم َنَمارهُق َمصم  يحض وَّ

ُّ َمبمثُ رَ زَ وَّ  ثَ اِبه  ىجت   ةٌ وم
يَ اَ  اهَٰل  رُ نمظُ فًََل  َن  ه وم ب ه

كَ اْلم يمَف له 
  ممكَقتم ُخله 
َمآءه َكيم َواهَٰل    ممكَف ُرفهَعتم السَّ
َبتم وَ  َباله َكيمَف نُصه ه

  ممكاهَٰل اْلم
َرمضه َكيمَف ُسطهَحتم     َواهَٰل اْلم

يمط َذِكه فَ   ىجت اهنََّما٘ اَنمَت ُمَذِكهٌر رم
 

َت َعلَ  يمطه هه يم لَسم َ هُمص     يحضر  مم ب
 يحض  َوَكَفَر ٰٰل وَ  َمنم تَ اهْلَّ 

َْبَ  المَعَذاَب ا اّلٰلُ بُُه ُيَعِذه فَ  َكم  ىجت ْلم

 يحض  يَاَبُهمم اهنَّ اهََّلمَنا٘ اه 
َساَبُهمم   خجم  ُثمَّ اهنَّ َعلَيمَنا حه



ةُ الف ْجر   -89 భాగం: 30 89. సూరహ్ అల్-ఫజ్ర 1251 30 :لُجْزءُ ا   ُسور  ర 
 

 89. సూరహ్ అల్్-ఫజ్ర ర్ 

అల్-ఫజర ర్: The Dawn, The Day Break,  పార తఃకాల్ము,  వేకవజ్ఞము.  

అవత్రణా కర మంలో ఇది 10వది. మక్కహ లో అవత్రింప్జేయబడింది. 30 

ఆయాతులునన ఈ సూరహ పేరు మొదటి ఆయత్ నుండి తీసుకోబడింది. 

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. పార తఃకాల్ం స్కకాిగా! 1  

2. ప్ది రాతుర ల స్కకాిగా! 2  

3. సరి-బేస్త్ (సంఖయల) స్కకాిగా!  

4. గడచిపోయే రాతిర  స్కకాిగా!  

5. వీటిలో బుధాిగల వాన్న కొరక ఏ 

ప్ర మాణమూ లేదా ఏమిటి? 3  

6. నీ ప్ర భువు 'ఆద్ (జ్ఞతి) వారి ప్టా ఎల్ల 

వయవహరించాడో నీక తెలియదా? 4  

7. ఎతైెన సర ంభాల (భవన్నలు గల) ఇరమ 

ప్ర జల ప్టా? 5  

 

1) అంటే ప్ర తి ఉదయం. ఒక ప్ర తేయక ఉదయం కాదు. 

2) అంటే జు'ల్్-'హజీ్ర్   యొకా మొదటి ప్ది రాతుర లన్న చాల్ల మంది వాయఖ్యయత్ల 

అభిప్రర యం. వీటి ఘనత్ 'హాదీసు'లలో ఉంది. దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) ప్ర వచనం: 

''జు'ల్-'హజూ ర్ మొదటి ప్ది రోజులలో చేసే సత్థారాయలు అలా్లహ్ (సు.త్.)క ఎంత 

ఇషట మైనవి  జిహాద్ కంటే కూడా – మానవుడు అమరగతి నొందిన జిహాద్ త్ప్ు! ('స'హీ'హ్ 

బు'ఖ్యరీ).  

3) అంటే వీటన్ననటి ప్ర మాణం చేయటం, అలా్లహ్ (సు.త్.)ను విశవసించటాన్నకి చాలదా! 

'హిజ్రున్: ఆప్టం, కాదనటం, బుదాి కూడా మానవుడిన్న చడు కరమల నుండి ఆపుతుంది. 

4) వారి ప్ర వకత  హూద్ ('అ.స.). చూడండి, 69:7-10 మరియు 7:65-72.  

5) ఇరమ: ఒక తెగ పేరు. దాన్న పూరోవత్ర రాలు ఇల్ల ఉన్ననయి: 'ఆద్ బిన్-'ఔస్ బిన్-ఇరమ 

బిన్ -స్కమ్ బిన్-నూ'హ్. (ఫ'తా్ర అల్-ఖదీర్) వీరిన్న 'ఆద్ ఊల్ల, అన్న కూడా అంటారు. 

వీరిన్న ఎతైెన సర ంభాల (భవన్నల) వారన్న కూడా అంటారు.  

ٰ  اّلٰله ِمْسِب    يممه لرَّحه نه االرَّْحم

ره  َفجم
 يحض َوالم

  يحضَوََّلَال  َعَشم  
عه وَ وَّ  فم موَ االشَّ  يحض ره تم ل

م  ه اه له َواَّلَّ  ممه َذا يََّسم
م َهلم  هَك  ِفه هيم حه   ذٰل ر   قََسٌم َِّله  ىجت جم

هَعاد   َربَُّك تََر َكيمَف َفَعَل اَلَمم   ےلق ب
 

 ےلق اهَرَم َذاته المعهَماده 
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8. వారిల్లంటి జ్ఞతి భూమిలో ఎననడూ 

సృష్ట ంచ బడలేదు. 6  

9. మరియు లోయలోన్న కొండ రాళా్లో 

(భవన్నలను) తొలిచిన సమూద్ జ్ఞతి ప్టా? 7  

10. మరియు మేకల వాడైన ఫిర్'ఔన్ 

ప్టా?8  

11. వారంత్థ ఆయాదేశ్లలో త్లబిరుసు 

త్నంత ప్ర వరిత ంచారు;  

12. మరియు వాటిలో దౌరూ న్నయన్నన 

రేకతిర ంచారు.  

13. కాబటిట  నీ ప్ర భువు వారిపైకి అనేకరకాల 

బాధాకరమైన శ్క్షలను ప్ంప్రడు.  

14. వాసర వాన్నకి, నీ ప్ర భువు మాటు వేసి 

ఉన్ననడు (అంత్థ కన్నపడూర  ఉంటాడు)!  

15. అయితే  మానవుడు ఎల్లంటి 

వాడంటే: అత్న్న ప్ర భువు అత్న్నన ప్రీకాించ 

టాన్నకి, అత్న్నకి గౌరవ ప్ర తిషట లన్నచిా 

అనుగర హించినపుుడు: "న్న ప్ర భువు ననున 

గౌరవించాడు." అన్న అంటాడు; 9  

16. కాన్న, అత్న్నన ప్రీకాించటాన్నకి, అత్న్న 

ఉప్రధిన్న త్గిగ ంచినపుుడు: "న్న ప్ర భువు ననున 

అవమాన్నంచాడు." అన్న అంటాడు. 10  

 

6) 'ఆద్ జ్ఞతివారికి త్మ బలస్కమరాాయల మీద ఎంత గరవం ఉండేది. చూడండి, 41:15.  

7) వీరి ప్ర వకత  'స్కలి'హ్ ('అ.స.). చూడండి, 26:149.  

8 ) అంటే పదద  సైనయం గలవాడు, లేక ప్ర జలను మేకలత న్నటి శ్కాించేవాడు. (ఫ'తా్ర 

అల్-ఖదీర్). 

9 ) అలా్లహ్ (సు.త్.), ధనధాన్నయలు, సౌభాగాయలు ఇచిాన్న, ప్రీకాించటాన్నకే! మరియు 

పేదరికాన్నకి గురిచేసిన్న, అదీ ప్రీకాించటాన్నకే! 

10 ) అలా్లహ్ (సు.త్.) త్న సదవరత నులైన దాసులక భోగభాగాయలు, ధనధాన్నయలు 

ప్ర స్కదించ వచుా! లేక పేదరికాన్నకీ గురిచేసి ప్రీకాించవచుా. అదేవిధంగా సత్య-తిరస్కారు 

م لَمم  ِته
هًَلده   لَقم  َُّيم الَّ

 ےلق مهثملَُها ِفه اِلم

ه  َد اَّلَّ م خم لصَّ ايمَن َجابُوا  َوَثُموم هال َواده َر ب
 ےلق    

نَ  َ  َوفهرمَعوم  ےلق تَاده وم ذهي اْلم

هيمَن َطَغوم  هًَلده اَّلَّ
 ےلق  ا ِفه اِلم

وم  ََثُ  ےلق ا فهيمَها المَفَساَد فَاَكم

َسومَط َعَذاب     َربَُّك فََصبَّ َعلَيمههمم  
 هللا 
ممهرمَصاده َِله  َك َربَّ  اهنَّ   ىجت ال

مَساُن   هن اْلم ا  ٰ ذَ اه فَاَمَّ ابمَتل َما    بُّه  رَ ُه  ىا 
َرمَ فَ  فَ وَ ه   اَكم َمه ممق  م٘ رَ ُل  َيُقوم َنعَّ   ِبه
َرَمنه اَ   ىجت  كم
 
َما َواَ  اهَذا  ا٘  َفَقدَ   مَّ َعلَيمهه ابمَتلٰىُه  َر 

ُل  م٘ رهزمقَه ممق َفَيُقوم  ممه نَنه ا اَهَ  َرِبه
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17. అల్లకాదు, వాసర వాన్నకి మీరు 

అన్నధులను ఆదరించరు; 11  

18. మరియు మీరు పేదలక అననంపటేట  

విషయంలో ఒకరినొకరు పోర త్ుహించుకోరు; 12  

19. మరియు వారసత్వపు ఆసిర న్న పేరాశత 

అంత్థ మీరే తినేస్కర రు.  

20. మరియు మీరు ధన వాయమోహంలో 

దారుణంగా చికాక పోయారు! 13  

21. అల్ల కాదు, భూమి, దంచి పండి- 

పండిగా చేయబడినపుడు;  

22. మరియు నీ ప్ర భువు (సవయంగా) 

వస్కర డు మరియు దైవదూత్లు వరుసలలో 

వస్కర రు. 14  

23. ఆ రోజు నరకం (ముందుక) తీసుక 

రాబడుతుంది. ఆ రోజు మానవుడు (త్న 

కరమలనీన) జాపర కి తెచుాకంటాడు; కాన్న ఆ 

రోజు జాపర కి తెచుాకోవడం వలా అత్న్నకి కలిగే 

ప్ర య్యజన మేమిటీ?  

24. అత్డు: "అయ్యయ! న్న ప్రడుగాను! న్న 

ఈ  జీవిత్ం కొరక నేను (సత్థారాయలు) చేసి 

ప్ంపు కొన్న ఉంటే ఎంత్ బాగుండేది!" అన్న 

వాపోత్థడు.  

 

లక కూడా ఐశవరాయలు ఇవవవచుా లేక పేదరికంత ప్రీకాించవచుా! సదవరత నులైన 

విశ్వసులు ఐశవరయవంతులుగా ఉంటే అలా్లహ్ (సు.త్.)క కృత్జాులుగా ఉంటారు. 

పేదరికాన్నకి గురి అయితే సహనం వహిస్కర రు. 

11) దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) ప్ర వచనం: 'అన్నథులత మంచిగా వయవహరించేవారు సవరగ ంలో 

న్నత ప్రటు – రెండు వేర ళా్ళ తడుగా ఉననటాు – ఉంటారు.' (అబూ- దావూద్) కావున 

అన్నథులను పోష్ంచడం, వారిత మంచిగా వయవహరించడం ఎంత పుణయకారయం.  

12) చూడండి, 107:3.  

13) జమమన్: కస్త్'రన్, చాల్ల.  

14) ఏడు ఆకాశ్ల దైవదూత్లు ఏడు వరుసలలో న్నలబడత్థరు.  

رهمُ بَلم ْلَّ تُ  ّلََكَّ  نَ كم هيمَم  وم َت  يحض اَّلم
َن َْعٰ َط  وم ه ا عَ َوَْل ََتٰٓضُّ كهْيم مهسم

م  مه ال
يحض   
م  نَ َوتَا َ  اُكلُوم َّ اَث اَكم لَتُّ ا ًًل ل  يحض   مًّ

َُته  مَماَل وَّ َن ال  ىجت ُحبًّا ََجًّا  بُّوم

 ٘ َرمُض َدَكًّ َدَكًّ  اهَذا  ّلََكَّ ته اْلم  يحض ُدكَّ

َص   َربَُّك   وََّجآءَ  ا  َصفًّ مَملَُك  ا َوال فًّ
 ممه 
ََهنَّمَ وَ  ِبه  ۣ يَومَمئهذ  َء  ٓ ايم   ذ  يَومَمئه ممق  جه
ايَّ  ُر  ه َتَذكَّ م ْلم وَ ن ََلُ َساُن  ٰري  ا   اَّٰٰن  َِّلهكم
ىجت  
 
ُل َيقُ  ُت ْلهَ يٰلَيمتَ   وم مم م قَدَّ م ِنه  ممه َياِته
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25. అయితే ఆ రోజు, ఆయన (అలా్లహ్) 

శ్కాించి నటాు, మరెవవడూ శ్కాించలేడు!  

26. మరియు ఆయన (అలా్లహ్) బంధించి 

నటాు, మరెవవడూ బంధించలేడు. 15  

27. (సన్నమరుగ న్నత ఇల్ల అనబడుతుంది): 

"ఓ త్ృపర  పొందిన ఆత్థమ!  

28. "నీ ప్ర భువు సన్ననధికి మరలి రా! (నీక 

లభించే సత్ిలిత్థన్నకి) ఆనందిసూర , (నీ 

ప్ర భువును) సంతషప్రుసూర !  

29. "నీవు (పుణాయతుమలైన) న్నదాసులలో 

చేరిపో!  

30. "మరియు నీవు న్న సవరగ ంలో 

ప్ర వేశ్ంచు!" (5/8)  

***** 

 

15) చూడండి, 73:12-13.                    *** 

ُب َعَذابَه ٘ اََحٌد  ومَمئهذ  ْلَّ ُيعَ َفيَ   يحض ِذه
 

هُق َوثَ  ث َْل يُوم   ىجت قَه ٘ اََحٌد ا وَّ

َمئهنَُّة ا الَّ ُتهَ يٰ٘اَيَّ  ُمطم
م ُس ال  مجع فم

اهٰلٰ   ٘ م ٰعه هكه رَ   ارمجه يَ   ِب يَّ مَّ ًة  َراضه ًة رمضه
 ممه 

م عه خُ ادم فَ  م ِفه  يحض  بٰدهيم ٰله

م  م َوادمُخٰله  خجم  َجنَِّته
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90. సూరహ్ అల్్-బల్ద్్ 

అల్-బలద్: నగరం, పురం, ప్టనం, The City, The Land. ఇది మొదటి మక్కహ 

కాలపు సూరహ్. 20 ఆయాతులునన ఈ సూరహ పేరు మొదటి ఆయత్ నుండి 

తీసుకోబడింది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. * కాదు, నేను ఈ నగరం (మకాహ) 

స్కకాిగా (అంటున్ననను)!  

2. మరియు నీక ఈ నగరంలో (మకాహ 

లో) సేవచా ఉంది.  

3. మరియు త్ండిర  (మూల పురుషుడు) 

మరియు అత్న్న సంత్థనం స్కకాిగా! 1  

4. వాసర వాన్నకి, మేము మానవుణి్ణ శరమజీవిగా 

పుటిట ంచాము.  

5. ఏమిటి? త్నపై ఎవరి అదుపు లేదన్న 

అత్డు భావిసుర న్ననడా?  

6. అత్డు: "నేను విప్రీత్ధన్నన్నన ఖరుా 
పటాట ను!" అన్న అంటాడు. 2  

7. ఏమిటి? త్నను ఎవవడూ చూడటం 

లేదన్న అత్డు భావిసుర న్ననడా? 3  

8. ఏమిటి? మేము అత్న్నకి రెండు కళా్ళ 

ఇవవలేదా?  

9. మరియు న్నలుకను మరియు రెండు 

పదవులను.  

10. మరియు అత్న్నకి (మంచీ-చడూ) అనే 

సుషట మైన రెండు మారాగ లను చూప్రము. 4  

 
1) కొందరు: 'త్ండిర  (మూల పురుషుడు) అంటే ఆదమ్ ('అ.స.) మరియు అత్న్న సంత్థనం 

అంటే మానవ జ్ఞతి.' అన్ననరు.  

2) లుబదన్: కస్త్'రన్, చాల్ల.  

3) అంటే అత్డు చేసే వృథా ఖరుాను ఎవవరూ చూడటం లేదన్న భావిసుర న్ననడా? అలా్లహ్ 

(సు.త్.) అంత్థ చూసుర న్ననడు.  

4) చూడండి, 76:3. అన్-నజ్దు: అంటే ఎతైెన సాలం. అన్-నజ్దైన్ : అంటే రెండు మారాగ లు.  

ٰنه الرَّحه ا اّلٰله  ِمْسِب   يممه لرَّْحم
 
َََله  هٰهَذا اِلم ُم ب  يحض َْل٘ اُقمسه
َََله  هٰهَذا اِلم   يحض َواَنمَت حهلۣ  ب

َما َودَلَ َووَ   يحض ادله  وَّ
َنا ا ه لََقدم َخلَقم م ْلم مَساَن ِفه  ىجت  د  بَ كَ ن

َسُب  اَيَ  ده   اَنم حم  اََحٌد  يمهه َر َعلَ لَّنم يَّقم
 يمل 

لَ  ُل اَهم َ َيُقوم ُت َماًْل ِلُّ  ىجت ًدا كم
سَ  َّمم يََره ٘ اََحٌد اَيَحم  ىجت  ُب اَنم ل

ه    َعيمَنْيم
 يحض  اَلَمم ََنمَعلم َلَّ

هسَ  ه وَّشَ  انًا َول  يحض َفَتْيم
َديمنه    ممهوََهَديمنُٰه الَّجم
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11. కాన్న అత్డు కషట త్రమైన ఊరావ 

గమన్నన్నకి స్కహసించలేదు! 5  

12. మరియు ఆ ఊరావగమనం అంటే 

ఏమిటో నీక తెలుస్క?  

13. అది ఒకన్న మడను (బాన్నసత్వం నుండి) 

విడిపంచడం. 6  

14. లేదా! (సవయంగా) ఆకలిగొన్న 7  

ఉననరోజు కూడా (ఇత్రులక) అననం 

పటట డం.  

15. సమీప్ అన్నధున్నకి గానీ;  

16. లేక, దికాలేన్న న్నరుపేదక గానీ! 8  

17. మరియు విశవసించి, సహన్నన్నన 

బోధించే వారిలో! 9మరియు కరుణను ఒకరి 

కొకరు బోధించుకనే వారిలో చేరిపోవడం.  

18. ఇల్లంటి వారే కడిప్క్షం వారు. 10  

19. ఇక మా సందేశ్లను తిరసారించిన 

వారు, ఎడమ ప్కాాన్నకి చందిన వారు.  

20. వారిన్న నరకాగిన చుటుట కంటుంది. 11   

*****

 

5) అల్-'అఖబహ్: కొండ శ్ఖరం (పైకి ఎకాడం). కొందరు దీన్నకి కనుమ అనే అరాం ఇచాారు. 

అంటే రెండుకొండల నడిమి తవ. కఠినమైన కనుమ అంటే ఒక బాన్నసను బంధం నుండి 

విముకిత  చేయించడం, లేక త్థను ఆకలిత ఉండి కూడా ఒక అన్నథున్నకి అననం పటట డం. 

6) చూడండి, 2:177. 

7) మస్'గబతున్:  ఆకలి.  

8) జ్ఞ'-మత్రబతున్: మటిట పై ప్డి ఉండే పేదవాడు. ఎవడికైతే ఇలాు ఉండదో! 

9) అత్డు విశ్వసి అయి ఉంటేనే, చేసిన పుణాయల ఫలిత్ం దొరుకతుంది లేకపోతే ప్ర 

లోకంలో అవి వృథా అయిపోత్థయి. 

10) చూడండి, 74:39 మరియు 56:8, 9, 27, 41. 

11) ము'సదతున్: ము'గ్లఖతున్, అంటే చుటుట కంటుంది. చూ. 104:6-8.      *** 

َتَحمَ فَ   ىمن َقَبَة عَ الم  ًَل اقم
 ٘     ىجت ُة لمَعَقبَ ٰرىَك َما ادم  اَ َوَما
 يحض َرَقَبة  فَكُّ 

م  اَوم  ٰعٌم ِفه غَ اهطم م  ذهيم َمسم  يحض َبة  يَوم

َربَة   هيمًما َذا َمقم  يحض يَّت
بَة   َ كهيمًنا َذا َمَتم  ىجت اَوم مهسم

ََك ُثمَّ  َوتََواَصوما   اَٰمُنوما  هيمَن  اَّلَّ َن مهَن 
ه  ه َوتَوَ لصَّ ا ب ممَ  اَصوم اْبم هال   ىجت رمَْحَةهب

ٰٓئهَك اَ  ٰحُب اُول م صم  ىجت َميمَمَنةه ال
هيمَن كَ  هاٰيٰ َواَّلَّ ا ب حٰ َفُروم ُب تهَنا ُهمم اَصم

مَمشم   ىجت  َمةه ـ َ ال
ؤمَصَدةٌ   خجم  َعلَيمههمم نَاٌر مُّ
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91. సూరహ్ అష్్-షమసర్ 

అష్్-షముర్: The Sun, సూరుయడు. ఇది సూరహ్ అల్-ఖదర ర్ (97) త్రువాత్ 

అవత్రింప్జేయబడింది. మొదటి మక్కహ కాలపు సూరహ్. ప్రలోక జీవిత్థన్నకి 
భయప్డన్నవారికి భయంకరమైన ప్రయవస్కనం ఉంటుందన్న ఈ సూరహ్ 
తెలుపుతుంది. 15 ఆయాతులునన ఈ సూరహ పేరు మొదటి ఆయత్ నుండి 

తీసుకోబడింది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. సూరుయన్న మరియు దాన్న ఎండ స్కకాిగా! 1  

2. దాన్న వెనుక వచేా చందుర న్న స్కకాిగా!  

3. ప్ర కాశ్ంచే ప్గటి స్కకాిగా!  

4. దాన్నన్న కరముమకొనే, రాతిర  స్కకాిగా!  

5. ఆకాశం మరియు దాన్న న్నరామణ స్కకాిగా!  

6. భూమి మరియు దాన్న విసర రణ స్కకాిగా!  

7. మానవ ఆత్మ మరియు దాన్నన్న 

తీరిాదిదిద న వాన్న స్కకాిగా! 2  

8. ఆ త్రువాత్ ఆయనే దాన్నకి 

దుషట త్న్నన్నన మరియు దైవభీతిన్న 

తెలియజేశ్డు. 3  

9. దాన్నన్న ప్రిశుధాప్రచుకనన వాడు 

త్ప్ుక స్కఫలయం పొందాడు.  

10. మరియు వాసర వాన్నకి దాన్నన్న అణగ 

దొర కిాన వాడే విఫలుడవుత్థడు. 4  

 
1) 'దు'హా'హా: సూరుయన్న ప్ర కాశవంత్మైన వెలుగు.  

2) చూడండి, 87:2.  

3) ఫుజూరహా వ త్ఖ్యవహా: అంటే మంచి-చడులు, అనే అరాం కూడా వసుర ంది, చూడండి, 

ఇబెన-కస్త్'ర్. 

4) దసు: దాచిపటట డం, అణచిపటట డం, అణగదొర కాటం. ఎవడైతే త్న ఆత్మను అణచిపడ 

త్థడో వాడే నట ప్డత్థడు!  

ٰنه الرَّ  اّلٰله ِمْسِب  يممه  الرَّ ْحم    حه
ممسه وَُضٰحىَها     ےلق َوالشَّ

ٰ َمره اهَذا تَ قَ لم َوا  ےلق  ا ىهَ ل
 ےلق  ا َجلٰىَها ذَ  اه لََّهاره َوا
م َوا ٰشىَها له اهَذا يَ َّلَّ  ےلق غم
َمآءه َومَ َوال  ےلق  ا بَنٰىَها سَّ
َرمضه َوَما َطٰحىَها وَ   ےلق اْلم

َما َسٰوىَها   ےلق َوَنفمس  وَّ

مَهَمَها فُ  رَ فَاَل ٰوىَها َها ُجوم  ےلق َوَتقم

 ےلق  ا قَدم اَفملََح َمنم َزٰكىهَ 

 ىجت  ىَها  َدسٰ نم  مَ َب َوقَدم َخا 
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11. స'మూద్ (జ్ఞతి) వారు త్మ పొగరు 

మూలంగా (వారి ప్ర వకత ను) ధికారించారు;5  

12. అపుుడు వారిలోన్న ఒక పదద  

దౌరాుగుయడు (వారి త్లబిరుసు పోకడలక 

స్కరధిగా) న్నలబడాు డు;  

13. అలా్లహ్ సందేశహరుడు ('స్కలి'హ్) 

వారిన్న: "మీరు అలా్లహ్ యొకా ఈ ఆడ ఒంటె 

విషయంలో, దాన్న నీళ్ు వంతు విషయంలో 

జ్ఞగర త్ర గా ఉండండి!" అన్న హెచారించాడు.  

14. అయిన్న వారు అత్న్న ('స్కలి'హ్) 

మాటను అబదామన్న తిరసారించారు. 

మరియు దాన్న (ఆ ఒంటె) వెనకకాలి మోకాలి 

నరాన్నన కోసి, కంటి దాన్నన చేసి చంప్రరు. 6  

కాబటిట  వారి ప్ర భువు వారి ప్రప్రన్నకి 

ప్రయవస్కనంగా వారి మీద మహా విప్తుర ను 

ప్ంప వారందరినీ న్నశనం చేశ్డు.  

15. మరియు ఆయన దాన్న ప్రిణామాలను 

గురించి భయప్డలేదు! 7   

***** 

 

5) 'తు'గ్యానన్: త్లబిరుసుత్నం. త్లబిరుసుత్నంలో వారు త్మ ప్ర వకత ను అబదాీకడన్న 

తిరసారించారు. స'మూద్ జ్ఞతి వారి గాథకోసం చూడండి, 7:73-79. 

6) దీన్న త్థత్ురయం ఏమిటంటే ఒక సమాజంలో ఏ ఒకాడు గానీ, లేక కొందరు గానీ దుషట  

ప్నులు చేసుర ననపుుడు ఇత్రులు వారిన్న ఆప్కండా, దాన్నన్న సమమతిసేర , ఆ సమాజం 

వారంత్థ దోషులే. వారందరూ శ్కాారాులే! కాబటిట  వారందరూ న్నశనం చేయబడత్థరు. 

7 ) ఏదైన ఇత్ర గొప్ు శకిత  ప్ర తీకారం తీసుకంటుందేమోననన భయం అలా్లహ్ (సు.త్.)క 

లేదు. ఆయన (సు.త్.)క సరిసమానమైన, లేక ఆయన (సు.త్.) కంటే పదద  శకిత  అనేది ఏదీ 

లేదు. ఆయన (సు.త్.) మీద ఎవవరూ ప్ర తీకారం తీరుాకోలేరు.  కొందరు దీన్నన్న: ‘స'మూద్ 

జ్ఞతి వారు అలా్లహ ప్ర తీకారం చేస్కర డన్న భావించలేదు. వారిలో దైవభీతి లేకపోయింది. దాన్న 

ప్రయవస్కనంగా వారు న్నశనం చేయబడాు రు.’ అన్న కూడా వాయఖ్యయన్నంచారు.     *** 

هَط بَتم َثُموم َكذَّ  ٰوىُد ب  ےلق َها٘ غم
 

ٰقىَها اهذه اْۣنَبَعَث   ےلق اَشم

رَسُ فَ  لَُهمم  ُل  َقاَل    اّلٰله نَاقََة    اّلٰله وم
يَٰها    ىجت وَُسقم

 

َفَعَقُرومَهاججل   ُه  بُوم   َدمَ فََدمم فََكذَّ
هَذْۣنبهههمم فََسوٰ  َربُُّهمم َعلَيمههمم   ےلق   ا ىهَ ب

 
 

  خجمبَٰها  ُعقم اُف ََّيَ َوَْل 
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92. సూరహ్ అల్్-లైల్్ 

అల్-లైల్: The Night, రాతిర , అవత్రణాకర మంలో బహుశ్ ఇది 9వ మక్కహ 

సూరహ్. 21 ఆయాతులునన ఈ సూరహ పేరు మొదటి ఆయత్ నుండి 

తీసుకోబడింది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. అలుముకననప్ుటిట  రాతిర  స్కకాిగా!  

2. వెలుగును విరజిమేమటప్ుటి ప్గటి 

స్కకాిగా!  

3. మగ మరియు ఆడ (జ్ఞతుల) సృష్ట  

స్కకాిగా!  

4. వాసర వాన్నకి, మీ ప్ర యత్థనలు న్నన్న 

విధాలుగా ఉన్ననయి; 1  

5. కాన్న ఎవడైతే దానధరామలు చేసూర  

దైవభీతి కలిగి ఉంటాడో!  

6. మరియు సత్ురిణామాన్నన సత్యమన్న 

ధృవప్రిచాడో! 2  

7. అత్న్నకి మేము సులువైెన మారగ పు 

సౌకరయము్నొసగుత్థము. 3  

8. కాన్న ఎవడైతే పసిన్నరిత్నం చేసూర , 

న్నరాక్షయ వైెఖరిన్న అవలంబిస్కర డో! 4  

9. మరియు మంచిన్న అబదామన్న 

తిరసారిస్కర డో!  

 

1) చూడండి, 91:8. 

2) వాయఖ్యయత్ల అభిప్రర యంలో ఈ ఆయత్ అబూ-బకర ర్ 'సిదీద ఖ్ (ర'ది.'అ.)ను గురించి 

అవత్రింప్జేయబడింది. అత్ను 6 మంది బాన్నసలక స్కవత్ంత్ర యం ఇపుంచారు. వారు 

త్మ ముష్ర క్ న్నయకల విప్రీత్ బాధలక గురి అయి ఉండిరి. (ఫ'తా్ర అల్-ఖదీర్). దీన్నకి 

ఈ విధంగా కూడా త్థత్ురయమిచాారు: ‘మరియు మంచిన్న నముమత్థడో!’ 

3) చూడండి, 87:8. 

4) చూడండి, 96:6-7. 

ٰ  اّلٰله  ِمْسِب يم نه االرَّْحم    مه لرَّحه
مله اه 

 يحض  َذا َيغمٰٰش َواَّلَّ
 يحض ا ََتَٰٰل َوالََّهاره اهذَ 

 
٘
ُنمٰٰث َكَر َواْلم  يحض َوَما َخلََق اَّلَّ

َيُكمم لَشَ   ىجت  ِٰت اهنَّ َسعم
ٰطي َواتََّٰق  ا َمنم اَعم  يحض فَاَمَّ

ه  َق وََصدَّ  ِٰن ب ُسم    يحضاْلم

ُ سَ فَ  ه ُنيََِّسه ٰ لميُ ه  ل  ىجت ي َّسم

ا مَ وَ  ۣ اَمَّ َتغمِٰن ََبهَل نم  يحض  َواسم
ُسم وَ  َب بهاْلم  يحض  ِٰن َكذَّ
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10. అత్న్నకి మేము చడు కొరక దారిన్న 

సులభం చేస్కర ము.  

11. మరియు అత్డు నశ్ంచి (చన్న) పోయి 

నపుుడు, అత్న్న ధనం అత్న్నకి ఎల్ల 

ఉప్య్యగప్డుతుంది?   

12. న్నశాయంగా సన్నమరగ ం చూప్డం మా 

ప్న్న! 

13. మరియు న్నశాయంగా, ఇహప్ర లోకాల 

(ఆధిప్త్యం) మాకే చందినది.  

14. కాబటిట  నేను మిమమలిన ప్ర జవలించే 

నరకాగినన్న గురించి హెచారించాను.  

15. ప్రమ దౌరాుగుయడు త్ప్ు, 
మరెవవడూ అందులో కాలడు!  

16. ఎవడైతే (సత్థయన్నన) తిరసారించి 

(దాన్న నుండి) విముఖుడవుత్థడో!  

17. కాన్న దైవభీతి గలవాడు దాన్న నుండి (ఆ 

నరకాగిన నుండి) దూరంగా ఉంచబడత్థడు!  

18. అత్డే! ఎవడైతే, ప్వితుర డవటాన్నకి త్న 

ధనం నుండి (ఇత్రులక) ఇస్కర డో!  

19. కాన్న అది, వారు అత్న్నకి చేసిన ఏ 

ఉప్కారాన్నకి బదులుగా గాక –   

20. కేవలం మహోననతుడైన త్న ప్ర భువు 

ప్ర సననత్ను పొందటాన్నకి మాత్ర మే అయితే!  

21. మరియు అల్లంటి వాడే త్ప్ుక 
సంతష్స్కర డు.5  

***** 

 

5) దీన్న మర్కక త్థత్ురయం: ''మరియు ఆయన (అలా్లహుత్’ఆల్ల) కూడా (అత్న్నత) 

సంతుషుట డౌత్థడు.'' (జూన్నగఢి)            *** 

ي فََسُنيَ  ٰ هلمُعَّسم ه  ل ُ  ىجت َِّسه

م َعنمُه َماَُل ٘   ىجت  اهَذا تََرٰدي  َوَما ُيغمِنه

 ىمن ا لَلمُهٰدي لَيمنَ  عَ اهنَّ 

َرَة  ٰخه ٰٰل اوَ  َواهنَّ َلَا لًَلم ُوم  ْلم

تُكُ ذَ اَنم فَ   ممه ٰظي لَ ا تَ مم نَارً رم
ٰ َْل  ل ٘  يَصم ََق  اهْلَّ ىَها َشم  يحض   اْلم

َب وَ  هيم َكذَّ  ىجت تََوٰٰل اَّلَّ
َتمََق وَسَ   يحض ُيَجنَُّبَها اْلم

ّٰٰك  م َماََل  يَََتَ ِته هيم يُؤم
 ممه  اَّلَّ

 َ َُتمٰز٘ي  د  عه حَ َوَما ْله َمة   ِنهعم مهنم  نمَده  
 يحض 
هه ته بم اهْلَّ ا ه رَ  َغآَء وَجم   هه ِب

َ ٰ اْلم  ممه ْعم
َ وَ   خجم رمٰٰض َسومَف يَ ل
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 93. సూరహ్ అ'ద్్-'దు'హా 

అ'ద్-'దు'హా: పూరాీహణ ం, ఎండ, ప్గలు, ప్గటి కాంతి, The Forenoon, 

సూరోయదయం త్రువాత్  మధాయహనం  వరక  ఉండే  కాలం. సూరహ్ అల్-ఫజర ర్ 

(89) త్రువాత్ ఈ సూరహ్ అవత్రింప్జేయబడిందన్న వాయఖ్యయత్లు అంటారు. 

మొదటి మక్కహ కాలపు సూరహ్. 11 ఆయాతులునన ఈ సూరహ పేరు మొదటి 

ఆయత్ నుండి తీసుకోబడింది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. ప్ర కాశవంత్మైన ప్రర దద టిపూట  

(పూరావహిం) స్కకాిగా!   

2. మరియు చీకటి ప్డు  రాతిర  స్కకాిగా! 1  

3. (ఓ ము'హమమద్!) నీ ప్ర భువు, న్ననున 

త్యజించనూ లేదు మరియు న్ననున 

ఉపేకాించనూ లేదు.  

4. మరియు రాబోయే కాలం (జీవిత్ం) నీ 

కొరక మొదటి కాలం (జీవిత్ం) కంటే ఎంత 

మేలైనది! 2  

5. మరియు త్వరలోనే నీ ప్ర భువు నీక 

(నీవు కోరేది) ప్ర స్కదిస్కర డు. దాన్నత నీవు 

సంతష ప్డత్థవు.  

6. (ఓ ము'హమమద్!) ఏమీ? న్ననున 

అన్నధున్నగా 3  చూసి, ఆయన (అలా్లహ్) నీక 

ఆశరయం కలిుంచలేదా?  

 

1) సజ్ఞ: సకన, అంటే శ్ంతి నెలకొలినపుుడు, అంటే పూరిత గా చీకటి ప్డినపుుడు. అపుుడు 

న్నశశబద ం మరియు నెమమది ఉంటుంది. 

2) అంటే ప్రలోక జీవిత్ం, ఇహలోక జీవిత్ం కంటే ఉత్ర మమైనది. 

3) దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) అన్నథున్నగా ఉంటే అలా్లహ్ (సు.త్.) అత్న్నకి ('స'అ.స.క) ఆశరయం 

కలిుంచాడు. అత్న్న ('స'అ.స.)  త్ండిర  అత్న్న ('స'అ.స.) పుటుట కక కొన్నన మాస్కల ముందు 

చన్నపోయారు. త్లాి అత్ను ('స'అ.స.) 6 సంవత్ురాల వయసుులో ఉననపుుడు 

చన్నపోయింది.  

ٰنه ّلٰله ا ِمْسِب يممه   الرَّْحم    الرَّحه
ٰٰح َوال   يحض ضُّ
م   يحض له اهَذا َسٰٰج َواَّلَّ

َعَك   ىجت َوَما قَٰٰل  َربَُّك َما َودَّ
 

َرُة  ٰخه ٌ َولًَلم َّ َخّيم ٰٰل   ل ُوم  ىجت َك مهَن اْلم

 
يمَك  ُيعمطه  فَََتمٰٰض   بَُّك رَ   َولََسومَف 

 ىجت 

ٰ ته َك يَ  ََيهدم اَلَمم   ممي ٰوي يمًما فَا
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7. మరియు నీక మారగ ం తచనపుుడు, 

ఆయన నీక మారగ దరశకత్వం చేయలేదా? 4  

8. మరియు ఆయన, పేదవాన్నగా చూసి, 

న్ననున సంప్నునన్నగా చేయలేదా?  

9. కాబటిట  నీవు అన్నధుల ప్టా కఠినంగా 

ప్ర వరిత ంచక;  

10. మరియు యాచకణి్ణ కసురుకోక;  

11. మరియు నీ ప్ర భువు అనుగర హాలను 

బహిరంగంగా ప్ర కటిసూర  ఉండు. 5 (3/4)               

***** 

 

4 ) అంటే అలా్లహుత్ఆ'ల్ల ము'హమమద్ ('స'అ.స.)ను ప్ర వకత గా ఎనునకొన్న అత్న్నకి 

('స'అ.స.) ఖుర్ఆన్ ప్ర స్కదించి మారగ దరశకత్వం చేశ్డు.  

5) అంటే అలా్లహ్ (సు.త్.) చేసిన అనుగర హాలను, ఇత్రులత చప్ుకో – అది అలా్లహ్ 

(సు.త్.) క ఇషట మైనది – గరవంత కాక నమ్త్త!                     *** 

 ممي َضآْلًّ َفَهٰدي َدَك وَجَ وَ 
 

هًًل فَاَغمِٰن َووََجَدَك ًَعٓ   ىجت  ئ
 

َهرم  هيمَم فًََل َتقم َت ا اَّلم  ىجت فَاَمَّ

هَل فًََل َتنم  آئ ا السَّ  ىجت  َهرم َواَمَّ
َمةه وَ  هنهعم ا ب هَك اَمَّ  خجم فََحِدهثم  َرِب
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 94. సూరహ్ అష్్-షర్్'హ్ 

అష్్-షర్'హ్: The Opening Forth, తెరవటం, విప్ుటం. సూరహ్ అ'ద్-'దు'హా 

(93) త్రువాత్నే ఇది కూడా మక్కహ లో అవత్రింప్జేయబడింది. దీన్న ఇత్ర పేరాు 

అల్్-ఇన్్షిరా'హ్ మరియు అల్మ్-నషర 'హ్. 8 ఆయాతులునన ఈ సూరహ పేరు 

మొదటి ఆయత్ లో ఉంది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. * (ఓ ము'హమమద్!) ఏమీ? మేము నీ 
కొరక నీ హృదయాన్నన తెరువలేదా? 1  

2. మరియు మేము నీ భారాన్నన నీపై నుండి 
దించివేయ లేదా?  

3. ఏదైతే నీ వెనునను విరుసూర  ఉండిందో?  

4. మరియు మేము నీ పేరు ప్ర తిషఠ లను 
పైకత్ర లేదా? 2  

5. న్నశాయంగా, ఎలాపుుడు కషట ంత ప్రటు 
సౌలభయం కూడా ఉంటుంది;  

6. న్నశాయంగా, కషట ంత ప్రటు సౌలభయం 
కూడా ఉంటుంది. 3   

7. కావున నీక తీరిక లభించినపుుడు 
ఆరాధనలో న్నమగునడవైె పో!  

8. మరియు నీ ప్ర భువు నందే ధాయనం 
న్నలుపు.  

***** 

 
1) గడచిన సూరహ్లో కానుకలు పేర్కానబడాు యి. ఈ సూరహ్లో అనుగర హాలు పేర్కాన 

బడాు యి. ఎదను తెరవటం  - అంటే సత్థయన్నన గర హించటం, జా్ఞనజోయతి పొందడం. చూ. 

6:125. అంటే మారగ దరశకత్థవన్నన అరాంచేసుకొన్న గర హించటం. రెండు స్కరాు దైవప్ర వకత  
('స'అ.స.) ఎద చీలాబడిందన్న  'స. 'హదీసు'ల దావరా తెలుసుర ంది. ఒకస్కరి బాలయంలో 

అపుుడు అత్న్న  ('స'అ.స.) వయసుు 4 సంవత్ురాలుంటుంది. అపుుడు జిబ్రర ల్ ('అ.స.) 

వచిా, అత్న్న ('స'అ.స.) ఎదను చీలిా అత్న్న హృదయంలో నునన షై'త్థనుక చోటిచేా 
భాగాన్నన తీసివేస్కర రు, ('స. ముసాిం). రెండవ స్కరి మఅ'రాజ్క ముందు జిబ్రర ల్ ('అ.స.) 

అత్న్న ('స'అ.స.) ఎదను చీలిా హృదయాన్నన బయటికి తీసి, 'జమ్'జమ్త దాన్నన్న కడిగి 

పడార రు. దాన్నన్న విశ్వసం (ఈమాన్) మరియు వివేకంత న్నంపుత్థరు. ('స'హీ'హైెన్).  
2) అంటే అలా్లహ్ (సు.త్) పేరు వచిానపుుడలా్ల దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) పేరు వసుర ంది. ఉదా: 

అజ్ఞ'న్లో, నమా'జ్లో వగైెరా.  

3) కష్ఠట ల త్రువాత్ దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) మరియు 'స'హాబ్రలు (ర'ది. 'అనాుమ్)లక సుఖ- 

సంతష్ఠలు ప్రర ప్ర మయాయయి.               *** 

ٰ الرَّ  اّلٰله  ِمْسِب يممه الرَّ  نه ْحم    حه
 َ حم مم اَل َ  يحض  َركَ لََك َصدم   نََشم

َنا َعنمَك  َرَك َووََضعم  يحض  وهزم
ه  ٘ اَنمَقَض ظَ اَّلَّ َرَك يم  يحض هم

َرَك  َنا لََك ذهكم   ىجت َوَرَفعم
ا  ً ه يَُّسم  يحض  فَاهنَّ َمَع المُعَّسم

ا  َمعَ اهنَّ  ً ه يَُّسم  ىجت  المُعَّسم
هَذا فَرَغمَت فَ   يحض بم َص انم فَا

هَك رَ  ٰلٰ َواه   خجم   ارمَغبم فَ  ِب
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95. సూరహ్ అత్్-తీన్్ 

అత్-తీన్: The Fig, అతిి, అంజూరం, ఇది సూరహ్ అల్-బురూజ్ (85) త్రువాత్ 

మక్కహ లో అవత్రింప్జేయబడింది. ఇది  సూరహ్ అల్-'అ'సర ర్ (103)ను పోలిఉంది. 

అతిర  మరియు 'జైతూన్ చటాు ఫలస్త్ర న్ మరియు స్త్రియాలలో చాల్ల ఉన్ననయి. 8 

ఆయాతులునన ఈ సూరహ పేరు మొదటి ఆయత్ నుండి తీసుకోబడింది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. అంజూరం (అతిర ్ ప్ండు) మరియు 

జైతూన్ (ఆలివ) స్కకాిగా!  

2. స్త్న్నయ్ (తూర్) కొండ స్కకాిగా! 1  

3. ఈ శ్ంతి నగరం (మకాహ) స్కకాిగా! 2  

4. వాసర వంగా! మేము మానవుడిన్న సరవ 

శ్రర షఠ మైన ఆకారంలో సృష్ట ంచాము. 3  

5. త్రువాత్ మేము అత్న్నన దిగజ్ఞరిా అధ 

మాతి-అధమమైన సా్కన్నన్నకి మరల్లాము.  

6. అయితే, విశవసించి, సత్థారాయలు చేసే 

వారి కొరక, ఎననటికీ అంత్ం కాన్న పుణయఫలం 
కలదు.  

7. అయితే, (ఓ మానవుడా!) దీన్న 

త్రువాత్ గూడా నీవు ఎందుక ప్ర తిఫల 

దిన్నన్నన తిరసారిసుర న్ననవు?  

8. ఏమీ? అలా్లహ్ న్నయయాధిప్తులలో 

కలా్ల సరోవత్ర మ న్నయయాధిప్తి కాడా?  
***** 

 
1) ఈ 'తూర్ ప్రవత్ం మీదనే అలా్లహ్ (సు.త్.) మూస్క ('అ.స.)త సంభాష్ంచాడు. 

2) ఈ శ్ంతి నగరం అంటే మకాహ ముకరర మహ చూడండి, 2:126. ఇందులో – దాడిచేసిన 

వారిత త్ప్ు – యుదాం చేయటం న్నషేధించబడింది. ఇందులో ప్ర వేశ్ంచినవాన్నకి శ్ంతి, 

భదర త్లు లభిస్కర యి. కొందరి అభిప్రర యం ప్ర కారం ఇది 3 చోటాను సూచిసుర ంది. (i) 'తూర్ 
ప్రవత్ం, మూస్క ('అ.స.)ను ప్ర వకత గా ఎనునకోబడు  సాలం, (ii) బైెతుల్ ముఖిద స్ , 'ఈస్క 

('అ.స.) పుటిట   ప్ర వకత గా ఎనునకోబడు  సాలం, (iii) మకాహ ముకరర మహ, ము'హమమద్ 

('స'అ.స.) పుటిట  ప్ర వకత గా ఎనునకోబడు  సాలం. (ఇబెన-కస్త్'ర్). వివరాలక చూ. 48:24.  

3) చూడండి, 91:7, 87:2 మరియు 75:38.                            ***  

ٰ الرَّ  اّلٰله  ِمْسِب يممه نه الْحم   رَّحه
ه  نه َوالِ يمُتوم ه َوالزَّ  يحض  ْيم

ره  َ َوُطوم يمنهْيم  يحض سه

ه  َمهْيم
َََله اْلم  يحض وَٰهَذا اِلم

مَساَن   هن اْلم َنا  َخلَقم ٘ لََقدم  م َسنه  اَحم   ِفه
وهيمم    يمن َتقم

نُٰه اَسم  َ  َل فَ ُثمَّ َرَددم    يحضٰسفهلهْيم
ه اهْلَّ  ته لهحٰ لُوا الٰص وما وََعمه نُ اٰمَ   يمنَ  اَّلَّ
ُ فَ  ٌر َغّيم ن  لَُهمم اَجم ُنوم  ىجت  َممم
بَُك فَ  هادِلهيمنه  َما يَُكِذه ُد ب   ىجت َبعم

َ  اّلٰلُ اَلَيمَس  ٰكهمهْيم َكمه اْلم هاَحم  خجم  ب
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96. సూరహ్ అల్్-'అల్ఖ్్ 

అల్-'అలఖ్: The Germ Cell, The Clot, జ్జవక్ణం, పండం, రకతముదద , జలగ, 

దీన్న మర్కక పేరు సూరహ్ అల్్-ఇఖ్్రా', చదువు, ప్ఠించు. దీన్న మొదటి 5 

ఆయత్లత దివయజా్ఞన (ఖుర్ఆన్) అవత్రణ ప్రర రంభమయియంది. ఇవి రమ'దాన్ 

నెల చివరి 10 రోజులలో ప్ర సా్కన్నన్నకి (హిజ్రత్క) 13 సంవత్ురాలక ముందు, 

(610వ కీర సుర  శకం)లో దైవప్ర వకత  ము'హమమద్ ('స'అ.స.) 40 సంవత్ురాల 

వయసుులో ఉననపుుడు, మక్కహ లోన్న నూర్్ ప్రవత్ం మీద ఉనన, 'హిరా 

గుహలో అవత్రింప్జేయబడాు యి. మిగత్థ ఆయాత్లు (6-19), ఈ మొదటి వ'హీ 

అవత్రింప్జేయబడిన కొంత్ కాలం (ఫత్రతుల్ వ'హీ) త్రువాత్ అవత్రింప్జేయ 

బడాు యి. 19 ఆయాతులునన ఈ సూరహ్ పేరు 2వ ఆయత్ నుండి తీసుకోబడింది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. చదువు! నీ ప్ర భువు పేరుత, ఆయనే 

(సరావన్నన) సృష్ట ంచాడు! 1  

2. ఆయనే మానవుణి్ణ రకత పు ముదద త  

(జీవకణంత) సృష్ట ంచాడు. 2   

3. చదువు! మరియు నీ ప్ర భువు 

ప్రమదాత్.  

4. ఆయన కలము దావరా నేరాుడు. 3  

 

1 ) దైవదూత్ జిబ్రర ల్ ('అ.స.) దైవప్ర వకత  ము'హమమద్ ('స'అ.స.) 'హిరా గుహలో 

దైవారాధనలో న్నమగునలై ఉననపుుడు వచిా అన్ననరు: ''చదువు!'' అత్ను ('స'అ.స.) 

అన్ననరు: ''న్నక చదువు రాదు!'' అప్ుడు జిబ్రర ల ('అ.స.) అత్న్నన్న ('స'అ.స.ను) 

ప్టుట కన్న గటిట గా అదిమి అన్ననరు: ''చదువు!'' దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) తిరిగి అదే 

జవాబిచాారు. ఈవిధంగా అత్ను ('అ. స.) దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.)ను  3 స్కరాు అదిమారు. 

వివరాలక చూ. బద'అల్-వ'హీ, 'స. బు'ఖ్యరీ, ముసాిం, తిరీమజీ', నస్కయి'. ఆ త్రువాత్ 

ఈ మొదటి 5 ఆయతులు చదివి విన్నపంచారు.  

2) అల్-'అలఖతు: అంటే, The Clot of Blood, Leech like Substance, రకతముదద , 

ష్లగ, జలగ, పండం, జీవకణం అనే అరాాలున్ననయి.  

3 ) ఖలమున్: కలం. అంటే చకాటం. మొదట కలమును చకిా త్యారు చేసేవారు. 

మానవున్న జా్ఞనంలో ఉననది – అత్న్న వెంట వెళ్ళుపోతుంది. నోటిత ప్లికింది కూడా – దాచి 

పటట టాన్నకి ప్న్నకిరాదు. కాన్న కలంత వార సిపటిట ంది చడిపోకండా భదర ంగా ఉంచితే చాల్ల 

يممه الرَّ  ّلٰله اِمْسِب  ٰنه الرَّحه   ْحم
  

مه  هاسم ه رَ  اهقمَرام ب هيم  َك ِب  ممه   َخلَقَ   اَّلَّ
م َخلََق ا هن  ممه َعلَق  اَن مهنم سَ ْلم

رَ  َربَُّك وَ قمَرام اه  َكم  يحض  ُم اْلم
هيم َعلَّ  هالمَقلَ اَّلَّ  يحض  مه َم ب
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5. మానవుడు ఎరుగన్న జా్ఞన్నన్నన అత్న్నకి 

బోధించాడు.  

6. అల్ల కాదు! వాసర వాన్నకి, మానవుడు 

త్లబిరుసు త్నంత ప్ర వరిత స్కర డు.  

7. ఎందుకంటే, అత్డు త్నను త్థను 

న్నరపేకాాప్రుడిగా భావిస్కర డు.  

8. న్నశాయంగా, నీ ప్ర భువు వైెపునకే 

(అందరికీ) మరలి పోవలసి ఉంది.  

9. న్నరోధించే వయకిత న్న, నీవు చూశ్వా? 4  

10. నమా'జ్ చేసే (అలా్లహ్) దాసుణి్ణ? 5  

11. ఒకవేళ్ అత్ను (ము'హమమద్!) 

సన్నమరగ ం పై ఉంటే నీ అభిప్రర యమేమిటి?  

12. ఇంకా, దైవభీతి గురించి ఆదేశ్సూర  ఉంటే 

(నీ అభిప్రర యం ఏమిటి)? 6  

13. ఒకవేళ్ (ఆ న్నరోధించే) వాడు 7 

సత్థయన్నన తిరసారించే వాడు మరియు 

సన్నమరగ ం నుండి విముఖుడయేయ వాడు 

అయితే (నీ అభిప్రర యం ఏమిటి)?  

14. వాసర వాన్నకి, అలా్లహ్ అంత్థ 

చూసుర న్ననడన్న అత్న్నకి తెలియదా?  

 

కాలం వరక ఉంటుంది. కలం వలానే ప్రర చీన జా్ఞనం భదర ప్రచబడింది. కావున అలా్లహ్ 

(సు.త్.) మొటట మొదట కల్లన్నన సృష్ట ంచి దాన్నత పునరుతా్థనదినం వరక సరవసృష్ట  

యొకా విధిన్న వార యించాడు.  

4) ఈ న్నరోధించే వయకిత  అబూ-జహల్ అన్న చాల్ల మంది వాయఖ్యయత్ల అభిప్రర యం.  

5) దాసుడు: ఇకాడ దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.).  

6) తఖ్్వా: దైవభీతి, భయభకిత , ఖుర్ఆన్ అవత్రణలో ఇకాడ మొదటిస్కరి వచిాంది. ఏక 

దైవత్థవన్నన దృఢంగా విశవసించటం, భకిత న్న, ఆరాధనను కేవలం అలా్లహ్ (సు.త్.) కొరకే 

ప్ర తేయకించుకోవటం మరియు సత్థారాయలు చేయటం.  

7) ఈ న్నరోధించే వయకిత  అబూ-జహల్ అన్న చాల్లమంది వాయఖ్యయత్ల అభిప్రర యం.  

لَمم  مَساَن َما لَمم َيعم هن  ىجت َعلََّم اْلم

مَساَن ََّلَ  هن ٘ اهنَّ اْلم ٰٰغ٘ ّلََكَّ     يحض  طم

َتغمِٰن  اٰهُ اسم  ىجت اَنم رَّ

هَك  ٰلٰ اهنَّ اه   ىجت ٰٰع جم الرُّ  َرِب
ه َرَءيمَت اَ   يحض  يم َينمَٰه اَّلَّ

 ىجت  اهَذا َصٰٰل ا َعبمدً 
م  اََرَءيمَت  ي اهنم ََكَن َْعَ ال  يحض  ُهٰد٘

ٰوي  هالَّقم  ىجت اَوم اََمَر ب

َب َوتََوٰٰل   ىجت  اََرَءيمَت اهنم َكذَّ

 

هاَ  لَمم اَلَمم َيعم   ىجت يَٰري  اّلٰلَ نَّ ب
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15. అల్ల కాదు! ఒకవేళ్ అత్డు మానుకోక 

పోతే, మేము అత్డిన్న, నుదుటి జుటుట  

వెంటుర కలను ప్టిట  ఈడుస్కర ము. 8  

16. అది అబదాాలలో అప్రాధాలలో మున్నగి 

వునన నుదురు!  

17. అయితే, అత్డిన్న త్న అనుచరులను 

పలుచుకోమను!  

18. మేము కూడా నరక దూత్లను 

పలుస్కర ము!  

19. అల్ల కాదు! నీవు అత్డి మాట వినక 

మరియు ఆయనకే (అలా్లహ్కే) సాషి్ంగం 

(సజ్దద ) చయియ మరియు ఆయన (అలా్లహ్) 

స్కన్ననధాయన్నన పొందటాన్నకి ప్ర యతినంచు!  
(సజ్దద -15)   

*****

 

8) చూడండి, 11:56.                          *** 

َّمم  ل لَئهنم   ًعاۣ فَ لَنَسم ممق  َتهه نم يَ   ّلََكَّ 
هالَّ  َيةهب   يحض  اصه

َية   ئَة  ا ذهبَة  خَ ََك نَاصه     ممهطه
 

ُع نَاده  يحض يَه  فَلمَيدم

ُع ا بَانهيَ َسَندم  يحض  َة لزَّ

ُجدم َواقمََتهبم   ُه َواسم عم محش َْل تُطه
  يمعّلََكَّ



ةُ ا -97 భాగం: 30 97. సూరహ్ అల్-ఖదర 1268 30 :الُجْزءُ    ر  دْ لق  ُسور  ర 
 

 

 97. సూరహ్ అల్్-ఖదర ర్ 

అల్-ఖదర ర్: The Decree, ఘనత, ఆదేశం, శ్సనం, తీరుు, భగవత్ుంకలుం, విధి, 

అదృషట ం, ప్రయవస్కనం, Destiny. ఈ సూరహ్ మొదటి మక్కహ సూరహ్ల లోన్నది. 5 

ఆయాతులునన ఈ సూరహ పేరు మొదటి ఆయత్ నుండి తీసుకోబడింది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. న్నశాయంగా, మేము దీన్నన్న (ఈ 

ఖుర్ఆన్ను) ఘనతగల రాతిర  1 (అల్-ఖదర ర్) 
లో అవత్రింప్జేశ్ము. 2  

2. మరియు ఆ ఘనత్ గల రాతిర  అంటే 

ఏమిటో నీకేమి తెలుసు?  

3. ఆ ఘనత్ గల రాతిర  వేయి నెలల కంటే 

శ్రర షఠ మైనది. 3   

4. ఆ రాతిర లో దైవదూత్లు మరియు ఆత్మ 

(జిబ్రర ల్), 4  త్మ ప్ర భువు అనుమతిత, ప్ర తీ 

వయవహారాన్నకి సంబంధించిన ఆజాలు తీసుకన్న 

దిగివస్కర రు.  

5. ఆ రాతిర లో తెలావారే వరక శ్ంతి 

వరాిలాుతుంది.  

*****

 

1) ఈ రాతిర  రమ'దాన్ నెలలోన్న చివరి 10 రోజుల బేస్త్ రాతుర లలో ఒకటన్న, చాల్ల 'హదీస్'లు 

ఉన్ననయి. ఈ రాతిర లో పూరిత  సంవత్ురపు తీరామన్నలు తీసుకోబడత్థయి. ఈ రాతిర లో 

చాల్ల మంది దైవదూత్ ('అలైహిమ్ స.)లు దిగుత్థరు. చూడండి, 2:185.  

2) ఏడవ ఆకాశంపైన ఉండే లౌ'హె-మ'హ్ఫూ''జ్ నుండి మొదటి ఆకాశంలో ఉండే బైెతుల్ 

'ఇ'జూ హ్లో దివయఖుర్ఆన్ ఈ ఖదర ర్ రాతిర లో అవత్రింప్జేయబడింది. (ఇబెన-కస్త్'ర్). 

3) ఈ రాతిర లో చేసే ఆరాధన విలువ, వేయినెలల ఆరాధన కంటే ఎకావ. అంటే  83 

సంవత్ురాలు మరియు 4 నెలలు.  

4) అర్్-రూ'హు: ఖుర్ఆన్ అవత్రణా కర మంలో ఇకాడ మొదటి సారి వచిాంది. చూడండి, 

19:17, మరియు 78:38. అర్-రూ'హు ఈ మూడు చోటాలో జిబ్రర ల్ ('అ.స.) కొరక 

వాడబడింది. ఇంకా చూడండి, 19:17, వాయఖ్యయనం-6.                    *** 

ٰنه  اّلٰله ِمْسِب  يم  الرَّ الرَّْحم   مه حه

م ََّلملَةه  ُٰه ِفه ره قَ الم اهنَّا٘ اَنمَزلم   ىحن  دم
ٰرىا٘ اَ مَ وَ  ره  ةُ لَ َك َما ََّلم دم َقدم

 ىجت   الم
ره   ةُ ََّلملَ  َقدم

اَلم الم ِمهنم   ٌ ر  ممق َخّيم َشهم فه 
 يمت  
ممَ تََّٰنَّ  هاهذمنه ُل ال ُح فهيمَها ب وم ٰٓئهَكُة َوالرُّ ل
هههمم  ر  ِمه  َرِب ه اَمم

 يجل  نم ُُكِ
 

َ َسلٰمٌ  ره   َحِٰت مجع ِهه َفجم
لَعه الم  خجم  َمطم
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 98. సూరహ్ అల్్-బయియనహ్ 

అల్-బయియనహ్: The Clear Evidence, సపషిమయిన న్నదరశనం, ప్ర మాణం, 

సూచన. ఇది బహుశ్ మొదటి హిజీర లో మదీనహ లో అవత్రింప్జేయబడింది. దీన్న 

మర్కక పేరు సూరహ్ ల్మ్య్కున్్. 8 ఆయాతులునన ఈ సూరహ పేరు మొదటి 

ఆయత్ నుండి తీసుకోబడింది. 

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. ఎప్ుటి వరకైతే సపషిమైన న్నదరశనం 

రాదో! అప్ుటి వరక సత్యతిరస్కారులైన 

పూరవగర ంథ ప్ర జలు మరియు బహు 

దైవారాధకలు (త్మ సత్య-తిరస్కారాన్నన) 

మానుకనేవారు కారు! 1  

2. అలా్లహ్ త్రఫు నుండి వచిాన 

సందేశహరుడు, 2  వారికి ప్విత్ర  గర ంథ 

పుటలను విన్నపసుర న్ననడు. 3  

3. అందులో సమంజసమైన వార త్లు 

(సతయప్దేశ్లు) ఉన్ననయి. 4  

4. మరియు సుషట మైన సూచన త్మ వదద క 

వచిాన త్రావత్నే పూరవ గర ంధ ప్ర జలు 

భేదాభిప్రర యాలలో ప్డాు రు. 5  

 

1) అంటే అలా్లహ్ (సు.త్.) త్రఫు నుండి ఒక సందేశహరుడు వచిా సరయిన, సమంజసమైన 

విషయాలు వార యబడిన ప్రిశుదా పుటలు చదివి విన్నపంచనంత్ వరక వారు మానుకోరు. 

2) ముహమమద్ ('స'అ.స.). 

3) ఖుర్ఆన్. 

4) ధరమ శ్సన్నలు. 

5) దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) రానున్ననడన్న వారి గర ంథాలలో వార యబడి ఉంది. ఆ ప్ర వకత  ('స'అ.స.) 

అరబుాలలో వచాాడన్న పూరవ గర ంథ ప్ర జలు అసూయప్డి అత్న్నన్న తిరసారించారు. 

చూడండి, 3:19. 

ٰنه الرَّ لرَّ ا اّلٰله ِمْسِب  يممه ْحم   حه

 َ يَُكنه ل ه مم  اَّلَّ َكفَ   مهنم  يمَن  ا  له اَ ُروم هم
َ المكهتٰ  هكهْيم مُمَشم َوال َ به  ُمنمَفِكهْيم  
هَنُة ِٰت تَامته حَ  َيِ

 يحض َيُهُم اِلم
 

ِمهَن   ٌل  ُصُحًفا    اّلٰله رَُسوم َيتملُوما 
َرًة  َطهَّ  يحض  مُّ

 ىجت ا ُكُتٌب َقِيهَمٌة فهيمهَ 

َق ا ه َوَما َتَفرَّ تُوَّلَّ اهْلَّ تَٰب  المكه   ايمَن اُوم
ۣ مه  ده َما جَ بَ نم هَنةُ ا آَءتمُهمُ عم َيِ

 ىجت  ِلم
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5. మరియు వారికిచిాన ఆదేశం: వారు 

అలా్లహ్నే ఆరాధించాలన్న, పూరిత  ఏకాగర  

చిత్ర ంత 6  త్మ ధరామన్నన (భకిత న్న) కేవలం 

ఆయన కొరకే ప్ర తేయకించుకోవాలన్న, నమా'జ్ 

ను సా్కపంచాలన్న మరియు 'జకాత్ ఇవావలన్న. 

ఇదే సరైెన ధరమము.  

6. న్నశాయంగా, సత్య-తిరస్కారులైన 

పూరవ గర ంథ ప్ర జలు మరియు బహు 

దైవారాధకలు, నరకాగినలోకి పోత్థరు. 

వారందులో శ్శవత్ంగా ఉంటారు. ఇల్లంటి 

వారే, సృష్ట లో అత్యంత్ న్నకృషట  జీవులు. 7  

7. న్నశాయంగా, విశవసించి సత్థారాయలు 

చేసిన్ వారే సృష్ట లో అత్యంత్ ఉత్ాృషట  

జీవులు.  

8. వారికి త్మ ప్ర భువు నుండి లభించే 

ప్ర తిఫలం శ్శవత్మైన సవరగ వన్నలు. వాటిలో 

కిర ంద సలయేళా్ళ ప్ర వహిసూర  ఉంటాయి. వారు, 

వాటిలో శ్శవత్ంగా కలకాల ముంటారు. 

అలా్లహ్ వారిత ప్ర సనునడవుత్థడు 8  

మరియు వారు ఆయనత సంతుషుట  

లవుత్థరు. ఇదే త్న ప్ర భువుక భయప్డే 

వయకిత కి లభించే ప్ర తిఫలం.  
*****

 
6) 'హనీఫన్: వాలు, వంగు, మొగుగ , ఒక వైెపునక మొగగ టం ఏకాగర చిత్ర ం, ఏకదైవ సిదాాంత్ం. 

అంటే ష్రార్ నుండి తౌ'హీద్క, బహుదైవారాధన నుండి ఏకదైవారాధన వైెపునక 

మరలటం. ఉదా: ఇబార హీమ్ మరియు ఇత్ర ప్ర వకత లందరు ('అలైహిమ. స.ల) వలే 

ఏకదైవారాధన చేయటం మరియు సత్య ధరామన్నన అనుసరించటం. 

7 ) ఇది అలా్లహ్ (సు.త్.) ప్ర వకత  ('అలైహిమ్ స.)లను మరియు ఆయన గర ంథాలను 

తిరసారించే వారి గతి. వారు అతి అధమమైన జీవులుగా పేర్కానబడాు రు.  

8) చూడండి, 9:72.                              *** 

اُمهرُ  بُ َوَما٘  َعم َّله اهْلَّ  ٘ا    اّلٰلَ ُدوا  وم
ُحَنَفآَء   ادِلهيمَنممق  ََلُ   َ ْيم ُُمملهصه

ا تُوا  َويُؤم لٰوَة  الصَّ كٰ َويُقهيمُموا    وَة لزَّ
َقِيهَمةه 

هَك دهيمُن الم     ىجت َوذٰل
ه اهنَّ    تٰبه له المكه  اَهم نم ا مه وم يمَن َكَفرُ اَّلَّ
ه وَ  مُمَشم م  ال َ ِفه هيمَن  اره َجَهنَّ نَ كهْيم َم ٰخَله
ٰٓئهَك ُهمم محش َها فهيم  م   اُول  ىجت  َْبهيَّةه ََشُّ ال

وََعمهلُوا  اَٰمُنوما  هيمَن  اَّلَّ اهنَّ 
هُ  ٰٓئهَك  اُول حمل  خَ الٰصلهٰحته ُ مم  ّيم

َْبهيَّةه 
م  ىجت ال

عهنمَد   ه َجَزآؤُُهمم  َعدم   مم هه َرِب ن   َجٰنُت 
ََتم   رهيم ََتم  َنمهٰ   ا تههَ مهنم  هيمنَ اْلم ٰخَله   ُر 

اَ  َ  محش  بًَدافهيمَها٘  َعنمُهمم   اّلٰلُ رَٰضه
َعنمهُ َورَُض  َ  محش  وما  َخٰشه هَمنم  ل هَك  ذٰل
 خجم  َربَّه  
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 99. సూరహ్ అ'జ్్-'జ్ల్్'జ్ల్హ్ 

అ'జ్-'జల్'జలహ్: The Earthquake, భూక్ంప్ం, ఇది సూరహ్ అ'జ్్-'జిల్్'జ్దల్్ 
అన్నకూడా అనబడుతుంది. మొదటి మదీనహ కాలంలో అవత్రింప్జేయబడింది. 8 

ఆయాతులునన ఈ సూరహ పేరు మొదటి ఆయత్ నుండి తీసుకోబడింది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 
క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. భూమి త్న అతి తీవర మైన (అంతిమ) 

భూక్ంప్ంతో కంపంప్జేయబడినపుుడు! 1  

2. మరియు భూమి త్న భారాననంత్థ తీసి 

బయట ప్డవేసినపుుడు! 2  

3. మరియు మానవుడు: "దీన్నకి ఏమైంది?" 

అన్న అంటాడు!   

4. ఆ రోజు అది త్న సమాచారాలను 

వివరిసుర ంది. 3   

5. ఎందుకంటే, నీ ప్ర భువు దాన్నన్న ఆదేశ్ంచి 

ఉంటాడు.  

6. ఆ రోజు ప్ర జలు – త్మ కరమలు చూపంచ 

బడటాన్నకి – వేరేవరు గుంపులలో వెళార రు.  

7. అపుుడు, ప్ర తివాడు త్థను, రవవంత్ 

(ప్రమాణువంత్) మంచిన్న చేసి ఉన్నన, దాన్నన్న 

చూసుకంటాడు. 4  

8. మరియు అల్లగే, ప్ర తివాడు త్థను 
రవవంత్ (ప్రమాణు్ వంత్) చడును చేసి 
ఉన్నన, దాన్నన్న చూసుకంటాడు.  

*****

 
1) ఇది మొదటిస్కరి బాకా ఊదబడినపుుడు సంభవిసుర ంది.  

2) ఇది రెండవస్కరి బాకా ఊదబడినపుుడు జరుగుతుంది. ఆ రోజు భూమి త్నలో ప్రత్బడిన 

వారినంత్థ బయటవేసుర ంది. వారంత్థ సజీవులై లేచి బయటికి వస్కర రు.  

3) దాన్న సమాచారాలు ఇల్ల ఉంటాయి, దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) అన్ననరు: ''ప్ర తివయకిత  భూమిపై 

చేసిన కరమలన్ననంటికీ, అది స్కక్షయమిసుర ంది: 'ఈ-ఈ వయకిత  ఈ-ఈ కరమలు, ఈ-ఈ రోజులలో 

చేశ్డన్న, తెలుపుతుంది.' '' (తిరీమజీ', ముసనద్ అ'హమద్-2/374).  

4) జ'రర తున్: దీన్నకి వేరేవరు వాయఖ్యయన్నలు ఇవవబడాు యి. (i) చీమకంటే చినన వసుర వు - 

షౌకానీ. (ii) మానవుడు భూమిపై చయియకొటిట  పైకి లేపన త్రువాత్ దాన్నకి అంటుకనే 

దుముమ. (iii) ఒక రంధర ం నుండి వచేా సూరయకిరణాలలో తేలియాడుతూ కన్నపంచే ధూళ్ళ. 

(iv) ప్రమాణువు.                             *** 

يممه  اّلٰله ِمْسِب  ٰنه الرَّحه    الرَّْحم
زه َذا زُ اه 

م مَزالََها ل َرمُض زهل  يحض لَته اْلم
رَجَ  َرمُض اَثم  ته َواَخم َ اْلم    يحضا هَ َقال
ه َوقَا  مَساُن مَ َل اْلم  ممه ا لََها ن

َبا  يَومَمئهذ   ُث اَخم  ىجت رََها َُتَِده
هاَنَّ   ىجت  لََها اَومٰح  بََّك رَ ب

َتاتًاممق  اَشم الَّاُس  ُدُر  يَّصم يَومَمئهذ  
َمالَُهمم  ا اَعم وم هُّيَ  ىجت  لِ

ًا يَّ َفَمنم  ة  َخّيم   ه  رَ  يَّعمَملم مهثمَقاَل َذرَّ
 ىجت 

يَّ  مَ َوَمنم  مهثم لم عم ذَ   ة  َقاَل  يَّ   رَّ ا  َره   ََشًّ
 خجم 
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100. సూరహ్ అల్్-'ఆదియాత్్ 

అల్-'ఆదియాత్: The Chargers, వడిగా ప్రిగెతి్త  గురాాలు, యుదాాశ్వలు, Those That 

Run, ఇది సూరహ్ అల్-'అసర ర్ (103) త్రువాత్ మొదటి మక్కహ కాలంలో అవత్రింప్జేయ- 

బడింది. 11 ఆయాతులునన ఈ సూరహ పేరు మొదటి ఆయత్ నుండి తీసుకోబడింది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార క్రుణాప్ర దాత 
అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. ర్కపుుతూ రివువన దూసుకపోయే గురార ల 

స్కకాిగా! 1  

2. త్మ డకాల రాపడిత అగినకణాలు 

లేపేవాటి;2  

3. తెలావారుజ్ఞమున దాడిచేసే వాటి; 3  

4. అవి ఆ సమయమున దుముమ 

లేపుత్థయి;4  

5. అపుుడు అవి (శతుర వు) సమూహంలోకి 

దూరిపోత్థయి.  

6. న్నశాయంగా, మానవుడు త్న ప్ర భువు ప్టా 

ఎంత కృత్ఘ్ననడు. 5  

7. మరియు న్నశాయంగా, దీన్నకి సవయంగా 

అత్డే స్కకాి.  

8. మరియు న్నశాయంగా, అత్డు 

సిరిసంప్దల వాయమోహంలో పూరిత గా మున్నగి 

ఉన్ననడు. (7/8)  

9. * ఏమిటి? అత్న్నకి తెలియదా? గోరీలలో 

ఉననదంత్థ పళా్గించి బయటికి తీయబడి 

నపుుడు; 6  

10. మరియు (మానవుల) హృదయాల లోన్న 

విషయాలనీన వెలాడి చేయబడి నపుుడు;  

11. న్నశాయంగా, ఆ రోజున వారి ప్ర భువు 

వారిన్న గురించి అంత్థ తెలుసుకొన్న ఉంటాడు!  
***** 

 
1) 'దబ్'హన్: వగరుాతూ, ర్కపుుతూ.  

2) అల్-మూరియాతు: అగినకణాలు లేపే! ఖద్'హున్: ఖురాల,  డకాల త్టుట లు.  

3) అల్-ము'గీరాతు: దాడిచేసే వాటి.  

4) అస్క'ర: లేపుట, నఖ్'అన్: దుముమ.  
5) కనూదున్: అంటే కఫూరున్, కృత్ఘ్ననడు.  

6) అంటే గోరీలలో ఉనన శవాలను సజీవులుగా చేసి లేప సమావేశప్రచబడినపుుడు.    *** 

ٰنه الرَّ  اّلٰله  ِمْسِب يممه الرَّْحم    حه
    يحض  يٰته َضبمًحا َوالمٰعده 

ًحا  رهيٰته قَدم ُموم
م  يحض فَال

ٰته ُصبمًحا  مُمغهّيم  يحض فَال
هٖه  َن ب عً فَاَثَرم   يحضا َنقم

هٖه ََجمًعا  َن ب  يحض فَوََسطم
ه  م اهنَّ اْلم ههٖ اَن سَ ن هَرِب  ممه ٌد وم لََكنُ  ل

هَك َْعٰ  نَّه  َواه   ممه  لََشههيمٌد  ذٰل
ه َواهنَّ  َّيم

ُِبه اْلم يمٌد ه  ْله  ىجت  لََشده
ره  اَفًََل َيعم  ُقبُوم

َ َما ِفه الم لَُم اهَذا ُبعمَثه
 يحض    

ره  ُدوم َل َما ِفه الصُّ    يحض وَُحِصه
ه  بَُّهمم رَ نَّ اه  ٌ ب َبهّيم

  خجمههمم يَومَمئهذ  ْلَّ
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 101. సూరహ్ అల్్-ఖారి'అహ్ 

అల్-ఖ్యరి'అహ్: The Sudden Calamity, ఉప్దర వం, The Striking Hour, 

దురఘ టన, విప్తుర . మొదటి మక్కహ కాలపు ఈ సూరహ్. బహుశ్ సూరహ్ 

అత్-తీన్ (95) త్రువాత్ అవత్రింప్జేయబడింది. 11 ఆయాతులునన ఈ 

సూరహ పేరు మొదటి ఆయత్ లో ఉంది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. ఆ! అదరగొటేట  మహా ఉప్దర వం! 1  

2. ఏమిటా అదరగొటేట  మహా ఉప్దర వం?  

3. మరియు ఆ అదరగొటేట  మహా ఉప్దర వం, 

అంటే ఏమిటో నీకేమి తెలుసు?  

4. ఆ రోజు మానవులు చలా్లచదురైెన 

చిమమటల వలే అయిపోత్థరు. 2  

5. మరియు ప్రవత్థలు రంగురంగుల ఏకిన 

దూదివలే అయిపోత్థయి. 3  

6. అపుుడు ఎవడి త్థర సుప్ళాాలు 

(సత్థారాయలత) బరువుగా ఉంటాయ్య! 4  

 

1) అల్-ఖ్యరి'అతు: అంటే హృదయాలను అదరగొటేట ది, పునరుతా్థనదినపు పేరాలో ఒకటి. 

చూ. 14:48, 20:105-107. దాన్న ఇత్ర పేరాు (i) అల్-హాఖఖ తు, (ii) అత్థర మమతు, (iii) 

అస్కుఖఖ తు, (iv) అల్-గాష్యతు, (v) అస్కు'అతు, (vi) అల్-వాఖి'అతు, (vii) 

అల్-ఖ్యరి'అతు.  

2) అల్-ఫరాషు: Moth, Lepidoptira, రాతుర లలో తిరిగే చిననపురుగు, చిమమట, దీప్పు 

పురుగు. 

3) అల్-'ఇహ్నున్: రంగురంగుల. అల్ -మన్ఫూష్్: ఏకిన దూది.  

4) చూడండి, 7:8, 18:105, 21:47 సత్థారాయల త్థర సు ప్ళ్ుం బరువైెనదిగా ఉంటుంది.  

ٰ لرَّ ا اّلٰله  ِمْسِب   يممه  الرَّحه نه ْحم
 

َقاره 
   يحض َعُة اَلم
َقارهَعُة  َما 

 ممه  الم
ٰرى َقارهَعُة َوَما٘ اَدم

 ىجت َك َما الم

ََكلمَفَراشه  يَ  الَّاُس  ُن  يَُكوم ومَم 
مَمبمُثومثه   يحض ال

ََكلم  َباُل  ه
اْلم ُن    عههمنه َوتَُكوم

م   ىجت  َمنمُفومشه ال
ا َمنم َثُقلَتم مَ   يحض   يمُنه  زه اوَ فَاَمَّ
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7. అత్డు (సవరగ ంలో) సుఖవంత్మైన 

జీవిత్ం గడుపుత్థడు.  

8. మరియు ఎవడి (సత్థారాయల) త్థర సు 

ప్ళాాలు తేలికగా ఉంటాయ్య! 5  

9. అత్న్న న్నవాసం అధఃప్రత్థళ్మే. 6  

10. మరియు అది ఏమిటో నీకేం తెలుసు?  

11. అదొక భగభగ మండే అగిన7  (గుండం).  

*****

 

5) ఎవరి సత్థారాయల ప్ళ్ుం తేలికగా మరియు ప్రప్రల ప్ళ్ుం బరువుగా ఉంటుందో!  

6) అల్-హావియహ్: నరకపు ఒక పేరు. ఉముమన్: త్లాి, శరణమిచేాది.  

7) హామియతున్: నరకాగిన. మానవులు రగిలేా అగిన కంటే, నరకాగిన డబైెురెటాు అధికంగా 

మండుతూ ఉంటుంది, (స. బుఖ్యరీ, స. ముసాిం).                       *** 

م َو هُ فَ   ىجت  ة  يَ رَّاضه  عهيمَشة   ِفه

ا َمنم خَ وَ  تم َموَ اَمَّ  يحض  يمُنه  زه افَّ

 ىجت  ه  َهاوهيٌَة فَاُمُّ 
ٰرىَك َما ههَيهم َما٘ اَ وَ    ىجت دم

 خجم نَاٌر َحامهَيٌة 
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102. సూరహ్ అత్్-తకాసు'ర్్ 

అత్-త్కాసు'ర్: పేరాస, Greed for more, The Piling up. మొదటి మక్కహ 

కాలపు ఈ సూరహ్, మానవున్న ఎడతెగన్న పేరాశను ఖండిసోర ంది. 8 ఆయాతులునన ఈ 

సూరహ పేరు మొదటి ఆయత్ నుండి తీసుకోబడింది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. (ఇహలోక) పేరాస మిమమలిన ఏమరు 

ప్రటులో ప్డవేసింది; 1  

2. చివరికి మీరు గోరీలలోకి చేరారు. 2  

3. అల్ల కాదు! త్వరలోనే మీరు తెలుసు- 

కంటారు.  

4. మర్కక స్కరి (వినండి)! వాసర వంగా, మీరు 

అతి త్వరలోనే తెలుసుకంటారు. 3  

5. ఎంత్ మాత్ర ము కాదు! ఒక వేళ్ మీరు 

న్నశ్ాత్ జా్ఞనంత తెలుసుకొన్న ఉంటే (మీ వైెఖరి 

ఇల్ల ఉండేది కాదు).  

6. న్నశాయంగా, మీరు భగభగ మండే 

నరకాగినన్న చూడగలరు!  

7. మళ్ళు అంటున్ననను! మీరు త్ప్ుక 
దాన్నన్న (నరకాగినన్న) న్నసుంకోచమైన దృష్ట త 

చూడగలరు!  

8.  అపుుడు, ఆ రోజు మీరు, (ఈ జీవిత్ంలో 

అనుభవించిన, అలా్లహ అనుగర హాలను) 

సౌఖ్యయలను గురించి త్ప్ుక ప్ర శ్నంచ 

బడత్థరు! 4                
***** 

 
1) అల్హా (యుల్హీ): ఏమరుప్రటులో వేసింది. త్కాసు'రున్: ఎకావ పొందాలనే పేరాస 

అంటే ధనధాన్నయలు, పలాలు, బలం, ప్ర భుత్వం పేరు ప్ర తిషట ల కొరక చేసే పేరాస.  

2) ఆ పేరాస కోసం ప్ర యతినసూర నే మీరు గోరీలలోకి చేరిపోత్థరు. 

3) ఈ పేరాస మంచిది కాదన్న.  

4) అపుుడు అలా్లహ్ (సు.త్.) అనుగర హాలను ధనసంప్తుర లను మంచి కొరక ఉప్య్య 

గించిన వారు సవరగ వాసులవుత్థరు. వాటిన్న దుషట  ప్రయ్యజన్నలక విన్నయ్యగించిన వారు 

నరకాగిన ప్రలవుత్థరు.                       *** 

يممه  اّلٰله ِمْسِب  ٰنه الرَّحه   الرَّْحم
مهٰ اَ    يحض ىُكُم الَََّكثُُر ل

ُتُم  م َحِٰت ُزرم هَر مَ ال  ىجت َقاب
لَ وم سَ  ّلََكَّ  نَ َف َتعم  يحض  ُموم
َن  ّلََكَّ َسومَف  ُثمَّ  لَُموم  ىجت َتعم

َ ّلََكَّ لَوم َتعم  َن عهلمَم اَّلم ه لَُموم  ىجت  قهْيم

يمَم  َحه ُونَّ اْلم  يحض  لَََتَ

ه  َقهْيم
َ اَّلم ُونََّها َعْيم  يحض ُثمَّ لَََتَ

نَّ يَومَمئهذ  َعنه الَّعهيممه  لَتُسم مَّ ثُ 
  خجمـ َلُ
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 103. సూరహ్ అల్్-'అ'సర ర్ 

అల్-'అ'సర ర్: The Time, కాల్ము. ఇది మొదటి మక్కహ కాలపు సూరహ్. 
చడుక ప్రయవస్కనం చడు. గడిచి పోయిన కాలం మళ్ళు చేజికాదు. కావున విశవసించి, 

సత్థారాయలు చేసూర , సత్థయన్నన మరియు సహన్నన్నన ప్రటిసూర  ఒకరికొకరు 

బోధించుకనే వారే స్కఫలయం పొందుత్థరు. ఇది 3 ఆయాతులు ఉనన 3 సూరహ్లలో 

మొదటిది. దీన్న పేరు మొదటి ఆయత్ లో ఉంది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. కాల్ం ('అ'సర ర్) స్కకాిగా! 1   

2. న్నశాయంగా, మానవుడు నషట ంలో 

ఉన్ననడు! 2  

3. కాన్న విశవసించి, సత్థారాయలు చేసే 

వారు, మరియు ఒకరికొకరు సత్థయన్నన 

బోధించుకనే వారు, మరియు ఒకరికొకరు 

సహన్నన్నన (సైరాయన్నన) బోధించుకనే వారు 

త్ప్ు! 3  

***** 

 

1) అలా్లహ్ (సు.త్.) త్థను కోరిన దాన్న స్కక్షయము తీసుకంటాడు. కాన్న మానవుడు అలా్లహ్ 

(సు.త.) తప్ప మరవీరి సాక్ష్యం తీసుకోరాదు.  

2) ఆ మానవుడు, ఎవడైతే విశవసించడో మరియు సత్థారాయలు చేయడో. త్న కాల్లన్నన 

వృథా కాలకాేప్ంలో, న్నషేధించిన ప్నులు చేయటంలో పేరాసత గడుపుత్థడో! అల్లంటి 

వాడు ప్రలోకంలో నరకాగినకి ఇంధనం అవుత్థడు.  

3) ఇల్లంటి నషట ం నుండి త్పుంచుకోగల వారు ఎవరంటే: ఒకేఒకా ఆరాధుయడైన అలా్లహ్ 

(సు.త్.)ను విశవసించి సత్థారాయలు చేసేవారు మరియు అలా్లహ్ (సు.త్.) ఆదేశ్లను 

ప్రటించే వారు, అలా్లహ్ (సు.త్.) న్నషేధించిన వాటి నుండి దూరంగా ఉండేవారు, కషట కాలంలో 

సహనం వహించి,సత్య-ధరమ ప్ర చారం చేసూర  ఉండేవారు.                   *** 

ٰ لا اّلٰله  ِمْسِب   يممه الرَّحه  نه رَّْحم
 

ه      يحض  َوالمَعِصم
مَساَن لَ  اهنَّ  هن م ُخَّسم  اْلم  يحض  ِفه

 ٰ ا هيمَن  اَّلَّ وََعمهلُوا َمُنوم اهْلَّ  ا 
ممق  َِقه

هاْلم ب َوتََواَصوما  الٰصلهٰحته 
ه  ْبم هالصَّ  خجم َوتََواَصوما ب
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104. సూరహ్ అల్్-హుమ'జ్హ్ 

అల్-హుమ'జహ్: The Slanderer. అప్న్నందలు, అప్వాదాలు మోపేవాడు, ఇది 

దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) ప్ర వకత గా ఎనునకోబడిన దాదాపు 3 సంవత్ురాల త్రువాత్, 

సూరహ్ అల్ ఖియామహ్ (75) త్రువాత్ మక్కహ లో అవత్రింప్జేయబడింది. 9 

ఆయాతులునన ఈ సూరహ పేరు మొదటి ఆయత్ నుండి తీసుకోబడింది. 

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. అప్న్నందలు మోపే, చాడీలు చపేు ప్ర తి 

ఒకాడికీ విన్నశం త్ప్ుదు. 1  

2. ఎవడైతే ధన్నన్నన కూడబెటిట , మాటి 

మాటికి దాన్నన లకాబెడుతూ ఉంటాడో! 2  

3. త్న ధనం, త్నను శ్శవత్ంగా 

ఉంచుతుందన్న అత్డు భావిసుర న్ననడు! 3  

4. ఎంత్ మాత్ర ం కాదు! అత్డు (రాబోయే 

జీవిత్ంలో) త్ప్ుకండా అణగదొర కాబడే 

నరకాగినలో వేయబడత్థడు. 4  

5. అణగదొర కాబడే నరకాగిన అంటే నీకేం 
తెలుసు? 5  

6. అలా్లహ్, తీవర ంగా ప్ర జవలింప్జేసిన అగిన;  

7. అది గుండల దాకా చేరుకంటుంది.  

8. న్నశాయంగా, అది వారి మీద 

కరముమకంటుంది; 6  

9. పొడుగాటి (అగిన) సర ంభాలలో!  

*****

 
1) హుమ'జహ్ మరియు లుమ'జహ: కొందరి అభిప్రర యంలో ఒకే అరాం గలవి. మరికొందరు 

వాటి మధయ భేదం చూపుత్థరు. హుమ'జహ్: అంటే ముఖం మీద అప్న్నందలు చేసేవారు. 

లుమ'జహ్ : అంటే వీపు వెనుక చాడీలు చపేువారు. మరికొందరు హుమ'జహ , అంటే కండా 

సైగలత, చేతి సైగలత దూష్ంచటం, లుమ'జహ్ , అంటే నోటి మాటలత దూష్ంచటం, 

అన్న అంటారు. 

2) అంటే 'జకాత్ మరియు 'సదఖ్యత్ ఇవవకండా ఉంటాడో!  

3) అ'ఖ్లదహ్: అంటే అది అత్న్నన్న మరణ్ణంచకండా చేసుర ందన్న భావిస్కర డు.  

4) అల్-'హు'త్మతు: నరకాగిన పేరు. చూ.15:43-44. ముకాలు ముకాలుగా చేసేది.  

5) ఆ అగిన ఎంత భయంకరమైనది. దాన్న తీవర త్ను మీ బుదాి అరాం చేసుకోజ్ఞలదు. 

6) ముఅ''సదతున్: కరముమకొను. ఆ నరకపు దావరాలు మూయబడి ఉంటాయి. ఎవవరూ 

దాన్న నుండి బయటప్డలేరు.               *** 

يممه  اّلٰله  ِمْسِب ٰنه الرَّحه     الرَّْحم
ه  ه َويمٌل لِ

ُّ  ُكِ      يحضةه َمزَ ُهَمَزة  ل
ه  دَ َع َماََجَ  يم ِۨاَّلَّ  يحض  ه  ًْل وََّعدَّ

ه  اَنَّ َماََل ٘ اَ  َُيمَسُب  ََلَ  ممه  خم
َُطَمةه ََّلُ  ّلََكَّ   ىمن  ْۣنَبَذنَّ ِفه اْلم

َُطَمُة  ٰرىَك َما اْلم    ىجتَوَما٘ اَدم
مُموم ا   اّلٰله نَاُر   يحض  ةُ قَدَ ل

َفم  لهُع َْعَ اْلم م َتطَّ ِته
 ىجت   َدةه ـ  الَّ
 يحض   ةٌ ؤمَصدَ مم مُّ هه لَيم ا عَ هَ اهنَّ 
م  َمدَّ  ِفه  خجم َدة  َعَمد  مُّ
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105. సూరహ్ అల్్-ఫీల్్ 

అల్-ఫీల్: The Elephant, ఏనుగు. యమన్ యొకా అబిస్త్న్నయా రాజ ప్ర తిన్నధి 

(Abyssinia’s Viceroy of Yaman) అబార హా (Abraha), కైీసర వుడు. అత్డు 

570 కీర సుర  శకంలో మకాహ లోన్న క'అబహ  ను ప్డగొటేట  ఉదేద శయంత పదద  సైనయం 

తీసుకొన్న, ఒక ఏనుగుపై ఎకిా వస్కర డు. మకాహ, కొంత్ దూరంలో ఉందనగా అత్డి 

ఏనుగు మకాహ వైెపుక పోకండా ఆగిపోతుంది. ఆ త్రువాత్ ఒక ప్కాల దండు 

వచిా మటిట త చేసి కాలిాన కంకర రాళా్ను వారిపై కరిపసుర ంది. దాన్నత చాల్ల మంది 

సైన్నకలు మరణ్ణస్కర రు. సైనయమంత్థ చలా్ల చదరైె పోతుంది. అబార హా వెనుదిరిగి పోతూ 

మధయ మారగ ంలోనే మరణ్ణస్కర డు. ఆ కాలంలో అబుద ల్ ముత్ర లిబ్ – దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.)  

త్థత్ – మకాహ ఖురైెషుల న్నయకలుగా ఉంటారు. అదే సంవత్ురంలో దైవప్ర వక్త  

('స'అ.స.) జ్న్నిసిారు. ఇది మొదటి మక్కహ కాలపు సూరహ. 5 ఆయాతులునన 

ఈ సూరహ పేరు మొదటి ఆయత్ నుండి తీసుకోబడింది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. ఏమిటీ? నీ ప్ర భువు, ఏనుగుల వారి ప్టా 

వయవహరించిన తీరును నీవు చూడలేదా 

(తెలియదా)?   

2. ఏమీ? ఆయన వారి కటర ను భగనం 
చేయలేదా? 1  

3. మరియు ఆయన వారిపైకి ప్కాల 

గుంపులను ప్ంప్రడు;  

4. అవి (ఆ ప్కాలు) వారి మీద మటిట త చేసి 

కాలిాన కంకర రాళా్ను (సిజీూ ల్) విసురుతూ 

పోయాయి;  2  

5.  ఆ విధంగా ఆయన వారిన్న (ప్శువులు) 

తిన్న వేసిన పొటుట గా మారిావేశ్డు.  

*****

 

1) అంటే క'అబహ ను ప్డగొటాట లనే వారి కటర ను భగనం చేయలేదా? అన్న. 

2) చూడండి, 11:82.                            *** 

ٰ  اّلٰله  ِمْسِب يممه الرَّْحم   نه الرَّحه
َفَعَل    لَمم اَ  َكيمَف    َربَُّك تََر 

فهيمله 
ٰحبه الم هاَصم  ىجت ب

م   يحض ل  لهيم  تَضم اَلَمم ََيمَعلم َكيمَدُهمم ِفه

ًا  اَرمَسَل َعلَيمههمم َطّيم  يحض  يمَل بَابه اَ وَّ

هَجا  ههمم مهيم رم تَ  يم َرة  ِمه ِبه ِجه  يحض ل  نم سه

ل  لَُهمم َكَعصم فََجعَ  امُكوم  خجم ف  مَّ



ةُ قُر   -106  భాగం: 30 106. సూరహ్ ఖురైష్ 1279 30 :الُجْزءُ    ْيش  ُسور 
 

 

106. సూరహ్ ఖురైష్్ 

ఖురైెష్్: మకాహ లోన్న ఒక పదద  తెగ పేరు. దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) ఈ తెగకే చందిన వారు. ఈ 

సూరహ్ మర్కక పేరు సూరహ్ అల్్-ఈల్లఫ్. ఇది మొదటి మక్కహ కాలపు సూరహ్. అల్- 

ఫీల్  మరియు  ఖురైెష్్  సూరాహ్లు ఒకేసూరహ్ కావచాన్న కొందరు వాయఖ్యయత్లు అభిప్రర య 

ప్డాు రు. 4 ఆయాతులునన ఈ సూరహ పేరు మొదటి ఆయత్ నుండి తీసుకోబడింది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. (అలా్లహ్ రక్షణ మరియు ఆయన 

కరుణత) ఖురైషుల్ను (ప్ర యాణాలక) 

అలవాటు చేయటాన్నకి.  

2. (అలా్లహ్ కరుణ మరియు ఆయన రక్ష 

ణత) వారిన్న శీత్థకాలపు మరియు వేసవి 

కాలపు ప్రయాణాలక అలవాటు చేయటాన్నకి.1  

3. కావున వారు ఈ గృహం (క'అబహ) 

ప్ర భువు (అలా్లహ్)ను మాత్ర మే ఆరాధించాలి!2  

4. వారు ఆకలిత ఉననపుుడు ఆయనే 

వారికి ఆహార మిచాాడు మరియు ఆయనే 

వారిన్న భయం (ప్ర మాదం) నుండి కాప్రడాడు. 3  

*****

 
1) ఈల్లఫున్: అలవాటుప్డటం. ఖురైెషుల ముఖయ వృతిర  వాయప్రరం. వారు శీత్థకాలంలో 

యమన్క మరియు వేసవి కాలంలో సిరియాక వాయప్రరాన్నకి పోయేవారు. వారు క'అబహ 

న్నరావహకలు కావటం వలా వారి వాణ్ణజయ బృందాలు ఎల్లంటి ఆటంకం, అప్రయం 

లేకండా ప్రయాణం చేయగలిగేవి.  

2) చూడండి, 2:125. అంటే ఒకే ఒకా ఆరాధుయడు అయిన అలా్లహ్ (సు.త్.) వారిన్న 

సురకాిత్ంగా వాయప్రరం చేయన్నచిా నందుక వారు ఆయన (సు.త్.)ను మాత్ర మే 

ఆరాధించాలి, బహుదైవారాధనను త్యజించాలి.  

3) వారిన్న ప్ర మాదం నుండి కాప్రడేవాడు మరియు వారిన్న పోష్ంచేవాడు కేవలం అలా్లహ్ 

(సు.త్.) మాత్ర మే కానీ – వారు పూజించే న్నసుహాయులైన – విగర హాలు గానీ, ఇత్ర కలిుత్ 

దైవాలు గానీ కావు. కనుక వారు వాటి ఆరాధనను మానుకోవాలి. చూ. 2:126.  *** 

ٰنه الرَّ  اّلٰله ِمْسِب  يممه  ْحم   الرَّحه
مش   يملٰفه قَُري ه     يحض ْله

 

يم  َتآءه َوالصَّ لََة الِشه   ممهفه  ٖالٰفهههمم رهحم
 
ا فَ  ُبُدوم َيمته  َربَّ لمَيعم   يحضٰهَذا اِلم
ه  عَ اَّلَّ ٘ اَطم ممق وَّ  ُجوم نم  ِمهُهمم مَ يم ٰ ع   َمنَُهمم ا

 خجم ِمهنم َخومف  
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107. సూరహ్ అల్్-మా'ఊన్్ 

అల్-మా'ఊన్: ఉప్కారం, సహాయం, తడాుటు, Assistance, ఇది మొదటి మక్కహ 

కాలపు సూరహ్. దీన్న ఇత్ర పేరాు; అద్్-దీన్్, అరా'య్త  లేక అల్్-య్తీమ్ (ఫ'తా్ర 
అల్-ఖదీర్). బహుశ్ ఇది సూరహ అత్-త్కాసు'ర్ (102) త్రువాత్ అవత్రింప్జేయ 
బడింది. 7 ఆయాతులునన ఈ సూరహ పేరు 7వ ఆయత్ నుండి తీసుకోబడింది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. తీరుు దిన్నన్నన తిరసారించే వయకిత న్న నీవు 

చూశ్వా? 1  

2. అత్డే అన్నథులను కసరి కొటేట వాడు; 2  

3. మరియు పేద వాళా్క అననం పటట మన్న 

పోర త్ుహించన్న వాడు.  

4. కావున, నమా'జ్ చేసే, (ఇటువంటి) 

వారికి విన్నశం త్ప్ుదు! 3  

5. ఎవరైెతే త్మ నమా'జ్ల ప్టా అశర ధా 

వహిస్కర రో! 4  

6. ఎవరైెతే ప్ర దరశన్న బుధాిత వయవహ్

రిస్కర రో (నమా'జ్  సలుపుత్థరో)! 5  

7.  మరియు (ప్ర జలక) స్కమానయ ఉప్కారం 

(సహాయం) కూడా న్నరాకరిస్కర రో! 6    
***** 

 
1) ఈ ఆయత్ దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.)ను సంబోధిసోర ంది. దీన్: అంటే పునరుతా్థన (తీరుు) 
దినం. చూడండి, 109:6.  

2) ఎందుకంటే అత్డు పసిన్నరి, తీరుుదిన్నన్నన విశవసించన్నవాడు మరియు ఇహలోకంలో 

చేసిన పుణాయలక ప్రలోకంలో లభించే ప్ర తిఫల్లన్నన విశవసించన్నవాడు.  

3) అన్నథులను కసరికొటేట  వారికి, ఆకలిగొనన పేదలక అననం పటట న్న వారికి – నమా'జ్ 
చేసిన్న – వైెల్ అనే నరకమే, వారి న్నవాస సాలమవుతుంది. ఎందుకంటే వారు కప్ట 

విశ్వసులు, హృదయపూరవకంగా కాక, ఇత్రులక చూప్టాన్నకే నమా'జ్ చేసేవారు.  

4) ఇల్లంటి వారు అసలు నమా'జ్ చేయరు. ఒకవేళ్ చేసిన్న అశర దాత చేస్కర రు, న్నరిీత్ 

సమయంలో చేయరు. భయభకత లత నమా'జ్ చేయరు. చూడండి, 4:142. 

5) అంటే ఇత్రులత ఉననపుుడు వారి మపుు పొందటాన్నకి నమా'జ్ చేస్కర రు. ఏకాంత్ంలో 

ఉంటే నమా'జ్ను వదలిపడత్థరు.  

6) మ'అనున్: అంటే కొదిద ప్రటి స్కమానయ చిననచినన సహాయాలు. ఇంటాో వాడే వసుర వులను 

ఒకరికొకరు ఇచుాకోవటం. చిననచినన సహాయాలు చేసుకోవటం.            *** 

ٰنه ال اّلٰله ِمْسِب  يممه الرَّْحم    رَّحه
هادِلهيمنه  َت ااََرَءيم  ُب ب هيم يَُكِذه  ىجت َّلَّ

هيمَم  َت هيم يَُدعُّ اَّلم هَك اَّلَّ  يحض فَٰذل
ه  َْعٰ   ضُّ َوَْل َُيُ  كهْيم مهسم

 ىجت  َطَعامه الم
ه  َ لمُمَص فََويمٌل لِ هْيم    يحضلِ

ه  َص   ُهمم   نَ يم اَّلَّ هههمم ًَل َعنم  َن   ت َساُهوم
 يحض 

هيمَن هُ  َن اَّلَّ    يحض مم يَُرآُءوم
َن  َنُعوم مَماعُ َويَمم َن ال   خجم وم
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108. సూరహ్ అల్్-కౌస'ర్్ 

అల్-కౌస'ర్: అంటే అధిక్ం, Good in Abundance, పుషాలత్వం, సమృదాి. ఈ 

సూరహ  మర్కక పేరు అన్్-నహ్ర్. చాల్ల మంది ఇది మొదటి మక్కహ కాలపు సూరహ్ 
అన్న అంటారు. ఇది 3 ఆయాతులునన 2వ సూరహ. దీన్న పేరు మొదటి ఆయత్ నుండి 

తీసుకోబడింది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. (ఓ ము'హమమద్!) న్నశాయంగా, మేము 

నీక కౌస'ర్్  1  ప్ర స్కదించాము.  

2. కనుక, నీవు నీ ప్ర భువు కొరకే నమా'జ్ 

చయియ మరియు బలి (ఖురాానీ) కూడా 

(ఆయన కొరకే) ఇవువ! 2  

3. న్నశాయంగా, నీ శతుర వు, వాడే! వేరు 

తెగిన వాడిగా (వారసుడూ, పేరూ లేకండా) 

అయిపోత్థడు. 3  

***** 

 
1) కౌస'రున్: అంటే అధిక్ం. ఇబెన-కస్త్'ర్ ఇకాడ: 'ఖైరున్ కస్త్'రున్ – అత్యధికమైన మేలు – 

అనే అరాాన్నకి ప్రర ధానయత్ న్నచాారు. 'స'హీ'హ్ 'హదీస్'లో - కౌస'ర్ - అనేది సవరగ ంలో 

దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) క ప్ర స్కదించబడే ఒక సలయేరు, అన్న చప్ుబడింది. మరికొందరు 

అదొక సరోవరం అన్ననరు. 'ఖైరున్ కస్త్'రున్ అనే ప్దం వీటన్ననటినీ సూచిసుర ందన్న 

ఇబెన-కస్త్'ర్ అంటారు. 

2) నమా'జ్ మరియు బలి (ఖురాానీ) ఆ ఒకే ఒకా ఆరాధుయడు అలా్లహ్ (సు.త్.) కొరకే 

చేయాలి. నహ్ర్ - అంటే ఒంటె మడలో కతిర  పొడిచి దాన్న రకత న్నళ్ం కోయటం. వేరే 

ప్శువులను భూమి మీద ప్డవేసి వాటి మడ రకత న్నళాలను కోస్కర రు. దీన్నన్న - జిబ్హా - 

అంటారు. ఇకాడ నహ్ర్, బలి (ఖురాాన్న) అంటే 'హజూ ర్ లేక 'ఈద్-అ'దుద హా సందరుంగా 

లేక సదఖహ - దానం - కొరక చేసే జిబ్హాలు కూడా.  

3) అబ్త్రు: అంటే, వారసుడు లేకండా మరియు పేరు ప్ర తిషఠ  లేకండా అయిపోవటం. 

అత్న్న వెంటనే అత్న్న వంశం అంత్మవటం లేక అత్న్న పేరు తీసుకొనేవాడు ఎవవడూ 

లేకపోవటం. దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.)క మగ సంత్థనం బర తికి లేనందుక అత్న్న ('స'అ.స.) 

విరోధులు అత్న్నన్న ('స'అ.స.ను) అబ్త్ర్ అన్న ఎతిర పొడిచే వారు. అపుుడు అలా్లహ్ 

(సు.త్.) ఈ ఆయత్  అవత్రింప్జేశ్డు. మరియు అది న్నజమన్న న్నరూపంచాడు.    *** 

يممه  اّلٰله ِمْسِب  ٰنه الرَّحه   الرَّْحم

ثَرَ  َطيمنَٰك المَكوم  ىجت  اهنَّا٘ اَعم

هَك  فََصِله  هَرِب َرم  ل  ىجت َواْنم
 
ه  اهنَّ  َبم َك هُ ئَ َشان  خجم  ََتُ َو اْلم
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109. సూరహ్ అల్్-కాఫిరూన్్ 

అల్-కాఫిరూన్: Deniers of the Truth, సతయతిరసాకరులు. The Disbelievers. 

ఇది సూరహ్ అల్-మా'ఊన్ (107) త్రువాత్, మొదటి మక్కహ కాలంలో అవత్రింప్ 

జేయబడింది. సత్య-ధరమం విషయంలో సమాధానప్డటం / రాజీప్డటం విశ్వసులక 

త్గన్నప్న్న. ధరమం విషయంలో కొంత్వరక రాజీప్డమన్న, మకాహ ముష్ర కలు దైవప్ర వకత  

('స'అ.స.)త అననపుుడు ఈ సూరహ్ అవత్రింప్జేయబడింది. 'స'హీ'హ్ 'హదీస్' ల 

ప్ర కారం క'అబహ 'త్వాఫ్ త్రువాత్ చేసే రెండు రక'ఆత్లలో, ఫజర ర్ మరియు మ'గ్రిబ్ 
సుననత్లలో దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) ఈ సూరహ్ (109) మరియు సూరహ్ అల్- 
ఇ'ఖ్ల్ల'స్ (112) ప్ఠించేవారు. అంతేకాదు అత్ను ('స'అ.స.) త్మ సహచరులక: 

"మీరు రాతిర  న్నదర పోయే ముందు ఈ సూరహ్ చదివితే ష్రార్నుండి దూరమవుత్థరు." 

అన్న కూడా ప్ర బోధించారు. (ముసనద్ అ'హ్మద్, 5/456, తిరీమజీ', 3403, అబూ- 

దావూద్, 5055 మొదలైనవి). 6 ఆయాతులునన ఈ సూరహ పేరు మొదటి ఆయత్ 
నుండి తీసుకోబడింది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. ఇల్ల అను: "ఓ సతయ-తిరసాకరుల్లరా!  

2. "మీరు ఆరాధిసుర నన వాటిన్న నేను 

ఆరాధించను;  

3. "మరియు నేను ఆరాధిసుర నన ఆయనను 

(అలా్లహ ను) మీరు ఆరాధించవారు కారు.  

4. "మరియు మీరు ఆరాధిసుర ననవాటిన్న 

నేను ఆరాధించేవాడను కాను;   

5. "మరియు నేను ఆరాధిసుర నన ఆయనను  

(అలా్లహ ను) మీరు ఆరాధించేవారు కారు.  

6. "మీ ధరమం మీకూ మరియు న్న ధరమం 

న్నక!" 1   

*****

 

1) మీరు మీ ధరామన్నన వదలటాన్నకి సిదాంగా లేనపుుడు! నేను న్న సత్యధరామన్నన ఎందుక 

వదల్లలి? చూడండి, 28:55.               *** 

ٰنه ال ّلٰله اِمْسِب  يممه رَّْحم    الرَّحه
نَ قُلم يٰ٘اَيُّ   يحض   َها المكٰفهُروم

ُبُد مَ  َن ا َتعم َْل٘ اَعم  يحض  ُبُدوم
ُبُد  َن َما٘ اَعم  ممه  َوَْل٘ اَنمُتمم ٰعبهُدوم

ا  هٌد مَّ تُّ َعبَ  َوَْل٘ اَنَا ًَعب  يحض مم دم
نَ  ٘  َوَْل٘ اَنمُتمم ٰعبهُدوم بُ اَ  َما  ىجت  ُد عم

َ يمنُ  ده مم لَكُ   خجم  نه  دهيم ُكمم َوٰله
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110. సూరహ్ అన్్-న'సర ర్ 

అన్-న’సర ర: Help, Succour, సహాయ్ం, విజయం, తడాుటు. ఇది దైవప్ర వకత  

('స'అ.స.) న్నరాయణాన్నకి  కొన్నన వారాల ముందు, చిటట చివర అవత్రింప్జేయబడిన 

మదీనహ సూరహ్. ఇది 10వ హిజీర లో అవత్రింప్జేయబడింది. ('స'హీ'హ్  ముసాిం). 

ఇది 3 ఆయాతులునన 3వ సూరహ. దీన్న పేరు మొదటి ఆయత్ నుండి తీసుకో 

బడింది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. (ఓ ము'హమమద్!) ఎపుుడైతే అలా్లహ్ 

సహాయ్ం వసుర ందో మరియు విజయం 

(లభిసుర ందో)!  

2. మరియు నీవు ప్ర జలను గుంపులు- 

గుంపులుగా అలా్లహ్ ధరమం (ఇసా్కం)లో 

ప్ర వేశ్ంచడం చూస్కర వో! 1  

3. అపుుడు నీవు నీ ప్ర భువు సోర త్ర ంత ప్రటు 

ఆయన ప్విత్ర త్ను కొన్నయాడు మరియు 

ఆయన క్షమాభిక్షను అరాించు. న్నశాయంగా, 

ఆయనే ప్శ్ాత్థర ప్రన్నన అంగీకరించేవాడు. 2  

***** 

 

1) చూడండి, 3:19. 

2) అంటే నీ ధరమ ప్ర చారం ముగిసే సమయం వచిాందనుకో! కాబటిట  నీవు నీ ప్ర భువు 

ప్విత్ర త్ను కొన్నయాడటంలో మరియు ఆయన సోర త్ర ం చేయటంలో మున్నగి ఉండు. ప్ర తి 

వాడు త్న జీవిత్పు ఆఖరి దిన్నలలో, వృదాాప్యంలో వీలైనంత్ వరక ప్ర భువు ధాయనంలో 

మున్నగి ఉండటం ఉత్ర మమన్న, దీన్న సందేశము.                         *** 

ٰنه الرَّ ال اّلٰله  ِمْسِب يممه رَّْحم   حه
 

ُ اهَذا   يحض َفتمُح َوالم  اّلٰله َجآَء نَِصم
 

دهيمنه   م  ِفه َن  ُخلُوم يَدم الَّاَس  َوَراَيمَت 
 يحض  اَفمَواًجا  اّلٰله 

َ ِبهحم فَسَ  ده   ِبه هَك مم ُه   َرِب فهرم َتغم  نَّه  اه خمش  َواسم
ابًا َن ََك    خجمتَوَّ
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111. సూరహ్ అల్్-మసద్్ 

అల్-మసద్: The Palm Fiber, ఖరూూ రపు నార. ఈ సూరహ్ మొదటి మక్కహ 

కాల్లన్నకి చందింది. బహుశ్ అవత్రణలో 6వది. దీన్న ఇత్రపేరాు అల్్-ల్హబ్ 

(అగినజ్ఞవల) మరియు తబబత్్ (న్నశనమగుట). దీన్న అవత్రణ గురించి ఈ 

'హదీస్' ఉంది: దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.)క త్న దగగ రి వారికి ఇసా్కం ధరమ ప్ర చారం 

చేయటాన్నకి ఆజా దొరికిన త్రువాత్, అత్ను ('స'అ.స.) 'సఫా గుటట పై ఎకిా: "యా 

'సబా'హా!"  అంటారు. ఆ కాలంలో ఏదైన ఆప్ద వసేర  ఇల్ల అరిచేవారు. అపుుడు 

అందరూ అకాడ సమావేశమవుత్థరు. అపుుడత్ను ('స'అ.స.) అంటారు: "ఓ 

మకాహ వాసుల్లరా: 'ఈ గుటట  వెనుక ఒక గురార ల సైనయం మీపై దాడిచేయటాన్నకి 

సిదాంగా ఉంది.' అన్న, నేను అంటే మీరు నముమత్థరా?" దాన్నకి వారంటారు: 

"ఎందుకనమమము. నీవు ('స'అ.స.) సదా సత్యమే ప్లికావు!" అత్ను ('స'అ.స.) 

అంటారు: "అయితే  వినండి! ఒకవేళ్ మీరు ష్రార్ మరియు కఫర ర్ విడవకంటే 

మీపై ఘోరశ్క్ష ప్డనుననదన్న మిమమలిన హెచారిసుర న్ననను." అది విన్న 

అబూ-లహబ్ అంటాడు: "నీవు న్నశనమైపోవు గాక (త్బాన్లక)! దీన్నకేన్న నీవు 

మమమలిన ఇకాడ జమచేసింది?" అపుుడు ఈ సూరహ్ అవత్రింప్ జేయబడు 

తుంది, ('స'హీ'హ్ బు'ఖ్యరీ). అబూ-లహబ్ అసలు పేరు అబుద ల్-'ఉ'జ్ఞూ ! త్న ఎరర  

రంగు రూపుల వలా అబూ-లహబ్  అనే మారు పేరుత పలవబడాు డు. ఇత్డు 

దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) పన్నననన. అత్డి భారయ పేరు ఉమమ-జమీల్ బినెర -'హరార్. 

వీరిదద రు అత్న్న ('స'అ.స.) యొకా కూర రమైన విరోధులు. 5 ఆయాతులునన ఈ 

సూరహ పేరు 5వ ఆయత్ లో ఉంది. 

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. అబూ-లహబ్ రెండు చేతులూ నశ్ంచు 

గాక! మరియు అత్డు కూడా నశ్ంచిపోవు 

గాక! 1  

 

1) యదా: రెండు చేతులు. అంటే అత్డు సవయంగా! దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.)ను దూష్ంచి 

నందుక,  అత్డు ఈ శ్ప్రన్నకి గురిఅవుత్థడు. ఫలిత్ంగా అత్డు బదర ర్ యుదాం జరిగిన 

ٰ  اّلٰله  ِمْسِب يممه نه الرَّ الرَّْحم    حه
 

تَبَّ تم يََدا٘ اَ َتبَّ  م لََهب  وَّ     ىجت  ِبه
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2. అత్డి ధనం మరియు అత్డి సంప్రదన 

(సంత్థనం) అత్డికి ఏ మాత్ర ం ప్న్నకిరాలేదు!  

3. అత్డు ప్ర జవలించే నరకాగినకి ఆహుతి 

అవుత్థడు!  

4. మరియు అత్డి భారయ కూడా! కటెట లు 

మోసే (చాడీలు చపు కలహాలు రేకతిర ంచే) 

స్త్ర ీ!2  

5. ఆమ మడలో బాగా పేన్నన 

ఖరీూరపునార తార డు (మసద్) ఉంటుంది. 3   

*****

 

కొన్ననళ్ుకే భయంకరమైన వాయధికి గురిఅయియ చన్నపోత్థడు. అత్న్న కమారులు 

మూడురోజుల త్రువాత్ అత్న్న శవాన్నన దూరం నుండియే మనునపోసి ప్రతుత్థరు.  

2) ఆమ దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) బాటలో ముండాు వేసేది. అత్న్నకి విరుదాంగా చాడీలు చపేుది.  

3) జీదున్: మడ. మసదున్: బాగా పేన్నన గటిట  త్థర డు.                    *** 

 ىجت ُه َماَُل  َوَما َكَسَب  َعنم  َما٘ اَغمِٰن 

ٰٰل نَاًرا َذاَت لََهب     يحض َسَيصم

َراَتُه محش َْحَّ  امم  ممه َطبه  اْلمَ الَةَ وَّ
 

َها َحبمٌل  يمده م جه سَ  ِمهنم ِفه  خجم د  مَّ
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112. సూరహ్ అల్్-ఇ'ఖాా'స్్ 

అల్-ఇ'ఖా్య'స్: The Purity, దృఢ విశాీసం. దీన్న మరోక పేరు అత్్-తౌ'హీద్్ - ఏక 

దైవత్వం. ఈ సూరహ్ ఖుర్ఆన్ యొకా సారం అనబడుతుంది. దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) దీన్నన్న 

1/3 ఖుర్ఆన్ అన్ననరు. ఈ సూరహ్ను రాతిర పూట చదవమన్న పోర త్ుహించారు. ('స'హీ'హ్ 

బు'ఖ్యరీ). ముష్ర కలు దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.)ను నీ ప్ర భువు ల్క్ష్ణాలు చప్ుమన్న ప్ర శ్నంచి 

నపుుడు ఈ సూరహ్ అవత్రింప్జేయబడింది (ముసనద్ అ'హ్మద్ 5/133-134). ఈ 

సూరహ్ మొదటి మక్కహ కాలంలో అవత్రింప్జేయబడింది. కొందరు 'స'హాబ్రలు ప్ర తి రక 

'అత్లో, ఇత్ర సూరహ్ల త్రువాత్ ఈ సూరహ్ను చదివేవారు. దాన్నకి దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) 

అన్ననరు: "ఈ సూరహ్ ప్టా మీ పేర మ మిమమలిన సవరగ ంలో ప్ర వేశ్ంప్జేసుర ంది." (బు'ఖ్యరీ, 

ముసాిం). 4 ఆయాతులునన ఈ సూరహ పేరు దీన్న తాతపరయం నుండి తీసుకోబడింది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. ఇల్ల్ అను: "ఆయనే అలా్లహ్! 

ఏకైకడు.1  

2. "అలా్లహ్! ఎవరి అకారా లేన్నవాడు. 2  

3. "ఆయనక సంత్థనం లేదు (బిడు లను 

కనడు) మరియు ఆయన కూడా ఎవరి 

సంత్థనమూ (ఎవరికీ జన్నమంచిన వాడూను) 

కాడు.   

4. "మరియు (సరవ లోకాలలో) ఆయనత 

పోలాదగినది ఏదీ లేదు." 3       
***** 

 
1) అ'హదున్: The One and Alone, ఏకైకడు.  

2 ) అ'ససమదు (68): న్నరపేకాాప్రుడు, Besought of All. To Whom obedience is 

rendered. Without whom no affair is accomplished. The Absolute, Eternal, 

సమసర  వయవహారాలు త్న మీదనే ఆధారప్డి ఉననవాడు, న్నతుయడు, శ్శ్వతుడు, 

న్నరంత్రుడు. అందరూ ఆయనపై ఆధారప్డి ఉన్ననరు. ఆయనక ఎవవరి అకార లేదు. 

ఇది అలా్లహ్ (సు.త్.) అతుయత్ర మ పేరాలో ఒకటి.  

3) లైస క మిస్'లిహీ షయ్ఉన్' 42:11. 'హదీస్' ఖుదీు: ''మానవుడు ననున దూష్స్కర డు, 

అంటే న్నక సంత్థన్నన్ననఅంటగటుట త్థడు. వాసర వాన్నకి నేను ఒకాడను, అదివతీయుడను, 

ఏకైకడను. ఎవరి అకార లేన్నవాడను, నేనెవవరినీ కనలేదు మరియు నేను కూడా ఎవవరికీ 

పుటట లేదు. న్నక సరిసమానమైనవాడు గానీ న్నత పోలాదగినవాడు గానీ ఎవవడూ లేడు,'' 

('స'హీ'హ బు'ఖ్యరీ).                         *** 

ٰ  اّلٰله  ِمْسِب يممه لرَّ نه االرَّْحم   حه

 ممه اََحٌد  اّلٰلُ قُلم ُهَو 

َمدُ  اّلَٰلُ   ممه  الصَّ

م  َ وَ  ممق لَمم يََله دَلم ل  يحض  مم يُوم

 خجم  َولَمم يَُكنم َلَّ  ُكُفًوا اََحٌد 
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113. సూరహ్ అల్్-ఫల్ఖ్్ 

అల్-ఫలఖ్: The Day Break, 'సుబ్'హున్, ఉదయ్ం, ప్రర త్ఃకాలము, ప్ర భాత్ం, 

వేకవజ్ఞము, తెలావారుజ్ఞము, అరుణోదయం. ఇది మొదటి మక్కహ కాలపు 

సూరహ్. ఈ సూరహ్ (113) మరియు దీన్న త్రువాత్ సూరహ్ అన్-న్నస్ (114)ల 

యొకా ఘనత్లు ఎనోన 'హదీస్'లలో పేర్కానబడాు యి. దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) 

అన్ననరు: "ఈ రాతిర  న్నపై కొన్నన ఆయాతులు అవత్రింప్జేయబడాు యి. ఇటువంటి 

వాటిన్న నేను ఎననడూ వినలేదు." ఆ త్రువాత్ అత్ను ('స'అ.స.)ఈ రెండు 

సూరాహ్లు ప్ఠించారు ('స. ముసాిం, తిరిమజీ'). దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) మానవుల 

మరియు జిన్ననతుల దిష్ట  నుండి శరణు కోరేవారు. ఈ రెండు సూరాహ్లు 

అవత్రింప్జేయబడిన త్రువాత్ అత్ను ('స'అ.స.) వీటిన్న న్నత్యం చదివేవారు, 

(తిరిమజీ', అల్లానీ - ప్ర మాణీకం నం. 2150). 'ఆయి'షహ్ (ర. 'అనా్న) కథనం: అత్న్నకి 

('స'అ.స. క) ఏదైన్న కషట ం కలిగితే, మ'ఊజ'తేన్ (అల్-ఫలఖ్, అన్-న్నస్), 

సూరాహ్లు చదివి త్మ దేహంపై ఊదుకనేవారు. అత్న్న ('స'అ.స.)  కషట ం 

అధికమైతే, నేను ఈ సూరాహ్లు చదివి న్న చేతులను అత్న్న శరీరం మీద పోన్నచేా 

దాన్నన్న. (బు'ఖ్యరీ, ముసాిం).  

దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.)క చేత్బడి చేసినపుుడు జిబ్రర ల్ ('అ.స.) వచిా అత్న్నత ఈ 

రెండు సూరాహ్లు చదువమన్ననరు. దాన్నత, ఆ చేత్బడి ప్ర భావం దూరమయియంది 

('స. బు'ఖ్యరీ, ముసాిం). దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) ప్ర తిరోజూ రాతిర  న్నదర పోక ముందు సూ. 

అల్-ఇ'ఖా్య'స్ (112) మరియు ఈ రెండు సూరహ్లు చదివి త్మ అరచేతులపై ఊది, 

వాటిత పూరిత  శరీరం మీద పూసుకనే వారు. మొదట నెతిర , త్రువాత్ ముఖం, ఆ 

త్రువాత్ శరీరమంత్థ. ('స'హీ'హ్ బు'ఖ్యరీ). 5 ఆయాతులుననఈ సూరహ పేరు 

మొదటి ఆయత్ నుండి తీసుకోబడింది. 

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. ఇల్ల అను: "నేను పార తఃకాల్పు  ప్ర భువు 

అయిన (అలా్లహ్) శరణు వేడుకొంటున్ననను.  

ٰنه ال اّلٰله ِمْسِب    يممه رَّحه الرَّْحم

ه قُلم اَُعومُذ  َفلَقه  َرِبه ب
 يحض  الم
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2. "ఆయన సృష్ట ంచిన ప్ర తి దాన్న కీడు 

నుండి; 1  

3. "మరియు చిమమ చీకటి కీడు నుండి, 

ఎపుుడైతే అది కరముమకంటుందో! 2   

4. "మరియు ముడుల మీద మంతిర ంచి ఊదే 

వారి కీడు నుండి; 3  

5. "మరియు అసూయాప్రుడు, అసూయ 

చందినప్ుటి కీడు నుండి!" 4   

***** 

 

1) ఇకాడ ప్ర తి రకపు కీడు నుండి శరణు కోరబడుతంది. షైత్థనుల నుండి, నరకం నుండి 

మరియు మానవున్నకి హాన్న కలిగించే ప్ర తిదాన్న నుండి. 

2) ఎందుకంటే చీకటిలోనే హాన్నకరమైన జంతువులు, ప్రములు, తేళ్ళు బయటికి వస్కర యి. 

నేరసాులు రాతిర లోనే నేరాలు చేస్కర రు. ఇకాడ ఈ విధమైన అన్నన కీడుల నుండి శరణు 

కోరబడుతంది.   

3) అన్-నఫాుస్క'తి: అంటే ముడుల మీద మంతిర ంచి ఊదేవారి కీడు నుండి.  

4) 'హాసిదిన్: అసూయప్డేవాడి కీడు నుండి కూడా శరణు కోరబడుతంది.        *** 

ه مه    يحض َق  َما َخلَ نم ََشِ

ه   يحض  ا َوقََب ق  اهذَ سه  َغ َومهنم ََشِ

ه الَّ وَ   يحض َقده ٰفثٰته ِفه المعُ مهنم ََشِ

ه  د  اهَذا َحَسَد  حَ َومهنم ََشِ  خجم اسه
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 114. సూరహ్ అన్్-నాస్్ 

అన్-న్నస్: Mankind, మానవులు, జనులు. సూరహ అల్-ఫలఖ్ (113) త 

ప్రటు, ఈ సూరహ్ మక్కహ లో అవత్రింప్జేయబడింది. మానవున్న హృదయంలో 

ఉండే కీడు నుండి మరియు ఇత్రుల హృదయాలలో ఉండే కీడు నుండి శరణు 

కోరుకోమన్న ప్ర బోధించబడింది. దీన్న ఘనత్ ఇంత్క ముందు సూరహ్లో పేర్కాన 

బడింది. ఒకస్కరి దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) నమా'జ్  చేసుర ండగా అత్న్నకి తేలుకటిట ంది. 

నమా'జ్ పూరిత చేసిన త్రువాత్ అత్ను నీటిలో ఉపుు కలిప గాయం మీద పూసూర  

సూ.అల్-కాఫిరూన (109) సూ. అల్-ఇ'ఖా్య'స్ (112) మరియు సూ. అన్-న్నస్ 

(114) లు చదివారు. (ముజమమ'అ అ'జూ వాయి'ద్, 5/111). 6 ఆయాతులుననఈ 

సూరహ పేరు మొదటి ఆయత్ నుండి తీసుకోబడింది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. ఇల్ల అను: "నేను మానవుల్ ప్ర భువు 

(అలా్లహ్)ను శరణుకై వేడుకంటున్ననను! 1  

2. "మానవుల స్కరవభౌముడు! 2  

3. "మానవుల ఆరాధయదైవం (అయిన 

అలా్లహ్ యొకా శరణు)!  

4. "కలత్లు రేకతిర ంచి తొలగిపోయే వాడి 

కీడు నుండి;  

5. "ఎవడైతే మానవుల హృదయాలలో 

కలత్లు రేకతిర స్కర డో! 3  

 

1) రబుాన్: ప్ర్వర్దిగార్ (ఉరూద లో). చాల్ల మటుట క తెలుగు అనువాదాలలో ఈ ప్దాన్నకి 

ప్ర భువు - అన్న అనువాదం చేశ్రు. పోషకడు: మానవుడు త్న త్లాి గరుంలో ఉననప్ుటి 

నుండి వాన్నన్న సరిదిదిద  పోష్స్కర డు. మరియు అత్న్న అంతిమ ఘడియ వరక పోష్స్కర డు. 

కేవలం మానవుడే కాక సమసర  సృష్ట కి కూడా పోషకడు ఆయనే! 

2) ఇటువంటి పోషకడే వారి స్కరవభౌముడు.  

3) అల్-వస్వాసు: అంటే మలాన్న ధవన్నత మాటాాడటం, గుసగుసల్లడటం. షై'త్థన్ కూడా 

మానవున్నకి తెలియకండానే అత్న్న హృదయ్ంలో చెడడ  ఆలోచనలు రేకెతిిసిాడు, ఇదే 

వస్్వస. అల్-'ఖన్ననస్: నెమమదిగా జ్ఞరుకనే వాడు, అంటే షై'త్థన్.  

يممه  اّلٰله ِمْسِب  ٰنه الرَّحه    الرَّْحم
 

هرَ قُلم اَُعومُذ   يحض سه لَّا ا ِبه ب

 يحض  َملهكه الَّاسه 

  يحضسه ا الَّ  اهَٰله 
ه  م  مهنم ََشِ ممق ااوَ وَسم ال َنَّ سه  يحض  اسه ْلم

ه  وه اَّلَّ يُوَسم ره يم  ُصُدوم م  ِفه الَّاسه ُس   
 يحض 
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6. "వాడు జిన్ననతులలోన్న వాడూ కావచుా 

లేదా మానవులలోన్న వాడూ కావచుా! 4  

 

***** 

 

 

 

***** 

 

4) ఈ వస్్వస - చేసేవారు రెండురకాల వారు: ఒక్రు జిన్ననతులలోన్న షై'త్థనులు. అలా్లహ్ 

(సు.త్.) వాటికి మానవులను, మారగ భర షట త్వం వైెపుక ఆకరాించే యుకిత న్న ఇచాాడు. ప్ర తి 

మానవున్న వెంట ఒక షై'త్థన్ ఉంటాడు. వాడు అత్న్నన మారగ భర షట త్వం వైెపుక ఆకరాిసూర  

ఉంటాడు. ఈ మాట విన్న ఒక 'స'హబ్ర (ర'ది.'అ.) ఇల్ల అడిగారు: ''ఓ ప్ర వకాత  ('స'అ.స.) 

ఏమీ? మీతప్రటు కూడా ఒక షై'త్థన్ ఉన్ననడా?'' అత్ను ('స'అ.స.) జవాబిచాారు: 

'అవును ఉన్ననడు కాన్న, అలా్లహ్ (సు.త్.) న్నక వాడిపై ఆధికయత్న్నచాాడు అందుకన్న వాడు 

న్నక విధేయుడై ఉంటాడు. వాడు, న్నక మేలు త్ప్ు మర్కక విషయాన్నన పోర త్ుహించడు.'' 

('స ముసాిం).  

రండవ రకమైన షై'త్థన్లు మానవులలో ఉన్ననరు. వారు, త్థము మంచి ఉప్దేశం 

ఇసుర న్ననమన్న చబుతూ మానవులను మారగ భర షట త్వం వైెపుక ఆకరాిసూర  ఉంటారు. షై'త్థన్ 

మానవులనే కాక జిన్ననతులను కూడా మారగ భర షట త్వం వైెపుక ఆకరాిసూర  ఉంటాడన్న 

మరికొందరు అభిప్రర యప్డాు రు.  

******* 

نَّةه َوالَّ مهنَ  ه
  خجم اسه  اْلم

 


