
ΝᾺ 

δ ν a > à Ν 

’ 2 ΄- à { | 

4 . ச AN ske τ a ΄ த் »  - = ἤ͵ EL | த் 

¥, 4
 

1
 

+ 
L
e
 

P
S
 

| 
L
U
 οἶδ 

RL: eo 
D 

-
 

6
 

m
=
.
 2 2 Es 6 

Π 
L
i
 

À 
5
 

!. இ
 

8
 
&
 

8
 

a 
=
 

€ 

ς
 

ΕΠ 
l
e
 

“- Le] - ΓΙ 9 
8 ὃ 

8 à 
‘2. ἢ 

[ 
LU 5, 

| 
9 

[ட 

a
 ἢ Ἢ ᾽ν 
3 

L à 
à
 4 æ
 

δ
 

SE 
8
 

a
 

.
ϑ
.
.
 

©
 

‘- 
᾿ 

Γ
Ξ
 

L
E
 3 

8 
a
s
 

1
 



de 

> A # cd D fe ! V4 ~ 1 à τ 

Ἢ 4 LT fr 2 À ν 
- h Lo 

pied \ D isa res πὼς 
A das - Ao P 9 IE) TOY P இ? ட § À 

EL YA) 
A 

PEN ᾿ ᾿ 3 - f தீதி ட - . 

; - « | a ப i Az > தீத ζ γ᾽ 

TI Pad à à MER A PS a 
ஆ A «+ + 1 | #4 ? un - 

à 5 Ν-- A À fa 
À ஆ ஆ Ty ΄ - 4 2 rad ἊΝ 

Ἴ “ "a! 

È “ὦ x ᾿ 
sé - Ἃ CAT = à << à > χὰ த Fr, dy +. τα κ᾿ Γ 

de Là : -  # 4 

νι . Ἢ RS அ se IH 

டக் 



Fe 

QT 
CL eT 

oe KVR CAYENNE LE YS 

பலி) RAT Δί, paint “2 
{ 

RP Poe De -- அ 
அ 



δ 
PA 

a ve AY D , 

A À Ἂς 
ἊΣ lei (4 SY OT 

இந்த புனித முஸ்ஹ..பையும் இதன் கருத்து மொழி பெயர்ப்பையும் 

அச்சிட ஆணை பிறப்பித்தவர் சவூது அரச குடும்பத்து அப்துல் அஸீஸின் 
மகனாரும், புனித ஹரமைனின் பணியாளருமான மன்னர் ..பஹ்து பின் 

அப்துல் அஸீஸ் ஆவார்கள். சவூதி அரேபியா மன்னர். 
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இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. 

புனித ஹறமைனின் காப்பாளர் சவூது அரச குடும்பத்து 

அப்துல் அஜீஸின் மகனார் ..பஹ்து அவர்களால் அல்லாஹ்வுக்காக 
வகஃபு செய்யப்பட்டது. 

இதை விற்க அனுமதி இல்லை. 
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அளவற்ற அருளாளன நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால் 

அவ்காஃப், தஃவா, இர்ஷாத் மற்றும் இஸ்லாமியத் துறைகளின் 
அமைச்சரும் , மன்னர் ஃபஹ்து குர்ஆன் அச்சக வளாக சிறப்புக் 
கண்காணிப்பாளருமான மாண்புமிகு ஸாலிஹ் பின் அப்துல் அஸீஸ் பின் 
முஹம்மது ஆலுஷ' ஷெய்கு அவர்களால் வழங்கப்பட்டது. 

"  அல்லாஹ்விடமிருந்து ஒளியும் தெளிவான வேதமும் 
உங்களுக்கு வந்துள்ளது “ என்று தன் வேதத்தில் விளக்கிக்கூறிய 
அனைத்துலக இரட்சகனுக்கே எல்லாப்புகழும். திருமறை குர்ஆனை 
தானும் கற்று பிறருக்கும் கற்றுத் தருகிறவர் உங்களில் மிகச் 
சிறந்தவராவார் என்று கூறிய இறைத் தூதர் உத்தம நபி முஹம்மது 
ஸல்லல்லாஹூ அலைஹிவஸல்லம் அவர்கள் மீது இறைவனுடைய 
அருளும் சாந்தியும் நிலவட்டுமாக! 

திருக்காஆனின் பக்கம் போதிய கவனம் செலுத்தப்பட 
வேண்டும். அது எளிதில் அனைவருக்கும் கிடைத்திட, உலகெங்கிலும் 
அது பரவலாக்கப் படவேண்டும், விவித்துக் கூறப்பட வேணடும். 
கிழக்கிலும், மேற்கிலுமுள்ள முஸ்லிம் சமுதாய மக்களுக்கு அது 
வினியோகிக்கப் படவேண்டும், பற்பல மொழிகளில் அது மொழி 
பெயர்க்கப்பட உரிய ஏற்பாடுகள் செய்யப்படவேண்டும் என்பன போன்ற 
உயிய அறிவுரைகளை க்ஷ்து குடும்பத்து அப்துல் அஸீஸ் 
அவர்களின மகனார், புனித ஹரமைனின் பணியாளர் மன்னா அபஹ்து 
வழங்கியுள்ளார்கள். இவ்வறிவுரைகளை நடைமுறைப்படுத் தும் விதமாக, 

அரபி மொழி பேசாத முஸ்லிம்கள் திருக்குாஆனை எளிதில் 
புரிந்திட வசதியாக சஷதி அரேபியாவின் அவ்காஃப், தஃவா, இர்ஷாத் 
மற்றும் இஸ்லாமியத் துறைகள் அமைச்சகம் இன்று உலகில் 
பேசப்படுகிற அனைத்துப் பிரதான மொழிகளிலும் திருக்கூாஆன 
கருத்துக்களை மொழி மாற்றம் செய்வதை முக்கியமாக கொண்டுள்ளது. 

என்னிடமிருந்து ஒரு தகவலையாவது பிறரிடம் எடுத்துச் 
சொல்லுங்கள் என்ற இறைத்தூதரின் கூற்றை மெய்ப்பிக்கும் வகையிலும், 
தமிழ் பேசும் அன்புச் சகோதரர்களுக்குச் சேவை செய்ய 
வேணடுமென்பதற்காகவும் , 
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மதீனா முனவ்வராவிலுள்ள மன்னர் ஃபஹ்து குர்ஆன் அச்சக 
வளாகம் இந்தியாவில் பேசப்படும் மொழிகளில் ஒன்றான தமிழில் 
கூாராஆனுடைய கருத்துக்களின் இம்மொழி பெயர்ப்பை அன்பு 
வாசகர்களுக்கு வெளியிடுவதில் மகிழ்ச்சியடைகிறது. 

இதனை ஷெய்கு அப்துல் ஹமீது பாகவி அவர்கள் 
செய்துள்ளார்கள். ஷெய்கு முஹம்மது இக்பால் மதனியும், ஷேய்கு 

அப்துல் மஜீது முபாரக்கும், ஷெய்கு MS. ஸெய்மிது முஹம்மது 
மதனியும் இதனை மேற்பார்வையிட்டார்கள். 

மகத்தான இப்பணி நிறைவடைவதற்கு நல்லருள் பாலித்த 

அல்லாஹ்வை போற்றுகிறோம். தூய எண்ணத்துடன் அவன் 
பொருத்தத்தை கருதிச் செய்தவாறு இப்பணியை ஆக்குமாறும் , 
மனிதர்களுக்கு இதனால் பயன் அளிக்குமாறும் அவனிடம் 
பிரார்த்திக்கிறோம். 

எத்தனை நுணுக்கத் துடன் திருக்குாராஆனுடைய 
கருத்துக்களை மொழிமாற்றம் செய்தாலும் அது அற்புத குர்ஆனுடைய 
வசனங்களும் உரைகளும் உள்ளடக்கிய மகத்தான கருத்து 
நுட்பங்களை பிரதிபலிப்பதாக அமையாது. அத்துடன் மொழி பெயர்ப்பில் 
கொண்டு வரப்படும் கருத்துக்களை பொறுத்து மொழி பெயர்த்தவர் 
குரஆனிய வசனங்களை எவ்வளவு புரிந்து  கொண்டிருப்பாரோ 

அவ்வளவுக்குத்தான் மொழி பெயர்த்திருப்பார். 

மனிதன் செய்யும் பணிகள் யாவற்றிலும் குறைகளும், 
பிழைகளும் இருப்பது சகஜம். அது மொழி பெயர்ப்பிலும் இடம் பெற 
வாய்ப்புண்டு. 

ஆகவே, இதை படித்துணரும் அன்பர்கள் யாவரிடமும் நாம் 

எதிர்பார்ப்பது அவர்கள் இதில் காணும் குறைகளையும், பிழைகளையும், 
கூட்டல் சேர்த்தல் எதுவாயினும் அதுபற்றி மன்னர் UNE குர்ஆன் 
அச்சக வளாகத்துக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்பதைத்தான். அடுத்த 
பதிப்பில். இன்ஷா அல்லாஹ் பிழை திருத்தங்கள் கவனிக்கப்படும். 

அல்லாஹ் நல்லருள் பாலிப்பவன். அவனே நேர்வழி காட்டுபவன். 
இறைவா! எங்களிடமிருந்து இந்தப் பணியை ஏற்றருள்வாயாக. 
நிசசயமாக நீ கேட்பவனும் நன்கு அறிந்தவனுமாவாய். 
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. அளவற்ற அருளாளன், 

DD அன்புடையோ 

ஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 
நிகரர் 
அல்லா 

1 

க்கே உரியது . 

மும் அகிலத்தாரின் 

ல்லாஹ்வுக் 
த்துப் புக 

கிரட்சகனாகிய ௮ 

2.வினை 

. மிகக் ன் 3.(அவன்) அளவற்ற அிருளாள 

கிருபையுடையவன் . 

4. (அவனே நியாயத்) தீர்ப்பு நாளின் அதிபதி. 

லியும் 

+ ங்கள் 
கிறோம்; உன்னிடமே நாங்கள் உத 

தேருகிறோம். 

5.(எங்கள் கிரட்சகா!) உன்னையே நா 

வணங்கு 

நேரான வழியில் நடத்துவாயாக ஙக்ளை δια 

) ல் நடத்துவாயாக ழி(யி 
(அவ்வழி உன்) கோபத்திற்கு 

யோரின் வ 

7. எவர்களின் மீது நீ அருள் புரிந்தாயோ 
அத்தகை 

அல்ல. 

உள்ளானவர்களுடையதும் அல்ல. 

வழி தவறியவ ர்களூுடையதும் 
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40 கள் Ό So மதனி ருகூ : 286 பெர ஒப கா 

Γ யோன் ற்ற அன்புடை நிகர 
அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

அளவற்ற அருளாளன், 

மீம் δι} லாம் 00 1 அலி 

கும். 

, இதில் எத்தகைய ம் 
சந்தேகமுமில்லை. பயபக்தியுடை 
யோருக்கு (இது) நேர் வழிகாட்டியா 

12 இது வேதமாகு 

I
O
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ல
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LD 
க்கை 

. தொழுகையையு 

ந்னு 

மறைவானவற்றை நம் 

கொ 

Guy e 

டி 

ய்வார்கள். 
கிய வற்றிலிரு 

ற்றுவார்கள் ; நாம் 

எத்தகை 

GT ΟΠ Π ΟῚ 

நிறைவே 

செ 

. அவர்கள் 

அவர்களுக்கு வழங் 
செலவும் 

3 

LD 

தையும், உமக்குமுன் 

விசுவாச 

(இறுதி நாளாகிய) 
வைக்க ப்படடவற்றையும் 

கொ 
மறுமையையும் அவர்கள் 
உறுதியாக ந 

+ க்கப்பட்ட 

க்கு) இறக்கி 

ம் அவாகள் 

ன்றால், அவர்கள் 

கிவை 

மாாகளு 

, 

Φ 

த் 
9 

ம்புவார்கள். 

ந்த ந 

யோரெ 
க் இற 

(இவ் வேத 

(இரு 

ளிவிரராகள் 

4.(நபியே! ) இன்னு 
எத்தகை 
உமக்கு 
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5. அவர்கள்தாம், தங்கள் இரட'சகனிடமிருந்துள்ள நேர் வழியின்மீது 
இருப்பவர்கள். மேலும் அவர்களே தாம் வெற்றி பெறக் கூடியவர்கள் 

6. (நபியே!) நிச்சயமாக நிராகரிக்கிறார்களே அத்தகையோர்_ அவர்களுக்கு, நீர் 
அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்வதும், அவர்களுக்கு நீர் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை 
செய்யாதிருப்பதும், அவர்களுக்குச் சமமே. அவர்கள் விசுவாசங் கொள்ள . 
மாட்டார்கள். 

7. அவர்களுடைய இதயங்களின் மீ தும், அவர் களுடைய செவிப் புவன்மீதும் 
அல்லாஹ் முத்திரையிட்டு விட்டான். இன்னும், அவர்களுடைய பார்வைகளின் 

மீது திரையிருக்கிறது; மேலும் அவர்களுக்கு மகத்தான வேதனை உண்டு. 

8. இன்னும், ' 'அல்லாஹ்வையும், இறுதி நாளையும் விசுவாசங்கொண்டிருக் 
கிறோம்" எனக் கூறுவோர் மனிதர்களில் (சிலவர்) இருக்கின்றனர்; அவர்களோ 
விசுவாசங்் கொண்ட வர்களல்வர். 

9. அவர்கள் அல்லாஹ்வையும், விசுவாசங்கொண்டவர்களை யும் வஞ்சிக் 
கின்றனர். (இதனால்) அவர்கள் தங்களைத்தாமே தவிர (வேறெவரையும்) 
வஞ்சிக்கவில்லை; (இதை) அவர்கள் உணர்ந்து கொள்ளவு மாட்டார்கள். 

10. அவர்களுடைய இதயங்களில் (வஞ்சகம், சந்தேகம் ஆகிய) நோயுள்ள து. 
ஆகவே, (அந்நோயை அவர்களுக்கு அல்லா ஹ் அதிகப்படுத்திவிட்டான். மேலும், 
அவர்கள் பொய் சொல்லிக்கொண்டிருந்ததன் காரணமாக அவர்களுக்கு 
துன்புறுத்தும் வேதனை உண்டு. 

IL மேலும், அவர்களிடம், "நீங்கள் பூமியில் குழப்பம் செய்யாதீர்கள் என்று 
கூறப்பட்டால் அ|தற்கிவர்கள் ' நிச்சயமாக நாங்கள் சீர்திருத்தம் செய்வோர்தாம் 
(குழப்பவாதிகளல்ல,' எனக் கூறுகிறார்கள். 

12 தெரிந்துகொள் ளுங் கள். நிச்சயமாக அவர்கள்தாம் குழப்பம்செய்பவர்கள் , 
எனினும் (இதை) அவர்கள் உணர மாட்டார்கள். 

13. மேலும், அவர்களிடம், "(குர்ஆனைச்செவியுற்று ) மனிதர் கள் 
வக்கில் re போன்று நீங்களும் விசுவாசங்கொள்ளுங்கள் ' என்று 
கூறப்பட்டால், அதற்கவர்கள் மூடர்கள் விசுவாசங் கொண்ட து போல், நாங்கள் 
விசுவாசங் கொள்வோமா" என் று கூறுகிறார்கள். தெரிந்துகொள் ளுங்கள். 
நிச்சயமாக இவர்கள் தான் மூடர்கள்; எனினும், (அதைப்பற்றி) அவர்கள் 
அறிந்துகொள்ளமாட்டார்கள். 

14. இன்னும், அவர்கள் விசுவாசங்கொண்டோரை சந்தித்தால், " நாங்களும் 
உங்களைப் போல்) விசுவாசங்கொண்டிருக்கிறோம் எனக்கூறுகிறார்கள்; 
மேலும், அவர்கள் தங்களின் (இனத்தவர் களாகிய/ஷைத்தான் களுடன் தனித்து 

விட்டால், நிச்சயமாக நாங்கள் உங்களுடன் இருக்கிறோம். 
நாங்கள் (விசுவாசிகளைப் பரிகாசம் செய்யக்கூடியவர்கள்தாம்' எனக் 
கூறுகின்றனர். 

15. அல்லாஹ் அவர்களைப் பரிகசிக்கிறான். மேலும் அவர்களுடைய 
வழிகேட்டில் கபோதிகளாக அவர்களை(த் தட்டழியும்படி) விட்டு 
வைத்திருக்கிறான். 
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16. இத்தகையோர் தான் நேர்வழிக்குப்பதிலாகத் தவறான த் விலைக்கு 
வாங்கிக் கொண்டார்கள்; ஆகவே இவர் களுடைய (இந்த! வியாபாரம், 
இலா பமளிக்கவில்லை. மேலும், இவர்கள் நேர்வழி பெறுபவர்களாகவும் இலர். 

17. இவர்களுக்கு உதாரணம்: (இருள் நீக்க) நெருப்பை மூட்டிய ஒருவனின் 
உதாரணத்தைப் போன்றாகும். அந்நெருப்பு அவரைச்சூழ ஒளி வீசியபோது 
அல்லாஹ் அவர்களின் ஓஒளியை(அணைத் து ப்போக்கிவிட் டான்; மேலும் 

அவர்கள் பார்க்கவும் முடியாத காரிருள்களில் அவர்களை விட்டுவிட்டான். 

18. (இவர்கள்) செவிடர்கள்(உண்மையைக் கேட்கவே மாட்டார்கள்); 
ஊமையர்கள் (உண்மையைப்பேசவே மாட்டார்கள்) ; ருடர்கள்(அவர்களுக்கு 
பலன் தரக் கூடியதைப் பார்க்கவே மாட்டார்கள்); ஆகவே, இவர்கள் 

(சத்தியத்தின்பால்) மீள மாட்டார்கள். 

19. அல்லது, (இவர் களுக்கு இன்னும் ஓர் உதாரணம்: வானத்திலிருந்து 
ய் ம் எல் க அதில் காரிருள்களும், இடியும் மின்னலும் 
(கலந்து or ளது; (இவ்வகை மழையில் அகப்பட டுக் கொண்டோர்) 
Ga re மரணத்திற்குப் பயந்து தங்களுடைய விரல்களைத் தம் 
காதுகளில் ஆக்கிக்கொள்கிறார்கள்; அல்லாஹ்வோ நிராகரிப்பவர்களைச் 
சூழ்ந்துகொள்கிறவன். 

20. அம்மின்னல் அவர்களின் பார்வைகளைப் பறிக்க நெருங்குகின்றது; அது 
அவர்களுக்கு ஒளி தரும்போதெல்லாம், அதில் நடக்கிறார்கள். மேலும் அது 
அவர்களுக்கு இருளாகிவிட்டால் நின்றுவிடுகிறார்கள். அல்லாஹ் நாடினால் 
அவர் களுடைய செவிப் புலனையும், அவர்களுடைய பார்வைகளையும் 
போக்கிவிடுவான்; நிச்சயமாக அல்லாஹ் ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் மிக்க 
ஆற்றல் உடையவன். 

21. மனிதர்களே! உங்களுடைய இரட்சகனை நீங்கள் வணங்குங்கள்; அவன் 
எத்தகையவனென்றால் உங்களையும் உங்களுக்கு முன்னிருந்தோர்களையும் 
படைத்தான்;(அதனால் ) நீங்கள் பயபக்தியுடையோராகலாம். 

22. அவனே, உங்களுக்காக பூமியை விரிப்பாகவும், வானத்தை ஒரு முகடாகவும் 
அமைத்து, வானத்திலிருந்து (அவனே) மழையைப் பொழிவித்து, 
அதனைக்கொண்டு கனி வகைகளிலிருந்து உங்களுக்கு உணவை 
வெளிப்படுத்தினான். (இந்த உண்மைகளை யெல்லாம்) நீங்கள் (தெளிவாக) 
அறிந்துகொண்டே இருக்கும் நிலையில் அல்லாஹ்வுக்கு இணைகளை 
ஆக்காதீர்கள். 

23. மேலும், நாம் நமது அடியார் மீது இறக்கிவைத்த (இவவேதத் )தில் 
நீங்கள் சந்தேகப்பட்டால் இதுபோன்ற ஒர் அத்தியாயத்தையாவது நீங்கள் கொண்டு 
வாருங்கள். அல்லாஹ்வைத் தவிர உங்களுக்கு உதவி செய்பவர்களையெல்லாம் 

அழைத்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் உண்மையாளர்களாக இருப்பின் , 
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24. நீங்கள் (அவ்வாறு) செய்யவில்லையாயின் _ நீங்கள் ஒருபோதும் (அவ்வாறு) 
செய்யவேமாட்டீர்கள்; ஆகவே மனிதர்களும், கல்லும் தனக்கு எரிபொருளாக்கப் 
படுகின்ற (நரக) நெருப்பைப் பயந்து கொள்ளுங்கள். (இந்த நெருப்பு) 
நிராகரித்துக்கொண்டிருப்போருக்காக தயார் செய்து வைக்கப்பட்டுள்ள து. 

25. (நபியே) இன்னும் விசுவாசங்கொண்டு, நற்கருமங்களையும் செய்தார்களே 
அ த்தகையோர்_ அவர்களுக்கு நிச்சயமாக சுவனங்கள் உண்டு; அவைகளுக்குக் கீழ் 
ஆறுகள் ஓடிக் கொண்டிருக்கும் என நன்மாராயங் கூறுவீராக. அவற்றிலிருந்து 
அவர்களுக்கு ஒரு கனி உணவாகக் கொடுக்கப் படும்போதெல்லாம், முன்னர் 
இதைத்தான் நாங்கள் கொடுக்கப்பட்டோம் " எனக்கூறுவார்கள். 
அது (பார்வைக்கு) ஒரே விதமாகத் தோன்றக் கூடியதாகயிருக்க அவர்கள் 

கொடுக்கப்பட்டார்கள். (ஆனால் அவை ருசியில் மாறுபட்டவையாக இருக்கும்). 

மேலும், அவற்றில் பரிசுத்தமான மனைவியரும் அவர்களுக்குண்டு. 
அவர்கள் அவற்றில் நிரந்தரமாக(த்தங்கி) இருப்பவர்கள். 

26. நிச்சயமாக அல்லாஹ் கொசுவை , அதைவிட (அற்பத்தில்) 
மேற்பட்டதை உதாரணமாகக் கூறுவதற்கு வெட்கமடையமாட்டான்; ஆகவே, 
விசுவாசங் கொண்டிருக்கிறார்களே அத்தகையோர் நிச்சயமாக அது தங்கள் 
இரெெட'சகனிடமிருந்து வந்துள்ள உண்மை என்பதை அறிவார்கள். 
எனவே நிராகரித்து விட்டார்களே அத்தகையோர் _ இதை 
உதாரணமாக்குவதைக் கொண்டு, அல்லாஹ் என்னதான் நாடுகிறான்?" என்று 
(ஏளனமாகக்) கூறுகிறார்கள். இதைக் கொண்டு அவன் அநேகரை வழி 
தவறச்செய்கின்றான், இன்னும், இதைக்கொண்டு அநேகரை, நேர்வழி 
பெறச்செய்கிறான்; இன்னும், தீயவர்களைத் தவிர (மற்றெவரையும்) இதைக் 
கொண்டு அவன் வழிதவறச்செய்யமாட்டான். 

27. அ।த்தீயவெர்கள் எத்தகையோரென் றால், அல்லாஹ்விடம் செய்த 
ஒப்பந்தத்தை அது உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் (அதை) முறித்து விடுகின்றனர். 
எ(ந்த இரத்த சொந்தத்தை சேர்த்துக் கொள்ளப்படவேண்டுமென அல்லாஹ் 
கட்டளையிட்டானோ தை துண்டித் தும் விடுகின்றனர்; மேலும் 
(அதைத்துண்டிப்பதன் A மயிலில் குழப்பம் செய்து கொண்டு மிருக்கின்றனர்; 
இவெர்களேதாம் நஷ்ட மடைந்தோராவர். 

28. (மனிதர்களே! அல்லாஹ்வை எவ்வாறு நீங்கள் நிராகரிக்கிறீர்கள்! 
நீங்களோ உயிரற்றவர்களாக இருந்தீர்கள்; பின்னர் உங்களை அவன் 
உயிர்ப்பித்தான்; பின்னும் அவனே உங்களை மரணிக்கச் செய்வான்; பின்னும் 
அவனே உங்களை உயிர்ப்பிப்பான். (அதன்) பின்னும் நீங்கள் (உங்கள் வினையின் 
பலனை அடை வதற்காக) அவன்பக்கமே மீட'கப்படுவீர்கள். 

29. அவன் எத்தகையவனென்றால், பூமியிலுள்ள யாவற்றையும் உங்களுக்காக 
அவன் படைத்தான்; பின்னர் அவன் வானத்தை படைக்கக்கருதியபோது அவை 
களை ஏழு வானங்களாக ஒழுங்கு படுத்தினான். மேலும் அவன் ஒவ்வொரு 

பொருளையும் நன்கறிகின்றவன். 
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30. (நபியே!) இன்னும் , உமதிரட்சகன் மலக்குகளிடம் , “நான் பூமியில் (என்னுடைய) 
பிரதிநிதியை (ஆதமை) நிச்சயமாக ஆக்கப் போகிறேன் ” , எனக்கூறிய சமயத்தில் 
அ(தற்க)வர்கள் , “ (இரட்சகா!) அதில் விஷமம் செய்து இரத்தம் சிந்தக் கூடியவரையா 
நீ அதில் ஆக்கப்போகிறாய் ? நாங்களோ உன்னுடைய புகழைக்கொண்டு உன்னைத் 
துதிக்கிறோம் ; உன்னுடைய பரிசுத்தத் தன்மையைப் போற்றுகிறோம் ” என்று கூறினர் ; 

(அதற்கு) “ நீங்கள் அறியாதவற்றை நிச்சயமாக நான் நன்கறிந்திருக்கிறேன் ” என 
(அல்லாஹ்வாகிய) அவன் கூறினான் (என்பதை நினைவு கூர்வீராக !) 

31 [(ஆதமைப் படைத்து) ஆதமுக்கு (பொருட்களின்) பெயர் களை_. அவை 
அனைத்தையும் கற்றுக் கொடுத்து, பின்னர் அவற்றை (அந்தி மலக்குகளின் மீது 
எடுத்துக்காட்டினான்; அப்பால் | மலக்குகளே! உங்களது கூற்றில் ) நீங்கள் 
உண்மையாளர்களாயிருப்பின், இவற்றின் பெயர்களை நீங்கள் எனக்குத் 
தெரிவியுங்கள்" எனக் கூறினான். 

32. அவர்கள் 'நீ மிகத் தூய்மையானவன்; நீ எங்களுக்கு கற்பித்தவற்றைத் தவிர 
எதைப்பற்றியும் எங்களுக்கு ,அறிவு இல்லை; நிச்சயமாக நீயே நன்கறிந்தவன்; 
தீர்க்கமான அறிவுடையவன் " எனக் கூறினார்கள். 

33. "அதமே! நீர் அவற்றின் பெயர்களை அவர்களுக்குத் தெரிவிப்பீராக' எனக் 
கூறினான்; அவர் அவர்களுக்கு அவற்றின் பெயர்களைத் தெரிவித்தபோ து,அவன் 
“வானங்கள், மற்றும் பூமியில் மறைந்திருப்பதை நிச்சயமாக நான் நன்கறிவேன்; 
நீங்கள் வெளிப்படுத் துவதையும், மறைத்துக் கொண்டிருந்தீர்களே அதையும் 
ான் நன்கறிவேன் என்று நான் உங்களுக்குக் கூறவில்லையா) என்று 

அவ்வ் வாகில் கூறினான். 

34. மேலும், நாம் மலக்குகளிடம் , “ஆதமுக்கு நீங்கள் (பணிந்து) ஸுஜூது 
செய்யுங்கள் எனக்கூறிய போது இப்லீஸைத்தவிர அவர்கள் a 
ஸுஜூது செய்தார்கள், அவன் விலகிக் கொண்டான்; ஆணவமும் கொண்டான்; 
இன்னும் நிராகரிப்பவர்களில் அவன் ஆகிவிட்டான் (என்பதை நபியே! நீர் 
நினைவு கூர்வீராக. 

35. மேலும், நாம் "ஆதமே! நீரும், உம்முடைய மனைவியும் இச்சுவனத்தில் 
குடியிருங்கள்; இன்னும், நீங்கள் இருவரும் ee தாராளமாக இதிலிருந்து 
நீங்களிருவரும் புசியுங்கள் 1 னால்) இம்மரத்தை நீங்களிருவரும் 
நெருங்கவேண்டாம், Caen on de fuseñe ni அநியாயக்காரர் களில் ஆகி 
விடுவீர்கள்" என்றுகூறினோம். 

36. ஆகவே, வைத்தான், அவ்விருவரையும் அதைவிட்டும் சறுகச் செய்தான்; 
பின்னர், அவ்விருவரும் எதிலிருந்தார்களேோஅதை விட்டும்அவ்விருவரையும் 
வெளியேற்றிவிட்டான்; மேலும் உங்களில் சிலர் சிலருக்கு பகைவர்களாக இருக்க 
நீங்கள் இங்கிருந்து வ் திக் இன் ம் பூமியில் உங்களுக்குத் 

தங்குமிடமும், ஒருகுறிப்பிட்ட காலம் (மரணம் வரும்) வரை சுகம் அனுபவிப்பதும் 
உண்டு' என்று நாம் கூறினோம். 

(பின்னர்) அதம், சில வாக்கியங்களைத் தன் இரெட'்சகனிடமிருந்து பெற்றுக் 
a வ க்கல் அவனிடம் மன்னிப்புக்கோரினார். 
அதனால் (அல்லாஹ்) அவரின் பாவமீட் சியை அங்கீகரித்தான்; நிச்சயமாக 
அவன் தவ்பாக்களை அதிகம் ஏற்பவன்; மிகக்கிருபையுடையவன். 
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38. நாம் கூறினோம்: நீங்கள் அனைவரும் இதிலிருந் து இறங்கிவிடுங்கள்; பின்னர், 
என்னிடமிருந்து உங்களுக்கு நேர்வழி நிச்சயமாக வரும்போது எவர் 
என்னுடைய (அநிநேர்வழியைப் பின்பற்றுகிறாரோ, அவர்களுக்கு (மறுமையின் 
காரியங்களில்) யாதொருபயமுமில்லை; (மேலும் இவ்வுலகில் எதைவிட்டுச் 
செல்கிறார்களோ அதுபற்றி) அவர்கள் கவலையும் அடைய மாட்டார்கள். 

39. இன்னும், நிராகரித்துவிட்டு, நம்முடைய வசனங்களைப் பொய்யாக்கிக் 
கொண்டுமிருக்கிறார்களே அத்தகையோர்_அவர்கள் நரகவாசிகள் ; அவர்கள் 
அதில் நிரந்தரமாக (த்தங்கி) இருப்பவர்கள். 

40. இஸ்ராயிலின் மக்களே! நான் உங்களுக்குஅளித்திருந்த என்னுடைய அருட் 
கொடையை நீங்கள் நினைவு கூருங்கள். என் வாக்குறுதியை நீங்கள் 
நிறைவேற்றுங்கள்; (அப் பொழுது) உங்களுடைய வாக்குறுதியை நான் 
நிறைவேற் றுவேன்; மேலும் என்னையே நீங்கள் அஞ்சுங்கள். 

41. மேலும், உங்களிடமுள்ள (தவ்றாத் என்னும் வேதத்தை உண்மைப்படுத்தும் 
நிலையில் நான் இறக்கிவைத்த(இவ்வேதத்தை நீங்கள் விசுவாசியுங்கள்; இன்னும் 
இதை நிராகரிப்போரில் முதன்மையானோராக நீங்கள் ஆகிவிடவேண்டாம். 
என்னுடைய வசனங்களைச் சொற்ப விலைக்குப்பகரமாக) விற்றுவிடவும் 
வேண்டாம்; இன்னும் என்னையே நீங்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள். 

42. நீங்கள் உண்மையைப்பொய்யுடன் கலக்காதீர்கள்; உண்மையை நீங்கள் 
நன்கறிந்து கொண்டே (அதை) மறைக்கவும் செய்யாதீர்கள். 

43 மேலும் , நீங்கள் தொழுகையை நிறைவேற்றுங்கள் ; ஜகாத்தையும் நீங்கள் 
கொடுங்கள் ; (௬௯௨ செய்து) குனிபவர்களுடன் நீங்களும்(ருகூஉ செய்து) 
குனியுங்கள். 

44. நீங்கள் வேதத்தை ஓஒதிக்கொண்டே உங்களை மறந்துவிட்டு, (மற்ற) 
மனிதர்களை நன்மை செய்யுமாறு நீங்கள் AD A0 இலை! நீங்கள் 
விளங்கிக்கொள்ள மாட்டீர்களா ! 

45. நீங்கள் பொறுமையைக் கொண்டும், தொழுகையைக் கொண்டும் 
(இரட' சகனிடத்தில்) உதவி தேடுங்கள்; நிச்சயமாக அதுவோ உள்ளச்சம் 
கொண்ட வர்களுக்கன்றி,(ஏனையோருக்கு) மிகப்பாரமானதா(க இருக்கும். 

46. (உள்ளச்சம் கொண்ட) அவர்கள் எத்தகையோரென்றால் , தங்கள் 
இரட்சகனை நிச்சயமாக தாங்கள் சந்திக்கக் கூடியவர்களென்றும் , தாங்கள் 
அவன்பாலே திரும்பிச் செல்லக்கூடியவர்களென்றும் உறுதியாக நம்புகின்றனர். 

47. இஸ்ராயீலின் மக்களே! நான் உங்களுக்களித்திருந்த என்னுடைய 
அருட்கொடையையும், அகிலத்தாரைவிட உங்களை நிச்சயமாக நான் 
மேன்மையாக்கி வைத்திருந்ததையும் நினைவு கரு ங்கள். 

48. மேலும் , நீங்கள் ஒரு நாளை பயந்து கொள்ளுங்கள் , (அந்நாளில் ) எந்த ஒர் 
ஆத்மாவும் மற்றோர் ஆத்மாவுக்கு எவ்விதப்பயனுமளிக்காது ;அதனிடமிருந்து 

பரிந்துரையும் ஏற்றுக் கொள்ளப்படமாட்டாது ; அதனிடமிருந்து யாதொரு 
ஈட்டையும் எடுத்துக் கொள்ளப்படவுமாட்டாது ; அவர்கள் (மற்றவர்களால்) 
உதவியும் செய்யப்படமாட்டார்கள். 
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49. இன்னும், ஃபிர் அவனுடைய கூட்டத்தாரிலிருந்து நாம் உங்களை 
காப்பாற்றிய சமயத்தை... (நினைவு கூருங்கள்); அவர்கள், தீய வேதனையை 
உங்களுக்குச் சுவைக்கச்செய்து கொண்டிருந்தார்கள்; (அதாவது) அவர்கள் 
உங்கள் ஆண்மக்களை அறுத்துக் கொன்றுவிட்டு , உங்கள் பெண்[மகி 
களை உயிருடன் வாழ விட்டு வந்தார்கள்; அதில் உங்களுக்கு உங்கள் இரட'ச 
கனுடைய மகத்தான சோதனையும் இருந்தது. 

50. மேலும் , நாம் உங்களுக்காகக் கடலைப் பிளந்து , பின்னர் நாம் உங்களைக் 

காப்பாற்றி , நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையிலேயே ..பிர்அவ்னுடைய 
கூட்டத்தாரை மூழ்கடித்தோம் என்பதையும் (நினைவு கூருங்கள்). 

51. இன்னும் மூஸாவிற்கு நாம் நாற்பது இரவுகளை வாக்களித்திருந்தோம் ; பின்னர் 
(அவர் திரும்புமுன்) நீங்கள் அநியாயக்காரர்களாக இருந்துக்கொண்டு ஒரு 
காளைக கன்றை (வணக்கத்திற்குரியதாக ) நீங்கள் அவருக்குப்பின் எடுத்துக் 
கொண்டீர்கள் என்பதையும் (நினைவு கூருங்கள்). 

52 பின்னர், நீங்கள் நன்றிசெலுத்துவதற்காக அதற்குப் பின்னரும் நாம் உங்களை 
மன்னித்தோம். 

53. மேலும், நீங்கள் நேர்வழி பெறுவதற்காக மூஸாவுக்கு ஒரு வேதத்தையும், 
(நன்மை தீமைகளை) பிரித்தறிவிக்கக் கூடிய (சட்டதிதையும் நாம் கொடுத்தோம் 
என்பதையும் (நினைவு கூருங்கள்.) 

54. மேலும், மூஸா தன் சமூகத்தாரிடம், "என்னுடைய சமூகத்தாரே! நீங்கள் 
காளைக்கன்றை(வணக்கத்திற்குரியதாக) எடுத் துக்கொண்டதன் காரணமாக 
நிச்சயமாக உங்களுக்கு நீங்களே அநீதம் இழைத்துக் கொண் டீர்கள்; ஆகவே 
உங்களைப்படைத்தவனிடம் நீங்கள் பாவ மன்னிப்புப்பெற) 
தவ்பாச்செய்யுங்கள்; ஆகவே உங்களை நீங்களே கொலைசெய்து கொள்ளுங்கள்; 
இதுதான் உங்களைப் படைத்தவனிடம் உங்களுக்கு மிகச்சிறந்ததாகும் என்று 
கூறியதை_[நினைத்துப் பாருங்கள்.) ஆகவே, (அவ்வாறே நீங்கள் செய்ததனால்) 
அவன் (மன்னித்து) உங்கள் தவ்பாக்களை அங்கீகரித்தான்; நிச்சயமாக 
அவன்தான் தவ்பாவை மிகுதியாக ஏற்று மன்னிப்பவன்; 
மிகக்கிருபையுடையவன். 

55.“மூஸாவே ! நாங்கள் அல்லாஹ்வைக் கண்கூடாகக் காணும் வரை உம்மை 

நாம் விசுவாசிக்கவே மாட்டோம் ” என்று நீங்கள் கூறியதையும் அப்பால் , நீங்கள் 
பார்ததுக கொண்டிருக்கும்பொழுதே உங்களை இடி முழக்கம் பிடித்துக் 

கொண்டதையும் (நினைவு கூருங்கள் ). 

56. பின்னர், நீங்கள் ல் செலுத்துவதற்காக, நீங்கள் இறந்து விட்டதற்குப் 
பின்னர் உங்களை நாம் (உயிர்ப்பித்துஎழுப்பினோம். 

57. இன்னும் உங்கள் மீது மேகத்தை நிழலிடச்செய்தோம். மேலும் உங்களுக்காக 
"மன்னு, ஸல்வா (எனும் மேலோன உண)வை(வானத்திலிருந்து) இறக்கி வைத்தோம். 
நாம் அருளியுள்ள நல்லவற்றிலிருந்து புசியுங்கள் (என்றோம். அதல்லாத மற்ற 
உணவைக் கேட்டதனால்) நமக்கு அவர்கள் அநியாயம் செய்து விடவில்லை; 
எனினும் தமக்குத்தாமே அவர்கள் அநியாயம் செய்து கொண்டி ருந்தனர்11) 



9 

| Gé EE Hs 

ῤ ௦6 ல 
Re Ps ces ECTS UF 
TR AY ல் 
த்க் SNS ANS 

GRAS RENE 
à 22 Ὥ EST PRE PRESS a 

: ΠΕ ios LY SES 
AA 30; GC 

ù EME “9 BIC SEE | 

RÉ ICE rs oa 
£ 3205 CORTE EU 

πὸ Ξ வ AIDE 
CAE IPA ES 

Ed 



பாகம் : 1 10 அல்பகறா 2 

58. இன்னும் (நினைவு கூருங்கள்:) இந்த ஊருக்குள் நுழைந்து அதில் நீங்கள் 
விரும்பியவாறு தாராளமாகப் புசியுங்கள், தலை குனிந்தவர்களாக (அதன்) 
வாயிலில் நுழையுங்கள், (எங்கள் பாவச்சுமைகள் நீங்கட்டும் என்ற) 'ஹித்ததுன்' 
எனவும் கூறுங்கள். (அதன் நிமித்தம்) உங்களுடைய குற்றங்களை நாம் 
மன்னித் துவிடுவோம், மேலும், நன்மை செய்வோருக்கு (அதன் கூலியை) 
அதிகப்படுத்துவோம் என்றும் கூறினோம். 

59. ஆனால், (அவர்களில்) அநியாயம் செய்தார்களே அத்தகையோர்_ தமக்கு 
கூறப்பட்டதல்லாத£வேறு) வார்த்தையாக அதனை மாற்றி விட்டனர்; ஆகவே 
அநியாயம் செய்துவிட்டார்களே அத்தகையோர் மீது (இவ்வாறு அவர்கள்) 
வரம்பு மீறிபாவம்செய்து கொண்டிருந்தகாரணத்தினால் வானத்திலிருந்து நாம் 
வேதனையை இறக்கி வைத்தோம். 

60. மூஸா தம் கூட்டத்தவருக்குத் தண்ணீர் புகட்டத் தேடியபோது நாம் 
(அவரிடம், "நீர் உம்முடைய (கைத்தடியால் இக்கல்லை அடிப்பீராக! எனக் 
கூறினோம்(அவர் அடித்தார்) உடனே அதிலிருந்து பன்னிரண்டு நீர் ஊற்றுகள் 
பீரிட்டோடின; ஒவ்வொரு கூட்டத்தினரும் தாங்கள் அருந் தும்(தண்ணீர்த்] 
துறையைத் திட்டமாக அறிந்து கொண்டார்கள். (அப்பொழுது ) அல்லா ஹ்வின் 
உணவிலிருந்து உண்ணுங்கள்; இன்னும் பருகுங்கள்; மேலும், பூமியில் குழப்பம் 
செய்கிறவர்களாக வரம்பு மீறி அலையாதீர்கள் ( என்று நாம் கூறினோம் 
என்பதையும் நினைவு கூருங்கள்). 

61 இன்னும், "மூஸாவே! ஒரேவிதமான உணவின் மீது நாங்கள் பொறுத்துக் 
கொண்டிருக்கவே மாட்டோம்; ஆகவே, உம்முடைய இரட்சகனிடம் 
எங்களுக்காக பிரார்த்தித்துக்கேட்ப்பீராக! | அவ்வாறு நீர் பிரார்த்தித்தால்|பூமி 
முளைப்பிக்கின்ற வற்றிலிருந் து அதன் கீரையையும், அதன் வெள்ளரிக்கா யையும், 
அதன் கோதுமையையும், அதன் பருப்பையும், அதன் வெங்காயத்தையும் அவன் 
வெளிப்படுத்தித்தருவான் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். (என்பதையும் நினைவு 
கூருங்கள் .அவ்வாறு நீங்கள் கூறியதைக்கேட்ட மூஸா)எது மேலானதாக 
இருக்கிறதோ அதற்குப் பதிலாக எது மிகத்தாழ்ந்ததாக இருக்கிறதோ அதை 
நீங்கள்மாற்றிக் கொள்(ள விரும்புகின்றீர்களா (அவ்வாறாயின்) நீங்கள் ஏதேனும் 
ஒரு பட்டணத்தில் இறங்கிவிடுங்கள் ; அங்கு நீங்கள் கேட்டது உங்களுக்கு 
நிச்சயமாகக் கிடைக்கும் என் றுஅவர் கூறினார். இழிவும், வறுமையும் அவர்கள் 
மீது விதிக்கப்பட்டும் விட்டன; மேலும் அல்லாஹ்வின் 
கோபத்திற்குரியவர்களாக அவர்கள் திரும்பினார்கள்; இது ( ஏனெனில்) 
நிச்சயமாக அவர்கள் அல்லாஹ்வின் வசனங்களை நிராகரித்துக் கொண்டும், 
நியாயமின் றி நபிமார்களைக் கொலை செய்து கொண்டும் இருந்தார்கள் 
என்பதன் காரணத்தினால்தான்; இ(ந்நிலைக்கு அவர்கள் ஆளானது 
அவர்கள் (அல்லாஹ்வின் கட்டளைகளுக்குப் பணியாது) மாறு 
செய்துகொண்டிருந்ததாலும், (அல்லாஹ்விதித்த) வரம்புகளை மீறிக் 
கொண்டேமிருந்தார்கள் என்ற காரணத்தினால்தான். 
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62. நிச்சயமாக, விசுவாசங்கொண்டார் களே அவர்களும், யூதர்களாக 
இருந்தார் களே அவர்களும், கிறிஸ்தவர் களும், ஸாபியீன்களும்(அவர்களில்) 
_எவர்கள் அல்லாஹ்வையும் இறுதி நாளையும் விசுவாசித்து, நற்கருமத்தையும் 
செய்தார்களோ அத்தகையவர்கள் _ அவர்களுக்கு அவர் களுடைய கூலி 
அவர்களுடைய ரட் சகனிடத்தில் உண்டு. மேலும், அவர்களுக்கு 
(மறுமையைப்பற்றி) எவ்விதப் பயமுமில்லை; (இன்னும் உலகில் எதை விட்டுச் 
செல்கிறார்களோ அதுபற்றி) அவர்கள் கவலையும் அடைய மாட்டார்கள். 

63. மேலும், நாம் உங்களிடம் ௨ DIS Oo ழிவாங்கி, உங்களுக்கு மேலாக "தூரை' 
(சினாய் மலையை) உயர்த்தியவாறு, நாம் உங்களுக்குக் கொடுத்த (தவ்றாத் தை 
உறுதியாகப்பிடித்துக்கொள்் ங் கள்; (எப்பொழுதும்) அதிலுள் ளவற் றை 
நினைவும் கூருங்கள் τ, தனால் ) நீங்கள் பயபக்தி யுடையவர்களாவீர்கள்' (என்று 
நாம் கூறியதை நினைவு கூருங்கள். 

64. பின்னர், நீங்கள் அதற்குப் பின்னும் (வாக்குறுதியைப் ) புறக்கணித்து 
விட்டீர்கள். ஆகவே, உங்கள்மீது அல்லா ஹ்வின் பேரருளும்,அவனின் கிருபையும் 
இல்லாதிருந்தால் நீங்கள் (முற்றிலும்) நஷ்ட மடை.ந்தவர்களில் அகியிருப்பீர்கள். 

65. மேலும், உங்கள் முன்னோர்கிளிலிருந்து சனி(க்கிழமையன் று வரம்பை 

மீறிவிட்டார்களே அத்தகையோரை உறுதியாக நீங்கள் அறிந்திருக்கிறிர்கள்; 
(அதன் காரணமாக நாம் அவர் களுக்கு நீங்கள் சிறுமையடைந்தவர்களாக, 
குரங்குகளாகி விடுங்கள் " என்று கூறினோம். 

66. இதனை (அக்காலத்தில்) அவர்களின் எதிரிலிருப்பவர்களுக்கும்,அவர்களுக்குப்பின் 

(காலத்தில்)வருபவர்களுக்கும் ஒரு படிப்பினையாகவும்பயபக்தியுடையொருக்கு ஒரு 
உபதெசமாகவும் நாம் ஆக்கினோம். 

67. இன்னும், (இதையும் நினைவு கூருங்கள்) "ஒரு பசு மாட்டை நீங்கள் 
அறுக்குமாறு அல்லாஹ் உங்களுக்கு நிச்சயமாகக் கட்டளையிடுகிறான்' என 
மூஸா தன் சமூகத்தாரிடம் கூறியபோது, எங்களைப் பரிகாசமாக எடுத்துக் 
கொள்கிறீரா? என்றனர். (அதற்கு) அவர் 'நான் (பரிகாசம் செய்யும் ) 
அறிவீனர்களில் ஆகிவிடுவதை விட்டு, அல்லாஹ்விடத்தில் பாதுகாப்புத் 
தேடுகிறேன்" என்றார். 

68. அவர்கள் (மூஸாவே!) 'உமதிரட்சகனிடம் எங்களுக்காகப் பிரார்த்திப்பீராக! 
(அவ்வாறு பிரார்த்தித்தால்) அது எத்தகையது என்பதை எங்களுக்கு அவன் 
விளக்குவான்' என்று கூறினார்கள். அவர், 'நிச்சயமாக அது கிழடுமல்ல ; 
இளங்கன் றுமல்ல; இதற்கிடையிலுள்ள மத்தியதரமான ஒரு பசு மாடாகும்" 
என நிச்சயமாக அவன் கூறுகிறான் எனக்கூறினார். ஆகவே, உங்களுக் 
கிடப்பட்ட கட்டளையை நிறைவேற்றுங்கள் என்று (மூஸாவாகிய) அவர் 
கூறினார். 

69. அவர்கள் (மூஸாவிடம்) | 'உமதிரட்சகனிடம் எங்களுக்காகப் 
பிரார்த்திப்பீராக! (அவ்வாறு பிரார்த்தித்தால்) " அதன் நிறம் என்ன , என்பதை 
எங்களுக்கு அவன் விளக்குவான் என்று கூறினார் ர்கள்; ( அதற்கு ) நிச்சயமாக அது 
(கலப்பற்ற) க் நிறமான ஒரு பசுவாகும்; அதன் நிறம் கெட்டியானது; 
பார்ப்பவர்களை (க் சவர்ந்து | அது மகிழ்விக்கும் என நிச்சயமாக அவன் 
கூறுகிறான் என (மூஸாவாகிய ) அவர் கூறினார். 
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70. அவர்கள் (மூஸாவேோஉமதிரட'சகனிடம் எங்களுக்காகப் பிரார்த்திப்பீராக! 
(அவ்வாறு நீர் பிரார்த்தித்தால் )அந்தப் பசு எந்தவகையைச் சேர்ந்தது என 
எங்களுக்கு அவன் தெளிவுபடுத்துவான் ; நிச்சயமாக எல்லாப்பசுக்களும் எங்களுக்கு 
ஒன்று போல் ஆகி (அவற்றில் அந்தப் பசு எது என்பது எங்களை 
சந்தேகத்துக்குள்ளாக்கி ) விட்டது; மேலும், அல்லாஹ் நாடினால் , இனி 
நிச்சயமாக நாங்கள் நேர்வழி பெறக் கூடியவர்கள் என்றும் கூறினார்கள். 

71. அவர் (மூஸா) "நிச்சயமாக அது ஒரு பசு, பூமியில் உழவடித்து வேலை 
செய்ததும் அல்ல! ப்மிர்க்குத்தண்ணீர் (eos sb ua அல்ல! 
குறையற்றது, அதில் வடுவில்லாத என நிச்சயமாக (அல்லாஹ்வாகிய) அவன் 
கூறுகிறான் ' என்றார். அத(ற்கிவர்கள், " இப்பொழுதுதான் நீர்சரியான 
விரகன் கொண்டுவந்தீர்' எனக்கூறி,பின்னர் அதை அவர்கள் அறுத்தார்கள். 
அன்றியும், அவர்கள்(மனமுவந்து) செய்வதற்கு நெருங்கவில்லை. 

72. நீங்கள் ஒர் ஆத்மாவைக் கொலை செய்ததையும் பின்னர் அதில் ( ஒருவரை 
ஒருவர் குற்றம் சாட்டி) நீங்கள் தர்க்கித்துக் கொண்டிருந்தீர்கள்(என் பதையும் 
னைவு கூருங்கள்); அல்லாஹ்வோ நீங்கள் மறைத் துக்கொண்டிருந்ததை 

வெளியாக்குகிறவன் . 

73. ஆகவே "(அறுக்கப்பட்ட பசுவாகிய) அதன் சில (பாகத்தைக் கொண்டு 
(கொல்லப்பட்ட) அவனை அடியுங்கள்" என நாம் கூறினோம்; (அவன் உயிர் 
பெற்ற) அவ்வாறே, மரணித்தவர்களை அல்லா ஹ் உயிர்ப்பிப்பான்;மேலும் நீங்கள் 
அறிந்துகொள் வதற்காக தன்னுடைய அத்தாட்சிகளை அவன் உங்களுக்குக் 
காண்பிக்கிறான். 

74. அப்பால் உங்களுடைய இதயங்கள் இதற்குப் பின்னும் (கல் நெஞ்சாகி) 
கடினமாகி விட்டன ; அவை, கற்பாறையைப் போல் அல்லது இறுக்கத்தால் 
(அதைவிட) மிகக் கடினமாக இருக்கின்றன. (ஏனென்றால்) கற்பாறையிலும் 
அதிலிருந்து தானாக ஆறுகள் வெடித்து பாய்ந்தோடிக் கொண்டிருப்பவைகளும் 
உண்டு ; நிச்சயமாக அதில் விரிசல் ஏற்பட்டுப் பின்னர் அதிலிருந்து தண்ணீர் 
வெளிப்படக் கூடியதும் உண்டு ; நிச்சயமாக அதில் அல்லாஹ்வின் பயத்தால் 
(உருண்டு) கீழே விழக் கூடியதும் உண்டு ; மேலும் அல்லாஹ் நீங்கள் செய்து 
வருவது பற்றி பராமுகமானவனல்லன். 

75. (விசுவாசங்கொண்டோரே ) உங்கள் வார்த்தைகளுக்காக இவர்கள் 
விசுவாசங் கொள்வார்கள் என்பதை நீங்கள் (எதிர்பார்த்து) அசை 
வைக்கின்றீர்களா? மேலும்,திட்டமாகஅவர்களில் ஒருசாரார் அல்லாஹ்வுடைய 
வசனங்களைக் கேட்பவர்களாக இருந்தனர்; பின்னர், அதை விளங்கிய பிறகும் 
அவர்கள் அறிந்தவர்களாக வே அதை மாற்றிவிடுகின்றனர். 

76. மேலும், அவர்கள் விசுவாசங்கொண்டேோரைச் சந்தித்தால் நாங்கள் 
(உங்கள் நபியை )விசுவாசிக்கிறோம்' எனக்க றுகின்றார்கள். மேலும், அவர்களில் 
சிலர் சிலருடன் தனித்து விடும்போது உங்கள் இரட'சகனிடத்தில் அதைக் 
கொண்டு அவர்கள் உங்களுடன் தர்க்கிப்பதற்காக, (உங்கள் வேதத்தில்) அல்லா ஹ் 
உங்களுக்குதெரிவித்து) வெளிப்படுத்திக் காட்டியிருப்பதை அவர்களுக்கு நீங்கள் 
அறிவிக்கின் றீர்களா' )என்று கூறுகின் றனர் (இதனை) நீங்கள் விளங்கிக் 
கொள்ளமாட்டீர்களா? 
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77. நிச்சயமாக அல்லாஹ், அவர்கள் மறைத் துவைப் பதையும், அவர்கள் 
பகிரங்கமாக்குவதையும் நன்கறிவான் என்பதை அவர்கள் அறிய மாட்டார்களா! 

78. மேலும் அவர்களில் எழுத்தறிவில்லாதோரும் இருக்கின்றனர்; வீண் 
நம்பிக்கைகளை (க்கொள்கையாகக் கொள்வதைத் தவிர வேதத்தை அவர்கள் 
அறியமாட்டார்கள்; அன்றியும் அவர்கள் (வீண் கற்பனைகளை) எண்ணுவோர் 
தவிர வேறில்லை, 

79. ஆகவே, தங்கள் கரங்களால் நூலை எழுதி, பின்னர் அதை அற்பக்கிரயத்திற்கு 
விற்பதற்காக'இது அல்லாஹ்விடமிருந்து வந்த "என் றும்கூறுகிறார் களே 
அத்தகையோருக்குக்கேடுதான் அகவே ( அ ΤΣ அவர்களுடைய கரங்கள் 
எழுதியதனால் அவர்களுக்குக் கேடுதான்! மேலும், அவர்கள் (அதன்மூலம் ) 
சம்பாதிப்பதனால் அவர்களுக்குக் கேடுதான். 

80. மேலும், | எண்ணப்பட்ட சில நாட்களைத் தவிர , (நரக) நெருப்பு எங்களைத் 
தீண்டவே மாட்டாது என அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்; ல நபியே! 
அவர்களிடம் ) நீர் கேளும்: அல்லாஹ்விடம் ஏதேனும் (அவ்வாறு) ஓர் 
வாக்குறுதியை நீங்கள் எடுத்துக் கொண் டிருக்கிறீர்களா! அவ்வாறாயின், 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் தன்னுடையவாக்குறுதியில் மாற்றம்செய்யவேமாட்டான்; 
அல்லது நீங்கள் அறியாததை அல்லாஹ்வின் மீது (கற்பனை செய்து 
கூறுகின்றீர்களா?"' 

8L ஆம்! எவர் தீமையைச் சம்பா தித்துக்கொண்டிருந் து, அவருடைய குற்றம் 
அவரைச் க ய்ய அவர்கள் நரகவாசிகளே! அதில் அவர்கள் 
நிரந்தரமாக (த்தங்கி) இருப்பவர்கள். 

82. இன்னும் விசுவாசங்கொண்டு நற்காரியங்களையும் செய்கிறார்களே 
அத்தகையோர்_அவர்கள் சுவனவாசிகள்; அதில் அவர்கள் நிரந்தரமாக (த்தங்கி) 
இருப்பவர்கள். 

83 மேலும், இஸ்ராயீலின் மக்களிடம் "நீங்கள் அல்லா ஹ்ைத் தவிர (வேறு 
எதனையும்) வணங்காதீர்கள்; பெற் றோர் களுக்கும், உறவினர் களுக்கும், 
அநாதைகளுக்கும், ஏழைகளுக்கும் உபகாரம் செய்யுங்கள்; இன்னும் 
மனிதர் களுக்குஅழகானதைச் சொல்லுங்கள் ; தொழுகையையும் நிறைவேற் 

ங்கள்; ஜகாத்தையும் கொடுங்கள்" என்று நாம் வாக்குறுதி வாங்கியதையும் 
நினைத்துப்பாருங்கள்!, பின்னர் உங்களில் சொற்ப மானவர்களைத் தவிர நீங்கள் 
புறக்கணித்தவர்களாக முகம் திருப்பி(மாறி)விட்டீர்கள். 
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84. இன்னும்; "நீங்கள் (உங்களுக்கு மத்தியில்) உங்களுடைய இரத்தங்களைச் 
சிந்தாதீர்கள்; உங்கள் இல்லங்களை விட்டு உங்(களைச் சேர்ந்தவர் களை 
வெளியேற்றாதீர்கள்" என்றும் உங்களிடம் நாம் உறுதிமொழி வாங்கியதையும் 
நினைவு கூருங்கள்), பின்னர் நீங்களோ சாட்சியம் கூறியவர்களாக இருக்க(அதை) 
நீங்கள் உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறீர்கள். 

85. பின்னர் (இவ்வாறு உறுதிப் படுத்திய) நீங்கள் தான் அவர்கள்_ உங்களைச் 
சேர் ந்தவர்களை) நீங்கள் கொலை செய்கிறீர்கள். இன்னும் உங்களில் ஒரு 
சாராரை அவர்களின் வீககெளிலிருந்து வெளியேற்றுகிறீர்கள். பாவத்தைக் 
கொண்டும், பகைமையைக் கொண்டும் அவர்களுக்குப் பாதகமாக (எதிரிகளுக்கு) 
உதவிசெய்கிறீர்கள். மேலும், (வெளியேற்றப்பட்ட வர்கள்)சிறைப்பட்ட வர் களாக 
உங்களிடம் வந்துவிட்டால் நஷ்ட ஈடுகொடுத்து (அவர்களை)விடுவிக் கின்றீர்கள். 
(அவ வாறு) அவர்களை (அவர் களின் வீடுகளிலிருந்து) வெளியேற்றுவதே 
உங்களின்மீது தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே, நீங்கள் வேதத்தில் 
சிலவற்றை விசுவாசித்து (மற்றும்) சிலவற்றை நிராகரிக்கின்றீர்களா? உங்களில் 
இதைச் செய்கிறவருக்கு இவ்வுலக வாழ்வில் இழிவைத் தவிர வேறு கூலி இல்லை. 
இன்னும், மறுமை நாளில் அவர்கள் மிகக் கடுமையான வேதனையின்பால் 
திருப்பப்படுவார்கள். அன்றியும் நீங்கள் செய்பவற்றைப் பற்றி அல்லாஹ் 
பராமுகமானவனல்வன். 

86. அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், மறுமையின் வா ழ்க்கைக்குப் பகரமாக, 
இவ்வுலக வாழ்க்கையை விலைக்கு வாங்கிக்கொண்டார்கள். ஆகவே, அவர்களை 
விட்டுவேதனைஇலேசாக்கப்படமாட்டாது. அவர்கள் (யாராலும்) உதவி 
செய்யப் படவுமாட்டார்கள். 

87. மேலும், நாம் மூஸாவிற்கு திட்ட மாக வேதத்தைக் கொடுத்தோம்; அவருக்குப் 
பின் தூதர்களை தொடர்ச்சியாக நாம் அனுப்பியும் வைத்தோம்; மர் யமின் 
குமாரர் ஈஸாவுக்குத்தெளிவான அத்தாட்சிகளை வழங்கி, ரூஹுல் குதுஸ்(எனும் 
ஜிப்ரீலைக்) கொண்டு அவரை நாம் பலப்படுத்தியும் வைத்தோம். உங்கள் மனம் 
விரும்பாததை (நம்முடைய). எந்தத்தூதரும் உங்களிடம் கொண்டுவந்த 
போதெல்லாம் (அதை ஏற்காது, புறக்கணித்துப்) பெருமையடித்துக் 
கொள்கிறீர்களா! ஆகவே (அத் தூதர் களில்) ஒரு சாராரை நீங்கள் 
பொய்யாக்கினீர்கள் ; ஒருசாராரைக் கொலையும் செய்தீர்கள். 

88. இன்னும், "எங்கள் இதயங்கள் உறையிடப்பட்டி ருக்கின்றன என்று 
(யூதர் களான அவர்கள் கூறுகின்றனர். அவ்வாறன் று, அவர்களுடைய 
நிராகரிப்பின் காரணமாக அவர்களை அல்லாஹ் டப γα ue 
அவர்கள் விசுவாசம் கொள்வது வெகு சொற்பமே. 
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89. மேலும் அவர்களிடமுள்ள (வேததிதை உண்மைப் படுத்தக்கூடிய (குர் ஆன் 
எனும்) வேதம் அல்லா ஹ்விடமிருந்து அவர் களுக்கு வந்தபோது, இதற்குமுன் 
நிராகரிப்போருக்கு எதிராகத் தங்களுக்கு வெற்றியை (அல்லா க அவர்கள் 
தேடிக் கொண்டுமிருந்தனர். பின்னர் அவர்கள் நன்கறிந்திருந்த(இவ்வேதமான)து 
அவர்களிடம் வந்தபோது, அதை அவர்கள் நிராகரித்துவிட்டனர். ஆகவே 
நிராகரிப்போர் மீது அல்லாஹ்வின் சாபம் இருக்கிற து. 

(இந்தக் குர் ஆனை தங்கள் மீது இறக்காமல்) அல்லாஹ் தன்னுடைய 
அடியார்களில் தான் நாடியவர் மீது தன்னுடைய பேரருளிலிருந் து இறக்கி 
வைத்ததற்காகப் பொறாமை கொண்டு அல்லாஹ் இறக்கிய (இதையே 
ராகரிப்பதன் மூலம் எதற்குப்பகரமாக தங்களை விற்று விட்டார்களோ அது 

மிகக்) கெட்டது. அதனால் அவர்கள் அல்லாஹ்வின் கோபத்திற்கு மேல் 
கோ பத்திற்குரியவர் களாகத்திரும்பினார்கள். நிராகரிப்போர்களுக்கு இழிவு 
தரும் வேதனையுமுண்டு. 

91. மேலும், | அல்லாஹ் இறக்கிவைத்த(இவ் வேதத்தை நீங்கள் விசுவாசங் 
கொள்ளுங்கள் "என அவர் களுக்குக் கூறப்பட்டால், 'எங்கள் மீது இறக்கப் 
பட்ட(தவ்ராதிதை விசுவாசிப்போம்' எனக்கூறுகிறார்கள். அதற்குப்பின்னால் 
உள்ள (குர் ஆன்வேததிதை நிராகரித்தும்விடுகின்றார்கள்.(ஆனால்) அவர்களிடம் 
இருப்பதை உண்மைப் படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் நிலையில் இதுவே 
சத்தியமானதாகும். (நபியே அவர்களிடம்) "நீங்கள் விசுவாசங்கொண்டோராக 
இருந்தால் அல்லாஹ்வின் நபிமார்களை இதற்குமுன் நீங்கள் ஏன் கொலை 
செய்தீர்கள்?" என்று நீர் கேட்பீராக! 

92. மேலும், மூஸா உங்களிடம் தெளிவான அத்தாட் சிகளை நிச்சயமாக 
கொண்டுவந்தார். அப்பால், அவருக்குப் பின்னர் நீங்கள் காளைக் கன்றை 
(தெய்வமாக) எடுத்துக்கொண் டீர்கள்; அந்நிலையில் நீங்களோ அநியாயக் 
காரர்களாக இருக்கிறீர்கள். 

93 உங்களிடம் நாம் வாக்குறுதி வாங்கி, இன்னும் தூரை[சினாய் மலையை) 
உங்களுக்குமேல் உயர்த்தியபொழுது, "உங்களுக்கு நாம் கொடுத்த (தவ்றாதிதை 
பலமாகப்பிடியுங்கள். இன்னும், (அதை செவிசாய்த்துக் கேளுங்கள் என்று 
கூறியதையும் நினைவு கூருங்கள்). அ[தற்கிவர்கள், ' நாங்கள் செவியேற்றோம்; 
இன்னும், (உம் கட்டளைக்கு நாங்கள் மாறு செய்தோம்' என்று கூறினார்கள். 
மேலும் அவர்கள் நிராகரித்த தன் காரணமாக அவர்களுடைய இதயங்களில் ஒரு 
காளைக் கன் ன் அன்பி னை உன்ற ப்ர ம் நீங்கள் விசுவாசங்் 
கொண்டேோராக இ pi எதை (ச்செய் மா று) தித்த விசுவாசம் 
தூண்டுகிறதோ அது நிக்) கெட்டது" என்று(நபியே நீர் கூறுவீராக! 
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94. அல்லாஹ்விடமிருக்கும் "மறுமைவீடானது (மற்ற) மனிதர் களுக்கன்றி 
உங்களுக்கே அந்தக ல் அதில் நீங்கள் உண்மையாளர் களாக] 

ருப்பின்,(அவ்வீட்டிற்குச் செல்வதற்காக) மரணத்தை நீங்கள் விரும்புங்கள் "என 
நபியே! நீர் கூறுவீராக! 

95. (ஆனால்) அவர்கள் கரங்கள் முற்படுத்திவைத்தவற்றின் காரணத்தால் அதை 
அவர்கள் ஒருபோதும் விரும்பவேமாட்டார்கள்; மேலும், அநியாய்க்காரர் 
களை அல்லாஹ் நன்கறிகின்றவன். 

96. மேலும், மற்றைய மனிதர்களையும் (குறிப்பாக) இணைவைத் துக் 
கொண்டிருந் தோரையும்விட (இவ்வுலக) வாழ்வின்மீது அதிக பேராசை 
கொண்ட வர்களாக (நபியே) அவர்களை நிச்சயமாக நீர் காண்பீர்; அவர்களில் 

ருவன், தான் ஆயிரம் வருடங்கள் வயதளிக்கப்பட வேண்டுமென விரும்புவான். 
த் வாறு அதிகநாட்கள்) அவன் வயதளிக்கப்பட்டாலும் அது (நரக) 
வேதனையிலிருந்து ஒரு சிறிதும் அவனை தூரமாக்கி வைத்துவிடாது. இன்னும் 
அல்லாஹ் அவர்கள் செய்பவற்றை பார்க்கின்றவன். 

97. எவர் ஜிப்ரீலுக்கு விரோதியாக உள்ளாரோ அவருக்கு நீர்கூறுவீராக: 
தித்தி வர்தாம் அல்லாஹ்வின் கட்டளைக்கிணங்கி உம் இதயத்தின் மீது 
சர் னாகிய இதனை இறக்கிவைத்தார்; (இது) தனக்கு முன்னுள்ள ( வேதங்கள் 
அனைத்தையும் உண்மைப்படுத்தக்கூடியதாகவும் நேர்வழிகாட்டுகிறதாகவும், 
விசுவாசங்கொண்டேோரர்க்கு நன்மாராயமாகவும் இருக்கின்ற து. 

98. (உங்களில்) எவர் அல்லாஹ்வுக்கும், அவனுடைய மலக்குகளுக்கும், அவ 
னுடைய தூதர்களுக்கும், ப்ரீலுக்கும், மீக்காயிலுக்கும், பகைவராக 
இருக்கிறாரோ (அத்தகைய) நிராகரிப்போருக்கு நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
பகைவனாக இருக்கிறான். 

99. இன்னும், தெளிவான வசனங்களை நிச்சயமாக உம்மீது நாம் இறக்கியிருக்கிறோம் ; 
மேலும்,  (தீயசெயல்களையுடைய)  பாவிகளைத்தவிர (வேறெவரும்) அவைகளை 
நிராகரிக்கமாட்டார்கள். 

100. அவர்கள் உடன்படிக்கையைச் செய்த போதெல்லாம், அவர்களில் ஒரு 
சாரார் அதனை (உடைத்து) எறிந்து விட்டனர் அல்லவா? மாறாக அவர்களில் 
பெரும்பாலோர் விசுவாசிக்கமாட்டார்கள். 

101 மேலும் , அவர்களுடன் இருப்ப(தான வேதத்தை உண்மைப்படுத்தும் ஒரு தூதர் 
அல்லாஹ்விடமிருந்து அவர்களிடம் வந்தபோது , வேதங்கொடுக்கப்பட்டவர்களில் ஒரு 
கூட்டத்தினர் , ஏதும் அறியாதவர்களைப்போன்று அல்லாஹ்வின் வேதத்தை தங்கள் 

முதுகுகளுக்கப்பால் எறிந்துவிட்டனர். 
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102. மேலும், அவர்கள் ஸுலைமானின் ஆட்சிக்காலத்தில் லைத்தான்கள் 
(பொய்யாக) ஓதியவற்றைப் பின்பற்றினார்கள். இன்னும் ஸுலைமான், (சூனியம் 
செய்து a ee) நிராகரிக்கவில்லை; எனினும் வலைத்தான்கள் 
நிராகரித் துக்கொண் டிருந்தனர். அவர்கள் சூனியத்தையும், பாபிலோ(ன் 
நகரினில் ஹாரூத், மாரூத் என்னும் இரு மலக்குகளுக்கு இறக்கப்பட்டிருந்து| தாகக் 
கூறி, பலவற்றையும் மனிதர் களுக்குக் கற்றுக்கொடுத்து வந்தார்கள். மேலும், 
அவ்விருவரும் "நாங்கள் சோதனையாக இருக்கிறோம். ஆதலால்(இதைக் கற்று) நீ 
கா பிராகி விடவேண்டாம்' என்று கூறும்வறை, அவர்கள் அதனை! ஒருவருக்கும் 
கற்றுக் கொடுப் பதில்லை, ஆகவே கணவனுக்கும், மனைவிக்குமிடையில் 
எதைக்கொண்டு பிரிப்பார் களோ அதை அவீவிருவரிடமிருந்து கற்றுக் 
கொள்வார்கள். மேலும், அல்லாஹ்வின் கட்டளையின் றி, அதைக்கொண்டு 
அவர்கள், ஒருவருக்குமே தீங்கிழைக்கக் கூடியவர்களாக இல்லை. அன்றியும், 
அவர்களுக்கு இடரளிப்ப தும், அவர்களுக்கு எம் துமானதை அவர்கள் 
கற்றுக் கொள்கிறார்கள். இன்னும், அ (ச்சூனியத். தை எவர் விலைக்கு 
வாங்கிக்கொண்டாரோ அவருக்கு, மறுமையில் எந்த பாக்கியமுமில்லை 
என்பதைத் திட்டமாக அவர்கள் அறிந்திருக்கின்றனர். மேலும், அவர்கள் அறிந்து 
கொள்ளக் கூடியவர்களானால் எதற்குப்பகரமாக தங்களையே அவர்கள் விற்று 
விட்டார்களோ அது மிகக்கெட்டது. 

103 இன்னும், நிச்சயமாக அவர்கள் விசுவாசங்கொண்டு (அல்லா ஹ்வினால் 
தடுக்கப்பட்ட வற்றைத் தவிர்த்து அஞ்சிக் கொண்டார்களானால்(அவர்களுக்குத்) 
ட்டமாக அல்லாஹ்விட மிருந்து கிடைக்கும் நற்கூலி மிகச்சிறந்ததாக இருக்கும் 

இதுபற்றி) அவர்கள் அறிந்து கொள்வார்களானால் (மிக்க நன் று) 

104. விசுவாசங்கொண்டேோரேரநீங்கள் (நபியிடம் தர்கள் மொழியில் தவறான 
பொருள்களைக் கொண்டதான ராஇனா"' எனக் ἐν ἧς வத்: கூறாதீர்கள்; 
(எங்களை கவனிப்பீராக! என்ற பொருள் கொண்ட) "உன்ளுூர்னா" என்று 
கூறுங்கள் ; இன்னும், (அவர் கூற்றுக்கு) நீங்கள் செவிசாயுங்கள். மேலும், 

நிராகரிப்போருக்கு மிகத் துன்புறுத்தும் வேதனையுண்டு. 

105(விசுவாசங்கொண்டோரே) வேதத்தையுடையோரில் நிராகரிப்போரும் 
இணைவைத்துக்கொண்டிருப்போரும் எந்த நன்மையும் உங்கள் இரடச 
கனிடமிருந்து உங்கள் மீது இறக்கி வைக்கப்படுவதை விரும்புவதில்லை. 
அல்லாஹ்வோ, தான் நாடியவருக்குத் தன் கிருபையை சொந்தமாக்கிக் 
கொள்கிறான்.மேலும் அல்லாஹ், மகத்தான பேரருளுடையவன். 
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106 ஏதேனும் ஒரு வசனத்தை நாம் மாற்றினால், அல்லது அதை மறக்கச் 
செய்துவிட்டால்; அதைவிடச் சிறந்ததை அல்லது அது போன்றதை நாம் 
கொண்டுவருவோம்; நிச்சயமாக அல்லாஹ் ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் மிக்க 
ஆற்றலுடையோன் என்பதை நீர் அறியவில்லையா ! 

107. நிச்சயமாக அல்லாஹ்_. அவனுக்கே வானங்கள், மற்றும் பூமியின் ஆட்சி 
உரியது என்பதை நீர் அறியவில்லையா! (விசுவாசங்கொண்டோரே!) 
அல்லாஹ்வைத் தவிர உங்களுக்கு எந்தப் பாதுகாவலரும், எவ்வித உதவியாளரும் 

இல்லை. 

108. (விசுவாசங்கொண்டோரே! இதற்கு முன்னர் மூஸா(விடம்) கேள் விகள் 
கேட்கப்பட்ட மாதிரி நீங்க A உங்கள் தூதரிடம் (வீணான கேள்விகளைக்) 
கேட்க நாடுகிறீர்களா! a (β) οὐ ον ὧι கேள்விகளைக் கேட்டுத்) தன்னுடைய 
ஈமானை நிராகரிப்பை (குப்ரைக் கொண்டு மாற்றிக் கொள்கிறாரோ அவர் 
நேரான வழியைதிட்டமாகத் தவறவிட்டுவிட்டார். 

109. வேதத்தையுடையோரில் அநேகர், உண்மை அவர்களுக்கு இன்னதெனத் 
தெளிவாகத் தெரிந்த பின்னும், அவர்களுக்கு (உங்கள் மீதுள்ள பொறாமையின் 
காரணமாக நீங்கள் ஈமான் கொண்ட பிறகும் உங்களை நிராகரிப்போராக 
திருப்பிவிட வேண்டுமென்று ஆசைவைக்கிறார்கள்; ஆகவே, அல்லாஹ் தனது 
கட்டளையைக் கொண்டுவரும் வரை அவர்களை) நீங்கள் மன்னித்து விடுங்கள்; 

பொருட் படுத்தாது விட்டும் விடுங்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் ஒவ்வொரு 
பொருளின் மீதும் மிக்க ஆற்றலுடையவன். 

110. நீங்கள் தொழுகையையும் நிறைவேற்றுங்கள்; ஜகாத் தையும் கொடுங்கள். 
உங்களுக்காக நீங்கள் எந்த நன்மையை முற்படுத்திவைக்கின்நீர்களோ அதனை 
அல்லாஹ்விடத்தில் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் நீங்கள் 
செய்பவற்றைப் பார்க்கிறவன். 

ll (நபியே!) யூதராகவோ அல்லது கிறிஸ்தவராகவோ ஆகியவரைத் தவிர 
(வேறெவரும்) சுவர்க்கம் பிரவேசிக்கவேமாட டார்கள் என அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்; இது அவர்களுடைய வீண் எண்ணமேயாகும்; (ஆகவே, உங்கள் 
கூற்றில்) "நீங்கள் உண்மையாளர்களாக இருந்தால் உங்களுடைய ஆதாரத்தைக் 
கொண்டு வாருங்கள்" என (நபிமே) நீர் கூறுவீராக: 

12. ஆம்! எவர் தன் முகத்தை அவர் நன்மை செய்துகொண்டிருக்கிற நிலையில் 
அல்லாஹ்வுக்காக லத த் அவருடைய நற்கூலி அவருடைய 
இட சகனிடம் அவருக்குண்டு. (இத்தகையோர் அவர்கள் மீது எத்தகைய 
பயமுமில்லை. அவர்கள் கவலையும் அடைய மாட்டார்கள். 
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13 இன்னும் "கிறிஸ்தவர்கள் எ[ந்த மார்க்கதிதிலுமில்லை" என்று யூதர்கள் 
கூறுகின்றனர். "யூதர்கள் எ[ந்த மார்க்கதிதிலுமில்லை' என்று கி ஸ்தவர்களும் 
கூறுகின்றனர். அவர்களோ வேதத்தை ஓதுகிறவர்களாக இருக்க (இவ்வாறு கூறு 
கிறார்கள் இவ்வாறே அவர்கள் கூற்றைப் போன்றதை அறிந்து கொள்ளாதோர் 
கூறுகின்றனர். ஆகவே எதில் அவர்கள் கருத்து வேறுபாடு கொண்டிருக் 
கிறார்களோ அதில் மறுமை நாளில் அல்லா ஹ் அவர்களிடையே தீர்ப்பளிப்பான். 

114. அன்றியும், அல்லாஹ்வுடைய “மஸ்ஜிது களில் அவனுடைய (சங்கையான) 
பெயர் அவற்றில் கூறப்படுவதைத் தடுத்து அவைகளைப் பாழாக்க முயற்சிப்ப 
வனைவிட, மகா அநியாயக்காரன் யார்? இத்தகையோர் அச்சமுடைய 
வர்களாகவேயன் றி அவைகளில் நுழைய அவர்களுக்குத் தகுதியில்லை. 
(அவைகளில் அல்லா ஹ்வின்பெயர் கூறப்படுவதைத் தடுத் து அவற்றைப் பாழாக்க 
முற்படும்) அவர் களுக்கு இம்மையில் இழிவுண்டு; மறுமையிலோ அவர்களுக்கு 
மகத்தான வேதனையுமுண்டு. 

15. மேலும், கிழக்கும் மற் றும் மேற்கும் அல்லா ஹ்வுக்கே உரியன. எனவே, நீங்கள் 
(தொழுகைக்காக எங்கு திரும்பினும் , அங்கே அல்லாஹ்வின் முகம் இருக்கிறது; 
நிச்சயமாக அல்லா ஹ் விசாலமானவன்; மிக்க அறிந்தவன். 

116. இன்னும் "அல்லாஹ் (தனக்குப்) புதல்வனை எடுத்துக் கொண்டான்" 
(அவனுக்கு மகன் Do dore) என்று அவர்கள் கூறுகின்றனர்; அவனோ மிகப் 
பரிசுத்தமானவன் ; (அவர்கள் கூறுகிறவாறு) அல்ல! வானங்கள் மற்றும் 
பூமியில் உள்ளவை (அனைத்தும்) அவனுக்கே உரியவை; (இவை) œai- 
வொன் றும் அவனுக்கேகீழ்ப்படிபவைகள். 

117. வானங்கள் மற்றும் பூமியை முன்மாதிரியின்றி அவன் படைக்கிறவன். 
இன்னும் அவன் ஒரு காரியத்தை முடிவு செய்தால், அவன் அதற்குக் 
கூறுவதெல்லாம் ஆகுக! என்பது தான்; அது அகிவிடும். 

118. மேலும், (நபியே உம்முடைய நபித் துவத்தைப்பற்றி) அல்லா ஹ் எங்களுடன் 
பேச வேண்டாமா? அல்லது எங்களிடம் ஓர் அத்தாட'சி வர வேண்டாமா? என 
அறியாதவர்கள் கூறுகின்றனர். இவ்வாறே இவர்களுக்கு முன்னிருந்தவர்களும் 

வர்களின் கூற்றைப்போன்றே கூறினார்கள்; இவர்களுடைய இதயங்கள் 
அவர்களின் இதயங்களுக்கு) ஒப்பாகிவிட்டன; » றுதி கொள்ளும் சமூகத்தார்க்கு, 
நம்முடைய அத்தாட்சிகளை திட்டமாக நாம் தெளிவாக்கியிருக்கிறோம். 

119. (நபியே)'உம்மை உண்மையான (மார்க்கதிதைக் கொண்டு, (நல்லவர் களுக்கு) 
நன்மாராயங்கூறக்கூடியவராக மற்றும் (தீயவர் களுக்கு) அச்சமூட்டி எச்சரி- 
க்கை செய்யக்கூடியவராக நிச்சயமாக நாம் அனுப்பி வைத்தோம். 
மேலும், நரகவாசிகள் பற்றிநீர்கேட்கப்படமாட்டீர். 
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120. (நபியே!) யூதர்களும், கிறிஸ்தவர்களும், நீர் அவர்களுடைய மார்க்கத்தைப் 
பின்பற்றும் வரை, உம்மைப் பற்றி அவர்கள் திருப்தியடையவே மாட்டார்கள்; 
(ஆகவே, அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் நேர் வழியாகிய இஸ்லாம்தான் 
நிச்சயமாக நேர் வழி (அதனையே பின்பற் றுவேன்)' எனக் கூறிவிடுவீராக! 
அன்றியும் உமக்கு (உண்மையான) அறிவு வந்ததன் பின்னும் அவர்களுடைய மன 
இச்சைகளைப் பின்பற்றுவீரானால், அல்லாஹ்விடமிருந்து (உம்மைக் 
காப்பாற்றுகிற)எந்தப் பாதுகாவவனும், எவ்வித உதவிசெய்பவனும் உமக்கில்லை. 

121. நாம் யாருக்கு வேதத்தைக்.கொடுத்தோமே அத்தகையோர்_அவர்கள், அதை 
ஓதவேண்டி யமுறைப்படி ஓதிவருகிறார்கள். அவர்கள்தான் இதை (அல்லா ஹ்வின் 
வேதமென) விசுவாசிப்பார்கள்; மேலும், (அவர் களில்) எவர் இதனை 
நிராகரிக்கின்றாரோ, அத்தகையோர் தாம் நஷ்ட வாளர்கள். | 

122. இஸ்ராயீலின் மக்களே! நான் உங்களுக்கு அளித்திருக்கும் என் அருட் 
கொடையையும், அகிலத்தாரை விட உங்களை நிச்சயமாக நான்மேன்மையாக்கி 
வைத்திருந்ததையும் நினைவு கூருங்கள். 

123. இன்னும் ஒருநாளை நீங்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள்; (அந்நாளில்) எந்த ஓர் 
ஆத்மாவும் எந்த ஓர் த்மாவிற்கும் எவ்விதப்பலனுமளிக்கா து; (பாவங்களுக்குப் 
பரிகாரமாக எந்தவி es நஷ்ட ஈட்டையும் அதனிடமிருந்து அங்கீகரிக்கப்படவு 
மாட்டாது; ணே பரிந்துரையும் அதற்குப் பலனளிக்காது; அவர்களோ 
(எவராலும்) உதவி செய்யப் படவுமாட்டார்கள். 

124. இன்னும், இப்றாஹீமை அவருடைய இரட்சகன் பல = ον ϑηρτε 
கொண்டு சோதித்த சமயத்தில், அவற்றை அவர் நிறைவு செய்தார், | என்பதையும் 
நினைவு கூருங்கள்.) "நிச்சயமாக மனிதர் களுக்கு நான் உம்மை ιν ἐὺς 
ஆக்குகிறேன் ' என (அல்லா ஹ்வாகிய) அவன் கூறினான். அதற்கு Cr அட் 
'என்னுடைய சந்ததியினரிலிருந் தும் (தலைவர் களை ஆக்குவாயா! ) எனக் 
கேட்டார். (அதற்கு 'அவர்களிலுள்ள) அநியாயக்காரர்களை என்னுடைய (இவ்) 
வாக்குறுதிசாராது எனக் கூறினான். 

125. மேலும், (கஃபா என்னும்) அவ்வீடட்டை மனிதர்களுக்கு (அவர்கள்) ஒன்று 
கூடுமிடமாகவும், (அவர்களுக்கு அபயமளிக்கக் கூடியதாகவும் நாம் ஆக்கினோம் 
என்பதையும் (நினைவு கூர்வீராக! அதில்) இப்றாஹீம் நின்ற இடத்தை 
"விசுவாசிகளே! மிட பம நீங்கள் ஆக்கிக் கொள்ளுங் கள்' ' (எனக் 
கட்டளையிட்டோம்). இன்னும், (அவ்வீட்டைச்) சுற்றி வருபவர் களுக்கும், (அதில்) 
தங்கியிருப்பவர் களுக்கும், (குனிந்து) mme (சிரம்பணிந்து) ஸுஜூது 
செய்பவர்களுக்கும் என் வீட்டை நீங்களிருவரும் சுத்தமாக்கிவைப்பீர்களாக' 
என்று இப்றாஹீமிட மும், இஸ்மாயீலிடமும் நாம் வாக்குறுதி வாங்கினோம். 

126. இன்னும், இப்றாஹீம் "என் இரட்சகனே! (மக்காவாகிய) இதை, 
அபயமளிக்கும் நகரமாக ஆக்கிவைப்பாயாக! இன்னும், இதில் வசிப்பவர்களுக்கு 
_அவர்களில் எவர், அல்லாஹ்வையும் இறுதி நாளையும் விசுவாசிக்கிறாரோ 
அவருக்கு _ பலவகைக் கனிவர்க்கங்களிலிருந்தும் உணவளிப்பாயாக! என்று 
கூறியதை (நினைவு கூறுங்கள். அதற்கு அல்லாஹ்) 'யார் நிராகரித்துவிட்டாரோ 
அவரை சிறிது காலம் சுகம் அனுபவிக்கச் செய்வேன்; பின்னர் நரக 
வேதனையின் பக்கம் (செல் லுமா அவரை இழுத்துச் செல்வேன். மேலும், அவர் 

செல்லுமிடம்(மிககிகெட்ட து என்று கூறினான். 
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127. இன்னும், (நினைவு கூருங்கள்) இப்றாஹீமும், இஸ்மாயீலும் அவ்வீட்டின் 
அடித்தளங்களை உயர்த்தியபொழுது "எங்களுடைய இரட'சகனே! (உனக்காக 
நாங்கள் செய்த இப்பணியை) எங்களிலிருந்து ஏற்றுக் கொள்வாயாக! நிச்சயமாக 
நீயே (யாவற்றையும் செவியேற்கிறவன்; நன்கறிகிறவன் (என் றும்), 

128. "எங்கள் இரட்சகனே! எங்களிருவரையும் உனக்கு (முற்றிலும்) கீழ்ப்படி கிற 
(முஸ்லிமானவர்களாகவும், எங்களுடைய சந்ததியிலிருந் தும் ஒரு கூட்டத்தினரை 
உனக்குக் கீழ்ப்படிகிறவர் களாகவும் ஆக்கிவைப்பாயாக! (ஹஜ்ஜு க்குரிய) 
எங்களுடைய கிரியை செய்யவேண் டிய இடங்களையும் எங்களுக்குக் 
காண்பிப்பாயாக! (எங்கள் பிழைகளை மன்னித்து) எங்களின் தவ்பாவையும் 

ஏற்றருள்வாயாக ! நிச்சயமாக நீயே தவ்பாக்களை மிக்க ஏற்பவன்; மிகக் கிருபை 
யுடையவன்! என்றும்), 

129. “ எங்கள் இரட்சகனே! (எங்கள் சந்ததியினரான ) அவர்களிலிருந்தே அவர்களில் ஒரு 

தூதரை  அனுப்புவாயாக! அவர்களுக்கு அவர் உன்னுடைய வசனங்களை 
ஒதிக்காணபித்து, வேதத்தையும் (குர்ஆனின் விளக்கமாகிய சுன்னத் எனும்) ஞானத்தையும் 

அவர்களுக்குக் கற்றுக் கொடுத்து, அவர்களைப் பரிசுத்தமாக்கியும் வைப்பார் ; 
நிச்சயமாக நீயே (யாவரையும்) மிகைத்தவன், தீர்க்கமான அறிவுடையவன் ” 
(என்றும் பிரார்த்தித்தனர்). 

130. மேலும், தன்னைத்தானே மடையனாக்கிக் கொண்டவனைத் தவிர 
இப்றாஹீமுடைய மார்க்கத்தைப் புறக்கணிப்பவன் யார்! நாம் நிச்சயமாக 
அவரை இவ்வுலகிலும் தெரிவுசெய்தோம்; நிச்சயமாக அவர் மறுமையிலும் 
நல்லவர்களில் உள்ளவராவார். 

1 அவருக்கு அவருடைய இரட்சகன், "நீர் (எனக்குக் கீழ்ப்படியும்!" எனக் கூறிய 
போது அவர் அகிலத்தாரின் இரட'சகனுக்கு நான் கீழ்ப்படிந்துவிட்டேன் எனக் 
கூறினார். 

132. இதையே இப்றாஹீம் தன் சந்ததிகளுக்கும் அறிவுறுத்தினார். யஃகூபும் 
(இவ்வாறே உபதேசம் செய்தார்.) என் மக்களே! நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
இ(ஸ்லா)ம்மார்க்கத்தையே உங்களுக்காக தேர்ந்தெடுத்துள்ளான் ; ஆகவே, நீங்கள் 
முஸ்லிம்களாக (முற்றிலும் கீழ்ப்படிந்தவர்களாக) அன்றி நிச்சயமாக மரணிக்க 
வேண்டாம் (என அவர்கள் கூறினர்). 

133 அல்லது யஃகூபுக்கு மரணம் வந்த சமயத்தில் (யூதர்களே! அவரருகில்) நீங்கள் 
பிரசன்னமாகியிருந்தீர்களா? அவர் தம் மைந்தர்களிடம், "எனக்குப் பின்னர் 
எதனை நீங்கள் வணங்குவீர்கள்?' எனக் கேட்ட தற்கு, "உம்முடைய வணக்கத்திற் 
குரியவனும், உம்முடைய மூதாதையர்களான இப்றாஹீம், இஸ்மாயில், இஸ்ஹாக் 
ஆகியவர்களின் வணக்கத்திற்குரியவனுமாகிய ஒரே ஒரு வணக்கத்திற்குரிய 
வனையே நாங்கள் வணங்குவோம்; அவனுக்கே முற்றிலும் கீழ்ப்படிந்த வர்களாக 
(முஸ்லிம்களாக) வும் இருப்போம்" என்று கூறினார்கள். 

134. அது (மேற்கூறப்பட்ட நபிமார்களையும் நல்லடியார்களையும் கொண்ட) 
ரு சமூகம். திட்டமாக அது சென்றுவிட்டது. அது சம்பாதித்தது அதற்கே 
ரில) இன்னும் நீங்கள் சம்பாதித்தவை (அதன் பலன் )உங்களுக்கே; 
மேலும்,அவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்கள் என்பது பற்றி நீங்கள் 
கேட்கப்படமாட்டீர்கள். 
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135. (யூத,கிறிஸ்தவர்களாகிய) அவர்கள், (விசுவாசிகளிடம்) "நீங்கள் யூதர்களாக 
அல்லது கிறிஸ்தவர்களாக அகிவிடுங்கள்; நேர்வழி அடைவீர்கள்" எனக் 
கூறுகிறார்கள். (அதற்கு) 'அவ்வாறன் று; இப்றாஹீமின் மார்க்கத்தையே 
(பின்பற்றுவோம்). நேரான வழியைச் சார்ந்தவரான அவர் (உங்களைப் போல்) 
இணைவைப்பவர்களில் இருந்தவரல்வர்' என் று (நபியே! நீர் கூறுவீராக. 

136. "அல் லாஹ்வையும், எங்கள்பால் இறக்கப்பட்ட (இவ வேதத்தையும், 
இப்றாஹீம், இஸ்மாயீல், இஸ்ஹாக், யஃகூப், இவர்களுடைய சந்ததிகள் 
அகியோரின்பால் இறக்கப்பட்டதையும், மூஸாவுக்கும், ஈஸாவுக்கும் 
கொடுக்கப்பட்டிருந்ததையும், மற்றைய நபிமார்களுக்கு அவர்கள் 
இரட'சகனிடமிருந்து கொடுக்கப்பட்டிருந்ததையும் நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம்; 
அவர்களிலிருந்து எவருக்குமிடையில் நாம் (பிரித்து) வேறுபாடு 
காட்டமாட்டோம்; ன்னும், அவனுக்கே நாங்கள் முற்றிலும் 
கீழ்ப்படிகின்றவர்கள் " என (விசுவாசங்கொண்டோறே!) நீங்களும் கூறுங்கள். 

137. ஆகவே, (விசுவாசங்கொண்டோரே!) நீங்கள் எதை விசுவாசங் 
கொண்டீர்களோ, அது போன்றதை அவர்களும் விசுவாசங்கொண்டுவிட்டால் 
திட்டமாக அவர்கள் நேர் வழியை அடைந்து விடுவார்கள். இன்னும் அவர்கள் 
புறக்கணித் துவிட்டால், நிச்சயமாக அவர்கள் பிளவில்தான் இருக்கின்றனர். 
அவர்களைப் பற்றி உங்களுக்குப் பயம் வேண்டாம்! அல்லாஹ் போதுமானவன். 
மேலும், அவன் (அவர்களின் சூழ்ச்சியான சொற்களைச்) செவியேற்கிறவன் ; 
(அவர்களின் வஞ்சகங்களை) மிக்க அறிகிறவன். 

138. "அல்லாஹ்வின் வர்ணத்தை i மார்க்கத்தை நீங்கள் அவசியமாக 
கடைபிடியுங்கள்) ; வர்ணம் கொடுப்பதில் (இதயங்களை புனிதப்படுத்துவதில்) 
அல்லாஹ்வை விட மிக அழகானவன் யார்! அவனையே நாங்கள் வணங்கு 
கிறவர்கள். ் (என் றும்)(2 2) 

139. "நீங்கள் அல்லாஹ்வைப் பற்றி நம்மிடம் தர் க்கிக்கிறீர் களா?) அவனே 
எங்களின் இரட'சகனும், உங்களின் இரட்சகனும்ஆவான்; எங்கள் செயல்கள் 
எங்களுக்கே; உங்கள் செயல்கள் உங்களுக்கே. நாங்கள் இணைவைக்காது) 
முற்றிலும் அவனுக்கே கலப்பற்ற(செயல்புரிபlவர்கள்' என்றும் கூறுவீராக! 

140. அல்லது, நிச்சயமாக 'இப்றாஹீமும், இஸ்மாயீ லும், இஸ்ஹாக்கும், யஃகூபும், 
இவர்களுடைய சந்ததிகளும், யூதர்களாக அ கிறிஸ் தவர் களாக 
இருந்தார்களென நீங்கள் கூறுகிறீர்களா! (இதை) நன்கறிந்திருப்பது நீங்களா 
அல்லது அல்லா aber) என்று(நபியே! நீர் கேட்பீராக; அன்றியும் (இதைப் பற்றி) 
அல்லாஹ்விடமிருந்து(வந்துள்ள) தன்னிடமிருக்கும் சாட்சியத்தை 
மறைப்்பவனைவிட மிகப் பெரிய அநியாயக்காரன் யார்? நீங்கள் 
செய்பவைகளைப்பற்றி அல்லா ஹ் பராமுகமானவனல்வன் . 

141. (மேற்கூறப்பட்ட நபிமார்களைக்கொண்ட ) அது ஒரு சமூகம்; திட்டமாக அது 
சென்றுவிட்டது; அது சம்பாதித்ததுஅதற்கே; நீங்கள் சம்பாதித்தவை. 
உங்களுக்கே ; அவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்களென் று நீங்கள் 
கேட்கப்படவுமாட்டர்கள். 
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142. (நபியே "முஸ்லிம்களாகிய) அவர்கள் (முன்னர்) எதன் மீது இருந்தனரோ, 
அத்தகைய அவர்களது கிப்லாவை விட்டு அவர்களைத் திருப்பிவிட்ட து எது" 
என, மனிதர்களில் மடையர்கள் கூறுவர்; (அதற்கு) நீர் கூறும்: "கிழக்கும், மேற்கும் 
அல்லாஹ்விற்கே உரியன! அவன் நாடியவர்களை நேரான வழியில் 
செலுத்துவான்". 

143. மேலும் (விசுவாசிகளே!) அவ்வாறே, நீங்கள் (மற்ற) மனிதர்களுக்கு 
சாட்சியாளர்களாக ஆகுவதற்காகவும், (நம் தூதர்] ரஸூல் உங்களுக்கு 
சாட்சியாளராக இருப்பதற்காகவும் நடு நிலையான சமுதாயத்தினராக நாம் 
உங்களை ஆக்கினோம். மேலும்/தூதரைப்பின் பற்றாமல்) தன் இரு குதிங்கால் 
புறமாகவே திரும்பி(ச் சென் று) விடுகிறவரிலிருந் து (நம்) தூதரை பின்பற் றுகிறவர் 
யார் என்பதை நாம் பிரித்து அறி(வித் துவிடுவதற்காகவேயன்றி, நீர் 
με ει த/கிசைலின் மீது ΘΠ துவந்தீரோ அந்த கிப்லாவை நாம் (மாற்றி) 
அமைக்கவில்லை. இன்னும், அல்லாஹ் நேர்வழியில் நடத்துகின்றானே 
அத்தகையவர்களைத் தவிர, (மற்றவர்களுக்கு அவ்வாறு கிப்லாவை மாற் றுவது 
நிச்சயமாக மிகப் பளுவாக இருக்கிறது. உங்களுடைய விசுவாசத்தை ( நீங்கள் 
இதற்கு முன்பு பைத்துல் முகத்தஸை நோக்கித் தொழுது வந்த தொழுகையை) 
ஒருபோதும் அல்லாஹ் வீணாக்குபவனாக இல்லை. நிச்சயமாக அல்லாஹ், 
மனிதர்களிடத்தில் மிக இரக்கம் காட்டுபவன், மிகக் கிருபையுடையவன். 

144. (நபியே! உம்முடைய முகம், (கிப்லாத்திசை மாற்றத்தை எதிர்ப்பார்த்து) 
வானத்தின் பால் திரும்புவதை நிச்சயமாக நாம் காண்கிறோம். ஆகவே, நீர் 
எதைப்பொருந்துகிறநீரோ அந்த கிப்லா(வாகிய கஃபா)வின் பக்கமாக உம்மை 
நிச்சயமாக நாம் திருப்புவோம். எனவே, நீர் (தொழும்போது மக்காவிலுள்ள) 
மஸ்ஜிதுல் ஹராமின் பக்கமாக உம்முடைய முகத்தைத் திருப்புவீராக! 
(விசுவாசிகளே! நீங்களும், எங்கிருப்பினும், (தொழுகைக்காக) அதன் பக்கமாக 
உங்களுடைய முகங்களைத் திருப்புவீர்களாக! நிச்சயமாக வேதங் 
கொடுக்கப்பட்டார்களே அத்தகையோர் _ நிச்சயமாக (கஃபாவின் பக்கம் 
திரும்பித் தொழவேண்டுமென் ற) இது, தங்கள் இரட'சகனிடமிருந் துள்ள 
உண்மைதான் என அவர்கள் அறிவார்கள். மேலும், அவர்கள் செய்வதைப் பற்றி 
அல்லாஹ் பராமுகமானவனல்லன். 

145. (ஆகவே, நபியே!) வேதங்கொடுக்கப்பட்டோர்க்கு ஓவ்வொரு(விதமான) 
சான்றையும் நீர் கொண்டுவந்தாலும், அவர்கள் உம்முடைய கிப்லா வைப் 
பின்பற்றமாட்டார்கள் . நீரும் அவர்களுடைய கிப்லா வைப் பின்பற்றுபவர் 
அல்லர். இன்னும், (வேதக்காரர் களாகிய) அவர்களில் சிலர் மற்ற சிலரின் 
கிப்லா வைப் பின்பற்றுகிறவர் அல்லர். மேலும், உமக்கு (வஹீயின் மூலம்) அறிவு 
வந்ததன் பின்னும், அவர்களுடைய மன இச்சைகளை நீர் பின்பற்றுவீரானால், 
நிச்சயமாக நீர் அப்போது அநியாயக்காரர்களில் உள்ளவராகிவிடுவீர். 

146. நாம் எவர்களுக்கு வேதத்தைக் கொடுத்திருக்கின்றோமோ அத்தகையோர் 
தங்கள் மக்களைச் சந்தேகமற) அறிவதைப்போல், அ(ந்த மக்காவின் திசையளவில் 
நீர் திரும்பித் தொழுவீரென்ிதை அறிவார்கள். இன்னும் அவர்களிலொரு 
பிரிவினர், நிச்சயமாக mor SD தகொண்டே ந் த) உண்மையை 
மறைக்கின்றனர் (3) 
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147. (நபியே! கஃபா வின் பக்கம் திரும்பித் தொழவேண்டும் என்பதுபற் நிய) இந்த 
உண்மை, உம் இரடசகனிடமிருந்துள்ளதாகும். ஆகவே நிச்சயமாக 
சந்தேகிப்பவர்களில் உள்ளவராக நீர் ஆகிவிட வேண்டாம். 

148. (விசுவாசங்கொண்டேோரே!) ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு திசையுண்டு. அவரவர் 
அதன் பக்கம் திரும்புபவராக உள்ளார். ஆகவே, அவைகளில்) 

நன்மையானவற்றிற்கு நீங்கள் முந்திக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் 
எங்கிருந்தபோதிலும், (இதன் மூலம்) உங்கள் யாவரையும் அல்லாஹ் 
கொண்டுவருவான். நிச்சயமாக அல்லாஹ் ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் மிக்க 
ஆற்றலுடையவன். 

149. ஆகவே, (நபியே! எங்கிருந்து நீர் புறப்பட்டாலும் (தொழுகையின்போது 

புனிதப்பள்ளியாகிய) மஸ்ஜிதுல் ஹராமின் பக்கமே உம்முடைய முகத்தைத் 
திருப்புவீராக! இன்னும், நிச்சயமாக இதுதான் உம் இரட'சகனிடமிருந்துள்ள 
உண்மையாகும். மேலும், நீங்கள் செய்பவற்றைப் பற்றி அல்லாஹ் 
பரா க க்் 

150. (நபியே! நீர் எங்கிருந்து புறப்பட்டாலும்தொழுகையின் போது) மஸ்ஜிதுல் 
a ἐδ பக்கமே உம்முடைய முகத்தைத் திருப்புவீராக! (விசுவாசிகளே!) 
அவர்களில் அநியாயக்காரர்களைத் தவிர, (மற்றிமனிதர்களுக்கு உங்களிடம் எந்த 
தர்க்கமும் (உங்களுக்கு) எதிராக இல்லாதிருக்கும் பொருட்டு, நீங்களும் எங்கிருந்த 
போதிலும், அதன் பக்கமே உங்களுடைய முகங்களைத் திருப்பிக் கொள்ளுங்கள்; 
ஆகவே, அவர்களுக்கு நீங்கள் பயப்படவேண்டாம்; மேலும் எனக்கே நீங்கள் 

பயப்படுங்கள்; என்னுடைய அருட்கொடையை நான் உங்கள் மீது புரணமாக்கி 
வைப்பதற்காகவும், நீங்கள் நேர்வழியினைப் ie ன்னையே 
பய்ப்ப்டுங்கள்]. 

151. உங்களிலிருந்து உங்களின் மீது நம் வசனங்களை ஓதிக் காண்பித்து, 
உங்களைப் பரிசுத்தப்படுத்தி, உங்களுக்கு வேதத்தையு ம், (திருக்குர் ஆனின் 
விளக்கமான சுன்னத் எனும்) ஞானத்தையும் கற்றுக்கொடுத்து, மேலும், 
நீங்களறியாதவற்றை உங்களுக்குக் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தூதரை, 
உங்களிலிருந்தே உங்களுக்கிடையில் நாம் அனுப்பியதுபோன்றே (நம் 
அருட்கொடையை முழுமையாக்கிவைப்போம்) 

152. ஆகவே நீங்கள் என்னை நினைவு கூருங்கள் ; நானும் உங்களை (அருள் 
புரிந் SP நினைவு கூருவேன். நீங்கள் எனக்கு நன்றி செலுத்துங்கள்; இன்னும், 
எனக்கு மாறுசெய்யாதீர்கள். 
153 விசுவாசங்கொண்டேோரே! பொறுமை மற்றும் தொழுகையைக்கொண்டு 

உதவி தேடுங்கள்; நிச்சயமாக அல்லாஹ் பயபொறுமையாளர்களுடன் 
இருக்கின்றான். 

154, இன்னும் அல்லாஹ்வின் பாதையில் கொல்லப் படுகிறவர் களை 

மரணித்தோர் என de கூறவேண்டாம்; மாறாக, (அவர்கள் 'பர்ஜக்" எனும் 
மறைவான உலகில்) உயிரோடி க்கிறார்கள்; எனினும் (அவர்கள் எவ்வாறு 
உயிரோடு உள்ளார்கள் என்பை த நீ்கள் உணர்ந்து கொள்ளமாட்டீர்கள். 
155. (விசுவாசங்கொண்டேோரே] பயம் மற்றும் பசியிலிருந்து ஏதாவது ஒன்றைக் 

கொண்டும், செல்வங்கள், உயிர்கள், கனிகீளின் விளைச்சல்கள் ஆகியவற்றில் 
றைவைக்கொண்டும் நிச்சயமாக நாம் உங்களைச் சோதிப்போம்; மேலும், 
GG ur இவற்றைப் பொறுத்துக் கொள்பவர் களுக்கு நீர் நன்மாராயங்கூ றுவீராக! 

156. அவர்கள் எத்தகையோரொன்றால், தங்களுக்கு ஏதேனும் ஒரு துன்பம் 
பீடி.த்தால், "நிச்சயமாக நாம் அல்லாஹ்வுக்காகவே இருக்கின்றோம்; நிச்சயமாக 
நாம் அவன் பக்கமே திரும்பிச் செல்பவர்களாக இருக்கிறோம் "என்று 
கூறுவார்கள். 
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157. அத்தகையோர்_அவர்கள் மீதுதான் அவர்களுடைய இரட'சகனிடமிருந்து 
நல்லாசிகளும், கிருபையும் ஏற்படுகின்றன. மேலும், அவர்கள்தாம் நேர் 
வழியையும் பெற்றவர்கள். 

158. நிச்சயமாக “ ஸஃபா ” மற்றும் “ மர்வா ” (எனும் இரு மலைகள்) அல்லாஹ்வின் 
(மார்க்க) அடையாளங்களில் உள்ளவையாகும் ; ஆகவே , எவர் (கஅபா என்னும்) 
அவவீட்டை ஹஜ்ஜூ அல்லது உம்ரா செய்கிறாரோ அவர் மீது , அவ்விரணடையும் 
சுற்றி வருவது (அவ்விரண்டிற்குமிடைமில் ஸயீ செய்வது) குற்றமல்ல ; இன்னும் எவர் 
தாமாக உபரியான நன்மையைச் செய்கிறாரோ நிச்சயமாக அல்லாஹ் நன்றி பாராட்டுபவன் , 

(அவர்களின் செயல்களை) நன்கறிகிறவன். 

159. தெளிவான அத்தாட்சிகளிலிருந் தும், நேர்வழியிலிருந் தும் நாம் 
இறக்கிவைத்துள்ளதை_. அதனை நாம் மனிதர்களுக்காக வேதத்தில் விளக்கிய 
பின்னர், நிச்சயமாக மறைக்கின்றார் களே அத்தகையோர் _ அவர்களை 
அல்லாஹ் சபிக்கிறான். (மனித இனம், ஜின், மலக்குகள் ஆகியோரில்) 
சபிப்பவர்களும் அவர்களைச் சபிக்கின்றனர். 

160. (தாங்கள் மறைத்தவற்றிற்காக மன்னிப்புக்கோரிதவ்பாச் செய்து/தங்களைச்) 

சீர்த்திருத்திக் கொண்டு (அவற்றை) தெளிவாகவும் எடுத்துரைக்கின்றனரே 
அத்தகையோரைத் தவிர; அப்பொழுது அவர்களை நான் மன்னித்து விடுகிறேன். 

இன்னும் நான்தான் அதிகமாக தவ்பாவை ஏற் பவன், மிக்க கிருபையுடையவன். 

161. நிச்சயமாக நிராகரித்துவிட்டு, நிராகரித்தவர் களாகவே இறந்தும் 
விடுகின் றார் களே அத்தகையோர் _அவர்கள் மீது அல்லாஹ், மலக்குகள், 
மனிதர்கள் அனைவருடையவும் சாபம் உண்டு. 

162. (மேலும் அவர்கள்) அச்சாபதிதில், என்றென்றும் தங்கி இருப்பவர்கள் . 
(மறுமையில்) அவர்களை விட்டு வேதனை இலேசாக்கப்படமாட்டா து; அவாகள் 
கால அவகாசம் கொடுக்கப்படவுமாட்டார்கள். 

163.(மனிதர் களே) மேலும்,உங் கள் (வணக்கத்திற்குரிய) நாயன்ஒரே ஒரு 
(வணக்கத்திற்குரிய)நாயன்தான்;அளவற்றஅருளும்,நிகரற்ற அன்பும் உடைய 
அவனைத் தவிர ( வணக்கத்திற்குரிய) நாயன் (வேறு)இல்லை. 

164. நிச்சயமாக, வானங்களையும், பூமியையும் (அல்லா ஹ்) படைத்திருப்பதிலும், 
இரெவும் பகலும் மாறி மாறிக்கொண் டிருப்பதிலும், மனிதர் களுக்குப் பயன் 
தருவதைக் கொண்டு கடலில் செல்லும் கப்பல்களிலும், வானத்திலிருந்து 
அல்லாஹ் தண்ணீரை இறக்கிவைத்து, அதன்மூலம் பூமியை அது (வறண்டு) 
இறந்தபின் உயிராக்கி வைப்பதிலும், அதில் ஒவ்வொருவிதமான (ஊர்ந்து திரியும்) 
பிராணியை பரவவிட்டிருப்பதிலும்,காற்றுகளை(ப் பலவாறாகதத்திருப்பிவிட்டுக் 
கொண் டிருப்பதிலும், வானத்திற்கும் பூமிக்கும் இடையில் கட்டுப்படுத்தப் 
பட்டிருக்கும் மேகத்திலும் சிந்திக்கும் சமூகத்தவர்க்குசான் msn இருக்கின்றன. 
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165. மனிதர்களில் அல்லாஹ்வையன்றி அவனுக்கு இணையாளர் களை 
(சமமானவர்களாக) ஆக்கிக் கொண்டு, அல்லாஹ்வை நேசிப்பது போன்று 
அவர் களை நேசிப்பவர்களும் இருக்கின்றனர்; (ஆனால்) விசுவாசிகளோ, 
அல்லாஹ்வை நேசிப்பதில் மிகக் கடினமானவர்கள்; இன்னும், (இணை 
வைப்பதன் மூலம்)அநியாயம்செய்து கொண்டிருந்தோர் வேதனையைக் 
(கண்ணால்) காணுகின்ற போது பார்ப்பார்களானால் : நிச்சயமாகச் சக்தி 
அனைத்தும் (தாங்கள் பிரியம் வைத்தவர் களுக்கன் றி) அல்லாஹ்விற்கே 
இருக்கின்றது; இன்னும் வேதனை செய்வதில் நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
கடுமையானாவன் (என்றும் தெரிந்து கொள்வார்கள்) 

166. (இத்தவறான வழியைக்காட்டிய ) பின்பற்றப்பட்டவர்கள், பின்பற்றியவர் 
களிலிருந்து நீங்கிக் கொண்டு , வேதனையையும் இவர்கள் கண்டு, அவர்களுக்கு 
மத்தியிலிருந்த தொடர்புகளும் அறுபட்டுவிடும் சமயத்தில் (கடும் துன்பத்தை 
அடைவார்கள்). 

167. மேலும் ,“ நிச்சயமாக ஒரு மீட்சி (உலகிற்குத் திரும்பிச் செல்லுதல்) நமக்கு 
இருக்குமானால் நம்மிலிருந்து அவர்கள் நீங்கிக்கொண்டது போன்று நாமும் 
அவர்களிலிருந்து நீங்கிக் கொள்வோம் ” என்று பின்பற்றியவர்கள் கூறுவார்கள் 
இவ்வாறே அல்லாஹ் , அவர்களின் (தீய) செயல்களை அவர்கள் மீது 
கைசேெதப்பட்டு துக்கமளிப்பவையாக அவர்களுக்கு எடுத்துக் காட்டுவான். 

அவர்கள் நரக நெருப்பிலிருந்து வெளியேறுபவர்களும் அல்லர். 

168. மனிதர்களே! பூமியிலுள் ளவற்றிலிருந்து (உண்ண) அனுமதிக்கப்பட்ட 
நல்லவற்றை உண்ணுங்கள்; மேலும் வைத்தானின் அடிச்சுவடுகளைப் 
பின்பற்றாதீர்கள். நிச்சயமாக அவன், உங்களுக்கு பகிரங்கமான விரோதியாவான். 

169. நிச்சயமாக , அவன் உங்களுக்கு ஏவுவதெல்லாம் தீயதையும்,மானக்கேடான 
வற்றையும், நீங்கள் அறியாதவற்றை அல்லாஹ்வின்மீது (பொய்யாகக்) 
கூறுவதையும்தாம். 

170. மேலும், (இவ்வேதமாகிய) அல்லாஹ் இறக்கிவைத்ததைப் பின்பற்றுங்கள்" 
என அவர்களுக்குக் கூறப்பட்டால், "இல்லை! நாங்கள் எங்களுடைய 
மூதாதையர்களை எதன்மீது கண்டோமோ, அதையே நாங்கள் பின்பற்றுவோம் 
எனக் கூறுகின்றனர். அவர்களுடைய மூதாதையர்கள், எதையுமே 
விளங்காதவர்களாகவும், நேர்வழி பெறாதவர்களாகவும் இருந்தாலுமா! 
(அப்படியே பின்பற்றுவார்கள்) 

171 (மூதாதையர்களை கண் மூடித்தனமாகப் பின்பற்றும்) நிராகரிப்போருக்கு 
உதாரணம்: வெறும் கூப்பாட்டையும், அழைப்பொலியையும் தவிர வேறெதையும் 
கேட்காத (பிராணிகளைக்) கூவி அழைப்பவனின் உதாரணத்தைப் 
போன் நறிருக்கிறது. (மேலும், அவர்கள்) செவிடர்கள் (உண்மையைக் கேட்கவே 

மாட்டார்கள்), ஊமையர்கள் (உண்மையைப் பேசவே மாட்டார்கள்), குருடர்கள் 
(அவர்களுக்கு பயன் தரக்கூடியவற்றைப் பார்க்கவே மாட்டார்கள்) ; ஆதலால், 
அவர்கள் எதையும் அறிந்துணரமாட்டார்கள். 

172. விசுவாசங்கொண்டேோரே! நாம் உங்களுக்கு அளித்ததில் நல்லவற்றை 
உண்ணுங்கள்; மேலும் அல்லாஹ்வுக்கு_(வணக்கத்திற்குரிய) அவனையே நீங்கள் 
வணங்குபவர்களாக இருந்தால் _ நன்றி செலுத்துங்கள் ;. 
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173. உங்களின்மீது (அல்லாஹ்வாகிய) அவன் ஹராம்(என்று தடை) 
அக்கியிருப்பதெல்லாம் (கன்ாகச! செத்ததையும், இரத்தத்தையும், பன் றியின் 
மாமிசத்தையும், அல்லாஹ் அல்லாதவருக்காக (அ றுப்புப்பிராணிகளில்) எதற்கு 
பெயர் கூறப்பட்டு விடப் பட்டதோ அதையும்தான். ஆகவே எவரேனும் பாவம் 
செய்யும் நோக்கமில்லாமலும் வரம்பு மீறாமலும் இருந்து, (இவற்றைப் புசிக்க) 
நிர்ப்பந்திக்கப் பட்டுவிட்டால் அவர்மீது குற்றமாகாது. நிச்சயமாக அல்லாஹ், 
மிக்க மன்னிக்கிறவன், மிகக் கிருபையுடை யவன் [4 

174. நிச்சயமாக வேதத்தில் அல்லாஹ் இறக்கியவற்றை மறைத்துவிட்டு, 
அதற்குப்பகரமாக சொற்பக் கிரயத்தையும் வாங்குகின்றனரே அத்தகையோர்_ 
அவர்கள் தங்கள் வயிறுகளில் நெருப்பைத் தவிர ( வேறு எதனையும்) 
உட்கொள்வதில்லை; மறுமை நாளில் அல்லாஹ் அவர்களுடன் பேசவு 
மாட்டான்; அவர்களைப் (பாவத்திலிருந்து) பரிசுத்தமாக்கவுமாட்டான்; 

அவர்களுக்கு துன்புறுத்தும் வேதனையுமுண்டு. 

175. இத்தகையோர்தாம் நேர்வழிக்குப் பதிலாக வழிகேட்டையும், 
மன்னிப்புக்குப் பதிலாக வேதனையையும் விலைக்கு வாங்கிக் 
கொண்டவர்களாவர். ஆகவே (நரக) நெருப்பின் மீது , அவர்களை சகிக்கச் 
செய்தது எதுவோ! 

176. இது(ஏனென்றால்), நிச்சயமாக அல்லாஹ், உண்மையைக் கொண்டு 
இவ்வேதத்தை இறக்கி வைத்துள்ளான் என்பதினாலாகும்; மேலும், நிச்சயமாக 
இவெ்வேதத்தில் கருத்து வேறுபாடு கொண்டவர்கள் (உண்மையைவிட்டுத்) தூர 
மான பிளவிலேயே இருக்கிறார்கள். 

177. கிழக்கு , மேற்கு ஆகியவற்றின் பக்கமாக உங்கள் முகங்களை நீங்கள் 
திருப்புவது (மட்டும், நன்மை (செய்ததா க ஆகிவிடுவ து) இல்லை; எனினும் நன்மை 
உடையவர், (எவரெனில் உங்களில்) எவர் அல்லாஹ்வையும், இறுதி நாளையும், 
மலக்குகளையும், வேதத்தையும், நபிமார் களையும் விசுவாசித்து, மேலும், 
செல்வத்தை, தம் விருப்பத்தின் மீது பந்துக்களுக்கும், அநாதைகளுக்கும், 
ஏழைகளுக்கும் , வழிப்போக்கருக்கும் , யாசிப்பவர்களுக்கும், அடிமைகளிலும் 
அவர்களை விடுவிப்பதற்காக) கொடுத்தவரும், மேலும் தொழுகையை 
றைவேற்றி, ஜகாத்தையும் கொடுத்து, வாக்களித்தால் தங்களின் வாக்குறுதியை 

ச்சரிவர) நிறைவேற்றக்கூடியவர் களும், வறுமையின்போ து) துன்பத்திலும், 

(நோய் நொடிகள் போன்ற) கஷ்டத்திலும், யுத்த நேரத்திலும் 
யொறுமையுடனிருந்தவர் களுமாவர். அத்தகையோர் தாம் உண்மை 
சொன்னார்களே அவர்கள்(ஆவர்); இன்னும் இவர்கள் தாம் பயபக்தியாளர்கள். 
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178. விசுவாசங்கொண்டேோரே! கொலையுண்டவர்கள் விஷயத்தில்(பகரமாக,) 
பழி வாங்குவது உங்கள்மீது விதிக்கப்பட்டுள்ள து; (அதில் கூடுதல்குறைவின்றி) 
சுதந்திரமானவனுக்குப்பகரமாக சுதந்திரமானவனும், அடிமைக்குப் பகரமாக 
அடிமையும், பெண்ணுக்குப் பகரமாகப் பெண் ம்(பழி வாங்கப்படுதல் 

வேண் DO ne à சகோதர (பாத்தியஸ்திரால் (கொலை 
செய்திஅவனுக்கு ஏதேனும் மன்னிக்கப்பட்டு விட்டால், அப்போது (கொலை 
செய்யப்பட்ட வரின் உறவினர்கள் ) அறியப்பட்ட (வழக்கமான) முறையைப் பின் 
பற்றுதல் வேண்டும். (கொலை செய்தவரைச் சார்ந்தோர் நஷ்ட ஈட்டை 
அவன்பால் பெருந்தன்மையுடன் நிறைவேற்றிவிடவும் வேண்டும். இது, உங்கள் 
இரட்சகனிடமிருந்துள்ள சலுகையும், கிருபையுமாகும். ஆகவே, இதன் பின்னர் 
யாராவதுவரம்பு மீறினால்,அப்போ து அவருக்கு துன்புறுத்தும் வேதனையுண்டு. 

179. நல்லறிவுடை யோரே! (கொலையுண்ட வர்கள் விஷயத்தில்) பழி வாங்குவதில் 
உங்களுக்கு வாழ்வும் உண்டு; (அதன் மூலம்) நீங்கள் உங்களைக் காத்துக் 
கொள்ளலாம். 

180. (விசுவாசிகளே!) உங்களில் ஒருவருக்கு மரணம் நெருங்கும்போது, அவர் 
பொருளை விட்டுச்செல்வாரானால், (அவர் தன்னுடைய) பெற்றோருக்கும், 
பந்துக்களுக்கும் முறைப்படி(மரண) சாசனம் செய்வது உங்கள்மீது 
விதிக்கப்பட்டுள்ள து;(இது) பயபக்தியுடை யவர்கள் மீது கடமையாகும். 

181. எனவே, யார் அதனைக் கேட்ட தற்குப் பின்னர் அதனை மாற்றிவிட்டாரோ, 
அதன் பாவமெல்லாம் அதனை மாற்றிவிடுகிறார் களே அத்தகையோர் 
மீதேயாகும்; நிச்சயமாக அல்லாஹ், (யாவற்றையும்) செவியேற்கிறவன் ; 
நன்கறிகிறவன். 

182. ஆனால் (மரண) சாசனம் செய்தவரிலிருந்து வரம்பு மீறுதலையோ, அல்லது 
பாவத்தையோ யாராவது பயந்து, அவர் களுக்கிடையே (விவகாரத்தை) 
ஒழுங்குபடுத்திவிட்டால், அப்போது அவர்மீது குற்றமில்லை; நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் மிக்க மன்னிக்கிறவன், மிகக் கிருபையுடையவன். 

183. விசுவாசங்கொண்டேோரே! உங்களுக்கு முன்னிருந்தவர்கள் மீது 
கடமையாக்கப்பட்டிருந்தது போல் உங்கள் மீதும் நோன்பு (நோற்பது) 
கடமையாக்கப் பட்டிருக்கின்றது;/ அதனால்)நீங்கள் (உள்ள சுத்திபெற் று) பயபக்தி 
யுடையவர்களாகலாம். 

184. எண்ணப்பட்ட சில நாட்களில் (நோன்பு நோற்பது கடமையாகும்.) ஆனால், 
(அந்நாட்களில் ) உங்களில் எவர் நோயாளியாகவோ அல்லது பிரயாணத்திலோ 
இருந்தாரோ, (அவருக்கு நோன்பை விட்டுவிட அனுமதியுண்டு; விடுபட்ட 
நோன்புகளை ἢ மற்ற நாட்களில் எண்ணி (நோற்றுவி) டவும். இன்னும், அதற்கு 
சக்தி பெற்றிருப்போர்மீது ஒர் ஏழைக்கு உணவளிப்பது பரிகாரமாகும்; ஆகவே, 
எவரேனும் உபரியாக நன்மை செய்தால், அது அவருக்கே நன்மையாகும். மேலும், 
நீங்கள் அறிந்திருப்போராயின் நீங்கள் நோன்பு நோற்பதே உங்களுக்கு மிகச் 
சிறந்ததாகும் (என்பதை தெரிந்து கொள்வீர் mers) 
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185. ரமளான் மாதம் எத்தகையதென்றால், அதில்தான் மனிதர் களுக்கு 
வழிகாட்டியாகவும், நேர்வழியிலிருந் து(ள்ள) தெளிவு களாகவும் சத்திய 
அசத்தியத்தைப்) பிரித்துக்காட்டக்கூடியதாகவும் உள்ள இந்தக்குர் ஆன் 
இறக்கியருளப்பட்ட து. ஆகவே, உங்களில் எவர் அம்மாதத்தை பெறுகிறாரோ 
அவர், அதில் நோன்பு நோற்றுவிடவும்; எவரேனும் நோயாளியாகவோ அல்லது 
பிரயாணத்திலோ இ ந்தால், நாட்களில் ( ஏற்கனவே விடுபட்ட 
நோன் பினை) | எண்ணி (G நோற்று) விடவும்; அல்லாஹ் உங்களுக்கு இலகுவை 
ாடுகிறான்; மேலும், அவன் உங்களுக்கு சிரமத்தை நாடவில்லை. மேலும், 

நோன்பின்) எண்ணிக்கையை நீங்கள் பூர்த்தி செய்வதற்காகவும், அல்லா ஹ்வை_ 
உங்களுக்கு அவன் நேர்வழி காட்டியதற்காக நீங்கள் பெருமைப் 
படுத் துவதற்காகவும், நீங்கள் (அல்லாஹ்வுக்கு) நன்றி செலுத்துவதற்காகவுமே 
இச்சலுகைகளை உங்களுக்கு அல்லா ஹ் வழங்கியுள்ளான்]. 

186. மேலும் (நபியே) என்னுடைய ௮ யார்கள் என்னைப் றி உம்மிடம் 
கேட்டால், (அதற்கு நீர் கூறுவீராக] "நிச்சயமாக நான், Dates 
மிகச்சமீபமாகவே இருக்கின்றேன்; அழைப்பவரின் அழைப்புக்கு _அவர் 
என்னை அழைத்தால் நான் பதிலளிப்பேன்; ஆகவே, அவர்கள் நேரான வழியை 

அடைவதற்காக, அவர்கள் (என்னுடைய கட்டளைகளை ஏற்று) எனக்கு பதில் 
அளிக்கவும்; மேலும் , அவர்கள் என்னையே விசுவாசிக்கவும். 

187. (விசுவாசங்கொண்டேோரே! நோன்பின் இரவுகளில் நீங்கள் உங்கள் 
மனைவியருடன் தாம்பத்திய உறவு கொள்வது உங்களுக்கு ஆகுமாக்கப் 
பட்டுள்ளது. அவர்கள் உங்களுக்கு ஆடையாகவும், நீங்கள் அவர்களுக்கு 
ஆடையாகவும் இருக்கின்றீர்கள் இரவின் முன்னேரத்திலேயே உறங்கிவிட்டால் 
அதன் காரணமாக உண்ணாமலும், தாம்பத்திய உறவு கொள்ளாமலும் தடுத்துக் 
கொண்டுநிச்சயமாக நீங்கள் உங்களையே வஞ்சித்துக் கொண்டிருந்ததை 
அல்லாஹ் நன்கறிந்து கொண்டான். ஆகவே உங்கள் தவ்பாவை ஏற்று 
உங்களைவிட்டும் உங்கள் பாவத்தை பொறுத்தருளினான் . எனவே, இப்போ து 
(நோன் பின் இரெவு காலங்களில் உங்கள் மனைவியராகிய) அவர் களுடன் 
கூடிக்கொள்ளுங்கள் ; அல்லாஹ் ue சந்ததியாக) த்ர தங்கத் 
தேடிக்கொள் ளுங்கள். இன்னும் ஃபஜரு (அதிகாலை நேரத்தில் (இரவு என்ற) 
கறுப்பு நூலிலிருந் து/அதிகாலைஎன்ற வெள்ளை நூல் உங்களுக்குத்தெளிவாகும் 
வரை உண்ணுங்கள், இன்னும், பருகுங்கள்; பின்னர் இரவு க வரை 

(மேலே கூறியவைகளைத் தவிர்த் i (நோற்றுப்) பூுரணமாக்குங்கள். 
ன்னும், நீங்கள் பள்ளிகளில் தங்கியவர்களாக ல் இருக்கும்போது 

உங்கள் மனைவியராகிய) அவர்களுடன் கூடாதீர்கள். இவை i 
(சட்ட) வரம்புகளாகும். அதை மீற) நெருங்காதீர்கள். இவ்வாறே (தங்களைக்காத்து) 
பயபக்தியுடையோர் ஆவதற்காக மனிதர் களுக்கு அல்லாஹ் தன்னுடைய 
வசனங்களைத் தெளிவு செய்கிறான். 
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188. மேலும், உங்களுடைய செல்வங்களை உங்களுக்கிடையில் உரிமையின்றி 
உண்ணாதீர்கள் ;நீங்கள் அறிந்துகொண்டே (பிற)மனிதர் களின் செல்வங்களி 
லிருந்து ஒரு பகுதியை பாவமானமுறையில் நீங்கள் உண்ணுவதற்காக அவற்றை 
(இலஞ்சமாகக் கொடுக்க) அதிகாரிகளின்பால் கொண்டும் செல்லாதீர்கள். 

189. (நபியோபிறைகளைப் பற்றி அவர்கள் உம்மிடம் கேட்கிறார்கள். (அதற்கு) 
"அவை மனிதர் களுக்கும், ஹஜ்ஜு (வணக்கத் துக்கும் நேரங்களைக் 
குறிப்பிடுபவை என நீர்கூறுவீராக! மேலும் (விசுவாசிகளே! இஹ்ராமிலிருக்கும் 
நிலையில்) நீங்கள் (உங்களுடைய) வீடுகளுக்கு அவற்றின் பின்புறங்களிலிருந்து 
வருவதில் (புண்ணியம்) நன்மை இல்லை.எனினும், எவர் (அல்லாஹ்வுக்குப் பயந்து 
நடக்கின்றாரோ அவரே நன்மையுடையவராவார். நீங்கள் (உங்களுடைய 
வீடுகளுக்கு அவற்றின்( தலை) வாசல்களின் வழியாகவே வாருங்கள்; மேலும், 
அல்லாஹ்வை ப்பயந்து கொள்ளுங்கள்;(இதனால்) நீங்கள் வெற்றியடையலாம். 

190. உங்களுடன் போர் புரிபவர்களோடு அல்லா ஹ்வுடைய பாதையில் நீங்களும் 
போரிடுங்கள். நீங்கள் வரம்பும் மீறாதீர்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் வரம்பு 
மீறுபவர்களை நேசிக்கமாட்டான். 

191 மேலும், (உங்களுடன் எதிர்த்துப் போரிட்ட) அவர்களை நீங்கள் எங்கு 
கண் டாலும் கொல்லுங்கள். உங்களை (உங்கள் ஊரிலிருந்து) அவர்கள் 
வெளியேற்றியவாறழே, நீங்களும் அவர்களை வெளியேற்றிவிடுங்கள். இன்னும், 
க்வி ἡ πὴ கொலையைவிட மிகக் கொடியதாகும் . இன்னும், 

மஸ்ஜிதுல் ஹராமில் _ அவர்கள் அதில் உங்களுடன் போர் புரியும் வரையில், 
நீங்கள் அவர்களோடு போர் புரியாதீர்கள். ஆனால் (அங்கு) அவர்கள் உங்களுடன் 
போரிட்டால், நீங்கள் அவர்களைக் கொல்லுங்கள். நிராகரிப்போருக்கு உரிய 
கூலி வல அத் (உண்டு, 

192. எனவே, (உங்களுடன் போரிடாது) அவர்கள் விலகிக் கொண்டால், 
நிச்சயமாக அல்லா ஹ் மிக மன்னிக்கின் றவன்; மிக்க கிருபையுடையவன். 

193. அன்றியும், குழப்பம் நீங்கி மார்க்கம் அல்லாஹ்விற்கே ஆகும் வரை 
அவர்களுடன் போர் புரியுங்கள். ஆனால், அவர்கள் (குழப்பம் செய்யாது 
விலகிக்கொண்டால், அநியாயக்காரர்கள் மீதே தவிர, (மற்றவர்களைத் 

᾿ς துன்புறுத்தி பகைமை (கொண்டு போர் தொடுத்தல்கூடாது. 
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194. (யுத்தம் செய்வது தடுக்கப்பட்டுள்ள ரஜப், துல் க௧அதா, துல்ஹஜ், முஹர்ரம் 
ஆகிய) புனித மாதத்திற்கு புனித மாதமே ஈடாகும். புனிதப்படுத்தப்பட்டவை 
அவற்றின் புனிதம் சீர் குலைக்கப்பட்டால் அவை/சகளுக்கும் பழிவாங்குதல் 
உண்டு. ஆதலால், எவரேனும் மீறி உங்கள்மீது (போர்புரிய) வந்தால், அவர் 
உங்கள்மீது மீறியதுபோன் று நீங்களும் அவர்மீது மீறிபோர்புரிய/ச் செல்லுங்கள். 
மேலும், நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்குப் பயந்து கொள்ளுங்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ், 
பயபக்தியாளர்களுடன் இருக்கின்றான் என்பதையும் நீங்கள் அறிந்து 
கொள்ளுங்கள். 

195. இன்னும், நீங்கள் அல்லா ஹ்வின் பாதையில் செலவு செய்யுங்கள். (உங்களை 
நீங்களே ஆபத்திற்குள்ளாக்கிக் கொண்டு) உங்கள து கரங்களை அழிவின்பக்கம் 
கொண்டும் செல்லாதீர்கள். (பிறருக்கு) நன்மையும் செய்யுங்கள். (பிறருக்கு) நன்மை 

செய்கிறவர்களை நிச்சயமாக அல்லாஹ் நேசிக்கின்றான். 

196. மேலும், ஹஜ்ஜையும் , உம்ராவையும் நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்காக நிறைவு செய்யுங்கள். 
ஆனால் , (இஹீராமுடைய நிலையில் வழியில்) நீங்கள் தடுக்கப்பட்டு (ஹஜ்ஜையும் , 
உம்ராவையும் பூரணமாக்க முடியா)விட்டால் , ஹத்யு (என்னும் ஆடு, மாடு, ஓட்டகம் 
ஆகியவை )களில் சாத்தியமானது (உங்கள் மீது) உண்டு. மேலும், ஹத்யு(க்கள்) தாம் 
சென்றடைய வேண்டிய தலத்தை (அறுக்குமிடமான மினாவை) அடையும் வரை நீங்கள் 
உங்கள் தலைகளை (அவற்றின் முடியைச் சிரைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். உங்களில் எவர் 
நோயாளியாகவோ அல்லது அவரது தலையில் (அவருக்கு) தொந்தரவளிக்கக்கூடியதோ 
இருந்தால் (அந்நிலையில் அவர் தலைரோமத்தைக் களைந்துவிடின்) அதற்கு (மூன்று) 
நோன்புகள் நோற்றல் , அல்லது (ஆறு ஏழைகளுக்கு உணவு) தர்மம் செய்தல், அல்லது 
ஹத்யு (ஒர் ஆடு) கொடுத்தல் ஆகியவற்றிலிருந்து (ஏதாவது ஒன்று) பரிகாரமாக 
இருக்கும். (தடுக்கப்பட்ட நிலையின் மூலம் ஏற்பட்ட பயம் நீங்கி) அபயமுடையவர்களாக 
நீங்கள் ஆகிவிட்டால் எவரேனும் ஹஜ் வரை உம்ராச்செய்யும் சவுகரியத்தை பெற்றவ(ராகி 
உம்ராவை முடித்துக்கொண்டு  ஹஜ்ஜின்பால் செல்வா ரானால் ஹத்யுவிலிருந்து 
(நிறைவேற்ற) அவருக்கு எது இயலுமோ அது அவரின் மீ(து கடமையான சதாகும். 
ஆனால் , (ஹத்யுவில் எதையுமே) பெற்றுக்கொள்ளாதவர் , ஹஜ்ஜி(ன் காலத்தி)ல் மூன்று 
நாட்களும் , நீங்கள் (இருப்பிடம்) திரும்பியபின் ஏழு (நாட்களு)ம் நோன்பு நோற்க 
வேண்டும். அவை பூரணமான பத்து (நாட்கள்) ஆகும். (நோன்பு நோற்பது கடமை 
என்பதான) அது எவருடைய குடும்பம் மஸ்ஜிதுல் ஹராமில் (மக்காவில் குடி) இருக்க 
வில்லையோ அவருக்குரியதாகும்.ஆகவே, நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்குப் பயந்து கொள்ளுங்கள். 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் , வேதனை செய்வதில் மிகக் கடுமையானவன் என்பதையும் 
உறுதியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். (6) 

197. ஹஜஜுக்குரிய காலம் (ஷவ்வால், துல்கஅதா, துல்ஹஜ் மாதத்தின் பத்தாம் நாள் 

அதிகாலை வரையுள்ள) அறியப்பட்ட மாதங்களாகும். ஆகவே, அவற்றில் எவரொருவர் 
(இஹ்ராம் கட்டுவதன் மூலம்) ஹஜ்ஜை (த்தன் மீது) கடமையாக்கிக்கொண்டால், 
தாம்பத்திய உறவு கொள்வதும், கெட்ட பேச்சுக்கள் பேசுவதும், வீண் தர்க்கம் செய்வதும் 
ஹஜ்ஜில் கூடாது. இன்னும் நன்மைகளால் நீங்கள் செய்யும் ஒவ்வொன்றையும், அல்லாஹ் 
அறிவான். ஆகவே ( ஹஜ்ஜூடைய பிரயாணத்திற்கு வேண்டியவற்றை) தயார் செய்து 
வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நிச்சயமாக தயார் செய்யப்பட வேண்டியவற்றில் மிகச்சிறந்தது 

பயபக்தியே ஆகும். ஆகவே நல்லறிவுடைமோர்களே ! என்னையே பயந்து (நடந்து) 
கொள்ளுங்கள். 
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198. (ஹஜ்ஜுப் பிரயாணத்தின் போ து) நீங்கள் (வியாபாரம்செய் து அதன் மூலம்) 
உங்கள் இரட்சகனிடமிருந்து பேரருளைத் தேடிக்கொள்வது உங்கள்மீது 
குற்றமல்ல; பின்னர் நீங்கள், அரபாத்என்னுமிட திதிலிருந்து திரும்புவீர்களாயின் 
மஷ்்அருல் ஹராம் (முஜ்தலிபா) என்னும் இடத்தில் அல்லாஹ்வை 
நினைவுகூருங்கள்; இன்னும் உங்களுக்கு அவன் நேர்வழி காட்டியதற்கொப்ப 
அவனை நனைவு கருங்கள்; இன்னும், நிச்சயமாக இதற்கு முன் நீங்கள் 
வழிதவறியவர்களில் இருந்தீர்கள். 

199. பின்னர், மனிதர்கள் திரும்புகின்ற (முஜ்தலிபா என்னும்) இடத்திலிருந்து, 
நீங்களும் (மினாவுக்குத்) திரும்பிவிடுங்கள்; இன்னும் அல்லா ஹ்விடம் மன்னிப்புக் 
கேளுங்கள் .நிச்சயமாக அல்லாஹ், மிக்க மன்னிக்கிறவன், மிகக்கிருபை 
யுடையவன். 

200. உங்களுடைய (ஹஜ்ஜின்) கிரியைகளை நீங்கள் நிறைவேற்றிவிட்டால், 
(அறியாமை காலத்தில்) உங்கள் மூதாதையர்களை நீங்கள் நினைவு கூர்வது போல், 
அல்லது அதை விட அதிகமாக அல்லாஹ்வை நினைவு கூருங்கள் ; ஆகவே, 
மனிதர்களில்(சிலர்) "எங்கள் இரட்சகனே! எங்களுக்கு (எல்லாவற்றையும் 
இம்மையிலேயே அளித்து விடுவாயாக! என்று கூறுவோரும் இருக்கின்றனர்; 
ஆனால்,இ(வ்வா று கோருகின் றவருக்கு மறுமையில் யாதொரு பாக்கியமுமில்லை. 

201 "எங்கள் இரட்சகனே! இம்மையில் நல்லதையும், மறுமையில் நல்லதையும் 
எங்களுக்குத் தந்தருள்வாயாக! இன்னும் நரக நெருப்பின் வேதனையிலிருந்து 
எங்களைக் காத்தருள்வாயாக என் று கூறுவோரும் அவர்களில் , இருக்கின்றனர். 

202 (இவ்வாறு இம்மைமறுமை அகிய இரண்டின் நற்பேறுகளைக் கேட்கின்ற) 
அத்தகையோர்_ அவர்களுக்குத்தான் அவர்கள் சம்பாதித்தவற்றில் பங்குண்டு. 
இன்னும் அல்வா ஹ் கணக்குத்தீர்ப்பதில் தீவிரமானவன். 

203. (மினாவில் தங்கியிருந்து) எண்ணிவிடப்பட்ட (மூன்று) நாட்களில் 
அல்லாஹ்வை நினைவு கூருங்கள். ஆகவே எவரொருவர் இரண்டு நாட்களில் 
அவசரப்பட்டுப் பப்பு படல் அவர் மீது குற்றமில்லை . எவரொருவர் 
மூன்றாம் நாள் வரைப்) பிற்பட்(டுப் புறப்பட்டால் அவர்மீதும் குற்றமில்லை. 
(இது) யார் (அல்லாஹ்வாகிய) அவனை பயந்து நடக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு 
(உரியதாகும். இன்னும், (விசுவாசிகளே!) நிச்சயமாக நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்குப் 

பயந்து கொள்ளுங்கள். அன்றியும், அல்லாஹ்வின் பக்கமே நீங்கள் ஒன்று 
திரட்டப்படுவீர்கள் என்பதை அறிந்துகொள்ளுங்கள். 
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204. மேலும் , (நபியே ! அற்ப) இவ்வுலக வாழ்க்கையில் எவனுடைய கூற்று 
உம்மை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துமோ அவனும் மனிதர்களில் இருக்கின்றான். அவன் 
(உம்மீது அன்பு கொண்டிருப்பதாகக் கூறி) தன் இதயத்திலுள்ளவற்றின் மீது 
அல்லாஹ்வைச் சாட்சியாக்குவான். (உணமையில்) அவன்தான் (உண்மையை 

மறைக்க) கடும் தர்க்கம் செய்பவன் (உம்முடைய கொடிய விரோதியுமானவன் ). 

205. அவன் (உங்களிலிருந்து) திரும்பிவிட்டால், பூமியில் குழப்பம் விளைவிக்கவும், 
விவசாயத்தையும், சந்ததியையும் (அழித் துநாசமாக்கி விடவும்அதில் முயற்சி 
செய்கின்றான். இன்னும், அல்லாஹ் குழப்பத்தை விரும்பமாட்டான். 

206. இன்னும் "நீ அல்லாஹ்வுக்குப்பயந்துகொள்! " என அவனுக் 
கூறப்பட்டால், (அவனுடைய) கெளரவம் பாவத்தைச் செய்வதுசக் 
கொண்டே அவனை பிடித்திழுத்) துக்கொள்கின்ற து; ஆகவே, அவனுக்கு நரகமே 
போதுமானது; இன்னும், நிச்சயமாக தங்குமிடத்தில் அது மிகக் கெட்டது. 

207. இன்னும் அல்லா ஹ்வின் பொருத்தத்தைத் தேடிப்பெறுவதற்காகத் தன்னை 
விற்றுவிடக் கூடியவர்களும் மனிதர்களில் இருக்கிறார்கள்; மேலும், அல்லாஹ் 
(இத்தகைய) அடியார்கள் மீது மிகவும் இரக்கம் காட்டுபவன். 

208. விசுவாசங்கொண்டேோரே! நீங்கள், இஸ்லாத்தில் முழுமையாக 
நுழைந்து விடுங்கள் ;அன்றியும், லைத்தானின் அடிச்சுவடுகளைப் பின் 
பற்றாதீர்கள். நிச்சயமாக அவன் உங்களுக்கு பகிரங்கமான விரோதியாவான். 

209. எனவே, தெளிவான ஆதாரங்கள் உங்களிடம் வந்த பின்னும், நீங்கள் 
சறுகிவிடுவீர்களானால், (உங்களைத் தண்டிப்பதில், நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
மிகைத்தவன் ;தீர்க்கமான அறிவுடையவன் என்பதை நீங்கள் அறிந்து 
கொள்ளுங்கள். 

210. அல்லாஹ்வும், மலக்குகளும் மேகத்தின் நிழல்களில் அவர்களிடம் வந்து, 
(அவர்களை அழித் து, அவர் களின்) காரியம் முடிக்கப்படுவதைத் தவிர, 
(மற்றெதையும்) அவர்கள் எதிர்பார்க்கின்றார்களா! (அவர் களுடைய) சகல 
காரியங்களும் அல்லாஹ்வின்பால் மீட்ட ப்படும். 

21. தெளிவான யத வர் ந்து எத்தனையை நாம் அவர்களுக்குக் 
கொடுத்திருக்கிறோம் என்று (நபிே யஇஸ்ராயீலின் சந்ததிகளை நீர் கேட்பீராக! 
அவ்வா றிருக்க அவர்களில்) எவர் அல்லாஹ்வுடைய அருட்கொடையை_ அது 
தம்மிடம் வந்ததன் பின் மாற்றிவிடுகிறாரோ அப்பொழு து/அவரை) 
தண்டனைசேெய்வதில் நிச்சயமாக அல்லாஹ் மிகக் கடுமையானவன். 
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212. நிராகரித்து விட்டார்களே அத்தகையவர் களுக்கு, இவ்வுலக வாழ்க்கை . 
அலங்காரமாக்கப் பட்டிருக்கின்றது. (அதனால் மமதை கொண்டு) அவர்கள் 
விசுவாசங்கொண்டிருந்தோரை பரிகசிக்கவும் செய்கிறார் கள். (ஆனால் 
அல்லாஹ்வை) பயந்து நடந்தார் களே, அத்தகையவர்கள் மறுமை நாளில் 
இவர்களுக்கு மேலாகவும் இருப்பார்கள். மேலும், அல்லாஹ் தான் 
நாடியவருக்குக் கணக்கின்றியே அளிப்பான். 

213. (ஆரம்பத்தில்) மனிதர்கள் (யாவரும்) ஒரே கூட்டத்தவராகவே இருந்தனர். 
பிறகு (நன்மை செய்வோருக்கு, நன்மாராய்ங்கூறக்கூடியவர்களாகவும் , தீமை 
செய்வோருக்கு) அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்யக்கூடியவர்களாகவும் அல்லாஹ், 
நபிமார்களை அனுப்பி வைத்தான். மேலும், அம்மனிதர் களிடையே எதில் 

அவர்கள் கருத்து வேறுபாடு கொண்டிருந்தார்களோ அதில் அவன் தீர்ப்புச் 
செய்வதற்காக, அவர்களோடு சத்தியத்தைக் கொண்டுள்ள வேதத்தையும் 
இறக்கிவைத்தான். மேலும், அவர்களுக்குத் தெளிவான அத்தாட்சிகள் வந்ததன் 
பின்னர், தம்மிடையே உள்ள பொறாமையின் காரணமாக அதைக் கொடுக்கப் 
பட்டவர்கள் தவிர (மற்றெவரும்) அதில் மாறுபடவில்லை. ஆகவே, உண்மை 
யிலிருந்து எதில் அவர்கள் மாறுபட்டிருந்தார்களோ அதன்பக்கம் தன் அனுமதி 
கொண்டு அல்லா ஹ் விசுவாசங்கொண்டோருக்கு ( நேர்) வழி காட்டினான். 
இன்னும், தான் நாடியவரை அல்லாஹ் நேரான வழியில் செலுத்துகிறான். Ὁ 

214. (விசுவாசங்கொண்டேோரே!) உங்களுக்கு முன் சென்று விட்டார்களே 
அத்தகையோரின் உதாரணம் (சோதனை நிறைந்த நிலைகள் உங்களுக்கு வராத 
நிலையில் நீங்கள் சுவர்க்கத்தில் நுழைந் துவிடலாமென்று எண்ணிக் 
கொண்டீர்களா அவர்களை வறுமையும், பிணியும் பீடித்தன. தூதரும், அவருடன் 
விசுவாசங்கொண்ட வர் களும், அல்லாஹ்வுடைய உதவி எப்பொழுதுவந்து 
சேரும்) என்று கூறும்வரை அவர்கள் இன்னல்கள் பலவற்றால்) அலைக்கழிக்கப் 
பட்டுவிட்டார்கள் . "தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அல்லாஹ்வுடைய உதவி 
நிச்சயமாக மிகச் சமீபத்திலிருக்கிற si (என்று கூறப்பட்டது. 

215. (நபியே ! " எதை(யாருக்குச் செலவு செய்வது ?" என்று உம்மிடம் 
கேட்கின்றனர். (அதற்கு) நீர் கூறுவீராக : " (நன்மையை நாடி) நீங்கள் 
பொருளிலிருந்து செலவு செய்வது பெற்றோர்களுக்கும், உறவினர்களுக்கும், 
அனாதைகளுக்கும், ஏழைகளுக்கும், வழிப்போக்கருக்கும் உரியதாகும்; இன்னும் 
நன்மையமையிலிருந் து(எதையுமி/நீங்கள் செய்தால், நிச்சயமாக அல்லா ஹ் அதனை 
நன்கறிகிறவன்.' 
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216. (விசுவாசிகளே! இஸ்லாத்தைக் காக்கும் பொருட்ட்டு) போர்செய்வது_ 
அதுவோ உங்களுக்கு வெறுப்பாக இருக்க, உங்கள் மீது கடமையாக்கப் 
பட்டுள்ளது; இன்னும், ஒரு பொருளை அது உங்களுக்கு நன்மையாக இருக்க 
(அதை) நீங்கள் வெறுக்கலாம், இன்னும், ஒருபொருளை அது உங்களுக்குத் தீமை 
யாக இருக்க (அதை) நீங்கள் விரும்பலாம்; (அவற்றில் நண்மை உண்டா: 
இல்லையா என்பதை) அல்லா ஹ்வே அறிவான்; நீங்களோ அறியமாட்டீர்கள். 

217. (நபியே துல்கஅதா, துல் ஹஜ், முஹர்ரம்,ரஜப் ஆகிய போர் செய்யத் தடை 
செய்யப்பட் ἢ புனிதமான மாதம் பற்றி_ அதில் யுத்தம் செய்வதைப் பற்றி, 
உம்மிடம் «(ὁ நிராகரிப்பவர்கள் கேட்கின்றனர். (அதற்கு) நீர் கூறுவீராக: 
"καἰ மாததிதில் போரிடுவது பெரிதா(ன குற்றமாகும். ஆனால், 
அல்லா ஹ்வுடைய பாதையை விட்டும் (மனிதர்களை நீங்கள்) தடுப்பதும், அவனை 
நிராகரிப் பதும், மஸ்ஜிதுல் ஹராமை விட்டும் (ஜனங்களை வரவிடாது) 
தடுப்பதும், அதில் வசிப்போரை அதிலிருந்து வெளியேற்றுவதும், 
அல்லாஹ்விடத்தில் மிகப்பெரிதா[ன குற்றங்களாசகும் . மேலும் குழப்பம் 
செய்வது, கொலையைவிட மிகப் பெரிதாகும்; மேலும், (காஃபிர்களாகிய) 
அவர்கள் சக்திபெறுவார்களாயின், உங்களை உங்களுடைய மார்க்கத்தை 
விட்டும் திருப்பிவிடும்வரை, உங்களுடன் ஓயாது போரிட்டுக் கொண்டே 
யமிருப்பார்கள். ஆகவே, உங்களிலிருந்து எவரேனும் தம்மார்க்கத்தை விட்டு (மதம்) 
மாறி, நிராகரித்தவராகவே இறந்துவிட்டால், அத்தகையோர்_ அவர்களின் (நற்) 
செயல்கள், இம்மையிலும், மறுமையிலும் அழி ழிந்துவிடும். தா் அத்தகையோர் 
நரகவாசிகளாவர்; அவர்கள் அதில் நிரந்தரமாக |த்தங்கி) இருப்பவர்கள். 

218. i ர்க் ரங்கு அ (அல்லாஹ்விற்காக தும் நாட்டைத் 
ல் (ஹிஜ்ரத் செய்து) சென்றோரும் ,அல்லா ஹ்வுடைய பாதையில் யுத்தம் 
ஜிஹாத்) புரிகின்றோரும் _ ய த்தகையோர் அல்லா ஹ்வின் கருணையை 
ஆதரவுவைக்கிறார்கள். மேலும், அல்லாஹ் மிக்க மன்னிப்பவன், மிகக் 
கிருபையுடையவன். 

219. (நபியே!) னபா. சூதாட்டத்தையும்பற்றி அவர்கள் உம்மிடம் 
ல வக்கார் அதற்கு) நீர் கூறுவீராக: ' அவ்விரண்டிலும் பெரும் பாவமும், 
மனிதர் களுக்குச் > லன்களுமிருக்கின்றன. மேலும், அவ்விரண்டின் பாவம், 
அவ்விரண்டின் பலனை விட மிகப்பெரியதாகும்; (நபியே! "தர்மத்திற்காக) எதைச் 
செலவு செய்வது?" என்றும் அவர்கள் உம்மிடம் கேட்கின்றனர். (அதற்கு நீர் 
("தங்கள் G தவைக்குச் செலவு செய்தது போக) எஞ்சியிருப்பதை' எனக்கூ LE] ராக 
வெவாறே நீங்கள் சிந்தித்துணர் வதற்காக, உங்களுக்கு அல்லாஹ் (தனது 
வசனங்களை/தெளிவாக்குகிறான். 
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220.(அதனால்) இம்மையில், மற் றும்ம றுமையில் (ஏற்படும் நன்மைகளை நீங்கள் 
᾿ς சிந்திப்பதற்காக அல்லாஹ் தன் வசனங்களை இவ்வாறு தெளிவு செய்கிறான்) 
மேலும் அநாதைகளைப் பற்றி (நபியே!) அவர்கள் உம்மிடம் கேட்கிறார்கள். 

(அதற்கு) நீர் கூறுவீராக: அவர் களுக்குரிய சீர்திருத்தத்தைச் செய்தல் மிக்க 
நலமாகும்; மேலும் நீங்கள் அவர்களுடன் கலந்திருந்தால், அப்போது (அவர்கள்) 
உங்களுடைய சகோதரர்களாவர்; இன்னும் சீர்திருத்துபவனிலிருந்து குழப்பம் 
உண்டாக்குபவனை அல்லாஹ் நன்கறிவான்; மேலும், அல்லாஹ்நாடினால் 
உங்களை சிரமத்திற்குள்ளாக்கிவிடுவான். நிச்சயமாக அல்லாஹ் யாவரையும் 
மிகைத்தவன்; தீர்க்கமான அறிவுடையவன். 

221 மேலும், (விசுவாசிகளே! அல்லாஹ்வுக்கு) இணைவைக்கும் பெண்களை_ 

அவர்கள் விசுவாசங்கொள்ளும் வரை நீங்கள் திருமணம் செய்யாதீர்கள். 
(ஏனென் றால்) இணைவைக்கும் ஒரு பெண்ணைவிட _ அவள் உங்களைக் 
கவரக்கூடியவளாக இருப்பினும்_ விசுவாசியான ஓர் அடிமைப் பெண் 
மிகச்சிறந்தவளாவாள்; மேலும்,இணை வைக்கும் ஆண்கள்,விசுவாசங்கொள்ளும் 
வரை(அவர்களுக்கு விசுவாசியான பண்களை நீங்கள் திருமணம் செய்து 
கொடுக்காதீர்கள், இணைவைக்கும் ஒரு ஆணைவிட _. அவன் உங்களைக் கவரக் 
கூடியவனாக இருப்பினும்_ ஒரு விசுவாசியான அடிமை மிகச்சிறந்தவனாவான்; 
அவர்கள் நரகத்திற்கு அழைக்கிறார்கள். ஆனால் அல்லாஹ்வோ தன் உத்தர 
கொண்டு சொர்க்கத்தின்பாலும், (தன்னுடைய) மன்னிப்பின்பாலும் (உங்களை 
அழைக்கின்றான். மேலும், மனிதர்களுக்கு, அவர்கள் நினைவில் கொள்வதற்காக 
தன்னுடைய வசனங்களை விளக்குகிறான். 

222. மேலும், (நபியே! மாதவிடாய் பற்றி அவர்கள் உம்மிடம் கேட்கிறார்கள். நீர் 
கூறுவீராக: "அது ஓர் அசெளகரியமாகும்; எனவே, மாதவிடாய்க் காலத்தில் 
பெண் களை θέ προ விலகி இருங் கள் ; மேலும், அவர்கள் (உதிரப் 
போக்கிலிருந் து)சுத்தமாகும் வரை அவர்களை அணுகாதீர்கள் ; அவர்கள் 
கக்க es விட்டால், அல்லாஹ் உங்களை ஏவிய முறைப்படி 
அவர்களிடம் வாருங்கள். நிச்சயமாக பச்சாதாபப்பட்டுமீளுகிறவர் களை 
அல்லா ஹ் நேசிக்கிறான்; தூய்மையாக இருப்பவர்களையும் அவன் நேசிக்கிறான். 

223. உங்கள் மனைவியர் உங்களுக்குரிய விளைநிலங்கள். ஆகவே, உங்கள் 
விளைநிலங்களுக்கு நீங்கள் விரும்பியவாறு வாருங்கள். உங்களுக்காக 
(நன்மைகளை) முற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்; இன்னும், அல்லாஹ்வுக்குப் 
பயந்துகொள்ளுங்கள். நிச்சயமாக நீங்கள் அவனைச் சந்திக்கக் கூடியவர்கள் 
என்பதையும் உறுதியாக அறிந்துகொள்ளுங்கள். மேலும், (நபியே!) 
விசுவாசிகளுக்கு நன்மாராயங் கூறுவீராக! 

224. இன்னும், நீங்கள் நன்மை செய்வதற்கும், பயபக்தியுடையவர்களாக நீங்கள் 
இருப்பதற்கும் , மனிதர் களுக்கிடையில் நீங்கள் சமாதானம் செய்து வைப்பதற்கும் 
அல்லா ஹ்வைக் கொண்டு நீங்கள் செய்யும்) உங்களுடைய சத்தியங்களுக்காக 
அல்லாஹ்வைத் தடையாக ஆக்காதீர்கள். அல்லாஹ் (உங்கள் கூற்றை) 
செவியேற்கிறவன், (உங்கள் செயலை நன்கறிகிறவன். (7) 
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225. உங்களுடைய சத்தியங்களில் வீணானவற்றிற்காக VEUT a உங்களைக் 

குற்றம் ) பிடிக்கமாட்டான்; எனினும், உங்களுடைய இதயங்கள் நாடிச்செய்து) 

சம்பாதித்துக் கொண்டதைப்பற்றி உங்களை அவன் பிடிப்பான்; இன்னும், 
அல்லா ஹ் மிக்க மன்னிப்பவன்; அதிக சகிப்புத்தன்மையுடையவன். 

226. தங்கள் மனைவியரிடம் (உடலுறவுக்காக) நெருங்குவதில்லையென் று 

சத்தியம் செய்து கொண்ட வர்களுக்கு, நான்கு மாதங்கள் எதிர்பார்த்தல் உண்டு. 

ஆகவே,(இத்தவணைக்குள்) அவர்கள் மீண்டும் சேர்ந்துகொண்டால், நிச்சயமாக 

அல்லா ஹ் மிக்க மன்னிப்பவன், மிகக் கிருபையுடையவன். 

227. இன்னும், அவர்கள் (அவ வாறு நெருங்காமல்) திருமணப் 

பிரிவினையை(விவாகரத்தை) உறுதிப்படுத்திக் கொண்டால், நிச்சயமாக 

அல்லாஹ் நன்கு செவியு றுகிறவன்; நன்கறிகின்றவன் . 

228. மேலும், தலாக் சொல்லப்பட்ட பெண்கள், தங்களுக்கு மூன்று 

மாதவிடாய்களை எதிர்பார்த்திருப்பர். அவர்கள் அல்லாஹ்வையும், இறுதி 

நாளையும் விசுவாசங் கொண்டவர்களாக இருந்தால், அவர்களுடைய கர்ப்பப் 

பைகளில் அல்லா ஹ் படைத்திருப்பதை மறைப்பது அவர்களுக்கு ஆகுமானதல்ல. 

மேலும், (மீட்கக் கூடிய தலாக் சொல்லிய) அவர்களின் கணவர்கள இணக்கத்தை 

நாடினால், | SD GPL தவணை காலத்தில் அவர்களை (மனைவிகளாகதத் 

திருப்பிக் கொள்ள மிகவும் உரிமையுடையவர்கள்; (மனைவியரான) அவர்களின் 

மீதுள்ள கடமைகள்போன் று அவர்களுக்கு முறைப்படி உரிமைகளும் உண்டு; 

ஆண்களுக்கு (பெண்களாகிய)அவர்கள் மீது ஓர் படித்தரமுமுண்டு; அல்லாஹ் 

யாவற்றையும்) மிகைத்தவன்; தீர்க்கமான அறிவுடை யவன். 

229. (மீட்டுக் கொள்ள உரிமை பெற்ற) “தலாக் இரு தடவைகளாகும் ; பின்னர் 

முறைப்படி தடுத்து வைத்துக் கொள்ளலாம். அல்லது(மூன் றாவ து முறையாக 

தலாக் கூறி) நன் முறையில் விட்டுவிடலாம். இன்னும், நீங்கள் அவர்களுக்கு 

கொடுத்தமஹர், உடை மற்றும் ஏனைய பொருட்கள் முதலியவ]வற்றிலிருந்து 

யாதொன்றையும் எடுத்துக் கொள்வது உங்களுக்கு ஆகுமானதல்ல. அல்லாஹ் 

ஏற்படுத்திய வரம்புகளை நிலைநிறுத்த முடியாதென் று அவர்கள் இருவருமே 

பயந்தாலே தவிர; ஆகவே, அவர்கள் இருவரும் அல்லாஹ் ஏற் படுத்திய 

வரம்புகளை நிலைநிறுத்த மாட்டார்கள் என [தீர்ப்பு வழங்குவோராகிய 

நீங்கள் பயந்தால், அவள் எதை (தன்னைத் திருமண பந்தத்திலிருந்து 
நீக்கிவிடுவதற்கு) ஈடாகக் கொடுக்கின்றாளோஅதில் அவ்விருவர் மீதும் 

குற்றமில்லை; இவை, அல்லாஹ் ஏற்படுத்திய வரம்புகளாகும்; ஆதலால், நீங்கள் 

இவற்றை மீறாதீர்கள்.மேலும்,எவர் அல்லாஹ்வுடைய வரம்புகளை மீறுகிறாரோ 

அவர்கள் தாம் அநியாயக்காரர்கள். 
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230. பின்னர், (மூன்றாவதாகவும்) அவளை அவன் 'தலாக்' சொல்லிவிட்டால், 
அதன் பிறகு அவனல்லாத (வேறு) கணவனை அவள் திருமணம் செய்யும் வரை 
அவள் அவனுக்கு ஆகுமானவளாகமாட்டாள்; பின்னர்(அவளைத் திருமணம் 
செய்து கொண்ட இரண்டாம் கணவனாகிய) அவன் அவளை தலாக் 
கூறிவிட்டால், (முதற் கணவரும், தலாக் கூறப்பட்ட மனைவியும் 
ஆகிய)அவ்விருவரும் அல்லாஹ் ஏற்படுத்திய வரம்புகளை நிலைநிறுத்துவர் எனக் 
கருதினால்(புதிய திருமண ஒப்பந்தத்தின் மூலம் கணவன் மனைவியா க)மீண்டு 
கொள்வது அவ்விருவர் மீதும் குற்றமில்லை, இவையும் அல்லா ஹ்வின் (சட்ட) 
வரம்புகளாகும். அறிந்து கொள்ளும் சமூகத்தார்க்கு இவற்றை அவன் தெளிவு 
செய்கின்றான். 

231 க (உங்கள்) மனைவிகளை நீங்கள் (மீட்கக் கூடிய தலாக் கூறி, அவர்கள் 
ங்கள் ( இத்தாவின்) தவணையை அடைந்து விட்டால், அவர்களை, முறைப்படி 

[5 மீட்டு மனைவியராக) தடுத் துவைத்துக் கொள்ளுங்கள்; அல்லது (இத்தாவின் 
தவணையை முடித்துக் கொண்டு) நன் முறையில் விட்டுவிடுங்கள். ஆனால், நீங்கள் 
வரம்புமீறி இடையூறு செய்வதற்காக, அவர்களைத் தடுத்து வைத்துக் 
கொள்ளாதீர்கள். இவ்விதம் எவரேனும் செய்தால், திட்டமாக அவர் 
தமக்குத்தாமே அநீதி இழைத்துக் கொண்டார். மேலும், நீங்கள் அல்லா ஹ்வுடைய 
வசனங்களைப் பரிகாசமாக எடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள். மேலும், உங்கள்மீது 
அல்லாஹ் புரிந்திருக்கும் அருட்கொடையையும், வேததிதிலிருந் தும், 
ஞானத்திலிருந்தும் உங்கள்மீது அவன் இறக்கி அதனைக் கொண்டு உங்களுக்கு 
உபதேசிக்கின்றான் என்பதையும் நினைவு கூருங்கள். மேலும், அல்லாஹ்வுக்குப் 
பயந்து கொள்ளுங்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் ஒவ்வொரு பொருளையும் 
நன்கறிகிறவன் என்பதையும் அறிந்து கொள்ளுங்கள். 

232. மேலும், (உங்கள் மனைவிகளான அப்)பெண்களை நீங்கள் தலாக் கூறி, 
அவர்கள் தங்களுடைய(இத்தாவின் தவணையை அடைந்துமுடிந்து) விட்டால், 
அவர்களின் கணவர்களைத் திருமணம் செய்வதிலிருந் து_அவர் களுக்கிடையில் 
அவர்கள் நன் முறையில் திருப்தி கொண்டுவிட்டால்_அவர் களை நீங்கள் 
தடுக்காதீர்கள். உங்களில் எவர் அல்லா ஹ்வையும், இறுதிநானையும் விசுவாசம் 
கொண்டிருக்கிறாரோ அவர், இதனைக் கொண்டு உபதேசிக்கப் படுகிறார். 
இவ்வாறு நடந்து கொள் வது உங்களுக்கு மிகத் தூய்மையானதும், மிக்க 
பரிசுத்தமான துமாகும். அல்லா ஹ் அறிவான்; நீங்களோ அறியமாட்டீர்கள். 
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233. ( தங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு தம் மனைவிகளைக்கொண்டே) பால் 
ஊட்டுவதைப் பூர்த்தியாக்க விரும்புகிற வருக்காக, தாய்மார்கள், தங்களுடைய 
குழந்தைகளுக்கு (அவை பிறந்ததிலிருந்து) இரண்டு ஆண்டுகள் வரை பூரணமாகப் 
பாலூட்டுவார்கள். இன்னும், (பாலூட்டும் இக்காலங்களில்) அவர்களுக்கு 
உணவும்,அவர் களுக்கு உடையும் முறைப்படி(வழங்குவ து) தகப்பன்மிீது 
கடமையாகும். எந்த ஓர் ஆத்மாவும் அதன் சக்திக்கேற்றவாறல்லாது 
(செய்யும்படியாக) சிரமப்படுத்தப் படமாட்டாது. ஒரு தாய் தன் குழந்தையின் 
காரணமாக, இன்னும் ஒரு தந்ைத தன் குழந்தையின் காரணமாக துன்புறுத்தப் 
படமாட்டார்; (குழந்தையின் தகப்பன் றந்துவிட்டால், அதனைப் 
பரியாலீப்ப δὴ இவ்வாறே வாரிசின் மீது கடமை ம) இருக்கிற து. (குழந்தையின் தாய், 
கப்பன்) இருவரும் சம்மதித்து, ஆலோசனை செய்து, குழ தந்தையின்) பால்குடியை 
on ஆண்டுகளுக்குள் ) மறக்கடிக்க நாடினால், அவ்வாறு செய்வது) 
அவ்விருவர் மீதும் குற்றமல்ல. நீங்கள் உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு, (செவிலித் 
தாயைக்கொண்டு) பாலூட்டவும் நாடினால், நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியதை 
முறைப்படி ஒப்படைத்துவிட்டால், உங்கள்மீது குற்றமாகாது. நீங்கள் 
அல்லாஹ்வுக்குப் பயந்தும் கொள்ளுங்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ், நீங்கள் 
செய்பவற்றைப் பார்க்கக்கூடியவன் என்பதையும் அறிந்து கொள்ளுங்கள். 

234. உங்களிலிருந்து எவரேனும் மனைவிகளை விட்டுவிட்டு இறந்து விட்டால் 
(அம்மனைவியரான) அவர்கள் தமக்காக நான்கு மாதம் பத்து நாட்கள் 
எதிர்பார்த்திருப்பர். (இதற் மரண இத்தா என்று பெயர்.) ஆதலால், அவர்கள் 
தங்களுடைய (இத்தா வின்) தவணையை அடைந்து விட்டால், அப்பொழுது 
தங்களில் நியாயமான முறையில் ( oser ஏதும் செய்து கொள்கின்றவற்றில் 
உங்கள்மீது குற்றமில்லை. நீங்கள் செய்வதை அல்லா ஹ் நன்குணர்கின்றவன் . 

235. (இத்தா விலிருக்கும் யாதொரு பெண்ணை நீங்கள் திருமணம் செய்து 
கொள்ளும் நோக்கத்துடன் உங்களுக்குள்) பெண் பேசுவதை நீங்கள் 
(சைக்கினையாக எடுத்துக்கூ றுவதிலோ, அல்லது உங்கள் மனங்களில் நீங்கள் 
மறைவாக வைத்திருப்பதிலோ உங்கள்மீது குற்றமில்லை; (ஏனெனில், நீங்கள் 
இத்தா முடிந்தபின்) அவர்களை நிச்சயமாக நீங்கள் நினைவு கூர்வீர்களென்பதை 
அல்லாஹ் அறிந் திருக்கிறான்; ச்ட் வ் நீங்கள் கண்ணியமான முறையில் 
RS y αἱ கூறுவதைத் தவிர, (இத்தா வுடைய காலத்தில் திருமணத்தைப் 
பற்றி) அவர்களுடன் இரகசியமாகவும் வாக்குறுதி செய்யாதீர்கள். இன்னும், 
விதியாக்கப்பட்டது அதன் தவணையை அடையும் வரை (இத்தா வின் தவணை 
முடிவதற்குள், அவர்களைத்) திருமணம் செய்து கொள்ள உறுதியும் 
செய்துவிடாதீர்கள். உங்கள் மனங்களிலுள்ள வற்றை நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
அறிவான் என்பதை நீங்கள் அறிந்து, அவன் விஷயத்தில் எச்சரிக்கையாக இருந்து 
கொள்ளுங்கள். நிச்சயமாக, அல்லாஹ் மிக்க மன்னிக்கின்றவன், மிகுந்த சகிப்புத் 
தன்மையுடையவன் என்பதையும் அறிந் துகொள்ளுங்கள். 
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236. (திருமணம் செய்த) பெண்களை நீங்கள் தீண்டாமலும், அல்லது 
(திருமணத்தின்போது) அவர்களின் மஹரை நிர்ணயம் செய்யாமலும் 
(அவர் களை) நீங்கள் விவாகரத்துச் செய்து விட்டால், உங்கள்மீது (அது) 
குற்றமில்லை; இன்னும், அவர் களுக்கு ஏதும் கொடுத்துப் பயனடையச் 
செய்யுங்கள்; வசதியுள்ளவரின்மீது ப ῥ τ அளவும், வசதியற்றவர் மீது 
அவருக்குரிய அளவும் நியாயமான முறையில் (அப்பெண்களுக்குக் கொடுத்துப்) 
பயனடையச் செய்ய வேண்டும்; | (இது நல்லோர் மீதுகடமையாகும். 

237. மேலும், (திருமணம் செய்த பெண்களான) அவர்களை நீங்கள் தீண்டுவதற்கு 
முன், அவர்களுடைய மஹரை நீங்கள் குறிப்பிட்டு நிர்ணயம் செய்திருக்க, நீங்கள் 
அவர்களை விவாகரத்துச் செய்துவிட்டால், (அப்பெண்களாகிய/) அவர்கள் 
(விட்டுக் கொடுத்து) மன்னித்துவிட்டாலோ, அல்லது யாருடைய கையில் 
திருமண பந்தமிருக்கின்றதோ, அவர் (விட்டுக் கொடுத்து) மன்னித்து விட்டாலோ 
அன்றி, நீங்கள் நிர்ணயம் செய்ததில் பாதி (அப்பெண்களுக்கு) உண்டு; மேலும், 
நீங்கள் மன்னித்து விடுவது (விட்டுக்கொடுப்பது) பயபக்திக்கு மிக 
நெருங்கியதாகும். ஆகவே, உங்களுக்கிடையில் (உபகாரம் செய்து கொள் வதில்) 
தயாளகுணத்துடன் நடப்பதை மறந்து விடாதீர்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ், 
நீங்கள் செய்பவற்றைப் பார்க்கக்கூடியவன். 

238. ( ஐங்காலத் ) தொழுகைகளையும், (குறிப்பாக அஸர் தொழு கையாகிய) 
டுத் தொழுகையையும் (விடாமல் தொழுது) பேணிக்கொள்ளுங்கள். மேலும், 

தொழுகையில்) ) அல்லாஹ்வுக்கு(ப் பயந்து பணிந்தவர்களாக நில்லுங்கள். 

239. ஆனால், (எதிரிகளின் தாக்குதலினால் அமைதியாக தொழுகையை 
நிறைவேற்றமுடியாதென்பதை) நீங்கள் பயந்தால், அப்பொழுது நடந்தவர்களாக 
அல்லது (வாகனத்தின்மீது) சவாரி செய்தவர்களாக (த்தொழுது கொள்ளுங்கள் 
பின்னர், நீங்கள் அச்சமற்றவர்களாக அகி விட்டால், நீங்கள் அறியாமலிருந்த 
வற்றை அவன் உங்களுக்குக் கற் றுக்கொடுத்த பிரகாரம் அல்லா ஹ்வை நினைவு 
கூருங்கள். 

240. உங்களிலிருந்து எவரேனும் மனைவிகளை விட்டு இறப்பெய் தும் நிலையில் 
இருப் வர்கள் ஸ் விட்டுச்செல்லும்) மனைவிகளுக்காக ஓராண்டுவரை 
உணவு, உடை போன்றவைக்காக)செலவுக்குக் கொடுத்து (வீட்டை விட்டு) 
வெளியேற்றாது இருக்கவே வாரிசுகளுக்குமரணி சாசனம் கூறவும்;ஆனால், அவர்கள் 
(ஓர் ஆண்டிற்குள் தாமாகவே) வெளியில்சென் று, தங்களில் முறைப்படி செய்து 
கொள்கின்ற (அலங்காரம், திருமணம் ஆகியவற்றில் உங்கள் மீது குற்றமில்லை; 
அல்லாஹ்யாவற்றையும்) மிகைத்தவன், தீர்க்கமான அறிவுடையவன். 

241. மேலும், விவாகரத்துச் செய்யப்பட்ட பெண்களுக்கு, (தங்கள் 'இத்தா க் 
காலங்களில்) முறைப்படி (கணவனுடைய சொத்திலிருந்தே உணவு, உடை 
போன் றவைக்காக) செலவினம் (பெறப் பாத்தியம்)உண்டு; அவ்வாறு 
அவர்களுக்குச் செலவினம் கொடுப்பது) பயபக்தியுடையோர் மீதுகடமையாகும். 

242. நீங்கள் விளங்கிக் கொள் வதற்காக, தன்னுடைய வசனங்களை அல்லாஹ், 
உங்களுக்கு இவ்வாறு விளக்குகிறான். 
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243. (நபியே! மரணத்திற்குப் பயந்து தங்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேறி 
னார்களே அத்தகையோர்பால் நீர் பார்க்கவில்லையா: அவர் களோ 

. ஆயிரக்கணக்கில் இருந்தனர்; அப்போது அல்லாஹ் அவர்களிடம் "நீங்கள் 
இறந் துவிடுங்கள் " எனக் கூறினான். (அவர்கள் இறப்பெய்திவிட்டனர்] பின்னர், 
அவர்களை உயிர்ப்பித்தான். நிச்சயமாக அல்லாஹ், மனிதர்கள்மீது 
பேரருளுடையவன்; எனினும், மனிதர்களில் பெரும்பாலோர் நன்றி 
செலுத்துவதில்லை. Ὁ 

244. (விசுவாசிகளே) நீங்கள் அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் போரிடுங்கள் ; 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் செவியு நுகிறவன்; நன்கறிகிறவன் என்பதையும் உறுதியாக 
அறிந்து கொள்ளுங்கள். 

245.(கஷ்டத்திலிருப்பவர் களுக்காக) அழகிய கடனை, அல்லா ஹ்வுக்காகக் கடன் 
கொடுப்பவர் யார்! அப்பொழுது அதை அவருக்கு அநேக மடங்குகளாக அவன் 
இரட்டிப்பாக்கித் தருவான்; அல்லாஹ், (பொருளாதாரத்தைச் சிலருக்குச்) 
சுருக்குகிறான்; (சிலருக்கு அவன் விரிவாக்குகிறான்; அன்றியும் அவனின் பக்கமே 
நீங்கள் மீட்ட ப்படுவீர்கள். 

246. நபியே மூஸாவுக்குப் பின், இஸ்ராயீலின் மக்களில் இருந்த தலைவர்கள் பால் 
நீர் பார்க்கவில்லையா ! அவர்கள், தங்கள் நபியிடம்" எங்களுக்கு த்தலைமைவகிக்க) 
ஓர் அரசனை ௮ ப்பிவையும்! அல்வாஹ்வுடைய பாதையில் நாங்கள் 
போரிடுகிறோம் என்று கூறியபொழுது, அவர், போரிடுவது உங்கள் மீது 
விதிக்கப்பட்டுவிட்டால், ங்கள் போரிடாமலே இருந்துவிடலாம் அல்லவா" 
என்று கேட்டார். (அதற்கு அவர்கள், "எங்கள் வீடுகளையும்,எங்கள் மக்களையும் 
விட்டு திட்டமாக நாங்கள் வெளியேற்றப்பட்டிருக்க, அல்லாஹ்வுடைய 
பாதையில் நாங்கள் போரிடாமலிருக்க எங்களுக்கென்ன ! 7." என்று கூறினார்கள். 
பின்னர், அவர்கள் மீது போரிடுவது கடமையாக்கப்பட்ட போ து, அவர்களில் 
சிலரைத் தவிர (மற்றவர்கள்) புறமுதுகிட்டு (த்திரும்பிவிட்டனர். இன்னும் 
அநியாயக்காரர்களை அல்லாஹ் நன்கறிந்தவன். 

247. மேலும், அவர் களுடைய நபி அவர்களிடம் , "நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
தாலூத்தை உங்களுக்கு அரசராக அனுப்பியிருக்கின்றான், என் று கூறினார். 
அ।தற்கவர்கள், 'நாங்களே அவரைவிட அரசாட்சிபுரிய மிகத் தகுதியுடைய 
வர்களாக இருக்க, எங்கள்மீது அவருக்கு எவ்வாறு அரசுரிமை ஏற்படும்! 
அரசுபுரியத் தேவையான) செல்வ வளத்தையும் அவர் கொடுக்கப்படவுமில்லை' 

கூறினார்கள். (அதற்கு "நிச்சயமாக அல்லா ஹ், உங்கள்மீது (அரசாட்சி 
ல்ல தேர் ந்தெடுத்திருக்கின்றான்; (யுத்தக்) கல்வியிலும், தேகத்திலும் 
உங்களைவிட அவருக்கு விசாலத்தை அதிகப்படுத்தியுமிருக்கின்றான்; மேலும், 
அல்லாஹ், தான் நாடியவருக்குத் தன்னுடைய ஆட்சியை அளிப்பான். மேலும், 
அல்லாஹ் அதிக விசாலமானவன், நன்கறிந்தவன் " என்று (அவர்களுடைய 
நபியாகிய)அவர் கூறினார். | 
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248. இன்னும், அவர் களுடைய நபி அவர்களிடம்," நிச்சயமாக அவருடைய 
அரசுரிமைக்கு அடையாளமாவது; ஒரு பேழை உங்களிடம் வருவதாகும்; அதில், 
உங்கள் இரட்சகனிடமிருந்து ஓர் அமைதியும், மூஸாவின் சந்ததியினரும், ஹாரூன் 
உடைய சந்ததியினரும் விட்டுச் சென்றதில் மீதமுள்ளதும் இருக்கும்; அதை 
மலக்குகள் சுமந்து வருவர்; நீங்கள் விசுவாசிகளாக இருந்தால், நிச்சயமாக 
உங்களுக்கு அதில் ஓர் அத்தாட்சி இருக்கின்றது " என்று கூறினார். 

249. பின்னர், தாலூத் படைகளுடன் புறப் பட்ட போது, அவர் (தன் 
படையினரிடம்) ' 'நிச்சயமாக (வழியில்) அல்லா ஹ், ஓர் ற்றைக்கொண்டு 
உங்களைச் சோதிக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான்; ஆகவே உங்களில்) , எவர் 
அதிலிருந்து குடிக்கின்றாரோ அவர் என்னைச்சார்ந்தவரல்லர், இன்னும் 
அதிலிருந்து தன் கரத்தினால் ஒரு சிறங்கை (நீரை) அள்ளியவரைத்தவிர எவர் 
அதை விட அதிகமாக) சுவைக்கவில்லையோ நிச்சயமாக அவர் என்னைச் 
சார்ந்தவர் எனக்கூறினார்; அனால் த சொற்பமானவர்களைத் தவிர 

(மற்றவர்கள்), அதிலிருந்து அதிகமாக) பருகிவிட்டனர். பின்னர், அவரும் 
அவருடன் இருந்த er rer அதனைக் கடந் யொழுது, இன்று 
லாலூத்துடனும், அவனுடைய படைகளுடனும் ( போரிட எங்களுக்குச் சக்தி 
இல்லை என் று(அதிகமாக நீர் பருகினோர்) கூறி விட்டனர்; (அவர்களில் 
நிச்சயமாக தாங்கள் அல்லாஹ்வைச் சந்திக்கக்கூடியவர்கள் என உறுதி 
கொண்டிருந்தார்களே அத்தகையவர்கள் (மற்றவர்களிடம்), "எத்தனையோ சிறு 
கூட்டத்தினர், பெருங்கூட்டத்தினரை அல்லாஹ்வின் அனுமதி கொண்டு 
வென்றிருக்கிறார்கள். மேலும், அல்லாஹ் பொறுமையாளர்களுடன் 
இருக்கின்றான் என்று கூறினார்கள். 

250. மேலும், அவர்கள் ஜாலூத்தையும் அவனுடைய படைகளையும் எதிர்க்க 
(நேருக்கு நேர் முன்னேறிவெளிப்பட்ட பொழுது, எங்கள் இரட்சகனே! நீ எங்கள் 
மீது பொறுமையைப் பொழிவாயாக! மேலும், எங்கள் பாதங்களை 
உறுதிப்படுத துவாயாக! அன்றியும், Hd கொண் டிருக்கிற 
இக்கூட்டத்தினர் மீது (நாங்கள் வெற்றிபெற) எங்களுக்கு நீ உதவியும் 
புரிவாயாக! என்று(பிரார்த்தனை ep றினார்கள். 

251. ஆதலால் அவர் கள், அல் லாஹ்வின் அனுமதிகொண்டு அவர்களை 
தோல்வியுறச் செய்தனர்; 'ஜாலூத்தை “தாவூத் கொன்று விட்டார். பின்னர் 
அவருக்கு அல்லாஹ், அரசுரிமையையும்/போர்க் கவசம் செய்வது போன்ற) 
ஞானத்தையும் அளித்து, தான் நா டியவற்றை அவருக்குக் கற்பித்தும் கொடுத்தான். 
இன்னும், மனிதர்களில் சிலரை அவர்களில் சிலரைக் கொண்டு அல்லாஹ் 
தடுக்காவிட்டால், இப்பூமி δὴ கெட்டுவிடும். ஆயினும், அல்லா ஹ் அகிலத்தார்மீது 
மிகக்கிருபையுடையவன். 

252. இவை அல்லாஹ்வுடைய வசனங்கள். நாம் இவற்றை (நபியே)உம்மீது 
உண்மையாக ஓதிக் காண் பிக்கிறோம்; மேலும், நிச்சயமாக நீர், (நமது 
தூதர்களில் (ஒருவராக)இருக்கிறீர். 
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253 அத்தூதுவர்கள்: அவர்களில் சிலரைச் சிலரைவிட நாம் மேன்மையாக்கி 

யிருக்கின்றோம். அவர்களில் அல்லாஹ் பேசியவருமிருக்கிறார். 
அவர்களில் சிலரை பதவிகளில் அவன் உயர்த்தியும் இருக்கின்றான். மேலும், 
மர்யமுடைய குமாரர் ஈஸாவுக்கு நாம் தெளிவான அத்தாட்சிகளைக் கொடுத்து, 
(ருஹுல் குதுஸ் என்னும்) பரிசுத்த ஆவியைக் கொண்டும் அவரை நாம் 
பலப்படுத்தினோம்.இன்னும், அல்லாஹ் நாடியிருந்தால், அவர்களுக்குப் 
பின்னருள் எவர்கள், தங்களிடம் தெளிவான அத்தாட்சிகள் வந்த பின்னரும், 
சண்டையிட்டுக் கொண்டிருந்திருக்க மாட்டார்கள்; ஆயினும், அவர்களோ 
(தங்களுக்குள்) வேறுபாடு கொண்டனர். ஆகவே அவர்களில் விசுவாசங் 
கொண்டவரும் உள்ளனர். அவர்களில் நிராகரித்து விட்டவரும் உள்ளனர். 
மேலும், அல்லாஹ் நாடினால் அவர்கள் சண்டையிட்டுக் கொண்டிருந்திருக்க 
மாட்டார்கள்.எனினும் அல்லாஹ்,தான் நாடியதைச் செய்கிறான். 

254. விசுவாசங்கொண்டேோரே! எந்த விதமான பேரமும், நட்பும், பரிந்துரையும் 
இல்லாத நாள் வரு முன் உங்களுக்கு நாம் அளித்தவற்றிலிருந் து செலவு 
செய்யுங்கள். இன்னும் நிராகரிக்கக் கூடியவர்கள் ὀ அவர்கள்தாம் 
அநியாயக்காரர்கள். 

255. அல்லா ஹ் (எத்தகையவனென்றால்) அவனைத் தவிர வணக்கத்திற்குரிய 
வேறு) நாயன் இல்லை; (அவன்) ஜீவனுள் ளவன்; (என்றென்றும்) 
நிலைத்திருப்பவன். அவனை சிறு துயிலும், உறக்கமும் பீடிக்காது. 
வானங்களிலுள்ளவையும், பூமியிலுள் ளவையும் அவனுக்கே உரியன; அவ 
னுடைய அனுமதியின் றி அவனிடத்தில் பரிந்து பேசுபவர் யார்? அவர்களுக்கு 
முன்னால் இருப்பவற்றையும், பின்னால் இருப்பவற்றையும் அவன் நன்கறிவான்; 
அவன் நாடியவையன்றி அவனுக்குத் தெரிந்தவற்றிலிருந்து யாதொன்றையும் 
முற்றிலும்(மற்றெவரும்) அறிந்து கொள்ளமாட்டார்கள். அவனுடைய குர்ஸிய்யு' 
வானங்களிலும், பூமியிலும் விசாலமாக (பரவி) இருக்கின்றது. அவ்விரண்டையும் 
காப்பது அவனுக்குச் சிரமத்தை உண்டாக்காது. மேலும் அவன், மிக்க 
உயர்ந்தவன், மகத் துவமிக்கவன் (8) 

256. (சத்திய இஸ்லாம்) மார்க்கத்தில் எத்தகைய நீர் ப்பந்தமுமில்லை. (ஏனெனில்) 
வழிகேட்டிலிருந்து நேர்வழி திட்டமாகத் தெளிவாகி விட்டது. ஆகவே, எவர் 
தாகூத்தை (வைத்தானை) நிராகரித்து விட்டு, அல்லாஹ்வை 
விசுவாசிக்கிறாரோ அவர், திட்டமாக அறுந்துபோகாத பலமான கயிற்றைப் 
பற்றிப் பிடித்துக் கொண்டார். மேலும் அல்லாஹ், செவியேற்கிறவன், 
நன்கறிகிறவஸ் 0). | 
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257. அல்லாஹ் விசுவா சங்கொண்டேோருக்குப்பா துகாவலன்; அவர்களை 
இருள் களி θοῇ δι பேரொளியின்பால் அவன் வெளிப்படுத்துகிறான். மேலும், 
அல்லாஹ்வை] நிராகரித்தோர்... அவர்களின் பா து காவலர்கள் தாகூத்' (என்ற 
ஷைத்தான்கள்) தான். அவர்கள், அவர் களைப் பேரொளியிலிருநீ து 
இருள்களின்பால் வெளிப்படுத் துகின்றனர். அவர்கள் நரகவாசிகள்; அவர்கள் 

அதில் நிரந்தரமாக[த்தங்கி) இருப்பவர்கள். 

258. அல்லா தனக்கு ஆட்சியைக் ற்டுக்கத்றிகா்க அவன் (நன் றி 
கொன் parer a) இப ாஹீமிடம் அவருடைய இரட'சகனைப்பற்றித் தர்க்கம் 
செய்தவனை [நபியே ! 1) δὴ பார்க்கவில்லையா? அது சமயம் இப்றாஹீம், "எவன் 
உயிர் கொடுக்கவும், மரணத்தை அளிக்கவும் த தனக் அவன்தான் 
என்னுடைய இரட்சகன் என்று கூறினார்; (அப்போது) அவன், னும் 
உயிர்ப்பிக்கச் செய்வேன்; மரணிக்கவும் வைப்பேன்" என்று கூறினான். (அதற்கு) 

ப்றாஹீம், "அப்படியாயின், நிச்சயமாக அல்லாஹ் சூரியனைக் கிழக்கிலிருந்து 
உதிக்கச் செய்து) கொண்டுவருகின்றான்; நீ அதை மேற்கிலிருந்து கொண்டுவா" 
எனக்கூறினார். ஆகவே, நிராகரித்த அவன் ஸ், (பதில் கூற இயலா து திகைப்பில் 
ஆழ்த்தப்பட்டான். மேலும் அல்லாஹ், அநியாயம் செய்து கொண்டிருக்கிற 
கூட்டத்தார்க்கு நேர்வழி காட்டமாட்டான். 

259. அல்லது, ϑῷ i பக்கமாகச் சென்றவரைப் போல் (நபியே! நீர் 
பார்க்கவில்லையா ! அவர்) அதிலுள்ள முகடுகளின்மீ து அவை வீழ்ந்து கிடக்கக் 
கண்டு)இதனை எவ்வாறு இது இறந்தபின், அல்லாஹ் உயிர்ப்பிப்பான்?' என்று 
கூறினார். ஆகவே அல்லாஹ், அவரை நூறு ஆண்டுகள் வரை மரணித்திருக்கச் 
செய்து, பின்னர் அவரை உயிர்ப்பித்து (அவரிடம்)' நீர் எவ்வளவுகாலம் இருந்தீர்?" 
எனக்கேட்டான்; அ।தற்க)வர் "ஒரு நாள் அல்லது ஒரு நாளில் சில பாகம் 
இட ருந்தேன்" ries os (அதற்கு அல்லாஹ்) ἡ அன்று! நீர் நூறு வருடங்கள் 
இந்நிலையில்) இருந்தீர் என்று கூறினான் . ஆகவே உம்முடைய உணவையும், 
உம்முடைய பானத்தையும்நீர் நோக்குவீராக! அவை எவ்வித 
மாறுதலும் அடையவில்லை. இன் னும், உம்முடைய கழுதையின் பால் 
நோக் குவீராக!மனிதர் களுக்கு உம்மை ஓர் அத்தாட்சியாக நாம் 
அக்குவதற்காகவும் (மரணிக்கச்செய்து உம்மை உயிர்கொடுத்து எழுப்பினோம்) 
இன்னும், (அக்கமுதையின்)௭ லும்புகளின் பால், எவ்வா Di அவைகளைச் சேர்த்து 
பின்னர் அதன்மீது மாமிசத்தை அணிவிக்கின்றோம்' என்று நீர் நோக்குவீராகர! 
பின்னர் அவருக்குத் தெளிவான போது அவர், "நிச்சயமாக அல்லாஹ், ஓவ்வொரு 
பொருளின் மீதும் மிக்க ஆற்றலுடையவன் என்று நான் அறிகிறேன் என்று 
கூறினார். 
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260. இன்னும் இப்றாஹீம் "என் இரட்சகனே! மரணித்தோரை நீ எவ்வாறு 
உயிர்ப்பிப்பாய்? என்பதை நீ எனக்குக் காண்பிப்பாயாக' எனக் கூறிய போது, 
அவன்," நீர் நம்பவில்லையா?' என்று கேட்டான். அதற்கவர் "ஏன் இல்லை! 
(நம்பிக்கைக் கொண்டிருக்கிறேன்) என்னுடைய இதயம் அமைதியடை வதற்காக" 
என அவர் கூறினார். (அதற்கு அல்லா ஹ்) பறவைகளிலிருந் து நான்கைப் பிடித்து, 
பின்னர் நீர் அவைகளைத் துண்டாக்கி அவற்றிலிருந்து ஒரு பகுதியை ஒவ்வொரு 
மலையின் மீதும் வைத்து விடுவீராக! பின்னர், அவைகளை நீர் அழைப்பீராக! 
அவை உம்மிடம் வேகமாய் வந்து சேரும்; மேலும் நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
(யாவரையும்) மிகைத்தவன்; தீர்க்கமான அறிவுடையவன் என்பதை நீர் அறிந்து 
கொள்வீராக! எனக் கூறினான். 

261 அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் தங்களுடைய செல்வங்களைச் செலவு 
செய்கின்றார்களே அத்தகையோரின் உதாரணம்: ஒரு வித்தின் உதாரணத்தை 
போன்றிருக்கின்ற து; அது ஏழு கதிர்களை முளைப்பித்தது. ஒவ்வொரு கதிரிலும் 
நூறு A இன்னும் அல்லாஹ், தான் நாடியவர் களுக்கு (இதை 
மேலும்) இருமடங்காக்குகிறான்; அல்லாஹ் மிக்க விசாலமானவன்; 
யாவற்றையும் அறிகிறவன். 

262. தங்களுடைய செல்வங்களை அல்லா ஹ்வுடைய பாதையில் செலவு செய்து 
(அப்பொருளைக்கொடுக்கப்பட்டவனுக்குத்) தாங்கள் செலவு செய்ததை அதன் 
பின்னர் சொல்லிக் காட்டுவதையோ (வேறு விதமாக) நோவினை செய்வதையோ 
தொடர மாட்டார்களே அத்தகையோர் _அவர்களுக்கு அவர்களுடைய கூலி, 
அவர்களுடைய இரட'சகனிடத்தில் உண்டு; அவர்களுக்கு யாதொரு பயமுமில்லை; 
அவர்கள் கவலையும் அடைய மாட்டார்கள். 

263 எதனைத்துன்புறுத்தல் தொடர்கிறதோ அத்தகைய தர்மத்தை விட இன் 
சொல்லும், மன்னிப்பும் மிகச் சிறந்தவையாகும்; இன்னும் அல்லாஹ் (தன் 
படைப்புகளைவிட்டும்) தேவையற்றவன், மிகவும் சகித்துக் கொள்ளக் கூடியவன். 

264. விசுவாசங்கொண்டேோரே! அல்லாஹ்வையும், இறுதிநாளையும் விசுவாசங் 
கொள்ளாமலும், (முகஸ்துதிக்காக பிற) மனிதர் களுக்குக் காட்டுவதற்காகவும் தன் 
பொருளைச் செலவு செய்கிறவனைப் போல் நீங்கள் உங்களுடைய தர்மங்களைச் 
சொல்லிக் காண்பித்தும், நோவினை(கள்) செய்தும் (அதன் பலனை) வீணாக்கி 

விடாதீர்கள்; ஆகவே அவனுடைய உதாரணம், ஒரு வழுக்குப் பாறையைப் 
போன்றிருக்கின்றது; அதன்மீது மண் படிந்தது; அப்போது ஒரு பெரு மழை 
(பெய்து) அதைத் தொட்டது, அப்போது அதை வெறும் பாறையாக 
விட்டுவிட்டது. ஆகவே, அவர்கள் சம்பாதித்ததிலிருந்து எந்த ஒன்றின் மீதும். 
(அதன் பலனைப்பெற )சக்திபெறமாட்டார்கள். மேலும், அல்லாஹ் நிராகரிக்கும் 
சமூகத்தாரை நேரான வழியில் செலுத்தமாட்டான். 
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265. மேலும், தங்களுடைய செல்வங்களை, அல்லா ஹ்வுடைய பொருத்தத்தைத் 
தேடியும் தங்களுடைய மனங்களில்(தங்கள் செயல்களுக்கு அல்லா ஹ் நற் கூ 
நல்குவான் என்பதை) உறுதிப் படுத்திக் கொண்டும் செலவு செய்கின்றார்களே, 
அத்தகையோருடைய தர்மத்துக்கு உதாரணம் ; உயர்ந்த பூமியின் மீதுள்ள ஒரு 
தோட்டத்தை ஒத்திருக்கின்ற து. அதை ஒரு பெரு மழைதொட்டது. அப்போது 
அது இருமடங்கு பலனைத் தந்தது. பெரு மழை அதை தொடாவிடினும் சிறு 
தூறலே அதற்குப் போதுமானது. இன்னும் அல்லாஹ் நீங்கள் செய்பவற்றைப் 
பார்க்கின்றவன். 

266. உங்களில் ஒருவர், அவருக்குப் பேரீச்சை மரங்களும், திராட்சைக் 

கொடிகளும் நிறைந்த ஒரு தோப்பு இருந்து, அதன்கீழ் நீரருவிகள் ஓடிக் 
கொண் டிருக்கின்றன; அதில் அவருக்கு சகலவகைக் கனிகளும் உள்ளன; 
அந்நிலையில் அவரை வயோதிகம் பீடித்து விட்டது; (சம்பாதிக்க 
இயலாத)பலவீனமானவர்களான சந்ததிகளும் அவருக்கிருக்கின்றனர்; 
அப்போது நெருப்பை தன்னில் கொண்ட புயற்காற்று அதனைத் தொட்டது; 
பின்னர் அது கரிந்து விடுவதை அவர் விரும்புவாரா! நீங்கள் 
சிந்தித் துணருவதற்காக அல்லாஹ் தன்னுடைய வசனங்களை உங்களுக்கு 
இவ்வாறு விளக்குகிறான். 

267.விசுவாசங்கொண்டேரறே! நீங்கள் சம்பாதித்தவற்றிலிருந் தும், உங்களுக்குப் 
பூமியிலிருந்து நாம் வெளிப்படுத்தியவற்றிலிருந் தும் நல்லவைகளை (தர்மமாகச்) 
செலவு செய்யுங்கள் ; இன்னும், அதில் கெட்டதை செலவு செய்ய நீங்கள் 
நாடாதீர்கள்;/காரணம்: நல்லவையல்லா ததை உங்களுக்குக் கொடுக்ககப்பட்டால் 
வெட்க மேலீட்டால்) அ(துவிஷஜயத்தில் கண்மூடினவர்களாகவே தவிர, 
அதை நீங்கள் எடுக்கக் கூடியவர்களல்லர்; மேலும் நிச்சயமாக அல்லாஹ், 
தேவையற்றவன்; மிக்க புகழுக்குரியவன் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள். 

268. (நீங்கள் தருமம்செய்வதால்/ஷைத்தான் உங்களுக்கு ஏழ்மையை அச்சுறுத்தி, 
மானக்கேடானதைக் கொண்டு உங்களை அவன் ஏஎவுகிறான்; (ஆனால் 
அல் லாஹ்வோ தன்னிடமிருந்து பாவ மன்னிப்பையும், பேரருளையும் 

வாக்களிக்கின்றான். மேலும், அல்லாஹ் மிக்க விசாலமானவன்; 
யாவையும் Here 

269. (அல்லா ஹ்) தான் நாடியவர் களுக்கு (கல்வி) ஞானத்தைக் கொடுக்கின்றான்; 
இன்னும், எவர் (கல்வி) ஞானம் கொடுக்கப்படுகின்றாரோ அவர், திட்டமாக 
அதிகமான நன்மைகளைக் கொடுக்கப் பட்டுவிடுகிறார்; மேலும் அஜ்வா னன் 
தவிர (வேறெவரும் உபதேசம் பெறமாட்டார்கள். 
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270. (நன்மைக்காக) செலவு வகையிலிருந்து நீங்கள் எதைச் செலவு 
செய்தபோதிலும், அல்லது நேர்ச்சையிலிருந்து நீங்கள் எதை நேர்ச்சை 
செய்தபோதிலும், அதனை நிச்சயமாக அல்லாஹ் நன்கறிவான்; அன்றியும் 
அநியாயக்காரர்களுக்கு உதவி செய்வோர் இல்லை. 

271 தர்மங்களை நீங்கள் வெளிப்படையாகச் செய்தால் அதுவும் நல்லதே; 
மேலும், அதனை நீங்கள் மறைத் து, ஏழைகளுக்கு நீங்கள் அதனைக் கொடுத்தால் 
அது உங்களுக்கு மிகச் சிறந்ததாகும்; மேலும், அது உங்களுடைய சில பாவச் 
செயல்(களின் விளைவுகளை உங்களை விட்டுப் போக்கிவிடும்; நீங்கள் 
செய்பவற்றை அல்லா ஹ் நன்குணர்பவன். 

272. (நபியே! ) அவர்களை நேர்வழி நடத்தும் பொறுப்பு உம்மீதல்ல; எனினும், அல்லாஹ் 
தான் நாடியவர்களை நேர் வழியில் செலுத்துகின்றான். (விசுவாசிகளே! ) நல்லதிலிருந்து 
எதனை நீங்கள் செலவு செய்த போதிலும்,(அது) உங்களுக்கே (பயன் தரக்கூடியதாகும்) ; 
மேலும், அல்லாஹ்வின் திருமுகத்தைக் கருதியே அன்றி நீங்கள் செலவு செய்யமாட்டீர்கள் ; 
நல்லதிலிருந்து எதனை நீங்கள் செலவு செய்த போதிலும், உங்களுக்குப் பூரணமாகத் 
(திருப்பித்) தரப்படும். மேலும், நீங்கள் அநியாயம் செய்யப்பட மாட்டீர்கள். 

273. (விசுவாசங்கொண்டோரே! தர்மமானது) அல்லா ஹ்வுடைய பாதையில் 
(தங்களை முற்றிலும்போர் செய்வதற்கென அர்ப்பணஞ்செய் து) SOS துவைக்கப் 
பட்டுள்ளார்களே அத்தகைய ஏழைகளுக்குரியதாகும்; (தங்களின் சொந்த 
வாழ்க்கைத் தேவைக்கு) பூமியில் பிரயாணம் செய்ய அவர்கள் சக்தி 

பெறமாட்டார்கள்; (அன்றி, அவர்கள் பிறரிடம் யாசிக்காத அவர்களின்) 
பேணுதலினால் (அவர்களின் நிலையை) அறியாதவர், அவர்களைச் 
சீமான்க௧ளென எண்ணுவார்; அவர்களுடைய அடையாளங்களால் நீர் அவர்களை 
அறிந்துகொள்வீர்; அவர்கள் மனிதர்களிடத்தில் வருந்திக் கேட்கமாட்டார்கள்; 
நல்வதிலிருந்து எதனை நீங்கள் செலவு செய்தபோதிலும், நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
அதை நன்கறிகிறவன் . 

274. (விசுவாசங்கொண்டோரே!) தங்கள் செல்வங்களை (தர்மத்திற்காக) 
இெவிலும், பகலிலும், இரகசியமாகவும், வெளிப்படையாகவும் செலவு 
செய்கின் றார்களே அத்தகையோர் _ அவர்களுக்கு அவர்களுடைய கூலி 
அவர்களுடைய இரட்சகனிடத்தில் உண்டு. அவர்களுக்கு (மறுமையில்) யாதொரு 
பயமுமில்லை. (இம்மையில் விட்டுச் சென்றதைப் பற்றி) அவர்கள் கவலையும் 
அடையமாட்டார்கள். 
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275. வட்டியை உண்பவர்கள், ஷைத்தான் தீண்டியதால் எவனை அவன் 

நினைவிழக்கச்செய்தானோ அத்தகையவன் எழும்புவது போலன்றி,(வேறு வகை 

யாக மறுமைநாளில்)அவர்கள் எழமாட்டார்கள். அ।[ந்த நிலைக்கு அவர்கள் 

ஆளான) து,நிச்சயமாக "வணிகமெல்லாம் வட்டியைப் போன்றதுதான்' என 

திட்டமாக அவர்கள் கூறியதால்தான். மேலும், அல்லா ஹ் வணிகத்தை ஆகுமாக்கி 
வைத்து, அவன் வட்டியை(ஹராமாக்கித் தடுத் துவிட்டான். ஆதலால், (உங்களில்) 

யாருக்கு தன் இரட்சகனிடமிருந்து (வட்டியைப்பற்றிக் கண்டித்து ) உபதேசம் 

வந்து, பின்னர் அதைவிட்டு) அவர் விலகிக் கொண்டாரோ , (அவர் அதற்கு) முன் 

(வாங்கிச்) சென் றுபோனது அவருக்குரியதே; இன்னும், அவருடைய காரியம் 

அல்லாஹ்வின்பாலாகும்; மேலும் க்கட்ட்ன்ள கிடைத்தபின்) எவர்கள் 

(வட்டியை எடுப்பதன்பால்) திரும்பி விடுகிறார்களோ, அவர்கள் நரகவாசிகள்; 

அதில் அவர்கள் நிரந்தரமாக (த்தங்கி) இருப்பவர்கள். 

276. அல்லாஹ், வட்டியை (அதில் எவ்வித அபிவிருத்தியுமில்லா து) அழித்து 
விடுவான்; மேலும் தர்மங்களை (அபிவிருத்தியைக் கொண்டு) வளரச் 

செய்கின்றான். மேலும், பாவியான நிராகரித்துக் கொண்டிருக்கும் 
ஒவ்வொருவரையும் அல்லாஹ் நேசிக்கமாட்டான். 

277. விசுவாசங்கொண்டு, நற்கருமங்களையும் செய்து, தொழுகையையும் 

நிறைவேற்றி, ஜகாத்தையும் கொடுத்தார் களே நிச்சயமாக அத்தகையோர் _ 

அவர்களுக்கு, அவர்களுடைய கூலி அவர் களின் இரட்சகனிடத்தில் உண்டு. 

மேலும் அவர்களுக்கு(மறுமையில்)எவ்விதப் பயமுமில்லை, அவர்கள் (இவ்வுலகில் 

விட்டுச் செல்கின்றவை பற்றி) கவலையும் அடைய மாட்டார்கள். 

278. விசுவாசங்கொண்டேோரே! அல்லாஹ்வை நீங்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள்; 

மேலும், நீங்கள் (உண்மையாக) விசுவாசங்கொண்டவர்களாக இருப்பின், 

வட்டியில் (எடுத்ததுபோக) எஞ்சியிருப்பதை எடுக்காமல்) விட்டுவிடுங்கள். 

279. ஆகவே (கட்டளையிடப்பட்டவாறு)நீங்கள் செய்யாவிடின் அல்லாஹ் 

விடமும், அவனுடைய தூதரிடமும் போரிடுவதாகப் பிரகடனம் 

செய் துவிடுங்கள்; மேலும், நீங்கள் (தவ்பாச்செய்து) மீண்டுவிட்டால் உங்கள் 

செல்வங்களின் அசல் தொகைகள் உங்களுக்குண்டு; நீங்கள் (அதிகமாக வாங்கி 

கடன் பட்டோருக்கு) அநியாயம் செய்யாதீர்கள்; (அவ்வாறே) நீங்களும் 
ion பெற்றுக்கொள்வதிலிருந்து அநியாயம் செய்யப் 
படமாட்டீர்கள். 

280. மேலும், (கடன் பட்டவர், அதனைக் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் திருப்பித் த 
முடியாதவாறு) அவர் கஷ்டத்தையுடையவராககயிருந்தால், (கடனைத் தீர்க்கும் 

வசதி பன் வரையில் எதிர்பார்த்திருத்தல் வேண்டும்; மேலும், (அ தன் 
நன்மைபற்றி) நீங்கள் அறிகிறவர்களாகயிருப்பின், (அதை கடன்பட்ட வருக்கே) 
நீங்கள் தார்மம் செய்து விடுவது உங்களுக்கு மிகச் சிறந்ததாகும். 

281 இன்னும் ஒரு நாளைப்பயந் து கொள்ளுங்கள். அதில், நீங்கள் அல்லா ஹ்வின் 
பக்கம் மீட்டப்படுவீர்கள்; பின்னர் ஒவ்வோர் ஆத்மாவுக்கும், அது 

சம்பாதித்ததற்குரிய(கூலியான)தை பூரணமாகக் கொடுக்கப்படும்.(அதில்) 

அவர்களோ அநியாயம் செய்யப்படமாட்டார்கள். 
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282. விசுவாசங்கொண்டேரே! நீங்கள் ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட தவணைவரை 
நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் கடன் கொடுக்கல் வாங்கல்செய்து கொண்டால் அதை 
எழுதிக் கொள்ளுங்கள்; மேலும் உங்களிடையே (அதை) எழுதுபவர் நீதத்தைக் 
கொண்டு எழுதவும். (அவ்விருவரும் எழுத முடியாமல், எழுத்தாளரிடம் 
எழுதக் கோரினால் ἡ எழுத்தாளர், அல்லாஹ் அவருக்குக் கற்றுக்கொடுத்தது 
போன் று (நீதமாக) அவர் எழுதுவதற் ae வேண்டாம்; ஆகவே அவர் எழுதிக் 
கொடுக்கவும். இன்னும், எவர் மீது கடன் இருக்கிறதோ அவரே வாசகத்தைக் 
கூறவும். (வாசகம் கூறுவதிலும், அதை ப்ரத ந தன் இரட்சகனாகிய 
அல்லாஹ்வுக்கு அவர் பயந்து கொள்ளவும். மேலும் அதில் யாதொன்றையும் 
அவர்குறைத்து விடவேண்டாம். எனவே எவர் மீது (கடன்) இருக்கின் தோ அவர் 
அறிவற்றவராகவோ அல்லது (நோய், முதுமை, சிறு பிராயம் போன்றதால்) 

பலவீனமானவராகவோ௮அல்லது தானே αἱ δ δ ον சொல்லச் சக்தியற்ற 
வராகவோ இருந்தால், அவருடைய பாதுகாவலன் நீதமாக வாசகங்கூ 
மேலும், நீங்கள் உங்களுடைய ஆண்களிலிருந்து தீதிவான்௧ள௱ன) இ 
சாட்சிகளை சாட்சிகளாக்கிக் கொள்ளுங்கள் ; அவ்வாறு க் 
ஆண்களாகயில்லாதிருந்தால், சாட்சியாளர்களில் நீங்கள் பொருந்தக் 
கூடியவர்களில் ஒரு ஆணும், இரு பெண்களும்(சாட்சியாக்கப் படவேண்டும்; 

இருபெண்கள் ஏனெனில்) அவ்விருவரில் ஒருவர் மறந்து விடலாம், அப்போது 
அவ்விருவரில் ஒருத்தி, மற்றொருத்திக்கு நினைவு படுத்துவாள்;மேலும்சாட்சிகள், 
(தாம் அறிந்ததைப் பற்றிக் கூற அழைகச்கப்படும்போது, (அறிந்ததைக் கூற) மறுக்க 
வேண்டாம். இன்னும் (கடன்) சிறிதாயினும் அல்லது பெரிதாயினும் அதன் 
தவணைவரையில், அதனை எழுதிக்கொள்வதில் சடைந்து விடாதீர்கள்; இது 
அல்லாஹ்விடத்தில் மிக்க நீதியானதும், சாட்சியத்தை மிக்க 
உறுதிப்படுத்தக்கூடியதும், நீங்கள் சந்தேகிக்காமலிருப்பதற்கு மிக்க 
நெருக்கமான துமாகும்; நீங்கள் உங்களுக்கிடையில் உடனுக்குடன் செய்யும் 
ரொக்கமான வியாபாரமாக இருந்தாலே தவிர; அப்போது அதனை நீங்கள் 
எழுதிக்கொள்ளாமலிருப்பது உங்கள் மீதுகுற்றமல்ல; மேலும், ஒருவருக்கொருவர் 
(ரொக்கமாக) நீங்கள் வர்த்தகம் செய்து கொண்டால் சாட்சி வைத்துக் 
கொள்ளுங்கள்; மேலும், எழுதுகிறவனோ, சாட்சியோ[தமக்கு சாதகமாக நடந்து 
கொள்ள வேண்டுமென) அன்பு றுத்தப்படக்கூடா து; இன்னும், நீங்கள் அவ்வாறு 
செய்தால், நிச்சயமாக அது உங்களுக்குப் பாவமாகும். இன்னும், அல்லாஹ்வுக்குப் 
பயந்து கொள்ளுங்கள்; மேலும், அல்லா ஹ்(இ துபற்றியவற்றை) உங்களுக்கு கற்றுக் 
கொடுக்கின்றான். இன்னும் அல்லாஹ்வோ ஒவ்வொரு பொருளைப்பற்றியும் 
நன்கறிகிறவன். 
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283. இன்னும், நீங்கள் பிரயாணத்திலிருந் து, (கொடுக்கல் வாங்கல் செய்ய 
வேண்டிய நிலையேற்பட்டு, அதனை எழுத) எழுத்தாளரையும் நீங்கள் 
பெறவில்லையென்றால், ( கடன் பத்திரத்திற்குப் பதிலாக) கைப்பற்றப்படும் 
அடமானமாகும்; உங்களில் சிலரைச் சிலர் நம்பி(தடமானம்வைப்பாரானால், 

நம்பப்பட்டாரே அத்தகையவர் தன்னிடம் இருக்கும் அமானிதத்தை (ஒழுங்காக) 
ர ற்றி விடவும்; மேலும், தன்னுடைய இரட்சகனாகிய அல்லாஹ்வுக்கு 
மிகவும் வந்தாக நடந்து) கொள்ளவும்; சாட்சியத்தை நீங்கள் 
மறைக்கவும்வேண்டாம்;எவரேனும் அதனை மறைத்தால் நிச்சயமாக அவருடைய 

இதயம் பாவத்திற்குள்ளாகி விடுகின்றது; மேலும், (மனிதர் களே!) நீங்கள் 

செய்பவற்றை அல்லாஹ் நன்கறிகிறவன். 

284. வானங்களிலுள்ளவையும், இன்னும்பூமியில் உள்ளவையும் அல்லாஹ் 
வுக்கே உரியவையாகும்; இன்னும், உங்களுடைய மனங்களிலுள்ளவற்றை நீங்கள் 
வெளிப்படுத்தினாலும் அல்லது அவற்றை நீங்கள் மறைத்துக் கொண்டாலும், 
அதைப் பற்றி அல்லாஹ் உங்களை (விசாரணை செய்து) கணக்குக் கேட்பான்; 
அகவே, அவன்நாடியவர் களுக்கு மன்னிப்பளிப்பான்; அவன் நாடியவர்களை 
வேதனையும் செய்வான்; அன்றியும், அல்லாஹ் ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் 

மிக்க ஆற்றலுடையவன். | | 

285. (நம்முடைய) தூதர், தம் இரட்சகனிடமிருந்து தமக்கு இறக்கிவைக்கப்பட்ட 
(வேதத்தை விசுவாசிக்கின்றார்; (அவ்வாறே ர்வ சிகள் (விசுவாசிக் 
கின்றனர் ; இவர்கள்) ஒவ்வொருவரும், அல்லாஹ் வையும், அவனுடைய 
மலக்குகளையும், அவனுடைய வேதங்களையும், அவனுடைய தூதர்களையும் 

விசுவாசிக்கின்றனர்; அவனுடையதூதர்களில் எவருக் கிடையிலும் நாங்கள் 
வேற் றுமைப்படுத்திவிடமாட்டோம் (என் றும்) மேலும்,( இரட்சகனே! உன் வேத 
வசனங்களை) நாங்கள் செவியுற்றோம்; இன்னும் (உன் கட்டளைக்கு] நாங்கள் 
கீழ்ப்படிந்தோம்; எங்கள் (σι. சகனே! நாங்கள் உனது மன்னிப்பைக் 
கோருகின்றோம்; உன்பக்கமே (எங் களுடைய) மீட்சி உள் ளது என்றும் 
கூறுகின்றார்கள். | | 

286. அல்லாஹ் எந்த ஒர் ஆத்மாவிற்கும் அதன் சக்திக்கு மேல் சிரமப்படுத்த 
மாட்டான் ; அது சம்பாதித்துக் கொண்ட நன்மை அதற்கே (பயனளிக்கும் அவ்வாறே,) 
அது சம்பாதித்துக் கொண்ட தீமை அதற்கே கேடாக அமையும் ; எங்கள் இரட்சகனே! 
(உன் கடமைகளில் எதையும்) நாங்கள் மறந்து விட்டாலும், அல்லது (அதை 
நிறைவேற்றுவதில்) நாங்கள் தவறிழைத்து விட்டாலும் நீ எங்களை(க்குற்றம்) 
பிடிக்காதிருப்பாயாக! எங்கள் இரட்சகனே! இன்னும் நீ எங்கள் மீது பளுவான சுமையை _ 
அதை எங்களுக்கு முன்னிருந்தவர்கள் மீது நீ சுமத்தியவாறு _ சுமத்தாதிருப்பாயாக! 
எங்கள் இரட்சகனே! இன்னும் எதை(ச்சுமக்க) எங்களுக்கு சக்தி இல்லையோ அதை 
எங்கள் மீது சுமத்தாதிருப்பாயாக! எங்களை விட்டும் (எங்கள் பாவங்களை ) அழித்தும் 
விடுவாயாக! எங்களை மன்னித்தும் விடுவாயாக! எங்களுக்கு அருளும் புரிவாயாக! நீயே 
எங்கள் பாதுகாவலன் ; ஆகவே (உன்னை) நிராகரிக்கும் கூட்டத்தார் மீது (வெற்றி 
பெற) நீ எங்களுக்கு உதவி புரிவாயாக ! | 
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பாகம் : 3 51 ஆலு இம்ரான் 3 

அத்தியாயம் : 3 

ஆனு இம்ரான் _ இம்ரானின் குடும்பத்தினர் 
வசனங்கள் : 200 மதனீ ருகூஃகள் : 20 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1. அலிப் லாம் மீம் 

2. அல்லாஹ் (அவன்எத்தகையவனென்றால்,) அவனைத் தவிர வணக்கத்திற்குரிய 
(வேறு) நாயன் இல்லை (அவன்) நித்திய ஜீவன்; (என் றும் நிலையானவன். 

3. (நபியே முற்றிலும்) உண்மையைக் கொண்டுள்ள இவ்வேதத்தை_இதற் 
முன்னுள்ள (வேதங்கள் யாவற்றையும் உண்மைப்படுத்தக்கூடி யதாக (இது 
இருக்க, உம்மீது அ(த்தகைய]வன்தான் இறக்கி வைத்தான்; தவ்றாத்தையும், 
இன் ஜலையும் அவனே இறக்கி வைத்தான். 

4. முன்னர் மனிதர் களுக்கு நேர்வழி காட்டுவதற்காக/வேதங்களை அவனே 
இறக்கிவைத்தான்.) மேலும் (நன்மை தீமைகளைப்) பிரித்தறிவிக்கக் கூடிய 
புர்க்கான் எனும் குர் ஆனையும் அவனே இறக்கிவைத்தான்; நிச்சயமாக, 
அல்லாஹ்வுடைய வசனங்களை நிராகரிக்கின்றார் களே அத்தகையோர் _ 
அவர்களுக்குக் கடினமான வேதனையுண்டு ; இன்னும் அல்லாஹ் (யாவரையும்) 
மிகைத்தவன்; (தீயவர்களை) தண்டித்தலையுடையவன். 

5. நிச்சயமாக அல்லாஹ்்_அவனுக்கு பூமியில் மற்றும் வானத்தில் (உள்ள) 
எப்பொருளும் மறைந்ததன் று. 

6. அவன் எத்தகையவனென்றால், கர்ப்பப்பைகளில் தான் எவ்வாறு 
ரடுகிறானோ, அவ்வாறு உங்களை அவன்வடி வமைக்கிறான்; அவனையன்றி 
4 ணக்கத்திற்குரிய) நாயன் வேறு இல்லை, அவன், (யாவரையும்) மிகைத்தோன், 
தீர்க்கமான அறிவுடையோன். 

7. அவன் எத்தகையவனென்றால், இவ்வேதத்தை உம்மீது அவன் இறக்கி 
வைத்தான்; இதில் தெளிவானகருத்துக்களுடைய வசனங்களும் இருக்கின்றன. 
அவைதான் இவ்வேதத்தின் அடிப்படையாகும்; மற்றவை, பலபொருள்களைக் 
கொண்டவையாகும் ; ஆகவே, எவர்களுடைய இதயங்களில் சறுகுதல் 
இருக்கிறதோ அத்தகையோர், அதில் குழப்பத்தை உண்டு பண்ணக்கருதி _அதில் 
பல பொருள்கள் கொண்டவைகளையே தேடிப் பின்பற்றுவார்கள். மேலும், 

தன் உண்மைக்கருத்தை அல்லாஹ்வையன்றி எவரும் அறியமாட்டார்கள். 
கல்வியறிவில் நிலை பெற்றவர்களோ (அதன் கருத்து, io பூரணமாக 
விளங்காவிடினும்,' இதனையும் நாங்கள் விசுவாசித்திருக்கிறோம்; (இவ்விருவகை 
வசனங்கள் ஒவ்வொன்றும் எங்கள் இரட்சகனிடமிருந்து Ra 
என்று கூறுவார்கள். அறிவுடையோர்களையன்றி மற்றெவரும் (இவைகளைக் 
கொண்டு) நல்லுபதேசமடையமாட்டார்கள். 

8. (அறிவுடைய அவர்கள்) "எங்கள் இரட்சகனே! நீ எங்களுக்கு நேர்வழி காட்டிய 
பின்னர், எங்களுடைய இதயங்களை (அதிலிருந்து) சறுகிவிடுமா று செய்து 
விடாதிருப்பாயாக! மேலும், உன் புறத்திலிருந்து அருளையும் வ்ரதம். 
அளிப்பாயாக! நிச்சயமாக நீயே பெரும் கொடையாளியாவாய் (என்றும், 
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9. "எங்கள் இரட்சகனே நிச்சயமாக நீ ஒரு நாளைக்காக மனிதர்கள் யாவரையும் 
ன்று சேர்ப்பவனாக இருக்கின்றாய்; அ[ந் நாள் வருவதில் சந்தேகமேயில்லை; 
ஏனென்றால், நிச்சயமாக அல்லாஹ், (தன்) வாக்குறுதியில் மாறு 
செய்யமாட்டான் (என்றும் பிரார்த்திப்பார்கள்) 

10. நிச்சயமாக (அந்நாளை) நிராகரிக்கின்றார் களே அத்தகையோர் _ (அந்நாளில்) 
அவர்களுடைய செல்வங்களும், அவர் களுடைய பிள்ளைகளும், 
அல்லாஹ்வினுடைய வேதனையிலிருந்து யாதொன்றையும் அவர்களை விட்டும் 

ரு போதும் தேவையறச் செய்து விடாது; இன்னும் இவர்கள்தாம் 
உண்மையாகவே நரக) நெருப்பின் எரி பொருட்கள் ஆவர். 

1 (இவர்களின் நிலை, செயல் யாவும்) ஃபிர் அவ்னைச் சார்ந்தவர்கள், இன்னும் 
அவர்களுக்கு முன்னிருந்தவர்கள் நிலை போன்று இருக்கின்றது; அவர்கள் நம் 
வசனங்களைப் பொய்யாக்கினார்கள்; ஆதலால், அல்லாஹ் அவர்களுடைய 
பாவங்களின் காரணமாக அவர்களைப் பிடித்துக் கொண்டான்; இன்னும் 
அல்லாஹ் தண்டிப்பதில் மிகக் கடிமையானவன். 

12. இவ்வேதத்தை நிராகரிக்கின் றார்களே, அத்தகையோருக்கு (நபியே! நீர் 
கூறுவீராக: ' நீங்கள் வவாசிகளால்!் வெற்றிகொள்ளப்படுவீர்கள்; (மறுமையில்) 
நரகத்தின் பாலும் நீங்கள் (எழுப் பி) ஒன்று திரட்டப்படுவீர்கள்; இன்னும், 
தங்குமிடமான(அ)து மிகக் கெட்ட தாகும். 

13 (பத்ரு யுத்த களத்தில் சந்தித்த இரு சேனைகளில், திட்டமாக உங்களுக்கோர் 
அத்தாட்சி இருந்தது; (அதில்ஒன் று) அல்லா ஹ்வின் பாதையில் போர் செய்யும் 
சேனையாகும். மற்றொன்று (அல்லாஹ்வை]நிராகரிக்கக் கூடியதுமான 
சேனையு)மாகும்(நிராகரிப்போர்) தம்மை விட (முஸ்லிம்களான) அவர்களை இரு 
மடங்காகத் தங்கள் கண்களால் (நேரடியாகக்) கண்டனர். அல்லாஹ்வோ, தான் 
நாடியவர்களை தன் உதவியைக்கொண்டு பலப்படுத்துகிறான்; பார்வைகள் 
உடையோருக்கு நிச்சயமாக இதில் ஒரு (நல்ல) படி ப்பினை இருக்கின்ற து[10) 

14. பெண்கள், ஆண்மக்கள், பொன், வெள்ளிகளினால் சேர்த்துவைக்கப்பட்ட 

பெருங் குவியல்கள், அடையாளமிடப்பட்ட குதிரைகள், (ஆடு, மாடு, ஓட்டகம் 
முதலி are நடைகள், வேளாண்மை ஆகிய (மனதுக்கு) ஆசையூட்டப் 
RAR நேசிப்பது த்ய வத்த த் இவை யாவும் 
நிலையற்ற) இவ்வுலக வாழ்க்கையின் (அற்ப) இன்பங்களே; அல்லாஹ்வோ _ 
அவனிடத்தில் த்ய plu திரும்பிச் செல்லுமிடம் உண்டு. 

15. (நபியே! மனிதர்களிடம்) நீர் கூறுவீராக: இவற்றைவிட ἰδ εὐ ἐπ οὐ θὰ 
நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கவா! (அல்லாஹ்வுக்குப் பயந்து நடக்கின்றார்களே 
அத்தகையவர் களுக்கு, அவர்களின் இரட'சகனிடத்தில் சுவனபதிகள் உண்டு; 
PE கீழ் ஆறுகள் ஓ க்கொண்டி ருக்கும்; அவற்றில் (அவர்கள்) நிரந்தரமாக 
(த்தங்கி) இருப்பவர் கள்; ον அங்கு அவர் களுக்குப்) பரிசுத்தமான மனைவியரும், 
இவைகளன்றி, மகத்தான) அல்லாஹ்விடமிருந்து பொருத்தமும் உண்டு; மேலும், 
அல்லா ஹ் தன் அடியார்களைப் பார்க்கிறவன். 
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16. இத்தகையோர் "எங்கள் இரட்சகனே! நிச்சயமாக நாங்கள் (உன்னை). 
விசுவாசிக்கின்றோம்; அதலால், நீ எங்களுக்கு எங்களுடைய பாவங்களை 
மன்னித்து (அருள் புரிந்து, நரக) நெருப்பின் வேதனையிலிருந்தும் நீ எங்களை 
(ஈடேற்றம் பெறிக்காத்தருள்வாயாக 'என்றும்(பிரார்த்தித்துக்) கூறுவார்கள். 

17. (இன்னும், அவர்கள்) பொறுமையாளர்களாகவும், உண்மையாளர்களாகவும், 
(அல்லாஹ்வுக்கு) முற்றிலும் வழிப்பட்டு நடப்பவர்களாகவும், தர்மம் 
செய்கின்றவர்களாகவும், 'ஸஹர்' நேரங்களில் (அல்லாஹ்விடம் பாவ 
மன்னிப்புக் கோருகின்றவர்களாகவும் இருப்பர். 

18.(நபியோ அல்லாஹ் சாட சிக றுகின்றான் : நிச்சயமாக அவன்_அவனைத்தவிர 
(வேறு) வணக்கத்திற்குரியவன் இல்லை. se மலக்குகளும், (வேத ஞானம் 
பெற்ற) கல்வி மான்களும் (சாட்சி கூறுகின்றனர்) நிலை நிறுத்தியவனாக 
(அல்லாஹ் சாட்சி கூறுகிறான்) "அவனைத் தவிர (வேறு) வணக்கத்திற்குரியவன் 
இல்லை; (அவனே யாவரையும்) மிகைத்தோன்; தீர்க்கமான அறிவுடையோன்.' 

19.நிச்சயமாக, அல்லாஹ்விடத்தில் (அங்கீகரிக்கப்பட்ட) மார்க்கம் 
இஸ்லாமாகும்; மேலும், வேதம் கொடுக்கப்பட்டவர்கள் தங்களுக்கிடையே 
உள்ள (பிடிவாதம்) பொறாமையால் (இதுதான் உண்மையான மார்க்கம் என்ற) 
அறிவு அவர்களுக்கு வந்ததன் பின்னரே தவிர மாறுபடவில்லை; இன்னும், 
எவர் அல்லாஹ்வுடைய வசனங்களை நிராகரிக்கின்றாரோ _ ( அவரைப் பற்றி) 
நிச்சயமாக, அல்லா ஹ் கணக்கெடுப்பதில் துரிதமானவன். 

20. எனவே, (நபியே! இதற்குப்/பின்னும் சம்கி உம்முடன் தர்க்கித்தால், 
அப்போது Ré saht 4)" நான் என் முகத்தை[த்திருப்பி பி) அல்லா ab af (டைய 
கட்டளைகளுக்கு முற்றிலும் பணித்து விட்டேன்; (அவ்வாறே) என்னைப் 
பின்பற்றியவர் களும் (பணிந்து விட்டனர்) என்று கூறுவீராக! மேலும் 
வேதமளிக்கப்பட்டவர்களிடமும், பாமரர் களிடமும் "நீங்களும் (அவ்வாறே) 
அல்லா ஹ்வுக்குமுற்றிலும் பணிந்துவிட்டீர்களா?' என்றுகேட்பீராக, (அவ்வாறே) 
அவர்கள் பணிந்து விட்டால், திட்டமாக அவர்கள் நேரான வழியை 
அடைந்துவிட்டார்கள்; அன்றியும் அவர்கள் புறக்கணித்து விட்டால்_(அதற்காக 
நீர் கவலைப்படாதீர்); உம்மீதுள்ள கடமையெல்லாம் [நம்முடைய 
தூதை)எத்திவைப்பதுதான்; மேலும், அல்லாஹ் தன் அடியார்களைப் 
பார்க்கிறவன். 

21. நிச்சயமாக அல்லாஹ்வின் வசனங்களை நிராகரித்து, உரிமையின்றி 
நபிமார்களையும் கொலை செய்து, மனிதர்களில் நீதத்தைக் கொண்டு 
ஏவுகின்றோர்களையும் கொலை செய்கிறார்களே அத்தகையோர் _ அவர்களுக்கு, 
தன்புறுத் தும் வேதனையைக் கொண்டு (நபியே!) நீர் நன்மாராயங்கூறுவீராக! 

22: அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், அவர்களுடைய செயல்கள் (யாவும், 
இம்மையிலும், மறுமையிலும் (எத்தகைய பலனுமின்றி, முற்றிலும்) 
அழிந்துவிட்டன; (மறுமையில்) அவர்களுக்கு உதவியாளர்கள் எவருமில்லை. 
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23 (நபியே வேதத்தில் ஒரு பாகம் கொடுக்கப்பட்ட யூதர் களாகிய இவர்களை நீர் 
(கவனித்துப்) பார்க்கவில்லையா) (அவர் களுக்குள் ஏற்பட்ட விவகாரத்தில்) 
அவர்களுக்கிடையில் தீர்ப்பளிக்க அல்லா ஹ்வின் வேதத்தின்பால் அவர்கள் 
அழைக்கப் படுகிறார்கள்; பின்னர் அவர்களில் ஒரு பிரிவினர் (இதனைப்) 
புறக்கணித்தவர்களாக திரும்பிச்செல்கின்றனர். 

24. இது எண்ணிக்கணக்கிடப்பட்ட சிலநாட்களைத் தவிர,/நரகத்தின்) நெருப்பு 
நிச்சயமாக ஒரு போதும் எங்களைத் தீண்டாது என் அவர்கள் 
கூறிக்கொண்டிருந்த காரணத்தினாலாகும் . தங்கள் ர்க்க τον த்தில், 
அவர்கள் பொய்யாகக் கற்பனை a வந்ததும், அவர் களை 
ஏமாற்றிவிட்டது. 

25. (நபியோஎ(து நடந்தேறுமென்ப]தில் சந்தேகமில்லையோ, அந்நாளைக்காக 
ஈம் அவர்களை ஒன் று சேர்த்து, ஒவ்வோர் ஆத்மாவும், அது சம்பாதித்தவற்றை 
தக பலனை ப்பூரணமாக அளிக்கப்பட்டால், (அவர்களின் நிலைமை 
எவ்வாறிருக்கும்) அவர்களும் (தங்கள் பிரதிபலனை அடைவதில் சிறிதும்) 
அநியாயம் செய்யப்படமாட்டார்கள். 

26. (நபியே! பிரார்த்தித்து) நீர் கூறுவீராக: " அல்லாஹ்வே! ( இம்மை, 
மறுமையின் சகல) ஆட்சிக்கும் அதிபதியே! நீ நாடியவருக்கு ஆட்சியைக் 
கொடுக்கின்றாய்; நீ நாடியவரிடமிருந்து ஆட்சியைப் பறித்தும் விடுகின்றாய்; 
மேலும்,நீநாடியவரை கண்ணியப்படுத்துகின்றாய்;இன்னும் நீநாடியவரை இழிவு 
படுத்துகின்றாய்; நன்மையாவும்) உன் கைவசமே (இருக்கின்றது. நிச்சயமாக, நீ 
ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் மிக்க ஆற்றலுடையவன். 

27. 'நீ இரவைப் பகலில் நுழையச் செய்கின்றாய்; இன்னும் நீ பகலை இரவில் 
நுழையச் செய்கின்றாய்; உயிரற்றதிலிருந்து உயிருள்ளதையும் நீயே 
வெளியாக்குகின்றாய்; உயிருள்ளதிலிருந்து உயிரற்றதையும் நீயே 
Ce CD மேலும் நீ நாடியவர்களுக்குக் கணக்கின் றியே 
அளிக்கின்றாய்.' 

28. விசுவாசிகள் (தங்களைப் போன்ற விசுவாசிகளையன்றி, நிராகரிப்போரை[த் 
தங்களுக்குப் பாதுகாவலர்களாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டாம்; 
அவர்களிலிருந்து (தங்களைக்) காப்பாற்றிக் கொள்வதை நீங்கள் பயந்தாவன் றி; 
எவரேனும் அவ்வாறு செய்தால், அவர்களுக்கு அல்லா ஹ்விட தத்தில் எத்தகைய 
சம்பந்தமுமில்லை; மேலும் அல்லாஹ், தன்னைப் பற்றி உங்களுக்கு 
(அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்கின்றான்; அல்லாஹ்விடமே essai 

இருக்கின்றது. 

29. "உங்கள் நெஞ்சங்களில் இருப்பதை நீங்கள் மறைத்தாலும் அல்லது அதை 
நீங்கள் வெளிப் படுத்தினாலும் அல்லாஹ் அதை அறிவான்; என்றும் 
வானங்களில் மற்றும், பூமியில் உள்ளவற்றை அவன் அறிவான்" என்றும் (நபியே) 
நீர் கூறுவீராக! மேலும், கம்ப ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் மிக்க 
ஆற்றலுடையவன். 
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30. ஒவ்வோர் அத்மாவும் நன்மையில் தான் செய்தவற்றையும், தீமையில் தான் 
செய்தவற்றையும் தன் முன் ஆஜராக்கப்பட்டதாகப் பெறும் (அந்) நாளில், அது, 
தான் செய்தவைகளுக்கும், தனக்கும் மத்தியில் வெகுதூரம் இருந்திருக்க 
வேண்டுமே என விரும்பும். அன்றியும், அல்லாஹ் தன்னைப் பற்றி (அவனது 
தண்டனையை நினைவு கருமா று) உங்களை எச்சரிக்கை செய்கிறான்; இன்னும் 
அல்லாஹ் (தன்) அடியார்கள் மீது மிக்க இரக்கமுடையவன். 

31. (நபியே! மனிதர்களிடம், நீர் கூறுவீராக: "நீங்கள் அல்லாஹ்வை 
நேசிப்பவர்களாக இருந்தால், என்னை நீங்கள் பின்பற்றுங்கள்; அவ்வா று நீங்கள் 
செய்தால்) உங்களை அல்லாஹ் நேசிப்பான்; உங்கள் பாவங்களையும் 
உங்களுக்காக அவன் மன்னித்து விடுவான்; அல்லாஹ் மிக்க மன்னிப்பவன்; மிகக் 
கிருபையுடையவன். 

32.(நபியோமேலும் நீர் கூறுவீராக: "அல்லாஹ்வுக்கும் (அவனுடை ய) தூதருக்கும் 
நீங்கள் கீழ்ப்படிந் துநடங்கள்; பின்னர் அவர்கள் புறக்கணித்தால், நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் நிராகரிப்போரை நேசிக்கமாட்டான்.' 

33. நிச்சயமாக அல்லாஹ், ஆதமையும், நுரஹையும், இப்ராஹீமுடைய 
குடும்பத்தினரையும், இம்ரானுடைய குடும்பத்தினரையும் அகிலத்தாரைவிட 
மேலாகத் தேர்ந்தெடுத்தான். 

34. அவற்றில் சில, சிலரிலுள்ள சந்ததிதான்; அல்லாஹ் (யாவற்றையும்) 
செவியு றுகிறவன்; நன்கறிகிறவன். 

35. இம்ரா னுடைய மனைவி(கர்ப்பமான பொழுது, ஆண் கு மந்தை பெறவிரும்பி 
இரட'சகனிடம் ) என் இரட'சகனே! நிச்சயமாக நான் என் வயிற்றிலுள் ளதை 
உனக்காக உரிமை வீடப்பட்டதாக நேர்ச்சை செய்து கொண்டேன்; ஆதலால், 
(அதனை) என்னிடமிருந்து நீ அங்கீகரித்துக் கொள்வாயாக! பக்த த நீயே 
(பிரார்த்தனைகளைச்) செவியு றுகிறவன்; க்கிற πόσει δι, நன்கறிகிறவன்'" 
என் று(பிரார்த்தித்துக்) கூறியதை (நினைவு கூர்வீராக! 

36. பின்னர், அதனை அவள் தன் விருப்பத்திற்கு மாறாக ஒரு 
பெண்குழந்தையாகப்) பெற்றபோது, "என் இரட்சகனே! நிச்சயமாகவே நான் 
(என் விருப்பத்திற்கு மாறாக) ஒரு பெண்ணையே பெற்றுள்ளேன்" என்று 
oh அவள் பெற்றெடுத்ததை அல்லாஹ்வே மிக்க அறிந்தவன்; ஆயினும், 
ஆண், (இந்தப் பெண்ணைப் போன் றதல்ல; (பிறகு இம்ரானின் மனைவி, 
"நிச்சயமாக நான் அதற்கு, மர்யம் எனப் பெயரிட்டுள்ளேன்; அதனையும் அதன் 
சந்ததியையும், வெருட்டப் பட்ட லைத்தானி(ன் வஞ்சனைகளி) லிருந்து 
உன்னிடம் நிச்சயமாக நான் காக்கத் தேடுகிறேன்! என்றாள். 

37. ஆகவே, அவளுடைய இரட்சகன், அவளை அழகான முறையில் அங்கீகரித்து, 
ரிசுத்தமாசவும்| அழகான வளர்ச்சியாகவும் அவளை வளரச்செய்தான்; 
மேலும், அவளுக்கு (பா துகாவலராகலஜகரிய்யாவைப் பொறுப்பேற்கச் செய்தான்; 

கரிய்யா, அவளிடம் மாடத்திற்குள் நுழையும் போதெல்லாம் அவளிடத்தில் 
(எ கேனும்| ) உணவுப்பொருள் இருப்பதைக் கண்டு, " மர்யமே! இது உனக்கு 
எங்கிருந்து வந்தது ? என் றுகேட்டார். அ(தற்கெள் "இது அல்லா ஹ்விட 
மிருந்துதான் (வருகின்ற து. ஏனென்றால்) நிச்சயமாக அல்லாஹ், தான் 
நாடியவர்களுக்குக் கணக்கின்றிக் கொடுக்கிறான்" என்று கூறினாள். 
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38. அந்த இடத்திலேயே ஜகரிய்யா, தன் இரட'சகனை(பிரார்த்தித்து) 
அழைத்தார்; என் இரட்சகனே! உன்பாலிருந்து எனக்கொரு பரிசுத்தமான 
சந்ததியை அளிப்பாயாக! நிச்சயமாக நீ பிரார்த்தனையைச் செவியுறுகிறவன்' 
என் று கூறினார். 

39. பின்னர் மாடத்தில் நின்று அவர் தொழுது கொண்டிருந்த a 
(அவரிடம், மலக்குகள், "(ஜகரிய்யாவே!)நிச்சயமாக அல்லா ஹ்,யஹ்யா என்றஓ 
மகவை உமக்கு (அளிப்பதாக நன்மாராயங் கூறுகின்றான்; அவர் ( Prin 
அல்லாஹ்விடமிருந்துள்ள) ஒரு வார்த்தையை ( க கொண்டு உண்டாகக் கூடிய 
ஈஸா நபியை _முன்னறிக்கையாக உண்மைப் படுத்தக் கூடியவராகவும், 
(மனிதர் களுக்குத்) தலைவராகவும், (பெண் இன்பத்தைத்) துறந்தவராகவும், 
நல்லோர்களிலிருந்தே நபியாகவும் இருப்பார் என்று (கூறி ) அவரை 
சப்தமிட்டுஅழைத்தனர். 

40. (அதற்கு ஜகரிய்யாவாகிய) அவர், (அல்லாஹ்விடம், என் இரட்சகனே! 

எனக்கு எவ்வாறு மகன் உண்டாக முடியும்? நிச்சயமாக முதுமையும் என்னை 
அடைந்து விட்டது; என் மனைவியோ மலடி யாயிருக்கின்றாள்!' என் று கூறினார்; 
"அவ்வாறே (நடை பெறும்); அல்லாஹ் தான் நாடியதை (அவசியம்) செய்(தே 
தீருவான் என்று (அல்லாஹ்வாகிய) அவன் கூறினான். 

41. அ।தற்க]வர், " என் இரட்சகனே! (இதற்கு) எனக்கோர் அடையாளத்தை 
அக்குவாயாக!' என்று கேட்டார். (அதற்கு) அவன் "உமக்கு (அளிக்கப்படும்) 
அடையாளமாவது, மூன்று நாட்கள் வரையில் சைகை மூலமன்றி நீர் 
மனிதர்களுடன் பேசாமல் இருப்பதாகும் . (அந்நாட்களில்) நீர் உமதிரட்சகனை 
அதிகமாக நினைவுகர்வீராக ! காலையிலும், மாலையிலும் (அவனைப்போற்றி) 
துதி செய்து கொண்டுமிருப்பீராக!' என்று கூறினான். 

42. இன்னும், மலக்குகள் ( மர்யமிடம்' மர்யமே! நிச்சயமாக அல்லாஹ் உன்னைத் 

தேர்ந்தெடுத்திருக்கின்றான்; உன்னைப் பரிசுத்தமாகவும் ஆக்கியிருக்கின்றான். 

அகிலத்தாரிலுள்ள பெண்களை விட உன்னைத் தேர்ந்தெடுத் துமிருக்கின்றான்' 

என்று கூறிய சமயத்தில்,(நடந்தவற்றை நபியே! நினைவு கூர்வீராக! அப்போது) 

43. "மர்யமே! நீர் உன்னுடைய இரட'சகனுக்கு வழிபாடு செய்வீராக! 
சாஷீடாங்கமும் செய்வீராக!குனிந்து(சிரம் பணிந்து) வணங்குபவர்களுடன் நீரும் 
குனிந்து (சிரம் பணிந்து) வணங்குவீராக! (என்றும் கூறினார்கள்) 

4. (நபியே!) இவை (யாவும் நீர் அறியாத) மறைவான செய்திகளில் 
கனவாக இவைகளை நூம் உமக்கு வஹியின் மூலம் அறிவிக்கின்றோம்; 
இன்னும், மர்யமுக்கு (அவரை வளர்க்க) அவர்களில் எவர் பொறுப்பேற்றுக் 
கொள் வதென் று (முடிவுசெய்ய) அவர்கள் தங்கள் எழு க்் (ஆற்றில்) 
எறிந்தபோதும் நீர் அவர்களிடத்தில் இருக்கவில்லை; 1 இதைப்பற்றி) அவர்கள் 
த்க் அவர்களிடத்தில் நீர் i δε: 

5. (மேலும், மர்யமிடம்) மலக்குகள், "மர்யமே! நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
on. (ஆகுக! என்ற) ஒரு வார்த்தையைக் கொண்டு உனக்கு (ஒரு மகவை 
அளிக்க) நன்மாராயங் கூறுகின்றான்; அவரின் பெயர் மஸீஹ்_ மர்யமுடைய 
மகன் ஈஸா என்பதாகும்; அவர் இம்மையிலும், மறுமையிலும் மிக்க அந்தஸ்தை 
யுடையவராகவும், (இரட' சகனுக்கு) மிக்க நெருங்கியவர் களில் ஒருவராகவும் 
இருப்பார் என்று கூறியபோது_ 



| 
ro | δέ Ml 5 

திப் 

Da 

வர்கம் 

Po 

ἐπε GS 

SEZ பு ἐπε τ ἘΠῚ CRAN 
eT 
3 Du ἘΝ τι 06 il 

ποτε: ἘΞ ΩΣ ப் ere Was ἴω 



Lure : 3 57 ஆனு இம்ரான் 3 | 

46. "அவர் தொட்டிலில் (கு ந்தையாக) இருக்கும் பொழுது (தன் தாயின் 
பரிசுத்தத் தன்மையைப்பற்றியு)ம், (தன் நபித் துவத்தைப்பற்றி) பருவ வயதிலும் 

மனிதர்களுடன் பேசுவார்; இன்னும் நல்லொழுக்கமுடையோரில் 
உள்ளவராகவுமிருப்பார்' (என்றும் கூறினார்கள்). 

47. (அதற்கு மர்யம்)" என் இரட்சகனே! எந்த ஒரு மனிதருமே என்னைத் 
ண்டாதிருக்க,எனக்கு எவ்வா று ஒரு மகன் உண்டாகமுடியும்?' என்று கூறினான். 

அதற்கு) "அவ்வாறே, அல்லாஹ் தான் நாடியதைப் படைக்கிறான், அவன் ஒரு 
காரியத்தை முடிவெடுத்தால் அவன் அதற்கு கூறுவதெல்லாம் "ஆகுக!' 
என்பதுதான்; அது ஆகிவிடும் என்று கூறினான். 

48. மேலும், அவன் அவருக்கு வேதத்தையும், ஞானத்தையும், தவ்றாத்தையும், 
இன் ஜலையும் கற்பிப்பான். 

49. இஸ்ராயிலின் மக்களுக்கு (அவரை) ஒரு தூதராகவும் (அனுப்புவான் என்றும் 
அல்லாஹ் கூறினான். பின்னர் ஈஸா பிறந்து தன் வாலிபத்தையடைந்து, 
இஸ் ராயீலின் மக்களிடம் சென்றபொழுது, அவர்களிடம் கூறியதாவது) 
திட்டமாக நான் உங்கள் இரட'சகனிடமிருந்து (அனுப்பப்பட்ட ஒரு தூதன் 
என்பதற்குரிய) ஓர் அத்தாட்சியுடன் உங்களிடம் வந்திருக்கிறேன்; உங்களுக்காக 
களிமண்ணிலிருந்து பறவையின் கோலத்தைப்போல் செய்து, பின்னர் அதில் நான் 
ஊ துவேன்; அல்லாஹ்வின் அனுமதியைக்கொண்டு அது (உயிருள்ள) 
பறவையாகிவிடும். பிறவிக்குருடனையும், வெண்குஷ்ட ரோகியையும் நான் 
குணப்படுத் துவேன்; மேலும் அல்லா ஹ்வின் அனுமதிகொண்டு இறந்தோரையும் 
நான் உயிர்ப்பிப்பேன்; மேலும் நீங்கள் புசிப்பவைகளையும் உங்கள் வீடுகளில் 
நீங்கள் சேகரித்து வைத்திருப்பவைகளையும் நான் உங்களுக்கு அறிவிப்பேன்; 
மெய்யாகவே நீங்கள் விசுவாசங்கொள்பவர்களாக இருந்தால், நிச்சயமாக இதில் 
உங்களுக்கு(த் திருப்தி அளிக்கக் கூடிய) ஓர் அத்தாட்சி இருக்கின்ற து. 

50. மேலும், "என் முன் இருக்கும் தவ்றாத்தை[யும் நான்) உண்மையாக்கி 
வைக்கிறவனாகவும், (முன்னர்) உங்களுக்கு விலக்கப்பட்ட வைகளில் சிலவற்றை 
உங்களுக்கு நான் குமாக்கி வைப்பதற்காகவும், மேலும், உங்கள் 
இரட்சகனிடமிருந்து (தகைய ஓர் அத்தாட்சியைக்கொண்டு உங்களிடம் 
நான் வந்திருக்கின்றேன். ஆகவே, நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்குப் பயந்து, எனக்கும் 
கீழ்ப்படியுங்கள் (என்றும்) | 

SL "நிச்சயமாக அல்லாஹ்தான் என் (σι FE LD, உங்கள் இரட'சகனும் 
ஆவான்; ஆகவே, அவனையே நீங்கள் வணங்குங்கள்; இதுதான் நேரான வழி 
(என் றும் கூறினார்) 

52. அவர்களிலிருந்து (ஒரு சிலர் தம்மை) நிராகரிப்பதை ஈஸா உணர்ந்த 
பொழுது, (அவர்களை நோக்கி) அல்லாஹ்வுக்காக எனக்கு உதவி செய்பவர்கள் 
யார்! எனக் கேட்டார். (அதற்கு அவருடைய) சீடர்கள், ' நாங்கள் 
அல்லாஹ்வுடைய உதவியாளர்கள்; அல்லா ஹ்வை நாங்கள் விசுவாசிக்கின்றோம்; 
நிச்சயமாக நாங்கள் (முற்றிலும் அவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்த) முஸ்லிம்கள் 
என்பதாகவும் நீர் சாட்சி கூறுவீராக! என் று கூறினார்கள். 

53. "எங்கள் இரட'சகனே! நீ (இவருக்கு) இறக்கிவைத்த (வேதத்தை நாங்கள் 
விசுவாசிக்கின்றோம்; (உன்னுடைய) இத் துரதரையும் நாங்கள் பின்பற்றி 
நடக்கின்றோம்; அதலால், சத்தியத்திற்கு சாட்சி கூறுபவர்களுடன் எங்களையும், 
நீ பதிவு செய்துகொள்வாயாக! (என்றும் சீடர்கள் பிரார்த்தித்தனர். 
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54. மேலும், (ஈஸாவை நிராகரித்த) அவர்கள், (அவரைக் கொலை செய்யச்) 
சதிசெய்தார்கள்; (எனினும் அல்லாஹ் அவரை நெட்சித்துக்கொண்டு, தங்களில் 
ஒருவனையே அவர்கள் கொலைசெய் துவிடும்படி அல்லாஹ்வும்,(அவர்களுக்குச்) 
சதி செய்துவிட்டான். இன்னும் அல்லாஹ், சதிசெய்பவர்களி(ன் சதியை 
முறியடித்துக் கூலி கொடுப்பவர்களில் மிகச்சிறந்தவன். 

55.(ஈஸாவை நோக்கி) ஈஸாவே! நிச்சயமாக நான் உம்மைக் கைப்பற்றிக கொள்பவனாகவும், 

உம்மை என்னிடம் உயர்த்திக் கொள்பவனாகவும் இருக்கிறேன் ; மேலும் 
நிராகரிப்போரி(ன்அவதூறி)லிருந்து உம்மைப் பரிசுத்தப்படுத்துகிறவனாகவும் ; மேலும், 
உம்மைப் பின்பற்றுவோரை, நிராகரிப்போரை விட மறுமை நாள் வரை மேலாக்கி 

வைப்பவனாகவும் இருக்கிறேன் ; “ பின்னர், உங்களுடைய திரும்புதல் என்னிடமே 

இருக்கிறது.அப்போது எதில் நீங்கள் மாறுபட்டவர்களாக இருந்தீர்களோ அதில் நான 
உங்களுக்கிடையில் தீர்ப்பளிப்பேன்” என்று அல்லாஹ் கூறியதை (நினைவு கூர்வீராக !) 

56. ஆகவே, (உம்மை) நிராகரிக்கின்றார் களே அத்தகையோர்_ அவர்களை நான் 
இம்மையிலும், மறுமையிலும் கடினமான வேதனையாக வேதனை செய்வேன்; 
அன்றியும், அவர்களுக்கு உதவி செய்வோர் (எவரும்இல்லை. 

57. - மேலும், விசுவாசித்து, நற்கருமங்களையும் செய்கின்றார்களே 
அத்தகையோர் வ் (வற் ae oo νι τὶ பூரணமாக (அல்லா a) 
அளிப்பான்; மேலும், அல்லா ஹ் அநியாய்க்காரர்களை நேசிக்கமாட்டான். 

58. (நபியேமேற்கூறப்பட்ட) அது (என்னுடைய) வசனங்களிலிருந தும், 
தீர்க்கமான அறிவுகள் நிறைந்த உபதேசத்திலிருந்தும் (உள்ளவையாகும்) அதை 
நாம் உம்மீது ஓதிக்காட்டுகிறோம். 

59. நிச்சயமாக, அல்லாஹ்விடம் ஈஸாவுக்கு உதாரணம்: ஆதமுடைய 
உதாரணத்தைப் போன்றதே! அவன், அவரை மண்ணால் படைத்துப்பின் அதற்கு 
(மனிதனாக). ஆகுக என்று கூறினான்; அவர் (அவ்வா று) ஆகிவிட்டார். 

60. (நபியே! ஈஸாவைப் பற்றிய இந்த) உண்மை உமதிரட'சகனிடமிருந 
துள்ளதாகும்; ஆகவே, (இதைப் பற்றிச்) சந்தேகப் படுவோரில் உள்ளவராக நீர் 
அவ வேன் ம் 

6L (நபியே! இதுபற்றிய) உண்மையான அறிவு உமக்கு வந்த பின், இதைப் பற்றி 
உம்மிடம் எவரும் தர்க்கித்தால் நீர் கூறுவீராக: "வாருங்கள்; நாம் எங்களுடைய 
புதல்வர்களையும், உங்களுடைய புதல்வர்களையும், எங்களுடைய 
பெண் களையும், உங் களுடைய பெண்களையும், எங்களையும், உங்களையும் 
அழைத்து, பிறகு நாம் பிரார்த்திப்போம்; பொய்யர்கள் மீது அல்லாஹ்வின் 
சாபத்தை நாம் ஆக்குவோம்'(என்று கூறும்படிக் கட்டளையிட்டான். 

62. நிச்சயமாக இ துவேதான் உண்மையான சரித்திரம்; அல்லா ஹ்வைத் தவிர 
வேறு எந்த வணக்கத்துக்குரியவனுமில்லை; மேலும் நிச்சயமாக 
அல்லா ஹ்_அவனேயாவரையும் மிகைத்தோன்; தீர்க்கமான அறிவுடை யோன். 
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63. (நபியே இதற்குப் பின்னரும் உம்மை விசுவாசிக்கா து) அவர்கள் புறக்கணித்து 
விடுவார்களானால், நிச்சயமாக அல்லாஹ் (இவ்வாறு குழப்பம் செய்பவர்களை 
மிக்க அறிந்தவன். 

64. (நபியே! பின்னும் அவர்களிடம்) நீர் கூறுவீராக! வேதத்தையுடையவர்களே! 
எங்களுக்கும், உங்களுக்கும் இடையே சமநிலையான ஒரு வார்த்தையின் பால் வாருங்கள். 

(அது) நாம் அல்லாஹ்வைத் தவிர வேறொன்றையும் வணங்கக்கூடாது ; நாம் 
அவனுக்கு யாதொன்றையும் இணையாக்கவும் கூடாது ; நம்மில் சிலர், சிலரை 
அல்லாஹ்வையன்றி தெய்வங்களாக எடுத்துக் கொள்ளவும் கூடாது. (இதை ஏற்காது) 
அவர்கள் புறக்கணித்தால், (அவர்களிடம்,) “ நிச்சயமாக நாங்கள் (அவன் ஒருவனுக்கே 
முற்றிலும் கீழ்ப்படிந்த) முஸ்லிம்கள் என நீங்கள் சாட்சியம் கூறுவீர்களாக! ” என்று 
நீங்கள் கூறிவிடுங்கள். | 

65. வேதத்தையுடையவர் களே! இப்றாஹீமுடைய விஷயத்தில் (அவர் 
யூதராகவோ அல்லது கிறிஸ்தவராகவோதான் இருந்தாரென் று) ஏன் வீணே 

ர்க்கம் செய்துகொள்கின்றீர்கள் ? (யூதர்களுடைய வெக்க கவ்றாக் தும் 
கிறிஸ்தவர் களுடைய வேதமாகிய) இன்ஜீலும் அவருக்கு (வெகுகாலத்திற்குப் 
பின்னரேயன்றி இறக்கிவைக்கப்படவில்லை; (இவ்வளவு கூட) நீங்கள் விளங்கிக் 
கொள்ளமாட்டீர்களா? 

66. அறிந்துகொள்ளுங்கள்! நீங்கள்தான் அவர்கள்_ உங்களுக்கு எதில் அறிவு 
இருக்கிறதோ அதில் நீங்கள் தர்க்கித்துக்கொண்டிருந்தீர்கள்; இப்போது எதில் 
உங்களுக்கு அறிவு இல்லையோ அதில் நீங்கள் ஏன் தர்க்கிக்கிறீர்கள்? மேலும், 
அல்லாஹ்தான் (இவையாவற்றையும்/நன்கறிவான்; நீங்களோ அறியமாட்டீர்கள். 

67. இப்றாஹீம் யூதராக இருக்கவில்லை; கிறிஸ்தவராகவும் இல்லை. 
எனினும்,அவர் ஹனீபாக(அசத்திய மார்க்கங்கள் அனைத்தை விட்டும் நீங்கி 
சத்திய மார்க்கத்தின்பால் சார்ந்தவராக), முஸ்லிமாக (அல்லாஹ்வுக்கு முற்றிலும் 
கீழ்ப்படிந்தவராக ) இருந்தார்; மேலும், அவர் இணைவைப்போரில் 
(உள்ளவராகவும்) இருக்கவில்லை. 

68. நிச்சயமாக மனிதர்களில் இப்றா ஹீமுக்கு மிக்க நெருங்கியவர் (எவர் என்றால்) 
அவரைப்பின் பற்றியோரும், இந்த நபியும், (இவரை) ane கொண்டார்களே 
அவர்களும் ஆவர் ; இன்னும் அல்லாஹ் விசுவாசிகளின் பா துகாவவன். 

69. வேதத்தையுடையோர்களில் ஒரு கூட்டத்தார் உங்களை வழி 
கெடுத் துவிடவேண்டுமே என்று விரும்புகின்றார்கள்; அவர்கள் தங்களையே 
தவிர ற் வழி கெடுத் துவிடவும் ம்னு இலன் அவர்கள் 
உணர்ந்துகொள்வ துமில்லை. 

70. "வேதத்தையுடையோர் களே! (பல அத்தாட்சிகளைக்) கண்கூடாகக் 
கண்டவர்களாக நீங்கள் இருக்கும் நிலையில் அல்லா ஹ்வுடைய வசனங்களை ஏன் 
நிராகரிக்கின் நீர்கள்" 
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71 "வேததீதையுடையோர்களே! சத்தியத்தை அசத்தியத்துடன் ஏன் 
கலந்துவிடுகிறீர்கள்? இன்னும், நீங்கள் (நன்கு அறிந்து கொண்டே மெய்யை (ஏன்) 
மறைக்கின்றீர்கள்? 

72 வேதத்தையுடையவர்களில் ஒரு கூட்டத்தினர் (தங்கள் இனத்தாரை நோக்கி) 
"நீங்கள் விசுவாசங் கொண்டவர்களுக்கு இறக்கிவைக்கப்பட்ட (இவ்வேதத்தை 
பகலின் துவக்கத்தில் ( காலையில்) விசுவாசித் து, அதன் முடிவில்_மாலையில், 
அதனை! நிராகரித்து விடுங்கள்; (இதனால் விசுவாசங! கொண்ட. அவர்களும் 
குழப்பமடைந்து தங்கள் விசுவாசத்திலிருந்து திரும்பிவிடக் கூடும் எனவும் 
கூறுகின்றனர். 

73 மேலும்,"உங்கள் மார்க்கத்தைப் பின்பற்றியவர்களைத் தவிர (மற்றெவரையும்) 
நீங்கள் நம்பாதீர்கள்" (என்றும் கூறுகின்றனர்; இதற்கு ற் நீர் தக்கர் 
நிச்சயமாக நேர்வழி (யானது) அல்லாஹ்வின் நேர்வழி(யே) யா (அன்றி, 
அவர்கள் தங்கள் இனத்தாரை நோக்கி) நீங்கள் கொடுக்கப்பட்ட தத் தைப் 
போன்று வேறொருவர் கொடுக்கப்படுவார் என்பதையோ அல்லது அவர்கள், 
உங்கள் இரட சகன் முன்பாக வாதிப்பார்கள் (அல்லது உங்களை வெற்றி 
கொள்வார்கள்) என்பதையோ (நம்பாதீர்கள்!) என்றும் கூறுகின்றனர்; அதற்கு 
நபியே!) நீர் கூறுவீராக: (பெரும் பாக்கியமெனும்) பேரருள் நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்வின் கையில்தான் இருக்கின்றது; அதனை அவன் நாடியவர்களுக்கே 
கொடுக்கின்றான்; இன்னும், அல்லாஹ் விசாலமானவன், (யாவற்றையும்) 
நன்கறிகிறவன். 

74. (அல்லாஹ்வாகிய) அவன், தான் நாடியவர்களைத் தன் அருளுக்குச் 
சொந்தமாக்கிக் கொள்கிறான்; இன்னும், அல்லாஹ் மகத்தான 
பேரருளுடையவன். 

75. (நபியே) வேதத்தையுடையோரில் சிலர் இருக்கிறார்கள்; நீர்அவரிடம் ஓ 
(பொ ற்குவியலையே நம்பி ஒப்படைத்த போதிலும், (யாதொரு சறைவுமின் றி) 
அதை உம்மிடம் திரும்பச் செலுத்தி விடுவார்; இன்னும் அவர்களில் சிலர் 
தக்க அவரிடம் ஒரு தங்க நாணயத்தை நம்பி ஓப்படைத்த போதிலும் 

நீர் அவரிடம் (வம்பு செய் தகட்க நின்றிருந்தாலே தவிர, அதை உமக்குத் 
திரும்பச் செலுத்த மாட்டார். இது, பாமரர்கள் விஷயத்தில் (நாம் என்ன 
கத் ன் அதற்காக) நம்மைக் குற்றம்) பிடிக்க வழியில்லை" என்று, 
அவர்கள் (யகிரங்கமாகக்) கூறுகின்ற காரணத்தினாலாகும்; அவர்கள் 
அறிந்துகொண்டே (தங்களைக் குற்றம் பிடிக்கமாட்டான் என்று 
அல்லாஹ்வின்மீது பொய்யையும் கூறுகின்றனர். 

76. ஏன் இல்லை! எவர் தம் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றி, (அல்லாஹ்வுக்குப்) 
பயந்தும் நடக்கிறாரோ அப்போ து (அவர்தான் குற்றம் பிடிக்கப் படமாட்டார். 
நிச்சயமாக, அல்லா ஹ் (இத்தகைய) பயபக்தி யுடையவர்களை நேசிக்கின்றான். 

77. நிச்சயமாக அல்லாஹ்விடத்தில் செய்த வாக்குறுதிக்கும், தங்கள் 
சத்தியங்களுக்கும் பகரமாக சொற்பக் கிரயத்தைவாங்குகின் றார்களே 
அத்தகையோர்_அவர்களுக்கு மறுமையில் நிச்சயமாக யாதொ 
(நற்பாக்கியமுமில்லை; அல்லாஹ் (மறுமை நாளில்) அவர்களுடன் (விரும்பிப் 
பேசவுமாட்டான்; அன்புடன்) அவர்களை மறுமை நாளில் 
பார்க்கவுமாட்டான்; அவர்களைத் தூய்மைப் படுத்தவுமாட்டான்; மேலும், 

அவர்களுக்குத் துன்புறுத்தும் வேதனையுண்டு. 
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78. நிச்சயமாக அவர்களில் ஒரு பிரிவினர் _ அவர்கள் வேதத்தைக் கொண்டு _ 
(ஓதும்போது அத்துடன் பல வாக்கியங்களைக் கலந்து)அதுவும் 
வேதத்திலுள்ளதுதான் என நீங்கள் எண்ணிக் கொள்ளும் பொருட்டு தங்கள் 
நாவுகளைச்சாய்த்துக் கொள்கின்றனர்; அது வேதத்தில் உள்ளதும் அல்ல; 
அன்றியும் அவர்கள், அது அல்லாஹ்விடமமிருந்துள்ளது' என்றும் கூறுகின்றனர்; 
அது அல்லாஹ்விடமிருந்துள்ளதும் அல்ல; இன்னும் அவர்கள் 

நன்கறிந்தவர்களாக , அல்லா ஹ்வின்மீது (இவ்வா று) பொய்யைக் கூறுகின்றனர். 

79. எந்த ஒரு மனிதருக்கும், வேதத்தையும், ஞானத்தையும், நபித்துவத்தையும் 
அல்லாஹ் அவருக்குக்கொடுத்திருக்க, பின்னர் அவர், மனிதர்களிடம், 
'அல்லா ஹ்வையன் றி எனக்கே அடியார்களாகி என்னையே வணங்கி) விடுங்கள் ' 
என்று கூற இயலா து; எனினும், (மனிதர்களிடம் ) "நீங்கள் வேதத்தை 
(மற்றவர்களுக்குக் கற்றுக் கொடுத்துக் கொண்டும், கற்றுக் கொண்டும் இருப்பதன் 
காரணமாக, அதிலுள்ளவாறு இரட' சகன் ஒருவனையே வணங்கி அவனைச் 
சார்ந்த அடியார்களாக ஆகிவிடுங்கள் ' (என்றுதான் கூறுவார்] 

80. மேலும், 'மலக்குகளையும், நபிமார் களையும் (வணக்கத்திற்குரிய 
தெய்வங்களான ரப்புகளாக எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் விற் உங்களுக்கு 
அவர் கட்டளையிட மாட்டார்; (அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே) நீங்கள் LEE 
கீழ்ப்படிந்தவர்களாக முஸ்லிம்களாக ஆனதன் பின்னர் க தனை) 
நிராகரிக்கும்படி. உங்களுக்கு அவர் கட்டளையிடுவாரா! 

81. மேலும், அல்வா ஹ் நபிமார்களிடம்: வாக்குறுதி வாங்கிய சமயத்தில், 
வறம் 'வேதத்தையும், ஞானத்தையும் நான் உங்களுக்குக் கொடுத்து, 
(இதற்குப்) பின்னர், உங்களிடமுள்ளதை உண்மைப் படுத்தும் ஒரு தூதர் 
உங்களிடம் வந்தால், அவரை நீங்கள் உண்மையாக விசுவாசித்து, நிச்சயமாக 
அவருக்கு உதவி செய்வீர்கள் (என்று கூறி, "இதனை! நீங்களும் உறுதிப் 
படுத்தினீர்களா! இதன் மீது என்னுடைய வாக்குறு யை எடுத்துக் 
கொண்டீர்களா: என்று கேட்டதற்கு, அவர்கள் "நாங்கள் (அதனை) உறுதிப் 
படுத்துகிறோம்" என்றே கூறினார்கள். "இதற்கு நீங்கள் சாட்சியாக இருங்கள்; 
நானும் உங்களுடன் சாட்சியாளர்களில் உள்ளவனாக இருக்கின்றேன்' என்று 
கூறினான். 

82. எனவே, இதற்குப் பின்னர் எவரேனும் புறக்கணித்தால், நிச்சயமாக 
அவர்கள்தாம் பாவிகள். 

83. அல்லாஹ்வுடைய மார்க்கமல்லாத (வேறு மார்க்கதிதையா அவர்கள் 
தேடுகின்றார்கள்? வானங்கள், மற்றும் பூமியில் உள்ளவை, (அவை 
விரும்பினாலும், வெறுத்தாலும் அவனுக்கே முழுமையாகக் கீழ்ப்படிந்து 
(தங்களை யான் τ} டன மேலும், அவனளவிலேயே திரும்பக் கொண்டு 
வரப்படுவார்கள். 
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84. "வுல்லாஹ்வையும், நம்மிது இறக்கி வைக்கப் பட்டதையும், இன்னும், 
இப்றாஹீம், இஸ்மாயீல், இஸ்ஹாக், யஃகூப் ஆகியவர்கள் மீதும், அவர்கள் 
சந்ததிகள்மீதும் இறக்கி வைக்கப்பட்டவை களையும் , மூஸாவுக்கும் : 
ஈஸாவுக்கும், நபிமார் களுக்கும் அவர்கள் இரடசகனால் கொடுக்கப் 
பட்டவைகளையும்நாம் விசுவாசிக்கிறோம். அவர்களில் எவருக்குமிடையில். நாம் 
(பிரித்து) வேற்றுமை பாராட்ட மாட்டோம் ; : அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே நாங்கள் 
(முற்றிலும் சீழ்ப் படிந்த) முஸ்லிம்கள்." என்று (நபியே! நீர் கூறுவீராக! 

" இன்னும் இஸ்லாம் ச் தை மார்க்கமாக எவராவது தேடினால், 

ந அவரிடமிருந்து | அ து அங்கீகரிக்கப்பட வேமாட்டாதது; மேலும் 
மறுமையில், அவர் நஷ்ட மடைந்தோரில் இருப்பார். 

86. தங்களுடைய விசுவாசத்திற்குப் பின்னர், நிராகரித்து விட்ட ஒரு 
சமூகத்தினருக்கு அல்லாஹ் எவ்வாறு நேர் வழிகாட்டுவான் ? நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்வுடைய தூதர் உண்மையானவர் என்றும் அவர்கள் சாட்சியமும் 
ΠΡ அவர்களுக்குத் தெளிவான அத்தாட்சிகளும் வந்திருந்தன; அல்லாஹ் 
(இத்தகைய) அநியாயக்கார சமூகத்தாரை நேரான வழியில் செலுத்த மாட்டான். 

87. அத்தகையோர் _ அவர்களுக்குரிய கூலி, நிச்சயமாக அல்லா QD, மலக்குகள், 
மனிதர்கள் (ஆகிய யாவருடைய சாபம் அவர்கள் மீது உண்டு என்பதுதான். 

88. இ(ச்சாபத்)திலேயே அவர்கள் நிரந்தரமாக (நிலைத் து)இருப்பவர்கள்; 
அவர்களை விட்டும் வேதனைழஇலேசாக்கப்படவுமாட்டாது; (வேதனை 
செய்யப் படுவதிலிருந்து) அவர்கள் கால அவகாசம் கொடுக்கப்படவு 
மாட்டார்கள்_ 

89. அதன்பின்னர் பச்சாதாபப்பட்டு, (பாவங்களிலி ந்து விலகி) தங்களை 
சீர்திருத்திக் கொண்டார்களே அத்தகையோரைத் தவிர ἥν μὲ ல்லா QD அவர்களை 
மன்னித்துவிடுவான். ஏனென்றால், நிச்சயமாக அல்லாஹ் மிக்க மன்னிக்கிறவன்; 
மிகக் கிருபையுடையவன். 

90. நிச்சயமாக, தங்களுடைய விசுவாசத்திற்குப்பின்னர் நிராகரித்து, மேலும் 
நிராகரிப்பை அதிகமாக்கிக் கொண்டார்களே அத்தகையோர்_ அவர்களுடைய 
தவ்பா (மன்னிப்புக்கோருதல், அங்கீகரிக்கப்படவேமாட்டா து;மேலும், அவர்கள் 
தாம்(முற்றிலும் வழிகெட்டவர்கள். 

91 . நிச்சயமாக நிராகரித்து, (அந்நிராகரிப்பிலிருந்து மீளாது) 
நிராகரித்தவர்களாகவே இறந் தும்வி கின்றனரே அத்தகையோர்_ பொன்னால் 
இப்பூமி நிறையஉள்ளதை_ அதை தன் ao மன்னிக்கப்படுவதற்கு) ஈடாக 
அவர் கொடுத்த போதிலும், de அது) அவர்களில் எவரிடமிருந் தும் 
அங்கீகரிக்கப்படவேமாட்டாது; அத்தகையோருக்கே துன்புறுத்தும் 
வேதனையுண்டு; அவர்களுக்கு உதவி செய்வோரும் (எவரும்) இல்லை. 
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92. (தர்மம் செய்தால்) நீங்கள் விரும்புகின்றவற்றிலிருந்து நீங்கள் செலவு 
செய்யாத வரையில், நீங்கள் நன்மையை அடையவேமாட்டீர்கள்; நீங்கள் எதைச் 
செலவு செய்த போதிலும் நிச்சயமாக அல்லா ஹ், அதனை நன்கறிந்தவன். 

93. தவ்றாத் இறக்கப்படுவதற்கு முன்னர், இஸ்ராயீல் (எனும் யாஃகூப்) தன் மீது 
விலக்கிக் கொண்டதைத் தவிர, எல்லா உணவுகளும் இஸ்ராயீலின் மக்களுக்கு 
அனுமதிக்கப் பட்டதாக இருந்தது. (ஆகவே, இதற்கு மாறாகக் கூறும்யூதர்களிடம், 
நபியே!) நீர் கூறுவீராக : நீங்கள் உண்மை சொல்பவர்களாக இருந்தால், 
தவ்றாத்தைக் கொண்டு வந்து அதனை ஓதுங்கள்" (அதன் மூலம் உண்மை 
தெளிவாகும்). 

94. எனவே, இதற்குப் பின்னரும், எவரேனும் அல்லா ஹ்வின்மீ.து பொய்யைக் 
கற்பனை செய்தால், அவர்கள்தாம் அநியாயக்காரர்களாவார்கள். 

95. (நபியே! நீர் கூறுவீராக: (இவைகளைப் பற்றி) அல்லாஹ் உண்மையே 
கூறியுள்ளான்; ஆகவே, (விசுவாசிகளே! இவர் களைப் புறக்கணித்து விட்டு) 
சத்தியவழியைச் சார்ந்தவரான இப்றாஹீமுடைய மார்க்கத்தைப் பின்பற்றுங்கள்; 
அவர் இணைவைத்துக் கொண்டி ருப்போரில் (ஒருவராக) இருக்கவில்லை. 

(இவ்வுலகில், அல்லாஹ்வை வணங்குவதற்கென) மனிதர்களுக்கு 
வைக்கப்பட்ட முதல் வீடு நிச்சயமாக பக்கா (மக்காவில் இருப்பது தான்; 
பரக்கத்துச் செய்யப்பட்டதாக (அதில் நன்மைகள் பன்மடங்காக்கப்பட்ட 
தாகவும், அகிலத்தார்க்கு நேர் வழியாகவும் இருக்கின்றது. 

97. nee தெளிவான அத்தாட்சிகளும், இப்றாஹீம் (தொழுகைக்காக) நின்ற 
இட(மான 'மகாம இப்றாஹீ மும் இருக்கின்றது; மேலும் எவர் அதில் 
நுழைகின்்றாரோ அவர்,(அபயம்பெற்று) அச்சமற்றவராகி விடுகின்றார்; (ஆகவே) 
எவர்கள் அங்கு யாத்திரை செல்லச் சக்தியுடைவர்களாக இருக்கின்றார்களோ, 
அத்தகைய மனிதர்கள் மீது, அல்லாஹ்வுக்காக (அங்கு சென்று ya) LL 

ஜ்ஜாச் செய்வது கடமையாகும்; எவரேனும் (இதை) நிராகரித்தால் அப்போது, 
அதனால் அல்லாஹ்வுக்கு ஒன் றும் குறைந்து விடுவதில்லை. ஏனென்றால், 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் அகிலத்தா(ர் அனைவ/ரை விட்டும் தேவையற்றவன். 

8. (நபியே!) நீர் கூறுவீராக: "வேதத்தையுடையவர்களே! அல்லாஹ்வின் 
வசனங்களை நீங்கள் ஏன் நிராகரிக்கின்றீர்கள்? அல்லாஹ்வோ நீங்கள் 
செய்பவற்றிற்கு சாட்சியாக (நேருக்கு நேர் பார்ப்பவனாக)இருக்கின்றான்.' 

9. (நபியே ἢ நீர் கூறுவீராக : ̓ வேதத்தையுடையவர் களே! அல்லாஹ்வின் 
பாதையிலிருந்து விசுவாசிகளை ஏன் தடை செய்கின்றீர்கள்? (அது உண்மைதான் 
என்று) நீங்கள் சாட்சியம் கூறிக்கொண்டே அதனைக் கோணலாக்கத் 
தேடுகின்றீர்கள்; இன்னும் நீங்கள் செய்பவைகளைப் பற்றி அல்லாஹ் 
பராமுகமானவனல்லன்' 

100. விசுவாசங்கொண்டேரரே! வேதங்கொடுக்கப்பட்டோரில் (உள்ள) ஒரு 
பிரிவினருக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிந்து நடந்தால், உங்களுடைய விசுவாசத்திற்குப் 
பின்னரும் நிராகரிப்போராக உங்களை அவர்கள் திருப்பி விடுவார்கள். 
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101 இன்னும், நீங்கள் அல்லா ஹ்வின் வசனங்கள் உங்களுக்கு ஓஒதிக்காண் பிக்கப் 
பட்டிருக்க, 0 மத்தியில் அவனுடைய தூதரும் இருக்க, நீங்கள் எவ்வா 
நிராகரிப்பீர்கள்! இன்னும், எவர் அல்லாஹ்வை (அவனது மார்க்கத்தைப் 
பலமாகப் பற்றிக் கொள்கின்றாரோ அப்போது அவர், திட்டமாக நேரான 
பாதையில் செலுத்தப்பட்டுவிட்டார். 

102. விசுவாசங்கொண்டேறே! நீங்கள் அல்லாஹ்வை_அவனைப் பயப்பட 
வேண்டிய முறைப்படி பயப்படுங்கள்; மேலும் நிச்சயமாக (முற்றிலும் அவனுக்குக் 
கீழ்ப்படிந்த) முஸ்லிம்களாகவே தவிர நீங்கள் இறந்துவிடவேண்டாம். 

103 மேலும், நீங்கள் யாவரும் (ஒன் று சேர்ந்து அல்லாஹ்வுடைய (வேதமாகிய) 

கயிற்றைப் பலமாகப் பற்றிப் பிடித்துக்கொள்ளுங்கள்; (உங்களுக்குள் 
கருத்துவேறுபட்டு, நீங்கள் பிரிந்துவிட வேண்டாம்; மேலும்,உங்கள் மீது 
அல்லாஹ் புரிந்திருக்கும் அருளை நினைத்துப்பாருங்கள்; நீங்கள் (ஒருவர் 
மற்றவருக்கு) விரோதிகளாக இருந்த சமயத்தில், அவன் உங்கள் இதயங் 
களுக்கிடையே அன்புப் பிணைப்பை உண்டாக்கினான்; ஆகவே, அவனுடைய 
பேரருளால் நீங்கள் சகோதரர்களாகிவிட்டீர்கள். (அதற்கு முன்னர்) நீங்கள் நரக 
நெருப்புக்குழியின் விளிம்பின் மீதிருந்தீர்கள் ; அதிலிருந்தும் அவன் உங்களை 
ஈடேறச்செய்தான். நீங்கள் நேர்வழிபெறுவதற்காக அல்லாஹ் தன் வசனங்களை 
உங்களுக்கு இவ்வாறு தெளிவுபடுத்துகின்றான். 

104. இன்னும் a உங்களில் ஒரு கூட்டத்தார் _ 
அவர்கள் னிதர் களை) நன்மையின்பால் அழைக்கின்றவர்களாகவும், 
ல்லதைக்கொண்டு (மக்களை) எவுகின்றவர்களாகவும், தீய செயல்களிலிருந்து 
க விலக்குகின்றவர்களாகவும் இருக்கட்டும்; அவர் களேதாம் 
வெற்றிபெற்றோர். 

105. மேலும், தங்களிடம் தெளிவான சான்றுகள் வந்ததன் பின்னரும் 
தங்களுக்குள் பிரிவை உண்டாக்கிக்கொண்டு, (கருத்து) வேறுபட்டுப் 
போனார் களே அத்தகையோரைப்போல நீங்களும் ஆகிவிட வேண்டாம்; 
அத்தகையோருக்குத்தான் (மறுமையில்) மகத்தான வேதனையுமுண்டு. 

106. சில முகங்கள் (மலர்ச்சியால் பிரகாசமுள்ள)வெண்மையாகவும், சில முகங்கள் 

(துக்கத்தால்)கறுத்து (வாடியு)மிருக்கும் edge rer Lad மகத்தானவேதனை 
உண்டு) அகவே, எவர்களுடைய முகங்கள் கறுத்து, (வா டி) இருக்கின்றனவோ, 
(அவர்களிடம் , "நீங்கள் விசுவாசங்கொண்டபின் (அதனை) நிராகரித்து 
விட்டீர்களா? ஆகவே, நீங்கள் நிராகரித்துக் கொண்டி ருந்ததன் காரணமாக[நரக) 
வேதனையைச் சுவையுங்கள் "(என் று கூறப்படும்). 

107. இன்னும், எவர்களுடைய முகங்கள் (மலர்ச்சியால் பிரகாசமுள் ள) 
வெண்மையாக இருக் கின் றனவோ அவர்கள், உக்தி தது அருளில் 
இருப்பார்கள்; அவர்கள் அதில் நிரந்தரமாக | த்தங்கி) இருப்பவர்கள். 

108. (நபியே!) இவை அல்லாஹ்வுடைய வசனங்களாகும்; உண்மையைக் 
கொண்டுள்ள அவற்றை நாம் உமக் ஓதிக்காண்பிக்கின்றோம். மேலும், 
அல்லாஹ் அகிலத்தார்க்கு அநீதியை (ச் செய்ய நாட மாட்டான். 
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109. வானங்களில் உள்ளவையும், பூமியில் உள்ளவையும், அல்லா ஹ்வுக்கே 
உரியன; (இவை சம்பந்தமான) சகல காரியங்களும் அல்லாஹ்விடமே மீட்டுக் 
கொண்டு வரப்படும். 

110. (விசுவாசங்கொண்டேோரே! மனிதர் களுக்காக தோற்றுவிக்கப்பட்ட 
Sue louer மேன்மையான சமுதாயமாக நீங்கள் 
இருக்கிறீர்கள்; (ஏனெனில்) நன்மையான காரியங்களை நீங்கள் ஏவுகிறீர் கள்; 
தீமையை விட்டும் (அவர்களை) நீங்கள் விலக்குகிறிர்கள்;மே நீங்கள் 
அல்லாஹ்வை விசுவாசிக்கின்றீர்கள். மேலும் இவ்வாறே! வேதத்தை 
யுடையவர்களும் விசுவாசித்(து நடந்தால், அது அவர் களுக்கு நன்மையாக 
இருந்திருக்கும்; விசுவாசிப்போரும் அவர்களில்(சிலர்) இருக்கின்றனர்; இன்னும், 
அவர்களில் அதிகமானவர்கள் வ் த் கட்டளையை மீறும், 
பாவிகளாவர். 

IL (விசுவாசிகளே! இத்தகையோர்) உங்களுக்குச் சிறிது தொல்லையிழைப்பதைத் 
தவிர (அதிகமாக) உங்களுக்கு (ஏ தும்) தீங்கு செய்துவிடவே முடியாது; மேலும், 
உங்களுடன் அவர்கள் யுத்தம் புரிய முற்பட்டாலோ, அவர்கள் உங்களுக்குப் 
புறங்காட்டியே ஓடுவார்கள்; பின்னர் அவர்கள் (எவராலும்) உதவி 

் செய்யப்படமாட்டார்கள். 

12. அவர்கள் எங்கு காணப்பட்ட போதிலும் அவர்கள்மீது இழிவு விதிக்கப்பட்டு 
விட்டது; (இவ்வேதமாகிய) அல்லாஹ்வின் உடன்படிக்கையைக் கொண்டும், 
(விசுவாசங் கொண்ட) மனிதர்கள் (அளிக்கும் அபயமென்னும்) 

உடன்படிக்கையைக் கொண்டுமேயன் றி (அவர்கள் தப்பித்துக்கொள்ள 
த πο αδ  Ε மேலும் அல்லாஹ்விட மிருந்துள்ள கோ பத்தைக்கொண்டு அவர்கள் 

ரும்பிவிட்டார்கள்; ஏழ்மையும் அவர்கள் மீது விதிக்கப்பட்டுவிட்டது; 
து(ஏனெனில்) நிச்சயமாக அவர்கள் அல் லாஹ்வின் வசனங்களை 

எப்பொழுதுமே) நிராகரித்துக்கொண்டும், நியாயமின்றி நபிமார்களைக் கொலை 
செய்துகொண்டும் இருந்ததின் காரணத்தினாவாகும். (மேலும்) அது, அவர்கள் 
மாறு செய்துகொண்டும், வரம்பு மீறிக் கொண்டும் இருந்த காரணத்தினாலாகும். 

113. on (அனைவரும்) சமமானவர்களல்லர். வேதத்தையுடை யவர் களில், 

(நேர் வழியில்) நிற்கும் ஒரு கூட்டத்தினர் இருக்கின்றனர்; அவர்கள் இரவுக் 
காலங்களில் சிரம் பணிந்தவர்களாக (தொழுபவர்களாக) அல்லாஹ்வுடைய 
வசனங்களை ஓஒதுகின்றனர். 

114. அல்லா ஹ்வையும்,இறுதிநாளையும் அவர்கள் விசுவாசிக்கின்றனர்; இன்னும் 
நன்மையைக் கொண்டும் (மனிதர்களை) ga oi part, தீமையை விட்டும் 
தடுக்கின்றனர்; இன்னும், நன்மையானவற்றில் விரை[ந்தும் செல் கின்றனர்; 
மேலும் இவர்கள் நல்லோர்களில் உள்ளோராவர். 

115. இவர்கள் எந்த நன்மையைச் செய்தபோதிலும், அ|தற்கா கநற்கூலி பெறுவதை 
மறுக்கப்படமாட்டார்கள்; (இத்தகைய) பயபக்தியுடையோரை அல்லாஹ் 
நன்கறிகிறவன். 
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116. நிச்சயமாக நிராகரிக்கின்் றார் களே அத்தகையோர் _ அவர்களுடைய 
செல்வங்களும், அவர்களுடைய மக்களும், அல்லாஹ்வினுடைய 
வேதனையிலிருந்து அவர்களை விட்டு எந்த ஒன்றையும் தேவையுறச் செய்யா து. 
மேலும், அவர்கள் நரகவாசிகள்தாம்; அதில் நிரந்தரமாக அவர்கள் 
(தங்கி)இருப்பவர்கள். | 

117. இவ்வுலக வாழ்க்கையில் (இஸ்லாத்திற்கு விரோதமாக) அவர்கள் செலவு 
செய்யும் பொருளின் உதாரணம்: ஒரு காற்றைப் போல் இருக்கின்றது. அதில் 
கடுமையான குளிர் இருக்கிறது; தமக்குத் தாமே அநியாயமிழைத்துக்கொண்ட 
ஒரு கூட்டத்தாரின் பயிரில் பட்டு அப்போது அதனை அது அழித்துவிடுகிறது. 
அல்லாஹ்வோ அவர்களுக்கு அநியா யமிழைத் துவிடவில்லை; எனினும், இவர்கள் 
தமக்குத் தாமே அநியாயமிழைத்துக் கொள்கின்றனர். 

118. விசுவாசங்கொண்டோரே! உங்(கள் இனத்தவர் களையன்றி (மற்றவர்களை) 
உங்களுடைய அந்தரங்கச்செய்திகளை அறிபவர்களாக நீங்கள் ஆக்கிக் 
கொள்ளாதீர்கள்; (ஏனென்றால்) அவர்கள் உங்களுக்குத் தீங்கிழைப்பதில் ஒரு 
சிறிதும் குறைவு செய்வதில்லை; மேலும், நீங்கள் துன்புறுவதை அவர்கள் 
விரும்புகிறார்கள்; அவர்களுடைய வாய்ச் சொற்களிலிருந்தே (அவர்களுடைய) 
கடுமையான வெறுப்பு திட்டமாக வெளிப்பட்டுவிட்ட து; (உங்களைப்பற்றி) 
அவர்களுடைய நெஞ்சங்கள் மறைத்து வைத்திருப்பவையோ மிகப்பெரிதாகும். 
நீங்கள் விளங்கிக் கொள்பவர்களாக இருந்தால், நிச்சயமாக நாம்,(அவர்களுடைய) 
அடையாளங்களை உங்களுக்குத் தெளிவாக்கிவிட்டோம்; 

119. (விசுவாசங்கொண்டோரே! தெரிந்து கொள்ளுங்கள்! நீங்கள் அவர்களை 
நேசிக்கிறீர்கள்; அவர்களே, உங்களை நேசிப்பதில்லை. நீங்கள் வேதங்கள் 
யாவற்றையும் விசுவாசிக்கிறீர்கள்; இன்னும், அவர்கள் உங்களைச் சந்தித்தால், 
"நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம்' என்று கூறுகின்றனர்; இன்னும் (உங்களிலிருந்து 
விலகி) அவர்கள் தனித் துவிட்டாலோ,(உங்கள் மீதுள்ள) ஆத்திரத்தினால் (தங்கள் 
கை) விரல்களின் நுனிகளை கடித்துக் கொள்கின்றனர்; ஆகவே, (நபியே! 
அவர்களிடம், நீர் கூறுவீராக: ' உங்கள் ஆத்திரத்திலேயே நீங்கள் இறந்து 
விடுங்கள் ! நிச்சயமாக அல்லாஹ், (உங்கள் நெஞ்சங்களில் உள்ளவற்றை 
நன்கறிகின்றவன்' 

120. உங்களுக்கு யாதொரு நன்மை ஏற்படின், (அது) அவர்களை வருந்தச் 
செய்கின்றது; உங்களுக்கு யாதொரு தீங்கு ஏற்பட்டாலோ, அதற்காக அவர்கள் 
மகிழ்ச்சியடைகின்றனர்; ஆகவே, நீங்கள் பொறுமையுடனிருந்து(அல்லா ஹ்வை) 
பயந்தும் கொள்வீர்களாயின் அவர்களுடைய சூழ்ச்சி உங்களுக்கு யாதொரு 
தீங்கையும் விளைவித்துவிடா து. (ஏனென்றால்) நிச்சயமாக அல்லா ஹ், அவர்கள் 
செய்பவற்றைச் சூழ்ந்து அறிகிறவன். 

121 (நபியே!) நீர் உம் குடும்பத்திலி ந்து அதிகாலையில் புறப்பட்டுச் சென்று) 
விசுவாசங்கொண்டவர்களை, (உஹத் யுத்த களத்தில்) போருக்காக 
(அவரவருக்குரிய) இடங்களில் அமர்த்தி(ஓழுங்கு படுத்திக்கொண் டிருந்ததை 
(நினைத்துப் பார்ப்பீராக! யாவற்றையும்) அல்லா ஹ், செவியு றுகிறவன் ; (உங்கள் 
இதயங்களில் இருப்பவற்றை) நன்க றிகின்றவன். 
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122. (அந்த யுத்தத்தில்) உங்களிலிருந்து இரு ob தைரியம் இழந்து 

(es ang என்னும் யுத்த களத்தை விட்டுச் சென்று) விட(லாமா என்று) நாடிய 
சமயத்தில்_( போர்க்களத்தில் அவர்களை அமர்த்திக் கொண்டிருக்தரி பேறும் 
அல்லாஹ் அவவிருசா ராருக்கும் உதவியாளன்; இன்னும், அல்லாஹ்வின் மீதே 
விசுவாசிகள் (தங்கள் காரியங்களை ஒப்படைத் துமுழுமையாகநெம்பிக்கை 
வைக்கவும். 

123. பத்ரில் (நடந்த யுத்தத்தில்) நீங்கள் (எண்ணிக்கையிலும் , ஆயுதபலத்திலும் 
மிகக்) குறைந்தவர் களாகயிருந்த சமயத்தில், நிச்சயமாக அல்லாஹ் உங்களுக்கு 
உதவிசெய்தான்; ஆகவே, நீங்கள் நன்றி செலுத்துவதற்காக அல்லாஹ்வுக்கு 
பயந்து (நடந்து) கொள்ளுங்கள். 

124. (நபியே!) விசுவாசங்கொண்டோரிடம் , ἡ" (வானத்திலிருந்து) இறக்கி 
வைக்கப்பட்ட மூவாயிரம் மலக்குகளைக் கொண்டு, உங்கள் இரட்சகன் 
உங்களுக்கு உதவி பத் உங்களுக்குப் போதாதா?" என்று நீர் கூறியதையும் 
i. கூர்வீராக!) 

125. "ஆம்; நீங்கள்பொறுமையுடனிருந்து, (அல்லாஹ்வுக்கு) பயந்தும் கொள்வீர் 
களானால், அந்நேரத்திலேயே உங்களிடம் ர ள் தர ன னி 
போதிலும், (மூவாயிரமென்ன)போர்க்குறிகள் கொண்டவர்களான மலக்குகளில் 
ஐயாயிரத்தைக் கொண்டு உங்கள் இரட' சகன் உங்களுக்கு உதவி செய்வான். 

126. உங்களுக்கு ஒரு நன்மாராயமாககவும், இதைக் கொண்டு உங்களுடைய 
இதயங்கள் திருப்தியடைவதற்காகவுமே தவிர அல்லாஹ் இதை ஆக்கவில்லை. 
இன்னும் மிகைத்தோன்; கத் அறிவுடையோன் ஆகிய அல்லாஹ்விட 
மிருந்தே தவிர, உதவி (உங்களுக்கு) இல்லை. 

127. (அவன் உங்களுக்கு இவ்வுதவி புரிந்ததன் நோக்கம் நிராகரிப்போரில் ஒரு 
பகுதியினரை அழித்துவிடுவதற்காக, அல்லது அவர்களைச் சிறுமை 
படுத்துவதற்காகவேயாகும்; அப்போது அவர்கள் நஷ்ட மடைந்தவர்களாக, 
(ஏமாந்து) திரும்பிச் சென் று விடுவர். 

128. (நபியே!) இக்காரியத்தில்(நா ம்கட்டளையிட்டதைத் தவிர) உமக்கு யாதோர் 
அதிகாரமுமில்லை; ஒன் று அவன் அவர்களின் தவ்பாவை ஏற்றுக் கொள்ளலாம்; 
அல்லது அவர்களை வேதனையும் செய்யலாம். அதன்காரணம், நிச்சயமாக 
அவர்கள் அநியாயக்காரர்களாவர். 

129. வானங்களிலுள்ளவை, மற்றும் பூமியிலுள்ளவை அல்லாஹ்வுக்கே 
உரியவை; அவன் நாடியவருக்கு மன்னிப்பளிப்பான் ; இன்னும் அவன் 
நாடியவரை வேதனை செய்வான்; அல்லாஹ்வோ மிக்க மன்னிக்கிறவன்; மிகக் 
கிருபையுடையவன். 

130. விசுவாங்கொண்டோரே!(அசலுக்கு அதிகமாகவும், வட்டிக்குவட்டியாகவும் 
இரட்டிப்பாக்கப்பட்டு பன்மடங்காக்கப் பட்ட நிலையில் வட்டியை 
உண்ணாதீர்கள்; இன்னும் அல்லாஹ்வுக்குப் பயந்து கொள்ளுங்கள்; (இதனைத் 
க τῶν γαῖα ἐν நீங்கள் Cardin: οὐ ir Sr. 

1. இன்னும் (நரக)நெருப்பிற்குப் பயந்து கொள்ளுங்கள் :அது எத்தகைய 
வ் நிராகரிப் போருக்காகத் தயார் படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

132. அல்லாஹ்வுக்கும், (அவனுடைய) தூதருக்கும் கீழ்ப்படியுங்கள் (அதனால்) 
நீங்கள் (அல்லா ஹ்வின்) கிருபைக்குள்ளாக்கப்படுவீர்கள். 
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133 உங்கள் இரட்சகனின் மன்னிப்பின்பா லும், சுவன பதியின்பாலும் விரைந்து 
கொள்ளுங்கள் ; அதன் அகலமாகிறது வானங்களும், பூமியுமாகும்; அது 
பயபக்தியுடையவர்களுக்காக (வே) தயார்செய்யப்பட்டுள்ள து. 

84. அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், செல்வ நிலையிலும், வறுமை நிலையிலும் 
செலவு செய்து கொண்டிருப்பார்கள்; கோபத்தையும் அடக்கிக்கொள்ளக் 
கூடியவர்கள்; மனிதர்(களின் குற்றங்களையும் மன்னித்து விடக்கூடியவர்கள்; | 
அல்லாஹ்வோ ( இத்தகைய) நன்மை செய்வோரை நேசிக்கின்றான். 

135. இன்னும் அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், யாதொரு மானக்கேடான 
காரியத்தை அவர்கள் செய்து விட்டால், அல்லது (ஏதும் பாவமிழைத் துத்) 
தங்களுக்குத் தாங்களே அநீதமிழைத் துக் கொண்டால், (உடனே) அல்லாஹ்வை 
நினைவுகூர் வார்கள். இன்னும் (அவனிடமே) தங்களுடைய பாவங்களுக்காக 
மன்னிக்கத்தேடுவார்கள்; (அல்லாஹ்வும் அவர்களை மன்னித்து விடுவான். 
அல்லாஹ்வைத் தவிர, (இத்தகையோரின்) குற்றங்களை மன்னிப்பவனும் யார்? 
அவர்கள் செய்த (தவறான) ரிக்க 4: தவறென் று) அவர்கள் அறிந்து 
கொண்டே (அதில்) நிலைத்திருக்கவு மாட்டார்கள் டனே அதிலிருந்து விலகி 
விடுவார்கள்] 

136. அத்தகையோர்_ அவர்களுடையகூலி அவர்களுடைய இரடசகனிடமிருந்து 
மன்னிப்பு, மற்றும் சுவனபதிகளாகும்; இவற்றின் கீழ் ஆறுகள் ஓடிக் 
கொண் டிருக்கும்; அவர்கள் அவற்றில் நிரந்தரமாக (த்தங்கி) இருப்பவர்கள்; 
(இத்தகு) காரியங்கள் செய்தோரின் கூலி அது மிக நல்லது. 

137. திட்டமாக உங்களுக்கு முன்னரும் (இத்தகைய) பலவழிமுறைகள் 
சென்றிருக்கின்றன. ஆகவே, நீங்கள் பூமியில் சுற்றித்திரிந்து (அல்லாஹ்வுடைய 
வசனங்களைப் பொய்யா dd ரின் முடிவு எப்படி இருந்தது என்பதைப் 
பாருங்கள். 

138. இது, (பொதுவாக) மனிதர்களுக்கு (உண்மை/விளக்கமாகவும், (குறிப்பாக) 

பயபக்தியுடையோர் களுக்கு நேர் வழிகாட்டியாகவும் , நல்லுபதேசமாகவும் 

இருக்கிற து. 

139. (விசுவாசங்கொண்டோரே!) நீங்கள் தைரியத்தை இழந்துவிட வேண்டாம்; 
கவலையும் பட வேண்டாம். ( உண்மையாகவே) நீங்கள் விசுவாசங் கொண்ட 
வர்களாக இருந்தால், நீங்கள்தாம் மிக்க மேலானவர்கள். 

140. உங்களுக்கு (உஹதுப்போரில் தோல்வியுற்றுக் காயம் ஏற்பட்டதென்றால் 
(அதைப் பற்றி அதைரியமடையாதீர்கள். ஏனென்றால், அந்த ஜனங்களுக்கும், 

தைப் போன்றே (பத்ரில் தோல்வியுற்றுக்) காயம் ஏற்பட்டுள்ளது; அந்த 
சோதனையான) நாட்களை மனிதர்களுக் கிடையில் மாறி மாறி வரும்படி. நாம் 
செய்கின்றோம். ஏனென்றால், (உங்களில்) உண்மையாகவே 

விசுவாசங்கொண்டவர்கள் யாரென் று அல்லா ஹ் அறிவித்து விடு) வதற்காகவும், 
உங்களில் (மார்க்கத்திற்காக உ யிரைத் தத்தம் செய்யும் மாபெரும்) தியாகிகளை 
அவன் எடு(த்தறிவிப்பதற்காகவுமே (இவ்வாறு செய்கின்றான்). இன்னும், 
அநியாயக் காரர்களை அல்லாஹ் நேசிக்கமாட்டான். 
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141. விசுவாசங்கொண்டிருந்தார் களே அவர்களை அல்லாஹ் பரிசுத்த 
மாக்குவதற்காகவும், நிராகரிப்போர்களை அழிப்பதற்காகவும் (இவ்வாறு 
செய்கின்றான்! 

142. (விசுவாசங்கொண்டோரே!) உங்களில் (அல்லாஹ்வுக்காக) யுத்தம் 
செய்பவர்கள் யார் என்பதை அல்லாஹ் பரிசோதித்து அறியாமலும், இன்னும் 
(துன் பங்களைப் பொறுமையுடன்) சகித்துக் கொள் பவர்கள் யார், என்பதை 
அவன் அறியாமலும், நீங்கள் சுவனபதியில் நுழைந்து விடலாமென் று எண்ணிக் 
கொண்டிருக்கின்றீர்களா! 

143 மேலும், நீங்கள் மரணத்தை _ அதை நீங்கள் சந்திப்பதற்கு முன்னதாக, 
திட்டமாக ஆசிக்கக் கூடியவர்களாக இருந்தீர்கள்; ஆகவே { கண்ணுக்கெதிரில்) 
ங்கள் கண்டவர்களாக இருக்க, அதை திட்டமாக நீங்கள் பார்த்து விட்டீர்கள். 
எனவே, இந்த யுத்தத்தில் ஏன் தயங்குகின் நீர்கள் |) 

144. இன்னும், முஹம்மது ஒரு தூதரேயன் நி, (இறக்காமல் இருக்கக்கூடி யவர்) 
இல்லை. அவருக்கு முன்னரும், (இவ்வாறே) தூதர்கள் பலர் திட்டமாகச் 
சென்றிருக்கின்றனர். அவர் இறந்துவிட்டால் அல்லது கொல்லப்பட்டுவிட்டால் 
நீங்கள் உங்கள் குதிங்கால்களின் மேல் (புறங்காட்டித்) திரும்பி(ச் சென்று) 
விடுவீர்களா? (அவ்வாறு) எவரேனும் தனது இரு குதிங்கால்களின் மீது 
(புறங்காட்டி திதிரும்பிச் சென்றுவிட்டால்,அதனால் அவர் அல்லாஹ்வுக்குஎந்த 

டையூறும் செய்யவேமாட்டார். மேலும், நன்றிசெலுத்துவோருக்கு அல்லா ஹ் 
நற்கூலியைத் தருவான். 

145. மேலும், எந்த ஆன்மாவுக்கும் ஏற்கனவே (அதற்கு) நேரம்குறிக்கப்பட்ட 
(அல்லாஹ்வின்) எழுத்துப்படி, அல்லாஹ்வின் கட்டளையைக் கொண்டே தவிர 
அது மரணிப்பதற்கில்லை . மேலும், எவர் (தன் செயலுக்கு) இவ்வுலகத்தின் 
நன்மையை நாடுகிறாரோ அவருக்கு, அதிலிருந்தே வழங்குவோம். இன்னும் எவர் 
மறுமையின் நன்மையை நாடுகிறாரோ அவருக்கு, அதிலிருந்தே வழங்குவோம். 
நன்றிசெலுத்துவோருக்கு நாம் நற்கூலியும் அளிப்போம். 

146. மேலும், எத்தனையோ நபிமார்கள், அவர்களுடன் அல்லாஹ்வின் 
நல்லடியார்கள் கொண்ட அநேகம்பேர் சேர்ந்து (அல்லாஹ்வின் பாதையில்) 
யுத்தம் செய்திருக்கின்றனர். ஆனால், அவர்கள் அல்லா ஹ்வின் பாதையில் (யுத்தம் 
செய்ததனால்) தங்களுக்கு (துன்பங்கள்) ஏற்பட்டவற்றின் காரணமாக, அவர்கள் 
தைரியமிழந்துவிடவில்லை; பலவீனமடைந்து விடவுமில்லை; (எதிரிகளுக்கு) 
ஐக்கியப்பட்டுவிடவுமில்லை. மேலும், (இவ்வாறு துன்பங்களைச் சகித்துக் 
கொள்ளும்) பொறுமையாளர்களை அல்லாஹ் நேசிக்கின்றான். 

147. (இத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில், அவர்கள் தங்கள் இரட'சனிடம் ) "எங்கள். 
கல் எங்கள் பாவங்களையும், எங்கள் செயல்களில் நாங்கள் வரம்புமீறிய 
குற்றதிதையும் நீ எங்களுக்கு மன்னிப்பாயாக! எங்கள் பாதங்களை (யுத்தத்தில் 
நழுவா து) நீ உறுதிப்படுதீதியும் வைப்பாயாக! (உன்னை) நிராகரிக்கும் 
சமுதாயத்தினர்க்கு எதிராக (வெற்றி கொள்ள) நீ எங்களுக்கு உதவியும் 
புரிவாயாக! என்று அவர்கள் (பிரார்த்தித்துக்) கூறியதைத் தவிர (வேறொன் றும்) 
அவர்களின் கூற்றாக இருக்கவில்லை. 
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148. ஆதலால், அல்லாஹ் அவர்களுக்கு இவ்வுலகத்தின் நன்மையையும், 
மறுமையின் நன்மையில் அழகானதையும் கொடுத்தான். இன்னும் அல்லாஹ் 
(இத்தகைய) ந ற்கருமங்கள் செய்வோரை நேசிக்கின்றான். 

149. விசுவாசங்கொண்டோரே! (அல்லாஹ்வை) நிராகரிப்போருக்கு நீங்கள் 
கீழ்ப்படிந்து நடந்தால் அவர்கள் உங்களை (உங்கள் விசுவாசத்திலிருந்து நீங்கள் 
விலகி) குதிங்கால்களின் மீது (பின் செல்லும்படி) திருப்பிவிடுவார்கள்; அதனால் 
நீங்கள் நஷ்மடைந்தவர்களாகத் திரும்பிவிடுவீர்கள். 

150.(இவர்கள்) அல்ல. அல்லா ஹ்(தான்) உங்கள் பாதுகாவலன். இன்னும், அவனே 
உதவி செய்வோரில் மிகச்சிறந்தவன். ὦ | 

151. எதற்கு அவன் சான்றை இறக்கி வைக்கவில்லையோ, அதைஅவர்கள் 
அல்லாஹ்வுக்கு இணைவைத்ததன் காரணமாக நிராகரித்து விட்டார்களே 
அவர்களுடைய இதயங்களில், நாம் திகிலைப் போடுவோம்; அன்றியும் அவர்கள் 
தங்குமிடம் நரகந்தான். மேலும், இந்த அநியாயக்காரர்களின் தங்குமிடம் (அது) 
மிகக்கெட்டது. 

152 இன்னும், அவன் அனுமதிகொண்டு (எதிரிகளா கிய) அவர்களை நீங்கள் 
கொன்றழித்த சமயத்தில், அல்லாஹ் திட்டமாக தனது வாக்குறுதியை உங்களுக்கு 
உண்மையாக்கி வைத்தான். முடிவாக, நீங்கள் கோழைகளாகி உங்களுக்கிடப் 
பட்ட கட்டளையில் தர்க்கித்துக்கொண்டுமிருந்தீர்கள்; நீங்கள் எதை 
விரும்பினீர்களேோ அதை, அவன் உங்களுக்குக் காட்டிய பிறகும் மாறு 
செய்யலானீர்கள். உங்களில் இம்மையை விரும்புவோரும் உண்டு; உங்களில் 
மறுமையை விரும்புவோரும் உண்டு; பின்னர் உங்களைச் சோதிப்பதற்காக 
அவவெதிரிகளை விட்டும் உங்களைத்திருப்பினான். மேலும், திட்டமாக அவன் 
உங்களுடைய குற்றங்களை மன்னித்துவிட்டான். அல்லாஹ்வோ விசுவாசிகள் 
மீது பேரருளுடையவன். 

153 (உஹத் யுத்தத்தில், அல்லாஹ்வுடைய) தூதர் உங்கள் பின்னிருந்துகொண்டு, 
என்னிடம் வாருங்கள்" என்று) உங்களை அழைத் துக் கொண்டிருந்த சமயத்தில், 
நீங்கள் ஒருவரையுமே திரும்பிப் பாராது (வெருண்டோடி மலையில்) 
ஏறிக்கொண்டிருந்ததை ( நினைத்துப் பாருங்கள். அல்லாஹ்வின் தூதருக்கு நீங்கள் 
உண்டுபண்ணிய இத்)துக்கத்தின் காரணமாக, உங்களுக்கும் (தோல்வியின்) 
அுக்கத்தையே பிரதிபலனாகக் கொடுத்தான்; ஏனென்றால்,(இனி) உங்களுக்கு எ து 
தவறிவிட்டதோ, அதன் மீதும், உங்களுக்கு எது ஏற்பட்டுவிட்ட தோ, அதன் மீதும் 
நீங்கள் கவலை கொள்ளாதிருப்பதற் காகவேயாகும். மேலும், நீங்கள் 
செய்பவற்றை யெல்லாம், அல்லாஹ் நன்கு உணர்பவன். 
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154. பிறகு, (விசுவாசங்கொண்டோரே!) இத்துக்கத்திற்குப் பின்னர், 
(அல் லாஹ்வாகிய) அவன் உங்களுக்கு அமைதியை அளிக்கக் கூடிய 
சிறுதூக்கத்தை இறக்கி வைத்தான்; உங்களில் ஒரு கூட்டத்தினரை அது சூழ்ந்து 
கொண்டது, மற்றொரு கூட்டத்தினரோ,திட்டமாக அவர்களுடைய மனங்கள் 
அவர்களுக்கு கவலையை ஏற்படுத்தி விட்டன. அறியாமைக் காலத்தின் எண்ணம் 
போல, அல்லாஹ்வைப் பற்றி உண்மை அல்லாததை தவறாக] எண்ண 
ஆரம்பித்து, காரியத்தில் நமக்கேதும் உண்டா?" என்று அவர்கள் கூறினர். (அதற்கு) 
"நிச்சயமாக, காரியம்_ அது அனைத்தும் அல்லாஹ்வுக்குரியனவே!' என்று 
(நபியே! நீர் கூறுவீராக! ! (இவையன்றி) அவர்கள் உமக்கு வெளியிடாததை தங்கள் 
மனங்களில் or ne "நம்மிடம் ஏதும் அதிகாரம் இருந்திருந்தால் 
இங்கு வந்து (இவ்வாறு! நாம் கொல்லப்பட்டிருக்க மாட்டோம் எனக் 
கூறுகின்றனர். இதற்கு நபியே அந்த முனாபிக்குகளிடம் ) நீர் கூறுவீராக: 'நீங்கள் 
உங்கள் வீடுகளில் (தங்கி) இருந்திருந்த போதிலும், கொல்லப் பட்டே இறக்க 
வேண்டுமென்று எவர்கள்மீது விதிக்கப்பட்டுள்ளதோ அவர்கள், தாங்கள் 
(கொல்லப்பட்டு டு] விழ வேண்டிய இடங்களுக்குத் தாமாக) வந்தே இருப்பார்கள் 
உங்கள் நெஞ்சங்களிலுள்ளவற்றை அல்லாஹ்பரிசோதனை செய்வதற்காகவும், 
உங்கள் இதயங்களில் உள்ளவற்றைச் சுத்தப் படுத்திவிடுவதற்காகவும் (இவ்வாறு 
சம்பவிக்கும்படி செய்தான்). மேலும், (உங்கள்) நெஞ்சங்களிலுள்ளவற்றை 
அல்லாஹ் நன்கறிகிறவன். 

155. (விசுவாசங்கொண்டோரே ! ἢ இரு கூட்டத்தாரும் (போர்முனையில் சந்தித்த 
நாளில், உங்களில் (அதிலிருந்து) திரும்பிவிட்டார்களே அவர்கள்_ அவர்கள் 
சம்பாதித்துக்கொண்ட (தீவினைகள்) சிலவற்றின் காரணமாக_அவர்களை 
(அதிலிருந்து திரும்பி) ச் ச றுகுமாறு செய்ததெல்லாம் வைத்தானே. திட்டமாக 
அல்லாஹ் அவர்(களின் குற்றங்களை மன்னித்தும் விட்டான்; நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் மிக்க மன்னிக்கிறவன்; சகிப்புத் தன்மையுடையவன். 

156. விசுவாசங்கொண்டேோரே! நிராகரித்துக்கொண்டிருப்போரைப் போல் 
நீங்கள் ஆகிவிட வேண்டாம்; அவர்கள், பூமியில் பிரயாணம் செய்தோ, அல்லது 
யுத்தம் செய்வோராகவோ இருந் து (இறந்து) விட்ட தங்கள் சகோதரர்களைப் 
பற்றி, அவர்கள் நம்மிடமே இருந்திருந்தால், அவர் கள் இறந்திருக்கவு 
மாட்டார்கள், கொல்லப் பட்டிருக்கவுமாட்டார்கள்" என்று கூறுகின்றனர். 
அவர்களுடைய இதயங்களில், (என்றென் றுமே) இதை ௬ (கடும்) 

துக்கமாக்குவதற்காகவே இவ்வாறு (அவர்கள் நினைக்கும்படி) அல்லாஹ் 
செய்கிறான். அல்லாஹ்வே உயிர் கொடுக்கின்றான். அவனே மரணிக்கச் 
செய்கின்றான். மேலும், நீங்கள் செய்பவற்றை அல்லாஹ் பார்க்கிறவன். 

157. அல்லாஹ்வின் பாதையில் நீங்கள் கொல்லப்பட்டாலும், அல்லது 
இறந்துவிட்டாலும் (அதற்காக) நிச்சயமாக அல்லாஹ்விடம் கிடைக்கும் 
மன்னிப்பும், (அவனுடைய) அருளும், அவர்கள் சேகரித்து வைத்திருப்பவைகளை 
விட மிக மேலானதாகும். 
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158. நீங்கள் (அல்லாஹ்வுடைய பாதையில்) இறந்துவிட்டாலும் அல்லது 
கொல்லப் பட்டாலும் கூட) நிச்சயமாக நீங்கள் அல்லாஹ்விடமே 
ஒன் றுதிரட்டப்படுவீர்கள். 

159. (நபியே) அல்லாஹ்வுடைய அருளின் காரணமாகவே நீர் அவர்களிடம் 

மென்மையாக (இரக்கமுள்ளவராக) நடந்து. கொள்கிறீர்; மேலும், சொல்லில் 

கடுகடுப்பானவராக, இரக்கமற்ற இதயமுள்ளவராக நீர் இருந்திருப்பீரானால், 

உம்மிடமிருந்து அவர்கள் பிரிந்து சென்றிருப்பார்கள். ஆகவே, அவர்(களின் 

பிழைகளை நீர் மன்னித்து, (அல்லாஹ்விடம்) அவர் களுக்காக மன்னிக்கக் 
கோருவீராக! மேலும் (யுத்தம், சமாதானம் முதலிய மற்ற) காரியத்தில் 

அவர்களுடன் கலந்தாலோசனைசேெய்வீராக! (யாதொரு காரியத்தை) நீர் முடிவு 

செய்தால், அல்லாஹ்வின் மீதே நீர் (உம்முடைய காரியங்களை ஒப்படைத்து 
முழுமையாக)நம்பிக்கைவைப்பீராக! (ஏனென்றால்]நிச்சயமாக அல்லாஹ் (தம் 
காரியங்களை அவனிடம் ஓப்படைத்து முழுமையாக) நம்பிக்கை வைப்போரை 

நேசிக்கின்றான். 

160. (விசுவாசிகளே!) அல்லாஹ் உங்களுக்கு உதவிசெய்தால், உங்களை 
மிகைப்பவர் எவருமில்லை; உங்களை அவன் (உதவிசெய்யா து) 
விட்டுவிட்டாலோ, அதற்குப் பின்னர், உங்களுக்கு உதவி செய்பவர் யார்! 
இன்னும் அல்லாஹ்வின் மீதே விசுவாசிகள் (தங்களின் காரியங்களை 
ஒப்படைத்து முழுமையாக) நம்பிக்கை வைக்கவும். 

161 மேலும்,(போரில் கிடைத்த பொருட்களில்) மோசம் செய்வது எந்த நபிக்கும் 
தகுமானதன் று; எவரேனும் மோசம் செய்தால் அவர்,அந்தமோசம் செய்ததுடன் 
மறுமை நாளில் வருவார்; பின்னர் ஒவ்வோர் ஆத்மாவுக்கும், அது சம்பாதித்த 
வினைக்குரிய பயனை!)ப் பூரணமாக அளிக்கப்படும். (அவை செய்த நன்மையைக் 
குறைத்தோ, தீமையை அதிகரித்தோ எவ்வகையிலும்) அவர்கள் அநீதி செய்யப் 
படவுமாட்டார்கள். 

162. அல்லாஹ்வின் பொருத்தத்தைப் பின்பற்றியவர் அல்லாஹ்வின் 
கோபத்தைக் கொண்டு மீண்ட வரைப் போன்றவரா! இர் கோபத்தில் சிக்கிய) 
அவருடைய ஒதுங்குமிடமேோ நரகமாகும்; மேலும் , சேருமிடத்தில் (அது) 
மிகக்கெட்ட து. 

163 (அல்லா ஹ்வின் பொருத்தைப் பின்பற்றிய) அவர்கள் அல்லா ஹ்விடத்தில்பல 

படித்தரங்களில் உள்ளனர்; இன்னும் அல்லாஹ் அவர்கள் செய்பவற்றைப் 
பார்க்கிறவன். 

164. அல்லாஹ் விசுவாசிகள் மீது_ அவர்களில் ஒரு தூதரை, (அதுவும்) 
அவர்களிலிருந்தே அவன் அனுப்பிவைத்த சமயத்தில்திட்டமாக பேரருள் செய்து 
விட்டான். அவர், அவர்களுக்கு அவனுடைய வசனங்களை ஓதிக் காண்பித்து, 
அவர்களைப் (பாவத்திலிருந்து) பாரிசுத்தமாக்கியும் வைக்கின்றார்; அவர்களுக்கு 
வேதத்தையும், (குர்ஆனையும் ஞானத்தையும் (ஸுன்னத்தையும் கற்றுக் 
கொடுக்கின்றார். நிச்சயமாக அவர்கள் இதற்குமுன் பகிரங்கமான 
வழிகேட்டிலேயே இருந்தனர். 

165. இன்னும் உங்களுக்கு (உஹதுப் போரில்) ஒரு துன்பம் ஏற்பட்டபோது, 
நிச்சயமாக நீங்கள் (பத்ருப் போரில்) இதுபோன்று இருமடங்குத் துன்பத்தை 
ஏற்படுத்தி விட்டிருந்தீர்கள். (இவ்வாறு செய்துவிட்டு) இது எவ்வாறு (யாரால்) 

ஏற்பட்டது? "என நீங்கள் கேட்கிறீர்களா ? "(நீங்கள் நம் தூதருக்கு மாறு 
செய்ததால்) உங்களிடமிருந்தேதான் இது ஏற்பட்டது" என்று (நபியே!) நீர் கூறு 

வீராக!நிச்சயமாக அல்லாஹ் ஓவ்வொரு பொருளின் மீதும் மிக்க ஆற்ற 
வுடையவன். 
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இரு படைகளும் சந்தித்த நாளன்று, உங்களுக்கு 
ஏற்பட்டவை ளான துன்பங்கள் அல்லாஹ்வின் கட்டளைப்படியேதான் 
(ஏற் பட் டது). ன்னும், உண்மை விசுவாசிகளை(ப் பிரித் து) அறி(வித்து 
விடுவதற்காகவே இவ்வாறு செய்தான். 
167. இன்னும் முனாஃபிக்குகளாக (வேஷதாரிகளாக) அகி விட்டார்களே 

அவர்களையும் (பிரித்து) அறிவித் துவிடுவதற்காகத்தான்(இவ்வா றுசெய்தான். 
விசுவாசிகளே! அந்த முனாஃபிக்குகளிடம் , நம்முடன் சேர்ந்து) அல்லா ஹ்வின் 
பாதையில் யுத்தம் புரிய வாருங்கள் அல்லது (அந்த நிராகரிப்பவர் களை) நீங்கள் 
தடுத் துக்கொள்் ளுங்கள் என் று அவர்களிடம் கூறப்பட்டதற்கு, ' யுத்தம் 
ne என்று இதனை! நாங்கள் அறிந்திருந்தால் உங்களைத் 
தொடர்ந் தே வந்திருப்போம் என் று அவர்கள் கூறினார்கள். அன்றையத்தினம், 
அவர்கள், விசுவாசத்தைவிட நிராகரிப்புக்கே மிகவும் சமீபத்திலிருந்தார்கள்; 
தங்கள் இதயங்களில் இல்லாதவைகளையே அவர்கள் தங்கள் வாய்களால் 
கூறுகிறார்கள்; மேலும், அவர்கள் (தங்கள் இதயங்களில்) 
மறைத்துக்கொண்டிருப்பதை அல்லாஹ் மிக அறிபவன். 

168. அத்தகையோர், (யுத்தத்திற்குச் செல்லாமல் தங்கள் வீட்டில்) இருந்து 
கொண்டே (யுத்தத்தில் இறந்துபோன) தங்கள் சகோதரர்களைப் பற்றி 
அவர்களும் எங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தால் (யுத்தத்திற்குச் சென்று வ்வாறு) 
கொல்லப்பட்டி க்க மாட்டார்கள்" என்றும் கூறினார்கள். (ஆகவே) 'நீங்கள் 
(உங்கள் கூற்றில் உண்மையாளர் களாயிருந்தால், அவர்களை என்ன!) நீங்கள் 
உங்களுக்கே மரணம் அணுகாதவாறு தடுத்துவிடுங்கள் (பார்ப்போம்)என்று 
(நபியே நீர்) கூறுவீராக! 

169. (விசுவாசங்கொண்டோரே! அல்லாஹ்வின் பாதையில் (யுத்தம் செய்து) 
கொல்லப்பட்டோரை இறந் துவிட்டவர்களென நீங்கள் நிச்சயமாக எண்ண 
வேண்டாம்; மாறாக அவர்கள் தங்களின் இரட'சகனிடத்தில் உயிருள்ளோராக 
இருக்கிறார்கள்; அவனால் அவர்கள் உணவளிக்கப்படுகிறார்கள். 

170. அல்லாஹ் தன் பேரருளால் அவர்களுக்கு அளித்தவற்றைக் கொண்டு 
ஆனந்தமடைந்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள். (மேலும், யுத்தத்தில் இறக்கா து) 
தங்களுடன் சேராமல். தங்களுக்குப் பின் இவ்வுலகில் உயிரோடு) 
இருப்பவர்களைப் பற்றி, ' அவர்களுக்கு எவ்விதப் பயமும் இல்லை; அவர்கள் 
கவலையும் அடைய மாட்டார்கள் என்றும் மகிழ்ச்சியடைந்து 
கொண்டிருப்பார்கள். 

171 அல்லாஹ்விடமிருந்துள்ள அருட் கொடையைக் கொண்டும், பேரருளைக் 
கொண்டும்; நிச்சயமாக அல்லாஹ் விசுவாசிகளின் (நற்) கூலியை (ஒரு சிறிதும்) 
வீணாக்கவுமாட்டான் என்பதைப் பற்றியும் மகிழ்ச்சியடைந்து 
கொண்டிருப்பார்கள். 
172 அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், தங்களுக்குக் காயம் ஏற்பட்ட பின்னரும் 
அல்லாஹ்வுடைய மற்றும் தூதருடைய அழைப்பை ஏற்றனர்; (ஆகவே 
யுத்தத்திற்குச் சென் றனர் ) அவர்களில் யார் அழகானவற் றைச்செய்து 
(அல்லாஹ்வுக்குப்) பயந்து பாதி ங்களைக் காத்துக்) 
கொண்டார்களோ அத்தகையவர்களுக்கு மகத்தான (நற்) கூலியுண்டு. 
173 அவர்கள் எத்தகையோரென்றால்/ஒருசில) மனிதர்கள் அவர்களிடம் (வந்து) 

உங்களுக்கு விரோதமாக (y $ su புரிய) க்் மனிதர்கள் ஒன்று 
சேர்ந்திருக்கின்றனர்; அதலால், காய்தல் ம் யந்து கொள்ளுங்கள் " என்று 
கூறினர். அப்போது இ)க்கூற்றான)து அவர்களுக்குப் பயம் ஏற்படுத்துவதற்குப் 
பதிலாக) விசுவாசத்தை (ஈமானை அதிகப்படுத்திய து; மேலும் "அல்லா ஹ்வே 
எங்களுக்குப் போதுமானவன்; பா துகாவலரில் அவன் மிக்க நல்லவன்" என்றும் 
அவர்கள் கூறினார்கள். 
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174. ஆகவே, அவர்கள் அல்லாஹ்வின் அருட்கொடையையும் பேரருளையும் 
பெற் றுத்திரும்பினார்கள்; அவர்களை எத்தகைய தீங்கும் அணுகவில்லை; 
இன்னும் அவர்கள், அல்லா ஹ்வின் பொருத்தத்தைப்பின்பற்றிச் சென்றார்கள். 
அல்லாஹ்வோ மகத்தான பேரருளுடையோன். 

175. இது, ஒரு வஷைத்தான்தான்; அவன் தன் நண்பர்களைப்பற்றி (அவர்கள் 
பலசாலிகள், கடுமையானவர்கள் என உங்களைப்) பயமுறுத்துகிறான்; ஆகவே, 
நீங்கள் (உண்மை)விசுவாசிகளாக இருந்தால், அவர்களுக்குப்பயப்பட வேண்டாம்; 

எனக்கே பயப்படுங்கள். | 

176. இன்னும், (நபியே!) நிராகரிப்பில் விரைந்து செல்கிறார்களே 
அத்தகையோர் உம்மைக் கவலைக் குள்ளாக்க வேண்டாம். (ஏனென்றால், 
அதனால்) நிச்சயமாக அவர்கள் அல்லாஹ்வுக்கு யாதொரு இடரும் செய்து 
விடவே முடியாது; மறுமையில், அவர்களுக்கு எத்தகைய பாக்கியத்தையும் 
ஆக்ீகாதிருப்பதை அல்லாஹ் நாடுகின்றான்; அவர்களுக்கு மகத்தான 
வேதனையுமுண்டு, 

177. ( தங்கள்) விசுவாசத்திற்கு பதிலாக நிராகரிப்பை நிச்சயமாக விலைக்கு 
வாங்கிக்கொண்டார்களேஅத்தகையோர் _ அவர்கள் அல்லாஹ்வுக்கு ஓர் 
அணுவளவும் தீங்கிழைத்துவிடவேமுடியாது. அவர்களுக்கு (அதனால்) 

அன்பு றுத்தும் வேதனையுமுண்டு. 

178. இன்னும் நிராகரித்து விட்டார்களே அத்தகையோர்_அவர்களை 
தாமதப்படுத்துவதெல்லாம் தங்களுக்கு நல்லதென் று நிச்சயமாக அவர்கள் 
எண்ணிவிட வேண்டாம். நாம் அவர்களுக்கு வேதனையைத் தாமதப் 
படுத்துவதெல்லாம், பாவத்தை (பின்னும், ) அவர்கள் அதிகப்படுத் துவதற்கா கவே 
பன் னி பவ களுக்கு இழிவு தரும் வேதனையுமுண்டு. 

179. (நயவஞ்சகர்களே!) நல்லோரிலிருந்து தீயோரை பிரித்தறிவிக்கும்வரை 
நீங்கள் எதன்மீதிருக்கிறீர்களேோ அதன்மீது , விசுவாசிகளை. அல்லாஹ் விட்டு 
வைப்பவனாக இல்லை; மறைவானவற்றை அல்லாஹ் உங்களுக்கு அறிவித்துக் 
கொடுப்பவனாகவுமில்லை; எனினும், தன் தூதர்களில் தான்நாடியவர்களை 
(இதனை அறிவிக்க| அல்லாஹ் தேர்ந்தெடுக்கிறான். ஆகவே, அல்லாஹ்வையும், 
அவனுடைய துரதர்களையும் விசுவாசியுங்கள். நீங்கள் (உண்மையாகவே) 
விசுவாசித் தும், (அவனுக்குப்) பயந்தும் (நடந்து) கொண்டால் உங்களுக்கு 
மகத்தான (நற்கூலியுண்டு, 

180. மேனும், அல்லாஹ் தன் பேரருளால் அவர்களுக்குக் கொடுத்தவைகளில் 
உலோபித்தனம் செய்கின்றார் களே அத்தகையவர்கள், அது தங்களுக்கு 
நல்லதென் று நிச்சயமாக எண்ணிவிட வேண்டாம்; மாறாக, அது அவர்களுக்குத் 
தீங்காகும்; எதை அவர்கள் உலோபித்தனம் செய்தார்களோ அதைக் கொண்டு 
மறுமை நாளில் அவர்கள் கழுத்தில் மாலையாக மாட்டப்படுவார்கள். இன்னும் 
வானங்கள், மற்றும் பூமியின் அனந்தர உரிமை அல்லாஹ்வுக்கே உரியது; மேலும், 
அல்லாஹ் நீங்கள் செய்பவற்றை நன்கு உணர்கிறவன். 
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181. 'நிச்சயமாக அல்லாஹ் ஏழை; நாங்கள்தான் சீமான்கள்" என்று 
கூறினார் களே அத்தகையவர்களுடைய சொல்லைத்திட் டமாக அல்லாஹ் 
செவியேற் றுவிட்டான்; (இவ்வாறு) அவர்கள் கூறியதையும், நியாயமின்றி 
நபிமார்களை அவர்கள் கொலை செய்ததையும் நாம் பதிவு செய்து 
கொண் டிருக்கின்றோம்; மேலும், (மறுமையில் அவர்களிடம்) 
வேதனையை நீங்கள் சுவைத்துப் பாருங்கள் ' என நாம்கூறுவோம். 

182.அது' உங்கள் கைகள் முற் படுத் தி வைத்த (செய்கைகளின்) காரணத் 
தினாலாகும்; நிச்சயமாக அல்லாஹ் தன் அடியார்களுக்கு எவ்வித அநியாயமும் 
செய்பவனல்ல.' 

183. (யூதர் களாகிய) அத்தகையோர் ἡ எத்தூதராயினும், நம்மிடம் அவர் ஒரு 
'குர்பானி'யைக் கொண்டுவந்து அதை நெருப்பு உண்ணும்வரை, நாங்கள் 
விசுவாசம் (ஈமான்) கொள்ளவேண்டாம் என, நிச்சயமாக அல்லாஹ் எங்களிடம் 
உறுதிமொழி எடுத்துள்ளான்' என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். (நபியேநீர் 
எனக்கு முன்னர் வந்த தூதர்கள், தெளிவான அத்தாட்சிகளையும், இன்னும் 
நீங்கள் கேட்டதையும் உங்களுக்குத் திட்டமாகக் கொண்டுவந்தார்கள்; ங்கள் 
உண்மையாளர்களாக இருந்தால், அவர்களை ஏன் கொலைசைய்தீர்கள்? " என்று 
கேட்பீராக. 

184. (நபியே இதற்குப்) பின்னரும், அவர்கள் உம்மைப் பொய்யாக்கினால் 
அதற்காகக் கவலைப்பட வேண்டாம். ஏனென்றால்) உமக்கு முன்னர் தெளிவான 
அத்தாட்சிகளையும், ஆகமங்களையும், பிரகாசமானவேதத்தையும் கொண்டுவந்த 
தூதர்கள் பலரும் (அவர்கள் கூட்டத்தினரால் இவ்வாறே) பொய்ப்பிக்கப் 
பட்டிருக்கின்றனர். 

185. ஒவ்வோர் ஆத்மாவும் மரணத்தைச் சுவைக்கக் கூடியதாகும் . இன்னும், 
உங்கள் (செயல்களுக்குரிய) கூலிகளை நீங்கள் பூரணமாக்கப்படுவதெல்லாம் 
மறுமை நாளில்தான். ஆகவே, (அந்நாளில்) எவர் (நரக) நெருப்பை விட்டும் 
தூரமாக்கப் பட்டு, சுவர்க்கத்தில் பிரவேசிக்கச் செய்யப்படுகிறாரோ அவர், 
திட்டமாக வெற்றியடைந்துவிட்டார். மேலும், இவ்வுலகவாழ்க்கை ஏமாற்றக் 
கூடிய (அற்ப) இன்பத்தைத் தவிர வேறில்லை. 

186. (விசுவாசங்கொண்டோரே!) உங்கள் செல்வங்களிலும், உங்கள் 
ஆத்மாக்களிலும் நிச்சயமாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுவீர்கள்; உங்க க்கு முன்னர் 
வேதம் கொடுக்கப்பட்டவர் களாலும், இணைவைப்பவர்களா லும் (வசைமொ ழி, 
நிந்தனைகளான) அதிகமானநோவினையை நிச்சயமாக நீங்கள் செவியேற்பீர்கள்; 
மேலும், (இத்தகைய கஷ்டங்களில்) நீங் கள்பொறுமையை மேற்கொண்டு, 
பயபக்தியோடும் இருந்தீர்களானால், நிச்சயமாக அதுதான் அனைத்துக் 
காரியங்களிலும் ஆக்கமான செயலாகும். 
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_ 187. வேதம் கொடுக்கப்பட்டவர்களிடம், " (உங்களுக்குக் கொடுக்கப் பட்ட) 
வேதத்தை மறைத் துவிடா து ஜனங்களுக்குத் தெளிவாக நீங்கள் வ துரைக்க 
வேண்டும்" என்று, அல்லாஹ் உறுதிமொழி வாங்கியதை (நபியே! A 
அவர்களுக்கு நினைவு படுத்துவீராக!) பின்னர் அவர்கள், [௪ ங்களின்) 
இவ்வுறுதிமொழியைத் தங்கள் முதுகுகளுக்கு அப்பால் எறிந்துவிட்டு இதற்குப் 
பிரதியாகச் சொற்பக் கிரயத்தை வாங்கிக் கொண்டார்கள். அவர்கள் இவ்வாறு 
வாங்கிக் கொண்டது மிகக்கெட்டதாகும். 

188. (நபியே! தாங்கள் செய்த (அற்பக்) காரியத்தைப் பற்றி 
மகிழ்ச்சியடைகிறார் களே அவர் களையும், தாம் செய்யாத (நன்மையான) 
காரியங்களைப் பற்றி புகழப்படுவதை விரும்புகின் றவர்களையும் பற்றி நீர் 
ச்சயமாக எண்ண வேண்டாம், _ (அல்லாஹ்வின்) தண்டனையை விட்டும் 

தப்பித்து.) வெற்றியில் இருக்கிறார்கள் என்று அவர்களை நீர் திண்ணமாக 
எண்ண வேண்டாம். அவர்களுக்குத் துன்புறுத்தும் வேதனையுமுண்டு. 

189. வானங்கள், மற்றும் பூமியின் ஆடசி அல்லாஹ்வுக்கே உரியது, இன்னும் 
அல்லாஹ் ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் மிக்க ஆற்றலுடையவன். 

190. நிச்சயமாக, வானங்கள், மற்றும் பூமியைப் படைத்திருப்பதிலும், இரவும் 
பகலும் மாறி மாறி வருவதிலும், அறிவுடையோர்க்குப்பல அத்தாட்சிகள் 
இருக்கின்றன. 

191. (அறிவுடைய) அத்தகையோர், நின்ற நிலையி லும்,இருந்த இருப்பிலும், தங்கள் 
விலாப் புறங்களின் மீது (சாய்ந்தும் அல்லாஹ்வையே நினைத்து, வானங்கள் 
மற்றும் பூமியின் படைப்பைப் பற்றியும் சிந்தித்து, எங்கள் இரட்சகனே! நீ 
வெற்றை வீணுக்காகப் படைத்துவிடவில்லை; நீ மிகத் தூயவன்; (ந நரக)நெருப்பின் 
வேதனையிலிருந்து எங்களை நீகாத்தருள்வாயாக! (என்றும்); 

192 "எங்கள் இரட'சகனே நிச்சயமாக நீ எவரை (நரக நருப்பில் புகுத்தினாயோ, 
அவரை பா நீ இழி படுத்திவிட்டாய். இன்னும், அநியாயக்காரர்களுக்கு 
உதவிசெய்வோர் (ஒருவரும் ம் இல்லை (என்றும்); 

193. "எங்கள் இரட சகனே! ' உங்கள் இரட'்சகனை விசுவாசியுங்கள்' என்று 
(எங்களை) விசுவாசத்தின் பால் அழைத்தோரின் அழைப்பை, நிச்சயமாக நாங்கள் 
செவியேற்று, நாங்களும் (அவ்வாறே விசுவாசங் கொண்டோம். எங்கள் 
இரட'சகனே! ஆதலால், நீ எங்கள் குற்றங்களை மன்னிப்பாயாக! எங்களுடைய 
தீமைகளை எங்களை விட்டு நீக்கியும் விடுவாயாக ! மேலும், (முடிவில்) 
நல்லோர்களுடன் எங்களை மரணிக்கச் செய்வாயாக! (என்றும்), 
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194. "எங்கள் இரட'சகனே! இன்னும் உன் தூதர்கள் மூலம் எங்களுக்கு நீ 
வாக்களித்ததை எங்களுக்குத் தந்தருள் (புரிவாயாக! மறுமை நாளில் நீ எங்களை 

 இழிவுபடுத்தாதிருப்பாயாக! நிச்சயமாக நீ வாக்குறுதியில் மாறு 
செய்யமாட்டாய்'(என்றும் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருப்பார்கள்) 

1935. ஆதலால், அவர் களுடைய இரட்சகன், அவர்களுடைய (இந்தப்) 
பிரார்த்தனையை அங்கீகரித்துக் கொண்டான்;(காரணம்)' உங்களில் ஆண் பெண் 
(இரு பாலரிலும்) எவர் நன்மை செய்தபோதிலும், நிச்சயமாக நான் அதை 
வீணாக்கி விட மாட்டேன்: (ஏனென்றால்) உங்களில் (ஆணாகவோ, 
பெண்ணாகவோ இருந்தபோதிலும்) சிலர் மற்ற சிலரில் உள்ளவர்தான். (அகவே, 
கூலி கொடுப்பதில் ஆண், பெண் என்ற பாகுபாடி.ல்லை. உங்களில்) (ஹிஜ்ரத்துச் 
செய்து) தங்கள் வீடுகளிலிருந்து வெளியேறியும்,(பிறரால்) வெளியேற்றப்படும், 
என்னுடைய பாதையில் துன்புறுத்தப்பட்டும், யுத்தம் செய் தும், (அதில்) 
கொல்லப் பட்டும் விட்டனரே அத்தகையோர்_ அவர்களுடைய (பாவங்களான 
தீயவைகளை நிச்சயமாக நான் அவர்களை விட்டும் நீக்கிவிடுவேன்; நிச்சயமாக 
அவர்களை நான் சுவனபதிகளிலும் பிரவேசிக்கச் செய்வேன்; அவற்றின் கீழ் 
ஆறுகள் ஓடிக் கொண்டிருக்கும்" (என்று கூறுவான். இது) அல்லாஹ் 
விடமிருந்துள்ள நற்கூலியாக (அவர்களுக்குக் கிடைக்கும்). அல்லாஹ்விடத்தில் 
இன்னும் (இதனைவிட ) மிக்க அழகான வெகுமதியும் இருக்கின்றது. 

196. (நபியே!) ue (பெரும் வர்த்தகர்களாகவும், தனவந்தர்களாகவும் 
ஆடம்பரமாக] நகரங்களில் திரிந்து கொண்டிருப்பது உம்மை ஏமாற்றி விட 
வேண்டாம். 

197. (இது) குறைந்த சுகமாகும்; பின்னர், அவர்கள் ஒதுங்குமிடம் நரகம்தான்; 
அது தங்குமிடத்தில் மிகக் கெட்டது. 

198. gwen, தங்கள் இரட'சகனுக்குப் பயந்து (ஒழுங்காக நடந்து) 
கொள் கின்றார்களே அத்தகையோர் _ அவர் களுக்கு சுவன பதிகளுண்டு; 
அவற்றின் கீழ் கள் ஓடிக் கொண்டிருக்கும்; அவற்றில் அவர்கள் 
நிரந்தரமாக[த்தங்கி இருப்பவர்கள். (இது) அல்லாஹ்விடமிருந்து (கிடைக்கும்) 
விருந்தாகும்; இன்னும் அல்லாஹ்விடம் இருப்பது நல்லோர்க்கு மிகச் 
சிறந்ததாகும். 

199. (விசுவாசங்கொண்டேோரே!) நிச்சயமாக வேதத்தையுடையோரில் 
அல்லாஹ்வையும், உங்களுக்கு இறக்கிவைக்கப்பட்ட (இவ்வேதத்தையும், 
அவர் களுக்கு இறக்கிவைக்கப்பட்ட (மற்ற்வைகளையும் அல்லாஹ்வுக்கு 
பயந்தவர்களாக விசுவாசம் கொள் கின்றவரும் இருக்கின்றனர்; அவர்கள் 
அல்லாஹ்வுடைய வசனங்களை சொற்பக் கிரயத்திற்கு விற்றுவிடமாட்டார்கள். 
இத்தகையோருக்கு அவர் களுடைய கூலி, அவர்கள் இரட'சகனிடத்தில் 
மகத்தானதாக) இருக்கின்றது. நிச்சயமாக, அல்லாஹ் கணக்கெடுப்பதில் மிகத் 
தீவிரமானவன். 

20 விசுவாசங்கொண்டோரே ! நீங்கள் பொறுமையைக் கடைப் பிடியுங்கள்; 
மேலும், (எதிரியை சந்திக்கும்போ து) ஒருவருக்கொருவர் உறுதியாக இருந்து 
கொள்ளுங்கள்; மேலும், (எதிரியை எதிர்க்க) எந்நேரமும் சித்தமாயிருங்கள்; 
அல்லாஹ்வுக்குப் பயந்துநடந்து)ம் கொள்ளுங்கள்; நீங்கள் (இம்மையிலும் 
மறுமையிலும்) வெற்றியடை வீர்கள். 
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அத்தியாயம் : 4 

அன்னிஸா _ யெண்கள் 
வசனங்கள் :176 மதனீ ருகூகைள் : 24 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்ளின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

|. மனிதர்களே! நீங்கள் உங்கள் இரட'சகனுக்குப் பயந்து (நடந்து) கொள்ளுங்கள். 
அவன் எத்தகையவனென்றால், உங்களை (யாவரையும்) ஒரே ஆத்மாவிலிருந்து 

படைத்தான்; அதிலிருந்து அதற்குரிய ஜோடியையும் படைத்தான்; இன்னும் 
அவ்விருவரிலிருந்து அனேக ஆண்களையும், பெண்களையும் பரவச்செய்தான்; 

ன்னும், அல்லாஹ்வை_அவனை._க் கொண்டு(தமக்குரிய உரிமைகளை) நீங்கள் 

ஒருவருக் கொருவர்) கேட்டுக்கொள்கிறீர்களே அத்தகையவனையும், மேலும் 
இரத்தக் கலப்பு சொந்தங்களை (த்துண்டித்து விடுவதையும் நீங்கள் பயந்து 
கொள்ளுங்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் உங்களைக் கண்காணிப்பவனாக 
இருக்கிறான். 

2. மேலும், நீங்கள் அநாதைகளுக்கு அவர்களுடைய பொருட்களை (அவர்கள் 
பிராயமடைந்த பின், குறைவின் றி அவர் களுக்குக் கொடுத்து விடுங்கள்; 
(அதிலுள்ள) நல்லதுக்குப் பதிலாக கெட்டதை மாற்றியும் விடாதீர்கள்; 
அவர் களுடைய பொருட்களையும் உங்களுடைய பொருட்களுடன் சேர்த்து 
சாப்பிட்டும் விடாதீர்கள்; நிச்சயமாக அது பெரும் பாவமாக இருக்கிறது. 

3 அநாதைப் பெண்களைத் திருமணம் செய் துகொண்டு, அவர்கள் விஷயத்தில் 
நீதம் செய்யமுடியாது என நீங்கள் அஞ்சினால் (மற்றப்) பெண்களில் உங்களுக்கு 
விருப்ப மானவர்களை இரண்டிரண்டாகவோ, மும்மூன் றா கவோ, நன்னான் 
காகவோ நீங்கள் திருமணம் புரிந்து கொள்ளுங்கள் ; அவர் களுக்கிடையில், நீங்கள் 
நீதமாக நடக்க முடியாதெனப் பயந்தால், ஒரு பெண்ணை (திருமணம் செய்து 
கொள்ளுங்கள் அல்லது உங்கள் வலக்கரம் 
சொந்தமாக்கிக்கொண்ட(அடிமைப்பெண்ணில் உள்ள) தை(க்கொண்டு 
போ துமாக்கிக்கொள்ளுங்கள்) . நீங்கள் அநீதி செய்யாமலிருப்பற்கு இதுவே 
சுலபமா(னவ ழியாசகும். 

4. நீங்கள் (திருமணம் செய்து கொண்ட) பெண்களுக்கு அவர் களுடைய 
மஹர்களை (திருமணக் கொடைகளை) மகிழ்வோடு கொடுத்து விடுங்கள். 
அதிலிருந்து ஒரு சிறிதை, அவர்கள், (தங்கள்) மனமார உங்களுக்கு 
விட்டுக்கொடுத்தால் அதனை நீங்கள் தாராளமாக மகிழ்வுடன் புசியுங்கள். 

5. (அநாதைகளின் பொருளுக்குக் காரியஸ்தராக ஏற்பட்ட நீங்கள், அவர்களின்) 
வாழ்க்கைக்கே ஆதாரமாக அல்லாஹ் அமைத்திருக்கும் உங்களிடமிருக்கும் 
(அவர்களுடைய) பொருட்களை, புத்திக் குறைவானவர் க(ளாக அவர்கள் 
இருந்தால் அவர்களிடம் கொடுத்துவிட வேண்டாம்; இன்னும் அவர்களுக்கு 
அதிலிருந்து உணவளியுங்கள், அவர்களுக்கு ஆடை (களை யும் அணிவியுங்கள்; 
அவர்களுக்கு நல்ல வார்த்தைகளையே கூறுங்கள். 
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6. இன்னும், அநாதைச் சி றுவர்)களை அவர்கள் திருமண வயதையடையும் வரை 
(தொழில் முதலியவற்றில் ஈடுபடுத்தி, பழக்கி, கல்வியும் கற்பித்துச்) சோதித்து 
வாருங்கள். (தங்கள் சொத்தை நிர்வகிக்கக் கூடிய) பகுத்தறிவை அவர்களிடம் 
நீங்கள் கண்டால், அவர்களுடைய பொருட்களை அவர்களிடம் 
ஒப்படைத்துவிடுங்கள்; அவர்கள் பெரியவர்களாகி(த் தங்கள் பொருட்களைப் 
பெற்றுக் கொண்டு) விவொர்கள் என்று (எண்ணி, அவர்களுடைய 
பொருட்களை அவசர அவசரமாகவும், அளவு கடந்தும் நீங்கள் 
தின் றுவிடாதீர்கள். இன்னும் (அநாதையின் பொருட களையுடைய 
காரியஸ்தனாகிய) அவர் செல்வந்தனாக இருந்தால் (அதை நிர்வகிப்பதற்காக 
எதையும் தனக்காக எடுத்துக் கொள்ளாது) தவிர்த்துக் கொள்ளவும்; அவர் 
ஏழையாக இருந்தாலோ நியாயமான அளவு (அதிலிருந்து) அவரும் புசிக்கவும். 
மேலும், அவர் களுடைய பொருட களை, நீங்கள் அவர்களிடம் 
ஒப்படைக்கும்போ து, அவர்களுக்காகச் சாட்சிகளை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். 
கணக்கெடுப் பதில் அல்லாஹ் போதுமானவன். (ஆகவே, அவர்களுடைய 
கணக்கில் ஏதும் மோசம் செய்யாதீர்கள்). 

7. (இறந்துபோன) பெற்றோரோ, நெருங்கிய உறவினரோ விட்டுச் 
சென்றவைகளான பொருட்) களிலிருந்து ஆண்களுக்குப் பா கமுண்டு. (அவ்வாறே) 
பெற்றோரோ, நெருங்கிய உறவினரோ விட்டுச் சென்றவை(களான 
பொருட களிலிருந்து பெண்களுக்கும் பாகமுண்டு; (அவர்கள் விட்டுச் சென்ற 
சொத்து) குறைவாகவோ அல்லது கூடுதலாகவோ இருப்பினும் சரியே; (இது 
அல்லா ஹ்வால்)விதிக்கப் பட்ட பாகமாகும். 

8. மேலும், (பாகப்) பிரிவினை செய்துகொள்ளும் இடத்திற்கு சொத்துக்கு 
உரிமையற்ற) உறவினரோ, கற ஏழைகளோ வந்துவிட்டால் 
அவர்களுக்கும் திலிருந்து (ஏதும்) கொடுத் து, அவர்களுக்கு அன்பான 
வார்த்தைகளையும் (கொண்டு ஆறுதல்) கூறுங்கள். 

9. தங்களுக்குப் பின், (தங்கள் காரியத்தை ἀν τὰ εν சக்தியற்ற 
சந்ததிகளைவிட்டுச்சென்றால் Pre குறித்து) பயப்படுகிறார் களே 
அத்தகையோர் _ ( அனாதைகள், சிறுவர்கள் சொத்துப் பங்கீடு விஷயத்தில், ) 
பயந்து கொள்ளவும்; ஆகவே அவர்கள் அல்லாஹ்வை அஞ்சி (அவர்களுக்கு 
நேர்மையான வார்த்தையே கூறவும். 

10. நிச்சயமா க௧அநாதைகளின் பொருட்களை அநியாயமாக தின்கின்றார்களே 
அத்தகையோர் _அவர்கள் தங்கள் வயிறுகளில் (நிரப்பித்) தின்னுவதெல்லாம் 
நெருப்பையேதான். இன்னும், அவர்கள் (மறுமையில்) கொழுந்துவிட்டெரியும் 
நெருப்பினுள் நுழைவார்கள். 
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L உங்கள் மக்கள் விஷயத்தில், ( சொத்துப்பங்கீட்டில் , ஓர்) ஆணுக்கு, இரு 
பெண்களுக்குரியது போன்ற பாகம் உண்டென்று அல்லாஹ் உங்களுக்கு 
கட்டளையிடுகிறான் ; ஆகவே, அவர்கள், (ஆணின்றி றி வருலகுக் ம் அதிகமாக 
பெண்களாக இருந்தால், அவர் (இறந்தவர்) விட்டுச் சென்றசொ a மூன்றில் 
இரண்டு வர்கம் வ ப்பெண்களாகிய) அவர்களுக்குண்டு. மேலும், ஒருத்தியாக 
அவள் இருந்தால், அவளுக்கு பாதி உண்டு. இன்னும், (உங்களில் இறந்த) 
அவருக்குப்பிள்ளை இருந்தால், அவருடைய தாய், தந்ைத a 
(இறந்தவர்) விட்டுச் சென்ற(சொத்ததில் ஆறிலொன்று உண்டு. (இறந்த) 
அவருக்குப்பிள்ளை இல்லாமலிருந்தால், பெற்றோர் (மட்டும்) அவருக்கு அனந்தரக் 
காரர்களானால், அப்பொழுது அவருடைய ae ப் ன் உண்டு. 
(மற்ற இரு பாகமும் தகப்பனுக்குரியதாகும்; இறந்து அவருக்குப் பல) சகோதரர்கள் 
இருந்தால், அப்பொழுது எதனை அவர் Ho சாசனம் செய்தாரோ அதை 
நிறைவேற்றப்பட்ட) தற்கு அல்லது கடனுக்கு (அதை கொடுக்கப்பட்ட தற்குப் 
பின்னர் அவரின் தாய்க்கு ஆறில் ஒன்று உண்டு; உங்கள் தந்்ைதைகளோ இன்னும் 
உங்கள் ஆண் மக்களேோ இவர்களில் உங்களுக்குப் பயனளிப்பதில் மிக 
நெருங்கியவர்கள் யாரென்பதை நீங்கள் அறியமாட்டீர்கள்; (ஆகவே, இவை) 
அல்லாஹ்வினால் (உங்கள் மீது) விதிக்கப் பட்டுள்ள கட்டளையாகும்; நிச்சயமாக 
அல்லா ஹ் மிக்க அறிந்தவனாக, தீர்க்கமான அறிவுடை யவனாக இருக்கின்றான். 

12 இன்னும், உங்கள் மனைவிகள் விட்டுச் சென்ற ( சொதிதில் அவர்களுக்குப் 
பிள்ளை இல் லாவிட்டால், உங்களுக்குப் பாதியாகம்) உண்டு. ஆனால் 
அவர்களுக்குப் பிள்ளை இருந்தாலோ, எதனை அவர்கள் (மரண) தத 
செய்தார்களோ அதை நிறைவேற்றப்பட்ட தற்கு , அல்லது கடனுக்கு ie 
கொடுக்கப்பட்டதற்கு)ம் பின்னர், அவர்கள் விட்டுச் சென்ற சொத் )தில் 
உங்களுக்குக் நான்கில் ஒன்று உண்டு. ; மேலும் உங்களுக்குப் பிள்ளை 

ல்லாவிட்டால்,(உங்கள் மனைவிகளாகிய) அவர்களுக்கு நீங்கள் விட்டுச்சென்ற 
சொத் )தில் நான்கில் ஒன் று உண்டு; உங்களுக்குப் பிள்ளை இருந்தாலோ எதனை 
நீங்கள் (மரண) சாசனம் செய்தீர்களோ த நிறைவேற்றப்பட'ட தற்கு, அல்லது 
கடனுக்கு (அதைக் கொடுக்கப்பட்டதற்கும் பின்னர் , நீங்கள் விட்டுச் சென்றதில் 
எட்டில் ஒன்று அவர்களுக்குண்டு; அனந்தரங்கொள்ள ப்படுகின்ற வாரிசுகள் 
இல்லாத ஓர் ஆணோ அல்லது ஒரு பெண்ணோ இறந்து, அவருக்கு ஒரு சகோ தரன் 
அல்லது ஒரு சகோதரி இருந்தால், அவ்விருவரில் ஒவ்வொருவருக்கும், (இறந்தவர் 
விட்டுச் வன்க ஆறில் ஒன் றுஉண்டு. பின்னர், அவர்கள் அதைவிட அதிகமாக 
இருந்தால், (சொத்தில்) எதனைக்கொண்டு மரணசாசனம் செய்யப்பட்டதோ 
7e. நிறைவேற்றப்பட்ட]தற்கு , அல்லது கடனுக்கு (அதை 
கொகெெகப் பட்டதற்கு) ம் பின்னர், மூன்றிலொன்றில் அவர்கள் (யாவரும்) 
கூட்டானவர்களாவார்கள். எனினும், (மரண சாசனத்தைக் கொண்டு, 

வாரிசுகளில் எவருக்கும்) கஷ்டத்தை உண்டு பண்ணாதவராக இருக்க வேண்டும். 
(இது) அல்லாஹ்வுடைய கட்டளையாகும்; இன்னும், அல்லாஹ் நன்கறிகிறவன், 
சகிப்புத் தன்மையுடையவன். 
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13. இவை அல்லாஹ்வின் வரம்புகளாகும்; எவர் (இவ் விஷயங்களில்) 
அல்லாஹ்வுக்கும், அவனுடைய தூதருக்கும் கீழ்ப்படிந்து நடக்கின்றாரோ 
அவரை சுவனபதிகளில் அவன் பிரவேசிக்கச் செய்வான்; அவற்றின் கீழ் ஆறுகள் 
ஒடிக்கொண் டிருக்கும்; அவற்றிலேயே அவர்கள் நிரந்தரமாக[த்தங்கி) 
இருப்பவர்கள் . மேலும், இது மகத்தான வெற்றியாகும். 

14. இன்னும் எவர், (இவ்விஷயங்களில்) அல்லாஹ் வுக்கும், அவனுடைய 
தூதருக்கும் மாறு செய்து, (அல்லாஹ்வாகிய) அவன் (ஏற்படுத்திய) வரம்புகளை 
மீறி விடுகின்றாரோ அவரை (அல்லாஹ்வாகிய) அவன் நரகத்தில் புகுத்தி 
விடுவான். அதில் அவர் நிரந்தரமாக (த்தங்கி)இருப்பவர் . இன்னும் அவருக்கு 

இழிவுபடுத் தும் வேதனையும் (அதில்) உண்டு. 

15. மேலும் உங்கள் பெண்களில் மானக்கேடான செயலைச் செய்தோர் _ 
அவர்கள்மீது (அதை நிரூபிக்க) உங்களிலிருந்து நான்குநபரை சாட்சிகளாகக் 
கொண்டுவாருங்கள்; அவர்கள் (அதற்கு) சாட்சியம் கூறினால் அப்பொழுது 
அவர்களை மரணம் கைப்பற்றிவிடும் வரையில் அல்லது அல்லா ஹ் அவர்களுக்கு 
ஒரு வழியை ஏற்படுத்தும் வரையில் அவர்களை வீடுகளில் தடுத்து வையுங்கள். 

16. உங்களில் இருவர், அ(ம்மானக்கேடான)தைச் செய்துவிட்டால், 
அவ்விருவரையும் துன்புறுத்துங்கள்; அவ்விருவரும் பச்சாதாபப்பட்டு, 
(அதிலிருந்து விலகி இருவரும் ஒழுங்காக நடந்து கொண்டால் அவர்களை 
விட்டுவிடுங்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ், மிக்க மன்னிக்கிறவனாக, 
மிகக் கிருபையுடை யவனாக இருக்கின்றான். 

17. அல்லாஹ்விடம் தவ்பா அங்கீகாரமாவதெல்லாம், அறியாமையினால் தீமை 
செய்துவிட்டுப் பின்னர், (அதிலிருந்து) சமீபத்தில் (பாவமன்னிப்புத் தேடி தவ்பாச் 
செய்கிறார் களே அத்தகையவர் களுக்குத்தான் ; ஆகவே, அத்தகையோர் _ 
அவர்களின் தவ்பாவை அல்லாஹ் ஏற்றுக் கொள்வான்; மேலும் அல்லாஹ் 
அறிந்தவனாக, தீர்க்கமான அறிவுடையவனாக இருக்கிறான். 

18. மேலும், தீயவற்றைச் செய்து கொண்டேயிருப்போருக்கு, _ முடிவில் 
அவர்களில் ஒருவருக்கு மரணம் (சம்பவிக்க) ஆஜரானபோ து, "இப்போது நான் 
(என் பாவங்களுக்குப்) பச்சாதாபப் படுகிறேன் என் று கூறுகின்ற(ாரே) அவருக்கு_ 
மற்றும் (விசுவாசம் கொள்ளாது நிராகரித்து விட்டு) நிராகரித்த வண்ணமே 
இறந்தும் விடுகிறார் களே, அவர்களுக்கும் தவ்பா (பாவமன்னிப்பு) 
அங்கீகாரமில்லை. அத்தகையோர் _ (மன்னிக்கப்படுவதில்லை) அவர்களுக்காகத் 
அன்புறுத்தும் வேதனையை நாம் தயார் செய்து வைத்திருக்கின்றோம். 
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19. விசுவாசங்கொண்டோரே! பெண்களை ( இறந்தவருடைய சொத்தாக மதித்து 
அவர்களை)ப் பலவந்தமாக நீங்கள் அனந்தரம் கொள்வது உங்களுக்கு 
ஆகுமானதல்ல; இன்னும், பகிரங்கமாக யாதொரு மானக்கேடான காரியத்தை 
அவர்கள் செய்தாலன்றி, (உங்கள்) பெண்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்ததில் சிலவற்றை 
(எடுத் துக் கொண்டுபோவதற்காக அவர்களை நீங்கள் தடுத்தும் வைக்காதீர்கள். 
மேலும், அவர் களுடன் அழகான முறையிலும் நடந்து கொள்ளுங்கள்; 
அவர்களை நீங்கள் வெறுத்துவிடுவீர்களானால் , நீங்கள் ஒன்றை வெறுக்கக் 
கூடும்; (அவ்வாறு வெறுக்கக் கூடிய) அதில் அல்லா ஹ் அநேக நன்மைகளை ஆக்கக் 
கூமிம். 

20. மேலும், ஒரு மனைவியை நீக்கிவிட்டு அவள்)இடத்தில் மற்றொரு மனைவியை 
மாற்றிமணந்து க்கொள்ள நீங்கள் நாடினால் (நீக்கிவிட விரும்பும்) அவர்களில் 
ஒருத்திக்கு நீங்கள் ஒரு (பொற்குவியலைக் கொடுத்திருந்தபோதிலும், அதிலிருந்து 
எதனையும் நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள்; அபாண்டமாகவும், பகிரங்கப் 
பாவமாகவும் அவளுக்கு நீங்கள் கொடுத்திதை நீங்கள் (திருப்பி) எடுக்கிறீர்களா)? 

21. மேலும், உங்களில் சிலர் மற்ற சிலருடன் கக (சேர்ந்து) கலந்து 
விட்டீர்கள்; உங்களிடமிருந்து வம் வ்கி (அப்பெண்களாகிய) 
அவர்கள் எடுத்தும் இருக்கிறார்கள்; (இந்நிலையில்) அதனை நீங்கள் எவ்வாறு 
எடுத்துக் கொள்வீர்கள்! 

22. நிச்சயமாக, முன்னர்(அறியாமைக்காலத்தில்) நடந்துவிட்டதைத் தவிர, 
உங்கள் தந்தைகள் (இறப் பிற்குப்பின் அவர்கள்) மணம் செய்துகொண்ட 
பெண்களில் எவரையும், நீங்கள் மணம் செய்து கொள்ளாதீர்கள்; நிச்சயமாக 
இது மானக்கேடானதாகவும் (அல்லாஹ்வின்) கோபத்திற்குரியதாகவும் 
இருக்கிறது; இன்னும் வழியால் அது மிகக்கெட்ட துமாகும். 

23. உங்கள் தாய்மார்களும், உங்கள் புதல்வியரும், உங்கள் சகோதரிகளும், உங்கள் 
தந்தையின் சகோதரிக பம், καὶ με தாயின் சகோதரிகளும், (உங்கள் சகோதர 
னுடைய புதல்விக ம், (உங்கள் ) சகோதரியுடைய புதல்விகளும், உங்களுக்குப் 
பாலூட்டியஉங்க ள் (செனிலிதி தாய்மார்களும், உங்கள் பால்குடிச் சகோதரிகளும், 
உங்கள் மனைவியரின் தாய்மார்களும் உங்கள் மீது (அவர்களைத் திருமணம் 
செய்வது) விலக்கப்பட்டுள்ளது; இன்னும் நீங்கள் உடலுறவு கொண்டு 
விட்டீர்களே அத்தகைய உங்கள் மனைவியரிலிருந்து (முந்திய கணவனிடத்துப் 
பிறந்து,) உங்கள் மடிகளில் வளர்ந்து வரும்பெண் மக்களையும் நீங்கள் திருமணம் 
செய்வது விலக்கப்பட்டிருக்கிறது!. ஆனால், (நீங்கள் மணம் செய்கு, 
அவர்களுடன் உடலுறவு கொள்ளவில்லையானால், (அவளை விலக்கிவிட்டு அவ 
ளுடைய மகளை மணம் செய்து கொள்வதில்) உங்கள் மீது குற்றமில்லை. இன்னும், . 
உங்களுடைய முதுகந்தண்டுகளிலிருந்து உண்டான உங்கள் புதல்வர்களின் 
மனைவியர்களையும் (நீங்கள் மணம்செய்துகொள்வது விலக்கப்பட்டி ருக்கிறது) 
ர சகோதரிகளை (ஒரே காலத்தில் மனைவியராகஜன் றுசேர்த்துக்கொள்வதும் 

விலக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு முன்னர் நடந்துவிட்டவைகளைத் தவிர, 
(அவற்றை நிச்சயமாக அல்லாஹ், மிக்க மன்னிப்பவனாக, மிகக் 

கிருபையுடையவனாக இருக்கின்றான். 
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24.பெண்களில் கணவனுள்ளவர்களும் (திருமணம் செய்து கொள்ளப்படுவதற்கு, 
விலக்கப்பட்டுள்ளனர். நிராகரிப்போருடன் நிகழ்ந்த யுத்தத்தில் பிடிக்கப்பட்டு) 
உங்கள் வலக்கரங்கள் சொந்தமாக்கிக்கொண்ட (அடிமைப் a தவிர; 
(இவ்வாறு) உங்கள் மீது அல்லாஹ்வின் கட்டளையாக ( இது விதியாக்கப் 
பட்டுள்ளது) இவர்களைத் தவிர மற்ற பெண்களைத் திருமணம் செய்பவர்களாக, 
விபச்சாரம் செய்யாதவர்களாக (திருமண அன்பளிப்பாக) உங்கள் 
ப் பாசத் (மஹரைக்குறிப்பிட்டு சட்டரீதியாக திருமணத்தின் 

லம் தேடிக்கொள்வது உங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டும் உள்ளது; ஆகவே, 
ரத மணமுடித்த பெண்களாகிய அவர்களிடமிருந்து எதை நீங்கள் 
சுகமனுபவித்தீர்களோ, (அதற்காக) அவர் களுக்குக் குறிப்பிட்ட மஹரைக் 
கட்டாயக் கடமையாக அவர்களுக்கு (க்குறைவின்றி) நீங்கள் கொடுத் து விடுங்கள்; 
மேலும் மஹரைக் குறிப்பிட்டதன் பின்னர், (அதனைக் குறைக்கவோ, 
கூட்டவோநீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் பொருந்திக்கொள் வதில் உங்கள் மீது 
யாதொரு குற்றமுமில்லை. நிச்சயமாக அல்லாஹ், (உங்கள் செயலை) 
நன்கறிந்தவனாக, தீர்க்கமான அறிவுடை யவனாக இருக்கின்றான். 

25. மேலும், உங்களில் எவர் சுதந்திரமுள்ள விசுவாசியான பெண்களைத் 
திருமணம் செய்து கொள்ள (பொருளாதாரவெசதியால் சக்தி பெறவில்லையோ, 
அவர், விசுவாசமுள்ள உங்களுடைய அடிமைப் பெண்களில், உங்கள் 
வலக்கரங்கள் சொந்தமாக்கிக் கொண்டதிலிருந்து (திருமணம் செய்து 
கொள்ளலாம்). இன்னும் அல்லாஹ் உங்களுடைய விசுவாசத்தை நன்கு அறிந்து 
இருக்கின்றான்; உங்களில் சிலர், சிலரைச் சேர்ந்தவர்களாவர், 
ஆகவே (அப்பெண்கள், பத்தினித்தனமான) பரிசுத்தமானவர்களாக, விபச்சாரம் 
செய்யாதவர்களாக, மேலும், கள்ள நட்புக் கொள்ளாதவர்களாக இருக்கும் 
நிலையில் _ அவர்களுடைய எஜமானனின் அனுமதி பெற்று மணம் முடித்துக் 
கொள்ளுங்கள்; அவர் களுக்குரிய மஹரையும் அறியப்பட ட (நியாயமான) 
முறையில் அவர்க க்கு கி விடுங்கள்; ஆகவே, | வ்வாறு) திருமணம் 
செய்யப்பட்டால் Co அதற்குப்)பின்(அடிமைப்பெண்களான | அவர்கள் விபச்சாரம் 
செய்துவிட்டால், ( அடிமையல்லாத) திருமணமான உரிமைப் பெண்களுக்கு 
விதிக்கப்படும் தண்டனையில் பாதியே அவர்கள்மீ உண்டு ; (அடிமைப் 
பெண்ணை திருமணம் செய்யும் இது, உங்களில் எவர், [மனைவியின் நி இருந் து) 
விபச்சாரத்தை பயந்தாரோ அவருக்குத்தான் . . இன்னும், நீங்கள் 
பொ நுத்திருப்பது உங்களுக்கு நன்று; மேலும் அல்லாஹ் மிக்க மன்னிக்கிறவன், 
மிகக் கிருபை யுடையவன். 

26. அல்லாஹ், (தன்னுடைய சட்டங்களை) உங்களுக்குத் தெளிவாக விளக்கவும், 
உங்களுக்கு முன்னிருந்த (நல்லவர்கள் சென்ற நேரான வழிகளில் உங்களையும் 
செலுத்தி உங்களது தவ்பாக்களை (பாவமன்னிப்பை) அங்கீகரித்து விடவும் 
நாடுகிறான்; மேலும் அல்லா ஹ் நன்கறிகிறவன், தீர்க்கமான அறிவுடையவன். 

27. மேலும், அல்லாஹ் உங்களது தவ்பாவை (பாவமன்னிப்பை) நாடுகின்றான்; 
ன்னும், (முற்றிலும்) மன இச்சைகளைப் பின்பற்றி நடப்பவர்களோ, நீங்கள் 

நேர்வழியிலிருந் து)முற்றிலும் சாய்ந்து விடுவதையே நாடுகின்றனர். 

28. அல்லா ஹ்(தன் சட்டங்களை) உங்களுக்கு இலேசாக்கிவைக்க நாடுகின்றான்; 
மேலும் மனிதன் பலவீனமானவனாக படைக்கப் பட்டுள்ளான். 
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29. விசுவாசங்கொண்டேோரே! உங்களிடையே இரு சாராரின் சம்மதத்தின் 
பேரில் நடைபெறும் வர்த்தக மூலமாகவன்றி, (உங்களுடைய) பொருள்களைத் 
தவறான முறையில் நீங்கள் உண்ணாதீர்கள்; அன்றியும், (இதற்காக) உங்களையே 
நீங்கள் கொலை செய்து கொள்ளாதீர்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ், உங்களிடம் 
மிக்க கிருபையுடையோனாக இருக்கின்றான். 

30. மேலும், எவரேனும், வரம்பு மீறி, அக்கிரமமாக இவ்வாறு செய்தால், நாம் 
அவரை(விரைவில்) நரகத்தில் நுழையச் செய்து விடுவோம்; இவ்வாறு செய்வது 
அல்லாஹ்வுக்கு மிக்க இலகுவானதாகவே இருக்கிற து. 

31 எதைவிட்டும் நீங்கள் விலக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களோ அத்தகைய பெரும் 
பாவமான காரியங்களிலிருந்து நீங்கள் விலகிக் கொண்டால், உங்களுடைய 
(மற்ற சிறிய) தீயவைகளை உங்களை விட்டும் நாம் போக்கிவிடுவோம்; இன்னும், 
சங்கையான நுழைவிடத்தில் உங்களை நாம் நுழைவிப்போம். 

32. இன்னும் உங்களில் சிலரைக்காண சிலரை, அல்லாஹ் மேன்மையாக்கி 
இருப்பதைப் பற்றி நீங்கள் பேராசை கொள்ளாதீர்கள்; ஆண்களுக்கு, அவர்கள் 
சம்பாதித்தவற்றில் உரியபங்குண்டு; (அவ்வாறே) பெண்களுக்கும், அவர்கள் 
சம்பாதித்தவற்றில் (உரிய) பங்குண்டு. மேலும், (நற்செயல்களின் மூலம்) 
அல்லாஹ்விடத்தில் அவனின் பேரருளைக் கேளுங்கள்; நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
ஒவ்வொரு பொருளையும் நன்கறிந்தவனாக இருக்கின்றான். 

33. இன்னும், ஒவ்வொருவருக்கும் (அவருடைய) பெற்றோர், நெருங்கிய 
சுற்றத்தார் (ஆகியோர்) விட்டுச் சென்ற (சொத்திலிருந்து (அதை அடையக்கூடிய ) 
வாரிஸுகளை நாம் ஏற்படுத்தியிருக் கின்றோம்; இன்னும், உங்களுடைய 
வலக்கரங்கள் (எவர்களுடன் உடன்படிக்கை செய்து கொண்டனவோ 
அத்தகையோர் _. அவர்களுக்கு அவர்களுக்குரிய பங்கைக் கொடுத்து விடுங்கள்; 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் சாட்சியாளனாக 
இருக்கின்றான். 

34. ஆண்கள், பெண்களை நீர்வகிக்கக்கூடியவர்களாவர்; ஏனெனில், அவர்களில் 
சிலரைக்காண (மற்ற)சிலரை அல்லாஹ் மேன்மையாக்கி வைத்திருப்பதாலும், 
(ஆண்களாகிய) அவர்கள்,தங்கள் செல்வங்களிலிருந் து (பெண்களுக்காகி் செலவு 
செய்வதாலுமாகும். ஆகவே, நல்லொழுக்கமுள்ள பெண்கள், (என்போர் 
அல்லாஹ்வுக்குப்பயந் து, தங்கள் கணவனுக்கு பணிந்து நடப்பவர்கள்; ( கற்பு, 
மற்றும் தங்கள் கணவனது உடைமைகள் ஆகிய) மறைவானதை , அல்லாஹ் 
பாதுகாக்கின்ற காரணத்தால் பேணிக்காத்துக் கொள் பவர்கள்; இன்னும், 
(அப்பெண்களாகிய) அவர்களில் (தம் கணவனுக்கு) எவர்களின் மாறுபாட்டை 
அஞ்சுகிறீர்களேோ, அப்போது அவர்களுக்கு நல்லுபதேசம் செய்யுங்கள்; 
(அவர்கள் திருந்தாவிடில்) படுக்கைகளிலும் அவர்களை வெறுத்து (ஒதுக்கி) 
விடுங்கள்; (அதிலும் அவர்கள் சீர்திருந்தாவிடில்) அவர்களை (காயமேற்படா து) 
அடியுங்கள்.அதனால் அவர்கள் உங்களுக்குக்கீழ்ப்பட்டுவிட்டால், அவர்கள் மீது 
( இதர குற்றங்களைச் சுமத்த) யாதொரு வழியையும் தேடாதீர்கள்; நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் மிக உயர்வானவனாக, மிகப் பெரியவனாக இருக்கின்றான். 
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35. இன்னும்,(கணவன் மனைவியாகிய) இருவருக்குள், (பிணக்குண்டாகி) பிளவை 
நீங்கள் அஞ்சினால், அப்போது அவன் குடும்பத்தாரில் ஒரு மத்தியஸ்தரையும், 

அவள் குடும்பத்தாரில் ஒரு மத்தியஸ்தரையும் நீங்கள் (ஏற்படுத்தி) அனுப்புங்கள்; 
அவ்விருவரும் (இவர்களுக்குள்) சமாதானத்தை உண்டுபண்ணநாடினால், 
அல்லாஹ் இவ்விருவரையும் ஒற் றுமையாக்கி விடுவான். நிச்சயமாக அல்லாஹ், 
(யாவையும்தெரிந்தவனாக, நன்கு உணர்கிறவனாக, இருக்கின்றான். 

36. மேலும், அல்லாஹ்வையே வணங்குங்கள்; அவனுக்கு யாதொன்றையும் 
இணையாக்காதீர்கள்; பெற்றோர்க்கு உபகாரம் செய்யுங்கள்; (அவ்வாறே) 
உறவினருக்கும், அநாதைகளுக்கும், ஏழைகளுக்கும், உறவினரான 
அண்டைவீட்்டி னருக்கும்,அந்நியரான அண்டைவீட்டினருக்கும்(எப்பொழுதும்) 
உங்களுடன் இருக்கக்கூடிய நண் பர்களுக்கும், வழிப்போக்கர் களுக்கும், 
உங்களுடைய வலக்கரங்கள் சொந்தமாக்கிக் கொண்டவர்களுக்கும் 
அன்புடன் உபகாரம் செய்யுங்கள். கர்வங்கொண்டவனாக, பெருமையாளனாக 

இருப்பவரை நிச்சயமாக அல்லாஹ் நேசிக்கமாட்டான். 

37. அத்தகைய (பெருமை குடி கொண்டவர்கள் உலோபித்தனம் செய்வார்கள்; 
(மற்ற) மனிதர்களை உலோபித்தனம் செய்யும்படி யும் தூண்டுவார்கள்; அல்லா ஹ் 
தன் பேரருளிலிருந்து தங்களுக்குக் கொடுத்ததை (பிறருக்குக் கொடுக்காமல்) 
மறைத்தும் கொள்வார்கள். இன்னும் (நன்றி செய்யாத) நிராகரிப்போருக்கு 
இழிவுபடுத்தும் வேதனையையே நாம் தயார் செய்து வைத்திருக்கின்றோம். 

38. இன்னும், அத்தகைய(பெருமை குடி கொண்டவர்கள் (பெருமையைநாடி ) 
மனிதர் களுக்குக் காண்பிப்பதற்காகத் தங்கள் செல்வங்களைச் செலவு 
செய்வார்கள்; அல்லாஹ்வையும், இறுதிநாளையும் விசுவாசங்கொள்ளவு 
மாட்டார்கள். மேலும், எவனுக்கு வைத்தான் தோழனாக இருக்கின்றானேோ, 
அவன் தோழனால் மிகக் கெட்டவன். 

39. மேலும், அவர்கள் அல்லா ஹ்வையும், இறுதி நாளையும் விசுவாசங்கொண்டு 
» அல்லா ஹ் அவர்களுக்களித்தவற்றிலிருந்து (தர்மமாக) செலவும் செய்து வந்தால், 
அதனால் அவர்களுக்கு என்னதான் நஷ்ட ம்ஏற்பட்டுவிடப்போகிறது இன்னும் 
அல்லா ஹ் இவர்களை நன்கறிந்தவனாக இருக்கின்றான். 

40. நிச்சயமாக அல்லாஹ், (யாருக்கும்) ஓர். அணுவளவும் அநியாயம் 
செய்யமாட்டான்; இன்னும், (ஒர் அணுவளவுள்ள) அது நன்மையாக இருந்தால் 
அதனை இரட்டிப்பாக்கி தன்னிடத்திலிருந்து மகத்தான நற்கூலியைக் 
கொடுக்கின்றான். 

41 (நபியே) ஓவ்வொரு சமுதாயத்திலிருந்தும் ஒரு சாட்சியை நாம் 
கொண்படுவரும்போ இவர்களுக்கு (விரோதமான) சாட்சியாக உம்மை நாம் 
கொண்டும் வந் தால் (கிடா ரித்த இவர்களுடைய நிலைமை) எவ்வாறிருக்கும்? 
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42 நிராகரித்து, (அல்லாஹ்வுடைய) தூதருக்கும் மாறு செய்தோர், (அவ்வாறு 

நாம் கொண்டுவரும்) அந்நாளில் பூமி அவர்கள் மீது(தங்களை விழுங்கி தன்னுள்) 
சமமாக்கப்பட்டிருக்க வேண்டுமே, என்று விரும்புவார்கள். மேலும், இவர்கள் 
அல்லாஹ்விடத்தில் எவ்விஷயத்தையும் மறைத்து விட முடியாது. 

43. விசுவாசங்கொண்டேரரே! நீங்கள் போதையுடையோராகயிருக்கும் 
நிலையில், நீங்கள் கூறுவது இன்னதென் று நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும் வரை, 
தொழுகைக்கு நெருங்காதீர்கள். அன்றியும், நீங்கள் ΠΣ 
கடமையானவராயிருந்தால், குளிக்கும் oo (தொழுகைக்கு 
நெருங்காதீர்கள். ஆனால்) பள்ளியைக் கடந்து செல்பவர்களாகவே தவிர; 
இன்னும் நீங்கள் நோயாளிகளாகவோ, அல்லது பிரயாணத்திலோ, அல்லது 
மலஜலம் கழித்தோ, அல்லது பெண்ணைத்தீண்டி (தாம்பத்திய உறவு கொண்டு) 
இருந்தோ, (சுத்தம் செய்து கொள்ள) நீங்கள் தண்ணீரைப் பெற்றுக் 
கொள்ளாவிடில், பரிசுத்தமான மண்ணை நாடுங்கள் ; (அதைத்தொட்டு,) 
உங்களுடைய முகங்களையும், கைகளையும் (தயம்மும் செய்து) தடவிக் 
கொள்ளுங்கள், (பிறகு தொழுங்கள்) நிச்சயமாக அல்லாஹ் (பிழைகளை) மிகப் 
பொறுப்பவனாக,குற்றங்களை) மிக்க மன்னிப்பவனாக இருக்கிறான். 

44, (நபியே!) வேதத்திலொரு பாகம் கொடுக்கப்பட்டவர்களை நீர் 
கவனிக்கவில்லையா? அவர்கள் (தாம்) வழிகேட்டை விலைக்கு வாங்கிக் 
கொள்கின்றனர்; நீங்களும் வழி கெட்டு விடவேண்டு மென்றே அவர்கள் 
நாடுகின்றனர். 

45. மேலும், றிக் உங்களுடைய (இவ்) விரோதிகளை மிக்க அறிகிறவன் ; 
உங்களுக்குப்) பாதுகாவலனாக இருக்கவும் அல்லாஹ் போதுமானவன்; 
: த rs இருக்கவும் அல்லாஹ்போதுமானவன். 

46. யூதர் களில் சிலர், (வேத) வசனங்களை அதற்குரிய இடங்களிலிருந்து 
(அவற்றின் கருத் து வேறுபடும்படியான விதத்தில்) புரட்டுகின்றனர்; (நபியே! 
உம்மை நோக்கி, நீர் சொன்னதை) நாம் செவியுற்றோம்; இன்னும் நாம் (அதற்கு) 
மாறு செய்வோம், " (என்றுகூறி உம்) மார்க்கத்தில் குற்றம் சொல்ல (' நபியே! 
இதுவறை) நீர் கேட்க முடியாததை நீர் கேளும்" என்றும், ராயினா என்று தங்கள் 
நாவுகளைக் கோணிக்கொண்டும் சன்மார்க்கத்தைப் பழித்தும் கூறுகின்றனர். 
(நபியே! நீர் சொன்னதற்கு) நாம் செவிசாய்த்தோம்; இன்னும் i ) நாம் 
கீழ்ப்படிந்தோம்; (நாம் சொல்வதை] நீர் கேளும் (என்று கூறி, ராயினா என்னும் 
பதத்திற்குப் பதிலாக )' உன்ளுர்னா எங்களை அன்பாக நோக்குவீராக!) என்றும் 
கூறியிருந்தால் அது, அவர்களுக்கே மிக நன்மையானதாகவும், மிக 
நேர்மையானதாகவும் இருந்திருக்கும். எனினும் அவர்களுடைய நிராகரிப்பின் 
காரணமாக, அல்லாஹ் அவர்களைச் சபித்துவிட்டான்; ஆதலால், அவர்கள் 
குறைவாகவேயன்றி விசுவாசங்கொள்ளமாட்டார்கள். 
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47. வேதம் கொடுக்கப்பட்டோரே! உங்கள் முகங்களை மாற்றி,பின்னர் 
அவைகளை அவைகளின் பின்புறமாக நாம் திருப்பிவிடுவதற்குமுன்பே 
உங்களிடமுள்ள (வேதத்ிதை உண்மைப் படுத்துகின்ற நாம் இறக்கிவைத்த 
இவ்வேதத்தை விசுவாசங்கொள்ளுங்கள்; அல்லது (சனிக்கிழமையில் வரம்பு 
மீறியோரான) அஸ்ஹாபுஸ்ஸப்தினரை நாம் சபித்த பிரகாரம், அவர்களையும் 
நாம் சபித்துவிடுவோம். மேலும், அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை 
நிறைவேற்றப்பட்ட தாக ஆகிவிடும். 

48. நிச்சயமாக அல்லாஹ், தனக்கு இணைவைக்கப்படுவதை மன்னிக்கவே) 
மாட்டான்; இதனைத் தவிர (மற்ற) எதனையும், தான் நாடியோருக்கு 
மன்னிப்பான்; எவர் அல்லாஹ்வுக்கு இணை வைக்கின்றாரோ அவர்,திட்டமாக 
மகத்தான பாவத்தை பொய்யாகக் கற்பனை செய்துவிட்டார். | 

49. (நபியே) தமக்குத் தாமே பரிசுத்தத்தைக் கற்பிப்போரை நீர் காணவில்லையா 
அவர்கள் கூறுவது சரி) அல்ல; அல்லாஹ், தான் நாடிய (நல்லவர்களைப் 
பரிசுத்தமாக்கி வைக்கிறான். (இவ்விஷயத்தில்) ஓர் அணுவளவும் அவர்கள் அநீதி 
செய்யப்படமாட்டார்கள். 

50. (நபியே!) அல்லாஹ்வின் மீது அவர்கள் (அபாண்டமான) பொய்யை 
எவ்வாறு கற்பனை செய்கின்றனர் என்பதை நீர் கவனிப்பீராக! பகிரங்கமான 
பாவத்திற்கு இதுவே போதுமானதாக இருக்கின்றது. 

51. (நபியே!) வேதத்தில் ஒரு பாகம் கொடுக்கப் பட்டவர்களை நீர் 
பார்க்கவில்லையா ? அவர்கள் விக்கிரகங்களையும்,தா கூத்தை (ஷைத்தானை யும் 
விசுவாசிக்கின்றனர்; மேலும் (இணை வைப்போராகிய குறைவஷியர்களைச் 
சுட்டிக் காண்பித்து),"இவர்கள்தாம், உண்மை விசுவாசிகளைவிட மிகவும்நேரான 
பாதையில் இருக்கின்றனர் என்று காஃபிர்களுக்குக் கூறுகின்றனர். 

52 அவர்கள் எத்தகையோரென்றால்_ அவர்களை அல்லாஹ் சபித்துவிட்டான். 
எவரை அல்லாஹ் சபித்துவிட்டானோ அவருக்கு உதவி செய்பவரை நீர் 
காணவேமாட்டீர். 

53 (இவ்வுலக) ஆட்சியில் ஏதேனும் ஒரு பங்கு (பாத்தியதை) அவர்களுக்கு 
சொற்ப பாகமாவது இருக்கின்றதா! இல்லை!)அவ்வாறிருந்தால், அவர்கள் 
(அதிலிருந் து மற்ற) மனிதர்களுக்கு இம்மியேனும் கொடுக்க மாட்டார்கள். 

54. அல்லது, (நல்லடியார்களான) மனிதர்களை((ப் பற்றி)அவர்களுக்கு அல்லாஹ் 
தன் பேரருளால் கொடுத்தவற்றின்மீது (யூதர் களாகிய) அவர்கள் 
யொறாமைப்படுகிறார்களா! அவ்வாறாயின், இப்றாஹிமுடைய 
ΠΟΙ ΡΜ Ὁ வேதத்தையும், ஞானத்தையும் கொடுத்திருந்தோம்; 
அத்துடன்) மகத்தான அரசாங்கத்தையும் அவர்களுக்கு நாம் 
கொடுத்திருந்தோம். . 
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55. (அவ்வாறிருந்தும்) அவர்களிலிருந்து அதை விசுவாசித்தவரும் உண்டு; 
ன்னும் அவர்களிலிருந்து அதை விட்டும் விலகிக்கொண்ட வரும் உண்டு. 

நிராகரித்த அவர்களுக்குக்) கொழுந்து விட்டெரியும் நரகமே 
போதுமாகிவிட்டது. 

56. நிச்சயமாக நம்முடைய (இவ்வேத) வசனங்களை நிராகரிக்கின்றார்களே 
அத்தகையோர்... அவர்களை, (விரைவில்) நாம் நரகத்தில் புகுத்தி விடுவோம்; 
(அதில்)அவர்கள், வேதனையைச் (சதா) அனுபவிப்பதற்காக அவர்களுடைய 
தோல்கள் கருகி விடும்போதெல்லாம், அவையல்லாத (வேறு புதிய தோல்களை 
நாம் மாற்றிக் கொண்டே இருப்போம். நிச்சயமாக அல்லாஹ், யாவரையும் 
மிகைத்தவனாக, தீர்க்கமான அறிவுடையவனாக இருக்கிறான். 

57. இன்னும் (அவர் களில்) விசுவாசங்கொண்டு, நற்செயல்களையும் 

செய்கின்றார் களே அத்தகையோர் _ அவர்களைச் சுவனபதிகளில் நாம் 
பிரவேசிக்கச்செய்வோம்; அவற்றின் கீழ் ஆறுகள் ஓடிக் கொண்டிருக்கும்; 
அவர்கள் அவற்றில் நிரந்தரமாக(த்தங்கி)இருப்பவர்கள்; பரிசுத்தமான 
துணைவியரும் அங்கு அவர் களுக்குண்டு;, இன்னும் அவர்களை அடர் ந்த(நீங்காத) 
நிழலிலும் நாம் பிரவேசிக்க ச்செய்வோம். 

58. (விசுவாசிகளே ! உங்களிடம் நம்பி ஒப்படைக்கப்பட்ட) அமானிதங்களை 
அவற்றின் சொந்தக்காரர்களிடம் நீங்கள் ஒப்படைத்து விடுமாறும், 
மனிதர்களுக்கிடையில் நீங்கள் தீர்ப்புக் கூறினால், (பார பட'சமின்றி) நீதமாகவே 
தீர்ப்பளிக்குமா றும் நிச்சயமாக அல்லாஹ் உங்களுக்குக் கட்டனளையிடுகிறான்; 
நிச்சயமாக அல்லாஹ்எதனை உங்களுக்கு உபதேசிக்கிறானோ அது மிக்க 
நல்லதாகும்; நிச்சயமாக அல்லாஹ் செவியேற்கிறவனாக, பார்க்கிறவனாக 
இருக்கின்றான். 

59. விசுவாசங்கொண்டேோரே! நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்; 
(அவன து) தூதருக்கும் கீழ்ப்படியுங்கள். இன்னும் உங்களில் (அல்லாஹ்வுக்கும், 
அவனது தூதருக்கும் கீழ்ப்படிந்து நடக்கும்) அதிகாரம் உடைய 
(தலைவர் களுக்கும் கீழ்ப்படியுங்கள்; ஆனால், யாதொரு விஷயத்தில்நீங்கள் 
பிணங்கிக்கொண்டால், அதனை அல்லாஹ்விடமும், (அவனுடைய) தூதரிடமும் 
திருப்பி(ஓப்படைத்துவிடுங்கள் (அவர் களுடைய தீர்ப்பை நீங்கள் திருப்தியாகவே 
ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள்.) மெய்யாகவே நீங்கள், அல்லாஹ்வையும், இறுதி 
நாளையும் விசுவாசங்கொண்ட வர்களாக இருந்தால்; இதுதான் நன்மையாகவும், 
மிக அழகான முடி வாகவும் இருக்கும். 

60. (நபியே) உம்மீது இறக்கப்பட்ட (இவ்வேதத்தையும், உமக்கு முன்னர் 
இெக்கிவைக்கப்பட்டுள்ள (வேதங்கள்யா)வற்றையும் மெய்யாகவே தாங்கள் 
விசுவாசிப்பதாக எண்ணிக் கொண்டிருப்போர் பால் நீர் பார்க்கவில்லையா?! 
அவர்கள் தாகூத்தை (ஷைத்தானை) தீர்ப்புக்கூறுபவனாக அக்க நாடுகிறார்கள். 
(ஆனால்) அவர் களோ, அவனை நிராகரித்து விடவேண்டுமெனத் திட்டமாகக் 
கட்டளையிடப்பட்டுள்ளார்கள் . அந்த ஷைத்தானோ, அவர்களை வெகு தூர 
மான வழிகேட்டில் வழிகெடுத்துவிடவே நாடுகின்றான். 
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61. மேலும், (நியாயம் பெற, ' அல்லாஹ் இறக்கருளிய (வேதத் )தின் பாலும் , 
(அவனது) தூதரின்பாலும் நீங்கள் வாருங்கள் (அந்த ஷைத்தானிடம் 
செல்லாதீர்கள்) என்று அவர்களுக்குக் கூறப்பட்டால், அந்த முனாஃபிக்குகளை 
(வேஷதாரிகளை)_ அவர்கள் உம்மைவிட்டுமுற்றிலும் புறக்கணித்து விடுவதையே 
நீர் காண்பீர். 

62. (நபியே!) அவர்களின் கரங்கள் முற்படுத்திய (பாவத்)தின் காரணமாக , அவர்களுக்கு 
ஒரு துன்பம் ஏற்பட்டு , (அதற்குப் பரிகாரம் தேடிக் கொள்ள முடியாமலாகிவிட்ட ) பின்னர், 
அவர்கள் , நன்மையையும் , ஒற்றுமையையும் தவிர , (வேறெதையும்) நாங்கள் நாட 
வில்லை என்று அல்லாஹ்வைக் கொண்டு சத்தியம் செய்பவர்களாக உம்மிடம் வருகின்ற 

நேரம் எவ்வாறு இருக்கும் ? 

63.அவர்கள் எத்தகையோரென்றால்_அவர்களின் இதயங்களில் இருப்பவை 
களை அல்லாஹ் அறிவான்; ஆகவே, (நபியே) நீர் அவர்களைப் புறக்கணித்து 
விடுவீராக! மேலும், அவர்களுக்கு நல்லுபதேசம் செய்லிராக்றெலும் த் வர்களில் 
உள்ள கெடுதல்களை) அவர்களுக்கு, அவர்கள து மனங்களில் படும்படித் 
தெளிவாகளஎடுத்துக் கூறுவீராக! 

64. இன்னும்,அல்லாஹ்வின் கட்டளைக்கேற்ப கீழ்ப்படிதல்களுக்கு உரித்தாக்கப்பட்டவராகவே 
தவிர நாம் யாதொரு தூதரையும் (மனிதர்களிடம்) அனுப்பவில்லை ; இன்னும், நிச்சயமாக 

அவர்கள் தமக்குத் தாமே அநீதமிழைத்துக கொண்ட நேரம் , உம்மிடம் வந்து, பின்னர், 
அல்லாஹ்விடம் அவர்கள் பாவமன்னிப்புக் கோரி, அவர்களுக்காக (அல்லாஹ்வுடைய) 
தூத(ராகிய நீரும் பாவமன்னிப்புக் கோரியிருந்தால், தவ்பாவை ஏற்(று மன்னிப்)பவனாக, 
மிகக கிருபையுடையோனாக அல்லாஹ்வை அவர்கள் கண்டிருப்பார்கள். 

65. ஆனால், உமதிரட'சகன்மீது சத்தியமாக, அவர்கள் தங்களுக்குள் ஏற்பட்ட 
சச்சரவில் உம்மை நீதிபதியாக அக்கி, நீர் செய்யும் தீர்ப்பைத் தங்கள் மனங்களில் 
எத்தகைய அதிருப்தியையும் பெறாமல் முற்றிலும் ஏற்றுக்கொள்ளாத வரையில், 
அவர்கள் விசுவாசிகளாக மாட்டார்கள். 

66. இன்னும்,' ' உங்களையே நீங்கள் கொலை செய்து கொள்ளுங்கள்; அல்லது 
நீங்கள் உங்களுடைய வீடுகளிலிருந்து வெளியேறி விடுங்கள்" என்று நிச்சயமாக 

ராம் அவர்களின்மீது விதித்திருந்தால், அவர்களில் சிலரைத் தவிர 
ο யெரும்பாலானவர்கள்) இதனைச் செய்திருக்கவே மாட்டார்கள்; மேலும், 
அவர்கள் எதை உபதேசிக்கப்பட்டார்களோ, அதை அவர்கள் செய்திருப்பார் 
களேயானால், அது, அவர்களுக்கு மிக்க நன்மையாகவும், (விசுவாசத்தில் 
அவர்களை) உறுதிப் படுத்துவதால் மிக்க வலுவாகவும் இருந்திருக்கும். 

67. மேலும், அது சமயம் அவர்களுக்கு, நம்மிடமிருந்து (மேற்கொண்டும்) 
மகத்தான ஒரு கூலியை நாம் கொடுத்திருப்போம். 

68. மேலும், அவர்களுக்கு நேரான வழியை நாம்காட்டி இருப்போம். 
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69. Gogh, எவர்கள் அல்லாஹ்வுக்கும், அவனுடைய தூதருக்கும் கீழ்ப்படிந்து 
நடக்கின்றார்களேோ அவர்கள்_ நபிமார்கள், அத் ல்லா ஹ்வின் 
பாதையில் உயிர் நீத்த) தெஹீ துகள், நல்லடியார்கள் ஆகியோர்களிலிருந்து 
எவர்கள் மீது அல்லாஹ் அருள் செய்திருக்கிறானோ அத்தகையோருடன் 
(சுவனத்தில்) இருப்பார்கள். தோழமைக்கு, இவர்கள் அழகானவர்கள். 

70. இப்பேரருள் அல்லாஹ்விடமிருந்துள்ளதாகும்; இன்னும், (இவர்கள் 
செயலை) நன் கறிகிறவனாகஇருக்க அல்லாஹ் போதுமானவனாக 
இருக்கின்றான். 

71. விசுவாசங்கொண்டோரே! நீங்கள் (யுத்தத்திற்குச் சென்றால், உங்கள் 
எச்சரிக்கையை (முதல் ஆயுதமாக] எடுத் துக் த் பிறகு, அணி 
அணியாகவோ செல்லுங்கள். அல்லது அனைவரும் (கூட்டாக) இணைந்தோ 
செல்லுங்கள். 

72. மேலும் , (யுத்தத்திற்கு வரா து) பின் தங்கியவர் களும் நிச்சயமாக உங்களில் 
(சிலர்) ருக்கின்றனர்; (அவர்கள் முனாஃபிக்குகளே! ஏனெனில், யுத்தத்திற்குச் 
சென்ற உங்களுக்கு யாதொரு கஷ்டமேற்பட்டாலோ, அவர்களில் ஒருவன் நான் 
அவர்களுடன் (அங்கு) பிரசன்னமாகி இல்லாதிருந்தபோது நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் என்மீது அருள் புரிந்து விட்டான்' என்று கூறுகின்றான். 

1 இன்னும், அல்லாஹ்விடமிருந்து 70e ஒரு ER கிடைத்தால், 
நானும் அவர்களுடன் இருந்திருக்க வேண்டுமே! அவவாறிருந்தால், பெரும் 
பாக்கியத்தை நானும் அடைந்திருப்பேனே!' என்று, உங்களுக்கும் அவனுக்கும் 
இடையில் எத்தகைய நட்பும் இல்லாமலிருந்ததைப் போல் ἀρ அவன் 
கூறுகிறான். 

74. மறுமை (வாழ்க்கைக்காக இவ்வுலக வாழ்க்கையை விற் றுவிடுபவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் பாதையில் யுத்தம் செய்யவும்; இன்னும் எவர், அல்லாஹ்வின் 
பாதையில் யுத்தம் புரிந்து (அதில்) அவர் கொல்லப் பட்டாலும் அல்லது seu 
பெற்றாலும்,நாம் அவருக்கு மகத்தான கூலியைக் கொடுப்போம். 

75. இன்னும், அல்லா ஹ்வுடைய பாதையில் , ஆண்கள் , பெண்கள்: குழந்தைகள் 

ஆகியோரில் பலவீனமானவர் களின்(பா துகாப்பு) விஷயத்திலும், நீங்கள் யுத்தம் 
செய்யா திருக்க உங்களுக்கு என்ன நேர்ந்தது அவர்களோ, எங்கள் இரட்சகனே! 
இவ்வூரிலிருந் து எங்களை வெளியேற்றி விடுவாவாயாக! அதை(அவ் வூரை) 
யுடையவர்கள் அநியாயக்காரர்களாக இருக்கின்றனர். நீ எங்களுக்கு உன் 
புறத்திலிருந்து ஒரு பாதுகாவலரை ஆக்குவாயாக! நீ எங்களுக்கு உன் புறத்தால் 
ஓர் உதவியாளரையும் அளித்தருள்வாயாக!' என்று (பிரார் ததனை செய்து) 
கூறுகின்றனர். 
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76. (ஆகவே, இது போன்ற சமயத்தில்,) விசுவாசங்கொண்டார்களே 
அத்தகையோர் _ அவர்கள், அல்லா ஹ்வின் பாதையில் nee செய்வார்கள். 
இன்னும், நிராகரித்தார்களே அத்தகையோர் _ அவர்கள் (இவர்களுக்கு எதிராக) 
தாகூத்துடைய (ஷைத்தானுடைய) பாதையில் யுத்தம்செய்வார்கள்; ஆகவே, 
ஷைத்தானின் நண் பர் களுக்கு எதிராக போர் செய்யுங்கள். நிச்சயமாக 
லைத்தானுடைய சூழ்ச்சி மிகவும் பலவீனமானதாக இருக்கின்றது. 

77. "உங் களுடைய கைகளைத் (தற்சமயம் யுத்தம் செய்யாது) தடுத்துக் 
கொள்ளுங்கள்; தொழுகையையும் (உறுதியாக நிறைவேற்றுங்கள்; ஜகாத்தும் 
i வாருங்கள் என் றுஎவர்களுக்குக் கூறப் பட்டதோ அத்தகையோர் பால் 
(நபியே! நீர் பார்க்கவில்லையா) σα ) யுத்தம் செய்வது அவர்கள்மீது 
விதியாக்கப்பட்ட பொழுது, அவர்களில் ஒரு பிரிவினரோ, அல்லாஹ்வுக்குப் 
பயப்படுவதைப் போல் அல்லது பயத்தால் அதைவிட கடினமாக (எதிரிகளான) 
மனிதர் களுக்குப் பயந்தார்கள்; மேலும், எங்கள் இரட்சகனே! என் எங்கள் மீ 
யுத்தத்தை விதியாக்கினாய்) இன்னும் சிறிது காலம் வ op (தனைப் 
பிற்படுத்தி இருக்க வேண்டாமா!" என்றும் கூறினார்கள். (இதற்கு, நபியே!) நீர் 
கூறுவீராக: இவ்வுலக சுகம் அற்பமானதே; (அல்லாஹ்வை) பயந்து 
நடப்பவருக்கு மறுமை யின் வாழ்க்கை ) தான் மிக்க மேலானது. உங்களுடைய 
நன்மையைக் குறைத்தோ, பாவத்தைக் கூட்டியோ) நீங்கள் ஒரு நூல் அளவும் 
அநீதம் செய்யப்படமாட்டீர்கள். 

78. நீங்கள் எங்கிருந்த போதிலும் மரணம் உங்களை அடைந்தே தீரும்; மிகப் 
பலமாகக்கட்டப் பட்ட கோட்டை (கொத்தளங்/களில் நீங்கள் இருந்தபோதிலும் 
சரியே மேலும், (நபியே! உம்முடைய கட்டளைப்படி யுத்தத்திற்குச் சென்ற) 
அவர்களுக்கு யாதொரு நன்மையும் ஏற்பட்டால், இது அல்லா ஹ்விடமிருந்து 
எங்களுக்குக்! கிடைத்தது எனக் க அுகின்றனர்; (ஆனால்) அவர்களுக்கு யாதொரு 
தீங்கு ஏற்பட்டுவிட்டாலோ, நபியே) இது pe ei Sn ee ஏற்பட்டது) 
எனக் கூறுகின்றனர்; (ஆகவே, நீர் கூறுவீராக: (இவை) ஓவ வொன்றும் 
அல்லாஹ்விட மிருந்தே உள்ள து. இந்த சமூகத்தவர்க்கு என்ன நேர்ந்துவிட்டது! 
எவ்விவஷயத்தையுமே இவர்கள் விளங்கிக்கொள்ள நெருங்க மாட்டார்கள். 

79. (அன் றி, இவ்வாறு கூறுகின் றவனுக்கு, " உமக்கு யாதொரு நன்மை 
ஏற்பட்டால் (அது) அல்லா ஹ்வினால் ஏற்பட்டது" என்றும், உமக்கு யாதொரு 
ங்கு ஏற்பட்டால், (அது நீ ழைத்த குற்றத்தின் காரணமாக) உன்னால்தான் 

வந்தது)" என்றும் கூறுவீராக) இன்னும், (நபியே நாம் உம்மை, ஒரு தூதராகவே 
மனிதர்களிடம் அனுப்பியிருக்கின்றோம். இன்னும் (இதற்கு) சாட்சியாளனாக 
இருக்க அல்லாஹ் போதுமானவன். 

80. எவர் (அல்லா ஹ்வுடை ய) தூதருக்கு (முற்றிலுமிகீழ்ப்படிந்து நடக்கின்றாரோ 
அவர், நிச்சயமாக அல்லாஹ்வுக்கே கீழ்ப்படிந்து விட்டார்; இவ்வாறு 
கீழ்ப்படிவதை எவரும் புறக்கணித்தால், அதற்காக நீர் கவலைப்பட வேண்டாம். 
ஏனெனில்) உம்மை அவர்கள் மீது கண்காணிப்பவராக நாம் அனுப்பவில்லை. 
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81 (நபியே 'உம்மிடமிருக்கும்போ து உமக்கு முற்றிலும் சீழ்ப்படிதலாகும்' என 
அவர்கள் (தங்கள் வாயால்) கூறுகின்றனர்; பிறகு, அவர்கள் உம்மிடத்திலிருந்து 
வெளியேறிவிட்டாலோ, அவர்களில் ஒரு கூட்டத்தினர் (உம்மிடம்) தாம் கூறிய 
தற்கு மாறாக இரவெல்லாம் (சதி) ஆலோசனை செய்து கொண்டே 
இருக்கின்றனர்; அவர்கள் இரவெல்லாம் (சதி) ஆலோசனை செய்பவற்றை 
அல்லாஹ் பதிவு செய்து கொள்கின்றான்; ஆதலால், நீர் அவர்களைப் 
புறக்கணித்து விடுவீராக! (சகல காரியங்களையும் ஒப்படைத்து முழுமையாக) 
அல்லாஹ்வின் மீதே நம்பிக்கை வைப்பீராக! (உம்மைப் பாதுகாப்பதற்கு) 
பொறுப்பேற்பவனாக இருக்க அல்லாஹ் போதுமானவன். 

82. இந்தக் குர் ஆனை அவர்கள் ஆய்ந்துணர வேண்டாமா! அல்லாஹ் அல்லாத 
வரிடமிருந்து உள்ளதாக இது இருந்தால் இதில் அநேக முரண் பாடுகளை 
அவர்கள் கண்டிருப்பார்கள். 

83 மேலும், (யுத்த) அமைதியோ, அல்லது பீதியோ பற்றிய யாதொரு செய்தி 
அவர் களுக்கு வந்துவிட்டால், தர் அவர்கள் அதனை கங் 

மக்களிடையே) பரப்பி விடுகின்றனர் . (அவ்வாறு செய்யாது) அதனை 
(அல்லாஹ்வுடைய ) தூதரிடமும், அவர்களில் as ஞானமுள்ள 
அதிகாரமுடையவர் களிடமும் தெரிவித்திருந்தால், அவர் களிலிருந்து அதனை 
ஆய்ந்து எடுப் பவர்கள் அதனை [நன்கு) அறிந்து கொள்வார்கள். மேலும், 
(விசுவாசிகளே! அல்லாஹ்வுடைய பேரருளும், அவனுடைய கிருபையும் உங்கள் 
மீது இல்லாதிருந்தால், ef ΣῈ ) குறைவானவர்களைத் தவிர நீங்கள் யாவரும் 
ஜைத்தானையே பின்பற்றியிருப்பீர்கள். 

84. எனவே (நபியே!) நீர் அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் போர் செய்வீராக! நீர் 
உம்மைத் தவிர (வேறெவரும்) கட்டாயப்படுத்தப்படுவதற்கில்லை. இன்னும் 
விசுவாசிகளை (போர் செய்ய)த் தூண்டுவீராக! நிராகரிப்போரின் யுத்தத்தை 
உங்களை விட்டும் அல்லாஹ் தடுத்து விடக்கூடும் ; (ஏனென்றால் அல்லாஹ் , 
யுத்தம் செய்வதில் மிக வல்லவன் ;தண்டிப்பதிலும் மிகக் கடுமையானவன். 

85. எவரேனும் (யாதொரு) நன்மையான காரியத்திற்கு பரிந்துரை செய்தால், 
அதில் அவருக்கும் ஒரு பங்கு இருக்கும்; (அவ்வாறே) யாதொரு தீய விஷயத்திற்கு 
எவரேனும் பரிந் துரை செய்தால், அதிலிருந்து அவருக்கும் ஒரு பங்கு இருக்கும் ; 
மேலும், அல்லாஹ் ஓவ்வொரு பொருளின் மீதும் மிக்க ஆற்றலுள்ளவனாக 
இருக்கின்றான். 

86. (எவராலும்) உங்களுக்கு முகமன் (ஸலாம்) கூறப்பட்டால் (அதற்குப் 
பிரதியாக) அதைவிட அழகான (வாக்கியத்தைக் கொண்டு நீங்கள் முகமன் 
கூறுங்கள்; அல்லது அதனையே திருப்பிக் கூறுங்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ், 
ஒவ்வொரு பொருளைப்பற்றியும் கணக்குப் பார்க்கிறவனாக இருக்கின்றான். 

87. அல்லாஹ் _ அவனைத் தவிர (வேறு) வணங்கப்படுபவன் இல்லை; அவன், 
நிச்சயமாக உங்களை மறுமை நாளில் ஒன்று சேர்ப்பான்; இதில் 
சந்தேகமேயில்லை. இன்னும், வார்த்தையால் (அதை அறிவிப்பதில்) 
அல்லாஹ்வை விட மிக உண்மையாளன்யார்' 
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88. (விசுவாசிகளே! வேஷதாரிகளான)முனாபிக்குகளைப் பற்றி நீங்கள் இரு வகை 
(அபிப்பிராயங் கொண்ட) பிரிவினர்களாக இருக்க உங்களுக்கு என்ன நேர்ந்தது? 
அவர்கள் செய்த (தி/வினையின் காரணமாக, அல்லாஹ் அவர்களைத் தலை 
கீழாக்கி விட்டான்; எவரை அல்லாஹ் தவறான பாதையில் செல்ல விட்டு 
விட்டானோ அவரை , நீங்கள் நேரான வழியில் செலுத்த நாடுகின்றீர்களா? 
எவரை அல்லாஹ் தவறான வழியில் செல்ல விட்டானோ அவருக்கு, யாதொரு 
வழியையும் நீர் காணவேமாட்டீர்! | | 

89. (விசுவாசிகளே!) அவர்கள் நிராகரிப்போராகிவிட்டதைப் போல் நீங்கள் 
நிராகரிப்போராகி, பின்னர் நீங்கள்(அவர்களுக்குச்) சமமாகி விடுவதை அவர்கள் 
நாடுகிறார்கள். ஆகவே, அவர்கள் (தங்கள் இல்லங்களை விட்டு அல்லாஹ்வுடைய 
பாதையில்(ஹிஜ்ரத்துச்செய்து) புறப்படும் வரையில், நீங்கள் அவர்களிலிருந்து 
எவர்களையும் நண்பர்களாகஎடுத்துக் கொள்ள வேண்டாம்;(ஹிஜ்ரத்துச்செய்து 
புறப்பட வேண்டுமென்ற கட்டளையை) அவர்கள் புறக்கணித்து விட்டால், 
அவர்களை (க் கைதியாகப் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள்; (எதிர்த்துப் போரிடும்) 
அவர்களைக் கண்டவிடமெல்லாம் கொன்று விடுங்கள்; தவிரவும், 
அவர்களிலிருந்து (யாரையும்) நண் பராகவும், உதவியாளராகவும் எடுத்துக் 
கொள்ளாதீர்கள்_ 

90. எவர்களுக்கும் உங்களுக்குமிடையே (சமாதான) உடன்படிக்கை 
இருக்கிறதோ அந்த சமூகத்தவர் பால் சென்று சேர்ந்து விட்டவர்களையும், 
அல்லது உங்களை எதிர்த்து யுத்தம் புரியவோ, தங்கள் இனத்தாரை எதிர்த்து 
யுத்தம் புரியவோ, அவர்களின் மனங்கள் நெருக்கடிக்குள்ளான நிலையில் 
உங்களிடம் வந்து சேர்ந்தவர்களையும் RP Pet pee 
கொல்லாதீர்கள்; சிறையும் பிடிக்காதீர்கள். ஏனென்றால்) மேலும், அல்லாஹ் 
நாடியிருந்தால், அவர்களை உங்கள் மீதுசாட்டியிருப்பான்; அப்போது உங்களை 
எதிர்த்து அவர்கள் போர் செய்திருப்பார் கள். ஆகவே, அவர்கள் உங்களை விட்டு 
விலகி இருந்து உங்களிடம் யுத்தம் புரியாமல், உங்களிடம் சமாதானத்தைக் 
கோரினால் (அதனை அங்கீகரித்துக் கொள்ளுங்கள். ஏனெனில்) 
அவர்களுக்கெதிராக (யுத்தம் புரிய) அல்லாஹ் உங்களுக்கு யாதொரு வழியையும் 
ஆக்கவில்லை. | 

9] (விசுவாசிகளே) வேறு சிலரையும் நீங்கள் காண்பீர்கள்; அவர்கள் உங்களிடம் 
அபயம் பெற்றுக் கொள்வதுடன், (உங்களுடைய விரோதிகளாகிய) தங்கள் 
இனத்தாரிடமும் அபயம் பெற்றுக்கொள்ளவும் நாடுகிறார்கள்; குழப்பம் 
செய்வதின் பக்கம் இவர்கள் திருப்பப்படும் போதெல்லாம் , அதில் (கண் மூடி 
முகங்குப்புற விழுந்து விடுவார்கள். ஆகவே அவர்கள் உங்கள் விரோதத்திலிருந்து 
விலகாமலும், உங்களிடம் சமாதானத்தைக் கோராமலும், தங்கள் கைகளை 
(உங்களுக்குத் தீங்கிழைப்பதிலிருந் து) தடுத்துக் கொள்ளாமலும் இருந்தால், 
அவர்களை நீங்கள் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள்; (பிடித்த அவர்களைச் 
சிறையாக்குங்கள்; எதிர்த்துப் போரிடும் அவர்களைக் கண்டவிடமெல்லாம் 
அவர்களைக் கொன் றுவிடுங்கள். இன்னும் அத்தகையோர் _ அவர்களுக்கு 
எதிராக (யுத்தம் புரிய, உங்களுக்குத் தெளிவான அதிகாரத்தை நாம் 
ஆக்கிவிட்டோம். 
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92. மேலும் , தவ றுதலாகஅன்றி ஒரு விசுவாசிக்கு ἜΤ விசுவாசியைக் 
கொலை செய்வது, ஆகுமானதல்ல ; இன்னும் (உங்களில்) எவர் வக் 
விசுவாசியைத் தவறுதலாகக் கொலை செய்து விட்டால், (அதற்கு நஷ்ட ஈடாக 
விசுவாசியாகிய ஓர் அடிமையை விடுதலை செய்தலாகும்; இன்னும் அவர் 
குடும்பத்தார்பால் ஒப்படைக்கப்படும் நஷ்ட ஈடுமாகும். அ க்குடும்பத்திவர் கள் 

(மன் னித் துஅதை] தர்மமாக விட்டுவிட்டாவன் றி; ஆகவே (இறந்த) அவர், 
உங்களுக்கு விரோ தமுள்ள சமூகத்தாரில் உள்ளவராக இருந்து,விசுவாசியாகவும் 
அவர் இருந்தால் அப்போது, விசுவாசியாகிய ஓர் அடிமையை விடுதலை 
செய்தலாகும்.இன்னும் உங்களுக்கும், எவர்களுக்கும் மத்தியில் உடன்படிக்கை 
இருக்கிறதோ அந்த சமூகத்தாரில் உள்ளவராக அவர் இருந்தால், அவருடைய 

குடும்பத்தார் பால் ஒப்படைக்கப்படும் நஷ்ட ஈடும் , விசுவாசியான ᾧ ἢ 
அடிமையை விடுதலை செய்தலுமாகும். (இவ்வாறு செய்யும் வசதியை ) யார் 
யெறவில்லையேோ அவர் அல்லாஹ்விடம் பாவ மீட்சிபெறுவதறிகாக 
(மன்னிக்கக் கோரி) இரண்டு மாதம் தொடராக நோன்பு நோற்க வேண்டும். 
மேலும், அல்லாஹ் நன்கறிந்தவனாக ; தீர்க்கமான அறிவுடையவனாக 
இருக்கின்றான். 

93. மேலும் எவர், விசுவாசியை, வேண்டுமென்றே கொலை செய்தால், 
அவருக்குரிய கூலி நரகமாகும். . அதில் அவர் நிரந்தரமாகத் தங்கி)இருப்பவர்; 
இன்னும் அல்லாஹ் அவர் மீது கோபங்கொண்டு, அவரைச் சபித்தும் விடுவான். 
மகத்தான வேதனையையும் அவன் அவருக்குத் தயாராக்கி வைத்திருக்கின்றான். 

94. விசுவாசங்கொண்டே௱றே! அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் (போருக்காக) 
நீங்கள் சென்றால், (வழியில் எதிர்ப்படுவோர் யார் என்பதைத்) தெளிவு படுத்திக் 
க் ங்கள். உங்களுக்கு ஸலாம் கூறியவரை இவ்வுலக வாழ்க்கைக்குரிய 
(அற்பப்) பொருளை நீங்கள் தேடியவர்களாக, ' நீ விசுவாசியல்ல ' என்று கூறி 
(அவரைக் கொன்று ) விடாதீர்கள். அல்லாஹ்விடத்தில் ஏராளமான 
போர்ப்பரிசுகள் இருக்கின்றன; இதற்கு முன்னர், நீங்களும் இவ்வாறே (பயந்து 
கொண்டு) இருந்தீர்கள்; அப்போதுஅல்லாஹ் உங்கள் மீது பேருபகாரம் 
செய்தான்; ஆகவே, ( உங்கள் முன் இருப்பவர்கள், விசுவாசிகளா அல்லவா 
என்பதைத்) தெளிவு படுத்திக்கொள்ளுங்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் , நீங்கள் 
செய்பவற்றை நன்கு உணர்பவனாக இருக்கின்றான். 

95. விசுவாசிகளில், தங்கடம் உடையவர்களைத் தவிர (வீட்டில்) உட்கார்ந்து 
கொண்டவர்கள், ( யுத்தத்திற்குச் சென் று) தங்களுடைய செல்வங்களாலும், 
உயிர்களாலும் அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் அறப்போர் செய்வோருக்குச் 
சமமாக மாட்டார்கள். (ஏனென்றால் தங்கள் செல்வங்களா லும், தங்கள் 

உயிர்களாலும் அறப்போர் புரிந்தோரை படித்தரத்தால் (வீட்டில்) உட்கார்ந்து 
விட்டவர்களைவிட அல்லாஹ் சிறப்பாக்கி வைத்திருக்கின்றான். இன்னும் 
(இவ்விரு பிரிவினரும் விசுவாசிகளாகவே இருப்பதனால் ல்) இவர்கள் யாவருக்கும், 
நன்மையையே அல்லாஹ் வாக்களித்திருக்கின்றான் ; இன்னும், அறப்போர் 
செய்வோரை (அதில்கலந்து கொள்ளாது உட கார்ந்திருப்போரைவிட மகத்தான 
நற்கூலியால் அல்லாஹ் சிறப்பாக்கியிருக்கிறான். 
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96. (அல்லாஹ்) தன்னிடமிருந்து பதவிகளையும், மன்னிப்பையும், அருளையும் 
(அவர் களுக்குஅளிக்கிறான். ) இன்னும் அல்லாஹ், மிக்க மன்னிப்பவனாக, 
(இத்தகையோர் மீது) மிகக் கிருபையுடை யவனாக இருக்கின்றான். 

97. தமக்குத்தாமே அநீதமிழைத்துக் கொண்டவர்களாக இருக்க அவர்களின் 
உயிரை மலக்குகள் கைப்பற்றும் பொழுது (அவர்களிடம்) "நீங்கள் எதில் 
இருந்தீர்கள்?" என்று கேட்பார்கள். அதற்கவர்கள், " இப்பூமியில் நாங்கள் 
பலவீனமாக்கப்பட்டவர்களாக இருந்தோம் என்று (பதில்)கூறுவார்கள்; (அதற்கு 
மலக்குகள்," அல்லா ஹ்வுடைய பூமிவிசாலமானதாக இல்லையா) நீங்கள் (இருந்த) 
இவ்விடத்தை விட்டு(ஹிஜ்ரத்துச்செய்து) புறப்பட்டிருக்க வேண்டாமா! என்று 
கேட்பார்கள்; இத்தகையோர், அவர்கள் தங்குமிடம் நரகந்தான; 
செல்லுமிடத்தால் அது மிகக் கெட்ட து. 

98. (ஆனால்)ஆண்களிலும்,பெண்களிலும் சிறுவர்களிலும் பலவீனமாக்கப் 
பட்டவர்களைத் தவிர, (இவர்கள்) யாதொரு உபாயம் செய்துகொள்ள 
சக்திபெறமாட்டார்கள்; (அதை விட்டு வெளியேற) எந்த வழியையும் 
அறியமாட்டார்கள். | 

99. ஆகவே அத்தகையோர் _ அவர்களை அல்லாஹ் மன்னித்துவிடக் கூடும்; 
இன்னும், அல்லா an மிக்க மன்னிப்பவனாக, (பிழைகளை மிகப் பொறுப்பவனாக 

இருக்கிறான் 

100. மேலும் (இத்தகைய நிலைமையில்) அல்லா ஹ்வுடைய பாதையில் எவர், 
(ஹிஜ்ரத்துச்செய்து)வெளியேறிவிடுகின்றாரோ அவர்,பூமியில் வசதியான அநேக 
புகலிடங்களையும், (பொருளாதார)வசதியையும் அடைவார். இன்னும், எவர் 
அல்லா ஹ்வின்பா லும், அவனுடைய தூதரின்பாலும் ஹிஜ்ரத்துச் செய்தவராக 
தன் இல்லத்திலிருந்துபுறப்பட்டுப்பின்னர் (வழியிலேயே, அவரை மரணம் 
வந்தடைந்து விட்டால் அப்போது அவருடைய (நற்கூலி திட்டமாக 
அல்லாஹ்வின்மீது கடமையாக ஆகிவிடுகின்றது. மேலும் ( இத்தகையோருக்கு) 
அல்லாஹ் மிக்க மன்னிப்பவனாக, மிகக் கிருபையுடையவனாக இருக்கின்றான். 

101. (விசுவாசங் கொண்டோரே! நீங்கள் பூமியில் பிரயாணம் செய்தால், 
நிராகரிப்போர் உங்களைத் துன்புறுத்துவர் எனப் பயந்தால் நீங்கள் ( கஸர் தொ 
மழுவது, அதாவது உங்கள் தொகையை? சுருக்கிக் கொள்வது உங்களின் மீது 
குற்றமாகாது; (ஏனென்றால்) நிச்சயமாக நிராகரிப்போர் உங்களுக்குப் 
பகிரங்கமான விரோதிகளாகவே இருக்கின்றனர். 
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102. (நபியே யுத்த முனையில் ) நீரும் அவர்களுடன் இருந்து அவர் களுக்கு நீர் 
 தொழவைக்க(இமாமாக முன் நின் றால், அவர்களில் ஒரு பிரிவினர் தொழு 
நிற்கட்டும் ; மேலும், தங்களுடைய ஆயுதங்களை அவர்கள் 
எடுத்துக்கொள்ளட்டும். உம்முடன் இவர்கள் ஸஜ்தா செய்து முடித்துவிட்டால் 
அவர்கள் ( அணியிலிருந்து விலகி) உங்கள் பின்புறம்(உங்களைக்காத்து) நிற்கவும்; 
(அது சமயம்) தொழாமலிருந்த மற்றொரு கூட்டத்தினர் வந்து உம்முடன் 
(சேர்ந்து) தொழவும்; அவர்கள் தம் எச்சரிக்கையையும் தம் ஆயுதங்களையும் 
எடுத்துக்கொள்ளவும். (ஏனென்றால், நீங்கள் உங்கள் பொருட்களிலிருந்தும், 
உங்கள் ஆயுதங்களிலிருந்தும் கவனக்குறைவாக இருந்துவிட்டால், உங்கள் மீது 
ஒரேயேடியாகச்சாய்ந்து தாக்க வேண்டுமென்று அந்நிராகரிப்போர் 
விரும்புகின்றனர். இந் நிலைமையில், மழையின் காரணமாக உங்களுக்கு 
சங்கடமிருந்தாவோ, அல்லது நீங்கள் நோயாளிகளாக இருந்தாவோ, உங்கள் 
ஆயுதங்களைக் கீழே வைத்து வியெவதில் உங்கள் மீது குற்றமில்லை; இன்னும் 
நீங்கள் எச்சரிக்கையா கவே இருங்கள். நிச்சயமாக க EE 
இழிவு தரும் வேதனையைத் தயாராக்கி வைத்திருக்கின்றான். 

103.  (விசுவாசங் கொண்டோரே! இவ்வாறு) நீங்கள் தொழுகையை 
முடித்துக்கொண்டால், பின்னர் நின்ற நிலையிலும், இருப்பிலும், உங்களுடைய 
விலாப்புறங்களின் மீது (படுத்திருக்கும் நிலையிலு)ம் அல்லாஹ்வை திக்ரு 
செய்யுங்கள். (விரோதிகளின் எதிர்ப்பிலிருந்து) நீங்கள் அச்சமற்றவர்களாகி 
விட்டால், அப்பொழுது (முறைப்படி) தொழுங்கள். ஏனென்றால், நிச்சயமாக 
தொழுகை விசுவாசிகளின் மீது நேரம் குறிக்கப்பட்ட கடமையாக இருக்கிறது. 

104. மேலும் (பகைவரின்) கூட்டத்தைத் தேடிச் செல்வதில் நீங்கள் (சிறிதும்) 
சோர்வடையாதீர்கள்; நீங்கள் (போரில் காயமடைந்து ) துன்பமடைந்திருப்பீர் 
களானால், நீங்கள் துன்பம் அடைந்தது போன்று நிச்சயமாக அவர்களும் துன்பம் 
அடைவர்; மேலும் அவர்கள் ஆதரவுவைக்காததை (_நற்கூலியை) அல்லா ஹ்விட 
மிருந்து நீங்கள் ஆதரவுவைக்கிறீர்கள். மேலும் அல்வாஹ் நன்கறிகிறவனாக, 
தீர்க்கமான அறிவுடையவனாக இருக்கின்றான். 

105. அல்லாஹ் உமக்கு அறிவித்ததைக் கொண்டு, மனிதர் களுக்கிடையில் நீர் 
தீர்ப்பளிப்பதற்காக, நிச்சயமாக (நபியேோமுற்றிலும் உண்மையைக் கொண்டுள்ள 
Re us நாமே ne இறக்கி வைத்திருக்கின்றோம். மேலும் சதி 
காரர்களுக்கு (ச் சார்பாக) வாதாடுபவராக நீர் ஆகிவிட வேண்டாம். 
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106. இன்னும் நீர் அல்லாஹ்விடம் பாவ மன்னிப்புத்தேடுவீராக! நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் மிக்க மன்னிப்பவனாக, மிகக் கிருபையுடை யவனாக இருக்கின்றான். 

107. (நபியே! பிறருக்குத் தீங்கிழைத் து) தமக்குத்தாமே மோசடி செய்து 
கொண்டார்களே அத்தகையவர் களுக்காக, நீர் வாதாட வேண்டாம்; 
(ஏனென்றால், கொடிய பாவியான, மிக மோசக்காரனாக இருக்கிறவனை 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் நேசிக்கமாட்டான். 

108. இவர்கள், தங்கள் மோசடிகளை ) மனிதர்களிடமிருந் து மறைக்கின்றார்கள்; 
அவர்கள் (அதனை) அல்லாஹ்விடமிருந்து மறைத் துவிடவே முடியாது. 
(ஏனெனில்) அவன் பேச்சால் பொருந்திக்கொள்ளாததைக் கொண்டு, இவர்கள் 
இரவெல்லாம் (சதிசெய்ய) ஆலோசனை செய்யும் போது அவன் 
அவர்களுடன்தான் இருக்கின்றான். மேலும், அல்லாஹ் அவர்கள் செய்து 
கொண்டிருப்பவற்றை|। தன் அறிவால்) சூழ்ந்து கொண்ட வனாக இருக்கின்றான். 

109. அறிந்து கொள்ளுங்கள்! நீங்கள்தானே அவர்கள்; அவர்களுக்காக 
உலகவாழ்வில் நீங்கள் வாதாடுகிறீர்கள் ; கியாமத்து நாளில் அவர்களுக்காக 
அல்லாஹ்விடம் வாதாடுபவர் யார் ! அல்லது எவர் இவர்களுக்கு 
பொறுப்பேற்பவராக இருப்பார்! 

110. மேலும், எவர் ஒரு தீமையைச் செய்துவிட்டு, அல்லது தனக்குத் தானே 
அநீதமிழைத் துவிட்டு, பின்னர் ( பச்சாதாபப்பட்டு) அல்லாஹ்விடம் 
பாவமன்னிப்புக் கோரினால் அல்லாஹ்வை மிக்க மன்னிப்பவனாக , மிகக் 
கிருபையுடையவனாக அவர் காண்பார். 

11: இன்னும், எவர் பாவத்தைச் சம்பாதிக்கின்றாரோ ,அவர் அதனைச் 
சம்பாதிப்பதெல்லாம் நிச்சயமாகத் தனக்குக் கேடோாகவே (தான்). இன்னும், 
அல்லாஹ், (யாவற்றையும்) நன்கறிகிறவனாக, தீர்க்கமான அறிவுடையவனாக 
இருக்கின்றான். 

12. அன்றியும் எவர், யாதொரு தவறையோ அல்லது பாவத்தையோ சம்பாதித்து, 
பின்னர் நிரபராதியான [மற்றொரு] வெர்மீது அதனைச் சுமத்தினால், அப்போ து 
நிச்சயமாக அவர் அவதுரையும், பகிரங்கமான பாவத்தையுமே சுமந்து 
கொண்ட வராவார். 

13 இன்னும், (நபியே! உம்மீது அல்லா ஹ்வின் பேரருளும், அவனது கிருபையும் 
இல்லாதிருந்தால், அவர்களில் ஒரு கூட்டத்தினர் உம்மை வழி செய்ய 
முயன் றியிருப்பர். இன்னும், அவர்கள் தங்களையே தவிர, (உம்மை) வழி கெடுக்க 
முடியாது, அவர்கள் உமக்கு யாதொரு தீங்கிழைத்துவிடவும் முடியாது; மேலும், 
அல்லாஹ் இவ்வேதத்தையும், ஞானத்தையும் உம்மீது இறக்கி வைத்தான்; 
இன்னும், நீர் அறியாதிருந்தவற்றையும் அவன் உமக்குக் கற்றுக் கொடுத்தான்; 
மேலும், உம்மீது அல்லா ஹ்வுடைய பேரருள் மகத்தானதாகவே இருக்கின்றது. 
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114. தர்மதீ்தைப்பற்றி, அல்லது நன்மையானவற்றைப்பற்றி, அல்லது 
மனிதர்களுக் கிடையில் சமாதானம் ஏற்படுத்துவதைப்பற்றி ஏவியவரைத் தவிர, 
அவர்கள் பேசும் இரகசியங்களில் பெரும்பாலானவற்றில் யாதொரு 
நன்மையுமில்லை. மேலும், எவர் அல்லாஹ்வின் பொருத்தத்தை நாடி, அதைச் 
செய்தால் நாம் அவர்களுக்கு மகத்தான (நற்கூலியைத் தருவோம். 

115. ன்னும், நேரான வழி இன்னதென்று தனக்குத் தெளிவானதன் பின்னர் 
எவர், (நம்முடைய) இத்தூதருக்கு மாறு செய்து, விசுவாசிகளின் வழியல்லாதீவே 
றுவழியான) தைப் பின்பற்றுகிறாரோ அவரை நாம், அவர் திரும்பிய (தவறான) 
வழியிலேயே திருப்பிவிடுவோம்; (பின்னர்) அவரை நரகத்தில் புகுத்திவிடுவோம். 
அது சென்றடையுமிடத்தில் மிகக்கெட்டது. 

116. நிச்சயமாக அல்லாஹ், தனக்கு ணைவைக்கப் படுவதை 
மன்னிக்கமாட்டான்; மேலும், இதல்லாத (குற்றத்தை தான் நாடியவர்களுக்கு 
மன்னிப்பான்; இன்னும் யார் அல்லாஹ்வுக்கு இணைவைப்பாரோ, அவர் 
திட்டமாக வெகு தூரமான வழி கேடாக வழிகெட்டுவிட்டார். 

117. அவனைத்தவிர்த்து, அவர்கள் பெண் (தெய்வங்களை த்தவிர (வணக்கத்தில்) 
(வேறெதனையும் அழைக்கவில்லை; மூர்க்கத்தனம் கொண்டவனான 
ஷைத்தானைத் தவிர (வேறு யாரையும்) அவர்கள் அழைக்கவு மில்லை. 

118. (தீய வழி நடத்தும் ஷைத்தானாகிய) அவனை அல்லாஹ் சபித்தான்; 
அ|தற்கிவன், "உன் அடியார்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை நிச்சயமாக 
நான் எடுத்துக் கொள்வேன் என்று கூறினான். 

119. "இன்னும் நிச்சயமாக நான் அவர்களை வழிகெடுப்பேன்; அவர்களுக்கு 
வீணான ஆசைகளையும் உண்டாக்குவேன்; நிச்சயமாக அவர்களுக்கு நான் 
கட்டனையும் இடுவேன்; அப்போது (அல்லாஹ் அல்லாதவருக்காக நேர்ச்சை 
செய்து விடப்பட்ட ஆடு, மாடு, ஒட்டகம் முதலிய) கால்நடைகளின் காதுகளை 
அவர்கள் அறுத்து விடுவர்; இன்னும், அவர்களை நிச்சயமாக நான் ஏவுவேன்; 
அப்போது அல்லாஹ்வின் சிருஷ்டி(களுடைய கோலங்்)களை நிச்சயமாக 
அவர்கள் மாற்றிவிடுவர் (என்றும் ஷைத்தான் கூறினான்). மேலும் எவர் 
அல்லாஹ்வையன்றி , (இத்தகைய ஷைத்தானை (தனக்குப்) பாதுகாவலனாக 
எடுத்துக் கொள்கின்றாரோ, நிச்சயமாகஅவர் தெளிவான நஷ்டத்தையே 
அடைந்துவிடுவார். 

120. (ஷைத்தானாகிய) அவன் அவர்களுக்கு வாக்களிக்கின்றான்; அவர்களுக்கு 
வீணான ஆசைகளையும் ஊட்டுகின்றான்; மேலும், ஏமாற்றத்தைத் தவிர (வேறு 
எதையும்) ஷைத்தான் அவர்களுக்கு வாக்களிப்பதில்லை. 

121 இத்தகையோர் _ அவர்கள் தங்குமிடம் நரகம்தான்; அவர்கள் அதைவிட்டும் 
தப்பி ஓடும் இடத்தையும் காண மாட்டார்கள். 
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122. மேலும், விசுவாசங்கொண்டு, நற்கருமங்களும் செய்கின் றார்களே 
அத்தகையோர் _ அவர்களை நாம் மறுமையில்) சுவனபதிகளில் 
பிரவேசிக்கச்செய்வோம் ; அவற்றின்கீழ் ஆறுகள் ஓடிக் கொண்டிருக்கும்; 
அவர்கள் அவற்றில் நிரந்தரமாக என்றென் றுமே 
(தங் கி)இருப்பவர்கள்; அல்லாஹ்வுடைய (இவ்வாக்குறுதி (முற்றிலும்) 
உண்மையானதே; மேலும் , அல்லா ஹ்வைவிட சொல்லால் மிக்க உண்மையாளன் 

"3 
μιππ’' 

123. (விசுவாசிகளே! மறுமையில்) உங்கள் வீண் ஆசைப் படியோ, 
வேதத்தையுடையோர் வீண் ஆசைப் படியோ (சுவனம் பிரவேசிப்பதென்பது) 
இல்லை; எவர் தீமை செய்கின்றாரோ அவர், அதற்குரிய தண்டனையைக் 
கொடுக்கப்படுவார்; அவர் அல்லாஹ்வையன்றித் தனக்குப்பாது காவலனை 
யோ அல்லது உதவி புரிவோரையோ (அங்கு காணமாட்டார். 

124. இன்னும், ஆணாயினும்,அல்லது பெண்ணாயினும், எவர் உண்மையாகவே 
விசுவாசங்கொண்டவராக இருக்க , நற்கருமங்களைச் செய்வாராயின் _ 
அத்தகையோர் சுவனத்தில் பிரவேசிப்பார்கள் ; அவர்கள் அற்ப அளவு அநீதியும் 
செய்யப் படமாட்டார்கள். 

125. எவர் அல்லாஹ்வுக்கு (முற்றிலும் வழிபட்டு) தன் முகத்தை ஒப்படைத்து 
விட்டு, அவர் நன்மை செய்தவராக இருக்க, (அசத்தியத்திலிருந்து நீங் கி) 
சத்தியத்தைச் சார்ந்த இப்றாஹீமுடைய மார்க்கத்தையும் பின்பற்றுகிறாரோ 
அவரைவிட மார்க்கத்தால் மிக அழகானவர் யார்! மேலும், அல்லாஹ் 
இப்றாஹீமைத் (தன்னுடைய)உற்ற தோழராகளஎடுத் துக் கொண்டான். 

126. வானங்களிலுள்ளவை, மற்றும் பூமியிலுள்ளவை அல்லாஹ்வுக்கே உரியன; 
மேலும் அல்லா ஹ், ஒவ்வொரு பொருளையும் சூழ்ந்துறிபிவனாக இருக்கின்றான். 

127. (நபியே! உம்மிடம் அவர்கள், பெண்கள் பற்றிய மார்க்கத்தீர்ப்பைக் 
கேட்கின்றார்கள்; அவர்கள் பற்றி, அல்லாஹ் உங்களுக்குத் தீர்ப்புக்கூறுவான் 
என்று நீர் கூறுவீராக! மேலும், (இதற்கு முன்னர் பெண்களைப் பற்றி) வேதத்தில் 
உங்களுக்கு ஓதிக் காண்பிக்கப்படுவ து: எந்தப்பெண்களுக்கு அவர்களை நீங்கள் 
திருமணம் முடிக்க ஆசித்தவர்களாக இருக்க, அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்டதை 
நீங்கள் கொடுக்கமாட்டீர்களோ அத்தகைய அனாதைப் பெண்களைப் 
பற்றியதும், சிறார்களில் பலவீனமாக்கப்பட்டவர்கள் பற்றியதும், இன்னும் 
அனாதைகளுக்கு நீங்கள் நீதியை நிலைநிறுத்துவது பற்றியதுமாகும். இன்னும், 
(அவர்களுக்கு நீங்கள் நன்மையில் எதைச்செய்கின்றீர்களேோ அதனை , நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் நன்கறிந்தவனாக இருக்கின்றான். 
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128. இன்னும் ஒரு பெண் தன் கணவனிடமிருந்து வெறுப்பையோ அல்லது 
புறக்கணிப்பையோ பயந்தாளானால், அவர்களிருவரும் தங்களிருவருக்கிடையே 
ஒரு சமாதானத்தை எற்படுத்திக் கொள்வதில் அவ்விருவர் மீதும் குற்றமில்லை; 
சமாதானமே மிகமேலானது; (பொதுவாக) மனங்கள் உலோபித்தனத்திற் 
உட பட்டு விடுகின்றன; இன்னும் நீங்கள் ( ஒவ்வொருவரும் மற்றவருக்கு 
உபகாரியாயிருந்து (அல்லாஹ்வுக்குப்) பயந்தும் கொண்டால், நிச்சயமாக 
அல்லா ஹ், நீங்கள் செய்பவற்றை நன்கு உணர்ந்து கொள்பவனாக இருக்கின்றான். 

129. இன்னும் , நீங்கள் (உங்கள்) மனைவியருக்கிடையில் எவ்வளவு விரும்பிய 
போதிலும் நீதமாக நடக்க நீங்கள் சக்திபெறவே மாட்டீர்கள். ஆனால், (ஒரே 
மனைவியின் பக்கம்| நீங்கள் முற்றிலும் சாய்ந்து (மற்ற) அவளை(அந்தரத்தில்) 
தொங்கவிடப் பட்டவளைப்போல் விட்டுவிடாதீர்கள்; இன்னும் நீங்கள் 
சமாதானமாக நடந்துகொண்டு, (அல்லாஹ்வையும்) பயந்து கொண்டால் 
அப்போது நிச்சயமாக அல்லாஹ் (உங்கள் குற்றங்களை) மிக மன்னிப்பவனாக, 
மிகக் கிருபையுடையவனாக இருக்கின்றான். 

130. மேலும் ( சேர்ந்து வாழ முடியாமல், அவ்விருவரும் பிரிந்து விட்டால், 
அல்லாஹ், தன் தாராளத்தினால் (அவர்களில்) ஓவ்வொருவரையும் முற்றிலும் 
தேவையற்றவராக அக்கி விடுவான்; (கொடையளிப் பதில்) அல்லாஹ் மிக 
விசாலமானவனாக, தீர்க்கமான அறிவுடை யவனாக இருக்கின்றான் 

131 மேலும், வானங்களிலுள்ளவை, மற்றும் பூமியிலுள்ளவை அல்லாஹ்வுக்கே 
உரியன; உங்களுக்கு முன்னர் வேதம் கொடுக்கப்பட்டவர் களுக்கும், இன்னும் 
உங்களுக்கும் அல்லாஹ்வையே பயந்துகொள்ளுங்கள்' என்று நிச்சயமாக நாம் 
(நல்) உபதேசம் செய்தோம்; நீங்கள் அவனை நிராகரித்து விட்டால் நிச்சயமாக, 
வானங்களிலுள்ளவை, மற்றும் பூமியிலுள்ளவை அல்லாஹ்வுக்கே உரியன. 
அல்லாஹ் (எவருடைய) தேவையும் அற்றவனாக, (யாவரின்) புகழுக்குரியவனாக 
இருக்கின்றான். 

132. வானங்களிலுள்ளவை, மற்றும் பூமியிலுள்ளவை அல்லா ஹ்வுக்கே உரியன; 
(உங்களின் எல்லாக்காரியங்களையும்) பொறுப்பேற்றுக் கொள்வதில்அல்லாஹ் 
(ஒருவனே)போதுமானவன். 

133 மனிதர்களே! அவன் நாடினால் உங்களை அழித்து, (உங்கள் இடத்தில் ) 
மற்றவர்களைக் கொண்டு வருவான்; இன்னும் அல்லாஹ் இவ்வாறு செய்ய 
பேராற்றலுடையோனாகவே இருக்கின்றான். 

134. (விசுவாசங்கொண்டேோரே! எவர், இம்மையின் பலனை ( மட்டும் அடைய) 

நாடுபவராக இருப்பின் (அவர் அறிந்து கொள்ளட்டும்) அல்லாஹ் விடத்திலோ, 
இம்மை இன்னும் மறுமையின் பலன் இருக்கின்றது. மேலும் அல்லாஹ் 
செவியேற்கிறவனாக, பார்க்கிறவனாக இருக்கின்றான். 
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135. விசுவாசங்கொண்டோரே! (நீங்கள் சாட்சி கூறினால், அது) உங்களுக்கோ, 
அல்லது உங்கள் பெற்றோருக்கோ, அல்லது நெருங்கிய உறவினருக்கோ 
விரோதமாக இருந்த போதிலும், நீதியை நிலைநிறுத்தியவர்களாக 
அல்லாஹ்வுக்காகவே சாட்சி கூறுபவர்களாக இருங்கள். ( சாட்சி கூறப்படும் 
அவர் பணக்காரராக இருந்தாலும் சரி, அல்லது ஏழையாக இருந்தாலும் சரி, 
உண்மையையே கூறுங்கள். /)அல்லாஹ் அவ்விருவருக்கும் அவர்களைக் 
காப்பாற்றுவதற்கு) மிக உரியவன். இன்னும், நீங்கள் நியாயம் 
வழங்குவதில் (உங்கள் மனோ) இச்சையைப் பின்பற்றாதீர்கள்; நீங்கள் 
(சாட்சியத்தை) மாற்றிக்கூறினாலும், அல்லது (சாட சிகூறா து) புறக்கணித்தா லும், 
நிச்சயமாக அல்லா ஹ், நீங்கள் செய்பவற்றை நன்குணர்் பவனாக இருக்கின்றான். 

136. விசுவாசங்கொண்டேோரறே! நீங்கள் அல்லாஹ்வையும், அவனுடைய 
க்கத் அது தன்னுடைய(இத்) தூதர் மீதுஇறக்கிவைத்த இவெவேதத்தையும், 
இதற்கு) முன்னர் அவன் இறக்கிய வேதங்களையும் விசுவாசியுங்கள்; இன்னும் 
எவர் அல்லாஹ்வையும், அவனுடைய மலக்குகளையும், அவனுடைய 
வேதங்களையும், அவனுடைய தூதர்களையும், இறுதி நாளையும் 
நிராகரிக்கின்றாரோ, நிச்சயமாக அவர் மிக தூரமான வழிகேடாக 
வழிகெட்டுவிட்டார். 

137. நிச்சயமாக விசுவாசங்கொண்டு, பின்னர் நிராகரித்து, பின்னர் அவர்கள் 
விசுவாசம் கொண்டு, பின்னரும் நிராகரித்து, பின்னரும் நிராகரிப்பை 
அதிகப்படுத்திக் கொண்டனரே அத்தகையோர் _ அவர்களை அல்லாஹ் 
மன்னிப்பவனாக இல்லை; இன்னும் அவர்களுக்கு (நேர்) வழிகா ட்டுபவனாகவும் 
இல்லை. 

138. (நபியே! வேஷதாரிகளாகிய) முனாஃபிக்குகளுக்கு நிச்சயமாகத் 
அன்புறுத்தும் வேதனை உண்டென்று நீர் அவர்களுக்குநன்மாராயங் கூறுவீராக! 

139. அத்தகையோர் விசுவாசிகளைத் தவிர்த்து, நிராகரிப்போரையே (தங்கள்) 
பாதுகாவலர்களாக எடுத்துக் கொள்கிறார்கள்; இவர்கள், அவர்களிடத்தில் 
கண்ணியத்தை(அடையத்) தேடுகிறார்களா' (அது அவர்களுக்கில்லை, ஏனெனில்) 
நிச்சயமாக கண்ணியம் அனைத்தும் அல்லாஹ்வுக்கே உரியதாகும். 

140. மேலும், அல்லாஹ்வுடைய வசனங்களை_. அவற்றை நிராகரிக் 
கப்படுவதையோ, அல்வது பரிகசிக்கப்படுவதையோ நீங்கள் செவியுற்றால் 
அவர்கள் இதனைத் தவிர்த்து வேறு விஷயத்தில் ஈடுபடும் வரையில் நீங்கள் 

᾿ς அவர்களுடன் உட்கார வேண்டாம் என நிச்சயமாக (அல்லா ஹ்வாகிய) அவன் 
(இவ் )வேதத்தில் உங்களுக்கு இறக்கி வைத்திருக்கிறான். (அவ்வாறு 
உட்கார்ந்தால், அந்நேரத்தில் நிச்சயமாக நீங்களும் அவர்களைப்போன்றுதான் 
(ஆவீர்கள்); நிச்சயமாக அல்லா ஹ்,(வேஷதாரிகளான ) முனாஃபிக்குகள், இன்னும் 
நிராகரிப்போர்கள் அனைவரையும் நரகத்தில் ஒன் று சேர்த்து விடக்கூடி யவன். 
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141. (வேஷதாரிகளா கிய) இத்தகையோர், உங்களைப்பற்றி எதிர்பார்த்த 
வண்ணம் இரு க்கின்றனர்; அல்லா ஹ்வி(ன் உதவிமி/னரல் உங்களுக்கு வெற்றி 
கிடைத்தால், ங்கள் உங்களுடன் இருக்கவில்லையா!" என்று கூறுகின்றனர். 
நிராகரிப்போருக்கு பங்கேதும் கிடைத்துவிட்டால், நாங்கள் உங்களை வெற்றி 
கொள்ளக் கூடியநிலையிலிருந் தும், விசுவாசங் கொண்ட அவர்களிடமிருந்து 

_ நாங்கள் உங்களைத் தடுக்கவில்லையா!' என்று கூறுகின்றனர்; ஆகவே, 
உங்களுக்கிடையில் அல்லாஹ் மறுமை நாளில் தீர்ப்பளிப்பான்; இன்னும், 
விசுவாசிகளுக்கு எதிராக அந்நிராகரிப்பவர் களுக்கு அல்லாஹ் யாதொரு 
வழியையும் அக்கவே மாட்டான். 

142. நிச்சயமாக ( வேஷதாரிகளான) முனாஃபிக்குகள் அல்லா ஹ்வை வஞ்சிக்(கக் 
கருதுகின்றனர்; இன்னும், அவனோ, அவர்களை வஞ்சிக்கக்கூடியவனாக 
இருக்கின்றான். இன்னும், அவர்கள் தொழுகைக்காகத் தயாரானால், 

சோம்பேறிகளாகவே நிற்கிறார்கள். மனிதர் களுக்குக் காண் பிக்(க 
விரும் பு)கின் றார்கள்; இன்னும், அவர்கள் வெகு சொற்பமாகத்தவிர 
அல்லாஹ்வை நினைவு கூர்வதில்லை. 

143 அ(ந்த முனாஃபிக்குகள் இறை நிராகரிப்பு , விசுவாசம் ஆகிய ) வற்றிற் 
மத்தியில் தத்தளித்தவர்களாக இருக்கின்றனர். ( இவர்கள் as கிய 
அவர்களுடனுமில்லை; (காஃபிர் களாகிய) ) இவர்களுட மில்லை. இன்னும் 
அல்லாஹ் எவரை வழிதவற விட்டுவிடுகிறானோ அவருக்கு (நபியே) நீர் யாதொரு 
வழியைக் காணவேமாட்டீர். 

144. விசுவாசங்கொண்டேறே! நீங்கள் விவாசிகளையல்லாமல், நிராகரிப் 
போரை உற்ற நன்பர்களாக எடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள்; (இதன் மூலம்) உங்களுக் 
கெதிராக அல்லாஹ்வுக்கு ஒரு தெளிவான சான்றை ஏற்படுத்திவிட நீங்கள் 
நாடுகின்றீர்களா? 

145. நிச்சயமாக (இவ்வேஷ தாரிகளாகிய ) முனாஃபிக்குகள் நரகத்தின் மிகவும் 
கீழான அடித்தளத்தில் இருப்பார்கள்; இன்னும்(அங்கு) அவர்களுக்கு 
உதவியாளரை நீர் காணவேமாட்டீர். 

146. (ஆனால் அவர்களில்) தங்கள்பாவத் திற்காகப் பச்சாதாபப்பட்டு, 
(அதிலிருந் விலகி தங்கள் செயல்களை) சீர்திருந்தி அல்லாஹ்வை | அவனுடைய 
வேதத்தை) ௨ துதியாகப் பிடி. த்துக் கொண்டு, தங்கள் மார்க்கத்தை வணக்கத்தை) 
அல்லாஹ்வுக்காகக் கலப்பற்றதாக்கிக் கொள்கின்றார்களே அத்தகையோர் 
தவிர; அவர்கள் விசுவாசிகளுடன் (மறுமையில்) இருப்பார்கள். இத்தகைய 
விசுவாசிகளுக்கு அல்லாஹ் மகத்தான (நற்கூலியை வழங்குவான். 

147. நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்திக்கொண்டும், (அவனை) விசுவாசம் 
கொண்டுமிருப் Lier உங்களை வேதனை செய்து அவன் என்ன 
செய்யப்போகிறான்? இன்னும் அல்லாஹ்வோ நன்றி பாராட்டுகிறவனாக, 
யாவையும் நன்கறிந்தவனாக இருக்கின்றான். 



σε» | a γε 

அர்த். புர ப த் பல்; Pre ς > 
es es (5630 see Hé) 
es RES, தில ஆதி à . 

MENACE τέ விவித 
ER AE sh ES 

AOE ONO 

aus EEG ம் a < à 
oc 79399 94Y ANS SP à a #9 

>] மவ்த் வல : 
PA A RE 

b ல ஆ EC TEA "MS 24 1." ΤΣ 

ré SANTE EE sale 
ER ΤΩΣ τ 

β 15 3 (SAUT er ë 22 (க் eX ᾿ 

À ASS RE ax MES Sade = 
தாம் ப pes | 

À CSS πος ἘΣ Lu Ce ad St 
LS CEE AN ERA à 

ct δὲ 

BE GE. SEE வியப்! | 
SEXES 22 use ete bi 

[27 



பாகம் : 6 103 அன்னிஸா 4 

148. அநீதமிழைக்கப்பட்ட வரைத் தவிர, வார்த்தையில் தீயதை பகிரங்கமாகக் 
கூறுவதை அல்லாஹ் விரும்பமாட்டான். அல்லாஹ் (யாவையும்) 
செவியேற்கிறவனாக, நன்கறிந்தோனாக இருக்கின்றான். 

149. (செய்யும்) நன்மையை நீங்கள் வெளிப்படுத்தினாலும், அல்லது அதனை 
மறைத்துக் கொண்டாலும், அல்லது (ஒருவர் உங்களுக்குச் செய்தயாதொரு 
தீங்கை நீங்கள் மன்னித்துவிட்டாலும் நிச்சயமாக அல்லா ஹ்,(குற்றங்களை) மிக்க 
மன்னிப்போனாக,(தண்டிக்க) பேராற்றலுடை யோனாக இருக்கின்றான். 

150. நிச்சயமாக , அல்லாஹ்வையும், அவனுடைய தூதர்களையும் 
நிராகரித் துவிட்டு, இன்னும் அல்லாஹ்வுக்கும், அவனுடைய தூதர்களுக்கும் 
இடையில் பாகுபாடுசெய்வதை நாடி, தூதர்களில்)சிலரை நாம்விசுவாசிப்போம்; 
இன்னும்சிலரை நாம்நிராகரிப்போம்' எனவும்கூறி,(நிராகரிப்பு,விசுவாசம் ஆகிய) 

இவற்றிற்கு மத்தியில் ஒரு பாதையை ஏற்படுத்தவும் நாடுகிறார் களே 
அத்தகையோர்_ 

151. அவர்கள்தான் உண்மையாகவே நிராகரிப்போராவர்; இன்னும், 
நிராகரிப்போருக்கு, நாம் இழிவுதரும் வேதனையையே தயார் படுத்தியும் 
வைத்திருக்கின்றோம். 

152. மேலும் , அல்லாஹ்வையும், அவனுடைய தூதர்களையும் விசுவாசித்து, 
அவர்களில் எவருக்கிடையிலும் பிரிவினைசெய்யவில்லையே அத்தகையோர்_ 
அவர்களுக்கு அவர் களுடைய நற்கூலிகளை (விரைவில் அல்லாஹ் மறுமையில்) 
கொடுப்பான். இன்னும் அல்லாஹ் மிக்க (பிழை) பொறுப்போனாக, மிகக் 
கிருபையுடையோனாக இருக்கின்றான். 

153 (நபியே!) வேதத்தையுடையவர்கள், (தாங்கள் விரும்புகின்ற பிரகாரம்) 
வானத்திலிருந்து தங்கள் மீது ஒரு வேதத்தை நீர் இறக்கிவைக்குமா று உம்மிடம் 
கேட்கின்றனர்; நிச்சயமாக இதைவிடப் பெரிய தொன்றையே மூஸாவிடம் 
அவர்கள் கேட்டார்கள்; ஆகவே, 'அல்லா ஹ்வை எங்களுக்குப்பகிரங்கமாகக் 
காண்பிப்பீராக' என்று கூறினார்கள். பின்னர், அவர்களின் அநியாயத்தின் 
காரணமாக, அவர்களை பெரும் சப்தம் (நெருப்பு வடிவில்) தாக்கியது, பின்னர் 
அவர்களிடம் அத்தாட்சிகள் வந்ததன் பின்னும் காளைக் கன்றை[த் தெய்வமாக) 
எடுத்துக் கொண்டனர்; அப்பொழுது(ம்) அதனை நாம் மன்னித்தோம். இன்னும் 
மூஸாவுக்குத் தெளிவான சான்றை நாம் கொடுத்தோம். 

154. மேலும், அவர்களிடம் உடன்படிக்கை வாங்குவதற்காக, தூரை ( ஸினாய் 
மலையை] அவர்களின் மீது உயர்த்தினோம்; அன்றியும் (' இந்நகர த்தின்) வாயிலில் 
ல்க nos பிரவேசியுங்கள்" என்று நாம் அவர்களுக்குக் கூறினோம். 
மேலும், (மீன் வேட்டையாடி) சனிக்கிழமையில் நீங்கள் வரம்பு மீறாதீர்கள் 
என்றும் நாம் அவர்களுக்குக் கூறினோம் ; (இன்னும் இவற்றிற்காக) உறுதியான 
வாக்குறுதியையும் நாம் அவர்களிடம் வாங்கினோம் (எனினும், அவர்கள் 
வாக்குறுதியை மீறி விட்டனர்). 
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155. ஆகவே, அவர்கள் தங்கள் உடன்படிக்கையை முறித்ததன் காரணமாகவும், 
அல்லாஹ்வுடைய வசனங்களை அவர்கள் நிராகரித்ததாலும், நியாயமின் றி 
நபிமார்களைக் கொலை செய்ததாலும், இன்னும் எங்களுடைய இதயங்கள் 
திரையிடப் பட்டுவிட்டன ἡ என்று , அவர்கள் கூறியதாலும் (அல்லாஹ் 
அவர்களை சபித்துவிட்டான்; அதுமட்டும்) அல்ல! அவர்களுடைய நிராகரிப்பின் 
காரணமாக அவற்றின் மீது அல்லாஹ் முத்திரையிட்டு விட்டான்; ஆதலால், 
(அவர்கள் )குறைவாகவேயன் றி விசுவாசங்கொள்ள மாட்டார்கள். 

156. இன்னும், அவர்களின் நிராகரிப்பின் காரணமாகவும், மர்யமின் மீது 
மாபெரும் HO STD அவர்கள்கூறியதாலும் (அவர்களை அல்லாஹ் 
de எண் 

157. இன்னும், " அல்லாஹ்வுடைய தூதர் மர்யமுடைய மகன் ஈஸா மஸீறை, 
நிச்சயமாக நாங்கள் கொலை செய்து விட்டோம், என்று அவர்கள் கூறியதன் 
காரணமாவும் (அவர்களை அல்லாஹ் சபித்துவிட்டான் அவரை ΠΗ 
ne κι அவரை அவர்கள் சிலுவையில் த்வம் எனி 
அவர்களுக்கு (சஈஸாவின் Url ஒருவனை LI LIT ὃ ἢ ἃ 
காண்பி Se இன்னும் நிச்சயமாக GX வ்விஷயத் தில், கருத்துவேறுபாடு 
கொண்டிருக்கிறார்களே அத்தகையோர், அதுபற்றி சந்தேகத்திலேயே உள்ளனர்; 
வெறும் யூகத்தைப் பின்பற்றுவதைத்தவிர, அதில் அவர்களுக்கு 
உண்மையானஅறிவு (அதாரம்) கிடையாது; மேலும், உறுதியாக அவர்கள் 
அவரை கொலைசெய்யவே இல்லை. 

158. மாறா க,அல்லா ஹ் அவரைத் தன் அளவில் உயர்த்திக் கொண்டான்; இன்னும் 
அல்லாஹ் (யாவரையும்) மிகைத்தவனாக, தீர்க்கமான அறிவுடையவனாக 
இருக்கின்றான். 

159. வேதத்தையுடையவர்களிலிருந்து எவரும் அவர் இறப்பதற்கு முன்னதாக, 
திட்டமாக அவரை விசுவாசிக்காமல் இருப்பதில்லை; இன்னும், மறுமைநாளில், 
அவர்களுக்கு அவர் பாதகமான சாட்சியாளராக இருப்பார். 

160. ஆகவே, யுதர்களாக இருந்த அவர்களின் அநியாயத்தின் காரணமாகவும், 
இன்னும் அவர்கள் அநேகரை அல்லாஹ்வின் பாதையைவிட்்டும் (அதில்செல்ல 
விடாது) தடுத்துக் கொண்டதன் காரணமாகவும் அவர்களுக்கு (முன்னர்) 
அனுமதிக்கப் பட் டவைகளில் நல்லவைகளை, நாம் அவர்களுக்குத் தடுத்து 
(ஹராமாக்கி விட்டோம். 

161 வட்டியை, அதைவிட்டும் அவர்கள் தடுக்கப்பட்டவர்களாக இருந்தும் , 
(அதனை வாங்கி வந்ததன் காரணமாகவும், மனிதர்களின் செல்வங்களை 
ச் நியாயமின்றி உண்டு வந்ததன் காரணமாகவும், அவர்களில், 
(இத்தகைய) நிராகரிப்போருக்குத் துன்புறுத்தும் வேதனையை நாம் தயார் 
செய்தும் வைத்திருக்கிறோம். 

162. எனினும், (நபியே!) அவர்களில் கல்வியில் உறுதியுடையோரும், இன்னும் 
விசுவாசிகளும் உம்மீது இறக்கிவைக்கப்பட்டதையும், உமக்கு முன்னர் 
இறக்கிவைக்கப்பட்டி ருந்தவற்றையும் விசுவாசிக்கிறார்கள். இன்னும் (அவர்கள்) 
தொழுகையை (முறையாக) நிறைவேற்றுபவர்களாகவும், ஜகாத்தை 
கொடுப்பவர்களாகவும், அல்லாஹ்வையும், இறுதிநாளையும் 
விசுவாசிப்பவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள். அத்தகையோருக்கு (மறுமையில்) 
மகத்தான நற்கூலியை நாம் கொடுப்போம். 
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163. (நபியே) நூஹாக்கும் அவருக்குப் பின் வந்த நபிமார்களுக்கும் நாம் வஹீ 
அறிவித்தவாழே, உமக்கும் நிச்சயமாக நாம் வஹீ அறிவித்தோம்; அன்றியும், 
இப்றாஹீம், இஸ்மாயில், இஸ்ஹாக், யஃகூப் ஆகியவர் களுக்கும், (அவர்களுடைய) 
சந்ததிகளுக் கும், ஈஸா, அய்யூப், யூனுஸ், ஹாரூன், ஸூலைமான் 
முதலியவர்க ரக்கும் (இவ்வாறே நாம் வஹீ அறிவித்தோம்); இன்னும் தாவூதுக்கு, 
ஜபூர் (என்னும்) வேதத்தை நாம் கொடுத்தோம். 

164. இன்னும் தூதர்கள் பலரையும் (நாம் அனுப்பி) அவர் களுடைய 

சரித்திரங்களையும் முன்னர் நாம் திட்டமாக உமக்குக் கூறியிருக்கின்றோம்; 
வேறு துரதர்கள் பலரையும் (நாம் அனுப்பி யிருக்கின்றோம். எனினும், 
அவர்களுடைய சரித்திரங்களை நாம் உமக்குக் கூறவில்லை; இன்னும், அல்லா ஹ் 
மூஸாவுடன் உறுதியாக பேசியுமிருக்கின்றான். 

165. அல்லாஹ்வின்மீது மனிதர்களுக்கு (சாதகமாக) யாதொருஆதாரமும் 
தி ட an த் தூதர் களுக்குப் பின்னரும், துூரதர்கள் பலரை, 
சுவர்க்கத்தைக் கொண்டு) நன்மாராயங் கூறுகின்றவர்களாகவும்/நரகத்தைக் 
கொண்டு) அச்சமூட்டி எச்சரிக்கின் றவர் களாகவும் ( அல்லாஹ் அனுப்பி 
வைத்தான்) மேலும், அல்லாஹ் (யாவரையும்) மிகைத்தோனாக , தீர்க்கமான 
அறிவுடையோனாக இருக்கின்றான். 

166 . எனினும் , அவன் உமக்கு இறக்கிவைத்த (குர் ஆனாகிய இதற்கு 
ர் வே சாட்சி கூறுகின்றான்; அ।வ்வேதத்ிதை தன் அறிவுகொண்டே 
(உம்மீ Pere (இதற்கு) மலக்குகளும் சாட்சி கூறுகின்றனர்; மேலும், 
சாட்சியால் அல்லாஹ் போதுமானவன். 

167. நிச்சயமாக நிராகரித்து, அல்லாஹ்வுடைய பாதையைவிட்டும் 
தடுத்தார்களே அத்தகையோர் _ அவர்கள், திட்டமாக வெகு தூரமான 
வழிகேடாக வழிகெட்டுவிட்டனர். 

168. (நபியே!) நிச்சயமாக, நிராகரித்துவிட்டு, அநியாயமும் செய்தார்களே 
அத்தகையவர்கள்_அவர்களை அல்லாஹ் மன்னிப்பவனாக இல்லை; இன்னும் 
(நேரான) வழியில் அவன் அவர்களைச் செலுத்துபவனாகவும் இல்லை_ 

169. நரகத்தின் வழியைத் ΤῊΝ தில்தான் அவர்கள் நிரந் தரமாக என்றென் றும் 
(தங்கி) இருப்பவர்கள்; இவ்வாறு செய்வது, அல்லாஹ்வுக்கு மிக எளிதாக 

இருக்கிறது. 

170. மனிதர்களே! உங்கள் இரட'சகனிடமிருந் து உண்மையானவற்றுடன் ஒரு 
தூதர், திட்டமாக உங்களிடம் வந்துவிட்டார். ஆகவே, நீங்கள் (அவர் கொண்டு 
வந்ததை) விசுவாசியுங்கள், | (அது உங்களுக்கு மிக்க நன் நு; நீங்கள் நிராகரித்தும் 
விட்டால் வானங்கள், மற்றும் பூமியில் உள்ளவை நிச்சயமாக அல்லா ஹ்வுக்கே 
உரியன; அல்லாஹ்வோ, (யாவரையும்) நன்கறிந்தவனாக தீர்க்கமான 
அறிவுடையவனாக இருக்கின்றான். 
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171 வேதத்தையுடையவர்களே! உங்கள் மார்க்கத்தில், நீங்கள் அளவு கடந்து 
செல்லாதீர்கள்; இன்னும், அல்லா ஹ்வின் மீது உண்மையைத் தவிர (வேறெதையும்) 
கூறாதீர்கள்; நிச்சயமாக மர்யமுடைய மகன் ஈஸா மஸீஹ், தமகா πάντ᾿: 
தூதரும், அவனுடைய வாக்கும் ஆவார்; அல்லாஹ், மர்யமின் பால் 
வாக்கானதைப் போட்டான்; மற்ற ஆன்மாக்களைப் போன்று அவரும் 
அவனிடமிருந்து (படைக்கப்ப்ட்ட) ஓர் ஆன்மாவே. ஆகவே, அல்லா ஹ்வையும் 
அவனுடைய துரதர்களையும் நீங்கள் விசுவாசியுங்கள்; இன்னும் 

(வணக்கத்திற்குரிய தெய்வங்கள்)மூன் று என்று கூறாதீர்கள்;(இவ்வாறு கூறுவதை) 
விட்டுவிலகி விடுங்கள். (அது) உங்களுக்குத்தான் மிக்க நன் று. (ஏனென்றால், 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் ஒரே நாயன்தான்; அவனுக்கு மக்கள் இருப்பதைவிட்ட்டும் 
அவன் மிகப் பரிசுத்தமானவன்; வானங்களில் உள்ளவை, மற்றும் பூமியில் 
உள்ளவை அவனுக்கே உரியன. (உங்கள் யாவரின் காரியங் களை) 
பொறுப்பேற்றுக் கொள்ள அல்லாஹ் (ஒருவனே)போ துமானவன். 

172. மஸீஹுும், அல்லாஹ்வுக்கு நெருக்கமான மலக்குகளும், அல்லாஹ்வுக்கு 
அடிமை யாயிருப்பதைக் குறைவாகக் கொள்ளவே மாட்டார்கள்; எவர்கள், 
அவனுக்கு வணக்கம் செலுத் துவதைவிட்டும் குறைவாகக்கருதி, கர் வமும் 
கொள்வார்களோ அவர்கள் யாவரையும் (மறுமையில் எழுப்பி ) அவன் தன் 
பக்கமே ஒன்று திரட்டுவான். 

173. எனவே (உண்மையாகவே) விசுவாசங்கொண்டு, நற்கருமங்களையும் 
செய்கின்றார் களே அத்தகையோர் _ அவர் களுடைய கூலிகளை அவன் 
அவர்களுக்குப்பூரணமாக அளிப்பான். இன்னும் தன் பேரருளிலிருந் து 
அவர்களுக்கு அதிகப்படுத்துவான். மேலும் (அல்லாஹ்வுக்கு 
அடிமையாயிருப் பதைக் குறைவாகக் கண்டு, கர்வமும் கொண்டார்களே 
அத்தகையோர்_ அவர்களை, துன்புறுத்தும் வேதனையைக் கொண்டு அவன் 
வேதனை செய்வான். அல்லாஹ்வையன்றி வேறு எவரையும் ங்களுக்கு 
காரியஸ்தனாகவோ, இன்னும் உதவிபுரிபவனாகவோ (அங்கு அவர்கள் 

காணமாட்டார்கள். 

174. மனிதர்களே! உங்கள் இரட'சகனிடமிருந்து(போதுமான)சான்றுதிட்டமாக 
உங்களிடம் வந்துவிட்டது; இன்னும், தெளிவான பேரொளியையே நாம் 
உங்களுக்கு இறக்கி வைத்திருக்கின்றோம். 

175. ஆகவே, அல்லா ஹ்வை (உண்மையாகவே) விசுவாசித்து, அவனைப் பலமாக 

பற்றிப் பிடித்துக்கொள்கின்றார்களே அத்தகையோர் அவர்களை, அவன் 
தன்னிடமிருந்துள்ள அன்பிலும், பேரருளிலும் பிரவேசிக்கச்செய்வான். 
அன்றியும் தன்பக்கம் (வருவதற்குரிய) நேரான வழியிலும் அவர்களைச் 
செலுத்துவான். 
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176. 'கலாலா ( தாய், தகப்பன், பாட்டன், பிள்ளை, பேரன் ஆகிய வாரிசுகள் 
இல்லாத சொத்து) பற்றிய மார்க்கக் கட்டளையை (நபியே )அவர்கள் உம்மிடம் 
கேட கிறார்கள். அ ற்கு) கலாலா பற்றி அல்லாஹ் உங்களுக்குக் கட்டளையிடு 
கின்றான் என்று (நபியே! நீர் கூறுவீராக: எவரேனுமொரு மனிதன் இறந்து, 
அவனுக்கு குழந்தையில்லா து ஒரு சகோதரி இருந்தால், அவளுக்கு, அவன் விட்டுச் 
சென்ற (சொத்தில் பாதி உண்டு ; (இதற்கு மாறாக ஒரு பெண் இறந்து) அவளுக்கு 
குழந்தையில்லாதிருந்தால் அவன் அவாள் விட்டுச் சென்றவைகளுக்கு வாரிசு ஆகி 
விடுவான்; (சகோதரிகளான) அவர்கள் இரு பெண்களாக இருந்தால், அவர் 
விட்டுச் சென்றதில் மூன்றில் இரண்டு ( பாகங்கள்) அவ்விருவருக்கும் உண்டு; 
அன்றியும், ஆண்களும், பெண்களுமான ἘΠ τη ΣΙ Τὰ τ rte ere (தெவ்! 
விட்டுச் சென்றதில்) ஆணுக்கு,பெண்ணுக்கிருப்பதைப்போல் இரண்டு பங்குண்டு; 
Asie தவறாமல் இருப்பதற்காக, (இவைகளை) அல்லாஹ், உங்களுக்கு 
இவ்வாறு) தெளிவாக விவரிக்கின்றான்; அல்லாஹ் ஒவ்வொரு பொருளையும் 
நன்கறிகிறவன். 

அத்தியாயம் : 5 

அல்மாயிதா _ உணவு நிறைந்த மரவை 
வசனங்கள் : 120 மதனீ ருகூஃகள் : 16 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்லின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

L விசுவாசிகளே! நீங்கள் செய் துகொண்ட உடன்படிக்கைகளைப்ப் பூரணமாக) 

றைவேற்றுங்கள்; (அன்றி) உங்களுக்கு, (இனி) ஓதிக்காட்டப்படுபவற்றைத் தவிர, 
மற்ற ஆடு, மாடு, ஓட்டகை முதலிய) கால் நடைகள் உங்களுக்கு 
ஆகுமாக்கப்பட்டிருக்கின்றன; (அவற்றை எந்நேரத்திலும் புசிக்கலாம், 
வேட்டையாடலாம். எனினும் உம்ரா, ஹஜ்ஜு யாத்திரையின் நிமித்தம்) நீங்கள் 
இஹ்ராமுடைய நிலையிலிருக்கும் சமயத்தில் (இவைகளை) வேட்டையாடுவதை, 
உங்களுக்கு ஆகுமாக்கிக் கொள்ளாதவர்களாக (இருப்பது a 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் தான் நாடியதை (உங்களுக்குக் கட்டளையிடுகிறான். 

2. விசுவாசங்கொண்டோரே! அல்லாஹ்வின் (மார்க்க) அடையாளங்களையும், 
(ரஜப், துல்கஅதா, துல்ஹஜ் ஜு, முஹர்ரம் ஆகிய) சிறப்புற்ற மாதங்களையும், 
(ஹஜ் ஜின்) குர்பானிப் பிராணியையு ம்/குர் பானிகளுக்காக கழுத்தில்) 
அடையாளம் கட்டப்பட்டவைகளையும், தங்கள் இரட'சகனின் அருளையும், 
பொருத்தத்தையும் தேடியவர்களாக கண்ணியமான (அவன்) இல்லத்தை 
நாடிச்செல்வோரையும் (தாக்குவதையோ, அவமதிப்பதையோ 
நீங்கள் ஆகுமாக்கிக் கொள்ளாதீர்கள்; இன்னும், நீங்கள் (உங்கள்) இஹ்ராமை 
களைந்து விட்டால், அப்பொழுது (முன்னர் தடுக்கப்பட்டவைகளை) நீங்கள் 
வேட்டையாடிக் கொள்ளுங்கள்; கண்ணியமான மஸ்ஜிதுக்குச் செல்லவிடாது, 
உங்களைத் தடுத்துக் கொண்ட சமூகத்தார் மீது (உங்களுக்குள்ள 
பகைமை(அவர்கள் மீது) நீங்கள் வரம்பு மீறும்படி உங்களைத் 
தூண்டிவிடவும்வேண்டாம்; இன்னும், நன்மைக்கும், (அல்லாஹ்வுடைய 
பயபக்திக்கும் நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் உதவியாக இருங்கள்; பாவத்திலும் , 
பகைமையிலும் நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் உதவியாக இருக்க வேண்டாம்; 
இன்னும், அல்லா ஹ்வை நீங்கள் பயந்துகொள்ளுங்கள்; (ஏனென்றால்) நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் தண்டிப்பதில் மிகக் கடினமானவன். 
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3 (விசுவாசிகளே! தானாகச்) செத்ததும், இரத்தமும், பன்றியின் இறைச்சியும், 
அல்லாஹ் அல்லாதவருக்காக (அறுப்புப்பிராணிகளில்) எதற்கு பெயர் 
கூற(ப்பட்டு விட)ப் பட்டதோ, அதுவும் கழுத்து நெறிபட்டுச் செத்ததும், 
அடி பட்டுச் செத்ததும், (மேலிருந் து) கீழே விழுந்து செத்ததும், கொம்பால் குத்திக் 
கொண்டு செத்ததும், (சிங்கம், புலி, சிறுத்தை போன்ற) வன விலங்குகள் 
தின்றவையும் உங்களுக்கு விலக்கப் பட்டிருக்கின்றன; ( உண்ண 
அனுமதிக்கப்பட்ட வற்றில் அவை உயிரோடிருந்து ' பிஸ்மில்லாஹ்" சொல்லி) 
நீங்கள் அறுத்தவைகளைத் தவிர; ( அவற்றை உண்ணலாம் ; இதர வணக்கங்கள் 
செய்வதற்காக ) நடப்பட்டவைகளுக்காக அறுக்கப் பட்டவைகளும், அம்புகள் 

லம் (அவற்றை எய் துகுறி கேட்டு) நீங்கள் பாகம் பிரித்துக் கொள்வதும் _ 
உங்களுக்கு விலக்கப் பட்டிருக்கின்றன) ; இவை (யாவும்) 
பாவமாகும். இன்றையத்தினம் நிராகரிப்போர், உங்கள் மார்க்கத்தை(அழித்து 
விடலாம் என் பதை!]ப் பற்றிய நம்பிக்கையை இழந்துவிட்டனர். ஆகவே, 
அவர் களுக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம்; எனக்கே பயப்படுங்கள். 
இன்றையத்தினம் உங்களுக்காக உங்களுடைய மார்க்கத்தை நான் பரிபுரணமாக்கி 
வைத்துவிட்டேன்; என்னுடைய அருட்கொடையை உங்களின் மீது 
முழுமையுமாக்கி விட்டேன்; இன்னும், உங்களுக்காக இஸ்லாத்தை மார்க்கமாக 
நான் பொருந்திக்கொண்டேன். ஆகவே, எவர் பாவத்தின்பால் சாயாதவராக , 
பசியின் கொடுமையினால் நிர்ப்பந்திக்கப் பட்டு (மேலே கூறப்பட்ட, விலக்கப் 
பட்டவைகளைப் புசித் துவிட்டால்_ (அது குற்றமாகாது). ஏனென்றால், 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் மிக்க மன்னிக்கிறவன், மிகக் கிருபையுடையவன். 

4. (நபியே உண்ணுவதற்கு) தங்களுக்கு அகுமாக்கப் பட்டவை எவை, என்று 
அவர்கள் உம்மிடம் கேட்கின்றனர்; க்கு நீர் கூறுவீராக: (சுத்தமான) நல்ல 
பொருட்கள் உங்களுக்கு ஆகுமாக்கப் பட்டுள்ளன; இன்னும், வேட்டையாட 
நீங்கள் பயிற்சி அளித்தவர்களாக இருக்க _ அல்லாஹ் உங்களுக்குக் 
கற்றுத்தந்தவற்றிலிருந் து அவைகளுக்கு நீங்கள் (வேட்டையாட) கற்றுக் 
கொடுப்பவர்களாக இருக்க (நாய,சிறுத்தை,ராஜாளிபோன்ற) வேட்டைப் 
பிராணிகளில் நீங்கள் கற் றுக்கொடுத்த(வைகள் வேட்டையாடிய) தும்(உங்களுக்கு 
உண்ணுவது ஆகுமாக்கப்பட்டுள்ளது.) எனவே, அவை (வேட்டையாடி, தாம் 
புசிக்காமல்) உங்களுக்காகப் பிடித்(து வைதிதிருப்பவற்றிலிருந் து அவை இறந்து 
விட்டபோதிலும்) நீங்கள் புசியுங்கள்; (எனினும் வேட்டைக்கு அனுப்பும்பொழுது, 
பிஸ்மில்லாஹ்” என்று) அவற்றின்மீது அல்லாஹ்வின் பெயரைக் கூறுங்கள்; 
இன்னும், அல்லாஹ்வுக்குப் பயந்துகொள்ளுங்கள்; நிச்சயமாக அல்லா ஹ்,கேள்வி 
கணக்குக் கேட்பதில் மிகத் துரிதமானவன். 

5. (விசுவாசங் கொண்டோரே! இன்று (முதல், உணவுவகைகளில் ) நல்லவைகள் 
உங்களுக்கு ஆகுமாக்கப்பட்டுள்ளன; வேதம் கொடுக்கப்பட்டார்களே 
அத்தகையோரின் உணவும் உங்களுக்கு ஆகுமானதாகும்; உங்களுடைய உணவும் 
அவர்களுக்கு ஆகுமானதாகும்;விசுவாசங்கொண்ட கற்புடை யபெண்களையயும், 
உங்களுக்கு முன்னர் வேதம் கொடுக்கப் பட்டவர்களிலுள்ள கற்புடைய 
பெண்களையும், நீங்கள் விபச்சாரம் செய்யாதவர்களாகவும், வைப்பாட்டிகளாக 
வைத்துக்கொள்ளாதவர்களாகவும் இருக்கும் நிலையில் , அவர்களுக்குக் கொடுக்க 
வேண்டிய மஹர்களையும் அவர்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்துவிட்டால், (திருமணம் 
செய்துகொள்வதுஉங்களுக்கு ஆகுமாக்கப்பட்டுள்ள து) மேலும், எவர் விசுவாசம் 
கொண்டதன் பின்னர், (இவற்றை நிராகரிக்கின்றாரோ, அவருடைய (நற்செயல் 
திட்டமாக அழிந்துவிடும்; மேலும் அவர் மறுமையில் (முற்றிலும்) நஷ்டமடைந் 
தவர்களில் (உள்ளவராக இரெப்பார். 
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6. விசுவாசங்கொண்டோரே! நீங்கள் தொழுகைக்குத் தயாரானால், (அதற்கு. 
முன்னதாக) உங்கள் முகங்களையும், முழங்கைகள் வரையில் உங்கள் இரு 
கைகளையும், கழுவிக் கொள்ளுக்.கள்; (நீரைத் தொட்டு] உங்கள் தலைகளையும் 
தடவி (மஸ்ஹு செய்துக் கொள்ளுங்கள்; கணுக்கால் வரையில் உங்கள் இரு 
பாதங்களையும் (கழுவிக் கொள்ளுங்கள்). அன்றியும், நீங்கள் குளிக்கக் கடமைப் 
பட்டோராக இருந்தால் குளித்துப் பரிசுத்தமாகிக் கொள்ளுங்கள்; இன்னும், 
நீங்கள் நோயாளிகளாகவோ அல்லது பிரயாணத்திலோ இருந்தால், அல்லது 
உங்களில் எவரும் மலஜலம் கழிக்கச் சென்று வந்திருந்தா லும், அல்லது நீங்கள் 
பெண்களை (உட லுறவின்மூலம் ) தீண்டியிருந்தாலும் அப்பொழுது (சுத்தம் 
செய்துகொள்ள) தண்ணீரை நீங்கள் பெறாவிடில், பரிசுத்தமான மண்ணை 
நாடுங்கள்; பின்னர், அதிலிருந்து உங்களுடைய முகங்களையும், உங்களது 
கைகளையும் தடவி (“தயம்மும் செய்துக் கொள்ளுங்கள். அல்லா ஹ் உங்களுக்கு 
நெருக்கடியைத் தர நாடவில்லை; எனினும், நீங் கள் (அவனுக்கு) நன்றி 
செலுத் துவதற்காக அவன் உங்களைப் பரிசுத்தமாக்கி வைக்கவும், தன் 
அருட்கொடையை உங்கள்மீது புரணமாக்கி வைக்கவுமே நாடுகின்றான். 

de (யூதர்களே! உங்கள் மீதுள்ள அல்லாஹ்வின் கொடைகளையும், இன்னும் 
நாங்கள் செவி சாய்த்தோம்; நாங்கள் (உனக்குக்) சீழ்ப்படிந்தோம்' என்று நீங்கள் 
கூறியசமயத்தில், எதைக் கொண்டு அவன் உங்களிடம் உறுதி மொழி 
எடுத்துள்ளானோ அத்தகைய அவனுடைய உறுதிமொழியையும் நினைவு 
கூருங்கள்; இன்னும் அல்லாஹ்வுக்குப் பயப்படுங்கள்; நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
(அனைவரின் நெஞ்சங்களில் உள்ளவற்றை நன்கறிகிறவன். 

" 

8. விசுவாசங்கொண்டேோரே! நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்காக நீதியைக் கொண்டு 
சாட்சி கூறுகிறவர்களாக (உண்மையின் மீது) நிலைத்தவர்களாக ஆசிவிடுங்கள்; 
எந்த சமூகத்தவரின் விரோதமும், நீங்கள் நீதமாக நடந்து கொள்ளாதிருக்க 
உங்களைத் வ் தூண்டிவிட வேண்டாம்; a விரோதமிருந்த 
போதிலும்) நீங்கள் நீதி செலுத்துங்கள்; அதுதான் பயபக்திக்கு மிக 
நெருக்கமானதாகும்; ன்னும் எவ்வ நிலைகளிலும்) நீங்கள் அல்லாஹ்வை 
பயப்படுங்கள்; நிச்சயமாக அல்லாஹ் நீங்கள் செய்பவற்றை நன்கு 
உணர்கின்றவன். 

9. (உண்மையாகவே) விசுவாசங்கொண்டு, நற்கருமங்களையும் 
செய்கின்றார்களே, அத்தகையோர் _ அவர்களுக்கு பாவமன்னிப்பும், மகத்தான 
(நற்கூலியும் உண்டு என அல்லாஹ் வாக்களித்திருக்கின்றான். 
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10. மேலும், நிராகரித்து, இன்னும், நம்முடைய வசனங்களைப் 
பொய்யாக்கினார்களே அத்தகையோர் _ அவர்களே நரகவாசிகளாவர். 

11 விசுவாசங்கொண்டோரே! ஒரு கூட்டத்தினர் உங்களுக்குத் தீங்கிழைக்கத் 
தீர்மானித்துத் தங்கள் கைகளை உங்கள் அளவில் நீட்டிய பொழுது, அவர்கள் 
கைகளை உங்களைவிட்்டுத் தடுத்து, அல்லா ஹ் உங்கள் மீது அருள் புரிந்ததை 
நீங்கள் நினைத்துப் பாருங்கள்; இன்னும், அல்லாஹ்வையே பய்ப்படுங்கள். 
அன்றியும் விசுவாசிகள் (யாவரும்) அல்லாஹ் (ஒருவன் மீதே (தங் களின் 

காரியங்களை ஒப்படைத்து முழுமையாக) நம்பிக்கை வைக்கவும். . 

12 இஸ்ராயீலின் மக்களிடம் அல்லாஹ் de el வாங்கியிருக் 
கின்றான்; மேலும், அவர்களிலிருந்தே பன்னிரண்டு (நம்பிக்கைக் குரிய) 
பொருப்பாளர்களை நாம் அனுப்பியிருக்கின்றோம்; ( அவ்வாறு உறுதிமொழி 
வாங்கிய போது, அவர்களிடம்), நிச்சயமாக நான் உங்களுடனேயே 
இருக்கின்றேன்' என அல்லாஹ் கூறினான்; "நீங்கள் தொழுகையைத் தவறாது) 
நிறைவேற்றி, ஜகாத்தும் கொடுத்து, என் தூதர்களையும் விசுவாசித்து, 
அவர்களுக்கு உதவியும் புரிந்து, (சிரமத்திலிருப் பவர்களுக்கு) அல்லாஹ்வுக் 
அழகிய கடனாக கடனும் கொடுத்தீர்களானால்,, நிச்சயமாக நாஸ் (இவைகளை) 
உங்களுடைய பாவங்களுக்குப் பரிகாரமாக்கி வைத்து, சுவனபதிகளிலும் 
உங்களைப் பிரவேசிக்கச் செய்வேன்; அவற்றின் கீழ், ஆறுகள் 
ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ; ஆகவே, உங்களில் இதற்குப் பின்னர் எவர் நிராகரித்து 
விட்டாரோ, அப்பொழுது நிச்சயமாக அவர் நேர் வழியிலிருந்து தவறிவிட்டார்" 
என் று அல்லாஹ் கூறினான்) 

13 அவர்கள் தங்களுடைய உறுதிமொழிக்கு மாறு செய்ததன் காரணமாக, நாம் 
அவர்களை சபித்துவிட்டோம்; அவர்களுடைய இதயங்களை கல் 
நெஞ்சங்களாகவும் ஆக்கிவிட்டோம்; அவர்கள் (தங்கள் வேத) வசனங்களை, 
அவற்றின் சரியான இடங்களிலிருந்து மாற்றிவிடுகிறார்கள். அன்றியும், அவர்கள் 
எதனைக்கொண்டு உபதேசிக்கப்பட்டனரோ அதிலிருந்து ஒரு பாகத்தை 
(இந்நபியைப் பற்றி அதில் அவர்களுக்கு நினைவூட்டப் பட்டிருந்ததை) 
மறந்தும்விட்டார்கள்; இன்னும், (நபியே! அவர்களில் சிலரைத் தவிர அவர்களில் 
பெரும்பாலோர் ஏதேனுமொரு மோசடியின் மீது இருப்பதை நீர் சதா 
கண்டுகொண்டிருப்பீர்; ஆகவே, இவர்களை, நீர் மன்னித்துப் புறக்கணித்து 
விடுவீராக! நிச்சயமாக அல்லா ஹ் நன்மை செய்வோரை நேசிக்கின்றான். 
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15. மேலும், அவர்கள் மீது நம்முடைய தெளிவான வசனங்கள் ஓதிக் 
காண்பிக்கப்பட்டால், த்தி தத் னர சந்திப்பை(அதன் மூலம் ஏற்படும் 
தண்டனையை) பயப்படாத (இவர்கள் "இதல்லாத (வேறொரு) குர்ஆனை நீர் 
கொண்டுவாரும்; அல்லது (நாங்கள் விரும்புகிறவாறு) இதனை மாற்றிவிடும்" 
என்று கூறுகின்றனர்; (அதற்கு, " நீங்கள் விரும்புகிறவா று)நான் என் புறத்திலிருந்து 
இதனை மாற்றிவிட எனக்கு எவ்வித உரிமையுமில்லை; எனக்கு அறிவிக்கப் 

் படுவதைத் தவிர (வேறெதையும்) நான் பின் பற்றுவதில்லை; என்னுடைய 
இரட் சகனுக்கு நான் மாறு செய்தால், மகத்தான நாளுடைய வேதனையை 
நிச்சயமாக நான் பயப்படுகிறேன் என்று (நபியே! நீர் கூறுவீராக! 

16. அல்லாஹ் நாடியிருந்தால், நான் இதனை உங்களுக்கு ஓதிக் காண்பித்திருக்க 
மாட்டேன்; இதனை உங்களுக்கு அவன் அறிவித்திருக்கவுமாட்டான்; ஆகவே 
நிச்சயமாக நான் இதற்கு sl நீண்ட காலம் உங்களுடன் திட்டமாக 
ங்கியிருக்கிறேன்; அகவே, (இ இதை) நீங்கள் விளங்கிக்கொள்ளக்கூடாதா! என்று 

நபியே! நீர் கூறுவீராக! 

17. ஆகவே, அல்லாஹ்வின்மீது பொய்யைக்கற்பனைச் செய்பவனைவிட, 
அல்லது அவனுடைய வசனங்களைப் பொய்யாக்குபவனைவிட மிகப்பெரிய 
அநியாயக்காரன் யார்? நிச்சயமாக குற்றவாளிகள் வெற்றியடையமாட்டார்கள். 

18. மேலும், அல்லாஹ்வையன்றி, தங்களுக்கு இடர் அளிக்காதவற்றை இன்னும் , 
தங்களுக்குப் பலன் அளிக்காதவற்றை அவர்கள் வணங்குகிறார்கள்; இவர்கள் 
அல்லாஹ்விடத்தில் எங்களுக்கு பரிந்துரையாளர்கள் என்றும் அவர்கள் 
கூறுகின் றனர்; (ஆகவே, நபியே! நீர் அவர்களிடம், ) "'வானங்களிலோ, பூமியிலோ 
அல்லாஹ்வுக்குத் தெரியாதவைகளை நீங்கள் அவனுக்கு அறிவிக்கின்றீர்களா'! 
(அவனோ யாவையும் நன்கறிந்தவன்)அவன் மிகப் பரிசுத்தமானவன்; அவர்கள் 
இணைவைப்பவைகளை விட்டும் உயர்வடைந்துவிட்டான்' என்று கூறுவீராக! 

19. மேலும், மனிதர்கள் (தொடக்கத்தில்) ஒரே சமுதாயத் தினராகவே தவிர 
இருக்கவில்லை; பின்னரே அவர்கள் (பிரிந்து) மாறுபட்டுவிட்டனர்; 
மேலும், (ஓவ்வொரு காரியத்திற்கும் தவணை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது 
என்ற) உமது இரட'சகனின் வாக்கு முந்தியிருக்காவிடில், அவர்கள் எதில் 
மாறுபட்டிருக்கின்றனரோ அதைப்பற்றி அவர்களிடையேமுடிவு 
செய்யப்பட்டேயிருக்கும். 

20. மேலும், (முன் பிருந்த நபிமார்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டவாறு) ஏதோர் 
அத்தாட்சி (அல்லாஹ்வின் தூதராகிய) அவர் மீது அவருடைய 
இரட சகனிடமிருந்து றக்கப்பட்டிருக்கவேண்டாமா!' என் றும் அவர்கள் 
கூறுகின்றனர்; அதற்கு மறைவானவைகள் அல்லாஹ்விற்கே உரியன; ஆகவே, 
நீங்கள் எதிர்பார்த்திருங்கள்; நிச்சயமாக நான், உங்களுடன் எதிர்பார்த்துக் 
ப்பம் ப ப்ப இருக்கிறேன்" என் று(நபியே! நீர்)கூறுவீராக! 
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21. மேலும், மனிதர்களை_ அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட துன்பங்களுக்குப்பின் ஒரு 
அருளைக் கொண்டு இன்பமடையும்படி நாம்செய்தால், அச்சமயம் அவர்கள் நம் 
வசனங்களில் (தவறான பொருள் கற்பிக்கச்) சூழ்ச்சி செய்வது அவர்களுக் 
(வழக்கமாக) உண்டு; (அதற்கு நபியே! உங்கள் சூழ்ச்சியைமுறியடிக்க = 
a σὺ our a5 (af sir சூழ்ச்சி முந்திக்கொள்ளும்; அவன்) சூழ்ச்சியால் 
மிகத்தீவிரமானவன் என்று கூறுவீராக! நிச்சயமாக, நம்முடைய தூதர்(களாகிய 
மலக்குகள் நீங்கள் செய்யும் சூழ்ச்சிகளை எழுதிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். 

22. கரையில் மற்றும் கடலில் அவனே உங்களை பயணம் செய்ய 
வைக்கின்றான்; முடிவாக, நீங்கள் கப்பல்களில் இருக்கும்போ து நல்ல காற்றுடன் 
அவர்களை அவைகள் கொண்டு சென்றன; (அவ்வா று நன்கு அவை செல்லும்) 
அதனைக் கொண்டு அவர்கள் மகிழ்ச்சியும் அடைந்திருந்த சமயத்தில் புயல் 
காற்று அதனிடம் வந்துவிட்ட து; எல்லா இடங்களிலிருந்து அவர்களிடம் 
அலைகளும் வந்து விட்டன; ' நிச்சயமாக அவர்கள் அலைகளால் சூழ்ந்து 
கொள்ளப்பட்டார்கள்; (அதிலிருந்து கரைசேரமுடியா து) என்றும் அவர்கள் 
ssf டனர்; πε ΠΑ: γα அல்லாஹ்வை... அவனுக்கே 
மார்க்கத்தை வணக்கத்தை கலப்பற்றதாக்கிய வர்களாக, (தூய உள்ளத்துடன் , 
"எங்கள் ἢ ΠΕ ராலி நீ எங்களை காப்பாற்றி விட்டால், நிச்சயமாக 
நாங்கள் உனக்கு] நன்றி செலுத்துபவர்களில் உள்ளவர்களாக நாங்கள் 
இருப்போம்" என்று பிரார்த்திக்கின்றனர். 

23. ஆகவே அவன் அவர்களைக் காப்பாற்றியபொழுது, அவர்கள் (கரை 
சேர்க்கப்பட்ட) அந்நேரமே, நியாயமின்றி பூமியில் அழிச்சாட்டியம் செய் 
கின்றனர்; மனிதர்களே! உங்களுடைய அழிச்சாட்டியமெல்லாம் உங்களுக்கே 
கேடாக முடியும்; (அதனால்) இவெைவுலக வாழ்க்கையில் சிறிது சுகமனுபவிக்கலாம்; 
பின்னர், நம்மிடமே உங்கள் திரும்புதல் இருக்கிறது; (அப்போ து) நீங்கள் செய்து 
கொண்டிருந்தவற்றை நாம் உங்களுக்கு அறிவித்துவிடுவோம். 

24. இவ்வுலக வாழ்க்கையின் உதாரணமெல்லாம் நீரைப் போன்றாகும்; அதை 
வானத்திலிருந்து நாம் இறக்கிவைத்தோம்; அது, மனிதர்களும், கால் நடைகளும் 
புசிக்கக் கூடிய புற்பூண்டு முதலியவைகளுடன் கலந்து/அவை பூத்துக் காய்த்து, 
கதிர் வாங்கி) முடிவாக பூமி தனது செழிப்பைப்பிடித்து அலங்காரமும் 
அடைந்தபோது அதன் சொந்தக்காரர்கள், (நாளை) அதன்மீது நிச்சயமாக 
தாங்கள் (அறுவடை செய்ய சக்தியுடையவர்கள் என்றும் தங்களை எண்ணிக் 
கொண்டிருந்தனர்; (அச்சமயம்,) இரவிலோ அல்லது பகலிலோ நம்முடைய 
கட்டளை வந்து (அதைநாம் அழித்துவிட்டோம்.) அதனால், அவை நேற்றைய 
தினம் அவ்விடத்தில் இல்லாததைப் போன்று அறுவடை செய்யப்பட்டதாக 
அதை நாம் ஆக்கிவிட்டோம்; சிந்தித் துணரக்கூடிய சமூகத்தார்க்கு நாம் 
(நம்முடைய) வசனங்களை இவ்வாறே (தெளிவாக விவரிக்கிறோம். 

25. (மனிதர்களே!) அல்லாஹ்வோ சாந்தி அளிக்கக்கூடிய (சுவன) வீட்டின்பால் 
(உங்களை) அழைக்கின்றான்; மேலும், அவன் நாடியவர்களை (அதற்குரிய) நரான 
வழியின்பால் செலுத்துகிறான். 
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24. (இதன் பிறகும், அவர்கள்,) " மூஸாவே! அவர்கள் அதில் 
இருந்துகொண்டிருக்கும் காலமெல்லாம் ஒருக்கா லும் நாங்கள் அதில் நுழையவே 
மாட்டோம்; ஆகவே நீரும், உம்முடைய இரட்சகனும் சென்று (அவர்களுடன்) 
நீங்கள் இருவரும் யுத்தம் புரியுங்கள்; நிச்சயமாக நாங்கள் இங்கேயே உடகார்ந்து 
கொண்டிருப்பவர்கள் ' என் று கூறினார்கள். 

25. (அதற்கு மூஸா," என் இரட்சகனே! நிச்சயமாக நான் என்னையும், 
என்சகோதரரையும் தவிர (மற்றெவரையும் நான் உதவிக்குச்) சொந்தமாக்கிக் 
கொள்ளவில்லை; ஆகவே, எங்களுக்கிடையிலும் தீயவர்களான 
இக்கூட்டத்தினருக்கிடையிலும் பிரித்து விடுவாயாக' என்று (பிரார்த்தித்துக்) 
கூறினார். 

26. அவ்வாறாயின், நிச்சயமாக(அவர்களுக்கு வாக்களிக்கபட'ட பலஸ்தீன் என்ற) 
அ[ந்த இடமானது, நாற்பது ஆண்டுகள் வரையில் அவர்களுக்கு நிச்சயமாகத் 
தடுக்கப்பட்டு விட்ட து; (அதுவரையில்) அவர்கள் பூமியில் தட்ட ழிவார்கள்; 
ஆகவே, இத்தீய கூட்டத்தாரைப் பற்றி நீர் கவலை கொள்ளாதீர் என்று 
மூஸாவுக்கு அல்லாஹ்வாகிய ) அவன் கூறினான். 

27. மேலும், (நபியே! அதமுடைய (ஹாபீல், காபீல் என்னும்) இரு குமாரர்களின் 

செய்தியை உண்மையைக் கொண்டு நீர் அவர்களுக்கு ஓதிக் காண்பிப்பீராக! 
அவ்விருவரும் குர்பானி (பலி) யை (அல்லாஹ்வின்பால் சமர்ப்பித்து) 
நெருக்கமாக்கி வைத்த சமயத்தில், அவ்விருவரில் ஒருவரிலிருந்து அது 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட து; மேலும், மற்றவரிலிருந்து அது அங்கீகரிக்கப் படவில்லை. 
ஆகவே, நிச்சயமாக நான் உன்னைக் கொலை செய்து விடுவேன் என்று 
(அங்கீகரிக்கப்படாதவர்)கூறினார்; ( அதற்கு, அங்கீகரிக்கப் பெற்ற ) அவர், 
"அல்லாஹ் அங்கீகரிப்பதெல்லாம் பயபக்தியுடையவர்களில் இருந்துதான்" 
என்று கூறினார். | 

_ 28. (மேலும், "நீ என்னைக்கொலைசெய்வதற்காக உன் கையை என்னளவில் 

நீட்டினாலும் நான், உன்னை கொலைசெய்வதற்காக என்னுடைய கையை 
உன்னளவில் நீட்டுபவன் அல்ல; (ஏனென்றால்) நிச்சமாக நான், அகிலத்தாரின் 
இரட்சகனாகிய அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சுகிறேன் (என் றும் கூறினார்) 

29. "என்னுடைய பாவத்தையும், உன்னுடைய பாவத்தையும் நீ சுமந்து கொண்டு 
(அல்லா ஹ்விட ம்) வருவதையே நிச்சயமாக நான் நாடுகிறேன்; அவ்வாறாயின், நீ 
நரகவாசிகளில் உள்ளவனாகிவிடுவாய்; இதுதான் அநியாயக்காரர்களுக்குரிய 
கூலியாகும்" (என் றும் கூறினார்). | 

30. (இதன் பின்னரும்) அவர், தன் சகோதரரைக்கொலை செய்துவிடுவதையே 
அவருடைய மனம் அவருக்கு எளிதாகக்காட்டியது; ஆகவே, அவர் அவரைக் 
கொலைசெய்துவிட்டார்; அதனால், அவர் நஷ்ட மடைந்தவர் களில் (உள்ளவராக) 
ஆகிவிட்டார். 

31. பின்னர், பூமியைத்தோண்டக்கூடிய ஒரு காக்கையை, தன் சகோதரரின் 
பிரேதத்தை எவ்வாறு அவர் மறைக்க வேண்டுமென் பதை அவருக்கு அது 
காண்பிப்பதற்காக அல்லாஹ் அனுப்பிவைத்தான்; (அது பூமியைத்தோன்றிற்று. 
இதனைக் கண்ட) அவர், ' என்னுடைய கேடே ! இந்தக் காகத்தைப் போல் 
ஆவதற்குக்கூட இயலாதவனாக நான் ஆகிவிட்டேனா! அவ்வாறு (நான் 

ருந்திருந்தாலும், என் சகோதரரின் சவத்தை நான் மறைத்திருப்பேன் என்று 
அழுது) கூறி கைசேதப்படக் கூடி யவர்களில் ஒருவராக அவர் ஆகிவிட்டார். 
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32 இதன் காரணமாகவே," எவரொருவர் மற்றோர் ஆத்மாவின் கொலைக்குப் 
பிரதியாகவோ, அல்லது பூமியில் (உண்டாகும்) குழப்பத்தினைத் தடை 
செய்வத)ற்காகவோ தவிர, (அநியாயமாக மற்றொருவரை) கொலை 
செய்கின்றாரோ அவர், மனிதர்கள் யாவரையுமே கொலைசெய்தவர் 
போலாவார் என்றும், எவர் அதனை (ஓர் ஆத்மாவை) வாழவைக்கின்றாரோ 
அவர், மனிதர்கள் யாவரையுமே வாழவைத்தவர் போலாவார் என்றும், 
இஸ்ராயிலின் மக்களின் மீது நாம் விதியாக்கி விட்டோம்; மேலும், நம்முடைய 
தூதர்கள் பலர் அவர்களிடம், நிச்சயமாகத் தெளிவான அத்தாட்சிகளையும் 
கொண்டு வந்திருந்தார்கள்; அப்பால் நிச்சயமாக அவர்களில் பெரும்பாலோர், 
இதற்குப் பின்னரும் பூமியில் வரம்பு கடந்தவர்களாகவே இருந்தனர். 

33. அல்லாஹ்வுடனும், அவனுடைய தூதருடனும் போர் தொடுத்து, பூமியில் 
ழப்பம் செய்து கொண்டும் திரிகின் றவர் களுக்குரிய தண்டனையெல்லாம் 
a கள்) கொல்லப்பட வேண்டும், அல்லது சிலுவையில் அறைய்ப்பட 

வேண்டும், அல்லது அவர்களின் கைகளும், அவர்களின் கால்களும் மாறாக (ஒரு 
பக்கத்துக்கையும் மறு பக்கத்துக்கா லுமாகித் துண்டிக்கப்பட வேண்டும், அல்லது 
நாடுகடத்தப் படுதல் வேண்டும்; இது இம்மையில் அவர்களுக்கு இழிவு (தரும் 
தண்டனை) ஆகும்; இன்னும், மறுமையில் மகத்தான வேதனை அவர்களுக்குண்டு. 

34. (எனினும், பிடித்து தண்டிக்க அவர்கள் மீது நீங்கள் சக்தி பெறுவதற்கு 
முன்னதாக (அவர்களில், பச்சாதாபப்பட்டவர்களைத்தவிர; அப்போது 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் மிக்க மன்னிக்கிறவன்; மிகக் கிருபையுடையவன் என்பதை 
நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள். 

35. விசுவாசங்கொண்டேோரே! நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்குப் பயந்து கொள்ளுங்கள்; 
மேலும்,அவன்பால் நெருங்கு வதற்குரிய வழியை (வணக்கவழிபாடு களின் மூலம்) 
தேடிக் கொள்ளுங்கள்; மேலும், அவனுடைய பாதையில் யுத்தம் செய்யுங்கள்; 
(அதனால்) நீங்கள் வெற்றியடையலாம். 

36. நிச்சயமாக நிராகரித்துவிட்டவர்கள்_ அவர்களுக்கு, மறுமை நாளில் 
(அவர்கள் படும் வேதனையிலிருந்து தங்களை விடுவித்துக் கொள்ள) 
இழப்பீடாகக் கொடுப்பதற்காக இப்பூமியில் உள்ள யாவும் இன்னும்,அத்துடன் 
அதுபோன்றதும் நிச்சயமாக (ச்சொந்தமாக) இருந்தாலும் அவர்களிடமிருந்து, 
(அ து) அங்கீகரிக்கப்படமாட்டாது; அவர்களுக்குத் துன்புறுத்தும் 
வேதனையுமுண்டு. 
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37. அவர்கள் (நரக) நெருப்பிலிருந்து வெளியேறி விட நாடுவார்கள். (ஆனால்) 
அதைவிட்டு அவர்கள் வெளியே றுகிறவர்களாகவுமில்லை; மேலும், அவர்களுக்கு 
நிலையான வேதனையுண்டு. 

38. திருடனும், திருடியும் அவ்விருவரும் சம்பாதித்ததற்குக்கூலியாக_ அல்லாஹ் 
விடமிருந்துள்ள தண்டனையாக அவ்விருவரின் கைகளைத் துண்டித்து விடுங்கள்; 
மேலும், அல்லா ஹ்(யாவரையும்) மிகைத்தவன்; தீர்க்கமான அறிவுடையவன். 

39. ஆகவே, எவர், தம்முடைய அநீதத்திற்குப் பின்னர், பச்சாதாபப்பட்டு, 
(தன்னைச்) சீர் திருத்தியும் கொண்டாரோ, அப்போது நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
அவருடைய தவ்பாவை அங்கீகரிக்கின்றான்; (காரணம் ) நிச்சயமாக அல்லா ஹ் 
மிக்க மன்னிக்கிறவன்; மிகக் கிருபையுடை யவன். 

40. (நபியே! "நிச்சயமாக அல்லா ஹ்வாகிறவன் _ அவனுக்கே வானங்கள் மற்றும் 
பூமியின் ஆட்சி உரித்தானதென் பதை நீர் அறியவில்லையா ( ஆகவே) அவன் 
நாடியவர்களை வேதனை செய்வான்; அவன் நாடியவர்களுக்கு மன்னிப்பும் 
அளிப்பான்; அல்லா ஹ், ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் மிக்க ஆற்றலுடையவன். 

41. (நம்முடைய) தூதரே! அவர்களது இதயங்கள் விசுவாசங் கொள்ளாதிருக்க, 
தங்கள து வாய்களால் விசுவாசங்கொண்டோம் என்று கூறியோர்களிலிருந்தும், 
இன்னும் யூதர்களாகி விட்டவர்களிலிருந்தும் நிராகரிப்பில் விரைந்து சென்று 
கொண்டிருப்போர்கள் உமக்குக் கவலையைத்தரவேண்டாம்.. (அத்தகையோர்) 
பொய்யானவற்றையே (ஆவலோடு, ) அதிகமாகக் கேட்கின்றவர்கள் ; 
(இதுவைரையில்) உம்மிடம் வராத மற்றொரு கூட்டத்தினருக்(கு இவைகளை 
அறிவிப்பதற்காகவும் அதிகமாக (செவி கொடுத்துக் கேட்கின்றவர்கள்; அவர்கள் 
(வேத) வசனங் களை, அவற்றின் உரிய இடங்களிலிருந்து மாற்றி (விட்டு 
இவர்களிடம், உங்களுக்கு (இந்த நபியிடமிருந் து) இன்ன) துகொடுக்கப் பட்டால், 
அதனை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்; இன்னும் அது உங்களுக்குக் 
கொடுக்கப்படாவிடில், (அதிலிருந்து விலகி) எச்சரிக்கையாக இருந்து 
கொள்ளுங்கள் " என்று கூறுகின் றனர்; மேலும், அல்லாஹ் எவருடைய 
வழிகேட்டை நாடுகிறானோ அவருக்காக அல்லாஹ்விடமிருந்து (எதையும் 
தடுக்க) நீர் ஒருபோதும் சக்தி பெறமாட்டீர்; இத்தகையோர்தான் _ அவர்களின் 
இதயங்களைப் பரிசுத்தமாக்கி வைக்க அல்லாஹ் நாடவில்லை; இவர்களுக்கு, 
இம்மையில் இழிவுண்டு; மறுமையில் இவர் களுக்கு மகத்தான வேதனையுமுண்டு. 
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42. (அன்றி இவர்கள்) பொய்யையே அதிகமாக செவிமடுக்கின்றவர்கள் _ 
பாவமான (தடுக்கப்பட்ட)/தையே அதிகமாக உண்பவர்கள் ; ஆகவே, அவர்கள் 
(தீர்ப்புத்தேடி) உம்மிடம் வந்தார்களானால், அவர் களுக்கிடையில் 
தீர்ப்பளிப்பீராக! அல்லது அவர்களைப் புறக்கணித்து விடுவீராக! நீர் 
அவர்களைப் புறக்கணித்துவிட்டாலும், அவர்கள் யாதொரு தீங்கும் ஒருபோதும் 
உமக்குச் செய்ய முடியாது; இன்னும், நீர் தீர்ப்பளித்தால், 
நீதியைக்கொண்டுஅவர்களுக்கிடையில் தீர்ப்பளிப்பீராக !( ஏனென்றால், 
நிச்சயமாக அல்லா ஹ் நீதிமான்களை நேசிக்கின்றான். 

43. மேலும், (நபியே) அவர்கள் உம்மைத் தங்களுக்குத் தீர்ப்புக் கூறுபவராக 
எவ்வாறு எடுத்துக் கொள்வார்கள்? அவர்களிடத்திலோ, 'தவ்றாத் (என்னும் 
வேதம்] இருக்கின்றது. அதில் அல்லாஹ்வுடைய சட்டமும் இருக்கின்றது; 
(அவ்வாறிருந்தும்) பின்னர், அதனை அதற்குப்பிறகு அவர்கள் புறக்கணித்து 
விடுகிறார்கள்; மேலும், (அதனை) அவர்கள் விசுவாசிக்கின்றவர்களல்வர். 

44. நிச்சயமாக நாம் தவ்றாத்தை இறக்கி வைத்தோம்; அதில்நேர்வழியும், 
பிரகாசமுமிருக்கின்றது; (அல்லாஹ்வுக்கு) முற்றிலும் கீழ்ப்படிந்து நடந்த 
பிமார் களும், (யூதர்களுடைய பண்டிதர்களாகிய ) 'ரிப்பிய்யூன் களும் 

குருமார்களாகிய) 'அஹ்பார்' களும், அல்லாஹ்வுடைய வேதத்தைப் பாதுகாக்க 
பொறுப்புக் கொடுக்கப்பட்டவர்கள் என்பதாலும், அதற்கு சாட்சிகளாக 
அவர்கள் இருந்தார்கள் என்பதாலும் அதனைக் கொண்டே யூதர்களுக்கு 
தீர்ப்பளித்து வந்தார்கள்; எனவே, (விசுவாசங்கொண்டோரே! நீங்கள் 
மனிதர்களுக்குப் பயப்பட வேண்டாம்; எனக்கே பயப்படுங்கள். என் 
வசனங்களுக்குப் பகரமாக சொற்பக் கிரயத்தையும்வாங்காதீர்கள்;மேலும், எவர் 
அல்லாஹ் இறக்கிவைத்ததைக் கொண்டு தீர்ப்பளிக்கவில்லையோ 
அத்தகையோர் தாம் நிராகரிப்பவர்களாவர். 

45. மேலும், உயிருக்குப் பதிலாக உயிரும், கண்ணுக்குப் பதிலாக கண்ணும், 
மூக்குக்குப் பதிலாக மூக்கும், காதுக்குப் பதிலாக காதும், பல்லுக்குப் பதிலாகப் 
பல்லும் எனவும், காயங்களுக்கும் ps நிகரான) பழி வாங்குதல் உண்டு 
என் பதாகவும், அவர்கள்மீது அவர்களுடைய வேதமாகிய "தவ்றாத்' தில் நாம் 
விதித்திருந்தோம்; பின்னர், எவரேனும் பழிவாங்குவதைமன்னித் துத்தானமாக 
விட்டுவிட்டால் ,அது அவருடைய தீ வினைக்குப் பரிகாரமாகிவிடும்; இன்னும், 
எவர் அல்லாஹ் இறக்கியதைக்கொண்டு தீர்ப்பளிக்கவில்லையோ அத்தகை 
யோர்தாம் அநியாயக்காரர்கள் ஆவர். 
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46. இன்னும், (முன்சென்ற நபிமார்களாகிய) அவர்களுடைய அடிச்சுவடுகளின் 
மீதே மர்யமுடைய மகன் ஈஸாவையும், அவருக்கு முன் பிருந்த தவ்றாத்தை 
உண்மையாக்கி வைப்பவராக நாம் தொடரச் செய்தோம். அன்றியும், அவருக்கு 
இன்ஜீலை நாம் கொடுத்தோம். அதிலும் நேர்வழியும், பிரகாசமும் இருந்தன; 
அது, அவருக்கு முன்பிருந்த தவ்றாத்தை உண்மையாக்குவதாகவும், பயபக்தி 
யுடையோருக்கு அது ஒரு நேர் வழி(காட்டி)யாகவும், நல்லுபதேசமாகவும் 

இருந்தது. | 

47.இனை் னும்,(உண்மையான) இன் ஜீலையுடை யவர்கள் அதில் அல்லா ஹ் இெக்கி 
வைத் ததைக்கொண்டு தீர்ப்பளிக்கவும்; இன்னும் எவர், அல்லாஹ் இறக்கி 
வைத்ததைக்கொண்டு தீர்ப்பளிக்கவில்லையோ அத்தகையோர் _ அவர்கள் 
பாவிகளாவர். 

48. மேலும் (நபியே முற்றிலும் உண்மையைக் கொண்டுள்ள இவ்வேதத்தை நாம் 
உம்மீது இறக்கிவைத்துள்ளோம்; இது வேதத்திலிருந்து தனக்கு முன்னுள்ள 
வற்றை உண்மையாக்கி வைக்கக்கூடியதாகவும், அவற்றைப் 
பா துகாப்பதாகவுமிருக் கின்றது; ஆகவே, அல்லா ஹ் (உமக்கு) இறக்கிவைத்ததைக் 
கொண்டு அவர்களுக்கிடையில் (நபியே!) நீர் தீர்ப்பளிப்பீராக! இன்னும் 
உண்மையிலிருந்து உம்மிடம் வந்ததை புறக்கணித்துவிட்டு , அவர்களுடைய மன 
இச்சைகளை நீர் பின்பற்றாதீர்; உங்களில் ஒவ்வொரு வ([குப்பா)ருக்கும் 
மார்க்கத்தையும், வழிமுறையையும் நாம் ஆக்கினோம்; அல்லாஹ் நாடினால், 
உங்கள் அனைவரையும் ஒரே சமுதாயத்தவராக அக்கியிருப்பான் ; எனினும், 
உங்களுக்கு அவன் கொடுத்ததில் எவ்வாறு நடந்து கொள்கின்றீர்கள் என்று) 
உங்களைச் சோதிப்பதற்காகவே (இவ்வா று அவன் செய்திருக்கின்றான்). ஆகவே, 
நன்மைகளின் பக்கம் முந்திக்கொள்ளுங்கள் . அல்லாஹ்வின் பக்கமே 
உங்களனைவரின் திரும்பிச் செல்லுதலுமிருக்கின்றது ; அப்பொழுது நீங்கள் 
எதில் மாறுபட்டுக் கொண்டிருந்தீர்களேோ அதனை அவன் உங்களுக்கு 
நன்கறிவித்து விடுவான். 

49. மேலும், (நபியே!) அல்லாஹ் இறக்கிவைத்ததைக்கொண்டு நீர் 
அவர்களுக்கிடையில் தீர்ப்பளிப்பீராக! நீர், அவர்களுடைய மனஇச்சைகளைப் 
பின் பற்றியும்விடாதீர்; அன்றியும், உமக்கு அல்லாஹ் இறக்கிவைத்ததில் 
சிலவற்றைவிட்டும் அவர்கள் உம்மைத் திருப்பி விடாதபடியும், நீர் 
அவர்களைப்பற்றி எச்சரிக்கையாக இருப்பீராக! (உம்முடைய தீர்ப்பை)அவர்கள் 
புறக்கணித்துவிட்டால்,அப்போது அல்லாஹ் நாடுவதெல்லாம் அவர்களின் சில 
பாவங்களின் காரணமாக, அவர் களை அவன் (தண்டிக்க) 
பிடிப்பதைத்தான்என்பதை நீர் அறிந்து கொள்வீராக; மேலும், நிச்சயமாக 
மனிதர்களில் பெரும்பாலோர் பாவிகளாவர். 

50. அறியாமை காலத்துத் தீர்ப்பையா அவர்கள் தேடுகின்றனர்? உறுதியாக 
நம்பிக்கை கொண்ட சமூகத்தார்க்குத் தீர்ப்பளிப்பதில் அல்லாஹ்வைவிடவும் 
மிக்க அழகானவன்யார்! 
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51 விசுவாங்கொண்டோரே ! யூதர்களையும், கிறிஸ்தவர்களையும் (உங்களுக்கு) 
நண்பர்களாக எடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள்; (உங்களுக்கு விரோதம் செய்வதில்) 
அவர்களில்சிலர், சிலருக்குப்பா துகாவலர் களாக இருக்கின்றனர்; உங்களில் 
எவரேனும் ந் தனக்குப் பா து காவலராக்கிக்கொண்டால், அப்போது 
நிச்சயமாக அவரும் அவர்களில் உள்ளவர்தாம்; நிச்சயமாக அல்லாஹ், (இந்த) 
அநியாயக்கார சமூகத்தார்க்கு நேர்வழிகாட்ட மாட்டான். 

52. ஆகவே, (நபியே!) எவர்களுடைய இதயங்களில் (நயவஞ்சக) நோய் 
இருக்கின்றதோ அத்தகையவர்களை_ அவர்களிடம் (நட்புகொள்ள )அவர்கள் 
விரைந்து செல்வதை நீர் காண்பீர்; (அன்றி " நாங்கள் அவர்களை விரோதித்துக் 
கொண்டால், எங்களுக்கு யாதோர் ஆபத்து ஏற்பட்டுவிடுமென் று நாங்கள் 
பயப்படுகின்றோம் என்று அவர்கள் கூறுகின்றனர். ஆகவே, அல்லாஹ் 
தன்னிடமிருந்து வெற்றியையோ அல்லது ஒரு (நற்காரியத்தையோ (அதி 
சீக்கிரத்தில் உங்களுக்கு) கொண்டுவந்துவிடலாம்; அது சமயம் அவர்கள் தங்கள் 
மனங்களில் மறைத்து வைத்திருந்ததைப் பற்றி கைசேதப்படுகிறவர் களாக 
ஆகிவிடுவார்கள். 

53, மேலும், "நிச்சயமாக தாங்களும் உங்களுடன் இருப்பதாக 
அல்லாஹ்வின் மீது உறுதியான சத்தியமாக சத்தியம் செய்து 
கொண் டிருந்தவர் கள் இவர்கள் தானா " என விசுவாசிகள் (மறுமையில் 
இவர்களைச் சுட்டிக்காண்பித்துக்) கூறுவார்கள்; இவர்களுடைய செயல்கள் 
அழிந்து விட்டன; ஆகவே,(இவர்கள்) நஷ்ட மடைந்தவர் களாக ஆகிவிட்டனர். 

54. விசுவாசங்கொண்டோரே! உங்களிலிருந்து எவர் தன் மார்க்கத்தைவிட்டும் 
மாறிவிடுவாரானால் (அப்பொழுது அவர்களுக்குப்பகரமாக) வேறு 
சமூகத்தாரை அல்லாஹ் கொண்டு வருவான்; அவன் அவர்களை நேசிப்பான்; 
அவர்களும் அவனை நேசிப்பார்கள்; அவர்கள், விசுவாசங் கொண்டவர்களிடம் 
இரக்கம் காட்டுபவர்கள்; நிராகரிப்பவர் களிடம் கண்டிப்பாக நடந்து 
கொள்கிறவர்கள் ; அல்லாஹ்வின் பாதையில் யுத்தம் புரிவார்கள்; இன்னும் 
பழிப்பவரின் பழிப்புக்கும் அவர்கள் அஞ்சமாட்டார்கள்; இது அல்லா ஹ்வின் 
பேரருளாகும்; அவன் நாடியவர் களுக்கு இதனை அவன் கொடுக்கின்றான்;மேலும், 
அல்லாஹ் மிக விசாலமானவன்,(யாவரையும்) நன்கறிகிறவன் 

55. உங்களுடைய நண்பனெல்லாம் அல்லாஹ்வும், அவனுடைய தூதரும், 
இன்னும் விசுவாசங்கொண்டார்களே அவர்களும்தான்; அவர்கள் எத்தகையவ 
ரெனில் (அல்லாஹ்வின் கட்டளைக்கு ) பணிந்தவர்களாக தொழுகையை 
நிறைவேற்றுவார்கள்; ஜகாத்தும் கொடுத் துவருவார்கள் . 

56. அன்றியும், எவர்கள் அல்லா ஹ்வையும், அவனுடைய தூதரையும், விசுவாசங் 
கொண்டவர்களையும், (தங்களுக்குத் தோழர்களாக எடுத்துக் 
கொள்கின்றார்களோ,_ அப்பொழுது (அவர்கள்தாம், _ அல்லாஹ்வின் 
கூட்டத்தினர் ஆவார்கள்). நிச்சயமாக அல்லாஹ்வின் கூட் டத்தினர், 
அவர்கள்தாம் வெற்றியாளர்கள். 
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57. விசுவாசங்கொண்டேோரே! உங்களுக்கு முன் வேதம் கொடுக்கப் 
பட்டவர்களில் உங்கள் மார்க்கத்தைப்பரிகாசமாகவும் வீண்) 
விளையாட்டாகவும் எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றனரே அத்தகையவர்களையும், 
நிராகரிப்போர்களையும் (உங்களுக்குத் தோழர்களாக எடுத்துக் கொள்ள 
வேண்டாம்; நீங்கள் (உண்மைவிசுவாசிகளாக இருந்தால் அல்லாஹ்வுக்கே பயந்து 
(நடந்துகொள்ளுங்கள். 

58. அன்றியும், நீங்கள் (அவர்களைத்) தொழுகைக்கு அழைத்தால், அதனை 
அவர்கள் பரிகாசமாகவும், விளையாட்டாகவும் எடுத்துக் கொள்கின்றனர்; 
அ தஏனெனில் நிச்சயமாகவே அவர்கள் (முற்றிலும்) அறிவில்லாத சமூகத்தினர் 
என்பதினால்தான். 

59. 'வேதத்தையுடையவர்களே! அல்லாஹ்வையும், எங்களுக்கு இறக்கி 
வைக்கப்பட்ட (இவ்வேதத்)தையும், இதற்கு முன் (உங்களுக்கு) இறக்கி 
வைக்கப்பட்டவைகளையும் நாங்கள் விசுவாசங் கொண்டுள்ளோம் 
என்பதைததவிர வேறு எதற்காகவும் எங்களை (இழித்துப் பழித்து) 
தண்டிக்கிறீர்களா (என்று நபியே நீர் அவர்களைக் கேட்டு) நிச்சயமாக உங்களில் 
பெரும்பாலோர் பாவிகள் என்றுகூறுவீராக! 

60. "அல்லா ஹ்விடம் இருக்கும் தண்டனையால் இதைவிடக் கெட்டவரை நான் 
உங்களுக்கு அறிவிக்கட்டுமா? அல்லாஹ் எவரை சபித்து,அவர் மீது கோபமும் 
கொண்டு, அவர்களில் (சிலரைக்) குரங்குகளாகவும், பன்றிகளாகவும் 

ஆக்கினானோ அவரும், (அவர் களில்/ஷைத்தானை வணங்கியவரும் ஆவர்; 

அத்தகையோர் தகுதியால் கெட்டவர்கள்; அன்றியும், நேரான வழியிலிருந் தும் 
மிகத் தவறியவர்கள் என்று நீர் கூறுவீராக! | 

61. மேலும், (விசுவாசங்கொண்டோரே! இத்தகையோராகிய)அவர்கள் 
உங்களிடம் வந்தால் நாங்கள் விசுவாசங்கொண்டோம் என்று கூறுகின்றனர்; 

ன்னும், நிச்சயமாக அவர்கள், நிராகரிப்பை (மனதில் வைத்துக் கொண்டே 
உங்களிடம்) வந்தார்கள்; நிச்சயமாக அதனுடனேயே (உங்கள் முன்னிருந்து) 
அவர்கள் வெளியேறியும்விட்டார்கள்; அவர்கள் மறைத் துக் 
கொண்டிருப்பவைகளை அல்லா ஹ்வோ மிக்க அறிந்தவன். 

62. மேலும், (நபியே!) அவர்களில் அதிகமானேோரை பாவத்திலும், 
பகைமையிலும், விலக்கப்பட்டதை அவர்கள் உண்ணுவதிலும் விரைந்து 
செல்வோராக நீர் காண்பீர்! அவர்கள் செய்துகொண் டிருப்பவை மிகக் 
கெட்டவையாகிவிட்ட து. 

63. பாவமான அவர்களின் கூற்றிலிருந்தும், விலக்கப்பட்டவைகளை அவர்கள் 
உண்பதிலிருந்தும், (அவர்களுடைய பண்டிதர்களாகிய வணக்கசாலிகளான) 
மேதைகளும் (அஹ்பார்களான) அறிஞர்களும் அவர்களைத் தடுத்திருக்க 
வேண்டாமா! அவர்கள் செய்ல்பட்டுக்கொண்டிருப்பவையிகக் 
கெட்டவையாகிவிட்டது. 
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64. மேலும், “அல்லாஹ்வுடைய கை கட்டப்பட்டிருக்கிறது” என்று யூதர்கள் 
கூறுகின்றனர் ; அவர்களுடைய கைகள் தாம் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன ; அன்றியும் 
இவ்வாறு அவர்கள் கூறியதன் காரணமாக அவர்கள் சபிக்கப்பட்டு விட்டனர் ; எனினும், 
அல்லாஹ் உடைய இரு கைகளும் விரிக்கப்பட்டே இருக்கின்றன ; அவன 
நாடியவாறெல்லாம் செலவு செய்கிறான் ; இன்னும், உம் இரட்சகனால் உமக்கு 
இறக்கிவைக்கப்பட்ட (இவ்வேதமான) து அவர்களில் பெரும்பான்மையினருக்கு 
அட்டுழியத்தையும், நிராகரித்தலையுமே நிச்சயமாக அதிகப்படுத்துகிறது ; இன்னும், 
அவர்களுககிடையில் விரோதத்தையும், வெறுப்பையும் மறுமை நாள் வரையில் 
(இருக்கும்படி) நாம் போட்டுவிட்டோம்; அவர்கள் யுத்த நெருப்பை மூட்டும் போதெல்லாம் 
அல்லாஹ் அதனை அணைத்து விடுகின்றான் ; இன்னும் அவர்கள் பூமியில் குழப்பம் 
செய்து கொண்டே அலைகின்றார்கள் ; மேலும் , அல்லாஹ் குழப்பம் செய்வோரை 
நேசிக்கமாட்டான். 

65.மேலும், வேதத்தையுடை ய(இவர்கள்,(உண்மையா கவே) விசுவாசங்கொண்டு, 
(அல்லாஹ்வுக்குப் பயந்து (நடந்தும் இருந்தால், அவர்களுடைய பாவங்களை 
அவர்களை விட்டும் நாம் போக்கிவிட்டிருப்போம்; மேலும், சகல இன்பங்களும் 
உள்ள சுவனபதிகளில் அவர்களை நிச்சயமாக நாம் பிரவேசிக்கச்செய்வோம். 

66. இன்னும் நிச்சயமாக தவ்றாத்தையும், இன் ஜீலையும், அவர்களுடைய 
இரட'சகனிடமிருந்து அவர் களுக்கு இறக்கிவைக்கப்பட' டதையும் அவர்கள் 
நிலைநாட்டி.யிருந்தால், அவர்களுக்கு மேல் வானத்தி)லிருந் தும், அவர் களுடைய 
பாதங்களின் கீழ்பூமியில்) இருந்தும் புசித்திருப்பார்கள்; (ஆனால்) அவர்களில் 
சிலர் நேர்மையான சமுதாயத்தினராக இருக்கின்றனர். இன்னும்,அவர்களில் 
பெரும்பான்மையினர் _ அவர்கள்செய்யும் காரியங்கள் மிகக் கெட்டவையாக 
இருக்கின்றன. 

67. (நம்முடைய) தூதரே! உம் ரட்சகனிடமிருந்து உமக்கு 
இன்கவி ம க்ப் (மனிதர்களுக்கு) எத்திவைத் துவிடுவீராக! நீர் 
அவ்வாறு) செய்யாவிடில், அவனுடைய தூதை (முற்றிலும்) நீர் 
எத்திவைக்கவில்லை. மனிதர் (களின் தீங்கு) களிலிருந்து அல்லாஹ்வோ 
உம்மைக்காப்பாற்றிக்கொள்வான்; நிச்சயமாக அல்லாஹ், நிராகரிக்கும் 
கூட்டத்தாரை நேர்வழியில் செலுத்தமாட்டான். 

68. (அவர்களிடம், " வேதத்தையுடையவர் களே! நீங்கள் தவ்றாத்தையும், 
இன்ஜீலையும், உங்கள் இரடசகனிடமிருந்து உங்களுக்கு இறக்கி 
வைக்கப்பட்டதையும் (உண்மையாகவே) நீங்கள் (கடைப்பிடித்தொழுகி) 
நிலைநிறுத் தும் வரை, நீங்கள் எதிலும் சேர்ந்தவர்களல்லர்' என்று (நபியே ) நீர் 
கூறுவீராக! உமதிரட்சகனிடமிருந்து உமக்கு இறக்கிவைக்கப்பட்ட 
(இவ்வேதமான)து அவர்களில் பெரும்பாலோருக்கு, அட்டுழியத்தையும், 
நிராகரிப்பையும் நிச்சயமாக அதிகப்படுத்துகிறது; ஆகவே, இந்நிராகரிக்கும் 
மக்களுக்காக நீர்கவலை கொள்ளவேண்டாம்! 
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98. எனவே,|[நாம் அழித்து விட்ட எத்தனையோ ஊர்களில் நம் வேதனை வரும் 
முன்)ஓர் ஊர் Rs விசுவாசங் கொண்டு பின்னர், அதன் விசுவாசம் அதற்கு 
பயனளித்திருக்கக்கூடாதா! (அவ்வாறு எந்த ஊரும் இருக்கவில்லை) யூனுஸின் 
சமூகத்தாரைத்தவிர. (அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தண்டனை வரும்முன் 
விசுவாசங்கொண்டு_ அதன் விசுவாசம் பயனளித்த ஊரைச்சார்ந்தவர்களாவர் 
அவர்கள் விசுவாசங் கொண்டபோது, இவ்வுலக வாழ்வில் இழிவுபடுத்தும் 
வேதனையை அவர்களை விட்டும் நாம் அகற்றிவிட்டோம்; சிறிது காலம்வரை 
அவர்களை சுகமனுபவிக்குமாறும் செய்தோம். 

99. மேலும், உமதிரட' சகன் நாடியிருந்தால், பூமியிலுள்ள அனைவருமே 
முற்றிலும் விசுவாசித்திருப்பார்கள்; எனவே மனிதர்களை_ அவர்கள் (அனைவ 
ருமே) விசுவாசிகளாகிவிட வேண்டுமென் று நீர் நிர்ப்பந்திக்கிறீரா! 

100. மேலும், எந்த ஆத்மாவிற்கும், அல்லாஹ்வின் அனுமதியின்றி அது 
விசுவாசங்கொள் வதற்கில்லை; மேலும் இதை!) விளங்கிக் கொள்ளாதவர் களின் 
மீது தண்டனையை அவன் அக்குகிறான். 

101. (நபியே! அவர்களிடம்) வானங்களிலும் பூமியிலும் என்ன இருக்கின் றன 
என்பதை கவனித்துப் பாருங்கள் ' எனக்கூறுவீராக! எனினும், விசுவாசங் 
கொள்ளாதவர்களான சமூகத்தார்க்கு (நம்முடைய) அத்தாட் சிகளும், 
எச்சரிக்கைகளும் யாதொரு பயனுமளிக்கமாட்டா. 

102. (நபியே!) அவர்கள் தங்களுக்கு முன் சென்றவர்களுக்கு ஏற்பட்ட 
ne smart போன்றதேயன்றி,(வேறெதனையும்) எதிர்பார்க்கின்றனரா ! ஆகவே, 
Rene நீங்களும் எதிர்பார்த்திருங்கள் ; நிச்சயமாக(அந்நாட்கள் 
உங்களுக்கு வருவதை) உங்களுடன் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருப்பவர்களில் 
நானும் இருக்கிறேன் என்று கூறுவீராக! 

103. பின்னர், (அவ்வாறு தண்டனைவந்தால்) நம்முடைய தூதர்களையும், 
அவ்வாறே விசுவாசங்கொண்ட வர்களையும் நாம் காப்பாற்றுவோம்; விசுவாசங் 
கொண்டவர்களை நாம்காப்பாற்றுவது நம்மீது (கடமையாகவே)இருக்கிற து. 

104. (நபியே! அவர்களிடம், "மனிதர்களே! நீங்கள் என்னுடைய மார்க்கத்தில் 
சந்தேகத்திலிருந்தால், அல்லாஹ்வையன்றி நீங்கள் வணங்குபவற்றை நான் 
வணங்கமாட்டேன்; எனினும், உங்களுடையலயிர்கிளைக் கைப்பற்றுபவனான 
அல்லாஹ்வையே நான் ஊணங்குகிறேன்; மேலும், விசுவாசிகளில் (உள்ளவனாக) 
இருக்க வேண்டுமென்றே நான் கட்டளையிடப் பட்டுள்ளேன்" என்று (நபியே) 
நீர்கூறுவீராக! 

105. (நபியே) மேலும்(அுசத்தியமான எல்லா மதங்களை விட்டும் நீங்கி) நேரான 
மார்க்கத்தின்பால் சார்ந்தவராக உம்முடைய முகத்தை நிலைபெறச்செய்வீராக! 
இணைவைக்கக்கூடியவர் களில் (உள்ளவராக]நிச்சயமாக நீரும் ஆகிவிட 
வேண்டாம். 

106.இன்னும், அல்லா ஹ்வைத் தவிர உமக்கு பயனளிக்காதவற்றை மற்றும் உமக்கு 
இடர் செய்யாதவற்றை நீர் அழைக்க வேண்டாம்; அவ்வாறு செய்வீராயின், 
நிச்சயமாக அச்சமயமே அநியாயக்காரர்களில் (உள்ளவராக) நீர் ஆகிவிடுவீர்: 
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107. அல்லாஹ் உமக்கு ஒரு இடரை அடையச் செய்தால் அதனை நீக்குகிறவன் 
அவனைத் தவிர (வேறு) எவரும் இல்லை; மேலும், அவன் உமக்கு யாதொரு 
நன்மையை நாடினால் அவனது பேரருளை தடுப்பவர் எவருமில்லை; தன் 
அடியார்களில் அவன் நாடியவர் களுக்கு அதனை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு 
செய்கின்றான்; அவனோ மிக்க மன்னிப்போன்; மிகக் கிருபையுடையோன். 

108. நபியே! நீர் கூறுவீராக: "மனிதர்களே! நிச்சயமாக உங்களுடைய 
இரட'சகனிடமிருந்து இந்தச் சத்திய (வேதும் உங்களிடம் வந்திருக்கிற து; ஆகவே 
எவர் நேர் வழியில் செல்கின்றாரோ, அவர் (அந் நேர் வழியில் செல்வதெல்லாம் 
தன(து நன்மைக்காகவேதான்; மேலும், எவர் வழி தவறுகின்றாரோ, வர்வழி 
தவறுவதெல்லாம் அவருக்கே (கேடாகத்) தான்; அன்றியும், “% ங்கள் 
விசுவாசிகளாக ஆவதற்கு) உங்களுக்குநான் பொறுப்புடை யவனல்லன் | 

109. (நபியே!) உமக்கு (வஹீ மூலம்) அறிவிக்கப்படுகின் றவற்றையே நீர் பின்பற்று 
வீராக! மேலும், அல் லாஹ் தீர்ப்பு வழங்கும் வரையில் பொறுமையுடன் 
இருப்பீராக! இன்னும், அவன் தீர்ப்பளிப்பவர்களில் மிகவும் சிறந்தவன். 

அத்தியாயம் : 11 

ஹூது 
வசனங்கள் :123 மக்கி ருகூஃகள் : 10 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

L அலிஃப் லாம் றா. (இது அல்லாஹ்வின்) வேதம்; இதன் வசனங்கள் 
உறுதியாக்கப்பட்டு, அதன் பின்னர் அவை தீர்க்கமான அறிவுடையவன், 
நன்கறிந்தவனிட மிருந்து தெளிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. 

2. "நீங்கள் அல்லாஹ்வைத்தவிர (வேறு யாரையும்) வணங்காதீர்கள்; 
அவனிடமிருந்து உங்களுக்கு நிச்சயமாக நான் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை 
செய்பவனாகவும், நற்செய்தி கூறுபவனாகவும் இருக்கிறேன் (என்றும்) 

3 மேலும், "நீங்கள் உங்கள் இரட்சகனிடத்தில் பாவ மன்னிப்பைத் தேடுங்கள்; 
அதன் பின்னர் (பாவங்களை விட்டு தவ்பாச் செய் து அவன் பக்கம் திரும்புங்கள்; 
(அவ்வா றுசெய்தால்) அவன் குறிப்பிட்ட ஒரு காலம் வரையில் உங்களை அழகான 
சுகமாக சுகமடைய்ச்செய்வான்; இன்னும், சிறப்புற்குரியவர் ஒவ்வொருவருக்கும் 
அவரது சிறப்பை அவன் கொடுப்பான்; நீங்கள் அவனைப்) புறக்கணித்தால், 
அ தம்தம் நிச்சயமாக உங்கள் மீது நான் பயப்படுகின்றேன் ' 
என் 
4 "அல்லா ஹ்வின் பக்கமே உங்கள் மீளுமிடம் இருக்கிறது; அவன் ஒவ்வொரு 
பொருளின் மீதும் மிக்க ஆற்றலுடையவன் "(என் றும் நபியே! நீர் கூறுவீராக) 

5. மனிதர் கள்) தங்களை (அல்லாஹ்வாகிய) அவனிடமிருந்து மறைத்துக் 
கொள் வதற்காக, தங்கள் நெஞ்சங்களைச் சுற்றிமறைத் துக்கொள் கின்றனர் 
என்பதை (நபியே! நீர்) அறிந்து கொள்வீராக! (நித்திரைக்குச் செல்லும்போது) 
அவர்கள் தங்கள் ஆடைகளால், தங்களை மூடிக் கொள்ளும் சமயத்தில் தங்கள் 
நெஞ்சங்களில்) அவர்கள் இரகசியமாக்குவதையும், (அதற்கு மாறாக) அவர்கள் 
பகிரங்கப்படுத் துவதையும் அவன் (நன்கு அறிகிறவன் என்பதை [நீர்) அறிந்து 
கொள்வீராக! நிச்சயமாக அவன் நெஞ்சங்களிலுள்ளவற்றை நன்கறிகிறவன். 
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83. இன்னும், அவர்கள் (நம்) Φπὴ ιδ 5 இறக்கப்பட்டதைச் செவியுற்றால், 
உண்மையை அவர்கள் அறிந்து கொண்டதன்காரணமாக, அவர்களின் 
கண்களை_அவை கண்ணீரால் நிரம்பி வடிப்பதை நீர் காண்பீர்!" எங்கள் 
இரட்சகனே! (இவ்வேதத்தை) நாங்கள் விசுவாசித்தோம், ஆகவே, (இவ்வேதம் 
உண்மையான தெனச்) சாட்சி கூறுபவர்களுடன் எங்களையும் நீ பதிவு செய்து 
கொள்வாயாக! என்று (பிரார்த்தித்துக்) கூ றுகின்றனர். 

84. "மேலும், அல்லாஹ்வையும் (அவனிடமிருந்து) நமக்கு வந்த சத்திய 
(வேதத்தையும் நாங்கள் விசுவாசங் கொள்ளாமலிருக்க, எங்களுக்கென்ன (தடை 
இருக்கிறது! மேலும்,எங்கள் இரட்சகன் (நற்கருமங்கள் செய்த) நல்லோருடன் 
எங்களையும் சேர்த்து வைக்கவே நாங்கள் ஆசை கொள்கின்றோம்" என்றும் 
(கூறுகின்றனர்) 

85. எனவே, அவர்கள் இவ்வாறு கூறியதன் காரணமாக, அல்லாஹ் 
அவர்களுக்குச் சுவன பதிகளைப் பிரதிபலனாகக் கொடுப்பான்; அவற்றின் கீழ் 
ஆறுகள் ஓடிக் கொண்டிருக்கும்; அவற்றில் அவர்கள் நிரந்தரமாக (த்தங்கி) 
இருப்பவர்கள்; இன்னும் இதுவே நன்மை செய்வோருக்கு(ரிய நற்கூலியுமாகும். 

86. இன்னும், நிராகரித்து, நம் வசனங்களையும் பொய்யாக்கினார்களே 
அத்தகையோர்_அவர்கள் நரகவாசிகள். 

87. விசுவாசங்கொண்டோரே! அல்லாஹ் உங்களுக்கு ஆகுமாக்கி வைத்திருக்கும் 
நல்லவற்றை நீங்கள் விலக்கப்பட்டதாக அக்கிக் கொள்ளாதீர்கள்; இன்னும் 
நீங்கள் வரம்பு மீறியும் செல்லாதீர்கள்; நிச்சயமாக அல்லாஹ் வரம்பு மீறுவோரை 
நேசிக்கமாட்டான். 

88. மேலும், அல்லாஹ் உங்களுக்கு அளித்தவற்றில் (நீங்கள் புசிக்க) ஆகுமான 
நல்லவற்றைப் புசியுங்கள். நீங்கள் யாரை விசுவாசித்திருக்கிறீர்களோ அத்தகைய 
அல்லாஹ்வை பயந்தும் கொள்ளுங்கள். 

89. உங்கள் சத்தியங்களில் வீணானவற்றைக் கொண்டு அல்லா ஹ் உங்களைக் 
குற்றம்) பிடிக்கமாட்டான்; எனினும், (ஏதேனுமொன்றை) உறுதிப்படுத்த நீங்கள் 
செய்யும் சத்தியத்தைப்பற்றி (அதில் தவறினால்) உங்களைப் பிடிப்பான்; எனவே, 
(அதில் தவறி அந்த சத்தியத்தை முறித்துவிட்டால்) அதற்குப் பரிகாரமாவது ; 
நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கு உண்ணக் கொடுக்கும் ஆகாரத்தில், 
மத்தியதரமான (அகாரத்திலிருந்து பத்து ஏழைகளுக்கு உண்ணக் 
கொடுப்பதாயிருக்கும்; அல்லது அவர் களுக்கு ஆடை அணிவித்தலாயிருக்கும் ; 
அல்லது ஓர் அடிமையை விடுதலை செய்தலாயிருக்கும் ; ஆகவே, எவர் 
(பரிகாரத்திற்குரிய எதனையும்) பெறவில்லையோ அப்போது மூன்று 
நாட்களுடைய நோன்பு (நோற்பது அதற்குப் பரிகாரம்)ஆகும்; இதுதான் 
உங்களுடைய சத்தியங்களுக்கு நீங்கள் சத்தியம் செய் துமுறித்துவிட்டால் 
_பரிகாரமாகும்; இன்னும் நீங்கள் உங்கள் சத்தியங்களை ( பேணிக் காப்பாற்றிக் 
கொள்ளுங்கள்; நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்துவதற்காக, அவன் 
தன்னுடைய வசனங்களை இவ்வாறு உங்களுக்கு விளக்குகின்றான். 
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90. விசுவாசங்கொண்டேோரே! நிச்சயமாக மதுவும், சூதாட்டமும், 
(வணக்கத்திற்காக) நடப்பட்டுள்ளவை (களானசிலை களும் ,குறிபார்க்கும் 
(சூதாட்ட )அம்புகளும்(ஆகிய இவையாவும்) ஷைத்தானுடைய செயலிலுள்ள 
அருவருக்கத்தக்கவையாகும்_ ஆகவே, இவைகளைத் தவிர்த்துக் கொள்ளுங்கள்; 
(அதனால்) நீங்கள் வெற்றிபெறுவீர்கள். 

NL நிச்சயமாக லைத்தான் நாடுவதெல்லாம், மதுவிலும், சூதாட்டத்திலும் 
(அதன் மூலம்) உங்களுக்கிடையில் விரோதத்தையும், வெறுப்பையும் உண்டு 
பண்ணவும், அல்லாஹ்வை நினைவு கூருவதை விட்டும், தொழுகையை 
(நிறைவேற்று வதைவிட்டும் உங்களை அவன் தடுப்பதையுமே யாகும்; (ஆகவே, 
அவைகளிலிருந்து) நீங்கள் விலகிக் கொள்கிறீர்களா 

92. ne கிழ்ப்படியுங்கள்; (அவனுடைய) தூதருக்கும் 
சது யுங்கள்;( மாறு செய்யாது) எச்சரிக்கையாகவுமிருங்கள் ; எனவே 
(இதனை ne. புறக்கணித்து விட்டால், அப்போது நிச்சயமாக நம் தூதர் மீது 
கடமையெல்லாம் (நம் கட்டளைகளை உங்களுக்குத்) தெளிவாக எத்தி 
வைப்பதுதான் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள். 

93 விசுவாசங்கொண்டு, நற்கருமங்களையும் செய்தவர்கள் மீது அவர்கள் பயந்து, 
விசுவாசங்கொண்டு (அதன்மீது நிலைத்திருந்து) நற்செயல்கள் புரிந்து பின்னர் , 
அவர்கள் (அல்லாஹ்வை பயந்து, விசுவாசங்கொண்டு பிறகும் அல்லா ஹ்வை 
பயந்து, (பிறருக்கு ) ee. செய்துகொண்டிருந்தால் (தடுக்கப் 
பட்டவற்றிலிருந்து முன்னர்) அவர்கள் சாப்பிட்டதில் எவ்வித குற்றமுமில்லை. 
அல்லாஹ்வோ க ) நன்மை செய்வோரை நேசிக்கிறான். 

94. விசுவாசங்கொண்டேரே! (நீங்கள் இஹ்ராமிலிருக்கும் நிலையில்) 
உங்களுடைய கரங்களும், உங்களுடைய ஈட்டிகளும் எதனை எளிதில் 
அடையுமோஅத்தகைய வேட்டைப்பிராணிகளில் ஏதாவதொன்றைக்கொண்டு 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் உங்களைச் சோதிப்பான்; மறைவில் ல் 
அஞ்சுபவர் யார் என்பதை அவன் அறிவித்து விடுவதற்காகவே ( இவ்வாறு 
செய்கிறான்). ஆகவே இதற்குப் பின்னர் எவர் (அல்லாஹ்வின் கட்டளையை) 

மீறுகிறாரோ அவருக்குத் துன்புறுத்தும் வேதனையுண்டு 

95. விசுவாசங்கொண்டேரரே! நீங்கள் இஹ்ரா மிலிருக்கும் நிலையில், வேட்டைப் 
பிராணிகளைக் கொல்லாதீர்கள்; மேலும், உங்களில் எவரேனும், 
வேண்டுமென்றே அதனைக் கொன்றுவிட்டால், (அடு, மாடு, ஒட்டகம்ஆகிய) 
பிராணிகளிலிருந்து அவர்கொன்று விட்ட தற்குச் சமமான து(அதற்கு) தண்டனை 
யாகும்; உங்களில் நீதியுடைய இருவர் அதற்குத் தீர்ப்பளி க்கும் பொருளை நீங்கள் 
ஈடாகக் கொடுக்க வேண்டும்; அது) ‘கஅபாவை அடையவேண்டிய 
குர்பானியாகும்; அல்லது (அதன் கிரயத்தில், ஏழைகளுக்கு ஆகாரமளிப்பது 
அதற்கு பரிகாரமாகும்; அல்லது தான்செய்த காரியத்தின் தண்டனையை அவன் 
அனுபவிப்பதற்காக (எண்ணிக்கையில்) அதற்குச் சமமான த்தல் நோற்க 
வேண்டும்; முன் நடந்தவைகளை அல்லாஹ் மன்னித்து விட்டான். (இத்தகைய 
குற்றம் செய்ய) எவரும் (பின்னும்) மீண்டால் அப்போது, அல்லாஹ் அவரை 
தண்டனை செய்வான்; இன்னும், அல்லாஹ் (யாவரையும் )மிகைத்தவன், 
தண்டித்தலையுடை யவன்: 
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96. (நீங்கள் இறஹ்ராமிலிருக்கும் நிலையில்) உங்களுக்கும் (இதர) பிரயாணிகளுக்கும் 
பயன் பெறுவதற் காக கடலில் வேட்டையாடுவதும், அதைப்புசிப்பதும் 
உங்களுக்கு ஆகுமாக்கப் பட்டுள்ளது; இன்னும், நீங்கள் இஹ்ராமுடைய 
நிலையில் இருக்கும் போதெல்லாம், கரையில் வேட்டையாடுவது உங்களுக்குத் 
தடுக்கப்பட்டுள்ளது; இன்னும், எவனின்பால் நீங்கள் ஒன்று 
திரட்டப்படுவீர்களோ அத்தகைய அல்லாஹ்வை பயந்துகொள்ளுங்கள். 

97. சிறப்புற்ற வீடாகிய கஅபாவை, மனிதர்களுக்கு (இம்மை, மறுமையின் ஜீவிய 
ஆதாரமாக அல்லாஹ் அக்கியிருக்கின்றான்; (அவ்வாறே) சிறப்புற்ற 
மாதங்களையும், (ஹஜ் ஜில் அறுக்கப் படும்) அறுப்புப்பிராணிகளையும் 
(அ றுத்துப்பலியிடுவதற்காக) அடையாளம் கட்டப்பட்ட கால்நடைகளையும், 
(a Lun Gui றவையாக அக்கியிருக்கின்றான்.) (ai வாறு செய்த)து, 

வானங்களிலுள்ளவற்றை, மற்றும் பூமியிலுள்ளவற்றை நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
நன்கறிகின்றான் என்பதையும் நீங்கள் அறிவதற்காகவேதான். இன்னும் 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் ஒவ்வொரு பொருளையும் நன்கறிகிறவன். 

98. நிச்சயமாக அல்லாஹ், தண்டிப்பதில் கடிமையானவன்; இன்னும் நிச்சயமாக 
அல்லாஹ், மிக்க மன்னிக்கிறவன் , மிகக்கிருபையுடையவன், என்பதை நீங்கள் 
அறிந்து கொள்ளுங்கள். 

99. (நம் தூதை) எத்திவைப்பதைத் தவிர இத்தூதர் மீது (வேறு கடமை) இல்லை; 
இன்னும் நீங்கள் வெளிப் படுத் துவதையு ம், நீங்கள் மறைத்துக் 
கொண்டிருப்பதையும் அல்லாஹ் அறிவான். 

100. கெட்டது அதிகமாக இருப்பது. உம்மை அச்சரியப்படுத்திய போதிலும், 
"கெட்டதும், நல்லதும் சமமாகாது' என (நபியே!) நீர் கூறுவீராக ! ஆகவே 
அறிவாளிகளே! அல்லாஹ்வுக்குப் பயந்து (தீயவற்றிலிருந்து விலகிக்) 
கொள்ளுங்கள்.(அதனால்) நீங்கள் வெற்றியடை வீர்கள். 

101. விசுவாசங்கொண்டேோறே! (நபியிடம்) பலவிஷயங்களைப் பற்றி 
கேட்காதீர்கள்; (அவைகள் உங்களுக்கு வெளிப் படுத்தப்பட்டால், அவை) 

உங்களுக்கு வருத்தம்தரக்கூடும்; மேலும் இந்தக் குர்ஆன் இறக்கப் படுகின்ற 
சமயத்தில் அவை பற்றி நீங்கள் கேட்பீர்களானால் அவை உங்களுக்கு 
தெளிவாக்கப்பட்டுவிடும்; (வீணாகக் கேட்டுக்கொண்டிருந்த) அதனைப் பற்றி 
அல்லாஹ் உங்களை மன்னித்து விட்டான்; மேலும் அல்லாஹ்வோ மிக்க 
மன்னிக்கிறவன், மிகுந்த சகிப்புத்தன்மையுடை யவன். 

102. உங்களுக்கு முன்னிருந்தவர்களில் ஒரு கூட்டத்தார் அவற்றை 
(அவர்களுடைய நபியிடம், இவ்வாறே) திட்டமாகக் கேட்டுக்கொண்டிருந்தனர்; 
(அவை பற்றி அவர்களுக்கு தெளிவுசெய்யப்பட்ட) பின்னர், அவர்கள் அவற்றை 
நிராகரிப்பவர்களாக ஆகிவிட்டனர். 

103. பஹீரா (காதுகிழிக்கப்பட்ட பெண் ஓட்டகம்); ஸாயிபா(சுதந்திரமாக 
மேயவிடப்படும் பெண்ஓட்ட கம்); வஸீலா(இரட்டைக் குட்டிகளை ஈன்றதால் 
விக்ரகங்களுக்கு நேர்ந்துவிடப்பட்ட ஆடுகள்]; ஹாம் (வேலைக்கு பயன்படுத்தப் 
படாது வீணடிக்கப்பட்ட ஆண்ஓட்ட கம்முதலிய இவைகளெல்லாம், அல்லாஹ் 
ஏற்படுத்தியவைகளல்ல; எனினும், நிராகரிப்போர் தாம் (அவைகள் அல்லா 
ஏற்படுத்தியவைகளென அல்லாஹ்வின் மீது, பொய்யைக் கற்பனை i 
கூறுகின்றனர்; மேலும், அவர்களில் அதிகமானோர் அறியமாட்டார்கள். 
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104. "அல்லாஹ் இறக்கிவைத்த (வேதத் தின்பாலும், (அவனுடைய) இத் 
தூதரின்பாலும் வாருங்கள்" என அவர்களுக்குக் கூறப்பட்டால், எங்களுடைய 
மூதாதையர் களை எதன்மீதிருக்க நாங்கள் கண்டோமோ அதுவே (நாங்கள் 
பின்பற்ற)எங்களுக்குப் போதும்" எனக் கூறுகின்றனர்; அவர்களுடைய 
மூதாதையர்கள் யாதொன்றையும் purple: நேரான வழியில் 
இல்லாதவர்களாகவும் இருந்தாலுமா! (அவர்கள் தங்கள் மூதாதையர்களைப் 
பின்பற்றுவார்கள்?) | 

105. விசுவா சங்கொண்டேரே! நீங்கள் (தவறான வழியில் செல்லா து) உங்களைக் 
காப்பாற்றிக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் நேரான வழியில் சென்றால், வழி தவறியவர் 
உங்களுக்கு எவ்விதத்தீங்கும் செய்யமாட்டார்; அல்லா ஹ்வின்பக்கமே உங்கள் 
யாவரின் மீட்சி இருக்கிறது; நீங்கள் (இங்கு) செய்து கொண்டிருந்தவைகளைப் 
பற்றி(அது சமயம்) அவன் உங்களுக்கு அறிவித் துவிடுவான். 

106. விசுவாசங்கொண்டேோரே! உங்களில் ஒருவருக்கு மரணம் (சம்பவிக்க) 
(அதன் அடையாளங்கள் காணப்பட்டு) ஆஜராகிவிட்டால் அவர் மரணரசாசனம் 
செய்யும் சமயத்தில் உங்களுக்கிடையில்சாட்சி உங்களின் சுற்றத்தாரி) லிருந்து 
நீதியுடைய இருவர் இருத்தல் வேண்டும்; அல்லது நீங்கள் பூமியில் பிரயாணம் 
செய்து அப்பொழுது மரணத்துன்பம் உங்களைப்பீடித்துவிட்டால் 
உங்களையல்லாத வேறு இருவர் சாட்சிகளாக இருத்தல் வேண்டும்; ( அந்த 
சாட்சிகளைப்பற்றி வாரிசுதாரர்களாகிய) நீங்கள் சந்தேகப்பட்டால் 
தொழுகைக்குப்பின் அவ்விருவரையும் நீங்கள் தடுத்து வைப்பீர்கள்; அப்போது 
அவ்விருவரும் அல்லாஹ்வைக் கொண்டு அதனைநநீதியாக சாட்சி கூறுவதன் 
மூலம் எங்களுக்கு அல்லா ஹ்விடம் கிடைக்க இருக்கும் பாக்கியத்தை பொய் 
சாட்சி கூறுவதைக் கொண்டு இவ்வுலகில் எங்களுக்குக் கிடைக்குமிசொற்ப 
கிரயத்திற்கு விற்று விடமாட்டோம். (எவருக்கு சாட்சியம் கூறுகிறோமோ) அவர் 
சுற்றத்தாராக இருந்தாலும் சரியே; இன்னும்,அல்லாஹ்வின் சாட்சியத்தை 
மறைக்கவுமாட்டோம்; (அவ்வா று மறைத்தால்] நிச்சயமாக நாங்கள் அப்பொழுது 
குற்றவாளிகளில் ஆகிவிடுவாம் என் று[கூறி அவ்விருவரும்) அல்லாஹ்வைக் 
கொண்டு சத்தியம் செய்வர். 

107. நிச்சயமாக அவ்விருவரும், (இவ்வா று அவர்கள் சத்தியம் செய் து கூறியபின் 
சாட்சியத்தில் அல்லது சத்தியத்தில் பொய்கூறி மோசடி செய்திருப்பதன் மூலம்) 
பாவத்திற்குரியவர்களாகிவிட்டார்களென் று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுவிட்டால், 
எவர்களுக்கு சாசனம் செய்யப்பட்ட பொருள் மீது உரிமை இருக்கிறதோ 
அத்தகையோரிலிருந்து (மரணசாசனம் செய்வித்தவர்க்கு ) மிக உரியவர்களான 
வேறு இருவர் அவ்விருவரின் இடத்தில் நின்று கொண்டு, திட்டமாக எங்களின் 
சாட்சியம் அவ்விருவரின் சாட்சியத்தைவிட மிக்க உண்மையானதாகும்; நாங்கள் 
(இவ்வாறு சத்தியம் செய்வதில் ) வரம்பு மீறவுமில்லை; (அவ்வா று மீறி இருப்பின்) 
அப்போது நிச்சயமாக நாங்கள் அநியாயக்காரர்களில் உள்ளோராகிவிடுவோம் 
என் று அல்லாஹ்வைக்கொண்டு அவ்விருவரும் சத்தியம் செய்வர். 

108.(மேற்கூறப்பட் ட)அ(ம்முறையான)து சாட்சியத்தைஅதன் சரியான 
முறைப்படி (மாற்றாது, மோசடி செய்யா து) அவர்கள் கொண்டு வருவதற்கும், 
அல்லது (உண்மை கூறும்) அவர்களின் சத்தியங்களுக்குப் பின்(பொய் கூறிய 
இவர்களின்) சத்தியங்கள் மறுக்கப் பட்டுவிடும் என்பதை அவர்கள் 
பயப்படுவதற்கும் மிக நெருக்கமானதாகும்; மேலும்(பொய்ச்சத்தியம் கூறும் 
விஷயத்தில்) அல்லாஹ்வை பயந்து கொள்ளுங்கள்; (அவனின் கட்டளைகளுக்கு 
செவியும் சாயுங்கள்; இன்னும் அல்லாஹ் பாவிகளான சமூகத்தாரை நேர்வழியில் 
செலுத்தமாட்டான். 
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109. "அல்லாஹ் (தன்) தூதர்களை ஒன் று சேர்க்கும் நாளில், (நீங்கள் எனது தூதை 
மக்களுக்கு எடுத்துரைத்த சமயத்தில் “என்ன பதில் அளிக்கப்பட்டீர்கள்' என்று 
கேட்பான்; (அதற்கவர்கள் அதுபற்றி) எங்களுக்கு எவ்வித அறிவு மில்லை; 
நிச்சயமாக நீதான் மறைவானவற்றை நன்கறிந்தவன் என்று கூறுவார்கள். 

110." மர்யமுடைய மகன் ஈஸாவே! உம்மீதும், உம் தாய்மீதும் (நான் புரிந்து) உள்ள 
என்னுடைய அருளை நீர் நினைவுக்ர்வீராக! பரிசுத்த ஆன்மாவைக் கொண்டு, 
உம்மை நான் பலப்படுத்தியபொழுது, நீர் தொட்டிலிலும், பக்குவ வயதிலும், 
(மனிதர்களிடத்தில்) பேசினீரென்பதை யும் (நினைவுகூர்வீராக!) மேலும், 
வேதத்தையும், ஞானத்தையும், தவ்றாத்தையும், இன்ஜீலையும் நான் உமக்குக் 
கற் றுக்கொடுத்ததையும் , (நினைவுகூர்வீராக!) இன்னும் , நீர் என் உத்தரவைக் 
கொண்டு , களிமண்ணால் பறவையின் உருவத்தைப்போல் செய்து, அதில் நீர் 
ஊதிய சமயத்தில், அது என் உத்தரவு கொண்டு பறவையானதைதயும், பிறவிக் 
குருடனையும், வெண் குஷ்டரோகியையும் என்உத்தரவைக்கொண்டு நீர் 
er nn rs (fenar a arr af gra!) நீர் என் உத்தரவைக் கொண்டு 
இறந்தோரை! க் கல்லறையிலிருந்து உயிர்ப்பித்து) நீர் வெளியேற்றியதையும் 
நினைவுகூர்வீராக!) இன்னும் இஸ்ராயீலின் மக்களிடம் நீர் தெளிவான 
அத்தாட்சிகளைக் கொண்டு வந்த பேது அவர்களில் நிராகரித்தவர் கள், 
"நிச்சயமாக இது தெளிவான சூனியத்தைத் தவிர வேறில்லை' என்று 
கூறியசமயத்தில், அவர் (களுடைய தீங்கு) களிலிருந்து நான் உம்மைத் 
தடுத துக்கொண்டதையும் நினைவுகர்வீராக! என் றுஈஸாவை 
அழைத்து)அல்லாஹ் கூறியதை(நபியே! நினைவு கூர்வீராக!) 

I. " அன்றியும் என்னையும், என்னுடைய தூதரையும் விசுவாசி ங்கள் என 
(உமது) சீடர்களுக்கு நான் அறிவித்த சமயத்தில், (அவ்வாறே) "நாங்கள் 
விசுவாசித்தோம், நிச்சயமாக நாங்கள் | முற்றிலும் கீழ்ப்படிந்த முஸ்லிம்கள் 
என்பதற்கு நீரே சாட்சியாகவும் இருப்பீராக என்று அவர்கள் கூறினார்கள் 
என்பதையும் நினைவுகர்வீராக! என்றும் அந்நாளில் கூறுவான்) 

112. (தவிர, நபியே! நீர் அவர் களுக்கு நினைவு கூர்வீராக!) அச்சீடர்கள் 
ஈஸாவிடம்,) மர் யமுடைய மகன் ஈஸாவே! உம்முடைய இரட்சகன் 
வானத்திலிருந்து எங்களுக்காக (உணவுப் பொருள்கள் நிறைந்த) ஒரு மரவையை 

றக்கி வைக்க ஆற்றல்பெறுவானா என்று கேட்டபோது, (ஈஸா, அவர்களிடம் 
நீங்கள் விசுவாசங்கொண்டவர்களாக இருந்தால் (இத்தகைய கேள்வி 
கேடபதைப்பற்றி) அல்வா ஹ்வுக்கு நீங்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள் என்று அவர் 
கூறினார். 

113. அ(தற்கவெர்கள் " அதிலிருந்து நாங்கள் உண் பதையும், எங்கள் இதயங்கள் 
திருப்தியடைவதையவும், இன்னும், நீர் (உம்முடைய தூதைப்பற்றி) திட்டமாக 
எங்களிடம் உண்மை கூறினீர் என்று நாங்கள் அறிந்து கொள்வதையும், , அதற்கு 
நாங்கள் சாட்சியாளர் களாக ஆகிவிடுவதையுமே நாடுகின்றோம்' என்று 
கூறினார்கள். 
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114. (அதற்கு) மாரயமுடைய மகன் ஈஸா, "யாஅல்லாஹ் ! எங்கள் இரட்சகனே! 
வானத்திலிருந்து ஒரு(உணவு நிறைந்த) மரவையை எங் களுக்கு நீ இறக்கி 
வைப்பாயாக! எங்களுக்கும், எங்கள் முன்னவர் களுக்கும், எங்களுக்குப் பின் 
வருபவர்களுக்கும் ஒரு பெரு நாளாகவும், உன்னிலிருந்து ஓர் அத்தாட்சியாகவும் 
அது ஆகிவிடும்; மேலும், (அவ்வாறே) எங்களுக்கும் உணவளிப்பாயாக! நீயோ, 
உணவளிப்பவர்களில் மிகச் சிறந்தவன் என் று(பிரார்த்தித்துக்) கூறினார். 

115. (அதற்கு) அல்லாஹ் , "நிச்சயமாக நான் அதனை உங்களுக்கு இறக்கி 
வைக்கிறவனாக உள்ளேன்; ஆனால் இதற்குப் பின்னர் உங்களில் எவர் 
நிராகரிப்பாரோ, அப்பொழுது நிச்சயமாக நான், அவரை அகிலத்தாரில் 
எவரையுமே நான் வேதனை செய்திராத கொடியதொரு வேதனையைக் 
கொண்டு நான் வேதனை செய்வேன் என் று கூறினான். 

116. அன்றியும், அல்லா ஹ், (மறுமை நாளில் ஈஸாவிடம்) "மர்யமுடைய மகன் 
ஈஸாவே! "அல்லாஹ்வைத் தவிர என்னையும், என்னுடைய தாயையும் இரெண்டு 
வணக்கத்திற்குரியவர்களாக எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று மனிதர்களுக்கு 
நீர் கூறினீரா?' என்று கேட்பான். (அதற்கு ἢ மிகப் பரிசுத்தமானவன்; எனக்கு 
ஒரு சிறிதும் உரிமை இல்லாததை நான் (ஒருபோ தும்) கூறுவதற்கு எனக்குத் தகுதி 
இல்லை; அவ்வாறு நான் கூறியிருந்தால், நிச்சயமாக நீ அதனை அறிந்திருப்பாய்; 
என் உள்ளத்தில் உள்ளதை நீ நன்கறிவாய்; உன் உள்ளத்திலுள்ளதை நான் அறிய 
மாட்டேன். நிச்சயமாக நீதான் மறைவானவற்றை மிக்க அறிந்தவன் ‘ என்று 
கூறுவார். 

117. "என்னுடைய இரட்சகனும், உங்களுடைய இரட்சகனுமான அல்லா ஹ்வை 
வணங்குங்கள் (என்று மக்களுக்கு நான் கூறவேண்டும்) என்று நீ எதை எனக்குக் 
கட்டளையிட்டாயோ அதைத் தவிர (வேறு ) எதையும் நான் அவர்களுக்கு 
கூறவில்லை; நான் அவர்களுடன் கிலி καὶ Ξε τοῦ die, அவர் களின் 
செயலைத் தெரிந்து கொண்டிருந்தேன்;பின்னர், நீ என்னைக் கைப்பற்றிய 
யொழுது, நீதான் அவர்களைக் கண்காணிப்பவனாக இருந்தாய்; நீயே ஒவ்வொரு 
பொருளின்மீதும்சாட்சியாளன் ' (என்றும்), 

118. (இரட' சகா) "அவர் களை நீ வேதனை செய்தால், நிச்சயமாக அவர்கள் 
உன்னுடைய அடியார்களே! அன்றியும், அவர்களை நீ மன்னித்துவிட்டால் 
தில் δ நீதான் (யாவரையும்) மிகைத்தோன்; தீர்க்கமான அறிவுடையோன்'" 
என்றும்கூறுவார்) 

119. (அதற்கு) அல்லாஹ் ᾿ இது, உண்மையாளர்களுக்கு அவர்களுடைய உண்மை 
பலனளிக்கக் கூடிய நாளாகும்; அவர்களுக்கு சுவன பதிகள் உண்டு; அவற்றின் கீழ் 
ஆறுகள் ஓடிக் கொண்டிருக்கும் ; அவற்றில் அவர்கள்,நிரந்தரமாக (த்தங்கி) 
இருப்பவர்கள்என்று கூறுவான்; (அந்நாளில்) அவர்களைப் பற்றி அல்லாஹ்வும் 
திருப்தியடைவான்; அவர்களும், அவனைப் பற்றித் திருப்தியடைவார்கள்; அது 
மகத்தான வெற்றியாகும். 

120. வானங்களுடைய, மற்றும் பூமியுடைய இன்னும் இவைகளிலுள்ள யாவற்றி 
னுடையவும் ஆட்சி, அல்லா ஹ்வுக்கே உரியது; அவனோ ஒவ்வொரு பொருளின் 
மீதும் மிக்க ஆற்றலுடையவன். 
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அத்தியாயம் : 6 

அல் அன்ஆம் _ கால் நடைகள் 

வசனங்கள் : 165 மக்கீ ருகூஃகள் : 20 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1 வானங்களை, மற்றும் பூமியைப் படைத்து, இருள்களை, மற்றும் ஒளியை 
ஆக்கியவனாகிய அல்லாஹ்வுக்கே எல்லாப் புகழும் உரியதாகும்; அதன் பின்னரும் 
நிராகரிப்போர் (அல்லாஹ்வாகிய) தங்கள் இரடசகனுக்கு (அவன் 
படைத்தவற்றில் சிலவற்றைச் சமமாக்குகின்றனர். 

2. அவன் எத்தகையோனென்றால், உங்களைக் களிமண்ணால் அவன் 
படைத்தான்; பின்னர், (உங்களுக்கு) ஒரு தவணையையும் நிர்ணயம் 
செய்துள்ளான்; (உங்கள் விசாரணைக்காகவும், ஒரு குறிப்பிட்ட தவணையும் 
அவனிடத்தில் உண்டு; பின்னும், நீங்கள் (அவன் வணக்கத்திற்குறியவன் 
என்பதில் சந்தேக படுகிறீர்கள். 

3 மேலும் அவனே வானங்களிலும், பூமியிலும் (வணக்கத்திற்குரிய) அல்லா ஹ்; 
அவன் உங்களுடைய இரகசியத்தையும், உங்களுடைய பரகசியத்தையும் 
நன்கறிவான்; இன்னும், (நன்மையோ, தீமையோ செய்து) நீங்கள் 
சம்பாதிப்பவைகளையும் அவன் நன்கறிவான். 

4. (நிராகரிப்போர்) தங்களுடைய இரட்சகனின் வசனங்(களான 
அத்தாட்சி)களிலிருந்து எந்த வசனமும், அதனை அவர்கள் 
டறக்கணிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தே தவிர அவர்களிடம் வருவதில்லை 

5. ஆகவே,சத் திய(வேத)த்தை_அது அவர்களிடம் வந்திருக்கும்போது 
திட்டமாக அவர்கள் பொய்யாக்கிவிட்டனர்: ஆகவே, எவ்விஷயங்கள் பற்றி, 
அவர்கள் பரிகசித்துக் கொண்டிருக்கின்றன ரோ அவைபற்றிய செய்திகள் 
அவர்களுக்கு வந்தே தீரும். 

6. அவர் களுக்கு முன்னர் எத்தனையோ தலைமுறையினரை நாம் 
அழித்திருக்கின்றோம் என்பதை அவர்கள் பார்க்கவில்லையா? பூமியில் 
உங்களுக்கு நாம் செய்து தராத வசதிகளையெல்லாம் அவர்களுக்கு நாம் செய்து 
தந்திருந்தோம்; மேலும் அவர்களின் மீது தொடர்ச்சியாக மழைபொழியுமாறு 
நாம் செய்தோம்; இன்னும், ஆறுகளை அவர்களுக்குக் கீழ் ஓடிக் 
கொண் டிருக்கும்படியாக நாம் ஆக்கினோம்; ஆகவே, அவர் களுடைய 
பாவங்களின் காரணமாக அவர்களை நாம் அழித்து விட்டோம்; மேலும், 
அவர்களுக்குப் பின்னர் வேறு தலைமுறையினரை நாம் உண்டாக்கினோம். 

7. காகிதத்தில் (எழுதப்பட்ட) ஒரு வேதத்தையே நாம் உம்மீது இறக்கி வைத்து, 
அதனை அவர்கள் தங்கள் கைகளால் தொட்டுப் பார்த்திருந்தபோதிலும், இது 
பகிரங்கமான சூனியத்தைத் தவிர வேறில்லை என்றே நிச்சயமாக 
இந்நிராகரிப்போர் கூறியிருப்பர். 

8. இன்னும்," ( இவர் உண்மையான தூதர்தான் என்று சாட்சி கூற ) அவருக்காக 
ஒரு மலக்கு வானத்திலிருந்து இறக்கப்பட வேண்டாமா? என்றும் அவர்கள் 
கூறுகின் றனர்; (அவர்கள் கூறுகின்ற பிரகாரமே) ஒரு மலக்கை நாம் இறக்கி 
வைத்திருந்தால் (அவர்களின்) காரியம் முடிக்கப் பட்டிருக்கும்; பிறகு அவர்கள் 
அவகாசம் கொடுக்கப்பட மாட்டார்கள். 
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9. மேலும்,(நம் தூதரான) அவரை ஒரு மலக்காக நாம் ஆக்கி( அனுப்ப) யிருந்தால் 
அவரை ஒரு மனிதராகவே நாம் ஆக்கி அனுப்பியிருப்போம். அப்பொழுது 
அவர்கள் குழம்பிக்கொண்டிருந்த ஒன்றையே அவர்களுக்கு நாம் 
குழப்பியவர்களாவோம். 

10. (நபியே) உமக்கு முன்னர் (வந்த மற்ற) தூதர்களும் திட்டமாக பரிகசிக்கப் 
பட்டனர்; (முடிவில், அவர்கள் எந்த வேதனையான தைப் பரிகசித்துக் 
கொண்டிருந்தனரோ அது, அவர்களில் பரிகசித்துக் கொண்டிருந்தார்களே 
அத்தகையோரைச் சூழ்ந்து கொண்ட து. 

1 "நீங்கள் பூமியில் சுற்றித் திரிந்து,பின்னர் (உங்களைப் போல் அல்லாஹ்வின் 
வசனங்களைப்) பொய்யாக்கிக் கொண்டிருந்தவர் களின் முடிவு எப்படி இருந்தது 
என் று நீங்கள் கவனித்துப் பாருங்கள் என்று (நபியே! நீர் அவர்களிடம்) 
கூறுவீராக! 

12 (அன் றியும்) "வானங்களில், மற்றும் பூமியில் உள்ளவை (யாவும்) யாருக்கு 
உரியன?" என நீர் (அவர்களைக்) கேட்பீராக! ΓΝ இவையாவும் ) அல்லா ஹ்வுக்கே 
உரியன என்று கூறுவீராக! அவன் கருணையைத் தன் மீது கடமையாக்கிக் 
கொண்டிருக்கின்றான்; நிச்சயமாக உங்களை, மறுமை நாளில் அவன் ஒன்று 
சேர்ப்பான்; அ[ந்நாள் நடந்தேறுவதிதில் சந்தேகமேயில்லை; ( நிராகரித்து, 
தங்களுக்குத் தாங்களே நஷ்டத்தை உண்டு பண்ணிக் கொண்டார்களே 
அத்தகையோர்_ அவர்கள் [இனை நம்பவே மாட்டார்கள் . 

13 இரவில், மற்றும் பகலில் வாழ்ந்திருப்பவை (அனைத் தும்), அவனுக்கே உரியன! 
அவனைதான் நன்கு சென்யேற்பவன் ler ba) நன்கறிந்தோன். 

14. "வானங்களை, மற்றும் பூமியைப் படைத்த அல்லாஹ் அல்லாதவனை 
(வணக்கத்திற்கும், உதவியை நல்குவதற்குமுரிய) பாதுகாவலனாக நான் எடுத் துக் 
கொள்வேனா! அவன்தான் (நமக்கு) உணவளிக் கின்றான்; (எவராலும்) அவன் 
உணவளிக்கப்படமாட்டான்' என (நபியே! நீர் கூறுவீராக! ' முற்றிலும் அவனுக்கு 
கீழ்ப்படிந்தவர் களில் முதன்மையானவனாக நான் இருக்கவேண்டுமென் றும், 
(அல்லாஹ்வுக்கு) இணைவைத்துக்கொண் டி ருப்போரில் (ஒருவராக) நீர் ஆகி 
விடாதீர் என்றும் நிச்சயமாக நான் கட்டளையிடப்பட்டுள்ளேன்'" என் றும்) நீர் 
கூறுவீராக! 

15. "என்னுடைய இரட்சகனுக்கு நான் மாறு செய்தால், மகத்தான நாளின் 
வேதனையை நிச்சயமாக நான் பயப்படுகிறேன்" என (நபியே மேலும்) நீர் 
கூறுவீராக! 

16. "எவர் அந்நாளில்அதனை(அவ்வேதனையை) விட்டுத்திருப்பப்படுகிறாரோ 
அவருக்கு திட்டமாக அல்லாஹ்வாகிய அவன் அருள் புரிந்து விட்டான்; அது 
தெளிவான வெற்றியுமாகும்' | 

17. இன்னும் (நபியே! அல்லாஹ் உமக்கு ஏதாவது (ஒரு) துன்பத்தைக்கொண்டு 
பீடிப்பானாகில் அதனை நீக்குவோர் அவனையன்றி வேறு ஒருவரும் இல்லை; 
(அவ்வாறே) அவன் உமக்கு ஒரு நன்மையை ஏற்படுத்தித் தந்தால் (அதைத் 
தடுத் துவிடுவோர் எவருமில்லை) அவன், ஓவ்வொருபொருளின் மீதும் மிக்க 
ஆற்றலுடையவன். 

18. மேலும், அவனே தன் அடியார்களுக்கு மேலிருந்து (அவர்களை) அடக்கி 
ஆள் பவன்; அன்றியும் அவனே தீர்க்கமான அறிவுடையவன்; (யாவையும்) நன்கு 
உணர்பவன். 
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19.(நபியே 1)" சாட்சியால் மிகப் பெரியது எ து?" என நீர் | ane கேட்பீராக, 
(அவர்களால் என்ன கூற முடியும்! நீரே அவர்களிடம்) அல்லா ஹ்வே எனக்கும் 
உங்களுக்குமிடையில் சாட்சியாக (வும்) ருக்கின்றான்; இன்னும், இந தக் 
குர் ஆனைக் கொண்டு உங்களுக்கும், (இது சென்றடைந்தவர் களுக்கும், நான் 
அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்வதர் காகவே இது எனக்கு வஹீ மூலம் அறிவிக்கப் 
பட்டுள்ளது" (என்று கூறி, நிச்சயமாக அல்லாஹ்வுடன் வேறு 
வணக்கத்திற்குரியவர் கள் இருப்பதாக (மெய்யாகவே) நீங்கள் சாட்சி 
கூறுவீர்களா!" என்று (ம்அவர்களை) நீர் கேட்பீராக. ('இல்லை அவ்வாறு) நான் 
சாட்சி கூறமாட்டேன்! என்றுநீர்கூறுவீராக! "நிச்சயமாக (வணக்கத்திற்குரிய) 
அவன் ஒரேநாயன்தான்; இன்னும், (அவனுக்கு) நீங்கள் இணைவைப்பதிலிருந் தும் 
நிச்சயமாக நான் நீங்கிக் கொண்டவன்  என்றுகூறுவீராக! | 

20. எவர் களுக்கு நாம் வேதத்தை கொடுத்திருந்தோமோ அத்தகையவர்கள் _ 
அவர்கள் தங்களுடைய ஆண்மக்களை அறிவதைப்போல, வரை அறிவார்கள் 
(எனினும், அவர்களி ன்ன (இதனை மறைத்து தமக்குத் தாமே 
நஷ்ட மிழைத் துக் கொண்டனரோ, அவர்கள்தாம் 
நம்பிக்கைகொள்ளமாட்டார்கள். 

21 மேலும், அல்லாஹ்வின் மீது பொய்யைக் கற்பனை செய்தவரைவிட, அல்லது 
அவனுடைய வசனங்களைப் பொய்யாக்கியவரை விடவோ மிகப்பெரிய 
அநியாயக்காரர் யார் நிச்சயமாக அநியாயக்காரர்கள் வெற்றி 
பெறமாட்டார்கள். 

22. இன்னும் (அந்) நாளில் நாம், அவர்கள் அனைவரையும் ஒன்று திரட்டுவோம்; 
பின்னர் (அவர்களில்)இணைவைத்து வணங்கிக்கொண்டிருந்தோரிடம், உங்கள் 
இணையாளர் கள் என) நீங்கள் எவர்களை கற்பனையாக!) எண்ணிக் 
கொண்டிருந்தீர்களோ, அத்தகைய உங்களுடைய இணையாளர்கள் எங்கே" 
என்று நாம்கேட்போம். 

23 பின்னர் அவர்கள் ' எங்களுடைய இரட்சகன் அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமாக, 
நாங்கள் இணைவைக்கக்கூடி யவர் களாக இருக்கவில்லை ! என்று கூறுவதைத் 
தவிர அவர்களின் உபாயம் (வே று) இல்லை. 

24. தங்களுக்கெதிராக அவர்கள் எவ்வாறு பொய் கூறுகின்றனர் என்பதை 
(நபியே நீர் கவனிப்பீராக! (அல்லா ஹ்வுக்கு இணையானவர்களென் று) அவர்கள் 
(பொய்யாகக்) கற்பனை செய்து கொண் டிருந்தவைகள் அவர்களைவிட்டும் 
மறைந் துவிடும். 

25. (நபியே!) மேலும், அவர்களில் சிலர் உம்பால்( உமது உபதேசங்களை) 
செவியேற்(பவர்கள் போன்று நடிப்பார்கள்.மேலும் அவர்கள் அதனை விளங்கிக் 
கொள்ளாதிருக்கும்படி, அவர்களுடைய இதயங்களில் திரைகளையும், 
அவர்களுடைய காதுகளில் (பயனுள்ளதைக்கேட்காத) செவிடையும் நாம் 
ஏற்படுத்தி விட்டோம். இன்னும் அத்தாட்சிகளை (கண்கூடாகக் கண்டாலும், 
அவற்றை அவர்கள் நம்பவே மாட்டார்கள். (நபியோமுடிவாக அவர்கள் உம்மிடம் 
வந்தால்,உம்முடன் வாதாடுவார்கள்; 'இவை முன்னோர்களின் கட்டுக் 
கதைகளேயன்றி (வேறு) இல்லை" என்றே நிராகரித்துக்கொண் டிருப்போர் 
கூறுவார்கள். 

26. அன்றியும், அவர்கள் (மற்றவர்களையும்) இ।க்குர் ஆனை கேட்பச)திலிருந்து 
தடுக்கிறார்கள். தாங்களும் இதைவிட்டு தூரமாகிக்கொள்கிறார்கள்; இதனால்) 
அவர்கள் தங்களையே அல்லா து(வே றுஎவரையும்/நாசமாக்கிக் கொள் வதில்லை; 
இன்னும் (இதனை) அவர்கள் உணர்ந்து கொள்வதில்லை. 
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27. (நரக) நெருப்பின் மீது அவர்கள் நிறுத்தப்படும் பொழுது, (நபியே!) நீர் 
அவர்களைப்) பார்ப்பீராயின்," நாங்கள் (உலகத்திற் |. திரு(ம்ப 
அனுப்பப்படவேண்டுமே! (அவ்வாறாயின்) எங்கள் இரட்சகனின் வசனங்களை 
நாங்கள் பொய்யாக்கவும் மாட்டோமே; இன்னும், விசுவாசிகளில் நாங்கள் 
ஆகிவிடுவோமே' என் று அவர்கள் கூறுவார்கள். 

28. அவ்வாறல்ல! இதற்கு முன்னர் அவர்கள் (தங்களுக்குள்) மறைத்து 
வைத்துக்கொண்டிருந்ததே அவர்களுக்கு வெளிப்பட்டு விட்ட து.(ஏனென்றால்) 
அவர்கள் (இவ்வுலகத்திற்குதி) திரும்ப அனுப்பப்பட்ட போதிலும், 
எதைவிடட்டுத்தடுக்கப்பட்டார்களோ அதன் பக்கமே திரும்புவார்கள்; இன்னும், 
நிச்சயமாக அவர்கள், பொய்யர்களாவர். | 

29. அன்றியும், " இது, நம்முடைய இவ்வுலக வாழ்வைத் தவிர (இறந்தபின் வேறு 
வாழ்க்கை) இல்லை; இறந்த பின்) நாம் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டு 
எழுப்பப்படுகிறவர் களுமல்லர் ' என்றும் அவர்கள் கூறுகின்றனர். . 

30. மேலும், அவர்கள் (உயிர்ப்பிக்கப்பட்டுத்) தங்கள் இரட' சகன் முன் 
நிறுத்தப்படும் பொழுது, (நபியே அவர்களை) நீர் காண்பீராயின், (அது சமயம் 
அவர்களிடம் விசாரணை நாளாகிய) இது உண்மையல்லவா?' என்று அவன் 
கேட்பான். அதற்கவர்கள் ," ஆம்! எங்கள் இரட' சகன் மீது ஆணையாக (உண்மை 
தான்)" எனக் கூறுவார்கள். அ(தற்கவன், இதனை! நீங்கள் நிராகரித்துக் 
கொண்டிருந்ததன் காரணமாக CES வேதனையை நீங்கள் சுவைத்துப் 
பாருங்கள் என்று கூறுவான். 

3L (ஆகவே மறுமையில்) அல்லா ஹ்வைச் சந்திப்பதைப் பொய்யாக்கினார் களே 
அத்தகையோர் நிச்சயமாக நஷ்ட மடைந்தவர்களாகி விட்டனர்; முடிவாக, 
அவர்களுக்கு மறுமை நாள் திடீரென வந்துவிட்டால், அவர்களோ தங்கள் 
பாவச்சுமைகளைத் தங்கள் முதுகுகளின்மீ.து சுமந்தவர்களாக, "அவ்வுலகத்தில் 
நாங்கள் செய்யத்தவறவிட்டவைகளின்மீது எங்களுக்கு எற்பட்ட கைசேதமே!' 
என் று கூறுவார்கள்;தெரிந்து கொள்ளுங்கள்; அவர்கள் சுமந்து கொண்டிருப்பது 
மிகக் கெட்டதாகிவிட்டது. 

32 மேலும் இவ்வுலக வாழ்க்கை விளையாட்டும், வீணுமேயன்றி (வேறு) இல்லை. 
இன்னும், பயபக்தியுடையோருக்கு நிச்சயமாக மறுமையின் வீடாகிறது 
மேலானதாகும்; நீங்கள் (இதனை அறிந் துகொள்ளமாட்டீர்களா? 

33(நபியோ உம்மைப் பொய்யரென நிச்சயமா க அவர்கள் கூறிக்கொண்டிருப்பது, 
உமக்குக் கவலையைத் தருகின்ற து என்பதைத் திட்டமாக நாம் அறிவோம்; ஆகவே 
நிச்சயமாக அவர்கள் உம்மைப் பொய்யாக்கவில்லை; எனினும், அந்த 
அநியாயக்காரர்கள் அல்லாஹ்வின் வசனங்களை(யே பொய்யாக்கி) 
மறுக்கின்றனர். 

34. (நபியே! திட்டமாக உமக்கு முன்(நம்முடைய) தூதர்களும் (இவ்வாறே) 
பொய்யாக்கப்பட்டனர்; தாம் பொய்யாக்கப்பட்டதன் மீதும், துன்புறுத்தப் 
பட்டதன் மீதும், அவர்களுக்கு நம்முடைய உதவி வரும் வரையில் அவர்கள் 
(உறுதியோடுபொறுத்துக் கொண்டிருந்தனர்; அல்லாஹ்வுடைய வார்த்தை 
(பேச்சுக்களை மாற்றுகிறவர் எவரும் இல்லை; ( நம்) தூதர்களின் (இத்தகைய) 
செய்தி திட்டமாக உம்மிடம் வந்துமிருக்கிறது. 
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35. இன்னும் (நபியே!) அவர் களுடைய புறக்கணிப்பு உமக்குப் பெரிதாகத் 
தோன்றினால், பூமியில்(அதன் ஆழத்தில் செல்ல) ஒருசுரங்கத்தையோ அல்லது 
வானத்தில்(ஏறிச்செல்ல) ஒரு ஏணியையோ தேடிக்கொள்வதற்கும், பின்னர் 
(அவர்கள் விருப்பப்படி) ஓர் அத்தாட்சியை நீர் அவர்களுக்குக்கொண்டு 
வருவதற்கும் நீர் சக்திபெற்றால்_(அவ்வாறு செய்வீராகிஅப்போ தும் அவர்கள் 
உம்மை நிராகரித்துக் கொண்டுதானிருப்பார்கள்) இன்னும், அல்லாஹ்நாடினால் . 
அவர்களை நேர் வழியின்மீது ஒன்று சேர்த்து விடுவான்; ஆகவே, நிச்சயமாக 
அறிவில்லாதவர்களில் (ஒருவராக நீர் ஆகிவிடவேண்டாம். 

36. περ ἐπ ἘΜΆ பதில் கூறுபவரெல்லாம் (உமக்குச்) செவியேற்கிறார்களே 
அவர்கள் தாம். 1 செவியேற்க முடியாத இறந்தவர்களைப் போலவே 
ஓய ἢ இன்னும் றந்தவர் கள்_அவர்களை (மறுமையில்தான்) 
அல்லாஹ் (உயிர் கொடுத் து) எழுப்புவான். பின்னர் அவனிடமே அவர்கள் 
வான! தெய்வப் 

37. " (நம் விருப்பப் பிரகாரம்) அவருடைய இரட'சகனிடமிருந்து அவர்மீது ஓர் 
அத்தாட்சி இறக்கப்பட்டிருக்கக்கூடாதா! என்றும் அவர்கள் கேட்கின்றனர்; 
(அதற்கு நபியே!) நீர் கூறுவீராக! ' ' (அத்தகைய) ஓர் அத்தாட்சியை இறக்கிவைக்க 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் சக்தியுடைவன். (அவ்வா று இறக்கியும் வைத்துள்ளான். 
எனினும், அவர்களில் பெரும்பாலோர் (அதனை) அறியமாட்டார்கள். 

38. மேலும், பூமியில் ஊர்ந்து திரிகிறதும், தம்முடைய இரு ய 
(ஆகாயத்தில்) பறக்கக் கூடிய பறவையும், உங்களைப்போன்ற (ஜீவனுள்ள 
இனங்களேயன்றி வேறில்லை; (இவைகளில்) ர நம்முடைய 
பதிவுப் புத்தகத்தில் (_லவ்ஹுல் மஹ்ஃ குறிப்பிடாது நாம் 
விட்விடவில்லை; பின்னர், (ஒரு நாளில் யாவரும் nee Gosse ஒன்று 

திரட்ட ப்படுவர். 

39. இன்னும் நம்முடைய வசனங்களைப் பொய்யாக்குகின்றனரே அவர்கள், 
இருள்களில் (தும் ட ழியு ம்) செவிடர் களாகவும், ஊமையர்களாகவும் 

இருக்கின்றனர். அல்லாஹ் எவரை நாடுகிறானோ அவரைத் தவறான வழியிற் 
செல்ல விட்டு விடுகின்றான்: இன்னும், எவரை அவன் நாடுகிறானோ அவரை 
நேரான வழியில் அக்குகின்றான். 

40. (நபியே! அவர்களிடம்) நீர் கூறுவீராக! ' உங்களுக்கு அல்லாஹ்வுடைய 
வேதனை வந்து விட்டால், அல்லது உங்களுக்கு மறுமைநாள் வந்து விட்டால், 
அதிலிருந்து உங்களைக் காப்பாற்றிக் கொள்ள நீங்கள் உண்மையாளர்களாக 
இருந்தால் அல்லாஹ் அல்லாத(இ)வைகளையா நீங்கள் (உங்கள் உதவிக்கு) 
அழைப்பீர்கள்?" என்பதை நீங்கள் எனக்குத் தெரிவியுங்கள். 

41 அவ்வாறன் று!(அந்நேரத்தில் அவனையே நீங்கள் அழைப்பீர்கள்; அதுசமயம் 
எதற்காக நீங்கள் சர்ம அதை அவன் நாடினால் நீக்கிவிடுவான். 
நீங்கள் (அந்த அல்லா ஹ்வுக்கு இணை வைத்திருந்தவற்றை மறந்தும்விடுவீர்கள். 

42. இன்னும் (நபியே) உமக்கு முன்னர் பல சமூகத்தார்க்கும் நாம் (நம்முடைய) 
தூதர்களை நிச்சயமாக அனுப்பிவைத்தோம். (எனினும், அத் தூதர் களை அவர்கள் 
நிராகரித்துவிட்டனர். ஆகவே, அவர்கள் பணிந்து வருவதற்காக வறுமையைக் 
கொண்டும்,நோயைக் கொண்டும் நாம் அவர்களைப் பிடித்தோம். 

43. நம் வேதனை அவர்களுக்கு வந்தபோது அவர்கள் (அதிலிருந் காத்துக் 
கொள்ள பிரார்த்தனைகள் செய்து) பணிந்திருக்க வேண்டாமா! ஆனால், 
அவர்களுடைய இதயங்கள் கல்நெஞ்சாகிவிட்டன. இன்னும், அவர்கள் செய்து 
கொண்டிருந்தவைகளை, ஷைத்தான் அவர்களுக்கு அலங்காரமாகக் 
காண்பித்துவிட்டான். 
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அவர்க க்கு நினைவூட்டப் பட்ட (நல்லுபதேசத்தை அவர்கள் 
ப் வர்களைச் சோதிக்கும் பொருட்டு) ஒவ்வொரு பொருளின் 
வாயில்களையும் நாம் அவர் களுக்குத் திறந்துவிட்டோம்; (அவர்களுக்கு தேவையா 
னவை அனைத்தும் தாராளமாகக் கிடைத்துக் கொண் டிருந்தன. முடிவாக 
அவர்களுக்குக் கொடுக்கப் பட்டவைகளைக் கொண்டு அவர்கள் 
ஆனந்தமடைந்துக் கொண்டிருந்த சமயத்தில் (நம் வேதனையைக் கொண்டு) நாம் 
அவர்களைத் திடீரெனப் பிடித்துவிட்டோம்; அந்நேரத்தில் அவர்கள் நம்பிக்கை 
இழந்தவர்களாகிவிட்டனர். 

45. ஆகவே, அநியாயம் செய் துகொண் டிருந்த அச்சமூகத்தாரின் வேர் 
துண்டிக்கப் பட்டுவிட்டது (அவர்கள் அடியோடு அழிக்கப் பட்டனர்) இன்னும், 
எல்லாப் புகழும் அகிலத்தாரின் இரட்சகன் அல்லாஹ்வுக்கே உரியதாகும். 

46. அல்லாஹ் உங்களுடைய செவிப் புலனையும், பார்வைகளையும் 
பறித் துவிட்டு, உங்கள் இதயங்களின் மீது முத்திரை வைத்துவிட்டால், 
அல்லாஹ்வையன்றி எந்த நாயன் அவைகளை உங்க க்குத் திருப்பிக் 
கொடுப்பான், என்பதை நீங்கள் (எனக்குத்) தெரிவியுங்கள்" என்று (நபியே!) நீர் 
(அவர் Av ne (நம்முடைய ஆற்றலுக்குரிய) அத்தாட்சிகளை 
எவ்வாறு (வித விதமாக) நாம் விவரிக்கின்றோம் என்பதையும் நீர் கவனிப்பீராக! 
வ் ளின் அவர்கள் புறக்கணித்தே வருகின்றனர். 

47. (நபியே அவர்களை ) நீர் கேட்பீராக! "திமீரெனவோ, அல்லது 
வெளிப்படையாக கண்ணுக்கெ திரிலோ அல்லாஹ்வுடையவே தனை உங்களிடம் 
வந்துவிட்டால், (என்னவாகும் என்பதை நீங்கள் எனக்குக் கூறுங்கள். 

(அந்நேரத்தில் இந்த அநியாயக்கார சமூகத்தாரைத் தவிர (மற்றெவரும்) அழிக்கப் 
படுவார்களா?' (இல்லை இவர்கள்தான் அழிக்கப் படுவார்கள்) 

48. இன்னும், நன்மாராயம் கூறுகிறவர்களாகவும், அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை 
Sr Ch மே தவிர தூதர்களை நாம் அனுப்பவில்லை. ஆகவே, 
எவர்கள் (இந்நபியை | விசுவாசித்து, (தங்களைச்) சீர்திருத்திக் கொண்டார்களோ 
அவர்களுக்கு எத்தகைய பயமுமில்லை; அவர்கள் (அதுபற்றி) கவலையும் அடைய 
மாட்டார்கள். 

49. இன்னும், (உங்களில்) நம்முடைய வசனங்களைப் பொய்யாக்கினார்களே 
அத்தகையோர்_ அவர்கள் (அல்லாஹ்வின் கட்டளைகளை ஏற்காது) பாவம் 
செய்து கொண்டிருந்ததன். காரணமாக அவர்களை க் பிடித் துக் 
கொள்ளும். 

50. (நபியே அவர்களுக்கு) நீர் கூறுவீராக! a பொக்கிஷங்கள் 
என்னிடம் இருக்கின்றன என்று நான் உங் களுக்குக் கூறவில்லை. 
மறைவானவற்றை நான் அறியவுமாட்டேன்; நிச்சயமாக நான் ஒரு மலக்கு என்று 
நான் உங்களிடம் கூறவுமில்லை; எனக்கு வஹீயின் மூலம். y றிவிக் கப் 
பட்டவைகளையன்றி வேறெதையும்) நான் ௬ : வதில்லை. "குருடனும், 
பார்வையுடையவனும் சமமாவார்களா!" என (நபியே! நீர் கேட்பீராக! ஆகவே 
நீங்கள் சிந்திக்கமாட்டீர்களா | 

51 இன்னும், (நபியே மறுமையில்) தங்கள் னக ன் ஒன்று திரட்டப் 
படுவதை பயப்படுகின் றார்களே அத்தகையோரை, (குர் ஆனாகிய க? கள் 
கொண்டு அவர்கள் பயபக்தியுடையோராவதற்காக நீர் எச்சரிக்கை செய்வீராக! 
அவர்களுக்கு (அந்நாளில்) பாதுகாப்பளிப்பவரோ பரிந்து பேசுபவரோ 
அவனையன்றி (வேறெவரும்) இல்லை. | 
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32 மேலும், (நபியே!) காலையிலும் , மாலையிலும் தங்களுடைய இரட்சகனை, அவன் 
திருமுகத்தை நாடிக்கொண்டு அழைத்து(ப் பிரார்த்தித்து)க கொண்டிருப்போரை நீர் 
விரட்டிவிட வேண்டாம் ; அவர்களுடைய கணக்கிலிருந்து யாதொன்றும் உம்மீது 
(பொறுப்பாக) இல்லை. உம்முடைய கணக்கிலிருந்து யாதொன்றும் அவர்கள் மீது 
(பொறுப்பாக) இல்லை ; ஆகவே, நீர் அவர்களை விரட்டினால், அநியாயக்காரர்களில் 
(ஒருவராக ) நீர் ஆகிவிடுவீர். 

53. 'நமக்கிடையில் (ஏழைகளாகிய) இவர்கள்மீதா அல்லாஹ் பேரருள்புரிந்து 
விட்டான்? என்று(பணக்காரர்கள்)கூ றுவதற்காக இவ்வாறே அவர்களில் சிலரை, 
சிலரைக் கொண்டு நாம் சோதித்தோம்; நன்றி செலுத்துவோரை அல்லாஹ் மிக்க 
அறிந்தவனில்லையா 

54. மேலும், நம்முடைய வசனங்களை விசுவாசிப்போர் (நபியே! உம்மிடம் 
வந்தால், [நீர் அவர்களுக்கு, "ஸலாமுன் அலைக்கும்) _ உங்கள் மீது சாந்தி 
உண்டாவதாக! உங்களுடைய இரட'சகன் (உங்களுக்கு) அருள் புரிவதைத் 
தன் மீது கடமையாக்கிக் கொண்டான்; நிச்சயமாக உங்களில் எவரேனும் 
அறியாமையின் காரணமாக (யாதொரு) தீமையைச் செய்து விட்டு, பிறகு அதன் 
பின்னர் அதற்காகப் பச்சாதாபப் பட்டு (அதிலிருந்து விலகி) சீர்திருத்திக் 
கொண்டாரோ (அவருடைய குற்றங்களை அல்லாஹ் மன்னித் துவிடுவான்; 
ஏனென்றால், ' நிச்சயமாக அவன் மிக்க மன்னிப்பவன், மிகக்கிருபையுடையவன்' 
என் று நீர் கூறுவீராக! 

55. அன்றியும் வசனங்களை இவ்வாறே நாம் விவரிக்கின்றோம்; 
ற்றவாளிகளின் வழி (இன்னதெனச் சந்தேகமறத்) தெளிவாகி விடுவதற்காகவும் 

(இவ்வா று விவரிக்கின்றோம்) Ὁ 

56. (அவர்களிடம்) "அல்லாஹ்வையன்றி நீங்கள் (வணங்கி) அழைக்கின் நீர்களே 
அவர்களை நான் வணங்குவதை விட்டும் நிச்சயமாக நான் தடுக்கப் 
பட்டுள்ளேன்" என்று (நபியே நீர்) கூ றுவீராக! "உங்களுடைய மன இச்சைகளை 
நான் பின்பற்ற மாட்டேன்; அப்போது திட்டமாக நானும் வழிதவறி விடுவேன்; 
நான் நேரான வழியை அடை ந்தவர்களிலும் இருக்கமாட்டேன் " என்று(ம் கூறும். 

57.“ நிச்சயமாக நான், என் இரட்சகனின் தெளிவான அத்தாட்சியின் மீதே இருக்கின்றேன் ; 
அதனையும் நீங்கள் பொய்யாக்கினீர்கள் ; எதற்கு நீங்கள் அவசரப்படுகின்நீர்களோ 
அ(வவேதனையானது) என்னிடம் இல்லை ; அதிகாரம்யாவும் அல்லாஹ்வுக்கேயன்றி (வேறு 
எவருக்கும்) இல்லை ; அவன் உண்மையை விவரிக்கின்றான். இன்னும் , தீர்ப்பளிப்போரில் 
அவன் மிக்க மேலானவன் ” என்று (நபியே!) நீர் கூறுவீராக! 

58. "எ(வ்வேதனயான)தை நீங்கள் அவசரப் படுகிறீர்களோ அது நிச்சயமாக 
என்னிடம் இருந்திருந்தால், உங்களுக்கும், எனக்குமிடையிலுள்ள விவகாரம் 
(இ துவரையில்) தீர்க்கப்பட்டிருக்கும். மேலும், அல்லாஹ், அநியாயக்காரர்களை 
மிக்க அறிந்தவன் "என்றுகூறுவீராக! | 
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59. இன்னும், அவனிடமே மறைவானவற்றின் சாவிகள் இருக்கின்றன; 
அவற்(றிலுள் ளவற்)றை அவனையன்றி வேறெவரும் அறியார்; மேலும், 
கரையிலும், கடலிலும் உள்ளவைகளையும் அவன் நன்கறிவான்; அவன் 
அறியாமல் யாதோர் தத உதிர்வதில்லை; பூமியின் (ஆழத்தில்) அடர்ந்த 
இருள் களில் (புதைந்து) கிடக்கும் வித்தும், பசுமையான தும், உலர்ந்ததும் (அவ 
னுடைய) தெளிவான (பதிவுப்) புத்தகத்தில் இல்லாமலில்லை. 

60. அன்றியும், அவன் எத்தகையவனென்றால், (மனிதர்களே! இரவில் (நீங்கள் 
நித்திரை செய்யும்பொழுது) அவன்தான், உங்க(ளின் உயிர்க ளை கைப்பற்றிக் 
கொள்கிறான்; மேலும், நீங்கள் பகலில் சம்பாதிக்கின் றவற்றையும் 
அவன் அறிகின்றான்; பின்னர் (உங்களுக்குக்) குறிப்பிட்டப்பட்ட தவணை 
பூர்தீதிசெய்யப் படுவதற்காக அ(ப்பகலான)தில் அவன் (உணர்ச்சியை 
உண்டுபண்ணி) உங்களை எழுப்புகிறான்; பின்னர், உங்களுடைய (இறுதி) மீட்சி 
அவனின்பக்கமே இருக்கிறது; பின்னர், நீங்கள் (இங்கு செய்து 
கொண்டிருந்தவைகளை (அங்கு) உங்களுக்கு அவன் அறிவிப்பான். 

61 மேலும், அவனே தன் அடியார்களுக்கு மேலிருந்து அடக்கி ஆளுகின்றவன்; 
இன்னும் உங்களுக்குப் பாதுகாப்பாளர் களான மலக்குகுளையும் அவன் 
அனுப்புகிறான்; முடிவாக உங்களில் ஒருவருக்கு மரணம் வந்துவிடுமானால், 
அவரை நம்முடைய தூதர்கள் இறக்கச் செய்கின்றனர்; அவர்கள் (கைப்பற்றிய 
உயிரை எங்கு சேர்த்து வைக்கவேண்டுமோ அங்கு சேர்த்துவைப்பதில் 
எகிகுறையும் செய்யமாட்டார்கள். 

62. (இதன்) பின்னர், அவர்கள் தங்களின் உண்மையான எஜமானனாகிய 
அல்லாஹ்விடமே திருப்பிக் கொண்டுவரப்படுவார்கள்; அறிந்து கொள்ளுங்கள்; 

(அந்நேரத்தில்) தீர்ப்புக் கூறும் அதிகாரம் அவனுக்கே உரித்தான து; அன்றியும் 
அவன் கணக்கெடுப்போரில் மிகத் தீவிரமானவன். 

63. " கரையிலும் கடலிலும் உள்ள இருள்களில் நீங்கள் சிக்கித்தவிக்கும்போது 
அவற்றி) லிருந்து உங்களை ஈடேற்றுபவன் யார்? (அவ்வேளை) பணிவாகவும், 
மறைவாகவும் எங்களை அவன் இதைவிட்டும் ஈடேற்றிவிட்டால், நிச்சயமாக 
நாங்கள் நன்றி செலுத்துவோர்களில் ஆகிவிடுவோம் "என்று நீங்கள் அவனிடம் 
பிரார்த்திக்கின்றீர்கள்' என்று ( நபியே! ) நீர் கூறுவீராக! 

64. "இதிலிருந்தும், மற்றெல்லாக் கஷ்டத்திலிருந்தும் உங்களை ஈடேற்றுபவன் 
அல்லாஹ்தான்; (அதிலிருந்து உங்களை ஈடே ற்றிய பின்னும் நீங்கள் (அவனுக்கு) 
இணைவைக்கின்றீர்கள்' என்று ( நபியே 1) நீர் கூறுவீராக! 

65. (நபியோ அவர்களிடம்) நீர் கூறுவீராக! "உங்கிள் தலைகளுக்கு மேலிருந்தோ, 
அல்லது உங்கள் பாதங்களுக்குக் கீழிருந்தோ உங்களுக்கு(யாதொரு) வேதனையை 
அவன் அனுப்புவதற்கும், அல்லது உங்களைப் பல பிரிவுகளாக்கி, (உங்களுக்கு 
மத்தியில் நீங்கள் போர், சிறைச் சேதம் ஆகியவற்றைச் செய்து) உங்கள் சிலரின் 
கொடுமையைக் கொண்டு) மற்ற சிலரைச் சுவைக்கச் செய்வதற்கும் அவன் 
சக்தியுடையவன் . அவர்கள் விளங்கிக் கொள்வதற்காக , நாம் நம்முடைய 
வசனங்களை எவ்வாறு பல வகைகளில் திருப்பித்திருப்பி கூறுகின்றோம் என்று 
நீர் கவனிப்பீராக. 

66. (நபியே குர்ஆனாகிய) இது முற்றிலும் உண்மையாக இருந்தும், உம்முடைய 
சமூகத்தார் இதனையும் பொய்யாக்குகின்றனர். (ஆகவே, அவாகளிடம் "நான் 
உங்கள்மீது பொறுப்பாளனல்ல ' என்று நீர் கூறுவீராக! 

67. "ஓவ்வொரு விஷயத்திற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட கால நிர்ணயமுண்டு; (அதனைப் 
பற்றிவிரைவில்) நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள்" | 
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5. " என் அருமை மகனே! நீர் கண்ட கனவை உம் சகோதரர்களிடம் 
சொல்லிக்காட்ட வேண்டாம்; (அவ்வா று செய்தால்) அவர்கள் உமக்கு யாதேனும் 
தீங்கிழைக்கச் சதி செய்வார்கள்; (ஏனெனில், நிச்சயமாக ஷைத்தான் மனிதனுக்கு 
பகிரங்கமான விரோதியாக இருக்கிறான்" என்று (யஃகூப் நபியாகிய )அவர் 
கூறினார். 

6. மேலும், ' (நீர் கனவில் கண்ட) அவ்வாறே உமதிரட் சகன் உம்மைத் 
தேர்ந்தெடுத் து, கனவுகளின் விளக்கங்களையும் உமக்குக் கற்றுக் கொடுத்து, 
இதற்கு முன்னர் இப்றாஹீம், இஸ்ஹாக் ஆகிய உம்முடைய இரு மூதாதையர் 
மீதும் (தம் அருளாகிய) அதனைப் பூர்த்தியாக்கி வைத்தவாரே உம் மீதும், 
யஃகூபின் (மற்ற) குடும்பத்தினர் மீதும் அவன் தன் அருளைப் பூர்த்தியாக்கி 
வைப்பான்; நிச்சயமாக உமதிரட' சகன் (யாவற்றையும்) நன்கறிகிறவன் ; 
தீர்க்கமான அறிவுடையவன் "(என் றும் கூறினார் ἢ 

7. (நபியே) நிச்சயமாக யூஸாஃஃபி(ன் சரித்திரத்தி) லும், அவர து சகோதரர்களி(ன் 
சரித்திரத்தி' லும் வினவுகின்றவர்களுக்கு பல படிப்பினைகள் இருக்கின்றன. 

8. "நாம்(பலசாலிகளான?)ஒரு கூட்டமாக இருந்தும் நிச்சயமாக யூஸஃபும், அவ 
ருடைய சகோதரரும் நம் தந்தைக்கு நம்மைவிட அதிகப் பிரியமுள் ளவர் 
களாயிருக்கின்றனர் ; (இதில்) நிச்சயமாக நம் தந்தை பகிரங்கமான தவற்றில் 
இருக்கிறார்" என் று அவர்கள் கூறிய சமயத்தை (நினைவு கூ ர்வீராக). 

9. " (அகவே, ) யூஸாஸபைக் கொலை செய்துவிடுங்கள்; அல்லது பூமியில் 
எங்கேனும் எறிந்து விடுங்கள்; உங்கள் தந்தையின்முகம் ( கவனம்) முற்றிலும் 

உங்கள் பக்கமே இருக்கும் ; இதன் பின்னர், நீங்கள் (அல்லா ஹ்விடம் மன்னிப்புத் 
தேடிக்கொண்டு ) நல்லவர்களான கூட்டத்தினராகிவிடுவீர்கள் (என்று 
கூறினார்கள்]. 

10. (அதற்கு) அவர்களில் (நற்போதனை ூறக்கூடி ய ஒருவர், ἡ யூஸுஃபை நீங்கள் 
கொலை செய்யாதீர்கள்; இன்னும், நீங்கள் (அவருக்கு ஏதும் தீமை) 
செய்பவர்களாக இருந்தால் , ஆழமான ஒரு பாழ் கிணற்றில் அவரை 
போட்டு விடுங்கள்; பிரயாணிகளில் சிலர் அவரை(க்கிணற் றிலிருந்து) எடுத்துக் 
கொள்ளக்கூடும் என்று கூறினார். 

IL (பின்னர் அவர்கள் தங்கள் தந்தையிடம் வந்து) "எங்கள் தந்தையே! 
யூஸுஃபைப்பற்றி (அவர் விஷயத்தில்) நீங்கள் எங்களை நம்பா மலிருக்க 
உங்களுக்கு என்ன நேர்ந்தது! நாங்களோ, நிச்சயமாக அவருக்கு நன்மையை 
நாடுபவர்களாக இருக்கிறோம் என்று கூறினார்கள். 

12. "நாளைய தினம் அவரை எங்களுடன் அனுப்பி வையுங்கள்; அவர் 
(காட்டிலுள்ள கனிகளை) நன்கு புசித்துக்கொண்டும், விளையா டிக்கொண்டும் 
இருப்பார். நிச்சயமாக, நாங்கள் அவரைப் பாதுகாத்துக் கொள்வோராகவும் 
இருக்கிறோம்" என் று கூறினார்கள். 

13.அ।[தற்க)வர் "நீங்கள் அவரை[(அழைத் துக்கொண்டு செல்வது நிச்சயமாக 

என்னைக் கவலையடையச் செய்கிறது. நீங்கள் (விளையாடிக் கொண்டு) 

அவரைவிட்டும் பராமுகமானவர் களாககயிருக்கும் நிலையில் ஒநாய் அவரை 

(அடித்துத்) தின் று விடும் என் று நான் பயப்படுகிறேன்" என்று கூறினார். 

14. ௮ (தற்கவர்கள், அற்றல் மிக்க ஒரு கூட்டத்தினராக நாங்கள் இருந்தும், 
அவரை ஓர் ஒநாய் தின் றுவிடுமானால், நிச்சயமாக நாங்கள் அப்போது 
நஷ்ட மடைந்தவர்களாகி விடுவோம் என்று கூறினர். 
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15. ஆகவே, (யூசுபபோ கிய/அவரை(அழைத் துக்கொண்டு சென்று, அவரை 

ஆழமான ஒரு பா ழ்கிணற்றில் ஆக்கிவிட வேண்டுமென்றே அவர்கள் ஒருமித்து 
முடிவு செய்த போது, அவர்களோ (உம்மை) அறியாதவர்களாக இருக்க, 
அவர் களுடைய இக்காரியத்தைப்பற்றி (ஒரு காலத்தில்) நீர் அவர்களுக்கு 
நிச்சயமாகத்தெரிவிப்பீர் என்று சுஃபாகிய)அவருக்கு நாம் வஹீ அறிவித்தோம். 

16. மேலும், (அன் று) பொழுதடைந்த பின், அவர்கள் தங்கள் தந்தையிடம் 
அழுதவர்களாகவே வந்தனர். 

17. "எங்கள் தந்தையே! நிச்சயமாக நாங்கள் (ஒருவரை ஒருவர்) முந்திக் கொண்டு 
சென்று விட்டோம்; யூஸுஃபை எங்கள் சாமான்களிடம் நாங்கள் விட்டு 
விட்டோம்; அப்போது, அவரை ஓநாய் (அடித்துத்) தின்று விட்டது; நாங்கள் 
(எவ்வளவு) உண்மையாளர்களாக இருப்பினும் நீர் எங்களை நம்பக் கூடியவர் 
அல்லர் என்று கூறினார்கள். 

18. அன்றியும்,(தங்கள் கூற்றைப் பலப்படுத்த) அவருடைய சட்டையில் (ஆட டின்) 
பொய்யான இரத்தத்தைத் தோய்த்து க் கொண்டு வந்(து காண்பித்)தார்கள்; 
(இரத்தம் தோய்ந்த அச்சட்டை கிழியாதிருப்பதைக் கண்ட யாக்கூப் நபி,) இல்லை; 
உங்கள் மனங்கள் ஒரு (தீய) காரியத்தை உங்களுக்கு அழகாகக் காண்பித்து 
விட்டன; ஆகவே, அழகான பொறுமை (யைக்கடைப் பிடிப்பது) தான் நன்று; 
மேலும், நீங்கள் வர்ணிக்கின்றவற்றிலிருந் து (யூுஸுஃபை ரட்சிக்கிஅல்லா ஹ்வே 
உதவி தேடப் படுபவன் (அவனிடமே உதவி தேடுகிறேன்) என்று கூறினார். 

19. (பின்னர், அக்கிணற்றின் சமீபமாக) ஒரு பிரயாணக் கூட்டமும் வந்தது; 
தங்களது தண்ணீர் கொண்டு வருபவரை(த் தண்ணீருக்காக) அவர்கள் 
அனுப்பினார்கள்; அவர் தன் வாளியை (அக் கிணற்றில்) விட்டார். (யூஸுஃப் 
அதில் உட்கார்ந்து கொண்டார். அதைக் கண்டு " உங்களுக்கு) ஓ நன்மாராயமே! 
தோ ஓர் (அமகிய) சிறுவன்!" என்று (யூஸுஃயைச் சுட்டிக்காட்டிக்) கூறினார்; 

அவரைக் கண்ணுற்ற அவர்கள், தங்கள்) வர்த்தகப் பொருளாக அவரை (அக்கிக் 
கொள்ளக் கருதி) மறைத்துக் கொண்டார்கள்: மேலும், அவர்கள் செய்பவற்றை 
அல்லாஹ் நன்கறிகிறவன். 

20. மேலும், அவரை அவர்கள் அற்பக் கிரயத்திற்கு_ (விரல் விட்டு) 
᾿ எண்ணப்படுகின்ற (சொற்ப) வெள்ளிக் காசுகளுக்கு விற்று விட்டார்கள்; மேலும், 
அவர்கள் அதில் பற்றற்றவர்களாக இருந்தனர். | 

21. (யூசு்பை வாங்கியவர் , அவரை எகிப்துக்குக் கொண்டு வந்து 
விற்றுவிட்டார். எகிப்தில் அவரை வாங்கியவர் தன் மனைவியிடம், "நீ அவர் 
தங்குமிடத்தை கண்ணியமாக வைத்துக் கொள்; அவர் நமக்குப்பயன்தரலாம்; 
அல்லது அவரை நாம் ( சுவீகாரப்) புத்திரனாக எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று 
கூறினார். அவ்வாறே அந்த (எகிப் து) பூமியில் யூஸாுஃபுக்கு நாம் டெமளித்தோம்; 
கனவுகளின் விளக்கங்களை அவருக்குக் கற்பிப்பதற்காகவும் | நாம் அவருக்கு 
இடமளித்தோம்.) அல்லாஹ், தன் காரியத்தில் யாவையும் மிகைத்தவன்; 
எனினும், மனிதர்களில் பெரும்பாலோர் (இதனை) அறிந்து கொள்ள 
மாட்டார்கள். 

22. இன்னும், அவர் தன் வாலிபத்தை அடைந்தபொழுது நாம் அவருக்கு சட்ட. 

அணுக்கத்தையும், கல்வியையும் கொடுத்தோம்; இவ்வாறே நன்மை 
செய்வோருக்கு நாம் கூலி தருகிறோம். 
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82. விசுவாசங் கொண்டு , பின்னர் தங்களுடைய ஈமானை இணைவைத்தல் 
எனும்) அநீதத்தைக்கொண்டு கலந்து விடவில்லையே அத்தகையோர் _ 
அவர்களுக்கே அபயமுண்டு; அவர்களே நேர்வழி பெற்றவர்கள். 

83. இன்னும் (மேற் கூறப்பட ட) அவை, நம்முடைய அத்தாட்சிகளாகும்; 
இப்றாஹீம் தன் ச 2 (வெற்றி கொள்வதற்காக, நாம் அவை 
களை அவருக்குக் (கற்றுக் கொடுத்தோம்; நாம் நாடுவோரின் பதவிகளை நாம் 
உயர்த்துவோம்; (நபியே! நிச்சயமாக உம்முடைய வர்கள் மிக தீர்க்கமான 
அறிவுடையவன், நன்கறிகிறவன். 

84. இன்னும், நாம் (இப்றா ஹீமாகிய) அவருக்கு இஸ்ஹாக்கையும், (அவருடைய 
குமாரர்) யஃகூபையும் வெகுமதியாக ea ταν Β வர்கள் 
ஒவ்வொருவரையும் நாம் நேர்வழியில் செலுத்தினோம்; (இதற்கு) முன்னர் 
BIT AD ம்,அவருடைய சந்ததியிலிருந்து தாவூதையும், ஸூலைமானையும், 
அய்யூபையும், HOT ON LIU LE, மூஸாவையும், ஹாரூனையும் நாம் நேரான வழியில் 
செலுத்தினோம்; நன்மை செய்வோருக்கு, இவ்வாறே நாம் (நற்கூலி 
வழங்குகின்றோம். 

85. ஐகரிய்யாவையும், யஹ்யாவையும், ஈஸாவையும், இல்யாஸையும் (நேரான 
வழியில் செலுத்தினோம். அல்கல் ஒவ்வொருவரும் நல்லவர்களில் 
உள்ளவராவர். 

86. இஸ்மாயீலையும்,அல்யஸஉவையும், யூனுணையும்,லூத்தையும் (நேர் வழியில் 
செலுத்தி இவர்களில்) ஒவ்வொருவரையும் அகிலத்தாரை விட 
மேன்மையாக்கியும் வைத்தோம். 

87. இவர்களுடைய மூதாதையர்களிலிருந்தும், இவர்களுடைய 
சந்ததிகளிலிருந்தும் இவர்க டைய சகோதரர் களிலிருந் தும், லன 
மேன்மையாக்கி வைத்ததுடன், அவர்களை நாம் தேர்ந்தெடுத்து, நேரான 
வழியின்பாலும் அவர்களை நாம் செலுத்தினோம் 

88. (இவர்கள் யாவரும் சென்ற) அதுவே அல்லாஹ்வுடைய நேர் வழியாகும். தன் 
அடியார்களில் க க்கட் இதன் மூலம் நேர் வழிகாட்டுகிறான்; 
இன்னும், I (அல்லாஹ்வுக்கு இலை வைத்திருந்தால் அவர்கள் செய்து 
கொண்டிருந்த(நன்மையான iA wd (யாவும்) அவர்களை விட்டு அழிந்துவிடும். 

89. அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், அவர்களுக்கு வேதத்தையும், 
(மார்க்கிசட்டத்தையும், நபித்துவத்தையும் நாம் கொடுத்திருந்தோம்; ஆகவே, 
அவைகளை idee AD) ae நிராகரித்து விடுவார்களாயின் 
(இவர்களுக்குப்பதிலாக) அவைகளை நிராகரிக்காதவர்களான அல்லா ஹ்வுக்குக் 
கீழ்ப்படிந்து நடக்கும் முஸ்லிம்களாகிய) ஒருகூட்டத்தாரை, திட்டமாக நாம் 
அதற்குபொறுப்பாக்கி(ஏற்படுத்தி)விடுவோம். 

90. (பொறுப்பாக்கப்பட்ட) அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், அல்லாஹ் 
வார்களே வழியில் செலுத்தினான்; ஆகவே, அவர்களுடைய நேர் வழியை 
நீரும் பின்பற்றுவீரா க! " இந்தக் குர்ஆனை உங்களுக்கு அறிவிப்பதற்காக, நான் 
உங்களிடம் யாதொரு கூலியை(பிரதிபலனையயும் கேட்கவில்லை; 
(குர் ஆனாகிய)இது அகிலத்தார்க்கு நல்லுபதேசமே தவிர (வேறு இல்லை' என 
(நபியே! நீர் கூறுவீராக! 
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91 மேலும், அல்லா ஹ் எந்த மனிதனின் மீதும் எதையும் இறக்கிவைக்கவில்லை 
என்று அவர்கள் கூறிய பொழுது, அல்லாஹ்வை அவனுக்குரிய 
தகுதிக்குத்தக்கவா று அவர்கள் மதிக்கவில்லை; (ஆகவே,நபியே! அவர்களிடம், நீர் 
கேட்பீராக: "பிரகாசமானதாகவும், மனிதர் களுக்கு நேர் வழி காட்டக் 
கூடியதாகவும் (உள்ள) மூஸா கொண்டு வந்த (தவ்றாத் " என்னும்) வேதத்தை 

றக்கியவன் யார்? நீங்கள், அ(வ்வேதத்தைத் தனித்தனி ஏடுகளாகப் பிரித்து 
அவற்றில் சிலவற்றை) வெளிப்படுத்துகிறீர்கள்; i நோக்கத்திற்கு மாறான) 
பெரும்பாலானவற்றை நீங்கள் மறைத்தும் விடுகிறீர்கள்; (அதன் மூலமாகவே) 
நீங்களும், உங்கள் மூதாதையர் களும் அறியா மலிருந்தவைகளை நீங்கள் 
கற்பிக்கப்பட டீர்கள்; (ஆகவே இத்தகைய வேதத்தை உங்களுக்கு அருளியது யார்! 
என நீரே அவர்களிடம் கேட்டுவிட்டு, "அல்லாஹ்தான் (அதை இறக்கி 
வைத்தான்)' என்று கூறுவீராக! பின்னர் (வீண் விவாதத்தில்) அவர்கள் 
மூழ்கிக்கொண்டிருப்பதிலேயே அவர்கள் விளையா டிக்கொண் டிருக்குமாறு 
அவர்களை விட்்டுவிடுவீராக! 

92. மேலும், (நபியே! இது ஒரு வேதமாகும்; இதனை நாம் (உம்மீது) 
இறக்கிவைத்தோம்; (இதன் நன்மைகள் பன்மடங்காக்கப்பட்டதாக]) பரகத்துச் 
செய்யப்பட்டதாகும், தனக்கு முன் உள்ள (வேதத்தை உண்மையாக்கி 
வைக்கக்கூடியதாகும்; (ஆகவே, நீர் (இதனைக் கொண்டு) உம்முல்குரா 

நகரங்களின் தாயாகிய மக்காவில் உள்ளவர்களையும், அதைச் 
சுற்றிலுமுள்ளவர்களையும் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்வதற்காகவும் 
(இவ்வேதத்தை உம்மீது இறக்கி வைத்தோம்) மேலும் மறுமையை 
நம்புகின் றார்களே, அத்தகையோர் _ அவர்கள் இ(வ்வேதத்தை (அவசியம்) 
விசுவாசிப்பார்கள்; இன்னும் அவர்கள் தங்கள் தொழுகையைப் பேணுவார்கள். 

93 அல்லா ஹ்வின்மீது பொய்யைக்கற்பனை செய்(து கூறு பவனைவிட அல்லது 
வஹீ மூலம் அவனுக்கொன் றுமே அறிவிக்கப்படாமலிருக்க " எனக்கும் வஹீ 
i " என்று கூறுபவனைவிட அல்லது அல்லாஹ் இறக்கிய 
இ(வ்வேதத்தைப் போல் நானும் இறக்குவேன்' என்றுகூறுபவனை விடமிகப் 
பெரிய அநியாயக்காரன்யார்? இன்னும், இவ்வநியாயக் காரர்கள் மரண 
வேதனையிலிருக்கும் சமயத்தில் நீர் அவர்களைப் பார்ப்பீராயின், " மலக்குகள் 
தங்கள் கைகளை நீட்டி, (அவர்களிடம்) உங்களுடைய உயிர்களை வெளியேற் 
னுங்கள்; நீங்கள் உண்மையல்லா ததை அல்லா ஹ்வின்மீது (பொய்யாகக்) கூறிக் 
கொண் டிருந்ததாலும், இன்னும் அவனது வசனங்களைவிட்டும் (அவற்றை 

ஏற் கமறுத்து) நீங்கள் பெருமையடித்துக் கொண்டிருந்ததாலும் (அதற்குப் 
பகரமாக) இன்றையத்தினம் இழிவான வேதனையை நீங்கள் கொடுக்கப் 
படுகிறீர்கள். (என் று கூறுவதை நீர் காண்பீர்) 

94. அன்றியும் (அல்லாஹ், மறுமையில் அவர்களிடம்) " முதன் முறையாக நாம் 
உங்களைப்படைத்த பிரகாரமே(உங்களுடன் ஒன்று மில்லா து) நிச்சயமாக நீங்கள் 
தன்னந்தனியாக நம்மிடம் வந்து சேர்ந்து விட்டீர்கள்; நாம் உங்களுக்குக் 
கொடுத்திருந்தவற்றை யெல்லாம் உங்கள் முதுகுகளுக்குப் பின்னால் விட்டு 
விட்டீர்கள்; இன்னும், நிச்சயமாக அவர்கள் உங்களில் இணையாளர்கள் என 
எண்ணிக் கொண்டிருந்தீர்களே அத்தகைய உங்களுடைய பரிந்துரையாளர்களை 
உங்களுடன் நாம் காணவில்லை; உங்களுக்கிடையிலுள் எ(தொடர்புகளான)து 
திட்டமாக அறுந்தும்விட்ட து; (உங்களுக்கு உதவியும், பரிந்துரையும் செய்வார்க 
ளென்று!) நீங்கள் கற்பனை செய்து கொண்டிருந்தீர்களே அவைகள் உங்களை 
விட்டு மறைந்தும் விட்டன (என்று கூறுவான்! 
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95. நிச்சயமாக அல்லாஹ்தான் வித்துக்களையும், விதைகளையும் வெடித்து 
முளைக்கச் செய்கின் றவன்; இறந்ததிலிருந்து உயிருள்ளதசதை அவன் 
க தனில் உயிருள்ளதிலிருந்து Gp sms அவனே 
வெளிப்படுத் துகின்றவன்; (இவ்வாறு செய்கின்ற! அவன்தான்,(உங்கள் அல்லாஹ். 
அகவே, நீங்கள் (அவனுக்கு வணக்க AT re செய்வதிலிருந்து) எவ்வாறு 
திசை திருப்பப்படுகிறீர்கள். 

96. அவனே அதிகாலை நேர(வெளிச்ச)ித்தை (இரவின் இருள் களிலிருந்து) 
வெடிக்கச் செய்கிறவன்; அவனே (படைப்பினங்கள் அனைததும் 
களைப்பாறுவதற்காக) இரவை அமைதியானதாகவும், காலக்கணக்கிற்காகச் 
சூரியனையும், சந்திரனையும் ஆக்கினான் ; இவை யாவும் (யாவரையும்) 
மிகைத்தோனாகிய, மிக்க அறிந்தோனாகியவனின் ஏற்பாடாகும். 

97. மேலும் அவன் எத்தகையவனென்றால், உங்களுக்காக நட்சத்திரங்களை_ 
அவற்றைக்கொண்டு கரையிலும்,கடலிலும் உள்ள இருள்களில் நீங்கள் (நேர்) 
வழியறிந்து செல்வதற்காக _உண்டாக்கினான்; (அசத்தியத்தைத்தவிர்த்து 
உண்மையை) அறியக்கூடிய கூட்டத்தினருக்கு (நம்முடைய) வசனங்களை 
நிச்சயமாக(இவ்வா று) நாம் விவரிக்கின்றோம். 

98. இன்னும் அவன் எத்தகையவனென்றால், அவனே உங்களை ஓர் 
ஆத்மாவிலிருந்து உண்டாக்கினான்; பின்னர், (மனிதர்களே! ஒவ்வொருவருக்கும் 
தாயின் வயிற்றில்) தங்குமிடமும் (கப்ரில்) ஒப்படைக்கப்படும் இடமும் உண்டு; 
விளங்கிக்கொள்கிற சமூகத்தினர்க்கு/நம்முடைய) வசனங்களை நிச்சயமாக 
விவரிக்கின்றோம். 

99. மேலும் அவன் எத்தகையவனென்றால், வானத்திலிருந்து மழையை அவன் 
இறக்கி வைக்கின்றான்; 1 அதைக் கொண்டே ஒவ்வொருபொருளின் 
புற்பூண்டுகளையும் நாம் (முளைக்கவைத்து, வெளிப்படுத்தினோம். பின்னர் 
அதிலிருந்து பசுமையான (பயிர்கள் உள்ளதை நாம் வெளிப்படுத்தினோம்; 
பின்னர் அதிலிருந்து ஒன் நின்மேல் ஒன்றாக அமைந்துள்ள (கதிர்களைப் 
போன்று) வித்துக்களை வெளிப்படுத்துகிறோம். பேரீச்சமரத்திலிருந்து_அதன் 
பாளையிலிருந்து(பறிப்பவர்களுக்குவளைந்து) அருகில் தொங்கும் பழக்குலைகளு 
மிருக்கின்றன; (அவற்றையும் நாமே வெளிப் படுத்துகின்றோம்) திராட்சைத் 
தோட்டங்களையும், பார்வைக்கு) ஒன்றுபோலும் (ரசனையில்) வெவ்வேறாகவும் 
உள்ள ஜஹைய்த்துரன் (_ஒலிவம்) மாதுளை, ஆகியவற்றையும் நாமே 

(வெளிப் படுத்துகின்றோம்,) அவற்றின் கனிகளை _ அவை (பூத்துக்) 
காய்க்கும்போதும், பின்னர் அதுகனிந்து பழமாகும் விதத்தையும் 
நோக்குவீர்களாக! விசுவாசங்கொள்ளும் சமூகத்தினர்க்கு, நிச்சயமாக இவற்றில் 
(பல) அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றன. 

100. இன்னும் அவர்கள், ஜின்களில் (பலரை) அல்லாஹ்வுக்கு இணையாளர்களாக 
ஆக்குகின்றனர். (ஜின்களான) அவர்களையும் அவனே சிருஷ்டி த்திருக்கின்றான்; 
இன்னும் அவர்கள் எவ்வித அறி மின்றி ஆண்மக்களையும், பெண்மக்களையும் 
அவனுக்கு (இணையாளர்களாகக்| rs செய்துவிட்டார்கள்; அவன்[மகா) 
தூயவன்; அவர்கள் (இவ வாறு) வார்ணிப்பவைகளைவிட்டும் அவன் 
பரிசுத்தமடைந்து விட்டான். 

101. முன் மாதிரியின்றியே, வானங்களை, மற்றும் பூமியைப் படைத்தவன்; 
அவனுக்கு மனைவியே இல்லாதிருக்க அவனுக்கு எவ்வாறு பிள்ளையிருக்க 
முடியும் இன்னும் ஒவ்வொரு பொருளையும் அவனே படைத்திருக்கின்றான்; 
அன்றியும் அவன் ஓவ்வொரு பொருளைப் பற்றியும் நன்கறிந்தவன். 
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102. (இத் தகைய தகுதிகளையுடைய) அவன் தான் அல்லாஹ்; உங்களின் 
இரட்சகன்; வணக்கத்திற்குரியவன் அவனைத் தவிர (வேறு ஒருவரும்) இல்லை; 
அவனே ஒவ்வொரு பொருளையும் படைத்தவன்; ஆகவே அவன் ஒருவனையே 
நீங்கள் (யாவரும்) வணங்குங்கள் ; அவனே ஒவ்வொரு யொருளின் மீதும் 
பொறுப்பாளன். 

103 பார்வைகள் அவனை அடையாது; அவனோ பார்வைகளை அடைகிறான்; 
அவனே (எவரின் பார்வைக்கும் அகப்படாத) நுட்பமானவன் ; நன்கு உணர்பவன். 

104. உங்கள் இரட'சகனிடமிருந்து (நமது சத்தியத்திற்குரிய) அநேக சான்றுகள் 
உங்களிடம் திட்டமாக வந்துவிட்டன; ஆகவே, எவர் அ கர கவனித்துப்) 
பார்க்கிறாரோ அப்பொழு துஅ து) அவருக்கே (நன் று); மேலும் எவர் (அவற்றைப் 
பார்க்காது கண்ணை மூடிக்கொண்டு) குருடராகிவிடுகிறாரோ (அது) தமக்கே 
கேடா, ம்; இன்னும் நபியே நீர் அவர்களிடம், "நான் உங்களைக் காப்போன் 
அல்ல (அல்லா ஹ்வின் தூதை எத்திவைப்பவன் மாத்திரமே என்று கூறுவீராக. 

105. ( நபியே! நீர் வேதக்காரர்களிடமிருந்து கற்றுக்கொண்டு இதை) பாடம் 
படித்து வந்தீர் என அவர்கள் கூறுவதற்காகவும், இன்னும் அறியக்கூடிய 
சமூகத்தார்க்கு நாம் அதைத் தெளிவு செய்வதற்காகவும் (நமது) வசனங்களை 
இவ்வா றுவிதவிதமாக) திரும்பத்திரும்ப நாம் தெளிவுசெய்கிறோம். 

106. (நபியே) உம் இரட'சகனால் உமக்கு வஹீ மூலம் அறிவிக்கப்பட்ட வற்றையே 
நீர் பின்பற்றுவீராக! அவனைத் தவிர வணக்கத்திற்குரிய (வேறு) நாயன் இல்லவே 
யில்லை. இன்னும்(அவனுக்கு இணை வைப்போரை விட்டும் நீர் புறக்கணித்து 
விடுவீராக! | 

107. மேலும் அல்லாஹ் நாடியிருந்தால் அவர்கள் இணை 
வைத்திருக்கமாட்டார்கள்; அவர்கள் மீது காப்பாளராகவும் உம்மை நாம் 
ஏற்படுத்தவுமில்லை; இன்னும் நீர் அவர்களின் (காரியங்களை நிர் வகிக்கும்) 
பொறுப்பாளருமல்லர். 

108. (விசுவாசிகளே!) அல்லா ஹ்வையன்றி அவர்கள் அழைத்துக்கொண்டிருப் 
போரை நீங்கள் திட்டாதீர்கள்; அதனால் அவர்கள் அறியாமையின் காரணமாக, 
விரோதத்தால் அல்லாஹ்வைத் திட்டுவார்கள்; இவ்வாறே ஓவ்வொரு 
வகுப் பினருக்கும் அவர்களுடைய செய்லை நாம் அலங்காரமாக்கி 
வைத்திருக்கின்றோம்; பின்னர், அவர்களின் மீட்சி அவர்களின் இரட'சகனின் 
பாலே உள்ளது; பின்னர் அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்ததைப் பற்றி அவன் 
அவர்களுக்கு அறிவித்து விடுவான். 

109. மேலும், (அவர்கள் விரும்பியவாறு) யாதோர் அத்தாட்சி அவர்களுக்கு 
வந்தால், நிச்சயமாக அவர்கள் அதனை நம்புவார்கள் என அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் மீது உறுதியான சத்தியமாக சத்தியம் செய்(து கூறுகின்றனர்; 
"நிச்சயமாக அத்தாட் சிகள் யாவும் அல்லா ஹ்விட மேமிருக்கின்றன; (அவற்றை 
அவன் விரும்பியவாறே வெளியாக்குவான்;) " என்று (நபியே நீர கூறுவீராக! 
ae aa நிச்சயமாக அது வரும்பட' சத்தில், அதனை அவர்கள் 
விசுவாசிப்பார்கள் என்பதை (விசுவாசிகளே!) உங்களுக்கு அறிவித்தது எது?) 

10. மேலும், முதல் தடவை அவர்கள் இவ்வேதத்தை விசுவாசிக்கா து இருந்த 
பிரகாரமே நாம் அவர்களுடைய இதயங்களையும், பார்வைகளையும் 
புரட்டிவிடுவோம்; அவர்களுடைய வழிகேட்டிலேயே அவர்களைத் தட்டழிந்து 
திரியுமாறு விட்டுவிடுவோம். 
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IL இன்னும், (அவர்கள் கேட்டவா று) நிச்சயமாக மலக்குகளை அவர்களிடம் 
நாம் இறக்கிவைத்தா லும், இறந்தோர் அவர்களிடம் பேசினாலும், ஒவ்வொரு 
யொருளையும் அவர்கள் கண் முன் கொண்டுவந்து ஒன்று 
சேர்த்தாலும்_அல்லாஹ் நாடினாலே தவிர அவர்கள் விசுவாசங் 
கொள்பவர்களாக இல்லை; அவர்களில் பெரும்பாலோர் அறியாதவர்களாகவே 
இருக்கின்றனர். 

12 மேலும், இவ்வாறே ஒவ்வொரு நபிக்கும், மனிதரிலும், ஜின்களிலும் உள்ள 
ஷைத்தான்களை விரோதியாக நாம் அக்கியிருந்தோம்; அவர்களில் சிலர் சிலருக்கு 
அலங்காரமான (பொய்க்) கூற்றுக்களை, ஏமாற் நுவதற்காக இரகசியமாக 
அறிவிக்கின்றனர்; மேலும், உம்முடைய இரட்சகன் நாடியிருந்தால் இவ்வாறு 
அவர்கள் செய்திருக்க மாட்டார்கள்; அகவே, (நபியே!) நீர் அவர்களையும் 
அவர்கள் கற்பனைசெய் துகொண்டிருப்பவைகளையும் விட்டுவிடுவீராக! 

113. மறுமையை நம்பாதோரின் இதயங்கள் (ஷைத்தானின் அலங்காரமான 
பொய்க்கூற்றுக்களாகிய) அதற்குச் செவி சாய்ப்பதற்காகவும், அதனை அவர்கள் 
பொருந்திக் கொள்வதற்காகவும், அவர்கள் எதைச்செய்யக்கூடியவர் களாக 
இருக்கிறார் களேோ அதனை அவர்கள் செய்வதற்காகவுமே (இவ்வாறு 
ஷைத்தான்கள் மயக்கி வந்தனர்), 

114. "அல்லாஹ் அல்லாதவனையா தீர்ப்பாளனாக நான் தேடுவேன்? அவனே 
ல்ல விவரிக்கப்பட்டதாக உங்களுக்கு இறக்கி (அருளி)யிருக்கிறான்' 
என் று நபியே! நீர் கூறுவீராக! இதற்கு முன்னர்) எவர்களுக்கு நாம் வேதம் 
கொடுத்திருக்கின்றோமோ அத்தகையவர்கள் , இது நிச்சயமாகவே உம் 
இரட்சகனிடமிருந்து உண்மையைக் கொண்டே இறக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை 
உறுதியாக அவர்கள் அறிவார்கள். ஆகவே, சந்தேகப்படுவோரில் நிச்சயமாக நீர் 
(ஒருவராக) ஆகிவிடாதீர். 

115. மேலும், (நபியே!) உமதிரட்சகனின் வார்த்தைகள் (அவன் கூற்றுக்களில்) 
உண்மையாலும் (அவன் செயல்களில் ) நீதத்தாலும் பூர்த்தியாகிவிட்டன; 
அவனுடைய வாக்குகளை மாற்றுவோர் எவருமில்லை. அவனே (யாவையும்) 
செவியேற்கிறவன்; நன்கறிகிறவன். 

16. மேலும்,இப்புவியிலிருப்போரில் பெரும்பாவோருக்கு (அவர்களின் கூற்றை 
ஏற்று) நீர் கீழ்ப்படிந்து நடந்தால், அவர்கள் உம்மை அல்லாஹ்வுடைய 
பாதையிலிருந்து (திருப்பி, வழிகெடுத்து விடுவார்கள்; வெறும் யூகத்தைத் தவிர 
வேறெதையும்! எவர்கள் பின் பற்றுவதில்லை; மேலும் அவர்கள் அனுமானம் 
செய்பவர்களே தவிர (வேறு)இல்லை. 

117. (நபியே!) நிச்சயமாக உமதிரட்சகன் தன் வழியைவிட்டும் தவறியவன் யார் 
என்பதை அவன் மிக்கஅறிந்தவன்; மேலும் நேர் வழியைப் பெற்றுவிட்டவர் 
களையும் அவன் மிக்க அறிந்தவன். 

118. ஆகவே, (விசுவாசிகளே!) நீங்கள் அவனுடைய வசனங்களை 
விசுவாசித்தவர்களாயிருந்தால், (அறுக்கும் பொழுது) எதன் மீது அல்லாஹ் 
வுடைய பெயர் கூறப்பட்ட தோ அவற்றிலிருந்து நீங்கள் புசியுங்கள். 
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119. எதன்பக்கம் நீங்கள் நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டவர்களாகி விட்டீர்களோ அதைத் 
தவிர, எதை உங்களின் மீது அவன் தடுத்து (ஹராமாக்கி உள்ளானோ அதை 

அவன் உங்களுக்குத் திட்டமாக தெளிவு செய்திருக்க, எவற்றின் மீது (அறுக்கும் 
பொழுது) அல்லாஹ்வின் பெயர் கூறப்பட்டதோ அவற்றிலிருந்து அ 
புசிக்காதிருக்க உங்களுக்கு என்ன நேர்ந்தது? மேலும், நிச்சயமாக (ம a னிதர்களில்) 
பெரும்பாலோர் அறிவின்றியே தங்கள் மன இச்சைகளின்படியெல்லாம் 
(மக்களை) உறுதியாகவே வழி கெடுத்துவிடுகிறார்கள் (நபியே) நிச்சயமாக 
உமதிரட'சகன்_ அவனே வரம்பு மீறியவர்களை மிக்க அறிந்தவன். 

120. (விசுவாசிகளே!) நீங்கள் பாவத்தில் வெளிப்படையானதையும், அதில் , 
இரகசியமானதையும் விட்டு விடுங்கள்; (ஏனென்றால்) நிச்சயமாக பாவத்தைச் 
சம்பாதிக்கின்றனரேஅத்தகையோர்_ தாங்கள் சம்பாதித்தவற்றுக்கு 
(ம றுமையில்) அவர்கள் கூலி கொடுக்கப்படுவார்கள். 

LL மேலும், (விசுவாசிகளே! அறுக்கும் பொழுது) எதன் மீதுஅல்லா ஹ்வுடைய 
யெயர் கூறப்படவில்லையோ அதிலிருந்து நீங்கள் புசிக்காதீர்கள்; இன்னும் 
நிச்சயமாக அது பாவமாகும்; (இதில்) உங்களுடன் தர்க்கிக்குமாறு, நிச்சயமாக 
ஷைத்தான்கள் தங்களுடைய நண்பர்களைத் தூண்டுகின்றனர்; நீங்கள் 
அவர்களுக்குக் கீழ்ப்படி ந் தும்விடடால், நிச்சயமாக நீங்கள் (அவர்களைப் போல்) 
இணைவைப்பவர்கள் ஆவீர்கள்). 

122. மரணித்தவனாக இருந்த ஒருவன்; பின்னர் நாம் அவனை உயிர்ப்பித்து, 
அவனுக்கு பிரகாசத்தையும் நாம் ஆக்கினோம் ; அதன் as மனிதர்களிடையே 
நடக்கின்ற அவன் (குப்ர் எனும்) ரன்களில் (சிக்கி) விருந் வெளியேற 
முடியாதிருக்கிறவனைப் போன்ற வனுக்குச் சமமான ப் ஒருபோதும் 
இல்லை) இவ்வாறே நிராகரிப்போருக்கு அவர்கள் செய்துவந்த (தீய) செயல்கள் 
அலங்காரமாக்கப்பட்டுவிட்டன. 

123. இன்னும், இவ்வாறே ஒவ்வோர் ஊரிலும், அதில் (உள்ள) குற்றச் 
செயல்களைப் புரிந் அ வருபவர்களில் தலைவர்களை அதில் அவர்கள் சூழ்ச்சி 
செய்வதற்காக நாம் ள் மேலும், அவர்கள் தங்களுக்கே தவிர 
ன் மின் ர செய்வதில்லை. (இதனை க் பர σεις உணர்ந்து கொள்வது 
மில்லை. 

124. இன்னும், அவர்களிடம் ஏதாவதொரு வசனம் வந்தால், 
"அல்லாஹ்வினுடைய தூதர்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்டது போன்றதை நாங்கள் 
கொடுக்கப்படாத வரை, நாங்கள் (அதனை) விசுவாசங்கொள்ள மாட்டோம்' 
என்று கூறுகின்றனர்; அல்லாஹ் தன்னுடைய தூதுத்துவத்தை எங்கு (எவருக்கு) 
ஆக்குவது என்பதை மிக்க அறிந்தவன்; குற்றம் செய்துகொண்டிருந்தோரை 
_.அவர்கள் சதி செய்து கொண்டிருந்த காரணத்தால்_ அல்லாஹ்விட மிருந்து 
சிறுமையும்,கொடிய வேதனையும் வந்தடையும். 
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125. ஆகவே அல்லாஹ் எவருக்கு நேர்வழிகாட்ட நாடுகிறானோ அவருடைய 
நெஞ்சை, இஸ்லாத்திற்காக (அதை ஏற்றுக் கொள்ள) அவன் 
விரிவாக்குகின்றான்; இன்னும் எவரை (அவருடைய) வழிகேட்டிலேயே 
விட்டுவிட அவன் நாடுகிறானோ அவருடைய நெஞ்சத்தை _. அவர் வானத்தில் 
ஏனறுபவரைப்போன்று நெருக்கடியானதாக, மிகக்கஷ்டமடைந்ததாக அக்கி 
விடுகிறான்; இவ்வாறே விசுவாசங் கொள்ளாதவர்கள் மீது வேதனையை 
அல்லாஹ் அக்குகிறான். 

126. மேலும்/நபியே) நேரானதாக இருக்க இதுவே உமதிரட'சகனின் வழியாகும்; 
(அத்தாட' சிகளை சிந்தித்து) நினைவு கூரும் கூட்டத்தார்க்கு (நம்முடைய) 
வசனங்களை நிச்சயமாக நாம் விவரித்திருக்கின்றோம். 

127. அவர்களுக்காக, அவர்கள் இரட'சகனிடத்தில் (சொர்க்கமாகிய) சாந்தி 
இல்லம் உண்டு; அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தவற்றின் காரணமாக அவனே 
அவர்களுக்குப்பா துகாவலன். 

128. மேலும், அவர்கள் யாவரையும் அவன் ஒன்று திரட்டும் (மறுமை) நாளில், 
(ஜின் கூட்டத்தாரிடம்) "ஜின் கூட்டத்தாரே! நீங்கள் மனிதர் களிலிருந்து 
(அநேகரைக் கெடுத்துஉங்கள் வழி நடப்போறை) நீங்கள் அதிகப்படுத்திக் 
கொண் டீர்கள். (அல்லவா?' என்று கேட்பான். அதற்கு) மனிதர்களில் உள்ள 
அவர்களின் நண்பர்கள், எங்கள் இரட்சகனே! எங்களில் சிலர் (மாறு செய்த 
சிலரைக் கொண்டு பயனடைந்திருக்கின்றனர்; எங்களுக்கு நீ ஏற்படுத்திய 
காலத்தை நாங்கள் அடைந்தும்விட்டோம் | என்று கூறுவார்கள்; (அதற்கு 
அல்லாஹ், 'நரகந்தான் உங்கள் தங்குமிடம்; அல்லாஹ் நாடினாலன்றி அதில் 
ரந்தரமாக (த்தங்கி) இருப்பவர்கள்" என்று (அல்லா ஹ்வாகிய) அவன்கூறுவான்: 

நபியே) நிச்சயமாக உமதிரட' சகன் தீர்க்கமான அறிவுடையவன்; நன் கறிகிறவன். 

129. இவ்வாறே அநியாயக்காரர்களில் சிலரை மற்றும் சிலருக்கு_அவர்கள் 
சம்பாதித்துக் கொண்டிருந்த(தீயசெயல்களின் காரணமாக நாம் சேர்த்து 
நண்பர்களாக்கியு)ம்விடுவோம். 

130. "வின் இன, மனித இனெ வர்க்கத்தாரே! என்னுடைய வசனங்களை 
உங்களுக்கு ஓதிக் காண்பித்து, உங்களுடைய இந்நாளின் சந்திப்பைப்பற்றியும் 
உங்களுக்கு அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்யும் தூதர்கள் உங்களிலிருந்தே 
உங்களுக்கு வரவில்லையா" (என்று கேட்பான்.) அ[தற்கவர்கள், " எங்கள் 
இரட்சகனே! நாங்களே எங்களுக்கு எதிராக சாட்சி கூறுகிறோம்" என்று 
கூறுவார்கள்; உலக வாழ்க்கை அவர்களை மயக்கி (ஏமாற்றி) யும் விட்டது; 
நிச்சயமாக அவர்கள் நிராகரிப்பவர்களாக இருந்தார்கள் என தங்களுக்கு 
பாதகமாக அவர்கள் சாட்சியும் கூறுவர். 
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BL (δι இவ்வா ὯΙ நபிமார்களை அனுப்புவது எவ்வூராரையும் அவர்கள் 
பராமுகமானவர்களாக இருக்கும் சமயத்தில் , (அவர் களுக்கு எச்சரிக்கை 
செய்யாமல் ) அநியாயமாக அவர்களை அழிப்பவனாக உமதிரட் சகன் 
இருக்கவில்லை என்பதால்தான். 

132. (நபியே! அவர்கள்) ஒவ்வொருவருக்கும், அவர்களின் செயல்களுக்குத் தக்க 
பதவிகளும் உண்டு; அவர்கள் செயல்களைப்பற்றி உம்முடைய . இரட' சகன் 
பராமுகமானவனாகவும் இல்லை. 

133 மேலும், (நபியே) உமதிரட்சகன், (படைப்புகளைவிட்டும் தேவையற்றவன்; 
நிகரற்ற அருளுடையவன் ; (மனிதர்களே!) அவன் நாடினால், உங்களை 
அவன் போக்கிவிடுவான். மேலும், வேறு சமூகத்தவர்களின் சந்ததியிலிருந்து 
உங்களை அவன் உற்பத்திசெய்தது போன்று தான் நாடிய வரை (உங்களுடைய 
இடத்தில்) உங்களுக்குப்பிறகு அவன் பகரமாக்கி விடுவான். 

134. நிச்சயமாக நீங்கள் வாக்களிக்கப்படுவது டம றுமை நாளானது ) உறுதியாக 
வந்தே தீரும்; நீங்கள் (அதைத் தடுத்து) அல்லாஹ்வை இயலாமையிலாக்கி 
(மிகைத்துவிடக் கூடியவர்களும் அல்லர். | 

135. (நபியே! அவர்களிடம்) நீர் கூறுவீராக! என்னுடைய சமூகத்தாரே! நீங்கள் 
உங்கள் வழி வகையின் படி ( உங்கள்) காரியங்களைச் செய்து கொண்டே 
இருங்கள்; நிச்சயமாக நானும் (என் வழி வகையின்படி என் காரியங்களைச்) 
செய்து கொண்டிருப்பேன்; இம்மையின் முடிவு எவருக்குச் சாதகமாயிருக்கின்ற து 
என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள்; நிச்சயமாக அநியாயக்காரர்கள் வெற்றி 
பெறமாட்டார்கள். 

136. மேலும், விளைச்சல், இன்னும் (அடு, மாடு, ஒட்டகம் ஆகிய) கால் நடைகள் 

ஆகியவற்றில் அவன் உற்பத்தி செய்தவற்றிலிருந்து ஒரு பாகத்தை 
அல்லாஹ்வுக்கென அஆக்கிவிட்டுப்பிறகு அவர்கள் எண்ணப்படி இது, 
அல்லாஹ்விற்குரியது( என்றும், மற்றொரு பாகத்தை) இது எங்களுடைய 
இணையாளர்களுக்குரியது என்றும் கூறுகிறார்கள்; அவர்களின் 
இணையாளர்களுக்கு என இருந்த (பாகத்திலிருந்து) எதுவும் அல்லா ஹ்வின்பால் 
சேருவதில்லை; அல்லாஹ்வுக்காக உரிய (பங்கான)து தங்களது 
இணையாளர்கள்பால் சேரும் என்ற அவர்கள் (வணக்க வழிபாடுகளை 

இவ்வாறு அல்லாஹ்விற்கும் அவனுடன் மற்றவர்களுக்கும் கூட்டாக்கிக் கூறிவந்த) 
தீர்ப்பு கெட்டது. 

137. (விளைச்சல்,மற்றும் கால் நடைகளிலிருந்து, ஒரு பாகத்தை தங்களது 
இணையாளர்களான வஷைத்தான்களுக்கு ஆக்கிவிடுவதை அழகாகக் காட்டியது 
போன்ற) அவ்வாறே இணைவைப்போரில் அதிகமானவர் களுக்கு, அவர்களின் 
குழந்தைகளைக் கொன் றுவிடுவதை, அவர் களின் இணையாளர்க( ளான 
வைத்தான்)கள், அவர்களை அழித்து விடுவதற்காகவும், அவர்களின் 
மார்க்கத்தை அவர்களுக்குக் குழப்பிவிடுவதற்காகவும் அழகாக்கி வைத்துள்ளனர்; 

᾿ இன்னும், அல்லாஹ் நாடியிருந்தால் அவர்கள் இவ்வாறு செய்திருக்க 
மாட்டார்கள்; ஆகவே, (நபியே!) நீர் அவர்களையும், அவர்களுடைய பொய்க் 
கூற்றுக்களையும் விட்டுவிடுவீராக. 
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138. மேலும், இது(நேர்ச்சைக்காக தடுக்கப்பட்ட கால்நடைகளும், 
விவசாயமுமாகும்; நாங்கள் விரும்புகின்ற ( புரோகிதர் முதலியவர்களைத் தவிர 
(மற்றெவரும்) அதனைப் புசிக்கக் கூடாது என் று (தங்கள் தவறான எண்ணப்படி 
அவர்கள் கூறுகின்றனர்; இன்னும், வவ Ἢ வேறு) சில கால் நடைகள்_ 
அவற்றின் முதுகுகள் (அவற்றின்மீது சவாரிசெய்தல்,சுமை ஏற்றுதல்) 
தடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன; என்றும், இன்னும் சில கால்நடைகள் அவற்றை 
அறுக்கும் பொழுது) அவற்றின் மீது அல்லாஹ்வின் பெயரைக் கூறக் 
கூடாதென்றும் அவனின் மீது கற்பனையாகக்கூறுகின்றனர்; அவர்கள் 
கற்பனையாகக் கூறியதன் காரணமாக நிச்சயமாக (அல்லாஹ்வாகிய) அவன் 
அவர்களுக்குக் கூலி கொடுப்பான். 

139. இன்னும், அவர்கள் (வேறு சிலவற்றைக் குறிப்பிட்டு) " இக் கால் நடைகளின் 
வயிறுகளிலிருப்பவை, எங்களுடைய ஆண்களுக்கு (மட்டும்) 
சொந்தமானவையாகும்; எங்களுடைய மனைவியரின் மீது (அவையோ) 
தடுக்கப்பட்டுமிருக்கின்றன; மேலும், அவை செத்து(ப் பிறந்துஇருந்தால் அதில் 
அவர்கள் கூட்டுக்காரர் களாவர்; என்றும் கூறுகின்றனர்; ஆகவே, 
அவர்களுடைய பொய்யான) வர்ணனைக்காக , அல்லாஹ்வாகிய) அவன் 
அவர்களுக்குக்கூலி கொடுப்பான். நிச்சயமாக அவன் தீர்க்கமான 
அறிவுடையவன்; (யாவற்றையும்) நன்கறிகிறவன். 

140. அறிவின்றி மடமையினால் தங்கள் (பெண்) மக்களைக் கொலை 
செய்தார்களே அவர்களும், அல்லாஹ் தங்களுக்குப் புசிக்கக் கொடுத்திருந்த 
(நல்லவற்றை, (ஆகாதென) அல்லா ஹ்வின் மீது கற்பனையாகக்கூறி விலக்கிக் 
கொண்டார்களே அவர்களும், நிச்சயமாக நஷ்டமடைந்து விட்டார்கள். (ஆகவே) 
திட்டமாக அவர்கள் வழி கெட்டு விட்டனர்; அவர்கள் நேர் வழி 
பெற்றவர்களாக இருக்கவுமில்லை. 

141. மேலும், (திராட்சை போன்ற பந்தலின் மீது) படரவிடப்பட்ட 
தோட்டங்களையும், இன்னும் படரவிடப்படாதவைகளையும் இன்னும் பேரீத்த 
மரங்களையும், புசிக்க விதவிதமான (காய்கறி, தானியங்கள் போன்றவை 
உருவாகும்) விவசாயத்தையும் /அதன் தோற்றத்தில்) ஒன்று போலும், (சுவையில்) 
ஒன் றுபோல் இல்லாததுமான ea) ஜைத் HIT EN ENT U LÀ, 
மா துளையையும், அவனே படைத்திருக்கிறான்; ஆகவே அவை(பருவ காலத்தில்) 
பலன் தந்தால், அவற்றின் கனியிலிருந்து ( தாராளமாகிப் புசியுங்கள்; அவற்றை 
அறுவடை செய்யும் நாளில்(ஏழைகளுக்கு, அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி 
செலுத் துவதற்காக,) அதில் அதனுடைய பாகத்தையும் கொடுத்து விடுங்கள்; 
இன்னும், வீண்) விரயம் செய்யாதீர்கள்; வீண் விரயம் செய்பவர்களை நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் நேசிக்க மாட்டான். 

142. இன்னும், கால் நடைகளில் சிலவற்றை சுமை சுமப்பதற்காகவும், ( மற்ற 
சிலவற்றை ) உணவுக்காகவும் (அவனே படைத்திருக்கிறான்; ஆகவே) அல்லாஹ் 
உங்களுக்கு அளித்ததிலிருந்து நீங்கள் புசியுங்கள்; (இதில்! வைத்தானுடைய 
அடிச் சுவடுகளையும் பின்பற்றாதீர்கள்; நிச்சயமாக அவன் உங்களுக்குப் 
பகிரங்கமான விரோதியாவான். 



Ban QE ஓ τοῦς nos ; Le ந்தது τω 

ES நடக் ξ, É = ἐς $ DRE 53e GRR ௬ PRESS உ கல் LACS உ 1.3 ἡ τς À 2 Ἢ கல் * த்க் 
க தக்கல் அ்த்த்காம் பகத் ௮௮ ἃ இத்தால், ἈΦ à ப் τὸν Ἶ Ν EME CEE 

τς: ரத கள் RE SES ஆ DS SE SE ΤῸ; PTE τὸς Ha a5 $ EP CNT OURS” Vo CC ப் Σ Ξ Ἔ ἘΣ 

ENG A Sr 

ἘΞ SSRN க τι 

த வி் விபி 
>. CPE OC RABAT 351,5 ἘΠῚ ΡΞ 

reed 
THÉ here PER OAM! அட #” 

Da விதி முல 
MAL SRS ToL க | 

வப் 25 Se ἘΠΕ 11 

- கட ப்ப . 

> 

> EG ἘΝ ΤΟΣ ma 

ἘΞ: ΕΣ ES AG Ως 

ARE CAVE Le. 
SAN A த 2, AE 

LCR Le τ Se 44 Ye QE த் Se i ἐδ LS EE ர சமி i Ge Ve: Ἐξ ὀπὸς, εἶδ < Ἔα, τὴν PSE ம், க் ἐν ÿ δ ΩΣ Re se க த ப் Ë se este ἘΠΕ Ἦν ἐδ rex 



பாகம்: 8 148 அல் அன்ஆம் 6 
ப 

143. (நபியே! புசிக்கக் கூடிய ஆடு, மாடு, ஓட்டகம் முதலியவற்றில்) எட்டு 
ஜோடிகளை (அல்லாஹ் படைத்துள்ளான். அவையாவன : செம்மறியாட்டில் 
(ஆண், பெண்) இரண்டு. மற்றும் வெள்ளாட்டில்( ஆண்,பெண்) இரண்டு. (ஆகவே 
இவற்றில்) இரு இன ஆண்களையா அல்லது இரு இனப்பெண்களையர; அல்லது 

(5 பெண்ணினங்களுடைய கர்ப்பங்கள் எதனை உள்ளடக்கிவைத்திருக் 
கின்றனவோ அவற்றையா (அல்லாஹ்வாகிய) அவன் தடுத்திருக்கின்றான் ἢ 
நீங்கள் உண்மை சொல்பவர்களாயின், அறிவுடன் இதனை! நீங்கள் எனக்கு 
அறிவியுங்கள் (என நீர் கேட்பீராக. 

144. இன்னும், ஒட்ட கையில்(ஆண்,பெண்) இரண்டு , மற்றும் மாட்டில் 
(ஆண்,பெண்) இரண்டு (ஆகிய இவற்றையும் அல்லாஹ்வாகிய அவன்தான் 
படைத்தான்). இரு இன ஆண்களையா; அல்லது இரு இனப்பெண்களையா; 
அல்வது (δ பெண்ணினங்களுடைய கர்ப்பங்கள் எதனை 
உள்ளடக்கிவைத்திருக்கின்றனவோ அவற்றையா (அல்லாஹ்வாகிய) அவன் 
தடுத்திருக்கின்றான்?" என்று (நபியே! நீர் கேட்பீராக! இவ்வாறு (தடுத்து) 
அல்லாஹ் உங்களுக்கு (கட்டளையிட்டதாகக் கூறுகின் நீர்களே, அவ்வாறு 
அவன்)கட்டளையிட்ட சமயம் நீங்களும் பிரசன்னமாகி இருந்தீர்களா" (என்றும் 
நபியே! நீர் அவர்களைக் கேட்பீராக!) அறிவின்றி மனிதர்களை வழி 
கெடுப்பதற்காக அல்லாஹ்வின் மீது பொய்யைக் கற்பனை செய்பவனைவிட 
மிகுந்த அநியாயக்காரன் யார்? நிச்சயமாக அல் லாஹ் (இத்தகைய) 
அநியாயக்காரச் சமூகத்தவருக்கு நேர் வழிகாட்ட மாட்டான். 

145. செத்தவையாக அல்லது ஓடும் இரத்தமாக, அல்லது பன்றியின் மாமிசமாக 
இருந்தாலல்லா து, உண்ணுபவருக்கு அதை உண்ணத் தடை செய்யப்பட்டதாக 
எனக்குவஹீ மூலம் அறிவிக்கப்பட்டவற்றில் நான் காணவில்லை; _ காரணம் 
நிச்சயமாக அவை அசுத்தமானவையாகும்_ அல்லது அதை அல்லாஹ் 
அல்லாதவருக்காக பெயர் கூறப்பட்ட பாவமானதையும் தவிர; (வேறு ஏதும் 
தடுக்கப்பட்டதாக எனக்கு அறிவிக்கப்பட்ட வற்றில் நான் காணவில்லை). அகவே, 
வரமீபை மீறாதவராகவும், பாவம் செய்யாதவராகவும், எவரேனும் 
நிர் ப்பந்திக்கப்பட்டு (புசித்துவிட்டால்,அப்போது (அது அவர்மீது குற்றமல்ல. 
காரணம்]நிச்சயமாக உம்முடைய இரட்சகன் மிக்க மன்னிப்பவன்; 
மிகக்கிருபையுடையவன். 

146. (நபியே! விரல்கள் பிளந்த) நகத்தையுடைய அனைத்தையும் (புசிக்கக் 
கூடாதென்று) யூதர்களாக இருந்தவர்கள் மீது நாம் தடுத்திருந்தோம்; இன்னும் 
மாடு,ஆடு ஆகியவற்றில் இருந்து அவ்விரண்டின் கொழுப்புகளையும் அவர்கள் 
மீது தடுத்திருந்தோம்_அவை இரண்டின் முதுகுகள் சுமந்துகொண்டிருப்பதையும் 
அல்லது அவ்விரண்டின் (வயிற்றினுள்) சிறு குடல்கள் (மீது சுற்றப்பட்டு) சுமந்து 
கொண்டிருப்பதையும் அல்லது எலும்போடு கலந்திருப் பதையும் தவிர 
(மற்றவைகளை அவர்கள் உண்ணலாகா து)அது (ஏனெனில்) அவர்கள் மக்கு) 
மா றுசெய்ததன் காரணமாக அவர்களுக்கு நாம் கூலி கொடுத்( து தண்டித்தோம்; 
இன்னும் நிச்சயமாக நாம் (அவற்றை அவர்களுக்கு தடுத்து விட்ட துபற்றிய 
விஷயத்தில்) உண்மையாளராவோம். 
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147. ஆகவே, (நபியே! இதற்குப் பின்னரும்) அவர்கள் உம்மைப் பொய்யாக்கினால் 
(அவர்களிடம்) ' உங்களுடைய இரட்சகன் மிக்க விசாலமான அருளுடையவன் 
(தான்; எனினும்) குற்றம் செய்தவர்களான கூட்டத்தாரைவிட்டு அவனது 
தண்டனை தடுக்கப்படவுமாட்டாது என்று கூறுவீராக! 

148. "அல்லாஹ் நாடியிருந்தால் நாங்களும், எங்களுடைய மூதாதையர் களும், 
(அல்லா ஹ்வுக்கு எதனையும்] Denon ra Be மாட்டோம்; உண்ணக்கூடிய) 
யாதொன்றையும் (ஆகாதென்று) நாங்கள் விலக்கியிருக்கவுமாட்டோம்' என்று, 
இணைவைத் துக் கொண் டிருப்போர் கூறுவார் கள்; இவர்களுக்கு 

ன்னிருந்தவர்களும் நம்முடைய வேதனையைச் சுவைக்கும் வரையில் இவ்வாறே 
து பொய்யாக்கிக்கொண்டி ருந்தனர். (ஆகவே நீர் " உங்கள்கூற்றுக்கு) 
உங்களிடம் ஏதும் அறிவார்த்த (மான ஆதார)முண்டா? (அவ்வாறு இருந்தால்) 
அதனை நமக்கு வெளிப்படுத்திக்காட்டுங்கள்; (உங்கள து அர்த்தமற்ற வீணான 
எண்ணத்தையல்லாது வேறு எதையும் நீங்கள் பின் பற்றவில்லை. இன்னும் நீங்கள் 
அனுமானம் கொள்கிறவர்களேயன்றி வேறில்லை _என்று கூறுவீராக! 

149. (யாருக்கு அவன் நேர்வ ழிகாட்டி விட்டானோ, இன்னும் யாரை வழிதவறச் 
செய்து விட்டானோ அதுபற்றிய மறுக்க முடியாத ) பூரணமான ஆதாரம் 
அல்லாஹ்விற்கே இருக்கிறது; ஆகவே, அவன் நாடியிருந்தால் உங்கள் யாவரையும் 
நிச்சயம் நேர் வழியில் செலுத்தியிருப்பான் என் று([நபியே!] நீர் கூறுவீராக! 

150. (மேலும் அவர்களிடம், நீங்களாக உங்கள் மீது புசிக்க ஆகுமாக்கப் 
பட்டவற்றை தடுத் துக் கொண்டு, ' 'நிச்சயமாக அல்லாஹ் தான் இதனைத் 
தடுததிருக்கிறான் என்று சாட்சி கூறுகிறார் களே அத்தகைய உங்களது 
சாட்சியாளர்களை நீங்கள் கொண்டுவாருங்கள்", என்று (நபியே) நீர் கூறுவீராக! 
அவர்களும் (அவ்வாறே பொய்) சாட்சி கூறுவார்களேயானால், (அதற்காக) நீரும் 
அவர்களுடன் (சேர்ந்து) சாட்சி கூறவேண்டாம்; மேலும், நம்முடைய 
வசனங்களைப் பொய்யாக்கியவர்கள், இன்னும், மறுமையை விசுவாசங் 
கொள்ளாதவர்கள் ஆகியோரின் மனஇச்சைகளை, நீர் பின்பற்றவேண்டாம். 
அவர் களோ தங்கள் இரட்சகனுக்கு (வழிபாட்டில் மற்றவர்களை) 
சமமாக்குகின்றனர். 

151 (நபியே! அவர்களிடம், நீர் கூறுவீராக! " வாருங்கள்! உங்கள் இரட' சகன் 
உங்களுக்கு விலக்கியிருப்பவற்றையயும் ஏவியிருப்பவற்றையும்) நான் உங்களுக்கு 
ஓதிக்காண்பிக்கிறேன்; (அவையாவன:) அவனுக்கு எதையும் நீங்கள் 
இணையாச்சாதிர்கள் இன்னும் (உங்கள்) பெற்றோருக்கு அன் டன்) உபகாரம் 

செய்யுங்கள்; ( வர்களோடு நன்றியுடன் நடந்து கொள்ளுங்கள்]; வறுமைக்காக 
(அதைப்பயந்து à உங்கள் குழந்தைகளை நீங்கள் கொலை செய்தும்விடாதீர்கள்; 
உங்களுக்கும், அவர்களுக்கும் நாமே உணவளிக்கின்றோம்; மேலும், 
மானக்கேடான காரியங்களை _அதில் வெளிப்படை pl sti 
இரகசியமான வற்றையும் (செய்ய) நீங்கள் நெருங்காதீர்கள்; இன் ம் (கொலை 
செய்யக் கூடாதென் று) அல்லாஹ் தடுத்துள்ள எந்த ஆத்மாவையும் (நியாயமான 
உரிமையின்றிக் கொலை செய்யாதீர்கள்; மேற்கூறப்பட்ட உபதேசங்களடங்கிய 
அவை நீங்கள் (அவனுடைய ஏவல், விலக்கல்பற்றிய கட்டளைகளை அறிந்து) 
விளங்கிக் கொள்வதற்காக அவற்றைக்கொண்டு அவன் உங்களுக்கு ஏவுகிறான். 
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152." அநாதையின் பொருளை - அவர் பிராயமடையும் வரையில் 
நியாயமான முறையிலன்றி (அனுபவிக்க) நெருங்காதீர்கள்; அளவையும், 
நிறுவையையும் நீதமாக நிறைவு செய்யுங்கள்; எந்த ஒரு ஆத்மாவையும் அதன் 
சக்திக்குட்பட்டதைத்தவிர நாம் கஷ்டப்படுத் துவதில்லை; நீங்கள் பேசினால் 
(பாதிக்கப்படுவர் நெருங்கிய) உறவினராயினும் (சரியே) நீதத்தையே கூறுங்கள்; 
ங்கள் அல்லா ஹ்விடம் செய்த வாக்குறுதியையும் பூரணமாக நிறைவேற்றுங்கள்; 
மேற்கூறப்பட்ட உபதேசங்களடங்கிய) அவை நீங்கள் நினைவு கூர்வதற்காக 
அவற்றைக்கொண்டு அவன் உங்களுக்கு ஏவுகிறான். 

153 இன்னும் "நிச்சயமாக இது நேரானதாகதடிருக்க என்னுடைய வழியாகும்; 
ஆகவே இதனையே நீங்கள் பின்பற்றுங்கள்; இன்னும், மற்ற வழிகளைப் 
பின்பற்றாதீர்கள். அவை, அவனுடைய வழியிலிருந்து உங்களைப் பிரித் துவிடும். 
(மேற்கூறப்பட்ட உபதேசங்களடங்கிய) அவை நீங்கள் பயபக்தி 
யுடையவர்களாவதற்காக இவற்றை(அல்லாஹ்வாகிய ) அவன் உங்களுக்கு 
ஏவுகிறான் (என்று கூறுவீராக) 

154. பின்னர், நன்மை செய்தோரின்மீது (நமது அருட்கொடையை) 
நிறைவுசெய்வதற்காகவும், ஒவ்வொரு விஷயத்திற்கும் தெளிவாகவும், 
நேர்வழியாகவும்,அருளாகவும் மூஸாவுக்கு வேதத்தை நாம்கொடுத்தோம்;தங்கள் 
இரட்சகனின் சந்திப்பை அவர்கள் விசுவாசம் கொள் வதற்காக வேண்டி (இதனை 
நாம் இறக்கிவைத்தோம்). 

155. (மனிதர்களே!) இதுவும் வேத நூலாகும்; இதனை நாம் 
இறக்கிவைத்துள்ளோம்; (இதன் நன்மைகள் பன்மடங்காக்கப்பட்டதாக 
பரக்கத்துச் செய்யப்பட்டதாகும்; ஆகவே, இதனை நீங்கள் பின்பற்றுங்கள்; 
மேலும் நீங்கள், (அல்லா ஹ்வினால்) அருள் செய்யப்படுவதற்காக (அவனுக்குப் 
பயந்து (பாவத்திலிருந்து விலகிக்) கொள்ளுங்கள். 

156. (இணை வைப்போரே]" இரு கூட்டத்தினர்( களாகிய யூத, கிறிஸ்தவர்கள்) மீது 
ான் நமக்கு முன்னர் வேதம் இறக்கப்பட்ட து; ஆகவே, நாங்கள் அதனைப் படிக்க 

வும், படித்துக் வ் பராமுகமானவர்களாகிவிட்டோம்' என்று 
நீங்கள் கூறாதிருப்பதற்காகவும்; 

157. அல்லது, நிச்சயமாக நாங்கள்_ எங்கள் மீது ஒரு வேதம் 
இறக்கப் பட்டிருநீ தால், அவர்களைவிட மிக்க நேர்வழியில் நாங்கள் 
இருந்திருப்போம் , என்று நீங்கள் கூறாதிருப்பதற்காகவும் இப்பொழுது உங்கள் 
இரட'சகனிடமிருந்து உங்களுக்குத் தெளிவான ஆதாரமும், நேர்வழியும், 
வெருக்கிருபையும் கெண்ட கமால் வேதம்) வந்து விட்டது; ஆகவே, எவர் 
அல்லாஹ்வுடைய (இத்தகைய) வசனங்களைப் பொய்யாக்கி, அவற்றிலிருந்து 
விலகிக் கொள்கிறாரோ அவரைவிட மிகுந்த அநியாயக்காரர் யார்? நம்முடைய 
வசனங்களிலிருந் து(இவ்வா றுவிலகிக் கொள்கின்றவர் களுக்கு, அவர்கள் விலகிக் 
கொண்டதன் காரணமாக._ நாம், கொடிய வேதனையைக் கூலியாகக் 
கொடுப்போம். 
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158. மலக்குகள் அவர்களிடம் (நேரில்) வருவதையோ, அல்லது உம் 
இரட்சகன் வருவதையோ, அல்லது உம்முடைய இரட'சகனின் அத்தாட்சிகளில் 
சில வருவதையோ தவிர, (வேறெதனையும்) அவர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனரா? உம் 
இரட்சகனின் சில அத்தாட்சிகள் வரும் அந்நாளில் அதற்கு முன்னர் 
விசுவாசங்கொள்ளாதிருந்து, அல்லது (விசுவாசங்கொண்டிருந்தும்) அதன் 
ஈமானில் எந்த ஒரு நன்மையையும் சம்பாதிக்காதிருந்த எந்த ஆத்மாவிற்கும் அது 
bre) கொள்ளும் விசுவாசம், யாதொரு பலனையும் அளிக்காது; ஆகவே, 
(அவர்களிடம், "அப்பெரிய அத்தாட்சிகளை) நீங்கள் எதிர்பார்த்திருங்கள்; 
நிச்சயமாக நாம் எதிர்பார்த்திருப்பவர்களாவோம்'" என்று (நபியே! நீர் 
கூறுவீராக! 

159. நிச்சயமாக தங்கள் மார்க்கத்தை(ப் பலவாறாகப் பிரித்து, பல 
பிரிவினர்களாகி விட்டனரே அத்தகையோர்_ அவர்களின் எக்காரியத்திலும் 
நீர் இல்லை ; அவர்களுடைய விஷயமெல்லாம் அல்லாஹ்விடமே இருக்கின்றது; 
அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தவற்றை பின்னர் அவன் அவர்களுக்கு அறிவித்து 
விடுவான். 

160. எவர் ஒருவர் ஒரு நன்மையைச் செய்கிறாரோ அவருக்கு 
(நன்மைகளில்)அதைப் போன்றவை பத்து(பங்கு) உண்டு; எவர் ஒருவர் ஒரு 
தீமையைச் செய்கிறாரோ, அதைப் போன்றதைத் தவிர (அதிகமாக) அவருக்குக் 
கூலியாக கொடுக்கப்பட மாட்டாது; அவர்களே அநியாயம் 
செய்யப்படமாட்டார்கள். 

161. " நிச்சயமாக நான்_என்னை என்னுடைய இரட்சகன் நேர் வழியில் செலுத்தி 
விட்டான்; (அது) மிக்க உறுதியான, நிலையான மார்க்கமாகும்; இன்னும் (அது 
அசத்தியமான எல்லா வழிகளை விட்டு நீங்கி) சத்தியத்தின் பால் சார்ந்தவரான 
இப்றாஹீமுடைய மார்க்கமுமாகும்; அவர் இணைவைத்து வணங்குவோரில் 
இருந்த துமில்லை' என் று (நபியே! நீர் கூ நுவீராக! 

162. நிச்சயமாக என்னுடைய தொழுகையும்,என்னுடைய அறுப்பு(குர்பானியு)ம், 
என் வாழ்வும், என் மரணமும் அகிலத்தாரின் இரட்சகனாகிய அல்லாஹ்வுக்கே 
உரித்தானவையாகும் ', என்று (நபியே!) நீர் கூறுவீராக! | 

163. " அவனுக்கு யாதோர் இணையு மில்லை; (துணையு மில்லை, இதைக் 
கொண்டே நான் ஏவப்பட்டுள்ளேன்; ன்னும் அல் க்குக் கீழ்ப்படிந்த) 
முஸ்லிம்களில் (இந்த உம்மத்தில்) நான் முதன்மையானவன் (என்றும்கூறுவீராக! 

164. "அல்லாஹ் அல்லாதவனையா(எனக்கு) இரட'்சகனாக நான் தேடுவேன்? 
அவனோ ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் இரட'சகனுமாவான்' என்று (நபியே!) நீர் 
கூறுவீராக! பாவம் செய்யும் ஒவ்வோர் ஆத்மாவும் தனக்குப்பாதகமாகவே 
அல்லாது (பாவத்தை) சம்பாதிப்பதில்லை; இன்னும் (பாவத்தைச்) சுமக்கக்கூடிய 
(ஓர் ஆத்மாவானது மற்றொன்றின் (பாவச்)சுமையைச் சுமக்கா து;(இறந்த) பின்னர் 
நீங்கள் யாவரும் உங்கள் இரட்சகனிடமே திரும்பிச் செல்ல வேண்டியுள்ள து. 
அப்போது நீங்கள் எதில் அபிப்பிராய பேதம் கொண்டிருந்தீர்களோ அது பற்றி 
அவன் உங்களுக்கு அறிவிப்பான். 

165. அவன்தான் (உங்களுக்கு முன் இருந்தவர்களுக்கு) பிரதிநிதிகளாகப் பூமியில் 
உங்களை ஆக்கியுள்ளான்; அவன் உங்களுக்குக் கொடுத்துள்ளவற்றில் உங்களைச் 
சோதிப்பதற்காக உங்களில் சிலரை மற்ற சிலரை விடப் பதவிகளில் 
உயர்த்தியுமிருக்கின்றான்; (நபியே நிச்சயமாக உமதிரட' சகன் தண்டிப்பதில் மிகத் 
தீவிரமானவன்; நிச்சயமாக அவன் மிக்க பிழைபொறுப்பவன்;பேரன்புடையவன். 
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அத்தியாயம் :7 

அல் அஃப் _ சிகரங்கள் 

வசனங்கள் : 206 மக்கி ருகூஃகள் : 24 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1 அலீஃப் லாம் மீம் ஸாத் 
2(நபியோஇது உம்மீது இறக்கப்பட்டுள்ளவேதமாகும்; இவ்வேதத்தை மக்களுக்கு 

எத்திவைப்ப)தனால் உம்முடைய நெஞ்சத்தில் யாதொரு கலக்கமும் 
இருக்கவேண்டாம். இதனைக் கொண்டு நீர் (மனிதர்களுக்கு) அச்சமூட்டி 
எச்சரிக்கை செய்வதற்காகவும், விசுவாசங் கொண்டோருக்கு ஒரு 
நல்லுபதேசமாகவும் (இவ் வேதம் இறக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள து) 

3. மனிதர்களே!) உங்களுக்காக உங்கள் இரடசகனிடமிருந்து 
விலா τα (இவ்வேதத்)தைப் பின்பற்றுங்கள்; அவனையன்றி 
மற்றெவரையும் உங்களுக்குப் பாதுகாவலர்(களாக அக்கி, அவர்) களை 
நீங்கள் பின்பற்றாதீர்கள்; (எனினும், இதனைக் கொண்டு) நீங்கள் மிகக் 
குறைவாகவே நல்லுணர்ச்சிபெறுகிறீர்கள். 

4. இன்னும், a υὐβορν: பொய்யாக்கியும் அவர்களுக்கு 
மாற்றமாகவும் நடந்துவந்தவர்கள் வசித்திருந்த) எத்தனையோ 
ஊர்்களை_அவற்றை நாம் அழித்திருக்கின்றோம். இரவோடு இரவாக, அல்லது 
அவர்கள் (களைப்பாறுவதற்காக) பகலில் தூங்கிக் கொண்டிருக்க நம்முடைய 
வேதனை அவற்றை வந்தடைந்தது. 

5. நம்முடைய வேதனை அவர்களுக்கு வந்தடைந்தபோது "நிச்சயமாக நாம் 
அநியாயக்காரர்களாகி விட்டோம் ' என்று அவர்கள் கூறியதைத் தவிர வேறு 
எதுவும் அவர்களுடைய கூப்பாடாக இருக்கவில்லை. 

6. ஆகவே, எவர்கள்பால் தூதர்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்களோ 
அவர்களையும் நிச்சயமாக நாம் கேட்(டு விசாரிப்போம்; மேலும், (நம்முடைய) 
தூதர்களையும் நிச்சயமாக நாம் கேட'(டுவிசாரிப்போம். 

Ἵ, (அவர்களின் செயலைப்பற்றி நாம்) நன்கறிந்துள்ளவாறு 
(விசாரணைக்காலத்தில்) நிச்சயமாக நாம் அவர்களுக்குக் கூறிக்காண்பிப்போம்; 
இன்னும் (அவர்களின் சகல நிலைகளை விட்டும்) மறைந்திருப்பவர்களாக நாம் 
இருக்கவில்லை. 

8. மேலும், (ஒவ்வொருவரின் நன்மை தீமைகளையும், அந்நாளில் (கூடுதல் 
றைவின்றி) எடைபோடுவது உண்மையாகும் ; அப்போது எவர்களுடைய 

நன்மையின் ! எடைகள் கனத்தனவோ அவர்கள்தாம் நிச்சயமாக 
வெற்றியாளர்கள். 

9. இன்னும், எவர்களுடைய (நன்மையின்) எடைகள் (கனம் குறைந்து) இலேசாக 
இருக்கின்றனவோ அத்தகையோர், நம்முடைய வசனங்களை பொய்யாக்கிக் 
கொண்டிருந்ததன் காரணமாக அவர்கள் தங்களுக்குத் தாமே நஷ்ட மிழைத்துக் 
கொண்டவர்கள் அவர். 

10. (மனிதர் களே!) மேலும், நிச்சயமாக நாம் உங்களை பூமியில் (அனைத்து 
அதிகாரங்களுடன்) வசிக்கச் செய்தோம். அதில் உங்களுக்கு 
வாழ்க்கை(வசதிசக்குரிய (அனைத் துசாதனங்களையும் நாம் ஆக்கித்தந்தோம். 
(இவ்வாறிருந்தும் நீங்கள் மிகக் குறைவாகவே நன்றிசெலுத்துகிறீர்கள். 
1 இன்னும், திட்டமாக நாம் உங்களைப் படைத்தோம்; பின்பு உங்களுக்கு 

உருவமமைத்தோம்; அதன் பின்னர், 'அஆதமுக்குச் சிரம் பணியுங்கள் என 
மலக்குகளுக்கு நாம் கூறினோம்; அப்பொழுது இப்லீஸைத் தவிர (மற்ற யாவரும் 
வக் பணிந்தார்கள்; சிரம் பணிந்தவர்களில் அவன் இருக்கவில்லை. 
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2 (ஆகவே, அல்லாஹ் இப்லீஸிடம்," pre உனக்குக்கட்டளையிட்ட - சமயத்தில், நீசிரம் 
பணிவதிலிருந்து உன்னைத் தடுத்தது எது? என்றுகேட்டான்: அதற்கு நான் அவரைவிட 
மேலானவன் (ஏனென்றால், நீ என்னை நெருப்பால் படைத்தாய்; அவரையோ 

களிமண்ணால் படைத்தாய் "என்று(இறுமாப்புடன் இப்லீஸாகிய) அவன் கூறினான். 

1" இதிலிருந்து நீ இறங்கிவிடு; நீ இதில் பெருமை கொள்வதற்கு உனக்குத் தகுதியில்லை; 
ஆதலால், நீ வெளியேறிவிடு; (உன் பெருமையின் காரணமாக) நிச்சயமாக நீ சிறுமைப் 

பட்டோரில் இருக்கின்றாய் என் று (அல்லா ஹ்வாகிய) அவன் கூறினான். 

14. (அதற்கு இப்லீஸாகிய/ அவன், ( இறந்தோர் மண்ணறைகளிலிருந்து) எழுப்பப்படும் 
ne வரையில் நீ எனக்கு அவகாசம் அளிப்பாயாக என்று கேட்டான். 

"நிச்சயமாக நீ (அவ்வாறே) அவகாசமளிக்கப்பட்டோரில் (ஒருவனாக) 
இருக்கின்றாம் என்று (அல்லாஹ்வாகிய) அவன் கூறினான். 

16. "நீ என்னை வழிகெட்டவனாக அஆக்கியதன் காரணத்தால் (ஆதமுடைய சந்ததிகள்) 
உன்னுடைய நேரான வழியில் (செல்லாது தடை செய்ய வழி மறித்து 

அதில்)அவர்களுக்காக திட்டமாக உட்கார்ந்து கொள்வேன் என்றும் (இப்லீஸாகிய) 
அவன் கூறினான். 

17. " பின்னர், நிச்சயமாக அவர்களுக்கு முன்னும், அவர்களுக்குப் பின்னும், அவர்களின் 
வலப்புறங்களிலும், அவர்களின் இடப் புறங்களிலும் அவர்களிடம் நான் வந்து 

(அவர்களை வழி கெடுத்துக்) கொண்டேமிருப்பேன்; மேலும், அவர்களில் பெரும் 

பாலோரை (உனக்கு) நன்றி செலுத்துவோர்களாக நீ காணமாட்டாய்' (என்றும் 
கூறினான் 

18. இகழப்பட்டவனாகவும், விரட்ட ப்பட்ட வனாகவும் நீ இதிலிருந்து வெளியேறி விடு; 
நிச்சயமாக (உன்னையும், அவர்களில் உன்னைப் பின்பற்றியவர் களையும் (சேர்த்து) 
உங்கள் அனைவரிலிருந்தும் நிச்சயமாக நரகத்தை நான் நிரப்புவேன் ' என்று 

(அல்லாஹ்வாகிய ) அவன் கூறினான். 

19. மேலும், "அதமே! நீரும், உம்முடைய மனைவியும் (இச்) சுவர்க்கத்தில் வசித் திருங்கள்; 
பின்னர், நீங்கள் இருவரும் நீங்கள் நாடிய இடத்திலெல்லாம் (சென்று நாடியவாறு) 
புசியுங்கள்; இன்னும் இம்மரத்திற்கு' அருகில்) நீங்களிருவரும் நெருங்காதீர்கள்; (அவ்வாறு 
சென்றால்) நீங்களிருவரும் அநியாயக்காரர்களில் அகிவிடுவீர்கள்' (என்றும் அல்லாஹ் 
கூறினான்). 

20. பின்னர், அவ்விருவருக்கும் மறைக்கப்பட்டிருந்த அவ்விருவருடைய 
வெட்கத்தலங்களை அவ்விருவருக்கும் வெளிப்படுத்துவதற்காக, வைத்தான் 
(அவர்களிடம் இரகசியமாகப் பேசி தவறான எண்ணத்தை) ஊசாட்டத்தை 
அவ்விருவருக்கும் உண்டாக்கினான். மேலும், " (அதன் கனியைப் புசித்தால்) நீங்கள் 

இருவரும் மலக்குகளாகிவிடுவீர்கள்; அல்லது நிரந்தரமாக இருப்பவர்களில் நீங்கள் 
இருவரும் ஆகிவிடுவீர்கள் என்பதற்காகவே தவிர (வேறெதற்காகவும்) உங்கள் இரட்சகன் 
அள ல ன் உங்களிருவரையும் தடுக்கவில்லை என்று கூறினான். 

' நிச்சயமாக நான் உங்களிருவருக்கும் உபதேசம் செய்பவர்களில் (ஒருவனாக) 

ne என்று அவ்விருவரிடம் ( ப்லீஸாகிய அவன்) சத்தியமும் செய்தான். 

22. (பின்னர்) அவ்விருவரை ஏமாற்றி meer தங்கள் நிலையிலிருந் துகீழே 

இறங்கச்செய்தான்; எனவே அவ்விருவரும், அம்மரத்தை (_அதன்கனியை)ச் சுவைக்கவே, 
அவ்விருவரின் வெட்கத்தலங்களும் அவ்விருவருக்கும் வெளியா(கித்தெரியலா யிற்று; 
அச் சுவனத்தின் இலைகளைக் கொண்டு அவ்விருவரும் தங்களை மூடிக் கொள்ளவும் 

ஆரம்பித்தனர். மேலும்(அதுசமயம்) அவ்விருவரின் இரட்சகன் அவ்விருவரையும் 
அழைத்து, "இம்மரத்தைவிட்டும் உங்களிருவரையும் நான் தடுக்கவில்லையா? நிச்சயமாக 
வைத்தான் உங்களிருவருக்கும் பகிரங்கமான பகைவன் என்றும் நான் உங்களுக்குக் 
கூறவில்லையா? "(என் று அவ்விருவரையும் கேட்டான்) 
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23, (அதற்கு) " எங்கள் இரட்சகனே! எங்களுக்கு நாங்களே அந்ீதமிழைத்துக் 
கொண்டோம்;நீஎங்களை மன்னித்து எங்களுக்கு அருள் புரியாவிடில் நிச்சயமாக 
ல் நஷ்டமடைந்தவர்களில் ஆகிவிடுவோம்" என்று அவ்விருவரும் 

பிரார்த்தித்துக் கூறினர். 
24. (அதற்கு அல்லாஹ், இதிலிருந்து) நீங்கள் இறங்கிவிடுங்கள்; உங்களில் சிலர் 

(மற்ற) சிலருக்கு பகைவர்களாவீர்கள்; பூமியில் உங்களுக்குத் தங்குமிடமும் உண்டு; 
(அதில்) ஒரு காலம் வரை சுகம் அனுபவித்தலும் உண்டு என்று கூறினான் 

25. " அதிலேயே நீங்கள் வாழ்வீர்கள்; அதிலேயே நீங்கள் இறப்பீர்கள்; (பின்னர் 
ஒரு நாளில்) அதிலிருந்தே நீங்கள் (மீண்டும் உயிர்கொடுத்து ) வெளியாக்கப் 
படுவீர்கள்" என்று கூறினான். | 

26. ஆதமுடைய மக்களே! உங்களுடைய மானத்தை மறைக்கக் கூடிய 
ஆடையையும் அலங்காரததையும் திட்டமாக நாம் உங்களுக்கு 
இறக்கிவைத்திருக்கின்றோம்; இன்னும் (பாவங்களை மறைத்துவிடக் கூடிய, 
பரிசுத்தத்தன்மையான ) பயபக்தி எனும்ஆடை_ அதுதான் மிக்க மேலானது; அது 
அல்லாஹ்வுடைய அத்தாட்சிகளில் உள்ளதாகும். (இதனைக் கொண்டு) அவர்கள் 
நல்லுணர்ச்சி பெறலாம். 

27. ஆதமுடைய மக்களே! வைத்தான் உங்கள் பெற்றோர் இருவரையும், 
அவ்விருவரின் மானத்தை அவ்விருவருக்கும் காண் பிப்பதற்காகவேண் டி. 
அவ்விருவரின் ஆடையை அவ்விருவரை விட்டும் அவன் களைந்து (அவர்கள் 
இன்பமுடன் வசித்து வந்த) சுவனத்திலிருந்து வெளியேற்றி (சோதனைக் 
குள்ளாக்கியது போன் று உங்களையும் அவன் சோதனைக்குள்ளாக்கி விட 
வேண்டாம்; நிச்சயமாக அவனும், அவனுடைய இனத்தாரும் நீங்கள் 
அவர்களைக் காண முடியாதவாறு (மறைவாக இருந்து கொண்டு) உங்களை (வழி 
கெடுக்க சமயம்) பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்; நிச்சயமாக விசுவாசங் 
கொள்ளாதவர்களுக்கு அந்த வைத்தான்களை நாம் நண்பர்களாக்கி 
யிருக்கின்றோம். Ὁ 

28. மேலும், (விசுவாசங்கொள்ளாத) அவர்கள், யாதொரு மானக்கேடான 
காரியத்தைச் செய்து விட்டால் அவர்கள், எங்கள் மூதாதையர்களை இதன் மீதே 
நாங்கள் கண்டோம்; அல்லாஹ்வும் இதைக்கொண்டே எங்களுக்குக 
கட'டளையிட்டிருக்கின் றான்" என்று கூறுகின்றனர்; (அதற்கு நபியே! 
அவர்களிடம்)" நிச்சயமாக அல்லா ஹ்,மானக்கேடான காரியங்களைக்கொண்டு 

(அவற்றைச் செய்யுமாறு) அவன்கட்டளையிடமாட்டான்; அல்லாஹ்வின் மீது 
நீங்கள் அறியா தவற்றை(ப் பொய்யாகக் கூறுகிறீர்களா? என்று நீர் கூறுவீராக! 

1} 

29. என் இரட்சகன் நீதத்தையே கட்டளையிட்டிருக்கின்றான் ; ஓவ்வொரு 
தொழும் இடத்திலும் ( தொழுகையின் போது) நீங்கள் உங்கள் முகங்களை 
(அவனள விலேயே) நிலைப் படுத்திக் கொள்ளுங்கள்; நீங்கள் அவனுக்கே 
வணக்கத்தைக் கலப்பற்றதாக ஆக்கியவர்களாக அவனையே அழையுங்கள்; 
அவன் (இல்லாமையிலிருந் து) உங்களை(ப்படைக்கதத் துவக்கிய பிரகாரமே, 
(நீங்கள் இறந்த பின்னரும், அவனால் உயிர்ப்பிக்கப் பெற்று அவனிடமே) நீங்கள் 
மீள்வீர்கள்' என்று (நபியே நீர் கூறுவீராக! 

30. (உங்களில்) ஒரு கூட்டத்தாரை அவன் நேரான வழியில் செலுத்தினான்; 
மற்றொரு கூட்டத்தாருக்கோ வழிகேடு அவர்கள் மீதுஉறுதியாகி விட்டது; 
(காரணம்) நிச்சயமாக அவர்கள் அல்லாஹ்வையன்றி, ஷைத்தான் களையே 
தங்கள்) பாதுகாவலர்களாக எடுத்துக் கொண்டார்கள்; மேலும், தாங்கள் 
நிச்சயமாக நேர் வழிபெற்றவர்கள் என எண்ணுகிறார்கள். 
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31. ஆதமுடைய மக்களே! ஓவ்வொரு மஸ்ஜிதிலும் (ஆடைகளினால்) 
உங்களுடைய அலங்காரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்; மேலும், (அல்லாஹ் 
உங்களுக்கு அனுமதித்தவற்றை) நீங்கள் (தாராளமாக) உண்ணுங்கள்; மேலும், 
பருகுங்கள். ஆனால்) வீண் விரயமும் செய்யாதீர்கள்; ஏனென்றால், நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் வீண் விரயம் செய்வோரை நேசிக்கமாட்டான். 

2. (நபியே! " அல்லாஹ் தன் அடியார்களுக்காக வெளிப்படுத்தியிருக்கும் 
க் அலங்காரத்தை ம், உணவு வகைகளில் நல்லவற்றையும் (ஆகாதவை 
யென்று) தடுத்தவர் யார் கேட்பீராக!" அது இவ்வுலக வாழ்வில் 
விசுவாசங் i none ம். எனினும், ) மறுமை நாளில் 
(மற்றவர் களுக்கன்றி அவர்களுக்கு மட்டு 1) பிரத்தியேசமானதாகும் என்று 
கூறுவீராக! அறியக்கூடிய சமூகத்தார்க்கு (நம்முடைய) வசனங்களை இவ்வாறு 
விவரிக்கின்றோம். 

33. என்னுடைய இரட்சகன் (ஆகாதென்று) தடுத்திருப்பதெல்லாம் 
மானக்கேடான செயல்களை_ அவற்றில் வெளிப் படையானதையும், 
மறைமுகமானதையும், (இதர) பாவத்தையும், உரிமையின்றி வரம்பு மீறுதலையும், 

அல்லாஹ்விற்கு நீங்கள் இணைவைப்பதையும்_ அதற்கு எந்தவித ஆதாரத்தையும் 
அவன் இறக்கிவைக்காதிருக்க, இன்னும் நீங்கள் அறியாதவற்றை அல்லா ஹ்வின் 
மீது (பொய்யாகக்) கூறுவதையும்_தான் " என் று (நபியே) நீர் கூறுவீராக! 

34. ஒவ்வொரு சமுதாயத்தாருக்கும் ஓரு தவணையுண்டு; ஆகவே, 
அவர் களுடைய தவணை வந்துவிட்டால் ஒரு கணப்பொழுது பிந்தவு 
மாட்டார்கள்; முந்தவு மாட்டார்கள். 

35. ஆதமுடைய மக்களே! உங்களிலிருந்தே நிச்சயமாக உங்களிடம் (என்னுடைய) 
தூதர்கள் வந்து, என்னுடைய வசனங்களை உங்களுக்கு விவரித்துக்காண் பிக்கும் 
போது, எவர்கள் அல்லாஹு! பயந து, தங்களைச்) 

சீர்திருத்திக்கொண்டார்களோ, அவர்களுக்கு எத்தகைய பயமுமில்லை; அவர்கள் 
கவலையும் அடைய மாட்டார்கள். 

36. இன்னும் நம்முடைய வசனங்களைப் பொய்யாக்கி, அவற்றை(ஏற்பதை) 
விட்டும் கர்வமும் கொண்டார்களே அத்தகையோர் _அவர்கள் 
நரகவாசிகளாவர்; அவர்கள் அதில் நிரந்தரமாக(த்தங்கி)இருப்பவர்கள். 

37. அல்லாஹ்வின் மீது பொய்யைக் கற்பனை செய் து கூறுகி ன்றவரைவிட, 
அல்லது ம்க். தி் வசனங்களைப் யொய்யாக்குகின் றவரைவிட மிக 
அநியாயக்காரர் யார்?)அத்தகையோர் _அவர்களுக்கு எழுதப்பட்ட உணவு, 
செல்வம் முதலிய/வைகளிலிருந் அவர் களின் பாத்தியதை அவர் களுக்குக் 
கிடைக்கும்; முடிவாக நம்தூதர் (களான மலக்குகள் அவர்களிடம் வந்து 
அவர்க ளுடைய உயிர்களை கைப்பற்றும் சமயத்தில் அல்லாஹ்வையன்றி 
நீங்கள் அழைத்துக் கொண்டிருந்தீர்களே அவர்கள் என்று கேட்பார்கள். 
அ தற்க வர்கள், (அவர்கள் யாவும் எங்களை விட்டு(ஓடி ) மறைந்துவிட்டனர்" 
என்று கூறி, நிச்சயமாகவே தாங்கள் ( ae களாக 
இருந்தனர், என தங்களுக்கு விரோ தமாகவே அவர்கள் சாட்சியம் கூறுவார்கள். 
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38. (அதற்கு அல்லா ஹ் அவர்களிடம்)" ஜின்களி லும்,மனிதர்களிலும் உங்களுக்கு 
முன்னர் சென் அவிட்ட கூட்டத்தினர்களுடன் நீங்களும் சேர்ந்து நரக நெருப்பில் 
ப τε என்று கூறுவான்; அவர்களில் ஒவ்வொரு சமுதாயத்தினரும் 
By கத்திற்குள்) நுழையும் பொழுதெல்லாம் தனக்கு முன் அங்கு வந்துள்ள) தங்கள் 
இனத்தாரின் முன்சென்ற) சகக்கூட்டத்தினரை சபிப்பார்கள்; முடிவாக அவர்கள் 
யாவரும் நரகத்தையடைந்த பொழுது (அவர்களில்) பிந்தியவர்கள் 
(பின்பற்றியவர்கள், பின்பற்றப்பட்ட தலைவர் களான) முந்தியவர் களைப் 
பற்றி "எங்கள் இரட்சகனே இவர்கள்தாம் எங்களை வழிகெடுத்தவர்கள்; 
ஆகவே,அவர்களுக்கு (எங்களைவிட ) நரகத்தில் இரட்டிப்பான வேதனையைக் 
கொடுப்பாயாக!" என்று த்ய த் தற்கு அவன், ' உங்களில் 
ஒவ வொருவருக்குமே இரட்டிப்பு (வேதனை உண்டு; எனினும், (இதன் 
காரணத்தை நன் அறியமாட்டீர்கள்" என்று கூறுவான். 

39. அவர்களில் முந்தியவர்கள் அவர்களில் பிந்தியவர்களிடம் , " எங்களைவிட 
உங்களுக்கு யாதொரு மேன்மையும் கிடையா து; ஆதலால் நீங்கள் சம்பாதித்துக் 
கொண்ட (தி. வினையின் காரணமாக (நீங்களும் இரட்டிப்பு) வேதனையைச் 
சுவையுங்கள்" என்று கூறுவார்கள். 

40. நிச்சயமாக நம்முடைய வசனங்களைப் பொய்ப்பித்து, அவற்றை (ஏற்பதை) 
விட்டும் பெருமையும் கொண்டார்களே அத்தகையோர் _ அவர்களுக்கு, 
(அல்லா ஹ்வின் அருளுக்குரிய) வானத்தின் (அருள்) வாயில்கள் திறக்கப்பட 
மாட்டாது; மேலும் ஊசியின் துவாரத்தில் ஓட்டகம் நுழையும் வரையில் 
அவர்கள் சுவனத்தில் நுழையமாட்டார்கள்; மேலும் குற்றவாளிகளுக்கு 
இவ்வாறே நாம் கூலி கொடுப்போம். 

41. அவர்களுக்கு நரகத்திலிருந்து (நெருப்பு) விரிப்புகளும், அவர்களுக்கு 
மேலிருந்து (போர்த்திக் கொள்ள நெருப்புப்) போர்வைகளும் உண்டு; இன்னும் 
இவ்வாறே அநியாயக்காரர்களுக்கு நாம் கூலி கொடுப்போம். 

42. இன்னும், விசுவாசங்கொண்டு, நற்காரியங்களையும் செய்கின்றார்களே 
அத்தகையோர் _ எந்த ஓர் ஆத்மாவையும் அதன் சக்திக்குத் தக்கவாரல்லா து நாம் 
சிரமப்படுத் த்த அவர்கள்தான் சுவனவாசிகள் ; அதில் அவர்கள் 
நிரந்தரமாக த்தங்கி)இ இருப்பவர்கள். 

43. மேலும், அவர் களுடைய நெஞ்சங்களிலிருந்த குரோதத்தை நாம் நீக்கி 
விடுவோம்; அவர் களுக்குக் கீழ் ஆறுகள் ஓடிக் கொண்டிருக்கும்; இன்னும் 
அவர்கள், " இந்தச் சுவனபதியை அடைவதற்குரிய நேரான வழியில் எங்களைச் 
செலுத்திய அல்லாஹ்வுக்கே எல்லாப் புகழும் உரியதாகும். அல்லா ஹ் எங்களை 
நேர் வழியில் செலுத்தியிருக்காவிடில், நிச்சயமாக நாங்கள் நேர் வழியை 
அடைந்தவர்களாக ஆகி இருக்கவேமாட்டோம்; எங்கள் இரட்சகனின் தூதர்கள் 
(சந்தேகமின்றி) சத்திய (மார் க்கித்தையே நிச்சயமாக (எங்களுக்குக் கொண்டு 
வந்தார்கள்" என்று கூறுவார்கள். அந்த சொர்க்கம், நீங்கள் (பூமியில்) செய்து 
கொண்டிருந்த (நன்மையானவற்றின்( மூலம் அல்லாஹ்வின் அருளைப்பெற்று 
அதன்) காரணமாகவே அதனை நீங்கள் வாரிசாக்கப் பட்டுள்ளீர்கள் என்று 
(சப்தமிட்டு) அழைக்கப்படுவார்கள். 
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44. இன்னும், (அந்நாளில்) சுவர்க்கவாசிகள் நரகவாசிகளை அழைத் து ' எங்கள் 
இரட்சகன் எங்களுக்கு வாக்களித்திருந்ததை நாங்கள் உண்மையாக 
பெற்றுக்கொண்டோம்; நீங்களும், உங்கள் இரட்சகன் உங்களுக்கு 
வாக்களித்திருந்ததை உண்மையாகவே பெற்றுக் கொண்டீர்களா" என்று 
(சப்தமிட்டுகிகேட்பார்கள். அதற்க) வர்கள்," ஆம்'(பெற்றுக் கொண்டோம்) என் னு 
கூறுவார்கள்; அது சமயம், அவர் களுக்கு மத்தியில் அறிவிப்பாளர் ஒருவர் 
நிச்சயமாக அல்லாஹ்வுடைய சாபம் (வரம்பு மீறிய) அநியாயக்காரர்கள் மீது 
உண்டாவதாக! என அறிவிப்பார். 
45 அத்தகையோர்_ அவர்கள் அல்லா ஹ்வின் பாதையைவிட்டு (மனிதர்களைத்) 

தடுத்துக்கொண்டும், இன்னும் (அவ்வழிக்கு யாரும் செல்லாதிருக்க அதனைக் 
கோணலாக்கவும் தேடினார்கள்; அன்றியும் அவர்கள் மறுமையை 
நிராகரிப்பவர்கள். 

46. (நரக வாசிகளும் சுவன வாசிகளும் ஆகிய) அவ்விருவருக்குமிடையில் ஒரு 
ரை[தடுப்புச் சுவர்) இருக்கும்; / அதன்) சிகரங்களில் சில மனிதர்கள் இருப்பார்கள்; 

நரகவாசி, சுவர்க்கவாசியாகிய œai வொருவரையும் அவர்களின் 
அடையாளத்தைக் கொண்டே அவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள்; மேலும், 
அவர்கள், சுவர்க்கவாசிகளை அழைத்து, "அல்லாஹ்வின் சாந்தி உங்கள்மீது 
உண்டாவதாகர!' என்று சப்தமிட்டுக் கூறுவார்கள். (சிகரங்களில் இருக்கும்) 

வர்கள் (இதுவரையிலும்) அதில்(சுவனத்தில்) நுழையவில்லை; அவர்களோ 
அதில் துழைவதைமிக்கஆசித் து ஆவல்கொண்டிருப்பார்கள். 
47. இன் ம், இவர் களின் பார்வைகள் நரகவாசிகளின் பக்கம் திருப்பப் 

பட்டால், (அவர்கள் படும் வேதனையைக் கண்டு திடுக்கிட டு) எங்கள் 
இரட்சகனே! அந்த அநியாயக்கார சமூகத்தாருடன் (நரகத்தில்) எங்களையும் நீ 
அக்கிவிடா திருப்பாயாக!' என்று (பிரார்த்தித்துக் கூறுவார்கள். 
48.சிகரங்களில் இருப்பவர்கள், சிலமனிதர்களை_ அவர்களின் அடையாளத் 

தைக்கொண்டு அவர்களை அறிந்துகொண்டு, அழைத்து "உங்களின் கூட்டமும், 
இன்னும் நீங்கள் பெருமையடித்துக் கொண்டிருந்தீர்களே அதுவும், உங்களை 
விட்டும் எதையும் தேவையற்று வைக்க (பலனளிக்க) வில்லையே" எனக் 
கூறுவார்கள். 

49. (முஸ்லிம் sil அவர்களுக் அல்லாஹ் அருளைக் கிடைக்கச் 
செய்யமாட்டான் என்று[(காபிர்களாகி LA ங்கள் சத்தியம் செய்தீர்களே அவர்கள் 
இவர்கள் அல்லவா 1 என்றும் கூறுவார்கள். பிறகு சிகர வாசிகளை நோக்கி) ' 
நீங்கள் சுவனபதிசென் றுவிடுங்கள் உங்களுக்கு எவ்வித பயமுமில்லை; நீங்கள் 
கவலயையும் அடையமாட்டீர்கள் (என்று அல்லாஹ் கூறுவான் 

50. பின்னர், நரகவாசிகள் சுவன வாசிகளை அழைத்து ' தண்ணீரில் (சிறிதளவு) 
எங்கள் மீது வத்த πὶ அல்லது அல்லாஹ் உங் களுக்கு உணவாக 
திக்ர் (சிறி ளவேனும் எங்களுக்குத் தாருங்கள் ") என்று (வருந்திக்) 
கேட்பார்கள்; அ[தற்கவர்கள், நிச்சயமாக அல்லாஹ் உங்களைப் போன்ற 
நிராகரிப்போரின்மீது இவ்விரண்டையும் தடுத்துவிட்டான்" என்று (பதில்) 
கூறுவார்கள். 

SL அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், அவர்கள் தங்களுடைய மார்க்கத்தை 
வீணாகவும், விளையாட்டாகவும் எடுத்துக் கொண்டார்கள் ; இவ்வூலக 
வாழ்க்கை அவர்களை ஏமாற்றியும் விட்ட து. எனவே அவர்களுடைய இந்நாளின் 
சந்திப்பை அவர்கள் மறந்து, நம்முடைய வசனங்களையும் அவர்கள் மறுத்துக் 
கொண்டி LE LUE TS போன்று, நாமும் இன்றைய தினம் அவர்களை மறந்து 
விடுவோம்என் 21 அல்லாஹ் கூறி விடுவான்]. 
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52 திட்டமாக நாம் அவர்களுக்கு ஒரு வேதத்தைக் கொண்டு வந்தோம். அதில் 
ஓவ்வொன்றையும் நம் அறிவின் படி (அதன் அடிப்படையில்) alé GE 
கின்றோம்; (அன்றி, அது விசுவாசங் கொண்ட சமூகத்தார்க்கு நேரான 
வழியாகவும், அருளாகவும் இருக்கின்ற து. 

53 (மக்கா வாசிகள், தங்களுக்கு எச்சரிக்கப்பட்டு வந்த) அதன் முடிவு (வெளிப் 
படுவதைத்) தவிர (வேறெதனையும்) இவர்கள் வ அதன்முடிவு 
(வெளிப்படட்டுவரும் நாளில் இதற்கு முன் அதனைமுற்றி ம்) மறந்திருர் தோர், 
"நிச்சயமாக எங்கள் இரட'சகனின் தூதர்கள் எங்களிடம்) சத்திய வேத த்தைக் 
கொண்டு வந்தனர், (இன் று) எங்களுக்குப் பரிந்துரையாளர்கள் எவரும் உண்டா! 
அவ்வாறாயின், அவர்கள் எங்களுக்குப் பரிந்துரைக்கட்டும்; அல்லது நாங்கள் 
(உலகத்திற்குத்! திருப்பப்படுவோமா (அவ்வாறாயின் முன்னர்) நாங்கள் செய்து 
கொண்டிருந்தவற்றல்லா ததைச் செய்வோம்" என்று கூறுவார்கள்; திட்டமாக 
இவர்கள் தமக்குத் தாமே இழப்பை உண்டாக்கிக் கொண்டனர்; அன்றியும் 
இவர்கள் (பொய்யாகக்) கற்பனை செய்து கொண்டிருந்தவையும் (அது சமயம்) 
வெர்களை விட்டு மறைந்தும் விடும். 

54. நிச்சயமாக உங்கள் இரட்சகன் அல்லாஹ்தான்; அவன் எத்தகையவ 
னென்றால், வானங்களையும், பூமியையும் ஆறு நாட்களில் படைத்தான்; 
பின்னர் (தன் கண்ணியத்திற்குத் தக்கவாறும், மகத்துவத்திற்குரியவா றும் 
அர்ஷின்மீது இருப்பது அவனுக்கு எவ்வாறு தகுமோ அவ்வாறே) அவன் 
அர்வின்மீது உயர்ந்து (நிலைபெற்று) விட்டான்; அவனே இரவால் பகலை 
மூடுகிறான். அது தீவிரமாக அதனைப் பின் தொடர்கிறது; இன்னும்சூரியனையும், 
சந்திரனையும்,நட'சத்திரங்களையும்தன்் கட்டளைக்குவயப்படுத்தப் பட்டதாகப் 
(படைத்திருக்கிறான்) படைத்தனலும், கட்டளையும் அவனுக்கே உரியதெனத் 
தெரிந்து கொள்ளுங்கள்; அகிலத்தாரின் இரட்சகனாகிய அல்லாஹ் 
மகத் துவமுடைய வனாகிவிட்டான். 

கவே, விசுவாசிகளே! உங்கள் இெட்சகனை மிக்க பணிவாகவும், (தாழ்ந்த 

τ துவாகவும் (உங்களுக்கு வேண்டியவைகளைக் கோரிப் பிரார்த்தனை 
0 நீங்கள் அழையுங்கள் ; நிச்சயமாக அவன் வரம்பு மீறுவோரை 
நேசிக்கமாட்டான். 

56. மேலும், பூமியில்_ (மனிதர்களே! சமாதானமும், அமைதியும் உண்டாகி)அது 
சீர் திருத்தமான பின்னர், அதில் குழப்பம் செய்யாதீர்கள்; (இரட்சகனுடைய 
தண்டனைக்குப்) பயந்தும், ( அவனுடைய அருளை ) ஆசித்தும் அவனிடம் 
பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருங்கள்; நிச்சயமாக அல்லாஹ்வின் அருள் 
நன்மை செய்வோருக்கு மிக்க சமீபத்திலிருக்கிற து. 

57. இன்னும், அவன் எத்தகையவனென்றால் , அவனுடைய அருள்மாரிக்கு 
முன்னர்,நன்மாராயமாக, குளிர்ந்த, காற்றுகளை அவன் அனுப்பி வைக்கின்றான்; 
முடிவாக அது கருக்கொண்டு கனத்த மேகங்களைச் சுமந்து வருமானால் அதனை 
நாம், (வரண்டு) இெந்த ஊரின் பக்கம் ஓட்டிச் செல்கிறோம்; பின்னர் அதைக் 
கொண்டு நாம் தண்ணீரை இறக்கி வைக்கிறோம்; பின்னர் அதைக் கொண்டு 
சகல வகைக் கனிகளையும்வெளிப்படுத்துகின்றோம்; இவ்வாறே மரணித்தோரை 
(அவர்களின் சமாதிகளிலிருந் து) உயிர் கொடுத்து நாம் வெளிப்படுத்துவோம்; 
(இதனை அறிந்து) நீங்கள் நல்லுணர்ச்சி பெறலாம். 
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58. வளமான நல்லபூமி _ தன் இரட்சகனின் கட்டளையைக் கொண்டு அதன் 
தாவரத்தை வெளியாக்குகிறது; இன்னும், கெட்டது (வளமற்ற பூமி) வெகு 
சொற்பமேயன்றி வெளியாக்குவதில்லை; நன்றி செலுத்தும் மக்களுக்கு இவ்வாறு 
திரும்பத்திரும்ப(பல வகைகளிலும் நம்முடைய) வசனங்களை க்கு 

59. திட்டமாக நாம், நுணை' அவருடைய சமூகத்தாரின்பால் நம்முடைய 
தூதராக)அனுப்பி வைத்தோம்; அப்பொழுது ass tn "என்னுடைய 
சமூகத்தாரே! நீங்கள் ல்லாஹ்வை வணங்குங்கள்; அவனைத் தவிர 
(வணக்கத்திற்குரிய | நாயன் உங்களுக்கில்லை. (இதற்கு நீங்கள் மாறு 
செய்தால்) நிச்சயமாக, உங்களுக்கு (வரக்கூடிய மகத்தானதொரு நாளின் 
வேதனையை நான் பயப்படுகிறேன் ' என்று கூறினார். 

60. அதற்கு அவருடைய சமூகத்தாரிலிருந்த பிரதானிகள் ' நிச்சயமாக 
நாங்கள் உம்மை பகிரங்கமான வழிகேட்டிலிருப்பதையே காண்கின்றோம்" 
என் று கூறினார்கள். 

61. அ[தற்க)வர், "என்னுடைய சமூகத்தினரே! என்னிடத்தில் எத்தகைய 
வழிகேடும் இல்லை; எனினும், நிச் சயமாக நான் அகிலத்தாரின் 
இரட்சகனிடமிருந்து (அனுப்பப்பட்ட) ஒரு தூதன் என்று கூறினார். 

62. "நான் என் இரட்சகனின் தூதுகளையே உங்களுக்கு எத்திவைக்கிறேன்; 
உங்களுக்கு நல்லுபதேசமும் செய்கிறேன். மேலும், அல்லா ஹ்விடமிருந்து நீங்கள் 
அறியாதவற்றை நான் அறிகிறேன் (என்றும், 

63 "உங்களை அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்வதற்காகவும், நீங்கள் பயந்து 
நடப்பதற்காகவும், (அல்லாஹ்வால்) நீங்கள் அருள் செய்யப்படவேண்டு 
மென்பதற்காகவும் உங்களிலுள்ள ஒரு மனிதர் மீது உங்களுடைய 
இரட'சகனிடமிருந்து உங்களுக்கு நல்லுபதேசம் வருவதைப் பற்றி நீங்கள் 
ஆச்சரியப் GS Br Sen) (என்றும் கூறினார்). 

64. பின்னும், அவரை அவர்கள் பொய்யாக்கினர்; ஆதலால், அவரையும் 
அவருடனிருந்தோரையும் கப்பலில் (ஏற்றிக்) காப்பாற்றினோம்; 
மேலும், நம்முடைய வசனங்களைப் பொய்ப்படுத்தியவர்களை(ப் பெரு 
வெள்ளத்தில்) மூழ்கடித்துவிட்டோம்; நிச்சயமாக அவர்கள் (சத்தியத்தைக் காண 
முடியாத)குருட்டு சமூகத்தாராகவே இருந்தனர். 

65. மேலும், ஆது (கூட்டத்தினர் பால் அவர் களுடைய சகோதரர் 
an ஒதையு ம்(நம்முடைய நபியாக அனுப்பினோம். அவர் (அவர்களிடம்), 
என்னுடைய சமூகத்தாரே! நீங்கள் அல்லா ஹ்வை த்ர த்க் 
க் உங்க க்கு (வணக்கத்திற்குரிய வேறு) நாயனில்லை; (ஆகவே) நீங்கள் 
அவனுக்குப்) பயப்பட வேண்டாமா) என்று கூறினார். 

66. (அதற்கு) அவருடைய சமூகத்தாரிலிருந்து நிராகரித்து விட்டார்களே 
அத்தகைய பிரதானிகள், நிச்சயமாக நாம் உம்மை மடமையில் (ஆழ்ந்து 
கிடப்பவராகவே) காண்கிறோம்; அன்றியும் நிச்சயமாக உம்மைப் 
பொய்யர்களில் (உள்ளவரென ) நாம் எண்ணுகின்றோம்' என் று கூறினார்கள். 

67. அ[|தற்க)வர், என்னுடைய சமூகத்தாரே! என்னிடம் மடமையில்லை, 
எனினும் நிச்சயமாக நான் அகிலத்தாரின் இர சகனிடமிருந்து(அனுப்பப்பட்ட 

ஒரு தூதன் ஆவேன் ' என் று கூறினார். 
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68. "என் இரட'சகனின் தூது(ச்செய்தி) களையே நான் உங்களுக்கு 
எத்திவைக்கிறேன்; மேலும், நான் உங்களுக்கு நம்பிக்கையான உபதேசியாகவும் 
இருக்கின்றேன் '. 

69. "உங்களை அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்வதற்காக, உங்களிலுள்ள ஆடவர் 
மீது உங்கள் இரடசகனிடமிருந்து உங்களுக்காக நல்லுபதேசம் 
வந்திருப்பதைப்பற்றி நீங்கள் ஆச்சரியப்படுகிறீர்களா மேலும், நூஹ் உடைய 
சமூகத்தாருக்குப் பின்னர், அவன் உங்களை (முன்னவர்களுக்குப்) பின்தோன்றல் 
களாக்கி வைத்து, படைப்பில் (உடலமைப்பில் உயரமானவர்களாகவும்) விரிந்த 
தேகத்தையும் (மற்றவர்களைவிட) உங்களுக்கு அதிகமாக்கியிருப்பதையும் நீங்கள் 
நினைத்துப் பாருங்கள். ஆகவே நீங்கள் வெற்றியடை வதற்காக அல்லாஹ்வின் 
எண்ணிலடங்காத ஏனைய அருட்கொடைகளை நீங்கள் நினைத்துப் 
பாருங்கள் (என் றும் கூறினார்). 

70. அதற்கவர்கள் , எங்கள் மூதாதையர்கள் வணங்கிக் கொண்டிருந்தவைகளை 

நாங்கள் விட்டு விட்டு, அல்லாஹ்வை... (வணக்கத்தில்) அவன் அணித் வனாக 
ருக்க நாங்கள் வணங்கவேண்டும் என்பதற்காகவா எங்களிடம் நீர் வந்தீர்! 

நாங்கள் அவ்வாறு செய்யமாட்டோம். ஆகவே நீர் உண்மையாளர்களில் 
உள்ளவராக இருந்தால், நீர் வாக்களித்ததை எங்களுக்குக் கொண்டு வாரும் " 
என்று கூறினர். 

71 அ[தற்கவர்,' உங்கள்மீது உங்களுடைய இரட்சகனிடமிருந்து வேதனையும் 
அவனுடைய) கோபமும் திட்டமாக விதியாகிவிட்டது; (நீங்கள் 
தெய்வங்களெனப் பெயர்வைத்திருக்கும்) சில பெயர்களில் என்னிடம் நீங்கள் 
தர்க்கிக்கின்றீர்களா !)அவற்றை நீங்களும், உங்கள் மூதாதையர்களும் பெயர்களாக 
வைத துக்கொண்டீர்கள்; அல்லாஹ் அதற்கு எவ்விதச்சான்றையும் 
இறக்கிவைக்கவில்லை; அகவே, உங்களுக்கு வரக்கூடிய வேதனையை) நீங்கள் 
எதிர்பார்த்திருங்கள்; நிச்சயமாக நானும் உங்களுடன் எதிர்பார்ப்பவர்களில் 
இருக்கின்றேன் என் று கூறினார். 

72. ஆகவே, அவரையும், அவருடன் இருந்தோரையும் நம்முடைய அருளைக் 

கொண்டு நாம் காப்பற்றினோம்; நம்முடைய வசனங்களைப் 
பொய்யாக்கியோரையும், விசுவாசங்கொள்ளாதவர்களாக இருந்தோரையும் 
வேரறுத்துவிட்டோம். 

73 "ஸமூது கூட்டத்தாருக்கு அவர்களுடைய சகோதரர் ஸாலிஹையும் 
(நம்முடைய தூதராக அனுப்பிவைத்தோம்] அவர் (அவர்களிடம் " என்னுடைய 
சமூகத்தாரே! அல்லா ஹ் ஒருவனையே வணங்குங்கள்; உங்களுக்கு அவனைத் தவிர 
(வணக்கத்திற்குரிய வே று] நாயனில்லை; (இதற்காக) உங்கள் இரடசகனிடமிருந்து 
தெளிவான ஒரு அத்தாட்சி உங்களிடம் திட டமாக வந்திருக்கின்றது; 
உங்களுக்கோர் அத்தாட்சியாக, இது அல்லாஹ்வுடைய ப 
ஆகவே அதனை நீங்கள் விட்டு விடுங்கள்; ஷ்டப்படி 
அல்லா ஹ்வுடைய பூமியில்(எங்கும்தடையின்றி க ch HA à ந்துகொள்ளும்; 
மேலும் அதை எத்தகைய தீங்கும் கொண்டு தீண்டாதீர்கள்; (அவ்வாறு செய்தால் 
துன்புறுத்தும் வேதனை உங்களைப் பிடித்துக் கொள்ளும் என் று கூறினார். 
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74. "அது (கூட்டத்தாருக்குப் பின்னர் உங்களை அவன் பின்தோன்றல்களாக்கி 
வைத்ததையும், பூமியில் உங்களை வசிக்கச் செய்ததையும் நீங்கள் நினைத்துப் 
பாருங்கள்; நீங்கள் அதன் இலகுவான பூமியில் மாளிகைகளைக் கட்டிக் 
கொள்கின்றீர்கள்; மலைகளை வீடுகளாகக் குடைந்து அமைத்துக் 
கொள்கின்றீர்கள்; ஆகவே அல்லா ஹ்வின் இவ்வருட்கொடைகளையெல்லாம் 
நீங்கள் நினைத் ப்பாருங்கள்; அன்றியும் பூமியில் குழப்பம் செய்பவர்களாக 
Mare au le என் றும் கூறினார்! 

5. (அதற்கு, அவருடைய சமூகத்தாரில் கர்வங்கொண்டிருந்த பிரதானிகள், 
a பலவீனமானவர் களென விறல் வதிய அவர்களில் 
விசுவாசங்கொண்டோரிடம் "நிச்சயமாக (இந்த) ஸாலிஹ் அவர் இரட'சகனால் 
அனுப்பப்பட்ட ஒரு தூதரென நீங்கள் உறுதியாக அறிவீர்களா?" என்று 
கேட்டார்கள்; அ[தற்க)/வர்கள், ' நிச்சயமாக நாங்கள் எதைக்கொண்டு அவர் 
அனுப்பப்பட்டாரோ௮அத்தூ/தை விசுவாசம் கொள்ளக்கூடியவர்கள் என்று 
கூறினார்கள் 

76. (அதற்கு) கர்வங்கொண்டிருந்தார் களே அவர்கள், (அவ் விசுவாசிகளிடம்) 
"நீங்கள் எதை விசுவாசங் கொண் டிருக்கிறீர்களேோ அதை நிச்சயமாக நாங்கள் 
நிராகரிக்கக்கூடியவர்கள் என்று கூறினார்கள். 

77. பின்னர், அந்த ஓட்டகத்தை அறுத்துவிட்டார்கள், தங்கள் ர ட்சகனின் 
கட்டளையை மீறியும் விட்டனர்; வகர ஸாலிஹிடம் 'ஸாவிஹே! 
நீர் (அல்லாஹ்வுடைய) தூதர்களில் (உள்ளவராக) இருந்தால், நீர் எங்களுக்கு 
வாக்களித்தவேதனையானதை எங்களிடம் கொண்டு வாரும் என்று 
கூறினார்கள் . 

78. அகவே/முன்னர் அவர்களுக்கு எச்சரிக்கப்பட்.டு வந்த) பூகம்பம் அவர்களைப் 
பிடித்துக்கொண்டது; அதனால் அவர்கள் தங்கள் வீடுகளில் (இறந்துகுப்புற 
வீழ்ந்து கிடக்க, காலைப்பொழுதை அடைந்தனர். 

79. (அந்நேரத்தில் ஸாலிஹ் நபி) அவர்களைவிட்்டும் திரும்பிக் கொண்டார்; 
மேலும், அவர்களிடம்)" என்னுடைய சமூகத்தாரே! நிச்சயமாக நான் உங்களுக்கு 
என் இரட்சகனின் தூதையே எத்திவைத்தேன்; உங்களுக்கு நல்லுபதேசமும் 
செய்தேன்; எனினும், நீங்களோ நல்லுபதேசம் செய்பவர்களை நேசிப்பவர்களாக 
இல்லை என்று கூறினார். | 

80. ' லூத்" தையும் (நம்முடைய தூதராக அவருடைய சமூகத்தார்க்கு நாம் 
அனுப்பிவைத்தோம்.) அவர் தம் A nr 'மானக்கேடோானதொ 
காரியத்தை நீங்கள் செய்கின்றீர்களா அகிலத்தாரில் எவரும் அதைசெய்வ து! 
கொண்டு உங்களை முந்திவிடவில்லை ' என் று கூறியதை (நினைவு கூருங்கள். 

"நிச்சயமாக நீங்கள் பெண்களை விட்டு (விட்டு) ஆண்களிடம் காம 
Dire nent தணித்துக் கொள்ள) வருகின்றீர்கள்; மாறாக நீங்கள் மிக்க 
வரம்பு மீறிய சமூகத்தவராகவே இருக்கின்றீர்கள் (என்று கூறினார்) 
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82. (அதற்கு அவரது சமுதாயத்தினரின் பதில் ' அவர்களை உங்கள் ஊரைவிட்டு 
நமல் கவித ர் ன்றனர் ம அவர்கள் மிக்க பரிசுத்தமான 
மனிதர்களாக இருக்(க விரும்புகிறார்கள் என்று அவர்கள் கூறியதைத் தவிர 
(வேறெதுவாகவும் னில் ἃ 

83. எனவே, அவருடைய மனைவியைத் தவிர அவரையும்/மற்ற) அவருடைய 
குடும்பத்தினரையும் காப்பாற்றினோம். ee வருடைய மனைவியாகிய) அவள் 
(அவரைப் பின்பற்றாது அழிந்து போவோரில் ஒருத் தியாக) 
பின்தங்கியவர்களுடன் இருந்துவிட்டாள். 

84. மேலும், அவர்கள்மீது நாம் (கல்) மாரியைப் பொழிவித்து (அவர்களை 
அழித்து) விட்டோம். றல் (இக்) குற்றவாளிகளின் (இறுதி) முடிவு எப்படி 
இருந்தது பக் (நபியே!) நீர் நோக்குவீராக! 

85. இன்னும் ' மத்யன் "(என்னும் நகர) வாசிகளிடம் அவர்களுடைய சகோதரர் 

armes (நம்முடைய தூதராக அனுப்பிவைத்தோம்) அவர், என்னுடைய 
சமூகத்தாரே! அல்லாஹ் ஒருவனையே வணங்குங்கள்; அவனைத் தவிர உங்களுக்கு 
(வணக்கத்திற்குரியவேறு) ந ாயனில்லை; உங்கள் இரடசகனிடமிருந்து திட்டமாக 
உங்களுக்குத் விவா அத்தாட்சி வந்திருக்கின்றது; ஆகவே, அளவைப் 
பூர்த்தியாக அளந்து,எடையையும்சரியாகநிறுங்கள்; (நீங்கள் கொடுக்கவேண்டிய) 
மனிதர் களுடைய பொருட்களில் யாதொன்றை அவர்களுக்குக் குறைது தும் 
விடாதீர்கள்; மேலும், பூமியில் (சமாதானம், அமைதிஏற்பட்டு) அது சீர்திருத்தம் 
அடைந்த பின்னர், குழப்பத்தை உண்டுபண்ணாதீர்கள்; நீங்கள் 
விசுவாசிகளாயின், இவைதாம் உகள நன்மையாக இருக்கும் என்று 
கூறினார். 

86. மேலும், ஓவ்வொரு வழியிலும், பயமுறுத்துபவர்களாகவும், அல்லா ஹ்வின் 
வழியைவிட்டும் அவனை விசுவாசங்கொண்டேோரை தடுப்பவர்களாகவும் அதில் 
கோணலைத் தேடக் கூடியவர்களாகவும் அமராதீர் கள்; குறைவானவர்களாக 
ங்கள் இருந தபோ து, உங்களை அவன் அதிகமாக HS கிவைத்ததையும் 

அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி தன்ட என்ந நினைவு கூருங்கள்; பூமியில் குழப்பம் 
செய்து கொண்டலைந்தவர்களின் (இறுதி) முடிவு எப்படி இருந்தது என்பதையும் 
நீங்கள் (கவனித்துப்) பார்ப்பீர்களாக! 

87. "இன்னும் நான் எதைக் கொண்டு அனுப்பப்பட்டேனோ அதை உங்களில் 
ஒருசாரார் விசுவாசம் கொண்டவர்களாக இருந்தும், ஒருசாரார் விசுவாசங் 
கொள்ளாதவர்களாகவும் இருந்தால், (அப்போது) நமக்கு மத்தியில் அல்லா ஹ் 
தீர்ப்பு வழங்கும் வரை பொறுமையாக இருங்கள்; அவனே தீர்ப்பு வழங்குவோரில் 
மிக்க மேலானவன் என்று கூறினார்) 
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88. அவருடைய சமூகத்தினரில் கர்வங் கொண்டிருந்தார்களே 
அந்தப்பிரதானிகள், "ஷுஜபே! நிச்சயமாக நாம், உம்மையும் உம்முடன் 
விசுவாசித்தோரையும் நம்முடைய ஊரிலிருந்து வெளியேற்றி விடுவோம்; அல்லது 
நிச்சயமாக நீங்கள் நம்முடைய மார்க்கத்திற்குத் திரும்பிவிடவேண்டும்' என்று 
கூறினார்கள். அ[(தற்கவர் (அவர்களிடம், 'உங்களுடைய மார்க்கத்தை] நாங்கள் 
வெறுப்பவர்களாக இருந்தபோதிலுமா)' என்றுகேட்டார். 

89. (அன்றி, "உங்கள் மார்க்கத்திற்கு _ அதிலிருந்து அல்லாஹ் எங்களைக் 
காப்பாற்றிவிட்டதன் பின்னர்_நாங்கள் திரும்பினால்,நிச்சயமாக அல்லா ஹ்வின் 
மீது நாங்கள் பொய்யைப் புனைந்து கூறியவர் களாகிவிடுவோம்; எங்கள் 
இரட்சகனாகிய அல்லாஹ் நாடினாவன்றி, நாங்கள் அதன்பால் மீளுவதற்கு 
எங்களுக்கு எவ்வித உரிமையும் இல்லை; எங்கள் இரட்சகன் தன் அறிவால் 
எல்லாப்பொருட்களையும் சூழ்ந்திருக்கிறான். அல்லாஹ்வின் மீதே நாங்கள் 
(எங்களுடைய காரியங்களை ஓப்படைத்து முழுமையாக) நம்பிக்கை 
வைத்துள்ளோம். (என்று கூறி, ) "எங்கள் இரட்சகனே! எங்களுக்கும், எங்கள் 

சமூகத்தாருக்குமிடையில் நீ நியாயமான தீர்ப்பை வழங்குவாயாக ! த்தப் 
நீயே தீர்ப்பளிப்போரில் மிக்க மேலானவன் (என் றும் பிரார்த்தித்தார்) 

90. அவருடைய சமூகத்தாரில் நிராகரித்து விட்டார்களே அத்தகைய 
பிரதானிகள், (மற்றவர்களிடம், நீங்கள் ஷுஐபைப் பின்பற்றினால், அப்போ து 
நிச்சயமாக நீங்கள் தூம் நஷ்ட மடைந்தவர்கள் என்று கூறினார்கள். 

91 ஆகவே, அவர்களை (மிக்க கொடூரமான) பூகம்பம் பிடித்துக் கொண்ட து; 
அவர்கள் தங்கள் வீடுகளில் குப்புற வீழ்ந்து இறந்து) கிடந்தவர்களாக 
காலைப்பொழுதை அடைந்தனர். 

92. ஹுஜபைப் பொய்யாக்கினார்களே அத்தகையவர்கள், அவற்றில்[தங்கள் 
வீடுகளில்) ஒருகாலத்திலுமே வசித்திராதவர்களைப் போலாகி (யாதோர் 
அடையாளமுமின்றி அழிந்து) விட்டனர். ஜுஜைப் பொய்யாக்கினார்களே 
அத்தகையோர் _ அவர்களே PAPE நஷீ்டமடைந்தவர்களாக 
ஆகிவிட்டார்கள். 

93 (அது சமயம் ஷுஜபாகிய) அவர் அவர்களைவிட்்டும் திரும்பி, " என்னுடைய 
சமூகத்தாரே! நிச்சயமாக நான் என் இரட்சகனின் தூதுகளையே உங்களுக்கு 
(எடுத்துரைத்து) எத்திவைத்துவிட்டேன்; இன்னும் உங்களுக்கு நல்லுபதேசமும் 
செய்துவிட்டேன்; ஆகவே, (அதனை!) நிராகரித்துவிட்ட சமூகத்தாரின்மீது நான் 
எவ்வாறு கவலைப்படுவேன் என்று கூறினார். 

94. மேலும், எந்த ஊரிலும் அவ்வூர்வாசிகளை, அவர்கள் பணிந்து வருவதற்காக 
வறுமையாலும், பிணியாலும் நாம் அவர்களை பிடித்தே தவிர எந்த நபியையும் 
நாம் அனுப்பவில்லை. 

95. பின்னர்நாம்(வறுமை,பிணிபோன்ற) தீயதின் இடத்தில் நல்லதை 
மாற்றிக்கொடுத்தோம், முடிவாக (பல்கிப் பெருகி) அதிகமானவர்களாகிவிட்ட 
அவர்கள்: ' நம்முடைய மூதாதையர் களுக்குமே இத்தகைய சுக, துக்கம் 
ஏற்பட டிருக்கின்றது' என்று (தாங்கள் அனுபவித துவரும் இவையாவும் 
காலத்தின் ஏற்றத்தாழ்வினால் ஏற்பட்டதே என அலட்சியமாகக்) கூறினார்கள்; 
ஆதலால், அவர்கள் (ஒரு சிறிதும்) உணர்ந்து கொள்ளாத விதத்தில் (வேதனையைக் 
கொண்டு) திடீரென அவர்களை நாம் பிடித்துக் கொண்டோம். 
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96. மேலும், அவ்வூர்களை உடையவர்கள் விசுவாசங்கொண்டு(அல்லா ஹ்வுக்குப்) 
பயந்தும் நடந்திருந்தால், அவர்களுக்காக வானத்திலும், பூமியிலும் உள்ள 
பாக்கியங்(களின் வாசல்களை நாம் திறந்து விட்டிருப்போம்; எனினும், அவர்கள் 
(நபிமார்களை விசுவாசிக்காது) பொய்யாக்கினார்கள் ; ஆகவே, அவர்கள் 
சம்பாதித்துக் கொண்ட(பாவத்தின் காரணமாக நாம் (வேதனையைக் கொண்டு) 
அவர்களைப் பிடித்துக் கொண்டோம். 

97. (நபியே! நிராகரித்த அவ்வூர்களை உடையவர்கள் (தங்கள் வீடுகளில்) 
இரவில் அவர்கள் நித்திரை செய்து கொண்டிருக்கும் நிலையில், நம்முடைய 
வேதனை அவர்களிடம் வந்து விடுவதைப் பற்றி அவர்கள் 
அச்சமற்றிருக்கின்றனரா! 

98. அல்லது (நிராகரி த) அவ்வூர்களை உடையவர்கள் (கவலையற்று) முற்பகலில் 
விளையாடிக் கொண்டு பராமுகமாக அவர்கள் காரியங்களில் ஈபெட்டிருக்கும் 
நிலையில், நம்முடைய வேதனை அவர்களிடம் வந்து விடுவதைப் பற்றி அவர்கள் 
அச்சமற்றிருக்கின்றனரா! 

99. அல்லாஹ்வின் சூழ்ச்சியை அவர்கள் அச்சமற்றிருக்கின்றனரா। (முற்றிலும்) 
நஷ்டமடையக்கூடிய சமூகத்தாரைத் தவிர (எவரும்) அல்லா ஹ்வின் சூழ்ச்சியை 
அச்சமற்றிருக்கமாட்டார்கள். 

100. பூமியை _ அதை உடையவர்களுக்குப்பின்னர் _ வாரிசாக 
அடைந்தோருக்கு_ நாம் நாடினால், இவர்களுடைய பாவங்களின் காரணமாக 
இவர்களையும், (அவ்வாறே) பிடித்திருப்போம் என்ற விஷயம் இவர்களுக்கு 
விளங்கவில்லையா! மேலும் நாம் இவர்களுடைய இதயங்களின்மீது 
முத்திரையிட்டுவிடுகிறோம்; ஆகவே, இவர்கள் (நல்லுபதேசங்களைச்) செவியேற்க 
மாட்டார்கள். 

101. (நபியே!) அந்த ஊர்கள்_ அவற்றின் (வரலாற்றுச்) செய்திகளை நாம் 
உமக்கு(விவரித் துக்) கூறுகின்றோம். (அவற்றில் வசித்திருந்த) அவர் களுக்கு 
அல்லாஹ்வினால்) அனுப்பப்பட்ட தூதர்கள், அவர்களிடம் திட்டமாகத் 
தெளிவான அத்தாட்சிகளையே கொண்டு வந்தனர்; (ஆயினும், அவர்களோ, 
முன்னர் பொய்யாக்கிய காரணத்தினால் விசுவாசங் கொள்பவர்களாக 
இருக்கவில்லை; இவ்வாறே நிராகரிப்போரின் இதயங்களின் மீது அல்லாஹ் 
முத்திரையிட்டு விடுகின்றான். 

102. அவர்களில் பெரும்பாலோருக்கு, எந்த வாக்குறுதியையும் (நிறைவேற்றும் 
தன்மை) இருப்பதாகவும் நாம் காணவில்லை ; அன்றியும், நிச்சயமாக நாம் 
அவர்களில் பெரும்பாலோரைப் பாவிகளாகவே கண்டோம். 

103. (நபிமார்களாகிய நூஹ், ஹூத், ஸாலிஹ், ஷுஜப்) அவர்களுக்குப் பின்னர் 
மூஸாவை நம் அத்தாட்சிகளுடன் ஃபிர் அவனிடமும், அவனுடைய பிரதானி 
களிடமும் நாம் அனுப்பிவைத்தோம்; (ஆயினும், அவர்கள் அவற்றை நிராகரித்து 
(அநியாயம் செய்து) விட்டனர்; அகவே, (இத்தகைய) குழப்பக்காரர்களின் முடிவு 
எப்படி இருந்தது என்பதை நபியே!) நீர் கவனிப்பீராக! 

104. மேலும், மூஸா (ஃபிர் அவனிடம், "பிர் அவனே! நிச்சயமாக நான் 
அகிலத்தாரின் இரட்சகனால் (உன்னிடம் அனுப்பப்பட்ட ஒரு தூதன்" என்று 
கூறினார். τῶ 
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105. (அன்றி) " நான், அல்லா ஹ்வின்மீது உண்மையையன் றி (வேறு எதையும்) 
கூறாமலிருப்பது (என்மீது) கடமையாகும்; உங்கள் இரட'சகனிடமிருந்து 
தெளிவான அத்தாட்சியை திட்டமாக நான் உங்களிடம் கொண்டு 
வந்திருக்கிறேன்; ஆதலால் , நீ (அ। மைப்படுத்தி வைத்திருக்கும்) இஸ்ராயீலின் 
மக்களை என்னுடன் அனுப்பி வை (என்றும் அவர் கூறினார்) 

106. அ'(தற்க)வன், ' நீர் ஏதேனும் அத்தாட்சியைக் கொண்டு வந்திருந்தால் 
அதுபற்றி நீர் உண்மையாளர்களில் இருந்தால் அதனை நீர் கொண்டுவாரும் ' 
என் று கூறினான். 

107. அப்போது அவர் தன் கைத்தடியை போட்டார்; அதே சமயம் அது 
தெளிவான பெரியதொரு பாம்பாகிவிட்ட 

108. அன்றியும் அவர் தன்னுடைய கையைச் சட்டைப் பையிலிட்டு) வெளியில் 
எடுத்தார்; அதேசமயம் அது பார்ப்போருக்கு வெண்மையானதாக வும் 
பிரகாசமானதாகவும்) இருந்தது. 
, 109. (இதனைக்கண்ட பிர் அவனுடைய சமூகத்தாரைச்சேர்ந்த பிரதானிகள் 
நிச்சயமாக இவர் மிக அறிந்த சூனியக்காரர்" என் று கூறினார்கள். 
110. " அவர் உங்களை உங்களுடைய பூமிலியிருந்து (நாட்டிலிருந் து) 

வெளியேற்றிவிட நாடுகிறார்; ஆகவே, இதைப்பற்றி நீங்கள் எதைக் 
கட்டளையிடுகிறீர்கள்? (என்று பிர் அவன் கேட்டான். 
I அ(தற்க)வர்கள், அவருக்கும், அவருடைய சகோதரருக்கும் தவணை 

கொடுத்துவிட்டு, பல பட்டணங்களுக்கு (சூனியக்காரர் களைத்) திரட்டிக் 
கொண்டு வருபவர்களை அனுப்பிவை என்று கூறினார்கள் 

112. "அவர்கள், நன்கறிந்த ஒவ்வொரு சூனியக்காரரையும் உம்மிடம் 
(அலை த்துக்கொண்டு வருவார்கள் "(என்றும் கூறினார்கள். 

113. த அனுப்பியதில் பல திசைகளிலும் இருந்த) சூனியக்காரர் கள் 
பிர் அவ்னிடம் வந்து நாங்கள் (மூஸாவை வென்றவர்களாக ஆகிவிட்டால், 
நிச்சயமாக எங்களுக்கு(அதற்குரிய) வெகுமதி உண்டா)" என்று கேட்டனர். 

14. அதற்கவன், ஆம்! (உங்களுக்கு வெகுமதி உண்டு)மேலும் நிச்சயமாக நீங்கள் 
(எம் சபையில் எமக்கு மிக்க) நெருக்கமாக்கப்பட்ட வர்களிலுமிருப்பீர்கள் என்று 
ae 

115. ற் அச்சூனியக்காரர்கள் } மூஸாவே! (முதலில்) நீர் போடுகிறீரா)! 
அல்லது முதலி ல்) போடுபவர்களாக நாங்கள் இருக்கட்டுமா?" என்றுகேட்டனர். 

116. [அதற்கு] மூஸா, நீங்களே (முதலில்) போடுங்கள்" என்று கூறினார்; அவ்வாறு 
அவர்கள் (தங்களது கைத்தடிகளை) போட்டபோது அதனால் மனிதர்களுடைய 
கண் களை(க் கட்டி) சூனியம் செய்தனர்; அவர்களைத் திடுக்கிடும்படியும் 
செய்துவிட்டனர்; இன்னும் மகத்தான சூனியத்தை அவர்கள் கொண்டு வந்து 
விட்டனர். 

117. (அது சமயம்) நாம்," மூஸாவுக்கு நீர் உம்முடைய கைத்தடியை போடும்" 
என்றும் வஹீ அறிவித்தோம்; (அவ்வாறு அவர் போடவே) உடனே அது 
(பெரியதொரு பாம்பாகி) அவர்கள் (சூனியத்தால்) கற்பனை செய்தவற்றை 
விழுங்கிவிட்டது. 

118. ஆகவே உண்மை வெளிப்பட்டுவிட்ட து, அவர்கள் செய்து கொண்டி 
ருந்தவை(யாவுமி வீணாகியும்விட்டது. 

119. ஆகவே, (கர்வங்கொண்டிருந்த) அவர்கள் அங்கேயே வெற்றி 
கொள்ளப்பட்டனர்; அவர்கள் சிறுமையடைந்தவர்களாகவும் திரும்பினார்கள். 

120. அன்றியும், அச்சூனியக்காரர்கள் சிரம்பணிந்தவர்் களாக (க்கீழே) 
வீழ்த்தப்பட்டனர். 

121. "அகிலத் தாரின் இநரெட்சகனை நாங்கள் ஈமான் (விசுவாசம்) 
கொண்டுவிட்டோம்' என்று கூறினார்கள். 
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122 (அவனே) மூஸாவிற்கும், ஹாரூனுக்கும் இரட' சகன்" (என் று கூறினார்கள்). 

123(அதற்கு/ஃபிர் அவன், " உங்களுக்குநான் அனுமதியளிப்பதற்கு முன்ன தாகவே 
நீங்கள் (மூஸா, ஹாரூனுடைய இரட'சகனாகிய) அவனை விசுவாசங்கொண்டு 
விட்டீர்கள்? நிச்சயமாக இது ஒரு சதியாகும். இந்நகரத்தில் அதற்குரியவர்களை 
அதிலிருந்து நீங்கள் வெளியேற் றுவதற்காக இதை நீங்கள். செய்திருக்கிறீர்கள் ; 
ஆகவே வடச்சதியின் பலனை ) நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள்" என்று கூறினான். 

Η + 

124. நிச்சயமாக நான் உங்களுடைய கைகளையும், உங்களுடைய கால்களையும் 
மாறாக (ஒரு பக்கத்துக் காலையும் மறுபக்கத் துக் கையையு ம்) துண்டித்து 
விடுவேன்; அதன்பின் உங்கள் யாவரையும் கழுவேற் றுவேன் ' என்று கூறினான். 

125 அதற்கவர்கள், அவ்வாறாயின்)” நிச்சயமாக நாங்கள் எங்கள் இரட்சகனின் 
பால் திரும்பிச் செல்லக் கூடியவர்கள் (அதைப்பற்றி எங்களுக்குக் கவலையில்லை] 
என் று கூறினார்கள். 

126. எங்கள் இரட்சகனின் அத்தாட்சிகளை _ அவை எங்களிடம் வந்த போது 
நாங்கள் ஈமான் கொண்டுவிட்டோம் ,என்பதற்கல்லாது [δ எங்களைத் 
தண் டிக்கவில்லை ; (என் று கூறிவிட்டு) "எங்கள் τ இறட சகனே! எங்கள்மீது 
யொறுமையைப் பொழிவாயாக! இன்னு (உனக்கு) முற்றிலும் 
கீழ்ப்பட்டவர்களாக (எங்களை ஆக்கி) நீ ன றல் உயிர்களைக் கைப்பற்றிக் 

கொள்வாயாக!'(என்றும் பிரார்த்தித்தார்கள் 

127. இன் னும், 00 பிர் அவனுடைய சமூகப் பிரதானிகள் (ஃபிர் அவனிடம், 
'மூஸாவையும், அவருடையசமூகத்தாரையும்பூமியில்குழப்பம் செய்வதற்காகவும், 
உம்மையும், உம்தெய்வங்களையும் (புறக்கணித்து) விட்டுவிடுவதற்காகவும் நீர் 
அவர்களை விட்டு வைப்பீரா?' என்று கேட்டார்கள்; அ[தற்கவன், ' (அன்று) 
அவர்களுடைய ஆண் மக்களை வெட்டிக் கொன் று விடுவோம்; அவர்களுடைய 
பெண் மக்களை (மட்டும்) உயிருடன் வாழவும் விடுவோம்; இன்னும் நிச்சயமாக 
நாம் அவர்கள் மீ.து அதிக்கம் செலுத்தக்கூடி யவர்கள் ' என் று கூறினான். 

128. (அதற்கு) மூஸா தன் சமூகத்தாரிடம், " நீங்கள் அல்லாஹ்விடம் உதவி 
தேடுங்கள்; இன்னும், பொறுமையாகவுமிருங்கள் சகித்திருங்கள்; நிச்சயமாக 
இந்தப்பூமி அல்லாஹ்வுக்கே உரியது; தெனை அவன் தன் அடியார்களில், தான் 
a ΡΥ» ரிமைப்படுத்தி) அனந்தரமாக்கி விடுவான்; (நல்ல) முடிவு 

அல்லாஹ்வுக்குப்) பயப்படுகிறவர் களுக்கே என்று கூறினார். 

129. (அதற்கு மூஸாவுடைய சமூகத்தார் அவரிடம்) "நீர் நம்மிடம் வருவதற்கு 
ன்னரும் நாங்கள் துன்புறுத்தப்பட்டோம்; நீர் வந்ததன் பின்னரும் 
ps த்தப்பட்டே வருகின்றோம்;) " என் று அவர்கள் கூறினார்கள்; (அதற்கு 

ஸா,) உங்களுடைய இரட்சகன் உங்களுடைய விரோதிகளை அழித்து, 
அவர் களுடைய பூமிக்கு உங்களை பின்தோன்றல்களாக்கி வைக்கக்கூடும்; 
அப்பால் நீங்கள் எவ்வாறு செயலாற்றுகிறீர்கள் tn ΡΟ, கவனிப்பான்" 
என் று கூறினார். 

130. மேலும், ஃபிர் அவ்னைச்சார் ந்தவர் களை_அவர்கள் நல்லுணர்்ச்சி 
பெறுவதற்காக பஞ்சங்களைக் கொண்டும், காய்கனிப் பொருள் களில் குறைவைக் 
கொண்டும்திட்டமாக நாம் பிடித்தோம். 
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131 பின்னர், அவர்களுக்கு (யாதொரு) நன்மை வருமானால், இது எங்களுக்கே 
உரியது எனக் கூறுகிறார்கள்; மேலும்; அவர் களுக்கு தீமை ஏற்படுமானால், 
மூஸாவையும், அவருடனிருப்பவர்களையும்கொண்டு ஏற்பட்ட) துர்ச்சகுனம் 
என்பார்கள். அவர் களுடைய துர்ச்சகுனமெல்லாம் அல்லாஹ்விட மிருந்தே 
(வந்து) உள்ளது என்பதைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்; எனினும், அவர்களில் 
பெரும்பாலோர் இதனை அறிந்துகொள்வதில்லை. 

132. அன்றியும், அவர்கள் (மூஸாவிடம், "அவற்றின் மூலம் நீர் எங்களை 
வசியப்படுத்துவதற்காக,எவ்வளவு(அற்புதமான) அத்தாட்சியை நீர் (எங்களுக்குக்) 
கொண்டுவந்த போதிலும், நாங்கள் உம்மை விசுவாசிக்கக்கூடியவர்களாக 
இல்லை என்று கூறினார்கள். 

133 ஆகவே, அவர்கள்மீது (மழையுடன்கூடிய புயல்காற்று, வெட்டுக்கிளி, பேன், 
தவளைகள், இரத்தம் ஆகியவற்றை தெளிவான அத்தாட்சிகளாக (ஒன்றன் பின் 
ஒன்றாக) நாம் அனுப்பிவைத்தோம்; (இதன் பின்னரும்) அவர்கள், 
கர் வங்கொண்டார்கள்; குற்றம் செய்யும் சமூகத்தாராகவும் அவர்கள் 
இருந்தார்கள். 

134. அவர்களின் மீதுவானத்திலிருந் த) வேதனை வரும் போதெல்லாம் அவர்கள் 
(மூஸாவிடம், மூஸாவே! உமதிரட'சகனிடம் அவன் உமக்கு அளித்திருக்கும் 
வாக்குறுதியின் பிரகாரம், (இச்கஷ்டத்தை நீக்கும்படி) எங்களுக்காக நீர் 
பிரார்த்தனை செய்வீராக; எங்களை விட்டும் இவ்வேதனையை நீர் 
நீக்கிவிட்டால், நிச்சயமாக நாங்கள் உம்மை விசுவாசித் து, இஸ்ராயீலின் 
மக்களையும் நிச்சயமாக நாம் உம்முடன் அனுப்பி விடுவோம்" என்றும் 
கூறினார்கள். 

135. ஆகவே, அதை அவர்கள் சென்றடையும் ஒரு தவணை வரை 
அவர்களைவிட்டும் வேதனையை நாம் நீக்கியபொழுது, அச்சமயம் 
அவர்கள்(தாம் அளித்த வாக்குறுதியை) முறித்துவிடுகின்றனர். 

136. ஆகவே, நிச்சயமாக அவர்கள் நம்முடைய அத்தாட்சிகளைப் பொய்யாக்கி, 

(அவற்றைப் பொருட்படுத்தாது) மறதியாளர்களாகவும் அவர்கள் இருந்ததன் 
காரணமாக அவர்களை நாம் தண்டித்தோம்; (அப்போது) அவர்களைக் கடலில் 
மூழ்கடித்தும் விட்டோம். 

137. இன்னும், பலமற்றவர்கள் எனக்கருதப்பட்டிருந்தார்களே அத்தகைய 
சமூகத்தவரை ,எதில் நாம்பெரும் பாக்கியங்களை நல்கியிருந்தோமோ அத்தகைய 
பூமியின் கிழக்குப்பகுதிகளுக்கும், அதன் மேற்குப்பகுதிகளுக்கும் நாம் 
வாரிசுகளாக்கினோம்; மேலும், இஸ்ராயீலின் மக்கள் மீது (பிர்அவனால் 
ஏற்பட்ட கஷ்டங்களைப்) பொறுமையுடன் அவர்கள் (சகித்துக்கொண்டு) 

ருந்ததன் காரணமாக உம் இரட்சகனின் அழகிய வாக்கு பரிபூரணமாகி 
நிறைவேறி) விட் டது; மேலும் பிர் அவ்னும், அவனுடைய சமூகத்தாரும் 
(மாடமாளிகைகளாக உற்பத்தி செய்திருந்தவைகளையும், (மிக உயர்வாகக்கட்டி 
அவர்கள் உயர்த்தியிருந்தவைகளையும் நாம் தரைமட்டமாக்கிவிட்டோம். 
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138. மேலும் நாம் இஸ்ராயிலின் மக்களைக் கடலைக் கடந்து செல்லவைத்தோம்; 
(அப்போது) தங்களுக்குரிய விக்கிரகங்களை ஆராதனை செய்து கொண்டிருந்த 
ஒரு சமூகத்தினர் அருகில் அவர்கள் வந்தடைந்தனர்; (அப்போ து, மூஸாவிடம் 
மூஸாவே! அவர்களுக்கு தெய்வங்கள் இருப்பதைப்போல் எங்களுக்கும் ஒரு 
தெய்வத்தை (நாங்கள் வணங்குவதற்கு அக்கிவைப்பீராக!' என்று கூறினார்கள்; 
அதற்கு (மூஸாவாகிய) அவர், நிச்சயமாக நீங்கள் அறியாதவர்களான ஓர் 
கூட்டத்தினராவீர்கள் என்று கூறினார். 

139. "நிச்சயமாக ( விக்கிரக ஆராதனை செய்யும் ) இவர்கள் எதில் இருந்து 
கொண்டிருக்கிறார்களோ அது அழிந்துவிடக்கூடியதும், அவர்கள் எதைசெய்து 
கொண்டிருக்கிறார்களோ அது முற்றிலும் வீணானதேயாகும்' என்று கூறினார். 

140. (தவிர, ' அல்லாஹ் அல்லாததையா நான் உங்களுக்கு இரட'சகனாகத் 
தேடுவேன் ! அவனோ உங்களை அகிலத்தாரை விட மேன்மையாக்கி 
வைத்துள்ளான் என்றும் அவர் கூறினார். 

141 மேலும், (இஸ்ராயீலின் மக்களே!) பிர்அவ்னுடைய கூட்டத்தாரிடமிருந்து 
நாம் உங்களைக் காப்பாற்றியதை [நீங்கள் நினைத்துப் பாருங்கள்.) அவர்கள் 
உங்களைக் கொடியவேதனையால் துன்புறுத்திக்கொண்டிருந்தார்கள்; அவர்கள் 
உங்கள் ஆண் மக்களைக் கொலைசெய்துவிட்டு, உங்கள் பெண் மக்களை மட்டும்) 

உயிருடன் வாழ விட்டும் வந்தார்கள்; இதில் உங்களுக்கு உங்கள் இரட'சகனால் 
மகத்தானதொரு சோதனையும்(ஏற்பட்டு இருந்த து. 

142. இன்னும், மூஸாவுக்கு நாம் முப்பது இரவுகளை வாக்களித்திருந்தோம்; 
மேலும், அதை பத்து(இரவுகளைக்) கொண்டு நாம் பூர்த்தியாக்கியும் வைத்தோம், 
ஆகவே, அவருடைய இரட'சகனின் தவணை நாற்பது இரவுகளாகப் 
பூர்த்தியாயிற்று; அதுசமயம் மூஸா தன் சகோதரர் ஹாரூனிடம்," நீர் என்னுடைய 
சமூகத்தாரிடையே என் பிரதிநிதியாக இருந் து, அவர்களைச் சீர்திருத்தமும் 

செய்வீராக! அன்றியும் குழப்பக்காரர்களுடைய வழியை நீர் பின்பற்றா 
திருப்பீராக!' என்று கூறினார். 

143. மேலும், நாம்குறிப்பிட்ட நேரத்தில் (குறிப்பிட் இடத்திற்கு, மூஸா வந்து, 
அவருடைய இரட்சகனும் அவருடன் பேசியபொழுது, "என் இரட்சகனே! நீ 

(உன்னை) எனக்குக் காண்பிப்பாயாக! உன்பால் நான் பார்ப்பேன்" என்று 
கூறினார்; (அதற்கு அல்லாஹ், , மூஸாவே! நீர் என்னை ஒருபோ தும் பார்க்க 
முடியாது, எனினும், இம்மலையை நீர் பார்ப்பீராக, அது தன்னுடைய இடத்தில் 
நிலைத்திருந்தால் அப்போது நீர் என்னைக் காண்பீர் என்று கூறினான்; ஆகவே 
அவருடைய இரட' சகன் அம்மலைமீது வெளிப்பட்ட போது அவ்வாறு 
வெளிப்பட்ட லையானச)து, அ[(ம்மலையான)தை தூளாக்கிவிட்டது; 
இன்னும் மூஸா (திடுக்கிட்டு) மூர்ச்சையாகி விழுந்துவிட்டார்; பின்னர் அவர் 
தெளிவு பெற்றபோது (அல்லாஹ்விடம்) "நீ மிகப் பரிசுத்தமானவன்; நான் 
உன்னிடம் பாவமீட்சி கோருகின்றேன்; இன்னும், (உன்னை) விசுவாசிப்போரில் 
நான் முதன்மையானவன் என்று கூறினார். 
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144. (அதற்கு) " மூஸாவே! என்னுடைய தூதுகளைக்கொண்டும், என்னுடைய 
யபேச்சைக்கொண்டும் (எல்லா மனிதர்களைவிட நிச்சயமாக நான் உம்மைத் 
தேர்ந்தெடுத்திருக்கின்றேன்; ஆகவே, நான் உமக்கு கொடுப்பதைப் (பலமாகப் 
பற்றிப் பிடித்துக் கொள்வீராக! நன்றிசெலுத்துபவர்களிலும் நீர் அகிவிடுவீராக' 
என் று கூறினான். 

145. மேலும், (நாம் அவருக்குக் கொடுத்த) பலகைகளில் ஓவ்வொரு 

விஷயத்திலிருந்து நல்லுபதேசத்தையும், ஒவ்வொருவிவயத்திற்குரிய 
விளக்கத்தையும் அவருக்காக நாம் எழுதி இருந்தோம், (ஆகவே), நீர் இதனைப் 
பலமாகப் (பற்றிப்) பிடித்துக் கொண்டு, அதிலிருக்கும் நல்லவைகளை 
எடுத் து£செயல்பட்டுக்கொள்ளுமா உம்முடைய சமூகத்தாரை நீர் கட்டனையும் 
இடுவீராக! (உமக்கு மா று செய்யும் பாவிகளின் வீட்டை தங்குமிடத்தை) நான் 
உங்களுக்குக் காண் பிப்பேன்' என்றும் (கூறினான்) 

146. நியாயமின்றி, பூமியில் கர்வங்கொண்டிருப்போரை, என்னுடைய 
அத்தாட்சிகளை (விளங்கிக்கொள் வதைவிட்டும் கிருப்பிவைத் துவிடுவேன்; 
அவர்கள் அத்தாட்சிகள் யாவையும் கண்ட போதிலும் அவைகளை நம்பிக்கை 
கொள்ளவுமாட்டார்கள்; (அவ்வாறே) நேர் வழியை அவர்கள் கண்டாலும் 
அதனை அவர்கள் (நேரான) வழியாக எடுத்துக் கொள்ளமாட்டார்கள்; (ஆனால்) 
தவறான வழியை அவர்கள் கண்டாலோ, அதனையே (தங்களுக்குரிய) வழியாக 
எடுத்துக்கொள்வார்கள்; அது(ஏனெனில் ) நிச்சயமாக அவர்கள், நம்முடைய 
வசனங்களைப் பொய்யாக்கினர் என்பதாலும் , அவைகளை விட்டும் அவர்கள் 
மறந்தவர் களாகவும் இருந்தார்கள் என்றகாரணத்தினாலுமாகும். 

147. நம்முடைய வசனங்களையும், மறுமையின் சந்திப்பையும் பொய்யாக்கு 
கின்றார்களே அத்தகையோர் _ அவர்களுடைய (நற்) காரியங்கள் யாவும் அழிந்து 
விட்டன; அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தவற்றிற்கே தவிர (வேறெதற்கும்) கூலி 
கெர்டுக்கப்வடுவார்களா! 

148. மூஸாவுடைய சமூகத்தார் அவருக்குப்பின்னர், தங்கள் ஆபரணங் 
களிலிருந்து ஒருகாளைக்கன்றை (அதன் )_ உடலைத்தெய்வமாக) எடுத் துக் 
கொண்டார்கள்; ; அதற்கு, மாட்டின் சப்தத்தைப் போன்ற) சப்தமிருந்தது. 
நிச்சயமாக அது, அவர்களுடன் பேசவுமாட்டாது ; அவர்களுக்கு யாதொரு 
வழியைக் காட்டவுமாட்டாது அவர்கள் பார்க்கவில்லையா! 
oo அவர்கள் அதனையே (தெய்வமாக) எடுத்துக் கொண்டார்கள். 
அவர்கள் (தமக்குத் தாமே அநியாயக்காரர்களாகவும் ஆகிவிட்டனர். 

149. மேலும், அவர்கள் (செய்து விட்டது பற்றி) மிகவும் கைசேதப்பட்டு, 
திட்டமாகத் தாங்களே வழிதவறி விட்டார்கள் என்பதையும் அவர்கள் 
கண்டபொழுது, " எங்கள் இரட' சகன் எங்களுக்கு அருள் புரிந்து எங்களை 
மன்னிக்காவிடில் நிச்சயமாக நாங்கள் நஷ்டமடைந்தவர் களில் ஆகிவிடுவோம்" 
என்று அவர்கள் கூறினார்கள். 
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150. மேலும், ( இதனை அறிந்த மூஸா) கோபங்கொண்டவராக_ பெரும் 
வருத் தம்நிறைந்தவராக தன் சமூகத்தாரிடம் திரும்பி வந்தபொழுது, 
(அவர்களிடம், ' நான் இல்லாத சமயத்தில் நீங்கள் செய்த இச்செயலான]து மிகக் 
கெட்டது; உங்கள் இரட்சகனின் கட்டளை (வேதனை) வருவதை நீங்கள் அவசரப் 
படுகின்றீர்களா)' என்று கூறி (அல்லாஹ்வின் கட்டளைகள் எழுதப்பட்ட 
பலகைகளைப்போட்டுவிட்டு, தன் சகோதரரின் தலை முடியைப் பிடித்துத் தன் 
பக்கம் இழுத்தார்; அ தற்கிவர்,' என் தாயின் மகனே! இந்த மக்கள் நிச்சயமாக 
என்னை பலவீனப்படுத்திவிட்டனர்; என்னைக் கொலை செய்துவிடவும் 
முற்பட்டனர். என்னுடைய விரோதிகள் என்னைப் பார்த்து சிரிக்குமாறு நீர் 
செய் துவிடாதீர்; இந்த அக்கிரமக்கார சமூகத்தாருடன் என்னை அஆக்கியும் 
விடாதீர் என்று கூறினார். 

151]. "என் இரட்சகனே ! என்னையும், என் சகோதரரையும் நீ 
மன்னித்தருள்வாயாக! உன்னுடைய கிருபையில் எங்களையும் 
பிரவேசிக்கச்செய்வாயாக ! நீ கிருபை செய்வோரிலெல்லாம், மிக்க 
கிருபையாளன் ' என்று (பிரார்த்தனை செய்து) கூறினார். 

152. " நிச்சயமாக காளைக் கன்றை (த் தெய்வமாக) எடுத்துக்கொண்டார்களே 
அத்தகையோர் _ அவர்களுடைய இரட்சகனிடமிருந் து கோபமும், இவ்வுலக 
வாழ்க்கையில் இழிவும் அவர்களை வந்தடையும்; பொய்க் கற்பனை 
செய்வோருக்கு இவ்வாறே நாம் கூலி கொடுப்போம் (என்று அல்லாஹ் 
கூறினான்] 

153. மேலும், தீயசெயல்கள் செய்துவிட்டு, (மனம் வருந்தி) அதன் பின் 
பச்சாதாபப்பட்டு, (அதிலிருந்து விலகி , உண்மையாகவே விசுவாசமும் 
கொண்டு விட்டார் களே அத்தகையோர் _(அவர்களுடைய பாவத்தை) 
நிச்சயமாக உமதிரட' சகன் அதற்குப்பின் மிக்க மன்னிக்கிறவன்; மிகக் கிருபை 
செய்பவன். 

154. மேலும் மூஸாவுடைய கோபம் தணிந்தபோது, அவர் (அந்தப்) பலகை 
களை எடுத்துக்கொண்டார்; அவற்றில் வரைய்ப்பட்டிருந்ததில் தங்களுடைய 
இரட்சகனை ΕΠ தான அத்தகையோருக்கு ὡρὴ வழியும், (அவனின்) 

பேரருளும் இருந்தன. 

155. மேலும், மூஸா நாம் குறித்த நேரத்திற்காக தம் சமூகத்தாரில் எழுபது ஆண் 
களைத் தேர்ந்தெடுத்தார்; அவர்களைப் பூகம்பம் பிடித்தபொழுது, என் இரட்ச 
கனே! நீ நாடியிருந்தால், இதற்கு முன்னதாகவே இவர்களையும், என்னையும் நீ 
அழித்திருக்கலாமே! எங்களிலுள்ள அறிவீனர்கள் சிலர் செய்ததற்காக, எங்களை 
நீ அழித்துவிடுகிறாயா? இது உன்னுடைய சோதனையேயன்றி வேறில்லை; 
இதனைக் கொண்டு நீ நாடியவர்களை வழி தவறச்செய்கிறாய் ; நீநாடியவர்களை 
நேர் வழியிலும் செலுத்துகிறாய்; நீயே எங்களுடைய பாதுகாவலன், அகவே நீ 
எங்களை மன்னித்தருள்வாயாக! மேலும், எங்களுக்கு அருள் புரிவாயாக! நீயே 
மன்னிப்பவர்களில் மிக்க மேலானவன்" என்று அவர் பிரார்த்தித்துக்) கூறினார். 
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156. இன்னும், "இவ்வுலகத்தில் எங்களுக்கு நன்மையை எழுதிவிடுவாயாக! 
மறுமையிலும் (நன்மையை எழுதுவாயாக! ரங்கம் நாங்கள் உன்பக்கமே 
திரும்பி விட்டோம்' (என்றும் பிரார்த்தித்தார்). அதற்கு அல்லா ஹ்வாகிய அவன், 
என்னுடைய வேதனையாகிறது_ அதனைக்கொண்டு நான் நாடியவர்களை 
பிடிப்பேன்; என்னுடைய அருளோ எல்லா வஸ்துக்களிலும் சூழ்ந்து 
விசாலமாகியுள் ள து; ஆகவே, (என்னுடைய அருளாகிய) அதனை, (எனக்குப்) 
பயந்து, ஜகாத்தும் கொடுத்து வருகிறார்களே அத்தகையோருக்கும், நம்முடைய 
வசனங்களை விசுவாசிக்கிறார்களே அத்தகையோருக்கும் நான் (விதித்து) 
எழுதிவிடுவேன்' என்று கூறினான். 

157. அவர்கள் எத்தகையோரேென்றால், தங்களிடமுள்ள தவ்றாத்திலும், 
ன்ஜலிலும், அவரைப் பற்றி எழுதப்பட்ட வராகக் காண்கிறார்களே அத்தகைய 

எழுத்தாற்றல் அற்ற) உம்மிநபியான இத் துூரதரை பின்பற்றுகிறார்கள் ; 
(இத் தூதரோ) அவர்களை நன்மையான காரியங்களை(ச் செய்யுமாறு) ஏவி, 
பாவமான காரியங்களிலிருந் து அவர்களை விலக்குவார்; நல்லவைகளையே 
அவர்களுக்கு (உண்ண) அவர் ஆகுமாக்கியும் வைப்பார்; கெட்டவறிறை 
அவர் களுக்குத் SOS தும்விடுவார்; அவர்களுடைய பளுவையும், அவர்கள் 
மீதிருந்ததே அத்தகைய கடினமானவைகளையும் (இரட'சகனின் அனுமதி 
கொண்டு ) அவர்களை விடட்டும் நீக்கிவிடுவார்; ஆகவே, அவரை உண்மையாகவே) 
விசுவாசித்து, இன்னும் அவரை கண்ணியம் செய்து, அவருக்கு உதவியும் புரிந்து, 
அவருடன் இறக்கி வைக்கப்பட்ட ஒளி மிக்க (இவ்வேததீதையும் 
பின்பற்றுகிறார்களே அத்தகையோர்_அவர்கள்தாம் வெற்றியாளர்களாவர். 

158. (நபியே!) நீர் கூறுவீராக! மனிதர்களே! நிச்சயமாகவே நான் உங்கள் 
யாவருக்கும், அல்லாஹ்வின் தூதராக இருக்கிறேன்; அவன் 
எத்தகையோனென்றால், வானங்கள், பூமியின் ஆட்சி அவனுக்கே உரியது; 
வணக்கத்திற்குரியவன் அவனைத் தவிர (வேறு எவரும்) இல்லை; அவனே 
உயிர்ப்பிக்கிறான்; அவனே மரணிக்கச் செய்கிறான். ஆகவே, அந்த 
அல்லாஹ்வையும், (எழுத்தாற்றல் அற்ற) உம்மி நபியாகிய அவனுடைய 
(இத்)துூதரையும் நீங்கள் விசுவாசிப்பீர்களாக! அவர் எத்தகைய 
வரென்றால்_அல்லாஹ்வையும், அவனுடைய வசனங்களையும் விசுவாசிக் 
கின்றார்; (ஆகவே) நீங்கள் நேர்வழி பெறுவதற்காக அவரையே நீங்கள் 
பின்பற்றுங்கள். 

159. இன்னும், மூஸாவுடைய சமூகத்தாரில் ஒரு கூட்டத்தினர் இருக்கின்றனர்; 
அவர்கள் சத்தியத்தைக் கொண்டு (மற்ற மனிதர்களுக்கு வழி காண்பிக்கின்றனர்; 
அதன்படி நீதியும் செய்கின்றனர். 



SRE «css [4 | 
τ ξ ὰ Le Lien i தத ல் 

pe $ - ὧς DB Da வர்ல où LES PUR VO CD இ BE 

. χε SON A FN TE: EE 
ந்த கத்த on UE Le LENS: 

விறு ஏ த் Ÿ ளு ௫ US 
δ: 5e GR ον A RAGE + SRE ΟΝ 15: Ὁ ITS 

XF D SLA Éd இம். hu த தன் 
RER இ" κα வ NE 

À 
HE À [- He ἢ DÉS € ΠΥ Υ oe : = . | πη rs 

A! > பிம் கா 

தில்ல Ἴ 
ACUTE 
EGE BASED 
: Cr 

4531 ὦ Si θόρε ἴτε ἘΣ 

: அத 

PET RAR τῇ re 
TRS PUCES 
AS ESS ISA GATE 
PTE RAT 
28.3.9 ER TETE 4 re 
re 
SG Cu RCE 

CROP ER PASSE REA 

à a Hs Ft + © CES CRE Η : CORRE » ER RS GES 

δ Ἐρ, HS ἢ TPM : Fes Ἐν τ HR τὰν NE ἀπῇ, Εν FE ἐξ க் ௮ VOS A En RE SYNCS 3 : ΠΣ ΤΟΥ à PES GREY du ee RS ὦ EE SRE AS ξ Ἢ ANAL MR AU. LR த்க் வ் த் க ἐπ Ἔ க 
ட சின் மதம் à 



பாகம் : 9 172 அல் அஃராஃப் Ἴ 

160. மேலும், (மூஸாவுடைய கூட்டத்தாராகிய) அவர்களை பன்னிரண்டு 
பிரிவினர்களாக _ கூட்டத்தினர்களாக._ நாம் பிரித்தோம்; மூஸாவிடம் அவ 
ருடையகூட்டத்தார் தண்ணீர் கேட்டபோது, நாம் (அவரிடம்) உம்முடைய கைத் 
தடியைக்கொண்டு இக்கல்லை அடிப்பீராக! 1 என்று அவருக்கு வஹீ 
அறிவித்தோம்; அப்போது ( அவர் அவ்வாறு அடிக்கவே அதிலிருந்து 
பன்னிரண்டு ஊற்றுக்கள் பொங்கிவந்தன ; ஓவ்வொரு பிரிவினரும் (அவற்றில்) 
தங்கள் நீரருந்துமிடத்தைத் திட்டமாக அறிந்து கொண்டனர்; மேலும், அவர்கள் 
மீது மேகங்களை நிழலிடும்படிச் செய்தோம்; அவர்களுக்காக “மன்னு, 'ஸல்வா 
(எனும் மேலான உணவையும் றக்கிவைத்து, நாம் உங்களுக்கு அளித்துள்ள 
நல்லவற்றிலிருந்து புசியுங்கள்; | என்னும் நம் கட்டளைக்கு மாறுசெய்தனர். 
அதனால் ] அவர்கள் நமக்கு அநியாயம் செய்துவிடவில்லை; எனினும், அவர்கள் 
தமக்குத்தாமே அநியாயம் செய்கிறவர்களாக இருந்தனர். 

161 இன்னும், (அவர்களிடம், "நீங்கள் இவ்வூரில் குடியிருங்கள்; இதில் நீங்கள் 
நாடிய இடத்திலெல்லாம் உண்ணுங்கள்; ஹித்ததுன் ( எங்கள் பாவச் சுமை 
நீங்குக!) என்று கூறுங்கள்; (அதன்) வாயிலில் தலை தாழ்த்தியவர்களாகவும் 
தழையுங்கள்; நாம் உங்களுடைய குற்றங்களை உங்களுக்கு மன்னித்துவிடுவோம்; 
நன்மை செய்வோருக்கு (அதன்கூலியை) நாம் அதிகப்படுத்துவோம், என்று 
அவர்களுக்குக் கூறப்பட்டபோது; 

162. அவர்களில் அநியாயம் செய்தோர் அவர்களுக்குக் கூறப்பட்ட தல்லாத 
(வேறு வார்த்தையாக (அதை) மாற்றிவிட்டார்கள்; அகவே,(இவ்வா று) அவர்கள் 
அநியாயம் செய்ததன் காரணமாக நாம் அவர்கள்மீது வானத்திலிருந்து 
வேதனையை இறக்கிவைத்தோம். 

163. மேலும், (நபியே) கடலோரத்திலிருந்த ஓர் ஊர் (மக்களைப்) பற்றி நீர் 
அவர்களைக் கேட்பீராக! (தடுக்கப்பட்ட நாளாகிய) சனிக்கிழமையன் று (மீன் 
பிடிப்பது தடுக்கப்பட்டிருந்தும்)அவர்கள் வரம்புமீறிமீன் பிடித்துக் 
கொண் டிருந்தார்கள் . ஏனென்றால், சனிக்கிழமையன்று (அக்கடலிலிருந்து) 
மீன்கள் நீர்மட்டத்திற்குமேலாக தங்கள் தலைகளை நீட்டிக் கொண்டு அவர்கள் 
முன் வந்தன. சனிக்கிழமையல்லாத நாட்களில் அவர்களிடம் அவைவருவதில்லை; 
இவ்வாறு அவர்கள் பாவங்கள் செய்து கொண்டிருந்ததன் காரணத்தால் 
அவர்களை நாம்சோதனைக்குள்ளாக்கினோம். 
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, 164. இன்னும், அவர்களில் ஒரு சாரார், (நல்லுபதேசம் செய்தவர்களிடம்) 
அல்லாஹ் எவர்களை அழித்துவிடுகிறவனாக அல்லது அவர்களை கடினமான 
வேதனையாக வேதனை செய்கிறவனாக இருக்கின்றானோ அந்த மக்களுக்கு 
நீங்கள் ஏன் நல்லுபதேசம் செய்கிறீர்கள் என்று கூறியபொழுது அவர்கள், 
இதனால் நாம் உங்கள் இரடசகனிடம்[நம்) பொறுப்பிலிருந்து 
நீங்கிவிடுவதற்காகவும்( அதனால் மீன் பிடிக்கும் அவர்கள் (ஒருக்கால் 
தவறிலிருந்து விலகி அல்லாஹ்வை ) அஞ்சி விடலாம்' என்பதற்காகவும் (நாங்கள் 
உபதேசம் செய்கிறோம்)எனக் கூறினார்கள். | 

165. பின்னர் அவர்களுக்கு எதுபற்றி நினைவுபடுத்தப்பட்ட தோ அதை 
அவர்கள் மறந்து( மீன்பிடிக்கமுற்பட்டுவிட்டபோது தீமைசெய்வதிலிருந்து 
தடுத துக் கொண்டிருந்தோரை நாம் காப்பாற்றினோம்; 
அநியாயம்செய்தவர் களை அவர்கள் செய்துகொண்டிருந்த பாவத்தின் 
காரணமாக கொடிய வேதனையைக் கொண்டும் நாம் பிடித்துக் கொண்டோம். 

166.அகவே,எதனைவிட்்டும் அவர்கள் தடுக்கப்பட்டிருந்தனரோ அதனைவிட்டும் 
அவர்கள் வரம்புமீறியபோது, 'நீங்கள் இகழப்பட்டவர்களாக, குரங்குகளாகி 
விடுங்கள்" என் று அவர்களுக்கு நாம் (சபித்துக்கூறினோம். 

167. மேலும், (நபியே!) உமதிரட' சகன்_ வர்களுக்குக் கொடிய வேதனை 
கொடுக்கக் கூடியவர்களையே அவர்கள் மீது (ஆதிக்கம் வகிக்கும்படி) இறுதிநாள் 
வரையில் அவன் நிச்சயமாக அனுப்பி வருவான் என்று(அவர்களுக்கு 
அறிவித்ததை[நீர் அவர்களுக்கு நினைவூட்டுவீராக! ) நிச்சயமாக உமதிரட'சகன் 
அவனுக்கு மா று செய்து வந்தோரை) தண்டிப்பதில் மிக்க தீவிரமானவன்; மேலும் 
நிச்சயமாக(அவன்பால் மீளுகிறவர்களுக்கு) அவன் மிக்க மன்னிக்கிறவன் ; நிகரற்ற 
அன்புடையவன். | | 

168. மேலும், அவர்களை இப்புவியில் பல கூட்டத்தினர்களாக நாம் பிரித்து 
விட்டோம்; அவர்களிலிருந்து நல்லோர்களும் இருக்கின்றனர்; இதுவல்லாத 
(பொல்லாதிவர்களும் அவர்களில் இருக்கின்றனர்; அவர்கள் (பாவங்களிலிருந்து 
மீளுவதற்காக நல்லவைகளைக் கொண்டும், தீயவைகளைக் கொண்டும் நாம் 
அவர்களைச் சோதித்தோம். 

169. அவாகளுக்குப் பின்னர், அவர்களுடைய இடத்தை தீய ஒரு சாரார் 
அடைந்தனர்; அவர்கள் /தவ்றாத்) வேதத்திற்கு அனந்தரக்காரர்களாக 
ஆனார்கள்; இவ்வற்ப (உலகின்) பொருளைப் பெற்றுக்கொண்டடு வேதத்தை 

மாற்றி விடடனர். (இதைப்பற்றி "எங்களுக்கு மன்னிப்பளிக்கப்படும்' என்றும் 
கூறுகிறார்கள்; (பின்னும் முன்போல் புரட்டுவதற்காக) இதேபோன்ற அற்பப் 
பொருள் அவர்களிடம்வருமானால், அதனை எடுத்துக்கொள்வார்கள்; அவர்கள், 
அல்லாஹ்வின்மீது உண்மையைத் தவிர வேறு எதையும் கூறக்கூடாதென்று 
அவர்களுடைய) வேதத்தின் மூலம் அவர்களிடம் உறுதிமொழி வாங்கப் 
படவில்லையா! அதில் உள்ளதை அவர்கள் ஓதியும் வருகின்றனர்; (எனினும், 
அவற்றை அவர்கள் பொருட் படுத்துவதில்லை.) மேலும் 
பயபக்தியுடையவர்களுக்கு, மறுமையின் வீடே மிக்க மேலானதாகும். நீங்கள் 
விளங்கிக்கொள்ளமாட்டீர்களா) 

170. இன்னும், (இவ்வேதத்தைப் பலமாகப் பற்றிப் பிடித்துக் கொண்டு, 

தொழுகையையும் நிறைவேற்றி வருகின்றார்களே அத்தகையோர்_(அதுபோன்ற) 
நல்லோர்களின் கூலியை நிச்சயமாக நாம் வீணாக்கமாட்டோம். 
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பாகம் : 9 174 அல் அஃராஃப் Ἵ 

171 மேலும், (ஸினாய்) மலையை அவர்களுக்கு மேல் அது நிழலைப் போன்று 
| (இருக்க) நாம் உயர்த்தியசமயத்தில் நிச்சயமாக அம்மலையான])து அவர்கள்மீது 
விழுந்து விடுமென் று அவர்கள் எண்ணி (பயந்தனர்; (அப்போது, ) நாம் 
உங்களுக்குக் கொடுத்த (வேதத்தைப் பலமாகப் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள்; 
இன்னும், அதிலுள்ளவற்றை (எப்பொழுதும் கவனத்தில் வைத்து) நினைவு 
கூருங்கள் ; (இன்னும் அதிலுள்ளவாறு நீங்கள் செயல்பட்டால்) நீங்கள் 
பயபக்தியுடையோர்களாகி வம் னு நாம் அவர்களுக்குக் கூறியதை, 
நபியே! நீர் அவர்களுக்கு நினைவு கூர்வீராக!) 

172. (நபியே!) உமதிரட்சகன் ஆதமுடைய மக்களில் வர் களுடைய 
முதுகுகளிலிருந்து அவர்களுடைய சந்ததிகளை (வெளியாக்கி), அவர்களைத் 
தங்களுக்கே சாட்சியாக்கி , (அவர்களிடம்) "நான் உங்கள் இரட்சகனல்லவா? " 
என்று (கேட்டு உடன் படிக்கையை) எடுத்த சமயத்தில் "ஆம்! (நீதான் இரட்சகன், 
அதன்மீது) நாங்கள் சாட்சியம் கூறுகிறோம்" என்று அவர்கள் கூறியதை , [நீர் 
அவர் களுக்கு நினைவூட்டுவீராக! இது ஏனென்றால், இதனை ஒருவரும் 
எங்களுக்கு நினைவூட்டாததனால் நிச்சயமாக நாங்கள் இதனை மறந்தவர்களாக 
இருந்துவிட்டோம் ' என்று மறுமை நாளில் நீங்கள் சொல்லாதிருப்பதற்காக_ 

173 அல்லது, ' இணையாக்கியதெல்லாம் ( எங்களுக்கு) முன்னிருந்த எங்கள் 
மூதாதையர்கள்தாம், நாங்களோ அவர்களுக்குப் பின்னுள்ள (அவர்களுடைய 
சந்ததியினராக இருக்கிறோம்_ ஆகவே அந்த வழி கெட்டோர்கள் 
செய்தவற்றுக்காக நீ எங்களை அழித்துவிடலாமா?' என்று நீங்கள் 
சொல்லாமலிருப்பதற்காக (இதனை உங்களுக்கு நாம் நினைவூட்டுகிறோம் என்று 
நபியே! நீர் கூறுவீராக 

174. மேலும், இவ்வாறே (நம்) வசனங்களை நாம் விவரிக்கிறோம்; (இதன் மூலம்) 
அவர்கள் (பாவங்களிலிருந்து விடுபட்டு நம்மிடம்) திரும்புவதற்காகவும் 
(நாம்விவரித்துக் கூறு கிறோம். ) 

175. நாம் எவனுக்கு நம் அத்தாட்சிகளைக் கொடுத்திருந்தோமேோ, 
அத்தகையவனின் செய்தியை (யூதர்களாகிய)அவர்களுக்கு (நபியே! நீர்) ஓதிக் 
காண்பிப்பீராக! பின்னர், அவன் அதிலிருந்து கழன்று கொண்டான்; ஆகவே, 
ஷைத்தான் அவனைப் பின்தொடர்ந்து சென்றான்; எனவே, (அவனது 
சூழ்ச்சிக்குள் சிக்கி) அவன் வழி தவறியவர்களில் (ஒருவனாக) ஆகிவிட்டான். 

176. மேலும், நாம் நாடியிருந்தால், (நம் அத்தாட்சிகளான)அவற்றைக் கொண்டு 
அவனை நாம் உயர்த்தியிருப்போம்; எனினும் அவன் பூமியின் (ஆடம்பர 
வாழ்க்கையின்) பால் சாய்ந்துவிட்டான்; தன் (மன) இச்சையையும் பின்பற்றி 
விட்டான்; ஆகவே அவனுடைய உதாரணம்: (ஒரு) நாயின் உதாரணத்தை 
ஒத்திருக்கின்றது; நீர் அதனைத் துரத்தினாலும் நாக்கைத் தொங்கவிட்டுக் 
கொள்கிறது; அதனைத் துரத்தா து விட்டுவிட்டாலும் நாக்கைத் தொங்கவிட்டுக் 
கொள்கிறது; இதுவே, நம்முடைய வசனங்களைப் பொய்யாக்கினார்களே அந்தக் 
கூட்டத்தினர்க்கு உதாரணமாகும். ஆகவே, அவர்கள் சிந்தித்து நல்லுணர்வு 
பெருவதற்காக (இத்தகைய) வரலாற்றைக் கூறுவீராக! 

177. நம்முடைய வசனங்களைப் பொய்யாக்கிய கூட்டத்தாரின் உதாரணம் மிகக் 
கெட்டதாகும்; அவர்கள் தமக்குத் தாமே அநியாயம் செய்கிறவர்களாகவும் 

இருந்தனர். 
178. அல்லாஹ், யாரை நேர்வழி செலுத்துகின்றானேோ அவரே நேர்வழி 

அடைந்தவர்; மேலும், எவரை அவன். வழிதவறச்செய்கிறானோ அத்தகையோர் 
தாம் நஷ்டவாளிகள். 
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179. திட்டமாக ஜின்களிலும், மனிதர்களிலும் அநேகரை நரகத்திற்காகவே நாம் 
படைத்திருக்கின்றோம்; (அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், அவர்களுக்கு 
இதயங்களிருக்கின்றன; அவற்றைக் கொண்டு (நல்லவற்றை) அவர்கள் 
விளங்கிக்கொள்ளமாட்டார்கள். அவர்களுக்கு கண் களுமுண்டு; (எனினும்) 
அவற்றைக் கொண்டு (இவ்வுலகிலுள்ள அல்லாஹ்வின் அத்தாட்சிகளை) 
அவர்கள் பார்க்கமாட்டார்கள்; அவர்களுக்குக் கா துகளுமுண்டு; அவற்றைக் 
கொண்டு அவர்கள் (நல்லவற்றை ச்) செவியேற்கமாட்டார்கள்; அவர்கள்கால் 
நடைகளைப் போன்றவர்கள்; ஏன் (அவற்றைவிட) அவர்கள் மிக அதிகமாக 
வழிகெட்டவர்கள்; அவர்களேதாம், (நம் வசனங்களை அலட்சியம் செய்து) 
பராமுகமானவர்களாவர். 

180. இன்னும், அல்லாஹ்வுக்கு மிக்க அழகான பெயர்கள் இருக்கின்றன; ஆகவே, 
அவற்றைக் கொண்டே நீங்கள் அவனை அழையுங்கள்; அவனுடைய பெயர்களில் 
(தவறான பொருள் கொண்டு) திரித்துக்கூ றுவோரை விட்டுவிடுங்கள்;அவர்கள் 
செய்து கொண்டிருந்தவைக்குரிய கூலியைக் கொடுக்கப் படுவார்கள் (12) 

181. மேலும், நாம் படைத்தவர்களில் ஒரு கூட்டத்தார் இருக்கிறார்கள்; அவர்கள் 
உண்மைக்கு வழி காட்டுகிறார்கள்; (அதைப் பின்பற்றுவதுடன், மற்ற 
மனிதர்களுக்கும் அறிவித் து) அதனைக் கொண்டே நீதியும் செய்கின்றனர். 

182. இன்னும், நம்முடைய வசனங்களைப் பொய்யாக்குகின்றார்களே 
அத்தகையோர் _ (அவர்களுக்கு சகலத்தையும் கொடுத்து) அவர்கள் உணர்ந்து 
கொள்ளாத விதத்தில், அவர்களை நாம் படிப்படியாக (கீழ்நிலைக்கு இறக்கி) 
ப் பிடித்துவிடுவோம். 

183 அன்றியும், (இவ்வுலகில்) நான் அவர்களுக்கு அவகாசம் கொடுப்பேன் ; 
நிச்சயமாக என்னுடையசதித்திட்டமிமிக்கஉறுதியானது . 

184. (நம் நபியாகிய) அவர்களுடைய தோழருக்கு எவ்விதப் யைத்தியமும் இல்லை 
என் பதை அவர்கள் சிந்தித்துப் பார்க்கவில்லையா? அவர் பகிரங்கமாக 
அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்கின்றவரே தவிர வேறில்லை. 

185. இன்னும் வானங்களுடையவும், பூமியுடையவும் ஆட்சியிலும் , 
எப்பொருளிலிருந்தும், அல்லாஹ் படைத்திருக்கின்றவற்றிலும், இன்னும், 
வாகை யமன்) தவணை நெருங்கியதாக ஆகி இருக்கக் கூடும் என்பதிலும் 
அவர்கள் (உணர்ந்து) பார்க்கவில்லையா) (குர் ஆனாகிய) இதற்குப் பின்னர், எந்தச் 
செய்தியைத்தான் அவர்கள் விசுவாசங்கொள்ளப் போகிறார்கள்) 

186. எவரை அல்லாஹ் தவறான வழியில் செலுத்திவிடுகிறானோ அவரை 
நேரான வழியில் செலுத் துபவர் எவரும் இலர். தங்கள் வழிகேட்டிலேயே 
அவர்களை தட்டழிகிறவர்களாக அவன் விட்டும்விடுகின்றான். 

187. (நபியே! மறுமை நாள் பற்றி_ அதனுடைய வருகை எப்பொழுது 
என_அவர்கள் உம்மிடம் கேட்கிறார்கள்; (அதற்கு) நீர் கூறுவீராக: அதன் 
அறிவெல்லாம் என் இரட'சகனிடத்தில்தான்; அதை (வரவேண்டிய) அதற்குரிய 
நேரத்தில் அவனையன்றி வேறு எவரும் வெளிப்படுத்தமாட்டார்; (அதுபற்றி 
முற்றிலும் அறிந்தவன் அவனே! அதுசமயம்) வானங்களிலும், பூமியிலும் 
பளுவான சம்பவங்கள் ஏற்பட்டுவிடும்; திடீரெனவே தவிர அது உங்களிடம் 
வராது; நிச்சயமாக நீர் அதனை முற்றிலும் அறிந் துகொண்டவர் போல் 
(அதனைப்பற்றி) உம்மிடம் கேட்கிறார்கள்; (அதற்கு) அதன் அறிவெல்லாம் 
அல்லாஹ்விட த்தில்தான் இருக்கிறது; எனினும், மனிதர்களில் பெரும்பாலோர் 
(அதனை) அறியமாட்டார்கள் என்று(நபியே நீர் கூறுவீராக! 
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பியே! நீர் கூறுவீராக: "அல்லாஹ் நாடியதைத் தவிர எனக்கே எவ்வித 
த யைச் செய்வதற்தகும், தீமையைத் தடுத்துக் கொள்வதற்கும் நான் சக்தி 
பெறமாட்டேன்; மறைவானவற்றை நான் அறிந்தவனாக இருந்திருந்தால், 
நன்மைகளையே அதிகமாகத் தேடிக்கொண் டிருப் பேன்; மை 
என்னைத்தொட்டிருக்காது; நான் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்பவனும், 
விசுவாசங்கொண்ட சமுதாயத்தினருக்கு நன்மாராயங் கூறுபவனுமேயன்றி 
வேறில்லை 

189. அவன் எத்தகையவனென்றால், ஒரே ஆத்மாவிலிருந்து உங்களைப் 
படைத்து, அதிலிருந்து அதற்குரிய ஜோடியான மனைவியை அவளுடன் கூடி 
வசிப்பதற்காகவும் உண்டாக்கினான். அவளை அவர் த்வம் சரக்க 
அவள் இலேசான சுமை சுமந்தாள்; பின்னர் அதனைச் சுமந்து க்கொண்டு 
திரிந்தாள்; அது கனமானபோ ந எங்களுக்கு(சந்ததியில்) நல்லதை அளித்தால், 
நிச்சயமாக நாங்கள் (உனக்கு நன்றி செலுத் துவோரில் இருப்போம்" என்று 
அவ்விருவருடைய இரட்சகனாகிய அல்லாஹ்விடம் அவ்விருவரும் 
பிரார்த்தித்தார்கள். 

190. அவ்விருவருக்கும் நல்ல(சந்ததியான)ிதை அவன் கொடுத்தபோது, 
அவர் களுக்கு அவன் கொடுத்தவற்றில் அவ்விருவரும் இணையாளர்களை 
ஆக்கினார்கள்; அவர்கள் இணைவைப்பதை விட்டும் அல்லாஹ் உயர்வானவன். 

191 எப்பொருளையும் படைக்காதவற்றை அவர்கள் (அல்லாஹ்வுக்கு) 
இணையாக்குகின்றனரா ? அவர்களும் (அவனால்) படைக்கப்பட்டவர்களே! 

192. மேலும், அவர்கள் இவர்களுக் des உதவி செய்யச்சக்தி பெற 
மாட்டார்கள்; ங்களக்குக்தாங்கே (ய ஏதும்) உதவி செய்து கொள்ளவும்(சச்தி 
யெறமாட்டார்கள். 

193. நீங்கள் அவர்களை நேர் வழியின்பால் அழைத்தபோதிலும் உங்களை 

அவர்கள் பின்பற்றமாட்டார்கள்; நீங்கள் அவர்களை அழைப்பதும் அல்லது 

அழைக்காது வாய்மூடிக்கொண்டவர்களாக இருப்பதும் உங்களுக்குச் 

சமமேயாகும். 

194. நிச்சயமாக அல்லாஹ்வைத் தவிர, நீங்கள் (தெய்வங்களென] 
அழைக்கின் நீர்களே அத்தகையவர்கள் உங்களைப் போன்ற அடியார்களே, 
(உங்களுக்குப்பயனளிப்பார்கள் என்ற கூற்றில் ) நீங்கள் உண்மையாளர்களாக 
இருந்தால், அவர்களை நீங்கள் அழைத்துப் பாருங்கள்; உங்களுக்கு அவர்கள் 
பதிலளிக்கட்டும். 

195. (இணை வைப்போறே! நீங்கள் வணங்கும்)அவர்களுக்கு எவற்றைக்கொண்டு 
அவர்கள் நடப்பார்களேோ அத்தகைய கால்கள் உண்டா அல்லது 
எவற்றைக்கொண்டு அவர்கள் பிடிப்பார்களோ அத்தகைய கைகள் அவர்களுக்கு 
உண்டா! அல்லது எவற்றைக்கொண்டு அவர்கள் பார்ப்பார்களோ அத்தகைய 
கண் கள் அவர்களுக்கு உண்டா ? அல்லது எவற்றைக்கொண்டு அவர்கள் 
செவியுறுவார் களோ அத்தகைய செவிகள் அவர்களுக்கு உண்டா 
(அவ்வாறாயின்) "நீங்கள் உங்களுடைய இணையாளர்களை அழையுங்கள் ; 
பிறகு, (எனக்கு இடையூறு செய்ய சூழ்ச்சி செய்யுங்கள்; (இதில்) நீங்கள் சிறிதும் 
எனக்கு அவகாசம் கொடுக்கவேண்டாம் ' என்று(நபியே! நீர் கூறுவீராக! 
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196. நிச்சயமாக இவ்வேதத்தை இறக்கிவைத்தவனாகிய அல்லாஹ்தான் என் 
பாதுகாவலன்; மேலும் அவனே நல்லடியார்களைப் பாதுகாக்கின்றான். 

197. (இணைவைத்து வணங்குவோரே!) அவனையன்றி நீங்கள் 
அழைக்கின் நீர்களே அத்தகையோர், உங்களுக்கு உதவி செய்ய சக்தி 
பெறமாட்டார்கள்; தமக்குத் தாமே உதவி செய்து கொள்ளவும் மாட்டார்கள். 

198. நீங்கள் அவர்களை நேர்வழியின் பக்கம் அழைப்பீர்களானாலும், அதை 
அவர்கள் கேட்கமாட்டார்கள்; நபியே மேலும் அவர்களை உம்பால் அவர்கள் 
பார்ப்பதாக நீர் காண்பீர்(ஆனால்) அவர்களோ (உண்மையில் உம்மைப்) 

பார்ப்பதில்லை. 

199. (நபியே) நீர் மன்னிப்பை எடுத்துக்கொள்வீராக! நன்மையை எஏவியும் 

வருவீராக! அறிவீனர்களைப் புறக்கணித்தும் விடுவீராக! 

200. லைத்தானிலிருந் து ஓர் (சிறிய) ஊசாட்டம் உமக்கு நிச்சயமாக 
ஊசாடுமானால் அல்லாஹ்வைக் கொண்டு நீர் காவல் தேடிக்கொள்வீராக! 
நிச்சயமாக அவன் செவியுறுகிறவன், (யாவையும்) நன்கறிகிறவன். 

201. நிச்சயமாக (அல்லாஹ்வுக்குப்) பயப்படுகிறார்களே அத்தகையோர் _ 
அவர்களை வஷைத்தானுடைய (தவறான) எண்ணம் தொட்டால், அவர்கள் 
(அல்லாஹ்வை) நினைவு கூறிவிடுவார்கள்; அது சமயம் அவர்கள் (கண் திறந்து) 
விழிப்படைந்தவர்கள்(ஆவர் 

202 இன்னும், (ஷைத்தான்களாகிய) அவர்களின் சகோதரர்களோ, அவர்களை 
வழிகேட்டில் இழுத்துச் செல்வார்கள்; பின்னர் யாதொரு குறைவும் 
செய்யமாட்டார்கள். 

203 மேலும், யாதொரு வசனத்தை நீர் அவர்களிடம் கொண்டுவராவிடில், 

அதனை நீர்(உம்புறத்திலிருந்தேதேர் ந்தெடுத்திருக்கக் கூடாதா? என்று 
(பரிகாசமாகக்) கூறுகின்றனர்; அதற்கு (நபியே) நீர் கூறும்: நான் 
பின்பற்றுவதெல்லாம் என் ரெட்சகனால் எனக்கு வஹீ மூலம் 
அறிவிக்கப்பட்டவைகளைத்தான் இது உங்கள் இரட்சகனால் (உங்களுக்கு 
அளிக்கப்பட்ட அறிவொளிகளாகவும், விசுவாசங்கொண்ட சமூகத்தார்க்கு நேர் 
வழியாகவும்,(அல்லாஹ்வின்) அருளாகவும் இருக்கின்றது. 

204. இன்னும் (மனிதர் களே! குர் ஆன் ஒதப்பட்டால் அதனைநீங்கள் 
செவிதா ழ்த்திக் கேளுங்கள்; வாய்பொத்தியும் இருங்கள்; te) a அருள் 
செய்யப்படலாம். 

205. (நபியே உம் மனதிற்குள் மிக்க பணிவோடும் , பயத்தோடும் (மெதுவாக) 
சொல்லில் உரத்த i! ἦν. ,: காலையிலும், மாலையிலும் உமதிரட்சகனை 
நினைவுகூர்வீராக! (அவனை) மறந்திருப்போரில் நீர் ஆகியும் விடாதீர். 

206. நிச்சயமாக உமதிரட'சகனிடத்தில் இருக்கின்றார்களே அத்தகையவர்கள், 
அவனை வணங்ஙகுவதில் இறுமாப்புக் கொள்ளமாட்டார்கள். இன்னும், அவனை 
(எப்பொழுதும்) துதி செய்து கொண்டும், அவனுக்குச் சிரம்பணிந்து (வணங்கிக்) 
கொண்டும் இருப்பர். | 
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அத்தியாயம் :8 

அல் அன்ஃபால் _ யோரில் கிடைத்த வெற்றிப் யொருட்கள் 
வசனங்கள் :75 மதனீ ருகூஃகள் : 10 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன் ). 

. (நபியே 'அன்ஃபால்' (போர் முனையில் கிடைத்த வெற்றிப் பொருட்களைப்) 
oo அவர்கள் உம்மிடம் கேட்கின்றனர். (அதற்கு) நீர் கூறுவீராக: அன்ஃபால் 
அல்லாஹ்வுக்கும், (அவனுடைய) தூதருக்கும் உரியதாகும்; ஆகவே, நீங்கள் 
அல்லாஹ்வுக்குப் பயந்து கொள்ளுங்கள்; (அதில் யாதொன்றையும் மறைத்துக் 
கொள்ளாது உங்களுக்கிடையில் உங்களுடைய) நிலைகளை சீராக்கிக் 
கொள்ளுங்கள்; நீங்கள் உண்மை விசுவாசிகளாயிருந்தால் , அல்லாஹ்வுக்கும், 
அவனுடைய தூதருக்கும் கீழ்ப்படிந்துநடந்து கொள்ளுங்கள். 

2. (உண்மையான) விசுவாசிகள் யாரென்றால், அல்லாஹ்(_ அவன் பெயர் 
வ் முன்) கூறப்பட்டால், அவர்களுடைய இதயங்கள் பயந்து நடுங்கிவிடும்; 
மேலும், ( இவ்வேதத்தை றத்தில் வசனங்கள் அவர்களுக்கு 
ஓதிக் காண்பிக்கப்பட்டால், அவை அவர்களுக்கு ஈமானை அதிகப்படுத்தும்; 
அவர்கள் தங்கள் இரட்சகனின் மீது (தங்கள் காரியங்களை ஒப்படைத்து 
முழுமையாக) நம்பிக்கையும் வைப்பார்கள். 

3 அவர்கள்எத்தகையோரென்றால், தொழுகையை நிறைவேற்றுவார்கள், நாம் 
அவர்களுக்குக் கொடுத்த (செல்வத்திலிருந்து தானமாகச்) செலவும் செய்வார்கள். 

4. இத்தகையோர்தாம் உண்மையாகவே விசுவாசிகள்; அவர்களுக்கு, அவர்கள் 
இரட்சகனிடத்தில் பல உயர் பதவிகளும், மன்னிப்பும், சங்கையான உணவும் 
உண்டு. 

5. (நபியே யுத்தப் பொருட்கள் பங்கீடு விஷயத்தில் அவர்கள் அதிருப்தியுற்றது) 
உமதிரட்சகன், உம் இல்லத்திலிருந்து உண்மையைக் கொண்டு உம்மை 
வெளியேற்றியதை (அவர்கள் விரும்பாததைப் போன்றிருக்கிறது. நிச்சயமாக, 
விசுவாசிகளில் ஒரு கூட்டத்தினர், (பத்ரு யுத்தத்தின்போது உம்முடன்வருவதை) 
வெறுக்கக் கூடியவர்களாக இருக்க, 

6. (யுத்தம் செய்வ து அவசியம் என அவர்களுக்குதிதெளிவான பின்னர், தாங்கள் 
கண்ணால் மரணத்தைப்) பார்த்துக் கொண் டிருக்க, (யாரோ ஒருவரால்) 
மரணத்தின் பால் அவர்கள் இழுத்துச் செல்லப்படுபவர்களைப் போன்று 
இவ்வுண்மை விஷயத்திலும் அவர்கள் உம்முடன் விவாதம் செய்கின்றனர். 

7. மேலும்,(விரோதிகளின்) இரு கூட்டங்களில் (ஏதேனும்) ஒன்றை_ நிச்சயமாக 
அது உங்களுக்குத்தான் என அல்லாஹ் உங்களுக்கு வாக்களித்ததை. (நினைவு 
கூருங்கள்; அவ்விரண்டில்) நிச்சயமாக ஆயுதமில்லாத (வர்த்தகக் கூட்டமான/து 
உங்களுக்குக் கிடைக்க வேண்டுமென நீங்கள் விரும்பினீர்கள்; இன்னும் 
அல்லாஹ்வோ, தன் வாக்குகளின் மூலம் உண்மையை நிலைநாட்டவும், 
நிராகரிப்போரை வேரறுத்துவிடவும் நாடுகிறான். 

8. குற்றவாளிகள் வெறுத்தபோதிலும்அவன் உண்மையை நிலைநாட்டிவிட, 
மற்றும் பொய்யை அவன் அழித்துவிடவுமே। நாடுகிறான்) 
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. நீங்கள் உங்கள் இரட்சகனிடம் (உங்களை) இரட்சிக்கத்தேடியபோது, 
"அணிஅணியாக) உங்களோடு இணைந்து (அடுத் து) வரக் கூடியவர் களாக 
மலக்குகளில் ஆயிரம்(பேர்களைக்) கொண்டு நிச்சயமாக நான் உங்களுக்கு உதவி 
செய்வேன்" என்று அவன் உங்களுக்கு பதிலளித்தான். 

10. (உங்களுக்கு) நன்மாராயமாகவும், அதனால் உங்கள் இதயங்கள் அமைதி 
பெறுவதற்காகவுமே தவிர அதை அல்லாஹ் ஆக்கவில்லை; இன்னும், உதவி 
அல்லாஹ்விடமிருந்தே தவிர இல்லை; நிச்சயமாக அல்லாஹ் (யாவரையும் 
மிகைத்தவன்; தீர்க்கமான அறிவுடையவன். 

IL (விசுவாசிகளே! உங்கள் மனம் மிகக் கூடுதலான எதிரிகளைக் கண்டு 
பயப்படாது) அபயம் பெறுவதற்காக அவனிடமிருந்து உங்களுக்கு சிறிய 
தூக்கத்தை அவன் போட்டான் என்பதை. (நினைத்துப் பார்ப்பீர்களாக! 
அதுசமயம்) உங்களை அதைக்கொண்டு துூர்மைப் படுத் துவதற்காகவும், 
உங்களைவிட்டு வலைத்தானுடைய அசுத்தத்தை தீய ஊசாட்டத்தை/)ப் 
போக்கிவிடுவதற்காகவும், உங்கள் இதயங்களைப் பலப்படுத்தி, அதைக் கொண்டு 
உங்கள் பாதங்களை உறுதிப் படுத்துவதற்காகவும், அவனே வானத்திலிருந்து 
உங்கள்மீது மழையையும் இறக்கிவைத்தான். 

12. (நபியே!) உமதிரட' சகன் மலக்குகளின்பால், "நிச்சயமாக நான் உங்களுடன் 
ருக்கிறேன்; ஆகவே, நீங்கள் விசுவாசங்கொண்டேோரை உறுதிப்படுத்துங்கள், 

என்று கட்டளையிட்டு) நிராகரிப்போருடைய இதயங்களில் திகிலை நான் 
போட்டு விடுவேன் ; ஆகவே நீங்கள் அவர்களுடைய கழுத்துகளுக்கு மேல் 
வெட்டுங்கள்; அவர்களின் (உடலில் உள்ள உறுப்புக்களின்) இணைப்புகளைத் 

துண்டித்துவிடுங்கள்" என்று (விசுவாசிகளுக்குக் கூறுமாறு வஹீமூலம்) 
அறிவித்ததை(நினைத் துப் பார்ப்பீராக] 

13 அது, நிச்சயமாக அவர்கள் அல்லாஹ்வுக்கும், அவனுடைய தூதருக்கும் மாறு 
செய்துவிட்டனர் என்றகாரணத்தினாலாகும்; இன்னும், எவர் அல்லாஹ்வுக்கும், 
அவனுடைய தூதருக்கும் முரண்படுகிறாரோ நிச்சயமாக அல்லா ஹ் (அவர்களை) 
தண்டனை செய்வதில் மிகக் கடினமானவன். 

14. ("நிராகரிப்போர்களே! நீங்கள் அடையப்போகும் வேதனை) இதோ! இதனை 
ங்கள் சுவைத்துப் பாருங்கள். (உங்களைப் போன்ற) நிராகரிப்போருக்கு 

மறுமையில்) நிச்சயமாக நரக வேதனையுமுண்டு (என்று கூறப்படும்) 

15. விசுவா சங்கொண்டேோரே! போர்முனையில் போரிட இரு அணியும் நெருங்கி 
நிற்கும்போது காஃபிர் களை நீங்கள் சந்தித்தால், நீங்கள் அவர் களுக்குப் 
புறமுதுகுகளைக் காட (டி ஓடிவிடாதீர்கள். 

16. போருக்காக (ப் பின்சென்று தாக்குவதன் நிமித்தம்) ஒதுங்கக் கூடியவரையும் 
அல்லது (தன்) கூட்டத்துடன் சேர்ந்து கொள்ளக்கூடியவரையும் அன்றி, 
எவரேனும் அது சமயம் புறமுதுகிட்டுச் சென்றால், நிச்சயமாக அவர் 
அல்லாஹ்வுடைய கோபத்தைக் கொண்டு மீண்டு விட்டார்; அவர் 
ஓதுங்குமிடமும் நரகமாகும்; இன்னும் சென்றடையும் இடத்தில் அது மிகக் 
கெட்டது. | 
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17. (விசுவாசிகளே! பத்ருப் போரில் எதிரிகளாகிய) அவர்களை நீங்கள் 
கொல்லவில்லை; எனினும், அல்லாஹ்தான் அவர்களைக் கொன்றான்; (நபியே! 

விரோதிகளின்மீது) நீர் (மண்ணை) எறிந்தபோது (அதனை) நீர் எறியவில்லை; 

எனினும், அல்லாஹ்தான் (உம்மூலம் அதனை) எறிந்தான்; (அதன்மூலம்) அ மழகான 
முறையில் விசுவாசிகளுக்கு அருட்கொடையை நல்குவதற்காக (இவ்வாறு 
அல்லாஹ் செய்தான்). நிச்சயமாக அல்லா ஹ் செவியேற்கிறவன்; நன்கறிகிறவன். 

18. (இணை வைப்பவர்கள் கொல்லப்பட்டு முஸ்லிம்கள் வெற்றியடைந்த) அது 
(அல்லாஹ்விட rise) இன்னும், நிச்சயமாக அல்லாஹ் நிராகரிப்போரின் 
சூழ்ச்சியை பலவீனப் படுத்தக் கூடியவன். 

19. நீங்கள் தீர்ப்பைத் தேடக் கூடியவர்களாக இருந்தால் (இதோ அது பற்றிய) 
தீர்ப்பு உங்களிடம் திட்டமாக வந்துவிட்டது; இன்னும் நீங்கள் (போர் செய்வதை 
விட்டும்) விலகிக்கொண்டால், அ து உங்களுக்கே நன் று. இன்னும் நீங்கள் (போர் 
செய்யத்) திரும்பினால் (உதவியை நல்க) நாமும் திரும்புவோம்; உங்களுடைய 
கூட்டம் (படை) அது எவ்வளவு பெரியதாக இருந்தபோதிலும் (அது) உங்களுக்கு 
யாதொரு பலனையும் ஒரு போதும் அளிக்காது; மேலும், நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
விசுவாசிகளுடன் இருக்கின்றான். 

20. விசுவாசங்கொண்டேோரே! நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுடைய 
தூதருக்கும் கீழ்ப்படிந்து நடங்கள்; நீங்கள் (அவருடைய போதனைகளைச் 
செவியுற் றுக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே) அவருடைய கட்டளைக்கு மாறுசெய்து 
அவரைவிட்்டும் திரும்பிவிடாதீர்கள், 

21. "நாங்கள் செவியுற்றோம்" என்று (வாயால் மட்டும்) கூறி(உண்மையாகச்) 
செவியேற்காமல் இருந்தவர்களைப் போல் நீங்களும் ஆகிவிட வேண்டாம். 

22. அல்லாஹ்விடம் நிச்சயமாக[பூமியில்)ஊர்ந்து திரிபவைகளில் 
மிகக்கெட்டவை (உண்மையை) விளங்கிக்கொள்ளாதவர்களான செவிடர்களும் 

ஊமையர்களுமே யாவர். 

23. அவர்களிடம் ஏதேனும் நன்மை இருக்கிறதென் று அல்லா ஹ் அறிந்திருந்தால், 
அவன் அவர்களைச் ல்க ன் செய்திருப்பான்; அவர்களிடம் யாதொரு 
நன்மையும் இல்லாததனால்) அவன் அவர்களைச் செவிமடுக்கச் செய்திருந்த 
போதிலும் ன்ன றக்கணித்தவர்களாகவே அவர்கள் திரும்பிவிடுவார்கள். 

24. விசுவாசங்கொண்டோரே! அல்லாஹ்வுக்கும், (அவனுடைய) தூதருக்கும் _ 
உங்களை வாழவைப்பதன்பால் (அல்லா ஹ்வின் தூதராகிய அவர் உங்களை 
அழைத்தால் பதில் அளியுங்கள்; நிச்சயமாக அல்லாஹ், மனிதனுக்கும், அவ 
றில் இதயத்திற்கும் மத்தியில் சூழ்ந்துசெயலாற்றிக் கொண்டு இருக்கிறான். 
ஆகவே, மனிதன் எதையும் அல்லாஹ்வின் அருளின்றி செய்யும் ஆற்றல் 
பெறமாட்டான்) என்பதையும், நிச்சயமாக அவனின் பாலே நீங்கள் ஒன் 
திரட்டப்படுவீர்கள் என் பதையும் நீங்கள் உறுதியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள் (13 

25. மேலும், உங்களில் அநியாயம் செய்தோரை மட்டுமே குறிப்பாகப் பிடிக்காத 
வேதனையை நீங்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள்; (அதனால் ஏற்படும் விளைவு 
உங்களையும் சூழ்ந்து கொள்ளலாம்.) நிச்சயமாக அல்லாஹ் தண்டிப்பதில் 
மிகக்கடின மானவன் என்பதையும் நீங்கள் உறுதியாக அறிந் துகொள்ளுங்கள். 
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26. நீங்கள் ( மக்காவெனும்) பூமியில் பலவீனமான மிகச் சிறுபான்மையினராக 
இருந்து உங்களை எம்மனிதரும், (எந்நேரத்திலும் பல வந்தமாக) 
றாய்ஞ்சிக்கொண்டு சென் றுவிடுவார் களோ என்று நீங்கள் அஞ்சி 

நடுங்கிக்கொண்டி ருந்த சமயத்தில், அவன் உங்களுக்கு (மதீனாவில்) இடமளித்து, 
தன் உதவியைக் கொண்டும் உங்களைப் பலப்படுத்தி,பரிசுத்தமான ஆகாரங்களை 
அவன் உங்களுக்கு அளித்ததையும் நினைத் துப்பாருங்கள். நீங்கள் நன்றி 
செலுத்துவதற்காக(இவ்வாறு செய்தான்) 

27. விசுவாசங்கொண்டேோரே! நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்கும், (அவனுடைய) 
தூதருக்கும் மோசம்செய்யாதீர்கள்; மேலும், நீங்கள் (செய்வது அக்கிரமம் என) 
அறிந்துகொண்டே உங்களிடம் உள்ள அமானிதங்களுக்கும் மோசம் 
செய்யாதீர்கள். 

28. "நிச்சயமாக உங்களுடைய செல்வங்களும், உங்களுடைய பிள்ளைகளும், 
(உங்களுக்குச்) சோதனையாயிருக்கின்றன என்பதையும், நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்_அவனிடத்தில்தான் (உங்களுக்கு) மகத்தான (வெகுமதி) நற்கூலி உண்டு 

என்பதையும் நீங்கள் நன்கு அறிந் துகொள்ளுங்கள். 

29. விசுவாசங்கொண்டேரரே! நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்குப் பயப்படுவீர்களாயின், 
அவன் உங்களுக்கு (பத்ரில் நடத்தியதுபோன் று தீர்க்கமான)முடி வை ஆக்குவான்; 
உங்களைவிட்டும் பாவங்களைப் போக்கி உங்களை மன்னித் தும்விடுவான்; 
இன்னும் அல்லாஹ் மிக்க மகத்தான பேரருளுடையவன். 

30. மேலும், (நபியே!) நிராகரித்துக்கொண் டிருப்போர் உம்மை அவர்கள் 
சிறைப்படுத்தவோ, அல்லது உம்மை அவர்கள் கொலை செய்யவோ, அல்லது 
உம்மை அவர்கள் (ஊரை விட்டு) வெளியேற்றி விடவோ உமக்கு விரோதமாக, 
சூழ்ச்சி செய்து கொண்டிருந்த (நேரத்தை (நினைத்துப் பார்ப்பீராக!) அவர்களும் 
சூழ்ச்சி செய்துகொண்டிருந்தனர்; (அவர்களுக் கெதிராக) அல்லாஹ்வும் சூழ்ச்சி 
செய் துகொண்டிருந்தான். இன்னும் சூழ்ச்சி செய்வோரில் அல்லாஹ் மிக்க 
மேலானவன். 

3." நம்முடைய. வசனங்கள் அவர் களுக்கு ஓதிக் காண்பிக்கப்படுமானால், 
அதற்கவர்கள், திட்டமாக நாம், (இதனை முன்னரே) செவியுற்றுள்ளோம்; 
நாங்கள் நாடினால் , இதைப்போன்று நாங்களும் கூறிவிடுவோம்; இவை 
முன்னோரின் கட்டுக்கதைகளேயன்றி வேறில்லை' என்று கூறுகின்றனர். 

32. Gr œil நிராகரிப்போர்) "அல்லாஹ்வே ! உன்னிடமிருந்து வந்த இதுவே 
உண்மையானால் எங்கள் மீது வானத்திலிருந்து கல் மாரியைப் 
பொழியச்செய்வாயாக! அல்லது துன்புறுத்தும் (ஒரு) வேதனையை எங்களுக்குக் 
கொண்டுவருவாயாக' என்று அவர்கள் கூறியதை_ (நபியே நீர் நினைத்துப் 
பார்ப்பீராக!) 

33. நீர் அவர்களுக்கு மத்தியிலிருக்கும் நிலையில், அல்லாஹ் அவர்களை (ஒரு 
போதும்) வேதனை செய்பவனாக இல்லை; இன்னும் அவர்கள் 
பாவமன்னிப்பைக் கோரிக்கொண்டிருக்கும் நிலையில், அல்லாஹ் அவர்களை 
வேதனை செய்பவனாக இல்லை. 
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34 அல்லாஹ் அவர்களை வேதனை செய்யாமலிருப்பதற்கு அவர்களுக்கு வேறு 
(காரணம்) என்ன இருக்கிறது ? அவர்களோ (புனிதப் பள்ளியான ) மஸ்ஜிதுல் ஹராமை 
விட்டு (முஸ்லிம்களை )த்தடுக்கின்றனர் ; அவர்கள் அதற்குரிய காரியஸ்தர்களாகவும் 
இருக்க வில்லை ; அதற்குரிய காரியஸ்தர்கள் பயபக்தியுடையவர்களேயன்றி (வேறெவரும் ) 
இல்லை; எனினும் அவர்களில் பெரும்பாலோர் (அதனை) அறியமாட்டார்கள். 

35. மேலும், (அல்லாஹ்வின்) இல்லத்தில் அவர்களின் தொழுகையெல்லாம் 
சீட்டியடிப்பதும், கை தட்டுவதும் தவிர வேறு (எதுவுமாக) இருக்கவில்லை; 
அகவே, ' நீங்கள் நிராகரித்துக் கொண்டிருந்ததன் காரணமாக (இன்றையத் 
தினம்) வேதனையைச் சுவையுங்கள் "(என்று மறுமையில் கூறப்படும்) 

36. நிச்சயமாக , நிராகரிப்பவர்கள் , தங்கள் செல்வங்களை (மனிதர்களை) அல்லாஹ்வின் 
பாதையி(ல் செல்வதி)லிருந்து தடை செய்வதற்காக செலவு செய்கின்றனர் ; இனியும் 
அவர்கள் அதை (இவ்வாறே) செலவு செய்வர் ; பின்னர் (முடிவில்) அது அவர்களுக்கே 
துக்கமாக ஏற்பட்டுவிடும் ; பின்னர் அவர்கள் வெற்றி கொள்ளப்படுவார்கள் ; மேலும் , 
(இத்தகைய) நிராகரித்துக் கொண்டிருப்போர் , (மறுமையில்) நரகத்தின்பால் ஒன்று 
திரட்டப்படுவார்கள். 

37. அல்லா ஹ், நல்லவரிலிருந் து கெட்டவரை பிரிப்பதற்காகவும், கெட்ட வரை_ 
அவர்களில் சிலரைச் சிலரின் மீது ஆக்கி, அவர்கள் அனைவரையும் குவியலாக்கிப் 
பின்னர், அ।க்குவியலானதை அவன் நரகத்தில் ஆக்கி விடுவதற்காகவே_ 
(இவ்வாறுசெய்தான்) அவர்கள்தான் நஷ்டம் அடைந்தவர்கள். 

38. (நபியே) நிராகரிப்போருக்கு நீர் கூறுவீராக : (இனியேனும் ) அவர்கள், 
(விஷமம் செய்யா து) விலகிக்கொண்டால், திட்டமாக சென்றுவிட்ட (முந்திய) 
குற்றங்கள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படும்; (அவ்வாறின்றி, விஷமம் செய்யவே) 
மீண்டும் அவர்கள் திரும்புவார்களாயின், முன் சென்(ற இவர்கள்போன்)றோரின் 
வழி திட்டமாக சென்றேயிருக்கின்றது (அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட கதிதான் இவெர் 

களுக்கும் ஏற்படும்) 

39. (விசுவாசிகளே! இந்நிராகரிப்போரின் துன்புறுத்தலெனும்) குழப்பம் 
ஏற்படாமல் (இ க்கவும்,) மார்க்கம் அது, முற்றிலும் அல்லாஹ்விற் 
(நிலைபெற்றதாக ஆகும் வரையிலும் (மக்காவாசிகளாகிய நிராகரிக்கும் 
அவர்களுடன் யுத்தம் புரியுங்கள். (விஷமம் செய்வதிலிருந்து) அவர்கள் 
விலகிக்கொண்டால் நிச்சயமாக அல்லாஹ் அவர்கள் செய்வதைப் 
பார்க்கிறவன். 

40. அவர்கள் புறக்கணித்துவிட்டாலோ , நிச்சயமாக அல்லாஹ் உங்களுடைய 
பாதுகாவலன் என்பதை நீங்கள் உறுதியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள்; 
பாதுகாவலனில் அவன் மிக நல்லவன்; இன்னும் உதவி செய்கிறவனிலும் அவன் 
மிக நல்லவன். 
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41 மேலும், (விசுவாசிகளே!) நீங்கள் (உறுதியாக) அறிந்துகொள்ளுங்கள் ; 
நிச்சயமாக நீங்கள் (போர் செய்து) வெற்றிப் பொருளாக அடைந்தது, 
எப்பொருளாயினும், அப்பொழுது நிச்சயமாக அதனுடைய ஐந்திலொரு பாகம் 
அல்லாஹ்வுக்கும், (அவனுடைய தூதருக்கும், (அவருடைய!) பந்துக்களுக்கும், 
அநாதைகளுக்கும், ஏழைகளுக்கும், வழிப்போக்கருக்கும் உரியதாகும். 

அல்லாஹ்வையும், இரு படை களும்(பத்ரு யுத்தத்தில் சந்தித்த தீர்ப்புநாளில், நாம் 
நம் அடியார்மீது இறக்கி வைத்த (உதவியை அவன்தான் இறக்கிவைத்தான் 
என்ப)தையும் நீங்கள் நம்பிக்கை கொண்ட வர்களாக இருந்தால்_( மேற் கூறிய 
அல்லாஹ்வின் கட்டளை பற்றி, உறுதியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள்) மேலும், 
அல்லாஹ் ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் மிக்க ஆற்றலுடையவன். 

42 ("பத்ரு யுத்த களத்தில் உங்களுக்கு ) சமீபமாக உள்ள பள்ளத்தாக்கில் 
ங்களும், (உங்களுக்கு எதிர்ப்புறமுள்ள) தூரமான பள்ளத்தாக்கில் அவர்களும், 
அபூசுஃப்யானும் அவருடன் இருந்த வர்த்தகக் கூட்டத்தினராகிய) 
வாகனக்காரர்கள் உங்களுக்குக் கீழ்ப் புறத்திலும் இருந்த நேரத்தை [நீங்கள் 
நினைத்துப் பாருங்கள்) ; நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் (சந்திக்கும் காலத்தையும், 
இடத்தையும் குறிப்பிட்டு) வாக்குறுதி செய்துகொண்டுமிருந்தால் (நீங்கள் 
குறிப்பிட்ட காலத்தில் அங்கு வந்து சேராது) அவ்வாக்குறுதியில் நீங்கள் 
மாறுபட்டு இருந்திருப்பீர்கள்; எனினும் செய்யப்படவேண்டிய காரியத்தை 
அல்லா ஹ் நிறைவேற் றுவதற்காகவும், (உங்கள் யாவரையும் ஒரே நேரத்தில் அங்கு 
ன்று சேர்த்தான்) அழிந்தவர்கள் தக்க முகாந்திரத்துடன் அழிவதற்காகவும், 

தப்பிப்) பிழைதீதவர்கள் தக்க முகாந்திரத்தைக் கொண்டே (தப்பிப்) 
பிழைப்பதற்காகவும் (அல்லாஹ் இவ்வாறு செய்தான்); நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
சென்யெற்கிற்கன் நாவையும் நன்கதிகிறவன். 

43 (நபியே) உம்முடைய கனவில் அல்லா ஹ் (எண்ணிக்கையில்) அவர்களைக் 
குறைத்துக்காண் பித்ததையும்,(நினைவு கூர்வீராக!) அவர்களை (எண்ணிக்கையில்) 
அதிகப் படுத்தி உமக்குக் காண்பித்திருந்தால், நீங்கள் தைரியமிழந்து யுத்தம் 
செய்வதைப் பற்றி உங்களுக்குள் ஒருவருக்கொருவர் பிணங்கிக்கொண்டு 
இருந்திருப்பீர்கள்; எனினும், அல்லாஹ் (உங்களைப்) பாதுகாத்துவிட்டான்; 
நிச்சயமாக அவன் நெஞ்சங்களிலுள்ளவற்றை நன்கறிகிறவன். 

44. நீங்கள் (இரு படையினரும்) சந்தித்த சமயத்தில் அவர் களுடைய 
எண்ணிக்கைகளை, உங்கள் கண்களுக்குக் குறைவாக அவன் காட்டியதையும், 
உங்களுடைய எண்ணிக்கைகளை அவர்களுடைய கண்களுக்குக்கு அவன் 
குறைவாக்கிக்கா ட'டியதையும் (நினைவு கூருங்கள்) நடந்தேறப்பட வேண்டிய 
காரியத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக(அல்லாஹ் அவ்வாறு செய்தான் என்பதை 
நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள்); மேலும், அல்லாஹ்விடமே எல்லாக் 
காரியங்களும் திரும்பக் கொண்டுவரப்படும். 

45. விசுவாசங்கொண்டேோரே! நீங்கள் (யுத்தத்தின்போது எதிரியின்) 
கூட்டத்தைச் சந்தித்தால், (கலக்கமுறா து) ௨ றுதியாக இருங்கள் ; அல்லா ஹ்வை 
நீங்கள் அதிகமாக நினைவும் கூருங்கள் ;(அதனால்) நீங்கள் வெற்றியடை வீர்கள். 
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46. அன்றியும் நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்கும், அவனுடைய தூதருக்கும் 
கீழ்ப்படிந்துநடங்கள்; மேலும், உங்களுக்குள் பிணங்கிக் கொள்ளாதீர்கள். 
அவ்வாறாயின் நீங்கள் தைரியத்தை இழந்துவிடுவீர்கள்; மேலும், உங்கள் வலிமை 
குன் றிவிடும்; ஆகவே நீங்கள் (துன்பங்களைச் சகித்துக் கொண்டு) பொறுமையாக 
இருங்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ், பொறுமையுடையோர்களுடன் இருக்கின்றான். 

47. பெருமைக்காகவும், மனிதர்களுக்குக் காண் பிப்பதற்காகவும் தங்கள் 
வீடுகளிலிருந் தும் (முஸ்லிம்களை எதிர்க்க "பத்ரு" யுத்தத்திற்குப்) புறப்பட்டு, 
அல்லாஹ்வுடைய பாதையை விட்டும் (அதில் மனிதர்கள் செல்வதைத்) 
தடை செய்து கொண்டும் இருந்தவர்களைப் போல நீங்களும் ஆகிவிட வேண்டாம்; 
மேலும், அல்லாஹ், அவர்கள் செய்கின்றவற்றை சூழ்ந்து 
அறிந் துகொண்டிருக்கின்றான். 

48. வைத்தான், அவர்களுடைய (பாவச்) செயல்களை அவர் களுக்கு 
அலங்கரித்துக் காண்பித்து, "இன் று மனிதர்களில் உங்களை வெற்றி கொள்வோர் 
எவருமில்லை; நிச்சயமாக நானும் உங்களுக்கு(ப் பக்கித் துணையாக நிற்கின்றேன் ' 
என் று கூறிக் கொண்டிருந்ததையும் (நபியே! நினைவு கூர்வீராக! இவ்வாறு 
கூறிக்கொண்டிருந்த) அவன், இரு படைகளும் நேருக்கு நேராக சந்தித்துக் 
கொண்டபொழுது, புறமுதுகிட்டுச் சென்று, ' நிச்சயமாக நான் உங்களை விட்டு 
விலகிக்கொண்டேன்; நிச்சயமாக நீங்கள் பார்க்காதவற்றை நான் பார்க்கின்றேன்; 
நிச்சயமாக நான் அல்லாஹ்வுக்குப் பயப்படுகிறேன்; தண்டிப்பதில் அல்லாஹ் 
மிக்க கடுமையானவன் என் றும் கூறினான். 

49. .(வேஷதாரிகளான) முனாஃபிக்குகளும், தெயங்களில் நோயுள்ளவர்களும், 
(விசுவாசிகளைச் சுட்டிக்காண்பித்து) ' இவர்களை இவர்களுடைய மார்க்கம் 
மயக்கிவிட்டது' என்று கூறிக்கொண்டிருந்ததையும் (நபியே நீர் 
நினைவுகூர்வீராக!) இன்னும் எவர் (தன் காரியங்களை ஒப்படைத்து 
முழுமையாக) அல்லாஹ்வின் மீது நம்பிக்கை வைக்கின்்றாரோ, (அவரே 
வெற்றியடைந்தவர்.) ஏனென்றால், நிச்சயமாக அல்லாஹ் யாவரையும் 
மிகைத்தவன்; தீர்க்கமான அறிவுடையவன். 

50. நிராகரிப்போ(ரின் உயிர்களை மலக்குகள் கைப்பற்றும் சமயத்தில் 
(நபியே!)நீர் பார்ப்பீராயின், பயங்கர நிலையையே நீர் பார்ப்பீர். மலக்குகளான) 
அவர்கள், அவர்களின் முகங்களிலும், அவர்களின் பின் புறங்களிலும் 
அடிப்பார்கள்; மேலும் ," எரிக்கும் (நரக) வேதனையைச் சுவையுங்கள்" (என்றும் 
கூறுவார்கள்). 

51 (அன்றி, மலக்குகள் அவர்களிடம்) அவ்வேதனையான] து உங்கள் கைகள் 

(தேடி) முற்படுத்தியவைகளின் கா ரணத்தினாலாகும்; நிச்சயமாக, அல்லா ஹ் (தன்) 
பசய் ற ae ஒரு சிறிதும் அநியாயம் செய்பவனாக இல்லை (என்றும் 
கூறுவார்கள் 

52.(நாம் தண்டிப்பதில் )"ஃபிர் அவ்னுடைய கூட்டத்தார், இன்னும் அவர்களுக் 
முன்னிருந்தவர் களின் நிலைமையும் போலவே (இவர்களுடைய நிலைமையும் 
இருக்கிற து; அவர்கள் அல்லாஹ்வுடைய வசனங்களை நிராகரித்தனர்; ஆதலால், 
அவர்களுடைய பாவங்களின் காரணமாக அல்லாஹ் அவர்களைப் 
பிடித்துக்கொண்டான்; நிச்சயமாக, அல்லாஹ் வல்லமை மிக்கவன்; 
தண்டிப்பதில் மிகக் கடின மானவன். 
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53. அவ்வாறு தண்டிப்ப)து, நிச்சயமாக அல்லாஹ் எந்த ஒரு 
அருட்கொடையையும்_ ஒரு சமூகத்தார் மீது அவன் அருட' செய்தானே அதை _ 

(அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத் துதல், அவனுக்குக் கீழ்படிந்து நடத்தல் 
போன் ற/தங்களுக்குள் ள நிலைகளை அச்சமூகத்திவர்கள் மாற்றிக்கொள்ளாத 
வரையில் அவன் மாற்றுபவனாக இல்லை என்ற காரணத்தினாலாகும்; 
நிச்சயமாக அல்லா ஹ், செவியேற்கிறவன், நன்கறிகிறவன். 

54. "பிர் அவ்னுடைய கூட்டத்தார், இன்னும் அவர்களுக்கு முன்னிருந்தவர் 
களின் நிலைமையைப் போலவே, (இவர்களின் நிலைமையும் இருக்கின்றது.) 
அவர்களும், (இவர்களை ப்போலவே தங்கள் இரட்சகனின் அத்தாட்சிகளைப் 
யொய்யாக்கிக் கொண்டிருந்தனர்; ஆகவே, அவர்களுடைய பாவங்களின் 

காரணமாக நாம் (பலவகை வேதனைகளைக் கொண்டு, ஃபிர் அவனுக்கு 
முன்னிருந்த அவர்களை) அழித்துவிட்டோம்; மேலும், ஃபிர் அவனுடைய 
கூட்டத்தினரை நாம் (தண்ணீரில்) மூழ்கடித்துவிட்டோம். இவர்கள் 
ஒவ்வொருவருமே அநியாயக்காரர்களாக இருந்தனர். 

35. அல்லாஹ்விடத்தில், நிச்சயமாக (பூமியில்)ஊர்ந்து திரிபவைகளில் மிகக் 
கெட்டவை நிராகரித்தார்களே அவர்கள்தாம்; ஆகவே, அவர்கள் விசுவாசங் 
கொள்ள மாட்டார்கள். 

56. அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், அவர்களில்(உள் ளோருடன்) நீர் 
உடன்படிக்கை செய்து கொண் டீர்; (அத்தகையோர் அல்லாஹ்விடத்தில் 
மிகக்கெட்டவர்களாவர்) பின்னர், அவர்களின் உடன்படிக்கையை ஒவ்வொரு 
தடவையும் அவர்கள் முறித்து விடுகின்றனர்; அவர்கள் (அல்லாஹ்வுக்குப்) 
பயப்படுவ துமில்லை. 

57. ஆகவே, யுத்தத்தில் நீங்கள் அவர்களை(த்தாக்கும் வாய்ப்பை)ப் 
பெற்றுவிட்டால், அவர்களைக்(கொலை செய்வது கொண்டு, சிறை பிடிப்பது) 
கொண்டு பின்னிருப்பவர்களை (பயந்தோடுமாறு) சிதறடித்து விடுவீராக! 
(இதனால்) அவர்கள் படிப்பினை பெறலாம். 

58 மேலும், ஏதாவது ஒரு கூட்டத்தினரிடமிருந்து துரோகத்தை நீர் பயந்தால், 
கற்கக்! சமமாகவே அவ்வுடன்படிக்கையை) அவர்கள்பால் எறிந் துவிடும்; 
நிச்சயமாக அல்லாஹ், துரோகம் செய்வோரை நேசிக்கமாட்டான். 

59. நிராகரித்துக்கொண்டிருப்போர் (நம் தண்டனையிலிருந்து) தாங்கள் 
ப்பித்துவிட்டதாக அவர்கள் எண்ணவும் வேண்டாம்; நிச்சயமாக அவர்கள் 

நம் எதிலும் Que அக்கிவிடமாட்டார்கள். 

60. மேலும், அவர்களுக்காக (அவர்களோடு போர் செய்வதற்காக) உங்களுக்கு 
பலத்தால் சாத்தியமானதையும், (திறமையான) போர்க் குதிரைகளைக் 
கட்டிவைப்பதையும் நீங்கள் (எந்நேரமும் தயார் செய்து வையுங்கள்; இதனால், 
அல்லாஹ்வுடைய விரோதியையும், உங்களுடைய விரோதியையும், 
இவர்களல்லாத மற்றவர்களையும் பயப்படச்செய்வீர்கள்; அவர்களை நீங்கள் 
அறியமாட்டீர்கள்; அல்லாஹ்தான் அவர்களை அறிவான்; (இதற் காக) 
அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் நீங்கள் எதைச் செலவு செய்த போதிலும், (அதன் 
கூலியை) உங்களுக்குப் பூரணமாகவே வழங்கப்படும்; (அதில் ஒரு சிறிதும்) நீங்கள் 
அநீதி இழைக்கப்படவு மாட்டீர்கள். 

61.அன்றியும் அவர்கள்,சமாதானத்தின் பக்கம்சாய்ந்தால், அப்பொழு து(நபியே!) 
நீரும் அதன் பக்கம் சாய்வீராக! அல்லா ஹ்வின்மீதே (காரியங்களை ஒப்படைத்து 
முமையாக) நம்பிக்கையும் வைப்பீராக! நிச்சயமாக அவனே செவியு றுவோன், 

வற்றையும்! நன்கறிந்தோன். 
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62. Guen, (நபியே! அவர்கள் ஏமாற்றி உமக்குச் சதி செய்யக்கருதினால் 
அப்பொழுது (உம்மைப் பாதுகாக்க) நிச்சயமாக, அல்லாஹ் உமக்குப் 
போதுமானவன்; அவன் தான் உம்மைத் தன் உதவியைக் கொண்டும், 
விசுவாசிகளைக் கொண்டும் பலப்படுத்தினான். 

63. மேலும், (விசுவாசிகளாகிய) அவர் களுடைய இதயங்களுக்கிடையில் 
(சிதறிக்கிடந்த அவர்களை இஸ்லாத்தின் மூலம்) அன்பையூட்டினான்; | 
பூமியிலுள்ள யாவையும் நீர் செலவு செய்த போதிலும் அவர்களுடைய 
இதயங்களில் அன்பையூட்ட உம்மால் முடிந்திருக்கா து; எனினும், அல்லா ஹ்தான் 
அவர்களுக்கிடையில் அன்பை உண்டாக்கினான்; நிச்சயமாக அவன் (யாவையும்) 
மிகைத்தவன்; தீர்க்கமான அறிவுடையவன். 

64. நபியே! உமக்கும், உம்மைப்பின் பற்றிய விசுவாசிகளுக்கும் அல்லாஹ் போது 
மானவன்/14) 

65. நபியே! நீர், விசுவாசிகளை யுத்தத்திற்குத் (தயாராகும்படி) தூண்டுவீராக! 
உங்களில் (சகிப்புத் தன்மையும், உறுதியும் கொண்ட ) பொறுமையாளர்களான 
இருபது பேர்களிருந்தால், இருநூறு பேர்களை வெற்றி கொண்டுவிடுவார்கள்; 
உங்களில் (அத்தகைய) நூறு பேர்களிருந்தால், நிராகரிப்போரில் ஆயிரம்பேரை 
வெற்றிகொண்டு விடுவார்கள்; நிச்சயமாக இவர்கள், விளங்கிக்கொள்ளாத 
கூட்டத்தினராக இருப்பதுதான் இதற்குக்காரணமாகும். 

66. நிச்சயமாக உங்களில் பலவீனம் இருக்கின்றது என்பதை அல்லாஹ் நன்கறிந்து 
கொண்டு , இமப்பொழுது(அதனை) உங்களுக்கு இலேசாக்கிவிட்டான் ;ஆகவே , 
உங்களில் (சகிப்புத் தன்மையும் , உறுதியும் கொண்ட) பொறுமையுடைய நூறு 
பேர்களிருந்தால் ,(மற்ற) இரு நூறு பேர்களை அவர்கள் வெற்றி கொண்டு விடுவார்கள் ; 
(இத்தகைய) ஆயிரம் பேர் உங்களில் இருந்தால் அல்லாஹ்வின் உத்தரவு கொண்டு 

(மற்ற) இரண்டாயிரம் பேர்களை அவர்கள் வெற்றி கொண்டுவிடுவார்கள் ;அல்லாஹ்வோ 
பொறுமையாளர்களுடன் இருக்கின்றான் . 

67. எந்த நபிக்கும் இரத்தத்தைப் பூமியில் ஓட்டாத வரையில் போர்க்கைதிகள் 
அவருக்கு இருப்பது தகுமானதல்ல; நீங்கள் இவ்வுலகப் பொருளை 
நாடுகின் நீர்கள்; அல்லாஹ்வோ (உங்களுடைய) மறுமை (வாழ்க்கையை 
நாடுகின்றான்; இன்னும் அல்லாஹ், மிகைத்தவன்; தீர்க்கமான அறிவுடையவன். 

68. அல்லா ஹ்விட மிருந்து ஓர் எழுத்து முந்தி விடாதிருப்பின், நீங்கள் ( பத்ருப் 
போரின் போது ஈட்டுப் பணத்தை ) எடுத்துக்கொண்டதில் மகத்தானதொரு 
வேதனை உங்களைப் பீடித்திருக்கும். 

69. ஆகவே, போரில் நீங்கள் அடைந்த வெற்றிப்பொருளிலிருந்து (அதை) 
ஆகுமானதாக, நல்லதாக(ப்)புசியுங்கள்; மேலும், அல்லாஹ்வுக்குப் பயந்து 
(நடந்து கொள்ளுங்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ், மிக்க மன்னிக்கின்றவன்; மிகக் 
கிருபை உடையவன். 
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70. நபியே! உங்கள் கைகளி(ன்வசத்தி)ல் இருக்கும் கைதிகளிடம் கூறுவீராக: 
"உங்களுடைய உள்ளங்களில் ஏதேனும் நன்மை இருப்பதை அல்லாஹ் 
அறிந்தால், உங்களிடமிருந்து (ஈட்டுத்தொகையாக) எடுக்கப்பட்டதை விட மிக 
சிறந்ததை உங்களுக்குக் கொடுப்பான், உங்களை அவன் மன்னித்தும்விடுவான்; 
இன்னும் அல்லாஹ் மிக்க மன்னிக்கிறவன்; மிகக் கிருபையுடையவன். 

71. (நபியே) அவர்கள் உமக்கு மோசம் செய்ய நாடினால்,(அதற்காக நீர் கவலைப் 
படவேண்டாம்.) இதற்கு முன்னரும் அவர்கள், அல்லாஹ்வுக்கு மோசம் 
செய்திருக்கிறார்கள்; ஆதலால்தான், அவர்களிலிருந் து(ச் சிறைப்படுத்த உமக்கு) 
அவன் சக்தி அளித்தான்; அல்லாஹ், (அனைத்தையும்) மிக்க அறிந்தவன் ; 
தீர்க்கமான அறிவுடையவன். 

72. நிச்சயமாக விசுவாசங் கொண்டு, (தங்கள்) ஊரைவிட்டும் வெளியேறி, 
அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் தங்கள் செல்வங்களா லும், தங்கள் உயிர்களாலும் 
அறப்போர் புரிந்தார்களே அத்தகையோரும், அவர்களுக்கு (த் தங்கள் வீடுகளில்) 
oo nn ad கொண்டு) உதவியும் புரிந்தார்களே அத்தகையோருமாகிய 
இவர்கள்_ இவர்களில் சிலர் சிலருக்கு உற்ற நண்பர்களாவார்கள்; இன்னும் 
விசுவாசங் கொண்டு, (தங் களுடைய) ஊரைவிட் டு(ஹிஜ் ரத்துச் செய் து) 

புறப்படாமலிருக்கின்றனரே அத்தகையவர்கள் _ அவர்கள், (தங்களுடைய) ஊரை 
விட்டுப்புறப்படும் (ஹிஜ்ரத் துச் செய்யும்) வரையில் அவர்களுடைய நட்பில் 
உங்களுக்கு எதுவும் இல்லை, (எனினும்) அவர்கள் மார்க்க விஷயத்தில் உங்களிடம் 
உதவி தேடினாலோ, (அவர்களுக்கு) உதவி செய்வது உங்கள் மீது கடமையாகும்; 
(ஆயினும்வேறொரு சமூகத்தாராகிய) அவர் களுக்கும், உங்களுக்குமிடையில் 
உடன்படிக்கை உள்ள(தோ அந்த) சமூகத்தாரைத் ல் க் களுக்கு 
விரோதமாக உதவி செய்வது கூடாது.) மேலும், அல்லாஹ் நீங்கள் 
செய்பவைகளை பார்க்கிறவன். 

73. மேலும், நிராகரித்துக்கொண்டிருப்பவர்கள்_அவர்களில் சிலர் , சிலருக்கு 
பா துகாவலவர்களாவர்..இணைவைப்பவர்களைத்தவிர்த் து,விசுவாசிகளை நீங்கள் 
உங்களின் காரியஸ்தர்களாக ஆக்கிக் கொள்ளும்/இதை நீங்கள் செய்யாவிட்டால் 
பூமியில் குழப்பமும், பெருங்கலகமும் ஏற்பட் டுவிடும். 

74. aan சங்கொண்டு, (தங்களுடைய) ஊரைவிட்டும் வெளியேறி (ஹிஜ்ரத் தும் 
செய்து), அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் யுத்தம் புரிகின்றார்களே அத்தகையோரும், 
இன்னும், இவர்களுக்கு இடமளித்து (த் தங்களுடைய வீடுககளில்) வைத்துக் 
கொண்டு, (இவர் களுக்கு) உதவியும் செய்கின்றார்களே அத்தகையோருமாகிய 
இவர்கள்தாம் உண்மையான விசுவாசிகள்; அவர்களுக்கு மன்னிப்பும், 
கண்ணியமான ஆகாரமும் உண்டு. 

75. இதன் பின்னரும் விசுவாசங் கொண்டு, (தங்க டைய) ஊரைவிட்டுப் 
புறப்பட்டு, உங்களுடன் சேர்ந்து (விரோதியை நர) யுத்தம் புரிகிறார்களே 
அத்தகையோர் _ அவர்கள் உங்களைச்சார்ந்தவர்கள்; இன்னும்) 
இரத்தக்கலப்புடைய பந்துக்கள் அல்லாஹ்வுடைய வேதத்தில் உள்ளபடி 
அவர்களில் சிலர் சிலருக்குவாரிசு உரிமைபெற) மிக உரியவர்கள்; நிச்சயமாக 

அல்லாஹ், ஒவ்வொரு பொருளையும் நன்கறிகிறவன். 
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அத்தியாயம் :9 

அத்தவ்பா _ பச்சாதாபம் 

வசனங்கள் : 129 மதனி ருகூஃகள் : 16 

1. (விசுவாசிகளே! இது) இணைவைத்துக்கொண்டிருப்போரில் நீங்கள் 
உடன்படிக்கை செய்து கொண்டிருந்தீர்களே அத்தகையோர் பால் 
அல்லாஹ்வும், அவனுடைய தூதரும் நீங்கிக்கொண்ட (து பற்றியதாகும். 

2 ஆகவே, (இணைவைத்துக் கொண்டிருப்போரே! ) 'நீங்கள் (இன்றிலிருந்து) 
நான்கு மாதங்கள் (வரையில்) பூமியில் (எங்குமிசுற்றித்திரியுங்கள்; நிச்சயமாக 
நீங்கள், அல்லாஹ்வை இயலாமையில் அஆக்கக்கூடியவர்களல்லர் என்பதையும், 
நிச்சயமாக அல்லா ஹ் நிராகரிப்போரை இழிவுபடுத்தக்கூடியவன் என்பதையும் 
நீங்கள் உறுதியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள்! (என்று நபியே! நீர் கூறுவீராக! 

3 (இது) நிச்சயமாக அல்லாஹ்வும், அவனுடைய தூதரும் இணைவைத்துக் 
கொண்டிருப்போரிலிருந்து விலகிக் கொண்டவர்கள் என்ற விஷயத்தை 
ஹஜ்ஜுல் அக்பர் எனும்) இம்மாபெரும் ஹஜ்ஜுடைய நாளில், அல்லாஹ் 

விடமிருந்தும் அவனின் தூதரிடமிருந்தும் மனிதர்கள்பால் பகிரங்கமாக 
அறிவிப்பதாகும்; ஆகவே, (இணைவைத்துக் கொண்டிருப்போரே! நீங்கள் 
வ்பாச்செய்து கொண்டால், அது உங்களுக்குத்தான் மிக்க நன்று; 

கவ்வ மின்றி நீங்கள் புறக்கணித்தாலோே, நிச்சயமாக நீங்கள், அல்லா ஹ்வை 
யலாமையில் அக்கக்கூடியவர்களல்லர் என்பதையும் அறிந்து கொள்ளுங்கள்; 

நபியே! இந்) நிராகரிப்போருக்கு துன்புறுத்தும் வேதனையைக் கொண்டு நீர் 
நன்மாராயங் கூறுவீராக! 

4. (ஆயினும்) இணைவைத் துக் கொண்டிருப்போரிலிருந்து நீங்கள் 
உடன்படிக்கை செய்து கொண்டு, பிறகு யாதொன்றையும் உங்களுக்குக் 
குறைவுசெய்யாமலும், உங்களுக்கு விரோதமாக எவருக்கும் உதவி செய்யாமலும் 
இருக்கின்றனரே அத்தகையோரைத்தவிர; அவர்களின் உடன்படிக்கையை 
அதன் தவணைவரையில் அவர்களுக்குப்பூர்த்தியாக்கி வையுங்கள்; நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் பயபக்தியுடையோரை நேசிக்கின்றான். 

5. ஆகவே, சிறப்புற்ற மாதங்கள் சென்றுவிட்டால், இணைவைத்துக் 
கொண்டிருப்போரை_ அவர்களைக் கண்டவிடமெல்லாம் கொன்றுவிடுங்கள்; 
இன்னும், அவர்களைப் பிடியுங்கள்; அவர்களை முற் றுகையுமிடுங்கள்; ஓவ்வொரு 
பதுங்குமிடத்திலும், அவர்களைக் குறிவைத்து உட்காருங்கள்; பின்னர் அவர்கள் 
தங்கள் பாவங்களுக்கு) பச்சாதாபப்பட்டு விலகி, (விசுவாசித் துத்) 
தொழுகையையும் நிறைவேற்றி, ஜகாத்தையும் கொடுத்துவந்தால், அவர்கள் 
வழியில் Éd விட்டுவிடுங்கள்; நிச்சயமாக அல்லாஹ் மிக்க 
மன்னிப்பவன்; மிகக் கிருபையுடையவன். 

6. மேலும், (நபியே! இணைவைத்துக்கொண்டிருப்போரில் எவரொருவர் 
உம்மிடம் அபயம் தேடினால் அல்லாஹ்வுடைய வசனங்களை அவர் 
செவியேற்கும் வரையில் அவருக்கு அபயமளிப்பீராக! பின்னர், அவருக்கு 
அபயமளிக்கும் (வேறு) இடத்தில் அவரைச்சேர்த்து வைப்பீராக! அது, 
(ஏனென்றால்) நிச்சயமாக அவர்கள் அறியாத சமூகத்தினர் என்ற 
காரணத்தினாலாகும் . 
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7. அல்லாஹ்விடத்திலும், அவனுடைய தூதரிடத்திலும் இணைவைத்துக் 
கொண்டிருப்போருக்கு எப்படி உடன்படிக்கை இருக்கமுடியும்? (ஆயினும் 
மஸ்ஜிதுல்ஹராமாகிய) சிறப்புற்ற மஸ்ஜிதில் நீங்கள் உடன்படிக்கை 
செய்துகொண்டீர்களே அவர்களைத்தவிர, ஆகவே அவர்கள் (தங்களுடைய 
உடன்படிக்கையின்படி.) உங்களுடன் உறுதியாக இருக்கும் வரையில், நீங்களும் 
அவர் களுடன் உறுதியாகவே இருங்கள்; நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
பயபக்தியுடையோரை நேசிக்கின்றான். 

8. (எனினும்) எப்படி (உடன்படிக்கை இருக்கமுடியும்)? இன்னும் 
உங்களை அவர்கள் வெற்றிகொண்டால் உங்களிலே (இருந்துவரும்) உறவையும், 
(செய்துகொண்ட உடன்படிக்கையையும் பொருட்படுத்த மாட்டார்கள்; தங்கள் 
வாய்களைக் கொண்டு உங்களைத் திருப்திப்படுத்துகின்றனர்; அவர்களுடைய 
இதயங்களோ விலகிக்கொள்கின்றன; இன்னும், அவர்களில் பெரும்பாலோர் 
பாவிகளாவர். 

9. அவர்கள் அல்லாஹ்வுடைய வசனங்களுக்குப்பகரமாக சொற்பக் 
கிரயத்தை வாங்கிக்கொண்டனர்; பின்னர் (மனிதர்களை) அவனுடைய 
பாதையை விட்டும் தடுக்கின்றனர்; நிச்சயமாக அவர்கள்_ அவர்கள் செய்து 
கொண்டிருந்தார்களே அது மிகக் கெட்டது. 

10. அவர்கள், எந்த விசுவாசியின் விஷயத்திலும் உறவையும், உடன்படிக்கை 
யையும் பொருட்படுத்தவேமாட்டார்கள்; மேலும், இத்தகையோர்தாம் வரம்பு 
மீறியவர்கள். 

1 . ஆகவே, அவர்கள் (தங்கள் பாவங்களிலிருந்து விலகிப்) பச்சாதாபப்பட்டு, 

தொழுகையையும் நிறைவேற்றி, ஜகாத்தையும் கொடுத்து வந்தால், அப்பொழுது 
(அவர்கள் உங்களுக்கு மார்க்கத்தில் சகோதரர்களாவர்; இன்னும் அறிவுள்ள 
சமூகத்தார்க்கு நாம் வசனங்களை (இவ்வா று)விவரிக்கின்றோம். 

12. தங்களுடைய உடன்படிக்கைக்குப் பின்னரும், அவர்கள் தங்களுடைய 
சத்தியங்களை முறித்து, உங்களுடைய மார்க்கத்தைப் பற்றிகுறைகள் கூறிக் 
கொண்டிருப்பார்களானால் (அவர்கள் மேற்கூறிய செயலிலிருந்து) 
விலகிக்கொள்வதற்காக நிராகரிப்போரின் தலைவர்களுடன் போரிடுங்கள்; 
ஏனெனில், நிச்சயமாக அவர்கள்_ அவர்களுக்கு சத்தியங்கள் (அவற்றைப் 
பேணிக்காத்தல்) எதுவுமில்லை. 

13. தங்களுடைய சத்தியங்களை முறித்து, (நம்) தூதரை (ஊரைவிட்டு) 
வெளியேற்றவும் உறுதிகொண்ட மக்களுடன் நீங்கள் யுத்தம் புரிய 
வேண்டாமா? அவர்கள்தாம் உங்களிடம் முதன்முறையாக ஆரம்பித்தனர்; 
அவர்களுக்கு நீங்கள் பயப்படுகிறீர்களா! நீங்கள் விசுவாசங் 
கொண்டவர்களாயின், அல்லாஹ் _ அவனே நீங்கள் பயப்படுவதற்கு 
மிகத்தகுதியானவன். 
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14. நீங்கள் அவர்களுடன் யுத்தம் செய்யுங்கள்; உங்கள் கைகளைக் 
கொண்டே அல்லாஹ் அவர்களை வேதனை செய்வான்; அவர்களை 
இழிவும்படுத்துவான்; அவர்களுக்கு பாதகமாக உங்களுக்கு உதவியும் செய்வான்; 
மேலும் விசுவாசங்கொண்ட சமூகத்தா ரின்நெஞ்சங்களுக்கு ஆறுதலுமளிப்பான். 

15. (விசுவாசங்கொண்ட ) அவர்களுடைய இதயங்களின் ஆத்திரத்தை அவன் 
(வெற்றியளிப் பதின் மூலம்) போக்கியும்விடுவான்; இன்னும், அல்லாஹ் 
(அவர்களில்) தான் நாடியவர்களின்தவ்பாவை ஏற்றுக்கொள்வான்; இன்னும், 

அல்லாஹ் நன்கறிகிறவன்; தீர்க்கமான அறிவுடையவன். 

16. (விசுவாசிகளே! உங்களில் யுத்தம் செய்தோரையும், அல்லா ஹ்வையும், அவ 
னுடைய தூதரையும் விசுவாசிகளையும் தவிர, (வேறுஎவரையும் தங்களுடைய) 
அந்தரங்க நண்பர்களாக (உங்களில்) எவரும் எடுத்துக் கொள்ளவில்லை 
என்பதையும், அல்லாஹ் (சோதித்து) அறியாத நிலையில் நீங்கள் விட்டுவிடப் 
படுவீர்களென் று எண்ணிக்கொண்டீர்களா! அல்லாஹ், நீங்கள் செய்பவற்றை 
நன்குணர்பவன். 

17. இணை வைத்துக் கொண்டி ருப்போருக்கு_ இவர்கள், தங்களுக்குத் தாங்களே 
நிராகரிப்பைக் கொண்டு சாட்சி கூறிக்கொள் பவர்களாக இருக்கும் நிலையில் 
அல்லாஹ்வுடைய பள்ளிகளை இவர்கள் பரிபாலனம் செய்ய எவ்வித 
உரிமையுமில்லை; அத்தகையோர் _ அவர்களுடைய செயல்கள் அழிந்து 
விட்டன; இன்னும், அவர்கள் (நரக) நெருப்பில் நிரந்தரமாக (த்தங்கி) 
இருப்பவர்கள். 

18. அல்லாஹ்வுடைய பள்ளிகளைப் பரிபாலனம் செய்கிறவரெல்லாம் 
அல்லாஹ்வையும் இறுதிநாளையும் விசுவாசித் த், தொழுகையையும் நிறைவேற்றி, 
ஜகாத்தும் கொடுத்து, அல்லாஹ்வையன்றி மற்றெவருக்கும் பயப்படாமலும் 
இருக்கின்றவர்கள்தாம் ; எனவே, அத்தகையோர் நேர்வழி பெற்றவர்களில் 
அவர்கள் இருக்கப் போ துமானவர்கள். 

19. (விசுவாசங்கொள்ளாமல் இருந் து கொண்டு) ஹாஜிகளுக்குத் தண்ணீர் 
புகட்டுவோரையும், சிறப்புற்ற அப்பள்ளியைப்பரிபாலஞ்செய்வோரையும் 
அல்லாஹ்வையும் இறுதி நூளையும் விசுவாசங்கொண்டு, அல்லாஹ்வுடைய 
பாதையில் யுத்தம் புரிந்தோரைப் போன்று, (சமமானவர்களாக) நீங்கள் ஆக்கி 
விட்டீர்களா! அல்லாஹ்வின் சமூகத்தில் (இவ் விருசாராரும்) சமமாக 
மாட்டார்கள்; மேலும், அல்லாஹ் அநியாயக்கார சமூகத்தாரை நேர் வழியில் 
செலுத்த மாட்டான். à 

20. விசுவாசங்கொண்டு, (தங்கள்) ஊர்களிலிருந்தும் (ஹிஜ்ரத்துச்செய்து) 
வெளியேறி, அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் தங்கள் செல்வங்களாலும், தங்கள் 
உயிர்களாலும்யுத்தம் புரிகின்றனரே அத்தகையோர் அல்லாஹ்விடம் பதவியால் 
மிக மகத்தானவர்கள்; மேலும், இத்தகையோர்தாம் வெற்றியடைந்தவர்கள். 
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21. அவர்களுடைய இரட்சகன் தன்னிடமிருந்து கிருபையையும், 
பொருத்தத்தையும் (அளித் து), சுவனங்களையும் ( தருவதாக) அவர்களுக்கு 
நன்மாராயங்கூறுகிறான்; அவர்களுக்கு அவற்றில் என்றென்றும் நிலையான 
சுகங்களுண்டு. 

22. அவற்றில் அவர்கள் என்றென்றும் நிரந்தரமாக(த்தங்கி) இருப்பவர்கள்; 

நிச்சயமாக அல்லாஹ் _ அவனிடத்தில் (அவர்களுக்கு) மகத்தான கூலி உண்டு. 

23 விசுவாசங்கொண்டேோரே! உங்களுடைய தந்தையர்களையும், உங்களுடைய 
சகோதரர்களையும்_விசுவாசத்தைவிட நிராகரிப்பை அவர்கள் நேசித்தால்_ 
நீங்கள் அவர்களை (உங்கள்) பாதுகாப்பாளர்களாக எடுத்துக் கொள்ள 
வேண்டாம்; உங்களில் எவரேனும் அவர்களைப் பாதுகாப்பாளர்களாக 
எடுித்துக்கொண்டால், அவர்கள்தாம் அநியாயக்காரர்கள். 

24. (நபியே! விசுவாசிகளிடம்,) நீர் கூறுவீராக: உங்களுடைய தந்தைகளும், 
உங்களுடைய ஆண்மக்களும், உங்களுடைய சகோதரர்களும், உங்களுடைய 
மனைவியரும், உங்களுடைய குடும்பத்தினரும், நீங்கள் எதனைச் சம்பாதித்து 
வைத்திருக்கிறீர்களோ அந்தச் செல்வங்களும், நீங்கள் எதனுடைய நஷ்டத்தைப் 
பயப்படுகிறீர்களோ அத்தகைய வியாபாரமும், நீங்கள் எதனை திருப்திப் 
படுகிறீர்களோ அத்தகைய (உங்கள்) குடியிருப்பிடங்களும் அல்லாஹ்வையும், 
அவனு டைய தூதரையும், அவனுடைய பாதையில் போர் செய்வதையும் விட 
உங்களுக்கு மிக்க விருப்பமானவைகளாக இருந்தால், அப்போது நீங்கள் 
தண்டனையைப்பற்றிய) அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை வரும் வரையில் 

எதிர்பார்த்திருங்கள்; மேலும், பாவிகளான கூட்டத்தினரை, அல்லாஹ் நேர் 
வழியில் செலுத்தவுமாட்டான். 

25. அநேக (யுத்த) களங்களில் திட்டமாக அல்லாஹ் உங்களுக்கு உதவி 
செய்திருக்கின்றான்; இன்னும், 'ஹுனைன் யுத்தத்தன்று உங்களை 
அகமகிழச் செய் துகொண் டிருந்த உங்களுடைய (ஜனத்தொகையின்) 
அதிகம் உங்களுக்கு யாதொரு பயனுமளிக்கவில்லை_ பூமியானது அது 
விசாலமாகயிருந் தும் உங்களுக்கு நெருக்கடியாகி விட்டது; பின்னர் நீங்கள் 
புறமுதுகிட்டவர்களாகத் திரும்பிவிட்டீர்கள். 

26. பின்னர், அல்லாஹ் தன்னுடைய தூதரின்மீதும், விசுவாசிகளின்மீதும் 
தன்னுடைய அமைதியை இறெக்கியருளினான்; இன்னும் படைகளை (உங்களுக்கு 
உதவியாக) இறக்கி வைத்தான்; அவற்றை நீங்கள் பார்க்கவில்லை; இன்னும் 
நிராகரித்துக்கொண்டிருந்தோரை வேதனை செய்தான்; இதுவே 
நிராகரிப்போருக்குரிய கூலியாகும். | 
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27.அப்பால்_(அவர்கள் மனம்திருந்தி மன்னிப்புக் கோரினால்) அல்லாஹ் தான் 
நாடியவர்களுக்கு அதன் பின்னரும், தவ்பாவை (பாவமன்னிப்பை 
அங்கீகரித்துக் கொள்கிறான்; மேலும், அல்லாஹ் மிக்க மன்னிப்பவன்; மிகக் 
கிருபையுடையவன். 

28. விசுவாசங்கொண்டேோரே! நிச்சயமாக, இணைவைத்துக் கொண்டிருப் 
போரெல்லாம் அசுத்தமானவர்களே; ஆகவே அவர்கள் இவ்வருடத்திற்குப் 
பின்னர் சிறப்புற்ற இப்பள்ளியை (மஸ்ஜிதுல் ஹராமை) நெருங்கவேண்டாம்; 
வறுமையை நீங்கள் பயந்தால் அல்லா ஹ்(விரைவில்) தன் பேரருளைக் கொண்டு 
அவன் நாடினால், உங்களைச் செல்வந்தர்களாக்கிவிடுவான் (என்பதை அறிந்து 
கொள்ளுங்கள்}, நிச்சயமாக அல்லாஹ் (யாவையும்) நன்கறிகிறவன்; தீர்க்கமான 
அறிவுடையவன். 

29.(விசுவாசிகளே! வேதம் கொடுக்கப் பட்ட வர்களில் அல்லா ஹ்வையும், இறுதி 
நாளையும் விசுவாசங் கொள்ளாமலும், அல்லாஹ்வும், அவனுடைய தூதரும் 
விலக்கியவைகளை விலக்கிக் கொள்ளாமலும், இந்த உண்மை மார்க்கத்தை, 
மார்க்கமாக ஏற்காமலும் ருக்கின்றனரே, அத்தகையோரைட_ இழிவடைந்த 
வர்களாக அவர்கள் (தங்கள் கையால் ' ஜிஸ்யா "(வரியை)கொடுக்கும் வரை நீங்கள் 

(அவர்களுடன் )யுத்தம் புரியுங்கள். 

30. மேலும் யூதர்கள், உஜைர் ' ் அல்லாஹ்வுடைய மகன் என்று கூறுகின்றனர்; 
கிறிஸ்தவர்கள்' மஸீஹ்" அல்லா ஹ்வுடைய மகன் என்றும் கூறுகின்றனர்; அது 
இவர்கள் தங்கள் வாய்களால் கூறும் கூற்றே ஆகும்; இவர்களுக்கு முன்னிருந்த 
நிராகரிப்போரின் கூற்றுக்கு(கூற்றால் அவர்களைப்போன்று) ஒத்திருக்கிறார்கள்; 
அல்லாஹ் இவர்களை அழித் துவிடுவானா க! (சத்தியத்தைப் புறக்கணித்து, 
இவர்கள் எங்கு திருப்பப்படுகிறார்கள்! 

31. (இவ்வாறே) அவர்கள் அல்லா ஹ்வையன் றித் தங்கள் பாதிரிகளையும், தங்கள் 
சந்நியாசிகளையும், மர்யமுடைய குமாரர் மஸீஹையும் தங்கள் தெய்வங்களாக 
எடுத்துக் கொண்டனர். இன்னும், ஒரே ஒரு இரடசகனையே வணங்கவேண்டு 
மென்றல்லாது வேறு எதனையும்) அவர்கள் கட்டளையிடப்படவில்லை; 
அவனையன்றி வணக்கத்திற் குரியவன், (வேறெவரும்) இல் லை; அவர்கள் 
இணைவைப்பவற்றை விட்டும் அவன் மிகவும் பரிசுத்தமானவன். 
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32. அவர்கள் தங்கள் வாய்களினால் (ஊதி) அல்லாஹ்வின் பிரகாசத்தை 
அணைத்துவிட நாடுகின்றனர்; இந்நிராகரிப்போர் வெறுத்தபோதிலும், 
அல்லாஹ் தன்னுடைய பிரகாசத்தை பூர்த்தியாக்கி வைப்பதைத் தவிர 
(வேறெதையும்) நாடவில்லை. 

33. அவன் எத்தகையவனென்றால், தன்னுடைய தூதரை நேர்வழியைக் 
கொண்டும், சத்திய மார்க்கத்தைக்கொண்டும் அனுப்பி வைத்தான்; 
ணைவைத்துக்கொண்டிருப்போர் (அதனை) வெறுத்தபோதிலும், 

உலகிலுள்ள) எல்லா மார்க்கங்களையும் விட அதை மேலோங்கச்செய்யவே 
(அவ்வாறு செய்தான்). | 

34. விசுவாசங்கொண்டோரே! நிச்சயமாக (அவர்களுடைய) பாதிரிகளிலும், சந்நியாசிகளிலும் 

அநேகர், மனிதர்களின் பொருட்களைத் தவறான முறையில் உண்ணுகிறார்கள் ; 

இன்னும் (மக்கள்) அல்லாஹ்வுடைய வழியில் செல்வதற்கும் தடை விதிக்கின்றனர் : 

(ஆகவே, இவர்களுக்கும்) இன்னும், பொன்னையும், வெள்ளியையும் சேகரித்து 

வைத் துக் கொண்டு அதனை அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் செலவு செய்யாதிருக்கின்றனரே 

அத்தகையவர்களுக்கும், (நபியே!) நீர் துன்புறுத்தும் வேதனை உண்டு என்று 

நன்மாராயம் கூறுவீராக! 

35.(பொன், வெள்ளியாகிய) அவற்றை நரக நெருப்பில் பழுக்கக்காய்ச்சப்பட்டு, 

பின்னர் அவற்றைக் கொண்டு அவர் களுடைய நெற்றிகளிலும், விலாப் 
புறங்களிலும், அவர் களுடைய முதுகுகளிலும் சூுடுபோடயப்படும்நாளில்_ 
"உங்களுக்காக நீங்கள் சேகரித்து வைத்திருந்தது இதுதாம்; ஆகவே, நீங்கள் 
சேகரித்து வைத்திருந்ததை சுவைத்துப் பாருங்கள் ' (என்று அப்போது 
அவர்களுக்குக் கூறப்படும்). 

36. வானங்களையும், பூமியையும் படைத்த நாளில், (இருந்து மறுமைநாள் வரை 
நடந்தேறும் அனைத்து விஷயங்களும் எழுதப்பட்ட) அல்லா ஹ்வின் பதிவேட்டில் 
உள்ளவாறு நிச்சயமாக மாதங்களின் எண்ணிக்கை அல்லாஹ்விடத்தில் (ஒரு 
வருடத்திற்குப்) பன்னிரண்டு மாதங்களாகும்; அவற்றில் நான்கு (மாதங்கள்) 
புனிதமானவையாகும்; (இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் கட்டளையை ஏற்று 
செயல்படுவதற்குரிய) அதுதான் நேரான மார்க்கமாகும். ஆகவே, அவற்றில் 
(நீங்கள் வரம்புமீறி) உங்களுக்கு நீங்களே அநீதமிழைத்துக் கொள்ளாதீர்கள்; 

இன்னும் இணைவலைப்பவர்களுடன் அவர்கள் ஒருங்கிணைந்து உங்களுடன் போர் 

செய்வதைப்போன்று நீங்களும் ஒருங்கிணைந்து போர் செய்யுங்கள் ; நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
பயபகதியுடையோருடன் இருக்கின்றான் என்பதையும் உறுதியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். 
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37. (சிறப்புற்ற மாதங்களை, அவர்கள் விருப்பப்படி) முன்பின் ஆக்குவதெல்லாம் 
நிச்சயமாக நிராகரிப்பில் அதிகப்படுத்துவதாகும். அதனால் நிராகரித்துக் 
கொண்டிருப்போர் வழி கெடுக்கப்படுகின்றனர்; ஒரு வருடத்தில் அவ்வாறு 
முன் பின் ஆக்குவ தை ஆகுமாக்கிக் வத ந்தவ மற்றொரு வருடத்தில் 
அதை அஆகாததாக்கி விடுகின்றனர்; (இவ்வாறு செய்வதெல்லாம், ) அல்லாஹ் 
தடுத்திருக்கும் மாதங்களின் எண்ணிக்கைக்கு (அவர்களின் எண்ணிக்கையை) 
சரியாக்குவதற்காகத்தான்; (பின்னர்) அல்லாஹ் தடுத்தவற்றை அவர்கள் 
ஆகுமாக்கிக் கொள்கின்றனர்; அவர்களுடைய செயல்களின் தீமை 
ஷைத்தானால்) ΡΠ ΕΟ அலங்காரமாக அஆக்கப்பட்டுவிட்ட து; மேலும் 
அல்லாஹ், நிராகரிக்கும்(இக் கூட்டத்தாரை நேர் வழியில் செலுத்தமாட்டான். 

38. விசுவாசங்கொண்டோரே! அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் (போர் செய்ய) 
நீங்கள் புறப்படுங்கள் என்று உங்களுக்குக் கூறப்பட்டால், (அவ வாறு 
புறப்படாமல்) ἊΣ பூமியின்பால் சாய்ந்துவிடுகிறீர்களே, உங்களுக்கு என்ன 
(நேர்ந்து விட்டது)? மறுமையைவிட றக் பம் ல் நீங்கள் 
திருப்தியடைந்துவிட்டீர்களா? மறுமையின் வாழ்க்கைக்கு முன்பாக இவ்வுலக 
வாழ்வின் இன்பம் வெகு சொற்பமே தவிர | வேய ல்லை. 

39. (அல்லாஹ்உடைய பாதையில் போர்செய்ய πέδη ங்கள் 
புறப்படாவிடில், மிகத் துன்புறுத்தும் வேதனையால் (அல்லா ஹ்வாகிய/அவன் 
உங்களை வேதனை செய்வான்; அன்றியும், ன போக்கி உங்களிடத்தில்) 
உங்களல்லாத (வேறு) சமூகத்தாரை பகரமாக்கி விடுவான் ; நீங்கள் எந்த 
ஒன்றாலும் அவனுக்குத் தீங்கிழைக்கவுமுடியா து; (ஏனென்றால்) அல்லாஹ் 
ஓவ்வொரு பொருளின் மீதும் மிக்க ஆற்றலுடையவன். 

40. (நம்முடைய தூதராகிய) அவருக்கு நீங்கள் உதவி செய்யாவிட்டால், 
(அதனால் அவருக்கு di நஷ்டமும் ஏற்பட்டுவிடாது; ஏனென்றால்) 
நிராகரிப்போர் அவரை (ஊரைவிட்டு Ἢ வெளியேற்றிய சமயத்தில் திட்டமாக 
அல்லாஹ் அவருக்கு உதவி செய்து இருக்கின்றான்; இருவர் ஒருவராக அவர் 
வருக்க (or திரிகள் சூழ்ந்து ὉΠ ΠΝ சமயத்தில் அந்த )இருவரும் (தவீர்' 
மலைக்குகையில் இருந்த போது, | நம் தூதர்) தன்னுடன் குகையில்) இருந்த 
தோழராகிய ச ரை நோக்கி "நீர் கவலைப்படாதீர்; நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
நம்முடன் இருக்கின்றான்' என்று அவர் கூறியநேர த்தில் _(அல்லாஹ் அவருக்கு 
உதவி செய்துள்ளான்)அப்போ து அல்லாஹ் அவர் மீது தன்னுடைய அமைதியை 
இறக்கி வைத்தான்; மேலும், அவரைப் படைகளைக்கொண்டு பலப்படுத்தினான்; 
அவற்றை நீங்கள் பார்க்கவில்லை; இன்னும், நிராகரிப்போரின் வாக்கை 
(நிறைவேறா து] தத்த (ஏனென்றால்) மேலும், அல்லாஹ்வின் 
தங்க அ, தான் (எப்போ தும்) உயர்வுடையது; அன்றியும் அல்லாஹ் 
(யாவரையும்) மிகைத்தவன்; தீர்க்கமான அறிவுடையவன். 

41 இலேசாகவும், கனமாகவும் ( இளைஞர்கள், முதியவர்கள், செல்வந்தர்கள், 

செல்வமில்லாதவர்கள், வாகனத்தில் ஏறியவர்கள், நடப்பவர்கள் ஆகியோர்) 
புறப்பட்டு, உங்களின் செல்வங்களாலும், உங்களின் உயிர்களாலும் 
அல்லாஹ்வின் பாதையில் நீங்கள் போர் செய்யுங்கள்; நீங்கள் அறிந்தவர்களாக 
இருந்தால் இதுவே உங்களுக்கு மிகச்சிறந்ததாகும். 
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42. (நபியே! நீர் எதன்பால் அவர்களை அழைத்தீரோ) அது சமீபமான (உடனே 
கிடைக்கக்கூடியதான) பொருளாகவும் (வெகு தூரமில்லாத]நடு நிலையான 
பயணமாகவுமிருந்தால், நிச்சயமாக அவர்கள் உம்மைப் பின்பற்றி 
வந்தேயிருப்பார்கள்; எனினும், மிக தூரமான பயணம் அவர்கள் மீது பெரும் 
சிரமத்தைத்தந்தது; (ஆதலால், அவர்கள்) ” நாங்கள் சக்தி பெற்றிருந்தால், 
நிச்சயமாக நாங்கள் உங்களுடன் வந்திருப்போம்" என்று அல்லாவற்வின் மீது 
சத்தியம் செய்(து கூறுவார்கள். (இதனால்) அவர்கள் தங்களையே அழித்துக் 
கொள்கின்றனர்; மேலும், நிச்சயமாக அவர்கள் பொய்யர்கள்தான் என்பதை 
அல்லாஹ் நன்கறிவான். 

43 (நபியே) அல்லாஹ் உம்மை மன்னித்தருள்வானாக! (போருக்கு வராது 
தங்கிவிட்ட) அவர்களில் உண்மை சொல்பவர்கள் (யார் என்பது) உமக்குத் 
தெளிவாகி, பொய்யர்களை நீர் அறியும் வரை ஏன் அவர்களுக்கு நீர் 

அனுமதியளித்தீர் ! 

44. அல்லாஹ்வையும், இறுதி நாளையும் விசுவாசங் கொள்கிறார்களே 
அத்தகையோர் _ தங்கள் செல்வங்களைக் கொண்டும் , தம் உயிர்களைக் 
கொண்டும் யுத்தம் புரிவதற்கு உம்மிடம் அனுமதி கோரமாட்டார்கள்; மேலும், 
பயபக்தியுடையவர்களை அல்லாஹ் நன்கறிகிறவன். 

45. (போருக்குச்செல்லாமலிருக்க) உம்மிடம் அனுமதி கேட்பதெல்லாம் 
அல்லாஹ்வையும், இறுதி நாளையும் விசுவாசங் கொள்ளாதவர்கள்தாம்; 
இன்னும், அவர்களுடைய இதயங்கள் சந்தேகத்தில் ஆழ்ந்து விட்டன; ஆகவே, 
அவர்கள் தங்கள் சந்தேகத்திலேயே தடுமாறிக் கொண்டிருக்கின்றனர். 

46. மேலும், அவர்கள்(போர் செய்யப்) புறப்படுவதை நாடியிருந்தார் களானால், 
அதற்கு வேண் டிய தயாரிப்புகளை அவர்கள் செய்திருப்பார் கள்; எனினும் 
(உம்முடன்) அவர்கள் புறப்படுவதை அல்லாஹ் வெறுத்து, அவர்களைப் 

புறப்படாது] தடுத்தும் விட்டான். " யுத்தத்திற்கு வரமுடியாது வீட்டில் ) 
உட்கார்ந்திருப்போருடன் நீங்களும் உடகார்ந்து விடுங்கள்" என்று 
(அவர்களுக்கு கிகூறப்பட்டு விட்டது. 

_ 47. அவர்கள் உங்களுடன் புறப்பட்டிருந்தாலும் குழப்பத்தைத் தவிர 
(வேறெதையும்)உங்களுக்கு அவர்கள் அதிகப்படுத்தியிருக்கமாட்டார்கள்; மேலும், 
உங்களுக்கு குழப்பத்தைத்தேடியவர்களாக இருக்கும் நிலையில், 
உங்களுக்கிடையே கோள்மூட்டியும் இருப்பார்கள்; அவர்களுக்காக (உங்களின் 
விஷயங்களை) செவியேற்போரும் உங்களில் இருக்கிறார்கள்; இன்னும் அல்லாஹ் 
அநியாயக்காரர்களை நன்கறிகிறவன். 
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48. இதற்கு முன்னரும், திட்டமாக அவர்கள் குழப்பத்தையே 
தேடிக்கொண்டிருந்தார்கள்; உம்முடைய காரியங்களையும் தலைகீழாய்ப்) 
புரட்டிக் கொண்டே இருந்தனர்; முடிவாக, உண்மை வந்து விட்டது. 
மேலும்,அவர்கள் வெறுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க, அல்லா ஹ்வின் காரியம் 
(மார்க்கம் வெளிப் பட்டு(மேலோங்கிவிட்ட து. 

49. (நபியே! நான் வீட்டில் தங்கியிருக்க எனக்கு அனுமதி தாரும்; நீர் என்னைச் 
சோதனைக்குள்ளாக்கியும் விடாதீர் என்று கூறுவோரும் அவர்களில் (சிலர்) 
இருக்கின்றனர்; (இவ்வாறு கூறும் ) அவர்கள் சோதனையில் விழுந்து விட்டனர் 
என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்; மேலும், நிச்சயமாக நரகம் நிராகரித்துக் 
கொண்டிருப்போரை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிற து. 

50. (நபியே!) உமக்கு யாதொரு நன்மை ஏற்படின் (அது) அவர் களுக்குத் 
ன்பத்தைத் தருகின்ற து; உமக்கு யாதொரு துன்பம் ஏற்படின் திட்டமாக 

கத்லி ) முன்னரே எங்களுடைய காரியத்தை (உங்களை ண்ட வ் 
எச்சரிக்கையாக ) நாங்கள் எடுத்துக் கொண்டோம்" என்று கூறி மிக்க 
மகிழ்ச்சியடைந்தவர்களாக (உம்மைவிட்டுத்) திரும்பிச் சென் றும் விடுகின்றனர். 

1. (ஆகவே நபியே! அவர்களிடம்) "அல்லாஹ் எங்களுக்கு விதித்துள்ளதைத் 
தவிர (வேறொன்றும்) நிச்சயமாக எங்களை அணுகவே செய்யா து; அவன்(தான் 
எங்களுடைய பாதுகாவலன்" என்று நீர் கூறுவீராக! அல்லாஹ்வின் மீதே 
விசுவாசிகள் (தங்களுடைய காரியங்களை ஒப்படைத்து முழுமையாக) நம்பிக்கை 
வைக்கவும். 

52. (நபியே!) நீர் கூறுவீராக. (வெற்றி அல்லது வீர மரணம் ஆகிய) இரு அழகிய 

நன்மைகளில் ஒன்றைத் தவிர வேறு எதையும் நீங்கள் எங்களுக்காக எதிர் 
பார்க்கின்நீர்களா! ஆனால் அல்லாஹ் தன்னிடத்திலிருந்தோ , அல்லது எங்கள் 
கைகளைக் கொண்டோ உங்களுக்கு வேதனையை ஏற்படுத்துவதை உங்களுக்காக 
நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம்; (ஆகவே) நீங்கள் (எங்களுக்கு வரவேண்டி Weng) 
எதிர்பாருங்கள்; நிச்சயமாக நாங்கள் ( உங்களுக்கு வரவேண்டி யதை) உங்களுடன் 
எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறோம். 

53. "நீங்கள் விருப்பத்துடனோ அல்லது வெறுப்புடனோ (தர்மமாகச்) செலவு 
செய்யுங்கள்; (அது) உங்களிடமிருந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படவே மாட்டாது; 
(ஏனென்றால், நிச்சயமாக நீங்கள் பாவம் செய்யும் கூட்டத்தினர்களாகவே 
இருக்கின்றீர்கள் என் D ns நீர் கூறிவிடும். 

54. அவர்களுடைய (தர் மச் செலவுகள் (அல்லாஹ்வினால்) அங்கீ 

கரிக்கப் படுவதை அவர் களுக்குத்தடுத்தது, நிச்சயமாக அவர்கள் 
அல்லாஹ்வையும், அவனுடைய தூதரையும் நிராகரித்து விட்டார்கள் 
என்பதற்காக அல்லாமல் (வேறு) இல்லை. மேலும், அவர்கள் 
சோம்பேறிகளாகவேயன் றி தொழுகைக்கு வருவதில்லை ; வெறுப்படைந்தவர் 
களாகவே தவிர அவர்கள் (தர்மசிசெலவுகள் செய்வதுமில்லை. 



EU. do. Le Fra வ் ந FE ΜΗ 5 Dr ee ἰδ + 28e à δ. Re κου ns 250. ES PSS RE LS He 8 ἢ 
δὶ PH வ் D ον ; i Ὃς Se ες: 3 δ 8; δ: Bas: CE ses ΟΣ ὅν: ice 038 SES ἐπ. 

δ δὰ ἃ ΠΡ ΣΆ, + HORS உ ௯ ARR + ΔΆΣΟΣ δ ne RP » δας y ΠΣ ̓ Aa CN“ ΠΥ ΥῪ 

| oy AN லெ 

ஒழு தல் 2. த 

DS TAA SNAG < LACS 

NE EX AS 727 39 ZA 192720 

ἤφ κε CLSCH ஒடும் 

πεν தப்ப ao ASS 
τος sr க பம் EME 
7 PRE க ES 72 AE 

LATE TA ΔΎ Δ Dre 225: 

அல் δός NEA Ares 

RES τι δ δοῦν 
PORT SG LÉ, 

Ps / ORNE À δια 

ARENA 
LAN EVE REA 

ops பதிப் OO HAE 



பாகம் : 10 197 அத்தவ்பா 9 

55. அகவே, (நபியே) அவர்களுடைய செல்வங்களும், அவர் களுடைய மக்களும் 
(பெருகியிருப்பது) உம்மை வியப்படையச் செய்ய வேண்டாம்; அல்லாஹ் 
நாடுவதெல்லாம் அவைகளைக்கொண்டு அவர்களை இவ்வுலக வாழ்விலேயே 
வேதனை செய்யவும், அவர்கள் நிராகரிப்பவர்களாக இருக்கும் நிலைமையில் 
அவர்களுடைய உயிர்கள் பிரிவதையும்தான். 

56. "நிச்சயமாக அவர்கள் உங்களைச் சார்ந்தவர்கள்தாம்' என்று அவர்கள் 
அல்லா ஹ்வைக்கொண்டு சத்தியமும் செய்கின்றனர்; அவர்களோ உங்களைச் 
சார்ந்தவர்களன்று; எனினும் அவர்கள் பயந்த கூட்டத்தவராவர். 

57. (தப்பித்துக்கொள்ள) ஓர் ஒதுங்குமிடத்தையோ அல்லது (மலைக்) குகை 
களையோ அல்லது ஒரு சுரங்கத்தையோ அவர்கள் காண்பார்களேயானால் 
(உம்மிடமிருந்து விலகி) விரைந்தோடிய நிலையில் அவற்றின் பக்கம் அவர்கள் 
ஒதுங்கி விடுவார்கள். 

58. (நபியே! நீர்) தர்ம (ங்களை ee செய்யும் விஷயங்களில் உம்மைக் குறை 
கூறுவோரும் அவர்களில் (சிலர்) இருக்கின்றனர். ஆகவே, அதிலிருந்து 
அவர்களுக்குக்கொடுக்கப்பட்டால் அவர்கள் திருப்தியடைகின்றனர்; 
அதிலிருந்து அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படாவிட்டாலோ அப்பொழுது 
ஆத்திரமடைகின்றனர். 

59. அல்லாஹ்வும், அவனுடைய தூதரும் அவர்களுக்கு கொடுத்ததைக்கொண்டு 
திருப்தியடைந்து, அல்லாஹ் நமக்குப் போதுமானவன்; அல்லாஹ் தன் 
பேரருளிலிருந்தும், அவனுடைய தூதரும் (போர்க்களத்தில் கிடைத்த, வெற்றிப் 
பொருட் களிலிருந்து) கொடுப்பார்கள்; நிச்சயமாக அல்லாஹ்வின்பாலே 
[அவனிடமிருப்பதையே நாங்கள் ஆசை கொண்டவர்கள்" என்றும் நிச்சயமாக 
அவர்கள் கூறியிருப்பார்களேயானால்(அது அவர்களுக்குநலமாக இருந்திருக்கும்]. 

60. தர்மங்களெல்லாம் வறியவர்களுக்கும், ஏழைகளுக்கும், அதற்காக (வசூல் 
செய்வது, கணக்கிடுவதுபோன்ற வேலைகளில்) உழைப்பவர்களுக்கும், (புதிதாக 
இஸ்லாத்தை தழுவியோரில்) எவர்களின் இதயங்கள் அன்பு செலுத்தப்பட 
வேண்டுமோ அத்தகையோருக்கும், இன்னும் (அடிமைகளின்) பிடரிகளை 
விடுதலை செய்வதற்கும், கடனில் மூழ்கியவர் களுக்கும், அல்லாஹ்வுடைய 
த செலவழிப்பதிலும், வழிப் போக்கருக்கும் உரித்தானதாகும்; 
(இது) அல்லாஹ் ஏற்படுத்திய கடமையாகும்; மேலும், அல்லா ஹ் நன்கறிகிறவன்; 
தீர்க்கமான அறிவுடையவன். 

6] (வேஷதாரிகளான) அவர்களில் நபியைத் துன்புறுத் துவோரும் 
இருக்கின்றனர்; "துவர் (எதைக் கூறியபோதிலும் அதைக் கேட்டு உண்மைப் 
படுத்தும்) செவி' என்றும் அவர்கள் கூறுகின்றனர்; (அதற்கு நபியே! நீர் கூறுவீராக: 
(அவர்) "உங்களுக்கு நன்மையின் செவியாக இருக்கிறார்; அவர் அல்லாஹ்வை 
ஈமான் கொள்கிறார் ; விசுவாசிகளையும் உண்மைப்படுத்துகிறார்; அன்றியும், 
உங்களில் விசுவாசங் கொண்டோருக்கு அருளாகவும் ஆவார்; ( ஆகவே 
அல்லாஹ்வுடைய (அந்தத்) தூதரைத் துன்பு றுத்துகிறார்களே அத்தகையோர்_ 
அவர்களுக்கு மிகத் துன்புறுத்தும் வேதனையுண்டு. 
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᾿ 62. (விசுவாசிகளே!) உங்களைத் திருப்திப்படுத்துவதற்காக உங்களுக்காக 
அவர்கள் அல்லாஹ்வைக்கொண்டு சத்தியம் செய்கின்றனர்; அவர்கள் 
விசுவாசிகளாயிருந்தால் அல்லாஹ்வும், அவனுடைய தூதருமே _ அவர்களை 
அவர்கள் திருப்திப்படுத் துவதற்கு _ மிகத்தகுதியுடையோர் (என் பதை 
அறிந்திருப்பார்கள்). 

63. "நிச்சயமாக எவர் அல்லாஹ்வுக்கும், அவனுடைய தூதருக்கும் மா று 
செய்கின்றாரோ அப்பொழுது, நிச்சயமாக க்க நி நரக நெருப்பு 
இருக்கிறது; அதில் அவர் நிரந்தரமாக[த் தங்கி)இருப்பவர் என்பதை அவர்கள் 
அறிந்து கொள்ளவில்லையா? அது மாபெரிய இழிவாகும். 

64. i) அவர்கள்மீது தங்கள் இதயங்களிலுள்ளவற்றை 
வெளிப்படுத்தி விடும் ஒர் அத்தியாயம் இறக்கிவைக்கப்படுவதை முனாஃபிக்குகள் 
(வேஷதாரிகள் பயப்படுகின்றனர்; (நபியே அவர்களிடம்) நீர் கூறுவீராக: நீங்கள் 
பரிகாசம் செய்து கொண்டிருங்கள்; நீங்கள் பயப்படுவதையே) நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் வெளிப்படுத்தக்கூடி யவன். 

65. (இதனைப் பற்றி) நீர் அவர்களைக் கேட்பீராயின், ' நாங்கள் (வீண்) பேச்சில் 
மூழ்கியும், விளையாடிக் கொண்டுமிருந்தோம் " என்று நிச்சயமாக அவர்கள் 
கூறுவார்கள். (அதற்கு நபியே! அவர்களிடம்) "அல்லாஹ்வையும், அவனது 
வசனங்களையும், அவனது துரதரையுமா நீங்கள் பரிகசித்துக் 
கொண்டிருந்தீர்கள்?' என்று நீர் கேட்பீராக! 

66. "நீங்கள் (செய்யும் பரிகாசத்திற்கு வீண்) a கூறவேண்டாம்; உங்களின் 
விசுவாசத்திற்குப்பின்னர், திடமாக அதனை] நீங்கள் நிராகரித்தே விட்டீர்கள்; 
(ஆகவே) உங்களில் ஒரு கூட்டத்தினரை நாம் மன்னித்தபோதிலும், ந் 
கூட்டத்தினரை நிச்சயமாக அவர்கள் குற்றவாளிகளாகவே இருப்பதனால், நாம் 
வேதனை செய்வோம் (என்று நபியே! நீர் கூறுவீராக!) 

67. முனாஃபிக்குகளான (வேஷதாரிகளான) ஆடவர்களும், முனாஃபிக்குகளான 
பெண்டிரும் அவர்களில் சிலர் வதம் லிப் _ஒத்த செயல்களை 
யுடையவர்கள்! அவர்கள் பாவமான காரியத்தைச் க பிறரை) 
ஏவுவார்கள்; நன்மையை(ச்செய்வதை) ட்டும் 0 பிறரை த்) தடுப்பார்கள்; 
(அல்லாஹ்வின் பாதையில் செலவுசெய்யா து) தங்கள் கைகளை இறுக்கி 
(மூடியும் கொள்வார்கள்; இவர்கள் அல்லாஹ்வை மறந்துவிட்டார்கள்; 
ஆதலால், அவன் இவர் களை மறந்துவிட்டான்; நிச்சயமாக இந்த 
முனாஃபிக்குகள் _ அவர்கள் பாவிகள். 

68. முனாஃபிக்குகளான (_வேஷதாரிகளான) ஆண்களுக்கும், முனாஃபிக்கு 
களான பெண் களுக்கும், (அவ்வாறே மற்ற) நிராகரிப்போருக்கும் நரக 
நெருப்பையே அல்லாஹ் வாக்களிதுதிருக்கின்றான்; அதில் அவர்கள் 
நிரந்தரமாக(த்தங்கி)இருப்பவர் கள்; அது அவர்களுக்குப் போதுமானதாகும்; 
அன்றியும், அல்லா ஹ் அவர்களைச் சபித்து விட்டான். அவர்களுக்கு நிலையான 
வேதனையுமுண்டு. 
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69. (முனாஃபிக்குகளே!நீங்கள்) உங்களுக்கு முன்னிருந்தவர்களைப் 
போன் றிருக்கிறீர்கள்; அவர்கள் பலத்தால் உங்களைவிட மிகக் கடினமானவர் 
களாகவும், செல்வங்களாலும், மக்களாலும் மிக அதிக மானவர்களாகவும் 
இருந்தார்கள்; ஆகவே/இவ்வுலகில்) தங்களுக்குக் கிடைத்த பங்கைக் கொண்டு 
அவர்கள் சுகமடைந்தார்கள்; AC முன்னிருந்த அவர்கள் தங்களுக்குக் 
கிடைத்த பங்கைக் கொண்டு (இவ்வுலகில்) சுகமடைந்தவாழே, நீங்களும் 
உங்களுக்குக் கிடைத்த பங்கைக் கொண்டு சுகமடைந்து விட்டீர்கள்; அவர்கள் 
(இவ்வுலக வாழ்வில்) மூழ்கிக்கிடந தவாறே நீங்களும் மூழ்கிவிட்டீர்கள்; 
அத்தகையோர் _அவர் களுடைய (நற்) ) செயல்கள் யாவும் இம்மையிலும், 
மறுமையிலும் அழிந்துவிட்டன; மேலும், அவர்கள்தாம் நஷ்ட மடைந்தவர்கள். 

70. இவர்களுக்கு முன்னிருந்த (நபி.நூஹ் உடைய கூட்டத்தினர், ஆது, ஸமூது, 
(வர்க்கத்தினர் இப்ராஹீமுடைய கூட்டத்தினர்,மத்யன் வாசிகள், தலைகீழாகப் 
புரட்டியடிக்கப்பட்ட ஊரார் ஆகியோரின் செய்தி அவர்களுக்கு வரவில்லையா? 
நம்மால் அனுப்பப்பட்ட) அவர் களுடைய தூதர்கள் அவர்களிடம் தெளிவான 
அத்தாட்சிகளைக் கொண்டு வந்தனர். ஆகவே, அல்லாஹ் அவர்களுக்கு 
அநியாயம் செய்பவனாக இல்லை; எனினும் அவர்கள் தமக்குத் தாமே அநியாயம் 
செய்து கொண்டிருந்தனர். 

71  விசுவாசங்கொண்் ட ஆண்களும், விசுவாசங்கொண்ட பெண்களும் 
அவர்களில் சிலர் சிலருக்கு உற்ற காரியஸ்தர்களாயிருக்கின்றனர்; அவர்கள், 
(பிறரை) நன்மையைக் கொண்டு ஏவுகிறார்கள்; (மார்க்கத்தில் மறுக்கப்பட்ட 
தீமையைவிடட்டும் விலக்குகிறார்கள்; தொழுகையையும் நிறைவேற் றுகிறார்கள்; 
ஜகாத்தையும் கொடுத்து வருகிறார்கள்; அல்லாஹ்வுக்கும், அவனுடைய 
தூதருக்கும் கீழ்ப்பட்டு நடக்கிறார்கள்; இத்தகையோர்_ அல்லாஹ் அவர்களுக்கு 
அருள் புரிவான்... நிச்சயமாக அல்லா ஹ் (யாவரையும்/மிகைத்தவன், தீர்க்கமான 
அறிவுடையவன். 

72. விசுவாசங்கொண்ட ஆண்களுக்கும், விசுவாசங்கொண்ட பெண்களுக்கும் 
அல்லாஹ் சுவனங்களை வாக்களித்திருக்கின்றான்; அவற்றின் கீழ்ஆறுகள் 
ஓடிக்கொண் ருக்கும்; ca கள், அவற்றிலேயே MI lei தங்கி) 
Sn Om ல அத்னு எனும் ) நிலையான சுவனங்களில் பரிசுத்தமான (அழகிய 
உயர்ந்த) குடியிருப்புகளையும் (அவன் வாக்சளித்திருக்கின்றான் | இன்னும் | (இவை 
யாவற்றையும்விட) அல்லாஹ்விடமிருந்துள்ள பொருத்தம் மிகப் பெரியது; அது 
தான் மகத்தான வெற்றியாகும். 
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73. நபியே! நிராகரிப்போருடனும்/வேஷதாரிகளான) முனாஃபிக்குகளுடனும் 
நீர்போரிடுவீராக! அவர்கள் மீது கண்டிப்பாகவும் நடந்து கொள்வீராக! 
அவர்கள் தங்குமிடமும் நரகம்தான்; சென்றடையுமிடத்தில் அது மிகவும் 
கெட்டது. 

74. நிராகரிப்பான வார்த்தையை திட்டமாகக் கூறியிருந்தும் தாங்கள் கூறவே 
இல்லை என்று அல்லாஹ்வைக் கொண்டு (முனாஃபிக்குகளாகிய) அவர்கள் 
சத்தியம் செய்கின்றனர்; அன்றியும், இவர்கள் இஸ்லாத்தில் சேர்ந்ததன் பின்னர் 
(அதனை) நிராகரித் துமிருக்கின்றனர்; அவர்கள் அடையமுடியாததையும் 
நாடினார்கள்; அல்லாஹ்வும், அவனுடைய தூதரும் அவனுடைய 
பேரருளைக்கொண்டு இவர்களைச் சீமான்களாக்கியதற்கா கவே தவிர இவர்கள் 
(முஸ்லிம்களாகிய உங்களை) பழிவாங்கவில்லை; இனியேனும், இவர்கள் 
பச்சாதாபப்படட(டு விலகிக் கொண்்)டால் (அது) அவர்களுக்கே நன்மையாகும்; 
அன்றியும் அவர்கள் புறக்கணித்தாலோ, இம்மையிலும், மறுமையிலும் அல்லாஹ் 
அவர்களை மிகத் துன்புறுத்தும் வேதனையாக வேதனை செய்வான்; இன்னும் 
பாதுகாப்பவரோ, உதவி செய்பவரோ அவர்களுக்கு இப்பூமியில் (ஒருவரும்) 
இல்லை. 

75. இன்னும், " அல்லாஹ் தன் பேரருளிலிருந் து நமக்கு (செல்வத்தைசக் 
கொடுத் தால், நிச்சயமாக நாம் தர்மம் செய்வோம்; நிச்சயமாக நாம் 
நல்லடியார்களிலும் τ PURE) என்று அல்லாஹ்விடம் வாக்குறுதி 
செய்தவர்களும் அவர்களில் (சிலர்) இருக்கின்றனர். 

76. எனவே, அவன் அவர்களுக்குத் தன் பேரருளிலிருந் து (செல்வத்தைக்) 
கொடுத்த பொழுது, அவர்கள் அதில் உலோபத்தனம் செய்தனர் ; அவர்கள் 
(தங்கள் வாக்குறுதியைப்) புறக்கணித்தவர்களாகத் திரும்பியும்விட்டனர். 

77. ஆகவே, அல்லாஹ்வுக்கு_ அவனுக்கு வாக்களித்ததில், அவர்கள் அவனுக்கு 
மாறு செய்துகொண்டும், பொய் சொல்லிக் கொண்டுமிருந்ததன் காரணமாக, 
அவனைச் சந்திக்கும் இறுதி) நாள் வரையில் (தண்டனையாக) அவர்களுடைய 
இதயங்களில் அவர்களுக்கு நிஃபாக்கை (கபடத்தனத்தைித் தொடருமா று அவன் 
செய்துவிட்டான். 

78. நிச்சயமாக அல்லாஹ், அவர்களுடைய இரகசியத்தையும், அவர்களுடைய 
இரகசிய ஆலோசனையையும் அறிவான் என் பதையும், இன்னும் நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் மறைவானவற்றை மிக்க அறிந்தவன் என்பதையும் அவர்கள் 
அறியவில்லையா! 

79. இவர்கள் எத்தகையோரேென்றால், விசுவாசிகளில் தாராளமாக தர்மம் 
செய்பவர்களையும், தங்களது உழைப்பைத்தவிர வேறு எதையும் (தர்மம் 
செய்வதற்கு) பெறாதவர்களையும் குறைகூறுகிறார்கள்; பின்னர் அவர்களை 
ஏளன।(மு)ம் செய்கிறார்கள்; (விசிவாசிகளை ஏளனம் செய்யும்) அவர்களை 
அல்லாஹ் ஏளனம் செய்கின்றான்; அன்றியும் (மறுமையில்) துன்புறுத்தும் 
வேதனையும் அவர்களுக்குண்டு. 
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80. (நபியே!) நீர் அவர்களுக்குப் பாவ மன்னிப்பைக் கோரும்; அல்லது நீர் 
அவர் களுக்குப் பாவ மன்னிப்பைக் கோராமலிரும்; (இரண்டும் சமம்தான். 
ஏனென்றால், அவர்களுக்காக நீர் எழுபது தடவை பாவ மன்னிப்புக் 
கோரியபோதிலும் நிச்சயமாக அல்லாஹ், அவர்களை மன்னிக்கவே மாட்டான்; 
அது ஏனெனில் நிச்சயமாக அவர்கள், அல்லாஹ்வையும், அவனுடைய 
தூதரையும் (மனமுரண்டாக) நிராகரித்தார்கள் என்பதினாலாகும்; அல்லாஹ், 
பாவம் செய்யும்(இத்தகைய) கூட்டத்தாரை நேர் வழியில் செலுத்தவு மாட்டான். 

8L (தபூக் யுத்தத்திற்குச் செல்லா து) பின் தங்கி விட்டவர்கள், அல்லாஹ்வின் 
தூதருக்கு மாறாகத் தங்கள் வீடுகளில்) அவர்கள் இருந்து கொண்டதைப் பற்றி 
மகிழ்ச்சியடைகின்றனர்; அன்றியும் அல்லாஹ்வுடைய பாதையில், தங்கள் 
யொருட்களாலும், தங்கள் உயிர்களாலும் யுத்தம் செய்வதையும் 
வெறுக்கின்றனர்; (மற்றவர்களிடம்) " ந்த வெப்பத்தில் நீங்கள் (யுத்தத்திற்குச்) 
செல்லாதீர்கள் என் றும் கூறுகின்றனர். (அதற்கு நபியே! அவர்களிடம்)' நரகத்தின் 
நெருப்பு வெப்பத்தால் (இதைவிட ) மிகக் கடுமையானதாகும்' என்று நீர் கூறுவீராக! (இதனை) அவர்கள் விளங்குபவர்களாக இருந்தால் (பின்தங்கி இருக்கமாட்டார்கள்). 

82. ஆகவே/இம்மையில்) அவர்கள் வெகு சொற்பமாகவே சிரிக்கட்டும்; அவர்கள் 

சம்பாதித்துக்கொண்டிருந்த (தீயவற்றின் பிரதிபலனாக (மறுமையில்) அதிகமாக 
அவர்கள் அழட்டும். 

83. (நபியே!) நீர் அவர்களில் ஒரு சாராரின்பால் அல்லாஹ் உம்மை திரும்பி 
(வெற்றியுடன்) வரச்செய்து விட்டால், (உமது வெற்றியை அவர்கள் கண்டு 
உம்முடன் மற்றொரு யுத்தத்திற்கு ப்) புறப்பட உம்மிடம் அனுமதி கேட்பார்கள்; 
அப்பொழுது "நீங்கள் ஒரு காலத்திலும் என்னுடன் புறப்படவே வேண்டாம்; 
என்னுடன் சேர்ந்து, எந்த விரோதியுடனும் நீங்கள்ஒருபோ தும் யுத்தம் புரியவும் 
வேண்டாம்; ஏனென்றால், நிச்சயமாக நீங்கள் as dote (ஸீட்டில்) தங்கி 

விடுவதையே பொருந்திக் கொண்டீர்கள்; ஆதலால், (இது சமயமும்) நீங்கள் 
(வீட்டில் தங்கிவிடுவோருடன் இருந்து விடுங்கள் ' என்று நீர் கூறுவீராக! 

84. அன்றியும், அவர்களில் இறந்துபோன எந்த ஒருவரின் மீதும் ஒருபோதும் நீர் 
தொழுகவும் வைககாதீர் அவருடைய கப்ரின்மீதும் ( மன்னிப்புக்கோர) நிற்கவும் 
வேண்டாம்;(ஏனென்றால்,), நிச்சயமா & அவர்கள் அல்லாஹ்வையும், அவனுடைய 
தூதரையும் நிராகரித்தார்கள்; இன்னும் அவர்கள் பாவிகளாகவே 
இெந்துமிருக்கின்றனர். 

85. அவர்களுடைய செல்வங்களும், அவர்களுடைய மக்களும் (அதிகரிப்பது) 
உம்மை ஆச்சரியப்படுத்த வேண்டாம்; அல்லாஹ் நாடுவதெல்லாம் 
அவற்றைக்கொண்டு வவுலகிலேயே அவர்களை அவன் வேதனை 
செய்வதையும், அவர்கள் (கர்வங்கொண்டு) நிராகரித்த வண்ணமே அவர்களின் 
உயிர்பிரிவதையும்தான். 

86. மேலும், "அல்லாஹ்வை விசுவாசம் கொள்ளுங்கள்; அவனுடைய தூதருடன் 

(சொர்து ஏக்கம் புரியுங்கள் என ஏதாவது ஒரு அத்தியாயம் இறக்கப்பட்டால், 
அவர்களிலுள்ள வசதிபடைத்தவர்கள் (வீட்டில் தங்கிவிட) உம்மிடம் அனுமதி 
கோரி, " எங்களை விட்டுவிடும்; (வீட்டில்) தங்கியிருப்பவர்களுடன் நாங்களும் 
தங்கிவிடுகின்றோம்' என் றும் கூறுகின்றனர். 
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87. (போரில் கலந்துகொள்ளாதிருக்க அனுமதியளிக்கப்பட்ட) பின்தங்கி 
விடுபவர்களுடன் தாங்களும் இருந்துவிடுவதை, அவர்கள் பொருந்திக் 
கொண்டுவிட்டார்கள்; அவர்களுடைய இதயங்களின்மீது முத்திரை 
யமிடப்பட்டுவிட்டது. ஆதலால், (இதிலுள்ள தீமையை) அவர்கள் விளங்கிக் 
கொள்ளமாட்டார்கள். 

88. எனினும், (அல்லாஹ்வுடைய) தூதரும், அவருடன் உள்ள விசுவாசிகளும் 
தங்கள் செல்வங்களாலும், தங்கள் உயிர்களாலும் அர் ப்பணம் 
செய்வ துகொண்டு)யுத்தம் புரிகின்றார்கள்; அத்தகையோர்_ அவர்களுக்குத்தான் 
நன்மைகள் (யாவும்) உண்டு; மேலும், அத்தகையோர் _அவர்கள் தாம் 
வெற்றியடைந்தவர்கள். 

89. அவர்களுக்காக சுவனபதிகளை அல்லாஹ் தயார் செய்து 
வைத்திருக்கின்றான்; அவற்றின் கீழ் ஆறுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும்; அவற்றில் 
அவர்கள் நிரந்தரமாக[த்தங்கி) இருப்பவர்கள் ; அதுவே, மகத்தான வெற்றியாகும். 

90. (மதீனாவைச் சுற்றியுள்ள அரபிகளான)கிராமவாசிகளில் புகல் கூறுபவர்கள் 
(சிலர் யுத்தத்திற்குச் செல்லாதிருக்கத்) தங்களுக்காக அனுமதி 
அளிக்கப்படவேண்டுமென்று (உம்மிடம்) வந்தனர்; அல்லாஹ்வையும், 
அவனுடைய துதரையும் பொய்யாக்கியவர்கள் (அனுமதி கோராமலேயே 

வீட்டில்) உட்கார்ந்து கொண்டனர்; ஆகவே, இவர்களிலுள்ள (இந்) 
நிராகரித்தவர்களை மிகத் துன்புறுத்தும் வேதனை வந்தடையும். 

91.  பலவீனர்களின் மீதும், நோயாளிகளின் மீதும், (யுத்தத்திற்குச்) 
செலவிடுவதற்கு எதையும் பெற்றுக்கொள்ளவில்லையே அவர்கள் மீதும் 
அல்லாஹ்விற்காகவும், அவனுடைய தூதருக்காகவும் அவர்கள் நன்மையை 
நாடியிருந்தார்களானால் (போருக்குச்செல்லாது வீட்டில் தங்கிவிடுவது) 
குற்றமில்லை. நன்மைசெய்வோரின் மீது (குறைகூற) எந்த வழியும் இல்லை ; 
இன்னும், அல்லா ஹ் மிகவும் மன்னிக்கிறவன்; மிகக்கிருபை உடையவன். 

92. (யுத்தத்திற்குரிய) வாகனத்தை நீர் தருவீரென உம்மிடம் அவர்கள் 
வந்தபொழுது, ' எதன் மீது உங்களை நான் ஏற்றிச் செல்வேனோ அத்தகைய 
வாகனத்தை நான் பெற்றுக் கொள்ளவில்லையே" என் று கூறினீர்; அவர்கள்,தாம் 
செலவு செய்வதற்கு எதையும் பெற்றுக் கொள் எவில்லையே என்ற துக்கத்தினால் 
தங்கள் கண்கள் கண்ணீர் வடித்தவா று தம் இருப்பிட மிதிரும்பிச் சென்றார்களே 
அவர்கள்மீதும்( குற்றமிஇல்லை. 

93 (குற்றம் சுமத்தப்படும்) வழியெல்லாம், அவர்கள் பணக்காரர்களாக இருக்க, 
உம்மிடம் அனுமதி கோரி (யுத்தத்திற்குச் செல்லாது வீட்டில்) 
தங்கிவிடுவோர் களுடன் தாங்களும் இருந்துவிடுவதைப் பொருந்திக் 
கொண்டார்களே அத்தகையவர்கள் மீதுதான்; மேலும் அவர்களுடைய 
ee மீது அல்லாஹ் முத்திரையிட்டு விட்டான்; ஆகவே, அவர்கள் 
இதனால் இதன் தீமையை ) அறிந்துகொள்ள மாட்டார்கள். 
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94. (விசுவாசிகளே! போர் செய்து) நீங்கள் (வெற்றியோடு) அவர்களிடம் 
யன மனச பர்க் உங்களிடம் , அவர்கள் வராததற்காக ) புகல் கூறுகின்றனர்; 
அதற்கு , நபியே! நீர் கூறுவீராக. ' 'நீங்கள் புகல் கூறாதீர்கள்; நாங்கள் உங்களை 
நம்பவே மாட்டோம்; உங்கள் விஷயங்களை திட்டமாக அல்லாஹ் எங்களுக்கு 
அறிவித் துவிட்டான்; அல்லாஹ்வும், அவனுடைய தூதரும் உங்கள் 
செய்லைக்காணுவார்கள். பின்னர், மறைவானதையும், வெளிப்படையானதையும் 
அறிந்தவனிடம் நீங்கள் திருப்பப்படுவீர்கள்; நீங்கள் செய்து கொண்டிருந்த 
வைகளை உங்களுக்கு அவன் அறிவிப்பான் 

95. (விசுவாசிகளே! வெற்றியுடன்) அவர்களிடம் நீங்கள் திரும்பி 
விடுவீர்களானால், நீங்கள் அவர்களைப் புறக்கணித்து (விட்டு) விடுவதற்காக 
அல்லா ஹ்வைக்கொண்டு அவர்கள் உங்களிடம் சத்தியம் செய்வார்கள்; ஆகவே, 

நீங்களும் அவர்களைப் புறக்கணித்து (விட்டுவிடுங்கள்; நிச்சயமாக அவர்கள் 

அசுத்தமானவர்கள்; அவர்கள் சம்பாதித்துக் கொண்டிருந்தவற்றிற்குக் கூலியாக 
அவர்கள் செல்லுமிடமும் நரகம்தான். 

96. அவர்களைப்பற்றி நீங்கள் திருப்தியடைவதற்காக அவர்கள் உங்களிடம் 
சத்தியம் செய்கின்றனர்; ஆகவே, அவர்களைப்பற்றி நீங்கள் திருப்தியடைந்தாலும், 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் பாவிகளான இந்தக் கூட்டத்தாரைப்பற்றித் 
திருப்தியடையமாட்டான். 

97. (அரபிகளிலுள்ள) கிராமவாசிகள் நிராகரிப்பிலும், 'நிஃபாக்' கிலும் 
( கபடத்தனத்திலும்) மிகக் கொடியவர்கள்; அன்றியும், அல்லாஹ் தன் தூதர்மீது 
இறக்கிவைத்திருக்கும் (வேத) வரம்புகளை அறியாதிருக்கவும் மிகத்தகுதி 
யானவர்கள்; (கல்வியால் குறைந்தவர்களாவர். இன்னும் அல்லாஹ் (யாவையும்) 
நன்கறிகிறவன்; தீர்க்கமான அறிவுடையவன். 

98. (அரபிகளிலுள்ள) கிராமவாசிகளில் (சிலர்) அவர்கள் (தர்மத்திற்காகச்) 
செய்யும் செலவை நஷ்டமாக (க்கருதி அதை ) ஆக்குவோரும் இருக்கின்றனர்; 
(ஆபத்துச்) சுழற்சிகளையும் அவர்கள் உங்களுக்கு எதிர் பார்க்கின்றனர்; 

(ஆபத்துகளி ன்) தீயசுற்சி அவர்கள் மீதுதான் இருக்கிறது; மேலும், அல்லாஹ் 
செவியுறுகிறவன்; நன்கறிகிறவன். 

99. (அர பிகளிலுள்ள) கிராமவாசிகளில் அல்லாஹ்வையும், இறுதி நாளையும் 
விசுவாசங் கொள்கின்ற சிலரும் இருக்கின்றனர்; அவர்கள், தாம் (தர்மமாகச் 
செலவு செய்வதை அல்லாஹ்விடத்தில் நெருக்கங்களுக்காகவும், (அவனுடைய) 
தூதரின் பிரார்த்தனைகளுக்காகவும் ஆக்குகின்றனர்; நிச்சயமாக அது 
அவர்களை (அல்லாஹ்வுக்குச் சமீபமாக்கிவைக்கும் என்பதை அறிந்து 

கொள்ளுங்கள்! அல்லாஹ் அவர்களை தன் அருளில் நுழைவிப்பான் ; நிச்சயமாக 
அல்லாஹ், மிக்க மன்னிக்கிறவன்; மிகக்கிருபை யுடையவன். 
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100. முஹாஜிர்களிலும், அன்ஸார்களிலும் (இஸ்லாத்தை ஏற்க) முதலாவதாக 
_ முந்திக் கொண்டவர்களும்/அவர்களின் சொல், செயல்களாகியநற்கருமத்தில் 
அவர்களைப் பின்பற்றினார் களே அவர்களும்_ அவர்களை அல்லாஹ் 
திருப்தியடைந்தான்; அவர்களும் (அல்லாஹ்வாகிய) அவனை திருப்திய 
டைந்தனர்; அன்றியும், சுவனபதிகளை அவர்களுக்கென அவன் தயாராக்கி 

வைதுதிருக்கின்றான்; அவற்றின் கீழ் ஆறுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும்; 
அவற்றிலேயே அவர்கள் நிரந்தரமாக[த் தங்கி இருப்பவர்கள்; இது மகத்தான 
வெற்றியாகும். | 

101. உங்களைச் சுற்றியுள்ள (அரபிகளிலுள் ள)கிராமத்து வாசிகளில் 
முனாஃபிக்குகளும்(வேஷதாரிகளும்) இருக்கின்றனர்; மதீனாவாசிகளிலும் (சிலர்) 
பொக்கிலேயே (கபடத்திலேமே] நிலைத்து விட்ட வர்களும் இருக்கின்றார்கள்; 

நபியே நீர் அவர்களை அறியமாட்டீர்; நாமே அவர்களை அறிவோம்; அவர்களை 
இரு முறை நாம் வேதனை செய்வோம்; பின்னர்(முடிவாக ) கடுமையான வேதனை 
யின் பால் அவர்கள் திருப்பப்படுவார்கள். 

102. இன்னும் தங்கள் பாவங்களை ஒப்புக்கொண்டவர்களாகிய வேறு சிலர் நல்ல 
செயலை மற்றொரு தீய செயலைக் கொண்டும் கலந்து விட்டனர்; அல்லாஹ் 
அவர்(களுடைய தவ்பாவை ஏற்று பாவங்களை மன்னித்துவிடக்கூடும் 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் , மிக்க மன்னிக்கிறவன் ; மிகக்கிருபையுடையவன். 

103. (நபியே) அவர்களுடைய செல்வங்களிலிருந்து தர்மத்தை(ஐஜகாத்தை) 
எடுப்பீராக! அதனால் அவர்களை நீர் சுத்தப்படுத்தி, அவர்களின் அகங்கிளை 
தூய்மையாக்கிவைப்பீராக! மேலும், அவர்களுக்காகப் பிரார்த்தனை செய்வீராக! 
நிச்சயமாக உமது பிரார்த்தனை அவர்களுக்கு நிம்மதியளிப்பதாகும்; மேலும், 
அல்லாஹ் செவியேற்கிறவன் ; மிக்க அறிகிறவன். 

104. நிச்சயமாக அல்லாஹ் _தன் அடியார்களிடமிருந்து தவ்பாவை (மன்னிப்புக் 
கோருதலை) அவனே ஓப்புக்கொள்கின்றான் என்பதையும், தருமங்களையும் 
அவனே எடுத்துக்கொள்கிறான் என்பதையும், இன்னும் நிச்சயமாக அல்லாஹ், 
அவனே தவ்பாக்களை மிகுதியாக ஏற் போன், மிகக்கிருபையுடையோன் 
என்பதையும் அவர்கள் அறியவில்லையா ! 

105. மேலும், (நபியே! நீர் கூறுவீராக: " நீங்கள் செய்பவற்றைச் செய்யுங்கள்; 
நிச்சயமாக அல்லாஹ்வும், அவனுடைய தூதரும், விசுவாசிகளும் உங்கள் 
செயலைப் பார்ப்பார்கள்; மேலும், மறைவானதையும்,வெளிப்படையானதையும் 
அறிந்தவன்பால் நிச்சயமாக நீங்கள் திருப்பப்படுவீர்கள்; அப்போது நீங்கள் 
செய்து கொண்டிருந்தவற்றைப்பற்றி அவன் உங்களுக்கு அறிவித் து விடுவான். 

106. வேறு சிலரோ அல்லாஹ்வின் உத்தரவிற்காக பிற்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்; 
க ருவேளை அவர்களை வேதனை செய்யலாம்; அல்லது அவர்களை 
மன்னித்து டு வவ களின் தவ்பாவை அங்கீகரித்தும்விடலாம்; மேலும், 
அல்லாஹ் (அவர்கள் செயலை) நன்கறிகிறவன்; தீர்க்கமான அறிவுடையவன். 
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107. (முஸ்லிம் களுக்குத்) தீங்கிழைப்பதற்காகவும், (அல்லாஹ்வை) 
நிராகரிப்பதற்காகவும், விசுவாசிகளுக்கிடையில் பிரிவினையை உண்டு 
பண்ணுவதற்காகவும், முன்னர் அல்லாஹ்வுடனும், அவனுடைய தூதருடனும் 
விரோதமாய் போர் புரிந்தவர்களுக்குப் பதுங்குமிடமாமிருப்பதற்காகவும் ஒரு 
பள்ளியைக் கட்டி யிருக்கின்றார்களே அத்தகையோர் _ (அந்நயவஞ்ச கர்களில் 

ருக்கின்றனர்.) மேலும், " நிச் சயமாக நாங்கள் நன்மையைத் தவிர 
வேறெதனையும்) நாடவில்லை " என்று திண்ணமாக சத்தியமும் செய்கின்றனர்; 
இன்னும், நிச்சயமாக அவர்கள் பொய்யர்கள் என்று அல்லாஹ் சாட்சி 
கூறுகின்றான். 

108. (நபியே!) நீர் ஒருபோதும் அதில்([தொழுவதற்காக) நிற்க வேண்டாம்; 
orale PS en κῶν ப மீது அஸ்திவாரமிடப்பட்ட 
பள்ளியானது , அதில்தான், நீர் (தொ வ வ் ) நிற்பது மிகத் தகுதியுடையது; 
பரிசுத்தமாக இருப்பதையே "விரும்பும் சி சிறந்த) மனிதர்கள் அதில் இருக்கின்றனர்; 
அல்லாஹ்வும் (இத்தகைய) பரிசுத்தமாக இருப்போரை நேசிக்கின்றான். 

109. ஆகவே, அல்லாஹ்விட மிருந்துள்ள பயபக்தியின் மீதும், (அவனுடை ய] 
பொருத்தத்தின் மீதும் தன்கட்டடத்தை அஸ்திவாரமிட்டவர் சிறந்தவரா) 
அல்லது தன்கட்டிட த்தை வெள்ளத்தால் அரிக்கப்பட்டு விழுந்து விடும் 
ஒரக்கரையின் மீதுஅஸ்திவாரமிட்டவரா! ஆகவே, அது அவருடன் சேர்ந்து 
நரகநெருப்பில் சரிந்து விழுந்து விட்ட து; மேலும் அநியாயக்கார சமூகத்தாரை 
அல்லாஹ் நேர் வழியில் செலுத்தமாட்டான். 

110. அவர்கள் கட்டிய அவர்களின் கட்டடம் அவர்களின் இதயங்களில் 
சந்தேகத்தை உடையதாகவே _ அவர்களுடைய இதயங்கள் துண்டு துண்ட (கி 
அவர்கள் மரணிக்கும் வரை_இருந்து கொண்டிருக்கும்; மேலும், அல்லாஹ் 
(யாவரையும்) நன்கறிகிறவன்; தீர்க்கமான அறிவுடையவன். 

IL நிச்சயமாக அல்லாஹ் விசுவாசிகளிடமிருந்து அவர்களின் உயிர்களையும், 
அவர்களது செல்வங்களையும் நிச்சயமாக அவர்களுக்குச் சுவனம் உண்டு 
என் பதற்குப்பகரமாக (விலைக்கு) வாங்கிக் கொண்டான்; அவர்கள் 
அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் போர் செய்து, அப்போது (விரோதிகளைக்) 
வ் லிடுவார்கள்; (அல்லது விரோதிகளால்) கொல்லப்பட்டும் விடுவார்கள்; 
(இவர் களுக்குச் சுவனபதி தருவதாக) தவ்றாத்திலும், இன்ஜீலிலும், குர்ஆனிலும் 
ar ad gars உண்மையான வாக்குறுதியாக (ஆக்கிக் கொண்டி 
ருக்கின்றான்). அல்லாஹ்வைவிட தன் வாக்குறுதியைப் பூரணமாக நிறை 
வேற்றுபவர் யார்) ஆகவே, (விசுவா சிகளா கிய) நீங்கள் எதைக் கொண்டு ஒப்பந்தம் 
செய்து கொண்டீர்களோ அத்தகைய உங்களுடைய (இவ வர்த்தகத்தைக் 
கொண்டு மகிழ்ச்சியடையுங்கள்; மேலும், இதுவேதான் மகத்தான 
வெற்றியாகும். 
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12. (அத்தகையவர்கள்) பாவத்திலிருந்து மன்னிப்புக்கோரி ( தவ்பாச் செய்து) 
மீண்டவர்கள், (அல்லாஹ் ஒருவனையே) வணங்குபவர்கள்; புகழ்பவர்கள்; 
நோன்பு நேோற்பவர்கள்; ௬௧௯௬௨ செய்பவர்கள்; av 9 © து செய்பவர்கள்; 
நன்மையான காரியங்களைச் செய்யும்படி ஏவுபவர்கள்; தீிமையானவற்றை 
விட்டும் விலக்குபவர்கள்; அல்லா ஹ்வுடைய வரம்புகளைப் பேணுபவர்கள்_ 
(அவர்கள்தான் அல்லாஹ்விடம் தங்களை விற்றவர் களாவார்கள்) 

விசுவாசிகளுக்கு (ச் சுவனபதி உண்டென்று, நபியே) நீர் நன்மாராயமும் 
க nai) 

13 நபிக்கோ, விசுவாசிகளுக்கோ இணைவைத்துக் கொண்டிருப்போருக்காக_ 
அவர்கள் (இவர்களுக்கு) நெருங்கிய பந்துக்களாக இருந்தாலும் , அவர்கள் 
நிச்சயமாக நரகவாசிகள்தாம் என்று இவர்களுக்கு தெளிவானதன் பின்னர் _ 
மன்னிப்புக் கோருவது ஆகுமானதல்ல. 

114. மேலும், (நபி) இப்றாஹீம் தன் தந்தைக்காக மன்னிப்புக் கோரியது, ஒரு 
வாக்குறுதியேதவிர வேறில்லை; அதை அவருக்கு அவர் வாக்களித்திருந்தார்; 
பின்னர், நிச்சயமாக(அவருடைய தந்தையாகிய) அவர் அல்லாஹ்வுக்கு விரோதி 
எனத் தெளிவாகிவிட்ட பொழுது, அதிலிருந்து அவர் விலகிக்கொண்டார்; 
நிச்சயமாக, இப்றாஹீம் மிக்க இரக்க மனமுடையவர்; துன்பங்களைச் 
சகித்துக்கொள்ளக்கூடி யவர். 

15. எந்தக் கூட்டத்தினரையும் _ அல்லாஹ் அவர்களுக்கு நேர் வழிகாட்டிய 
பின்னர், அவர்கள் விலகிக் கொள்ள வேண்டியதை, அவன் அவர்களுக்கு 
விவரமாகத் தெளிவுபடுத்துகின்ற வரை_. அவர்களை அவன் வழி கெடுப்பவனாக 
இல்லை. நிச்சயமாக அல்லாஹ், ஒவ்வொரு பொருளைப்பற்றியும் நன்கறிகிறவன். 

16. நிச்சயமாக அல்லாஹ்_அவனுக்கே வானங்கள், மற்றும் பூமியின் ஆட்சி 
உரியது; (அவனே) உயிர்ப்பிக்கின்றான்; (அவனே) மரணிக்கும்படியும் 
செய்கின்றான்; அல்லாஹ்வையன்றி உங்களுக்கு எந்த பாதுகாவலரும் இல்லை; 
எந்த உதவியாளரும் இல்லை. | 

117. (அல்லாஹ் தன்னுடைய) நபியின் மீதும், (அவ்வாறே) முஹாஜிர்கள்" மீதும், 
இன்னும் அன்ஸார்கள் மீதும் (தவ்பாவை ஏற்று) திட்டமாக அல்லாஹ் 
பாவமன்னிப்புச் செய்தான்; அவர்கள் எத்தகையவர்களென்றால், அவர்களில் ஒரு 
சாராரின் இதயங்கள் சறுகி விடுவதற்கு நெருங்கிய பின்னர் நெருக்கடி சமயத்தில் 
(நமது நபியாகிய) அவரை (முழுமனதுடன்) பின் பற்றினர்; பின்னும் அவர்கள் மீது 
தவ்பாவை ஏற்று) பாவமன்னிப்புச் செய்தான்; நிச்சயமாக அவன் அவர்களோடு 
மிக்க இரக்கமுடையவன்; மிகக் கிருபையுடையவன். 
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118. பிற்படுத்திவைக்கப்பட்டிருந்தோரான மூவரின் மீதும் (அல்லாஹ் 
அவர்களின் தவ்பாவை ஏற்று மன்னித்துவிட்டான்); முடிவில் பூமி _ 
அது விஸ்தீரணமாக இருந்தும் அவர்களுக்கு நெருக்கடியாகிவிட்ட து; இன்னும், 
அவர்கள்மீது அவர்களின் உயிர்களும் நெருக்கடியாகிவிட்டன; அல்லாஹ் 
விடமிருந்து ஒதுங்குமிடம் அவனின்பால் அல்லாது இல்லை என்பதையும் 
அவர்கள் உறுதியாக அறிந்துகொண்டனர்; ஆதலால், அவர்கள் (பாவத்திலிருந்து) 
விலகிக் கொள்வதற்காக, அவர்களை மன்னித்து அருள் புரிந்தான்; நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்வே தவ்பாவை மிகவும் ஏற்(று மிக்க மன்னிப் பவன்; மிகக் 
கிருபையுடையவன். | 

119. விசுவாசங் கொண்டேோறே! நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்குப் பயந்து கொள்ளுங்கள்; 
(சொல்லாலும், செயலா லும் உண்மையாளர் களுடனும் ஆகிவிடுங்கள். 

120. மதீனாவாசிகளுக்கும், (அர பிகளிலுள்ள) கிராமவாசிகளில் அவர்களைச் 
சூழ வசிப்பவருக்கும்_அவர்கள் அல்லாஹ்வுடைய துூதரைவிட்டுப் பின் 
ங்குவதும், (அல்லா ஹ்வுடைய) தூதரின் உயிரைவிடத் தங்களின் உயிர்களையே 
யெ ΠΣ Ὡς கருதி) ஆசைவைப்பதும் அவர்களுக்குத் தகுமானதல்ல; அதன் 
காரணமாவது, "நிச்சயமாக அவர்கள், அல்லாஹ்வின் பாதையில் 
(செல்கையில்தாகம், களைப்பு, பசி ஆகியவையும் அவர்களுக்கு ஏற்படுவதில்லை; 
(அதுபோன்றே) நிராகரிப்பவர் களை ஆத்திரமூட்டக்கூடிய எந்த இடத்திலும் 
அவர்கள் மிதிப்பதுமில்லை; எதிரியிடமிருந்து எந்தத் துன்பத்தையும் அவர்கள் 
அடைவதுமில்லை; அவற்றுக்குப் பகரமாக அவர்களுக்கு நல்ல செயல் (அத 
டைய நன்மை) எழுதப்பட்டே தவிர' என்பதாகும்; நிச்சயமாக, அல்லாஹ் 

இத்தகைய) நன்மை செய்தோரின் கூலியை வீணாக்கிவிடமாட்டான். 

121. இன்னும், அவர்கள் சிறிய அளவிலோ, பெரிய அளவிலோ செலவு 
செய்வதுமில்லை; எந்தப் பள்ளத்தாக்கையும் அவர்கள் கடப்பதுமில்லை 
அவர் களுக்கு (அவைகள் நற்கருமங்களாக) எழுதப்பட்டே தவிர; காரணம் 
அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தவைக்கு மிக அழகான கூலியை அவர்களுக்கு 
அல்லாஹ் நல்குவதற்காகவே. 

122. விசுவாசிகள் ஒஓட்டுமொத்தமாக(ஊரை விட்டு) புறப்பட்டுச் செல்லலாகா து; 
அவர்களில் ஒவ்வொரு கூட்டத்திலிருந்தும் ஒரு சிறிய கூட்டத்தார், மார்க்கத்தை 
விளங்கிக் கொள்வதற்காகவும், இன்னும் அவர்களின் கூட்டத்தாரை 
அவர்கள்பால் திரும்பிவிடும் முது எச்சரிக்கை செய்வதற்காகவும் அவர்கள் 
புறப்பட்டுச் செல்லவேண்டாமா! (அதன் மூலம்) அவர்கள் தீயவைகளை) 
தவிர்த்துக்கொள்ளலாம். | 
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123. விசுவாசங்கொண்டேோரே! நிராகரிப்போரிலிருந்து உங்களை 
அடுத்திருப்போருடன் போர் செய்யுங்கள்; அவர்கள் உங்களிடம் கடுமையையே 
காணவேண்டும்; இன்னும் , நிச்சயமாக அல்லாஹ், பயபக்தியுடையோர்களுடன் 
இருக்கின்றான் என்பதை நீங்கள் அறிந் து கொள்ளுங்கள். 

124. மேலும், ஏதேனும் ஓர் (புதிய) அத்தியாயம் இறக்கிவைக்கப்பட்டால் 
"உங்களில் யாருக்கு இது விசுவாசத்தை அதிகப்படுத்தியிருக்கிறது?' என்று 
கேட கக்கூடியவர் களும் அவர்களில் இருக் கின் றனர் ; ஆகவே, விசுவாசங் 
கொண் டிருக்கிறார்களே அத்தகையோர் _ அவர்களுக்கு அது விசுவாசத்தை 
அதிகப்படுத்திவிட்ட து; (இதுகுறித்து) அவர்களோ மகிழ்ச்சியடை கின்றனர். 

125. அன்றியும், எவர் களுடைய இதயங்களில் நோய் இருக்கின்றதோ, 

அத்தகையோர் _ அவர்களுக்கு அவர்களுடைய அசுத்தத்துக்கு மேல் 
அசுத்தத்தையே அது அதிகப்படுத்திவிட்டது; இன்னும், அவர்கள் 
நிராகரித்தவர்களாக இறந்தும்விட்டனர். 

126." நிச்சயமாக வல் πο ஒவ்வொரு வருடத்திலும் ஒரு தடவையோ, அல்லது 
இரு தடவையோ ன்பங் களுக்குள் ளாகிச்சோதிக்கப் படுகின்றனர்" 
என் பதையும், | கிட் பிறகும் அவர்கள் தவ்பாச்செய்து மீள்வதுமில்லை; 
நல்லுணர்ச்சிபெறுவதுமில்லை என்பதையும் அவர்கள் காணவில்லையா ! 

127. இன்னும், ஒர் அத்தியாயம் இறக்கிவைச்கப்பட்டால், அவர்களில் சிவர் 
சிலரைப் பார்க்கின்றனர்; கண்ணால் சாடை காட்டி, விசுவாசிகளில்) "உங்களை 

எவரும் பார்த்தாரா" என்று (கேட்டுவிட்டுப்) பின்னர் திரும்பி விடுகின்றனர். 
நிச்சயமாக அவர்கள் (சத்தியத்தை) விளங்கிக் கொள்ள முடியாத கூட்டத்தாராக 
இருப்பதன் காரணத்தால் அல்லாஹ் அவர்களுடைய இதயங்களை 
திருப்பிவிட்டான். 

128. (விசுவாசிகளே!) உங்களிலிருந்தே திட்டமாக ஒரு தூதர் உங்களிடம் 
வந்திருக்கின்றார்; (உங்களுக்கு யாதொரு துன்பம் ஏற்பட்டு) நீங்கள் 
கஷ்டப்படுவது அவருக்கு மிக வருத்தமாக இருக்கும்; உங்கள்மீது மிக்க பேராசை 
கொண்ட வர்; விசுவாசிகளோடு மிக இரக்கமுள் எவர்; மிகக் கிருபையுடையவர். 

129. (நபியே! இதற்குப்) பின்னரும், அவர்கள் (உம்மை ஏற்காது) விலகிக் 
கொண்டால், (அவர்களிடம், நீர் கூறுவீராக :' rs எனக்குப் 
போதுமானவன்; அவனைத் தவிர வணக்கத்திற்குரிய (வேறு) நாயனில்லை; 
அவன்மீது (என் காரியங்களை ஒப்படைத்து முழுமையாக நம்பிக்கை 
வைத்துள்ளேன்; அவனே மகத்தான அர்ஷின் அதிபதியாவான்'. 
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அத்தியாயம் : 10 

யூனுஸ் 
வசனங்கள் : 109 மக்கி ருகூஃகள் : 1 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

᾿ς அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1 அலிஃப் லாம் றா. இவை தீர்க்கமான அறிவு நிறைந்த இவ் rl 
வசனங்களாகும். 

2. (நபியே!) மனிதர்களுக்கு நீர் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்வீராக/என்றும்) 
விசுவாசங்கொண்டார் களே அத்தகையோருக்கு_ நிச்சயமாக அவர்களுக்குத் 
தங்கள் இரடசகனிடத்தில் யெரும் பதவியுண்டென்று நீர் நன்மாராயமும் 
கூறுவீராக என்று அவர்களில் ஒரு மனிதருக்கு நாம் வஹீ அறிவித்தது 
மனிதர்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கின்றதா? 'நிச்சயமாக இவர் தெளிவான ஒரு 

சூனியக்காரர் என்று நிராகரிப்போர் கூறினர் . 

3. நிச்சயமாக உங்களுடைய இரட்சகன் அல்லாஹ்தான்; அவன் 
எத்தகையவனென்றால், வானங்களை மற்றும், பூமியை ஆறு நாட்களில் 
படைத்தான்; பின்னர் (தன் கண்ணியத்திற்குத் தக்கவாறும், மகத்துவத் 
திற்குரியவா றும் அர்வின்மீதிருப்பது அவனுக்கு எவ்வாறு தகுமோ 
ae வாறே)அவன் அர்ஷின்மீது உயர்ந்துநிலைபெற்று) விட்டான். 
(இவைகள் பற்றிய) சகல காரியங்களையும் அவனே (திட்டமிட்டு) 
நிர்வகிக்கின்றான்; அவனுடைய அனுமதிக்குப் பின்னரே தவிர (அவனிடம்) 
பரிந்துரைப்போர் எவருமில்லை; அவன்தான் உங்கள் இரட்சகனாகிய 
அல்லாஹ்! ஆகவே, அவனையே நீங்கள் வணங்குங்கள்; நீங்கள் நினைவு 
கூரமாட்டீர்களா! 

4. அவன் பக்கமே உங்கள் அனைவரின் திரும்பிச் செல்லுதல் இருக்கிறது; அல்லாஹ் 
வுடைய வாக்கு உண்மையானது. நிச்சயமாக , அவன்(தான்) படைப்பினங்களை முதல் 
தடவை (படைக்க) ஆரம்பிக்கிறான் ; பின்னர் , விசுவாசித்து , நற்கருமங்களையும் 
செய்தோருக்கு நீதமாக (நற்) கூலி கொடுப்பதற்காக( இறந்தபின் மீண்டும் உயிர் கொடுத்து 
எழுப்பி) அவற்றை மீட்டுவான்;இன்னும் நிராகரிக்கின்றார்களே அத்தகையோர் _ அவர்களுக்கு, 
அவர்கள் நிராகரித்துக் கொண்டிருந்ததன் காரணமாக முடிவுறக் காய்ந்த (கொதிநீரின்) 
பானமும் , மிகத் துன்புறுத்தும் வேதனையுமுண்டு, 

5. அவன் எத்தகையவனென் றால், சூரியனை மின்னும் ஒளிமிகுந்ததாகவும், 
சந்திரனை (வெளிச்சந்தரக்கூடிய) பிரகாசமாகவும் ஆக்கினான்; இன்னும் 
வருடங்களின் எண்ணிக்கையையும், (மாதங்களின்) கணக்கையும் நீங்கள் அறிந்து 
கொள்வதற்காக (சந்திரனாகிய) அதற்கு தங்குமிடங்களையும் அவன் 
ஏற்படுத்தினான்; உண்மையைக்கொண்டே தவிர இவைகளை அல்லாஹ் 
படைக்கவில்லை; அறியக்கூடிய சமூகத்தார்க்கு சான் றுகளை (இவ்வாறு) அவன் 
விவரிக்கின்றான். 

6. நிச்சயமாக இரவு மற்றும், பகல் (ஓன் றன் பின் ஒன்றாக ) மாறி மாறி 
வருவதிலும், வானங்களில், மற்றும் பூமியில் அல்லாஹ் படைத்திருப்பவற்றிலும் 
தவை சமூகத்தார்க்குப் பலசான்றுகள் திட்டமாக இருக்கின்றன. 
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7. நிச்சயமாக நம்முடைய சந்திப்பில் ஆர்வம் கொள்ளாது , இவ்வுலக வாழ்க்கையைப் 
பொருந்திக்கொண்டு , இன்னும் அதனைக் கொண்டு திருப்தியடைந்து (அதிலேயே 
மூழ்கியும்) விட்டார்களே அவர்களும் , இன்னும் நம் வசனங்களைப் (புறக்கணித்து விட்டு 
மறந்தவர்களாக இருக்கின்றனரே அவர்களும் _ (ஆகிய) 

8. அத்தகையோர்; அவர்கள் சம்பாதித்துக் கொண்டிருந்த(தீயவெற்றின் 
காரணமாக அவர்கள் தங்குமிடம் நரகந்தான். 

9. நிச்சயமாக விசுவாசங்கொண்டு, நற்கருமங்களும் செய்கிறார்களே 
அத்தகையோர் _ அவர் களுடைய இரெட' சகன் அவர்களின் விசுவாசத்தின் 
காரணமாக அவர் களுக்கு நேர்வழிகாட்டுவான், இன்பந்தரும் சுவனங்களில் 
(வசிக்கும்) அவர்களுக்குக் கீழ் ஆறுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும். 

10. அவற்றில் அவர்களின் பிரார்த்தனையாகிறது ' எங்கள் அல்லா ஹ்வே! நீ மிகப் 
பரிசுத்தமானவன் ' என்பதாகும்; அதில் (ஒருவர் மற்றவருக்கு கூறும்) 
அவர் களுடைய காணிக்கையாவது | ஸலாமுன் சாந்தி உண்டாவதாக 
என்பதாகும். இன்னும், ' புகழனைத்தும், அகிலத்தாரின் இரடசகனாகிய 
அல்லாஹ்வுக்கே உரியது' என்பது அவர்களுடைய பிரார்த்தனையின் முடிவாக 

இருக்கும். 

1. மனிதர்களுக்கு _ நன்மையை அடைய அவர்கள் அவசரப்படுவதைப்போல் , (கோபத்தில் 
மனிதர்கள் , தங்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் பாதகமாக பிரார்த்தித்துக் கேட்ட) தீமையை 

(அவர்களுக்குத்தர) அல்லாஹ்வும் அவசரப்பட்டால் , (இது வரையில்) நிச்சயமாக 

அவர்களுடைய காலம் அவர்களுக்கு முடிக்கப் பெற்றே இருக்கும். ஆகவே , நம்முடைய 
சந்திப்பில் ஆர்வம் கொள்ளாதவர்களை , அவர்களுடைய வழிகேட்டிலேயே தட்டழிந்து 
கெட்டலையும்படி (இம்மையில்) நாம் விட்டுவிடுகிறோம். Ὁ 

12 மனிதனை துன்பம் தீண்டுமானால் (அதனை நீக்குமாறு) அவன் (சாய்ந்து) 
படுத்தவனாக , அல்லது உட்கார்ந்தவனாக , அல்லது நின்றவனாக நம்மை அவன் 
(பிரார்த்தித்து) அழைக்கிறான். பின்னர் , அவனுடைய துன்பத்தை அவனைவிட்டு நாம் 
நீக்கிவிட்டோமானால் , அவன் தனக்கு ஏற்பட்ட துன்பத்தை நீக்கும்படி நம்மிடம் 
பிரர்ததனையே செய்யாதது போல் (புறக்கணித்துச்) சென்று விடுகிறான் ; வரம்பு 
மீறுவோருக்கு அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்த(தீய)து இவ்வாறு அலங்காரமாக ஆக்கப் 
பட்டுவிட்டது. 

13. மேலும், (மனிதர்களே!) உங் களுக்கு முன்னிருந்த எத் தனையோ 
தலைமுறையினரை, அவர்கள் அநியாயம் செய்து விட்டபோது திட்டமாக நாம் 
அழித்துவிட்டோம்; அவர்களிடம் (நம்மால்) அனுப்பப்பட்ட அவர்களுடைய 

தூதர்கள் தெளிவான சான் றுகளையே கொண்டுவந்தனர்; (அவற்றை) அவர்கள் 
நம்புபவர்களாகவும் இல்லை.குற்றவாளிகளான சமூகத்தினருக்கு இவ்வாறேநாம் 
கூலி கொடுத் துத் தண்டி )க்கின்றோம். 

14. பின்னர், நீங்கள் எவ்வாறு செய்கின் நீர்கள் என்று நாம் கவனிப்பதற்காக, 
பூமியில் அவர்களுக்குப்பின்னர் உங்களை (அவர்களுக்கு பின் தோன்றல்களாக 
நாம் ஆக்கினோம். | 
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15. மேலும், அவர்கள் மீது நம்முடைய தெளிவான வசனங்கள் ஓதிக் 
காண்பிக்கப்பட்டால்,(மறுமையில்) நம்முடைய சந்திப்பை (அதன் மூலம் ஏற்படும் 
தண்டனையை) பயப்படாத (இவர்கள் 'இதல்லாத (வேறொரு) குர்ஆனை நீர் 
கொண்டுவாரும்; அல்லது (நாங்கள் விரும்புகிறவாறு) இதனை மாற்றிவிடும்" 

என் று கூறுகின்றனர்; (அதற்கு, "நீங்கள் விரும்புகிறவா று)நான் என் புறத்திலிருந்து 
இதனை மாற்றிவிட எனக்கு எவ்வித உரிமையுமில்லை; எனக்கு அறிவி க்கப் 
படுவதைத்தவிர (வேறெதையும்) நான் பின்பற்றுவதில்லை; என்னுடைய 
இரடசகனுக்கு நான் மாறு செய்தால், மகத்தான நாளுடைய வேதனையை 
நிச்சயமாக நான் பயப்படுகிறேன்" என் று (நபியே!) நீர் கூறுவீராக! 

16. அல்லாஹ் நாடியிருந்தால், நான் இதனை உங்களுக்கு ஓதிக் காண்பித்திருக்க 
மாட்டேன்; க உங்களுக்கு அவன் அறிவித்திருக்கவுமாட்டான்; ஆகவே 
நிச்சயமாக நான் இதற்கு முன்னரும் நீண்ட காலம் உங்களுடன் திட்டமாக 
ங்கியிருக்கிறேன்; ஆகவே (தை ) நீங்கள் விளங்கிக்கொள்ளக்கூடாதா)? என்று 

நபியே நீர் கூறுவீராக! 

17. ஆகவே, அல்லாஹ்வின்மீது பொய்யைக்கற்பனைச் செய்பவனைவிட, 
அல்லது அவனுடைய வசனங்களைப் பொய்யாக்குபவனைவிட மிகப்பெரிய 
அநியாயக்காரன் யார்? நிச்சயமாக குற்றவாளிகள் வெற்றியடையமாட்டார்கள். 

18. மே லும், அல்லாஹ்வையன்றி, தங்களுக்கு இடர் அளிக்காதவற்றை இன்னும் 3 
தங்களுக்குப் பலன் அளிக்காதவற்றை அவர்கள் வணங் கிறார்கள்; இவர்கள் 
அல்லாஹ்விடத்தில் எங்களுக்கு பரிந்துரையாளர்கள் ' என்றும் அவர்கள் 
கூறுகின்றனர்; (ஆகவே, நபியே! நீர் அவர்களிடம், ) 'வானங்களிலோ, பூமியிலோ 
அல்லாஹ்வுக்குத் தெரியாதவைகளை நீங்கள் அவனுக்கு அறிவிச்கின்நீர்களா? 
(அவனோ யாவையும் நன்கறிந்தவன்)அவன் மிகப் பரிசுத்தமானவன்; அவர்கள் 
இணைவைப்பவைகளை விட்டும் உயர்வடைந்துவிட்டான்' என்றுகூறுவீராக! 

19. மேலும், மனிதர்கள் (தொடக்கத்தில்) ஒரே சமுதாயத் தினராகவே தவிர 
இருக்கவில்லை; பின்னரே அவர்கள் (பிரிந்து) மாறுபட்டுவிட்டனர்; 
மேலும், (ஓவ்வொரு காரியத்திற்கும் தவணை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது 
என்ற) உமது (ἢ σι" சகனின் வாக்கு முந்தியிருக்காவிடில், அவர்கள் எதில் 
மாறுபட்டிருக் கின் றன ரோ அதைப்பற்றி அவர்களிடையேமுடிவு 
செய்யப்பட்டேயிருக்கும். 

20. மேலும், "(முன்பிருந்த நபிமார்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டவாறு) ஏதோர் 
அத்தாட்சி (அல்லாஹ்வின் தூதராகிய) அவர் மீது அவருடைய 
இட் சகனிடமிருந்து இறக்கப்பட்டிருக்கவேண்டாமா)!' என் றும் அவர்கள் 
கூறுகின்றனர்; அதற்கு மறைவானவைகள் அல்லாஹ்விற்கே உரியன; ஆகவே, 
நீங்கள் எதிர்பார்த்திருங்கள்; நிச்சயமாக நான், உங்களுடன் எதிர்பார்த்துக் 
சுபே இருக்கிறேன்" என்றுநபியே நீர்) கூறுவீராக! 
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21. மேலும், மனிதர்களை_ அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட துன்பங்களுக்குப்பின் ஒரு 
அருளைக் கொண்டு இன்பமடையும்படி நாம்செய்தால், அச்சமயம் அவர்கள் நம் 
வசனங்களில் (தவறான பொருள் கற்பிக்கச்) சூழ்ச்சி செய்வது அவர்களுக் 
(வழக்கமாக) உண்டு; (அதற்கு நபியே! உங்கள் சூழ்ச்சியைமுறியடிக்க 
அல்லாஹ்(வின் சூழ்ச்சி முந்திக்கொள்ளும்; அவன்) சூழ்ச்சியால் 
மிகத்தீவிரமானவன் என்று கூறுவீராக! நிச்சயமாக, நம்முடைய தூதர்(களாகிய 
மலக்குகள் நீங்கள் செய்யும் சூழ்ச்சிகளை எழுதிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். 

22. கரையில் மற்றும் கடலில் அவனே உங்களை பயணம் செய்ய 
வைக்கின்றான்; முடிவாக, நீங்கள் கப்பல்களில் இருக்கும்போ து நல்ல காற்றுடன் 
அவர்களை அவைகள் கொண்டு சென்றன; (அவ்வாறு நன்கு அவை செல்லும்) 
அதனைக் கொண்டு அவர்கள் மகிழ்ச்சியும் அடைந்திருந்த சமயத்தில் புயல் 
காற்று அதனிடம் வந்துவிட்டது; எல்லா இடங்களிலிருந்து அவர்களிடம் 
அலைகளும் வந்து விட்டன; ' நிச்சயமாக அவர்கள் (அலைகளால்) சூழ்ந்து 
கொள்ளப்பட்டார்கள்; (அதிலிருந்து கரைசேரமுடியாது) என்றும் அவர்கள் 
எண்ணிவிட்டனர்; அப்பொழுது அல்லாஹ்வை_ - அவனுக்கே 
மார்க்கத்தை(வணக்கத்தை) கலப்பற்றதாக்கிய வர்களாக, ( தூய உள்ளத்துடன் , 
"எங்கள் இரட'சகனே! |) இதிலிருந்து நீ எங்களை காப்பாற்றி விட்டால், நிச்சயமாக 
நாங்கள் (உனக்கு நன்றி செலுத் துபவர்களில் உள்ளவர்களாக நாங்கள் 
இருப்போம்' என் று பிரார்த்திக்கின்றனர். 

23. ஆகவே அவன் அவர்களைக் காப்பாற்றியபொழுது, அவர்கள் (கரை 
சேர்க்கப்பட்ட) அந்நேரமே, நியாயமின் றி பூமியில் அழிச்சாட்டியம் செய் 
கின்றனர்; மனிதர்களே! உங்களுடைய அழிச்சாட்டியமெல்லாம் உங்களுக்கே 
கேடாக முடியும்; (அதனால்) இவெவுலக வாழ்க்கையில் சிறிது சுகமனுபவிக்கலாம்; 
பின்னர், நம்மிடமே உங்கள் திரும்புதல் இருக்கிற து; (அப்போ து) நீங்கள் செய்து 
கொண்டிருந்தவற்றை நாம் உங்களுக்கு அறிவித்துவிடுவோம். 

24. இவ்வுலக வாழ்க்கையின் உதாரணமேெல்லாம் நீரைப் போன்றாகும்; அதை 
வானத்திலிருந்து நாம் இறக்கிவைத்தோம்; அது, மனிதர்களும், கால் நடை களும் 
புசிக்கக் கூடிய புற்பூண்டு முதலியவைகளுடன் கலந்து/அவை பூத்துக் காய்த்து, 
கதிர் வாங்கி) முடிவாக பூமி தனது செழிப்பைப்பிடித்து அலங்காரமும் 
அடைந்தபோது அதன் சொந்தக்காரர்கள், (நூளை) அதன்மீது நிச்சயமாக 
தாங்கள் (அறுவடை செய்ய) சக்தியுடையவர்கள் என்றும் தங்களை எண்ணிக் 
கொண்டிருந்தனர்; (அச்சமயம், இரவிலோ அல்லது பகலிலோ நம்முடைய 
கட்டளை வந்து (அதைநாம் அழித்துவிட்டோம்) அதனால், அவை நேற்றைய 
தினம் அவ்விடத்தில் இல்லாததைப் போன்று அறுவடை செய்யப்பட்டதாக 
அதை நாம் ஆக்கிவிட்டோம்; சிந்தித் துணரக்கூடிய சமூகத்தார்க்கு நாம் 
(நம்முடைய) வசனங்களை இவ்வாறே (தெளிவாக) விவரிக்கிறோம். 

25. (மனிதர்களே! அல்லாஹ்வோ சாந்தி அளிக்கக்கூடிய (சுவன) வீட்டின்பால் 
(உங்களை) அழைக்கின்றான்; மேலும், அவன் நாடியவர்களை (அத ற்குரியிநேரான 
வழியின்பால் செலுத்துகிறான். | 



பஜ, pip "συ 

RS AS SEA δ! (Ga 
MANIA YC DEN 11; 

MC QE EE NS 
ΤῊΣ ARRETE ECE: ME 
| CACO RACE 

Le re ses 

Re 1 த A τ τ ταν δ : 
ASE ப்பத் egy F 
> En Se res - 

δυο 
σε: ἜΣ ἢ ES 
Panic es 
CS KA IG FEE 



பாகம் : 11 213 யூணுஸ் 10 

26. நன்மை செய்தவர்களுக்கு க்கூலி) நன்மையும், (அவர்கள் செய்ததைவிட ) 
இன்னும் He («οι σὺ eur a of air கண்ணியமான முகத்தைக் காணும் 
பாக்கியமும்) உண்டு; அவர்கள் முகங்களை (துக்கத்தின் காரணமாக தூசிபடிந்தது 
போன் pe mp ee . 
சுவனவாசிகள்; அவர்கள் அதில் நிரந்தரமாக[த்தங்கி)இருப்பவர்கள். 

27. மேலும், தீமைகளைச் சம்பாதித்தார்களே அத்தகையோர்_ (அவர்கள் செய்த 
தீமைக்குரிய கூலி அதைப் போன்றதாகும்; அவர்களை இழிவும் சூழ்ந்து 
கொள்ளும்; அல்லாஹ்வின் வேதனையிலிருந்து அவர்களுக்கு பாதுகாப்பவர் 
(எவரும் ( இல்லை; இருண்ட இருளையுடைய இரவின் ஒருபாகத்தால் 
அவர்களுடைய முகங்கள் மூடப்பட்டது போன் காணப்படும்); 
அவர்கள் நரகவாசிகள்; அதில் அவர்கள் நிரந்தரமாகத் (த்தங்கி) இருப்பவர்கள். 

28. மேலும் , அவர்கள் அனைவரையும் நாம் ஒன்று திரட்டும் நாளை (நபியே! 
அவர் களுக்கு நினைவு கூர் வீராக! பின்னர், இணைவைத்துக் கொண்டி 
ரந்தார்களே அவர்களுக்கு, நீங்களும் (அல்லாஹ்வின் வணக்கத்தில் கூட்டாக்கிய) 
உங்கள் இணையாளர் களும் உங்கள் இடத்திலேயே (அதை விட்டு நகராது) 
நில் லுங்கள் என்று கூறுவோம்; பின்னர்] எங்களை நீங்கள் வணங்கக் 
கூடியவர்களாக இருக்கவே இல்லை" என்று இணையாளர்கள் 
கூறியவர்களாக இருக்க, அவர்களுக்கு மத்தியில் (இருந்த தொடர்பை நீக்கி நாம் 
பிரித்து விடுவோம். 

29. "ஆகவே, எங்களுக்கும் உங்களுக்குமிடையில் அல்லாஹ்வே சாட்சியாக 
இருக்கப்போதுமானவன்; உங்கள் வணக்கத்தைப்பற்றி நிச்சயமாக, நாங்கள் 
அறியாதவர்களாக இருந்தோம்'(என் றும் கூறுவர்). 

3. அவ்விடத்தில் ஒவ்வோர் ஆத்மாவும் தான் முற்படுத்தியதைச் சோதித்து(க் 
கண் கூடாகப்பார்த்துக் கொள்ளும். மேலும், அவர்கள் தங்களுடைய 
உண்மையான அதிபதியாகிய அல்லாஹ்வின் பக்கமே திருப்பப்படுவார்கள்; 
அவர்கள் (பொய்யாகக்) கற்பனை செய்து கொண் டிருந்தார்களே அவை 
அவர்களை விட்டுமறைந்தும் விடும். 

31. 'வானத்திலிருந்தும், பூமியிலிருந் தும் உங்களுக்கு உணவளிப்பவன் 
யார் அல்லது செவிப்புலனையும், பார்வைகளையும் சொந்தமாக்கிக் 
கொண்டிருப்பவன் யார்? இறந்ததிலிருந்து உயிருள்ளதைவெளிப்படுத்துபவனும், 
உயிருள்ளதிலிருந்து இறந்ததை வெளிப் படுத்துபவனும் யார் (அகிலத்தாரின்) 
சகல காரியங்களைத் திட்டமிட்டு நிகழ்த் துபவனும் யார்?" என (நபியே) நீர் 
(அவர்களைக்) கேட்பீராக! அ(தற்கிவர்கள் அல்லாஹ்தான்" என்று கூறுவார்கள்; 
அவ்வாறாயின், அவனுக்கு நீங்கள் பயப்படமாட்டீர்களா!' என்று நீர் 
கூறுவீராக! 

(இத்தகைய தகுதிகளுக்குறிய) "அவன் தான் உங்களுடைய உண்மையான 

ன் அல்லா ஹ் ; இந்த க பின்னர், வழிகேட்டைத் தவிர 
வேறு (எஞ்சியிருப் பதுயா து? (இவ்வுண்மையை விட்டு) நீங்கள் எங்கு 
திருப்பப்படுகிறீர்கள்?' (என்றும் நபியே! நீர் கேட்பீராக]! 

"இவர்கள் நிராகறித்த) இவ்வாறே பாவம் செய்பவர்கள் மீது, நிச்சயமாக 
a c கொள்ள மாட்டார்கள்" என்ற உமதிரட'சகனின் வாக்கு 
உண்மையாகிவிட்டது. 
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34. "உங்களுடைய இணையாளர்களில் தொடக்கமாகப் படைப்பைத்தொடங்கி, 
(அ து அழிந்த) பின்னர் அதனை மீட்டுபவர் (யாரேனும்) உண்டா!" என்று (நபியே!) 
நீர் கேட்பீராக!(நீரே அவர்களிடம்)" அல்லா ஹ்தான் சிருஷ்டிகளை முதலாவதாக 
உற்பத்தி செய்து அவை மரித்த) பின்னர், அவற்றை அவன் மீளவைப்பான்'(என் 
கூறி, இந்த உண்மையை விட்டு) நீங்கள் எப்படித்தான் திருப்பப்படுகின் நீர்கள்" 
என்று கேட்பீராக! 

35. "உங்களுடைய இணையாளர் களில், சத்தியத்தின்பால் வழிகாட்டுபவர் 
உண்டா)'என்று கேட்பீராக! ( நீரே அவர்களிடம், "அல்லாஹ்தான் சத்திய 

(மார்க்கத்திற்கு வழி காட்டுகிறான்" எனக்கூறுவீராக! சத்தியத்திற்கு 
வழிகாட்டுபவன் . பின்பற்றப்பட மிக உரியவனா! அல்லது 
வழிகாட்டப்பட்டாலேயன்றி நேர்வழியை அடைய மாட்டானே அ(வன் 
பின்பற்றத்தக்கிவனா ! உங்களுக்கு என்ன (கேடு) நேர்ந்தது? (இதற்கு மாறாக) 
நீங்கள் எவ்வாறு தீர்ப்பளிக்கிறீர்கள்). | 

36. மேலும், அவர்களில் பெரும்பாலோர் (அவசியமில்லாத) 
எண்ணத்தையேயன் றி (வேறெதையும்) பின்பற்றுவதில்லை; நிச்சயமாக 

(அவசியமில்லாத) எண்ணம், உண்மையை அறிவதற்கு ஒரு சிறிதும் பயன்படா து; 

நிச்சயமாக அல்லா ஹ் அவர்கள் செய்பவைகளை நன்கறிந்தவன். 

37. இன்னும், இந்தக்குர் ஆன் அல்லாஹ்வால் (இறக்கப் பட்டதே) தவிர 

(மற்றெவராலும்) பொய்யாகக் கற்பனை செய்யப்பட்டதன்று; எனினும், (இது 

தற்கு முன்னுள்ள (வேதங்களான)தை உண்மையாக்கி வைத்து, வேதத்தை 

அதிலுள்ளவற்றை) விவரித்துக் கூறுவதாகவும் இருக்கிறது; அகிலத்தாரின் 

இரெட்சகனிடமிருந்துள்ள இதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. 

38. அல்லது(குர் ஆனாகிய) இதனை (நம்முடைய தூதராகிய)" அவர் (பொய்யாகக்) 

கற்பனை செய்துகொண்டார்" என அவர்கள் கூறுகின்றனரா !'அவ்வாறெனின் 

நபியே! அவர்களிடம்'உங்கள் கூற்றில்) நீங்கள் உண்மையாளர்களாக 

இருந்தால்அதனைப்போன்ற ஒரு அத்தியாயத்தைக் கொண்டுவாருங்கள்; 

அல்லாஹ்வையன்றி உங்களுக்குச் சாத்தியமானவர்களையும் (உங்களுக்கு உதவி 

செய்ய) அழைத்துக் கொள்ளுங்கள் ' என்று நீர் கூறுவீராக! 

39. மாறாக! (குர்ஆனாகிய) அதன் அறிவைப்பற்றி/அவர்கள் தெரிந்துகொள்ள 
முடியாததையும், அதன் விளக்கம் பற்றி அவர்களுக்கு வராதவற்றையும் அவர்கள் 
பொய்யாக்குகின்றனர்; அவர்களுக்கு முன்னிருந்தவர்களும் இவ்வாறே 
(அவற்றைப்) பொய்யாக்கிக் கொண்டிருந்தனர்; ஆகவே, அந்த அநியாயக் 
காரர்களின் முடிவு எப்படியிருந்தது என்பதை|நபியே ) நீர் பார்ப்பீராக. 

40. மேலும், அவர்களில் (குர் ஆனாகிய) இதனை விசுவாசிப்பவரும் உள்ளனர்; 
அவர் களில் இதனை விசுவாசங் கொள்ளாதோரும் உள்ளனர்; இன்னும், 
உம்முடைய இரடசகன் குழப்பக்காரர்களை மிக அறிந்தவன். 

41 இன்னும்,(நபியே) உம்மைஅவர்கள் பொய்ப்படுத்தினால், (நீர் அவர்களிடம் ) 
என் செயல்(அதன் பலன்) எனக்குரிய து; (அவ்வாறே) உங்கள் செயல்(அதன் பலன்) 
உங்களுக்குரியது; நான் செய்வதிலிருந்து நீங்கள் நீங்கியவர்கள் ; நீங்கள் 
செய்வதிலிருந்து நானும் நீங்கியவன் "என்று கூறுவீராக! 
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42. மேலும், உமக்கு செவியேற் போரும் அவர்களில் இருக்கின்றனர்; 
செவிடர்களை._. அவர்கள்(எதனயைுமிவிளங்கிக் கொள்ள முடியாதவர்களாக 
இருந்தா லும்_நீர் செவியேற்கச் செய்வீரா) 

43. இன்னும், உம்மைப் பார்ப்போரும் அவர்களில் (சிலர்) இருக்கின்றனர்; 
குருடர்களுக்கு அவர்கள் பார்க்காதவர்களாக இருப்பினும் நீர் வழிகாட்டுவீரா! 

44. நிச்சயமாக அல்லா ஹ் மனிதர்களுக்கு கொஞ்சமும் அநீதமிழைக்கமாட்டான். 
எனினும்,மனிதர்கள் தமக்குத் தாமே அநியாயம் செய்து கொள்கின்றனர். 

45. மேலும், அவர்களை அவன் ஒன்று திரட்டும் நாளில் (ஒரு) பகலில் சொற்ப 
நேரத்தைத் தவிர, (இவ்வுலகில்) தாங்கள் தங்கவில்லை என்பதைப் போன்றுட_ 
(அவர்கள் எண்ணுவதுடன்) தங்களுக்கிடையில் ஒருவருக்கொருவர் 
அறிமுகமாகிக் கொள்வார்கள்; அல்லாஹ்வின் சந்திப்பைப் பொய்யாக்கியோர் 
திட்டமாக (அந்நாளில்) நஷ்டமடைந்தே விட்டார்கள்; அவர்கள் நேர்வழி 
பெற்றவர்களாகவும் இருக்கவில்லை. 

46. மேலும்/நபியே) நாம் அவர்களுக்கு வாக்களித்திருக்கும் (தண்டனைகளில்) 
சிலவற்றை (உம்முடைய வாழ்நாளிலேயே ) நாம் உமக்குக் காண்பித்தாலும் , 
அல்லது உர் ΟΡ முன்) நாம் உம்மைக் கைப்பற்றிக் கொண்டாலும் 
(எவ்வாறாயினும்,) அவர்களுடைய திரும்புதல் நம்பாலேயாகும்; பின்னர், 
அவர்கள் செய்பவற்றிற்கு அல்லாஹ் சாட்சியாளனாவான். 

47. ஒவ்வொரு சமூகத்தினருக்கும் (நம்மால் அனுப்பப்பட்ட) ஒரு தூதர் உண்டு; 
எனவே, அவர்களுடைய தூதர் (அவர்களிடம்) வந்துவிடும் பொழுது 
அவர்களுக்கிடையில் நீதமாகவே தீர்ப்பளிக்கப்படும்; மேலும், அவர்கள் 
அநியாயம் செய்யப்பட மாட்டார்கள். 

48. " நீங்கள் (மறுமை நாள் பற்றிக் கூறுவதில்) உண்மையாளர்களாக இருந்தால், 

இந்த வாக்குறுதி எப்பொழுது (நடந்தேறும்)? என்று (நிராகரிப்போராகிய) 

அவர்கள் கேட்கின்றனர். 

49.(அதற்குநபியே! நீர் கூறுவீராக: அல்லாஹ் நாடியதையன்றிஎனக்குயா தொரு 

(ει. eg (FéféQsréramsyu, யாதொரு பலனை (ri $ à கொள்வதையும் 

நான் சக்தி பெறமாட்டேன்; ஒவ்வொரு சமுதாயத்தாருக்கும் ஒரு (குறிப்பிட்ட) 

தவணையுண்டு; அவர்களுடைய தவணை வந்துவிட்டால் ஒரு நாழிகை 

பிந்தவுமாட்டார்கள், முந்தவு மாட்டார்கள். 

50. நீர் கூறுவீராக: " அவனுடைய வேதனை இரவிலோ அல்லது பகலிலோ 
உங்களிடம் வந்தடைந்து விடுமானால் (நீங்கள் அதனை தடுத்துவிட முடியுமா 

என்பதை) எனக்குக் கூறுங்கள்?" (நபியே!) Gé குற்றவாளிகள் (எப்பொழுது வரும் 

என்று கேட்டு) அவனிடமிருந்து எதை அவசரப் படுகின்றனர்! | 

51. (அவசரப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும்) அது நிகழ்ந்து விட்டதன் பின்னரா 
அதனை நீங்கள் நம்புவீர்கள்? நீங்கள் அவசரப் பட்டுக் கொண் டி. ருந்தநிலையில் 
(நிகழ்ந்துவிட்ட அதனை) இப்போது தானா நம்பிக்கை கொள்கிறீர்கள் ? (என்று 
அப்போது கூறப்படும் | 

52. பிறகு அநியாயம் செய்து கொண்டிருந்தவர்களிடம், "நிலையான 

(இவ்)வேதனையைச் சுவைத் துக்கொண் டிருங்கள்; நீங்கள் சம்பாதித்துக் 
கொண்டிருந்ததைத் தவிர (வேறு எதற்கும்) நீங்கள் கூலி கொடுக்கப்படுகிநீர்களா"" 
என்றும் கேட்கப்படும். 
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53 (நபியே) அது உண்மைதானா) என்று தெரிவிக்குமாறு அவர்கள் உம்மிடம் 
செய்திகேட கின்றனர்; (அதற்கு) நீர் கூறுவீராக : "ஆம்! என் இரட்சகன் மீது 
சத்தியமாக_நிச்சயமாக அது உண்மைதான்; (மண்ணோடு மண்ணாக அகியபின் 
மீண்டும் உங்களைத் திருப்பிக் கொண்டு வருவதிலிருந்து அல்லா ஹ்வை) நீங்கள் 
இயெலாதவனாக அஆக்கிவிடக்கூடியவர்களுமல்வர். 

54. மேலும், அநியாயம் செய்த ஒவ்வோர் ஆத்மாவிடமும் உலகத்தில் உள்ள 

(பொருள்) யாவும் இருந்த போதிலும் அவை யாவையுமே (அல்லாஹ்வின் 

தண்டனை யிலிருந்து தன்னை நீக்கிக்கொள்ள)ஈடாகக் கொடுத்துவிடும்; மேலும் 
அவர்கள் தண்டனையைக் கண்கூடாகப் பார்க்கின்ற பொழுது கைசேதத்தை 

(உள்ளூற) அவர்கள் மறைத்துக்கொள்வர்; (அந்நாளில்) அவர்களிடையே 
நீதியா கவேதீர் ப்பளிக்கப்படும்; அவர்கள் அநியாயம் செய்யப்பட வுமாட்டார்கள். 

55. (மனிதர் களே!) வானங்கள், மற்றும் பூமியிலுள்ளவை நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்வுக்கே உரியன என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்; நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்வுடைய வாக்குறுதி உண்மையானதுதான் என்பதையும் அறிந்து 
கொள்ளுங்கள்; எனினும், அவர்களில் அதிகமானோர் (இதனை) அறிய 

மாட்டார்கள். 
56. அவனே (உங்களுக்கு) உயிர் கொடுக்கிறான்; அவனே (உங்களை) மரணிக்கச் 

செய்கிறான். பின்னர் அவனிடமே(மறுமையில்) நீங்கள் திருப்பப்படுவீர்கள். 

57. மனிதர்களே! உங்கள் இரட்சகனிடமிருந்து திட்டமாக ஒரு நல்லுபதேசமும், 

(உங்கள்) இதயங்களிலுள்ளவற்றைக் குணப்படுத்் துவதும் உங்களுக்கு 

வந்துவிட்டது; மேலும், (அ து) விசுவாசங் கொண்டவர்களுக்கு 

வழிகாட்டியாகவும், அருளாகவும் இருக்கிற து. 

58. (அது) "அல்லாஹ்வின் பேரருளைக் கொண்டும், அவனுடைய அருளைக் 

கொண்டுமுள்ளதாகும்; ஆகவே அதைக்கொண்டு அவர்கள் சந்தோஷமடை 

யட்டும்; இது அவர்கள் சேகரித்து வைத்திருப்பவற்றைவிட மிகச்சிறந்தது . 

என் று (நபியே! நீர் கூறுவீராக! πο 

59.( நபியே! ) நீர் கூறுவீராக. "உங்களுக்காக அல்லாஹ் இறக்கி வைத்த உணவு 

வகைகளை நீங்கள் கவனித்தீர்களா? அவற்றில் சிலவற்றை ஆகாதவையென் றும், 

சிலவற்றை ஆகுமானவை யென்றும் நீங்கள் அக்கிக்கொண்டீர்கள்; (இவ்வாறு 

செய்ய) "அல்லாஹ்தான் உங்களுக்கு அனுமதி அளித்திருக்கின்றானா : அல்லது, 

அல்லாஹ்வின்மீது (பொய்யைக்கற்பனை செய்கிறீர்களா "என் று நீர் கேட்பீராக! 

60. "அல்லா ஹ்வின்மீதுபொய்யைக் கற்பனைசெய்கின்றார்களே அவர்களின் 

எண்ணம் மறுமை நாளைப்பற்றி என்ன? (அவர்கள் தண்டிக்கப் 
படமாட்டார்களென எண்ணிக்கொண்டனரா)) நிச்சயமாக அல்லாஹ் 

மனிதர்கள் மீது பேோரளுடையோனாக இருக்கிறான்; எனினும், அவர்களில் 

அதிகமானோர் நன்றிசெலுத்்துவதில்லை. | 

61 எக்காரியத்திலும் நீர் இருப்பதில்லை; இந்தக் குர் ஆனிலிருந் து நீங்கள் 
ஓதுவ துமில்லை; செயலில் எதையும் நீங்கள் செய்வதுமில்லை; நீங்கள் அதில் 
ஈடுபட்டிருக்கும் பொழுது உங்கள் மீது நாம் பிரசன்னமானவர்களாக இருந்தே 
தவிர. இன்னும்,பூமியிலோ,வானத்திலோ உள்ளவற்றில் ஓர் அணுவளவும் (நபியே! 
உமதிரட்சகனுக்குத் தெரியாமல் மறைந்து விடுவதில்லை; இன்னும், 

வற்றைவிடச் சிறிதோ, பெரிதோ (எதுவாயினும்) அவனுடைய தெளிவான 
லவ்ஹுல் மஹ்பூல் எனும்) பதிவுப் புத்தகத்தில் (பதிவு செய்யப்பட்டு) 
இருந்தேயல்லாமல் இல்லை. | 
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62. (விசுவாசிகளே! அறிந்து கொள்ளுங்கள்! நிச்சயமாக அல்லா ஹ்வின் 
நேசர்கள்_ அவர்களுக்கு யாதொரு பயமுமில்லை; அவர்கள் கவலையும் அடைய 
மாட்டார்கள். 

63. அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், (அல்லாஹ்வை உண்மையாகவே) 
விசுவாசித்து,(/அவனைப்) பயந்தவர்களாகவும் இருப்பார்கள் . 

64. அவர்களுக்கு இவ்வுலக வாழ்விலும், மறுமையிலும் நன்மாராயமுண்டு; (உயர் 
பதவிகளை அவர் களுக்கு வழங்குவதாகக் கூறியிருக்கும்) அல்லாஹ்வுடைய 
வாக்குறுதிகளில் எவ்வித மாற்றமுமில்லை; இதுவே மகத்தான வெற்றியாகும். 

65. இன்னும் (நபியே! உம்மை இழிவாகக் கூறும்) அவர்களுடைய கூற்றுகள், 
உம்மைக் கவலைப்படுத்தவேண்டாம்; நிச்சயமாகக் கண்ணியம் (அ து/அனைத் தும் 
அல்லாஹ்வுக்கே உரியது! அவனே செவியேற்கிறவன்; (யாவையும்) நன் கறிகிறவன். 

66. வானங்களில் இருப்பவை, மற்றும் பூமியில் இருப்பவை நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்வுக்கே உரியன என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள். 
(இவ்வாறிருக்க, அல்லா ஹ்வையன் றி இணையாளர்களை (தெய்வங்கள் என) 
அழைப்போர் எதைப் பின்பற்றுகின்றனர்? (வீண்) யூகத்தையன் றி வேறெதையும் 
அவர்கள் பின்பற்றுவதில்லை; அன்றியும், அவர்கள் வெறும் அனுமானங்கள் 
செய்பவர்களே அன்றி இல்லை. 

67. அவன் எத்தகையோனென்றால், இரவை உங்களுக்காக _ அதில் நீங்கள் 
அமைதி பெறுவதற்காகவும், பகலை பார்வைக்குரிய(பிரகாசமான)தாகவும் 
ஆக்கினான்அவனுடைய வசனங்களுக்குச்) செவிசாய்க்கும் சமுதாயத்தவர்க்கு 
நிச்சயமாக இதில் பல அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றன. 

68. அல்லாஹ், குமாரனை எடுத்துக் கொண்டான் என அவர்கள் கூறுகின்றனர்; 
அவனோ (இக் கூற்றிலிருந்து) மிகப் பரிசுத்தமானவன்; அவன் தேவையற்றவன்; 
வானங்களிலுள் எவையும், பூமியிலுள்ளவையும் அவனுக்கே உரியன; (அவனுக்கு. 
மக்கள் உண்டென்று noie உங்களிடத்தில் எத்தகைய சான் றும் இல்லை; 
நீங்கள் அறிந்துகொள் ளாததை அல்லா ஹ்வின்மீது(பொய்யாகக் கூறுகிறீர்களா)! 

69. "நிச்சயமாக அல்லாஹ்வின் மீது (இவ்வாறு) பொய்யைக் கற்பனை 
செய்கின்றனரே அத்தகையோர்_ அவர்கள் வெற்றியடையமாட்டார்கள்' என்று 
(நபியே! நீர் கூறுவீராக! 

70. (இத்தகையோருக்கு) இவ்வுலகில் (சிறிது) சுகமனுபவித்தல் உண்டு; பின்னர், 
(மறுமையில்) நம்மிடமே அவர்களின் திரும்புதல் இருக்கிறது; பின்னர், 
(உண்மையை | அவர்கள் நிராகரித்துக் கொண்டிருந்ததன் காரணமாக, 
அவர்களுக்கு நாம் கடினமான வேதனையை சுவைக்கச் செய்வோம். 
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71. மேலும் (நபியே) நூஹ்வுடைய சம்பவத்தை நீர் அவர்களுக்கு ஓதிக் 
காண்பிப்பீராக! அவர் தம் சமூகத்தாரிடம், "என்னுடைய சமூகத்தினரே! நான் 
(உங்களுக்கு மத்தியில்) இருப்பதும், நான் அல்லா ஹ்வுடைய வசனங்களை ஓதிக் 
காண்பித்து, (உபதேசித்து) நினைவு படுத்துவதும், உங்களுக்குப் பளுவாகத் 
தோன்றி (எனக்கு தீங்கு செய்யவேண்டுமா) னால், நான் அல்லா ஹ்வின் மீதே 
(என் காரியங்களை ஒப்படைத்து முழுமையாக) நம்பிக்கை வைத்துள்ளேன்; 
(நீங்கள் முடிவெடுத்த) உங்களுடைய காரியத்தையும், உங்களுடைய 
ணயைளர்களையும் ஒன் றுகூட்டி முடிவுசெய்யுங்கள்; பின்னர் உங்களுடைய 

அக்காரியம் உங்களிடம் மறைமுகமாகவும் இருக்கவேண்டாம். பின்னர் 
(அம்முடிவை) என்னில் நிறைவேற் றிவிடுங்கள் ; (இதில்) எனக்கு நீங்கள் 
காலதாமதம் கொடுக்க வேண்டாம்" என் று கூறியதை நினைவு கூர்வீராக) 

72. " ஆகவே, நீங்கள் (என்னுடைய துரதைப்) புறக்கணித்தால் நான் 
உங்களிடத்தில் யாதொரு கூலியும் கேட்கவில்லை; என்னுடைய கூலியெல்லாம் 
அல்லாஹ்வின் மீதே தவிர (மற்றெவரிடமும்) இல்லை; நான் (அவனுக்கு முற்றிலும் 
கீழ்ப்படிந்து நடக்கும்) முஸ்லிம்களில் (உள்ளவனாக) இருக்குமாறே 
ஏவப்பட்டுள்ளேன் (என்று கூறினார்). | 

73. பின்னர் அவர்கள், அவரைப் பொய்யாக்கி விட்டனர்; ஆகவே, நாம் 

அவரையும், அவரைச் சார்ந்தோரையும் கப்பலில் (ஏற்றிக்) காப்பாற்றினோம்; 

மேலும் அவர்களை (முன்னவர் களுக்குப் பின்தோன்றல்களாகவும் நாம் 

ஆக்கினோம்; இன்னும் நம்முடைய வசனங்களைப் பொய்யாக்கியோரைபப் பெரு 

வெள்ளத்தில்) மூழ்கடித்தோம்; பின்னர் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை 

செய்யப்பட்டவர்களுடைய முடிவு எப்படி இருந்தது என்பதை (நபியே!) நீர் 

கவனிப்பீராக! | 

74. பிறகு, அவருக்கு நுரஹுக்கு)ப் பின்னர், துரதர்களை அவர் களின் 
சமூகத்தவர்பால் நாம் அனுப்பிவைத்தோம் ; அவர்களும் தெளிவான 
அத்தாட்சிகளையே அவர்களிடம் கொண்டு வந்தார்கள் ; அப்பொழுது, 
இவர்களுக்கு முன்னர் பொய்யாக்கிக் கொண்டிருந்தவைகளை, இவர்களும் 
விசுவாசிப்பவர்களாக இருக்கவில்லை; வரம்பு மீறியவர்களின் இதயங்கள் மீது 
இவ்வாறே நாம் முத்திரையிட்டு விடுவோம். 

75. பின்னர், அவர்களுக்குப் பிறகு மூஸாவையும், ஹாரூனையும் நம்முடைய 

அத்தாட்சிகளுடன் (நம்முடைய தூதர்களாக) ஃபிர் அவனிடமும், அவனுடைய 

பிரதானிகளிடமும் அனுப்பிவைத்தோம்; அப்பொழுது அவர்கள் 

கர்வங்கொண்டனர்; (உண்மையை நிராகரித்த) குற்றவாளிகளான 

சமூகத்தாராகவும் அவர்கள் இருந்தனர். 

76. என்வே நம்மிடமிருந்து அவர்களுக்கு சத்தியம் வந்தபொழுது, "நிச்சயமாக. 

இது தெளிவான சூனியமாகும்' என் று கூறினார்கள். | 

77. (அதற்கு) மூஸா, (அவர்களிடம்) "உண்மையைப் பற்றி_அது உங்களிடம் 

வந்தபொழுது இது சூனியமா! என்று நீங்கள் கூறுகிறீர்களா! சூனியக் 

காரர்களோ வெற்றி பெறமாட்டார்கள் 'என் று கூறினார். 

78. அ।[தற்க)வர்கள், "எங்கள் மூதாதையர்களை எதில் இருக்க நாங்கள் 
கண்டோமோ அதிலிருந்து எங்களைத் திருப்பிவிடவும், இப்பூமியில் 
உங்களிருவருக்கும்பெருமைட_தலைமைத்தனம்) ஆகிவிட வேண்டுமென்பதற்குமா 
நீங்கள் எங்களிடம் வந்தீர்கள்? இன்னும்,உங்களிருவரையும் (அல்லா ஹ்வின் 
தூதர்களென்று) நாங்கள் விசுவாசங் கொள்ளக்கூடியவர்கள் அல்லர் என்று 
கூறினர். | 
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79. ஃபிர் அவ்ன், (தன் கூட்டத்தாரிடம், "கற்றறிந்த சூனியக்காரர் 
ஒவ்வொருவரையும் என்னிடம்(அழைத் துக்கொண்டு வாருங்கள் என் முப 
கூறினான். 

80. (பல பகுதிகளிலும் இருந்த) சூனியக்காரர்கள் (குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு) வந்த 
போது, மூஸா (அவர்களிடம், நீங்கள் (சூனியம் செய்ய) போடக் கூடியதைப் 
போடுங்கள் ' என் று கூறினார். 

81. (அவ்வாறு) அவர்கள் போட்டபொழுது, மூஸா (அவர்களிடம்) " நீங்கள் 
எதைக் கொண்டு வந்தீர்களோ அது (வெறும்) சூனியமே, நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
இவைகளை அழித் துவிடுவான்; நிச்சயமாக அல்லாஹ் குழப்பம் செய்வோரின் 
செயலைச் சீர் படுத்த மாட்டான் என்று கூறினார். 

82. oo நிச்சயமாக அல்லாஹ் தன் வாக்குகளைக் கொண்டு சத்தியத்தை_ 
(அதனைக் ) ற்றவாளிகள் வெறுத்த போதிலும் சரியே உண்மையாக்கியும் 
வைக்கிறான். எ என்றும் கூறினார். 

(இதன் பின்னர்) பிர் அவனும், அவர்களின் பிரதானிகளும் தங்களைத் 
ரக வ் என்ற பயத்தின்மீது அவருடைய சமூகத்தாரிலிருந்து ஒரு 
கிளையினரைத் தவிர(வேறு எவரும் மூஸாவை ஈமான் கொள்ளவில்லை; மேலும், 
நிச்சயமாக ஃபிர் அவன், (அப்)பூமியில் மிக்க சக்திவாய்ந்தவன்; (கொடுமை 
செய்வதில்]நிச்சயமாக அவன் வரம்பு மீறியவர்களிலும் உள்ளவனாவான். 

84. மூஸா(தன் சமூகத்தாரிடம்) "என்னுடைய சமூகத்தாரே! நீங்கள் 
அல்லாஹ்வை விசுவாசித்து, நீங்கள் அவனுக்கு முற்றிலும் கீழ்ப்படி 
கிறவர்களாகவும். இருந்தால், (அவனிடமே உங்கள் காரியங்கள் யாவையும் 
ஒப்படைத்து முழுமையாக ) அவனின் மீதே நம்பிக்கை வையுங்கள் என்று 
கூறினார். 

85. அ[தற்கிவர்கள், அவ்வாறே) அல்லாஹ்வின் மீதே (எங்கள் காரியங்கள் 
யாவையும் ஒப்படைத்து முழுமையாக ) நம்பிக்கை வைத்து விட்டோம்; எங்கள் 
இரட்சகனே! அநியாயக்காரர்களான சமூகத்தாரின் சோதனைக்கு நீ எங்களை 
ஆக்கி விடாதே! என் று(பிரார்த்தித் துக்) கூறினார்கள். 

86. மேலும், (எங்கள் இரட்சகனே!) நிராகரிக்கும் சமூகத்தாரிடமி ந்து உன் 

அருளைக் கொண்டு எங்களை நீ காப் பாற்றுவாயாக!' (என்றும் 

பிரார்த்தித்தார்கள்) 

87. மேலும் மூஸாவுக்கும், அவருடைய ra "நீங்கள் இருவரும் 
உங்களுடைய சமூகத்தாருக்காக "மிஸ்ரில்' பல வீடுகளை அமைத் துக்கொடுங்கள், 
உங்களுடைய (அவ்) வீடுகளை கிப்லாவாக (பள்ளிகளாக வும் ஆக்குங்கள்; 
(அவற்றில் தவறா துதொழுகையையும் நிறைவேற்றுங்கள்; ( அப்போ து நீங்கள் 
வெற்றியடைந்து விடுவீர் கள் என்று) விசுவாசங் கொண்டேோர்க்கு நீர் 
நன்மாராயமும் கூறுவீராக' என்று நாம் வஹி அறிவித்தோம்: 

88. இன்னும், எங்கள் இரட்சகனே! நிச்சயமாக நீ ஃபிர் அவனுக்கும், அவ 
னுடைய பிரதானிகளுக்கும் அலங்காரத்தையும், இவ்வுலக வாழ்க்கைக்குரிய 
செல்வங்களையும் கொடுத்திருக்கிறாய்; ஆகவே, எங்கள் இரட்சகனே! அவர்கள் 
உன்னுடைய பாதையிலிருந்து மற்றவர்களை வழி கெடுத்து விடுவதற்காக 
(சோதனையாக நீ கொடுத்திருக்கிறாய்!) எங்கள் இரட்சகனே! அவர்களின் 
செல்வங்களை அழித் து, அவர் களுடைய இதயங்களையும் கடினமாக்கி 
விடுவாயாக! ஆகவே துன்புறுத்தும் வேதனையை அவர்கள் காணும் வரையில் 
அவர்கள் விசுவாசங் கொள்ளமாட்டார்கள்" என்று மூஸா (பிரார்த்தித்துக்) 
கூறினார். 



"δ 

MERE YS k sa க 

cs Ee ον! 
É ப, க் 
DAE EGY AUS SESA 
ἘΠῚ 27 cé ne கின் 

CAE AE 0 τς 
RER ΠΡ ΤΣ ACTOELE 

டி த் GE ee 
κεῖτ εις: SED RE GENS 
dE CRE LATE a SET Res ec 

ARS AE LE 

DRE. 7 கள். CRT te ΕΣ 

San erre ANNE] 
RME RÉ FACES 



பாகம் : 11 220 யூனுஸ் 10 

89. மூஸா, ஹாரூனே) உங்களிருவரின் பிரார்த்தனை திட்டமாக அங்கீகரிக்கப் 
பட்டுவிட்ட து; ஆகவே நீங்களிருவரும் உறுதியாக இருங்கள்; அறியாதவர்களாக 
இருக்கிறார்களே அவர்களின் வழியை நிச்சயமாக நீங்களிருவரும் பின்பற்றி 
விடாதீர்கள்" என்று அவன் (அல்லா ஹ்) கூறினான். 

90. இஸ்ராயீலின் மக்களை கடலைக் கடக்குமாறு நாம் செய்தோம்; அப்போ து 
பிர் அவ் னும், அவனுடைய படையினரும் (அளவு கடந்த a 
பகைமையும் கொண்டு அவர்களைப் பின்தொடர்ந்து சென்றார்கள்; முடிவாக 
(பிர் அவ்னாகிய அவனை மூழ்குதல் வந்தடைந்தபோது, 'இஸ்ராயீலின் மக்கள் 
யாரை விசுவாசங்கொண்டுள்ளார்களோ, அத்தகையவனைத்தவிர (வணக்கத்திற் 
குரிய வேறு) நாயனில்லை என நான் விசுவாசம் கொண்டுவிட்டேன்; இன்னும், 
நான் அவனுக்கு முற்றிலும் கீழ்ப்படிந்தோரில் (முஸ்லிம்களில் ஒருவனாக) 
இருக்கிறேன்" என் று கூறினான். 

91 (அதற்கு நாம் அவனிடம் ,) இப்பொழுதா? (நீவிசுவாசங்கொள்கிறாய்) சற்று) 
முன்னர் நீ திட்டமாக மாறு செய்து Loue GN குழப்பவாதிகளில் ஒரு 
வனாகவும் இருந்தாய். | 

92. எனவே , உனக்குப் பின்னுள்ளவர்களுக்கு, நீ ஓர் அத்தாட்சியாக ஆவதற்காக, 
இன்றையத்தினம். உன்னை(உயிரற்ற) உன்னுடைய 555 Ce நாம் 
காப்பாற்றுவோம் ' என்று கூறினோம். "இன்னும், நிச்சயமாக மனிதர்களில் 
அநேகர் நம்முடைய சான் றுகளை விட்டும் பராமுகமானவர்கள்' (என்றும் 
அவனுக்குக் கூறப்பட்டது! 

93. நிச்சயமாக, நாம் இஸ்ராயீலின் மக்களுக்கு மிக்க விருப்பமான இடத்தில் 
குடியேறச் செய்து, நல்ல வற்றிலிருந் து அவர்களுக்கு உணவளித்தும் வந்தோம்; 
எனவே (வேதமாகிய உண்மையான) அறிவு அவர்களிடம் வரும் வரையில், 
அவர்கள் மாறுபடவில்லை; எது விஷயத்தில் அவர்கள் மாறுபட்டிருந்தார்களோ, 
அதில் அவர்களுக்கிடையே த்தம் உமதிரட்சகன் மறுமை நாளில் தீர்ப்பு 
வழங்குவான். 

94, (நபியே) நாம் உமக்கு இறக்கிவைத்துள்ளதில் நீர் சந்தேகத்தில் இருந்தால், 
உமக்கு முன்னர் வேதத்தை ஒதுவோரிடம் நீர் கேட்டுப் பார்ப்)பீராக; நிச்சயமாக 
உமதிரட்சகனிடமிருந்தே. ( இவ்வேதமாகிய) உண்மை உம்மிடம் வந்துவிட்ட து; 
ஆதலால், சந்தேகிக்கிறவர்களில் (உள்ளவராக)திண்ணமாக நீர் ஆகிவிட 
வேண்டாம். 

95. அன்றியும், அல்லாஹ்வுடைய வசனங்களைப் பொய்யாக்கியோர்களில் 
(உள்ளவராக) நீர் நிச்சயமாக ஆகிவிட வேண்டாம்; அவ்வாறாயின், 
நஷ்ட மடைந்தோரில் நீர் ஆகிவிடுவீர். 

96. நிச்சயமாக எவர்களின்மிது உமதிரட்சகனுடைய வாக்கு நிரூபணமாகி 
(உரித்தாகி)விட்டதோ, அத்தகையவர்கள் விசுவாசங்கொள்ள மாட்டார்கள். 

97. துன்புறுத்தும் வேதனையை அவர்கள் காணும் வரையில், அனைத்து 
அத்தாட்சிகள் அவர் களுக்கு வந்தாலும் (அவர்கள் விசுவாசங்கொள்ளவே 

மாட்டார்கள். 
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98. எனவே,[நாம் அழித்து விட்ட எத்தனையோ ஊர்களில் நம் வேதனை வரும் 
முன்)ஓர் ஊர் res விசுவாசங் கொண்டு பின்னர், அதன் விசுவாசம் அதற்கு 
பயனளித்திருக்கக்கூடாதா! (அவ்வாறு எந்த ஊரும் இருக்கவில்லை] யூனுஸின் 
சமூகத்தாரைத்தவிர. (அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தண்டனை வரும்முன் 
விசுவாசங்கொண்டு_ அதன் விசுவாசம் பயனளித்த ஊரைச்சார்ந்தவர்களாவர்) 
அவர்கள் விசுவாசங் கொண்டபோது, இவ்வுலக வாழ்வில் இழிவுபடுத்தும் 
வேதனையை அவர்களை விட்டும் நாம் அகற்றிவிட்டோம்; சிறிது காலம்வரை 
அவர்களை சுகமனுபவிக்குமா றும் செய்தோம். 

99. மேலும், உமதிரட' சகன் நாடியிருந்தால், பூமியிலுள்ள அனைவருமே 
முற்றிலும் விசுவாசித்திருப்பார்கள்; எனவே மனிதர்களை_ பவ்ய (அனைவ 
ருமே) விசுவாசிகளாகிவிட வேண்டுமென்று நீர் நிர்ப்பந்திக்கிறீரா! 

100. மேலும், எந்த ஆத்மாவிற்கும், அல்லாஹ்வின் அனுமதியின்றி அது 
விசுவாசங்கொள் வதற்கில்லை; மேலும்(இதை) விளங்கிக் கொள்ளாதவர்களின் 
மீதுதண்டனையை அவன் ஆக்குகிறான். 

101. (நபியே! அவர்களிடம், ' வானங்களிலும் பூமியிலும் என்ன இருக்கின் றன 
என்பதை கவனித்துப் பாருங்கள் எனக்கூறுவீராக! எனினும், விசுவாசங் 
கொள்ளாதவர்களான சமூகத்தார்க்கு (நம்முடைய) அத்தாட்சிகளும், 
எச்சரிக்கைகளும் யாதொரு பயனுமளிக்கமாட்டா. 

102. (நபியே!) அவர்கள் தங்களுக்கு முன் சென்றவர்களுக்கு ஏற்பட்ட 
ாட்களைப் போன்றதேயன்றி, (வேறெதனையும்) எதிர்பார்க்கின்றனரா! ஆகவே, 
நனைத நீங்களும் எதிர்பார்த்திருங்கள் ; நிச்சயமாக(அந்நாட்கள் 
உங்களுக்கு வருவை உங்களுடன் எதிர்பார்த்துக் வவ 
நானும் இருக்கிறேன் என்று கூறுவீராக! 

103. பின்னர், (அவ்வாறு தண்டனைவந்தால்) நம்முடைய தூதர்களையும், 

அவ்வாறே விசுவாசங்கொண்டவர்களையும் நாம்காப்பாற்றுவோம்; விசுவாசங் 
கொண்டவர்களை நாம்காப்பாற்றுவது நம்மீது (கடமையாகவே)இருக்கிற து. 

104. (நபியே! அவர்களிடம், "மனிதர்களே! நீங்கள் என்னுடைய மார்க்கத்தில் 
சந்தேகத்திலிருந்தால், அல்லாஹ்வையன்றி நீங்கள் வணங்குபவற்றை நான் 
வணங்கமாட்டேன்; எனினும், உங்களுடையலயிர்கிளைக் கைப்பற்றுபவனான 
அல்லாஹ்வையே நான் வணங்குகிறேன்; மேலும், விசுவாசிகளில் (உள்ளவனாக) 
இருக்க வேண்டுமென்றே நான் கட்டளையிடப் பட்டுள்ளேன் என்று (நபியே 
நீர்கூறுவீராக! 

105. (நபியே மேலும்(அசத்தியமான எல்லா மதங்களை விட்டும் நீங்கி) நேரான 
மார்க்கத்தின்பால் சார்ந்தவராக உம்முடைய முகத்தை நிலைபெறச்செய்வீராக! 
இணைவைக்கக்கூடியவர் களில் (உள்ளவராக]நிச்சயமாக நீரும் ஆகிவிட 
வேண்டாம். 

106.இன்னும், அல்லா ஹ்வைத் தவிர உமக்கு பயனளிக்காதவற்றை மற்றும் உமக்கு 
இடர் செய்யாதவற்றை நீர் அழைக்க வேண்டாம்; அவ்வாறு செய்வீராயின், 
நிச்சயமாக அச்சமயமே அநியாயக்காரர்களில் (உள்ளவராக நீர் ஆகிவிடுவீர்: 
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107. அல்லாஹ் உமக்கு ஒரு இடரை அடையச் செய்தால் அதனை நீக்குகிறவன் 
அவனைத் தவிர (வேறு) எவரும் இல்லை; மேலும், அவன் உமக்கு யாதொரு 
நன்மையை நாடினால் அவனது பேரருளை தடுப்பவர் எவருமில்லை; தன் 
அடியார்களில் அவன் நாடியவர் களுக்கு அதனை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு 
செய்கின்றான்; அவனோ மிக்க மன்னிப்போன்; மிகக் கிருபையுடை யோன். 

108. நபியே! நீர் கூறுவீராக: "மனிதர்களே! நிச்சயமாக உங்களுடைய 
இரட'சகனிடமிருந் து இந்தச் சத்திய (வேதும் உங்களிடம் வந்திருக்கிற து; ஆகவே 
எவர் நேர் வழியில் செல்கின்றாரோ, அவர் (அந்) நேர் வழியில் செல்வதெல்லாம் 
தன(து நன்மைக்காகவேதான்; மேலும், எவர் வழி தவறுகின்றாரோ, வர்வழி 
தவறுவதெல்லாம் அவருக்கே (கேடாகத்) தான்; அன்றியும், % ங்கள் 
விசுவாசிகளாக ஆவதற்கு ) உங்களுக்கு நான் பொறுப்புடை யவனல்வன் . 

109. (நபியே!) உமக்கு (வஹீ மூலம்) அறிவிக்கப்படுகின் றவற்றையே நீர் பின்பற்று 
வீராக! மேலும், அல்லாஹ் தீர்ப்பு வழங்கும் வரையில் பொறுமையுடன் 
இருப்பீராக! இன்னும், அவன் தீர்ப்பளிப்பவர்களில் மிகவும் சிறந்தவன். 

அத்தியாயம் : 11 

ஹூது 
வசனங்கள் :123 மக்கீ ருகூஃகள் : 10 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1. அலிஃப் லாம் றா. (இது அல்லாஹ்வின்) வேதம்; இதன் வசனங்கள் 
உறுதியாக்கப்பட்டு, அதன் பின்னர் அவை தீர்க்கமான அறிவுடையவன், 
நன்கறிந்தவனிட மிருந்து தெளிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. 

2. "நீங்கள் அல்லாஹ்வைத்தவிர (வேறு யாரையும்) வணங்காதீர்கள்; 
அவனிடமிருந்து உங்களுக்கு நிச்சயமாக நான் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை 
செய்பவனாகவும், நற்செய்தி கூறுபவனாகவும் இருக்கிறேன் (என்றும், 

3 மேலும், "நீங்கள் உங்கள் இரட'சகனிடத்தில் பாவ மன்னிப்பைத் தேடுங்கள்; 

அதன் பின்னர் (பாவங்களை விட்டு தவ்பாச் செய் து அவன் பக்கம் திரும்புங்கள்; 
(அவ்வா று செய்தால்) அவன் குறிப்பிட்ட ஒருகாலம் வரையில் உங்களை அழகான 
சுகமாக சுகமடையச்செய்வான்; இன்னும், சிறப்புற்குரியவர் ஒவ்வொருவருக்கும் 
அவரது சிறப்பை அவன் கொடுப்பான்; நீங்கள் அவனைப்) புறக்கணித்தால், 
D நிச்சயமாக உங்கள் மீதுநான் பயப்படுகின்றேன்' 
என் 
4. "அல்லாஹ்வின் பக்கமே உங்கள் மீளுமிடம் இருக்கிறது; அவன் ஒவ்வொரு 

பொருளின் மீதும் மிக்க ஆற்றலுடையவன் "(என்றும் நபியே! நீர் கூறுவீராக, 

5. (மனிதர்கள்) தங்களை (அல்லாஹ்வாகிய) அவனிடமிருந்து மறைத்துக் 
கொள் வதற்காக, தங்கள் நெஞ்சங்களைச் சுற்றி(மறைத் துக்கொள் கின்றனர் 
என்பதை (நபியே! நீர்) அறிந்து கொள்வீராக! (நித்திரைக்குச் செல்லும்போது) 
அவர்கள் தங்கள் ஆடைகளால், தங்களை மூடிக் கொள்ளும் சமயத்தில் (தங்கள் 
நெஞ்சங்களில்) அவர்கள் இரகசியமாக்குவதையும், (அதற்கு மாறாக) அவர்கள் 
பகிரங்கப்படுத்துவதையும் அவன் (நன்கு) அறிகிறவன் என்பதை [நீர்) அறிந்து 
கொள்வீராக! நிச்சயமாக அவன் நெஞ்சங்களிலுள்ளவற்றை நன்கறிகிறவன். 
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பாகம் : 12 223 an®s 1] 

6. பூமியிலுள்ள எந்த ஊர்வனவும் அவற்றின் உணவு அல்லாஹ்வின் மீது 
(பொறுப்பாக) ῷ ந்தே தவிர இல்லை; அவை தங்குமிடத்தையும், அவை 
ஒப்படைக்கப்ப De (சேருமிடத்தையும் அவன் ன்) அறிகிறவன்; (இவை) 
யாவும் (லவ்ஹுூல் மஹ்ஃபுல் என்னும்) தெளிவான புத்தகத்தில் (பதிவு செய்யப் 
பட்டு) இருக்கின்றன. 

7. அவன் எத்தகையோனென்றால், வானங்கள் , மற்றும் பூமியை ஆறு 
நாட்களில் படைத்தான் _ (அச்சமயம் அவனுடைய அர்ஷு தண்ணீரின் 
மீதிருந்தது ; உங்களில் நற்கருமங்களை நன்றாகச் செய்வோர் யார், என்று உங்களை 
அவன் சோதிப்பதற்காக | அவன் படைத்தான்) மேலும், " இறந்த பின்னர் 
நிச்சயமாக (உயிர் கொடுத்து) நீங்கள் எழுப்பப்படுபவர்கள்' என்று அவர்களிடம் 
நீர் கூறினால் அதற்கு, இது பகிரங்கமான சூனியமேதவிர வேறில்லை என்று 
நிச்சயமாக நிராகரித்துக் கொண்டிருப்போர் கூறுகின்றனர். 

8. அவர்களுக்கு வேதனையை ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் நாம் பிற்படுத்தினால், 
"அதனைத் தடுத்துக் கொண்டது எது)' என[த்திட்டமாக)அவர்கள் கேட்கின் 
றார்கள்; அறிந்து கொள்ளுங்கள்! அவர்களிடம் அது வரும் நாளில், அவர்களை 
விட்டு அது தடுக்கப்படுவதாக இல்லை; இன்னும், அவர்கள் எதைப்பரிகாசம் 
செய்து கொண்டி ருந்தார்களோ அது அவர்களைச் சூழ்ந்து கொள்ளும். 

9. மேலும், நாம் மனிதனுக்கு நம்மிடமிருந்து அருளை சுவைக்கும்படிச் செய்து, 
பின்னர் அதனை அவனிடமிருந்து நாம் பிடுங்கிக்கொண்டால், நிச்சயமாக அவன் 
நம்பிக்கையிழந்தவன்; பெரும் நன்றி கெட்டவன் (ஆக மாறிவிடுகிறான் ἢ 

10. மேலும், அவனுக்கு ஏற்பட்ட அன்பத்திற்குப் பின் அருட்கொடைகளை 
அவனுக்கு நாம் சுவைக்கச்செய்தால், அதற்கவன், என்னை விட்டும் துன்பங்கள் 
போய்விட்டன: என் று நிச்சயமாகக் கூறுகின்றான்; நிச்சயமாக அவன் மகிழ்ச்சி 
யடையக்கூடி யவன்; பெருமையடி.ப்பவன்(ஆக மாறி விடுகின்றான்) _ 

11. (துன்பங்களைச் சகித்துப்) யொறுத்துக் கொண்டு, நன்மையான 
காரியங்களைச் செய் தும் வருகின் றார்களே அத்தகையவர்களைத்தவிர_ 
அத்தகையோர்_ அவர்களுக்கு மன்னிப்பும், மாபெரும் (நற்)கூலியும் உண்டு. | 

12. ஆகவே/நபியே! "அவர்மீது ஒரு பொக்கிஷம் இறக்கிவைக்கப்பட'டிருக்க 
வேண்டாமா! அல்லது அவருடன் ஒரு மலக்கு வரவேண்டாமா? "என்று அவர்கள் ἢ 

(உம்மைப்பற்றிகூறுவதற்காக, உமக்கு வஹீ மூலம் அறிவிக்கப்படுகின்றவற்றில் 
சிலதை (எத்தி வைக்கா துநீர்விட்டு விடக்கூடும். உம்முடைய நெஞ்சம் (வஹீமூலம் 
அறிவிக்கப்பட்ட) அதைக்கொண்டு இக்கட்டுக்குள்ளாகி விடக்கூடும்; நிச்சயமாக 
நீர் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்பவர்தான்; அல்லாஹ்வோ ஒவ்வொரு 
பொருளின் மீதும்பொறுப்பாளனாவான். 
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13. அல்லது (நமது தூதராகிய) "அவர் இதனைக் கற்பனை செய்துவிட்டார்" 
என்று அவர்கள் கூறுகின்றனரா'! (அவ்வாறாயின், நபியே ) " இதைப் போன்று 
கற்பனை செய்யப்பட்ட பத்து அத்தியாயங்களை நீங்கள் கொண்டு வாருங்கள்; 
(நீங்கள் உங்கள் கூற்றில்) உண்மையாளர்களாக நெரெந்தால், அல்லாஹ்வை யன்றி 
உங்களுக்குச் சாத்தியமானவர் களையு ம் (இதுபோன்றதைக் கொண்டு 
வருவதற்காக) அழைத்துக் கொள்ளுங்கள்" என்று நீர் கூறுவீராக! 

14. அவர்கள் உங்களுக்கு பதிலளிக்கவில்லையானால், நிச்சயமாக அது 
இறக்கப்பட்ட தெல்லாம் அல்லாஹ்வின் அறிவைக் கொண்டேதான்; அவனைத் 
தவிர வணக்கத்திற்குரிய (வேறு நாயன் இல்லை என்பதையும் அறிந்து 
கொள்ளுங்கள்; (இப்போதாவ துநீங்கள் (அல்லாஹ்வுக்கு) முற்றிலும் கீழ்ப்படிந்த 
முஸ்லிம்களாக ஆகிவிடுகிறீர்களா ? (என்று கேளுங்கள்) 

15. எவர்கள், இவ்வுலக வாழ்வையும், அதன் அலங்காரத்தையும் நாடுபவர்களாக 
இருக்கின்றார்களோ, அவர்கள் செயல்கிளுக்குரிய பலன்களை, இவ்வுலகத்) 
திலேயே நாம் பூரணமாக அவர்களுக்கு க செய்வோம்; அவர்களோ அதில் 
குறைவு செய்யப்பட மாட்டார்கள். 

16. இத்தகையோர் தாம் _ அவர்களுக்கு மறுமையில் (நரக) நெருப்பைத்தவிர 
(வேறு ஒன்றும்) இல்லை; அவர்கள் அ।வ்வுலகத்)தில் செய்தவை அழிந்தும் 
விட்டன; அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தவை வீணானவையேயாகும். 

17. தம் இரட'சகனிடமிருந்து வந்த தெளிவின் மீது இருப்பவர் /அதன் 
உண்மைக்குச் சான்றாக) அவனிடமிருந்து அவரை ஒரு சாட்சியும் அடுத்திருக்க 
இன்னும் அதற்கு ப்பு க்க வேதம் வழிகாட்டியாகவும், அருளாகவும் 
இருக்க,அ(த்தகைய) வரா? (நிராகரிப்போர் போன் றுஆவார்? ஆகமாட்டார்) 
அத்தகைய (ஆதாரங்களைக் கொண்ட )வர்களே அவரை நம்பிக்கை 
கொள்வார்கள்; மேலும், பல கூட்டத்தார்களிலிருந்து அவரை எவர் 
நிராகரிப்பாரோ,அப்பொழுது நரகமே அவருக்குவாக்களிக்கப்பட்ட இடமாகும்; 
ஆகவே, அவ்வேதத்தைப் பற்றி நீர் சந்தேகத்தில் இருக்க வேண்டாம்; நிச்சயமாக 
அது உம்முடைய இரடசகனிட மிருந்துவந் துள்ள உண்மையாகும்; எனினும் 
மனிதர்களில் அதிகமானோர் (அதனை நம்பிக்கை கொள்ளமாட்டார்கள். 

18. மேலும்,அல்லாஹ்வின்மீது பொய்யைக் கற்பனை செய்பவரைவிட மிகப் 
பெரிய அநியாயக்காரர் யார் அத்தகையோர் (ம றுமையில்) தங்கள் இரட்சகன் 

முன் நிறுத்தப்படுவர்; மேலும், இவர்கள்தாம் தங்கள் இரட' சகன் மீது 
பொய்யுரைத்தவர்கள்'" என்று மலக்குகளான சாட்சிகள் கூறுவார்கள்; 
அநியாயக்காரர்கள் மீது அல்லாஹ்வின் சாபம் உண்டென்பதை (நபியே! நீர்) 
அறிந்து கொள்வீராக! 

19. அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், அல்லாஹ்வின் பாதையை விட்டும் 
(அதில்செல்வோரைத்) தடுத்து, அதைக் கோணலாக்கத் தேடுகிறார்கள்; 
அவர்கள்தாம் மறுமையையும் நிராகரிப்பவர்கள் ஆவார்கள். 
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20. அத்தகையோர் _. பூமியில் (அல்லாஹ்வை) இயலாமையில் ஆக்கக் 
கூடியவர்களாக அவர்கள் இருக்கவில்லை; மேலும், அல்லாஹ்வையன்றி 
அவர்களுக்கு பா துகாவலர்களு மில்லை; (மறுமையிலோ) அவர்களுக்கு வேதனை 
இரட்டிப்பாக்கப்படும்; (நல்லவற்றை) செவியேற்கச் சக்தியுடையோராக 
அவர்கள் இருக்கவில்லை; (நேர் வழியைப் பார்ப்போராகவும் அவர்கள் 

இருக்கவில்லை. 

21. அத்தகையோர்தாம், தமக்குத் தாமே நஷ்டத்தை விளைவித்துக் 
கொண்டவர்கள்; அவர்கள் கற்பனை செய்து கொண்டிருந்தவை அந்நாளில்) 
அவர்களை விட்டும் மறைந்தும் விடும். 

22. நிச்சயமாக அவர்கள் _ மறுமையில் அவர்களே முற்றிலும் 
நஷடமடைந்தவர்கள் என்பதில் சந்தேகமில்லை. 

23 நிச்சயமாக விசுவாசங்கொண்டு, நற்கருமங்களையும் செய்து, தங்களுடைய 
இரட்சகன் பக்கம் அடிபணியவும் செய்கின்றார்களே அத்தகையோர் _ அவர்கள் 
சுவனத்திற்குரியவர்கள்; அவர்கள் அதில் நிரந்தரமாக(த்தங்கி) இருப்பவர்கள். 

24. இவ்விரு பிரிவினருக்கு உதாரணம்: (ஒரு பிரிவினர்) குருடரையும், 
செவிடரையும்; (மற்றொரு பிரிவினர்) பார் வையுடையவரையும், நன்கு 
கேட பவரையும் போலாவர்; இவ்விரு பிரிவினரும் தன்மையால் சமமாவார்களா! 
(இதனைக் கொண்டு) நீங்கள் நல்லுணர்ச்சி பெறமாட்டீர்களா 

25. மேலும், நிச்சயமாக நாம் நூஹை அவருடைய சமூகத்தாரிடம் அனுப்பி 
வைத்தோம்; 'நிச்சயமாக நான் உங்களுக்குப் பகிரங்கமாக அச்சமூட்டி 
எச்சரிக்கை செய்கிறவன் "என்று அவர் கூறினார்) 

26. "அல்லாஹ்வைத் தவிர (மற்றெதையும்) நீங்கள் வணங்காதீர்கள். அவ்வா 
மற்றெதையும் நீங்கள் வணங்கினால், துன்புறுத்தும் நாளின் வேதனையை! 
பற்றி)நிச்சயமாக உங்களின்மீது நான் பயப்படுகின்றேன் ' (என்று கூறினார்) 

27. அதற்கு, அவருடைய சமூகத்தாரில் நிராகரித்தோரின் பிரதானிகள் , 
(நூஹிடம்)" உம்மை எங்களைப் போன்ற ஒரு மனிதராகவே தவிர (வேறு விதமாக) 
நாங்கள் காணவில்லை; இன்னும் எங்களில் ஆழ்ந்து சிந்திக்காத 
இழிவானவர்களே தவிர (வேறெவரும்) உம்மைப் பின்பற்றி நடப்பதாக நாங்கள் 
காணவில்லை ; உங்களுக்கு எங்களைவிட எந்தச்சிறப்பும் இருப்பதாக நாங்கள் 
காணவில் லை; மாறாக உங்களைப் பொய்யர்களெனவே நாங்கள் 
எண்ணுகின்றோம்' என் று கூறினார்கள். 

28. அ।(தற்க)வர் கூறினார்: "என்னுடைய சமூகத்தாரே ! நீங்கள் 
del aan என் இரட்சகனுடைய ஆதாரத்தின் மீது நான் இருந்து , அவன் 

தன் புறத்திலிருந்து அருளை எனக்குக்கொடுதுதிருநீ தும் (அது உங்கள் 
கண்களுக்குப் புலப்படாமல்) உங்களுக்கு மறைக்கப்பட்டு விடுமானால், அதனை 
நீங்கள் வெறுத்தவர்களாக இருக்க, அதனைப் பின்பற்றும் படி நாம் உங்களை 
நிர்ப்பந்திப்போமா' 
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29. அன்றியும், "என்னுடைய சமூகத்தாரே! இதற்காக நான் உங்களிடம் எப் 
பொருளையும் (கூலியா கக்கேட' கவில்லை; என்னுடைய கூலி அல்லாஹ்விடமே 
தவிர (உங்களிடம்) இல்லை விசுவாசங்கொண்டோரை நான் விரட்டுபவனாகவும் 
இல்லை; நிச்சயமாக, அவர்கள் தங்கள் இரட்சகனை (க் கண்ணியத்துடன்) 
சந்திக்கிறவர்களாவர். எனினும் , நிச்சயமாக உங்களை அறியாதவர்களான 
சமூகத்தவராகவே நான் காண்கின்றேன்." 

30. மேலும், "என்னுடைய சமூகத்தாரே! (விசுவாசங்கொண்டோரான! 
அவர்களை நான் விரட்டிவிட்டால், அல்லாஹ் வி(ன்தண்டனையிவிருந் து 
எனக்குஉதவி செய்கிறவர் யார் ? நீங்கள் சிந்திக்கமாட்டீர்களா ? 

31. "அல்லாஹ்வுடைய பொக்கிஷங்கள் என்னிடம் இருக்கின்றன வென்று நான் 
உங்களிடம் கூறவுமாட்டேன்; நான் மறைவானவற்றை அறியவுமாட்டேன்; ὦ 
நிச்சயமாக நான் ஒரு மலக்கு என் று கூறவுமாட்டேன். மேலும், உங்களுடைய கண் 
கள் இழிவாகக்காண்கின்்றனவோ அத்தகையவர்களுக்கு அல்லாஹ் யாதொரு 
நன்மையையும் அளிக்கவேமாட்டான் என்று நான் கூறவுமாட்டேன்; 
அவர்களின் மனங்களிலுள்ளதை (உங்களைவிட ) அல்லாஹ்(தான்) மிக 
அறிந்தவன்; (இதற்கு மாறாக நான் எதையும் கூறினால் ) நிச்சயமாக நான் 
அச்சமயமே அநியாயக்காரர்களில் உள்ளவன் ஆகி விடுவேன் என்றும் கூறினார்). 

32. அதற்கவர்கள், " நூஹே। நிச்சயமாக நீர் எங்களுடன் தர்க்கித்து விட்டீர்; 
பின்னும், எங்களுடன் தர்க்கிப்பதை அதிகமாக்கி விட்டீர். ஆகவே, நீர் உண்மை 
யாளர்களில்(உள்ளவராக) இருந்தால், நீர் எங்களுக்கு வாக்களித்ததை எங்களிடம் 
கொண்டுவாரும்' என் று கூறினார்கள். 

33. அ(தற்கவர், "அவ் வேதனையானசதை உங்களிடம் கொண்டு வருபவன் 
அல்லாஹ்தான்; (அதுவும்) அவன் நாடினால், (அதனைக் கொண்டு வந்து 
விடுவான். அவனை நீங்கள் இயலாமலாக்கிவிடுகிறவர்களும் அல்லர் | என்று 
கூறினார். 

34. "நான் உங்களுக்கு நல்லுபதேசம் செய்ய நாடினாலும், அல்லாஹ் உங்களை 
வழிகேட்டிலேயே விட்டு விட வேண்டுமென் று அவன் நாடியிருந்தால், 
என்னுடைய நல்லுபதேசம் உங்களுக்கு யாதொரு பயனையும் அளிக்காது; 
அவன்தான் உங்களுடைய த ο அவன் பக்கமே நீங்கள் 
மீண்டும் கொண்டு வரப்படுவீர்கள்' (என்றும் கூறினார்) 

35. அல்லது "அவர் இதனைக் கற்பனை செய்துவிட்டார் | என் று அவர்கள் pr Ἰὐμ ει நான் அதனைக் கற்பனை செய்திருந்தால், குற்றம் என்மீதே 
சாரும்; நீங்கள் செய்யும் குற்றங்களிலிருர் ான் நீங்கியவனாவேன் ௭௨ (நபியே δὴ σι mes gra ருந்து ந நீ னாவேன் என்று 

36. மேலும், நிச்சயமாக அது: முன்னர்) விசுவாசம் கொண்டவர்களைத்தவிர, 
(இனி) உம்முடைய சமூகத்தாரில் ஒருவரும் நிச்சயமாக விசுவாசம் கொள்ளவே 
மாட்டார்கள்; ஆதலால், அவர்கள் செய்து கொண்டிருப்பதைப் பற்றி நீர் 
கவலைப்படாதீர் என்று (நபி) நூஹ்வுக்கு வஹீ அறிவிக்கப்பட்டது. 

37. மேலும், நம்முடைய கண்கள் முன்பாகவே, நம்முடைய அறிவிப்பின்படி, ஒரு 
கப்பலை நீர் செய்யும்; அக்கிரமம் செய்தவர்களைப் பற்றி (இனி) நீர் என்னுடன் 
(பரிந்து) பேசாதீர். நிச்சயமாக அவர்கள் (பெரு வெள்ளத்தில்) மூழ்கடிக்கப் 
படுகிறவர்கள் "(என் றும் அறிவிக்கப்பட்ட தி. 
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38. மேலும்,அவர் கப்பலைச் செய்து கொண்டிருந்தார்; (அப்போ து)அவருடைய 
சமூகத்தாரின் பிரதானிகள் அதன் சமீபமாகச் சென்ற ம்க் 6 அவரைப் 
பரிகசித்தனர்; அதற்கவர், நீங்கள் எங்களைப் பரிகசிப்பீர்களானால், (இப்போது 
எங்களை நீங் கள் பரிகசிப்பதுபோல் நிச்சயமாக நாங்கள் உங்களைப் 
பரிகசிப்போம்' என் று கூறினார். 

39." யாருக்கு _ அவரை, இழிவுபடுத்தும் வேதனை வருமென் பதையும், எவர் மீது 
லையான வேதனை இறங்குமென்பதையும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்வீர்கள்" 

என் றும் கூறினார்) 

40. இறுதியாக , நம்முடைய கட்டளை வந்து அடும் பொங்கிய போது, 
(57Gan! ), 'ஓவ்வொன் றிலிருந் தும் (ஆண், பெண் ஆகிய) இரண்டு கொண்ட 
ஜோடியை அதில் நீர் ஏற்றிக் கொள்வீராக! (அழிந்து விடுவார் என) எவரின் மீது 

வாக்கு முந்தி விட்டதோ, அவரைத்தவிர உம்முடைய குடும்பத்தவரையும், 
மற்ற) விசுவாசிகளையும் அதில் ஏற்றிக் கொள்வீராக' என்று நாம் கூறினோம்; 
வெகு சொற்பமானவர்களைத் தவிர (மற்றவர்) அவருடன் விசுவாசங் 
கொள்ளவில்லை. 

41 asser, "இ[க் கப்பலான)துசெல்வ தும், இது நிற்பதும் அல்வா ஹ்வின் 
பெயரைக் கொண்டாகும் (எனக்கூறி) இதில் ஏறுங்கள்; நிச்சயமாக என் 
இரட்சகன் மிக்க மன்னிக்கிறவன் , மிகக்கிருபையுடையவன்' என்று கூறினார் . 

42. அ(க்கப்பலான)து , மலைகளைப் போன்ற அலைகளில் அவர்களைக் 
கொண்டு சென் றுகொண்டி ருக்கிறது: நூஹ் தன் மகனை அழைத்தார்; அவனோ 
துங்கிய இடத்திலிருந்தான்; 'என் மகனே! எங்களுடன் (விசுவாசித்து) நீயும் 

(இதில்) ஏறித்கொள்; (வி விசுவாசிக்கா து) நிராகரிப்பவர்களுடன் நீ ஆகிவிடவும் 
வேண்டாம் '(என்று கூறினார்). 

43 அ[தற்கிவன், ' 'தண்ணீரில்மூழ்குவதிலிருந்து என்னைப் பாதுகாக்கக் கூடிய 
௬ மலையின்பால் நான் ஒதுங்கிக் கொள்வேன்' என்று கூறினான்; அ[தற்கவர், 
இன்றையதினம் அல்லாஹ்வின் கட்டளையிலிருந்து யாருக்கு அவன் அருள் 
புரிந்திருக்கின்றானோ அவரைத்தவிர காப்பாற்றுகிறவர் எவருமில்லை என்று 
கூறினார். (அச் அவ்விருவருக்கிடையிலும் ஓர் அலை எழும்பி 
குறுக்கிட்ட து;அப்போது மூழ்கடிக்கப்பட்டவர்களில் அவன் ஆகிவிட்டான். 

44, ழி. த் நீஉன் நீரை விழுங்கிவிடு! வானமே! (மழை பொழிவதை) 
நிறுத்திக்கொள் ம் கூறப்பட்டது. நீர் (குறைக்கப்பட்டு பூமியினுள்) 
வற்றைக் τα es வர்கள் அழிக்கப்பட்டு அவர்களுடைய) காரியமும் 
முடிக்கப்பட்டுவிட்ட து. MPa ஜூதி (என்னும் மலை) யின் மீது நிலை 
பெற்றுமீவிட்ட து; அநியாயக்காரர்களான சமூகத்தார்க்குஇத்தகைய) 
அழிவுதான் என்றும் கூறப்பட்டது. 

45. மேலும், நூஹ் தன் இரட்சகனை அழைத்தார்; அப்பொழுது அவர், "என் 
இரட்சகனே! நிச்சயமாக, என் மகன் என் குடும்பத்திலுள்ளவன்; நிச்சயமாக (நீ என் 
குடும்பத்தினரைக் காப்பாற்றுவதாக வாக்களித்த) உன்னுடைய வாக்குறுதியும் 
உண்மையான து; மேலும், தீர்ப்பளிப்போரில் நீ மிக மேலாகத் தீர்ப்பளிப்பவன் ” 
என்று கூறினார். 
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46. (அதற்கு) " நரஹே! நிச்சயமாக அவன் உம் குடும்பத்தினரில் உள்ளவனல்லன்; 
நிச்சயமாக அவன் ஒழுக்கமில்லா செயலுடையவன்; ஆதலால், எதில் உமக்கு (உறு 
தியான) அறிவு இல்லையோ அதைப்பற்றி நீர் என்னிடம் கேட்க வேண்டாம்; 
அறியாதோரில் உள்ளவராக நீர் ஆவதை விட்டும் நிச்சயமாக நான் உமக்கு 
நல்லுபதேசம் செய்கிறேன் " என்று கூறினான். 

47. அ।॥தற்க)வர், "என் க ναι எதில் எனக்கு (உறுதியான) அறிவு 
இல்லையோ அது பற்றி இனி) உன்னிடம் கேட்பதை விட்டும் உன்னைக் 
கொண்டே நிச்சயமாக நான் பாது காவல் தேடுகிறேன்; மேலும், நீ என்னை 
மன்னித்து, எனக்கு நீ கிருபை செய்யாவிடில், நிச்சயமாக நான் நஷ்ட 
மடைந்தோரில் ஆகிவிடுவேன் 'என் று கூறினார். 

48. 'நூஹே! உம் மிதும், உம்முடனிருப்பவர்களிலி த் சமூகத்தவர்கள் 
மீதும் நம்முடைய ன் அபிவிருத்தி (ப பரக்கத்) களுடனணும் நீர் 
இறங்குவீராக! (பிற் காலத்தில்) இன்னும் சில சமூகத்தவர் கள் _ (இவ்வுலகில்) 
அவர்களை நிச்சயமாக நாம் சுகமனுபவிக்கச் செய்வோம்; பின்னர், நம்மிலிருந்து 
துன்புறுத்தும் வேதனை அவர்களை வந்தடையும் என்று கூறப்பட்டது. 

49, (நபியே) இவை (உமக்கு) மறைவான செய்திகளில் உள்ளவையாகும்; நாம் 
இதனை உமக்கு அறிவிக்கின்றோம்; இதற்கு முன்னர் நீரோ, அல்லது உம்முடைய 
சமூகத்தாரோ இவற்றை அறிந்திருக்கவில்லை; ஆகவே , (நபியே! கஷ்டங்களைச் 
சகித்துப் பொறுமையுடனிருப்பீராக! நிச்சயமாக (நல்ல) முடிவு பயபக்தியு டைய 
வர்களுக்காகும். 

50. மேலும், ஆது (சமூகத்தாரின் பால் அவர்களுடைய சகோதரர் An OMS LL 
(நம் தூதராக அனுப்பிவைத்தோம்;)__ அவர் கூறினார்: "என்னுடைய சமூகத்தாரே! 
அல்லாஹ் ஒருவனையே நீங்கள் வணங்குங்கள்; அவனைத தவிர 
(வணக்கத்திற்குரிய வேறு) நாயன் உங்களுக்கு இல்லை; (வேறு நாயன் 
உண்டென்று கூறினால்) நீங்கள் (பொய்க்) கற்பனை செய்பவர்களே தவிர (வேறு) 
இல்லை. 

51. "என்னுடைய சமூகத்தாரே! இதற்காக நான் உங்களிடத்தில் யாதொரு 
கூலியையும் கேட்கவில்லை; வந்த! தகா கூலி என்னைப் படைத்தானே 
அத்தகையவனிடமே தவிர (வேறு யாரிடமும்) இல்லை; (இதை) நீங்கள் விளங்கிக் 
கொள்ளமாட்டீர்களா! 

52. "என்னுடைய சமூகத்தாரே! நீங்கள் உங்கள் இட் சகனிடம் பிழை 
பொ றுக்கத்தேடுங்கள்; அப்பால் (தவ்பாச் செய் து) அவன் பக்கமே திரும்புங்கள்; 
(அவ்வாறு செய்வீர்களாயின்) மழையை உங்கள் மீது தொடர்ச்சியாக 
பொழியச்செய்வான்; உங்களுடைய பலத்திற்கு மேல் பலத்தையும் உங்களுக் 
அதிகரிக்கச் செய்வான்; மேலும், குற்றவாளிகளாக நீங்கள் க் 
புறக்கணித்து விடாதீர்கள்' என் றும் கூறினார்) 

53. அ(தற்கவர்கள், "ஹுதே! (நாம் கேட்டவாறு)எந்த ஒரு தெளிவான 
ஆதாரத்தையும் நீர் நம்மிடம் கொண்டு வரவில்லை; உம்முடைய சொல்லுக்காக 
நாங்கள் எங்களுடைய தெய்வங்களை விட்டு வி )கிறவர் களுமல்வர்; உம்மை 
நாங்கள் நம்பிக்கை கொள்ளக் கூடியவர் களுமல்வர் | என்று கூறினார்கள். 
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54. (அன் றி) "எங்களுடைய தெய்வங்களிற் சில, கேட்டைக்கொண்டு உம்மைப் 
பிடித் துக்கொண்டு விட்டன என்பதைத் தவிர, நாங்கள் (வேறு எதையும்) 
கூறுவதற்கில்லை" (என் றார்கள்) அதற்கவர், நிச்சயமாக நான், அல்லாஹ்வை 

சாட்சியாக்குகிறேன்; இன்னும், நிச்சயமாக நான் (அவனையன்றி) நீங்கள் 
இணைவைப்பவைகளிலிருந் து விலகிக் கொண்டவன் என்பதற்கு நீங்களும் 

சாட்சியாயிருங்கள்' என்று கூறினார். 

55, "அவனையன்றி (நீங்கள் இணைவைப்பவைகளிலிருந் து நான் நீங்கிக் கொண்டேன்), 
ஆகவே, நீங்கள் அனைவரும் எனக்கு (ச்செய்யக்கூடிய) சூழ்ச்சியைச் செய்துவிடுங்கள்; 
பின்னர், நீங்கள் எனக்கு அவகாசம் (ஏதும்) அளிக்க வேண்டாம் என் றும் கூறினார்). 

56. "நிச்சயமாக (என்னுடைய காரியங்கள் யாவற்றையும் ஒப்படைத்து முழுமையாக) 

என்னுடைய இரட்சகனும், உங்களுடைய இரட்சகனுமாகிய அல்லாஹ்வின்மீது நான் 

நம்பிக்கை வைத்துவிட்டேன். பூமியின் மீது) ஊர்ந்துதிரியும் எந்த ஜீவராசியாயினும் _ 
அதன் முன்நெற்றி உரோமத்தை அவன் பிடித்துக்கொண்டே தவிர இல்லை; நிச்சயமாக 

என் இரட'சகன் நேரான வழியின் மீதிருக்கின்றான்' (என்றும்), 

57. நீங்கள் (என்னைப்) டுறக்கணிப்பீர்களாயின், நான் உங்களிடம் எதனைக் கொண்டு 

அனுப்பப்பட்டேனோ அதனை நிச்சயமாக நான் உங்களிடம் சேர்ப்பித்து வைத்து 
விட்டேன்; (உங்களை அழித்து) உங்களை அல்லாத வேறுசமூகத்தை என் இரட்சகன் 
(உங்கள் இடத்தில்) பகரமாக்கிவிடுவான் ; (இதற்காக) நீங்கள் அவனுக்குஎப்பொருளாலும் 

(யாதொரு) தீங்கும் செய்து விட முடியாது; நிச்சயமாக என் இரட்சகன் யாவற்றையும் 
பாதுகாப்பவன் "என்றும் கூறினார்) 

58. மேலும், (அவர் களுக்கு தண்டனைக்குரிய) நம்முடைய உத்தரவு வந்தபொழுது, 

ADO EU, அவருடன் விசுவாசங் கொண்டவர்களையும் நம்மிடமிருந்துள்ள அருளால் 

நாம் காப்பாற்றிவிட்டோம் ; கடுமையான வேதனையிலிருந்தும் நாம் அவர்களைக் 

காப்பாற்றிவிட்டோம். 

59. (நபியே!) அத[தான்)ஆது (கூட்டத்தினர் சரித்திரமாகும்) ; அவர்கள் தங்கள் 
இரட'சகனின் அத்தாட்சிகளை மறுத்து அவனுடைய தூதர்களுக்கு மாறுபாடும் 
செய்தார்கள்; பிடிவாதக்காரனான ஒவ்வொரு வம்பனின் கட்டளையையும் அவர்கள் 
பின் பற்றவும்செய்தார்கள். 

60. மேலும், இவ்வுலகிலும், மறுமை நாளிலும்(அல்லாஹ்வுடைய) சாபத்தால் அவர்கள் 
தொடரப்பட்டார்கள்; அறிந்துகொள்ளுங்கள்: நிச்சயமாக ஆது (கூட்டத்தினர்), தங்கள் 
இரட்சகனை நிராகரித்தார்கள்; ஹூதுடைய சமூகத்தாராகிய ஆதுக்குக் கேடுதான் 
என்பதை அறிந்துகொள்ளுங்கள். 

61. மேலும், ஸமூது[(கூட்டத்தினர்) பால் அவர்களுடைய சகோதரர் ஸாலிஹை 
(நம் தூதராக அனுப்பிவைத்தோம்) _ அவர், "என்னுடைய சமூகத்தாரே! 

அல்லாஹ்வை (அவன் ஒருவனை) யே நீங்கள் வணங்குங்கள்; உங்களுக்கு அவனைத் தவிர 

(வணக்கத்திற்குரிய வேறு) நாயன் இல்லை; அவனே உங்களைப் பூமியிலிருந்து 
உண்டாக்கினான்; அதிலேயே அவன் உங்களை வசிக்கச் செய்தான்; ஆதலால், நீங்கள் 
அவனிடமே பிழை பொறுக்கத் தேடுங்கள்; பின்னர், தவ்பாச் செய்துஅவன் பக்கமே 
திரும்புங்கள்; நிச்சயமாக என்னுடைய இரட்சகன் amd மிகச் சமீபமானவன், 

(பிரார்த்தனைகளை) அங்கீகரிப்பவன்' என் று கூறினார். 

62. அ(தற்க)வர்கள், ' 'ஸாலிஹே! இதற்கு முன்பெல்லாம் நீர் எங்களுடைய 
விருப்பத்திற்குரியவராக இருந்தீர்; எங்கள் மூதாதையர் வணங்கிக் 
கொண்டிருந்தவைகளை நாங்கள் வணங்குவதை விட்டும் நீர் எங்களைத் தடை 

செய்கிறீரா? மேலும், நீர் நம்மை எதனளவில் அழைக்கிறீரோ அதனைப்பற்றி நிச்சயமாக 
நாம் அவநம்பிக்கை ஏற்படுத்தக்கூடிய சந்தேகத்திலிருக்கிறோம் என் று கூறினார்கள். 
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63. அ[தற்கவர், "என்னுடை ய சமூகத்தாரே! நீங்கள் கவனித்தீர்களா? நான் என் 
இரட்சகனின் தெளிவான அத்தாட் சியின் மீதிருக்க, அவன் தன் புறத்திலிருந்து 
அருளையும் எனக்குக் கொடுத்திருக்க, நான் அவனுக்குமாறு செய்தால்,(அதற்காக 
அவன் என்னைத் தண்டித்துவிட்டால் அந்நேரத்தில்) அல்லாஹ்விடத்தில் 
எனக்கு உதவி செய்பவர் யார்? நீங்களோ, எனக்கு நஷ்டத்தைத் தவிர (வேறு 
எதையும்) அதிகமாக்கி விடமாட்டீர்கள்' என்று கூறினார். 

64. "அன்றியும் என்னுடைய சமூகத்தாரே! உங்களுக்கு ஓர் அத்தாட்சியாக, இது 
அல்லாஹ்வுடைய ஒரு பெண் ஓட்ட கமாகும்; ஆகவே, அதனை விட்டுவிடுங்கள்; 
அல்லாஹ்வுடைய பூமியில் மேய்ந்து கொள்ளும்; அதற்கு யாதொரு தீமையும் 
செய்யக் கருதி) அதனைத் தொடாதீர்கள்;(அவ்வா று செய்தால்) மிகவும் சமீபித்த 
வேதனை உங்களைப் பிடித்துக்கொள்ளும் "(என்றும் கூறினார்) 

65. ஆகவே, அவர்கள் (அதன் கால்நரம்பினை துண்டித்து) அதை அறுத்து 
விட்டார்கள்; அப்பொழுது, அவர் மூன்று நாட்கள் வரையில் உங்கள் வீடுகளில் 
நீங்கள் சுகமடையுங்கள்; இது பொய்ப்பிக்கப்படாத வாக்காகும் என்று 

கூறினார். 

66. நம்முடைய கட்டளை(க்கொப்ப வேதனை அவர்களுக்கு வந்தபொழுது, 
ஸாலிஹையும், அவருடன் விசுவாசம் கொண்டேோரையும் நம்மிடமிருந்துள்ள 
அருளைக் கொண்டு அந்நாளின் இழிவை விட்டும் நாம் காப்பாற்றினோம். 
(நபியே நிச்சயமாக உம்முடைய இரட்சகன் _ அவனே பலமிக்கவன்;(யாவரையும்) 
மிகைத்தவன். ல 

67. மேலும், அநியாயம் செய்தோரை பயங்கரமான இடி முழக்கம் பிடித்துக் 

கொண்டது; ஆகவே, அவர்கள் தங்கள் வீடுகளில் காலைப் பொழுதை குப்புற 

விழுந்தநிலையில் (இறந் துகிடக்க, அடைந்தனர். 

68. அதில் அவர்கள் ஒரு காலத்திலும் வசித்திருக்காதவர்்களைப்போல் 

(அழிந்துவிட்ட னர்) நிச்சயமாக, ஸமூது (கூட்டத்தினர்) தங்கள் இரடசகனை 

ராகரித்து விட்டார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்; அந்த ஸமூது 

கூட்டத்தினர்) க்கு நாசம் ஏற்பட்டுவிட்டது என்பதையும் அறிந்து 

கொள்ளுங்கள் . 

69. திட்டமாக, (மலக் குகளான) நம்முடைய துரதர்கள் இப்றாஹீமுக் கு 

ன்மாராயம் கொண்டு வந்து, (உமக்குச்) சாந்தி உண்டாவதாக, என் று கூறினர்; 

த் உங்களுக்கும்) சாந்தி உண்டாவதாக! என்று கூறி விருந்தளிக்க, 
அறுத்துப்) பொரித்ததொரு கன்றை(அதன் மாமிசத்தைக் கொண்டுவருவதில் 

அவர் தாமதிக்கவில்லை. 

70. ஆனால், அவர் களுடைய கைகள் அதன்பால் செல்லாததை அவர் 

கண்டபோது, அவர்களைப்பற்றி அவர் சந்தேகித்தார்; அவர்களைப்பற்றிய 

பயத்தையும் அவர் (தன்) மனதில் உணர் ந்தார்; (அப்பொழுது! த்க் நீர் 
பயப்படாதீர்; நிச்சயமாக நாங்கள் லூத் துடைய சமூகத்தார்பால் அனுப்பப் 

பட்டுள்ளோம் என்று கூறினார்கள். 

71. மேலும், அவருடைய (வயதான) மனைவியும் (மறைவில் அங்கு) நின்று 

கொண்டிருந்தார்; அப்போது அவர் சிரித்தார்; பின்னர், அவருக்கு இஸ்ஹாக் 

பற்றியும், இஸ்ஹாக்குக்குப் பின்னர், யஃ கூபு பற்றியும் நாம் நன்மாராயங் 

கூறினோம். 

72. "என்னுடைய கேடே (மாதவிடாய் நின் றி நான் கிழவியாகவும், என்னுடைய 
இக்கணவர் ஒரு வயோதிகராகவும் இருக்க, நான் ( கர்ப்பமாகி) பிள்ளை பெறு 
வேனா! நிச்சயமாக இது ஆச்சரியமான விஷயம் ! என்று (அவருடைய 
மனைவியாகிய) அவர் கூறினார். 
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73 அ|[தற்க)/வர் கள்," அல்லா ஹ்வுடைய கட்டளையைப் பற்றி நீ ஆச்சரியமடை 
கின்றாயா? அல்லாஹ்வுடைய அருளும், அவனுடைய பாக்கியங்களும், 
இவ்வீட்டிலுள்ள உங்கள் மீதுள்ளன; நிச்சயமாக அவன் புகழப்படுபவன்; 
மா ட்சிமையுடையவன் என்று கூறினார்கள். 

74. இப்றாஹீமை விட்டு திடுக்கம் நீங்கி அவருக்கு நன்மாராயமும் வந்தபோது , 
லூத்துடைய சமூகத்தாரைப் பற்றி அவர் நம்முடைய மலக்குகளுடன் தர்க்கம் 

செய்ய ஆரம்பித்து விட்டார். 

75. நிச்சயமாக இப்றாஹீம் மிக்க சகிப்புத்தன் மையுடையவர் ; இளகிய 
மனமுடையவர்; (எதற்கும் அல்லா ஹ்வின் பாலே திரும்பக்கூடி யவர். 

76. (ஆகவே, அத் தூதர்கள், "இப்றாஹீமே! நீர் இதைப் புறக்கணித்து விடும்; 
நிச்சயமாக உமதிரட்சகனுடைய கட்டளை வந்து விட்டது; அன்றியும், 
ச்சயமாக அவர்கள் _ தட்ட முடியாத வேதனை அவர்களை வந்தடையும்' 

என் று கூறினார்கள்). 

77: நம் தூதர்கள் லூத்திடம் வந்தபொழுது, அவர்களால் அவர் கவலைக் 
குள்ளாக்கப்பட்டார்; மேலும்/அவர்களைக் காப்பதற்கு தம் சக்தியின்மையினால்) 
அவர்களால் மன சங்கடத்திற்குள்ளானார், (அப்போது) இது மிக்ககடினமான 
நாள் "என்றும் கூறினார். 

78. அன்றியும், அவருடைய சமூகத்தார் அவரின்பால் விரைந்தவர்களாக 
அவரிடம்வந்தனர்;முன்னரும் அவர்கள் தீயவற்றையேசெய் து கொண்டிருந்தனர்; 
அதற்கு (லூத் நபி, அவர்களிடம், ' என்னுடைய சமூகத்தாரே! இவர்கள் 
என்னுடைய பெண்மக்கள்; அவர்கள் உங்களுக்குத்திருமணத்திற்கு) மிக்க 
பரிசுத்தமானவர்கள்; ஆகவே, அல்லாஹ்வுக்கு நீங்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள்; 
என் விருந்தினர் விஷயத்தில் என்னை நீங்கள் அவமானப்படுத்தியும் விடாதீர்கள்; 
உங்களுக் உபதேசிக்க) நேர்மையான மனிதன் (ஒருவர் கூட ) உங்களில் 
இல்லையா! என்று கூறினார். 

79. அ(தற்க)வர் கள், "உம்முடைய பெண்மக்களிடம் எங்களுக்கு எந்தத் 
தேவையுமில்லை என்பதை நீர் நன்கறிவீர்; நாங்கள் விரும்புவது என்ன 
என்பதையும் நிச்சயமாக Br அறிந்திருக்கிறீர் என்றும் கூறினார்கள். 

80. அதற்கவர் "உங்களைத் தடுக்கப் போ துமான பலம் எனக்கு இருந்திருப்பின், 
அல்லது பலமான ஆதரவை நான் அடைந்திருப்பின் (உங்களை தண்டித் 
எதையெல்லாம் செய்ய இயலுமோ அவையனைத்தையும் செய்திருப்பேல் Sr)" 
என் [ἢ] கூறினார். 

8L (அதைச்செவியுற்ற ΓΕ ΒΝ மலக்குகள், ) 'லூத்தே! நிச்சயமாக, 
நாங்கள் உமதிரட'சகனின் தூதுவர்களாவோம்; இவர்கள் நிச்சயமாக உம்மை 
வந்தடையவே முடியாது; இரவின் ஒருபகுதியில் நீர் உம் குடும்பத்துடன் 
செல்வீராக! உங்களில் ஒருவரும் (அவர்களைத்) திரும்பியும்பார்க்க வேண்டாம்; 
உமக்கு மாறுசெய்த) உம்முடைய மனைவியைத் தவிர; அவர்களைப் 
பீடிக்கக்கூடிய (அழிவான)து நிச்சயமாக அவனையும் பீடிக்கும்; (அழிவு வர) 
நிச்சயமாக இவர் களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட நேரம் விடியற் காலையாகும்; 
விடியற்காலை மிகச்சமீபமாக இல்லையா" என்று கூறினார்கள். 
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82 நம்முடைய கட்டளை வந்ததும், அவர்களுடைய ஊரின் மேல்பகுதியை 
அதன் கீழ்ப்பகுதியாக (தலை கீழாக) ஆக்கிவிட்டோம்; அன்றியும், (அதற்கு 
முன்னர்) அதன் மீது சுடப்பட்ட செங்கற்களை (மழையாகப்) பொழியச் 
செய்தோம். 

83. ஆகவே, (பொழியப்பட்ட செங்கல் ஓவ்வொன் றும்) உம் இரட'சகனால் 

அடையாளமிடப் பட்டதாக இருந்தது; (புரட்டப்பட்ட) அ(வ்வூரான)து இந்த 
அநியாய்க்காரர்களுக்கு வெகு தூரமான துமல்ல. 

84."மத்யன்'(என்னும் ஊர்வாசிகள்பாலும்அவர்களுடைய சகோதரர் a am 
(நம் தூதராக அனுப்பி வைத் தோம்) அவர், என் னுடைய சமூகத் தாரே! 
அல்லாஹ்வையே நீங்கள் வணங்குங்கள்; உங்களுக்கு அவனைத் தவிர 
(வணக்கத்திற்குரிய வேறு) நாயன் இல்லை; அளவையும், நி துவையையும் நீங்கள் 

றைக்காதீர்கள்; நீங்கள் நல்ல நிலைமையில் இருப்பதையே நான் காண்கிறேன்; 
அவ்வாதி க்க ஏன் மோசம் செய்கிறீர்கள்! அவ்வாறு செய்தால், நிச்சயமாக 
(உங்களைச் சிசூழ்ர ந்துகொள்ளக்கூடிய ஒருநாளின்வேதனையை உங்கள் மீது நான் 
பயப்படுகிறேன். என் று கூறினார். 

85. "அன்றியும் என்னுடைய சமூகத்தாரே! அளவையும், நிறுவையையும் நீத 
மாகவே நிறைவு செய்யுங்கள்; மனிதர்களுக்கு அவர்களுடைய பொருட்களைக் 
குறைத் தும் விடாதீர்கள்; பூமியில் குழப்பம் செய்கிறவர்களாக வரம்புமீறியும் 
அலையாதீர்கள். 

86. "நீங்கள் விசுவாசங் கொண்டவர்களாக இருந்தால், (உங்கள் தொழிலில்) 
அல்லாஹ் மீதப்படுத் துவதே உங்களுக்கு மிக்க மேலானதாகும்; (நீங்கள் நி க்கும் 
போதும், அளக்கும் போதும் குறைத்தால் அதன்தீயவிளைவுகளிலிருந் து நான் 
உங்களைப் பாதுகாப்பவனும் அல்ல ப என்றும் கூறினார்! 

87. அ[தற்கிவர்கள், "ஷு ஜபே! எங்கள் மூதாதையர் வணங்கியவற்றையும், 
அல்லது எங்களுடைய செல்வங்களில் நாங்கள் நாடியவாறு செய்வதை நாங்கள் 
விட் டுவிடுமா றும் (நீர் கன் க்குச் paper vor ni தொழு 
கையா உம்மைஏவுகிறது! நிச்சயமாக நீர்தான் மிக்க சகிப்புத் தன்மையுடையவர்; 
(இன்னும் நேர்மையாளர்" என்று(பரிகாசமாகக் கூறினார்கள். 

88. அதற்கவர், என்னுடைய சமூகத்தாரே! என் இரட்சகனின் தெளிவான 
அத்தாட்சியின் மீது நான் இருப்பதையும், அவன் தன்னிடமிருந் துஎனக்கு 
ue உணவை வழங்கி இருப்பதையும் நீங்கள் கவனித்தீர்களா! (ஆகவே) 
ne (தீமையிலிருந்து) எதைவிட்டும் உங்களைத் தடுக்கின்றேனோ அதன்பால் 
தீமையானவற்றைச் செய் துகொண்டு உங்களுக்கு மாறுசெய்வதையும் நான் 
ரடலில்லை; nas யென்ற மட்டும் (உங்களைச் சீர் திருத்துவதைத் தவிர 

(G வேறெதையும் நான் நாடவில்லை; எனக்கு நல்லுதவி அல்லா ஹ்வைக் கொண்டே 
தவிர இல்லை; (என் காரியங்களை ஓப்படைத் து முழுமையாக) அவன் மீதே நான் 
நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறேன்; அவன்பாலே நான் மீளுகிறேன் என் று கூறினார். 
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89. "என்னுடைய சமூகத்தாரே! என்னுடன் நீங்கள் பகைமை கொண்டிருப்பது 
நூஹ் உடைய சமூகத்தாரையும் அல்லது ஹுத் உடைய சமூகத்தாரையும் 
அல்லது ஸாலிஹ் உடைய சமூகத்தாரையும் பீடித்ததுபோன்ற (வேதனை 
யான)து, உங்களையும் பீடித்துக் கொள்ளுமாறு உங்களைத் திண்ணமாக சுமத்தி 
விடவேண்டாம்; இன்னும், லூத் துடைய சமூகத்தார் (வாழ்ந்த காலம்) 
உங்களுக்குத் தொலைவில் இல்லை.' 

90. "மேலும், உங்கள் இரட்சகனிடம் மன்னிப்புக் கோருங்கள்; பின்னர் 
(மனம்வருந்தி) அவன் பக்கமே(தவ்பாச்செய்து) நீங்கள் மீளுங்கள்; ;நிச்சயமாக,என் 
இரட்சகன் மிகக்கிருபையுடை யவன் ; மிக்க நேசிப்பவன் ன் கூறினார்) 

01 அதற்கவர்கள், 'ஷுஜபே! நீர் கூறுபவற்றில் அநேகவற்றை நாம் விளங்கிக் 
கொள்ள (முடியவில்லை; நிச்சயமாக நாம் உம்மை எங்களில் மிக்க 
பலவீனமானவராகவே காண்கிறோம்; மேலும், உம்முடைய குடும்பத்தார் 
இல்லாவிடில் உம்மைக் கல்லெறிந் து (கொன் றுஇருப்போம் . மேலும், நீர் 
நம்முடைய மதிப்பிற்குரியவரல்லர்' என் று கூறினார்கள். 

92 அ[தற்கவவர் ” என்னுடைய சமூகத்தாரே! அல்லாஹ்வைவிட என்னுடைய 
டும்பத்தார் உங் களுக்கு மிக்க மதிப்புடையவர்களா! நீங்களோ 
a ஹ்வாகிய) அவனை உங்களுடைய முதுகுக்குப்பின் தள்ளிப் புறக்கணித்து) 
விட்டீர்கள்; நிச்சயமாக என் இரட்சகன் நீங்கள் செய்யக்கூடியவற்றை சூழ்ந்து 
அறிகிறவன் "என்று கூறினார். 

93 அன்றியும், என்னுடைய சமூகத்தாரே! நீங்கள் உங்கள் வழியில் (உங்கள் 
காரியத்தைச் a கொண்டிருங்கள்; நானும் (என் வழியில் என் காரியத்தைச்) 
செய்து கொண்டிருக்கின்றேன்; எவருக்கு இழிவு படுத்தும் வேதனை அவரை 
வந்தடையும்? (என்றும்) இன்னும், பொய்யர் யார்? என்பதையும் நீங்கள் அறிந்து 
கொள்வீர்கள் ; (அதனை!) நீங்கள் எதிர்பார்த்தும் இருங்கள்; நிச்சயமாக நான் 
உங்களுடன் எதிர்பார்த்திருக்கிறேன்' (என் று ஷுஐப் கூறினார்). 

94. மே லும், (அவர்களிடம் நம்முடைய கட்டளை வந்தபொழுது, ஷுஐபையும், 
அவருடன் விசுவாசங் ர்க் சச கி் நம்மிடமிருந்துள்ள 
அருளைக்கொண்டு நாம் (இரட்சித்துக்) காப்பாற்றினோம்; அநியாயம் 
செய்தவர் களை பேரிடி முழக்கம் ல்கள், கொண்டது; அவர்கள் 
காலைப்பொழுதை தங்கள் வீடுகளில் முகம்குப்புற(இறந்.து) கிடக்க அடைந்தனர். 

95. அதற்கு முன்னர் அதில் அவர்கள் வசித்திருக்காதவர்களைப் போல்_ 
(அழிந்துவிட்டனர்) ஸமூது நூசமானது போன்றே இந்த மத்யன் சமூகத்தார்க்கும் 
நாசம் ஏற்பட்டுவிட்டது என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். 

96. இன்னும் நம் வசனங்களுடனும், தெளிவான சான்றுடனும் மூஸாவை 
நிச்சயமாக நாம் அனுப்பிவைத்தோம்_ 

97. ௦௦பிர் அவனிடமும், அவனுடைய பிரதானிகளிடமும் (அவர் சென்றார். o0L QT 
அவனுடைய கட்டளையை அவர்கள் பின்பற்றிக் கொண்டிருந்தனர்; ஃபிர் 
அவனுடைய கட்டளையே நேர்மையுடையதாக இருக்கவில்லை. 
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98. மறுமை நாளில், அவன் தன் சமூகத்தார்க்கு முன்(வழிகாட்டியாகச் சென்று, 
அவர்களை (நரக) நெருப்பில் சேர்ப்பான்; அவர்கள் சென்று போய்ச்சேருமிடம் 
மிகக்கெட்டது. 

99. (உலகமாகிய) இதிலும், மறுமைநாளிலும் சாபத்தால் அவர்கள் தொடரப் 
பட்டுள்ளனர்; அவர்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட இந்த சன்மானம் மிகக் 
கெட்டது. 

100. இவை, சில ஊர் (வாசிகளின் சம்பவங்களாகும். இவெற்றை நாம் உமக்கு 
அறிவித்தோம்; இவற்றில் சில நிலைத்து இருக்கின்றன; சில அறுவடை 
செய்யப்பட்டு (வேரறுக்கப்பட்டு/ம்விட்டன. 

101 இன்னும்,அவர்களுக்கு நாம் அநியாயம் செய்யவில்லை; எனினும் அவர்கள் 
தமக்குத்தாமே அநியாயம் செய்து கொண்டனர்; எனவே, உமதிரட' சகனின் 
கட்டளை (அவர்களை அழித்துவிட) வந்த சமயத்தில், அல்லாஹ்வையன்றி 
அவர்கள் அழைத்து (வணங்கிக் கொண்டிருந்த அவர்களின் வணக்கத்திற் 
குறியவர்கள் அவர்களுக்கு எவ்விதப் பயனளிக்கவில்லை; அன்றியும், 
நஷ்டத்தைத்தவிர(வேறு எதையும்) அவர்களுக்கு அவர்கள் அதிகப்படுத்த வில்லை. 

102. ஊர்களை_ அவை அநியாயம் செய்து கொண்டிருக்க (வேதனையைக் 
கொண்டு) அவன் பிடித்தால் உம்முடைய இரட்சகனின் பிடி இப்படித்தான் 
இருக்கும் ; நிச்சயமாக அவனுடைய பிடியானது துன்புறுத்தக் கூடியது ; மிக்க 
கடினமானது. 

103. மறுமையின் வேதனையைப் பயப்படக்கூடியவருக்கு நிச்சயமாக இதில் 
அத்தாட்சி இருக்கிறது; அம்மறுமையானசது, ஒரு நாள் _ அதற்காக மனிதர்கள் 
ஒன்று சேர்க்கப் படுவார்கள்; இன்னும், அது அவர்கள் அனைவரும் 

அல்லாஹ்வின் சந்நிதியில்) முன்னிலைப்படுத்தப்படும் நாளாகும். 

104. அதற்கென குறிப்பிடப்பட்ட தவணைக்காகவே தவிர, அதனை நாம் 

பிற்படுத்தி வைக்கவில்லை. 

105. அது வரும் நாளில் அவனுடைய அனுமதியின் றி, எந்த ஆத்மாவும் 
(அவனுடன்) பேசமுடியாது; அவர்களில் துர்பாக்கியவானும், நற்பாக்கியவானு 
மிருப்பர். 

106. எனவே, துர்பாக்கியமடைந்து விட்டனரே அத்தகையோர்_ நரகத்தில் 

(வீழ்த்தப் படுவார்கள்; அப்பொழுது வேதனையைத் தாங்க முடியா து)_ அதில் 

அவர்களுக்கு (கழுதையின் சப்தத்தைப் போன்று தொடக்கத்தில்) பெரும் 

கூச்சலும்,(இறுதியில்தேம்பியழுதலும் இருக்கும். 

107. உமதிரட' சகன் நாடினாலன்றி, வானங்கள், மற்றும் பூமி நிலைத்திருக்குங் 

காலமெல்லாம் அதில் அவர்கள் நிரந்தரமாகத்தங்கி ருப்பவர்கள்; நிச்சயமாக 

உமதிரடசகன்,தான் நாடியதை(த் தடையின்றிச் செய்(து முடிப்பவன். 

108. இன்னும் நற்பாக்கியமடைந்து விட்ட னரே அத்தகையோர் _ சுவனபதியில் 
(நுழைந் துவிடுவார்கள்) ; உமதிரட'சகன் நாடினாலன்றி , வானங்கள், மற்றும் 
பூமி நிலைத்திருக்குங் காலமெல்லாம் அதில்தான் அவர்கள் 
ரந்தரமாக[த் தங்கி)இருப்பவர்கள்; (அது) முடிவுறாத ஓர் அருட் கொடையாக 

நிலைத்திருக்கும்) 
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109. மேலும், (நபியே! இவர்கள் வணங்குபவைகளைப் பற்றி நீர் சந்தேகத்திலிருக்க 
வேண்டாம். (இதற்கு) முன்னர் இவர் களுடைய மூதாதையர் (யாதொரு 
ஆதாரமுமின் றி) வணங்கிக் கொண்டிருந்ததைப்போன்றே தவிர இவர்களும் 
வணங்கவில்லை. இவர்களுடைய (வேதனையின்) பாகத்தை இவர்களுக்கும், 
குறைவின் றி நிச்சயமாக, நாம் புரணமாக கொடுக்கக்கூடியவர்கள் . 

110. மேலும், நிச்சயமாக நாம் மூஸாவுக்கு ஒரு வேதத்தைக் கொடுத்தோம்; 
பின்னர், அதில் கருத்து வேறுபாடு கொள்ளப்பட்டது; (அவர்களின் காலம் 
மறுமை தான் என்று) உமதிரட'சகனின் வாக்கு முன்னரே ஏற்பட்டிராவிடில், 
இவர்களுக்கிடையில் (இம்மையிலேயே) தீர்ப்புச் செய்யப்பட்டிருக்கும், மேலும், 

நிச்சயமாக அவர்கள் (குர் ஆனாகிய) அதைப் பற்றி அவநம்பிக்கையை 
ஏற்படுத்தக்கூடிய சந்தேகத்தில் இருக்கின்றனர். 

॥1 நிச்சயமாக உமதிரட்சகன், அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அவர்களுடைய 
செயல்(களுக்குரிய கூலிகளை திட்டமாக அவர்களுக்கு பூரணமாகக் 
கொடுப்பான்; நிச்சயமாக அவன், அவர்கள் செய்பவற்றை நன்குணர் பவன். 

112. (நபியே!) உமக்கேவப்பட்ட பிரகாரம் நீரும், உம்முடன் பச்சாதாபப் 
பட்டோரும், (நேரான வழியில்) உறுதியாக இருங்கள்; (இதில்) நீங்கள் வரம்பு 
மீறியும் விடாதீர்கள்; நிச்சயமாக, அவன் நீங்கள் செய்பவற்றைப் பார்க்கிறவன். 

113 (விசுவாசிகளே! இன்னும், அநியாயம் செய்து கொண்டிருப்போரின் பால் 
(சிறிதும்) நீங்கள் சாய்ந்துவிடாதீர்கள்; அவ்வாறாயின், நரக நெருப்பு 
உங்களைத்தீண்டி விடும்; அல்லா ஹ்வையன்றி எந்த உற்ற நேசர்களும் உங்களுக்கு 
இல்லை; பின்னர், (எவராலும் நீங்கள் உதவி செய்யப்படமாட்டீர்கள். 

114. மேலும், பகலின் இருமுனை (களாகிய காலை, மாலை) களிலும், இரவின் 

நேரங்களிலும் தொழுகையை நிறைவேற்றுவீராக! நிச்சயமாக நற் செயல்கள் தீய 
செயல்களைப் போக்கிவிடும்; (அல்லா ஹ்வை) நினைவு கூர்வோருக்கு இது ஒரு 
நல்லுபதேசமாகும். 

115. மேலும், (நபியே) பொறுமையுடன் இருப்பீராக ! நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
அழகானவற்றைச் செய்தோரின் கூலியை வீணாக்கிவிடமாட்டான். 

116. உங்களுக்கு முன்னிருந்த சமூகத்தார்களில், பூமியில் குழப்பம் செய்யாது 
தடுத்து வரக் கூடிய அறிவாளிகள் இருந்திருக்க வேண்டாமா?! அவர்களிலிருந்து 
நாம் யாரைக் காப்பாற்றினோயமோ அந்த சொற்ப எண்ணிக்கையினர் தவிர மற்ற 
அனைவரும் குழப்பவாதிகளாக இருந்தனர்) ஆனால், அநியாயக்காரர்கள் எதில் 
சுகபோகமாக்கப் பட்டிருந்தார்களேோ அதனையே பின்பற்றினார்கள்; இன்னும் 
குற்றம் செய்பவர்களாகவும் இருந்தனர். 

117. இன்னும், (நபியே! ஊர்களை_. அவ்வூரார் சீர்திருத்துபவர்களாக இருக்கும் 
நிலையில், அநியாயமாக உமதிரட்சகன் அழித்து விடுபவனாக இல்லை. 
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118. மேலும், உமதிரட' சகன் நாடியிருந்தால் (அனைத்து) மனிதர் களை ஒரே 
சமூகத்தினராக அக்கியிருப்பான்; இன்னும், அவர்கள் தங்களுக்குள் மாறுபட்டுக் 
கொண்டவர்களாகவே இருப்பார்கள்_ 

119. (அவர் களில்) உமதிரட'சகன் அருள் புரிந்தவர்களைத் தவிர; இதற்காகவே 
மாறுபடும்) அவர்களைப் படைத்துமிருக்கிறான்; (பாவம் செய்த) ஜின்கள் 
மற்றும் மனிதர்கள் ஆகிய அனைவராலும் நிச்சயமாக நான் நரகத்தை 
நிரப்புவேன் என்ற உமதிரட'சகனின் வாக்கும் பூர்த்தியாகிவிட்டது. 

120. நம் தூதர்களின் செய்திகளிலிருந்து உம் இதயத்தை எதைக்கொண்டு நாம் 
உறுதிப்படுத்துவோமோ, அவை ஒவ்வொன்றையும் நாம் உமக்குக் கூறினோம்; 
உமக்கு இவற்றில் உண்மை (யானவையும் விசுவாசிகளுக்கு நல்லுபதேசமும், 
நினைவூட்டலும் வந்துவிட்டது. | 

121. மேலும், விசுவாசங்கொள்ளாதவர்களுக்கு (நபியேநீர் கூறுவீராக: 'நீங்கள் 
உங்கள் வழியில் (உங்கள் காரியங்களைச் செய்து கொண்டிருங்கள்; நிச்சயமாக 
நாங்களும் (எங்கள் வழியில் எங்கள் காரியங்களை) செய்துகொண்டிருக்கிறோம். 

122. நீங்களும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருங்கள்; நிச்சயமாக நாங்களும் (அதை) 
எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறோம்' 

123. வானங்களில் மற்றும்,பூமியில் மறைந்திருப்பவை (யாவும்) அல்லாஹ்வுக்கே 
உரியன; சகல காரியமும் அவனிடமே மீட்டப்படும்; ஆதலால், அவன் 
ஒருவனையே நீர் வணங்குவீராக! (சகல காரியங்களையும் ஒப்படைத்து முழு 
மையாக]; அவன் மீதே நம்பிக்கையும் வைப்பீராக! உமதிரட'சகன், நீங்கள் 
செய்பவைகளைப்பற்றி பராமுகமானவனாகவுமில்லை. 

அத்தியாயம் : 12 

யூஸுஃப் 
வசனங்கள் :1]1! மக்கீ ருகூகைள் : 12 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஒதுகிறேன்). 

|. அலிப் லாம் றா. இவை தெளிவான (இவ்) வேதத்தின் வசனங்களாகும். 

2. நீங்கள் விளங்கிக் கொள்வதற்காக, இதனை அரபி(மொழியிலான குர் ஆனாக 
நிச்சயமாக நாமே இறக்கிவைத்தோம். 

3. (நபியே! இந்தக் குர்ஆனை நாம் உமக்கு அறிவித்திருப்பதின்மூலம் மிக்க 
அழகான வரலாற்றை உமக்கு நாம் கூறுகிறோம்; இதற்கு முன்னர், நிச்சயமாக 
(இதனைப்பற் றி) அறியாதவர்களில் (ஒருவராக நீர் இரெந்தீர். 

4. யூஸுஃப் தன் தந்தையிடம், என் தந்தையே! பதினொரு நட'சத்திரங்களையும், 
சூரியனையும், சந்திரனையும் நிச்சயமாக நான் (கனவில்கண்டேன்; எனக்குச் 
சிரம் பணிபவையா க அவற்றை நான் கண்டேன்" என்று கூறிய சமயத்தில், 
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5. " என் அருமை மகனே! நீர் கண்ட கனவை உம் சகோதரர்களிடம் 
சொல்லிக்காட்ட வேண்டாம்; (அவ்வாறு செய்தால்) அவர்கள் உமக்கு யாதேனும் 
தீங்கிழைக்கச் சதி செய்வார்கள்; (ஏனெனில்) நிச்சயமாக ஷைத்தான் மனிதனுக்கு 
பகிரங்கமான விரோதியாக இருக்கிறான்" என்று (யஃகூப் நபியாகிய )அவர் 
கூறினார். 

6. மேலும்," (நீர் கனவில் கண்ட) அவ்வாறே உமதிரட' சகன் உம்மைத் 
தேர்ந்தெடுத்து, கனவுகளின் விளக்கங்களையும் உமக்குக் கற்றுக் கொடுத்து, 
இதற்கு முன்னர் இப்றாஹீம், இஸ்ஹாக் ஆகிய உம்முடைய இரு மூதாதையர் 
மீதும் (தம் அருளாகிய) அதனைப் பூர்த்தியாக்கி வைத்தவாரே உம் மீதும் , 
யஃகூபின் (மற்ற) குடும்பத்தினர் மீதும் அவன் தன் அருளைப் பூர்த்தியாக்கி 
வைப்பான்; நிச்சயமாக உமதிரட' சகன் (யாவற்றையும்) நன்கறிகிறவன்; 
தீர்க்கமான அறிவுடையவன் '(என் றும் கூறினார் | 

7. (நபியே) நிச்சயமாக யூஸாஃபி(ன் சரித்திரத்தி) லும், அவர து சகோதரர்களின் 
சரித்திரத்தி)லும் வினவுகின்றவர்களுக்கு பல படிப்பினைகள் இருக்கின்றன. 

8. "நாம்(பலசாலிகளான) ஒரு கூட்டமாக இருந்தும், நிச்சயமாக யூஸுஃபும், அவ 
ருடைய சகோதரரும் நம் தந்தைக்கு நம்மைவிட அதிகப் பிரியமுள் ளவர் 
களாயிருக்கின்றனர் ; (இதில்) நிச்சயமாக நம் தந்தை பகிரங்கமான தவற்றில் 
இருக்கிறார்" என்று அவர்கள் கூறிய சமயத்தை (நினைவு கூர்வீராக] 

9. " (ஆகவே, ) யூஸாுஃபைக் கொலை செய்துவிடுங்கள்; அல்லது பூமியில் 

எங்கேனும் எறிந்து விடுங்கள்; உங்கள் தந்தையின் முகம் ( கவனம்) முற்றிலும் 
உங்கள் பக்கமே இருக்கும் ; இதன் பின்னர், நீங்கள் (அல்லா ஹ்விடம் மன்னிப்புத் 
தேடிக்கொண்டு |) நல்லவர்களான கூட்டத்தினராகிவிடுவீர் கள் (என்று 
கூறினார்கள்]. 

10. (அதற்கு) அவர்களில் (நற்போதனை கூறக்கூடிய ஒருவர், : யூஸாஃபை நீங்கள் 
கொலை செய்யாதீர்கள்; இன்னும், நீங்கள் (அவருக்கு ஏதும் தீமை) 
செய்பவர்களாக இருந்தால் , ஆழமான ஒரு பாழ் கிணற்றில் அவரை 
போட்டு விடுங்கள்; பிரயாணிகளில் சிலர் அவரை[க்கிணற் றிலிருந்து) எடுத்துக் 
கொள்ளக்கூடும்" என்று கூறினார். 

1. (பின்னர் அவர்கள் தங்கள் தந்தையிடம் வந்து) "எங்கள் தந்தையே! 
யூஸுஃபைப்பற்றி (அவர் விஷயத்தில்) நீங்கள் எங்களை நம்பாமலிருக்க 
உங்களுக்கு என்ன நேர்ந்தது? நாங்களோ, நிச்சயமாக அவருக்கு நன்மையை 
நாடுபவர்களாக இருக்கிறோம்' என்று கூறினார்கள். 

12. "நாளைய தினம் அவரை எங்களுடன் அனுப்பி வையுங்கள்; அவர் 
(காட்டிலுள்ள கனிகளை) நன்கு புசித்துக்கொண்டும், விளையாடிக்கொண்டும் 
இருப்பார். நிச்சயமாக, நாங்கள் அவரைப் பாதுகாத்துக் கொள்வோராகவும் 
இருக்கிறோம் என்று கூறினார்கள். 

13.அ।(தற்க)வர் "நீந்கள் அவரை[(அழைத் துக்கொண்டு செல்வது நிச்சயமாக 

என்னைக் கவலையடையச் செய்கிறது. நீங்கள் (விளையாடிக் கொண்டு 

அவரைவிட்டும் பராமுகமானவர்களாகயிருக்கும் நிலையில் ஒநாய் அவரை 

(அடித்துத்) தின் று விடும் என்று நான் பயப்படுகிறேன்" என்று கூறினார். 

14. அ (தற்கெர்கள், ஆற்றல் மிக்க )ஓரு கூட்டத்தினராக நாங்கள் இருந்தும், 
அவரை ஓர் ஓநாய் தின் றுவிடுமானால், நிச்சயமாக நாங்கள் அப்போது 
நஷ்டமடைந்தவர்களாகி விடுவோம்" என் று கூறினர். 
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15. ஆகவே, (ue un கிய)/அவரை(அழைத் துக்கொண்டு சென் று, அவரை 
ஆழமான ஒரு பா ழ்கிணற்றில் ஆக்கிவிட வேண்டுமென்றே அவர்கள் ஒருமித்து 
முடிவு செய்தபோது, அவர்களோ (உம்மை) அறியாதவர்களாக இருக்க, 
அவர் களுடைய இக்காரியத்தைப்பற்றி (ஒரு காலத்தில்) நீர் அவர்களுக்கு 
நிச்சயமாகத்தெரிவிப்பீர் என்று FUN AW) a TES நாம் வஹீ அறிவித்தோம். 

16. மேலும், (அன்று) பொழுதடைந்த பின், அவர்கள் தங்கள் தந்தையிடம் 
அழுதவர்களாகவே வந்தனர். 

17. "எங்கள் தந்தையே! நிச்சயமாக நாங்கள் (ஒருவரை ஒருவர்) முந்திக் கொண்டு 
சென்று விட்டோம்; யூஸுஃபை எங்கள் சாமான்களிடம் நாங்கள்விட்டு 
விட்டோம்; அப்போது, அவரை ஓநாய் (அடித்துத்) தின்று விட்டது; நாங்கள் 
(எவ்வளவு) உண்மையாளர்களாக இருப்பினும் நீர் எங்களை நம்பக் கூடியவர் 
அல்லவர்" என் று கூறினார்கள். 

18. அன்றியும்,(தங்கள் கூற்றைப் பலப்படுத்தி அவருடைய சட்டையில் (ஆட்டின்) 
பொய்யான இரத்தத்தைத் தோய்த்துக் கொண்டு வந்(து காண்பித்தார்கள்; 
(இரத்தம் தோய்ந்த அச்சட்டை கிழியாதிருப்பதைக் கண்ட யாக்கூப் நபி,) இல்லை; 
உங்கள் மனங்கள் ஒரு (தீய) காரியத்தை உங்களுக்கு அழகாகக் காண்பித்து 
விட்டன; ஆகவே, அழகான பொறுமை (யைக்கடைப் பிடிப்பது தான் நன்று; 
மேலும், நீங்கள் வர்ணிக்கின்றவற்றிலிருந்து (யூுஸுஃபை இரட்சிக்க)அல்லா ஹ்வே 
உதவி தேடப் படுபவன் (அவனிடமே உதவிதேடுகிறேன்) என்று கூறினார். 

19. (பின்னர், அக்கிணற்றின் சமீபமாக) ஒரு பிரயாணக் கூட்டமும் வந்தது; 
தங்களது தண்ணீர் கொண்டு வருபவரை(த் தண்ணீருக்காக) அவர்கள் 
அனுப்பினார்கள்; அவர் தன் வாளியை (அக் கிணற்றில்) விட்டார். (யூஸாஃப் 
அதில் உட்கார்ந்து கொண்டார். அதைக் கண்டு உங்களுக்கு ஓ நன்மாராயமே! 
தோ φῆ (அமகிய/சிறுவன்!' என்று யூஸாஃபைச் சுட்டிக் காட்டிக்) கூறினார்; 

அவரைக் கண்ணுற்ற அவர்கள், தங்கள்) வர்த்தகப் பொருளாக அவரை (ஆக்கிக் 
கொள்ளக் கருதி) மறைத்துக் கொண்டார்கள்: மேலும், அவர்கள் செய்பவற்றை 
அல்லாஹ் நன்கறிகிறவன். 

20. மேலும், அவரை அவர்கள் அற்பக் கிரயத்திற்கு_ (விரல் விட்டு) 
. எண்ணப்படுகின்ற (சொற்ப) வெள்ளிக் காசுகளுக்கு விற்று விட்டார்கள்; மேலும், 
அவர்கள் அதில் பற்றற்றவர்களாக இருந்தனர். | 

21. (யூசு்பை வாங்கியவர் , அவரை எகிப்துக்குக் கொண்டு வந்து 
விற்றுவிட்டார்) எகிப்தில் அவரை வாங்கியவர் தன் மனைவியிடம், "நீ அவர் 
தங்குமிடத்தை கண்ணியமாக வைத்துக் கொள்; அவர் நமக்குப்பயன்தரலாம்; 
அல்லது அவரை நாம் ( சுவீகாரப்) புத்திரனாக எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று 

கூறினார். அவ்வாறே அந்த (எகிப்து) பூமியில் யூஸாுஃபுக்கு நாம் இடெமளித்தோம்; 
கனவுகளின் விளக்கங்களை அவருக்குக் கற்பிப்பதற்காகவும் | நாம் அவருக்கு 
இடமளித்தோம். அல்லாஹ், தன் காரியத்தில் (யாவரையும்) மிகைத்தவன்; 
எனினும், மனிதர்களில் பெரும்பாலோர் (இதனை) அறிந்து கொள்ள 
மாட்டார்கள். 

. 22. இன்னும், அவர் தன் வாலிபத்தை அடைந்தபொழுது நாம் அவருக்கு சட்ட. 
அணுக்கத்தையும், கல்வியையும் கொடுத்தோம்; இவ்வாறே நன்மை 
செய்வோருக்கு நாம் கூலி தருகிறோம். 
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23 மேலும், அவர் எவளுடைய வீட்டில் இருந்தாரோ, அவள் அவர் மீது காதல் 
கொண்டு, தன் விருப்பத்திற்கிணங்குமா று எல்லாக் கதவுகளையும் மூடிவிட்டு 
அவரை "வாரும் என் றழைத்தாள்; அ(தற்க)வர், "அல்லாஹ் (இத் தீய 
செயலிலிருந்து) காத்தருள்வானாகவும்! நிச்சயமாக என் எஜமானனாகிய 
(உன்கணவவர் என் தங்குமிடத்தை அழகாக்கி வைத்திருக்கிறார்; நிச்சயமாக, 
(இத்தகைய நன்மை செய்வோருக்குத் துரோகம் செய்யும்) அநியாயக்காரர்கள் 
வெற்றி பெறமாட்டார்கள்" என்று கூறினார். 

24. | அவள் அவரை(அடைய) திடமாக ஆசைகொண்டு விட்டாள்; அவர் தன் 
இரட் சகனுடைய சான்றைக் கண்டிராவிடில், அவரும் அவள்மீது ஆசை 
கொண்டே இருப்பார்; தீமையையும், மானக்கேடான செயல்களையும் 
τ" நாம் திருப்பிவிடுவதற்காக (அவருக்கு) இவ்வாறு (எச்சரிக்கை 
செய்தோம். நிச்சயமாக அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நம் அடியார்களில் 
உள்ளவராவார். 

25. (யூசுஃப் அவளை விட்டுத் தப்பிக்க வெளியில் செல்ல ஓடினார்; அவள் 
அவரைப் பிடிக்க இவ்வாறாக) இருவரும் , ஒருவரை ஒருவர் முந்திக் கொள்ள 
வாசல் பக்கம் ஓடினார்கள்; யூசுஃப் முந்திக் கொள்ளவே, அவருடையசட்டையை 
அவள் பிடித்திழுத்தாள்) ஆகவே, அவருடைய சட்டையைப் பின்புறமாக அவள் 
கிழித்துவிட்டாள்; (அச்சமயம்) வாசலில் அவளுடைய கணவரை இருவரும் 
(காணப்)பெற்றனர்; (ஆகவே, அவள் தான் தப்பிக்க அவரிடம்) "உம்முடைய 
மனைவிக்குத் தீங்கை நாடியவனுக்கு அவன் சிறையிலிடப்படுவதையோ 
அல்லது அன்புறுத்தும் வேதனையையோ தவிர (வேறு) என்ன தண்டனை 
(இருக்கக்கூடும்)?' என்று கூறினாள். 

26. (யூஸுஃப் அதனை மறுத்து) "அவள்தான் தன் நடக் 
என்னை அழைத்தாள் " என்று கூறினார்; (அ து சமயம் அவளுடைய 
குடும்பத்திலிருந்தசாட்சியாளர் ஒருவர் (பின் வருமாறு) சாட்சி கூறினார் : அவ 
ருடைய சட்டை முன்புறமாகக் கிழிக்கப்பட்டிருந்தால், அவள் உண்மை 
சொல்கிறாள்; அவரோ பொய்யர்களில் உள்ளவராவார். 

27. அன்றியும், அவருடைய சட்டை பின்புறமாக் கிழிக்கப்பட்டிருந்தால், அவள் 

பொய் சொல்கிறாள்; அவர் உண்மையாளர்களில் உள்ளவராவார் (எனறார் 

28 . ஆகவே, (யூஸுஃபாகிய) அவருடைய சட்டையை _ அது பின்புறமாகக் 
கிழிக்கப்பட்டிருப்பதை அவர் பார்த்தபோது (தன் மனைவியிடம்) "நிச்சயமாக 
இது (பெண்களாகிய) உங்களுடைய சதியிலுள்ளதே; நிச்சயமாக உங்களின் சதி 
மகத்தானது என்று கூறினார். 

29. (யூஸுஃபிடம்) '"யூஸுஃபடே நீர் இதனை விட்டும் புறக்கணித்து விடும் (என்று 
கூறி மீண்டும் அவளிடம், நீ உன் பாவத்திற்கு மன்னிப்புத் தேடிக்கொள்; 
நிச்சயமாக நீ தவறு செய்தவர்களில் இருக்கிறாய் என்று (அவள து கணவராகிய) 
அவர் கூறினார். 

30. அப்பட்டணத்திலுள்ள பெண்கள் பலரும் "(எகிப்திய அரசின்) 
அமைச்சருடைய மனைவி தன்னுடைய (அடிமை) வாலிபனை தன் விருப்பத்திற் 
கிணங்குமா று அழைக்கிறாள்; காதலால் அவர் அவளை மிகைத்து விட்டார்; 
நிச்சயமாக, அவளை பகிரங்கமான வழி கேட்டிலேயே நாம் காண்கின்றோம்" 
என் று இழிவாகக்) கூறினர். 
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3L அவர்களின் சூழ்ச்சியைடஎகிப்திய அரசின் அமைச்சருடைய மனைவியாகிய) 

அவள் செவியுற்றபோ து, (அழைத்து வருபவரை அப்பெண்களாகிய ) அவர்கள் 

பால் அனுப்பினாள்.அவர்களுக்காக ஒரு விருந்து சபையை ஏற்பாடும்செய்தாள்; 

அங்கு வந்திருந்தவர் களில் ஒவ்வொருத்திக்கும் (ஒரு பழமும், ஒரு கத்தியும் 
கொடுத்தாள்; இன்னும் (யூஸுஃபாகிய )அவரை (அலங்கரித் து) "அவர்கள் முன் 

வெளிப்படுவீராக' என்று கூறினாள்; (அப்பெண்களாகிய/அவர்கள் அவரைப் 

பார்த்த பொழுது (அவருடைய அழகில் மயங்கி ) அவரை மிக்க மேன்மையாகக் 

கண்டு, தங்கள் கை(விரல்)களை அறுத்துக் கொண்டனர்; மேலும், "அல்லாஹ் 

பரிசுத்தமானவன்! இவர் மனிதரல்ல; இவர் மேன்மைக்குரிய ஒரு மலக்கே தவிர 

(வேறு)'இல்லை என் றுகூறினார்கள். 

32. அ|(தற்கவள், "நீங்கள் எவரைப் பற்றி என்னை நிந்தித்தீர்களேோ அவர் 

இவர்தான்; நிச்சயமாக, நான் தான் என் விருப்பத்திற்கிணங்குமா றுஅவரை நான் 

அழைத்தேன்; எனினும், அவர்(மன உறுதியுடன் தப்பித் துவிலகிக் கொண்டார்; 

இனியும் நான் கட்டளையிடுகிறபடி அவர் செய்யாவிடில், நிச்சயமாக அவர் 

சிறையிலிடப்படுவார்; மேலும் அவர் சிறுமைப்பட்டவர்களில் உள்ளவராக 

நிச்சயமாக ஆகிவிடுவார், என் று கூறினாள். 

33 அ।தற்க)வர், "என் இரட' சகனே! அவர்கள் என்னை எதன்பக்கம் 
அழைக்கிறார்களோ அத் தீய காரியத்ிதை விட சிறைக்கூடமே எனக்கு மிக 

விருப்பமானதாகும்; ஆகவே, (இப்பெண்களாகிய) அவர்களுடைய சூழ்ச்சி 

யிலிருந்து நீ என்னைத்திருப்பாவிட்டால், அவர்களின் பக்கம் சாய்ந்து விடுவேன்; 

மேலும்(பாவம் செய்யும் அறிவீனர்களில் ஒருவனாக நான் ஆகிவிடுவேன் என்று 
(பிரார்த்தித்துக்) கூறினார். | 

34. எனவே அவரது பிரார்த்தனையை அவருடைய இரட்சகன் அங்கீகரித்தான்; 

பின்னர், (அப்பெண்களாகிய) அவர்களின் சூழ்ச்சியை அவரை விட்டும் 

திருப்பிவிட்டான்; நிச்சயமாக, அவனே செவியு றுகிறவன்; யாவையும் 

நன்கறிகிறவன். 

35. பின்னர், (யூஸுஃப் தூயவர் என்பதற்குரிய ) அத்தாட்சிகளை அவர்கள் 

கண்டதன் பிறகு,சிறிது காலம்வரை யூஸஃபாகிய அவரை, அவர்கள் நிச்சயமாக 

சிறையிலிடுவார் கள் என அவர்களுக்குத் தோன்றியது (ஆகவே, அவரைச் 

சிறையிலிட்டனர்). 

36. மேலும் (மற்ற குற்றங்களுக்காக வேறு )இரு வாலிபர்கள் அவருடன் சிறையில் 
நுழைந்தனர்; அவ்விருவரில் ஒருவன் , நான் தராசை δα 3 5 து! மதுரஸம் 
தயார் செய்துகொண்டிருப்பதாக நிச்சயமாக என்னை நான் கனவில்) கண்டேன் 
என் று கூறினான்; மற்றவன், " என் தலையின் மீது ரொட்டியை சுமந்து 
கொண் டிருக்க அதிலிருந்து பட்சிகள் (கொத்திப்) புசிப்பதாக நிச்சயமாக என்னை 
நான் (கனவில்) கண்டேன்," என்று கூறி, இவற்றின் விளக்கத்தை எங்களுக்கு நீர் 
தெரிவிப்பீராக! நிச்சயமாக நாங்கள் உம்மை மிக்க (ஞானமுடைய) நல்லவர்களில் 
ஒருவராகக்) காண்கிறோம்" ( என்று யூஸுஃபிடம் கூறினார்கள் ) 

37. (அதற்கு யூஸுஃப்,) நீங்களிருவரும் எதை உணவாக வழங்கப் 

படுகிறீர்களோ அது உங்களிருவருக்கும் வந்து சேரும் முன் அதன் விளக்கத்தை 

உங்களிருவருக்கும் நான் அறிவித்தே அல்லா து(அந்திஉணவு உங்களிருவருக்கும் 

வருவதில்லை; இவ்விரண்டுக்குரிய விளக்கமு)ம் என் இரட்சகன் எனக்குக்கற் றுக் 

கொடுத்தவற்றில் உள்ளவையாகும்; அல்லாஹ்வை விசுவாசிக்காத 

சமூகத்தாரின் மார்க்கத்தை நிச்சயமாக நான் விட்டு விட்டேன்; இன்னும், 

அவர்கள்_ அவர்களே மறுமையை நிராகரிக்கக் கூடியவர்கள். | 
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38. அன்றியும், என்னுடைய மூதாதையர்களான இப்றாஹீம், இஸ்ஹாக், ய கூப் 
ஆகியோ ரின் மார்க்கத்தையே நான் பின் பற்றிவிட டேன்; (ஆதலால், 
அல்லாஹ்வுக்கு தவப் he இணையாக்குவ து எங்களுக்குத் 
தகுமானதல்ல; இக் கொள்கை மீது இருப்பது, எங்கள் மீதும், (மற்ற) மனிதர்கள் 
மீதும் அல்லாஹ் புரிந்த பேரருளாகும்; எனினும், மனிதர்களில் பெரும்பாலோர், 
(அல்லா ஹ்வின் அருளுக்கு நன்றிசெலுத்தமாட்டார்கள். 

39. சிறைச்சாலையின் என்னி தோழர்களே! (யாதொரு சக்தியுமற்ற ) பல்வேறு 
தெய்வங்கள் மேலா! அல்லது (யாவற்றையும் )அடக்கி ஆளுகின்ற ஒருவனான 
அல்லாஹ்வா! 

40. அவனையன்றி நீங்கள் வணங்குபவை வெறும் (கற்பனைப்) பெயர்களைத் 
தவிர (வேறொன்றும்) இல்லை; நீங்களும் உங்கள் மூதாதையர்களும் அவற்றைப் 
பெயர்களாக வைத்துக்கொண்டீர்கள்; அல்லாஹ் இதற்கு யாதோர் 
ஆதாரத்தையும் இறக்கி வைக்கவில்லை; அல்லாஹ் ஒருவனுக்கேயன்றி 
(மற்றெவருக்கும்) அதிகாரம் இல்லை; அவனைத் தவிர (மற்றெவரையும்) நீங்கள் 
வணங்கக் கூடாதென்று அவனே கட்டளையிட்டிருக்கின்றான்; வது ee 
நிலையான மார்க்கமாகும்; எனினும், மனிதர்களில் பெரும்பாலோர் (இதனை) 
அறிந்து கொள்ளமாட்டார்கள் (என்று யூஸுஃப் அவர்களுக்கு நல்லுபதேசம் 
செய்த பின்); 

41. ( அவர்களிடம், “சிறைச்சாலையின் என்னிரு தோழர்களே! ( உங்கள் 
கனவுகளின் விளக்கம்: ) உங்களில் ஒருவன் (முன் போலவேசதென் எஜமானனுக்கு 
மது ரஸம் புகட்டிக்கொண்டிருப்பான்; மற்றொருவனோ சிலுவையில் 
அறையப்பட்டு, அவன் தலையிலிருந்துபட்சிகள் (கொத்தித் ) தின்னும்; எதில் 
நீங்கள் நவரும் விளக்கம் தேடினீர் களோஅக்காரியம் விதிக்கப்பட்டு 
விட்டது(அவ்வாறு நடந்தே தீரும்)" என்று கூறினார். 

42. அவ்விருவரில் எவர் நிச்சயமாக விடுதலை பெறுவார் என அவர் 
எண்ணினாரோ அத்தகையவரிடம், நீஉன் எஜமானனிடம் என்னைப்பற்றிக் 
கூறுவாயாக! என்று யூஸுஃபாகிய) அவர் கூறினார்; ஆனால் (சிறைக் 
கூடத்திலிருந்து வெளியேறிய) அவர் தன் எஜமானனிடம் கூற இருந்த 
(எண்ணத்தை ஷைத்தான் அவருக்கு மறக்கடித்துவிட்டான்; ஆதலால் அவர் 
சிறைக் கூடத்தில் (பின்னும்) சில ஆண்டுகள் தங்கிவிட்டார். 

43 மேலும், (எகிப்தின்) அரசர், (தம் பிரதானிகளிடம்,) "கொழுத்துப் பருத்தஏழு 
பசுக்கள்_ அவற்றை இளைத்து வற்றிய ஏழு பசுக்கள் புசிப்பதாகவும், நன்கு 
விளைந்த பசுமையான எழு கதிர் களையும், காய்ந்த வேறு (ஏழு கதிர்களையும் 
நிச்சயமாக நான் (கனவி ல்) கண்டேன்; என் பிரதானிகளே! நீங்கள் கனவுகளுக்கு 
விளக்கம் கூறக்கூடியவர்களாக இருந்தால் என்னுடைய கனவுக்கு விளக்கம் 
கூறுங்கள்" என்று கூறினார். 
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44, அ[தற்க) வர்கள், " இது பொய்க் கனவுகளாகும்; (இத்தகைய) யொய்க் 
கனவுகளுக்கு விளக்கம்கூற நாங்கள் அறிந்தோராக இல்லை என்று கூறினார்கள். 

45. மேலும். அவ்விருவரில், விடுதலையடைந்தவர், இன்னும் பல 
ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் (யூசுஃபை) நினைவுபடுத்திக் கொண்ட வராகிய அவர், 
"இக்கனவின் விளக்கத்தை நான் உங்களுக்கு அறிவிப்பேன்; ஆகவே, என்னை 
க கூடத்திற்குஅனுப்பி வையுங்கள் என்று கூறினான். 

6. ( சிறைக்கூடம் சென் று அவன், )" யூஸாுஃபே! உண்மையாளறே! கொழுத்துப் 

ee ஏழு பசுக்களை _அவற்றை இளைத்து வற்றிய ஏழு பசுக்கள் புசிப்பதை ப் 
பற்றியும், நன்கு விளைந்த பசுமையான எழு கதிர்களையும் (சாவியாகிய) காய்ந்து 

உலர்ந்த மற்ற (ஏழு) கதிர்களையும் (கனவில் கண்டால் அதன் பொருள் என்ன! 
என்பதைப்) பற்றி நீர் எங்களுக்கு அறிவிப்பீராக;, என்னை (அனுப்பிய ) மக்கள் 

(இதனைத்) தெரிந்து கொள் வதற்காக அவர்களிடம் நான் திரும்பிச் செல்ல 

வேண்டி யதிருக்கின்றது (என் றுகேட்டார்) 

47. அ|தற்க]வர், " தொடர்ந்து வழக்கப்படி. (நல்ல விதமாக) ஏழு ஆண்டுகள் 
நீங்கள் விவசாயம் செய்வீர்கள்; நீங்கள் அறுவடை செய்வதை _ நீங்கள் 
உண்பதற்கு வேண்டிய ஒருசொற்ப அளவைத் தவிர_ (மற்ற யாவற்றையும்) அதன் 
கதிர்களிலேயே விட்டு வையுங்கள் என்று கூறினார். 

48. "பின்னர், அதற்கப்பால், கடினமான (பஞ்சத்தைக் கொண்ட) ஏழு(ஆண்டுகள்) 

வரும். நீங்கள் சேமித்து τ τ ἢ τὰ டர்கி 9 (பஞ்சமான 

வருடங்களாகிய)அவைகளுக்காக நீங்கள் (கதிர்களில் முற்படுத்திவைத்தவற்றில் 

குறைவானவற்றைத் தவிர (மற்றதை) அவை தின் றுவிடும். 

49. பின்னர், ' அதற்கப்பால் ஒரு வருடம் வரும்; அதில் மனிதர்கள் ஏராளமாக 
மழை பொழிவிக்கப் படுவர்; (கனிவர் க்கங்களிருந்து அவற்றின் ரஸத்தைப் ) 
பிழிந்து கொண்டு மிருப்பார்கள்' (என்றும் கூறினார்) 

50. மேலும், ΠῚ ΡΩΝ ἀπε τ ἢ அவன் கேட்டு வந்ததை அரசருக்கு 
அவன் அறிவிக்கவே ) , அதற்கு அரசர், (இவ்விளக்கங் கூறிய ) அவரை என்னிடம் 
கொண்டு வாருங்கள் எனக் க£கட்டளையிட்டுக் கூறினார்; அவருடைய தூதர் 
யூஸூஃபிடம் (இதுபற்றிச் சொல்ல) வரவே, (அவரிடம்) | 'நீர் 9 1D எஜமானனிடம் 

திரும்பிச் சென் று, தங்கள் கைகளை வெட்டிக்கொண்டவர்களான பெண்களின் 
நிலை என்ன) என்று அவரைசக்கேளும்; நிச்சயமாக, அவர்களின் சூழ்ச்சியை என் 
இரட' சகன் நன்கறிந்தவன் என்று கூறினார். 

SL (அதற்கரசர், அப்பெண்களை அழைத். நீங்கள் யூஸாஃபை (கண்டு) 

விரும்பியபோது உங்களுக்கு நேர்ந்ததென்ன என்று கேட்டார்; அ[தற்க) 
வர்கள், "அல்லாஹ் தூய்மையானவன்; நாங்கள் அவரிடத்தில் யாதொ 
தீங்கையும் அறியவில்லை" என்று கூறிவிட்டார்கள்; (எகிப் திய அரசி ன் 
அமைச்சருடைய மனைவி, உண்மை இப்போது வெளிப்பட்டுவிட்டது. 
ரான்தான் என் விருப்பத்திற்கிணங்குமாறு அவரை அழைத்தேன், 
ஸுஃப் அழைக்கவில்லை] நிச்சயமாக, அவர் உண்மையாளர்களில் உள்ளவர்" 

என்று கூறினாள்_ 

52. இதன் காரணம்: நிச்சயமாக (என்னைவிட்டு அவரும், அவரைவிட்டு நானும்) 
மறைவாக இருந்த சமயத் தில் அவருக்கு நான் துரோகம் செய்யவில்லை 
என் பதையும், நிச்சயமாக அல்லாஹ் துரோகிகளின் சூழ்ச்சிக்கு வழி 
காட்டமாட்டான் என்பதையும் அவர் அறிந்து கொள்வதற்காகவேதான்' 
(என்றும்); 
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53. "மேலும், நான் (யூஸுஃபின் மீது மோகங்கொள்ளவில்லை என்று கூறி) என் 
மனதை நான் தூய்மைப்படுத்தவில்லை; (ஏனென்றால்) நிச்சயமாக என் இரட்சகன் 
அருள் புரிந்தவரையன்றி, (மனிதனுடைய) மனம் பாவம் செய்யும்படி அதிகம் 
தூண்டக்கூடியதா கவே இருக்கின்றது; நிச்சயமாக என் இரட' சகன் மிக்க 
மன்னிப்பவன்; மிகக் கிருபையுடையவன் ' (என்று எகிப்திய அரசரின் 
அமைச்சருடைய மனைவி கூறினாள் 116) 

54. (சிறைச் சாலையிலிருக்கும் யூஸ ஃபின் ஞானத்தை அறிந்த அரசர்: "அவரை 
என்னிடம் [அழைத்துக்கொண்டு வாருங்கள் ; எனக்கு மட்டும் பிரத்தியேக 
மானவராக அவரை நான் அமர்த்திக் கொள்வேன்' என்று கூறினார்; (ஆகவே 
சிறையிலிருந்து வெளியாகிய) அவருடன் பேசிய பொழுது, நிச்சயமாக நீர் 
இன்றிலிருந்து நம்மிடம் பெரும் மதிப்பும், நம்பிக்கையும் பெற்றவராக இருக்கிறீர்" 
என்று கூறினார். 

55. அ(தற்க]வர், | 'இந்தப் பூமியின் களஞ்சியங்களின்மீ து நிர்வாகியாக என்னை 
ஆக்கிவிடும்; நிச்சயமாக நான் அவற் றைப்) பாதுகாக்கக் கூடியவன்; 
க் என்று சொன்னார் (அ அரசரும் அவ்வாறே செய்தார்). 

. இவ்வாறே யூஸுஃபுக்கு பூமியில் அவர் விரும்பியவாறு ἐν துக்கொள்ள 
_ அவருக்கு வசதியளித்தோம்; நாம் விரும்பியவர் களுக்கு (இவ்வாறே) நம் 
அருளை கிடைக்கும்படிச்செய்கிறோம்; நன்மை செய்பவர்களின் கூலியை நாம் 
வீணாக்கிவிடவுமாட்டோம். 

57.மேலும், விசுவாசங் கொண்டு, பயபக்தியுடை யவர்களாகவும் இருந்தார்களே 
அவர்களுக்கு ம றுமையின் கூலியானது மிக மேலானதாக இருக்கும். 

58. மேலும், யூஸாஃபுடைய சகோதரர்கள் (கன்ஆனிலிருந்து) வந்து, அவரிடம் 
நுழைந்த பொழுது, அவர்களோ அவரையூஸாுஃபை) அறியாதவர்களாக இருந்த 
நிலையில் அவர்களை (தன் சகோதரர்கள் என யூஸாுஃபாகிய) அவர் அறிந்து 
கொண்டார். 

59. மேலும், (யூஸுஃபாகிய) அவர் அவர்களுக்கு (வேண்டிய ) தானியங்களைச் 
தயார்ப்படுத்திக் கொடுத்தபோது, (மறுமுறை நீங்கள் வந்தால் ) "உங்களுடைய 
ந்தையிலிருந்துள்ள உங்களுக்குரிய சகோதரன் புன்யாமி னையும் என்னிடம் 

அழைத் துக்) கொண்டுவாருங்கள்; நான் நிச்சயமாக (உங்களுக்கு தானியங் 
களைப் பூர்த்தியாக்குபவன் என்பதையும், விருந்துபசாரம் செய்ப வர்களில் நான் 
மிகச் சிறந்தவன் என்பதையும் நீங்கள் பார்க்க வில்லையா? " என்று கூறினார். 

60. "ஆகவே, நீங்கள் அவரை என்னிடம் கொண்டு வராவிடில், 
என்னிடம் உங்களுக்கு (தானியத்தை) ளப்பது இல்லை, நீங்கள் என்னை 
நெருங்கவும் வேண்டாம்' என்று hat) 

61 (SDS) வர்கள், "நாங்கள் அவருடைய தந்தையிடம் (உங்களிடம் அவரைக் 
கொண்டுவர) அவரைப் பற்றி (சாத்தியமான எல்லா) முயற்சிகளையும் 
மேற்கொள் வோம்; நிச்சயமாக நாங்கள் (அதைச்) செய்பவர் களாகவும் 
இருக்கிறோம்" என்று கூறினார்கள் . 
62. (பின்னர் யூஸுஃப்) தன் பணியாட்களிடம், " (கிரயமாகக் கொடுத்த 

அவர்களின் பொருளை அவர்களுடைய (பொதி) மூட்டைகளில்ஆக்கி (மறைத்து 
வைத் து)விடுங் கள் ; அவர்கள் தங்கள் குடும்பத்தாரிடம் ரும் பிச் 
சென்றடைந்தால், (தானிய மூட்டைகளை அவிழ்க்கும் போது அதனை 
அவர் கள் அறிந்துகொண்டு, (அதனை நம்மிடம் செலுத்த) அவர்கள் திரும்பி 
வரக்கூடும்" என்று கூறினார். 

63. அவர்கள் தம் தந்தையிடம் திரும்பி வந்தபொழுது, ' 'எங்கள் தந்தையே! 
எங்களுக்கு (த் தானியம்) அளப்பது தடுக்கப்பட்டு விட்ட து ; ஆதலால் , எங்கள் 
சகோதரனையும் எங்களுடன் அனுப்பிவையுங்கள். நாங்கள் தானியம் அளந்து 
வாங்கிக்கொண்டு , நிச்சயமாக அவரையும் பாதுகாப்பவர்களாக இருக்கிறோம்" 
என்று கூறினார்கள். 
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64. அதற்கு (யாஃகூபாகிய)அவர், "இதற்கு முன்னர் இவருடைய சகோதரர் 
(யூஸுஃப்) விஷயத்தில் நான் உங்களை நம்பி(மோசம்போனைது போல் அல்லாது 
இவர் விஷயத்திலும் நான் உங்களை நம்புவேனா? (முடியாது) ஆகவே, 
பாதுகாப்பவனில் அல்லாஹ் மிக்க மேலானவன்; மேலும், அவனே அருள் 
புரிவோரிலெல்லாம்மிக்கஅருளாளன் என் றுகூறிவிட்டார். 

65. இன்னும் , அவர்கள் தங்கள் சாமான் (மூட்டைகளை அவிழ்த்தபொழுது, 

அவர்கள் கிரயமாககிகொடுத்த பொருளை அவர்களிடமே திருப்பப் 
பட்டுவிட்டதைக் கண்டு, "எங்கள் தந்தையே! (இன்னும், நாங்கள் எதைத் 
தேடுவோம்) இதோ, நாம்(கிரயமாகக்)கொடுத்த பொருள் நம்மிடமே 

திருப்பப்பட்டுவிட்ட து; (ஆகவே, புன்யாமீனையும் அழைத்துச் செல்ல அனுமதி 
தாருங்கள். ) நம் குடும்பத்திற்கு வேண்டிய தானியங்களையும் ரங்கள் வாங்கி 
வருவோம்; எங்கள் சகோதரனையும் பாதுகாத்து வருவோம்; a வருக்காகவும்) 
ஓர் ஓட்டகச் சுமை தானியத்தை அதிகமாகவும் கொண்டு வருவோம். இவ்வாறு 
அவர்கள் அதிகமாகக் கொடுப்பது, எளிதான (தானிய) அளவைதான்' என்று 
கூறினார்கள். 

66. (அதற்கு)“ உங்கள் யாவரையும்(ஏதேனும் ஆபத்து) சூழ்ந்துகொண்ட ரவன்றி, 
நிச்சயமாக அவரை என்னிடம் கொண்டு வருவீர்களென் று அல்லா ஹ்வின்மீது 
நீங்கள் (யாவரும்) எனக்கு உறுதிமொழி கொடுக்கும்வனரை, நான் அவரை 
உங்களுடன் அனுப்பவே மாட்டேன், என்று யாஃகூப் நபியாகிய)அவர் கூறினார்; 
ஆகவே , அவர்கள் (அவ்வாறு) அவருக்கு உறுதிமொழி கொடுக்கவே, (அதற்கு) 
அவர் 'நாம் பேசிக்கொண்டதற்கு அல்லாஹ்வே கண்காணிப் பவனாக 
இருக்கிறான்" என்று கூறினார்; 

67. இன்னும்(அவர்களிடம், "என் (அருமை மக்களே!(எகிப்தினுள் )ஒரே வாசலில் 

ழையாதீர்கள்; வெவ்வேறு வாசல்களில் நுழையுங்கள்; அல்லா ஹ்விலிருந்து 
ன் ΞΡΕ ஒன்றை விட்டும் உங்களை நான் தடுத் து விடவும் 

டியாது; (ஏனென்றால், சகல) அதிகாரம் அல்லாஹ்வு க்கேயன்றி 
வேறெவருக்கும்) இல்லை; (உங்கள் யாவரையும் அவனிடமே திருவள் 
முழுமையாக) அவன் மீது நம்பிக்கை வைத்துவிட்டேன்; ஆகவே, (மு மையாக) 
நம்பிக்கை வைக்கிறவர்கள் (இவ்வாறே! அவன் மீதே ( ய்யா ம்பிக்கை 

வைக்கவும் என்றார். 

68. மேலும், அவர்களின் தந்தை அவர்களுக்குக் கட்டளையிட்ட வாறு அவர்கள் 
(எகிப்தில்) துழைந்தபோ து,யாஃகூபினுடை ய மனதிலிருந்த ஒரு தேவையை_அதை 
அவர் நிறைவேற்றி விட்டார் என்பதைத் தவிர, அல்லாஹ்விடமிருந்து 
(ஏற்படயிருந்த )எந்த ஒன்றையும் அவர்களைவிட்டு அவர்தடுத்து விடுபவராக 
இருக்கவில்லை; மேலும், நாம் அவருக்குக் கற்றுக் கொடுத்தவற்றில் நிச்சயமாக 
அவர்  அறிவுடையவராக இருந்தார்; எனினும், மனிதர்களில் 
பெரும்பாலோர்(அதனை) அறியமாட்டார்கள். 

69. மேலும், யூஸுஃபிடம் அவர்கள் ழைந்தபொழுது, அவர் தன் சகோதர (ன் 
புன்யாமீ னைத் (தனியாக அழைத்து) தன்பால் ஒதுக்கிக் ds “நிச்சயமாக 
நான்தான் உம்முடைய சகோதரன் ( முனா: ஆகவே, ( எனக்கு இவர்கள் 
செய்தவற்றைப் பற்றி நீர் கவலைப்படாதீர் என்று(இரகசியமாகக்) கூறினார். 
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70. பின்னர் , அவர்க க்கு வேண்டிய தானியங்களைத் தயார் செய்தபொழுது, 
தன்னுடைய சகோதரன் புன்யா 5 சுமையில் (ஒரு பொற் குவளையை 
ஆக்கி விட்டார்; பின்னர் வ தன்ர சிறிது தூரம் செல்லவே) "ஓ! ஓட்டகக் 
கூட்டத்தார்களே! நிச்சயமாக நீங்கள் திருடர்களே' என்று ஓர் அறிவிப்பாளர் 

அறிவித்தார். 

71. அ।[தற்கிவர்கள், வெர்களை முன்னோக்கி வந்து " நீங்கள் எதை 

இழந்துவிட டீர்கள்?' என்று கேட்டார்கள். 

72. அ।தற்க)வர்கள் ;, அரசருடைய (ஓ பொற்) குவளையை நாங்கள் 
இழந்துவிட்டோம்; மேலும், அதனை ரர் தர க] கொண்டுவந்த போதிலும் 
அவருக்கு ஓர் ஒட்டகச் சுமை (தானியம் வெகுமதி) உண்டு; இதற்கு நானே 
பொறுப்பாளியாவேன்' என்று (அவர்களில் ஒருவன் )கூறினான். 

73. அ|தற்கிவர்கள் , "அல்லாஹ்வின்மீது சத்தியமாக, நாங்கள் (இப்) பூமியில் 
குழப்பம் செய்வதற்காக வரவில்லை என்பதைத் திட்டமாக நீங்களும் 

நன் கறிந்திருக்கிறீர்கள்; அன்றியும், நாங்கள் திருடர்களாக இருந்ததுமில்லை' 
என் று கூறினார்கள். 

74. அ(தற்க)வர்கள்,' 'நீங்கள் (இதில்) பொய்யர்களாயிருந்தால், அதற்குரிய 
தண்டனை என்ன என்றுகேட்டனர். 

75. "அதற்குரிய தண்டனையானது: எவனுடைய சுமையில் அது 
காணப்படுகிறதோ அப்போ துஅவனே அதற்குரிய தண்டனையாகும்; 
அழியாயக்காரர்களுக்கு இவ்வாறே நாங்கள் தண்டனை அளிப்போம்' என்று 
அவர்கள் கூறினார்கள். 

76. ஆகவே, தன் சகோதரன் புன்யாமினின் பொதிக்குமுன்னதாக மற்றவர்களின் 
பொதிகளைச் சோதிக்க ஆரம்பித்தார். பின்னர், தன் சகோதரனின் 
பொதியிலிருந்து அதனை வெளிப்படுத்தினார்; யூஸாுஃபுக்கு இவ்வுபாயத்தை 
நாம் ஏற்படுத்திக் கொடுத்தோம்; அல்லாஹ் நாடினாலன்றி, அவர் தன் 
சகோதரனை எடுத்துக் கொள்ள(எகிப்து) அரசரின் சட்டப்படி முடியாதிருந்தார் ; 
நாம் நாடியவர்களின் பதவிகளை உயர்த்துகிறோம்; அறிவுடைய 
ஒவ்வொருவருக்கும் மேலாக (அவரைவிட) மிக அறிந்தவர் இருக்கிறார். 

(இவ்வாறு கண்ட யூஸஃபின் மற்ற வள் ப் அவன் (அதனைத்) 
na அவனுடைய சகோதரன் (யூஸுஃபும்) இதற்கு முன் நிச்சயமாகத் 
திருடியே இருப்பான் ' என் று, கூறிக் கொண்டனர்; யூஸுஃப் அவர்களுக்கு 
வெளியாக்கா து, அவர் அதைத் தன்மனதுக்குள் மறைத்து வைத்துக்கொண்டு, 
"நீங்கள் இடத்தால் தீயவர்கள்; ( இவர் சகோதரரும். திருடியதாக) நீங்கள் 
வர்ணிக்கிறீர்களே அதனை அல்லாஹ் மிக்க அறிந்தவன் " என் று(மனதில்) கூறிக் 
கொண்டார். 

78. அ।தற்கவெர்கள்/யூஸுஃபிடம் : எகிப்திய அரசின்) “அமைச்சரே! நிச்சயமாக 

முதிர் ச்சியடைந்த வயோதிகரான தந்தை அவருக்கு இருக்கிறார். ஆகவே, 
அவருக்குப் பதிலாக எங்களில் ஒருவரை நீர் எடுத்துக்கொள்வீராக! நிச்சயமாக | 
நாம் உம்மை உபகாரம் செய்பவர்களில் (ஒருவராகக்) காண்கிறோம்" என்று 
கூறினார்கள். 
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79. அ(தற்க]வர்,' எம்முடைய பொருளை எவரிடம் நாங்கள் பெற்றுக் 
கொண்டோமோ அவரைத் தவிர, (மற்றெவரையும்) பிடித்துக் கொள்ளாது 
(எங்களை) அல்லாஹ் காப்பாற்றுவானாக! (மற்றெவரையும் பிடித்துக் 
கொண்டால்) அச்சமயத்தில் நிச்சயமாக நாம் அநியாயக்கா ரர்களாகிவிடுவோம்' 
என் றுகூறிவிட்டார். 

80. அவரிடம் அவர்கள் நம்பிக்கை இழந்துவிடவே, அவர்கள் (தங்களுக்குள்) 
தனித்து ஆலோசனை செய்தார்கள்; அவர்களில் பெரியவர், (மற்றவர்களிடம்) 
உங்கள் தந்தை உங்களிடம் அல்லாஹ்வின் உறுதிமொழியை வாங்கி 
யிருப் பதையும், இதற்கு முன்னர் நீங்கள் men விஷயத்தில் செய்த 
பெருங்குறையையும் நீங்கள் அறியவில்லையா ! ஆகவே, என் தந்தை எனக்கு 
அனுமதியளிக்கும் வரையில், அல்லது அல்லாஹ் எனக்கு தீர்ப்பளிக்கும் 
வரையில்(நான் இருக்கும்) இப்பூமியிலிருந்து நான் அகலவேமாட்டேன்; 
தீர்ப்பளிப்போரில் அவன்தான் மிக்க மேலானவன் என்று கூறினார். 

81. (மேலும், அவர்களிடம்) "நீங்கள் (யாவரும்) உங்கள் தந்தையிடம் திரும்பிச் 
சென்று: எங்கள் தந்தையே! உங்கள் மகன் (புன்யாமீன்) நிச்சயமாகத் திருடி 
விட்டான்; உண்மையாகவே நாங்கள் கண்டதையே அன்றி (வேறெதையும் 
நாங்கள் கூறவில்லை ; இன்னும், மறைவானவற்றின் பாதுகாவலர்களாகவும் 
நாங்கள் இருக்கவில்லை என்று கூறுங்கள். 

82 "எங்கள் கூற்றை நீங்கள் நம்பாவிட்டால், நாங்கள் தங்கியிருந்த 
அவ்வூராரையும், எங்களுடன் வந்த ஓட்டகைக் கூட்டத்தினரையும் நீங்கள் 
கேட்டறிந்து கொள்ளுங்கள். நிச்சயமாக, நாங்கள் உண்மையாளர்களாவோம்' 
(என்று சொல்லுங்கள் என் று கூறியனுப்பினார்) 

83 (ஊர் திரும்பியவர்கள் நடந்தவற்றைத் தங்கள் தந்தையிடம் கூறவே அதற்கவர், 
"நீங்கள் கூறுவது) சரியல்ல! உங்கள் மனங்கள் ஒரு(தவறான)/விஷயத்தைச் 
செய்யும்படி உங்களைத் தூண்டிவிட்டன; ஆகவே, அழகான பொறுமையைக் 
கைக்கொள் வதே மிக்க நன்று; அல்லாஹ் அவர்கள் யாவரையும் என்னிடம் 
கொண்டுவந்து சேர்த்து வைக்கப் போதுமானவன்; நிச்சயமாக அவனே 
யாவற்றையும் அறிந்தோன்; தீர்க்கமான அறிவுடையோன்' என்று கூறினார். 

84. இன்னும் அவர்களை விட்டு அவர் விலகிச் சென்று, "யூஸுஃபைப் பற்றி 
ஏற்பட்டிருக்கும் என்னுடைய துக்கமே! என்று வர் (வருத்தப்பட்டுக் கூறினார்; 
அவரது இரு கண்களும் துக்கத்தால் (அழுதழுது/வெளுத் துப்போயின; பின்னர், 
he துக்கத்தையும்) விழுங்கி (அடக்கிக் கொள்பவராக இருந்தார். 

85. (இதனைக் கண்ட அவருடைய மக்கள் தந்தையே, "அல்லாஹ்வின் மீது 
சத்தியமாக ( நீங்கள் யூஸுஃபை நினைத்து நினைத்து) இளைத்தவராக நீர் 
ஆகிவிடும் வரை அல்லது அழிந் துவிடுவோரில் நீர் ஆகி விடும் வரை யூஸாஃபை 

நினைத்துக் கொண்டே யிருப்பீர் ' என் று கடிந்து) கூறினார்கள். 

86. அ।(தற்க)வர், "என்னுடைய துக்கத்தையும், கவலையையும் நான் 

முறையிடுவதெல்லாம் அல்லாஹ்விட மேதான்; நீங்கள் அறியாதவற்றையும் 
அல்லா ஹ்வி(ன் புறத்திலிருந்து நான் மிக்க அறிந்திருக்கிறேன்' என் று கூறினார். 
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87. "என்னுடைய மக்களே ! நீங்கள் செல்லுங்கள்; பின்னர், யூஸுஃபையும் , 
அவரது சகோதரரையும் துருவித்தேடுங்கள் ; அல்லாஹ்வின் அருளிலிருந்து 
நீங்கள் நம்பிக்கை இழந்துவிடாதீர்கள்! நிச்சயமாக (அல்லாஹ்வின் மீது 
நம்பிக்கையற்ற)நிராகரிப்போரைத் தவிர ,(மற்றெவரும்) அல்லாஹ்வின் அருளில் 
நம்பிக்கை இழந்துவிட மாட்டார்கள் (என்றும் கூறினார் ). 

88. பிறகு , அவர்கள் (எகிப் க்கு வந்து யூஸுஃபாகிய) அவர்பால் நுழைந்து 
அவரிடம் (எகிப்திய அரசி in" அமைச்சரே! எங்களையும் எங்கள் குடும்பத் 
தினரையும் (பஞ்சத்தின்) கொடுமை பீடித்துக்கொண்ட து; (எங்களிடமிருந்த) 
அற்பப் பொருளையே நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறோம்; ஆகவே, (அதனைப் 
பெற்றுக்கொண்டு, எங்களுக்கு வேண்டிய (தானியத்) தைப் பூரணமாக அளந்து 
கொடுத் துமேற் கொண்டும்) எங்களுக்குத் தானமாகவும் கொடுத்தருள் வீராக ! 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் தானம் செய்வோருக்கு நற்கூலி அளிப்பான்" என்று 
கூறினார்கள். 

89. (அச்சமயம் அவர்) "நீங்கள் அறிவீனர்களாக இருந்தபோது, யூஸாஃபையும், 
அவருடைய சகோதரரையும் என்ன செய்தீர்கள் என்பதை நீங்கள் 
அறிவீர்களா?" என்று கேட்டார். 

90. அ(தற் கவர் கள் (திடுக்கிட்டு) "நிச்சயமாக நீர்தான், யூஸுஃபா! "என்று 
கேட்டார்கள். அதற்கவர், நான்தான் யூஸுஃப்;இவர் என் சகோதரர்;திட்ட மாக 
அல்லாஹ் எங்கள்மீது பேரருள் புரிந்திருக்கிறான் (ஏனென்றால்) அது 
நிச்சயமாக: எவர் பயபக்தியுடன் இருந் கஷ்டங்களையும் சகித துப் 
யொறுத்துக் கொள்கிறாரோ அத்தகைய) நன்மை செய்தோரின் கூலியை 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் வீணாக்கி விடமாட்டான்" என்று கூறினார். 

91 அ(தற்கிlவர்கள், "அல்லா ஹ்வின் மீது சத்தியமாக! நாங்கள் (உமக்கு பெரும்) 
வறிழைத்தவர்களாக ருப்பினும், நிச்சயமாக அல்லாஹ் , எங்களைவிட 

பெருங்கதை கொண்டு) உம்மை மேன்மையாக்கி வைத்திருக்கிறான்" என்று 
கூறினார்கள். 

92. அதற்கவர்," இன்றையத்தினம் உங்கள் மீது யாதொரு நிந்தனையும் இல்லை; 
அல்லாஹ்வும்) உங்கள் குற்றங்களை மன்னித்து விடுவானாக! அவனே 
கிருபையாளர்களிலெல்லாம் மகாக்கிருபையாளன்' என்று கூறினார். 

93. "நீங்கள் என்னுடைய ந்தச்சட்டையைக்கொண்டுபோய் என் தந்தை 
கத்தின் மீது போடுங்கள்; (அதனால், உடனே) அவர் பார்வையுடையவராக 

(ச்திரும்பி] வருவார்; பின்னர், நீங்கள் உங்கள் குடும்பத் லுள்ள யாவரையும் 
அழைத்துக்கொண்டு என்னிடம் வாருங்கள்" என்று கூறி (அனுப்பினார். 

94. (அவர் களுடைய) ஓட்டகக்கூட்டம் (எகிப்திலிருந்து) பிரிந்த சமயமே, 
அவர்களின் தந்தை (இதோ)ெயூஸாுஃபுடைய வாடையை நிச்சயமாக நான் 
நுகர்கிறேன்; (முதுமையின் காரணமாக)அறிவு மங்கிப் பேசுவதாக என்னை 
நீங்கள் கூறாதிருக்க வேண்டுமே! என்றார். 

5. (இதனைச் செவியுற்ற அவருடைய ஏனைய மக்கள்) ' அல்லாஹ்வின் மீது 
ours நிச்சயமாக நீர் உம்முடைய பழைய வழிகேட்டில்தான் 
இருக்கிறீர் என் று கூறினார்கள். 
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96.அப்போது (யூஸுஃபைப்பற்றி நன்மாராயங் கூறுபவர். வந்து, யூஸுஃபுடைய 
சட்டையாகிய) அதனை அவர் (தர் தையின்)முகத்தின்மீ துபோடவே, அவர் (இழந்த 
தன்) பார்வையை அடைந்து, (யூஸுஃப் உயிரோடிருப்பதைப் பற்றி) நீங்கள் 
அறியாதவற்றையெல்லாம் அல்லாஹ்வின் புறத்திலிருந்து நிச்சயமாக நான் 
அறிவேன் என்பதாக | முன்னர்) நான் உங்களுக்குக் கூறவில்லையா)?" என்று 
கேட்டார். | 

97. "எங்கள் தந்தையே! எங்கள் பாவங்களை மன்னிக்குமாறு நீங்கள் 
எங்களுக்காக மன்னிப்புத் தேடுவீர்களாக! நிச்சயமாகவே நாங்கள் 
குற்றவாளிகளாகவே இருக்கிறோம்" என் று அவர்கள் கூறினார்கள் . 

98. அதற்கவர், " நான் என் இரட்சகனிடம் அடுத்து உங்களுக்காக மன்னிப் 
பைக கோருவேன்; நிச்சயமாக அவனே மிக மன்னிப்போன், மிகக் 
கிருபையுடையோன்' என்று கூறினார். 

9. (பின்னர், குடும்பத்துடன் sd sd à) அவர்கள் யூஸுஃபிடம் 
த் வந்து நுழைந்தபொழுது, அவர் தன் தாய் தந்தையை ( மிக்க 
மரியாதையுடன் வரவேற்று] தன் பக்கம் சேர்த்துக் கொண்டு, அல்லாஹ் 
நாடினால் நீங்கள் அச்சமற்றவர்களாக எகிப்தில் அழையுங்கள் என்றும் 
கூறினார். 

100. இன்னும், அவர் தன் பெற்றோரை சிம்மாசனத்தின் மீது உயர்த்தி 
(கண்ணியமாக அமரச்செய்யலானார். (எகிப்தின் அதிபதியாக இருந்த) அவருக்கு 
(அக்காலத்திய முறைப்படி அவர்கள் அனைவரும் சிர ம்பணிந்தவர்களாகவும் 
விழுந்தார்கள்; அச்சமயம் யூஸுஃப் (தன் தந்தையிடம்) " என் தந்தையே! முன்னர் 
நான் கண்ட கனவின் கு இதுதான்; என் இரட்சகன் அதனைத் திட்டமாக 
உண்மையாக்கிவிட்டான்;(எவருடைய சிபாரிசுமின்றியே! சிறைக்கூடத்திலிருந்து 
என்னை (அல்லாஹ்வாகிய) அவன் வெளியேற்றியபோ து(அல் லாஹ்) 
எனக்குத்திட்டமாக பேருபகாரம் புரிந்துவிட்டான்; எனக்கும், என் 
சகோதரர் களுக்குமிடையில் ஷைத்தான் பிரிவினையை உண்டுபண்ணிய 
பின்னரும், உங்கள் யாவரையும் கிராமப்புறத்திலிருந் து என்னிடம் கொண்டு 
வந்துள்ளான்; நிச்சயமாக என் இரட்சகன், தான் நாடியதை மிக நுட்பமாகச் 
செய்கின்றவன்; நிச்சயமாக அவனேயாவற்றையும்) நன்கறிந்தோன்; தீர்க்கமான | 
அறிவுடையோன்' என்றார். 

101 (அன்றி) "என் இரட்சகனே! நிச்சயமாக நீ எனக்கு ஓர் ஆட்சியையும் தந்(தருள் 
புரிந்து, கனவுகளின் விளக்கங்களையும் எனக்குக் கற்பித்தாய்; வானங்களை . 
மற்றும் பூமியைப் படைத்தவனே! இம்மையிலும், மறுமையிலும் நீயே என் 
பாதுகாவலன்; முற்றிலும் (உனக்கு) கீழ்ப்படிந்திமுஸ்லிமான/வனாகவே என்னை 
கைப்பற்றிக் கொள்வாயாக! நல்லோர்களுடன் என்னையும் சேர்த்தருள்வாயாக' 
என் று பிரார்த்தித்தார்) 

102 (நபியே!) இது (நீர் அறியாத) மறைவான செய்திகளில் உள்ளதாகும்; இதை 

உமக்கு நாம் (வஹீ மூலமே) அறிவிக்கிறோம்; இன்னும், அவர்கள் சூழ்ச்சி 
செய்கிறவர்களாக, யூஸுஃபைக் கிணற்றில் தள்ள வேண் டுமென்று) 
தங்கள்காரியத்தில் அவர்கள் முடிவெடுக்க ஒருமித்த போது நீர் அவர்களிடத்தில் 
இருக்கவுமில்லை. 
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103. நீர்( எவ்வளவுதான்) பேராவல் கொண்டாலும் (அம்) மனிதர்களில் 
பெரும்பாலோர் (அல்லா ஹ்வை) விசுவாசங்கொள்பவர்களாக இல்லை. 

104 . இதற்காக நீர் அவர்களிடத்தில் யாதொரு கூலியையும் கேட்பதில்லை; 
அகிலத்தார்க்கும் இது ஒரு நல்லுபதேசமே தவிர வேறு ) இல்லை. 

105. இன்னும், ர்க் மற்றும் பூமியில் எத்தனையோ அத்தாட்சிகள் 
இருக்கின் றன; ( ஆனால்) வ வலக் புறக்கணித்தவர்களாகவே 
அவற்றின் பக்கம் அவர்கள் அனுதினமும்) செல்கின்றனர். 

106. மேலும், அவர்களில் பெரும்பாலோர் _ அவர்கள் இணைவைக் 
கிறவர்களாகவே தவிர அல்லாஹ்வை விசுவாசிப்பதில்லை. 

107. (அவர்களைச்) சூழ்ந்து கொள்ளக்கூடிய அல்லாஹ்வின் வேதனை 
அவர்களிடம் வந்து விடுவதைப் பற்றியும் , அல்லது அவர்கள் அறியாத 
நிலைமையில் திடுகூறாய் (அவர் களுடைய முடிவு காலமான) மறுமை 
அவர்களுக்கு வந்து விடுவதைப்பற்றியும் அவர்கள் அச்சமற்றிருக்கின்றனரா! 

108. (நபியே நீர் கூறுவீரா க: இதுவே எனது(நேரானவழியாகும்; நான் (உங்களை) 
அல்லாஹ்வின் பக்கம் அழைக்கிறேன்; தெளிவான ஆதாரத்தின்மீதே நானும், 
என்னைப் பின்பற்றியவர்களும் இருக்கிறோம்; அல்லாஹ் மிகப் பரிசுத்த 
மானவன் ;நான் (அவனுக்கு) இணைவைப்போரில் உள்ளவனுமல்வன். 

109. உமக்கு முன் னர் ஊர்வாசிகளிலுள்ள (மனித இனத்தவர் களில்) 
ஆடவர் களை அல்லாமல் (மலக்குகளை]நாம் (தூதர்களாக) அனுப்பவில்லை; 
அவர் களுக்கு (நம்முடைய கட்டளைகளை) வஹீ மூலம் அறிவிக்கின்றோம்; 
அவர்கள் பூமியில் பிரயாணம் செய்யவில்லையா! (அவ்வாறு பிரயாணம் 
செய்தால்) அவர்களுக்கு முன்னிருந்தவர்களின் முடிவு எப்படி ஆயிற்று என்பதை 
அவர்கள் கண்டுகொள்வார்கள்; மறுமையின் வீடோ பயபக்தியுடையோர் 
களுக்கு மிக்க மேலானது; நீங்கள் விளங்கிக்கொள்ளமாட்டீர்களா! 

110. (நபியே! எந்த சமூகத்தார் மீதும் தண்டனையை நாம் துரிதப்படுத்தவில்லை) 
எ துவரையெனில், (தம் சமூகத்தவர்கள் விசுவாசம் கொள்ளவே மாட்டார்கள் 
என அத்தூதர்கள் நிராசை அடைந்து, நிச்சயமாக நாம் (அவர்களால்) பொய்ப் 
ப்டுத்தப்பட்டுவிட்டோம் என அவர்கள் உறுதி கொண்டுவிட்டனர். (அப்போ து) 
அவர்களுக்கு நம்முடைய உதவி வந்தது; (பின்னர்) நாம் நாடியவர்கள் 
காப்பாற்றப்பட்டனர்; குற்றவாளிகளான சமூகத்தாரை விட்டும் நம் தண்டனை 
நீக்கப்படவுமாட்டாது. 

11 அறிவுடையோருக்கு, (நபிமார்களாகிய) இவர் களுடைய வரலாற்றில் 
நல்லதொரு படிப்பினை திட்டமாக இருக்கிறது; (இந்தக் குர்ஆன்) பொய்யாகக் 
கற்பனை செய்யப்படுகின்ற செய்தியாக இருந்ததில்லை; ஆயினும், இதற்கு முன் 
உள்ள(வேதத்தை உண்மையாக்கி வைத்து, ஓவ்வொரு விஷயத்தையும் 
விவரித்துக்கூறுவதாகவும் இருக்கிறது; அன்றியும், விசுவாசங் கொண்டோருக்கு 
நேர் வழியாகவும், அருளாகவும் இருக்கிறது. 
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அர்ரஃது _ இடி 
வசனங்கள் : 43 மக்கி ருகூஃகள் : 6 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

L அலிஃப் லாம் மீம் றா இவை இவ்வேதத்தின் வசனங்களாகும்; (நபியே!) 
உம்முடைய இரடசகனிடமிருந்து உம்பால் இறக்கிவைக்கப்பட்ட இது 
(முற்றிலும்) உண்மையானதாகும்; எனினும், மனிதர்களில் பெரும்பாலோர் 
(இதனை ) நம்புவதில்லை. 

2. (இவ்வேதத்தை உமக்கு இறக்கிவைத்த) அல்லா ஹ் எத்தகையோனென்றால், 
வானங்களைத் தூரணின்றி உயர்த்தியுள்ளான்; அவற்றை நீங்கள் (உங்கள் 
கண்களால்) காண்கிறீர்கள்; பின்னர், (தன் கண்ணியத்திற்குத் தக்கவாறும், 
மகத்துவத்திற்குரியவாறும் அர்ஷின் மீதிருப்பது அவனுக்கு எவ்வாறு தகுமோ 
அவ்வாறே) அவன் அர்ஷின்மீது உயர்ந்துநிலைபெற்றுவிட்டான்; அவனே 
சூரியனையும், சந்திரனையும் (தன்) அதிகாரத்திற்குள் (வசப்படுத்தி) 
வைத்திருக்கிறான்; (இவை) ஓவ்வொன் றும் (அவற்றிற்குக் குறிப்பிடப்பட்ட 
தவணையின்படி. நடந்து வருகின்றன; (அவற்றில் நடைபெறும்) சகல காரியங் 
களையும் அவனே நிர்வகிக்கிறான்; நன் றத் பின்னர் உயிர் பெற்று) உங்கள் 
ரட்சகனைச் சந்திப்பதை உறுதிகொள்வதற்காக (த் தன்னுடைய) வசனங்களை 

இவ்வா று உங்களுக்கு) விவரிக்கிறான். 

3 மேலும், அவன் எத்தகையோனென்றால், பூமியை விரித்து, அதில் உறுதியான 
(பெரிய பெரிய மலைகளையும்] நீண்ட ஆறுகளையும் அவன் ஆக்கினான்; 
ஓவ்வொரு கனி வர்க்கத்திலிருந்தும் (இருவகை கொண்ட) ஜோடிகள் இரண்டை 
அதில் உண்டாக்கினான்; இரவைப் பகலால் அவன்மூடுகிறான்; சிந்திக்கக்கூடிய 
கூட்டத்தினர்க்கு நிச்சயமாக, இதில் பல அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றன. 

4. மேலும், பூமியில் அடுத்தடுத்த பலபகுதிகள் உண்டு; இன்னும், (அதில்) 
திராட்சைத் தோட்டங்களும், விவசாயப்பயிர் நிலங்களும், கிளைகள் 
உள்ளவையும், கிளைகள் இல்லாதவையுமான பேரீச்சமரங்களும் உள்ளன; 

(அவைகளுக்கு) ஒரே வித நீர் புகட்டப்படுகிறது. (அவ்வாறிருக்க) சிலவற்றை, 
சிலவற்றைவிடச்சுவையில் நாம் மேன்மையாக்கியும் வைத்திருக்கிறோம்; இதில், 
சிந்தித்து அறியும் மக்களுக்கு நிச்சயமாகப் பல அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றன. 

5. இன்னும், (நபியே இந்நிராகரிப்போர் மறுமையைப் பொய்யாக்குவ துபற்றி) 
நீர் ஆச்சரியப்படுவதாயின், நிச்சயமாக நாம் (இறந்து உக்கி) மண்ணாக ஆகி 
விட்டாலுமா? புதியதொரு படைப்பில் நிச்சயமாக நாம் இருப்போம்? என்று 
அவர்கள் கூறுவது (இதனை விட மிக்க) ஆச்சரியமானதே! அத்தகையோர் 
தான்_அவர்கள் தங்களின் இரட்சகனை நிராகரித்து விட்டவர்களாவர்; மேலும், 
அத்தகையோர் _ (மறுமையில்) விலங்குகள் அவர்களுடைய கழுத்துக்களில் 
இருக்கும்; இன்னும், அவர்கள் நரக வாசிகளே! அதில் நிரந்தரமாக (த்தங்கி) 
இருப்பவர்கள். | | 
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6. மேலும், (நபியோநன்மைக்கு முன்னதாகவே தீமையைக்கொண்டு (வருமாறு) 
ய் உம்மிடம் அவசரப்படுகின்றனர்; இவர்களுக்கு முன்னர் நிச்சயமாக 
தண்டனை கொடுக்கப்பட்ட) முன்மாதிரியானவைகள் நிகழ்ந் தும் இருக்கின்றன; 
மேலும், நிச்சயமாக உமதிரட' சகன், மனிதர்களுக்கு அவர்களின் அக்கிரமங் 
களுக்காக மன்னிப்பை உடையவன்; (அவ்வாறே]நிச்சயமாக உமதிரட' சகன் 
தண்டிப்பதிலும் மிகக் கடுமையானவன். 

7. மேலும், (நபியே) நிராகரிப்போர் (உம்மைப்பற்றி)' இவர் மீது இவருடைய 
ஸ்கை வட் (நாம் விரும்புகிறவாறு) ஓர் அத்தாட்சி இறக்கப்பட 
வேண்டாமா! கூறுகின்றனர்; (நபியே! நீர் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை 
செய்கிறவரே ( τειν மேலும் , ஒவ்வொரு சமூகத்தவர்க்கும் ஒரு நேர்வழி 
காட்டியுண்டு. 

8. ஒவ்வொரு பெண்ணும் கர்ப்பம் தரிப்பதையும், கர்ப்பப் பைகள்(கர்ப்பம் 
தரித்த பின் குறை சிசுவாக விழுவதன் மூலம் கர்ப்பங்கள்) குறைவதையும்கர்ப்பம் 

. தரித்த பின் சிசு ஒன்பது மாதம் நிறைவு பெற்று )அவை அதிகமாவதையும் 
அல்லாஹ் (நன்குஅறிவான் ; ஒவ்வொரு பொருளும் அவனிடம்(அவன் 
ஏற்படுத்திய) அளவைக் கொண்டே இருக்கிறது. 

9. (இம்மட் டுமா!) மறைவானதையும், வெளிப்படையானதையும் (அவன்) 
நன்கறிகிறவன்; (எல்லோரையும் விட) அவன் மிகப் பெரியவன் ; மிக்க 
உயர்வுடையவன். 

10. உங்களில், கூற்றை மெதுவாகக் கூறியவரும், அதை உரக்கக் கூறியவரும், எவர் 
இரவில் மறைந்து கொள்கிறாரோ அவரும், பகலில் வெளிப்படையாக 
நடப்பவரும்(இவர்கள் யாவரும் அல்லாஹ்விடம்) சமமே. 

1. (மனிதர்களில் ஒவ்வொருவருக்கும்) அவருக்கு முன்னும், அவருக்கு பின்னும் 
தொடர்ந்து வரக்கூடிய ie பலர் இருக்கின் றனர்; அவர்கள், 
அல்லாஹ்வுடைய கட்டளையைக் கொண்டு அவரைப் பாதுகாக்கின்றார்கள்; 
நிச்சயமாக அல்லாஹ், எந்த ஒரு சமுதாயத்திற்குரியதையும் அவர்கள் 
தங்களுக்குரிய (அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்துதல், வதக்கல் கீழ்படிந்து 
நடத்தல் போன்ற நிலைகளான/தை மாற்றிக் கொள்ளாத வரையில் நிச்சயமாக, 
அல்லாஹ்வும் (அவர் களுக்குப் புரிந்த அருளை) மாற்றிவிடுவதில்லை; மேலும், 
அல்லாஹ் ஒரு சமூகத்தினருக்கு தீங்கிழைக்க நாடினால், அதனைத் தடுப்போர் 
ஒருவருமில்லை; அவர்களுக்கு அவனையன்றி உதவி செய்பவருமில்லை. 

12. அவன் எத்தகையோனென்றால், (உங்களில் பிரயாணம் செய்பவருக்கு) 
பயமாகவும், (ஊரில் தங்கியிருப்பவருக்குஆதரவாகவும் மின்னலை உங்களுக்கு 
அவன் காட்டுகிறான்; (மழையைச் ற பர் மேகங்களையும் அவனே 
உருவாக்குகிறான். 

13. இடியும் அவன து புகழைக்கொண்டு துதிக்கிறது; (அவ்வாறே,/அவனின் 
பயத்தால் ee (அவனைத் துதி செய்கின்றனர்.) அவனே இடிகளையும் 
அனு கிறான்; (பின்னர்) அவன் நாடியவர்களை அதைக்கொண்டு அவன் 
(தாக்கி பிடிக்கக் செய்கிறான். அவர்களோ அல்லாஹ்வைப் பற்றி (உம்மிடம்) 
தர்க்கம் செய்கின்றனர்; மேலும், (அவர்களை தண்டிக்க நாடினால், அவர்களை 
நழுவா துபிடிப்பதில் அவன் பலமிக்கவன். 
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14. "உண்மையான அழைப்பு (பிரார் ததனை) அவனுக்கே உரியதாகும்; 
அவனையன்றி (மற்ற பொய்யான தெய்வங்களைப் பிரார் ததனை செய் து) 
அழைக்கிறார் களே அத்தகையவர் கள் _ அவர்களுக்கு, யாதொரு விடையும் 
(அழைக்கப்பட்ட) அவர்கள் அளிக்கமாட்டார்கள். அல்லாஹ்வையன்றி 
பிறவற்றை அழைப்போரின் உதாரணம்) தண்ணீரின்பால் அது ( தானாகவே) கன் 
வாயில் சென்றுவிட வேண்டுமென் று கருதி, தன் இரு முன் கைகளையும் (நீட்டி 
அள்ளிக்குடிக்காமல்) விரித்துக்கொண்டே இருப்பவனைப்போல் அல்லாமல், 
(வேறில்லை. அள்ளிக் குடிக்கும் வரையில், அவனுடைய) வாயை அது 
அடைந்தும்விடா து; மேலும் நிராகரிப்போர் செய்யும் பிரார்த்தனை (இத்தகைய) 
வழிகேட்டிலல்லா து இல்லை. 

15. வானங்களில் மற்றும் பூமியில் இருப்பவை।யாவும் அவை) விருப்பத்துடனும், 
வெறுப்புடனும் அல்லா ஹ்வுக்கே சிரம் பணிகின்றன; அவற்றின் நிழல்களும் 
காலையிலும், மாலையிலும் (அவனுடைய கட்டளைக்குப் பணிந்து சாஷ்டாங்கம் 
செய்கின்றன) 

16. (நபியே அவர்களிடம்) “வானங்கள், மற்றும் பூமியின் இரட்சகன் (ரப்புயார்?' 
என்று நீர் கேட்பீராக! (அவர்களிடம் ) “ அல்லாஹ் தான் என்று நீர் கூறுவீராக! 
(அவ்வாறிருக்க) அவனையன்றி பா துகாவலர்களாகிபொய்யான தெய்வங்களை) 

நீங்கள் எடுத்துக் கொண்டுவிட்டீர்களா? (அவர்களோ) தங்களுக்கே யாதொரு 
நன்மையும் தீமையும் செய்யச் சக்தியற்றவர்களாக இருக்கின் றனர் " என்று 
கூறுவீராக! (பின்னும் அவர்களிடம் ) “குருடரும், பார் வையுடையவரும் 
சமமாவாரா! அல்லது இருள்களும், பிரகாசமும் gun un என்று கேட்பீராக! 
அல்லது “அவர்கள் அல்லா ஹ்வுக்கு இணையாளர்களை அஆக்கியிருக்கின்றனரே 
அவர் கள் அவன் படைத்திருப்பதைப்போன்று (எதனையும்) படைத்திருக் 
கின்றனரா! அவ்வாறாயின், அப்படைப்பு இவர்களுக்கு (அல்லாஹ் படைத்த 
தற்கு) ஒப்பாகி விட்டதா!" (அவ்வா றுமில்லையே! ஆகவே, அவர்களிடம் 
அல்லாஹ்தான்" ' ஒவ்வொரு பொருளையும் படைக்கிறவன்; மேலும், அவன் 
ஒருவன், (அவனே யாவற்றையும்) அடக்கி ஆளுபவனாவான். என்று (நபியே! நீர் 

கூறுவீராக! 

17." வானத்திலிருந்து நீரை அவன் இறக்கினான்; பின், ஓடைகள் தம் அளவுக்குத் 
தக்கவாறு (நீரைக்கொண்டு) ஓடின; பிறகு, வெள்ளம் (நீருக்கு மேல் மிதக்கும்) 
ரையைமேலேசுமந்து சென்றது; (இ இது போன்றே) ஆபரணங்களையோ அல்லது 

[வேறு ) சாமான்௧களையோ செய்வதற்காக நெருப்பில் அவர்கள் (உலோகங்களை) 
உருக்குவதிலிருந் தும், அது போன்ற நுரை உண்டாகின்றது; இவ்வாறே 
சத்தியத்தையும், அசத்தியத்தையும் அல்லாஹ் உதாரணமாகக் கூறுகின்றான்; 

எனவே, தத் ) நுரையோ வீணாகிப் போய் விடுகிறது; (ஆனால், 
மனிதர்களுக்குப் பலன் அளிக்கக் கூடியதோ பூமியில் தங்கி விடுகிறது" - இவ்வாறே 
(நிராகரிப்போரை அழுக்கு நுரைக்கும், விசுவாசிகளைப் பூமியில் பயன்தரும் 
பொருட்களுக்கும் ஒப்பிட்டு ne உவமைகளை விவரிக்கின்றான். 
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18. தங்கள் இரட்சகனுக்கு (அவனுடைய கட்டளைகளை ஏற்றுபதில் 
கூறினார்களே அத்தகையவர் களுக்கு (மறுமையில் அழகான நற்கூலிகள் 
எனும்நன்மையுண்டு; இன்னும், அவனுக்கு (அவன் கட்டளையை ஏற்று] பதில் 
கூறவில்லையே அத்தகையவர் கள் _ நிச்சயமாக அவர்களுக்கு பூமியில் உள்ள 
அனைத்தும், அத்துடன் அது போன்றதும் இருந்தால் (அவர்களுக்குக் கிடைக்கக் 
கூடிய வேதனையிலிருந்து விடுவித்துக் கொள்ள)அவற்றை ஈடாகக் கொடுத்து 
விடுவார்கள்; (எனினும், து ஆகாத காரியம்! அன் றியும் அத்தகையோர் _ 
அவர்களுக்கு(மிக்கிகொ டிய(கேள் விகணக்குண்டு; இன்னும், அவர்கள் தங்குமிடம் 
நரகமாகும்; தங்குமிடத்திலும்(அ துமிகக் கெட்டது. 

19. நிச்சயமாக உமதிரட்சகனால் உமக்கு இறக்கிவைக்கப்பட்டதெல்லாம் 
உண்மைதான் என்று உறுதியாக (நம்பி)அறிகின் றவர், யார்குருடராக 
ருக்கின்றாரோ அவர் போன்று ஆவாரா! (ஆகமாட்டார். நிச்சயமாக, 

இதனைக் கொண்டு) நல்லுபதேசம் பெறுபவரெல்லாம் அறிவுடையோர் தாம். 
20. அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், அல்லா ஹ்விடம் செய்த வாக்குறுதியைப் 

பூரணமாக) நிறைவேற்றுவார்கள்; (தாங்கள் செய்த) உடன்படிக்கையை முறித்து 
விடவுமாட்டார்கள். 

21 மேலும், அவர்கள் எத்தகையோரேென்றால், எதை சேர்த்துக் கொள்ளப்பட 
வேண்டுமென அல்லாஹ் கட்டளையிட்டானோ அந்த இரத்த சொந்தத்) 
தையும்சேர்த்துக்கொள்வார்கள்; (அதைத்துண்டித்து விடும்விஷயத்தில்) தங்கள் 
இரட'சகனுக்குப் பயந்தும் நடப்பார்கள்; கேள்வி கணக்கின் கடுமையையும் 
பயந்து கொண்டிருப்பார்கள். 

22. இன்னும், அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், தங்கள் இரட்சகனின் திருமுகத்தைக் கருதி 

(எத்தகைய இன்னலையும் பொறுமையுடன்) சகித் துக்கொள்வார்கள் ; தொழுகையையும் 

நிறைவேற்றுவார்கள் ; நாம் அவர்களுக்கு அளித்தவற்றிலிருந் து இரகசியமாகவும், 

பரகசியமாகவும் (நம் வழியில்) செலவும் செய்வார்கள் ; நன்மையைக் கொண்டே 

தீமையைத் தட்(டிவி)டுவார்கள் ; இத்தகைய அவர்களுக்கு (இம்மையில் செய்த 

நன்மைகளின் நற்கூலியாக ) மறுமையில் நல்ல இருப்பிட(மாகிய சுவர்க்க )ம் உண்டு. 

23. (அவை) நிலையான சுவனங்களாகும்; அவற்றில் அவர் களும் 

பிரவேசிப்பார்கள்; இன்னும், அவர்களின் தந்தையர் களில், அவர்களின் 

மனைவியரில், அவர் களுடைய சந்ததிகளில் (அல்லாஹ்வுடைய கட்டளைகளை 

ஏற்று) யார் நல்லவர்களாக இருந்தார்களோ அவர்களும் (அதில் பிரவேசிப்பர்}, 

மலக்குகளும் வ்வொரு வாசலிலிருந்து அவர்களிடம் பிரவேசிப்பார்கள். 

24, நீங்கள் (உங்கள் வாழ்க்கையில் கஷ்டங்களைப்) பொறுத்துக் கொண்டதன் 

காரணமாக, உங்களுக்குச் சாந்தி உண்டாவதாக! (உங்களுடைய இந்தக்) கடைசி 

வீடு மிக்க நல்லதாயிற்று (என்று அவர்களிடம் கூறுவார்கள்). 
25. மேலும், அல்லாஹ்வின் வாக்குறுதியை _ அதனை உறுதிப்படுத்திய 

பின்னர்_ முறித்து விடுகிறார்களே(அவர்களும்), இன்னும் சேர்த்துக் கொள்ளப் 

படவேண்டுமென அல்லாஹ்கட்டளையிட்ட (இரத்த சொந்ததிதைத் துண்டித்து, 

மியில் குழப்பமும் செய்கிறார்களே அத்தகையோர் _ அவர் களுக்கு, 

லல்ல! சாபந்தான் உண்டு; அவர்களுக்குநரகமான) மிகக் கெட்ட 

வீமிம் உண்டு. 
26. அல்லாஹ், தான் நாடியவர் களுக்கு வாழ்வாதாரத்தை ஏராளமாகக் 

கொடுக்கிறான்; (தான் விரும்பியவர் களுக்கு) அளவோடும் கொடுக்கிறான். 

இன்னும், (நிராகரிப்போர்) இவ்வுலக வாழ்க்கையைக் கொண்டே 

மகிழ்ச்சியடைகின்றனர். இவ்வுலக வாழ்க்கையோ மறுமைக்கு (ஒப்பிட்டுப் 

பார்த்தால் அதன்)முன்னே மிக அற்ப சுகமே தவிர (வேறு) இல்லை. 
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27. இன்னும், "அவர்மீது அவருடைய இரட்சகனிடமிருந்து ஓர் அத்தாட்சி இறக்கி 
வைக்கப்படவேண்டாமா' என்று (உம்மைப் பற்றி) நிராகரித்துவிட்டார்களே அவர்கள், 

கூறுகின்றனர் (அதற்கு நபியே! நீர் கூறுவீராக : நிச்சயமாக, அல்லா ஹ்அவன் (தண்டிக்க) 

நாடியவரைத் தவறான வழியில் விட்டு விடுகிறான்; மேலும், (தவ்பாச் செய்து ) 

அவன்பால் திரும்பி வருபவரை, நேர் வழியில் செலுத்துகிறான். 

28. (இத்தகுதிக்குரியோர்) எத்தகையோரென்றால், அவர்கள் (மெய்யாகவே) விசுவாசங் 

கொண்டார்கள்; இன்னும், அல்லாஹ்வை நினைவு கூர்வது கொண்டு அவர்களுடைய 

இதயங்கள் அமைதி பெறுகின்றன; (ஏனென்றால், அல்லாஹ்வை நினைவுகர்வதால் 
இதயங்கள் நிச்சயமாக அமைதி பெறும் என்பதை அறிந்து கொள்வீர்களாக! 

29. விசுவாசங்கொண்டு ,ற்காரியங்களையும் செய் துவருகிறார்களே, அத்தகையோர் _ 

அவர்களுக்கு நல்வாழ்க்கை யுண்டு; மேலும், நல்ல இருப்பிடமும் உண்டு. 

30. (நபியே தூதர்கள் பலரை அனுப்பிய) அவ்வாறே உம்மையும் நாம் (நம் தூதராக) ஒரு 
கூட்டத்தாரிடம் அனுப்பிவைத்தோம்; இதற்கு முன்னரும் (இவர்களில்) பல சமுதாயங்கள் 

திட்டமாக சென்றிருக்கின் றன; ஆகவே, நாம் உமக்கு வஹீ மூலம் அறிவிப்பவற்றை 
அவர் களுக்கு நீர் ஓதிக் காண் பிப்பதற்காகவே (உம்மை அனுப்பினோம். ஆனால், 

வர்களோ (அளவற்ற அருளாளனாகிய) அர்ரஹ்மானையே நிராகரிக்கின்றனர்; நீர் 
அவர்களிடம்) கூறுவீராக: " அவன்தான் என்னுடைய இரட'சகன்; அவனைத் தவிர 

வணக்கத்திற்குரிய நாயன் (வேறு) ஒருவனுமில்லை. (என் காரியங்களை முழுமையாக 

ஒப்படைத்து) அவன் மீது நான் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறேன்; பத்த Ὁ δῦ (என்) 
மீட்சியும் இருக்கிற து. 

31 நிச்சயமாக குர் ஆன்_ அதைக்கொண்டு மலைகள் நகர்த்தப் பட்டாலும், அல்லது 
அதைக்கொண்டு பூமியைத் துண்டு துண்டாக அஆக்கப்பட்டாலும், அல்லது 

அதைக்கொண்டு இறந்தவர்களைப் பேசும்படியாகச் செய்யப்பட்டாலும் (அவர்கள் 
விசுவாசங்கொள்ளவே மாட்டார்கள்) மாறாக, காரியங்கள் யாவும் அல்லாஹ்வுக்கே 

உரியனவாகும்; ஆகவே, நிச்சயமாக அல்லாஹ் நாடியிருந்தால், மனிதர்கள் 
அனைவரையும் நேர் வழியில் நடத்தியிருப்பான் என்பது பற்றி) விசுவாசிகளுக்கு 
தெளிவாகவில்லையா? நிராகரிப்போரை, அவர்கள் செய்திட்ட (தீயவற்றின் காரணமாக 
(அவர்கள் திடுக்கிடக் கூடிய) யாதேனுமொரு சம்பவம் அவர்களை சா ன 

கொண்டேயிருக்கும்; அல்லது அவர்கள் வீட்டிற்குச் சமீபமாகவேனும், (அதுபோன்ற 
சம்பவங்கள்) அல்லாஹ்வின் வாக்குறுதி (அவர் களுக்கு மரணம் ) வரும்வரை அது 

இறங்கி(சம்பவித் துக் கொண்டேயிருக்கும்; நிச்சயமாக, அல்லாஹ் வாக்குறுதியில்மாறு 

செய்யமாட்டான். 

32. மேலும், (நபியே) உமக்கு முன்னர் தூதர்கள் பலரும் இவ்வாறே) நிச்சயமாகப் 

பரிகசிக்கப்பட்டனர்; நிராகரித்துக் கொண்டிருந்தவர்களுக்கு நான் தவணையளித்து 
(விட்டுவைத்தேன்: பின்னர், நான் அவர்களைப் பிடித்துக் கொண்டேன்; ஆகவே 

(நம்முடைய தண்டனை எப்படி இருந்தது? (என்பதைச் சிந்திப்பீராக!) 

33 எவன் ஒவ்வொரு ஆத்மாவின் மீதும் அது சம்பாதித்தவற்றுக்கு பொறுப்பேற்று 
நிற்கிறானோ அவனா? ( அவர்களின் விக்கிரகங் களைப்போன்றாவான்?) அவர்களோ 

அல்லாஹ்விற்கு இணையாளர்களை ஆக்குகிறார்கள்; (நீங்கள் வணங்கும் தெய்வங்கள், 

அவனுக்கு இணையானவையாயிருந்தால், அவற்றின் பெயரை நீங்கள் கூறுங்கள் , 

அல்லது பூமியில் (அவனுக்கு இணையான ஒன்றிருந்து அதனை) அவன் அறியாதுபோய் 

அதைப்பற்றி அவனுக்கு நீங்கள் அறிவிக்கிறீர்களா? அல்லது , (நீங்கள் கூறுவது, 
உண்மையல்லாத) வெளிப்படையான (வெறும்) வார்த்தைதாமா"?' என்று கேட்பீராக; 
(இவைகளில் ஒன் றும்) இல்லை நிராகரிப்பவர் களுக்கு அவர்களுடைய சூழ்ச்சி அழகாகக் 
காண்பிக்கப்பட்டுவிட்ட து; (அகவே, நேரான) வழியிலிருந்து அவர்கள் தடுக்கப்பட்டும் 

விட்டனர்; இன்னும், எவரை அல்லாஹ் தவறான வழியில் விட்டுவிட்டானோ, அவரை 

நேர் வழியில் செலுத்தக்கூடியவர் ஒருவருமில்லை. 
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34. அவர்களுக்கு இவ்வுலக வாழ்க்கையில் வேதனையுண்டு; (அவர் களுக்கு), 
மறுமையின் வேதனையோ மிகக் கடுமையானது; அல்லாஹ்விடத்திலிருந்து 
அவர்களைக் காப்போர் எவருமில்லை. 

35. பயபக்தியுடையவர்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட சுவனபதியின் 
தன்மையாகிறது, நீரருவிகள் அதன் கீழ் ஓடிக்கொண்டிருக்கும்; (கனி வகைகளால்) 
அதன் உணவும் நிலையானதாகும்; அதன் நிழலும் (அவ்வாறே நிலையானதாகும்) 
இது பயபக்தியுடையோரின் முடிவாகும்; இன்னும் நிராகரிப்போரின் முடிவு 
நரகமாகும். 

36. நாம் எவர்களுக்கு வேதம் கொடுத்திருந்தோமோ ௮ 'த்தகையவர்கள், உம்பால் 
இறக்கப்பட்டதைப்பற்றி மகிழ்ச்சியடைவார்கள்; (அதில்) சிலவற் றை 
மறுப்பவர்களும் அக்கூட்டத்தார்களில் இருக்கிறார்கள்; அகவே, நீர், நான் 
ஏவப்பட்டிருப்பதெல்லாம் அல்லாஹ்வையே நான். வணங்கவேண்டும், 
அவனுக் யாதொன்றையும் நான் இணையாக்கக் கூடாது என்றுதான்; அவன் 
பக்கமே (உங்களை நான் அழைக்கின்றேன்; இன்னும் அவன் பக்கமே (என்) 
மீட்சியும் இருக்கின்றது' 'என் று (அவர்களுக்குக்) கூறுவீராக! 

37. இன்னும், இவ்வாறே அரபி (மொழியில் சட்டதிட்டங்களைக் கொண்டதாக 
(குர்ஆனாகிய) இதனை நாம் இறக்கிவைத்திருக்கிறோம் ; ஆகவே, உமக்கு (குர் 
ஆனின்) ஞானம் வந்து விட்டதற்குப் பின்னரும், நீர் அவர்களுடைய 
இச்சைகளைப் பின்பற்றினால் அல்லா ஹ்விட மிருந்து உமக்கு உதவி செய்பவரும், 
காப்பவரும்(எவரும்இல்லை. 

38. (நபியே! நிச்சயமாக, நாம் உமக்கு முன்னரும் துரதர்களை 
அனுப்பியிருக்கிறோம்; அவர்களுக்கு மனைவியரையும், சந்ததியினரையும் நாம் 
ஆக்கியிருந்தோம்; அன்றியும், அல்லா ஹ்வின் அனுமதியின்றி, எந்தத் தூதருக்கும் 
எத்தகைய அத்தாட்சியையும் கொண்டு வருவதற்கில்லை; ஓவ்வொரு 
தவணைக்கும் (பதிவு) ஏடு உள்ளது. 

39. (அப்ப வேட்டில்) அல்லாஹ் அவன் நாடியதை அழித்துவிடுவான்; (அவன் 
நாடியதை) நிலைப்படுத்தியும் விடுவான்; இன்னும், (அனைத்திற்கும்) 
மூலப்பதிவேடு அவனிடத்தில் உள்ளது. 

40. (நபியே!) அவர் களுக்கு நாம் வாக்களித்த (வேதனைகளில்) சிலவர் றை 
(நீர் உயிரோடிருக்கும் போதே உம்முடைய were நீர் காணும்படிநாம் 
உமக்குக் காண்பித்தாலும், அல்லது ἯΙ வரு முன்) நாம் உம்மைக் கைப்பற்றிக் 
கொண்டாலும் ( நீர் கவலைப்படாதீர்) உம்முடைய கடமையெல்லாம் தூதை 
எத்திவைப்பதுதான்! இன்னும், (அவர்களுடைய) கணக்கு நம் மீதாகும். 

41. பூமியை அதன் ஓரங்களிலிருந் து க்கத் நாம் (படிப்படியாகக்) குறைத்து 
வருவதை அவர்கள் காணவில்லையா! மேலும் அல்லாஹ் தீர்ப்பளிப்பான்; அவ 
னுடைய தீர்ப்பைத் தடை செய்யக் கூடியவர் எவருமில்லை; இன்னும், அவன் 
கேள்வி கணக்குக் கேட்பதில் மிகத்தீவிரமானவன். 
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42. (நபியே!) இவர்களுக்கு முன்னிருந்தவர்களும் திட்டமாகச் சூழ்ச்சி 
செய்து கொண்டிருந்தனர்; ஆகவே, சூழ்ச்சிகள் யாவும் அல்லாஹ்விடமே 

உள்ளன; (ஏனென்றால்), ஓவ்வோர் ஆத்மாவும் சம்பாதிக்கின்றவற்றை அவன் 
(திட்டமாக) நன்கறிவான்; அகவே, இறுதி வீடு யாருக்குநல்லதாக இருக்கும்) 
என்பதை நிராகரிப்போர் அறிந்து கொள்வார்கள். 

43 மேலும் (நபியே!)' நீர் (அல்லா ஹ்வினால்) அனுப்பப்பட்ட தூதர் அல்ல'என்று 
நிராகரித்துக் கொண்டிருப்போர் கூறுகின்றனர்; ("இதைப்பற்றி )எனக்கும் 
உங்களுக்குமிடையில் அல்லாஹ், மற்றும் வேதஞானம் யாரிடமிருக்கிறதோ 
அவர்கள் சாட்சியால் போதுமானவர்கள் "என்று கூறுவீராக! 

அத்தியாயம் : 14 

இப்றாஹீம் 
வசனங்கள் : 52 மக்கி ருகூஃகள் : 7 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன் ). 

1. அலிஃப் லாம் றா. (நபியே இது) வேதமாகும்; (இதன் மூலம்) மனிதர்களை, 
அவர்களுடைய இர வ் அனுமதிகொண்டு இருள்களிலிருந்து 
பிரகாசத்தின்பால்_ (சகலரையும்) மிகைத்தோன், புகழுக்குரியோன் ஆகியவனின் 
பாதையின்பால் ... நீர் வெளியேற் றுவதற்காக இவ் வேதத்) தை நாமே உம்மீது 
இறக்கிவைத்திருக்கிறோம். 

2. (அவனே)அல் லாஹ்; (அவன்) எத்தகையோனென்றால் வானங்களில் 

உள்ளவையும் பூமியில் உள்ளவையும் அவனுக்கே உரியன; மேலும், (இதனை!) 
நிராகரிப்போருக்கு கடினமான வேதனையின் காரணமாக பெருங்கேடுதான். 

3 (நிராகரிப்போராகிய) அவர்கள் எத்தகையோரென்றால் மறுமையைவிட, 
இவ்வுலக வாழ்க்கையையே விரும்புகின்றனர்; அல்லாஹ்வுடைய பாதையை 
விட்டும் (மற்றவர்களை) தடுக்கின்றனர்; i மிகச்சரியானதாயிருக்க) 
அதை கோணலுடையதாகவும் தேடுகின்றனர்; அவர்கள் வெகுதூரமான 
வழிகேட்டிலிருக்கின்றனர். 

4. மேலும்,(நபியோஒவ்வொரு சமூகத்தார்க்கும்) அவர்களுக்கு (நம் 
தூதுத் துவத்தை) அவர் விளக்கிக் கூறுவதற்காக, எந்த ஒரு தூதரையும் 
அவ(ரவ)ருடைய ௪ oo மொழியைக் கொண்டேயல்லாது நாம் 
அனுப்பவில்லை; Fe கவே) அல்லாஹ் நாடியவர்களை தவறான வழியில் 
விட்டுவிடுகிறான்; Go ம், அவன்நாடியவர்களை நேர் வழியில் செலுத்துகிறான்; 
அவனேயாவற்றையும்) மிகைத்தவன்; தீர்க்கமான அறிவுடையவன். 

5. திட்டமாக மாம் மூஸாவை நம்முடைய பல அத்தாட்சிகளுடன் 
அனுப்பிவைத்து, "நீர் உம் சமூகத்தாரை இருள் களிலிருந்து பிரகாசத்தின்பால் 
வெளியேற்றுவீராக! CE er ΠΕ சமூகத்தாரில் அருட்கொடை 
களாலும், தண்டனைகளாலும் நிை யபெற்ற) அல்லா ஹ்வின் (அந்நாட்களை 
அவர்களுக்கு நீர் நினைவூட்டுவீராக! 2 என்று அவருக்கு நாம் ஏவினோம்;) மிகுந்த 
பொறுமையுடனிருப்போர், அதிக நன்றி செலுத்துவோர் அகிய ஒவ்வொரு 
வருக்கும் நிச்சயமாக இதில் பல அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றன. 
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6. மூஸா தன் சமூகத்தாரிடம்," அல்லாஹ் உங்கள் மீது _ அவன் உங்களை 
பிர் அவனுடைய கூட்டத்தாரிடமிருந்து காப்பாற்றியபொழுது_ புரிந்திருக்கும் 
அருட்கொடையை நினைத்துப் பாருங்கள்; அவர்கள், உங்களை கொடிய 
வேதனை செய்து கொண்டிருந்தார்கள்; மேலும், உங்கள் ஆண் மக்களை 
அறுத்([துக்கொலை செய)தும், பெண்மக்களை (உயிருடன் வாழ) விட்டும் 

விட்டார்கள்; இதில் உங்கள் இரட'சகனிடமிருந் து உங்களுக்குப் பெரும் எதனை 
ஏற்பட்டிருந்தது என் றும் கூறியதை( நபியே! நீர் நினைவு கூர்வீராக. 

7. அன்றியும், உங்கள் இரட' சகன் (இதற்காக) நீங்கள் (எனக்கு) நன்றி 
செலுத்தினால் (என் அருளை) நிச்சயமாக உங்களுக்கு அதிகப்படுத் துவேன்; 
இன்னும், நீங்கள் மாறு செய்தீர்களானால், நிச்சயமாக என்னுடைய வேதனை 
மிகக்கடினமானது' என்று அறிவித்ததையும்( நபியே! நீர் நினைவு கூர்வீராக) 

8. இன்னும், மூஸா (தன் சமூகத்தாரிடம்) "நீங்களும், பூமியிலுள்ள (மனிதர்கள்) 
அனைவரும் (அல்லாஹ்வுக்கு) மாறு செய்த போதிலும், நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
தேவையற்றவன்; புகழப்படுபவன் " என்றும் கூறினார். 

9. உங்களுக்கு முன்னர் இருந் தவர் களில் நூஹ், ஆது, ஸமூது ஆகிய 
சமூகத்தாருடையவும், அவர் களுக்குப் பின்னர் உள்ளவர் களுடையவும் 
செய் தி(கள் உங்களுக்கு வரவில்லையா? அவர்(களின் விபரங்களை 
அல்லாஹ்வைத் தவிர(மற்றெவரும்) அறியமாட்டார்; (அல்லாஹ்வினால் 
அனுப்பப்பட்ட) அவர் களுடைய தூதர்கள் தெளிவான அத்தாட்சிகளுடன் 
அவர்களிடம் வந்தார்கள்; (நேரான வழிக்கு ' 'வாருங்கள்,' என்று அழைத்த 
சமயத்தில், அவர்களுடைய கைகளை அவர் களுடைய வாய்களின் பக்கமே 
கொண்டுசென் று (தூதர்களின் கூற்றை மறுத்து அவர்களிடம், "நிச்சயமாக 
நீங்கள் எதைக்கொண்டு அனுப்பப்பட்டிருக்கின் நீர்களோ, அதை நிச்சயமாக 
நாங்கள் நிராகரிக்கின்றோம்; அன்றியும், நீங்கள் எங்களை எதன்பால் 
அழைக்கின்் DIT BOOT, அதைப்பற்றி நிச்சயமாக நாங்கள் அவநம்பிக்கை 
ஏற்படுத்தக்கூடிய சந்தேகத்திலிருக்கிறோம்' என் றும் கூறினார்கள். 

10. அதற்கு, அவர்களுடைய தூதர்கள் (அவர்களிடம்), "வானங்களையும், 
பூமியையும் படைத்த அல்லாஹ்வைப் பற்றியா சந்தேகம்? உங்களுடைய 
குற்றங்களை உங்களுக்கு மன்னிப்பதற்காக உங்களை அவன் அழைக்கிறான்; ஓ 
குறிப்பிட்ட காலம் வரையில் உங்களை ( வாழ்ந்திருக்க) பிற்படுத்தியும்்வைப்பான் 
arm கூறினார்கள்; அ|தற்கிவர்கள், நீங்கள் நம்மைப்போன்ற மனிதர்களேயன்றி 
(வேறு இல்லை; எங்கள் மூதாதையர்கள் வணங்கிக் கொண்டிருந்தவற்றை விட்டு 
எங்களைத் தடை செய்ய நீங்கள் நாடுகிறீர்கள்; அவ்வாறாயின் bee) 
தெளிவான சான்றை எங்களுக்குக் கொண்டு வாருங்கள்" என்று கூறினார்கள். 

ij 
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IL (அதற்கு) அவர்களுடைய தூதர்கள் அவர்களிடம், "நாங்கள் உங்களைப் 
போன்ற மனிதர்களே தவிர வேறில்லை; எனினும், அல்லாஹ் தன் 
அடியார்களில் தான் நாடியவர்கள் மீது பேரருள் புரிகின்றான்; மேலும், 
அல்லாஹ்வுடைய அனுமதி கொண்டல்லாது எந்தச் சான்றையும் உங்களுக்கு 
நாங்கள் கொண்டு வருவது எங்களுக்கு Aou ui 
களையும் அல்லாஹ்விடம் ஒப்படைத்து முழுமையாக) விசுவாசிகள் 
அல்லாஹ்வின் மீதே நம்பிக்கை வைக்கட்டும் என்று கூறினார்கள். 

12. "இன்னும், நாங்கள் அல்லாஹ்வின் மீது (முழுமையாக) நம்பிக்கை 
வைக்காதிருக்க எங்களுக்கென்ன (நேர்ந்தது)? திட்டமாக, அவன் எங்களுடைய 
வழிகளை எங்களுக்கு காண்பித்துள்ளான்; மேலும் (நிராகரிப்போரே !) நீங்கள் 
எங்களுக்கிழைக்கும் துன்பங்களை நிச்சயமாக, நாங்கள் பொருத்துக்கொண்டு 
(உறுதியாக இருப்போம்; இன்னும்/சகல காரியங்களையும் அல்லாஹ்விடம் 
ஒப்படைத்து முழுமையாக ) நம்பிக்கை வைக்கிறவர்கள் (யாவரும்) அல்லா ஹ்வின் 
மீதே (முழுமையாக) நம்பிக்கை வைக்கட்டும் (என்றும் கூறினார்கள் 

13. நிராகரித் துக்கொண் டிருந்தோர், தங்களின் (பால் அனுப்பப்பட்ட 
அத்துதர்களிடம் நிச்சயமாக, நாங்கள் உங்களை எங்கள் பூமியிலிருந்து 
வெளியேற்றிவிடுவோம்; அல்லது நிச்சயமாக எங்கள் மார்க்கத்தில் நீங்கள் 
திரும்பி விடவேண்டும் என்று கூறினார்கள்; அப்போது, அநியாயக்காரர்களை 
க்கக் நாம் அழித்துவிடுவோம் என அவர்கள்பால் அவர்களின் இரட' சகன் 

வஹீ) அறிவித்தான். 
14. இன்னும், "அவர்களுக்குப் பின்னர் உங்களை, (இந்த) பூமியில் நிச்சயமாக நாம் 
டியேற்றுவோம்' (என்றும் வஹீ மூலம் அறிவித்து, இது, என் முன்னால் 
விசாரணைக்காக) நிற்பதை பயந்தவருக்கும், என் அச்சமூட்டலைப் 
பயந்தவருக்குமாகும்(என் றும் இரட' சகன் அறிவித்தான்). 

15. இன்னும், அ[(த் தூதுவர்கள் (அல்லா ஹ்வின்) உதவியைக் கோரினார்கள்; 
பிடிவாதக்கார வம்பன் ஒவ்வொருவனும் நஷ்ட மடைந்துவிட்டான். 

16. அவனுக்கு முன்பாக நரகம்(தான்) இருக்கிறது; மேலும், சீழ் நீரிலிருந்து அவன் 
புகட்டப்படுவான். 

17. அதனை அவன் (சங்கடத்தோடுசிறுகச் சி விழுர் ὅτ᾽ ΐ 
: ᾿ றுகவிழுங்குவான்; எனினும், அதை அவன் எளிதாக. விழுங்க நெருங்கமாட்டான்; ஓவ்வொரு திசையிலிருந் தும் பிரணம் அவனுக்கு வந்துகொண்டுமிருக்கும்; அவன் மரணிப்பவனுமல்லன்; மேலும், அதற்கப்பால் கடினமான வேதனையுமுண்டு. 

18. தங்கள் இரட'சகனை நிராகரிக்கின் றார்களே, அத்தகையவர்களுக்கு 
உதாரணம்: அவர்களுடைய செயல்கள் சாம்பலைப் போலிருக்கிற து! கடும்புயல் 
வீசும் நாளில் காற்று கடினமாக அதனை அடித்துக்கொண்டு போய்விட்டது; 
இது போன்றே தாங்கள் சம்பாதித்தவற்றிலிருந்து எதன் மீதும் (எப்பயனையும் 
அடைய)அவர்கள் சக்திபெற மாட்டார்கள்; இதுவே வெகு தூரமான 
வழிகேடாகும். 

19. நிச்சயமாக அல்லாஹ்(தான்) வானங்களையும், பூமியையும் உண்மையைக் 
கொண்டே படைத்திருக்கிறான் என்பதை (மனிதனே! நீ பார்க்கவில்லையா 
அவன் நாடினால் உங்களைப் போக்கிவிட்டு, புதியதொரு படைப்பைக்கொண்டு 
வந்தும்விடுவான். 

20. மேலும், அவ்வா று செய்வதான)து அல்லா ஹ்வின்மீது சிரமமான துமல்ல. 
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21. மேலும், (மறுமையில்) அனைவரும் அல்லாஹ்வின் முன்னிலையில் 
வெளிப்பட்டு (நின் றுவிடுவார்கள். (இவ்வுலகில்) பலவீனமானவர்கள் 
கர் வங்கொண்டிருந்தவர்களிடம், "நிச்சயமாக (உலகில்) நாங்கள் (நீங்கள் 
காட்டியவழியில்) உங்களையே பின்தொடர்ந்தவர்களாக இருந்தோம். ஆகவே 
வர இருக்கும், அல்லாஹ்வுடைய வேதனையிலிருந்து ஒரு சிறிதளவையேனும் 
எங்களைவிட்ட்டும் நீங்கள் தடுக்கக் கூடியவர்களா)?' என்று கேட்பார்கள்; அதற்க 
வர்கள்," அல்லாஹ் எங்களுக்கு (யாதொரு) வழியைக் காண்பித்தால் (அதனை) 
நாங்கள் உங்களுக்குக் காண்பித்துத் தருவோம்; (எங்கள் வேதனையைப்பற்றி 
நாங்கள் பதைபதைத்துத் துடி துடிப்பதும், அல்லது பொறுத்திருப்பதும் 
எங்களுக்கு சமமானதாகும்; (இவ்வேதனையிலிருந் து விலகி) தப்பிச் செல்லுமிடம் 
எங்களுக்கில்லையே என் று(வருந்திக் கூறுவார்கள். 

22. (இக்குற்றவாளிகளைப் பற்றிதி தீர்ப்புக் கூறப்பட்ட பின்னர், ஷைத்தான் 
(இவர்களிடம் "நிச்சயமாக அல்லாஹ் உங்களுக்கு உண்மையான வாக்குறுதி 
யாக வாக்களித்திருந்தான் (அவ்வாறே நிறைவேற்றியும் விட்டான்) ; உங்களுக்கு 
நானும் (பொய்யாக வாக்களித்திருந்தேன்; ஆனால் நான் உங்களுக்கு (கொடுத்த 
வாக்கில்) மாறுசெய்தேன்; நான் உங்களை அழைத்தேன்; நீங்கள் எனக்கு பதில் 
கூறினீர்கள் என்பதைத் தவிர, எனக்குயாதோர் அதிகாரமும் உங்கள்மீது இல்லை. 
ஆதலால், நீங்கள் என்னை நிந்திக்காதீர்கள்; உங்களையே நீங்கள் நிந்தித்துக் 
கொள்ளுங்கள்; நான் உங்களை காப்பாற்றுபவனல்ல; என்னை நீங்கள் 
காப்பாற்றுபவர்களுமல்லர்; (இதற்கு) முன்னர் நீங்கள் என்னை (அல்லாஹ்வுக்கு) 
இணையாக்கிக் கொண்டிருந்ததையும் நிச்சயமாக நான் நிராகரித்துவிட்டேன்; 
நிச்சயமாக அநியாயக்காரர் கள் _ அவர்களுக்கு மிக்க துன்புறுத் தும் 
வேதனையுண்டு என்று கூறுவான். 

23. இன்னும், விசுவாசங்கொண்டு, நற்கருமங்களையும் செய்கின் றார்களே 
அத்தகையோர் சுவனபதிகளில் பிரவேசிக்கப்படுவார்கள் ; அவற்றின் கீழ் 
ஆறுகள் ஓடிக்கொண் டிருக்கும்; தங்கள் இரட' சகனின் உத்தரவு கொண்டு 
அவற்றில் அவர்கள் நிரந்தரமாக[த்தங்கி) இருப்பவர்கள்; அவற்றில் அவர்களின் 
காணிக்கை (யானது ஒருவர் மற்றவருக்கு, ' உங்களுக்கு) சாந்தி உண்டாவதாக!' 
என்பதாகும். 

24. நல்ல வாக்கியத்திற்கு அல்லாஹ் எவ்வாறு உதாரணத்தைக் கூறியுள்ளான் 
என்பதை (நபியே! நீர்பார்க்கவில்லையா 3 (அ து) நல்லமரத்தைப் போன்றாகும்; 
அதன் வேர் (பூமியில்) ஆழப்பதிந்தும்,அதன் கிளை வானளாவியும் இருக்கிறது. 

25. அது தன் இரட'சகனின் அனுமதி கொண்டு ஒவ்வொரு நேரத்திலும் 
கனிகளைக் கொடுத்துக்கொண்டிருக்கிற து; மேலும், மனிதர்களுக்கு_ அவர்கள் 
நல்லுணர்ச்சி பெறுவதற்காக இவ்வுதாரணங்களை அல்லாஹ் கூறுகிறான் . 

26. இன்னும், கெட்டவாக்கியத்திற்கு உதாரணமாகிறது பூமியின் மேற்புறத் 
ri வேரோடு பிடுங்கப்பட்ட கெட்ட மரத்தைப் போன்றாகும்; அதற்கு 
நிலைத்து நிற்கும்) உறுதியான நிலை இல்லை. 
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27. விசுவாசங் கொண்டுள்ளார்களே அத்தகையோரை, இம்மை வாழ்விலும், 
மறுமையிலும் (ஷஹாதத் துக் கலிமாவை கூறுவதன் மூலம்) உறுதியான 
சொல்லைக் கொண்டு அல்லாஹ் நிலைப்படுத்துகிறான்; மேலும் அல்லாஹ் , 
அநியாயக்காரர்களை (அவர்களுடைய பாவத்தின்காரணமாகித் தவறான 
வழியில் விட்டும் விடுகிறான்;மேலும் அல்லாஹ் தான் நாடியதைச் செய்கிறான் . 

28. அல்லாஹ்வின் அருட்கொடையை நிராகரிப்பாக மாற்றி, தங்கள் 
சமூகத்தினரை அழிவுவீடடில் இறக்கிவிட்டவர்களையும் (நபியே!) நீர் 
பார்க்கவில்லையா! 

29. (அழிவு வீடானஅது ) நரகமாகும்; அதில் அவர்கள் பிரவேசிப்பார்கள்; 
இன்னும், தங்குமிடத்தில் (அது) மிகக்கெட்டது. 

30. இன்னும், அல்லாஹ்வுக்கு _ அவனுடைய பாதையை விட்டும் அவர்கள் 
(மக்களை) வழி கெடுப்பதற்காக _ சமமானவர்களை அவர்கள் ஆக்கினர்; (நபியே) 
அவர்களிடம், "நீங்கள் சுகமனுபவித்துக் கொள்ளுங்கள்; நிச்சயமாக, நீங்கள் 
திரும்பிச் சேருமிடம் நரகம்தான் ' என்று கூறுவீராக! 

3. விசுவாசங் கொண்ட என் அடியார்களுக்கு_" அவர்கள் தொழுகையை 
நிறைவேற்றவும், கொடுக்கல் வாங்கலோ, நட்போ இராத நாள் வருவதற்கு 
முன்னதாகவே, அவர்களுக்குக் கொடுத்தவற்றிலிருந் து இரகசியமாகவும், 
பகிரங்கமாகவும் தர், தர்மச்) செலவு செய்யவும் _என்று (நபியே! நீர் கூறுவீராக! 

32. அல்லாஹ் எத்தகையவனென்றால், அவன் தான் வானங்களையும், 
பூமியையும் படைத்தான்; அவனே வானத்திலி ந்து க று செய்து 
பின்னர், அதைக்கொண்டு உங்களுக்கு ந ப் பற்பல )கனிவர்க்கங்களையும் 
வெளிப்படுத்தினான்; மேலும், நீங்கள் பிரயாணம் செய்வதற்காகக்) கப்பலை தன் 
கட்டளைப்படி கடலில் அது செல்வதற்காக உங்களுக்கு வசப்படுத்திக் 
கொடுத்தான் ;மேலும், ஆறுகளையும் உங்களுக்கு வசப்படுத்திக் கொடுத்தான். 

33. சூரியனையும், சந்திரனையும் (முறைப்படி தத்தம் வழிகளில்) அவ்விரண்டும் 
சென் று கொண்டேயிருக்க , அவன் உங்களுக்கு வசப்படுத்தித்தந்தான் . மேலும், 
(மாறிமாறிவரும்) இரவையும், பகலையும் உங்களுக்கு அவன் வசப்படுத்தித் 
தந்தான். 

34. (இவையன்றி ) மேலும், எவற்றை நீங்கள் அவனிடம் கேட்டீர்களோ 
அவற்றில் ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் அவன் உங்களுக்குக் கொடுத்தான்; ஆகவே, 
அல்லாஹ்வுடைய அருட் கொடைகளை நீங்கள் எண்ணுவீர்களாயின் அவற்றை 
நீங்கள் கணக்கிட்டு(எண்ணி வரையறுத்து விடமாட்டீர்கள்; நிச்சயமாக மனிதன் 
மிக்க அநியாயக்காரன்; மிக்க நன்றி கெட்டவன். 

35. இப்றாஹீம்: "என்னுடைய இரட்சகனே! (மக்காவாகிய) இவ் வரை, 
அபயமளிக்கக்கூடியதாய் நீ ஆக்கி வைப்பாயாக ! மேலும், என்னையும், என் 
மக்களையும் சிலைகளை வணங்குவதிலிருந்து தூரப்படுத்துவாயாக! என்று 
கூறியதை (நபியே! நீர் நினைவுகூர்வீராக!) 
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36." என் இரட்சகனே! நிச்சயமாக (சிலைகளாகிய) அவைகள் மனிதர்களில் 
அநேகரை வழிகெடுத் துவிட்டன; ஆகவே, (அவைகளை வணங்காது) எவர் 
என்னைப் பின்பற்றுகிறாரோ, அவர்தான் நிச்சயமாக என்னில் உள்ளவராவார்; 
மேலும், எவர் எனக்கு மாறு செய்கிறாரோ, அப்போது நிச்சயமாகநீ மிக்க 
மன்னிப்பவன்; மிகக் கிருபைசெய்பவன்.' 

37." எங்களுடைய இரட்சகனே! நிச்சயமாக நான் என்னுடைய சந்ததியை மிக்க 
கண்ணியம் வாய்ந்த உன் வீட்டின் சமீபமாக, விவசாயமில்லாத பள்ளத்தாக்கில் 
குடியேற்றிவிட்டேன்; எங்களுடைய இரட்சகனே! அவர்கள் (அங்குதொ முகையை 
நிறைவேற் றுவதற்காக; ஆகவே, மனிதர் களி(ல் ஒரு சிலரி)ன் இதயங்களை 
அவர்கள்பால் சாய்ந்தவையாக நீ ஆக்குவாயாக! அவர்கள் உனக்கு நன்றி 
செலுத்துவதற்காக, (பற்பல) கனி வர்க்கங்களிலிருந்து நீ அவர்களுக்கு உணவும் 
அளிப்பாயாக! 

38. "எங்களுடைய σι சகனே ! நாங்கள் (இதயங்களில்) மறைத்துக் 
கொள் வதையும், நாங்கள் பகிரங்கப்படுத் துவதையும் நிச்சயமாக நீ நன்கறிவாய்; 
பூமியிலோ, வானத்திலோ (உள்ளவற்றில்) எப்பொருளும் அல்லாஹ்வுக்கு 
மறைந்ததல்ல.' 

39. (என்னுடைய) வயோதிககாலத்தில் இஸ்மாயீலையும், இஸ்ஹாக்கையும் 
எனக்கு அன்பளிப்பாக வழங்கினானே அத்தகைய அல்லாஹ்வுக்கே 
எல்லாப்புகழும். நிச்சயமாக என் இரட்சகன் பிரார் ததனையைச் செவி 
யேற்கிறவன் ' 

40. மேலும், "என்னுடைய இரட்சகனே! என்னையும்,என் சந்ததியிலுள்ளோ 
ரையும் தொழுகையை நிறைவேற்றுபவர்களாக ஆக்கி வைப்பாயாக! 
எங்களுடைய இரட்சகனே! என்னுடைய பிரார்த்தனையை அங்கீகரித்தும் 
கொள்வாயாக! 

41. "எங்களுடைய இரட'சகனே! எனக்கும் , என் பெற்றோருக்கும், ( மற்ற) 
விசுவாசிகளுக்கும் கேள்வி கணக்கு நிலைபெறும் (மறுமை) நாளில் 
மன்னித்தருள்வாயாக "(என்றும் பிரார்த்தித்தார்). 

42. மேலும், (நபியே!) அநியாயக்காரர்கள்செய்கின்றவைகளைப்பற்றி 
அல்லாஹ்வை பராமுகமானவனாக நீர் நிச்சயமாக எண்ண வேண்டாம்; 
அவர்களை அவன் தாமதப்படுத்துவதெல்லாம் பார்வைகள் எதில் நிலை 
குத்தியவா று இருக்குமோ அந்த (கொடியதொரு மறுமை)நாளுக்காகத்தான். 

43 (அந்நாளில்) அவர்கள் விரைந்து ஓடக்கூடியவர்களாக, தங்கள் தலைகளை 
உயர்த்தி (மேல் நோக்கியவர்களாக இருப்பர். அவர்களுடைய (நிலைகுத்திய) 
பார்வை அவர்கள் பக்கம் திரும்பாது அவர்களுடைய இதயங்கள் ( திக் பிரமை 
கொண்டு செயலற்று விடும். 
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44. அன்றியும், (நபியே) மனிதர்களை _ அவர்களுக்கு வேதனை வரும்நாளைப் 
பற்றி நீர் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்வீராக! அநியாயம் செய்தார்களே 
அத்தகையோர் _(அந்நாளில்)" எங்கள் இரட'சகனே சமீபத்திய (சொற்ப) தவணை 
வரை எங்களைப் பிற்படுத்துவாயாக ! (அவ்வாறு நீ எங்களை பிற்படுத்தினால்) 
நாங்கள் உன் அழைப்பை ஏற்கின்றோம்; (உன்) துரதர்களையும் பின் 
பற்றுகின்றோம் " என்று கூறுவார்கள் | "இதற்கு முன்னர் உங்களுக்கு அழிவே 
ல்லை என்று நீங்கள் சத்தியம் செய்து கூறிக் கொண்டிருக்கவில்லையா' 

என்றும்), 

45. "அன்றியும், தமக்குத் தாமே அநியாயம் செய்து கொண்டிருந்தவர்களின் 
வசிப்பிடங்களில் நீங்கள் வசித்தீர்கள்; நாம் அவர்களை எவ்வா று(வேதனை) 
செய்தோம் என்பது உங்களுக்கு நன்கு தெளிவாகியும்விட்ட து; (இதனைப்பற்றி) 
உங்களுக்குப் பல£முன்) உதாரணங்களையும் நாம் எடுத்துக் காட்டி யிருக்கிறோம்' 
என்றும் அல்லாஹ் பதில் கூறுவான்) 

46. இன்னும், அவர்கள் தங்கள் சூழ்ச்சியை உறுதியாகச் செய்து 
கொண்டிருந்தனர் ; அவர்களுடைய சூழ்ச்சிக்குரிய தண்டனை) அல்லாஹ்விடம் 
இருக்கிறது; அவர்களுடைய சூழ்ச்சி, அதனால் மலைகளும் பெயர்ந்துவிடக் 
கூடியவைகளாக இருந்த போதிலும் (ஒன் றும் பலனளிக்கப் போவதில்லை!) 

47. அல்லாஹ்வை... தன்னுடைய தூதர்களுக்கு தான் வாக்களித்ததற்கு 
மா றுசெய்கின்றவன் என (நபியே ர் நிச்சயமாக எண்ணவேண்டாம்; மேலும், 

நிச்சயமாக அல்லாஹ் (யாவரையும்) மிகைத்தவன்; தண்டி த்தலையுடையவன். 

48. இந்த பூமி வேறு(விதப்) பூமியாகவும்; வானங்களும் (அவ்வாறே) 
மாற்றப்படும்நாளில் (அல்லாஹ் தன் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவான் மேலும், 
யாவரையும் அடக்கி ஆளுகின்ற ஒருவனாகிய அல்லாஹ்வின் சந்நிதியில் 
அவர்கள் (அனைவரும் அணி யணியாக) வெளியாகி (நின் று) விடுவர். 

49. அன்றியும், அந்நாளில் குற்றவாளிகளை (சிலரைச்சிலரோடு) சங்கிலிகளில் 
இணைக்கப்பட்டவர்களாக நீர் காண்பீர். 

50. அவர் களுடைய சட்டைகள் தாரால் (செய்யப்பட்டு) இருக்கும்; 
அவர்களுடைய முகங்களை நெருப்பு மூடிக்கொண்டுமிருக்கும். 

51. ஒவ்வோர் ஆத்மாவுக்கும் அது சம்பாதித்தவற்றுக்கு அல்லாஹ் கூலி 
நல்குவதற்காக (இவ்வாறு நபியே நீர் காண்பீர்) நிச்சயமாக அல்லா ஹ் (கேள்வி) 
கணக்குக் கேட் பதில் மிக்க தீவிரமானவன். 

52 இவ்வேதமான)து மனிதர்களுக்கு எத்திவைத்தலாகும்; இதனைக்கொண்டு 
அவர்கள் எச்சரிக்கப்படுவதற்காகவும், வணக்கத்திற்குரியவன் ஒரே நாயன்(ஆன 
அல்லாஹ்) தான் என்று அவர்கள் உறுதியாக அறிந்து கொள்வதற்காகவும், 
இன்னும் அறிவுடையோர் நல்லுணர்ச்சிபெறுவதற்காகவுமாகும். 

அத்தியாயம் : 15 

அல் ஹிஜ்ர் _ ஸமூது கூட்டத்தார் வாழ்ந்த பகுதி 
வசனங்கள் : 99 மக்கீ ருகூஃகள் : 6 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

|. அலிஃப் லாம் றா. இவை இவ்வேதத்தினுடைய _ இன்னும், தெளிவான 
குர்ஆனுடைய_ வசனங்களாகும். 
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2. நிராகரிப்போர் தாங்களும் முஸ்லிம்களாக இருந்திருக்க வேண்டுமே என்று 
பெரிதும் விரும்புவர். 

3. (நபியே)நீர் அவர் களை விட்டு விடுவீராக!அவர்கள் உண்ணட்டும். 
சுகமுமனுபவிக்கட்டும்; (அவர்களுடைய வீண்) ஆசை (மறுமையை) அவர்களுக்கு 
மறக்கடித்து விட்ட து;(இதன் முடிவை) அவர்கள் நன்கறிந் து கொள்வார்கள். 

4. எவ்ஷராரையும் , அதற்குக் குறிப்பிட்ட (காலத்) தவணையிலன் றி, நாம் 
(அவர்களை) அழித் துவிடவில்லை. 

5. (அழிக்கப்படுவதற்காக உள்ள) எந்த ஒரு சமுதாயமும் தனக்குரிய தவணையை 
முந்தவும் மாட்டா து; அவர்கள் பிந்தவும்மாட்டார்கள். 

6. மேலும்/குர் ஆனாகிய) "உபதேசம் எவர் மீது இறக் கப்பட டுள் ளதோ 
அத்தகையவறே! நீர் நிச்சயமாக பைத்தியக்காரர்தான்" என அவர்கள் 
Pme en Dee 

7. "உண்மையாளர்களில் உள்ளவராக நீர் இருந்தால், (உமக்குச் சாட்சியாக) நீர் 
எங்களிடம் மலக்குகளை (அழைத்து) க்கொண்டு வந்திருக்க வேண்டாமா"?' 
(என் றும் கூறுகின்றனர்). 

8. (நபியே!) உண்மையைக்கொண்டல்லாது மலக்குகளை நாம் இறக்கி 
வைப்பதில்லை, (எனவே, வேதனையைக்கொண்டு அவர்கள் இறங்கினால்) 
அச்சமயம் அவர்கள் அவகாசம் கொடுக்கப்படுபவர்களாகவும் இருக்க 
மாட்டார்கள். | 

9. நிச்சயமாக நாம்தான் (திக்ரு என்னும் இவ்) வேதத்தை (உம்மீது) இறக்கி 
வைத்தோம்; நிச்சயமாக நாமே அதனை பா துகாப்பவர்கள். 

10. (நபியே!) உமக்கு முன்னர் (சென்று போன) முந்தைய பல கூட்டதார்களிலும் 

நிச்சயமாக நாம்(தூதர்களை) அனுப்பிவைத்தோம். 

1 (நம்முடைய) எந்தத் தூதரும் _ அவரை அவர்கள் பரிகாசம் செய்பவர்களாக 

இருந்தேயல்லா து அவர்களிடம் _ அவர் வரவில்லை; 

12. இவ்வாறே குற்றவாளிகளின் உள்ளங்களிலும் அ(வ்விஷமத்தை நாம் 
புகச்செய்கிறோம். 

13 (ஆகவே, வேதமான ) இதனை அவர்கள் விசுவாசங்கொள்ள மாட்டார்கள்; 
(இவ்வாறே அவர்களுக்கு) முன் சென்றவர்களின் வழிமுறை திட்டமாகச் சென்றே 
விட்டது. 

14. மேலும்,வானத்திலிருந்து ஒரு வாசலை நாம் அவர்களுக்குத் திறந்து விட்டு, 
அவர்கள் அதில் ἌΡΑ முழுவதும் தொடர்ந்து) ஏறிக் கொண்டிருந்தாலும், 
(அவ்வேதத்தை உண்மைப்படுத்தமாட்டார்கள்;மாறாக, அவர்கள் 

15. (பார்க்க முடியாது, தடுக்கப்பட்டு ) மயக்கப்பட்டதெல்லாம் எங்களுடைய 
பார்வைகள்தான்; (அது மட்டும்/அல்ல, நாங்கள் சூனியம் செய்யப்பட்ட ஒரு 

கூட்டத்தினர் என்றே கூறுவார்கள். 
16. மேலும், நிச்சயமாக நாம்வானத்தில் கிரகங்களை அமைத்து,பார்ப்போருக்கு 

அதனை அலங்கரித்துள்ளோம்.. 

17. மேலும், விரட்டப்பட்ட ஒவ்வொரு ஷைத்தானை விட்டும் அவற்றை நாம் 

பாதுகாத்துக் கொண்டோம். 

18. திருட்டுத்தனமாக (ஓட்டுக் கேட்பவ/னான ஷைத்தானை த்தவிர; அப்போது 
பிரகாசமான தீப்பந்தம் அவனை (விரட்டிப் பின் தொடர்ந்து செல்லும். 
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19. பூமியை_ அதனை நாம் விரித்து அதில் அசையாத மலைகளையும் 
நாட்டினோம்; மேலும், ஒவ்வொரு பொருளையும் அதற்குரிய) அளவின்படி அதில் 
நாம் முளைக்கவைத்தோம். 

20. "உங்களுக்கும், நீங்கள் எவருக்கு உணவளிக்கிறவர்களாக இல்லையோ 

அவர்களுக்கும் வாழத்தேவையானவற்றை அதில் நாமே ஆக்கியுள்ளோம். 

21. எந்தப் பொருளும் அதன் களஞ்சியங்கள் நம்மிடமிருந்தே தவிர இல்லை; 
எனினும், அவற்றை குறிப்பிட்ட அளவிலே தவிர நாம் இறக்கிவைப்ப தும் 
இல்லை. 

22. இன்னும், காற்றுகளை சூல் கொண்ட மேகங்களாக நாமே அனுப்புகிறோம்; 

பின்னர் வானத்திலிருந்து நாமே (மழையெனும்) நீரைப் பொழிவித்து, அதனை 

உங்களுக்கு நாம் புகட்டுகிறோம்; நீங்கள் அதனைச் சேமித்து வைப்பவர்களாகவும் 

இல்லை. 

23. (படைப்பினங்களுக்கு) நிச்சயமாக நாம்தாம் உயிரும் கொடுக்கிறோம், நூமே 

(அவற்றை) இறக்கவும் வைக்கிறோம்; (யாவற்றிற்கும்) நாமேவாரிசாவோம். 

24. மேலும் உங்களில் (உங்க க்கு) முன் சென்றோரையும் நிச்சயமாக நாம் 

அறிந்துள்ளோம்; (உங்களுக்குப்) பின் வரக்கூடியவர்களையும் நிச்சயமாக நாம் 

அறிந்துள்ளோம். 

25. இன்னும், (நபியே! நிச்சயமாக உமதிரட' சகன் தான், அவர்களை மறுமையில் 

ன் று திரட்டுவான்; நிச்சயமாக அவன் தீர்க்கமான அறிவுடையவன்; 

ானற்றையும் நன்கறிகிறவன்: 

26. இன்னும் (தட்டினால்) சப்தம் வரக்கூடிய, மாற்றமடைந்த கறுப்பான 

களிமண்ணிலிருந்து மனிதனைட ஆதமை) திட்டமாக நாம் படைத்தோம். 

27. மேலும், ஜின்னை(அதற்கு) முன்னதாகக் கொடிய உஷ்ணமுள்ள 

நெருப்பிலிருந்து அதனைநாம் படைத்தோம். 

28. மேலும்[நபியே!) உமதிரட' சகன் மலக்குகளிடம்,'நிச்சயமாக நான், மனிதனை 

(தட்டினால்) சப்தம் வரக்கூடிய, மாற்றமடைந்த கறுப்புக் களிமண்ணிலிருந்து 

படைக்கப்போகிறேன் என்று கூறிய சமயத்தை_[நபியே நினைவு கூர்வீராக! 

29. பின்னர், "அவரை நான் சரியாக உருவாக்கி, அவரில் என் ஆவியிலிருந் தும் 

நான் ஊதியபோ து, அவருக்கு சிரம்பணிந்தவர்களாக விழுங்கள் (என்று 

மலக்குகளிடம் அல்லா ஹ் கூறிய தும்) 

30. உடனே மலக்குகள் _ அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒருமித்து (அவருக்கு 
மரியாதை செலுத்த) சிரம் பணிந்தார்கள்_ 

3 _ இப்லீஸைத் தவிர ; சிரம் பணிந்தவர்களுடன் ஆகுவதிலிருந்து அவன் 

விலகிக்கொண்டான். | 

32. (அதற்கு அல்லா ஹ்) 'இப்லீஸே! சிரம் பணிந்தோருடன் நீயும் ஆகாதிருக்க 

உனக்கு என்ன நேர்ந்தது? என்றுகேட்டான். 

33. அ|தற்க]வன், தட்டினால்) சப்தம் கொடுக்கக் கூடிய மாற்றமடைந்த கருப்புக் 
களிமண்ணால் நீ அவரைசிருஷ்டித்த (ஒரு) மனிதனுக்கு, (நெருப்பால் 
படைக்கப்பட்ட) நான் சிரம் பணிபவனாக இருப்பதற்கில்லை " என்று கூறினான். 
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34, " இங்கிருந்து நீ வெளியேறிவிடு ; ஏனெனில் நிச்சயமாக நீ விரட்டப் 
பட்டவன் ' என்று Éd அவ்வ் றின். 
35. மேலும்," நியாயத்தீர்ப்பு நாள் வரையில் உன்மீ நிச்சயமாக(என்னுடைய) 

சாபம் உண்டாவதாக! (என்றும் அல்லாஹ் ந் pt 

36. அ[தற்க)வன், "என்னுடைய இரட்சகனே! (இறந்தோரான ) அவர்கள் 
எழுப்பப்படும் நாள் வரையில் நீ எனக்கு அவகாசமளிப்பாயாக' என்று 
கூறினான். 

37. (அதற்கு அல்லாஹ், "நிச்சயமாக நீ அவகாசம் அளிக்கப்பட்டோரில் 
இருக்கிறாய் என்று கூறினான். 

38. குறிப்பிட்ட நேரத்தின் நாள் வரை என் று அல்லாஹ் கூறினான். 

39. அதற்கவன், "என்னுடைய ரட்சகனே! நீ என்னை வழிகேட்டில் விட்டு 
விட்டதன் காரணமாக பூமியில் (உள்ளவற்றை) நான், நிச்சயமாக அவர்களுக்கு 
அலங்கரித்துக் காண்பித்து, அவர்கள் அனைவரையும் நிச்சயமாக நான் வழி 
கெடுத்து விடுவேன் என் று கூறினான். 

40. " அவர்களில் (உன்னால்) தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உன்( அருள் பெற்ற நல்) 
அடியார்களைத் தவிர '. 
41.(அ ற்கு அல்லாஹ், என்னால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நல்லடியார்களின் வழி 

யாகிய) இதுதான் என்னிடம் (வருவதற்குரிய) நேரான வழியாகும்" என்று 
கூறினான். 

42. " நிச்சயமாக என்னுடைய அடியார்கள், உனக்கு அவர்கள் மீதுயாதொரு 
அதிகாரமும் இல்லை/திசைதிருப்பப்பட்டுவழிகெட்டவர்களிலிருந்து உன்னைப் 
பின்பற்றியவர்களைத் தவிர. 
43 "நிச்சயமாக நரகமாகிறது, (உன்னைப் பின்பற்றிய ) அவர்கள் அனை வருக்கும் 

வாக்களிக்கப்பட்ட இடமாகும். 
44. "அதற்கு ஏழுவாசல்கள் இருக்கின்றன; ஓவ வொருவாச க்கும் 

அவர்களிலிருந்து (குறிப்பிட்ட) பங்கீடுசெய்யப்பட்ட ஒருபகுதி உண்டு ' (என்றும் 
அல்லா ஹ் கூறினான்). | 

45. நிச்சயமாக பயபக்தியுடையவர்கள் சுவனபதிகளிலும், நீரூற்றுகளிலும் 
(மகிழ்ச்சியுடையோராக) இரெப்பார்கள். 

46. (அவர்களிடம், "நீங்கள் சாந்தியுடன், அச்சமற்றவர்களாக அவற்றில் 
நுை ழயுங்கள் (என் று கூறப்படும் | 

47. மேலும், (இம்மையில்) அவர்களின் நெஞ்சங்களில் இருந்த குரோதத்தை நாம் 
நீக்கிவிடுவோம்; (அவர்களும் PS on சகோதரர்களாக ஒருவரை ஒருவர் 
முன்னோக்கியவர் களாகக் கட்டில்களில் (மகிழ்ச்சியுடையோராக சாய்ந்து 
இருப்பார்கள். 

48. அவற்றில் அவர்களை யாதொரு சிரமமும் அணுகா து; அதிலிருந்து அவர்கள் 
வெளியேற்றப்படுபவர்களும் அல்லர். 

49. (நபியே!) நிச்சயமாக, நானே மிக்க மன்னிக்கிறவன்; மிகக் கிருபையுடையவன்' 
என என் அடியார்களுக்குத் தெரிவிப்பீராக! 

50. " என்னுடைய வேதனையோ, அதுவே நோவினை தரும் வேதனையாகும் " 
(என்றும் நபியே! நீர்தெரிவிப்பீராக!) 

51 இன்னும், (நபியே) இப்றாஹீமுடைய விருந்தாளிகள் பற்றி நீர் அவர்களுக்கு 
தெரிவிப்பீராக் 

52. அவர்கள் அவரிடம் நுழைந்தபோது "ஸலாமுன்" ( சாந்தி உண்டாவதாக! 
என்று கூறினார்கள்; "நிச்சயமாக அவர், நாம் உங்களைப் பற்றி பயப்படக் 
கூடியவர்கள் என்றார். 



த “ ΠΣ க ΜΗ a க் ΝΣ அதல் 25 
‘4 AS த் Léo dus ARS Dés ra TE த AE SAS ee RP EP M ET ne ne 

ὧν ல் ந் த் Οἱ EN ந் ந ΓῺ ἘΣ Pie ἘΣ ΠΡ Le CCS ἘΝ Ds 8 க 
Es. வலா AT சல் ON AT D ந் ἘΣ} [1 pes Ἢ ee M: Se STARS EME த் இதத் GOSSES இ ss CRIER A DFE 

ἘΣ Ce SEE ee ἢ 

CONTE VERN SING 
1110 EE Se 

| LEGS das DERE 

AEE ECS ec ER ART 
à Se HR ss 

5 1 re Le τῇ 
. CR Jun ds | AA eos மவ 

Bt ES ணம் ட் | 
SEES as 
ΣΕ SALES RCA zu 

re LOL: En 
ΓΞ LORS ST Sa SE 

ETAT SE SE 
விபு 5) 423 HUE 



பாகம் : 14 266 அல் ஹிஜ்ர் 15 

53 அ।தற்கவர்கள், ' நீர் பயப்படாதீர்; நிச்சயமாக நாம் உமக்கு மிக்க அறிவார்ந்த 
ஒரு குமாரனைக் கொண்டு நன்மாராயங் கூறு(வதற்காகவே வந்திருக் கின் றோம்' 
என்று கூ னார்கள். 

54. அ[தற்க)வர், "என்னை முதுமை வந்தடைந்து விட்டபோதா நீங்கள் எனக்கு 
குமாரனைக் கொ ண்டு)நன்மாராயங் கூறுகின்றீர்கள்! எதனைக்கொண்டு நீங்கள் 
எனக்கு நன்மாராயம் கூறுகின்றீர் கள்?" என்று கேட்டார். 

55. அ|தற்கவர்கள்,' உண்மையைக்கொண்டே நாங்கள் உமக்கு(மகனைப் பற்றி) 
நன்மாராயம் கூறுகிறோம். (அதைப்பற்றி) நிராசை கொண்டோரில் (ஒருவராக) 
நீர் ஆ கிவிடவேண்டாம்' என் று கூறினார்கள். 
56. MA PPENTE வழிகெட்டவர்களைத் தவிர , வேறெவர் தன் இரட'சகனின் 

அருளைப்பற்றி நிராசை கொள்வார்?" என்றார். 
57. (யின்னர் மலக்குகளிடம், "அல்லாஹ்வினால்) அனுப்பப்பட்டவர்களே! 

உங்கள் செய்தி என்ன! என்று கேட்டார். 
58. அ(தற்க)வர்கள் "பாவிகளான ஒரு கூட்டத்தார்பால் (அவர்களை 

அழித்துவிட நிச்சயமாக நாங்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளோம் என்று கூறினார்கள். 
59. லூத் துடைய குடும்பத்தாரைத் தவிர_ நிச்சயமாக நாங்கள் அவர்கள் 

அனைவரையும் காப்பாற்றுகிறவர்கள்_ 
60. _'அவருடைய மனைவியைத் தவிர; நிச்சயமாக அவள் ( வேதனையடை வதில்) 

தங்கியவர் களில் உள்ளவளென்று நாம் நிர்ணயித்துவிட்டோம்' (என்று 
அல்லாஹ் கூறியதாகக் கூறினார்கள்). 

61. (அல்லாஹ்வால் அனுப்பப்பட்ட (மலக்குகளான அத்துரதுவர்கள், 
லூத்துடைய குடும்பத்தாரிடம் வந்தபொழுது_ 
62. அவர் (அவர் களிடம்) 'நிச்சயமாக நீங்கள் (எனக்கு) அறிமுகமில்லாக் 

கூட்டத்தவர்' என்று கூறினார். 
63.7 தற்கிவர்கள்,' அல்ல! அவர்கள் எதை சந்தேகித்துக் கொண்டிருந்தார்களோ 

அதை, நாம் உம்மிடம் கொண்டு வந்திருக்கிறோம்" என்று கூறினார்கள். 
64. "(நடந்தேறக்கூடியதான) உண்மையையே நாம் உம்மிடம்கொண்டு 

வந்திருக்கிறோம்; நிச்சயமாக நாம் உண்மையாளர்களாகவே இருக்கிறோம். 
65. ஆகவே, இரவின் ஒருபகுதியில் நீர் உம் குடும்பத்தினருடன் 

சென் றுவிடுவீராக! அன்றியும், அவர் களுக்குப்பின்னால் நீர் தொடர்ந்து 
செல்வீராக! உங்களில் ஒருவருமே திரும்பிப் பார்க்கவும் வேண்டாம்; நீங்கள் 
ஏவப்பட்ட இடத்திற்குச் சென் றும்விடுங்கள்'' (என்றார்கள்). 

66. அன்றியும், நிச்சயமாக இவர்கள் அனைவரும் காலைப்பொழுதை 
அடைந்தவர்களாக வேரறுக்கப்பட்டு விடுவார்கள் என்றும் நாம்முடிவெடுத்து 

அவருக்கு அறிவித்தோம். 
67. மேலும், ( வாலிபர்கள் சிலர் வந்திருப்பதாக அறிந்த) அந்நகரவாசிகள், மிக்க 

மகிழ்ச்சியடைந்தவர்களாக வந்துவிட்டனர். 
68. (லூச் நபி அவர்களிடம் )" நிச்சயமாக இவர்கள் என்னுடைய விருந்தா ளிகள்; 

ஆகவே, அவர்கள் விஷயத்தில்) என்னை நீங்கள் அவமானப்படுத்திவிடாதீர்கள்" 
என் று கூறினார். 

69. அன்றியும், நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்குப் பயந்து கொள்ளுங்கள் ; என்னை 
இழிவுப்படுத்தியும்விடாதீர்கள் என் று கூறினார்). 

70. அ தற்கிவர்கள், ' அகிலத்தார் பற்றியெல்லாம் (பேசவேண்டாம் என) நாம் 
உம்மைத்த க்கவில்லையா"' என் றுகூறினார்கள். 

71 அதற்கவர், "இவர்கள் என்னுடைய பெண் மக்கள்; நீங்கள் (ஏ துமிசெய்பவர் 
களாக இருந்தால் (இவர்களைத்திருமணம்செய்து கொள்ளுங்கள்)" என்று 
கூறினார். 

72. (நபியே ) உம்முடைய உயிரின் மீது சத்தியமாக! நிச்சயமாக அவர்கள் 
தங்களுடைய மதிமயக்கத்திலேயே தட்டழிந்துகொண்டிருக்கிறார்கள். 
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73. ஆகவே, பொழுது உதயத்திற்குப்பிறகுள்ள நேரத்தை அவர்கள் அடைய, 
பேரிடிமுழக்கம் அவர்களைப் பிடித்துக் கொண்ட து. 

74. அ॥வ்வூரானததென் மேற்பகுதியை அதன் கீழ்ப்பகுதியாக (_மேல்கீழாக) 
ஆக்கிவிட்டோம்; இன்னும் (களிமண்ணாலானசடப்பட்ட கற்களை அவர்கள் 
மீதுநாம் பொழியச் செய்தோம். 

75. சிந்திப்போருக்கு நிச்சயமாக இதில் பல அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றன. 

76. நிச்சயமாக அவ்வூரான)து நீங்கள் பிரயாணத்தில் சென்று திரும்பும்) 
நேரான பாதையில்தான் இருக்கிறது. 

77. நிச்சயமாக இதில்விசுவாசங் கொண்டேோர்க்கு ஒரு அத்தாட்சி இருக்கிறது. 

78. (ஷாுஜஐபுடைய சமூகத்தாராகிய )அடர்ந்த தோப்புடையோரும் நிச்சயமாக 
அநியாயக்காரர்களாகவே இருந்தனர். 

79. ஆகவே, அவர்களை நாம் தண்டித்தோம்; நிச்சயமாக (அழிக்கப்பட்ட) 
இவ்விரண்டு (ஊர்களும் பகிரங்கமான வழியில்தான் இருக்கின்றன. 

80. (மதீனாவிற்கும், தபூக்கிற்கும் இடைப் பகுதியிலுள்ள "ஹிஜ்ர்" என்ற ஊரில் 
வாழ்ந்து வந்த ஸமூது கூட்டத்தினரான) ஹிஜ்ருவாசிகளும் ( நம்) தூதர்களை 
திட்டமாகப் பொய்யாக்கினர். 

81. நாம் அவர்களுக்கு நம்முடைய பல அத்தாட்சிகளையும் கொடுத்தோம்; 
அப்பொழுது அவற்றைவிட்டும் அவர்கள் புறக்கணித்தவர் களாகவே 
இருந்தார்கள். 

82. அவர்கள் அச்சமற்றவர்களாக மலைகளிலிருந்து வீடுகளைக் குடை[ந்து 
உருவாக்கு பவர்களாகவும் இருந்தனர். 

83. அவர்கள் அதிகாலைப்பொழுதை அடைந்தவர்களாக இருக்க, பேரிடி 
முழக்கம் அவர்களைப் பிடித்துக்கொண்.. து. 

84. அவர்கள் (தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளச்)செய்திருந்தவைகளில் ஏதும் 
அவர்களுக்கு அப்போ து பலனளிக்கவில்லை. 

85. வானங்களையும், பூமியையும், இவ்விரண்டிற்கு மத்தியிலுள்ளவைகளையும் 
உண்மையைக் கொண்டேயல்லாது நாம் படைக்கவில்லை; (நபியே! இவர்களு 
டைய தண்டனைக்குரிய காலமான) மறுமை நாள் நிச்சயமாக வரக்கூடியதே! 
(அது வரையில் இத் தீயவர்களின் தன்புறுத்தலை) நீர் முற்றாகப் புறக்கணித்து 
அழகாக மன்னித் துவிடுவீராக. 

86. நிச்சயமாக உமதிரட' சகன் _ அவனே(அனைத்தையும்) படைத்தோன்; 
(இவர்களைப்பற்றி) நன்கறிந்தோன். 

87. (நபியே! நிச்சயமாக நாம் உமக்கு, திரும்பத் திரும்ப ஓதக் கூடிய ஏழு 
வசனங்களை (யுடைய அல்ஃபாத்திஹா அத்தியாயத்தையும், இந்த மகத்தான 
குர்ஆனையும் தந்திருக்கிறோம். 

88. எதை நாம் அவர்களில் பலதரப்பட்டவர்களுக்கு சுகமனுபவிக்க 
வைத்துள்ளோமோ, அதன் பால் உம்முடைய இருகண்களை (பார்வைகளை யும் 
நிச்சயமாக நீர் நீட்டாதீர்! நீர் அவர்களுக்காக கவலையும் படாதீர்; இன்னும், நீர் ὦ 
விசுவாசிகளுக்கு (பணிவெனும்) இறக்கையைத் தா ழ்த்துவீராக. 
89. அன்றியும், "நிச்சயமாக நானே பகிரங்கமாக அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை 

செய்கிறவன் என் றும் நீர் கூறுவீராக! 
90. (நபியே! முந்தைய வேதங்களைப்) பலவாறாகப் பிரித்தோர் மீது, 

இறக்கியவாறே, (வேதனையை நாம் இறக்குவோம்._) 



᾽ 

ds, τᾶς NS pe BE nds ப் φὰς. ὡς ΕΝ if is ் டத் ௮. Boj in GE op PRE eR ely pre ὡς EE Lane de வ ம் க 220 
LATE SAGEM SENTE οὶ ἐν ἐξ! 4 

s 47/27 கழ் Es E a σ΄ A 

ESS, PASSE 6) ΡΝ 
p72 27 Ἢ : 1 
sr Στ me px “5 A AC EEE σ᾽» 

6 ΔῸΣ வர்க 25 

ὃς Ἢ a der ἘΠΕ τ ass ré 

a ee ΤῊ 

உம் ல 

தால க் 

வ 939 ERP NES 

ΕΝ 

F5 



பாகம் : 14 268 அந்நஹ்ல் 16 
|| 

91. அவர்கள் எத்தகையோரென்றால் (இந்தக்) குர்ஆனைப் பல பாகங்களாக 
ஆக்கிவிட்டனர். | 

92. ஆகவே, உமதிரட' ESC மீது சத்தியமாக, அவர்கள் அனைவரையும் 
நிச்சயமாக நாம் (விசாரணைசெய் து கேட்போம்_ 
93 அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தவைகளைப் பற்றி. 
94. ஆகவே, உமக்கு ஏவப்பட்டதை[த் தயக்கமின்றி) நீர் அவர் களுக்குத் 

தெளிவாகக் கூறி விடுவீராக! இணைவைத்துக்கொண்டிருப்போரை 
புறக்கணித்தும் விடுவீராக 

95. (உம்மைப்) பரிகாசம் செய்பவர்களுக்கு (தண்டனை அளிக்க, நிச்சயமாக 

நாமே உமக்குப் போதுமானவர்களாக இருக்கிறோம். 
96. அவர்கள் எத்தகையோரென்றால் _ அல்லாஹ்வுடன் (பொய்யாக) மற்றொரு 

வணக்கத்திற்குரிய (தெய்வத்தையும் (இணையாக) ஆக்குகிறார்கள்; (இதன் 
முடிவைப்பின்னர் ) இவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள். 
97.மேலும், (நபியே) அவர்கள் (கேவலமாகக் கூ றுபவற்றின் காரணமாக உமது 

நெஞ்சம் கலக்கத்திற்குள்ளாவதை நிச்சயமாக நாம் அறிவோம். 
98. ஆகவே நீர் (அவர்களின் கூற்றைப் பொருட்படுத்தாது) உமதிரட'சகனின் 

புகழைக்கொண்டு துதிப்பீராக! இன்னும், சிரம் பணிவோர்களில் நீரும் 
ஆகிவிடுவீராக. | 

99. உமக்கு யகீன் என்னும்)மரணம் வரும் வரையில் உமதிரடடசகனை வணங்கிக் 
கொண்டிருப்பீராக. 

அத்தியாயம் : 16 

அந்நஹ்ல் _ Ge 
வசனங்கள் : 128 மக்கீ ருகூஃகள் : 16 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1. (இதோ) அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை வந்துவிட்ட து; ஆகவே, அதைப்பற்றி 
நீங்கள் அவசரப்படாதீர்கள் ; அவன் மிகப் பரிசுத்தமானவன்; அவர்கள் 
இணைவைப்பவற்றைவிட்டும் (மிக்க) உயர்வானவன். 

2.நிச்சயமாக அது(காரியம் என்னவென்றால்) 'வணக்கத்திற்குரியவன் என்னைத் 
Sa வேறு எவரும் )இல்லை; (ஆகவே) என்னையே பயந்து கொள்ளுங்கள் என 
நீங்கள் எச்சரிக்கை செய்யுங்கள் என்று தன் அடியார்களில் தான் நாடியவர் மீது, 
தன் கட்டளையினால் வஹீயைக்கொண்டு அமரர் களை அவன் இறக்கி 
வைக்கிறான். 

3. வானங்களையும், பூமியையும் (வீண்விளையாட்டிற்காக இல்லாமல்) 
உண்மையைக்கொண்டு அவன் படைத்திருக்கிறான்; அவர்கள் இணை 
வைப்பவைகளைவிட்டும் அவன் மிக்கப் பரிசுத்தமானவன். 

4. ஒரு துளி இந்திரியத்திலிருந்து மனிதனை அவன் படைத்தான்; ( அவ்வாறு 
படைக்கப்பட்ட அவன் வளர்ந்து நிறைவு பெற்று விட்டு) இப்போது அவன் 
பகிரங்கமாகத் தர்க்கிக்கக்கூடியவன்(ஆக இருக்கிறான்). 

5. மேலும், (மனிதர்களே) கால்நடைகளை _ அவற்றை (உங்களுக்காக) அவனே 
படைத்தான். அவற்றில் உங்களுக்காக (குளிரைத்தடுத் துக்கொள்் ளக்கூடிய 
கதகதப்புண்டு . இன்னும், (வேறு) பயன்களும் உங்களுக்குண்டு; மேலும், 
அவற்றிலிருந்து நீங்கள் புசிக்கின்றீர்கள். 

. நீங்கள் அவற்றை (மேய்த்து,) மாலையில் ஓட்டி வரும்பொழுதும், 
(மேய்ச்சலுக்காக) காலையில் ஓட்டிச்செல்லும்பொழுதும் அவற்றில் உங்களுக்கு 

அழகுமிருக்கிற து. 
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7. மேலும், மிக்க கஷ்டத்துடனன்றி நீங்கள் சென்றடையமுடியாத அத்தகைய 
ஊர் களுக்கு அவை உங்களுடைய பளுவான சுமைகளையும் சுமந்து 
செல்கின்றன; நிச்சயமாக உங்கள் இரட்சகன் (உங்கள்மீது) மிக்க 
இரக்கமுள்ளவன்; மிகக் கிருபையுடை யவன். 

8. இன்னும் குதிரைகளையும், கோவேறு கழுதைகளையும், கழுதைகளையும்_ 
அவற்றில் நீங்கள் ஏறிச்செல்வதற்காகவும், (உங்களுக்கு அலங்காரமாகவும் 
(அவனே படைத்துள்ளான்). இன்னும் நீங்கள் அறியா தவற்றையும் அவன் 
படைக்கின்றான். 

9. (கோணலில்லாத) நேரான வழியைத் தெளிவு செய்வது அல்லாஹ்வின் மீதே 
இருக்கிற து; அதில் கோணல் வழியும் உண்டு; இன்னும் அவன் நாடினால், உங்கள் 
அனைவரையும் நேர் வழியில் செலுத்திவிடுவான். 

10. அவன் எத் தகையவனென்றால், வானத்திலிருந்து நீரை உங்களுக் 
இறக்கிவைத்தான்; அதிலிருந்து குடிப்பும் உங்களுக்குண்டு ; அதிலிருந்து (வளர்ந்த 
மரங்களும் உங்களுக்குண்டு; அதில் (உங்கள்கால் நடைகளை!) நீங்கள் 
மேய்க்கிறீர்கள். 

11. அதனைக்கொண்டே (விவசாயப்) பயிர்களையும் , ஜைத்தூன், பேரீச்சை, 
திராட்சைகளையும், இன்னும் பலவகைக் கனிகளிலிருந் தும் அவன் உங்களுக்காக 
முளைப்பிக்கச் செய்கிறான்; நிச்சயமாக இதில், சிந்திக்கக்கூடிய கூட்டத்தார்க்கு 

ஓர் அத்தாட்சி இருக்கின்றது. 

12. இன்னும், அவன் இரவையும், பகலையும், சூரியனையும், சந்திரனையும் 
உங்களுக்கு வசப்படுத்தித் தந்துள்ளான்; (அவ்வாறே) நட'சத்திரங்களும் அவ 
னுடைய கட்டளைப்படியே வசப்படுத்தப்பட்டுள்ளன; நிச்சயமாக இதிலும், 
நினைவுகூறக்கூடிய கூட்டத்தார்க்கு (தகுந்த ) அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றன. 

13. பூமியில் உங்களுக்காக அவன் படைத்தவற்றையும், அதன் நிறங்கள் 
மாறுபட்டவைகளாக இருக்க (அவனே அவற்றை உங்களுக்கு வசப்படுத்தித் 
தந்துள்ளான்) ; நிச்சயமாக, அதில் படிப்பினைபெறும் சமூகத்தார்க்கு 
அத்தாட்சியிருக்கிறது. 

14. இன்னும், அவன் எத்தகையவனென்றால் , கடலை _ அதிலிருந்து நீங்கள் 
புதிய இறைச்சியை மீன் போன்றவற்றை) உண்ணுவதற்காகவும், இன்னும், எதை 
நீங்கள் அணிகின் நீர்களோ அத்தகைய ஆபரணத்தை அதிலிருந்து நீங்கள் 
வெளிப்படுத் துவதற்காகவும் வசப்படுத்திக் கொடுத்துள்ளான்; இன்னும், 
தண்ணீரைக் கிழித்துக் கொண்டு அதில் செல்பவைகளாக கப்பல்களை நீர் 
காண்பீர்; மேலும், த்திக் நீங்கள் தேடிக் கொள்வதற்காகவும், நீங்கள் 
நன்றி செலுத் துவதற்காகவும் (இவ்வாறு கடலை அவனே உங்களுக்கு 
வசப்படுத்திக் கொடுத்துள்ளான்) 
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15. பூமியின் மீது _அது உங்களைக் கொண்டு அசையாதிருப்பதற்காகப் (பெரிய) 
பெரிய மலைகளை உறுதியாக அவன் அமைத்தான்! (உங்கள் போக்குவரத்துக்கு 
சரியான வழியை) நீங்கள் அறிவதற்குப்( பல) பாதைகளையும், ஆறுகளையும் 
(அமைத்தான்) | 

16. இன்னும், (வழிகாட்டும்) பல அடையாளங்களையும் (அவன் அமைத்துள் 
ளான்} நட்சத்திரங்களைக் கொண்டும் (பிரயாணிகளாகிய) அவர்கள் (தங்கள்) | 

வழியை அறிந்துகொள்கின்றனர். 

17. எவன் படைக்கின்றானேோ (அவன் எதையுமே படைக்காத ஒருவனைப் 
போன்ற வனா) நீங்கள் (இதை சிந்திக்க மாட்டீர்களா? 

18. மேலும், அல்லாஹ்வின் அருட்கொடையை நீங்கள் எண்ணுவீர்களாயின், 
அதனை நீங்கள் (கணக்கிட்டு எண்ணி) வரையறுத்து விடமாட் டீர்கள்; நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் மிக்க மன்னிக்கிறவன்; மிகக்கிருபையுடை யோன். 

19. நீங்கள் மறைத்து வைத்திருப்பதையும், நீங்கள் பகிரங்கப்படுத் துவதையும் 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் நன்கு அறிவான். 

20. மேலும், அல்லா ஹ்வையன்றி, அவர்கள் அழைக்கிறார்களே அத்தகையோர்_ 
அவர்கள் எந்தப் பொருளையும் படைக்கமாட்டார்கள்; அவர்களோ (அவனால் 
படைக்கப் படுபவர்களாவர். 

21. (அன் றி,அவர்கள் ) இறந்தவர் களே_ உயிருள்ளவர்களல்லர்; அவர்கள் 
எப்பொழுது (உயிர் கொடுத்து ) எழுப்பப்படுவார்கள் என்பதையும் அவர்கள் 
அறியமாட்டார்கள் 

22. உங்களுடைய (வணக்கத்திற்குரிய) நாயன் ஒரே நாயன்தான்; ஆகவே, மறு 
மையை நம்பவில்லையேஅத்தகையோர்_ அவர்களுடைய இதயங்கள் 
(எதைக்கேட்டபோதிலும்) மறுப்பவைகளாகவே இருக்கின்றன; அவர்கள் 
பெருமையடித்துக் கொண்டவர்களாகவும் இருக்கின்றனர். 

23 நிச்சயமாக அல்லாஹ், அவர்கள் மறைத்து வைத்திருப்பதையும், அவர்கள் 
பகிரங்கப்படுத் துவதையும் நன்கு அறிவான் என்பதில் சந்தேகமில்லை; 
நிச்சயமாக அவன் பெருமையடித்துக்கொண்ட (இவர்களை நேசிப்பதில்லை. 

24. இன்னும், ( குர் ஆனைக் குறிப்பிட்டு அதில்,) உங்களுடைய இரட்சகன் எதை 
இறக்கி வைத்தான்" என்று அவர்களிடம் கேட்கப்பட்டால், (இது) 
முன்னுள்ளோரின் கட்டுக்கதைகள்" என்று அவர்கள் (பதில்) கூறுகின்றனர். 

25. மறுமை நாளில் தங்கள் பாவச் சுமைகளை இவர்கள் பூரணமாகச் 
சுமப்பதற்காக மற்றும் அறிவின் றி இவர்கள் வழிகெடுத்த மற்றவர் களின் 
பாவச்சுமைகளை இவர்களே சுமப்பதற்காக வேண்டி (இவ்வாறு கூறுகிறார்கள்; 
இருவரின் பாவச்சுமைகளை) அவர்கள் சுமப்பது மிகக் கெட்டது என்பதைத் 
தெரிந்து கொள்ளுங்கள். | ᾿ 

26. இவர்களுக்கு முன்னிருந்தார்களே அவர்களும் நிச்சயமாகச் சூழ்ச்சி செய்து 
. கொண்டிருந்தார்கள்; ஆகவே, அல்லாஹ் அவர்களின் கட்டடத்தை 
அடித்தளங்களிலிருந்து அடியோடு பெயர்த்தெடுத்து விட்டான்; (எனவே 
அக்கட்டடத்தின்) முகடு அவர்களுக்கு மேலிருந்து அவர்களின் மீது விழுந்து 
விட்டது; இன்னும், அவர்கள் உணர்ந்து கொள்ளமுடியாத விதத்தில், வேதனை 
அவர்களை வந்தடைந்தது. 
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27. பின்னர், மறுமை நாளில் அவன் அவர்களை இழிவுபடுத்துவான்; மேலும், 

விசுவாசிகளுடன்) நீங்கள் தர்க்கித் துக் கொண்டிருந்தீர்களே அத்தகைய 
என்னுடைய இணையாளர்கள் எங்கே? என் றும் கேட்பான்; (அச்சமயம், அறிவு 
கொடுக்கப்பட்டார்களே அத்தகையோர் "இன்றையத்தினம் இழிவும், 
வேதனையும் நிச்சயமாக நிராகரிப்போரின் மீதுதான் " என்று கூறுவார்கள். 

28. அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், தமக்குத் தாமே அநியாயம் 
செய்துகொண்டவர்களாக இருக்கும் நிலையில் அவர் (களின் உயிர்) களை 
மலக்குகள் கைப்பற்றுவார்கள்; அவர்கள் நாங்கள் எவ்விதக் குற்றமும் 
செய்யவில்லை" cer mr மலக்குகளிடம் சமாதானத்தைக் கோருவார்கள்; 
" அல்ல! நிச்சயமாக அல்லாஹ் நீங்கள் செய்து கொண் டிருந்ீதவற்றை 
நன்கறிந்தவன்" (என் று மலக்குகள் PCT 

29. ஆகவே, நரகத்தின் வாயில்களில்_ அதில் நிரந்தரமாக (த்தங்கி) 
இருப்பவர்களாக நீங்கள் புகுந்துவிடுங்கள் " என்று கூறுவார்கள்). 
π΄ க அக க கத (இ)வர்களின் ஒதுங்குமிடம் மகா 
கட்டது. | 

30. மேலும், பயபக்தியுடையவர்களிடம், உங்கள் இரட்சகன் எதை 
Lagos என் ὯΙ கேட்கப்பட்டது; (அப்போ து அவர்கள், "நன்மையையே 
இெக்கி வைத்தான்) ' என்று கூறுவார்கள்; இவ்வுலகில் அழகானவற்றைச் 
செய்தார்களே அத்தகையோருக்கு (இவ்வுலகிலும் அழகான) நன்மையுண்டு; 
(அவர்களுடைய) மறுமையின் வீடும் மிக்க மேலோனதாக இருக்கும்; இன்னும், 
பய்பக்தியுடை யவர்களின் வீடுதிட்டமாக நல்லதாகி விட்டது. 

31.  நிலைத்திருக்கக்கூடிய சுவனபதிகளாகும்; அவற்றில் அவர்கள் 
பிரவேசிப்பார்கள்; அவற்றின் கீழ் ஆறுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும்; அவர்கள் 
விரும்பியவை அவற்றில் அவர்களுக்குண்டு; பயபக்தியுடையோருக்கு இவ்வாறே 
அல்லாஹ் நற்கூலி கொடுக்கின்றான். 

32. அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், (சமானுடன்) நல்லவர்களாக இருக்கும் 
நிலைமையில் மலக்குகள் அவர்(களுடைய உயிர்களைக் கைப்பற்றுவார்கள்; 
அவர்களிடம் "ஸலாமுன் அலைக்கும்(உங்களுக்குச் சாந்தி உண்டாவதாக LL கள் 
செய்துகொண்டிருந்ததின் காரணமாக சுவனபதியில் பிரவேசியுங்கள் என்று 
அவர்கள் கூறுவார்கள். 

33. (நிராகரிப்போர்களோ, தங்கள் உயிரைக் கைப்பற் றுவதற்காக) அவர்களிடம் 
மலக்குகள் வருவதையே, அல்லது உமதிரட'சகனின் கட்டளை வரு வதையோ 
தவிர, (வேறெதனையும்) அவர்கள் எதிர் பார்க்கின்றனரா? இவர் களுக்கு 
முன்னிருந்தவர் களும் இவ்வாறே செய்துகொண்டிருந்தனர்; அல்லாஹ் 
அவர் களுக்கு அநியாயம் (எதுவும்) செய்யவில்லை; எனினும், அவர்கள் 
தமக்குத்தாமே அநியாயம் செய்பவர்களாக இருந்தார்கள். 

34. அகவே,அவர்கள் செய்துகொண்டிருந்த தீமைகள் அவர்களை வந்தடைந்தன; 
மேலும் எதை அவர்கள் பரிகாசம் செய்துகொண்டிருந்தார் களோ, அது 
அவர்களைச் சூழ்ந்துகொண்டது. 
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35. "அல்லாஹ் நாடியிருந்தால், நாங்களும், எங்கள் மூதாதையர் களும் 
அவனையன்றி மற்றெதையும் வணங்கி இருக்கவும் மாட்டோம்; அவனுடைய 
கட்டளையின்றி எதனையும் (ஆகாதவையெனத் | தடுத்திருக்கவும் மாட்டோம்' 
என்று Son La கொண்டிருந்தோர் கூறுகின்றனர். ல் 
இவர்களுக்கு முன் இ நீதவர்களும் செய்தார்கள். τὰ தூதைத்) தெளிவாக 
எத்திவைப்பதைத்தவிர (வேறு எதுவும் நம்) தூதர்களின் மீது உண்டா? 

36. ஒவ்வொரு சமூகத்திலும்திட்டமாக நாம் ஒரு தூதரை அனுப்பியிருக்கிறோம்; 
(அத் தூதர் அச்சமூகத்தவர்களிடம், அல்லாஹ்வையே வணங்குங்கள் ;(அல்லா ஹ் 
அல்லாத வணங்கப்படும் லைத்தான்களாகிய அனைத்து) தாகூத்திலிருந்தும் 
நீங்கள் விலகிக்கொள்ளுங்கள் ; என் று கூறினார்கள்) ஆகவே, அவர்களில் 
அல்லாஹ் நேர்வழியில் செ லுத்தியவர்களும் இருக்கிறார்கள்; இன்னும் எவர்மீது 
வழிகேடு mpi δι அவரும் வவ இருக்கிறார்கள் . ஆகவே, 
நீங்கள் பூமியில் சுற்றித்திரிந் (அத்தூதர்களைப்) பொய்யாக்கியவர்களின் முடிவு 
எப்படி இருந்தது என் ns (sa து/ப்பாருங்கள். 

37. (நபியே) அவர்கள் நேர் வழிபெறுவதின் மீது நீர் (எவ்வளவுதான்) பேராசை 
கொண்டாலும் நிச்சயமாக அல்லாஹ், அவன் வழிதவறச்செய்தவரை நேர் 
வழியில் செலுத்தமாட்டான்; இன்னும், அவர் களுக்கு உதவிசெய்பவர்கள் 
(எவரும்) இல்லை. 

38. (நபியோஇறந்தவர் களை அல்லாஹ் (உயிர்கொடுத்து) எழுப்பமாட்டான் 
என்று அல்லாஹ்வின் மீது (நிராகரிப்போரான) அவர்கள் மிக்க உறுதியான 
சத்தியமாக சத்தியம் செய்கின்றனர்; அவ்வாறன் று! (இறந்தவர்களை உயிர் 
கொடுத்து எழுப்புவான் என்ற ) அவனின் வாக்கு முற்றிலும் உண்மையானதே; 
எனினும் மனிதர்களில் பெரும்பாலோர் (இதனை) அறிந்து கொள்ளமாட்டார்கள். 

39. (உலகில்) எ(வ்விஷயத்தில் அவர்கள் கருத்து வேறுபாடு 
கொண்டிருந்தார்களேோ அதனை அவர் களுக்கு அவன் கெளிவு 
செய்வதற்காகவும், நிராகரித்தோர் நிச்சயமாக அவர்கள் பொய்யர்களாகவே 
இருந்தார்கள் என் பதை ௮ ந்துகொள் வதற்காகவும் (அவர் களை அவன் 
உயிர்கொடுத்து எழுப்புவான்]. 

40. ஏதேனும் ஒரு பொருளுக்கு_அதை (உண்டுபண்ண) நாம் நாடினால், நமது 
கூற்றெல்லாம் ஆகுக' என்று அதற்கு நாம் கூறுவதுதான்; (உடனே) அது 
ஆகிவிடும். 

41. (விசுவாசிகளே! ) விரோதிகளால் அநீதமிழைக்கப்பட்ட பின்னர், 

அல்லாஹ்வுக்காக (த் தங்கள் ஊரைத்துறந்து ஹிஜ்ரத்துப் புறப்பட்டார்களே 
அத்தகையோர் _ அவர்களை நிச்சயமாக நாம் இவ்வுலகில் அழகிய இடத்தில் 
குடியிருத்தாட்டுவோம்; அவர்கள் அறிந்துகொண்டவர்களாக இருந்தால் 
மறுமையின் கூலியோ மிகப்பெரியதாகும். 

42 இவர்கள் எத்தகையோரென்றால், ( இம்மை வாழ்க்கையில் கஷ்டங்களை 
சகித்துப்) பொறுத்துக்கொண்டார்கள்; (தங்களின்காரியங்களை ஒப்படைத்து 
முழுமையாக) தங்களுடைய ரெட் சகன் மீதே நம்பிக்கையும் வைப்பார்கள். 
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43. (நபியே!) இன்னும் உமக்கு முன்னர் (மனிதர்களில் துரதுவர் களாக) 
ஆடவர் களையே தவிர நாம் அனுப்பவில்லை ; அவர்கள் பால் நாம் வஹீ 
அறிவித்தோம்; ஆகவே, நீங்கள்(அதனைப்பற்றி) அறியாதவர்களாக இருந்தால் 
அறிந்தவர்களிடம் கேட்டு(த் தெரிந் துக்கொள்ளுங்கள். 

44. தெளிவான அத்தாட்சிகளையும், வேதங்களையும் (அத் தூதர்களுக்கு நாம் 
கொடுத்தனுப்பினோம்) . மேலும், மனிதர் களுக்கு அவர்கள்பால் இறக்கி 
வைக்கப்பட்டதை நீர் அவர்களுக்குத் தெளிவு படுத்துவதற்காக மற்றும் அவர்கள் 
சிந்திப்பவர்களாக ஆகிவிடலாம் என்பதற்காகவும் உம்பால் இவ்வேதத்தை நாம் 
இறக்கிவைத்தோம். 

45. தீமைகளைச் (செய்திட ) சூழ்ச்சி செய்வோர் _ அல்லா ஹ் அவர்களைக் 
கொண்டு பூமியை விழுங்குமாறு செய்வான் என்பதையோ, அல்லது அவர்கள் 
அறிந்து கொள்ளாத விதத்தில் அவர்களை வேதனை வந்தடையும் என்பதையோ 
அவர்கள் அச்சமற்றிருக்கிறார்களா ? 

46. அல்லது அவர்கள் (காரியங்களில்) ஈடுபட்டுக்கொண்டிருக்கும் போதே 
அவர் களை அவன் பிடித்துவிடுவான் என்பதையும் (அச்சமற்றிருக்கிறார்களா!) 
அவர்கள் (நம்மை) இயலாமலாக்கக்கூடி யவர்கள் அல்லர். 

47. அல்லது ( யாதோர் ஆபத் துவருமென்ற) பயத்தின்மீது (இவர்கள் இருக்கும் 
நிலையில்) இவர் களை அவன் பிடித் துவிடுவான் என் பதையும்(அவர்கள் 
அச்சமற்றிருக்கிறார்களா?) ஆகவே , நிச்சயமாக உங்கள் இரட்சகன் மிக்க 
இெக்கமுடையவன்; மிகக்கிருபையுடையவன் . | 

48. அல்லாஹ் படைத்தவற்றில் உள்ள எப்பொருளும் அதனுடைய நிழல்கள், 
அவை தாழ்வானவையாக இருக்கும் நிலையில் அல்லாஹ்வுக்கு சாஷடாங்கம் 
செய்தவையாக வலப்பக்கமும், இடப்பக்கங்களிலும் சாய்கின்றன என்பதை 
இவர்கள் பார்க்கவில்லையா! 

49. ஜீவராசிகளில் வானங்களிலுள்ளவையும், பூமியிலுள்ளவையும் 
அல்லாஹ்வுக்கே சிரம் பணி(ந்து வணங்குகின்றன; இன்னும் மலக்குகளும்_ 
அவ்வாறேசிரம் பணிகின்றனர்.) அவர்களோ பெருமையடிக்கமாட்டார்கள். 

50. அவர்கள் தங்களுக்கு மேல் உள்ள தங்கள் இரட'சகனைப் பயப்படுகின்றனர்; 
இன்னும் தங்களுக்கு கட்டளையிடப்படுகின்றதைச் செய்கின்றனர். 

51. இன்னும், அல்லாஹ் கூறுகிறான்: (ஒன் றுக்குப் பதிலாக ) இரு தெய்வங்களை 
நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள்; நிச்சயமாக, அவன் (வணக்கத்திற்குரிய) ஒரே 
ஒரு நாயன்தான்; ஆகவே ( மனிதர்களே!அந்த ஒருவனாகிய) என்னையே நீங்கள் 
பயப்படுங்கள் | 

52. மேலும், வானங்களிலுள்ளவையும் , பூமியிலுள்ளவையும் அவனுக்கே 
உரியன; வணக்கமும் நிரந்தரமாக அவனுக்கே உரியதாகும்; எனவே, அல்லாஹ் 
அல்லாததையா நீங்கள் பயப்படுகிறீர்கள்? 

53. அருட்கொடைகளில் உங்களிடம் இருப்பவை அல்லாஹ்விடமிருந்து 
உள்ளவையாகும்; பிறகு உங்களை யாதொரு துன்பம் தொட்டுவிட்டால் 
(அதிலிருந்து விடுபட ) அவனிடமே முறையிடுகிறீர்கள். 

54, பின்னர் , உங்களைவிட்டும் அத்துன்பத்தை அவன் நீக்கிவிட்டால், 
அச்சமயத்தில் உங்களில் ஒரு பிரிவினர் (கசய் சங்கள் இரெட'்சகனுக்கே 
இணைவைக்கின் றனர். 
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55. நாம் அவர்களுக்குக் கொடுத்தவற்றைக்கொண்டு அவர்கள் நிராகரித்து 
விடுவதற்காக (இணை வைக்கின்றனர்) . ஆதலால் ( இவ்வுலகில் ) சிறிது சுகம் 
அனுபவித்துக்கொள்ளுங்கள் ; பின்னர்(மறுமையில்) நீங்கள் அறிந்து 
கொள்வீர்கள். : 

56. அன்றியும், நாம் அவர் களுக்குக் கொடுத்தவற்றிலிருந்து ஒருபாகத்தைத் 
தாங்கள் அறியாதவை (களான தெய்வங்) களுக்கென அஆக்குகின்றனர்; 
அல்லா ஹ்வின்மீது சத்தியமாக! நீங்கள் இட்டுக்கட்டிக் கூறிக்கொண்டி ருந் ததைப் 
பற்றி, நிச்சயமாக நீங்கள் (மறுமையில்) கேட'கப்படுவீர்கள். 

57. மேலும், (நபியே ! ) அவர்கள் அல்லாஹ்வுக்குப் பெண் மக்களை 
ஆக்குகிறார்கள்; அவனோ, (இதனை விட்டும்) மிகப் பரிசுத்தமானவன்; இன்னும், 
தங்களுக்காக அவர்கள் (தங்கள் மனம்) விரும்புவதை (_ஆண் மக்களை 
அக்குகின்றனர்) 

58. இன்னும், அவர்களில் ஒருவன் பெண் குழந்தை (பிறந்திருப்பது) கொண்டு 
நன்மாராயங் கூறப்பட்டால், கோபத்தை அடக்கி விழுங்கியவனாக அவன் 
இருக்க, அவனுடைய முகம் (துக்கத்தால்) கறுத்ததா க ஆகிவிடுகிறது. 

59. எதனைக் கொண்டு நன்மாராயங்கூறப்பட்டானோ, அதன் தீமையினால் 
இழிவுடன் அதை வைத்துக்கொள் வதா! அல்லது அதை மண்ணில் புதைத்து 
விடுவதா? என்று (கவலைப்பட்டு, மக்கள் முன் வராமல் ) சமூகத்தாரை விட்டும் 
மறைந்து கொள்கிறான்; அவர்கள் செய்யும் தீர்மானம் மிகக் கெட்டது 
என்பதைத்தெரிந்து கொள்ளுங்கள். 

60. (இத்தகைய) கெட்ட வர்ணனை மறுமையை விசுவாசிக்காதவர் 
களுக்குரியதாகும்; அல்லாஹ்வுக்கோ, மிக்க மேலான வர்ணனை உண்டு; 
அவனேயாவரையும்) மிகைத்தோன்; தீர்க்கமான அறிவுடையோன். 

61. இன்னும், மனிதர்களை_ அவர்கள் செய்யும் அநியாயத்துக்காக அவர்களை 
(உடனுக்குடன்) அல்லாஹ் பிடிப்பதாக இருந்தால், (பூமியில்/ஊர்ந் து 
திரிபவைகளில் எதையுமே அவன் வு க்கா பல: எனினும், ஒரு 
குறிப்பிட்ட தவணை வரையில் அவர்களைப் பிற்படுத்துகிறான்; ஆகவே 
அவர்களுடைய தவணை வந்துவிட்டால், ஒரு கனமேனும் அவர்கள் பிந்தவோ, 
முந்தவோ மாட்டார்கள் 

62. மேலும், தாங்கள் வெறுக்கின் ற(பெண் சந்ததியானதை அல்லாஹ்வுக்கு 
அவர்கள் ஆக்குகின் றனர் ; இன்னும், LD Le ne தங்களுக்கு நன்மை 
உண்டு என்று இவர்களுடைய நாவுகள்பொய்யை வர்ணிக்கின்றன; நிச்சயமாக 

வர்களுக்கு நரக நெருப்புத்தான் உண்டு என்பதிலும், நிச்சயமாக, முதலாவதாக 
நரகத்திற்கு இவர்கள் தாம்முற்படுத்தப்படுபவர்கள் என்பதிலும் சந்தேகமில்லை. 

63 அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமாக! உமக்கு முன்னிருந்த பல சமூகத்தார்பால் 
திட்டமாக நாம் (நம்) தூதர்களை அனுப்பி வைத்தோம்; அப்போது வைத்தான் 
அவர்களுக்கு அவர்களுடைய (தீய காரியங்களை அலங்கரித்துக் காண்பித்தான்; 
ஆகவே இன்றையத்தினம் அவர் களுக்கு அவனே தோழனாக இருக்கிறான்; 
(ம றுமையில்)அவர்களுக்கு மிக்க துன்பு றுத் தும் வேதனையுண்டு. 

64. அன் றியும், (நபியே!) அவர்கள் எ(வ்விஷயத்)தில் கருத்து வேறுபாடு 
கொண்டிருக்கிறார்களேோ அதனை, நீர் தெளிவாக்குவதற்காகவும், 
விசுவாசமுடைய கூட்டத்தினருக்கு (இது) நேர் வழியாகவும், ஓர் அருளாகவும் 
இருப்பதற்கே தவிர இவ்வேதத்தை உம்மீது நாம் இறக்கி வைக்க வில்லை. 
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65. இன்னும், அல்லாஹ் வானத்திலிருந்து நீரை இறக்கிவைத்து , அதைக் 
கொண்டு பூமியை_ அது உயிரிழந்த பின் உயிர் பெறச்செய்கின்றான்; செவி 
யேற்கும் கூட்டத்தினர்க்கு, நிச்சயமாக இதில் ஓர் அத்தாட்சி இருக்கின்றது. 

66. (மனிதர்களே அடு, மாடு, ஓட்ட கம் போன்ற) கால் நடைகளிலும் உங்களுக்கு 
நிச்சயமாக ஒரு படிப்பினை உண்டு; சாணத்திற்கும், இரத்தத்திற்குமிடையே _ 
அதன் வயிறுகளிலிருநீ து கலப்பற்ற பாலை (உற்பத்தி செய்து, அதை!) 
(BD துபவர் களுக்கு மிக்க இன்பகரமானதாக இருக்க, நாம் ய்ய ON 
புகட்டுகிறோம். 

67. பேரீச்சை, திராட்சைகள்(ஆகிய) பழங்களிலிருந்து மதுவையும், அழகான 
உணவையும் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள்; நிச்சயமாக இதிலும் அறிகின்ற 
கூட்டத்தினர்க்கு ஓர் அத்தாட்சி இருக்கின்றது. 

68. மேலும், "மலைகளிலும், மரங்களிலும், அவர்கள் கட்டுபவைகளிலும் நீ 
கூடுகளை அமைத்துக் கொள் " என்று உமதிரட' சகன் தேனிக்கு உள்ளுணர்ச்சியை 
உண்டாக்கினான். 

69. "பின்னர், நீ எல்லா விதமான கனி(யின் மலர்|களிலிருந் தும் உணவருந்தி, 
பின்னர், உனதி ட்சகனின் வழிகளில் (அவை உனக்கு) எளிதாக்கப்பட்டதாக 
இருக்கச் செல்' ல் உணர்வை உமதிரட'சகன்உண்டாக்கினான்) இதனால் 
அதன் வயிறுகளிலிருந்து (தேனாகிய)ஒரு பானம் வெளியாகின்றது; அதன் 
நிறங்கள் மாறுபட்டவையாகும்; அதில் மனிதர்களுக்கு குணப்படுத்துதலுண்டு. 
நிச்சயமாக, இதிலும் சிந்திக்கக்கூடிய கூட்டத்தினர்க்கு ஓர் அத்தாட்சி 
இருக்கின்றது. 

70. இன்னும், அல்லாஹ் உங்களைப் படைத்தான்; பின்னர், அவனே உங்களை 
மரணிக்கச் செய்கின்றான்; ( கற்று)அறிந்தபின் அவர் ஒன் றுமே அறியாதவராக 
ஆவதற்காக தளர்ந்த வயது வரையில் (வாழ்வதற்கு) தள்ளப்படுபவர்களும் 
உங்களில் உண்டு; (உங்களில் யார் யாரை எவ்வளவு காலம் விட்டுவைக்க 

வேண்டுமென்பதை, நிச்சயமாக அல்லாஹ் நன்கறிந்தவன்; (அவ்வாறு செய்ய) 
மிக்க ஆற்றலுடையவன். 

71. மேலும், உங்களில் சிலரை, (மற்ற) சிலரைவிடச் சம்பத்தில் அல்லாஹ் 
மேன்மையாக்கி வைத்திருக்கின்றான்; ஆகவே, அவ்வாறு மேன்மை 
யாக்கப்பட்டவர்கள் தங்கள் சம்பத்தை தங்கள து ste சொற் மாக்கிக் 
கொண்டவர்(களானஅடிமைககளுக்குஅதில் அவர்கள் (அனைவரும்) சமமான 
வர்களாக இருக்க, கொடுத்து விடுபவர் களாக இல்லை; ஆகவே, (அல்லாஹ் 
வினால் படைக்கப்பட்ட அவனின் அடியார்களை அவனுக்குக் கூட்டாக்கி 
அல்லாஹ்வின் அருட்கொடையை இவர்கள் மறுக்கிறார்களா! 

72. உங்களிலிருந்தே உங்களுக்காக மனைவியரை அல்லாஹ் ஆக்கியுள்ளான்; 
உங்கள் மனைவியரிலிருந் து ஆண் மக்களையும், பேரக்குழந்தைகளையும் 
உங்களுக்கு அவன் ஆக்கியுள்ளான்; இன்னும், நல்லவற்றிலிருந் து உங்களுக்கு 
உணவளித்துள்ளான்; அவர்கள் பொய்யானதை விசுவாசித்து அல்லா ஹ்வின் 
அருட் கொடையையும் நிராகரிக்கின்றனரா ἢ 
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73 மேலும், அல்லாஹ்வையன்றி _ வானங்கள் மற்றும் பூமியிலிருந்துள்ள 
எப்பொருளையும் இவர் களுக்கு உணவாக அளிக்கச் சொந்தமாக்கிக் 
கொள்ளாத, இன்னும் (அதற்கு) சக்தி பெறொதவைகளை அவர்கள் 
வணங்குகிறார்கள். | 

74. ஆகவே, அல்லாஹ்வுக்கு நீங்கள் உதாரணங்களைக் கூறாதீர்கள்; நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் (சகலவற்றையும்) அறிவான்; நீங்களோ அறியமாட்டீர்கள். 

75. எதன் மீதும் ஆற்றல் பெறாத (பிறருக்குச்) சொந்தமாக்கப்பட்ட ஒரு 
அடிமையையும், நம்மிடமிருந்து அழகான சம்பத்தை நாம் அவருக்கு 
ல் கியவரையும்(ஆகிய இருவரை) அல்லாஹ் உதாரணமாகக்கூறுகிறான்; 
தல் நல்கப்பட்ட/அவர் அவற்றிலிருந்து கவ்வு 
பகிரங்கமாகவும் (தர்மமாகச்) செலவு செய்து வருகிறார்; G\ai விரு 
நிலையுடைய]வர்கள் சமமாவார்களா? (சமமாக மாட்டார்கள். கன் 
அல்லாஹ்வுக்கே உரியன; எனினும், அவர்களில் பெரும்பாலோர் (இதனை 
அறிந்துகொள்ளமாட்டார்கள். 

76. மேலும், இரு மனிதரை அல்லாஹ் உதாரணமாகக் கூறுகின் றான் : 
அவ்விருவரில் ஒருவன் ஊமை (யான அடிமை]; எதன் மீதும் சக்தி 
யெறமாட்டான்; இன்னும் அவன் தன் எஜமானனுக்குச் சுமையாகவும் 
இருக்கிறான்; (எஜமானாகிய) அவன், அவனை எங்கு. அனுப்பிய போதிலும், 
யாதொரு நன்மையையும் அவன் கொண்டுவர மாட்டான் ; அவனும், நேரான 

வழியில் தானும் இருந்து கொண்டு (பிறருக்கு) நீதத்தையே ஏவிக் 
கொண்டுமிருப்பவனும் சமமாவானா: 

77. மேலும்,வானங்கள் மற்றும் பூமியினுடைய மறைவான து அல்லா ஹ்வுக்கே 
உரியதாகும்; ஆகவே, மறுமையின் காரியம் இமை கொட்டி விழிப்பதைப்போல, 

அல்லது அதைவிட மிகச் சமீபமாகவே தவிர இல்லை ; நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் மிக்க ஆற்றலுடையவன். Ἵ 

78. அல்லாஹ்தான் ஒன்றையுமே நீங்கள் அறியாதவர்களாக இருந்த 
நிலைமையில், உங்களுடைய தாய்மார்களின் வயிறுகளிலிருந்து உங்களை 
வெளிப்படுத்தினான்; அன்றியும், உங்களுக்கு செவிப் புலனையும், 
பார்வைகளையும், இதயங்களையும்_ நீங்கள் (அவனுக்கு) நன்றி செய்வதற்காக 
ஆக்கியுள்ளான். 

79. வானவெளியில், (அல்லாஹ்வின் கட்டளைக்குக்) கட்டுப் பட்டவையாக 
(uns துசெல்லும் பறவைகளை அவர்கள் பார்க்க வில்லையா! 
அல்லாஹ்வைத்தவிர (வேறொருவரும் ) அவற்றை தடுத்து நிறுத்தவில்லை; 
நிச்சயமாக, விசுவாசங்கொண்ட சமூகத்தார்க்கு இதிலும் பல அத்தாட்சிகள் 
இருக்கின்றன. 
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80. மேலும், அல்லாஹ் உங்கள் வீடுகளை உங்களுக்கு அமைதி தரும் இடமாக 
அமைத்துள்ளான்; உங்கள் பிரயாண நாளிலும்,உங்களுடைய (ஊரில் நீங்கள் 
தங்கும் நாளிலும் எளிதாக அவற்றைப் பயன்படுத்த (ஆடு, மாடு, ஒட்டகம் ஆகிய) 
கால் நடைகளின் தோல்களிலிருந்தும் உங்களுக்கு (கூடாரங்களாக 
உபயோகிக்கும்) வீடுகளையும் அவன் ஆக்கினான்; அவற்றில் செம்மறியாட்்டின் 
கதகதப்பான உரோமங்கள், ஒட்டகத்தின் உரோமங்கள், வெள்ளாட்டின் 
உரோமங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து உங்களுக்கு ஆடைகளை(அதை விற்று அதன் 
மூலம் சாதனங்களையயும் குறிப்பிட்ட காலம் வரை சுகத்தையும் (அவற்றில் 

அல்லாஹ் அமைத்துத் தந்திருக்கிறான்) 

81. அல்லாஹ் தான் படைத்திருப்பவைகளிலிருந்து உங்களுக்கு நிழல் 
(தரக்கூடியவை) களையும் அஆக்கியிருக்கிறான்; மலைகளில் உங்களுக்கு 
(தங்குமிடங்களாக) குகைகளையும் அவன் அக்கியிருக்கிறான்; வெப்பத்திலிருந்து 
உங்களைக்காக்கக்கூடிய சட்டைகளையும், உங்களுடைய போரில் உங்களைக் 
காக்கக்கூடிய (கவசங்களையும், உருக்குச்) சட்டை களையும் உங்களுக்காக அவனே 
ஆக்கியிருக்கிறான்; நீங்கள்( அவனுக்கு) முற்றிலும் கீழ்ப்படிந்து நடப்பதற்காக 
இவ்வாறு அவன் தன் அருளை உங்கள் மீது பூர்த்தியாக்கி இருக்கிறான். 

82 ஆகவே, நபியே! அவர்கள் (உம்மைப்) புறக்கணித்தால் (நீர் கவலைப் படாதீர்; 
ஏனென்றால்) உம்மீது (கடமையுள்ளதெல்லாம் (துரதை) தெளிவாகச் 
சேர்ப்பிப்பதுதான். | 

83. அல்லாஹ்வின் (இத்தகைய) அருட' கொடையை அவர்கள் நன்றாக 
அறிகின்றனர்; பின்னர் அதனை அவர்கள் நிராகரிக்கின்றனர்; அவர்களில் 
பெரும்பாலோர் (நன்றி கெட்ட காஃபிர்களாகவே இருக்கின்றனர். 

84. ஒவ்வொரு சமூகத்தாரிலிருந்தும் ( அவர்களுக்கு) சாட சியாளரை நாம் 
எழுப்பும் நாளை நபியே! நீர் அவர் களுக்கு நினைவூட் டுவீராக!) ; பின்னர் 
நிராகரித்தோருக்கு (ஏதும் பேச) அனுமதியளிக்கப்பட மாட்டாது; (அவர்களின் 
இரட'சகனைத் திருப்திப் படுத்தும் எச்செயலையும் செய்ய/அவர்கள் சிரமப் 
படுத்தப்படவும் மாட்டார்கள். 

85. மேலும், அநியாயம் செய்தார்களே அவர்கள் (மறுமையில்) வேதனையைக் 
கண்டுவிட்டால் அவர்களைவிட்டும் அ(வ்வதேனையான)து குறைக்கப்பட 
மாட்டாது; அவர்கள் அவகாசம் அளிக்கப்படவும் மாட்டார்கள்; (துரிதமாக 
அவர்களை நரகில் சேர்க்கப்படும்). 

86. இணைவைத் துக்கொண்டிருந்தோர் தாங்கள் இணையாக்கியவர்களை 
(மறுமையில்) கண்டால் (அல்லாஹ்விடம்) "எங்கள் இரட்சகனே! உன்னையன்றி, 
(வணக்கத்திற்குரியவர் கள் என்று) நாங்கள் அழைத்து (வணங்கி) வந்தோமே 
அத்தகைய எங்களுடைய ணையாளர்கள் இவர்கள்தான்" என்று கூறுவார் 
கள்; அப்போது அவர்கள் நிச்சயமாக நீங்கள் பொய்யர்கள் (நாங்கள் 
வணக்கத்திற்குரியவர் களல்லர் )' என்ற கூற்றை அவர்கள் பால் போடுவர். 

87. மேலும்,/அந்நாளில்) இவர்கள் அல்லாஹ்வுக்கு முற்றிலும் பணிந்து 
விடுவதைஎடுத்துவைப்பார்கள்; பின்னர், இவர்கள் பொய்யாகக்) கற்பனை 
செய்து கொண்டிருந்தவை அவர்களை விட்டும் மறைந்துவிடும். 
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88. நிராகரித்து, அல்லா ஹ்வுடைய பாதையை விட்டு தடுத்துக் கொண்டுமிருந் 
தார் களே அத்தகையோர் _ அவர்கள் குழப்பம் செய்துகொண் டிருந்ததன் 
காரணமாக, வேதனைக்கு மேல் வேதனையை அவர்களுக்கு நாம் அதிகப் 
படுத்துவோம். 

89. இன்னும், (நபியே! ஓவ்வொரு சமூதாயத்தினரிலும் அவர்களின் மீது ஒரு 
சாட்கியாளரை அவர்களிலிருந்தே நாம் எழுப்பும் நாளில், உம்மையும் (உம் 
சமூகத்தாராகிய) இவர்கள் மீது சாட்சியாளராக நாம் கொண்டு வருவோம்; 
(நபியே) ஓவ்வொரு விஷயத்திற்கும்தெளிவாகவும்,நேர் வழியாகவும்,அருளாகவும், 
முற்றிலும் தங்களை இரடசகனிடம் ஒப்படைத்து விட்டவர்களுக்கு 
நன்மாராயமாகவும் உம்மீது இவ்வேதத்தை நாம் இறக்கி வைத்திருக்கிறோம். 

0. (விசுவாசங்கொண்டோரே! நிச்சயமாக அல்லாஹ் நீதி செலுத்துமாறும், 
ன்மை ὦ ἐπα ἐμ αν உறவினர்களுக்குபொருளை)க் கொடுக்குமாறும் 
உங்களை ) ஏவுகிறான்; மேலும், மானக்கேடான காரியங்கள், (மார்க்கத்தில் ) 
மறுக்கப்பட்டவை, ἜΠΗ மீறுதல் ஆகியவற்றை விட்டும் (உங்களை 
அவன்விலக்குகிறான். (இவைகளை) நீங்கள் நினைவில் வைத்துக் கொள்வதற்காக 
அவன் உங்களுக்கு உபதேசிக்கிறான். 

91 இன்னும், நீங்கள் உங்களுக்கு மத்தியில் உடன்படிக்கை செய்து கொண்டால், 
அல்லாஹ்வின் (பெயரால் செய்யப்பட்ட உடன்படிக்கையை நிறைவேற்றுங்கள்; 
சத்தியங்களை அவற்றை உறுதிப்படுத்திய பின்னர், உங்கள் மீது (அவற்றுக்கு) 
அல்லாஹ்வை பொறுப்பாகவும் நீங்கள் ஆச்கியிருக்க நீங்கள் துண்டித்தும் 
விடாதீர்கள்; நிச்சயமாக அல்லா ஹ் நீங்கள் செய்வதை நன்கு அறிவான். 

92 (மனிதர்களே! உறுதிப்படுத்திய உடன் படிக்கைகளையும், சத்தியங்களையும் 
துண்டிக்கும் விஷயத்தில்) தான் உறுதியாக நெய்தபின் அவள் நெய்ததை பல 
துண்டுகளாக்கி விட்டவளைப்போன் று நீங்களும் ஆகி விடவேண்டாம் (அன்றி) 

ஒரு வகுப்பாரை விட மற்றொரு வகுப்பார் எண்ணிக்கையில் கூடியவர்களாக 
இருக்கிறார்கள் என்னும் காரணத்தால், உங்கள் சத்தியங்களை ஏமாற்றி 
மோசடியாக உங்களுக்கிடையில் எடுத்து (ஆக்கிக் கொள்கிறீர்கள்; அல்லாஹ் 
உங்களைச் சோதிப்பதெல்லாம் இதைக் கொண்டுதான்; இன்னும் , எதில் நீங்கள் 
கருத்து வேறுபாடு கொண்டிருந்தீர்களோ அதை மறுமைநாளில் நிச்சயமாக 
அவன், உங்களுக்குத் தெளிவாக்குவான் . 

93 மேலும், அல்லாஹ் நாடியிருந்தால், உங்களை ஒரே (மார்க்கத்தைக்கொண்ட ) 
சமுதாயத்தினராக அக்கி இருப்பான்; எனினும், தான் நாடியவர்களை தவறான 
வழியில் அவன் விட்டு விடுகிறான்; இன்னும் தான் நாடியவர்களை நேர் வழியில் 
செலுத்துகிறான்; மேலும், நீங்கள் செய்துகொண் டிருந்தவை பற்றி நிச்சயமாக 
நீங்கள் யில்) )கேட'கப்படுவீர்கள். 
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94. நீங்கள் உங்களுடைய சத்தியங்களை உங்களுக்கிடையே மோசடியாக 
ஆக்கிக்கொள்ளாதீர்கள்; (அவ்வாறு செய்தால் உங்களுடைய) பாதம்_அது நிலை 
பெற்றபின் சறுகிவிடும் ; அன்றியும் அல்லாஹ்வின் பாதையை விட்டும் நீங்கள் 
(மக்களை) தடுத்ததன் காரணமாக இம்மையில் பெரும்) துன்பத்தை நீங்கள் 
சுவைத்துவிடுவீர்கள்; (மறுமையில்) உங்களுக்கு மகத்தான வேதனையும் உண்டு. 

95. அல்லாஹ்வுடைய வாக்குறுதிக்குப் பகரமாக சொற்பக் கிரயத்தை நீங்கள் 
வாங்கிக்கொள்ளாதீர்கள்; நீங்கள் அறிந்தவர்களாக இருந்தால், நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்விடம் இருப்பது _ அதுதான் உங்களுக்கு மிகவும் நன்மையானதாக 
இருக்கும். 

96. உங்களிடமுள் எவை (யாவும்) தீர்ந்துவிடும்; அல்லாஹ்விடம் உள்ளதோ 
நிலைத்திருக்கும்; பொறுமையைக் கடைப்பிடித்தோர்க்கு _ அவர்களுடைய 
கூலியை அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தவற்றில் மிக அழகானதைக் கொண்டு 
திண்ணமாக நாம் வழங்குவோம். 

97. ஆண் அல்லது பெண் _ அவர் விசுவாசங்கொண்ட வராக இருக்க, யார் 
நற்செயலைச் செய்தாரோ நிச்சயமாக நாம் அவரை நல்ல வாழ்க்கையாக வாழச் 
செய்வோம்; இன்னும், நிச்சயமாக, அவர்களுக்கு அவர்களது கூலியை அவர்கள் 
செய்து கொண்டி ருந்தவற்றில், மிக அழகானதைக் கொண்டு நாம் கொடுப்போம். 

98. (நபியேநீர் குர்ஆனை ஓத ஆரம்பித்தால், விரட்டப்பட்ட MARS HIT MEN 
விட்டும் அல்லாஹ்விடம்காவல் தேடிக் கொள்வீராக! 

99. நிச்சயமாக (ஷைத்தானாகிய/அவன்_ விசுவாசங்கொண்டு, (தங்கள் 
காரியங்களை ஒப்படைத்து முழுமையாக) தங்கள் இரட சகனின் மீது 
நம்பிக்கையும் வைத்திருக்கிறார்களே அத்தகையவர்களின் மீது(ஷைத்தானாகிய) 
அவனுக்கு எவ்வித அதிகாரமுமில்லை. 

100. அவனுடைய அதிகாரமெல்லாம், அவனை நண்பராக எடுத்துக் 
கொள்கிறார்களே அத்தகையவர்கள் மீதும், அவனால் இணை வைக்கக் 
கூடியவர்களாக இருக்கிறார்களே அத்தகையவர்களின் மீதும்தான். 

101 மேலும், (நபியே! ஒரு வசனத்தை மற்றொரு வசனத்தின் இடத்தில் நாம் 
வ அல்லாஹ்வோ தான் இறக்கி வைப்பதை நன்கு அறிந்தவன்_ 
(இந்நிலையில்) ( இவர்கள் ' நிச்சயமாக நீர் இட்டுக்கட்டுபவர்தான்' என் று(உம்மைப் 
பற்றிக்) கூறுகின்றனர் ; என்றாலும், இவர்களில் பெரும்பாலோர் ( உண்மையை ) 

அறிய மாட்டார்கள். 

102. "விசுவாசங்கொண்டேரை உறுதிப் படுத் துவதற்காகவும் முற்றிலும் | 
கீழ்ப்படிந்து நடப்போருக்கு நேர் வழியாகவும், நன்மாராயமாகவும் 
ருப்பதற்காக உண்மையைக் கொண்டு இதனை உமதிரட் சகனிடமிருந்து 

ரூஹுல் குத்ஸ்' (என்னும் ஜிப்ரீல்) இறக்கிவைத்தார் ' என்று (நபியே! நீர் 
கூறுவீராக! 
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103 அவருக்குக் கற்றுக் கொடுப்பதெல்லாம் ஒரு மனிதர்தான் என்று அவர்கள் 
கூறுவதையும்நிச்சயமாக நாம் அறிவோம்; எவர் பால் (கற்றுத்தந்ததாக) 
இணைத்துக்கூறுகிறார்களோ அவருடையமொ மழிஅரபி அல்லாதமொழியாகும்; 
ஆனால் இவ்வேதமோ மிகத்தெளிவான அரபி மொழியாகும். 

104. நிச்சயமாக அல்லாஹ்வுடைய வசனங்களை விசுவாசிக்கவில்லையே 
அத்தகையோர் _அவர் களை, அல்லாஹ் நேர் வழியில் செலுத்த மாட்டான். 
அவர்களுக்குத் துன்பு றுத்தும் வேதனையுமுண்டு. | 

105. நிச்சயமாக பொய்யைக் கற்பனை செய்வதெல்லாம் அல்லாஹ்வுடைய 
வசனங்களை நம்பாதவர்கள்தாம்; இன்னும்,(உண்மையில்) அத்தகையவர்கள் தாம் 
பொய்யர்கள். 

106. எவர், தாம் விசுவாசங்கொண்ட பின்னர் அல்லாஹ்வை நிராகரித்து 
விடுகிறாரோ, (அவரின்மீதுஅல்லாஹ்வின் கோபம் உண்டு; யினும்)எவருடைய 
உள்ளம் ஈமானைக் கொண்டு அமைதி பெற்றிருக் ΠΣ πα ἢ ἐπ 
நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டாரோ அவரைத் தவிர; (அவர்மீது குற்றமில்லை) எனினும், 
எவர் நெஞ்சத்தை நிராகரிப்பைக் கொண்டு விரிவடையச் செய்து அதைஏற்றுக்) 
கொண்டாரோ _ அவர்கள் மீது அல்லாஹ்விடமிருந்துள்ள கோபம் உண்டு; 
அவர்களுக்கு(மறுமையில்) மகத்தான வேதனையுமுண்டு. 

107. அது, நிச்சயமாக அவர்கள் மறுமையைவிட இவ்வுலக வாழ்க்கையையே 
நேசிக்கிறார்கள் (என்பதாலும், மேலும், நிச்சயமாக அல்லாஹ் நிராகரிக்கும் 
இத்தகைய சமூகத்தாரை நேர் வழியில் செலுத்தமாட்டான் என்ற 
காரணத்தினாலுமாகும். 

108 அத்தகையோர்தான்_ அவர்களுடைய இதயங்களின் மீதும், அவர்களின் 
செவிப்புலன் மீதும், அவர்களின் பார்வைகள் மீதும் அல்லா ஹ் முத்திரையிட்டு 
விட்டான்;இன்னும், அவர்கள் தாம் மறந்தவர்களாவர். 

109. நிச்சயமாக அவர்கள் தாம் மறுமையில் முற்றிலும் நஷ்டமடைந்தோர் 
என்பதில் எவ்விதச் சந்தேகமுமில்லை. 

10. பின்னர், (நபியே பகைவர்களால் துன்புறுத்தப்பட்டதால்) சோதனைகளுக் 
ள்ளாக்கப்பட்டபின்(தங்கள் இல்லங்களைத் துறந்து) ஹிஜ்ரத்துச் செய்து, 

(வெளியேறி) பின்னர் அறப்போர் செய்து (அதனால் ஏற்படும் துன்பங்களை) 
் பொறுத்துக் கொண்டும் (உறுதியாக) இருந்தார் களே, அவர்களுக்(கருள் 
புரிவதற்காகவே நிச்சயமாக உம்முடைய ரெட் சகன் ருக்கிறான்; நிச்சயமாக 
உம்முடைய இரட்சகன் அதற்குப் பின் (அவர்களை) மிக்க மன்னிக்கிறவன்; 
(அவர்கள்மீது) மிகக் கிருபையுடையவன். 

IL ஒவ்வோர் ஆத்மாவும் தன்னைப் பற்றிஅது வாதாட வரும் நாளை, (நபியே நீர் 
அவர்களுக்கு நினைவூட்டுவீராக! அந் நாளில் )ஓவ்வோர் ஆத்மாவுக்கும், அது 
செய்ததற்குரிய (கூலியான)து பூரணமாகக் கொடுக்கப்படும்; அவர்களோ 
அநியாயம் செய்யப்படமாட்டார்கள். 
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112. மேலும், அல்லாஹ் ஓர் ஊரை உதாரணமாகக் கூறுகிறான்; அது 
அச்சமற்றதாக, அமைதியானதாக இருந்தது; அதற்குரிய உணவு(வகைகள்) 
ஒவ்வொரு திசையிலிருந் தும் அதற்கு தாராளமாக வந்து கொண்டு- 
மிருந்தது; அல்லாஹ்வுடைய அருட் கொடைகளுக்கு (நன்றி செலுத்தாமல்) 
அவ்வூரான)து மாறு செய்தது; ஆகவே, அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தவற்றின் 
காரணமாக அல்லாஹ் பசி, பயம் என்னும் ஆடையை அதற்கு (அணிவித்து, 
அவ்வூரார்களைசச் சுவைக்கச் செய்தான். 

13 மேலும், அவர்களிலிருந்தே ( நம்முடை ய) ஒரு தூதர் நிச்சயமாக அவர்களிடம் 
வந்தார்; பின்னர், அவர்கள் அவரைப் பொய்யாக்கிவிட்டனர்; ஆகவே, அவர்கள் 
அநியாயக்காரர்களாக இருக்கும் நிலையில், அவர்களை வேதனை பிடித்துக் 
கொண்ட து. 

114. ஆகவே, அல்லாஹ் உங்களுக்கு அளித்தவற்றிவிருந்து ஆகுமான 
நல்லவைகளையே புசியுங்கள்; நீங்கள் அவனையே வணங்குவோராக இருந்தால், 
அல்லாஹ்வின் அருட்கொடைகளுக்கு நீங்கள் நன்றியும் செலுத்திக் 
கொண்டிருங்கள். 

115. (புசிக்கக் கூடாதென்று) உங்களுக்கு அவன் (ஹராமாக்கி) 
விலக்கியிருப்பவையெல்லாம் செத்ததையும், இரத்தத்தையும், பன் றியின் 
மாமிசத்தையும், எதை அல்லாஹ் அல்லாதவருக்காக பெயர் 
கூறப்பட'(டுவிடப்பட்) ட தோ அதையும்தான் ; ஆகவே, எவரொருவர் வரம்பு 
மீறாமலும், பாவம் செய்யும் எண்ணமின்றியும், நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டு 
(இவைகளைப் புசித்து) விட்டால், அப்பொழுது நிச்சயமாக அல்லாஹ் மிக்க 
மன்னிக்கிறவன்; மிகக் கிருபையுடையவன். 

16. அல்லாஹ்வின் மீது பொய்யைக் கற்பனை செய்வதற்காக உங்கள் நாவுகள் 
பொய்யாக வர்ணிப்பதை, (சில பிராணிகள் பற்றி) இது (ஹலால்) ஆகும், இது 

(ஹராம் அகாது என்று கூறாதீர்கள்; நிச்சயமாக அல்லா ஹ்வின் மீது பொய்யைக் 
கற்பனை செய்கிறார்களே அவர்கள் வெற்றியடைய மாட்டார்கள். 

17. (இத்தகையோருக்கு இவ்வுலகில்) குறைந்த இன்பம் தான்; (மறுமையில்) 
அவர்களுக்குத் துன்பு றுத்தும் வேதனையுமுண்டு. | 

18. இன்னும்,(நபியே) முன்னர் நாம் உமக்கு விவரித்தவைகளை, யூதர்களின்மீது 
நாம் தடுத்து விட்டோம்; நாம் அவர்களுக்கு அநீதமிழைத்் துவிடவுமில்லை; 
எனினும் அவர்கள் தமக்குத் தாமே அநீதமிழைப்பவர்களாக இருந்தனர். 
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119. pe, (நபியே!) நிச்சயமாக உமதிரட' சகன், (எவர்கள் தங்கள்) 
அறியாமையினால் பாவத்தைச் செய்துவிட்டு, அதற்குப் பின்னர் (அதிலிருந்து 
விலகி) தவ்பாச் செய்து, (தங்களைச்) சீர்திருத்தியும் கொள்கிறார்களே 
அத்தகையோருக்கு மன்னிப்பதற்காகவே தம் தன் பின்னரும் 
நிச்சயமாக உமதிரட' சகன், மிக்க மன்னிப்பவன்: | | மிகக் கிருபை 
யுடையவன். 

120. நிச்சயமாக இப்றாஹீம், பக ஒரு தலைவராகவும், 
அல்லாஹ்வுக்குப் பயந்து அடிபணிபவராகவும், (இணைவைத் தலை விட்டு 

முற்றிலும் நீங்கி) ஏகத்துவத்தின்பால் சார்ந்தவராகவும் இருந்தார்; மேலும், 
இணைவைப்போரில் (ஒரு வராக) அவர் இருக்கவில்லை. 

121 (அல்லா ஹ்வா கிய) அவனின் அருட் கொடைகளுக்கு நன்றிசெலுத்துபவராக 
(இருந்தார்; அல்லாஹ்வாகிய) அவன், அவரைத் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டான்; 
மேலும் அவரை நேரான தப்ப ல் செலுத்தினான். 

122 மேலும், நாம் அவருக்கு இவ்வுலகில் அழகானதைக்கொடுத்தோம்; மேலும், 
நிச்சயமாக அவர் மறுமையில் (ஸாலிஹான) நல்லவர்களில் உள்ளவர். 

123. பின்னர், (இணை வைத்தலை விட்டு முற்றிலும் நீங்கி) ஏகத்துவத்தைச் 
சார்ந்தவரான இப்றாஹீமுடைய (நேரான) மார்க்கத்தை 'நீர், பின்பற்றுவீராக!' 
என்று (நபியே! உமக்கு நாம் வஹீ அறிவித்தோம். மேலும், அவர் இணைவைத்துக் 
கொண்டிருப்போரில் உள்ளவராக இருக்கவேயில்லை. 

124. சனிக்கிழமை(ஒன் றுகூடும் நாளாக )ஆக்கப்பட்டதெல்லாம், அதைப்பற்றி 
கருத்து வேறுபாடு கொண்டிருந்தார்களே அவர்களுக்குத்தான்; நிச்சயமாக 

உமதிரட'சகன்,அவர்களுக்கிடையில், எதில்அவர்கள்(இம்மையில்/கருத் துவேறுபாடு 
கொண்டிருந்தார்களோ அதுபற்றிமறுமைநாளில் தீர்ப்பளிப்பான். 

125. (நபியே) நீர் (மனிதர்களை) விவேகத்தைக்கொண்டு, மற்றும் அழகான 
நல்லுபதேசத்தைக் கொண்டு உமதிரட்சகனின் வழியின்பக்கம் அழைப்பீராக! 
அன்றியும் எது மிக அழகானதோ, அதைக்கொண்டு அவர்களுடன் நீர் விவாதம் 
செய்வீராக! நிச்சயமாக உமதிரட் சகன், அவனுடைய வ ழியிலிருந் து தவறியவரை 
மிக்கஅறிந்தவன்; இன்னும் நேர்வழி பெற்றவர்களையும் அவன் மிக்க அறிந்தவன். 

126. விசுவாசிகளே! (உங்களைத் துன்பு றுத்தியவர்களை நீங்கள் தண்டி ப்பதாக 
இருந்தால் எந்த அளவிற்கு நீங்கள் தண்டிக்கப்பட்டீர்களேோ, அதுபோன்ற 
அளவிற்கே தண்டியுங்கள்; (தண்டிக்காது பொறுத்துக்கொள்வீர்களானால், 
நிச்சயமாக அது பொறுமையாளர்களுக்கு மிகச்சிறந்ததாகும். | 

127. இன்னும், (நபியே) நீர் பொறுமையுடன் இருப்பீராக! இன்னும், உம்முடைய 
பொறுமை அல்லாஹ்வைக்கொண்டே தவிர இல்லை ; அவர்களுக்காக நீர் 
கவலைப்படவும்வேண்டாம். அவர்கள் செய்யும் சூழ்ச்சிகளைப்பற்றி நீர் 
இக்கட்டிலும் ஆகிவிட வேண்டாம். 

128. நிச்சயமாக அல்லாஹ், பயபக்தியுடையவர்களாக இருக்கிறார்களே 
அத்தகையோருடனும், நன்மைகள் செய்கிறார்களே அவர்களுடனும் 
(உண்மையாகவேஇருக்கின்றான். | 
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அத்தியாயம் : 17 

பனீ இஸ்ராயில் _ இஸ்ராயிலின் மக்கள் 
வசனங்கள் : 11] மக்கி ருகூஃகள் : 12 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1. தன் அடியாரை (கஅபாவாகிய) சிறப்புப் பெற்ற பள்ளியிலிருந்து (பைத்துல் 
முகத்தஸிலுள்ள) மஸ்ஜிதுல் அக்ஸாவிற்கு, இரவின் ஒரு பகுதியில் பயணம் 
செய்வித்தானே அத்தகையவன் மிகப் பரிசுத்தமானவன்; (மஸ்ஜிதுல் 
அக்ஸாவாகிய)அது எத்தகையதென்றால் நாம், அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளை 
அபிவிருத்தி யடையச் செய்திருக்கிறோம்; நம்முடைய அத்தாட்சிகளை 
அவருக்குக் காண்பிப்பதற்காகவே (அழைத் துச் சென்றோம்.) நிச்சயமாக 
(உமதிரடடசகனாகிய) அவனே, செவியேற்கிறவன், பார்க்கிறவன். 

2: மேலும், மூஸாவிற்கு வேதத்தை நாம் கொடுத்தோம், அதனை இஸ்ராயீலின் 
மக்களுக்கு வழிகாட்டியாகவும் ஆக்கி, " நீங்கள் என்னைத் தவிர (மற்றெவரையும் 
உங்கள் செயல்களுக்கு) பொறுப்பாளராக எடுத்துக் கொள்ளவேண்டாம்" 
(என்றும் கட்டளைமிட்டோம் 

3. (நபிநூஹாடன் (கப்பலில்) நாம் ஏற்றிக்(காப்பாற்றிக்) கொண்டவர்களின் 
சந்ததிகளே! நிச்சயமாக அவர் (அதற்கு) மிக்க நன்றி செலுத்தும் அடியாராகவே 

இருந்தார். 

4. இஸ்ராயிவின் மக்களுக்கு, "நிச்சயமாக நீங்கள் இரு தடவை பூமியில் குழப்பம் 
செய்வீர்கள்" என்றும், நிச்சயமாக நீங்கள் அகம்பாவத்துடன் அக்கிரமங்கள் 
செய்து) பெரும் உயர்வாக உயர்வீர்கள்" என்றும் AIS = 

வேதத்தில் நாம் முடிவு செய்திருந்தோம். 
5. எனவே, அவ்விரண்டில் முதல் வாக்குறுதி வந்த சமயத்தில், நம் அடியார்களில் 

பெரும் பலசாலிக£ளாகிய மனிதர்குளை உங்களுக்கு எதிராக Ca mes மீது ஏவி) 
அனுப்பினோம். அவர்கள் (பைத்துல் முகத்தஸிலிருந்த உங்கள்) வீடுகளுக்குள் 
ஊடுருவிச் சென்று விட்டார்கள். அது நிறைவேற்றப்பட்ட வாக்காகவும் 
இருந்த து. 

6. பின்னர், அவர்கள் மீது நீங்கள் வெற்றி கொள்ளும் வாய்ப்பை உங்கள் 
வகையில் திருப்பினோம்; ன பொருட்களையும், ஆண்மக்களையும் 
(நல்கியது) கொண்டு நாம் உங்களுக்கு உதவி புரிந்தோம்; மேலும், உங்களை 
எண்ணிக்கையில் (அவர்களை விட) மிக அதிகமானவர்களாக நாம் ஆக்கினோம். 

7. நீங்கள் நன்மை செய்தால் உங்கள் ஆத்மாக்களுக்கே நன்மை செய்து 
கொள்கிறீர்கள்; நீங்கள் தீமை செய்தால் (Soir தீமையானது அவற்றின் 
மீதேயாகும்; (என்று நாம் கூறினோம். பின்னும், அவர்கள் அக்கிரமம் செய்யத் 
தலைப் பட்டனர். ஆகவே, இரண்டாவது தவணை வந்த த் 
உங்களுடைய முகங்களை அவர்கள் இழிவடையச் செய்வதற்காகவும், (அக்ஸா) 
பள்ளியில் முந்திய தடவை அதில் அவர்கள் துழைந்தவாறே இந்தத் தடவையும்) 
அவர்கள் துழைதந் துவிடுவதற்காகவும், தி் அவர்கள் மிகைத்து 
விட்டார்களோ அவற்றையெல்லாம் அவர்கள் (இடித்தழித்து) பெரும் சேதத்தை 
விளைவித் துவிடுவதற்காகவும்(அவர்களை நாம் உங்கள் மீதுஏவி அனுப்பினோம் 
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8. (நீங்கள் குழப்பம் செய்வதை விட்டு விலகிக் கொண்டால்) உங்கள் இரட' சகன் 
உங்கள்மீது கருணை புரியப் போதுமானவன்; (அவ வாறின்றி, உங்கள் 
குழப்பத்தின் பாலே) பின்னும் நீங்கள் திரும்புவீர்களானால், நாமும் 
தண்டிக்கத்திரும்புவோம்; இன்னும், நிராகரிப்போருக்கு நரகத்தைச் 
சிறைச்சாலையாக நாம் அக்கியுள்ளோம். 

9. நிச்சயமாக இந்தக் குர்ஆன், (மனிதர்களுக்கு எது மிகமிக நேர்மையானதோ 
அதன்பால் வழிகாட்டுகிறது; நற்கருமங்களையும் செய்கிறார்களே அத்தகைய 
விசுவாசிகள்_ அவர்களுக்கு நிச்சயமாக மிகப் பெரிய நற்கூலி உண்டென்று 
நன்மாராயமும் கூறுகின்றது. 

10. மேலும், நிச்சயமாக மறுமையை விசுவாசங்கொள்ளவில்லையே 
அத்தகையோர்_அவர்களுக்கு நாம் மிகத் துன்புறுத்தும் வேதனையை A 
வைத்திருக்கிறோம் (என் று எச்சரிக்கையும் செய்கிறது. . 

IL மேலும், மனிதன் _நன்மையைக் கோரி அவன் பிரார்த்திப்பதைப் போலவே, 
(சில சமயங்களில் ) தீமையைக் கோரியும் பிரார்த்திக்கின்றான் ; மனிதன் 
(பொ றுமையிழந்த) அவசரக்காரனாகவே இருக்கின்றான். 

12 இரவையும், பகலையும் இரு சான் றுகளாக நாம் ஆக்கினோம்;(அதில்) இரவின் 
சான்றினை மங்கச் செய்தோம்; (பல பகுதிகளுக்கும் சென் று) நீங்கள் உங்கள் 
இரட'சகனின் பேரருளைத் தேடிக் கொள்வதற்காகவும், ஆண்டுகளின் 
எண்ணிக்கையையும், (மாதங்களின்) கணக்கையும் நீங்கள் அறிந்து 
கொள்வதற்காகவும், பகலின் சான்றினை பார்ப்பதற்குரிய (பிரகாசமான)தாக 
ஆக்கினோம்; ஓவ்வொரு பொருளையும்_ அதைத் தெளிவாக நாம் 
விவரித்துள்ளோம். 

13 மேலும், ஒவ்வொரு மனிதனின் செயலைப் பற்றிய ( தினசரிக்குறிப்பை 
அவனுடைய கழுத்தில் அவனுக்கு நாம் மாட்டி இருக்கின்றோம்; மறுமை நாளில் 
அவனுக்கா ௧ ஒரு புத்தகத்தையும் வெளிப் படுத்துவோம்; அவன் அதனை விரிக்கப் 
அக்க பெற்றுக் கொள்வான். 

14.' ' உன்னுடைய புத்தகத்தை நீயே படித்துப் பார்; இன்றையத்தினம் உனக்கு 
(எதிராக) நீயே கணக்குப்பார்ப்பவனாக இருக்கப்போதும் "(என்று அவனிடம் 
கூறப்படும்). 

15. எவர் நேர் வழியில் செல்கின்றாரோ, அவர் நேர் வழியில் செல்வதெல்லாம் 
தன(து நன்மை/க்காகவேதான்; எவர் வழிகேட்டில் செல்கின்றாரோ அவர் வழி 
கெடுவதெல்லாம் தனக்கே (தீங் கிழைத் துக் Card ile ரன்; இன்னும், 
(பாவத்தைச்) சுமக்கக்கூடிய ஒரு ஆத்மாவானது மற்றொன் றின் (பாவச்) 
சுமையைச் சுமக்கா து; மேலும், ( நம்முடைய) தரதரை அனுப்பாத வரையில் நாம் 
(எவரையும்)வேதனை செய்பவர்களாக இல்லை. 

16. மேலும், ஏதேனும் ஓர் ஊரை நாம் அழித் துவிட நாடினால், அதில் சுகமாக 
வாழ்வோரை நம் கட்டளைகளுக்குக் கீழ்ப் படிந்து நடக்குமாறு) நாம் ஏவுவோம்; 
(ஆனால்) அவர்கள் ( நம் கட்டளைகளை மீறி), அதில் பாவம் செய்ய ஆரம்பித்து 
விடுவார்கள்; பின்னர், அதன் மீது (வேதனை பற்றிய) நம்முடைய வாக்கு 
உறுதியாகிவிடுகிற து; ஆகவே, அதனை நாம் அடியோடு அழித்துவிடுகிறோம். 

17. நுரஹுவுக்குப் பின் நாம் எத்தனையோ தலை முறையினரை 
அழித்திருக்கிறோம்; தன் அடியார்களின் பாவங்களை நன்கு உணர்பவனாக, 
பார்க்கிறவனாக இருப்பதற்கு உமதிரட'சகனே போதுமானவன். 



-. 
e Chut VAD GNP 

Éd 
ENT 27 NL I9 BAG IIA AN து தது # 

லு தப்ப A 

நக அணிக் அட படக்க க ses δι 
φἥ . RU - DIR Se NAT aies NE IE ARE 

Er rome 
1 SSI AE ASEAN E 
ee) ΟΜ: WIR 9 4 PLAN AI 9 7 

cp 
p2/2|u ὦ 75.5.4...“ MAL PTIT 2 21% 

AA ANIME 5S 

HONTE கக 
SR AE EE 

CEE TE 
BETTER AE 

> 9927 9 - ΄ ரகர “Ξ ὦ 

OER AOA | À DA 

AC ESP 2294 97217 5922 Tw «27 
பப லலித் eed 
PTT AAT பி ப்ட் 
BLEEP ES OSE 

SH வத் CD கம் 
Ἔν 07 ப ல் 

ன று 

Ε EAN ΤῊΣ தர்மம், ல் HA ἀρετὴ க ΠΡ τσ 

ET. EPS » ALS » SRE, ED GENS MES QE ΡῈ Ὅἱ δοὺς ce REX RENE CT 

00:0: GAS; ΓΤ Ἔ PISE ET LR CREED MES CHARS SES D: δ 

NO-0 DC ΟΣ ΚΟ. 5 πε τος PES CPS GE ΠΣ HI 

0; ces BTE 3 PERS + CY » CY + ἘΝ த், τος ΝΣ ἐσ, 

Hors 3 δ: CH 5 RIT Oe, 555 

இ ASIST MLNS ல் வ OS அ Ὁ ΞΗ͂ ஙு Τῷ 3 

< É LE PE RDS έτος PROD RS D ONE 4 CCS சல், PORT δὰ 34 

93 2: 00 or. தே பறிப்பில் தன் OU Nr O0 0 1 
# Ω Ὁ சதல ον LD ον வட 

Ξ ὍΣ 5 3 Εἰ ὃ 
À “δ, 



பாகம் : [5 285 பனீ இஸ்ராயீல் 17 

18. எவர் மறுமையை மறந்து விட்டு) இம்மையை நாடுகிறவராக இருக்கிறாரோ, 
அவருக்கு அதில் நாம் நாடியதை, நாம் நாடியவருக்குத் துரிதமாக 
கொடுத்துவிடுகிறோம்; பின்னர், மறுமையில் அ(த்தகையவருக்காக நரகத்தை 
நாம் அக்குகின்றோம். அத்தகையவர் நிந்திக்கப் பட்டவராக/அல்லா ஹ்வின் 
அருளிலிருந் ததூரமாக்கப்பட்டவராக அதில் நுழைவார், 

19. இன்னும், எவர் மறுமையை நாடி அவர் விசுவாசியாக இருக்க, அதற்குரிய 
முயற்சியையும் அதன்பொருட்டு முயன்றாரோ அத்தகையோர் _ அவர்களின் 
முயற்சி(அல்லாஹ்விடம்) அங்கீகரிக்கப் பட்டதாகும். 

20. (இம்மையை விரும்பும்) இவர்களுக்கும், (மறுமையை விரும்பும்) 
அவர்களுக்கும் (இவ்விருவரில்) _ ஒவ்வொருவருக்கும், உம்முடைய 
இரட'சகனின் அன்பளிப்பிலிருந்து நாம் அதிகப்படுத்துகின்றோம்; மேலும், உமதி 
ரட்சகனின் அன்பளிப்பு (இவ்விரு சாராருக்கும்) தடுக்கப் பட்டதாக இல்லை. 

21. (நபியே! இவர்களில்) சிலரைச் சிலரை விட எவ்வாறு மேன்மையாக்கி 
வைத்திருக்கின்றோம் என்பதை, நீர் (கவனித்துப்) பார்ப்பீராக! மறுமையோ, 
பதவிகளால் மிகப் பெரிய தும், சிறப்பால் மிகப் பெரியதுமாகும். 
22.(நபியே அல்லாஹ்வுடன் மற்றோர் வணக்கத்திற்குரியவனை (இணையாக நீர் 

அக்க வேண்டாம். (அவ்வாறு செய்தால்) நீர் நிந்திக்கப் பட்டவராக, 
உதவியற்றவரா க ,அமர்ந்து விடுவீர். 
23 (நபியே) உமதிரட' சகன் _ அவனைத் தவிர (மற்றெவரையும்) நீங்கள் வணங்கக் 

கூடாதென் றும், பெற்றோர்க்கு உபகாரம் செய்ய வேண்டுமென் றும் கட்டளை 
யிட்டிருக்கின்றான்; அவ்விருவரில் ஒருவரோ, அல்லது அவ்விருவருமோ 
உம்மிடத்தில் திண்ணமாக முதுமையை அடைந் துல விட்டால், அவ்விருவருக்கும் 
(இழித்துக் கூறப்படும் வார்த்தைகளிலுள்ள )சீ " என்று (கூட) நீ சொல்ல 
வேண்டாம்; னல் ன் வ்விருவரையும் விரட்டி விடவும்வேண்டாம்; 
அவ்விருவருக்கும் மரியாதையான வார்த்தையைக் கூறுவீராக! 

24. இன்னும், இவவிருவருக்காக இரக்கத்துடன் பணிவு எனும் இறக்கையை நீர் 
ஈழ்த்துவீராக! மேலும்' என் இரட்சகனே! நான் குழந்தையாக இருந்தபொழுது 

Ce மிக்க அன்பாக என்னை அவர்கள் வளர்த்த போன்று நீயும் அவ்விருவருக்கும் 
அருள் புரிவாயாக! என்றும்(பிரார்த் த்துக்கூ கூறுவீராக! 

25. (பெற்றோரை நடத்துவது பற்றி) உங்கள் உள்ளங்களில் இருப்பதை உங்கள் 
இரட்சகன் மிக்க அறிந்தவன்; நீங்கள் நன்னடத்தையுடையவர்களாக இருந்தால், 
அப்போது நிச்சயமாக (மன்னிப்புக் கோரி, அல்லாஹ்வின்பால்) திரும்பு 
கின்றவர்களுக்கு அவன் மன்னிப்பவனாகவே இருக்கின்றான். 
26. இன்னும், உறவினருக்கு அவரின் உரிமையை வழங்குவீராக! மேலும் 

ஏழைகளுக்கும், வழிப்போக்கருக் கும் (அவரவர்களுடைய உரிமையை 
வழங்குவீராக! செல்வத்தை) அளவு கடந்து வீண் விரயம் செய்யாதுமிருப்பீராக! 

27. நிச்சயமாக வீண் விரயம் செய்வோர், ஷைத்தானுடைய சகோதரர்களாக 
ப் ஷைத்தானோ, தன் இரடசகனுக்கு நன்றி செலுத்தா(து மாறு 
ல் வனாக இருக்கின்றான். 
8. (பியோ | ) நீர் உமதிரட'சகனின் அருளை எதிர்பார்த்திருக்கும் சமயத்தில், 
ue யாரேனும் வந்து ஏதேனும் பொருள் கேட்டு, நீர் ஒன்றும் கொடுக்க 
யலாமல்போய்) அவர்களை நீர் புறக்கணிக்கும்படி நேரிட்டால் அவர்களுக்கு 

அன்பான கடினமில்லாச் சொல்லையே கூறுவீராக! 
29. மேலும், (உலோபியைப் போன்று, செலவு செய்யாது) உம்முடைய கையை 

உம்முடைய கழுத்தில் கட்டப்பட்டதாக ஆக்கிக் கொள்ளாதீர்! அன்றியும், 
(உம்மிடம் இருப்பதை செலவழித்துவிட்டு) அக்கையானதை ஒரே விரிப்பாக 
விரித்தும் விடாதீர்! அதனால் நீர் நிந்திக்கப் பட்டவராக, முடைப்பட்ட வராக 
உட்கார்ந்துவிடுவீர். 
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30. நிச்சயமாக உமதிரட' சகன், தான் நாடியவர்களுக்கு வாழ்வாதாரத்தை 
விரிவாகக் கொடுக்கின்றான்; (தான் நாடி யவர் களுக்கு) அளவாகவும் 
கொடுக்கின்றான்; (ஏனென்றால்) நிச்சயமாக அவன், தன் அடியார் (களின் 
தன்மைகளை நன்குணர் ந்தவனாக, பார்ப்பவனாக இருக்கின்றான் . 

31 (மனிதர்களே!) நீங்கள் வறுமைக்குப் பயந்து, உங்கள் குழந்தைகளைக் கொலை 
செய்யாதீர்கள்; அவர்களுக்கும், உங்களுக்கும் நாமே உணவைவாழ்க்கைத் தேவை 
களை) வழங்குகிறோம்; நிச்சயமாக அவர்களைக் கொலை செய்வது, பெரும் 

குற்றமாக இருக்கிறது. 
32. (விசுவாசங்கொண்டேோரே! நீங்கள் விபச்சாரத்தையும் நெருங்காதீர்கள்; 

நிச்சயமாக அது, மானக்கேடானதாக இருக்கிறது. இன்னும், அது (மனித 
குலத்திற்கு பெரும் கேடு விளைவிக்கும்) வழியால் மிகக்கெட்டது. 

33. மேலும், அல்லாஹ் தடுத்துள்ள எந்த உயிரையும் உரிமையின்றிக் 
கொலைசெய்யாதீர்கள்; எவரேனும் அநீதியிழைக்கப்பட்டவராக கொலை 
செய்யப்பட்டு விட்டால், (LP வாங்க) அவனுடைய வாரிசுக்கு நாம் அதிகாரம் 
அளித்திருக்கிறோம்; ஆகவே, (பழிவாங்க) கொலை செய்வதில் அவன் வரம்பு 
கடந்து விட வேண்டாம்; நிச்சயமாக (கொலையுண்ட வரின் வாரிசாகிய) அவர் 

(நீதியைக் கொண்டு உதவி செய்யப் பட்ட வராவார். 

34. மேலும்,(விசுவாசங் கொண்டோரே! அநாதையின் செல்வத்திற்கு_. அவர் தன் 
பருவ வயதை எய்தும் வரையில் எது அழகிய முறையோ அதைத் தவிர _ (வேறு 
வழியில் அதை அனுபவிக்க) நீங்கள் நெருங்காதீர்கள்; இன்னும், வாக்குறுதியை 
ங்கள் பரி வத்த நிறைவேற்றுங்கள்; (ஏனெனில் நிச்சயமாக வாக்குறுதி 
RS) விசாரிக்கப்படக் கூடியதாக இருக்கின்றது. 

35. நீங்கள் அளந்தால், அளவை (குறைவின்றி) நிறைவு செய்யுங்கள்; (நிறுத்தால்) 
சரியான தராசைக் கொண்டு நிறுங்கள் ; இது, (உங்களுக்கு) மிக்க ந் 
முடிவால் மிக அழகான துமாகும். 

36. (நபியே) எதைப்பற்றி உமக்குத் தீர்க்கமான அறிவில்லையேோ அதை நீர் பின் 
தொடராதீர்! (ஏனெனில்) நிச்சயமாக, செவி, பார்வை, இதயம் (ஆகிய இவை 
ஒவ்வொன்றும் _ அதனைப் பற்றி (மறுமையில்) விசாரிக்கப்படக்கூடியதாக 

இருக்கின்றது. | 
37. மேலும், பூமியில் கர்வம் கொண்டு நீர் நடக்க வேண்டாம்; (அவ்வாறு நீர் 

நடப்பதால்) , நிச்சயமாக நீர் பூமியை (ஆழத்தால்) பிளந்து விடவே மாட்டீர்; 
இன்னும், உயரத்தால் மலைகளை அடைந்துவிடவே மாட்டீர். 

38. (மேற் கூறப்பட்ட) அவை ஓவ்வொன்றும்_அதன் தீமை உமதிரட'சகனிடத்தில் 
க இருக்கின்ற து. 

9. (நபியே! மேற்கூறப்பட்ட ) அவை, தீர்க்கமான அறிவிலிருந்து உம்முடைய 
| இரட்சகன் உமக்கு (வஹீ மூலம்) அறிவித்தவற்றில் உள்ளவையாகும்; ஆகவே, 
அல்லாஹ்வுடன், மற்றோர் வணக்கத்திற்குரியவனை (இணையாக) ஆக்காதீர்; 
(அவ்வாறு செய்தால்), அப்பொழுது நிந்திக்கப் பட்டவராக, (அல்லா ஹ்வின் 
அனைத்து நன்மைகளிலிருந்து) தூரமாக்கப்பட்டவராக நரகத்தில் நீர் எறியப் 
படுவீர். 

40. (மனிதர் களே) உங்கள் இரட்சகன் உங்களுக்கு (மட்டும்) ஆண் மக்களைத் 
தேர்ந்தெடுத்து விட்டு(த் தனக்கு மட்டும்) மலக்குகளிலிருந் து பெண்மக்களை 
அக்கிக் கொண்டானா? (இவ்வாறு கூறும்) நீங்கள், நிச்சயமாக, மகத்தான 
(பொய்க் கூற்றையே கூறுகிறீர்கள். 
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இன்னும், அவர்கள் நல்லுணர்ச்சி பெறுவதற்காக, (இந்தக்) குர் 
ன் நாம் பற்பல வகையில் (நல்லுபதேசங்களைத் Soudage à க 
இருக்கின்றோம்; மேலும் புறக்கணிப்பைத் தவிர, (வேறெதனையும்) க் 
அவர்களுக்கு அதிகப் படுத்தவில்லை. 

42. (ஆகவே, நபியே! அவர்களிடம்) நீர் கூறுவீராக: அவர்கள் சொல்லு 

கின்றதைப்போன் று அவனுடன் வேறு வணக்கத்திற்குரியவர்கள் (தெய்வங்கள்) 
இருந்தால்,அப்போது அர்ஷுடைய(அல்லா ஹ்வாகிய அவனின் பக்கம்(அவனை 
மிகைக்க) ஒரு வழியை அவர்கள் தேடி இருப்பார்கள். 

43 அவன் மிகப் பரிசுத்தமானவன்; அவர்கள் கூறுவதை விட்டும் மிகப் பெரும் 
உயர்வாக (அவன்) உயர்ந்துவிட்டான். 

44. ஏழு சப்த க்ளாக் பூமியும், அவற்றில் உள்ளவையும் அவனைத் 
துதிசெய்கின்றன. (இவற்றில்) எப்பொருளும் அவனின் புகழைக் கொண்டு 
துதிசெய்துகொண்டே தவிர இல்லை; எனினும், அவற்றின் துதியை நீங்கள் 
ES கிக் கொள்ள மாட்டீர்கள்; நிச்சயமாக அவன் மிக்க சகித்துக் 
கொள்ளக்கூடியவனாக, மிக்க மன்னிக்கக் கூடியவனாக இருக்கின்றான். 

45. மேலும், (நபியே! நீர் குர்ஆனை ஓதினால் உமக்கும், மறுமையை நம்பிக்கை 
கொள்ளாதோருக்குமிடையில் மறைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு திரையை நாம் 
அக்கி விடுகிறோம். 

46. மேலும், அவர்களுடைய இதயங்களின் மீது , அதனை அவர்கள் விளங்கிக் 
கொள்ள முடியாதவாறு திரைகளையும் (அமைத்து), அவர்களுடைய காதுகளில் 
அடைப்யபையும் ஆக் கிவிடுகின்றோம். மேலும்,குர் ஆனில் உம்முடைய 
இரட'சகனை (மட்டும் அவர்களின் கூட்டுக்காரர்களைத் தவிர்த்து) 
அவனைத்தனித்தவனாக நீர் கூறினால், அவர்கள் வெறுப்படைந்து தங்கள் பின் 
புறங்களில் (திரும்பிச்சென் று விடுகின்றனர். 

47. அவர்கள் உமக்குச் செவி சாய்க்கின்றபொழுது எதற்கு என்ன 
நித்த δι ον; செவி சாய்க்கிறார்கள் என் பதையும், மேலும், அவர் கள் 
(தங்களுக்குள்) இரகசியமாக ஆலோசனை செய்யும் சமயத்தில், 'சூனியம் 
செய்யப்பட்ட மனிதனையேயன்றி(வேறொருவரையு ps பின் பற்றவில்லை" 
என் று அநியாயக்காரர்கள் (உம்மைப் பற்றிக்கூறுகின்ற போதும் நாம் மிக்க 
அறிவோம். 

48. (நபியே) உமக்கு எப்படி உதாரணங்களை அவர்கள் கூறுகிறார்கள் என்பதை 
நீர் கவனிப்பீராக! (அவ்வாறு கூறுவதால்) அவர்கள் வழிகெட்டு விட்டார்கள்; 
அகவே, (நேர்) வழியை அடைய அவர்கள் சக்தி பெறமாட்டார்கள். 

49. "நாங்கள் (இறந்து) எலும்புகளாகவும், மக்கிப்போனவையாகவும் 
ஆகிவிட்டாலுமா நிச்சயமாக புதிய படைப்பாக நாங்கள் எழுப்பப் 
படுகிறவர்கள் ? என்றும் அவர்கள் கேட்கின்றார்கள். 
de அதற்கு, நபியே!) நீர் கூறுவீராக: "நீங்கள் கல்லாகவோ, இரும்பாகவோ 

கிவிடுங்கள்_ 

"அல்ல துஉங்கள் நெஞ்சங்களில் பெரிதாக இருப்பதிலிருந்து (அவ்வாறு 
தோன் ம்) ஒரு படைப்பாக ஆகிவிடுங்கள்; "(இவ்வா D! 4,1}: 5) οὖτ φυτ τ, எங்களை 
எவன் (உயிர் கொடுத்து ) மீட்டுவான் என்று அவர்கள் கேட்பார்கள்; அவ்வாறு 
கேட்டால், நபியே! நீர்) "உங்களை முதலாவதாக எவன் படைத்தானோ 
அவன்தான் (நீங்கள் மரணித்த பின்னும் உங்களை எழுப்புவான்) என்று 
கூறுவீராக! அப்போது அவர்கள் தங்கள் சிரசுகளை உம் அளவில் சாய்த்து, அது 
எப்பொழுது (வரும்)? என்றும் கேட்பார்கள். (அதற்கு) " அது வெகு சமீபத்தில் 
ஏற்பட்டுவிடலாம்' என்றுநீர் கூறுவீராக! 
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52. உங்களை அவன் அழைக்கும் நாளில், நீங்கள் அவனின் புகழைக்கொண்டு 
(அதைக் கூறியவர்களாக) பதில் கூறுவீர்கள்; (இறந்த பின்)வெகு சொற்ப (நேர)மே 
யன்றி தங்கியிருக்கவில்லை _ என்றும்(அன்றையத் தினம்)நீங்கள் எண்ணுவீர்கள். 

53. என்னுடைய அடியார்களுக்கு (நபியே! நீர் கூறுவீராக: (எம் மனிதருடன் 
பேசியபோதிலும்) எது நல்லதோ அதையே அவர்கள் கூறவும்; நிச்சயமாக 
வைத்தான் அவர்களுக்கிடையில் குழப்பம் செய்வான்.(ஏனென்றால்) நிச்சயமாக 
வைத்தான் மனிதனுக்குப் பகிரங்கமான விரோதியாக இருக்கின்றான். 

24. உங்களுடைய இரட்சகன் உங்களை(ப்பற்றி) மிக்க அறிந்தவன்; அவன் 
நாடினால் உங்களுக்கு அவன் அருள் புரிவான்; அல்லது அவன் நாடினால் 
உங்களை வேதனை செய்வான்; இன்னும், அவர்கள் மீது பொறுப்பாளராக 
(நபியே) உம்மை நாம் அனுப்ப வில்லை. 

35. வானங்கள் மற்றும் பூமியில் உள்ளவர்களைப்பற்றியும் உமதிரட' சகன் மிக்க 
அறிந்தவன். நபிமார்களில் சிலரை, வேறு சிலரை விடவும் நிச்சயமாக நாம் 
மேன்மையாக்கிவைத்தோம்; இன்னும்(நபிதாவூ துக்கு ஐபூர் (என்னுமிவேதத்தை 
நாம் கொடுத்தோம். | 

56. "yon amas D (வேறு வணக்கத்திற்குரியவர்கள் இருப்பதாக) நீங்கள் 
எண்ணிக்கொண்டு இருக்கின் நீர்களே, அத்தகையவர்களை நீங்கள் (உங்கள் 
கஷ்டங்களை நீக்க) அழையுங்கள்; (அவ்வாறு அழைத்தால்) அவர்கள் உங்களை 
விட்டும் யாதொரு கஷ்டத்தை நீக்கி வைக்கவும், (அதனை திதிருப்பிவிடவும் சக்தி 
பெற மாட்டார்கள் "என்று நபியே! நீர் கூறுவீராக! 

57. இவர்கள் (ஆண்டவன் என) யாரை அழைக்கிறார்களோ அவர்களே _ அவர்களில் 
(இறைவனோடு) மிக்க நெருங்கியவர்கள் யார் என்பதனை அறிய (வணக்கங்களால் ) 
தங்கள் இரட்சகனின்பால் நெருங்கிச் செல்வதை தேடிக்கொண்டும் , அவனுடைய 
அருளை வேண்டிக்கொண்டும் , அவனது வேதனையைப் பற்றி பயந்துக்கொண்டும் 
இருக்கிறார்கள்; நிச்சயமாக உமதிரட்சகனின் வேதனை எச்சரிக்கப்பட்டதாக இருக்கின்றது. 

58. (அக்கிரமக்காரர்கள் வசிக்கும்) எந்த ஊரையும்_ மறுமை நாளைக்கு 
முன்னதாக நாம்அதை _அழிப்போராகவோ, அல்லதுஅதனைக் கடினமான 
வேதனையாக வேதனை செய்வோராகவோ தவிர இல்லை . இது (நம்மிடமுள்ள) 
பதிவேட்டில் எழுதப்பட்டதாக இருக்கின்ற து. 

59. (நம்முடைய அத்தாட்சிகளை) முன்னிருந்தவர்கள் பொய்யாக்கி விட்டனர் 
என்பதைத் தவிர, (இவர்கள் கோரும்) அத்தாட்சிகளை அனுப்ப (வேறெதுவும்) 
நம்மைத் தடுக்க வில்லை; (இதற்கு முன்னர்) ஸமூது சமூகத்தார்க்கு ஒரு பெண் 
ட்டகத்தைக் கண்கூடான அத்தாட்சியாகக் கொடுத்திருந்தோம்; அவர்களோ, 
| மீறி) அதற்கு அநியாயம் செய்து விட்டனர்; (இத்தகைய) 
அத்தாட்சிகளை[யெல்லாம் மனிதர்களுக்குப்) பயமுறுத் துவதற்காகவே அன்றி 
நாம் அனுப்புவதில்லை. | 

60 . மேலும், நிச்சயமாக உமதிரட' சகன் மனிதர்களை (தன் அறிவால், சக்தியால்) 
சூழ்ந்து கொண்டான் என்று நாம் உமக்கு கூறியதை (நபியே! நீர் நினைவு 
கூர்வீராக!) மேலும், உமக்கு நாம் (மிஃராஜின் போ து) காண்பித்த காட்சியையும், 
குர் ஆனில் சபிக்கப்பட்ட மரத்தையும் மனிதர்களுக்கு சோதனையாகவே தவிர 
நாம் ஆக்கவில்லை; இன்னும், அவர்களை நாம் பயமுறுத்துகிறோம்; ஆனால் 
பெரும் அழிச்சாட்டியத்தைத் தவிர (வேறு எதையும்) அவர் களுக்கு அது 

அதிகப்படுத் துவதில்லை. 
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61. மேலும், மலக்குகளிடம் , "ஆதமுக்கு நீங்கள் சிரம் பணியுங்கள்" என்று நாம் 
கூறிய சமயத்தில், இப்லீஸைத் தவிர மலக்குகளான) அவர்கள் சிரம்பணிந்தார்கள்; 
அவனோ, களிமண்ணால் நீ படைத்தவருக்கு நான் சிரம் பணிவேனா!' என்று 
கூறினான். 

62. (அன்றியும்,) "என்னைவிட மேலாக நீ கண்ணியப் படுத்திய 

(அதமாகிய/இவரை நீ பார்த்தாயா? என்னை மறுமை நாள் வரையில் பிற்படுத்தி 

(வாழ வைத்தால், சிலரைத் தவிர இவருடைய சந்ததியினரை நான் (வழி கெடுத்து) 
திண்ணமாக வேரறுத்து விடுவேன் என்று (இப்லீஸாகிய) அவன் கூறினான். 

63 (அதற்கு) "8 சென்று விடு; அவர்களில் யார் உன்னைப் பின்பற்றுகிறாரோ, 

அவருக்கும் உனக்கும்) நிச்சயமாக நரகம்தான் நிரப்பமான கூலியாக 

உங்களுடைய கூலியாகும் என்று அல்லா ஹ்வாகிய) அவன் கூறினான். 

64. இன்னும், "அவர்களிலிருந்து (வழி தவறச்செய்ய) நீ சக்தி 
பெற்றிருக்கின்றவர்களை உன் கூப்பாட்டைக் கொண்டு வழி தவறச் செய்; 
உன்னுடையகுதிரைப் படைகளையும்,காலாட் படைகளையும் அவர்கள் மீதுஏ 
விடு; (அவர்களுடைய சசெல்வங்களிலும், பிள்ளைகளிலும் நீ கூட்டாகவும் 
இருந் துகொள்; இன்னும், (பொய் யானவற்றைக் கொண்டு! அவர்களுக்கு 

வாக்களித்து விடு; ஏமாற்றத்தைத் தவிர,வேறு எதையும் ஷைத்தான் அவர்களுக்கு 
வாக்களிப்பதில்லை' என்றும் அல்லா ஹ்வாகிய/அவன் கூறினான். 

65. "நிச்சயமாக என்னுடைய அடியார்கள் மீது (ஷைத்தானே!) உனக்கு எவ்வித 

அதிகாரமுமில்லை' (வ அவர்களுக்குப்) பொறுப்பேற்றுக் கொள்ள 

உமதிரட்சகனே போதுமானவன். 

66. உங்களுடைய இரட் சகன் எத்தகையவனென்றால்,(கடலில் நீங்கள் யாத்திரை 
செய்து), அவனது பேரருளை நீங்கள் தேடிக் கொள்வதற்காக அவனே 

உங்களுக்காக கடலில் கப்பலை செலுத்துகின்றான்; நிச்சயமாக அவன் உங்கள் 
மீது மிகக் கிருபையுடையவனாக இருக்கின்றான். 

67. இன்னும், கடலில் உங்களை ஏதேனும் ஆபத்து அணுகினால், 
(அல்லா ஹ்வாகிய) அவனையன் றி நீங்கள் யாரை (வணக்கத்திற்குரிய தெய்வங்கள் 
என்று) அழைக்கிறீர்களோ அவர்கள்(உங்களை விட்டும்) மறைந்து விடுவர்; 
அல்லா ஹ்வாகிய) அவன் உங்களைக் கரையளவில் ஈடேற்றிச் சேர்க்கும் பொழுது 
(அல்லாஹ்வை) நீங்கள் புறக்கணித்து விடுகின்றீர்கள்! மேலும், மனிதன் மிக்க 
நன்றி கெட்டவனாக இருக்கின்றான். 

68. (கரை சேர்ந்த பின்) கரையின் ஒரு பகுதியில் உங்களை அவன் விழுங்கச் 

செய்வதையே, அல்லது உங்கள் மீது கல் மாரியை அவன் அனுப்புவதைபயோ 

நீங்கள் அச்சமற்றிருக்கின்றீர்களா? (அவ்வா று நிகழ்ந்தால் அதன்) பின்னர், 

உங்களுக்கு உதவி செய்பவர் எவரையும் நீங்கள் காணமாட்டீர்கள். 

69. அல்லது (அல்லாஹ்வாகிய) அவன் மீண்டும் ஒரு முறை உங்களைக் கடலில் 
திரும்ப(பிரயாணிக்க)ச்செய்து (நீங்கள் கடலில் இருக்கும் பொழுது 
எல்லாவற்றையும் அழித்து விடும்) புயல் காற்றை உங்கள் மீது அவன் அனுப்பி, 
நீங்கள் நிராகரித்ததன்காரணமாக உங்களை மூழ்கடித்து விடுவதை நீங்கள் 
அச்சமற்றிருக்கின்றீர்களா? (அவ்வாறெல்லாம் செய்ததன்) பின்னர், அதற்காக 
நம்மை(த் தொடர்ந்து) பழிவாங்குபவர் எவரையும் உங்களுக்காக நீங்கள் 
காணமாட்டீர்கள். 
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70. மேலும் ஆதமுடைய மக்களைத் திட்டமாக நாம் கண்ணியப்படுத்தினோம்; கரையிலும், 
கடலிலும் நாம் அவர்களை சுமந்து சென்றோம் ; நல்லவற்றிலிருந்து அவர்களுக்கு நாமே 
உணவளித்தோம்; நாம் படைத்தவற்றில் அனேகவற்றை விட (தகுதியில்) நாம் அவர்களை 
மிகமிக மேன்மையாக்கியும் வைத்திருக்கின்றோம். 

71. ஒவ்வொரு மனிதரையும் அவரவருடைய தலைவருடன்(அந்தந்த 
சமூகத்தாரின் நபியுடன்விசாரணைக்காக) நாம் அழைக்கும் நாளில், அவர்களின் 
செயல்கள் எழுதப் பட்ட ) புத்தகம், எவர்களுடைய வலது கையில் கொடுக்கப் 
பட்டதோ அவர்கள், தங்களுடைய அப் புத்தகத்தை (மிக்க மகிழ்ச்சியோடு) 
வாசிப்பார்கள். (அவர்களுடைய கூலியில்) ஓர் அணுவளவும் (குறைத்து) அநியாயம் 
செய்யப் படவுமாட்டார்கள். 

72. எவர் இ(ம்மையானததில் (நேர் வழியைக் காணாது) குருடராக 
இருக்கின்றாரோ, அவர் மறுமையிலும் குருடரே; இன்னும், பாதையால் அவர் 
மிக த் தவறியவராவார். 

73 நிச்சயமாக நாம் உமக்கு வஹீ மூலம் அறிவித்தோமே அதனை விட்டு (விட்டு) 
அதலலாததை நீர் நம் மீது பொய்யாகக் கற்பனை செய்து கூறும்படி உம்மை அவர்கள் 
திசை திருப்பவேமுனைந்தார்கள் ; (அவ்வாறு நீர் செய்திருந்தால், அப்போது உம்மை 
அவர்கள் (தங்கள்) உற்ற நண்பராகவும் ஆக்கிக்கொண்டிருப்பார்கள். | 

74. உம்மை நாம் உண்மை வழியில் நிலைப் படுத்தி வைக்காவிடில், நீர் ஒரு 
சிறிதேனும் அவர்களின் பக்கம் சாய்ந்து விட சமீபித்திருப்பீர். | 

75. அப்பொழுது (அவ்வாறு நீர் சமீபித்திருந்தால்) ஜீவியத்தில் 
இருமடங்குவேதனையையு)ம், (உமது) மரணத்தில் இரு மடங்கு (வேதனையையும் 
நாம் உம்மைச் சுவைக்கச் செய்திருப்போம்; பின்னர், நமக்கு எதிராக உமக்கு 
உதவியாளரை நீர் பெற்றுக்கொள்ளமாட்டீர். 

76. நிச்சயமாக, (நபியே உம்முடைய) ஊரிலிருந்து உம்மை அடிபெயரச்செய் து, 
அதிலிருந்து உம்மை வெளியேற்றிவிட அவர்கள் முனைகின்றார்கள்; (அப்படிச் 
செய்திருந்தால், உமக்குப் பின்னர் வெகு சொற்பமேயன்றி அவர்களும் அங்கு 
மக்காவிலி தங்கியிருக்க மாட்டார்கள். 

77. நம்முடைய துரதர்களிலிருந்து உமக்கு முன்னர் திட்டமாக நாம் 
அனுப்பியவர்களின் வழி முறையாக (இதுவே) இருந்தது; நம்முடைய (அந்த வழி 
முறையில் நீர் யாதொரு மாற்றத்தையும் காணமாட்டீர். 

78. (நபியே! சூரியன் (உச்சியை விட்டுச்) சாய்ந்ததிலிருந்து, Qu ar இருள் சூழும் 
வரையில் ( லுஹர் , அஸர், மஃக்ரிப், இஷா நேரத் ) தொழுகைகளை 
நிறைவேற்றுவீராக! ஃபஜ்ருத் தொழுகையையும் (நிறைவேற்றுவீராக!) இன்னும் 
நிச்சயமாக ஃபஜ்ருத் தொழுகையான து (இரவின் மலக்குகளும் , பகலின் மலக்கு 
களும் ஒருமித்து) ஆஜராகும் தொழுகையாக உள்ளது. | 

79. நீர் உமக்கு உபரியாக இரவிலும் "தஹஜ்ஜுத்" தொழுகையை 
(குர் ஆனாகிய)இதை (ஓதுவதைக் கொண்டு நிறைவேற்றுவீராக! னால் 
மக்காமே மஹ்மூத்என்னும்) மிக்க புகழ் பெற்ற இடத்தில் உம்மை உமதிரட' சகன் 
(மறுமையில்) எழுப்பப் போதுமானவன். 

80. அன்றியும், "என் இரட்சகனே! என்னை (மதீனாவில்) உண்மையான 
பிரவேசமாக பிரவேசிக்க வைப்பாயாக! (மக்காவிலிருந்து) உண்மையான 
வெளியேற்றுதலாக என்னை வெளியேற்றி வைப்பாயாக! உன்னிடமிருந்து 
உதவியைப் பெறும் அதிகாரத்தையும் எனக்கு நீ ஆக்கித்தருவாயாக! என்று 
(நபியே! நீர் (பிரார்த்தித்துகிகூறுவீராக! 
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81. அன்றியும், 'சத்தியம் வந்து விட்டது; அசத்தியம் அழிந்துவிட்ட து; 
நிச்சயமாக அசத்தியம் அழிந்தே தீரும் என் றும் கூறுவீராக! 

82. விசுவாசங்கொண்டேோருக்கு, எது குணப்படுத் துமோ அதையும், இன்னும் 
அருளையும் இந்தக் குர் ஆனிலிருந்து நாம் இறக்கி வைக்கிறோம். இன்னும், 
அக்கிரமக்காரர்களுக்கு இது நஷ்டத்தையே தவிர (வேறெதையும்) அதிகமாக்கா து. 

83. மேலும், pre மனிதனுக்கு அருட் கொடைகளை வழங்கினால் அவன் 
புறக்கணித் து/நம்மை விட்டும்) அவன் வெகு தூரத்தில் சென்றும் விடுகின்றான்; 
அவனை ந ஒரு) தீங்கு அணுகினாலோ (நம்பிக்கை இழந்து) 
நிராசையுடையவனாகிவிடுகிறான். 

84. "ஒவ்வொருவரும் தன் வழியிலேயே செயல்படுகிறார்; ஆகவே, நேர் வழியில் 
செல்பவர் யார் என்பதை உங்கள் இரட்சகன்தான் மிக்க அறிந்தவன்" என்று 
(நபியே! நீர் கூறுவீராக! 

85. (நபியே) ரூஹை/ஆன்மாவை]) ப் பற்றி (யூதர்களாகிய) அவர்கள் உம்மிடம் 
கேட்கின்றார்கள்; அதற்கு நீர், an எனது இரடசகனின் கட்டளையில் 
உள்ளதாகும்; (அதைப் பற்றிய) அறிவிலிருந்து வெகு சொற்பமே தவிர நீங்கள் 
கொடுக்கப்படவில்லை; (ஆதலால் அதன் நுட்பங்களை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள 
முடியாது) என்று கா 

86. மேலும், (நபியே!) நாம் நாடினால் உமக்கு வஹீ மூலம் அறிவித்திருந்தோமே 
அத்தகைய(குர் கவ் தை (உம்மிடமிருந்து நிச்சயமாக நாம் போக்கி 
விடுவோம்; பிறகு (இதனை உம்மிடம் கொண்டுவர) நமக்கு விரோதமாக, 
அதற்காகப் பொறுப்பேற்கக் கூடிய எவரையும் நீர் காணமாட்டீர். 

87. உமதிரட' சகனின் அருளாகவே தவிர (அதை நாம் விட்டுவைத்திருக்கவில்லை). 
நிச்சயமாக உம்மீது அவனுடைய பேரருள் மிகப் பெரிதாகவே இருக்கிற து. 

88. "இந்தக் குர்ஆனைப் போன்று கொண்டு வருவதற்கு மனிதர்களும், ஜின்களும் 
ஒன்று சேர்ந்தாலும் இதனைப் போன்று அவர்கள் கொண்டுவ மாட்டார்கள்; 
அவர்களில் சிலர் சிலருக்கு உதவியாளராக இருந்தாலும் சரியே! என்று (நபியே 
நீர் கூறுவீராக! 

89. மேலும், இந்தக் குர் ஆனில், சகல உதாரணங்களையும் மனிதர்களுக்கு நாம் 
(திருப்பித் ன் விவரித்துத் தெளிவாக்கியுள்ளோம்; ஆனால், மனிதர்களில் 
பெரும்பாலோர் (இதனை ற. தவிர (வேறு எதையும்) ஏற்பதில்லை. 

90. இன்னும், (நபியே இப்]பூமியிலிருந்து, நீர் ஒரு நீரூற்றை எங்களுக்காக. பீறிட்டு 
ஓடச் செய்யும் வரை உம்மை நாங்கள் விசுவாசிக்கவே மாட்டோம் என்று 
அவர்கள் கூறினார்கள்_ 

91 _அல்லது பேரீச்சை, திராட்சை (மரங்களை) யுடைய ஒரு தோட்டம் உமக்கு 

இருந்து, அவைகளுக்கிடையில் ஆறுகளை (ஏ ற்படுத்தி) நீர் ஓடச் செய்யும் வரை_ 

92. _ அல்லது நீர் எண்ணியதுபோன்று எங்களின் மீது வானத்திலிருந்து 
ண்டுகளை விழச்செய்யும்வரை_ அல்லது அல்லா ஹ்வையும், மலக்குகளையும் 

நம்)முன்பாக நீர் கொண்டு வரும்வரை_ 
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93. _ அல்லது (மிக்க அழகான) பொன்னாலாகிய ஒரு (மாளிகை) வீடு உமக்கு 
a து வானத்தில் நீர் உயர்ந்துசெல் திசர விசுவாசிக்க 
மாட்டோம்.இன்னும்,நாம் ஓதக்கூடிய ஒரு வேதத்தைநீர் (நேராக)நம்மீ இறக்கி 
வைக்கும் வரை ἮΝ வானத் தில் ஏறியதை நம்பவே மாட் டேம் என் தும் 
கூறுகின் றனர். அதற்கு) "என் இரட' சகன் மிகப் பரிசுத்தமானவன்; நான் 
(அல்லா ஹ்வின்) தூதனா கிய ஒரு மனிதனாகவே தவிர இருக்கின்றேனா"' என்று 
நீர் கூறுவீராக. 

94. மனிதர்களை_அவர்களிடம் நேர் வழி வந்த . சமயத்தில் , "அல்லா ஹ் ஒரு 
மனிதரையா(தன்)தூதராகஅனுப்பிவைத் தான் என்று அவர்கள் கூறுவதைத் 
தவிர_அவர்கள் விசுவாசங் கொள்வதை।(வேறேெதுவும்) தடுக்கவில்லை. 

95. (அதற்கு) நீர் கூறுவீராக: "பூமியில் மலக்குகள் (வசித்து) இருந்து, (அதில்) 
அவர்கள் நிம்மதியுடையோராக நடந்து திரிந்து கொண்டிருந்தால், நிச்சயமாக 
நாம் வானத்திலிருந்து ஒரு மலக்கையே (நம்முடைய) தூதராக அவர்களிடம் 
றக் PR 0 எனினும், அவர்கள் மனிதர்களாக இருப்பதனால் ஒரு 
மனிதரே தவிர அவர்களுக்குத் தூதராக வரமாட்டார்) 

96. (இன்னும்) நீர் கூறுவீராக: "எனக்கும், உங்களுக்குமிடையிலும் (உண்மையை 
நிலை நிறுத்த) சாட்சியாக அல்லா ஹ்(ஒருவனேபோ துமானவன்;(ஏனென்றால் ᾿ 
நிச்சயமாக அவன் தன் அடியார்களைப் பற்றி நன்குணர்பவனாக , (சாட்சியாக 
இருக்க, யாவற்றையும்) பார்ப்பவனாக இருக்கின்றான். 

97. மேலும், அல்லா ஹ் எவரை நேர்வ mr துகிறானோ அவர் தாம்நேர் 
வழி பெற்றவராவார். எவர்களை அல்லாஹ்| தவறான வழியில் விட்டு 
விடுகிறானோ அவர் களுக்கு அவனையன்றி (வேறு) உதவியாளரை நீர் 
காணமாட்டீர். மேலும், நல்க குருடர்களாகவும் , ஊமையர்களாகவும், 
செவிடர் மவ க்கி) அவர்கள் தங்கள் முகங்கள் மீது குப்புற வரும்படி. 
(ச்செய்து) அவர்களை (மறுமை நாளில்) ஒன் று சேர்ப்போம்; அவர்கள் தங்குமிடம் 
நரகந்தான்; அ(தன் நெருப்பானது தணியும் போதெல்லாம் (அது) கொழுந்து 
விட்டெரிவதை அவர் களுக்கு(பின்னும் நாம் அதிகப்படுத்துவோம். 

98. நிச்சயமாக அவர்கள் நம் வசனங்களை நிராகரித் துவிட்டனர் என்பதா லும், 
அன்றியும் " எலும்புகளாகவும், மக்கிவிட்டதாகவும் நாம் ஆசிவிட்டாலும் 
நிச்சயமாக நாங்கள் புதிய படைப்பாக (உருவாக்கப்பட்டு) எழுப்பப் 
படுபவர்களா)" எனக்கூறியதாலும் அது அவர்களுக்குரிய கூலியாகும். 

99. நிச்சயமாக வானங்களையும், பூமியையும் படைத்தானே அத்தகைய 
அல்லாஹ் (மறுதடவையும் முன்னிருந்த) அவர்களைப் போன்றே படைக்க 
ஆற்றலுடையோன் என்பதை அவர்கள் பார்க்கவில்லையா மேலும்/இதற்காக ) 
அவர்களுக்கு ஒரு தவணையையும் ஏற்படுத்தி யிருக்கிறான்; அதில் யாதொரு 
சந்தேகமுமில்லை. ஆகவே அறியாய்க்காரர்கள் நிராகரிப்பைத்தவிர வேறு 
எதையும் ஏற்பதில்லை. 

100. (நபியே! நீர் கூ றுவீராக! என் இரட்சகனின் அருட் களஞ்சியங்களை நீங்களே 
சொந்தப்படுத்திக்கொண்டு இருப்பீர்களானால், அப்போ அது செலவாகி 

விடுவதைப் பயந்து (எவருக்கும் எதையும் கொடுக்காது 1 ங்கள் தடுத் துக் 
கொள்வீர்கள்! மனிதன் பெரும் உலோபியாகவும் இருக்கிறான். 



LES FE 30S பவள் எ ப் ௪ Σου, 
FA ந்த் இடத்து $] 

ΟΣ Ὁ க CE | 

(Es Wu ὧν 23 Ce δὰ Le 

er 

“1.252 τ᾿ ONE θα CES σ΄ 

dd air PAT 74 pre LE ὅτ NE SA GE 
224 53:1: 7 22> Or? κ 9». 5 ,) 

FAN 2 mi? nn see (se = Fe 5.“ ΤΩΣ 3 25“ (727 ἢ « 

sas RES Re ECS 
| AA Op tee SE SL AC ΩΦ (ப : 

ள் τ τ : 
SALE TE 

- gle alae δος 1 ASS E 

Ἢ SR πο. 556 RO [τ 

I τὰ பல்க் ; 

ee 2) a Ke i Ze) 29 

க ப் ட் ΞΕ Ἢ 
44 ST GS? db $272 > 

θα Ni γ LOS tr 
᾿Ξ DAE 927, τὸν = ́ ne SAS ΜῊ IS Α 

NERY» TE οὐ SR 

2, 

KT 

| 



பாகம் : 15 293 பனீ இஸ்ராயீல் 17 

101. மேலும்,திட்டமாகநாம் மூஸாவுக்குத் தெளிவான ஒன்ப து அத்தாட்சிகளைக் 
 கொடுத்திருந்தோம் . (அதைப் பெற்றுக் கொண்ட ) அவர், (தன் சமூகத்தினரான) 
அவர்களிடம் (அதைக் கொண்டு) வந்த பொழுது (என்ன நடந்ததென]) 
இஸ்ராயீலின் மக்களிடம் (நபியே!) நீர் கேட்பீராக! அப்போது ஃபிர் அவ்ன் 
அவரிடம், "மூஸாவே! நிச்சயமாக நீர் சூனியம் செய்யப்பட்டவரென 
நான் உம்மைஎண்ணுகிறேன் என் றுகூறினான். 

102. (அதற்குமூஸா, வானங்கள், மற் றும் பூமியின் இரட்சகனைத்தவிர (வேறு 

எவரும்) இவற்றை உங்களுக்குத்தெளிவான சான்றுகளாக இறக்கி வைக்கவில்லை 
என்பதைத் திட்டமாக நீ அறிந்து விட்டாய்; மேலும், பிர் அவனே! நிச்சயமாக 
நான் உன்னை, அழிக்கப்படுபவன் என்றே நான் எண்ணுகிறேன்" என்று கூறினார். 

103. எனவே, (மூஸாவையும், அவருடைய சமூகத்தினருமான அவர்களை தன் 

தேசத்திலிருந்து விரட்டி விடவே அவன் நாடினான்; பின்னர், அவனையும், 
அவனுடனிருந்த (அவனுடைய சமூகத்தார்) யாவரையும் நாம் மூழ்கடித்து 
விட்டோம். 
104. இதன் பின்னர் இஸ்ராயீலின் மக்களுக்கு நாம் கூறினோம்: "நீங்கள் 
pisse வசித்திருங்கள்;மறுமையின் வாக்குறுதி வந்தால், உங்கள் யாவரையும் 
எல்லாக் கிளையினரிலிருந் தும்விசாரணைக்காக ஒரு சேர நம்மிடம் கொண்டு 
வந்து சேர்ப்போம். 

105. இன்னும், உண்மையைக் கொண்டே (குர் ஆனாகிய) இதை நாம் 
றக்கிவைத்தோம்; அதுவும் உண்மையைக் கொண்டே இறங்கிய து; மேலும், 

நபியே) நாம் உம்மை நன்மாராயங் கூறுபவராகவும், அச்சமூட்டி எச்சரிப்ப 
ந் தவிர அனுப்பவில்லை. 

106. குர்ஆனை மனிதர்களுக்கு அதனைச் சிறிது சிறிதாக நீர் ஓதிக் sein இ 
பதற்காக, அதனை நாம் பிரித்து இறக்கி வைத்தோம்; இன்னும், அதனைப் படிப் 
படியாகஇறக்கி வைத்தோம். 

107. (நபியே!) நீர் கூறுவீராக: "இதனை நீங்கள் விசுவாசியுங்கள்; அல்லது 
விசுவாசிக்காதிருங்கள்; நிச்சயமாக இதற்கு முன் (வேத) அறிவு கொடுக்கப் 
பட்டிருந் ார்களே அத்தகையோர் _ அவர்களுக்கு இது ஓதிக்காண் பிக்கப் 
பட்டால், இதனை விசுவாசித்து பணிந்து) ஸுஜூது செய்தவர்களாக முகங்குப் 
ற விழுவார் கள்; 
108 எங்கள் இரட்சகன் மிகப் பரிசுத்தமானவன்; எங்களுடைய இரட்சகனுடைய 

வாக்கு நிச்சயமாக நிறைவேற்றப்பட்டதாக ஆகிவிட்டது, என்றும் அவர்கள் 
கூறுவார்கள். 

109. இன்னும், அவர்கள் அழுதவர்களாக முகங்குப்புற விழுவார்கள்; 
அவர்களுக்கு அது பயபக்தியை அ திகப் படுத் தும். 

110. (நபியே! நீர் கூறுவீராக: ' அல்லாஹ் என் று அழையுங்கள் ; அல்லது 
அர்ரஹ்மான் என்று அமையுங்கள்; (இவ்விரண்டி ரக் கொண்டு நீங்கள் 
அவனை அழைத்த போதிலும் அவனுக் ee பெயர்கள் இருக்கின்றன; 
(நபியே! உம்முடைய தொழுகையில் நீர் (மிக்க) சப்தமிட்டும் ஓத வேண்டாம்; 
அதில்(மிக) மெதுவாகவும் ஓத வேண்டாம்; இவற்றிற்கிடையே(மத்திய)ஒரு 
வழியைத் தேடிக் கொள்வீராக! 

111. இன்னும், ' ' பிள்ளையை (தனக்கு) எடுத்துக் கொள்ளாதவனும், ஆட்சியில் 
தனக்கு துணைவன் இல்லாதவனும், இழிவிலிருந் து (காக்க )அவனுக்கு உதவி 
செய்பவரே இல்லாதவனும் ஆசிய _ த்தகைய அல்லாஹ்விற்கே புகழ் 
அனைத்தும் உரித்தாகுக எனவும் (நபியே நீர் கூறுவீராக! அகவே (மாபெரும் 
மகத் துவத்திற்குரிய) அவனை மிக மிக பெருமைப்படுத்துவீராக! 
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அத்தியாயம் : 18 

அல் கஹ்ஃப் _ குகை 
வசனங்கள் : 110 மக்கீ ருகூஃகள் : 12 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1. தன் அடியார் மீது (இவ்) வேதத்தை இறக்கிவைத்தானே, அத்தகைய 
அல்லா ΠΕΡ புகழ் அனைத்தும் உரியதாகும்; அதில் அவன் எத்தகைய (குறை 
பாட்டையும்) கோணலையும் ஆக்கவில்லை. 

2. அது (மாற்ற முடியாத) மிக்க உறுதியானது. அவனிடமிருந்து கடினமான 
வேதனையைப் பற் றி (நிராகரிப்போருக்கு) அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை 
செய்வதற்காகவும், நற்கருமங்கள் செய்கிறார்களே, அத்தகைய விசுவாசிகளுக்கு_ 
ட அவர்களுக்கு அழகிய கூலிஉண்டு என நற்செய்தி கூறுவதற்காகவும் 
இதனை இறக்கி வைத்தான்) 

3. அதில் அவர்கள் என்றென்றும் தங்கியவர்களாக இருப்பார்கள். 

4. அன்றியும், அல்லாஹ் பிள்ளையை எடுத்துக்கொண்டான் என்று கூறு 
வோரை அதுஎச்சரிப்பதற்காகவும்(இதனை இறக்கிவைத்தான்). 

5. அவர் களுக்கோ, அவர்களுடைய மூதாதையர் களுக்கோ இதைப்பற்றிய 
அறிவாதாரம் (ஒரு சிறிதும்) இல்லை; இவர்கள் வாயிலிருந்து வெளியாகும் 
வார்த்தையால் இது பெரிதாகிவிட்ட து; பொவ்வையன் றி வேறெதையும் 
அவர்கள் கூறவில்லை. 

6. (நபியே!) இவ்வேதத்தை அவர்கள் விசுவாசங்கொள்ளாவிட்டால், 
(புறக்கணித்து விட்ட)அவர்களின் அடிச்சுவடுகள் மீது நீர்(அதே) துக்கத்தால் 
உம்மையே அழித் துக்கொள் ளக்கூடியவராக இருக்கிறீர்; (அதற்காக நீர் 
கவலைப்பட்டு அவ்வா m செய்யவேண்டாம்) 

7. அவர்களில் யார் செயலால் அழகானவர் (கள்) என்று அவர்களை நாம் 
சோதிப்பதற்காக, பூமியின் மீதிருப்பவற்றை அதற்கு அலங்காரமாக நிச்சயமாக 
நாம் ஆக்கினோம். 

8. மேலும், (ஒரு நாளில்) நிச்சயமாக நாம் அதன் மீது உள்ளவற்றை (அழித்து) 
புற்பூண்டில்லா வெட்டவெளியாக்கி விடக்கூடியவர்கள். 

9. (நபியே! "அஸ்ஹாபுல் கஹ்ஃபு" என்னும் குகையுடையவர் களைப் பற்றி 
யூதர்கள் உம்மிடம் கேட்கின்றனர்) அந்தக் குகையுடையவர் களும், சாஸனத்தை 
க்கப் நிச்சயமாக நம்முடைய அத்தாட்சிகளில் ஆச்சரிய 
மா(னவர் ந இருந்தனர் என்று எண்ணிக்கொண்டீரா? (அவர்களின் 
சம்பவத்தைக் கூறுகிறோம்) 

10. ஒரு சில இளைஞர்கள் (ஒரு) குகையினுள் (அபயத்தை நாடி)ஓ துங்கிய போது 
அவர்கள் "எங்கள் இரட'சகனே! உன்னிடமிருந்து அருளை த 
அளிப்பாயாக! நீ எங்களுக்காக எங்கள் காரியத்தில் நேர்வழியை (எங்களுக் 
இலகுவாக்கி) அமைத்துத் தருவாயாக!" என்று (பிரார்த்தனை செய் 5 
கூறினார்கள். 

1 ஆதலால், அக்குகையில் எண்ணப்பட்ட பல வருடங்கள் வரை அவர்களை 

a செய்யும்படிச் செய்தோம். 
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12. பின்பு அவர்கள் (அக்குகையில்) சங்கி இருந்த காலத்தை, (ப்பற்றி és வேறு 
பாடு அவர்களில் இருந்த) இரு வகுப்பாரில் எவர்கள் நன்கு றிந்தவர்கள் 
என்பதை நாம் அறிவித் க; விடுவதற்காக, (நித்திரையிலிருந் து mf அவர்களை 
எழுப்பினோம். 

13 (நபியே! நாம் அவர்களுடைய செய்தியை உண்மையைக் கொண்டு உமக்குக் 
கூறுகிறோம்; நிச்சயமாக அவர்கள் சில இளைஞர்கள்; அவர்கள் தங்கள் 
இரட'சகனை விசுவாசித்தார்கள்; இன்னும் நேர் வழியை அவர்களுக்கு நாம் 
அதிகப்படுத்தினோம். 

14. மேலும், (அக்காலத்திய அரசன் முன்னிலையில்) அவர்கள் எழுந்து நின்று, 
வர்க்கு மிக்கும் இரட்சகன்தான் எங்கள் இரட்சகன்; அவனையன்றி 
வணக்கத்திற்குரிய/வேறு) நாயனை நாங்கள் அழைக்கவே மாட்டோம்; அவ்வாறு 
அழைத்தால், அப்போது திட்டமாக நாம் வரம்பு மீறிய வார்த்தையைக் 
கூறிவிட்டோம்' என்று க் உறுதியாகக்கூறியபோ து, அவர்களுடைய 
உள்ளங்களை (நேரான வழியில்) நாம் உறுதிப்படுத்திவிட்டோம். 

15. "எங்கள் சமுதாயத்தவராகிய இவர் கள் அவனையன்றி வணக்கத்திற் 
குரிய/வேறு) தெய்வங்களை எடுத்துக் கொண் டிருக்கின் றனர்; அவர்களி(ன் 
வணக்கத்தின்மீது தெளிவான அத்தாட்சியை அவர்கள் கொண்டு வர 
வேண்டாமா! ஆகவே, அல்லாஹ்வின் மீது பொய்யை இடட்டுக்கட்டுபவனைவிட 
அநியாயக்காரன் யார்?'(என்றார்கள். 

16. "அவர்களையும், அல்லாஹ்வையன்றி அவர்கள் வணங்குபவற்றையும் விட்டு 
நீங்கள் விலகி விட்டால், இக்குகையின்பால் நீங்கள் ஒதுங்கிக் கொள்ளுங்கள்; 
உங்கள் இரட்சகன் உங்கள் மீது தன் அருளை விசாலமாகக் கொடுத்து, உங்கள் 
காரியங்களை எளிதாகவும் உங்களுக்கு அமைத்துத்தருவான் (என் றும் 
தங்களுக்குள் கூறிக் கொண்டனர். 

17. மேலும்,சூரியனை_அது உதிக்கும்போ து அவர்கள் (இருக்கும் அக்ிகுகையின் 
வலப் பக்கத்தில் அது சாய்வதையும், அது மறையும்போது அவர்களின் இடப் 
பக்கத்தை அது கடந்து செல்வதையும் நீர் காண்பீர்! அவர்களோ, அதில் (நடு 
மையமான) விசாலமான இடத்தில் இருக்கின்றனர்; இது அல்லாஹ்வுடைய 
அத்தாட்சிகளில் உள்ளதாகும்; எவரை அல்லாஹ் நேர்வழியில் செலுத்து 
கிறானோ அவர் நேர் வழியை அடைந்தவராவார்; எவரை அவன் தவறான 
வழியில் விட்டும் விடுகிறானோ, அவருக்கு நேரான வழியை அறிவிக்கக்கூடி ய எந்த 
உதவியாளரையும் நீர் காணவேமாட்டீர்117 

18. (நபியே! அக்குகையிலுள்ள) அவர்கள் நித்திரை செய்து கொண்டிருக்க, 
அவர்களை விழித்துக் கொண்டிருப்பவர்களாகவே நீர் எண்ணு ர்; அவர்களை 
வலப்பக்கமாகவும், இடப்பக்கமாகவும் (மாற்றி மாற்றி) நாம் புரட்டுகிறோம்; 
அவர்களுடைய ee தன் இரு முன்னங்கால்களையும் விரித்துக் கொண்டு 
வாசலில் (உட்கார்ந்து) இருக்கிறது (என்பதை நீர் காண்பீர்) அவர்களை நீர் 
உற்றுப்பார்த்தால், அவர்களை விட்டு வெருண்டோடிப் பின் வாங்குவீர்; 
அவர்களிலிருந்து (ஏற்பட்டிருக்கும் பயங்கர நிலையைக் கண்டு உம் மனதில்) நீர் 
திடுக்கத்தால் நிரப்பப்பட்டுவிடுவீர். 
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19. அவர்கள் (அதில் எவ்வளவு காலம் இருந்தனர் என்பதைத் தங்களுக்கிடையே 
கேட் டு(அறிந் துக் க் கொள்ளும் பொருட்டு (நித்திரை செய்யும்) அவர்களை 
இவ்வாறே நாம் எழுப்பினோம். அவர்களிலிருந்து கேட்பவர் ஒருவர், ் நீங்கள் 
எவ்வளவு (நேரம் நித்திரையில்) தங்கி இருந்தீர்கள்?" என்று கேட்டார். (அதற்கு 
அவர்களில் சிலர், " ஒரு நாள் “ΠΣ ஓ நாளில் சிறிது தங்கி இருந்திருப்போம் 
என்று கூறினார்கள்; (மற்ற சிலர்) நீங்கள் (நித்திரையில்) தங்கி இருந்த (காலதிதை 
உங்கள் இரட்சகன்தான் நன்கு அறிந்தவன்; ஆகவே உங்களில் ஒருவரை 
உங்களுடைய இந்த வெள்ளி நாணயத்தைக் கொண்டு , பட்டணத்திற்கு 
அனுப்பிவையுங்கள் ; அவர் (அங்கு சென்று) எது மிகச் சுத்தமான உணவு 
என்பதைத் தேடிப்பார்த்து அதிலிருந்து உணவை உங்களுக்காகக் கொண்டு 
வரட்டும்; இன் அவர் (ஊர் மக்களிடம்) இனிதாக நடந்து கொள்ளவும்; 
உங்களைப் க திவி τὸν ἢ ) எவருக்கும் நிச்சயமாக அவர் அறிவித்துவிடவும் 
வேண்டாம்" என்று கூறினார்கள். 

20. 'நிச்சயமாக(அவ்வூர்வாசிகளான) அவர்கள் உங்களை அறிந்துகொண்டால், 
அவர்கள் உங்களைக் கல்லால் எறிந்து (கொன் று) விடுவார்கள்; அல்லது 

தங்களுடைய மார்க்கத்தில் உங்களைத் திருப்பி விடுவார்கள்; அப்பொழுது ஒரு 
போதும் நீங்கள் வெற்றி பெறவே மாட்டீர்கள்" (என்று கூறினார்கள்] 

21 மேலும், அல்லா ஹ்வுடைய வாக்குறுதி நிச்சயமாக உண்மையானது என்றும், 
நிச்சயமாக மறுமை வருவதில் யாதொரு சந்தேகமுமில்லை என்றும், அவர்கள் 
உறுதியாக அறிந்து கொள்ளும் பொருட்டே இவ்வாறு (உணவு தேடி 
அப்பட்டணத்திற்குச் செல்லுமாறு நாம் செய்து, அவர்களுக்கு இவர்களைப் 
பற்றிய/விஷயத் தை வெளிப்படுத்தினோம்; (அந்நகரவாசிகள்) இவர்கள் யார் 
ii பற்றி தங்களுக்கிடையில் தர்க்கித் துக் கொண்டிருந்தபோ து, வெர்கள் 
(இருந்த இடத்தின்) மீது ஒரு கட்டிடத்தைக் கட்டுங்கள்; இவர்களைப் பற்றி) 

வர்களின் இரட'சகனே நன்கறிந்தவன் என் தும் கூறினார்கள்; தம்காரியத்தில் 
விவாதித்து அதில்)வெற்றிபெற்றார்களே அவர்கள், "இவர்கள் (இருந்த இடத்தின்) 
மீது ஒரு பள்ளியை நிச்சயமாக நாம் அமைத்துவிடுவோம்' என் றுகூறினார்கள். 

22. (குகையிலிருந்தவர்கள்) மூவர்; அவர்களில் நான்காவது அவர்களுடைய நாய் 
என்று (சிலர்) கூறுகின்றனர். வேறு சிலர், அவர்கள்) ஐவர்; அவர்களில் ஆறாவது 
அவர்களுடைய நாய் என்றும், மறைவானதை யூகம் செய்து கூறுகின்றனர். 
இன்னும் (சிலரோ, அவர்கள் எழுவர்; அவர்களில் எட்டாவது அவர்களுடைய 
நாய் என்று கூறுகின் றனர். (நபியே! " அவர் களுடைய தொகையை என் 
இரட'சகன்தான் மிக அறிந்தவன்; அவர்களை(ப்பற்றிய உண்மையை) 
குறைவானவர்களே தவிர அறிய மாட்டார்கள்" என் று கூறுவீராக! தவிரவும் 
அவர்களைப் பற்றி வெளிப்படையான தர்க்கத்தைத்தவிர நீர் தர்க்கம்செய்யாதீர்; 
அவர்களைப் பற்றி இவர்களில் எவரிடமும் நீர் தீர்ப்புக் கேட்கவும் வேண்டாம். 
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23. (நபியே இன்னும். எந்த விஷயத்தைப் பற்றியும் " நிச்சயமாக நான் அதனை 
நாளைக்குச் செய்வேன்" என் று திண்ணமாக நீர் கூறவேண்டாம்_ 

24. "அல்லாஹ் நாடினாலே தவிர_ (இன்ஷா அல்லாஹ் என்று இணைத்துக் 
கூறுவீராக) நீர் (இதனை) மறந்து விட்டால் (நினைவு வந்ததும்) உம் இரடட்சகனை 
நினைவு கூர்வீராக! நல்வழியில் இன்னும் இதைவிட மிக நெருக்கமானவற்றின் 
பால் எனக்கு நேர்வழி காட்ட என் இரட'சகன் எனக்குப் போதுமானவன்" 
என்றும்கூறுவீராக!' 

25. இன்னும், அவர்கள் குகையில் முன்னூறு வருடங்கள் à Ag san 
(என்றும்) இன்னும் (அதற்கு மேல்) ஒன்பதை திகப்படுத்தித் தங்கினார்கள், 
என்று ம் சிலர் கூறுகின்றனர் 

6. (நபியே! நீர் கூறுவீராக: "அவர்கள் (அதில்) தங்கி இருந்த (காலத்தை 
ee மிக்க அறிந்தவன்; வானங்கள், இன்னும் பூமியில் மறைவானது 
அவனுக்கே உரியதாகும்; அவனைப்பார்க்கச்செய்ததும், கேட்கச்செய்ததும் எது 
அவனைத் தவிர (காரியங்களை) நிர்வகிப்பவன் அவர்களுக்கு வேறு எவருமில்லை; 
அவன் தன்னுடை ய தீர்ப்பில் ஒருவரையும் கூட்டாக்கிக்கொள்ளவுமாட்டான்'. 

27. இன்னும், (நபியே) உம்முடைய இரட்சகனின் வேதத்திலிருந்து உமக்கு (வஹீ 
மூலம்) அ அறிவிக்கப்பட்டதை நீர் ஓதி (உபதேசித்து கத்லி அவனுடைய 
வார்த்தை (கட்டளைகளை மாற்றுபவர் இல்லை; அவனையன்றி (உமக்கு) எந்தப் 
புகலிடத்தையும் நீர் காணவேமாட்டீர். 

28. (நபியே) தங்கள் இரட்சகனைக் காலையிலும், மாலையிலும் அழைத்துக் 
கொண்டு அவனுடைய (மேன்மையான) முகத்தையும் நாடுகின்் றார்களே 
அத்தகையோருடன் உம்மை நீரும் (ஆக்கிக்) கட்டுப்படுத்திக் கொள்வீராக! 
இவ்வுலக வாழ்வின் அலங்காரத்தை நீர் நாடி அத்தகைய (நல்லவர்களை விட்டு 
உம் கண்களை திருப்பியும் விடாதீர்; மேலும் எவனுடைய இதயத்தை நம்மை 
நினைவு கூர்வதிலிருந்து நாம் மறக்கச் செய் து அவன் தன் மனோ இச்சையைப் பின் 
பற்றி விட்டானோ அவனுக்கும் நீர் கீழ்ப்படியாதீர்; அவனுடைய காரியமும் 
எல்லைகடந்ததாகிவிட்டது. 

29. (நபியே!) நீர் கூறுவீராக: "உங்கள் இரட'சகனிடமிருந்து (நான் கொண்டு 
வந்திருக்கும் வ்வேதமானதது சத்தியமானதாகும்; ஆகவே, எவர் நாடுகிறாரோ 
I (இதை விசுவாசித்துக்கொள்ளட்்டும்; இன்னும் எவர் நாடுகிறாரோ அவர் 
(இதை!) நிராகரித் துவிடட்டும். ' (ஆனால் இதை நிராகரிக்கும்) அநியாயக் 
காரர்களுக்கு நிச்சயமாக நாம் நரகத்தை தயார்ப்படுத்தி உள்ளோம்; 
அந்நரகத்தின் சுவர்கள் அவர்களைச் சூழ்ந்து கொண்டுவிட்ட து; அவர்கள் 
(தண்ணீர் கேட்டு) இரட்சிக்கத் தேடினால், சூட்டின் உச்சத்தை அடைந்த_ 
பழுக்கக் காய்ச்சப்பட்டதைப் போன்ற தண்ணீரைக் கொண்டே அவர்கள் 
ர் δι படுவார்கள்; அது அவர்களுடைய முகங்களைச் சுட்டுக் கருக்கிவிடும். 
அன்றி) அது மிக்க கெட்டபானமாகும்; அவர்கள் இளைப்பாற இறங்கு 
மிடத்தாலும் அது மிகக்கெட்டதாகும். 
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30. நிச்சயமாக விசுவாசங்கொண்டு, நற்கருமங்களையும் செய்தார்களே 
அத்தகையோர்_ நிச்சயமாக நாம்(அத்தகைய) அழகிய செயல் புரிந்தோரின் 
கூலியை வீணாக்க மாட்டோம். 

31. அத்தகையோர் _ அவர்களுக்கு நிலையான க ந் உண்டு; 
அவர்களுக்குக் கீழ் ஆறுகள் ஓடிக் கொண்டிருக்கும்; அவற்றில் (அவர்களுக்குப் 
பரிசாக பொல் ன! கடகங்கள் அணிவிக்கப்படுவார்கள்; மெல்லிய 

தாகவோ, அழுத்தமானதாகவேோ (அவர்கள் விரும்பிய) பசுமையான 
பட்டாடைகளையும் அணிவார்கள்; அவற்றில் (உள்ள) ஆசனங்களின் மீது 
சாய்ந்தவர்களாக (மிக்க உல்லாசமாக) இருப்பார்கள்; (இவர்களுடைய) கூலிஅது 
நல்லதாகிவிட்டது; இளைப்பாறுமிடத்தாலும் அது நல்லதாகிவிட்டது. 

32. (நபியே!) இரு மனிதர்களை அவர்களுக்கு உதாரணமாகவும் கூறுவீராக! 
அவர்களில் ஒருவனுக்கு திராட்சைகளின் இரு தோட்டங்களை நாம் அக்கி 
யிருந்தோம்; பேரீச்ச மரங்களைக் கொண்டு அவ்விரண்டையும் 
சூழச்செய்திருந்தோம்; அவ்விரண்டிற்கும் மத்தியில் விவசாயத்தையும் 
அமைத்தோம். 

33. அவ்விரு தோட்டங்களில் ஒவ்வொன்றும், அதனதன் பலனை யாதொரு 

குறைவுமின்றிக் கொடுத்துக் கொண்டிருந்தது; அவ்விரண்டிற்கும் மத்தியில் ஒரு 
ஆறையும் பீறிட்டு ஓடச்செய்தோம். 

34. அவனுக்கு (இவைகளன்றி) வேறுபல கனி(கொடுக்கும் மரங்களும் இருந்தன. 
அப்பொழுது (ஒரு நாள்) அவன் தன்னுடன் பேசிக் கொண்டிருந்த தன் 
தோழனிடம், ὲ நான் உன்னைவிட பொருளால் மிக அதிகமானவன் ; ஜனத் 
தொகையிலும் நான்(உன்னை) மிகைத்தவன் 'என் று (கர்வத்துடன்) கூறினான். 

35. மேலும் , அவன் தனக்குத் தானே அநியாயம் இழைத்துக் கொண்டவனாக, 
தன் தோப்புக்குள் நுழைந்து இவை ஒரு காலத்திலும் அழிந்துவிடுமென நான் 
எண்ணவில்லை என்று கூறினான். 

36. மேலும்," மறுமை நாள் நிலைபெறக்கூடி யது என் றும் நான் எண்ணவில்லை; 
(அப்படியே) நான் என் இரட்சகனிடம் மீண்டும் கொண்டு செல்லப்பட்டாலும் 
திரும்புமிடத்தால் இங்கிருப்பதை விட மிக மேலானதையே நிச்சயமாக நான் 
பெறுவேன் (என்றும் கூறினான்) 

37. (அதற்கு, அவனுடைய தோழன் அவனுடன் இதுபற்றி தர்க்கித்தவனாக, 
"உன்னை மண்ணிலிருந் தும், பின்னர் ஒரு துளி இந்திரியத்திலிருந்தும் படைத்து, 
பின்னர் உன்னை சரியான மனிதனாக ஆக்கி விட்டானே அவனையா நீ 
நிராகரிக்கின்றாய்? "என்று அவனிடம்கேட்டான். 

38. எனினும், "au Gear அல்லாஹ்; அவன் என் இரட்சகன் (என்று, 
நான் உறுதியாக நம்பி இருக்கிறேன்.) ஆகவே, நான் என்னுடைய இரடசகனுக்கு 
ஒருவரையும் இணையாக்கவுமாட்டேன். 
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39. மேலும், உன் தோட்டத்தில் நீ துழைந்தபொழுது அல்லாஹ் நாடியதே 
நடக்கும்; சக்தி அனைத்தும் அல்லா ஹ்வைக் கொண்டல்லாது இல்லை என்றுநீ 
கூறி இருக்க வேண்டாமா! செல்வத்திலும், பிள்ளையிலும் நான் உன்னைவிடக் 
குறைவாக இருப்பதாக நீகண்டபோதிலும்_ 

40. " உன்னுடைய தோட்டத்தைவிட மிக்க மேலானதை என் இட் சகன் 
எனக்குக் கொடுக்கவும், மேலும் (உன் நன்றி கெட்ட தன்மையின் காரணமாக, 
அதன்மீது வானத்திலிருந்து வேதனையை (_பேரிடியைக் கொண்ட மழையை) 
அனுப்பி வைக்கவும் போதுமானவன், அப்பொழுது அது வழுக்கக்கூடிய 
வெட்டவெளியாக ஆகிவிடும். 

41 "அல்லது, அதன் நீர் முழுவதும் பூமிக்குள் உறிஞ்சப்பட்டதாகி விடக்கூடும்; 
பின்னர் அதைநீதேடிக்காணசக்திபெறமாட்டாய் (Ὁ என் றும் கூறினார்) 

42. (அவர் கூறியவாறே) அவனுடைய விளைபொருள் யாவும் (அழிவினால் ) 

சூழப்பட்டது; அவை அவற்றின் முகடுகளின் மீது வீழ்ந்து கிடந்த நிலையில் 
அதற்காக அவன் = auto பற்றிவருந்தி தன் இரு கைகளையும் பிசைந்து 
கொண்டிருந்தான்; (இந்நிலைக்கு ஆளாகிய பின்)" என் இரடசகனுக்கு நான் 
எவரையும் இணைவைக்காமல் இருந்திருக்க வேண்டுமே' என் று கூறினான். 

43. அல்லாஹ்வையன்றி அவனுக்கு உதவி செய்யும் கூட்டத்தார் எவரும் 
அவனுக்காக இருக்கவுமில்லை; மேலும் (அல்லாஹ்விடம்) பழிவாங்குகிற 
(சக்தியுடைய) வனாகவும் அவன் இருக்க வில்லை. 

44. அந்த இடத்தில் உதவி செய்தல் உண்மையான அல்லா ஹ்வுக்கே உரியதாகும்; 
அவனே (தன் அடியார்களுக்கு] கூலி கொடுப்பதால் மிக்க மேலானவன்; (தன் 
அடியார்களின் செயல்களுக்கு நற்கூலி வழங்க) முடிவு செய்வதிலும் மிக்க 
மேலானவன் (என்பதையும் அவன் அறிந்து கொண்டான் 

45. மேலும்,(நபியே இவ்வுலக வாழ்க்கைக்கு ஓர் உதாரணத்தை அவர் களுக்குக் 
கூறுவீராக: (அது) வானத்திலிருந்து நாம் இறக்கிவைத்த நீரைப் போல் இருக்கிற து; 
பூமியிலுள்ள புற்புண்டுகள் (அதனைக் குடித் து) அதனுடன் கலந்தன ; அதனால் 
பயிர்கள் றம ங்கி அப்ல ΘΓ ΤΟΣ τὸ காய்ந்த சருகாகி அவற்றைக் 
காற்றுகள் (அடித்துச் சென்று) பரத்தி விடுகிறது இதுவே இவ்வுலக வாழ்க்கைக்கு 
உதாரணமாகும் i) மேலும், அல்லாஹ் ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் 
ஆற்றலுடையோனாக இருக்கிறான். 

46. (ஆ கவே) செல்வமும், ஆண் மக்களும் இவ்வுலக வாழ்க்கைக்குரிய 
அலங்காரமாகும்; மேலும், என்றுமே நிலையான நற்கருமங்கள் தாம், உம் 
இரட'சகனிடத்தில் நற்கூலியால் மிகச் சிறந்ததாகும் ; (மறுமையை) அதரவு 
கொள் வதற்கும் மிகச் சிறந்ததாகும். 

47. மேலும், (நபியே!) நாம், மலைகளை அவற்றின் இடங்களில் துபெயர்த்தி 
நடத்தாட்டி விடும் நாளை[நினைவு கூர்வீராக! அர் நாளில்) பூமியைச் சமமான 
வெட்ட வெளியாகவும் நீர் காண்பீர்; (அற்நாளில்| அ அவர்களையும் நாம் ஒன்று 
திரட்டுவோம்; பின்னர், அவர்களில் ஒருவரையும் நாம் விட்டுவைக்க மாட்டோம். 
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48. மேலும், உமதிரட'சகன் முன் அவர்கள் யாவரும் அணியணியாகக் கொண்டு 
வரப்படுவார்கள்; நாம் உங்களை முதல் தடவை படைத்ததுபோன்ழே, 
(இப்பொழு தும் உங்களுக்கு நாம் உயிர் கொடுத்து) நீங்கள் நம்மிடம் திட்டமாக 
வந்து விட்டீர்கள்; மாறாக, (நம்) வாக்கை நிறைவேற்றுமிடத்தை (இந்நாளை) 
உங்களுக்கு நாம் ஆக்கவேமாட்டோம் என்று நீங்கள் எண்ணிக் 
கொண்டிருந்தீர்கள் (இவ்வாறு நடந்தேறுமென நீங்கள் எண்ணிப்பார்க்கவே 
இல்லை! 

49. (செயல்கள் பதியப்பட்ட) புத்தகமும் (அவர்கள் முன்) வைக்கப்படும்; 
அப்போ து, அதில் இருப்பதைக் கண்டு பயந்தவர்களாக குற்றவாளிகளை நீர் 
காண்பீர். மேலும் அவர்கள், "எங்களுடைய கேடே இந்தப் புத்தகத்திற்கு என்ன 
நேர்ந்தது? (எங்களுடைய பாவங்கள் சிறிதோ, பெரிதோ அதைக்கணக் 
கெடுத்(துபதிந்ிதே தவிர, அது விட்டுவைக்கவில்லை' எனக் கூறுவார்கள்; 
அவர்கள் செய்தவற்றை (எதிரில்) முன் வைக்கப்பட்ட தாகவும் பெறுவார்கள்; 
இன்னும், உமதிரட'சகன் எவருக்கும் அநியாயம் செய்ய மாட்டான். 

50. அன்றியும் மலக்குகளிடம்," ஆதமுக்குச் சிரம் பணியுங்கள்" என்று நாம் 
கூறியதை (நபியே! நீர்நினைவு க்ளாக் அப்பொது இப்லீஸைத் தவிர அவர்கள் 
(அனைவரும்) சிரம் பணிந்தார்கள்; அவன் ஜின் இனத்திலுள்ளவனாக இருந்தான்; 
ஆகவே, அவன் தன் இரட'சகனுடைய கட்டளைக்கு மாறு செய்து விட்டான்; 
எனவே (மனிதர்களே! நீங்கள் என்னையன்றி அவனையும், அவனுடைய 
சந்ததிகளையும் உற்ற நண்பர்களாக எடுத்துக் கொள்வீர்களா? அவர்களோ 
உங்களுக்குக் கொடிய) விரோதிகள்; அநியாயக்காரர்களுக்கு (அவர்கள் என்னை 
விட்டுவிட்டு, அவர்களைத் தங்களுக்கு உற்ற நண்பர்களாக) மாற்றிக் கொண்டது 
மிகக்கெட்டது. | 

SL வானங்களையும், பூமியையும் சிருஷ்டி ப்பதற்கும், மேலும் அவர்களையே 
சிருஷ்டிப்பதற்கும், அவர் களை நான் (உதவிக்காக) முன்னிலையாக்கிக் 
கொள்ளவில்லை; வழிகெடுப்பவர்(களான இவர் களை (எவ்விஷயத்தி லும்) நான் 
என்னுடைய உதவியாளர்களாக அஆக்கிக்கொள்பவனாகவும் இல்லை. 

52. (இரட' சகன், இணைவைத்து வணங்குவோரிடம்,) "நீங்கள் எனக்கு 

இணையானவர்களென எண்ணிக் கொண்டிருந்தீர்களே அவர்களை நீங்கள் 
அழையுங்கள்! என்று கூறும் நாளில், அவர்கள் அவர்களை அழைப்பார்கள்; 
(எனினும் அவர்கள் அவர்களுக்குப் பதில் கொடுக்க மாட்டார்கள்; அன்றியும், 
நாம் அவர் களுக்கிடையில் நரகக் கிடங்கைஏற்படுத்தி விடுவோம்". 

53. இன்னும்,குற்றவா ளிகள்(அந்நாளில் நரக) நெருப்பைப் பார்த்து விடுவார்கள்; 
அப்போது நிச்சயமாக, அதில் தாங்கள் விழக்கூடி யவர்கள் என்பதை அவர்கள் 
உறுதியாக அறிந்து கொள்வார்கள்; மேலும், அவர்கள் அதிலிருந்து (தப்ப வேறு) 
திரும்பும் இடத்தைக் காண மாட்டார்கள். 

54. நாம் மனிதர்களுக்கு இந்தக்குர் ஆனில், ஒவ்வோர் உதாரணத்தையும் 
திட்டமாக விவரித்திருக்கிறோம்; (எனினும்) மனிதன் (வீண்)தர்க்கம் செய்வதால் 
மிக அதிகமானவனாக இருக்கிறான். 
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55. மனிதர்களை_ அவர்களிடம்நேர்வழி வந்தபோ து,(அதை) அவர்கள் ஈமான் 
கொள்வதிலிருந் தும், அவர்களுடைய இரட'சகனிடம் அவர்கள் பாவ மன்னிப்புக் 
கேட பதிலிருந்தும், முன் சென்றவர்களுக்குரிய அல்லாஹ்வின் வழி முறையான 
தண்டனை) அவர்களுக்கு வருவதையும், அல்லது (கண்) முன் வேதனை 
அவர்களுக்கு வருவதையும் தவிர/வேறெ துவும் தடுக்கவில்லை. 

56. நன்மாராயங்கூறுபவர்களாகவும், அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்பவர் 
களாகவும் அல்லாமல் தூதர்களை நாம் அனுப்பவில்லை; நிராகரிப்போரோ 
பொய்யைக் கொண்டு தர்க்கம் செய்கிறார்கள்; காரணம், அதைக்கொண்டு 
சத்தியத்தை அவர்கள் அழித்து விடுவதற்காக; மேலும், என்னுடைய 
வசனங்களையும், அவர்கள் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்யப்பட்ட (வேதனை 
வருவதையும் பரிகாசமாக அவர்கள் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். 

57. மேலும், தன்னுடைய இரட்சகனின் வசனங்களைக் கொண்டு நினைவு 
படுத்தப்பட்டு, பின்னர் அவற்றைப் புறக்கணித் து, தன்கைகள் முற்படுத்தியவற்றை 
மறந்தும் விட்டவனை விட மிக அநியாயக்காரன் யார் குர் ஆனாகிய)/ இதனை 
அவர்கள் விளங்கிக்கொள்ளாதவாறு அவர்களுடைய இதயங்களின் மீது 
திரைகளையும், அவர்களுடைய காதுகளில் அடைப்பையும் நிச்சயமாக நாம் 
ஆக்கிவிட்டோம். (ஆதலால், நபியே! நீர் அவர்களை நேர் வழியின்பால்,(எவ்வா று 
வருந்தி) அழைத்த போதிலும், அப்போ து அவர்கள் ஒருபோ தும் நேர் வழியை 
அடையவேமாட்டார்கள். 

58 இன்னும், (நபியே) உமதிரட்சகன் மிக்க பிழை பொறுப்பவன்; மிகக் 
கிருபையுடையவன்; அவர்கள் சம்பாதித்த (தீயவற்றின் காரணமாக அவன், 
(உடனுக்குடன்) அவர்களைப் பிடிப்பதாயிருந்தால், நிச்சயமாக அவர்களுக்கு 
வேதனையை துரிதமாக்கியிருப்பான்; எனினும், (அவர்களைப்பிடிக்க) 
அவர்களுக்கு ஒரு வாக்களிக்கப்பட்ட தவணையுண்டு. அவனையன்றி அவர்கள் 
(தப்பி) ஒதுங்குமிடத்தைப் பெறவேமோட்டார்கள். 

59. மேலும், இத்தகைய ஊர்(வாசிகள்_ அவர்கள் பாவம் செய்தபோது 
அவர்களை நாம் அழித்துவிட்டோம்; அவர்களை அழிப்பதற்கு ஒரு 
தவணையையும் நாம் ஏற்படுத்தியிருந்தோம் | அத்தவணையில் நாம் அவர்களை 

அழித்தோம்). 

60. மூஸா தன்(னுடனிருந்த) இளைஞனிடம், "இரு கடல்களும் சந்திக்குமிடத்தை 
நான் அடையும் வரையில் நான் சென்று (பிரயாணித்துக்! கொண்டேயிருப்பேன்; 
அல்லது நீண்ட காலம் (பிரயாணிக்க நேர்ந்தாலும்) நான் சென்று 
கொண்டிருப்பேன்" என்று கூறியதை (நபியே! அவர் களுக்கு நீர் நினைவு 
படுத்துவீராக!) 

6. அவர்கள் இருவரும், அவ்விரண்டு கடல்களுக்குமிடையே சந்திக்குமிடத்தை 
அடைந்தபொழுது, தங்களுடைய மீனை அவர்களிருவரும் மறந்துவிட்டனர்; 
அப்போது அது,கடலில் தன்னுடைய வழியைச் சுரங்கமாக அமைத்துக் கொண்டு 
(சென்றுவிட்டது. 

62. (தாங்கள் செல்லுமிடம் அதுதான் என அறியா து) அவ்விருவரும் (அதைக்) 
கடந்துவிட்ட போது, (மூஸா) தன் இளைஞனிடம், "நம்முடைய (காலை) உணவை 
நீர் நமக்குக் கொண்டுவாரும்; நிச்சயமாக நாம் நம்முடைய இந்த யாத்திரையில் 
களைப்பைச் சந்தித்துவிட்டோம்' என்று கூறினார். | 
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63. அ।[தற்கlவர்," அக்கற்பாறையில் நாம் ஒதுங்கிய சமயத்தில் நீங்கள் 
பார்த்தீர்களா? அப்போது நிச்சயமாக நான் மீனை (ப்பற்றிக்கூற) மறந்து 
விட்டேன்; அதனை நான்கூறுவதை ஷைத்தானையன்றி (மற்றெவரும்) எனக்கு 
மறக்கச்செய்யவில்லை; (அங்கு அது) கடலில் (செல்ல) ஆச்சரியமான விதத்தில் தன் 
வழியை எடுத்துக் கொண்டது என் று கூறினார். 

64. (அதற்கு மூஸாவாகிய) அவர் "அதுதான்நாம் தேடிக்கொண்டிருந்த 
(இடமான) தாகும்" என்று கூறினார்; பின்னர் அவ்விருவரும் (அவ்விடத்தைத் 
தேடித்) தங்கள் அடிச்சுவடுகளின் மீதே பின்பற்றி, (வந்த வழியே) இருவரும் 
திரும்பிச் சென்றார்கள். | 

65. ஆகவே, அவ்விருவரும் (அங்கு) நம் அடியார்களில் ஒரு அடியாரைக் 
கண்டார்கள். அவருக்கு நம்மிடமிருந்து அருளை அளித்திருந்தோம்; இன்னும் நாம் 
அவருக்கு நம்மிடமிருந்து அறிவையும் கற்பித்திருந்தோம். 

66. மூஸா அவரிடம், "உங்களுக்குக் கற்பிக்கப்பட்ட நன்மையானவற்றை நீங்கள் 
எனக்குக் கற்றுக்கொடுப்பதற்காக நான் உங்களைப் பின் தொடரட்டுமா! 
என்று கேட்டார். 

67. அதற்கவர், " என்னுடன் பொறுமையாக இருக்க நிச்சயமாக நீர் சக்தி 
பெறவேமாட்டீர்! என்று கூறினார். 

68. (ஆகவே,)செய்தியால் எதைப்பற்றி நீர் முழுமையா க௧அறியமாட்டீரோ அதன் 
மீது நீர் எவ்வாறு பொறுமையாக இருப்பீர் (என்றும் கூறினார்). 

69. (அதற்கு மூஸாவாகிய) அவர், அல்லாஹ் நாடினால் (எவ்விஷயத்திலும்) 
பொறுமையாளனாகவும், எக்காரியத்திலும் நான் உமக்கு மாறு செய்யாத 
வனாகவும் என்னை நீர் காண்பீர்" என்று கூறினார். 

70. அ[தற்கிவர், "நீர் என்னைப் பின்பற்றுவதாயின், எந்த ஒரு விஷயத்தைப் 
பற்றியும், நானாகவே அதனைப்பற்றி உமக்கு செய்தி விளக்கும்வரையில் நீர் 
என்னிடம் கேட்காதீர் என்று கூறினார். 

71 (இவ்வாறு முடிவெடுத் துக் கொண்டு) பின்னர், அவ்விருவரும் ஒரு கப்பலில் 
ஏறும் வரையில் சென்றார்கள்; (கப்பலில் ஏறிய பின்னர்) அவர் (அதன் ஒரு 
பலகையைப் பெயர்த்து) அதனை ஓட்டையாக்கிவிட்டார்; (அதற்கு 
மூஸாவாகிய)அவர். "இதிலுள்ளவர்களை மூழ்கடிக்கவா நீர் ஓட்டையாக்கினிர்; 
நிச்சயமாக நீர் மிகப்பெருங் காரியத்தைச் செய்துவிட்டீர்! என்று கூறினார். 

72. அ[தற்கவர், " நிச்சயமாக நீர் என்னுடன் பொறுமையாக இருக்கச்சக்தி 
பெறவேமாட்்டீர் என்று நான் கூறவில்லையா என்றார். 

.73 அ[தற்கவெர் "நான் மறந்துவிட்டதைப்பற்றி நீர் என்னைக் குற்றம் பிடிக்க 
வேண்டாம், என் விஷயத்தில் எனக்கு சிரமத்தையும் ஏற்படுத்தி (என்னை 
நெருக்கடியிலும் ஆக்கி/விடவேண்டாம் என்று கூறினார். 

74. பின்னர் இருவரும் (கப்பலிலிருந்து இறங்கி) நட ந்தனர்; முடிவா க(வழியில் ) ஒரு 
சிறுவனை அவ்விருவரும் சந்திக்கவே, அவர் அச்சிறுவனை கொன்று விட்டார்; 
கொலைக் குற்றமின் றி ஒரு பரிசுத்தமான ஆத்மாவை நீர் கொலை செய்து 
விட்டீரே) நிச்சயமாக, நீர் மறுக்கப்படவேண்டிய௰ ஒரு (தகாத) காரியத்தைச் 
செய்துவிட்டீர்!' என்று (மூஸாவாகிய) அவர் கூறினார். 
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75. அ।தற்கவர் " நிச்சயமாக நீர் வ பொறுமையாக இருக்க சக்தி 
பெறவே மாட்டீர் என்று நான் உமக்கு (முன்னரே) கூறவில்லையா)" என்று 
(மூஸாவிடம்ிகேட்டார். 

76. (அதற்கு மூஸா)' இதன் பின்னர், எவ்விஷயத்தைப் பற்றியும் உம்மிடம் நான் 
கேட் பேனாயின், நீர் என்னை உம்முடன் வைத் துக்கொள்் ளவேண்டாம்; 
என்னிடமிருந்து மன்னிக்கும் எல்லையை நிச்சயமாக நீர் அடைந்துவிட்டீர்' 
என் று கூறினார். | 

71. பின்னர், அவ்விருவரும் ஓர் ஊர்வாசிகளிடம் வந்து சேரும் வரை நடந்தனர்; 
(அங்கு வந்துசேர்ந்தபி ன்) தங்களிருவருக்கும் உணவளிக்குமா று அவ்வூராரைக் 
கேட்டார்கள்; ஆனால், அவர்கள் இவ்விருவருக்கும் விருந்தளிக்க 
மறுத்துவிட்டனர். பிறகு, அதில் ஒரு சுவரை_ அது துரிதமாக இடிந்து 
விழுந் துவிடக்கூடியதாக_ அவ்விருவரும் கண்டனர் கவே, அவர் அதனை 

(விழா து) நிறுத்திவைத்தார், (அதற்கு மூஸா அவரிடம், நீர் நாடியிருந்தால் 
(இவ்வூராரிடம் இதற்குரிய கூலியை எடுத்திருக்கலாமே என் று கூறினார். 

78. அதற்கவர், " எனக்கும், உமக்குமிடையில் இதுதான் பிரிவாகும், எதன் மீது 
பொறுமையாய் இருக்க நீர் சக்தி பெறவில்லையோ அதன் விளக்கத்தை நான் 
உமக்கு அறிவிக்கிறேன் என் றுகூறினார். 

79. அக்கப்பல், கடலில் வேலை செய்யும் ஏழைகள் சிலருக்கு உரியதாக இருந்தது; 
ஆகவே, அதனைப் பழுதாக்க நான் நாடினேன்; மேலும் ம் இது, செல்லும் வழியில்) 
அவர்களுக்கு முன்) அப்பால் ஓர் அரசன் இருக்கிறான்; அவன் (பழுதற்ற) கப்பல் 
ஒவ்வொன்றையும் அபகரித்து எடுத்துக்கொள்கிறான். 

80. மேலும், (கொல்லப்பட்ட) அந்தச் சிறுவன்_அவனுடைய பெற்றோர் 
இருவரும் விசுவாசிகளாக இருக்கிறார்கள்; அவன் (வளர்ந்து) அவ்விருவரையும் 
அக்கிரமம் செய்யுமாறும், அல்லாஹ்வை) நிராகரிக்குமாறும் சிரமப்படுத்தி 
விடுவான் என்றுநாம் ப்யந்(து அவ்வாறுசெய்தோம்.' 

81. ஆகவே, அவ்விருவருக்கும் (கொல்லப்பட்ட) இவனைவிட பரிசுத்தத்தால் மிகச் 
சிறந்தவனையும், (பெற்றோர் மீது ) அன்பு செலுத்துவதில் (நன்றியுள்ள) மிக 
நெருக்கமுடையவனையும் அவ்விருவரின் இரட்சகன் மாற்றிக் கொடுப்பதை 
நாம் ய்ய 

82. "அந்தச் சுவர்: அப்பட்டணத்திலுள்ள அனானதைச் சிறுவர் இருவருக் 

குரியதாக இருந்தது; அதற்குக் கீழ் அவ்விருவருக்குச் சொந்தமான புதையல் 
ஒன்றும் இருந்தது; அவ்விருவரின் தந்தை மிக்க நல்லவராக இருந்தார்; ஆகவே, 
உமதிரட் சகனிடமிருந்துள்ள அருளாக, உமதிரட' சகன், அவ்விருவரும் 
அவ்விருவரின் வாலிபத்தையடைந்து, தங் களிருவருடைய புதையலை 
வெளியிலெடுத்துக் கொள்ளுமாறு செய்ய நாடினான். இதனை நான் என் 
இஷ்டப்படி செய்துவிடவில்லை. இதுதான் எதன்மீ பொருமையாகயிருக்க நீர் 
சக்தி பெறவில்லையோ அதனுடைய விளக்கமாகும்' ன கூறினார். 

83. (நபியே) துல்கர்னைனைப் பற்றியும் (யூதர்கள்) உம்மிடம் கேட்கின்றனர்; 
"அவருடைய செய்தியை நான் உங்களுக்கு ஓதிக் காண்பிக்கிறேன்" என்று நீர் 
கூறுவீராக. 
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84. நிச்சயமாக, நாம் அவருக்குப் பூமியில் (அவருடைய ஆட்சியை நிறுவ) 
வசதியளித்தோம்; ஒவ்வொரு பொருளிலிருந்தும் (தக்க பயனடையும் ) வழியை 
அவருக்கு நாம் கொடுத்தோம். 

85. ஆகவே, அவர் ஒரு வழியைப் பின்பற்றிச் சென்றார். 

86. முடிவாக, சூரியன் மறையுமிடத்தை அவர் அடைந்தபொழுது சேற்றுக் 

கடலில்அதுமலை )/வதைக்கண்டார்;அவ்விடத் ல்ஒருசமூகத்தாரையும்கண்டார். 

(நாம் அவரிடம், 'துல்கர்னைனே! ஒன் று நீர் (இவர்களை) வேதனை செய்யலாம்; 

அல்லது அவர்களுக்கு அழகிய நன்மையை நீர் உண்டாக்கலாம்" என்று 

கூறினோம். 

87. ஆகவே, அவர் (அவர்களிடம்)"'எவர், அநியாயம் செய்கிறாரோ அவரை, நாம் 
வேதனை செய்வோம்; பின்னர், அவர் தன் இரட்சகனிடம் திருப்பப்படுவார்; 
அப்போது அவரை அவன் மிகக் கடினமான வேதனையாக வேதனை செய்வான்" 
என் றுகூறினார். 

88. அன்றியும், "எவர் விசுவாசங்கொண்டு Pr ne nr நற்கருமமும் 
செய்கிறாரோ அவருக்கு, (இரட்சகனிடத்திலும் அழகான (நற்கூலி இருக்கிறது; 
FT (pub நம்முடைய காரியத்திலிருந்து சுலபமானதை அவருக்குக் கூறுவோம்" 

oe என் றும் கூறினார்) 

89. பின்னர், அவர் ஒரு வழியைப் பின்பற்றிச் சென்றார். 

90. முடிவாக, அவர் சூரியன் உதயமாகுமிடத்தை அடைந்தபொழுது, அது ஒரு 
சமூகத்தாரின் மீது உதயமாகி இருப்பதையும் கண்டார்; அவர்களுக்கு 
அதைத்தவிர்த்து (அதன் வெப்பத்திலிருந்துகாத்துக்கொள்ள) எந்தத் தடுப்பையும் 
நாம் ஏற்படுத்தவில்லை. 

91. (அவர்களுடைய நிலைமை உண்மையில்) அவ்வாறே (இருந்தது) ; இன்னும், 
அவரிடம் இருந்ததை நிறைவான அறிவால்திட்டமாக நாம் நன்கறிந்திருந்தோம். 

92. பின்னர், அவர் ஒரு வழியைப் பின்பற்றிச் சென்றார். 

93. முடிவாக, அவர் இரு எரியக் (இருந்த ஓர் இடத்தை] 
அடைந்தபொழுது அவ்விரண்டிற்கும் அப்பால் (இருந்த ஒரு சமூகத்தாரைக் 
கண்டார்; (அவர் களுடைய மொழியிலல்லாதஅவரின்) கூற்றை விளங்கக் 
கூடியவர்களாக அவர்களிருக்கவில்லை. 

94. அவர்கள்,(இவரிடம் சா டைமூலம் ) துல்கர் னைனைே!நிச்சயமாகயா 2 9 ge Ou, 

LOT 99 © ஜூம் (எங்கள்) பூமியில் (வந்து) பெரும் குழப்பவாதிகளாக இருக்கிறார்கள்; 
எங்களுக்கும் அவர் களுக்குமிடையில் நீர் ஒரு தடையை (தடுப்புச்சுவற்றை) 
ஏற்படுத் துவதற்காக ஒரு தொகையை உமக்காக நாங்கள் ஆக்கித்தரலாமா"' 
என்றுகேட்டார்கள். 

95. அ[தற்க வர், 'என் இரட'சகன் எனக்கு எதில் வசதியளித்துள்ளானோ அது 
மிக்க மேலானது. உங்கள்) பலம்கொண்டு எனக்கு உதவிசெய்யுங்கள் ; 
உங்களுக்கும் அவர் களுக்கும் இடையில் உறுதியான ஒரு தடுப்பை நான் 
அமைத் துவிடுகிறேன்' என்று கூறினார். | 

96. "நீங் கள் இரும்புப் பாளங்களை என்னிடம் கொண்டுவாருங் கள்" 
[தல் கனை கொண்டு இரு τε ΠΕ opiate oi பள்ளத்தை நிரப்புங்கள்) 
முடிவாக க்கல்! பய் (உச்சிக்கு) அவை சமமாகும்போ து ஊதுங்கள் 
என்றார்; அதனை க்க ஆக்கியதும் உருக்கிய செம்பை) என்னிடம் 
கொண்டுவாருங்கள். des ந்த) உருக்கிய செம்பை நான் அதன்மேல் ஊற்றுவேன்" 
என்று கூறினார். 
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97. பின்னர், (யாஜூஜ், மாஜூஜ் கூட்டத்தாராகிய) அவர்கள் அதன்மீது 
ஏறச்சக்தி பெறமாட்டார்கள்; அதனைத் துளைத்துத் துவாரமிடவும் அவர்கள் 
சக்திபெறமாட்டார்கள். 

98. (இவ்வாறு தடுப்பை உண்டாக்கிய அவர், "இது என் 
இரட்சகனிடமிருந்துள்ள அருளாகும்; என் இரட சகனின் வாக்குறுதியாகிய 
மறுமை நாள்) வந்துவிட்டால் இதனை அவன் தூள் தூளாக்கி விடுவான். என் 
இரட' சகனின் வாக்குறுதி (முற்றிலும்) உண்மையானதாக இருக்கிறது என்று 
கூறினார். 

99. அந்நாளில் சிலரைச் சிலருடன் (சமுத்திர அலைகளைப்போல்) கலந்து(மோதி) 
விடுமாறும் நாம் விட்டுவிடுவோம்; (பின்னர்) சூர் (எக்காளம்) ஊதப்பட் (டு 
யாவரும் அழிந்துவிட்)டால், பின்னர் (உயிர் கொடுத்து) அவர்கள் யாவரையும் 
முற்றிலுமாக ஒன்று சேர்த்துவிடுவோம். 

100. மேலும், நிராகரித்துக்கொண்டிருந்தோருக்கு, அந்நாளில் நரகத்தை நாம் 
(நிச்சயமாக) அவர்கள் முன்னிலையில் எடுத்துக் காட்டுவோம். 

101. அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், என்னை நினைவு கூர் வதைவிட்டும் 
அவர்களுடைய கண்கள் திரைக்குள் இருந்தன; இன்னும்,அவர்கள் (நல் 
லுபதேசங்களைச்) செவியேற்கச் சக்தியற்றவர்களாக அகிவிட்டனர். 

102. நிராகரிப்போர், என்னை விட்டுவிட்டு, என் அடியார்களை[த் தங்களுக்கு) 
பாதுகாவலா்களாக எடுத்துக்கொள்ள எண்ணிக் கொண் டிருக்கின் றனரா! 
நிச்சயமாக நிராகரித்துக்கொண்டிருப்போருக்கு நரகத்தை தங்குமிடமாக நாம் 
தயார்செய்து வைத்திருக்கிறோம். 

103 (தம்) செயல்களால் மிகப் பெரிய நஷ்டவாளிகள் யார் என்பதை உங்களுக்கு 

அறிவிக்கட்டுமா? என்று (நபியே! நீர் கேட்பீராக! 

104. (அவர்கள்) எத்தகையோரென்றால், இவ்வுலக வாழ்க்கையில் அவர்களின் 
முயற்சி பயனற்றுவிட்ட து; நிச்சயமாக அவர்களே, காரியங்களில் 
அழமழகானவற்றையே தாங்கள் செய்வதாக எண்ணிக் கொள்கின்றனர். 

105. இத்தகையோர்தாம் தங்கள் இரட'சகனின் வசனங்களையும்(மறுமையில்) 
அவனுடைய சந்திப்பையும் நிராகரித் துவிட்டவர்கள்; ஆகவே, அவர்களுடைய 
(நற்) செயல்கள் யாவும் அழிந்துவிட்டன; ( அவர்களின் செயல்கள் நிறுவையில் 
கனமானதாக இராது.) ஆகவே, மறுமை நாளில் அவர்களின் செயல்களுக்காக 
எந்த எடையையும்ிமதிப்பையும்) நாம் ஏற்படுத்தமாட்டோம். 

106. ( உண்மையை) அவர்கள் நிராகரித்து, என்னுடைய வசனங்களையும், 
என்னுடைய தூதர்களையும் பரிகாசமாக எடுத்துக்கொண்ட தன் காரணமாக 
அதுவே அவர்களின் கூலி நரகமாகும். 

107. நிச்சயமாக விசுவாசங்கொண்டு நற்கருமங்களும் செய்கின்றார்களே 
அத்தகையோர்_ ஃபிர்தவ்ஸ் என்னும் சுவனபதிகள் அவர்களுக்கு விருந்தினர் 
தங்குமிடமாக அகிவிட்ட து. 

108. அதில், அவர்கள் என்றென்றும் நிரந்தரமாக(த்தங்கி) இருப்பவர்கள்; அதை 
விட்டுமாறுவதை அவர்கள் தேட மாட்டார்கள். 

109. (நபியே!) நீர் கூறுவீராக: என் இரட'சகனின் வாக்கியங்களுக்குட அதை 
எழுதுவதற்கு) சடல ர் )யாவும் மையாக இருந்தாலும் என் இரட்சகனின் 
வாக்கியங்கள் (எழுதிமுடிவதற்கு முன்னதாகவே, கடல் நீர்) முடிந்து 
(செலவாகி)விடும்_ அதுபோன்றதை (இன்னொரு கடலையும்) நாம் ம்: 
கொண்டுவந்த போதிலும் சரியே. 
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110. (நபியே! நீர் கூறுவீராக: "நிச்சயமாக, நான் உங்களைப் போன்ற ஒரு 
மனிதன்தான்; நிச்சயமாக உங்களுடைய (வணக்கத்திற்குரிய) நாயன் ஒரே 
நாயன்தான் என்று எனக்கு வஹீமூலம் அறிவிக்கப்படுகிற து. ஆகவே, எவர் தன் 
இரட்சகனைச் சந்திக்க ஆதரவு வைக்கிறாரோ,அவர் நற்கருமங்களைச் செய்யவும்; 
தன் இரட்சகனின் வணக்கத்தில், அவர் எவரையும் இணையாக்க வேண்டாம். 

அத்தியாயம் : 19 

மாயம் 

வசனங்கள் :98 மக்கி ருகூஃகள் : 6 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஒதுகிறேன்). 

L காஃப் ஹாயா ஜன்ஸாத். 

2. (நபியே இது) உம்முடைய இரட்சகன் தன் அடியார் ஐகரிய்யாவுக்குப் புரிந்த 
அருள் பற்றி நினைவு கூர்வதாகும். 

3 அவர் தன் இரட்சகனைத் தாழ்ந்த குரலில் அழைத்(துப்பிரார்த்தித்த பொழுது, 

4. "என்னுடைய இரட்சகனே! நிச்சயமாக நான் _ என் எலும்புகள் 
RS த்க், என் தலையும் நரையால் இலங்குகிறது; என் 
இரட்சகனே!(இது வரையில்) நான் உன்னிடம் பிரார்த்தனை செய்து(கேட்டதில்) 
பாக்கியம் இல்லாதவனாக நான் ஆகவில்லை என்று கூறினார். 

5. நிச்சயமாக நான் எனக்குப் பின் என் உறவினர் க(ளின் தீமைகளை 
பயப்படுகிறேன்; என்னுடைய மனைவியோ மலடாக ஆகிவிட்டாள்; ஆகவே, உன் 
னிடத்திலிருந்து (எனக்குப்பின் என் காரியங்களை கவனிக்கும்) ஒருவாரிசை நீ 
அளிப்பாயாக! 

6. "அவர் எனக்கு என் உடமையில் வாரிஸாகவும் இருப்பார்; யஃகூபுடைய 
சந்ததிகளிலிருந் து (நபித்துவத்திற்கு) வாரிஸாகவும் இருப்பார்; என் இரட்சகனே! 
அவரை (உன்னால் பொருந்திக்கொள்ளப்பட்ட வராகவும் நீ ஆக்கிவைப்பாயாக' 
(என் று பிரார்த்தித்துக்கூறினார் ἢ | 

7. (அதற்கு தித்தி வரிடம்) " ஐகரிய்யாவே! நிச்சயமாக நாம் 
ஒரு மகனை (த்தருவதாக) உமக்கு நன்மாராயங் கூறுகிறோம்; அவர் பெயர் 
யஹ்யாவாகும். இதற்கு முன் அப்பெயரிடப்பட்ட ஒருவரையும் அதற்கு நாம் 
அக்கவில்லை' என்று நின்றன்! 

8. அதற்க) வர் "என் இரட்சகனே! என் மனைவியோ மலடியாக இருக்கிறாள், 
நானோ முதுமையின் முடிவை திட்டமாக அடைந்து விட்டேன்(இந்நிலையில்) 
எனக்கு எவ்வா று ஒரு புதல்வன் உண்டாவான்)' என்று கேட்டார். 

9. அதற்க) வன், அவ்வாறே (நடைபெறும்) என் று கூறினான்; இது எனக்கு மிக்க 
எளிதானது; இதற்கு முன்னர், நீர் ஒன் றுமில்லாமலிருந்த நிலையில் நானே 
உம்மைப்படைத்தேன்' என்று உமதிரட' சகன் கூறினான். 

10. அ[தற்கிவர்," என் இரட்சகனே! (இதற்கு) எனக்கோர் அத்தாட்சியை 
ஆக்குவாயாக! என பிரார்த்தித்துக்கேட்டார். அவன் "உமக்கு அத்தாட'சியாவ து, 
நீர் சரீர சுகவாசியாக இருக்க மூன்று இரவுகள் (பகல்கள்) மனிதர்களுடன் பேச 
முடியாமல் இருப்பதாகும் என் று கூறினான். 

IL பின்னர்,அவர் தொழுமிடத்திலி ந்து தன் சமூகத்தினர்பால் வெளியேறி(முன் 
வந்து) காலையிலும் a βάτο δὲ அல்லாஹ்வைப் புகழ்ந்து) துதிசெய்யுங்கள் 
என் று(தன் கையால்) அவர்களுக்கு சாடையாகக் காண்பித்தார். 
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12 (நாம் வாக்களித்தவாறே யஹ்யா பிறந்த பின்னர் நாம் அவரிடம்) யஹ்யாவே! 
நீர் இவ்வேதத்தை பலமாகப் பிடித்துக்கொள்வீராகர!' (என்று கூறினோம்) அவர் 
குழந்தையாக இருந்தபோதே அவருக்கு (சட்ட/ஞானத்தையும் நாம் அளித்தோம். 

1 அன்றியும், நம்மிடமிருந்து இரக்கத்தன்மையையும், பரிசுத்தத் தன்மையையும் 
(நாம் அவருக்குக் கொடுத்தோம்; இன்னும், அவர் மிக்க பயபக்தியுடையவராக 

இருந்தார். 
14. இன்னும் அவர், தம் பெற்றோர்க்கு நன்மை செய்பவராகவும் | இருந்தார்), 

அவர் பெருமை கொண்டவராகவோ (அல்லாஹ்வுக்கு மாறு செய்பவராகவோ 
இருக்கவில்லை. 

15. அவர் பிறந்த நாளிலும், அவர் இறக்கும் நாளிலும், அவர் உயிர் பெற்றவராக 
எழுப்பப்படும் (மறுமைநாளிலும் அவர்மீது சாந்தி உண்டாவதாக. 

16. (நபியே!) இவ்வேதத்தில், மர்யமைப் பற்றியும் நினைவு கூர்வீராக! அவர் தன் 
குடம்பத்தினரை விட்டு கிழக்குப் பக்கமுள்ள இடத்தில் தனித்தபோ து; 

17. அவர் (தம்மை) அவர்களிடமிருந்து மறைத்துக் கொள்வதற்காக) ஒரு திரையை 
ஆக்கிக் கொண்டார்; அப்பொழுது ஜிப்ரீல் θάμα κι χὰ ΕΝ ων ரூணஹை 
அவரிடம் நாம் அனுப்பிவைத்தோம்; அவர் சரியான ஒரு மனிதருடைய 
உருவத்தில் அவருக்கு முன் தோற்றமளித்தார். 

18. (மர்யம் ஜிப்ரீலைக் கண்ட தும்," நிச்சயமாக நான் உம்மைவிடட்டும்( காக்குமா று) 
ரஹ்மானிடம் பாதுகாவல் தேடுகிறேன் ; நீர் பயபக்தியுடையவராக 
இருந்தால்என்னிடம் நெருங்காதீர்) என் று கூறினார். 

19. அ[தற்கிவர், "பரிசுத்தமான ஒரு மகனை(அல்லா ஹ்விட மிருந் து உமக்கு நான் 
நன்கொடையளிப்பதற்காக நிச்சயமாக நான் உமதிரட்சகனின் (மலக்காகிய) ஒரு 
தூதன்தான்" என்று i, 

20. அ।[தற்க)வர், "எனக்கு எவ்வாறு புதல்வன் உண்டாக முடியும் ? 
விவாகத்தின்மூலம்) எந்த ஆடவரும் என்னைத்தீண் டி யதில்லையே! நான் கெட்ட 
நடத்தையுள்ளவளுமல்லவே' வ கூறினார். 

2. அ[தற்கவெர், அவ்வாறே ! "அது எனக்கு எளிது; அவரை மனிதர்களுக்கு ஒரு 
அத்தாட்சியாகவும், நம்மிடமிருந்து ஓர் அருளாகவும் நாம் அக்குவதற்காக (நாம் 
அவரை உண்டாக்கினோம்) என்றும், இது விதிக்கப்பட்டுவிட்ட ஒரு விஷயம் 
என்று ம் உமதிரட்சகனே கூறுகிறான் என்று கூறினார். 

22. பின்னர், அவர் ட மர்யம், ஈஸாவாகிய) அவரைக்கருவுற்றார். பின்னர், 
அ[க்கர்ப்பித்துடன் தூரமான ஓர் இடத்திற்கு ஒதுங்கிச் சென்றடைந்தார். 

23 பின்பு (அவருக்கு ஏற்பட்ட) பிரசவவேதனை, ஒரு பேரீச்ச மரத்தின்(காய்ந்த) 
அடி. பாகத்தின் பால் அவரைக் கொண்டுவந்து சேர்த்தது; "இதற்கு முன்னதாகவே 
ப றந்து தத்து மறக்கடிக்கப்பட்டவளாக நான் அகியிருக்கவேண்டுமே " 

மர்யம்)கூறினார் 

24. அப்போது, அவருக்குக் கீழ் புறமிருந்து (ஜிப்ரீமீலாகிய) அவர் சப்தமிட்டு 
அவரை அழைத்து, மர்யமே! நீர் கவலைப்படாதீர்! உம(துபாதத்துக்கு கீழாக 
உமதிரட்சகன் ஓர் ஊற்றை திட்டமாக ஆக்கியிருக்கின்றான் ' என்றும்), 

25. மேலும், " இப்பேரீச்ச மரத்தின் அடிப்பாகத்தை நீர் உம்பக்கம் (இழுத்துக்) 
குலுக்குவீராக! அது பழுத்த பழங்களை உம் மீது சொரியும்" (என்றும்), 
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26. "அப்போது, (அப்பழங்களை) நீர் உண்பீராக! இன்னும், (ஊற்றின் நீரைக்) 
குடித்துக்கொள்வீராக! (இக்குழந்தையினால் உம்) கண் குளிர்ந்துமிருப்பீராக! 
பின்னர், மனிதர் களில் எவரையேனும் நிச்சயமாக நீர் கண்டால், நான் 
அர்ரஹ்மானுக்கு நோன்பை நேர்ச்சை செய்திருக்கின்றேன்; ஆகவே, இன்றையத் 
தினம் எந்தமனிதருடனும் நான் பேசவே மாட்டேன் என்று (சைகை மூலம்) 
கூறிவிடுவீராக!' (என்றும் கூறினார்) 
27. (அக்குழந்தையைப் பிரசவித்த) பின்னர், அவர்(மர்யம்) அதைச் சுமந்து 

கொண்டு தன் சமூகத்தாரிடம் வந்தார்; அவர்கள் (இவரை நோக்கி) " மர்யமே! 
நிச்சயமாக LD றுக்கப்பட்ட(இழிவான ஒரு பெருங்) காரியத்தை நீர் கொண்டுவந்து 
விட்டீர்" என் று கூறினார்கள். 

28. "ஹாரூனுடைய சகோதரியே! உன் தந்தை கெட டமனிதராக 
a δὲ யே)! உன் தாயும் நடத்தை கெட்டவராக இருக்கவில்லை" என்று 
நிந்தித்துக்)கூறினார்கள். 
29. (இதைப்பற்றித் தன் குழந்தையிடமே கேட்குமாறு! மர்யமாகிய) அவர் அதன் 

பக்கம் சுட்டிக் காண்பித்தார்; அதற்க வர் கள், ' மடியில் குழந்தையாக 
இருப்பவரிடம் நாங்கள் எவ்வாறு பேசுவோம்?" என் று கூறினார்கள். 
3.(அப்பொழுது அவர்களிட நிச்சயமாக நான், அல்லா ஹ்வுடைய அடியான்; 

அவன் எனக்கு ஒரு வேதத்தைக் கொடுத்து நபியாகவும் என்னை அவன் அக்கி 
இருக்கிறான்" என் று(அக்குழந்தை) கூறிய து. 

31. "நான் எங்கிருந்த போதிலும், அவன் என்னை (மிக்க) பரக்கத்துச் 
செய்யப்பட்டவனாகவும் ஆச்கியிருக்கிறான்; நான் ஜீவித்திருக்கும் காலமெல்லாம் 
தொழுகையை (நிறைவேற் ற்றுவது) க்கொண்டும், ஜகாத்தைக்[கொடுத் துவருவது) 
கொண்டும் அவன் எனக்கு உபதேசம் செய் திருக்கி றான். 

32. "இன்னும், என்னுடைய தாயாருக்கு த நன்றி செய்பவனாகவும்/என்னை 
ஆக்கினான். பெருமைக்காரனாக(வோ), துர்ப்பாக்கிய முள்ளவனாக(வோ) 
அவன் என்னை ஆக்கவில்லை. 

33. "நான் பிறந்த நாளிலும், நான் இறக்கும் நாளிலும் (ம மையில்) நான் 
உயிர்பெற்றவனாக எழுப்பப்படும் நாளிலும், (அல்லா ஹ்வின்) சாந்தி என் மீது 
உண்டாவதாக "(என்றும் கூறியது) 

34. அவர்தான் மர்யமுடைய மகன் ஈஸா(அவார்) : எதில் அவர்கள் (சந்தேகித் து 
தர்க்கித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ, அது பற்றிய உண்மையான சொல் 

இதுதான். 
35. அல்லாஹ்விற்கு _ எந்த ஒரு புதல்வனையும் _அவன் எடுத்துக் கொள்ள 

வேண்டியது (அவசியம்) இல்லை; அவன் மிகப் பரிசுத்தமானவன்; அவன் 
ஒருகாரியத்தை முடிவு செய்தால், அவன் அதற்குச் சொல்லுவதெல்லாம் "ஆகுக" 
என்பதுதான். உடனே) அது ஆகிவிடும். 

36. (மனிதர் களே!)' நிச்சயமாக அல்லாஹ்தான் என்னுடைய இரட்சக 
உங்களின் இரடசகனுமாவான்; ஈஸாவாகிய நானல்ல; res அ।வ 
ஒருவனையே நீங்கள் வணங்குங்கள்; இதுதான் நேரான வழி' (என்று ஈஸா 
கூறினார்) 

37. ஆனால் , அவர்களிலுள்ள (பல்வே றுகருத் துக்கொண்ட) கூட்டத்தார்கள் . 
(இதைப்பற்றி) தங்களுக்கிடையே கருத் துவே pe கொண்டனர் ;ஆகவே (நாம் 
கூறிய இதனை) நிராகரிப்போரு மகத்தான(மறுமை) நாளின் (பெரும்) 
காட்சியை காணுமிடத்தில் பதால் ண்டு. 

38. நம்மிடம் அவர்கள் வதும் (ம றுமை) நாளில்அவர்களைக் கேடகச்செய்த தும், 
பார்க்கச்செய்ததும் எது? (நன்றாகக் கேட்கவும், பார்க்கவும் செய்வார்கள். 
எனினும், அந்த அநியாயக்காரர்கள் இன்றையத்தினம் பகிரங்கமான 
வழிகேட்டிலேயே இருக்கிறார்கள். 
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39. மேலும் (நபியே நியாயத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டுகாரியம் முடிக்கப் 
பட்டுவிடும்போது மிக்க கைசேதமான (அந்த) நாளைப்பற்றி நீர் அவர்களுக்கு 
அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்வீராக! இன்னும், (இன்றையத் தினம்) அவர்கள் 
(அதுபற் றி) மறதியில் இருக்கிறார்கள் ; அவர் களோ விசுவாசங் கொள்ள 
மாட்டார்கள். 

40. நிச்சயமாக, நாமே பூமியையும், அதன் மீதிருப்பவர்களையும் வாரிசாக்கி 
(அனந்தரமாக்கிக் கொள்வோம்; அவர்கள் (யாவரும் நம்மிடமே மீட்க(ப்பட்டுக் 
கொண்டுவர)ப்படுவார்கள். 

41 மேலும், (நபியே) இவ்வேதத்தில், இப்றாஹீமை(ப் பற்றி) நினைவு கூர்வீராக! 
நிச்சயமா ௧ அவர் மிக்க உண்மையாளராக, நபியாக இருந்தார். 

42. அவர் தன் தந்தையிடம், 'என் தந்தையே! எதையும் செவியேற்காத, 
மற்றும் (எதையும்) பார்க்காத, (நன்மையை ஈர்த்தும், தீமையைத்தடுத் தும்) 
உம்மைவிட்டும் எதையும் தடுக்காததை நீர் ஏன் வணங்குகிறீர்" என்று கூறியதை 
(நபியே।நினைவு கூர்வீராக! அப்போது) 

43. " என் தந்தையே! நிச்சயமாக நான்_என்னிடம் அறிவிலிருந்து உமக்கு 
வந்திராதது திட்டமாக வந்திருக்கிறது; ஆகவே நீர்என்னைப் பின்பற்றுவீராக! 
(அப்பொழுது நான் உமக்கு செவ்வையான வழியைக் காட்டுவேன்(என் றும்), 

44. " என் தந்தையே! ஷைத்தானை நீர் வணங்காதீர்; நிச்சயமாக வைத்தான் 
மிகக்கிருபையுடையோ(னாகிய ரஹ்மானுக்கு மாறு செய்பவனாக 
இருக்கிறான்(என் றும்), 
45. "என் தந்தையே! மிகக்கிருபையுடையவனிலிருந்து வேதனை உம்மைப் 

பிடித்து (அதனால்) ஷைத்தானுக்கு நீர் சினேகிதராகிவிடுவதை நிச்சயமாக நான் 
பயப்படுகிறேன் ' (என் றும் கூறியபோது), 

46. (அதற்கு) அவர்(தந்தை, ' இப்றாஹீமே! நீர் என்னுடைய (வணக்கத்திற்குரிய) 
தெய்வங்களைப் புறக்கணிக்கின்றீரா? நீர் இ(வ்வெண்ணத்ததிலிருந்து 
விலகிக்கொள்ளாவிடில் உம்மைக்கல்லால் எறி(ந்து கொல்வேன்; (இனி) நீர் 
என்னை விட்டு நெடுங்காலத்திற்கு விலகிப் போய்விடும், என் று கூறினார். 

47./அதற்கு இப்றாஹீம்)" உம்மீதுசாந்தி உண்டாவதாக!(பின்னர்) நான் உமக்காக 
என் இரட்சகனிடத்தில் பாவமன்னிப்புக் கோருவேன்; நிச்சயமாக அவன் 
என்னுடன் இரக்கமுடையோனாக இருக்கிறான்" என்று கூறினார். | 

48." உங்களையும், அல்லாஹ்வையன் றி நீங்கள் (தெய்வமென) அழைப்ப 
வைகளையும் விட்டு நான் விலகிக்கொள்கிறேன்; என் இரட'சகனையே நான் 
பிரார்த்தித்துக்கொண்டிருப்பேன்;என் இட'சகனைப் பிரார்த்திப்பது கொண்டு 
நான் துர்ப்பாக்கியமுடையவனாக ஆகாமல் இருக்கப்போ தும் (என்றும் 
கூறினார்! | 

49. பின்னர் அவர், அவர்களையும், அல்லா ஹ்வையன்றி அவர்கள் வணங்கிக் 
கொண்டிருந்தவற்றையும் விட்டு விலகிக் கொண்ட போது, இஸ்ஹாக்கையும், 
யஃகூபையும் அவருக்கு(ச்சந்ததிகளாக) நாம் அன்பளிப்பாக அளித்தோம்; 
அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் நபியாக நாம் ஆக்கினோம். 

50. இன்னும், அவர்களுக்கு நம் அருளிலிருந்து அன்பளிப்பாகக் கொடுத்தோம்; 
எல்லாச் சமூகத்தாரிடத்தும்) உயர்வான நற்பெயரையும் நாம் அவர்களுக்கு 
ஆக்கினோம். 

51. மேலும், இவ்வேதத்தில் மூஸாவைப்பற்றி (நபியே! நினைவு கூர்வீராக! 
அவ்வ் அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவராக இருந்தார்; இன்னும், அவர் 
நம்முடைய) தூதராக, நபியாக இருந்தார். 
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52. இன்னும் தூர்(ஸினாய்) மலையின் வலப் பக்கத்திலிருந்து அவரை நாம் 
கூப்பிட்டோம்; இரகசியம் பேசுகிறவராக அவரை நாம்(நமக்கு) நெருக்கமாக்கியும் 
வைத்தோம். 

53. மேலும், நம் அருளிலிருந்து அவருடைய சகோதரர் ஹாரூனை நபியாக 
அவருக்கு அன்பளிப்பாகக் கொடுத்தோம். 

54. மேலும், இவ்வேதத்தில் இஸ்மாயீலைப் பற்றி(நபியே!) நினைவு கூர்வீராக! 
வ் அவர் வாக்குறுதியில் உண்மையானவராக இருந்தார்; இன்னும் அவர், 
நம்முடைய) தூதராக, நபியாக இருந்தார். 

55. இன்னும், அவர் தன் குடும்பத்தினரை, தொழுகையை 
(நிறைவேற் ma துக்கொண்டும், ஜகாத்தைக்(கொடுத் து வருவது) கொண்டும் 
ஏவுகிறவாராக இருந்தார்; அவர் தன் இரட்சகனிடத்தில் பொருந்திக் 
கொள்ளப்பட்ட வராகவும் இருந்தார். 

56. மேலும், இத்ரீஸைப் பற்றி(நபியே!) இவ்வேதத்தில் நினைவு கூர்வீராக! 
நிச்சயமாக அவர் மிக்க உண்மையாளராக,(நம்முடைய) நபியாக இருந்தார். 

57. மேலும், அவரை மிக்கமேலான இடத்திற்கு நாம் உயர்த்திவிட்டோம். | 

58. (மேற் கூறப்பட்ட) அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், ஆதமுடைய 
சந்ததியிலுள்ள நபிமார்களிலிருந்தும், (நபி) நூஹ்வுடன் கப்பலில் நாம் ஏற்றிக் 
கொண்டவர்களி(ன் சந்ததிகளிலிருந் தும், இப்றாஹீம், இஸ்ராயீலின் 

சந்ததியிலிருந் தும் நாம் நேர் வழியில் செலுத்தி, நாம் தேர் ந்தெடுத்தவர் 
களிலுமிருந்து (ம் உள்ளோராவர்) அவர்களின் மீது அல்லாஹ் அருள் செய்து 
விட்டான். அவர்கள் மீது அர்ரஹ்மானுடைய வசனங்கள் ஓதிக்காண் பிக்கப் 
பட்டால் (சிரம் பணிந்து) 0 90 9 5] செய்தவர்களாக, மற்றும் அழுதவர்களாக 
விழுந்து விடுவார்கள். 

59. இவர்களுக்குப் பின்னர்,(வழிகெட்ட தீய பின் தோன்றல்கள் இவர்களுடைய 
இடத்தை அடைந்தார்கள்; தொழுகையை (த் தொழாது) வீணாக்கினார்கள்; 
மனோ இச்சைகளை யும்பின்பற்றினார் கள்; ஆகவே அவர்கள் (மறுமையில்)பெரும் 
தீமையைச் சந்திப்பார்கள். 

60. (ஆயினும்,) அவர்களில் எவர் (பச்சாதாபப்பட்டு) தவ்பாச் செய்து, 
விசுவாசமுங் கொண்டு, நற்கருமங்களையும் செய்தார்களோ அவர்களைத்தவிர; 
அத்தகையோர் சுவனத்தில் பிரவேசிப்பார்கள்; இன்னும் அவர்கள் ஒரு சிறிதும் 
அநியாயம் செய்யப்படமாட்டார்கள். 

6L "அத்னு "என்ற (நிலையான) சொர்க்கங்கள் (அவர்களுக்கு கூலியாகும்) _ அவை 

எத்தகையவை யென்றால், ரஹ்மான் தன் (நல்) அடியார்களுக்குஅவை) மறைவாக 
இருக்கும் நிலையில் வாக்களித்துள்ளான்; நிச்சயமாக அவனுடைய வாக்கு 
வரக்கூடியதாகவே உள்ளது. | 

62. அவற்றில் அவர்கள் ஸலாம் (எனும் சாந்தி) என்பதைத் தவிர 
வார்த்தைகளால்வேறு) வீணானதைச் செவியேற்கமாட்டார்கள்; அவற்றில் 
அவர்களுக்குக்காலையிலும், மாலையிலும் (மிக்க மேலோன) உணவும் உண்டு. 

63. அந்தசொர்க்கம் எத்தகையதென்றால், நம் அடியார்களில் பயபக்தியுடைய 
வர்களுக்கு (அதைநாம் அனந்தரமாக்கிவிடுவோம். 
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64. மேலும், (ஜிப்ரீலானவர், நபியிடம்) உமதிரட'சகனின் கட்டளையைக் 
கொண்டல்லாது நாம் இறங்குவதில்லை; எங்களுக்கு முன்னிருப்பவைகளும், 
பின்னிருப்பவைகளும், இவ்விரண் டிற்கு மத்தியிலிருப்பவைகளும் அவனுக்குச் 
சொந்தமானவைகளாக இருக்கின்றன; மேலும், (இதில் யாதொன்றையும்) 
உமதிரட' சகன் மறப்பவனாக இல்லைஎன் று கூறினார்) | 

65. வானங்களுக்கும், பூமிக்கும் அவை இரண்டிற்கு மத்தியிலுள்ளவைகளுக்கும் 
(அவனே) இரட்சகனாவான்; ஆதலால் அவன் ஒரு) வனையே நீர் வணங்குவீராக! 
அவனை வணங்குவதில் (உமக்கு எற்படும் கஷ்டங்களையும்) நீர் 
பொறுத்துக்கொள்வீராக; (பெயரில், வல்லமையில் மற்றும் அனைத்துப் 
பண்புகளில்) அவனுக்கு ஓப்பானவனை நீர் அறிவீரா? (இவற்றில் ஒப்பானவர் 
அவனுக்கு நிகராக எவருமே இல்லை) 

66. (இவ்வாறிருக்க) "மனிதன் நான் இறந்துவிட்டால், பின்னர் உயிருள்ளவனாக 
வெளியாக்கப்படுவேனா என்று கேட்கிறான். 

67. (அதற்கு) "முன்னர் யாதொரு பொருளாகவும் இல்லாதிருக்க, நாம் 
தான் அவனைப் படைத்தோம் என்பதை மனிதன் நினைத்துப்பார்க்க 
வேண்டாமா?" 

68. ஆகவே (நபியே!) உமதிரட்சகன்மீது சத்தியமாக! நாம் அவர்களையும் 
(அவர்கள் வணங்கிக் கொண்டிருக்கிற) ஷைத்தான்களையும் நிச்சயமாக (உயிர் 
கொடுத்து) ஒன்று திரட்டுவோம்; பின்னர் நரகத்தைச் சூழ 
முழந்தாளிட்டவர்களாக அவர்களை நாம் நிச்சயமாக முன்னிலைப் 
படுத்துவோம். | 

69. பின்னர், ஒவ்வொரு கூட்டத்திலிருந்தும் அவர்களில் எவர் ரஹ்மானுக்கு 
மா று செய்வதில் மிகக் கடினமானவரோ அவரை நிச்சயமாக நாம்(பிரித்துகழற்றி 
எடுத்துவிடுவோம். ὦ 

70. பின்னர், அ[ந்நரகத்தில் நுழைவதற்கு எவர்கள் மிகத் தகுதியுடையோரோ, 
அவர்களை நிச்சயமாக நாம் அறிவோம். 

71. இன்னும், உங்களில் எவரும் (ஸிராத் எனும் பாலமான)அதற்கு 
வரக்கூடியவராகவேயல்லா து இல்லை; உமது இரட்சகன் மீதுஇதுகட்டாயமான 
முடிவு செய்யப்பட்டதாக ஆகிவிட்டது. 

72. (அவ்வாறுவந்ததன்) பின்னர் பயபக்தியுடையோராக இருந்தார்களே 
அவர்களை நாம் ஈடேற்றுவோம்; அநியாயக்காரர் களை முழந்தாளிட்ட 
வர்களாக அதில் விட்டும்விடுவோம். 

73. மேலும், அவர்கள் மீது நம்முடைய வசனங்கள் தெளிவானவையாக 
ஓதப்பட்டால், விசுவாசிகளிடம் நிராகரிப்பவர்கள், நம் இரு வகுப்பாரில் 
தங்குமிடத்தால் மிகச் சிறந்தவர் யார், இன்னும் சபையால் மிக்க அழகானவர் 
யார் என்று கூறுகின்றனர். 

74. இன்னும், அவர்களுக்கு முன்னர் நாம் எத்தனையோ கூட்டத்தாரை 
அழித்திருக்கின்றோம்; அவர்கள் தளவாடங்களாலும், தோற்றத்தாலும் மிக 
அழகானவர்கள்(ஆவர் 

75.'எவர் வழிகேட்டிலிருக்கிறாரோ அவருக்கு அர்ரஹ்மான் கால அவகாசத்தை 
நீட்டிவிடுகிறான்; முடி வாக அவர்கள் வாக்களிக்கப் பட்டதை_(அதாவது) ஒன்று: 
இம்மையில் வேதனையை, மற்றொன்று: மறுமையை அவர்கள் கண்டுவிட்டால்_ 
அப்போது இடத்தால் கெட்டவர் யார்! படையால் மிகவும் பலவீனமானவர் 
யார்? என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள்" (என்று நபியே! ) நீர் 
(அவர் களுக்குக் கூறுவீராக! 
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76. இன்னும், நேர் வழியில் செல்கிறார்களே அத்தகையோருக்கு அல்லா ஹ் 
(மேலும்) நேர் வழியை அதிகப் படுத் துகிறான்; நிலையாக இருக்கக்கூடிய 
நற்செயல்கள்தாம் உம்முடைய இரட'சகனிடத்தில் நற்கூலியால் மிகச் 
சிறந்ததாகும்; திரும்பிச் செல்லும் இடத்தா லும் மிகச் சிறந்ததாகும். 

77. (நபியே) நம்முடைய வசனங்களை நிராகரித்தோனை நீர் பார்த்தீரா! அவன் 
(ம றுமையிலும்) நான் நிச்சயமாக செல்வமும், பிள்ளையும் கொடுக்கப்படுவேன் 
எனவும் கூறினான். 
78. (மறுமையில் அவன் கூறியது போன்றதுஉண்டா? என்ற) மறைவானதை 

அவன் அறிந்திருக்கின்றானா அல்லது அர்ரஹ்மானிடத்தில் அதுபற்றியதொரு . 
உறுதிமொழியைப் திரு து கா; 

79. (அவன் கூறுகிற அவ்வாறு) அன்று ! அவன் கூறுகின்றவற்றை நாம் எழுதி 
வருவோம்; (அதற்குத் தக்கவாறு) வேதனையிலிருந்து நாம் அவனுக்கு மிக 
மிகஅதிகப் படுத்தியும் விடுவோம். 

80. இன்னும், அவன் கூறுகின்றவற்றுக்கு நாமே அனந்தரங் கொண்டு 
ரக் இவைகளை இழந்துவிட்டு) தனியாகவே நம்மிடம் அவன் வருவான். 

81. (இணை வை துக்கொண்டிருந்த இவர் கள், Ἢ ல்லாஹ்வின் வேதனை 
யிலிருந்து ந் தங்களுக்கு உதவியாக அவர்கள் ஆவதற்காக அல்லாஹ்வை 
யன்றிவேறு தெய்வங்களை எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். 

82. அவவாறன்று! தங்களை இவர்கள் வணங்கியதையும் (அத்தெய்வங்கள்) 
நிராகரிப்பார்கள்; இவர்களுக்கு விரோதமாகவும் அவர்கள் வ் 

83. (நபியே!) நிராகரிப் போரை (தீயவைகளைச் செய்யுமாறு! ண்டிக் 
கொண் டிருப்பதற்காகவே லைத்தான்களை நாம் (அவர் ne னுப்பி 
யிருக்கிறோம் என்பதை நீர் பார்க்கவில்லையா? 

84. ஆதலால், அவர்களுக்காக நீர் அவசரப்படாதீர்; அவர்களுக்காக (வேதனை 
ஏற்படக்கூடிய நாட்களை எண்ணிக்கையால் நாம் கணித்துக் 
கொண்டேயிருக்கிறோம். 
85. பயபக்தியுடையவர் களை அர்ரஹ்மானிடம், கண்ணியமிக்க (விருந்தினர்) 

குழுவாக நாம் ஒன்று திரட்டும் நாளில்_ 
86. மேலும், குற்றவாளிகளைத் தாகித்தவர்களாக நரகத்தின்பால்(அந் நாளில்) 

நாம் ஓட்டிச் செல்வோம். 
87. அர்ரஹ்மானிடம் உறுதிமொழி பெற்றவர்களைத் தவிர எவரும்(எவருக்கும்) 

பரிந்துரை செய்ய அதிகாரம்பெறமாட்டார்கள். 
88. இன்னும், (கிறிஸ்தவர்களான) அவர்கள் ரஹ்மான் (தனக்கு) குமாரனை 

எடுத்துக்கொண்டான் எனக் கூறுகின்றனர். 
89. நிச்சயமாக நீங்கள் பெரியதோர் அபாண்டத்தைக் 

கொண்டுவந்திருக்கிறீர்கள் (என்று நபியே அவர்களிடம் நீர் கூறுவீராக!) 
90. இ(வ்வா று நீங்கள் கூறுவதனால் வானங்கள் வெடித்துவிடும், பூமி பிளந்து 

விடவும், மலைகள் இடிந்து நொ றுங்கி விடவும் நெருங்கிவிடும். 
91 ரஹ்மானுக்கு குமாரன் உண்டென்று அவர்கள் அழைத்ததன் காரணமாக 

(அவை நிகழக் கூடும்! 
92. குமாரனை எடுத்துக்கொள்வது அர்ரஹ்மானுக்கு அவசியமுமல்ல. 
93. (ஏனென்றால், வானங்களிலும், பூமியிலும் உள்ள (மனிதர் கள், ஜின் 

இனத்தவர், அமரர்கள் ஆகியோரில்) ஒவ்வொருவரும் அர்ரஹ் DRE 
அடிமையாக வ ந்தேயல்லாமல் (வேறு) இல்லை. 

94. அவர்களை திட்டமாக அவன்( பூரணமாக) சூழ்ந்தறிந்துள்ளான்; அவர் 
(களின் எண்ணிக்கை) களை துள்ளியமாக கணக்கிட்டும் வைத்திருக்கிறான். | 

95. அவர்களில் ஒவ்வொருவரும் மறுமை நாளில் அவனிட ம்தனியாகவேவருவர். 
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96. நிச்சயமாக விசுவாசங் கொண்டு நற்கருமங்களையும் செய்கிறார்களே 
அத்தகையோர் அவர் களுக்கு (விசுவாசிகளின் (σιὼ δι களில்) நேசத்தையும் 
அர்ரஹ்மான் நிச்சயமாக ஏற்படுத்திக் கொடுப்பான். 

97. (நபியே) உம்முடைய மொழியில் நாம் இதை (இறக்கி, எளிதாக்கி 
வைத்ததெல்லாம், இதைக் கொண்டு நீர் பயபக்தியுடையவர் களுக்கு நன்மாராயங் 
கூறுவதற்காகவும், இன்னும், இதனைக் கொண்டு வீண்தர்க்கம் செய்யும் 
சமூகத்தார்க்கு அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்வதற்காகவும்தான். 

98. அவர்களுக்கு முன்னர் எத்தனையோ தலைமுறையினரை நாம் 
அழித்திருக்கிறோம்; அவர்களில் எவரையேனும் நீர் காண்கின்றீரா? அல்லது 
அவர்களுடைய இலேசான சப்தத்தையேனும் நீர் கேட்கின்றீரா | 

அத்தியாயம் : 20 

தாஹா 
வசனங்கள் : 135 மக்கி ருகூஃகள் : 8 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன் ). 
1. தா ஹா. 

2. நீர் சங்கடப்படுவதற்காக (இந்தக்) குர்ஆனை உம்மீது நாம் இறக்கி 
வைக்கவில்லை. | 

3. (அல்லாஹ்வாகிய அவனை) பயந்தோருக்கு உபதேசமாகவே அன்றி (இதனை 

நாம் இறக்கவில்லை. 

4. பூமியையும், உயர்ந்த வானங்களையும் படைத்தவனிடமிருந்து(இவ்வேதம்) 

இறக்கப்பட்டுள்ளது. | 

5. அர்ரஹ்மான் (தன் i ES à de 

அர்ஷின்மீதி ப்பது அவனுக்கு எவ்வாறு தகுமோ அவ்வாறே) அவன் அர்ஷி 

மீது உயர்ந் விறிலையெற்ம்! விட்டான். 

6. வானங்களிலுள்ளவையும், பூமியில் உள்ளவையும், இவ்விரண்டிற்கு மத்தியில் 

உள்ளவையும், பூமிக்குக் சீழ்( ஈரமான மண்ணுக்கடியில்) உள்ளவையும் அவனுக்கே 

உரியவையாகும். 

7. (நபியே! உம்) சொல்லை நீர் சப்தமாகக் கூறினாலும், நிச்சயமாக அவன் 

இரகசியத்தையும் அதைவிட மறைவானதையும் அறிகிறான். 

8. அல்லாஹ்_ அவனைத் தவிர வணக்கத்திற்குரிய வேறு நாயன் இல்லை; 

அவனுக்கு அழகான (பல) பெயர்கள் இருக்கின்றன. 

9. இன்னும், (நபியே) மூஸாவின் செய்தி உம்மிடம் வந்ததா! 

குமெபத்தினரிடம், "நீங்கள் ங்கு சிறிது ) தங்குங்கள்; நிச்சயமாக நான் 

நெருப்பைக் காண்கிறேன்; அதிலிருந்து ஒரு தீப்பந்தத்தை உங்களுக்குக் கொண்டு 

வரவோ, அல்லது நெருப்பி (ன் வெளிச்சத்தி) னால் வழியை நான் பெறவோ 

செய்யலாம் என்றார். 

L ஆகவே, அவர் அதனிடம் வரவே மூஸாவே! என அவர் அழைக்கப்பட்டார். 

10. (தூரர் என்னும் த் LE ட் அவர் கண்டபோது , தன் 

இர் 

12. "நிச்சயமாக நான் தான் உமதிரட' சகன்; ஆகவே உம்முடைய காலணிகள் 
இரண்டையும் கழற்றிவிடும்; நிச்சயமாக நீர் துவா' என்னும் பரிசுத்தமான 
பள்ளத்தாக்கில் இருக்கிறீர். 
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13. மேலும், "நான் உம்மை (என்னுடைய தூதராகத் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டேன்; 
அதலால் (வஹீ மூலம் உமக்கு) அறிவிக்கப்படுபவைகளை நீர் செவியேற்பீராக! 

14. "நிச்சயமாக நான் தான் அல்லாஹ்;என்னைத் தவிர வணக்கத்திற்குரியவேறு நாயன் 
இல்லை; ஆகவே, என்னையே நீர் வணங்குவீராக! என்னை நினைவு கூர்வதற்காக 
தொழுகையையும் நிறை வேற்றுவீராக . 

15. "நிச்சயமாக மறுமை வரக்கூடியதாக இருக்கிற து; ஓவ்வோர் ஆத்மாவும் அது முயற்சி 
செய்ததற்குத்தக்க கூலி வழங்கப்படுவதற்காக அதனைநான் (மனிதர் களுக்கு) 

மறைத்துவைக்க சமீபிக்கிறேன் (முற்றிலும் மறைத்து வைத்துள்ளேன்]. | 
16. ஆகவே, அதனை நம்பிக்கை கொள்ளாது, தன் மன) இச்சையையும் பின்பற்றியவன் 

அதனைவிட்டும் திண்ணமாக உம்மைத் தடுத்து விடவேண்டாம். அவ்வாறாயின் நீர் 

அழிந் துவிடுவீர் (என்று கூறி) 
17. "மேலும், மூஸாவே! உமது வலது கையில் இருப்பது என்ன'(என்றும் கேட்டான். 
18. அதற்கவர், "இது என்னுடைய கைத்தடி; இதன்மீது நான் சாய்ந்து கொள்வேன்; 

இதைக்கொண்டு என்னுடைய ஆடுகளுக்கு (த்தழை குழைகளைமரங்களிலிருந் து] 

பறிப்பேன்; இன்னும் இதில் எனக்கு வேறுபலதேவைகளும் இருக்கின்றன என்று 
கூறினார். 

19. (அதற்கு அல்லாஹ்)" மூஸாவே! நீர் அதனை[(த்தரையில்) போடுவீராக ப என்று 

கூறினான். 
20. அப்பொழுது அவர் அதனைப்போட்டார்;அச்சமயமே அதுநெளிந்துசெல்லும் ஒரு 

பெரியபாம்பாயிற்று. | 
21 "நீர் அதைப் பிடியும்; மேலும், பயப்படாதீர்; st Gerysoeapidu நிலைக்கே 

(கைத்தடியாகநாம் மீட்டுவோம் ' என்று (அல்லா ஹ்வாகிய) அவன் கூறினான். 
22. மேலும் "உம்முடைய கையை உம்முடைய விலாப்புறத்தின் பால் சேர்ப்பீராக! அது 

இன்னொரு அத்தாட்சியாக எவ்விதத்தீங்குமின் றி வெண்மையாக வெளிவரும். 

23. (இவ்வாறு) Ces பெரிய அத்தாட' சிகளிலிருந்து ( சிலவற்றை) உமக்கு 
as (இவற்றைச் செய்யுமாறு நாம்கட்டளையிட்டோம்) 

"நீர் பிர் அவனிடம் செல்வீராக! நிச்சயமாக அவன் தன் (தகுதியை மறந்து 

ண்ட சன் க் மீறி விட்டான் (என் றும் கூறினான்) 
25. (அதற்கு மூஸா) கூறினார்: என் இரட்சகனே! என் நெஞ்சத்தை (த் திடப்படுத்தி) 

விரிவாக்கி வைப்பாயாக"! 

26. என்னுடைய காரியத்தை எனக்கு her வைப்பாயாக! 

27. என் நாவிலுள்ள முடிச்சை அவிழ்த் தும் விடுவாயாக! 
28. அப்பொழுது] என் சொல்லை அவர்கள் விளங்கிக் கொள் வார்கள் . 

29. "என் குடம்பத்திலிருந்து எனக்கு உதவியாளரை அக்கியும் வைப்பாயாக! 

30. என் சகோதரர் ஹாரூனை (அவ்வாறு அக்கி வைப்பாயாக, 

3L 'அவரைக் கொண்டு என் பலத்தை உறுதிப்படுத்தி வைப்பாயாக! 
32. "என் காரியங்களில் அவரைக் கூட்டாக்கியும் வைப்பாயாக! 

33 நாங்கள் உன்னை அதிகமாகக் துதிசெய்து போற்றுவதற் காகவும்; 
34. "நாங்கள் உன்னை அதிகமாக நினைவு கூர்வதற்காகவும் (என் கோரிக்கைகளை 

ஏற்று அருள்வாயாக] 

35. நிச்சயமாக நீ எங்களை பார்க்கக்கூடியவனாகவே இருக்கிறாய் என் று மூஸா நபி 

பிரார்த்தனை செய்தார்). 

36. (அதற்கு ) "மூஸாவே! நீர் கேட்டவற்றை திட்டமாக நீர் கொடுக்கப்பட்டு விட்டீர். 

என்று (அல்லாஹ்வாகிய) அவன் கூறினான். 
37. "மற்றொரு தடவையும் திட்டமாக நாம் உம்மீது பேரருள் புரிந்திருக்கிறோம். 

38. உமது தாய்க்கு (உம்மைப்பற்றி) அறிவிக்கப்பட வேண்டியவற்றை நாம் அறிவித்த 

சமயம் (அதாவது 
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39. "அவரை பேழையில் வைத்து (நைல்) நதியில் அதனை எறிந்துவிடு; அந்நதி 
அவரைக் கரையில் சேர்த்து விடும்; எனக்கு விரோதியும், அவருக்கு 
விரோதியாகவும் உள்ளவன் அவரை எடுத்துக் கொள்வான்' 'என்றும்(உம் தாய்க்கு 
அறிவித்தோம்); என்னிடமிருந்து அன்பையும் உம்மீது நான் பொழிந்தேன், 
இன்னும் என் கண் காணிப்பில் நீர் வளர்க்கப்படுவதற்காக. 

40. உம் சகோதரி நடந்தபோது (அப்பேழையை எடுத்தவர்களிடம் ) "அவருக்கு 
பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளும் ஒருவரை (செவிலித்தாயை) உங்களுக்கு நான் 
அறிவிக்கட்டுமா என்று கூறினாள். பின்னர், உமது தாயாரின்பால், அவரின் கண் 
குளிர்ந்திருப்பதற்காக இன்னும், அவர் கவலை கொள்ளாதிருப்பதற்காக உம்மை 
நாம் திருப்பிக் கொடுத்தோம்; இன்னும் நீர் ஒரு மனிதரைக் கொலை செய்து 
விட்டீர்;( அதன்) கவலையிலிருந்து உம்மை நாம் ஈடேற்றினோம்; இன்னும், உம்மை 
சோதிப்பதற்காக(பலசோதனைகளைக் கொண்டுசோதித்தோம்; பின்னர் மத்யன் 
வாசிகளிடையே பல வருடங்கள் நீர் தங்கியிருந்தீர்; அதன் பின்னர் (நாம் உம்மை, 
முன்பு நம் தூதராக்க )நிர்ணயித்தபடி மூஸாவே நீர் வந்தீர்! 

41 மேலும், உம்மை எனக்காக நான் தேர்ந்தெடுத்திருக்கின்றேன். 
42. (அகவே) "நீரும், உம்முடைய சகோதரரும் என்னுடைய அத்தாட்சிகளைக் 

கொண்டு செல்லுங்கள்; நீங்கள் இருவரும் என்னைத் தியானிப்பதில் 
சோர்வடைந்தும் விடாதீர்கள். 
43 "நீங்கள் இருவரும் ஃபிர் அவனிடம் செல்லுங்கள்; நிச்சயமாக அவன் மிக்க 

வரம்புகடந்துவிட்டான். 
44. ஆகவே, நீங்கள் இருவரும் கனிவான சொல்லை அவனுக்குச் சொல் τ 

அதனால் அவன் நல்லுபதேசம் பெறலாம்; அல்லது அச்சமடையலாம் 
அல்லாஹ் கூறினான், 
45. (அதற்கு) " எங்கள் இரட்சகனே! அவன் எங்களுக்கு (தீங்கிழைக்க) 

அவசரப்படவோ, அல்வது வரம்பு மீறவோசெய்யலாம் என்று நிச்சயமாக 
நாங்கள் பயப்படுகிறோம்" என்று அவ்விருவரும் கூறினார்கள். 

46. "நீங்கள் இருவரும் பயப்பட வேண்டாம்; நிச்சயமாக நான் உங்களிருவருடன் 
யாவையும்) கேட்டுக்கொண்டும், பார்த்துக்கொண்டும் இருப்பேன் என 
அல்லாஹ்வாகிய) அவன் கூறினான் '. 

47. "அகவே, நீங்களிருவரும் அவனிடம் வந்து, பின்னர் , "நாங்கள் இருவரும் உன் 
இரட'சகனின் தூதர் கள்; இஸ்ராயீலின் மக்களை எங்களுடன் அனுப்பிவிடு; 
அவர்களை வேதனையும் செய்யாதே; திட்டமாக நாங்கள் உன் 
இரட்சகனிடமிருந்து அத்தாட்சியை உன்னிடம் கொண்டுவந்திருக்கின்றோம்; 
நேர்வழியைப் பின் பற் றியவர் மீது சாந்தியும் உண் டாவதாக!' என்று 
நீங்களிருவரும் கூறுங்கள். 

48. "நிச்சயமாக நாங்கள் _ எங்கள்பால்_ எவன் பொய்யாக்கிப் புறக்கணிக் 
த்க் அவன் மீது நிச்சயமாக வேதனை ஏற்படுமென்று திட்டமாக 

லம்) அறிவிக்கப்பட்டுள்ள து (என் றும் கூறுங்கள்]. 
Un ϑν வ்விருவரும் பிர் அவனிடம் வந்து கூறவே, அதற்கு அவன் "மூஸாவே 
«usagers ape யார்" என்றுகேட்டான். 

0. (அதற்கு) "எவன் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் அதற்குரிய தோற்றத்தை 
க பின்னர் வழியையும் காட்டியிருக்கிறானோ அவன்தான் எங்கள். 
σι" சகன்" என்று அவர் கூறினார். 

51. (அதற்கு) அவன் "மூன்னர் சென் றுபோன தலைமுறையினரின் (உண்மை) 
நிலையாது! என்றுகேட்டான். 
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52 அவர், அது பற்றிய அறிவுஎன் இரட்சகனிடம்( ருக்கும் பதிவுப்புத்தகத்தில் 

இருக்கின்ற து;என் இரட்சகன் (அதில்்யா தொன்றைதிதவறிழைத் து(விட்டுவிடவு 
மாட்டான்; மறந் துவிடவும்மாட்டான்' என்று கூறினார். 

53. (என்னுடைய இரட' சகன் எத்தகையவனென்றால், அவன் பூமியை 
உங்களுக்கு விரிப்பாக அமைத்து, அதில் உங்களுக்காக பாதைகளையும் 
ஏற்படுத்தினான்; மேலும், வானத்திலிருந்து (மழை) நீரை இறக்கினான்; 
இதைக்கொண்டு நாம் பலதரப்பட்ட தாவரங்களிலிருந் து பலவகைகளை 
வெளிப்படுத்தி விட்டோம் " (என்று தன் இரட'சகனின் தகுதி பற்றி மூஸா 
கூறினார் 

54. (அவற்றை) நீங்களும் உண்ணுங்கள்; உங்கள் (ஆடு, மாடு, ஓட்டம், முதலிய) 
கால் நடைகளையும் மேயவிடுங்கள்; அறிவுடையோருக்கு நிச்சயமாக இதில் பல 
அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றன. 

5.5. (பூமியாகிய ) அதிலிருந்தே நாம் உங்களைப்படைத்தோம்; பின்னர், 
அதிலேயே நாம் உங்களை மீளவைப்போம்; மற்றொரு தடவையும் (உங்களுக்கு 
உயிர் கொடுத்து) அதிலிருந்தே நாம் உங்களை வெளிப்படுத்துவோம் என்று 
அவனுக்குக் கூ தும்படிச் செய்தோம்) 

56. இன்னும், நம்முடைய அத்தாட்சிகளை_ அவை யாவையும் நாம் அவனுக்குக் 
காண்பித்தோம்; ஆனால் அவனோ (அவை யாவற்றையும்) பொய்ப்படுத்தி 
விட்டான்; மேலும், விசுவாசிக்கா து) விலகிக் கொண்டான். 

57. "மூஸாவே! உம்முடைய சூனியத்தின் மூலம் எங்களை எங்களின் 
பூமியைவிட்டு வெளியேற்றுவதற்காகவா எங்களிடம் நீர் வந்தீர்?" என்று 
கூறினான். 

58. அவ்வாறாயின் இதைப்போன்ற சூனியத்தைஎதிராக)க் கொண்டு நிச்சயமாக 
நாங்களும் உம்மிடம் வருவோம்; ஆகவே, நாங்களோ அல்லது நீரோ, மாறு 
படா து இருக்கக் கூடியவா று மையமான இடத்தில் நமக்கும், உமக்குமிடையே ஒரு 
தவணையைக் குறிப்பிட் ser: வீராக!என்று கூறினான். 

59. (அதற்கு மூஸா " உங்கள் பண்டிகை நூளே உங்களுக்குத் தவணையாகும்; 
இன்னும், மனிதர் கள் யாவரும் முற்பகலிலேயே ஒன்று திரட்டப்பட்டு 
விடவேண்டும்" என் று கூறினார். 

60. பின்னர், ஃபிர் அவன் (அங்கிருந்து) திரும்பிச் சென்று, (சூனியத்திற்குரிய) 
தன்னுடைய (சகல) சூழ்ச்சிகளையும் சேகரித்துக் கொண்டு பின்னர் ( குறித்த 

இடத்திற்கு வந்தான். 
61. மூஸா, ௮ ங்கு கூடியிருந்திவர்களிடம்: "உங்களுக்குக் கேடுதான். 

அல்லாஹ்வின் மீது பொய்யை இட்டுக் கட்டாதீர்கள்; (அவ்வாறு செய்தால்) 
அவன் தன்) வேதனையைக் கொண்டு உங்களை அழித்து விடுவான்; இன்னும், 
எவன் (பொய்யை) இட்டுக்கட்டுகிறானோ திட்டமாக அவன் நஷ்டப்பட்டு 
விட்டான், என்று கூறினார். 

62. (இதைக்கேட்ட ) அவர்கள், தங்களுடைய காரியத்தில் தங்களுக்கிடையே 
தர்க்கித் துக் கொண்டு, இரகசியமாக ஆலோசனையும் செய் தனர். 

63. அவர்கள், "நிச்சயமாக இவ்விருவரும் இரு சூனியக்காரர்களே! தங்களுடைய 
சூனியத்தினால் உங்களை, உங்களுடைய பூமியை விட்டும் இவ்விருவரும் 
வெளியேற்றி விடவும், உங்களுடைய மேலான (மார்க்கப்பாதையை இருவரும் 
போக்கி விடவும் இவ்விருவரும் நாடுகிறார்கள்" என் D கூறினார்கள். 

64. "ஆதலால் உங்கள்சூழ்ச்சித் திட்டத்தில் நீங்கள் உறுதிகொண்டு அதன் 
பின்னர் அணியாக வாருங்கள்; இன்றையத்தினம் மற்றவரை) மிகைத்துவிட்டவர் 
திட்டமாக வெற்றிபெறுவார்' என் க் 

65. பின்னர், (சூனியம் செய்ய வந்த) அவர்கள், (மூஸாவிடம் ) " மூஸாவே! ஒன் 
நீர்போடுகிறீரா அல்லது போடுபவரில் முதலாவதாக நாங்கள் இருக்கவா ! 
என்று கேட்டார்கள். 
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66. அ(தற்கெர் "அவ்வாறன் று; நீங்கள் (முதலில் ) போடுங்கள்" என்று கூறினார்; 
(அவர்கள் போடவேபோடப்பட்ட) அந்நேரத்தில் அவர்களுடைய கயிறுகளும் 
அவர்களுடைய தடிகளும், அவர்களின் சூனியத்தின் காரணமாக, நிச்சயமாகவே 
அவை (பாம்புகளாகிவிரைந்து ஓடுவது போல் இவருக்குத் தோன்றியது. 

67. ஆகவே, மூஸா தன் மனதில் பயத்தை உணர்ந்தார். 

68. (அது சமயம் அவரிடம்) 'நீர் பயப்படாதீர்; நிச்சயமாக நீர் தான் (இந்த 
சூனியக்காரர்களை மிகைத்து) மிகமேலோங்கியவர்' என்று நாம் கூறினோம். 

69. மேலும், " உமது வலக்கையில் இருப்பதை நீர் போடுவீராக; அவர்கள் 
செய்தவற்றை அது விழுங்கிவிடும்; அவர்கள் செய்ததெல்லாம் சூனியக்காரரின் 
சூழ்ச்சியே கும்; சூனியக்காரன் எங்கு வந்த போதிலும் வெற்றி 
பெற்றன எஸ் மம் கூறினோம்! 

70. (மூஸா மேலோங்கிய பொழுது) அச்சூனியக்காரர் கள் சிரம் 

பணிந்தவர்களாக (ஸஜ்தாவில்) வீழ்த்தப்பட்டு, நாங்கள் ஹாரூன், மூஸா ஆகிய 

இவ்விருவருடைய இரட்சகனை[க்கொண்டு விசுவாசித்துவிட்டோம் , என்று 

கூறினார்கள். 

71. (இதனைக்கண்ட ஃபிர் அவ்ன்)'நான் உங்களுக்கு அனுமதியளிப்பதற்கு முன் 
அவருக்கு நீங்கள் விசுவாசங் கொண்டு விட்டீர்கள்; உங்களுக்கு சூனியத்தைக் 
கற்றுக் கொடுத்தாரே அத்தகைய உங்களின் பெரியவர் நிச்சயமாக அவர்தான். 
ஆகவே, நிச்சயமாக நான் உங்களது கைகளையும், உங்கள கால்களையும் 
மாறாக ( ஒரு பக்கத்துக் காலையும் மறு பக்கத்துக் கையையும் துண்டிப்பேன்; 
இன்னும் பேரீச்ச மரங்களின் அடிப்பாகங்களில் உங்களை நிச்சயமாக நான் 
கழுவேற் றுவேன்; வேதனைசெய்வதில் மிகக் கடுமையானவரும், 
(அவ்வேதனையில்) மிக நிலையானவரும் நம்மில் யார் என நிச்சயமாக நீங்கள் 
அறிந்து கொள்வீர்கள் என்று கூறினான். 

72. (அதற்கவர்கள் ஃபிர் அவனிடம்) "எங்களுக்கு வந்து விட்ட தெளிவான 
அத்தாட்சிகளை விடவும், எங்களைப்படைத்தானே அவனை விடவும், உன்னை 
நாங்கள் (பெரிதாகக் கருதி தேர்வு செய்யமாட்டோம்; அகவே,எதை நீ தீர்ப்புக் 
கூற இருக்கிறாயோ (அதை) நீ தீர்ப்புக் கூறிவிடு; நீ தீர்ப்புக் கூறுவதெல்லாம் 
இவ்வுலக வாழ்க்கையில்தான்' என் று கூறினர். 

73 "நிச்சயமாக நாங்கள் (மெய்யான) எங்கள் இரடடசகனையே விசுவாசித்தோம்; 
எங்களுடைய குற்றங்களையும் , உன்னுடைய நிர்ப்பந்தத்தினால் நாங்கள் செய்த 
sauts Por குற்றங்களையும் அவன் எங்களுக்கு மன்னித் துவிடுவான்; 
அல்லாஹ் மிக்க மேலானவனும், நிலைத்திருப்பவனும் ஆவான் ' என்று 
கூறினார்கள். 

74. நிச்சயமாக எவன் தன் இரட்சகனிடம் குற்றவாளியாக வருகின்றானோ, 
அவனுக்கு நிச்சயமாக நரகம் இருக்கிறது. அதில் அவன் சாகவும் மாட்டான்; 
சுகத்துடன்) வாழவும் மாட்டான்(வேதனையை அனுபவித்துக் கொண்டே 
யிருப்பான்!]. 

75. மேலும், எவர் விசுவாசங்கொண்ட வராக, திட்டமாக நற்கருமங்களைச் 
செய்த நிலையில் (அல்லாஹ்வாகிய) அவனிடத்தில் வருகின் றாரோ _ 
அத்தகையோர்களுக்கு உயர் பதவிகள் இருக்கின்றன. 

76. ( அத்தகையோருக்கு நிலையான சொர்க்கங்கள் உண்டு; அவற்றின் கீழ் 
ஆறுகள் ஓடிக்கொண் டிருக்கும். அவற்றில் அவர்கள் நிரந்தரமாக(த்தங்கி) 
இருப்பவர்கள்; மேலும், அது பரிசுத்தமானவருடைய கூலியாகும். 
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77. மேலும், நிச்சயமாக நாம், மூஸாவுக்கு 'நீர் என்னுடைய அடியார்களை 
அழைத் க் கொண்டு, இரவில் சென் றுவிடுவீராக! (வழியில் கடலில் (உமது 
தடியால் ந்த் உலர்ந்த வழியை அவர்களுக்கு ஏற்படுத்துவீராக! (உம்மை 
பிர் அவ்ன் ) அடைந்து விடுவானென்று நீர் பயப்படவேண்டாம்; | கடலில் 
மூழ்கிவிடுவோம் ந நீர் அஞ்சவும் வேண்டாம் என் றும் அறிவித்தோம். 

78. ௦பிர் அவ்ன் தன் படைகளுடன் அவர்களைப் பின் தொடர்நது 
சென்றான்; அப்போது அவர்களை மூடிக்கொள்கிற(அலையான)து அவர்களை 
மூடிக்கொண்டது. 

79. பிர் அவ்ன் தன் சமூகத்தாரை வழி கெடுத்தான்; (அவர் களுக்குநேர்வழியை 
அவன் காட்டவுமில்லை. 

80. "இஸ்ராயீலின் மக்களே! நிச்சயமாக நாம் உங்களை, உங்களுடைய 
பகைவனிடமிருந் து ஈடேற்றிக் கொண்டோம்; (ஸினாய் மலையான) 'தூரின்' 
வலப்பாகத்தை உங்களுக்கு நாம் வாக்களித்தோம்; உணவாக உங்களுக்கு 
மன்னு, ஸல்வா வையும் இறக்கிவைத்தோம். 

81 "நாம் உங்களுக்கு அளித்தவற்றில் நல்லவற்றிலிருந்து நீங்கள் உண்ணுங்கள்; 
அதில் நீங்கள் வரம்புமீறியும் விடாதீர்கள்; (மீறினால் ) உங்கள்மீது என்கோபம் 
இறங்கிவிடும்; எவரின்மீது என்னுடைய கோபம் இறங்குகிறதோ அவர், 
நிச்சயமாக ஹாவியா எனும் நரகத்தில்வீழ்ந்து விட்டார் . 

82. "இன்னும், எவர் பச்சாதாபப்பட்டு (பாவத்திலிருந் து தவ்பாச்செய்து), 
விசுவாசமும் கொண்டு, நற்கருமங்களையும் செய்து அதன் பின்னர் நேர் வ ழியில் 
நிலைத்திருக் கிறாரோ அவருக்கு Donne நான் மிக மன்னிக்கிறவன்.. 

83 மேலும், (அவரிடம்) மூஸாவே! δὴ உம்முடைய சமூகத்தாரை விட்டு (விட்டு 
நீர் மட்டும் வர)உம்மை அவசரப்படுத்திய து எது)(என்று அல்லா ஹ்வாகிய அவன் 

கேட்டான்! 

84. அ[தற்க)வர், "அவர்கள் என் அடிச்சுவட்டின் மீது வருகின்றனர்; என் 
ல்க (என் மீ துதிருப்திப்படுவதற்காக துரிதமாக உன்னிடம் 
முன்னதாகவே/வந்துவிட்டேன் என்று கூறினார். 

85. அதற்கு, δὴ வந்த பின்னர் நிச்சயமாக நாம் உம்முடைய சமூகத்தாரை ஒரு 
சோதனைக்குள்ளாக்கினோம்; சாமிரீ என்பவன் அவர்களை வழி கெடுத் து 
விட்டான்" என்று (அவர் ஸினாய் மலைக்கு வந்த சமயம் அல்லா ஹ்வாகிய அவன் 
கூறினான். 

86. (உடனே) மூஸா கோபங்கொண்டவராக_ பெரும் வருத்தம் நிறைந்தவராகத் 
தன்னுடைய சமூகத்தாரிடம் திரும்பி வந்து; "என்னுடைய சமூகத்தார்களே! 
உங்கள் இரட்சகன் உங்களுக்கு அழகான வாக்குறுதியை அவன் 
வாக்களிக்கவில்லையா 7 எனவே அவ்வாக்குறுதி யின் காலம்) உங்களுக்கு 
நீண்டுவிட்டதா? அல்லது உங்கள் மீது, உங்கள் இரட்சகனின் கோபம் 
இறங்கவேண்டுமென் று நீங்கள் விரும்பியே, எனக்கு நீங்கள் செய்த வாக்குறுதிக்கு 
மாறு செய்தீர்களா? என்று அவர்கேட்டார். 
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87. அ[தற்கவர்கள் நாங்கள் உமக்குச் செய்த வாக்குறுதிக்கு எங்கள் சக்தி 
கொண்டு(சுயமாக மாறு செய்யவில்லை; என்றாலும், நாங்கள் (பிர் அவ் னுடைய) 
சமூகத்தாரின் அலங்கார (ஆபரண) ங்களிலிருந் கனமான சுமைகளைச 

சுமத்தப்பட்டோம்; ஆகவே, அவற்றை நாங்கள் (நெருப்பில்) எறிந்தோம்; 
Jens சாமிரீயும் (தன்னிட மிருந்தவற்றை ) எறிந்தான். 

88. "பின்னர், அவன் எவ ἃς காளைக் கன்றை _(உருவாக்கி) உடலாக 

வெளியாக்கினான்; அதற் mr de மிருந்தது; (இதைக்கேட்ட) சிலர், 
"இதுதான் உங்களுடைய(வணக்கத் றன மூஸாவினுடைய 
(வணக்கத்திற்குரி வலசு ας a வர் (மூஸா) மறந்து (மலைக்குச் 
சென்றுவிட்டார்" என்று கூறினார்கள். 

89. ல் அவர்களுடைய எந்தப் பேச்சுக்கும் அவர்களின்பால் அக்காளை 

மாடானதது (பதில் க ற) தி திரும்பாமல் இருப்பதையும், அவர்களுக்கு தீமையோ 

நன்மையோ செய்யச் சக்திபெறாமல் இருப்பதையும் அவர்கள் பார்க்க 

வில்லையா? 

90. இன்னும், (இதற்கு) முன்னதாகவே ஹாரூன் அவர்களிடம், "என்னுடைய 
சமூகத்தார்களே! நீங்கள் சோதனைக்குள் ளாக்கப்பட்டதெல்லாம் இதைக் 
கொண்டுதான்; நிச்சயமாக உங்கள் இரட்சகன் அர்ரஹ்மான்தான்; இதுவல்ல) 
ஆகவே என்னைப்பின்பற்றுங்கள்; என்னுடைய கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள் 
என திட்டமாகக் கூறியிருந்தார். 

91. அ(தற்கிவர்கள் மூஸா எங்கள் பால் திரும்பி வரும்வரையில் இதன் 
வ்கி ) மீதே நிலைத்தவர்களாக நீங்காது இருப்போம்" என்று கூறி 
விட்டார்கள். 

92 (மூஸா, ஹாரூனிடம்) ஹாரூனே இவர்கள் வ கெட்டுவிட்டார்கள் என்பதை 
நீர் கண்டபோது (அதை மறுக்காமலிருக்க) எது உம்மைத் தடுத்தது ? 
எனக்கேட்டார். 

93. "நீர் என்னைப் பின்பற் வதிலிருந்து (உம்மைத்தடுத்தது எது) என் 
கட்டளைக்குமாறுசெய்தீரா?' ன் கேட்டார் | 

94. அ[தற்கவர் " என் தாயின் மகனே! என்னுடைய தாடியையும், என்னுடைய 
தலையையும் பிடி(த்திழுக்காதீர்; இஸ்ராயீலின் LD களுக்கிடையில், 
நீர் பிரிவினையை உண்டு பண்ணிவிட்டீர்; என்னுடைய வார்த்தைக்காக நீர் 
காத்திருக்கவில்லை என்று நீர் கூறுவீர் என்பதை நிச்சயமாக நான் பயந்தேன் 
என்று கூறினார். 

95. (பின்னர், மூஸா )"சாமிரீயே உன் விஷஜயமென்ன? எனக் கேட்டார். 

96. அ(தற்கென், "அவர்கள் பார்க்காத(வியப்பான) ஒன்றை நான் பார்த்தேன். 

தூதருடைய (அடிசிசுவட்டி.லிருந்து ஒரு பிடி. (மண்) பிடித்து அதில் எறிந்தேன்; 
இவ்வாறு(செய்யுமா று) என் மனம் என்னைத் தூண்டிற்று என்று கூறினான். 

97. (அதற்கு) மூஸா ( இங்கிருந்து) நீ சென்று விடு; நிச்சயமாக ΠῚ 
யாரைப்பார்த்தாலும்) என்னைத் தீண்டாதீர் என்று கூறுவதுதான் இவ்வுலக 
வாழ்க்கையில் உனக்குரிய து. (ம றுமையிலோ,நிச்சயமாக உனக்கு ஒரு தவணையும் 
உண்டு; அதில் நீ மாற்றம் செய்யப்படமாட்டாய்; (அதிலிருந் து நீ தப்பிவிட 
மாட்டாய் )மேலும், (வணக்கம் செலுத்துவது கொண்டு) எதன் மீது நீ 
நிலையானவனாக இருந்தாயோ அத்தகைய உனது (வணக்கத்திற்குரிய 
தெய்வத்தைப்பார்; நிச்சயமாக நாம் அதனை நெருப்பிலிட்டு எரிப்போம்; பின்னர், 
திண்ணமாகக் கடலில் அதை முற்றிலுமாகத் தூவி விடுவோம்" என்று கூறினார். 
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98. "உங்கள் (வணக்கத் திற்குரியநாயன் அல்லா ஹ்( ஒருவன் தான்; அவன் 
எத்தகையவனென்றால் அவனைத் தவிர வணக்கத்திற்குரியவன் (வேறு எவரும்) 
இல்லை, அவன், வ்வொரு பொருளையும் (தன்) அறிவால் விசாலமாக (அறிந்து) 
ἘΦ Δ ΤΥ ΤΣ ப என் றும் மூஸா கூறினார். 

99. (நபியே) இவ்வாறே (உமக்கு முன்னர் சென் றுபோனவர்களின் செய்திகளை 
நாம் உமக்குக்கூறுவோம்; நம்மிடமிருந்து (இவ்வேதமாகிய) நல்லுபதேசத்தை 
நிச்சயமாக நாம் உமக்குக் கொடுத்திருக்கிறோம். 

100. எவர் அதனைப் புறக்கணிக்கின்றாரோ நிச்சயமாக அவர், மறுமை நாளில் 
(பெரிய கியல (அதற்குரிய தண்டனையையே) சுமப்பார். 

101. அ।ந்நரகதிதில் அவர்கள் நிரந்தரமாக இருப்பவர்கள்; மறுமை நாளில், 
சுமையால் அவர்களுக்கு அது மிகக் கெட்டது. 

102. (ஸூர்) " குழல் ஊதப்படும் நூளை ( நினைவு A ) குற்றவாளிகளை 

அந்நாளில், நீலம் பூத்த (கண்களுடைய]வர் களாக (இழுத்துக் கொண்டு வந்து ) 
ஒன் றுதிரட்டுவோம். 

103. நீங்கள் பத்து ( நாட்கள் ) தவிர (உலகில் ) தங்கியிருக்கவில்லை என்று 
அவர் களுக்கு மத்தியில் இரகசியமாக பேசிக்கொள்வார்கள் | 

104. அவர்களில் நிறையறிவுடையவர்கள் (அவர்களிடம்) "ஒரு நாளேயன்றி 
நீங்கள் தங்கியிருக்கவில்லை என்று கூறும் சமயத்தில், அவர்கள் என்ன 
கூறுகிறார்கள் என்பதை நாம் நன்கறிவோம் . 

105. மேலும், (நபியே!) உம்மிடம் அவர்கள் மலைகளைப் பற்றிக்கேட்கிறார்கள்; 
(அதற்கு) நீர் கூறும்: என் இரெட் சகன் அவைகளைத் தூள் தூளாக்கிவிடுவான். 

106. (பின்னர்) அவற்றை (ப்புற்பூண்டோ, கட்டிடங்களோ இல்லாத) சம 
வெளியாக்கி விட்டுவிடுவான். 

107. அதில் பள்ளத்தையோ. மே 'டையோ நீர் காணமாட்டீர். 

108. அந்நாளில் (ஸூர் ஊதுகின்ற) ழைப்பாளரையே பின்பற்றிச் 
செல்வார்கள்; அதில் எவ்விதக் கோணனலும்மறுப்பும்) இருக்காது; சப்தங்கள் 
(அனைத்தும்) அர்ரஹ்மானுக்குப் பணிந்து(அடங்கிவிடும்; அகவே, (மெது வான) 
காலடிச் சப்தத்தைத் தவிர (வேறெதனையும்) நீர் கேட்கமாட்டீர். 

109. அந்நாளில் அர்ரஹ்மான் எவருக்கு அனுமதி அளித்து, சொல்லால் 
அவருக்காக பொருந்திக்கொண்டானோ அவரைத் தவிர (மற்றெவருக்கும்) 
பரிந்துரை பயனளிக்காது. 

110. அவர்களுக்கு முன்னுள்ளதையும், அவர்களுக்குப் பின்னுள்ளதையும் அவன் 
நன்கறிவான்; அவர்கள் அவனை[த் தங்கள்) கல்வியால் தீர அறிந்து கொள்ள 
மாட்டார்கள். 

I (அந்நாளில் அல்லாஹுவான) நிலையானவனாகிய நித்திய ஜீவனுக்கு(முன்) 
யாவருடைய முகங்களும் கவிழ்ந்துவிடும் ; எவன்(இணையாக்குதல் என்னும் 
அநியாயத்தைச் சுமந்து கொண்டானோ அவன் திட்டமாக 
நஷ்ட மடைந்துவிட்டான். 

112. எவர் விசுவாசங் கொண்ட நிலையில், நற்கருமங்களையும் 

அவர் [தனக்கு] அநீதத்தையோ, (தன்செயல்களுக்குரிய நற்கூலியில் 
பய்ப்படமாட்டார். 

113. இவ்வாறே, இதனை அரபி மொழியிலான குர் ஆனாக நாம் 
இறக்கிவைத்தோம்; அவர்கள் பயபக்தியுடையவர்களாக அவதற்காக, அல்லது 

இது அவர்களுக்குநல்லுபதேசத்தை உண்டாக்குவதற்கா க இதில் நா ம்(நம்முடைய 
வேதனையைப் பற்றி) அவர்களுக்கு எச்சரிக்கையை பலவாறாக திரும்பத்திரும்ப 
விவரித்திருக்கிறோம். 

செய்கிறாரோ 
) குறைவையோ 
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114. எனவே உண்மையான அரசனாகிய அல்லாஹ் (இணை வைப்பவர்களின் 
இணைவைப்பிலிருந்து) உயர்ந்துவிட்டான். (நபியே குர் ஆனைக்கொண்டு _அத 
னுடைய அறிவிப்பு உம்மளவில் முடிக்கப்படுவதற்கு முன்னதாக [அதனை ஓத) 
நீர் அவசரப்படவேண்டாம்; "இன்னும், என் இரட்சகனே! எனக்கு அறிவை 
அதிகப்படுத்துவாயாக' என் my ir (பிரார்த்தனை செய்து) கூறுவீராக! 

115. மேலும், இதற்கு சன தமிடம் நிச்சயமாக நாம் வாக்குறுதி 
வாங்கியிருந்தோம்; பின்னர்,(அதனை வ மறந்து விட்டார்; மேலும்,(அதன் படி 
நடக்கும்) உறுதியை நாம் அவரிடம் காணவில்லை. 

116. மேலும், மலக்குகளிடம் நீங்கள் ஆதமுக்குச் சிரம்பணியுங்கள் என்று நாம் 
கூறிய சமயத்தில், இப்லீஸைத் தவிர அவர்கள் சிரம்பணிந்தார்கள்; அவன் 
விலகிக்கொண்டான் (என்பதை நபியே! நீர் நினைவு கூர்வீ sp à 

117. ஆதலால் (நாம் ஆதமிடம்) "ஆதமே! நிச்சயமாக இவன் உமக்கும், உம்முடைய 
மனைவிக்கும் விரோதியாவான்; எனவே உங்களிருவரையும் இச்சுவனத்திலிருந் து 
(தன்சூழ்ச்சியால்)அவன் நிச்சயமாக வெளியேற் றிவிட வேண்டாம்; 
அவ்வாறெனில், நீர் கஷ்டத்திற்குள்ளாகிவிடுவீர் "என்று கூறினோம். 

118. நீர், பசியில்லாதிருப்பதும், நீர் நிர்வாணமாகாதிருப்பதும் இ(ச்சுவனத்தில் 
நிச்சயமாக உமக்கு ண்டு. 

119. அன்றியும் இதில் நிச்சயமாக நீர் தாகிக்கவுமாட்டீர்; வெயிலில் 
(கஷ்டப்படவுமாட்டீர் (என்று கூறினோம்) 

120. ஆனால் வைத்தான் அவருக்கு [அவர் மனதில்) ஊசாட்டத்தை உண்டாக்கி 
விட்டான்; நித்தியவாழ்வளிக்கும் மரத்தையும், முடிவில்லா அரசாங்கத்தையும், 
உமக்கு நான் அறிவித் துத்தரட்டுமா! என்று கேட்டான். 

121. (முடிவாகிஅவ்விருவரும் அ(ம்மரதிதிலிருந்து புசித்து விட்டார்கள்; உடனே 
(அவ்விருவரின் பார் வையிலிருந்து மறைக்கப்பட்டிருந்த) அவ்விருவரின் 
மர்மஸ்தானங்களும் அவ்விருவருக்கும் வெளியாயின; அச்சுவனத்தின் 
இலைகளைக் கொண்டு, தங்களை மறைத்துக்கொள்ள அவ்விருவரும் 
முற்பட்டனர்; ஆகவே, ஆதம் தன் இரடசகனுக்கு மாறுசெய்துவிட்டார்; 
எனவே,அவர் வழிதவறிவிட்டார். 

122. பின்னர், அவருடைய (jp ser அவரைத்தேர்ந்தெடுத்தான்; அவருடைய 
தவ்பாவை(பாவமீட்சியை/ஏற்று(அவருக்கு) நல்வழியும்காட்டினான். 

123. (அன் றி அவ்விருவரிடம்) "நீங்கள் இருவரும் இதிலிருந்து சேகரமாக 
இறங்கிவிடுங்கள் ; உங்க[ளுடைய சந்ததிகளில் சிலர் சிலருக்கு விரோதிகளா 
வார்கள்; நிச்சயமாக என்னிடமிருந்து நேர்வழி உங்களுக்கு வரும். ஆகவே, 
என்னுடைய நேர்வழியை எவர் பின்பற்றுகிறாரோ, அவர் வழி தவறமாட்டார், 
துர்பாக்கிய வானாக அகவுமாட்டார் என்றுகூறினான். 

124. மேலும், "எவர் என்னுடைய நல்லுபதேசத்தைப் புறக்கணிக்கின்றாரோ, 
நிச்சயமாக அவருக்கு நெருக்கடியான வாழ்க்கையே இருக்கிறது; மேலும், மறுமை 
நாளில் நாம் அவனைக் σισέξα πίοι எழுப்புவோம். 

125. (அ துசமயம்) அவன் "என் இரட்சகனே! ஏன் என்னை குருடனாக நீ 
முப்பால்! நான் திட்டமாக (உலகத்தில்) பார்க்கிறவனாக இருந்தேனே என்று 
கேட்பான். 

126. ( அதற்கு) "அவ்வாறே! நம் வசனங்கள் உன்னிடம் வந்தன; நீ அவைகளை 
மறந்து விட்டாய்: மறந்த அவ்வாறே இன்றையத்தினம் நீயும்(நம் அருளிலிருந்து) 

மறக்கப்படுகிறாய் ' என்று (அல்லாஹ்)கூறுவான். 
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127. எனவே, தன் இரட'சகனின் வசனங்களை விசுவாசிக்காது வரம்பு மீறி 
நடக்கின்றவருக்கு இவ்வாறே நாம் கூலி கொடுப்போம்; (அவனுக்குக் கிடைக்கும்) 
மறுமையின் வேதனையோ மிகக் கடினமான தும், நிலையான துமாகும். 

128. இவர்களுக்கு முன்னர் எத்தனையோ தலைமுறையினரை நாம் அழித்து 
விட்டோம் என்பது இவர்களை நேர்வழியில் செலுத்தவில்லையா! 
(அழிக்கப்பட்ட) அவர்கள் குடியிருந்த இடங்களில் (சமீபமாகவே) இவர்கள் 
செல்கின்றனர்; அறிவுடையோருக்கு, நிச்சயமாக அதில் பல அத்தாட்சிகள் 
இருக்கின்றன. 

129. மேலும், (நபியே! தீர்ப்பளிக்கப்படுவது மறுமையில்தான் என்ற) 
உம்முடைய இரட்சகனின் வாக்கு மற்றும் குறிப்பிடப்பட்ட தவணை முந்தியிரா 
விட்டால்அமழிவான)துகட்டாயமாகியிருக்கும். | 

130. ஆகவே, அவர்கள் (உம்மைக் குறை) கூறுவதைப் பற்றி நீர் பொறுத்துக் 
கொள்வீராக!மேலும்,சூரிய உதயத்திற்குமுன்னரும்,அ து மறைவதற்கு முன்னரும் 
உம்முடைய இரட'சகனின் புகழைக்கொண்டு துதி செய்து கொண்டிருப்பீராக! 
இரெவு நேரங்களிலும் (இவ்வாறே) பகலின் ஓரங்களிலும் (இரட்சகனைப் 
புகழ்ந்து) துதிசெய்து கொண்டிருப்பீராக! இதனால் நீர் திருப்தியடையலாம். 

LL (நபியே! அவர்களில் சில பிரிவாருக்கு உலக வாழ்க்கையின் அலங்காரமாக 
எதைக்கொண்டு சுகமனுபவிக்கச் செய்திருக்கிறோமோ அதன் பக்கம் உம்முடைய 
இரு கண்களையும் நீர் திண்ணமாகச்செலுத்த வேண்டாம்; (இவையாவும்) அதில் 
அவர்களை சோதிப்பதற்காகவே (நாம் கொடுத்திருக்கிறோம்). ஆனால் உம் 
σι" சகன் (உமக்கு மறுமையில்) கொடுக்கவிருப்பது மிகச்சிறந்ததும், மிக 
நிலையான துமாகும். 

132. மேலும் ,(நபியே!) "நீர் உம் குடும்பத்தினரைத் தொழுகையைக்கொண்டு 
எவுவீராக! நீரும் அதன் மீது(பொறுமையுடன்)நிலைத்திருப்பீராக! நாம் உம்மிடம் 
உணவைக்கேட்கவில்லை; உமக்கு நாமே உணவளிக்கிறோம்;, மேலும் நல்லமுடிவு 
பயபக்தி(உடையவர்களு க்கே உரியதாகும். 

133 "தன் இரட்சகனிடமிருந்து ஓர் அத்தாட்சியை அவர் நம்மிடம் கொண்டுவர 
வேண்டாமா)" என்றும் அவர்கள் கூறுகின்றனர்; முந்திய வேதங்களிலுள்ள 
தெளிவு, (அத்தாட்சி) அவர்களிடம் வரவில்லையா) 

134. மேலும், (நம் துூரதராகிய) இவருக்கு முன்னதாகவே நிச்சயமாகநாம் 
வெர்களை வேதனையைக் கொண்டு அழித்திருந்தால், "எங்கள் இரட'சகனே! நீ 
எங்களுக்கு ஒரு தூதரை அனுப் பியிருக்க வேண்டாமா! (அவ்வாறிருந்தால் ) 
நாங்கள் இழிவுபடுவதற்கும், கேவலப்படுவதற்கும் முன்னதாகவே உன்னுடைய 
வசனங்களை நாங்கள் பின் பற்றியிருப்போமே' என்று கூறுவார்கள். 

135. (நபியே!) நீர்கூறுவீராக: ஒவ்வொருவரும் (மறுமைநாளை) எதிர்பார்த் 
திருப்பவரே! ஆகவே , நீங்களும் எதிர்பார்த்திருங்கள்; நேரான வழியை 
உடையவர்கள் யார்? என்பதையும், நேர்வழி பெற்றவர் யார்! என்பதையும் 
(பின்னர்) நீங்கள் நிச்சயமாக நன்கறிந்துகொள்வீர்கள். 
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அத்தியாயம் : 21 

அல் அன்பியா _ நபிமார்கள் 
வசனங்கள் : 112 மக்கி ருகூஃகள் :7 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

| மனிதர்களுக்கு அவர்களுடைய (கேள்வி) கணக்கு (நாள்) நெருங்கிவிட்ட து; 

அவர்களோ (அதனைப்) புறக்கணித்தவர்களாக மறதியில் இருக்கின்றனர். 
2. அவர்களுடைய இரடசகனிடமிருந்து புதிதாக யாதொரு நினைவூட்டுதல்_ 

அவர்கள் விளையாடியவர்களாக _அதைச் செவிமடுத்தேயல்லா து அவர்களுக்கு 
வருவதில்லை. 

34 அவர்களுடைய உள்ளங்கள் (உண்மையைச் சிந்திக்கா து) மறதியாக இருக்கும் 
லையில்_(செவியேற்கின்றனர்) இன்னும், இத்தகைய அநியாயக்காரர்கள், 

நம்முடைய தூதரைப் பற்றி, "இவர் உங்களைப் போன்ற ஒரு மனிதரேயன்றி, 
(வேறு)இல்லை; நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டே இருக்க (அவருடைய 
சூனியத்திற்கு(அதைப்பின்பற்ற) வருகிறீர்களா?" என்று தங்களுக்குள் 
இெகசியமாகப் பேசிக்கொள்கின்றனர். 

4. "என்னுடைய இரட'சகன்,வானி ம்,பூமியிலும் உள்ள கூற்றை நன்கறிவான்; 
(ஏனென்றால்) அவனோ (யாவையும்) செவியேற்கிறவன்; நன்கறிகிறவன் என்று 
(நபியாகிய) அவர்கூறினார். 

5. அதற்கவர்கள் அவ்வாறல்ல! "இவை அர்த்தமற்ற கனவுகளாகும்!அல்ல, அவரே 
அதனைபப் பொய்யாகிக்கற்பனை செய்துகொண்டார்! அல்ல, அவர் ஒரு கவிஞர்! 
ஆகவே, (அவர் அல்லாஹ்வின் உண்மையான துரதராக இருப்பின்) 
"முந்தையவர்கள் (அத்தாட்சிகளுடன்) அனுப்பப்பட்ட து போன்று இவரும் (நாம் 
விரும்புகிறவாறு) ஓர் அத்தாட்சியை நம்மிடம் கொண்டுவரடட்டும் ' என்று 
கூறுகின்றனர். | 

6. இவர்களுக்கு முன்னர், நாம் அதை அழித்துவிட்ட எந்த ஊ(ரா)ரும் 
விசுவாசங்கொள்ளவில்லை; (அவ்வாறிருக்க) இவர்கள் விசுவாசங் 
கொள்வார்களா ? 

7. மேலும், (நபியே!) உமக்கு முன்னரும்(மனிதர் களிலிருந்து) ஆட வர்களையே 
அன்றி, வேறெவரையும் நாம் நம்முடைய தூதராக அனுப்பவில்லை; (உமக்கு 
அறிவிக்கிற பிரகாரமே ) அவர்களுக்கு நாம் வஹீ அறிவித்தோம்; ஆகவே 
(இவர்களிடம் நீர் கூறுவீராக: ' இதனை) நீங்கள் அறியாதவர்களாக இருந்தால் 
(வேதத்தை ) அறிந்தோரிடம் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள்.' 

8. அன்றியும், அவர் களுக்கு உணவே உண்ணாதிருக்கக்கூடிய உடலை நாம் 
ஆக்கவில்லை; மேலும், அவர்கள் (பூமியில்) நிரந்தரமானவர்களாகவும் 
இருக்கவில்லை. 

9. பின்னர், (அவர்களைக் காப்பாற்றுவதாக, அவர் களுக்கு (அளித்த) 
வாக்குறுதியை நாம் உண்மையாக்கினோம்; ஆகவே அவர்களையும், நாம் 
நாடியவர் களையும் காப்பாற்றினோம். வரம்பு மீறியவர்களை நாம் 
அழித்தும்விட்டோம். 

10. திட்டமாக, உங்கள் பால் ஒரு வேதத்தை நாம் இறக்கி இருக்கிறோம். _ 
அதில் உங்களுடைய நினைவுகூர்தல் உங்களைப்பற்றிய சிறப்பு 
இருக்கிற து; அதை) நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளமாட்டீர்களா ? 
1 அநியாயம் செய்து கொண்டிருந்த எத்தனையோ ஊர்களை நாம் அழித்து 

விட்டோம். அதற்குப் பின்னர், (அவ்விடத்தில்) வேறு சமூகத்தவர்களை 
உண்டாக்கினோம். 
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12 அவர்கள் நமது வேதனையை (அது அவர்களுக்கு வரவிருப்பதை) உணர்ந்து 
கொண்ட பொழுது, அதே சமயம் அவர்கள் அங்கிருந்து (துரிதமாக) 
வெருண்டோடலானார்கள். 

13 (அது சமயம்)" நீங்கள்வெருண்டோடாதீர்கள்! எதில் நீங்கள் சுகபோகவாழ்வு 
னாக அர அன்ற அதன்பாலும், இன்னும் உங்கள் குடியிருப், cp 
பாலும் ம்பிச் செல்லுங்கள்; துபற்றிக்) க்கள் அனல் க் 
க 

14. அ।தற்கவெர்கள்" எங்களுடைய கேடே! நிச்சயமாக நாங்கள் ப்பம் 
மறுத்து) அநியாயக்காரர்களாக இருந்தோம் என (வருந்திக் கூறினார்கள். 

15. அறுவடை செய்யப்பட்ட ( வயலின்) அரிதாள்களைப் போன்று கரிந்து 
ந்து விட்டவர்களாக நாம் அவர்களை அஆக்கும் வரையில் (எங்களுடைய 

கேடே! என்ற) இதுவே அவர்களின் அழைப்பாக, (கூப்பாடாக) நீங்காமல் 

இருந்தது. 
16. வானையும், பூமியையும், அவ்விரண்டிற்கு மத்தியிலுள் ளவைகளையும் 

விளையாடியவர்களாக।(வீண் விளையாட்டுக்காக/நாம் படைக்கவில்லை. 

17. (வீண்) விளையா ட்டுக்கென (மனைவி, மக்கள் கொண்ட) எதனையும் அக்கிக் 

கொள்ள நாம் நாடி, (அதை செய்வோராக நாம் இருந்திருப்பின் நம்மிடத்தில் 
உள்ளவற்றி)லிருந்தே அதை நாம் எடுத்துக் கொண்டிருப்போம். 

18. அவ்வாறன் று! சத்தியத்தை அசத்தியத்தின் மீது எறிகின்றோம்; அ।[ந்த 
சத்தியமானது அசத்தியத்தை அடக்கி விடுகின்றது; உடனே அது அழிந்து 
விடுகின்ற து; (அல்லாஹ்வைப் பற்றி, அவனுக்கு தகுதியற்றவைகளைக்கூறி) நீங்கள் 
வர்ணிப்பதிலிருந்து உங்களுக்குக் கேடுதான் (உண்டு). 

19. வானங்களிலும், பூமியிலும் உள்ளோர் அவனுக்கே உரியவர்கள்; மேலும், 
அவனிடமிருப்பவர் கள் (ஆகிய மலக்குகள்) அவனை வணங்குவதை விட்டும் 

பெருமையடிக்க மாட்டார்கள்; சோர்வடையவுமாட்டார்கள். 

20. அவர்கள் இரவிலும்,பகலிலும் துதி செய்கின்றனர்;(ஆனால் அதில்) அவர்கள் 
தளர்ச்சியடையமாட்டார்கள். 

21 பூமியி(லுள்ளவற்றி)லிருந் து அவர்கள் (வணக்கத்திற்குரிய) தெய்வங்களாக 

எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றனரே அவர்கள், (மரணித்தோரை) உயிர் கொடுத்து 

எழுப்புவார்களா! 

22. (வானங்கள், பூமி ஆகிய) அவை இரண்டிலும் அல்லாஹ்வைத் தவிர 
(வணச்சத்திற்குரிய! ὃ es தெய்வங்கள் இருந்திருந்தால், அவை இரண்டும் 
சீர்குலைந்து (அழிந்து) போயிருக்கும்; ஆகவே, அர்ஷின் இரட்சகனாகிய 
அல்லாஹ், அவர்கள் வர்ணிக்கும் (இத் தகைய) தன்மைகளிலிருந்து மிகப் 
பரிசுத்தமானவன். 

23. அவன் செய்பவைகளைப் பற்றி, ( எவராலும் விசாரணை செய்து) அவன் 

கேட்கப்படமாட்டான்; (ஆனால்) அவர்கள்தாம் (அவனால் விசாரணை செய்து 
கேட்கப்பபுவர். 

24. (நபியே!) அவர்கள் அவனையன்றி (வணக்கத்திற்குரிய) வேறு தெய்வங்களை 
எடுத்துக் கொண் டிருக்கின் றனரா! (அவ்வாறாயின், அது பற்றிய) உங்கள் 
ஆதாரத்தைக் கொண்டு வாருங்கள்; (இன்னும், அவர்களிடம்) இது (குர் ஆன்) 
என்னுடன் இருப்பவர் களின் உபதேசமும், எனக்கு முன் சென்றவர் களின் 
உபதேசமுமாகும்' என் று கூறுவீராக; எனினும் அவர்களில் பெரும்பாலோர் 
உண்மையை அறிந்துகொள்ளமாட்டார்கள் ; ஆகவே, (இதனை அவர்கள் 
புறக்கணிக்கக் கூடியவர்கள். 
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25. மேலும், நிச்சயமாக என்னைத் தவிர (வணக்கத்திற்குரிய) இறைவன் இல்லை; 
எனவே, என்னையே நீங்கள் வணங்க வேண்டும் என்று நாம் வஹீ அறிவிக்காமல் 
(நபியே!) உமக்கு முன்னர் எந்தத் தூதரையும் நாம் அனுப்பவில்லை. 

26. மேலும், அவர்கள், "அர் ரஹ்மான் தனக்காக) குமாரனை எடுத் துக் 
கொண்டான்" என்று கூறுகின்றனர்: அவன் மிகப் பரிசுத்தமானவன்; (மலக்குகள் 
அவனுடைய சந்ததிகள்) அல்ல; (அவர்கள் அவனுடைய) கண்ணியமிக்க 
அடியார்கள். 

27. சொல்லைக்கொண்டு அவனை அவர்கள் முந்தமாட்டார்கள்; அவர்களோ 
அவனின் கட்டளையைக் கொண்டு செயல்படுவார்கள். 

28. அவர் களுக்கு முன்னிருப்பவற்றையும், பின்னிருப்பவற்றையும் அவன் 
நன்கறிவான்; அவன் பொருந்திக் கொண்டவரைத் தவிர। மற்றெவருக்கும்) 
இவர்கள் பரிந்துரை செய்யவுமாட்டார்கள்; இன்னும் அவனது பயத்தால் 
அவர் கள் நடுங்குபவர்களாவர். 

29. இன்னும் அவர்களில் எவர், (அல்லாஹ்வாகிய) அவனையன்றி நிச்சயமாக 

நான்தான் (வணக்கத்திற்குரிய) நாயன் என்று கூறுகிறாரோ 
அவ்வா றுகூறுபவர்_அவருக்கு நரகத்தையே நாம் கூலியாகக் கொடுப்போம்; 
அநியாயக்காரர்களுக்கு இவ்வாறே நாம் கூலி கொடுப்போம். 

30. (ஆரம்பத்தில்) நிச்சயமாக வானங்களும், பூமியும் 
(இடைவெளியின் றி இணைந்திருந்தன; பின்னர், அவ்விரண்டையும் நாமே 
பிரித்தோம் என்பதையும், உயிருள்ள ஒவ்வொரு பொருளையும் தண்ணீரிலிருந்து 
உண்டாக்கினோம் என்பதையும் இந்நிராகரிப்போர் அறியவில்லையா. ? 
(இதை அறிந்தும்) அவர்கள் விசுவாசங்கொள்ளமாட்டார்களா! 

31. இன்னும் பூமி, (மனிதர் களாகிய) அவர்களைக்கொண்டு அசைந்து 
விடாதிருப்பதற்காக, அதில் உறுதியான மலைகளை நாம் ஆக்கினோம்; அவர்கள் 
நேரான வழியைப் பெறுவதற்காக அதில் விசாலமான பாதைகளையும் நாம் 
ஆக்கினோம். 

32. வானத்தைப் பாதுகாக்கப்பட்ட முகடாகவும் நாம் ஆக்கினோம்; 
அவர் களோ அவற்றின் அத்தாட்சிகளைவிட்்டும் புறக்கணிக்கின்றவர்களாக 
இருக்கின்றனர். 

33. இன்னும், அவன் எத்தகையவனென்றால் இரவையும், பகலையும், 
சூரியனையும், சந்திரனையும் படைத்தான்; (அவை) ஒவ்வொன் றும் (வானத்தில் 
தமக்குரிய) மண்டலங்களில் நீந்திச் செல்கின்றன. 

34. மேலும்,நபியே!) உமக்கு முன்னர் எம்மனிதருக்கும்(இவ்வுலகில்) 
நிரந்தர(ஜவிய/த்தை நாம் ஆக்கவில்லை; ஆகவே, நீர் இறந்துவிட்டால் அவர்கள் 
மட்டும்என்றென் றும்நிரந்தரமாகஇருக்கப்போகிறார்களா? 

35. அத் ஆத்மா ம் மரணத்தைச் சுவைக்கக்கூடியதாகவே இருக்கிறது; 
தீமையை (து ன்பங்கை in கொண்டும், நன்மையை (இன்பங்களை!)க் கொண்டும் 
பரீட்சிப்பதற்காக உங்களை நாம் சோதிக்கிறோம்; மேலும், நீங்கள் நம்மிடமே 
திருப்பப்படுவீர்கள். | 
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36. (நபியே!) நிராகரிப்போர் உம்மைக் கண்டால் உம்மை அவர்கள் 
அவ்வ்வ் ப்தி எடுத் துக்கொள் வதில்லை; ' உங்கள் தெய்வங்களைக் குறை 
கூறுபவர் இவரா? (என்று உம்மைச் சுட்டிக்காட்டி அதிசயமாகக் கூறுகின்றனர்) 
அவர்களோ, ரஹ்மான்" என்று (இரட' சகனின் பெயரைக்) கூறுவதையும் 
மறுப்பவர்களாக இருக்கின்றனர். 

37. மனிதன் அவசரக்காரனாகப் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றான்; (ஆகவே 
வேதனை பற்றிய) என்னுடைய அத்தாட்சிகளை நான் உங்களுக்குக் 
காண்பிப்பேன்; (அதற்காக) நீங்கள் என்னிடம் அவசரப்படவேண்டாம். 

38. மேலும், (வேதனை வருமென்ற கூற்றில் விசுவாசிகளாகிய) நீங்கள் 
உண்மையாளர்களாக இருந்தால் இந்த வாக்குறுதி எப்பொழுது (நடந்தேறும்)? 
என்று அவர்கள் (நிராகரிப்பவர்கள்) கேட்கிறார்கள். 

39. தங்கள் முகங்களையும், தங்கள் முதுகுகளையும் (நரக/நெருப்பிலிருந் து 
தடுத்துக்கொள்ள முடியாமலும்,யாராலும் தங்களுக்கு உதவிசெய்யப் படாமலும் 
இருப்பார்களே அந்த நேரத்தை நிராகரிப்பவர்களாகிய (இவர்கள் 
அறிந்துகொள்வார்களானால் (அதுபற்றி கேட்கமாட்டார்கள்) 

40. அவ்வாறல்ல! அது இவர்களிடம் திடீரென வந்து, அவர்களைத் தட்டுக் 
கெட்டுத் தடுமாறச் செய்துவிடும்; அதனைத் தட்டி(க் கழித்து ) விட இவர்கள் 
சக்திபெற மாட்டார்கள்; இவர்கள் (தப்பித்துக்கொள்ள) அவகாசம் கொடுக்கப் 
படவுமாட்டார்கள். 

41. (நபியே! உமக்கு முன்னர் (வந்த நம்முடைய ) தூதர்களும், (இவ்வாறே 
விரோதிகளால்) பரிகாசம் செய்யப்பட்டனர்; ஆகவே, அவர்கள் எதனைப் பற்றிப் 
பரிகாசம் செய்து கொண்டிருந்தார்களோ அது, அவர்களில் பரிகாசம் செய்து 
வந்தோரைச் சூழ்ந்து கொண்ட து. 

42 (நபியே! இவர்களிடம் ) இரவிலும், பகலிலும் (வரக்கூடிய) அர்ரஹ்மானின் 

வேதனையிலிருந்து உங்களைப் பாதுகாக்கக் கூடியவர் யார்) என்று நீர் 
கேட்பீராக; ஆனால், இவர் களோ தங்கள் இரடசகனை நினைப்பதையே 
முற்றிலும் புறக்கணிக்கக் கூடியவர்களாவர். 

43. இவர்களை (நம்முடைய வேதனையை) விட்டும் தடுக்கக்கூடிய (வேறு) 
தெய்வங்கள் நம்மையன்றி அவர்களுக்கு இருக்கின்றனவா! அவர்கள் தமக்குத் 
தாமே உதவி செய்து கொள்ள சக்திபெறமாட்டார்கள்; இன்னும் அவர்கள் 
நம்மிடமிருந்து (நம் வேதனையை விட்டுமிகாப்பாற்றப்படவுமாட்டார்கள். 

44. எனினும், இவர்களையும், இவர்களுடைய மூதாதையரையும், இவர்களின் 
ஆயுட்காலம் நீண்டதாக ஆகும் வரை சுகமனுபவிக்கச் செய்தோம்; நிச்சயமாக, 
நாம் பூமியை அதன் ஓரங்களிலிருந்து on துக்கொண்டு வருகிறோம் என்பதை 
இவர்கள் பார்க்கவில்லையா! கர் ள் இவர்களா நம்மை 

க 

5. (நபியே! அவர்களிடம்) "நான் உங்களுக்கு அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை 
வல் ப வஹீயைக் கொண்டுதான் என்று நீர் கூறுவீராக; இன் 
அவர்கள் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்யப்படும்பொழுது, அச்செவிடர்கள் உம்) 

அழைப்பை செவியேற்க மாட்டார்கள். 
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46. மேலும், உம் இரெட்சகனுடைய வேதனையிலிருந து ஒரு சிறிதளவு 
அவர்களைத் தொட்டு விடுமானால், "எங்களுக்கு ஏற்பட்ட கேடே! திட்டமாக, 
நாங்கள் அநியாயக்காரர்களாக இருந்தோம் என்று நிச்சயமாகக் கூறுவார்கள். 

47. மேலும், மறுமை நாளில் நீதமான தராசுகளை நாம் வைப்போம்; எந்த ஓர் 
ஆத்மாவும், (எதையும் குறைத்தோ, ἀγα τὰ யோ சிறில் அநியாயம் 
செய்யப்படமாட்டாது; (நன்மையே, தீமையோ) ஒரு கடுகின் வித்தளவு அது 
இருந்தபோதிலும், அதனையும்(நிறுக்கக்) கொண்டு வருவோம்; 
கணக்கெடுப்பவர்களில் (நமக்கு நாமே போ தும்; (கணக்கெடுக்க மற்றவரின் உதவி 

நமக்குத் தேவையில்லை). 

48. இன்னும், மூஸாவுக்கும், ஹாரூனுக்கும் (நன்மை தீமையைப்) பிரித்தறிவிக்கக் 
கூடியதையும், ஒளியையும், பயபக்தியுடையோருக்கு உபதேசத்தையும் நிச்சயமாக 
நாம் கொடுத்திருந்தோம். 

49. (பயபக்தியுடைய) அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், மறைந்த நிலையில் 
தங்கள் இரட சகனை பயப்படுவார்கள்; இன்னும், அவர்கள் மறுமையைப் 
பற்றியும் பயந்து (நடுங்கிக்) கொண்டி ருப்பவர்கள். 

50. இன்னும், இந்த குர்ஆனாகிற)து (அதன் நன்மைகள் பன்மடங்காக் 
கப்பட்ட நிலையில் ) பரக்கத்துச் செய்யப்பட்ட நல்லுபதேசமாகும், இதனை 
நாம் இறக்கி வைத்தோம்; இதனை நீங்கள் மறுக்கக்கூடியவர்களா! 

5. நிச்சயமாக, இப்றாஹீமுக்கு முன்னரே(சிறு பிராயத்திலிருந்தே அவருடைய 
நல்வழியை நாம் கொடுத்திருந்தோம்; அவரைப்பற்றி நாம் நன்கறிந்தோராகவும் 

இருந்தோம். 
52. அவர் தன் சர்வத்விட்கும் தன் சமூகத்தாரிடமும், நன தத்தத் 
அவை எதீதகையவையென் றால் நீங்கள் அவற்றிற்காக (வழிபடுவதில்) 
நிலைத்திருக்கிறீர்கள்' என்றுகேட்ட போது, 

53. அவர்கள், எங்கள் மூதாதையர்கள் இவைகளை வணங்கக்கூடியவர்களாக 
(இருந்ததை) நாங்கள் கண்டோம் என்று கூறினார்கள். 

54. அதற்கவர், "திட்டமாக நீங்களும், உங்கள் மூதாதையரும் பகிரங்கமான வழி 
கேட்டில்[தான்) இருந்துவிட டீர்கள் என் று கூறினார். 

55. அ(தற்கவர்கள், "நீர் எங்களிடம் ஏ தும் உண்மையான செய்தியைக்கொண்டு 
வந்திருக்கின்றீரா? அல்லது விளையாடுபவர்களில் நீர் இருக்கின் றீரா)?" என்று 
கேட்டனர். 

56. அ[தற்கவவர்; (அவ்வாறு) அல்ல! உங்களுடைய இரட' சகன் (அவன் தான்) 
வானங்களுக்கும், பூமிக்கும் இரடசகனாவான்; அவனே அவற்றைப்படைத்தான்; 

தற்கு சாட்சியம் கூறுபவர்களில் நானும் ஒருவனாக இருக்கிறேன் ' என்று 
இப்றாஹீம்) கூறினார். 

ST "இன்னும், அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமாக! நீங்கள் (இங்கிருந்து புறங்காட்டி 
யவர்களாகத் திரும்பிச் சென்ற பின், உங்கள் சிலைகளுக்குத் திண்ணமாக நான் சதி 
செய்வேன் (என்றும் கூறினார். 
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58. (அவர்கள் அங்கிருந்து சென்ற பின்னர்) அவற்றில் பெரியதைத் தவிர (மற்ற) 
யாவற்றையும் துண்டு துண்டாக அஆக்கி(உடைத்துத் தள்ளி) விட்டார்; (பெரிய 
சிலையாகிய) அதன்பால் (விளக்கம் கேட்டு) அவர்கள் திரும்புவதற்காக (அதனை 
மட்டும் உடைக்கவில்வை. 

59. (திரும்ப வந்து, இவற்றைக் கண்ட) அவர்கள், "எங்கள் (வணக்கத்திற்குரிய) 
தெய்வங்களை இவ்வாறு செய்தவன் யார்! நிச்சயமாக, அவன் அநியாயக் 
காரர்களில் உள்ளவன் என்று துய்க்க 

60. அ।தற்கவlர் களில் சிலர் ' ஓரு இளைஞர் இவைகளைப் பற்றிக் (குறை) 
த் வழி ருந்ததை நாங்கள் செவியுற்றிருக்கிறோம், அவருக்கு இப்றா ஹீம் 
என் று (பெயர்)கூறப்படுகிறது' என்று கூறினார்கள். 

61. அ[தற்க)வர்கள், ' அவ்வாறாயின், அவரை மக்களின் கண் களுக்கெதிரில் 
கொண்டுவாருங்கள்; அவரை யாவரும் பார்த்து) அவர்கள் சாட்சியம் கூறலாம் 
என் று கூறினார்கள். 

62. (அவ்வாறு கொண்டு வரப்பட்ட அவரிடம்) 'இப்றாஹீமே! எங்களுடைய 
(வணக்கத்திற்குரிய) தெய்வங்களை இவ்வாறு செய்தவர் நீர்தானா! என்று 
கேட்டனர். 

63 அதற்கிவர், "அவ்வாறல்ல! அதை அவர்களில் பெரியது தான் செய்தது; 
உடைக்கப்பட்ட அவர்கள் பேசக்கூடியவர்களாக இருந்தால் அவர்களையே 
கேளுங்கள்! sp கூறினார். 

64. அவர்கள் (நாணமுற்று) தங்கள் பக்கமே திரும்பி (ஒருவர் மற்றவரிடம், i 
நிச்சயமாக நீங்கள் ns 4 arte வணங்கி)அக்கிரமம் செய்துவிட்டீர்கள்' 
என் று கூறிக்கொண்டார்கள். 

65. பின்னர்,(வெட்கத்தால்) அவர்கள் தலை குனியச்செய்யப்பட்டார்கள்; (சற்று 
நேரத்திற்குப்பிறகு இப்றாஹீமிடம், )" இவைகள் பேசமாட்டா என்பதை 
ts நீர் அறிந்திருக்கிறீர் என்று கூறினார்கள். 

6. "கொஞ்சமும் உங்களுக்கு நன்மைசெய்யாத, உங்களுக்குத் தீமையும் செய்யாத, 

நற்; அல்லாதவற்றையா நீங்கள் வணங்குகிறீர் கள்?" என்று 

(இப்றாஹீமாகிய) அவர் கேட்டார். 

67. "சீச்சீ! உங்களுக்கும் , நீங்கள் வணங்கும் அல்லா ஹ் அல்லாத (இ) வைகளுக்கும் 
(நாசம்தான்) நீங்கள் விளங்கிக்கொள்ள மாட்டீர்களா)? என்று கூறினார். 

68. அ।[தற்கவர் கள், "நீங்கள் ஏதும் செய்பவர்களாக இருந்தால், இவரை 

(நெருப்பிலிட்டு) எரியுங்கள் ; (அதன் மூலம்) உங்கள் (வணக்கத்திற்குரிய) 
தெய்வங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் ' என்று (தங்களைச் சார்ந்தோரிடம்) 
கூறினார்கள். 

69. (அவர்கள், இப்றாஹீமை நெருப்புக் கிடங்கில் எறியவே, ' நெருப்பே! 
இப்றா ஹீமுக்குக் குளிர்ச்சியாகவும், சுகமளிக்கக்கூடியதாகவும் ஆகிவிடு!' என்று 
நாம் கூறினோம். 

70. மேலும், அவர்கள், அவருக்குச் சதி செய்ய நாடினார்கள்; நாம் அவர்களையே 
நஷ்ட மடைந்தவர்களாகச்செய்துவிட்டோம். 

71 நாம் அவரையும், லூத்தையும் அகிலத்தார்க்கு நாம் பாக்கியத்தை நல்கிய 
பூமியின் (பைத்துல் முகத்தஸின்) பால்(வரச்செய்து) ஈடேற்றம் பெறச் செய்தோம். 

72. அன்றியும், நாம் அவருக்கு இஸ்ஹாக்கையும், கூடுதலாக யஃகூபையும் 
அன்பளிப்புச் செய்தோம்; (இவர்களில்) ஒவ்வொருவரையும் நல்லோர்களாகவும் 
நாம் ஆக்கினோம். 
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73. இன்னும், நம்முடைய கட்டளையின்படி நேர் வழி காட்டுகின்ற 
தலைவர்களாகவும் அவர்களை நாம் ஆக்கினோம்; அன்றியும், நன்மையான 
காரியங்களைச் செய்யுமாறும், தொழுகையை ΡΝ றுமா றும், ஜகாத்தைக் 
கொடுத்து வருமாறும் இவர்களுக்கு (வ வவர மூலம்) நாம் அறிவித்தோம்; இவர்கள் 
அனைவரும் நம்மையே வணங்குபவர்களாக இருந்தார்கள். 

74. லூத்தையும் (நபியாக்கி) _அவருக்கு நபித்துவத்தையும், கல்வியையும் 
கொடுத்து, அருவருக்கத்தக்க செயல்களைச் செய் துகொண்டிருந்த ஊரிலிருந்தும் 
நாம் அவரை காப்பாற்றிக் கொண்டோம்; நிச்சயமாக, அவர்கள் (மனிதர்களில்) 
மிகக் கெட்ட சமூகத்தினராக, பெரும் பாவிகளாக இருந்தனர். 

75. நாம் (லூத் ஆகிய/அவரை நம்முடைய அருளில் புகுத்திக்கொண்டோம், 
நிச்சயமாக, அவர் நல்லோர்களில் உள்ளவராவார். 

76. நூஹையும்(நினைவுகூர்வீராக! முன்னர் அவர் (பிரார்த்தனை செய்து 
அழைத்தபோது, அவருக்கு (அவரது பிரார் ததனையை ஏற்று) நாம் பதில் 
கூறினோம்; (அதன் பொருட்டு) அவரையும், அவர து குடும்பத்தினரையும் பெரும் 
கஷ்டத்திலிருந்து நாம்காப்பாற்றினோம். 

77. நம்முடைய வசனங்களைப் பொய்யாக்கிய சமூகத்தாரிலிருந் து (அவர்களின் 
தீமையைத் தடுத் து) அவருக்கு நாம் உதவியும் செய்தோம்; நிச்சயமாக அவர்களும் 
மிகக் கெட்ட சமூகத்தவராகவே இருந்தனர்; ஆதலால் அவர்கள் யாவரையும் 
(பெரு வெள்ளத்தில்) மூழ்கடித்துவிட்டோம். 

78. வேளாண்மை நிலத்தில் ஒரு சமூகத்தாரின் ஆடுகள் இரவில் இறங்கி மேய்ந்து 
விட்டபோது, அவ்வேளாண்மை விஷயத்தில் தாவூதுசுலைமான் (ஆகிய 
இருவரும்) தீர்ப்பளித்த சந்தர்ப்பத்தை (நபியே! நினைவு கூர்வீராக! அப்போது) 
அவர்களுடைய தீர்ப்பை பார்ப்பவர்களாக நாம் இருந்தோம். 

79. தீர்ப்புக் கூறுவதில் நாம் ஸூலைமானுக்கு அ[தன் நியாயத்தை விளங்க 
வைத்தோம்; (அவ்விருவரில்) ஒவ்வொருவருக்கும் (தீர்ப்புக் கூறும்) அறிவையும், 
ஞானத்தையும் நாம் கொடுத்திருந்தோம்; மலைகளையும், பட்சிகளையும் 
ὅσαι δι. «ἱ (தஸ்பீஹ் செய்ய) வசப்படுத்தியும் கொடுத்தோம். அவை 
அவருடன் அல்லாஹ்வை) துதிசெய்தன; நாம்தாம் (இவற்றை யெல்லாம்) 
செய்வோராய் இருந்தோம். 

80. இன்னும், (நீங்கள் எதிரிகளுடன் போரிடும்போ து) உங்களுடைய யுத்தத்தில் 
உங்களை தற் காத்துக் கொள்வதற் காக அணிந்துகொள்ளும் கவசங்கள் 
செய்வதை உங்களுக்காக நாம் அவருக்குக் கற்றுக்கொடுத்தோம்; இதற்காக நீங்கள் 
நன்றி செலுத் துபவர்களாக இருக்கிறீர்களா?! 

81. ஸூலைமானுக்கு, வேகமாக வீசும் காற்றையும் (நாம் வசப்படுத்திக் 
கொடுத்தோம்! அது அவருடைய கட்டளையின்படி, எந்த பூமியில் பாக்கியத்தை 
நாம் நல்கினோமோ அந்த பூமியின்பால் (அவரை டுத் துகி செல்லும்; மேலும், 
ஒவ்வொரு பொருளைப் பற்றியும் நாம் அறிந்தோராக இருந்தோம். 
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82. லைத்தான்களிலிருந் து அவருக்காக கடலில் மூழ்கி (முத்துக்களை மற்றும் 
பவளங்களையும் கொண்டு) வரக்கூடியவர்களையும், (நாம் அவருக்கு 
வசப்படுத்திக் கொடுத்திருந்தோம்.) இது தவிர (அவருக்காக வேறு) 
வேலைகளையும் அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தனர். மேலும், நாம்தாம் 
அவர்களைப் பாதுகாப்போராக இருந்தோம். 

83. (நபியே!) அய்யூபையும் (நினைவு கூர்வீராக!) அவர், தன் இரடசகனிடம், 

'நிச்சயமாகத் துன்பம் என்னைப்பீடித்துக் கொண்ட கு; நீயோ 
கிருபையாளர்களிலெல்லாம் மிகக் கிருபையாளன் என்று(பிரார்த்தனை செய்து) 
அழைத்தபோது, 

84. நாம் அவருக்கு த்தல் பின்னர், அவருக்கிருந்த துன் பத்தையும் 
நீக்கிவிட்டோம்; அவருடைய குடும்பத்தையும், அவர்களுடன் அவர்களைப் 
போன்றவர்களையும் அவருக்கு நாம் கொடுத்தோம்; இது, நம்மிடத்திலிருந்துள்ள 
கிருபையாகவும் (நம்மை) வணங்குவோருக்கு நினைவூட்டுதலாகவும் இருக்கிற து. 

85. இஸ்மாயீலையும், இத்ரீஸையும், துல்கிப்லுவையும்_ (நபியே நீர் நினைவு 
கூர்வீராக! இவர்கள் ஒவ்வொருவரும், பொறுமையாளர்களாக இருந்தனர். 

86. இன்னும், அவர்களை நாம் நம்முடைய அருளில் புகுத்திக்கொண்டோம். 
நிச்சயமாக அவர்கள் நல்லோர்களில் உள்ளவராவார்கள்.. 

87. துன்னூனையும் (யூனுஸ் நபியாகிய மீனுடையவரை நபியே!நினைவு 
கூர்வீராக! தம் சமூகத்தாரை விட்டு _ அவர் கோபமாக வெளியேறிய சமயத்தில், 
( நாம் அவரைப் பிடித்து) நெருக்கடிக்குள்ளாக்கி (தண்டித்து) விடமாட்டோம் 
என்று எண்ணித் கொண்டார்; [ஆகவே மீன் வயிற்றின்) இருள் களில் 
நெருக்கடிக்குள்ளான அவர்) உன்னைத் தவிர வணக்கத்திற்குரிய நாயன் (வேறு 
ஒருவனும்) இல்லை நீ மிகப் பரிசுத்தமானவன்; நிச்சயமாக நான், 
அநியாயக்காரர்களில் 'ஒருவனாசி அகிவிட்டேன்; என்று (பிரார் த்தனைசெய்து) 
அழைத்தார். 

88. Res ἢ அவருக்கு நாம் பதிலளித்தோம்; (அவருடைய ) துக்கத்திலிருந்து, 
அவரை நாம் (விடுவித்துக்காப்பாற்றினோம். இவ்வாறே விசுவாசிகளையும் நாம் 
காப்பாற்றுவோம். 

89. ஜகரிய்யாவையும் (நபியேோநீர் நினைவு கூர்வீராக! அவர் தன் இரடட்சகனை 
அழைத்து, "என் இரட்சகனே! என்னைச் சந்ததியில்லா து) தனித்தவனாக நீ 
விட்டுவிடாதே! நீயோ, வாரிசுரிமை கொள்வோரில் மிக்க மேலானவன் ' என்று 
(பிரார்த்தனை செய்த) சமயத்தில், 

90. நாம் அவருக்கு பதில் கூறினோம்; யஹ்யாவை அவருக்குமகனாகசக் 
கொடுத்தோம்; இன்னும், (மலடாக இருந்த) அவருடைய மனைவியை 
(மகப்பேறுபெற) சீராக்கினோம்; நிச்சயமாக, இவர்கள் யாவரும், நன்மைகளில் 

(மிகத் துரிதமாகிவிரைபவர்களாக இருந்தார்கள்; (நம்முடைய அருளை) அசித்தும், 
(நம் தண்டனையைப்) பயந்தும், நம்மை (பிரார்த்தனை செய்து) அழைப்பவர் 
களாகவும் இருந்தார்கள்; இன்னும் அவர்கள் (யாவரும்) நம்மிடம் 
உள்ளச்சமுடையோர்களாகவும் இருந்தார்கள். | 
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91. தன் கற்பைக் காத்துக்கொண்ட (மர்யம் என்பவரையும் (நீர் நினைவு 
கூர்வீராக!) நம் ஆன்மாவிலிருந்து அவரில் நாம் ஊதினோம்; அவரையும், 
அவருடைய மகனையும் அகிலத்தார்க்கு ஓர் அத்தாட்சியாகவும் நாம் ஆக்கினோம். 

92. நிச்சயமாக। உங்களுக்குத் தெளிவு செய்யப்பட்ட)இது ஒரே மார்க்கமான 

உங்களுடைய மார்க்கமாகும் ; மேலும் நான்(தான்) உங்கள் இரட்சகன். ஆகவே 

என்னையே வணங்குங்கள். 

93. தங்களது (மார்க்கக்) காரியத்தில் அவர்களுக்கு மத்தியில் அவர்கள் 
பிளவுபட்டும் விட்டனர். இவர்கள் ஒவ்வொருவரும் நம்மிடம் திரும்ப 
வரக்கூடியவர்கள். 

94. ஆகவே, (இவர்களில்) எவர் விசுவாசங்கொண்ட வராக, நற்கருமங்களைச் 

செய்கின்றாரோ, அவருடைய முயற்சி மறுப்பிற்குரியதல்ல; நிச்சயமாக நாம் 
அவருக்கா க(அவரின் செயல்களை) பதிவு செய்வோராய் இருக்கின்றோ ம். 

95. மேலும், எதனை நாம் அழித்துவிட்டோமோ ass nr மீதுஅவர்கள் 
உலகிற்குத் திரும்புவது) தடுக்கப்பட்டுள்ளது; நிச்சயமாக அவர்கள் 
திரும்பமாட்டார்கள். 

96. கடைசியாக, யாஜூஜ-+, மாஜூஜாுக்| கூட்டத்திறிகு (வழி) திறக்கப்பட்டால், 
அவர்கள் ஓவ்வொரு மேட்டிலிருந் தும் இறங்கி ΒΟΥ விளைவிக்க உலகின் பல 
க )விரைவார்கள். 

மை நாள் பற்றிய) உண்மையான வாக்குறுதி நெருங்கியும்விட்டது; 
Rai ae அதுவந்து விட்டால்)நிராகரிப்போரின் கண்கள் திறந்தது திறந்தவாறே 
இருக்கும்; (அப்பொழுது) " எங்களுடைய கேடே! திட்டமாக நாம் இதனைப் 
பற்றிமறந்தவர்களாக இருந்துவிட டோம்; அதுமட மல்லாது; நாங்கள் 
அநியாயக்காரர்களாகவுமிருந்தோம்' (என்று கூறுவார்கள்) 

98. (அப்போது அவர்களிடம்,)நிச்சயமாக நீங்களும் அல்லா ஹ்வையன்றி।நீங்கள்) 
வணங்கியவைகளும் நரகத்தின் விறகுகளே! நீங்கள் யாவரும் அதற்கு 
வரவேண்டியவர்களாவர் (என் று கூறப்படும் 

99. (அவர்களால் வணங்கப்பட்ட) இவை வணக்கத்திற்குரியவர்களாக 

இருந்தால், அதன்(அந்நரகத்தின்) பால் Te க்கமாட்டா; இன்னும், அவர்கள் 

யாவரும் நிரந்தரமாக (நரகமாகிய) அதில் (தங்கி தி) இருப்பவர்கள். 

100. அதில் அவர்களுக்கு (வேதனையின் கடினம் காரணமாககிவிம்மிக்கத றுதல் 
உண்டு. மேலும், அங்கு அவர்கள் (வே று) எதையும் செவியுறமாட்டார்கள். 

101. நிச்சயமாக எவர்களுக்கு நம்மிடமிருந்து நன்மை முந்திவிட்டதோ 
அத்தகையோர்_அவர்கள் அ[ந்நரகதிதைவிட்டும் தூரமாக்கப்பட்டவர்களாவர். 

102 (நரகமாகிய) அதன் (அசைவின்) சப்தத்தைக்கூட) அவர்கள் தங்கள் காதால்) 
கேட்கமாட்டார்கள்; அன்றியும் அவர்கள் தங்களின் மனங்கள் விரும்பிய 
(சுகபோகங்களைச் சுவைப்பதில் நிரந்தரமாக இருப்பவர்கள். 
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103 (மறுமைநாளில்) மாபெரும் திடுக்கம், அவர்களை கவலைக்குள்ளாக்கா து; 
மேலும், மலக்குகள் அவர்களை எதிர்கொண்டழைத்து ங்கள் 
வாக்களிக்கப்பட்டிருந்தீர்களே அத்தகைய உங்களுடைய நாள் இதுதான் (என்று 
கூறுவார்கள் 

104. (நபியே!) எழுதப்பட்ட (பெரும்) ஏடுகளைச் சுருட்டுவதைப்போல, நாம் 
வானத்தைச் சுருட்டிவிடும் நாளை (நினைவு கூர்வீராக! முதல் படைப்பை நாம் 
ஆரம்பித்ததுபோன்றே அதை நாம்திரும்பவும் மீளவைப்போம். (இது) நம் மீது 
கட்டாயமான வாக்குறுதியாகும். நிச்சயமாக நாம் (இதை) செய்வோராய் 
இருக்கிறோம். 

105. மேலும், நிச்சயமாக நாம், ஜபூர் (என்னும்) வேதத்தில் நல்லுபதேசங்களுக்குப் 
பின்னர், நிச்சயமாக பூமியை என்னுடைய நல்லடியார்கள்தாம் அதை வாரிசாக 
அடைவார்கள் என்று எழுதிவிட்டோம். 

106. (இரட'சகனையே) வணங்குகின்ற சமூகத்தார்களுக்கு நிச்சயமாக இதில் 
(வழிகாட்டல்களைக் கொண்ட அத்தாட்சிகள் ) போதுமானது உள்ளது. 

107. (நபியே!) உம்மை அகிலத்தார்க்கு ஓர் அருளாகவேயன்றி நாம் 
அனுப்பவில்லை. 

108. (எனவே) நீர் கூறுவீராக: " எனக்கு வஹீ அறிவிக்கப் படுவதெல்லாம், 
உங்களுடைய (வணக்கத்திற்குரியநாயன் ஒரே ஒரு நாயன் என்று தான்; ஆகவே 
நீங்கள் (அவனுக்கு) முற்றிலும் வழிப்பட்டு (முஸ்லிம்களாக) நடப்பீர்களா! 

109." எனவே அவர்கள்(இதைப்) புறக்கணித்துவிட்டால், நான் (என்னுடைய 
தூதை) உங்கள் யாவருக்கும் சமமாக அறிவித்துவிட்டேன். நீங்கள் 
வாக்களிக்கப்பட்டது (வேதனையான அது) சமீபத்திலிருக்கிறதா, அல்லது 
தூரத்திலிருக்கிறதா என்பதை நான் அறியமாட்டேன்" என்று (நபியே! 
நீர்கூறுவீராக! 

0. ᾿ நிச்சயமாக, (என் இரட'சகனாகிய) அவன் சொல்லில் பகிரங்கமானதை 
அறிகிறான்; (அதற்கு மாறாக ) நீங்கள் மறைத்து வைத்திருப்பதையும் 
அறிந்துகொள்கிறான். 

IL "இன்னும் ( உங்களுக்கு வேதனையை பிற்படுத்திவைத்திருப்பதான)அது 
உங்களுக்குச் சோதனையாகவும், சிறிதுகாலம் வரை F ங்கள்) சுகம் 
அனுபவிப்பதற்காகவும் இருக்கலாமோ என்பதையும் நான் அறிய 
மாட்டேன்.(என் D nn க! 

112. (மேலும் ) " என் σι" சகனே! (எனக்கும், சத்தியத்தைப் பொய்யாக்கி 
யோருக்குமிடையில்) சத்தியத்தீர்ப்பு வழங்குவாயாக! என்று கூறினார். எங்கள் 
இரட்சகனோ பேரருளாளன்; நீங்கள் பொய்யாக) வர்ணிப்பவைகளுக்கெதிராக 
உதவி தேடப்படுபவன். 

அத்தியாயம் : 22 

அல் ஹஜ 
வசனங்கள் : 78 மதனீ (Boo : 10 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

| மனிதர்களே! நீங்கள் உங்கள் இரட்சகனை பயந்துகொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக 
மறுமை நாளின் அதிர்ச்சி மகத்தானதாகும். 
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2. அதனை நீங்கள் காணும் அந்நாளில், பாலூட்டிக் கொண்டிருக்கும் 
ஒவ்வொருத்தியும் , தான் பாலூட்டியதை। குழந்தயை) மறந்து விடுவாள்; 
கர்ப்பமுடைய ஒவ்வொருத்தியும் தன் சுமையை வைத்துவிடுவாள் ; மேலும் 
மனிதர்களை (பீதியின் கடுமையால்) மதி மயக்கம் கொண்டவர்களாக இருக்க நீர் 
காண்பீர்; அவர்கள் மதுவினால்) மதிமயங்கியவர்களும் அல்லர்; எனினும், 

அல்லாஹ்வுடைய வேதனை மிகக் கடினமானதாகும். 

3 மேலும், அறிவின்றி அல்லாஹ்வுடைய விஷயத்தில் தர்க்கம் செய்கின்றவரும், 
மனமுரண்டான ஒவ்வொரு ஷைத்தானைப் பின்பற்றுகிறவரும் மனிதர்களில் 
(சிலர்) இருக்கின் றனர். 

4. நிச்சயமாக எவன் (ஷைத்தானாகிய) அவனை நண்பனாக ஆக்கிக் 
கொள்கிறானோ, நிச்சயமாக காரியம்: அவன், வெனை ஷைத்தானாகிய) அவன் 
வழிகெடுத்து, நரக வேதனையின் பக்கமே செலுத்திவிடுவான் என்று 
(ஷைத்தானாகிய )அவன்மீது விதியாக்கப்பட்டுவிட்ட து. 

5. மனிதர்களே! (இறந்தபின் கல் உயிர்கொடுத்து ) எழுப்புவதைப் பற்றி 
நீங்கள் சந்தேகத்தில் இருந்தால்,(அது பற்றித்தெரிந் துகொள்ளுங்கள்.)நிச்சயமாக 
உங்களை | ய மண்ணிலிருந் தும், பின்னர் (உங்களை) ஒரு துளி 
இந்திரியத்திலிருந்தும், பின்னர் இரத்தக்கட்டியிலிருந்தும், பின்னர் (நிறைவாக 
உருவம் கொடுக்கப்பட்டு) படைக்கப்பட்ட, அல்லது நிறைவாக உருவம் 
கொடுக்கப்பட்டு) படைக்கப் படாத தசைக்கட்டியிலிருந்தும் நாம் படைத்தோம்; 
(என்ற நம் ஆற்றலை) உங்களுக்குத் தெளிவு செய்வதற்காகவே (இவ்வாறு 
விளக்குகிறோம் .) மேலும், நாம் நாடியவைகளைக் கர்ப்பப்பைகளில் ஒரு 
குறிப்பிட்ட காலம் வரையில் (நிலைப்படுத்தி) தங்கிவிடும்படிச் செய்கிறோம்; 
பின்னர் உங்களைக் குழந்தையாக நாம் வெளிப்படுத்துகிறோம்; mr உங்கள் 
வாலிபத்தை நீங்கள் அடை வதற்காக (தக்க வளர்ச்சியை τὸ ΠΣ இன்னும் 
உங்களில் ( சிலர் பருவ வயதை அடையுமுன்பே ) இறந் துவிடுகிறவரும் 
இருக்கின்றனர்; (அல்லது ஜீவித்திருந்து) யாவையும் அறிந்தபின்னர், ஒன்றுமே 
அறியாதவர்களைப் போல் ஆகிவிடக்கூடிய தளர்ந்த வய துவரையில் (உயிர் வாழி 
விட்டுவைக்கப்படுபவரும் உங்களில் இருக்கின்றனர்; மேலும், பூமியை 
வரண்டதாகப் பார்க்கிறீர்; அப்பொழுது, அதன் மீது நாம் மழையை 
இறக்கிவைப்போமானால், அது பசுமையாகி, இன்னும் வளர்ந்து, அழகான 
ஒவ்வொருவகசையிலிருந் தும் (உயர்ந்த புற்பூண்டுகளை) முளைப்பிக்கின்றது. 

6. இது (ஏனெனில்) நிச்சயமாக அல்லாஹ்_ அவனே உண்மையானவன்; 
நிச்சயமாக அவன் தான் மரித்தோரை உயிர்ப்பிக்கின்றான்; நிச்சயமாக அவன் 
தான் ஒவ்வொரு பொருளின்மீதும் மிக்க ஆற்றலுடையவன் என்பதனாலாகும். 
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7. இன்னும், நிச்சயமாக மறுமைநாள் வரக்கூடியதாகும்; அதில் சந்தேகமில்லை; 
இன்னும், சமாதிகளில் இருப்போரை, நிச்சயமாக அல்லாஹ் (அந்நாளில் உயிர் 
கொடுத்து) எழுப்புவான் (என்பதினாலுமாகும் 

அறிவின்றியும், நேர்வழியின்றியும் பிரகாசமான வேத(ஆதார)மின்றியும் 
அல்லாஹ்வுடைய விஷயத்தில் தர்க்கம் செய்பவர்கள் மனிதர்களில் (சிலர்) 
இருக்கிறார்கள். 

செய்வோம். 

"இது, உன்னுடைய இரு கரங்களும் முற்படுத்திவைத்த (பாவங்களின்) 
ச் நிச்சயமாக அல்லாஹ், தன் அடியார்களுக்கு எவ்வகையிலும் 
ஒரு சிறிதும் அநியாயம் செய்கிறவனல்லன் என்பதினாலுமாகும் "(என 
அந்நாளில் அவனுக்குக் கூறப்படும்) 

1. இன்னும், மனிதர்களில் (உறுதியின்றி, சந்தேகத்தின்) விளிம்பின் மீதிருந்து 
(கொண்டு [அல் அல்லாஹ்வை வணங்குகிறவனும் இருக்கிறான்; எனவே, அவனுக்கு 
ஒரு நன்மை ஏற்படுமாயின் அதைக் கொண்டுஅவன் திருப்தியடை கிறான். 
அவனுக்கு ஏதேனும் துன்பம் ஏற்படுமாயின் அவன் தன் முகத்தின் மீதுஈமானை 
விட்டும்இறை நிராகரிப்பின்பால்) புரண்டுவிடுகிறான். (இத் தகையவன்) 
இம்மையிலும், மறுமையிலும் நஷ்டமடைந்து விட்டான்; இது தான் தெளிவான 
நஷடமாகும். 

12. அல்லாஹ்வையன்றி அவன் தனக்கு தீங்கிழைக்காததையும், இன்னும் தனக்கு 
பயனளிக்காததையும் (வணங்கி) அழைக்கிறான். அதுவே தெளிவான 
நஷடமாகும். 

13 எவனுடைய தீங்கு அவனுடைய பயனைவிட மிகச்சமீபமாக இருக்கிறதோ, 
அவனையே இவன் அழைக்கிறான்; திடமாக (அவன் அழைக்கும் ) பா துகாவலன் 
மிகக் கெட்டவன்; (அவனின்) நண்பனும் திடமாக மிகக் கெட்டவன். 

14. நிச்சயமாக அல்லாஹ், விசுவாசங் கொண்டு, நற்கருமங்களையும் 
செய்கின்றவர்களைச் சுவனபதிகளில் பிரவேசிக்கச் செய்கிறான்; அவற்றின் கீழ் 
ஆறுகள் ஓடிக்கொண் டிருக்கும் ; நிச்சயமாக அல்லாஹ், தான் நாடியதைச் 
செய்வான். | 

15. தூதராகிய அவருக்கு எவன் இம்மையிலும், மறுமையிலும் அல்லாஹ் உதவி 
செய்யவேமாட்டான் என்று (தன்னுடைய காழ்ப்புணர்ச்சியின் காரணமாக) 
எண்ணுகின்றானோ அவன், ஒரு கயிற்றை வானத்தின் பால் (அதன் அளவிற்கு 
நீட்டவும்; பின்னர் (நபிக்குக்கிடைத்துவரும் உதவியை தடுக்க முடிந்தால்) அவன் 

 துண்டித்துவிடவும். இப்பொழுது அவனுடைய ழ்ச்சி றத கோபம் 
கொண்டதைத் திண்ணமாகப் போக்கிவிட்டதா என்று[கவனித்துப்)பார்க்கவும். 
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16. இன்னும், இவ்வாறே தெளிவான வசனங்களாகவே (குர் ஆனாகிய) இதனை 
நாம் இறக்கிவைத்தோம்; நிச்சயமாக அல்லாஹ், தான் நாடியவர்களையே (இதன் 
மூலம்] நேர்வழியில் செலுத்துகின்றான். 

17. நிச்சயமாக விசுவாசங்கொண்டார்களே அவர்களும், தன் 
இருந்தார்களே அவர்களும், ஸாபியீன்களும், கிறிஸ்தவர்களும், (நெருப்பை 
வணங்குபவர்களான) மஜூஸிகளும், இணைவைத் துக்கொண் டிருந்தோரும்_ 
(ஆகிய இவர்களில் நேர்வழியில் இருந்தவர்கள் யார் என்பதை) 
இவர்களுக்கிடையில் , நிச்சயமாக அல்லாஹ் மறுமை நாளில் தீர்ப்பளிப்பான்; 
Fo அல்லா ஹ் ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் சாட்சியாக இருக்கிறான் 

அவனுக்கு எதுவும் மறைந்ததல்ல! 

18. (நபியே! நிச்சயமாக அல்லாஹ் _ அவனுக்கு வானங்களிலுள்ளவர்களும், 
பூமியிலுள்ளவர்களும், சூரியனும், சந்திரனும், நட்சத்திரங்களும், மலைகளும் , 
மரங்களும், (பூமியின் மீது) ஊர்ந்துதிரியும் பிராணிகளும், மனிதர்களில் 
அதிகமானோரும் சிரம்பணிந்து வணங்குகின்றனர் என்பதை நீர் 
பார்க்கவில்லையா! இன்னும், பெரும்பாலோர் அவர்கள் மீது வேதனை 
விதியாகிவிட்ட து. மேலும்,அல்லா ஹ்யாரை இழிவு படுத்துகின்றானோ அவனை 
கண்ணியப்படுத்துபவர் எவருமில்லை; நிச்சயமாக அல்லாஹ், தான் 
நாடியதைச்செய்வான். | 

19. (விசுவாசிகளும், நிராகரிக்கும் காஃபிர்களும் ஆகிய) இவ்விரு வழக்காளிகள் 
தங்கள் இரடசகனைப் பற்றி தர்க்கித்துக்கொண் டிருக்கின் றனர். ஆகவே 
நிராகரிக்கின்றார்களே அவர்கள்... நெருப்பு ஆடைகள் அவர்களுக்கு வெட்டி 
விளா க ஜ் ன் க்விக் τωπαοὶ (அக்கினியைப் போல் ) 
கொதித்துக் கொண்டிருக்கும் தண்ணீர் அவர்களின் தலைகளின் மீது 
ஊற்றப்படும். 

20. அதனால் அவர்களுடைய வயிறுகளில் இருப்பவைகளும், ( அவர்களின் ) 
தோல்களும் உருக்கப்ப(ட்டு வடிந்து விடும். 

21. அவர்களுக்காக இரும்பினால்(ஆன) சம்மட்டிகளுமுண்டு. (அவைகளைக் 
கொண்டு அவர்கள் அடிக்கப்படுவார்கள். 

துக்கத்தால் (நரகமாகிய) she அவர்கள் வெளியேற 
ர்வ வக், அதிலேயே திருப்பப் படுவார்கள்; இன்னும், "எரிக்கும் 

நெருப்பு] )வேதனையைச் சுவைத்துக் கொண்டிருங்கள் (எனவும் கூறப்படும்) 

23. விசுவாசங்கொண்டு நற்கருமங்களையும் செய்கிறார்களே அவர்களை, 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் சுவனபதிகளில் நுழைவிப்பான்; அவற்றின் கீழ் ஆறுகள் 
ஓடிக்கொண் டிருக்கும்; (பின்னும் ) அவற்றில் தங்கத்தினாலான கடகங்களும், 
முத் துஆபரணமு)ம் அவர்கள் அணிவிக்கப்படுவர்; அதில் அவர்களுடைய 
உடைகளும் பட்டாகும். | 
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24. இன்னும் (கலிமா தைய்யிபா எனும்) பரிசுத்தமான கூற்றின் பால் அவர்கள் 
க க்ப் தனர்; இன்னும் புகழுக்குரியவனின் பாதையின்பாலும் 
அவர்கள் (இம்மையில்) செலுத்தப்பட டிருந்தனர். 

25. நிச்சயமாக நிராகரித்து , அல்லாஹ்வின் பாதையை (அதில் விசுவாசிகள் செல்வதை ) 
விட்டும் , (மற்றும் மஸ்ஜிதுல் ஹராம்) அதில் வசிப்போராயினும் , (அதற்கு தூரமாக) 
வெளியில் வசிப்போராயினும், மனிதர்களில் யாவருக்குமே சமமாக அதை நாம் ஆக்கியிருக 

கிறோமே அத்தகைய புனிதமான பள்ளியை (அதனுள் செல்வதை விட்டும் தடுக்கிறார்களே 

அத்தகையோர் (நஷ்டவாளிகளாவர். )இன்னும் அதில்(பாவம் செய்தலெனும்) அநியாயத்தைக் 
கொண்டு யார் (அசத்தியத்தின்பால்) சாய்வதை நாடுகிறாரோ அவருக்கு நோவினைதரும் 

வேதனையிலிருந்து நாம் சுவைக்கச் செய்வோம். 

26. (நபியே! இப்றாஹீமுக்கு (நம து) வீட்டின் இடத்தை நிர்ணயித் து, நீர் எனக்கு 
எவரையும் இணையாக்காதீர்; என்னுடைய வீட்டை சுற்றி வருவோருக்கும், 
அதில் ட் நிறைவேற்ற) நிற்போருக்கும், அதில் குனிந்து 
சிரம்பணி(ந்துதொழு) வோருக்கும் அதனைப்பரிசுத்தப்படுத்திவைப்பீராக!' 
என்று நாம் கூறிய CR நினைவு கூர்வீராக! 

27.“ ஹஜ்ஜுக்காக (அதைச் செய்ய வருமாறு) நீர் மனிதர்களை அழைப்பீராக! ” 

(அவ்வழைப்பை ஏற்று) அவர்கள் நடந்தவர்களாக உம்மிடம் வருவார்கள் ; இன்னும் , 
இளைத்த(களைப்புற்ற) ஒட்டகங்களின் மீது(சவாரி செய்தவர்களாகவும் வருவார்கள்.) 

அவை தூரமான ஒவ்வொரு வழியிலிருந்தும் (அவர்களைக்கொண்டு) வரும். 

28. தங்களுக்குரிய (இம் மை மறுமையின்) பலன்களை அவர்கள் 

அடை வதற்காகவும், அல்லா ஹ்வின் பெயரை _ அவன் அவர்களுக்குக் கொடுத்த 
(குர்பானிப் பிராணிகளான ஆடு, மாடு, ஓட்டகம் முதலிய) நாற்கால் 
பிராணிகள்மீது குறிப்பிட்ட நாட்களில் கூறுவதற்காகவும் (வருவார்கள்) ஆகவே, 
அ।(றுக்கப்பட்ட/வைகளிலிருந்து நீங்களும் புசியுங்கள்; கஷ்டப்படும் ஏழைக்கும் 
உண்ணக் கொடுங்கள். 

29. பின்னர் (தலைமுடி இறக்கி, நகம் தறித்து, குளித்து ஹ்ராமை களை வதன் 
மூலம்) தங்கள் அழுக்குகளை அவர்கள் நீக்கிக் கொள்ளவும், தம்நேர்ச்சைகளையும் 
அவர்கள் நிறைவேற்றவும்; (ஹஜ் ஜின் அடிப்படைக்கடமையான தவாபை 
நிறைவேற்ற த்க் ஆலயமான (கஃபா எனும்) வீட்டையும் அவர்கள் தவாஃப் 
செய்யவும். 

30. இதுவே(ஹஜஹ் ஜுஉடைய கிரியைகள் பற்றிய முறையாகும்). மேலும், 
அல்லாஹ்வினால் புனிதமாக்கப்பட் டவைகளை எவர் மேன்மைப்படுத்து 
கிறாரோ அது அவருடைய இரட'சகனிடத்தில் அவருக்கு மிகச்சிறந்ததாகும்; 
மேலும், (ஆடு, மாடு, ஒட்டகம் ஆகிய) கால்நடைப் பிராணிகளிலிருந் து உங்களுக்கு 

விலக்கப்பட்டவையென]) ஒதிக்காட்டப்பட்டதைத்தவிர, மற்றவை உங்களுக்கு 
(உண்ண) அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன; ஆகவே விக்ரக (வணக்க)ங்களிலுள்ள 
அசுத்தத்தைத் தவிர்த்துக் கொள்ளுங்கள்; பொய்க்கூற்றையும் நீங்கள் தவிர்த்துக் 
கொள்ளுங்கள். 
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31 அல்லாஹ்வுக்காக (அசத்தியத்தை விட்டும் சத்தியத்தின்பால்) 
சாய்நதவர்களாக, அவனுக்கு எதனையும் இணை வைக்காதவர்களாக, 
(வழிப்பட்டுவிடுங்கள்.)இன்னும்,எவன் அல்லா ஹ்வுக்கு இணை வைக்கின்றானோ 
அப்பொழுது அவன், வானத்திலிருந்து (முகங்குப்புற) விழுந்து பறவைகள் 
அவனை இராய்ஞ்சிக் கொண்டு சென்றதைப் போன்றோ அல்லது (பெருங்) 
காற்று அவனை வெகு தூரத்தில் உள்ள இடத்திற்கு அடித்துக் கொண்டு 
சென்றதைப் போன்றோ இருக்கின்றான். 

32. அதுவே (அவனுடைய கதியாகும்); இன்னும் எவர் அல்லாஹ்வின் 
அடையாளச் சின்னங்களை கண்ணியப் படுத் துகின்றாரோ அப்போது 
நிச்சயமாக அது இதயங்களிலுள்ள பயபக்தியில்(ஏற்பட்ட து) ஆகும். 

33. (குர்பானிப் பிராணிகளான, ஆடு, மாடு, ஓட்ட கங்கள் ஆகியவைகளான) 
அவைகளில் (அவற்றின் பாலை அருந்துதல், சவாரிசெய்தல், அவற்றின் 
உரோமங்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளுதல் போன்ற) பலன்கள் குறிப்பிட்ட 
நேரம் வரை உங்களுக்குண்டு; பின்னர், அவைகளுக்குரிய இடம் பூர்வீக 
வீட்டின்பாலாகும். 

34. (அடு, மாடு, ஒட்டகம் ஆகிய) கால்நடைய்பிராணிகளிலிருந் து அவன் 
அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்றவற்றின் மீது அல்லா ஹ்வின் பெயரை அவர்கள் 
கூறுவதற்காக ஓவ்வொரு சமூகத்தாருக்கும் குர்பானி செய்வதை நாம் 
ஏற்படுத்தியிருந்தோம்; ஆகவே உங்களுடைய (வணக்கத்திற்குரிய) நா யன்(ஒரே)ஒரு 
நாயன்தான்; அவன் ஒருவனுக்கே நீங்கள் முற்றிலும் கீழ்ப்படிந்து நடங்கள். 
மேலும்,உள்ளச்சம் உடையவர்களுக்குநபியே! நீர் நன்மாராயங் கூறுவீராக! 

35. அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், அல்லா ஹ்(வுடை யபெயர்) கூறப்பட்டால், 
அவர் களுடைய இதயங்கள் (அச்சத்தால் பயந் து) நடுங்கிவிடும்; (துன் பங் 
களிலிருந்து) அவர்களுக்கு ஏற்பட்டதின் மீது பொறுமையாளர்களாகவும், 
தொழுகையை நிறைவேற்றுபவர்களாகவும் இருப்பர் ; அவர்களுக்கு 
நாம் அளித்தவற்றிலிருந் து(தர்மமாகச்)செலவும் செய்வார்கள். 

36. (அல்லா ஹ்வின் பெயரால் ஹரமின் பால் கொண்டு செல்லப்படும் கொழுத்த) 
ஓட்டகங்களை _ அவற்றை உங்களுக்காக அல்லாஹ்வுடைய அடையாளங்களில் 
உள்ளவையாக நாம் ஆக்கியிருக்கிறோம்; உங்களுக்கு அவற்றில் பெரும் நன்மை 
இருக்கிறது; ஆகவே (அதன் இடது முன் காலை மடக்கிக் கட்டி மீதமுள்ள மூன் று 
மூன் று கால்களில் அது நிற்குமாறு) நிறுத்தி வைத்து, அல்லா ஹ்வின் பெயரைக் 
கூறி (அறுத் துவிடுங்கள். அது விலாப்புறமாக கீழே விழுந்து விட்டால், 
அதிலிருந்து நீங்களும் உண்ணுங்கள்; (தேவையுடை யோராய் இருந்தும் பிறரிடம் 
கேட்காதவர்களுக்கும், அதை யாசித்துக் கேட்டவர் களுக்கும் உண்ணக் 
கொடுங்கள்; நீங்கள் நன்றி செலுத்துவதற்காக அவ்வாறு அதனை உங்களுக்கு 
வசப்படுத்தித் தந்தோம். 

37. (இவ்வாறு குர்பானி செய்யப்பட்ட,) அவற்றின் மாமிசங்களோ அல்லது 
அவற்றின் இரத்தங்களோ அல்லாஹ்வை ஒருபோதும் அடைந்து விடுவதில்லை; 
எனினும் உங்களிலுள்ள பயபக்திதான் அவனை அடையும்; உங்களை அவன் 
நேர்வழியில் செலுத்தியதற்காக (தக்பீர் கூறி) அல்லாஹ்வை நீங்கள் 
பெருமைப்படுத் துவதற்காக, இவ்வாறு அவைகளை உங்களுக்கு வசப்படுத்தித் 
தந்தான்; மேலும்,(நபியே!) நன்மை செய்வோருக்கு நீர் நன்மாராயங் கூறுவீராக! 
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38. நிச்சயமாக அல்லா ஹ் விசுவாசங் கொண்டவர்களை (நிராகரிப்போரின் 
தீங்கு அவர்களை அணுகா து) தடுத்துக்கொள்கிறான். ( உடன்படிக்கைகளை 
உடைத்தெறிகின்ற) அதிமோசக்காரர்களை, (அவனின் அருட் கொடைகளுக்கு 
நன்றி செய்யாது) மறுப்பவர்களை நிச்சயமாக அல்லாஹ் நேசிக்க மாட்டான். 

(நிராகரிப்போரால்) போர் தொடுக்கப்பட்டோர்க்கு அவர்கள் 
அநீதமிழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்ற காரணத்தால் (போர்த் 
தொடுத்தோரை எதிர்த்து) யுத்தம் செய்ய அனுமதியளிக்கப்பட்டுவிட்ட து; 
நிச்சயமாக அல்லாஹ்வோ , இவர்களுக்கு உதவி செய்ய மிக்க ஆற்றலுடையவன். 

40. அவர்கள் எத்தகையோரென்றால் நியாயமின்றித் தங்கள் வீடுகளிலிருந்து 
(விரோதிகளால்) வெளியேற்றப்பட்டார்கள்; எங்களுடைய இரட' சகன் 
அல்லாஹ் (ஒருவன் தான்" என்று கூறியதைத்தவிர(வேறெதுவும் அவர்கள் 
வாக்காக இருக்கவில்லை). மேலும், மனிதர்களில் (அநியாயம் செய்யும்) சிலரை, 
(மற்ற) சிலரைக் கொண்டு அல்லாஹ் தடுக்காதிருந்தால், (பாதிரிகளின் | 
[δι [Δ] களும், கிறிஸ்தவர்களின் வணக்கஸ் தலங்களும், யூதர் களின் 
வணக்கஸ்தலங்களும்,மஸ்ஜிதுகளும்_ இவற்றில் அல்லாஹ்வுடைய பெயர் 
அதிகமாககூறப்படுபவையயாவும்) இடிக்கப்பட்டுப் போயிருக்கும்; அல்லாஹ்வுக்கு 
எவன் உதவி செய்கிறானோ அவனுக்கு நிச்சயமாக அல்லாஹ்வும் உதவி 
செய்கிறான். நிச்சயமாக அல்லா ஹ் வலிமைமிக்கவன், யாவரையும் மிகைத்தவன். 

41. அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், நாம் அவர்களுக்கு பூமியில் (காரியங்களை 
நிர் வகிக்கும்) ஆற்றலை ஏற்படுத்திக்கொடுத்தால், அவர்கள் தொழுகையை 
முறையாக நிறை வேற்றுவார்கள்; ஜகாத்தையும் கொடுத்து வருவார்கள்; 
நன்மையை ஏவி தீமையை விட்டும் விலக்குவார்கள்; மேலும் சகல காரியங்களின் 
முடிவும் அல்லாஹ்விடமே இருக்கிறது. 

42. மேலும் (நபியே!) இவர்கள் உம்மைப் பொய்யாக்கினால், (அதனால் நீர் 
கலக்கமுற வேண்டாம் ; ஏனெனில்) இவர்களுக்கு முன்னிருந்த நூஹ்வுடைய 
சமூகத்தாரும், அதுகூட்டத்தாரும், ஸமூதுகூட்டத்தாரும் (தங்கள் நபிமார்களை) 
நிச்சயமாக ப் பொய்யாக்கினர். 

43. ன்னும், (இப்றாஹீமை) இப்றாஹிமுடைய சமூகத்தவரும், 
(லூத்தைலூத்துடைய சமூகத்தவரும்(பொய்யாக்கினார்கள்) 

44, (இவ்வாறே) மதியன் வாசிகளும் , (அல்லாஹ்வின் துூரதரைப் 
பொய்ப்படுத்தினர். இவ்வாறே) மூஸாவும் (தம் சமூகத்தாரால்) 
பொய்யாக்கப்பட்டார்; ஆகவே, நிராகரித்தோருக்கு நான் அவகாசம் 
கொடுத்தேன், பின்னர் அவர்களை நான் பிடித்துக்கொண்டேன்; (என்னுடைய 
வேதனை யின் பயங்கரம்) எவ்வாறிருந்தது (என்பதை கவனிப்பீராக) 

45. எத்தனையோ ஊர்களை _அவை அநியாயம் செய்துகொண்டிருக்க நாம் 
அவற்றை அழித்துள்ளோம்; அவை அவற்றின் முகடுகளின் மீது விழுந்து 
கிடக்கின்றன; இன்னும், பாழடிக்கப்பட்ட கிணறுகளின்மீதும், உறுதியாக 
கட்டப்பட்ட கோட்டைகளின்மீதும்,( அவை விழுந்தழிந்து கிடக்கின்றன) 

46. பூமியில் அவர்கள் பிரயாணம் செய்யவில்லையா (அவ்வாறு பிரயாணம் 

செய்வார்களாயின்) உணர்ந்து கொள் ளக்கூடிய இதயங்கள் அதன்மூலம் 
அவர் களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும்; அல்லது (நல்லுபதேசத்தைக்) கேட்கக்கூடிய 
கா துகள் அதன் மூலம் அவர் களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும்; நிச்சயமாக, 
அவர்களுடைய (வெளிப்)பார்வைகள் குருடாகவில்லை; எனினும், 
நெஞ்சங்களிலுள்ள (அவர்களுடைய) இதயங்கள் குருடாகிவிட்டன. 
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47.மேலும்,(நபியே! அவர்கள் Gaigeneremuf.9, து எங்கே எனக் கேட்டுஉம்மிடம் 
அவசரமா கத்தேடுகின் றனர்; அல்லாஹ் தன் வாக்கிற்கு ஒரு போதும் மாற்றம் 
செய்யமாட்டான்; மேலும் நிச்சயமாக, உம் இரட்சகனிடத்தில் ஒரு நாளாகிறது, 
நீங்கள் கணக்கிடும் ஆயிரம் வருடங்கள் போன்றதாகும். 

48. எத்தனையோ ஊர் (வாசி) கள்_ அவை அநியாயம் செய்துகொண்டிருந்த 

நிலையில் நான் அவற்றுக்கு அவகாசம் அளித்திருந்தேன்; ( ஆனால் அவர்கள் 
அக்கிரமமே செய்து வந்தார்கள் பின்னர் நான் 
அவற்றைப்பிடித்துக்கொண்டேன்; (அவர்கள் இறந்த பின்னரும்) என்பாலே 
மீண்டும் வரவேண் டியதிருக்கின்றது. 

49. (நபியே!) நீர் கூறும்: மனிதர்களே! நான் உங்களுக்குத் தெளிவாக அச்சமூட்டி 
எச்சரிக்கை செய்கின்றவன்தான். 

50. ஆகவே விசுவாசங்கொண்டு, நற்கருமங்களையும் செய்கிறார் களே 
அத்தகையோர் _. அவர்களுக்கு மன்னிப்பு, மற்றும் கண்ணியமான உணவும் 
உண்டு. 

SL இன்னும் , நம்முடைய வசனங்களில் (நம்மை) இயலாமலாக்குவதற்காக 

முயற்சிக்கின்றார்களே அத்தகையோர்_ அவர்கள் நரகவாசிகள்! 

52 (நபியே) உமக்கு முன் எந்தத் தூதரையும், எந்த நபியையும் அவர் ஓதினால், அவ 
ருடைய ஓதுதலில் ஷைத்தான் (நோயிருப்பவர் களின் நெஞ்சங்களில்) 
ழப்பத்தைப் போட்டே அல்லாமல் நாம் (அவர் களை) அனுப்பவில்லை. 
us, மனதில் ἢ ஷைத்தான் போட்டதை அல்லாஹ் நீக்கிவிட்டு 
அதன்பின்னர், தன்னுடைய வசனங்களை (அறிவுடையோர் களுடைய 
இதயங்களில்) உறுதிப்படுத்திவிடுகிறான். இன்னும் அல்லாஹ் யாவையும் 
நன்கறிந்தவன்; தீர்க்கமான அறிவுடையவன். 

53 (இவ்வாறு) வைத்தான் Gui (gr) தை எவர்களுடைய இதயங்களில் 
நோய் இருக்கின்றதோ அவர்களுக்கும், எவர்களுடைய இதயங்கள் 
(கல்லைப்போல்) கடினமாயிருக்கின்றனவோ அவர்களுக்கும் சோதனையாக 
ஆக்குவதற்காகவே (அல்லாஹ் அவ்வாறு செய்தான்) நிச்சயமாக 
அநியாயக்காரர்கள் வெகு தூரமான பிளவில்தான் இருக்கின்றனர். 

54. மேலும், அறிவு கொடுக்கப்பட்டிருந்தார் களே அத்தகையவர்கள், நிச்சயமாக 
இவ்வேதமான)து, உம் இரட்சகனிடமிருந்து வந்த உண்மை என அறிந்து, அதை 
அவர்கள் விசுவாசிப்பதற்காகவும், இன்னும் (இதனால்) அவர்களின் இதயங்கள் 
அவனுக்குப்பணிவதற்காகவும் ( அவ்வாறு செய்தான்) மேலும், விசுவாசங் 
கொண்டேோரை நிச்சயமாக அவர்களை, அல்லாஹ் நேரான வழியில் 
செலுத்துகிறவன். 

55. நிராகரிப்போர், தங்களிடம் மறுமைநாள் திடீரென வரும் வரை; அல்லது 
மலட்டுநாளின் வேதனை அவர்களிடம் வரும் வரையில், இவ்வேதத்தைப்பற்றி 
சந்தேகத்திலேயே இருந்து கொண்டிருப்பர்/18) 
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56 . அந்நாளில், (சர்வ அதிகாரமும் கொண்ட) ஆட்சி அல்லாஹ்வுக்கே உரியது. 
அவனே அவர்களுக்கிடையில் தீர்ப்பளிப்பான்; ஆகவே ; விசுவாசங் கொண்டு 
நற்கருமங்களும் செய்கிறார்களே அத்தகையோர் அருட்கொடைகள் உடைய 
சுவனபதிகளில் இருப்பார்கள். 

57.இன்னும், நிராகரித்து, நம்முடைய வசனங்களைப் பொய்யாக்குகிறார்களே 
அத்தகையோர் _ அவர்களுக்கே இழிவுதரும் வேதனையுண்டு. 

58. மேலும், அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் (ஹிஜ்ரத்துச் செய்து) புறப்பட்டு, 
பின்னர் (யுத்தத்தில் ) கொல்லப்பட்டோ, அல்லது இறந்தோ விடுகின்றனரே 
அத்தகையோர்_ அவர்களுக்கு நிச்சயமாக அல்லாஹ் மிக்க அழகான (முறையில்) 
உணவளிக்கிறான்; இன்னும், நிச்சயமாக அல்லாஹ்்_ அவன்தான் 
உணவளிப்பவர்களிலெல்லாம் மிக்க மேலானவன். 

் 59.(ஆகவே) நிச்சயமாக, எதனை அவர்கள் பொருந்திக் கொள்கிறார்களோ 
அப்பிரவேசிக்குமிடத்தில் அவன் அவர்களைப் பிரவேசிக்கச் செய்வான்; மேலும், 
நிச்சயமாக அல்லாஹ், யாவையும் நன்கறிகிறவன், மிகுந்த 
சகிப்புத்தன்மையுடையவன். 

60. (அத்தகைய அருட்கொடைகள் அனைத்தும் கொண்ட) அது (அவர்களுக்கே 
உரியதாகும்.) மேலும், எவர் தான் எதனால் துன்புறுத்தப் பட்டாரோ அது 
போன்றே (துன்புறுத்தியவரை) தண்டித்துவிட்டு, அதன்பின்னர் அவர் மீது 
கொடுமை செய்யப்படுமானால் நிச்சயமாக அல்லாஹ் (துன்பத்திற்குள் 
ளான)அவருக்கு உதவி புரிவான்; நிச்சயமாக அல்லாஹ் , மிகவும் பிழை பொறுப் 
பவன், மிக்கமன்னிப்பவன். | 

61. அ(வ்வாறு உதவி செய்திது நிச்சயமாக அல்லாஹ், இரவைப் பகலில் 
புகுத்துகிறான்; பகலை இரவில் புகுத்துகிறான் எனும் (அவன து வல்லமையின்) 
காரணத்தினாலாகும். இன்னும் (அனைத்தையும்) நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
செவியேற்கிறவன்; பார்க்கிறவன். 

62. (இரவைப் பகலிலும் பகலை இரவிலும் நுழைவிக்கும் மாபெரிய 
ஆற்றலாகிய) அது/ஏனெனில்) நிச்சயமாக அல்லாஹ்_ அவன் தான் 
உண்மையானவன்; மற்றும் நிச்சயமாக அவனையன்றி (வேறு) எதை அவர்கள் 
பிரார்த்திக்கின்றார்களோ அதுவே பொய்யானதாகும்; இன்னும் ; நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்_ அவன்தான் மிக உயர்ந்தவன், மிகப் யெரியவன் 
என்பதினாலுமாகும். 

63 நிச்சயமாக அல்லாஹ் வானத்திலிருந்து நீரை (மழையை) இறக்குகிறான்; 
(அதனால்) பூமி பசுமையாகிவிடுகிறது என்பதை (நபியே! நீர் 
பார்க்கவில்லையா? நிச்சயமாக அல்லாஹ் நுட்பமாக அறிகிறவன், (யாவையும் 
நன்குணர்பவன். 

64. வானங்களில் உள்ளவையும், பூமியில் உள்ளவையும் அவனுக்கே 
உரியவையாகும்; மேலும், நிச்சயமாக அல்லாஹ்_ அவன்தான் (பிறரின்) 
தேவையற்றவன்; புகழுக்குரியவன். | 
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65. (நபியே!) நீர் பார்க்கவில்லையா)நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
பூமியிலுள்ளவற்றையும், அவனுடைய கட்டளையைக் கொண்டு கடலில் 
செல்லும் கப்பலையும் உங்களுக்கு வசப்படுத்தித்தந்திருக்கிறான்; 
வானத்தை_அது தன்னுடைய அனுமதியின்றி, பூமியின் மீது விழுந்து 
விடாதவாறும் அவன் அதனை தடுத்துக்கொண்டிருக்கிறான்; நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் மனிதர்கள் மீது மிக்க இரக்கமுடையவன்; மிகக் கிருபையுடையவன். 

66. இன்னும் அவன் எத்தகையவனென்றால், உங்களுக்கு அவன் உயிரளித்தான்; 
பின்னர் உங்களை அவன்மரணிக்கச்செய்வான்; பின்னர் உங்களை அவன் 
உயிர்ப்பிப்பான்; (எனினும்) நிச்சயமாக மனிதன் மிக நன்றி கெட்டவனாக 
இருக்கிறான். 

67. (நபியே!) ஓவ்வொரு சமூகத்தினருக்கும் வழிபாட்டுமுறையை நாம் 
ஆக்கினோம்; அவர்கள் அதனை (முறையாகச் செய்கிறவர்களாக இருக்கின்றனர்; 
ஆகவே அவர்கள்திட்டமாக இக்காரியத்தில் உம்முடன் பிணங்கிக் கொள்ள 
வேண்டாம்; இன்னும், நீர் அவர்களை உம்முடைய இரட்சகன்(ஏற்படுத்திய 
வழியின்) பக்கம் அழைப்பீராக! நிச்சயமாக, நீர் தான் நேர் வழியில் இருக்கின்றீர். 

68. (நபியே! பின்னும் )அவர்கள் உம்முடன் தர்க்கம் செய்தாலோ, "நீங்கள் 
செய்பவைகளை அல்லாஹ் மிக அறிந்தவன்" என்று (அவர்களுக்கு) நீர் 
கூறுவீராக! 

69. நீங்கள் எதில் (என்னுடன்) கருத்து வேறுபாடு கொண்டிருக்கிறீர்களோ 
அதில் அல்லாஹ் மறுமை நாளில் உங்களிடையே தீர்ப்பளிப்பான் (என்றும் 
கூறுவீராக) 

70. (நபியே வானத்திலும் , பூமியிலும் இருப்பவற்றை நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
அறிவான் என்பதை நீர் அ நியவில்லையா? நிச்சயமாக,இது (லவ்ஹூல் மஹ்ஃபூல் 
என்னும்) புத்தகத்தில் இருக்கின்றது; நிச்சயமாக இது அல்லாஹ்வுக்கு மிக்க 
சுலபமானதேயாகும். 

71. (நபியே!) இன்னும் அவர்கள் அல்லாஹ்வையன்றி _ அதற்கு அவன் 
எந்தச்சான்றையும் இறக்கிவைக்கா ததையும், இன்னும், எதுபற்றிய அறி 
அவர் களுககில்லையே அதையும் வணங்குகின்றனர்; (இத்தகைய 
அநியாயக்காரர்களுக்கு (மறுமையில்) உதவி செய்வோர் எவருமில்லை. 

72. இன்னும் தெளிவானவைகளான நம்முடைய வசனங்கள் இவர்களுக்கு 
திக் காண்பிக்கப்பட்டால், (அவற்றை) நிராகரிப்பவர் களுடைய முகங்களில் 

(கோபத்தினால் ஏற்பட்ட) வெறுப்பை நீர் அறிவீர்; நம்முடைய வசனங்களை 
lr க்கு ஓதிக்காண்பிப்போரை அவர்கள் தாக்குவதற்கு நெருங்குவர்; 
(ஆகவே த்க் பி் நீர் கூறுவீராக: நான் உங்களுக்கு இதனைவிடக் 
கெட்டதை அறிவிக்கட்டுமா? (அது நரகிநெருப்புத்தான்; அதனையே(உங்களைப் 
போன்ற) நிராகரிப்போருக்கு அல்லாஹ் வாக்களித்திருக்கின்றான்; (அது) 
சேருமிடத்திலும் மிகக்கெட்டது. 



x Ἢ τῷ 3 δ δ' 22 ὡς 3 =, க்லிக்? டிம் 
: 23 யர நகக் உட 37 D Ὁ COR பக லம் க் ஒற் SET PER க் வ கம். க வ் 

(ΕΣ க்தி δ . Ξε FE HS ESA 

NÉE e er LC CNE 

BAM EI 

DORE NEC RS க) | 

à BEA GNA IAN OP 

மெல்லி டு இலி பபப 
SENTE ee. ἜΤΙ 
க்வி! 2 2432: {71 CAT: 

BASES னி 
ξ GA ELA AG pi gill \C 111. (μευ 5 

A விபு 
Mi 

பேடு தப் 
AU #3 ட Jo 2 LG Ra \2 

(Ca DS CE CNE SR λα க 
= NL" so |\# cd 

ESS; க் PE 
17) res ce) SND AGE, 

τς. AT i 2 2 ந EE 



பாகம் : 17 342 அல் ஹஜ் 22 

73. மனிதர்களே! ஒர் உதாரணம் கூறப்படுகிறது; ஆகவே அதனை(ச் 
செவிதாழ்தீதி)க் கேளுங்கள்; அல்லாஹ்வையன்றி நிச்சயமாக 
நீங்கள் (தெய்வங்களென அழைக்கிறீர் களே அத்தகையவர்கள் __ அவர்கள் 

. அதற்காக ஒன்று கூடினாலும் சரியே ! ஒரு F யைக்கூட படைக்கவே 
மாட்டார்கள்; மேலும், ஓர் 'ஈ' அவர்களிடமிருந்து ஏதேனும் ஒரு பொருளை 
பறித்துக் கொண்டாலும் அதனை அதனிடமிருந்து விடுவிக்கவும் அவர்களால் 
முடியா து; (ஏனென்றால், அவற்றை தெய்வங்களெனத்)தேடுபவரும்,(அவர்களால் 
தெய்வங்களென/தேடப்படுகிறவரும் பலவீன மடைந்துவிட்டனர்! 

74. அல்லாஹ்வை அவனுடைய தகுதிக்குத் தக்கவா று அவர்கள் மதிக்கவில்லை; 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் மிக்க பலம் வாய்ந்தவன், யாவரையும்) மிகைத்தவன். 

75. அல்லா ஹ் _ மலக்குகளிலிருந் தும் , மனிதர்களிலிருந் தும் தூதர்களை_அவன் 
தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கிறான்; நிச்சயமாக அல்லாஹ், (யாவற்றையும்) 
செவியேற்கிறவன், பார்க்கிறவன். 

76. அவர்களுக்கு முன்(னர் சென் று, இருப்பவற்றையும், அவர்களுக்குப் பின்(னர் 

வர) இருப்பவற்றையும் அவன் அறிவான்; இன்னும் எல்லாக் காரியங்களும் 
அல்லாஹ்வின் பக்கமே |தீர்ப்புக்காகதிருப்பிக் கொண்டுவரப்படும். 

77. விசுவாசங்கொண்டேரே! நீங்கள் (குனிந்து) Game ὁ செய்யுங்கள்; 
இன்னும்சிரம்பணிந்து) ஸுஜ௫ தும் செய்யுங்கள்; இன்னும் உங்கள் இரட்சகனை 
வணங்குங்கள்; மேலும் நீங்கள் வெற்றியடை வதற்காக நன்மையைச் செய்யுங்கள். 

78. (விசுவாசங்கொண்டேோரே! இன்னும் நீங்கள் அல்லாஹ்வுடைய 
பாதையில் (உங்களுடைய முழு சக்தியையும் பயன் படுத்தி] அறப்போர் செய்ய 
வேண்டிய முறைப்படி அறப்போர் (ஜிஹாது) செய்யுங்கள்; அவனே உங்களைத் 
தேர்ந்தெடுத்(து மேன்மையாக்கி வைக் திருக்கிறான். இந்த மார்க்கத்தில் அவன் 
உங்களுக்கு யாதொரு சிரமத்தையும் ஏற்படுத்தவில்லை; உங்களுடைய தந்தை 
இப்றாஹீமுடைய மார்க்கத்தை கடை பிடியுங்கள்!) அவன்தான் (இதற்கு) முன்னர், 
உங்களுக்கு முஸ்லிம்கள் எனப்பெயரிட்டான் ; இ(வ் வேதத்திலும்தான் 
(அவ்வாறே உங்களுக்குப் பெயர் கூறப்பட்டுள்ள து; இதுஏனெனில் நம்முடைய) 
இத்தூதரே உங்களுக்குச் சாட்சியாக இருப்பதற்காகவும், நீங்கள் மற்ற மனிதர் 
களுக்குச்சாட்சியாக இருப்பதற்காகவுமேயாகும்; எனவே, தொழுகையை 
நீங்கள் நிறைவேற்றுங்கள்; ஜகாத்தையும் கொடுங்கள்; அல்லா ஹ்வை RE 
மார்க்கத்தைப் பலமாகப் பிடித்துக்கொள்ளுங்கள்; அவன் தான் உங்களுடைய 
பாதுகாவலன்; பா துகாவலனில் அவன் நல்லவன்; மேலும், நல்ல உதவியாளன் . 
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அத்தியாயம் : 23 

அல் முஃமினுரன் _ விசுவாசிகள் 
வசனங்கள் :118 மக்கீ ருகூஃகள் : 6 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

| விசுவாசிகள் திட்டமாகவெற்றியடைந்துவிட்டனர். 
2. அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், தம் தொழுகையில் மிக்க உள்ளச்சம் 

உடையவர்கள். 
3 இன்னும், அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், வீணானவற்றைப்புறக்கணித்து 

இருப்பவர்கள். 
4. இன்னும்,அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், ஐகாத்தைமுறைப்படி) செய்து 

விடுகிறவர்கள். 
5. இன்னும், அவர்கள் எத்தகையோரேென்றால், தங்கள் வெட்கத்தலங்களை 
ere த்திலிருந்து) பாதுகாத்துக் கொள்கிறவர்கள். 
6. (ஆனால் தங்கள் மனைவியரிடமேோ, அல்லது தங்கள் வலக்கரம் 

சொத்தமாச்கிக் கொண்டவர் (களான அடிமைப்பெண்] களிடமோ தவிர; 
(இவர்களோடுள்ள உறவில் ) நிச்சயமாக அவர்கள் நிந்திக்கப்படுபவர் களல்லர். 

7. ஆகவே, எவர்கள் இதனைத்தவிர (வேறு தவறான வழிகளை த்) 
தேடுகிறார்களோ அப்போது அவர்கள் தாம் வரம்பு மீறியவர்கள். 

8. இன்னும், அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், தங்களுடைய 
அமானிதங்களையும், தங்களுடைய வாக்குறுதியையும் (பேணிக்) 
காப்பாற்றுகிறவர்கள். 

9. இன்னும் அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், தங்கள் தொழுகைகளைப் 
பேணுவார்கள். 

10. இத்தகையோர்தாம் (சுவர்க்கத்தை) அனந்தரம் கொள்பவர்கள். 

IL இவர்கள் எத்தகையோரென்றால் “ஃபிர்தெளஸ்' (என்னும் சுவனபதியை) 
அனந்தரமாகக் கொள்வார்கள்; அவர்கள் அதில் நிரந்தரமாக[த்தங்கி) 

இருப்பவர்கள். 
12. நிச்சயமாக, (முதல்) மனிதனைக் களிமண்ணின் மூலச்சத்திலிருந்து 

படைத்தோம். 
LR பின்னர்,(அதெற்கென உள்ள)ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தில் (கர்ப்பப்பையில்) 

நாம் அவனை இந்திரியத் துளியாக்கினோம். 
14. பின்னர், அந்த இந்திரியத்தை இரத்தக் கட்டியாகப்படைத்தோம்; பின்னர், 

அவ்விரத்தக் கட்டியை மாமிசத் துண்டாகப் படைத்தோம்; பின்னர், 
அம்மாமிசத் துண்டை எலும்புகளாகப் படைத்தோம்; பின்னர், 
அவவெலும்புகளுக்கு மாமிசத்தை அணிவித்தோம்; பின்னர், நாம் அதனை 
வேறு படைப்பாக முழு மனிதனாக] உருவாக்கினோம்; ஆகவே, 
படைக்கிறவர் களில் மிக அழகானவனான (பெரும் பாக்கியங்களுக்குரிய ) 
அல்லாஹ் உயர்வானவன். 

15. (மனிதர்களே!) பின்னர், நிச்சயமாக நீங்கள் இறப்பெய்தக் கூடியவர்கள். 
16. பின்னர், மறுமை நாளின் போது நிச்சயமாக நீங்கள் (உயிர் கொடுத்து) 

எழுப்பப்படுவீர்கள். 
17. நிச்சயமாக உங்களுக்கு மேலுள்ள ஏழு பாதைகளை(வானங்களை யும் நாமே 

படைத்திருக்கிறோம்; இப்படைப்புகளைப்பற்றி ஒரு போதும் நாம் 
பராமுகமானவர்களாகவும் இருக்கவில்லை. 
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ο 18. வானத்திலிருந்து அளவோடு தண்ணீரை(மழையை) நாம் இறக்கி 
வைக்கிறோம்; (அதன் பின்னர்) அதனைப் பூமியில் தங்குமாறு செய்கின்றோம், 
நிச்சயமாக, அதனைப் பூமிக்குள் இழுக்கப்பட்டு) போக்கிவைக்கவும் நாம் 
ஆற்றலுடையோர் (அவோம்) 

19. பின்னர் அதனைக்கொண்டு பேரிச்சை, திராட்சைகள் (முதலிய) 
தோட்டங்களை உங்களுக்காக நாம் உற்பத்தி செய்திருக்கின்றோம்; அவைகளில் 
உங்களுக்கு அநேகக் கனிகள் இருக்கின்றன; இன்னும் அவற்றிலிருந்தும் நீங்கள் 
உண்ணுகின்றீர்கள். 

20. தூர் ஸைனாவிலிருந்து (முளைத்து) வெளிப்படும் ஒரு மரத்தையும் (நாம் 
படைத்தோம்] அது எண்ணையையும், புசிப்போருக்கு (சுவைமிக்க குழம்பையும் 
கொண்டுமுளைக்கிறது. 

21. இன்னும், நிச்சயமாக (ஆடு, மாடு, ஒட்டகம் ஆகிய கால்நடைகளில் 
உங்களுக்கொரு படிப்பினை இருக்கின்றது; அவற்றின் வயிறுகளில் 
உள்ளவற்றிலிருந் து (பாலை) நாம் உங்களுக்குப் புகட்டுகிறோம்; அவைகளில் 
உங்களுக்கு அநேகப்பயன்களும் இருக்கின்றன; மேலும், அவற்றிலிருந்து நீங்கள் 
புசிக்கின்றீர்கள். 

22. அவற்றின் மீதும், கப்பல்களின்மீ தும் நீங்கள் சுமந்து செல்லப்படுகின் நீர்கள். 

23. மேலும், நிச்சயமாக நாம் "நுூஹை' நம்முடைய தூதராக அவருடைய 
சமூகத்தாரின்பால் அனுப்பிவைத்தோம்; அவர் [அவர்களிடம் ' என்னுடைய 
சமூகத்தாரே! அல்லாஹ்வை நீங்கள் வணங்குங் கள் ; அவனைத் தவிர 
(வணக்கத்திற்குரிய) வேறு நாயன் உங்களுக்கு இல்லை ; (அவனுக்கு நீங்கள் 
பயப்படமாட்டீர்களா' என்று கூறினார். 

24. அப்போது (அவரை) நிராகரித்துவிட்ட அவருடைய சமூகத்தாரில் உள்ள 
தலைவர்கள் "இவர் உங்களைப் போன்ற ஒரு மனிதரேயன் றிவேறில்வை; (எனினும்) 
இவர், உங்கள்மீது சிறப்புப்பெற நாடுகிறார்; மேலும், அல்லாஹ் நாடியிருந்தால் 
மலக்குகளைத் திட்டமாக இறக்கிவைத் திருப்பான்; முன் னுள். ள நம் 
மூதாதையர்களிடம், இதனைப் பற்றி நாங்கள் கேள்விப்பட்ட தேயில்லை' என்று 
கூறினார்கள். 

25. "இவர் ஒரு பைத்தியக்கார மனிதரே தவிர வேறில்லை; ஆகவே சிறிது 
காலம்வரை இவரை எதிர்பார்த்திருங்கள் (என் றும் கூறினார்கள். 

26. "என்னுடைய இரட்சகனே! என்னை இவர்கள் பொய்யாக்கியதன் 
காரணமாக நீ எனக்கு உதவிசெய்வாயாக!' என்று (பிரார்த்தித்துக்) கூறினார். 

27. (அதற்கு "நீர் நம் கண்களின் முன்பாகவும், நாம் அறிவிக்கின்ற பிரகாரமும் 
ஒரு கப்பலைச் செய்வீராக! நம்முடைய உத்தரவு வந்து, அடுப்புக்கொதிக்க 
ஆரம்பித்தால்,(ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளிலும்) ஆண், பெண்,ரெண்டிரண்டு சேர்ந்த 
ஜோடிகளையும், உம்முடைய குடும்பத்தினரில், எவர் மீது நம்முடைய (தண்டனை 
பற்றிய) வாக்கு முந்திவிட்டதேோ அவரைத் தவிர, மற்ற (உம்முடைய 
குடும்பத் த)வரையும் நீர் அதில் ஏற்றிக்கொள்வீராக; அநியாயம் செய் து 
விட்டார்களே அவர்களைப் பற்றி, நீர் என்னிடம் பேசாதீர், நிச்சயமாக அவர்கள் 
(பெரு வெள்ளத்தில்) மூழ்கடிக்கப்பட்டுவிடுபவர்கள்" என்று அவருக்கு நாம் வஹீ 

அறிவித்தோம். 
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28. ஆகவே, நீரும், உம்முடன் உள்ளவர்களும் கப்பலில் ஏறி அமர்ந்துவிட்டால் 
அப்போது, அநியாயக்கார சமூகத்தாரிடமிருந் து எங்களைக் வப 
அவ்வா மவ எல்லாப் புகழும் என்று கூறுவீராக!(என்றும், 

29. "மேலும், என் இரட்சகனே! நீ என்னை, மிக்க பாக்கியம் செய்யப்பட்ட 
இறங்கும் இடத்தில் றக்கி வைப்பாயாக! நீயே இறக்கி வைப்பவர்களில் மிக்க 
மேலானவன் என் றும் (பிரார்த்தித்துக் கூறுவீராக! (என்றும் கூறினோம்) 

30. (இவ்வாறு) ந ரம் சோதிப்பவர்களாக இருப்பினும் நிச்சயமாக இதில் பல 

அத்தாட்சிகள் τ αν λοι per 

31 அப்பால் (பெருவெள்ளத்தில் மூழ்கடிக்கப்பட்ட) இவர்களுக்குப் பின்னர், 
மற்றொரு தலைமுறையினரை நாம் உண்டாக்கினோம். 

32. ஆகவே, அவர்களிலிருந்தே ஒரு தூதரை அவர்களிலே நாம் அனுப்பி 
வைத்தோம்; அவர் (அவர்களிடம்) "அல்லாஹ்வை நீங்கள் வணங்குங்கள் ; 
அவனைத்தவிர உங்களுக்கு (வணக்கத் ற்குரிய) வேறு நாயன் இல்லை; 
(அவனுக்கு) நீங்கள் பயப்படமாட்டீர்களா "(என்று கூறினார்) 

33. அதற்கு, அவருடைய சமூகத்தாரிலிருந்து (அவரை) நிராகரித்து, மறுமையின் 
சந்திப்பைப் பொய்யாக்கி இவ்வுலக வாழ்க்கையில் சுகபோகங்களை நாம் 
யாருக்குக் கொடுத திருந்தோமோ அத்தகைய தலைவர்கள் (இந்நபியைக் 
காண்பித்து) "இவர் உங்களைப் போன்ற ஒரு மனிதரேயன்றி வேறில்லை; நீங்கள் 
எதிலிருந்து உண்ணுகிறீர்களோ அதையே அவரும் உண்கிறார்; நீங்கள் 
குடிப்பதிலிருந்து அவரும்குடிக்கிறார்' என் று கூறினார்கள். 

34. அகவே, உங்களைப் போன்ற ஒரு மனிதருக் oe கீழ்ப்படிந்தால் 
அப்போ து நிச்சயமாக நீங்கள் நை ந்தவர்கள் (எ என்றும்)_ 

35. "நிச்சயமாக நீங்கள் இறந்து மண்ணாகவும், எலும்புகளாகவும் ஆகிவிட்டால், 
நிச்சயமாக நீங்கள் (மீண்டும் உயிர் கொடுத்து, வெளிப்படுத்தப்படுபவர்கள் என்று 
அவர் Fe வாக்குறுதி அளிக்கிறாரா (என்றும்)_ 

36. "உங்களுக்கு க றதியளிக்கப்பட்டது (எவ்வாறு நடந்தேறும்) 
அதுவெகுதொலைவு,(அது) வெகு தொலைவு (என்றும்) _ 

37. 'இது நம்முடைய இவ்வுலக வாழ்க்கையைத் தவிர வேறு எதுவும் இல்லை; 
(இதிலேயே வத் இறந்துவிடுவோம்; (இப்போது) நாம் உயிரோடும் உள்ளோம்; 
ஆனால், நாம்இறந்தபின்னர் நாம் உயிர் கொடுத்து எழுப்பப்படப் 
போகிறவர்களும் அல்லர் '(என்றும்)_ 

38. "இவர், அல்லா ஹ்வின்மீது பொய்யைக் கற்பனை செய்து கூறும் ஒரு மனிதரே 
தவிர வேறில்லை; இவரை நாம் நம்பக்கூடியவர்களாகவும் இல்லை (என்றும் 
கூறினார்கள்]. 

39. அ(தற்க)வர், என் இரட்சகனே! இவர்கள் என்னைப்பொய்ப்படுத்திவிட்ட தன் 
காரணத்தால் நீ எனக்கு உதவி செய்வாயாக! என்று (பிரார்த்தித்துக்ிகூறினார். 

40. (அதற்கு ) 'சிறிது காலத்தில் நிச்சயமாக அவர்கள் கைசேதத்தை உடையோ 
ராக அகிவிடுவர்' என் று (அல்லா ஹ்வாகிய ) அவன் கூறினான். 

41, ஆகவே, ஒரு பெரும் சப்தம் உண்மையாக அவர்களைப் பிடித்துக்கொண்ட து; 
அவர்களை வெள்ளத்தில் மிதக்கும்) குப்பை கூளங்களாய் நாம்ஆக்கிவிட்டோம்; 
ஆகவே,அநியாயக்கார சமூகத்தார்க்கு அல்லா ஹ்வின் அருள் தூரமாகிவிட்ட து. 

42. பிறகு அவர்களுக்குப் பின், வேறு பல தலைமுறையினரையும் நாம் 
உண்டாக்கினோம்.. 
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43. எந்த ஒரு சமுதாயமும் அதனுடைய தவணையை முந்தவும்மாட்டாது, 
அவர்கள் பிந்தவுமாட்டார்கள். 

44. பின்னர், நாம் நம்முடைய தூதர்களை தொடர்ச்சியாக (ஒருவர் 
பின்ஒருவராக) அனுப்பிவைத்தோம்; ஏதேனும் ஒரு சமுதாயத்திற்கு அதன் தூதர் 
வந்தபோதெல்லாம் அவர்கள் அவரைப் பொய்யாக்கிக் கொண்டிருந் 
தார்கள் ; ஆகவே அவர்களில் de சிலருக்குப்பின் (அழிப்பதில்) நாம் 
தொடரச்செய்தோம்; அவர்களை (பின்வந்தோர் பேசும் கதைகளாக்கி 
விட்டோம்; ஆகவே, விசுவாசங் கொள்ளாத [இல் னக) )சமூகத்தவர்க்கு 
(அல்லாஹ்வின் அருள்)வெகுதூரமாகிவிட்ட து. 

45. பின்னர் நாம், மூஸாவையும், அவருடைய சகோதரர் ஹாரூனையும் 
ம்முடைய அத்தாட்சிகளைக்கொண்டும், தெளிவான சான்றைக்கொண்டும் 
நம்முடைய தூதர்களாக)அனுப்பினோம்_ 

46. ஃபிர் அவனிடமும், அவனுடைய பிரதானிகளிடமும் (அனுப்பினோம்) . 
அவர்கள் கர்வங்கொண்டு (தங்களை) உயர்வாகக்கருதும் சமூகத்தவராக 
இருந்தார்கள். 

47. ஆகவே, "நம்மைப் போன்ற இரு மனிதர்களை "τ: விசுவாசிப்போமா! 

அவ்விருவரின் சமூகத்தாரும் நமக்கு Fe ஊழியம் செய்து) அடிமைகளாக இருக்கும் 
நிலையில்! என்று கூறினார்கள். 

48 ஆகவே, அவ்விருவரையும் அவர்கள் பொய்யாக்கினார்கள்;எனவே அவர்கள் 
அழிக்கப்பட்டவர்களில் ஆகிவிட்டனர். 

49. அவர்கள் நேர் வழி பெறுவதற்காக, மூஸாவுக்குத் திட்டமாக நாம் 

வேதத்தையும் கொடுத்தோம். 

50. இன்னும், மர்யமுடைய மகனையும், அவருடைய தாயாரையும் ஓர் அத்தாட்சி 
யாக நாம் ஆக்கினோம்; தங்கும் வசதியும், நீர்வளமும் பொருந்திய (தகுதியான) 
உயர்ந்த இடத்தில் அவ்விருவரையும் நாம் தங்கவும் வைத்தோம். 

51 (என்னுடைய) தூதர்களே! நீங்கள் நல்லவற்றிலிருந் து உண்ணுங்கள்; நல்ல 
காரியத்தையும் செய்யுங்கள்; நிச்சயமாக நான் நீங்கள் செய்பவைகளை 
ப் (என்றும்), 

52. ' நிச்சயமாக (உங்களுக்குத் தெளிவு செய்யப்பட்ட) இது ஒரே 
மார்க்கமான உங்களுடைய மார்க்கமாகும். இன்னும் நான் தான்) உங்கள் 
இரட்சகன்; ஆகவே, என்னையே நீங்கள் பயப்படுங்கள் (என்றும் கூறினோம்) 

53 பிறகு (அச்சமூகத்தவர்களான) அவர்கள், தங்கள் (மார்க்கக்) காரியத்தைத் 
தங்களிடையே பல பிரிவுகளாகப் பிரித்து விட்டனர்; ஓவ்வொரு வகுப்பாரும் 
தங்களிடம் இருப்பதைக்கொண்டு மகிழ்ச்சியடைபவர்களாக உள்ளனர். 

54. எனவே IG 1 ἢ நீர் ஒரு காலம் வரையில் அவர்களை, அவர்களுடைய 
வ த் (ஆழ்ந் து கிடக்க) லவிட்டுவிடுலவிடுவீராக! 

' செல்வத்தாலும், குமாரர்களாலும் எதை நாம் அவர்களுக்கு கொடுத்து 
ந ὦ δ தல் அது ப்ற்றி அவர்கள் எண்ணிக்கொண்டார்களா ! 

56. (அவ்வாறு நாம் செய்வதால்) அவர்களுக்கு நன்மையானவற்றை விரைந்து 
வழங்குகின்றோம் (எனஎண்ணிக்கொண்டார்களா)?) அவ்வாறல்ல, (அது ஏன் 
என) அவர்கள் உணரமாட்டார்கள். 

57. நிச்சயமாக, தங்கள் இரட'சகனின் பயத்தால் அஞ்சி எச்சரிக்கையாக 
இருக்கிறார்களே அத்தகையோரும்_ 

58. இன்னும், தங்கள் இரட்சகனின் வசனங்களை விசுவாசிக்கின்றார்களே 
அத்தகையோரும்.. 
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59. இன்னும், தங்கள் இரட'சகனுக்கு (எதனையும்) இணையாக்கா 
திருக்கின்றனரே அத்தகையோரும்_ 

60. இன்னும், தம் இரட்சகனின்பால் தாங்கள் திரும்பக்கூடியவர்கள் என்று 
அவர் களுடைய இதயங்கள் அஞ்சக்கூடியதாகயிருக்க/தான 
தர்மங்களாக)அவர்கள் கொடுத்தவற்றை (அல்லா ஹ்விற்காக) கொடுக்கிறார்களே 
அத்தகையோரும்_ 

61. (ஆகிய) இவர்கள்தாம் நன்மையான காரியங்களில் விரைகின்றனர்; இன்னும் 
(அதை நிறைவேற்ற) அவற்றிற்காக அவர்கள் முந்திக்கொள்ளக்கூடி யவர்கள். 

62. நாம் எந்த ஆத்மாவையும், அதனுடைய சக்திக்குத் தக்கவாறல்லாது 
(அதிகமாக) சிரமப்படுத்தமாட்டோம்; மேலும், (அவர்களின் செயல்கள் பற்றிய) 
உண்மை பேசும் புத்தகம் நம்மிடம் இருக்கிறது; (சிறிதளவேனும்) அவர்கள் 
அநியாயம் செய்யப்படவுமாட்டார்கள். 

63. எனினும், அவர்களுடைய இதயங்கள் இ(வ்வேதத்தைப்பற்றி மறதியில் 
ஆழ்ந்து கிடக்கின்றன; இன்னும், இதுவன்றி அவர்களுக்கு 
வேறு(தீயகொரியங்களும் உண்டு; அவற்றை அவர்கள் செய்யக்கூடியவர்களாக 
இருக்கின்றனர். 

64. முடிவாக, அவர்களில் சுக போக வாழ்க்கைக் கொடுக்கப்பட்ட வர்களை 
வேதனையைக் கொண்டு நாம் பிடித்துக்கொண்டால், அப்போது அவர்கள் 
அபயம்தேடி சப்தமிடுவார்கள். 
65." இன்றையத் தினம் நீங்கள் சப்தமிடாதீர்கள்; நிச்சயமாக நீங்கள் நம்மால் 

உதவிசெய்யப்பட மாட்டீர்கள்'(என்று அவர்களிடம் கூறப்படும். 

66. "நிச்சயமாக,என்னுடைய வசனங்கள் உங்களுக்கு ஓதிக் காண்பிக்கப்பட்டன; 
ஆனால், நீங்கள் உங்கள் குதிங்கால்கள் மீது திரும்பிச் சென் றுகொண்டிருந்தீர்கள். 

67. "நீங்கள் கர்வங்கொண்டவர்களாக இராக்காலத்தில் (கூடி, குர்ஆனாகிய) 
அதனை ப் பற்றி குறைகளைக் கூறிவந்தீர்கள் (என்றும் அவர்களிடம் கூறப்படும்) 

68. “குர் ஆனின்) வாக்கியத்தைப் பற்றி அவர்கள் சிந்தித்துப் பார்க்கவில்லையா? 
அல்லது அவர்களுடைய முந்தையவர்களான மூதாதையருக்கு வராதது ஏதும் 
அவர்களுக்கு வந்துவிட்டதா?" 

69. அல்லது, தங்களுடைய தூதரை தாங்கள் அறிந்து கொள்ளவில்லையா! 
அதனால் அவர்கள் அவரை நிராகரிக்கக் கூடியவர்களா ! 

70. அல்லது "அவருக்குப் பைத் தியமிருக்கின்றது' என்று அவர்கள் 
கூறுகின்றனரா?! இல்லை; (நம்தூதராகிய) அவர் அவர்களுக்குச் சத்தியத்தைக் 
கொண்டு வந்தார்; இன்னும், அவர்களில் பெரும்பாலோர் அந்தச் சத்தியத்தை 
வெறுக்கின்றவர்கள். 

71. இன்னும்/இச்) சத்தியம் அவர் களுடைய மனோஇச்சைகளைப் 
பின்பற்றுவதென்றால், வானங்களும், பூமியும் அவற்றிலுள்ளவைகளும் சீர் 
கெட்டுவிடும். மாறாக, அவர்களுடைய நல்லுபதேசத்தை[குர் ஆனை) அவர்களுக்கு 
ாம்.கொடுத்தோம்; ஆனாலும் அவர்கள், தங்களுடைய நல்லுபதேசத்தை 

குர்ஆனைப் புறக்கணிக்கக் கூடி யவர்கள்(ஆக இருக்கின்றனர்) 
72. அல்லது அவர்களிடம் நீர் கூலியைக் கேட்கின்றீரா? (இல்லை; ஏனெனில்) 

உமதிரட'சகனின் கூலியே மிக்க மேலோனது; அவனோ கொடுப்பவர்களில் மிக்க 
மேலானவன். 

73. இன்னும், (நபியே! நிச்சயமாக, நீர் அவர்களை நேரான வழியின்பால் 
அழைதக்கிறீர். 

74. இன்னும், நிச்சயமாக மறுமையை விசுவாசங்கொள்ளவில்லையே 
அத்தகையவர்கள்,(நேரானவெ ழியை விட்டும் பிசகியவர்களாவர். 
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75. நாம் அவர்கள்மீது அருளும் செய்து, அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட கஷ்டத்தை நாம் 
நீக்கி விடுவோமானாலும், அவர்கள் தங்களுடைய அழிச்சாட்டியத்திலேயே 
தட்ட ழிகிறவர்களாக நிலைத்து விடுகின்றனர். 

திட்டமாக, நாம் அவர்களை வேதனையைக் கொண்டு பிடித்தும் 
கொண்டோம்; ஆனால், (அதன் மூலம்) அவர்கள் தங்கள் இரட'சகனுக்கு 
அடிபணியவுமில்லை; அவர்கள் (அவனிடம்) தாழ்ந்து பிரார்த்தனை 
செய்யவுமில்லை! 

77. முடிவாக, அவர்கள் மீது கடினமான வேதனையுடைய ஒரு வாயிலை நாம் 
திறந்து விடுவோமானால், அப்போது அவர்கள் அதில் நிராசையானவர்களாக 
ஆகிவிடுகின்றனர். 

78. இன்னும், (அல்லா ஹ்வாகிய) அவன் எத்தகையவனென்றால் உங்களுக்குச் 
செவிப்புலனையும், பார்வைகளையும், இதயங்களையும் உண்டாக்கினான்; 
(இவ்வாறிருந்தும் அவனுக்கு) நீங்கள் வெகு சொற்பமாகவே நன்றி 
செலுத்துகிறீர்கள். 

79. மேலும், அவன் எத்தகையவனென்றால் உங்களைப் பூமியில் (பல 
பகுதிகளிலும் பல்கிப் பெருக) பரவச் செய்திருக்கின்றான்; 
மேலும்,(மரணத்திற்குப்பிறகு அவனிட மே நீங்கள் ஒன்று திரட்ட ப்படுவீர்கள். 

80. அவன் எத்தகையவனென்றால் , அவனே உயிர் கொடுக்கின்றான்; இன்னும் 
அவனே மரணிக்கச்செய்கின்றான்; மற்றும் இரவு, பகல் மாறி மாறி வருவதும் 
அவனுக்கு உரியது. (இவற்றையெல்லாம் தொடக்கத்திலிருந்து செய்து வரும் 
அவனுக்கு உங்களை உயிர் கொடுத்து எழுப்புவது கடினம் அல்ல என்பதை) 
நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளமாட்டீர்களா? 

81. மாறாக , (இவர்களுக்கு) முன்னுள்ளோர்கள் கூறியவாறே, இவர்களும் 
கூறுகின்றனர். 
82 அதாவது)" நாம் இறந் து,மண்ணாகவும், .எலும்புகளாகவும் ஆகிவிட்டாலுமா 

நிச்சயமாக, நாங்கள் (மீண்டும் எழுப்பப் படுவர்கள்? "என்று கூறினார்கள். 
83 ( அன்றி)” நாமும், இதற்கு முன்னர் நம்முடைய மூதாதையர்களும் இதனையே 

திட்டமாக வாக்களிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் (ஆனால்) இது முன்னுள்ளோரின் 
கட்டுக் NE A ன் இல்லை (என்றும் கூறுகின்றனர் 
84. "பூமியு ம், அதி psp es யாருக்கு உரியது என நீங்கள் அறிந்திருந்தால் 

ஐ ங்கள்! ந்த் நபியே) δὴ கேட்பீராக! 
85. அ।[தற்க]வர்கள், "அல் லாஹ்வுக்கே உரியன" என்று கூறுவார்கள்; 
(அவ்வாறாயின் அல்லாஹ்தான் வணக்கத்திற்குரியவன் என்பதை] நீங்கள் 
நினைத்துப்பார்க்க மாட்டீர்களா?" என் று(நபியே) நீர்கூறுவீரா க! 

86. (அன்றி) " ஏழு வானங்களின் இரடசகனும், மகத்தான அர்ஷின் இரட்சகனும் 
யார்?" என்று(நபியே।) நீர் கேட்பீராக! 

87. அ[தற்கெர்கள் (அவை யாவும்), | அல்லாஹ்வுக்கே உரியன" என்று 
கூறுவார்கள். (அவ்வாறாயின்) நீங்கள் (அவனுடைய தண்டனையை) பயப்பட 
மாட்டீர்களா! என்று நீர் கூறுவீராக! 

88. ஒவ்வொரு பொருளின் ஆட்சியும் எவன் கைவசம் ருக்கின்றது! அவன் 
பாதுகாக்கிறான், அவனது தண்டனையிலிருந்து தப்ப) அவனுக்கு எதிராக 
எவரும் பாதுகாக்கப் படமுடியாதே_ அவன்யார்? என நீங்கள் அறிந்தவர்களாக 
இருப்பின் (கூறுங்கள்) என்று கேட்பீராக! 

89. «οἱ δ வர்கள் "(சகல அதிகாரமும்) அல்லாஹ்வுக்கே உரியது' என்று 
கூறுவார்கள். ன்னா τὰ நீங்கள், எங்கிருந்து சூனியமாக்கப்படுகிறீர்கள் 
(எவ்வா று மதிமயக்கப்படுகிறீர்கள்) என்று கேட்பீராக! | 
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90. எனினும், நாம் அவர்களுக்குச் சத்தியத்தையே கொடுத்திருந்தோம்; (இதனை 
மறுத்துக் கூறும்)அவர்கள் நிச்சயமாகப் பொய்யர்களாகவே இருக்கிறார்கள். 

91. அல்லாஹ் எந்த ஒரு மகவையும்( தனக்குச்சந்ததியாக) எடுத்துக் 
கொள்ளவில்லை; அவனுடன் (வணக்கத்திற்குரிய வேறு எந்த) நாயனும் இல்லை; 
(அவர் கள் கற்பனையின் படி ) அவவாறிருப் பின் ஒவ்வொரு நாயனும் தான் 
படைத்ததைக் கொண்டு சென் றுவிடுவர்; ன்னும் தம்மில் சிலர், சிலரை 
(மிகைத்து) உயர்ந்தும் விடுவர். இ(ந்நிராகரிப்ப/வர்கள் வர்ணிப்பவற்றை விட்டும் 
அல்லாஹ் மிகத் தூயவன். 

92. (அவன்) மறைவானதையும், பகிரங்கமானதையும் நன்கறிந்தவன்; இவர்கள் 
ணைவைப்பவைகளை விட்டும் அவன் மிக்க உயர்ந்தவன். 
93. (நபியே!) நீர் கூறுவீராக: என் இரட்சகனே! எதை அவர்கள் 

வாக்களிக்கப்பட்டார்களேோ அவ்வேதனையான/தை எனக்கு நீ 
காண்பிப்பதாயின்_ 

94. "என் இரட்சகனே!(அ து சமயம்) இந் த அநியாயக்காரர்களான சமூகத்தாரில் 
என்னைந் ne Gé oo என் றும் நபியே! நீர் பிரார்த்தித்துக் 
கூறுவீராக) 

95. இன்னும், நிச்சயமாக நாம், அவர்களுக்கு வாக்களித்த ஒன்றை உமக்குக் 
காண்பிக்கவும் நாம் ஆற்றலுடையோராக உள்ளோம். 

96. எது மிக அழகானதோ அதைக் கொண்டு திமையை நீர் தடுத்துக் 
கொள்வீராக! அவர்கள் பொய்யாக) வர்ணிப்பதை நாம் நன்கறிவோம். 

97. இன்னும், என் இரட்சகனே! ஷைத்தானுடைய ண்டுதல்களிலிருந்து நான் 
orne பாதுகாவல் தேடுகிறேன் என் றும் (நபியே! நீர் கூறுவீராக! 

98. "என் இரட்சகனே! இன்னும் அவை (என் காரியங்களில்) 
பிரசன்னமாகாதிருக்கவும் உன்னிடம் நான் பாதுகாவல் தேடுகிறேன்" (என்றும் 
நபியே! நீர் பிரார்த்தித்துக் கூறுவீராக]. 

99. முடிவாக, அவர்களில் ஒருவருக்கு மரணம் வந்துவிடுமானால் ὭΣ தன் 
இரடசகனிடம்) " என் இரட' சகனே! ந லகத்திற்குத் திருப்பி 
அனுப்பிவிடுவாயாக! என்று கூறுவான். 

100. "உலகில் நான் விட்டுவந்ததில், (இனி) நல்ல காரியங்களைச் செய்வதற்காக' 
(என்றும் கூறுவான்); அவ்வாறன்று! நிச்சயமாக அ அவன் அதைக் கூறக்கடிய 
(வெறும்ஒரு வார்கள் ன்று அவாகள் பக்கா | எழுப்பப்படும் 
நாள் வரைஅவர்கள் முன்னே தடுப்பு இருக்கிறது(அதனால் அவர்கள் 
உலகுக்குத்திரும்பி வர ஆற்றல்பெறமாட்டார்கள்) 

101. ஆகவே, சூர் (குழல்) ஊதப்பட்டால், அந்நாளில் அவர்களுக்கிடையில் 
பந்தங்கள் (பயனளிப்பது) இல்லை; ஒருவரின் செய்தியை மற்றொருவர் 
விசாரிக்கவும் மாட்டார்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அவரவர் கவலையே பெரிதாக 

இருக்கும்) 
102 ஆகவே, எவர்களுடைய (நன்மையின்) எடைகள் கனமாக இருக்கின்றனவோ 

அவர்கள்தாம் வெற்றியாளர்கள். 
103. இன்னும் எவர் களுடைய (நன்மையின்) எடைகள் கனம் குறைந்து 

இருக்கின்றனவோ, அவர்கள் தங்களுக்குத் தாங்களே நஷ்டத்ை யுண்டு 
பண்ணிக்கொண்டவர்கள்; (அவர்கள்) நரகத்தில் நிரந்தரமாக (த்தங்கி) 
இருப்பவர்கள். 
104. அவர்களுடைய முகங்களை, (நரகத்தின்) நெருப்புப் பொசுக்கும்; அதில் 

அவர்கள் விகாரமானவர்களாகவும் இருப்பார்கள். 
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105. " என்னுடைய வசனங்கள் உங்கள் மீது ஓதிக் காண்பிக்கப் படவில்லையா! 
அப்போது அவற்றை நீங்கள் பொய்யாக்கிக் கொண்டிருந்தீர்கள்' (என்று 
அவர்களிடம் கூறப்படும். | 

106. அ(தற்கவர்கள், "எங்கள் இரட'சகனே! எங்களுடைய துர்பாக்கியம் 
எங்கள்மீது மிகைத் துவிட்ட து, (ஆதலால், நாங்கள் வழி தவறிவிட்ட 
சமூகத்தவராகவும் இருந்துவிட்டோம்' என்று கூறுவார்கள். 

107. (அன்றி) எங்கள் Qui சகனே! இ(ந்த நரகத்திலிருந்து எங்களை 
வெளியேற்றிவிடுவாயாக! பின்னர் நாங்கள் (திரும்பவும் பாவம் செய்ய) மீண்டால் 
நிச்சயமாக நாங்கள் அநியாயக்காரர்கள் என்பார்கள்). 

108. (அதற்கு) அவன், "அதிலேயே சிறுமைப்பட்டவர்களாகக்கிடங்கள் ; 
என்னிடம் நீங்கள் பேசாதீர்கள்" என்று கூறுவான். 

109. நிச்சயமாக என்னுடைய அடியார்களில் ஒரு பிரிவினர் "எங்கள் இரட'சகனே! 
நாங்கள் ( வனை on விசுவாசம் கொண்டோம்; ஆகவே, நீ எங்களுடைய 
குற்றங்களை மன்னித்து விடுவாயாக; மேலும், எங்களுக் க்கிருபை செய்வாயாக! 
கிருபைசெய்வோரிலெல்லாம் நீயே மிக்க மேலானவன் என்று (பிரார்த்தித்துக்) 
கூறுபவர்களாக இருந்தனர். 

10. அப்போ து என்னை நினைவு கூருவதை விட்டும் உங்களை அவர்கள் மறக்கச் 
செய்யும் வரை, அவர்களை நீங்கள் பரிகாசமாக எடுத்துக் கொண்டீர்கள்; 
இன்னும், நீங்கள் அவர்கள் பற்றி சிரித்துக் கொண்டுமிருந்தீர்கள். 

IL "(உங்கள் பரிகாசத்தைப்பற்றிக் கவலைகொள்ளா து) அவர்கள் பொறு மை 
யாக இருந்ததன் காரணமாக, இன்றையத்தினம் நிச்சயமாக நான் அவர்களுக்கு 
(நற்) கூலி கொடுத்துவிட்டேன்; நிச்சயமாக, அவர்கள்தாம் வெற்றி 
பெற்றோர்'(என்றும் அல்லாஹ் கூறுவான்) 

112. "ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கையால் நீங்கள் பூமியில் எவ்வளவு காலம் 
தங்கியிருந்தீர்கள்?' என்று அவன் கேட்பான். 

113. அ।தற்க)வர்கள், "ஒரு நாள், அல்லது ஒரு நாளில் சிறிது பாகம் 
தங்கியிருந்திருப்போம்; (ஆகவே) கணக்கு வைத்திருப்பவர்களை நீ கேட்பாயாக!' 
எனக் வக் 

114. அ(தற்கவென் "ஒரு சொழ்ப் காலத்தைத் தவிர நீங்கள் தங்கவில்லை (இதை 
முன்னதாகவே) நீங்கள் அறிந்திருந்தால்! (இதைப் பற்றித் தெரிந்திருப்பீர்கள்) 
என்று கூறுவான். 

115. " உங்களை நாம் படைத்ததெல்லாம் வீணுக்காகத்தான் என்றும், 
நிச்சயமாக நீங்கள் நம்மிடம் மீட்டப்படமாட்டீர்கள் என்றும் நீங்கள் எண்ணிக் 
கொண்டிருந்தீர்களா'(என்று கூறுவான்). 

116. ஆகவே, உண்மையான அரசனாகிய அல்லா ஹ் மிக்க உயர்ந்தவன்; அவனைத் 
விர வணக்கத்திற்குரிய (வேறு) நாயன் இல்லை; (அவன்) கண்ணியத்திற்குரிய 

மகான் தோற்றமுடைய) அர்ஷின் இரட்சகன். 

117.மேலும் , (நபியே!) எவன் , அல்லாஹ்வுடன் வேறு நாயனை (வணக்கத்திற்குரியவன் 
என) அழைக்கிறானோ அவனிடத்தில் அதைப்பற்றி யாதொரு சான்றும் இல்லாமலே 
அவனுடைய கணக்கெல்லாம் அவனுடைய இரட்சகனிடத்தில்தான் உண்டு ; நிச்சயமாக 
நிராகரிக்கக்கூடியவர்கள் வெற்றி பெறமாட்டார்கள். 

118. (நபியே!) நீர் கூறுவீராக: என் இரட்சகனே! நீ (என்னை) மன்னிப்பாயாக! 
கிருபையும் செய்வாயாக! கிருபை செய்பவர்களில் நீயே மிகச்சிறந்தவன்.' 
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அத்தியாயம் : 24 

அந் நுரர் _ பிரகாசம் 

வசனங்கள் : 64 மதனி ருகூஃகள் :9 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடை யோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1 (இது) ஓர் அத்தியாயம் ;இதனை நாம் இறக்கிவைத்தோ ம்; இதனை _ | திலுள்ள 

சட்டங்களை உங்கள்மீது) நாமே விதியாக்கினோம்; இன்னும், (இதனைக் 
கொண்டு) நீங்கள் நல்லுபதேசம் பெறுவதற்காக ,இதில் தெளிவான வசனங்களை 
நாம் இறக்கி வைத்தோம். 

2 (திருமணமாகாதிவிபச்சாரி, விபச்சாரகன் இவ்விருவரில் ஒவ்வொருவரையும் 
தூறு கசையடி அடியுங்கள்; நீங்கள் அல்லாஹ்வையும், இறுதி நாளையும் 
விசுவாசங் கொண்டவர்களாக இருந்தால் அல்லாஹ்வின் மார்க்கத்தில் 
விதிக்கப்பட்ட சட்டத்தை அமுல்செய்வ) தில், அவ்விருவருக்காக உங்களை 
இரக்கம் பிடித்து விட வேண்டாம்; இன்னும், அவ்விருவரின் வேதனையை 
விசுவாசிகளில் ஒரு சாரார் (நேரில் பிரசன்னமாகிப்) பார்க்கவும். 

3. விபச்சாரகன், விபச்சாரியை அல்லது இணைவைப்பவளையே தவிர 
(மற்றெவளையும்) மணந்து கொள்ளமாட்டான்; அவ்வாறே விபச்சாரி_அவளை 
விபச்சாரகனோ, அல்லது இணைவைப்பவனோ தவிர (மற்றெவரும்) மணந்து 
கொள்ளமாட்டான்; மேலும், இ(த்தகையோரைத் திருமணம் செய்வது 
விசுவாசிகளுக்குத் தடுக்கப்பட்டி ருக்கிறது. 

4. மேலும், பத்தினிப்பெண்களை அவதூறு கூறி (அதன்)பிறகு (அதற்குரிய) 
நான்கு சாட்சிகளை அவர்கள் கொண்டு வரவில்லையே அத்தகையோர் _ 
அப்போது அவர்களை நீங்கள் எண்பது கசையடி அடியுங்கள்; மேலும், 
அவர்களின் சாட்சியத்தை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ளாதீர்கள்; இன்னும் 
அத்தகையோர் பாவிகளாவர். 

5. இதற்குப் பின்னர் (தங்கள் குற்றங்களிலிருந்து விலகிப்) பச்சாதாபப்பட்டுத் 
தங்கள் நிலைகளை சீர்திருத்திக் கொண்டவர்கள் தவிர. (இத்தகையோரை) 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் மிக்க மன்னிப்பவன்; பெருங்கிருபை செய்பவன். 

6. இன்னும், தங்கள் மனைவியரை (விபச்சாரக் குற்றம் சாட்டி) அவதூறு கூறி, 
இன்னும், தங்களையன்றி அவர்களுக்கு வேறு சாட்சிகள் இருக்கவில்லையே 
அத்தகையோர், அப்போது (அவதுரறு கூறிய)அவர் களில் ஒருவரின் 
சாட்சியானது_ "நிச்சயமாக தான் உண்மையாளர்களில் உள்ளவன் என்று 
அல்லாஹ்வைக் கொண்டு நான்கு முறை சத்தியம்செய்து சாட்சி கூறுவதாகும். 

7. இன்னும், ஐந்தாவது முறையாக (இவ்விஷயத்தில்) "தான் பொய் 
சொல்பவர்களில் உள்ளவனாக இருந்தால், நிச்சயமாக அல்லா ஹ்வுடைய சாபம் 
தன்மீது உண்டாவதாக' என்றும் அவன் கூற வேண்டும்) 
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8. மேலும்(அவனுடைய மனைவி தன்மீது சுமத்தப்பட்ட அவதூறை மறுத்து) 
"நிச்சயமாக அவன் பொய்யர்களில் உள்ளவன்" என்று அல்லாஹ்வைக்கொண்டு 
(சத்தியம் செய்து) நான்கு முறை அவள் சாட்சி கூறுவது அவளை விட்டும் 
(விபச்சாரக் குற்றத்திற்கான ) தண்டனையை நீக்கிவிடும். 

9. இன்னும், ஐந்தாவது முறையாக, "அவன் (இவ்விஷயத்தில்) உண்மை 
யாளர்களில் உள்ளவனாக இருந்தால், நிச்சயமாக தன் மீது அல்லா ஹ்வின் 
கோபம் உண்டாவதாக (என்றும் அவள் கூறுவாள். 

10. அல்லாஹ்வுடைய பேரருளும், அவனுடைய கிருபையும் உங்கள் மீது 
இல்லாதிருந்திருப்பின்,(உங்களுக்கு அழிவு ஏற்பட்டிருக்கும் இன்னும் நிச்சயமாக, 
அல்லாஹ் மிகுதியாக(தவ்பாக்களை ஏற்று) பாவமன்னிப்பளிப்பவன்; தீர்க்கமான 
அறிவுடையவன். 

1. நிச்சயமாக (ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் பற்றி பொய்யாக) 
அவ தூறைக் கொண்டு வந்தார்களே அத்தகையவர்கள் உங்களில் உள்ள ஒரு 
கூட்டத்தினரே; அதை உங்களுக்கு தீமையாக நீங்கள் எண்ணவேண்டாம்; 
மாறாக, அது உங்களுக்கு நன்மையாகும்; அவர்களில் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும், 
பாவத்தால் எதை அவர் சம்பாதித்தாரோ அது அவருக்கு உண்டு; இன்னும், இந்த 
அவ துறை உருவாக்கிய விஷயத்தில் அவர்களில் பெரும் பங்கெடுத்துக் 
கொண்டானே அத்தகையவன் _ அவனுக்கு மகத்தான வேதனையுண்டு. 

12. நீங்கள் இதைக் கேள்வியுற்ற சமயத்தில், விசுவாசம் கொண்ட ஆண்களும், 
விசுவாசம் கொண்ட பெண் களும் தங்க(ள் கூட்டத்தினர் கிளைப் பற்றி 
நன்மையானதையே எண்ணி "இது தெளிவான அவதூறு[தான்) என்றும் 
கூறியிருக்க வேண்டாமா! 

13 இதன்மீது நான்கு சாட்சிகளை அவர்கள் கொண்டு வந்திருக்க வேண்டாமா! 
(இதற்குரிய) சாட்சிகளை அவர்கள் கொண்டுவராதபொழுது அத்தகையோர் _ 
அல்லாஹ்விடத்தில் அவர்கள் பொய்யர்கள். 

14. இன்னும், உங்கள் மீது அல்லாஹ்வுடைய பேரருளும், அவனின் 
பெருங்கிருபையும் இம்மையிலும், மறுமையிலும் இல்லாதிருந்தால், எதில் நீங்கள் 
ஈடுபட்டிருந்தீர்களோ (அதன் காரணமாக, அதில் மகத்தான வேதனை நிச்சயமாக 
உங்களைத்தொட்டிருக்கும். 

15. இதனை நீங்கள் (சிலரிடமிருந்து சிலர் ) உங்கள் நாவுகளால் எடுத்துக் 
கொண்டு, உங்களுக்கு எ துபற்றி அறிவு இல்லையோ அந்த விஷயத்தை, உங்கள் 
வாய்களால் கூறிக்கொண்டிருந்த பொழுது (உங்களுக்கு வேதனை 
ஏற்பட்டிருக்கும்) ; இதனை நீங்கள் இலேசாகவும் எண்ணிவிட்டீர்கள்; இதுவோ, 
அல்லாஹ்விடத்தில் மிகமகத்தானதாகும். 

16. நீங்கள் இதனைக் கேள்விப்பட்ட போது "இதனை நூாம் பேசுவது நமக்குத் 
குதி) இல்லை; (அல்லா ஹ்வே!) நீயே மிகப் பரிசுத்தமானவன், இதுமகத்தான 

(பெரும் அவதூறு என்று நீங்கள் கூறி இருக்க வேண்டாமா! 

17. நீங்கள் விசுவாசிகளாகயிருந்தால், இதுபோன்றதின்பால் ஒருபோதும் 
நீங்கள் மீளலாகாது என் று அல்லா ஹ் உங்களுக்கு நல்லுபதேசம் செய்கிறான். 

18. இன்னும், அல்லாஹ் (தன்னுடைய வசனங்களை உங்களுக்கு விளக்கிக் 
கூறுகிறான்; மேலும், அல்லாஹ் (யாவையும்) நன்கறிந்தவன்; தீர்க்கமான 
அறிவுடையவன். 
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19. (இதற்குப் பின்னரும் ) விசுவாசங்கொண்டோருக்கிடையில் (இவ்வாறான) 
மானக்கேடான விஷயம் பரவவேண்டுமென விரும்புகிறார்களே நிச்சயமாக 
அத்தகையோர்_ அவர்களுக்கு இம்மையிலும், மறுமையிலும் மிக்க துன்புறுத்தும் 
வேதனையுண்டு; (அதனால் ஏற்படும் தீங்குகளை) அல்லாஹ்வே நன்கறிவான்; 
நீங்களோ அறியமாட்டீர்கள். 

20. இன்னும், உங்கள் மீது அல்லா ஹ்வுடைய பேரருளும், அவனின் கிருபையும் 
இல்லாதிருந்தால்,(உங்களை வேதனை பிடித்திருக்கும்) நிச்சயமாக அல்லாஹ்வோ 
மிக்க இரக்கமுடையவன்; மிகக்கிருபையுடையவன். 

21. விசுவாசம் கொண்டேோரே! ஷைத்தானுடைய அடிச் சுவடுகளைப் 
பின்பற்றாதீர்கள்; எவன் ஷைத்தானுடைய அடிச்சுவடுகளைப் பின்பற்று 
கிறானோ அவனை, மானக்கேடானதைக்கொண்டும், வெறுக்கப் பட்டதைக் 
கொண்டும் நிச்சயமாக(ஷைத்தானாகிய) அவன் ஏவுவான்; இன்னும் உங்கள் மீது 
அல்லாஹ்வுடைய பேரருளும், அவனின் கிருபையும் இல்லாதிருப்பின் உங்களில் 
ஒருவருமே ஒருபோதும் பரிசுத்தமாக முடியாது; எனினும் அல்லாஹ், தான் 
நாடியவர்களை பரிசுத்தமாக்குகிறான்; மேலும், அல்லாஹ் செவியேற்கிறவன்; 
நன்கறிகிறவன். 

22. உங்களிலுள்ள (செல்வவளம் பெற்றோரும், (மற்றவருக்கு உதவ) 
வசதியுடையோரும், (தங்கள்) பந்துக்களுக்கும் , ஏழைகளுக்கும், அல்லா ஹ்வுடைய 
பாதையில் ஹிஜ்ரத் செய்தவர் களுக்கும் (எப்பொருளையும்) அவர்கள் 
கொடுக்காமலிருக்க சத்தியம் செய்யவேண்டாம்; அவர்களை மன்னித்து 
விடவும்{பழைய வருத்தத்தைப்) பொருட்படுத்தாது விட்டுவிடவும்; அல்லாஹ் 
உங்களுக்கு மன்னிப்பளிப்பதை நீங்கள் விரும்பமாட்டீர்களா' மேலும், அல்லாஹ் 
மிக்க மன்னிப்பவன், மிக்க கிருபையுடை யவன். 

23. நிச்சயமாக, கற்புள்ள அப்பாவிகளான விசுவாசிகளான பெண்களை 
அவதூறு கூறுகிறார்களே அத்தகையோர் _ இம்மையிலும், மறுமையிலும் 
(அல்லாஹ்வினால் அவர்கள் சபிக்கப்பட்டுள்ளனர்; இன்னும், FE amine) 
அவர்களுக்கு மகத்தான வேதனையும் உண்டு. 

24. அவர் களுடைய நாவுகளும், அவர்களுடைய கைகளும், அவர் களுடைய 
கால்களும் அவர்கள் செய்துகொண்டிருந்ததைப்பற்றி அவர்களுக்கு விரோதமாக 
சாட்சிசொல்லும் நாளில் (அவர்களுக்குக் ககிமையான வேதனையுண்டு! . 

25. அந்நாளில் அவர் களுக்குரிய (செயல்களுக்கு) உண்மையான கூலியை 
அல்லாஹ் அவர்களுக்குப் பூரணமாகக் கொடுப்பான்; நிச்சயமாக அல்லாஹ்_ 

அவனே (கணக்குகளை நீதமாகவைத்து அவற்றை) வெளியாக்கிவிடக்கூடிய 
உண்மையாளன் என்பதை அவர்கள் அறிந்தும் கொள்வார்கள். 

26. கெட்ட பெண்கள், கெட்ட ஆண்களுக்கும்; கெட்ட ஆண்கள், கெட்ட 

பெண்களுக்கும்; இன்னும் பரிசுத்தமான பெண்கள், பரிசுத்தமான ஆண்களுக்கும்; 
பரிசுத்தமான ஆண்கள், பரிசுத்தமான பெண்களுக்கும் (தகுதியானவர்கள்); 
அ।(த்தகையவவர்கள், இவர்கள் கூறுவதைவிட்டும் நீக்கம் செய்யப்பட்ட 
பரிசுத்தமானவர்கள்: இவர்களுக்கு மன்னிப்பும், கண்ணியமான உணவும் 
உண்டு, 
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27. விசுவாசங்கொண்டோரே! உங்கள்வீடுகள் அல்லாத ( வேறு) வீடுகளில் 
(நீங்கள் நுழைய அவசியம் ஏற்பட்டால் அவ்வீடுகளில் உள்ளவர்களிடம் 
நீங்கள் (மூன் றுமுறை) அனுமதி கோரி, அவ்வீடுகளில் உள்ளோருக்கு ஸலாம் 
கூறா தவரை அவற்றில்)நுழையாதீர் கள்; இ(வ் வாறு நடந்துகொள் வ)துவே 
உங்களுக்கு மிகச்சிறந்ததாகும். நீங்கள் நல்லுபதேசம் பெறும் பொருட்டு (இது 
உங்களுக்குக் கூறப்படுகிற து]. 

28. அவற்றில் எவரையுமே நீங்கள் காணவில்லையென்றால், உங்களுக்கு 
அனுமதியளிக்கப்படும் வரையில் அவற்றில் நுழையாதீர்கள்; மேலும், 'நீங்கள் 
திரும் பிவிடுங்கள் ' என்று (அவற்றில் உள்ளோரிடமிருந்து) உங்களுக்குக் 
கூறப்பட்டால் நீங்கள் திரும்பிவிடுங்கள்; அதுவே உங்களுக்கு மிகப் பரிசுத்த 
மானதாகும்; இன்னும், நீங்கள் செய்பவைகளை அல்லா ஹ் நன் கறிகிறவன். 

29. (விசுவாசிகளே! எவராலும்) குடியிருக்கப்படாத வீடுகளில் _ அவற்றில் 
உங்களுடைய பொருட்கள் இருந்து, (அதற்காக) நீங்கள் அவற்றில் நுழைவது 
உங்கள்மீது குற்றமாகாது; மேலும், அல்லாஹ், நீங்கள் வெளியாக்குவதையும், 
மறைத் துக்கொள் வதையும் அறிவான். 

30. ( நபியே! விசுவாசிகளுக்கு நீர் கூறுவீராக: "அவர்கள் தங்கள் பார்வைகளைக் 
தாழ்த்திக் கொள்ளவும்; தங்கள் மர்மஸ்தானங்களையும் பேணிக்காத்துக் 
கொள்ளவும்; "அது அவர் களுக்கு மிகப் பரிசுத்தமானதாகும்; நிச்சயமாக 
அல்லாஹ், அவர்கள் செய்பவைகளை நன்கு உணர்பவன். 

31. மேலும், (நபியே!) விசுவாசிகளான பெண்களுக்கு நீர்கூறுவீராக: "தங்கள் 
பார் வைகளை அவர்கள் தாழ்த்திக் கொள்ளவும்; தங்கள் மர்மஸ்தானங்களையும் 
பேணிப்பாதுகாத்துக் கொள்ளவும்; அதினின் று வெளியில் தெரியக்கூடிய 
வைகளை த் தவிர, தங்கள் (அலங்காரத்தை, அவர்கள் வெளிப்படுத்தவேண்டாம்; 
தங்கள் முந்தானைகளை தம் மேல்சட்டைகளின்மீது போட்டு (தலை,கழுத் து, 
நெஞ்சு ஆகியவற்றை மறைத்துக் கொள்ளவேண்டும்; மேலும், அவர்கள் தம் 
அலங்காரத்தை தம் கணவர்கள், அல்லது தம் தநதையர், அல்லது தம் 
கணவர்களின் தந்தையர் , அல்லது தம் குமாரர்கள், அல்லது தம் கணவர்களின் 
குமாரர்கள், அல்லது தங்கள் சகோதரர்கள், அல்லது தம் சகோதரர்களின் 
குமாரர்கள், அல்லது தம் சகோதரிகளின் குமாரர்கள், அல்லது தங்களுடைய 
பெண்கள், அல்லது தங்களுடைய வலக்கரம் சொந்தமாக்கிக் கொண்டவர்கள், 
அல்லது (ஆண்களில் பெண்களின் மீது) விருப்பமற்ற பணியாளர்கள், அல்லது 
பெண்களின் மறைவான அவயங்களை அறிந்து கொள்ளாத சிறு பிராயத்தை 
யுடைய சிறார்கள் ஆகியவர்களைத் தவிர, (மற்றெவருக்கும்) வெளிப்படுத்த 
வேண்டாம். அன்றியும் தம் அலங்காரத்திலிருந்து தாம் மறைத்திருப்பதை 
அறியப்படுவதற்காக, தங்களுடைய கால்களை பூமியில்) அடிக்க வேண்டாம்; 
விசுவாசிகளே! நீங்கள் வெற்றி பெறுவதற்காக அல்லாஹ்வின் பக்கம் (பாவ 
மன்னிப்பைக்கோரி)தவ்பாச் செய்யுங்கள். 
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32 உங்களில் வாழ்க்கைத் துணையில்லா தவருக்கும் (அவ்வாறே வாழ்க்கைத் 
துணைவரில்லாத]) உங்களுடைய ஆண் அடிமைகள், இன்னும், அடிமைப் 
பெண் களிலிருந்து நல்லொழுக்கமுள் ளவர் களுக்கும் திருமணம் செய்து 
வையுங்கள்; அவர்கள் ஏழைகளாக இருந்தால், அல்லாஹ் தன்னுடைய 
பேரருளைக் கொண்டு அவர்களைச் சீமான்களாக்கி வைப்பான்; மேலும், 
(நல்குவதில்) அல்லா ஹ் மிக்க விசாலமானவன்;(யா வற்றையும்) நன்கறிந்தவன். 

33. திருமணத்தைச் செய்ய வசதிகளை!)ப்பெற்றுக்கொள்ளாதவர்கள், அல்லாஹ் 
தன்பேரருளால் அவர்களை சீமான்களாக்கி வைக்கும் வரை பத்தினித்தன மாக 

ருந்துகொள்ளவும்; உங்கள் வலக்கரம்சொந்தமாக்கிக்கொண்டவர்களிலிருந் து 
தன்னை விடுவிப்பதற்குரிய) உரிமைப் பத்திரத்தை எழுதுமாறு தேடுகிறார்களே 
அத்தகையோர் _ அவர்களில் நன்மையை நீங்கள் அறிந்தால், த்க் 
பத்தி ரத்தை அவர் களுக்கு எழுதிக் கொடுத்து விடுங்கள் ;(விசுவாசிகளே! ) இன் னும், 
அல்லாஹ் உங்களுக்குக் கொடுத்திருக்கும்பொருளிலிருந் து நீங்கள் அவர்களுக்குக் 
கொடுங்கள் ; இன்னும், உங்கள் அடிமைப் பெண்களை -பத்தினித்தனத்தை 
அவர்கள் நாடுவார்களானால் இவ்வுலகவா ்க்கைக்குரிய ஓர் அற்பப்பொருளை 
நீங்கள் அடைவதற்காக, αδιιδσπρ ὦ கிற்கு ச! தைச் செய்யுமாறு) நிர்ப்பந்திக் 
காதீர்கள்; அவர் களை எவரேனும் நிர்ப்பந்தித்தால், நிச்சயமாக அல்லாஹ், 
அவர்கள் நிர்ப்பந்திக்கப்பட்ட பின் (அவர்களை) மிக்க மன்னிப்பவன்; மிக்க 
கிருபையுடையவன். 

34. இன்னும், தெளிவுபடுத் தும் வசனங்களையும், உங்களுக்கு முன் 
சென்றுள்ளோர்களிலிருந்து உதாரணத்தையும், பயபக்தியுடையோர்க்கு 
நல்லுபதேசத்தையும் இதில்) உங்கள்பால் நிச்சயமாக நாம் இறக்கி 
வைத்திருக்கிறோம். 

35. அல்லாஹ் வானங்கள் மற்றும் பூமியின் பிரகாசமாக இருக்கிறான். அவனு 
டைய பிரகாசத்திற்கு உதாரணம்: அதில் விளக்கு இருக்கும் ஒருமாடம் 
போன்றதாகும்; அவ்விளக்கு கண்ணாடியினுள் இருக்கிறது; நிச்சயமாக 
ΟΠ. 9; ருநட்சத்திரத்தைப்போன்றதாகும் He பாக்கியம் 
த் ஜைத் தூன் மரத்தின் எண்ணெயினால் எரிக்கப்படுகிறது (அது) 
கீழ்த்திசையைச்சேர்ந்ததுமன் று; மேல்திசையைச்சேர்ந்ததுமன் று; ale 
எண்ணெய், அதை நெருப்பு தொடாவிடினும் பிரகாசிக்கவே முற்படும் (இவை 
யாவும் இணைந் து)ளிக்குமேல் ஒளியாகும்; அல்லாஹ் தான் நாடியவர்களைத் 
தன் பிராகாசத்தின் பால் செலுத்துகிறான்; மேலும், மனிதர்களுக்கு அல்லாஹ் 
இத்தகைய உதாரணங்களைக் கூறுகிறான். அல்லாஹ், ஓவ்வொரு 
யபொருளைப்பற்றியும் நன்கறிந்தவன். 

36. (அல்லாஹ்வின் இல்லங்களானஅவ வீடுகளில் (வணக்க வழிபாடு 
களின்மூலம்) அவை உயர்த்தப்படவும், அவற்றில் அவனது பெயர் கூறப்பட 
வேண்டுமெனவும் அல்லாஹ் கட்டளையிடுகிறான். அவற்றில் காலையிலும் 
மாலையிலும் அவனை |[நல்லடியார்கள்) துதி செய்வர். 
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37. (அவ்வாறு துதி செய்யும்ஆடவர்கள்_அவர்களை வாணிபமோ 
(கொடுப் பினையின் மூலம்) விற்பனையேோ, அல்லாஹ்வை நினைவு 
கூருவதைவிட்்டும், தொழுகையை முறையாக நிறை வேற்றுவதைவிட்டும், ஜகாத் 
கொடுப்பதைவிட்டும் (பராமுகமாக்கி) வீணாக்கிவிடா து; இன்னும், ஒருநாளை 
அவர்கள் பயந்து கொண்டிருப்பர். அதில் (அந்நாளில்) இதயங்களும், 
பார்வைகளும்(திடுக்கிட்டுதிதடுமாற்றமடைந்து விடும். 

38. அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்ததற்கு மிக அழகானதை அல்லாஹ் 
அவர் களுக்கு நற்கூலியாகக் கொடுப்பதற்காகவும், தன் பேரருளிலிருநது 
அவர்களுக்கு அதிகமாக்கவும், (இவ்வாறு தொழுது அல்லா ஹ்வை தஸ்பீஹ் 
செய்து வருவார்கள். )மேலும்,அல்லாஹ்தான் நாடியவர்களுக்குக் கணக்கின் நியே 
கொடுப்பான். 

39. இன்னும் நிராகரித்துவிட்டார்களே அவர்கள்_ அவர்களின் செயல்கள் 
பாலைவனத்தில் (தோற்றமளிக்கும்கானல் (நீரைப்) போலாகும்; தாகித்தவன் 
அதைத்தண்ணீர் என எண்ணிக் கொள்கிறான்; எதுவரை யெனில் (முடிவாக) 
அவன் அதனிடத்தில் வந்தடைந்தால் அதை அவன் ஒரு பொருளாகப் பெற்றுக் 
கொள்ளமாட்டான். (மறுமையில் இது காஃபிர்களின் நிலையாகும். அங்கு) 
அதனிடத்தில்(தனக்கெதிரில்) அல்லாஹ்வைக் காண்கிறான். அப்போது அவ 
னுடைய கணக்கை அவனுக்கு அவன்(அல்லா ஹ்) நிறைவு செய்துவிடுகிறான்; 
இன்னும், அல்லா ஹ் கணக்குத்தீர்ப்பதில் தீவிரமானவன். 

40. அல்லது (அவர்களுடைய செயல்களுக்கு உதாரணம்): ஆழ் கடலிலுள்ள 
இருள்களைப்போன்றதாகும்; அதனை ஒரு அலைமூடிக்கொள்கிற து; அதற்குமேல் 
மற்றோர் அலை; அதற்கு மேல் மேகம்; (இவ்வாறு)பல இள்கள்; அதில் சில, 
சிலவற்றுக்குமேல் இருக்கின்றன; (இருள்களால் சூழப்பட்ட நிலையில் 
பார்ப்பவன்) தன் கையை வெளியாக்கி[நீட' டினால் அதனை அவனால் 
பார்க்கமுடியாது; இன்னும், எவருக்கு அல்லாஹ் ஓளியை ஆக்கவில்லையோ 
அவருக்கு(எங்கும்) ஓளி இல்லை. 

41 நிச்சயமாக, அல்லாஹ்_ அவனை வானங்களிலும், பூமியிலும் 
உள்ளவைகளும், (தங்கள் இறக்கைகளை விரித்(துப் பறநிதவண்ணமாக 
பறவைகளும் துதி செய்து கொண்டிருக்கின்றன என்பதை (நபியே!) நீர் 
காணவில்லையா (இவற்றில்) ஒவ்வொன்றும் தன் தொழுகையையும், அவனைத் 
துதி செய்யும் முறையையும் திட்டமாக அறிந்திருக்கின்றன. மேலும், அல்லாஹ் 
அவைகள் செய்பவற்றை நன்கறிகிறவன். 

42 இன்னும், வானங்களுடையவும், பூமியினுடையவும் ஆட்சி அல்லா ஹ்வுக்கே 
உரியது! அல்லா ஹ்வின் பாலே அனைவரின் திரும்பச் செல்லுதல் இருக்கிறது. 

43. (நபியேநீர் பார்க்கவில்லையா) நிச்சயமாக, அல்லாஹ்தான் (பல 
பாகங்களிலிருந்து) மேகங்களை மெதுவாக இழுத்து, பின்னர் அவைகளை 
ஒன்றாகச் சேர்த்து, அதன் பின் ஒன்றின்மேல் ஒன்றாக இணையச்செய்கிறான்; 
(பின்னர், அம்மேகங்களான!]) அவற்றிற்கு மத்தியிலிருந்து மழை வெளிப்படுவதை 
நீர் காண்கிறீர்; அவனே வானத்திலுள்ள மலைகளிலிருந்து ஆலங்கட்டி யையும் 
இறக்கிவைக்கிறான்; அதனைக் கொண்டு அவன் நாடியவர்களைப் பிடிக்கச் 
செய்கிறான். இன்னும், அவன்நாடியவர் களைவிட்டு அதனைத் திருப்பி 
விடுகிறான்; அதன் மின்னலின் ஒளி பார்வைகளைப் பறிக்க நெருங்குகிற து. 
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44. இரவையும், பகலையும் அல்லாஹ்வே (திருப்பித் திருப்பிமாற்றிக்கொண்டு 
இருக்கிறான். பார்வைகள் உடையோர்க்கு நிச்சயமாக இதில் ஒரு (நல்ல) 
படிப்பினை உண்டு. 

45.அல்லா ஹ் _ (பூமியின் மீது ஊர்ந்து திரியும் ஓவ்வொரு உயிர்ப்பிராணியையும் 
நீரிலிருந்து _அவன் படைத்திருக்கின்றான்; அவைகளில் தன் வயிற்றின்மீது 
நடப்பவையும் உண்டு; அவைகளில் இரு கால்களால் நடப்பவையும் உண்டு; 

ன்னும் அவைகளில் நான் குகால் களால் நடப்பவைகளும் உண்டு; 
இவ்வாறு)அல்லாஹ் தான் நாடியதை படைக்கிறான்; நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
ஓவ்வொரு பொருளின் மீதும் பேராற்றலுடையவன். 

46 (மனிதர்களே) தெளிவாக்கி வைக்கக்கூடிய வசனங்களையே நிச்சயமாக நாம் 
(இதில்) இறக்கியிருக்கிறோம்; இன்னும், அல்லாஹ் தான் நாடிய (நல்லவர்களை 
நேரான வழியின்பால் செலுத்துகிறான். 

47. அல்லாஹ்வையும், (அவனுடைய) ரதரையும் நாங்கள் விசுவாசித் 
க்கி ல ர நட Ὁ நக கீழ்ப்படிகிறோம் என்றும் 
நபியே இந்த முனாஃபிக்குகள்) கூறுகின்றனர்; பின்னர், அவர்களில் ஒரு பிரிவினர் 
அதற்குப் பிறகு புறக்கணித் துவிடுகின் றனர்; ஆகவே, இவர்கள் (உண்மையான) 
விசுவாசிகள் அல்லர். 

48. மேலும், தங்களுக்கிடையில் (ஏற்பட்டவற்றில் அல்லா ஹ்வின் தூதராகிய) 
அவர்தீர்ப்பளிக்க அல்லாஹ்விடமும், அவனுடைய தூதரிடமும் வாருங்கள் 
என அவர்கள் அழைக்கப்பட்டால், அப்போது அவர்களில் ஒரு பிரிவினர் 
புறக்கணிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றனர். 

49. மேலும், உண்மை அவர்கள் பக்கம் இருக்குமானால் கீழ்ப்படிந்தவர்களாக 
(விரைந்து) அவரிடம் வருகிறார்கள். 

50. அவர்களுடைய இதயங்களில் நோய் இருக்கின்றதா? அல்லது(அவரைப்பற்றி) 
இவர்கள் சந்தேகிக்கின்றனரா! அல்லது அல்லாஹ்வும், அவனுடைய தூதரும் 
அவர்களுக்கு அநீதிமிழைத் துவிடுவார்கள் என்று பயப்படுகின்றனரா! அல்ல; 
இவர்கள் தாம் (தமக்குத்தாமே) அநியாயக்காரர்கள். 

51. விசுவாசிகளின் கூற்றாக இருப்பதெல்லா ம்_ அவர்களுக்கிடையே (அல்லாஹ் 
வுடைய தூதராகிய) அவர் தீர்ப்புக்கூறுவதற்காக அல்லாஹ்விடமும், அவ 
னுடைய தூதரிடமும் (வருமாறு) அவர்கள் அழைக்கப்பட்டால்_' நாங்கள் 
செவியுற்றோம், இன்னும் கீழ்ப் படிந்தோம்' என்று அவர்கள் கூறுவதுதான்; 
இன்னும், அவர்கள் தாம் வெற்றியாளர்கள் 

52 இன்னும், எவர் அல்லாஹ்வுக்கும், அவனுடைய தூதருக்கும் கீழ்ப்படிந்து, 
இன்னும், அல்லாஹ்வை அஞ்சி, அவனையபயந்தும் கொள்கிறாரோ 
அத்தகையோர்_ அவர்கள்தாம் வெற்றி பெற்றவர்கள். 

53. (நபியே) நீர் அவர்களுக்குக் கட்டளையிட்டால், நிச்சயமாக அவர்கள் 
(போர்செய்ய) புறப்பட்டுவிடுவதாக அல்லாஹ்வின் மீது அவர்கள் உறுதியான 
சத்தியம் செய்(து கூறுகின்றார்கள்; "சத்தியம் செய்யாதீர்கள் என்று நீர் 
கூறுவீராக, (உங்களுடைய கீழ்ப்படிதல் (நயவஞ்சக மானதென அறியப்பட்டது 
தான்; நிச்சயமாக அல்லா ஹ் நீங்கள் செய்பவற்றை நன்கு உணர்பவன். 
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54. (நபியேநீர் கூறுவீராக: "அல்லாஹ்வுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படியுங்கள்; (அவ 
னுடைய) தூதருக்கும் நீங்கள் கீழ்ப்படியுங்கள்; நீங்கள் புறக்கணித்தாலோ, அவர் 
மீதுள்ளதெல்லாம் அவர்மீது சுமத்தப்பட்ட (தூதை உங்களுக்கு எடுத்துரைப்பது 
தான்; உங்கள் மீதுள்ளதெல்லாம் நீங்கள் சுமத்தப்பட்ட (வாறு கீழ்ப்படி வதுதான்; 
மேலும், நீங்கள் SRE கீழ்ப்படிந்து நடந்தால் நீங்கள் நேர்வழியை 
அடைந்து விடுவீர்கள்; (நம் mae Gens க எத்திவைப்பதைத் தவிர, 
(வேறொன் றும் நமிதூதர்மீது(கடமை) இல்லை. 

55. (மனிதர் களே) உங்களில் விசுவாசங்கொண்டு, நற்கருமங்களையும் 
செய்கிறார்களே அத்தகையவர்களுக்கு_ அவர்களுக்கு முன்னர் சென்றவர்களை 
அதிபதிகளாக்கிய பிரகாரமே, இவர் களையும் நிச்சயமாகப் பூமிக்கு 
அதிபதிகளாக்கிவைப்பதாகவும், அவன் அவர்களுக்குப் பொருந்திக்கொண்ட 
மார்க்கத்தில் அவர் களை நிச்சயமாக உறுதிப்படுத்திவைப்பதாகவும், 
அவர்களுடைய பயத்திற்குப் பிறகு அமைதியைக் கொண்டு நிச்சயமாக 
மாற்றிவிடவேதாகவும் _ அல்லாஹ் வாக்களித்திருக்கின்றான்; அவர்கள் எனக்கு 
யாதொன்றையும் இணையாக்கா து என்னையே வணங்குவார்கள்; இதன் பின்னர் 
(உங்களில்) எவர் நிராகரிப்பவராகிவிட்டாரோ நிச்சயமாக, அவர்கள்தாம் 
(அல்லா ஹ்வின் கட்டளையை ஏற்காதிபாவிகள். 

56. இன்னும், (விசுவாசிகளே!) தொழுகையை (முறையாக) நிறைவேற்றுங்கள்; 
காத்தையும் கொடுங்கள்; மேலும், (அல்லா ஹ்வின்) தூதருக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்; 

வற்றின் மூலம்) நீங்கள் அருள் செய்யப்படுவீர்கள். 

57. (நபியே!) நிராகரிப்போர் பூமியில் தப்பித்துக் கொண்டுவிடுவார்கள் என 
நிச்சயமாக நீர் எண்ணவேண்டாம்; an a) ) அவர்கள் ஒதுங்குமிடம் 
நரகம்தான்.திட்டமாக திரும்பிச்செல்லும் இடத்தில் அது மிகவும் கெட்டது. 

58. விசுவாசங்கொண்டேோரே! உங்களுடைய வலக்கரங்கள் சொந்தமாக்கிக் 
கொண்டவர்களும்டஅடிமைகளும் ), உங்களில் பிராயமடையாத சிறுவர்களும், 
(நீங்கள் வீட்டினுள் இருக்கக்கூடிய நேரங்களில் உங்களிடம் வருவதாயின், மூன்று 
நேரங்களில் அவர்கள் அனுமதி கோரவேண்டும்; (அந்நேரங்களாவன]) பஜ்ரு 
தொழுகைக்கு முன்னரும், உச்சிப்பொழுதில் உங்களுடைய ( மிச்சமான) 
ஆடைகளைக் களைந்துவைத்திருக்கும் நேரத்திலும், இஷா தொழுகைக்குப் 
பின்னரும்(இவை) உங்களுக்கு மறைவுடைய மூன்று (நேரங்கள்) ஆகும்; 

வற்றுக்குப் பின் (வருவ து)உங்கள் மீதோ, அவர்கள் மீதோ குற்றமில்லை. 
காரணம், வெர்கள் (அடிக்கடி ) உங்களிடம் சுற்றி வருபவர்கள்; 2) சிலர் 
சிலரிடம்(திரும்பத்திரும்ப வருபவர் களாகவும் இருக்கிறீர்கள்). இவ்வாறு 
அல்லாஹ் (தன்)வசனங்களை உங்களுக்கு விளக்குகிறான்; இன்னும், அல்லாஹ் 
(arr ren றயும்) நன்கறிகிறவன்; தீர்க்கமான அறிவுடையவன். 
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59. இன்னும், உங்களிலுள்ள சிறுவர்கள் பிராயமடைந்துவிட்டால், 
அவர்களுக்கு முன்னுள்ள (மூத்தவர்கள் அனுமதி கேட்ட துபோன்று அவர்களும் 
அனுமதி கேட்கவேண்டும்; இவ்வாறே அல்லாஹ் தன்னுடைய வசனங்களை 
உங்களுக்கு விளக்குகிறான்; மேலும், அல்லாஹ் (யாவற்றையும்) நன்கறிகிறவன்; Ὁ 
தீர்க்கமான அறிவுடையவன். 

60. பெண்களில் திருமண விருப்பமற்ற (மாத விலக்கு நின் று குழந்தைகள் பெறும் 
நிலையைத் தாண்டிவிட்ட, முதியவர்கள், தங்கள் அழகை வெளிப் 
படுத்தாதவர்களாக, தங்கள் மேல்ஆடைகளைக் களைந்துவிட்டிருப்பதில் 
அவர்கள் மீது குற்றமில்லை(இதனையும் தவிர்த்து) அவர்கள் பேணிக்கொள்வது 
அவர் களுக்கு மிக்க நன் று. அல்லாஹ்வோ (யாவற்றையும்) கேட்கிறவன்; 
நன்கறிகிறவன். 

61. (விசுவாசிகளே! உங்களுடன் சேர்ந்து உண்ணுவதில்குருடர் மீதும் 
குற்றமில்லை; முடவர்மீதும் குற்றமில்லை; நோயாளியின் மீதும் குற்றமில்லை; 
நீங்கள் உங்கள் வீடுகளிலோ, அல்லது உங்கள் தந்தைகள் வீடகளிலோ, அல்லது 
உங்கள் தாய்மார்கள் வீடுகளிலோ, அல்லது உங்கள் சகோதரர் களின் 
வீடகளிலோ, அல்லது உங்கள் சகோதரிகளின் வீடுகளிலோ, அல்லது உங்கள் 
தந்தையுடைய சகோதரர்களின் வீடுகளிலோ , அல்லது உங்கள் தந்தையுடைய 
சகோதரிகளின் வீடககெளிலோ, அல்லது உங்கள் தாயுடைய சகோதரர் களின் 
வீகெளிலோ, அல்லது உங்கள் தாயுடைய சகோதரிகளின் வீடுகளிலோ அல்லது 
எ[(ந்த(வீட்டி ன் சாவிகளை நீங்கள் உடமையாக்கிக்கொண்டீர் களோ 

அவற்றிலோ, அல்லது உங்கள் தோழர்களிடத்திலோ நீங்கள் உண்பது உங்கள் 
மீது குற்றமில்லை; நீங்கள்(பலர்) ஒன்று சேர்ந்தோ அல்லது தனித்தனியாகவோ 
உண்பதுஉங்கள் மீது குற்றமில்லை; ஆகவே, நீங்கள் வீடுகளில் நுழைந்தால், 
அல்லாஹ்விடமிருந்துள்ள பரிசுத்தமான பாக்கியமுள்ள காணிக்கையாக 
உங்களின்மீது நீங்கள் ஸலாம் சொல்லிக்கொள்ளுங்கள்; நீங்கள் 
விளங்கிக்கொள் வதற்காக இவ்வாறு அல்லாஹ் (தன்) வசனங்களை உங்களுக்கு 
விவரிக்கின்றான். 
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62. உண்மையான விசுவாசிகளெல்லாம், "அல்லாஹ்வையும், அவனுடைய 
தூதரையும் விசுவாசங்கொண்டார்களே அத்தகையோர்தாம்; மேலும், அவர்கள் 
யாதொரு பொது விஷயத்தைப் பற்றி (ஆலோசனைசெய்ய) அவ(னுடைய 
தூதருடன் இருந்தால், அவரிடம் அனுமதி பெறும் வரை(கூட்டத்திலிருந்து) 
அவர்கள் போகமாட்டார்கள். நிச்சயமாக உம்மிடம் அனுமதி கோருகின்றனரே 
அத்தகையோர் _ அவர்கள்தாம் அல்லாஹ்வையும், அவனுடைய தூதரையும் 
விசுவாசங் கொண்டவர்கள் ; ஆகவே, அவர்கள் தங்களுடைய காரியத்தின் 
சிலவற்றுக்காக உம்மிடம் அனுமதிகோரினால், அவர்களில் நீர் நாடுபவர் களுக்கு 
அனுமதி கொடுப்பீராக! அவர்களுக்காக அல்லாஹ்விடத்தில் மன்னிப்பும் 
கோருவீராக! நிச்சயமாக அல்லாஹ் மிக்க மன்னிக்கிறவன்; மிக்க 
கிருபையுடையவன். 

63 உங்களுக்கு மத்தியில் சிலர் சிலரை த் த்க் அழைப்பது போன்று 
அல்லாஹ்வின் துரததரின் அழைப்பை ஹம்மதே என்று கூறி) 

க்கிக்கொள்ளாதீர்கள்; நிச்சயமாக க் னிவ ர ரல் மறைவாக 
நழுவி வ த் அத்தகையவர்களை, அல்லாஹ் அறிவான்; ஆகவே, (நம் 

த Ai அவருடைய கட்டளைக்கு மாறு செய்கிறார்களே அத்தகையவர்கள், 
a கில்) தங்களுக்கு யாதொரு துன்பம் பிடித் துவிடுவதையோ அல்லது 
துன்புறுத்தும் வேதனை பிடித்துவிடுவதையோ பயந்து கொண்டிருக்கவும். 

64.நிச்சயமாக வானங்களிலும், பூமியிலும் இருப்பவை அல்லாஹ்வுக்கே உரியன 
என்பதை அறிந்துகொள்ளுங்கள்; நீங்கள் எந்நிலையில் இருக்கிறீர்களோ அதை 
அவன் திட்டமாக அறிவான்; இன்னும், அவன் பக்கமே அவர்கள் மீட்டப்படும் 
(அநிநாளில் அவர்கள் செய்தவற்றை அவர்களுக்கு அவன் அறிவிப்பான்; மேலும், 
அல்லாஹ் ஒவ்வொரு பொருள் பற்றியும் நன்கறிந்தவன். 

அத்தியாயம் : 25 

அல்ஃபுர்கான் _ பிரித்தறிவித்தல் 
வசனங்கள் : 77 மக்கீ ருகூஃகள் : 6 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1 தன் அடியார் (முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹிவஸல்லம் அவர்கள்) மீது 
(அசத்தியத்திலிருந்து சத்தியத்தைப் பிரித்தறிவிக்கும்) புர்கானைட_ 
அதுஅகிலத்தார்க்கு அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்யக்கூடியதாக ஆவதற்காக _ 
இெக்கிவைத்தானே அத்தகையோன் மிக்க பாக்கியமுடையவன். 

2 (இவ்வேதத்தை அருட்செய்தவன்) எத்தகையோனென்றால், வானங்கள் 
மற்றும் பூமியின் ஆட்சி அவனுக்கே உரியது; அவன் (தனக்கென) மகனை 
எடுத்துக்கொள்ளவுமில்லை; ஜா ) ஆட்சியில் அவனுக்குக் கூட்டுக் 
காரரும் இல்லை; அவனே ஒவ்வொரு பொருளையும் படைத்தான்; பிறகு 
அதனதன் முறைப்படி அதைச் சரியாக அமைத்தான். 
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3. (ஆனால் இணைவைத்துக்கொண்டிருப்போர்) அவனையன்றி (வேறு 
வணக்கத்திற்குரிய) தெய்வங்களை அவர்கள் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்; 
அவர்கள் எதையும் படைக்க (சக்தி பெற) மாட்டார்கள்; அவர்களோ 
(அல்லா ஹ்வினால்) படைக்கப்படுகிறார்கள்; மேலும், அவர்கள் தங்களுக்குத் திமை 
யையேோ, நன்மையையோ செய்து கொள்ளஅதிகாரம் (சக்தி பெறமாட்டார்கள். 
இன்னும் அவர்கள் (யாரையும்) மரணிக்கச் செய்யவோ, (எதையும்) 
உயிர்ப்பிக்கவோ, (இறந்ததை உயிர் கொடுத்து) மீண்டும் எழுப்பவோ அதிகாரம் 
பெறமாட்டார்கள். 

4. இன்னும் (குர் ஆனாகிய) "இது பொய்யே அன்றி (வேறு) இல்லை; இதனை 
அபாண்டமாக) அவர் கற்பனைசெய்துகொண்டார்; இதில் வேறு 
கூட்டத்தினரும் அவருக்கு உதவி புரிந்துள்ளார்கள்' என்று நிராகரிப்பவர்கள் 
கூறுகிறார்கள். ஆனால் (இவ்வாறு கூறுவதால் ) அக்கிரமத்தையும், பொய்யையும் 
திட்டமாக அவர்கள் கொண்டு வந்துள்ளார்கள். 

5. இன்னும், (இது) முன்னோர்களின் கட்டுக்கதைகள் ; (மற்றவரின் உதவி 
கொண்டு) இவற்றை இவரே எழுதச்செய் து கொண்டிருக்கிறார்; அது இவருக்குக் 
காலையிலும், மாலையிலும் ஓதிக்காண்பிக்கப்படுகிறது என்று (நிராகரிப்பவர் 
களாகிய) அவர்கள் கூறுகிறார்கள். 

6. (அதற்கு) வானங்களிலும், பூமியிலுமுள்ள இரகசியத்தை அறிகின்றானே 
அத்தகையவன் இதனை இறக்கிவைத்தான்; நிச்சயமாக அவன் மிக்க 
மன்னிக்கிறவனாக, மிக்க கிருபையுடை யவனாக இருக்கிறான் என் று (நபியே! நீர் 
கூறுவீராக! 

7. மேலும் அவர்கள் கூறுகின்றனர்: "இந்தத் தூதருக்கென்ன? அவர் (மற்ற 
மனிதர்களைப் போன்றே] உணவு உண்ணுகிறார்; இன்னும், கடைவீதிகளில் 
நடக்கிறார்.(அல்லா ஹ்வுடைய தூதராக அவர் இருந்தால் ) அவர்பால் ஒரு மலக்கு 
இறக்கிவைக்கப்பட்டிருக்கவேண்டாமா அப்பொழுது அவர் இவருடனிருந்து 
அச்சமூட்டி எச்சரிக்கைச்செய்பவராக இருப்பார். 

8. அல்லது அவர்பால் ஒரு புதையல் போடப்பட்டிருக்க வேண்டாமா அல்லது 
அவர் அதிலிருந்து புசித்துக்கொள்வாரே அத்தகைய ஒரு சோலை, அவருக்கு 
உண்டாகி இருக்கவேண்டாமா! (என் றும் கூறுகிறார்கள் | அன்றியும் இந்த 
அநியாயக்காரர்கள் சூனியம் செய்யப்பட்ட மனிதரையே அன் றி (வேறெவ 
ரையும்) நீங்கள் பின் பற்றவில்லை என் று(விசுவாசிகளிடம்) கூறுகிறார்கள். 

9. உம்மைப்பற்றி அவர்கள் எப்படி உதாரணங்களைக் கூறுகின்றார்கள் 
என்பதை(நபியே ! கவனித்துப் பார்ப்பீராக; இெர்கள் வழிகெட்டுப்போனார்கள்; 
ஆதலால் நேர்வழிக்கு (வர ) அவர்கள் சக்திபெறமாட்டார்கள். | 

10. (நபியே!) மிக்க பாக்கியமுடைய அவன் எத்தகையவனெனின், அவன் 
நாடினால், இதைவிட மிக்க மேலான சுவனங்களை உமக்கு ஆக்கித்தருவான்; 
அவற்றின் கீழ் ஆறுகள் ஓடிக்கொண் டிருக்கும்; இன்னும் done) 
மாளிகைகளையும் அமைத்துவிடுவான். 

1.எனினும், இவர்கள் மறுமைநாளைப் பொய்யாக்குகின்றனர்;மறுமைநாளைப் 
பொய்யாக்குகிறவனுக்கு (கொழுந்து விட்டு எரிந்து கொண்டிருக்கும்) நரகத்தை 
நாம் தயார் செய்தும் வைத்துள்ளோம். 
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12 அ(ந்நரகமான)து இவர்களை வெகுதொலைவான இடத்திலிருந்து கண்டால் 
அதற்குரிய கொந்தளிப்பையும், அது மூச்சுவிடும் பேரிரைச்சலையும் இவர்கள் 
(தங்கள் செவியால்) கேட்பார்கள். 

13 மேலும், அவர்கள் (சங்கிலியால்) கட்டப்பட்டவர்களாக, அதில் மிக்க 
நெருக்கடியான ஓர் இடத்தில் போடப்பட்டால் கஷ்டத்தைத் தாங்க முடியாமல்) 
அழிவை அங்கு அவர்கள் அழைப்பார்கள். 

14. "இன்றையத் தினம் நீங்கள் ஓர் அழிவை மாத்திரம் அழைக்காதீர்கள்; இன்னும் 
அநேக அழிவுகளை அழைத்துக் கொள்ளுங்கள் (என் று அவர்களிடம் கூறப்படும்) 

15. "(நரகமாகிய) அது மேலானதா? அல்லது பயபக்தியுடையவர்கள் 
வாக்களிக்கப்பட்டுள்ளார்களே அத்தகைய நிலையான சுவனபதி மேலானதா?' 
என்று நீர் கேட்பீராக! அது அவர்களுக்கு (நற்) கூலியாகவும், (அவர்கள் 
சேருமிட மாகவும் இருக்கின்றது. 

16. அவர்கள் நாடியவைகளேல்லாம் அதில் அவர் களுக்குண்டு; (அதில்) 
அவர்கள் நிரந்தரமாக |த்தங்கி) தப்ப்வர்கள் (6 Cu அதுஉமதுஇரட்சகனிடம் 

(மலக்குகளால் பிரார்த்தித்துகிகேட்கப்படக் கூடிய வாக்குறுதியாக இருக்கிறது. 

17. அவர்களையும், அல்லாஹ்வையன்றி அவர்கள் வணங்கிக் கொண்டிருந்த 
(அல்லாஹ் அல்லாதிவர்களையும் அவன் (விசாரணைக்காக) ஒன் று திரட்டும் 
(மறுமை) நாளில், "என்னுடைய இந்த அடியார்களை நீங்கள்தாம் 
வழிகெடுத்தீர்களா? அல்லது அவர்கள் தாமாகவே வழிகெட்டுவிட்டனரா)' 
என்று (அல்லாஹ்கேட்பான். 

18. அ।தற்கவெர்கள் 'நீ மிகப் பரிசுத்தமானவன்; உன்னையன்றி (மற்றெதனையும்) 
நாங்கள் எங்களுக்குப் பாதுகாவலர்களாக எடுத்துக் கொள்வது எங்களுக்கு 
அவசியமன்று; எனினும், நீதான் அவர்களையும், அவர்களின் மூதாதையரையும் 

(உன்னை) நினைவு கூர் வதை அவர்கள் மறந்துவிடும்வரை சுகமனுபவிக்கச் 
செய்தாய்; மேலும், அவர்கள் அழிந்து போகும் கூட்டத்தினராகி விட்டார்கள்" 
என்றுகூறுவர். 

19. ஆகவே, நீங்கள் கூறியதை திட்டமாக இவர்கள் பொய்யாக்கிவிட்டனர்; 
அதலால் (நம்முடைய தண்டனையைத்) தடுத்துக் கொள்ளவோ, இன்னும் 
உதவியைப் பெற்றுக்கொள்ளவோ நீங்கள் சக்திபெறமாட்டீர்கள்; மேலும், 
உங்களில் எவர் அநியாயம் செய்கிறாரோ அவரை மாபெரும் வேதனையைச் 
சுவைக்குமாறு நாம்செய்வோம்'" (என்று அவர்களுக்கு நாம் கூறுவோம்) 

20. மேலும், (நபியே! உமக்கு) முன்னர் (நாம் அனுப்பிய) தூதர்களிலிருந்து 
நிச்சயமாக அவர்கள் உணவு உண்பவர்களாகவும்,கடைத்தெருவில் நட மாடபெவர் 
களாகவுமே தவிர நாம் அனுப்பவில்லை; மேலும் உங்களில் சிலரை, (மற்றும்) 
சிலருக்குச் சோதனையாக அஆக்கிவைத்தோம். (அச்சோதனையில்) நீங்கள் 
பொறுமையாய் இருப்பீர்களா? (நபியே) மேலும், உம்முடைய இரட்சகன் 
(யாவற்றையும்) பார்க்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான். 
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21. மேலும்,(மறுமையில்) நம் சந்திய்பை நம்பாதிருக்கிறார்களே அத்தகையோர், 
"எங்கள்மீது மலக்குகள் இறக்கப்பட்டிருக்க வேண்டாமா! அல்லது நாங்கள் 
எங்கள் இரட்சகனை (கண்களால்) காணவேண்டாமா"?' என்று கூறுகின்றனர்; 
இவர்கள் தங்கள் மனங்களில் திட்டமாக தங்களைப் பெரிதாக எண்ணிக் 
கொண்டனர்; பெரிய அளவு வரம்பு கடந்து(சென்றும்விட்டனர். 

22 (அவர்களை மரணிக்கச் செய்ய வரும்) மலக்குகளை அவர்கள் காணும் நாளில், 
அக் குற்றவாளிகளுக்கு அன்றையத்தினம் யாதொரு நற்செய்தியும் இராது; 
(உங்களுக்கு நற் செய்தி கூறப்படுவது) முற்றாகத் தடுக்கப்பட்டுவிட்ட து என்றும் 
அவர்கள் கூறுவார்கள். 

23. மேலும், (இம்மையில்) செயலால் அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்த 
வற்றின்பால் நாம் முன்னோக்கி, பின்னர் (அவர்கள் உலகில் விசுவாசம். 
கொள்ளாததால்) பரத்தப்பட்ட புழுதியாக (பலனற்றதாக) அவைகளை நாம் 

ஆக்கிவிடுவோம். 

24. அந்நாளில் சுவனவாசிகள் தங்குமிடத்தால் மிகச்சிறந்தவர்களாகவும், 
ஓய்வுபெறும் இடத்தால் மிக அழகானவர்களாகவும் இருப்பர். 

25. இன்னும், வானம் மேகத்தால் பிளந்து, மலக்குகள் உறுதியாகவே 
இறக்கிவைக்கப்படும் நாளை _(அவர்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்வீராக]. 

26. அந்நாளில் உண்மையான ஆட்சி அர்ரஹ்மா(ன் ஒருவனுக்கே இருக்கும்; 
மேலும்,நிராகரிப்போருக்கு அது(மிக்க) கடினமான நாளாகவும் இருக்கும். 

27 மேலும், "அத்தூதருடன் நானும் (நேரான) வழியை எடுத்துக் கொண்டிருக்க 
வேண்டுமே! என்று கூறியவனாக அநியாயக்காரன் தன் இரு கைகளையும் 
கடித்துக்கொள்ளும் நாளை (அவர்களுக்கு நீர் நினைவுபடுத்துவீராக) 

28. "எனக்கு வந்த கேடே! (வழிகேட்டிற்கு அழைத்த) இன்னவனை நான் 
என்னுடைய சிநேகிதனா ௧ அக்கிக் கொள்ளாதிருந்திருக்க வேண்டுமே! (என்றும், 

29. "நல்லுபதேசத்தை விட்டும் _ அது என்னிடம் வந்ததன் பின்னர் 
(நல்லுபதேசம் பெறுவதிலிருந்து) அவன்தான் என்னைத்திட்டமாக வழி 
கெடுத்துவிட்டான்; மேலும், "ஷைத்தான் மனிதனுக்குப் பெரும் மோசக்காரனாக 
இருக்கிறான்" (என் றும் பிதற் நுவான்]. 

30. ( நம்முடைய) தூதர், "என் இரெட்சகனே! நிச்சயமாக என்னுடைய சமூகத்தார் 

இந்தக் குர்ஆனை முற்றிலும் புறக்சுணிக்கப்பட்டதாக எடுத்துக் கொண்டனர்" 
என்று கூறுவார். 

31. இவ்வாறே ஓவ்வொரு நபிக்கும், குற்றவாளிகளிலிருந்து பகைவரை நாம் 
க்கினோம். நேர் வழிகாட்டுபவனாகவும், உதவி செய்பவனாகவும் இருக்க 

(நபியே!) உம் இரட்சகன் (உமக்குப்) யோதுமானவன். 

32. மேலும்/நபியே!) நிராகரித்தோர், இவர் மீது குர்ஆன் (தவ்றாத், இன் ஜீல், ஜபூர் 
ஆகிய வேதங்கள் இறக்கப்பட்டது போன்று முழுவதும் )ஓரே தொகுப்பாக 
இறக்கப்பட்டிருக்க வேண்டாமா?" என்று கூறுகின்றனர்; அப்படித்தான் அதைக் 
கொண்டு உம் இதயத்தை நாம் உறுதிப்படுத்துவதற்காக; (இறக்கிவைத்தோம்) 
இன்னும் இதனைப் படிப்படியாக நாம் ஓதிக் காண்பித்(து விளக்கத்தையும் 
தெளிவு செய்தோம். 
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33. உம்மிடம் எந்த உதாரணத்தையும் அவர்கள் கொண்டு வருவதில்லை, 
(அதைவிட) உண்மையானதையும், விளக்கத்தால் மிக அழகானதையும் நாம் 
உம்மிடம் கொண்டுவந்தே தளிர். 

34. தங்களின் முகங்களின் மீது(முகங்குப்புறநரகத்தின்பால் இழுத்துச் 
செல்லப்படுவார்களே அத்தகையோர் _அவர்கள் (தங்கும்) இடத்தால் மிகவும் 
கெட்டவர்கள்; பாதையால் மிகவும் வழி தவறியவர்கள். 

35. மேலும், நிச்சயமாக, மூஸாவுக்குத் 'தவ்றாத் என்னும்) வேதத்தை நாம் 
கொடுத்தோம்; அவருடன் அவருடைய சகோதரர் ஹாரூனை உதவியாளராகவும் 
ஆக்கினோம். 

36. அகவே நாம், நீங்கள் இருவரும் நம்முடைய அத்தாட்சிகளைப் பொய்யாக் 
கினார்களே அத்தகைய சமூகத்தாரிடம் செல்லுங்கள் எனக்கூறினோம்; பின்னர், 
(அவ்விருவரையும் விசுவாசம் கொள்ளாத ) அவர்களை நாம் அடியோடு 
அழித்துவிட்டோம். 

37. இன்னும், (நபி) நூஹ்வுடைய சமூகத்தாரை _ அவர்கள் (sub) sr sir semer Li 
பொய்யாக்கியபோ து அவர்களை மூழ்கடி த்தோம்;அவர்களை மனிதர்களுக்குஓஒர் 
அத்தாட்சியாகவும் ஆக்கினோம்; இன்னும், அநியாயக்காரர் களுக்குத் 
துன்புறுத்தும் வேதனையை நாம் தயாராக்கி வைத்திருக்கிறோம். | 

38. அ।துக்கூட்டதிதையும்,ஸமூதுக்கூட்டத்ிதையும், ரஸ் (கிணறு) வாசிகளையும், 
இவர்களுக்கிடையில் இன்னும் அநேக தலைமுறையினர் களையும் (நாம் 
அழித்துவிட்டோம்) 

39. ஒவ்வொருவருக்கும் (நாம் தெளிவான சான்றுகளைக் கொடுத்து) 
அவர(ரவரருக்குரிய பல உதாரணங்களையும் கூறினோம்; (அவைகளை ஏற்காது 
மறுத்துவிட்ட) ஒவ்வொருவரையும் நாம் அடியோடு அழித்துவிட்டோம். 

40. நிச்சயமாக (மக்கத்துக்காஃபிர்களான) இவர்கள், தீய (கல்மாரி) மழை 
பொழிவிக்கப்பட்டிருந்ததே அத்தகைய ஊருக்கு (ச் சென்று) வந்திருக்கிறார்கள்; 
அதை அவர்கள் பார்த்திருக்கவில்லையா? எனினும், (மரணத்திற்குப்பின் உயிர் 
கொடுத்து)எழுப்பப்படுவதை அவர்கள் நம்பாதவர்களாக இருந்தனர். 

41, மேலும், (நபியே!) அவர்கள் உம்மைப்பார்த்துவிட்டால், பரிகாசமாகவே 

தவிர அவர்கள் உம்மை எடுத்துக் கொள்வதில்லை; அல்லா ஹ்(தன்னுடைய) தூத 

ராக அனுப்பினானே அத்தகையவர்தானா இவர் "என் று கூறுகின்றனர்). 

42. (தெய்வங்களாகிய) அவற்றின் மீது நாம் உறுதியாக இல்லாதிருந்தால், 
நம்முடைய (வணக்கத்திற்குரிய) தெய்வங்களை விட்டும் திருப்பி நம்மை இவர் 
வழிகெடுக்க சமீபித்து இருப்பார்(என் றும் கூறுகின்றனர்; மறுமையில்) அவர்கள் 
வேதனையைக் கண்ணால் காணும் நேரத்தில், பாதையால் மிக வழிகெட்டவர்கள் 
யார் என்பதை நன்கறிந் துகொள்வார்கள். 

43 (நபியே!) தன் மனோ இச்சையைத் தன் (வணக்கத்திற்குரிய) தெய்வமாக 
எடுத்துக் கொண்டவனை நீர் பார்த்தீரா? நீர் அவனுக்குப் பாதுகாப்பாளராக 
இருப்பீரா! 

44. அல்லது, நிச்சயமாக அவர்களில் பெரும்பாலோர் (உம்முடைய கூற்றை) 
கேட்கின்றார்கள் என்றோ, அல்லது அதனை வீளங்கிக் கொள்கிறார்கள் என்றோ 
நீர் எண்ணிக் கொண்டீரா? அவர்கள் (ஆடு, மாடு, ஓட்டகங்கள் ஆகிய) 
கால்நடைகளைப் போன்றவர்களேயன்றி வேறில்லை. அல்ல; ( அவற்றை விட) 
அவர்கள் பாதையால் மிக வழிதவறியவர்கள் . 
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45, (நபியே!) உம் இரடசகனின்பக்கம்_ நிழலை அவன் எவ்வாறு நீட்டுகிறான் 
என்பதை நீர் பார்க்கவில்லையா? அவன் நாடியிருந்தால் அதனை நிலை 
பெற்றதாகவும் ஆக்கிவிடுவான்; பிறகு சூரியனை (நிழலாகிய) அதற்கு ஆதாரமாக 
நாம் ஆக்கினோம். 

46. பின்னர், நாம் அதனைச் சிறுகச் சிறுக குறைத்து நம்மளவில் அதைக் 
கைப்பற்றிக் கொள்கிறோம். 

47. இன்னும்,அவன் எத்தகையவனென்றால் உங்களுக்கு இரவை ஆடையாகவும், 
நித்திரையை இளைப்பாறுதலாகவும் ஆக்கினான்; பகலை [நீங்கள் 
தூக்கத்திலிருந் து) மீண்டெழு[ந்து வாழ்க்கைக்குரியவற்றை பூமியின் பல 
பாகங்களிலும் தேடிக் கொள்வதற்காகவும் ஆக்கினான். 

48. மேலும், அவன் எத்தகையவனென்றால், (மழை எனும்) தன் அருளுக்கு 
ன்னதாகக் (குளிர்ந்த) காற்றுகளை நன்மாராயமாக அனுப்பிவைக்கின்றான்; 

மனிதர்களே! நாம் தாம் வானத்திலிருந்து பரிசுத்தமான நீரை இறக்கியும் 
வைக்கிறோம். 

49. அதனைக் கொண்டு இறந்த பூமியை நாம் ἘΠ ΠΡ ர்க் நாம் 

படைத்தவற்றில் (ஆடு, மாடு, ஓட்டகம் ன்ப கால்நடைகளுக்கும், வ 

மனிதர்களுக்கும் அதனைப் புகட்டுவதற்காகவும் (நீரை இறக்கிவைக்கிறோம் 

50 திட்டமாக நாம் (நம் அருட்கொடைகளை) அவர்கள் நினைவு கூர்வதற்காக 

(மழையான) அதை அவர்களுக்கிடையில் (தேவைக்குத்தக்க)பங்கீடு செய்தோம். 
(ஆனால்) மனிதர்களில் அதிகமானவர்கள் நிராகரிப்பைத்தவிர (வேறு எதையும்) 
ஏற்பதில்லை. 

51 மேலும், நாம் நாடியிருந்தால் ஒவ்வொரு ஊரிலும், அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை 

செய்யக்கூடி யவரை, திட்டமாக நாம் அனுப்பியிருப்போம். 

52. ஆகவே, நீர் நிராகரிப்போருக்கு (நபியே!) கீழ்ப்படியாதீர்; அன்றி 
(குர் ஆனாகிய இதனை (சான்றாகக் கொண்டு, நீர்: அவர்களுடன் பலமாகப் 
போராடுவீராக. 
53 இன்னும் அவன் எத்தகையவனென்றால், இரு கடல்களையும் அவன் ஒன்று 

சேர்த்திருக்கின்றான்; (அதில் ஒன்றான) இது மிக்க மதுரமானது, தாகம் தீர்க்கக் 
கூடியது; (அதில் ன்ன ப் இது உப்புக்கரிப்பானது, கசப்பானது; 
இவ்விரண் டி ற்கிடையில் (அவை ஒன்றோடொன்று கலந்திடாமல்) திரையையும், 
மீறமுடியாத ஒரு தடையையும் அவன் அஆக்கியிருக்கின்றான். 

54. இன்னும் அவன் எத்தகையவனென்றால், மனிதனை(ஒரு துளி) நீரிலிருந்து 
படைத்தான். பின்னர் அவனுக்கு வம்சாவழியையும், (அதன் மூலம் ஏற்படும் 

உறவையும், திருமணம் மூலம் ஏற்படும்) சம்பந்தத்தையும் ஆக்கினான்; மேலும், 
(நபியே!) உம் இரட்சகன் (எவ்வாறும் செய்ய) ஆற்றலுடையோனாக 
இருக்கின்றான். 

55. மேலும், அல்லா ஹ்வையன்றி தங்களுக்கு பலன்தராதவற்றையும், தங்களுக்கு 
இடர் செய்யாதவற்றையும் இணைவைப் பவர் களான அவர்கள் வணங் 
கின்றனர்; நிராகரிப்பவன் தன் இறைவனுக்கு விரோதமாக (ஷைத்தானுக்கு 
உதவுபவனாக இருக்கின்றான். 

56. மேலும், நன்மாராயங்கூறுபவராகவும், அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை 
செய்பவராகவுமே தவிர (நபியே) உம்மை நாம் அனுப்பவில்லை. 

57. இதன்மீது எந்தக் ச உங்களிடம் நான் கேட்கவில்லை; தன் 
ராங்க் பக்கம்செல்லும்) ne எடுத்துக்கொள்ள நாடுகிறவரைத்தவிர; 
மற்றயாவரும் நஷ்டத்தில் உள்ளனர்)என்று யே ) நீர் கூறுவீராக! 
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58 இறந்து விடமாட்டானே அத்தகைய உயிருள்ளவனின் Ba (உமது காரியங்களை 

ஒப்படைத்து அவன் மீது முழு) நம்பிக்கையும் வைப்பீராக! இன்னும், அவனின் 
புகழைக் கொண்டு (அவனைத் ) துதி செய்வீராக! இன்னும் அவன் தன் அடியார்களின் 
பாவங்களை நன்குணர்ந்திருப்பவனாவதில் போதுமானவன். 

59. அவன் எத்தகையவனென்றால், வானங்களையும், பூமியையும், இவை 

யிரண்டுக் கிடையிலுள்ளவைகளையும் ஆறு நாட்களில் அவன் படைத்தான்; 

பின்னர் (தன் கண்ணியத்திற்குத் அனத்தி குரியவா றும் அர் ஷின் 

மீதிருப்பது அவனுக்கு எவ்வாறு தகுமோ அவ்வாறே) அவன் அர்வின்மீது 

உயர்ந்து (நிலைபெற்று) விட்டான். அவன்தான் (பேரருளாளனாகிய) 

அர்ரஹ்மான்; அவனைப் பற்றி நன்கு தெரிந்தவரைக் கேட்பீராக! 

60. (ஆகவே மிகக்கிருபையுடையவனாகிய) அர்ரஹ்மானுக்கு சிரம்பணியுங்கள் 

என அவர்களுக்குக் கூறப்பட்டால், அர்ரஹ்மான் யார் நீர் கட்டளையிடு 
பவனுக்கு நாங்கள் சிரம்பணிவோமா என்று கேட்கின் றனர் ;(அர்ரஹ்மானுக்கு 

சிரம்பணியுங்கள் என கூறப்பட்ட தாகிய) அது அவர்களுக்கு (மார்க்கத்தின் மீது) வெறுப் 

பையே அதிகமாக்கியது. 

61 வானத்தில்( கோளங்கள் சுழன் று வர) பெரும் தங்குமிடங்களை அக்கி, அதில் 

ஒரு விளக்கை (ப்போன்று சூரியனை யும், பிரகாசிக்கக்கூடிய சந்திரனையும் 

அமைத்தானே அத்தகையவன் (_ அந்த ரஹ்மான் மிக்க) பாக்கியமுடையவன். 

62 இன்னும் அவன் எத்தகையவனென்றால்,(அவன து பேராற்றலை) நினைவுகூர 

நாடியவர் களுக்கு, அல்லது (அவனுக்கு) நன்றி செலுத்த நாடியவர் களுக்கு 

இரவையும், பகலையும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக (மாறி மாறி)வருமா று ஆக்கினான். 

63 இன்னும், அர்ரஹ்மானுடைய அடியார்கள் எத்தகையோரெனில், அவர்கள் 

பூமியில் பணிவாக நடப்பார்கள்; மூடர்கள் அவர் களுடன் வேண்டாத 

வற்றைப்)பேசமுற்பட்டால், "ஸலாமுன்" (சாந்தி உண்டாகட்டும்) என்று கூறி 

(அவர்களைவிட்டு விலகி) விடுவார்கள். 

64. இன்னும், அவர்கள் எத்தகையோரெனில், தங்கள் இரடசகனை, 

சிரம்பணிந்தவர்களாக(ஸஜ்தா செய்தவர்களாக]வும், நின் றவர்களாகவும் 

(அல்லா ஹ்வின் வழிபாட்டில்)இரவைக் கழிப்பார்கள். | 

65. இன்னும், அவர்கள் எத்தகையோரேெனில், "எங்கள் இரட்சகனே! நரகத்தின் 

வேதனையை எங்களைவிட்டும்நீ ருப்பிவிடுவாயாக!(ஏனென்றால்நிச்சயமா க 

அதன் வேதனை நிலையானதாகும், என்று பிரார்த்தனைசெய் து) கூறுவார்கள். 

66. "நிச்சயமாக அது நிலையாகத் தங்குமிடத்தாலும், சிறிது நேரம் 
தங்குமிடத்தாலும் மிகக்கெட்டது. 

67. இன்னும், அவர்கள் எத்தகையோரெனில், அவர்கள் செலவு செய்தால், 
வீண்விரயம் செய்யமாட்டார்கள்; (ஓரேயடியாக) சுருக்கிக்கொள்ளவும் 

மாட்டார்கள்; அவ்வாறு செலவு செய்வதான/து அவ்விரண்டு நிலைகளுக்கும் 
மத்தியிலிருக்கும். 
68. இன்னும் அவர்கள் எத்தகையோரெனில், அல்லாஹ்வுடன் வேறொரு 
நாயனை (வணக்கத்திற்குரியவனாக பிரார்த்தித்து ) அழைக்கமாட்டார்கள்; 
அல்லாஹ் தடுத்திருக்கும் எந்த உயிரையும் அவர்கள் உரிமையின்றி கொலை 
செய்து விடவுமாட்டார்கள்; அவர்கள் விபச்சாரமும் செய்யமாட்டார்கள்; 
எவரேனும் இவைகளைச் செய்யமுற்பட்டால், அவர் (அதற்குரியதண்டனையைச் 
சந்திப்பார். 
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இழி மறுமை நாளில் அவருக்கு வேதனை இரட்டிப்பாக்கப்படும்; மேலும், 
படுத்தப்பட்டவராக அதில் என்றென் றும் தங்கிவிடுவார். 

ge 40 pro ner ρεν, தவ்பாச்செய்து, விசுவாசமும் கொண்டு 
i செயலும் செய்தாரோ அவரைத்தவிர; எனவே அத்தகையோர் _ 
அவர்களுடைய தீமைகளை நன்மைகளாக அல்லாஹ் மாற்றிவிடுவான்; மேலும், 
அல்லா ஹ் மிக்க மன்னிப்பவனாக, மிகக் கிருபையுடை யவனாக இருக்கிறான். 

71. இன்னும், எவர் தவ்பாச்செய்து, நற்கருமங்களையும் செய்கின்றாரோ அவர், 
நிச்சயமாக முற்றிலும் அல்லா ஹ்வின் பாலே திரும்பிவிடுகின்றார். 
12. இன்னும், அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், பொய்சாட்சி சொல்ல 

மாட்டார்கள்; (ஒருகால்) வீணான காரியம் நடக்கும் இடத்தின் பக்கம் அவர்கள் 
சென்றுவிட்டால், கண்ணியமானவர்களாக (அதனைவிட்டும் ஒதுங்கிச்) 
சென் றுவிடுவார்கள். 

73. இன்னும், அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், தங்கள் இரட' சகனின் 
வசனங்களைக் கொண்டு உபதேசிக்கப்பட்டால் செவிடர்களாகவும், 
குருடர்களாகவும் அதன் மீது விழமாட்டார்கள் ( அதனை நன்குணர்ந்து 
அதன்படி நடப்பார்கள்]. 

74. மேலும், அவர்கள் எத்தகையோரென்றால் ' 'எங்கள் இரட்சகனே! எங்கள் 
மனைவியர்களிடமிருந்தும், எங்கள் சந்ததிகளிலிருந் தும் எங்களுக்குக் கண்களின் 
ல் ஏத தந்தருள்வாயாக! அன்றியும், பயபக்தியுடையவர் களுக்கு எங்களை 
நல்வழியில் நின்று அதன்பால் அழைக்கும்வழிகா ட்டி யாகவும் நீ அக்குவாயாக' 
எண்று (பநொர்த்திக் துகி கூறுவார்கள். 

75. அத்தகையோர் _ அவர்கள் கஷ்டங்களைப்பொறுத்துக் கொண்டதன் 
காரணமாக, உயர்ந்த மாளிகையை (மறுமையில்) அவர்கள் கூலியாகக் 

கொடுக்கப்படுவார்கள். காணிக்கையாலும், சாந்தியாலும் அதில் 
வரவேற்கப்படுவார்கள். 
ந அதில் (அவர்கள்) நிரந்தரமாக[த்தங்கி)இருப் பவர் கள் ; நிலையாகத் 

மிடத்தாலும், சிறிதுநேரம் தங் கவ்விக் அது அழகானதாகிவிட்ட து. 
க ) நீர் கூறுவீராக "நீங்கள் (௮ அல்லா ஹ்வை) அழை δ துப்பிரார்த்தி) ப்பது 
(மட டுமிஇல்லையெனில், என்னுடைய இரட'சகன் உங்களை பொருட 
படுத்தியிருக்க மாட்டான்; ஏனெனில், நீங்கள் (அவனுடைய வசனங்களைப்) 
பொய்ப்படுத்திவிட்டீர்கள்; எனவே அ|[தற்குரிய தண்டனையானதச)து 
கட்டாயமாக உங்களுக்கு உண்டாகும். 

அத்தியாயம் : 26 

HOPORTIITIT _ கவிஞர்கள் 
வசனங்கள் : 227 மக்கீ ருகூஃகள் : 11 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன் ). 

1 தா ஸீம் மீம். 
2. இவை, தெளிவான வேதத்தின் வசனங்களாகும். 
3. (நபியே! உம்மை) விசுவாசங் கொள்பவர்களாக அவர்கள் இல்லாததன் 

காரணமாசுத் துக்கத்தால்) உம்மை நீரே மாய்த்துக்கொள்வீர் போலும்! 
4. நாம் நாடினால் வானத்திலிருந்து ஓர் அத் தாட சியை அவர்கள்மீது 

இறக்கியிருப்போம்; (அப்போ து) அவர்களுடைய கழுத்துகள் அதற்குக்குனிந் து) 
பணிந்தவையாக ஆகிவிடும். 
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5. அர்ரஹ்மானிடமிருந்து புதிதான யாதொரு (நல் உபதேசமும் _ அதனை அவர்கள் 

(நிராகரித்துப்) புறக்கணிக்கிறவர்களாக இருந்தே தவிர _ அவர்களிடம் வருவதில்லை. 
6. (ஆகவே, வேதமாகிய இதனையும்) அவர்கள் திட்டமாகப் பொய்யாக்கினார்கள்; 

ஆகவே, அவர்கள் எதனைப் பரிகசித்துக் கொண்டிருந்தார்களோ அதன் (உண்மைச்) 

செய்திகள் அவர்களிடம் வந்துவிடும். 

7. பூமியின் பால் அவர்கள் பார்க்கவில்லையா? (அதில்) மேலான ஒவ்வொரு 

வகையிலிருந்தும் (பயன் தரக்கூடிய) எவ்வளவோ (புற்பூண்டுகளை ஜதை ஐதையாகவே) 
நாம் முளைப்பித்திருக்கின்றோம். 

8. நிச்சயமாக இதில் அத்தாட்சி இருக்கின்றது; (எனினும்) அவர்களில் பெரும்பாலோர் 

விசுவாசங்கொள்வோராக இருக்கவுமில்லை. 

9. மேலும், (நபியே) உம்முடைய இரட'சகன் _ அவனே நிச்சயமாக (யாவரையும்) 
மிகைத்தோன்; மிகக் கிருபையுடையோன். 

10. இன்னும், (நபியே! ) உம்முடைய இரட'சகன், ' நீர் அநியாயக்கார சமூகத்தாரிடம் 

a be என (க்கட்டளையிட்டு) மூஸாவை அழைத்ததை (நீர் நினைவு கூர்வீராக) 
1 ஃ பிர் அவ்னுடைய சமூகத்தாரிடம்(செல்வீராக! அவர்கள் (அல்லா ஹ்வுக்கு பயப்பட 

மாட்டார்களா! 
12. அதற்க வர் ‘ என் இெட்சகனே ! அவர்கள் என்னைப் பொய்ப்படுத்தி விடுவார்கள் 

என்று நிச்சயமாக நான் பயப்படுகிறேன் என் றுகூறினார். 
B (அவ்வாறு பொய்ப்படுத்தினால்) என் மனம் நெருக்கடிக்குள் ளாகியும்விடும்; என் 

நாவும் (சரியாக) பேசாது; ஆதலால் (எனக்கு வஹீஅனுப்பியது போன்று) ஹாரூனுக்கு 

(வஹீ. அனுப்புவாயாக! 

14. "மேலும், அவர்களுக்கு என்மீது ஒரு (கொலைக்)குற்றச்சாட்டுதலும் உண்டு; 

அதற்காக அவர்கள் என்னைக் கொன் று விடுவார்கள் என்றும் நான் பயப்படுகிறேன்" 

(என் று கூறினார்) 
15. (அதற்கு) "அவ் வாறன் று, நீங்களிருவரும் நம்முடைய அத்தாட்சிகளை (எடுத்துக் 

கொண்டு செல்லுங்கள்; நிச்சயமாக நாம் உங்களுடன் (யாவற்றையும் 
செவியேற்கக்கூடியவர்களாக இருப்போம் என்று (அல்லாஹ்வாகிய)அவன் கூறினான். 

16. ஆகவே, நீங்களிருவரும் பிர் அவனிடம் சென் நு, நிச்சயமாக நாங்கள் அகிலத்தாரின் 
இரடசகனாகிய தூதராவோம் என் று நீங்களிருவரும் கூறுங்கள். (அதன் காரணமாக) 

17. "இஸ்ராயீலின் மக்களை நீ எங்களுடன் அனுப்பிவிடு' (என்று ம்கூறுங்கள்). 
18. (அவ்வாறே பிர் அவனிடம் சென்று அவ்விருவரும் கூறவே, அதற்கவன் 

(மூஸாவிடம்), ἢ குழந்தையாக உம்மை (எடுத்து) எங்களுக்கு மத்தியில் நாங்கள் 
வளர்க்கவில்லையா நீர் உம் வயதில் அநேக ஆண்டுகள் நம்மிடத்தில் தங்கியும் இருந்தீர்" 
என் று அவன் கூறினான். 

19. "நீர் செய்த (கொலைச்) செயலையும் செய்தீர்! மேலும், நீர் நன்றிமறந்தவர்களில் 
உள்ளவராகவும் இருக்கின் நீர் "(என் றும் பிர் அவ்ன் கூறினான்). 

20. அதற்கு; நான் அந்நேரத்தில் அறியா தவர்களில் (ஒருவனாக) இருந்த நிலையில் 

அதனை நான் செய்தேன் என் று(மூஸாவாகிய)அவர் கூறினார். 

21. "ஆதலால் நான் உங்களுக்கு பயந்தயபொழுது உங்களை விட்டு 
வெருண்டோடிவிட்டேன்; பிறகு என்னுடய இரட்சகன் எனக்கு அறிவையும் கொடுத்துத் 
(தன்னுடைய) தூதர்களில் உள்ளவனாகவும் என்னை அக்கினான்.' 
22 "மேலும், (குழந்தைப்பருவத்தில் என்னை நீ வளர்த்துப்பரிபாலித்த)அது, (என் 

இனத்தாராகிய) இஸ்ராயீலின் மக்களை நீ அடிமையாக வைத்துக் கொண்டிருக்கும் 

நிலைமையில், (என்னையும் அடிமையாக்கா து) நீஎனக்குசொல்லிக் காண்பிக்கக்கூடிய ஓர் 
அருட்கொடையேஅஆகும்' (என்று கூறினார்) 

23. (அதற்கு) பிர் அவன் "அகிலத்தாரின் இரட்சகன் என்றால் என்ன)" என்று 
கேட்டான். 
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24. (அதற்கு) ἡ நீங்கள் உறுதிகொண்டவர்களாக இருப்பின், வானங்கள் மற்றும் பூமி, 

அவை இரண்டிற்கும் மத்தியிலுள்ளவை ஆகியவற்றின் இரட' சகன்" என்று (மூஸா) 
கூறினார். 

25. அ[தற்க)வன், " தன்னைச் சூழ இருந்தவர்களிடம், நீங்கள் (இவர் கூற்றைசி) 
செவிமடுக்கிறீர்கள் அல்லவா? என்று கேட்டான். 

26. (அதற்கு மூஸாவாகிய) அவர்; உங்களின் இரட்சகனும், முன் சென்று போன உங்கள் 

மூதாதையர்களின் இரெட்சகனுமாவான் என் று கூறினார். 
27. "நிச்சயமாக உங்களிடம் அனுப்பப் பட்டிருக்கிறாரே உங்களுடைய தூதர் _(அவர்) 

திட்டமாக ஒரு த்க் 'என் று(ஃபிர் அவ்னாகிய) அவன் கூறினான். 

28. (அதற்கு மூஸா "அவனே கிழக்கிற்கும், மேற்கிற்கும், இவ்விரண் டிற்குமிடையே 
உள்ளவற்றிற்கும் இரட்சகன். (இதனை ) நீங்கள் விளங்கிக் கொள்பவர்களாக 

இருப்பின் அவனை விசு வாசங்கொள்ளுங்கள்)' என் று கூறினார். 
29. அதற்கவன், "என்னை அன்றி [மற்றெதனையும் வணக்சுத்திற்குரிய) நாயனாக நீர் 

எடுத்துக்கொண்டால், நிச்சயமாக நான் உம்மைச் சிறையிடப்பட்டோரில் (ஒருவராக) 
ஆக்கி விடுவேன் ' என்று கூறினான். 

30. அ|தற்கவர், தெளிவான (அத்தாட்சியாகிஒரு பொருளை நான் உன்னிட ம்கொண்டு 

வந்தாலுமா"' என்று கேட்டார். 
31 அதற்கவன், நீர் உண்மையாளர்களில் இருப்பின், அதனைக் கொண்டுவாரும்" 

என் று கூறினான். 
32. ஆகவே, (மூஸாவாகிய)அவர் தன் தடியைப் போட்டார்; உடனே அது 

தெளிவானதொரு மலைப்) பாம்பாகிவிட்டது. 
33 இன்னும் அவர் தன்னுடைய கையைச் சட்டைக்குள்ளிலிருந் து) வெளியில் எடுத்தார்; 

அப்போது அது பார்ப்போருக்கு (ஒளிமயமான) வெ ண்மையாக இருந்தது. 
34. தன்னைச் சூழ ருந்த பிரதானிகளிடம் "நிச்சயமாக இவர் (மிகவும்) நன் கறிந்த 

சூனியக்காரர்" என் று(ஃபிர் அவ்னாகிய) அவன் கூறினான். 

35. "இவர் தன் சூனியத்தைக்கொண்டு, உங்கள் (ஊரான இப்) பூமியை விட்டும் உங்களை 

வெளியேற்றிவிட நாடுகிறார்; ஆகவே, (இதைப்பற்றி) நீங்கள் (எனக்குஎதை(ச்செய்ய) 
ஏஎவுகிறீர்கள் (என்று ஃபிர் அவ்ன் கேட்டான். 
%. அதற்கவர்கள், "அவருக்கும், அவருடைய சகோதரருக்கும் தவணைகொடுத்து விடு; 

மேலும், (சூனியக்காரர் களை) திரட்டிக் கொண்டு வருவோரைப் பல நகரங்களுக்கும் 

அனுப்பிவை' என்று கூறினார்கள். . 
37. "அவர்கள் கற்றறிந்த ஒவ்வொரு சூனியக்காரனையும் உம்மிடம் (அழைத்துக்) 

கொண்டு வருவார்கள் "(என்று கூறினார்கள்). 

38. ஆகவே, (பல நகரங்களுக்கும் திரட்டுவோர் அனுப்பி வைக்கப்பட்டு) குறிப்பிட்ட 

நாளின், குறித்த நேரத்திற்குச் சூனியக்காரர் கள் யாவரும் ஒன் று சேர்க்கப்பட்டார்கள். 
39. ( சகல) மனிதர்களிடமும், (குறித்த நேரத்தில்) நீங்கள் (வந்து )ஒன்று சேருவீர்களா? 

என் றும் கேட்கப்பட்ட து. 
40. சூனியக்காரர் களை_அவர்கள் வெற்றி பெற்றவர்களாக ஆகி விட்டால். நாம் 

பின் பற்றக்கூடும் (என்றும் கூறப்பட்டது); 

41 ஆகவே, சூனியக்காரர்கள் வந்தபொழுது, அவர்கள் ஃபிர்அவ்னிடம், "நாங்களே 
மிகைத் தவர் களாகி(வென் றுவிட்டால், (அதற்குரிய) கூலி (வெகுமதி) நிச்சயமாக 

எங்களுக்கு உண்டா?" என்று கேட்டார்கள். 
42 அ[தற்கென், "ஆம்! உண்டு. அந்நேரத்தில்,நிச்சயமாக நீங்கள் (நம்முடைய சபையிலும்) 

நமக்கு நெருக்கமாக்கப்பட்டவர்களில் உள்ளவராவீர்கள்' என் று கூறினான். 
43. " நீங்கள் (சூனியம் செய்ய) எதைப்போடக் கூடியவர்களோ போடுங்கள்" என மூஸா 

அவர்களிடம் கூறினார். 
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44. ஆகவே, தங்களுடைய கயிறுகளையும், தங்களுடைய தடிகளையும் அவர்கள் 

போட்டார்கள்; "பிர் அவ்னுடைய கெளரவத்தின் மீது சத்தியமாக, நிச்சயமாக நாமே 

வெற்றியாளர்கள் " என்றும் கூறினார்கள். 

45. (பிறகு, மூஸா தன் தடியைப் போட்டார்; அப்பொழுது அது அவர்கள் பொய்யாகச் 

செய்திருந்தவற்றை விழுங்கிய து. 

46. அப்பொழுது(இதனைக் கண்ட) சூனியக்காரர்கள் சிரம்பணிந்தவர். களாக (க்கீழே) 

வீழ்த்தப்பட்டனர்_ 

47."அகிலத்தாரின் இரட'்சகனையே நாங்கள் விசுவாசங்கொண்டோம் "என்று கூறினார்கள்_ 

48. (அவன்தான்) மூஸாவுக்கும், ஹாரூனுக்கும் இரட'சகன்'(என் று கூறினார்கள்! 

49. (அதற்கு ஃபிர் அவ்னாகிய,) அவன் ' நான் உங்களுக்கு அனுமதியளிப்பதற்கு முன்னரே நீங்கள் 

அவரை விசுவாசித்துவிட்டீர்களா? நிச்சயமாக, உங்களுக்கு சூனியத்தைக் கற்றுக்கொடுத்த 
உங்களின் பெரியவர் அவர்தான்; அதிசிக்கிரத்தில் (இதன் முடி. வை) நீங்கள் அறிந்துகொள்வீர்கள்; 

திண்ணமாக உங்களுடைய கைகளையும், உங்களுடைய கால்களையும் மாறாக(ஒரு 

பக்கத் துக்கையையும், மறுபக்கத்துக் காலையும்) நான் துண்டித்து, உங்கள் அனைவரையும் 

நிச்சயமாக நான் கழுவேற்றிவிடுவேன்' என் று கூறினான். 

50. அ[தற்கவர்கள்,'(அவ்வா றுசெய்வதால்)எங்களுக்கு யாதொரு கெடுதியுமில்லை. (ஏனென்றால்) 

நிச்சயமாக நாங்கள் எங்கள் இரட' சகன் பக்கமே திரும்பச் செல்லக்கூடியவர்கள்' என்று 

கூறினார்கள். 

SL "நிச்சயமாக (மூஸாவை) விசுவாசங்கொண்டவர்களில் முதலாமவர்களாக நாங்கள் 

இருப்பதினால், எங்கள் இரட'சகன் எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னித் துவிடுவான் என்று 

நிச்சயமாக நாங்கள் ஆதரவுவைக்கிறோம்'(என் றும் கூறினார்கள்). 

52. இன்னும், மூஸாவுக்கு நாம் வஹீ அறிவித்தோம்: (இஸ்ராயீலின் மக்களாகிய) என்னுடைய 

அடியார்களை இரவில் அழைத்துச் செல்வீராக, நிச்சயமாக நீங்கள் பின்தொடரப்படுவோராய் 

உள்ளீர்கள். 

53. பின்னர், ஃபிர்அவ்ன் பல நகரங்களுக்கும் (ஜனங்களைத் திரட்டுவதற்காக திரட்டுவோரை 

அனுப்பிவைத்தான். 

54." நிச்சயமாக (இஸ்ராயீலின் மக்களாகிய) இவர்கள் வெகு சொற்பத்தொகையினர்களான ஒரு 

கூட்டம் 

55. இன்னும், நிச்சயமாக அவர்கள் நமக்குக்கோ பமூட்டுகிறவர்கள். 

56.மேலும், நிச்சயமாக நாம் அனைவரும் எச்சரிக்கையுடனிருக்கின்றவர்கள் ' (என் று கூறினான்) 

57. பின்னர்(அவர்களுடைய) தோட்டங்களிலிருத்தும், நீரூற் நுக்களிலிருந்தும் நாம் அவர்களை 

வெளியேற்றிவிட்டோம். 

58. இன்னும், (அவர்களுடைய) பொக்கிஷங்களிலிருந்தும், மிகச் சிறந்த தங்குமிடத்திலிருந்தும் 

(அவர்களை வெளியேற்றினோம்! 

59. அவ்வாறு (வெளியேற்றிவிட்டு) இஸ்ராயீலின் மக்களை அவைகளுக்கு வாரிசாகவும் 

ஆக்கிவிட்டோம். 

60. சூரியன் உதிக்கும் நேரத்தில் (ஃபிர் அவ்னின் கூட்டத்தாராகிய) அவர்கள் அவர்களைப் 

பின்தொடர்ந்தனர். 

61 இவ்விரு கூட்டத்தினரும் ஒருவரையொருவர் கண்ட போது, நிச்சயமாக நாம் (அவர்களால்) 

பிடி.பட்டுவிடுபவர்கள்தாம்' என்று மூஸாவுடைய தோழர்கள் கூறினார்கள். 

62. (அதற்கு ) "ஒரு போதும் இல்லை! நிச்சயமாக என்னுடன், என்னுடைய இரட' சகன் 

இருக்கின்றான்; (இதிலிருந்து ஈடேறும்) வழியை நிச்சயமாக எனக்கு அவன் காட்டுவான்" 

என் று(மூஸாவாகிய) அவர் கூறினார். 

63 (அப்போ து ' நீர் உம்முடைய (கைதி) தடியினால் கடலை அடிப்பீராக என மூஸாவின்பால் 

வஹீ அறிவித்தோம் (அவர் அடிக்கவே) அது பிளந்து விட்ட து; ஓவ்வொரு பிளவும் பெரும் மலை 

போன்றுஆகிவிட்ட து. 

64. (பின்தொடர்ந்த) மற்றவர்களையும் அந்த இடத்தை நெருங்கச்செய்தோம். 
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65. மூஸாவையும், அவருடனிருந்த அனைவரையும் நாம்காப்பாற்றிக் கொண்டோம். 
66. பின்னர், (அவர்களைப் பின்தொடர்ந்தி மற்றவர்களை நாம் மூழ்கடித்துவிட்டோம். 
67. நிச்சயமாக இதில் ஓர் அத்தாட்சி இருக்கிறது; (எனினும்) அவர்களில் பெரும் 

பாலோர் விசுவாசங்கொள்வோராக இருக்கவுமில்லை. 

68. மேலும், (நபியே!) நிச்சயமாக உமதிரட' சகன் அவனேதான் (யாவரையும் ) 
மிகைத்தோன், மிகக்கிருபையுடையோன். 

69. மேலும், (நபியே!) அவர்களுக்கு இப்றாஹீமுடைய செய்தியையும் ஓதிக் 
காண்பிப்பீராக! | 

70. அவர் தன் தந்தையிடமும், தன் சமூகத்தாரிடமும், நீங்கள் எதை வணங்குகிறீர்கள்?" 
எனக்கேட்டபோது: 

71. அவர்கள், நாங்கள் சிலைகளை வணங்குகிறோம்; நாங்கள் அவற்றி(ன் 

வணக்கத்திற்காக நிலைகொண்டுள்ளோம்' என் று கூறினார்கள். 

72. "அவைகளை நீங்கள் அழைக்கின்ற சமயத்தில் உங்களுக்கு அவை (காது கொடுத்து) 

செவிசாய்க்கின்றனவா)' என் று(இப்றாஹீம் அவர்களிடம்்/கேட்டார். 
73 "அல்லது (அவைகளை நீங்கள் வணங்கினால் ) உங்களுக்குப் பலன் தருகின்றனவா! 

அல்லது (வணங்காவிட்டால்) அவை இடையூறு செய்கின்றனவா? என்றும் கேட்டார். 
74 இல்லை; எங்கள் மூதாதையர் களை இவ்வாறேசெய்பவர்களாக நாங்கள் கண்டோம்' 

என் று அவர்கள் கூறினார்கள். 

75. "நீங்கள் எவற்றை வணங்கிக் கொண்டிருந்தீர்கள் என்பதை நீங்கள் பார்த்தீர்களா 7" 
(அதுபற்றிச் சொல்லுங்கள் என் று இப்றாஹீமாகிய) அவர் கேட்டார். 

76. நீங்களும், உங்களுடைய முன்னோர்களான மூதாதையர்களும் (எவற்றை வணங்கி 
வந்தீர்கள் என்பதை ப்பாருங்கள்). 

77. ஆகவே, "நிச்சயமாக அவைகள் எனக்கு விரோதிகளே! அகிலத்தாரின் 
இரட்சகனைத்தவிர. 

78. "அவன் எத்தகையவனென்றால், என்னைப் படைத்தான்; பின்னர் எனக்கு நேர் வழி 
காண்பிக்கிறான்.' 

79. இன்னும் அவன் எத்தகையவனென்றால், " அவனே எனக்கு உணவளிக்கிறான்; 
அவனேஎனக்கு)குடிக்கவும் தருகிறான். 

80.மேலும், "நான் நோயுற்று விட்டால், அவனே என்னைக் குணப்படுத்துகின்றான்.' 
81 இன்னும், அவன் எத்தகையவனென்றால்' என்னை இறப்பெய்தச் செய்வான்; 

பின்னர் என்னை நுமையில்)அவன் உயிர்ப்பிப்பான்.. 

82. இன்னும், அவன் எத்தகையவனென்றால், " கூலி கொடுக்கும் (மறுமை) நாளில், 

என்னுடைய குற்றங்களை மன்னிக்க அவனையே நான் ஆதரவு வைக்கிறேன். 
83 என் இரட்சகனே! நீ எனக்கு அறிவை அளிப்பாயாக! மேலும், நல்லோர்களுடன் 

என்னைச் சேர்த்து வைப்பாயாக!" 

84. "பின்வருபவர்களில் (அவர்கள் என் விஷயத்தில், என்னைப்பற்றி அழகானவற்றைக் 
கூற)எனக்கு நற்பெயரை ஏற்படுத்துவாயாக. 

85. " கொடைகளுடைய சுவனபதிக் கு வாரிசானவர்களிலும் என்னை [ἢ 
ஆக்கிவைப்பாயாக!' 

86." என் னுடைய தந்தையையும் நீ மன்னித்தருள்வாயாக! நிச்சயமாக அவர் 
வழிதவறிவிட்ட வர்களில் (ஒருவராக) இருக்கிறார்." 

87. மேலும், (படைப்பினங்கள் உயிர் கொடுக்கப்பட்டு) எழுப்பப்படும் (மறுமைநாளில் 
நீஎன்னை இழிவு படுத்தாதிருப்பாயாக!' 

88. செல்வமும், குமாரர்களும் (யாதொரு) பயனளிக்காத(அந்த நாளில்... 
89. (ஆயினும், இணைவைப்பதிலிருந்து நீக்கம் பெற்ற) பரிசுத்தமான இதயத்துடன் (தன் 

இரட்சகனாகிய) அல்லாஹ்விடம் யார் வந்தாரோ அவர் தவிர (மற்றவருக்குப் 
பயனளிக்காத நாள்). 

90. மேலும், பயபக்தியுடையவர்களுக்கு சொர்க்கம் (மிக) நெருக்கி வைக்கப்படும். 
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91. வழிகெட்டோருக்கு (அவர் களுக்கெதிரில்) நரகம் வெளிப்படுத்தப்படும். 

92 அவர்களிடம், நீங்கள் வணங்கிக்கொண்டிருந்தவை எங்கே? எனக் கேட்கப்படும்_ 
93 அல்லாஹ்வையன் றி _ (நீங்கள் வணங்கி வந்த) அவை(இப்போ து) உங்களுக்கு உதவிசெய்யுமா? 

அல்லது தங்களுக்குத்தாங்களே உதவி செய்து (தங்களைக் காப்பாற்றிக்) கொள்ளுமா! (என்று 
கேட்கப்படும்) 

94. "அகவே, அவைகளும் (அவைகளால்) வழி தவறியவர் களும், முகங்குப்புற (நரகமாகிய) அதில் 

தள்ளப்படுவார்கள், 

95. இப்லீஸின் சேனைகள் அனைவரும் (அவ்வாறே நரகில் தள்ளப்படுவார்கள். 

96. அவர்களோ (தங்களுக்குள்) அதில் தர்க்கித்துக்கொண்ட வர்களாகக் கூறுவார்கள் : 

97. "அல்லாஹ்வின்மீது சத்தியமாக நாங்கள் பகிரங்கமான வழிகேட்டிலிருந்தோம்_ 

98. "அகிலத்தாரின் இரட'சகனாக இருப்பவனுக்கு (இணையாக்கப்பட்ட) உங்களை நாங்கள் 

சமமாக ஆக்கிவைத்தபோ து_(பகிரங்கமான வழிகேட்டிலேயே இருந்தோம்) 

99. "(இக்) குற்றவாளிகளேயன்றி(வேறுஎவரும்) எங்களை வழிகெடுக்கவுமில்லை. 

100. ஆகவே, எங்களுக்குப் பரித்துரையாளர்களிலிருந் து எவரும் இல்லை. 

101 " நெருங்கிய எந்த சிநேகிதனும் இல்லை. 

102. "ஆகவே, நிச்சயமாக எங்களுக்கு (உலகிற்குத்) திரும்பிச் செல்லுதல் (என்பது) இருந்தால் 

விசுவாசங்கொண்டேர்களில் நாங்கள் ஆகிவிடுவோம் (என் று 195 றுவார்கள்) 

103. நிச்சயமாக இதில் ஒரு படிப்பினை இருக்கின்ற து; (எனினும்) அவர்களில் பெரும்பாலோர் 

(இதனை)விசுவாசங்கொள்வோராக இருக்கவுமில்லை. 

104. மேலும், (நபியே! நிச்சயமாக உம்முடைய இரட்சகன்_ அவனே திட்டமாக (யாவரையும்) 

மிகைத்தோன், மிகக் கிருபையுடை யோன். | 

105.நுரஹ்வுடைய சமூகத்தார் (நம்மால் அனுப்பப்பட்ட) தூதர்களைப் பொய்யாக்கினார்கள். 

106. அவர் களுடைய சகோதரர் நூஹ் அவர்களிடம் "நீங்கள் (அல்லாஹ்வுக்கு பயப்பட 

மாட்டீர்களா)எனக் கூறியபோது, 

107. நிச்சயமாக நான் உங்களுக்கு(அல்லா ஹ்வினால்) அனுப்பப்பட்ட மிக்க நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு 

தூதனாவேன் _ 

108." ஆகவே, அல்லாஹ்வுக்கு நீங்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள்; இன்னும், எனக்கு நீங்கள் 

கீழ்ப்படிந்து நடங்கள்". 

109. (இதற்காக) "நான் உங்களிடம் யாதொரு கூலியையும் கேட்கவில்லை; என்னுடைய கூலி 

அகிலத்தாரின் இரட' சகனின் மீதே தவிர(வேறு எவரிடமிருந்தும்) இல்லை. 

110. 'ஆசவே, நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்கு பயந்துகொள்ளுங்கள்; இன்னும், எனக்குக் சீழ்ப்படிந்து 

நடங்கள்'(என் று கூறினார்). 

Il அீதற்கவெர்கள்" (எங்களில் தரத்தால்) மிகத்தாழ்ந்தவர்கள் உம்மைப் பின்பற்றியிருக்கின்ற 

நிலையில் உம்மை நாங்கள் விசுவாசிப்போமா' என்று கூறினார்கள். 

12. (அதற்கு ) அவர், "அவர்கள் செய்து கொண்டிருப்பவைபற்றி எனக்கு என்ன தெரியும்?" என்று 

கூறினார். 

13 (அவைபற்றிய) அவர்களின் கணக்கு என் இரட்சகன் மீதே தவிர (என்மீது கடமை) இல்லை 

(இதுபற்றி) நீங்கள் உணருபவர்களாக இருப்பின் (அவர்களை இழித் துக்கூறி இருக்கமாட்டீர்கள்). 

114. 'விசுவாசங்கொண்டோரை நான் விரட்டி விடுபவனுமல்லன்.' 

15. "நான் பகிரங்கமாக அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்பவனேதவிர (வேறு) இல்லை' (என்றும் 

கூறினார்). | 

16. அ(தற்கவர்கள், " நூணே! நீர் (இவ்வாறு கூறுவதிலிருந்து) விலகிக்கொள்் ளவில்லையானால், 

(கல்லால்) எறியப்படுபவர் களில் (ஒருவராக) நிச்சயமாக நீர் ஆகிவிடுவீர்' என் று கூறினார்கள். 

117. அ(தற்க)வர், "என் இரட்சகனே ! நிச்சயமாக என்னுடைய சமூகத்தார் என்னைப் 

பொய்யாக்கிவிட்டார்கள்" என்று கூறினார். 
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118. " ஆதலால், எனக்கிடையிலும், அவர்களுக்கிடையிலும் நீ ஒரு தீர்ப்புச் செய்வாயாக! 

என்னையும், விசுவாசங்கொண்ட வர்களில் என்னுடன் உள்ளவர்களையும் காப்பாற்றுவாயாக' 

(என் று பிரார்த்தித்தார்) 

19. ஆகவே, அவரையும் (விசுவாசங்கொண்ட வர்களாக) அவருடன் இருந்தவர்களையும் (மற்ற 

ஜீவராசிகளால்) நிறைக்கப்பட்டிருந்த கப்பலில் (ஏற்றிகி)நாம் காப்பாற்றினோம். 

120 பின்னர் எஞ்சியிருந்தவர்களை அப்பால் நாம் மூழ்கடித்துவிட்டோம். 

121. நிச சயமாக இதில் ஒரு படிப்பினை இருக்கிறது; அவர்களில் பெரும் பாலோர் 

விசுவாசங்கொள்பவர்களாக இருக்கவுமில்லை. 

122 மேலும், நிச்சயமாக(நபியே! உமதிரட' சகன் (அவனை நிராகரித்தவரை தண்டனை செய்வதில் 

யாவரையும்) அவன்தான் மிகைத்தவன்; மிகக்கிருபையுடை யவன். 

123 ஆ து(கூட்டத்தார் நம்முடைய)தூதர்களைப் பொய்யாக்கினார்கள். 

124. அவர் களுடைய சகோதரர் ஹூது அவர்களிடம், " நீங்கள் (அல்லாஹ்வுக்குப்) 

பயப்படமாட்டீர்களா' என்றுகூறியபோது, 

125. "நிச்சயமாக நான் உங்களுக்கு நம்பிக்கைக்குரிய தூதனாவேன் . 

126. ஆகவே நீங்கள் vraies பயந்து கொள்ளுங்கள்; இன்னும், எனக்குக் கீழ்ப்படிந்து 

நடங்கள்". 

27." இதற்காக உங்களிடத்தில் யாதொரு கூலியையும் நான் கேட்கவில்லை; என்னுடைய 

கூலியாவும்) அகிலத்தாரின் இரட்சகனின் மீதே தவிர (வேறு எவரிடமிருந்தும்) இல்லை. 

128. ஒவ்வொரு உயர்ந்த இடத்திலும் வீண்வேலை செய்கிறவர்களாக அடையாளமிடப்பட்ட 

கட்டிடங்களைக் கட்டுகிறீர்களா? 

129. இன்னும், "நீங்கள் நிரந்தரமாக இருந்துவிடலாம் என்பதற்காக உயர்ந்த மாளிகைகளை 

«φι ὁ δ) ἃ கொள்கிறீர்களா?" 

10. மேலும், " (எவரையேனும் ஏ துங்குற்றத்திற்காக) நீங்கள் பிடித்தால் (கொரேமாக) மிக்க 

கொடுமையானர்களின் பிடியாகப் பிடிக்கிறீர்கள். 

131. ஆகவே, " நீங்கள் அல்லா ஹ்வுக்குப் பயந்துகொள்ளுங்கள்;எனச்குக் சீழ்ப்படிந்தும் த்க் 

132." நீங்கள் அறிந்திருப்பவற்றைக் கொண்டு உங்களுக்கு (ச கொடுத் து) உதவி புரிந்திருக்கிறானே 
அத்தகையவனை நீங்கள் பயந்துகொள்ளுங்கள் '. 

133 "அடு, மாடு,ஓட்டகங்கள் போன்ற) கால் நடைகளையும், ஆண்மக்களையும் உங்களுக்கு (க் 

கொடுத்து) அவன் உதவி செய்திருக்கிறான் _ 

134."இன்னும் தோட்டங்களையும், நீரூற்றுகளையும் கொண்டு(அவன் உதவியளித்துள்ளான்). 

135.(அவனுக்கு நீங்கள் மாறு செய்தால்) நிச்சயமாக நான் மகத்தானதொரு நாளின் வேதனையை 

(அ துஉங்களுக்கு வரும் என்பது பற்றி)பயப்படுகிறேன்' என் று கூறினார். 

136. அ।தற்க)வர்கள் "நீர் எங்களுக்கு உபதேசம் செய்தாலும், உபதேசம் செய்பவர்களில் நீர் 
இல்லாமலிருந்தாலும் சமம் தான்(நாங்கள் எங்கள் வழியிலிருந்து திரும்பப்போவதில்லை என்று 

கூறினார்கள். 

137. இது முன்னவர்களின் வழக்கமேதவிர( வேறு) இல்லை. 

138. இன்னும், " நாங்கள்(உம் கூற்றுப்படி) வேதனை செய்யப்படுவர் களும் அல்லர்" (என்றும் 

கூறினர்). 

139. எனவே, அவர்கள் அவரைப் பொய்யாக்கினார் கள்; ஆகவே, நாம் அவர்களை 

அழிதீதுவிட்டோம். நிச்சயமாக இதில் ஓர் அத்தாட்சி இருக்கிறது; இன்னும், அவர் களில் 

பெரும்பாலோர் விசுவாசங்கொள் பவர்களாக இருக்கவில்லை. 

140. மேலும், (நபியே!) உமதிரட' சகன் _ அவன்தான் (சகலரையு ம்) மிகைத்தவன், மிகக் 

கிருபையுடையவன். 

141 ஸமூது(கூட்டத்தார் அல்லாஹ்வால் அனுப்பப்பட்டதிதூதர்களைப் பொ ய்யாக்கினார்கள். 

142 அவர்களுடைய சகோதரர் (நபியாகிய) ஸாலிஹ் அவர்களிடம், " நீங்கள் (அல்லாஹ்வை) 

பயந்துகொள்ளமாட்டீர்களா எனக் கூறியபோ து(அவரை அவர்கள் பொய்யாக்கினார்கள் 



; . NG) 
CNC 

EOS 
விகி ice CR 

SWIG ALORS Ε ν᾿ ἢ 

Le | | TIC IT aD 3.1.2 2791 
பப்। AA க்தி CET gr ௯ 

PCIE TYE MESES | 

M se) de “ 

a GASSES EL 
A OCG CSET AST 
HOPG NIG AA 
RCE EE) 
ODEON DS 

நக க CE LE 
τῶι ἦν, 

ΡΝ 



பாகம் : 19 | 374 அஷ்ஷுஅரா 26 

143 "நிச்சயமாக நான் உங்களுக்கு நம்பிக்கைக்குரிய தூதனாவேன். 
144. "எனவே, நீங்கள் அல்லாஹ்வை பயந்துகொள்ளுங்கள்; இன்னும், எனக்குக் 

கீழ்ப்படிந்து நடங்கள்; 
145." இதற்காக உங்களிடத்தில் யாதொரு கூலியையும் நான்கேட்கவில்லை; என்னுடைய 

கூலியாவும்) அகிலத்தாரின் இரடசகனின் மீதே தவிர (வேறு எவரிடமிருந்தும்) இல்லை. 

146. "இங்குள்ள (சுகபோகங்களானவெற்றில் அச்சமற்றவர்களாக (இருக்க) நீங்கள் விட்டு 

வைக்கப்படுவீர்களா?' 

147. தோட்டங்களில், இன்னும் நீருற்றுக்களில்_ 
148."வேளாண்மைகளிலும்,(மிருதுவான ஈரமுள்ள பழங்களைத்தாங்கியதாக) அவற்றின் 

குலைகள் இருக்கும் பேரீச்ச மரங்களிலும்'(ஆகியவற்றிலெல்லாம் நீங்கள் அச்ச மற்றிருக்க 

விட்டுவைக்கப்படுவீர்களா )). 

149. இன்னும், மிகத்திறமைசாலிகளாக (ஆணவம் கொண்டவர்களாக) மலைகளில் 

வீடுகளைக் குடைந்து(அமைத்துக்ி கொள்கிறீர்கள்." 
150. "அகவே, நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்குப் பயந்து கொள்ளுங்கள்; இன்னும் எனக்குக் 

கீழ்ப்படியுங்கள்.' 
151 "மேலும், வரம்பு மீறுவோரின் கட்டளைக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படியாதீர்கள்.. 

152. அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், பூமியில் குழப்பம் செய்வார்கள்; இன்னும் 
சீர்திருத்தம் செய்யமாட்டார்கள் (என்றெல்லாம் ஸாலிஹ் நபி கூறியதற்கு, 

153. அவர்கள் (ஸாலிஹே! நிச்சயமாக நீரோ சூனியம் செய்யப்பட்டவர்களில் உள்ளவர்" 

என் றுகூறினார்கள். 
154. " நீர் எங்களைப் போன்ற ரு மனிதரேதவிர (வே று)இல் லை; ஆகவே, 

உண்மையாளர்களில் நீர் இருந்தால் (நாங்கள் வேண்டியவாறு) ஓர் அத்தாட்சியைக் 

கொண்டுவாரும்'(என் று கூறினார்கள்). 
155. அதற்கவர் (அத்தாட்சியாக) "இதோ ஒரு பெண் ஒட்டகம் (குறிப்பிட்ட நாளில் 

கிணற்றிலிருந்து) இதற்கு தண்ணீர் அருந்தும் பங்கும், (அதுபோன் று) உங்களுக்கு 

குறிப்பிட்ட ஒருநாள் தண்ணீர் அருந்தும் பங்கும் உண்டு என் று கூறினார். 

156. அன்றியும்' நீங்கள் எந்தத்தீங்கைக் கொண்டும் அதனைத் தீண்டாதீர்கள்; (அவ்வாறு 

தீண்டினால், மகத்தான நாளின் வேதனை உங்களைப் பிடித்துக்கொள்ளும்' (என்று 

க் 

157. (இவ்வாறு எச்சரிக்கை செய்யப்பட்டிருந்தும் அதன் குதிகால் நரம்பினைத் தறித்து) 
அவர்கள் அதை அறுத்துவிட்டார்கள்; பின்னர் கைசேதப்பட்டோராய் ஆகிவிட்டனர். 

158. எனவே, வேதனை அவர்களைப் பிடித்துக்கொண்டது; நிச்சயமாக இதிலோர் 
அத்தாட்சி இருக்கிற து; அவர்களில் பெரும்பாலோர் விசுவாசங் கொள்பவர்களாக 

இருக்கவுமில்லை. 
159.மேலும், நிச்சயமாக (நபியே! உமதிரட்சகன், அவன்தான் (யாவரையும்) மிகைத்தவன்; 

மிகக்கிருபையுடயவன். 
160. (நபி) லூத் துடைய சமூகத்தார் தூதர்களைப் பொய்யாக்கினார்கள். 

161 அவர்களுடைய சகோதரர் லூத் அவர்களிடம், ἡ நீங்கள் (அல்லாஹ்வை) பயந்து 

கொள்ளமாட்டீர்களா' என்றுகூறியபோது, 
162. "நிச்சயமாக நான் உங்களுக்கு நம்பிக்கைக்குரிய தூதனாவேன் _ 

163. "ஆகவே நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்குப் பயந்துகொள்ளுங்கள்; இன்னும், எனக்குக் 

கீழ்ப்படிந்து நடங்கள். 
164."இதற்காக நான் உங்களிடம் யாதொரு கூலியையும்கேடகவில்லை; ன் வில்ல 

(யாவும் அகிலத்தாரின் இரட்சகனின் மீதல்லா து(வேறு எவரின் மீதும்) இல்லை. 

165. (தீய காரியத்திற்காக) அகிலத்தாரில் ஆடவர்களிடம் வருகின் Pr ser! 
166. " உங்கள் இரட்சகன் உங்களின் மனைவியரிலிருந்துஉங்களுக்கெனப் 

படைத்ததையும் நீங்கள் விட டுவிடுகிறீர்கள்; இல்லை! நீங்கள் (அல்லாஹ்வின்) 
வரம்பைக்கடந்த சமூகத்தவர்கள்" (என்று ம் கூறினார்) 
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167. அ।தற்க]வர்கள், லூத்தே! (இவ்வாறு உபதேசிப்பதிலிருந் து) நீர் 

விலகிக்கொள்ளாவிடில், நிச்சயமாக நீர் (ஊரிலிருந்து) வெளியேற்றப்பட்ட வர்களில் 
ஆகிவிடுவீர்' என்று கூறினார்கள். 

168. (SDS) நிச்சயமாக நான் உங்களுடைய (இத்தீசிசெயலை வெறுப்பவர்களில் 

உள்ளவனாவேன்' என் று கூறினார். 
169. "என் இரட்சகனே என்னையும் என் குடும்பத்தாரையும் இவர்கள் செய்து 
கொண்டிருப்பவற்றிலிருந் தும் அதன் தண்டனையிலிருந் தும்) காப்பாற்றுவாயாக 

(என் று பிரார்த்தித்தார்). 
170. ஆகவே அவரையும், அவர் குடும்பத்தினர் அனைவரையும் நாம் காப்பாற்றினோம். 

171(தண்டி க்கப்படுபவர் களோடு) எஞ்சியிருப்போரில் ஆகிவிட்ட ஒரு கிழவி(யான அவர் 
மனைவியைத் தவிர. 

172. பின்னர் ,மற்ற வர்களை (அடியோடு) நாம் அழித்துவிட்டோம். 

173. இன்னும், அவர் கள்மீது நாம், (கல் மாரியை பொழியச் செய்தோம்; கவே 

அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்யப்பட்ட (அ)வர்களின் (மீது பொழியச்செய்த கல் மாரி 

கெட்டதாகிவிட்டது. 
174. நிச்சயமாக இதிலோர் அத்தாட்சி இருக்கிறது; அவர்களில் பெரும்பாலோர் 

விசுவாசங்கொள்பவர்களாக இருக்கவுமில்லை. 
175. (நபியே) இன்னும், நிச்சயமாக உமதிரட' சகன் _ அவனே (யாவரையும்) மிகைத்தவன்; 

பெருங்கிருபையுடையவன். 

176. (மரங்கள் அடர்ந்த பகுதியில் மத்யன் என்னும் ஊரில் வாழ்ந்த) தோப்புவாசிகளும் 
தூதர்களைப் பொய்யாக்கினார்கள். 
177.(நபியாகிய) ஷூஜப், அவர்களிடம்' ் நீங்கள் (அல்லா ஹ்வை) பயப்பட மாட்டீர்களா?" 

என்று கூறிய பரத a வரை அவர்கள் பொய்யாக்கினார்கள்) 

178. நிச்சயமாக நான் உங்களுக்கு நம்பிக்கைக்குரிய தூதராவேன் 

179. "அல்லாஹ்வுக்குப் பயந்துகொள்ளுங்கள்; இன்னும், எனக்குக் 
கீழ்ப்படி.ந்துநடங்கள்.' 

180. " இதற்காக நான் உங்களிடம் யாதொரு கூலியையும் கேட்கவில்லை; ; என்னுடைய 
கூலியாவும்) அகிலத்தாரின் இரட'சகன் மீதே தவிர(வேறு எவரின் மீதும்) இல்லை. 

181" அளவையைப் பூரணமாக்குங்கள்; (அளவைக்குறைத் துஜனங்களுக்கு) நஷ்டமிழைப் 

போராகவும் நீங்கள் அகிவிடாதீர்கள்.' 
182. மேலும்," சரியான தராசு கொண்டு நிறுங்கள் . 
183." ' மனிதர்களுக்கு அவர்களின் பொருள்களை நீங்கள் குறைத்தும்விடாதீர்கள்; நீங்கள் 

பூமியில் குழப்பம் செய்கிறவர்களாகவும் அலையாதீர்கள்." 

184. மேலும், ' 'உங்களையும், (உங்களுக்கு) முன்னவர்களான படைப்பினரையும் எவன் 

படைத்தானோ அத்தகையவனை நீங்கள் பயப்படுங்கள்" (என்றும் கூறினார்). 
185. அ[தற்க)வர்கள், நீரோ சூனியம் செய்யப்பட்டவர்களில் உள்ளவர் என்று 

கூறினார்கள். 
186. மேலும், " நீர் எங்களைப் போன்ற ஒரு மனிதரேதவிர (வேறு) இல்லை;இன்னும், 

நிச்சயமாக நாம் உம்மைப் பொய்யர்களில் உள்ளவராக எண்ணுகிறோம். 
187. " எனவே, நீர் உண்மையாளர்களில் உள்ளவராக இருந்தால் வானத்திலிருந்து பல 

துண்டுகளை எங்களின் மீது விழச்செய்வீராக'(என் றும் கூறினார்கள்) 
188. அ।(தற்க)வர், ἡ நீங்கள் செய்துகொண் டிருப்பவற்றை என் இரட சகன் மிக்க 

அறிந்தவன்" என் று கூறினார். 
189. பின்னரும், அவர்கள் அவரைப் பொய்யாக்கினார்கள்; ஆகவே (அடர்ந்திருண்ட 

மேகங்களின்) நிழலுடைய நாளின் வேதனை அவர்களைப் பிடித்துக்கொண்ட து; 

நிச்சயமாக அது மகத்தான(கடினமான) நாளின் வேதனையாக இருந்தது. 
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190. நிச்சயமாக இதிலோர் அத்தாட்சி இருக்கிறது; அவர்களில் பெரும்பாலோர் 

விசுவாசங்கொள்வோராக இருக்கவுமில்லை. 
191 மேலும், நிச்சயமாக(நபியே/ உமதிரட' சகன் _ அவன்தான் (யாவரையும்) மிகைத்தவன், 

மிகக்கிருபையுடையவன். 
192. மேலும், (நபியே!) நிச்சயமாக (குர் ஆனாகிய) இது அகிலத்தாரின் இரட்சகனால் 

இறக்கிவைக்கப்பட்டதாகும். 
193 (அல்லா ஹ்வின் கட்டளைப்படி) ரூஹுூல் அமீன் (எனும் ஜிப்ரீல் இதனைக்கொண்டு 

இறங்கினார்_ 

194. அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்பவர்களில் (ஒருவராக) நீர் ஆவதற்காக உமது 
இதயத்தின் மீது (கூடுதல் குறைவின் றி இதைக் கொண்டு இறங்கினார்) 

195. தெளிவான அரபி மொழியைக்கொண்டு(இறங்கினார்). 

196. நிச்சயமாக (குர்ஆனாகிய) இது (பற்றிய அறிவிப்பு) முந்தயவர் களின் (வேத) 

நூல்களிலும்(கூறப்பட்டு) உள்ளது. 
197. ஸ்ராயீலின் மக்களிலுள்ள அறிஞர்கள் தெனை அறிந்திருப்பது, அவர்களுக்குப் 

போதுமான) அத்தாட்சியாக இருக்கவில்லையா? 
198. நாம் (குர் ஆனாகிய) இதை அரபியல்லாத சிலரின் மீது இறக்கிவைத் 

திருப்போமாயின்; 
199. பின்னர், அவர்(கள்) இதை அவர்களுக்கு ஓதிக்காட்டினாலும் இதனை 

அவர்கள்விசுவாசம் கொள்கிறவர்களாக இல்லை. 
200இவ்வாறே இதனை (இக்) குற்றவாளிகளின் இதயங்களில் நாம் புகுத்திவிட்டோம். 

201 (ஆகவே!) துன்புறுத்தும் வேதனையை அவர்கள் கண்கூடாகக்) காணும் வரை, 

இதனைக் கொண்டு அவர்கள் விசுவாசிக்கமாட்டார்கள். 
202. ஆகவே, AS தண்டனையான)து அவர்கள் உணர்ந்து கொள்ளாதிருக்கும் 

நிலையில், திடீரென அவர்களிடம் வரும். 

203. அது சமயம் அவர்கள் | நாங்கள் சிறிது) அவகாசம் கொடுக்கப்படுவோரா! : என்று 

கேட்பார்கள். 

204. "நம்முடைய வேதனைக்காகவா அவர்கள் அவசரப்படுகிறார்கள் 
205. (நபியே!) நீர் பார்த்தீரா? நாம் இவர் களை(இவர்கள் இஷ்டப்பட்டவாறு) பல் 

வருடங்கள் சுகமனுபவிக்கச் செய்திருந்தால்_. 
206. பின்னர் அவர்கள் வாக்களிக்கப்படுபவர்களாக இருந்தார்களே 

அவ்வேதனையான)து அவர்களுக்கு வந்துவிட்டால். 
207. அவர்கள் சுகமனுபவிக்கச்செய்யப்பட்டிருந்தவை அவர்களுக்கு யாதொரு 

பயனும்தரா து. 

208. எந்த ஊ(ராரையும், அதற்கு அச்சமூட்டிஎச்சரிப்பவர்கள் இல்லாது நாம் 
அழித்துவிடவில்லை. 
209(அவர் களுக்கு) நினைவூட்டவே (எச்சரிக்கையாளர்களை நாம் அனுப் பினோம்) 

இன்னும் (எவருக்கும்) அநியாயம் செய்பவர்களாகவும் நாம் இருக்க வில்லை. 
210 இன்னும், (குர் ஆனாகிய) இவ்வேததிதைக் கொண்டு ஷைத்தான்கள் இறங்கவில்லை. 

211. மேலும், (அது) அவர் களுக்குத் தகுதியுமன் று; அவர்கள் (அதற்கு) சக்தி 
பெறவும்மாட்டார்கள். 

212 நிச்சயமாக அவர்கள் செவியேற்பதிலிருந் தும் தடுக்கப்பட்டவர்களாவர். 
213. எனவே, அல்லாஹ்வுடன் வேறோர் நாயனை நீர் அழைக்காதீர் அவ்வாறு 

அழைத்தால்) அதனால் நீர் வேதனை செய்யப்படுபவர்களில் (உள்ளவராக) ஆகிவிடுவீர். 
214. இன்னும் நீர் உம்முடைய நெருங்கிய உறவினர்களை அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை 

செய்வீராக! 

215. இன்னும் விசுவாசிகளில் உம்மைப்பின்பற்றியோருக்கு உம்முடைய(அன்பு 
காட்டுதல் எனும்) இறக்கையைத் தாழ்த்துவீராக! 
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216. ஆகவே உமக்கு அவர்கள் மாறு செய்தால், "நிச்சயமாக நீங்கள் 
செய்வதைவிட்டும் நான் நீங்கியவன் என்று கூறுவீராக! 
217. (யாவரையும்) மிகைத்தவனாகிய, மிகக்கிருபையடையவனின் மீது 

(சகலத்தையும் ஒப்படைத்து முழுமையாக நம்பிக்கை வைப்பீராக. 
218. அவன் எத்தகையவனென்றால், நீர் (தனித்து வணங்குவதற்காக) 

நிற்கும்சமயத்தில், அவன் உம்மைப்பார்க்கிறான். 
219. சிரம்பணிவோரில் (ருகூவு, ஸுஜூது செய்வதுகொண்டு நீர் இருக்கின்ற 

போ து)உம்முடைய இயெங்குதலையும் (அவன்பார்க்கிறான். 
220. நிச்சயமாக அவன்_அவனே செவியேற்கிறவன், நன் கறிகிறவன். 
221. (விசுவாசிகளே!) ஷைத்தான்கள் எவர்மீது இறங்குகின்றனர் என்பதை 

உங்களுக்கு நான் அறிவிக்கட்டுமா? 
222 (செயலால்) பாவியான, (சொல்லால்) அதிகமாகப் பொய்கூறும் ஓவ்வொரு 

வரின் மீதும் அவர்கள் இறங்குகின்றனர். 
223. தாங்கள் கேள்விப்பட்டதை, ( அப்பொய்யர்களின் காதுகளில்) 

போடுகிறார்கள்; அவர்களில் பெரும்பாலோர் (பெரும் பொய்யர்களே! 
224. இன்னும் கவிஞர்கள் _ அவர்களை வழிகெட்டவர்கள் தாம் 

பின்பற்றுகிறார்கள். 
225. நிச்சயமாக அவர்கள் ஓவ்வொரு பள்ளத்தாக்கிலும் (தட்டழிந்து) 

திரிகிறார்கள் என்பதை நீர் காணவில்லையா? 
226. இன்னும் நிச்சயமாக அவர்கள் தாங்கள்செய்யாதவைகளைசச் செய்ததாகக் 

கூறுகிறார்கள். 
227. (ஆயினும் அவர்களில்) விசுவாசங்கொண்டு, நற்கருமங்களையும் செய்து, 

அல்லாஹ்வையும் அதிகமாக நினைவுகர்ந்து, தாங்கள் அநியாயம் செய்யப்பட்ட 
பின் பழி தீர்த்துக் கொண்டார்களே அத்தகையோரைத்தவிர. மேலும், அநியாயம் 
செய்தோர், தாங்கள் எந்த மீளும் தலத்திற்கு திரும்பச் செல்ல வேண்டுமென்பதை 
(அதிசீக்கிரத்தில்அறிந்துகொள்வார்கள். 

அத்தியாயம் : 27 

அந்நம்லு _ எறும்புகள் 
வசனங்கள் :93 மக்கி ருகூஃகள் : 7 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

. தா ஸீன் _ இவை குர்ஆனுடைய _ இன்னும் தெளிவான வேதத்தினுடைய _ 
வசனங்களாகும். 

2. விசுவாசங்கொண்டோருக்கு ஒரு நேர்வழியாகவும், நன்மாராயமாகவும் 

இருக்கிற து. 
3. அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், தொழுகையை நிறைவேற்றுவார்கள்; 

ஜகாத்தும் கொடுத்து வருவார்கள்; அன்றியும், மறுமையையும் அவர்கள் 
உறுதிகொள்வார்கள். 

4. நிச்சயமாக மறுமையைக்கொண்டு விசுவாசங்கொள்ளவில்லையே ἢ 
அத்தகையவர்கள் _ (அவர்களுடைய நிராகரிப்பின் காரணமாக) அவர்களுடைய 
செயல்களை நாம் அவர்களுக்கு அலங்கரித்துக்காண்பித்துவிட்டோம். ஆகவே, 
அவர்கள் (அதில்) தட்ட ழிந்து திரிகின்றனர். 

5. அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், (இம்மையில்) அவர்களுக்குத் தீய வேதனை 
உண்டு; இன்னும், அவர்கள் மறுமையில்_ அவர்களே பெரும் நஷ்டமடைந் 

தவர்கள். 



γέ Juil A acrid OG» 
ἐ i ச “δ τς: 2 & τὰς kr. . a 5. ὧδ ÉD κα k கற்க க்ப் ee En co An en Se ச் Ὁ, ἃ ΡΣ விரத € Ë ΓΙ MR CR Re MD rh ΡΣ 
ΚΞΝ ΓΝ DÉS D ΡΣ ἘΣ ἐπ தீப Rp ΛΔ ἊΣ ÉU Ἦ ÉD δὲ 05 

3 PRES PROS 10 oo CREER ES 6 Pin Ÿ PAU CEE Ὁ AE Re“ δὰ à" திகில் * பதாம் இகம்" இத் Ξ ἐξα σα, Εν ΡΟΣ ἘΣ ΤΕ À த பில் 
தத் NT RS ONE EM 

ἘΝ ல்ல DE 

ΠΤ men ν ΠΕ ee 

MÉRITE 

te τ 

DES Re ἘΞ Ὧι 

Ps தெறல் 

rte Σ 
SRG NES < 

NES 
AAG 

de MÈRE 

» 
» 

> 

5: 

> 



பாகம் : 19 418 அந்நம்லு 27 

6. (நபியே! நிச்சயமாக தீர்க்கமான அறிவுடைய, (யாவையும்) நன்கறிந்தவனிட 
மிருந்து நீர் இந்தக் குர்ஆனைக் கொடு கப்ப்டுகிதிர், 

7. மூஸா, தன் குடும்பத்தினரிடம், "நிச்சயமாக நான் ஒரு நெருப்பைக் 
காண்கிறேன்; (சென் நடை யவேண்டிய வழிபற்றி) ஏதேனும் ஒரு செய்தியை 
அங்கிருந்து உங்களுக்குக் கொண்டு வருகிறேன். அல்லது நீங்கள் குளிர்காய்வதற்கு 
ஒரு நெருப்புப்பந்தத்தை (யாவ துகொண்டு வருகிறேன்" என்று கூறியதை( நபியே! 
நீர் நினைவு கூர்வீராக) 

8. எனவே, அவர் அதனிடம் வந்த சமயத்தில், " நெருப்பில் இருப்பவர் மீதும், 
அதைச் சூழ இருப்பவர்(களான மலக்குகள் மீதும் பெரும் பாக்கியமளிக்கப் 
பட்டுள்ளது; மேலும் அகிலத்தாரின் இரடசகனாகிய அல்லாஹ் மிக்க 
பரிசுத்தமானவன் ' என் று அழைக்கப்பட்டார். 

9. "மூஸாவே! நிச்சயமாக நான்தான் அல்லாஹ்; (யாவரையும்) ப்பம் 
தீர்க்கமான அறிவுடையோன்.' 

10. மேலும் " நீர் உம்முடைய தடியைப் போடும்" (என்று கூறப்பட்டதும், 
அவர் அதைப் போட்டார்) அது ஒரு பாம்பைப்போல் மிகத்துரிதமாக நெளிந்து 
கொண்டிருக்க அதனைக் கண்டு, (பயந்து) அவர் திரும்பிப் பார்க்காது 
புறமுதுகிட்டுப் பின் சென்றார்; அப்போது] மூஸாவே! நீர் பயப்படாதுீர்; 
நிச்சயமாக நான் GT ; தகையோனென்றால்) _ தூதர் கள் என்னிடத்தில் 
பயப்படமாட்டார்கள் (என்று அவருக்குக் கூறப்பட்டது 

IL ஆயினும்) எவர் அநியாயம் செய்து பின்னர் தீமைக்குப்பின் (அதனை) 
நன்மையாக மாற்றிக்கொள்கிறாரோ, அவரைத்தவிர_ அப்பொழுது நிச்சயமாக 
நான் மிக்க மன்னிக்கிறவன், மிகக் கிருபையுடையவன். 

12. (மூஸாவே !) இன்னும் நீர் உமது கையை, உம்முடைய சட்டைப்பைக்குள் 
ὙΠ ΤῸ அது எவ்விதத் தீங்குமின்றி வெண்மையாக (ப் பிரகாசத்துடன் ) 
வெளிவரும்; (இவை இரண்டும்) பிர் அவனிடமும், அவனுடைய சமூகத்தாரி 
டமும் (நீர் எடுத்துச் சென்று காண்பிப்பதற்குரிய ) ஒன்பது அத்தாட்சிகளில் 
உள்ளவையாகும்; நிச்சயமாக அவர்கள் பாவம் செய்யும் சமூகத்தவராக 
இருக்கின்றனர் (என் றும் கூறப்பட்ட து). 

13. நம்முடைய அத்தாட்சிகள். (மிகத்தெளிவாக) பார்க்கக்கூடியவையாக 
அவர்களிடம் வந்தபொழுது, "இது தெளிவான சூனியம்தான்' என்று அவர்கள் 
கூறினார்கள். 

14. அவர் களுடைய இதயங்கள் அதனை (உண்மையென) உறுதிகொண்ட 
நிலையில் அநியாயமாகவும், அகம்பாவத்தானலும் அதனை அவர்கள் 
மறுத்தார்கள்; ஆகவே இந்த குழப்பவாதிகளின் முடிவு எப்படி இருந்தது 
என்பதை।நபியே | நீர் (கவனித்துப் பார்ப்பீராக! 

15. தாவூதுக்கும், ஸுலைமானுக்கும் நிச்சயமாக நாம் கல்வியைக் கொடுத்தோம்; 
"விசுவாசங்கொண்ட தன்னுடைய।[நல்ல) அடியார்களில் அநேகரைவிட எங்களை 
மேன்மையாக்கி வைத்தவனாகிய அல்லாஹ்வுக்கே புகழனைத்தும் உரியது' 
என்று அவ்விருவரும் கூறி(நன்றி செலுத்தினார்கள். 

16 மேலும் ஸுலைமான், தாவூதுக்கு வாரிசாக ஆனார்; இன்னும், "மனிதர்களே! 
பறவைகளின் மொழியை நாங்கள் கற்றுக்கொடுக்கப்பட்டுள்ளோம்; ன்னும், 
(எங்களுக்கு வேண்டிய) ஒவ்வொரு பொருளிலிருந் தும் (ஏராளமாக )நாங்கள் 
கொடுக்கப்பட்டுள்ளோம் ; நிச்சயமாக இது_இதுதான் (அல்லாஹ்வின்) மிகத் 
தெளிவான பேரருளாகும்' என் றுஅவர் கூறி (நன்றியும் செலுத்தினார். 
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17. மேலும் ஸாுலைமானுக்கு, ஜின்கள், மனிதர்கள், பறவைகள் 

தலியவற்றிலிருந்து அவரது படைகள் அவர் முன் திரட்டப்பட்ட து; பிறகு 
விக்க முன்னுள்ளவர்களுடன் அவர்களில் பின்னுள்ளவர்கள் சேர்ந்து 
கொள்வதற்காக)_ அவர்கள் நிறுத்திவைக்கப்பட்டனர். 

18. இறுதியாக அவர்கள் எறும்புகள் வசிக்கும் ஓர் ஓடையின் சமீபமாக 
வந்தபொழுது (அவற்றில்) ஓர் எறும்பு: (மற்ற எறும்புகளிடம்) "எறும்புகளே! 
நீங்கள் உங்கள் புற்றுகளுக்குள் நுழைந்து கொள்ளுங்கள் ; ஸூலைமானும், 
அவருடைய படையினரும்(உங்களைப்பற்றி/உணரா து, உங்களைத் திண்ணமாக 
மிதித்துவிடவேண்டாம்' என்று கூறியது. 

19. அப்போது அதனுடைய சொல்லால் சிரித்தவராக அவர் புன்னகை புரிந்தார். 
என் இரட்சகனே! நீ என்மீதும், என் தாய் தந்தையர் மீதும் புரிந்த உன்னுடைய 
அருள் களுக்கு (உனக்கு) நான் நன்றி செலுத்துவதற்கும், எதனை நீ 
பொருந்திக்கொள்வாயோ அத்தகைய நற்செயலையும் நான் செய்யக்கூடிய 
நற்பேறை எனக்கு) அருள் புரிவாயாக! இன்னும், உன்னுடைய கிருபையைக் 
கொண்டு உன்னுடைய நல்லடியார்களின் கூட்டத்தில் என்னைப் பிரவேசிக்கச் 
செய்வாயாக! என்று(பிரார்த்தனை செய்து அவர் கூறினார். 

LL 

20. இன்னும் வர், பறவைகளை([க்கணக்கெடுக்கிப் பார்வையிட்டார். எனக்கு 
என்ன அயிற் அ்றனவைகளில்) ‘an ans நான் காணவில்லையே! அல்லது 
அது(வராமல்) மறைந்தவற்றில் அகிவிட்டதா)" என்று கூறினார். 

21 " நிச்சயமாக நான் அதனைக் கடினமான வேதனையாக வேதனை செய்வேன்; 
அல்லது அதனை நிச்சயமாக நான் அறுத்துவிடுவேன்; அல்லது (அது 
வராததற்குத்) தெளிவான ஆதாரத்தைத் திட்டமாக அது (என் முன்) 
கொண்டுவரவேண்டும்" என் று கூறினார். 

, 22 (இவ்வாறு கூறி) சிறிது நேரம் தாமதித்தார். (அதற்குள் apré ஹத் வந்து) 
நீங்கள் அறியாத ஒரு விஷயத்தை நான் அறிந்துகொண்டேன். 'ஸப விலிருந்து 
உம்மிடம் உறுதியான செய்தியைக் கொண்டுவந்திருக்கிறேன்" என்று அது 
கூறிய து. 

23. "அவர்களை (அங்கு) ஆட்சிசெய்கின்ற ஒரு பெண்ணை நிச்சயமாக நான் 
கண்டேன்; ஒவ்வொரு பொருளிலிருந்தும் அவள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளாள்; 
மகத்தான சிம்மாசனமும் அவளுக்கு இருக்கின்ற து.' | 

24. "அவளையும், அவளுடைய சமூகத்தாரையும் அல்லாஹ்வையன்றி 
சூரியனுக்குச் சிரம்பணி(ந்து வணங்கு பவர்களாக நான் கண்டேன்; 
அவர்களுடைய இக்காரியங்களை வைத்தான் அவர்களுக்கு அலங்காரமாகக் 
காண்பித்தும்விட்டான்; எனவே, அவர்களை நேரான பாதையிலிருந்து அவன் 
தடுத்துவிட்டான்; ஆகவே, அவர்கள் நேர்வழி பெறவில்லை_ 

25'வானங்களிலும், பூமியிலும் மறைந்திருப்பவற்றை வெளிக்கொணர்் பவனும், 
நீங்கள் மறைத்துக்கொள்வதையும், நீங்கள் வெளியாக்குவதையும் 
ன்கறிபவனுமாகிய அல்லாஹ்வுக்கு அவர்கள் சிரம்பணியாமல் இருப்பதற்கு 
வைத்தான் தடுத் த 
26. அல்லாஹ்_அவனைத் தவிர (வணக்கத்திற்குரிய வேறு) நாயன் இல்லை; 

அவன் தான் மகத்தான அர் ஷுக்குரியவன்' (என்று ஹுத் ஹா து கூறிற்று. 
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27. "நீ உண்மை சொல்கிறாயா, அல்லது பொய்யர்களில் நீ இருக்கிறாயா! 
என்பதை நாம்காண்போம்' என்றும் (ஸுலைமானாகிய) அவர் கூறினார். 

28. "என்னுடைய இக்கடிதத்தைக் கொண்டுசென் அவர்கள்பால் 
போட்டுவிட்டுப் பின்னர் அவர்களை விட்டுப்பின் வாங்கி இருந்து ) அவர்கள் 
என்ன முடிவுக்கு வருகிறார்கள் என்பதை நீ கவனித்துவா என்று கூறினார்) . 

29. (அவ்வாறே அப்பறவை செய்தது, அக்கடிதத்தைப் பெற்ற அவ்வரசி) 
"பிரதானிகளே! மிக்க கண்ணியமுள்ள ஒரு கடிதம் என் முன் 
a வ் என் று அவள் கூறினாள். 

30. நிச்சயமாக "இது ஸுலைமானிடமிருந்து வந்துள்ள து; இன்னும், நிச்சயமாக 
(sci ஆரம்பமானது பிஸ்மில்லா ஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹிம் என்று எழுதப்பட்டு) 

இருக்கிற து. 
31. "நீங்கள் என்மீது(எனக்கெதிராக) யெருமை பாராட்டாதீர் கள். 

(அல்லாஹ்வுக்கு முற்றிலும் கீழ்ப்படிந்தவர்களாக என்னிடம் வாருங்கள் ' என்று 
(ம்,எழுதப்பட்டு) இருக்கின்றது,(என அவள் கூறினாள் 

32. "பிரதானிகளே ! என்னுடைய (இவ) விஷயத்தில் நீங்கள் (உங்கள்) 
ஆலோசனையைக் கூறுவீர்களாக! எனக்கு நீங்கள் முன்னிலையாகி, 
(அபிப்பிராயம்) கூறாதவரையில், நான் எவ்விஷயத்தையும் முடிவு செய்பவளல்ல 
என் று அவள் கூறினாள். 

33. அ।தற்கவர்கள், "நாங்கள் பலசாலிகளாகவும், கடுமையாக போர் செய்யக் 
கூடியவர்களாகவும் இருக்கின்றோம்; இன்னும், கட்டளையிடுவது 
உங்களிடமுள்ள து; ஆகவே, நீங்கள் எதைக்கட்டளையிடுகிறீர்கள் என்பதைநன்கு 
கவனித்துப் பாருங்கள் என் று கூறினார்கள். 

34. அ|தற்க)வள்: "நிச்சயமாக அரசர்கள் எந்த ஒரு ஊரிலும் (படையெடுத்து) 
நுழைவார்களானால், அதனை ப்பாழ்படுத்தி விடுகின்றனர்; அன் நறியும், அங்குள்ள 
கண்ணியவான்களை ( இழிவுபடுத்தி சி சிறுமையாளர்களாக ஆக்கி விடுகின்றனர். 
இவர்களும் அவ்வாறே செய்வார்கள்'என் று கூறினாள். 

35. மேலும், "நிச்சயமாக நான் அவர்களிடம் ஓர் அன்பளிப்பை அனுப்பி 

வைக்கக்கூடியவளாக இருக்கிறேன்; பின்னர் துரதர்கள் என்ன பதில் 

கொண்டுவருகிறார்கள் என்பதை நான் பார்க்கப்போகிறேன்" (என்றும் 

கூறினாள்). 
36. அவர்கள் ஸுலைமானிடம் வரவே, "நீங்கள் பொருளைக் கொண்டு எனக்கு 

உதவிசெய்கின்றீர்களா ! அல்லா ஹ் எனக்குக் கொடுத்திருப்பவைகள் உங்களுக்குக் 
கொடுத்திருப்பவைகளைவிடமிகச் சிறந்ததாகும்; மாறாக, உங்களுடைய 
அன்பளிப்பைச் கொண்டு நீங்களே சந்தோஷமடைவீர்கள் என் றுகூறினார். 

37. "நீர் அவர்களிடம் திரும்பிச் செல்வீராக! நிச்சயமாக நாங்கள்படைகளுடன் 
அவர்களிடம்வருவோம்; அவர்களுக்கு அதை எதிர்க்க பலம் இல்லை; இன்னும், 
அவர்கள் சி துமையடைந்தவர்களாக இருக்கும் நிலையில், கேவலமான வர்களாக 
அவர்களின் நகரத்) திலிருந்து அவர்களை நிச்சயமாக வெளியேற்றி விடுவோம் 
(என் றும் கூறினார்). 

38. "பிரதானிகளே! அவர்கள் முஸ்லிம்களாக என்னிடம் வந்து சேர்வதற்கு 
முன்னதாகவே, உங்களில்யார் அவளுடைய சிம்மாசனத்தை என்னிட ம்கொண்டு 
வருபவர்? என்று (ஸுலைமா ன் அவர் கேட்டார். 

39. அதற்கு ஜின்களிலுள்ள இஃப்ரீத் (என்ற மிகப்பலம்பெற்ற ஜின்), " நீங்கள் 
உங்கள் இடத்திலிருந்து எழுந்திருப்பதற்கு முன், அதனை நான் உங்களிடம் 
கொண்டுவந் துவிடுவேன்; நிச்சயமாக நான் இதற்கு மிக்க சக்தியுடையவன்; மிக்க 
நம்பிக்கையும் உடையவன் என்று கூறியது. 
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0. (எனினும், வேதத்திலிருந்து அறிவைத் தன்னிடம் கொண்டிருந்தவரான 
Res உம்முடைய பார்வை உம் பக்கம் திரும்புமுன்(கண் இமைப்பதற்குள் 
அதனை நான் உம்மிடம் கொண்டுவந் துவிடுவேன்' என்று கூறினார்; (அவ்வாறே 
கொண்டுவரப்பட்டு, அது தம் முன் நிலைபெற்றிருப்பதை (ஸுலைமானாகிய) 
அவர் கண்டபோது, "இது என் இரட'சகனின் பேரருளில்உள்ளதாகும்; நான் 
அவனுக்கு நன்றி செலுத் துகின்றேனா! ல் நன்றி கெட்டவனாக 
இருக்கிறேனா! என் று என்னைச் சோதிப்பதற்காக (இவ்வாறு வழங்கியுள்ளான்), 
மேலும், எவர் எர்த் வ் ற்ப நன்றி செலுத் துகிறாரோ அவர் 
ன்்றிசெலுத் துவதெல்லாம் (அதன் பலன்) அவருக்கே; இன்னும், எவர் 

ஈன் றிசெல்யா து! நிராகரிக்கிறாரோ(அது அவருக்கே கேடாகும், காரணம்] 
நிச்சயமாக என் இரட சகன் எவரிடமிருந்தும்) தேவையற்றவன்; 
கண்ணியமுள்ளவன்' என்று கூறினார். 

41. "அவளுடைய சிம்மாசனத்தை (அதன் அமைப்பை) மாற்றி விடுங்கள்; அவள் 
(அதனை பற்றி)அறிந்துகொள் கிறாளா!? அல் லது அறிந் துகொள்ள 

டியாதவர்களில்( ஒருத்தியாக) இருக்கிறாளா! என்று பார்ப்போம்" என்று 
ra ுலைமானாகிய) அவர் கூறினார். 

42. அவள் வந்த பொழுது (அவளிடம், " உன்னுடைய சிம்மாசனம் இவ்வாறு 
தானா என்று கேட்கப்பட்டது. அ[தற்கவள் "நிச்சயமாக இது அதைப்போலவே 
இருக்கின்றது என் று கூறினாள். இதற்கு முன்னதாகவே mn boul 
அறிவை நாம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தோம், நாங்கள் முற்றிலும் (அல்லா ஹ்வுக்கு) 
கீழ்ப்படிந்தவர்களாகவும் இருக்கிறோம் (என்று ஸுலைமான் கூறினார்). 

43. அல்லாஹ்வையன்றி அவள் (மற்றவைகளை) வணங்கிக் கொண்டிருந்தது 
அவளை (விசுவாசங்கொள் வதிலிருந்து) தடுத்துவிட்டது. (ஏனென்றால்), 
நிச்சயமாக அவள் (அல்லாஹ்வை) நிராகரிப் பவர் களின் சமூகத்தாரில் 
உள்ளவளாக இருந்தாள். 

44.(பின்னர்) அவளிடம், 'இம்மாளிகையில் பிரவேசிப்பாயாக !'எனக் 
கூறப்பட்டது. அவள் அதைப்பார்த்த போது தண்ணீர் தடாகம் 
என்றெண்ணிவிட்டாள்; (நனைந்து ob தன் ஆடையை) தனது இரு 
கெண்டைக்கால்களுக்கு மேல் உயர்த்தினாள்; (இதைக்கண்ட ஸுலைமான், அது 
தண்ணீரல்ல) நிச்சயமாக இது பளிங்குகளால் பளபளப்பாக்கப்பட்ட மாளிகை | 
என் று கூறினார். அ[தற்கிவள், "என் இரட' சகனே! நிச்சயமாக நான் எனக்கே 
அநியாயம் செய்துவிட்டேன்; அகிலத்தாரின் ம்ம அல்லாஹ்வுக்கு, 
ஸுலைமானுடன் நானும் முற்றிலும் கீழ்ப்படிந்து( இஸ்லாமாகி) விட்டேன்" 
என் று கூறினாள். 

45. மேலும், நிச்சயமாக நாம், ஸமூது (கூட்டத்தார் பால் அவர்களுடைய 
சகோதரர் ஸாலிஹை அனுப்பிவைத்தோம்; அவர், (அவர்களிடம், ) நீங்கள் 
அல்லாஹ்வை வணங்குங்கள் "(என்று கூறினார் ; அது சமயம் அவர்கள் இரு 
பிரிவினராகப்பிரிந்து,(தங்களுக்குள்) தர்க்கம் செய்துகொள்ளலாயினர். 

46. "என்னுடைய சமூகத்தாரே! நன்மைக்கு முன்னதாகத் தீமையைக் கொண்டு 
நீங்கள் ஏன் அவசரப்படுகிறீர்கள் நீங்கள் அல்லாஹ்விடம் மன்னிப்புக் 
கோரவேண்டாமா? (அதன் மூலம்) நீங்கள் கிருபை செய்யப்படுவீர்கள்" என்று 
(ஸாலிஹாகிய) அவர் கூறினார். 
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47. அ।(தற்க)வர்கள், "உம்மையும், உம்முடன் இருப்பவர்களையும் நாங்கள் 
துர்ச்சகுனமாகக்கருதுகிறோம் " என்று கூறினார்கள்; அ[தற்க)வர்,' உங்கள் 
கல்லல் (அதன் காரணம்) அல்லாஹ்விடம் இருக்கிறது. மாறாக, நீங்கள் 
அல்லாஹ்வினால்)/சோதனைக்குள்ளாக்கப்படும்சமூகத்தாராக இருக்கின்றீர்கள்" 
என் று கூறினார். | 
er ap நபி வாழ்ந்து வந்த) அந்நகரில், ஒன்பது மனிதர்கள் இருந்தார்கள்; 

அவர்கள் பூமியில் குழப்பம் செய்பவர்களாக, மற்றும் சீர்திருத்தம் 
செய்யாதவர்களாக இருந்தனர். 

49. (குழப்பக்காரர்களான அவர்கள்) நிச்சயமாக (ஸாலிஹ் நபியாகிய) 
அவரையும், அவருடைய குடும்பத்தினரையும் நாம் இரவோடு இரவாக 
அழித்துவிடுவோம் என்று நீங்கள் அல்லா ஹ்வைக்கொண்டு சத்தியம் செய்து 
கொள்ளுங்கள்;பின்னர், அவர் குடும்பத்தினர் அழிக்கப்பட்ட இடத்திற்கு நாங்கள் 
வரவேயில்லை; நிச்சயமாக நாங்கள் உண்மையே சொல்கிறோம் என்று 
அவருடைய பாதுகாப்பாளரிடம் திட்டமாகக் கூறிக்கொள்வோம்" 
என் று (அவர்களுக்குள்) கூறினார்கள் . 

50. இன்னும், (இதுபோன்றே) அவர்கள் ஒரு சூழ்ச்சி செய்தார்கள்; நாமும் (நம் 
தண்டனையைக் கொண்டு அவர்களின் சூழ்ச்சியை முறியடிக்க) 
சூழ்ச்சிசெய்தோம்; அவர்களோ (அதனை) உணர்ந்துகொள் எவில்லை. 

51. ஆகவே, அவர் களுடைய சூழ்ச்சியின் முடிவு எப்படி இருந்தது என்பதை 
(நபியே! நீர் கவனிப்பீராக; நிச்சயமாக அவர் களையும், அவர் களுடைய 
சமூகத்தார் அனைவரையும் அடியோடு நாம் அழித்துவிட்டோம். 

52. ஆகவே, அவர்கள் செய் துகொண்டிருந்த அநியாயங்களின் காரணமாக 
அவர்களுடைய அந்தவீடுகள், குடியிருப்பற்றுக் கிடக்கின்றன; அறியக்கூடிய 
சமூகத்தார்க்கு நிச்சயமாக இதில் ஒரு படிப்பினை இருக்கின்ற து. 

53. விசுவாசங்கொண்டு, (அல்லாஹ்வுக்குப்) பயந்தும் கொண் டிருந்தார்களே 
அத்தகையவர்களை நாமேகாப்பாற்றினோம். 

54. லூத்தையும்_ (நாம் நம்முடைய தூதராக அனுப்பிவைத்ததை நினை 
கூர்வீராக) அவர் தன் ஜனங்களிடம், "நீங்கள் உங்களில் சிலர் சிலரைப் 
பார்த்தவர்களாக இருக்க மானக்கேடான செயலைச்செய்கின்றீர்களா என்று 
அவர் கூறியபோது_ | 

55. "நிச்சயமரக நீங்கள் பெண் களைத்தவிர்த் து(விட்டு) ஆண்களிடம் 
மோகங்கொண்டு வருகின்றீர்களா? மாறாக நீங்கள் முற்றிலும் அறிவில்லாதக் 
கூட்டத்தினராக இருக்கிறீர்கள் ' (என் று கூறினார்). 

56." லூத்துடைய குடும்பத்தை உங்கள் ஊரைவிட்டு நீங்கள் வெளியேற்றி 
விடுங்கள் ; நிச்சயமாக அவர்கள் மிகப் பரிசுத்தமான மனிதர்கள் என்று 
(பரிகாசமாக)அவர்கள் கூறியதைத் தவிர,(வேறெ sant) அவருடைய சமூகத்தாரின் 
பதிலாக இருந்ததில்லை. 

57. ஆகவே, அவருடைய மனைவியைத் தவிர அவரையும், அவருடைய 
குடும்பத்தினரையும் நாம் காப்பாற்றிக்கொண்டோம்; அவளை (வேதனை 
செய்யப்படுபவர்்களோடு) தங்கிவிடுபவர்களில் உள்ளவளாக நாம் நிர்ணயித்து 
விட்டோம். 

58. ஆகவே, அவர்கள் மீது (கல்) மாரியை நாம் பொழியச்செய்தோம்;. 

எச்சரிக்கப்பட்டவர்களின்( கல் மாரி மிகக் கெட்டது. 

59 (அகவே, நபியே!) : LS LPO ἐδ SJLb அல்வா ஹ்வுக்கே உரியது! இன்னும், அவன் 

தேர்ந்தெடுத்தோரான அவனுடைய அடியார்கள் மீது சாந்தி உண்டாவதாக, " 
என்று கூறுவீராக! அல்லாஹ் மேலானவனா, அல்லது அவர்கள் (அவனுக்கு 

இணையாக்குகின்றவைகளா! 
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60. (உங்களுடைய தெய்வங்கள் சிறந்தவையா அல்லது வானங்களையும், 
பூமியையும் படைத் வானத்திலிருந்து லிக் தண்ணீரை (மழையையும் 
இறக்கி க் சிறந்தவனா! (பின்னர்) நாமே அதனைக் கொண்டு 
செழிப்பான தோட்டங்களை முளைக்கச்செய்கிறோம்; (நாம் மழையை 
இறக்காவிட்டால்) அதன் மரங்களை முளைக்கச்செய்யவே உங்களால் முடியாது; 
அகவே, அல்லாஹ்வுடன்வேறு வணக்கத்திற்குரியவன் இருக்கின்றானா !இல்லை; 
இவர்கள் (தங்கள் தெய்வங்களாக கற்பனை செய்தவற்றை அல்லாஹ்வுக்கு) 
சமமாக்குகின்ற கூட்டத்தினராக இருக்கின்றனர். 

61. (உங்களுடைய தெய்வங்கள் சிறந்தவையா ?) அல்லது பூமியை 
உறுதியானதாக்கி அதனிடையே ஆறுகளையும் உண்டாக்கி, அதற்கா கஅதன் 
மீது) கனமான மலைகளையும் அமைத்து, இரு கடல்களுக்கிடையில் தடுப்பையும் 
ஏற்படுத்தியவ[ ன் சிறந்தவ/னா | இவைகளைச் செய்த ) அல்லாஹ்வுடன் வேறு 
வணக்கத்திற்குரியவன் இருக்கின்றானா ? இல்லை! அவர்களில் பெரும்பாவோர் 
இதுபற்றி அறியமாட்டார்கள். 

62. (உங்களுடைய தெய்வங்கள் சிறந்தவையா ? ) அல்லது கடுந்துன்பத்திற் 
குள்ளாக்கப் பட்டவனுக்கு, அவனை இவன் அழைத்தால், (அவனுக்குப் 
பதிலளித்து, மேலும், (அவனுடைய) அத்துன்பத்தை நீக்கி, பூமியில் உங்களைத் 
தன்னுடைய) பிரதிநிதிகளாகவும் ஆக்கியவ(ன் சிறந்தவனா ? (இத்தகைய) 
அல்லாஹ்வுடன், வேறு வணக்கத்திற்குரியவன் இருக்கின்றானா 7 (இல்லை !) 
நீங்கள் சிந்திப்பது மிகக் குறைவாகும். 

63. (உங்களுடைய தெய்வங்கள் சிறந்தவையா 7). அல்லது கரையிலும், கடலிலும் 
உள்ள இருள்களில் உங்களுக்கு நேர்வழி காண்பித்து,[மழையெனும் அவனுடைய 
அருள் மாரிக்கு rte காற்றுகளையும் நன்மாராயமாக அனுப்பி 
வைப்பவன் சிறந்தவனா) (இத்தகுதிகளுடைய) அல்லாஹ்வுடன் வேறு 
வணக்கத்திற்குரியவன் இருக்கின்றானா! (இல்லை!) அவர்கள் இணை 
வைப்பவைகளை விட்டும் அல்லாஹ் மிக்க உயர்ந்தவன். 

64.(உங்களுடைய தெய்வங்கள் சிறந்தவையா ' 1) அல்லது ஆரம்பத்தில் (யாதொரு 
முன்மாதிரியும் இன்றியே) படைப்பைத்துவங்கி, பின்னர் தர்ற மீட்டுபவனும், 
வானத்திலிருந்தும், பூமியிலிருந்தும் உங்களுக்கு உணவளிப்பவன் சிறந்த தவ) னா? 
அல்லாஹ்வுடன், வேறு Rae  φο ϑεταων இருக்கின்றானா! நீங்கள் 
உண்மையாளர்களாக இருந்தால், (இதற்கு) உங்களுடைய அத்தாட்சியைக் 
கொண்டுவாருங்கள்' 'என்று(நபியே! நீர் கூறுவீராக! 

65. அல்லாஹ்வைத் தவிர வானங்களிலும் பூமியிலும் உள்ளவர்கள்(எவரும்) 
மறைந்திருப்பவைகளை அறியமாட்டார்கள்; மேலும், அவர்கள் எப்பொழுது 
உயிர் கொடுத் து)எழுப்பப் படுவார்கள் என் பதையும் அவர்கள் உணர 
மாட்டார்கள் 'என்று(நபியேநீர் கூறுவீராக! 

66. எனினும், மறுமையைப் பற்றிய இவர்களுடைய அறிவோ (களைப்புற்றுக்கீழ் 
நிலை அடைந்து) முடிவுபெற்றுவிட்டது; மாறாக அதுபற்றி இவர்கள் பெரும்) 
சந்தேகத்தில் இருக்கின்றனர்; இல்லை! அதைப்பற்றி இவர்கள் குருடர்களாகவே 
இருக்கிறார்கள். 
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67. " நாங்களும், எங்களுடைய மூதாதையர்களும் மண்ணாசிவிட்டால் 
நிச்சயமாக (மீண்டும் உயிர் பெற்று ΕΜ த) நாங்கள் வெளியேற்றப் 
படுவோர்களா)' என்று நிராகரிப்போர் கூறுகின்றனர். 

68." நிச்சயமாக இதுபற்றி நாங்களும், இதற்கு முன்னர் எங்கள் மூதாதையர்களும் 
வாக்களிக்கப்பட்டிருந்தோம்; இது முன்னுள்ளோரின் கட்டுக்கதைகளே தவிர 
(வேறு) இல்லை "(என்று ம் கூறுகின்றனர்) 

69. (ஆகவே, “ பூமியில் பிரயாணம் செய்து குற்றவாளிகளின் முடிவு எப்படி 

இருந்தது என்பதை (கவனித்துப் பாருங்கள் என் று(நபியே 1) நீர் கூறுவீராக! 

70. மேலும், (நபியே ! ) அவர்களுக்காக நீர் கவலை கொள்ளாதீர்; அவர்கள் 
செய்யும் சூழ்ச்சி பற்றி நீர் நெருக்கடி யில் ஆகிவிட வும்வேண்டாம். 

71 இன்னும், "நீங்கள் உண்மையாளர்களாக இருந்தால், (வேதனை வருமென்ற) 

இந்த வாக்கு எப்பொழுது வரும் LA என் று அவர்கள் கேட்கின்றார்கள். 

72. (அதற்கு) நீங்கள் அவசரப்படுகின்நீர்களே அத்தகையவை சில(இப்பொழுதே) 
உங்களை வந்தடை யக் கூடும் என் று|(நபியே! நீர் கூறுவீராக! 

73 இன்னும், நிச்சயமாக உமதிரட' சகன் மனிதர்களின் மீது பேரருளுடையவன்; 
எனினும் அவர்களில் பெரும்பாலோர் நன்றி செலுத் துவதில்லை. 

74. இன்னும், (நபியே! நிச்சயமாக உமதிரட' சகன், அவர்களுடைய நெஞ்சங்கள் 
மறைத் துவைத்திருக்கின்றதையும், (அதற்கு மாறாக) அவர்கள் வெளிப்படுத்து 
கின்றதையும் நன்கறிவான். 

75 வானத்தில் மற்றும் பூமியில் மறைவாக இருப்பதிலிருந்து எதுவும்,(லவ்ஹால் 
மஹ்ஃபூள் என்னும் அவனுடைய தெளிவான புத்தகத்தில்இருந்தே தவிர இல்லை. 

76. நிச்சயமாக இந்தக் குர் ஆன், இஸ்ராயீலின் மக்களுக்கு எதில் அவர்கள் 
வேறுபட்டு[த் ado கொண்டிருக்கிறார்களோ அதில் 
பெரும்பாலானவற்றை விவரித்துக் கூறுகிறது. 

77.இன்னும் நிச்சயமாக இரந்தக்குர்ஆனானச)து, விசுவாசங்கொண்டேோர்களுக்கு 
நேர்வழியாகவும்,அருளாகவும் இருக்கின்ற து. 

78. நிச்சயமாக உமதிரட் சகன், தன் தீர்ப்பைக் கொண்டு அவர்களுக்கிடையில் 
(மறுமையில் தீர்ப்பளிப்பான்; அவன்தான் (யாவரையும்) மிகைத்தவன், 
(யாவற்றையும்) நன்கறிகிறவன். 

79. ஆகவே(நபியே உமது காரியங்களை அவனிடமேஓப்படைத்து முழுமையாக) 
அல்லாஹ்வின் மீது நீர் நம்பிக்கை வைப்பீராக! நிச்சயமாக நீர் தெளிவான 
உண்மையின் மீது இருக்கின்றீர். 
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80. (நபியே! நிச்சயமாக நீர் மரணித்தோரைச் செவியேற்கச் செய்யமாட்டீர்;(அது 
உம்மால் முடியாது)மேலும்,செவிடர்களுக்கும்_ அவர்கள் புறங்காட்டிய 
வர்களாக திரும்பிச்சென்றால் (உம்முடைய ) அழைப்பை நீர் செவியேற்கச் 
செய்யமாட்டீர். 

81. குருடர்களுக்கு_ அவர் களுடைய வழிகேட்டை விட்டும் (நீக்கி) நேர்வழி 
காட்டுபவராகவும் நீர் ல் or வசனங்களைக்கொண்டு விசுவாசம் 
லை கற் (வேறெவரையும் | நீர( அவற்றைச்) செவியுறச் செய்ய 
முடியா து; அவர்கள் (முற்றிலும்கீழ்ப்படிந்து நடப்பவர்கள். 

82(இறுதிநாளைப் பற்றிய நம்முடைய கூற்று அவர்கள் மீது நிகழ்ந்தும்விட்டால், 
அவர்களுக்காகப் பூமியிலிருந்து ஒரு பிராணியை நாம் வெளிப்படுத்துவோம்; 
நிச்சயமாக மனிதர்கள், நம்முடைய வசனங்களை உறுதி கொள்ளாதவர்களாக 
இருந்தார்கள் என்று அது அவர்களிடம் (தெளிவாகப்)பேசும். 

83. ஒவ்வொரு சமுதாயத்திலிருந்து நம்முடைய வசனங்களைப் பொய்யாக்கிக் 
கொண்டிருந்தவர்களை, ஒரு படையாக நாம் ஒன் றுதிரட்டும் நாளை (நபியே நீர் 
நினைவுகூர்வீராக! பின்னர்(மஹ்ஷர் மைதானத்தின்பால் செல்லும்போது 
அவர்களில் முன்னுள்ளவர்களுடன் அவர்களில் பின்னுள்ளவர்கள் சேர்ந்து 
கொள்வதற்காக) அவர்கள் நி றுத்திவைக்கப்படுவர். 

84. முடிவாக_அவர் கள் (யாவரும் தங்கள் இரட்சகனிடம் வந்து விடுவார் 
களானால், (அவர்களிடம்) "நீங்கள் என்னுடைய வசனங்களை_ அவற்றை முழு 
மையாக நீங்கள் அறிந்து கொள்ளாமல் இருந்தும் பொய்யாக்கிக் கொண்டி 
ந்தீர்களா? அல்லது என்னதான் நீங்கள் செய்துகொண்டிருந்தீர்கள்' என்று 
: அல்லாஹ்வாகிய) அவன் கேட்பான். 

85. மேலும், அவர்கள் அநியாயம் செய் கொண்டிருந்ததன் காரணமாக 
அவர்கள் மீது (தண்டனையைப் பற்றிய ΤᾺ கூற்று ஏற்பட்டுவிட்ட து; ஆகவே, 
அவர்கள் பேசமாட்டார்கள். 

86.நிச்சயமாக நாம் இரவை, அதில் அவர்கள் அமைதி பெறுவதற்காகவும், பகலை 
(யாவற்றையும்) நன்கு பார்ப்பதற்காகவும் நாமே ஆக்கினோம் என்பதை அவர்கள் 
பார்க்கவில்லையா ! நிச்சயமாக இதில் விசுவாசங்கொண்ட சமூகத்தார்க்குப் பல 
அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றன. 

87. ஸூர் (குழல்) ஊதப்படும் நாளில், அல்லாஹ்(காப்பாற்ற) நாடியவர்களைத் 
தவிர வானங்களிலுள்ளவர்களும், பூமியிலுள்ளவர்களும் திடுக்கிட்டு 
விடுவார்கள்; ஒவ்வொருவரும் பணிந்தவர்களாக அவனிடம் வந்து விடுவர். 

88.மேலும்,நீர் மலைகளை _ அவைகளைத்திட மானவையாக(அசையாததா க நீர் 
எண்ணுகிறீர் _ (எனினும் அந்நாளின்போது) அவை மேகம் நகர்வது போல் 
நகர்வதை நீர் காண்பீர்; ஓவ்வொரு பொருளையும் (படைத்து, உறுதியாக 
ஒழுங்குபடுத்திய, அல்லா ஹ்வுடை ய (கலைத்திறன் நிறைந்த) செயலாக (அவ்வாறு 
நடைபெறும். நிச்சயமாக அவன், நீங்கள் செய் துகொண்டிருப்பவற்றை நன்கு 
உணர்பவன். 
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89. எவர் ஒரு நன்மையைக் கொண்டு வந்தாரோ, அதைவிட மிகச் 

சிறந்தகூலியான)து அவருக்கு உண்டு; மேலும், (அவ்வாறு செய்யும்) அவர்கள் 
அந்நாளின் திடுக்கத்திலிருந்து அச்சமற்றவர்கள். 

90. மேலும், எவர் ஒரு திமையைக்கொண்டு வந்தாரோ, அவர்களுடைய முகங்கள் 
ரகத்தில் குப்புறத்தள்ளப்படும்; நீங்கள் செய்து கொண்டிருந்தவைகளுக்கன்றி 
வேறு எதற்கும்கூலி கொடுக்கப்படுகிறீர்களா என்று கேட கப்படுவர் ) 

9]. "நான் கட்டளையிடப்பட்டதெல்லாம் (மக்காவாகிய) இந்த ஊரின் 
QT L'EST நான் வணங்குவதைத்தான்; .அவன் எத்தகையவனென்றால், இதை 
அவன் புனிதமாக்கிவைத்துள்ளான்; ஓவ்வொரு பொருளும் அவனுக்கே உரியது! 

ன்னும், அவனுக்கே முற்றிலும் கீழ்ப்படிந்தவர்களில் உள்ளவனாக 
முஸ்லிமாக) இருக்குமாறும் நான் ஏவப் பட்டுள்ளேன் (என்று நபியே! நீர் 
கூறுவீராக! 

92. "அன்றியும்,குர்ஆனை நான் ஓதிக்கொண்டிருக்குமா றும்(ஏவப்பட்டுள்ளேன். 
அதனைக் கொண்டு) எவர் நேர் வழியை அடை கின்றாரோ அவர் 
நேர் வழியடை வதெல்லாம் அவருக்கே(தன் சுய நன்மைக்காகவே) ஆகும்; இன்னும் 
எவர் (இதிலிருந் துவழி தவறி விடுகிறாரோ நிச்சயமாக நான் அச்சமூட்டி 
எச்சரிக்கை செய்பவர்களில் உள்ளவனே என்றுகூறுவீராக! 

93. மேலும், 'புகழைனைத்தும் அல்லாஹ்வுக்கே உரியது; தன்னுடைய 
அத்தாட்சிகளை அடுத்து அவன் உங்களுக்குக் காண்பிப்பான்; அது சமயம் அவை 
களை நீங்கள் ( உண்மையென) அறிந்து கொள்வீர்கள் ' என்று (நபியே!) நீர் 
கூறுவீராக! மேலும், நீங்கள் செய்துகொண்டிருப்பவற்றைப் பற்றி (நபியே! 
உமதிரட்சகன் பராமுகமானவனாக இல்லை. 

அத்தியாயம் : 28 

அல் கஸஸ் _ சரித்திரம் 

வசனங்கள் :88 மக்கி ருகூஃகள் :9 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

L தாஸீம்மீம். 

2 (நபியே) இவைதெளிவான இவ்வேத வசனங்களாகும். 

3 (நபியே! விசுவாசங்கொள்ளும் கூட்டத்தாருக்காக மூஸா, பிர் அவ்னுடைய 

செய்தியை உண்மையைக் கொண்டு உமக்கு நாம் ஓதிக் காண் பிக்கிறோம். 

4. நிச்சயமாக ஃபிர் அவன் பூமியில் (மிகவு ம்) பெருமை கொண் டு, 

அதிலுள்ளவர்களைப் பல பிரிவினர்களாக்கி, அவர்களில் ஒரு பிரிவினரைப் 

பலவீனப்படுத்தினான்; அவர்களுடைய ஆண் மக்களை அறுத் துக் கொலை 

செய்தான்; மேலும் அவர்களின் பெண் மக்களை (உயி டன் வாழ 

விட்டுவைத்தான்; நிச்சயமாக அவன் குழப்பம் செய்பவர்களில் (உள்ளவனாக 

ந்தான். | ப் | 
5. (எகிப்திய) பூமியில் அவனால் பலவீனப்படுத்தப்பட்டோர் மீது நாம் உப 

காரம் செய்யவும், அவர்களைத் தலைவர்களாக நாம் ஆக்கிவைக்கவும்,(கொடுமை 

செய்தோரான பலசாலிகளின் உடமைகளுக்குஅவர்களை வாரிசுகளாக நாம் 

ஆக்கி வைக்கவும் நாடினோம். 
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6. மேலும், அப்பூமியில் நாம் அவர்களை ஸ்திரப்படுத்தி வைக்கவும், ஃபிர் 
அவனுக்கும், ஹாமானுக்கும், அவ்விருவரின் படையினருக்கும் இவர்களிட 
மிருந்து அவர்கள் ous los பயந்துகொண் டிருந்தார்களேோ அதனை 
அவர்களுக்குக் காண் பிக்கவும் (நாடினோம்) 

7. மேலும், மூஸாவின் தாய்க்கு நாம் வஹீ (மூலம்) அறிவித்தோம்: "அவருக்குப் 
பாலூட்டுவாயாக! பின்னர்(உன்னிடம் இருப்பதில்) அவரைப் பற்றி நீ பயந்தால், 
அவரை(ப்பேழையில் வைத்து) ஆற்றில் போட்டு விடுவாயாக; நீ அவரைப் 
பற்றிப்பயப்படவும் வேண்டாம்; கவலைப்படவும் வேண்டாம் ; நிச்சயமாக நாம் 
அவரை உன்னிடமே திருப்பிக் கொண்டு வந்து சேர்ப்போராகவும், அவரை, (நம்) 
தூதர்களில் (ஒருவராக) அக்குவோராகவும் உள்ளோம்!" 

8. (அகவே, நதியில் மிதந்து வந்த) அக்குழந்தையை ஃபிர் அவனுடைய 
குடும்பத்தினர், அவர் அவர்களுக்கு விரோதியாகவும், துக்கம்தரக்கூடியவராகவும் 
ஆவதற்காக கண்டெடுத்துக்கொண்டார்கள்; நிச்சயமாக ஃபிர் அவனும், 
ஹாமானும், அவ்விருவருடைய படைகளும் தவறிழைத்தவர்களாக இருந்தனர். 

9. மேலும், (கண்டெடுக்கப்பட்ட குழந்தையைப் பார்த்த) பிர் அவ்னுடைய 
மனைவி, (தன் கணவனிடம்), "எனக்கும், உமக்கும் (இது) ஒரு கண்குளிர்ச்சியாக 
இருக்கும்; இதனை நீங்கள் கொலைசெய்து விடவேண்டாம்; இது நமக்கு 
பயனளிக்கலாம்; அல்லது. இதனை நாம் நம்முடைய (சுவீகாரக்) 
குழந்தையாக்கிக்கொள்ளலாம் என்று கூறினாள். இன்னும்(இவரால் தங்களுக்கு 
என்ன நேரும் என்பதை) அவர்கள் உணர்ந்து கொள்ளவில்லை. 

10. (குழந்தையை ஆற்றில் போட்ட பின்னர், அவரைப்பற்றிய நினைவைத் தவிர 
மற்றவைகளை நினைப்பதை விட்டும் ) மூஸாவுடைய தாயின் இதயம் வெறுமை 
யாகி விட்டது; அவள் நம்புபவர்களில் உள்ளவளாக இருப்பதற்காக நாம் அவ 
ளுடைய இதயத்தை (நம்முடைய பேருதவியைக் கொண்டு) கட்டுப்படுத்தி 
யிருக்காவிடில், அவள் இ(வ்விஷயத்தை (மற்றவருக்கு) வெளிப்படுத்த 
முனைந்திருப்பாள். 

Il மேலும், (அக்குழந்தையாகிய) அவரின் சகோதரியிடம் "நீ அதனைப் பின் 
தொடர்ந்து செல் என்று (மூஸாவுடையதாயாகிய) அவள் கூறினாள்; ஆகவே, 
அவர்கள் உணராத விதத்தில் தூரத்திலிருந்தே அதனை அவள் பார்த்துக் 
கொண்டிருந்தாள். 

12. (நம்திட்டப்படி) முன்னரே பால் கொடுப்பவர்களிலிருந்த£பால் குடிப்பதை 
விட்டும்/அவரை நாம் தடுத்துவிட்டோம்; அப்பொழுது, உங்களுக்காக 
அதற்குப்பொறுப்பேற்றுக்கொள்ளும் ஒரு வீட்டினரை உங்களுக்கு நான் 
அறிவிக்கட்டுமா!இன்னும், அவர்கள் அதற்கு நன்மையையே நாடு கிறவர்கள்" 
என்று (மூஸாவின் சகோதரியான) அ வள் கூறினாள் . 

13. பின்னர், அவருடைய தாயிடம்_ அவளுடைய கண்குளிர்ச்சியடை 
வதற்காகவும், அவள் கவலை அடையாதிருப்பதற்காகவும், நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்வுடைய வாக்குறுதி உண்மையானது தான் என்று அவள் அறிந்து 
கொள்வதற்காகவும் _அவரை நாம் திருப்பிக் கொடுத்தோம். எனினும், 
அவர்களில் பெரும்பாலோர் (இதன் உண்மையை) அறியமாட்டார்கள். 
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14. அவர் வாலிபத்தையடைந்து, (வாழ்க்கையில்) அவர் நிறைவு நிலையைப் 
பெற்றபோது அவருக்கு ஞானத்தையும், கல்வியையும் நாம் வழங்கினோம் ; 
இவ்வாறே நன்மை செய்வோருக்கு நா ம்(நற்) கூலி வழங்குவோம். 

15. அந்நகரத்தில்_ அதைச்சார்ந்தோர் பாராமுகமாக (அயர்ந்து தூக்கத்தில்) 

இருந்த சமயத்தில் (மூஸாவாகிய) அவர் நுழைந்தார்; அப்போது சண்டையிட்டுக் 
கொண்டிருந்த இரண்டுமனிதர் களை அதில் அவர் கண்டார்; இதில் ஒருவன் அவ 
ருடைய கூட்டத்தைச் சார்ந்தவன்; இன்னொருவன் அவருடைய பகைவனைச் 
சார்ந்தவன். அப்போது அவர் இனத்தைச் சேர்ந்தவன், அவருடைய பகைவனைச் 
சார்ந்தவனுக்கு எதிராக உதவி செய்யுமாறு அவரிடத்தில் கோரினான்; 
(அதற்கிணங் கி) மூஸா அவனை ஒரு குத்துக் குத்தினார்; அவன் காரியத்தை 

முடித்துவிட்டார். (அவன் இறந்துவிட்டதை அறிந்த மூஸா) "இது ஷைத்தா 
னுடைய செயலில் உள்ளதாகும்; நிச்சயமாக அவன் பகிரங்கமாக வ 
கெடுக்கக்கூடிய விரோதி " எனக் கூறினார். 

16. அவர் "என் இரட்சகனே! நிச்சயமாக நான் எனக்கே அநியாயம் 
செய்துவிட்டேன்; ஆகவே, நீ என்னை மன்னிப்பாயாக! என்று (பிரார்த்தித்துக்) 
கூறினார். அப்போ து (அல்லா ஹ்வாகிய) அவன் அவரை மன்னித்துவிட்டான். 
நிச்சயமாக அவனே மிக்க மன்னிக்கிறவன், மிகக் கிருபை செய்கிறவன். 

17. "என் இரட்சகனே !என் 15 5 D அருள் புரிந்ததன் காரணமாக, (இனி) 
குற்றவாளிகளுக்கு உதவி செய்பவனாக நான் ஒருபோ தும் இருக்கமாட்டேன்" 
என் று அவர் கூறினார். 

18. பின்னர் (மறுநாள்) காலையில் அந்நகரத்தில் (தமக்கு என்ன ஏற்படுமோ 
என் று) பயந்தவராக(அங்கும் இங்குமாக) அவர் கவனித்துக்கொண் டிருந்த 
அச்சமயத்தில், நேற்று இவரிடம் உதவி தேடியவன், (பின்னும் தனக்கு உதவி 
கேட்டு) கூச்சலிட்டு இவரை அழைத்தான்; அதற் மூஸா அவனிடம், நீ 
பகிரங்கமான அழிச்சாட்டியக் காரனாக இருக்கின்றாய்" என்று கூறினார். 

19. பின்னர், அர்கா விரோதியாயிருந்தவனைப் பிடிக்க (மூஸாவாகிய) 
அவர் நாடியபோது, (மூஸாவுடைய கூட்டத்தைச் சார்ந்தவன், அதைத்தவறாக 
புரிந்துகொண் 67" மூஸாவே! நேற்றையத்தினம் ஒரு மனிதனைக் கொலை 
செய்தது போல், என்னையும் நீர் கொலை செய்ய நாடுகிறீரா! பூமியில் 
வம்பனாகஆவதைத் தவிர(வேறு எதனையும்) நீர் நாடவில்லை; இன்னும், 
சீர்திருத் துவோரில் உள்ளவராவதையும் நீர் நாடவில்லை' என்று அவன் 

கூறினான். 

20. மேலும், பட்டணத்தின் கோடியிலிருந்து ஒரு விரைவாக (ஓடி) வந்து, 
"மூஸாவே! நிச்சயமாக உம்மைக் கொலைசெய் துவிட, (இந்நகரப் பிரதானிகள் 
லோசனை செய் துகொண்டிருக்கிறார்கள்; ஆதலால், நீர் (இங்கிருந்து) 

வெளியேறிவிடும்; நிச்சயமாக நான் (உம்முடைய நன்மையைக் கருதி) உபதேசம் 
செய்பவர்களிலுள்ளவனாவேன்' என் று கூறினார். 
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21. ஆகவே, அவர் பயந்தவராக (தன்னைப்பற்றி கவலைப்பட்டுஅங்குமிங்கும் 
திரும்பி) கவனித்தவராக அ।வ்வூரானதைவிட்்டு வெளியேறி, ' என் இரட'சகனே! 
அநியாயக்காரர்களின் கூட்டத்திலிருந்து என்னை நீ காப்பாற்றுவாயாக! என்று 
கூறினார். 

22. இன்னும், அவர் மத்யன்(நகரத்தின்) பக்கம்முன்னோக்கிச் சென்ற சமயத்தில், 
"என் இரட' சகன் (அதற்குரிய) நேரான வழியில் என்னை செலுத்தப் போது 
மானவன் ' என்று கூறினார். 

23 இன்னும், (அவ்வாறு சென்ற) அவர், மத்யன் (நகரத்தின் வெளியிலிருந்த) 
தண்ணீருக்கு (அதன் கிணற்றுக்கு அருகே) வந்தபொழுது, அங்கு ஜனங்களில் ஒரு 
கூட்டத்தினரை[(த்தங்கள் அடு, மாடு முதலிய கால்நடைகளுக்குத்) தண்ணீர் 
புகட்டிக் கொண்டிருப்பவர்களாகக் கண்டார்; இன்னும் அவர்களைத்தவிர இரு 
பெண்கள் (தங்கள் ஆட்டு மந்தையை) வளைத்து நிறுத்திக்கொண்டிருப்பதையும் 
கண்டார்; அப்பொழுது (அப்பெண்களிடம் )உங்கள் இருவரின் விஷயமென்ன : ? 
என்று கேட்டார்; அதற்கு: 'இம்மேய்ப்பாளர்கள் தண்ணீர் புகட்டிவிட்டு) 
விலகும்வரை நாங்கள் தண்ணீர் புகட்ட முடியாது; எங்கள் தந்தையோ முதிர்ந்த 
வயதையுடைய பெரியவர்" என்று அவ்விருவரும் கூறினார்கள். 

24. ஆகவே அவர் அவ்விருவருடைய கால்நடை களுக்குத் தண்ணீர் (இறைத்துப்) 
புகட்டினார், அதன்பின்னர் அவர் ஒரு (மரத்தின்) நிழலின்பக்கம் திரும்பி , என் 
ரட்சகனே! என்பால் எந்த நன்மையை நீ இறக்கிவைக்கிறாயோ நிச்சயமாகநான் 

அதற்குத் தேவையுடை யவனாக இருக்கிறேன் " என்று கூறினார். 

25. (சிறிது நேரத்திற்குப்) பிறகு அவ்விருவரில் ஒருத்தி மிக்க நாணத்துடன் நடந்து 
அவரிடம் வந்து, 'நீர் στ (σον கால்நடை) களுக்குத் தண்ணீர் புகட்டியதற்குரிய 
கூலியை உமக்குக் கொடுப்பதற்காக நிச்சயமாக என் தந்தை உம்மை 
அழைக்கிறார்" என் று கூறினாள். (இவ்வாறாக) மூஸா அவரிடம் வந்து (தன்) 
வரலாற்றைக் கூறவே, அவர் நீர் பயப்படவேண்டாம்; அநியாய்க்காரர்களான 
கூட்டத்தாரைவிட்டு நீர் தப்பித்து விட்டீர் என்று கூறினார். 

26. (அப்போ து) அவ்விரு வரில் ஒருத்தி என் தந்தையே! நீங்கள் இவரைக் கூலிக்கு 
வைத்துக்கொள்ளுங்கள். நீங்கள் கூலிக்கு வைத்துக்கொண்டவர்களில் நிச்சயமாக 
(இவர் மிகச்சிறந்தபலமிக்கவர், நம்பிக்கைக்குரியவர் ஆவார் | என்று கூறினாள். 

27. அ।தற்கிவர் (மூஸாவிடம்) " நீர் எனக்கு எட்டு வருடங்கள் (ஆடு மேய்த்து) 
வேலை செய்ய வேண்டுமென்ற நிபந்தனையின்மீது என்னுடைய இவ்விரு 
குமாரத்திகளில் ஒருத்தியை die உமக்குத் திருமணம் செய்து கொடுக்க 
யர் நான் நாடுகிறேன்; நீர் (அதைப்)பத் துவருடங்களாகப் பூர்த்தி செய்தால் 
அது உம்விருப்பப்ப டி உம்மிடத்திலிருந்தாகும்; நான் உமக்கு சிரமத்தை 
உண்டாக்க நாடவில்லை; அல்லாஹ் நாடினால், நீர் என்னை நல்லவர்களில் 
உள்ள(ஒருவராகவே காண்பீர்" என்று கூறினார். 

28. அதற்கு ( மூஸா) y து எனக்கும், உங்களுக்குமிடையில் உள்ளதாகும். இரு 
தவணைகளில் எதனை நான் நிறைவேற்றினாலும் என்மீது குற்றமில்லை; நாம் 
கூறுவதற்கு அல்லாஹ்வேசாட்சியாளன் என்று கூறினார். 
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29. ஆகவே, மூஸா (தம்) தவணையை முடித்துக் கொண்டு தன் 
னர் அஹ் ல்லி, ) பயணம் செய்து க ந்த பொழுது, (வழி 
தெரியா து திகைத்துக் கொண் டிருந்த சமயத்தில்) தூர் வ் மலையின்) 
புறத்திலிருந்து ஒரு நெருப்பைப் பார்த்தார்; தன் குடும்பத்தினரிடம், " நீங்கள் 
தங்கியிருங்கள்; நிச்சயமாக நான் ஒரு நெருப்பைக் காண்கிறேன்; அதிலிருந்து 
(பாதையைப் பற்றிய) ஒரு தகவலையோ அல்லது நீங்கள் குளிர்காய்வதற்காக 
நெருப்பின் ஒரு பந்தத்தையோ உங்களுக்கு நான் கொண்டுவரக்கூடும்' என்று 
கூறினார். 

30. அவர் அதனிடம் வந்தபொழுது, மிக்க பாக்கியம் பெற்ற பகுதியிலுள்ள வலப் 
பக்கத்திலுள்ள ஓடையின் ஒரு மரத்திலிருந்து , மூஸாவே! நிச்சயமாக நானே 
அகிலத்தாரின் இரட்சகனாகிய அல்லாஹ் என அழைக்கப்பட்டார். 

31. அன்றியும்" நீர் உம்முடைய தடியைப் போடுவீராக! " (என்று அவருக்குக் 
கூறப்பட்டது) அப்பொழுது நிச்சயமாக அது பெரியதொரு பாம்பைப் போன்று 
மிகவேகமாக நெளிவதைக்கண்டு ( i γο βυ55. திரும்பிப் பார்க்காதவராக 
(அதனைவிட்டும் விலகி) புறமூதுகிட்டுத் திரும்பினார். (அச்சமயத்தில் ἢ மூஸாவே! 
நீர் முன்னோக்கிவாரும்; இன்னும் நீர்பயப்படாதீர்; நிச்சயமாக நீர் 
அச்சமற்றவர்களில் உள்ளவராவீர் (என்றும் சொல்லப்பட்ட து). 

32." உம்முடைய சட்டைப்பைக்குள் உம்முடைய கையை நுழைப்பீராக; அது 
எவ்விதத்தீங்கின்றி (ிரெகாசமுள்ள Q வெண்மையாக வெளிப்படும்; பயத்திலிருந்து 
(விடுபட) உம்முடைய புஜங்களை உம் (விலாவின்) பால் சேர்த்துக் கொள்வீராக! 
இவ்விரண்டும் ஃபிர் அவனுக்கும், அவனுடைய பிரதானிகளுக்கும் (நீர் எடுத் துச் 
செல்வதற்கு) உரிய உமதிரட சகனிட மிருந்துள்ள இரு அத்தாட்சிகளாகும்; 
ச்சயமாக அவர்கள் பாவம் செய்யும் கூட்டத்தினர்களாகவே இருக்கிறார்கள்" 

என் றும் அவருக்குக் கூறப்பட்ட து) 

33. அ।தற்கிlவர், என் இரட்சகனே! நிச்சயமாக நான் அவர்களில் ஒருவரைக் 
கொலை செய்திருக்கின்றேன்; ஆகவே அதற்குப் பகரமாக] என்னை அவர்கள் 
கொலைசெய் துவிடுவார்கள் என்று நான் பயப்படுகிறேன் என் று கூறினார். 

34. மேலும், என்னுடைய சகோதரர் ஹாரூன், அவர் என்னைவிட கயேச்சால் மிகத் 
தெளிவானவர்; ஆகவே அவரை எனக்கு உதவியாக என்னுடன் நீ அனுப்பிவை; 
அவர் என்னை உண்மைப்படுத்திவைப்பார்,; அவர்கள் என்னைப் 
பொய்யாக்கிவிடுவதை நிச்சயமாக நான் பயப்படுகிறேன் (என் று கூறினார்) 

35. (அதற்கு அல்லாஹ்) "உம் சகோதரரைக் கொண்டு உம் புஜத்தை நாம் 
வலுப்படுத்துவோம்; நாம் உங்களிருவருக்குமே வெற்றியைத் தருவோம்; ஆகவே 
அவர்கள் உங்களிருவர் பால் நெருங்கமாட்டார்கள்; நீங்கள் நம்முடைய 

 அத்தாட்சிகளுடன் (செல்லுங்கள்); நீங்களிருவரும், உங்கள் இருவரைப் 
பின்பற்றுவோரும்தான் வெற்றி பெறக்கூடியவர்கள் ' என் று கூறினான். 



FA | ப | 
[ον 

Ve οὐ" 

த \ τ iris à EE Ἢ το δ ΕἾ er τ Eee ௯ JR PRE CRETE 3 

A ἜΧΟΙ «ρον οὐδ 17222; ப 

nu CRE 

Een eee 
SE BAPAC i 

dos C SAS CNE USE 

à ரம், RE 
Mocs (724) 

வெனக் ல் பதி 
த 088559 பமல் 00 த் 
eae DOCS GS 

OO) RAS 010303 

ΓΕ AR AR His ὦ ex Gr 

பி க்ப் க்கி 
mad: VIO AEST tee 

© CIS SAS பல 03 EN 



பாகம் : 20 391 அல் கஸஸ் 28 

36. எனவே, மூஸா அவர்களிடம் நம்முடைய தெளிவான அத்தாட்சிகளுடன் 
வந்தபொழுது, அவர்கள்: இது இட்டுக்கட் டப்பட்ட சூனியத்தைத்தவிர 
வேறில்லை; முன்னோர்களான எங்கள் மூதாதையரிடத்திலும் இவ்விஷயதிதை 
நாங்கள் கேள்விப்படவுமில்லை' என்று கூறினார்கள். 

37.(அதற்கு மூஸா, என் இரட்சகன், தன்னிடமிருந்து நேர் வழியைக் கொண்டு 
வந்தவர் யார் என்பதையும், இறுதியில் சுவன) வீடு யாருக்குக்கிடைக்கும் 
என்பதையும் மிக அறிவான். நிச்சயமாக, அநியாயக்காரர்கள் வெற்றி 
பெறமாட்டார்கள் என்று கூறினார். 

38. (அதற் கு) பிர் அவன், ' பிரதானிகளே! என்னைத் தவிர வேறொரு 
(வணக்கத்திற்குரிய) நாயன் உங்களுக்கு இருப்பதாக நான் அறியவில்லை; ஆகவே, 

ரமானே! களிமண்ணின் மீது( செங்கல் சூளைக்கு எனக்கா கநெருப்பை மூட்டி 
அவற்றைக் கொண்டு மிக உயரமான) மாளிகையை எனக்காக நீ கட்டுவாயாக, 
(அதில் ஏறி) மூஸாவுடைய இரட்சகனை நான் எட்டிப் பார்க்க வேண்டும்; (அவர் 
தனக்கு வேறு இரட' சகன் இருப்பதாகக் கூறுகிறாரே, இவ்விஷயத்தில்) 
நிச்சயமாக அவரைப் பொய்யர்களில் உள்ளவராகவே நான் எண்ணுகிறேன்" 
என்றும் கூறினான். 

39. அவனும், அவனுடைய படையினரும் நியாயமின்றி பூமியில் பெருமை 
யடித்துக் கொண்டிருந்தனர்; நிச்சயமாக அவர்கள் நம்பக்கம் திருப்பப் 
படமாட்டார்கள் என்றும் எண்ணிக்கொண்டார்கள். 

40. ஆதலால் நாம் அவனையும், அவனுடைய படையினரையும் பிடித்தோம்; 
பின்னர் அவர்களைக் கடலில் எறிந்து விட்டோம்; ஆகவே, (நபியே! 
அநியாயக்காரர்களின் முடிவு எப்படி இருந்தது என்பதை நீர் கவனிப்பீராக. 

4. மேலும், நரகத்தின் பக்கம் அழைக்கக்கூடிய தலைவர்களாகவே (இம்மையில்) 
ரம் அவர்களை அஆக்கிவைத்திருந்தோம். இன்னும், மறுமை நாளில் அவர்கள் 
எவராலும் உதவி செய்யப்படமாட்டார்கள். 

42. அன்றியும், இவ்வுலகில் (நம்முடைய) சாபத்தை அவர்களுக்கு 
பின்தொடரச்செய்தோம்; மேலும், மறுமை நாளில் அவர்கள் 
இழிநிலையுடையவர்களில் உள்ளோராவர். 

43 மேலும், (இவ்வாறு) முந்தைய தலைமுறையினர்களை நாம் அழித்துவிட்ட 
பின்னர், நிச்சயமாக நாம் மூஸாவுக்கு ஒரு வேதத்தைக் கொடுத்தோம்; (அது) 
மனிதர்களுக்கு நல்ல படிப்பினைகளை தரக்கூடியதாகவும், நேர் வழியாகவும், 
அருளாகவும் இருந்தது; அவர்கள் (இதனைக் கொண்டு) நல்லுணர்ச்சி 
பெறுவதற்காக ।க்கொடுத்தோம்) 
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44. (நபியே ! ) நாம் மூஸாவுக்குக் கட்டளையை விதித்தபோ து, நீர் (சினாய் 
மலையின்) மேற்குத் திசையில் இருக்கவுமில்லை; அங்கு அதைப் பார்த்துக் 
கொண்டி ருந்தவர்களிலும் நீர் இருக்கவில்லை. 

45. எனினும், (அவர்களுக்குப் பின்னர்) எத்தனையோ தலைமுறையினர்களை 
நாம் உற்பத்தி செய்தோம்; அவர்கள் மீது (பல) காலமும் நீண்ட து; இன்னும் 

மத்யன்வாசிகளிடம்_ அவர்களுக்கு நம்முடைய வசனங்களை நீர் ஓதிக் 
காண்பித்துக் கொண்டு தங்கியவராக நீர் இருக்கவில்லை; எனினும் (தூதர்களை) 
நாம் அனுப்புவோராக இருந்தோம். 

46. மேலும், (மூஸாவை) நாம் அழைத்த பொழுது, துர் (மலையின் ஒரு) 
பகுதியிலும் நீர் இருக்கவில்லை; எனினும் உமக்கு முன்னர் அச்சமூட்டி 
எச்சரிப்பவர் வராத (இச்) சமூகத்தார்க்கு நீர் அச்சமூட்டி எச்சரிப்பதற்காக 
உம்முடைய இரட'சகனின் ஓர் அருளாக (உமக்கு வஹீ அறிவித்தோம். இதனால் ) 
அவர்கள் நல்லுபதேசம் பெறலாம். 

47. அவர்களுடைய கைகள் முற்படுத்திய (த) வினையின் காரணமாக அவர்களை 
ஏதேனும் ஒரு துன்பம் வந்தடையுமென்பது இல்லையானால் (உம்மை நம்முடைய 
துூர£தராக நாம் அனுப்பி இருக்கமாட்டோம்). ஆகவே அவர்கள் எங்கள் 
இரட' சகனே! எங்கள்பால் (உன்னுடைய) ஒரு தூதரை அனுப்பி வைத்திருக்க 
வேண்டாமா ? (அவ்வாறு அனுப்பியிருந்தால்) உன்னுடைய வசனங்களை 
நாங்கள் பின்பற்றி(உன்னை) விசுவாசித்தவர்களில் நாங்களும் அகியிருப்போம்' 
என் று அவர்கள் கூறுவார்கள் . 

48. பின்னர் நம்மிடமிருந்து சத்தியம் அவர்களுக்கு வந்தபொழுது, 'மூஸாவுக்குக் 
கொடுக்கப்பட்ட தைப் போல் இவருக்கும் கொடுக்கப்பட வேண்டாமா" என்று 
அவர்கள் கூறுகின்றனர்; முன்னர் மூஸாவுக்குக் கொடுக்கப்பட்டதை இவர்(களின் 
மூதாதையர் கள் நிராகரித்து விடவில்லையா) (குர் ஆனும், தவ்ராத்தும் ) 
ஒன்றையொன்று உறுதிப்படுத்தக்கூடிய இரண்டு சூனியங்கள் தாம் என்று 
இவர்கள் கூறினார்கள்; மேலும் " நிச்சயமாக நாங்கள் இவை ஒவ்வொன்றையும் 
நிராகரிப்பவர்கள் " என்று கூறினார்கள். 

49. " நீங்கள் உண்மையாளர்களாக இருந்தால், இவ்விரண்டையும் விட அதிக 
நேர் வழியை அறிவிக்கக்கூடிய/மிக்க மேலானதொரு) வேதத் 
அல்லாஹ்விட. மிருந்து கொண்டுவாருங்கள்; அதனை நான் பின்பற்றுகிறேன் 
என்று (நபியே! நீர் கூறுவீராக! 

ij 

50. (பின்னர்) உமக்கவர்கள் பதில் கூறவில்லையானால், நிச்சயமாக அவர்கள் 
பின்பற்றுவதெல்லாம் தங்களின் மனோ இச்சைகளைத்தான் என் று உறுதியாக 
நீர் அறிந்துகொள்வீராக! அல்லாஹ்விடமிருந்துள்ள நேர் வழியை அன்றி 
தன்னுடைய மனோ இச்சையைப் பின்பற்றியவனை விடவும் மிக வழிகெட்டவன் 
யார்? நிச்சயமாக அல்லா ஹ்(இத்தகைய)அநியாயக்கார சமூகத்தாரை நேர் வழியில் 
செலுத்தமாட்டான். 
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51 மேலும் அவர்கள் நல்லுணர்ச்சி பெறுவதற்காக நம்முடைய (வேதி) வாக்கை 
அவர்களுக்குத் திட்டமாக சேர்த்துவைத்தோம். 

52. ( ஆகவே, குர் ஆனாகிய ) இதற்கு முன்னர் எவர்களுக்கு நாம் (நம்முடைய) 
வேதத்தைக் கொடுத்திருக்கிறோமோ அத்தகையோர் _ அவர்களே இதனை 
விசுவாசிக்கின்றார்கள். 

33. இன்னும் அவர்கள் மீது (இவ்வேதம்) ஓஒதிக்காண் பிக்கப்பட்டால், 
அதற்கவர் கள், "இதனைக் கொண்டு செவர்கக் கொண்டே! : நிச்சயமாக 
இதுவும் எங்கள் இரட்சகனிடமிருந்து வந்த உண்மையான வேதம்) தான்; இதற்கு 
முன்னதாகவே, நிச்சயமாக நாங்கள் (முற்றிலும் கீழ்ப்படிந்த) முஸ்லிம்களாகவே 
இருந்தோம்" என்று கூறுகிறார்கள். 

54. அத்தகையோர் _ அவர்கள்பொறுமையாக இருந்ததன் காரணத்தால், 
இரண்டு தடவை அவர்கள து[நற்) கூலியை கொடுக்கப்படுவார்கள்; இவர்கள் 
நன்மையைக் கொண்டே ம் தடுத். க்கொள்வார்கள்; நாம் அவர்களுக்கு 
அளித்தவற்றிலிருந் து அவர்கள் (தர்மமாகச்)செலவும் செய்வார்கள். 

55. இன்னும் அவர்கள் (செய்திகளில்)வீணானதைதச் செவியுற்றால், அதனைப் 
புறக்கணித்துவிட்்டு, " எங்களுடைய செயல்கள் எங்களுக்கும், உங்களுடைய 
செயல்கள் உங்களுக்கும் உரியன) உங்களுக்கு ஸலாம் ! அறிவீனர்களை நாங்கள் 
விரும்பமாட்டோம் ' என்று கூறுவார்கள். 

56.(நபியே) நிச்சயமாக நீர் விரும்பியோரை நேர் வழியில்செலுத்திவிட மாட்டீர்; 
எனினும் அல்லாஹ், தான் நாடியோரையே நேர் வழியில் செலுத்துகின்றான்; 
மேலும் நேர் வழிபெறுகிறவர்களை அவனே மிக அறிந்தவன். 

57. (நபியே! மக்காவாசிகளான ) இவர்கள் "நாங்கள் உம்முடன் (குர் ஆனாகிய) 
இந்த நேர்வழியைப் பின்பற்றினால் எங்கள் ஊரிலிருந்து நாங்கள் இறாய்ஞ்சித் 
தூக்கிச் செல்லப்பட்டு விடுவோம்" என்று கூறுகின்றனர் இவர்கள் சிந்திக்க 
வேண்டாமா ἢ) அபயமளிக்கும் கண்ணியமான இடத்தை அவர்களுக்கு (வசிச்க) 
நாம் ஆக்கித்தரவில்லையா! நம்மிடமிருந்து உணவாகீ[பல பகுதிகளிலிருந் தும் 
ஓவ்வொருவகைக் கனிவர்க்கமும் அதன்பால் கொண்டு வரப்படுகிறது; எனினும் 
அவர்களில் பெரும்பாலோர் ப அறியமாட்டார் ர்கள். 

58. மேலும், தம் வாழ்க்கை வசதிகளின் மேம்பாட்டால்(அட்டூழியம் செய்து) 
வரம்பு மீறி விட்ட எத்தனையோ ஊ(ராிர்களை நாம் அழித்திருக்கிறோ ம். அவை 
அவர்களின் குடியிருப்புகளாகும்; கொஞ்ச(நேர)மே தவிர அவர்களுக்குப் பின் 
(யாராலும்) குடியிருக்கப்படவில்லை; நாமே (அவைகளுக்கு) வாரிசுகளாக 
ஆகிவிட்டோம். 

59. மேலும், (நபியே 1) உமதிரட' சகன் _ ஊர்களை, அவற்றின் தலைநகருக்கு 

நம்முடைய வசனங்களை அவர்களுக்கு ஒதிக்காண்பிக்கும் ஒரு துரதரை 
அனுப்புகிற வரை-அழிப்பவனாக இல்லை. மேலும் ஊர்களை,அவ்வூர்வாசிகள் 
அநியாயக்காரர்களாக இருந்தே தவிர நாம் அழிக்கக் கூடியவர்களாக இல்லை. 
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60. (நபியே! நீர் கூறுவீராக!) இன்னும் எப்பொருளிலிருந்து நீங்கள் 
கொடுக்கப்பட்டுள்ளீர்களோ அவை இவ்வுலக வாழ்க்கையிலுள் எள (அற்ப) சுகமும், 
அதனுடைய அலங்காரமும் ர் ue அல்லாஹ்விடத்தில் இருப்பதோ, மிகச் 
சிறந்த தும், நிலையான துமாகும்;(இதை) நீங்கள் விளங்கிக்கொள்ளமாட்டீர்களா! 

61, (என்னே ! எவனுக்கு நாம் அழகான வாக்காக வாக்களித்து, அதை அவனும் 
அடைய இருக்கின்றானோ வல் எவனுக்கு நாம் இவ்வுலக வாழ்க்கையின் 
அற்ப) சுகங்களை (மட்டும்) அளித் பின்னர் அவன் மறுமைநாளில் 
(குற்றம்சாட' டப்பட'டு தண்டனைக்காக வப் களில் 
இருப்பானோ அவனைப்போல் ஆவானா! 

62. இன்னும், (அல்லாஹ்வாகிய) அவன் அவர்களை அழைக்கும் நாளில், 
(அவர்களிடம், " நீங்கள் i DER FU அத்தகைய என்னுடைய 
இணையாளர்கள் எங்கே ? என்றுகேட்பான். 

63. எவர்கள் மீது (தண்டனை பற்றிய) வாக்கு உறுதியாகி விட்டதோ அவர்கள், 
"எங்கள் இரட்சகனே! நாங்கள் எவர்களை வழிகெடுத்தோமோ அவர்கள் 
இவர்கள் தாம்; நாங்கள் வழிகெட்டது போன்றே இவர்களையும் 
நாங்கள் வழிகெடுத்தோம்; எங்களை அவர்கள் வணங்கிக் 
கொண் டிருந்ததிலிருந் து அவர்களை விட்டும்) நாங்கள் உன்பால் நீங்கிக் 
கொள்கிறோம்_ அவர்கள் எங்களை வணங்கிக் கொண்டிருக்கவில்லை' என்று 
டிக் 

64. 'பின்னர், உங்கள் இணையாளர்(களானதெய்வங்) களை (உதவிக்கு) 
அழையுங்கள் | என்று (அவர் களுக்குக்) கூறப்படும்; (அவ்வாறே) அவர்களை 
இவர்கள் அழைப்பார்கள். ஆனால், அவர்கள் இவர்களுக்கு 
பதிலளிக்கமாட்டார்கள். மேலும் இவர்கள் (தங்கள்) வேதனையைக் 
கண்டுகொள்வார்கள். நிச்சயமாக இவர்கள் (உலகில்)நேரான வழியில் 
சென்றவர்களாக இருந்திருந்தால் (அவர்களுக்கு நன்மையாக இருந்திருக்கும்) 

65.மே (விசாரணைக்காக அல்லா ஹ்வாகிய ) அவன் அவர்களை அழைக்கும் 
நானில் ங்களிடம் வந்த) நம்முடைய தூதர்களுக்கு நீங்கள் என்ன பதில் 
கூறினீர்கள்?" என்று கேட்பான். | 

66. அந்நாளில் (சகல) செய்திகளும் அவர்களுக்கு மறைந்ததாகி 
விடும்(எதைப்பற்றியும் ஒருவர் ஒருவரைக் கேட்டுக் கொள்ளவும் மாட்டார்கள். 

67. ஆகவே, (அவர்களில்) எவர் பச்சாதாபப்பட்டு, விசுவாசமுங்கொண்டு 

நற்கருமங்களையும் செய்கின்றாரோ, அவர் அப்போது வெற்றியடைந்தோரில் 
ஆகிவிடலாம். 

68. மேலும், (நபியே! உமதிரட' சகன், தான் நாடியவற்றைப்படைக்கிறான், 
(தன்னுடைய துரதுக்காக அவர்களில் தான் விரும்பியவர்களைத்) 
தேர்ந்தெடுக்கின்றான்; (அவ்வாறு தூதரைத்) தேர்ந்தெடுத்தல் அவர்களுக்கு 
இல்லை; அல்லாஹ் மிகப்பரிசுத்தமானவன்; இன்னும், இவர்கள் 
இணைவைப்பவைகளை விட்டும் அவன் மிக்க உயர்ந்தவனாகிவிட்டான். 

69. உமதிரட' சகன், அவர்களுடைய் நெஞ்சங்கள் மறைத்து வைத்திருப்பதையும், 
(அதற்கு மாறாக) அவர்கள் வெளிப்படுத்துவதையும் நன்கறிவான். 

70. இன்னும், அவனே அல்லாஹ்; அவனைத் தவிர (வேறு) வணக்கத் 
திற்குரியவன் இல்லை. இம்மையிலும், மறுமையிலும் புகழ் யாவும் அவனுக்கே 
உரியது!(தீர்ப்புக்கூறும் அதிகாரமும் அவனுக்கேஉரியது! ஆதலால்(மறுமையில்) 
நீங்கள் (யாவரும்) அவன் பக்கமே திருப்பிக் கொண்டுவரப்படுவீர்கள். 
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71 (நபியே | நீர் கூறுவீராக : மறுமைநாள் வரை அல்லாஹ் உங்கள் மீது இரவை 
நிரந்தரமாக அஆக்கிவிட்டால், உங்களுக் (ப் பகலின்) mS 
கொண்டுவரக்கூடியவன் அல்லா ஹ்வையன் றி வணக்கத்திற்குரிய) வேறுநாயன் 
யார்? (இருக்கின்றான்) என்பதை நீங்கள் (சிந்தித்துப்) பார்த்தீர்களா) (இதனை 
நீங்கள் செவியுறமாட்டீர்களா | 

72. (நபியே! நீர் கூறுவீராக : "மறுமை நாள் வரை உங்கள் மீது அல்லாஹ் பகலை 
நிரந்தரமாக அக்கி விட்டால், நீங்கள் எதில் இளைப்பாறுவீர்களோ அந்த இரவை 
உங்களுக்குக்கொண்டுவரக்கூடியவன் அல்லாஹ்வையன்றி வணக்கத்திற்குரிய) 
வேறு நாயன் யார்! (இருக்கிறான்) என்பதை நீங்கள் (சிந்தித்துப்) பார்த்தீர்களா ἢ 
(இதனை) நீங்கள் (உணர்ந்து பார்க்கமாட்டீர்களா ! 

73. இன்னும் தன் அருளால் இரவையும், பகலையும் உங்களுக்கு அவனே 
ஆக்கினான் (இரவை) அதில் நீங்கள் இளைப்பா றுவதற்கும், பகலை நீங்கள் (அதில்) 
அவனுடைய அருளைத் தேடிக் கொள்வதற்கும், இன்னும் நீங்கள் (அவனுக்கு) 
நன்றிசெலுத் துவதற்காகவும் (அவ்வா று அக்கியுள்ளான்) 

74. (நபியே! அல்லா ஹ்வாகிய) அவன் அவர்களை (விசாரணைக்காக ) அழைக்கும் 
நாளில், "நீங்கள் எண்ணிக் கொண்டிருந்தீர்களே அத்தகைய எனது 
இணையாளர்கள் எங்கே)" என்றுகேட்பான். 

75.இன்னும், ஒவ்வொரு சமுதாயத்திலிருந்தும், சாட்சியைத் தனித்தனியாக நாம் 
வெளிப் படுத்தி, (இணை வைத் துக் கொண்டிருந்தீர் களே, அதற்குரிய) 
"உங்களுடைய ஆதாரத்தைக் கொண்டுவாருங்கள்" என்று கூறுவோம்; அப்போது 
நிச்சயமாக உண்மை அல்லாஹ்விற்கே உரியதென் று அவர்கள் நன்கறிந்து 
கொள்வார்கள்; இன்னும் அவர்கள் இட்டுக்கட்டியவை யாவும்] அவர்களை 
விட்டும் மறைந்துவிடும். 

76. நிச்சயமாக காரூன் (என்பவன்) மூஸாவுடைய சமூகத்தாரில் உள்ளவனாக 
இருந்தான்; அவர்கள் மீது அவன் அட்டுழியம் செய்தான்; ஏராளமான 
பொக்கிஷங்களிலிருந்து_ அவைகளின் சாவிகள் (மாத்திரம்) பலசாலிகளான ஒரு 
கூட்டத்தார்க்கு (௮ தைச்சுமப்பது) கனமாகிவிடுமே அந்த அளவு _நாம் 
அவனுக்குக் கொடுத்திருந்தோம், (அப்போ து)அவனுடைய கூட்டத்தார் 
அவனிடம், "நீ அகம்பாவம் கொள்ளாதே! அகம்பாவம் கொள்வோரை 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் விரும்பமாட்டான்" என்று கூறிய நேரத்தை (நினைவு 
கூர்வீராக! 

77. இன்னும், "அல்லாஹ் உனக்குக் கொடுத்ததிலிருந்து (தர்மம் செய்து) மறுமை 
வீட்டைத்தேடிக்கொள்; மேலும் இம்மையில் உன் பங்கை நீ மறந்துவிடாதே! 
அல்லாஹ் உனக்கு உபகாரம் செய்தவாறு நீயும் உபகாரம் செய்; பூமியில் நீ 
குழப்பத்தையும் தேடாதே!(ஏனென்றால்,குழப்பம்செய்பவர்களை நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் விரும்பமாட்டான்"(என்று அவனின் சமூகத்தார் கூறினர்) 



| \ + 
ἂ 

4 த ἧς F 3 us 
ΩΣ Fe a μας € 3 ἐν À τῷ PT UN RS ல் கல் க GERS à ἡ 

2; Farc: 

கவி Ge 08 SE EY 
72 RE 2 £ 5 Μ᾿ . 1: MO ne DP Sos Ge 

TE ne ON 

NTE pI ODS வ் 
LES APE oe தி 

| கத்ரி 
σΞ-: 

= ous “al: ஓ) STEEL a APT ς΄. 

DAA ER PUITS 
SR ர்வு ல 
Ἂ 22 LEGS ATE ́ NE LLC oy 20 a 

No A TR AN க "S] 

ol PH CE 
SALES Ar Iw AA ATP ἘΦ 

OC VS BUS மச BE 

—f RU > 



பாகம் : 20 396 அல் கஸஸ் 28 

78. அதற்கவன்,” அதனை நான் கொடுக்கப்பட்ட ல்லாம் என்னிடம் இருக்கும் 
சொந்த அறிவி(ன் திறமையினால்தான்" என்று (பதில்) கூறினான். இவனுக்கு 
முன்னிருந்த கூட்டத்தார்களில் இவனைவிட மிக்க பலசாலிகளாகவும், 
இவெனைவிட அதிகப்பொருளுடையவர் களாகவும் இருந்த எத்தனையோ 
தலைமுறையினர் களை அல்லாஹ் நிச்சயமாக அழித்திருக்கின்றான் என்பதை 

வன் அறியவில்லையா Ὁ குற்றவாளிகள் அவர்கள் செய்த பாவங்கள் பற்றி 
அல்லா ஹ் அவைகளைப்பற்றி மிக அறிந்துள்ளதால்) கேட்கப்படமாட்டார்கள். 

79. பின்னர், அவன் தன் அலங்காரத்தில் தன் சமூகத்தார்க்கு முன் 
புறப்பட்டுவந்தான்(அதனைக் கண்ணுற்றவர்களில் இவ்வுலக வாழ்க்கையையே 
(பெரிதென) விரும்புகிறவர்கள், " காரூன் கொடுக்கப்பட்டது போன்று நமக்கும் 
இருந் திருக்கவேண்டுமே! (ஏனென்றால்) நிச்சயமாக அவன் மகத்தான 
பாக்கியவான் என் று கூறினார்கள். 

80. (அவர் களில் ) அறிவு கொடுக்கப்பட்டவர்களோ, மற்றவர் களிடம்) 
"உங்களுக்கு கேடுதான்! விசுவாசங்கொண்டு நற்கருமங்களும் செய்தவர்களுக்கு, 
(மறுமையில்) அல்லாஹ் கொடுக்கும் ass (sm di. ) எவ்வளவோ 
மேலானதாகும்; மேலும், அதனைப் பொறுமையாளர்களைத் தவிர (மற்றெவரும்) 
கொடுக்கப் படமாட்டார்கள்' என்று கூறினார்கள். 

81. எனவே, அவனையும்,அவனுடைய மாளிகையையும் பூமிக்குள் நாம் 
அழுந்தச்செய்தோம் . அல்லா ஹ்வையன்றி அவனுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய 
எந்தக்கூட்டமும் இருக்கவில்லை; (தன்னிலிருந்தோ, மற்றவரிடமிருந்தோ)அவன் 
உதவிபெறுபவர்களிலும் இருக்கவில்லை. 

82. (அவனும், அவனுடைய மாளிகையும் பூமியில் அழுத்தப்பட்டதைக் கண்டு) 
நேற்றையதினம் அவனுடைய பதவியை விரும்பியவர்கள், அந்தோ 
நாசமேநிச்சயமாக அல்லாஹ் தன் அடியார்களில், தான் நாடியவருக்கு 
சம்பத்துகளை ஏராளமாகக் கொடுக்கின்றான்; தான்நாடியவருக்கு) அளவோடும் 
கொடுக்கின்றான், அல்லாஹ் நம்மீது பேருபகாரம் செய்திருக்காவிட்டால் 
நிச்சயமாக ல்க (பூமிக்குள்) அழுந்தச்செய்திருப்பான் என்பதைப் 
பார்க்கவில்லையா அந்தோ நாசமே! நிச்சயமாக அல்லாஹ்வின் நன்றியை) 
மறுப்போர் வெற்றியடையவே மாட்டார்கள் என்பதைக் காணவில்லையா! 
என் று கூறியவர்களாக காலைப்பொழுதை அடைந்தார்கள். 

83. மறுமையின் அந்த வீடாகிறது_அதை பூமியில் அகம்பாவத்தையும், 
குழப்பத்தையும் நாடாதவர்களுக்கே அதை நாம் (சொந்தமாக) ஆச்கிவிடுவோம்; 
இன்னும் (நல்ல) முடிவு பயபக்தியுடையவர் களுக்குத்தான். 

84. யார் நன்மையைக் கொண்டுவந்தாரோ அவருக்கு அதைவிடச் சிறந்தது 
(கூலியாக) உண்டு, இன்னும் யார் தீமையைக் கொண்டுவந்தாரோ(அப்போது) 
தீமையைச் செய்தோர் அவர்கள் எதைச் செய் துகொண்டிருந்தார்களோ 
அதையல்லா து(வேறுஎதையும்) கூலீயாகக் கொடுக்கப்படமாட்டார்கள். 
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85. (நபியே) நிச்சயமாக உம்மீது இந்தக்குர் ஆனை விதியாக்கி(இறக்கி)யவன் 
உம்மை மீளுமிடத்தின்பால் (மக்காவின் பக்கம்) திரும்பச் சேர்த்து வைப்ப 
வனாவான். (ஆகவே, நபியே!) நீர் கூறுவீராக: "நேரான வழியைக் கொண்டு 

வந்திருப்பவர் யார்? (அதனை மறுத்து) பகிரங்கமான வழிகேட்டில் இருப்பவர் 
யார்? என்பதைஎன் இரட்சகன் மிக அறிந்தவன். 

86. அன்றியும், (நபியோஇவ்வேதம் உமக்குக் கொடுக்கப்படும் என்று நீர் 
எதிர்பார்த்து இருக்கவில்லை; எனினும் உம்முடைய இரட்சகனிடமிருந்து அரு 
ளாகவே[நீர் அதைக் பப்டி) ஆகவே, நிராகரிப்போருக்கு 
உதவியாளராக திண்ணமாக நீர்ஆகிவிடவேண்டாம். 

87. இன்னும், அல்லாஹ்வின் வசனங்கள் உம்பால் இறக்கிவைக்கப்பட்ட தன் 
பின்னர் நிச்சயமாக அவர்கள் (அவற்றை எத்திவைப்பதிலிருந் து) உம்மைத் 
தடுத் துவிடவேண்டாம்; இன்னும் உமதிரட' சகன் பக்கம் நீர் TRE 
அழைப்பீராக! நிச்சயமாக நீர் இணைவைப்போரில் ஆகிவிடவும் வேண்டாம். 

88. மேலும்,(நபியே அல்லாஹ்வுடன் வேறொரு (வணக்கத்திற்குரிய) நா யனை நீர் 
அழைக்கவேண்டாம்; அவனைத் தவிர[ வணக்கத்திற்குரிய) வேறொரு நாயன் 
இல்லை; அவன் முகம் தவிர ஒவ்வொரு பொருளும் அழிந்துவிடக்கூடியதே. 
அதிகாரம் (அனைத்தும்) அவனுக்கே உரியதாகும்; அவனிடமே நீங்கள் யாவரும்) 
திரும்பக் கொண்டுவரப்படுவீர்கள். | 

அத்தியாயம் : 29 

அல் அன்கபூத் _ சிலந்திப்பூச்சி 

வசனங்கள் : 69 மக்கீ ருகூஃகள் : 7 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் - 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

L அலிஃப் லாம் மீம். 

2. மனிதர்கள்_'நாங்கள் விசுவாசங் கொண்டோம்" என்று அவர்கள் கூறுவது 

கொண்டு (மட்டும்) அவர்கள் விட்டுவிடப்படுவார்கள் என் றும், அவர்கள் 
சோதனைக்குள்ளாக்கப்படவுமாட்டார்கள் என் றும்எண்ணிக்கொண்டார் 

களா! | ; 

3 இவர்களுக்கு முன்னிருந்தோரையும் திட்ட மாக நாம் சோதித்திருக்கின் 

றோம்; ஆகவே, (விசுவாசங் கொண்டோம் என்று கூறும் இவர்களில்] உண்மை 

சொல்பவர்களை, நிச்சயமாக அல்லாஹ் அறிவான்; (அவ்வாறே, இவர்களில் ) 

பொய்யர்களையும் நிச்சயமாக அவன் அறிவான். 

4 அல்லது, தீயவைகளைச் செய்கிறார்களே அவர்கள் நம்மை விட்டும் தாங்கள் 

தப்பித்துக்கொள்ளலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டார்களா?(அவ்வாறாயின் 

இதைப் பற்றி) அவர்கள் தீர்மானம்செய்தது மிகக்கெட்ட து. 

5. அல்லாஹ்வுடைய சந்திப்பை எவர் ஆதரவுவைக்கிறாரோ அவர் (அதற்கு 

வேண்டிய நல்ல காரியங்களைச் செய்துகொள்ளட்்டும்) ; ஏனெனில், நிச்சயமாக 

அல்லாஹ்வுடைய தவணை வரக்கூடியதாகும்; அவனே (யாவையும்) 

செவியேற்கிறவன்; நன்கறிகிறவன். 
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6. மேலும், (அல்லாஹ்வுடைய வழியில்) எவர் pre (அறப்போர்) 
செய்கிறாரோ அவர் ஜிஹாது செய்வதெல்லாம் அதன் பயனெல்லாம்) 
தனக்காகத்தான்; நிச்சயமாக அல்லா ஹ் அகிலத்தாரை விட்டும் தேவையற்றவன். 

7. இன்னும், விசுவாசங்கொண்டு, நற்கருமங்களையும் செய்கிறார்களே 
அத்தகையோர்_ அவர்களுடைய தீமைகளை அவர்களை விட்டும் நிச்சயமாக 
நாம் நீக்கிவிடுவோம்; அவர்கள் செய்துகொண்டிருந்தவற்றில் மிக அழகானதை 
நிச்சயமாக நாம் அவர்களுக்குக் கூலியாகவும்கொடுப்போம். 

8. மேலும், தன் பெற்றோருக்கு நன்மை செய்யும்படியாக நாம் மனிதனுக்கு 
நல்லுபதேசம் செய்திருக்கின்றோம்; அன்றியும், எதைப் பற்றி உனக்கு அறிவு 
இல்லையோ அதை எனக்கு இணையாக்குமாறு (மனிதனே! அவர்கள் இருவரும் 
உன்னை நீர்ப்பந்தித்தால் (அவ்விஷயத்தில்) நீ அவ்விருவருக்கும் கீழ்ப்படிய 
வேண்டாம்; என்னிடமே உங்களின் மீளுதல் இருக்கிற து; அது சமயம் நீங்கள் 
செய்து கொண்டிருந்தவைகளைப் பற்றி நான் உங்களுக்கு அறிவிப்பேன் . 

9. மேலும், விசுவாசங்கொண்டு, நற்கருமங்களையும் செய்கிறார் களே 
அத்தகையோர்_ அவர்களை நிச்சயமாக நாம் நல்லோர்களின் கூட்டத்தாருடன் 
சுவனத்தில் நுழைவிப்போம். 

10. இன்னும் மனிதர்களில், "அல்லாஹ்வை நாங்கள் விசுவாசம் கொண்டுள் 
ளோம்" என்று கூறுகின்ற சிலர் இருக் கின்றனர்; ஆகவே, அவர்கள் 
அல்லாஹ்வுடைய வழியில் துன்புறுத்தப்பட்டால், மனிதர்களால் எற்படும் (அதி 
துன்பத்தை, அல்லாஹ்வுடைய வேதனையைப்போலாக்கி ( உங்களிடமிருந்து 
விலகிக் கொள்கின்றனர். உமதிரட'சகனிடமிருந்து ( உங்களுக்கு) ஏதேனும் உதவி 
வந்து விட்டாலோ, நிச்சயமாக நாங்கள் உங்களுடன் தான் இருந்தோம்" என்று 
கூறுகின்றனர். அகிலத்தாரின் இதயங்களில் உள்ளவற்றை அல்லாஹ் மிக 
அறிந்தவனாக இல்லையா? 

IL (ஆகவே). விசுவாசங்கொண்டிருப்போரையும் நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
நன்கறிவான்; (வேஷதாரிகளான) முனாஃபிக்குகளையும், நிச்சயமாக அவன் 
நன்கறிவான். 

12. நிராகரிப்போ(ரில்பலிர் விசுவாசிகளிடம், "நீங்கள் எங்களுடைய வழியைப் 
பின்பற்றுங்கள்; (அதனால் ஏதும் குற்றம் குறைகள் ஏற்பட்டால் ,) உங்களுடைய 
குற்றங்களையும் நாங்கள் சுமந்து கொள்கின்றோம்" என்றும் கூறுகின்றனர்; 
அன்றியும், அவர்களுடைய குற்றங்களிலிருந்து எதனையுமே இவர்கள் சுமந்து 
கொள்பவர்களாக இல்லை. நிச்சயமாக அவர்கள் பொய்யர்களே! 

3. அன்றியும், அவர்கள் தங்கள் (பாவச்) சுமைகளையும்,தம்(பாவசிசுமைகளுடன் 
(அவர்கள் வழிகெடுத்தோரின் பாவச்) சுமைகளையும் நிச்சயமாகச் சுமப்பார்கள்; 

_ இன்னும் அவர்கள், இட்டுக்கட்டிக்கொண்டிருந்தவைகளைப்பற்றியும் 
நிச்சயமாக மறுமைநாளில் (விசாரித்துக் கேட்கப்படுவார்கள். 
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14. இன்னும், (நபி) BIT an ( நம்முடைய தூதராக) அவருடைய 

சமூகத்தார்பால் திட்டமாக நாம் அனுப்பிவைத்தோம்; அவர் ஐம்ப துஆண்டுகள் 
நீங்கலாக ஓராயிரம் வருடங்கள் அவர்களிடையே தங்கியிருந்தார். பின்னர் 
அவர்கள் (விசுவாசங்கொள்ளா து) அநியாயக்காரர்களாக இருந்தநிலையில் 
வெள்ளப் பிரளயம் அவர்களைப்பிடித்துக் கொண்ட து. 

15. பின்னர், அவரையும், ( வருடைய ) கப்பல் தோழர் களையும் நாம் 

காப்பாற்றினோம்; அச் த அகிலத்தார்க்கு ஓர் அத்தாட்சியாகவும் நாம் 
ஆக்கினோம். 

16. இப்றாஹீமையும்(நம்முடைய தூதராக அவருடைய ஜனங்களிடம் அனுப்பி 
வைத்த சமயத்தில்,) அவர்,தன்னுடை யசமூகத்தார்க்கு நீங்கள் அல்லாஹ்வையே) 
வணங்குங்கள்; அவனுக்கே நீங்கள் பயப்படுங்கள்; நீங்கள் அறிந்தவர்களாக 
இருந்தால் இதுவே உங்களுக்கு மிக்க நன்மையுடையதாக இருக்கும், (என்பதைத் 
தெரிந்து கொள்வீர்கள்) என் று கூறியதை (நபியே நினைவூட்டுவீராக!) 

17. (தவிர, அல்லாஹ்வையன்றி நீங்கள் வணங்குவதெல்லாம் விக்கிரகங் 
களைத்தான்; நீங்கள் பொய்யாக (உங்கள் கைகளால் அவைகளைப் 
படைத்துக்கொண் டீர்கள். (ஏனென்றால்) நிச்சயமா க அல்லா ஹ்வையன்றி நீங்கள் 
வணங்குகின் றவை உங்களுக்கு உணவளிக்கச் சக்திபெறமாட்டா. ஆகவே, 
(உங்களுக்கு வேண் டிய) உணவை அல்லாஹ்விடமே தேடுங்கள்;அவ(ன் ஒருவ) 
னையே வணங்குங்கள்; அவனுக்கு நன்றியும் செலுத்துங்கள்; அவன் பக்கமே 
நீங்கள் மீட்ட ப்படுவீர்கள். 

18. " மேலும், நீங்கள் (என்னைப்) பொய்யாக்கினால், (அதைப்பற்றி எனக்குக் 
கவலையில்லை. ஏனென்றால்.) உங்களுக்கு முன்னிருந்த சமுதாயத்தினர் 
(தூதர்களை இவ்வாறே) பொய்யாக்கியிருக்கின்றனர்; (நம் தூதரின் மீதோ 
பகிரங்கமாக எத்திவைப்பதைத் தவிர(வேறு கடமை) இல்லை. 

19" அல்லாஹ் படைப்பை எவ்வா றுஆரம்பத்தில்(படைக்கத்)துவங்குகிறான்; 

(அவை அழிந்த) பின்னர் அதனை (எவ்வாறு) மீள வைக்கிறான் என்பதை அவர்கள் 
பார்க்கவில்லையா! நிச்சயமாக இவ்வாறு செய்வது, அல்லாஹ்வுக்கு மிக்க 
சுலபமானதே! 

20. " பூமியில் நீங்கள் சுற்றித்திரிந்து, படைப்பை எவ்வாறு (ஆரம்பத்தில்) அவன் 
துவங்கி, பின்னர் அல்லாஹ் மற்றொரு உற்பத்தியை (எவ்வாறு) உண்டு 
பண்ணுகிறான், என்பதைப் பாருங்கள்; நிச்சயமாக அல்லாஹ், ஒவ்வொரு 
பொருளின் மீதும் மிக்க ஆற்றலுடையோன் என்று([நபியே! நீர் கூறுவீராக. 

21. தான் நாடியவர்களை அவன் வேதனை செய்வான்; தான் நாடியவர் களுக்கு 
அவன் கிருபையும் செய்வான்; (முடிவில்) அவனளவிலேயே நீங்கள் திருப்பப் 
படுவீர்கள். 
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22. பூமியிலோ , இன்னும் வானத்திலோ நீங்கள் ஒளிந் து கொண்டு, அவனைத் 
தோற்கடித்து) இயலாமல் அக்கி விடுபவர்கள் அல்லர்; மேலும், அல்லா ஹ்வை 
யன்றி உங்களுக்கு(வேறு) பா துகாவலனுமில்லை ; உதவிசெய்வோனுமில்லை. 

23. மேலும், அல்லாஹ்வுடைய வசனங்களையும், அவனை சந்திப்பதையும் 
மறுக்கின்றனரே அத்தகையோர் _அவர்கள் என் கிருபையை விட்டும் 
நிராசையாகி விட்டனர்; மேலும் அத்தகையோர்_அவர்களுக்குத் துன்புறுத்தும் 
வேதனையுண்டு. 

(இப்றாஹீமாகிய) 'அவரைக்கொன் றுவிடுங்கள் ; அல்லது (நெருப்பிலிட்டு) 
ர ம் என் று கூறியதைத்தவிர வேறு எதுவும் அவருடைய 
சமூகத்தாரின் பதிலாக இருக்கவில்லை; (அன் றியும் அவரை நெருப்பில் 
எறிந்தார்கள்.) ஆகவே (அந்) நெருப்பிலிருந்து அல்லாஹ் அவரை ஈடேற்றிக் 
கொண்டான்; விசுவாசங்கொண்ட சமூகத்தார்க்கு நிச்சயமாக இதில் (பல) 
சான் றுகள் இருக்கின்றன. 

25. "நீங்கள் அல்லாஹ்வையன் றி (இந்த) விக்கிரகங்களை(த் தெய்வமாக) 
எடுத்துக் கொண்டதெல்லாம் இவ்வுலக வாழ்க்கையில் உங்களுக்கிடையில் 
உள்ள நேசம் காரணமாகத்தான்; பின்னர்,மறுமை நாளில் உங்களில் சிலர், சிலரை 
(விட்டும் ங்கி சமக ன்னும் உங்களில் சிலர் சிலரை 
(நிந்தித் து) த் டிவில்) உங்கள் (யாவரின்) தங் குமிடமும் (நரக) 
நெருப்புத்தான்; ( pa உங்களுக்கு உதவி செய்வோர் களுமில்லை' என்றும் 

(இப்றாஹீம்)கூறினார் . 

26. எனவே, (இப்றாஹீம் இவ்வளவு கூறியும்) லூத் (நபி மட்டும் தான் அவரை 
விசுவாசித்தார்; (ஆகவே, இப்றாஹீம் அவரிடம், " நிச்சயமாக, நான் என் 
இரெட'சகனின்பால் (என்னுடைய இந்த ஊரை விட்டும்) ஹிஜ்ரத்துச் செல்கிறேன்; 
நிச்சயமாக அவன்தான் (யாவரையும்) மிகைத்தோன்; தீர்க்கமான 
அறிவுடையோன்' என்றுகூறினார்.. 

27. அன்றியும், அவருக்கு இஸ்ஹாக்கையும், யஃகூபையும் (சந்ததிகளாகக்) 
கொடுத்தோம்; இன்னும் அவருடைய சந்ததியில் நபித் துவத்தையும், 
வேதத்தையும் நாம் ஆக்கினோம்; அவருக்கு அவருடைய கூலியை இம்மையிலும் 
கொடுத்தோம்; இன்னும் நிச்சயமாக அவர் மறுமையிலும் நல்லோரில் 

உள்ளவராவார். 

28. மேலும், லூத்தை _(நம்முடைய தூதராக அவர் சமூகத்தாரிடம் 
அனுப்பிவைத்தோம்); அவர் தம் சமூகத்தாரிடம் மானக்கேடான (ஒரு 
a. நிச் சயமாக நீங்கள் செய்கின்றீர்கள்; உலகத்தாரில் எவரும் 
அ ஷட் உங்களை முந்தவில்லை என் று கூறியதை FRET A 
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29. "நீங்கள் (பெண்களை விட்டு, ஆண்களிடம் (மோகங்கொண்ட வர்களாக) 
வருகின்றீர்களா? (இத்தீய செயலைக் கொண்டு பிரயாணிகளை) வழிமறிக்கவும் 
செய்கின்றீர்கள்; (ஜனங்கள் றைந்த) உங்கள் சபையிலும் (பகிரங்கமாகவே மிக்க) 
வெறுக்கத்தக்க(இக்காரியத் தைச் செய்யவருகிறீர்கள் (என்றும் கூறினார் அதற்கு, 

நீர் உண்மையாளரில் (ஒருவராக இருப்பின் அல்லாஹ்வுடைய வேதனையை 
எங்களிடம் கொண்டுவாரும்' என்பதைத் தவிர (வேறு எதுவும்) அவருடைய 
சமூகத்தாரின் பதிலாக இருக்கவில்லை. 

30 (அதற்குஅவர், இரட்சகனே! குழப்பக்காரர்களான சமூகத்தார்க்கு எதிராக 
எனக்கு நீ உதவி புரிவாயாக! என்று(பிரார்த்தித்துக்) கூறினார். 

31 மேலும், நம்முடைய தூதர்கள் இப்றாஹீமிடம் நன்மாராயத்தைக்கொண்டு 
வந்த சமயத்தில், (அவரிடம், "லூத்துடைய) இந்த ஊர்வாசிகளை நிச்சயமாக 
நாங்கள் அழிக்கக் கூடியவர்களாக உள்ளோம்; (ஏனென்றால்) நிச்சயமாக 
இவ்வூரைச்சேர் ந்தோர் அநியாயக்காரர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று 
கூறினார்கள். 

32. அ[தற்கவர், ' நிச்சயமாக அதில் லூத் இருக்கின்றாரே' என்று கூறினார்; 
(அதற்கு அவர்கள், ' அதில் யார் இருக்கிறார்கள் என்பதை நாங்கள் நன்கறிவோம்; 
அவருடைய மனைவியைத் தவிர , அவரையும், அவருடைய குடும்பத்தாரையும் 

சயமாக நாங்கள் காப்பாற்றுவோம் ;(அவர்மனைவியாகிய அவள் 
அழிக்கப்படுவோரில் ஒருத்தியாக) தங்கி விடுகிறவர் களில் ஆகிவிட்டாள்" என்று 
கூறினார்கள். 

33. இன்னும் நம்முடைய(அத்) தூதர்கள்(நபி) லூத்திடம்வந்தபொ துஅவர்,தம் 
ஜனங்களிடமிருந்து எவ்வாறு இவர்களைப் பாதுகாப்பது என்று அவர்களால் 
துக்கத்திலாக்கப்பட்டார்; மேலும்/அவர்களைக்காப்ப ற்கு வழியறியா து | 
அவர்களால் மனதில் நெருக்கடிக்குள்ளானார்; ἐν ΠΡ Εν ர்கள் , 'நீர் அஞ்ச 
வேண்டாம்; கவலையும்படவேண்டாம்; நிச்சயமாக நாங்கள் (இவ்வூரை 
அழித்துவிட்டு) உம்முடைய மனைவியைத் தவிர, உம்மையும், உமது 
குடும்பததினரையும் காப்பாற்றக்கூடியவர்களாக உள்ளோம்; (உம் 
மனைவியாகிய/அவள் (அழிந் து போவோரில் ஒருத்தியாக) தங்கி விடுகிறவர் களில் 
ப என் று கூறினார்கள். 

"நிச்சயமாக, நாங்கள் இவ்வூரார் மீது இவர்கள் பாவம் செய்து 
அரி அக்க! காரணமாக, வானத்திலிருந்து வேதனையை இறக்கி 
வைப்பவர்களாக இருக்கின்றோம் '(என் றும் கூறினார்கள்). 

35 . (பின்னர், அவர்கள் யாவரும் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர் .) திட்டமாக நாம், 
அறிவுடைய சமூகத்தாருக்கு அதிலிருந்தும் தெளிவான அத்தாட்சியை விட்டு 
வைத்திருக்கின்றோம். 

36. மேலும், மத்யன் (வாசிகள்) பால் அவர்களுடைய சகோதரர் ஷுஐபை _(நாம் 
நம்முடைய தூதராக அனுப்பி வைத்தோம்); பின்னர் அவர்: என் சமூகத்தாரே! 
நீங்கள் அல்லாஹ்வை வணங்குங்கள்; உங்கள் வழிபாட்டின் பலனைப் பெற 
இறுதி நாளையும் ஆதரவு வையுங்கள்; பூமியில் விஷமம் செய்வோராககவும் 
அலையாதீர்கள் என்று கூறினார். 
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37. பின்னர், அவர்கள் அவரைப் பொய்ப்படுத்தினார்கள்; ஆதலால், பூகம்பம் 
அவர் களை பிடித்துக் கொண்டது; ஆகவே அவர்கள் தங்கள் வீடுகளில் 
முகங்குப்புற வீழ்ந்து (இறந்து) கிடந்தவர்களாக காலைப் பொழுதை 
அடைந்தனர். 

38. மேலும், ஆதையும், ஸமூதையும் (இவ்வாறே நாம் அழித்து விட்டோம்) ; 
அவர்கள் வாழ்ந்திருந்த இடங்களில் உள்ள சின்னங்ககளிலிருந்து ,( அவர்கள் 
அடைந்த முடிவு உங்களுக்குத் திட்டமாக தெளிவாகிவிட்டது; அவர்களுடைய 
செயல்களை வைத்தான் அவர்களுக்கு அலங்காரமாக்கியும் காண்பித்தான்; 
ஆகவே, அவர்கள் நல்லறிவுடையோர்களாக இருந்தும் (நேர்வழியை விட்டும் 
அவன் அவர்களைத் தடுத்துவிட்டான். 

39. காரூனையும், ஃபிர் அவனையும், ஹாமானையும்நாம் அழித்து விட்டோம்); 
நிச்சயமாக மூஸா, அவர்களிடம் தெளிவான அத்தாட்சிகளைக் கொண்டு 
வந்திருந்தார்; பின்னர், அவர்கள் ( அவரை நிராகரித்து விட்டு, பூமியில் பெருமை 
கொண்டு நடந்தனர்; (அதனால் நம் வேதனையிலிருந் து) அவர்கள் தப்பித்துக் 
கொள் பவர்களாகவும் இருக்கவில்லை. 

40. ஆகவே,(அவர்கள்) ஒவ்வொருவரையும், அவருடைய பாவத்தின் காரணமாக 
நாம் பிடித்துக்கொண்டோம்; அவர்களில் எவர் மீது (கடும்புயல்காற்றின் 
மூலமாக) நாம் கல்மாரியை அனுப்பினோமேோ அவர்களும் உள்ளனர்; மேலும், 
அவர்களில் எவரைப் பேரிடி முழக்கம் பிடித்துக் கொண்டதோ அவர்களும் 
உள்ளனர்; இன்னும், அவர்களில் ( காரூன் போன்று”எவரைப் பூமிக்குள் நாம் 
அழுந்தச்செய்துவிட்டோமோ அவர்களும் உள்ளனர்; மேலும், அவர்களில் 
(ஃபிர் அவ்ன், ஹாமான் போன்றுகடலில்) நாம் மூழ்கடித்தவர்களும் உள்ளனர்; 
அல்லாஹ் அவர்களுக்கு அநியாயம் செய்வதற்காக இருக்கவில்லை; எனினும், 
அவர்கள் தங்களுக்குத் தாமே அநியாயம் இழைத்துக் கொள் பவர்களாக 

இருந்தனர். 

41 அல்லாஹ்வையன்றி (மற்றவர்களைத்தங்களுக்குப் பாதுகாவலர்களாக 
எடுத்துக் கொண்டவர்களுக்கு உதாரணம் சிலந்திப்பூச்சியின் உதாரணத்தைப் 
போன்றதாகும்; அது ஒரு வீட்டை எடுத்துக் கொண்ட து; இன்னும், நிச்சயமாக 
வீடுகளில் மிகப்பலவீனமானது சிலந்திப் பூச்சியின் வீடாகும்; (இதை) அவர்கள் 
அறிவார்களாயின் (தாங்கள் அல்லாஹ்வையன்றி மற்றவர்களைப் 
பாதுகாவலர்களாக எடுத்துக் கொண்டதன் தீமையை அறிவர்) 

42. அவனையன் றி அவர்கள் எதனை அழைக்கின்றார்களோ, அதனை 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் நன்கு அறிவான்; மேலும், அவன் (யாவரையும்) 
மிகைத்தவன்; தீர்க்கமான அறிவுடையவன். 

43. மேலும், இவ்வுதாரணங்கள் _ மனிதர்களுக்காக இவற்றை நாம் 
கூறுகிறோம் ; (சிந்தித்தறியக்கூடிய) அறிவுடையவர்களைத் தவிர, 
(மற்றெவரும்) இதனை விளங்கிக்கொள்ளவுமாட்டார்கள். 

44 . வானங்களையும், பூமியையும் அல்லாஹ் உண்மையைக் கொண்டு 

படைத்தான். விசுவாசங் கொண்டோருக்கு நிச்சயமாக இதில் ஓர் அத்தாட்சி 
இருக்கின்றது. 
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45. (நபியே குர் ஆனாகிய) இவ்வேதத்திலிருந் து உமக்கு அறிவிக்கப்பட்டதை நீர் 
ஓதுவீராக; தொழுகையையும் (அல்லாஹ் விதியாக்கியவாறு) நிறை 
வேற்றுவீராக; நிச்சயமாக தொழுகை, (அதை நிறைவேற் றுபவரை) 
மானக்கேடான செயலிலிருந் தும், a க்கத்தில்) மறுக்கப்பட்டதிலிருந்தும் 

டுக்கும்; நிச்சயமாக, (தொழுகையின் மூலம்) அல்லாஹ்வை நினைவு கூருவது 

எல்லாவற்றையும் விட) மிகவும் பெரிதாகும்; இன்னும், நீங்கள் செய்பவைகளை 
அல்லாஹ் நன்கு அறிகிறான். 

46. (விசுவாசிகளே! நீங்கள் வேதத்தையுடையோர்களுடன் எது மிக அழகா 
னதேோ அதைக்கொண்டல்லாது (அவர்களுடன்) தர்க்கிக்கவேண்டாம்; 
(ஆயினும், அவர்களில் அநியாயம் செய்தோர் தவிர/அவர்களுடன் தர்க்கித்தால், 
எங்களுக்கு இறக்கப்பட்ட (வேதத்தையும், உங்களுக்கு இறக்கப்பட்ட 
(வேதத் தையும் நாங்கள் விசுவாசிக்கின்றோம்; எங்கள் வணக்கத்திற்குரியவனும், 
உங்கள் வணக்கத்திற்குரியவனும் ஒருவனே; மேலும், நாங்கள் அவனுக்கு 
முற்றிலும் கீழ்ப்படிந்து நடக்கின்றவர்கள் என்று கூறுங்கள். 

47. (நபியே! முந்திய தூதர்களுக்கு வேதத்தை இறக்கிய) அவ்வாறே, நாம் உம்பால் 
(இவ்) வேதத்தை இறக்கியிருக்கின்றோம்; ஆகவே, நாம் அவர்களுக்கு (முன்னர்) 
வேதத்தைக் கொடுத்திருக்கின்றோமோ அத்தகையோர் _ அவர்கள், இவ் 
வேதத்)தை விசுவாசிப்பார்கள்; (மக்காவாசிகளாகிய) இவர்களிலும் இதனை 
(நம்பி) விசுவாசிப்பவர் களும் உள்ளனர்; மேலும், காஃபிர்களைத் தவிர 
(மற்றெவரும்) நம்முடைய வசனங்களை நிராகரிக்கமாட்டார்கள். 

48. மேலும் (நபியேோ)இதற்கு முன்னர் எந்த வேதத்தையும் நீர் ஓதுபவராக 
இருக்கவில்லை; உமது வலக்கையால் நீர் அதனை எழுதுபவராகஇருக்க]வும் 

ல்லை. (அவ்வாறு இருந்திருக்குமானால், அப்பொழுது இப்பொய்யர்கள் 
அல்லாஹ்வினால் அருளப்பட்டதல்ல என்று) திடமாக சந்தேகம் 
கொண்டிருப்பர். 

49. அவ்வாறல்ல[குர் ஆனாகிய) இது அறிவு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்களே 
அவர்களின் இதயங்களில்(பதியத்தக்க) தெளிவான வசனங்களாகும்; மேலும், 
அநியாயக்காரர்களைத் தவிர (மற்றெவரும்) நம்முடைய வசனங்களை நிராகரிக்க 
மாட்டார்கள். 

50. "அவருடைய இரெட்சகனிடமிருந்து அத்தாட்சிகள் அவரின்மீது 
றக்கப்படவேண்டாமா)' என்றும் அவர்கள் கூறுகின்றனர்; அதற்கு (நபியே!) 

அத்தாட்சிகளெல்லாம் அல்லா ஹ்விடத்தில்தான் உள்ளன; (என்னிட மில்லை. 
நானோ பகிரங்கமாக (அச்சமூட்டி) எச்சரிக்கை செய்கிறவன்தான்" என்று 
கூறுவீராக! 

51. நிச்சயமாக நாம் (இவ்) வேதத்தை உம்மீது இறக்கி வைத்து (அது) அவர்கள் 
மீது ஓதப்பட்டு வருவது அவர்களுக்குப் போதாதா?(ஏனென்றால், நிச்சயமாக 
அதில், (அல்லாஹ்வுடைய ) அருளும், விசுவாசங்கொண்ட சமூகத்தார்க்கு ஒரு 
நினைவூட்ட லும் இருக்கின்றன. | 

52. (நபியே !) நீர் கூறும்: எனக்கும், உங்களுக்குமிடையில் சாட்சியாக (இருக்க) 
அல்லாஹ்வே போதுமானவன்; (ஏனென்றால்) வானங்களிலும், பூமியிலும் 
உள்ளவற்றை அவன் நன்கு அறிவான்; பொய்யை விசுவாசங்கொண்டு, 
அல்லாஹ்வை நிராகரித்தும் விடுகின்றார்களே அத்தகையோர்_ அவர்கள் தாம் 
நஷ்ட மடைந்தவர்கள். 
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53. மேலும்,(மறுமையின்) வேதனையைப்பற்றி (அது எப்பொழுது வரும்? என்று) 
அவர்கள் உம்மை அவசரப்படுத்துகின்றனர்; இன்னும், ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட 
தவணையில்லாதிருந்தால் அ(வ்வேதனையான)து அவர்களை வந்தடைந் 
திருக்கும்; இன்னும், (அத்தவணை) அவர்கள் உணர்ந்து கொள்ளாத நிலையில், 
அது திடீரென அவர்களிடம்திட்டமாக வந்துவிடும். 

54. அவர்கள் (அவ்) வேதனையைப்பற்றி உம்மை அவசரப்படுத்துகின்றனர்; 
நிச்சயமாக நரகமோ நிராகரிப்போரைச் சூழ்ந்துகொள்ளக்கூடி யதாகும். 

55. அவர்களுக்கு மேலிருந்தும், அவர் களுடைய கால்களுக்குக் கீழிருந்தும் 
வேதனை அவர்களை மூடிக்கொள்ளும் (அந்நாளில், நீங்கள் செய்து 

கொண்டிருந்ததை நீங்கள் சுவைத்துப்பாருங்கள் என்றும் அல்லாஹ்வாகிய 

அவன் கூறுவான். 

56.விசுவாசங் கொண்ட என்னுடைய அடியார்களே! நிச்சயமாக என்னுடைய 

பூமி(மிக்க) விசாலமான து; எனவே (அதில்) நீங்கள் என்னையே வணங்குங்கள். 

57.ஓவ்வோர் ஆத்மாவும் மரணத்தைச் சுவைக்கக்கூடி.யதாகும்; பின்னர் நீங்கள் 

நம்மிடமே திருப்பிக் கொண்டு வரப்படுவீர்கள். 

58. மேலும், 'விசுவாசங்கொண்டு நற்கருமங்களையும் செய்கிறார்களே 
அத்தகையோர்_ அவர்களைச் சுவனபதியிலுள்ள உயர்ந்த மாளிகைகளில் 
(அவர்கள் தங்கி விடுவதற்காகிதிட்டமாக நாம் இறக்குவோம் ; அவற்றின் கீழ் 
ஆறுகள் ஓடிக்கொண் டிருக்கும்; அவற்றில் அவர்கள் நிரந்தரமாக[த்தங்கி) 
இருப்பவர்கள்; (நன்மையான ) செயல் புரிவோரின் கூலி நல்லதாகிவிட்ட து. 

59. அத்தகையோர் பொறுமையுடனிருந்து ( தங்களின் காரியங்களை 
அல்லாஹ்விடம் ஓப்படைத்து முழுமையாக) தங்கள் இரட'சகனின் மீது 
நம்பிக்கையும் வைப்பார்கள். 

60. மேலும், எத்தனையோ பிராணிகள் _அவை தங்கள் உணவைச் சுமந்து 
த்க் அல்லாஹ் தான் அவைகளுக்கும், உங்களுக்கும் உணவளிக்கிறான்; 
இவ்வாறிருக்க, அதற்காக நீங்கள் ஏன் அதிகக் கவலைப்பட வேண்டும்) 
அவனேயோவை τ) செவியேற்கிறவன், நன்கறிகிறவன். 

61. மேலும், "வானங்களையும் பூமியையும் படைத்து, சூரியனையும், 
சந்திரனையும் (தன் திட்டப்பிரகாரமே நடக்கும் படி) வசப்படுத்தியவன் 
யார்?"என்று (நபியே!) நீர் அவர்களைக் கேட்பீராயின், "அல்லாஹ் ‘ என்று 
அவர்கள் நிச்சயமாகக் கூறுவார்கள் ; அவ்வாறாயின், அவர்கள் (அவனை 
வணங்குவதை விட்டும்) எங்கு திருப்பப்படுகிறார்கள்? 

62. அல்லாஹ் தன்னுடைய அடியார்களில் தான் நாடியவர்களுக்கு (வா ழ்க்கை 
வசதிகளுக்குத் தேவையான) உணவை விரிவாகவும் கொடுக்கிறான்; (தான் 
நாடியவர் களுக்கு) அளவோடும் கொடுக்கிறான்; நிச்சயமாக அல்லாஹ், 
ஒவ்வொரு பொருளையும்(பற்றி) நன்கறிந்தவன். 

63. மேலும், (நபியே ! ) "வானத்திலிருந்து மழையை இறக்கி அதனைக் கொண்டு 
பூமியை _ அது இறந்ததன் பின் உயிர்ப்பிப்பவன் யார்? என்று நீர் அவர்களைக் 
கேட்பீராயின், அல்லாஹ் என்று அவர்கள் நிச்சயமாகக் கூறுவார்கள்; (அதற்கு) 
"புகழனைத்தும் அல்லாஹ்வுக்கே உரியது' என்று நீர் கூறுவீராக! எனினும் 
அவர்களில் பெரும்பாலோர் (இதனை) அறிந்து கொள்ளமாட்டார்கள். 
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64 மேலும், இவ்வுலக வாழ்க்கை வீணும், விளையாட்டுமே தவிர 
வேறொன்றுமில்லை. அவர்கள் அறிந்தவர்களாக இருப்பின் நிச்சயமாக 
மறுமையின் வீடு, அதுவே (நித்திய) வாழ்க்கையாகும். 

65. மேலும், அவர்கள் கப்பலில் ஏறி (ய பின் ஆபத்தில் சிக்கிக் கொண்டால், 
அவர்கள் முற்றிலும் வணக்கத்தை அவனுக்கே கலப்பற்றதாக ஆக்கியவர்களாக 
அல்லாஹ்வை அழைக்கின்றனர்; அவன் , அவர்களைக் கரையின் பால் (சேர்த்து 
வைத்துக் காப்பாற்றிய பொழுது, அவனுக்கே அவர்கள் இணைவைக்கின்றனர். 

66. நாம் அவர்களுக்கு அருளியதை அவர்கள் நிராகரிப்பதற்காகவும் (தங்கள் 
விருப்பப்படி.) அவர்கள் சுகமனுபவித் துக் கொண் டிருப்பதற்காகவும்(இணை 
வைக்கின்றனர்.) ஆனால் அவர் கள் (இதன் பலனை) விரைவில் தெரிந்து 
கொள்வார்கள். 

67 . அவர்களைச் சூழ (மக்காவிற்கு வெளியில்) உள்ள மனிதர்கள் 
எதிரிகளால் இறாய்ஞ்சி(த் தூக்கிச் செல்லப்படும் நிலையில் (இந்த மக்காவை) 
அபயமளிக்கும் புனித இடமாக நாம் அஆக்கியிருப்பதை அவர்கள் 
பார்க்கவில்லையா? இவர்கள் பொய்யை விசுவாசங்கொண்டு, அல்லாஹ்வின் 
(இந்தி அருட் கொடையையும் நிராகரிக்கின்றனரா! 

68. இன்னும், அல்லா ஹ்வின் மீது பொய்யைக் கற்பனைச்செய்தவனை விட , 

அல்லது சத்தியத்தை_. அது தன்னிடம் வந்த போது_ பொய்யாக்கியவனை விட 
மிக்க அக்கிரமக்காரன் யார் (இத்தகைய) நிராகரிப்போரின் தங்குமிடம் நரகத்தில் 
இல்லையா? 

69. மேலும், நம்முடைய வழியில் ( செல்ல) முயற்சிக்கின்றார்களே 
அத்தகையோர்_ நிச்சயமாக நாம் அவர்களை, நம்முடைய ( நேரான) வழியில் 
செலுத்துகின்றோம்; மேலும், நிச்சயமாக அல்லா ஹ் நன்மை செய்வோர்களுடன் 
இருக்கிறான். 

அத்தியாயம் : 30 

அர்ரூம் _ ரோமாபுரி 
வசனங்கள் : 60 மக்கீ ருகூஃகள் : 6 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓ துகிறேன்). 

L அலிஃப்லாம்மீம். 
2 ரோமாபுரியபாரசீகர்களால்) வெற்றி கொள்ளப்பட்டுவிட்ட து. 

3. சமீபத்திலுள்ள பூமியில் _ அவர்களின் தோல்விக்குப்பிறகுஅவர்கள் 
வெற்றியடைவார்கள்_ 

4. சில வருடங்களில்(அவர்கள் வெற்றியடைவர். வெற்றி தோல்வி அளிக்கும்) 
அதிகாரம்(இதற்குமுன்னரும்,(இதற்குப்) பின்னரும் அல்லாஹ்வுக்கே உரியது; 
அவர்கள் வெற்றியடையும்] அந்நாளில், விசுவாசிகள் மகிழ்ச்சியடைவார்கள். 

5. அல்லாஹ்வின் உதவிகொண்டு (மகிழ்ச்சி அடைவர்). அவன் தான் 
நாடியவர் களுக்கு உதவி புரிகிறான்; அவன் (யாவரையும்) மிகைத்தவன்; பெருங் 
கிருபையுடையவன். 
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6. (இது) அல்லா ஹ்வுடைய வாக்குறுதி; அல்லா ஹ் தன்னுடைய வாக்குறுதியில் 
மாற்றம் செய்யமாட்டான்; எனினும், மனிதர்களில் னதா PC es 

அறியமாட்டார்கள். 

7. அவர்கள் இவ்வுலக வாழ்க்கையிலிருந் து வெளிப்படையானதைமட்ட்டும்) 
அறிவார்கள்; அவர்களே மறுமையைப் பற்றி மறந்தவர்களாகவே 
இருக்கின்றனர். 

8. அவர்கள் தங்களைப்பற்றி(அல்லா ஹ் அவர்களை எவ்வா று படைத்துள்ளான் 
என) சிந்தித்துப்பார்க்கவில்லையா? வானங்களையும், பூமியையும், 
அவையிரண்டிற்கு மத்தியிலுள்ளவைகளையும் உண்மையை (நீதியை)க் 
கொண்டும் ஒவ்வொன்றுக்கும்) குறிப்பிடப்பட்ட தவணையைக் கொண்டுமே 
தவிர அல்லாஹ் படைக்கவில்லை; இன்னும், நிச்சயமாக மனிதர் களில் 

பெரும்பாலோர் தங்கள் இரட்சகனின் சந்திப்பை நிராகரிக்கக் 
கூடியவர்களாகவே இருக்கின்றனர். 

9. இவர்கள் பூமியில் சுற்றித்திரிந் து, இவர்களுக்கு முன்னிருந்தவர்களின் டு 
எப்படி இருந்தது என் பதை(கவனித்து)ப் பார்க்கவேண்டாமா! (மூன் இருந்த 
அவர்கள், இவர்களைவிட மிகுந்த பலசாலிகளாக இருந்தனர்; இவர்கள் எவ்வளவு 
பூமியைப் பண்படுத்தி விவசாயம் செய்து அபிவிருத்திச்செய்தார்களோ அதை 
விட அதிகமாகப் பபூமியைய் ) பண்படுத்தி அபிவிருத்தி செய்தவர்களாகவும் 
அவர்கள் இருந்தார் கள்; இன்னும் ந ந் அனுப்பப்பட்ட) 
அவர்களின் தூதர்கள் தெளிவான அத்தாட்சிகளைக்கொண்டு அவர்களிடம் 
வந்தார்கள்; ஆகவே அல்லாஹ் ஒருபோதும் அவர் களுக்கு அநியாயம் 
செய்வதற்காக இருக்கவில்லை; எனினும் அவர்கள் (அந்நபிமார் களைப் 
பொய்யாக்கி) தங்களுக்குத் தாமே அநியாயம் செய்து கொண்டனர். 

10. பின்னர், தீமை செய்து கொண்டிருந்தவர் களின் முடிவு, அல்லா ஹ்வுடைய 
வசனங்களை அவர்கள் பொய்யாக்கியதாலும், அவற்றை அவர்கள் பரிகாசம் 
செய்து கொண்டிருந்ததா லும் மிகத் தீயதாகவே ஆகிவிட்ட து. 

1 (மனிதர்களே!) அல்லாஹ்ிவே) படைப்பை ஆரம்பமாகதித் தொடங்குகின்றான்; 
பின்னர், அதனை அவன் மீளவைப்பான்; பின்னர், ( மனிதர்களே!) நீங்கள் 
அனைவரும்) அவனிட மே(மறுமைக்காக) திரும்பக் கொண்டு வரப்படுவீர்கள். 

12.மேலும், மறுமை நாள் நிலைபெறும் நாளில்,குற்றவாளிகள் நம்பிக்கையிழந்து 
விடுவார்கள். 

13 (ஏனென்றால், அல்லாஹ்வுக்கு இணையாக்கிய) அவர்களுடைய இணையா 
ளர்களிலிருந்து பரிந்துரையாளர்கள் அவர்களுக்கு இருக்கவேமாட்டார்கள்; 
தாங்கள் இணையாக்கியவர்களை அவர்களும் நிராகரிப் போராகி விடுவார்கள். 

14. இன்னும், மறுமைநாள் நிலைபெறும் நாளில்_ (விசுவாசிகள், நிராகரித்தோர் 

என இருபிரிவாக ) அந்நாளில் அவர்கள் பிரிந்து விடுவார்கள். 

15 . எனவே, 'விசுவாசங்கொண்டு, நற் கருமங்களையும் செய்தார்களே 
அத்தகையோர் _ (மறுமையில் சுவனபதியிலுள்ள உன்னதமான )பூங்காவனத்தில் 
அவர்கள் மகிழ்விக்கப் படுவார்கள். 
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16. மேலும், (நம்மை) நிராகரித்து, நம்முடைய வசனங்களையும், மறுமையின் 
சந்திப்பையும் பொய்யாக்குகின் றார் களே அத்தகையோர் _ அவர்கள் 
வேதனையில் பிரசன்னமாக்கப்படுபவர்கள் . 

17. ஆகவே, (விசுவாசிகளே!) நீங்கள் மாலைப் பொழுதை அடையும்போதும், 

காலைப் பொழுதை அடையும்போதும் அல்லாஹ்வைத் துதி செய்து 
கொண்டிருங்கள். 

18. வானங்களிலும், பூமியிலும் புகழனைத்தும் அவனுக்கே உரியன; இன்னும், 
முன்னிரவிலும், நீங்கள் நடுப்பகலை அடையும் சமயத்திலும் (அல்லாஹ்வைத் 

துதியுங்கள்! 

19. அவன் உயிரற்றதிலிருந்து உமிருள்ளதை வெளிப்படுத்துகின்றான்; மேலும், 
அவன் உயிருள்ளதிலிருந் து உயிரற்றதை வெளிப்படுத்துகின்றான்; அவனே 
பூமியை _அது இறந்த(தாகி வறண்ட பின் (செழிப்பாக்கி) உயிர்ப்பிக்கின்றான்; 

இவ்வாறே।(மரணித்த பின்னர் மறுமையில்) நீங்களும் வெளிப்படுத்தப்படுவீர்கள். 

20. இன்னும், அவன் உங்களை மண்ணிலிருந்து படைத்திருப்பதும், பின்னர், 
இப்பொழுது நீங்கள் (பூமியின் பல பாகங்களிலும்) மனிதர்களாக பரவி 
இருப்பதும் அவனுடைய அத்தாட்சிகளில் உள்ளதாகும். 

21. (நீங்கள் சேர்ந்து வாழக்கூடிய உங்கள்) மனைவிகளை நீங்கள் அவர்களிடம் 
மனநிம்மதி பெறுவதற்காக உங்களிலிருந்தே உங்களுக்காக அவன் படைத்து, 
உங்களுக்கிடையில் அன்பையும், கிருபையையும் ஆக்கியிருப்பதும் அவனுடைய 
அத்தாட்சிகளில் உள்ளதாகும். சிந்தித்து உணரக்கூடிய சமூகத்தார்க்கு இதில் 
நிச்சயமாக(ப் பல) அத்தா ட்சிகளிருக்கின்றன. 

22. வானங்களையும், பூமியையும் படைத்திருப்பதும், உங்களுடைய 
மொழிகளும், நிறங்களும் வேறுபட்டிருப்பதும் அவனுடைய அத்தாட்சிகளில் 
உள்ளதாகும்; இதில் அறிவுடையோருக்கு நிச்சயமாகப் பல) அத்தாட்சிகளிருக் 
கின்றன. 

23. இரவிலும், பகலிலும் நீங்கள் நித்திரை செய்(து இளைப்பாறிக்கொள்) வதும், 
(பூமியின் பல பாகங்களுக்குச் சென்று) நீங்கள் அவனுடைய பேரருளைத் 
தேடிக்கொள்வதும் அவனுடைய அத்தாட்சிகளில் உள்ளவையாகும்; 
(கவனமாகச்) செவியுறும் சமூகத்தார்க்கு, இதில் நிச்சயமாக (ப் பல) 
அத்தாட்சிகளிருக்கின்றன. 

24. இன்னும், பயமும், ஆதரவும் தரக்கூடியவா று மின்னலை அவன் உங்களுக்குக் 
காண்பிப்பதும்,வானத்திலிருந்து மழையை இறக்கி வைத்துப் பின்னர் அதனைக் 
கொண்டு பூமியை_ அது இறந்த (தாகி வறண்ட) பின் உயிர்ப்பிக்க( வைத்துச் 
செழிக்கச் செய்வதும், அவனுடைய அத்தாட்சிகளில் உள்ளவையாகும். 
(அல்லாஹ்வின் பிரமாண்டமான அத்தாட்சிகளை) அறிந்து கொள்ளும் 
சமூகத்தார்க்கு நிச்சயமாக இதில் அத்தாட்சிகளிருக்கின்றன. 
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25. வானமும், பூமியும் அவன் கட்டளைப்படி நிலைபெற்று நிற்பதும், அவ 
னுடைய அத்தாட்சிகளில் உள்ளதாகும்; பின்னர், அவன் உங்களை ஒருமுறை 
அழைத்தால், அதே சமயம் நீங்கள் பூமியிலிருந்து வெளிப்பட்டுவிடுவீர்கள். 

26. வானங்களிலும் பூமியிலும் உள்ளவையாவும் அவனுக்கே உரியன! (இவை) 
ஒவ்வொன்றும் அவனுக்கே கீழ்ப்படிந்து நடக்கின்றன. 

27. அவன் எத்தகையவனென்றால், படைப்பை (முன் மாதிரியின் றியே 
ஆரம்பமாகிஅவன் தொடங்குகின்றான்; பின்னர் அதை அவன் மீளவைக்கிறான்; 
இது அவனுக்கு மிகவும் எளிதானதாகும். வானங்களிலும், பூமியிலும் மிக்க 
மேலான வர்ணனைப்ண்பு) அவனுக்குரியதே; மேலும், அவனே (யாவற்றையும்) 
மிகைத்தவன்; தீர்க்கமான அறிவுடையவன். 

28. (மனிதர் களே!) உங்களிலிருந்தே உங்களுக்கு ஓர் உதாரணத்தை 
(அல்லாஹ்வாகிய) அவன் கூறுகிறான்: உங்களுடைய வலக்கரங்கள் 
சொந்தமாக்கிக் கொண்டவர்களிலிருந்து, நாம் உங்களுக்கு வழங்கிய (செல்வம், 
அதிகாரம் முதலியவற்றில், நீங்கள் (அனைவரும்) அதில் சமமானவர்களாக 
இருக்கும் கூட்டுக்காரர்கள் உங்களுக்கு உண்டா! நீங்கள் 
உங்களைப்(போன்ற சுதந்திரமான கூட்டுக்காரர்களின் நன்மை,தீமைகளை 
பயந்து கொள்வது போன்று (உங்களுக்குச் சமமான கூட்டுக்காரர்களாக 
அடிமைகளான அவர்கள் ஆகிவிடும் விஷயத்தில்)அவர்களை நீங்கள் 
பயப் படுகிறீர் கள்; (உங்கள் இனெத்தைச் சேர்ந்த அடிமையை உங்களுக்கு 
சமமானவர்களாக அக்க நீங்கள் விரும்பாத போது , அல்லாஹ்வுக்கு 
மற்றவர்களை எவ்வாறு சமமாக்குகிறீர்கள் ? ) அறிவுடைய சமூகத்தார்க்கு 
(நம்முடைய) வசனங்களை இவ்வா று விவரித்துக் கூறுகிறோம். 

29. மாறாக, அநியாயக்காரர்கள் எவ்வித அறிவுமின்றியே தங்களுடைய மனோ 
ச்சைகளைப் பின்பற்றுகின் றனர்; எனவே, அல்லாஹ் எவர்களை 

வழிகெடுத்துவிட்டானோ அவர்களை நேர் வழியில் கொண்டு வருபவர் யார்! 
மேலும் அவர்களுக்கு உதவி செய்பவர்களும் இல்லை. 

30. (நபியே) நீர் உம்முடைய முகத்தை மார்க்கத்தின்பால் (முற்றிலும்) 
திருப்பியவராக நிலைநிறுத்தி விடுவீராக ! அல்லாஹ் மனிதர் களை எ[ந்த 
மார்க்கத்) தில் படைத்தானோ அத்தகைய இயற்கை மார்க்க(மாகிய 
இஸ்லாத்தை (பற்றிப்பிடித்து நிலைத்தி எ பல் அல்லாஹ்வின் படைப்பில் 
எவ்வித மாற்றமும் இல்லை; இதுவே (சரியான) நிலையான மார்க்கமாகும். 
எனினும், மனிதர்களில் பெரும்பாலோர் (இதனை) அறிந்து கொள்ள 
மாட்டார்கள். 

4: Oo one திரும்பியவர்களாக (இயற்கை மார்க்கமான 
இஸ்லாத்தில் நிலைத்திருங்கள்), இன்னும் அவனை யயந்து கொள்ளுங்கள்; 
தொழுகையையும் நிறைவேற்றுங்கள்; மேலும் இணைவைத்துக் 
கொண்டிருப்போரில் நீங்கள் அசிவிடாதீர்கள். 

32. தங்கள் மார்க்கத்தை(பலவாறாகர]ப்பிரித் து, (பல) பிரிவினர் களாக 
ஆகிவிட்டனரே, அத்தகையோரில்( நீங்கள் ஆகிவிட வேண்டாம் 
அவ்வாறுபிரிந்த) ஒவ்வொரு பிரிவாரும் தங்களிடமுள்ள (தவறான) தைக் 
கொண்டு சந்தோஷப்படுபவர்களாக இருக்கின்றனர். 
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33. மனிதர்களை ஏதேனுமொரு தீங்கு தொட்டுவிடுமானால் அவர்கள் தங்கள் 
இரட'சகனை_(கலப்பற்ற இதயத்துடன் அவனுக்கு இணையாளர்களை அக்காது) 
அவன்பாலே திரும்பியவர்களாக (அவனை மட்டும் பிரார்த்தித்து) 
அழைக்கின்றார்கள்; பின்னர், அவன் (அத்தீங்கை நீக்கி) அவர்களை 
தன்னிடமிருந்துள்ள அருளை சுவைக்கும்படிச் செய்தால், அப்பொழுது 
அவர்களிலிருந்து ஒரு பிரிவினர், தங்களுடைய இரடசகனுக்கே இணை 
வைக்கின்றனர். 

34. நாம் அவர்களுக்குக் கொடுத்ததை அவர்கள் நிராகரிப்பதற்காக (இணை 
வைக்கிறார்கள்) ஆகவே, நீங்கள் (இவ்வுலகில்) சுகமனுபவியுங்கள் ; (அதன் 
விளைவை) அடுத்து நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள். 

35. அல்லது ( வணக்கத்தில் இணையாக்கும்) இவர்களுக்கு யாதோர் சான்றை 
நாம் இறக்கி வைத்திருக்கிறோமா? அப்போது அது, அவர்கள் எதைக் கொண்டு 
இணைவைத்து (அவர்கள் வணங்கி)க்கொண் டிருக்கிறார்களேோ அது 
பற்றிக்கூறும்;/ ஆனால் அவ்வாறு எதுவுமில்லை 

36. இன்னும் நாம் மனிதர்களுக்கு (நம்முடைய) அருளைச்சுவைக்கச் செய்தால் , 
அதைக்கொண்டு அவர்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறார்கள்; அவர்களுடைய கைகள் 
முற்படுத்தியவற்றின் காரணமாக அவர்களுக்கு யாதொரு தீங்கேற்பட்டால், 
அப்பொழுது அவர்கள் நிராசையடைந்து விடுகிறார்கள். 

37. நிச்சயமாக அல்லாஹ், தான் HR τι ΕΠ த் 

விசாலமாக்குகிறான்; (தான் நாடியவர்களுக்கு] அளவோடு (சுருக் கியும்) 

கொடுக்கிறான் என்பதை அவர்கள் கவனிக்கவில்லையா? விசுவாசங்கொண்ட 

சமூகத்தாருக்கு, நிச்சயமாக இதில் (பல) அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றன. 

38. அகவே (நபியே! உமது பொருளில்) உறவினருக்கு _ அவருடைய உரிமையை 

கொடுத் துவிடுவீராக! அவ்வாறேஏழைகளுக்கும், வழிப்போக்கருக்கும் 
(அவர் களுடைய பாத்தியதையைக் கொடுத்துவிடுவீராக! அல்லாஹ்வுடைய 

திரு முகத்தை நாடுகிறவர்களுக்கு இதுவே மிகச் சிறந்ததாகும்; மேலும், இத்தகை 

யோர்தாம் வெற்றியாளர்கள். 

39. (மற்ற ) மனிதர்களுடைய பொருட்களில் (சேர்ந்து உங்கள் பொருள்களும்) 
பெருகி வளந திவிவெகற்காக வட்டிக்கு நீங்கள் கொடுக்கிறீர்களே அது 
அல்லாஹ்விடத்தில் (பெருகி) வளர்வதில்லை; அன்றியும், அல்லா ஹ்வின் 
(சங்கையான) முகத்தை நாடியவர்களாக ஜகாத்திலிருந்து எதை நீங்கள் 
கொடுக்கின்றீர்களோ, (அது அல்லாஹ்விடத்தில் பெருகி வளரும். 
இத்தகையோர்தாம்(தம் கூலியை) இரட்டி ப்பாக்கிக் கொண்ட வர்களாவர். 

40.அல்லாஹ் எத்தகையவனென்றால், அவன் உங்களைப் படைத்தான்; பின்னர் 
அவன் உங்களுக்கு வாழ்வாதாரங்களைக் கொடுத்தான்; பின்னர் அவன் 
உங்களை மரணிக்கச் செய்வான்; பிறகு, அவன் உங்களை உயிர்ப்பிப்பான்; 
அவற்றில் எதையேனும் ஒன்றைச் செய்பவர்கள் உங்கள் இணையாளர்களில் 
(எவரேனும்) உண்டா! அவன் தூயவன்; அவர்கள் இணைவைப்பதைவிட்்டும் 

அவனே மிகவும் உயர்ந்தவன். 

41 மனிதர்களின் கைகள் சம்பாதித்த (தீயவற்றின் காரணமாகக் கரையிலும், 
கடலிலும்(அழிவு_குழப்பம்வெளிப்பட்டுவிட்ட து;அவர்கள் செய்ததீயவற்றில் 
சிலவற்றை அவர்களுக்கு அவன் சுவைக்கும்படிச் செய்வதற்காக (இவ்வாறு 
சோதிக்கிறான்; அதன் மூலம்) அவர்கள் (தவ்பாச் செய்து அவன் பால் 
திரும்பிவிடுவார்கள் என. 
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42. (நபியே) நீர் கூறுவீராக: "பூமியில் நீங்கள் சுற்றித் திரிந்து (உங்களுக்கு) 
ன்னிருந்தவர்களின் முடிவு எப்படி இருந்தது! என்பதைப்பாருங்கள் ; 

மன்னித்த) அவர்களில் பெரும்பாலோர், இணைவைத் துக்கொண் டிருப் 
போராகவே இருந்தனர். 

43 ஆகவே(நபியே!) அல்லா ஹ்விட மிருந் து அதைத் தடுத் துவிடமுடியாதஒருநாள் 
வருவதற்கு முன்னதாகவே நீர் உம்முடைய முகத்தை நிலையான மார்க்கத்தின் 
பக்கம் (திருப் பி,) நிலை நிறுத்துவீராக! அந்நாளில் (நல்லோர் தீயோர் 
வெவ்வேறாகப்) பிரிந்துவிடுவார்கள். 

44. எவர் (அல்லா ஹ்வை ) நிராகரித்தாரோ அவருடைய நிராகரிப்பு அவர் மீதே 
(கேடாக]இருக்கும். எவர் நற்காரியங்களைச் செய்தாரோ, அவர்கள் (அதன் மூலம் 
மறுமையில்) தங்களுக்கேோஅருட்கொடைகளின் நன்மைகளை) அமைத் துக் 
கொள்கிறார்கள். 

45. விசுவாசங்கொண்டு, நற்கருமங்களையும் செய்தோருக்கு (அல்லா ஹ்வாகிய) 
அவன்தன் பேரருளிலிருந் து கூலி CU ie விள அந்நாளில் 
பிரிந் துவிடுவார்கள்) நிச்சயமாக அவன் நிராகரிப்போரை நேசிக்கமாட்டான். 

46. (மழையைக்கொண்டு ) நற்செய்தி கூறுபவைகளாக காற்றுகளை அவன் 
அனுப்புவது அவனுடைய அத்தாட்சிகளில் உள்ளவையாகும்; அவனுடைய 
அருளிலிருந்து உங்களை சுவைக்கச் செய்வதற்காகவும் , அவன் கட்டளையைக் 
கொண்டு கப்பல்கள் (கடலில் ) செல்வதற்காகவும் (அவற்றின் மூலம் பிரயாணம் 
செய்து) அவனின் பேரருளை நீங்கள் தேடிக் கொள்வதற்காகவும், நீங்கள் நன்றி 
செலுத்துவதற்காகவும் (அவன் காற்றுகளை நன்மாராயமாக அனுப்புகிறான்). 

47. மேலும் (நபியே! திட்டமாக நாம் உமக்கு முன்னர் அநேக தூதர்களை 
அவர் களுடைய சமூகத்தார்களிடம் அனுப்பிவைத்தோம்; அவர்களும் 
தெளிவானவை(களான அத்தாட்சி) களை அவர்களிடம் கொண்டுவந்தனர்; 

(எனினும், அவற்றை அவர்கள் நிராகரித்து குற்றமிழைத் தனர்.) ஆகவே, 
குற்றமிழைத்தோரை நாம் தண்டித்தோம்; விசுவாசிகளுக்கு உதவி 
செய்வதும் நம்மீது கடமையாக இருந்தது. 

48 அல்லாஹ் எத்தகையவனென்றால் _ அவன் காற்றுகளை 
அனுப்பிவைகச்கின்றான். பின்னர், அவை மேகங்களை ஓட்டுகின்றன; பிறகு தான் 
நாடியவாறு அதனை வானத்தில் பரத்துகிறான்; அதைப் பலதுண்டுகளாகவும் 
அவன் அஆக்கிவிடுகிறான்; பின்னர், அதன் மத்தியிலிருந்து மழை வெளிவருவதை 
நீர் காண்பீர்; பிறகு தன் அடியார்களில் தான் நாடியவருக்கு அதை 
வந்தடையும்படி அவன் செய்துவிட்டால் அப்போது அவர்கள் 
மகிழ்ச்சியடைகின்றனர். 

49. அவர்கள்மீ அ(ம்மழையானச)து இறக்கப்படுவதற்கு முன்னர் _ 
(மழையின்மையால்) அதற்கு முன்னரும் _ அவர்கள் நிராசையுடையோராய் 
இருந்தார்கள் . 
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50. ஆகவே, (நபியே அல்லாஹ்வுடைய அருளின் அடையாளங்(களான பலன் ) 
கள்பால் நீர் கவனிப்பீராக! பூமியை, அது இறந்தீ£தாகி வறண்ட]பின் எவ்வாறு 
(செழிக்கச் செய்து) அவன் உயிர்ப்பிக்கின்றான்; நிச்சயமாக இறந்தோரையும் 
அவன் உயிர் ப்பிக்கிறவன்; மேலும், அவன் ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் 
ஆற்றலுடையவன். 

5 [மேலும் வறண்ட )ஒருகாற்றை நாம் அனுப்பி, அதைக் கொண்டு பயிரான)தை 
மஞ்சணித்திருப்பதாக அவர்கள் கண்டால், அதன் பின்னர் (நன்றியை மறந்து 
நிராகரிப்போராகவே இருந் துவிடுகின் றனர். 

52. அகவே |(நபியேநிச்சயமாக நீர் இறந்தோரைச் செவியுறச்செய்யமாட்டீர்; 
(உம்மால்முடியா து)இன்னும் செவிடர்களையும் அவர்கள் புறமுதுகிட்ட 
வர்களாக புறக்கணித்து திரும்பிச் சென்றால் நீர் (உம்முடைய) அழைப்பை 
செவியுறச் செய்யமாட்டீர். 

53 இன்னும்குருடர்களை_ அவர்களுடைய வழிகேட்டைவிட்டுமிதிருப்பி) நேர் 
வழியில் செலுத்துபவராகவும் நீர் இல்லை; நம்முடைய வசனங்களை விசுவாசங் 
கொள் பவர்களைத்தவிர, (மற்றெவரையும் ) நீர்செவியுறச்செய்யமாட்டீர்; 
(விசுவாசித்த) அவர்கள் முற்றிலும் கீழ்ப்படிந்தவர்கள். 

54. அல்லாஹ் _ எத்தகையவனென்றால், உங்களை (ஆரம்பத்தில்) 
பலவீனத்திலிருந் து அவன் படைத்தான்; பின்னர் பலவீனத்திற்குப் பிறகு 
(உங்களுக்கு) பலத்தையும் உண்டாக்கினான்; அப்பால் (அப் பலத்திற்குப்பின்னர் 
(முதுமையின்)பலவீனத்தையும், முதுமைப்பருவத்தையும் ஆக்கினான்; தான் 
நாடியதைப் படைக்கிறான்; மேலும், அவனே (யாவையும்) நன்கறிந்தோன், மிக்க 
ஆற்றலுடையோன். 

55. மேலும், மறுமைநாள் நிலைபெறும் நாளில் குற்றவாளிகள் (இவ்வுலகில்) 
கொஞ்சநேரமேதவிர தாங்கள் தங்கியிருக்கவில்லைஎன் றுசத்தியம்செய்வார்கள். 
இவ்வாறே(இவ்வுலகத்தில் உண்மையைவிட்டும்) திருப்பப்படுபவர்களாக 

இருந்தனர். 

56. (மார்க்க) அறிவும், விசுவாசமும் கொடுக்கப்பட்டிருந்தார் களே 
அத்தகையவர்கள் ;( அதனை மறுத்து)'அல்லா ஹ்வின் ஏட்டில் உள்ளவாறு நீங்கள் 
உயிர்பெற்றெழும் (இந்நாள் வரை திட்டமாகத் தங்கியிருந்தீர்கள்; எனவே 
இததான்) எழுப்பப்படும் நாள்; எனினும் நிச்சயமாக நீங்கள் ( இதனை அறிந்து 
கொள்ளாதவர்களாகவே இருந்தீர்கள் என்று கூறுவார்கள். 

57. ஆகவே அந்நாளில் அநியாயம் செய்தவர்களுக்கு அவர்களின் புகல்கள் 
பயனளிக்காது ; (அவர்களின் இரட்சகனைத் கிருப்திப்படுத்தும் எச்செய்லையும் 
செய்ய)அவர்கள் சிரமப்படுத்தப் படவுமாட்டார்கள். 

58. மனிதர் களுக்கு வேண்டிய ஒவ்வொரு(விதமான) உதாரணத்தையும் இந்தக் 
குர்ஆனில் நிச்சயமாக நாம் கூறி இருக்கிறோம்; மேலும், எந்த அத்தாட்சியை நீர் 
அவர்களிடம் கொண்டு வந்த போதிலும், (நபியோஉம்மையும்,விசுவாசிகளையும் 
நோக்கி) நீங்கள் பொய்யர்களேயன்றி (வேறு) இல்லை' என்று நிராகரிப்போர் 
நிச்சயமாகக் கூறுவார்கள். 
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59. இவ்வாறே அறியாதோரின் இதயங்கள் மீது அல்லா ஹ் முத்திரையிடுகிறான். 

60. ஆகவே (நபியே! நீர் பொறுமையாய் ருப்பீராக! நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்வுடைய வாக்குறுதி உண்மையானதாகும்; ஆகவே முடிவில் நீர்தான் 
மிகைப்பீர், மறுமையை) உறுதிகொள்ளாதோர்நிச்சயமாக உம்மை, இலேசாகக் 
கருதிவிட வேண்டாம். 

அத்தியாயம் : 31 

வுக்மான் 

வசனங்கள் :34 மக்கீ ருகூஃகள் : 4 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 
1. அலிஃப்லாம் மீம். 

2. இவை தீர்க்கமான அறிவு நிறைந்த (இவ்) வேதத்தின் வசனங்களாகும். 

a இது) நன்மை செய்வோருக்கு நேர் வழிகாட்டியாகவும், அருளாகவும் 
ருக்கின்றது. 

4. அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், தொழுகையை முறையாக 
நிறைவேற்றுவார்கள்; ஐகாத்தையும் கொடுப்பார்கள்; இன்னும், அவர்கள்_ 
மறுமையைக் கொண்டு அவர்களே... உறுதியாக நம்பிக்கைகிகொள்வார்கள். 

5. இத்தகையோர்தாம் , தங்கள் இரட'சகனின் நேர் வழியில் இருப்பவர்கள்; 
மேலும், இத்தகையோர்தாம் வெற்றிபெறுகிறவர்கள். 

6. (இவர்களைத் தவிர) மனிதரில்_அறிவின்றி அல்லாஹ்வின் வழியிலிருந்து 
(மனிதர்களை) வழிகெடுப்பதற்காக வீணான செய்திகளை விலைக் 
வாங்குகின் றவர்களும் இருக்கின்றனர்; (அல்லாஹ்வின் வசனங்களாகிய 
அதனைப் பரிகாசமாகவும் எடுத்துக்கொள்கின்றனர். இத்தகையோர் _ 
அவர்களுக்கு இழிவு தரும் வேதனை உண்டு. 

7. மேலும், அ(த்தகைய/வனின் மீது நம்முடைய வசனங்கள் 
ஓதிக்காண்பிக்கப்பட்டால், அவற்றை அவன் கேட்காதவனைப் போல், 
தன்னுடைய இ os தடுப்பு உள்ளவனைப் போல் கர்வங் 
கொண்டவனாகப(ப்புறக்கணித் துத்திரும்பிவிடுகிறான். ஆகவே, அவனுக்கு 
துன்புறுத்தும் வேதனையைக்கொண்டு நபியே! நீர் நன்மாராயங் கூறுவீராக! 
8. நிச்சயமாக, விசுவாசங்கொண்டு, நற்கருமங்களையும் செய்கின்றார்களே 

அத்தகையோர் _ அவர்களுக்கு அருட்கொடையுடைய சுவன பதிகளுண்டு. 

9. அதில் அவர்கள் நிரந்தரமாக (த்தங்கி) இருப்பவர்கள்; அல்லா ஹ்வுடைய (இவ்) 
வாக்குறுதி உண்மையானதே! அவனோ (யாவரையும்) மிகைத்தோன், தீர்க்கமான 
அறிவுடையோன். 

10. அவன் வானங்களைத் தூண்களின்்றியே படைத்திருக்கிறான்; அதனை நீங்கள் 
பார்க்கின்றீர்கள்; பூமியில்_ அது உங்களைக்கொண்டு அசைந்து விடாதிருக்கும் 
பொருட்டு, அசையாத மலைகளையும் அதில் ஆக்கிவைத்தான்; இன்னும், 
வ்வொரு( ire பிராணினவையும் அதில் அவன் பரவச்செய்தான்; 

மிகர்களே அல்லா ஹ்வாகிய) நாமே வானத்திலிருந்து நீரை இறக்கிவைத்தோம்; 
பின்னர், (புற்பூண்டுகளில்)/ அழகான ஒவ்வொரு வகைகயிலிருந்து அதில் நாம் 
முளைக்கச் செய்தோம். 
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1 (அகவே நபியே நீர் அவர்களிடம் கூ வீராக:)"இவை (யா வும்) அல்லா ஹ்வின் 
படைப்பாகும்; ஆகவே அவனையன்றி [நீங்கள் வணக்கத்திற்குரிய வர்களெனக் 
கூறுகின்ற) அவர்கள் எதனைப் படைத்திருக்கின்றனர் என்பதை நீங்கள் எனக்குக் 
காண்பியுங்கள்; (அவ்வா று ஒன் றும்இல்லை!(அல்லா ஹ்வை யன் றி மற்றவைகளை 
வணங்கும்இந்த ) அநியாயக்காரர்கள் பகிரங்கமான வழிகேட்டில் 
இருக்கின்றனர். 

12. நிச்சயமாக, நாம் லுக்மானுக்கு (ச்சிறந்த) அறிவையும் கொடுத்தோம்; நீர் 
அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்துவீராக! (என் று கூறினோம்) இன்னும், எவர் நன்றி 

செலுத்துகின்றாரோ அவர் நன்றிசெலுத்துவதெல்லாம் தம துநன்மைக்குத்தான்; 
மேலும், எவர் (ya em ar) நிராகரிக்கின்றாரோட_ (அவர் தனக்கே தீங்கைத் 

தேடிக்கொள்கிறார். ஏனென்றால், நிச்சயமாக அல்லாஹ் தேவையற்றவன் ; 

புகழப்படுபவன் (என் று கூறினோம். 

13. மேலும், லுக்மான் தன் மைந்தனுக்கு_அவர் அவருக்கு உபதேசம் 
செய்தவராக_ என் அருமை மைந்தனே! நீ அல்லா ஹ்வுக்கு இணைவைக்காதே! 
ச்சயமாக, இணைவைத்தல் மிகப்பெரிய அநியாயமாகும் என் று கூறியதை _ 

நபியே! நீர் நினைவு கூர்வீராக] 

14. நாம் மனிதனுக்கு தன் பெற்றோர் (இருவருக்கும் அன்பு கொண்டு 
அரவணைத்துக் கொள்வது) பற்றி நல்லுபதேசமும் செய்தோம்; அவனுடைய 
தாய் பலவீனத்துக்கு மேல் பலவீனம் அடைந்தவளாக அவனைச் சுமந்தாள்; 
இன்னும் (அவனுக்குப் பால்குடி மறக்கடித் து)/அவன் பிரிவது இரண்டு 
வருடங்களிலாகும்; (ஆகவே மனிதனே!) நீ எனக்கும், உன்னுடைய 
பெற்றோருக்கும் நன்றி செலுத்துவாயாக, (முடிவில் ) என்னிடமே (உன்)மீளுதல் 

இருக்கிற து. 
15. எது பற்றி உனக்கு அறிவு(ஆதாரம்) இல்லையோ, அதை எனக்கு நீ 
இணையாக்குமா று உன்னை அவ்விருவரும் வற்புறுத்தினால் (அவ்விஷயத்தில் ]நீ 
அவ்விருவருக்கும் கீழ்ப்படியவேண்டாம்; ஆயினும், இவ்வுலகத்தில் நன்மையான 
காரியத்தில் நீ அவ்விருவருடனும் (அன்புடன் ஒத்து) உடனிருப்பாயாக; இன்னும், 
(வழிபாட்டில்) என்பால் திரும்பியவரின் வழியை நீ பின்பற்றுவாயாக; பின்னர், 
நீங்கள் (யாவரும்) என்னிடமே திரும்பி வந்து சேரவேண் டியதிருக்கின்றது; 
அப்பொழுது நீங்கள் செய்து கொண்டிருந்தவைகளைப் பற்றி நான் உங்களுக்கு 
அறிவிப்பேன். 

16. “ என்னருமை மைந்தனே நிச்சயமாக ௮ து (நன்மையோ, தீமையோ) கடுகின் 
வித்தளவாக இருப்பினும் (சரி) அது ஒரு பாறைக்குள் அல்லது வானங்களில் 
அல்லது பூமியில் (மறைந்து) இருந்த போதிலும் (கேள்வி கணக்கின் போது) 
அல்லாஹ் அதனைக் கொண்டுவந்துவிடுவான்; | ஏனென்றால் ) நிச்சயமாக 

அல்லாஹ்வெகு நுட்பமான (அறிவுடைய வன்; நன்கு உணர்பவன்.' 

17. "என்னருமை மைந்தனே! நீ தொழுகையை நிறைவேற்றுவாயாக! 
ன்மையைக்கொண்டும் (பிறரைஏஏவுவாயாக! பாவமான காரியங்களிலிருந்தும் 
க களை) விலக்குவாயாக! மேலும், உனக்கேற்படும் கஷ்டங்களை, நீ 
பொறுமையுடன் சகித்துக்கொள்வாயாக! நிச்சயமாக (அல்லாஹ் 
கட்டளையிட்ட) இது காரியங்களில், உறுதியானதில் உள்ளதாகும்." 

18. அன் றியு ம், பெருமை கொண்டு) உன் முகத்தை மனிதர்களை விட்டும் 
திருப்பிக்கொள்ளாதே! மேலும், பூமியில் கர்வமாக நடக்காதே! நிச்சயமாக 
அல்லாஹ், தற்பெருமைக்காரர், கர்வங்கொண்டோர் ஒவ்வொருவரையும் 
நேசிக்கமாட்டான்.' 
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புய வும் கனு 

19. மேலும், ' 'உன் நடையில் மத்தியதரத்தை கடைப்பிடிப்பாயாக! உன் 
சப்தத்தையும் தாழ்த்திக்கொள்வாயாக! (ஏனென்றால்) நிச்சயமாக 
சப்தங்களிலெல்லாம் மிக வெறுக்கத்தக்கது, கழுதைகளின் சப்தமே என்று 
கூறினார்). 

20. (மனிதர்களே!) வானங்களில் உள்ளவற்றையும், பூமியில் உள்ளவற்றையும் 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் உங்களுக்கு வசப்படுத்தித் தந்திருக்கின்றான் என் பதையும், 
அவன் தன் அருட் கொடைகளை (அவற்றில்) வெளிப்படையானவற்றையும், 
மறைவானவற்றையும் உங்கள் மீது நிறைவாக்கியிருக்கின்றான் என்பதையும் 
நீங்கள் க்லிக் மனிதர் களில் சிலர் கல்வியறிவோ, நேர் 
வழியோ, ஒளிமிக்க வேதீஆதார)மோ இன்றி, அல்லாஹ்வைப் பற்றி (வீணாகதித் 
தர்க்கிக்கின்றனர். 

21. அன்றியும், அல்லாஹ். இறக்கிய (இவ்வேதத்தைப் பின்பற்றுங்கள்" என 
அவர் களுக்கு கூறப்பட்டால், அதற்கு அவர்கள், அவ்வாறல்ல! எங்கள் 

மூதாதையரை எதன் மீதிருக்க நாங்கள் கண்டோமோ, அதனையே நாங்கள் 
பின்பற்றுவோம் ' என்றுகூறுகின்றனர்; அவர் (களின் மூதாதையர்) களை 
ஷைத்தான் கொழுந்துவிட்டெரியும் வேதனையின்பால் அழைத்தாலுமா 
(அவர்களைப் பின்பற்றுவார்கள்)' L 

22. எவர் _ அவர் நன்மை செய்கிறவராயிருக்கும் நிலையில் (தனது காரியத்தை 
முழுமையாக ஒப்படைத்து) அல்லாஹ்வின் பால் தன் முகத்தை திருப்புகிறாரோ 
அவர், நிச்சயமாக மிக மிக பலமானதொரு கயிற்றைப் பற்றிப் 
பிடித்துக்கொண்டார்; சகல காரியங்களின் முடிவும் அல்லாஹ்விடமே 

இருக்கின்றது. 
23. மேலும், (நபியே! எவர் நிராகரித்துவிட்டாரோ, அவருடைய நிராகரிப்பு 

உமக்குக் கவலையை உண்டாக்க வேண்டாம்; அவர்களின் மீளுதல் நம் 
பக்கமேயாகும்; அது சமயம் அவர்கள் செய்தவற்றைப் பற்றி நாம் அவர்களுக்கு 
அறிவிப்போம்; நிச்சயமாக அல்லாஹ், ha ane) நெஞ்சங்களில் 
உள்ளவைகளை நன்கறிகிறவன். 

(இம்மையில்) அவர்களைச் சிறிது சுகமனுபவிக்கச் செய்வோம்; பின்னர், 

கடுமையான வேதனையின்பால் (செல்லும்படி நாம் அவர்களை நீர்ப்பந்திப் 
போம். 

25. மேலும் வானங்களையும், பூமியையும் சிருஷ்டி த்தவன் யார்! என்று (நபியே!) 
நீர் அவர்களைக் கேட்பீராயின் ௮ தற்க/வர்கள், அல்லாஹ் 'என்று நிச்சயமாக 
கூறுவார்கள்; ( அது பற்றி) க? அல்லாஹ்வுக்கே என்று கூறுவீராக! 
எனினும் அவர்களில் பெரும்பாலோர் (இரட்சகனை இவ்வாறு புகழ்ந்து துதி 
செய்ய) அறியமாட்டார்கள். 

26. வானங்களிலும், பூமியி ம்உள்ளவை அல்லாஹ்வுக்கே உரியவை: (எனினும்) 

நிச்சயமாக அல்லாஹ் ததக கரு அவன் தேவையற்றவன் ; 
ட்கழப்படுபவன். 

27.மேலும், நிச்சயமாக பூமியில் உள்ள மரங்கள்(யாவும் எழுது கோல்களாகவும், 
| கடல்(நீர்யரவும் மையாக இருந்து) «οἱ δι தீர்ந்த)தற்கு பின்னர் ஏழுகடல்கள், 
அதனுடன் (மையாக) சேர்ந் i அவற்றால் எழுதிக்) கொண் ருந்தாலும் 
அல்லாஹ்வின் வாக்குகள் (எழுதித்) தீரா து; நிச்சயமாக அல்லாஹ் (யாவையும் 
மிகைத்தவன்; தீர்க்கமான அறிவுடையவன். 



ΠΗ Pen 2 /\ | der LE LS Jess ACA >, 

7e) ee pL OÙ SAL 

பு பப்பில் GES 
EEE AGEs As 
லகி AE 
NEDA νυ οὐδ 

τ ER se வ் F FIGGE A 
Jr ALES SES Lo NE 

Cr STEN ETVE 
வதும் cn 
OSSI 
CG) δι τ SANTEE 

UT வதக்கல் 
SES AUS ES MOO 

AE LISE ECS GNU POIL AE 

ONE ge “ PAUSE 
TRO 



பாகம் : 21 415 லுக்மான் 3] 

a ம் உங்களை(ப் புதிதாகப் படைப்ப தும்/மரணித்தபின்) உங்களை 
ம் உயிர் கொடுத் து) எழுப்புவதும் ஓர் ஆத்மாவைப் படை [த்து உயிர் 

pas. டு/ப்பது போலவே தவிர (வேறு) இல்லை. நிச்சயமாக அல்லாஹ்,(யாவையும்) 

செவியேற்கிறவன், பார்க்கிறவன். 

29. (நபியே! நிச்சயமாக அல்லாஹ் இரவைப் பகலில் புகவைக்கிறான்; பகலை 
_ இரவில் புக வைக்கிறான் என்பதையும், வ னன் சந்திரனையும் வசப்படுத்தி 
யிருக்கிறான் என்பதையும் நீர் பார்க்கவில்லையா) (இவற்றில்) ஒவ்வொன்றும் 
குறிப்பிடப்பட்ட தவணையின்பால் நடக்கின்றன; இன்னும், நிச்சயமாக 
அல்லா ஹ், நீங்கள் செய்பவற்றை, நன்கு உணர்பவன். 

30. அது ஏனெனில்) நிச்சயமாக அல்லாஹ் _ அவனே மெய்யானவனாவான்; 
அவனைத் தவிர அவர்கள் அழைப்பது பொய்யானதாகும்; மேலும், நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் _ அவனே (சகலரையும்வி ΕἾ ΣΝ αἰτῶν τ ல் Douai என்ற 
காரணத்திலாகும். 

31. தன்னுடைய அத்தாட்சிகளை உங்களுக்கு அவன் காண்பிப்பதற்கா கவேண்டி 
அல்லாஹ்வின் அருட்கொடையைக் கொண்டு, கடலில் நிச்சயமாக கப்பல் 
(மிதந்து) செல்வதை நீர் காணவில்லையா? நிச்சயமாக இதில், அதிகமாகப் 
யபொறுமையுடையோர்_ நன்றியுடையோருக்குப் பல அத்தாட்சிகள் 
இருக்கின்றன. 

32. (கடலில் பிரயாணிக்கும்) அவர்களை(ப் புயல் காற்றடித்து நாலா 
பக்கங்களிலிருந் தும்) அலைகள், மேல் முகடுகளைப் போல் சூழ்ந்து கொள்ளும் 
சமயத்தில் அல்லாஹ்வை_ அவனுக்கே மார்க்கத்தை கலப்பற்றதாக 
ஆக்கியவர்களாக_அவர்கள் அழைத்துப் பிரார்த்திக்கின்றனர்; அவன், 
அவர்களைக் காப்பாற்றி கரை சேர்த்துவிட்டால், அப்போது அவர்களில் 
அல்லாஹ்வை விசுவாசங் கொள்ளும்)நீதமானவரும் உண்டு; இன்னும் மிக 
நன் றிகெட்ட பெரும் சதிகாரர்களைத் தவிர, (மற்றெவரும்) நம்முடைய 
அத்தாட்சிகளை நிராகரிப்பதில்லை. 

33. மனிதர்களே! உங்கள் CM 2 பயந்து கொள்ளுங்கள்; இன்னும், ஒரு 
நாளை பயப்படுங்கள்; (அந்நாளில், எந்தத் தந்தையும் தன் பிள்ளைக்கு 
உதவமாட்டான்; எந்தப் பிள்ளையும் தன் தந்தைக்கு எத்தகைய உதவியும் 
செய்பவனாக இல்லை. நிச்சயமாக (அந்நாள் வரப்ப அவ்வ ec 
வாக்குறுதி, உண்மையானதாகும்; ஆகவே, நிச்சயமாக இவ்வுலக வாழ்க்கை 
உங்களை ஏமாற்றிவிடவேண்டாம்; (வைத்தானாகிய) ஏமாற்றுபவனும், 
அல்லாஹ்வைப்பற்றி உங்களை ஏமாற்றிவிட வேண்டாம். 

34. நிச்சயமாக அல்லாஹ் _ அவனிடம்தான் மறுமைநாள் பற்றிய அறிவு, 
இருக்கிறது; அவனே மழையையும் இறக்கிவைக்கிறான்; அவனே கர்ப்பங்களில் 
உள்ளவைகளையும் அறிகிறான்; எந்த ஆத்மாவும், நாளை அது எதைச் 
சம்பாதிக்கும் என அறியா து; மேலும், எந்த ஆத்மாவும் எந்தப் ள், தனக் 
மரணம் சம்பவிக்கும் என்பதையும் அறியா து; நிச்சயமாக அல்லாஹ் (அவே ந 
நன்கறிகிறவன்; (செய்திகளை நன்குணர்பவன். 
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EE | 

| அத்தியாயம் : 32 

அஸ்ஸஜ்தா _ சிரம் பணிதல் 
வசனங்கள் :30 மக்கீ ருகூஃகள் : 3 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1 அலிஃப் லாம் மீம் 
2. (நபியே! உம்மீது) அகிலத்தாரின் இரட'சகனிடமிருந்து (இவ்) வேதம் 

இறக்கியருளப்பட்ட து; அதில் யாதொரு சந்தேகமுமில்லை. 

3 மாறாக, "இ னை(த் தாமாகவே அவர் கற்பனை செய்துகொண்டார் " என்று 
(உம்மைப்பற்றி) அவர்கள் கூ றுகின்றார்களா?! அவ்வாறல்ல! எவர்களுக்கு உமக்கு 
முன்னர் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்பவர் வரவில்லையோ, அந்த 
சமூகத்தினருக்கு அவர்கள் நேர்வழி பெறுவதற்காக நீர் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை 
செய்வதற்காக அது உம்முடைய இரட'சகனிடமிருந்து (அருளப்பட்ட) 
உண்மையா[(ன வேதமாசகும். 

4. அல்லாஹ் எத்தகையவனென்றால், வானங்களையும், பூமியையும், 
இவையிரண்டிற்கு மத்தியிலுள் ளவைகளையும் ஆறு நாட்களில் அவன் 
படைத்தான்; பின்னர் (தன் கண்ணியத்திற்குத் தக்கவாறும், LEE HA 
திற்குரியவாறும் அர்ஷின் மீதிருப்பதுஎவ்வா று தகுமோ அவ்வாறே) அர்வின் 18 
உயர்ந்து (நிலைபெற்று) விட்டான்; அவனைத்தவிர உங்களுக்குப் பாது 
காவலனே, அல்லது ΞΕ Δ ἘΣ பேசுபவனே (வேறொருவரும்) 
இல்லை; (இதனை நீங்கள் சிந்திக்கமாட்டீர்களா! 

3. வானத்திலிருந்து பூமிவரை உள்ள காரியத்தை அவன் நிர்வகிக்கின்றான்; 
பின்னர் (நிர்வகிக்கப்பட்ட காரியமான) அது நீங்கள் எண்ணுகின்ற (உங்கள்) 
கணக்கின்படி. ஆயிரம் வருடங்களாக அதனுடைய அளவுஇருக்கும் (அந்நாளில் 
அவன்பக்கம் உயரும். 

6. (மேற் கூறப்பட்ட தகுதிகளுக்குரிய) அவனே (வானம் ed μερί 
மறைவானதையும், வெளிப்படையானதையும் நன்கு அறிந்தவன் ; (அன்றி 
யாவற்றையும்அவனே) மிகைத்தோன்; பெருங்கிருபையுடை யோன். 

7. (அவன்) எத்தகையவனென்றால், எதனை அவன் படைத்தானோ அந்த 
ஒஓவ்வொருபொருளையும் (அதன் வடி. வமைப்பையும்) மிக்க அழகாக்கிவைத்தான்; 
மேலும், அவன் மனிதனின் படைப்பைக் களிமண்ணிலிருந்து ஆரம்பித்தான் . 

8. பின்னர் வடிகட்டி எடுக்கப்பட்ட அற்ப நீரில் (_இந்திரியத்தில்) இருந்து 
அவனுடைய சந்ததியை(உருவகித்து) உண்டாக்கினான். 

9. பின்னர், அதனைச் சரியாக உருவாக்கி, தன்னுடைய ' ரூஹ்" (ஆன்மாவிலிருந்து 
அதில் ஊதி (மனிதனை உண்டாக்கினான்: இன்னும் உங்களுக்குச் 
செவிப்புலனையும், பார்வை(ப்புலன்) களையும், இதயங்களையும் அவனே 
அமைத்தான். (இவ்வாமிருக நம்! நீங்கள் மிகக்குறைவாகவே நன்றி 
செலுத்துகிறீர்கள் . | 

10. "நாங்கள் இறந்து) பூமியில் மறைந் து(அழிந்துபோன பின்னர் , நிச்சயமாக 
நாங்கள் புதிய படைப்பில் ஆவோமா"' என்று அவர்கள் கூறுகின்றனர் . 
அ।வ்வாறில்ல! அவர்கள் தங்கள் இரட'சகனின் சந்திப்பையே நிராகரிப்போராக 
இருக்கின்றனர். | 
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1. ஆகவே (நபியே!) நீர் கூறுவீராக: உங்களுக்கென நியமனம் 
செய்யப்பட்டிருக்கும் மலக்குல் மவ்த் (ஆகிய வானவர் தான்) உங்களுடைய 
உயிரைக் கைப்பற்றுவார்; பின்னர் (மீண்டும் உயிர்கொடுக்கப்பட்டு) , உங்கள் 
(σι σοι _Gu நீங்கள் திருப்பிக் கொண்டு வரப்படுவீர்கள். 

12. மேலும், இக்குற்றவாளிகள் தங்கள் இரட'சகனிடத்தில் அவர்கள் 
தலைகுனிந்தவர்களாக, " எங்கள் இரட்சகனே!இது சமயம்) நாங்கள்(எதைப் 
பொய்ப்படுத்தினோமோ அதைப்) பார்த்துக்கொண்டோம்;இன்னும், 
கேட்டுக்கொண்டோம். ஆகவே (உலகிற்கு ஒரு தடவை) எங்களைத் திருப்பி 
அனுப்பிவை! நாங்கள் நற்செயல்களைச் செய்வோம். நிச்சயமாக நாங்கள் (இந்த 
நாளை) உறுதி கொண்டவர்களாக ஆகிவிட்டோம்" என்று பிரார்த்திப்பதை நீர் 
காண்பீர்) 

13 மேலும், நாம் நாடியிருந்தால்,(வெர்களில் உள்ள) ஒவ்வோர் ஆத்மாவிற்கும், 
அதற்குரிய நேர் வழியை நாம் கொடுத்திருப்போம்; எனினும் ஜின்களாலும், 
மனிதர் (களில் உள்ள குற்றவாளிகள் யாவராலும் நிச்சயமாக நான் நரகத்தை 
நிரப்புவேன்" என்று என்னிடமிருந்து வாக்கு முன்னரே)ஏற்பட்டுவிட்டது. 

14. "அகவே, உங்களுடைய இந்நாளின் சந்திப்பை நீங்கள் மறந்து விட்ட தனால் 
(வேதனையை நீங்கள் சுவைத்துப் பாருங்கள்; (இந்நாளை நீங்கள் மறந்தவாறே ,) 
நிச்சயமாக நாம் உங்களை மறந்துவிட்டோம்; மேலும், நீங்கள் செய்து 
கொண் டிருந்த (தீ) வினையின் காரணமாக , (என்றென்றும்) நிலையான 
வேதனையைச் சுவைத் துக்கொண்டி ரங்கள் (என்றும் கூறப்படும். 

15. நம்முடைய வசனங்களைக்கொண்டு விசுவாசிப்பவர் களெல்லாம், 
அவற்றைக் கொண்டு நினைவூட்டப்பட்டால் சிரம் பணிந்தவர்களாக 
விழுவார்களே அத்தகையோர்தாம். மேலும், தங்கள் இரடசகனின் 
புகழைக்கொண்டு துதிசெய்வார்கள்; அவர்களோ பெருமைய்டிக்கமாட்டார்கள். 

16. அவர்களின் விலாக்கள் படுக்கைகளை விட்டு (தூக்கத்திலிருந் து) விலகிவிடும்; 
தங்களுடைய இரட' சகனை அச்சத்தோடும், ஆதரவோடும் அழைத்து 
பிரார்த்திப்பார்கள்; நாம் அவர்களுக்கு கொடுத்தவற்றிலிருந்து அவர்கள் 
தர்மமாகச் ) செலவும் செய்வார்கள். 

17. ஆகவே, அவர்கள் செய்துகொண்டி ருந்தவற்றிற்குக் கூலியா க, அவர்களுக்காக 
மறைத்துவைக்கப்பட்டிருக்கும் கண்களின் குளிர்ச்சியை எந்த ஒரு ஆத்மாவும் 

அறியாது. 

18. விசுவாசங்கொண்டவராக இருந்தவர், (அல்லாஹ்வுக்கு மாறு செய்து 
கொண்டிருந்தவரைப் போலாவாரா? அவர்கள் இருவரும்/சமமாகமாட்டார்கள். 

19. ஆகவே, விசுவாசங்கொண்டு நற்கருமங்களையும் செய்கிறார் களே 
அத்தகையோர் _ அவர்களுக்கு, அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தவற்றிற்கு 
விருந்தாக தங்குவதற்குரிய சுவன பதிகள் உண்டு. 

20. மேலும், பாவம் செய்கிறார்களே அத்தகையோர் _ அவர்கள் தங்குமிடம் (நரக) 

நெருப்பாகும்; அதிலிருந்து அவர்கள் வெளியேற நாடும்போதெல்லாம் அதிலேயே 
மீட்டப்படுவார்கள்; மேலும், நீங்கள் பொய்யாக்கிக் கொண்டிருந் தீர்களே, 
அந்த(நரக) நெருப்பின் வேதனையைச் சுவைத்துப்பாருங்கள் என்று 
அவர்களுக்குக் கூறப்படும். 
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21. மேலும், அவர்கள் (பாவங்களிலிருந்து) திரும்பிவிடுவதற்காக (மறுமையில் 
கிடைக்கவிருக்கும்) மிகப்பெரிய வேதனையின்றி (அதற்கு முன்னர்) 
குறைந்த(இம்மை) வேதனையிலிருந் தும் அவர்களை நிச்சயமாக நாம் சுவைக்கச் 
செய்வோம். 

22. மேலும், தன்னுடைய இரட்சகனின் வசனங்களைக்கொண்டு 
நினைவுபடுத்தப்பட்டு, அதன்பின்னர் அவைகளைப் புறக்கணித்து விடுகிறவனை 
விட மிக அநியாயக்காரன் யார்! நிச்சயமாக, நாம் (இத்தகைய) குற்றவாளிகளை 
(அவர்களின் முந்திய பாவத்திற்காக] தண்டி க்கக்கூடிய வர்களாவோம். 

23. நிச்சயமாக நாம், மூஸாவுக்கு தவ்ராத் வேதத்தையும் கொடுத்திருந்தோம். 
எனவே, (நபியே!) அவர் அதனைப் பெற்றதைப்பற்றி நீர் சந்தேகத்தில் ஆகிவிட 
வேண்டாம்; நாம்(மூஸாவுக்குக் கொடுத்த) அதனை, இஸ்ராயீலின் மக்களுக்கு ஒரு 
வழிகாட்டியாகவும் ஆக்கினோம். 

24. மேலும், அவர்கள் பொறுமையாக இருந்த பொழுது, நம்முடைய 
கட்டளையைக் கொண்டு நேர்வழி நடப்பவர்களான தலைவர் களையும் 
அவர்களிலிருந்து நாம் ஆக்கினோம்; அவர்கள் நம்முடைய வசனங்களை உறுதி 
கொள்பவர்களாகவும் இருந்தனர் . 

25. அவர்கள் எவ் விஷயத்தில் கருத்து வேறுபாடு கொண்டிருந்தார்களோ 
அ(வ்விஷயத்)தில், மறுமை நாளில் நிச்சயமாக உமதிரட' சகன் _அவனே 
அவர் களுக் கிடையில் தீர்ப்பளிப்பான். 

26. அவர்களுக்கு முன்னர் எத்தனையோ தலைமுறையினரை நாம் 
அழித்திருக்கின்றோம்; அவர்கள் வசித்திருந்த இடங்களில் (பிரயாணித்து) 
இவர்கள் நடக்கிறார்கள். (இவ்வாறு அவர்களின் குடியிருப்புத்தலங்கள் 
பாழடைந்து கிடப்பதைப்பார்ப்ப து) இவர்களுக்கு நேர்வழி காட்டவில்லையா! 
நிச்சயமாக இதில் அத்தாட்சிகளிருக்கின்றன; (இதற்கு) அவர்கள் செவிசாய்க்க 
மாட்டார்களா! 

27. நிச்சயமாக நாமே, வறண்ட பூமியின் பக்கம் மழையை இழுத்துவந்து, 
(பொழியச் செய்து, பின்னர் அதன்மூலம் பயிர்களை நாம் வெளிப் 

படுத்துகின்றோம்; இவர்களுடைய கால்நடைகளும், இவர்களும் அதிலிருந்து 
உண்ணுகிறார்கள் என்பதை அவர்கள் பார்க்கவில்லையா 1 (இதனை) அவர்கள் 
பார்க்க வேண்டாமா! 

28. மேலும், " (வாக்களிக்கப்பட்ட ) இந்த வெற்றி (நாள்) எப்பொழுது (வரும்)! 
நீங்கள் உண்மையாளர்களாக இருந்தால்,(அது பற்றிக்கூறுங்கள்) ' என அவர்கள் 
கேட்கின்றனர். 

29. (அதற்கு) நீர் கூறுவீராக: அந்த வெற்றி நாளின் பொழுது நிராகரிப்போர் 
விசுவாசங் கொள்வது, அவர்களுக்குப் பயனளிக்காது; அவர்கள் தவணை 
கொடுக்கப்படவு மாட்டார்கள். 

30. ஆகவே, நீர் அவர்களைப் புறக்கணித்து விடுவீராக! (அந்நாளை) 
எதிர்பார்த்துமிருப்பீராக! நிச்சயமாக அவர்கள் எதிர்பார்க்கிறவர்கள்தாம்! 
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அத்தியாயம் : 33 

அல் அஹ்ஜாப் _ எதிரணிகள் 
வசனங்கள் : 73 மதனீ ருகூஃகள் : 9 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன் ). 

1 நபியே! நீர் அல்லாஹ்வை பய்ந்துகொள்வீராக! நிராகரிப்போருக்கும், 
வேவ்தார்களன ie Aion கீழ்ப்படியாதிருப்பீராக! நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் (யாவையும்) நன்கறிகிறவனாக, தீர்க்கமான அறிவுடையவனாக 
இருக்கிறான். 

2. இன்னும், (நபியே!) உமதிரட'சகனிடமிருந்து உமக்கு (வஹீ மூலம்) 
அறிவிக்கப்படுவதையே நீர் பின்பற்றுவீராக! நிச்சயமாக அல்லாஹ், நீங்கள் 
செய்பவற்றை நன்குணர்பவனாக இருக்கிறான். 

3. மேலும், நீர் அல்லாஹ்வின் மீது (அவனிடமே சகல பொறுப்பையும் 
ஒப்படைத்து முழுமையாக) நம்பிக்கை வைப்பீராக! (உமது காரியங்களுக்குப்) 
பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறவனாக இருக்க அல்லாஹ்வே போதுமானவன். 

4 எம்மனிதனுக்கும் அவனுடைய உட்புறத்தில் இரண்டு இதயங்களை 
அல்லாஹ் அமைக்கவில்லை; இன்னும், உங்கள் மனைவியரை_ அவர்களிலிருந்து 
(தன் மனைவியைத் தன் தாய் போன்றவள் என்று கூறி) உங்களுடைய 
தாய்மார் களுக்கு ஒப்பாகக் கூறுகிறவர்களை_ உங்களுடைய உண்மைத்) 
தாய்மார் களாகவும் அவன் ஆக்கவில்லை. (அவ்வாறே) உங்களுடைய வளர்ப்புப் 
பிள்ளைகளை உங்கள் புதல்வர்களாகவும் அவன் ஆக்கவில்லை. இவை யாவும், 
உங்கள் வாய்களால் கூறும் உங்கள் யச க்ர ர் உண்மையல்ல) மேலும், 
அல்லாஹ் உண்மையைக் கூறுகிறான்; அவனே (நேர்) வழியையும் காட்டுகிறான். 

5. ஆகவே, நீங்கள் (வளர்த்த) அவர்களை, அவர்களுடைய தந்தைகளுக்கே 
(அவர் களின் பெயர்களைக் கூறியே) அழையுங்கள்; அதுதான் அல்லா ஹ்விடத்தில் 
மிக நீதமாகும்; ஆனால், அவர்களின் தந்ைதைகளை நீங்கள் அறியவில்லையாயின், 
அப்பொழுது மார்க்கத்தில் உங்களுடைய சகோதரர்களாகவும், உங்கள் 
சிநேகிதர்களாகவும் இருக்கின்றனர்; (இதற்கு முன்னர்) எதில் நீங்கள் 
தவறுசெய்தீர்களோ (அதைப் பற்றி) உங்கள் மீது எவ்வித குற்றமுமில்லை; 
எனினும், உங்கள் உள்ளங்கள் வேண்டுமென் று எண்ணுவதே (குற்றமாகும்); 
மேலும், அல்லாஹ் மிக்க மன்னிப்பவனாக, மிகக்கிருபையுடையவனாக 
இருக்கிறான். 

6. விசுவாசிகளுக்கு, அவர்களுடைய உயிர்களைவிட இந்த நபி மிக 
முன்னுரிமைக்குரியவராவார்; இன்னும், அவருடைய மனைவியர்கள் 
அவர்களுடைய தாய்மார்களாவார்கள்; மேலும், விசுவாசிகளை விடவும், ஹிஜ்ரத் 
செய்தவர்களைவிடவும் சொந்த பந்துக்களே அவர்களில் சிலர் சிலரைவிட 
அல்லாஹ்வுடைய வேதத்திலுள்ள பிரகாரம் (ஒரு முஸ்லிமுடைய 
சொத்தையடைய) மிக உரியவர்களாவர்; (என்றாலும்) உங்கள் நண்பர்களுக்கு 
ஏதேனும் ஒரு நன்மையைச் செய்ய நாடினால் தவிர (அவர் களுக்கு உங்கள் 
விருப்பப்படி செய்ய உங்களுக்கு அனுமதியுண்டு.) இது வேதத்தில் எழுதப் 
பட்டதாக இருக்கிறது. 
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7. மேலும், நபிமார்களிடமிருந்தும்_ உம்மிடமிருந்தும், நூஹிடமிருந்தும் 
இன்னும்,இப்றாஹீம், மூஸா, மர்யமுடைய மகன் ஈஸா ஆகியோரிடமிருந்தும் 
அவர்களின் உறுதிமொழியை நாம் எடுத்த சமயத்தில்_ அவர்களிடமிருந்து மிக்க 
உறுதியான உறுதிமொழியையே நாம் எடுத்தோம் (என்பதை இவர் களுக்கு 
நினைவுபடுத்துவீராக! ஏனெனில், 

8. (தூதர்களான) உண்மையாளர்களிடம், அவர்களுடைய (துரதின்) 
உண்மையைப் பற்றி அவன் கேட்பதற்காக/இவ்வா று உறுதி மொழி எடுத்தான்; 
நிராகரித்தோர்க்குத் துன்புறுத்தும் வேதனையை அவன் தயார் செய்தும் 
வைத்திருக்கிறான். 

9. விசுவாசங்கொண்டேோரே! உங்கள் மீது அல்லாஹ் புரிந்திருக்கும் அருட் 
கொடையை நினைத்துப் பாருங்கள்; உங்கள் மீது (எதிரிகளின்) படைகள் வந்த 
சமயத்தில் (புயற்) காற்றையும், நீங்கள் அதைப்பார்க்கவில்லையே அத்தகைய 
படைகளையும் அவர்கள் மீது நாம் அனுப்பி வைத்தோம்; மேலும், நீங்கள் 
செய்பவைகளை அல்லாஹ் பார்க்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான். 

10. ல் மேற்புறமிருந்தும், உங்களுக்குக் கீழ்ப் புறமிருந்தும் அவர்கள் 
(படையெடு து) உங்களிடம் வந்த சமயத்தில், இன்னும் உங்களுடைய) 
பார்வைகள் நதி ச சாய்ந்தும், (உங்களுடைய இதயங்கள் உங்கள் தொண்டைக் 
குழிகளை அடைந்துமிருந்த சமயத்தில் (உங்களை அல்லாஹ் பார்த்துக் 
வு ருந்தான்; மேலும், அல்லாஹ்வைப் பற்றி நீங்கள் (தவறாக) பலவாறான 
எண்ணங்களை எண்ணிய சமயத்தில் (அல்லாஹ் உங்களுக்குச் செய்த பேரருளை 
நீங்கள் நினைத்துப் பாருங்கள். 

11 அந்த இடத்தில், விசுவாசிகள் (பெரும்) சோதனைக்குள்ளாக்கப்பட்டு மிக்க 
கடினமான அலைக்கழித்தலாக அலைக்கழிக்கப்பட்டும்விட்டனர். 

12 மேலும், (வேஷதாரிகளான) முனாஃபிக்குகளும், எவர்களின் இதயங்களில் 
நோயிருந்ததோ அவர்களும், அல்லாஹ்வும், அவனுடைய தூதரும் 
ஏமாற்றத்தைத் தவிர (வேறு) எதையும் எமக்கு வாக்களிக்க வில்லை என்று 
கூறியதையும்_ (நினைவு கூர்வீராக] 

13 மேலும், அவர்களில் ஒரு கூட்டத்தினர், (மதீனா வாசிகளிடம்) " யஸ்ரிப் 

வாசிகளே! (யுத்தகளத்தில்) உங்களுக்குத் தங்குதல் இல்லை ; ஆதலால் நீங்கள் 
திரும்பிச் சென் றுவிடுங்கள் " என்று கூறியபோது, அவர்களில் (மற்றும்) ஒரு 
பிரிவினரோ,, நிச்சயமாக எங்களுடைய வீடுகள் பாதுகாப்பற்றவையாக 
இருக்கின்றன என்று ἘΠ அவை பாதுகாப்பற்றவையாக இல்லாமலிருந்தும் , 
அங்கிருந்து சென்றுவிட) நபியிடம் அனுமதி கோரினார்கள்; (அங்கிருந் து) 
வெருண்டோடுவதைத் ந் D ர் 

14. மேலும், அதன் பல பாகங்களிலிருந்தும் அவர்கள் மீது (எதிரிப் படைகள்) 
புகுத்தப்பட்டு, பின்னர் குழப்பம் செய்யுமாறு அவர்களைக் 
கேட்கப்பட்டிருந்தால் அவர்கள் அதனைச் செய்திருப்பார்கள். சொற்பமேயன்றி 
அவர்கள் அதில் தங்கவுமாட்டார்கள். 

15. அவர்கள் (போரில்) புறமுதுகிட்டு ஓடுவதில்லை என்று அல்லாஹ்விடத்தில் 
இதற்கு முன்னர் திட்டமாக வாக்குறுதியும் செய்திருந்தார்கள்; 
மேலும், அல்லாஹ்வின் வாக்குறுதி(மறுமையில்) விசாரிக்கப்படுவதாக உள்ளது. 
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16. (நபியே! நீர் கூறுவீராக: ' மரணத்தை விட்டோ அல்லது கொல்லப்படுவதை 

விட்டோ நீங்கள் வெருண்டோடுவீர்களாயின், அவ்வாறு வெருண்டோடுவது 

உங்களுக்கு யாதொரு பயனுமளிக்கா து; மேலும், அது சமயம் வெகு சொற்பமே 

யன்றி நீங்கள் சுகம் கொடுக்கப்பட மாட்டீர்கள்! 

17. (நபியோ மேலும்) நீர் கூறுவீராக: அல்லா ஹ்விடமிருந்து _ அவன் உங்களுக்கு 

ஒரு தீங்கிழைக்க நாடினால்_. உங்களைப் பாதுகாப்பவர் யார்! அல்லது, அவன் 

அருள் புரிய நாடினால் (உங்களைவிட்டு அதனை தடுத துவிடுபவர் யார்!) 

அல்லாஹ்வையன்றி அவர்களுக்குப் பாதுகாவலரையும், உதவி செய்பவரையும் 

அவர்கள் காண மாட்டார்கள். 

18. உங்களில் (போர்செய்யச் செல்வோரைத்) தடை செய்வோரையும், தங்கள் 

சகோதரர்களிடம், " நீங்கள் நம்மிடம் வந்துவிடுங்கள் ' என் று கூறுவோரையும் 

ச்சயமாக அல்லா ஹ் அறிவான்; மேலும், கள்) சொற்பமானவர்களன்றி 

பெரும்பாலோர்) யுத்தத்திற்கு வரமாட்டார்கள். 

19. (போர்க்களத்தில் கிடைத்த பொருட்களில் அவர் கள்) உங்கள்மீது 

கஞ்சத்தனமாக இருக்கின்றனர்; அப்பொழுது, (எதிரிகளைப் பற்றி) பயம் 

வந்துவிட்டால், மரணத்தினால் மயக்கமாக்கப்பட்டவரைப் போன்று அவர்கள் 

கண்கள் சுழல்கின்ற நிலையில் , அவர்கள் உம்மைப் பார்த்த வண்ணமாயிருப்பதை 

நீர் காண்பீர்; அப்பயம் நீங்கி (விசுவாசிகளுக்கு வெற்றி ஏற்பட்டு) விட்டாலோ 

நன்மையின் மீது (யுத்தத்தில் கிடைத்த பொருட் கள்மீது) பேராசைக்கொண்டு 
கூரிய நாவுகளால் (கொடிய வார்த்தைகளைக்கூறி) உங்களை(க் கடிந்து) 

இம்சிக்கின்றனர்; இத்தகையோர் உண்மையாக) விசுவாசங்கொள்ளவில்லை; 

ஆகவே, அவர்களின் (நற்செயல்களை அல்லாஹ் அழித்துவிட்டான்; இது 
அல்லாஹ்வுக்கு மிக எளிதாகவே இருக்கிறது. 

20. (எதிர்ப்பு) அணியினர் (இன்னும்) போகவில்லை என்றே இவர்கள் 
எண்ணுவார்கள்; (அந்த எதிர் ப்பு) அணியினர் (திரும்ப) வந்துவிட்டால் 
கிராமப்புறங்களில் அவர்கள் நிச்சயமாக வெளியேறிச்சென்று, உங்களைப் 

பற்றிய செய்திகளைக் கேட்டு விசாரித்துக் கொண்டிருக்கவேண்டுமே என்று 

விரும்புவார்கள்; அவர்கள் உங்களுடன் இருந்திருப்பினும் சொற்பமேயன்றி 
(அதிகமாக) அவர்கள் யுத்தம்புரியமாட்டார்கள். 

21. (உங்களில்) அல்லாஹ்வையும், மறுமை நாளையும் ஆதரவு வைத்து, 

அல்லாஹ்வையும் அதிகமாக நினைவு கூர்பவராக இருப்பவருக்கு, அல்லா ஹ்வின் 

தூதரில் திட்டமாக உங்களுக்கு அழகிய முன்மாதிரி இருக்கிறது. 

22. மேலும், விசுவாசிகள் (எதிர்ப்பு) அணியினரைக் கண்ட பொழுது, " இது, 

அல்லாஹ்வும், அவனுடைய தூதரும் நமக்கு வாக்களித்ததாகும்; அல்லாஹ்வும், 

அவனுடைய தூதரும் உண்மையையே கூறினார்கள் என்று கூறினார்கள்; 

அவர் களுடைய விசுவாசத்தையும், வழிப்படுதலையும் தவிர (வேறெதையும்) 

அவர்களுக்கு அது அதிகப்படுத்திவிட வில்லை. 
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23. விசுவாசிகளில் சில ஆடவர்கள் இருக்கின்றனர்; எதன்மீது அவர்கள் 
அல்லாஹ்விடம்வாக்குறுதிசெய்தார்களோ அதை உண்மையாக்கிவைத்தார்கள்; 
ஆகவே, அவர்களில் தங்கள் இலட்சியத்தை (வீரமரணத்தை) அடைந்து 
விட்டவரும் இருக்கின்றனர்; அவர்களில் (அதற்காக) எதிர்பார்ப்பவரும் 
இருக்கின்றனர் ; (தங்கள் வாக்குறுதியில்) அவர்கள் மாறிவிடவே இல்லை. 

24. உண்மையாளர்களுக்கு, அவர்களின் உண்மையின் காரணத்தால், அல்லாஹ் 
(நற்கூலி வழங்குவதற்காகவும், அவன் நாடினால் முனாஃபிக்குகளை 
வேஷதாரிகளை) வேதனை செய்வதற்காகவும், அல்லது அவர்களின் தவ்பாவை 
அங்கீகரிப்பதற்காகவும் (அடியார்களை இவெவாறு சோதிக்கிறான்); நிச்சயமாக 
அல்லா ஹ், மிக்க மன்னிப்பவனாக, மிகக்கிருபையுடையவனாக இருக்கிறான். 

25. மேலும், நிராகரித்து விட்டார்களே அத்தகையோரை_. அவர்களுடைய 
கடுங்கோ பத்தில் அல்லாஹ் திருப்பி விட்டான்; (இந்த யுத்தத்தில்! அவர்கள் 
யாதொரு நத ன் Εὐσασι அகழ்) யுத்தத்தில் விசுவாசிகளுக்கு 
(வெற்றியளிக்க)அல்லாஹ் போதுமானவனாகவே இருந்தான்; மேலும், 
அல்லாஹ்்(யாவரையும் விட) மிக்க பலமிக்கவனாக,(யாவரையும்) மிகைத்தவனாக 
இருக்கின்றான். 

26. இன்னும் வேதக்காரர்களிலிருந்து, அ(ப்பகை]வர் களுக்கு உதவி 
செய்தார்களே அவர்களை, அவர்களுடைய கோட்டைகளிலிருந்து (அல்லா ஹ்) 
இறக்கிவிட்டான்; அவர்களுடைய இதயங்களில் கடும் பயத்தையும் போட்டு 
விட்டான்; (ஆகவே, ஒரு சாராரை நீங்கள் கொன்று விட்டீர்கள்; மற்றும்) ஒரு 
சாராரை நீங்கள் சிறைபிடித்தும் கொண்டீர்கள். 

27. இன்னும், (அல்லாஹ்வாகிய) அவன் அவர்களுடைய பூமி,மற்றும் 
அவர்களுடைய வீடுகள் மற்றும் அவர்களுடைய செல்வங்கள், 
இன்னும்(இதுவரையில்) நீங்கள் அதை மிதித்திராத (அவர் களுடைய மற்ற) 
பூமிஆகியவற்றிற்கு உங்களை வாரிசாக்கினான்; மேலும் அல்லாஹ், ஒவ்வொரு 
பொருளின் மீதும் மிக்க ஆற்றலுடை யவனாக இருக்கிறான். 

28. நபியே உம்முடைய மனைவியருக்கு நீர் கூறுவீராக: ' நீங்கள் இவ்வுலக 
வாழ்க்கையையும், அதன் அலங்காரத்தையும் நாடுபவர்களாக நீங்கள் இருந்தால், 
வாருங்கள் ! உங்களுக்கு(வாழ்க்கைக்குரியதைக் கொடுத்து)சுகத்தை அளிக்கிறேன்; 
அழகிய விடுவித்தலாக (விவாக பந்தத்தை) விடுவித் தும் விடுகிறேன். 

29. "அன்றியும் நீங்கள் அல்லா ஹ்வையும் , அவனுடைய தூதரையும்,இறுதி 
வீட்டையும்நாடுபவர்களாக நீங்கள் இருந்தால், அப்பொழுது நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் உங்களில் (இத்தகைய) நன்மையுடையோருக்கு மகத்தான கூலியை 
தயார் செய்து வைத்திருக்கிறான். 

30. நபியுடைய மனைவியரே! உங்களில் எவர் பகிரங்கமான மானக்கேடான ஒரு 
காரியத்தைச் செய்வாரோ, அவருக்கு இரு மடங்காக வேதனை 
நெட்டிப்பாக்கப்படும். இது அல்லாஹ்வுக்கு மிகவும் சுலபமானதாகவே 

இருக்கிற து. 
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31. அன்றியும், உங்களில் எவர் அல்லாஹ்வுக்கும், அவனுடைய தூ ருக்கும் 
கீழ்ப்படிந்து, நற்கருமங்களையும் செய்கிறாரோ, அவருக் ரிய ( நற குலிமை 
அவருக்கு நாம் இரு முறை தருவோம்; இன்னும் நவக் ὦ வனத்தில்) மிக்க 
கண்ணியமான உணவை நாம் தயார் படுத்தி வைத்திருக்கின்றோம். 

32. நபியுடைய மனைவியறே! நீங்கள் (இதர) பெண்களில் எந்த ஒருவரைப் 
போன்றவர்களுமல்லர்; நீங்கள் (அல்லாஹ்வுக்கு) பயந்துகொண்ட வர்களானால் 
(அந்நியருடன்]) பேச்சில் நீங்கள் நளினம் காட்டாதீர்கள்; ஏனென்றால், எவனு 
டைய இதயத்தில் (பாவ) நோய் இருக்கின்றதோ அத்தகையவன் (தவறான 
விருப்பங்களில்) ஆசை கொள்வான்; மேலும், நீங்கள் (நேர்மையான) பேச்சையே 
பேசிவிடுங்கள். 

33. இன்னும், (நபியுடைய மனைவியரே!) நீங்கள் உங்கள் வீடுகளிலேயே 
தங்கியிருங்கள். முந்தைய அறியாமைக் காலத்தில் (பெண்கள் மறைக்க 
வேண்டியதை மறைக்காது) வெளிப்படுத்தியதைப் போன்று வெளிப்படுத்தித் 
அம் மேலும், தொழுகையை நிறைவேற்றுங்கள்; ஜகாத்தையும் 
கொடு[த் த்து வா ங்கள்; அல்லாஹ்வுக்கும், அவனுடைய தூதருக்கும் 
கீழ்ப்படியுங்கள்; நபியுடைய வீட்டினரே! அல்லாஹ் நாடுவதெல்லாம் உங்களை 
விட்டும் re ) அசுத்தத்தைப் போக்கி, உங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்கு 
வதையும்தான். 

34. மேலும், உங்கள் வீடுகளில் ஓதப்படுகின்ற அல்லா ஹ்வின் வசனங்களையும், 
ஹிக்மத் (எனும் சுன்னத்தை)தையும் நினைவு கூருங்கள் ; (அவற்றின் மூலம் 
உபதேசம் அடையுங்கள்) நிச்சயமாக அல்லாஹ் நுட்பமானவனாக (யாவையும்) 
நன்கறிந்தோனாக இருக்கிறான். 

35. நிச்சயமாக முஸ்லிம்களான ஆண்களும், முஸ்லிம்களான பெண்களும், 
விசுவாசிகளான ஆண்களும், விசுவாசிகளான பெண்களும், (அல்லாஹ்வுக்கு) வழி 
பாடு செய்பவர்களான ஆண்களும், வழிபாடு செய்பவர்களான பெண்களும், 
உண்மையே கூறுபவர்களான ஆண்களும், உண்மையே கூறுபவர் களான 
பெண்களும், பொறுமையாளர்களான ஆண்களும், பொறுமையாளர்களான 
பெண்களும் , உள்ளச்சத்தோடு (அல்லாஹ்வை]பயந்து நடக்கும் ஆண் களும், 
உள்ளச்சத்தோடு (அல்லாஹ்வை) பயந்து நடக்கும் பெண்களும், தானம் 
செய்பவர்களான ஆண்களும், தானம் செய்பவர்களான பெண்களும், நோன்பு 
நோற்பவர்களான ஆண்களும், நோன்பு நோற்பவர்களான பெண்களும், தங்கள் 
மர்மஸ்தானங்களைக் காத் துக் கொள் பவர்களான ஆண்களும், 
(மர்மஸ்தானங்களைக்) காத்துக் கொள்பவர்களான பெண்களும், அல்லாஹ்வை 
அதிகமாக நினைவு கூருபவர்களான ஆண்களும், i அதிகமாக) 
நினைவு கூருபவர்களான பெண்களும் _ (ஆகிய) இவர் களுக்கு, அல்லாஹ் 
மன்னிப்பையும் மகத்தான (நற்)கூலியையும் தயார் செய்து வைத்திருக்கிறான். 
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36. அல்லாஹ்வும், அவனுடைய தூதரும் யாதொரு காரியத்தை 
முடிவெடுத்துவிட்டால், அவர் களுடைய அக்காரியத்தில் சுயமாக வேறு 
அபிப் பிராயம்கொள் வதற்கு, விசுவாசியான எந்த ஆணுக்கும், எந்தப் 
பெண்ணுக்கும் உரிமையில்லை. (அதில்) அல்லாஹ்வுக்கும், அவனுடைய 
தூதருக்கும் எவர் மாறு செய்கிறாரோ அவர், பகிரங்கமான வழிகேடாக 
திட்டமாக வழிகெட்டுவிட்டார். 

37. அல்லாஹ் எவருக்கு (நேர் வழி காட்டுவதன் மூலம்) அருள் புரிந்து, நீரும் 
எவருக்கு(அடி.மைத் தனத்திலிருந் து உரிமைவிடுவதன் மூலம் உபகாரம் செய்தீரோ 
அவரிடத்தில் " (en ஜனபு கிய) உம்முடைய மனைவியை (விவாக பந்தத் திலிருந் து 
நீக் காது உம்மிடமே மனைவியாக] நிறுத்திக் கொள்ளும், இன் னும் 
அல்லாஹ்வுக்கு பயந்து கொள்ளும்" என்று நீர் கூறிய சமயத்தில்_ ( நடந்த 
இச்சம்பவத்தை நினைவு கூர்வீராக | அல்லாஹ் வெளியாக்க இருந்ததை நீர் உம் 
மனதில் மறைத்திருந்தீர்; மேலும், மனிதர்களுக்கு நீர் பயப்படுகிறீர்; இன்னும் 
அல்லாஹ் _ அவன்தான் நீர் பயப்படுவதற்கு மிக உரியவன் (மனிதர்களல்ல). 
ஜைது(என்பவர் ஜைனவயபைத் திருமணம்செய் துதாம்பத்திய வாழ்க்கை எனும் தன் 
தேவையை அவளிடமிருந்து நிறைவேற்றிவிட்ட போது, நாம் அவளை உமக்குத் 
திருமணம் செய்து வைத்தோம்; ஏனென்றால், விசுவாசிகளால் வளர்க்கப் 
பட்டவர்கள் தங்கள் தேவையை i வர்களிடம் பூர்த்தி 
செய்துகொண்டு (அவர்களைத் தலாக்குக் கூறிவிட்டாஃ ல் se de வளர்த்த 
விசுவாசிகள், (அவ்வாறு தலாக் கூறப்பட்ட) அப்பெண்களை திருமணம் செய்து 
கொள்வதில் யாதொரு குற்றமிருக்கக்கூடாது என்பதற்காக உமக்கு, உமது 
வளர்ப்பு மகனால் விவாகரத்துச் செய்யப்பட்ட சரட் திருமணம் 
செய்துவைத்தோம்) ; மேலும், அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை(இவ்வாறு) 

நடைபெற்றுத்தீரவேண்டி யதாக இருந்த து. 
38. (ஜைனபை மணமுடிக்கும் விஷயத்தில்/நபியின் மிது அல்லாஹ் அவருக்காக 

விதியாக்கியதில் ந ற்றமும் இல்லை; இதற்கு முன் சென் றுவிட்டவர் 
(களாகிய நபிமார்) களுக்கு, (அ ல்லாஹ் ஏற்படுத்திய) வழியும் இதுவே; இன்னும் 
அல்லாஹ்வுடையகட்டளை தீர்மானிக்கப்பட்ட முடிவாக இருக்கின்றது. 

39. (முன் சென் நுவிட்ட) அவர்கள் எத்தகையோரென்றால் அல்லாஹ்வுடைய 
(இத்தகைய) தூதுச்செய்திகளை (மக்களுக்குக் கூடுதல் குறைவின்றி) எத்திவைப் 
பார்கள்; இன்னும் அவர்கள் அவன் ஒருவனுக்கே பயப் படுவார் கள்; 
அல்லாஹ்வைத் தவிர மற்றெவருக்கும் அவர்கள் பயப்பட மாட்டார்கள்;கணக்குக் 
கேட்பதற்கு அல்லாஹ்வே போதுமானவன். 

40. உங்களுடைய ஆண்களில் எவருக்கும் முஹம்மது, தகப்பனாக 
இருக்கவில்லை; எனினும், அல்லா ஹ்வுடைய தூதராகவும், நபிமார்களுக்கு (க் 
கடைசிமுத்திரையாகவும்,(இறுதி நபியா கவும்) இருக்கிறார்; அன்றியும், அல்லா ஹ் 
ஒவ்வொரு பொருளைப் பற்றியும் நன்கறிந்தோனாக இருக்கிறான். 
41 விசுவாசிகளே! அல்லா ஹ்வை அதிகமான நினைவு கூருதலாக நினைவு 

கூருங்கள். 
42 காலையிலும் மாலையிலும் அவனைத் துதி செய்யுங்கள். 
43 அவன் எத்தகையவனென்றால், உங்கள் மீது அவன் அருள் புரிகின்றான்; 

இன்னும் அவன து மலக்குகளும் (உங்களுக்கா க பாவ மன்னிப்புக் கேட்கிறார்கள்); 
காரணம், இருள் களிலிருந்து ஒளியின்பால் உங்களை அவன் வெளியேற்று 
வதற்காக; மேலும், அல்லாஹ் விசுவாசி(களாகிய உஙிகள் மீது மிக்க 
கிருபையுடையோனாக இருக்கிறான். 
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44. அவனை அவர்கள் சந்திக்கும் நாளில், அவர் களுக்குரிய காணிக்கை 
உங்களுக்குச்) சாந்தி உண்டாவதாக" என்பதாகும்; மேலும், அவர்களுக்காக 
கண்ணியமான கூலியையும் அவன் தயாராக்கி வைத்திருக்கிறான். 

45. நபியே! நிச்சயமாக நாம் உம்மை (மனிதர்களுக்குச்) சாட்சியாளராகவும், 
நன்மாராயங்கூறுபவராகவும், அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்பவராகவும் அனுப்பி 
வைத்திருக்கிறோம். 

46. இன்னும், அல்லாஹ்வின்பால்_ அவனின் அனுமதி கொண்டு_ (ஜனங்களை) 
நீர் அழைப்பவராகவும், பிரகாசிக்கும் விளக்காகவும் (உம்மை நாம் 
அனுப்பியுள்ளோம், 

47. (நபியே) விசுவாசிகளுக்கு _ அல்லாஹ்விடமிருந்து , நிச்சயமாக 
அவர்களுக்கு_ பெரும் பேரருள் உண்டு என்று நீர் நன்மாராயமும் கூறுவீராக! 

48. மேலும், நிராகரிப்போருக்கும், (வேஷதாரிகளான) முனாலஃபிக்குகளுக்கும் நீர் 
கீழ்ப்படியாதீர்; அவர்கள்(இழைக்கும்) துன்பங்களையும் நீர் (புறக்கணித்து விட்டு 
விடுவீராக! (உம்முடைய சகல காரியங்களையும் அவனிடமே ஒப்படைத்து 
முழுமையாக)அல்லாஹ்வின் மீது நம்பிக்கையும் வைப்பீராக/பொறுப்பேற் 
கிறவனாக இருக்க அல்லா ஹ்வே (உமக்குப்) போதுமானவன். 

49. விசுவாசங் கொண்டோரே! நீங்கள் விசுவாசங்கொண்ட பெண்களைத் 
திருமணம் செய்து, பிறகு அவர்களை நீங்கள் தீண்டுவதற்கு முன் தலாக் கூறி 
விட்டால், மற்ற விவாகரத்து செய்யப்பட்ட, ,பெண்களுக்காக நீங்கள் எதைக் 
கணக்கிடுவீர்களோ அத்தகைய எந்த "இத்தா வும் அவர்களின் LB து(நிரணயிக்க] 
உங்களுக்கு (உரிமை) இல்லை. எனவே, நீங்கள் அவர் களுக்கு ஏதும் (பொருள்) 
கொடுத்து அழகான முறையில் (விவாக பந்தத்திலிருந்து அவர்களை விடுவித்தும் 
விடுங்கள். 

50. நபியே! எவர்களின் மஹர் களை நீர் Ne விட்டீரோ அத்தகைய 
உம்முடைய மனைவியரையும், அல்லாஹ் உமக் (யுத்தத்தில்) ளித்து உம் 
வலக்கரம் சொந்தமாக்கிக் கொண்டவர்களையும், ம்க் விட்டு] உம்முடன் 
ஹிஜ்ரத் செய்து வந்தார்களே அத்தகைய உம் தந்தையின் சகோதரரின் 
புதல்வியரையும், உம் தந்தையின் சகோதரிகளுடைய புதல்வியரையும்,உமதுதாய் 
மாமனின் புதல்வியரையும் , உம் தாயின் சகோதரிகளுடைய புதல்வியரையும் 
(மஹர் கொடுத்து நீர் திருமணம் செய்து கொள்ள) நிச்சயமாக நாம் உமக்கு 
ஆகுமாக்கி வைத்திருக்கின்றோம்; மேலும், விசுவாசங் கொண்ட ஒரு பெண், 
தன்னை (மஹரின்றியே) நபிக்கு அர்ப்பணம் செய்து, நபியும் அவளைத் திருமணம் 
செய்து கொள்ள விரும்பினால் | அவளையும் மணக்க உமக்கு அனுமதி 
அளித்தோம்.) நபியே! இது மற்ற விசுவாசிகளுக்கன் றி உமக்கு மட்டும் 
பிரத்தியேகமாக உள்ளதாகும்; (மற்ற விசுவாசிகள்) அவர்கள் மனைவியரிலும், 
அவர் களுடைய வலக் கரங்கள் சொந்தமாக்கிக் கொண்டவற்றிலும், நாம் 
அவர்கள் மீது விதித்திருக்கும் கட்டளையை நாம் நன்கறிவோம்; உமக்கு 
அனுமதிக்கப்பட்ட பெண்களைத் திருமணம் செய்து கொண்ட விஷயத்தில்) 
எவ்வித சங்கடமும் ஏற்படாமலிப்பதற்காக (அக்கடமையிலிருந்து உமக்கு விதி 
விலக்குச் செய்தோம்.) மேலும், அல்லாஹ் மிக்க மன்னிக்கிறவனாக, மிக்க 
கிருபையுடையவனாக இருக்கிறான். 
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51. (நபியே உம்முடைய மனைவியராகிய) அவர்களில், நீர் விரும்பியவரை ஒதுக்கி 
வைக்கலாம்; நீர் விரும்பியவரை உம்முடன் தங்கவும் வைக்கலாம்; நீர் 
ஒதுக்கியவர் களில், நீர் எவரையேனும் (மீண்டும்) நாடினால் உம்மீது குற்றமில்லை; 
அது, அவர்களுடைய கண்கள் குளிர்ச்சியடைவதற்கும், அவர்கள் கவலைப்படா 
மலிருப்பதற்கும், நீர் அவர்களனைவருக்கும் எதைக் கொடுத்தீரோ அதைக் 
கொண்டு திருப்தியடைவதற்கும் மிக்க நெருக்கமானதாகும்; இன்னும், 
உங்களுடைய உள்ளங்களில் உள்ளவற்றை அல்லாஹ் நன்கு அறிவான்; 
மேலும், அல்லாஹ் (யாவையும்) நன்கறிந்தவனாக, சகித்துக் கொள்பவனாக 
இருக்கிறான். 

52. (நபியே! இதற்குப்) பின்னர், உம்வலக்கரம் சொந்தமாக்கிக் கொண்டவர் 
களைத் தவிர [நீர் திருமணம் செய்து கொள்ள) வேறு பெண்கள் உமக் 
ஆகுமாகமாட்டார்கள்; இன்னும், அவர்களுடைய(டஇடத்தில் வேறு பெண்களி ன் 
அழகு உம்மை கவர்ந்த போதிலும் அவர்களை, உம்முடைய மனைவியராக) 
இவர்களைக் கொண்டு நீர் மாற்றிக் கொள்வதும் உமக்கு (அனுமதி)இல்லை; 
அல்லாஹ் ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் கண்காணிக்கிறவனாக இருக்கிறான். 

53. விசுவாசங்கொண்டேோரே! உணவின்பால் (அதை உண்ண) உங்களுக்கு 
அனுமதியளிக்கப்பட்டாலே தவிர, அது தயாராவதை எதிர்பார்த்திராதவர் 
களாக (முன்னதாகவே | நபியுடைய வீடுகளில் பிரவேசிக்காதீர்கள். எனினும் 
நீங்கள் அழைக்கப்பட்டால், அப்பொழுது τὰ τές, τ δ! பின்னர் நீங்கள் 
உணவைப் புசித்துவிட்டால், (அங்கிருந்து கொண்டே) பேசுவதில் விருப்பம் 
கொண்டவர்களாகவும் ஆகிவிடாது கலைந்து சென்று விடுங்கள்; நிச்சயமாக 
இது நபியை நோவினை செய்வதாக இருந்தது; ஆகவே, (இதனை! )உங்களிடம் (கூற) 
அவர் வெட்கப்படுகிறார், உண்மையைச் சொல்ல அல்லாஹ் வெட்கப்படனவு 
மாட்டான்; மேலும்,(நபியுடைய மனைவியராக) அவர்களிடம்யாதொரு பொ- 
ருளை நீங்கள் கேட'(க நேரிடிடால், நீங்கள் திரைக்கு அப்பால் இருந்து கொண்டே 
அவர்களிடம் கேளுங்கள்; அவ்வாறு செய்வ/து உங்கள் உள்ளங்களுக்கும், 
அவர்கள் உள்ளங்களுக்கும் மிகப் பரிசுத்தமானதாகும்; மேலும், 
அல்லாஹ்வுடைய தூதருக்கு நீங்கள் தொல்லை கொடுப்பது உங்களுக்குத் 
தகுமானதன் று; அவருடைய மனைவியரை அவருக்குப் பின்னர் நீங்கள் திருமணம் 
செய்து கொள்வதும் ஒரு காலத்திலும் கூடாது; நிச்சயமாக அது 
அல்லாஹ்விடத்தில் (பாவத்தால்) மிக்க மகத்தானதாக இருக்கிற து. 

54. ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் வெளிப்படுத்தினா லும், அல்லது அதனை மறைத்துக் 
கொண்டாலும் அப்பொழுது நிச்சயமாக அல்லாஹ் ஒவ்வொருபொருளைப் 
பற்றியும் நன்கு அறிகிறவனாக இருக்கிறான். 
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55. (நபியுடைய மனைவியர்) தங்களுடைய தந்தைகள் (முன்பாகவும்), தங்கள் 
ஆண்மக்கள் (முன்பாகவும்), தங்கள் சகோதரர் கள் (முன்பாகவும்), தங்கள் 
சகோதரர்களின் புதல்வர்கள் முன்பாகவும்), தங்கள் சகோதரிகளின் புதல்வர்கள் 
(முன்பாகவும்), தங்கள் பெண்கள் (முன்பாகவும்), தங்கள் வலக்கரம் 
சொந்தமாக்கிக் கொண்டவர்களின் முன்பாக வருவதிலும் அவர்களின் மீது 
குற்றமில்லை. மேலும், நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்கு பயந்து கொள்ளுங்கள்; நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் சாட்சியாளனாக இருக்கிறான். 

56. நிச்சயமாக அல்லாஹ்வும், அவனுடைய மலக்குகளும் நபியின் மீது 
ஸலவாத் து(அருள், பிரார்த்தனைசச் செய்கிறார்கள்; (ஆகவே) விசுவாசிகளே ! 
நீங்கள் அவர் மீது ஸலவாத்துச் சொல்லுங்கள்; ஸலாமும் கூறுங்கள். 

57. நிச்சயமாக, அல்லாஹ்வையும், அவனுடைய தூதரையும் துன்புறுத்து 
கிறார்களே அத்தகையோர் _ அவர்களை அல்லாஹ் இம்மையிலும் மறுமையிலும் 
சபித்து விட்டான்; இழிவு தரும் வேதனையையும் அவர்களுக்கு தயார் செய்து 
வைத்திருக்கிறான். 

58. மேலும், விசுவாசங்கொண்ட ஆண்களையும், விசுவாசங்கொண்ட 
பெண் களையும் அவர்கள் செய்யாத (குற்றதிதை(ச் செய்ததாகச)க் கூறி 
துன்பு றுத்துகிறார்களே அத்தகையவர்கள், நிச்சயமாக(ப் பெரும்) அவதுூறையும், 
பகிரங்கமான பாவத்தையும் சுமந்து கொண்டனர். 

59. நபியே! உம்முடைய மனைவியருக் கும், உம்முடைய புதல்விகளுக்கும் , 
விசுவாசிகளின் பெண்களுக்கும், அவர்கள் தங்கள் தலை முந்தானைகளைத் 
தாழ்த்திக் கொள்ளுமாறு நீர் கூறுவீராக! அதனால் அவர்கள் (சுதந்திர 
மானவர்கள் என) அறியப்படுவதற்கு இது மிக நெருக்கமானதாகும்; அப்போது 
அவர்கள்(பிறரால்) நோவினை செய்யப்படமாட்டார்கள்;இன்னும், அல்லா ஹ் 

மிக்க மன்னிப்பவனாக, மிகக்கிருபையுடையவனாக இருக்கிறான். 

60. (நபியே! வேஷதாரிகளான) முனாஃபிக்குகளும், எவர்களுடைய இதயத்தில் 
(பாவ)நோய் உள்ளதோ அத்தகையோரும், மதீனாவில் பொய்யான விஷயங்களை 
மக்களுக்கு மத்தியில் பரப்பக்கூடியவர்களும் , (தங்களின் இச்செயலிலிருந் து) 
விலகிக் கொள்ளாவிடில், நிச்சயமாக நாம் உம்மை அவர்களின் மீது 
சாட்டிவிடுவோம்; பின்னர், வெகு சொற்பமே தவிர (மதீனாவாகிய )அதில் உம் 
அண்டை வீட்டினராக அவர்கள் வசித்திருக்க மாட்டார்கள். 

61. சபிக்கப்பட்டவர்களாக (அவர் கள் இருப்பர்,ஆகவே) அவர்கள் எங்கு 
காணப்பட்ட போதிலும் பிடிக்கப் படுவார்கள் , இன்னும் கொன்றொழிக்கப் 
படுவார்கள். 

முன் ed விட்டார்களே அத்தகையோரில் அல்லாஹ்வின் வழி 
கான், ஆகவே, (நபியே!) நீர் அல்லா ஹ்வுடைய வழிமுறையில் யாதொரு 

மா றுதலையும் காணவேமாட்்டீர். 
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63 (நபியே ) மறுமை நாளைப்பற்றி (அது எப்பொழுது " என்று) உம்மிடம் 
மனிதர்கள் கேட்கின்றனர்; (அதற்கு) நீர் கூறும்: (அது எப்பொழுது என்ற ) அதன் 
அறிவெல்லாம் அல்லாஹ்விடம் (மட்டுமிதான் இருக்கின்றது; மேலும், மறுமை 
நாள் சமீபத்தில் வந்து விடக்கூடும் என உமக்கு எது அறிவித்துக் கொடுக்கும்? 

64. நிச்சயமாக அல்லாஹ் நிராகரிப்போரைச் சபித்துவிட்டான்; கொழுந்து 
விட்டெரியும் நெருப்பை அவர்களுக்குத் தயார் செய்தும் வைத்திருக்கின்றான். 

65. அவர்கள் என்றென்றும் அதில் நிரந்தரமாக(த்தங்கி) இருப்பவர்கள்; 
(அவர்களைக்) காப்பவரையும், (அவர்களுக்கு உதவி செய்பவரையும் அவர்கள் 
அங்கு காணமாட்டார்கள். 
66. அவர்களுடைய முகங்கள் (நரக) நெருப்பில் புரட்டப்படும் நாளில், "நாங்கள் 

அல்லாஹ்வுக்கு வழிபட் ருக்க வேண்டுமே! (அவனுடைய) துரதருக்கும் 
εἰ பகல்ல சக் வேண்டுமே என்று கூறுவார்கள். 

67. மேலும் "எங்கள் இரட சகனே! நிச்சயமாக நாங்கள் எங்களுடைய 
தலைவர் களுக்கும், எங்கள் பெரியோர்களுக்கும், கீழ்ப்படிந்தோம்; ஆகவே, 
அவர்கள் எங்களை வழி தவறச்செய்து விட்டார்கள். 

68. ஆகவே "எங்கள் இரட்சகனே! நீ அவர்களுக்கு வேதனையில் இருமடங்கை 
கொடுப்பாயாக! இன்னும், பெரும் சாபமாக அவர்களைச் சபிப்பாயாக!' 
(என்றும் கூறுவார்கள்) 

69. விசுவாசங்கொண்டேோரே! மூஸாவை நோவினை செய்தார்களே 
அவர்களைப் போல் நீங்கள் ஆகிவிடவேண்டாம்; பின்னர், அவர்கள் 

கூறியதிலிருந்து அல்லா ஹ் அவரை நிரபராதியாக்கி விட்டான்; மேலும், அவர் 
ன் de பெரும் தகுதியுடை யவராக இருந்தார். 

0. (ஆகவே) விசுவாசங்கொண்டேோரே! நீங்கள் அல்லாஹ்வை பயந்து 
கொள் ங்கள்; நேர்மையான கூற்றையே கூறுங்கள் . 

அவ்வாறு நீங்கள் செய்தால்) அவன் உங்களுடைய செயல்களை 
i சீர் படுத்திவைப்பான்; உங்களுடைய குற்றங்களையும் மன்னிப்பான்; 
மேலும் அல்லாஹ்வுக்கும், அவனுடைய தூதருக்கும் எவர் கீழ்ப் படிகின்றாரோ 
அப்போது அவர்,திட்டமாக மகத்தான வெற்றியாக வெற்றியடைந்து விட்டார். 

72. நிச்சயமாக நாம் அமானிதத்தை வானங்கள், பூமி, மலைகள் ஆகியவற்றின் 
மீது (அதைச் சுமந்து கொள்ளுமா று) எடுத்துக் காட்டினோம்; அப்போது தைச் 
சுமந்து கொள் வதிலிருந் து அவை விலகிக்கொண்டன; இன்னும், ௮ தைச் 
சுமப்ப)திலிருந்து அவை பயந்தன; (ஆனால்) மனிதனோ அதனைச்சுமந்து 
கொண்டான்; நிச்சயமாக அவன் (அமானிதத்தை நிறைவேற்றும் விஷயத்தில்) 
பெரும் அநியாயக்காரனா ௧(அதன் கடமையை) அறியாதவனாக இருக்கின்றான். 

73. (அத்தகைய அமானிதத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கு மாறாக நடக்கும்) 
முனாஃபிக்கான (வேவதாரிகளான) ஆண்களையும், முனாஃபிக்கான 

பெண்களையும், இணை வைத்துக் கொண்டிருக்கும் ஆண்களையும், இணை 
வைத்துக் கொண்டி க்கும் பெண்களையும் அல்லாஹ் வேதனை 
செய்வதற்காகவும், 25 அந்த அமானிதத்தை ஏற்றபின் மதித்து நடக்கும்) 
விசுவாசிகளான ஆண்களையும், விசுவாசிகளான யெண்களையும் 
அவர்களுடைய தவ்பாவை ஏற்று மன்னிப்பதற்காகவும் (இவ்வாறு 
எடுத்துக்காட்டினான்). மேலும், அல்லாஹ் மிக்க மன்னிப்பவனாக, மிகக் 
கிருபையுடையவனாக இருக்கின்றான். 
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பாகம் : 22 429 ஸ்ப 34 
ப லு வக்கா PE PE PP 0 ப? ல் 

அத்தியாயம் : 34 

ஸ்பஉ௨ _ ஸபஉ எனும் நகரம் 
வசனங்கள் : 54 மக்கி ருகூஃகள் : 6 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடை யோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன் ). 

|. புகழனைத்தும் அல்லாஹ்வுக்கே உரியதாகும். அவன் எத்தகையவனென்றால், 
வானங்களிலுள்ளவையும், பூமியிலுள்ளவையும் அவனுக்கே உரியதாகும். 
மறுமையிலும் சகல புகழும் அவனுக்கே உரியதாகும்; மேலும், அவன் தீர்க்கமான 
அறிவுடை யவன்;(யாவையும்) நன்குணர்பவன். 

2. பூமிக்குள் நுழைகின் றதையும், அதிலிருந்து வெளிப் படுகின் றதையும், 
வானத்திலிருந்து இறங்குகின்றதையும், அதில் ஏறுகின்றதையும் அவன் அறிவான்; 
மேலும், அவன் மிகக் கிருபையுடையவன்; மிக்க மன்னிப்பவன். 

3. மேலும் நிராகரிப்போர், மறுமை நாள் நமக்கு (வரவே) வராது என்று 
கூறுகின் றனர்; (நபியே!) நீர் கூறுவீராக: "அவ்வாறல்ல! மறைவானவற்றை 
அறியக்கூடிய என் இரட்சகனின் மீது சத்தியமாக, நிச்சயமாக அது உங்களிடம் 
வந்தே தீரும்; வானங்களிலோ, பூமியிலோ (உள்ளவற்றில்) ஓர் அணுவளவும் 
அவனை விட்டும் மறையாது; இன்னும், அதைவிட மிகச் சிறியதோ, 
மிகப்பெரியதோ (ஓவ்வொன்றும் லவ்ஹுல் மஹ்ஃபூள் என்னும்) தெளிவான 
புத்தகத்தில் இல்லாமலில்லை. ' 

4. விசுவாசங்கொண்டு, நற்கருமங்களையும் செய்தோருக்கு (அந்நாளில்) அவன் 
கூலி கொடுப்பதற்காக_ (அவ்வாறு அதில் பதியப்பட்டுள்ள து) ; அத்தகையோர்_ 
அவர்களுக்கு மன்னிப்பும், கண்ணியமான உணவும் உண்டு. 

5. மேலும், நம்முடைய வசனங்கள் விஷயத்தில் (நம்மை) இயலாமை 
யிலாக்குகின்ற (எண்ணங்கொண்ட வர்களாக [நமக்கு எதிராக) முயற்சி 
செய்தார்களே அத்தகையோர்_ அவர்களுக்கு வேதனையில் துன்புறுத்தும் 
வேதனையுண்டு. 

6. (நபியே!) இன்னும், (வேதக்) கல்வி கொடுக்கப்பட்டார்களே அத்தகையோர் _ 
உமதிரட'சகனிடமிருந்து உமக்கு இறக்கிவைக்கப்பட்ட (இவ்வேதத்தை, இதுவே 
உண்மையான வேதம்) என்றும், யாவரையும் மிகைத்த, மிக்க புகழுக்குரியவனின் 
நேரான வழியின்பால் இது வழிகாட்டும் என்றும்காண்கிறார்கள். 

7. இன்னும், நிராகரிக்கிறார்களே அவர்கள், (மற்றவர்களிடம்) ' நீங்கள் (இறந்து 
மக்கி/முற்றிலுமாக துண்டு துண்டாக அக்கப்பட்டுவிடுவீர்களானால், நிச்சயமாக 
நீங்கள் (மீண்டும்) புதிய படைப்பில் இருப்பீர்களென்று உங்களுக்குத் 
தெரிவிக்கும் ஒரு மனிதனை நாம் உங்களுக்கு அறிவிக்கவா?" என்று 
(பரிகாசமாகக்) கேட்கின் றனர். 
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8. 'அல்லாஹ்வின்மீது ἌΡ, பொய்யை இட்டுக்கட்டுகிறாரா? அல்லது 
அவருக்குப் பைத்தியமா?" | ம் கூறுகின்றனர்.) அல்ல! மறுமையை 
நம்பவில்லையே அவர்கள் οὐκὶ a வேதனையிலும், வெகுதூரமான 
வழிகேட்டி லும் இருக்கின்றனர். 

9. வானத்திலும், பூமியிலும், அனக்கு: முன் னிருப்பதையும், 
பின்னிருப்பதையும் அவர்கள் பார்க்கவில்லையா | நாம் நாடினால் அவர்களை 
பூமிக்குள் அழுந்தச்செய் துவிடுவோம்; அல்லது வானத்திலிருந் து பல துண்டுகளை 
அவர்கள் மேல் விழச்செய்து (அவர்களை அழித்து) விடுவோம்; நிச்சயமாக 
தவ்பாச்செய்து (அல்லாஹ்வின் பக்கமே) திரும்பும் ஒவ்வோர் அடியானுக்கும் 

இதில் ஓர் அத்தாட்சி இருக்கின்ற து. 

10. இன்னு ம் திட்டமாக நாம் தாவூதுக் நம்மிடமிருந்து பேரருளைக் 
கொ த்தோம்; " மலைகளே! நீங்கள் அவருடன் (சேர்ந்து துதியை எதிரொலிக்கச் 
செய்யுங்கள் (என்று கூறினோம்); இன்னும் பறவைகளையும்(வசப்படுத்திக் 
கொடுத்தோம், அன்றியும், அவருக்கு இரும்பை மிரு அவாக்கியிருந்தோம் 

|. (மேலும்)' நிறைவான போர்க்கவசங்களைச் செய்வீராக! அவற் றின் 
a (அளவை) ஒழுங்கு படுத்துவீராக' என்றும், "நீங்கள் 
நற்கருமங்களையே செய் துகொண் டிருங்கள் ; நிச்சயமாக நான் நீங்கள் 
செய்பவற்றை பார்க்கிறவன் (என்றும் கூறினோம்) 

12 இன்னும், ஸூலைமானுக்குக் காற்றை_(நாம் வசப்படுத்திக் கொடுத்தோம், 
அதன் காலைப் பயணம் ஒரு மாத தூரமும், அதன் மாலைப் பயணம் ஒரு மாத 
 தூரமாகவும் இருந்தது; மேலும், நாம் அவருக்காக செம்பு ஊற்றை(தண்ணீரைப் 
போன் று உருகி) ஓடச்செய்தோம்; தன் இரட்சகனுடைய அனுமதிப்படி 
அவருக்குமுன் வேலை செய்யக்கூடிய ஜின்களையும் (நாம் அவருக்கு வசப்படுத்திக் 
கொடுத்தோம்; அவர்களில் எவர் நம்முடைய கட்டளையை விட்டும் 
(புறக்கணித் துத்) திரும்புகின்றாரோ அவரை, கொழுந்து விட்டெரியும் (நரக) 
வேதனையிலிருந்து சுவைக்குமா று நாம்செய்வோம் (என் று கூறினோம்) 

13 அவைகள் (ஸூலைமானாகிய) அவர் நாடிய, மிஹ்ராபுகளை (பள்ளிகள், 
கோட்டைகள் உயர்ந்த குடியிருப்புத்தலங்கள் ஆகியவற்றையும், சிற்பங்களையும், 
(பெரிய பெரிய தண்ணீர்த்) தடாகங்களைப்போன்றபெ ம்கொப்பரைகளையும், 
அசைக் கமுடியாத நிலையான) பெரிய (சமையல் பாத்திரங்களையும் 
அவருக்காகச் செய்துகொண்டிருந்தன. (ஆகவே) "தாவூதுடைய சந்ததிகளே! 
(நீங்கள் நமக்கு நன்றி செலுத் துவதற்காக. செயல்படுங்கள் ;மேலும், என்னுடைய 
அடியார்களில் நன்றிசெலுத்துவோர் (வெகு) சொற் பமேயாவர் னன் 
கூறினோம்), 

14. அவர்மீது நாம் மரணத்தை விதியாக்கிய க்  τ ἢ மரணத்தைப் 
பற்றி (அவர் சாய்ந்திருந்த) அவருடைய தடியை அரித்துவிட்ட கறையானைத் 
தவிர, (வேறெதுவும்) அநந்த ஜின் இனத்தவர்களுக்கு அறிவிக்கவில்லை; பின்னர், 
அவர் கீழே விழவே, ' மறைவானதை 5᾽ அறியக்கூடியவர்களாக தாங்கள். 
இருந்திருந்தால் இழிவான வேதனையில் தாங்கள் தரிப்பட்டிருக்க 
வேண்டியதில்லையே! என்று ஜின்கள் தெளிவாகத் தெரிந் துகொண்டன. 
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15. திட்டமாக ஸபஉ (என்னும் ஊர் தன் au அவர்கள் வசித்திருந்த 

இடங்களில் ஒரு se அத்தா ட்சியிருந்தது; (அ வே வலப் புறத்திலும், இடப் 
புறத்திலும் (இருந்த) இரு சோலைகள். உங்கள் இரட்சசனின் உணவிலிருந்து 
உண்ணுங்கள்; அவனுக்கு நன்றியும் செலுத்தி வாருங்கள்; பரிசுத்தமான நகரம், 
மிக்க மன்னிப்பளிக்கும் இரட்சகன்" (எனவும் கூறப்பட்ட து) 

16. ஆனால், அவர்கள் (நம்மைப்) புறக்கணித்துவிட்டனர்; (ஆகவே, Lo 
அணையை உடைக்கக்கூடிய) பெரு வெள்ளத்தை அவர்கள் மீது நாம் 
அனுப் பிவைத்தோ ம்; அவர் களுடைய (சுவைமிகுந்த கனிகளையுடைய) இரு 
சோலைகளை, கசப்பும் புளிப்புமுள்ள பழங்களையுடைய மரங்களாகவும், சில 
இலந்தை மரங்களையும் உடைய இரு சோலைகளாகவும் நாம் மாற்றிவிட்டோம். 

17. அவர்கள் நிராகரித்ததன் காரணமாக, தெனை நாம் அவர் கூலியாகக் 
கொடுத்தோம்; நிராகரிப்போருக்கே தவிர, (இதுபோன்ற கூலியை நாம் 

கொடுப்போமா! 

இன்னும், அவர் களுக்கிடையேயும், நாம் பரக்கத்துச் செய்திருந்த 
நல் தண்ர் μαι: வெளிப்படையாகத் தென்படக்கூடிய பல ஊர்களையும் 
ஆக்கி, அவைகளில்பிரயாணத்தை நாம் அமைத்தோம்; இரவுகளிலும், பகல் 
களிலும் அவற்றில் அச்சமற்றவர்களாகப் பிரயாணம் செய்யுங்கள் (என்று 
கூறினோம். 

19. ஆனால், அவர்கள் "எங்கள் இரட' சகனே! எங்கள் யாத்திரைகளை 

நெடுந்தூரமாகும்படி செய்வாயாக! என்று கூறி, தமக்குத் தாமே அவர்கள் 
அநியாயம் செய்து கொண்டனர்; ஆகவே, அவர்களைபப்பற்றி அதிசயமாக 
ஜனங்கள் பேசும்) செய்திகளாக்கிவிட்டோம். இன்னும் அவர்களை பல 
ஊர்களில்) சிதறடித் து(ப்பிரித்து) விட்டோம்; பொறுமையுடையவர், நன்றி 
செலுத்துபவர் ஒவ்வொருவருக்கும் நிச்சயமாக இதில் (பல) படிப்பினைகள் 
இருக்கின்றன. 

20. நிச்சயமாக (ஸபஉ வாசிகளான)அவர்களைப்பற்றி இப்லீஸ் எண்ணிய 
எண்ணத்தை அவன் உண்மை ஆக்கிக்கொண்டான்; ஆகவே, விசுவா சங்கொண்ட 
ஒரு பிரிவினரைத் தவிர,(மற்றவர்கள்) அவனைப் பின்பற்றினர். 

21 மேலும், அவர்கள்மீது அவனுக்கு எவ்வித அதிகாரமும் இருக்கவில்லை_ 
ஆயினும், ம அுமையை நம்பாது அவர்களில் சந்தேகத்திலிருப் போரிலி 
(மறுமையை) a எவர் Hdl நாம் தெளிவாக nee 
விடு)/வதற்காகவே, (இது நடந்தது.) இன்னும், உமதிரட' சகன் ஒவ்வொரு 
யொருளையும்பாதுகாப்பவன். 

22. (நபியே!) நீர் கூறுவீராக: "அல்லாஹ்வையன்றி, நீங்கள் (கடவுள்களெனத் 
தவறாக) எண்ணிக்கொண்டீர்களே அவர்களை, நீங்கள் அழைத்துப் பாருங்கள் ; 
வானங்களிலோ, பூமியிலோ அவர்கள் ஓர் அணுவளவையும் சொந்தமாக்கிக் 
கொள்ளமாட்டார்கள்; அவ்விரண்டிலும், அவர்களுக்கு எத்தகைய கூட்டுமில்லை; 
(இதில்) அவனுக்கு உதவியாளரும் அவர்களில் யாருமில்லை. 



prb Vp ED (ye 

$515) oN CES; 

ἘΞ =: — ΟΣ ΤΈΣ 

ee DGD sa Ὦ 

sie ἘΠῚ 1 மல்லல் < 

SES RCE TR VE 

APE ESS τοι < 
SNS SP ER ἘΣ ᾿ 

Poe 
RER AE 
EEE க் TE GAT 
த BANNAN 
ΕΠ ΤΣ ΤΟΝ ἘΞ 

ei 

தபம் 

செல் 

ἽΝ αὐ και 

εν RÉ 

NEA 
NA 
AN 
ASS 
ம் 

RE 

Fes ஆ 
ἐν ΤΕΣ 

Ὁ ὩΣ 

D. 
விம், 



பாகம் : 22 432 ஸ்பஉ 34 

23. இன்னும் யாருக்கு அவன் அனுமதி அளித்தானோ அவருக்குத் தவிர 
அவனிடத்தில் பரிந்துரை பயனளிக்காது; முடிவாக அவர்களுடைய 
இதயங்களிலிருந்து நடுக்கம் நீக்கப்படுமானால், (அவர்களில் ஒருவர் 
FAST M "உங்கள் இரட'சகன் என்ன on meurt αὔτ} என்று கேட்பார்கள். 
அதற்கு மற்றவர்கள், "உண்மையையே கூறினான்; அவனே மிக்க உயர்ந்தவன், 
மிகப்பெரியவன் என்று கூறுவார்கள். 

24. (நபியோ) 'வானங்களிலிருந்தும்,பூமியிலிருந் தும் உங்களுக்கு உணவளிப் பவன் 
யார்)" என்று (நிராகரிப்போரிடம் a a பதிலாக) 
"அல்லாஹ்தான்" என்று கூறுவீராக! இன்னும், நேர் வழியின் மீது, அல்லது 
பகிரங்கமான வழிகேட்டில் இருப்பது நிச்சயமாக நாங்களா! அல்லது நீங்களா ! 
(என் றும்கேட்பீராக!) ΣΝ 

25. (நபியே!) நீர் கூறுவீராக: " நாங்கள் செய்த குற்றங்களைப் பற்றி நீங்கள் 

கேட்கப்படமாட்டீர்கள்; (அவ்வாறே) நீங்கள் செய்பவற்றைப் பற்றி நாங்களும் 

கேட்கப்படமாட்டோம்.' 

26. (மேலும்) நீர் கூறுவீராக: " (மறுமை நாளில்) எங்களுடைய இரட்சகன் 

நமக்கிடையில் ஒன்று சேர்ப்பான்; பின்னர் நமக்கிடையில் நீதமாகவே 

தீர்ப்பளிப்பான்; இன்னும் அவனே தீர்ப்பளிப்பவன்,'யாவையும்) நன்கறிகிறவன். 

27. (அன்றி) " அவனுக்கு இணையானவர்கள் எனக் கூறி) நீங்கள் அவனுடன் 

சேர்த்து வைத்தீர்களே அவர்களை நீங்கள் எனக்குக் காண்பியுங்கள்! 

அவ்வாறில்லை மாறாக, அவன்தான் அல்லாஹ்! யாவரையும் மிகைத்தவன; 
.Φ | 4 " ΓῚ 

தீர்க்கமான அறிவுடையவன் GT CT M) δα. MIN D π δ! 

28. மேலும், (நபியே!) உம்மை மனிதர்கள் அனைவருக்கும் நன்மாராயங் 

கூறுபவராகவும், அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்பவராகவுமேயன்றி நாம் 

அனுப்பவில்லை. எனினும், மனிதர்களில் பெரும்பாலோர் (இதனை) 

அறிந்துகொள்ளமாட்்டார்கள். 

29. மேலும், ' நீங்கள் உண்மையாளர்களாக இருந்தால், இந்த வாக்குறுதி 
எப்பொழுது (வரும்?) என்று (நபியே உம்மிடம்) அவர்கள் கேட்கின்றனர். 

30. அதற்கு நீர் கூறுவீராக: "உங்களுக்காக ஒரு நாளின் தவணையிருக்கிறது; 
அதிலிருந்து நீங்கள் ஒரு நாழிகை பிந்தவும்மாட்டீர்கள்; முந்தவும்மாட்டீர்கள். 

31" நிச்சயமாக நாங்கள் இந்தக் குர் ஆனையும், இதற்கு முன்னுள்ள (வேதத்தையும் 
நம்பவேமாட்டோம்' என்றும் இந்த/நிராகரிப்போர் கூறுகின்றனர்; ஆகவே இந்த 
அநியாயக்காரர்கள் தங்கள் இரட்சகன் முன் நிறுத்தப்பட்டவர்களாக நீர் 
பார்ப்பீராயின், அவர்களில் சிலர் சிலரின்பால் கூற்றைத் திருப்புவர்; (அப்போ து) 
பலவீனமாகக் கருதப்பட்டவர்கள் பெருமையடித்துக் கொண்டிருந்தோரிடம், 
நீங்கள் இல்லாவிடில், நிச்சயமாக நாங்கள் விசுவாசங்கொண்டவர்களாகி 
யிருந்திருப்போம்' என்று கூறுவார்கள். | 

32. (அதற்கு அவர்களில்) பெருமையடித்துக்கொண் டிருந்தவர்கள், பலவீனமாகக் 
கருதப்பட்டவர்களிடம், "உங்களிடம் நேர் வழி வந்ததன் பின்னர், (நீங்கள் அதில் 
செல்லா து) அதை விட்டும் நாங்களா உங்களை தடுத்தோம் (அவ்வா று) இல்லை; 
நீங்கள்தாம் (அதில் செல்லாது) குற்றவாளிகளாக இருந்தீர்கள் என்று 
கூறுவார்கள். 
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33. அன்றியும், பலவீனமாகக் கருதப்படடவர்கள், பெருமையடித் துக் 
கொண் டிருந்தவர்களிடம்,' அவ்வாறல்ல! நாங்கள் அல்லாஹ்வை நிராகரிப் 
பதற்கும், அவனுக்குச் சமமானவர் களை(_கூட்டுக்காரர்களை நாங்கள் 
ஆக்குவதற்கும் நீங்கள் எங்களை de A (உங்களுக்குக் கீழ்ப் 
படியச்செய்ததுஇரவிலும், பகலிலும் (எங்களுக்கு நீங்கள்) செய்த சூழ்ச்சியாகும். 
"இன்னும், அவர்கள் யாவருமே ல்களில் ன் ) காணும் சமயத்தில், 
தங்கள் கைசேதத்தை (தங்களுக்குள்) மறைத்துக்கொள் வார்கள்; மேலும், 
நிராகரித்தோருடைய கழுத்துகளில் நாம் விலங்குகளை அக்குவோம்; அவர்கள் 
செய்து கொண்டிருந்ததற்கல்லாமல் | (வேறெதற்கும்! அவர்கள் கலி 
கொடுக்கப்படுவார்களா) 

34. இன்னும், எந்த ஊருக்கும்_ அங்கிருந்த செல்வந்தர்கள், "நிச்சயமாக நீங்கள் 
எதைக் கொண்டு அனுப்பப்பட்டீர்களோ அதை நாங்கள் நிராகரிக்கின்றோம்' 
என் று கூறியே தவிர, நாம் அச்சமூட்டி எச்சரிப்போரை அனுப்பவில்லை. 

35. அன்றியும், ' 'செல்வங்களா லும், மக்களாலும் நாங்கள் மிக அதிகமானவர்கள்; 
ஆகவே மறுமையில் நாங்கள் வேதனை செய்யப்படுபவர்களும் அல்லர் என்றும் 
அவர்கள் கூறினர். 

36. (அதற்கு நபியே!) நீர் கூறுவீராக: "நிச்சயமாக என் Qi Soi, தான் 
நாடியவர்களுக்கு சம்பத்தை விசாலமாகவும் கொடுக்கின்றான்; (தான் 
நாடியவர்களுக்கு அளவோடு) சுருக்கியும் கொடுக்கின்றான்; எனினும், 
மனிதர்களில் பெரும்பாலோர் (அதன் கருத்தை) அறிந்து கொள்ளமாட்டார்கள். 

37. உங்களுடைய செல்வங்களே, உங்களுடைய மக்களோ உங்களை 
நம்மிடத்தில் சமீபமாக நெருக்கிவைப்பவர்கள் அல்லர்_ விசுவாசங்கொண்டு 
நற்செயல்களும் செய்தவரைத்தவிர_ அவர் களுக்கு அவர்கள் செய்த (நல்) 
வினையின் காரணமாக இரட்டிப்பான கூலியுண்டு; அவர் களோ (சுவனபதி 
யிலுள்ள) உயர்ந்த மாளிகைகளில் நிம்மதியாக இரப்பவர்கள். 

38. மேலும், நம்முடைய வசனங்கள் விஷயத்தில் இயலாமையிலாக்குகின்ற 
(எண்ணங்கொண்ட) வர்களாக முயற்சிக்கின்றார்களே அத்தகையோர் _ 
(மறுமையில்) நரக வேதனையில் முன்னிலைப் படுத்தப்(பட்டு சேர்க்கப்) 
படுபவர்கள். 

39. (நபியே நீர் கூறுவீராக: நிச்சயமாக என் ரெட்சகன்,தன் அடியார்களில்தான் 
நாடியவர்களுக்கு, வாழ்வாதாரத்தை விசாலப் படுத்துகிறான்; (தான் 
விரும்பியவர்களுக்கு) அளவோடும் கொடுக்கிறான். எந்தப் பொருளை நீங்கள் 
செல செய்த போதிலும் அதற்குப் பகரமானதை அவன் அளிக்கிறான்; 
இன்னும், வாழ்வாதாரங்களை நல்குவோரில் அவன் மிகச் சிறந்தவன். 

40. (மலக்குகளை வணங்கி வந்த) அவர்கள் அனைவரையும் அவன் அல்லாஹ்) 
ஒன் றுதிரட்டும். நாளை(நினைவு கூருங்கள்]. பின்னர் மலக்குகளிடம், 
இவெர்கள்தானா உங்களை வணங்கிக் கொண்டிருந்தவர்கள்? என்று அவன் 
கேட்பான். 
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41. அ(தற்க)வர்கள், "(எங்கள் இரட'சகனே!) நீ மிகப் பரிசுத்தமானவன்; 
அவர்களன்றி நீதான் எங்கள் பாதுகாவலன்; எனினும், அவர்கள் ஜின்களை 
வணங்கிக்கொண்டிருந்தனர்; அவர்களில் பெரும்பாலோர் அவர்களை[_அந்த 
ஜின்களை )விசுவாசித்துமிருந்தவர்கள்” என் று கூறுவார்கள். 

42. "எனவே, இந்நாளில் உங்களில் ier மற்ற) சிலருக்கு நன்மையோ, தீமையோ 
செய்ய அதிகாரம் பெற மாட்டார்; (இம்மையில் ல் நியாயம் செய்தார்களே 
அவர்களுக்கு நீங்கள் எதைப் பொய்யாக்கிக் கொண்டி நீதீர் களோ 
அத்தகைய[நரக) நெருப்பின் வேதனையைச்சுவைத்துப் பாருங்கள் என்றும் நாம் 
கூறுவோம். | 

43. இன்னும் தெளிவான நம்முடைய வசனங்கள் அவர்களுக்கு ஓதிக் 
காண் பிக்கப்பட்டால், "உங்கள் மூதாதையர்கள் வணங்கிக் கொண்டிருந்த 
வைகளை விட்டும், உங்களைத் தடுத்துவிட நாடுகின்ற ஒரு மனிதரேயன்றி இவர் 
(வே று)இல்வை' என் று அவர்கள் கூறுகின்றனர்; மேலும் அவர்கள், (அவர் கூறுகிற) 
"இது இட்டுக்கட்டப்பட்ட பத்மன் வேறில்லை' என்றும் கூறுகின்றனர்; 
மேலும்,(திருக்குர் ஆனாகிய இந்தி உண்மை _ அவர்களிடம் வந்த சமயத்தில், இது 
பகிரங்கமான சூனியமேயன் றி (வேறு) இல்லை" என்றும் நிராகரிப்போர் 
கூறுகின்றனர். 

44. (நபியே! ) இவர்களுக்கு, (இதற்கு முன்னர்/வேதங்களிலிருந் து எதையும் Ξ 
அதனை அவர்கள் ஓதுவதற்காக நாம் Der Dé sa மில்லை; அச்சமூட்டி 
எசீசரிக்கக்கூடிய எவரையும் உமக்கு முன்னர் நாம் அவர்களின்பால் 
அனுப்பவுமில்லை . 

45. இவர்களுக்கு முன் னிருந்தவர் களும் (நம்முடைய தூதர்களைப்) 

பொய்யாக்கினார்கள்;இன்னும் அவர்களுக்கு நாம் கொடுத்திருந்ததில், பத்தில் ஒரு 
பாகத்தையேனும் வெர்கள் அடைந்துவிடவில்லை. பின்னர் அவர்கள் 
என்னுடைய தூதர்களை ( (நிராகரித்து பொய்ப்படுத்தினார்கள்;ஆகவே, 
என்னை மறுத்ததன் காரணமாக தண்டனையைக் கொண்டும் , வேதனையைக் 
கொண்டும் பிடித்த என்னுடைய) மறுப்பு எவ்வாறிருந்தது? 

46. "நான் உங்களுக்கு உபதேசிப்பதெல்லாம் ஒரே ஒரு விஷயத்தைப் பற்றிதான்; 
நீங்கள் eue ae பேர்களாகவோ, ἀρ εν εἰς χει HET ADS SE 
ce எழுந் து (நின்று), பின்னர் (உங்களுக்குள்) சி ந்த் த் என்று 
(நபியே பத் ந உங்களுடைய சிநேகிதர் ஆகிய எனக்கு எத்தகைய 
பைத்தியமுமில்லை, கடினமான வேதனை வருவதற்கு முன்னர் அவர் உங்களுக்கு 
அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்கிறவரேதவிர வேறில்லைஎன்பதைத் தெளிவாக 
உணர்வீர்கள்]. 

47. (நபியே! மேலும்) நீர் கூறுவீராக : "நான் உங்களிடம் எவ்விதக் கூலியையும் 
கேட்கவில்லை; அவ்வாறாயின் அது உங்களுக்கே உரியது; என்னுடைய கூலி 
அல்லாஹ்விடமேயன் றி (உங்களிடம்) இல்லை_ அவனே ஓவ்வொரு 
பொருளின் மீதும் சாட்சியாக இருக்கிறான். 

8. (மேலும்) நீர் கூறுவீராக: "நிச்சயமாக எனது இரட்சகன் உண்மையைப் 
ல் த தள் (அ து பொய்யை அழித் து மேலோங்கி விடுகிறது) 
மறைவானவற்றைஅவன்) மிக அறிந்தவன் 
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49. (நபியே) நீர் கூறுவீராக: உண்மை (மார்க்கம்) nr பொய் புதிதாக 
ஒன்றையும் (இதுவரையில்) செய்யவில்லை; இனியும் செய்யப்போவ துமில்லை.' 

50. (மேலும்) நீர் கூறுவீராக: 'நான்(உண்மையான வழியை விட்டு) வழி 
வறிவிடுவேனாயின் அப்போது நான் வழி தவறி விடுவதெல்லாம் என்மீதே 
பாவமாக) ஆகும்; நான் நேர் வழியை அடைந்திருந்தால், (அ து) என் இரட்சகன் 
எனக்கு வஹீ மூலமாக அறிவித்ததைக் கொண்டேயாகும்; நிச்சயமாக அவன், 
(யாவற்றையும்) செவியேற்பவன், யாவற்றிற்கும்) நெருக்கமானவன். 

1. (இன்னும் மறுமையில் காஃபிர்களான) அவர்கள், திடுக்கமுற்றிருக்கும் 
பொழுது நீர் காண்பீராயின், அப்பொழுது (அவர்களால் எங்கும்) தப்பிச் செல்ல 
முடியா து;மிகச் சமீபமான இடத்திலிருந்து அவர்கள் பிடிக்கப் பட்டும் 
விடுவார்கள். 

52. மேலும், (அச் சமயம்) அவர்கள் (திடுக்கிட்டு! " நாங்கள் அ(வ் வேதத்தை 
விசுவாசங் கொண்டோம்' என்று கூறுவார்கள்; (அவர்களிடமிருந்து செயல்கள் 
அங்கிகரிக்கப்படும் இடத்தைவிட்டு) மேலும், வெகு தூரமான இடத்திலிருந்து 
கொண்டு (உண்மைவிசுவாசத்தைப்) பெறுதல் எவ்வாறு அவர்களுக்கு முடியும்! 

53 (இதற்கு முன்னர், அதைத்திட்டமாக த் நிராகரித்தும்விட்டார்கள் ; 
மேலும் வெகு தூரமான இடத்திலிருந்து மறைவானதைப் பற்றி 
(வீண்எண்ணத்தைக் கொண்டே) எறிந் sl Gen ல்லிக்) கொண்டும் இருந்தார்கள் . 

54. இதற்கு முன்பு இவர்களைப்போன்ற ( நிராகரித்த) வர்களுக்கு 
செய்யப்பட்டது போல் இவர்களுக்கிடையிலும், இவர்கள் விருப்பம் 
கொண்டிருந்தவைகளுக்கிடையிலும் திரைபோடப்பட்டுவிட்ட து/ஏனென்றால்) 
நிச்சயமாக, அவர்கள் அவநம்பிக்கை ஏற்படுத்தக்கூடிய சந்தேகத்திலேயே 
இருந்தார்கள். 

அத்தியாயம் : 35 

00LIT IT _ ஆரம்பமாகப் படைப்பவன் 
வசனங்கள் : 45 மக்கீ ருகூஃகள் : 5 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

À அல்லாஹ்விற்கே எல்லாப் புகழும்; அவன் வானங்களையும், பூமியையும் 
ஆரம்பமாகப்படைத்தவன்; இரண் டிரண்டும், மும்மூன் றும், நன் நான்கும் 
இறக்கைகளுடைய மலக்குகளைத் தூதர்களாக ஆக்கியவன்; அவன் நாடியதை த் 
தன்) படைப்பில் (பின்னும்) அதிகப்படுத்துவான்; நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் மிக்க ஆற்றலுடையோன். 

2. அல்லாஹ் (தன்) அருளிலிருந்து மனிதர்களுக்குத் திறந்து விட்டால், அதனைத் 
தடுத்துவிடக்கூடியவர் ஒருவரும்) இல்லை. அவன் (தன் அருளைத் ) தடுத துக் 

கொண்டால் அதன் பின் அதனை அனுப்பக் கூடிய (ஒருவரும் இல்லை; இன்னும், 

அவன் (யாவரையும்) மிகைத்தவன்; தீர்க்கமான அறிவுடையவன். | 

3 மனிதர்களே! உங்கள் மீதுள்ள அல்லாஹ்வின் அருட்கொடையை 
நினைத் துப் பாருங்கள்; வானத்திலிருந்தும், பூமியிலிருந் தும் உங்களுக்கு 
உணவளிப்பவன், அல் லாஹ்வையன்றி வேறொரு படைக் கிறவன் 
இருக்கின்றானா ! அவனைத் தவிர வேறொரு|வணக்கத்திற்குரிய) நாயன் இல்லை; 
ஆகவே, நீங்கள் (அவனை விட்டு) எவ்வா று திருப்பப்படுகிறீர்கள்) 
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4. மேலும், (நபியே!) அவர்கள் உம்மைப் பொய்ப்படுத்தி விடுவார்களானால் 
(பொறுமையைக் கடைப்பிடிப்பீராக! ஏனெனில், உமக்கு முன்னர் (வந்த) 
தூதர்களும் பொய்ப்படுத்தப் பட்டனர்; அன்றியும், அல்லாஹ்விடமே சகல 
காரியங்களும் மீட்டுக் கொண்டு வரப்படும். 

5. மனிதர் களே! நிச்சயமாக அல்லாஹ்வுடைய வாக்குறுதி உண்மை 
யானதாகும்; ஆகவே, இவ்வுலக res உங்களைத்திட்டமாக ஏமாற்றி விட 
வேண்டாம் les ஷைத்தானாகிய) ஏமாற்றுகிறவனும் அல்லாஹ்வைப் பற்றி 
உங்களைத்திட்டமாக(மோசடியில் க்கி மாற்றிவிட வேண்டாம். 

6. நிச்சயமாக ஷைத்தான் உங்களுக்கு விரோதியாக இருக்கின்றான்; ஆகவே, 
அவனை நீங்களும் விரோதியாகவே எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்; அவன் (தனக்கு 
வழிபட்ட) தன் கூட்டத்தாரை அழைப்பதெல்லாம் அவர்கள் கொழுந்து 
விட்டெரியும் நரகவாசிகளில் ஆகிவிடுவதற்காகவேதான். 

7. (ஷைத்தானைப் பின்பற்றி உண்மையை) நிராகரிக்கின்றார் களே 
அத்தகையோர் _ அவர்களுக்குக் கடினமான வேதனையுண்டு; மேலும், விசுவாசங் 
கொண்டு, நற்கருமங்களையும் செய்கின்றார்களே அத்தகையோர் _ அவர்களுக்கு 
மன்னிப்பும்,(மிகப்) பெரிய (நற்) கூலியும் உண்டு. 

8. எனவே, எவருக்கு அவருடைய செயலின் தீமை ina ἐπιών 
காண்பிக்கப்பட்டு, அவர் அதை அழகாகக் காண்கின்றாரோ அவரா? (இதைத் 
தவிர் தீதவருக்கு சமமாவார்?) ஆகவே, நிச்சயமாக அல்லாஹ், தான் 
நாடியவர்களைத்தவறான வழியில் விட்டுவிடுகிறான்; ca நாடியவர்களை 
நேரான வழியிலும் செலுத்துகிறான்; ஆகவே, நபியே!) அவர்கள் மீதுள்ள 
கவலைகளால் உம்முடைய உயிர் போய் விடவேண்டாம்; நிச்சயமாக, அல்லாஹ் 
அவர்கள் செய்பவற்றை நன்கறிகிறவன். 

9. மேலும், அல்லாஹ் எத்தகையவனென்றால், காற் றுகளை அவன் 
அனுப்புகிறான்; அவை மேகங்களைக் கிளறுகின்றன; ந்த் நாம் அவைகளை 
இறந்து போன ஊருக்கு (மழையாகப் ல் இழு துச்செல்கிறோம்; 
அப்போது அதனைக்கொண்டு பூமியை_அது( a ல் 
உயிர்ப்பிக்கின்றோம்; (மரணித்தோர் மறுமையில்) உயிர் பெற்றெழுவதும் 
இவ்வாறுதான். 

10. எவர் கண்ணியத்தை நாடுகிறாரோ கண்ணியம் யாவும் அல்லாஹ்வுக்கே 
உரியதாகும்; தூய வாக்கியங்கள் அவனளவில் மேலேறிச் செல்கின்றன; நல்ல 
செயலும் அதை (அல்லாஹ்வின் பால்) உயர்த்துகிறது; மேலும், (நபியே!) 
தீமைகளுக்குச் சதி செய்கின்றார் களே அத்தகையோர் _ அவர்களுக்குக் 
கடினமான வேதனையுண்டு; இவர்களுடைய சதி (ஒன் றுமில்லா அதுஅழிந்தே 
போகும். 

IL மேலும், அல்லாஹ் உங்களை (துவக்கத்தில்) மண்ணிலிருந்து படைத்தான்; 
பின்னர் ஒரு துளி இந்திரியத்திலிருந் து _ பின்னர் (ஆண்_பெண் கொண்ட) 
ஜோடிகளாக ஆக்கினான்; அவன் அறிவைக்கொண்டே தவிர எந்தப் பெண்ணும் 
கர்ப்பமாவதும் இல்லை; அவள் பிரசவிப்பதும் இல்லை; வய்தானவரின் வயது 
அதிகப்படுத்தப்படுவதும், அவரின் வயதிலிருந்து குறைக்கப்படுவ தும் Sea 
மஹ்ஃபூள் எனும் பதிவுப்) புத்தகத்தில் இல்லாமலில்லை; நிச்சயமாக இ(வை 
யாவற்றையும் செய்வது அல்லாஹ்வுக்குச் சலபமானதே! 
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12 இன்னும்,இரு கடல்களும் சமமாகிவிடா து(இரண்டில்)இது மிக்கமதுரமான, 
(தாகம் தீர்க்கக்கூடியதான, ) அதை அருந்துவதற்கு ர்க்க இதுவோ, 

உப்பும் மிக்க கசப்பும் ee நீர்)ஆகும்..இரு வகையாகிய)ஓவ்வொன்றிலிருந் தும் 
புதிய (சுவையான மீன்) இறைச் சியை உண்ணுகின் றீர்கள்; எதை நீங்கள் 
அணிகின்றீர்களேோ அத்தகைய ஆபரணங்களையும் (அவற்றிலிருநீ து) 
வெளியாக்குகிறீர்கள்; (யாத்திரையின் மூலம்) அவனது பேரருளை நீங்கள் தேடிக் 
கொள்வதற்காகவும், (அவற்றுக்காக) நீங்கள் நன்றி செய்வதற்காகவும் அதில் 
கப்பல்களை நீரைப் பிளந்து செல்பவையாக நீர் காண்கிறீர். 

13 அவனே இரவைப் பகலில் நுழையச் செய்கிறான்; இன்னும், பகலை இரவில் 
நுழையச் செய்கிறான்; சூரியனையும், சந்திரனையும் வசப்படுத்தி 
வைத்திருக்கிறான்; (இவை) ம (அதற்குக்) குறிப்பிடப்பட்ட 
தவணைப்படியே செல்கின்றன; (இத்தகைய தகுதிகளுக்குரிய/அவன்தான் உங்கள் 
இரட்சகனாகிய அல்லாஹ்; அரசாட்சி அவனுடையதே! இன்னும், அவனையன்றி 
ங்கள் ΠΣ 55 அழைக்கின் Dir Gen அத்தகையவர்கள், ஒரு வித்தின் 

மேலிருக்கும்) தொலி அளவும் அதிகாரம் பெறமாட்டார்கள். 

14. அவர் களை நீங்கள் அழைத்தபோதிலும், உங்களுடைய அழைப்பை அவர்கள் 
செவியுற மாட்டார்கள்; அவர்கள் செவியுற்ற போதிலும் உங்களுக்குப் பதிலளிக்க 
மாட்டார்கள்; மறுமை நாளிலோ நீங்கள் (அவர்களை) இணைவைத்ததையும் 
அவர்கள் நிராகரித்து விடுவார்கள்; (விஷயங்களை) அறிந்தவனைப் போல் 
(மற்றெவரும்) உமக்குச்செய்திகளை) அறிவிக்கமாட்டார். 

15. மனிதர்களே! நீங்கள் அல்லா ஹ்வின்பால் தேவையுடையவர்கள்; அல்லாஹ் _ 

அவன்தான்(பிறர் )தேவையற்றவன்;(சீமான்) பகழுக்குரியவன். 

16. அவன் நாடினால் உங்களைப் போக்கி விடுவான்; (மற்றொரு) புதிய 
சிருஷ்டியைக் கொண்டுவந்தும் விடுவான். 

17. இது அல்லாஹ்வுக்குக் கடின மான துமல்ல. 

18. பாவம் செய்த எந்த ஆத்மாவும் மற்றொரு பாவம் செய்த ஆத்மாவின் 
பாவத்தை (மறுமையில் சுமக்கா து; பாவச்சுமை கனத்துவிட்ட எந்த ஆத்மாவும், 
அதைச் சுமக்க (யாரையேனும் அது) அழைத்தாலும் (அழைக்கப் பட்டவன்) 

சுற்றத்தாராக இருப்பினும், அதிலிருந்து சிறிதளவேனும்(மற்றவர் மீது) 
சுமத்தப்படமாட்டாது. (நபியோ நீர் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்வதெல்லாம், 
தங்கள் கண்களால் காணாமலிருந்தும்) மறைவில் தங்கள் இரட்சகனை பயந்து, 
தொழுகையையும்நிறைவேற்றிவருகின்றார்களே அத்தகையோரைத் தான்; எவர் 
பரிசுத்தமடைகின் றாரோ, அவர் பரிசுத்தமடைவதெல்லாம் (அதன் பல 
னெல்லாம்) தமக்காகத்தான்; அல்லாஹ்விடமே (யாவும்) மீண்டு செல்ல 
வேண்டியதிருக்கின்றது. | 
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19. குருடனும், பார்வையுடையோனும் சமமாவதில்லை. 

20. (அவ்வாறே) இருள்களும், பிரகாசமும் (சமமாவ து)இல்லை: 

21 (அவ்வாறே) நி மலும், வெயிலும்(சமமாவ து)இல்லை. 

22. மேலும், உயிருள்ளவர் களும், இறந்தவர் களும் சமமாக மாட்டார்கள்; 
ச்சயமாக அல்லாஹ், தான் நாடியவர்களைச் செவியேற்குமா று செய்கின்றான்; 

நபியே!) "கப்ரு (சமாதிகளில் உள்ளவர்களைச் செவியேற்கச் செய்பவராகவும் 
நீர் இல்லை. 

23. நீர் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்பவரே தவிர (வேறு) இல்லை. 

24. (நபியே! நிச்சயமாக நாம், உம்மை சத்தியத்தைக் கொண்டு நன்மாராயங் 
கூறுபவராகவும், அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்பவராகவும் அனுப்பினோம்; 

மேலும் எந்த சமுதாயத்தவரும் அ|ச்சமுதாயத்தில் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை 

செய்யும் (நம்முடைய) தூதர் சென்றே தவிர (இப்புவியில்) இல்லை. 

25. (நபியே!) இன்னும், அவர்கள் உம்மைப் பொய்ப்படுத்துவார்களானால் 
அவர் களுக்கு. முன்னிருந்தவர் களும், (நம்முடைய தூதர்களைப்) பொய்யாக் 
கினார்கள்;அவர் களுடைய தூதர்கள் அவர்களிடம் (அத்தாட்' சிகளில் 

தெளிவானவைகளையும், "புரு" எனும்) ஆகமங்களையும், பிரகாசமான 
வேதத்தையும் கொண்டு வந்திருந்தனர். | 

26. பின்னர், நிராகரித்துக் கொண்டிருந்தோரை நான் பிடித்துக் கொண்டேன்; 
அகவே, (அவர்களை அழிப்பதன் மூலம் என்னுடைய) மறுப்பு எப்படி இருந்தது? 
(என்பதை நீர் கவனித்தீரா?) 

27. (நபியே! நிச்சயமாக, அல்லாஹ் வானத்திலிருந்து மழையை இறக்கி 
வைக்கின்றான் என்பதை நீர் பார்க்கவில்லையா? பின்னர், நாம்தாம் 
அதனைக்கொண்டு, அவற்றின் நிறங்கள் மாறுபட்டவையான கனிகளை 
வெளியாக்கினோம்; இன்னும், மலைகளிலிருந்து, அதன் நிறங்கள் 
மாறுபட்டவையான வெள்ளையும், சிவப்புமான பாதைகளும், சுத்தக்கறுப்பு 
நிறமுடையதும் உள்ளன. | 

28. இன்னும், அவ்வாறே மனிதர்களிலும், பூமியில் ஊர்ந்து திரிபவற்றிலும் (அடு, 
மாடு, .ஓட்டகம் முதலிய) கால் நடைகளிலும் அதனுடைய 
நிறங்கள் மாறுபட்டிருக்கின்றன; நிச்சயமாக அல்லாஹ்வை_ அவனுடைய 
அடியார்களில் பயப்படவெதெல்லாம் (அவனைப்பற் அறிந்த) கல்விமான்கள் 
தாம்; நிச்சயமாக அல்லாஹ் (யாவரையும்) மிகைத்தவன், மிக்க 
மன்னிப்புடையவன். | 

29. அல்லாஹ்வுடைய வேதத்தை ஓதி, தொழுகையையும் நிறைவேற்றி , நாம் 
அவர்களுக்கு அளித்தவற்றிலிருந் து இரகசியமாகவும், பரகசியமாகவும் (தர்மமாக) 
செலவு செய்கிறார்களே நிச்சயமாக அத்தகையோர் _ என்றுமேநஷ்டமடையாத 
(லாபம் தரும்) ஒரு வர்த்தகத்தை அவர்கள் அதரவு வைக்கிறார்கள். ம் 
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30. காரணம்: (அல்லா ஹ்வாகிய) அவன், அவர்களுக்கு அவர்களுடைய கூலியைப் 
பூரணமாகக் கொடுப்பதற்காகவும், தன்னுடைய பேரருளிலிருந் து அவர்களுக்கு 
அதிகப்படுத்துவதற்காகவும்தான்; நிச்சயமாக அவன் மிக்க மன்னிப்பவன்; மிக்க 
நன்றி பாராட்டுபவன். 

31 மேலும், (நபியே!) நாம் உமக்கு வேதத்தால் எதை (வஹீ மூலம்) 
அறிவித்திருக்கின்றோமோ அதுதான்_ (வேதங்களில்) தனக்கு முன்னிருந்ததை 
உண்மைப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் நிலையில் _ சத்தியமானதாக 
இருக்கின்றது. நிச்சயமாக அல்லாஹ், தன் அடியார்களை நன்குணர் கிறவன், 
பார்க்கிறவன். 

32. பின்னர், நம்முடைய அடியார்களிலிருந்து நாம் தேர்ந்தெடுத்தோமே 
அத்தகையோரை அவவேதத்திற்கு வாரிசுகளாக்கி வைத்தோம்; ஆகவே, 
அவர்களில் தமக்குத்தாமே அநியாயம் செய்து கொண்டவரும் உள்ளனர்; 
அவர்களில் நடு நிலையான வழியில் சென்றவர்களும் உள்ளனர்; அவர்களில், 
அல்லாஹ்வின் கட்டளையைக் கொண்டு நன்மையானவற்றில் முந்திக் 
கொண்டோரும் உள்ளனர்; இதுவே மிகப்பெரும் பேரருளாகும். 

33. (அது ) நிலையான சுவன பதிகள் _ அவற்றில் அவர்கள் நுழைவார்கள்; 
அவற்றில் அவர்கள் பொன்னாலான கடகங்கள் அணிவிக்கப்படுவார்கள்; 
முத்துக்களையும் (அணிவிக்கப்படுவார்கள்). இன்னும் அவற்றில் அவர்களுடைய 
ஆடை பட்டாகும். 

34. இன்னும், அவர்கள் "எங்களை விட்டு கவலையைப் போக்கிய 
அல்லாஹ்வுக்கே புகழ் அனைத்தும் உரித்தாகும்; நிச்சயமாக எங்கள் இரட்சகன் 
மிக்க மன்னிப்பவன்; மிக்க நன்றி பாராட்டுபவன் ' என்று(புகழ்ந்து கூறுவார்கள். 

35, "அவன் எத்தகையவனென்றால், தன்னுடைய பேரருளால் என்றென்றும் 
நிலையான வீட்டில் எங்களை இறக்கிவைத்தான்; அதில் எவ்வித சிரமும் 
எங்களைத் தொடாது; யாதொரு சடைவும் எங்களை அதில் தொடாது என்றும் 
கூறுவார்கள்) | 

36. இன்னும், நிராகரித்து விட்டார்களே அத்தகையோர்_ அவர்களுக்கு நரக 
நெருப்பு உண்டு. அவர் களுக்கு (இறப்பு ஏற்படவேண்டுமென ) தீர் ப்புச் 
செய்யப்படமாட்டாது; அவ்வாறு தீர்ப்புச் செய்யப்பட்டால்தானே) அவர்கள் 
இறப்பெய்துவார்கள்; அதன் வேதனையிலிருந்து அவர்களுக்கு (ஒரு சிறிதும்) 
குறைக்கப்படவுமாட்டாது;இவ்வாறே ஒவ்வொரு நிராகரிப்போருக்கும் நாம் கூலி 
கொடுப்போம். 

37. அ[ந்நரகத் தில் வர்கள், "எங்கள் இரட்சகனே! (இதிலிருந்து) எங்களை 
வெளியேற்றிவிடு; (இனி னி நாங்கள் செய்து கொண்டிருந்ததல்லாத நற்செயலையே 
செய்வோம்' என்று பெரும் சப்தமிடுவார்கள்; (அதற்கு அல்லா ab) நல்லுணர்ச்சி 
பெறக்கூடியவன் நல்லுணர்ச்சி பெறுவதற்குப் போதுமான நீண்ட காலம் வரை, 
நாம் அதில் உங்களை (வாழி விட்டுவைத்திருக்கவில்லையா? மேலும்,(இது பற்றி) 
உங்களுக்கு அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்கிறவர் உங்களிடம் வந்தே இருந்தார்; 
ஆதலால் (595 வேதனையை) நீங்கள் சுவைத் துக்கொண்டிருங்கள்; 
அநியாயக்காரர் களுக்கு எந்த உதவியாளருமில்லை' (என்று கூறுவான்). 
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38. நிச்சயமாக அல்லாஹ் வானங்கள் மற்றும், பூமியில் மறைந்திருப்பதை 
அறிகிறவன்; நிச்சயமாக அவன், இதயங்களில் இருப்பவற்றை நன்கறிகிறவன். 

39. அவன் எத்தகையவனென்றால், உங்களை இப்புவியில் (முந்தையவர்களுக்கு) 
பின்தோன்றல்களாக ஆக்கினான்; ஆகவே,(உங்களில்) எவர் நிராகரிக்கின்றாரோ 
அவரின் நிராகரிப்(பின் பாதிப்பு அவர் மீதேயாகும்;மேலும், நிராகரிப்போருக்கு 
அவர்களுடைய நிராகரிப்பு, அவர்களுடைய இரட்சகனிடத்தில் கோபத்தைத் 
தவிர (வேறெதனையும்) அதிகரிக்கச் செய்வதில்லை. நிராகரிப்போருக்கு 
அவர்களுடைய நிராகரிப்பு நஷ்டத்தைத் தவிர (வேறெதனையும்) அதிகரிக்கச் 
செய்வதில்லை. | 

40. (நபியே!) நீர் கூறுவீராக: "அல்லாஹ்வையன்றி நீங்கள் பிரார்த்தித்து 
அழைக்கும் உங்கள் கூட்டுக்காரர்களை நீங்கள் கவனித்தீர்களா! அவர்கள் 
பூமியிலிருந்து எதைப் படைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை எனக்குக் காண்பியுங்கள்; 
அல்லது அவர்களுக்கு, வானங்களில்(_அங்கு நடந்தேறும் காரியங்களில்கூட்டு 
உண்டா! அல்லது (அவர்களை இணையாளர்களெனக் கூறுவதற்கு) இவர்களுக்கு 
நாம் வேதத்தைக்கொடுத் து, அதிலிருந்து அப்போது அவர்கள் தெளிவான 
ஆதாரத்தின் மீது இருக்கிறார்களா?" இல்லை; அநியாயக் காரர்கள், அவர்களில் 
சிலர் மற்றசிலருக்கு ஏமாற்றுதலைத் தவிர(வேறு எதையும் வாக்களிப்பதில்லை. 

41. நிச்சயமாக அல்லாஹ், வானங்கள் மற்றும் பூமியை அவையிரண்டும் 

அதனதன் இடத்திலிருந்து நீங்கி விடாதபடி தடுத்து வைத்திருக்கின்றான்; 
அவ்விரண்டும் அதனிடத்திலிருந்து நீங்கிவிடுமாயின், அதற்குப்பிறகு 
அவ்விரண்டையும் நீங்கி விடாத படி தடுத்து நிறுத்த(அவனையன்றி) எவருமில்லை; 
நிச்சயமாக அவன், சகித்துக் கொள்ளக்கூடியவனாக, மிக்க மன்னிப்பவனாக 
இருக்கிறான். 

42. இன்னும் , தங்களிடம் அச்சமூட்டி எச்சரிப்பவர் வந்தால் , நிச்சயமாக தாங்கள் , 
(அல்லாஹ்வின் தூதர்களைப் பொய்ப்படுத்திய மற்ற) சமூகங்களில் உள்ள எந்த ஒரு 
சமுதாயத்தாரையும் விட மிக்க நேர் வழியில் ஆகிவிடுவார்கள் என அவர்கள் அல்லாஹ் 

வின் மீது மிக்க உறுதியான சத்தியம் செய்தார்கள். பின்னர் , அவர்களிடம் (நம் தூதரான) 
அச்சமூட்டி எச்சரிப்பவர் வந்த பொழுது , அவர்களுக்கு அது வெருண்டோடுவதைத் 

தவிர (வேறு எதையும்) அதிகப்படுத்தவில்லை. 

43 பூமியில் பெருமையடிப்பதையும், தீய சூழ்ச்சியையும்(தவிர வேறு எதையும் 
அவர் களுக்கு அதிகப்படுத்தவில்லை; ஆகவே, நம் தூதரை விட்டும் 
கவிக் மேலும் தீய சூழ்ச்சி, அந்த சூழ்ச்சிக்காரரைத் தவிர 
மற்றெவரையும்) சூழ்ந்து கொள்ளாது; ஆகவே முந்தியவர்களின் வழியைத் தவிர, 
(வேறு எவ்வழியையும்) இவர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனரா( இல்லை) ஆகவே, 
அல்லாஹ் ஏற்படுத்திய வழியில் யாதொரு மாற்றத்தை நீர் காணவே மாட்டீர்; 
(அவ்வாறே) அல்லாஹ் ஏற்படுத்திய வழியில் யாதொரு திருப்பத்தையும் நீர் 
காணவேமாட்்டீர். | 
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44. பூமியில் அவர்கள் சுற்றித்திரிந்து, அவர்களுக்கு முன்னிருந்தவர்களின் முடிவு 
எப்படி இருந்தது என்பதை அவர்கள் காணவில்லையா! மேலும், அவர்கள் 
வர்களைவிட பலத்தால் மிகக் கடினமானவர்களாக இருந்தனர்; 

அவ்வாறிருந் தும், அல்லா ஹ்வுடைய வேதனையிலிருந் து அவர்களால் தங்களைக் 
காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியவில்லை.) மேலும், அல்லாஹ் _ அவனை 
இயலாமையில் ஆக்குவதற்கு வானங்களிலோ, பூமியிலோ எப்பொருளும் 
இருக்கவில்லை; நிச்சயமாக அவன் (யாவையும்) நன் கறிந்தவனாக, மிக்க 
ஆற்றலுடையோனாக இருக்கிறான். 

45. மேலும், மனிதர்களை அவர்கள் சம்பாதித்துக்கொண்டவைக்காகவேண்டி 
அல்லாஹ் பிடித்துத் தண்டிப்பதாக இருந்தால், (பூமியாகிய/அதன் முதுகின் மீது 
யாதொரு ஊர்ந்துதிரிபவற்றையும் அவன் விட்டுவைத்திருக்கமாட்டான்; 
எனினும், குறிப்பிடப்பட்ட தவணைவரை அவர்களை அவன் பிற்படுத்துகிறான்; 
ஆகவே அவர்களுடைய தவணை வந்து விட்டால் (அவர்களைப் 
பிடித்துவிடுவான்). எனவே நிச்சயமாக அல்லாஹ், தன் அடியார்களைப் 
பார்ப்பவனாக இருக்கிறான். 

அத்தியாயம் : 36 

யாஸீன் 
வசனங்கள் :83 மக்கி ருகூஃகள் : 5 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன் ). 

யாஸீன். 

2. தீர்க்கமான (சட்டங்களையும் தெளிவான ஆதாரங்களையும் தன்னகத்தே 
கொண்டுள்ள) இந்தக்.குர்ஆனின் மீது சத்தியமாக, 

3 (நபியே! நிச்சயமாக, நீர் (நம்முடைய ) தூதர்களில் உள்ளவராவீர். 

4. (நீர்) நேரான வழியின் மீதிருக்கின்றீர். 

5. (இது யாவரையும்) மிகைத்தோன், மிகக் கிருபையுடையோனா(கிய 
அல்லா ஹ்வினா)ல் இறக்கப்பட்டதாகும். 

6. தங்களின் மூதாதையர்கள் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்யப்படாத ஓ 
சமூகத்தார்க்கு,நீர் எச்சரிக்கை செய்வதற்காக இவ்வேதம் இறக்கியருளப்பட்ட து; 
அவர்கள் (அலட்சியமாக) மறந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். 

7. நிச்சயமாக இவர்களில் அநேகர் மீது (அவர்களுக்கு வேதனை உண்டு என்ற 
அல்லாஹ்வின்) வாக்கு உண்மையாகிவிட்ட து; ஆகவே, அவர்கள் விசுவாசங் 
கொள்ளமாட்டார்கள். 

8. நிச்சயமாக நாம் அவர்களுடைய கழுத்துகளில் விலங்குச் சங்கிலிகளை 
ஆக்கிவிட்டோம்; அவை மோவாய்க் கட்டைகள் வரையில் இருக்கின்றன. 
ஆகவே, (குனிய முடியாதவாறு) அவர்கள் தலை உயர்த்தப்பட்டவாகள். 

9. அவர்களுக்கு முன்னால் ஒரு தடுப்பையும், அவர்களுக்குப் பின்னால் ஒரு 
தடுப்பையும் நாம் அக்கி விட்டோம்; பின்னர், அவர்களை மூடிவிட்டோம்; 
ஆதலால், அவர்கள் (எதனையும்) பார்க்க(ச்சக்திபெற) மாட்டார்கள். 
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10. அவர்களுக்கு நீர் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்வதும், அல்லது 
அவர்களுக்கு அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்யாமலிருப்பதும் அவர்களுக்குச் 
சமமே! ஆகவே, அவர்கள் விசுவாசங் கொள்ள மாட்டார்கள். 

". நீர் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்வதெல்லாம், (குர் ஆனாகிய) 
நல்லுபதேசத்தைப் பின்பற்றி, மறைவில் அர்ரஹ்மானை அஞ்சுகின்றாரே 
அவருக்குத்தான். ஆகவே , அ(த்தகையவவருக்கு மன்னிப்பைக்கொண்டும், 

கண்ணியமாக கூலியைக்கொண்டும் நீர் நன்மாராயம் கூறுவீராக! 

12. நிச்சயமாக நாமே, மரணித்தோரை (மறுமையில்) உயிர்ப்பிக்கிறோம்; அவர்கள் 
முற்படுத்தியவற்றையும், (அவர்கள்மரணித்த பின்னும் நன்மையைச் சேர்த்து 
வைக்கிற அவர்களின் (நற்செயல்களான அடிச் சுவடுகளையு τὸ நாம் 

எழுதுகிறோம்; ஒவ்வொரு பொருளை(ப்பற்றியும்,(லவ்ஹுல் மஹ்ஃபூள் என்னும்) 
தெளிவான ஏட்டில் அதைக்கணக்கெடுத்துபதிந்து) வைத்திருக்கின்றோம். 

13. இன்னும் (நபியே!) ஓர் ஊர்வாசிகளை _ அவ்வூராரிடம் (நம்மால்) 

அனுப்பப்பட்ட தூதர்கள் வந்தபோது நடந்திதை _ உதாரணமாக 

அவர்களுக்குக் கூறுவீராக! 

14. நாம் அவர்களிடம் இரு தூதர்களை அனுப்பியபோ து, அவ்விருவரையும் 

அவர்கள் பொய்யாக்கினார் கள் ; ஆகவே, மூன்றாவது தூதரைக் கொண்டு 

(அவ்விருவரையும்) நாம் வலுப்படுத்தினோம்; ஆகவே, இவர்கள் "நிச்சயமாக 

நாங்கள் உங்களிடம் அனுப்பப்பட்ட (அல்லாஹ்வின் தூது) வர்களாவோம் 

என் று கூறினார்கள். 

15. அதற்கவர்கள், ' நீங்கள் எங்களைப் போன்ற மனிதர்களேயன்றி (வேறு) 
இல்லை; அர்ரஹ்மான் (உங்கள் மீது) யாதொன்றையும் இறக்கிவைக்கவுமில்லை; 
நீங்கள் பொய் சொல்கிறீர்களே தவிர வேறில்லை என்று கூறினார்கள். 

16. அ[தற்கவர் கள், ' நிச்சயமாக நாங்கள் உங்களிடம் அனுப்பப்பட்ட 
(தூ துவர்கள்தாம் என்பதை எங்கள் இரட்சகனே நன்கறிவான் | என்று 
யி் 

17. "மேலும் , எங்கள் மீது ( தட μάτι தூதைப்) பகிரங்கமாக 

எத்திவைப்பதைத் அவிர் (வேறு கடமைஇல்லை' (என்றும் கூறினார்கள் ). 

18. அ।தற்கவெர்கள், " நிச்சயமாக, நாங்கள் உங்களைத் துர்ச்சகுனமாகவே 
கருதுகின்றோம்; நீங்கள் (இதிலிருந்து) விலகிக் கொள்ளாவிடில், உங்களைத் 
திட்டமாக நாம் கல்லால் எறிவோம்; அன்றியும், எம்மிடமிருந்து துன்புறுத்தும் 
வேதனையும் உங்களைப் துச் கொள்ளும்" என்று கூறினார்கள். 

19. (அதற்கு நம் தூதர்கள்) உங்களுடைய துர்ச்சகுனம் உங்களுடன்தான் 
இருக்கின்றது; (எங்கள் மூலம் அல்லாஹ்வைப் பற்றி) நீங்கள் (நற்போதனை 
செய்யப்பட்டு நினைவூட்டப்பட்டீர்களானாலுமா! துர்ச்சகுனமென்று 
கூறுவீர்கள்?) அவ்வாறல்ல! நீங்கள் வரம்பு மீறிய சமூகத்தார் என் று கூறினார்கள். 

20. மேலும், அப்பட்டணத்தின் கடைக் கோடியிலிருந்து ஒரு மனிதர் 
விரைந்தோடி வந்து (அப்பட்டணவாசிகளிடம்] " என்னுடைய சமூகத்தார்களே! 
AS இத் தூதர்களைப் பின்பற்றுங்கள்" என்று கூறினார். 

21." உங்களிடம் யாதொரு கூலியையும் கேட்காதவர்(களான இத்தூதர் களை 
நீங்கள் பின்பற்றுங்கள்; மேலும், (இவர்கள் நேர்வழி போதனை செய்பவர்கள் 
மட்டுமல்ல, இவர்கள் (அல்லா ஹ்வினால்)நேர்வழிபெற்றவர் கள்" (என்றும் 
கூறினார்). 
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22. "என்னைப் ட muse அத்தகையவனை நான் வணங்காதிருக்க 
எனக்கென்ன (இருக்கிறது) அவனிடமே நீங்கள் திரும்பக் கொண்டு 
வரப்படுவீர்கள்.' 

23." அவனையன்றி ον δὶ Q! GNT [Δ] & LI {1(6} LI QI IT களை (என் 
வணக்கத்திற்குரியவர்களாக) நான் எடுத் துக் கொள்வேனா! அர்ரஹ்மான் 
யாதொரு இடரை எனக் HE me இவர் களின் பரிந்துரை எதற்கும் 
pre ph ன திலிருந்து) என்னை இவர்கள் விடுவிக்கவும் 
மாட்டார்கள். 
24. 'ஆகவே/அல்லா ஹ்வைத் தவிர்த்து இவர்களை வணங்கினால், அப்போது 

நிச்சயமாக நான் பகிரங்கமான வழிகேட்டில் இருப்பேன். 
25. " நிச்சயமாக நான், உங்கள் இரடசகனையே விசுவாசித்திருக்கிறேன்; 

அதலால், நீங்கள் எனக்குச் செவிசாயுங்கள்' என் று கூறினார்). 
26.(எனினும், அச்சமூகத்தார் அவரைக் கொலை செய்துவிட்டனர்; ஆகவே,)" நீர் 

சுவனபதியில் நுழைவீராக!' என (அவருக்குக்கூறப்பட்ட து;(சுவனபதி நுழைந்த 
அவர், என்னுடைய சமூக தார் எனக்குக் கிடைத்த இப்பாக்கியத்தை 
அறிந்துகொள்ள வேண்டுமே என்று கூறினார். 

27. "என் இரட' சகன் என்னை மன்னித்து மிக்க கண்ணியமானவர்களில் 
ஒருவனாகவும் என்னை அக்கிவிட்டான்' என்பதை (அவர்கள் அறிந்து 
கொள்ளவேண்டுமே என்று கூறினார்) 

28. மேலும், அ(வரைக் கொலை செய்திதற்குப் பின்னர், அவருடைய 
சமூகத்தவர்மீது வானத்திலிருந்து (அவர்களை அழிக்க) யாதொரு படையையும் 
நாம் இறக்கிவைக்கவில்லை; (அவ் வாறு) இறக்கிவைப்பவர்களாகவும் நாம் 
இல்லை. 
29. (அவர் களின் அழிவு) ஒரே ஒருபயங்கர சப்தத்தைத் தவிர வேறு இல்லை; 

அப்பொழுது அவர்கள் i rd விட்டவர்கள் ஆயினர். 

30. அடியார்கள் மீதுள்ள கைசேதமே அவர்களிடம் எந்தத்தூதரும் _ அவரை 
அவர்கள் பரிகாசம் செய்து கொண்டவர்களாக இருந்தேயல்லாது 
வருவதில்லை. 

31. "அவர் களுக்கு முன்னர் வ தனையேோ தலை முறையினரை நாம் 
அழித் திருக்கிறோம்; நிச்சயமாக (அழிந்துவிட்ட) அவர்கள் இவர்கள்பால் 
திரும்பமாட்டார்கள்" என்பதை அவர்கள் பார்க்கவில்லையா ? 

32. மேலும், அவர்கள் அனைவரும் (விசாரணைக்காக) ஒன் று திரட்டப்பட்டு 
நம்மிடம் முன்னிலைப்படுத்தப்படுபவர்களே தவிர வேறில்லை. 

33. றந்த/பொட்டலான பூமியும் இவர்களுக்கு ஓர் அத்தாட்சியாகும்; அதனை 
நாம்(மழையைக் கொண்டு)உயிர்ப்பிக்கிறோம்; இன்னும்,அதிலிருந்து தானியத்தை 
வெளிப்படுத் துகின்றோம்; அப்போது அதிலிருந்துதான்) அவர்கள் 
உண்ணுகின்றார்கள். 

34. இன்னும், அதில் நாம் பேரீச்சை, திராட்சைகளிலிருந்து தோட்டங்களை 
அமைத்தோம்; அதில் நீரூற் றுக்களைப் பீறிட்டுஓடவும் செய்கின்றோம். 

35. அதன் கனிவர்க்கங்களிலிருந் து அவர்கள் உண்ணுவதற்காக (இவைகளைப் 
படைத்தோம்; அவர்களுடைய கைகள் அதைச் செய்யவில்லை ; ஆகவே 
அவர்கள் நன்றிசெலுத்தமாட்டார்களா! 
36. பூமி முளைப்பித்தவற்றிலிருந்தும், (மனிதர்களாகிய) அவர்கள் தம்மிலிருந்தும், 

அவர்கள் அறியா தவற்றிலிருந் தும் ஜோடிகளை_அவை ஒவ்வொன்றையும் 
படைத்தானே அவன் மிகத்தூய்மையானவன். 

37. இரவும் அவர்களுக்கோர் அத்தாட்சியாகும்; அதிலிருந்து பகலை நாம் 
கழற் பதப் அப்போது இவர்கள் இருளில் ஆகிவிடுகிறார்கள். 
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ரியனும் அதற்குரிய தங்குமிடத்தின்பால் அது சென்று கொண்டிருக்கிறது; 
ககன் மிகைத்தவன், நன்கறிந்தவன் ஏற்படுத்தியதாகும். 
க இன்னும், சந்திரனை_(உலர்ந்து வளைந்த பழைய பேரீச்சங் குலையின் குச்சி 
போல் அது மீண்டுவிடும்வரையில், அதற்கு நாம் பல தங்குமிடங்களை 
ஏற்படுத்தியிருக்கின்றோம். 
40. சூரியன்_ i சந்திரனை (அணுகி)ப்பிடிக்கமுடியா து; இரவு, பகலை 

εὖ முடியா து. (இவ்வாறே கிரகங்கள், நட்சத்திரங்கள்) ஒவ்வொன்றும் 
வ னது வட்டத்துக்குள் நீந்திச்செல்கின்றன. 
41இன்னும்,நாம் அவர்களுடைய சந்ததியினரை,(சகலவற்றா லும்)நிரப்பப்பட்ட 

கப்பலில் நாம் ஏற்றிச்சுமந்து காப்பாற்றினோம் என்பதும் இவர்களுக்கு ஓர் 
அத்தாட்சியாகும். 

42. அதைப் போன்று அவர்கள் ஏறிச் செல்கின்றவைகளையும் நாம் 
அவர்களுக்காகப் படைத்திருக்கின்றோம். 

43. மேலும், நாம் நாடினால், அவர் களை(க் கடலில்) மூழ்கடித் துவிடுவோம்; 
அதுசமயம்(அபயக் குரலிடும்) அவர்களைக் காப்பாற்றுவோர் ஒருவருமிரார்; 
அவர்கள் விடுவிக்கப்படவும் மாட்டார்கள். 

44. என்றாலும் நம்மிடமிருந்துள்ள அருளால் (கடலிலும் கரையிலும் நாம் 
நடத்திச்செல்கிறோம்) இன்னும் ஒரு காலம் வரை அவர்கள் 
சுகமனுபவிப்பதற்காக (விட்டும் வைக்கிறோம்) 

45. "இன்னும், நீங்கள் கிருபைசெய்யப் படுவதற்காக, உங்களுக்கு 
முன் இருப் பதையு ம், உங் களுக் குப் பின் இருப் பதையும் நீங்கள் பயந் து 
கொள்ளுங்கள் என்று அவர்களுக்குக் கூறப்பட்டால்(அதனை அவர்கள் 
பொருட்படுத் துவதில்லை) 

46. இன்னும், அவர் களுடைய இரட்சகனின் அத்தாட்சிகளில் எந்த ஓர் 
அத்தாட்சியும் அதனை அவர்கள் புறக்கணிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தே தவிர 
அவர்களிடம்வ வதில்லை. 

47. மேலும், அல்லாஹ் உங்களுக்குக் கொடுத்திருப்பவற்றிலிருந் து செலவு 
செய்யுங்கள் என்று அவர்களுக்குக் கூறப்பட்டால், அல்லாஹ் நாடியிருந்தால் 
எவர் களுக்கு அவன் உணவளித் துவிடுவானோ, அவர்களுக்கு நாங் கள் 
உணவளிப்போமா? நீங்கள் பகிரங்கமான வழிகேட்டி லன்றி வேறில்லை" என்று 
விசுவாசிகளிடம் நிராகரிப்போர் (பரிகாசமாகக்) கூ துகின்றனர். 

48. "நீங்கள் உண்மையாளர்களாக ருப்பின் (நீங்கள் கூறும் தண்டனை பற்றிய) 
அந்தவாக்குறுதி எப்பொ து(வரும்!!' என்றும் அவர்கள் கூறுகின்றனர். 

49. ஒரே ஒரு (பெரும்) சப்தத்தைத் தவிர (வேறு எதையும்) அவர்கள் 
எதிர்பார்(தீதிருக்கவில்லை! (இதனைப் பற்றி) அவர்கள் தர்க்கித்துக் 
கொண்டிருக்கும் நிலையில் அது அவர்களைப் பிடித்துக்கொள்ளும். 

50. அப்போது அவர்கள் (தங்களுக்குரிய சாதக, பாதகம்பற்றிய/மரணோ பதேசம் 
கூற சக்தியும் பெறமாட்டார்கள்; தங்கள் குடும்பத்தாரிடம் திரும்பிச் செல்லவும் 
மாட்டார்கள்(அதற்குள் அழிந் துவிடுவார்கள்). 

51 மேலும், (ஸூர்எனும்ிகுழல் ஊதப்படும்; உடனே அவர்கள் சமாதிகளிலிருந்து 
(வெளயேறி) தங்கள் இரட்சகன்பால் விரைந்து டப்பார்கள். 
52 (அந் ஈளின் அமளியைக் கண்டு மதியிழந்து) எங்களுடைய நாசமே! எங்களை, 

எங்கள் (சமாதிகளாகிய) தூங்குமிடங்களிலிருந் து எழுப்பியவர் யார்!" என்று 
கேட்பார்கள்; (அதற்கு மலக்குகள் அவர்களிடம்) "அர்ரஹ்மான் (உங்களுக்கு) 
வாக்களித்ததும், தூதர்கள் (உங்களுக்கு) உண்மை (என எடுத்துக்) கூறியதும் இது 
தான்'(என் றுகூறுவார்கள்) 
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53. அது ஒரே ஒரு (பெரும்) சப்தத்தைத் தவிர_(வேறொன் murs) இருக்காது; 
அப்பொழுது அவர்கள் அனைவரும் நம்மிடம் (ஒன் நறுதிரட்டப் பட்டு கேள்வி 

கணக்கிற்காக முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டுவிடுபவர்களாவர். 
54. எனவே, அந்நாளில், எந்த ஆத்மாவும் ஒரு சிறிதும் அநியாயம் செய்யப்பட 

மாட்டாது; இன்னும், நீங்கள் செய்து கொண்டி ருந்தவைகளுக்கன் றி (வேறு எதற்கும்) 
நீங்கள் கூலிகொடுக்கப்படமாட்டீர்கள். | 

55. நிச்சயமாக சுவனவாசிகள் அந்நாளில் தங்கள் காரியத்தில் மகிழ்ச்சியுடையோராக 
இருப்பர். 

56. அவர்களும், அவர்களுடைய மனைவியரும் நிழல்களில் (உள்ள) கட்டில்களின் மேல் 

(வெகு உல்லாசமாக) சாய்ந்தவர்களாக இருப்பார்கள். 
57. அதில் அவர்களுக்கு (விதவிதமான) கனிவர்க்கங்களுண்டு; இன்னும், அவர்கள் 

வேண்டுவன[யாவும்அவர்களுக்குண்டு, 

58. (அவர்களை நோக்கி) நிகரற்ற அன்புடைய இரட்சகனின் சொல்லாக_ "சாந்தி 

உண்டாகுக! என்று கூறுதல்) உண்டு. 

59. மேலும், "குற்றவாளிகளே! இன்றையத்தினம் நீங்கள் (நல்லோரிலிருந்து) பிரிந்து 
விடுங்கள் ' (என்று கூறப்படும்). 

60. "ஆதமுடைய மக்களே! நீங்கள் வைத்தானை வணங்க PT நிச்சயமாக அவன் 

உங்களுக்குப் பகிரங்கமான விரோதி "என்று நான் உங்களிடம் உறுதி மொழி 
வாங்கவில்லையா? 

61 " என்னையே நீங்கள் வணங்குங்கள், இதுதான் நேரான வழியாகும் (என்றும் நான் 
உங்களிடம் உறுதிமொழி வாங்கவில்லையா |). 

62. "உங்களில் பெருந்தொகையினரை அவன் நிச்சயமாக வழிகெடுத்தும்விட்டான்; 
இதனை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்பவர்களாக இருக்கவில்லையா? 

63. "இதுதான் நீங்கள் வாக்களிக்கப்பட்டிருந்தீர்களே அந்த நரகம். 

64. (இதனை) நீங்கள் நிராகரித் துக்கொண்டிருந்ததன் காரணமாக, இன்றையத்தினம் 
இதில் நீங்கள் நுழைந் துவிடுங்கள்' (என் று கூறப்படும்). 

65. இன்றையத் தினம் நாம் அவர்களுடைய வாய்களின் மீது முத்திறையிட்டுவிடுவோம்; 

அன் றியும், அவர்கள் சம்பாதித்துக் கொண்டிருந்தவைகளைப்பற்றி அவர் களுடைய 
கைகள் நம்மிடம் பேகம்; அவர்களுடைய கால்களும் சாட்சி கூறும். 

66. மேலும், நாம் நாடியிருந்தால் அவர்களுடைய கண்களைப் போக்கி 
(குருடாக்கியிருப்போம்; பின்னர் (தப்பித்துக்கொள்ளும்வழியின்பால் (அதைக்கடக்க) 

முந்தியிருப்பார்கள்; அப்போ து (அவர்கள் உண்மைவழியை) எவ்வாறு பார்ப்பார்கள்? 

67. இன்னும்,நாம் நாடியிருந்தால், அவர்கள் இருந்த இடத்திலேயேஅவர்கள் உருவத்தை 

மாற்றி (கல்லாகவோ, மற்ற ஐடப் பொருளாகவோ ஆக்கியிருப்போம். அது சமயம், 

அவர்கள் முன் செல்லவும் சக்திபெறமாட்டார்கள்; பின் திரும்பவும் மாட்டார்கள். 

68. எவரை நாம் (வயோதிகராக்கி) வயதை நீட்டிவிடுகிறோமோ அவரை, படைப்பில் 
(வாலிபத்திற்குப்பிறகு முதுமையையும், பலத்திற்குப்பிறகு பலவீனத்தையும் கொடுத்து), 

தலைகீழாக மாற்றி விடுகின்றோம்.(இதனை) அவர்கள் அறிந்துகொள்ள மாட்டார்களா? 

69. (நம்முடைய துரதராகிய) அவருக்கு நாம் கவிதையை (இயற்ற)க் கற்றுக் 
கொடுக்கவுமில்லை; அது mfr அவசியமான துமல்ல; இது நல்லுபதேசமும் , 
தெளிவான குர்ஆனுமே தவிர (வேறு) இல்லை. 

70. அக்குர் 2 உயிரோடு(_உண்மையை ஏற்று பொய்யை மறுக்கும் 

உள்ளத்துடன்) இருப்பவர்களுக்கு அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்வதற்காகவும், 
oe மீது ( தண்டனையைப் பற்றிய) வாக்கை உறுதிப்படுத்துவதற்காகவும் 

(இறக்கப்பட்டது! | 
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71 நம்முடைய கைகள் செய்தவற்றிலிருந்து நிச்சயமாக நாம் அவர்களுக்காக(ஆடு, மாடு, 
ஓட்டகம் முதலிய) கால்நடைகளைப்படைத்திருக்கின்றோம் என்பதை அவர்கள் 

காணவில்லையா! பின்னர், அவர்கள் அவற்றுக்கு உரிமையாளர்களாக 

இருக்கின்றார்கள். 
72. அவைகளை, (இலகுவான முறையில்) அவர்களுக்குக் கீழ்ப்படியும்படியும் நாம் 

செய்தோம்; அவைகளில், அவர்கள் (வாகனமாக) ஏறக்கூடியவைகளும் இருக்கின்றன; 

அவர்கள் அவற்றிலிருந்து உண்ணவும் செய்கிறார்கள். 
73 இன்னும் அநேகபயன்களும், பானங்களும் அவர்களுக்கு அவைகளில் இருக்கின்றன; 

எனவே, அவர்கள் நன்றி செலுத்தமாட்டார்களா ? 
74. இன்னும், அல்லா ஹ்வையன்றி(அவற்றால்) தங்களுக்கு உதவிசெய்யப்படக்கூடும் 

என் பதற்காக, அவர்கள் (வணக்கத்திற்குரிய வேறு ΘΕΟΣ. எடுத் துக் 

கொண்டிருக்கின் றனர். 
75. (ஆனால்) அவர்கள், அவர்களுக்கு உதவி செய்யும் ஆற்றல் பெற மாட்டார்கள், 

(ஆயினும் மறுமையில் ) அவர்கள் இவர்களுக்கு (எதிராகச் தத ற) 

முன்னிலைப்படுத்தப்படும் படையினராவர். | 

76. ( நபியே! உமக்கு விரோதமாகக் கூறப் படும்) அவர்களுடைய கூற்று உம்மைக் 

கவலைக்குள்ளாக்கவேண்டாம்; நிச்சயமாக, அவர்கள் (தங்கள் இதயங்களில்) 
மறைத்திருப்பதையும், அவர்கள் வெளிப்படுத்துவதையும் நாம் நன்கறிவோம். 

77. மனிதன்_ அவனை ஒரு துளி இந்திரியத்திலிருந்து நிச்சயமாக நாம் படைத்தோம் 

என்பதை_ அவன் பார்க்கவில்லையா! பின்னர் திடீரென அவன், பகிரங்கமாகத் 

தர்க்கிக்கக் கூடியவனாக இருக்கிறான். 
78. மேலும், அவன் தன்னுடைய படைப்பை ( தான் எவ்வாறு படைக்கப்பட்டான் 

என்பதை] மறந்துவிட்டு, ஒர் உதாரணத்தையும் நமக்காக அவன் கூறுகிறான்; 
"எலும்புகளை, அவை மக்கிப்போன நிலையில் உயிரூட்டுபவன் யார் ' என்று அவன் 
கேட்கிறான். 

79. (நபியே! அதற்கு ) நீர் கூறுவீராக: "முதன்முறையில் அதனைப்படைத்தானே 
அத்தகையவனே அதனை உயிர்ப்பிப்பான்; அவன் ஒவ்வொரு படைப்பைப்பற்றியும் 

நன்கறிகிறவன்." 

80. அவன் எத்தகையவனேன்றால், உங்களுக்காக பசுமையான மரத்திலிருந்து 

நெருப்பை உண்டாக்கினான்; அப்போது அதிலிருந்து நீங்கள்(நெருப்பை) மூட்டுகிறீர்கள். 
81 வானங்களையும், பூமியையும் படைத்தானே அத்தகையவன், அவர்களைப் 

போன்றதைப் படைக்கச் சக்திபெற்றவனாக இல்லையா? ஏன் இல்லை! (அவனே 
ஆற்றலுடையவன்.] நிச்சயமாக, அவனே மிகப்பெரும் படைப்பாளன், நன்கறிகிறவன். 

82. அவன் யாதொரு பொருளை (ப் படைக்க) நாடினால், அதற்கு அவன் 

கட்டனளையிடுவதெல்லாம் "ஆகுக!" எனக் கூறுவதுதான் உடனே அது ஆகிவிடும். 

83. ஆசுவே, சகலவற்றின் அதிகாரம் (ஆட்சி) எவனுடைய கைவசம் இருக்கின்றதோ 
அத்தகையவனே மிகப் பரிசுத்தமானவன்; மேலும் அவன்பாலே நீங்கள் திரும்பக் 

கொண்டுவரப்படுவீர்கள். | 

அத்தியாயம் : 37 

அஸ்ஸாஃப்பபொத் _ அணியினர் 
வசனங்கள் : 182 மக்கீ ருகூஃகள் : 5 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

᾿ς அல்லாஹ்வின் பெயரால் | ஓதுகிறேன்). 

1 அணியாக அணிவகுத்து நிற்போர் மீது சத்தியமாக, 
2 தீவிரமாக விரட்டுவோர் மீது சத்தியமாக, 

3 (அல்லாஹ்வின்) வேதத்தை ஓதுவோர் மீது சத்தியமாக, 
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4. நிச்சயமாக உங்கள் வணக்கத்திற்குரிய நாயன் ஒரே ஒருவன் தான். 

5. வானங்களுக்கும், பூமிக்கும், அவை இரண்டிற்கு மத்தியில் உள்ளவற்றிற்கும் (அவனே) 
இரட்சகன்; (மேல்திசை/கீழ்த்திசை களுக்கும் ( அவனே) இரட்சகன். 

6.நிச்சயமாக நாம், (இந்தப் பூமிக்குசிசமீபமாக உள்ள வானத்தை நட் சத்திரங்களின் 

அமகைக்கொண்டு அலங்கரித்துள்ளோம். 

7. கட்டுப்படாத ஓவ்வொரு வைத்தானிலிருந்தும் பாதுகாப்பதற்காக(நாம் ஆக்கினோம்]. 

8. மிக உயர்வான (மலக்குகளின்) கூட்டத்தார்பால் (அவர்களின் பேச்சுக்களை மறைந்திருந்து 

ஷைத்ீதான்களாகிய) இவர்கள் செவியேற்கமாட்டார்கள்; ஒவ்வொரு பகுதியிலிருந்தும் (எரி 

கொள்ளிகளால்)எறியப்படுவார்கள். 

9. விரட்ட ப்படுவதற்கா க(எறியப்படுவார்கள்); அவர்களுக்கு நிலையான வேதனையுமுண்டு. 

10. (திருட்டுத்தனமாக ஏதேனும்) செய்தியை இறாய்ஞ்சிச் செல்பவனைத் தவிர _ அப்போது 

பிரகாசமான தீப்பந்தம் அவனைப் பின் தொடரும். | 

IL ஆகவே "ப்டைப்பால் அவர்கள் மிகக் கடினமானவர்களா? அல்லது நாம் 

படைத்திருப்பவைகளா?' என இவர்களிடம் (நபியோ நீர்) விளக்கம் கேட்பீராக! நிச்சயமாக நாம் 

அவர்களை பிசு பிசுப்பான களிமண்ணால் படை த்திருக்கின்றோம். 
12. எனினும்,(நபியே) நீர் ஆச்சரியப்படுகின் நீர்; அவர்களோ,(அதனைப்) பரிகசிக்கின்றனர். 

13. அன்றியும், அவர்கள் உபதேசிக்கப்பட்டால், அவர்கள் உபதேசம்பெறமாட்டார்கள். 

14. எந்த அத்தாட்சியைக் கண்ட போதிலும் அவர்கள் அளவுகடந்து பரிகாசம் செய்கின்றனர். 

15. "இது பகிரங்கமான சூனியமே தவிர(வேறுஇல்லை' என்றும் கூறுகின்றனர். 

16. நாம் இறந்து மண்ணாகவும்,எலும்புகளாகவும் நாங்கள் அசிவிட்டாலும்,(பின்னர்) நிச்சயமாக 

நாம் எழுப்பப்படுவோர்களா (என்றும் கேட்கின்றனர்) 

17. " எம்முடைய முன்னோர்களான மூதாதையர் களுமா) (எழுப்பப்படுவார் கள்)" என்றும் 

கேட்கின்றனர். 

18.(தபியே! நீர் கூறுவீராக: ஆம்! நீங்களும் சிறுமைப்பட்டவர்களாக(எழுப்பப்படுவீர் கள்) 

19. அதுவெல்லாம் ஒரே ஒரு சப்தம்தான்; உடனே அவர்கள் (எழுந்து மறுமை நாள் 

நிலைபெற்றுவிட்டதைப்) பார்ப்பார்கள். | 
20. "எங்களுடைய கேடே! இது கூலி கொடுக்கப்படும் நாள் (ஆயிற்றே! என்றும் அவர்கள் 

கூறுவார்கள். 

21 "எதை நீங்கள் பொய்யாக்கிக் கொண்டிருந்தீர்களோ அந்தத் தீர்ப்பு நாள் இதுதான்" (என்று 

அவர்களிடம் கூறப்படும்). | 

22. "அநியாயம் செய்தார் களே அவர்களையும், (அநியாயம் செய்வதில் அவர்களுக்கு 

நிகரானவர்களான) அவர்களின் துணைவர்களையும், அவர்கள் வணங்கிக் கொண்டிருந்தார்களே 

அவர்களையும் ஒன் று திரட்டுங்கள்'. 

23'அல்லாஹ்வையன் றி(வணங்கிக்கொண்டிருந்தவர் களையும் ஒன்றுதிரட்டுங்கள்) பின்னர் 

அவர் களுக்கு நரகத்தின் பாதையின்பால் வழிகாட்டுங்கள். 

24. (அங்கு அவர்களை நிறுத்தியும் வையுங்கள்; நிச்சயமாக அவர்கள் (கேள்வி கணக்குக்) 

கேட்கப்படவேண்டியவர்கள் (என் றும் கூறப்படும்). 

25. உங்களுக்கு என்ன நேர்ந்தது? நீங்கள் ஏன் ஒருவருக்கொருவர் (உலகில் உதவி செய்தது போன்று) உதவி செய்து 

கொள்ளவில்லை! | என்றும் கேட்கப்படும்.) 
26. இல்லை; இன்றைய த்தினம் அவர்கள் (அல்லாஹ்வுக்கு) சரணடைந்தவர்களாக இருப்பார்கள். 

27. இன்னும், அவர்களில் சிலர் சிலரை முன்னோக்கிக்| கேள்விகளைக்) கேட்டுக் கொள்வார்கள். 

28. "வலப்பக்கத்திலிருந்து எங்களிடம் (உங்கள் பலத்தால் நல்லவற்றைச் செய்வதிலிருந்து தடுத்தும், இஸ்லாத்தை ஏற்றுக் 

கொள்வதிலிருந்து எங்களைத் திருப்பி விட்டும்) வருபவர்களாகவும் இருந்தீர்கள்" என் று கூறுவார்கள் 19 

29. (அதற்கு) "அவ்வாறல்ல! நீங்கள்தாம் விகவாசங்கொண்டவர்களாக இருக்கவில்லை" என்று அ[த்தலை வர்கள் 

கூறுவார்கள். 
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30. எங்களுக்கு உங்கள் மீது யாதோர் அதிகாரமும் இருக்கவில்லை. எனினும் நீங்கள்தாம் வரம்பு 

கடந்த கூட்டத்தாராக இருந்தீர்கள். 

5: அதலால், எங்கள் இரட்சகனுடைய வாக்கு எங்கள்மீது உண்மையாகி விட்ட து; நிச்சயமாக 

நாம்(வேதனையைச்) சுவைக்க வேண்டி யவர்கள் தாம். 

32. " (ஆம்!) உங்களை நாங்கள் வழிகெடுத்தோம்: (ஏனென்றால்) நிச்சயமாக நாங்களும் 

வழிகெட்டுப் போயிருந்தோம்'( என்றும் கூறுவார்கள்). 

33 எனவே, நிச்சயமாக அவர்கள் அந்நாளில் வேதனையில் கூட்டானவர்களாகவே இருப்பர். 

34, நிச்சயமாக நாம் குற்றவாளிகளை இவ்வாறே செய்வோம். 

35." அல்லா ஹ்வைத் தவிர வேறொரு (வணக்கத்திற்குரிய நாயன் இல்லை! ' என்று அவர்களுக்குக் 

கூறப்பட்டால், நிச்சயமாக அவர்கள், பெருமைய்டி ப்பவர்களாக இருந்தனர். 

36. நாங்கள் பைத்தியக்காரரான ஓரு கவிஞருக்கா க எங்களுடைய வணக்கத்துக்குரியவர் (களான 

தெய்வங்)களை நிச்சயமாக விட்டுவிடுகின் றவர்களா?" என்றும் அவர்கள் கூறுபவர்களாக 

இருந்தனர். 
37. (அவர் பைத்தியக்காரர்) அல்ல! அவர் உண்மையானம(மார்க்கதிதையே கொண்டு வந்தார். 

(தனக்கு முன்சென்ற)தூதர்களையும் அவர் உண்மைப்படுத்தினார். 

38. நிச்சயமாக நீங்கள் துன்புறுத்தும் வேதனையை ச்சுவைக்க வேண்டி யவர்கள்தாம். 

39. நீங்கள் செய்துகொண் டிருந்தவைகளுக்கல்லாமல் (வேறு) எதற்கும் நீங்கள் கூலி 

கொடுக்கப்படமாட்டீர்கள் (என்றும் கூறப்படும்) 
᾿ς 40. (அல்லாஹ்வால்) தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டோரான அல்லா ஹ்வின் அடி யார்களைத்தவிர; 

41 அத்தகையோர் _ அவர்களுக்கு அறியப்பட்டுள்ள உணவு உண்டு. 

42. (அது) கனி(வகைகள், இன்னும் அவர்கள் கண்ணியப்படுத்தப் படுபவர்கள். 
43 இன்பம் தரும் சுவன பதிகளில்__ 

44. கட்டில்கள் மீது (அமர்ந்து) ஒருவர் மற்றொருவரை முன் நோக்கியவர்களாக (உல்லாசமாகப் 

பேசிக்கொண்டிருப்பார்கள்). 

45. சுத்தமான (மதுபானம் நிறைந்த குவளை (சிறார்கள் மூலம்) அவர் களைச் சுற்றி 

கொண்டுவரப்படும். 

46. மிக்க வெண்மையான து(அதை) அருந்துவோருக்கு மதுர மளிக்கக் கூடியதாகும். 

47. அதில் கெடுதியும் இருக்காது; அதனால் (போதையுற்று) அவர்கள் மதிமயக்கப்படவும் 
மாட்டார்கள். 

48. அவர்களிடத்தில் பார்வைதா ழ்த்திய (ஹூருல் ஈன் என்னும்) கண்ணமழகிகளும் இருப்பார்கள். 

49. அவர்கள்(கறைபடா து) மறைக்கப்பட்ட முட்டைகளின் உள்ளிருக்கும் வெள்ளைத் 

தொளிகளைப் போன் று(பாதுகாக்கப்பட்டு இருப்பர். 

50. பின்னர், அவர்களில் சிலர் சிலரை முன்னோக்கியவா று (உலகத்தில் இருந்த அவர்களின் 

நிலைபற்றி) ஒருவரை ஒருவர் கேட்டு (விசாரித்துக் கொள்வார்கள். 

SL அவர்களில் சொல்லக்கூடிய ஒருவர் , நிச்சயமாக நான்_ எனக்கு (இம்மையில்) ஒரு நண்பன் 

இருந்தான்" எனக்கூறுவார். 

52. அவன் (என்னிடம் மறுமையை) உண்மைப்படுத்தக்கூடியவர்களில் நிச்சயமாக நீயுமா 

எனக்கூறுவான். | 
53. நிச்சயமாக நாம் இறந்து மண்ணாகவும், எலும்புகளாகவும், ஆகிவிட்டாலும் (உயிர்ப்பித்து) 

நாம் கூலி வழங்கப்படுவோரா (என்றும் கூறுபவனாக இருந்தான்] 

54, (ஆகவே அவனை நீங்கள் எட்டிப் பார்க்(கவிரும்புகின்றீர்களா? என்று கேட்டார். 

55. பிறகு அவர் எட்டிப் பார்க்கிறார்; அப்போது அவனை நரகத்தின் மத்தியில் அவர் 

காண்கிறார். 

56. (அவனிடம்) " அல்லாஹ்வின்மீது சத்தியமாக, நீ என்னை(உலகில் இருக்கும் போது வழி 

கெடுத்து நர கக்) குழியில் தள்ளிவிடவே எத்தனித்தாய்' என் று கூறுவார். 
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57. "என் ரட்சகனுடைய அருள் ( என்மீது) இல்லாதிருந்தால், நானும் 
(நரகத்திற்கு ஆஜர் படுத்தப்பட்டவர்களில் ஒருவனாக இருந்திருப்பேன்" 
என்றும் கூறுவார்) 
58. (பின்னர் சுவர்க்கவாசிகளிடம், " நாம் (மற்றொரு முறையும்) இறந்து 

விடுபவர்கள் இல்லையே? (என்பார்) 
59, "நம்முடைய முந்தைய மரணத்தைத் தவிர (வேறில்லை); நாம் வேதனை 

செய்யப்படுபவர்களும் அல்லர் (என்றும் சுவனவாசிகள் கூறுவர்). 

Ἢ நிச்சயமாக இதுவே மகத்தான தொரு வெற்றியாகும்! 
L இதுபோன்றதற்காகவே, செயல்படக்கூடியவர்கள் செயல்படவும். 

é (அல்லா ஹ்விடமிருந்து கிடைக்கும்) விருந்துபசாரத்தால் அது சிறந்ததா! 
அல்லது ( நரகத்திலிருக்கும்) கள்ளி மரமா) 

63. நிச்சயமாக நாம் அதனை, அநியாயக்காரர்களுக்கு ஒரு சோ தனையாகவே 

ஆக்கியிருக்கின்றோம். 

64. நிச்சயமாக அது, நரகத்தின் அடித் தளத்திலிருந்து வெளிப்படும் ஒரு 
மரமாகும். 

65. (குழைகளுக்கொப்பான) அதன் பழங்கள், நிச்சயமாக, ஷைத்தான்களின் 
தலைகளைப்போலிருக்கும். 

66. எனவே, நிச்சயமாக அவர்கள், திட்டமாக அதிலிருந்து உண்ணக் 
கூடியவர்கள்; பின்னர் அதிலிருந்து வயிறுகளை நிரப்பிக்கொள்ளக் கூடியவர்கள் 

67. பின்னர், நிச்சயமாக அதற்குமேல் கடுமையாகக் கொதிக்கவைக்கப் 
பட்டுள்ள நீரிலிருந்து கலப்புபானமும் அவர்களுக்கு உண்டு. 

68. பின்னர், நிச்சயமாக அவர்கள் திரும்பிச் செல்லுமிடம் நரகத்தின் 
பாலாகும். 

69. நிச்சயமாக, இவர்கள் தங்கள் மூதாதையரை வழிகெட்டவர்களாகக் 
கண்டார்கள், 

70. ஆகவே, அவர்களுடைய அடி ச்சுவடுகளின் மீதே இவர்கள் விரைந்து செல்ல 

தூண்டயப்பட்டார்கள். 

7. முன்னோர்களில் பெரும்பாலோர் | இவ்வாறே) அவர்களுக்கு முன்னரும் 
திட்டமாக வழி கெட்டிருந்தனர். 

72. மேலும், அவர்களுக்கிடையே அச்சமூட்டி எச்சரிக்கக்கூடியவர்களை 
திட்டமாக நாம் அனுப்பிவைத்தோம். 

73 அகவே, அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்யப்பட்டவர்களுடைய முடிவு 
எப்படி இருந்தது" என்பதை (நபியே! நீர் காண்பீராக! 

74. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அல்லாஹ்வுடைய அடியார்களைத் தவிர. 

75.மேலும், நூஹ் rl திட்டமாக அழைத்தார்; (நாமே) பதிலளிப்போரில் 
மிக நல்லோர்(ஆவோம்) 

76. அவரையும், அவருடைய குடும்பத்தினரையும் மகத்தான (மிகப்பெரும்) 
கஷ்டத்திலிருந்து காப்பாற்றினோம். 

77. அவருடைய சந்ததியையே எஞ்சியுள்ளோராய் நாம் ஆக்கினோம். 

78. மேலும், அவருக்காக (அவருடைய கீர்த்தியை) பின்னுள்ளோர் களில் 
(நிலைத்திருக்கிவிட்டுவைத்தோம். 

79. அகிலத்தார் அனைத்திலும் நூஹ்மீது ஸலாம் (சாந்தி) உண்டாவதாக. 
80. நிச்சயமாக, இவ்வாறே நன்மை செய்கிறவர் களுக்கு நாம் கூலி 

கொடுக்கிறோம். 

81. நிச்சயமாக அவர் விசுவாசிகளான நம் அடியார்களில் உள்ளவராவார். 

82. பின்னர், மற்றவர்களை நாம் மூழ்கடித்துவிட்டோம். 
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83. மேலும் , நிச்சயமாக அவருடைய வழியைப் பின் பற்றியவர்களில் உள் ள[ஒரு]வர் தாம் 

இப்றாஹீம். 

84. அவர் தன் இரட்சகனிடம் தூய (பண்பட்ட) இதயத்துடன் வந்த சமயத்தை (நபியே!நினைவு 

கூர்வீராக! 

85. அவர் தம் தந்தை மற்றும் தம் சமூகத்தாரிடம்" எதனை நீங்கள் வணங்குகிறீர்கள்' என்று 

கூறியபோது, | 

86. "நீங்கள் அல்லாஹ்வையன்றி (வணக்கத்திற்குரிய) பொய்யான தெய்வங்களை 

நாடுகிநீர்களா)' 

87. அவ்வாறாயின், "அகிலத்தாரின் இரட்சகனைப்பற்றி உங்கள். எண்ண மென்ன?' (என்றும் 

கேட்டார்) 

88. பின்னர், நட'சத்திரங்களில்( ஆழ்ந்த சிந்தனையோடு] ஒரு பார்வை பார்த்தார். 

89. பின்னர், நிச்சயமாக நான் நோயுற்றிருக்கிறேன் எனக்கூறினார். 

90. அவர் கள் அவரை ( ஊரில்) விட்டு விட்டு(திருவிழாவிற்குச் சென்றுவிட்டனர். 
91 பின்னர், அவர் அவர்களுடைய வணக்கத்துக்குரியவர்(களான தெய்வங்) களின் பால் 

(மறைவாகச்) சென் று (அங்கு அவர்களுக்கென படைக்கப் பட்டிருந்தவற்றைச் சுட்டிக்காட்டி) 

"நீங்கள் உண்ணமாட்டீர்களா)" என்று கேட்டார். 

92 "உங்களுக்கென்ன (நேர்ந்தது?) நீங்கள் (ஏன்) பேசுவதில்லை) (என்று கேட்டார்). 

93 பின்னர் அவற்றின் பால் சென்று தன் வலக்கையினால் அவைகளை அடித்து (உடைத்து) 

விட்டார். 

94. (திருவிழாவிலிருந்து திரும்பி வந்து) அவர்பால் அவர்கள் விரைந்து (ஓடி) வந்தனர். 

95. அவர் (அவர்களிடம்) "நீங்கள் செதுக்கியவைகளை நீங்களே வணங்குகிறீர்களா?' என்று 

கேட்டார். 

96. "உங்களையும், நீங்கள் செய்கின்றவற்றையும் அல்லா ஹ்வே படைத்தான் (என்றார்). 

97. (அவர்கள் கோபங் கொண்டு) இவருக்காக ஒரு கிடங்கை எழுப்புங்கள்; பின்னர், (அதில் 

நெருப்பை உண்டாக்கி) அந் நெருப்பில் அவரைப் போட்டு விடுங்கள் என் நு கூறினார்கள். 

98. ஆகவே, அவர்கள் அவருக்குச் சதிசெய்ய நாடினார்கள்; ஆனால், நாம் அவர்களை 

இழிவடைந்தோராய் அக்கிவிட்டோம். 

99. (பின்னர், இப்றாஹீம்) "நிச்சயமாக நான், என் இரட்சகனின்பால் செல்லுகிறேன்; அவன் 

எனக்கு நேர் வழியைக் காண்பிப்பான் ' என்றும் கூறினார். 

100. " என் இரட்சகனே! நல்லோர்களில் (ஒருவரை) நீ எனக்கு (ச் சந்ததியாகத் ) தந்தருள் 

புரிவாயாக! "(era pri) 

10. ஆதலால், மிகுந்த சகிப்புத்தன்மையுடைய (இஸ்மாயில் எனும்) மகனைக் கொண்டு 

அவருக்கு நன்மாராயம் கூறினோம். 

102. எனவே, (இஸ்மாயீல்) அவருடன் சேர்ந்து உழைக்கக்கூடிய பருவத்தை அவர் 

அடைந்தபொழுது , அவர் (துன் மகனிடம் "என் அருமை மகனே! நிச்சயமாக நான், உன்னை 

அறுத்துப் ப(லியிடுவதாக, நிச்சயமாக நான் கனவில் கண்டேன்; (இதைப் பற்றி ) நீ என்ன 

அபிப்பிராயப்படுகிறாய்!' என்று கேட்டார்; அ|(தற்க]வர், "என் தந்தையே! நீங்கள் 

ஏவப்பட்ட படியே செய்யுங்கள்; அல்லாஹ் நாடினால் என்னை நீங்கள் கொ துமையா ரல் 

உள்ளவனாகக் காண்பீர்கள்" என்று கூறினார். 

103. ஆகவே, அவ்விருவரும் (அல்லாஹ்வின் கட்டளைக்கு) முற்றிலும் கீழ்ப்படிந்து, 

(இப்றாஹீமாகிய) அவர், (இஸ்மாயீலாகிய) அவரை (அறுத்துப் பலியிட) முகங் குப்புறக் 
கிடத்தியபோது; 

104. (அச்சமயம்) நாம் அவரை "இப்றாஹீமே!' என அழைத்தோம். 

105. "நிச்சயமாக நீர் (உம்முடைய) கனவை உண்மையாக்கி வைத்துவிட்டீர். நிச்சயமாக, நன்மை 

செய்கிறவர் களுக்கு நாம் இவ்வாறே கூலி கொடுப்போம். 

106. "நிச்சயமாக இது... இதுவே தெளிவான பெரும் சோதனையாகும்(என் றும் கூறினோம்) 

107. மேலும், (அவருக்கு பதிலாக) ஓரு மகத்தான பலியைக் கொண்டு அவரைப் பகரமாக்கினோம். 
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108. இன்னும் அவருக்காக (அவரின் கீர்த்தியைப் பின்னுள்ளோர்களில் (நிலைத்திருக்க) 
விட்டுவைத்தோம். 

109. இப்றாஹீமின் மீது சாந்தி உண்டாவதாக. 

10. இவ்வாறே நன்மை செய்கிறவர்களுக்கு நாம் கூலி கொடுக்கிறோம். 
Il நிச்சயமாக அவர், விசுவாசிகளான நமது அடியார்களில் உள்ளவர். 

12 இன்னும், நல்லோர்களிலுள்ளவரான இஸ்ஹாக்கை நபியாக அவருக்கு நாம் 
நன்மாராயம் கூறினோம். 

113. அவர் மீதும், இஸ்ஹாக் மீதும் நாம் நமது பாக்கியங்களை நல்கினோம். 
அவ்விருவரின் சந்ததியரில் நன்மை செய்பவரும், பகிரங்கமாகத் தமக்குத் தாமே 
அநீதமிழைத்துக் கொள்பவரும் இருக்கின்றனர். 

114. நிச்சயமாக நாம் மூஸா, இன்னும் ஹாரூன்மீதும் பேருபகாரம் புரிந்தோம். 
115. அவ்விருவரையும், அவ்விருவரின் சமூகத்தாரையும் மகத்தானதொரு 

அன்பத்திலிருந்து காப்பாற்றினோம். 

16. மேலும், நாம் அவர்களுக்கு உதவிசெய்தோம்; ஆகவே, (தங்கள் விரோதிகளின் மீது) 
அவர்கள்தாம் வெற்றிபெற்றோராக இருந்தனர். 

117. அவ்விருவருக்கும் தெளிவான வேதத்தையும் நாம் கொடுத்தோம். 

18. அவ்விருவருக்கும் நேர்வழியையும் நாம் காண்பித்தோம். 

119. மேலும், அவ்விருவருக்காக (அவ்விருவரின் கீர்த்தியை) பின்னோர்களில் 
(நிலைத்திருக்க விட்டுவை த்தோம். 

120. மூஸா, இன்னும் ஹாரூன்மீதும் சாந்தி உண்டாவதாக. 

121. நிச்சயமாக நாம் நன்மை செய்கிறவர்களுக்கு இவ்வாறே கூலி கொடுக்கின்றோம். 
122. நிச்சயமாக அவ்விருவரும் விசுவாசங் கொண்ட வர்களான நமது அடியார்களில் 

உள்ளவர்களாவர். 

123 நிச்சயமாக இல்யாஸ-ம் (நமதுதுரதர்களாக) அனுப்பப்பட்டவர்களில் 
உள்ளவராவர். 

124. அவர் தம் சமூகத்தாரிடம், நீங்கள் (அல்லாஹ்வுக்குப்) பயப்பட மாட்டீர்களா? 
என்று கூறிய சமயத்தை (நினைவு கூர்வீராக! 

DS. "படைப்பவர்களில் மிகச் சிறந்தவனை நீங்கள் விட்டு விட்டு 'பஅல்' (என்னும்) 
விக்ரகத்தை நீங்கள் அழைக்கின்நீர்களா? 

126. உங்கள் இரட்சகனும், முன் சென்ற உங்கள் ΠΥ இரட்சகனுமான 
அல்லாஹ்வைவிட்டு விடுகிறீர்களா என் று கூறினார்) 

127. பின்னர், அவர்கள் அவரைப் பொய்யாக்கினார்கள்; ஆதலால், நிச்சயமாக அவர்கள் 

(நம்மிடம் தண்டனைக்காக) முன்னிலைப்படுத்தப்படுகிறவர்களாவர். 

128. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டோரான அல்லாஹ்வுடைய அடியார்களைத் தவிர. 
(இவர்களுக்கு நல்ல சன்மானமுண்டு.) | 

129. இன்னும், அவருக்காக (அவருடைய கீர்த்தியைப் பின்னுள்ளோர்களில் (நிலைக்க) 
விட்டுவைத்தோம். 

1: "இல்யாஸீன் மீது சாந்திஉண்டாவதாக!' 

BL நிச்சயமாக நன்மை செய்கிறவர்களுக்கு நாம் இவ்வாறே கூலி கொடுக்கிறோம். 

132. நிச்சயமாக அவர் விசுவாசங் கொண்டவர்களான நமது அடியார்களில் 

உள்ளவராவர். 

B3 நிச்சயமாக லூத் தும்(நமது தூதர்களாக) அனுப்பப்பட்டவர்களில் உள்ளவராவர். 
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134. அவரையும், அவருடைய குடும்பத்தினர் அனைவரையும் நாம் காப்பாற்றியதை (நினைவு 

கூர்வீராக! 

135. தங்கிவிட்டோர்களில் இருந்துவிட்ட (அவருடைய) கிழ (மனைவியைத் தவிர (அவள் 

வேதனை செய்யப்படுபவர்களுடன் தங்கிவிட்டாள்). 

136. பின்னர், மற்றவர்களை நாம் அழித்துவிட்டோம். 

137. ஆகவே,மக்கா வாசிகளே! நீங்கள் வர்த்தகத்திற்குச் சென் று திரும்புகின்ற போது) காலைப் 

பொழுதை அடைந்தவர்களாக நிச்சயமாக நீங்கள் அவர்களின் (ஊரின்) மீதே நடந்து 

செல்கின் நீர்கள். Ὁ | 
138. இரவிலும் (அவ்ஷூர்ப்பக்கம் செல்கின் றீர்கள்); இதனைக்கொண்டு நீங்கள் நல்லறிவு 

பெறமாட்டீர்களா? 

139. நிச்சயமாக யூணுஸாம் (நம்தூதர்களாக)அனுப்பப்பட்ட வர்களில் உள்ளவராவர். 

140. நிரப்பப்பட்ட கப்பலின்பக்கம் அவர் வெருண்டோடிய சமயத்தில் (அவர் 

சோதனைக்குள்ளாக்கப்பட்டு அதில் அவர் ஏறிக்கொண்டார்). 
14. அ।(க்கப்பலிலுள் ளர்கள் சீட்டுப்போட்டனர்; (அதில் அவர் பெயர்வரவே கடலில் 

எறியப்படவேண்டிய)தோல்வியுற்றோரில் அவர் ஆகிவிட்டார். 

142 எனவே,(இவரை அவர்கள் கடலில் எறியவே ) அவர் நிந்தனைக்கு ஆளானவராககயிருக்க, (ஒரு) 

மீன் அவரை விழுங்கிற் று. 

143. நிச்சயமாக அவர் (மீன் வயிற்றினுள் நம்மைத்) துதி செய்து கொண் டிருப்பவர் களில் 

இல்லாமலிருந்திருந்தால்; 
144. (மறுமைக்காக படைப்பினங்களாகிய )அவர்கள் எழுப்பப்படும் நாள் (வரும்) வரையில், அவர் 

அதன் வயிற்றில் தங்கியிருந்திருப்பார். 

145. (அவர் துதி செய்ததன் காரணமாக) அவர் நோயுற்றவராக இருந்தநிலையில் வெட்ட 

வெளியில்,(மீன் வயிற்றிலிருந் து) அவரை நாம் எறிந்தோம். 
146.மேலும், அவரின் மீது(நிழல்தருவதற்காக) ஒரு கரைக்கொடியை நாம்முளைப்பித்தோம். 

147. இன்னும், நாம் அவரை ஒரு நூறாயிரம், அல்லது (அதற்கு) அதிகமானவர்களிடம் 

(நம்முடையிதூதராக அனுப்பிவைத்தோம். 

148. ஆகவே, அவர்கள் விசுவாசங்கொண்டார்கள்; ஆகவே, நாமும் அவர்களை ஒரு(நீண்ட)காலம் 

வரையில் சுகமாக வாழவைத்தோம். 

149. (நபியே! இணைவைப்பவர்களான,] அவர்களிடம், "உமது இரட்சகனுக்கு பெண்மக்களும், 

அவர்களுக்கு ஆண் மக்களுமா?'என் நு நீர் விளக்கம் கேட்பீராக! 

150. அல்லது மலக்குகளைப் பெண்களாக, அவர்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்க நாம் 

படைத்தோமா? 

151 அறிந்துகொள்வீராக நிச்சயமாக இவர்கள் தங்கள் பொய்யினால் கூறுகின்றனர்; 

152. அல்லாஹ் (பிள்ளைகளை ப்)பெற்றெடுத்தான் (என் நு)_நிச்சயமாக அவர்கள் பொய்யர் களே. 

153. (அதிலும்) ஆண்[மமகிகளைவிட பெண்[(மகிகளை அவன் தெரிவுசெய்து கொண்டானா? 

154. (இவ்வாறு கூற) உங்களுக்கு என்ன நேர்ந்தது ? (இதைப் பற்றி) எவ்வாறு நீங்கள் 

தீர்ப்பளிக்கிறீர்கள் ἢ 
155. நீங்கள் (என்ன கூறுகிறீர்களென் றுசசிந்திக்கமாட்டீர்களா? 

156. அல்லது உங்களுக்கு (இதற்காக ஏதேனும்) தெளிவான சான்று உண்டா 

157. (அவ்வாறு கூறுவதில்) நீங்கள் உண்மையாளர்களாக இருப்பின் (அதற்கு) உங்கள் வேத 

(ஆதார)த்தைக் கொண்டுவாருங்கள். 

158. மேலும் (நபியே!) இவர்கள், அவனுக்கும் ஜின் களுக்கும் இடையில் வம்சாவழி உறவை 

(கற்பனையாக) அக்குகின்றனர்; ஜின்கள் (தண்டனைக்காகி நிச்சயமாக தாம் (அல்லாஹ்விடம்) 

கொண்டுவரப்பபபெவர்கள் என்றுதிட்டமாக அறிந்தும் இருக்கின்றனர். 

159. அவர்கள் வர்ணிக்கின்றவைகளை விட்டும் அல்லாஹ் மிக்க பரிசுத்தமானவன். 

160. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அல்லாஹ்வின் அடியார்களைத் தவிர, (மற்றவர்கள் 

தண்டனைக்குரியவர்களாவர்). 
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161. எனவே நிச்சயமாக நீங்களும், நீங்கள் வணங்குபவைகளும்; 

162.(ஒன் று சேர்ந்தபோதிலும், எவரையும் அல்லா ஹ்வாகிய) அவனுக்கு விரோதமாக நீங்கள் வழி 

கெடுத்து விடுபவர்களல்லர் _ 

163. நரகத்தில் புக இருக்கிறானே அவனைத் தவிர. 

164. மேலும், (மலக்குகளாகிய) எங்களில் எவருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் 
(வானத்தில்)அவருக்கில்லா மலில்லைஎன் றும்); 

165. நிச்சயமாக, நாங்கள் (அல்லா ஹ்வின் கட்டளையை எதிர் பார்த்து) அணிவகுத்தவர் களாகவே 

இருக்கின்றோம்(என்றும்); 

166. நிச்சயமாக நாங்கள் (அவனைப் புகழ்ந்து) துதிசெய்பவர்களாகவும் இருக்கிறோம் (என்றும் 

மலக்குகள் கூறுகிறார்கள்). 

167. மேலும், நபியே ! இதற்கு முன் மக்காவாசிகளாகிய) அவர்கள் உறுதியாக 

கூறக்கூடியவர்களாக இருந்தனர் அதாவது) 

168. 'முன்னுள்ளோர்களிடமிருந்து, (அல்லா ஹ்வை) நினைவூட்டும் (வேதம்) ஏதேனுமொன்று 

நிச்சயமாக எங்களிடமிருந்திருந்தால் _ 

169. நிச்சயமாக, நாங்கள்(அல்லாஹ்வையே வணங்குவதற்கென ) தேர்ந்தெடுக்கப் 

பட்டவர்களான அல்லாஹ்வுடைய அடியார்களாக இருந்திருப்போம். 

170. அப்போது (இவ்வேதம் வரவே) இதை அவர்கள் நிராகரித்துவிட்டனர்; அவர்கள் 
அறிந்துகொள்வார்கள். 

171. மேலும், நம்முடைய தூதர்களாகிய நம் அடியார்களுக்கு நம்முடைய வாக்கு முந்திவிட்ட து. 

172. நிச்சயமாக அவர்கள் _ அவர்களேதான் உதவி செய்யப்படுபவர்கள். 

173. மேலும் நிச்சயமாக, நம்முடைய படையினர்கள்தான், அவர்களே திட்டமாக 

மிகைத்தவர்களாக இருப்பர். 

174.(ஒருகுறிப்பிட்ட) நேரம் வரை அவர்களைவிட்டும் (சிறிதுகாலம்) புறக்கணித்துவிடுவீராக! 

175. இன்னும் அவர்களைப் பார்த்திரும்; (அவர்களுக்கு நேர இருப்பதை) அடுத்து அவர்களும் 
பார்ப்பார்கள். 

176. நம்முடைய வேதனைக்காகவா அவர்கள் அவசரப் படுகிறார்கள்? 

177. பின்னர் (நம்முடைய வேதனை] அவர்களது முற்றத்தில் இறங்கிவிடுமானால், அப்போது 

எச்சரிக்கப்பட்ட வர்களின் காலை[(ப்பொழுது) மிகக் கெட்ட தாக இருக்கும். 

178. மேலும், ஒரு (குறிப்பிட்ட காலம் வரை அவர்களை விட்டும் புறக்கணித்து விடுவீராக! 

179. இன்னும் (அவர்களுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட வேதனை வருவதை எதிர்) பார்ப்பீராக! 

(தங்களுக்கு ஏற்படப்போவதை) அவர்கள் அடித்துப்பார்ப்பார்கள். 

180 அவர்கள் வர்ணிப்பதைவிட்டும் கண்ணியத்திற்குரியவனாகிய உமது இரட' சகன் 
(மிகத்) தூயவன். 

ἜΘ ν. மீதுசாந்திஉண்டாவதாக. 

182. இன்னும் புகழ் அனைத்தும் அகிலத்தாரின் இரட' சகனான அல்லா ஹ்விற்கே (உரியதாகும் 

அத்தியாயம் : 38 

மைத் 

வசனங்கள் : 88 மக்கீ ருகூஃகள் : 5 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன் ). 

1 ஸாத்(நல்லுபதேசங்களின்) நினைவுறுத்தலையுடைய இக்குர் ஆனின் மீது சத்தியமாக! 

2 ஆனால், நிராகரித்தோர் பெருமையிலும்,முரண்பாட்டி லும் (மூழ்கி) இருக்கின்றனர். 

3. இவர்களுக்கு முன்னர், எத்தனையோ தலைமுறையினரை நாம் அழித்திருக்கின்றோம்; 

(வேதனை வந்த சமயத்தில்) அவர்கள் (உதவி தேடி) அழைத்தார்கள்; (அது வேதனையிலிருந்து) 

தப்பித்துக்கொள்ளக்கூடி ய நேரமாகவும் இருக்கவில்லை. 
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4 மேலும் (அவர்களுக்கு) அச்சமூட்டி எச்சரிப்பவர் (ஆகிய நீர்) அவர்களின் 
இனத்திலிருந்தே அவர்களிடம் வந்ததைப் பற்றி அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டனர்; 
இவர் பெரும் பொய்யரான சூனியக்காரர் என்றும் (உம்மைப் பற்றி) 
நிராகரிப்போர் கூறினர். 

 5.(என்ன!) இவர் (நம்முடைய வணக்கத்திற்குரிய) வரக் (நிராகரித்து 
விட்டு) ஒரே ஒரு வணக்கத்திற்குரியவனாக அக்கிவிட்டாரா! நிச்சயமாக இது ஓர் 
ν᾿»: விஷயம்தான் (என் றும் கூறினர்). 

அவர்களிலுள்ள தலைவர்கள், (மற்றவர்களிடம், இவரை விட்டு உங்கள் 
na) ந்து! சென் றுவிடுங்கள்; இன்னும், உங்கள் தெய்வங்களின் மீது 
நீங்கள் (உறுதியுடன் ) பொறுமையாக இருிகள். அ (உங்கள் 
தெய்வங்களைக் கைவிடும்படி கூறும் இதக் கூற்றான ls a GS ன்றை(சுயநலத்தை 
கருத்தில் கொண்டு) நாடப்பட்டதாக உள்ளது என்று (கூறிக்கொண்டே) 
சென் றுவிட்டனர். 

7. கடைசிமார்க்க(மான கிறிஸ்தவ மதத்திலும் இதுபற்றி நாம் கேள்விப் 
பட்டதில்லை; இது (இவரால் உண்டாக்கப்பட்ட/பொய்யைத்தவிர வேறில்லை 
(என் றும்; 

8. "நம்மவர்களுக்கிடையில் இவர் மீது(வேத) உபதேசம் இறக்கப்பட்டுவிட்டதா 
(என்றும் கூறினார்கள்.) அவ்வாறன்று! உண்மையில் வெர்கள் என்னுடைய (வேத) 
உபதேசத்தைப்பற்றி சந்தேகத்திலிருக்கின்றனர் ; இல்லை, இதுவரையில் அவர்கள் 
என்னுடைய வேதனையைச் சுவைத் துப் பார்த்ததில்லை. 

9. அல்லது (யாவரையும்) மிகைத்த, பெருங்கொடையாளனாகிய 
உமதிரடசகனின் அருள் பொக்கிஷங்கள் அவர்களிடம் இருக்கின்றனவா! 

10. அல்லது வானங்கள் மற் னும் பூமி, இன்னும் இவெ விரண்டிற்கு 

மத்தியிலுள்ளவற்றின் ஆடசி அவர் களுக்கு இருக்கிறதா : அவ்வாறாயின், 
(வானங்களின்) வழிகளில்(ஏ றும் சாதனங்கள் மூலம்) அவர்கள் ஏறிச்செல்லட்டும். 

IL. (முன்சென்ற நபிமார்களைப் பொய்யாக்கிய) கூட்டத்தார்களில், 
இங்கிருப்பவர்கள் தோற்கடிக்கப்படும் ஒர் அற்பப்படை ; 

12. (இவ்வாறே) வர்களுக்கு முன்னர் (இருந்த) நூஹ்வுடைய சமூகத்தாரும், 
ஆது சமூகத்தாரு)ம், முளைகளுடைய(பெரும் படைகளுடைய) 001 ST அவனும் 
நம்முடைய தூதர்களைப்)பொய்யாக்கினார்கள். 

13 (அவ்வாறே) ஸமூதும், லூத்துடைய சமூகத்தாரும்,(மத்யன்) தோப்புவாசிகளும் 
(பொய்யாக்கினார்கள்); இவர்கள்தாம் (முறியடிக்கப்பட்ட) அக்கூட்டத்தினர்கள் 
ஆவார்கள். 

14. இவர்கள் ஒவ்வொருவரும் (நம்முடைய) தூதர்களைப் பொய்யாக்கியே தவிர 
இருக்கவில்லை; ஆகவே, (அவர்களுக்கு) என்னுடைய தண்டனை 
நிச்சயமாகிவிட்டது. 

15. மேலும், இவர்கள் ஒரே ஒரு பெரும் சப்தத்தைத் தவிர (வேறெதனையும்) 
எதிர் தப் : அ'துவருவதில் தாமதமும் இராது. 

16. மேலும், "எங்கள் இரட்சகனே!(கேள் வி) கணக் குடைய நாளைக்கு 
முன்னதாகவே, எங்களுடைய (வேதனையின்) பங்கை எங்களுக்குத் துரிதப் 
படுத்திவிடுவாயாக! என்று இவர்கள் (பரிகாசமாகக்) கேட்கின்றார்கள். 

17. (நபியே!) அவர்கள் கூறுவதின்மீது நீர் பொறுமையாக இருப்பீராக! அன்றியும், 

மிக்க பலசாலியாகிய நமது அடியார் தாவூதை நினைவு கூர்வீராகநிச்சயமாக 
அவர் (நம் பக்கமே) மிகுதியாகத் திரும்பக்கூடி யவராக இருந்தார். 

18. நிச்சயமாக, மலைகளை நாம் அவருக்கு வசப்படுத்தித் தந்தோம்; அவை 
அவருடன் சேர்ந்துமாலையிலும், காலையிலும் துதித்துக் கொண்டிருந்தன. 
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19. இன்னும், தடுக்கப்பட்டவையாக இருக்கும் நிலையில் பறவைகளையும் 
(அவருக்கு நாம் வசப்படுத்திக் கொடுத்தோம்) அவை ஒவ்வொன் றும் (அவருடன் 
அல்லாஹ்வைத் துதிசெய்து அவனுக்கு வழிப்படுவதின் மூலம்) அவனின்பக்கம் 
திரும்பக் கூடியவையாக இருந்தன. | 

20. இன்னும், அவருடைய ஆட்சியை நாம் வலுப்படுத்தினோம், அவருக்கு 
(ஆழ்ந்து சிந்தித்து செயல்படும் உறுதியான ) அறிவையும், (விவகாரங்களைத் 
தீர்க்கும்) தெளிவான விளக்கத்தையும் கொடுத்தோம். 

21. (நபியே!) அந்த வழக்காளிகளின் செய்தி உமக்கு வந்திருக்கிறதா) (அவர் 
வணங்கிக்கொண்டிருந்த தொழுமிடத்தின் சுவரை அவர்கள் தாண்டியசமயம்_ 

22. தாவூதிடம் ந் ழைந்த போது அவர், வார்ம் அத்தா “κα 
திடுக்கமுற்றார். அ(தற்கவர்கள் தே )நீர் பயப்படாதீர்;(நாங்களிருவரும்) இரு 
வழக்காளிகள்; எங்களில் சிலர் சிலரின் மீது அநியாயம் செய்திருக்கின்றனர்; 
ஆகவே, எங்களுக்கிடையில் உண்மையைக்கொண்டு நீர் தீர்ப்பளிப்பீராக! (அதில் 
தவறிழைத்தும்விடாதீர்; எங்களை நேரான வழியிலும் செலுத்துவீராக! என்று 
கூறினார்கள். 

23. நிச்சயமாக இவர்,என்னுடைய சகோதரர்; இவருக்குதொண்ணுற் றொன்பது 
பெண் அஆடுகள் இருக்கின்றன; எனக்கு ஒரே ஒரு பெண் அடு தான் 
இருக்கிற து;பின்னர் அவர், ' அதனை என் பொறுப்பில் அக்கி(எனக்குக் கொடுத்து) 
விடு' என்று கூறி, வாதத்தில் அவர் என்னை மிகைத்தும் விட்டார் "(என்று 
கூறினார்) 

24. (அதற்கு தாவூத்) உம்முடைய பெண் ஆட்டை அவர் தன்னுடைய பெண் 
ஆடுகளுடன் சேர்த்துவிடுமாறு கேட்டதனால், நிச்சயமாக அவர் உமக்கு 
அநியாயமிழைத்து விட்டார்; இன்னும் நிச்சயமாகக் கூட்டாளிகளில் 
பெரும்பாலோர், அவர்களில் சிலர் மற்றசிலரின் மீது வரம்பு மீறிவிடுகின்றனர்; 
விசுவாசங் கொண்டு நற்கருமங்களையும் செய்தார்களே அத்தகையோர்களைத் 
தவிர; இவர்கள் குறைந்தவர்களே' என்று கூறினார்; தற்குள்) தாவூத் நிச்சயமாக 
நாமே (அவர் தீர்ப்பு செய்யும் திறன் படைத்தவரா !'என)/)அவரைச் சோதனைக் 
குள்ளாக்கிவிட்டோம் என்று எண்ணினார்; ஆகவே, தன் இரடசகனிடம் 
மன்னிப்புத் தேடி, குனிந்தவராக (ஸஜ்தாவில்) விழுந்தார்; மேலும், 
(அல்லாஹ்வின் பால் தவ்பா செய்து மீண்டார். 

25. எனவே[ தாம் குற்றம் இழைத்துவிட்டதாக) அவர் கருதிய/தை அவருக்கு நாம் 
மன்னித்துவிட்டோம்; நிச்சயமாக அவருக்கு, நம்மிடத்தில் (மிக்க) நெருக்கமும் , 
அழகான இருப்பிடமும் உண்டு. 

26. "தாவூதே ! நிச்சயமாக நாம், உம்மை பூமியில் பிரதிநிதியாக ஆக்கினோம்; 
ஆகவே நீர் மனிதர்களுக்கிடையில், சத்தியத்தைக் கொண்டுத் தீர்ப்புச்செய்வீராக! 
மனோ இச்சையைப் பின்பற்றவேண்டாம். (பின்பற்றினால், அது உம்மை 
அல்லாஹ்வுடைய பாதையைவிட்டும் வழிதவறச் செய்துவிடும். நிச்சயமாக, 
அல்லா ஹ்வின் பாதையைவிட்்டு வழி தவறி விடுகின்றார் களே அத்தகையவர்கள் _ 
(கேள்வி) கணக்கு (க்கேட்கும்) நாளை அவர்கள் மறந்து விட்டதன் காரணமாக, 
அவர்களுக்குக் கடினமான வேதனை உண்டு (என்று கூறினோ ni 

21. வானத்தையும், பூமியையும், இவை இரண்டிற்கு மத்தியிலுள்ளவற்றையும் 
வீணாக நாம் படைக்கவில்லை; இது நிராகரித்தார்களே அத்தகையோரின் 
எண்ணமேயாகும்; ஆகவே, நிராகரித் துவிட்டார்களே அத்தகையவர் களுக்கு 
(நரகிநெருப்பின் கேடுதான்(உண்டு. 
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28. அல்லது விசுவாசங்கொண்டு, நற்கருமங்களும் செய்தார்களே அத்தகையோரை, 

பூமியில் குழப்பம் செய்கிறவர்களைப்போல் நாம் ஆக்கிவிடுவோமா ? அல்லது 
பயபக்தியுடையவர்களை 'குற்றம்புரியும்) பாவிகளைப்போல் நாம் அக்கிவிடுவோமா? 

29. (நபியே குர் ஆனாகிய இது, அதன் நன்மைகள் பன்மடங்காக்கப்பட்டதாக இருக்க) 
பாக்கியமிக்க வேதமாகும்; இதனுடைய வசனங்களை அவர்கள் சிந்திப்பதற்காகவும், 
(இதனைக் கொண்டு) கல பவ்ய நல்லுபதேசம் பெறுவதற்காகவும் நாம் இதை 
உம்மீது இறக்கிவைத்தோம். 

30. மேலும் தாவூதுக்குஸஒஓலைமானை அன்பளிப்பாக நாம் வழங்கினோம்;(அவர்) மிக்க 
நல்லடியார்_ நிச்சயமாக அவர்,(நம்பக்கமே) மிகுதியாகத் திரும்பு பவர். 

3. மூன் று கால்களிலும், நான்காவது காலின் குழம்பிலும் நின் று, துரிதமாகச் செல்லும் 
(பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட) குதிரைகள் (ஒரு நாளன்று) மாலை நேரத்தில் அவர் முன் 

கொண்டுவரப்பட்ட பொழுது, 

32. (அதன் மேல் கவனம் கொண்டதனால், சூரியன் அஸ்தமித்து, அவருடைய தியான 
நேரம் தவறிவிட்ட து, அதற்கவர்)" நிச்சயமாக நான் (சூரியன்) திரையினுள் மறைந்துவிடும் 

வரை என் இரட்சகனை நினைவுகூர்வதைவிட்டும் இந்த நல்ல பொருள்களை அதிகமாக 
அன்பு கொண்டுவிட்டேன்" என் று கூறினார். 

33. "அவற்றை என்னிடம் திரும்பக்கொண்டுவாருங்கள் ' எனக் கூறி, அவைகளின் 

பின்னங்கால்களையும் கழுத்துகளையும்(கையால் )தடவிக்கொடுத்தார். 

34. இன்னும் நிச்சயமாக, நாம் ஸூலைமானை (மற்றொரு விதத்திலும்) சோதித்தோம்; 

மேலும்,அவருடைய சிம்மாசனத்தில் ஒரு சடலத்தை நாம் போட்டோம்; பின்னர் அவர், 
(நம்மளவில்) திரும்பினார். 

35. (ஆகவே) ' என் இரட்சகனே ! என்னை மன்னித்து விடுவாயாக! எனக்குப் பின்னர், 

எவருக்குமேகிடைக்காதஓர் ஆட்சியை, எனக்கு நீ அன்பளிப்புச் செய்வாயாக! நிச்சயமாக 
நீயே பெரும் கொடையாளனாவாய்' என்று (பிரார்த்தனை செய்து) அவர் கூறினார். 

36. ஆதலால், காற்றை அவருக்கு நாம் வசப்படுத்திக் கொடுத்தோம்; அது அவருடைய 
கட்டளையின் பிரகாரம் அவர் நாடியவாறு(பல இடங்களுக்கும்) மிக்க இலகுவாக 

(அவரைச் கமந்து சென் று கொண்டிருந்தது. 

37. அன்றியும், வைத்தான்களிலுள்ள கட்டடங்கட்டுவோர் (இன்னும் விலை உயர்ந்த 
முத்துக்கள்போன்ற சாதனங்களை எடுத்து வரக் சடலில்மூழ் குவோர் ஆகிய 
ஒவ்வொருவரையும்_ 

38. _சங்கிலிகளில் பிணைக்கப்பட்டவர்களான மற்றவர்களையும் (நாம் அவருக்கு 
வசப்படுத்திக் கொடுத்தோம்) 
39."இது (உமக்குக் கொடுக்கப்பட்ட) நம்முடைய அன்பளிப்பாகும்; ஆகவே, இதிலிருந்து 

பிறருக்குக் கொடுத்து) உபகாரம் செய்யும், அல்லது(உம்மிடமே]நிறுத்திக்கொள்ளும்;உம் 
மீது எந்த கேள்வி கணக்கும் இல்லை ἡ 

40. நிச்சயமாக அவருக்கு, நம்மிடத்தில் (மிக்க) நெருக்கமும் அழகான இருப்பிடமும் 
உண்டு. 

41 மேலும்(நபியேோநமது அடியார் அய்யூபை நினைவுகர்வீராக! அவர் தன் இரட்சகனை 

அழைத்(துப் பிரார்த்தனை செயி து " நிச்சயமாக என்னை வைத்தான் துன்பத்தையும், 

வேதனையையும் கொண்டு தீண்டிவிட்டான் "என் று கூறியபோது, அதற்கு நாம்) 
42 "உம்முடைய காலால் (பூமியில்) அடியும் "(என் று கூறினோம்; அவர் அடிக்கவே அங்கு 

ஓர் ஊற்று உதித்தோடி யது; அவரிடம்) ' இதோ குளிர்ச்சியான குளிக்குமிடமும், பானமும் 

இருக்கின்றன(என் று கூறினோம்; அதனால் அவருடைய நோய் குணமாகிவிட்டது) 
43. மேலும், நம்மிடமிருந்து அருளாகவும், அறிவுடையோர் நல்லுணர்ச்சி 

பெறுவதற்காகவும் அவருக்கு அவருடைய குடும்பத்தினரையும், அவர்களுடன் 
அவர்களைப் போன்றோரையும் நாம் அன்பளிப்பாக வழங்கினோம். 
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44. மேலும், 'புல்லிலிருந்து ஒரு பிடியை உமது கையில் எடுத்து, அதனைக் 
கொண்டு(உம் மனைவியை) அடியும்; நீர் (உம்முடைய) சத்தியத்தை முறிக்கவும் 
வேண்டாம்'(என்று கூறினோம்). நிச்சயமாக நாம், அவரைமிக்க பொறுமையாள 
ராகவே கண்டோம்; (அவர்) மிக்க நல்லடியார். நிச்சயமாக அவர்(நம்பால்) அதிகமாக 
மீளக்கூடியவராக இருந்தார். 

45. (நபியே அல்லாஹ்வின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றும்) ஆற்றல்களும், 
(மார்க்கத்தின் நுணுக்கங்களை விளங்கும்) பார்வைகளும் உடையவர்களாக இருந்த 
நமது அடியார்களான இப்றாஹிமையும், இஸ்ஹாக்கையும், யஃகூபையும் நினைவு 
கூர்வீராக! 

46. நிச்சயமாக(மறுமை) வீட்டை நினைவுகூருவதை நோக்கமாகக் கொண்டு 
(செயல்படுபவர்களாக) அவர்களை நாம் பிரத்தியேகப்படுத்தினோம். 

47. மேலும், நிச்சயமாக அவர்கள், நம்மிடத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிறந்தோரில் 
உள்ளவர்களாவார்கள். 

48. (நபியே ἢ இன்னும் இஸ்மாயீலையும், அல்யஸஉவையும், துல்கிப்லுவையும் 
நினைவு கூர்வீராக!(இவர்கள்) எல்லோரும் நல்லடி யார்களில் உள்ளவர்களாவர். 

49. இது (விசுவாசிகளுக்கு) நல்லுபதேசமாகும்; நிச்சயமாக (இத்தகைய) 
பயபக்தியாளர்களுக்கு அழகான இருப்பிடமும் உண்டு. 

50. (அவ்விருப்பிடம் அத்னுஎனும்) நிலையான சுவனபதிகளில் (இருக்கிறது) 

அவர்களுக்காக।(அதன்) வாயல்கள் திறக்கப்பட்டவையாக இருக்கும். 
SL அதில் (தலையணைகளின்மீது) சாய்ந்தவர்களாக, ஏராளமான கனிகளையும் 

(இன்பமான) பானங்களையும் கேட்(டு வாங்கிப் புசித்து அருந்திக் 
கொண்டிருப்பார்கள். 
52 மேலும், அவர்களிடத்தில், கீழ் நோக்கிய பார்வைகளையுடைய ஒத்த வய 

துடைய கன்னிகைகள் (பலரும்இருப்பார்கள். 
53. இது, (கேள்வி) ' 'கணக்கிற்குரிய நாளுக்கெனநீங்கள் வாக்களிக்கப்பட்டவை 

யாகும். 
54."நிச்சயமாக இவை சத்ய கொடையாகும்; இதற்கு முடிவே இல்லை என்று 
εὐ க்கூறப்படும்) 

வேநல்லோரின் முடிவாகும்)மேலும் நிச்சயமாக, (அல்லாஹ்வின் 
தலா கெட்டவர்களுக்கு மிகக்கெட்ட தங்குமிடம் இருக்கிறது. 

56. (அதுவே) நரகம்_. அதில் அவர்கள் புகுவார்கள் ; தங்குமிடமான அது மிகக் 
கெட்டது. 

57. இது (தீயோரின் முடிவாகும்) ஆகவே, இதை அவர்கள் சுவைத்துப் பார்க்கட்டும். 
(இதுவே) கொதித்த நீரும்நரகவாசிகளின் உடலிலிருந்து வடியும்) சீழ்ஜலமுமாகும். 

58. இதைப்போன்ற வேறு பலவகை(வேதனைககளும் உண்டு. 
59. இவர் களுடைய தலைவர்களிடம்) ' இது உங்களுடன் (நரகத்தில்) புகும் 

படையாகும்' (என் D! கூறப்படும். அதற்கு அவர்கள், இது அவர்களுக்கு நல்வரவாகா து; 
நிச்சயமாக, அவர்கள் நரகத்தில் புகுந்து விட்ட வர்களே! (என்று கூறுவார்கள்]. 

60. அதற்கு அ(த்தலைவர்களைப் பின்பற்றியவர்கள் (தலைவர்களிடம், 'எங்களுக்கு] 
அன்று! நீங்களும்தான்;உங்களுக்கு நல் வரவில்லை; நீங்கள் தாம் எங்களுக்கு இதனை 
முற்படுத்தித்தந்தீர்கள், ஆதலால், ( நம்மிருசாராரின்) தங்குமிடம் மிகக் கெட்டது' 
என் று கூறுவார்கள். 

61. ᾿ எங்களிரட' சகனே! எவன் இதனை எங்களுக்கு முற்படுத்தி வைத்தானோ 
அவனுக்கு நரகத்தின் வேதனையை இரு மடங்கு அதிகப்படுத்துவாயாக!' என்று 
கூறுவார்கள். 

62. இன்னும், "எங்களுக்கென்ன நேர்ந்த து'எவர்களை தீயவர்களில் உள்ளவர்கள் 
என்று (உலகத்தில்) எண்ணிக்கொண்டிருந்தோமோ அந்த மனிதர்களை (நரகத்தில்) 
காணவில்லையே! என்று கூறுவார்கள். 
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63. "அவர்களைப் பரிகாசமாக நாம் எடுத்துக்கொண்டிருந்தோமா? அல்லது 
(அவர்கள் இங்கிருந் தும்) அவர்களைப் பார்க்காதவாறு நம்முடைய பார்வைகள் 
தாம்சாய்ந்துவிட்டனவா! (என்று ம்கூறுவார்கள். 

64. நிச்சயமாக நரகவாசிகள் (இவ்வா று)தர்க்கித்துக்கொள்ளும் இது திட்டமாக 
roues 

65. " நிச்சயமாக நான் (இதனைப்பற்றி) அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்கிறவனே; 
(யாவரையும்) அடக்கி ஆளுகின்ற ஒரே அல்லாஹ்வைத் தவிர வணக்கத்திற்குரிய 
(வேறு) நாயன் இல்லை என் றும் (நபியே! நீர் கூறுவீராக! 

66. (அவன் தான்) வானங்கள் மற்றும் பூமி இன்னும், இவ்விரண்டிற்கு 
மத்தியிலுள்ளவற்றிற்கு இரட' சகன்; (அவன் யாவற்றையும்மிகைத்தோன்; மிக்க 
மன்னிப்புடையோன். 

67. (உங்களுக்கு நான் எடுத்துரைக்கும்) இது, மிக மகத்தான செய்தியா கும் என்று 
(நபியே!) நீர் கூறுவீராக: 

68. (ஆனால்) நீங்கள் , அதனைப் டறக்கணிக்கின் றவர்களாக இருக்கிறீர்கள். 

69, "(ஆதமை எரர் αὐ படைத்தபோது) மிக மேலான கூட்டத்தார் (ஆகிய 
மலக்குகள் தங்களுக்குள்) தர்க்கித் க்கொண்ட துபற்றி (அல்லா ஹ் அறிவித்ததே 
தவிர)எனக்கொன்றும் தன ண் 

70. " நிச்சயமாக நான் பகிரங்கமாக அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்பவன் 
என்பதைத்தவிர (வேறு எதையும் எனக்கு (வஹீமூலம்) அறிவிக்கப்படவில்லை 
(என் றும்கூறுவீராக!) 

7. உமதிரட'சகன் மலக்குகளிடம், நிச்சயமாக ' நான் மனிதனைக் களிமண்ணால் 
படைக்கப்போகிறேன்'" என் று கூறிய வேளையை (நபியே நீர் நினைவு கூர் வீராக! 

72. பிறகு நான் அவரை (அவருடைய தோற்றத்தைஉருவாக்கி)ச்சரிப்படுத்தி என் 
உயிரிலிருந் தும் அவரில் ஊதியபோ து,அவருக்குச் சிரம் பணிந்தவர் களாக 

விழுங்கள் (எனக் கூறியதும்). 
73(அ துசமயம்மலக்குகள் — அவர்கள் அனைவரும்ஒன்றாகச்சிர ம்பணிந்தார்கள்_ 

74.இப்லீஸைத்தவிர_ அவன் கர்வங்கொண்டான்; நிராகரிப்பவர்களிலும் 
ஆகிவிட்டான். 

75. (அதற்கு அல்லாஹ், " இப்லீஸே! என் இருகரங்களால் நான் படைத்ததற்கு நீ 
சிரம் பணியாது உன்னைத் தடுத்தது எது நீகர்வங்கொண்டுவிட்டாயா' அல்லது, 
நீ உயர்ந்த (பதவியுடையவர்களில் ஆகிவிட்டாயா?' என்றான். 

76. அ।(தற்க)வன், " நான் அவரை விட மிக்க மேலானவன்; என்னை, 
நெருப் பிலிருந் து நீ படைத்தாய்; இன்னும், அவரைக் களிமண்ணிலிருந்து நீ 
படைத்தாய் என்றான். 

77. (அதற்கு அல்லாஹ், ' அவ்வாறாயின் δ இதிவிருந் து வெளியேறி விடு; 
நிச்சயமாகநீவிரட்டப்பட்டவன்' என் று கூறினான். 

78. " என்னுடைய சாபமும் தீர்ப்பு நாள்வரை நிச்சயமாக உன்மீது இருக்கும், 
(என்று கூறினான். 

79. அதற்கவன், ' என் இரட்சகனே! (இறந்தோர்) எழுப்பப்படும் நாள் வரையில் நீ 
எனக்கு அவகாசம் அளிப்பாயாக! என்று கூறினான். 

80. (அதற்கு அல்லாஹ்) 'நிச்சயமாக, நீ அவகாசம் அளிக்கப்பட்டவர்களில் 
உள்ளாய் என் று கூறினான். 

8! குறிப்பிட்ட நேரத்தின் நாள்வரையில் (உன் தவணை உண்டுஎன் று கூறினான்) 

82. [அப்போ து/அவன்,' உன் மகத்துவத்தின் மீது சத்தியமாக, நிச்சயமாக நான் 
அவர்கள் அனைவரையும் வழிகெடுத்துவிடுவேன்' என்றான். 
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83 "அவர்களில் (உன்னால்) தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உன் அடியார்களைத் தவிர | 
84. (அதற்கு) உண்மையே! இன்னும், நான் உண்மையையே கூறுகிறேன் என்று 

அல்லாஹ்) கூறினான். 
85. (அதாவது) "நிச்சயமாக உன்னாலும், அவர்களில் உன்னைப் 

பின் பற்றியவர்களாலும் ஆகிய (உங்கள் அனைவர்களாலும் நரகத்தைத் 

திண்ணமாக நான் நிரப்புவேன் (என்றான்). 
86. (மனிதர்களே!) "இவ்வேதத்தை ஓதிக் காண்பிப்பதற்காக உங்களிடத்தில் 

எவ்விதக் கூலியையும் நான் கேட்கவில்லை; (எதையும் ) உண்டாக்கி 
(பொய்யாகசக்கூறுபவர் களில் நான் உள்ளவனுமல்லன் என்று (நபியே!) நீர் 
கூறுவீராக! 

87. அகிலத்தார்க் கெல்லாம் இது நல்லுபதேசமே தவிர இல்லை. 
88. நிச்சயமாக, சிறிது காலத்திற்குப் பின், நீங்கள் இதன் உண்மைச்) செய்தியைத் 

திட்டமாக அறிந்துகொள்வீர்கள் . | 

அத்தியாயம் : 39 

அல் E9 VLDIT _ கூட்டங்கள் 

வசனங்கள் : 75 மக்கீ ருகூஃகள் : 8 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் + 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1. (யாவரையும்) மிகைத்தவனான, தீர்க்கமான அறிவுடையவனான 
அல்லா ஹ்விட மிருந்து இவ்வேதம் இறக்கிவைக்கப்பட்டுள்ளதாகும். 

2. (நபியே நிச்சயமாக நாமே உண்மையைக் கொண்டு இெவேதத்தை உமக் 
இெக்கிவைத்திருக்கின்றோம்; ஆகவே, நீர் முற்றிலும் மார்க்கத்தை (வணக்கத்தை 
அவனுக்கே கலப்பற்றதாக ஆக்கியவராக அல்லாஹ்வை வணங்குவீராக! 

3. தூய மார்க்கம் (வழிபாடு) அல்லாஹ்வுக்கே உரித்தானது என்பதை 
அறிந்துகொள்வீராக! இன்னும், அவனையன்றி (மற்றவர்களைப்) 
பாதுகாவலர்களாக எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் களே அத்தகையவர்கள், 
"எங்களை அவர்கள் நெருக்கத்தால் அல்லாஹ்வுக்கு சமீபமாக்கி வைப்பார்கள் 
என்பதற்காகவேயன்றி அவர்களை நாங்கள் வணங்கவில்லை (என்று 
கூறுகின்றனர்); எதில் அவர்கள் வேறுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்களோ அது 
பற்றி, நிச்சயமாக அல்லா ஹ் (மறுமையில்) அவர்களுக்கிடையில் தீர்ப்பளிப்பான்; 
நிச்சயமாக அல்லா ஹ், எவன் உண்மையை), மிக்க மறுக்கிறவனாக, பொய்யனாக 

இருக்கிறானோ அவனை, நேர் வழியில் செலுத்தமாட்டான். 

4. அல்லாஹ் (தனக்கொரு) பிள்ளையை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமென்று 
நாடியிருந்தால், அவன் படைத்தவற்றிலிருந்து அவன் நாடியதைத 

தேர்ந்தெடுத்துக்கொண்டிருப்பான்; அவன் மிகப் பரிசுத்தமானவன்; அவனே 
(யாவரையும்) அடக்கி ஆளுகின்ற (வல்லமை மிக்க) வனாகிய, தனித்தவனாகிய 
அல்லாஹ். 

| 

5. அவன் வானங்களை மற்றும் பூமியை உண்மையைக் கொண்டு 
படைத்திருக்கின்றான்; அவன் இரவைப் பகலின் மீது மூடிக்கொள்ளச் 

செய்கின்றான்; இன்னும், பகலை இரவின் மீது மூடிக்கொள்ளச் செய்கின்றான்; 

சூரியனையும், சந்திரனையும் (தன் ஆதிக்கத்தில்) அவன் வசப்படுத்தியும் 
வைத்திருக்கின்றான்; (இவை ஓவ்வொன்றும்/குறிப்பிடப்பட்ட எல்லைக்குள் 

றிப்பிடப்பட்ட தவணை வரை நடக்கின்றது; அறிந்து கொள்ளுங்கள்; அவனே 
த் மிகைத்தவன்; மிகுதியாக மன்னிக்கிறவன். 
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6.(ஆரம்பத்தில்)ஓரே ஆத்மாவிலிருந்து அவன் உங்களைப்படைத்தான்;பின்னர், 
அதிலிருந்து அதனுடைய மனைவியை அஆக்கினான்;இன்னும், கால் நடைகளில் 
எட்டு(வகைஜோடிகளை இறக்கி(அருளியிருக்கின்றான்; உங்கள் தாய்மார்களின் 
வயிறுகளில்,ஒரு படைப்புக்குப்பின், மற்றொரு படைப்பாக மூன்று இருள் களில் 
|அவைகளுக்கிடையில்) உங்களைப் படைக்கின்றான்; அவன்தான் உங்களுடைய 
இர் சகனாகிய Mdr ஆட்சி அவனுக்கே உரியது; அவனைத் தவிர 
வணக்கத்திற்குரிய வேறு) நாயன் இல்லை. அகவே, (அவனுக்கு வணக்கம் 
செலுத் துவதைவிட்டு ப νὰ எவ்வாறு (மற்றவற்றை வணங்கத்) 
திருப்பப்படுகிறீர்கள் | 

ἧς (அவனை) நீங்கள் நிராகரித்துவிட்டால், நிச்சயமாக அல்லாஹ், 

உங்களைவிட்டும் தேவையற்றவன் ; இன்னும், தன் அடியார்களிடத்தில் 
நிராகரிப்பை அவன் பொருந்திக்கொள் வதில்லை; மேலும், நீங்கள் (அவனுக்கு) 
ன்றி செலுத்தினால், உங்களுக்காக அதனை அவன் திருப்தியடைவான்; 
பாவத்தைச் சுமக்கின்ற) எந்த ஆத்மாவும் மற்ற ஆத்மாவின் (பாவச்.சுமையை 
சுமக்கா து; பின்னர், உங்கள் மீளுமிடம் உங்கள் இரட்சகனின் பக்கமேயாகும்; 

அப்பொழுது நீங்கள் செய்து கொண்டிருந்தவற்றை அவன் உங்களுக்கு 
அறிவிப்பான்; நெஞ்சங்களிலுள்ளவற்றை நிச்சயமாக அவன் நன்கறிகிறவன். 

8. மேலும், மனிதனை ஏதேனும் ஒரு சங்கடம் தீண்டுமானால் அவன் 
தன் இரட்சகனை _ அவன்பால்[தவ்பாச்செய்து) மீண்டவனாக_ அழைத்துப் 
பிரார்த்திசக்கிறான்; பின்னர் அவன் தன்னிடமிருந்து (மகத்தான) ஓர் 
அருட்கொடையை அவனுக்குக் கொடுத்தானாகில், இதற்கு முன்னர் அவன் 
எதற்காகப் பிரார்த்தனை செய்துகொண்டிருந்தானோ அதனையே அவன் 
மறந்துவிடுகிறான்; இன்னும், அல்லா ஹ்வுக்கு இணைகளை அவன் ஆக்குகிறான், 
(மற்றவர் களை) அவனுடைய பாதையிலிருந்து வழி கெடுப்பதற்காக; (நபியே! 
அவனுக்கு,) "உன் நிராகரிப்பைக் கொண்டு சிறிது காலம் சுகம் 
அனுபவித் துக்கொள்; (முடி வில்) நிச்சயமாக நீ, நரகவாசிகளில் உள்ளவனாவாய்' 
என்று நீர் கூறுவீராக! 

9. (அல்லாஹ்வுக்கு இணைவைப்பவன் சிறந்தவனா )) அல்லது, எவர், 
மறுமையைப் பயந்து, தன் இரட்சகனின் அருளை ஆதரவுவைத்து, இர 
காலங்களில் சிரம் பணிந்தவராகவும், நின் றவராகவும் ER 
வணங்கிக்கொண் டிருக்கின்றாரோ அவரா! "அறிந்தோரும், அறியாதோரும் 
சமமாவார்களா! (இதனைக்கொண்டு நல்லுபதேசம் பெறுவோரெல்லாம் 
அறிவுடையோரே என்று(நபியே) நீர் கூறுவீராக! 

10." விசுவாசங் கொண்டோரான என்னுடைய[நல்) அடியார் களே! உங்கள் 
இரடசகனை நீங்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள் ; இவ்வுலகத்தில் நன்மை 
செய்தோருக்கு நன்மையுண்டு, இன்னும், அல்லாஹ்வுடைய பூமி விசாலமானது; 
பொறுமையாளர்கள், தங்க டைய கூலியை நிறைவு செய்யப்படுவதெல்லாம் 
கணக்கின் றியேதான்' என்று (நபியே! நீர் கூறுவீராக! 
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1. "மார்க்கத்தை_ வணக்கத்தை! அவனுக்கே கலப்பற்றதாக ஆக்கியவனாக 
அல்லா ஹ்வையே நான் வணங்குமாறு நிச்சயமாக நான் ஏவப் பட்டுள்ளேன்" 
என் று (நபியே! நீர் கூறுவீராக! 

12. இன்னும், (அல்லாஹ்வுக்கு) முற்றிலும் கீழ்ப்படிந்து நடப்போரில் 

க்ப் நான் இருக்கவேண்டுமென் றும் ஏவப்பட்டுள்ளேன்' 

என் றும் நபியே நீர்கூறுவீராக!) 

13" என் இர ட்சகனுக்கு நான்மாறு செய்தால், மிகமகத்தானநாளின் வேதனைக்கு 
நிச்சயமாக நான் பயப்படுகிறேன் என்று( ம் ) நீர் கூறுவீராக! 

14. "முற்றிலும் என் மார்க்கத்தை (வணக்கத்தை) அவனுக்கே கலப்பற்றதாக 
ஆக்கியவனாக நான் அல்லா ஹ்வையே வணங்குகிறேன்" என் றும்) நீர் கூறுவீராக! 

15. எனவே, அவனையன்றி நீங்கள் நாடியவற்றை நீங்கள் வணங்கிக் 
கொள்ளுங்கள்; (அதற்குரிய வேதனையைப் பெறுவீர்கள்;' நிச்சயமாக 
நஷ்டவாளிகள், கியாமத்து நாளில் தமக்கும், தம் குடும்பத்தினருக்கும் நஷ்டத்தை 
ஏற்படுத்திக்கொண்டார் களே அத்தகையவர்கள்தாம்; அதுவே தெளிவான 
நஷ்டமாகும் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் என் று (நபியே! நீர் கூறுவீராக!" 

6. (மறுமை நாளில்) அவர்களுக்கு, அவர்களின் மேலிருந்து நெருப்பிலான 
ΕΠ ΩΝ அவர்களுக்குக் கீழிலிருந்து (நெருப்பிலான) தட்டுகளும் இருக்கும்; 

நரகத்தின் நிலை பற்றிக்கூறப்பட்ட) அது; அதனைக் கொண்டு, அல்லாஹ் தன் 
அடியார்களை பய்முறுத்துகிறான்; என் அடியார்களே! (பாவங்களைத் 
தவிர்ப்பதன்மூலம்)என்னை நீங்கள் பயந்துகொள்ளுங்கள். 

17. மேலும், ஷைத்தான்களை. அவர்களை வணங்குவதைத்தவிர்த்து_ (விலகி 
முற்றிலும்) அல் லாஹ்வின் (வணக்கத்தின்) பால்திரும்பிவிட்டார்களே 
அத்தகையோர் _ அவர்களுக்குத் தான் நன்மாராயம் உண்டு; ஆகவே[நபியே!) என் 
அடியார்களுக்கு நீர் நன்மாராயம் கூறுவீராக! 

18. அவர்கள் எத்தகையோரென்றால்,சொல்லை செவியுறுவார்கள்; பின்னர் 
அதில் மிக அழகானதைப் பின்பற்றுவார்கள். அவர்கள் எத்தகையோரேென்றால், 
அல்லா ஹ் அவர்களை நேர் வழியில் செலுத்திவிட்டான்; இன்னும் அவர்கள்தாம் 
அறிவுடையோர். 

19.(நபியோ எவன் மீது வேதனை பற்றிய வாக்கு உண்மையாகிவிட்ட தோ அவனா? 
(இரட' சகனை பயந்தவனைப் போன்றவன்) (நரக)/நெருப்பில் (செல்ல) இருக்கும் 
அவனை நீர் காப்பாற்றிவிடுவீரா ? 

20. எனினும், தங்கள் இரட்சகனுக்கு அஞ்சி நடக்கின்றார்களே அத்தகையோர்_ 
அவர்களுக்கு, (சு i அடுக்கடுக்காக) மாளிகைகள் உண்டு; அவைகளுக்கு 
மேலும் கட்டப்பட்ட மாளிகைகள் உண்டு; அவற்றின் கீழ் ஆறுகள் 
டிக்கொண்டிருக்கும்; (இதுவே) அல்லாஹ்வின் வாக்குறுதியாகும்; அல்லாஹ் 

தன்னுடை ய)வாக்குறுதியில் மாறமாட்டான். 

21. (நபியே ! நீர் பார்க்கவில்லையா நிச்சயமாக அல்லாஹ், வானத்திலிருந்து 
(மழை) நீரை இறக்கி அதனைப் பூமியில் ஊற்றுகளாக ஓடச்செய்கின்றான்; 
பின்னர், அதனைக் கொண்டு பல வேளாண்மை (ப்பயிர்களை _ அதன் நிறங்கள் 
மாறுபட்டவையாக இருக்க அவன் வெளிப்படுத்துகின்றான்; பின்னர் உளர்ந்து, 
அவை மஞ்சள் நிறமடைவதை நீர் காண்கின்றீர்; பின்னர், அதனைகக்காய்ந்த) 
சருகுகளாக்கிவிடுகின்றான் ; நிச்சயமாக இதில், அறிவுடை யோர் களுக்கு 
படிப்பினை இருக்கிறது. 
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22." அல்லாஹ் எவருடைய இதயத்தை இஸ்லாத்திற்காக (அதை ஏற்பதற்கு) 
விசாலமாக்கி வைத்திருக்கின்றானோ அவரா (எவருடைய இதயம் அதை 
ஏற்பதிலிருந்து சுருங்கி இறுகிவிட்டதேோ அவரைப்போன்று ஆவார் 7) 
அவர்(அதன்காரணமாகதிதன் இரட'சகனிடமிருந்துள்ள பிரகாசத்தின் மீது 
இருக்கிறார்; ஆகவே,அல்லாஹ்வை நினைவு கூருவதைவிட்டும்(விலகி) எவர் களின் 
இதயங்கள்(இறுகி) கடினமாகிவிட்டனவோ அவர்களுக்குக் கேடுதான், அவர்கள் 
பகிரங்கமான வழிகேட்டில்(தான்) இருக்கின்றனர். 

23. அல்லாஹ் மிக்க அழகான செய்தியை வேதமாக (குர் ஆனாக) இறக்கி 
இருக்கின்றான்; (இதிலுள்ள வசனங்கள் ஒன்றுக்கொன்று முரண்பாடில்லாமல்) 

ஒன்றை மற்றொன்று ஒத்ததாக, திரும்பத் திரும்பக் கூறப்படுவதாக உள்ளன; 
தங்கள் ரன் பயப்படுகிறார்களே அத்தகையோ ரின் தோல்(களின் 
உரோமங்கள் (அதனைக் கேட்ட மாத்திரத்தில்) சிலிர்த்து விடுகின்றன; பின்னர் 
அவர்களுடைய தோல்களும், இதயங்களும் அல்லாஹ்வை நினைவு 
கூர்வதின்பால் இளகுகின்றன. அதுவே அல்லா ஹ்வுடைய நேர் வழியாகும்; தான் 
நாடியவர்களை அவன் இதன் மூலம் நேர் வழியில் செலுத்துகிறான்; எவரை 
அல்லாஹ் தவறான வழியில் விட்டுவிட்டானோ, அவரை நேர் வழியில் 
செலுத்தக்கூடியவன் ஒருவனும் இல்லை. 

24. எவர், மறுமை நாளில் தீய வேதனையைத் தம் முகத்தைக் கொண்டேனும் 
(தன்னைவிட்டு) தடுத்துக்கொள்ள முற்படுகிறாரோ அவரா! (சுவன வாசிக்குச் 
சமமாவார் !) இன்னும் அநியாயக்காரர்களிடம், 'நீங்கள் சம்பாதித்துக் 
கொண் டிருந்தவற்றை(அதன் தீய பலனைசச் சுவைத்துப் பாருங்கள் ' என்று 
கூறப்படும். | 

25. (இவ்வாறே) இவர்களுக்கு முன்னிருந்தோர் (நம் துரதர்களைப்) 
பொய்யாக்கினார்கள்; ஆகவே, அவர்கள் (ஒரு சிறிதும்) உணர்ந்துகொள்ளாத 
விதத்தில் வேதனை அவர்களை வந்தடைந்தது. 

26. பின்னர், இவ்வுலக வாழ்க்கையில் இழிவைச் சுவைக்குமா று அவர்களை 
அல்லாஹ் செய்தான். அவர்கள், அறிந்துகொண்டிருப்பார்களாயின் 
மறுமையிலுள்ள வேதனையே) மிகப்பெரிது(என்பதை அறிந்து கொள்வார்கள்) 

27. நிச்சயமாக, மனிதர்களுக்கு இந்தக் குர் ஆனில் ஒவ்வொரு உதாரணத்தையும் 
(அதைக்கொண்டு) அவர்கள் நல்லுணர்ச்சி பெறுவதற்காக நாம் (எடுத்துக்) 
கூறியிருக்கிறோம். νι ὅν ΩΝ 

28. (அல்லாஹ்வுக்கு) அவர்கள் பயந்துகொள் வதற்காக, எத்தகைய கோண லும் 
அற்ற அரபி மொழியிலான குர்ஆனாக இருக்கும் நிலையில்(அதனை இறக்கி 
வைத்தோம்! | 

29. கருத்து வேற்றுமையுள்ள (தீய குணங்களைக் கொண்ட)பல 
கூட்டுக்காரர்களைக் கொண்ட ஒரு மனிதனையும், (எந்த கூட்டுக்காரர்களும் 
இல்லாது கலப்பற்றவாறு) ஒரே மனிதனுக்குச் சொந்தமான வேறு ஒரு 
மனிதனையும் அல்லாஹ் உதாரணமாகக் கூறுகிறான்; உதாரணத்தால் 
அவ்விருவரும் சமமாவார்களா 7 ( சமமானவர்கள் அல்லர்! புகழனைத்தும் 
அல்லாஹ்வுக்கே உரியவையாகும்; எனினும், அவர்களில் பெரும்பாலோர் 
அறியமாட்டார்கள். | 

30. (நபியே!) நிச்சயமாக நீர் இறந் துவிடுகிறவரே; நிச்சயமாக அவர்களும் 
இறந் துவிடுகிறவர்கள்தாம். 

31 பின்னர், நிச்சயமாக நீங்கள் மறுமை நாளில் உங்கள் இரட'சகனிடத்தில் 
தர்க்கித்துக்கொள்வீர்கள். 



on CENTS (C5 

de LAURE à ἘΞῚ 2 
Gross TOUTE ER 

ARE LE AS de GIE 

Et A se GITES 
EE BA ESS ECS 
SM CAS ον 

RE RNA 

HAN ei A els; 
RATS ee 
CASE புல்ஸ் டு லி? 
esse ἘΞ ΣῈ τ 9+ LES 

த்க் Ἢ TT [ “ 

oy AE OGC 



பாகம் : 24 463 அல் ஜுமர் 39 

32. ஆகவே, அல்லா ஹ்வின்மீது பொய்யுரைத்து, இன்னும் உண்மையை (யாகிய 
வேதத்தை)_அது தன்னிடம் வந்தபோது பொய்யாக்கியவனைவிட பெரும் 
அநியாயக்காரன் யார்?(அத்தகையநிராகரிப்பவர் களுக்குத் தங்குமிடம் நரகத்தில் 
இல்லையா ! 

33. மேலும், உண்மையைக் கொண்டு வந்தவ(ராகிய நமது தூதிரும், அதனை 
உண்மை யென்றே(ஒப்புக்கொண்டு)ஏற்பவர்களும்(ஆகிய அத்தகையவர்கள்தாம் 
பய்பக்தியாளர்கள். 

34. அவர்களுக்கு தங்களின் இரட'சகனிடத்தில் அவர்கள் நாடியவை உண்டு. 
அது நன்மைசெய்து கொண்டி ருந்தோருக்குரிய (தகுதியான கூலியாகும். 

35. ஏனெனில், அவர்கள் செய்தவற்றில் மிகத் தீயதை அல்லாஹ் அவர்களை 
விட்டும் நீக்கி (மன்னித்து விட்டு , அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தவற்றிற்கு மிக 
அழகானவற்றையும் Τὴ கூலியாக அவர்களுக்குக் கொடுப்பான். 

36. தன் அடி யாருக்கு அல்லா ஹ் (ஒருவனே சகலவற்றிற்கும் போதுமானவனாக 
இல்லையா! இன்னும், (நபியே!) அவர்கள் அவனல்லாத (அவர் களின் 
தெய்வங்களான)வற்றைக்கொண்டு உம்மை பயமுறுத்துகின்றனர்; இன்னும், 
எவரை அல்லாஹ் தவறான வழியில் விடட்டுவிடுகின் றானோ அவரை, நேர் வழியில் 
செலுத்தக்கூடியவன் ஒருவனுமில்லை. 

37. எவரை அல்லாஹ் நேர் வழியில் செலுத்துகின்றானோ அவரை, 
வழிகெடுத்துவிடக் கூடியவன் எவனுமில்லை; அல்லாஹ்(யாவரையும்) 
மிகைத்தவனாக, தண்டித்தலை உடையவனாக இல்லையா! 

38. மேலும்,"வானங்களையும், பூமியையும் படைத்தவன் யார்?" என்று(நபியே) நீர் 
அவர்களைக் கேட்பீராயின், அல்லாஹ்தான் ' என்று நிச்சயமாக அவர்கள் 

கூறுவார்கள்; (பின்னும் நபியே! அவர்களிடம்) "அல்லா ஹ்வையன் றி நீங்கள் 
அழைக்கின்றவற்றை பார்த்தீர்களா? அல்லாஹ் எனக்கு ஏதேனும் இடரை 
(உண்டாக்க) நாடினால், அவைகள் அவன துநாட்டத்தால் எனக்கு ஏற்பட்ட 
இடரை நீக்கிவிடக்கூடியவையா ! அல்லது எனக்கு ஏதேனும் ஓர் அருளை அவன் 
நாடினால், அவனுடைய அருளை அவை தடுத்துவிடக்கூடியவையா ) என்று 
நீர்கேட்பீராக! "அல்லா ஹ்வே எனக்குப் போதுமானவன்; (சகல காரியங்களையும் 
அவனிடம் ஒப்படைத்து முழுமையாக) நம்பிக்கை வைப்பவர்கள் அவன்மீதே 
முழுமையாக நம்பிக்கை வைப்பார்கள் "என்று கூறுவீராக! 

39. "என்னுடைய சமூகத்தாரே! உங்களுடைய வழி முறையின் மீதே நீங்கள் 
(செய்யக்கூடியதை) நீங்கள் செய்துகொண்டிருங்கள். (என்னுடைய வழியின் மீது) 
நிச்சயமாக நான் செய்து வருபவன்; ஆகவே (எவருடைய செயல் சரியானது 
என்பதை அடுத்து) நீங்கள் அறிந் துகொள்வீர்கள்" என் று (நபியேரநீர் கூறுவீராக! 

40." தன்னை இழிவுபடுத்தும் வேதனை யாருக்குவரும் ? என்பதையும், இன்னும் 
நிலையான வேதனை யார் மீது இறங்கும் என்பதையும் (நீங்கள் அறிந்து 
கொள்வீர்கள். 
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பியே)) நிச்சயமாக நாம், மனிதர் களுக்காக உண்மையைக் கொண்டுள்ள 
ல் வேதத்தை உம் மீது இறக்கினோம்; ஆகவே, எவர் நேர்வழி பெற்று 
ed அது அவருக்கே (நன்மை) ஆகும்; எவர் (அதிலிருந்து) 
வழிகெட்டுவிடுகின்றாரோ அவர் வழிகெடுவதெல்லாம் அவரின் மீதே 
(கேடாக)ஆகும்; நபியோ)நீர் அவர்களுக்காகப் பொறுப்பேற்றுக்கொள் பவரும் 
அல்வர். 

42. உயிர்களை_ அவை இறக்கும் பொழுதும், தம் நித்திரையில் 
இறப்பெய்யா தவற்றையும்_ அல்லாஹ்வே கைப்பற்றுகிறான்; பின்னர், எதன் மீது 
மரணத்தை அவன் விதித்துவிட்டானோ அதைத் தன்னிடமே அவன் 
றுத்திக்கொள்கின்றான்; மேலும், மற்றவற்றை குறிப்பிடப்பட்ட காலம் வரை 

வாழ்வதற்காக) அவன் அனுப்பிவிடுகின்றான்; சிந்தித்துப் பார்க்கக்கூடிய 
சமூகத்தார்க்கு,நிச்சயமாக இதில் படிப்பினைகள் இருக்கின்றன. 

43 இவர்கள் அல்லாஹ் அல்லாதவற்றை! தங்களுக்குப் பரிந்துரையாளர்களாக 
எடுத்துக் கொண்டார்களா? "அவர்கள் a ) எதையும் சொந்தமாக்கிக் 
கொள்ளாதவர்களாகவும், எதையும்) விளங்காதவர்களாகவும் இருந்தாலுமா" 
என்று (நபியே! அவர்களை] நீர் கேட்பீராக! 

44. (பின்னும் நபியே ") நீர் கூறுவீராக: பரிந்துரைகள் யாவும் அல்லாஹ்வுக்கே 
உரியதாகும்" (ஆகவே, அவனுடைய அனுமதியும், அவன் பொருத்தமுமின்றி 
அவனிடத்தில் ஒருவரும் பரிந்துரை செய்ய முடியா து) வானங்கள், மற்றும் 
பூமியின் ae πμΝ ἐραρα θδνν கே உரியது; பின்னர்( மறுமையில்) 
அவனிடமே நீங்கள் மீட்ட ப்படுவீர்கள். 

45. மேலும், (இவர்களின் கூட்டுக்காரர்களன் நி) அல்லா ஹ்(வை மட்டும்)_ அவன் 
தனித்தவனாகக் கூறப்பட்டால், மறுமையை நம்பிக்கைக் கொள்ளவில்லையே 
அத்தகையோரின் இதயங்கள் ( (கோபத்தால் சுருங்கிலிடுகின் றன: இன்னும், 
அவனையன்றி மற்றோர்[(களின் பெயர் கள் கூறப்பட்டால் அது சமயம் அவர்கள் 
மகிழ்வடைகின்றனர். 

46. "அல்லா ஹ்வே! வானங்களையும், பூமியையும் படைத்தவனே! மறைவான 
வற்றையும், வெளிப்படை யானவற்றையும் அறிந்தவனே! உன் அடியார்களுக்கு 
மத்தியில் அவர்கள் எதில் வேறுபாடு கொண்டிருக்கிறார்களோ, அதில் நீயே 
தீர்ப்புவழங்குவாய்(என் று நபியே! நீர் கூறுவீராக! 

47. மேலும், அநியாயம் செய்துவிட்டார்களே (தம் க்கு பூமியிலுள்ள 

அனைத்துமிருந்து, அத்துடன் அது போன்ற துமிசொந்தமாக க) இருந்திருந்தால், 
கொடிய வேதனையிலிருந்து (விடிவுதேடி தப்பித்துக் கொள்வதற்கு) மறுமை 
நாளில் அதை ஈடாகக் கொடுத்துவிடுவார்கள்; அன்றியும் அப்பொழுது) 
அவர்கள் எண்ணிப்பார்த்திராததெல்லாம் அல்லாஹ்விட மிருந்து அவர்களுக்கு 
வெளியாகும். 
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48. மேலும், அவர்கள் சம்பாதித்தவற்றின் தீியவைகளும் அவர்களுக்கு 
வெளிப்பட்டுவிடும்; அன்றியும் அவர்கள் எதனைப் பரிகாசம் செய்து 
கொண்டிருந்தார்களோ அது அவர்களைச் சூழ்ந்துகொள்ளும். | 

49. ஆகவே, மனிதனை ஏதேனும் துன்பம் தொட்டுவிடுமானால் (அதனை 
நீக்கிவிடுமா று பிரார்த்தித்து அவன் நம்மை அழைக்கின்றான்; (அதனை நீக்கிய 
பின் நம்மிடமிருந்து) அவனுக்கு யாதோர் அருட்கொடையை நாம் கொடுத்தால், 
"இதை நான் கொடுக்கப்பட்டதெல்லாம் (என்) அறிவினால் தான்" என்று அவன் 
கூறுகிறான்; அவவாறல்ல! அது(அவர் களுக்கு ) ஒரு சோதனையாகும்; எனினும், 
அவர்களில் பெரும்பாலானோர் (இதனை) அறியமாட்டார்கள். 

50. இவர்களுக்கு முன்னிருந்தார்களே அத்தகையோரும் இதனைத்திட்டமாகக் 
கூறிக் கொண்டிருந்தார்கள்; பின்னர், அவர்கள் சம்பாதித்துக் 
கொண்டிருந்தார்களே, அது அவர்களுக்குப் பயனளிக்கவில்லை. 

51. ஆகவே, அவர்கள் சம்பாதித்த தீயவைகள் அவர்களைப்பீடித்தன; மேலும், 
இவர்களில் அநியாயம் செய்தார்களே அத்தகையோர்_ அவர்கள் சம்பாதித்ததன் 
தீயவைகள் அவர்களை வந்தடையும்; அவர்கள் (அல்லாஹ்வை எதிலும் 
இயலாமல் அஆக்கக்கூடியவர் களும் அல்லர். 

52. நிச்சயமாக அல்லாஹ், தான் நாடியவர்களுக்கு உணவை (சம்பத்துகளை) 
விரிவாக்குகின்றான்; (தான் நாடியவர்களுக்கு சுருக்கியும் விடுகிறான் என்பதை 
அவர்கள் அறியவில்லையா? விசுவாசங்கொண்ட சமூகத்தார்க்கு நிச்சயமாக 
இதில் அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றன. 

53 "தங்கள் மீது (தாங்களே) அளவு கடந்து பாவங்கள் செய்து) விட்டோராகிய 
என் அடியார்களே! அல்லாஹ்வின் அருளிலிருந்துஅவன் மன்னிப்பை விட்டும் 
ἐμ οδένα ய் மலி நீங்கள் ஆகிவிட வேண்டாம்; நிச்சயமாக அல்லாஹ்... 
உங்களுடைய) பாவங்கள் யாவையும்_[நீங்கள் பிழை பொறுக்கத் தேடினால், 
அவன் மன்னித்துவிடுவான்; (ஏனென்றால்) நிச்சயமாக அவன்தான் மிக்க 
மன்னிக்கிறவன், மிகக்கிருபையுடை யவன் என் று (நபியே! நீர் கூறுவீராக! 

54. இன்னும் (மனிதர் களே உங்களுக்கு வேதனை வருவதற்கு முன்னதாக,உங்கள் 
இரட'சகன்பால் (தவ்பாச்செய் து) நீங்கள் திரும்பிவிடுங்கள்; அவனுக்கு (முற்றிலும்) 
நீங்கள் கீழ்ப்படிந்தும் விடுங்கள்; (வேதனை வந்துவிட்டால்)பின்னர் (எவராலும்) 
நீங்கள் உதவி செய்யப்படமாட்டீர்கள். 

55. (மனிதர்களே! நீங்கள் உணர்ந்துகொள்ளாத நிலையில் திடீரென உங்களுக்கு 
வேதனை வருவதற்கு முன்னதாக, உங்களிரட'சகனிடமிருந்து உங்களின் பக்கம் 
இறக்கிவைக்கப்பட்ட மிக்க அழகானவற்றையும் பின்பற்றுங்கள்: 

56. "அல்லாஹ்விற்கு நான் செலுத்தவேண்டியவற்றில் குறை செய்து 
விட்டதன்மீது என்னுடைய கைசேதமே! இன்னும் நான் (உலகில்) பரிகாசம் 
செய்கிறவர்களில் இருந்தேனே' என்று எந்த ஒரு ஆத்மாவும் 
கூறாமலிருப்பதற்காகவும், 
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57. அல்லது ' அல்லாஹ் எனக்கு நேர் வழிகாட்டியிருந்தால் நான் 
பயபக்தியுடையவர்களில் i அகி இருப்பேன்! என்று கூறாமலிருப் 
பதற்காகவும்_ 

58. அல்லது வேதனையை அது காணும் சமயத்தில், 'நிச்சயமாக எனக்கு 
(உலகத்திற்கு | திரும்பிச் செல்லுதல் இருக்குமானால், நான் நன்மை செய்வோரில் 
உள்ளவனாகி விடுவேன் ' என்று கூறாமலிருப்பதற்காகவும்.. 

59. ஏன் இல்லை, " திட்டமாகவே என்னுடைய வசனங்கள் உன்னிடம் வந்தன; 
பின்னர் நீஅவற்றைப் பொய்யாக்கினாய்; கர்வமும் கொண்டாய்; (அதனை 
நிராகரிப்பவர்களில் உள்ளவனாகவும் இருந்தாய்! (என்று அல்லாஹ் கூறுவான்) 

60. இன்னும், (நபியே 1) அல்லாஹ்வின் மீது பொய்யுரைத்தார் களே 
அத்தகையோரை_ அவர்களுடைய முகங்கள் மறுமை நாளில் கறுப்பாக்கப் 
பட்டவையாக[இருப்பதை) நீர் காண்பீர்; கர்வங் கொண்டிருந்தவர்களுக்குத் 
தங்குமிடம் நரகத்தில் இல்லையா ! 

61 இன்னும், (அல்லாஹ்வை)பயந்து (பாவம் செய்வதிலிருந்து விலகிக்) 
கொண்டார்களே அத்தகையோரை_ அவர்களின் வெற்றியைக் கொண்டு 
அல்லாஹ் ஈடேற்றுவான்; திமை அவர்களைத் தொடாது; அவர்கள் 
கவலையடையவும்மாட்டார்கள். 

62. அல்லாஹ்்(வே) ஒவ்வொரு பொருளையும் படைக்கிறவன் ; அவனே 
ஒவ்வொரு பொருளின்மீதும்பொறுப்பாளனுமாவான். 

63. வானங்கள் மற்றும் பூமியின் (களஞ்சியங்களின்) சாவிகள் அவனிடமே 
இருக்கின்றன; இன்னும் அல்லா ஹ்வின் வசனங்களை நிராகரிக்கின்றார்களே 
அத்தகையோர் _ அவர்கள் தாம் (முற்றிலும் நஷ்டமடைந்தவர்களாவர். 

64. (நபியே!) நீர் கூறுவீராக: " அறிவீனர் களே! அல்லாஹ் அல்லாததை 
நான்வணங்க வேண்டுமென்று நிச்சயமாக என்னை நீங்கள் ஏவுகின்றீர்களா "" 

5. (நபியே " நீர் இணைவைத்தால் நிச்சயமாக உம்முடைய செயல்(கள் யாவும் 
அழிந் தவிடும்: நிச்சயமாக நீர் நஷ்டமடைபவர்களிலும் ஆகிவிடுவீர்" என 
உமக்கும், உமக்கு முன்னிருந்தவர் களுக்கும் (வஹீ) அறிவிக்கப்பட்ட து. 

66. ஆகவே, நீர் அல்லாஹ்வையே வணங்குவீராக! மேலும், அவனுக்கு நன்றி 
செலுத்துவோரில் நீர் ஆகிவிடுவீராக!. 

67.மேலும், (நபியே) அல்லாஹ்வை _ அவனுடைய கண்ணியத்திற்குத் தக்கவா று 
அவர்கள் மதிப்பளிக்கவில்லை; இன்னும், பூமி அனைத்தும் மறுமை நாளில் அவ- 
னுடைய (ஒரு கைப் ) பிடியிலும், வானங்கள் (அனைத் தும்) அவனுடைய 
வலக்கையிலும் சுருட்டப்பட்டவையாயிருக்கும்; அவன் தூயவன்; இன்னும், 
அவர்கள் இணைவைப்பவற்றைவிட்டும் அவன் மிக உயர்ந்தவன். 
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68 மேலும், ஸூர்(குழல்) ஊதப்படும்; பின்னர் வானங்களில் இருப்பவர் களும், 
பூமியில் இருப்பவர்களும் _ அல்லாஹ் நாடியவர்களைத் தவிர _ மூர்ச்சித்துச் 
சித்தமிழந்து விழுந்து) விடுவார்கள்; பிறகு அதில் மறுமுறை ஊதப்படும்; 
அப்போது அவர்கள் (அல்லாஹ்வின் கட்டளைகளைளதிர்) பார்ப்பவர்களாக 
(யாவரும்உயிர் பெற்று) எழுந்துநிற்பார்கள். | 

69. பூமி, Soir இரட்சகனின் 'ஓளி' யைக் கொண்டு பிரகாசித் தும்விடும்; குறிப்பேடு 
வைக்கப்பட்டும்விடும்; நபிமார்களும்,(அவர் களுடைய மற்ற)சாட்சியாளர்களும் 
கொண்டு வரப்படுவார்கள்; அவர்களுக்கிடையே நியாயமாகத் தீர்ப்பளிக் 
கப்படும்; அவர்கள் (சிறிதும்) அநியாயம் செய்யப்படவுமாட்டார்கள். 

70. ஒவ்வோர் ஆத்மாவும் _ அது செய்ததற்குரிய கூலியான)தை (பூரணமாக 
அதற் கு) நிறைவு செய்யப் படும்; (அல்லாஹ் வாகிய) அவனோ, அவர்கள் 
செய்தவற்றை மிக்க அறிந்தவன். 

71 மேலும், (அந்நாளில்) நிராகரித்துக்கொண்டிருந்தார்களே அத்தகையோர் 
கூட்டங்கூட்டமாக நரகத்தின் பால் இழுத் துக்கொண்டு வரப்படுவார்கள்; 
இறுதியாக அங்கு அவர்கள் வந்தடைந்தால் அதன் வாயில்கள் 
சில்லில் அதன் காவலாளர்கள் அவர்களிடம், "உங்களிலிருந்து 
அல்லாஹ்வினால் அனுப்பப்பட்ட தூதர் கள், உங்கள் இரட்சகனுடைய 
வசனங்களை அவர்கள் உங்களுக்கு ஒதிக்காண்பிப்பவர்களாகவும், இந்த 
உங்களுடைய நாளின் சந்திப்பைப்பற்றி எச்சரிக்கை செய்பவர்களாகவும் 
உங்களிடம் வரவில்லையா?" என்றும் கேட்பார்கள். y தற்கிவர்கள், "ஆம் 
(வந்தார்கள்! எனினும், நிராகரிப்போரின் மீது வேதனை பற்றிய வாக்கு உறுதி 
யாகி விட்டது என்றே FPE 

72. (ஆகவே) "நரகவாயில்களில் _அவற்றில் நிரந்தரமானவர் களாகத் 
தங்கியிருக்கும் நிலையில் நீங்கள் நுழைந்து விடுங்கள் என்று கூறப்படும்; ஆகவே, 
பெருமையடித்துக் த தங்குமிடம் மிகக்கெட்ட து. 

73. தங்கள் இரடசகனுக்கு பயந்து (நடந்து) கொண்டிருந்தார் களே 
அத்தகையோர் அந் a τι ἡ γα கூட்டமாகச் சுவர்க்கத்தின்பால் 
அழைத்துக்கொண்டு) ம்வரப்படுவார்கள்; இறுதியாக அதன் வாயில்கள்(அவர்கள் 
வரும் முன்பே) திறக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் அங்கு அவர்கள் வந்தடைந்து 
விட்டால் (மகிழ்ச்சியடைவார்கள்); மேலும், அதன் காவலாளர்கள் அவர்களிடம் 
"உங்களுக்கு சாந்தி உண்டாவதாக! நீங்கள் நல்லவர்களாகி விட்டீர்கள். ஆகவே, 
நீங்கள் இதில் நிரந்தரமானவர்களாகத் தங்கியிருக்கும் நிலையில் நுழைந்து 
விடுங்கள் என்று கூறுவார்கள். 

74. அ।(தற் கவர்கள், "பு கழனைத்தும் அல்லாஹ்வுக்கே உரியது! அவன் 

௭.த்தகையவனென்றால், தன்னுடைய வாக்குறுதியை எங்களுக்கு உண்மையாக்கி 
வைத்தான்; சுவனபதியில் நாங்கள் நாடிய இடத்தில் நாங்கள் குடியிருக்க (அதன்) 
பூமியை எங்களுக்கு அனந்தரமாக்கியும் கொடுத்தான்" என்றும் கூறுவார்கள்; 
எனவே நன்மைசெய்தோர்களின் கூலி,(இவ்வா று) மிக நல்லதாகவே இருக்கிறது. 
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75. மேலும், அர்ஷை' சுற்றிச் சூழ்ந்தவர்களாக மலக்குகளை (நபியே! அந்நாளில்) 
நீர் காண்பீர்; அவர்கள் தங்கள் இரட'சகனின் புகழைக் கொண்டு துதித்துக் 
கொண்டிருப்பார்கள்; (சிலரை சுவனத்திற்கும், பலரை நரகத்திற்கும் செல்லுமாறு 
கட்டளையிட்டு அவர் களுக்கிடையில் நியாயமாகவே தீர்ப்பளிக்கப்படும்; 
அகிலத்தார்க்கெல்லாம் இரட்சகனாகிய அல்லாஹ்வுக்கே புகழ் அனைத்தும் 
உரியவை என்று கூறப்படும். 

அத்தியாயம் : 40 

அல் முஃமின் _ விசுவாசி 
வசனங்கள் : 85 மக்கீ ருகூஃகள் : 9 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

Ι ஹாமீம் 

2. (இது யாவரையும்...) மிகைத்தவனாகிய, (அனைத்தையும்) நன்கறிந்தவனாகிய 
அல்லா ஹ்விட மிருந்து நெக்கிவைக்கப்பட்ட வேதமாகும். 

3 (அவன்) பாவத்தை மன்னிப்பவன்; (குற்றவா ளிகளுடைய) தவ்பாவை (பாவ 
மீட்சியை )ஏற்பவன்; (குற்றம் புரிந்தோரைத்) தண்டிப்பதில் கடுமையானவன்; 
(நல்லோர்மீது) அருட்கொடைகள் உடையவன். அவனைத் தவிர 
(வணக்கத்திற்குரிய வேறு) நாயன் இல்லை; அவனிடமே திரும்ப 
வேண்டி யதிருக்கின்ற து. 

4. (நபியே!) நிராகரிப்போரைத் தவிர, (மற்றெவரும்) அல்லாஹ்வுடைய 
வசனங்களில் தர்க்கிக்கமாட்டார்கள்; ஆகவே, அவர்கள், நகரங்களில் 

(சுதந்திரமாகச்ற்றித்திரிவது உம்மை ஏமாற்றிவிடவேண்டாம். 

5. வெர்களுக்கு முன் நூஹ்வுடைய சமூகத்தா ரும், அவர்களுக்குப் பின் (வந்தி பல 
கூட்டத்தினர்களும் (நம்மால்அனுப்பப்பட்டோரைப்) பொய்யாக்கினார்கள்; 
மேலும், (அவர் களில்) ஒவ்வொரு சமுதாயத்தினரும் தங்களிடம் வந்த 
தூதர்களை(க் கொலைசெய்ய அல்லது சிறை]ப் பிடிக்கநாட்டங்கொண்டார்கள்; 
அன்றியும், அவர்கள் அசத்தியத்தைக் கொண்டு_ அதன் மூலம் சத்தியத்தை 
அழித்து விடுவதற்காக (அவர்களுடன்) தர்க்கித்தார்கள். ஆதலால், அவர்களை 
நான் பிடித்துக் கொண்டேன்; ஆகவே, என்னுடை யதண்டனைஎப்படி இருந்தது! 

6. இவ்வாறே, நிராகரித்தோர் மீது_ நிச்சயமாக அவர்கள் நரகவாசிகள் என்ற 
உமதிரட'சகனின் வாக்கும் கடமையாகி (நிறைவேறிவிட்டது. 

7. "அர்ஷை' சுமந்து கொண்டிருப்பவர்களும், அதனைச் சுற்றி இருப்பவர்களும் 
தங்களிரட'சகனின் புகழைக் கொண்டு (தவணைத் பத்செய்கிறார்கள்: இன்னும், 
அவனை விசுவாசிக்கிறார்கள்; மேலும், விசுவாசங்கொண்டேோருக்காக 
(அவர்களின் குற்றங்களை) மன்னிக் மா று(அல்லாஹ்விடம்) கோருகிறார்கள்; 
"எங்கள் இரட்சகனே! நீ (உன்னுடைய) கருணையாலும், அறிவாலும் ஒவ்வொரு 
பொருளையும் விசாலமாக அறிந்திருக்கின்றாய்; ஆகவே, தவ்பா செய்து 
உன்னுடைய (நேர்) வழியைப் பின்பற்றியோருக்கும், நீ (பாவத் தை) 
பொறுத்தருள்வாயாக; அவர்களை நரக வேதனையிலிருந்து நீ காத்தருள் 
வாயாக! 



Ross ΕΝ (lue Es SE 

BA ET ee) PE 
ter TON A El 

ப்பி சனி வில 3 ΤΕΣ 

LE வ்கி 
CEI விவி) 
ἐν 3 ἘΠῚ ΠΕ ΗΕ ΤΟ JE 

GS τῇ 450 க்வாத 
YA 2 1 AS 

ANON 
பலித்த ப்ப 

(நீலி நல) கலரு ல் τὰ 

RE CAT ETES FE 

MP NP Sa 
ஓவிய ஹ் அரியும் ல் a 



பாகம் : 24 469 அல் முஃபின் 40 

8. "எங்கள் இரட்சகனே! நீ அவர்களுக்கு வாக்களித்திருக்கும் நிலையான 
சுவனபதிகளில் அவர்களையும், அவர்களுடைய மூதா யரிலும், அவர்கள் 
மனைவியரிலும், அவர்களுடைய சந்ததியினரிலும்(ஈமான் கொண்டு, 
நற்செயல்புரிந்து) யார் நல்லோராகி விட்டாரோ அவர்களையும் புகுத்துவாயாக! 
நிச்சயமாக, நீயே (யாவரையும்) மிகைத்தோன்; (யாவையும் அறிந்த) தீர்க்கமான 
அறிவுடையோன். 

9. மேலும்,(சகல) தீமைகளிலிருந் தும்(அவற் றின் தண்டனையிலிருந்தும்), 
அவர்களைக் காப்பாயாக! அன்றைய தினம், எவரை நீ தீமைகளிலிருந்து 
காத்துக்கொள்கிறாயோ அவர்மீது திட்டமாக, நீ அருள் புரிந் துவிட்டாய், 
இன்னும், அதுவே மகத்தான வெற்றியாகும் (என்றும் கூறுவார்கள்). 

10. நிச்சயமாக நிராகரித்துவிட்டார்களே அவர்கள் _ "உங்களையே நீங்கள் 
கோபித் துக்கொள்வதை விட அல்லாஹ்வின் கோபம் (உங்களின்மீது) 
மிகப் பெரியதாகும்; (ஏனென்றால், நீங்கள் விசுவாசத்தின் பால் (உலகில்) 
அழைக்கப்பட்ட சமயத்தில் அதனை[]நிராகரித்துவிடடீர்கள்' என்று(மறுமையில் 
மலக்குகளால் _அழைக்கப்(பட்டுகூறப் படுவார்கள் 

1. அதற்கவர்கள், "எங்கள் இரட்சகனே! இருமுறை நீ எங்களை மரணமடையச் 
செய்தாய், இன்னும், இருமுறை நீ எங்களை உயிர்ப்பித்தாய்; ஆகவே, எங்களுடைய 
பாவங்களை நாங்கள் ஒப்புக்கொண்டோம்; எனவே, (இதிலிருந்து நாங்கள் 
தப்பித்து. வெளியே றுவதற்குஏ தும் வழி உண்டா?"என்று அவர்கள் கேட்பார்கள். 

12. இ(த்தண்டனை யான)து_ நிச்சயமாக அதன்காரணம்: அல்லாஹ், அவன் 
னித்தவனாக அழைதச்கப்பட்டால் நீங்கள் நிராகரித்தீர்கள்; மேலும், அவனுக்கு 
a உங்கள் தெய்வங்கள்) இணையாக்கப்பட்டால் (அதை) விசுவாசித்தீர்கள்; 
இப்பொழுது தீர்ப்பு (வழங்குவது) மிக்கஉயர்வானவனாகிய மிகப் பெரியவனான 
அல்லாஹ்விற்கு (மட்டும்) உரியதாகும் (என் று கூறப்படும்) 

D. அவன் எத்தகையவனென்றால், தன்னுடைய அத்தாட்சிகளை உங்களுக்கு 
அவன் காண்பிக்கிறான்; மேலும், வானத்திலிருந்து உங்களுக்கு உணவை 
இறக்கிவைக்கிறான்; (ஓவ்வொரு விஷயத்திலும் அவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்து 
அவன்பக்கம்) திரும்புபவர்களைத் தவிர, (வேறெவரும் இதனைக் கொண்டு) 
நல்லுணர்ச்சிபெறவுமாட்டார்கள். 

14. ஆகவே, நிராகரித்துக் கொண்டிருப்போர் வெறுத்தபோதிலும், 
நீங்கள் அல்லாஹ்வை. முற்றிலும் வணக்கத்தை அவனுக்கே கலப்பற்றவர் 
களாக்கி வைக்கிறவர்களாக (பிரார்த்தித்து அழையுங்கள். 

15. (அவன்) பதவிகளை உயர்த்துபவன்; அர்ஷுடையவன்; (தன்னைச்) சந்திக்கும் 
நாளை அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்வதற்காக தன் அடியார்களில், தான் 
நாடியவர்களின்மீது தன் கட்டளையின் படி. வஹீயை இறக்கிவைக்கின்றான். 

16. (மரணித்த) அவர்கள் (மண்ணறைகளிலிருந் து வெளிப்பட்டவர்களாக வரும் 
நாளில், அவர்களிலிருந்து ARNO அல்லாஹ்வுக்கு மறைந்ததாக 
இருக்கா து; ஆட்சி, இன்று யாருக்குரியது?" (என்று கேட்டுவிட்டு, அதற்கு 
விடையாக, யாவரையும் அடக்கியாளும் ஏகனாகிய அல்லாஹ்வுக்கே உரியது 
(என் று அவன் கூறுவான்) 
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17. "இன்றையத்தினம் ஒவ்வோர் ஆத்மாவும், அது சம்பாதித்தது கொண்டு கூலி 
கொடுக்கப்படும். இன்றையத் தினம்(எவ்வித) அநியாயமும் இல்லை; நிச்சயமாக, 
அல்லாஹ் (கேள்வி) கணக்குக் கேட்பதில் மிகத் தீவிரமானவன் ' (என்றும் 
கூறப்படும்). 

18. மேலும், (நபியே! சமீபித்து வரும் (மறுமை) நாளைப் பற்றி நீர் அவர்களுக்கு 
அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்வீராக! அழுதவர்களாக, இதயங்கள் 
தொண்டைக்குழிகளை அடைந்துவிடும் சமயத்தில் (_அந்நாளில்) அநியாயக் 
காரர்களுக்குஇரக்கப்படுமிநண் பனோ, (அல்லாஹ்விடம்) அங்கீகரிக்கப்படும் 
பரிந்துரை செய்பவனோ இருக்கமாட்டான். 

19. (மனிதர் களின் ) கண்களின் மோசடியையும், நெஞ்சங்கள் மறைத்து 
வைத்திருப்பதையும் அவன் நன்கறிவான். 

20. மேலும், அல்லா ஹ் உண்மையைக் கொண்டு (நீதமாகவே) தீர்ப்பளிப்பான்; 
அவனையன்றி, அவர்கள் அழைக்கிறார்களே அத்தகையோர்_ ( இவர்களுக்காக) 
எந்த ஒன்றையும் _ அவர்கள் தீர்ப்புச் செய்யமாட்டார்கள்; நிச்சயமாக அல்லாஹ், 
அவனே (யாவையும்) செவியேற்கிறவன்; பார்க்கிறவன். 

21. (நபியே! இவர்கள் பூமியில் சுற்றி(த் திரிந்து) இவர்களுக்கு 
முன்னிருந்தவர்களின் முடிவு எப்படி இருந்தது என்பதை அவர்கள் 
பார்க்கவில்லையா? (முன்னிருந்த) அவர்களோ, பலத்தாலும், பூமியில் 
விட்டுச்சென்ற (பூர்வ) அடையாளங்களாலும் இவர்களை விட மிகக் கடினமான 
வர்களாகவே இருந்தனர்; அப்போது, அவர்களுடைய பாவங்களின் காரணமாக 
அவர்களை அல்லாஹ் பிடித்துக் கொண்டான்; அல்லா ஹ்வின் பிடியிலிருந்து 
அவர்களைக்காப்பவர் எவரும் இருக்கவில்லை. | 

22. அது(ஏனெனில்) நிச்சயமாக (அத்தாட்சிகளில்) தெளிவானவற்றுடன் 
அவர்களுடைய தூதர்கள் அவர்களிடம் வந்துகொண்டிருந்தனர்; ஆனால், 
(அவர்களை) இவர்கள் நிராகரித்துவிட்டனர் என்றகாரணத்தினாலாகும். ஆகவே, 
அல்லாஹ் அவர்களைப் பிடித்துக்கொண்டான்; நிச்சயமாக, அவன் மிக்க 
பலமுடையவன்;(குற்றவாளிகளை த்) தண்டிப்பதில் மிகக் கடுமையானவன். 

23. மேலும், திட்டமாக நாம், மூஸாவை நம்முடைய அத்தாட்சிகளைக் 
கொண்டும்,தெளிவான சான்றைக் கொண்டும் அனுப்பிவைத்தோம். 

24. ஃபிர் அவன், ஹாமான், காரூன் ஆகியவர்களின்பால் (அவரை அனுப்பி 
வைத்தோம்); அப்பொழுது அவர்களோ (அவரைச்) சூனியக்காரர்; பெரும் 
பொய்யர் என்று கூறினார்கள். 

25. ஆகவே அவர், நம்மிடமிருந்து சத்தியத்தை அவர்களிடம் கொண்டு 
வந்தபோது, அவர்கள், (மூஸாவாகிய) "அவருடன் விசுவாசங் கொண்டிருக் 
கின்றார்களே, அவர்களுடைய ஆண்மக்களைக் கொன்றுவிடுங்கள்; இன்னும், 
அவர்களுடைய பெண் மக்களை உயிருடன் வாழ (விட்டு) விடுங்கள் என்று 
கூறினார்கள். மேலும், நிராகரிப்போரின் சூழ்ச்சி வழிகேட்டிலேயே தவிர 
இல்லை. 
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26. ஃபிர் அவன் (தன் ஜனங்களிடம்)" என்னை விட்டுவிடுங்கள்; மூஸாவை நான் 
கொலை செய் துவிடுவேன்; மேலும், அவர் தன்னைக்காத்துக்கொள்ள) தன் 
இரட்சகனை அழைக்கட்டும்; அவர் உங்களுடைய மார்க்கத்தை மாற்றிவிடுவார்; 
அல்லது, பூமியில் குழப்பத்தை வெளிப்படுத் துவார் என்று நிச்சயமாக, நான் 
பயப்படுகிறேன்" என் றும் கூறினான். 

27. அதற்கு மூஸா (அவனிடம், ' கேள்வி) கணக்குக் கேட்கப்படும்) நாளை 
நம்பிக்கை கொள்ளாத கர்வங்கொண்ட தீயவர் களாகிய உங்கள் 
ஓவ்வொருவரையும் விட்டு, என் இரடசகனும் உங்கள் இரட'சகனுமாகிய 
அவனிடமே நிச்சயமாக நான் பாதுகாவல் தேடுகிறேன்" என் று கூறினார். 

28. மேலும், பிர் அவ்னுடைய குடும்பத்தினரில் தன் ஈமானை மை 
வைத்திருந்த விசுவாசியான ஒரு மனிதர், (அச்சமயம் அவர் னிடம் ஒர் 
மனிதரை_ அவர் அல்லாஹ்தான் என்னுடைய இரட்சகன் என்று க றியற்காக 
நீங்கள் கொலை செய் துவிடுவீர்களா! அவரோ உங்கள் இரட்சகனிடமிருந்து 
தெளிவான அத் தாட்சிகளைத் திட்டமாக உங்களிடம் கொண்டு 
வந்திருக்கின்றார்; அவர் பொய்யராக இருந்தால், அவருடைய பொய் அவரின் 
மீதோகேடாகி ) ஆகும்; (ஆனால், வேதனை வருமென் பதில்) அவர் உண்மை 
யாளராகவும் இருந்து விட்டால், அவர் உங்களுக்கு வாக்களிப்பவற்றில் சில 
உங்களை வந்தடைந்துவிடும்; யார் வரம்பு மீறுகிறவரோ, பெரும் பொய்யரோ 
அவரை நிச்சயமாக அல்லாஹ், நேர் வழியில் செலுத்தமாட்டான்" என்று 
கூறினார். 

29. " என்னுடைய சமூகத்தாரே! இந்த பூமியில் (நீங்களே) மிகைத்தவர்களாக 
இருக்க இன்றையத்தினம் ஆட்சி உங்களிடம்தான் இருக்கின்றது. ஆகவே, 
அல்லா வுடைய வேதனையிலிருந்து _ அது நமக்கு வந்துவிட்டால், (அதனைத் 
ΠΣ மக்கு உதவி செய்பவன் யார்?" (என்றும் கூறினார்; அதற்கு ஃபிர் அவ்ன் 

கல் சமூகத்தாரிடம்)" 'நான் (சரி என்று) கண்டதைத் தவிர (வேறொன்றையும் ) 
நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கவில்லை, நேரான வழியையே தவிர (மற்றெதனையும்) 
உங்களுக்குநான் காட்டவில்லை' என் று கூறினான். 

30 மேலும், விசுவாசங்கொண்டிருந்தாரே அவர்_ "என்னுடைய சமூகத்தாரே! 
(அழிந்து போன மற்ற) கூட்ட தினர் களின் (கெட்ட) நாள் போன்றது 
உங்கள் மீதும் அர்த, நிச்சயமாக நான் பயப்படுகின்றேன் என்று 
கூறினார். 

31. (இதற்கு முன்னிருந்த) நூஹ்வுடைய சமூகத்தார் , ஆது, ஸமூது, இன்னும் 
அவர்களுக்குப் பின் வந்தவர்கள் நிலைமை போன்ற (ஆபத்)து உங்களுக்கும் 
வந் துவிடுமென் று நான் பயப் படுகிறேன் ); மேலும், ல்லாஹ் தன் 
அடியார்களுக்கு அநியாயத்தை நாடமாட்டான் (என்று கூறினார்!) 

32. மேலும், "என்னுடைய சமூகத்தாரே! அழைக்கப் படும் (மறுமை) 
நாளைப்பற்றியும் உங்கள் மீது நிச்சயமாக நான் பயப்படுகிறேன் என்றும்), 
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33. "நீங்கள் (தண்டனைக்கு பயந்து) புறங்காட்டியவர்களாக ஓடும் நாளை 
(பயப்படுகிறேன்; அந்நாளில்) அல்லாஹ்விடமிருந்து காப்பாற்றக்கூடியவர் 
உங்களுக்கு எவருமில்லை; அல்லாஹ் எவரைத் தவறான வழியில் விட்டு 
விடுகின்றானோ, அவரை நேர் வழியில் செலுத்தக்கூடியவனும் இல்லை. 

34. " (மூஸாவுக்கு) முன்னர், gen ob திட்டமாக தெளிவான அத்தாட்சிகளை 
உங்களிடம் கொண்டுவந் தார்; பின்னர், அவர் எதை உங்களிடம் 
கொண்டுவந்தாரோ அதைப் பற்றிய சந்தேகத்திலேயே (தொடர்ந்து) நீங்கள் 

இருந்தீர்கள்; இறுதியாக அவர் இறந்தபோ து, அவருக்குப் பின் எந்தத் தூதரையும் 
அல்லாஹ் அனுப்பவே மாட்டான் என்று கூறினீர்கள். (உங்களைப் போல) எவர் 
(செயலில்) வரம்பு மீறி (உள்ளத்தில்) சந்தேகிக்கிறாரோ அவரை, இவ்வாறே 
அல்லாஹ் தவறான வழியில் விட்டுவிடுகிறான்(என் றும் கூறினார்) 

35. அவர்கள் எத்தகையோரென்றால் (அல்லா ஹ்விடமிருந்து) தங்களுக்கு வந்த 
யாதோர் ஆதாரமின்றி, அல்லாஹ்வுடைய வசனங்களில் தர்க்கம் செய்கின்றனர்; 
அவ்வாறு தர்க்கம் செய்வது அல் லாஹ் விடத்திலும், விசுவாசங் 
கொண்டவர் களிடத்திலும் கோபத்தால் பெரிதாகிவிட்டது; இவ்வாறே 
யெருமைகொண்ட, வம்பு செய்கின்ற ஒவ்வோர் இதயத்தின் மீதும்) அல்லாஹ் 
முத்திரையிட்டுவிடுகிறான் ' (என் றும் அவர் Der | 

36. (அதற்கு) ஃபிர் அவன், " ஹாமானே! (சகலருக்கும் தெரியும்படியான) உயர்ந்த 
ஒரு, மாளிகையை எனக்காக கட்டும்(அதன் மூலம் உயரச் செல்லும்) வழிகளை 
நான் அறியலாம்' என் றுகூறினான். 

37. வானங்களை அடையும் வழிகளை (நான் அறியலாம், அவற்றின் மூலம் 
சென்று) மூஸாவுடைய வணக்கத்திற்குரியவனை நான் பார்க்கவேண்டும்; அவர் 
பொய் சொல்கிறார் என்றே நிச்சயமாக நான் எண்ணுகிறேன்" (என்றும் 
ஃபிர் அவ்ன் கூறினான்). இவ்வாறே ஃபிர் அவனுக்கு, அவனுடைய செயலின் தீமை 
அலங்கரித்துக் காட்டப்பட்டு விட்ட து(நேரானவழியிலிருந் து அவன் 
தடுக்கப்பட்டும்விட்டான்; பிர் அவனுடைய சூழ்ச்சி அழிவிலேயே தவிர இல்லை. 

38. மேலும், அவர்களில் விசுவாசங்கொண்டிருந்தாரே HOT " என்னுடைய 
சமூகத்தாரே! என்னை நீங்கள் பின்பற்றுங்கள், நான் உங்களுக்கு நேரான 
வழியைக் காண்பிக்கிறேன் என் று கூறினார். 

39. at சமூகத்தாரே! நிச்சயமாக இவ்வுலக வாழ்க்கையெல்லாம் 
(அழிந்து விடும்) இன்பந்தான்; நிச்சயமாக மறுமையோ_அதுதான் நிலையான 
இன்பந்தரும்/வீடாகும். 

40. எவர் ஒரு தீமையைச் செய்கிறாரோ, அவர் அதைப்போன்்றதையே தவிர 
அதற்கதிகமாய்) கூலியாகக் கொடுக்கப்படமாட்டார்; இன்னும், எவர் 
ஆணாயினும், அல்லது பெண்ணாயினும் அவர் விசுவாசங்கொண்டவராக 
இருக்கும் நிலையில், நல்ல செயலைச் செய்தாரோ அ।(த்தகைய]வர்கள் 
சுவனபதியில் நுழைந் துவிடுவார் கள்; அதில் கணக்கின்றியே (அனைத்து சுவனத்து 
அருட்கொடைகளிலிருந் தும்) அவர்கள் கொடுக்கப்படுவார்கள். 
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41 இன்னும், " என்னுடைய சமூகத்தாரே! எனக்கென்ன? நானோ, உங்களை 
ஈடேற்றத்தின் பால் அழைக்கின்றேன்; நீங்களோ என்னை நரகத்தின் பக்கம் 
அழைதக்கின் நீர்கள்; 

42 "நான் அல்லா ஹ்வை நிராகரிக்கவும், எதைப்பற்றி எனக்கு அறிவில்லையோ 
அதை அவனுக்கு நான் இணையாக்கவும் என்னை நீங்கள் அழைக்கின் நீர்கள்; 
நூனோ, (யாவரையும் மிகைத்தவன், மிக்க மன்னிப்பவனின் பக்கம் உங்களை 
அழைக்கிறேன். 

43 " என்னை நீங்கள் எதன்பக்கம் அழைக்கின் நீர்களோ, அது இம்மையிலும், 
மறுமையிலும் (நாயனென்று) அழைப்பதற்கு நிச்சயமாக, ஒரு சிறிதும் 
தகுதியற்றது. நம்முடைய திரும்புமிடம் அல்லா ஹ்வின்பக்கமேயாகும்; இன்னும் 
நிச்சயமாக, வரம்பு மீறுவோர் நரகவாசிகள்தாம் என் பதில் சந்தேகமில்லை. 

44." நான் உங்களுக்கு க் கூறுவதை நிச்சயமாக நீங்கள் நினைவு கூர்வீர்கள்; 
மேலும், என்னுடைய காரியத்தை அல்லாஹ்விடம் நான் ஒப்படைக்கின்றேன்; 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் தன் அடியார்களைப் பார்க்கிறவன்" (என் றும் கூறினார்). 

45. ஆகவே, அவர்கள் சூழ்ச்சி செய்ததின் தீமைகளை விட்டும் (ஈமானை 
மறைத் ee க்்் அல்லாஹ் பாதுகாத்துக்கொண்டான்; 
மேலும் ஃபிர்அவ்னைச் சார்ந்தோரை தீயவேதனை சூழ்ந்து கொண்ட து. 

46. அந்[நரக)நெருப்பு_ அதன் மீது காலையிலும், மாலையிலும் அவர்கள் 
எடுத்துக் காட்டப்படுகிறார்கள்; மேலும் மறுமைநாள் நிலைபெற்று விடும் 
ாளில், ஃபிர்அவனைச் சார்ந்தோரைக் கடினமான வேதனையில் புகுத் துங்கள் 
என மலக்குகளுக்குக்கூறப்படும்) . 

47. மேலும்,(நரகவாசிகளாகிய) அவர்கள் நரகத்தில் தர்க்கம் செய்துகொள்ளும் 
சமயத்தில், அப்போ து (அவர்களிலுள்ள) பலவீனமானவர்கள், பெருமையடித்துக் 
கொண்டிருந்தவர்களிடம், ' நிச்சயமாக நாங்கள் உங்களையே பின்பற்றுவோராக 
இருந்தோம்; ஆகவே, (இன்று) நரகத்தி(ன் வேதனையிலிருந் து ஒரு பகுதியை 
யேனும் எங்களை விட்டும் நீங்கள் தடுத்துவிடக் கூடியவர்களா) என்றுகேட்பர். 

48. (அதற்கு அவர் களுடைய தலைவர் களான) ன்ற துக் 
கொண்டிருந்தோர் நிச்சயமாக நாம் ஒவ்வொருவரும் இதில்தான் இருக்கிறோம்; 
நிச்சயமாக அல் லாஹ் தன்னுடைய அடியார்களுக்கிடையே திட்டமாக 
தீர்ப்பளித்துவிட்டான்' என்று கூறுவர். 

49. இன்னும், நரகத்திலுள்ளவர்கள், நரகக்காவலர்களிடம், " உங்கள் 
இரெட்சகனிடம் எங்களுக்காக) நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள், வேதனையை 

ஒரு நாளேனும் எங்களுக்கு அவன் இலேசாக்குவான் ' என்று கூறுவார்கள். 
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50. அ(தற்க)வர்கள் (இவர்களிடம் அல்லாஹ்வினால் அனுப்பப்பட்ட) 
"உங்களுடைய தூதர்கள் தெளிவான அத்தாட்சிகளுடன் உங்களிடம் வந்து 
கொண்டிருக்கவில்லையா?' என்று கேட்பார்கள்; அதற்க] வர்கள்," ஆம்!" என்று 
கூறுவார்கள்;அ|தற்க)/வர்கள், "அவ்வாறாயின் (நாங்கள் அல்லாஹ்விடம் கேட்க 
மாட்டோம்) நீங்களே பிரார்த்தனை செய்து கொள்ளுங்கள் ' என்று 
கூறிவிடுவார்கள்; மேலும், நிராகரிப்போரின் பிரார்த்தனை வழிகேட்டிலேயே 
தவிர இல்லை. 

SL நிச்சயமாக நாம், நம்முடைய தூதர்களுக்கும், விசுவாசங்கொண்டோருக்கும் 
இவ்வுலக வாழ்க்கையிலும், சாட்சிகள் நிலைபெறும் (மறுமை நாளிலும் dt Cou: 
மாக உதவி செய்வோம். 

52. (அந் நாள்) அநியாயக்காரர்களுக்கு, அவர்கள் புகல் (கூறுதல் ஒன் றுமே) 
பயனளிக்காத நாள் ; அவர்களுக்கு (அல்லாஹ்வின்) சாபமும் உண்டு; 
அவர்களுக்குவேதனையால் மறுமைவீட்டின் கெடுதியுமுண்டு. 

53 மேலும், திட்டமாக நாம் மூஸாவுக்கு ( தவ்ராத் வேதமாகிய) நேர் வழியைக் 
கொடுத்தோம்; இஸ்ராயீலின் மக்களை அவ்வேதத்திற்கு வாரிசுகளாகவும் 
ஆக்கினோம். 

54 (அ து) நேர்வழியாகவும் அறிவுடை யோருக்கு நல்லுபதேசமாகவும் (இருந்தது 

55. எனவே, (நபியே! நீர்(கஷ்டங்களைச் சகித்துக்கொண்டு) பொறுமையாக 
இருப்பீராக! நிச்சயமாக, அல்லாஹ்வுடைய வாக்குறுதி உண்மையானதாகும்; 
மேலும், நீர் உம்முடைய பாவத்திற்காக மன்னிப்புக்கோருவீராக! மேலும், 
மாலையிலும், காலையிலும் பகுபத புகழைக்கொண்டு துதி செய்து 
கொண்டிருப்பீராக! 

56. நிச்சயமாக அல்லாஹ்வுடைய வசனங்களில், தங்களுக்கு வந்த எவ்வித 
சான் றுமில் லாமல் தர்க்கம் செய்கின்றார்களே அத்தகையவர்கள் _ 
அவர்களுடைய இதயங்களில் (வெறும்) பெருமையல்லா து (வேறு) இல்லை; அதை 
அவர்கள் அடையக்கூடியவர் களல்லர்; ஆகவே, நீர் அல்லாஹ்வைக்கொண்டு 
பாதுகாவல் தேடுவீராக ! நிச்சயமாக, அவனே (யாவற்றையும் செவியேற்கிறவன், 
பார்க்கிறவன். 

57. திட்டமாக வானங்களையும், பூமியையும் படைப்பது மனிதர்களைப் 
படைப்பதைவிட மிகப்பெரியதாகும். எனினும், மனிதர்களில் பெரும்பாலோர் 
இதனை அறியமாட்டார்கள். 

58. குருடரும், பார் வையுடையவரும் சமமாக மாட்டார்கள்; (yat வாறே, 

விசுவாசங் கொண்டு நற்கருமங்கள் செய்தார்களே அவர்களும், தீயவரும் (சமமாக 
மாட்டார்கள்) வெகு சொற்பமாகவே (இதனைக்கொண்டு! நீங்கள் நல்லுணர்ச்சி 
பெறுகிறீர்கள். 
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59. நிச்சயமாக மறுமைநாள் வரக்கூடியதே; அதில் சந்தேகமே இல்லை; எனினும், 
மனிதர்களில் பெரும்பாலோர் (இதனை) நம்பமாட்டார்கள். 

60. இன்னும், உங்களுடைய இரடசகன்கூறுகிறான்: 'நீங்கள் என்னையே 
அழை[த்துப் பிரார்த்தியுங்கள்; நான் உங்களு(டைய பிரார்த் தனைகக்கு 
பதிலளிப்பேன்; நிச்சயமாக, என்னை வணங்குவதைவிட்டும் பெருமை. 
அடிக்கிறார் களே, அத்தகையோர் _ அவர்கள் இழிவடைந்தவர்களாய் நரகம் 
புகுவார்கள். | 

61. அல்லாஹ் _ அவன் எத்தகையவனென்றால், உங்களுக்காக இரவை _ அதில் 
நீங்கள் ஓய்வு பெறுவதற்காகவும், பகலைப் பார்ப்பதற்காகவும் அவன் 
அமைத்தான்; நிச்சயமாக அல்லாஹ் மனிதர்கள் மீது பேரருள் உடையவன்; 
எனினும், மனிதர்களில் பெரும்பாலோர் நன்றி செலுத்தமாட்டார்கள். 

62 அவன்தான் அல்லா ஹ் _ உங்களுடைய இரட'சகன்;ஒவ்வொருபொருளையும் 
படைக்கிறவன் ; அவனைத்தவிர (வணக்கத்திற்குரிய வேறு) நாயன் இல்லை; 
ஆகவே(அவனைப் புறக்கணித்து விட்டு) நீங்கள் எங்கே திருப்பப்படுகிறீர்கள் 

63. அல்லாஹ்வுடைய வசனங்களை நிராகரித்துக்கொண் டிருந்தார்களே, 
அவர்களும் இவ்வாறே திருப்பப்படுகிறார்கள். 

64. அல்லாஹ் _ அவன் எத்தகையவனென்றால், உங்களுக்காக பூமியைத் 
தங்குமிடமாகவும்,வானத்தை முகடாகவும் அவன் அமைத்தான்; மேலும், உங்கிள் 
தோற்றங்கிளை உருவகப்படுத்தினான்; பின்னர், உங்களின் தோற்றங்களை அவன் 

அழகாக்கினான்; இன்னும், (பரிசுத்தமான) நல்லவைகளிலிருந்து உங்களுக்கு 
அவன் உணவும் அளித்தான்; (இத்தகுதிகளுக்குரியவனான) அவன்தான் 
உங்களுடைய இரட'சகனாகிய அல்லாஹ்; ஆகவே, அகிலத்தாரின் இரட'சக 
னாகிய அல்லாஹ் மிக்க பாக்கியமிக்கவன். | 

65. அவனே உயிரோடிருப்பவன்; அவனைத்தவிர (வணக்கத்திற்குரிய வேறு) 
நாயன் இல்லை; எனவே, நீங்கள் வணக்கத்தை அவனுக்கே தூய்மையாக்கிய 
வர்களாக அவனை பிரார்த்தி(த்து அழையுங்கள். அனைத்துப் புகழும் 
அகிலத்தாரின் இரட'சகனாகிய அல்லா ஹ்வுக்கே உரியவையாகும். 

66. (நபியேரிநீர் கூறுவீராக: என் இரெட்சகனிடமிருந்து தெளிவான அத்தாட்சிகள் 
எனக்கு வந்தபோது, அல்லாஹ்வையன்றி நீங்கள் (தெய்வங்களாக 
அமழைப்பவைகளை நான் வணங்குவதை விட்டும் நிச்சயமாக நான் தடுக்கப்பட்டு 
விட்டேன். அன்றியும், அகிலத்தாரின் இரட'சகனுக்கே நான் முற்றிலும் 
கீழ்ப்படிந்து நடக்குமாறு நான் கட்டளையிடப்பட்டுவிட்டேன் | 
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67. அவன் எத்தகையவனென்றால், உங்களை (ஆரம்பத்தில் மண்ணிலிருந்து 
படைத்தான்; பின்னர்,இந்திரியத் துளியிலிருந தும்,பின்னர் இரத்தக் 
கட்டியிலிருந்தும்/உருவாக்கி) பின்னர் உங்களைக் குழந்தையாக வெளியாக்கு 
கிறான்; பின்னர் (படிப்படியாக) நீங்கள் உங்கள் வாலிபத்தை அடைவதற்காகவும், 
பின்னர் நீங்கள் முதியோராக அவதற்காகவும், (உங்களைப் படைத்தான். இதற்கு) 
முன்னரே மரணிப்பவரும் உங்களில் இருக்கிறார்கள்; இன்னும், குறிப்பிடப்பட்ட 
தவணையை நீங்கள் அடை வதற்காகவும், (இதிலிருந்து அவனின் சக்தியை/நீங்கள் 
விளங்கிக் கொள்வதற்காகவும்(இவ்வாறு செய்தான்]. 

68. அவன் எத்தகையவனென்றால், அவனே உயிரளிக்கின்றான்; இன்னும், 
மரணிக்கச் செய்கின்றான்; எனவே, ஏதேனும்ஒரு காரியத்தைச்செய்ய) அவன் 
தீர்மானித்தால்,அப்போ அதற்கு அவன் கூறுவதெல்லாம் ஆகுக! 
என்பதைத்தான்.(அப்போது)உடனே அது அகி விடும். 

69. (நபியே அல்லா ஹ்வின் (அத்தா ட'சிகளாகிய அவன துவசனங்களில்தர்க்கம் 
செய்கின்றார்களே அத்தகையோர்பால்_ அவர்கள் எவ்வாறு (சத்தியத்திலிருந்து) 
திருப்பப் படுகின்றனர் என் று நீர் பார்க்கவில்லையா? 

70. அவர்கள் எத்தகையோரேென்றால்) நம்முடைய) இவ் வேதத்தையும், 
இன்னும்,எ(வ்வேதத்) தைக் கொண்டு நமது தூதர் களை நாம் அனுப்பி 
வைத்தோமோ, அதையும் பொய்யாக்கினார்கள்; ஆகவே (விரைவில் அதன் 
பலனை) அவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள். 

71. அவர்களின் கழுத்துக்களில் வளையங்களாலும், சங்கிலிகளாலும் 
(கட்டப்பட மலக்குகளால்) அவர்கள் இழுத்து வரப்படும் போ து_(அதனை 
அறிவார்கள்). 

72. கொதிக்கும் நீரில், பின்னர், நரகத்தில்(அவர் களைக்கொண்டுவந்து தீ) 
மூட்டப்படுவார்கள். 

73. பின்னர், அவர்களிடம் நீங்கள் (அல்லாஹ்வுக்குஇணை வைத்துக் 
கொண்டிருந்தவை எங்கே) என்று கேட் கப்படும். 

74. அல்லாஹ்வையன்றி நீங்கள் இணை வைத்துக் கொண்டி ருந்தவை எங்கே)? 
எனக் கேட்கப்படும்; அதற்கு) எங்களை விட்டும் அவை மறைந்து விட்டன; 
எனினும் இதற்கு முன்னர் நாங்கள் அல்லாஹ் அல்லாதியாதொன்றையும் 
(ஆண்ட வனென அழைத்துக் கொண்டிருக்கவில்லையே' என்று(பொய்) 
கூறுவார்கள்; இவ்வா று நிராகரிப்போரை அல்லாஹ் வழி கெடச் செய்கிறான். 

75. (பின்னர் அவர்களிடம்) "அ(வ்வாறு வழி கெடுத்தது நீங்கள் பூமியில் 
நியாயமின்றி (அளவு கடந்துமகிழ்ச்சியடைந்தவர் களாக இருந்ததன் 
காரணமாகவும், இறு மாப்புக் கொண்டவர்களாக இருந்ததன் காரணத்தினா 
லுமாகும்(என்றும் : 

76. "நரகத்தின் வாயல்களில் நுழையுங்கள்; அ[ந்நரகதிதில் நிரந்தரமா க[த்தங்கி) 
இருப்பவர்களாக நீங்கள் இருக்கும் நிலையில், (என்றும் கூறப்படும்) . எனவே, 
பெருமைய்டி.த்துக்கொண்டிருந்தவர்களின் ஒதுங்குமிட ம்மிகக்கெட்டது. 

77. ஆகவே, (நபியே/நீர் பொறுமையுடன் (உறுதியாக) இருப்பீராக! நிச்சயமாக, 
அல்லாஹ்வுடைய வாக்கு உண்மையானதாகும்; ஆகவே, அவர்களுக்கு 
வாக்களிக்கப்பட்ட சிலவற்றை நாம் உமக்குக் காண்பித்தாலும், அல்லது 
(அதற்கு முன்) நாம் உம்மை மரணிக்கச் செய்தாலும் (இரு நிலையிலும்) அவர்கள் 
பின்னர்,நம்மிடமே திருப்பிக் கொண்டு வரப்படுவார்கள். 
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78.மேலும்,நபியேோதிட்டமாக,நாம்உமக்கு முன்னர் (பல)தூதர் களை அனுப்பி 
இருக்கின்றோம்; அவர்களில் சிலருடைய வரலாற்றை நாம் உமக்குக் கூறி 
ee இன்னும், அவர்களில் சிலருடைய வரலாற்றை நாம் உமக்குக் 
கூறவில்லை;/இவ்விரு சாராரில்) எந்தத் தூதருக்கும் அல்லாஹ்வுடைய 
அனுமதியின்றி யாதோர் அத்தாட்சியையும் அவர் கொண்டு வருவதற்கு 
அதிகாரம்) இல்லை; ஆகவே, அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை வந்து விடுமானால் 

நீதியைக் கொண்டு தீர்ப்பளிக்கப்படும்;மேலும்/அதனைப்)/பொய்யாக்கியவர்கள் 
அந்த இடத்தில் நஷ்டமடைவார்கள். 

79. அல்லா δι. அவன் வக்கு கால் நடைகளை உங்களுக்காக 
உண்டாக்கி இருக்கிறான்; ௮ றில் im el நீங்கள் சவாரி 
ரப த் ல் சிலவற்றி)லிருந்து நீங்கள் புசிக்கிறீர்கள். 

80. இன்னும், அவற்றில் உங்களுக்கு(வேறு பல) பயன்களும் இருக்கின்றன; மேலும், 
உங்கள் நெஞ்சங்களிலுள்ள தேவையை அவற்றின் மூலம் நீங்கள் அடைந்து 
கொள்வதற்காகவும் (படைத்தான்); அவற்றின் மீதும், கப்பல்களின் மீதும் ல 
பகுதிகளுக்கும்நீங்கள் சுமந்து செல்லப் படுகிறீர்கள். 

81 மேலும், அவன் உங்களுக்கு தன் அத்தாட்சிகளைக் காண்பிக்கிறான்; ஆகவே 
அல்லாஹ்வுடைய அத்தாட்சிகளில் எதனை நீங்கள் நிராகரிக்கிறீர்கள். 

82. இவர்கள் பூமியில் சுற்றித் திரியவில்லையா! அப்போது அவர்களுக்கு 
முன்னிருந்தவர்களின் முடிவு எப்படி இருந்த என்பதை அவர்கள் 
பார்த்திருப்பர். அவர் களோ இவர் களை விட ல் த் மிக 
அதிகமானவர் களாகவும், (உடல்களின்]பலத்தா லும், பூமியில்(விட்டுச் சென்ற) 
அடையாளச் சின்னங்களா லும் (மற்றவர்களைவிட மிகக் கடினமானவர்களாக 

இருந்தார்கள்; பின்னர், அவர்கள் sun JS வைத்திருந்தது அவர் களுக்குப் 
பயனளிக்கவில்லை. 

83. எனவே, அவர்களுடைய தூதர்கள் அவர்களிடம் தெளிவான 

அத்தாட'சிகளைக் கொண்டுவந்த சமயத்தில்(அதனை அவர்கள் பரிகாசம்செய்து 
நிராகரித்து விட்டு) கல்வியினால் தங்களிடமுள்ளதைக் கொண்டு பெரு மகிழ்ச்சி 
அடைந்திருந்தார்கள்; இன்னும், அவர்கள் எதைப் பரிகாசம் செய்து 
கொண்டிருந்தார்களோ அது அவர்களைச் சூழ்ந்து கொண்ட து. 

84. பிறகு நம்முடைய வேதனையைக் (கண் கூடாக) கண்ட சமயத்தில், அவர்கள் 
அல்லா ஹ்வை அவன் தனித்தவன் என நாங்கள் விசுவாசிக்கின்றோம். நாங்கள் 
இணைவைக் கக்கூடியவர் களாக இருந்தவற்றை நாங்கள் BONES SI 
விட்டோம் எனக் கூறினார்கள். 

85. ஆகவே, நம்முடைய வேதனையை அவர்கள் கண்ட போது, அவர்களின் 
விசுவாசம் அவர்களுக்குப் பயனளிப்பதாக இருக்கவில்லை; _ (இதற்கு முன்னர்) 
அவனுடைய அடியார்களில்சென்்றுவிட்ட தே அத்தகைய அல்லா ஹ்வுடையவழி 
முறையாக_(இது நடந்தேறியது.) அவ்விடத்தில் நிராகரிப்போர் நஷ்டத்தையே 
அடைந்தார்கள். 



rivales PEA bl 
Sr SEER oo i Se ge கதை டைப் வைல், க் Le an else qe த்து மு ம், 

ἘΝ LEA Een Le. க் ம் அதப் ஆதிப் இதி 5 ἘΜ δ: 
ἜΑΡ RE ἘΣ HE Ὁ 5; ἐς AIS Ἐπ τ + கதம் à ESS 

5} LE ER PRE MeV οι அள் 00 
er se sl ப த ÉTÉ நல் en USE 

© DS ட } 

pe ᾿ 

Ga LECCE OS AE Λ 

STE ÉLIRE ΣΤ τ 

Sas GC HE ESI) 
ப ; τ ΝΕ வி் க 

Re » AS ξ ἘΣ 35 Te Fes Ξ 

பில்வ ΠΤ 
re ENG 
ἐ 2) ER 1 δ ES AT 

EL Ne te ONG 
OEE EGS BASS 

SIGS தே EE HAS 

a 

> 

> 
> 

» 

7 
> 



பாகம் : 24 418 ஹாமீம் ஸஜ்தா 4] 
ESET FEE EE EEN EEE | 

அத்தியாயம் : 41 

ஹாமீம் ஸஜ்தா 
வசனங்கள் : 54 மக்கீ ருகூஃகள் : 6 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடை யோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

L ஹாமீம். 

2. அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோனிடமிருந்து இறக்கப் 
பட்டுள்ளது. 

3 (இது) வேதமாகும்; அறிந்து கொள்ளும் சமூகத்தாருக்காக அரபி (மொழிக் 
குர் ஆனாக அதனுடைய வசனங்கள் தனித்தனியாக்கப்பட்டு (தெளிவு 
செய்யப்பட்டுள்ளன. 

4. (விசுவாசிகளுக்கு இது) நன்மாராயம் கூறுகின்றதாகவும், (நிராகரித்தோருக்கு) 
அச் சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்கின் றதாகவும்_ (இருக்கின்றது. பின்னரும், 
அவர்களில் பெரும்பாலோர் (இதனைப்) புறக்கணித்து விட்டனர் _ (ஆகவே, 
அவர்கள் (இதற்குச்) செவிசாய்க்கமாட்டார்கள். 

5. அன்றியும், "நீர் எதன்பால் எங்களை அழைக்கின்றீரோ அதைவிட்டும் 
எங்களுடைய இதயங்கள் திரைகளில் இருக்கின்றன; எங்களுடைய செவிகளில் 
அடைப்பும் இருக்கிற து; எங்களுக்கும், உமக்குமிடையே திரை இருக்கிற து; ஆகவே, 
நீர்(உம் காரியத்தைச்) செய்து கொண்டிருப்பீராக! நிச்சயமாக, நாங்களும் (எங்கள் 
காரியத்தைச்) செய்து கொண்டிருப்போம் என்றும் (நிராகரிப்போர்) 
கூறுகின்றனர். 

6. (ஆகவே நபியேரநீர் கூறுவீராக: நான் உங்களைப் போன்ற ஒரு மனிதன்தான்; 
(ஆனால் உங்களுடைய (வணக்கத்திற்குரிய) நாயன் ஓரே ஒரு நாயன்தான் என்று 
எனக்கு வஹீ அறிவிக்கப்படுகிறது; ஆதலால், (செயல்களைக் கலப்பற்றதாக்கி) 
அவனளவிலேயே நீங்கள் உறுதியாக நில்லுங்கள்; அவனிடம் நீங்கள் பிழை 
பொறுக்கவும் Ὁ தேடுங்கள் ; இன்னும், (அவனுக்கு) 
இணைவைத்துக்கொண்டிருப்போருக்குக் கேடுதான்: 

7. அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், ஜகாத்தைக் கொடுக்கமாட்டார்கள்; 
இன்னும், அவர்கள்தாம் மறுமையை நிராகரிக்கக் கூடியவர்கள். 

8. நிச்சயமாக, விசுவாசங்கொண்டு நற்கருமங்களும் செய்கின்றார்களே 
அத்தகையோர்_ அவர்களுக்கு, முடி. வில்லா தநிலையான) கூலியுண்டு. 

9. (நபியே!) நீர் கூறுவீராக: ' பூமியை இரண்டே நாட்களில் படைத்தானே 
அததகையவனைத் திட்டமாக நீங்கள் நிராகரித்துவிட்டு, அவனுக்குச் 
சமமானவர்களையும் நீங்கள் ஆக்குகிறீர்களா? அவன் (தான்)அகிலத்தாரின் 
இரட்சகனாவான்.' 

10. அவனே அதில்_ அதன் மேல் (பகுதியில்) இருந்து உறுதியான மலைகளை 
அமைத்தான்; அதில் அபிவிருத்தியை நல்கினான்; மேலும், அதில் அதன் 
உணவுகளை நான்கு நாட்களில் நிர்ணயம் செய்தான்; (இவ்வாறு செய்ததைப் 
பற்றிக்கேட்போருக்கு (பதில்) நிறைவாகி விட்டது. 

1. பின்னர் வானத்தை _ அது புகையாக இருக்கும் நிலையில் அவன் நாடினான்; 
பின்னர், அவன் அதற்கும், பூமிக்கும் 'நீங்களிருவரும் கீழ்ப்படிந்தோ , அல்லது 
நிர்ப்பந்தமாகவோ வாருங்கள் ' என்று கூறினான்; (அதற்கு) அவை இரெண்டும் 
நாங்கள் கீழ்ப்படிந்தவர்களாகவே வந்தோம் "என்று கூறின. 
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12. பின்னர், அவன் அவைகளை இரண்டு நாட்களில் ஏழு வானங்களாக 
சமப்படுத்திமுடித்தான்; ஒவ்வொரு வானத்திலும் அதனுடைய காரியத்தை 
அறிவித்தான்; மேலும், நாமே தாழ்வாக உள்ள (முதல் வானத்தை[(நட' சத்திர) 
விளக்குகளைக் கொண்டு அலங்கரித்தோம்; (அதனை ஷைத்தான்களை விட்டும் 
பா துகாக்கப்பட்டதாகவும் (ஆக்கினோம்) : இதுயாவரையும்) மிகைத்தோன், 
(யாவையும்) நன்கு அறிந்தோனின் ஏற்பாடாகும். 

13 ஆகவே, (நபியே! அவர்கள் (பின்னும் விசுவாசங்கொள்ளாது) புறக்கணித்து 
விடுவார்களாயின் அப்போ து, ஆது, ஸமூதுடைய। சமூகத்தார்க்கு ஏற்பட்ட)இடி 
முழக்கம் போன்றதோர் இடி முழக்கத்தையே, நான் உங்களுக்கு அச்சமூட்டி 
எச்சரிக்கின்றேன் என் று நீர் கூறுவீராக! 

14." அல்லா ஹ்வைத் தவிர (மற்ற) எதனையும் நீங்கள் வணங்காதீர்கள்" என்று கூறி 

நம்முடைய) தூதர்கள் அவர்களுக்கு முன்பாகவும், அவர்களுக்குப் பின்பாகவும் 

அவர்களிடத்தில் வந்தபோது, அத்தூதர்களிடம் அவர்கள் "எங்கள் இரட்சகன் 

நாடியிருந்தால், அவன் மலக்குகளை ($ தூதர் களாக)திட்டமாக இறக்கி 
வைத்திருப்பான்; ஆகவே, நிச்சயமாக, நீங்கள் எதைக் கொண்டு 
அனுப்பப்பட்டிருக்கிறீர்களேோ அதை நாங்கள் நிராகரிக்கக் கூடியவர்கள்தாம் 

என்று கூறினார்கள். 

15. ஆகவே, ஆது (கூட்டத்தார்) பற்றிய விளக்கமாவது: அவர்கள் பூமியில் 
நியாயமின்றிப் பெருமையடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள்; எங்களைவிட பலத்தால் 
மிக்கவர் யார் என்றும் கூறினார்கள்; அவர்களை படைத்தானே அத்தகைய 
அல்லாஹ்_ அவன் நிச்சயமாக, அவர்களைவிட பலத்தால் மிக்கவன் என்பதை, 
அவர்கள் பார்க்கவில்லையா? அவர்கள் நம்முடைய (இத்தகைய) அத்தாட்சிகளை 
மறுப்பவர்களாகவும் இருந்தார்கள். | 

16. ஆகவே , இவ்வுலக வாழ்வில் இழிவு தரும் வேதனையை அவர்களுக்கு நாம் 
சுவைக்கச் செய்வதற்காக, துர்ச்சகுனமான நாட்களில் அவர்களின் மீது கொடிய 
புயல் காற்றை நாம் அனுப்பிவைத்தோம்; மறுமையின் வேதனையோ, 
(இதனைவிட) மிக இழிவு தரக்கூடியதாகும்; (அங்கு எவராலும்) அவர்கள் உதவி 
செய்யப்படவுமாட்டார்கள். 

17. இன்னும் ஸமூது (கூட்டத்தார்) பற்றிய விளக்கமாவ து: அவர்களுக்கு நாம் 
நேர்வழியைக் காண்பித்தோம்; எனினும், அவர்கள் நேர்வழியைவிட 
குருட்டுத்தனத்தையே விரும்பினார்கள். ஆகவே, அவர்கள் சம்பாதித்துக் 
கொண்டதன் காரணமாக இழிவான, வேதனையான இடிமுழக்கம் அவர்களைப் 
பிடித்துக்கொண்ட து. 

18. இன்னும் விசுவாசங்கொண்டு, பயந்துகொண்டிருந்தார் களே, 
அத்தகையோரை நாம்காப்பாற்றினோம். | 

19. மேலும், அல்லாஹ்வுடைய விரோதிகள் நரகத்தின்பால் ஒன்று 
சேர்க்கப்படும் நாளில்(அவர்கள் தொடக்கம் முதல் கடை சிவரையில் உள்ளோரை 
வரிசைப்படுத்தி ஒருவரையொருவர் முந்திவிடா து மலக்குகளால்) அவர்கள் 

தடுத்து நிறுத்தப்படுவார்கள். 
20. இறுதியாக (நரகமாகிய) அதன் பால் அவர்கள் வந்தடைந்து 

விடுவார்களானால், (யாவம் செய்த) அவர்களுக்கு விரோதமாக அவர்களுடைய 
செவியும் , அவர்களுடைய பார்வைகளும், அவர்களுடைய தோல்களும் அவர்கள் 
செய்து கொண்டிருந்தவை பற்றிசாட்சி கூறும். 



ARIST PA. er D «7 

AAA ER ES) EES 
AVS rence si 
EE 
AOA TS SERIES FA YEN 

ac ÉRIC RES) 
SH EPA en A ES AES ez »92 74 

2 25 AL SR 294 à ர GRAS [22 தக் 

AG கல்லி τὰ 

ἘΞ ἘΠΕ π᾿. (γι ARE 

LS பிகமல் 
ழி க ϑοώςζ {4503} 

ΘΟ ΡΟΣ ΞΕ. 

EL 51 ras 



பாகம் : 24 480 ஹாமீம் ஸஜ்தா 41 
EEE À A 9555 

21 அ|தற்கவர்கள் , தங்களின் தோல்களிடம்,' எங்களுக்கு எதிராக நீங்கள் ஏன் 
சாட்சி கூறினீர்கள்" என்றும் கேட்பார்கள்;அதற்கு அவைகள், ஓவ்வொரு 
பொருளையும் பேசச் செய்தவனாகிய அல்லாஹ்தான் எங்களைப் 
பேசவைத்தான்; அவன் தான் உங்களை முதல் தடவையும் படைத்தான்; (இறந்த 
பின்னரும்) நீங்கள் அவனிட மேதிருப்பப்பட்டிருக்கின்றீர்கள் என்றுகூறும். 

22 "உங்களுடைய செவிப்புலனும், உங்களுடைய பார்வைகளும், உங்களுடைய 
தோல்களும் உங்களுக்கெதிராக சாட்சியங்கூறா மலிருக்க, நீங்கள் (உங்களுடைய 
செயல்களை அவைகளுக்கு) மறைத் துக்கொள்ளக் கூடியவர்களாக நீங்கள் 
இருந்திருக்கவில்லை; எனினும், நீங்கள் செய்பவற்றிலிருந் து அநேகவற்றை 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் அறியமாட்டான் என்று நீங்கள் எண்ணிக் 
கொண்டிருந்தீர்கள்.' | 

23. "அதுதான், உங்கள் இரட்சகனைப்பற்றி நீங்கள் எண்ணிக்கொண்டிருந்த 
உங்களுடைய (தீய) எண்ணமாகும்; அது உங்களை அழித்துவிட்டது; அதலால் 
நீங்கள் நஷ்டமடைந்தவர்களில் ஆகிவிட்டீர்கள் (என்றும் அவை கூறும்) 

24. பின்னர், அவர்கள் பொறுத்துக் கொள்வார்களானால், அவர்கள் 
தங்குமிடம் நரகம்தான்; இன்னும், அவர்கள்(நற்செயல்கள் செய்து அல்லாஹ் 

வைத்]திருப்திப்படுத்தத்தேடினால் /அல்லாஹ்வைத் திருப்திப்படுத் தும் 
எச் செயலையும் செய்ய/அவர்கள் சிரமப்படுத்தப் படுபவர்களில் 
உள்ளவர்களல்லவர். 

25. மேலும், நாம் அவர் களுக்கு (ஷைத்தான் களிலிருந் தோழர் களை 
இணைத்துவிட்டோம்; ஆகவே, னல்ல வு அவர்களுக்கு 
முன்னிருப்பதையும், அவர்களுக்குப் பின்னிருப்பதையும் அவர்களுக்கு 
அழகாக்கிக் காண்பித்தார்கள்; இன்னும், இவர் களுக்கு முன் சென்று போன 
ஜின்கள், மனிதர்கள் ஆகிய சமூகத்தவர்களுடன் நம்முடைய(வேதனையின்) 
வாக்கு இவர்களின் மீது உறுதியாகிவிட்ட து; நிச்சயமாக, இவர்கள்( யாவரும்) 
நஷ்ட மடைந்தவர்களாக அம் அர் 

26. Bou நிராகரித்து விட்டார்களே அத்தகையோர் _(மற்றவர்களிடம் ) 
"நீங்கள் இந்தக் குர்ஆனை கேட்காதீர்கள்; (அது ஓதப்படும் போது மற்றவர்கள் 
கேட்கா திருக்க )அதில் (கூச்சலிடுவது போன்ற வீணானவற்றையும் செய்யுங்கள்; 
நீங்கள் (அதனால்) மிகைத்துவிடலாம்' என்று கூறினர். 

2, ஆகவே, நாம் நிச்சயமாக நிராகரித்துவிட் டோரை கடினமானவே தனையைச் 
சுவைக்குமாறு செய்வோம். இன்னும் நிச்சயமாக, நாம் அவர்கள் 
செய் துகொண்டிருந்தவற்றில் மிகத்தீயதை அவர்களுக்குக் கூலியாகக் 
கொடுப்போம். 

28. அதுவே, அல்லாஹ் டைய விரோதிகளுக்குரிய கூலி (யானநெரகமாகும்; 
நம்முடைய வசனங்கலை ன வவர ற! வர்கள் மறுத்துக்கொண்டிருந்ததன் 
கூலியாக, அவர்களுக்கு நிலையான வீடு br ந்நரகதிதில் இருக்கிற து. 
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29. நிராகரிப்போர் (அந்நாளில் அல்லாஹ்விடம்) "எங்கள் இரட'சகனே! 
ஜின்களிலிருந்தும், மனிதர்களிலிருந் தும், எங்களை வழிகெடுத்த இரு சாராரையும் 
எங்களுக்கு நீ காண்பிப்பாயாக! அவ்விருவரும் தாழ்ந்தோரில் ஆகிவிடுவதற்காக 
அவ்விருவரையும் நாங்கள் எங்கள் பாதங்களுக்குக் கீழ் ஆக்குவோம்' என்று 
கூறுவார்கள். 

30. (எனினும்) நிச்சயமாக "எங்கள் இரட்சகன் அல்லாஹ்தான் என்று கூறி 
பின்னர், (அதன்மீது) உறுதியாக நிலைத் துமிருந்தார்களே அத்தகையோர்_ 
அவர்களின் மீது மலக்குகள் (மரண வேளையில்) இறங்கி (செல்ல இருக்கும் 
மறுமையைப்பற்றி) நீங்கள் பயப்படாதீர்கள் ; (நீங்கள் இவ்வுலகில் 
விட்டுச்செல்லும் மனைவி, மக்கள், சொத்து சுகம் யாவற்றையும் பற்றி) 

கவலையும்படாதீர்கள். நீங்கள் வாக்களிக்கப்பட்டுக் கொண் டிருந்தீர்களே, 
அத்தகைய சுவனபதியைக்கொண்டு நன்மாராயம் பெறுங் கள்" (எனக் 
கூறுவார்கள்]. 

31 நாங்கள் உலக வாழ்விலும், மறுமையிலும் உங்களுக்கு உதவியாளர்கள்; 
அ(ச்சுவனத்தில் உங்கள் மனம் விரும்பியவை உங்களுக்குண்டு ; இன்னும், அதில் 

நீங்கள் தேடுகின் றவை உங்களுக்குண்டு. 

32. (பாவங்களை) மிகவும் மன்னிப்பவனான, பெருங்கிருபையுடையோனிட 
மிருந்துள்ள விருந்தாக _(இது உங்களுக்குண்டு என் று மலக்குகள் கூறுவார்கள். 

3. எவர் அல்லாஹ் அளவில் (மனிதர்களை) அழைத்து(த் தாமும்) நற்கருமங் 
களையும் செய்து, நிச்சயமாக நான் (அல்லாஹ்வுக்கு முற்றிலும் கீழ்ப்படிந்த) 

முஸ்லிம்களில் உள்ளேன் என்றும் கூறுகின்றாரோ, அவரைவிடச் சொல்லால் 

மிக்க அழகானவர்யார்: 

34. நன்மையும் தீமையும் சமமாகிவிடாது (ஆதலால், நபியே! எது மிக அழ 

கானதோ அதைக்கொண்டு (தீமையை) தடுத் துக்கொள்வீராக! அப்பொழுது 

எவருக்கும் உமக்குமிடையே பகைமை இருந்ததோ அவர், உம்முடைய உற்ற 

சிநேகிதரைப் போல் ஆகிவிடுவார். 

35. பொறுமையாய் இருந்தார்களே அத்தகையோரைத் தவிர, (வேறு) எவரும் 
அதனை அடையமாட்டார்கள்; மேலும் மகத்தான பாக்கியத்தையுடையோரைத் 
தவிர, (மற்ற) எவரும் அதனை அடையமாட்டார்கள். 

36. மேலும், (நபியே! ஷைத்தானிலிருந்து ஏதேனுமொரு ஊசாட்டம் 
உம்மைத்தொட்டுவிடுமாயின் தாமதமின்றி அல்லா ஹ்விடத்தில் நீர் காவல்தேடிக் 
கொள்வீராக! நிச்சயமாக அவனே, யாவையும்) செவியேற்பவன்; நன்கறிபவன். 

37. இரவும், பகலும், சூரியனும், சந்திரனும் (அல்லாஹ்வைப்பற்றி 
அறிவிக்கக்கூடிய) அவனுடைய அத்தாட்சிகளில் உள்ளவையாகும்; நீங்கள் 
சூரியனுக்கும், சந்திரனுக்கும் ஸஜ்தா செய்யவேண்டாம்; நீங்கள் அவனையே 
வணங்குபவர்களாக இருந்தால், அவற்றைப்படைத்தவனாகிய அல்லா ஹ்விற்கே 
ஸஜ்தா செய்யுங்கள் . 

38. (நபியே!) பின்னும், இவர்கள் பெருமையடி த் துக்கொண்டு அல்லா ஹ்வை 
En | விலகிக்) கொள்வார்களாயின், அப்போது உமதிரட'சகனிடத்தில் 
உள்ளவர் (களாகிய மலக்கு) கள் இரவிலும், பகலிலும் அவனைத் துதிசெய்து 
(புகழ்ந்து) கொண்டேயிருக்கின் றனர்; வாக் (கில்) சோர்வடையவும் 
மாட்டார்கள். 
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39. (நபியே) காய்ந்து விட்டதாக பூமியை நிச்சயமாக நீர் காண்பதும், அவ 
னுடைய அத்தாட்சிகளில் உள்ளதாகும்; அதன் மீது நாம் நீரைஇறக்கி வைத்தால், 
அது செழிப்படைந்து வளர்கிறது; அதை நிச்சயமாக, உயிர்ப்பித்தானே 
அத்தகையவன் மரணித்தோரையும் உயிர்ப்பிக்கக் கூடிய வனாவான்; நிச்சயமாக 
அவன் ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் ஆற்றலுடையவன். 

40. நிச்சயமாக, நம்முடைய வசனங்களில் (அனர்த்தம் கூறி பிழை சேர்க்க 
பொய்யின்பால்சாய்ந்து விடுகின்றார்களே அத்தகையோர்_ நம்மிலிருந்து 
அவர்கள் மறைந்து விடமாட்டார்கள்; ஆகவே, (மறுமையில்) நரகத்தில் 
எறியப்படுபவன் சிறந்தவனா! அல்ல மறுமை நாளில் எத்தகைய 
பய்முமற்றவனாக வருப(வன் மேலானவனா ἢ (மனிதர்களே!) நீங்கள் நாடியதைச் 

செய்துகொண்டிருங்கள்; நீங்கள் செய்பவற்றை நிச்சயமாக, அவன் பார்க்கக் 
கூடியவன். 

41 நிச்சயமாக,/குர் ஆனாகிய)நல்லுபதேசத்தை _ அது அவர்களிடம்வந்தபோ து 
நிராகரிக்கின்றார்களே அத்தகையோர் _ (அவர்கள் மறுமையில் தங்கள் நிலையை 
அறிந் துகொள்வார்கள்;) மேலும், நிச்சயமாக இது, மிக்க கண்ணியமானதொரு 
வேதமாகும். 

42.(குர் ஆனாகிய இதில்) இதற்கு முன்னிருந்தோ, இதற்குப் பின்னிருந்தோ பொய் 
தனிடம் வராது; தீர்க்கமான அறிவுடைய, மிக்க புகழுக்குரியவனிடமிருந்து 

இது) இறக்கப் பட்டுள்ளதாகும். 

43 (நபியே!) உமக்குமுன்(வந்த) தூதர்களுக்குத்திட்டமாகக் கூறப்பட்ட தைத் தவிர 
(வேறெதுவும்) உமக்குக் கூறப்படவில்லை; நிச்சயமாக, உமதிரட' சகன் 
மன்னிப்புடையவன்; துன்புறுத்தும் தண்டனையுடையவன். 

44. மேலும், ரபி அல்லாத (மொழியின்) குர்ஆனாக இதனை நாம் ஆக்கி 

வைத்திருந்தால் , (இந்த மக்காவாசிகள்) இதனுடைய வசனங்கள் (நம் மொழியில் ) 
விவரித்துக் கூறப்பட டிருக்கவேண் டாமோ? (வேதம்) அரபி அல்லாத 
(மொழியுடைய) தும், (நபியோ ) அரபியருமா ? என்று கூறுவார்கள். 
(நபியே!) நீர் கூறுவீராக: இது (அரபி மொழிவேதமாக இருப்பதுடன்) விசுவாசங் 
கொண்டவர்களுக்குநேர்வழியாகவும், (உடல் மற்றும் மனநோய்களை) 
குணப்படுத்துவதாகவும் இருக்கின்றது; இன்னும் விசுவாசங்கொள்ளவில்லையே 
அவர்களுடைய காதுகளில் அடைப்பு இருக்கின்றது; இது அவர்கள் விஷயத்தில் 
குருட்டுத்தனத்தையுடையதாகவும் இருக்கிறது (ஆகவே, அவர்கள் இதன் 
உண்மையைப் பார்க்கமாட்டார்கள்] அவர்கள் வெகு தொலை கூரத்திலிருந்து 
அழைக்கப்படு(பவர்கள்போன் று கேட்காதவர்களாக இருக்கின்றனர். 

45. மேலும், திட்டமாக நாம் மூஸாவுக்கு வேதத்தைக் கொடுத்தோம்; அதில் 
மாறுபாடுகள் செய்யப்பட்டுவிட்டன;:(அவர்களின் விசாரணைம றுமையில்தான் 
என் று) உமதிரட' சகனிடமிருந்து வாக்கு முந்தியிருக்காவிடில், அவர்களுக் 
கிடையில்(இம்மையில்திட்டமாக தீர்ப்பளிக்கப்ப்ட் டிருக்கும்; நிச்சயமாக 
அவர்களும் குர் ஆனாகிய)இதில் அவநம்பிக்கை ஏற்படுத்தக்கூடிய சந்தேகத்தில் 
இருக்கிறார்கள். 

46. எவர் நல்ல செயல் செய்கிறாரோ அது) அவருக்கே (நன்மையாகும்) ; 
எவரேனும் தீமை செய்தால் அவருக்கே அதுகேடாகும்; மேலும், உமதிரட் சகன் 
தன் ) அடியார்களுக்கு அநியாயம் செய்பவன் அல்லன்! 
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47. (நபியே) மறுமை நாள்பற்றிய அறிவு அவன் பக்கமே திருப்பப்படும், அவன் 
அறிவில் இல்லாது, கனிகளில் எதுவும் அதன் பாளைகளிலிருந் து வெளியாவது 
மில்லை; யாதொரு பெண்ணும் கர் ப்பமாவதுமில்லை; அவள் பிரசவிப்பது 
மில்லை; மேலும், என்னுடைய இணையாளர்கள் எங் கே) என்று அவன் 
அவர்களை அழைக்கும் நாளில், "எங்களில் (அதற்கு சாட்சி கூறுவோர் ஒருவருமே 
இல்லையென் று நாங்கள் உனக்கு அறிவித்துவிடுகின்றோம்' என்று அவர்கள் 
கூறுவார்கள். 

48. இன்னும்(இதற்கு) முன்னர் அவர்கள் (வணக்கத்திற்குரிய தெய்வங்களென] 

அழைத்துக் கொண் டிருந்தவை(யாவும்/அவர் களை விட்டு மறைந்து விடும்; 

தங்களுக்கு(த்தப்பி) ஓடுமிடமும் இல்லை என்பதை அவர்கள் அறிந்து 

கொள்வார்கள். 

ற் த்தித்து) நன்மையைக் கேட பதில் மனிதன் (ஒரு பொழுதும்) 
சோர் வடையமாட்டான்; இன்னும் அவனை (ஒரு) தீமை தொடுமானால் 
அப்பொழுதுஅவன் நம்பிக்கையிழந்தவன், நிராசையானவன். 

50. அவனைத் தொட்டிருந்த கெடுதிக்குப் பின்னர், நம்மிடமிருந்து அருளை 

அவனுக்கு நாம் சுவைக்கச் செய்தால் இது எனக்குரியதே என்றும், மறுமைநாள் 

நிலையெ க்கூடியது என நான் எண்ணவில்லை என்றும், (அவ்வாறு மறுமை 

ஏற்பட்டு) என் இர! சசுவ டம் நான் திருப்பிக் கொண்டு போகப்பட்டாலும், 

அவனிடத்தில் நிச்சயமாக எனக்கே நன்மை உண்டு என்றும 

டமாகக்கூறுகிறான்; எனவே, நிராகரித்தோர்க்கு அவர்கள் செய்தவற்றை 

அந்நாளில் நிச்சயமாக நாம் தெரிவிப்போம்; அன்றியும், கடினமான 
வேதனையிலிருந்து அவர்களை நிச்சயமாக நாம் சுவைக்கச் செய்வோம். 

51 இன்னும், நாம் mr மனிதனுக்கு நல்கினால் (நம்மை) அவன் 
புறக்கணித்து, தன் பக்கமே (திரும்பி முற்றிலும் நன்றி செய்யாது) தூரமாகி 
விடுகிறான். மேலும், அவனை | (ஏ தும்] கெடுதி தொட்டால்,வெகு நீண்ட 
பிரார்த்தனையுடையவனாகின்றான். 

52 அவ் வேதமான)து அல்லாஹ்விடமிருந் துள்ளதாக இருந் து, பின்னர் இதை 

நீங்கள் நிராகரித்துவிட்டால், (உங்கள் நிலை என்னவாகும். இவ்வாறு தூரமான 

பிரிவினையில் இருக்கும் அவனைவிட மிக வழிகெட்டவன் யார் என்பதை 

எனக்குத் தெரிவியுங்கள் என் று(நபியே) நீர் கேட்பீராக! 

53 நிச்சயமாக (வேதமாகிய) இது, உண்மையான துதான் என்று அவர்களுக்குத் 
தெளிவாகும் வரையில், ( வ்கி ல பாகங்களிலும், அவர்களிலும் நம்முடைய 
அத்தாட்சிகளை அவர்களுக்கு நாம் காண்பிப்போம்; (நபியே) உமதிரட' சகனுக்கு, 
நிச்சயமாக அவன் ஒவ்வொரு பொருளின். FETE துபற்றி நன்கறிந்து) 
சாட்சியாக இருக்கிறான் என்பது போதுமானதாக இல்லையா! 

54. நிச்சயமாக அவர்கள், தங்கள் இரட'சகனை சந்திப்பதைப்பற்றி சந்தேகத்தில் 
இருக்கிறார்கள் என்பதை (நபியே நீர் )அறிந்து கொள்வீராக! நிச்சயமாக அவன், 
ஒவ்வொரு யொருளைப்பற்றியும் (தன் அறிவால்) சூழ்ந்து (அறிந்து) 
கொண்டிருக்கிறான் என்பதையும் அறிந்து கொள்வீராக! 
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பாகம்: 25 484 அஷ்ஷூரா 42 

அத்தியாயம் : 42 

அஷ்ஷூரா _ கலந்தாலோசித்தல் 
வசனங்கள் : 53 மக்கீ ருகூஃகள் : 5 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1 ஹாமீம் 

2. அய்ன் ஸீன் காஃப் 

3. ( நபியே யாவரையும்) மிகைத்தவனான; தீர்க்கமான அறிவுடையவனான 
அல்லாஹ் உமக்கும், உமக்கு முன்னிருந்தவர்களுக்கும் இவ்வாறே (தன்னுடைய 
வசனங்களை) வஹீ மூலம் அறிவிக்கிறான். 

4. வானங்களி ள்ளவைகளும், மியிலுள்ளவைகளும் அவனுக்கே 
உரியவையாகும் ; யாவரையும் வ தவனே மிக்க உயர்வானவன் ; மிக 
மகத்தானவன். 

5. (அல்லா ஹ்வின் மகத்துவத்தால்) வானங்கள் _அவற்றின் மேற்புறத்திலிருந்து 
பிளந்துவிட சமீபிக்கும்; மலக்குகளும் (பயந்து) தங்களிரட' சகனின் புகழைக் 
கொண்டு துதி செய்து, பூமியில் உள்ளவர்களுக்காக பாவமன்னிப்புத் 
தேடுகின்றனர்; நிச்சயமாக அல்லாஹ்வே, மிக்க மன்னிப்பவன்; மிக்க 
கிருபையுடையோன் என்பதை நபியே! நீர்) அறிந் துகொள்வீராக! 

6. அன்றியும், அவனைத்தவிர (தங்களுக்குப்) பாதுகாவலர்களாக எடுத்துக் 
கொண்டார்களே அத்தகையவர்கள் _ அல்லா ஹ் அவர்(களின் செயல்களை 
கவனித்தவனாக இருக்கின்றான்; (நபியே! அவர்கள் (காரியத்தின் )மீது நீர் 
யொறுப்பாளரும் அல்லர். 

7.மே லும் அவ்வாறே " நகரங்களின் தாய் (அகிய மக்காவில் உள்ளோரு] க்கும், 
அதைச் சூழ உள்ளோ(ராகிய அகிலத்தார் யாவருக்கும், நீர் அச்சமூட்டி 
எச்சரிப்பதற்காகவும், அதில் சந்தேகத்திற்கிடமின் றி (மனிதர் கள்) ஒன்று 
திரட்டப்படும் (ம றுமை) நாளைப்பற்றியும் நீர் அச்சமூட்டி எச்சரிப்பதற்காகவும் 
அரபி (மொழிக் குர் ஆனை உமக்கு நாம் வஹீயின் மூலம்) அறிவித்தோம். 
(அந்நாளில்) ஒரு கூட்டத்தார் சுவனத்திலும், ஒரு கூட்டத்தார் நரகத்திலும் 
இருப்பார்கள்! 

8. அன்றியும் அல்லாஹ் நாடியிருந்தால், அவர்களை (ஒரே மார்க்கத்தையுடைய) 
ஓரே சமுதாயத்தினராக அக்கியிருப்பான்; எனினும், தான் நாடியவர்களை தன் 
அருளில் அவன் புகச்செய்வான்; அநியாயக்காரர்களோ_.. அவர்களுக்குப் 
பா க இல்லை; எந்த உதவியாளனும் க் 

9. (நபியே! அல்லாஹ்வாகிய) அவனைத்தவிர (வே பாதுகாவலர் களை 
வா கள் எடுத் துக்கொண்டனரா: (அது சரியல் ல் ἀπε அல்லாஹ் 
அவன்(ஒருவன்)தான் (உண்மையான) பாதுகாவலன்; அவனே மரணித்தோரை 
உயிர்ப்பிக்கிறான்; அவன் ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் மிக்க ஆற்றலுடையவன். 

10 . இன்னும்(நபியே! அவர்களிடம் நீர் கூறுவீராக! நீங்கள் எவ்விஷயத்தில் 
கருத்து வேறுபாடுகொண் டிருக்கிறீர்களோ, அதன்தீர்ப்பு அல்லா ஹ்வின் பக்கமே 
இருக்கின்ற து; அந்த அல்லாஹ்தான் என் இரட'சகன்; அவன்மீதே (என்னுடைய 
காரியங்களை ஒப்படைத்துமுழுமையாக) நம்பிக்கை வைக்கிறேன்; இன்னும் 
அவனளவிலேயேவழிபட்டு நான் திரும்புவேன். 
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॥.(அவனே)வானங்களையும், புமியையும் புதிதாகப் படைத்தவன் ;உங்களுக்காக 
உங்களிலிருந்தே ஜோடி(களான மனைவிகளையும், கால்நடைகளிலிருந்து 
ஜோடிகளையும் அவன் ஆக்கி, அதைக்கொண்டு (இன உற்பத்திகளை இவ்வாறே 
பெருக்கி) உங்களை அவன் அதில் பரவச் செய்கிறான்; அவனைப்போன்று 
எப்பொருளும் இல்லை; அவனே யாவற்றையும்) செவியேற்கிறவன்; பார்க்கிறவன். 

12. வானங்கள் மற்றும் பூமியின் (களஞ்சியங்களின்) சாவிகள் அவனுக்கே 
உரியதாகும். அவன் நாடியவர்களுக்கு உணவை (சம்பத்தைவிரிவாக்குகின்றான்; 
அளவோடும் கொடுக்கிறான்; நிச்சயமாக அவன், ஓவ்வொரு பொருளைப் 
பற்றியும் நன்கறிகிறவன். 

13. (விசுவாசிகளே!) மார் க்கத்திலிருந்து நுரஹ்வுக்கு எதனை அவன் 
உபதேசித்தானோ,அதனையே உங்களுக்கு அவன் மார்க்கமாக்கி இருக்கின்றான்; 
ஆகவே,(நபியே நாம் உமக்கு வஹீ மூலம் அறிவித்த தும், இப்றாஹீம், மூஸா, ஈஸா 
ஆகியோருக்கு நாம் உபதேசித்ததும் (என்னவென்றால் |) "நீங்கள் ( ஏகதெய்வக் 
கொள்கையுடைய சத்திய) மார்க்கத்தை நிலை நிறுத்துங்கள்; நீங்கள் அதில் 
பிரிந்தும்விடாதீர்கள் (என்பதேயாகும், ஆகவே இணைவைத்துக்கொண்டிருப் 
போர்களுக்கு, அவர்களை எதன் பால் நீர் அழைக்கின்றீரோ அது பளுவாகத் 
தெரிகிறது. அல்லாஹ் தான் நாடியவர்களை தன்பக்கம் தேர்ந்தெடுத்துக் 
கொள்கிறான்; அவன் பக்கம் மீள்வோருக்கு நேர் வழியும் காட்டுகிறான். 

14. அவர்கள் தங்களுக்கிடையிலுள்ள பொறாமையால் தங்களிடம் (வேத) அறிவு 
வந்த பின்னரேதவிர, (இம்மார்க்கத்தில்) அவர்கள் பிரிந்துவிடவில்லை. 
(அவர் களுக்குரிய தீர்ப்பு) ஒருகுறிப்பிடப்பட்ட தவணைவரைதான் என்று உமதி 
ரட்சகனுடைய வாக்கு முந்தியிருக்காவிடில், அவர்களுக்கிடையில் (இதுவரை) 
தீர்ப்பளிக்கப்பட்டிருக்கும்; இன்னும் நிச்சயமாக அவர்களுக்குப் பின்னர், 
அவவேதத்திற்கு அனந்தரக்காரர்களாக அஆக்கப்பட்டார்களே, அத்தகையோர் 
அ।(வ்வேதத்]திலிருந்து அவநம்பிக்கை ஏற்படுத்தக்கூடிய சந்தேகத்தில் 
இருக்கிறார்கள். 

15.ஆகவே , அதற்காகட சத்தியமார்க்கத்தின்பால் அவர்களை) நீர் அழைப்பீராக! 
நீர் ஏவப்பட்ட பிரகாரம் நிலைத்தும் நிற்பீராக! அவர்களுடைய மனோ 
சீ சைகளையும் நீர் பின்பற்றாதீர்;இன்னும், (அவர் களிடம் நீர் கூறுவீராக: 

அல்லாஹ் வேதத்திலிருந்து எதனை இறக்கி வைத்தானோ, அதனையே நான் 
விசுவாசிக்கின்றேன்;உங்களுக்கிடையில் நீதமாகவேதீர்ப்பளிக்குமாறு நான் 
கட்டளையிடப்பட்டுள்ளேன்; அல்லாஹ் (தான்) எங்கள் இரட்சகனும் உங்கள் 
இட சகனுமாவான்;எங்கள் செயல்கள் எங்களுக்கு;உங்கள் செய்ல்களோ 
உங்களுக்கு; எங்களுக்கிடையிலும் உங்களுக்கிடையிலும் யாதொரு தர்க்கமும் 

ல்லை; நம்மிடையே (மறுமையில்) அல்லாஹ் ஒன்று சேர்ப்பான்; அவன்பக்கமே 
நாம் யாவருமிதிரும்பிச் செல்ல வேண்டி யதிருக்கிற து. 
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16. இன்னும், அல்லாஹ்வி(ன் விஷயத்தில் (விசுவாசிகளால்) அவனது 
அழைப்பிற்கு பதில் கூறப்பட்ட பின்னர் தர்க்கித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களே 
அத்தகையோர் _ அவர்களுடைய தர்க்கம் அவர்களின் இரடசகனிடம் 
வீணானதாகும்; அவர்களின்மீது (அல்லா ஹ்வின்) கோபமும் உண்டு , கடினமான 
வேதனையும் அவர்களுக்குண்டு. 

17. அல்லாஹ் எத்தகையவனென்றால், அவன்தான் உண்மையைக்கொண்டு 
(இவ்) வேதத்தையும், நீதத்தையும் இறக்கிவைத்தான்; (நபியே!) மறுமை நாள் 
சமீபத்தில் இருக்கலாம் என உமக்கு அறிவிப்பது எது! 

18. (மறுமைநாளான) அதனை நம்பிக்கைக் கொள்ளாதவர்கள் அதைப்பற்றி 
(எப்போ துவரும், என்று) அவசரப்படுகின்றனர்; மேலும், விசுவாசம் 
கொண்டார்களே அத்தகையவர்கள் அதனைப்பற்றி பயந்தவர்களாக 
இருக்கின்றார்கள்; இன்னும் நிச்சயமாக, அது (வருவது) உண்மைதான் என்றும் 
அவர்கள் அறிவார்கள்; நிச்சயமாக மறுமையைப்பற்றி சந்தேகத்தி 
லிருக்கின்றார்களே அத்தகையவர்கள், வெகு தூரமான வழிகேட்டில்தான் 
இருக்கிறார்கள் என்பதை(நபியே! நீர்) அறிந்துகொள்வீராக. 

19. அல்லாஹ், தன் அடியார்களை அன்பாகக் கவனித்து வருபவன். (ஆகவே) 

அவன் நாடியவர்களுக்கு (வேண்டிய) உணவளிக்கிறான்; அவனே பலமிக்கவன் 
(யாவரையும்) மிகைத்தோன். 

20. (தன் செயலின் மூலம் ) எவர் மறுமையின் விளைச்சலை (பயனை) 

நாடுகின்றாரோ, அவருடைய விளைச்சலில் நாம் அவருக்காக அதிகப்படுத்து 
வோம்; இன்னும் எவர் இம்மையின் விளைச்சலை_(பயனை மட்டும் 
நாடுகின்றாரோ, நாம் அவருக்கு அதிலிருந் து கொடுக்கின்றோம்; அவருக்கு 
மறுமையில் யாதொரு பாத்தியதையுமில்லை. 

21. மார்க்கத்தில் அல்லாஹ் எதற்கு அனுமதியளிக்கவில்லையோ அதை 
அவர்களுக்கு மார்க்கமாக்கி வைக்கக்கூடிய இணையாளர்கள் அவர்களுக் 
இருக்கின்றார்களா)? (கூலி கொடுப்பது மறுமை நாளில்தான் i 
தீர்ப்புப்பற்றிய (அல்லாஹ்வுடைய) வாக்கு இல்லாதிருந்தால், அவர் களுக் 
கிடையில் (இது வரையில்) தீர்ப்பளிக்கப்பட்டே இருக்கும்; நிச்சயமாக 
(இத்தகைய)அநியாயக்காரர்கள்_ அவர்களுக்குத் துன்புறுத்தும் வேதனை உண்டு. 

22. (நபியே! அநியாயக்காரர்களை_ தாங்கள் சம்பாதித்ததிலிருந் து (தங்களுக்கு 
என்ன ஏற்படுமோ என) பயந்து கொண்டிருப்பவர்களாக re δὴ 
காண்பீர். அதுவோ அவர்களுக்கு நிகழக்கூடியதாக உள்ளது; இன்னும் 
விசுவாசங்கொண்டு, நற்கருமங்களும் செய்கின்றார்களே அத்தகையவர்கள், 
சுவனபதிகளின் பூங்காவனங்களில் இருப்பார்கள்; அவர்களுடைய இரட்சக 
னிடத்தில் அவர்கள் நாடியவை அவர்களுக்குண்டு; அதுவே மிகப்பெரும் 
பேரருளாகும். 
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23.விசுவா சங்கொண்டு, நற்கருமங்களும் செய்த தன் அடியார்களுக்கு அல்லாஹ் 
நன்மாராயங்கூறுவதும் அதுவோ(நபியே! நீர் கூறுவீராக: பந்துக்களில் நட்பைத் 
தவிர இதற்காக நான் யாதொரு கூலியையும் கேட'கவில்லை; எவர் ஒரு நன்மை 
செய்கிறாரோ அவருக்கு நாம் அதில் (மேலும்) நன்மையை அதிகப்படுத்துவோம்; 
நிச்சயமாக அல்லாஹ், மிக்க மன்னிக்கிறவன், நன்றி பாராட்டுகிறவன். 

24.(நபியே!) அல்லா ஹ்வின் மீது அவர் பொய்யைக் கற்பனை செய் து கூ றுகிறார் 
என்று அவர்கள் (உம்மைப்பற்றிக் கூறுகின்றார்களா? அல்லாஹ் நாடினால் , 
உமது இதயத்தில் முத் திரையிட்டுவிடுவான் ; அல்லாஹ்வோ பொய்யை 
அழித்துவிடுகிறான்; இன்னும், தன் வார்த்தைகளைக்கொண்டு உண்மையை 
நிலைநிறுத்துவான்; நிச்சயமாக அவன், நெஞ்சங்களில் உள்ளவைகளை 
நன்கறிகிறவன். 

25. மேலும் அவன் எத்தகையவனென்றால், தன் அடியார்களின் தவ்பாவை 
(_பாவமீட் சியை) அவனே ஏற்றுக்கொள்கிறான்; தீயவைகளை மன்னித்தும் 
விடுகின்றான்; நீங்கள் செய்பவைகளையும் அவன் நன்கறிகிறான். 

26. அன்றியும் விசுவாசங்கொண்டு, நற்கருமங்களும் செய்தோர் (களின் 
பிரார்த்தனை) களுக்கும் பதிலளித்து, தன்னுடைய பேரருளிலிருந்து (இன்னும்) 
அவர்களுக்கு அதிகப்படுத்துகின்றான்; இன்னும் நிராகரிப்போர்_ அவர்களுக்குக் 
கடினமான வேதனையுண்டு. . 

27. அல்லாஹ் தன் அடியார்களுக்கு (அவர்களின் தேவைக் குமேல்) 
உணவை(சம்பத்தை) விரிவாக்கி(க் கொடுத்துவிட்டால், அவர்கள் பூமியில் 
அட்டூழியம் செய் துவிடுவார்கள். எனினும், (அவர்களின் தேவைக்குத் தக்கவாறு) 
தான் நாடிய அளவைக்கொண்டு (வானத்திலிருந்து) இறக்கிவைக்கிறான்; 
நிச்சயமாக அவன், தன் அடியார்களைப்பற்றி நன்கு உணர்பவன்;(அவர்களுடைய 
செயலைப்) பார்க்கிறவன். 

28. இன்னும், அவன் எத்தகையவனென்றால், அவர்கள் நிராசையடைந்து 
விட்டபின்னர், மழையை அவன் இறக்கிவைக்கின்றான்; மேலும், தன்னுடைய 
அருளைப் பரப்புகிறான். அவனே புகழுக்குரிய பா துகாவலன். 

29. வானங்களையும், பூமியையும் படைத்திருப்பதும் , ஊர்வனவற்றிலிருந்து 
அவை இரண்டிலும் பரவச் செய்திருப்பதும்அவனுடைய அத்தாட்சிகளில் 
உள்ளவையாகும்; இன்னும், அவன் நாடிய போது (அவை இறந்தபின்னர்) அவை 
களை ஒன் று சேர்ப்பதின் மீது ஆற்றலுடையவன். 

30. மேலும், துன்பத்தால் எது உங்களை வந்தடைந்தா லும், உங்கள் கரங்கள் 
சம்பாதித்துக் கொண்ட (காரணதிதினாலாகும். (உங்களைப் பிடிக்க வேண்டிய 
வற்றிலிருந்து) பெரும்பாலானவற்றை அவன் மன்னித்தும் விடுகிறான். 

31. நீங்களோ பூமியில் (அல்லாஹ் வாகிய அவனை, இயலாமையில் 
ஆக்கிவிடுபவர் களல்லர்; மேலும், அல்லாஹ்வையன்றி, உங்களுக்கு எந்த பாது 
காவலனும், உதவிபுரிபவனும் இல்லை. 
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32 . இன்னும், மலைகளைப்போன்று கடலில் செல்லும் கப்பல்களும், அவனுடைய 
அத்தாட்சிகளில் உள்ளவையாகும். 

33. அவன் நாடினால் காற்றை நிறுத்திவிடுவான்; அப்போது அதன் மேல் பரப்பின் மீது 
(இருந்தவாறே அசைவற்று) நின்றவையாக அவை அகிவிடும்; அதிகமாகப் பொறுமை 

கொள்வோர், நன்றி செலுத்துவோர் ஆகிய ஒவ்வொருவருக்கும் நிச்சயமாக இதில் பல 

அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றன. 

34. அல்லது அவர்கள் தேடிக் கொண்ட (தீ) வினையின் காரணமாக, அவைகளை![க் 

கடலில் ) அவன் (மூழ்கடிக்கச் செய்து அழித்துவிடுவான்; (அவர்கள் செய்த பாவங்களில்) 

அனேகவற்றை அவன் மன்னித்தும் விடுகின்றான். 

35. மேலும், நம்முடைய அத்தாட்சிகளில் தர்க்கம் செய்கின்றார் களே 

அத்தகையோர்(நம்முடைய பிடியிலிருந்து) தப்ப அவர்களுக்கு எந்த வழியுமில்லை 

என்பதை அறிந்து கொள்வார்கள். 

36. ஆகவே, எப்பொருளிலிருந் தும் நீங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருப்பது (நிலையற்ற) 

இவ்வுலக வாழ்க்கையின் அற்ப) சுகங்களே! விசுவாசங்கொண்டு, தங்கள் இரட்சகனின் 
மீது (தங்கள் காரியங்களை ஒப்படைத்து முழுமையாக) நம்பிக்கை வைப்போருக்கு, 

அல்லாஹ்விடத்தில் உள்ளது மிக்க மேலான தும், மிக நிலையான துமாகும். 

37. மேலும், அவர்கள் எத்தகையோறென்றால் பெரும் பாவங்களையும், மானக்கேடோன 
விஷயங்களையும் தவிர்த்துக்கொள்வர்; இன்னும் அவர்களுக்குக் கோபம் ஏற்பட்டால் 

(பழிதீர்க்காது) மன்னித்து விடுவார்கள். 

38. இன்னும் அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், தங்கள் இரட்சகனின் கட்டளைகளை 

ஏற்று தொழுகையையும் நிறைவேற்றுவார்கள்; (இத்தகையோர்) இவர்களின் காரியமோ 

தங்களுக்குள் கலந்தாலோசித்தலாக இருக்கும்; நாம் அவர்களுக்கு அளித்தவற்றிலிருந் து 
(தர்மமாகச்) செலவும் செய்வார்கள். 

39. இன்னும் அவர்கள் எத்தகையோரென் றால், அவர்களுக்கு (மற்றவர்களால்) 

அக்கிரமம் ஏற்பட்டால், அதற்கு அவர்கள் (வரம்பு மீறாமல் தனக்கு அக்கிரமம் 

செய்தவர்களைத் தண்டிப்பதில் ) உதவி பெறுவர். 

40. தீமைக்குக் கூலி (யாக) அதைப் போன்ற தீமையேயாகும்; ஆனால் எவரேனும் 
(பிறரின் அக்கிரமத்தை) மன்னித்து (அவருடன்) சமாதானம் செய்து கொண்டால், 
அவருடைய கூலி அல்லாஹ்வின் மீது ( கடமையாக) இருக்கின்றது ; நிச்சயமாக , 
அவன் (இதற்கு மாறாக) அநியாயம் செய்வோர்களை நேசிக்க மாட்டான். 

41. இன்னும் எவர், தமக்கு அக்கிரமம் இழைக்கப்பட்ட பின் (அதே அளவு பழிதீர்த்துக் 
கொள்வதற்கு உதவி பெற்றுக்கொண்டாரோ_ அத்தகையோர் அவர்களின் மீது (குற்றம் 
சுமத்த) யாதொரு வழியும் இல்லை. 

42. (குற்றம் சுமத்த ) வழி ஏற்படுவதெல்லாம் மனிதர்களுக்கு அநியாயம் செய்து 
நியாயமின் றி பூமியில் கொடுமை செய்கிறார்களே, அவர்கள் மீது தான்; அத்தகையோர்... 

அவர்களுக்கு மிகத்துன்புறுத்தும் வேதனையுண்டு. 

43. மேலும், எவரொருவர் (பிறரால் பாதிக்கப்பட்ட பின்) பொறுத்துக் கொண்டு, 

மன்னித் தும்விட்டால், நிச்சயமாக இது, காரியங்களில் மிக்க உறுதியானதாகும். 
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44. இன்னும் எவரை அல்லாஹ் தவறான வழியில் விட்டுவிடுகிறானோ அதற்குப் 
பின்னர், அவருக்குப் பாதுகாவவர் எவருமில்லை; மேலும், (நபியே! வரம்பு மீறி) 
அநியாயம் செய்தவர்கள், வேதனையைக் கண்டுவிட்ட சமயத்தில், 
அங்கிருந் துதிரும்பிச் செல்ல ஏதாகிலும் வழியுண்டா)? என்று அவர்கள் 
கூறுவதை நீர் காண்பீர். 

45. இன்னும், சிறுமையினால் (தலை தாழ்த்திப்) பணிந்தவர்களாக, மறைவாகக் 
கடைக் கண்ணால் நோட்டமிட்டவர்களாக (நரகமாகிய) அதன் மீது அவர்கள் 
எடுத்துக்காட்டப்படுபவர்களாக அவர்களை (நபியே! நீர் ) காண்பீர்; இன்னும் 
விசுவாசங்கொண்டோர், 'நிச்சயமாக நஷ்டமடைந்தவர்கள், மறுமை நாளில் 
தங்களுக்கும், தம் குடும்பத்தினருக்கும் நஷ்டத்தைத் தேடிக் கொண்டவர்கள்தான்' 
என்று (அப்போது) கூறுவார்கள்; நிச்சயமாக (இத்தகைய) அநியாயக்காரர்கள் 
நிலையான வேதனையில் இருப்பார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்வீராக! 

46. (அந் நாளில்) அல்லாஹ்வையன்றி அவர்களுக்கு உதவிசெய்கின்ற 
பாதுகாவலர்கள் அவர்களுக்கு இருக்கவுமாட்டார்கள்; இன்னும், எவரை 
அல்லாஹ் வழிகேட்டில் விட்டு விட்டானோ, அவருக்கு ( அதிலிருந்து விடுபட) 
யாதொரு வழியுமில்லை. 

47. அல்லாஹ்விடமிருந்து மற்றெவராலும் தடுக்கமுடியாத (கியாம)நாள் 
வருவதற்கு முன்னதாகவே, உங்கள் இரட'சகனுக்குப் பதிலளியுங்கள்; அந்நாளில் 
உங்களுக்கு யாதொரு ஒதுங்கு மிடமும் இராது; (உங்கள் ந தத் Poe 
மறுப்பதும் உங்களுக்கில்லை. 

48. ஆகவே, (நபியே!) அவர்கள் புறக்கணித்துவிட்டால் (நீர் கவலையுறாதீர்; 
ஏனென்றால்) அவர்களைப்பா காப்போராக நாம் உம்மை அனுப்பவில்லை;[நம் 
தூதை)எத்தி வைப்ப்தைத்தவிர வேறெதுவும் உப்மீகில்லை De மிச்சமாக 
நாம் நம்மிடமிருந்து அருளை மனிதனுக்கு நாம் சுவைக்கச் செய்தால், 
அதனைக்கொண்டு அவன் மகிழ்ச்சி அடைகிறான்; அவர்களுடைய கரங்கள் 
முற்படுத்தியபாவத்தின் காரணத்தால், அவர்களைத் தீங்கு பீடித்தால், நிச்சயமாக 
மனிதன்(நன்றிகெட்ட வனாகி அல்லாஹ்வையே) நிராகரிப்பவனாக இருக்கிறான். 

49. வானங்கள்மற்றும் பூமியின் ஆட்சி அல்லா ஹ்வுக்கே உரியதாகும்; அவன் 
நாடியவற்றை அவன் படைக்கிறான்; (ஆகவே) அவன் நாடியவர்களுக்குப் பெண் 
மக்களை அன்பளிப்புச் செய்கிறான்; அவன் நாடியவர்களுக்கு ஆண் மக்களை 
அன்பளிப்புச் செய்கிறான். 

50 அல்லது, ஆண்மக்களையும், பெண்மக்களையும் கலந்தே கொடுக்கின்றான்; 
அன்றியும், அவன் நாடியவர்களை மலடாகவும் ஆக்கி விடுகின்றான்; நிச்சயமாக 
அவன் (யாவற்றையும்) நன்கறிந்தவன் ;/தான் விரும்பியதைச் செய்ய)மிக்க 
ஆற்றலுடையவன். 

51. வஹீயின் மூலமோ, அல்லது திரைக்கு அப்பாலிருந்தோ; அல்வ து ஒரு தூதரை 
அனுப்பியோ தவிர எந்த மனிதருக்கும் அல்லா ஹ் அவருடன் பேசுவ து(சாத்தியம் 
இல்லை.(அத் தூதர், அவன் நாடியதை அவன் அனுமதி கொண்டு அவர் 
அறிவிப்பார்; நிச்சயமாக அவன், மிகஉயர்ந்தவன், தீர்க்கமான அறிவுடையவன். 
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52. (நபியே!) இவ்வாறே உமக்கு நம்முடைய கட்டளையில் (குர் ஆனாகிய) 
உயிரானதை வஹீ மூலமாக அறிவிக்கின்றோம் ; (இதற்கு முன்னர் ) நீர் வேதம் 
என்றால் என்ன, இன்னும் விசுவாசம் என்றால் என்ன என்பதை அறிந்தவராக 
இருக்கவில்லை; ஆயினும், (இவ்வேதத்தை உமக்கு வஹீ மூலம் அறிவித் து) 
இதனைப் பிரகாசமாகவும் அக்கி , நம் அடியார்களில் நாம் நாடியவர்களுக்கு 
தனைக்கொண்டு நாம் நேர் வழி செலுத்துகின்றோம்; பியோ நிச்சயமாக நீர், 

மனிதர்களுக்கு) நேரானவரழியின்பால் வழிகாட்டுவீர். 

53.(திட்டமாக இது தான்) அல்லாஹ்வுடைய வழி; அவன் எத்தகையவ 
னென்றால் வானங்களில் இருப்பவையும் பூமியில் இருப்பவையும் அவனுக்கே 
உரியன;சகல காரியங்களும் அல்லா ஹ்வின் பக்கமே சேரும் என்பதை (நபியே! நீர்) 
அறிந்து கொள்வீராக! 

அத்தியாயம் : 43 

அல் ஜுக்ருஃப் _ அலங்காரம் 
வசனங்கள் : 89 மக்கீ ருகூஃகள் : 7 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

L ஹாமீம் 
2. தெளிவான வேதத்தின் மீது சத்தியமாக; 

3. நிச்சயமாக நாம், இதனை நீங்கள் விளங்கிக் கொள் வதற்காக அரபி 

மொழியிலான குர்ஆனாக அஆச்கியிருக்கிறோம். 

4. இன்னும் நிச்சயமாக, இது நம்மிடத்திலுள்ள (லவ்ஹுல் மஹ்ஃபூள் என்னும்) 
தாய் நூலில் (பாதுகாக்கப்பட்டு) இருக்கிறது; (தது வேதங்களில்) மிக்க உயர்வான, 

ஞானம் நிறைந்ததாகும். 
5. நீங்கள் வரம்பு மீறிய சமூகத்தவராகி விட்டீர்கள் என்பதற்காக , (வேதத்தின்) 

நினைவு றுத்தலை உங்களை விட்டு முற்றாகநாம் தடுத்துவிடுவோமா! 

6. (உங்களுக்கு) முன்னிருந் த(சமூகத்த)வர்களிலும் , நாம் எத்தனையோ 
நபிமார்களை அனுப்பி இருக்கின்றோம். 

7. எந்த நபியும்_ அவரை அவர்கள் பரிகசிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தே தவிர_ 
அவர்களிடம் வருவதில்லை, 

8. பின்னர் இவர்களைவிட மிக்க பலசாலி(களான அவர் களை நாம் 
அழித்துவிட்டோம்; (இதற்கு) முன்னிருந்தோரின் உதாரணம் (படி ப்பினையாகச்) 
சென்றேஉள்ளது. : 

9. (நபியே! அவர்களிடம்; "வானங்களையும், பூமியையும் படைத்தவன் யார்! 
என்று நீர் கேட்டால், (யாவையும்)மிகைத் தவன் , நன்கறிகிறவன் (ஆகிய 
அல்லாஹ்தான் அவைகளை படைத்தான் என்று நிச்சயமாக அவர்கள் பதில்) 
கூறுவார்கள். | 

10. அவன் எத்தகையவனென்றால், உங்களுக்கு பூமியை (உறுதியா ன) விரிப்பாக 
ஆக்கினான்; நீங்கள் Me ns sd) nas a அதில் பல 
பாதைகளையும் உங்களுக்காக அவன் அமைத்தான். 

IL இன்னும் அவன் எத்தகையவனென்றால், அவன் வானத்திலிருந்து தண்ணீரை 
அளவோடு இறக்கி வைக்கிறான்; (அல்லாஹ்வாகியநாமே,பின்னர் 
அதனைக்கொண்டு, இறந்துபோன ஊரை (பூமியை) உயிர்ப்பிக்கின்றோம்; 
இவ்வாறேநீங்களும்(இறந்த பின்னர் உயிர் கொடுத்துவெளிப்படுத்தப்படுவீர்கள். 
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12 இன்னும் அவன் எத்தகையவனென்றால், அவன்தான் (படைப்பினங்களின்) 
வகைகளை_அவை ஒவ்வொன்றையும் (மனிதனுக்குப் பயனளிக்கும் 

வகையில்]படைத்தான்; அன்றியும் கப்பல்களிலிருந்தும், கால்நடை களிலிருந்தும் நீங்கள் 

ஏறிச் செல்பவைகளை உங்களுக்காக உண்டாக்கினான்_ 

LR (ஏறிச்செல்பவைகளான) அவற்றின் முதுகுகளின் மீது நீங்கள் சரியாக அமர்ந்து 

கொள்வதற்காக; அவற்றின் மீது நீங்கள் அமர்ந்து விட்டால், பின்னர் உங்கள் 
இரட'சகனின் அருளை நீங்கள் நினைவு கூர்ந்து, எங்களுக்கு , இதனை வசப்படுத்தித் 

தந்தவனாகிய அவன் மிக்க பரிசுத்தமானவன்; (இதன் மீது பிரயாணிக்கு அவன் 
வசப்படுத்தித் தந்திராவிட்டால்) இதற்கு சக்திபெற்றவர்களாக நாங்கள் இருக்கவில்லை " 

என் று நீங்கள் கூறுவதற்காகவும்_ 

14. இன்னும், 'நிச்சயமாக நாங்கள் எங்கள் இரட'சகன் பக்கமே திரும்பிச் 

செல்பவர்களாக இருக்கிறோம்'(என்றும் நீங்கள் பிரார்த்தித்துக் கூறுவதற்காகவும் 

அவற்றை உங்களுக்குப் பிரயாணம் செய்ய வசதியாக ஆக்கியுள்ளான்). 

15. அவர்களோ, அவனுடைய அடியார்களில் ஒரு பகுதியினரை (மலக்குகளை) 
அவனுக்குப் பெண் சந்ததியினரா ௧)ஆக்குகின்றார்கள்; நிச்சயமாக மனிதன் 

பகிரங்கமாக நிராகரிப்பவன். | 

16. அல்ல த(அல்லா ஹ்) தான் படைத்ததிலிருந்து( தனக்கென) அவன் பெண் மக்களை 

எடுத்துக் கொண்டு, உங்களுக்கு ஆண்மக்களை தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டானா ! 

17. அர்ரஹ்மானுக்கு அவர்கள் எதை உதாரணமாகக் கூறினார்களோ அதை ( பெண் 

மகவைக் கொண்டு (அது பிறந்து விட்டதாக) அவர்களில் ஒருவனுக்கு நன்மாராயம் 
கூறப்பட்டால், (பெண் மக்களை விரும்பாத) அவன் (கவலையினால்) கடுங்கோபம் 

கொண்ட வனாக இருக்கும் நிலையில் அவன் முகம் சுறுத்துவிடுகிறது. 

18. ஆபரணத்திலும் (சிங்காரிப்பிலும் ) வளர்க்கப்பட்டு, தன்(சொந்த) விவகாரத்தில் (கூட 

தனது நிலையை) தெளிவாக எடுத்துக்கூற சக்தியற்ற ஒன்றையா(பெண்களையா! 

அவனுக்குச் சந்ததிகள் என்று ஆக்குகிறார்கள்) 

19. மேலும், மலக்குகளை_ எவர்கள் அர்ரஹ்மானின் அடியார்களாக இருக்கிறார்களோ 

அத்தகையோரை_அவர்கள் பெண்களாக அசக்கிவிட்டனர், நாம்) அவர்களைப் 
படைக்கும் பொழுது இவர்கள் (உடனிருந்து) பார்த்துக் கொண் டிருந்தனரா! 
வெர்களின் சாட்சி நம்மிடத்தில்) எழுதப்படும்;( அதனைப் பற்றி விசாரித்து மறுமையில்) 

கேள்வியும் கேட்கப் படுவார்கள். 

20. இன்னும் "அர்ரஹ்மான் நாடியிருந்தால், நாம் அவர் களை வணங்கியிருக்க 
மாட்டோம் என்று அவர்கள் கூறுகின்றனர்; அவர்களுக்கு இதைப் பற்றி எவ்வித. 

அறிவுமில்லை; அவர்கள் (பொய்க்) கற்பனை செய்பவர்களே தவிர வேறு) இல்லை. 

21. அல்லது இதற்கு முன்னர் ஏதேனும் ஒரு வேதத்தை நாம் அவர்களுக்குக் 
கொடுத் த;”,அதனை அவர்கள் (இதற்கு ஆதாரமாக) பற்றிப் பிடித்துக் 

கொண்டிருக்கிறார்களா! 

22 . மாறாக, இவர்கள் "நிச்சயமாக நாங்கள் எங்கள் மூதாதையரை ஒரு வழியில் 
(மார்க்கத்தில்இருக்கக்) கண்டோம்; இன்னும் நிச்சயமாக நாங்கள் அவர்களின் அடிச் 

சுவடுகளின் மீது நேர் வழி பெறக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம்" என் று கூறினார்கள். 

23. இவ்வாறே எந்த ஊருக்கும், அதில் வசதியுடன் வாழ்ந்தவர்கள், "நிச்சயமாக நாங்கள் 

எங்கள் மூதாதையரை ஒரு வழியில் (இருக்கக்கண்டோம்; நிச்சயமாக நாங்கள் 
அவர்களின் அடிச்சுவடுகளின் மீதே பின்பற்றிச் செல்பவர்கள் ' என் று கூறியே தவிர நாம் 

உமக்குமுன்னர் (நம்முடைய) எச்சரிக்கையாளரை அனுப்பவில்லை. 
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24. " உங்கள் மூதாதையரை எதன் மீதிருக்க நீங்கள் கண்டீர்களேோ அதைவிட 
மிக்க நேர் வழியை நான் உங்களுக் க் கொண்டுவதந்தா லுமா?" என்று(எச்சரிக்கை 
யாளர்கள்) கேட்டார்கள். en கவர்கள், ' நீங்கள் எதைக் கொண்டு 
அனுப்பப்பட்டீர்களோ அதை நிச்சயமாக நாங்கள் நிராகரிக்கக்கூடியவர்களே' 
என் று கூறினார்கள். 

25 . ஆதலால், நாம் அவர்களைத்தண்டித்தோம்; ஆகவே, (நபியே! நம்மால் 
அனுப்பப்பட்ட தூதர்களைப்) பொய்யாக்கிக் கொண்டிருந்தவர்களின் முடிவு 
எப்படி இருந்தது என்பதை நீர் (கவனித்துப்) பார்ப்பீராக! 

26. மேலும், (நபியே!) இப்றாஹீம் தம் தந்தை மற்றும் தம் சமூகத்தாரிடம் 
நிச்சயமாக நான் நீங்கள் வணங்குபவைகளை விட்டும் நீங்கிக்கொண்டேன் 
என் று கூறியதையும் நினைவு கூர்வீராக!) 

27. எவன் என்னைப் படைத்தானோ அத்தகையவனைத்தவிர வேறு யாரையும் 

வணங்க மாட்டேன் ) ஆகவே, நிச்சயமாக அவனே எனக்கு நேர் வழிகாட்டுவான். 

28. இன்னும்,('லாயிலா ஹடஇல்லல்லாஹு" எனும் ஏகத்துவக் கூற்றான) 
அதனை அவர் தன்னுடைய சந்ததியில் நிலைத்திருக்கும் வாக்காக ஆக்கிவிட்டார்; 
அக்கூற்றின் பால் அவர்கள் திரும்புவதற்காகவே (அவ்வாறு செய்தோம். 

29. ஆயினும் , அவர்களிடம் உண்மையும், தெளிவான தூதரும் வரும் வரையில் , 

அவர்களையும் அவர்களுடைய மூதாதையரையும் சுகமனுபவிக்கச் செய்தேன் . 

30. இன்னும் அவர்களிடம் உண்மை வந்தபோது ,' இது சூனியமே; நிச்சயமாக 
நாங்கள் இதனை நிராகரிக்கக்கூடியவர்களே " என் று அவர்கள் கூறிவிட்டனர். 

31 ( "தாயிஃப், மக்கா ஆகிய ) இவ்விரண்டு ஊர்களிலுள்ள (யாதொரு) பெரிய 
மனிதரின் மீது இந்தக் குர்ஆன் இறக்கி வைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டாமா!" 
என் றும் அவர்கள் கூறுகின்றனர். 

32. (நபியே!) உமதிரடடசகனின் அருளை அவர்களா பங்கிடுகிறார்கள்? இவ்வுலக 
வாழ்வில் அவர்களுடைய வாழ்க்கைத் தேவையை அவர்களுக்கிடையில் நாமே 

பங்கிட்டிருக்கிறோம்; அவர்களில் சிலர், சிலரை பணியாளர்களாக 
வைத்துக்கொள் வதற்காக; அவர்களில் சிலரை (மற்ற) சிலரைவிட தரங்களில் நாம் 
உயர்த்தியுமிருக்கிறோம்; உமதிரட்சகனின் அருளோ, அவர்கள் சேகரித்து 
வைத்திருப்பதைவிட மிக்கமேலானதாகும். 

33. (நிராகரிப்போருக்கு நாம் வழங்கியதைக் கண்டு மற்ற ) மனிதர்கள் (யாவரும் 
ம் ஒரே சமுதாயமாக ஆகிவிடுவார்கள் என்பது இல்லையென்றால், 
அல்லாஹ்வாகிய ) அர்ரஹ்மானை நிராகரிப்போருக்கு_ அவர் களின் 
வீடுகளுக்குரிய முகடுகளையும், எவற்றின் மீது அவர்கள் ஏறிச்செல்வார்களோ 
அந்தப்படிகளையும் நாம் வெள்ளியினால் அக்கியிருப்போம். 

34. அவர் களுடைய வீடுகளுக்குரிய வாயில்களையும் , எதன் மீதுஅவர்கள் 
சாய்ந்து கொண்டிருப்பார்களோ அத்தகைய கட்டில்களையும் (வெள்ளியினால் 

அக்கிமிருப்போம் | 

35.இன்னும், தங்கமாகவும் (ஆக்கியிருப்போம்; ஆனால், இவை ஒவ்வொன் றும், 
இவ்வுலக வாழ்க்கையிலுள்ள சுகங்களே தவிர வேறில்லை; உமதிரட' சகனிடத்தில் 
மறுமையோ பயந்து நடப்பவர்களுக்கு உரியதாகும். 
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36. எவர் அர்ரஹ்மானுடைய நல்லுபதேசத்தைப் புறக்கணித்து விடுகின்றாரோ, அவருக்கு 

நாம் ஒரு ஷைத்தானை (நண்பனாக )ச் சாட்டிவிடுவோம் ; அவன் அவருக்கு இணை 
பிரியாத தோழனாகி விடுகிறான். 
37. நிச் சயமாக, (ஷைத்தான் களாகிய) அவர்கள், அவர்களை 

(அல்லாஹ்வின்)நேரான பாதையிலிருந்து தடுத் தும்விடுகின் றனர்; மேலும், 
அவர்களோ தாங்கள் நேரான பாதையில் இருப்பவர்கள் என எண்ணிக் 
கொள்வார்கள். 
38. முடிவாக, (ஷைத்தானை நண்பனாக இணைக்கப்பட்ட) அவன் (மறுமையில்) 

நம்மிடம் வந்து விடுவானேயானால், 'எனக்கும், உனக்குமிடையில்கிழக்குத் 
திசைக்கும், மேற் குத் சைக்கும் உள்ள தொலை தூரமாக இருந்திருக்க 
வேண்டுமே! என்றும், என்னை வழிகெடுத்த) இந்தத் தோழன் மிகக் கெட்டவன் 
என்றும் கூறுவான். 
39. (உலகில் இருந்தபோ து) நீங்கள் அநியாயம் செய்துவிட்ட தற்காக,இன்றையத் 

தினம் உங்களுக்கு (எதுவும்) பயனளிக்கவே செய்யாது; நிச்சயமாக நீங்கள் 
வேதனையில் கூட்டானவர்களாக இருப்பீர்கள்(என் று கூறப்படும்). 

40. (நபியே! நீர் செவிடனை கேட்கச்செய்வீரா? அல்லது நீர் குருடனையும், 
பகிரங்கமான வழிகேட்டிலிருப்பவனையும் நேர்வழியில் செலுத்துவீரா'! 

41 பின்னர் (நபியே) உம்மை நாம்(மரணிக்கச்செய் துஇவ்வுலகிலிருந்துகொண்டு 
செல்வோமாயின், அப்போது நிச்சயமாக நாம் அவர்களைத் 
தண்டிக்கக்கூடியவர்கள்தாம்_ 
42.அல்லது நாம் அவர்களுக்கு வக திருந்த கத அத்தகையதை(_ தண்டனையை) 

நிச்சயமாக நாம் உமக்குக் காண்பிப்போம் ; ஏனெனில் நிச்சயமாக நாம் அவர்கள் மீது 
ஆற்றலுடையோராவோம். 

43 ஆகவே, (நபியே ) வஹீ மூலம் உமக்கு அறிவிக்கப்பட்டதே அத்தகையதைப் 
பலமாகப் பிடித்துக்கொள்வீராக! நிச்சயமாக நீர் நேரான பாதையின் மீது 
இருக்கின் நீர். 

44. மேலும், நிச்சயமாக (குர் ஆனாகிய )இது உமக்கும், உம்முடைய 
சமூகத்தார்க்கும் ஒரு நல்லுபதேசமாகும்; (மறுமையில்) நீங்கள் கேட்கப்படுவீர்கள். 

45. (நபியே!) நம்முடைய தூதர்களாகிய உமக்கு முன்னர் நாம் அனுப்பி வைத்தவர்களிடம் 
அர்ரஹ்மானையன்றி வணங்கப்படும் வேறு தெய்வங்களை நாம் ஆக்கியிருந்தோமா? 
என்று நீர் கேட்பீராக! 

46. நிச்சயமாக மூஸாவை நம்முடைய அத்தாட்சிகளுடன் பிர் 
அவனிடமும், அவனுடைய சமுதாயத் தலைவர் களிடமும் நாம் அனுப்பி 
வைத்தோம்; அப்பொழுது அவர் (அவர்களிடம்) நிச்சயமாக நான் அகிலத்தாரின் 

இரட'்சகனுடைய தூதன் (ஆவேன்)என் று கூறினார். 

47. ஆகவே, அவர்களிடம் நம்முடைய அத்தாட்சிகளைக் கொண்டு அவர் வந்த 
போது, உடனேஅவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்விதை விட்டுஏளனம் செய்து) 
சிரித்தனர். 

48. மேலும் எந்த அத்தாடசியையும், அது அதற்கு முந்தியதைவிட 
மிகப்பெரியதாகவே தவிர நாம் அவர்களுக்குகாண் பிக்கவில்லை; மேலும், 
அவர்கள் (பாவத்திலிருந்து ) மீள்வதற்காக (இலேசான! ) வேதனையைக்கொண்டு 
நாம் அவர்களைப் பிடித்தோம். 

49. மேலும் அவர்கள் (மூஸாவிடம், ) சூனியக்காரரே! உமதிரட்சகனிடம் அவன் 
உமக்களித்த வாக்குறுதியைக் கொண்டு எங்களுக்கு அருள் புரிவதற்காக நீர் 
பிரார்த்தனை செய்வீராக(அவ்வாறு செய்தால்) நிச்சயமாக நாங்கள் (உம்முடைய 
நேர் வழியை அடைந்தவர்களாவோம் என்று கூறினார்கள். 
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50, (மூஸாவின் பிரார்த்தனைக்குப்) பின்னர் , நாம் அவர்களுடைய வேதனையை 
நீக்கியபொழுது, அச்சமயத்தில் அவர்கள் (தங்கள் வாக்குறுதியை) மீறிவிட்டார்கள். 

51. மேலும் , பிர் அவன் தன்னுடைய சமூகத்தாரை விளித்து, "என்னுடைய 
சமூகத்தாரே! (இந்த ) கிஸ்ரின் ( எகிப்து நாட்டின்) ஆட்சி என்னுடையதில்லையா! 

இந்த ஆறுகள் எனக்குக்கீழ் (என் காலடி யில்)ஓடுகின்றனவே; (இதை) நீங்கள் 

பார்க்கவில்லையா? என்று கூறினான். 

52. அல்லது இழிவானவரும், இன்னும், தெளிவாகப் பேச இயலாதவருமான 

(மூஸாவாகிய) இவரைவிட நான் மேலோனவனல்லவா ) (என்றும், 

53. (அவர் என்னைவிட மேலானவராக இருப்பின், ) பொன்னாலான கடகங்கள் 

அவருக்கு அணிவிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டாமா? அல்லது அவருடன் மலக்குகள் 

(அவருக்கு சேவை செய்ய) இணைந்தவர்களாக வரவேண்டாமா! (என்றும் கூறினான்) 

54. அவன் தன்னுடைய சமூகத்தாரை (குறைமதியுடையோராகக்கருதி) இலேசாக 

மதித்தான். ஆதலால், அவர்களும் அவனுக்குச் கீழ்ப்படிந்து விட்டார்கள்; நிச்சயமாக 

அவர்கள்(அல்லாஹ்வின் கட்டளையை ஏற்காது அதை மீறிய பாவிகளான 

சமூகத்தினராக இருந்தனர். | 

55. (இவ்வாறு அவர்கள் ) நம்மை கோபப்படுத்தியபோ து, அவர்களை நாம் 

தண்டனை செய்தோம்; பின்னர் அவர்கள் அனைவரையும் மூழ்கடித்து விட்டோம். 

56. பின்னர், அவர்களை (படிப்பினையால்) முந்தியவர்களாகவும், 
பிற்காலத்திலுள்ளோருக்கு உதாரணமாகவும் நாம்ஆக்கினோம். 

57. (நபியே!) இன்னும் மர்யமுடைய மகன் உதாரணமாகக் கூறப்பட்டபோது, 
அதைப்பற்றி உம்முடைய சமூகத்தார் (சிரித்தும், கேலியாகவும்) அதுசமயம் 

கூச்சலிட்டார்கள். 
58. மேலும் எங்களுடைய தெய்வங்கள் மிகச் சிறந்தவையா? அல்லது 

அவரா?என்றும் கேட்கிறார்கள். (வீண்)தர்க்கத்திற்காகவே தவிர உம்மிடம் அவர்கள், 
அவரை உதாரணமாகக் கூறவில்லை; மாறாக இவர்கள் வீண் தர்க்கம் செய்யும் 

சமூகத்தாராக இருக்கின்றனர். 
59. (ஈஸாவாகிய) அவர், (நம்முடைய) அடியாரே அன்றி (அவர் தெய்வம்) இல்லை; 

அவர் மீது நாம் அருள் புரிந்து, இஸ்ராயீலின் மக்களுக்கு அவரை ஓர் 
உதாரணமாக்கினோம். 

60. நாம் நாடினால், உங்களுக்குப்பகரமாக பூமியில் மலக்குகளை நாம் ஆச்கி 
இருப்போம்; (உங்களது அழிவிற்குப் பின் ) அவர்கள் (உங்களுக்குப்) பின் 

தோன்றல்களாக (ஆகி) இருப்பர். 
61. இன்னும், நிச்சயமாக அவர், (ஈஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் வானத்திலிருந்து 

இறங்குவது கொண்டு) மறுமைநாளின் ( அடையாளம் நெருங்கிவிட்டது என 
 அறியப்படும்ஓர் ) அத்தாட்சியாவார். ஆகவே, நிச்சயமாக நீங்கள் இதில் சந்தேகிக்க 
வேண்டாம்; நீங்கள் என்னையே பின்பற்றுங்கள்; இதுவே நேரான வழியாகும்(என் று 

நபியே! நீர் கூறுவிராக]. 

62. உங்களை வைத்தான் (நேர் வழியில் செல்வதைவிட்டும்) தடுத்து விடவும் 
. வேண்டாம். நிச்சயமாக அவன் உங்களுக்குப் பகிரங்கமான விரோதியாவான். 

63. இன்னும் ஈஸா (அத்தாட்சிகளில்) தெளிவானவைகளைக் கொண்டு 

வந்தபொழுது, "உங்களிடம் திட்டமாக ஞானத்தை (நபித்துவத்தை) நான் கொண்டு 
வந்திருக்கிறேன்; எதில் நீங்கள் (தர்க்கித்துகருத்து வேறுபாடு கொண்டி ருக் 
கிறீர்களோ அத்தகைய சிலவற்றை உங்களுக்கு விளக்கிக்கூறுவதற்காகவும் (நான் 
வந்துள்ளேன்). ஆகவே, நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்குப் பயந்து எனக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்' 
என் று (தன் சமூகத்தாரிட மிகூறினார். 
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64. "நிச்சயமாக அல்லாஹ்தான் என்னுடைய σι" சகனும், உங்களுடைய 
இரட்சகனுமாவான்; அதலால், அ(வன் ஒருவனையே நீங்கள் வணங்குங்கள்; இதுதான் 
நேரான வழி என்றும் கூறினார் 

65. பிறகு அவர்களுக்கு மத்தியிலிருந்து (உருவான) பல்வேறு கூட்டத்தினர் 
மாறுபட்டனர்; அகவே, அநியாயம் செய்தார்களே அவர்களுக்குத் துன்புறுத்தும் நாளு 

டைய வேதனையின் கேடுதான் இருக்கிறது. 

66. அவர்கள் உணர்ந்து கொள்ளாத விதத்தில் திடீரென அவர்களிடம் மறுமை நாள் 
(விசாரணைக் காலம்) வருவதையன் றி(வேறெதனையும்) அவர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனரா! 

67. பயபக்தியுடையோர்களைத் தவிர (உலகிலிருந்த) உற்ற நண்பர்கள் அந்நாளில், 
அவர்களில் சிலர் சிலருக்கு எதிரிகளாவார்கள். 

68. (அந்நாளில் பயபக்தியுடையவர்களிடம்) "என் அடியார்களே! இன்றையத் தினம் 
உங்களுக்கு எவ்விதமான பயமுமில்லை; (எதைப் பற்றியும்) நீங்கள் கவலையும் அடைய 
மாட்டீர்கள் (என்று கூறப்படும்) 

69. அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், அவர்கள் தாம் நம்முடைய வசனங்களை 

மி் முற்றிலும் கீழ்ப்படிந்து நடந்தவர்களாகவும் இருந்தனர். 

0. (ஆகவே, மறுமையில் இவர்களிடம்) "நீங்களும், உங்கள் மனைவியரும் 

ந்து சுவனபதிக்குள் நுழைந் துவிடுங்கள்'' (என்று கூறப்படும்). 

71 பொற்தட்டுகளையும், பிடிஇல்லாத கிண்ணங்களையும் கொண்டு (சிறார்கள் மூலம் ) 

அவர்கள் மீதுசுற்றி வரப்படும்; அவர்கள் மனங்கள் எதை விரும்புகின்றனவோ அதுவும், 

கண்கள் இன்பமடையுமே அதுவும் அதில் உள்ளன; மேலும்,(அவர்களிடம்) "நீங்கள் இதில் 

நிரந்தரமாக(த்தங்கி) இருப்பவர்கள் (என்றும் கூறப்படும்). 

72. இன்னும், "அச்சுவன பதி _எத்தகையதென்றால் அதை _ நீங்கள் (உலகில்) செய்து 
கொண்டிருந்தவை(களான நன்மைகளுக்குப் பகரமாக அனந்தரக்காரர்களாக அக்கப் 

பட்டுள்ளீர்கள் (என்றும் " 

73." அதில் உங்களுக்கு அனேகக் கனிவகைகள் இருக்கின்றன; அவற்றிலிருந்து நீங்கள் 
புசிப்பீர்கள் (என்றும் கூறப்படும்). 

74. நிச்சயமாக (பாவம் செய்த) குற்றவாளிகள் நரக வேதனையில் நிரந்தரமாக 
(த்தங்கி)இருப்பவர்கள். 

75. அவர்களை விட்டும் (வேதனை)_ஒரு சிறிதும் குறைக்கப்படமாட்டாது; அதில் 
அவர்கள் நம்பிக்கையும் இழந்தவர்களாகி விடுவார்கள். 

76. மேலும், அவர்களுக்கு நாம் அநியாயம் செய்து விடவில்லை ; எனினும் , அவர்களே 
அநியாயக்காரர்களாக இருந்தனர். 

77. (நரகத்தின் பொறுப்பாளரிடம்)" மாலிக்கே! உமதிரட' சகன் எங்களுக்கு (மரணத்தின் 

மூலமாவது) தீர்ப்பளிக்கட்டும் ' 'என் று சப்தமிடுவார்கள்; அதற்கு அவர் "நிச்சயமாக 
நீங்கள் (இதே நிலையில், மரணிக்கா து) தங்கியிருக்கவேண் டி யவர்களே "என்று கூறுவார். 

78. நிச்சயமாக நாம் உங்களிடம் உண்மையைக் கொண்டுவந்தோம்; எனினும் உங்களில் 
பெரும்பாலோர் அவ்வுண்மையை வெறுக்கின்றவர்களாக இருந்தீர்கள். 

79. (நபியே!) அவர்கள் ஏதேனும் ஒருகாரியத்தை(உமக்கெதிராக) முடிவு கட்டிக் 
கொண்டிருக்கின்றனரா? அவ்வாறாயின், (அதற்குரிய பரிகாரத்தை நிச்சயமாக நாமும் 
முடிவுசெய்கிறவர்கள்.. 
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80. அல்லது அவர்களின் இரகசியத்தையும், அவர்களின் இரகசிய ஆலோசனையையும் 
நிச்சயமாக நாம் செவியேற்பதில்லைஎன் று அவர்கள் எண்ணிக்கொண் டிருக்கின்றனரா! 
அல்ல! அவர்களிடத்திலிருக்கும் (மலக்குகளாகிய) நம்முடைய தூதர்கள் எழுதிக் 

கொள்கிறார்கள். 
81 "அர்ரஹ்மானுக்கு பிள்ளை இருக்குமானால் (அதனை) வணங்குவோரில் நானே 

முதன்மையானவன் 'என்று(நபியே/ நீர் கூறுவீராக! 
82. வானங்கள் மற்றும் பூமியின் இரட்சகன், அர்ஜஹுடைய இரட்சகன் அவர்கள் 

வர்ணிப்பவற்றை விட்டும் மிக்க தூயவன். 

83 ஆகவே, (நபியே!) " இவர்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட அந்த (வேதனையின்) 

நாளை அவர்கள் சந்திக்கும் வரையில், அவர்கள் (வீண் தர்க்கத்தில்) மூழ்கிக் 
கொண்டிருக்கவும், அவர்கள் விளையாடிக் கொண்டிருக்கவும் அவர்களை நீர் விட்டு 

விடுவீராக! 

84. வானத்திலும் அவன் தான்(வணக்கத்திற்குரிய) நாயன், பூமியிலும் அவன் தான் 
(வணக்கத்திற்குரிய) நாயன்; அவனோ தீர்க்கமான அறிவுடையவன்; (யாவையும்) 

நன்கறிந்தவன். | 
85. மேலும், வானங்கள் மற்றும் பூமி, இன்னும் இவையிரண்டிற்கு மத்தியிலுள்ள 

வைகளின் ஆட்சி எவனுக்குரியதோ அத்தகையவன் பெரும் பாக்கியமுடையவன்; 
அவனிடத்தில் தான் மறுமை நாள் பற்றிய அறிவும் இருக்கின்றது; மேலும், அவன் 

பக்கமே நீங்கள் திரும்பக் கொண்டு போகப் படுவீர்கள். 
86. மேலும், (அல்லாஹ்வாகிய) அவனையன்றி, இவர்கள் (தெய்வங்களாக) 

அழைக்கின்றார்களே அத்தகையவர்கள் (இவர்களுக்காக அவனிடத்தில்) பரிந்துரை 

செய்ய அதிகாரம் உள்ளவர்கள் அல்லர்; ஆயினும், அவர்கள் அறிந்தோராக இருக்க 
சத்தியத்தைக் கொண்டு சாட்சியம் கூறினார்களே, அவர்களைத் தவிர (வேறு எவரும் 

பரிந் துரை செய்பவர்களல்லர்). 
87. மேலும் (நபியே! ) அவர்களைப் படைத்தவன் யார் என்று நீர் அவர்களிடம் 

கேட பீராயின், அல்லாஹ் தான் என்று நிச்சயமாக அவர்கள் கூறுவார்கள்; 

அவ்வாறாயின்,(அவனை விட்டு) அவர்கள் எங்கு திருப்பப்படுகிறார்கள். 

88. "என் இரட்சகனே! நிச்சயமாக இவர்கள் விசுவாசங் கொள்ளாத 
சமூகத்தாரேயோகும்' என்று அவர்(_நபி கூறுவதையும் ( அவன் அறிகிறான். ) 

89. ஆகவே, நீர் அவர்களைப் புறக்கணித்து விட்டு ஸலாமுன் (_ சாந்தி, என்று 

கூறிவிடுவீராக! பின்னர் அவர்கள் ( இதன் உண்மையை )அறிந்து கொள்வார்கள். 

அத்தியாயம் : 44 

அத்துகான் _ புகை 
வசனங்கள் : 59 மக்கீ ருகூஃகள் : 3 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன் ). 

1. ஹாமீம் 

2. தெளிவான இவ்வேதத்தின் மீது சத்தியமாக! 
3. நிச்சயமாக நாம்,இதனைப் பாக்கியமுள்ள ஓர் இரவில் இறக்கிவைத்தோம்: நிச்சயமாக, 

நாம் (இவ்வேதத்தின் மூலம்)அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை RAP இருந்து 
கொண்டிருக்கிறோம். 

4. அந்த இரவில் , உறுதி செய்யப்பட்ட ஓவ்வொரு காரியமும் (பிரித்துத்) தெளிவு 
செய்யப்படுகிறது_ 
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5. நம்மிடமிருந்துள்ள கட்டளையாக (அது நடந்தேறும்); நிச்சயமாக நாம் (தூதர்களை) 

அனுப்புகிறவர்களாக இருந்தோம். 

δι உமதிரட சகனிடமிருந்துள்ள அருளாக (இதை இறக்கினோம் நிச்சயமாக அவனே (யாவையும் 

செவியேற்கிறவன்;நன்கறிகிறவன். 

7. (இவ்வேதத்தை இறக்கிவைத்தவனாகிய அவனே) வானங்களுக்கும், புமிக்கும், அவ்விரண்டுிற்கு 

மதீதியிலுள் ளவைகளுக்கும் இரட' சகன் (என்பதை) நீங்கள் உறுதியுடையவர் களாக 

இருப்பின்(அறிவீர்கள்). 
8. அவனைத் தவிர (வணக்கத்திற்குரிய வேறு) நாயன் இல்லை; அவனே உயிீர்ப்பிக்கிறான், அவனே 

இறக்குமாறும் செய்கிறான்; (அவனே) உங்களின் இரட்சகனும், முன்னோர்களான உங்கள் 

மூதாதையரின் இரட்சகனுமாவான். | 

9. எனினும், அவர்கள் சந்தேகத்தில் விளையாடிக் கொண்டிருக்கின்றனர். 

10. ஆகவே, (நபியே!) வானம் தெளிவானதொரு புகையைக் கொண்டு வரும் நாளை நீர் 

எதிர்பார்ப்பீராக! 

1. மனிதர்களை அ(ப்புகையான]து சூழ்ந்துகொள்ளும்,"இது துன்புறுத்தும் வேதனையாகும். 

12. "எங்கள் இரட'சகனே! நீ எங்களைவிட்டும் இவ்வேதனையை நீக்கி விடுவாயாக; நிச்சயமாக 

நாங்கள் (உன்னை)விசுவாசங் கொண்டவர்களாக இருக்கின்றோம்'(என் று அந்நாளில் மனிதர்கள், 

அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்திப்பார்கள்) 

13 (அந்நேரத்தில்) அவர்களுக்கு நல்லுபதேசம் எவ்வாறு பயனளிக்கும்? நிச்சயமாக (சத்தியத்தை) 

விளக்குபவரான [நம்முடைய) தூதர் (இதற்கு முன்னர்) அவர்களிடம் வந்தே இருக்கின்றார். 

14. பின்னர் அவர்கள் அவரைப் புறக்கணித்தனர்; (அவரைப் பற்றி, " இவர் பிறரால்) 

கற்றுக்கொடுக்கப்பட்ட வர்; பைத்தியக்காரர்" என்றும் கூறினர். 

15. நிச்சயமாக அவ்வேதனையை(ம் பின்னும்) சிறிது (காலத்திற்கு) நாம் நீக்குவோராய் 

இருக்கிறோம்; (எனினும்) நிச்சயமாக நீங்கள், (நிராகரிப்பின் பாலே) மீளக்கூடியவர்களாக 
இருக்கிறீர்கள். 

16. மிகப் பெரும்பிடியாக அவர்களை நாம் பிடிக்கும் (அந்நாளில் நிச்சயமாக (அவர்களைத்) 

தண்டிப்போராய் இருக்கிறோம். 

17. மேலும், இவர்களுக்கு முன்னர் ஃபிர் அவ்னுடைய சமூகத்தவரை திட்டமாக நாம் 

சோதித்தோம். அவர்களிடம் கண்ணியமான (நம்முடைய) தூதரும் வந்தார். 

18. (அவர்) " அல்லா ஹ்வின் அடியார்(களாகிய இஸ்ராயிலின் மக்களை என்னிடம் ஒப்படைத்து 

விடுங்கள்; நிச்சயமாக, நான் உங்களுக்கு (அல்லாஹ் விடமிருந்து வந்துள்ள) நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு 

தூதனாவேன்(என் றும், 

19. மேலும், "அல்லாஹ்வின்(கட்டளைகளுக்குக் கீழ்ப் படிவதை விட்டுவிடுவதன் மூலம் அவன்) 

மீது உங்களை நீங்கள் உயர்த்திக்கொள்ளாதீர்கள்; நிச்சயமாக நான், உங்களிடம் தெளிவான ஒரு 

சான்றைக் கொண்டுவந்திருக்கிறேன் (என்றும் கூறினார்.) 

20. "என்னை நீங்கள் கல்லாலெறிந்து (கொன் றுவிடுவதைவிட்டும் என் இரட'்சகனும், உங்கள் 

இரட'சகனுமாகியவனிடம் நிச்சயமாக, நான் பாதுகாவல் தேடிக்கொண்டுவிட்டேன் (என்றும்) 

21 இன்னும், நீங்கள் என்னை (அல்லாஹ்வின் நபியென) நம்பிக்கைக் கொள்ளவில்லையாயின், 

என்னைவிட்டு நீங்கிவிடுங்கள்(என்றும் கூறினார்). 

22 பின்னர், நிச்சயமாக இவர்கள் குற்றவாளிகளான சமூகத்தவரா கவே இருக்கிறார்கள் என தன் 

இரட்சகனைஅவர் அழைத்துப் பிரார்த்தித்தார். 

a (அதற்கு அல்லாஹ், " நீர் (இஸ்ராயீலின் மக்களாகிய) என்னுடைய அடியார்களை 

(அழைத் துக்கொண்டு இரவில் செல்வீராக; நிச்சயமாக நீங்கள் பின் தொடரப்படுவீர்கள் _ 

24, "அன்றியும், (பிளந்த) அக்கடலை பிளவுபட்டதாக விட்டு (நீங்கள் அதைக் கடந்து) விடுங்கள்; 

நிச்சயமாக அவர்கள் மூழ்கடிக்கப்படவேண்டிய படையினராக இருக்கிறார்கள் (என்று கூறி, 

அவ்விதமே மூழ்கடித்தான்). 

25. எத்தனையோ)தோட்டங்களையும், நீரூற் றுகளையும் அவர்கள் விட்டுச் சென்றுவிட்டனர். 

26. இன்னும் (எத்தனையோ) விவசாய (நிலங்களையும், (அழகுமிகுந்த) மேலான வீடுகளையும் 

(விட்டுச் சென்றனர்). 
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27. இன்னும், அவர்கள் எதில் இன்பம் அனுபவித்துக்கொண் டிருந்தனரோ 
த ன லை ல் சுகானுபவப் பொருளையும்(விட்டுச் சென்றனர். 

28. இவ்வாறே_[நடந்தேறியது; அவற்றிற்கு வேறு சமூகத்தாரையும் 
அனந்தரக்காரர்களாக்கினோம். 
29. (அழிந்துபோன) அவர்களுக்காக வானமும், பூமியும் (துக்கித் து) அழவில்லை; 

(தப்பிச்செல்ல) அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டவர்களாகவும் அவர்கள் இருக்கவில்லை. 
30. மேலும் (ஃபிர் அவ்ன் இழைத்தி இழிவுதரும் வேதனையிலிருந்து இஸ்ராயீலின் 

மக்களை நாம்திட்டமாகக்காப்பாற்றினோம். 
31. ஃபிர் அவ்னைவிட்டும் (காப்பாற்றிவிட்டோம்). நிச்சயமாக, அவன் (அடக்கி 

ஆளுதல், ஆணவம் கொள்ளுதல் ஆகியவற்றில்) உயர்ந்தவனாக|நிராகரிப்பில்) வரம்பு 
மீறியவர்களில்(உள்ளவனாக ருந்தான். 
32 (இஸ்ராயீலின் மக்களாகிய) அவர்களை நன்கு அறிந்தே அகிலத்தாரை விடவும் 

அவர்களை நாம்திட்டமாகத்தெரிவு செய்தோம். | 
33. மேலும், எதில் தெளிவானசோதனை இருந்ததோ அத்தகைய அத்தாட்சிகளை 
மன்னு, ஸல்வா என்னும் உணவை இறக்கிவைத்தது, கடலை பிளக்கவைத்தது 
போன்றவற்றை) அவர்களுக்கு நாம் கொடுத்தோம். 

34. நிச்சயமாக (காஃபிர்களாகிய) இவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
35. அது (இவ்வுலகில்) எங்களுக்கு ஏற்படும் முதல் மரணத்தைத் தவிர வேறில்லை, 

இன்னும், (மரணித்த பின்னர்)நாங்கள் உயிர் கொடுத்து எழுப்பப் படுபவர்களுமல்லர்.' 

36.என் று கூறுவதுடன் விசுவாசிகளிடம்)" நீங்கள் உண்மையாளர்களாக இருந்தால் 
(இறந்துபோன) எங்கள் மூதாதையரைக் கொண்டுவாருங்கள் (என்றனர்) 

37. ΓΝ அவர்கள் மிகச் சிறந்தவர்களா? அல்லது "துப்பஃஉ'சமூகத்தாரும், 
அவர்களுக்கு முன்னிருந்தவர்களுமா? அவர்களையும்) நாம் அழித்துவிட்டோம்; 
(ஏனென்றால், நிச்சயமாக அவர்கள் பாவம் செய்பவர்களாகவே இருந்தார்கள். 

38. வானங்களையும், பூமியையும், அவ்விரண்டிற்கு மத்தியிலுள்ளவைகளையும் 
விளையாடுவோராய் நாம் படைக்கவில்லை. 

39. (நிச்சயமாக)அவ விரண் டையும்உண்மையைக்கொண்டே தவிர_ நாம் 
படைக்கவில்லை எனினும், அவர்களில் பெரும்பாலோர் (இதனை) அறிய 
மாட்டார்கள். 

40. நிச்சயமாக (நியாயத் தீர்ப்பு நாள் அவர்கள் அனைவருக்கும் (குறிப்பிடப்பட்ட) 
தவணையாகும். 

4. அந்நாளில், ஒரு நண்பன் மற்றொரு நண்பனுக்கு எத்தகைய (உதவியும் புரிந்து 
பயனும் அளிக்கமாட்டான்; அன்றியும், அவர்கள் (மற்றவர்களிடமிருந்து) உதவியும் 
செய்யப்பட மாட்டார்கள். | 
42 (அயி ம்) அல்லாஹ் அருள் புரிந்தோர் தவிர (அவர்களுக்கு சகல உதவியும் 

கிடைக்குமிநிச்சயமாகஅவனேயாவரையும்ி மிகைத்தவன் மிகக்கிருபையுடை யவன். 
43. நிச்சயமாக (நரகத்திலிருக்கும்) கள்ளி மரம், 
44. (அதுவே) பாவிகளின் ஆகாரமாகும். 
45. (அ து) உருகிய செம்பைப்போல் (அவர்களுடைய) வயிறுகளில் கொதிக்கும். 
46. கடுமையாகக் காய்ச்சப்பட்ட நீர் கொதிப்பதைப்போல் (அது கொதித்துப் 

பொங்கிவரும்) 
47. (குற்றவாளியான) அவனைப் பிடியுங்கள்; பின்னர், நரகத்தின் மையத்திற்கு 

இழுத்துக்கொண்டு செல்லுங்கள். 
48. பின்னர், அவனுடைய தலைக்கு மேல், கொதித்த நீரின் வேதனையிலிருந்து 

ஊற்றுங்கள், (என்று நரகக்காவலாளிகளுக்குக் கூறப்படுவதுடன், அதிலிருக்கும் 
பாவிகளிடம், 
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49. "நீ (இவ்வேதனையைச்) சுவைத் துப்பார்; நிச்சயமாக, நீ தான் மிக்க 
கண்ணியமும், மரியாதையுமுடையவன்;(என் று ஏளனமாகக் கூறப்படும் 

50. நிச்சயமாக இது எதை நீங்கள் சந்தேகித்துக்கொண்டிருந்தீர்களோ 
அதுவேயாகும்என் றும் கூறப்படும் 

51 நிச்சயமாக, பயபக்தியுடையவர்கள் அச்சமற்ற இடத்திலிருப்பார்கள். 
52 சுவன பதியின் சோலை) களிலும், நீர் ஊற்றுக்களிலேோஅவற்றினிடையேயும் 

(இருப்பார்கள்). 

53. ஒருவரையொருவர் முன் நோக்கியவர்களாக மெல்லியதும்,திடமானதுமான 
பட்டாடைகளை அணிந்து கொண்டிருப்பார்கள். 

54. இவ்வாறே (அது நடைபெறும்); மேலும், "ஹூருல் ஈன்" (என்னும் 
கண்ணமழகிகளாகிய கன்னிகை) களையும் நாம் அவர்களுக்குத் திருமணம் 
செய்துவைப்போம். 

55. அச்சமற்றவர்களாக கனி வர்க்கங்கள் ஒவ்வொன்றையும், அங்கு கேட்டுக் 
கொண்டும் இருப்பார்கள். 

56. முந்திய மரணத்தைத் தவிர; அவற்றில் அவர்கள் (வேறு யாதொரு) 
மரணத்தையும் சுவைக்கமாட்டார்கள்; மேலும், நரக வேதனையை விட்டும் 
அவர்களை (அல்லாஹ்வாகிய)அவன் காத்துக்கொண்டான். 

57. (நபியே! இது) உமதிரட'சகனின் பேரருளாக। வழங்கப்படுகிற து); அதுதான் 
மகத்தான வெற்றியாகும். 

58. ஆகவே, (வேதமாகிய) இதனை நாம் உம்முடைய மொழியில் எளிதாக்கி 
வைத்திருப்பதெல்லாம், அவர்கள் நல்லுபதேசம் பெறுவதற்காகத்தான். 

59, ஆகவே, (நல்லுபதேசம் பெறாவிடில், அதனால் ஏற்படும் தீயமுடிவை) நீர் 
எதிர்பார்த்திரும்; நிச்சயமாக, அவர்களும் எதிர்பார்க்கக் கூடி யவர்கள்தாம். 

அத்தியாயம் : 45 

அல் ஜாஸியா _ முழந்தாளிடுதல் 

வசனங்கள் : 37 மக்கி | ருகூகைள் : 4 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 
. ஹாமீம் 
2. (யாவரையும்) மிகைத்தோன் தீர்க்கமான அறிவுடையோன் ஆகிய 

அல்லா ஹ்விட மிருந்து இவ்வேதம் இறக்கப்பட்டுள்ளது. 
3. விசுவாசங்கொண்டேோரர்க்கு நிச்சயமாக வானங்களிலும், பூமியிலும் 

அத்தாட்சிகளிருக்கின்றன. 
4. இன்னும், உங்களைப் படைத்திருப்பதிலும், ஜீவராசிகளை அவன் 

பரவச்செய்திருப்பதிலும், (விசுவாசத்தில்) உறுதிகொள் கின்ற சமூகத்தார்க்கு 
அத்தாட்சிகளிருக்கின்றன. 

5. மேலும், இரவு பகல் மாறி மாறி வருவதிலும், இன்னும் வானத்திலிருந்து 
மழையை அல்லாஹ் இறக்கிவைத் து, அதனைக் கொண்டு பூமியை அது 
(வறட'சியினால்)இறந் துபோனபின் உயிர்ப்பிப்பதிலும், (நாலாபாகங்களிலும் 
பருவத்திற்குத்தக்கவாறு) காற்றுகளைத் திருப் பிவிடுவதிலும் விளங்கிக் 
கொள்ளும் சமூகத்தார்க்கு அத்தாட்சிகளிருக்கின்றன. 

6. அவை (களைத் தன்னகத்தே கொண்ட குர் ஆன்) அல்லாஹ்வுடைய 
வசனங்களாகும்; உண்மையைக் கொண்டு அவற்றை உம்மீது நாம் ஓதிக் 
காண்பிக்கிறோம்; எனவேஅல்லாஹ்வுக்கும், டை வசனங்களுக்கும் 
பின்னர், இவர்கள் எச்செய்தியைத்தான் நம்புவார்கள். 
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7. (நாவால்) பெரும் பொய்கூறி, (செயலால்) பாவியான ஒவ்வொருவருக்கும் 
கேடுதான். 

8. தன்மீது ஓதிக்காண் பிக்கப்படும் அல்லாஹ்வின் வசனங்களை அவன் 
(செவியேற்றுக் கேட்கிறான்; பின்னர் கர்வங்கொண்டு அவற்றைக்( காதால்) 
கேட் காதவனைப்போல் (தன் நிராகரிப்பில்) பிடிவாதமாக இருக்கின்றான்; 
அ।(த்தகைய)வனுக்குத் துன்புறுத்தும் வேதனையைக் கொண்டு (நபியே ἢ நீர் 
நன்மாராயங் கூறுவீராக! 

9. மேலும், நம்முடைய வசனங்களில். எதனையாவது அவன் அறிந்து 
கொண்டால், அதனை அவன் பரிகாசமாக எடுத்துக்கொள்கிறான்; 
அத்தகையோர் _அவர்களுக்கு இழிவு தரும் வேதனை உண்டு. 

10. அவர்களுக்கு முன்னால் நரகந்தான் இருக்கின்றது; அவர்கள் சம்பாதித்துக் 
கொண்டவை எவையும் அவர் களுக்குப் பயனளிக்காது; அல்லாஹ்வையன்றி 
பாதுகாப்பாளர்களாக அவர்கள் எடுத்துக் கொண்டவர்களும் (அவர் களுக்குப் 
பயன் அளிப்பவர்) அல்லர்; மேலும், அவர்களுக்கு மகத்தான வேதனையுமுண்டு. 

IL (குர்ஆனாகிய) இது நேர் வழியாகும்; இன்னும், தங்களுடைய இரட்சகனின் 
வசனங்களை நிராகரிக்கின்றார் களே அத்தகையோர் _ அவர்களுக்கு 
மிகக்கடுமையான வேதனையிலிருந்து துன்புறுத்தும் வேதனையுண்டு. 

12 அல்லா ஹ் எத்தகையவனென்றால், கடலை _ அதில் அவன் கட்டளையைக் 
கொண்டு கப்பல்கள் செல்வதற்காகவும், மேலும் (அதன் மூலம்), அவனின் பேர 
ருளை நீங்கள் தேடிக்கொள்வதற்காகவும், நீங்கள் நன்றி செலுத்துவதற்காகவும் 
உங்களுக்காக அவன் வசப்படுத்திக் கொடுத்தான். 

13. இன்னும், வானங்களில் உள்ளவை, பூமியிலுள்ளவை அனைத்தையும் 
தன்னிடமிருந்து உங்களுக்கு அவனே வசப்படுத்திக் கொடுத்தான்; நிச்சயமாக, 
இதில் சிந்திக்கும் சமூகத்தார்க்கு பல அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றன. 

14. (நபியேோவிசுவாசங்கொண்டோருக்கு நீர் கூறுவீராக: அல்லாஹ்வுடைய 
(தண்டனைகளின்) நாட்களை நம்பாதவர்களை, அவர்கள் மன்னித்துவிடட்டும்; 
ஏனென்றால், அவர்கள் சம்பாதித்துக் கொண்டவற்றிற்குப் பிரதியாக கூட்டத்தி 
னருக்கு அவன் கூலி கொடுப்பதற்காக. 

15. எவர் நற்செயல் செய்கின்றாரோ, (அது) அவருக்கே நன்று; எவர் தீமை 
செய்கின் றாரோ (அது) அவருக்கே கேடாகும், பின்னர் நீங்கள் உங்கள் 
இெட்சகனின்பக்கமேமீட்டப்படுவீர்கள். 

16. நிச்சயமாக, நாம் இஸ்ராயீலின் மக்களுக்கு வேதத்தையும், அதிகாரத்தையும், 
நபித்துவத்தையும் கொடுத்தோம்; மேலும் உண்ணுவதற்கு) நல்லவற்றிலிருந்து 
அவர்களுக்கு உணவும் கொடுத்தோம்; அன்றியும் அகிலத்தாரைவிட 
அவர்களைநாம் மேன்மையாக்கியும் வைத்தோம். 

17. இன்னும், (மார்க்கக்) காரியத்தில் (சான் றுகளிலிருந் து) தெளிவானவைகளை 

நாம் அவர் களுக்குக் கொடுத்தோம்; பின்னர், அவர்கள் தங்களுக்கிடையே 
உண்டான பொறாமையின் காரணமாக, அவர்களுக்கு (வேத) அறிவு வந்ததன் 
பின்னரே தவிர அவர்கள் அபிப்பிராயபேதம்கொள்ளவில்லை; (நபியே) நிச்சயமாக 
உமதிரட' சகன், அவர்கள் எதில் அபிப்பிராயபேதம் கொண்டிருந்தார் களோ 
அதில்,மறுமை நாளில் அவர்களிடையேதீர்ப்பளிப்பான். 
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18. இதன் பின்னர் (மார்க்கக்) காரியத்தில் (தெளிவான) ஒரு வழியின் மீது உம்மை நாம் 

ஆக்கி இருக்கின்றோம்; ஆகவே, அதனை[யே) நீர் பின்பற்றுவீராக! (உண்மையை) 

அறியாதவர்களாக இருக்கிறார்களே அவர்களின் மனோ இச்சைகளை நீர் பின்பற்றாதீர். 

19. நிச்சயமாக, அவர்கள் அல்லாஹ்வுக்கு விரோதமாக உம்மைவிட்டு எதனையும் தடுத்து 
விடவேமாட்டார்கள்; நிச்சயமாக, அநியாயக்காரர்கள் _ அவர்களில் சிலர், சிலருக்கு 

உதவியாளர்களாகவும் இருக்கிறார்கள்; இன்னும் அல்லாஹ், பயபக்தியுடையவர்களின் 
பாதுகாவலன். 

20. (குர் ஆனாகிய) இது மனிதர்களுக்குத் தெளிவான ஆதாரங்களாகவும், உறுதி 
கொள்கின் ற சமூகத்தார்க்கு நேர் வழியாகவும், அருளாகவும் இருக்கிறது. 

21 தீமைகளைச் சம்பாதித்துக் கொண்டார்களே அத்தகையோர்_ விசுவாசங் கொண்டு 
நற்கருமங்களையும் செய்தார்களே அத்தகையோரைப் போன்று அவர்களையும் நாம் 
ஆக்கிவிடுவோம் என் று எண்ணிக் கொண்டார்களா? அவர்கள் ஜீவித்து இருப்பதும், 
அவர்கள் மரணித்துவிடுவதும் சமமே; அவர்கள் (இதற்கு மாறாகத் தீர்ப்புச் செய்து 
கொண்ட து மிகக்கெட்டதாகிவிட்டது. 

22. வானங்களையும் பூமியையும் அல்லாஹ் நீதியைக் கொண்டு (தக்க 
காரணத்திற்காகவே) படைத்திருக்கிறான்; இன்னும், ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் அது 

சம்பாதித்ததைக்கொண்டு கூலி கொடுக்கப் படுவதற்காகவும் (படைத்துள்ளான்; 

அவர்கள் அநியாயம் செய்யப்படவுமாட்டார்கள். 

23. (நபியே!) தன்னுடைய (மனோ) இச்சையைத் தான் வணங்கும்) தெய்வமாக 
எடுத்துக்கொண்டானே அவனை நீர் பார்த்தீரா? (அவன் வழி கெடுவதற்கு உரியவன் 

என்ற தன்) அறிவினால் அல்லாஹ் அவனைத் தவறான வழியில் விட்டு விட்டான்; அவ 

னுடைய செவியின் மீதும், அவனுடைய இதயத்தின்மீதும் முத்திரையிட்டுவிட்டான்; 
அன்றியும், அவனுடைய பார்வையின்மீதும் ஒரு திரையை ஆக்கிவிட்டான்; 
அல்லாஹ்வுக்குப்பிறகு, அவனுக்கு நேர் வழிகாட்டு பவர் யார்? நீங்கள் நினைவுகூர்ந்து 
உண)/ரமாட்டீர்களா! 

24."இது நமது இவ்வுலக வாழ்க்கையைத் தவிர வேறு(வாழ்க்கை) இல்லை; (இதில்தான்) 
நாம் இறந்துவிடுகின்றோம்; இன்னும், ஜீவிக்கிறோம்; காலத்தைத் தவிர வேறெதுவும் 
நம்மை அழிப்பதில்லை என்றும் அவர்கள் கூறுகின்றனர்; அது பற்றிய எவ்வித அறிவும் 

அவர்களுக்கில்லை; அவர்கள் (வீண் கற்பனையாக) எண்ணுகிறார்களே தவிர (வேறு) 

இல்லை. 

25. மேலும், அவர்களுக்கு நம்முடைய தெளிவான வசனங்கள் ஓதிக் காண்பிக்கப் 

பட்டால், அவர்களின் வாதம் "நீங்கள் உண்மையாளர்களாக இருந்தால் எங்களுடைய 
மூதாதையரை (உயிர்ப்பித்துக் கொண்டுவாருங்கள்" என் று அவர்கள் கூறுவதைத் தவிர 
(வேறெதுவும்) இல்லை. 

26. (நபியே! நீர் (அவர்களிடம்) கூறுவீராக: அல்லாஹ்(தான்) உங்களை உயிீர்ப்பிக்கிறான்; 

பின்னர், உங்களை அவன் மரணிக்கச்செய்கிறான்; பின்னர், மறுமை நாளுக்காக_ (உயிர் 
கொடுத்து) உங்களை அவன் ஒன்று சேர்ப்பான்; _ இதில் சந்தேகமில்லை; எனினும், 
மனிதர்களில் பெரும்பாலோர் (இதனை) அறியமாட்டார்கள். 
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27. அன்றியும் வானங்கள் மற்றும் பூமியின் ஆட்சி அல்லாஹ்வுக்கே உரியது; 
மறுமை நாள் நிலைபெறும் நாளில் பொய்யாக்குவோர் அந்நாளில் நஷ்ட 
மடைவார்கள். 

28. (நபியே! அந்நாளில்) ஓவ்வொரு சமுதாயத்தையும் முழந்தாளிட்டிருக்கும் 
நிலையில் நீர் காண்பீர். ஓவ்வொரு சமுதாயமும் (விசாரணைக்காக) அதனதன் 
பதிவுப் புத்தகத்தின்பால் அழைக்கப்படும் _ 'இன்றையத்தினம் நீங்கள்செய்து 
கொண் டிருந்தவற்றிற்குக் கூலி கொடுக்கப்படுவீர்கள் ' (என்றும்); 

29. "இது உங்களைப் பற்றிய உண்மையைக் கூறும் நம்முடைய (பதிவுப்) புத்தகம்; 
நிச்சயமாக நாம், நீங்கள் செய் துகொண் டிருந்தவற்றை (அதில்) பதிவு 
செய்பவர்களாக இருந்தோம்'(என் றும் கூறப்படும்) 

30. ஆகவே, விசுவாசங்கொண்டு நற்கருமங்களையும் செய்தார்களே 

அத்தகையோர்_ அவர்களை, அவர்களுடைய இரட'சகன் தன்னுடைய அருளில் 
நுழைவிக்கிறான்; அதுதான் தெளிவான வெற்றியாகும். 

31 இன்னும், நிராகரித்தார்களே அத்தகையோர் _ (அவர்களிடம்) "உங்களுக்கு 
என்னுடைய வசனங்கள் ஓதிக் காண்பிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கவில்லையா! 
பின்னர் நீங்கள் பெருமையடித் துக்கொண் டிருந்தீர் கள்; அன்றியும், நீங்கள் 
குற்றவாளிகளான சமூகத்தாராகவும் இருந்தீர்கள் (என் றும் கூறப்படும்). 

32. மேலும், "நிச்சயமாக அல்லாஹ்வுடைய வாக்குறுதி உண்மையானது; 
மறுமைநாள் _ அ(து வருமென் பதில் யாதொருசந்தேகமுமில்லை' என்று 
கூறப்பட்டால், "மறுமைநாள் இன்னதென்றே நாங்கள் அறியோம்; அது வெறும் 
எண்ணத்தைத் தவிர (வேறு இல்லை என்றே எண்ணுகிறோம்; (அதனை 
உண்மையென்று) நாங்கள் உறுதியாக நம்புகிறவர்களாகவும் இல்லை என்று 
நீங்கள் கூறினீர்கள் (அல்லவா?' என்று அவர்களிடம் கேட்கப்படு 

33 மேலும், அவர்கள் செய்துகொண்டிருந்த தீயவைகள் (யாவும், அவர்களுக்கு 
வெளிப்பட்டுவிடும்; எதை அவர்கள் பரிகாசம் செய்து கொண்டிருந்தார்களோ, 
அது அவர்களைச் சூழ்ந்துகொள்ளும். 

34. அன்றியும் (அவர்களிடம்) "நீங்கள் உங்களுடைய இந்நாளின் சந்திப்பை 
மறந்தவாறே நாமும் இன்றையத் தினம் உங்களை மறந்துவிட்டோம்; மேலும், 
உங்கள் தங்குமிடம் நரகமாகும்; உங்களுக்கு எந்த உதவியாளர் களுமில்லை' 
என்றும் கூறப்படும். 

35. "இ। நீதத்தண்டனையான)து: நிச்சயமாக நீங்கள் அல்லாஹ்வுடைய 
வசனங்களைப் பரிகாசமாக எடுத்துக்கொண்டீர் கள் என் பதினாலாகும்; 
இவ்வுலக வாழ்க்கை உங்களை மயக்கியும்விட்டது' (என் று கூறப்படும்); 
இன்றையத் தினம் அதிலிருந்து அவர்கள் வெளியேற்றப்படமாட்டார்கள்; 
மேலும், (அந்நாளில் நற்செயல்கள் செய்து இரட'சகனைத்) திருப்திப்படுத்த 
அவர்கள் தேடப்படமாட்டார்கள். 

36. அகவே, வானங்களின் இரட்சகனும், பூமியின் இரடசகனும், அகிலாத்தா ரின் 
இரட்சகனுமாகிய அல்லாஹ்வுக்கே எல்லாப் புகழும் உரித்தாகும். 

37. வானங்களிலும், பூமியிலும் (உள்ள) பெருமை அவனுக்கே உரியது; அவனே 
(யாவரையும்) மிகைத்தவன்: தீர்க்கமான அறிவுடையவன். 
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அத்தியாயம் : 46 

அல் அஹ்காஃப் _ மணல் மேடுகள் 
வசனங்கள் : 35 மக்கீ ருகூஃகள் : 4 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1 ஹாமீம் 

2. (யாவரையும்) மிகைத்தோன்; தீர்க்கமான அறிவுடையோன் ஆகிய 
அல்லா ஹ்விட மிருந்தே இவ்வேதம் இறக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

3. வானங்களையும் பூமியையும் அவை இரண்டிற்கு மத்தியில் உள்ளவை 
களையும், உண்மையைக்கொண்டும், குறிப்பிடப்பட்ட தவணையையும் 
கொண்டே தவிர நாம் படைக்கவில்லை; மேலும், (அல்லாஹ்வை) நிராகரிக் 
கின்்றார்களே அத்தகையோர், அவர்கள் தங்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்யப் 
பட்டதைவிட்ட்டும் புறக்கணிக்கின்றவர்களாக இருக்கின்றனர். 

4. (அகவே நபியே ! அவர்களிடம்) நீர் கூறுவீராக: அல்லா ஹ்வையன்றி நீங்கள் 
அழைக்கின்றவற்றை நீங்கள் பார்த்தீர்களா பூமியிலிருந்து எதனை அவர்கள் 
படைத்திருக்கிறார்கள் அல்ல து வானங்களின் படைப்பில் அவர் களுக்குக் கூட்டு 
உண்டா? என்பதை நீங்கள் எனக்குக் காண்பியுங்கள்! நீங்கள் உண்மையாளர் 
களாக இ seb இதற்கு (ஆதாரமாக) முன்னுள்ள யாதொரு வேதத்தையோ, 
த ன்னோர்களில் யாரிடமிருந்தாவது கிடைக்கப்பெற் ற) அடிச் 
சுவட்டி லிருந்து (எஞ்சியிருக்கும்) அறிவு ஆதாரத்தையோ கொண்டு வாருங்கள். 

5. மேலும், அல்லாஹ்வை விடுத்து மறுமை நாள் வரை (அழைத்த போதிலும்) 
தனக்கு பதில் கொடுக்காதவர் களை அழைப்பவனைவிட மிக வழி கெட்டவன் 
யார்? அவர்களோ, இவர்களுடையஅழைப்பைப் பற்றி மறந்தவர்களாக உள்ளனர். 

6.மேலும்,மனிதர்கள் (மறுமை நாளுக்காக) ஒன்றுதிரட்டப்பட்டால்,(வணங்கப் 

பட்டவர்களான)அவர்கள் இவர்களுக்கு விரோதிகளாக இருப்பர். இவர்கள் 
(தங்களை) வணங்கிக் கொண்டிருந்ததையும்அவர்கள் நிராகரித்து விடுவர். 

7. இன்னும், நம்முடைய வசனங்கள் தெளிவானவையாக அவர்களுக்கு ஓதிக் 
காண்பிக்கப்பட்டால், சத்திய வேதச த்தை நிராகரித்து விட்டார்களே 
அத்தகையோர் _ அ(வ்வுண்மையான] து, அவர்களிடம் வந்தபோது இது 
தெளிவான சூனியமாகும் என் று கூறினார்கள். 

8. அல்லது, (நபியே! ர்ஆனாகிய) இதெனை அவர், ட்டுக்கட்டிக் கொண்டார் 
என்று ( (உ ம்மைப்பற்றி அவர்கள் கூறுகின்றனரா ? ற்காக நபியே! நீர் 
கூறுவீராக: 'இதனை நான் வ ்க ந்தால் (அதற்காக ) அல்லாஹ் 
விடமிருந்து (உள்ள தண்டனையில்) க το δὰ தடுத்து என்னைக்காப்பாற்றிட) 
நீங்கள் சக்தி பெறமாட்டீர்கள்; இதைப்பற்றி (எனக்கு விரோதமாகக்கூறி) எதில் 
நீங்கள் மூழ்கியிருக்கிறீர்களோ, அவைகளை அவன் நன்குஅறிவான். (ஆகவே) 
எனக்கும், உங்களுக்கும் மத்தியில் சாட்சியாளனாக இருக்க அவனே இதற்குப் 
போதுமானவன்; அவனே மிக்க மன்னிப்போன்; பெரும் கிருபையுடை யோன். 
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9. (510Gutgarr safe à) நீர் கூறுவீராக: " (அல்லாஹ் அனுப்பிய) தூதர்களில் 
நான் புதியவனாக இருக்கவில்லை; மேலும், என்னைக்கொண்டும், உங்களைக் 
கொண்டும் என்ன செய்யப்படும் என்பதையும் நான் அறியேன்; எனக் வஹீ 
மூலமாக எதை அறிவிக்கப் படுகிறதோ அதைத்தவிர, மற்றெதையும் நான் 
பின்பற்றுவதில்லை; மேலும், நான் பகிரங்கமாக அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை 
செய்பவனேதவிர வேறில்லை." 

10. (நபியே!) நீர் கூறுவீராக: நீங்கள் பார்த்தீர் களா?இ(வ்வேதமான)து 
அல்லாஹ்விடமிருந்து வந்ததாக இருந் து, இதை நீங்கள் ee 
விட்டவர்களாக இருக்கும் நிலையில் (இது உண்மையானது என) இஸ்ராயிலின் 
மக்களில் உள்ள சாட்சியாளர் இதுபோன்றதற்கு சாட்சியமும் கூறி (பின்னர் 
இதை) அவர் விசுவாசமும் papa ἡ னால், இதை ஏற்கா து) நீங்கள் 
பெருமையும் அடித்துக் கொண்டீர்கள் due உங்களை விட அநியாயக் 
காரர்கள் யார்]; நிச்சயமாக, அல்லாஹ் அநியாயக்கார சமூகத்தார்க்கு நேர்வழி 
காட்டமாட்டான். 

11. நிராகரிப்போர் விசுவாசிகளிடம்: "இது நன்மையானதாக இருந்தால், 
இதனளவில் அவர்கள் எங்களை முந்தியிருக்கமாட்டார்கள்; என்றும் 
கூறுகின்றனர்; அவர்கள் இவ்வுண்மையான வேதத்தைக் கொண்டு நேர்வழியும் 
பெறாத போது இது பழைய பொய்யாகும்" என் று அவர்கள் கூறுவார்கள். 

12. இதற்குமுன் மூஸாவுடைய வேதம் வழிகாட்டியாகவும் அருளாகவும் 
இருந்தது; (குர் ஆனா கசிய) து (அதனை) உண்மைப்படுத்துகிற அரபி 
மொழியிலான வேதமாகும்; ( இது) அநியாயம் செய்வோரைஅச்சமூட்டி 
எச்சரிக்கை செய்வதற்காகவும், நன்மை செய்வோருக்கு நன்மாராயமாகவும் 
இருக்கின்றது. 

13 நிச்சயமாக, "எங்கள் இரெட்சகன் அல்லாஹ்தான் என்று கூறி ( த ற 
(அதில்) நிலைத்து இருக்கின்றார்களே, அத்தகையோர்_ அவர் களுக்கு (யாதொரு 
பயமுமில்லை; அவர்கள் கவலையும் அடையமாட்டார்கள். 

14. அவர்கள் சுவனவாசிகள்; அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்ததற்குக் கூலியாக 

நிரந்தரமாக அதில்(தங்கி)இருப்பவர்கள். 

15. மேலும், தன்னுடைய பெற்றோர்க்கு நன்மை செய்யுமாறு, மனிதனுக்கு நாம் 
உபதேசம் செய்தோம்; அவனுடைய தாய், சிரமத்துடன் அவனைச் சுமந்திருந்து, 
சிரமத்துடன் அவனைப் பிரசவிக்கின்றாள்; AS ) கர்ப்பத்தில் அவனைச் 
சுமப்பதும், அவனுக்குப் பால்குடி. மறக்கச் செய்வதும் முப்பது மாதங்களாகும். 
முடிவாக இவன் வாலிபமாகி,நாற்பது வயதை அடைந்ததும்: "என் இரட்சகனே! நீ 
என் மீதும், என் பெற்றோர்மீதும் புரிந்த உன் அருளுக்காக உனக்கு நான் நன்றி 
செலுத்தி,நீஎதனைப் பொருந்திக்கொள்வாயோ.அந்த நற்செயலைச் செய்யவும் 
(நல்லறிவை) நீ எனக்கு உதிக்கச்செய்வாயாக! எனக்காக என்னுடைய சந்ததியில் 
(உள்ளேோறை) நீ சீர்திருத்தியும் வைப்பாயாக! நிச்சயமாக, நான் தவ்பா செய்து 
உன்பக்கம் திரும்பிவிட்டேன்; நிச்சயமாக, நானோ te உனக்கு முற் றிலும் 
கீழ்ப்படிந்த) முஸ்லிம்களில் (ஒருவனாகவும்! இருக்கிறேன் "என்று கூறுவான். 
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16. அவர்கள் எத்தகையோரென்றால்_ சொர்க்க வாசிகளில் உள்ளவர்களாக 
இருக்க, அவர்கள் செய்தவற்றில்(உள்ள)மிக அழகானதை நாம் அங்கீகரித்துக் 
கொண்டு, அவர் களுடைய தீமைகளை விட்டும் புறக்கணித்து விடுவோம்; 
அவர்கள் வாக்களிக்கப் பட்டிருந்தார்களே அத்தகையது உண்மையான 
வாக்குறுதியாகும். 

17. ஒருவன் தன் பெற்றோரிடம், (அவர்கள் மறுமையைப் பற்றிக் கூறிய நன் 
மொழிகளை மறுத்துஇகழ்ச்சிக்குரிய வார்த்தையான), ' சீச்சீ! உங்களுக்கென்ன 
நேர்ந்தது! நான் இறந்த பின் உயிர்ப்பித்து வெளியாக்கப்படுவேன் என்று நீங்கள் 
இருவரும் என்னை பய்முறுத்துகிறீர்களா)? திட்டமாக எனக்கு முன்னர் 
எத்தனையோ தலைமுறையினர் சென்றுவிட்டனர், (அவர்களின் நிலை என்ன !)' 
என்று கூறுகிறான்; (அவனது தீமையிலிருந்து காத்து) இரடசிக்குமாறு 
அவ்விருவரும் அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தனை செய்து (பின்னர் அவனிடம்) 
உனக்கென்ன கேடு) நீ (அல்லாஹ்வை விசுவாசிப் பாயாக! நிச்சயமாக, 
அல்லாஹ்வுடைய வாக்குறுதி உண்மையானது "(என்றும் கூறுகின்றார்கள்); 
அப்பொ து, "இவைகளெல்லாம் முன்னோரின் கட்டுக் கதைகளேயன்றி 
வேறில்லை; என்று அவன் கூறுகின்றான். 

(இவ்வா றுகூறும்) இத்தகையோர் _ இவர்களுக்கு முன் சென்று போன மனு, 
வப A ee (பாவம் செய்தால், அல்லா ஹ்வுடைய வேதனை 

வந்திறங்கியே தீருமென்ற) இரட'சகனின்கூற்று அவர்களின் மீது உண்மையாகி 
விட்ட து;நிச்சயமாக, அவர்கள் நஷ்டமடைந்தவர்களாகிவிட்டனர். 

9. (இவர்களில்) ஒவ்வொருவருக் ம் அவரவர்கள் செயலுக்குத் தக்க பதவி 
மில் பதம் அவர்களின் செயல் oe கூலிகளை அவன் அவர்களுக்கு 
நிறைவு செய்வதற்காகவும், (பதவிகளை நல்குகிறான்;) அவர்கள் 
அநீதமிழைக்கப்படவும் மாட்டார்கள். 

20. அன்றியும், நிராகரிப்போர் நரகத்தின் முன் கொண்டுவரப்படும் நாளில் 
(அவர்களிடம், " உங்களுடைய நல்லவைகளை உங்களுடைய உலகவாழ்க்கையில் 
நீங்கள் போக்கிவிட்டீர்கள்,அவற்றைக்கொண்டு இன்பமனுபவித்தும் விட'டீர்கள்; 
அகவே, நீங்கள் பூமியில் நியாயமின்றிப் பெருமையடித்துக் கொண்டிருந்த 
காரணத்தாலும், இன்னும், பாவம் செய்துகொண்டிருந்த காரணத்தாலும் இழிவு 

ரும் வேதனையை இன்றையத் தினம் நீங்கள் கூலியா கக் கொடுக்கப்படுவீர்கள் 
என் று கூறப்படும்) 

21 (நபியே) நீர், ஹத் நபியாகிய)" ஆது' உடைய சகோதரரை நினைவு கூர்வீராக! 
அவர் மணல் குன் றுகளில் (குடி) இருந்த தன் சமூகத்தாரை எச்சரிக்கை செய்த 
போது, அவருக்கு முன்னும், τς μος பின்னும் எச்சரிக்கை செய்வோர் 
திட்டமாக வந்து சென்று விட்டனர்; (அவர் தன் சமூகத்தாரிடம்) ' அல்லாஹ்வை 
யன்றி (வேறெதனையும் நீங்கள் வணங்காதீர்கள்; நிச்சயமாக, மகத்தான நாளின் 
வேதனையை உங்கள்மீது நான் பயப்படுகிறேன் (rem pri) 

22 அ[தற்கிவர்கள், எங்களுடைய (வணக்கத்திற் ரிய) தெய்வங்களை விட்டு, 

எங்களைத் திருப் பிவிட. நீர் எங்களிடம்வந்தீரா : நீர் உண்மையாளர்களில் 
இருந்தால், நீர் எங்களுக்கு எதைக் கொண்டுவாக்களித்தீரோ அ।வ்வேதனை 
யான)தை நம்மிடம் கொண்டுவாரும்' என்று கூறினார்கள். 
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23. அ[தற்க)வர், (வேதனை எப்பொழுது என்ற) அறிவு எல்லாம் அல்லாஹ் 
விடமே இருக்கின்றது; அன்றியும், எதனைக்கொண்டு நான் அனுப்பப் 
பட்டேனோ அதனையே நான் உங்களுக்கு எத்திவைக்கிறேன் ; என்றாலும் 
உங்களை நான் அறிவில்லாத சமூகத்தவராகவே காணுகிறேன் என்றார். 

24, பின்னர், அதனை தம்முடைய பள்ளத் தாக்குகளை முன்னோக்கி வருகின்ற 
மேகமாக அவர்கள் கண்ட போது,இது எங்களுக்கு மழையெய்ய வரும்மேகம்தான் 
என் று கூறினார்கள்; (அதற்கு அவர்களிடம்) அப்படியல்ல! இது நீங்கள் எதற்காக 
அவசரப்பட்டீர்களோ அதுதான்;(இது ஒருகொடுங்காற் று,இதில் துன்புறுத்தும் 
வேதனை இருக்கின்றது (என்றும்) 

25. அது தன் இரட'சகனின் கட்டளைப்படி சகல பொருட்களையும் அழித்து 
விடும் (என் றும் ஹூத் கூறினார். அவர்கள் வசித்திருந்து அழிந்த) அவர்களுடைய 
குடியிருப்புகளைத் தவிர வேறொன்றும் காணப்படாதவாறு காலையில் 
அவர் கள் (அழிவிற்குள் )ஆசி விட்டனர்; இவ்வாறே குற்றவாளிகளான 
கூட்டத்தினருக்கு நாம் கூலி கொடுக்கின்றோம். 

26. மேலும், உங்களுக்கு எதில் நாம் வசதி செய்து கொடுக்கவில்லையோ அதில் 
அவர்களுக்குத் திட்டமாக நாம் வசதி செய்து கொடுத்திருந்தோம்; மேலும், 
அவர் களுக்குச் செவிப்புலனையும், பார்வைகளையும், இதயங்களையும் நாம் 
அக்கினோம்; ஆயினும் அவர்கள் அல்லா ஹ்வுடைய வசனங்களை நிராகரித்துக் 
கொண்டிருந்தவர்களாக இருந்த சமயத்தில் அவர்களுடைய செவிப்புலனும், 
அவர்களுடையபார்வைகளும், அவர்களுடைய இதயங்களும் அவர் களுக்கு 
யாதொரு பயனுமளிக்கவில்லை; எதனை அவர்கள் பரிகாசம் செய்து 
கொண்டிருந்தார்களோ அது அவர்களைச் சூழ்ந்தும்கொண்ட து. 

27. ஊர்களில் உங்களைச் சுற்றியுள்ளவைகளையும் நிச்சயமாக நாம் அழித்து 
விட்டோம்; அவர்கள் (பாவத்திலிருந்து) திரும்புவதற்காக அத்தாட்சிகளை நாம் 
திரும்பத் திரும்பக் காண்பித்தோம். 

28. (தங்களை அல்லாஹ்வுக்கு சமீபமாக்கி வைக்கக்கூடிய (வணக்கத்திற்குரிய) 
தெய்வங்களென்று அல்லாஹ் அல்லாதவற்றை இவர்கள் எடுத்துக 
கொண்டார்களே அத்தகையவர்கள் இவர்களுக்கு உதவி செய்திருக்க 
வேண்டாமா! இல்லை, அவர்களெல்லாம் இவர்களை விட்டு மறைந்துவிட்டனர்; 
இது, அவர்கள் பொய்யாகக் கூறியதும், அவர்கள் இட்டுக்கட்டிக் கொண்டி 
ருந்தார்களே அதுவுமாகும்(என்று தெளிவாகிவிட்டது) 

29. (நபியே! ஜின்களில் சிலரை இந்தக் குர் ஆனை அவர்கள் செவியேற்பதற்காக 
உம்மிடம் நாம் திருப்பியதையும் (நினைவு கூர்வீராக) பின்னர் அவர்கள் அங்கு 
வந்தடைந்து (சிலர்சிலரிடம்) " நீங்கள் வாய் பொத்தி இருங்கள்" என்று 
கூறினார்கள்; பிறகு அது முடிக்கப்பட்ட போது, தங்கள் கூட்டத்தாரிடம் 
அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்பவர்களாகத் திரும்பினர். 
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30. (அவர்களிடம், எங்களுடைய கூட்டத்தார்களே! த்க் 17 நாங்கள் ஓ 
வேதத்தைச் செவியுற்றோம்; (அது) தனக்கு ல ளதை(வேதங்களை on) 
உண்மைப்படுத்துகின்ற நிலையில், மூஸாவுக்குப் பின்(அது) நெக்கப்பட்டுள்ளது; 
அதுசத்தியத்தின் _உண்மைமார்க்கத்தி வும் நேரான வழியின்பாலும்வழி 
காட்டுகிறது என் று கூறினார்கள். 

1" எங்களுடைய சமூகத்தாரே! அல்லா ஹ்வின் அழைப்பாளருக்கு நீங்கள் பதில் 
கூறுங்கள்; மேலும், அவரை விசுவாசியுங்கள்; (அதன்பொருட்டு உங்களுடைய 
பாவங்களை உங்களுக்கு அவன்(அல்லா ஹ் )மன்னித்து விடுவான்; துன்புறுத்தும் 
வேதனையிலிருந் தும் உங்களை அவன் காத்துக்கொள்வான் (என்றும்), 

32. "எவர் we அமைப்பாளருக்கு பதில் கூறவில்லையோ அவர் 
பூமியில் (அல்லா ஹ்வை) இயலாமல் ஆச்கி விடுபவரல்லர்; (அல்லா ஹ்வாகிய) 
அவனையன்றி, அவருக்கு உதவியாளர் களுமில்லை; அ।த்தகைய]வர்கள் 
பகிரங்கமான வழிகேட்டில் இருக்கிறார்கள்" (என்றும் ஜின்கள் கூறினார்கள்) 

33. நிச்சயமாக, வானங்களையும், பூமியையும் படைத்து, இன்னும், அவைகளைப் 
படைத்ததால் சோர்வடையவில்லையே அத்தகைய அல்லாஹ் மரணித்தோரை 
உயிர்ப்பிக்க ஆற்றலுடையவன் என்பதை அவர்கள் பார்க்கவில்லையா ? ஆம்! 
நிச்சயமாக, அவன் ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் மிக்க ஆற்றலுடையவன். 

34. மேலும், நிராகரிப்போரை நரகத்தின் முன் கொண்டு வரப்படும் 
நாளில்(அவர்களிடம்,] ' இது உண்மையானதாக இல்லையா!" (என்று 
கேட்கப் படும்) அ।தற்க)வர்கள் "எங்களிரட' சகன் மீது சத்தியமாக! ஆம், 
உண்மைதான்) என்று கூறுவார்கள். (அதர் கவர்களிடம், நீங்கள் நிராகரித்துக் 
கொண்டிருந்ததன் காரணமாக (இதன்) வேதனையை நீங்கள் சுவைத் துக் 
கொண்டிருங்கள் என்று (அல்லாஹ்) கூறுவான். 

35. (நபியே! நம்முடைய) தூதர்களிலுள்ள உ றுதிமிக்கவர்கள், (கஷ்டங்களை) 
யொறுத்துக்கொண்டிருந்த பிரகாரமே, நீரும் பொறுமையாக இருப்பீராக! 
(நிராகரித்த) அவர்களுக்காக வேதனையை) நீர் அவசரப்படவேண்டாம்; 
அவர்களுக்கு வாக்களிக்கப்படடடதை அவர்கள் காணும் நாளில்,(இப்புவியில்) ஒரு 
பகலில் ஒரு நாழிகையேயன்றி (அதிகமாகத்) தாம் தங்காதவர்களைப் 
யோன்றிருப்பார்கள்(இது உம்மால் அவர்களுக்கு) எத்திவைக்கப்பட 
வேண்டியதாகும்; ஆகவே, பாவம் செய்த கூட்டத்தினரைத் தவிர (மற்றெவரும்) 
அழிக்கப்படுவார்களா! 

அத்தியாயம் : 47 

முஹம்மது 
வசனங்கள் :38 மதனீ ருகூஃகள் : 4 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1. (அல்லாஹ்வின் அத்தாட்சிகளை) நிராகரித் துவிட்டு, அல்லாஹ்வின் 
பாதையை(அதில் மனிதர்கள் செல்வதைிவிட்டும் தடுத்துக்கொண்டிருந்தார்களே 
அத்தகையோர் _அவர்களின் செயல்களை (பயனற்றதாக்கி)/அவன் வீணாக்கி 
விட்டான். 
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2. இன்னும், (அல்லாஹ்வை) விசுவாசித்து, நற்கருமங்களையும் செய்து, 
முஹம்மது மீது இறக்கிவைக்கப்பட்டதையும்_அது தங்கள் (σι சகனிட 
மிருந்து வந்த உண்மையான வேதம்) அக இருக்கும் நிலையில்_ விசுவாசித் 
திருந்தார்களே அத்தகையவர்களின் தீயவைகளை அவர்களை விட்டுப் போக்கி, 
அவர்களுடைய நிலைமையையும் (அல்லா ஹ்வாகிய) அவன் சீர் படுத்திவிட்டான். 

3. அது (ஏனென்றால், நிச்சயமாக நிராகரிப்போர் பொய்யைப் பின்பற்றி 
னார்கள்;விசுவாசங்கொண்ட வர்களோ, நிச்சயமாக தங்கள் இரட' சகனிடமிருந்து 
வந்த உண்மையைப் பின்பற்றினார்கள் என்பதாலுமாகும்; இவ்வாறே (மற்ற) 
மனிதர்களுக்கு, அல்லா ஹ்அவர்களின் நிலைமைகளை D HIT D GOT lai BOT TE D En D) 
தெளிவாசக்குகின்றான். 

4. ஆகவே, (விசுவாசிகளே ! உங்களிடம் போர் புரியும்) நிராகரிப்போரை நீங்கள் 
சந்திப்பீர்களாயின், (தயக்கமின்றி அவர்களுடைய) பிடரிகளை வெட்டுங்கள்; 
முடிவாக நீங்கள் அவர்களுடன் கடும் போரிட்டு (கைதிகளாகப் 
பிடித்துக்கொண்டு) விட்டால் அப்போது (கைதிகளின்)கட்டை பலப்படுத்தி 
விடுங்கள்; அதன் பின்னர் (அவர்களை) உபகாரமாக (விட்டு விடுங்கள்) அல்லது 
ஈடுபெற்று (விட்டு விடுங்கள்; இவ்வாறு) போர் (புரியும் எதிரிகள்) தம் 
ஆயுதங்களைக் கீழே வைக்கும் வரையில் (போர் புரியுங்கள்), இது (அல்லா ஹ்வின் 
கட்டளையாகும்) அல்லா ஹ் நாடியிருந்தாலோ[முன்னதாகவே பதிலடிகொடுத்து) 
அவர்களை தண்டித்திருப்பான்; எனினும், (போர் புரிய கட்டளையிட்டது!) 
உங்களில் சிலரை, சிலரைக்கொண்டு சோதிப்பதற்கேயாகும்; மேலும், 
அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் கொல்லப்பட்டார்களே அத்தகையோர் _ 
அவர்களுடைய (நன்மையான) செயல்களை அவன் வீணாக்கிவிடவே மாட்டான். 

3. அவர்களை அவன் நேர் வழியில் செலுத்துவான்; அவர்களுடைய நிலைமை 
யையும் அவன் சீர்படுத்திவிடுவான். 

6. மேலும், அவன் எ[ந்தச் சுவன பதியானதை அவர்களுக்கு அறிவித்திருந்தானோ, 
அச்சுவனபதியில் அவர்களைப் பிரவேசிக்கச்செய்வான். 

7. விசுவாசங்கொண்டேோரே! நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்கு உதவி செய்தால், அவன் 
உங்களுக்கு உதவிசெய்வான்; மேலும், உங்களுடைய பாதங்களை நிலை 
பெறச்செய்வான். 

8. இன்னும், (இவ்வேதத்தை) நிராகரிக்கின்றார்களே அத்தகையோர் _ 
அவர்களுக்குக் கேடுதான்; அவர்களுடைய செயல்களை (அல்லாஹ்வாகிய) 
அவன் அழித்தும்விட்டான். 

9. இது (ஏனெனில்), அல்லாஹ் இறக்கிவைத்ததை நிச்சயமாக அவர்கள் 
வெறுத்துவிட்டார்கள் என்ற காரணத்தினாலாகும்; ஆதலால், அவர்களுடைய 
செயல்களை யெல்லாம் (அல்லா ஹ்வாகிய) அவன் அழித்துவிட்டான். 

10. அவர்கள் பூமியில் சுற்றித் திரியவில்லையா) (அவ்வாறாயின், அவர்களுக்கு 
முன்னர் (அல்லாஹ்வின் கட்டளைக்கு மா று செய்துகொண்டு) இருந்தவர்களின் 
முடி.வு எப்படி இருந்தது என்பதைக் கண்டுகொள்வார்கள்; அவர்கள் 
மீது அல்லாஹ் அடியோடு அழிவை ஏற்படுத்திவிட்டான்; நிராகரிப்போருக்கும் 
இவை போன்றவை உண்டு. 

1. இது (ஏனெனில்), நிச்சயமாக அல்லாஹ் விசுவாசங்கொண்டோரின் 
பாதுகாவலன் என்பதினாலும், நிச்சயமாக நிராகரிப்போர், அவர்களுக்குப் 
பாதுகாவலர் எவருமில்லை என்ற காரணத்தினாலுமாகும். 
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12. நிச்சயமாக அல்லா ஹ் விசுவாசங்கொண்டு நற்கருமங்களும் செய்தார்களே 
அத்தகையோரை சுவனபதிகளில் புகுத்துகின்றான்; அவற்றின் கீழ் நீரருவிகள் 
ஓடிக்கொண் டிருக்கும்;இன்னும், நிராகரிக்கின்றார் களே அத்தகையவர் கள் (உலக) 
சுகத்தை அனுபவித்துக் கொண்டும், கால்நடைகள் தின்பதைப் போல் தின்று 
கொண்டும் இருக்கிறார்கள்; (நரக)நெருப்பே அவர்களின் ஒதுங்குமிடமாகும். 

13. இன்னும், உம்மை வெளியேற்றிய அத்தகைய உம்முடைய ஊ(ராரை விட 
எத்தனையோ ஊர(ராரர்கள்_அவை(களில் வசித்தவர்கள் பலத்தால் மிகக் 
கடினமாக இருந்தன(ர்; அவர்களை(அவர்கள் செய்த அக்கிரமத்தின் காரணமாக) 
நாம் அழித்துவிட்டோம்; (அச்சமயம்) அவர்களுக்கு உதவிபுரிவோர் (எவரும்) 
இல்லை. 

14. எனவே, தன் இரட்சகனிடமிருந்துள்ள தெளிவான ஆதாரத்தின் மீதிருக் 
கிறாரே அவர், எவனுடைய செயலின் தீமை அவனுக்கு அழகாகக் காண்பிக் 
கப்பட்டு, தங்கள் மனோ இச்சைகளையும் பின்பற்றினார்களே அவர்களைப் 
போன்று ஆவாரா! 

15. பயபக்தியுடையவர்கள் வாக்களிக்கப்பட்டார்களே அத்தகைய சுவனத்தின் 
தன்மையாகிறது: அதில் தண்ணீரிலிருந்து மாற்றமடையாத (தெளிவான) 
ஆறுகளும், பாலிருந் து தன் சுவைமாறாத (பால்) ஆறுகளும், மதுவிலிருந்து 
டிப்போருக்குப் பேரின் பமளிக்கக்கூடிய ஆறுகளும், தெளிவான தேனிலிருந்து 

(தேன்) ஆறுகளும் உண்டு; அதில் அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு விதமான கனிவகை 
களும், தங்கள் இரட'சகனிடமிருந்து மன்னிப்பும் உண்டு; (இத்தகைய நற்பாக்கியங் 
களை நல்கப்பெற்ற இத்தகையோர்) நரகத்தில் எவர் நிரந்தரமாகத் தங்கியிருந்து, 
கொதிக்கும் நீரும் புகட்டப்பட்டு (அதனால்) அவர்களின் குடல்களை அது துண்டு 
துண்டாக்கிவிடுமே அவர்களைப்போன்று ஆவாரா? 

16. (நபியே!) அவர்களில் உமக்குச் செவி சாய்ப்பவர்களும் இருக்கின்றனர்; 
எதுவரையெனில், அவர்கள் உம்மிடமிருந்து வெளியேறிய சமயத்தில், 
(விசுவாசிகளாகிய, இவ்வேத) அறிவு கொடுக்கப்பட்டவர்களிடம்( "உங்களுடைய 
நபியாகிய) அவர் சிறிது முன் என்ன கூறினார்" என்று கேட்கின்றனர்; அவர்கள் 
எத்தகையோரென்றால், அவர்களுடைய இதயங்களின் மீது அல்லாஹ் 
முத்திரையிட்டுவிட்டான்; மேலும், இவர்கள் தங்கள் மனோ இச்சைகளையே 
பின்பற்றிவிட்டனர். | 

17. மேலும், நேர் வழி பெற்றுவிட்டோர்_அவர் களுடைய நேர் வழியை 

(மேலும்ிஅவன் அதிகப்படுத்தி, அவர்களின் பயபக்தியையும் அவர்களுக்கு அவன் 
கொடுத்தான். 

18. எனவே, (நபியே ! நிராகரிப்பவர்களான) அவர்கள், மறுமையை _அது 
தங்களிடம் திடீரென வருவதைத் தவிர (வேறெதனையும்) அவர்கள் எதிர்பார்க் 
கின்றனரா? (ஏனென்றால்,) அதன் அடையாளங்கள் திட்டமாக வந்துவிட்டன; 
அவர்களுக்கு (மறுமை நாளான ) அது வந்து விட்டால் அவர்கள் (அல்லா ஹ்வின் 
வழிபாட்டை உலகில்மறந்து விட்டதை நினைவு கூர்தல் எங்ஙன ம்?(பயனளிக்கும் 
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19. ஆகவே (நபியே நிச்சயமாக, அல்லாஹ்வைத் தவிர(வணக்கத்திற்குரிய வே று) 
நாயன் இல்லை என்பதை நீர் அறிந்துகொள்வீராக ! உம்முடைய 

 பாவத்திற்காகவும், விசுவாசங்கொண்ட ஆண்களுக்காகவும், விசுவாசங்கொண்ட 

பெண்களுக்காகவும் பாவ மன்னிப்புக் கோருவீராக! இன்னும், (விசுவாசிகளே! 
பகலில்) உங்களுடைய செயல்பாட்டுக்குரிய இடத்தையும், (இரவில்) உங்கள் 
தங்குமிடத்தையும் அல்லாஹ் நன்கறிவான். 

20. மேலும், விசுவாசங்கொண்டவர்கள் (போர்செய்வது பற்றி) யாதொரு (தனி) 
அத்தியாயம் இறக்கிவைக்கப்படவேண்டாமா என்று கூறுகிறார்கள்;(அவ்வாறே) 
ஒரு தீர்க்கமான அத்தியாயம் இறக்கிவைக்கப்பட்டு,அதில் போர்(செய்வ து]பற்றிக் 
கூறப்பட்டிருந்தால், தங்களுடைய இதயங்களில் நோய் இருக்கின் றதே 
அத்தகையோரை மரணஅவஸ்தையில் சிக்கி மயங்கிக் கிடப்போர் 
பார்ப்பதைப்போல், (நபியே) உம்மை அவர்கள் பார்ப்பதை நீர் காண்பீர்! ஆகவே, 
(அவர்களை அழிக்கக் கூடிய து) அவர்களுக்கு நெருங்கிவிட்டது. 

21 (நபியே! உமக்குக்) கீழ்ப்பட்டு நடப்பதும், (உம்மிடம் எதைக் கூறிய போதிலும்) 
கண்ணியமாகப் பேசுவதும் தாம்(அவர்களுக்கு நன்று); ஆகவே, (போர் செய்வது 
பற்றிய) காரியம் உறுதியாகிவிட்டால், அப்போது அல்லாஹ்வுக்கு அவர்கள் 
உண்மையாக நடந்துகொண்டால், அது அவர்களுக்கு நன்மையாக இருக்கும். 

22. நீங்கள் (அல்லா ஹ்வின் வேதத்திற்கு கீழ்ப்படி வதை விட்டும்) புறக்கணித்து 
விடுவீர் களாயின், பூமியில் (இரத்தத்தை ஓட்டி) விஷமம் செய்யவும், இரத்த 
பந்தத்தில் உள்ள உங்கள து சுற்றத்தாரைத் துண்டி த்துவிடவும் முனைவீர்களா! 

23. அவர்கள் _எத்தகையோரென்றால் அவர்களை அல்லாஹ் சபித்து, 
அவர்களை செவிடர்களாக்கி, அவர்களுடைய பார்வைகளையும் (போக்கிக்) 

குருடாக்கிவிட்டான். 
24. அவர்கள் இந்தக் குர்ஆனை ஆராய்ந்து பார்க்க மாட்டார்களா! அல்லது 

(அவர்களுடைய) இதயங்கள் மீது அவற்றிற்குரிய பூட்டுகள்(போடப்பட்டு) 
இருக்கின்றனவா! 

25. நிச்சயமாக, நேர்வழி இன்னதென்று அவர்களுக்குத் தெளிவானபின்னர் 

(அதை விட்டும் புறக்கணித்துத்) தங்கள் பின் புறங்களின் மீது திரும்பிச் 
சென்றுவிட்டார்களே அத்தகையோர்_ (அவர்களது செயல்களை) ஷைத்தான் 
அவர்களுக்கு அழகாக்கிக்காட்டி, அவர்களுக்கு (வீணான ஆசைகளை நீட்டியும் 
விட்டான். | | 

26. இது, (ஏனென்றால்) நிச்சயமாக அவர்கள் அல்லாஹ் இறக்கிவைத்த 
(இவ்வேதத்தை வெறுத்துக் கொண்டிருந்தோர்(களாகிய யூதர்) களிடம்," நாங்கள் 
சில காரியங்களில் உங்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடப்போம் என் று(இரகசியமாகக்) 
கூறியதனாலாகும்; மேலும், அல்லாஹ் அவர்கள் மறைத்திருப்பவற்றை 
நன்கறிவான். 

27. எனவே, அவர்களுடைய முகங்கள் மீதும், அவர்களின் முதுகுகளின் மீதும் 
அடித்து (உயிரைக் கைப்பற்றும்) மலக்குகள், அவர்களை மரணமடையச் செய்யும் 
போது(அவர்களின் நிலைஎவ்வாறிருக்கும் ? 

28. இது, (ஏனெனில்) அல்லாஹ்விற்குக் கோப மூட்டக்கூடியதை இவர்கள் 
பின்பற்றி, அவனுடைய திருப்தியை வெறுத்தும் வந்தனர் என்ற 
காரணத்தினாலாகும்; ஆதலால், அவர்களுடைய செயல்களை அல்லா ஹ்வாகிய) 
அவன் அழித்துவிட்டான். 

29. தம் இதயங்களில் (வஞ்சக) நோய் இருக்கின்றதே அத்தகையவர்கள் _ 
அவர்களுடைய கடும் பொறாமைகளை அல்லாஹ் வெளிப்படுத்திவிடவே 

மாட்டான் என்று எண்ணிக் கொண்டி ருக்கின்றனரா! | 
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30. மேலும் (நபியே ") நாம் நாடினால், அவர்களை உமக்குக் காண்பித்து 
விடுவோம்; அப்பொழுது அவர்களுடைய (முக) அடையாளத்தைக் கொண்டே நீர் 
அவர்களை திட்டமாக அறிந்துகொள்வீர்; மேலும், (சூழ்ச்சியான) பேச்சின் 
தொனியில் திட்டமாக அவர்களை நீர் அறிந்து கொள்வீர்; அல்லாஹ் 
உங்களுடைய செயல்களையும் நன்கறிவான். 

31 அன்றியும் (விசுவாசிகளே! உங்களில் அறப்போர் புரிவோரையும், பொறுமை 
யாளர்களையும் நாம் அறிந்து (அறிவித்து) விடும் வரை, உங்களை நிச்சயமாக நாம் 
சோதிப்போம்; இன்னும், உங்களுடைய செய்திகளையும் நிச்சயமாக நாம் 
வெளிப்படுத்துவோம். 

32. நிச்சயமாக நேர்வழி இன்னதென் று தங்களுக்குத் தெளிவான பின்னர், 
(அதனை!) நிராகரித்துவிட்டு, அல்லாஹ்வின் பாதையைவிட்டும்(மற்றவர்களைத்) 
தடுத் துக் கொண்டு (அல்லாஹ்வுடைய) தூதருக்கு விரோதமாகவும் நடக்கின்றார் 
களே அத்தகையோர்_ (அதனால்) நிச்சயமாக அல்லாஹ்வுக்கு யாதொரு தீங்கும் 
செய் துவிடவேமாட்டார்கள்; அவர்களுடைய (es LE un ar) செயல்களை 
(எல்லாம்) அல்லாஹ் அழித் தும்விடுவான். 

33. விசுவாசங்கொண்டேோரே! நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்கு வழிப்படுங்கள்; 
இன்னும், (அவனுடைய) துரதருக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்; (மாறுசெய் து) 
உங்களுடைய செயல்களை நீங்கள் வீணாக்கியும் விடாதீர்கள். 

34. நிச்சயமாக நிராகரித்து விட்டு,அல்லாஹ்வுடைய பாதையைவிட்டும்(பிறர் 
செல்வதைத்)தடுத்து, பின்னர் அவர்கள் நிராகரித்தவர்களாக இருக்க மரணித்து 
விடுகின்றார்களே அத்தகையோர்_ அவர்(களுடைய குற்றங்களை அல்லாஹ் 
மன்னிக்கவேமாட்டான். 

35. (விசுவாசிகளே!) நீங்கள் தைரியமிழந்து விடாதீர்கள் ; இன்னும் (முன்கூட்டி) 
சமாதானத்தை கோராதீர்கள் ; இன்னும் நீங்கள்தாம் மிக உயர்ந்தவர்கள் ; அல்லாஹ்வோ 
உங்களுடன் இருக்கின்றான் ; மேலும், உங்களுடைய செயல்களை (அவற்றின் 
நற்கூலியை) அவன் குறைத்துவிடவேமாட்டான். 

36. நிச்சயமாக இவ்வுலக வாழ்க்கை யெல்லாம் விளையாட்டும், வீணுமேயாகும்! 
மேலும், நீங்கள் விசுவாசங்கொண்டு, (அல்லாஹ்வுக்குப் பயந்தும்(நடந்து) 
கொண்டால் உங்களுடைய கூலிகளை அவன் உங்களுக்குக் கொடுப்பான்; 

உங்களுடைய செல்வங்களை அவன் (தனக்காக) உங்களிடம் கேட்கவும் 
மாட்டான். 

37 அவவா று, அவன் உங்களிடம் அதனைக் கேட்டுப்பின்னர் உங்களை அவன் 
வற்புறுத்தினா லும், (அதனைக் கொடுக்கா து)நீங்கள் உலோபத்தனம்செய்வீர்கள்; 
(அந்நேரத்தில்) அவன், உங்களுடைய கபடங்களை வெளியாக்கியும்விடுவான்.. 

38. (மனிதர்களே!) அறிந்து கொள்ளுங்கள்! நீங்கள்தான் அவர்கள்; 
அல்லா ஹ்வின் பாதையில் செலவு செய்வதற்காக நீங்கள் அழைக்கப்படுகிறீர்கள்; 
அப்பொழுது உலோபத்தனம் செய்வோரும் உங்களில் இருக்கின்றனர்; மேலும், 
எவர் உலோபத்தனம் செய்கிறாரோ, அவர் உலோபத்தனம் செய்வதெல்லாம் 
அவர் தனக்கேகேடாககிகாஸ் ன் னும், அல்லா ஹ்(தேவையற்ற) சீமான்; 
நீங்களோ தேவையுடையவர்கள்; மேலும், (அவனுடைய கட்டளைகளை!) நீங்கள் 
புறக்கணிப்பீர்களானால், (உங்களை அழித்து) உங்களையல்லாத (வேறு) 
சமூகத்தாரை (உங்கள் இடத்தில்)அவன் மாற்றி விடுவான்; பின்னர், அவர்கள் 
உங்களைப்போன்றோராக இருக்கமாட்டார்கள். 
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பாகம் : 26 512 அல்ஃபத்ஹ் 48 

அத்தியாயம் : 48 

அல்ஃபத்ஹ் τος வெற்றி 

வசனங்கள் : 29 மதனி ருகூஃகள் : 4 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன் ). 

1. (நபியே!) நிச்சயமாக நாம் ஒரு தெளிவான வெற்றியாக, உமக்கு A 
தர 
2 அல்லாஹ் உமக்கு, உமது தவறில் முந்தியதையும், பிந்தியதையும் மன்னித்து, 

தனது அருட் கொடையையும் உம்மீது பூர்த்தியாக்கி வைத்து, உம்மை அவன் 
நேரான வழியில் நடத்துவதற்காகவும்_ 

3. மேலும் (நபியே!) அல்லாஹ், உமக்கு வல்லமை மிக்க உதவியாக உதவி 
செய்வதற்காகவும்(தெளிவான இவெவெற்றியை அவன் அளித்தான்) 

4. அவன் எத்தகையவனென்றால், விசுவாசங் கொண்டவர்களுடைய இதயங் 
களில் அவர்களுடைய விசுவாசத்துடன் (பின்னும்) விசுவாசத்தை அவர்கள் 
அதிகமாக்கிக் கொள்வதற்காக அமைதியை அவன் இறக்கிவைத்தான்; மேலும், 
வானங்கள் மற்றும் பூமியிலுள்ள படைகள் (அனைத்தும்) அல்லாஹ்வுக்கே 
உரியனவாகும்; மேலும், அல்லாஹ் (யாவையும்) நன்கறிகிறவனாக, தீர்க்கமான 
அறிவுடையவனாக இருக்கிறான். 

5. அவன், விசுவாசங்கொண்ட ஆண்களையும், விசுவாசங்கொண்ட 
பெண்களையும் சுவனபதிகளில் பிரவேசிக்கச் செய்வதற்காகவும் (இவ்வாறு 

செய்தான்) அவற்றின் கீழ் ஆறுகள் ஓடிக்கொண்டி ருக்கும்; நிரந்தரமாக அவற்றில் 
அவர்கள் (தங்கி)இருப்பவர்கள்; அவர்களின் தீயவைகளையும், அவர்களைவிட்டு 
நீக்கிவிடுவதற்காகவும் (இவ்வா று அமைதியை இறக்கினான்). இதுவே அல்லாஹ் 
விடத்தில் மகத்தான ஒரு வெற்றியாக இருந்தது. 

6. அன்றியும், அல்லாஹ்வைப்பற்றி கெட்ட எண்ணம் எண்ணுகின்்றவர்களான 
(வேஷதாரிகளாகிய) முனாஃபிக்கான ஆண்களையும், முனாஃபிக்கான 
பெண் களையும், இணைவைக்கின்ற ஆண்களையும், இணைவைக்கின்ற 
பெண்களையும் (அல்லா ஹ்வாகிய) அவன் வேதனை செய்வான்; வேதனையின் 
சுழற்சி அவர்களின் மீதிருக்கின்றது; அல்லாஹ் அவர்கள் மீது கோபமும் 
கொண்டான் ; அவர்களைச் சபித்தும் விட்டான் ; அவர்களுக்காக 
நரகத்தை தயார்படுத்தியும் வைத்திருக்கின்றான்; அது செல்லுமிடத்தால் மிகக் 
கெட்டதாகியும்விட்ட து. 

7. வானங்கள் மற்றும் பூமியின் படைகள் (அனைத்தும்) அல்லா ஹ்விற்கே 
உரியன; இன்னும், அல்லாஹ் (யாவரையும்) மிகைத்தவனாக, தீர்க்கமான 
ee. யவனாக இருக்கின்றான். 
8. நபியே! நிச்சயமாக, நாம் உம்மை உம்சமூகத்தார்க்குசாட்சி கூறுபவராகவும், 

(அவர் களில் விசுவாசிகளுக்கு) நன்மாராயம் கூறுபவராகவும், (விசுவாசம் 
கொள்ளாதவர்களுக்கு) அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்பவராகவும் அனுப்பி 
வைத்தோம். | 

9. காரணம் _(விசுவாசிகளே!) நீங்கள் அல்லாஹ்வையும், அவனுடைய 
தூதரையும் விசுவாசித்து, (தூதராகிய) அவருக்கு (சன்மார்க்கத்தில்) உதவி 

| புரிந்தும், அவரை கண்ணியப்படுத்தியும், (அல்லாஹ்வாகிய) அவனை, 
நீங்கள் காலையிலும், மாலையிலும் துதி செய்வதற்காகவே(நபியே நாம் உம்மை 
அனுப்பி வைத்தோம்) 
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10. (நபியே! ) நிச்சயமாக, (ஹுதைபிய்யா உடன்படிக்கையின் போது 
குரை ஷியரின் தாக்குதலை எதிர்த்து போர் செய்வதற்காக) உம்மிடம் (பைஅத் 
வாக்குறுதி செய்கின்றார்களே அத்தகையோர்_ அவர்கள் (பைஅதிவாக்குறுதி 
செய்வதெல்லாம் அல்லாஹ்விடம்தான்; துய δὰ கரம் raies 
கரங்களுக்கு மேல் இருக்கின்றது; ஆகவே, எவர் அவ ந்த் τι 
முறித் துவிடுகின்றாரோ, அவர் தனக்குக் கேடோாகவே (அதனை ) முறித்து 
விடுகின்றார்; இன்னும், எவர் அல்லாஹ்விடம் செய்த அவ்வாக்குறுதியைப் 
பூர்த்தியாக்கி வைக்கின்றாரோ அப்பொழுது அவருக்கு அல்லா ஹ் மகத்தான (நற்) 
கூலியை [நிச்சயமாகக் கொடுப்பான். 

1 (அர பிகளிலுள்ள)நாட்டுப்புறத்து வாசிகளில் (நபியே உம்முடன் போர் செய்ய 
வராது) பின் தங்கிவிட்டவர் கள் உம்மிடம் (வந்து "நாங்கள் உங்களுடன் 
போருக்குவரா மல்) எங்களுடைய செல்வங்களும், எங்களுடைய குடும்பமும் 
எங்களைப் பராக்காக்கிவிட்டன; எனவே (அல்லாஹ்விடம்! நீர் எங்களுக்காக 
பாவமன்னிப்புக் கோருவீராக! " என்று கூறுவார்கள்; தங்கள் இதயங்களில் 
இல்லாதவைகளைத் தங்கள் நாவுகளினால் அவர்கள் கூறுகின் றனர் ; (ஆகவே, 
நபியே! அவர்களிடம், நீர் கூறுவீராக: அல்லாஹ் உங்களுக்கு ஒரு இடரை 
நாடினால் அல்லது அவன் உங்களுக்கு ஒரு பலனை யத அதில்) 
எதையும் அல்லா ஹ்விலிருந் து உங்களுக்கு த் தடுத்துவிடக்கூடிய) அதிகாரம் 
பெற்றிருப்பவர் யார் ? (ஒருவரும்) இல்லை! நீங்கள் செய்பவற்றை, அல்லாஹ் 
நன்கறிந்தவனாக இருக்கின்றான். 

12. (உங்கள் கூற்றைப்போல்) அல்ல! (அல்லாஹ்வுடைய) தூதரும், (அவரை) 
விசுவாசங் கொண்டவர்களும் (யுத்தத்திலிருந் து) தங்கள் குடும்பத்தினரிடம் ஒரு 
போதும் das வரவே மாட்டார்களென்று நீங்கள் எண்ணிக் 
கொண்டிருந்தீர்கள்; (ஆதலால்தான் யுத்தத்திற்கு நீங்கள் வரவில்லை) அவ்வாறு 
எண்ணியது உங்களுடைய இதயங்களில் அலங்காரமாக்கப்பட்டுமிருந்த து; 
நீங்கள் கெட்ட எண்ணத்தையே எண்ணிக் கொண்டுமிருந்தீர்கள்; (அதனால், 
நீங்கள் தாம் அழிந்து விடும் சமூகத்தவராகவும் ஆகிவிட்டீர்கள் (என்று நபியே! நீர் 
கூறுவீராக!) 

13: அல்லாஹ்வை மற்றும் அவன் தூதரை விசுவாசங் கொள்ள 
வில்லையே அவர், ( நிராகரிப்பவர்தான்; ஆகவே) அத்தகைய நிராகரிப்போருக்கு 
நரகத்தையே நிச்சயமாக நாம் தயார்படுத்தி வைத்திருக்கின்றோம். 

14. மேலும்,வானங்கள், மற்றும் பூமியின் ஆட்சி அல்லா ஹ்வுக்கே உரியது! அவன் 
நாடியவர்களை மன்னித்து விடுகிறான்; அவன் நாடியவர்களை வேதனையும் 
செய்கிறான் மேலும், அல்லாஹ் மிக்க மன்னிப்பவனாக, மிகக் கிருபையுடைய 
வனாக இருக்கிறான். 

15. (நபியே! ) பின்தங்கிவிட்ட வர்கள், போரில் கிடைத்த வெற்றிப் பொருட்களின் 
பால் _அவற்றை நீங்கள் எடுத்துக்கொள் வதற்காக நீங்கள் செல்லும்போது, 
"எங்களை விடுங்கள் ;நாங்களும் உங்களைப் பின்பற்றி வருகிறோம்" என்று 
கூறுவார்கள்; இவர்கள், அல்லாஹ்வுடைய வாக்குறுதியை மாற்றி விடவே 
நாடுகின்றார்கள்; (அகவே, அவர்களிடம், | நீங்கள் எங்களைப் பின் பற்றி வர 
வேண்டாம்; (இதற்கு) முன்னர் வ்வாறே அல்லாஹ் கூறிவிட்டான்" என்று 
(நபியே! நீர் கூறுவீராக! (அதற்கு அவர்கள், இல்லை; நீங்கள் தான் நம்மிது 
பொறாமை கொண்டுள்ளீர்கள்" என்று கூறுவார்கள்; அன்று! அவர்கள் சொற்ப 
மாகவே அன்றி விளங்கிக்கொள்ளாதவர்களாக இருக்கின்றனர் . 
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16. (அரபிகளிலுள்ள) நாட்டுப்புறத்து வாசிகளில் பின் தங்கிவிட்டவர் 
களிடம்: "யுத்தம் புரிவதில் மிக்க பலசாலிகளான ஒரு சமூகத்தார் பால் (யுத்தம் 
புரிய) நீங்கள் அடுத்து அழைக்கப்படுவீர்கள்; அவர்களுடன் நீங்கள் போர் 
செய்வீர்கள்; அல்லது அவர்கள் (யுத்தம் செய்யாது) இஸ்லாத்திற்கு வந்து 
விடுவார்கள்; ஆகவே, (இதில்) நீங்கள் (எனக்குக்) கீழ்ப்பட்டு நடப்பீர்களாயின் 
அல்லாஹ் உங்களுக்கு அழகான கூலியை வழங்குவான்; இதற்கு முன்னர் நீங்கள் 
(யுத்தம் செய்யா து புறக்கணித்தது போன்று புறக்கணித்தும் விடுவீர்களாயின், 
அவன் உங்களைத் துன்புறுத்தும் வேதனையாக வேதனை செய்வான் என்று 
(நபியே! நீர் கூறுவீராக! 

17. (போர் செய்யாது தங்களிடங்களில் தங்கிவிடுவது) குருடர் மீது 
குற்றமில்லை; முடவரின் மீதும் குற்றமில்லை; நோயாளியின் மீதும் குற்றமில்லை; 
எவர் அல்லாஹ்வுக்கும், அவனுடைய காதருக்கும் கீழ்ப்படிந்து நடக்கிறாரோ 
அவரை (அல்லாஹ்வாகிய)அவன் சுவனங்களில் பிரவேசிக்கச் செய்வான்; 
அவற்றின் கீழ் ஆறுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும்; இன்னும், எவர் புறக்கணிக் 
கின்றாரோ அவரை, (அல்லாஹ்வாகிய) அவன் துன்புறுத்தும் வேதனையாக 
வேதனை செய்வான். 

18. (நபியேோதிட்டமாக அல்லாஹ் விசுவாசிகளை _ அவர்கள் மரத்தடியில் 
உம்மிடம் வாக்குறுதி செய்தபோது பொருந்திக்கொண்டான்; பின்னர், 
அவர்களின் இதயங்களிலிருந்ததை நன்கறிந்து, அவர்கள் மீது அமைதியை 
இறக்கிவைத்தான்; அன்றியும், சமீபமான வெற்றியையும் அவர்களுக்கு (அருட் 
கொடையாகக் கொடுத்தான். 

19. இன்னும், (எதிரிகளிடமிருந்து வெற்றியின் மூலம்கிடைக்கும்) ஏராளமான 
வெற்றிப் பொருட்களை (அவர்களுக்குஅவன் அளித்தான்), அவற்றை அவர்கள் 
எடுத்துக் கொள்வார்கள்; மேலும், அல்லாஹ் (யாவரையும்) மிகைத்தவனாக, 
தீர்க்கமான அறிவுடை யவனாக இருக்கின்றான். 

20. "யுத்தத்தில் (எதிரிகளிட மிருந்து வெற்றியின் மூலம்கிடைக்கும்) ஏராளமான 
வெற்றிப் பொருட்களை அல்லாஹ் உங்களுக்கு வாக்களித்திருந்தான்; நீங்கள் 
அதைக் கைப்பற்றுவீர்கள்; ஆகவே, இதனை உங்களுக்குத் துரிதமாக்கிவிட்டான்; 
மேலும், (உங்களுக்கு விரோதிகளான) மனிதர்களின் கைகளை உங்களை விட்டும் 
தடுத்தும்விட்டான்; இது விசுவாசிகளுக்கு ஓர் அத்தாட்சியாக ஆவதற்காகவும், 
உங்களை நேரான பாதையில் செலுத் துவதற்காகவும் (இவ்வாறு அருள் 
புரிந்தான் | 

21. (பாரசீகம், ரோமாபுரி முதலிய நாடுகளில் வெற்றியாக) மற்றொன்றும் 
(உங்களுக்கு இருக்கிற து) அதற்கு நீங்கள் சக்தி பெறவில்வை; திட்ட மாக, அல்லாஹ் 
அதனைச் சூழ்ந்து றிந்து கொண்டிருக்கின்றான்; மேலும், அல்லாஹ் 
ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் மிக்க ஆற்றலுடை யவனாக இருக்கின்றான். 

22. மேலும், நிராகரிப்போர் உங்களுடன் போரிடுவார்களாயின், அவர்கள் 

புறங்காட்டிப் பின்வாங்கியிருப்பார்கள்; பின்னர், அவர்கள், தங்களுக்குப் பாது 
காவல ரையேோ, உதவி செய்பவரையோ காணமாட்டார்கள். 

23. (இதற்கு) முன்னர் சென்றுவிட்டதாகிய அல்லாஹ்வுடைய வழிமுறை 
(நிராகரிப்போர் விஷயத்தில் இதுதான்) அல்லாஹ்வுடைய வழி முறையில் நீர் 
எவ்வித மாறுதலையும் காணவேமாட்டீர். 
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24. அவன் எத்தகையவனென்றால், ' மக்காவின் பள்ளத்தாக்கில் அவர்கள்மீது 
உங்களுக்கு வெற்றியைக் கொடுத்ததன் பின்னர், அவர்களுடைய கைகளை 
உங்களை விட்டும், (அவ்வாறே) உங்களுடைய கைகளை அவர்களை விட்டும் 
அவனே தடுத்துவிட்டான்; மேலும், அல்லாஹ் நீங்கள் செய்பவற்றை 
பார்க்கிறவனாக இருக்கிறான். 

25. அவர்கள் எத்தகையோரேென்றால், (அல்லாஹ்வையும், அவனுடைய 
தூதரையும்) நிராகரித்து, சிறப்புற்ற(கஅபா என்னும் ) மஸ்ஜிதைவிட்டு 
உங்களையும், குர்பானியையும்_அது செல்லவேண்டிய இடத்திற்குச் செல்லாது 
நிறுத்திவைக்கப்பட்டதாகயிருக்கும் நிலையில் _தடுத்தார்கள் ; இன்னும், 
அவர்களை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளாத விசுவாசங்கொண்ட ஆண்களும் 
விசுவாசங்கொண்ட பெண்களும்(எதிரியின் மத்தியில்) இருக்க அறியா தவர்களாக 
இருக்கும் நிலையில் நீங்கள் அவர்களை மிதித்து, அதனால் அவர்களின் மூலம் 
ஏதேனும் சிரமம் உங்களுக்கு ஏற்பட்டுவிடும் என்பது இல்லையானால், 
(போர்செய்ய உங்களுக்கு அனுமதி வழங்கியிருப்பான்; அவ்வாறு போர்செய்ய 
அனுமதிக்காதது ஏனெனில்) அல்லாஹ் தான் நாடியவர்களை தன் அருளில் 
புகச்செய்வதற்காகவேயாகும்; அவர்கள் நிராகரிப்போரிலிருந் து) பிரிந்திருப் 

பார்களேயானால் (அவர்கள் மீது யுத்தம் புரிய உங்களுக்கு அனுமதி கொடுத்து) 
அவர்களிலுள்ள நிராகரிப்போரை மிகத் துன்புறுத்தும் வேதனையாக நாம் 
வேதனை செய்திருப்போம். 

26. நிராகரித்தோர் தங்களுடைய இதயங்களில் (உங்களை வேருடன் 
அழித்துவிட வேண்டுமென்ற/வைராக்கியத்தை _ அறியாமைக் காலத்து 
மூடத்தனமான வைராக்கியத்தை _ ஆக்கிக் கொண்ட சமயத்தில் அல்லாஹ் 
தன்னுடைய தூதர் மீதும், விசுவாசங்கொண்டவர்கள்மீதும், தன்னுடைய 
அமைதியை இறக்கி வைத்தான்; பயபக்தியுடைய வார்த்தையை (வா இலாஹ 
இல்லல்லாஹ்வை) அவர்களுக்கு நிலையாக்கியும் வைத்தான்; அவர்கள் அதற்கு 
மிக உரியவர்களாகவும், அதை உடையவர்களாகவும் இருந்தார்கள்; அல்லா ஹ் 
ஒவ்வொரு பொருளைப்பற்றியும் நன்கறிந்தவனாக இருக்கின்றான். 

27. திட்டமாக அல்லா ஹ் உண்மையைக் கொண்டு தன்னுடைய தூதருக்கு (அவர் 
கண்ட) கனவை உண்மைப்படுத்தி விட்டான்; அல்லாஹ் நாடினால், நிச்சயமாக 
நீங்கள் (மஸ்ஜிதுல் ஹராமாகிய!) சிறப்புற்ற மஸ்ஜிதில் அச்சமற்றவர்களாகவும், 
உங்களுடைய தலையமுடிகளைச் சிரைத்துக்கொண்டவர்களாகவும், (முடியை ) 
குறைத்துக்கொண்டவர்களாகவும் நுழைவீர்கள்;(அச்சமயம்) நீங்கள் (எவருக்கும் 
பயப்படமாட் டீர்கள்; ஆகவே, நீங்கள் அறியாதிருந்ததை (முன்னதாகவே 
அல்லாஹ்) அறிந்திருந்தான்; பின்னர், இதனையன்றி சமீபத்தில் ஒரு வெற்றியையும் 
உங்களுக்கு) ஆக்கினான். 

28. அவன் எத்தகையவனென்றால் தன்னுடைய தூதரை நேர் வழியைக் 
கொண்டும், சத்திய மார்க்கத்தைக் கொண்டும் அனுப்பி வைத்தான்; சகல 
மார்க்கங்களையும் விட அதை மேலோங்கச்செய்வதற்காக। தன் தூதரை அனுப்பி 
வைத்தான்); இன்னும்,(இதற்கு சாட்சியாக இருக்க அல்லாஹ் போதுமானவன். 
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29. முஹம்மது, அல்லாஹ்வின் தூதராவார்; அவருடன் இருப்பவர்களோ, 
நிராகரிப்போர் மீது மிகக் கண்டிப்பானவர்கள். தங்களுக்கிடையே மிக்க 
அன்புடையவர்கள்; (குனிந்து) ர௬கூ௨ செய்பவர்களாகவும், (சிரம் பணிந்து) 
Ma 5) செய்கிறவர்களாகவும் அவர்களை நீர் காண்பீர்; அல்லா ஹ்விட மிருந்து 
பேரருளையும் (அவனுடை ய)பொருத்தத்தையும் தேடுவார்கள்; அவர்களுடைய 
அடையாளம், சிரம்பணிவதன் அடையாளத்தினால் அவர்களுடைய முகங்களில் 
இருக்கும்; இதுவே தவ்றாத் (என்னும் வேதத்தில் உள்ள அவர்களின் 
உதாரணமாகும்; இன்னும், இன்ஜீலில் அவர்களுக்குள்ள உதாரணமாவது, ஒரு 
பயிரைப் போன்றதாகும்; அது தன் முளையை வெளிப்படுத்தி, பின்னர் அதை 
பலப்படுத்துகின்றது; பின்னர், அது (தடித்து) கனமாகின்றது. பின்னர்,அது தன் 
தண்டின் மீது நிமிர்ந்து நிற்கின்றது; விவசாயிகளை அஆச்சரியமடையச்செய்கிற து; 
PME கொண்டு நிராகரிப்போருக்கு அவன் கோபமூட்டுவதற்காக 
இவ்வாறு உதாரணங்கள் கூறுகிறான்); அவர்களில் விசுவாசங்கொண்டு, 
நற்கருமங்களும் செய்கின்றார்களே அத்தகையவர் களுக்கு அல்லாஹ் 
மன்னிப்பையும், மகத்தான கூலியையும் வாக்களித்திருக்கின்றான். 

அத்தியாயம் : 49 

அல் ஹுஜாுராத் _ அறைகள் 
வசனங்கள் :18 மதனீ ருகூஃகள் : 2 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

| விசுவாசங்கொண்டேோரே! அல்லாஹ்வுக்கும், அவனுடைய தூதருக்கும் 
முன்னிலையில் நீங்கள் முந்தாதீர்கள்; மேலும், அல்லாஹ்வை பயந்து 
கொள்ளுங்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் (யாவையும்) செவியேற்கிறவன், 
நன்கறிகிறவன். 

2. விசுவாசிகளே! நபியினுடைய சப்தத்திற்கு மேல் உங்களுடைய சப்தத்தை 
உயர்த்தாதீர்கள்; மேலும், உங்களில் சிலர் மற்றசிலருடன் உரக்கப் பேசுவதைப் 
போல், அவரிடம் பேசுவதில் (சப்தத்தை உயர்த்தி) நீங்கள் உரக்கப் பேசாதீர்கள்; 
(ஏனெனில், இதனை ) நீங்கள் உணர் ந்துகொள்ள முடியாத நிலையில் உங்களுடைய 
(நன்மையான) செயல்கள் அழிந்துவிடும். 

3 நிச்சயமாக அல்லா ஹ்வுடைய தூதரிடத்தில் (பேசும் பொழுது) தங்களுடைய 
சப்தங்களைத் தாழ்த்திக் கொள்கிறார்களே அத்தகையோர் _ அவர்களுடைய 
இதயங்களை பயபக்திக்காக அல்லாஹ் பரிசுத்தமாக்கி வைத்தானே 
அத்தகையோராவர்; அவர்களுக்கு மன்னிப்பும்,மகத்தான கூலியும் உண்டு. 

4. (நபியே! நிச்சயமாக (உம்முடைய) அறைகளுக்குப் பின்னாலிருந் துசப்தமிட்டு 
உம்மை அழைக்கின்றார்களே அத்தகையோர் _ அவர்களில் பெரும்பாலோர் 
உம்மை அழைத்துப் பேசும் முறையை/விளங்கமாட்டார்கள். 
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5. நிச்சயமாக அவர்கள் _. அவர்களிடம் நீர் வெளியேறி வரும் வரையில் பொறு 

மையோடு இருந்திருப்பார்களானால், அது அவர் களுக்கு மிகச் சிறந்ததாக 
இருந்திருக்கும்; இன்னும், அல்லாஹ் மிக்க மன்னிப்பவன்,மிகக் கிருபை 
யுடையவன். 

6. விசுவாசிகளேஃபாஸிக் எனும்) தீயவன் உங்களிடம் ஏதேனும் செய்தியைக் 

கொண்டுவந்தால்(அதை உடனே அங்கீகரித்துஅறியாமையால் (குற்றமற்ற) ஒரு 
சமூகத்தார்க்கு நீங்கள் தீங்கிழைத்துவிடாதிருப்பதற்காக (அதன் உண்மையை 
அறிவதற்காக அதனைத் தீர்க்க விசாரணை செய் துதெளிவு படுத்திக் 
கொள்ளுங்கள்; (அவ்வாறு நீங்கள் செய்யவில்லையென்றால்,) பின்னர் நீங்கள் 
செய்தவைகளைப் பற்றி நீங்களே கைசேதப்படக்கூடி யவர்களாக ஆகிவிடுவீர்கள். 

7. (விசுவாசிகளே !) நிச்சயமாக உங்களிடையே அல்லாஹ்வுடைய தூதர் 
இருக்கின்றார் என்பதையும் நீங்கள் அறிந்துகொள்ளுங்கள்; (நீங்கள் விரும்பும்) 
காரியத்தில் அநேகவற்றில் அவர் உங்களுக்குக் கீழ்ப்படி ந்தால், நிச்சயமாக நீங்கள் 
சிரமத்திற்குள் ளாகிவிடுவீர்கள்; எனினும், அல்லாஹ் விசுவாசத்தை உங்கள் பால் 
ருப்பமானதாக ஆக்கினான்; உங்கள் இதயங்களில் அதனையே 

அலங்காரமாக்கியும் வைத்தான்; மேலும் நிராகரிப்பையும், பாவத்தையும், 
மாறுசெய்வதையும் உங்களுக்கு அவன் வெறுப்பாக்கியும் வைத்தான். 
இத்தகையோர் தாம் நேர்வழிபெற்றவர்கள். 

(இது) அல்லாஹ்விடமிருந் துள்ள பேரருளாக, (அவனுடைய) அருட் 
கொடையாக இருக்கும்; மேலும், அல்லாஹ்(யாவையும்) நன் கறிகிறவன்; 
தீர்க்கமான அறிவுடையவன். 

9. விசுவாசிகளிலுள்ள இரு கூட்டத்தார் தங்களுக்குள் சண்டை செய்து 
கொண்டால், அவ்விருவருக்கிடையே சமாதானம் செய்து வையுங்கள்; பின்னர், 
அவர்களில் ஒருகூட்டத்தார், மற்றொரு கூட்டத்தராரின்மீது(அக்கிரமம் செய்து) 
வரம்புமீறினால், (வரம்புமீறிய) அக்கூட்டத்தவர் அல்லாஹ்வுடைய 
கட்டளையின்பால் திரும்பி வரும் வரை நீங்கள் போர்செய்யுங்கள்; 
அக்கூட்டத்தார்(அல்லாஹ்வின் கட்டளையின்பால்) திரும்பிவிட்டால், 
அவ்விருவருக்கிடையே நீதியைக் கொண்டு சமாதானம் செய் துவையுங்கள் ; 
(இதில்) நீங்கள் நீதியாகவும் நடந்துகொள்ளுங்கள்; நிச்சயமாக, அல்லாஹ் 
நீதியாளர்களை நேசிக்கின்றான். 

10. நிச்சயமாக விசுவாசிகள் (ஒருவர் க்கல் சகோதரர்களே! ஆகவே, 
(சண்டையிட்டுக் கொள்ளும்)உங்களுடைய இரு சகோதரர் களுக் கிடையில் 
சமாதானத்தை ஏற்படுத்துங்கள்; நீங்கள் அருள் செய்யப்படுவதற்காக 
அல்லாஹ்வுக்குப் பயந்தும் கொள்ளுங்கள். 

IL விசுவாசிகளே! ஒரு சமூகத்தார் தங்கிப் ச கத்தாரைப் Ta செய்ய 
வேண்டாம்; (பரிகாசம் செய்யப்பட்ட) அவர்கள் (பரிகாசம் செய்யும்) இவர்களை 
விட மிகச் சிறந்தவர்களாக இருக்கலாம்; (அவ்வாறே) எந்தப் பெண்களும், மற்ற 
எந்தப் பெண்களையும் (பரிகாசம் செய்ய வேண்டாம்; பரிகாசம் செய்யப்பட்ட) 
அவர்கள் (பரிகாசம் செய்யும்) இவர்களை விடமிகச்சிறந்தவர்களாக இருக்கலாம். 
உங்களில் சிலர் சிலரை குறை கூறவும் வேண்டாம்; உங்களில் சிலர் சிலரை 
(அவருக்கு வைக்கப்படாத பெயர்களால் அழைக்சவும்வேண்டாம்: விசுவாசங்் 
கொண்ட பின்னர், (தீயவற்றைக் குறித் க் காட்டும்) தீய பெயர் (கூறுவது) மிகக் 
கெட்டதாகி விட்டது; எவர்கள் (இவைகளிலிருந்து) தவ்பாச் செய்து 
மீளவில்லையோ அவர்களே தங்க 
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12. விசுவாசிகளே! (தவறான) எண்ணத்தில் பெரும்பாலானவற்றை நீங்கள் தவிர்த்துக் 
கொள்ளுங்கள் ; (ஏனெனில் ,) நிச்சயமாக எண்ணத்தில் சில பாவமாகும் ; (எவருடைய 
குறைகளையும்) நீங்கள் துருவித் துருவி விசாரித்துக் கொண்டிருக்கவும் வேண்டாம் : 
உங்களில் சிலர் சிலரைப் புறம் பேசவும் வேண்டாம் ;உங்களில் யாதொருவர் , தன்னுடைய 

சகோதரரின் மாமிசத்தை(அவர் இறந்து) சவமாகயிருக்கும் நிலையில் புசிக்க விரும்புவாரா? 
அப்போது , அதனை நீங்கள் வெறுத்து விடுவீர்கள். இன்னும் , நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்குப் 
பயந்து கொள்ளுங்கள் ; நிச்சயமாக அல்லாஹ் , (பாவத்திலிருந்து தவ்பாச் செய்து 
மீள்வோரின்) பாவமீட்சியை மிகுதியாக ஏற்பவன் ; மிகக் கிருபையுடையவன். 

13 மனிதர்களே! நிச்சயமாக நாம் உங்களை ஓர் ஆண் மற்றும் ஒரு பெண்ணி 
லிருந்து படைத்தோம்; இன்னும், ஒருவருக்கொருவர் நீங்கள் அறிமுகமாகிக் 
கொள்வதற்காக உங்களை கிளைகளாகவும், கோத்திரங்களாகவும் ஆக்கினோம்; 
நிச்சயமாகஅல்லாஹ்விடத்தில் உங்களில்மிக்க கண்ணியமிக்கவர் உங்களில் 
மிகவும் பயபக்தியுடையவர்தான்; நிச்சயமாக அல்லாஹ், (யாவையும்) 
நன்கறிந்தவன்; நன்குணர்பவன். | 

14. (நபியே! அரபிகளிலுள்ள) நாட்டுப்புறத்து வாசிகள் “ நாங்கள் விசுவாசித்திருக்கிறோம் ” 
எனக் கூறுகின்றனர்;(அவர்களிடம்) நீர் கூறுவீராக : “நீங்கள் விசுவாசிக்கவில்லை,எனினும், 
நாங்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றவர்களாக இருக்கிறோம் ”என்று நீங்கள் கூறுங்கள்; (ஏனெனில்) 
விசுவாசம் உங்களுடைய இதயங்களில் இன்னும் நுழையவேயில்லை; நீங்கள் அல்லாஹ் 
வுக்கும் , அவனுடைய தூதருக்கும் கீழ்ப்படிந்து நடப்பீர்களாயின் , உங்களுடைய 
(நன்மையான )செயல்களிலிருந் து எதையும் அவன் உங்களுக்குக் குறைத்துவிடமாட்டான் : 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் , மிக்க மன்னிப்பவன் , மிகக் கிருபையுடையவன். 

15.(உண்மையா ன) விசுவாசிகள் எத்தகையோரென்றால், அல்லா ஹ்வையும், அவ 
னுடைய தூதரையும் விசுவாசங்கொண்டு, பின்னர் எவ்வித சந்தேகமும் 
கொள்ளா து, அல்லா ஹ்வுடைய பாதையில் தங்களுடைய செல்வங்களா லும், தம் 
உயிர்களாலும் (ஜிஹாத் எனும்ிஅறப்போர் செய்தார்களே அத்தகையோர்தாம்; 
அவர்களே (தங்கள் விசுவாசத்தில்) உண்மையாளர்கள். 

16. (நபியே! நீர் கூறுவீராக: (விசுவாசம் கொண்டிருக்கிறோம் என்ற உங்கள் 
கூற்றின் மூலம்) உங்கள் மார்க்கத்தை நீங்கள் அல்லா ஹ்வுக்கு அறிவிக்கின்்நீர்களா ? 
அல்லாஹ்வோ வானங்களில் உள்ளவற்றையும், பூமியில் உள்ளவற்றையும் நன்கு 
அறிவான்; அன்றியும் அல்லாஹ் ஓவ்வொரு யொருளைப்பற்றியும் 
நன்கறிகிறவன். ΝΣ 

17. (நபியே!) அவர்கள் இஸ்லாத்தில் சேர்ந்ததன் காரணமாக, உமக்கு உபகாரம் 
செய்துவிட்டதாக அவர்கள் கருதுகின்றனர் ; (நபியே!) நீர் கூறும்: “ நீங்கள் 
இஸ்லாத்தில் சேர்ந்ததனால் என் மீது உபகாரம் செய்து விட்டதாகக் கருதாதீர்கள் ; 
எனினும், விசுவாசம் கொள்ள வாய்ப்பளித்து உங்களை நேர் வழியில் செலுத்தியதனால் 
அல்லாஹ்தான் உங்கள் மீது உபகாரம் செய்திருக்கின்றான் ; நீங்கள் (உங்கள் 
விசுவாசத்தில்) உண்மையாளர்களாக இருந்தால் (இதனை நன்கறிந்து கொள்வீர்கள். 5) 

18. நிச்சயமாக அல்லாஹ், வானங்களிலும், பூமியிலும் உள்ள மறைவானவற்றை 
நன்கறிவான். அல்லாஹ்வோ நீங்கள் செய்பவைகளைப் பார்க்கிறவன். 
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காஃப்! 

வசனங்கள் : 45 மக்கீ ருகூஃகள் : 3 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்லின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன் ). 

1 காஃப். கண்ணியமிக்க இக் குர் ஆன்மீ.து சத்தியமாக! (மரணத்திற்குப்பின் நிச்சயமாக நீங்கள் 

உயிர்கொடுத்து எழுப்பப்படுவீர்கள்). 

2. என்றாலும் அவர்களிலிருந்தே அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்பவர் அவர்களுக்கு 

வந்ததைப்பற்றி அவர்கள் அச்சரியப்படுகின்றனர்; பவி இது அச்சரியமான விஷயம் என்று 

நிராகரிப்பவர்கள் கூறுகின்றனர். 

3." நாம் இறந்து (உக்கி) மண்ணாகிவிட்டாலு[ம் உயிர் கொடுத்து எழுப்பப்படுவோ)மா) (அது 

இயற்கைக்கு மாற்றமானதாகும். ஆகவே, அது தூரமான மீட்சியாகும் (என்றும் கூறுகின்றனர்). 

4. (இறந்தபின்) அவர் களிலிருந்து (அவர்களின் உடலை எந்த அளவு) பூமி (தின் று) 

குறைத்திருக்கிறது என்பதைத்திட்டமாக நாம் அறிந்திருக்கிறோம்; மேலும், (அவர் களின் 

செயல்கள் பதியப்பட்டு] பா துகாக்கப்பட்ட புத்தகம் நம்மிடத்தில் இருக்கின்றது. 

5. மாறாக, உண்மையை _ அதுஅவர்களிடம் வந்தபோது அவர்கள் பொய்யாக்கினார்கள்; 

ஆகவே, அவர்கள் குழப்பமான காரியத்தில் இருக்கிறார்கள். 

6. தங்களுக்கு மேல் (இருக்கும்) வானத்தின் பால், அதனை நாம் எவ்வாறு (ஒரு கட்டுக்கோ ப்பாக) 

அமைத்து, அதனை |(நட'சத்திரங்களால்) அலங்காரமாக்கி வைத்துள்ளோம் என்பதை அவர்கள் 

(கவனித்துப்) பார்க்கவில்லையா? அதில் எத்தகைய வெடிப்புகளும் இல்லை. 

7. மேலும் பூமியை_ நாமே அதை (விரிவாக்கி) விரித்திருக்கிறோம்; அதில் உறுதியான 
மலைகளையும் நாமே அமைத்தோம்; அழகான (புற் பூண்டுகளை) ஒவ்வொரு வசையிலிருந் தும் நாம் 

அதில் முளைப்பித்தோம். 

8. இது (அல்லாஹ்வுக்குப் பணிந்து அவன்பக்கம் அதிகமாக) மீளக்கூடிய ஒவ்வொரு 

அடியாருக்கும் பார்(த்துப்படிப்பினை பெறுபிவையாகவும், நினைவூட்டச்கூடியதாகவும் 

இருக்கின்றது. 
9. வானத்திலிருந்து, மிக்க பாக்கியமுள்ள (மழை) நீரையும் நாம் இறச்கிவைத்தோம்; பின்னர், 

அதனைக்கொண்டு (பல) சோலைகளையும், அறுவடை செய்யப்படும் தானிய மணிகளையும் 

முளைக்கச் செய்தோம். 

10. அன்றியும், (அந்நீரைக் கொண்டு) நீண்டு வளர்ந்த பேரீச்சமரங்களையும்(நாம் 

முளைப்பிக்கச்செய்தோம்) அவைகளுக்கு அடுக்கடுக்கான பாளைகளிருக்கின்றன. 

L (அதனை நம்) அடியார்களுக்கு ஆகாரமாக (ஆக்கினோம்; ; இன்னும், அதைக் கொண்டு 

இறந் துகிடந்த ஊரை(வறண் ட பூமியை) நாம் உயிர்ப்பிக்கின்றோம்; இவ்வாறே, (மரணித்தோர் 

உயிர்பெற்று வெளியேறுதலும் (நடந்தேறும். 

12: இவர்களுக்கு முன்னர் (இருந்தி நூஹ்வுடைய சமூசத்தாரும், ரஸ்ஸு (கிணற் றுவாசிகளும், 

ஸமூது(சமூகத்தாரும் பொய்யாக்கினர். 
1 ஆது(சமூகத்தாரும், பிர் அவனும், லூத் துடைய சகோதரர்களும் _ 

14. இன்னும் (மத்யன்) தோப்பு வாசிகளும், துப்பஉ வின் சமூகத்தினரும்_ ஒவ்வொருவரும் 

நம்முடைய தூதர்களைப் பொய்யாக்கினர்; ஆகவே, (வேதனையைப்பற்றிய) எனது அச்சுறுத்தல் 

உண்மையாயிற்று. 

15. (படைப்புகள் யாவற்றையும்) முதலாவதாகப் படைதீததில் நாம் இய்லாமலாகி 

விட்டோமா?அவ்வாறன்று! (இறந்தபின் உயிர் கொடுத்து நாம்) புதிதாகப்படைப்பது பற்றி 

இவர்கள் சந்தேசத்திலிருக்கின்றனர். 
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16. மேலும், நிச்சயமாக, நாம்தான் மனிதனைப் படைத்தோம்; (நன்மை, தீமை 

ஆகியவற்றிலிருந் து) அவன் மனம் எதை ஊசலாடச்செய்கிறது (பேசுகிற துஎன்பதையும் நாம் 

நன்கறிவோம்; இன்னும், நாம் பிடரியிலுள்ள உயிர்) நரம்பைவிட அவனுக்கு மிகச்சமீபமாகவே 

இருக்கின்றோம். | 

17. வலது புறத்திலும், இடது புறத்திலும் அமர்ந்து (செயல்களை) எடுத்தெழுதும் இருவானவவர் 
எடுத்தெழுதும்சமயத்தில்_ 6 

18. அவனிட ம்(அதை)எழுத எதிர்பார்த்து தயாராக இருக்கின்ற கண்காணிப்பாளர் இருந்தே தவிர 

சொல்லால் எதையும் அவன் மொழிவதில்லை; (அவன் கூறுபவை அனைத்தும் பதியப்படுகின்றது. 

19. மரண மயக்கம் உண்மையாகவே வந்துவிட்ட து; (அவனிடம் ) அது, நீ எதை விட்டும் 

வெருண்டோடிக் கொண்டிருந்தாயோ அதுவாகும் (என்று கூறப்படும்) 

20. மேலும், குழல் ஊதப்படும்; (அப்போதும் அவனிடம், உனக்கு) இது அச்சுறுத்தப்பட்ட 

(விசாரணை)நாளாகும் (என்று கூறப்படும்). | 

21. (அந்நாளில்) ஒவ்வோர் ஆத்மாவும் _(அதை) அழைத்துச் செல்பவரும், சாட்சி கூறுபவரும் 

அதனுடன் இருக்கும் நிலையில்_வரும். | 

22 (அதனிடம்) திட்டமாக நீ இதனைப்பற்றி மறதியில் இருந்தாய்; ஆகவே, (மறுமையில் 

நடந்தேறும் காரியங்கள் பற்றி மறைத்துக்கொண்டிருந்த) உன்திரையை உம்மை விட்டும் நாம் 

நீக்கிவிட்டோம்; எனவே, உன்னுடைய பார்வை இன்று கூர்மையாயிருக்கின்றது (ஆகவே, நீ 

இதனைப் பார் என்று கூறப்படும்) 

24 (சாட்சி கூற) அவனுடன் இருப்பவர் இதோ (அவனுடைய பதிவேடு) என்னிடமிருப்பது 

தயாராக இருக்கின்றது என்று கூறுவார். 
24, (உடனே இரு காவலர்களிடம்) "மனமுரண்டாக நிராகரித்துக் கொண்டிருந்த 

ஒவ்வொருவரையும் நீங்கள் இருவரும் நர கத்தில் போ ட்டுவிடுங்கள் ' (என் று கூறப்படும்). 

25. (அவன்) நன்மையை அதிகமாகத் தடுத்துக் கொண்டிருந்தவன், (அட்டூழியம் செய்வதில்) 
வரம்புமீறிக் கொண்டி ருந்தவன்,(இந்நாளை) சந்தேகித்துக் கொண்டிருந்தவன். 

26. அவன் எத்தகையவனென்றால், அல்லாஹ்வுடன் வேறொரு (வணக்கத்திற்குரிய) நாயனை 

(இணையாக) ஆக்கினான். ஆகவே, நீங்களிருவரும் இவனை மிகக் கொடிய வேதனையில் 

போட்டுவிடுங்கள் (என் றும் கூறப்படும்) 
27. (அச்சமயம்) இவனுடைய (இணை பிரியாத) சிநேகிதன் (ஆக இருந்த ஷைத்தான் 

அல்லாஹ்விடம், "எங்கள் இரட'சகனே! நான் இவனை வழிகெடுக்க வில்லை; ஆனால், (தானாக) 

அவனேவெகுதூரமான வழிகேட்டில் இருந்து விட்டான்! என்று கூறுவான். 

28. (ஆகவே அல்லா ஹ் அவர்களிடம், கணக்கு நாளாகிய இன் று) என்னிடம் நீங்கள் தர்க்கித்துக் 

கொண்டிருக்கவேண் டாம்;(இது பற் றிய) அச் சுறுத்தலை நிச்சயமாக உங்களின்பால் 

(நீங்கள் உலகிலிருந்தபோதே என் தூதர்கள் மூலமாக) நான் முற்படுத்தியும் விட்டேன்" என்று 

கூறுவான். 

29. (என்னுடைய) அச்சொல் என்னிடம் மாற்றப்படமாட்டாது; மேலும், என்னுடைய 

அடியார்களுக்கு நான் சிறிதும் அநியாயம் செய்பவனில்லை (என் றும் கூறுவான்! 

%.நரகத்திடம், 'நீ நிரம்பிவிட்டாயா?' என்றுநாம் கேட்கும் நாளில், அ|ந்நரகமான)து, இன்னும் 

அதிகமாக ஏதும் இருக்கின்றதா? "என்று கேட்கும். 

31 மேலும், (அந் நாளில்) பயபக்தியுடையோருக்கு சுவனத்தைத் தொலைவின்றி நெருக்கமாகக் 

கொண்டுவரப்படும். 

32. இது தான் நீங்கள் வாக்களிக்கப்பட்டீர்களே அதுவாகும்; (இரட்சகனின்பால் தவ்பாச் 

செய்து) அதிகமாக மீளக்கூடிய, (அல்லாஹ்வுடைய கட்டளைகளைப்) பேணி நடந்து கொண்ட 

ஓவ்வொருவருக்குமாகு)ம். 

33 எவர்கள் மறைவில் அர்ரஹ்மாணுக்கு பயந்து நடந்து, (அவன்பால்) மீளக்கூடிய(பரிசுத்த) 

மனத்துடன் வருகின்றார்களோ (அவர்களுக்குச் சுவனம் நெருக்கமாக்கப்பட்டு அவர்களிடம் 

34. சாந்தியுடன் நீங்கள் இதில் நுழையுங்கள் ; இது நிரந்தர நாளாகும் (என்றும் அவர்களுக்கு 

கூறப்படும்) 
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35. அவர்கள் நாடியதெல்லாம் அதில் அவர்களுக்குண்டு; இன்னும், நம்மிடத்தில் 
(அவர்கள் கேட்டதைவிட) அதிகம் உண்டு, 

36. இவர்களைவிட மிக்க பலசாலிகளாக இருந்த எத்தனையோ தலைமுறையினரை 
இவர்களுக்கு முன்னர் நாம் அழித்திருக்கின்றோம்; அவர்கள் (தப்பித்துக்கொள்ளும் 
இடத்தைத் தேடி) பல ஊர்களிலும் சுற்றித்திரிந்தனர்; (ஆயினும்) அவர்களுக்குத் தப்பி 

ஓடுமிடம் இருந்ததா! 
37. எவருக்கு (அவர் களை அழித்தது பற்றி சிந்தித்துணரும்) உள்ளமிருக்கிறதோ 

அவருக்கு, அல்லது மனமுவந்தவராக செவிசாய்க்கின்றாரோ அவருக்கு நிச்சயமாக 
இதில் (நல்ல) படி ப்பினை இருக்கின்றது. 

38. இன்னும், திட்டமாக வானங்களையும், பூமியையும், அவை இரண்டிற்கு 
மத்தியிலுள்ளவைகளையும் ஆறு நாட்களில் நாம் படைத்தோம்; (அதனால்) எவ்வித 
களைப்பும் நம்மைத்தீண் ட வில்லை. 

39. எனவே (நபியே! அவர்கள் (உம்மைக் குறை) கூறுவதைப் பற்றிபொருட் படுத்தாது) 

நீர் பொறுமையுடனிருப்பீராக! இன்னும் சூரியஉதயத்திற்கு முன்னரும், (அதன்) 

அஸ்தமனத்திற்கு முன்னரும் உமதிரட'சகனின் புகழைக்கொண்டு துதி செய்து 
கொண்டுமிருப்பீராக! 

40. இன்னும், இரவில் ஒருபாகத்திலும், (ஓவ்வொரு முறையும்) சிரம்பணி ந்(து 
தொழுததற்குப் பின்னரும் அவனைத் துதி செய்து கொண்டிருப்பீராக! 

41 மேலும், சமீபமான இடத்திலிருந்து அழைப்பவர், அழைக்கும் நாளை(ப்பற்றி) 
செவிமடுப்பீராக! 

42. பெரும் சப்தத்தை உண்மையாகவே, அவர்கள் கேட்கும் நாள்; அதுதான் 
(மரணித்தோர் சமாதியிலிருந்துவெளிப்படும் நாள் ஆகும். 

43 நிச்சயமாக நாமே, உயிர்ப்பிக்கின்றோம்; மரணிக்குமாறும் நாம் செய்கின்றோம்; 
நம்மிடமே(யாவரும்) திரும்பி வரவேண்டியதிருக்கின்றது. 

44. பூமி, அவர்களை விட்டும் பிளந்து விடும்நாளில், (அவர்களின் கப்ருகளிலிருந்து 

வெளியேறி அழைப்பாளரின்பால்) விரைந்தவர்களாக (வருவார்கள்); அது (படைப் 
பினங்களை) ஒன் றுதிரட்டுவதாகும்;(அ துநமக்கு எளிதானதாகும். 

45, (நபியோ உம்மைப்பற்றி) அவர்கள் கூறுவதை நாம் மிக அறிவோம்; மேலும், நீர் 
அவர்களை அடக்கியாள் பவரல்லர்; ஆகவே, (நம்முடைய)அச்சுறுத்தலைப்பயப்படு 

வோரை இந்தக் குர்ஆனைக் கொண்டு நீர் நல்லுபதேசம் செய்வீராக! 

அத்தியாயம் : 51 

அத்தாரியாத் _ புழுதியைக் கிளறும் காற்றுகள் 
வசனங்கள் :60 மக்கீ ருகூஃகள் : 3 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடை யோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1 புழுதியை பறக்கவிடும் காற் றுகளின் மீது சத்தியமாக! 

2 (மழையின் கனத்தை) சுமந்து வரும் மேகங்களின் மீதும் சத்தியமாக! 

3 (கடல்களில்) இலைகுவாகச் செல்கின்றவைகளின் மீதும் சத்தியமாக! 
4. கட்டளையைப் பங்கிடுவோர் (களான வானவர்கள் மீதும் சத்தியமாக! 

5, (நற்செயலுக்கு நற்கூலியும், தீயசெயலுக்கு தண்டனையும் உண்டென்று) நிச்சயமாக, 
நீங்கள் வாக்களிக்கப் படுவதெல்லாம் உண்மையானதாகும். 

6. நிச்சயமாக, (செயலுக்குத் தக்க) கூலி கொடுக்கப்படுவது நடந்தே தீரும். 
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7. பாதைகளையுடைய வானத்தின்மீது சத்தியமாக, | 

8. நிச்சயமாக நீங்கள்,(நபியைப்பற்றி)மாறுபட்ட கூற்றில் இருக்கின் றீர்கள். 

9. (அல்லாஹ்வுடைய தூதர் கொண்டுவந்த உண்மையானவிஷயங்களை ஏற்பதைவிட்்டும்) 

திருப்பப்பட்டவர் (வேதமாகிய) அதை விட்டும் திருப்பப் படுகிறார். 

10. பொய்யர்கள் அழிந்தேபோவர். 

1. அவர்கள் எத்தகையோரென்றால்(தங்கள்)மடமையால், (மறுமையையே) மறந்தோராய் 

இருப்போர்(ஆவர்). | 

12 "கூலி கொடுக்கும் நாள் எப்பொழுது(வரும்)?' என்று அவர்கள் (பரிகாசமாகக்) கேட்கின்றனர். 

13 (அந்நாள் )அவர்கள் நெருப்பில் (பொகக்கப்பட்டு) தண்டிக்கப் படும்நாள் . 

14. (அவர்களிடம்) "உங்கள் தண்டனையைச் சுவைத்துப் பாருங்கள். (எப்பொழுது வருமென் று) 

நீங்கள் எதனை அவசரப்பட்டுக் கொண்டிருந்தீர்களோ அது இது தான்" (என் றும் கூறப்படும்). 

15. நிச்சயமாக, பயபக்தியுடையவர்கள் (கவனபதிகளின்) சோலைகளிலும், நீரூற்றுகளிலும் 

இருப்பார்கள். Ὁ 

16. அவர்கள், தங்களிரட' சகன் அவர்களுக்குக் கொடுத்ததை (திருப்தியுடன்) எடுத்துக் 

கொண்டோராக (இருப்பர்; நிச்சயமாக, அவர்கள் அதற்கு முன்னர் நன்மை செய்வோராகவே 

இருந்தார்கள். 

17. இரவில் வெகு சொற்ப(நேர)மே தூங்கக் கூடியவர்களாக அவர்கள் இருந்தார்கள். 

18. மேலும், அவர்கள் விடியற்காலை(ஸஹர் நேரங்களில் (எழுந்து அல்லாஹ்வை வணங்கி, 

தங்களிரட்சகனிடம்) மன்னிப்புக் கோரிக் கொண்டிருப்பார்கள். | 
19. இன்னும், அவர்களுடைய செல்வங்களில் கேட்போருக்கும், கேட்காதோருக்கும் 

உரிமையுண்டு. 

20. மேலும், உறுதியாக விசுவாசங்) கொண்ட வர்களுக்குப் பூமியில் அத்தாட் சிகளிருக்கின்றன . 

21 உங்களுக்குள்ளேயும் _ (பல அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றன; அவைகளை ) நீங்கள் (கவனித்துப்) 

பார்க்கமாட்டீர்களா? 

22 மேலும், உங்களுடைய உணவும், (மற்றும்) நீங்கள் வாக்களிக்கப்பட்டீர்களே அவையும் 

வானத்திலிருக்கின்றன. 

23 ஆகவே, வானம், மற்றும் புமியுடைய இரட்சகன் மீது சத்தியமாக, (உங்கள் வார்த்தைகளை) 

நிச்சயமாக நீங்கள் தாம் கூறுகின்றீர் கள் என் பதில் சந்தேகமில்லாதிருப்பிதைப்போல, நிச்சயமாக 

இது( இந்தக் குர்ஆனில் உள்ள யாவும்) உண்மையானதாகும். 

24. (நபியே) கெளரவத்திற்குரியவர்களான இப்றாஹீமுடைய விருந்தினர்களின் செய்தி உமக்கு 

வந்ததா? 
25. அவர்கள், அவரிடம் நுழைந்தபொழுது சாந்தி உண்டாவதாக!" என்று கூறினார்கள். (அதற்கு 

இப்றாஹீம் உங்களுக்கும்) "சாந்தி உண்டாவதாக!" என் று கூறி (இவர்கள் நமக்கு அறிமுகமில்லாத 

சமூகத்தார்! (என் று தன் மனதில் எண்ணிக்கொண்டு, 

26. பின்னர் தன் இல்லத்தாரிடம்விரைவாகச் சென்று (நெருப்பில் சுடப்பட்ட/ கொழுத்தகாளைக் 
கன்றைக் கொண்டுவந்தார். 

27. பின்னர், அதனை அவர்கள் அருகில் வைத்தார் (அவர்கள் உண்ணாததால்) அவர்களிடம், 

"நீங்கள் உண்ணமாடடீர்களா" என்றுகேட்டார். 

28. (பின்னும் புசிக்காமல் இருந்ததால் தன் மனதில்) அவர்கள் பற்றிய பயத்தை உணர்ந்தார். 

அப்போ αἵ இப்றாஹீமே! நீர் பயப்படாதீர்,' என்று அவர்கள் கூறினர்; மேலும், (இஸ்ஹாக் 

என்னும்) அறிவார்ந்த ஆண் குழந்தை(அவருக்குப் பிறக்குமென்ற செய்தியைக்கொண்டு அவருக்கு 

நன்மாராயம் கூறினார்கள். 

29. பின்னர்,(இதனைச் செவியுற்ற) அவருடைய மனைவி (ஸாரா) உரத்த சப்தத்தில் அவர்கள் 

எதிரில் வந்து, தன் முகத்தில் அடித்துக் கொண்டு, (நானோ) மலட்டுக்கிழவி (எவ்விதம் எனக்குக் 
குழந்தை பிறக்கும்?)' என் று கூறினார்.(அதற்கவர்கள்), 

30. " இவ்வாறே உமதிரட' சகன் கூறுகின்றான்; நிச்சயமாக, அவனே தீர்க்கமான 

அறிவுடையோன்;[யாவையும்) நன்கறிந்தோன் என் று கூறினார்கள். 
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3. (பின்னர் இப்றாஹீம் மலக்குகளிடம்) "தூதர்களே! உங்கள் காரியமென்ன? 
(எதற்கு நீங்கள் இங்கு வந்தீர்கள்? என்று கேட்டார். 
32 அதற்க/வர்கள் நிச்சயமாக, நாங்கள் குற்றவாளிகளான ஒரு சமூகத்தார்பால் 

அனுப்பப்பட்டுள்ளோம்' என் று கூறினார்கள். 
33. நாங்கள், அவர்களின் மீது களிமண்ணால் செய்த (சுட்ட) கற்களை 

எறிவதற்காக(அனுப்பப்பட்டுள்ளோம்) 
34. வரம்பு மீறியவர் களுக்காக, உமது இரட'சகனிடத்தில் (பெயர்கள் 

எழுதப்பட்டு) அடையாளமிடப் பட்டவைகளாக அவை இருக்கின்றன. ' 
35. ஆகவே (அவர்கள் அழிக்கப்படுவதற்கு முன்) விசுவாசங்கொண்ட வர்களி 

லிருந்து அ[ந்நகர திதிலிருந்தவர் களை நாம்வெளியேற்றிவிட்டோம். 
36. பின்னர், அதில் முஸ்லிம்களிலிருந்து ஒரு வீட்டைத்தவிர (மற்றெதையும்நாம் 

காணவில்லை. | 
37. மேலும், துன்புறுத்தும் வேதனையை பயப்படுகிறார் களே அவர்களுக்கு 

அதில் ஓர் அத்தாட்சியை நாம் விட்டுவைத்தோம். 
38. மேலும், மூஸாவின் சரித்திரத்திலும் _(ஒரு படிப்பினை இருக்கின்றது), 

தெளிவான சான்றுடன் ஃபிர் அவ்னின்பால் அவரை நாம் அனுப்பியபோது, 
39. அவன் தன்னுடைய (பக்கபலமென் று நினைத்தபடைகள், அதிகாரம் 

ஆசியவற்றின்) பலத்தால் (அவரைப்) புறக்கணித்தான்; இன்னும்(இவர்) 
சூனியக்காரர்; அல்லது பைத்தியக்காரர் என்று அவன் கூறினான். 

40. ஆதலால், அவனையும், அவனுடைய படைகளையும் நாம் பிடித்தோம்; 
பின்னர் அவர்களைக் கடலில் எறிந்துவிட்டோம்; அவனோ (என்றென்றுமே) 
நிந்தனைக்குள்ளாக்கப்பட்டுவிட்டான். 

41 ஆது வின்சமூகத்தார்களிலும் _ (ஓர் அத்தாட்சி உண்டு) அவர்கள் மீது, நாம் 
(நாசகரமான) மலட்டுக் காற்றை அனுப்பிய சமயத்தில், 

42. எப்பொருளிலிருந்தும் அதன்மீது அ(க்காற்றான து (கடந்து) வந்து, அதை 
மக்கிப் போனதைப் போன் று ஆக்கியே தவிர அதுவிட்டு வைக்கவில்லை. 
43 “ஸமூது வின்கூட்டத்தாரிலும் (ஓர் அத்தா ட்சியுண்டு) "நீங்கள் ஒரு காலம் 

வரையில் சுகம் அனுபவியுங்கள்" என்று அவர்களுக்குக் கூறப்பட்ட போது, 
44. தங்கள் இரட்சகனின் கட்டளையை அவர்கள் மீறினார்கள்; ஆகவே, 

அவர்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே, பயங்கரமான பெரும் சப்தம் 
அவர்களைப் பிடித்துக்கொண்ட து. 

45. ஆகவே, அவர்கள் நிற்கவும் சக்திபெறவில்லை; (நம்முடைய 
வேதனையிலிருந்து தப்பிக்க எவரிடமிருந் தும்உதவி பெறுபவர்களாகவும் 
அவர்கள் இருக்கவில்லை. | 
46. (இவர்கள் அனைவருக்கும்) முன்னர் நூஹூடைய சமூகத்தாரையும் (நாம் 

அழித்துவிட்டோம்). நிச்சயமாக அவர்கள், பாவம் செய்யும் சமூகத்தாராகவே 

இருந்தனர். 
47. மேலும், வானத்தை (எவருடைய உதவியுமின்றி) நம்முடைய சக்தியைக் 

கொண்டே அதை நாம் அமைத்தோம்; நிச்சயமாக நாம் (படைக்கின்ற காரியத்தில்) 
மிக்க விசாலத்தை உடையோராக இருக்கிறோம்யாவும் நம்சக்திக்குட்பட்டதே) 

48. அன்றியும், பூமியை _ அதனை நாம் (விசாலமாக விரித்தோம்; (அதனைச் 
சீர்படுத்தி செவ்வையாக்கிவிரிப்போரில்(நாமிநல்லோ ராவோம். 

49. நீங்கள் நல்லுணர்ச்சி பெறுவதற்காக ஓஒவ்வொருபொருளிலிருந்தும் 
(ஆண், பெண் கொண்ட) இருவகையை நாம் படைத்திருக்கின்றோம். 

50. ஆகவே, ' (நிராகரிப்பு, பாவம் அகியவற்றிலிருந்து விலகி), அல்லா ஹ்வின் 
பக்கம் நீங்கள் விரைந்து செல்லுங்கள்; நிச்சயமாக நான், அவனிடமிருந்து 
உங்களுக்குத் தெளிவாக அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்பவ(னாக இருக்கிறேன் ; 



EEE e 

τ 3 

Ne LE 533 PR 122 >, EE 

திம் A ENE, Re 

IS GE SEEN] 

ec BSA sd SE 
SERA RSS 
DATE EE ἈΠ 9 GA ப் 

ΠΣ 
மக் J க 
கி் TA பட்லு படி; 

த ὙΠ தித் 
ல CARE ΤῸ, LATE ν᾿: 3 ὅς 

ΤῈ Ds PL με. 2 “or 

க a ற்று at τ 

Aas 



பாகம் : 27 524 அத்தூர் 52 
TTT A | 

51 மேலும், அல்லாஹ்வுடன் வேறொரு (வணக்கத்திற்குரிய) நாயனை அக்காதீர்கள்; 
நிச்சயமாக நான், அவனிடமிருந்து உங்களுக்கு தெளிவாக அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை 

செய்பவன்(என் று நபியே நீர் கூறுவீராக]. 
52 இவ்வாறே அவர்களுக்கு முன்னிருந்தார்களே அவர்களுக்கு எந்தத்தூதரும் 

வந்ததில்லை; (அவர்களிடம் வந்த அத் தூதரை) morue காரர் அல்லது 

பைத்தியக்காரர் என் று அவர்கள் கூறியே தவிர. 
53 இவ்வாறு (கூறுமாறே) அவர்கள் (தங்களுக்குள் பரம்பரையாக) ஒருவருக்கொருவர் 

உபதேசம்செய்து வந்தனரா? இல்லை! அவர்கள் (இயற்கையிலேயே) அட்டூழியம் செய்யும் 

கூட்டத்தாராவர். 
54. ஆகவே, (நபியே! நீர் அவர்களைப் புறக்கணித்து விடுவீராக! (அதற்காக) நீர் 

நிந்திக்கப்படுபவரல்லர். 

55. மேலும் (நபியே! நீர் நல்லுபதேசம் செய்வீராக! ஏனென்றால், நிச்சயமாக 
நல்லுபதேசம் விசுவாசிகளுக்குப் பயனளிக்கும். 

56. மேலும், ஜின்களையும், மனிதர்களையும் என்னை அவர்கள் வணங்குவதற்காகவே 

தவிர நான் படைக்கவில்லை. 

57. அவர்களிடத்தில் (என் படைப்புகளுக்காக) நான் யாதொரு உணவையும் 
நாடவில்லை; அன்றியும், எனக்கு அவர்கள் உணவளிப்பதையும் நான் நாடவில்லை. 

58. (நபியே! நீர் கூறுவீராக: "நிச்சயமாக அல்லாஹ்_அவன்தான் (யாவருக்கும்) 

மிக்க உணவளிப்பவன்; பலமுடையவன்; உறுதியானவன்.' 
59. எனவே, நிச்சயமாக அநியாயம் செய்து விட்டார்களே, அவர்களுக்கு! முன் வாழ்ந்த 

அவர் களுடைய சிநேகிதர் களுக்கிருந்த பங்கைப்போன்று (வேதனையில்)பங்குண்டு. 
ஆகவே, அவர்கள் (தண்டனைக்காக என்னிடம்) அவசரப்படவேண்டாம். 

60. ஆகையால், நிராகரித்தோருக்கு_ அவர்கள் வாக்களிக்கப்பட்டுள்ளார்களே 
அத்தகைய அவர்களுடையநாளில்,கேடுதான். 

அத்தியாயம் : 52 

அத்துரர் _ மலை 

வசனங்கள் :49 மக்கீ ருகூஃகள் : 2 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1 தூர் (மலைமீது சத்தியமாக! 
2 எழுதப்பட்ட நூலின் மீது சத்தியமாக! 

3 விரித் துவைக்கப்பட்ட ஏட்டில் _ 
4. பைத்துல் மஃமைர்மீது சத்தியமாக! 
5. உயர்த்தப்பட்ட முகட்டின் மீதுசத்தியமாக! 
6. (நெருப்பினால் மூட்டப்பட்டகடலின் மீது சத்தியமாக! 

7. (நபியே) நிச்சயமாக உமதிரட்சகனின் வேதனை (அவர்களுக்கு நிகழும்_ 

8. அதனைத் தடுப்பவர் எவருமில்லை. 
9. வானம் கடுமையாக அசைந்து (திருகையைப் போன்று) சுற்றும்நாளில்; 

10 இன்னும்,மலைகள் (இடம்பெயர்ந்து) ஒரே நடையாக நடக்கும். 
பியே! உம்மைப்) பொய்ப்பித்துக் கொண்டிருந்தோருக்கு அந்நாளில் கேடுதான். 

12. அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், வீண் விதண்டாவாதத்தில் (மூழ் கி) 

விளையாடுகின்றனர். 

13 அவர்கள் நரகத்தின்பால் ஒரே தள்ளாகத் தள்ளப்படும் நாளில். 
14, (அவர்களிடம் ' நீங்கள் எதனைப் பொய்யாக்கிக் கொண்டிருந்தீர்களோ, அந் (நரக) 

நெருப்பு இதுதான் (என் று கூறப்படும்) 
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15. "எனவேடஇது (வெறும்) சூனியம்தானா? அல்லது (இதனை) நீங்கள் (உங்கள் கண்ணால்) 

காண முடியாதவர்களாகி விட்டீர்களா?" | 
16. "இதில் நீங்கள் நுழைந்து விடுங்கள்; (இதன் வேதனையைச் சகித்துப்) பொறுமையா 

யிருங்கள்; அல்லது பொறுமையாய் இல்லாதிருங்கள்; (இரண்டும்) உங்களுக்குச் சமமே; 

(வேதனையில் ஓர் அணுவளவும் குறைக்கப் படமாட்டீர்கள்). நீங்கள் கூலி கொடுக்கப் 

படுவதெல்லாம் நீங்கள்செய் து கொண்டி ரருந்தவற்றிற்குத் தான்" (என் று கூறப்படும்). 

17. நிச்சயமாக, பயபக்தியுடையவர்கள் சுவனபதிகளிலும், (அல்லா ஹ்வின்) அருட் 

கொடையிலும் (திளைத்து) இருப்பார்கள். 

18. தங்கள் இரட'சகன் தங்களுக்கு அளித்திருப்பவைகளை அனுபவித்தவர்களாக இருப்பர்; 

மேலும், அவர்களின் இரட'சகன் அவர்களை நரக வேதனையிலிருந்து காத்துக் கொண்டான். 

19. (அவர்களிடம், உலகில் நன்மைகளிலிருந்து) ' நீங்கள் செய்து கொண்டிருந்தவற்றுக்காக 

மகிழ்ச்சியுடன் உண்ணுங்கள் இன்னும் பருகுங்கள்" (என்றும் கூறப்படும்). 

20. அணியணியாகப் போடப்பட்ட கட்டில்களி(ல் உள்ள மஞ்சங்களிசன் மீது 
சாய்ந்தவர்களாக அவர்கள் இருப்பார்கள்; நாம் அவர்களுக்கு (ஹூருல் ஈன் என்னும்) 

கண்ணமழகி(களாகிய கன்னிகைகளை மணமுடித்து வைப்போம். 

21. இன்னும் விசுவாசங்கொண்டார்களே அத்தகையோர், அவர்களுடைய சந்ததிகளும் 

விசுவாசத்தின் மூலம் அவர்களை பின்பற்றினார்கள்; ( அத்தகைய அந்தச் சந்ததியினரின் 

படித்தரங்கள் குறைவாக இருப்பினும் அவர்களின் பெற்றோர்கள் இருக்கும் உயர் பதவிக்கு 

அவர்களுடன் (சுவன பதியில்)அவர்களின் சந்ததியினரை சேர்த்து விடுவோம்; (இதனால்) 

அவர்களுடைய (பெற்றோர்களின் நன்மையான) செயல்களில் எதனையும் அவர்களுக்கு நாம் 

குறைத்து விடமாட்டோம்; ஒவ்வொரு மனிதனும் தான் சம்பாதித்ததைக் கொண்டு 

பிணையாக்கப்பட்டிருக்கின்றான். 

22. (பல வகையான) பழத்தையும், அவர்கள் விரும்பக்கூடி யதிலிருந் து (பலவகையான) 

இறைச்சியையும் கொண்டு அவர்களுக்கு நாம் (ஏராளமாகக் கொடுத்து) அதிகப்படுத்துவோம். 

23. அச் சுவனதிதில் ஒருவருக்கொருவர் (மதுகிகோப்பையை பரிமாறிக் கொள்வர்; (அதில்) 

வீணானது இருக்கா து; (அதை அருந்துவதால்) குற்றமிழைப்பதோ ஏற்பவெதில்லை. 

24. மேலும், அவர்களுக்குரிய (பணிபுரியும் சிறுவர்கள் அவர்களைச் சுற்றிக்கொண்டே 

இருப்பார்கள்; அவர்கள் (சிப்பிகளில்) மறைத்து வைக்கப்பட்ட (கைபடாத முத்துக்களைப் 

போல்(பிரகாசமான தோற்றமளிப்பவர்களாக)இருப்பர். 

25. மேலும், அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் விசாரித்துக் கொள்பவர்களாக அவர்களில் 

சிலர்(மற்ற)சிலரின்பால் முன்னோக்கியிருப்பார்கள். 

26." நாங்கள் முன்பு, எங்கள் குடும்பத்தாரிடையே (அவர்களுடைய நிலை என்னவாகுமோ 

என்று] நிச்சயமாக பயந்தவர்களாக இருந்தோம்' என் று கூறுவார்கள். 

27. "ஆயினும், அல்லாஹ் எங்கள்மீது பேருபகாரம் செய்து நெருப்பின் வேதனையிலிருந்து 

எங்களைக்காத்துவிட்டான். 

28. நிச்சயமாக (இதற்கு) முன்னர்(வேதனையிலிருந்து எங்களைக் காக்குமா றுநாங்கள் 

அவனை (பிரார்த்தனை செய்துஅழைத்துக் கொண்டிருந்தோம்; நிச்சயமாக, அவனே மிகக் 

கூடுதலாக உபகாரம் செய்பவன்; மிகக்கிருபையுடை யவன் ' (என்றும்கூறுவார்கள்) 

29. ஆகவே, (நபியே! அல்லாஹ்வின் தூதை எத்திவைத்து, அவன் இறக்கிவைத்த குர் ஆனின் 
மூலம்) அவர்களுக்கு நினைவு படுத்துவீராக! உமது இரட'சகனின் அருளால் நீர்குறிகாரரல்லர்;. 

பைத்தியக்காரருமல்லர். 

30. அல்லது_(உம்மைப்பற்றி,"அவர்)ஒரு கவிஞர்தாம், அவருக்கு(இறப்பெனும்) காலச்சூழலை 

நாம் எதிர்பார்த்திருப்போம்' என்று அவர்கள் கூறுகின்றனரா? 

31 (அகவே, அவர்களிடம்'அதனை) நீங்கள் எதிர்பார்த்திருங்கள்; (என்ன நடக்கிற 

தென்பதை) நிச்சயமாக நான் உங்களுடன் எதிர்பார்ப்பவர்களிலுள்ளவன் என்று 

கூறுவீராக! | 
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பாகம்: 27 526 அத்தூர் 52 

32. "அல்லது (நபியே! உம்மை பற்றி கவிஞர், பைத்தியக்காரர், குறிகாரர் 
என்றெல்லாம் கூறுமாறு அவர்களுடைய அறிவுகள்தான் இவ்வாறுஅவர்களை 
ஏவுகின்றனவா! அல்லது அவர்கள் வரம்புமீறிய கூட்டத்தினரா?' 
33 அல்லது, அவர் அதனைக் கற்பனை செய்து கொண்டார் என்று அவர்கள் 

கூறுகின்றனரா? இல்லை அவர்கள் விசுவாசங்கொள்ள மாட்டார்கள். 
34. எனவே, (நபியே! இவ்வாறு கூறுவதில்)அவர்கள் உண்மையாளர்களாக 

இருந்தால், இதைப் போன்ற செய்தியை அவர்கள் கொண்டு வரட்டும். 
35.அல்லது, அவர்கள் எப்பொருளுமின்றி(தா மாகவே) படைக்கப்பட்டுவிட்டனரா) 

அல்லது அவர்கள்தான் படைக்கின்றவர்களா Τ᾿ 
36 அல்லது, வானங்களையும், பூமியையும் அவர்கள் படைத்தார்களா? அல்ல! 

(இவைகளையெல்லாம் படைத்தவன் அல்லாஹ்தான்! அவனை ன இவர்கள் உறுதி 
கொள்ள மாட்டார்கள். 

37. அல்லது, அவர்களிடம் உமதிரட'சகனின் களஞ்சியங்கள் இருக்கின்றனவா? 
அல்லது இவர்களே (அவற்றை) ஆதிக்கம் செலுத்துபவர்களா? 

38. அல்லது, இவர்களுக்கு (வானத்தில் ஏறிச்செல்ல)ஏணிதருந் து, அதில் (ஏறி அங்கு 
பேசப்படுபவற்றைச்) செவிமடுக்கிறார்களா? அவ்வாறாயின், அவர்களில் கேட்டு 
வந்தவர் தெளிவான ஒரு சான்றைக் கொண்டுவரட்்டும். 
39. அல்லது, உங்கள் கற்பனைகளில் உள்ளவாறு அல்லாஹ்வாகிய) அவனுக்குப் 

பெண் மக்களும், உங்களுக்கு (மட்டும்) ஆண் மக்களுமா? 
40. அல்லது, அவர்களிடம் நீர் ஏதேனும்கூலி கேட்கிறீரா? என்வே அவர்கள் 

கடனால் பளுவாக்கப்பட்ட வர்களா? 
41 அல்லது, அவர்களிடம் (அல்லாஹ்வைப் போல்) மறைவான து(அதுபற்றிய 

அறிவு) இருக்கிறதா? எனவே அவர்கள் (அதனை) எழு துகிறார்களா! 
42. அல்லது ஏதேனுமொரு சூழ்ச்சி செய்ய அவர்கள் நாடுகிறார்களா?! 

அவ்வாறாயின், நிராகரித்தார்களே அவர்கள்தாம் சூழ்ச்சிக்குள்ளாக்கப்படுபவர்கள். 
43 அல்லது, அவர்களுக்கு அல்லாஹ் அல்லாத (வணக்கத்திற்குரிய வேறு) நாயன் 

இருக்கின்றானா? அவர்கள் தறற விட்டும் அல்லாஹ் மிகத் தூயவன். 
44. மேலும்,வானத்திலிருந்து (இடிந்து! துண்டுகள் விழுவதை அவர்கள் கண்ணால்) 

காண்பார்களானால், (அது வானமல்ல; அது அடர்த்தியான மேகம்தான்" என்று 
கூறுவார்கள். 

45. ஆகவே , (நபியே)எதில் அவர்கள் அழிக்கப் படுவார் களோ, அத்தகைய 

அவர்களுடைய நூளை அவர் கள்சந்திக்கும் வரையில் நீர் அவர்களை 
விட்டுவிடுவீராக! 

46. அந்நாளில், அவர்களுடைய சூழ்ச்சிகள் எதுவும் அவர்களுக்குப் பயனளிக்காது; 
(எவரா லும்) அவர்கள் உதவியும் செய்யப்படமாட்டார்கள். | 

47. அன்றியும், நிச்சயமாக அநியாயம் செய்துகொண்டிருந்தோர்க்கு (மறுமையின் 
வேதனையாகிய) அதுமட்டுமன்றி Se மற்றொரு வேதனையுமிருக்கின்றது; 
எனினும், அவர்களில் பெரும்பாலோர்(இதனை ) அறிந் துகொள்ளமாட்டார்கள். 
48. மேலும், ( நபியே) உமதிரட'சகனின் தீர்ப்பை (எதிர்பார்த்துப்) 
பொறுத்திருப்பீராக! நிச்சயமாக நீர் நம் கண்களுக்கு முன் பாகவே இருக்கின் நீர்; 
(ஆகவே, அவர்கள் உமக்கு எவ்வித இடையூறும் செய்து விட முடியாது மேலும் [நீர் 
'நித்திரையிலிருந் து) எழுந்தநேரத்தில் உமதிரட'சகனின் புகழைக்கொண்டு துதி 
செய்து கொண்டிருப்பீராக! 
49. இரவின் ஒரு பாகத்திலும், நட்சத்திரங்கள் மறையும் (காலை]நேரத்திலும் 

அவனைத் துதி செய்து கொண்டிருப்பீராக! 
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பாகம் : 27 52] அந்நஜ்மு 53 

அத்தியாயம் : 53 

அந்நஜ்மு _ நடசத்திரம் 
வசனங்கள் : 62 மக்கீ ருகூஃகள் : 3 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1 நட்சத்திரத்தின் மீது சத்தியமாக; அதுவிழுந்து (மறைந்து) விடும் சமயத்தில்_ 
2. (நம்முடைய தூதராகிய) உங்களின் தோழர் வழி தவறிவிட வுமில்லை; அவர் தவறான 

வழியில் செல்லவுமில்லை. 
3. அவர் தன் மனஇச்சையின்படி (எதையும்)பேசுவ துமில்லை. 

4. இது அறிவிக்கப்படும் (வஹீயாகிய) அறிவிப்பே தவிர (வேறு)இல்லை. 

5. (ஜிப்ரீல் என்னும்) மிகக்கடின பலமுடையவர் இதனை அவருக்குக் கற்றுக் 

கொடுத்தார். 
6. அவர் அழகான தோற்றமுடை யவர்; பின்னர் (தன் இயற்கை உருவத்தில் நமது நபியின் 

முன் மிஃராஜ் பயணத்தின்போது) உயர்ந்து சரியாக நின்றார். 
7. அப்போது (ஜிப்ரீலாகிய)அவர் மிக உயர்ந்த(கீழ் வானத்தின்) கடைக் 

கோடியிலிருக்க, 
8. அதன் பின்னர் அவர் (நம் தூதர்பால்) நெருங்கி, அப்பால் அருகே வந்தார். 
9. அ[ந்நெருக்கத்தின் அளவான)து (வளைந்த) வில்லின் இரு முனைகளைப்போல் 

அல்லது அதைவிடச் சமீபமாக இருந்தது. 
10. பிறகு (அல்லாஹ்வாகிய) அவன், அவருக்கு அறிவித்ததை யெல்லாம் அவர், அவ 

னுடைய அடியாருக்கு அறிவித்தார். 

1 (கபியுடைய)இதயம், தான் கண்டதை பற்றிப் பொய்யுரைக்கவில்லை. 
12. ( அல்லாஹ் அந்த இரவில் தன் அடியாருக்குக் காண்பித்து) அவர் கண்டது பற்றி, 

நீங்கள் (சந்தேகித்து) அவருடன் தர்க்கம் செய்கின்றீர்களா? 
13 அன்றியும், நிச்சயமாக அவர் மற்றொரு முறை (ஜிப்ரீலை அவரது சுயஉருவில் ) 

இறங்கக் கண்டிருக்கிறார். 
14. ஸித்ரத்துல் முன்தஹா என்னும் (இலந்தை மரத்தின்)இடத்தில் (இக்காட்சி 

நிகழ்ந்தது) 
15. அவ்விடத்தில் தான் (நல்லடியார்கள்)தங்கும் சொர்க்கம் இருக்கின்றது. 
16. இலந்தைமரத்தை மூடிக்கொள்ளும் ஒன் று மூடிக் கொண்ட போது _ 
17. (அதிலிருந்து அவருடைய) பார்வை சறுகிவிடவில்லை; (எல்லையைக்) 

கடந்துவிடவுமில்லை. 

18. நிச்சயமாக, அவர்தன் இரட'சகனின் அத்தாட்சிகளில்மிகப் பெரியதைக் கண்டார். 
19. நீங்கள்(வணங்கும்லாத்தையும், உஜ்ஜாவையும் கண் டீர்களா? 
20. மற்றொன்றாகிய_ மூன்றாவதான மனாத் (என்னும் பெண் விக்ரகத்தையும் (நீங்கள் 

கண்டீர்களா? 

21 உங்களுக்கு ஆண்[மக்கள், இன்னும், அவனுக்குப் பெண்[மகிகளா? 
22. அவவாறாயின்,அது மிக்க அநியாயமான பங்கீடாகும். 
23 இவையெல்லாம் நீங்களும்,உங்கள் மூதாதையரும் வைத்துக்கொண்ட (வெறும்) 

பெயர்களே தவிர இல்லை; அவை தெய்வங்களென் பதற்காக அல்லாஹ் (உங்களுக்கு) 
யாதொரு சான்றையும்(முந்தியஎந்த வேதத்திலும்) இறக்கி வைக்கவில்லை; அவர்கள் வீண் 
எண்ணத்தையும், மனங்கள் விரும்புவனவற்றையும் தவிர (வேறு எதையும்) 
பின் பற்றவில்லை; நிச்சயமாக அவர்கள் இரட'சகனிடமிருந்து அவர்களுக்கு நேர் வழி 
வந்துவிட்டது; (ஆனால், அதனை அவர்கள் பின்பற்றுவதில்லை) 

24. அல்லது, மனிதனுக்கு அவன் விரும்பியது உண்டா? (அவனுக்குக் கிடைத்து 

விடுமாஇல்லை! 

25. ஆகவே, மறுமையும், இம்மையும் அல்லா ஹ்விற்கே உரியதாகும். 
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26. அன்றியும், வானங்களில் எத்தனையோ மலக்குகள் இருக்கின்றனர்; 
அல்லாஹ், தான் நாடியோருக்கு அனுமதியளித் து, அவன் திருப்தியும் கொண்ட 
பின்னரே தவிர அவர்களின் பரிந்துரை எவருக்காகவும்) யாதொரு 
பயனுமளிக்கா து. 

27. நிச்சயமாக மறுமையைப்பற்றி நம்பவில்லையே அத்தகையோர்_ அவர்கள் 
மலக்குகளுக்குப் பெண்களின் பெயர்களைச் சூட்டுகின்றனர். 

28. இதைப்பற்றி அவர்களுக்கு எவ்வித அறிவுமில்லை; (வீண்) எண்ணத்தைத் 
தவிர, (வேறு எதையும்) அவர்கள் பின்பற் றுவதில்லை; நிச்சயமாக வீண் எண்ணம் 
உண்மையிலிருந் த£(அதற்கு எதிராக) யாதொரு பலனையும் அளிக்காது. 

29. (நபியே!) எவன் நம்மை நினைவு கூர் வதைவிட்டும் முகம்திருப் பிக் 
கொண்டானே, அவனை நீர் புறக்கணித்துவிடும்; இவ்வுலக வாழ்க்கையைத் 
தவிர வேறு எதையும் அவன் நாடவில்லை. 

30. அதுதான் கல்வியறிவில் அவர்களின் எல்லையாகும். (இதற்கப்பால்) 
நிச்சயமாக உமதிரட' சகன், தன்னுடைய வழியிலிருந்து தவறியவர் யாரென்ப 
தையும் மிகஅறிந்தவன்; அவனே நேர்வழி செல்பவனையும் மிகஅறிந்தவன். 

31 மேலும், வானங்களிலுள்ளவையும், பூமியிலுள்ளவையும் அல்லா ஹ்விற்கே 
உரியன; ஆகவே, தீமை செய்தோருக்கு அவர்களுடைய (த) வினைக்குத்தக்கவா று 
(தீமையைக்) கூலியாகக் கொடுப்பதற்காகவும், நன்மை செய்தோருக்கு நன்மையைக் 
கூலியாகக் கொடுப்பதற்காகவும் (மறுமையை பிற்படுத்தி வைத்திருக்கின்றான்) 

32. அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், (தவிர்க்க முடியாத சிறு பாவங்கள் தவிர, 
மற்ற பெரும் பாவங்களையும், மானக்கேடான விஷயங்களையும் தவிர்த்துக் 
கொள்கிறார்கள்; நிச்சயமாக உமதிரடசகன் மன்னிப்பதில் மிக்க 
தாராளமானவன்; உங்களை பூமியிலிருந்து உற்பத்திச் செய்த சமயத்திலும், 
இன்னும் நீங்கள் உங்கள் தாய்மார்களின் வயிறுகளில் சிசுக்களாக இருந்த 
சமயத்திலும், உங்களைப்பற்றி அவன் மிக அறிந்தவன்; ஆகவே நீங்களே 
உங்களை (தூய்மையானவர்களென எண்ணிக்கொண்டு) பரிசுத்தப்படுத்திக் 
கொள்ளவேண்டாம்; (உங்களில்) பயபக்தியுடையவர் யார் என்பதை அவனே 
ts 

3. (நபியே! சத்தியத்தைப் பின்பற்றுவதை விட்டும்) புறக்கணித்தானே 
தக்க நீர் பார்த்தீரா? 

34. அவன்(வாக்களித்ததில்) πω ἀκ கான்; பிறகு (பெரும் பகுதியை) 
தடுத்துக் கொண்டான். 

35. (வாக்குறுதிக்கு மாறாக நடக்கும் ) அவனிடம் மறைவானது பற்றிய அறிவு 
இருந்து அப்பால் அதன் மூலம் மறைவானதை)/அவன் பார்க்கிறானா! 

36. அல்லது மூஸாவின் அகமங்களில் இருப்பதைக்கொண்டு அவன் அறிவிக்கப் 
படவில்லையா?! 

37. (அல்லது அல்லாஹ்வுடைய கட்டளைகளைப்) பூரணமாக நிறைவேற்றிய 
இப்றா ஹீமை (அவருடைய ஆகமங்களில் இருப்பதைக்கொண்டும் (அவனுக்கு 
அறிவிக்கப் படவில்லையா )) 

38. (அதாவது, குற்றம் செய்ததற்காக பாவச்சுமையை) சுமக்கக்கூடியது எதுவும் 
மற்றொரு(ஆத்மாவின் பாவச் சுமையைச் சுமக்காது. 

39. இன்னும், மனிதனுக்கு அவன் முயற்சித்தது (சம்பாதித்தது) தவிர வேறில்லை. 
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40. இன்னும், நிச்சயமாக அவனுடைய முயற்சி(மின் பலன் அவனுகீகு மறுமையில்) 

காண்பிக்கப்படும். 

41 பின்னர், மிக நிறைவான கூலியாக அவன் கூலி கொடுக்கப்படுவான். 

42 (நபியே!) இறுதியாக மீள்வதும் நிச்சயமாக உமதிரட'சகனின் பக்கம்தான். 

43. நிச்சயமாக அவனே சிரிக்கவைக்கிறான்; அழவும் வைக்கிறான். 

44. நிச்சயமாக அவன்தான் (உங்களை) மரணிக்கச்செய்கிறான். இன்னும், அவன் 

உமிர்ப்பிக்கின்றான். 

45 நிச்சயமாக அவன்தான் (உங்களை) ஆண், பெண் ஜோடிகளாக படைக்கின்றான். 

46. (ஒரு துளி) இந்திரியத்திலிருந்து அது (கர்ப்பத்தில்) ஊற்றப்படும்போது (உங்களை 

படைக்கின்றான்). | 

47. நிச்சயமாக (மரணித்தபின்னர்) மறுமுறை உயிர் கொடுத்து எழுப்புவதும், அவன் மீதே 

(பொறுப்பாகஇருக்கிறது. 

48. நிச்சயமாக அவன்தான் சீமானாக்குகிறான்; இன்னும் (அவன் கொடுத்ததைக் கொண்டு) 

பொருந்திக்கொள்ளச்செய்கிறான். Ὁ 

49. அன் நியும்,நிச்சயமாக(மகத்தான நட'சத்திரமான)விஃரா உடையஇரடசகனும் அவன் தான். 

50. நிச்சயமாக முந்தைய asia Sens அழித்தவனும் அவன்தான். 

St இன்னும், ஸமூதையும் (அழித்தான்; அவர்களில் ஒருவரையும்) அவன் விட்டு வைக்கவில்லை. 

52. (இவர்களுக்கு) முன்னர் நூஹ்வுடைய சமூகத்தாரையும், (அழித்தவன் அவன்தான். 

நிச்சயமாக, அவர்கள்தாம் பெரும் அநியாயக்காரர்களாக, மற்றும் மிகுந்த வரம்பு மீறியவர்களாக 

இருந்தார்கள். 

53. தலைகீழாக புரட்டப்பட்ட (லூத்தின் சமூகத்தார் வாழ்ந்த இடத்தையும் 

அவன்(மேலாகத்தூக்கிகிகீமேவீழ்த்தினான். 
54. (அவர்கள் அழிவுற்ற நேரத்தில்) அதனைச் சூழ்ந்துகொள்ள வேண்டிய (வேதனையானது 

(முற்றிலும் சூழ்ந்துகொண்ட து. | 
55. (ஆகவே, மறுமையை நிராகரிக்கும் மனிதனே!) நீ உன் இரட்சகனின் அருட்கொடைகளில் 

எதனைத்தான் ஐயம்கொள்வாய்? 

56. இவர் முந்தைய எச்சரிக்கையாளர்களின் இனத்திலுள்ள ஓர் எச்சரிக்கையாளரே. 

57. நெருங்கக்கூடியது ( யுகமுடிவு காலம்) நெருங்கிவிட்டது. 

58. அல்லா ஹ்வைத் தவிர அதனை வெளிப்படுத்தக்கூடியது எதுவும் இல்லை. 

59. இச்செய்தியிலிருந் துநீங்கள் ஆச் சரியப்படுகின்றீர்களா) 
60. ( இதனைப் பொருட்படுத்தாது) நீங்கள் சிரிக்கவும் செய்கின்றீர்கள்! நீங்கள் 

அழாமலுமிருக்கின் நீர்கள்! 

6L (இதனைப்பற்றி) நீங்கள் அலட்சியமுடையோராகவும் இருக்கின்றீர்கள். 

62. ஆகவே, நீங்கள் அல்லா ஹ்வுக்குச் சிரம்பணியுங்கள்; மேலும் (அவனையே) வணங்குங்கள். 

அத்தியாயம் : 54 

அல் கமர் _ சந்திரன் 

வசனங்கள் : 55 மக்கீ ருகூஃகள் : 3 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1. மறுமைநாள் நெருங்கிவிட்ட து;/அதுபற்றித் தெரிவிக்க) சந்திரனும் பிளந்துவிட்ட து. 

2 அவர்கள் எந்த அத்தாட்சியைக் கண்டபோதிலும்,(அதனை) அவர்கள் புறக்கணித் துவிட்டு, 

இது(நாள்தோறுமிதொடர்ந்துவரும் சூனியம் என் றும் கூறுகின்றனர். 

3. அன்றியும், அதனை அவர்கள் பொய்யாக்கிவிட்டனர்; தங்களின் மனோ ஆசைகளையே 

பின்பற் றுகின்றனர்; (அவர்கள் எவ்வா று நடந்துகொண்ட போதிலும், வரவேண்டி௰) ஓவ்வொரு 

காரியமும் (அதனதன் நேரத்தில்) நிலை பெறக் கூடியதாகும். 
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4. இன்னும், எதில்(அவர் களுக்கு அச்சுறுத்தல் உண்டோ அத்தகைய செய்திகள், (இதற்கு 
Sa திட்டமாக அவர்களுக்கு வந்திருக்கின்றன. 

5. (இவ்வேதமானது பூரணமான) உச்சத்தை அடைந்துவிட்ட வ்ந்து ஆனால், 

எச்சரிக்கைகள் (இவர்களுக்கு யாதொரு பயனுமளிக்கவில்லை. 

6. அகவே, (நபியேரிநீர் அவர்களைப் புறக்கணித்துவிடுவீராக! (இன்னும் இவர்கள்) வெறுக்கும் 
(அந்தக்கேள் விகணக்குவிஷயத்திற்காக(இஸ்ராஃபீல் என்னும்) அழைப்பவர் அழைக்கும் நாளில்_ 

7. அவர்களின் பார்வைகள் கீழ் நோக்கிய நிலையில், பரவிக்கிடக்கும் வெட்டுக் கிளிகளைப் 
போல் அவர்கள் புதைகுழிகளிலிருந்து வெளியேறுவர். 

8. அழைப்பவர் பால் விரைந்தவர்களாக; (வெளியேறுவர்) "இது மிகக் கஷ்டமான நாள்" என்று 
நிராகரித்துக்கொ ண்டிருப்போர்(அச்சமயமிகூறுவார்கள். 

9. (இவ்வாறே) இவர்களுக்கு முன்னர் நூஹ்வுடையசமூகத்தார் (அந்நாளைப்) பொய்யாக்கிக் 
கொண் டிருந்தார்கள். ஆகவே, அவர்கள் நம்முடைய அடியாரைப் பொய்யாக்கிப் 
பைத்தியக்காரரென்றும் அவர்கள் கூறினர். இன்னும், (அவர் களால் தன தூதை எத்தி 
வைக்கமுடியாதவா று) அவர் விரட்டப்பட்டார். 

10. ஆகவே, அவர் நிச்சயமாக நான் ் (இவர்களால்) மிகைக்கப்பட்டு விட்டவன். அகவேநநீ எனக்கு 
உதவி செய்(து அவர்களுக்கு தண்டனை வழங்குவாயாக ! என தம் இரட்சகனிடம் அவர் 
பிரார்த்தனை செய்தார். 

1. ஆதலால், கடுமையாகக் கொட்டும் நீரைக் கொண்டு, வானத்தின் வாயில்களை நாம் திறந்து 
விட்டோம். | 

12. அன் றியும், பூமியை ஊற்றுக் கண்களாக[ப்பீறிட்டுப் பாய்ந்தோடச் செய்தோம். 
ஆகவே/ஆதியில்) நிர்ணயிக்கப்பட்ட காரியத்தின் மீது (வானம், பூமி ஆகிய வற்றின் நீரும் 

இணைந்தது. 
13. நாம் அவரையும், அவருடனிருந்தவர்களையும்) பலகைகளும், ஆணிகளும் 

உடை யமரக்கலதிதின்மீது ஏற்றிக்காப்பாற்றினோம். 

14. அது நம் கண்களுக்கு முன்பாகவேபெரு வெள்ளத்தில் மிதந்துசென்ற து; (இவர்களால்) 
நிராகரிக்கப்பட்டுக்கொண்டிருந்தவருக்கு(நூரஹ்நபிக்குச் கொடுக்கப்படும் நற்)கூலியாக(இவ்வா று 
அவர்களை நாம் தண்டித்தோம்). 

15. மேலும், நிச்சயமாக நாம் இதனை(பின்னுள் ளவர்களுக்கு)ஓர் அத்தாட்சியாக 

விட்டுவைத்தோம்; (இதனைக் கொண்டு படிப்பினை பெறக்கூடி.யவர் உண்டா? 

16. என்னுடைய வேதனையும், (என்னுடைய) எச்சரிக்கையும் எவ்வாறிருந்தன) (என்பதை 
கவனிப்பார்களா!) 

17. திட்டமாக நாம் குர்ஆனை உபதேசம் பெறுவதற்காக எளிதாக்கி இருக்கின்றோம்; ஆகவே, 
(இதனைக் கொண்டு) படி. ப்பினை பெறக்கூடியவர் உண்டா? 

18.ஆது(சமூகத்தாரும் நம் தூதரைப்பொய்யாக்கிக் கொண்டிருந்தனர். பின்னர் (அவர்களுக்கு 
என் கட்டளையின்படி ஏற்பட்ட.) என்னுடைய வேதனையும், (என்னுடைய) எச்சரிக்கையும் 
எவ்வாறிருந்தன (என்பதைக் கவனிப்பார்களா)? 

19. நிச்சயமாக நாம் அவர்கள் மீது, (என்றும் நிலையான துர்ப்பாக்கியமுடைய ஒரு நாளில், 
மிகக்கடும் சப்தமும் குளிரும் உடைய காற்றை அனுப்பிவைத்தோம். 

20. அ துமனிதர்களை _நிச்சயமாக அவர்கள் (பூமிக்குள் ளிருந்து வேரோடு) பிடுங்கப்பட்ட பேரீச்ச 
மரங்களின் அடிவேர்களைப் போல (ஆகும் நிலையில்) பிடுங்கி (எறிந்து விட்ட து. 

21. என்னுடைய வேதனையும், எச்சரிக்கையும் எவ்வாறிருந்தன (என்பதை கவனிப்பார்களா)? 
22 திட்டமாக, நாம் குர்ஆனை உபதேசம்பெறுவதற்காக எளிதாக்கி இருக்கின்றோம்; ஆகவே, 

(இதனைக் கொண்டு) படிப்பினை பெறக்கூடி. யவர் உண்டா? 

23 (இவ்வாறேஸெமூது (கூட்டத்தாரும் எச்சரிக்கையாளர்களைப் பொய்யாக்கினர். 

24. பின்னர், 'நம்மிலுள்ள ஒரு மனிதரை... அவரையா நாம் பின் பற்றுவோம்? (அவ்வாறு 

பின்பற்றினால்) நிச்சயமாக, நாம் அப்பொழுது வழிகேட்டிலும், சிரமத்திலும் ஆகிவிடுவோம்" 

என் று கூறினார்கள். 
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25. "நமக்கிடையே இவர் மீதுதானா(திக்ரு எனும்) வேதம் இறக்கப்பட்டது? அன்று! அவர் 

இறுமாப்புக் கொண்ட பெரும் பொய்யர்" (என் று கூறினார்கள்) 

26. "இறுமாப்புக் கொண்டவரான பெரும்பொய்யர் யார்" என்பதை, நிச்சயமாக நாளையதினம் 

அவர்கள் அறிந்துகொள்வார்கள். 

27. (ஆகவே)அவர்களைச் சோதிப்பதற்காக " ஒரு பெண் ஓட்டகத்தை நிச்சயமாக நாம் 

அனுப்பிவைப்போராக உள்ளோம்; ஆகவே (ஸாலிஹ் நபியே! நீர் அவர்களைக் 

கண்காணித் துக்கொண்டு, பொறுமையுடனும் இருப்பீராக! 

28. நிச்சயமாக, (கிணற்றின்)'தண்ணீர் அவர்களுக்கும் அந்த ஓட்டகத்திற்கும் இடையில் 

பங்கிடப்பட்டுள்ளது; ஒவ்வொரு தண்ணீர் முறை பாகமும் (முறைப்படி அவரவர் நாளில் 

குடிப்பதற்குவரலாம் என் றும், அவர்களுக்கு அறிவித் து விடுவீராக! (என்றும் நாம் கூறினோம்) 

29. எனினும், அவர்கள் (ஓட்ட கத்தை அறுத்து விட தங்களுடைய தோழனை அழைத்தனர்; 

அவன் (வாளை எடுத்து, தன்கையால் ஓட்ட கத்தைப்) பிடித்தான்; (அதன் கால் நரம்புகளைத் 

தறித்து) பின்னர் அறுத்துவிட்டான். 

30. ஆகவே, என்னுடைய வேதனையும்,(என்னுடைய) எச்சரிக்கையும் எவ்வாறிருந்தன? 

3.நிச்சயமாக நாம் அவர்கள் மீது, ஒரே ஒரு(பேரிடிச்) சப்தத்தை அனுப்பி வைத்தோம்; அதனால் 

வேலிகட்டுபவரின் பிடுங்கி எறியப்பட்ட குப்பை கூளங்களைப்போல் அவர்கள் ஆகிவிட்டார்கள் 

32 திட்டமாக நாம் குர்ஆனை உபதேசம் பெறுவதற்காக எளிதாக்கியும் இருக்கின்றோம்; 

ஆகவே,(இதனைக் கொண்டு]படிப்பினைபெறக்கூடி யவர் எவரும் உண்டா? 

33 (நம்முடை ய) எச்சரிக்கையாளர்களை லூத்துடைய சமூகத்தார் பொய்யாக்கினார்கள். 

34. அவர்கள் மீது, நாம் கல்மாரியை அனுப்பிவைத்தோம். (அல்லாஹ்வின் தூதராகிய) 

லூத்துடையகுடும்பத்தாரைத் தவிர; அதிகாலைநேரத்தில் நாம் அவர்களைக் காப்பாற்றினோம். 

35. நம்மிடமிருந்துள்ள அருட் கொடையாக (இவ்வாறு செய்தோம்); இவ்வாறே நன்றி 

செலுத்துவோருக்கு நாம் கூலி கொடுப்போம். 

36. நம் (வேதனையின்) பிடியைப்பற்றி நிச்சயமாக (லூத் நபியாகிய)அவர், அவர்களுக்கு 

எச்சரிக்கை செய்தார்; எனினும், அவ்வெச்சரிக்கையைப் பற்றி அவர்கள் சந்தேகித்தார்கள். 

37. அன்றியும், திட்டமாக அவருடைய விருந்தினரை (à கெட்ட காரியத்திற்காகத் தங்களிடம் 

ஒப்படைக்குமாறு) அவரிடம் தேடினார்கள். ஆகவே அவர்களுடைய கண்களை நாம் துடைத்துக் 

குருடாக்கி) விட்டோம்; ஆகவே, என்னுடைய வேதனையையும், (என்னுடைய) எச்சரிக்கையையும் 

சுவைத்துப் பாருங்கள் (என் று கூறினோம். 

38. ஆகவே, அதி காலையில் நிலையான வேதனை அவர்களுக்கு நிச்சயமாக ஏற்பட்டுவிட்ட து. 

39, எனவே, என்னுடையவேதனையையும், (என்னுடை ய)எச்சரிக்கையையும் நீங்கள் சுவைத்துப் 

பாருங்கள்" (என் று கூறினோம். 

40. திட்ட மாக நாம், குர்ஆனை உபதேசம் பெறுவதற்காக எளிதாக்கி இருக்கின்றோம்; ( ஆகவே, 

இதனைக் கொண்டு) படிப்பினை பெறக்கூடி யவர் உண்டா? 

41 மேலும், நிச்சயமாக ஃபிர் அவ்னுடைய கூட்டத்தாரிடம் (பல) எச்சரிக்கையாளர்கள் வந்தனர். 

42. ஆனால், நம்முடைய அத்ீதாட்சிகளை_. அவை அனைத்தையும் அவர்கள் 

பொய்யாக்கினார்கள்; ஆகவே, சக்தி வாய்ந்த மிகைப்பவனின் பிடியாக நாம் அவர்களைப் 

பிடித் துக்கொண்டோம் (அவர்களில் யாரும் எஞ்சியிருக்கவில்லை. 

43. (மச்காவாசிகளே! ) உங்களிலுள்ள நிராகரித் துக்கொண்டிருப்போர் (முன்சென்றுபோன) 

அவர்களைவிட மிகச் சிறந்தவர்களா? அல்லது, (வேதனையிலிருந்து) உங்களுக்கு விலக்கு (பற்றி 

ஏதும்) வேதங்களில் இருக்கிறதா? 

44. அல்லது (நபியே! "நாங்கள் வெற்றி பெறும் (பெருங்) கூட்டத்தினர் என்று இவர்கள் 

கூறுகின்றனரா? 
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45. (இக்) கூட்டத்தினர் தோற்கடிக்கப்படுவார்கள்; புறமுதுகிட்டும் ஓடுவார்கள். 

46. அதுவுமின்றி, மறுமைநாள் இவர்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட காலமாகும்; மறுமை 
நாள் இவர்களுக்கு மிகப் பயங்கரமான து, மிக்க கசப்பான துமாகும். 

47. நிச்சயமாகக் குற்றவாளிகள் வழிகேட்டி லும், பைத்தியத்திலும் இருக்கின்றனர். 
48. இவர்கள் நரகத்திற்கு முகங்களின்மீது இழுத்து செல்லப்படும் நாளில், இவர்களிடம், 

(நீங்கள்) "நரக நெருப்பின் தீண்டுதலைச் சுவைத்துப்பாருங்கள் "(என்று கூறப்படும்). 

49. நிச்சயமாக நாம் ஒவ்வொரு பொருளையும் , (நிர்ணயிக்கப்பட்ட) அளவின்படியே 
படைத்திருக்கின்றோம். 
50.நம்கட்டளை (நிறைவேறுவது) கண்சிமிட்டுவதுபோன்ற ஒரு கணமே தவிர இல்லை. 
51 (மக்காவாசிகளே !) உங்களைப்போன்ற ( எத்தனையோ) வகுப்பார்களை நாம் 

நிச்சயமாக அழித்திருக்கின்றோம். ஆகவே, (உங்களில்) படிப்பினை 

பெறக்கூடியவர் உண்டா! 
52 அவர்கள் செய்துவிட்ட ஒவ்வொரு விஷயமும் (பதிவு செய்யப்பட்டு அவர் 

களுடைய ) குறிப்பேடுகளில் இருக்கின்றது. 
53 ஒவ்வொரு சிறிதும், பெரிதும் (அதில்) வரையப்பட்டிருக்கும். 
54. நிச்சயமாக, பயபக்தியுடையோர் சுவனபதிகளிலும், (அவற்றிலுள்ள) ஆறுகளிலும் 

இருப்பார்கள். 
55. (மெய்யாகவே) மிக்க உண்மையான இருக்கையில், மிக்க சக்திவாய்ந்த 

அரசனிடத்தில்இருப்பார்கள். 

அத்தியாயம் : 55 

அர்ரஹ்மான் _ அளவற்ற அருளாளன் 

வசனங்கள் : 78 மதனீ ருகூஃகைள் : 3 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1. அளவற்ற அருளாளன், 

2. குர்ஆனை அவன் கற்றுக் கொடுத்தான். 

3. அவனே மனிதனைப் படைத்தான். 
4. அவனே அவனுக்கு (அவன் பேசும்மொழியின்) விளக்கத்தைக் கற் றுக்கொடுத்தான். 

5. சூரியனும், சந்திரனும்கணக்கின் படி (செல்கின்றன) 
6. செடி (கொடி) யும், மரமும் _அவ்விரண்டும் (அல்லாஹ்வுக்கு வழிபட்டுச் சிரம் 

பணிகின்றன. 
7. இன்னும் வானத்தை_அதனை அவன் உயர்த்தி, தராசை[நீதியையும் வைத்தான். 

8. நீங்கள் தராசில்(நிறுப்பதில்) வரம்பு மீறாதிருப்பதற்காக; 
9. அன்றியும், நீங்கள் எடையை நீதியுடன் நிறுங்கள்; தராசில் (அளவையில்) குறைத்தும் 

விடாதீர்கள். 

10 மேலும், பூமியை படைப்புகளுக்காக(வசித்திருக்க வசதியாக) அவனே அதனை 

(விரித்துவைத்தான். 
1. அதில் (பலவகைகனியும், (குலைகள் நிறைந்த) பாளைகளையுடைய பேரீச்சை 

மரங்களும் இருக்கின் றன. 
12. தொலியால் மூடப்பட்ட தானியங்களும், நறுமணமுள்ள செடியும் (இருக்கின்றன). 

13. ஆகவே, (மனு, ஜின்வர்க்கத்தினராகிய) நீங்கள் இரு வீகுப்பா)ரும் உங்களிருவரின் 
இரட்சகனுடைய அருட்கொடைகளில் எதனைப் பொய்யாக்குவீர்கள்! 
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14. சுட்டெடுத்த மண் பாண்டத்தைப்போல் (தட்டினால்) சப்தமிடும் களிமண்ணால், அவன் 

(முதல்) மனிதரைப்படைத்தான். 

15. இன்னும், நெருப்பின் ஜுஉவாலையினால் அவன் ஜின்னைப் படைத்தான். 

16. ஆகவே, நீங்கள் இருவ(குப்பா)ரும் உங்களிருவரின் இரட்சகனுடைய அருட்கொடைகளில் 

எதனைப் பொய்யாக்குவீர்கள்? 

17. இரு கீழ்த்திசை களுக்கும் ( அவனே)இரட' சகன்; இரு மேல்திசைகளுக்கும் (அவனே) இரட்சகன். 

18. ஆகவே, நீங்கள் இருவ(குப்பா)ரும் உங்களிருவரின் இரட்சகனுடைய அருட்கொடைகளில் 

எதனைப் பொய்யாக்குவீர்கள்? 

19. இரு கடல்களை_அவை இரண்டும் ஒன்றோடொன்று சந்திக்க அவனே விட்டு விட்டான். 

20. (ஆயினும், அவை இரண்டுக்கிடையில் ஒரு தடுப்புண்டு; (அத்தடுப்பானதை) அவ்விரண்டும் 

மீறிவிடாது. | 

21 ஆகவே, (மனு, ஜின்களே!) நீங்கள் இருவ(குப்பா)ரும் உங்களிருவரின் இரட்சகனுடைய 

அருட்கொடைகளில் எதனைப் பொய்யாக்குவீர்கள் 
22 அவ்விரண்டி.லிருந்தே முத்தும், பவளமும் வெளிப்படுகின்றன. 

23 ஆகவே, நீங்கள் இருவ(குப்பா)ரும் உங்களிருவரின் இரட்சகனுடைய அருட்கொடைகளில் 

எதனைப் பொய்யாக்குவீர்கள்? 
24: மலைகளைப் போல் (அதன் சில பகுதிகள்) உயர்த்தப்பட்டதாக கடலில் செல்லும் கப்பல்கள் 

அவனுக்கே உரியன. 

25. ஆகவே, நீங்கள் இருவகுப்பா)ரும் உங்களிருவரின் இரடடசகனுடைய அருட்கொடைகளில் 

எதனைப் பொய்யாக்குவீர்கள்? 

26. பூமியின் மேலுள்ள அனைவரும் அழிந்து போகக்கூடியவர்களே ! 

27. கண்ணியமும், பெருமையும் உடைய உமது இரட்சகனின் முகம் (அழியாது ) 
நிலைத்திருக்கும். 

28. ஆகவே, நீங்கள் இரு வ(குப்பா)ரும் உங்களிருவரின் இரட்சகனுடைய அருட் கொடைகளில் 

எதனைப் பொய்யாக்குவீர்கள்? | 
29, வானங்கள் மற்றும் பூமியிலுள்ளோர் (தங்கள் தேவைகளை) அவனிடமே கேட்கின்றனர்; 

ஒவ்வொரு நாளிலும் அவன் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் இருப்பான். 
30. ஆகவே, நீங்கள் இருவீகுப்பா)ரும் உங்களிருவரின் இரட்சகனுடைய அருட்கொடைகளில் 

எதனைப் பொய்யாக்குவீர்கள்? 

31 (மனு, ஜின்களாகிய) இரு வகுப்பார்களே! நிச்சயமாக நாம் உங்க(ளின்கேள்வி கணக்குகிளை 

கவனிக்க நாடுவோம். 

32 ஆகவே, நீங்கள் இருவகுப்பாரரும் உங்களிருவரின் இரட்சகனுடைய அருட்கொடைகளில் 

எதனைப் பொய்யாக்குவீர்கள்? 

33 ஜின், மனு கூட்டத்தார்களே! நீங்கள் வானங்கள் மற்றும் பூமியின் ஓரங்களைக் கடந்து 

சென் றுவிட நீங்கள் ஆற்றல் பெற்றால் (அவ்வாறு) கடந்து சென் று விடுங்கள்; ஆயினும், 

(மிகப்பெரும் வல்லமை யாளனின்) வல்லமையுட னன்றி, நீங்கள் கடந்து செல்லமுடியாது. 

34. ஆகவே, நீங்கள் இரு வீகுப்பா)ரும் உங்களிருவரின் இரட' சகனுடைய அருட்கொடைகளில் 

எதனைப் பொய்யாக்குவீர்கள்? 
35. (மறுமையில்) உங்கள் இருவர்மீது நெருப்பின் ஜுவாலையும், புகையும் அனுப்பப்படும். 

அப்போ து(அதனை நீங்கள் தடுத்துக் கொள்ள எவரிலிருந்தும்) நீங்கள் உதவி பெற்றுக் 

கொள்ளமாட்டீர்கள். 

36. ஆகவே, நீங்கள் இரு வீகுப்பா)ரும் உங்களிருவரின் இரட'சகனுடைய அருட்கொடைகளில் 

எதனைப் பொய்யாக்குவீர்கள்? 

37. ஆகவே, (இறுதிநாள் ஏற்படுவதற்காகிவானம்பிளந்துவிடும்போது , அது (உருகிஓடுவதில் ) 

எண்ணெயைப்போல் (சிவப்பில்) ரோஜா நிறமாகிவிடும். 

38. ஆகவே, நீங்கள் இருவீகுப்பா)ரும் உங்களிருவரின் இரட்சகனுடைய அருட்கொடைகளில் 
எதனைப் பொய்யாக்குவீர்கள்? 
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39. அந்நாளில், மனிதனோ, ஜின்னோ தம் பாவத்தைப்பற்றிவாய் மொழியாகக் Gaia மாட்டார்கள். 

40. ஆகவே, நீங்கள் இருவீகுப்பா)ரும் உங்களிருவரின் இரசட்சகனுடைய அருட்கொடைகளில் எதனைப் 

பொய்யாக்குவீர்கள்? Ὁ 

41 குற்றவாளிகள் அவர் களின் (முக) அடை யாளங்களைக்கொண்டு அறிந்துகொள்ள ப்படுவார்கள்; பின்னர், 

முன்நெற்றி முடிகளையும், கால்களையும் கொண்டு பிடி (த்திழுக் கப்(பட்டு நரகத்தில் எறியப் படும். 

42 ஆகவே, நீங்கள் இருவீகுப்பா)ரும் உங்களிருவரின் இரெட்சகனுடைய அருட்கொடைகளில் எதனைப் 

பொய்யாக்குவீர்கள்? 

43 "குற்றவாளிகள் எதனைப்பொய்யாக்கிக் கொண்டிருந்தார்களோ அத்தகைய நரகம் இதுதான்" (என்று 

அவர்களுக்கு க் கூறப்படும்) | 

44. அதற்கிடையிலும் கடினமாகக் கொதித்துக் கொண்டிருக்கும் நீருக்குமிடையிலும் அவர்கள் சுற்றிக் 

கொண்டிருப்பார்கள். 

45. ஆகவே, நீங்கள் இருவீகுப்பா)ரும் உங்களிருவரின் இரட்சகனுடைய அருட் கொடைகளில் எதனைப் 

பொய்யாக்குவீர்கள்? 

46. தன் இரட்சகனின் சன்னிதானத்தை பயந்தவருக்கு(ச்சுவன பதியில்) இரு சோலைகளுண்டு. 

47. அகவே, நீங்கள் இரு வீகுப்பா)ரும் உங்களிருவரின் இரட்சகனுடைய அருட் கொடைகளில் எதனைப் 

பொய்யாக்குவீர்கள்? | 

48. (இவ்விரண்டுசோலைகளும்) அடர்ந்த கிளைகளுடையவையாகும். 

49. ஆகவே, நீங்கள் இருவகுப்பா)ரும் உங்களிருவரின் இரட்சகனுடைய அருட்கொடைகளில் எதனைப் 

பொய்யாக்குவீர்கள்? 

50. அவ்விரண்டிலும் இரு (நீர்) ஊற்றுகள் (உதித்து) ஓடி க் கொண்டிருக்கும். 

51 ஆகவே, நீங்கள் இருவீகுப்பா)ரும் உங்களிருவரின் இரட்சகனுடைய அருட் கொடைகளில் எதனைப் 

பொய்யாக்குவீர்கள்? 

52 அவ்விரண்டி லும் ஒவ்வொரு கனி வர்க்கத்திலும் இரு வகைகள் உண்டு. 

53 அகவே, நீங்கள் இருவீகுப்பாரும் உங்களிருவரின் இரட்சகனுடைய அருட்கொடைகளில் எதனைப் 

பொய்யாக்குவீர்கள்? 

54. அவர்கள் (பட்டுவிரிப்புகளின்மீது(உள்ள பஞ்சணைகளில்சாய்ந்தவர் களாக(இருப்பார்கள்), அவற்றின் 

உட்பகுதிகள் 'இஸ்தப்ரக் (எனும் களனத்திபட்டினாலுள்ளவையாக இருக்கும்; அவ்விருசோலைகளில் பழங்கள் 

(பறிக்க) நெருங்கியிருக்கும். | 
55. ஆகவே, நீங்கள் இருவ(குப்பாரும் உங்கள் இரட்சகனுடைய அருட்கொடைகளில் எதனைப் 

பொய்யாக்குவீர்கள் 1 

56. அவற்றில் கீழ் நோக்கிய பார்வைகளையுடைய | அழகிய ) கன்னிகைகளும் இருப்பார்கள்; இவர்களுக்கு 

முன்னர் அவர்களை எந்த மனிதனும், எந்த ஜின்னும் தீண்டி யதில்லை. 

57. ஆகவே நீங்கள் இருவிகுப்பாரும் உங்களிருவரின் இரட்சகனுடைய அருட் கொடைகளில் எதனைப் 

பொய்யாக்குவீர்கள். 

58. (அழசிகளான]) அவர் கள் (ஒளியில்) வெண்முத்தையும், (பளபளப்பில்) பவளத்தையும் போன்று 

இருப்பார்கள். 

59. அகவே, நீங்கள் இரு வகுப்பாரும் உங்கள் இரட்சகனுடைய அருட் கொடை களில் எதனைப் 

பொய்யாக்குவீர்கள்? 

60 (உலகத்தில் செய்த) நன்மைக்கு (மறுமையில்) நன்மையைத்தவிர (வேறு கூலி) உண்டா? 

61 ஆகவே, நீங்கள் இருவீகுப்பா)ரும் உங்களிருவரின் இரட்சகனுடைய அருட்கொடைகளில் எதனைப் 

பொய்யாக்குவீர்கள்? 

62 அவ்விரண்டுமின்றி (சுவனபதியில் அவர்களுக்கு வே று இரு சோலைகளுமுண்டு. 

63 ஆகவே, நீங்கள் இருவீகுப்பா)ரும் உங்களிருவரின் இரட்சகனுடைய அருட்கொடைகளில் எதனைப் 

பொய்யாக்குவீர்கள் 

64. அவ்விரண்டும் கரும்பச்சை யான நிறமுடையனவாகும் 

65. ஆகவே, நீங்கள் இருவ(குப்பா)ரும் உங்களிருவரின் இரட்சகனுடைய அருட்கொடைகளில் எதனைப் 

பொய்யாக்குவீர்கள்? 

66. அவ்விரண்டிலும், பொங்கிக்கொண்டிருக்கும் இரு ஊற்றுகள் இருக்கும். 
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67. ஆகவே, நீங்கள் இரு வ(குப்பா)ரும் உங்களிருவரின் இரட்சகனுடைய அருட் 

கொடைகளில் எதனைப் பொய்யாக்குவீர்கள் ? 
68. அவ்விரண்டி லும்,(பற்பலகனியும், பேரீச்சைகளும், மாதுளையும் உண்டு. 
69. ஆகவே, நீங்கள் இருவ[குப்பா)ரும் உங்களிருவரின் இரட் சகனுடைய அருட் 

கொடைகளில் எதனைப் பொய்யாக்குவீர்கள் 
70. அவைகளில், அழகானமுகங்களுடைய, நற்குணமுள்ள கன்னிகைகள் இருப்பர். 

7. ஆகவே, நீங்கள் இருவ(குப் பாரும் உங்களிருவரின் இரட்சகனுடைய அருட் 

கொடைகளில் எதனைப் பொய்யாக்குவீர்கள் ! 
72 (அவர்கள்தாம் முத்துக்களினாலான) கூடாரங்களில் மறைக்கப் பட்டிருக்கக் கூடிய 

"ஹூர் "என்னும் கன்னிகை/சகள். 

73 ஆகவே, நீங்கள் இரு வ(குப்பா)ரும் உங்களிருவரின் Gr சகனுடைய அருட் 

கொடைகளில்எதனைப்் பொய்யாக்குவீர்கள் | 
74. இவர்களுக்கு முன்னர் அவர்களை எந்த மனிதனும், எந்த ஜின்னும் தீண்டி யதில்லை. 
75. ஆகவே, நீங்கள் இரு வீகுப்பா)ரும் உங்கள் dE துன் அருட' கொடைகளில் 

எதனைப் பொய்யாக்குவீர்கள் ? 
76. ( சுவன வாசிகள்) பசுமையான இரத்தினக் கம்பளங்கள், இன்னும் அழகிய 

விரிப்புகள் மீது சாய்ந்தவர்களாக இருப்பார்கள். 
77. ஆகவே, நீங்கள் இரு விகுப்பா)ரும்உங்கள் இரட்சகனுடைய அருட் கொடைகளில் 

எதனைப் பொய்யாக்குவீர்கள் | 
78. (நபியே!) மிக்க கீர்த்தியும், கண்ணியமும் உடைய உமது இரட்சகனின் பெயர் மிக்க 

பாக்கியமுடையது. 

அத்தியாயம் : 56 

அல்வாகிஆ _ மாயெரும் நிகழ்ச்சி 
வசனங்கள் :96 மக்கீ ருகூஃகள் : 3 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன் ). 

1. நிகழக்கூடிய (இறுதிநாளான து நிகழ்ந் துவிடுமானால்... 
2 அது நிகழ்வதைப் பொய்யாக்கக்கூடிய து(௭ துவும்) இல்லை. 
3 அது(தீயோரைத்ி தாழ்த்தி,(நல்லோறை) உயர்த்திவிடக்கூடியது. 
4. பூமி, மிக பலமான அசைவாக அசைக்கப்பட்டால்; 

5. இன்னும், மலைகள் தூள் தூளாக அஆக்கப்பட்டுவிட்டால்; 

6. அப்போது அவைகள் பரத்தப்பட்ட புழுதிகளாக ஆகிவிடும் (அந்நாளில்); 

7. நீங்களும் மூன் று வகையினர்களாக ஆகி விடுவீர்கள். 
8. (முதலாம் வகையினர்) வலப்பக்கத்தார் _ வலப்பக்கத்தாரின் தன்மை என்ன? 
9. (இரண்டாம் வகையினர்) இடப்பக்கத்தார்_ இடப்பக்கத்தாரின் தன்மை என்ன! 
10. (மூன் றாம்வகையினர் நம்பிக்கைக் கொள்வதில்) முந்திக் கொண்டவர்கள்; 

(இவர்கள் சுவனத்தின் பால்) முந்திக் கொண்டவர்களாவர். 
11. இவர்கள் தாம் (தங்கள் இரட்சகன் பக்கம் மிக்க)நெருக்கமாக்கப்பட்டவர்கள். 
12. அருட்கொடைகளுள்ள சுவனபதிகளில் (இக்கூட்டத்தினர்இருப்பர்) 
13. (இவற்றில்) முன்னவர்களில் ஒரு பெருங்கூட்டத்தினரும், 
14. பின்னுள்ளோரில் ஒரு சொற்பத் தொகையினரும் .. 
15. பொன்னிழைகளால் ஆக்கப்பட்ட உன்னதக்கட்டில்கள் மீது இருப்பார்கள். 
16. ஒருவரையொருவர் முன்னோக்கியவர்களாக, அவற்றின் மீது சாய்ந்தவர்களாக 

இருப்பார்கள். 
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17 என் றும் நிலையான (இளமையுடை யோராக இருக்கும்)சி றுவர்கள், (பணி புரிய) இவர்களைச் சுற்றிக் 

கொண்டி ருப்பார்கள். 

18 தெளிவான (உயர்மது) பானத்திலிருந் துநிரப்பப்பட்டுள்ள கிண்ணங் களையும், கெண்டி களையும், 

குவளைகளையும்(தூக்கிகிகொண்டு(அவர்களைச் சுற்றிகொண்டே இருப்பார் கள்) 

19. அம் மதுவை அருந்துவதனால் தலைவலிக்குள்ளாகமாட்டார்கள்; மதி மயக்கத்திற்கும் உள்ளாக 

மாட்டார்கள்; 

20 இவர்கள் (பிரியப்பட்டு)தேர்ந்தெடுக்கின் றவற்றிலிருந்து கனி (வர்க்கங்களோடும், 
21 அவர்கள் விரும்பக் கூடி யவற்றிலிருந்து பட்சிகளின் மாமிசத்தோடும் (அச்சிறுவர்கள் சுற்றி வருவர்). 

22 (அங்கு இவர்களுக்கு “ஹூருல் ஈன் (என்னும் கண்ணமழகிகளான மனைவிகளும் இருப்பார்கள். 

23 (வெண்மையில் சிப்பிக்குள் )மை றக்கப்பட்ட முத்துக்களைப் போல் (அவர் கள்) இருப்பார்கள். 

24. (இவைகள் யாவும்) இவர்கள் செய்து கொண்டிருந்த (நன்மையான) செயல்களுக்குக்கூலியா க(க் 

கிடைக்கும்) 

25. அதில் அவர்கள் வீணானதையும், அவர்களைப் பாவத்தில் அக்கக்கூடியதையும் செவியுற 

மாட்டார்கள். 

26. ஆயினும், "ஸலாமன், ஸலாமன் ' (சாந்தி, சாந்தி) என்ற சொல்லையன்றி (மற்றெதையும் 

செவியுறமாட்டார்கள்). 

27 மேலும், வலப்பக்கத்தார் _வலப் பக்கத்தாரின் நிலை என்ன? (அல்லாஹ் எதை அவர்களுக்குத் 

தயாராக்கிவைத்திருக்கிறான் ?) 

28. அவர்கள் முள்ளற்ற இலந்தை மரத்தின் அடி மிலும், 

29. (மேலிருந்து கீழ்வரையில்) குலைகள் தொங்கும் வாழை மரத்தின் அடியிலும்; 

30. நீண்ட நிழலிலும் இருப்பார்கள். | 

31 (அல்லாஹ்வினால்) ஓடவிடப்பட்ட நீரின் அருகாமையிலும் (இருப்பர்). 

32 ஏராளமான கனிவர்க்கங்களுக்கு மத்திமிலும்_ | 

33 (Sen, கனிகள் காலவித்தியாசமின்றி எச்சமயத்திலும் கிடைத்துக் கொண்டி (5 SEL தவிர, அவை) 

அற்றுப்போகாதவை ; அன் நியும்,புசிப்பதற்குத் ) தடுக்கப்படாதவை. 

34. (ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக) உயரமாக்கப்பட்ட விரிப்புகளிலும்(அமர்ந்திருப் பார்கள்). 

35. நிச்சயமாக நாம்(ஹூருல் ஈன்களான) அவர்களைப் பிரத்தியேகமாக (இவர்களுக்கெனப் 

புதிதாகவே) படைத்திருக்கின்றோம். 

36. அப்பால் கன்னியர்களாக அவர்களை அக்கியிருக்கிறோம். 

37 (தம் கணவர்களையே) நேசிக்கக் கூடியவர்களாக, சமவயதுடையவர்களாக (அவர்களை 

அக்கியுள்ளோம்) 

38. (முன்னர் கூறப்பட்ட து) வலப்பக்கத்தார்க்குரியதாகும். 
39. (இவர்களுடன்) முன்னோர்களில் ஒரு கூட்டத்தினரும், 

40. பின்னோர்களில் ஒரு கூட்டத்தினரும் (வலப்பக்கத்தைச் சார்ந்தோரில்) இருப்பார்கள். 

41 மேலும், இடப்புறத்தார்;இடப் புறத்தார்க்குரிய தன்மை என்ன) 

42 (அவர்கள்) கொடிய அனல்கரற்றிலும், முடிவுறக்காய்ச்சப்பட்ட கொதிக்கும் நீரிலும்_ 

43 அடர்ந்த இருண்ட புகையின் நிழலிலும் இருப்பார்கள். 

44. (அங்கு) குளிர்ச்சியுமில்லை; எவ்வித சுகமுமில்லை. 

45. நிச்சயமாக இவர்கள் இதற்கு முன்னர் பெரும் சுகபோக வாழ்வுடையவர்களாக இருந்தனர். 

46. (ஆனால்) அவர்கள் பெரும் பாவத்தின் மீது(பிடிவாதம் கொண்டோராக) நிலைத்தும் இருந்தனர். 

47. "நாம் இறந்து (உக்கி) மண்ணாகவும், எலும்புகளாகவும் ஆகிவிட்டாலுமா நிச்சயமாக நாம் 

(உயிர்கொடுத் Si} agi பப்பபபெவர்கள்?' 676 M) M றக்கூடியவர்களாகவும் இருந்தார்கள். 

48. (அவ்வாறே) முன்னோர்களான நம்முடைய மூதாதையருமா ? (எழுப்பப் படுவார்கள்" என்று 

பரிகாசமாகக் கூறிக்கொண் டி ருந்தனர்) 

49. (நபியே! நீர் கூறுவீராக: "நிச்சயமாக (உங்களில்) முன்னோர்களும், பின்னோர்களும்_. 

50. (நீங்கள் அனைவரும் குறிப்பிட்ட நாளின் ஒரு நேரத்தில் திட்டமாக (உயிர்கொடுத்து 

எழுப்பப்பட்டு)ஒன் றுசேர்க்கப்படுபவர்கள்.' 

51 "பின்னர், (இந்நாளைப் பொய்யாக்கியோரான வ ழிகெட்டவர்களே! நிச்சயமாக நீங்கள்_ 
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52 /ஐக்கூம் எனும்) கள்ளிமரத்திலிருந் உண்ணக்கூடியவர்கள். 
53 "அதைக் கொண்டே (உங்களுடைய) வயிறுகளை நிரப்பக்கூடியவர்கள். 
54. அப்பால், அதற்குமேல் கடுமையாகக் கொதிக்கும் நீரிலிருந்து குடிக்கக் 

கூடியவர்கள். 
55. (நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு) கடும் தாகத்திற்குள்ளானஒட்டகம் 

குடிப்பதைப்போல் குடிக்கக்கூடியவர்கள். 
56. இது கூலி கொடுக்கும் நாளில் அவர்க க்குரிய விருந்தாகும். 
57. நாமே உங்களை (முதன் முறையாகப் படைத்திருக்கின்றோம்; (ஆகவே, 

மீண்டும் உங்களை உயிர்ப்பிப்பதை) நீங்கள் உண்மையென நம்ப வேண்டாமா?! 
58. ஆகவே, (பெண்ணின் கர்ப்பத்தில்) நீங்கள் செலுத்திவிடுகின் ற(விந்தான தைப் 

பார்த்தீர்களா! 
59. அதனைக்குழந்தையாக நீங்கள் படைக்கின்றீர்களா? அல்லது நாம்தாம் 

படைப்பவர்களா) 
60. நாமே உங்களுக்கிடையில் மரணத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளோம். நாம் 

தோற்கடிக்கப்படுவோரும் அல்லர். 
61. (அன்றி/நாம்( உங்களை அழித்து விட்டு உங்களுடைய இடத்தில்) உங்களைப் 
போன்றோரை மாற்றிவிடவும், இன்னும் நீங்கள் அறியாதவற்றில், உங்களை நாம் 
அமைத்துவிடுவதற்கும் (நாம் தள ன δ αι 

62. மேலும், (உங்களுடைய) முதலாவதான உற்பத்தியை நிச்சயமாக நீங்கள் 
நன்கறிந்திருக்கின் றீர்கள்(இதனைக் கொண்டு) நீங்கள் நல்லுணர்வு பெற 
வேண்டாமா! | 

63. நீங்கள் (பூமியைக்கிள றி அதில் வித்துக்களை விதைப்பதைப் பார்த்தீர்களா)? 
64. அதனை நீங்கள் முளைக்கச் செய்கின்றீர்களா)அல்லது நாம்தாம் 

முளைப்பிக்கச் செய்பவர்களா! 
65. நாம் நாடினால், திட்டமாக அதனைக்களமாக அக்கியிருப்போம்; பின்னர் 

(அதன் தீய நிலை கண்டு) நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவோராய் ஆகி விடுவீர்கள். 
66. "நிச்சயமாக நாங்கள் கடன்பட்டவர்களாகி(தண்டிக்கப்பட்டுவிட்டோம். 
67. இல்லை, நாங்கள் (பயிரை அடைவதிலிருந்து) தடுக்கப்பட்டு விட்டோம் 

(என்றும் கூறிக்கொண்டிருப்பீர்கள்,. 
68. நீங்கள் குடிக்கின்றீர்களே அந் நீரைப் பார்த்தீர்களா) 
69. அதை மேகத்திலிருந்து நீங்கள் இறக்குகின் நீர்களா அல்லது நாம்தாம் 

இறக்கிவைப்பவர்களா! 
70. நாம் நாடினால் அதனை [நீங்கள் குடிக்க முடியாத) உப்பு நீராக்கி இருப்போம்; 

(இதற்கு) நீங்கள் நன்றிசெலுத்த வேண்டாமா! 
71. நீங்கள் மூட்டுகின்ற நெருப்பைப் பார்த்தீர்களா! 
72. அதனுடைய மரத்தை நீங்கள் உற்பத்திசெய்தீர்களா! அல்லது நாம் தாம் 

உற்பத்தி செய்பவர்களா! 
73. (நரகத் தின் நெருப்பை உங்களுக்கு) நினைவூட்டும் பொருட்டும், 

பிரயாணிகளுக்குப் பயனளிக்கும் பொருட்டும் அதனை நாமே ஆக்கினோம். 
74. ஆகவே, τ பியோ இவைகளுக்கு நன்றி செலுத்தும் வகையில்) மகத்தான 
a பெயரைக்கொண்டு நீர் துதிசெய்துகொண்டிருப்பீராக! 

75. நட சத்திரங்கள் (விழுந்து) மறையுமிடங்கள் மீது நான் சத்தியம் 
செய்கின்றேன். 

76. நீங்கள் அறிந்திருந்தால், நிச்சயமாக இது மகத்தானதொரு சத்திய 
மென்பதைத் கல் கொள்வீர்கள். 
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77. நிச்சயமாக இது மிக கண்ணியமிக்க குர்ஆனாகும். 
78. இது (லவ்ஹுல் wa பூள் என்னும்) பாதுகாக்கப்பட்ட புத்தகத்தில் 

(எழுதப்பட்டுள்ளது... 
79. பரிசுத்தமானவர்களைத் தவிர,(மற்றெவருமிஇதனைத் தொடமாட்டார்கள். 
80. அகிலத்தாரின் இரட்சகனால் (இத) இறக்கப்பட்டது. 
81 ஆகவே, இச்செய்தியை நீங்கள் அலட்சியம் செய்பவர்களாக இருக்கின்றீர்களா'! 
82 (அல்லாஹ் அளித்துள்ளவற்றுக்கு உங்கள் நன்றியை நிச்சயமாக நீங்கள் பொய்ப் 

படுத் துவதையே (பிரதியாக) அக்குகின் DIT SONT IT. 
83 (உங்களில் மரணிக்கும் ஒருவரின் உயிர் )அது தொண்டைக் குழியை அடைந்து 

விடுமானால். 

84. அந்நேரத்தில் நீங்கள் (சகராத். மரணவேதனையில் சிக்கித்தவிப்பதை) 
பார்க்கிறீர்கள். 

85. நாமோ உங்களைவிட அவருக்கு மிகச் சமீபமாக இருக்கின்றோம்; எனினும் 
நீங்கள் பார்ப்பதில்லை. 

86. ஆகவே நீங்கள் (யாருடைய) அதிகாரத்திற்கு(ம்) கட்டுப்படாதவர்களாக 

இருந்தால்_ | 
87. நீங்கள் உண்மையானவர்களாக இருந்தால், அவருடைய உயிரான)தை 

நீங்கள் அவரின் பால் மீளவைத்திருக்கலாமே' 
88. ஆகவே, ( அல்லாஹ்வுக்கு) நெருக்கமாக்கப் பட்டவர்களில் உள்ளவராக அவர் 

இருந்தால்... 
89. அப்போது அவருக்கு சுகமும், நல்லுணவும், அருட்கொடையுடைய சுவனமும் 

உண்டு, 

90. அன்றியும் அவர் வலப்புறத்தாரில் உள்ளவராக இருந்தால்_ 
91 (அவரிடம், "வலப்புறத்தாரிலிருந்து உமக்குச்சாந்தி உண்டாவதாக!" (என்று 

கூறப்படும்). 

92. அன்றியும் அவர் வழி கெட்டோரான (இவ்வேதத்தைப்) பொய்யாக்குகின்ற 
வர்களில் உள்ளவராக இருந்தால். 

93. கொதித்து அதன் உச்சத்தை அடைந்துவிட்ட நீரிலிருந்தே (அவருக்கு) 
விருந் துண்டு_ | 

94. இன்னும், நரகத்தில் நுழைவித்தலும் உண்டு. 
95. நிச்சயமாக இதுமிக்க) உறுதியான உண்மையாகும். 
96. அகவே (நபியே! மகத்தான உமதிரட்சகனின் பெயரை [க்கூறி) துதி செய்வீராக. 

அத்தியாயம் : 57 

அல் ஹதீத் _ இரும்பு 
வசனங்கள் : 29 மதனீ ருகூஃகைள் : 4 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1. வானங்கள் மற்றும் பூமியில் உள்ளவை அல்லாஹ்வை(ப் புகழ்ந்து) துதி 
செய்கின்றன. அவனே (யாவற்றையும்) மிகைத்தோன்; தீர்க்கமான அறிவுடை யோன். 

2. வானங்கள் மற்றும் பூமியின் ஆட்சி அவனுக்கே உரியது; அவன் 
உயிர்ப்பிக்கின்றான்; அவனே மரணிக்குமாறும் செய்கின்றான்; மேலும் அவன், 

ஒவ்வொரு பொடுளின் மீதும் மிக்க ஆற்றலுடையவன். 
3. அவனே முதலாமவனும், கடைசியானவனும், (அவனுக்கு முன்னும், பின்னும் 

ன் றுமில்லை! அவனே (சகலவற்றிற்கும்) மேலானவனும், அந்தரங்கமானவனும் 
வால்! மேலும், அவன் ஒவ்வொரு பொருளைப் பற்றியும் நன்கறிகிறவன். 
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4. அவன் எத்தகையவனென்றால், வானங்களையும், பூமியையும் ஆறுநாட்களில் 
படைத்தான்; பின்னர், (தன் கண்ணியத்திற்குத் தக்கவா றும், மகத்துவத்திற்குரி 
யவா றும் அர்ஷின் “θα அவனுக்கு எவ்வா று தகுமோ அவ்வாறே)அர்ஷின் 
மீது உயர்ந்து no ae விட்டான்; பூமியில் நுழைவதையும், அதிலிருந்து 
வெளிப்படுவதையும், வானத்திலிருந்து இறங்குவதையும், அதில் ஏறுவதையும் 
அவன் நன்கறிவான்; நீங்கள் எங்கிருந்த போதிலும், அவன் (அறிவாலும் . ஆற்ற 
லாலும்) உங்களுடன் இருக்கிறான்; மேலும், அல்லாஹ் நீங்கள் செய்பவைகளை 
நன்கு பார்க்கிறவன். 

5. வானங்கள் மற்றும் பூமியின் ஆட்சி அவனுக்கே உரியது; அன்றியும் 
அல்லாஹ்வின் பக்கமே காரியங்கள் (யாவும் திருப்பப்படும். 

6. இரவைப் பகலில் அவன் நுழைவிக்கிறான்; மேலும் பகலை இரவில் 
நுழைவிக்கின்றான். (தனது அடியார் களின்) இதயங்களில் உள்ளவற்றையும் 
அவன் நன்கறிகிறவன். 

7. (ஆகவே மனிதர்களே! நீங்கள்) அல்லாஹ்வையும், அவனுடைய தூதரையும் 
விசுவாசியுங்கள்; அன்றியும், எதில் உங்களை அவன் பின்தோன்றல்களாக 
அக்கிஇருக்கிறானேோ, அதிலிருந்து (தர்மமாகச்) செலவு செய்யுங்கள்; ஆகவே, 
உங்களில் விசுவாசங்கொண்டு, (தர் மமாகச்) செலவுசெய்கின் றார்களே 

அத்தகையோர்_ அவர்களுக்குப் பெரியதொரு கூலியுண்டு. 

8. (நம்முடைய) தூதர், உங்களுடைய a நீங்கள் விசுவாசிக்குமா று 
உங்களை அழைப்பவராக இருக்க, மேலும், (இதைப்பற்றி முன்னதாக அல்லாஹ் 
நிச்சயமாக உங்களுடைய வாக்குறுதியை அவன் வாங்கியிமிருக்க_ (மனிதர்களே!) 
நீங்கள் அல்லா ஹ்வைக் கொண்டு விசுவாசம் கொள்ளாதிருக்க உங்களுக்கென்ன 
நேர்ந்தது? நீங்கள் (உண்மையாகவே) விசுவாசங் கொண்டவர்களாக இருந்தால் 
அல்லாஹ்வையே நம்புங்கள்]. 

9. அவன் எத்தகையவனென்றால், உங்களை (ப் பாவத்தின்) இருள்களிலிருந்து 
(நேர் வழியின்) பிரகாசத்தின்பால் வெளிப்படுத்துவதற்காக, அவன் தனது 
அடியார் மீது தெளிவான வசனங்களை இறக்கிவைக்கின்றான்; மேலும், 

நிச்சயமாக அல்லாஹ் உங்கள்மீது மிக இரக்கமுடையவன்; மிக்க 
கிருபையுடையவன். 

10. மேலும் வானங்கள் மற்றும் பூமியிலுள்ளவைகளின் வாரிசுரிமை அல்லாஹ்வுக்கே 

உரியதாயிருக்க அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் நீங்கள் செலவு செய்யாமலிருக்க 

உங்களுக்கென்ன நேர்ந்தது? உங்களில் (மக்கா) வெற்றிக்கு முன்னர் யார்(தன் பொருளைச் ) 
செலவும் செய்து , யுத்தமும் புரிந்தாரோ அவருக்கு உங்களில் (யாரும்) நிகராகமாட்டார். 
(முந்திய) அவர்கள் (மக்கா வெற்றிக்குப்) பிறகு செலவும் செய்து போரிட்டார்களே 
அத்தகையோரைவிட che மிக மகத்தானவர்கள் ; (எனினும்,) ஒவ்வொருவருக்கும் 
அல்லாஹ் நன்மையையே வாக்களித்திருக்கிறான்.மேலும், அல்லாஹ் நீங்கள் செய்பவற்றை 
நன்குணர்பவன். 
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IL அல்லாஹ்வுக்கு அழகிய கடனாகக் கடன் கொடுப்பவர் யார்? அவருக்கு 

அதனை அவன் இரட்டிப்பாக்கி வைக்கிறான்; (அன் றியும்,) அவருக்கு மிக்க 
கண்ணியமான நற்கூலியும் உண்டு. 

12. (நபியே!) விசுவாசங்கொண்ட ஆண்களையும், விசுவாசங்கொண்ட பெண் 
களையும் நீர்காணும் (அந்) நாளில், அவர் களுடைய பிரகாசம் அவர்களுக்கு 
முன்னும், அவர்களுடைய வலப்புறங்களிலும் விரைந்துசென் று) கொண்டி 
ருக்கும்; "இன்றைய தினம் உங்களுக்கு நன்மாராயம் சுவனங்களாகும்; அவற்றின் 
கீழ் ஆறுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும்; அவற்றில் நீங்கள். நிரந்தரமாகத் தங்கி) 
இருப்பவர் கள்; அதுவே மகத்தான வெற்றியாகும் (என்று மலக்குகள் 
கூறுவார்கள்]. 

3. (வேஷதாரிகளான_) முனாஃபிக்கான ஆண் களும், முனாஃபிக்கான 
பெண் ளும் விசுவாசங்கொண்டவர்களிடம்," நீங்கள் முன் செல்லாது 
எங்களுக்காகச் சிறிது தாமதித்து)எங் களைப் பாருங்கள், உங்களுடைய 
பிரகாசத்திலிருந்து நாங்கள் (கொஞ்சம் ஒளியை) எடுத்துக்கொள்கிறோம் என்று 
கூறும் நாளில், (அவர்களிடம்) "நீங்கள் உங்கள் பின்புறம் (திரும்பிச்) சென்று 
பிரகாசத்தைத் தேடிக்கொள்ளுங்கள் ' என்று கூறப் படும்; அப்பொழுது, 
ἘΠΕῚ ἃ க்கிடையில் ஒரு தடுப் எழுப்பப் படும். அதற்கு வாசலும் 
இருக்கும்; (விசுவாசிகள் இருக்கக்கூடிய! அதன் உட்புறம் _அதில் அல்லாஹ்வின்) 
அருளும், அதன் வெளிப்புறம் _ அதன் பக்கமிருந்து வேதனையும் இருக்கும். 

14. இவர்கள் (உலகத்தில்) " நாங்கள் உங்களுடன் Les paies என்று 
(விசுவா சிகளாகிய அவர்களை an தற்கு) அவர்கள், (இவர் 
களிடம்) "மெய்தான்! ஆயினும், நீங்களே உங்களை (நயவஞ்சகத்தால்) துன்பத்திற் 
குள்ளாக்கிக் கொண்டீர்கள்; அன்றியும், (நாங்கள் அழிக்கப்படுவதை நீங்கள் 
எதிர்பார்த்தீர்கள்; (அல்லாஹ்வின் ஏகத்துவத்திலும், நபியின் தூதிலும்) நீங்கள் 
சந்தேகித்துக் கொண்டுமிருந்தீர்கள்; அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை(யாகிய 
மரணம்) வரும்வரையில், (உங்களுடைய) பேராசைகள் உங்களைச் சதிசெய்தும் 
விட்டன; மேலும், ஏமாற்றுகிறவ/னாகிய வலைத்தா)ன், அல்லாஹ்வைப்பற்றி 
உங்களை ஏமாற்றியும் விட்டான். 

15. ஆகவே, இன்றையத் தினம் உங்களிடமிருந்தோ, அல்லது நிராகரித்தவர் 
களிடமிருந்தோ (நீங்கள் அடையவேண்டிய தண்டனைக்குப் பதிலாக) யாதொரு 
நஷ்ட ஈடும் எடுக்கப்படமாட்டாது; நீங்கள் தங்குமிடம் நரகந்தான்; அதுதான் 
த துணை; சென்றடையும் இடமான அது மிகக்கெட்ட து என்று 
கூறப்படும் 

16. விசுவாசங் கொண்டிருந்தோருக்கு, அவர்களது இதயங்கள், அல்லாஹ் 
வையும், உண்மையிலிருந்து இறங்கிய (வேதத்தையும் நினைவு கூர்வதற்காக, 
பயந்து நடுங்கக்கூடிய நேரம் (இன்னும்) வரவில்லையா? மேலும், இவர்களுக்கு 
முன்னர் வேதங்கொடுக்கப்பட்டோரைப் போன்று இவர்களும் ஆகிவிட 
வேண்டாம்; பின்னர், அவர்கள் மீது த வருகையின்) ஒரு காலம் 
நீண்டுவிட்ட து; ஆகவே, அவர்களுடைய இதயங்கள் கடினமாகிவிட்டன; மேலும், 

அவர்களில் பெரும்பாலோர் பாவிகள். 

17. (மனிதர்களே!) நிச்சயமாக அல்லாஹ், பூமியை_. அது (வரண்டுஇறந்ததன் 
பின்னர் அவன் உயிர்ப்பிக்கிறான் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்; நீங்கள் 
விளங்கிக்கொள் வதற்காக நிச்சயமாக (நம்முடைய) வசனங்களை நாம் 
உங்களுக்குத் தெளிவாக்கி யிருக்கின்றோம். 
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18. நிச்சயமாக தர்மம் செய்யும் ஆண்களும், தர்மம் செய்யும் பெண்களும், 
அல்லாஹ்வுக்காக(ப் பிறருக்குப் பொருளை! ௮ அழகான ன் θην as 
கொடுத்தார்களே அவர்களும் _ அவர்களுக்கு அது இரு மடங்காக ( ci பலன்) 
அக்கப்படுகின்றது; இன்னும் அவர்களுக்கு மிக்க கண்ணியமான [நற் கூலியும் 
உண்டு. 

19. மேலும், அல்லாஹ்வையும், அவனுடைய தூதர்களையும் விசுவாசிக் 
கின்றார்களே அத்தகையோர் _ அவர்கள்தாம் தங்கள் இரட்சகனிடத்தில் 
உண்மைப்படுத்தியவர்களும், (தியாகிகளான) ஷுஹதாக் களும் ஆவர். (மேற் 
கூறப்பட்ட இருசாரார்களாகிய அவர் களுக்கு அவர்களு டைய கலியும், 
(அவர் களுக்கு வழியை அறிவிக்கக் கூடிய) அவர்களுடைய பிரகாசமும் உண்டு; 

இன்னும், நிராகரித்து, நம்முடைய வசனங்களைப் பொய்யாக்குகின் றார்களே 
அத்தகையோர் _ அவர்கள் நரகவாசிகள். 

20. (மனிதர்களே!) நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள்; நிச்சயமாக இவ்வுலக 
வாழ்க்கையெல்லாம் விளையாட்டும், வீணும், அலங்காரமும், (அ து) 

உங்களுக்கிடையில் பெருமையடித்துக் கொள்வதும், செல்வங்களிலும், 
பிள்ளைகளிலும் (ஒருவருக்கொருவர் ரி அதிகப்படுத்தி கொள்வதும்தான்; 
(இந்நிலை) ஒரு மழையைப் போன்றாகும்; (அதன் மூலம் முளைத்த) பயிர்கள் நன்கு 
வளர்ந்து விவசாயிகளை அதிசயத்தில் ஆழ்த்தியது; பின்னர், அது காய்ந்து 
விடுகிறது; (அப்போது) அதை மஞ்சளா கிவிடுவதை நீர் காண்கின்றீர்; பின்னர், 
அது சருகுகளாகிவிடுகின்றது (இவ்வுலக வாழ்க்கையும் அவ்வாறே ருக்கிறது! 
மறுமையிலோ, (அவர்களில் பலருக்குக்) கொடிய வேதனையும்சிலருக்கு) 
அல்லாஹ்வின் மன்னிப்பும், ἢ ம் கிடைக்கின்றன. ஆகவே, இவ்வுலக 
வாழ்க்கை(மனிதனை ) மயக்கும்(சொற் லது ல்ல வேறில்லை. 

21. (ஆகவே மனிதர்களே!) உங்கள் இரடசகனின் மன்னிப்பின் பக்கமும், 

சுவனபதியின் பக்கமும் நீங்கள் முந்துங்கள்; அதன் அகலம்,வானம்மற்றும் பூமியின் 
அகலத்தைப் போன்றதாகும்; அது அல்லாஹ்வையும், அவனுடைய தூதர் 
களையும் விசுவாசங் கொண்டேோருக்காக தயாராக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அது 
அல்லாஹ்வுடைய பேரருளாகும்_ அதனை அவன், தான் நாடியவருக்குக் 
கொடுக்கின்றான்; மேலும், அல்லா ஹ் மகத்தான பேரருளுடையவன். 

22. எந்தத் துன்பமும் _அதனை நாம் சிருஷ்டிப்பதற்கு முன்னதாக, (லவ்ஹுல் 
மஹ்ஃபூள் என்னும்புத்தகத்தில்(பதியப்பட்டு) இருந்தே தவிர_ பூமியிலோ, 
அல்லது உங்களிலோ ஏற்படுவதில்லை ; நிச்சயமாக இது அல்லாஹ்வுக்கு மிக்க 
எளிதானதாகும். 

23 உங்களுக்கு தவறிவிட்டதின் மீது நீங்கள் கவலைப்படாமலிருப்ப ர 
(அல்லாஹ்வாகிய) அவன் உங்களுக்குக் கொடுத்ததைப் பற்றி நீங்கள் (வரம்புமீறி) 
மகிழ்ச்சி கொள்ளாதிருப்பதற்காகவும் (இதனை உங்களுக்கு அறிவிக்கின்றான்) ; 
கர்வங்கொண்டு, தற்பெருமைய்டிப்போர் ஒவ்வொருவரையும் அல்லாஹ் 
நேசிப்பதில்லை. 

24. அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், உலோபத்தனம் செய்வார்கள்; (மற்ற) 
மனிதர்களையும் உலோபத்தனத்தைக் கொண்டு ஏவுவார்கள்; இன்னும், எவர் 
(தன் பொருளைச் செலவு செய்வதிலிருந் து) புறக்கணித் துவிடுகிறாரோ, 
அப்பொழுது நிச்சயமாக அல்லாஹ்_ அவனே தேவையற்றவன், பெரும் 
புகழுடையவன். 
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25. நிச்சயமாக நாம், நம்முடைய தூதர்களை (அத்தாட் சிகளில்) தெளிவான 
வற்றுடன் அனுப்பிவைத்தோம்; அவர்களுடன் வேதத்தையும், மனிதர்கள் 
நீதியைக் கொண்டு நிலைத்திருப்பதற்காக தராசையும் இறக்கினோம்; இன்னும், 
இரும்பையும் நாமே இறக்கினோம் ; அதில் (போருக்கு வேண்டிய) கடுமையான 
சக்தியும், மனிதர்களுக்குப் பயன்களும் இருக்கின்றன. இதன்மூலம் அவனுக்கும், 
அவனுடைய தூதர் களுக்கும் மறைவாக உதவி செய்வோர் யார் என்பை 
அல்லாஹ் (சோதித்து) அறிந்து கொள்வதற்காகவும் (இவ்வாறு செய்துள்ளான்: 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் வலிமை மிக்கவன்,(யாவரையும்) மிகைத்தவன். 

26. மேலும், நு$ஹையும், இப்றாஹீமையும் திட்டமாக நாம் (நம்முடைய 
தூதர்களாக) அனுப்பிவைத்தோம்; அவ்விருவருடைய சந்ததியில் நபித்துவத் 
தையும், வேதத்தையும் ஆக்கியிருந்தோம்; அவர்களில் நேர்வழி பெற்றோரும் 
இருந்தனர்; இன்னும் அவர்களில் பெரும்பாலோர் பாவிகளாக இருந்தனர். 

27. (அகவே, அவர்களுக்குப்) பின்னர், அவர்களுடைய (அடிச் சுவடுகளின் மீது 
(ஏனைய) துரதர்களை ஒருவர் பின் ஒருவராக நாம் தொடரச்செய்தோம்; 
அவ்வாறே மர்யமுடைய மகன் ஈஸாவையும் நாம் தொடரச்செய்தோம்; அவருக்கு 
இன் ஜீலையும் (வேதமாக) நாம் கொடுத்தோம்; இவரைப் பின்பற்றி இருந்தவர் 
களுடைய இதயங்களில், இரக்கத்தையும், கிருபையையும் நாம் ஆக்கினோம்; 
இன்னும் துறவறத்தை_அதை அவர்கள் புதிதாக உண்டாக்கிக் கொண்டார்கள்; 
அதை அவர்கள்மீது (கடமையாக) நாம் விதிக்கவில்லை; எனினும், அல்லா ஹ்வின் 
பொருத்தத்தைத் தேடியே (அவர்கள் அதனை உண்டாக்கிக் கொண் டார்கள்! 
பின்னர், அதனைப் பேணுகின்ற முறைப்படி அவர்கள் அதைப்பேணவில்லை; 
(அதன்) பின், (நபியே! அவர்களில் விசுவாசம் ἘΠ களே அத்தகை 
யோருக்கு _ அவர்களுடைய கூலியை நாம் கொடுத்தோம், எனினும், அவர்களில் 
பெரும்பாலோர் Ge cerises நிராகரிக்கும்) பாவிகளாகவே 
இருக்கின்றனர். 

28. அகவே, ( ஈஸாவை ) விசுவாசம் கொண்டவர்களே! நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்குப் 
பயந்து, அவனுடைய (இத்) தூதரையும் விசுவாசியுங்கள்; உங்களுக்கு அவனுடைய 
அருளிலிருந்து இரண்டு பங்கு(கூலி) கொடுப்பான்: உங்களுக்கு ஒளியையும் அவன் 
ஆக்குவான், நீங்கள் அதனைக் கொண்டு (நேர் வழியில்) நடப்பீர்கள்; 
உங்களுடைய பாவங்களையும் உங்களுக்காக அவன்மன்னிப்பான்; மேலும், 
அல்லாஹ் மிக்க மன்னிக்கிறவன்; மிகக் கிருபையுடையவன். 

29.(விசுவாசம் கொண்டோர்க்கு அல்லாஹ்வுடைய பேரருளிலிருந்து (கிடைத்த) 
எப்பொருளின் மீதும்(இதைப்பெற வேதக்காரர்களாகிய)அவர்கள் சக்தி 
பெறமாட்டார்கள் என வேதத்தையுடை யவர்கள் அறிந்து கொள்வதற்காக 
(இதனை அவன் உங்களுக்கு அறிவித்தான்); மேலும், பேரருள் நிச்சயமாக 

. அல்லாஹ்வின் கையில் இருக்கிறது; அவன் நாடியவர்களுக்கு அதனை 
அளிக்கின்றான்; மேலும், அல்லாஹ் மகத்தான பேரருளுடையவன். 
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அத்தியாயம் : 58 

அல் முஜாதிலா _ தர்க்கிப்பவள் 
வசனங்கள் : 22 மதனி ருகூஃகள் : 3 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

L (நபியே) தன் கணவனைப் பற்றி உம்மிடம் தர்க்கித்து, (அதைப் பற்றி) அல்லாஹ்விடமும் 

முறையிட்டாளே அத்ீதகையவளுடைய கூற்றை (முறை மீட்டை) த்திட்டமாக அல்லாஹ் 

செவியேற் றுக்கொண்டான்; அல்லாஹ் உங்களிருவரின் (வாக்கு) வாதத்தையும் செவியேற்றான்; 

நிச்சயமாக அல்லாஹ் மிகசெவியேற்கிறவன் (அனைத்தையும்) பார்க்கிறவன். 

2. உங்களில் தம் மனைவியரைத்தாய்க்கு ஒப்பிட்டு (நீ என்மீது என் தாயைப் போன்றவள் எனக்) 

கூறிவிடுகிறார்களே அத்தகையோர் _(ஓப்பிட்டுக் கூறப்பட்ட மனைவியரான) அவர்கள் (ஒப்பிட்டுக் 

கூறிய) அவர் களுடைய தாய்மார் களல்லர்; அவர்களைப் பெற்றெடுத்தார்களே அத்தகை 

யோரைத்தவிர/வேறு எவரும்) அவர்களுடைய தாய்மார்களல்லர்; மேலும், நிச்சயமாக (தம் 

மனைவியரைத் தாயென்று கூறினால்,கூறுகின்ற) அவர்கள் சொல்லால் வெறுக்கத்தக்கதையும், 

பொய்யையும் கூறுகின் றனர் ; மேலும், நிச்சயமாக அல்லாஹ் (குற்றங்களை) மிகவும் 

பொறுப்பவன்; மிக்க மன்னிப்பவன். 

3 மேலும், தங்கள் மனைவியரைத் (தம்) தாய்க்கு ஓப்பிட்டுக்கூறி, பின்னர் தாம் கூறியவற்றிலிருந் து 

(திரும்பி தாம்பத்திய வாழ்க்கையில்) மீண்டு கொள்வார்களே அத்தகையோர்_ அவ்விருவரும் 

ஒருவரை ஒருவர் தீண்டுவதற்கு முன்னர்,பரிகாரமாக)ஓர் அடிமையைவிடுதலை செய்தலாகும்;இ து 

(அல்லாஹ்வின் சட்டமாகும்இதனைக் கொண்டு நீங்கள் உபதேசிக்கப்படுகிறீர் கள்; மேலும், 

அல்லாஹ் நீங்கள் செய்பவற்றை நன்கறிகிறவன். | | 

4. பின்னர், (அடி மையை.) எவர் பெற்றிருக்கவில்லையேோ அவர், அவ்விருவரும் ஒருவரை ஒருவர் 

தீண்டுவதற்கு முன்னர் (அதற்குள்ள பரிகாரம்இரண்டு மாதங்கள் தொடர்ச்சியாக நோன்பு 

நோற்பதாகும் ; (இவ்வாறு நோன்பு நோற்க) எவர் சக்தி பெறவில்லையோ, அப்பொழுதுஅவர் 

அறுபது ஏழைகளுக்கு (மத்திய தரமான) ஆகாரமளித்தலாகும்; இதுஅல்லாஹ்வையும், அவ 

னுடைய தூதரையும் நீங்கள் விசுவாசங் கொள்வதற்காக இவ்வாறு இலேசாக்கிவைத்தான்) ; 

இன்னும், இவைகள் அல்லாஹ்வுடைய வரம்புகளாகும்;நிராகரிப்போருக்குத் துன்புறுத்தும் 

வேதனையுமுண்டு. 

5. நிச்சயமாக அல்லாஹ்வுக்கும், அவனுடைய தூதருக்கும் மாறு செய்கின்றார்களே 

அத்தகையோர் _ அவர்களுக்கு முன்னுள்ளோர் இழிவாக்கப் பட்டது போன்றே 

அவர்கள் இழிவாக்கப்படுவார்கள்; மேலும், திட்டமாக (இதைப்பற்றித்) தெளிவான வசனங்களை 

நாம் இறக்கியிருக்கின்றோம்; நிரா கரிப்போருக்கு இழிவு தரும் வேதனை யு முண்டு. 

6. அவர்கள் அனைவரையும் அல்லாஹ் (உயிர் கொடுத்து) எழுப்பும் நாளில், அவர்கள் 

செய்தவற்றை அவர்களுக்கு அவன் அறிவிப்பான்; அல்லாஹ் (அவர்கள் செய்த) அவற்றைக் 
கணக்கிட்டுவைத்துள்ளான்; (ஆனால்,) அவர்களோ அவற்றை மறந்து விட்டார்கள்; மேலும், 

அல்லாஹ் ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் சாட்சியாக இருக்கின் றான். 
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7. (நபியே!) நிச்சயமாக அல்லாஹ் வானங்களிலுள் ளவற்றையும், பூமி 
மிலுள்ளவற்றையும் நன்கறிகின்றான் என்பதை நீர் பார்க்கவில்லையா மூவரின் 
இரகசியத்தில் அவன் அவர்களில் நான்காவதாக இல்லாமலில்லை; ஐவ 
ருடைய(இரகசியத்தில் அவன் அவர்களில் ஆறாவதாக இல்லாமலில்லை; 
அதைவிடக் குறைவாகவோ, அல்லது அதிகமாகவோ அவர்கள் எங்கிருந்த 
போதிலும் அவன் அவர்களுடன் இல்லாமலில்லை; (எந்நிலையிலும் அவன் 
அவர்களுடைய இரகசியங்களை அறிந்து கொள்கிறான்.) பின்னர், அவர்கள் 
செய்தவற்றை அவர்களுக்கு மறுமை நாளில் அவன் அறிவிப்பான்; நிச்சயமாக 
அல்லாஹ், ஒவ்வொரு பொருளைப்பற்றியும் நன்கறிந்தவன். 

8. (நபியே!) இரகசியம் பேசுவதை விட்டும் தடுக்கப்பட்டார்களே அத்தகை 
யேோரை நீர் பார்க்கவில்லையா? பின்னர் எதை விட்டும் தடுக்கப்பட்டார்களோ, 
அதன் பாலே அவர்கள் திரும்புகிறார்கள்;இன்னும் அவர்கள் (தங்களுக்குமத்தியில்) 
பாவ(மானவிஷயி)த்தையும், (மற்றவர்கள் விஷயத்தில்) வரம்பு மீறுதலையும், 
(நம்முடைய) தூதருக்கு மாறு செய்வதையும் கொண்டு அவர்கள் இரகசியமாகப் 
பேசுகின்றனர்; மேலும், அவர்கள் உம்மிடம் வந்தால், அல்லாஹ் 
எவ்வார்த்தையைக் கொண்டு, முகமன் கூறவில்லையோ அதைக்கொண்டு உமக்கு 
முகமன் கூறுகிறார்கள்; நாம் கூறியதைப் பற்றி (அவர் தன் SITE 
உண்மையாளராக இருந்தால்) அல்லாஹ் நம்மை வேதனை 

செய்யக்கூடாதா)"என்றும் தங்கள் மனங்களில் கூறுகின்றனர்; நரகம் 
அவர்களுக்குப் போதுமானதாகும்; அதில் அவர்கள் நுழைவார்கள்; அது 
திரும்பிச் செல்லுமிடத்தால் மிகக் கெட்ட து. 

9. விசுவாசங்கொண்டேோரே! நீங்கள் ஒருவர் மற்றவருடன் இரகசியம் 
பேசினால், பாவத்தையும், வரம்பு மீறுதலையும், நம தகரகக மாறு 
செய்வதையும் கொண்டு இரகசியம் பேசாதீர்கள்; நன்மையையும், 
பயபக்தியையும்கொண்டு நீங்கள் இரகசியம் பேசுங்கள். மேலும், எவன் பக்கம் 
ஒன்று திரட்டப் படுவீர்களோ அத்தகைய அல்லாஹ்வை நீங்கள் பயந்து 
கொள்ளுங்கள். 

10. (பாவமானதையும், வரம்பு மீறுதலையும் கொண்டு) இரகசியம் பேசுவ 

தெல்லாம், விசுவாசங் கொண்டவர்களை கவலையடையச் செய்வதற்காக 
வைத்தானிடமிருந்துள்ளதாகும்; அல்லா ஹ்வுடைய அனுமதியின் றி அவர்களுக்கு 
அவன் யாதொன்றையும் தீங்கிழைத் துவிடக்கூடிய (சக்தி பெற்றவன் அல்லன்; 
ஆகவே, விசுவாசங் கொண்டவர்கள் அல்லாஹ்வின் மீதே (தங்களின் 
காரியங்களை ஓப்படைத்து முழுமையாக) நம்பிக்கை கொள்ளவும். 

IL (விசுவாசங்கொண்டோரே!) 'சபைகளில் விசாலமாக இடமளியுங்கள்'" என்று 
உங்களுக்குக் கூறப்பட்டால், (அவ்வாறே) நீங்கள் விசாலமாக இடமளியுங்கள்; 
அல்லாஹ் உங்களுக்கு விசாலமாக்கி வைப்பான்; தவிர, (சபையிலிருந்து) "எழுந்து 
விடுங்கள்" எனக் கூறப்பட்டால், அப்போது எழுந்து விடுங்கள்; உங்களிலுள்ள 
விசுவாசிகளுக்கும்,கல்வி அறிவு கொடுக்கப்பட்டோருக்கும் அல்லா ஹ் பதவிகளை 
உயர்த்துவான்; மேலும், அல்லா ஹ் நீங்கள் செய்பவற்றை நன்கறிகிறவன். 
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12. விசுவாசங்கொண்டேோரே! நீங்கள் (நம்முடைய) தூதருடன் இரகசியம் 
பேசினால், உங்கள் இரகசியப்பேச்சிற்கு முன்னர் தர்மத்தை முற்படுத்துங்கள்; 
இது உங்களுக்கு மிகச்சிறந்ததும், மிகப்பரிசுத்தமான துமாகும்; Ga மம் 
கொடுப்பதற்கு se ப Ὁ. τ να பெற்றுக் கொள்ளவில்லையானால், (அது 
குற்றமல்ல) நிச்சயமாக அல்லாஹ் மிக்க மன்னிப்பவன், மிகக்கிருபையுடையவன். 

13 நீங்கள் உங்களுடைய இரகசியப்பேச்சிற்கு முன்னர், தர்மங்களை முற்படுத்த 
வேண்டுமென்று நீங்கள் பயந்துவிட்டீர்களா! எனவே, அச்சமயம் நீங்கள் 
செய்யாதபோது, அல்லாஹ் உங்களை மன்னித்தும் விட்டான்; ஆகவே, தொழு 
கையை முறையாக நிறைவேற்றுங்கள்; ஜகாத்தையும் கொடுங்கள் ; அல்லாஹ் 
வுக்கும் அவனுடைய தூதருக்கும் கீழ்ப்படிந்து நடந்து கொள்ளுங்கள்; அன்றியும் 
நீங்கள் செய்பவற்றை அல்லாஹ் நன்குணர் பவன். 

14. (நபியே!) அல்லாஹ் எவர்கள் மீது கோபம்கொண்டுவிட்டானோ, 
அக்கூட்டத்தினரை சிநேகிதர்களாக ஆக்கிக்கொண்டார்களே அத்தகையோர் 
பக்கம் நீர் பார்க்கவில்லையா? அவர்கள் உங்களில் உள்ளவர் களல்லர்; (நீங்கள் 
அவர்களிலும் உள்ளவர்களல்லர்; அவர்கள் அறிந்தவர்களாக இருக்கும் நிலையில் 
உங்களைச்சேர்ந்தவர்களென) பொய்யின் மீது சத்தியம் செய்கின்றனர். 

15. அவர்களுக்காக அல்லாஹ் கடினமான வேதனையை தயாராக்கி 
வைத்திருக்கின்றான். நிச்சயமாக அவர்கள்_ அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தது 
மிகக்கெட்டது. 

16. அவர்கள் தங்களுடைய (பொய்யான) சத்தியங்களைக் கேடயமாக எடுத்துக் 
கொண்டு விட்டனர்; ஆகவே।(மனிதர் களை) அல்லா ஹ்வுடைய பாதையைவிட்டும் 
தடுத்துவிட்டனர். எனவே, அவர்களுக்கு இழிவு டைய வேதனையுண்டு. 

17. அவர்களுடைய செல்வங்களும், அவர்களுடைய மக்களும், அல்லா ஹ்வின் 
வேதனையிலிருந்து யாதொன்றையும், அவர்களை விட்டுத் தடுத் துவிடவே 
மாட்டாது; அத்தகையவர்கள் நரகவாசிகள்; அவர்கள் அதில் 
நிரந்தரமாக[த்தங்கி) இருப்பவர்கள். 

18. அல்லா ஹ் அவர்கள் அனைவரையும்(உயிர் கொடுத்து) எழுப்புகின்ற (மறுமை) 
ாளில், அவர்கள் உங்களிடம் சத்தியம் செய்ததைப்போன் று, அவனிடத்திலும் 
பொய்ச்) சத்தியம் செய்வார்கள்; நிச்சயமாக தாங்கள் (உண்மையான) ஏதோ 
ஒன்றின்மீது இருப்பதாகவும் எண்ணிக்கொள்வார்கள்; அறிந்து கொள்வீராக! 
நிச்சயமாக அவர்கள் _. அவர்கள்தாம் பொய்யர்கள். 

19. ஷைத்தான் அவர்களை மிகைத்துவிட்டான்; ஆகவே, அல்லா ஹ்வைப்பற்றிய 
நினைவை அவர்களுக்கு மறக்கச் செய்துவிட்டான்; இவர்கள் லைத்தானுடைய 
கூட்டத்தினர்; அறிந்து கொள்வீராக! நிச்சயமாக லைத்தானுடைய 
கூட்டத்தினர்_ அவர்கள்தான் நஷ்ட மடைந்தோர். 

20. நிச்சயமாக அல்லாஹ்வையும், அவனுடைய தூதரையும் (அவர் களின் 
கட்டளைகளுக்கு மாறுசெய்வதன் மூலம்) விரோதிக்கின்றார்களே 
அத்தகையோர் _ அவர்களே இழிவுக்குள்ளானவர்களில் இருப்பர். 
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21 "நிச்சயமாக நானும், என் தூதர்களும் மிகைத்த/வெற்றி பெற்று) விடுவோம் என அல்லாஹ் 

எழுதிவிட்டான்; நிச்சயமாக அல்லா ஹ் பல மிக்கவன்; (யாவரையும்) மிகைத்தவன். 

22 அல்லாஹ்வையும் இறுதிநாளையும் விசுவாசங் கொண்ட சமூகத்தினரை, அல்லாஹ்வையும் 

அவனது தூதரையும் பகைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்களே அவர்களை நேசிப்பவர்களாக (நபியே!) 

நீர் காணமாட்டீர், அவர்கள் தங்களின் பெற்றோர்களாயினும், அல்லது தங்களின் 

ஆண் மக்களாயினும், அல்லது தங்களின் சகோதரர்களாயினும் அல்லது தங்கள் 

குடும்பத்தவராயினும் சரியே; (காரணம்) அத்தகையோர்_ அவர்களின் இதயங்களில் ஈமானை 

(விசுவாசத்தை அல்லா ஹ்வாகிய) அவன் எழுதிவிட்டான்; மேலும் தன்னிட மிருந்து(வெற்றிஎனும்) 

ரூஹைக் கொண்டு அவர்களைப் பலப்படுத்தியிருக்கிறான்; இன்னும் அவர்களைச் சுவனங்களில் 

நுழையச் செய்வான்; அவற்றின்கீமழ் ஆறுகள் ஓடிக்கொண் டிருக்கும்; அவற்றில் அவர்கள் 

நிரந்தரமா க[த்தங்கி) இருப்பவர்கள்; அல்லாஹ் அவர்களை பொருந்திக் கொண்டான்; அவனை 

அவர்களும் பொருந்திக் கொண்டார்கள்; அவர்கள் தான் அல்லாஹ்வின் கூட்டத்தினர்; அறிந்து 

கொள்வீராக! நிச்சயமாக அல்லாஹ்வின் கூட்டத்தினர்_அவர்கள் தாம் வெற்றியாளர்கள். 

அத்தியாயம் : 59 

அல் ஹஷர் _ ஒன்று திரட்டுதல் 
வசனங்கள் :24 மதனீ ருகூஃகள் : 3 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1] வானங்களிலுள்ளவையும், பூமியிலுள்ளவையும் அல்லாஹ்வைத் துதி செய்கின்றன; 

அவன்தான் (யாவரையும்) மிகைத்தவன்; தீர்க்கமான அறிவுடையவன். 

2. அவன் எத்தகையவனென்றால்,வேதத்தையுடையோரில் நிராகரித்தார்களே அவர்களை 

அவர் களுடைய வீடுகளிலிருந்து (மதீனாவிலிருந்து ஷாம் தேசத்தின் பால்) முதல் 

வெளியேற்றத்திற்காகவேண்டி வெளியேற்றினான்; அவர்கள் (தங்கள் வீடுகளிலிருந்து) 

வெளியேறிவிடுவார் களென் று நீங்கள் எண்ணவில்லை; மேலும் அவர்கள் தங்களுடைய 

கோட்டைகள், அல்லாஹ்வை விட்டுத் தங்களைத் தடுத்துக்கொள்ளுபவை என்று நிச்சயமாக 

எண்ணிக் கொண்டிருந்தார்கள்; ஆகவே, அவர்கள் எண்ணிப்பார்த்திராதவிதத்தில் அல்லாஹ் 

அவர்களிடம் (தன துவேதனையைக்கொண்டு) வந்துவிட்டான்; மேலும், அவர்களுடைய 

உள்ளங்களில் திகிலைப்போட்டான்; (அதனால்) அவர்கள் தம் கரங்களாலும், விசுவாசிகளின் 

கரங்களாலும் தம் வீடுகளைப் பாழ்படுத்திக் கொண்டனர்; பார்வை (விளக்கங்கள் உடையோரே, 

(இதன்மூலம் உபதேசம்பெற்று) நீங்கள் படிப்பினை பெறுவீர்களாக! 

3 மேலும், அல்லாஹ் அவர்களின்மீது (அவர்கள் குடும்ப சகிதம் அவர் களுடைய ஊரிலிருந்து) 

வெளியேறுவதை விதித்திருக்காவிடில், இவ்வுலகத்திலேயே அவன் அவர்களை வேதனை 

செய்திருப்பான்; அன்றியும்,ம றுமையில் அவர்களுக்கு(நரக) நெருப்பின் வேதனை உண்டு. 



δ4 | δρί ta a | a 5 

HAIUÈRE MISE 6 ὦ: 
red 

DAFT RO EIRE 

க ல் 

gy 

τ TRS τ 
9 συ EE ον 
RATIO ASE 
விபவ ல் "ΣΙ LS FANS PER 

வில தி திரி 
BEA SRE SE) ah Pa 
RODE PAA 

Ph JOIN pall Ἂς Re 

NOCD SE GA 
சியி த்தல் ல் 



பாகம் : 28 94] அல் ஹஷ்ர் 59 

4. இது/ஏனென்றால்) நிச்சயமாக அவர்கள் அல்லாஹ்வுக்கும், அவனுடைய 
தூதருக்கும் மாறு செய்து (கொண்டு அவர்களை விரோதித் துவிட்டார்கள் 
என்பதினாவாகும்; இன்னு எவர் அல்லாஹ்விற்கு மாறுசெய்கின்றாரோ 
நிச்சயமாக அல்லா ஹ்(அவரைத்) தண்டிப்பதில் மிகக்கடின மானவன். 

5, (விசுவாசிகளே! நீங்கள் (அவர்களுடைய) பேரீத்த மரங்களை வெட்டியதும், 
அல்லது (வெட்டாது) அவைகளின் வேர்களின் மீது நிற்கக்கூடியதாக நீங்கள் 
அவைகளை விட்டு வைத்ததும் அல்லாஹ்வின் அனுமதி கொண்டும், அந்தப் 
பாவிகளை அவன் இழிவுபடுத்துவதற்காகவுமாகும். 

6. மேலும், அவர்களிடமிருந்து அல்லாஹ் தன்னுடைய தூதருக்கு எதை மீட்டுக் 
கொடுத்தானோ அதைப்பெறுவததற்காக (விசுவாசிகளே! நீங்கள் குதிரையையோ, 
ஓட்டகத்தையோ ஓட்டவில்லை. எனினும்,அல்லாஹ் தான் நாடியவர்களின்மிீது 
தன்னுடைய தூதர்களை ஆதிக்கம் செலுத்தச் செய்கிறான்; மேலும் அல்லாஹ் 
ஓவ்வொருபொருளின் மீதும் ஆற்றலுடையவன். 

7. (வெற்றிகொள்ளப்படும் அனைத் துஊரார்களிடமிருந்து தன் தூதருக்கு 
அல்லாஹ் மீட்டுக் கொடுத்தானே அவை, (அவற்றில்) a one 

னுடைய) தூதருக்கும், (அவருடைய) பந்துக்களுக்கும், அனாதைகளுக்கும், 
ஏழைகளுக்கும், வழிப்போக்கருக்கும் உரியதாகும்; செல்வம் உங்களிலுள்ள 
பணக்காரர்களுக்கிடையில் மட்டுமே சுற்றிக்கொண்டிருக்காமல் இருப்பதற்காக, 
(இவ்வாறு பங்கீடு செய்யுமாறு அல்லாஹ் கட்டனளையிட்டுள்ளான்]) அன்றியும், 
(நம்முடைய) தூதர் உங்களுக்குஎதைக் கொடுத்தாரோ அதை நீங்கள் (மனமொப்பி 
எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அவர் எதனை விட்டும் உங்களைத் தடுத்தாரோ 
அதிலிருந்து நீங்கள் விலகிக்கொள்ளுங்கள்; மேலும், அல்லாஹ்வுக்கு நீங்கள் 
பயந் துகொள்ளுங்கள்; நிச்சயமாக அல்லாஹ் தண் டி ப்பதில் மிக்ககடினமானவன். 

8. தங்கள் வீடுகளையும், தங்கள் பொருட்களையும் விட்டு (அக்கிரமமாக 
மக்காவிலிருந்து) வெளியேற்றப்பட்டார்களே அத்தகைய ஹிஜ்ரத் துச் 
செய்தவர்களான ஏழைகளுக்கும் (அப்பொருளில் பங்குண்டு). அவர்கள் 
அல்லாஹ்விடமிருந்து பேரருளையும், (அவனுடைய) பொருத்தத்தையும் 
தேடுகின்றனர்; இன்னும் அல்லாஹ்வுக்கும், அவனுடைய தூதருக்கும் உதவி 

« φ L 1 .« φ Φ t L2 Φ . . ° 4 

செய்கின்றனர்; இவர்கள் தாம்( ஸாதிகூன் என்னும்) உண்மையாளர்கள். 

9. இன்னும் (முஹாஜிரீன்களாகிய) அவர் களுக்கு முன்பே (மதீனாவில்) 
வீட்டையும், (அல்லா ஹ்வின் மீது) விசுவாசம் கொள்வதையும் (கலப்பற்றதாக்கிக்) 
கொண் டிருந்தார்களே அத்தகைய (அன்ஸாரிகளானவவர்கள், தம்பால் 
"ஹிஜ்ரத்து ச்செய்து வந்தோரை நேசிப்பார்கள்; மேலும், (ஹிஜ்ரத்துச் செய்து 
வந்த) அவர்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்டதைப் பற்றி தங்கள் நெஞ்சங்களில் 
காழ்ப்புணர்ச்சியைப்பெறமாட்டார்கள்;மேலும் தங்களுக்கு கடும்)தேவையிருந்த 
போதிலும், தங்களைவிட (முஹாஜிரீன்களான அவர்களைத் தேர்ந்தெடுத்துக் 
கொள்வார்கள். இன்னும் எவர் தன் உலோபத்தனத்திலிருந்து காக்கப் 
பட்டாரோ, அத்தகையோர் தாம் வெற்றி பெற்றவர்கள். 
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10. மேலும், அவர் களுக்குப் பின் வந்தார்களே அத்தகையவர்கள் " எங்கள் 
இட் சகனே! எங்களையும், விசுவாசம் கொள்வதில் எங்களை முந்தி 
விட்டார்களே அத்தகைய எங்களுடைய சகோதரர்களையும் நீ மன்னித்தருள் 
வாயாக! விசுவாசங்கொண்டவர்களைப் பற்றி எங்களுடைய இதயங்களில் 
வெறுப்பை ஏற்படுத்தாதிருப்பாயாக! எங்கள் இ ட்சகனே ! நிச்சயமாக நீ மிக்க 
இரக்கமுடையவன்; மிகக் கருணையுடையவன் என்று (பிரார்த்தனை செய்தும் 
கூறுவார்கள். 

IL (நபியே!) நயவஞ்சகர்களாக ஆகிவிட்டார்களே அவர்களை நீர் 
பார்க்கவில்லையா! அவர்கள், வேதத்தையுடையோர்களில் உள்ள நிராகரித்து 
விட்டோரான தங்கள் சகோதரர்களிடம், நீங்கள் (உங்கள் இல்லத்தை விட்டு) 

வெளியேற்றப்பட்டால், உங்களுடன் நாங்களும் நிச்சயமாக வெளியேறி 
விடுவோம்; மேலும், உங்கள் விஷயத்தில், (உங்களுக்கு விரோதமாக) நாங்கள் 
எவருக்கும் ஒரு காலத்திலும் கீழ்ப்படிய மாட்டோம்; உங்கள் மீது போர் 
தொடுக்கப்பட்டால், நிச்சயமாக நாம் உங்களுக்கு உதவியும்புரிவோம்' என்று 
கூறுகின்றனர்; அல்லாஹ்வோ நிச்சயமாக அவர்கள் பொய்யர்கள் என்று 
சாட்சியங் கூறுகின்றான். 

12. (ஏனென்றால்), அவர்கள் வெளியேற்றப்பட்டால், இவர்கள் அவர்களுடன் 
வெளியேறிச் செல்லமாட்டார்கள்; அவர்கள் மீது போர் தொடுக்கப்பட்டாலோ 
அவர்களுக்கு உதவிபுரியமாட்டார்கள்; அவர்களுக்கு இவர்கள் உதவி செய்ய 
முன்வந் ல போதிலும், நிச்சயமாகப் புறங்காட்டியே அவர்கள் ஓடிவிடுவார்கள். 
பின்னர்,(எவராலுமே) அவர்கள் (எத்தகைய) உதவியும் செய்யப்படமாட்டார்கள். 

13. திட்டமாக நீங்கள் அவர்களுடைய நெஞ்சங்களில், பயத்தால் 
அல்லாஹ்வைப் பற்றிய பயத்தை) விட மிக்க அதிகமானவர்களாக இருக்கிறீர்கள்; 
அது நிச்சயமாக அவர்கள் விளங்கிக் கொள்ளமுடியாத சமூகத்தினராக 
இருப்பதினாலேயாகும். 

14. (கோட்டைகளால்) அரண் அமைக்கப்பட்ட ஊர்களிலோ, அல்லது 
சுவர்களுக்கப்பாலோ அல்லாமல் அவர்கள் அனைவரும் (ஒருங்கிணைந்தவர் 
களாக உங்களுடன் யுத்தம் புரியமாட்டார்கள்; அவர் களுக்கு மத்தியிலே 
அவர்களின் oars வர்க குது அவர்களை ஒன்றுபட்டிருப்பதாக நீர் 
எண்ணுகின்றீர்; னால்) அவர்களுடைய இதயங்களோ சிதறிக்கிடக்கின்றன; 
தாம் roll pu நிச்சயமாக அவர்கள் அறியாதவர்களான சமூகத்தார் 
என்பதினாலாகும். 

15. (அவர் களுக்கு உதாரணமாவது!) அவர் களுக்கு முன்னர் (காலத்தால்) 
சமீபத்தில் உள்ளோரின் உதாரணத்தைப் போன்றாகும்; அவர்கள் தங்களுடைய 
செயல்களுக்குரிய தீய பலனை பத்ரு யுத்தத்தில்) சுவைத்தார்கள்; இன்னும் 
(மறுமையில்) அவர் களுக்குத் துன்பு றுத்தும் வேதனையுண்டு. 

16. (இவர்களுக்கு உதாரணம்) ஷைத்தானுடைய உதாரணத்தைப் போன்றாகும். 
அவன் மனிதனிடம், நீ(அல்லா ஹ்வையும், அவனுடைய தூதரையும்) நிராகரித்து 
விடு" என்று கூறிய சமயத்தில் _(அதைக்கேட்டுப் பின்னர், அவன் நிராகரித்து 
விட்டபொழுது (ஷைத்தான் அவனிடம்) | நிச்சயமாக நான் உன்னை விட்டு 
நீங்கிக்கொண்டேன்; அகிலத்தாரின் இரெட'சகனாகிய அல்லாஹ்வுக்கு நிச்சயமாக 
நான் பயப்படுகிறேன் என் று கூறினான். 
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17. ஆகவே, நிச்சயமாக(ஷைத்தானும், நிராகரித்த மனிதனுமாகிய) 

அவ்விருவரும் நரகத்தில் அதில் அவ்விருவரும் நிரந்தரமாக[த்தங்கி) இருப்ப 
வர்கள் என்பதே அவவிருவருடைய முடிவாக ஆகிவிட்டது; மேலும், அது 
அநியாய்க்காரர்களின் கூலியாகும். 

18. விசுவாசங்கொண்டேோரே! அல்லாஹ்வை நீங்கள் பயந்துகொள்ளுங்கள்; 
ஒவ்வோர் ஆத்மாவும் (மறுமைநாளைக் காக எதனை முற்படுத்தியிருக்கிற து 

என்பதைப் பார்க்கட்டும் ; இன்னும் , அல்லாஹ்வை நீங்கள் பயந்து (நடந்து 

கொள்ளுங்கள்; நிச்சயமாக அல்லாஹ் நீங்கள் செய்பவற்றை நன்குணர்பவன். 

19. (விசுவாசிகளே! அல்லாஹ்வை (நிராகரித்து அவனை முற்றிலும்) மறந்து 
விட்டார்களே அத்தகையவர்களைப் போன்று நீங்களும் ஆகிவிட வேண்டாம்; 
ஏனென்றால், (அல்லா ர்வாகிய) அவன் (அவர்களுக்கு கிடைக்கவேண்டிய 

நற்பாக்கியங்களிலிருந் து) அவர்கள் தங்களையே மறக்குமாறு செய்துவிட்டான்; 
அத்தகையோர்தாம் ΤΟ απ ae வழிபாட்டிலிருந்து) வெளியேறியவர் 
(களானபாவி களாவர். 

20. நரகவாசிகளும், சொர்க்கவாசிகளும் சமமாகமாட்டார்கள்; சொர்க்க 

வாசிகள் _ அவர்கள் தாம் வெற்றியடைந்தவர்கள். 

21 (நபியே) இந்தக்குர் ஆனை ஒரு மலையின் மீது நாம் இறக்கிவைத்திருந்தால், 
அல்லாஹ்வின் பயத்தால் பணிந்ததாக, பிளந்து விடக் கூடியதாக அதை 
நிச்சயமாக நீர் கண்டிருப்பீர்; மேலும், அந்த உதாரணங்கள் _அவற்றை மனிதர் 
களுக்கு அவர்கள் சிந்திப்பதற்காகவே _ நாம்கூறுகிறோம். 

22. "அவன் (தான்) அல்லாஹ் ; அவன் எத்தகையவனென்றால் அவனைத்தவிர 
(வணக்கத்திற்குரிய வேறு ) நாயன் இல்லை; (அவன்) மறைவானதையும், 
வெளிப்படையானதையும் நன்கறிகிறவன்; அவனே அளவற்ற அருளாளன்; மிகக் 
கிருபையுடையவன். 

23. அவன்(தான்) அல்லாஹ்; அவன் எத்தகையவனென்றால் அவனைத்தவிர 
(வணக்கத்திற்குரிய வேறு) நாயன் இல்லை;(அவன் தான் உண்மையான பேரரசன்; 
பரிசுத்தமானவன்; சாந்தி அளிப்பவன்; அபயமளிப்பவன்; கண்கானிப்பவன்; 
(யாவரையும்) மிகைத்தவன்; அடக்கி ஆளுபவன்; பெருமைக்குரியவன்_ அவர்கள் 
இணைவைப்பவற்றை விட்டும் அல்லா ஹ் மிகப் பரிசுத்தமானவன். 

24. அவன் (தான்) அல்லாஹ்; படைப்பவன்; (அவனே படைப்புகளை 
ஒழுங்குபடுத்தி) உண்டாக்குபவன் ; (அவனே படைப்பினங்களின்) உருவத்தை 
அமைப்பவன்; அவனுக்கு அழகான பெயர்களிருக்கின்றன; வானங்களிலும், 

மியிலும் உள்ளவை (அனைத்தும்) அவனையே துதிசெய்கின்றன; அவனே 
ர் ன கர தீர்க்கமான அறிவுடையோன். 
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அத்தியாயம் : 60 

அல் மும்தஹினா _ சோதிப்பவள் 
வசனங்கள் : 13 மதன் ருகூஃகள் : 2 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

Ι. விசுவாசங்கொண்டேோரே! என்னுடைய விரோதியையு ம், உங்களுடைய 
விரோதியையும் _ அவர்கள்பால் (உங்கள்) நேசத்தைச் சேர்த்து வைக்கின்ற நண்பர்களாக 

எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்; (ஏனென்றால்) சத்தியத்திலிருந்து உங்களிடம் 
வந்திவேததிதை திட்டமாக அவர்கள் நிராகரித்தும் விட்டனர்; உங்கள் இரட்சகனாகிய 

அல்லாஹ்வை நீங்கள் விசுவாசித்ததற்காக (நம்முடைய) தூதரையும், உங்களையும் 

உங்கள் இல்லங்களிலிருந்து வெளியேற்றுகிறார்கள்; (விசுவாசிகளே! என் பாதையில் 

ஜிஹாது செய்வதற்காகவும், என் பொருத்தத்தைத் தேடியும் நீங்கள் வெளியேறி 
விடுவீர்களாயின் _(அவர்களை நண்பர்களாக எடுத்துக் கொள்ளவேண்டாம்; ஆனால் 
நீங்களோ) அவர்கள் பால் நேசத்தின் காரணமாக (செய்திகளை) மறைமுகமாகச் சேர்த்து 

வைக்கிறீர்கள்; நீங்கள் (உங்கள் மனதில்) மறைத்துவிட்டதையும், (அதற்கு மாறாக, நீங்கள் 

வெளிப்படுத்திவிட்டதையும் நானோ நன்கறிவேன். இன்னும் உங்களில் யார் இதைச் 
செய்கின் றாரோ அவர் நேரானபாதையைத் திட்டமாக தவறவிட்டுவிட்டார். 

2 .அவர்கள் உங்களை கண்டால் (பகிரங்கமாகவே) அவர்கள் உங்களுக்கு விரோதிகளாகி 

விடுவார்கள் ; மேலும் , (போர் செய்ய) உங்கள்பால் தங்கள் கைகளையும் , தங்கள் 
நாவுகளையும் தீமையைக் கொண்டு நீட்டுவார்கள் ; அன்றியும் , நீங்கள் (அவர்களைப் 
போன்று) நிராகரிப்போராகிவிட வேண்டுமென அவர்கள் ஆசைப்படுவார்கள். 

3 உங்களுடைய உறவினர்களும், உங்களுடைய பிள்ளைகளும் மறுமை நாளில் 

உங்களுக்கு பலனளிக்கவேமாட்டார்கள்: (அந்நாளில் அல்லா ஹ்) உங்களுக்கிடையில் 
தீர்ப்பளிப்பான்; மேலும், நீங்கள் செய்பவற்றை அல்லாஹ் பார்க்கிறவன். 

4. இப்றாஹீமிலும், அவருடன் இருந்தவர்களிலும் உங்களுக்கு ஓர் அழகிய முன்மாதிரி 
திட்டமாக இருக்கின்றது; அவர்கள் தம் சமூகத்தாரிடம், " நிச்சயமாக நாங்கள் 
உங்களிலிருந் தும், அல்லா ஹ்வையன் றி நீங்கள் வணங்கிக்கொண்டிருப்பவற்றிலிருந்தும் 

நீங்கி, உங்களை நாங்கள் நிராகரித்து விட்டோம். இன்னும் அல்லாஹ் ஒருவனையே 
நீங்கள் விசுவாசங்கொள்ளும் வரை எங்களுக்கும், உங்களுக்குமிடையில் விரோதமும், 

வெறுப்பும் என்றென் றும் வெளிப்பட்டுவிட்டது' என்று கூறியபொழுது_ இப்றாஹீம் 
தன்தந்தையிடம் "உமக்காக நிச்சயமாக நான் மன்னிப்புத்தேடுவேன்: மேலும் 

அல்லாஹ்விட மிருந்துஎதையும் நான் உமக்குஉடமையாக்கிக் கொள்ளமாட்டேன்" என்ற 

கூற்றைத்தவிர/மற்றதில் உங்களுக்கு முன்மாதிரி உண்டு. மேலும் இப்றாஹீம், ) "எங்கள் 

இரட்சகனே! (எங்கள் காரியங்களை உன்னிடம் ஒப்படைத்து முழுமையாக) உன் மீது 

நம்பிக்கை வைத்தோம்; இன்னும் உன்பக்கமே நாங்கள் மீண்டோம் ; அன்றியும் உன் 

பக்கமே திரும்புதல் இருக்கிற த(என் றும்), 
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5." எங்கள் இரட'சகனே! நீ எங்களை நிராகரிப்போருக்குச்சோதனையாக 
ஆக்கிவிடாதே! எங்கள் இரட்சகனே! எங்களை நீ மன்னித்தருள்வாயாக! 
க Δ Δ ΓΝ நீதான் (யாவரையும்) மிகைத்தவன்; தீர்க்கமான அறிவுடையவன்" 
என்றும் பிரார்த்தித்தார்) 

6. உங்களில் எவர் அல்லாஹ்வையும், இறுதி நாளையும் ஆதரவுவைக்கின்றாரோ 
அவருக்கு, திட்டமாக அவர்களில் ஓர் அழகிய முன்மாதிரி இருக்கின்றது; 
இன்னும், எவர் (ஏற்காது) புறக்கணித்து விடுகிறாரோ, அப்பொழுது (அவரே 
இழப்பிற்குரியவர்; ஏனெனில் அகிலத்தாரை விட்டும்) நிச்சயமாக அல்லாஹ் _ 
அவனே தேவையற்றவன், புகழ்மிக்கவன். 

7. உங்களுக்கும், அவர்களிலிருந்து நீங்கள் விரோதித்திருக்கின் நீர் களே 

அத்தகையோருக்குமிடையில், அல்லாஹ் நேசத்தை ஏற்படுத்திவிடக்கூடும்; 
(இதற்கு) அல்லாஹ்வோ ஆற்றலுடையோன்! மேலும், அல்லாஹ் மிக்க 

மன்னிக்கிறவன், மிகக் கிருபையுடையவன். | 

8, (விசுவாசிகளே) மார்க்க(விஷயித்தில் உங்களுடன் எதிர்த்துப் போரிடாமலும், 
உங்கள் இல்லங்களிலிருந்து உங்களை வெளியேற்றாமலும் இருந்தார்களே 
அத்தகையோருக்கு நீங்கள் நன்மை செய்வதையும், அவர்கள் பால் நீங்கள் நீதமாக 
நடந்துகொள்வதையும் அல்லாஹ் உங்களுக்குத் தடுக்கவில்லை; நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் நீதி செய்வோரை நேசிக்கிறான். 

9. அல்லாஹ் உங்களைத் தடுப்பதெல்லாம், மார்க்க (விஷய/த்தில் உங்களுடன் 
போர் புரிந்து, உங்கள் இல்லங்களிலிருந்து உங்களை வெளியேற்றி, உங்களை 
வெளியேற் றுவதில் (விரோதிகளுக்கு) உதவியும் செய்தார்களே அத்தகையோரை 
நீங்கள் சிநேகிதர் களாக ஆக்கிக்கொள்வதைத்தான் ; ஆகவே, எவர்கள் 
அவர்களை நேசர்களாக ஆக்கிக் கொள்கிறார் களோ அவர்கள்தான் 

அநியாயக்காரர்களாவர். 

10. விசுவாசங்கொண்டேோரே! விசுவாசிகளான பெண்கள் ஹிஜ்ரத்துச் 
செய்தவர்களாக உங்களிடம் வந்தால் அவர்களைச் சோதித்துப்பாருங்கள்; 
அவர்களுடைய விசுவாசத்தை அல்லாஹ் மிக அறிந்தவன்; ஆகவே, ἢ ங்கள் 
சோதித்ததில்) அவர்களை விசுவாசிகளான பெண்கள்தாம் என்று நீங்கள் 
அறிந்தால், அவர்களை நிராகரிப்போரிடம் திருப்பி அனுப்பி விடாதீர்கள்; 
(ஏனென்றால் இஸ்லாத்திற்கு வந்த பெண்களாகிய)அவர்கள், அவர்களுக்கு 
(மனைவியராக இருக்க) ஆகுமானவர் களல்லர்; அவர்களும் இவர்களுக்கு(க் 
கணவர்களாக இருக்கவும்) ஆகுமானவர்களல்லர்; (எனினும், இப்பெண்களுக் 
காக) அவர்கள் செலவு செய்திருந்ததையும் அவர்களுக்குக் கொடுத் துவிடுங்கள்; 
நீங்கள் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய மஹர்களைக் கொடுத் துவிடுவீர்களானால் 
அவர்களை நீங்கள் திருமணம் செய்துகொள்வதும் உங்கள் மீது குற்றமில்லை; 
மேலும், விசுவாசங் கொள்ளாத அவர்களின் விவாக பந்தங்களை நீங்கள் 
பற்றிப்பிடிக்கவேண்டாம்; (அவர்களின் பந்தங்களை நீக்கி விவாகரத்துச் செய்து 
விடுங்கள்; அவர்களுக்காக) நீங்கள் செலவு செய்ததையும் (அப்பெண்கள் 
சென்றிருக்கும் நிராகரிப்போரிடம்) கேளுங்கள்; ( உங்களிடம் வந்துவிட்ட 
அவர்களுடைய மனைவியருக்குத்) தாங்கள் செலவு செய்ததையும் அவர்கள் 
(உங்களிடம்) கேட' கட்டும்; இது அல்லாஹ்வுடைய தீர்ப்பாகும்; அவன் 
உங்களுக்கிடையில் (நீதமாகவே) தீர்ப்பளிக்கிறான்; மேலும், அல்லாஹ் 
(யாவையும்) நன்கறிகிறவன்; தீர்க்கமான அறிவுடை யவன். 
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ir rE τισι. το ς- οὐ ri -Ξ---- σιν. τς ποῦν | 

1. உங்கள் மனைவியரிலிருந் து(மதம்மாறி) எவரேனும் உங்களைவிட்டும் நிராகரிப்பவர்கள்பால் 

தப்பிச்சென் நுவிட்டால், பின்னர் நீங்கள் (அவர்களுடன் போர்செய்து அவர்களிடமிருந்து) 

போர்ப் பொருள் களை அடைந்தால், எவர்களின் மனைவியர்கள் சென்றுவிட்டனரோ 

அவர்களுக்கு அவர்கள் செலவு செய்தது போன்றதைக் கொடுத்துவிடுங்கள் ; மேலும், எவனை 

நீங்கள் விசுவாசம் கொண்டுள்ளீர்களோ அத்தகைய அல்லாஹ்வை நீங்கள் பயந்துகொள்ளுங்கள். 

12 நபியே! "அல்லாஹ்விற்கு எப்பொருளையும் அவர்கள் இணை வைப்பதில்லை என்றும், 

திருடுவதில்லை என்றும், விபச்சாரம் செய்வதில்லை என்றும், தங்கள் (பெண்) பிள்ளைகளைக் 

கொலை செய்வதில்லை என்றும், தங்களுடைய கைகளுக்கும் தங்கள் கால்களுக்குமிடையில் 

எதனை அவர்கள் கற்பனை செய்கிறார்களோ அவ்வாறான அவதூறை இட்்டுக்கட்டுவதில்லை 

என் றும், நன்மையானவற்றில் உமக்கு மாறு செய்வதுமில்லை என்றும் உம்மிடம் வாக்குறுதி (பை 

அத்து.) செய்ய விசுவாசிகளான பெண்கள் உம்மிடம் வந்தால், அவர்களுடன் நீர் வாக்குறுதி 
செய்து கொள்வீராக! இன்னும், நீர் அவர்களுக்காக அல்லாஹ்விடத்தில் ல eue 

தேடுவீராக! நிச்சயமாக அல்லா ஹ் மிக்க மன்னிப்பவன், மிகக்கிருபையுடை யவன். 

11 விகவாசங்கொண்டேோரே! அல்லாஹ் எவர்கள் மீது கோபம் கொண்டுவிட்டானோ அந்த 

சமூகத்தாரை நீங்கள் நண்பர்களாக எடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள். (ஏனெனில்) 

மண்ணறைவாசிகளைப் பற்றி (அவர்கள் திரும்பி வர மாட்டார்களென) நிராகரிப்போர் 

நம்பிக்கையிழந்தவாறே, மறுமையைப்பற்றி நிச்சயமாக இவர் கள் நம்பிக்கையிழந்துவிட்டனர். 

அத்தியாயம் : 61 

அஸ்ஸஃப் _ அணிவகுப்பு 
வசனங்கள் : 14 மதனீ ருகூஃகள் : 2 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1. வானங்களிலுள்ளவையும், புமியிலுள்ளவையும் அல்லா ஹ்வைத் துதி செய்கின்றன. அவனே 

(யாவரையும் மிகைத்தவன் ; தீர்க்கமான அறிவுடையவன். 

2. விசுவாசங் கொண்டோரே! நீங்கள் செய்யா ததை ஏன் கூறுகின்றீர்கள். 

நீங்கள் செய்யாததை[ப்பிறருக்குச்செய்ய)க் கூறுவது no வெறுப்பால் 

த விட்டது. 

4. (விசுவாசிகளே! ) நிச்சயமாக அல்லாஹ்: ஒன்றோடொன்று இணைந்(து அசையா திருக்கும் 

கட்டிடத்தைப் போன் று அணியில் (இருந்து புறமுதுகிடா si) நின்றவர்களாக அவனுடைய 

பாதையில் யுத்தம் புரிகிறார்களே அத்தகையோரை நேசிக்கின்றான். 
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5. மேலும், மூஸா தன் சமூகத்தாரிடம், | என்னுடைய சமூகத்தாரே! நிச்சயமாக 
நான், உங்கள்பால் அனுப்பப்பட்ட அல்லாஹ்வுடைய தூதனாக இருக்கிறேன் 
என்பதை நிச்சயமாக நீங்கள் நன்கறிந்தவர்களாக இருக்க, என்னை என் நீங்கள் 

ன்புறுத்துகிறீர்கள்?'என் D கூறியதை_ (நபியே நீர் நினைவு கூர்வீராக!)பின்னர், 
ன் அவர்கள் FE MAIL பொழுது, அல்லாஹ்வும் அவர்களுடைய 
இதயங்களை (நேர்வழியிலிருந்து) சறுகச்செய்துவிட்டான்; அன்றியும் 
பாவிகளான சமூகத்தாரை அல்லாஹ் நேர் வழியில் செலுத்த மாட்டான். 

6. மேலும், மர்யமின் புதல்வர் ஈஸா, "இஸ்ராயீலின் மக்களே! எனக்கு 
முன்னுள்ள தவ்ராத்தை உண்மைப்படுத்தியவனாகவும், எனக்குப் பின்னர் 
அஹ்மது எனும் பெயருள்ள ஒரு தூதர் வருவார் என நன்மாராயம் கூறுப 
வனாகவும் நிச்சயமாக உங்கள்பால் (அனுப்பப்பட்ட) அல்லா ஹ்வின் தூதராக 
ான் இருக்கிறேன்" என்று கூறியதை (நபியே! நீர் நினைவு கூர்வீராக) பின்னர், 
வர் கூறியவாறு) தெளிவான அத்தாட்சிகளுடன் அவர் களிடம் 
(அத் தூதராகிய)அவர் வந்தபொழுது, இது தெளிவான சூனியம் " என்று 
அவர்கள் கூறினர். 

7. மேலும் லர னி ள் மீது பொய்யை Sois ones. மிக 
அநியாயக்காரன் யார் அவனோ இஸ்லாத்தின்பால்(அதில் இணைந்துகொள்ள) 
அழைக்கப்படுகிறான்;மேலும்,( அதனை நிராகரித்த) அநியாயக்கார சமூகத்தாரை 
அல்லாஹ் நேர் வழியில் செலுத்தமாட்டான். 

8. அல்லாஹ்வின் பிரகாசத்தைத் தம் வாய்களினால் (ஊதி) அணைத்துவிட 
அவர்கள் நாடுகின்றனர்; நிராகரிப்போர் வெறுத்தபோதிலும், அல்லாஹ்வோ 
தன்னுடைய பிரகாசத்தைப் பூர்த்தியாக ஆக்கிவைக்கக்கூடியவன். 

9. அவன் எத்தகையோனென்றால், அவன் தன்னுடைய தூதரை நேர் வழியைக் 
கொண்டும், உண்மையான மார்க்கத்தைக் கொண்டும் அனுப்பிவைத்தான்; 
இணை வைத்துக்கொண்டிருப்போர் வெறுத்த போதிலும், மற்ற ஏனைய எல்லா 
மார்க்கங்களைவிட அதை மேலோங்கச் செய்யவே_(தன் தூதரை அனுப்பி 
வைத்தான். 

10. விசுவாசங்கொண்டேோரே! ஒரு வியாபாரத்தை நான் உங்களுக்கு 
அறிவிக்கட்டுமா? துன்புறுத்தும் வேதனையிலிருந்து அது உங்களை ஈடேற்றும். 

1. (அத்தகைய வியாபாரமாவ து நீங்கள் அல்லா ஹ்வையும், அவனுடைய (இத்) 
தூதரையும் ஈமான் கொண்டு, உங்களுடைய பொருட்களையும், உங்களுடைய 
உயிர்களையும் கொண்டு அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் அறப்போர் (ஜிஹாது) 
செய்வீர்கள்; நீங்கள் அறியக்கூடியவர்களாக இருப்பின் இதுவே உங்களுக்கு மிகச் 

சிறந்ததாக இருக்கும். 

12 (அவ்வாறு நீங்கள் செய்தால்) அவன் உங்களுடைய பாவங்களை உங்களுக்கு 
மன்னித்துவிடுவான்; மேலும் சுவனங்களில் உங்களைப் பிரவேசிக்கச் செய்வான்; 
அவற்றின் கீழ் தல் ஓடிக்கொண்டிருக்கும்; மேலும், (அத்னு எனுமிநிலையான 
வனங்களில் (௨. உள்ள) நல்ல இருப்பிடங்களிலும் (உங்களைப் பிரவேசிக்கச் 
செய்வான்). அதுவே மகத்தான வெற்றியாகும். 

13 வேறொன்றுமானவியாபாரமு)ம் உண்டு; அதை நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள்; 
(அதுவே) அல்லாஹ்விடமிருந்து உதவியும், சமீபித்து வரும் வெற்றியுமாகும்; 
இன்னும், (நபியே! இதனைக் கொண்டு) நீர் விசுவாசிகளுக்கு நன்மாராயம் 
கூறுவீராக. 
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14. விசுவாசங்கொண்டேோரே! மர்யமின் புதல்வர் ஈஸா தன் சீடர்களிடம்: 
"அல்லாஹ்வின்பால் (அவன் மார்க்கத்திற்காக எனக்கு உதவி செய்வோர் யார்? 
எனக்கேட்க, அச்சீடர்கள் "நாங்கள் அல்லாஹ்வின் உதவியாளர்கள்" 
எனக்கூறியது போன்று அல்லாஹ்வின் உதவியாளர் களாக நீங்கள் ஆகி 
விடுங்கள்; (பின்னர்) இஸ்ராயிலின் சந்ததிகளில் ஒரு கூட்டம் விசுவாசம் கொண்ட து; 
மற்றொரு கூட்டமோ நிராகரித்தது; ஆகவே, விசுவாசம் கொண்டிருந்தோரை 
அவர்களின் விரோதிகளுக்கெதிராக நாம் பலப்படுத்தி (வெற்றியை நல்கினோம்; 
ஆகவே, அவர்கள் வெற்றியாளர்களாக ஆகிவிட்டனர். 

அத்தியாயம் : 62 

அல் ஜுமுஆ _ வெள்ளிக்கிழமை 
வசனங்கள் : 11 மதனீ ருகூஃகள் : 2 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஒதுகிறேன்). 

| வானங்களிலுள்ளவையும், பூமியிலுள்ளவையும் col rt siete 32 
செய்கின் றன. (அவன்தான்) பேரரசன்; பரிசுத்தமானவன் யாவரையும்) 
மிகைத்தோன்; தீர்க்கமான அறிவுடை யோன். 

2. அவன்எத்தகையவனென்றால், எழுத்தறிவில்லாத (அர பி) சமூகத்தார்களில், 

அவர்களிலிருந்தே ஒரு தூதரை த் தேர்ந்தெடுத்து அனுப்பிவைத்தான். அவர் அவ- 
னுடைய வசனங்களை அவர் களுக்கு ஓதிக்காண்பித் து, அவர்களைப் 
பரிசுத்தமாக்கியும் வைத்து, அவர்களுக்கு வேதத்தையும், தீர்க்கமான அறிவை 
(சுன்னத்தையும் கற்றுக் கொடுக்கின்றார்; நிச்சயமாக, அவர்கள் இதற்கு முன்னர் 
பகிரங்கமான வழிகேட்டில் இருந்தனர். 

3. இன்னும், அவர்களிலிருந்து (தோன்றக்கூடியவர் களும்) இதுவரை 
அவர்களுடன் சேராதிவர்களும் உலக முடிவுவரை தோன்றக் கூடியவர் 
களுமான) மற்றுமுள்ளோருக்கும் (தூதராக அவரை அல்லாஹ் அனுப்பி 
வைத்தான்) அவனோ யாவரையும் மிகைத்தோன்; தீர்க்கமான அறி ன். 

4. அது அல்லாஹ்வுடைய பேரருளாகும்; அவன் நாடியவர்களுக்கு அதனைக் 
கொடுக்கின்றான்; மேலும், அல்லாஹ் மகத்தான பேரருளுடையவன். 

5. "தவ்றாத் தைச் சுமத்தப்பட்டுப் Sera அதிலுள்ளவாறு செயல்படாத 
வர்களின் உதாரணம்: ஏடுகளைச் சுமக்கும் கழுதையின் உதாரணத்தைப் 
போன்றாகும்; அல்லாஹ்வுடைய வசனங்களைப் பொய்யாக்கியவர்களான 
சமூகத்தாரின் இவ்வுதாரணம் மிகக்கெட்டது; அல்லாஹ்வோ அநியாயக்கார 

சமூகத்தாரை நேர் வழியில் செலுத்தமாட்டான். 

6. "யூதர்களே! (மற்ற) மனிதர்களன் றி நீங்கள் தான் அல்லா ஹ்வின் நண்பர் 
களென் று நிச்சயமாக நீங்கள் எண்ணிக்கொண்டிருந்தால், அவ்வெண்ணத்தில்) 
நீங்கள் உண்மையானவர்களாக இருந்தால் நீங்கள் மரணத்தை விரும்புங்கள் 
என்று (நபியே!) நீர் கூறுவீராக! 
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7.அன்றியும், அவர்களின் கரங்கள் முற்படுத்திவைத்ததின் காரணமாக(மரணமாகிய) 
அதை ஒரு போதும் அவர்கள் விரும்பமாட்டார்கள்; மேலும் அல்லாஹ் 

அநியாய்க்காரர்களை நன்கறிந்தவன். 

8. (நபியே ! அவர்களிடம், நீர் கூறுவீராக: நிச்சயமாக நீங்கள் எதைவிட்டும் 

வெருண் டோடுகிறீர்களோ அத்தகைய மரணம் _ நிச்சயமாக அது_ உங்களைச் 
சந்திக்கும்; பின்னர், மறைவானதையும், வெளிப்படையானதையும் அறிகிறவன் 
பக்கம் நீங்கள் மீட்டப்படுவீர்கள்; அப்போது, நீங்கள் செய்து கொண்டிருந்தவற்றை 
உங்களுக்கு அவன் அறிவிப்பான். 

9. விசுவாசங்கொண்டேரே ! (வெள்ளிக்கிழமையாகிய) ஜூமுஆ தினத்தன்று 
தொழுகைக்காக (பாங்கு சொல்லி நீங்கள்) அழைக்கப்பட்டால், 
அப்போதுஅல்லாஹ்வை நினைவு கூர்வதன்பால் நீங்கள் சென் றுவிடுங்கள் 
வர்த்தகத்தையும் விட்டுவிடுங்கள்; நீங்கள் அறிவுடையோர்களாக இருந்தால், இதுவே 
உங்களுக்கு மிகச் சிறந்ததாகும்.(இதனை அறிந்துகொள்வீர்களாக! 

10. பின்னர், (ஜூமுஆத்) தொழுகை நிறைவேற்றப்பட்டுவிட்டால் (பள்ளியிலிருந்து 
வெளிப்பட்டுப்) பூமியில் பரவிச் சென்று, அல்லாஹ்வுடைய பேரருளைத் 

தேடிக்கொள்ளுங்கள்; மேலும், நீங்கள் வெற்றியடையும் பொருட்டு அதிகமதிகம் 
அல்லாஹ்வை நினைவு கூருங்கள். 

11. (நபியே!) 96 வியாபாரத்தையோ, அல்லது வேடிக்கையையோ அவர்கள் 
பார்த்துவிட்டால், அதனளவில் சென் றுவிடுகின் றனர்; (குத்பா ஓதும்) உம்மை 
நின்றவண்ணமாக விட்டும்விடுகின் றனர்; (ஆகவே , நபியே ! அவர்களிடம், நீர் 
கூறுவீராக: அல்லாஹ்விடத்தில் உள்ளது வேடிக்கையையும்,வர்த்தகத்தையும் விட 
மிகச்சிறந்ததாகும்; அன்றியும் உணவளிப்பவர்களில் அல்லாஹ் மிகச் சிறந்தவன். ᾿ 

அத்தியாயம் : 63 

அல் முனாஃபிகூன் _ நயவஞ்சகர்கள் 
வசனங்கள் : 11 மதனி ருகூஃகள் : 2 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன் ). 

1 (நபியே! வேஷதாரிகளான) முனாஃபிக்குகள் உம்மிடம் வந்தால், "நிச்சயமாக நீர் 
அல்லாஹ்வுடைய தூதர்தான் என்று நாங்கள் சாட்சி கூறுகிறோம் " என்பதாகக் 
கூறுகின்றனர்; இன்னும், நிச்சயமாக நீர் அவனுடைய தூதர்தான் என்பதை 
அல்லாஹ் நன்கறிவான். இன்னும் நிச்சயமாக, இந்த முனாஃபிக்குகள் 
பொய்யர்களாவர் என் று அல்லாஹ் சாட்சி கூறுகின்றான். 

2. " இவர்கள் தங்களுடைய (பொய்ச்) சத்தியங்களை ஒரு கேடயமாக 
எடுத்துக்கொண்டு, அல்லாஹ்வுடைய பாதையிலிருந்து (அதில் செல்வோரைத்) 
தடுக்கின்றனர்; நிச்சயமாக அவர்கள் _ அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தது மிகக் 
கெட்டது. 

3 அது, நிச்சயமாக அவர்கள் விசுவாசங்கொண்டு, பின்னர் அவர்கள் (அதனை) 
நிராகரித்துவிட்டார்கள் என்பதினாலேயாகும்; எனவே, அவர் களுடைய 
இதயங்களின் மீது முத்திரையிடப் பட்டுவிட்டது; ஆகவே। ஈமானின் உண்மை 
நிலையை) அவர்கள் விளங்கிக்கொள்ள மாட்டார்கள். 
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4. மேலும், (நபியே) அவர்களை நீர் பார்த்தால், அவர்களுடைய உடல் (அமைப்புகள் 
உம்மை ஆச்சரியத்திலாழ்த்தும்; அவர்கள் பேசினால் அவர்களுடைய சொல்லையே நீர் 
கேட்டுக்கொண்டிருப்பீர்; (உமக்குச் செவியேற்காத) அவர்கள் (சுவரின் மீது) 
சாய்த்துவைக்கப்பட்ட மரக்கட்டைகளைப் போல் இருக்கின் றனர்; மேலும், (அவர்கள் 

செவியேற்கும்ிஓவ்வொரு சப்தத்தையும் தங்களுக்கு விரோதமானது என எண்ணிக் 

கொள்வார்கள்; (நபியே! அவர்கள் தாம் (உம்முடைய கடுமையான) பகைவர்கள்; ஆகவே, 

அவர்களைப் பற்றி நீர் எச்சரிக்கையாக இருந்துகொள்வீராக! அல்லாஹ் அவர்களை 

அழித்துவிடுவானாக! (உண்மையை ஏற்பதிலிருந் து) அவர்கள் எங்கு திருப்பப் 
படுகின்றனர்! 

5. மேலும், "வாருங்கள்; அல்லாஹ்வின் துரதர் உங்களுக்காக (உங்களுடைய 

இரட்சகனிடம் பாவ)மன்னிப்பைத் தேடுவார் ' என்று அவர்களிடம் கூறப்பட்டால், 
தங்கள் தலைகளை அவர்கள்சாய்த்துக்கொள்கின்றனர்; இன்னும் அவர்கள் பெருமை 
கொண்டோராக(எதன்பால் அழைக்கப்பட்டார்களோ) அதைவிட்டும் புறக்கணித்து 

(த்திரும்பிச் செல்வதை (நபியே! நீர் காண்பீர். 

6. (நபியே! அவர்களுக்காக நீர் மன்னிப்புத் தேடுவதும் அல்லது அவர்களுக்காக நீர் 

மன்னிப்புத்தேடோாமலிருப்பதும் அவர்களுக்குச் சமமேயாகும்; அல்லாஹ் அவர்களை 
மன்னிக்கவே மாட்டான்; நிச்சயமாக அல்லாஹ், பாவிகளான சமூகத்தாரை நேர் வழியில் 

செலுத்தமாட்டான். 

7. அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், அல்லாஹ்வுடைய தூதருடன் இருப்பவர்கள் 

(அவரைவிட்டுப்) பிரிந்து செல்லும் வரை அவர்களுக்கு நீங்கள் செலவு செய 
யாதீர்கள்' என்று (மற்றவர்களிடம் கூறுகிறார்கள்; (நபியே நீர் கூறுவீராக] வானங்கள் 
மற்றும் பூமியிலுள்ள களஞ்சியங்கள் அல்லாஹ்வுக்கே ἐς மானவையாகும்; 
எனினும், இந்த (வேவூதாரிகளான) முனாஃபிக்குகள் (இதனை) விளங்கிக் 
கொள்ளமாட்டார்கள். 

8. "நாங்கள் மதீனாவிற்குத் திரும்பி வந்தால், மிகக் கண்ணியமானவர் மிக 
இழிவானவரை அதிலிருந்து நிச் சயமாக வெளியேற்றிவிடுவார்" என்று அவர்கள் 

கூறுகின்றனர்; (நபியே நீர் கூறுவீராக) கண்ணியம் அல்லாஹ் வுக்கும், அவனு டைய 
தூதருக்கும், விசுவாசிகளுக்கும் உரியதாகும்; எனினும், (வேஷதாரிகளான) 

முனாஃபிக்குகள் (இதனை) அறிய மாட்டார்கள். 

9. விசுவாசங்கொண்டோரே! உங்களுடைய செல்வங்களும், உங்களுடைய மக்களும் 
அல்லாஹ்வுடைய நினைவிலிருந்து உங்களை[த் திருப்பிவீணாக்கி விட வேண்டாம்; 
இன்னும், எவர் அதைச் செய்கிறாரோ அவர்கள் தாம் நஷ்ட மடைந்தவர் களாவர். 

10. உங்களில் ஒருவருக்கு மரணம் வருவதற்கு முன்பாகவே நாம் உங் களுக்கு 

கொடுத்தவற்றிலிருந் து (தர்மமாக) செலவுசெய்யுங்கள்; (அவ்வாறு செய்யாதவர் தன் 

மரண தறுவாயில்) 'என் இரட்சகனே! சமீப தவணையின்பால் என்னை ᾿ பிற்படுத்த 
வேண்டாமா? (அவ்வாறு பிற்படுத்தினால்) நான் தர்மம் செய்வேன்; (இன் னபிற 
நற்கருமங்களைச் செய்து) நல்லோர்களிலும் உள்ளவனாக நான் ஆகிவிடுவேன் ' என்று 

கூறுவான். 

IL இன்னும் அல்லா ஹ்,எந்த ஆத்மாவையும் _அதன் தவணை வந்துவிட்டால்(அதனைப்) 

பிற்படுத்தவே மாட்டான்; மேலும், அல்லாஹ் நீங்கள் செய்பவற்றை நன்குணர் பவன். 
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பாகம் : 28 957 அத்தகாபுன் 64 

அத்தியாயம் : 64 

அத்தகாபுன் _ நஷ்டம் 
வசனங்கள் : 18 மதனி ருகூஃகள் : 2 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1 வானங்களிலுள்ளவையும், பூமியிலுள்ளவையும் அல்லாஹ்வைத் துதி செய்கின்றன; ஆட்சி 

அவனுக்கே உரியது; மேலும் புகழனைத்தும் அவனுக்கே εὐ மேலும், அவன் 

ஒவ்வொருபொருளின் மீதும் மிக்க ஆற்றலுடையவன். 

2 அவன் எத்தகையவனென்றால், உங்களை அவன் படைத்தான்; பின்னர், நிராகரிப்பவரும் 

உங்களில் உண்டு; (அவனை) விசுவாசிப்பவரும் உங்களில் உண்டு; மேலும், நீங்கள் செய்பவற்றை 

அல்லாஹ் பார்க்கிறவன். 

3 (தீர்க்கமான அவனது முடிவால்) நீதியைக் கொண்டு, வானங்களையும் பூமியையும் அவன் 

படைத்திருக்கின்றான்; அவனே உங்களுக்கு உருவம் அமைத்தான், பின்னர் உங்களுடைய 

உருவங்களை மிக்க அழகாகவும் ஆக்கிவைத்தான்; அவனிடமேதான்[நீங்கள் அனைவரும்) 

கிரும்பிச்செல்ல வேண்டி யதிருக்கின்ற து. 

4. வானங்களிலும், பூமியிலும் உள்ளவற்றை அவன் நன்கறிகிறான்; நீங்கள் 

இரகசியமாக்குவதையும், நீங்கள் பகிரங்கமாக்குவதையும் அவன் நன்கறிகிறான்; மேலும் 

நெஞ்சங்களிலுள்ளவற்றை அல்லா ஹ் நன்கறிகிறவன். 

5. (மனிதர்களே!) முன்னர் நிராகரித்துவிட்டோரின் செய்தி உங்களுக்கு வரவில்லையா?) பின்னர் 

அவர்கள் தங்கள் செயலின் தீய பலனை (இவ்வுலகில்) சுவைத்தார்கள். அன்றியும் (மறுமையிலும்) 

அவர்களுக்குத் துன்புறுத்தும் வேதனை உண்டு. 

6.அதுஏனெனில்) நிச்சயமாக தெளிவான அத்தாட்சிகளுடன் அவர்களுக்காக (அனுப்பப்பட்ட 

நம்முடைய) தூதர்கள் அவர்களிடம் வந்துகொண்டே இருந்தார்கள்; பின்னர், அவர்களோ 

"நம்மைப் போன்ற) மனித (இனத்தவிர்களா நமக்கு நேர் வழிகாட்டுவார்கள்?' என்று கூறினர்; 

பின்னர் (அவர்களை) அவர்கள் நிராகரித்துவிட்டு, புறக்கணித்தும் சென்றுவிட்டனர் என்ற 

காரணத்தினாலாகும்; அல்லாஹ் அவர்களை விட்டும் தேவையற்றவனாகிவிட்டான்; மேலும் 

அல்லாஹ் தேவையற்றவன்; புகழுக்குரியவன். 

7. (மரணித்த பின்னர் நிச்சயமாக உயிர் கொடுத்து அவர்கள் எழுப்பப்படவே மாட்டார்கள் 

என் று நிராகரிப்போர் எண்ணிக்கொண்டிருக்கின்றனர்; (நபியே | நீர் கூறுவீராக: "அவ்வாறல்ல! 

என் இரட்சகன் மீது சத்தியமாக! நிச்சயமாக நீங்கள் எழுப்பப்படுவீர்கள்; பின்னர் நீங்கள் செய்து 

கொண்டிருந்தவைகளைப் பற்றி நிச்சயமாக நீங்கள் அறிவிக்கப்படுவீர்கள்; மேலும், அவ்வாறு 

செய்வது அல்லாஹ்வுக்கு மிக்க எளிதானதாகும்' 

8. ஆகவே நீங்கள் அல்லாஹ்வையும், அவனுடைய தூதரையும், நாம் இறக்கி வைத்தோமே 

அத்தகைய (இவ் வேதமாகிய) பிரகாசத்தையும் விசுவாசியுங்கள்; மேலும், அல்லாஹ் நீங்கள் 

செய்கின்றவற்றை நன்கு ணர்பவன். 
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பாகம் : 28 508 அத்தகாபுன் 64 

9. ஒன்று கூட்டப்படும் (மறுமை) நாளைக்காக உங்களை அவன் ஒன்று கூட்டும் 
நாளில், (சகலவற்றைப்பற்றியும் அறிவிக்கப்படும்.) அதுதான் (விசுவாசிகளுக்கு 
இலாபம் தரும் நாளும், காபிர்களுக்குநஷ்ட ளிக்கும் நாளாகும்; மேலும், எவர் 
அல்லாஹ்வை விசுவாசித்து, நற்கருமங்களையும் செய்கிறாரோ அவருடைய 
தீயவைகளை அவரை விட்டு நீக்குவான்; அவரைசுவனபதிகளிலும் (அல்லாஹ் 
வாகிய) அவன் புகச்செய்வான்;அவற்றின் கீழ் ஆறுகள் ஓடிக் கொண்டிருக்கும்; 
நிரந்தரமாக அவற்றில் அவர்கள் (தங்கி) இருப்பவர்கள்; அது மிக்க மகத்தான 
வெற்றியாகும். 

10. அன் றியும்,நிராகரித் து நம்முடை யவசனங்களைப் பொய்யாக்குகின்றார்களே 
அத்தகையோர் _ அவர்கள் நரகவாசிகளே; அதில் நிரந்தரமாக அவர்கள் (தங்கி) 

இருப்பவர்கள்.மேலும், அது மிகக் கெட்ட சேருமிடமாகும். 

IL எதீதுன்பமும் அல்லா ஹ்வுடைய அனுமதிகொண்டே தவிர (எவரையும்) 
பீடிப்பதில்லை; ஆகவே, எவர் அல்லாஹ்வை விசுவாசிக்கிறாரோ அவருடைய 
இதயத்திற்கு (அல்லாஹ்வினால் ஏற்படுத்தப்பட்டதை பொருந்திக் கொண்டு, 
யொறுமையுடனிருக்க) அவன் வழிகாட்டுகிறான்; அன்றியும், அல்லாஹ் 
ஓவ்வொரு பொருளையும் நன்கறிகிறவன்.. 

12 மேலும், அல்லாஹ்வுக்குவ மிபடுங்கள்; இன்னும், (அவனுடைய) தூதருக்குக் 
கீழ்ப்படியுங்கள்; ஆகவே, நீங்கள் புறக்கணித்து விட்டால்நம்தூதர் மீதுள்ள 
கடமையெல்லாம் அவர் (தம்தூதைிதெளிவாகஎத்திவைப்பது தான்: 

13: அல்லா ஹ்_அவனைத் தவிர (வணக்கத்திற்குரிய வேறு) நாயன் இல்லை; 
ஆகவே, விசுவாசிகள் (தங்கள் காரியங்களை ஒப்படைத்து முழுமையாக 
அல்லாஹ்வின் மீதே நம்பிக்கை வைக்கவும். 

14. விசுவாசங்கொண்டேோரே! நிச்சயமாக உங்கள் மனைவியரிலும், உங்கள் 
பிள்ளை களிலும் உங்களுக்கு விரோதிகள் இருக்கின்றனர்; ஆகவே, அவர்களைப் 
பற்றி நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருந்து கொள்ளுங்கள்; மேலும் (அவர்களில் 
ஏற்பட்ட வற்றை) நீங்கள் மன்னித்து,(அதைப்) பொருட் படுத்தா தும் விட்டுவிட்டு, 
இன்னும், (அவர் களின் குற்றங்களை) பொறுத்தருள்வீர்களாயின், நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்வும்) உங்களுடைய பாவங்களை மிக்கமன்னிக்கிறவன்; மிகக் 
கிருபையுடையவன். 

15. நிச்சயமாக உங்களுடைய செல்வங்களும், உங்களுடைய பிள்ளைகளும் 
(உங்களுக்குச்) ஒரு சோதனையேயாகும்; அல்லா ஹ்_அவனிடமே மகத்தான கூலி 

இருக்கின்றது. 
16. ஆகவே, இயன்ற அளவிற்கு அல்லாஹ்வை நீங்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள்; 

(அவனின் கட்டளைகளுக்குச்) செவியும் சாயுங்கள்; மேலும்/அவனுக்குக்) 

கீழ்ப்படியுங்கள்; உங்களின் நலனுக்காக(அல்லா ஹ்வின் வழியில் செல்வங்களைச் 
செலவும் செய்யுங்கள். தன் மனதின் உலோபத்தனத்திலிருந்து எவர் 
காக்கப்படுகிறாரோ, அவர்கள் தாம் வெற்றி பெற்றவர்கள். 

17. அல்லாஹ்வுக்கு அழகான கடனாக நீங்கள் கடன் கொடுப்பீர்களாயின், 
அதனை அவன் உங்களுக்கு இரட்டி ப்பாக்கி வைப்பான்;இன்னும்உங்(கள் குற்றங்) 
களை மன்னித் துவிடுவான். அல்லாஹ் (சொற்ப) நன்றியையும் மிக 
அங்கீகரிப்பவன், மிக்க சகிப்பவன். 

18. (அவன்) மறைவானவற்றையும், வெளிப்படையானவற்றையும் அறிகிறவன்; 
(யாவரையும்) மிகைத்தவன்; தீர்க்கமான அறிவுடையவன். 
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அத்தியாயம் : 65 

அத்தலாக் _ விவாகரத்து 
வசனங்கள் : 12 மதனி ருகூஃகள் : 2 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1 நபியே (விசுவாசிகளுக்கு நீர் கூறுவீராக! நீங்கள் பெண்களை விவாகரத்து செய்(ய 

முற்படுவீர்களானால், அவர்கள் இத்தா இருப்பதற்குரிய (மாத விலக்கு நீங்கி அப்பெண்கள் 

சுத்தமாகி தாம்பத்திய உறவின்றி இருக்கும்) சந்தர்ப்பத்தில் விவாகரத்துச் செய்யுங்கள்; 

இத்ீதாவையும் கணக்கிட்டுக்கொள் ளுங்கள்; (இவ்விஷயத்தில்) உங்கள் இரட'சகனாகிய 

அல்லாஹ்வையும் நீங்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள் [நீங்கள் விவாகரத்துச் செய்த) பெண்களை 
அவர்கள் (இருக்கும் உங்களுடைய) வீடுகளிலிருந்து (இத்தாவுடைய காலம் முடிவு பெறுவதற்கு 

முன்னர்) நீங்கள் வெளியேற்றிவிடவும்வேண்டாம்; அவர்களும் வெளியேறவேண்டாம்_ 

பகிரங்கமான மானக்கேடான காரியத்தை அவர்கள் கொண்டு வந்தாலன்றி; இன்னும், இவை 

அல்லாஹ்வின் வரம்புகளாகும்; எவர் அல்லாஹ்வுடைய வரம்புகளை மீறுகின்றாரோ, அவர் 

நிச்சயமாகத் தமக்குத் தாமே அநியாயம் செய்து கொண்டவராவார்; அதன் பின்னர் (நீங்கள் 

சேர்ந்து வாழ) புதிய ஒரு காரியத்தை அல்லாஹ் ஏற்படுத்திவிடலாம் என்பதை நீர் aurons ie fr. 

2 ஆகவே, அவர்கள் தங்கள் (இத்தாவின்) தவணையை அடைந்துவிட நெருங்கி) விட்டால் 

(மார்க்கத்தில்) அறியப்பட்டவாறு அவர்களை (மனைவியாகவே/]நிறுத்திக்கொள்ளுங்கள்; அல்லது 

(மார்க்கத்தில்) அறியப்பட'ட வாறு அவர்களைப் பிரித் தவிட்டு) விடுங்கள். (அதற்கு) உங்களில், நீத 

மான இருவரை சாட்சிகளாகவும் ஏற்படுத்திக்கொள்ளுங்கள்; மேலும், (சாட்சி கூறுபவர்களாகிய) 

நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்காக சரியான முறையில் சாட் சியத்தை நிலை நிறுத்துங்கள்; (உங்களில்) யார் 

அல்லாஹ்வையும், மறுமை நாளையும் விசுவாசிக்கின்றாரோ அவர் இதைக்கொண்டு 

நல்லுபதேசம் செய்யப்படுகிறார்; அன்றியும் , எவர் அல்லாஹ்வுக்குப் பயந்து நடக்கிறாரோ 

அவருக்கு(ஓவ்வொரு சங்கட த்திலிருந்தும் வெளியேறும் வழியை அவன் அக்குவான். 

3. மேலும் அவர் எண்ணியிராத விதத்தில் அவருக்கு வாழ்வாதாரங்களை அவன் வழங்குவான்; 

எவர், அல்லாஹ்வின் மீது (தன் காரியத்தை ஒப்படைத்து முழுமையாகம்பிக்கை வைக்கிறாரோ 

அவருக்கு அவனே (முற்றிலுமி போ துமானவன்; நிச்சயமாக அல்லாஹ் தன் காரியத்தை அடைந்தே 

தீருவான்; (ஆயினும்) அல்லாஹ் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஓர் அளவைதிட்டமாக நிர்ணயம் 

செய்திருக்கிறான். 

4. (தலாக் சொல்லப்பட'ட மனைவியராகிய) உங்கள் பெண்களில் மாதவிடாயை விட்டு 

நம்பிக்கையிழந் துவிடுகிறார்களே அத்தகையவர்கள் (அவர்களின் இத்தாவை கணக்கிடுவது பற்றி) 

நீங்கள் சந்தேகப்பட்டால் அப்போது அவர்களின் இத்தா(வின் தவணை) மூன்று மாதங்களாகும்; 

(அவர்களில் சிறார்களுக்கும், பருவமடையும் வயதை அடைந்தும் இதுவரையில்) மாதவிடாயே 

ஏற்படாதவர் களுக்கும் (இவ்வாறே இத்தாவின் தவணை மூன் று மாதங்களாகும்). இன்னும் 

கர்ப்பமுடையவர் கள்_ அவர்களின் (இத்தாகால) தவணையான து, அவர்களின் கர்ப்பத்தை 

வைத்தல்(பிரசவித்தல்வரை) ஆகும்; மேலும் எவர், அல்லாஹ்வைப் பயந் துநடக்கிறாரோ அவருக்கு 

அவரின் காரியத்தில் அவன் எளியதை அக்குவான். 

5. அதுவே) அல்லா ஹ்வின் கட்டளையாகும்; அதனை உங்களின்பால் அவன் இறக்கிவைத்தான்; 

எவர் அல்லாஹ்விற்குப் பயந்து நடந்துகொள்கிறாரோ, அவரை அவரு டைய தீயவைகளை 

விட்டும் நீக்கி, அவருக்குக் கூலியை மகத்தானதாகவும் (அல்லா ஹ்வாகிய அவன் ஆக்குகிறான். 
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6. உங்களுடைய வசதிக்குத்தக்கவாறு நீங்கள் குடியிருந்து வரும் இடத்தில் 
(இத்தாவிலிருக்கும் பெண்களாகிய)அவர்களைக் குடியிருக்கச் செய்யுங்கள்; 
(அப்பெண்களிடமிருந்து ஈடாக எதையும் பெறவே, அல்லது நிர்ப்பந்தமாக அவர்கள் 

வெளியேறிவிடவோ உள்ள சூழ்நிலைகளை உருவாக் கி) அவர்களுக்கு நீங்கள் 
நெருக்கடியை உண்டாக்குவதற்காக அவர்களுக்குத் தொல்லை கொடுக்காதீர்கள்; 

அவர்கள் கர்ப்பமுடையவர்களாகமிருந்தால், அவர்கள் பிரசவிக்கும் வரையில் 
அவர்களுக்குச் செலவுக்குக் கொடுத்து வாருங்கள்; (பிரசவத்தின்) பின்னர், உங்களுக்காக 

(குழந்தைக்கு) அவர்கள் பாலூட்டினால், அப்போது (அதற்காக)அவர்களுக்குரிய 

கூலியையும் அவர்களுக்குக் கொடுத் துவிடுங்கள்; (இதைப் பற்றி முன்னதாகவே) 
உங்களுக்குள் அறியப்பட்ட முறையைக்கொண்டு பேசி முடிவும் செய்து கொள்ளுங்கள்; 

(இதுவிஷயத்தில் தகராறுகள் உண்டாகி) நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் சிரமம் அடைந்தால் 

(அப்பொழுது குழந்தையாகிய) அதற்கு மற்றொருத்தி பால் கொடுப்பாள். 

7 . (பால் குடிச் செலவு விஷயத்தில்) வசதியுடையவர், தன்னுடைய வசதிக்கேற்ப 

(தாராளமாகச்) செலவு செய்யவும்; எவருக்கு அவருடைய வாழ்வாதாரங்கள் 

நெருக்கடியாக்கப்பட்டுள்ளதோ அவர் தமக்குஅல்லாஹ் கொடுத்ததிலிருந்து செலவு 
செய்யவும்; அல்லாஹ் எந்த ஆத்மாவையும் அதற்கு அவன் கொடுத்ததைத் 
தவிர(அதற்குமேல்) சிரமப்படுத்தமாட்டான்; கஷ்டத்திற்குப்பின்னர் அல்லாஹ் அடுத்து 

இலெகுவை ஆக்குவான். 

8. எத்தனையோ ஊர்(வாசிகள் தங்களிரட்சகனின் கட்டளைக்கும், அவனுடைய 

தூதர்களுக்கும் மாறு செய்தனர்); ஆதலால், அவர்களை நாம்வெகுகடினமாகவே கேள்வி 
கணக்கு கேட்டு , அவர்களைக் கொடூரமான வேதனையாக வேதனையும் செய்தோம். 

9. அகவே, அவை தன்(வரம்புமீறிய) காரியத்தின் தண்டனையைச் சுவைத்துவிட்டன; 

அதன் (தீய)காரியத்தின் முடிவும் (இம்மையில்) நஷ்டமாகவே இருந்தது. 

10. (அன் றியும் மறுமையில்) அல்லாஹ் அவர் களுக்குக் கடினமான வேதனையை 

தயாராக்கி வைத்திருக்கின்றான்; ஆகவே, விசுவாசங்கொண்டேோராகிய அறிவாளிகளே! 

அல்லாஹ்வை நீங்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள்; திட்டமாக அல்லாஹ் உங்களுக்கு (குர் ஆன் 

என்னும்) நல்லுபதேசத்தை இறக்கி வைத்திருக்கிறான் | 
1 ஒரு தூதரை_(யும் உங்களுக்கு அனுப்பி வைத்தான். உங்களில் எவர்) விசுவாசங் 

கொண்டு, நல்லசெயல்களும் செய்கிறாரோ அத்தகையோரை இருள்களிலிருந் து ஒளியின் 
பால் அவர் வெளியேற்றிக் கொண்டுவருவதற்காக_கதெளிவு படுத்தக்கூடிய 

அல்லாஹ்வின் வசனங்களை,உங்கள் மீது அவர் ஓதிக்காண்பிக்கிறார்; மேலும் 
(உங்களில்) எவர் அல்லாஹ்வை விசுவாசித்து நற்செயலும் புரிகிறாரோ அவரைச் 
சுவனபதிகளில் அவன் பிரவேசிக்கச் செய்வான்; அவற்றின் கீழ் ஆறுகள் ஓடிக் 

கொண்டிருக்கும்; என்றென்றும் அவர்கள் நிரந்தரமாக அவற்றில் (தங்கி இருப்பவர்கள்; 

திட்டமாக அல்லாஹ் அவருக்குரிய உணவை அழகானதாக ஆக்கிவிட்டான். 

12. அல்லாஹ்_அவன் எத்தகையவனென்றால் ஏழு வானங்களையும், அவைகளைப் 

போல் (எண்ணிக்கையில்) பூமியையும் படைத்தான்; அவைகளுக்கிடையில் (அன்றாடம் 

நடந்தேரும் காரியங்கள் பற்றி) கட்டளைகள் இறங்கிக் கொண்டே இருக்கின்றன; 

நிச்சயமாக அல்லாஹ், ஒவ்வொருபொருளின் மீதும் மிகஆற்றலுடையவன் என்பதையும், 
நிச்சயமாக அல்லாஹ்(தன்) அறிவால் ஒவ்வொரு பொருளையும்திட்டமாகச்சூழ்ந்தறிந்து 

கொண்டிருக்கின்றான் என்பதையும் (விசுவாசிகளே! நீங்கள் அறிந்து கொள்வதற்காக 
(இவ்வாறு விளக்குகிறான்) 
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அத்தியாயம் : 66 

அத்தஹ்ரீம் _ விலக்கிக் கொள்ளுதல் 
வசனங்கள் : 12 மதனி ருகூஃகள் : 2 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1 நபியே! உம்முடைய மனைவியரின் திருப்தியை நீர் தேடியவராக அல்லாஹ் உமக்கு 

ஆகுமாக்கிவைத்ததை நீர் ஏன் (சத்தியம் செய்து ஹராம் என்று ) விலக்கிக் கொண்டீர்? மேலும், 

அல்லாஹ் மிக்க மன்னிக்கிறவன் ; மிகக்கிருபையுடையவன். 

2. உங்களுடைய சத்தியங்களை (அதனால் தடுக்கப்பட்டவற்றை மீண்டும் ஆகுமாக்கிக் கொள்ள) 

முறித் துவிடுவதை நிச்சயமாக அல்லாஹ் உங்களுக்கு ஏற்படுத்தியிருக்கிறான். மேலும், 

அல்லாஹ்தான் உங்களுடைய பாதுகாவலன்; இன்னும், அவன்தான் (யாவற்றையும்) 

நன்கறிகிறவன் ; தீர்க்கமான அறிவுடையவன். 

3. மேலும் நபி, தன்னுடைய மனைவியரில் சிலர்பால் ஓரு விஷயத்தை ரகசியமாகக் கூறியதை... 

(நினைவு கூர்க! பின்னர், அ(ம்மனைவியானவைர் அதனை[நபியின் மற்றொரு மனைவிக்கு அறிவித் து, 

அதனை அல்லாஹ்்[நபியாகிய) அவருக்கு வெளியாக்கி வைத்தபோது அவர் அதில் சிலவற்றை 

(அம்மனைவிக்கு) அறிவித் து, சிலவற்றை (அறிவிக்கா து ) புறக்கணித்தும்விட்டார் ; பின்னர், அவர் 
அவரு(டைய மனைவிச்குஅதை அறிவித்தபோது, "இதனை உங்களுக்கு அறிவித்தவர் யார்? " 

என அவர் (அந்த மனைவி) கேட்டார். அதற்கு அவர், (யாவற்றையும்) நன்கறிந்தோன், 

நன்குணர்ந்தோன் | ஆகிய அல்லாஹ் அதனை) எனக்கறிவித்தான் என் று கூறினார். 

4. (நபியுடைய மனைவியராகிய! நீங்கள் இருவரும்(உங்கள் குற்றங்களுக்காக) பச்சாதாபப்பட்டு 

(தவ்பாச் செய்து) அல்லாஹ்வின்பால் மீண்டால், (அது உங்களுக்கு நன்மையாகும்; இது 

ஏனென்றால்) உங்கள் இருவரின் இதயங்கள் (உண்மையிலிருந்து ) சாய்ந்துவிட்டன; ஆகவே, 

நீங்களிருவரும் (நபியாகிய) அவருக்கு விரோதமாக (ஒருவருக்கொருவர் உதவிசெய்ய) ஒன்று 

சேர்ந்தால், நிச்சயமாக அல்லாஹ் (நபியாகிய) அவருக்கு காப்பாளன்; ஜிப்ரிலும், விசுவாசி 

களிலுள்ள நல்லடியார்களும், (அவருக்கு உதவியாளர்களாக இருப்பார்கள்) அன்றியும், அதன் 

பின்னர் (அவருக்கு மற்ற) மலக்குகளும் உதவியாளர்களாவர். 

5. (நம் நபியாகிய)அவர், உங்களை "தலாக்" கூறி(விலக்கி)விட்டால், உங்களைவிடச் சிறந்த 
முஸ்லிம்களான , விசுவாசிகளான (அல்லாஹ்வுக்குப் பயந்து) கீழ்ப்படிந்து நடப்பவர்களான, 

(பாவத்தைவிட்டு விலகி) தவ்பாச் செய்பவர் களான, வணங்கக் கூடி யவர்களான, நோன்பு நோற்கக் 

கூடியவர்களான, கன்னிமை கழிந்தவர்களான ,கன்னியர்களான இத்தகையோரை (உங்களுக்குப் 

பகரமாக) அவருடைய இரட்சகன் அவருக்கு மனைவியராக மாற்றித்தரப்போ துமானவன். 

6. விசுவாசிகளே! நீங்கள் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தினரையும் (நரக) நெருப்பைவிட்டும் 

காப்பாற்றிக்கொள்ளுங்கள்; அதன் எரிபொருள் மனிதர்களும், கல்லுமாகும்; அதில் (குணத்தால்) 
கடின சித்தமுடைய (தோற்றத்தாலும், அமைப்பாலும்) பலசாலிகளான மலக்குகள் உள்ளனர்; 

அல்லாஹ்விற்கு _ அவன் அவர்களை ஏவிய வற்றில் அவர்கள் மாறுசெய்யமாட்டார்கள். 

(இரட்சகனிடமிருந்து) அவர்களுக்குக் கட்டளையிடப்படுவதைச் செய்வார்கள். 
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7. "நிராகரித்து விட்டோரே! (நீங்கள் மறுத்துக் கொண்டிருந்தமறுமைநாளான) 
இன்றையத்தினம் நீங்கள் (வீண்) புகல் கூறாதீர்கள்; நீங்கள் கூலி கொடுக்கப் 
படுவதெல்லாம், நீங்கள் செய்துகொண்டிருந்தவைகளுக்குத்தான்' (என்று 
கூறப்படும்). 

8. விசுவாசிகளே! கலப்பற்ற தவ்பாவாக (தூய மனத்துடன் பாவத்திலிருந்து 
விலகி, அல்லாஹ்வின்பால் நீங்கள்தவ்பாச் செய்யுங்கள்; (அவ்வாறு நீங்கள் 
செய்தால் தன்னுடைய) நபியையும், அவருடன் விசுவாசங்கொண்டவர்களையும் 
அல்லாஹ் இழிவு படுத்தாத நாளில், உங்கள் இரட' சகன் உங்கள் பாவங்களை 
உங்களைவிட்டுப் போக்கி (மன்னித்து)ச் சுவனபதிகளிலும் உங்களை 
பிரவேசிக்கச் செய்யப் போதுமானவன் அவற்றின் கீழ் ஆறுகள் ஓடிக் 
கொண்டிருக்கும். (அந்நாளில் ἡ அவர்களுடைய பிரகாசம் அவர்களுக்கு முன்னும், 
அவர் களுடைய வலப் புறங்களிலும் விரைந்து (சென் று) கொண்டிருக்கும்; 
அவர்கள், எங்கள் இரட்சகனே! எங்களுக்கு எங் களுடைய பிரகாசத்தை 
(அணையா து) நீ பரிபூரணமாக்கி வைப்பாயாக! எங்களுக்கு மன்னிப்பையும் 
அருள்வாயாக! நிச்சயமாக நீ, ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் மிக்க ஆற்றலு 
டையவன் என்று(பிரார்த்தனை செய்து வ் 

9. நபியே! நிராகரிப்போருடனும், (வேஷதாரிகளான) முனாஃபிக்குகளுடனும் 
யுத்தம் புரிவீராக! அவர்கள் விஷயத்தில் நீர் கடுமையாகவே இருப்பீராக! அவர்கள் 
தங்குமிடம் நரகந்தான்; சேருமிடத்திலும் அது மிகக் கெட்டது. 

10. நிராகரிப்போருக்கு, (நபி)நுூஹுு டைய மனைவியையும், (நபிலூத்துடைய 
மனைவியையும் அல்லாஹ் உதாரணமாகக்கூறுகிறான்; ட் நமது 
நல்லடியார்களில் உள்ள இரு நல்லடியாருக்குக்கீழ் (மனைவியராக )இருந்தனர்; 
பின்னர் அவ்விருவரும் (தங்கள் கணவர்களான) அவ்விருவருக்கும் துரோகம் 
செய்தனர்; அகவே[தம் மனைவியரான), அவர்களிருவரை விட்டும் 
அல்லாஹ்வுடைய ee எதையும் (நபிகளாகிய) அவ்விருவரா லும் 
டுக்க முடியவில்லை; (இவர்கள் துரோகம் செய்ததன் காரணமாக, இவர்களிடம், 
நரக நெருப்பில் விதித்த பம்ப் நீங்களிருவரும் நுழைந்துகொள்ளுங்கள்' 

1 விசுவாசங் கொண்டோருக்கு, பிர் அவ்னுடைய மனைவியை உதாரணமாக 
அல்லாஹ் கூறுகிறான்; (பிர் அவ்னுடைய அக்கிரமங்களைச் சகிக்காமல் தன் 
இரட'சகனிடம்) "என் இரட்சகனே! சொர்க்கத்தில் உன்னிடத்தில் எனக்கு ஒரு 
வீட்டைக் கட்டுவாயாக ! ஃபிர் அவ்னை விட்டும், அவனுடைய செயலை விட்டும் 
என்னைக் காப்பாற்றுவாயாக! அன்றியும் அநியாயக்காரர்களான கூட்டத்தாரை 
விட்டும் நீ என்னைக் காப்பாற்றுவாயாக! என்றுபிரார்த்தனை செய்து) அவர் 
கூறியதை(நினைவு கூர்வீராக!) 

12 . இன்னும் இம்ரானுடைய மகள் மர்யமையும் (விசுவாசிகளுக்கு ௨ பக்க 
அல்லாஹ் கூறுகிறான்.) அவர் தன்னுடைய மர்மஸ்தானத் ne க்கற்பைசக் 
காத்துக்கொண்டார்; ஆகவே, நம்முடைய ரூஹிலிருந்து அதில் ஊதினோம்; அவர் 
தன் இரட'சகனின் வார்த்தைகளையும், அவனின் வேதங்களையும் உண்மையாக்கி 
வைத்தார்; முற்றிலும் கீழ்ப்படிந்தவர்களில் உள்ளவராகவும் அவர் இருந்தார். 



te Al δὴ rid! sl 

IR 

POSE EE 

லே ἘΞ ΤΣ EI ASE 
கொரி பேல் ES SCA 

AEE als obs 

ΠΟ 

a 
»» πεν NE 272 க் 

EE 
டக அடக் ΝΣ ὑπὸ 

“" 



பாகம் : 29 563 அல் முல்க் 67 

அத்தியாயம் : 67 

அல் முல்க் _ ஆட்சி 
வசனங்கள் : 30 மக்கீ ருகூஃகள் : 2 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன் ). 

1 எவனது கரத்தில் (இம்மைமறுமையில் வானம் மற்றும் பூமியின் ஆட்சி இருக்கின்றதோ, அவன் 

மிக்க பாக்கிய முடையவன்; இன்னும் அவன் ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் மிக்கஆற்றலுடை யவன் . 

2 . அவன் எத்தகையவனென்றால், உங்களில் எவர் செயலால் மிக்க அழகானவர் என்று 

உங்களை அவன் சோதிப்பதற்காக மரணத்தையும், ஜீவியத்தையும் அவன் படைத்திருக்கின்றான்; 

அவனே (யாவற்றையும்) மிகைத்தவன்; மிக்க மன்னிக்கிறவன். 

3. அவன் எத்தகையவனென்றால், ஏழு வானங்களை அடுக்கடுக்காகப் படைத்தான்; (மனிதனே! 

அர்ரஹ்மானுடைய படைப்பில் நீ யாதொரு முரண்பாட்டையும் காணமாட்டாய்; ஆகவே, 

பார்வையை மீட்டி.ப்பார்!(அதில்) பிளவுகளை நீ காண்கிறாயா? 

4. பின்னும் இருமுறை உன் பார்வையை மீட்டிப்பார்; (எக்குறையையும் காணாது) அப்பார்வை 

இழிவடைந்ததாக அது களைப்புற்று உன்னிடம்திரும்பிவரும். 

5. மேலும், நிச்சயமாக நாம் பூமிக்குச் சமீபமான வானத்தை (நட்சத்திரங்களால் 

ஆன)விளக்குகளைக் கொண்டு அலங்கரித்திருக்கின்றோம்; இன்னும், அவைகளை 

வைத்தான்களுக்கு எறியப்படுபவைகளாகவும் நாம் அமைத்தோம்; அவர் களுக்கு நரக நெருப்பின் 

வேதனையையும் நாம் தயார் செய்து வைத்திருக்கின்றோம். 

6. இன்னும், தங்கள் இரட'சகனை நிராகரிக்கின்றார்களே அத்தகையோருக்கு நரக 

வேதனையுண்டு; அது திரும்பிச்சேருமிடத்தில் மிகவும்கெட்டது. 

7. அதில் அவர்கள் தூக்கிப் போடப்பட்டால்,அதுவோ கொதித்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் 

(கழுதையின் சப்தத்தைப் போல்) அருவருப்பான சப்தம் அதற்கிருப்பதை அவர்கள் கேட்பார்கள். 

8.(நிராகரிப்போரின் மீதுள்ள) கடுங்கோ பத்தால் வெடித்துவிட அது சமீபித் துவிடும்; அதில் ஒரு 

கூட்டத்தினரைப்போடப்படும் பொழுதெல்லாம், அதன் காவலர்கள் அவர்களிடம் , இது பற்றி) 

அச்சமூட்டி. எச்சரிக்கின்றவர் உங்களிடம் வரவில்லையா) "என்று கேட்பார்கள். 

9. அ(தற்கிவர்கள், "மெய்தான்! அச்சமூட்டி எச்சரிக்கின்றவர் நிச்சயமாக எங்களிடம் வந்தார்; 

பின்னர் நாங்கள் (அவரைப்) பொய்யாக்கி, அல்லாஹ் எதையும் உம்மீது) இறக்கி வைக்கவில்லை; 

நீங்கள் பெரும்வழிகேட்டிலல்லா மல் (வேறு இல்லைஎன் று நாங்கள் கூறினோம்" என்று அவர்கள் 

கூறுவார்கள். 

10. (அவர் உபதேசத்தை] "நாங்கள் செவியுற்றோ, அல்லது (அவைகளை) நாங்கள் விளங்கியோ 

இருந்திருந்தால்,நாங்கள் நரகவாசிகளில் ஆகிமிருக்கமாட்டோ ம்' என்றும் அவர்கள் கூறுவார்கள். 
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11. எனவே, (இவ்வாறு கூறுவதன் மூலம்) அவர்கள் தங்கள் பாவத்தை ஓப்புக் கொண்டு 
விடுகின்றனர்; ஆகவே, நரகவாசிகளுக்கு (அல்லா ஹ்வின் அருள்) தூரமே. 

12. நிச்சயமாக (தங்கள் இரட'சகனைப் பார்க்காதிருந் தும்) மறைவில் தங்கள் 
இரட்சகனைப் பயப்படுகி றார்களே அத்தகையோர்_ அவர்களுக்கு மன்னிப்பும், பெருங் 
கூலியுமுண்டு. 

13. மேலும், (மனிதர்களே) நீங்கள் உங்கள் கூற்றை இரகசியமாக அக்குங்கள் ; அல்லது 

அதை (சப்தமிட்டு) பகிரங்கமாக ஆக்குங்கள்; (யாவற்றையும் அல்லாஹ் நன்கறிந்து 

கொள்வான்; ஏனென்றால், நிச்சயமாக அவன் நெஞ்சங்களிலுள்ளவற்றை 
நன்கறியக்கூடி.யவன். 

14. (யாவையும்) படைத்தவன், அவனோ நுட்பமான(அறிவுடையெவனாக, யாவையும் 

நன்குணர்பவனாக இருக்க (நெஞ்சங்களில் உள்ளவற்றை) அவன் அறியமாட்டானா! 

15. அவன் எத்தகையவனென்றால், உங்களுக்கு பூமியை (வாழ்வதற்கு) எளிதானதாக 

அவன் ஆக்கிவைத்தான். ஆகவே, அதன் பல பாகங்களில் சென்று, அவன் (உங்களுக்கு 
அளித்திருக்குமிஉணவிலிருந் து உண்ணுங்கள்; (உங்களுடைய மண்ணறைகளிலிருந்து ) 

உயிர்பெற்றெழுதல் அவன்பாலே இருக்கிறது. 

16. வானத்திலிருப்பவன், உங்களை பூமியில் அழுந்தச்செய் துவிடுவான் என்பதிலிருந்து 

நீங்கள் அச்சமற்றிருக்கின்றீர்களா! (பூமியாகிய) அது அந்நேரத்தில் நடுங்கும். 

17. அல்லது வானத்திலிருப்பவன், உங்கள்மீது கல்மாரியை அவன் அனுப்பிவைப்பான் 

என் பதிலிருந்து நீங்கள் அச்சமற்றிருக்கின்றீர்களா? அவ்வாறாயின், எச்சரிக்கை 
(செய்யப்பட்ட வேதனை)எவ்வாறிருக்கும் என் பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள். 

18. மேலும், அவர்களுக்கு முன்னிருந்தார்களே அவர்கள் (இவர்களைப் போலவே நம் 
வசனங்களைப்) பொய்யாக்கி (நிராகரித்துக் கொண்டிருந்தனர். ஆனால் (அவர்களை 

அழிப்பது கொண்டு) என்னுடைய மறுப்பு எவ்வாறிருந்தது? 

19. இறக்கைகளை விரித்துக்கொண்டும், மடித்துக் கொண்டும் அவர்களுக்கு மேல் 
(ஆகாயத்தில் அணியணியாகப் பறக்கும்) பட'சிகளை இவர்கள் பார்க்கவில்லையா! 

அர்ரஹ்மானைத்தவிர, (மற்றெவரும்) அவைகளை (அகாயத்தில்)தடுத் துக் கொண்டிருக்க 
வில்லை! நிச்சயமாக அவன், ஒவ்வொரு பொருளையும் பார்க்கக்கூடியவன். 

20. அர்_ரஹ்மானையன்றி உங்களுக்குப் படையாக உள்ள இத்தகையவனா? _ அவன் 
உங்களுக்கு உதவி செய்வான். நிராகரிப்போர் ஏமாற்றத்திலன்றி (வேறு இல்லை. 

21.(ரஹ்மானாகிய அவன் அளித் துவரும் அவனுடைய ரிஜ்கை(அருள் விஸ்தீரணத்தை) 

அவன் தடுத்துக் கொண்டால், (உங்களுக்கு எதிராக உள்ள இவனா? அவனுக்கு எதிராக) 
உங்களுக்கு ரிஜ்கை அளிப்பான்? அன் று; இவர்கள் பெருமையடி.ப்பதிலும், (சத்தியத்தை 
வெறுப்பதிலேயுமே மூழ்கிக்கிடக்கின்றனர். 

22. தன் முகத்தின் மீது முகங்குப்புற விழுந்து செல்பவன் மிக்க நேரான வழியில் 
இருக்கின்றானா? அல்லது நேரான பாதையில் சீராக நடப்பவனா? 
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23. (நபியே!) நீர் கூறுவீராக: (ரஹ்மானாகிய) அவன் எத்தகையவனென்றால், உங்களை அவன் 

(ஆரம்பமாக) உற்பதீதி செய்து உங்களுக்குச் செவிப்புலனையும், பார்வைகளையும், 

இதயங்களையும் அவன் ஆக்கினான்; (இத்தகு பேரருட்களைச் செய்த அவனுக்கு) நீங்கள் வெகு 

சொற்பமாகவே நன்றி செலுத்துகிறீர்கள். 

24நபியேர நீர் கூறுவீராக. அவன் எத்தகையவனென்றால், பூமியில்(பலபா கங்களிலும்) உங்களை 

அவன் பரவச் செய்திருக்கின்றான்.(மறுமையில்) அவன்பக்கமேநீங்கள் ஒன் றுதிரட்டப்படுவீர்கள். 

25. மேலும், (மறுமை நாளைப்பற்றி) "நீங்கள் உண்மையாளர்களாக இருந்தால், இந்த வாக்கு 

எப்பொழுது(வரும்)?' என்று கேட்கின்றார்கள். 

26.(அதற்கு நபியே! நீர் கூறுவீராக: நிச்சயமாக(அ)து பற்றிய) அறிவெல்லாம் அல்லா ஹ்விடத்தில் 

உள்ளது ; அன்றியும், நிச்சயமாக நானோ (அதைப்பற்றி) தெளிவாக அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை 

செய்பவன்தான்.' 

27. (வாக்களிக்கப்பட்டதான)அதனை (அவர்களுக்குச்) சமீபமாக அவர்கள் பார்த்துவிடும்போது 

அந்நிராகரித்தோருடைய முகங்கள் வேதனையால் (பேதலித்துக்) கெட்டுவிடும், அன்றியும், 

(அவர்களிடம் "நீங்கள் (எப்பொழுது வருமென்று அவசரமாகத்) தேடிக் கொண்டிருந்தீர்களே 

அத்தகையது இதுதான் ' என்று கூறப்படும். | 

28. என்னையும், என்னுடன் இருப்பவர்களையும் அல்லாஹ் அழித்து விட்டாலும் , அல்லது 

அவன் எங்களுக்கு அருள் செய்துவிட்டாலும், துன்புறுத்தும் வேதனையிலிருந்து 

நிராகரிப்போரைக் காப்பாற்றுபவர் யார்?'என்பதை எனக்குத்தெரிவியுங்கள் ' என்று (நபியே நீர் 

கூறுவீராக! 

29. "அவன் தான் ரஹ்மான்; அவனையே நாங்கள் விசுவாசித்திருக்கின்றோம்; (எங்கள் 

காரியங்களை ஓப்படைத்து முழுமையாக) அவன் மீதே நம்பிக்கையும் வைத்திருக்கிறோம்; ஆகவே, 

தெளிவான வழிகேட்டிலிருப்பவர் யாரென்பதை நீங்கள் அறிந்துகொள்வீர்கள்' என்று | நபியே 

நீர் கூறுவீராக! 

30. "உங்களுடைய தண்ணீர் (நீங்கள் பெறமுடியாதவா று) பூமியினுள் (இழுக்கப்பட்டு வெகு 

ஆழத்தில்) சென் நுவிட்டால், பொங்கிஓடும் நீரை உங்களுக்குக் கொண்டுவருபவன் யார்? என 

எனக்குத் தெரிவியுங்கள்" என் று(நபியே! நீர் கூறுவீராக! 

அத்தியாயம் : 68 

அல் கலம் _ எழுதுகோல் 
வசனங்கள் : 52 மக்கீ ருகூஃகள் : 2 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன் ). 

1. நூன்; எழுதுகோலின்மீதும், (அதன்மூலம்) அவர் கள் எழுதுகிறவற்றின்மீதும் சத்தியமாக, 

2. (நபியே! உமதிரட்சகனின் அருளால் நீர் பைத்தியக்காரர் அல்லர். 

3. மேலும், நிச்சயமாக உமக்கு முடிவுறாத கூலி இருக்கின்றது. 

4. (நபியே! நிச்சயமாக மகத்தான நற்குணத்தின் மீதும் நீர் இருக்கின்றீர். 

5. நீரும் பார்ப்பீர் ; அவர்களும் பார்ப்பார்கள் : 

6. (இருசாராராகிய) உங்களில் எவர் (பைத் தியமென்னும் நோயால்) சோதனைக் 

குள்ளாக்கப்பட்டவர் என்பதை. | 



+ pal χὰ (ப 5. 15 
νυ  Ὴ. 

HAS GEO cel AE) 
SR ες πο 

; a 5" OR: a ns : 
GE ὌΡΟΣ if PAGE OE 
lO பழிய? 

pe த்தம் 
20 en ΡΣ Ὸ ல 

mis ES CT ΕΟ 

es RSS ges ge 

: οζβ Εἰ Hs ae 

>" 

>. 
> 

> 

«de 



பாகம் : 29 566 அல் கலம் 68 

7. நிச்சயமாக உமதிரட' சகன், அவன் வழியைவிட்்டுத் தவறியவர் யார் என்பதை அவனே மிக 

அறிந்தவன். (அதுபோலவே) நேர் வழி அடைந்தோரையும் அவனே மிக அறிந்தவன். 

8. அகவே, (நபியே! உம்மைப்) பொய்யாக்கக்கூடி யவர்களுக்கு நீர் கீழ்ப்படியாதீர். 

9. (அவர்களின் வணக்க வழிபாடுகளில் சலுகை அளித்து) நீர் தளர்த்தினால் (உமக்கு) 

அவர்களும் தளர்ந்து செல்வதை விரும்புகின்றனர். 

10. இழிந்தவனாக, அதிகமாக சத்தியம்செய்யக் கூடிய ஒவ்வொருவனுக்கும் நீர் 
கீழ்ப்படியாதீர். 

1! (அவன் மனிதர் களின் தன்மானங்களில்) குறைபேசித்திரிபவன், கோள் சொல்லிக் 

கொண்டு நடப்பவன். 

12. நன்மையானவற்றை அதிகமாகத் தடுத்துக்கொண்டிருப்பவன் ; வரம்பு மீறியவன்; 

பாவம்செய்பவன். 

13. முரட்டுச் சுபாவமுடையவன் ; அதற்குப் பிறகு (தந்தை பெயர் தெரியா) இழி 

பிறப்புடையவன். 

14. (இத்தன்மையுடையவன்) செல்வமும் , ஆண்மக்களும் உடையவனாக அவனிருக்கிறான் 

என்பதால், (அவனுக்கு நீர் கீழ்ப்படியாதீர்) 

15. நம் வசனங்கள் அவன் மீது ஓதிக்காண் பிக்கப்பட்டால், இது) முன்னோர்களின் கட்டுக் 

கதைகள்' 'என்று அவன் கூறுகின்றான். 

16. அவனுடைய மூக்கின் மீது நாம் ஓர் அடையாளமிடுவோம். 

17. நிச்சயமாக, நாம் (யமன் நாட்டிலுள்ள "'ஸன்ஆ'வை அடுத்துள்ள ஊர்வாசிகளில்) 

அத்தோட்டத்திற்குரியவர்களைச் சோதித்தவாறே (மக்கத்து காஃபிர்களான) அவர்களை 

நாம் சோதித்தோம்; (அத்தோட்டத்திற்குரிய வர்களான) அவர்கள் அதனை அதிகாலையில் 

சென்று அறுத்துவிடுவோமென் று சத்தியம் செய்தசமயத்தில், 

18. (" இன்ஷா அல்லாஹ்) அல்லா ஹ் நாடினால் என் று அவர்கள் கூறவில்லை. 

19. ஆகவே, அவர்கள் துங்கிக்கொண் டிருக்க, உம் இரட'சகனிடமிருந்து சுற்றக் 

கூடி ய/நெருப்பான)து அதன் மீது சுற்றி (அழித்துவிட்டது. 

20. அத்தோட்டமானது, கறுத்த சாம்பல் போலாகிவிட்டது. 

21. எனவே, (அதனை அறியா து) காலைப்பொழுதை அவர்கள் அடைந்த சமயம் 

ஒருவரையொருவர் அழைத்தனர்: 

22. (உங்கள் விளைச்சலை) நீங்கள் அறுப்பவர்களாக இருந்தால்,( அதனை அறுவடை. செய்ய) 

உங்கள் தோட்டத்திற்கு அதிகாலையில் வாருங்கள்" (என் றும் கூறிக்கொண்டாாரர்கள் ). 

23. ஆகவே, அவர்கள் ஒருவரோடொருவர் மெதுவாகப் பேசிக் கொண்டு சென்றனர். 

24. இன்றையத்தினம் (யாசகம் கேட்டு வரக்கூடிய ) எந்த ஒரு ஏழையும் அ[த்தோட்டதிததில் 
நிச்சயமாக நுழையக்கூடாது என (மெதுவாக பேசிக்கொண்டனர்). 

25. அதிகாலையில் (ஏழைகள் எதையும் பெறாதவா று) தடுத்துவிடுவதன்மீது ஆற்றலுடை. 

யவர்களாக (தங்களை எண்ணிக்கொண்டு) சென்றார்கள். 

26. (அங்குசென்று, அழிந்து விட்ட நிலையில்) அதனை அவர்கள் பார்த்தபோது (இது 
நம்முடையதல்ல;) "நிச்சயமாக நாம் வழிதவறிவிட்டவர்கள் என்று கூறினார்கள். 

27. (பின்னர் அதனைத் தங்களுடையது தான் என அறிந்து ,) இல்லை [நாம் தடுக்கப்பட்டு 

(பாக்கியமற்றவர்களாகி)விட்ட வர்கள் (என்று கூறினார்கள் ) 

28. அவர்களிலுள்ள மிகுந்த நடுநிலையாளர் ஒருவர் அவர்களிடம், "நீங்கள் (அல்லா ஹ்வைத்) 

துதிசெய்திருக்கவேண்டாமா? என்றுநான் உங்களுக்குக் கூறவில்லையா? "என்று கூறினார். 
29 அ[தற்க)வர்கள் "எங்கள் இரெட'சகன் மிகப் பரிசுத்தமானவன் ; நிச்சயமாக நாங்கள் தாம் 

அநியாயக் காரர்களாகிவிட்டோம்' என்று கூறினர். 

30. பின்னர், அவர்களில் சிலர் சிலரின் மீது நிந்தனை கூறியவர்களாக முன்னோக்கினர். 
31 "எங்களுடைய கேடே! நிச்சயமாக நாங்கள் வரம்பை மீறியவர்களாகிவிட்டோம்' என்று 

கூறினர். 
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32. எங்கள் இரட்சகன் இதைவிட மேலானதை எங்களுக்கு மாற்றித் தரக்கூடும்; 
நிச்சயமாக நாங்கள் இரட்சகனின் பக்கமே(அவன து அருளை ஆசிக்கிறவர்களாக 

் இருக்கிறோம் (என் றும் கூறினார்கள்). 

33. (நபியே!) இவ்வாறே வேதனை(அல்லாஹ் நாடியவர்களை வந்தடையும்); 
மேலும்,அவர்கள் அறிந்தவர்களாக இருப்பார்களானால்திட்ட மாக மறுமையின் 
வேதனை மிகப் பெரிதாகும். 

34. நிச்சயமாக, பயபக்தியுடையோருக்குத் தங்கள் இரட்சகனிடத்தில் 
அருட்கொடை களுடைய சுவனங்களுண்டு. 

35. முஸ்லிம்களை, குற்றவாளிகளைப் போல் நாம் ஆக்கிவிடுவோமா! 

36. உங்களுக்கு என்ன நேர்ந்தது? எவ்வாறு நீங்கள் தீர்ப்பளிக்கின்றீர்கள் 

37. அல்லது , உங்களிடம் (ஏதும் வேத) நூல் இருந்து அதில்(முஸ்லிம்கள் 
பாவிகளைப் போன்று ஆக்கப்படுவார்களென) நீங்கள் படிக்கின்றீர்களா! 

38. நீங்கள் தேர்ந்தெடுப்பவை நிச்சயமாக உங்களுக்கு அதில் உள்ளன (என 

அவ்வேதத்தில் நீங்கள் படித்திருக்கின் நீர்களா ἢ) 

39. அல்லது நீங்கள் தீர்ப்புச் செய்பவை நிச்சயமாக உங்களுக்கு உண்டு என 

ம்மீது மறுமை நாள் வரை உங்களுக்கு உறுதி செய்யப்பட்ட சத்திய 

ப்பிரமாணங்கள் உண்டா? (அவ்வாறு எதுவும் நம்முடன் உங்களுக்கில்லை) 

40. (நபியே!) துவ்வாறெல்லாம் கூறுகின்ற) அவர்களில் அதற்குப் பொறுப் 
பேற்பவர் யார்?" என்று அவர்களிடம்கேட்பீராக. 

4. அல்லது (இவ்வாறு அவர்கள் கூறிக் கொண்டிருப்பவற்றில்) அவர்களுக்கு 
இணையாளர்கள் இருக்கிறார்களா? (அக்கூற்றில்) அவர்கள் உண்மையாளர் 
களாக இருந்தால் (அவர்களுக்குப் பொறுப்பாளர்களாக) அவர்களின் 
இணையாளர்களைக் கொண்டுவரட்டும். 

42. கெண்டைக்காலைவிட்டு(திரை)அகற்றப் பட்டுவிடும் நாளில்,அவர்களோ 
(அந்நாளின் போது) சிரம்பணிவதின் பால் அழைக்கப் படுவர் ;ஆனால் 
அவர்கள்(சிரம்பணிய) சக்தி பெறமாட்டார்கள். 

43 அவர்களுடைய பார்வைகளெேல்லாம் கீழ் நோக்கியவையாக இருக்கும் 

நிலையில் இழிவு அவர்களைச் கூழ்ந்துகொள்ளும்; (இம்மையில்) சுகமான 

வர்களாக இருந்த சமயத்தில் சிரம் பணிந்து வணங்க நிச்சயமாக அவர்கள் 

அழைக்கப்பட்டு வந்தார்கள் . 

44. ஆகவே, என்னையும்,இச்செய்தியைப் பொய்யாக்குபவரையும் விட்டு 

விடுவீராக! அவர்கள் அறியாத விதத்தில் படிப்படியாக அவர்களை நாம் 
பிடிப்போம். 

45. இன்னும், அவர் களுக்குச் சிறிது தாமதம் கொடுப்பேன்; நிச்சயமாக 

என்னுடைய சூழ்ச்சி மிக்க பலமானது. 

46. அல்லது (நபியே!) அவர்களிடம் ஏதாவது கூலியை நீர் கேடகின்றீரா! 
அதனால், அவர்கள் கடனால் பளுவாக்கப்பட்டவர்களா! 

47. அல்லது மறைவானது அவர்களிடம் இருந்து, (அதிலிருந்து தங் களுக்கு 
வேண்டிய ஆதாரங்களை )அவர்கள் எழுதுகின்றார்களா? 

48. ஆகவே, (நபியே!) நீர் உமதிரட்சகனின் கட்டளைக்காகப் பொறுமை 
யுடனிருப்பீராக! மேலும், மீனுடை யவரைப் போன்று நீர் ஆகிவிடவேண்டாம்; 

அவர் துக்கம் நிரம்பப்பெற்றவராக (பிரார்த்தனை செய்து) அழைத்தபொழுது, 
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49. அவருடைய இரட்சகனிடமிருந்து அருட்கொடை அவரை அடையாதிருந்தால், வெட்ட 

வெளியில் பழிக்கப்பட்டவராக அவர் எறியப்பட்டு இருந்திருப்பார். 
50. பின்னர், அவருடைய இரட்சகன் அவரைத் தேர்ந்தெடுத்துக்கொண்டான்; பின்னர் அவரை 

நல்லோர்களில் உள்ளவராக அக்கிவைத்தான். 

SL மேலும், (நபியே! ) நிராகரிப்போர் (குர்ஆனுடைய) உபதேசத்தைக் கேட்கும் பொழுது, 

அவர்கள் தங்களுடைய பார்வைகளைக் கொண்டே உம்மை வீழ்த்தி விட நெருங்குகின்றனர்; 

(உம்மைப் பற்றி) நிச்சயமாக, அவர் பைத்தியக்காரர் (தாம்) என்றும் கூறுகின்றனர். 

52 (நாம் உம்மீது இறக்கிவைத்திருக்கும் திக்ரு எனும்) இது, அகிலத்தார்க்கு உபதேசமே தவிர 

(வேறு) இல்லை. 

அத்தியாயம் : 69 

அல் ஹாக்கா _ நிச்சயமானது 
வசனங்கள் :52 மக்கீ ருகூஃகள் : 2 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் + 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன் ). 

1 உறுதியாக நடந்தேறக்கூடியதா(ன மறுமை நாளனைது._ 

2 உறுதியாக நடந்தேறக்கூடியது என்ன) 

3. உறுதியாக நடந்தேறக்கூடியது என்னவென் று உமக்கு எ து அறிவித்தது? 
4. ஸமூதுகூட்டத்தினரும், ஆதுகூட் டத்தினரும் (இதயங்களை தி) திடுக்கிடச்செய்யக் கூடியதை 

(மறுமைநாளை!]ப் பொய்யாக்கினர். 

5. ஆகவே, (ஸாலிஹ் நபியின் கூட்டத்தாராகிய) ஸமூது, ஒரு பெரிய சப்தத்தைக்கொண்டு 

அழிக்கப்பட்டனர்... 

6. இன்னும், (ஹூது நபியின் கூட்டத்தாராகிய) ஆது, பெரும் சப்தத்தோடு கடுங்குளிர் கலந்த 

கொடுங்காற்றைக் கொண்டு அழிக்கப்பட்டனர். 

7.ஏழு இரவுகளும், எட்டு பகல்களும் தொடர்ச்சியாக அவர்கள் மீது அதை அவன் வசப்படுத்தி 

(வீசச்செய்து) இருந்தான்; ஆகவே, (நபியே! அப்பொழுது நீர் அங்கிருந்திருப்பின்) அவற்றில் 
அக்கூட்டத்தினரை_ நிச்சயமாக அவர்கள், அடிப்பாகங்களோடு சாய்ந்து கிடக்கும் ஈச்ச 

மரங்களைப் போன் று பிணங்களாகீக் கிடப்பதை] நீர் காண்பீர். 

8. ஆகவே, (இன்றைக்கும்) அவர்களில் எஞ்சியிருப்போரை நீர் காண்கின்றீரா? 

9. மேலும், பிர் அவ்னும், அவனுக்கு முன்னிருந்தவர் களும், தலை கீழாய்ப் புரட்டப்பட்ட 

ஊ ரிலிருந்தவர்களும் (இணைவைத்து அல்லாஹ்வின் அருட்கொடைகளை நிராகரித்துப்) 

பாவச்செயலைச் செய்து வந்தார்கள். 

0 ஆகவே, அவர்கள் தங்கள் இரட'சகனின் தூதருக்கு மாறு செய்தனர்; ஆகையால், அவன் 

அவர்களை மிகக் கடுமையான பிடியாகப் பிடித்துக் கொண்டான். 

1 தண்ணீர் எல்லை மீறிய/தால்பெருக்கெடுத்து ஓடிய) பொழுது, நிச்சயமாக நாம் உங்( கள் 

முன்னோர்)களைக் கப்பலில் ஏற்றி(க்காப்பாற்றினோம். 

12. அதனை உங்களுக்கு ஒரு படிப்பினையாக நாம் ஆக்குவதற்காகவும், பேணிப்பாதுகாக்கும் 

செவி, அதனை (க்கேட்ட பின் நினைவில் வைத்து பேணிப் பாதுகாப்பதற்காகவும் (அவ்வாறு 

செய்தோம். 
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13 ஆகவே, குழல்(ஸூர்) ஒரு முறை ஊதப்பட்டால்_ 

14. பூமியும், மலைகளும் உயர்த்தப்பட்டு, அவ்விரண்டும் ஒரே தூளாக 
தூளாக்கப்பட்டுவிட்டால்; 

15. அந்நாளில் நிகழவேண்டிய து நிகழ்ந்து விடும். 

16. வானமும் பிளந்து, அதுஅந்நாளில் பலமற்றதாகிவிடும். 

17. இன்னும், (நபியே!) மலக்குகள் அதன் கடைக்கோடிகளில் ருப்பார்கள்; 
அன்றியும், அந்நாளில் உமதிரட'சகனின் அர்ஷை, (மலக்குகளில்) எட்டுப்பேர் 
தங்களுக்கு மேலாகச் சுமந்து கொண்டிருப்பார்கள். 

18. (மனிதர்களே!) அந்நாளில் நீங்கள் (உங்கள் இரட்சகன் முன்) எடுத்துக் 
காட்டப்படுவீர்கள்; உங்களிலிருந்து மறையக்கூடியது எதுவும் (அவனுக்கு) 
மறைந்துவிடா து. 

19. ஆகவே, எவர், தன்னுடைய பதிவுப்புத்தகத்தை வலக் கையில் 
απ σε ἐπ δὲπ அவர், (மற்றவர்களிடம் வாருங்கள்;என்னுடைய பதிவுப் 
புத்தகத்தை நீங்கள் படித்துப்பாருங்கள் என்று (மகிழ்ச்சியுடன் கூறுவார். 

20. "நிச்சயமாக நான் என்னுடைய கேள்வி கணக்கை நிச்சயமாக சந்திப்பேன் 
என்று உறுதியாக எண்ணியிருந்தேன் '( என்றும் கூறுவார்) 

21. ஆகவே, அவர் திருப்தியான வாழ்வில் இருப்பார். 
22. உயர்வான சுவனத்தில் இருப்பார். 

23. அதன் கனிகள் (அவர்களின் கைக்கெட்டும் விதமாக பறிப்பதற்கு மிக) 

நெருங்கியவையாக இருக்கும். 

24, (இவர்களிடம், "சென்று போன நாட்களில் (உலகில்மறுமைக்காக 
தன் நீங்கள் முற்படுத்தி வைத்திருந்த காரண த்திற்காக, மகிழ்- 
வோடு (இவைகளை)உண்ணுங்கள்; இன்னும், அருந்துங்கள் "(என் று கூறப்படும்) 

25. இன்னும், எவன் தன்னுடைய (பதிவுப்) புத்தகத்தை இடக்கையில் 
கொடுக்கப்பட்டானோ அவன், என்னுடைய (செயல் கள் பதியப்பட்ட) 
புத்தகத்தை நான் கொடுக்கப்படாமலிருந்திருக்க வேண்டுமே! என்று கூறுவான். 

26. என்னுடைய கணக்கு என்னவென்பதை நான் அறியவில்லையே! ' 

27. (நான் இறந்தபின் மீண்டும் உயிர் கொடுத்து எழுப்பப்படாது)' அதுவே 
ல் இருந்திருக்க வேண்டுமே! 

28. என்னுடைய செல்வம் எனக்குஒன்றும் பயனளிக்கவில்லையே' 
" 

29. என்னுடைய அதிகாரமும் என்னை விட்டு அழிந்துவிட்டதே!' (என்று 
புலம்புவான். 

30. பின்னர், ( வல்ல அல்லாஹ் தன் மலக்குகளுக்கு "அவனைப் பிடியுங்கள்; 
nee அவனுக்கு விலங்கிடுங்கள்;. 

பின்னர் நரகத்தில் அவனைத் தள்ளுங்கள் 
D "பின்னர், அதன் நீளமானது எழுபது முழமுள்ள(தாக இருக்கும்) சங்கிலியால் 

அவனைக் கட்டுங்கள்" (என்றும் கூறுவான் 
33 "நிச்சயமாக அவன், மகத் துவமிக்க அல்லாஹ்வை விசுவாசம் கொள்ளாத 

வனாக அவன் இருந்தான். 
34. "ஏழைக்கு தான் ஆகாரமளிக்காததுடன் பிறரையும்) ஆகாரமளிக்கும்படி 

அவன் தூண்டவுமில்லை.' 
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பாகம் : 29 070 அல் மஆரிஜ் 70 

35," ஆகவே இன்றையத் தினம் அவனுக்கு இங்கு | உதவ) நண்பன் (எவனும்) 
இல்லை. 

36. ( நரகவாசிகளின் உடலிலிருந்து வடியும்) "சீழ் ஜலங்களைத் தவிர, (அவனுக்கு 
ல்க பில்லை γεν εῖμα கூறப்படும். 

37. அதனைப்பாவிகளைத் தவிர ( மற்றெவரும்) புசிக்கமாட்டார்கள். 
38. ஆகவே, நீங்கள் பார்ப்பவற்றைக் கொண்டு நான் சத்தியம் செய்கிறேன். 
39. நீங்கள் பார்க்காதவற்றைக்கொண்டும்; (நான் சத்தியம் செய்கிறேன். ) 
40. நிச்சயமாக, இது மிக்க சங்கை மிக்கஒரு தூதரின் கூற்றாகும். 
41. இது எந்தக் கவிஞரின் oem இதனை) நீங்கள் வெகு 

சொற்பமாகவே விசுவாசிக்கின்றீர்கள்_ 

42 (இது) ஒரு குறிகாரரின் கூற்றுமல்ல; (எனினும்) வெகு சொற்பமாகவே நீங்கள் 
நல்லறிவு பெறுகின் றீர்கள். 

43. அகிலத்தாரின் இரட'சகனிடமிருந்து (இது) இறக்கப்பட்டுள்ளதாகும். 
44. இன்னும், அவர் நம்மீது சொற்களில்[நாம் சொல்லாத) சிலவற்றை 

இட்டுக்கட்டி க்கூறியிருப்பாரானால்._ 
45. திட்டமாக அவருடைய வலக்கரத்தை நாம் பலமாகப் பிடித்துக் 

கொண்டிருப்போம். 
46. பின்னர்,அவருடைய ( இதயத்தோடுசம்பந்தப்பட'! ) உயிர் நரம்பைநாம் 

தறித்துவிடுவோம். 

47. அப்போ து, உங்களில் அவரை விட்டும் (நாம் செய்யும் வேதனையை) தடுத்து 
விடக்கூடியவர்கள் எவருமிலர். 

48. மேலும், நிச்சயமாக (குர் ஆனாகிய) இது பயபக்தியுடையோர் களுக்கு 
நல்லுபதேசமாகும். 

49. நிச்சயமாக (அதனைப்) பொய்யாக்குகிறவர் களும் உங்களில் இருக்கின்றனர் 
என்பதை நிச்சயமாக நாம் நன்கறிவோம். 
5.மேலும், நிச்சயமாக இது நிராகரிப்போருக்குக் கைசேதமாகும். 
51. இன்னும் நிச்சயமாக இது, உறுதியான உண்மையாகும். 
52. ஆகவே, (நபியே!) நீர் மகத்தான உமதிரட' சகனின் பெயரைக்கொண்டு 

துதிசெய் துகொண்டிருப்பீராக! 

அத்தியாயம் : 70 

அல் மஆரிஜ் _ உயர் வழிகள் 

வசனங்கள் : 44 மக்கி ருகூஃகள் : 2 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்லின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1. (நபியே! நிகழக் கூடிய வேதனைபற்றிக் கேட்கக் கூடியவன் (எப்பொழுது 
வருமென பரிகசிக்கும் நோக்குடன்) கேட்கின்றான். 

2. நிராகரிப்போருக்கு_(அது நிகமும் சமயத்தில் ) அதனைத் தடுத்து 
விடக்கூடியவர் எவருமில்லை. 
3 உயர் வழிகளுடைய அல்லாஹ்விட மிருந்து ( அது சம்பவிக்கும்). 
4. மலக்குகளும், ஜிப்ரீலும் (அல்லா ஹ்வாகிய அவன் பக்கம் ஒரு நாளில் உயர்ந்து 

செல்வார்கள்;அதன் அளவுஐம்பதினாயிரம்வருடங்களாகும். 



τ πος κ᾿ Ἐν 

aa nn Ζ TS BAR 

HUE Ter tga le AC ET λων 
À Cr oO » FGS\ las On பல 

ἘΠ ΠΥ 1: 
SAIS ΤΣ À 

Ἢ a er ERA A QUI ந 

க் . See τ | 

ΓΕ RÉ FO RENE) β 

CATE SPELT TERE 
6 CEE ὦ DAAC, Ἄν PUR 585 
ந் BUTE AAS S| 

“ | ΄ 

92 
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5. (நபியே) நீர் அழகான பொறுமையாகப் பொறுத்திருப்பீராக. 

6. நிச்சயமாக அவர்கள் (நிகழக்கூடிய) அதனை வெகுதூரமாகக் காண்கின்றனர். 

7. நாமோ, அதனை மிகச் சமீபமானதாகக் காண்கின்றோம். 

8. வானம், பழுக்கக் காய்ந்த செம்பைப் போல் ஆகும் நாளில். 
9. இன்னும், மலைகள் சாயம் ஏற்றப்பட்ட பஞ்சைப் போன்று ஆகும்(நாளில் அது 

நிகழும்) 

10. அன்றியும், ஒரு நண்பன் மற்றொரு நண்பனைபப்பற்றி விசாரித்து க்கேட்க மாட்டான். 

IL அவர்கள் (தங்களின் நண் பர்களுக்குக்) காண் பிக்கப் படுவர்; (எனினும் ஒருவர் 
மற்றவரைப்பற்றி கேட்டுக் கொள்ளமாட்டார்; ஒருவரை ஒருவர் அறியாதவர் போன்று 

வெருண்டோடுவர்)அந்நாளுடையவேதனையிலிருந் து(தன்னைக்காப்பாற்றிக் கொள்ள, 
குற்றவாளி தன்னுடைய மக்களை ஈடாகக்கொடுக்க விரும்புவான். 

12. தன் மனைவியையும் , தன் சகோதரனையும்... 
13 தன்னை அரவணைத்துவந்த தன் உறவினர்களையும்_ 

14. இன்னும், பூமியிலுள்ள அனைவரையும் (ஈடாகக் கொடுத்துப்) பின்னர் அது 

அவனைக் காப்பாற்றிக் கொள்ளும்(என்று விரும் புவான்). 

15. (ஆனால் அது நடைபெறுவது) அல்ல; (ஏனெனில்) நிச்சயமாக அது கொழுந்து 
விட்டெரியும்(நரகத்தின்) நெருப்பாகும். 

16. அதுதலையின் தோலை (எரித்து) கழற்றி விடக்கூடியதாகும். 
17. புறமுதுகிட்டுச் சென்று, புறக்கணித்தோரையும் அது அழைக்கும். 

18. (பொருளைச்) சேமித்து (அதனைச் செலவு செய்யாது) பாதுகாத்து வந்தோரையும் 
(தன்னிடம் அழைக்கும்) 

19. நிச்சயமாக மனிதன், (பேராசை கொண்ட ) மிக்க பதட்டக்காரனாக படைக்கப் 
பட்டுள்ளான். 

20. (ஏனென்றால்) அவனை ஒரு தீமை தொட்டுவிட்டால் ( திடுக்கிட்டுப் பது 

றுகிறவனாக_ 
21. இன்னும், அவனை யாதொரு நன்மை தொட்டுவிட்டால் அதனை (பிறருக்கு 

வழங்காது தடுத்துக்கொள்கிறவனாக (இருக்கிறான்). 

22. தொழுகையாளிகளைத் தவிர, 

23 அவர்கள் எத்தகையோரேென்றால், அவர்கள் தங்கள் (ஐவேளை திதொழுகையின் மீது 

நிரந்தரமானவர்கள்( தவறாது தொழுபவர்கள்). 

24. இன்னும் அவர்கள் எத்தகையோரென் றால், அவர்களுடைய செல்வங்களில் 
நிர்ணயிக்கப்பட்ட பங்குண்டு... 

25. (யாசித்துக்கேட்பவருக்கும்,| வெட்கித்துக்) கேட்காதவருக்கும் (உண்டு) 

26.இன்னும் அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், கூலி கொடுக்கும் (மறுமை) நூளை 

உண்மைப் படுத்துகின்றனர். 
27. இன்னும், அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், தங்கள் இரட்சகனின் வேதனையை 

அவர்கள் பயந்தோராவர். 
28. (ஏனென்றால், நிச்சயமாக தங்களிரட'சகனின் வேதனை அசீசப்படாது 

இருக்கக்கூடியதன் று (என்பதை அவர்கள் நன்கறிவார்கள் ) 

29. இன்னும், அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், அவர்கள் தங்கள் வெட்கத்தலங்களைப் 

பாது காக்கக்கூடியவர்கள். 

30. தங்கள் மனைவியரிடத்திலும், தங்கள் வலக்கரம்சொந்தமாக்கிக் கொண்டவர் 

களிடத்திலும் தவிர, அப்போ து நிச்சயமாக அவர்கள் நிந்திக்கப்பட்டவர்களல்லர். 

31. ஆகவே, எவராவது இதற்கப்பால் | தவறான வழியில் அனுபவிக்கத்) தேடினால் 

அத்தகையோர் _அவர்கள் தாம்வரம்பு மீறியவர்களாவர். 
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32 இன்னும் அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், தங்களின் அமானிதங்களையும் , 
(தாங்கள் செய்த) வாக்குறுதியையும் பேணிக் கொள்கின்றவர்கள். 

33. இன்னும் அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், தங்களுடைய சாட்சியங்களை 
நிறைவேற்றுவதில் உறுதியாக இருக்கின்றவர்கள். 

34. இன்னும், அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், தங்கள் தொழுகையின் மீது 
(அதை முழுமையாக நிறைவேற் றுவதற்குரிய முறைகளைப் பேணிப்]பாதுகாத்துக் 
கொள்வார்கள். 

35. (மேற்கூறப்பட்ட தகுதிகளுடைய) அவர்கள் சுவனங்களில் மிக்க கண்ணியப் 
படுத்தப்படெவர்கள். 

36. (நபியே! நிராகரிப்போருக்கு என்ன நேர்ந்தது? (அவர்கள்) உம்மைச்சுற்றி ஓடி 
வருகின்றனர்! 

37. வலப்புறமிருந் தும், இடப்புறமிருந்தும் கூட்டங் கூட்டமாக (ஓடி 
வருகின்றனர்! 

38. அவர்களில் ஒவ்வொருமனிதனும் அருட்கொடையுடைய சுவனத்தில் 
பிரவேசிக்கப்படுவதை அசிக்கின்றானா? 

39. அது ஒருபோ துமில்லை நிச்சயமாக நாம், அவர்கள் அறிந்திருப்பதிலிருந்தே 
அவர்களைப் படைத்திருக்கின்றோம். 

40. கிழக்குத் திசைகள், இன்னும், மேற்குத் திசைகளின் இரட்சகன்மீது நான் 
சத்தியம் செய்கிறேன்; அத்தம் நாம் (நம்இஷ்டப்படிச் செய்ய) 
ஆற்றலுடையோர். (அதாவ து: 

41. அவர்களைவிட மிகச் தன் ἐπεὶ ἡ πεν λοι பகரமாக) மாற்றி 
விடுவதின் மீது(ஆற்றலுடையோராவோம் இதில்) நாம் தோற்கடிக்கப்படுவோர் 
அல்லர். 

42. (ஆகவே, நபியே!) அவர்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட நாளை அவர்கள் 
சந்திக்கும் வரை வீண்காரியங்களில் மூழ்கியும், விளையாடிக் 
கொண்டுமிருக்கவும் அவர்களை நீர் விட்டு விடுவிடுவீராக! 

43. (இணைவைப்போர்) நடப்பட்டவைகிளான சிலைகளின் பால் விரைந்து 

செல்பவர்களைப்போன் று மண்ணறைகளிலிருந்து விரைந்தவர்களாக அவர்கள் 
வெளியேறிவரும்நாள். 

44. அவர்களுடைய பார்வை கீழ் நோக்கியவையாக (இருக்கும் நிலையில்) இழிவு 
அவர்களைச் சூழ்ந்துகொள்ளும்; (நபியே) அது, அவர்கள் வாக்களிக்கப்பட்டுக் 
கொண்டிருந்தார்களே அத்தகைய நாளாகும். 

அத்தியாயம்: 71 

JBIT A 
வசனங்கள் : 28 மக்கீ ருகூஃகள் : 2 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1. நிச்சயமாக, நாம் HIT AD அவருடைய சமூகத்தவரின்பால், "துன்புறுத்தும் 
வேதனை அவர்களுக்கு வரும் ன், உம்முடைய சமூகத்தினருக்கு அச்ச மூட்டி 
எச்சரிக்கை செய்வீராக!" என்று(தூதராக]நாம் அனுப்பிவைத்தோம். 
À "என்னுடைய சமூகத்தினரே! நிச்சயமாக நான் உங்களுக்குப் பகிரங்கமாக 

அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்பவன் என் று(அவர்களிடம்ூறினார். 
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3 "அல்லாஹ்வை(அவன் ஒருவனையே) நீங்கள் வணங்குங்கள்; இன்னும், 
அவனை நீங்கள் பயந்துகொள்ளுங்கள் ;எனக்கும் நீங்கள் கீழ்ப்படிந்து நடங்கள். 

4. (அவ்வாறு நீங்கள் நடந்தால்) உங்களுடைய குற்றங்களை உங்களுக்கு அவன் 
மன்னிப்பான்; இன்னும்,குறிப்பிடப்பட்ட காலம் வரையில் உங்களை 
(அமைதியாக வாழவிட்டுப் பிற்படுத்திவைப்பான்; நிச்சயமாக en வுடைய 
தவணை_ அது வந்துவிடுமானால் அது பிற்படுத்தப்படமாட்டாது; (இதனை) 
நீங்கள் அறிந்து கொண்டவர்களாக இருந்தால்; என்றும் கூறினார். 

5. (அவர் நீண்ட காலம் ஏகத்துவப் பிரச்சாரம் செய் தும் அவரைப் 
புறக்கணித்துவிடவே) ' a, இரட்சகனே! நிச்சயமாக நான் என்னுடைய 
சமூகத்தாரை(உன் வழியில்) இரவிலும், பகலிலும் அழைத்தேன் ' என் று கூறினார். 

6. அப்போது என்னுடைய அழைப்பு, அவர்களுக்கு  வெருண்டோடுவதையே 
அன்றி,(வேறொன்றையும்) கங்குல் 

7.மேலும், நிச்சயமாக நான்_' அவர்களுக்கு நீ மன்னிப்பளிப்பதற்காக உன்பால்) 
நான் அவர்களை அழைத்த பொழுதெல்லாம் (அதைக்கேடகாதிருக்க) 
ங்களுடைய காதுகளில் தங்களுடைய விரல்களை விட்டுக்கொண்டார்கள்; 
வர்த்த பார்க்காதிருக்க) தங்கள் ஆடைகளைக் கொண்டு தங்(களின் 

முகங் கிளை மூடிக்கொண்டுமிருந்தனர்; மேலும், (தங்கள் தவறின் மீதே 
த் நிலைத்திருந்தனர்; பெரும் அகந்தையாகவும் அகந்தை 
கொண்டனர். 

8. பின்னும் நிச்சயமாக நான் அவர்களைச் சப்தமாக அழைத்தேன். 

9."பின்னும் நிச்சயமாக நான் அவர்களுக்கு( அழைப்பை) பகிரங்கப்படுத்தினேன்; 
அவர்களுக்கு(எனது பிரச்சாரத்தை) மறைமுகமாக மறைத்தும் செய்தேன். 

10. ஆகவே, (முந்திய உங்கள் பாவங்களுக்காக) "உங்கள் இரடசகனிடம் 
மன்னிப்புத்தேடுங்கள்; நிச்சயமாக அவன்மிக்க மன்னிப்பவனாக இருக்கிறான்" 
என் றும் கூறினேன். 

IL (அவ்வாறு செய்வீர்களாயின், தடைப்பட்டிருக்கும்) மழையை உங்களுக்குத் 

தொடர்ச்சியாக அனுப்புவான். 

12. "செல்வங்களையும், ஆண்மக்களையும் (கொடுப்பது) கொண்டு, உங்களுக்கு 

உதவிபுரிவான்; உங்களுக்காகத் தோட்டங்களையும் அக்குவான்; உங்களுக்காக 

ஆறுகளையும்(அவற்றில்] ஆக்குவான். 

13. : அல்லாஹ்வின் மகத் துவத்தை நீங்கள் அறிந் து(அவனைப்பயந் து) 

கொள்ளாமலிருக்க உங்களுக்கென்ன நேர்ந்தது? 
14. பல நிலைகளிலும் உங்களை அவன் நிச்சயமாகப் படைத்தான். 

15." ஏழு வானங்களை, அடுக்கடுக்காக அல்லாஹ் எவ்வாறு படைத்திருக்கிறான் 

என்பதை நீங்கள்பார்க்கவில்லையா?" 

16. "இன்னும், அவற்றில் சந்திரனைபீபிரகாசமாகவும், சூரியனை ஒளி 
விளக்காகவும் அவனே அக்கியிருக்கிறான்.' 

17. மேலும்," அல்லாஹ் உங்களை(ப்புற் பூண்டுகளைப்போல்] பூமியி(ன் 
மண்ணிலிருந்து உற்பத்திசெய்வதாக உற்பத்திசெய்தான்." 

18." பின்னர் அதில் உங்களை (மரணிக்கச்செய் து) அவன் மீளவைப்பான்;மேலும், 
(அதிலிருந்தே உங்களை வெளிப்படுத்துவதாக அவன் வெளிப் படுத்துவான்! 
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19. "அன்றியும் அல்லா ஹ் உங்களுக்குப் பூமியை விரிப்பாக ஆக்கினான்." 

20. " அதில் உள்ளவிரிவான பாதைகளில் நீங்கள் செல்லும் பொருட்டு ἡ 
(என்றெல்லாம் தன் சமூகத்தாரிடம் கூறினார் ) 

21( பின் ம்) நூஹ் கூறினார்:" என் இரட்சகனே ! நிச்சயமாக அவர்கள் எனது 
கட்டளைக்கு LOI M] செய்து விட்டனர்; அன்றியும் , எவருக்கு அவருடைய 
செல்வமும், அவருடைய மக்களும் நஷ்டத்தைத்தவிர வேறு எதையும் அதிகப் 
படுத்தவில்லையோ, அவரையே அவர்கள் பின்பற்றினர். 

22. "மேலும், மிகப்பெரிய சூழ்ச்சியாக அவர்கள் சூழ்ச்சி செய்தனர். ' 

23. "மேலும் , அவர்கள் (தம் சமூகத்தாரிடம்) உங்களுடைய (வணக்கத்திற்குரிய) 
தெய்வங்களை நிச்சயமாக நீங்கள் விட்டுவிடாதீர்கள்; வத்து, ஸுவா௨, எகூஸ் , 
யக், நஸ்ர் (ஆகிய விக்கிரகங்) களையும் நிச்சயமாக நீங்கள் விட்டுவிடாதீர்கள் | 

என் றும் கூறினார்கள். 

24. "நிச்சயமாக அவர்கள் அநேகரை வழி கெடுத்தும் விட்டனர்; (ஆகவே, என் 
இரட்சகனே! அநியாயக்காரர்களுக்கு வழிக்கேட்டைத்தவிர வேறு எதையும் நீ 
அதிகப்படுத்திவிடாதே!' (என்றும் பிரார்த்தித்தார் 

25. ஆகவே அவர்களுடைய பாவங்களின் காரணமாக (பெரு வெள்ளத்தில்) 
அவர்கள் மூழ்கடிக்கப்பட்டு, (பின்னர்) நரகத்திலும் புகுதீதப்பட்டனர்; 
அல்லாஹ்வைத்தவிர அவர்களுக்கு உதவி செய்வோரை அவர்கள் பெற்றுக் 
கொள்ளவில்லை, . 

26. இன்னும், நூஹ் கூறினார்: என் இரட்சகனே! நிராகரிப் போரிலிருந்து பூமியில் 

வசிக்க ஒருவரையும் நீவிட்டுவைக்காதே!' 

27. "நிச்சயமாக நீ அவர்களை விட்டுவைத்தால், உன்னுடைய(மற்ற) 
அடியார்களை அவர்கள் வழி கெடுத்துவிடுவார்கள் ; நிராகரிக்கின்ற 
பாவியைத் தவிர (வேறு நல்லவர் எவரையும்) அவர்கள் பெற்றெடுக்கவு 
மாட்டார்கள் (என்றும்) 

28." என் இரட்சகனே! எனக்கும், என்னுடைய பெற்றோருக்கும், விசுவாசம் 
கொண்டவராக என்னுடைய வீட்டில் நுழைந்தவருக்கும், விசுவாசங்கொண்ட 
ஆண்களுக்கும், விசுவாசங்கொண்ட பெண்களுக்கும் நீ மன்னிப்பளிப்பாயாக! 
இந்த அநியாயக்காரர் களுக்கு அழிவையே தவிர (வேறு எதையும்! நீ அதிகப் 
படுத்தாதிருப்பாயாக!' (என்றும் பிரார்த்தித்தார்) 

அத்தியாயம் : 72 

அல் ஜின் _ ஜின்கள் 
வசனங்கள் : 28 மக்கீ ருகூஃகள் : 2 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1.(நபியேர நீர் கூறுவீராக: "நிச்சயமாக ஜின்களில் சில நபர்கள், | இவ்வேதத்தைச்) 
செவியுற்றனர்; பிறகு! தங்கள் னெத்தாரிடம் சென்று நிச்சயமாக நாங்கள் மிக்க 
ஆச்சரியமான குர்ஆனை செவியுற்றோம் என் று கூறினார்கள் 'என வஹீ மூலம் 
எனக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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3: "at EE (HIT ஆனாகிறிது நேர் வழியின்பால் வழிகாட்டுகிற து; ஆகவே, அதனை 
நாங்கள் விசுவாசித்தோம்; (இனி) நாங்கள் எங்களுடைய இரட்சகனுக்கு 
ஒருவரையும் இணையாக்கவே மாட்டோம் _ | 

3. இன்னும், "நிச்சயமாகக் காரியம்: எங்கள் இரட்சகனுடைய மகத்துவம் 

உயர்ந்துவிட்டது; அவன் மனைவியையோ, புதல்வரையோ எடுத்துக் கொள்ள 

வில்லை'(என் றும் கூறினார்கள்) 

4, "மேலும், நிச்சயமாகக் காரியம்: நம்மிலுள்ள மடையன் அல்லாஹ்வின் மீது 

(அவனுக்கு மனைவி, மக்கள் உண்டென் றுகூறி நிராகரிப்பில் அளவுகடந்து 

பொய்யைக் கூறுப வனாக இருந்தான். 

5. இன்னும், " மனிதர்களும், ஜின்களும் நிச்சயமாக அல்லாஹ்வின் மீது பொய் 

கூறவேமாட்டார்களென்று நிச்சயமாக இதுவரை) நாங்கள் எண்ணிக் 

கொண்டிருந்தோம்." 

6. "இன்னும், நிச்சயமாக தன ல் ஆண்கள் பலர், ஜின்களிலுள்ள 
ஆண்கள் பலரிடம் (தங்களைக் காக்கத் தேடிக்கொண்டிருந்தனா, இதனால் 

அவர்கள் அவர்களுக்கு கர்வத்தை அதிகமாக்கிவிட்டார்கள். 

7. "மேலும், (இறந்த பின்னர், அல்லாஹ் ஒருவரையும் (உயிர் கொடுத்து) 

எழுப்பவேமாட்டான் என்று நீங்கள் எண்ணிக்கொண்டிருந்ததுபோன்றே 

அவர்களும் நிச்சயமாக எண்ணிக்கொண்டிருந்தார்கள். 

8. இன்னும், "நிச்சயமாக நாங்கள் வானத்தைத் தொட்டுப் பார்த்தோம். 

அப்போது வலிமைமிக்க பாதுகாவலர்களாலும், தீப்பந்தங்களாலும் 

நிரப்பப்பட்டதாக அதை நாங்கள் கண்டோம். 

9, ἵ முன்னர்) அங்கு (பேசப்படுபவற்றைச்) செவியேற்பதற்காக, பல இடங்களில் 
நாங்கள் அமர்பவர்களாகவும் இருந்தோம்; எனவே, இப்பொழுது (அவைகளை) 
எவர் செவியேற்கிறாரேோ அவர், குறிவைத்துக்காத்திருக்கும் நெருப்பு- 
ப்பந்தத்தை தமக்காக அவர் காண்பார்." 

10. "மேலும், பூமியில் இருப்பவர் களுக்குஇதைக்கொண்டு) தீங்கு நாடப் 
பட்டிருக்கிறதா ! அல்லது அவர்களின் இரட்சகன் அவர்களுக்கு நன்மையை 
நாடியிருக்கின்றானா என்பதை நிச்சயமாக நாங்கள் அறியமாட்டோம்.' 

1." நிச்சயமாக நாம்... நம்மில் நல்லோரும் இருக்கின்றனர். அதல்லாதோரும் 
நம்மில் (சிலர்) இருக்கின்றனர்; நாம் பல்வேறு வழிகளையுடையோராகவும் 

இருந்தோம். 
2 "இன்னும், நிச்சயமாக பூமியில் அல்லாஹ்வை நாம் இயலாமையிலாக்கவே 

முடியாதென் பதையும், (பூமியிலிருந்து) அவனைவிட்டும் ஓடியவர் களாக 
அவனை இயலாமையிலாக்கவே முடியாதென் பதையும் உறுதியாக அறிந்து 
கொண்டோம். 

13 "இன்னும், நிச்சயமாக நாங்கள்(இந்தக்குர் ஆனாகிய) நேர் வழியைச் செவியுற்ற 
பாது, அதனை விசுவாசங்கொண்டோம். ஆகவே, எவர் தன் இரட்சகனை 

விசுவாசிக்கின்றாரோ அவர், (தன் நன்மையில்) குறைவையும் அநீதத்தையும் 
பயப்படமாட்டார். | 

14. முற்றிலும் அவனுக்குக்கீழ்ப்படிந்த) முஸ்லிம்களும் நிச்சயமாக நம்மில் 
இருக்கின்றனர்; (உண்மையை விட்டுத்திரும்பிய) அநியாயக்காரர்களும் நம்மில் 
இருக்கின்றனர்; எவர்கள் (முற்றிலும் கீழ்ப்படிந்த) முஸ்லிம்களாகி 
விடுகின்றார்களோ, அவர்கள் தாம் நேர் வழியைத் தேடிக்கொண்டார்கள். 
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15. "அநியாயக்காரர்களோ நரகத்திற்கு (எரிக்கப்படும்) விறகுகளாகிவிட்டனர்' 
(என் றும் அந்த ஜின்கள் கூறின]. 

16. (நபியே! மனித, ஜின் இனத்தவர்களாகிய) அவர்கள் (இஸ்லாமிய மார்க்க) 
வழியின்மீது உறுதியாகவும் (நிலைத் து)இருந்தால், (தடையின் நறியே) அவர்களுக்கு 
அதிகமான தண்ணீரை நாம் புகட்டியிருப்போம் (என எனக்கு அறிவிக்கப் 
பட்டுள்ளது என்று கூறுவீராக! | 

17. (எவ்வாறு நன்றி செய்கிறார்கள் என) அதில் அவர்களை நாம் சோதிப்ப 
தற்காக; மேலும், எவர் தன் இரடசகனின் நினைப்பைவிட்டும் புறக்கணிக் 
கின்றாரோ, அவரைக் கடினமான வேதனையில் அவன் புகுத்திவிடுவான். 

18. மேலும், நிச்சயமாக மஸ்ஜிதுகள் அல்லா ஹ்வி(ன் வணக்கத்தி)றற்கே உரியன; 
ஆகவே, அவைகளில்) அல்லாஹ்வுடன் மற்றெவரையும் நீங்கள் (பிரார்த்தித்து) 
அழைக்கவேண்டாம். 

19. மேலும், நிச்சயமாகக் காரியம்: அல்லாஹ்வுடைய அடியா(ராகிய தூதிர், 

அவனை அழைப்பவராக (தொழுபவராக) நிற்கும்பொழுது, (இதைக் காணும் 
ஜனங்கள் அச்சரியப்பட்டு]) கூட்டங் கூட்டமாக வந்து அவரை 

நெருங்கிவிடுகின்றனர். 

20. "நான் பிரார்த்தனை செய்து அழைப்பதெல்லாம் என் இரட்சகனையே! 

அவனுக்கு ஒருவரையும் நான் இணையாக்கமாட்டேன்' என் று(நபியேநீர் 

கூறுவீராக! | 

21 " நிச்சயமாக நான் உங்களுக்குத் தீங்கையே, நன்மையையோ (செய்ய) 
சக்திபெற மாட்டேன் 'என்று[நபியே) நீர் கூறுவீராக! 

22. "நிச்சயமாக நான் _ என்னை அல்லா ஹ்விட மிருந்து ஒருவரும் காப்பாற்றவே 

மாட்டார்; அவனையன்றி ஓதுங்குமிடத்தையும் நான் பெற்றுக்கொள்ளவே 

மாட்டேன் என்று(நபியே! நீர் கூறுவீராக! 

23."(ஆயினும்,) அல்லாஹ்விடமிருந் து (எனக்குக் கிடைத்ததை) எத்தி 

வைப்பதையும், அவனின் துரதுச்செய்திகளை அறிவிப்பதை]யும் தவிர 

(வேறெதற்கும் நான் சக்தி பெறமாட்டேன்). எவர் அல்லா ஹ்வுக்கும், அவனுடைய 

தூதருக்கும் மாறு செய்கின்றாரோ, நிச்சயமாக அவருக்கு(க்கூலி) நரக 

நெருப்புதான். அவர்கள் அதில் என்றென்றும் நிரந்தரமாக (த் தங் கி) 

இருப்பவர்கள்" (என் று நபியே நீர் கூறுவீராக!) 

24. முடிவாக அவர்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட (வேதனையான)தை அவர்கள் . 

காணும் சமயத்தில், உதவி பெறுவதால் மிகப்பலவீனமானவரும், 

எண்ணிக்கையால் மிக்க குறைந்தவரும் யார் என்பதை (உறுதியாக) அறிந்து 

கொள்வார்கள். | | | 

25. "நீங்கள் வாக்களிக்கப்படுகின்ற(அவ்வேதனையான து மிகச் சமீபத்திலிருக் 

கின்றதா? அல்லது என் இரட்சகன், அதற்குக் தவணையை ஆக்குவானா: 

என்பதை நான் அறியமாட்டேன் என் று (நபியே!) நீர் கூறுவீராக! 

26. என் இரட்சகனாகிய அவன்) மறைவானவற்றை அறிகிறவன்; எனவே, தான் 

மறைத்திருப்பவற்றை ஒருவருக்கும் அவன் வெளிப்படுத்தமாட்டான்_ 

2 'தூதரில், தான் (தேர்வு செய்து) பொருந்திக்கொண்ட வருக்கே தவிர_ 
ஆகவே, நிச்சயமாக அவன் (தூதராகிய) அவருக்கு முன்னும், அவருக்குப் பின்னும் 

பா துகாப்பவரை (மலக்குகளிலிருந் து) ஆக்குகிறான். 
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28. (அத் தூதர்கள்) தங்கள் இரட்சகனின் தூதுச் செய்திகளை, திட்டமாகவே 

எடுத்துரைத்தார்கள் என்பதை, தான் அறிந்துகொள் வதற்காக. அவர்களிட 

முள்ளவற்றை அவன் (தன் அறிவால்) சூழ்ந்தறிந்து கொண்டவனாக இருக்க, 
ஒவ்வொரு பொருளையும் எண்ணிக்கையால் பூரணமாகக் கணக்கிட்டும் 
வைத்துள்ளான். 

அத்தியாயம் : 73 

அல் முஜ்ஜம்மில் _ போர்வை போர்த்தியவர் 
வசனங்கள் : 20 மக்கீ ருகூஃகள் : 2 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

|. போர்வை போர்த்திக் கொண்டிருப்பவரே! 
2. இரவில் (தொழுவதற்காக) எழுவீராக!சொற்ப (நேர) ம்தவிர_ 
3. அதில் பாதி, (நேரத்தில் தொழுவீராக!) அல்லது அதிலிருந்து சொற்ப 

(நேற)ித்தைக் குறைத்துக்கொள்வீராக! 
4. அல்லது அதை விட(ச்சற்று நேரத்தை) அதிகப்படுத்திக்கொள்வீராக! 

(இரவுத்தொழுகையான) அதில் குர் ஆனை [நன்கு திருத்தமாக நிறுத்தி, நிறுத்தி 
யும்்ஒதுவீராக! | 

5. நிச்சயமாக நாம் அடுத்து பளுவான வாக்கை உம்மீது போடுவோம் 
(வஹீயின்மூலம் அறிவிப்போம்) 

6. நிச்சயமாக இரவில் (வணக்கத்தை நிறைவேற்ற) எழுவதானது_அதுவே 
(மனமும், நாவும்) ஒன்்றிணைந்திருக்க மிக்க உறுதியானதும், மேலும் கூற்றால் மிக்க 
உறுதியான துமாகும். 

7. நிச்சயமாக உமக்குப் பகலில் நீண்ட வேலை இருக்கின்றது. 
8. மேலும், உமதிரட'சகனின் பெயரை நினைவு கூர்வீராக! (அவனுக்கே 

வணக்கத்தையும், பிரார் ததனையையும் ஆக் கி) அவன்பால் முற்றிலும் 
ஆகிவிடுவீராக, 

9. (அவனே) கிழக்கிற்கும், மேற்கிற்கும் இரட்சகன்; அவனைத்தவிர 
(வணக்கத்திற்குரிய வேறு) நாயன் இல்லை. ஆகவே, அவனையே நீர் (உமது) 
பொறுப்பாளனாக எடுத்துக்கொள்வீராக.. 

10. அன்றியும், (நபியே) அவர்கள் (உமக்கெதிராகச்) சொல்வதின்மீது நீர் 
பொறுமையுடன் இருப்பீராக! இன்னும், அழகான வெறுப்பாக அவர்களை 
(அல்லாஹ்வுக்காக) நீர் வெறுத்துவிடுவீராக! 

1! என்னையும், சுகத்தையுடையவர்களான பொய்ப்பிக்கக்கூடியவர்களையும் 
நீர் விட்டுவிடுவீராக! (நான் ஏற்படுத்திய தவணையை அவர்கள் அடையும் வரை) 
அவர்களுக்குச் சிறிது அவகாசமும் கொடுப்பீராக! 

12. நிச்சயமாக நம்மிடத்தில் (அவர் களுக்காக) விலங் குகளும், நரகமும் 
இருக்கின்றன. | 

13. இன்னும், (அவர்களுக்குத் தொண்டையில்) விக்கிக்கொள்ளக்கூடிய உணவும், 
துன்புறுத்தும் வேதனையும் (இருக்கின்றன). 

14. பூமியும், மலைகளும் ஆட்ட ம்கண்டு (அதிலிருப்போரை உலுக்கி), இன்னும், 
மலைகள் சிதறுண்ட மண் குவியல்களாகிவிடும் நாளில் _(அவர் களுக்கு 
நடந்தேறும் வேதனை உண்டு) 

15. ஃபிர் அவ்னின்பால் நாம் ஒருதூதரை அனுப்பிவைத்தது போன்று, உங்கள் 
மீது சாட்சியாளராக ஒரு தூதரை உங்களிடம் நிச்சயமாக நாம் அனுப்பி 
வைத்தோம். 
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16. பின்னர், ஃபிர் அவன் அத்தூதருக்கு மாறு செய்தான்; ஆகவே, கடினமான 
பிடியாக அவனை நாம் பிடித்துக்கொண்டோம். 

17. நீங்கள் நிராகரித்துவிட்டீர்களானால், குழந்தைகளை நரைத்த£கிழிவர்களாக 
ஆக்கிவிடும் நாளில், (நம்முடைய பிடியிலிருந்துத் தப்பித்து உங்களை) நீங்கள் 
எவ்வாறு காத்துக்கொள்வீர்கள் 

18. அ[ந்நாளில் நிகழும் பெரும் அமளியான)தன் காரணமாக வானம்வெடித்துப் 
போய்விடும்; அவனுடையவாக்கு(சந்தேகமின்றி)செயல்படுத்தப்பட'ட தாகிவிடும். 

19. நிச்சயமாக இது , ஒரு உபதேசமாகும்; ஆகவே, எவர் நாடுகிறாரோ அவர் தன் 
இரட'சகனின் பால் (செல்லக்கூடிய வழியை எடுத்துக்கொள்வார். 

20. ( நபியே!) நிச்சயமாக நீரும், உம்மோடு இருப்போரில் ஒரு கூட்டத்தினரும், 
இரவில் மூன்றில் இரு பாகங்களைவிட மிகக் குறைவாக, இன்னும் அதில் பாதியில், 
இன்னும் அதில் மூன் றில் ஒருபாக[நேர)த்தில் (இரவுத் தொழுகைக் காக) 
நிற்கிறீர்கள் என்பதை நிச்சயமாக உமதிரட'சகன் அறிவான்; இன்னும் இரவையும், 
பகலையும் அல்லாஹ்தான் நிர்ணயம் செய்து (அதன் நேரங்களை அளவாக 
அமைத்துள்ளான்; நீங்கள் அதனை சரிவரக் கணக்கிடவே முடியாதென்பதை 
அவன் அறிந்துள்ளான்; ஆகவே, உங்களை அவன் மன்னித்துவிட்டான்; எனவே, 
குர்ஆனிலிருந்து உங்களுக்கு) இயன்றதை ஓதுங்கள்; (ஏனெனில், உங்களில் (இரவு 
வணக்கத்தை விட்டும் அனுமதி பெறும்) நோயாளிகளும், அல்லா ஹ்வின் 
பேரருளைத்தேடியவர்களாக பூமியில் பிரயாணம் செய்யும் வேறு சிலரும், 
அல்லாஹ்வின் பாதையில் போர் செய்யும்வேறு சிலரும் இருப்பார்கள் என்பதை 
அவன் அறிந்துள்ளான்; ஆகவே, அதிலிருந்து இயன்றதை ஓதுங்கள்; மேலும், 
தொழுகையை முறையாக நிறைவேற்றுங்கள்; ஜகாத்தையும் கொடுங்கள்; 
அல்லாஹ்விற்கு அழகான கடனாக கடனும்கொடுங்கள்; மேலும், நன்மை 
யிலிருந்து உங்களுக்காக எதை நீங்கள் முற்படுத்துகிறீர்களேோ, அது அல்லாஹ் 
விடத்தில் மிகச்சிறந்ததாகவும், (நற்) கூலியில் மிக மகத்தானதாகவும் அதனை 
நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள்; அல்லாஹ்விடம் மன்னிப்பும் தேடுங்கள்; 
நிச்சயமாக, அல்லாஹ் மிக்க மன்னிக்கிறவன்; மிகக்கிருபையுடையவன். 
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அத்தியாயம் : 74 

அல் முத்தஸ்ஸிர் _ போர்த்திக் கொண்டிருப்பவர். 
வசனங்கள் : 56 மக்கீ ருகூஃகள் : 2 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

் அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1 (போர்வை) போர்த்திக்கொண்டிருப்பவரே! | 
2 நீர் எழுந்திருப்பீராக! பிறகு ( அல்லாஹ்வின் தண்டனையிலிருந்து) அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை 

செய்வீராக! | 

3. மேலும், உமதிரடட்சகனைப் பெருமைப்படுத் துவீரா க. 

4. மேலும், உமது ஆடைகளைத் தூய்மையாக வைதீதுக் கொள்வீராக. 

5. இன்னும், அசுத்தத்தை வெறுத்து விடுவீராக. 

6. (நீர் கொடுத்ததைவிட) அதிகமானதைப் பெறக்கருதி(மற்றவருக்கு உபகாரம் செய்யாதீர். 

7. இன்னும், உமதிரட'சகனுக்காக (க் கஷ்டங்களைச் சகித் துக்கொண்டு) நீர் பொறுமையுடன் 

இருப்பீராக. | 

8. குழல் (ஸூர்) ஊதப்பட்டுவிட்டால்_ 
9. அந்நாளில் அவ்வாறு ஊதப்படுவதான து... கடினமான நாளாகதிருக்கும். 

10. (அந்நாள்) நிராகரிப்போருக்கு எளிதானதன்று. 

1 என்னையும், தனித்த நிலையில் நான் படைத்த வனையும் விட்டுவிடுவீராக. 

12. நான் அவனுக்கு ஏராளமான செல்வத்தையும் ஆச்கியிருந்தேன். 

1 அவனுடன் இருக்கக்கூடிய ஆண்மக்களையும்(நான் அவனுக்குக் கொடுத்தேன்). 

14. அவனுக்கு (வாழ்வதற்கு வேண்டிய) தயாரிப்புகளை (ஏற்கனவே) அவனுக்காக நான் 

தயார்செய்து வைத்தேன். 

15.பின்னும், நான் (அவனுக்கு) அதிகமாக்கவேண்டுமென் று அவன் அஆசைப்படுகின்றான். 

16. (ஒருபோதும் அது நடந்தேறக்கூடியது அல்ல[நிச்சயமாக அவன் நம்முடைய வசனங்களுக்கு 

முரண்பட்டவனாக இருக்கின்றான். 

17. (அதி சீக்கிரத்தில்) அவனை (வேதனையின்) ஒருகடினமான சிகரத்தில் நான் ஏற்றிவிடுவேன். 

18. நிச்சயமாக அவன் (இந்தக் குர்ஆனுக்கு எதிராக சிந்தித்தான்; இன்னும், (குர்ஆனைப்பற்றித் 

தன் மனதில் கற்பனையாக ஒரு கூற்றை) ஏற்படுத்திச் கொண்டான். | 

19. ஆகவே, அவன் சபிக்கப்பட்டான்; எவ்வாறு அவன் (ஒரு கூற்றைத்தன் மனதில்) 

ஏற்படுத்திக்கொண்டான்? | 

20. பின்னரும் அவன் சபிக்கப்பட்டான்! எவ்வாறு அவன் (ஒரு கூற்றைத் தன் மனதில்) 

ஏற்படுத்திக்கொண்டான்? 

21. பின்னர் அவன் (நம்வசனங்களை சிந்தித்து நோக்கினான். 

22 பின்னர் கடு கடுத்தான்; முகமும் சுளித்தான். 

23 பின்னர் திரும்பிச்சென்றான்; இன்னும், அகந்தை கொண்டான். 

24. அப்பால்(முன்னுள்ளோரிடமிருந்து கற்பிக்கப்பட்டு) வழிவழியாக வந்த சூனியமேயன்றிஇது 

(வேறு) இல்லை "எனக் கூறினான். 

25. "இது மனிதரின் கூற்றே தவிர வேறில்லை (என் றும் கூறினான்) 

26. நான் அவனை "ஸ்கர்" எனும் நரகத்தில் புகச்செய்வேன். 

27. இன்னும் 'ஸகர்' என்னவென்று உமக்கு அறிவித்ததுஎது? 

28. அ து(நரகவாசிகளில்எவரையும்)மிச்சம் வைக்கா து;(எவரையுமிவிட்டும் விடாது. 

29. மனிதர்களை (சுட்டுக் கரித்து அவர்களின் மேனியை) மாற்றிவிடக்கூடியது. 

30. (காவலர்களாக மலக்குகளில் ) அதன்மீது பத்தொன்பது பேர்கள் இருக்கின்றனர். 
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3. மேலும், நரகத்தின் காவலர்களை மலக்குகளாகவேதவிர நாம் ஆக்கவில்லை; 
இன்னும், அவர் களுடைய எண்ணிக்கையை நிராகரிப்போருக்குச் சோதனை 
யாகவே தவிர நாம் ஆக்கவில்லை; வேதம் கொடுக்கப்பட'டோர் (இதனை) உறுதி 
கொள்வதற்காகவும், விசுவாசங்கொண்டோர் (தம்) விசுவாசத்தை அதிகமாக்கிக் 
கொள்வதற்காகவும், இன்னும், வேதம் கொடுக்கப் பட்டோரும், விசுவாசிகளும் 
(இதைப்பற்றிச்) சந்தேகிக்கா மலிருப்பதற்கா கவும், (நாம் அவ்வாறு ஆக்கினோம்] 
இன்னும், எவர் களுடைய இதயங்களில் நோய் இருக்கின்றதோ அவர் களும், 
நிராகரித்துக்கொண்டிருப்போரும் 'இதனைக் கொண்டு κ᾿ rut 
அல்லாஹ் எதை (அறிவிக்க) நாடினான்? என்று கூறுவதற்காகவும் (இவ்வாறு 
ஆக்கினோம். நபியே!) இவ்வாறே அல்லாஹ், தான் நாடியவர் களை 
வழிகெடச்செய்கிறான்; தான் நாடியவர்களை நேர் வழியிலும் செலுத்து 
கின்றான்; இன்னும், உமதிரட'சகனின் படைகளை அவனைத் தவிர (மற்றெவரும்) 
அறியமாட்டார்; அது மனிதர்களுக்கு உபதேசமேயன்றி வேறில்லை. 

32. (நரகக்காவலர்கள் விஷயமாக நிராகரிப்போர் கூறுவதுபோன் று) அல்ல! 
சந்திரனின் மீதும் சத்தியமாக! 

33. இரவின் மீதும் சத்தியமாக _ அது பின் செல்லும்போது! 
34. அதிகாலையின் மீதும் சத்தியமாக_அது வெளிச்சமாகும்போ து! 
35. நிச்சயமாக (நரகமாகிய) அது மிகப்பெரியவற்றுள் ஒன்றாகும். 
36. அது, மனிதர்களுக்கு அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை த்வம் ங்க (மிகப் 

பெரியதாகும்) 

37. உங்களில் எவர் (நன்மைக்காக) முந்திச் செல்வதற்கோ_ அல்லது (தன்மையை 
விட்டும்) பின் தங்கிவிடுவதற்கோ விரும்புகின்றாரோ அவருக்கு (அது அச்சமூட்டி 
எச்சரிக்கைச் செய்கிற με 

38. ஒவ்வோர் பட ne தான் சம்பாதித்தவற்றுக்குப் பிணையாக்கப் 
பட்டதாகும். 

39. ஆயினும், வலக்கையில் பதிவுப்புத்தகம் கொடுக்கப்பட்ட) வலது சாரியினர் 

தவிர _ | 
40. (அவர்கள்) சுவனங்களில் (இருப்பர்) அப்போ து தங்களுக்குள் (விசாரித்துக்) 

கேட்பார்கள்: 

41 குற்றவாளிகளைப்பற்றி _ 

42 "உங்களை ஸ்கர் எனும் நரகத்தில் புகுத்தியது எ து? ἐν 

43, அ।தற்க)வர் கள், "தொழக்கூடியவர் களில் (உள்ளவர்களாக) நாங்கள் 

ப என்று கூறுவார்கள். 

4. "இன்னும் நாங்கள் ஏழைக்கு உணவளிப்பவர்களாகவும் இருக்கவில்லை." 

45. "(வீணானவற்றில்) மூழ்கி இருந்தோருடன் நாங்களும் மூழ்கி இருந்தோம். 
46. மேலும் 'கூலி கொடுக்கும் இந்நாளையும் நாங்கள் பொய்யாக்குபவர்களாக 

இருந்தோம். 
47. "எங்களுக்கு (மரணம் எனும்) உறுதி வரும்வரை (இவ்வாறு இருந்தோம்' 

என்றும்கூறுவார்கள்). 

48. ஆகவே, (அவர் களுக்காகப்) பரிந்துரைசெய்வோரின் பரிந்துரை 
அவர்களுக்குப் பயனளிக்கா து. 

49. எனவே, நல்லுபதேசத்தை விட்டும் புறக்கணிக்கக் கூடியவர்களாக இருக்க 
அவர்களுக்கு என்ன நேர்ந்தது! 
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50. அவர்கள் வெருண்டோடுகின்ற(காட்டுக் கழுதைகளைப் போல் (இருக்கின்றனர்!) 

SL (காட்டுக்கழுதைகளான) அவை சிங்கத்தை விட்டும் வெருண்டோடின. 

52. மாறாக, அவர்களில் ஓவ்வொரு மனிதனும், விரிக்கப்பட்ட ஆகமங்கள் (தனக்கும்) 

கொடுக்கப்படவேண்டும் என நாடுகிறான். 

53 (அது நடக்கப்போவது) இல்லை! மாறாக, மறுமையைப்பற்றி அவர்கள் பயப்படுவதில்லை. 

54. நிச்சயமாக இது நல்லுபதேசமாகும். 

55, (உபதேசம் பெற) யார் நாடுகிறாரோ அவர் இதனை நினைவில் வைத்த(உபதேசம் பெற்றுக் 

கொள்ளவும். 

56. இன்னும், அல்லாஹ் நாடினாலன்றி அவர்கள் நல்லுபதேசம் பெற மாட்டார்கள்; 

அவனேபயப்படுவதற்குரியவனும்(விசுவாசிகளை)மன்னிப்பதற்குரியவனும்ஆவான். 

அத்தியாயம் : 75 
அல்கியாமா _ மறுமை நாள் 

வசனங்கள் : 40 மக்கி ருகூஃகள் : 2 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓஒதுகிறேன் ). 

1. மறுமை நாளைக்கொண்டு நான் சத்தியம் செய்கிறேன். 

2 (வழிபாட்டில் மனிதன் குறைவு செய்துவிட்டதைப்பற்றி) மிக நிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் 

ஆன்மாவைக் கொண்டும் நான் சத்தியம் செய்கிறேன். 

3. மனிதன் (இறப்பெய்தி, மண்ணோடு மண்ணாக மக்கிப்போன பின்னர்) அவனுடைய 

எலும்புகளை நாம் ஒன் று சேர்க்கவேமாட்டோம் என்று எண்ணுகின்றானா? 

4. ஆம்! அவனுடைய விரல்களின் நுனிகளை (_முன்பிருந்தது போல் இணைத்துச் சரிப்படுத்தி)ச் 

செவ்வையாக்க நாம் ஆற்றலுடை யோராக இருக்கிறோம். 

5. மாறாக, மனிதன் தன் எதிர்காலத்திலும் (பாவத்திலிருந்து விலகிவிடாது பாவம் செய்யவே 

நாடுகிறான். 

6. மறுமைநாள் எப்பொழுது (வரும்)?" என (அதிசயமாக) அவன் கேட்கிறான். 

7. (அந்நாளின் அமளிகளைக்கண்டு திடுக்கிட்டு பார்வை நிலைகுத்திவிட்டால்; 

8. சந்திரனும் ஒளி இழந்து(விடுமானால்), 

9. சூரியனும், சந்திரனும் ஒன்றாக்கப்பட்டு விடும் (ஆனால்) 
10. அந்நாளில் "எங்கு விரண்டோடுவது என மனிதன் கூறுவான். 

1. இல்லை! தப்ப இட மில்லை. 

12. அந்நாளில் (அனைவரின்) தங்குமிடம் உம் இரெட்சகனிடத்திலாகும். 

1. மனிதன் _ அவன் முற்படுத்திவைத்ததையும், அவன் பிற்படுத்திவைத்ததையும் (பற்றி 
அந்நாளில் அறிவிக்கப்படுவான். 

14. ஏன், மனிதன் தன் மீது பார்வையுடை யவனாக [தன் செயல்களுக்குச் சாட்சியாக) இருப்பான். 
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15. (ஆகவே, தன் குற்றங்களை மறைக்க) அவன் தன் புகல்களைப் போட்ட 
போதிலும் சரியே (அவை அங்கீகரிக்கப்படமாட்டா) 

16. (நபியே! வஹீமூலம் அறிவிக்கப்படுபவை தவறிவிடுமோ என பயந்து) 
அதற்காக நீர் அவசரப்பட்டு உம் நாவை அசைக்கா தீர். 

17. (உம் உள்ளத்தில்) அதனை ஒன்று சேர்ப்பதும், (உமது நாவால்) அதனை 
ஓதச்செய்வதும் நிச்சயமாக நம்மீதா(ான கடமையாகும். 

18. ஆகவே, (ஜிப்ரீல் மூலம்) அதனைநாம் (உமக்கு) ஒதுவோமாயின், (ஓதப்படும்) 

அதன் ஓதுதலை நீர் பின் தொடர்ந்து ஓதுவீராக. 
19. பின்னர், நிச்சயமாக அதனைத்தெளிவு செய்வதும் நம்மீதா(னகடமையா கும். 
20. ஏன் இல்லை! பின்னர் (மனிதர்களே!) நீங்கள் அவசரமானதை (இம்மையை) 

விரும்புகின்றீர்கள். 
21 அன்றியும், மறுமையை நீங்கள் விட்டுவிடுகின் நீர் கள். 
22 அந்நாளில் சிலருடைய) முகங்கள் (சந்தோஷத்தால்) மலர்ச்சியானவையாக 

இருக்கும். 
23. (அவை) தங்கள் யன்ன நோக்கிக்கொண்டிருக்கும். 

24. இன்னும், அந்நாளில் சிலருடைய! முகங்கள், (துக்கத்தால் கறுத்து) சோக 
மானவையாக இருக்கும். 

25. முதுகுகளை முறித்துவிடும் பேராபத்து தங்களுக்கு உண்டாக்கப்படும் 
என்று அவை உறுதிகொண்டிருக்கும். 

வைகள் வெகுதூரமென நீங்கள் எண்ணிக்கொண் டிருக்கிறீர்களே) 
அவ்வாறல்ல!(இதோ அதன் தொடக்கமாக மரணவேளையில் அவனது உயிர்) 
தொண்டைக்குழியை அடைந்துவிட்டால், 

27. 'மந்திரிப்பவன் எவன்?" என்றும் த கத்தித் 
28. (ஆனால்) அவனோ நிச்சயமாக இதுதான் தன்னுடைய) பிரிவு (க்குரிய காலம்) 

என்பதை (உறுதியாக) அறிந்து கொள்கின்றான். . 
29. இன்னும் (அவனுடைய) கெண்டைக்கால், கெண்டைக் காலோடு 

பின்னிக்கொள்ளும். 
30. அந்நாளில் இழுத்துச் செல்லப்படுதல் உமதிரட'சகன்பால் இருக்கிற து. 
31. (அல்லாஹ்வுடைய வேதத்தையும், அவனின் துரதரையும்) அவன் 

உண்மையாக்கவில்லை; அவன்(இரட'சகனைத்) தொழவுமில்லை. 
32. எனினும் அவன் பொய்யாக்கி புறக்கணித்தும் விட்டான். 
33. பின்னர், தன் குடும்பத்தாரிடம் அகம்பாவம் கொண்டவனாகச் சென்று 
oo ro 

4. (மனிதனே! உன்னை க்க ல்ல ன் நெருங்கிவிட் டது! பின்னரும் 
அறிக்க நெருங்கிவிட்டது. 

35. பின்னும் உன்னை அழிக்கக்கூடிய து நெருங்கிவிட டது அப்பாலும் உன்னை 
அழிக்கக்கூடியது நெருங்கிவிட்டது. 

36. (எத்தகைய கேள் விகணக்கும் கேட்கப்படாமல்) வீணாக விடப்பட்டு 
விடுவான் என்று மனிதன் எண்ணிக்கொண்டானா! 

37. (கர்ப்பத்தில்) செலுத்தப்படும் ஓர் இந்திரியத் துளியாக அவன் 
இருக்கவில்லையா ! 

38. பின்னர் அவன் (அட்டைப் பூச்சி போன்று ட்டிக்கொண்டிருக் இரத்தச் 
கட்டியாக இருந்தான்; பின்னர் வ் வன் ச ல் பின்னர்) 
செவவையாக்கி வைத்தான். 

39. பின்னர் (மனிதனாகிய) அவனிலிருந்து ஆண், பெண் என்ற இரு வகையை 
mr ஆக்கினான். 

0. (இவ்வாறு செய்த) அவன் மரணித்தோரை உயிர்ப்பிக்க ஆற்றல் 
உடையவனாக இல்லையா! 
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அத்தியாயம் : 76 

அத்தஹ்ரு _ காலம் 
வசனங்கள் : 31 மக்கீ ருகூஃகள் : 2 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1. மனிதன் மீது காலத்திலிருந்து ஒருநேரம் திட்டமாக வந்துவிட்ட து; (அதில் இன்னதென் று) 

கூறப்படும் ஒருபொருளாக அவன் இருக்கவில்லை. 

2. நிச்சயமாக நாம் மனிதனை (ஆண், பெண் இருவரின்) கலப்பான ஓர் இந்திரியத் het 

நாம் சோதிப்ப(தற்கு நாடியவெர்களாக அவனை படைத்தோம்; எனவே செவியுறுபவனாக, 

பார் ப்பவனாக அவனை நாம் ஆக்கினோம். 

3. நிச்சயமாக, நாம் அவனுக்கு (நல்லது, தீயது பற்றிய) வழியைத்தெளிவு செய்தோம்; 

(அதைப்பின் பற்றி) அவன் ஒன்று நன்றியுள்ளவனாக இருக்கலாம்; அல்லது (அதைப்பின்பற்றா து) 

நன்றியற்ற(நிராகரிப்பிவனாக இருக்கலாம். 

4. நிராகரிப்போர்க்கு சங்கிலிகளையும், விலங்குகளையும், (ஜுவாலை விட்டு எரியும்) 

நரகத்தையும் நிச்சயமாக நாம் தயார்செய்து வைத்திருக்கின்றோம். 

5. நிச்சயமாக நல்லோர்கள், குவளையில் (பானத்தை) அருந்துவார்கள்; அதன் கலப்பு DLLD LONG 

இருக்கும். 
6. (இவ்வாறு கலக்கப்பட்ட அது) ஒரு ஊற்றாகும்; அதிலிருந்து அல்லா ஹ்வின் நல்லடியார்கள் 

அருந்துவார்கள்; அதனை அவர்கள் (தாங்கள் விரும்பிய இடங்களுக்கெல்லாம்) ஓடையாக ஓடச் 

செய்வார்கள். 

7. இவர்கள் (தங்கள்) நேர்ச்சையை நிறைவேற்றுவார்கள்; இன்னும் ஒருநாளையும் 

பயப்படுவார்கள்; அதன்தீமை எங்கும் பரவியதாக இருக்கும். 

8.மேலும், அல்லா ஹ்வாகிய அ)வன் மீதுள்ள அன்பின் காரணமாக ஏழைக்கும், அனாதைக்கும், 

சிறைப்பட்ட வருக்கும் அவர்கள் உணவளிப்பார்கள். 

9.(உணவை உண்போரிடம், உங்களுக்கு நாம் உணவளிப்பதெல்லாம், அல்லா ஹ்வின் முகத்தை 

நாடியே தான்; உங்களிடமிருந்து நாம் யாதொரு பிரதிபலனையோ அல்லது (நீங்கள் நமக்குநன்றி 

செலுத்துவதையோ நாங்கள் நாடவில்லை (என் றும்) 

10. "(அந்நாளின் அமளியினால் முகங்கள்) மிக்க கடுகடுக்கக்கூடிய, நெருக்கடியான ஒரு நாளை 

நிச்சயமாக நாங்கள் எங்கள் இரட்சகனிடமிருநீது பயப் படுகின் றோம்" (என்றும் 

கூறிக்கொண்டிருந்தனர்) 

1 ஆகவே, அல்லாஹ் அந்நாளின் தீங்கிலிருந்து அவர்களைப் பாதுகாத்து, அவர்களுக்கு (முக) 

மலர்ச்சியையும்/ அவர்களின் இதயங்களில்) மகிழ்வையும் கொடுத்தான். 

12. அன்றியும், அவர்கள் (இம்மையில்கஷ்டங்களைச்சகித்து பொறுமையுடனிருந்ததன் 

காரணமாக சுவனத்தையும், (அணிவதற்குப்) பட்டாடையையும் அவர் களுக்கு அவன் (sd) ue 

வழங்குகிறான். | 

13. (அவர்கள்) அ(ச்கவனத்தில் ஆசனங்களின்மீது சாய்ந்தவர்களாக இருப்பார்கள்; அதில் 

சூரிய/வெப்பத்தினையும், கடுங்குளிரையும் அவர்கள் காணமாட்டார்கள். 

14. அதன்(மரங்களின் நிழல்கள் அவர்கள் மீது நெருங்கியவையாக இருக்கும்; அதன் கனிகள் 

(அவர் கள் பறிப்பதற்கேற்றவா று) தாழ்வாகத் தாழ்த்தப்பட்டுள்ள து. 
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15. மேலும், வெள்ளியினாலான பாத்திரங்களையும், பளிங்கினாலானக் 
கிண்ணங்களையும் கொண்டு (சிறார்களால்) அவர்களைச்சுற்றிக் கொண்டு 
வரப்படும். | 

16. வெள்ளியினாலான கிண்ணங்கள், அவற்றை (தாகம் தீர்க்கும் அளவிற்குத் 
தக்கவாறு) அளவாக (வழங்கக் கூடிய)அவர்கள் நிர்ணயிப்பர். 

17. இன்னும், அதில் அவர்கள் குவளையில் (மதுபானத்தைப்) புகட்டப் 
படுவார்கள்; அதன் கலவை இஞ்சியாக இருக்கும். 

18. அங்குள்ள ஓர் ஊற்றிலிருந்து (அதனைப் புகட்டப்படுவார்கள்)_அதற்கு 
ஸல்ஸபீல் (மிக மதுரமானநீர்) என்று பெயர் கூறப்படும். | 

19. மேலும், என் றுமேோஇளமை மாறாமல்) ருக்கும் சிறுவர்கள் அவர்களைச் 

சுற்றிக் கொண்டே இருப்பார்கள்; (நபியே!) அவர்களை நீர் காணுவீரானால் 
பரத்தப்பட்ட முத்துக்களென அவர்களை எண்ணுவீர். 

20. இன்னும் அங்கு நீர் பார்த்தால், (அவற்றின்) அருட்கொடைகளையும், பெரிய 
அரசாட்சியையும் நீர் காண்பீர். 

21. அவர்கள் (தேகத்தின்) மேல் மென்மையான மற்றும் கனமான பச்சைப் 
பட்டாடைகள் இருக்கும்; இன்னும், அவர்கள் வெள்ளியினால் (ஆகிய) கட கங்கள் 
அணிவிக்கப்பட்டிருப்பார்கள்; அவர்களின் இரட'சகன் பரிசுத்தமான ஒரு 
பானத்தையும் அவர்களுக்குப் புகட்டுவான்; (மேலும் அவர்களிடம், 

22. "நிச்சயமாக இது உங்களுக்குக் கூலியாக இருக்கும்; உங்களுடைய முயற்சியும் 
நன்றிக்குரியதாகி (அங்சீகரிக்கப்பட்டு) விட்டது (என்றும்கூறுவான்]. 

23. (நபியே! நிச்சயமாக நாம்தாம் இந்தச் குர்ஆனைச் சிறிது சிறிதாகவே உம்மீது 

இறெக்கிவைத்தோம். | 

24. ஆகவே, நீர் உமதிரட'சகனின் கட்டளைக்காகப் பொறுமையுடனிருப்பீராக! 
அவர்களிலுள்ள (யாதொரு) பாவிக்கோ, அல்லது நன்றிகெட்ட வனுக்கோ நீர் 
கீழ்ப்படியாதீர்.. 

25.மேலும் காலையிலும்,மாலையிலும் உமதிரட' சகனின் (சங்கையான) பெயரை 
நினைவு கூர்வீராக! 

26. இன்னும், இரவில் அவனுக்கு (ஸுஜூது செய்து) சிரம்பணிவீராக! 
இரவில் நெடுநேரம் அவனைத்துதி செய்து கொண்டுமிருப்பீராக. 

27. நிச்சயமாக இவர்கள் விரைவாகச் செல்லக்கூடிய(இம்மையான)தை 
விரும்புகின்றனர்; மேலும் கடினமான (மறுமை) நாளை அவர்களுக்குப் பின்னால் 
(புறக்கணித்து, விட்டு விடுகின்றனர். | 

28. நாம்தாம் அவர்களைப் படைத்தோம்; நாமே அவர்களுடைய படைப்பின் 
அமைப்பையும் உறுதிப்படுத்தினோம்; மேலும், நாம் நாடினால் அவர்களைப் 
போன்ற[(மற்றிவர்களை (அவர்களுக்கு)ப்பகரமாக மாற்றிவிடுவோம். 

_ 29. நிச்சயமாக இது ஒரு நல்லுபதேசமாகும்; ஆகவே, யார் நாடுகிறாரோ அவர், 
தம் இரட்சகன் பக்கம் செல்லும் வழியை எடுத்துக்கொள்வாராக! 

30. இன்னும், அல்லாஹ் நாடினாலன்றி நீங்கள் (எதையும்) நூடமாட்டீர்கள்; 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் (உங்களனைவரையும்பற்றி) நன்கறிகிறவனாக, தீர்க்கமான 
அறிவுடையவனாக இருக்கிறான். | 
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31 (ஆகவே, உங்களில்) அவன் நாடியவரை தன் அருளில் துழைவிக்கிறான், 
இன்னும், அநியாயக்காரர்கள் _அவர்களுக்காகத் துன்புறுத்தும் வேதனையை 
அவன் தயார்படுத்தி வைத்திருக்கிறான். 

அத்தியாயம் : 77 

அல்முர்ஸலாத் _ அனுப்பப்படுபவை 

வசனங்கள் : 50 மக்கீ ருகூஃகள் : 2 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

L தொடர்ச்சியாக (ஒன்றன் பின் ஒன்றாக) அனுப்பப்படுபவைகளின் மீது 
சத்தியமாக_ 

2. வீசும் கடும் புயல் காற்றுகளின் மீது சத்தியமாக! 
3 (மேகங்களைக்) கிளப்பி பரப்பிவிடுபவைகளின் மீது சத்தியமாக! 
4. (சத்தியத்தையும் அசத்தியத்தையும்) வேறு படுத்திக் காட்டும் வஹீ எனும் 

கட்டளையைக் கொண்டு இறங்குபவர்கள் மீது சத்தியமாக! 
5. (தூதர்கள்பால்) வஹீயைக்கொண்டு வந்து கொடுப்பவர்கள் மீது சத்தியமாக! 
6. (அந்த வஹியின் மூலம் அறிவிக்கப்பட்டவை) மன்னிப்பாக, அல்லது 

எச்சரிக்கையாக இருக்கும். 
7. நிச்சயமாக நீங்கள் வாக்களிக்கப்பவெதெல்லாம் நிகழக்கூடியதேயாகும். 
8. ஆகவே, நட'சத்திரங்கள் _ (அவற்றின் ஒளி) அழிக்கப்பட்டு விடும்போ து_ 
9. மேலும்,வானம் _ பிளக்கப்பட்டு விடும்போ து_ 
10. இன்னும், மலைகள் ἐν (தூசிகளைப்போன் நு)பறக்கடிக்கப்பட்டு விடும்போ து_ 
IL மேலும், தூதர்க க்குநேரம் ரதம் விடும்போது. 
12. எந்த நாளுக்காக வையாவும் )பிற்படுத்தப்பட்டி ருக்கின்றன? 
13 தீர்ப்புநாளுக்காக।(பிற்படுத்தப்பட்டன என்று கூறப்படும். 
14. மேலும் நபியே, தீர்ப்பு (க்கூறப்படும்) நாள் என்னவென்று உமக்கு 

அறிவித்தது எது! 
15 நம்முடைய வசனங்களைப்) பொய்யாக்குபவர்களுக்கு அந்நாளில் கேடுதான். 
16. (அதனைப் பொய்யாக்கிக் கொண்டிருந்த) முன்னிருந்தோரை நாம் 

அறிககவிலவலைன்! ! 
17. பின்னர், பின்னுள்ளோரை (அழிக்கப்பட்ட) அவர்களைப் பின் தொடரு 
மாறு நாம்செய்தோம். 
18. குற்றவாளிகளை அவ்வாறுதான் நாம்(அழித்து நாசம் செய்வோம். 
19. (நம்முடைய வசனங்களைப்)பொய்யாக்குபவர் களுக்கு அந்நாளில் கேடுதான். 
20. இழிவான நீரிலிருந்து உங்களை நாம் படைக்கவில்லையா! 
21. பின்னர், அதனைப் பாதுகாப்பான இடத்தில் (கர்ப்பப் பையில்) 

க்கினோம். 
22. குறிப்பிட்ட (கால்) அளவு வரை; 
23. நாமே அதனை£(சிசுவாக) ஏற்படுத்தினோம்; ஏற்படுத்துவோரில் 

நாம் ல்லோராவோம். 
La கவே இவைகளைப்) பொய்யாக்குபவர்களுக்கு அந்நாளில் கேடுதான்! 
ந் கொள்ளக்கூடியதாக பூமியை நாம் ஆக்கவில்லையா! 
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26. உயிரோடிருப்போரையும், மரணித்தோரையும் (அணைத்துக் கொள்ளக் 
கூடியதாக அதை நாம் ஆக்கினோம்! 

27. மேலும், அதில் உயர்ந்த மலைகளையும் நாம் அமைத்து, இனிமையான 
அத் ΣΥ͂Σ உங்களுக்குப் புகட்டுகின்றோம். 

(நம்முடைய இவ்வருட கொடையைப்) பொய்யாக்குபவர்களுக்கு 
த் கேடுதான்! 

29. (மறுமையில் இவர்களிடம், எ[ந்த நரகத்தை நீங்கள் பொய்ப்படுத்திக் 
கொண்டிருந்தீர்களோ, அதன்பாலே நீங்கள் நடந்துசெல்லுங்கள்(என்றும்) 

30. மூன் று கிளைகளையுடைய (நரகப் புகையின்) நிழலின்பால் நீங்கள் 
நடந்துசெல்லுங்கள் (என்றும் அவர்களுக்குக் கூறப்படும்) 

3L a குளிர்ச்சி தரும்) நிழல் தரக்கூடியதல்ல; தீச்சுவாலையிலிருந்து அது 
காக்கக் கூடிய துமல்ல. 

32. (எனினும்) நிச்சயமாக அது_(பெரிய)மாளிகையைப் போன்ற நெருப்புப் 
oo அதுவீசிஎறியும். 

ச்சயமாக அது மஞ்சள் நிறமான (பெரிய)ஓ்ட கங்களைப் போல் இருக்கும். 
4. (இவைகளைப் பொய்யாக்குபவர் களுக்கு அந்நாளில் கேடுதான். 
Ὁ இது அவர்கள் பேசமுடியாத ளாகும். 
36. அன்றியும், அவர்களுக்கு β எதுவும் கூற) அனுமதிக்கப் படமாட்டாது; 

(அவ்வா றிருந்தும் வேதனை தாங்காது) அவர்கள் புகல்கூறுவர். 
37. (இவைகளைப்) பொய்யாக்குபவர்களுக்கு அந்நாளில் கேடுதான். 
38. இது தீர்ப்பு நாள்; உங்களையும், (உங்களுக்கு) முன்னுள்ளோரையும் 

(அந்நாளைக்காக] நாம் ஒன்று சேர்த்துவிட்டோம். 
39. அகவே, ( தண்டனையிலிருந்து தப்பித்துக்கொள்ள) உங்களிடம் ஏ 

சூழ்ச்சி இருந்தால் என்னிடம்சூழ்ச்சி செய்து பாருங்கள் "என் றும் கூறப்படும். 
40. பொய்யாக்குபவர்களுக்கு அந்நாளில் கேடுதான். 
41. நிச்சயமாக பயபக்தியுடையோர்கள், (அந்நாளில் சுவன பதியிலுள்ள மாளி 

கைகள் , மரங்களின்) நிழல்களிலும், ஊற்றுகளி(ன் அருகிலும் இருப்பார்கள் _ 
42 அவர்கள் விரும்பியவற்றிலுள்ள கனிகளிலிருந்து புசித்து இன்புறுவதிலும் 
ருப்பார்கள். 

43 ("உலகில் நற்செயல்களை) நீங்கள் செய்து கொண்டிருந்ததன் காரணமாக 
இன்பமாக உண்ணுங்கள்; இன்னும் பருகுங்கள் (என் று அவர்களிடம் கூறப்படும்) 

44. இவ்வாறே நன்மை செய்பவர்களுக்கு நிச்சயமாக நாம் கூலி வழங்குவோம். 
45, (இதனைப்)பொய்யாக்குபவர்களுக்கு அந்நாளில் கேடுதான். 
46. (நம் அத்தாட'சிகளைப் பொய்யாக்குபவர்களே ! உலகில்) நீங்கள் புசியுங்கள், 

கொஞ்சம் சுகமும் அனுபவியுங்கள்; நிச்சயமாக நீங்கள் குற்றவாளிகளே_ 
47. (அல்லாஹ்வின் வசனங்களைப்) பொய்யாக்குபவர்களுக்கு அந்நாளில் 

கேடுதான். 
48, மேலும், அவர்களிடம், " நீங்கள் குனிந்து [தொழுது கொள்ளுங்கள்" என்று 

கூறப்பட்டால், அவர்கள்([தொழுது) குனியமாட்டார்கள். 
49. (அவனது இக்கட்டளையைப்) பொய்யாக்குபவர் களுக்கு அந்நாளில் 

கேடுதான். 
50. எனவே (குர் அனாகிய) இதற்குப் பின்னர், எவ்விஷயத்தைத்தான் அவர்கள் 

விசுவாசிப்பார்கள் ! 
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அத்தியாயம் : 78 

அந்நதபஉ _ செய்தி 
வசனங்கள் : 40 மக்கீ ருகூஃகள் : 2 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடை யோன் 

. அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1. (நபியே!) எதைப்பற்றி அவர்கள் ஒருவொருக்கொருவர் கேட்டுக் 
கொள்கின்றனர்! 

2. மகத்தான அச் செய்தியைப்பற்றி, 
3 ம்மகத்தான செய்தியான)து எத்தகையதென்றால், அவர்கள் அதில் 

(தான்) கருத்துவேறுபாடு கொண்டுள்ளனர். 

4. அவ்வாறல்ல! (அல்லா ஹ், காஃபிர்களை என்ன செய்வான் என்பதை) 
அவர்கள் நன்கறிந்து கொள்வார்கள். | | 

5. பின்னர், அவ்வாறல்ல! ( விசுவாசிகள் அல்லா ஹ்வை 61 (Ὁ méCEn σέστι Se 
பலனை ) அறிந்து கொள்வார்கள். 

6. பூமியை, நாம் (உங்களுக்கு) விரிப்பாக ஆக்கவில்லையா ? 
7. மலைகளையும் முளைகளாக ( நாம் அமைக்கவில்லையா |) 
8. இன்னும் உங்களை (ஆண், பெண் கொண்ட) ஜோடிகளாக நாம் 

படைத்தோம். 
9. நாம் உங்களுடைய தூக்கத்தை (உங்களுக்கு) இளைப்பாறுதலாகவும் 

ஆக்கினோம். 
10. நாம் இரவை | உங்களுக்கு) ஆடையாகவும் ஆக்கினோம். 
LL நாம் பகலை வாழ்க்கைக்குரிய/வற்றைத் தேடிக்கொள் ளும்) நேரமாக 

ஆக்கினோம். 
12. உங்களுக்கு மேல் உறுதியான (வானங்கள்) ஏழினை நாமே 

உண்டாக்கினோம். 
13 (வெப்பமும் ஒளியும் கலந்த) பிரகாசிக்கும் ஒரு விளக்கையும் (சூரியனை) 

ஆக்கினோம். 
14. கார் மேகங்களிலிருந்து அதிகமாகப் பொழியும் (மழை) நீரையும் 

இறக்கிவைத்தோம். 
15. அதனைக் கொண்டு தானியத்தையும், தாவரத்தையும் நாம் வெளிப் 

படுத்துவதற்காக_ 
16. அடர்ந்த மரங்களுல்ல சோலைகளையும் (வெளிப்படுத்துவதற்காக)_ 
17. நிச்சயமாக, தீர்ப்புநாள் நேரம்குறிக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது. 

18. ஸூர் (குழல்) ஊதப்படும் நாளன்று நீங்கள் கூட்டம்கூட்டமாக (கேள்வி 
கணக்கு நடக்கும் திறந்த வெளிக்கு வருவீர்கள். 

19. வானமும் திறக்கப்பட்டு, பின்னர் பலவாசல்களாக அது ஆகிவிடும். 
20 மலைகளும் (இடம்) பெயர்க்கப்பட்டு கானல் நீராகிவிடும். 
21. நிச்சயமாக நரகம் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் டெ மாக உள்ளது. 
22. வரம்பு மீறியவர்களுக்குத் தங்குமிடமாக(ஆவதற்காக]_ 
23 அதில் அவர்கள் பல யுகங்கள் தங்குபவர்களாக இருக்கும் நிலையில். 
24. அதில் அவர்கள் குளிர்ச்சியையோ, குடிப்பையோ சுவைக்க மாட்டார்கள். 
25. முடிவுறக்காய்ச்சப்பட்ட (கொதி) நீரையும், (நரகவாசிகளின் உட. லிலிருந்து 

வடிந்து கொண்டிருக்கும்) சீழையும் தவிர , 

26. (இது அவர்கள் செயலுக்கு ஒத்த கூலியாக. 
27. நிச்சயமாக அவர்கள் (மறுமையின் கேள்வி) கணக்கை நம்பாதவர்களாக 

இருந்தனர். 
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28. மேலும், நம்முடைய வசனங்களை மிக்க அதிகமாக (முற்றாக) பொய்யாக்கிக் 
கொண்டிருந்தனர். 

29. ஓவ்வொரு பொருளையும், (அது பற்றி நன்கறிந்து) அதை நாம் பதிவுப் புத்தகத்தில் 
கணக்கிட்டு(எழுதி வைத்திருக்கிறோம். | 

30. "அகவே சுவையுங்கள்; வேதனையைத் தவிர (வேறெதனையும்) உங்களுக்கு நாம் 

அதிகப்படுத்தவே மாட்டோம்என்று கூறப்படும். 

3. நிச்சயமாக பயபக்தியுடையோருக்கு (நரகிலிருந்து விடுபட்டு சுவனம் செல்லும்) வெற்றி 

உண்டு. | 

32 தோட்டங்களும், திராட்சைகளும் (உண்டு) 

33. (மனைவிகளாக) மார்பகங்கள் உயர்ந்த சமவயதுடைய கன்னிகைகளும் (இருப்பர்). 

34. (மது) பானங்கள் நிறைந்த கிண்ணங்களும்(உண்டு). 
35. அங்கு அவர்கள் யாதொரு வீண்வார்த்தையையும், (ஒருவரையொருவர்) 

பொய்யாக்குவதையும்செவியுறமாட்டார்கள். 
36. (இவை) உமது இரட சகனிடமிருந்து நற்கூலியாக, கணக்கான அன்பளிப்பாக (கொடுக்கப் 

பட்டுள்ளது). 

37.(அவனே) வானங்கள் மற்றும் பூமி இன்னும் இவை இரண்டிற்கு மத்தியிலுள்ளவற்றிற்கும் 

இரட' சகன்; (அவனே) அளவற்ற அருளாளன்; அவன்முன் அவர்கள் பேச சக்தி 

பெறமாட்டார்கள். 

38. (ஜிப்ரீலாகிய) ரூஹாம், மலக்குகளும் அணிவகுத்து நிற்கும் நாளில் (மிகக் 
கிருபையுடையவனாகிய) அர்ரஹ்மான் எவருக்கு அனுமதியளித்து_ இன்னும் சரியானதைக் 

கூறியிருந்தாரோ அவரைத்தவிர (மற்றெவரும் அவன் முன்) பேசமாட்டார்கள். 

39. (அந்நிகழ்ச்சிகள் நடந்தேறும்) அது சத்தியமான நாளாகும்; எனவே, எவர் நாடுகிறாரோ 

அவர் தம் இரட்சகனிடம் மீளும்பாதையை எடுத்துக்கொள்வாராக. 

40. நிச்சயமாக, சமீபித்துவரும் வேதனையைப் பற்றி நாம் உங்களுக்கு எச்சரிக்கிறோம்; 

(விசுவாசியான) மனிதர் தன் இருகரங்கள் முற்படுத்தியதைக் (கண்கூடாகக்) காணும் நாள்; 

இன்னும் நிராகரித்தவனோ (அந்நாளில்) "நான் மண்ணாக ஆகியிருக்கவேண்டுமே!' என்று 

கூறுவான். 

அத்தியாயம் : 79 
அந்நாஜிஆத் _ பறிப்பவர்கள் 
வசனங்கள் : 46 மக்கி ருகூஃகள் : 2 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன் ). 

1 (பாவிகளின் உயிர்களை) பலமாகப் பறிப்பவர்(களான மலக்குகள் மீது சத்தியமாக_ 

2. (நல்லோரின் ஆத்மாவை எளிதாகக்) கைப்பற்றுபவர்(களான மலக்குகள் மீது 

சத்தியமாக_ 

3 அதிவேகமாக நீந்திச் செல்பவர்(களான மலக்குகளின் மீது சத்தியமாக_ 
4. (கைப்பற்றிய நல்லோர்களின் உயிர்களை அல்லாஹ்வின் சன்னிதிக்கு எடுத்துச் செல்லப்) 

போட்டி போட்டுக் கொண்டு முந்திச் செல்வோர்(களான மலக்குகள்மீதும் சத்தியமாக... 
5. சகல காரியங்களையும் (அல்லாஹ்வின் கட்டளைப்படி) நிர்வகிப்பவர் (களான 

மலக்குகள் மீதும் சத்தியமாக_ 
6. (முதல் முறை குழல் ஊதப்பட்ட பின் பூமியை) கடுமையாக நடுக்கக் கூடியது நடுக்கும் 

நாளில்_ 
7. அதனை அடுத்துவரக்கூடி யது (இரண்டாவது முறை குழல் ஊ துவ து)தொடரும். 

8. அந்நாளில் இதயங்கள் (திடுக்கிட்டு) கலக்கமுடையவையாக இருக்கும். 
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9. அவைகளின் (அவ்விதயங்களை உடையோரின்) பார்வைகள் (பயத்தால்) 
கீழ்ே நாக்கிதா ழ்ந் oo கியிருக்கும். 

10. நிச்சயமாக நாம் (இறந்த பின்னர் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டு ) முந்திய நிலைமைக்குத் 

திருப்பப் படுவோரா?" என் றுஅவர்கள் கேட்கின்றனர். 
IL "நாம் உக்கிய எலும்புகளாக அகிவிட்ட போதிலுமா? (உயிர் கொடுத்து. 

எழுப்பப்படுவோம் | "என்று கேட்கின்றனர்) 
D "அது அப்போது (பெரும் நஷ்டமான திரும்புதலாகும்' என்றும் அவர்கள் 

(பரிகாசமாகக்) கூறுகின்றார்கள். 
D ஆகவே, அது ஒரே ஒரு (பெரும் சப்தம்தான்._ 
14. அப்போது அவர்கள் (உயிர் பெற்றெழுந்து] பூமியின் மேல் பரப்பில் இருப்பர். 
LS. ( நபியே!) மூஸாவுடைய செய்தி உமக்கு வந்ததா? 
16. “துவா என்னும் பரிசுத்தமான பள்ளத்தாக்கில் அவருடைய இரட்சகன் அவரை 

அழைத்தபோது_ 
17. நீர் பிர் அவ்னின் பால் செல்வீராக! நிச்சயமாக அவன் வரம்பு மீறிவிட்டான். 
18. ஆகவே, நீ பரிசுத்தமடைய (ஈமான்கொள்ள) உனக்கு (விருப்பம்) உண்டா? என் ற 

நீர் கேட்பீராக! 
19. இன்னும், உன் இரட்சகன் பக்கம் (செல்லும்) வழியினை நான் உனக் 

காட்டுகிறேன்; (அதன்) பின்னர் அவனுக்கு நீ பயந்து கொள்வாய் (என்று கூறுவீராக | 
20. பின்னர், மிகப்பெரும் அத்தாட்சியை அவனுக்கு அவர் காண்பித்தார். 

21. அப்போது அவன், (மூஸாவையு ம், அவர்கொண்டு வந்ததையும்) யொய் 

யாக்கினான்; மேலும், (அவரின் ரட்சகனுக்கு மாறு செய்தான். 
22 பின்னர் அவன் பின் வாங்கி(அவருக்கு எதிராகக் குழப்பம் செய்ய) முயற்சித்தான். 
23 ஆகவே, அவன் (தன்கூட்டத்தாரை) ஒன்று திரட்டினான், பின்னர் அழைத்தான். 
24. அப்போது, நான் தான் உங்களுடைய மிக மேலான σι" சகன்" என்று 

(அவர்களிடம்) கூறினான். 
25. ஆதலால், அவனை மறுமை மற்றும் இம்மையின் தண்டனையைக்கொண்டு 

அல்லாஹ் பிடித்துக் கொண்டான். 
26. நிச்சயமாக இதில் (அல்லாஹ்வைப்) பயந்து கொள்கிறவருக்கு ஒரு படிப்பினை 

இருக்கிறது. | 
27. படைப்பால் நீங்கள் மிகக்கடினமா(னவர்களா)? அல்லது வானமா? அதனை 

அவன் படைத்தான். 

28. அதன் முகட்டை அவன் உயர்த்தினான்; பின்னர் அதைச் சமப்படுத்தினான். 
29. அவனே அதன் இரவை இருளாக்கி, (சூரியனைக் கொண்டு பிரகாசிக்கும்) அதன் 

பகலையும் வெளியாக்கினான். 
30. மேலும், பூமியை _அதன் பின் அவன்_அதை (ஒழுங்குபடுத்தி) விரித்தான். 
31. அதிலிருந்து அதன் தண்ணீரையும், அதன் (மீதுள்ள பிராணிகளுக்கு மேய்ச்சல் 

பொருளையும் அவன் வெளியாக்கினான். 
32. மலைகளையும்_ அவற்றை அவன் (பூமிக்கு முளைகளாக) உறுதிப் படுத்தினான்_ 
33. உங்களுக்கும், உங்கள் கால் நடைகளுக்கும் பயனளிப்பதற்காக | அவற்றை 

இவ்வாறு செய்தான்]. 
34. எனவே, (இரண்டாவது முறையாக குழல் ஊதப்படுவதான) மாபெரும் 

அமளிவந்துவிட்டால் _ 

35. அந்நாளில் மனிதன் (உலகில்) தான் முயன் றவற்றை நினைவுபடுத் திக் 
கொள்வான்_ 

36. இன்னும், காண்போருக்கு நரகம் (கண் எதிரில்) வெளிப்படுத்தப்படும். 
37. எனவே, எவர் வரம்பு மீறிவிட்டாரோ_ 

38. மேலும், இவ்வுலக வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டாரோ _ 
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39. நிச்சயமாக நரகம், அதுவே அவர்) ஓதுங்குமிட மாகும். 
40. மேலும், எவர் தன் இரட'சகனின் (சன்னிதியை அவன்) முன் நிற்பதைப் பயந்து, மனோ 
இச்சையைவிட்டு (தன்) ஆத்மாவை த் தடுத் துக்கொண்டாரோ அவர்_ 

41 அப்போ து நிச்சயமாக சுவனம்_ அதுவே (அவர்) ஒதுங்குமிடமாகும். 
42 (நபியே) மறுமையைப்பற்றி _ அதுஎப்பொழுது(வெளிப்பட்டு) நிலைபெறும் என உம்மிடம் 

அவர்கள் கேட்கின்றனர். 

43. அதைப்பற்றிக்கூறுவதற்கு நீர் எதில் இருக்கிறீர்? (அது பற்றிய பதில் உமக்குத் தெரியா து, 
அல்லா ஹ் மட்டுமே அறிவான்). | 

44. அதன் முடிவு பற்றிய அறிவு, உமதிரட்சகனிடமே இருக்கின்ற து. 
45. நிச்சயமாக நீர் அதைப்பயப்படக் கூடியவர்களுக்கு அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை 

செய்யக்கூடியவர்தான். 
46. அதனை அவர்கள் (கண்ணால் காணும் நாளில் மாலையிலோ அல்லது அதன் முற்பகலிலோ 

(ஓருசொற்ப நேரமே) தவிர தங்கியிருக்காதது போன் று( அவர் களுக்குத் தோன் றும்). 

அத்தியாயம் : 80 

அபஸ _ அவர் கடுகடுத்தார் 

வசனங்கள் : 42 மக்கீ ரூகூஃஃ : ] 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1 (நமது நபியாகிய ) அவர் கடுகடுத்தார்; மேலும், புறக்கணித்தார்_ 

2 தன்னிடம் பார்வையிழந்தவர் வந்ததற்காக_ 

3(நபியே! உம்மிடம் வந்த) அவர் பரிசுத்தவானாக ஆதகிவிடக்கூடும் என்பதைஉமக்கு எது 

அறிவித்தது? 
4.அல்லது அவர் (உம்முடைய உபதேசத்தை) நினைவுபடுத்திக் கொள்பவராகலாம்; அப்போது 

அவவுபதேசம் அவருக்கு ப்பயனளிக்கும். 

5. ஆகவே, எவன் பொருளாதார மேம்பாடு உடையவனோட_ 

6. அவனுக்காக நீர் செவிமடுக்கிறீர். 

7. மேலும், அவன் (இஸ்லாத்தை ஏற்கா து) பரிசுத்தம் அடையாவிட்டால் உம்மீது குற்றமில்லை. 

8. இன்னும், எவர் உம்மிடம் விரைந்தவராக வந்தாரோ அவர்_ 

9. அவரோ (அல்லா ஹ்வைப் ) பயந்த நிலையில் ( உம்மிடம் வர ), 

10. அப்போது அவரைவிட்்டும் நீர் அசட்டை செய்கிறீர். 

1 அவ்வாறன் π நிச்சயமாக (கூர் ஆனாகிய) இது உபதேசமாகும். 

12. எனவே, எவர் (இதனைக் கொண்டுநேரான வழியில் செல்ல ) நாடுகின்றாரோ அவர் இதனை 

நினைவு கொள்வார். 

13 (இவ்வேதமான து) சங்கையாக்கப்பட்ட ஏடுகளில் (இருக்கிற து) 
14. உயர்வாக்கப்பட்ட, பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட (ஏடுகளில் இருக்கிற து 

15. (வானவர்களான) எழுதுவோரின் கரங்கள் கொண்டு (எழுதப் படுகின்றது. 

16. (அவர்கள்) நல்லோர்களான, சங்கைமிக்கவர்கள் . 

17. (காஃபிரான) மனிதன் சபிக்கப்பட்டுவிட்டான்; (நன்றி கெட்டு) அவனை நிராகரிக்கிறவனாக 

இருக்கச் செய்ததுஎது? 

18. எப்பொருளிலிருந்து (நிராகரிக்கும்) அவனை (அல்லா ஹ்வாகிய) அவன் படைத்தான் என்று 

சிந்தித்தானா )? 

19. ஒரு துளி இந்திரியத்திலிருந் து; அவனை (அல்லா ஹ்வாகிய) அவன் படைத்தான்; பின்னர் 

அவனுக்கு( உரிய அனைத்தையும்) அவன் நிர்ணயித்தான். 

20. அப்பால் அவனுக்கு (விசுவாசம், விசுவா ச மின்மை, நல்லவை, கெட்டவை, தாய்வயிழற்றிலிருந்து 

வெளியேறுதல் ஆகியவற்றின்)வழியை அவன் எளிதாக்கினான். 
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21. பிறகு, அவனை அவன் மரணிக்கச்செய்தான்; அப்பால் மண்ணறையில் அவனை 
அவன் அக்குகின்றான். 

22. பின்னர் தான் நாடும்போது அவனுக்கு (உயிர் கொடுத்து) அவன் எழுப்புவான். 
23 (கடமையை நிறைவேற்றி விட்டதாக காஃபிரானவன் கூறுவதுபோன்று) அல்ல! 

(அல்லாஹ்வா கிய) அவன் இவனுக்கு ஏவியதை இவன் நிறைவேற்றவில்லை. 
24. ஆகவே, மனிதன் தன்னுடைய உணவின்பால் பார்க்கவும். 
25. (அதை உண்டாக்குவதற்கு) நிச்சயமாக நாமே (வானத்திலிருந்து ஏராளமான)நீரைத் 

தாராளமாகப் பொழியச் செய்தோம். 
26. பின்னர் பூமியை நன்கு பிளக்கச் செய்தோம். 

27. பின்னர் அதிலிருந்து தானியங்களை முளைக்கச் செய்கின்றோம். 
28. (இவ்வாறே) திராட்சை[க் கனி) களையும், (மற்ற) காய்கறிகளையும். 
29. ஜைத்தூனையும், பேரீச்சையையும்._ 
30. மரங்கள் அடர்ந்த தோப்புக்களையும் _ 

31 கனியையும், புல்லை(_தீவனங்களை μι 
32. உங்களுக்கும், உங்கள் கால்நடை களுக்கும் பயனளிப்பதற்காக (முளைக்கச் 

செய்தோம்) 

33 எனவே,(காதைச் செவிடாக்கும் பயங்கர சப்தம் வந்து விடும்போது_ 
À. அந்நாளில் மனிதன் தன் சகோதரனை விட்டும் வெருண்டோடுவான்._ 
35. தன் தாயையும், தன் தந்தையையும் (விட்டு)_ 

36. தன் மனைவியையும், தன் மக்களையும் (விட்டு வெருண்டோடுவான் _) 
37. அந்நாளில், அவர்களில் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் (தன்சுற்றத்தாரை விட்டும்) 

அவரைத்திருப்பிவிடும் ஒரு காரியம் உண்டு. 

38. (எனினும்) அந்நாளில் சில முகங்கள் பிரகாசமுள்ளவையாக (இருக்கும்) 
39. சிரித்தவையாக, மகிழ்வுடையவையாக (இருக்கும்) _ 
40. இன்னும், சில முகங்கள்_அவற்றின் மீது அந்நாளில் புழுதி படிந்திருக்கும். 
41 (துக்கத்தால்)கருமை இருள் அவற்றை மூடி யிருக்கும்_ 
42.அவர்கள் தாம்(இதயத்தால்)நிராகரித்தவர்கள்; (அவர்களின் செயல்களால்) பாவிகள். 

அத்தியாயம் : 81 

அத்தக்வீர் _ சுருட்டுதல் 
வசனங்கள் : 29 மக்கி ருகூஃ : 1 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓ துகிறேன்). 

1 சூரியன் (ஒளி நீக்கப்பட்டுச் சுருட்டப்பட்டுவிடும்போது_ 
2. நட்சத்திரங்களும் (ஒளியிழந்து) உதிர்ந்துவிடும்போது_ 
3 மலைகளும் (பூமியிலிருந்து) பெயர்க்கப்பட்டு விடும்போது_ 
4. பத்துமாத நிறைகர்ப்பமுடைய ஓட்டகங்களும் கவனிப்பாரற்று (அலைய) விடப் 

படும்போது_ 
5. வனவிலங்குகளும் (ஊர்களுக்குள் வந்து) ஒன்று கிரட்டப்படும்போது_ 

6. கடல்களும் திமூட்டப்படும்போது_ 
7. உயிர்களும் ஒன் று சேர்க்கப்படும்போது._ 
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8. உமிருடன் புதைக்கப்பட்ட (பெண் குழந்தையான) வளும் வினவப்படும்போது_ 
9. எக்குற்றத்திற்காக அவள் கொல்லப்பட்டாள்( என்று வினவப்படும்போது)_ 
10. (விசாரணைக்காக மனிதர்களுடைய ) பதிவுப் புத்தகங்களும் விரிக்கப் 

படும்போ துட 
IL வானமும் பிளந்து) அகற்றப்படும்போ து_ 
12. நரகமும் கடுமையாகளரிக்கப்படும்போ து_ 
13. சுவனமும் (பயபக்தியுடையோருக்காக அலங்கரிக்கப்பட்டு ) சமீபமாகக் 

கொண்டுவரப்படும்போ து. 
14. ஒவ்வோர் ஆத்மாவும் தான் (உலகில் செய்து) கொண்டுவந்ததை நன்கறிந்து 

கொள்ளும். 
15. (மனிதர் களே! நட சத்திரங்களில்) பின் சென் று விலகக் கூடியவற்றைக் 

கொண்டு நான் சத்தியம் செய்கிறேன். 
16. (அவை) செல்கின் றவை; மறையக்கூடி. யவை. 

17. இரவின் மீது ம் சத்தியமாக! அது பின்னோக்கிச் சென் றுவிடும்போ து_ 
18. காலையின் மீதும் சத்தியமாக! அது (வெளிப்பட்டு, அதன் ஒளி) 

தெளிவாகிவிடும்போ து... 
19. நிச்சயமாக (குர் ஆன் என்னும்) இது, மிக்க கண்ணியமுள்ள | ஜிப்ரீல் என்னும்) 

ஒரு தூதரின் (மூலம் அனுப்பப்பட்ட )கூற்றாகும். 
20. அவர் மிக்க சக்தியுடையவர்; அர் ஷுக்குரியவனிடம் பெரும் பதவியுடையவர். 
21. (வானுலகமான) அங்கு (மலகச்குகளால்) கீழ்ப்படியப்படுபவர்; மிக்க 

நம்பிக்கைக்குரியவர். 
22. (மக்கா வாசிகளே! நம்முடைய துரதராகிய) உங்களுடைய தோழர் 

பைத்தியக்காரருமல்லர். 
23 மேலும், திட்டமாக (விப்ரீலா கிய) அவரைத் தெளிவான அடிவானத்தில் 

அவர் கண்டார். 

24. அவர், (அவருக்கு வானிலிருந்து அறிவிக்கப்படும்) மறைவானவற்றின்மீது 
உலோபத்தனம் செய்பவருமல்லர். 
25.இதுவிரட்டப்பட்ட ஷைத்தானின் சொல்லும் அல்ல. 
26. ஆகவே, (இதனை ஒதுக்கிவிட்டு) நீங்கள் எங்கு செல்கிறீர்கள்? 
27. இது அகிலத் தர் உபதேசமேயன்றி வேறில்லை. 
28. உங்களில் நே வழியில்) நிலைத்திருக்க நாடுகிறவருக்கு (இது ஒரு 

அறிவுரையாகும்) 
29. இன்னும் அகிலத்தாரின் இரட'சகனாகிய அல்லாஹ் நாடினாவன்றி, நீங்கள் 

(நல்லறிவுபெற்நாடமாட்டீர்கள். 

அத்தியாயம் : 82 

அல் இன்ஃபிதார் _ வெடித்துப்போகுதல் 
வசனங்கள் : 19 மக்கீ (5.00 : 1 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 
அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

|. வானம்வெடித்து விடும்போ து_ 
2. நட்சத்திரங்களும் உதிர்ந்து(சிதறி)விடும்போது_ 
3 கடல்களும் பொங்கவைக்கப்பட்டு ( அவைகளுக்கு மத்தியிலுள்ள திரைகள் 

அகற்றப்பட்டு ஒன்றாகி)விடும்போ து_ | 
4. மண்ணறைகளும் மேலும் கீழுமாக புரட்டப்பட்டு (அவற்றிலுள்ள 

இறப்பெய்தியோரை வெளியேற்றப்பட்டு விடும்போ து. | 
5. ஓவ்வோர் ஆத்மாவும், ( மறுமைக்காக ) தான் முற்படுத்தியதையும் 

பிற்படுத்தியதையும் நன்கறிந்து கொள்ளும். 
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6. மனிதனே! கொடையாளனாகிய உமதிரட'சகனுக்கு மாறு செய்ய உன்னை 
ஏமாற்றியது எது! 

7, δ ΒΝ எத்தகையவனென்றால், உன்னை (ஒரு துளி 
விந்திலிருந்து)ப் படைத்து, பின்னர் உன்னை ஒழுங்காக அமைத்து, (உன் 
தோற்றத்தை] சரியாக ஆக்கினான். | 

8. எந்த வடிவத்தில் அவன் நாடினானோ | அதில் ) உன்னைப் பொருத்தினான். 
9. அன்று! எனினும் கூலி கொடுக்கப்படும் (மறுமை) நாளை நீங்கள் பொய் 

யாக்குகின்றீர்கள். 
10. நிச்சயமாக உங்கள் மீதுபா காவலர்களும்(நியமிக்கப்பட்டு) இருக்கின்றனர். 
L அவர்கள் (மலக்குகளிலுள்ள) கண்ணியமான எழுத்தாளர்கள். 
12. நீங்கள் செய்பவற்றை அவர்கள் அறிந்து (எழுதிக் கொள்வார்கள். 
13. நிச்சயமாக நல்லோர் சுகபோகத்தில் இருப்பார்கள். 
14. இன்னும், நிச்சயமாக தீயோர் நரகத்தில் இருப்பார்கள். 
15. கூலி கொடுக்கப்படும் நாளில் அதில் அவர்கள் நுழைவார்கள். 
16. அவர்கள் அதிலிருந்து மறைந்து(தப்பி) விடக்கூடியவர்களுமல்லர். 
17. (நபியே!) கூலி கொடுக்கப்படும் நாள் என்னவென்று உமக்கு அறிவித்தது எ து! 
18. பின்னும் கூலி கொடுக்கப்படும் நூள் என்னவென் று உமக்கு அறிவித்ததுஎது! 
19. (அந்நாள் தான்) எந்த ஆத்மாவும் (பிறிதோர்) ஆத்மாவுக்கு எதையும் செய்ய 

சக்தி பெறாதநாள்; இன்னும் அதிகாரம் (முழுவதும்) அன்றையத் தினத்தில் 
அல்லாஹ்வுக்கே உரியது. 

அத்தியாயம் : 83 

அல் (LPHo0LI100LDo0LT 6 _ அளவு, எடை களில் குறைப்பவர்கள் 

வசனங்கள் : 36 மக்கீ ருகூஃ : ] 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஒதுகிறேன்). 

1. (அளவையிலும், எடையிலும் மோசம் செய்து) குறைக்கக்கூடியவர்் களுக்குக் 
கேடு உண்டாவதாக! 

2. அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், (தங்களுக்காக) மனிதர்களிடமிருந்து 
அளந்து வாங்கினால், நிறைவாக(அளந்து வாங்கிக் கொள்கின்றனர். 

3. ஆனால்) தாங்கள் அவர்களுக்கு (_மற்ற மனிதர் களுக் குஅளந்து 
கொடுத்தாலும், அல்லது அவர்களுக்கு நிறுத்துக் கொடுத்தாலும் (குறைத்து 
மோசடி செய்து அவர்களை) நஷ்டப்படுத்தி விடுகின்றனர். 

4. அத்தகையோர் _ நிச்சயமாக, தாம் (மறுமையில் உயிர் கொடுத்து) 
எழுப்பப்படுபவர்கள் என்பதை அவர்கள் எண்ணிப் பார்க்கவில்லையா ! 

5. மகத்தான ஒரு நாளைக்காக._ 
6. (அுந்நாளோ அகிலத்தாரின் இரட' சகன் முன்னிலையில் மனிதர்கள் நிற்கும் 

நாள். 
7. (தீயோர்கள் எண்ணுவது போல்) அல்ல! நிச்சயமாக (தீயோர்களான) 

பாவிகளின் (பதிவுப்) புத்தகம் ஸிஜ்ஜனில் இருக்கிற து. 
8. (நபியே) ஸிஜ்ஜீன் என்றால் என்னவென் று உமக்கு அறிவித்ததுஎது? 
9. (பாவிகளின் செயல்கள் ) எழுதப்பட்ட புத்தகமாகும். 
10. பொய்யாக்குபவருக்கு அந்நாளில் கேடுதான் ! 
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11. அவர்கள் எத்தகையோரேென்றால், கூலிகொடுக்கப்படும் நாளைப் 
பொய்யாக்குகின்றனர். 

12 வரம்பு மீறிய பாவியான ஓவ்வொருவனையும் தவிர ( மற்றெவனும் ) அதனைப் 
பயொய்யாக்கமாட்டான். 

13. அவனுக்கு நம்முடைய வசனங்கள் ஓதிக்காண்பிக்கப்பட்டால், (இது) 
முன்னோர்களின் கட்டுக் கதைகள் என அவன் கூறுகின்றான். 

14. அவ்வாறன் று! பின்னர் அவர்கள் சம்பாதித்துக் கொண்டிருந்தவை 
அவர்களின் இதயங்களின் மீது துருவாகப்படிந்துவிட்டன (ஆதலால் தான், 
இவ்வாறு கூறுகின்றனர்). 

15. (காஃபிர்கள் தங்களுக் இரடசகனிடம் நெருக்கமிருப்பதாகக் கூறிக் 
கொண்டிருந்தார்களே அ ந் அவ்வாறல்ல! (விசாரணைக்காகக் கொண்டு 
வரப்படும் δ᾽ அத்நாளில்ிச, நிச்சயமாக அவர்கள் தங்களுடைய இரட்சகனை 
(ப்பார்ப்பதை) விட்டும் மறைக்கப்பட்டவர்களாவர். 

16. பின்னர், நிச்சயமாக அவர்கள் நரகத்தில் நுழையக்கூடியவர்கள் (அவர்) 
17. பின்னர், (அவர்களிடம்) எதை நீங்கள் பொய்யாக்கிக் கொண்டிருந்தீர்களோ, 

அது துதான் என் று கூறப்படும். 

18. (நல்லோர், தீயோர் ஆகியோரின் முடிவு ஒன்று போல்) அல்ல! நிச்சயமாக 
நன்மை செய்தோரின் பதிவேடு 'இல்லிய்யூன்' என்ற இடத்தில் இருக்கும். 

19. (நபியே!) 'இல்லிய்யூன் என்றால் என்ன என்பதை உமக்கு அறிவித்த து எது! 
20. (அதுநல்லோர்களின் செயல்கள்) பதியப்பட்ட புத்தகம். 
21 (அல்லா ஹ்விடம்) நெருக்கமான(வான வர்கள் அதனைப்பார்ப்பார்கள். 
22. நிச்சயமாக நல்லோர்கள் நயீமில்(சுவனபதிகளின் மகிழ்ச்சியான 

வாழ்க்கையில்) இருப்பர். 
23. (உயர்ந்த) சாய்வு க்கக் ἢ δι (இருந்தவாறு சுவனத்தின் காட்சி 

களைப்) பார்த்துக் கொண்டிருப்பார்கள். 
24. அவர்கள் முகங்களில் சுகபோகத்தின் செழிப்பை (நபியேநீர் 

அறிந்துகொள்வீர். 
25. முத்திரையிடப்பட்ட கலப்பற்ற மதுவிலிருந்து அவர்கள் புகட்டப் 

படுவார்கள். 

26. அதன் முத்திரை கஸ் தூரியினால் ஆனதாகும்;( ஆகவே) இன்னும்(நல்லறங்கள் 
செய் தப? முந்திக்கொள் பவர்கள் முந்திக்கொள்ளட்ட்டும். 

27. இன்னும், அதன் கலவை (உயரத்திலிருந்து ஊற்றப்படும் சிறந்த நீரான) 
தஸ்னீம் (எனும் சுனை நீர்)ஆகும். 

28. (தஸ்னிம் எனும்) நீர் ஊற்றை_(அல்லாஹ்வுக்கு) நெருக்கமானவர்கள் 
அதனைப் பருகுவார்கள். 

29. நிச்சயமாக குற்றமிழைத்தவர்கள், (உலகில்) விசுவாசங்கொண்டவர்களைக் 
கண்டு(ஏளனமாகச் சிரிப்பவர்களாக ருந்தனர். 

30. அவர்கள் பக்கமாகச் சென்றால், (பரிகாசமாகத் தங்களுக்குள்) ஒருவருக் 
கொருவர் கண்சாடைகாட்டிக்கொள்ளவும் செய்வார்கள். 

31. மேலும், தங்கள் குடும்பத்தார்பால் திரும்பிச் செல்வார்களாயின் (தாங்கள் 
செய்ததைப்பற்றி) மகிழ்ச்சியடைந்தவர்களாகத் திரும்புகின்றனர். 
32: (விசுவாசிகளாகிய அவர்களை இவர்கள் பார்த்தால்'நிச்சயமாக இவர்கள் 

வழிதவறியவர்கள் ' என் றும் கூறுகின்றனர். 
33. மேலும், (விசுவாசிகளான அவர்கள் மீது (காஃபிர்களான )இவர்கள் 

பாதுகாப்பாளர்களாக அனுப்பப் படவில்லை. 
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οαἰπϑιὴ: 30 595 அல்இன்ஷிகாக் 84 

34. ஆனால் (மறுமை நாளாகிய) இன்றையத்தினம் விசுவாசங் கொண்டவர்கள் 
அந்நிராகரிப்போரைக்கண்டு சிரிப்பார்கள். 

35. (சுவன பதியிலுள்ள உயர்தரமான) சாய்வு இருக்கைகள் மீது இருந்து (கொண்டு, 
தீயவர்கள் படும் வேதனையைப்) பார்ப்பார்கள். 

36. (மறுமையை) நிராகரித்தோர், அவர்கள் செய்துகொண்டிருந்தவைக்கு(த்தக்க) கூலி 
கொடுக்கப்பட்டார்களா! (என்றும் பார்ப்பார்கள்) 

அத்தியாயம் : 84 

அல்இன்ஷிகாக் _ பிளந்து விடுதல் 
வசனங்கள் :25 மக்கி ருகூல்:l 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஒதுகிறேன் ). 
1. வானம் பிளந்து விடும்போது_ 
2. அது (பிளந்து விடவேண்டுமெனும்தன் இரட்சகனின் கட்டனளைக்குச் செவிசாய்த்தும் 

விட்ட து;(அவ்வாறு செவிசாய்ப்பது) அதற்குக் கடமையாகவும் அக்கப்பட்டுவிட்ட து. 

3 பூமியும் (நீண்டதாக)விரிக்கப்பட்டுவிடும்போ து_ 
4. அது தன்னுள்ளிருப்பதையும் வெளிப்படுத்தி அது வெறுமையாகியும் விடும்போது_ 
5. அதுதன்னுள்ளிருப்பதைவெளிப்படுத்திவிட வேண்டுமெனும்) தன் இரட்சகனின் 

கட்டளைக்குச் செவிசாய்த் தும்விட்ட து; (அவ்வாறு செய்வது)அதற்குக் கடமையாகவும் 

ஆக்கப்பட்டுவிட்ட போது... 

6. மனிதனே! நீ உன் இரட்சகனிடம் செல்லும் வரையில் (நன்மையோ, தீமையோ பல 

வேலைகளில் ஈடுபட்டு கஷ்டத்துடன் முயற்சிசெய்துகொண்டே இருக்கின்றாய்; பின்னர் 
(மறுமையில் அவனை நீ சந்திக்கிறவனாக இருக்கிறாய். 

7. எனவே, (அந்நாளில்எவர் அவருடைய பதீவுப்புத்தகத்தை அவருடைய வலக்கையில் 

கொடுக்கப்பட்டாரோ_ 

8. அவர் மிக்க இலகுவான (கேள்வி கணக்காக கணக்குக் கேட் கப்படுவார். 

9. இன்னும், அவர் மகிழ்ச்சியுடன் (சுவனத்திலுள்ள) தன்னுடைய குடும்பத்தாரிடம் 
திரும்புவார். | 

10 மேலும், எவர்_அவருடைய பதிவுப்புத்தகத்தை அவருடைய முதுகுக்குப்பின்னால் 

கொடுக்கப்பட்டாரோட_ 

11. அவர் (தனக்குக்கேடுதான் என்று கூறி) அழிவை(யேஅழைப்பார். 
2 நரகத்திலும் அவர் நுழைவார். 
13. (ஏனென்றால், நிச்சயமாக அவர் (இம்மையில்) தன் குடும்பத்தாருடன் மிக்க 

ஆனந்தமாக இருந்தார். 
14. நிச்சயமாக அவர், (தன் இரட'சகனின்பால்) மீளவேமாட்டார் என்று எண்ணிக் 

கொண்டிருந்தார். 

15. ஆம்! (அவர் மீளத்தான் போகிறார்) நிச்சயமாக அவருடைய இரட்சகன் அவரைப் 

பார்க்கக்கூடியவனாக இருந்தான். 

16. அந்திநேரத்துச் செவ்வானத்தின் மீது நான் சத்தியம் செய்கிறேன் _ 
17. இரவின் மீதும், அது அணைத்துக்கொண்டிருப்பவற்றின் மீதும் (சத்தியம் 

செய்கிறேன்). 
18. சந்திரன் மீதும்_அது பூரணமாகிவிட்டபோது(ம் சத்தியம் செய்கிறேன் ) 

19. (ஒரு நிலைமையிலிருந்து மற்றொரு நிலைமைக்கு) நிச்சயமாக நீங்கள் படிப்படியாக 
ஏறிச் செல்வீர்கள். | 

20. ஆகவே, (இதனை மறுத்துக்கொண்டிருக்கும்) அவர்களுக்கு என்ன (நேர்ந்தது) 
அவர்கள் நம்புவதில்லை. 

21 மேலும், அவர்களுக்கு (இந்தக்) குர்ஆன் ஓதிக் காண் பிக்கப்பட்டால் (அல்லா ஹ்விற்கு) 
அவர்கள் சிரம் பணிந்து ஸுஜூது செய்வதில்லை. 
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22. அன்றியும், நிராகரிப்போர் (இந்தக் குர் ஆனையே) பொய்யாக்குகின்றனர். 

23. இன்னும், அவர்கள் (தங்கள் மனங்களில் சேகரித்து) மறைத்து 
வைத்திருப்பவைகளை அல்லா ஹ் நன்கறிந்தேயிருக்கின்றான். 

24. அகவே, (நபியே!) அன்புறுத்தும் வேதனையைக்கொண்டு அவர்களுக்கு நீர் 
நன்மாராயங் கூறுவீராக! | 

25. விசுவாசங் கொண்டு நற் கருமங்களும் செய்தார்களே அத்தகையவர்களைத் 
தவிர; அவர்களுக்கு முடிவுறாத (நற் ) கூலியுண்டு 

அத்தியாயம் : 85. 

அல் புரூஜ் _ கிரகங்கள் 

வசனங்கள் : 22 மக்கீ ருகூஃ : 1 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஒதுகிறேன்). 

Ι. கிரகங்களுடைய வானின்மீது சத்தியமாக! 

2. வாக்களிக்கப்பட்ட (மறுமை) நாளின் மீதும் சத்தியமாக! 

3 சாட்சியாளர் மீதும், சாட்சிசொல்லப்படுகின்றவற்றின் மீதும் சத்தியமாக! 

4, (நெருப்புக் குண்டங்களையுடையோர் சபிக்கப்பட்டுவிட்டனர். 

5. எரிபொருளுடைய (பெரும்) நெருப்பு (க் குண்டம் 

6. அதன்மேல் அவர்கள் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த போது (சபிக்கப்பட்டு 
விட்டனர்), | 

7. விசுவாசிகளை அவர்கள் (நெருப்புக்குண்டத்தில் போட்டு வேதனை) 
செய்ததற்கு (அவர்களே )சாட்சியாளர்கள். 

8. (யாவரையும்) மிகைத்தோன், மிக்க புகழுக்குரியோனாகிய அல்லாஹ்வை 
அவர்கள் விசுவாசித்ததற்காகவே தவிர (வேறு எதற்கும் விசுவாசிகளான) 
அவர்களை அவர்கள் பழிவாங்கவில்லை. 

9. அவன் எத்தகையவனென்றால் வானங்கள் மற்றும் பூமியின் ஆட்சி 
அவனுக்கே உரியது; அல்லாஹ்வோ ஒவ்வொரு பொருளின்மீதும் சாட்சியாளன். 

10. (ஆகவே, நிச்சயமாக விசுவாசங்கொண்ட ஆண்களையும், விசுவாசங் 
கொண்ட பெண்களையும் (இவ்வாறு) அன்புறுத்திப் பின்னர், அவர்கள் 

(தவ்பாச்செய்து) மன்னிப்புக் கோரவுமில்லையே அத்தகையோர் _அவர்களுக்கு 
நரக வேதனையுண்டு; அவர்களுக்கு (விசுவாசிகளை அவர்கள் கரித்தவாறு 
நெருப்பால்) கரிக்கும் வேதனையுமுண்டு. 

1. நிச்சயமாக, விசுவாசங்கொண்டு நற்கருமங்களையும் செய்கின்றார்களே 
அத்தகையோர் _அவர்களுக்குச் சுவனங்கள் உண்டு; அவற்றின் கீழ் ஆறுகள் 
ஓடிக்கொண்டிருக்கும்; அது மாபெரும்வெற்றியாகும். 

12 ( நபியே) நிச்சயமாக உமதிரட'சகனின் பிடி மிக்க கடுமையான து. 

13 நிச்சயமாக அவன்தான் (அவர்களை) ஆரம்பமாக படைக்கிறான்; (அவர்கள் 
மரணித்த பின்னரும் அவர்களை ) அவனே மீளவைப்பான். 
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14. இன்னும் அவனே (விசுவாசங் கொண்டோரான தன் அடியார்களை) மிக்க 
மன்னிப்பவன்; மிக்க நேசிப்பவன்_ 

15. (அவன்தான் ) அர்ஷுடை யவன்; பெரும் கீர்த்தியுடை யவன் _ 
16. தான் நாடியதையெல்லாம் மிகுதியாகச் செய்யக்கூடியவன். 
17. அந்தப் படை களின் செய்தி (நபியே!) உமக்கு வந்ததா? 
18. ௦௦0 அவ்னுடையவும், ஸமூதுடையவும்; 
19. எனினும், நிராகரிப்போர் (குர் ஆனைப்) பொய்யாக்குவதிலேயே (மூழ்கி) 

இருக்கின்றனர். 
20. (ஆனால்) அல்லாஹ்வே, அவர் களுக்கு அப்பாலிருந்து (அவர்களை 

எல்லாப்பகுதிகளிலிருந் துமி சூழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றான். 
21 எனினும், அது கீர்த்திமிக்க குர்ஆனாகும். 
22 பாதுகாக்கப்பட்ட (லவ்ஹுல் மஹ்ஃபூள் எனும்) பலகையில் (உள்ள து) 

அத்தியாயம் : 86 

அத்தாரிக் _ உதயதாரகை 
வசனங்கள் : 17 மக்கீ ருகூஃ : 1 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன் ). 

1. வானத்தின் மீதும்,'தாரிக்' கின் மீதும் சத்தியமாக, 
2. "தாரிக் என்னவென்று உமக்கு அறிவித்ததுஎ து? 
3(அதுதான் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கும் நட சத்திரம். 
4. ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்கும் (நம்மால் ஏற்படுத்தப்பட்ட) பாதுகாப்பாளர் 

ஒருவர் அதன் மீதில்லாமலில்லை,. 
5. ஆகவே, மனிதன், (தான்) எதிலிருந்து படைக்கப்பட்டிருக்கின்றானென்பதை 

அவன் (கவனித்துப் பார்க்கவும். 

6. குதித்து வெளியாகும் (ஒரு துளி) நீரிலி ந்து அவன் படைக்கப்பட்டான். 
7. அது (ஆணின்) முதுகந் தண்டிற்கும் (பெண்ணின் மார்பகங்களுக்கு மேல்) 

நெஞ்செலும்புகளுக்கும் மத்தியிலிருந்து வெளிப்படுகின்ற து. 
8. நிச்சயமாக அவன், அவனை மீளவைப்பதின் மீது ஆற்றலுடையோன். 
9. சகல மர்மங்களும் வெளிப்பட்டுவிடும் நாளில்_ 
10. அவனுக்கு யாதொரு சக்தியுமிரா து; (அவனுக்கு) உதவி செய்பவரும் 

இருக்கமாட்டார். 
1 (திரும்பத் திரும்ப) மழை பொழிதலையுடைய வானத்தின் மீது சத்தியமாக, 
12. (தாவரவர்க்கங்கள் முளைக்க ) வெடிப்பையுடைய பூமியின்மீதும் சத்தியமாக, 
13 நிச்சயமாக இது(சத்திய அசத்தியத்தைப்) பிரித்தறிவிக்கக்கூடிய சொல்லாகும். 
14. இன்னும், இது (வீண்) பரிகாசமன் று. 
15. (நபியே!) நிச்சயமாக அவர்கள் ( உமக்கெதிராகச் சூழ்ச்சி செய்கின்றார்கள். 
16. நானும் (அவர்களுக்கெதிராக அதைமுறியடிக்க) ஒரு சூழ்ச்சி செய்வேன். 
17. ஆகவே, நிராகரிப்போருக்கு நீர் அவகாசமளிப்பீராக! சொற்பமாக 

அவர்களுக்கு அவகாசமளிப்பீராக! 
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அத்தியாயம் : 87 

அல் அஃலா _ மிக்க மேலானவன் 
வசனங்கள் : 19 மக்கி ருகூஃ : 1 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1 (நபியே) மிக உயர்வானவனாகிய உமதிரட'சகனின் பெயரை நீர்( புகழ்ந்து) துதி செய்வீராக! 
2. அவன் எத்தகையவனென்றால், அவனே (படைப்பினங்களனைத்தையும்) படைத்து, பிறகு 

(அவற்றைச்) செவ்வையாக்கினான். | 
3 இன்னும் அவன் எத்தகையவனென்றால், அவனே (அவற்றுக்கு வேண்டிய அனைத்தையும்) 

நிர்ணயம் செய்து, பிறகு(அவற்றை அடைய) நேர்வழிகாட்டினான். 
4. இன்னும் அவன் எத்தகையவனென்றால், அவனே (கால்நடைகளுக்கு) 

மேய்ச்சலுக்குரியவற்றை வெளியாக்கினான். 

5. பின்னர், அவைகளை உலர்ந்த கருத்த கூளங்களாக ஆக்கினான். 

6. (நபியே! நம் வசனங்களை நாம் உம்மை ஓஒதிடச்செய்வோம்; பிறகு நீர் மறக்கமாட்டீர்._ 
7. அல்லாஹ் நாடியதைத்தவிர; நிச்சயமாக அவன் வெளிப்படையானதையும், 

மறைந்திருப்பதையும் நன்கறிவான். 
8. மேலும், (ஈருலக நன்மைகளைச்செய்ய) இலகுவானதன் பால் உமக்கு நாம் 

எளிதாக்குவோம். | 
9. ஆகவே, நல்லுபதேசம் (ஜனங்களுக்குப்) பயனளிக்குமாயின் நீர் (உபதேசித்து) 

நினைவுபடுத்துவீராக! 

10. (அல்லாஹ்வுக்குப்) பயப்படுகின்றவர் (இதனைக் கொண்டு) உபதேசத்தைப் பெறுவார்_ 
1 மிகுந்த துர் பாக்கியமுடையவனோ, இதிலிருந்து விலகிக் கொள்வான். 
D. அவன்எத்தகையவனென்றால், (நரகத்தின்) பெரும் நெருப்பில் அவன் நுழைவான். 
D. பின்னர், அதில் அவன் மரணிக்கவுமாட்டான்; வாழவு மாட்டான். 

14. பரிசுத்தமடை ந்தவர் நிச்சயமாக வெற்றிபெற்றுவிட்டார். 
15. மேலும், அவர் தன் இரட்சகனின் பெயரைக் கூறி, பிறகு தொழுதார். 
16. எனினும், நீங்களோ இவ்வுலக வாழ்க்கையைத் தெரிவுசெய்து கொள்கின்றீர்கள். 
17. மறுமையின் வாழ்க்கைதான் மிகச்சிறந்த தும், மிக்க நிலையான துமாகும். 
18. நிச்சயமாக இது முன்னுள்ள ஆகமங்களில் இருக்கிறது.(அ துவே) 
19. இப்றாஹீம், மூஸாவுடைய ஆகமங்களிலும்(இருக்கிற த). 

. அத்தியாயம் : 88 

அல் காஷியா _ சூழ்ந்து கொள்ளக்கூடியது 
வசனங்கள் :26 மக்கீ ருகூஃ :1 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1 (நபியே!) சூழ்ந்து கொள்ளக்கூடியதின் (மறுமை நாளின் ) செய்தி உமக்கு வந்ததா ? 

2. அந்நாளில் (பலி) முகங்கள் (இழிவினால் வாடி) பணிவுடையனவரயிருக்கும். 

3 அவை (தவறானவற்றை நல்லவை என நினைத்து) செயல்பட்ட வையும்,(அதற்காக) உறுதி 

யாக நின்றவையுமாகும். | 

4. கொழுந்துவிட்டெரியும் நெருப்பில் அவை பிரவேசிக்கும். 

5. கொதிக்கும் ஊற்றிலிருந்து (அவர்களுக்கு நீர்) புகட்டப்படும். 

6. (அதில்) அவர் களுக்கு (கசப்பான) முட்செடியிவிருந்தே தவிர, (வேறொன்றும்) 
உணவுமில்லை. 

7. அது கொழுக்கவும் வைக்கா து; அவர்களுடைய பசியையும் தீர்க்காது. 
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8. (எனினும்) அந்நாளில் (வேறு) சில முகங்கள் மிக்க மலர்ச்சியுடையனவாக 
இருக்குர 

9. (இம்மையில்) தாங்கள் செய்த முயற்சி (நற்பயனைத் தந்தது) பற்றி 
திருப்தியுடையனவாக இருக்கும். 

10. மேலான சுவனபதியில் (அவை) இருக்கும்_ 
1, அதில் யாதொரு வீண் வார்த்தையையும் (அவைச/செவியுறா து... 
D அதில்(இவர்கள் பருகுவதற்கு) ஓடிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு சுனையுண்டு. 
D அதில் உயர்ந்த ஆசனங்களுண்டு_ 
14. (அதன் பானங்களையருந்த வைக்கப் பட்ட குவளைகளும்(உண்டு)_ 
15. வரிசையாகவைக்கப்பட்ட தலையணைகளும் _ 
16. விரிக்கப்பட்ட உயர்ந்த கம்பளங்களும் (உண்டு; 
17. ஒட்டகத்தை _ அது எவ்வாறு படைக்கப் பட்டிருக்கிறது? என்பதை, அவர்கள் 

(கவனித்துப் பார்க்க மாட்டார்களா? | 
18. மேலும் வானத்தின்பால்_ அது எவ்வாறு உயர்த்தப் பட்டிருக்கிறது? 

(என்பதையும்) _ 
19 (அசையாது ஸ்திரப்படுத்தப்பட்ட) மலைகள் பால் _ அவை எவ்வாறு நடப் 

பட்டுள்ளன (என்பதையும்) _ 

20. இன்னும், (அவர்கள் வசிக்கும்) பூமியின் பால்_அது எவ்வாறு விரிக்கப் 
பட்டுள்ளது?(என்பதையும் அவர்கள் கவனிக்கமாட்டார்களா ? 

21. ஆகவே, நபியே! நல்லுபதேசம் செய்வீராக! நிச்சயமாக நீர் அவர்களுக்கு 
நல்லுபதேசம் செய்பவர்தாம். | 
22 (அவ்வாறே நடக்கும்படி) அவர்கள் மீதுநீர் பொறுப்புச்சாட்டப் பட்ட வரல்லர். 

23. ஆயினும், எவர் புறக்கணித்து நிராகரிக்கின்றாரோ_ 
24. அவரை, அல்லாஹ் மிகப்பெரும் வேதனையாக வேதனை செய்வான். 
25. நிச்சயமாக அவர்களின் மீட'சி நம்பக்கமேயாகும் . 
26. பின்னர் , நிச்சயமாக அவர்களைக் கேள்விகணக்கு கேட்பது நம்மீதேயாகும். 

அத்தியாயம் : 89 

அல்ஃபஜர் _ விடியற்காலை 
வசனங்கள் :30 மக்கீ ருகூஃ்:! 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடை யேன் : 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன் ). 

1 விடியற்காலையின் மீது சத்தியமாக! 
2. பத்து இரவுகளின்மீதும் சத்தியமாக! 
3 இரட்டையின் மீதும், ஒற்றையின் மீதும் சத்தியமாக! 
4. இரவின்மீதும் _அது சென் றுவிடும்போ து _சத்தியமாக! | 
5. இதில் அறிவுடை யோருக்கு(உ றுதியளிக்கக்கூடி ய) சத்தியம் இருக்கின் றதல்லவா? 
6. உமதிரட' சகன் A\S கூட்டத்தை எவ்வாறு செய்தான் என்பதை நீர் 

காணவில்லையா? 
7. பெரும் பலசாலிகளான | தூண்களையுடைய) இரமை(அவரின் பிள்ளைகளை]. 

8. அக்கூட்டத்தினர் எத்தகையோரென்றால்_ (உலகத்திலுள்ள) நகரங்களில் 
அக்கூட்டத்தினரைப் போன்று (பலசாலிகள் எவரும்) படைக்கப்படவில்லை. 

9. இன்னும், பள்ளத்தாக்கில் பரறையைக்குடை a அதில் வசித். து வநிதவர்களான 
ஸமூது கூட்டத்தையும் _ 
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பாகம் : 30 600 அல்பைஜ்ர் 89 

10. இன்னும், முளைகளுடைய _(பெரும் படைகளையுடைய) ஃபிர் அவ்னையும் 
(உமதிரட்சகன் எவ்வாறு செய்தான் என்பதை நீர் காணவில்லையா ἢ) 

1. அவர்கள் எத்தகையோரென்றால், நகரங்களில் அவர்கள் வரம்பு மீறி. 
நடந்தார்கள். 

12 பின்னர், அவைகளில் அவர்கள் குழப்பத்தை அதிகப்படுத்தினார்கள். 

13. எனவே, உமதிரட' சகன் அவர்கள் மீது வேதனையின் சாட்டையைப் 
போட்டான். 

14. நிச்சயமாக, உமதிரட' சகன் (அடியார் களின் ஒஓவ்வொருசெயலையும்) 
கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கின்றான். 

15. ஆகவே, மனிதன்: அவனுடைய இரட்சகன் அவனை சோதித்து, பின்னர் 
அவனைக் கண்ணியப்படுத்தி, அவனுக்கு அருட்கொடைகளையும் அளித்தால், 
"என்னை என்னுடைய இரட சகன் கண்ணியப்படுத்தினான்' என்று கூறுகிறான். 

16. இன்னும், (அல்லாஹ்) அவனைச் சோதித்து, அவனுடைய வாழ் 
வாதாரங்களை நெருக்கடியாக்கிவிட்டால், அப்போது எனதிரட்சகன் என்னை 
இழிவுபடுத்திவிட்டான்' என்று அவன் (குறை) கூறுகிறான். 

17. (காரியம்) அவ்வாறன் று! எனினும், நீங்கள் அநாதையை கண்ணியப் 
படுத் துவதில்லை. 

18. ஏழைக்கு[நீங்கள் உணவளிக்காததுடன்,மற்றெவரையும்) உணவளிக்கும்படித் 
தூண்டுவதுமில்லை. 

19. (பிறருடைய) அனந்தரச் சொத்துக்களையும் சேர்த்து உண்டு வருகிறீர்கள். 

20. மேலும், நீங்கள் மிக்க அளவுகடந்து செல்வத்தை நேசிக்கிறீர்கள். 

21 (உங்கள் செயல்கள் இவ்வாறிருப்பது சிறந்தது) அல்ல! பூமி தூள் தூளாகத் 
தகர்க்கப்பட்டுவிடும்போ து_ 

22 உமது இரட்சகன் , மேலும் , மலக்குகள் அணி அணியாக வரும்போது _ 

23. அந்நாளில் (பாவிகளுக்காக) நரகமும் கொண்டுவரப்பட்டுவிட்டால், 
அந்நாளில் மனிதன் (உலகில் அவன் அல்லாஹ்விற்கு மாற்றமாக நடந்ததை) 
he கூர்வான்; இன்னும், (அச்சமயம்) அவனுக்கு நினைவு கூர்வது எவ்வாறு 
பயனுள்ளதாக ἫΝ 

24. "என்னுடை ய(இந்திவா ழ்க்கைக்கா க (நன்மையைச் செய்து நான் முற்படுத்தி 
(அ னுப்பி) இருக்க வேண்டுமே" என்று(அப்போது மனிதன்) கூறுவான். 

25. எனவே, அந்நாளில் (அல்லாஹ்வாகிய) அவன் செய்யும் வேதனையைப் 
போல், மற்றெவனும் வேதனை செய்யமாட்டான். 

26. இன்னும், அவன் கட்டுவது போல் வேறுஎவனும்கட்டமாட்டான். 

27. (அல்லாஹ் வின் கட்டளைகளை உண்மைப்படுத் துவதுகொண்டு) 
அமைதிபெற்ற ஆத்மாவே! 

28. நீ உன் இரட்சகன் பக்கம் (அவனைத்) திருப்தியடைந்தநிலையிலும், 
(அவனிடம் )பொருந்திக்கொள்ளப்பட்ட நிலையிலும் மீள்வாயாக! 

29. நீ எனது அடியார்(களான நல்லோர்களின் கூட்டங்களில் 
பிரவேசிப்பாயாக! 

30. மேலும், என்னுடைய சுவனத்தில் நீ நுழைந் துவிடுவாயாக! (என்றும் 
அல்லாஹ் ந 
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பாகம் : 30 601 அல் பலத் 90 அஷ்ஷம்ஸ் 91 

அத்தியாயம் : 90 

அல் பலத் _ நகரம் 

வசனங்கள் : 20 மக்கீ ருகூஃ:1 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1 (நபியே!) இந்த (மக்கா) நகரத்தின் மீது நான் சத்தியம் செய்கிறேன், 
2 இந்நகரத்தில் (போர்செய்வ து சற்றுநேரம் உமக்கு ஆகுமாக்கப் பட்டதாக இருக்க) நீர் 

தங்கியிருக்கும் நிலையில் . 

3. தந்தையின் மீதும், பிறந்தோ(ராகிய சந்ததியின)ரின் மீதும் சத்தியமாக, 

4. திடமாக நாம் மனிதனைக் கஷ்டத்தில்(உள்ளவனாகப்) படைத்திருக் கின்றோம். 

5. "நிச்சயமாக ஒருவரும் (தன்னை தண்டிக்க) தன்மீது சக்தி பெறவே மாட்டார் என அவன் 

எண்ணிக்கொள்கிறானா? 

6."ஏராளமான பொருளை நான் (முஹம்மதின் விரோதத்திற்காக) அழித்திருக்கிறேன்' என்று 

(ஹாரிஸாகிய) அவன் ( ஆணவமாகக்) கூறுகின்றான். 

7. நிச்சயமாக ஒருவருமே தன்னை பார்க்கவில்லையென் று அவன் எண்ணிக் 

கொள்கின்றானா? 

8. இரு கண்களை அவனுக்கு நாம் அமைக்க வில்லையா! 

9. ஒரு நாவையும், இரு உதடுகளையும் (நாம் அவனுக்கு அமைக்கவில்லையா ?) 

10. மேலும், (நன்மை, தீமையாகிய) இரு வழிகளை நாம் அவனுக்குக் காண்பித்துவிட்டோம். 

11. எனினும் (இது வரையில் ) அவன் அகபா வைக் கடக்கவில்லை. 

2. (நபியே) அகபா என்னவென்று உமக்கு அறிவித்தது எது? 

13. (அது தான்) ஓர் அடிமையை விடுதலை Ge san Gi. 

14. அல்லது பசியுடைய நாளில் உணவளித்தலாகும்_ 

15. (யாருக்கெனில் நெருங்கிய உறவுடைய ஓர் அநாதைக்கு; 

16. அல்லது (வறுமையால் மண்ணில் உழலும் ஏழைக்கு (உணவளிப்பதாகும்) 

17. பின்னர் விசுவாசங் கொண்டு, பொறுமையைக் கொண்டு ஒருவருக்கொருவர் உபதேசம் 

செய்தும், (அல்லாஹ்வின் அடியார் களுக்கு) அன்புசெலுத்துமாறு ஒருவருக்கொருவர் 

உபதேசம் செய்துகொண்டும் இருந்தோரில் உள்ளவராக அவர் இருப்பதாகும். 

18. இத்தகையோர் தாம் வலப்புறத்தை உடையோர். 

19. இன்னும், நம்முடைய வசனங்களை நிராகரிக்கின்றார்களே, அத்தகையோர் _ அவர்கள் 

இடப்புறத்தையுடையோர். 

20. அவர்கள் மீது (எல்லாப்பக்கமும் மூடப்பட்ட நெருப்பு இருக்கும். 

அத்தியாயம் : 91 

அஷ்ஷம்ஸ் _ சூரியன் 
வசனங்கள் :15 மக்கீ ௬௯௦: 1 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன் ). 

|. சூரியன் மீதும், அதன் பிரகாசத்தின் மீதும் சத்தியமாக_ 
2 சந்திரன் மீதும்சத்தியமாக_அதுஅச்சூரியனாகிய/தைஅடுத்துதொடர்ந்துவிடும்போ து... 

3 பகலின் மீதும் சத்தியமாக _அது அச் சூரியனாகியதை வெளிப்படுத்தி விடும்போது... 

4. இரவின் மீதும் சத்தியமாக_அது அச்சூரியனாகியதை மூடிக்கொண்டு விடும்போது. 

5. வானத்தின் மீதும், அதை (ஓழுங்குற) அமைத்தவன் மீதும் சத்தியமாக_ 
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பாகம் : 30 602 அல்லைல் 92 
i = sss es ar PE PE PP A ---  -- ἢ 

6. பூமியின்மீதும் _ அதை விரித்தவன் மீதும் சத்தியமாக_ 

7. ஆத்மாவின்மீதும்_ அதனைச் செவ்வையாக்கியவனின் மீதும் சத்தியமாக. 

8. பின்னர், அதற்கு அதன் தீமையையும், அதற்குரிய நன்மையையும் உணர்த்தினான். 

9. எவர் (ஆத்மாவாகிய) அதை பரிசுத்தமாக்கிக் கொண்டாரோ அவர், திட்டமாக 
வெற்றியடைந்துவிட்டார். | 

10. இன்னும், எவர் அதனை(ப்பாவத்தைக்கொண்டு) களங்கப்படுத்திவிட்டாரோ, அவர் 

திட்டமாக நஷ்ட மடைந்துவிட்டார். 

11. ஸ்மூது(கூட்டத்தினர் ஸாலிஹ் நபியை) தங்கள் அக்கிரமத்தால் பொய்யாக் கினார்கள். 

D. அக்கூட்டத்திலுள்ள மிக துர்பாக்கியமுடையவன் விரைந்துமுன்வந்தபொழுது._ 

13. அல்லாஹ்வின் துரதர் (ஸாலிஹ் நபி, அ(ந்த ஸமூதுகூட்டத்த)வர்களிடம்: 
"அல்லாஹ்வுடைய பெண்ஓட்ட கத்தை(இம்சிப்பதையும் அது தண்ணீர் அருந்துவதையும் 

(விட'டுவிடுங்கள்)' என்று கூறினார். 
14. பின்னர், அவர்கள் அவரைப் பொய்யாக்கி,(அதன் கால் நரம்பைத்தறித் து) அதை அறுத்து 

விட்டனர்; ஆகவே, அவர்களின் இரட' சகன் அவர்களுடைய இந்தப்) பாவத்தின் காரணமாக, 

அவர்களின் மீது (மண்ணோடுமண்ணாகிவிடும்) கடும் வேதனையை இறக்கிவைத்து, பிறகு 

அதனை (ச்சகலருக்கும்) சமமாக்கினான். 

15. அதனுடைய முடிவைப்பற்றியும் அவன் பயப்படவில்லை. 

அத்தியாயம் : 92 

அல்லைல் __ இரவு 

வசனங்கள் : 21 மக்கி (Ban 00 : 1 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

L இரவின்மீது சத்தியமாக _ அது(தன் இருளால்) மூடிக்கொள்ளும்போது _ 

2 பகலின் மீது சத்தியமாக_அதுதன் பிரகாசத்துடன்) வெளிப்படு ம்போது_ 

3 ஆணையும், பெண்ணையும் படைத்தவ(னாகிய அல்லா ஹ்வின் மீது சத்தியமாக. 

4. (மனிதர்களே! நிச்சயமாக உங்களுடைய முயற்சி பலதரப்பட்டதாகும். 

5. ஆகவே, எவர் (தன் செல்வத்தை நன் மையானவற்றுக்கு) வழங்கி இன்னும், 

(அல்லாஹ்வுக்குப் பயந் து_ 

6. இன்னும், (இம் மார்க்கத்திலுள்ள) நல்ல காரியங்களை (நல்ல காரியங்களென) 

உண்மையாக்கிவைக்கின்றாரோ அவர்; 

7. அவருக்கு இலேசானதற்கு|(சுவர்க்கத்தின் வழியை)நாம் எளிதாக்கிவைப்போம். 

8. ஆகவே, எவர் உலோபத்தனமும் செய்து (அல்லா ஹ்விட மிருக்கும் நற்பேறுகளை விட்டும் 

தன்னை) தேவையற்றவரா[கக் கருதுகிறாரோ... 

9. (இம் மார்க்கத்திலுள்ள) நல்லவற்றை பொய்ப் படுத்தியும் வைத்தாரோ அவர்; 

10. அப்போ து அவருக்கு கஷ்டத்திற்குநரகவழிக்கு நாம் எளிதாக்கிவைப்போம். 

IL மேலும், அவர் (நரகத்தில்) வீழ்ந்து விட்டால், அவருடைய செல்வம் அவருக்கு 

பயனளிக்காது. 

ம. நிச்சயமாக நேர்வழிகாட்டுதல் நம்மீது (பொறுப்பாக) இருக்கிறது. 

13. நிச்சயமாக பிந்திய தும்,(மறுமையும்) முந்திய தும் (இம்மையும்) நமக்கே உரியவையாகும். 

14. ஆகவே, (மனிதர்களே!) கொழுந்துவிட'டெரியும்(நரக)நெருப்பைப்பற்றி நான் உங்களுக்கு 
அச்சமூட்டி எச்சரித்துவிட்டேன். 

15. மிக்க துர்பாக்கியமுடையவரைத்தவிர (மற்றெவரும்) அதில் புகமாட்டார். 

16. அவர் எத்தகையவரென்றால் (நம் தூதர்கள் கொண்டுவந்த சத்தியத்தைப்) பொய்யாக்கி, 
புறக்கணித்தும்விட்டார். 

17. மேலும், மிகுந்த பயபக்தியுடை யவர் அதிலிருந்து வெகு தூரத்தில் அக்கப்படுவார். 

18. அவர் எத்தகையவரேென்றால், (பாவத்திவிருந்து தன்னைப்) பரிசுத்தமாக்கிக் 

கொண்டவராக, தன்னுடைய செல்வத்தை தர்மமாகக் கொடுப்பார். 
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பாகம் : 30 603 அள்ளுஹா 93 அஷ்ஷரஹ் 94 

19. (மனிதர்களில்) எவருக்கும் (தன் தர்மத்தின் மூலம் பிரதிபலனைக் கருதிக்) 
கொடுக்கப்படும் எந்த உபகாரமும் தம்மிடம் இல்லை; 

20. மிக்க மேலான தம் இரட'சகனின் முகத்தைத் தேடியே தவிர (வேறு எந்த 
நோக்கத்துடனும் அவர் செலவுசெய்யவில்லை!. 

21 மேலும், (தம் இரட்சகனின் நற்கூலியைக்கொண்டு வெகுவிரைவில்) அவரும் 
திருப்தியடைவார். 

அத்தியாயம் : 93 

அள்ளுஹா _ முற்பகல் 
வசனங்கள் : 11 மக்கி ௬௯௦௦ :1 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

|. முற்பகல் மீது சத்தியமாக! 
2. (இருண்ட) இரவின் மீதும் சத்தியமாக_அது ஓஒடுங்கிவிட்டால்_ 

3. நபியே!) உமதிரட' சகன் உம்மைக் கைவிடவில்லை; (உம்மை) அவன் 

வெறுக்கவுமில்லை. 
4. மேலும், (மறுமையெனும்) பிந்தியதான து (இம்மையெனும்) முந்தியதைவிட 

உமக்கு மிகச் சிறந்ததாகும். 
5. இன்னும், உமதிரட் சகன் அடுத்து(ப்பல உயர்பதவிகளை) உமக்கு அளிப்பான்; 

அப்போ து நீர் திருப்தியடைவீர். 
6. உம்மை அவன் அநாதையாகக் கண்டுகொள்ளவில்லையா ! ஆகவே, 

(அரவணைப்புப் பெற்று நீர் ஆறுதல் பெற) அவன் இடம் அளித்தான். 

7. மேலும், (வேதம் என்ன மார்க்கம் என்னவென் பதைப்பற்றி) தெரியாதவராக 

உம்மை அவன் கண்டான்; ஆகவே (அதற்கு) அவன் (உமக்கு) வழி காட்டினான். 

8. மேலும், தேவையுடையவராக அவன் உம்மைக் கண்டான்; ஆகவே, (உமது 

தேவையை நிறைவேற்றி உம்மை) தேவையற்றவராக அக்கிவிட்டான். 

9. அகவே, நீர் அநாதையைக்் கடிந்து கொள்ளாதீர்! 
10. இன்னும், (தர்மமி கேட்பவரை விரட்டாதீர்! 
IL. மேலும், (உம்மீது புரிந்துள்ள) உமதிரட' சகனின் அருட்கொடையைப்பற்றி 

(அவனுக்கு நன் றி தெரிவிக்கும் பொருட்டு) அறிவித் துக்கொண்டிருப்பீராக! 

அத்தியாயம் : 94 

அஷ்ஷரஹ் _ விரிவாக்குதல் 
வசனங்கள் :8 மக்கி ௬௧௯௦ : 1 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன் ). 

1 (நபியே) உமது நெஞ்சை உமக்காக நாம் விரிவாக்கவில்லையா ἢ 
2. மேலும், உமது சுமையை உம்மைவிட்டும்நாம் இெக்கிவிட்டோம்; 

3 அ(ச்சுமையான)து எத்தகையதென்றால், உமது முதுகை முறித்து 
(உமக்குப்பளுவாகி) விட்டது. 

4. உமது நினைவை கீர்த்தியை) உமக்காக நாமே உயர்த்தினோம். 
5. ஆகவே, நிச்சயமாகக் கஷ்டத்துடன் இலேசு இருக்கிற து. 
6. நிச்சயமாகக் கஷ்டத்துடன் இலேசு இருக்கிறது. 
7. ஆகவே, நீர் (உலகக் காரியங்களிலிருந் துவிடுபட்டால் (தொழுவதற்கு) நீர் 

சிரத்தை எடுத்துக் கொள்வீராக! 
8. மேலும், உமதிரட'சகன்பக்கம் நீர் விருப்பம்கொள்வீராக! 
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பாகம் : 30 604 அத்தீன் 95 அல் அலக் 96 

அத்தியாயம் : 95 

அத்தீன் _ அத்தி 
வசனங்கள் : 8 மக்கீ (5.09 : | 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 
1. அத்தியின்மீதும், ஜைதூனின் (ஓலிவத்தின்) மீதும் சத்தியமாக_ 
2. ஸினாய் மலையின்மீதும் சத்தியமாக _ 

3. (மக்காவாகிய) அபயமளிக்கும் இந்நகரத்தின்மீதும் சத்தியமாக. 

4. நிச்சயமாக நாம் மனிதனை மிக அழகான அமைப்பில் படைத்திருக்கின்றோம். 

5. பின்னர், அவனைத் தாழ்ந்தோரிலும்மிகத் தாழ்ந்தோனாக திருப்பினோம் . 

6. விசுவாசங்கொண்டு, நற்கருமங்களையும் செய்கின்றார்களே அத்தகையோரைத் தவிர_ 

அவர்களுக்கு முடிவடையாத (நற்) கூலியுண்டு. 

A (இச்சான்றுகளுக்குப் )பின் (மனிதா!) நியாயத் தீர்ப்பு நாள் விஷயம் பற்றி எது உன்னை 

பொய்யில் ஆழ்த்தியது ? 

8. தீர்ப்பளிப்போர்களிலெல்லாம் அல்லாஹ் மிக்க மேலாகத் தீர்ப்பளிப் போனாக 

இல்லையா! | 

அத்தியாயம் : 96 

அல் அலக் _ இரத்தக்கடட்டி 
வசனங்கள் : 19 மக்கி (5.00 : 1 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஒஓதுகிறேன்). 

L உம்முடைய இரட'சகனின் (சங்கையான) பெயரைக்கொண்டு நீர் ஓதுவீராக! அவன் 

எத்தகையவனென்றால் (படைப்பினங்கள் அனைத்தையும்) படைத்தான். 

2 மனிதனை (அட்டைய்பூச்சிபோன்று ஓட்டிக்கொண்டிருக்கும் இரத்தக் கட்டியிலிருந்து 
அவன் படைத்தான். 

3 நீர் ஓதுவீராக! மேலும், உமதிரட' சகன் மிக்க சங்கையானவன் _ 

4. அவன் எத்தகையவனென்றால், எழுதுகோலைக் கொண்டு(எழுதக்! கற்றுக் கொடுத்தான். 

5. மனிதனுக்கு அவன் அறியாதவற்றையெல்லாம் (அல்லாஹ்வாகிய ) அவன் 
கற்றுக்கொடுத்தான். 

6. (இவ்வாறு படைக்கப்பட்ட மனிதன் அவனைப்படைத்த அல்லாஹ்வின் அருட் 

கொடைகளுக்கு நன்றி செய்கிறானா 3) இல்லை; நிச்சயமாக மனிதன் வரம்பு மீறுகிறான்_ 
7. அவன் தன்னை (இரட' சகனிட மிருந் து தேவையற்றவன் எனக்காணும் பொழுது. 

8. நிச்சயமாக உமதிரட' சகனின் பக்கமே (அவன்) மீளவேண்டியதிருக்கின்றது. 

9. தடுக்கின்றானே அவனை [நபியே நீர் பார்த்தீரா ? 

10. ஓர் அடியாரை அவர் தொழுது கொண்டிருக்கும்பொழுது, 
1. அவர் நேர்வழியின் மீதிருந்து (ம்அவரைத்தொ ழவிடாமல் தடுத்தவனை நீர் பார்த்தீரா? 

12. அல்லது பயபக்தியைக் கொண்டு ஏவுகிறவராக அவர்இருந்தும்; 

13. அவன் (அவரைப்) பொய்யாக்கி, முகத்தையும் திருப்பிக் கொண்டான் என்பதை நீர் 

பார்த்தீரா! 

14. நிச்சயமாக அல்லாஹ் (அவனைப்்)பார்க்கின்றான் என்பதை அவன் அறிந்து 
கொள்ளவில்லையா ? 

15. (முஹம்மது தொழுதால் நான் அவர் கழுத்தின் மீது மிதிப்பேன் என அபூஜஹல் கூறியவா 
று) அல்ல! (இத்தீய செயலிலிருந்து) அவன் விலகிக் கொள்ளாவிடில், நிச்சயமாக ( அவனது ) 

முன்னெற்றி உரோமத்தைப்பிடித்து நாம் இழுப்போம். 

16. தவறிழைத்து பொய்யுரைக்கும் முன்னெற்றி ரோமத்தை. 

17. ஆகவே, (தன் உதவிக்காக) தன து சபையோரை அவன் அழைக்கட்டும். 
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பாகம் : 30 605 அல் கத்ர் 97 அல் பய்யினா 98 

18. நாமும்(அவனுக்கு தண்டனைதரும்) காவலர்களை அழைப்போம். 

19. (நீர் தொழுவதை விட்டும் தடுத்துவிட முயன் றானே அவ்வாறு) அல்ல! (நபியே) 
நிச்சயமாக நீர் அவனுக்குக் கீழ்ப்படியாதீர். (உமதிரட்சகணனுக்குச்) சிரம் பணிவீராக, 

இன்னும், (அவனை வணக்கத்தின் மூலம்) நெருங்குவீராக. 

அத்தியாயம் : 97 

அல் கத்ர் _ கண்ணியமிக்க து 

வசனங்கள் : 5 மக்கீ ருகூஃ : 1 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1 நிச்சயமாக நாம் (நம் வேதமாகிய) இதனை கண்ணியமிக்க (லைலத்துல் கத்ர் எனும்) 

See இறக்கிவைத்தோம். 
மல ங்க நெவு என்னவென்பதுபற்றி உமக்கு அறிவித்தது எது! 

3 கண்ணியமிக்க (அந்த இரவு ஆயிரம் மாதங்களைவிட மிகச் சிறந்ததாகும் . 
4. அதில் மலக்குகளும், (கிப்ரீலாகிய பரிசுத்த) ஆவியும் தங்கள் இரட'சகனின் 

கட்டளையின் படி (நடைபெற வேண்டிய) ஒவ்வொரு காரியத்தின் நிமித்தம் 
இறங்குகின்றனர். 

5. (அது) சாந்தியா(ன இரவாசகும்; அவ்விரவான)து, அதிகாலை உதயமாகும் 

வரையிலாகும். 

அத்தியாயம் : 98 

அல் பய்யினா _ தெளிவான சான்று 
வசனங்கள் :8 மதனி ருகூஃ : 1 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

L வேதக்காரர்களிலிருந் தும், இணைவைப்பவர்களிலிருந்தும் நிராகரித்து 
விட்டார்களே அத்தகையோர், தெளிவான ஆதாரம் அவர்களுக்கு வரும்வரை 

(நிராகரிப்பதை விட்டும்) விலகுபவர்களாக இருக்கவில்லை. 
2. (அத்தெளிவான ஆதாரம்) அல்லாஹ்விடமிருந்து (வந்துள்ளதூதர்; (ஆவார். 
அல்லாஹ்விடமிருந்து இறக்கப்பட்ட பரிசுத்த ஆகமங்களை அவர் ஓதிக் காண்பிக்கிறார். 

3 அவற்றில் தீர்க்கமான சட்டதிட்டங்கள் உள்ளன. 
| 4, இன்னும், வேதம்கொடுக்கப்பட்டோர்_தெளிவான ஆதாரம்[நபியும் அவர் மூலமாக 

வேதமும் தங்களுக்கு வந்தபின்னரே தவிர அவர்கள் பிளவுபடவில்லை. 
5. இன்னும், அல்லாஹ்வை_அவனுக்காகவே வணக்கத்தைக் கலப்பற்றதாக 
ஆக்சியவர்களாக, [அனைத்து தீயவழிகளை விட்டும் நீங்கி இஸ்லாத்தின்பால்) 

சாய்ந்தவர்களாக அவர்கள் அல்லாஹ்வை வணங்குவதற்காகவும், தொழுகையை 
Lana நிறைவேற் றுவதற்காகவும், ஜகாத்தை அவர்கள் கொடுப்பதற்காகவுமே தவிர 
(வேறெதையும்) அவர்கள் (அதில்) கட்டளையிடப்படவில்லை; இன்னும், இதுதான் 

ΛΈΤΕ மார்க்கமாகும். 
6. (இந்த நபியின் வரவை எதிர்பார்த்தவர்களில்) வேதத்தையுடை யோர்களிலும், 

இணைவைத்துக்கொண்டு கப்போரிலுப நிச்சயமாக (இவரை) நிராகரிக்கின்றார்களே 
அத்தகையோர், நரக நெருப்பில்தான் இருப்பார்கள்; அதில் (அவர்கள்) 

ரரந்தரமாக(த்தங்கி) இருப்பவர்கள்; அத்தகையோர்தாம் படைப்புகளில் மிகக் 

கெட்டவர்கள். 
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| 
பாகம் : 30 606 அல்ஜில்ஜால் 99 அல் ஆதியாத் 100 

7. நிச்சயமாக விசுவாசங்கொண்டு, நற்செயல்களையும் செய்கின்் றார்களே 

அத்தகையோர்தாம் படைப்புகளில் மிகச்சிறந்தவர்கள். 

8. அவர்களுடைய (நற்) கூலி அவர்களின் இரட்சகனிடம் (அத்னு er நிலையான 
சுவனங்களாகும்; அவற்றின் கீழ் ஆறுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும்; என்றென் றும் (அவர்கள்) 

வற்றில் நிரந்தரமாக[த்தங்கி) இருப்பவர்கள்; அல்லாஹ்வும் அவர்களைப் பொருந்திக் 

)காண்டான்; அவர்களும் அல்லாஹ்வைப் பொருந்திக்கொண்டார்கள். அது, எவர் தன் 

இரட' சகனுக்குப் பயப்படுகிறாரோ, அவருக்குரியதாகும். 

| | அத்தியாயம் : 99 

| அல்ஜில்ஜால் _ அதிர்ச்சி 
வசனங்கள் :8 மதனி ௬௯௦ : 1 

| அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

| τ அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1 பூமியானது (அதன் அடி ப்பாகத்திலிருந்துகடுமையான அசைவாக அசைக்கப்பட்டு 

விடும்போ து. 

2. இன்னும் பூமி, தன து சுமைகளை (எல்லாம்) வெளிப்படுத்திவிடும்போ து_ 

3 இன்னும் மனிதன்,(திடுக்கிட்டு)' இதற்கென்ன நேர்ந்தது?" என்று கூறிவிடும்போது_ 

4. அந்நாளில் (பூமியான) அது, தனது செய்திகளை (மனிதர்களுக்கு) அறிவிக்கும்_ 

5 நிச்சயமாக உமதிரட' சகன் (இவ்வாறு அறிவிக்குமாறு) அதற்கு (க்கட்டளை யிட்டு) 

வுஹீமூலம் அறிவித்ததன் காரணமாக! 

6. (அவவாறு பூமி அசைக்கப்பட்டு அதன் வயிற்றினுள் உள்ளதை வெளியாக்கிவிடும் ) அந்நாளில் 

மனிதர்கள் தங்கள் செயல்கள் அவர்களுக்கு காட்டப்படுவதற்காக பல பிரிவினர்களாகப் புறப்பட்டு 
வருவார்கள். 
17. எனவே, எவர் ஓர் அணுவளவு நன்மையைச் செய்தாரோ அவர் (மறுமையில்) அதன் 

பயனைக் கண்டுகொள்வார். 

8. இன்னும், எவர் ஓர் அணுவளவு தீமையைச் செய்தாரோ அவர் (மறுமையில்) 

அத(ன் கேடி)னைக் கண்டு கொள்வார். 

அத்தியாயம் : 100 

| அல் ஆதியாத் _ வேகமாக ஓடக்கூடியவை 
| வசனங்கள் : 1] மக்கீ ருகூஃ : l 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1 மூச்சிரைக்கும் சப்தத்தோடு (போர்க்களத்தில் எதிரிகளைத்தாக்க) அதிவேகமாக 

ஓடுகின்றவற்றின் (குதிரைகளின்) மீது சத்தியமாக! 

2 பின்னர், (செல்லும் வேகத்தில் அவற்றின் குளம்புகள் கற்களில் மோத) தீப்பொறியை 

பறக்கச் செய்பவற்றின் மீதும் சத்தியமாக! 

3 பிறகு, அதிகாலையில் வேகமாக (எதிரிகள் மீது பாய்ந்து செல்பவற்றின் மீதும் சத்தியமாக! 

4. (அதிகாலையில் அவ்வாறு அதி வேகமாகச் செல்லும்போது) அதனால் புழுதியை 

கிளப்புகின் றவற்றின் மீதும் சத்தியமாக! 

5. பின்னர், (எதிரிகளின்) படை களுக்கு மத்தியில் செல்கின்றவற்றின் மீதும் சத்தியமாக! 

6 நிச்சயமாக மனிதன் தன் இரட'சகனுக்கு நன்றி கெட் டவனாகவே இருக்கின்றான்; 

7 மேலும், நிச்சயமாக அவனே இதற்கு சாட சியாகவும் இருக்கின்றான்; 

இன்னும், நிச்சயமாக (மனிதனாகிய) அவன், செல்வத்தை விரும்புவதில் 

PS SANT τειν 
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ஈகம் : 30 607  அல்காரிஆ 10] «οἰ απο 102 

9. அவன் அறிந்து கொள்ளவேண்டாமா? மண்ணறைகளிலுள் எவை (எழுப்பப் 
பட்டு வெளியேற்றப்பட்டுவிடும்போது_._ 

10. இதயங்களிலுள்ளவையும் வெளியாக்கப்பட்டுவிடும்போ து_ 
IL நிச்சயமாக அவர்களின் இரட்சகன், அவர்களைப்பற்றிஅந்நாளில் நன்கு 

உணர் பவன் (ஆகவே நன்மைக்கு நற்கூலியும், தீமைக்கு தண்டனையும் 
வழங்குவான்). | 

| அத்தியாயம் : 101 

» h அல்கா ரிஆ _. திடுக்கிடச்செய்யும் நிகழ்ச்சி 
வசனங்கள் : 11 மக்கீ ருகூஃ: 1 

RF 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

| அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

Ι. (தன் அமளியினால் இதயங்களை த்) தட்டக்கூடியது_ 
2. L'1_& கூடியது என்றால் என்ன? 
வி )தட்டக் கூடியது என்னவென்று உமக்கு அறிவித்ததுஎ து! 
4 அந்நாளில் மனிதர் கள் சிதறடிக்கப்பட்ட ஈசல்களைப்போல் ஆகிவிடுவார்கள். 
5. இன்னும் மலைகள் கொட்டப்(பட்டு சாயம் ஏற்றப் பட்ட பஞ்சைப்போன்று 

ஆகிவிடும். | 
6. ஆகவே, எவருடைய (நன்மையின்) எடை கனத்ததோ, 
7. அவர் திருப்தியுள்ள வாழ்க்கையில் (சுகமாக வாழ்ந்துகொண்டு இருப்பார். 
8. மேலும், எவருடைய (நன்மையின்) எடை இலேசாசி ப்பாவ எடை 

கனத் துவிட்டதோ, 
9. அவர் தங்குமிடம் "ஹாவியா' தான். 
10. அந்தஹாவியாவான)து என்னவென் று உமக்கு அறிவித்ததுஎ து! 
κίον துதான்) கடுமையாக சூடேற்றப்பட்ட (நரகிநெருப்பாகும். 

அத்தியாயம் : 102 

அத்தகாஸுர் _ அதிகமாகத் தேவேது 
| வசனங்கள் :8 மக்கீ ருகூஃ : 1 
| 

β அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

| அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 
| (செல்வத்தையும், மக்களையும்) ஒருவருக்கொருவர் அதிகமாகத் தேடிக் 

கொள்வது உங்களைப் பராக்காக்கிவிட்ட து. 
2. மண்ணறைகளை நீங்கள் சந்திக்கும் வரை. 
3. (உண்மைநிலை) அவ்வாறல்ல! (அதன் விளைவை) அடுத்து நீங்கள் அறிந்து 

கொள்வீர்கள். 
4. பின்னர், அவ்வாறல்ல! (அதன் விளைவை) அடுத்து நீங்கள் அறிந்து 

கொள்வீர்கள். 
5. (உண்மை நிலை) அவ்வாறல்ல(எதன்பால் உங்கள் முடிவிருக்குமோ அது பற்றி) 

நகல் உறுதியான அறிவாக அறிவீர்களாயின், (நீங்கள் ஈடுபட்டிருக்கும் பயனற்ற 
செயல் உங்களைப் பராக்காக்கியிருக்கா து 
6. (அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமாக மறுமையில் ) நிச்சயமாக நீங்கள் நரகத்தை 

(வெகுதூரத்திலிருந்து) பார்ப்பீர்கள். 
7. பின்னர், நீங்கள் அதை கண்ணுக்கெதிரில் (வெகு அருகில்) பார்ப்பீர்கள். 
8. பின்னர், அந்நாளில் (உலகில் நீங்கள் அனுபவித்து வந்த அனைத்து) 

அருடகொடையைப் பற்றி நிச்சயமாக நீங்கள் கேட்கப்படுவீர்கள். 
| 
i 

ῃ 
ந 
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| அல் அஸ்ர் 103 

யாகம் : 30 608 அல் ஹூஒமஜா 104 அல்ஃபீல் 105 

| அத்தியாயம் : 103 

அல் அஸ்ர் _ காலம் 
| வசனங்கள் :3 மக்கீ ருகூஃ :1 

τ------- τ --- ---- ----ς-ς-ςς-ςς-ς-ἠ-.-- - ----- 
அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1. காலத்தின் மீது சத்தியமாக! | | 

2. நிச்சயமாக,மனிதன் நஷ்டத்தில் இருக்கிறான் _ | 

Δ விசுவாசங்கொண்டு, நற்கருமங்களையும் செய்து, சத்தியத்தை ஒ
ருவருக் கொஞுவா 

உபதேசம்செய் தும்,/பாவங்களை விடுவதிலும், நன்மைகளைச்
 செய்வதி லும்ஏ ற்படும் 

gai டங்களைச் சகித்து) பொறுமையைக் கொண்டும் ஒருவருக கொருவர் 

2 u1G தசிக்கிறார் களே அத்தகையோரைத்தவிர் . 

| | அத்தியாயம் : 104 

| அல் ஹமஜா _ புறம்பேசித்திரிதல் 

| வசனங்கள் : 9 மக்கீ ருகூஃ : 1 
ந TT πο பு ப உ ஸ் ம 

| 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1 (பிறரைக்) குறைகூறி புறம்பேசித்திரியும் ஒவ்வொருவருக்கும் கேடுதான். 
| 2. இத்தகையவன் பொருளைச் சேகரித்து அதனை எண்ணிவைத்துக்கொண்டும் 

இருந்தான். | 
ι3 நிச்சயமாக, தன் பொருள் தன்னை (என்றென்றும் உலகில்) நிலைத்திருக்கச் 

செய்யுமென் று எண்ணுகிறான். 
4. (பொருளைச் சேகரித்து வைத்துக்கொண்டு உலகில் அவனை நிலைத்திருக்கச் 
செய்யுமென் று எண்ணியிருந்தானே) அவ்வாறன் நறு'(அல்லா ஹ்வின் மீது சத்தியமாக!) 
ஹதமாவில் அவன் எறியப்படுவான். | 
5 (நபியே!" ஹூதமா' என்றால் என்ன வென்று உமக்கு அறிவித்ததுஎது ? 
6. எரிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் அல்லா ஹ்வின் (நரக) நெருப்பு. 
7. அது எத்தகையதென்றால், (தேகத்தில் பட்டவுடன் இதயங்கள் மீது 
சென்றடையும் (காரணம் இதயங்கள் தான் தீய கொள்கைகளுக்கு இருப்பிடமாக 

இருந்தது) 
8. நிச்சயமாக அது, அவர்களின் மீது (சூழ்ந்து) மூடப்பட்டதாய் இருக்கும். 
| Li .« . 5 LA + ௯ « Φ . . VU 

9. நீண்ட கம்பங்களில் (அவர்கள் LL ப்பட்டிருப்பார்கள்) 

அத்தியாயம் : 105 
அல்ஃபீல் _ யானை. 

வசனங்கள் : 5 மக்கீ (500 : 1 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஒதுகிறேன்). 

Ι (நபியே! அப்ரஹாவின்) யானைக்காரர்களை உமதிரட்சகன் எவ்வாறு செய்தான் 

என்பதை நீர் தெரிந்திருக்கவில்லையா ? 
2. அவர்களுடைய சூழ்ச்சியை அவன் வீணாக்கிடவில்லையா ? 

Ὁ மேலும், அவர்கள் மீது பறவைகளைக் கூட்டங் கூட்டமாக தொடர்ந்தவையாக 
அவன் அனுப்பிவைத்தான். 

4. (கெட்டியான) சுடப்பட்ட சிறிய கற்களை அவர்கள்மீது அவை எறிந்தன. 
5. பிறகு, (கால்நடைகளால்) தின்னப்பட்ட வைக்கோல்களைப் போல் அவர்களை 
அவன் ஆக்கி(அழித்துவிட்டான். i 
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| குரைஷீ106 அல் மானன் 107 
பாகம் : 30 609 அல்கவ்ஸர் 108 அல் காஃபிரூன் 109 

அத்தியாயம் : 106 

குரைஷ் _ குறைஷியர் 
வசனங்கள் : 4 மக்கீ (500 : ] 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓஒதுகிறேன்). 

1. குரைஷியர்களுக்கு (பிரயாணத்தில்) விருப்பமுண்டாக்குவதற்காக, 
2. மாரிகால, கோடைகால பிரயாணத்தில் அவர்களுக்கு விருப்பமுண்டாக்குவதற்காக 

யானைப்படையினரை அழித்து கஃபாவை அல்லாஹ் காப்பாற்றினா ன்) 

| 3எனவே கஅபாவாகிய)இவ்வீட்டின் இரெட்சகனையே அவர்கள் வணங்குவார்களாக! 

4. அவன் எத்தகையவனென் றால், (இந்த வர்த்தக பிரயாணத்தின் மூலம்) பசிக்கு 
அவர்களுக்கு உணவளித்தான்; மேலும் அவர்களுக்கு (பிறரால் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருந்த) 

பயத்திலிருந்து அவன் அபயமளித்தான். 

GP, 

அத்தியாயம் : 107 

| அல் மாஊன் _ அற்பப்பொருள் 
| வசனங்கள் : 7 மக்கீ (5800 : 1 
---..-  Ἐ Φςςςςς-ς- ὁἪὃ...ὄ.--ὠὀ.ΣαΣ:--’ὁςςς-.᾽Ἐ-Ἐ--«-ς-ς- 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1 (நபியே! மறுமையில் நல்லவற்றுக்கு நற்கூலியும், தீயவைக்கு தண்டனையும் 

வழங்கப்படும்) நியாயத்தீர்ப்பை பொய்யாக்குவோனை நீர் (கவனித்துப்) பார்த்தீரா ? 
2 ஆகவே, அத்தகையோனே er nan (விர சமின்றி ரட்ட கறான் 

3 அவன் ஏழைக்கு உணவளிக்கத் தூண்டுவதுமில்லை, 

4 எனவே, தொழுகையாளிகளுக்குக் கேடுதான்; 
5. அவர்கள் எத்தகையோரென் றால், தங்கள் தொழுகையை நிறைவேற்றுவதை விட்டு 
பராமுகமாக இருப்பார்கள். 
6 அத்தகையோர்தான் (மற்றவர் களுக்குக்) காண் பிக்(கவே தொழுகிறார்கள். 

7 மேலும், (அன்றாடம் உபயோகமாகும் அற்பமான பொருட்களை [மற்றவர் களுக்குக் 
கொடுப்பதை விட்டும்) தடுக்கிறார்கள். 

| அத்தியாயம் : 108 

| | அல்கவ்ஸர் _ எண்ணற்ற நன்மைகள் 
| வசனங்கள் : 3 மக்கீ ருகூஃ : 1 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1 (நபியே! நிச்சயமாக நாம் கவ்ஸரை(எண்ணற்ற நன் மைகளை) உமக்குக் 

கொடுத்திருக்கின்றோம். 
2 ஆகவே, நீர் உமதிரட்சகனைத் தொழுது, இன்னும் (குர்பானியும் கொடுத்து அதை) 

அறுப்பீராக. 

3 நிச்சயமாக உம்பகைவன் (எவனோ) அவன்தான் சந்ததியற்றவன். 

அத்தியாயம் : 109 

அல் காஃபிரூன் _ நிராகரிப்போர் 
வசனங்கள் : 6 மக்கீ ருகூஃ : 1 

ளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஒதுகிறேன்). 

4 1. (நபியே!)நீர் கூறுவீராக: நிராகரிப்போரே! 
2. நீங்கள் வணங்குபவற்றை நான் வணங்கமாட்டேன். 
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| | 

| அந்நஸ்ர் 110 

பாகம் : 30 610 தப்பத் 111 அல் இக்லாஸ் 112 
| 

3 மேலும், நான் வணங்குகிற(ஒருவனை நீங்கள் வணங்குகிறவர் களல்லர். 
4. நீங்கள் வணங்குபவற்றை நான் வணங்குபவனுமல்வன். 
5. மேலும் நான் வணங்குபவனை நீங்களும் வணங்குபவர் களல்லர். 
6. உங்களுக்கு உங்கள து மார்க்கம்; எனக்கு என்னுடை ய மார்க்கம். 

அத்தியாயம் : 110 

| அந்நஸ்ர் _ உதவி 
| வசனங்கள் : 3 மதனி ருகூஃ : 1 
ப τς ἐς {τς ἐς 5 12 0 

| அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

| | | அல்லாஹ்லின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

1 (நபியே உமக்கு) அல்லாஹ்வுடைய உதவி மற்றும் (மக்காவின்) வெற்றி 
வீரும்போ து_ 

2. இன்னும், மனிதர்களை _அல்லாஹ்வுடைய மார்க்கத்தில் கூட்டங் 
|. ; . | . 

கூட்டமாக பிரவேசிப்ப வர்களாகிநபியே) நீர் காணும்போது_ 
3 அப்போது, (அதற்கு நன்றி செலுத்தும் பொருட்டு) உமதிரட' சகனின் புகழைக் 

கொண்டு துதி செய்வீராக! மேலும், அவனிடம் பிழை பொறுக்கத் தேடுவீராக ! 
நிச்சயமாக அவன் தவ்பாவை (பாவமன்னிப்புக்கோருதலை) மிகவும் 
ஏற்றுக்கொள் பவனாக இருக்கிறான். 

I | 

| அத்தியாயம் : 111 

| தப்பத் _ நூசமடைந்துவிட்டது 
| வசனங்கள் :5 மக்கீ ருக்ல்:1 
| . 

அளவற்ற ஆருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

| அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 
| அபூலஹபின் இரு கைகள் நாசமடைக ! அவனும் நூசமாவானாக! 
Ὁ அவனுடைய செல்வமும், அவன் சம்பாதித்தவையும் அவனுக்குப் 

பயனளிக்கவில்லை. 
3 மறுமையில் கொழுந்து விட்டெரியும் நெருப்பில் அவன் பிரவேசிப்பான். 
4. விறகு சுமப்பவளான அவனுடை ய மனைவியும்(_அந்நரகில் நுழைவாள்) 
5. அவளுடைய கழுத்தில் முறுக்கேறிய ஈச்சங்கயிறு ஒன்று இருக்கும் ; (அதனால் 

அவளும் அழிவாள்) | 

| அத்தியாயம் : 112 

அல் இக்லாஸ் _ ஏகத்துவம் 
| வசனங்கள் : 4 மக்கீ ௬கூ௦ஃ : 1 

| 

i 
| 
i 
| 
| | 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

| அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஒதுகிறேன்). 

(நபியே!) நீர் கூறுவீராக: அவன்._ "அல்லாஹ் " ஒருவனே! | 
அல்லாஹ் (யாவற்றைவிட்டும் தேவையற்றவன் (யாவும் அவன் அருளையே. 

எதிர்பார்த்திருக்கின்றன). 
3 அவன் (எவரையும்) பெறவில்லை ; (எவராலும்) அவன் பெறப்படவுமில்லை. 
4. மேலும், அவனுக்கு நிகராக எவருமில்லை. 





| 

பாகம் : 30 611 அல்ஃபலக் 113 அந்நாஸ் 114 ந 

அத்தியாயம் : 113 

அல்ஃபலக் _ வைகறை 
| வசனங்கள் : 5 மக்க ௬கூ௦ஃ : 1 

| அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

| அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

| (நபியே! நீர் கூறுவீராக: வைகறையின் இரெட்சகனிடம் நான் பாதுகாவல் 
தேடுகிறேன். 

2. அவன் படைத்தவற்றின் தீங்கைவிட்டும்; 
| 3 (இரவினுடைய) இருளின் தீங்கைவிட்டும்_ அதுபரவிவிடும்போ து _ 
4. மேலும், முடிச்சுகளில் (மந்திரித் து) ஊ தும் பெண்களின் தீங்கைவிட்டும்_ 
5.பொறாமைக்காரனின் தீங்கைவிட்டும்_ அவன் பொறாமைகொள்ளும்போது 

(நூன் காவல் தேடுகிறேன்). 

| அத்தியாயம் : 114 
அந்நாஸ் _ மனிதர்கள் 

வசனங்கள் : 6 மக்கீ ருகூஃ : 1 

அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன் 

அல்லாஹ்வின் பெயரால் ( ஓதுகிறேன்). 

| (நபியே! நீர் கூறுவீராக: மனிதர்களின் இரட'சகனிடம் நான் (பாதுகாவல் 
தேடுகிறேன். 

. (அவன்தான்) மனிதர்களின் அரசன். 
3. (அவனே) மனிதர் களின் (வணக்கத்திற்குரிய) நாயன். 
4. பின்னால் பதுங்கியிருந்து வீண் சந்தேகங்களைக் கிளப்பக்கூடியவ/னான 

mai தாசனின் தீங்கைவிட்டும் (நான் பா துகாவல் தேடுகிறேன்) 
3. அவன் எத்தகையவனென்றால், மனிதர்களின் இதயங்களில் வீண் 

சந்தேகங்களைக் கிள ப்பிவிடுகிறான். 
6. (இத்தகையோர்) ஜின்களில் மற்றும் மனிதர்களில் இருக்கின்றனர். 
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சங்கைமிக்கக் குர் ஆனை ஓதும் முறையை 

விளக்கும் குறியிருகள்: 

இந்தக்குறி ஒரு வசனம் முடிந்ததற்குரிய அடையாளமாகும். கந்த 

வட்டத்தின் மேற்பறமோ அல்லது உட்புறமோ எந்த அடையாளமும் 

குறிப்பிடப் படாதிருப்பின், நிறுத்தி, நிதானப் பமுத்திக்கொணிமு 

ஒதவேண்மும். ஏதாவதோர் அடையாளம் குறிக்கப்பட்டிருந்தால், 

அதனை அனுசரித்து ஓதிக்கொள்ளவேணீமும் . 

இந்தக் குறியுள்ள கிடத்தில் கட்டாயமாக நிறுத்தி ஒத வேணிமும். 

மாறாக, சேர்த்து ஓதினால் அர்த்தமாற்றம் ஏற்பமும் . 

இந்தக் குறியுள்ள இடத்தில் நிறுத்தி ஓதவேண்டும். சேர்த்து ஓதுவது 
சிறந்ததல்ல. 

இந்தக் குறியுள்ள இடத்தில் நிறுத்தி ஓதுவது சிறந்ததாகும். நிறுத்தாமல் 
ஓதுவதும் அனுமதிக்கப் பட்ருள்ளது . 

இந்தக்குறியுள்ள டத்தில் நிறுத்தி ஓதுவதும், நிறுத்தாது ஓதுவதும் 
அனுமதிக்கப்பட்ருள்ளது. ஆயினும், நிறுத்தாமல் சேர்த்து ஓதுவது 

சிறந்தது . 

இந்தக்குறியுள்ள டத்தில் நிறுத்தி ஓதுவதற்கு அணுமதி உண்டு. 
ஆயினும், இணைத்தே ஓதவேண்மும் யாரேனும் சிரமத்தினால் 

நிறுத்திவிட்டால் அதற்கும் அனுமதி உண்ம. 
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இந்தக்குறியுள்ள டத்தில் நிறுத்தாமல் ஒதுவதே சிறந்தது . 

இந்தக்குறி சில வசனத்தின் இறுதியிலும், சிலவசனத்தின் கடையிலும் 

காணப்பமரும். வசனத்தின் கிறுதியில் காணப்பட்டால் நிறுத்தியும், 

நிறுத்தாமலும் ஓதலாம் . ஆனால், வசனத்தின் கிடையில் 

காணப்பட்டால் நிறுத்தாமலேயே ஓதவேண்மும் . 

இந்தக் குறியுள்ள டத்தில் மூச்சுவிடாதும், நிறுத்திவிடாதும் சற்றுத் 
தாமதித்து நீட்டி ஓதவேண்டும் . 

கபபபாகந்தக் குறியுள்ள இடத்தில் சுவாசத்தை விட்டுவிடாமல் சற்று நிறுத்தி 
தெவேணீமும் . 

கூ இந்தக் குறியுள்ள இடத்தில் சுவாசத்தை விட்டுவிடாமல் 

முந்தையதைவிடச் சற்று அதிகம் நிறுத்தி ஓதவேண்டும் . 

de இந்தக். குறியுள்ள டத்தில் நிறுத்தியும் இதெலாம், நிறுத்தாமலும் 

ஓதலாம். எனினும், நிறுத்தி ஒதுவது சிறந்தது . 

&2 கந்தக் குறியுள்ள இடத்தில் சேர்த்தே ஓதுவது சிறந்தது 

௮ இந்தக் குறியள்ள வசனத்திற்கு முன்னுள்ள வசனத்தில் என்ன குறியீமு 

இருக்கிறதோ அதுவே க்குறியுள்ள க்கப் உரியதாகும் . 
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மொழி பெயர்ப்பின் சில வசனங்களுக்கு முக்கியக் 

குறிப்புகள் எழுதவேண்டிய அவசியமேற்பட்டதால் 

அவ்வசனங்களின் கிறுதியில் கிலக்கமிட்ருள்ளோம் . 

1.9) - ‘uen என்பது இஸ்ராயீலின் மக்கள் இருந்த பகுதியில் பனிக்கட்டி 

விழுவது போன்று, பஜ்ரு (அதிகாலை) நேரத்திலிருந்து சூரியன் 

உதயமாகும் வரை விழுந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு பொருள்' என கதாதா 

அவர்களும், '௮..து கிரவில் அவர்களுக்காக மரங்களில் இறங்கிவிரும், 

அதிகாலையில் அவர்கள் சென்று அதை எருத்து உண்பார்கள்' என 

இப்ளு அப்பாஸ் ரளியல்லாஹு அன்ஹுமா அவர்கணும் கூறுகிறார்கள் . 

அது நிறத்தில் பாலைவிட வெண்மையானதாகவும், சுவையில் தேனைவிட 

இனிமையானதாகவும் இருக்கும். அன்றைய தினத்திற்குத் தேவையானதை 

மட்ரும் ஒவ்வொரு மனிதனும் எழுத்துக் கொள்ளவேண்மும். அந்நாளைக் 

கடந்துவிட்டால் அது Gel LAID. அவர்களின் ஆறாவது நாளான சனிக் 

கிழமைக்காகவும் ஏழாவது நாளான ஞாயிற்றுக் கிழமைக்காகவும் 

தேவையானதை வெள்ளிக்கிழமையே அவர்கள் எருத்து வைத்துக் 

கொள்வார்கள். எனினும், அது கெட்டு விருவதில்லை. காரணம்: 

அந்நாட்கள் அவர்கணுக்குப் பெருநாட்களாகும். அவ்விரு நாட்களில் 

வாழ்க்கைத் தேவைக்காக எதையும் தேடிக்கொள்ள அனுமதி மறுக்கப் 

பட்டவர்களாக அவர்கள் இருந்தனர் . 

(2). 'ஸல்வா என்பது சுமானா-கவ்தாரிப் பறவை போன்ற ஒரு 

பறவலையாகும். அதை அவர்கள் உணவாக உண்டு வந்தார்கள்' என 

இப்னு அப்பாஸ் ரளியல்லாஹு அன்ஹுமா அவர்கள் கூறியதாக 

இப்ணுல் முன்திர் மற்றும் Abe அபீஹாதம் ஆகியோர் பதிவு 
செய்துள்ளனர் . 

2 . இவ்வசனத்தில் இடம்பெற்றுள்ள "ஸிப்..கத்தல்லாஹ்" என்பதன் பொருள் 

அல்லாஹ்வின் மார்க்கமாகிய இஸ்லாம்தான் ' என கதாதா 

கூறுகிறார்கள் . இ..தல்லாமல் புனித ஸ்நானம், ஞானஸ்நானம் எனச்சிலர் 

மொழியாக்கம் செய்துள்ளனர். இவ்வகைக் குளிப்பு இஸ்லாத்தின் 

அடிப்படைக் கொள்கைக்கு முற்றிலும் மாறுபட்டதாகும். காரணம்: 

குளிப்பதால் ஞானம் ஏற்பட்டு விருமென்றோ அல்லது இவ்வகைக் 

குளிப்பினால் மட்ரும் பாவங்களிலிருந்து பரிசுத்தமடைந்து விடமுடியும் 
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என்றோ, கிஸ்லாத்தில் அறுதி செய்யப் படவில்லை என்பது மிகத்தெளிவு. 

ஆனால் கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை நீரில் சாயங்காட்டி, அதில் 

குளிக்க வைத்து, dansé குளிப்பிற்கு  'ம..முதியா' எனப் 

பெயரிட்ருமிருந்தனர். அவ்வாறு குளிக்க வைப்பதால் அக்குழந்தை 

பரிசுத்தம் பெற்று உண்மைக் கிறிஸ்தவனாக ஆகிவிருகிறது என்று 

| அவர்கள் நம்பிக் கொண்டிருந்ததை, வல்ல அல்லாஹ் மறுத்து, 
| 'மனிதர்களின் அகம்-புறம் ஆகியவற்றைச் சுத்தப் பருத்துவது கிஸ்லாம் 

| மார்க்கத்தை நடைமுறைப் பருத்துவதால்தான் சாத்தியம்' என்பதைத் 

தெளிவு செய்து "இஸ்லாம் மார்க்கத்தைக் கடைப்பிடியுங்கள்" என 

இவ்வசனத்தின் முலம் கட்டளை பிறப்பித்திருக்கிறான் . மேலும், 

இவவசனத்தில் வந்துள்ள 'அல்லாஹ்ளின் வர்ணம்' என்பதன் பொருள் 

'அல்லாஹ்வின் மார்க்கம்தான்' என இப்னு அப்பாஸ் ரளியல்லாஹு 

அன்ஹுமா அவர்கணும் கூறுகிறார்கள் . 

3. இவ்வசனத்தில் இடம் பெற்றுள்ள 'ய..ரி..பூனஹூ என்ற வார்த்தையில் 
ος இடம்பெற்றுள்ள "ஹூ எனும் படர்க்கை சுட்ருச்சொல், நபி முஹம்மது 

| ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களைக் குறிக்கும் உயர்திணைச் 

சொல் என்று சிலரும், "அந்தஉண்மையானதை" எனச் சிலரும் 

மொழியாக்கம் செய்துள்ளனர் . ஆயிணும, வசனத்தொடர்களை 

கவனித்தால் பைத்துல் முகத்தஸின்பால் முகம் திருப்பித் தொழுது 

கொண்டிருந்த நிலையை மாற்றி, மஸ்ஜிதுல் ஹராமின் பக்கம் முகம் 

திருப்பித் தொழவேண்முமென்று அல்லாஹ் பிறப்பித்த கட்டளையின்படி 

கிப்லா திருப்பப்பட்ரு விட்ட உண்மையான "அதை", 'அவர்கள் 

 அறிவார்கள்' என்பதையே அவ்வசனங்கள் தெளிவு செய்து 
᾿ς கொண்டிருக்கின்றன.  அதையருத்த வசனமும் இதையே 

உறுதிப்பமுத்துகிறது . ஆகவேதான், இரண்டாவது கருத்தை 

மொழிபெயர்ப்பில் கடம்பெறச் செய்துள்ளோம். 

4 . இவ்வசனத்தில் உண்ணுவது தடை செய்யப்பட்டவை பற்றி, 

τ΄ கண்ணியத்திற்குரிய அல்லாஹ் தெளிவு செய்கிறான். இதே கருத்தை 
உறுதிப்படுத்தும் வசனங்கள் அல்-அன்ஆம் 154லிலும், ௮அந்-நஹ்ல் 

115லும் இடம் பெற்றுள்ளன. உண்ணுவது தடை செய்யப்பட்டவற்றில், 

"அல்லாஹ் அல்லாதவருக்காகப் பெயர் கூறப்பட்டவையும்" அடங்கும். 

அதைப் பற்றிய விளக்கம் வருமாறு: அறியாமைக் காலத்தில் அறுப்புப் 

பிராணிகளை, அல்லாஹ் அல்லாத தங்களின் இஷ்ட தெய்வங்களான 

குங்களது வணக்கத்திற்கு உரியவைகளுக்காக அவர்கள்பால் 
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நெருக்கத்தைப்பெற எண்ணி, சிலை வணக்கத்தையுடையோர் லாத், 

உஸ்ஸா' போன்ற பெயர்களைக் குறிப்பிட்மும் நெருப்பை வணங்குவோர் 

நெருப்பிற்காக எனவும் பலி கொடுத்துவந்தனர். இவையும், அல்லாஹ் 

அல்லாத எவருக்காகவும், எதற்காகவும் பெயர்கூறி விடப்பட்டு அறுக்கப் 

பமுபவையும் இவ்வகையைச் சேரும். இவற்றை அறுக்கும் போது 

அல்லாஹ்வின் பெயர் கூறப்பட்டு  அறுக்கப்பட்டாலும் இவ்வகை 

உணவுகள் யாவும் குருக்கப் பட்டவை என்பதை ὌΠ αὔτ 

கருத்திற்கிடமின்றி இவ்வசனம் தெளிவு செய்து கொண்டிருக்கிறது . 

5 .இவ்வசனத்தில் இடம் பெற்றுள்ள "வ அலல்லதீன LÉ aan” "இன்னும் 

அதற்குச் சக்தி பெற்றிருப்போர் மீது ஓர் ஏழைக்கு ஆகாரமளிப்பது 
பரிகாரமாகும்" என்ற அல்லாஹ்வின் வாக்கு பற்றிய விளக்கம் வருமாறு: 

2:183வது வசனத்தில் "விசுவாசம் கொண்டோரே! உங்களுக்கு 

முன்னிருந்தவர்கள் மீது விதிக்கப் பட்டிருந்தது போல் உங்கள் மீதும் 

நோன்பு நோற்பது விதிக்கப்பட்டிக்கிறது . அதனால் நீங்கள் 
பயபக்தியுடையவர்கள் ஆகலாம்" என்று வல்ல அல்லாஹ் தெளிவு 

செய்தபின் 184ம் வசனத்தில், ளிதிக்கப்பட்ட கடமையிலிருந்து சலுகை 

பெறுவோரான நோயாளியையும் பிரயாணியையும் பற்றிக் கூறிய பின்னர், 

"இன்னும் (நோன்பு நோற்கச்) சக்தி பெற்றிருப்போர் மீது ஓர் ஏழைக்கு 
ஆகாரமளிப்பது பரிகாரமாகும்" என்றும் கூறினான். இவ்வசனத்தில் 

உள்ள தெளிவின் பிரகாரம் இஷ்டப்பட்டவர் நோன்பு நோற்றார். 

இஷ்டப்படாதவர் நோன்பு நோற்பதை LEA அதற்குப் பரிகாரமாக 

ஓர் ஏழைக்கு உணவளித்தும் வந்தார் என்பது ஒரு நிலை. பின்னர், 185ம் 

வசனத்தில் கிடம்பெற்றுள்ள" ..பமன் os gp ஷஹ்ர 

“பல்யஸும்ஹு" "ஆகவே உங்களில் அம்மாதத்தை அடைகிறவர் நோன்பு 

நோற்கவும்" என்ற வசனம் இறங்கிய பொழுது '. . .மேலும், அதற்குச் சக்தி 

பெற்றிருப்போர் மீது ஓர் ஏழைக்கு ஆகாரமளிப்பது பரிகாரமாகும்' என்ற 

வசனத்தில் உள்ள சட்டத்தை இது மாற்றிவிட்டது என்பது மற்றொரு 

நிலை. ஆகவே நோன்பை ளிருவதற்குச் சலுகை பெற்றோர் நீங்கலாக 

மற்றவர்கள் மீது கடமை என்பது நிலைபெற்றுவிட்டது. இதனடிப்படையில் 

"...மேலும், அதற்கு சக்தி பெற்றிருப்போர் மீது ஓர் ஏழைக்கு 

ஆகாரமளிப்பது பரிகாரமாகும்' என மொழிபெயர்ப்புச் செய்தது மிகச் 

சரியானதாகும். விரிவுரையாளர்களில் பெரும்பாலானவர்களின் கூற்று 

இதுவேயாகும் . 
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இன்னும் ஒரு சாரார் "வ அல்லதீன யுத்கூினஹூ' என்ற சொற்றொடரை 
"யுதவ்லிகூனஹூ' என்றும் "யத்தய்யகூனஹூ' என்றும் ஓதியுள்ளனர். 

இவ்வாறு ஓதியவர்களில் குறிப்பிடத் தகுந்தவர், இப்னு அப்பாஸ் 

ரளியல்லாஹு அன்ஹுமா அவர்களாவர் . இவ்வாறே  ஆபிஷா 

ரளியல்லாஹு அன்ஹா பற்றியும் அம்ரிபுனு தீனார், தாவூஸ் ஆகியோர் 

பற்றியும் அறிவிக்கப்பருகிறது . 

மேற்குறிப்பிடப்பட்டக் கிராஅத்தின் அடிப்படையில், "நோன்பு நோற்பதை 

சிரமமாக்கப் பட்டவர்கள் - அதற்கு இயலாதவர்கள்" என்ற பொருள் 

உள்ளது. அதன்படி "வயது முதிர்ச்சியினால் நோன்பு நோற்க 

இயலாதவர்கணுக்கு இச்சட்டம் அழமுலாக்கப்பட்முள்ளது" என 

_ விளங்கமுழிகிறது. இக்கருத்தை முஆத்பின் ஜபல் அவர்களும் 
| அலீரளியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களும் கூறியதாக இமாம்களான கிப்ணு 

ஜரீருத்தபரீயும், அஹ்மது, அபூதாவூது, இப்னு முன்திர், இப்னு ஹிப்பான் 

ஆகியோரும் பதிவு செய்துள்ளனர். முஆது பின் ஜபல் ரளியல்லாஹு 

அன்ஹு அவர்களின் அறிவிப்பை கிமாம் ஹாக்கிம் தனது ஸுனனில் 

பதிவு செய்து, அதைச் 'சரியான அறிவிப்பு என சான்றும் 

அளித்திருக்கின்றார்கள் . 

இந்தக் கிராஅத்துடைய விளக்க அடிப்படையில், இப்னு அப்பாஸ் 

ரளியல்லாஹு அன்ஹுமா அவர்களின் பிள்ளைக்குத் தாயாராய் அல்லது 

| பால் கொடுத்துக் கொண்ரு இருந்த பெண்ணிடம், 'நீ நோன்பு நோற்கச் 
᾿ς சக்தி இல்லாதவர்களின் தரத்தில் உள்ளவளே. (ஓர் ஏழைக்கு) 

உணவளிப்பது உன்மீது கடமையாகும். மீண்ரும் நோன்பை நோற்பது 

உன்மீது கடமையில்லை' எனக் கூறினார்கள். தஇிதை அப்து பின் 

᾿ς ஹுமைத், Aie ஐரீருத்தபரீ, தாரகுத்னீ ஆகியோர் பதிவு 
செய்துள்ளனர் . தாரகுத்னீ இதை சரிகண்முமுள்ளார் . 

மேலும் கிப்ணு உமர் ரளியல்லாஹு அன்ஹுமா அவர்களின் 

பெண்மக்களில் ஒருவர் கர்ப்பிணியாக இருந்தபோது ரமளான் நோன்பு 

பற்றித் தன் தந்தையிடம் கேட்ரு அணுப்பியிருந்தார். 'நோன்பை 

dl HAL D ஒவ்வோரு நாணுக்கும் ஓர் ஏழைக்கு உணவளிக்கவும்' என்று 

கூறினார்கள். இதை அப்து பின் ஹூமைத், Allen அபி ஹாத்தம், 

தாரகுத்னீ ஆகியோர் பதிவு செய்துள்ளனர், ஆகவே, இரண்டாவது 

பொருணும் சரியானதே . 
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6.ஹஜ்ஜுப் பருவமான ஷவ்வால், துல்கஅதா, துல்ஹஜ் மாதத்தின் பத்து 

நாட்கள் ஆகிய மாதங்களில் ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றும் முன்பு உம்ராவை 

நிறைவேற்றியவரின் மீது 'ஹத்யு' கொழுப்பது கடமையாகும். அதாவது: 
ஓர் bb பலி கொடுக்க வேணீமும். அல்லது ஓட்டகம், மாமு 

ஆகியவற்றில் ஏழில் ஒரு பங்கு கொழுக்க வேண்ரும். இதுபோன்றே 

ஹஜ்ஜையும், உம்ராவையும் ஓரே கிஹ்ராமில் நிறைவேற்றுபவரான 

"காரின்" மீதும் இவ்வகை "ஹத்யு" (அறுப்புப்பிராணி) பலி கொருப்பது 
கடமையாகும். இதுவே கிவ்வசனத்தின் கருத்தாகும் . 

7 .இவ்வசனத்தில் கூறப்பட்ட "அல்லாஹ்வை உங்கள் சத்தியங்களுக்குத் 

தடையாக ஆக்காதீர்கள்" என்பது பற்றிய விளக்கம்: உதாரணமாக 

ஒருமனிதர், 'நான் ஒருவரோமு பேசமாட்டேன், அல்லது ஒருவருக்கு நான் 

எதையும் கொடுக்க மாட்டேன், அல்லது இருவருக்கு மத்தியில் சமரசம் 

செய்து வைக்க மாட்டேன்' என்றெல்லாம் கூறிவிட்டு Adams 

நல்லவற்றைச் செய்வதிலிருந்து தன்னைத் தமுத்துக் கொள்கிறார் . 

' இவற்றையெல்லாம் ஏன் தடுத்துக்கொண்டீர்?' என அவரிடம் கேட்டால், 

'நான் அல்லாஹ்வின் பெயரால் இவற்றைச் செய்யமாட்டேன் என்று 

சத்தியம் செய்து விட்டேன்' எனக் கூறிவிருகிறார் . இவ்வாறு நல்லவற்றைச் 

செய்வதற்குத் தன் சத்தியத்தைத் தடையாக ஆக்கிக் கொண்டதை 

இவ்வசனம் கண்டித்து "அல்லாஹ்வை உங்களது  சத்தியங்களுக்கு 

தடையாக ஆக்காதீர்கள்" எனத் தடுக்கிறது. 

8 .இவ்வசனத்தில் கிடம்பெற்றுள்ள 'குர்ஸிய்யுஹு' என்ற வார்த்தைக்கு 

"அவனின் அரியானனம்' என்று சிலரும், "அரசாட்சி எனும் ஆசனம்" 

எனச் சிலரும் மொழிபெயர்ப்புச் செய்துள்ளனர். ஆனால், அதுபோன்ற 

வார்த்தைகளுக்கு நபி ஸல்லல்லாஹூ அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

கூறிய விளக்கத்தைக் கூமுதல் குறைவின்றி, மாற்றுப்பொருள் கூறாது, 

அவர்கள் கூறியவாறே கூறிவிருவதும் அதை ஏற்று நம்பிக்கை கொள்வதும் 

"மனிதர்களுக்கு அவர்கள்பால் இறக்கி வைக்கப்பட்ட(வாழ்க்கை நெறியான 

வேதத்தின் சட்ட திட்டங்கள் ஆகிய/வைகளை நீர் விளக்கிக் கூறுவதற்காக 

திக்ரை (குர்ஆனை) உம்பால் நாம் கிறக்கி வைத்தோம்" என்ற 

அல்லாஹ்வின் (16:44)  கூற்றுக்கொப்ப நம்மீது கடமையாகும். 
அதனடிப்டையில் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹிவஸல்லம் அவர்களிடம் 

"வஸியகுர்ஸிய்யுஹற”' என்பதன் பொருள் பற்றிக் கேட்கப்பட்டதற்கு 

"அவனுடைய குர்ஸீ என்பது அவனின் பாதத்தின் தலமாகும். 'அர்ஷ்' 
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என்பதன் பெறுமதி பற்றி அல்லாஹ்வைத் தவிர வேறெவரும் 

அறியமாட்டார்" எனக் கூறினார்கள் . | 

பதிவான நூல்கள்:- தாரகுத்னி, தாரீகில் கத்தீப், இதை ஹாக்கிம் தனது 
ஸஹீஹில் பதிவு செய்து கதன் அறிவிப்புத் தொடர் சரியானதெனவும் 
கூறியுள்ளார்கள் . 

ஆகவே அல்லாஹ்வைப் பற்றிய விஷயங்களை நபி ஸல்லல்லாஹு 

அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் விளக்கங்களைக் கொண்டே நாம் 

விளங்கிக் கொள்கிறோம். காரணம், அல்லாஹ்வின் படைப்பினங்களில் 

அல்லாஹ்வைப் பற்றி மிக நன்கு தெரிந்திருந்தவர்கள் நபி ஸல்லல்லாஹு 

அலைஹி _ வல்லம் அவர்களே. அவர்களுக்குத்தான் 

அல்லாஹ்விடமிருந்து வஹீயின் முலம் அறிலிப்புகள் வந்து கொண்டிருந்தன 
என்பதை நம்மில் எவரும் மறுக்கமாட்டார், மறுக்கவும் முடியாது. 

அ..தல்லாது அறிவார்த்தமான பொருளைக் கூறுவதாக எண்ணிக் 

CET, திருமறை வசனங்களுக்கு நபி ஸல்லல்லாஹ் 

| அலைஹிவஸல்லம் அவர்கள் கூறாத, நமது ஆராய்ச்சியின் 

|  முதிர்ச்சியினால் ஏற்பட்ட, கற்பனையிலான எவ்விளக்கத்தையும், 

எப்பொருளையும் கூற அல்லாஹ் நமக்கு அனுமதி தரவில்லை . 

அல்லாஹ்வின் பண்புகள் பற்றி சங்கை மிகுந்த குர்ஆனில் அல்லாஹ் 

τς தன்னைப்பற்றி என்னென்ன பண்புகள்-எவ்வாறு தனக்குண்மறு எனக் 
| கூறியுள்ளானோ அவற்றை அவ்வாறும் அவற்றுக்கு விளக்கமாக, அவனின் 

பண்புகளாக எவற்றையெல்லாம் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹிவஸல்லம் 

| அவர்கள் கூறினார்களோ அவ்வாறும், மாற்றுப் பொருள் கூறாமலும், 

உவமைகள் இல்லாமலும் மக்கள்முன் எருத்து வைப்பதுதான் நமது 

கடமை. HG, அவனுக்குரிய பண்புகள்-பெயரளவில் உள்ளவையே, 

அவற்றுக்குப் பொருளே இல்லையென denis விடக் கூடாது. மேலும், 
 அவ்வாறு-கிவ்வாறு என தனியொரு முறையை நாமாகக் கற்பிக்கவுங் 

கூடாது. அல்லாஹ், தனக்கு உண்ம எனக்கூறிய பண்புகளை உண்டு 

என்றும், அவன் தனக்கு கில்லை எனக் கூறியதை கில்லை என்றும் 

τ அவற்றைக் கொள்கையாக ஏற்று ஈமான் கொள்வது கட்டாயக் 

| கடமையாகும். 

| எனவே, சகல நிறைவான பண்புகளும், குறைவில்லாத் தகுதிகளும், 

ஒப்புவமையற்றவணுமான அல்லாஹ் தன்னைப்பற்றிக் கூறிய 

இருவசனங்களின் கருத்தையும் இங்கு நினைவிற்காகத் தந்துள்ளோம். 
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அவ்விரண்டின் தெளிவில் அவனின் பண்புகளை விளங்க முற்பட்டால் 

எவ்லித மோதலும் அறிவார்த்தத்தின் குறிக்கீரகளும் செல்லத் தகாததாக 
ஆகிவிமும். 

"அவனைப் போன்று எதுவுமில்லை, அவனே  செளியேற்கிறவன், 

பார்க்கிறவன்" வசனம்-11:42. 

மேலும், "அவனுக்கு நிகராக எவரும் இல்லை" வசனம்-112:4, 

மேலும், குர்ஆனில் அல்லாஹ் தன்னைப் பற்றிக் கூறும் ஸமீஉன்- 
செவியேற்கிறவன், பஸீருன்-பார்க்கிறவன், அலீமுன்-நன்கறிகிறவன் போன்ற 
அனைத்துப் பண்புகளும் அவனுக்குரிய தகுதிகளுக்கேற்ப அவனுக்கே 

நிலையானதும், நிறைவானதும், அழிவில்லாததுமாகும். மாறாக, அவனின் 

படைப்புகனுக்குரிய இப்பண்புகள் படைப்பினங்களின் தன்மைகளுக்குத் 

தக்கவாறு  பலவினமானதும்,  நிலையில்லாததும்,  நிறைலில்லாததும் 
அழிந்துவிடக் கூடியதுமாகும் என்பதை "அவனைப் போன்று எதுவுமில்லை, 

அவனே செளியேற்கிறவன், பார்க்கிறவன்" என்ற அல்லாஹ்வின் வசனம் 

11:42 மிகத் தெளிவு செய்து கொண்டிருக்கிறது . 

9.'தாகூத்' என்ற வார்த்தை 2:256, 2:257, 4:51, 4:60, 4:76, 5:60, 
16:36, 39:17 ஆகிய எட்டு வசனங்களில் இடம் பெற்றுள்ளது. வரம்பு 
மீறுதல் எனும் பொருளைத் தன்னகத்தே கொண்ருள்ளது என்றும், ஒருவர்- 
பலர் ஆகியோருக்கு இவ்வார்த்தை உபயோகமாகிறது என்றும் ஸீபவைஹி 

என்பவரும் மற்றும் பலரும் கூறுகின்றனர். குறிகாரன், ஷைத்தான் 

இன்னும் வழிக்கேட்டிற்குத் தலைமையாக இருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் 
இவ்வார்த்தையை உபயோகிக்கலாம் என ஓவ்ஹரீ என்வர் கூறுகிறார். 

அல்லாஹ்வையன்றி வணங்கப்பரும் அனைத்திற்கும் தாகூத் எனக் 
கூறப்பரும் என இமாம் மாலிக் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள். ஆகவே, மேற்கூறப்பட்ட அனைத்துப் பொருள்களையும் 
தன்னகத்தே கொண்ட வார்த்தைதான் 'ஷைத்தான்' என்பதால் 
தாகூத்திற்கு ஷைத்தான் எனும் பொருளை மொழிபெயர்ப்பில் கடம் 

பெறச்செய்துள்ளோம் . 

10. நிராகரிப்போர்) தம்மைவிட அவர்களை (முஸ்லிம்களை) இருமடங்காக 
தங்கள் கண்களால் (நேரடியாகக்) கண்டனர் என்ற அந்நிலை 
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இருபடையினரும் மோதலைத் தொடங்கிய பின்னராகும் என்பதை அல்- 

τς அன்ஃபால் அத்தியாயம் 44வது வசனம் தெளிவு செய்கிறது. "நீங்கள்(இரு 
படையினரும்) சந்தித்த சமயத்தில் அவர்க(ளுடைய எண்ணிக்கைகளை 

உங்கள் கண்களுக்குக் குறைவாக அவன் காட்டியதையும், உங்களுடைய 

᾿ς ண்ணிக்கைகளை வஅவர்கனுடைய கண்களுக்குக்  குறைவாக்கிக் 
| காட்டியதையும் (நினைவு கூறுங்கள்) நடந்தேறப்படவேண்டிய காரியத்தை 

| நிறைவேற்றுவதற்காக (அல்லாஹ் அவ்வாறு செய்தான் என்பதை நீங்கள் 
' அறிந்து கொள்ளுங்கள்) மேலும், அல்லாஹ்விடமே எல்லாக் காரியங்களும் 

| திரும்பக் கொண்முவரப்பரும்”". போர் முனையில் சந்திப்பதற்கு முன்பும், 
᾿ς போரின் தொடக்க நிலையிலும் இரு சாராரும் ஒருவரை மற்றவர் 

குறைவாகக்  காண்பிக்கப்பட்டனர். தொடக்கத்தில்  கா..பிர்களை 

முஸ்லிம்களுக்கு அதிகமாக அல்லாஹ் காண்பித்திருந்தால் தைரியமிழந்து 

யுத்தம் புரியும் விஷயத்தில் பிணங்கிக் கொண்டிருப்பர். ஆகவே, 

ο΄ அவ்வாறு குறைத்துக் காட்டினான் என்ற தெளிவை 43வது வசனத்தில் 

காண்கிறோம். மேலும், ஆலுகிம்ரானில் உள்ள இவ்வசனத்தில் 

"நிராகரிப்போர் முஸ்லிம்களை இருமடங்காகத் தங்கள் கண்களால் 
நேரடியாக் கண்டனர்" என்ற இறைவசனத்தின் கருத்து, போர் முனையில் 

மோதல் ஏற்பட்ட பிறகே என்பதை விளக்குகிறது . 

11. இவ்வசனத்தில் 'லா' என்ற எழுத்திற்குப் பொருள் இல்லை. இதுபோன்ற 

வசனங்களில் சிலவற்றை உதாரணத்திற்காகக் கீழே தந்துள்ளோம்: 

"மா மனக வன்லா தஸ்ஜூத" 'ஸாஷ்டாங்கம் செய்வதிலிருந்து 

உன்னைத் தமுத்தது எது?' இங்கே "லா" விற்குப் பொருள் கில்லை. 

.. நாம் அழித்துவிட்ட ஓர் ஊருக்கு அப்வூரார்களாகிய அவர்கள் 

திரும்புவார்கள் என்பதை நாம் (ஹராமாக்கித்  தமருத்துவிட்டோம் , " 

| இவ்வசனத்திலும் "லா" விற்குப் பொருள் இல்லை. 

12. மகத்தான அல்லாஹ்வின் பெயர்கள் பற்றி: எல்லா நிறைவுகனுக்குரிய 

தகுதியுடையவனான உயர்வான அல்லாஹ்வின் அழகிய பெயர்களைக் 

கூறி அவனை அழைத்துப் பிரார்த்திப்பதும், அவனுடைய பெயர்களில் 

அவனுக்குத் தகுதியற்றவற்றைக் கூறித் தவறான பொருள்களைக் 

கற்பிக்காமலிருப்பதும் விசுவாசிகளின் மீது கட்டாயக் கடமையாகும் 
என்பதை இவ்வசனம் தெளிவு செய்து கொண்டிருக்கிறது . 

ப 
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மேலும், உயர்வான அல்லாஹ்வின் பெயர்களின் எண்ணிக்கையை 99 

தான் என வரையறுத்து வந்துள்ள அறிவிப்புத் தொடர்களில் குறைகள் 

உள்ளன என கிப்ணு ஹஸ்ம் அவர்கள் குறிப்பிருகிறார்கள் . 

மேலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் 

அவர்கள்: எவருக்காவது கவலை மற்றும் துக்கம் ஏற்பட்டு, அவர் 

பின்வருமாறு கூறினால் அவருடைய கவலையையும் துக்கத்தையும் 

அல்லாஹ் போக்கி வைத்து மகிழ்ச்சியை அவருக்குப் பகரமாக்குகிறான் 

எனக்கூறிக் கற்றுத்தந்த ‘HD வின் ஒரு பகுதியில் "யா அல்லாஹ் 
உனக்குரிய ஒவ்வொரு பெயரைக் கொண்டும் உன்னிடம் நான் 
கேட்கிறேன். அதை உனக்குப் பெயராக வைத்திருக்கிறாய், அல்லது 
உன்னுடைய படைப்புகளில் யாருக்காவது அதை கற்றுக் 
கொடுத்திருக்கிறாய், அல்லது அதை உன்னிடமுள்ள மறைவான அறிவில் 
உனக்கு மட்டுமே பிரத்தியேகப்பருத்திக் கொண்டிருக்கிறாய்" என்ற ஒரு 
சொற்றொடரைத் 'துஆ'வாகக் கற்றுக் கொடுத்துள்ளார்கள். அதன் 
தெளிவில் அல்லாஹ்விற்கு எத்தனை பெயர்கள் உள்ளன என்பதை 
அவன் மட்டுமே முழுமையாக அறிவான் என்பதும், அவனின் பெயர்களை 
99தான் என மட்ருப்பருத்த முடியாது என்பதை நாம் விளங்குவதும், மிக 
உயர்வான வஅல்லாஹ்விற்குரிய அனைத்துப் பெயர்களையும் அவனே 
அறிந்தவனாதலால், அவை அனைத்தையும் நாம் கொள்கையாக ஏற்று 
விசுவாசங்கொள்வதும் கட்டாயக் கடமையாகும் . 

13..இவ்வசனத்தின் கருத்து பற்றிய தெளிவுகள்: 

(௮) மனிதனின் இதயத்தில் உதிக்கின்ற அனைத்தையும் சர்வசக்தனாகிய 
அல்லாஹ் நன்கறிந்து கொண்டிருக்கிறான். அவணுக்கு எப்பொருளும் 
எந்நிலைமையிலும் மறைந்ததன்று . 

(ஆ) மனிதர்களின் இதயங்களை வல்ல அல்லாஹ்வாகிய அவன் 
ஆட்கொண்டிருக்கிறான் . அவன் விரும்பியவாறு அவற்றைத் 
திருப்புகிறான். "பிடரி நரம்பை விட (மனிதனாகிய) அவணுக்கு நாமே 
மிகச் சமீபமாக இருக்கிறோம்" என்ற வசனத்தில் கூறப்பட்டது போன்று 
அல்லாஹ்வின் நாட்டமின்றி மனிதன் எதையும் அவன் மனதில் 
பெறமுடியாது. ஆகவே, இவை அனைத்துக் கருத்துகளையும் இவ்வசனம் 

தன்னகத்தே கொண்மழுள்ளது என்பது தெளிவாகிறது . 
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14. இவ்வசனத்தின் பொருள்பற்றி: 

"நபியே! அல்லாஹ்வும்  விசுவாசிகளில் உம்மைப் பின்பற்றியவர்களும் 
உமக்குப் போதும்" என்று சிலரும், 

"நபியே! உமக்கும், விசுவாசிகளில் உம்மைப் பின்பற்றியவர்களுக்கும் 

அல்லாஹ் போதுமானவன்" எனச் சிலரும் மொழி பெயர்த்துள்ளனர் . 

முந்திய கருத்தின்படி பொருள் கூற . சாத்தியமிருப்பினும், கிரண்டாவது 

பொருளே மிகப் பொருத்தமானதாகவும் விசுவாசிகளின் இதயங்களில் 

ஈமானை உறுதிப் பமுத்துவதற்குரியதாகவும் இருப்பதால் இரண்டாவது 

பொருளை மொழிபெயர்ப்பில் இடம்பெறச் செய்துள்ளோம் . 

15. இவ்வசனத்தில் இடம் பெற்றுள்ள 'அஸ்ஸாயிஹான்' என்ற வார்த்தைக்கு 

τ΄ அறப்போர் செய்பவர்கள், கல்வி தேருவதற்காகப் பயணிப்பவர்கள், 
τ பயர்ளான நோன்பு நோற்பவர்கள் ஆகிய பல பொருள்கணும் 

| கூறப்பட்டுள்ளன. ஆயினும், இங்கு 'நோன்பு நேோற்பவர்கள்' என்ற 

| பொருளே பொருத்தமாக உள்ளதால் அப்பொருளை கிடம்பெறச் 

| செய்துள்ளோம். 

16. 52, 53வது வசனங்களில் கூறப்பட்நுள்ளது நபி ய்ஸஃப் அவர்களின் 

கூற்றா? அல்லது அஜீஸாடைய மனைவியின் கூற்றா? என்பதில் 
விரிவுரையாளர்கனுக்கிடையே இருவேறு கருத்துகள் நிலவுகின்றன. 

விரிவுரையாளர்களில் தபர், தாபிஈன்களில் முஜாஹித், ஸயீத் பின்லுபைர், 

ஹஸனுல் பஸரீ ஆகியோரும் இவர்களல்லாதோரும் வசனம் 52, 53ல் 

கூறப்பட்ட கூற்று யூஸுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் கூற்றில் 

ο΄ உள்ளதெனக் கருத்துத் தெரிவித்து, அதனடிப்படையில் அவற்றை யூஸுஃப் 

| அலைஹிஸ்ஸலாம் கூறியதாக மொழிபெயர்ப்புச் செய்துள்ளனர் . 

மற்றொரு சாரார் 51, 52, 53 ஆகிய வசனங்களின் தொடர்களை 

கருத்தில் கொண்று இவ்வசனங்களில் கூறப்பட்டவை அலஜீஸாடைய 

மனைவியின் கூற்றாக இருப்பதற்தே  மிகப்பொருத்தமும், மிகத் 

தெளிவாகவும் உள்ளதென ஷைகுல் இஸ்லாம் இப்ணுதைமிய்யா, கிப்ளுல் 

கைய்யிம், ப்னுகஸீர், அல்லாமா ஷவ்கானீ ஆகியோர் தெளிவு 

செய்கின்றனர். இத்தெளிவு சரியானதென மக்கா முகர்ரமாவில் உள்ள 

தாருல் ஹதீஸில் பேராசிரியராகப் பணியாற்றும் முஹம்மது ஜமீல் ஜைஞூ 

ο΄ என்பவர் தப்ஸீர் ஜலாலைன், குர்ரத்துல் இனைன் போன்ற நூலில் 

இதுபற்றியும் அலசி இக்கருத்தைச் சரிகண்ரிள்ளார். அதன் சாரமாவது: 
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51, 52, 53 ஆகிய வசனங்களில் கூறப்பரும் கூற்று அஜீஸின் 
மனைவிக்குரியதாகும் என்பதைக் கீழ்வரும் சில அடிப்படைகள் தெளிவு 
செய்கின்றன:- 

(௮) 51, 52, 53 ஆகிய வசனங்கள் அப்பெண்ணின் கூற்றோரு 

இணைந்தவை. ᾿ 

(ஆ) இவ்வசனங்களில் இடம் பெறும் விஷயத்தை அப்பெண் கூறும்போது 

யூஸுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அநங்கிருக்கவில்லை. மாறாக, அவர்கள் 

சிறைச்சாலையில் இருந்தனர் . 

(இ) "மறைவில் அவருக்கு நான் மோசம் செய்யவில்லை" என்பதன் பொருள் 

வருமாறு:- 'அவர் குற்றமற்றவர் என நான் கூறி ஒப்புக்கொண்டது, 
முன்னொரு சமயம் அவருக்கெதிரில் நான் அவரைப் பொய்யராக்கி 
மோசம் செய்திருப்பினும், அவர் என்னைவிட்ரும், நான் அவரைவிட்ரும் 
மறைந்திருந்த நிலையில் பொய் கூறி அவருக்கு நான் மோசம் 

செய்யவில்லை' என்பதாகும். தப்ஸீர் அல்-கய்யிம்-பக்கம் 316. 

17 . இவ்வசனத்தில் குகையுடையோராகிய அவர்களின் மேலான நிலை 
பற்றியும், அந்நிலையை உருவாக்கிக் கொழுத்த அல்லாஹ்வின் 
பிரம்மாண்டமான சக்தி பற்றியும் தெளிவு செய்யப்பருகிறது. அக்குகையின் 
விசாலமான ஓரிடத்தில் அல்லாஹ் அவர்களை உறங்க வைத்தான். 
அவர்களின் உடல்களுக்கு எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்பட்ருவிடாதவாறு 
காலையில் சூரியன் உதயமாகும்போது குகையின் வலப் பக்கத்தைக் 
கடந்து செல்லக் கூடியதாகவும், மாலையில் மறைகின்றபோது அதன் 
இடப்பக்கத்தைக் கடந்து செல்லக்கூடியதாகவும்,  இருநேரங்களிலும் 
அவர்களின் உடல்கணுக்குத் தேவையான அளவைவிட மேலதிகமாக சூரிய 
வெப்பத்தின் தாக்கம் அவர்களைச் சென்றடையாத அமைப்பில் 
அக்குகையை வமைத்திருந்தான். ஆகவே, இ..து அல்லாஹ்வின் 
அத்தாட்சிகளில் உள்ளதாகும் என்பது மிகத் தெளிவானதாகும் . 

18. இவ்வசனத்தில் டம் பெற்றுள்ள "மலட்முநாள்" என்பதன் பொருள்பற்றி: 
(அ) நாட்கள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருந்ததைப் பிறப்பிற்கு ஓப்பிட்ருக் 
கூறப்பமு வதுபோன்று, இந்நானுக்குப் பிறகு வேறொரு நாள் 
இல்லையென்பதாலும், இத்தோரு முடிவு பெற்றுலிருவதாலும் இதற்கு 
"மலட்ருநாள்" என்று கூறப்பட்ருள்ளது . | 
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᾿ς (ΞΘ) அல்லாஹ்வை நிராகரித்துக் கொண்டிருந்தோர்க்கு எவ்வித 

நன்மையும் பெற்றுத்தராத நிலையை ஓப்பிட்மு, "நன்மைகளற்ற ய் என்ற 

கருத்தும் உள்ளது. 

19. இவ்வசனத்தில் இடம்பெற்றுள்ள 'யமீன்' என்பதற்கு: 

| (அ) சத்திய மார்க்கத்தின்பால் எங்களைச் செல்லவிடாது தமுக்க 

எங்களிடம் வந்து கொண்டிருந்தீர்கள் . | 

(ஆ) நீங்கள் எங்களை அழைத்தது சத்தியமான மார்க்கமென்று நீங்கள் 
பொய்யான வார்த்தைகளை எங்களிடம் கூறி வந்தீர்கள் . 
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