Al Fatiha
1.అల్్ఫతిహ
ఆమతేఱు : 7 అళతయణ : భక్సాఱో
అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1.అల్్ఫతిహ

1 - 3 అఱలా హ భలతాఫే శుతందగినయసడె. ఆమన శఔఱ ఱోక్సఱఔు ాబుళు

, అనంత

ఔయుణాభముడె, అనుసయ ఔఽనుసయౕఱుడె, ాతపఱథిధానిక్ి యసానే.
1.అల్్ఫతిహ

4 - 7 ఫేభు నిధనా ఆభసదియు సభు , శయౘమం క్ొయఔు నిధనా అభిియు సభు. భలఔు యుచభలయగ ం

ఙ఼నహంఙ - నీళు అనఖరళంచినయసయౄ , నీ ఆఖరయౘనిక్ి ఖుభిక్సనియసయౄ , భలయగ బవ
ా ు ేఱు క్సనియసయౄ అనశభించిన
భలయగ భు.
2. Al Baqara
2. అల్్బఖర
ఆమతేఱు : 286

అళతయణ : భథీధాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
2. అల్్బఖర 1 - 5 అయౌఫ ఱలమ నైమ. ఇథి అఱలాహ ఖరంథభు. ఇందఱో ఏభలతాం శంథేషం ఱేద. అఱలాహ
నెత ఔఱయసభిక్ి ఈ ఖరంథం భలయగ దయశఔం - యసయు అగోఙయ యవమలఱన యఴాలహయు సయు. నభలచన యసినహయు సయు. ఫేభు
ాయసథించిన థానినండి (భల భలయగ ంఱో) కయుుఙేయు సయు. ఫేభు నీనై అళతభింఙేలహన ఖరంతానీా (కభసన) , నీఔు
ూయాం అళతభింఙేలహన ఖరంతాఱన఼ యఴాలహయు సయు. యఱోక్సనిా దఽఢంగస నభుుణాయు. ఇఱలంటి యసయు తభ
ాబుళు తయపునండి యుచభలయగ ంఱో ఉధాాయు. యసపఱయం ను ంథేయసయు యసభే.
2. అల్్బఖర 6 - 7 (ఈ యవమలఱన) తయశాభించిన యసభిని నీళు ళెఙుభించిధా , ళెఙుభింఙఔనుో బధా ఔటే.
యసయు యఴాలహంఙేయసయు క్సయు. అఱలా హ యసభి షఽదమలఱఔ , యసభి ఙెళుఱఔ భుదాయనరసడె. యసభి ఔనాఱనై
ణెయడియథి. యసయు ఔఠిన యక్షఔు అయుహఱు.
2. అల్్బఖర

8 - 20 ‘‘అఱలాహ న , అంతభథిధానిా ఫేభు యఴాలహంఙాభు ’’ అని అధనయసయు ఔడా క్ొందయు

ఉధాాయు. క్సని యసశు ళంగస యసయు యరసాశఱు క్సయు. అఱలాహ న , యరసాశఱన఼ యసయు మోశం ఙేశు ధాాయు. క్సని
మతాయి ంగస యసయు తభన ణాభు తప భభెళభినీ మోశం ఙెమయటం ఱేద. అబణే ఈ యవమలనిా యసయు

ఖరళంఙటం ఱేద. యసభి షఽదమలఱఔు ఔ భోఖం టటుఔుంథి. అఱలా హ ఆ భోగసనిా భభింత అదిఔం ఙేరసడె. యసయు
ఙెనేప ఈ అఫథాానిక్ిగసన , యసభిక్ి ళయదాబభితభబన యక్ష డెతేంథి. ‘‘అళనిఱో ఔఱోాఱలనిా భేక్ెతుంఙఔండి ’’ అని
యసభిణో అనాుపడఱలా యసయు ‘‘ఫేభు శంశాయు ఱభు భలతాఫే ’’ అని అంటాయు - ఛాఖరతు! యసశు ళంగస యసభే అశఱు
ఔఱోా ఱలనిా శఽఱహుంఙేయసయు. క్సని యసయు ఖరళంఙటం ఱేద. ‘‘ఇతయుఱు యఴాలహంచిన యధంగసధన నైయౄ యఴాలహంఙండి’’
అని యసభిణో అనాుపడె యసయు ‘‘భూయుుఱు యఴాలహంచిన యధంగస ఫేభు యఴా లహంఙాఱల ?’’ అని ఛయసనృయసుయు ఛాఖరతు! యసశు ళంగస యసభే భూయుుఱు , క్సని అథి యసభిక్ి ణెయౌమద. యరసాశఱన ఔఱలహనుపడె యసయు

‘‘ఫేభు

యఴాలహంఙాభు’’ అని అంటాయు. క్సని తభ ఱైణానఱన ఏక్సంతంగస ఔఱలహనుపడె యసయు ‘‘అశఱు ఫేభు నైణోధన
ఉధాాభు. యసభిని క్ేళఱం ఎఖణాయ ఙేశు ధాాభు ’’ అని అంటాయు - అఱలాహ యసభిని ఎఖణాయ ఙేశు ధాాడె. ఆమన
యసభిక్ి ళయళదినిశ఼
ు నుో తేధాాడె. యసయు తఱనృయుశతనం ళఱా అంధఱ ై ఖభయయళతంగస తయుఖుత నుో తేధాాయు.
శధాుభసగనిక్ి ఫదఱుగస అభలభసగనిా క్ొనఔుానా ాఛఱు యసభే. క్సని యసభి ఈ ఫేయం యసభిక్ి
ఱలబథామఔభబంథి క్సద. యసయు ఏభలతాం శతయభలయగ ంఱో ఱేయు. యసభి ఉభలనం ఇఱల ళుంథి : ఔ ళయక్ిు నిుప
భసఛేలహనంతధన భిశభసఱనీా ాక్సయంఙాబ. అుపడె అఱలాహ యసభి ఔంటి యఱుఖున షభింఛేలహ

, అంధక్సయంఱో

ఏనై క్సనభసని లహితఱో యసభిని ళథిఱలడె. యసయు ఙెయటియసయు , భూఖయసయు, ఖురడిి యసయు. ఇఔ యసయు (యుచభలభసగనిక్ి)
భయయౌభసయు. ఱేథా భభొఔ ఉభలనం : ఆక్సఴం నండి పాభీగస ళయష ం ఔుయుయోు ంథి. థానిక్ి ణోడె చిభుచీఔటట
ా
ఉయుభుఱు, ఫెయుుఱు! ఉయుభుఱ నెఔయ ధాని యని

,

, భఽతేయ బమంఙేత యసయు తభ యనల
ా ళన ఙెళుఱఱో

ద఼యుుఔుంటాయు. అఱలాహ ఈ శతయతయయసాయుఱన అనిా యైుఱ నండి భియనఱు ంహ చి ఉధాాడె. యసభి భిలి త
హ

,

ఫెయుుఱు యసభి దఽఱహుని ఎఖయ యనశఔనుో ణామల అధనయధంగస ఉంథి. యఱుఖున ఙ఼లహనుపడఱలా యసయు క్ొంత ద఼యం
నడెయసుయు. చీఔటి ఔరభుుక్ోగసధన ఆగినుో ణాయు - అఱలాహ క్ోభిణే యసభి యనిక్ిడినీ

, యసభి ఙ఼ున఼ శంూయణ ంగస

నయంఙేలేయసడే. నిఴుమంగస ఆమన ాతథీ ఙేమఖఱ శభయుిడె.
2. అల్్బఖర 21 - 22 భలనళుఱలభస! నేభుయ్ా, నైఔు ూయాం యసభినీ శఽఱహుంచిన నై ాబుళున ఆభసదింఙండి.
థీని థాాభసధన నేభుయౌా నైయు యక్ింఙఔుధన అళక్సఴం ఉంథి. నై క్ొయఔు బూనేని నుసనపగసన

, ఆక్సరసనిా

ఔుపగసన శఽఱహుంచినయసడ఼, నైనండి ళభసషనిా ఔుభినహంచి, తథాాభస అనిా యక్సఱ ంటఱు ండే ఏభసపటటఙేలహ నైఔు
ఉనుసది ఔయౌపంచినయసడ఼ ఆమధన! ఇథి నైఔు ణెయౌలహనుపడె ఇతయుఱన అఱలాహ శభలనఱుగస నిఱఫెటుఔండి.
2. అల్్బఖర 23 - 24 ఫేభు భల థాశనినై అళతభింఛేలహన ఖరంథం ఖుభించి, అథి భల ఖరంథం అళుధో క్సథో అని
నైఔు శంథేషం ఉనాటా బణే థానిళంటి ఔా శ఼భసధైధా నైయు యచించి తీశఔుయండి . నై శషఙయుఱందభినీ
నహఱుఙక్ోండి. ఔా అఱలాహ తప భభెళభి శయౘమలనాబధా ను ందండి. నైయు శతయళంతేఱే అబణే ఈ ని
ఙేలహ ఙ఼నహంఙండి. క్సని నైయు అఱల ఙెమయఔనుో ణే - నిఴు మంగస ఎనాటిక్ీ ఙెమయఱేయు-బమడండి , భలనళుఱు,
భసలైళ ఇంధనం క్సఖఱ ఆ అగిాక్ి. అథి శతయతయయసాయుఱ క్ొయఔు తమలయు ఙెమయఫడియథి.

2. అల్్బఖర 25 ాళక్సు! ఈ ఖరంతానిా యఴాలహంచి, (థాని ఫో ధనఱఔు అనఖుణంగస) తభ నడళడిఔన తీభిుథిదు 
ఔుధన యసభిక్ి శంణోవయసయు యనినహంఙ : క్సఱుళఱు ాళళంఙే ఉథాయనళధాఱు యసభి క్ొయఔు లహదాంగస ఉధాాబ అని. ఆ
ళధాఱఱోని ండెా ఆక్సయంఱో బూఱోఔంఱోని ండా న నుో యౌ ఉంటాబ. తనటానిక్ి ఏఫెైధా ండెా
ఇళాఫడినుపడఱలా, యసయు ‘‘ఇఱలంటి ండేా ూయాం బూఱోఔంఱో భలఔు ఇళాఫడేయ ’’ అని అంటాయు. అఔాడ
యసభిక్ొయఔు యతాఱ ైన పాయయఱు ఉంటాయు. యసయు అఔాడే రసఴాతంగస ఉంటాయు.
2. అల్్బఖర 26 - 27 అళున. థో భ ఱేఔ థానిఔంటే భభీ అఱపఫెైన ళశుళున దఽయౖసుంతంగస ఙెపటానిక్ి
అఱలాహ ఎంతభలతాం లహఖగ ుడడె. ఈ దఽయౖసుంణాధనా శతయలాక్సయుఱు ఙ఼లహ

, ఇథి తభ ాబుళు తయపునండి

ళచిున శతయఫే అని ఖరళయసుయు. క్సని శతయతయయసాయుఱు యసటిని యని

‘‘ఈ ఉభలధాఱ థాాభస అఱలాహ

ఙెపదఱఙఔునాథేనేటి?’’ అని ాయాయసుయు. ఈ యధంగస అఱలాహ క్ే యవమంణో ఎంణో భంథిని అభలయగ ం
యైునఔు తీశఔునుో ణాడె. ఎంణోభంథిక్ి యుచభలయగ ం ఙ఼ుణాడె. అఱలాహ థీనిథాాభస అభలయగ ం టిుంఙేథి యభిధన
- అఱలాహ ఆఛఞ ఱన ఉఱా ంఘంఙేయసయు , అఱలాహ తీశఔునా ాభలణానిా దఽఢయచిన తయుయసత బంఖయఙేయసయు ,
ఔయౌనహళుంఙండి అని అఱలాహ ఆథేయంచిన థానిా ణెంఙేయసయు , ఇంక్స బుయఱో ఔఱోాఱలనిా భేక్ెతుంఙేయసయు - యసశు ళంగస
నవు డేయసయు యభే.
2. అల్్బఖర

28 - 29 నైయు అఱలాహ టా తయయసాయ యైకభిని ఎఱల అళఱంనంఙఖఱుఖుణాయు

? యసశు యసనిక్ి

నుసాణంఱేని నైఔు ఆమన నుసాణం నుో రసడె. భయళ నై నుసాణానిా తీలేథీ ఆమధన. తభిగి నేభుయౌా ఫాతక్ింఙేథీ
ఆమధన. చిళయఔు నైయంణా ఆమన ళదు క్ే భయయౌనుో ణాయు. ఇంక్స ఆమధన ధయణిఱో ఉనా శభయసునీా నై క్ొయఔు
శఽఱహుంచినయసడె. తయుయసత తన దాయధానిా నైక్ి భయయౌు శనుసుక్సరసఱన శఽచృంచినయసడ఼ ఆమధన . ాత యవమభూ
క్షుణణ ంఖ ణెయౌలహనయసడ఼ ఆమధన.
2. అల్్బఖర 30 - 33 ఈ శంగటనన ఛాఞఔం ణెఙుక్ో : ‘‘ధనన బుయఱో ఔ ాతనిదిని శఽఱహుంఙఫో తేధాాన’’
అని నీ ాబుళు తన ద఼తఱణో అనాుపడె యసయు

, ‘‘బూళయళశి న అశు ళయశు యం ఙేలహ యఔు ం చింథింఙేయసణిణ

నిమనేంఙఫో తేధాాయస ాబూ ? ఫేభు నీ యోు తాం ఙేశు ఼ నీ గొపతధానిా క్ొనిమలడెత నీ యతా ధాభం
శుభిశు ఼ధన ఉధాాభు ఔథా! ’’ అని యనాయంఙఔుధాాయు. థానిక్ి అఱలాహ , ‘‘నైఔు ణెయౌమనిళనీా ధాఔు ణెఱుశ ’’
అని శభలదానం యౌక్సడె. తయుయసత అఱలాహ ఆదమఔు అనిా ళశుళుఱ నేయా ౄ ధనభసపడె. యసటిని ద఼తఱఔు
ఙ఼నహంచి, ‘‘(ాతనిది నిమలభఔం శంక్ోపానిక్ి థాభితీశుంథి అధన) నై అననుసామఫే నిఛభబణే , యటి నేయా ు క్సశు
ధాఔు ఙెపండి ?’’ అని అఱలాహ యసభిని అడిగసడె. యసయు ఔడె యనభుుఱ ై ఇఱల అధాాయు:

‘‘(ాబూ!) థో వ

యళతేడళు నీయన! నీళు ణెయౌనహనథి తప భలఔు భభేనై ణెయౌమద. యసశు ళంగస శయాం ణెయౌలహనయసడళూ శభసానిా
అయి ం ఙేశక్ోఖఱయసడళూ నీయన! ’’ అుపడె అఱలాహ ఆదమణో , ‘‘ఈ ళశుళుఱ నేయాన నీళు యసభిక్ి ణెఱుు ’’ అని

అధాాడె. ఆదమ యసభిక్ి యసటి నేయానీా ణెఱుగసధన

, అఱలాహ ఇఱల ాఔటింఙాడె :

‘‘బూభలయక్సరసఱఱో నైఔు

గోయంగసళునా శణాయఱనీా ధాఔు ణెఱుశనీ , నైయు ాఔటింఙేయ , నైయు థాఙేయ అనీా ధాఔు ణెఱుశనీ ధనన నైఔు
ఙెపఱేథా?’’
2. అల్్బఖర

34 ఫేభు ద఼తఱఔు

‘‘నైయు అందయౄ ఆదమఔు తఱళంఙండి ’’ అని ఆథేయంచినుపడె ,

యసయందయౄ తఱళంఙాయు. క్సని ఇనౄా శ దిఔాభింఙాడె. దయషంక్సభసనిక్ి ఖుభిఅమలయడె. అయదేముఱఱో
ఔఱలహనుో మలడె.
2. అల్్బఖర 35 - 37 భయళ ఫేభు ఆదమణో ఇఱల అధాాభు: ‘‘నీళూ, నీ పాయయ ఇదు యౄ ఔఱలహ శాయగ ంఱో నిళలహం
ఙండి. ఇఔాడ నైయు నైఔు ఇవు ఫెైన థానిని మదేఙఛగస తనండి. క్సని ఈ ఙెటు ట దభిథాుఱఔు నుో ళదు. ఔయనల
నుో ణే, నైయు అతఔరభణథాయుఱఱో ఔఱలహనుో ణాయు. ’’ చిళయఔు ఱైణాన యసభిదుభిని ఆ ఙెటు ట యైునఔు ఆఔభిషంచి , భల
ఆఛాఞనుసఱనం నండి ద఼యం ఙేరసడె. యసభిని తభ ూయాు లహిత నండి ణొఱగించి ళదయౌయనరసడె. అుపడె ఫేభు
ఇఱల ఆఛాఞనహంఙాభు : ‘‘ఇఔ నైయంణా ఇఔాడ నండి థిగిను ండి. నైయు ఔభిక్ొఔయు ఴతేాళుఱు. ఔ భినేత క్సఱం
ళయఔు నైయు బూఱోఔంఱో ఉండి అఔాడే చౄయతం ఖడళఱలహ ఉంథి. ’’ అుపడె ఆదమ తన ాబుళు నండి క్ొనిా
భలటఱు ధనయుుఔుని, రసుణాుడెత క్షభలనక్ష అభిింఙాడె. అతని ాబుళు అతని యనడెక్ోఱున భనిాంఙాడె.
ఎందఔంటే, ఆమన అనేతంగస క్షనేంఙేయసడె, ఔనిఔభింఙేయసడ఼న.
2. అల్్బఖర

38 - 39 ఫేభు ఇఱల ణెయౌనుసభు : ‘‘నైయంణా ఇఔాడి నండి థిగిను ండి. ఇఔనై ధా తయపు నండి

ఏథెైధా ఉథేఴం నై ళదు ఔు ళచిునుపడె

, ధా ఈ ఉథేరసనిా అనశభింఙేయసభిక్ి ఏ యధఫెైన బమంక్సనీ

,

యఙాయంక్సనీ ఔయౌగే అళక్సఴం ఉండద. థానిని లాఔభింఙటానిక్ి నిభసఔభింఙేయసయౄ , భల ‘‘ఆమతేఱు’’ అశణాయఱని
తఽణీఔభింఙేయసయౄ, నయక్సగిాఱోక్ి నుో ణాయు. అఔాడ యసయు రసఴాతంగస ఉంటాయు.
2. అల్్బఖర

40 - 46 ఇయసాబీఱు ళంయౕముఱలభస! ధనన నైఔు ాయసథించిన క్సనఔన ఖుభించి ఆఱోచింఙండి.

నైయు ధాణో ఙేలహన యసగసునం ధయయనయుండి. ధనన నైణో ఙేలహన యసగసునం ధయయనయుయసున. ధాఔు భలతాఫే నైయు
బమడండి. ధనన ఇుపడె ంనహన ఖరంతానిా యఴాలహంఙండి. ఇథిళయక్ే నై ళదు ఉనా థిళయ ఖరంతానిా అథి
ధాయఔభిశు ంథి. ఔనఔ నైభే అందభిఔంటే భుంద థానిని తయశాభింఙేయసయు అళఔండి. అఱప ధయఔు ధా
ఆమతేఱన అభుఔండి. ధా ఆఖరయౘనిక్ి బమడండి. శణాయనిా అశతయంణో ఔయౌనహ థానిని ఔఱగసుఱఖం
ఙెమయఔండి. ఫుథిాూయాఔంగస శణాయనిా ఔనహపుఙేు ామతాం ఙెమయఔండి. నభలచన యసినహంఙండి. ఛక్సత
ఇళాండి. ధా యసనిాధయంఱో యనభుుఱ ై తఱళంఙే యసభిణో నుసటట నైయౄ యనభుుఱ ై తఱళంఙండి . శధాుభసగనిా
అళఱంనృంఙండి అని నైయు ఇతయుఱఔబణే ఉథేయయసుయు - క్సని నేభుయౌా నైయు భయచినుో ణాభేనేటి ? యసశు యసనిక్ి
నైయు ధయుఖరంథం నుసభసమణం ఙేయు సయు. అబధా నైయు ఫుథిాని ఫొ తు గస ఉయోగింఙభేనేటి

? శషనం థాాభస ,

నభలచ థాాభస శయౘమం ను ందండి. నిశసంథేషంగస నభలచ ఔవు తయఫెైన క్సయయం. క్సని అఱలాహ ఔు యదేముఱ ైన
థాశఱఔు అథి ఎంతభలతాం ఔవు ం క్సద - యసయు ణాభు ఎటు క్ేఱఔు తభ ాబుళున ఔఱుశక్ోళఱలహ ఉందనీ

,

ఆమన యైునక్ే భయయౌనుో ళఱలహ ఉందనీ నభుుణాయు.
2. అల్్బఖర 47 - 48 ఇయసాబీఱు ళంయౕముఱలభస! ధనన నైఔు ఙేలహన భషో క్సభసనీా, నేభుయౌా ాంఙంఱోని
ఛాతేఱఱోక్ెఱా ల గనతఖఱ ఔ ఛాతగస ఆదభించిన యవమలనీా ఖుయుుఔు ణెఙుక్ోండి . ఎళయౄ ఎళభిక్ీ ఏభలతాం
ణోడపడఱేని, ఎళభి లహనూసయశ఼ అంగీఔభింఙఫడని , భియౘయం తీశఔుని ఎళభినీ యడెదఱ ఙెమయని , అభసధఱఔు
శయౘమం ఎఔాడ నండీ ఱనంఙని ఆ థిధానిక్ి నైయు బమడండి.
2. అల్్బఖర

49 హభౌన ాఛఱ ఫానిశతాం నండి ఫేభు నైఔు యభుక్ిు ఔయౌగించిన శందభసానిా ఛాఞఔం

ణెఙుక్ోండి - యసయు నేభుయౌా ఘోయ ళంశఔు ఖుభిఙేలేయసయు. నై ఔుభలయుఱన ళదించి

, నై ఔుభలభెుఱన

శచౄళంగస యడిచినటేుయసయు. ఇందఱో నై ాబుళు తయపు నండి నైఔు ఔఠినభీక్ష ఉండినథి.
2. అల్్బఖర 50 శభుథాానిా చీయౌు ఫేభు నైఔు భలయగ ం ఏభసపటట ఙేలహన శంగటనన ఖుయుుఔు ణెఙుక్ోండి . ఆ
తయుయసత థానినండి నేభుయౌా శయక్ితంగస ఆళయౌ డెిఔు ఙేయయనరసభు. నై ఔలళభుంథే హభౌన ాఛఱన
ఫేభు అందఱో భుంచియనరసభు.
2. అల్్బఖర

51 - 52 ఫేభు భూయసన నఱుళథి భేబంఫళలళ నిభీణత క్సఱం ళయఔు నహయౌచినుపడె

, నైయు

అతన ఱేఔనుో ళటం ఙ఼లహ ఆళుద఼డన ఆభసధయ థెైళంగస ఙేశఔుధాాయు. ఆ యధంగస నైయు ఘోయ దభసఙాభసనిక్ి
నుసఱపడాియు. అబనపటిక్ీ నైయు ఔఽతచఞఱౌణాభేమో అని ఫేభు నేభుయౌా క్షనేంఙాభు.
2. అల్్బఖర

53 ఖుయుుఔు ణెఙుక్ోండి : (ఈ ఘోయ నుసతఔంఱో నైయు భునిగి ళునాుపడె) నైయు యుచభలయగ ం

ను ందఖఱందఔు ఫేభు భూయసఔు ఖరంతానీా, గీటటభసబనీ ాయసథింఙాభు.
2. అల్్బఖర

54 ఛాఞఔం ణెఙుక్ోండి : (అఱలాహ ాయసథించిన ఈ క్సనఔణో తభిగి ళచిున) భూయస తన ఛాత

ాఛఱణో ఇఱల అధాాడె :

‘‘ఛనఱలభస! ఆళుద఼డన ఆభసధయ థెైళంగస ఎనాఔుని నైఔు నైభే అధాయమం

ఙేశఔుధాాయు. ఔనఔ రసుణాుంణో క్షభలనక్ష క్ొయఔు నైయు నై శఽఱహుఔయు న యనడెక్ోండి

, నైఱోని ఘోయ

నుసతఔుఱన శంషభింఙండి. నై శఽఱహుఔయు దఽఱహుఱో ఇథే నైఔు అతయంత రరరమశాయఫెైనథి.’’ అుపడె నై శఽఱహుఔయు నై
రసుణాునుసనిా ఆమోథింఙాడె. ఆమన ఎఔుాళగస క్షనేంఙేయసడ఼, అనేతంగస ఔయుణింఙేయసడ఼న.
2. అల్్బఖర

55 - 56 భూయసణో నైయు అనా భలటఱన ఛఞ నక్ి
హు ణెఙుక్ోండి :

(నీణో భలటాాడెత ఉండగస) ఔమీళభస ఙ఼డనంతళయఔు

‘‘భూయస! ఫేభు అఱలాహ న

, నీ భలటఱన ఎంతభలతాం యఴాలహంఙభు.

’’ అథే

శభమంఱో నైయు ఙ఼శ఼
ు ఉండగసధన, ఔ బమంఔయఫెైన నహడెఖు నైనై డియథి. నైయంణా నిభీీళుఱ ై ధనఱక్ొభిగసయు.

భయళ ఫేభు నుసాణం నుో లహ నేభుయౌా ఱేనుసభు , ఔనీశం ఈ ఉక్సయం తయుయసణెైధా నైయు ఔఽతఛఞ త ఙ఼ుణాభేమో
అని.
2. అల్్బఖర 57 ఫేభు నైనై ఫేగలఱ చామన ఔయౌపంఙాభు. భన్న్, శఱలాఱన నై క్ొయఔు ఆయౘయంగస థించి,
‘‘ఫేభు నైఔు ాయసథించిన యసటిఱో భియబాభూ , భియదా భూ అబన ళశుళుఱన తనండి ’’ అని ఙెనుసపభు.
(అబనపటిక్ీ నై ూభీాఔుఱు భల ఆఛఞ ఱన ఉఱా ంఘంఙాయు) అబణే యసయు భలఔు ఏభలతాం అధాయమం
ఙేమఱేద. తభఔు ణాఫే అధాయమం ఙేశఔుధాాయు.
2. అల్్బఖర 58 - 59 ఖుయుుఔు ణెఙుక్ోండి, ఫేభు నైణో ఇఱల అధాాభు : ‘‘(నై భుంద ఉనా) ఈ నఖయంఱో
ాయనయంఙండి. అఔాడ ండే ంటఱన నై ఇయౖసునయసయం తఽనహు గస తనండి. క్సని యనభుుఱ ై తఱళంఙత నఖయ
థాాయంఱో ాయనయంఙాయౌ. ‘ళతు తేన్, ళతు తేన్’ అంటృ భుందఔు యసగినుో యసయౌ. అుపడె ఫేభు నైయు ఙేలహన
తుపఱన భనిాయసుభు. శఛీ నఱన అతయదిఔంగస అనఖరళయసుభు. ’’ క్సని దభసుయుగఱు ఫేభు యసభిణో అనా
భలటఱన శభూఱంగస భలభిుయనరసయు. ఔనఔ దభసుయగ ం ఙేలహన యసభినై ఫేభు ఆక్సఴం నండి ఆదన థింనుసభు.
ఇథి యసయు ఙ఼ుత ళచిున అయదేమతఱఔు యక్ష.
2. అల్్బఖర 60 ఛాఞఔం ణెఙుక్ోండి , భూయస తన ాఛఱ క్ొయఔు నీటిక్ోశం నుసాభిించినుపడె , ఫేభు ‘‘నీళు ఆ
క్ొండ భసతని నీ ఙేత ఔయరణో క్ొటటు

’’ అని ఆథేయంఙాభు. తదనఖుణంగస క్ొండభసబ నండి ధాండె ఊటఱు

నఱుానృక్సబ. ాత ణెఖయసయు తభ నీయు ణాాగే శి ఱలనిా ఔనగొధాాయు. (అుపడె యసభిక్ి ఈ యధంగస
ఆథేయంఙఫడియథి) ‘‘అఱలాహ నైఔు ాయసథించిన థానిని తనండి

, ణాాఖండి. క్సని ధయణినై ఔఱోాఱం భేక్ెతుశ఼
ు

తయఖఔండి.’’
2. అల్్బఖర

61 నైయు భూయసఔు ఙేలహన హభసయదన ఛాఞఔం ణెఙుక్ోండి. ‘‘క్ే యఔఫెైన పోఛధానిా ఫేభు

బభింఙఱేఔుండా ఉధాాభు. బూనేఱో ఉతపతు అబయయ ఆఔుఔయఱు

, ఔయగసమఱు, గోధభఱు, యఱా ుయౌా ,

ఉయౌా నుసమఱు, ుప థినశఱు నదఱ ైనయ భల క్ొయఔు ండియఙ అని నీళు నీ ాబుళున నుసాభిింఙ. ’’ అుపడె
భూయస ఇఱల అడిగసడె : ‘‘రరరవఠఫెైన థానిక్ి ఫదఱుగస నీఙఫెైనథానిని క్ోయుఔుంటటధాాభస? శభే, భంచిథి. ఏథో ఔ
టు ణానిక్ి నైయంణా తయయౌను ండి. అఔాడ నైయు క్ోభేదంణా థొ యుఔుతేంథి.

’’ చిళయఔు యసయు తీళా అళభలధానిక్ీ ,

భసబయసనిక్ీ, దయళశి ఔ, దయాయ థాభిథారానిక్ీ ఖుభిఅమలయయు. ఇంక్స యసయు అఱలాహ ఆఖరయౘనిక్ి అయుహఱమలయయు.
అదంణా యసయు అఱలాహ ఆమతేఱన తయశాభించినథాని పయౌతం ాళఔు ఱన అధాయమంగస ఙంనహనథాని పఱం
అఱలాహ టా అయదేమత ఙ఼నహనథాని భిణాభం వభీమతే
ు షదుఱన భలటిభలటిక్ీ అతఔరనేంచినథాని
యయళయసనం.

2. అల్్బఖర

62 అభేనృమల ాళఔు (భుషభుద్)న యఴాలహంఙేయసయుక్సనీ , మూదఱుక్సనీ, క్ెరైశుళుఱుక్సనీ,

యసనృబీఱుక్సనీ - ఎళభెరధాశభే - అఱలాహ న

, అంతభథిధానిా యఴాలహంచి భంచి నఱు ఙేలహనయసభిక్ి

నిశసంథేషంగస యసభి ాబుళు ళదు భంచి ాతపఱం ఉంథి. యసభిక్ి ఏ యధఫెైన బమంక్సనీ

, యఙాయంక్సనీ ఔయౌగే

అళక్సఴం ఱేద.
2. అల్్బఖర

63 - 64 ఫేభు తర యాణానిా ఎతు నైనై నియౌనహ నై ఙేత ఙేబంచిన ాభలణానిా ఖుయుుఔు

ణెఙుక్ోండి. అుపడె ‘‘ఫేభు నైఔు ాయసథిశు నా ఖరంతానిా దఽఢంగస టటుక్ోండి , అందఱో ఉనా ఆఛఞ ఱన ,
ఉథేరసఱన ఛాఞఔం ఉంఙక్ోండి. థీని థాాభసధన నైయు బమబఔుుఱ ఫాటఱో నడెళఖఱయు

’’ అని ఫో దింఙాభు.

క్సని తయుయసత నైయు ఆ డంఫడిఔన ణోాలహభసఛధాాయు. అబనపటిక్ీ అఱలాహ నేభుయౌా తన అనఖరయౘనిక్ీ

,

క్సయుణాయనిక్ీ ద఼యం ఙెమయఱేద. ఱేఔనుో ణే నైయు ఎుపడో యధారసనిక్ి ఖుభిఅబ ఉండేయసయు.
2. అల్్బఖర

65 - 66 శఫబత రసశనం ఉఱా ంఘంచిన నై యసభి గసధ నైఔు ఫాగస ణెఱుశ. ఫేభు యసభిని

‘‘అందయౄ అశషయంగస , నీఙంగస ఙ఼లే క్ోతేఱుగస భలభినుో ండి ’’ అని ఴనహంఙాభు. ఈ యధంగస ఫేభు యసభి
భుగింున ఆ క్సఱం యసభిక్ీ

, పాయతభసఱ యసభిక్ీ ఔ ఖుణనుసఠంగసన఼

, బమబఔుుఱు ఔఱయసభిక్ి ఔ

ళణోథేఴంగసన఼ ఙేరసభు.
2. అల్్బఖర

67 - 71 ఈ శంగటనన ఔడ ఖుయుుఔు ణెఙుక్ోండి : భూయస తన ఛాతయసభిణో

నేభుయౌా ఔ గోళున ఫయౌగస ఇళాండి అని ఆఛాఞనహశు ధాాడె

’’ అని అనాుపడె యసయు

, ‘‘అఱలాహ
‘‘భలణో నీళు

భియౘశభలడెతేధాాయస?’’ అని ఫదఱు యౌక్సయు. ‘‘అయయనఔుఱ భలథిభిగస ధనన఼ భలటాాడఔుండా ననా యక్ింఙ
అని అఱలాహ న ఴయణు యనడెఔుంటటధాాన ’’ అని భూయస అధాాడె. అుపడె యసయు , ‘‘శభే, ఆ ఆళున ఖుభించి
యళయంగస భలఔు ఙెుప అని నీళు నీ ాబుళున అడెఖు

’’ అని భూయసన క్ోభసయు. అతన ఇఱల శభలదానం

ఙెనుసపడె : ‘‘అథి భుశయౌథీ క్సద, ఱేఖద఼డా క్సద. భధయ ళమశసఱో ఉనా ఆళు అబళుండాయౌ అని అఱలాహ
అంటటధాాడె. ఔనఔ ఆఛాఞనహంచిన యధంగస ఙెమయండి. ’’ యసయు ఇంక్స అడిగసయు : ‘‘థాని యంఖు ఏదబ ఉండాఱో నీ
ాబుళున అడిగి భలఔు ఙెుప.’’ భూయస, ‘‘అథి ఫెభిలే శుళధా ఔయౌగి ఙ఼లేయసభిక్ి భధోషయంగస ఔనిపంఙాయౌ
అని అఱలాహ ఆఛఞ ’’ అని యసభిక్ి ణెయౌనుసడె. భయళ యసయు ఇఱల అధాాయు :

‘‘అశఱు ఏ యధఫెైన ఆళు క్సయసఱో నీ

ాబుళున అడిగి భలఔు శపవు ంగస ణెఱుు. థానిని నియణ బంఙటంఱో భలఔు శంథేషం ఔయౌగింథి. అఱలాహ క్ోభిణే
ఫేభు థానిని ఔనగొంటాభు.’’ భూయస, ‘‘అథి ఏ ఔఽఱ ఙెమయనిథెై బూనే దనానిథెై మోట ఱలఖనిథెై ఏ ఱోభూ
ఱేనిథెై భిూభసణభోఖయభు ఔయౌగినథెై ఉండాయౌ అని అఱలాహ అంటటధాాడె

’’ అని యసభిక్ి ఛయసఫు ఙెనుసపడె.

‘‘ఆ!

అయి భబంథి. నీళు ఇుపడె శభి jెెెైెన ఖుయుుఱు ఙెనుసపళు’’ అని యసయు యౌక్సయు. అుపడె యసయు ఆళున ఫయౌ
ఇఙాుయు. ఱేఔనుో ణే యసయు అఱల ఙేలేయసయు క్సద.

2. అల్్బఖర

72 - 74 భభొఔ శంగటనన ఔడా నైయు ఖుయుుఔు ణెఙుక్ోండి : నైయు ఔ ళయక్ిుని షతయ ఙేరసయు.

థానిని ఖుభించి నైఱో నైయు యసదఱలడెఔుంటృ , షణాయధనభసనిా ఔలళనైధొఔలైళ మోుక్ోళటం నుసాయంనంఙాయు.
క్సని నైయు ఖుు ంగస ఉంఙతేనా థానిని ఫటు ఫమఱు ఙెమయటానిక్ే అఱలాహ నియణ మం ఙేరసడె. ఔనఔ ఫేభు
‘‘షతేని ఴయసనిా థాని ఔ పాఖంణో క్ొటు ండి ’’ అని యసభిని ఆఛాఞనహంఙాభు. ఙ఼డండి! భఽతేఱన అఱలాహ ఎఱల
ఫాతక్ియు సడో

నైయు అయి ం ఙేశక్ోయసఱని తన శ఼ఙనఱన నైఔు ఎఱల ఙ఼ుణాడో . క్సని , ఈ శ఼ఙనఱన ఙ఼లహన

తయుయసత ఔడా నై షఽదమలఱు ఔఠినఫెైనుో మలబ - నుసయౖసణాఱ భలథిభిగస

, క్సద యసటిఔంటే ఔడా

ఔఠినఫెైనుో మలబ. ఎందఔంటే భసలళఱోా క్ొనిాంటినండి లఱబయలైళ ాళళయసుబ. క్ొనిా ఖఱగస యసటి నండి
నీయు చిభుుతేంథి. భభిక్ొనిా అఱలాహ ఔు బమడి ఔంనహంచి ధనఱక్ొయుఖుణాబ - ఛాఖరతు! నైయు ఙేశు నాదంణా
అఱలాహ ఔు ణెయౌమఔుండా ఱేద.
2. అల్్బఖర

75 - 82 భులహా భుఱలభస! యసయు నై శంథేరసనిా యఴాలహయు సయధన ఇంక్స నైయు ఆయశుధాాభస

?

యసశు యసనిక్ి యసభిఱోని ఔ ళభసగనిక్ి , అఱలాహ ాళఙనం యని ఫాగస అయి ం ఙేశఔుంటృధన , ఫుథిాూయాఔంగస థానిని
ణాయుభలయు ఙేలే అఱయసటట ఉంథి. (ాళఔు భుషభుద్న) యఴాలహంచిన యసభిని యసయు ఔఱలహనుపడె , ‘‘ఫేభూ
ఆమనన యఴాలహంఙాభు’’ అని అంటాయు. క్సని యసయు ఏక్సంతంగస ఔభిధొఔయు ఔఱలహనుపడె , ‘‘నైక్ేభధాా ఫుథిా
ఉంథా? అఱలాహ నైఔు శపవు ంఙేలహన యవమలఱన యసభిభుంద ఎందఔు యఱాడిఙేయు సయు ? నై ాబుళు శభక్షంఱో
నైఔు ళయతభేఔంగస యసటిని నిదయశధాఱుగస యసయు యనియోగింఙటానిక్స

?’’ అని అంటాయు. యసయు థాఙేదంణా

,

యఱాడిఙేలేదంణా, అఱలాహ ఔు ణెఱుశని యసభిక్ి నిఛంగసధన ణెయౌమథా ? యసభిఱో నియక్షభసశయఱ ళయగ ం భభొఔటి ఉంథి.
యసభిక్ి ఖరంథఛాఞనం ఎంతభలతాం ఱేద. ఱేనినుో ని ఆఴఱన , క్ోభిఔఱన నంఙఔుని క్ేళఱం ళటిు ఊషఱణో చౄయశ఼
ు
నుో తేధాాయు. వభీమతే
ు ఖరంతానిా శాషయసుఱణో యచించి

, తథాాభస తేఙఛాయోఛనం ను ంథే నినేతు ం , ‘‘ఇథి

అఱలాహ ళదు నండి ళచిుంథి’’ అని ాఛఱఔు ఙెనేపయసభిక్ి యధాఴం తపద. యసభి ఈ శాషశు యౌఖిత యఙన ఔడ యసభి
యధారసనిక్ి థాభితీశుంథి యసభి ఈ శంనుసదన ఔడ యసభి శయాధాఴధానిక్ి క్సయణబూతం అళుతేంథి . ఇంక్స యసయు
‘‘నయఔ ఛాాఱఱు భభుయౌా ఏభలతాం భుటటుక్ోళు. ఔయనల భలఔు యక్ష డినపటిక్ీ అథి క్ేళఱం క్ొనిా భోచఱు
భలతాఫ’ే ’ అని అంటాయు. యసభిని అడఖండి , ‘‘అఱలాహ నండి నైభేభధాా యసగసునం ను ంథాభస ఆమన థానిా బంఖం
ఙెమయఱేఔనుో ళటానిక్ి? ఱేఔ అఱలాహ ఫాధయత ళళంచినటట
ా నైఔు ణెయౌమని యవమలఱన నైయు అఱలాహ ఔు
ఆనుసథించి ఙెఫుతేధాాభస ? అశఱు నయక్సగిా నేభుయౌా ఎందఔు భుటటుక్ోద

?’’ నుసం శంనుసథించి ,

నుసఛాఱంఱోధన ఇయుఔుానుో బయయసయు నయఔయసశఱు. యసయు నయఔంఱోధన రసఴాతంగస ఉంటాయు. యఴాలహంచి

, భంచి

నఱు ఙేలేయసభే శాయగ యసశఱు. యసయు శాయగ ంఱోధన రసఴాతంగస ఉంటాయు.
2. అల్్బఖర

83 - 86 ఫేభు ఇయసాబీఱు శంణానం నండి భభొఔ యసగసునం తీశఔుధాాభు. థానిని ఔడా

ఛాఞఔం ణెఙుక్ోండి :

‘‘అఱలాహ న తప భభెళభినీ ఆభసదింఙఔడద. తయౌా దండెాఱన

, ఫంధళుఱన,

అధాథఱన, నియునేదఱన ఆదభింఙాయౌ. ాఛఱన శషఽదమంణో ఱుఔభింఙాయౌ. నభలచన యసినహంఙాయౌ. ఛక్సత
ఇయసాయౌ.’’ క్సని క్ొందయు తప నైయంణా యసగసునబంఖం ఙేరసయు. ఇపటిక్ీ నైయు థానిని ఱక్షయనటు టం ఱేద. ఫేభు
నై నండి తీశఔునా భభొఔ యసగసుధానిా ఖుయుుఔు ణెఙుక్ోండి: ‘‘నైయు ఔభి ధొఔయు ఙంుక్ోభసద. ఖఽయౘఱ నండి
ఫళవాభింఙక్ోభసద.’’ థానిని నైయు అంగీఔభింఙాయు. థానిక్ి నైభే శామంగస యసక్షుఱు. క్సని నైభే ధనడె నై
యో దయుఱన శంషభిశు ధాాయు. నైఱోని ఔ ళయగ ం యసభిని నైయు యసభి ఇండా నండి ఫళవాభిశు ధాాయు. థౌయీ నయంగస,
అధాయమంగస, నైయు యసభిక్ి ళయతభేఔంగస భుఠసఱన ఔడెతేధాాయు. యసయు నై ళదు ఔు ముదా కెైథీఱుగస
ళచిునుపడె యసభి యమోఙన ధనం యవమంఱో నైయు ఫేయం ఙేశు ధాాయు. అశఱు నైయు యసభిని ఇలళనండి
ఫళవాభింఙటఫే అధయుం. నైయు థెైళ ఖరంథంఱోని ఔ పాగసనిా యఴాలహంచి, భభొఔ పాగసనిా తయశాభియు సభస? నైఱో
ఇఱల ఙేలేయసభిని ఇషఱోఔ చౄయతంఱో ఘోయ అళభలధానిక్ీ , యఱోఔంఱో తీళాఫెైన ఫాధఔ ఖుభిఙెమయటం తప
భభొఔ యక్ష ఏభుంటటంథి ? నై ఙేవుఱు అఱలాహ ఔు ణెయౌమఔుండా ఱేళు , ఛాఖరతు! యఱోక్సనిా యఔరబంచి థానిక్ి
ఫదఱుగస నుసాంచిఔ చౄయణానిా క్ొనఔుానాయసయు యభే! ఔనఔ యసభిక్ి డే యక్ా తఖగ ద యసభిక్ి ఏ శయౘమభూ
ఱనంఙద.
2. అల్్బఖర

87 - 90 ఫేభు భూయసఔు థిళయ ఖరంథం ాయసథింఙాభు. అతని తయుయసత ళయుశగస ాళఔు ఱన

ంనుసభు. చిళయఔు భయయమ ఔుభలయుడెైన ఈయసఔు శపవు ఫెైన శ఼ఙనఱు ఇచిు ంనుసభు. భియథాాతు థాాభస
అతనిక్ి శయౘమం ఙేరసభు. నై భధోయసంచఱఔు ాతఔఱంగస ఉనా థానిని తీశఔుని ఏ ాళఔు అబధా నై
ళదు ఔు ళచిునుపడె , నైయు ఆమన టా తఱనృయుశతనంణో ాళభిుంఙాయు. క్ొందభిని తయశాభింఙాయు.
భభిక్ొందభిని ఙంనుసయు. ఇథేనే యైకభి? - యసయు, ‘‘భల షఽదమలఱు శయక్ితంగస ఉధాాబ’’ అని అంటాయు. క్సద,
అథి నిఛం క్సద. అశఱు యవమం ఏనేటంటే , యసభి అయరసాశ యైకభి క్సయణంగస అఱలాహ యసభిని ఴనహంఙాడె. ఔనఔ
యసయు యఴాలహంఙటం అధనథి క్సని ని. అఱలాహ నండి యసభి ళదు ఔు ఇుపడె ళచిున ఖరంథం టా యసభి ాళయు న ఎఱల
ఉంథి? యసభి ళదు ూయాం నండే ఉనా థెైళ ఖరంతానిా ఈ ఖరంథం ధాయఔభిశు నాపటిక్ీ

, థీని భసఔఔు భుంద

అయరసాశఱనై యఛమం ాయసథింఙ అని యసయు నుసాభిిశు ఼ ళచిునపటిక్ీ , తీభస అథి ళచిున తయుయసత యసయు థానిని
ఖుభిుంచి ఔడా తయశాభింఙాయు. అటటళంటి తయయసాయుఱనై అఱలాహ రసం అళతభింఙగసఔ! తభ షఽదమలఱన
తఽనహు యఙటానిక్ి యసయు అనశభింఙే భలయగ ం ఎంత నీఙఫెైనథి? అఱలాహ తన ఇయౖసునయసయం తన థాశఱఱోని ఔభినై
తన అనఖరషం అళతభింఙేరసడధన థేావం ళఱా యసయు అఱలాహ ంనహన ఆ ఉథేరసఱన తయశాభిశు ధాాయు. ఔనఔ
యసయు ఆఖరషంనై ఆఖరయౘనిక్ి ఖుభి అమలయయు. ఇటటళంటి అయరసాశఱఔు తీళాభసబళంణో ఔడెఔునా యక్ష
డెతేంథి.
2. అల్్బఖర

91 - 93 యసభిణో , ‘‘అఱలాహ అళతభింఙేలహన థానిని యఴాలహంఙండి ’’ అని అనాుపడె ‘‘భల

(ఇయసాబీఱు ళంఴం ఱోనియసభి) ళదు ఔు ళచిున థానిని భలతాఫే ఫేభు యఴాలహయు సభు’’ అని అంటాయు. తభ ఖరంథం

క్సనటటళంటి ాత థానినీ, అథి శతయఫెైనపటిక్,ీ యసభిళదు ూయాం నండే ఉనా థానిని అథి ధాయఔభిశు నాపటిక్ీ ,
యసయు థానిని తయశాభియు సయు. శభే , యసభిని ఇఱల అడెఖు :

‘‘నై ళదు ఔు ళచిున థానిధన నైయు భనణ ూయాఔంగస

యఴాలహంఙే యసభే అబణే , ఇంతఔు ూయాం (ఇయసాబీఱు ళంఴంఱో ుటిున) అఱలాహ ాళఔు ఱన ఎందఔు షతయ
ఙేశు ఼ ళఙాుయు ? ఎంత శపవు ంగస ఉనా శ఼ఙనఱన భూయస నై ళదు ఔు తీశఔు ళఙాుడె! అతన క్ొంఙెం
అటటనుో గసధన, నైయు ఆళు ద఼డన ఆభసధయ థెైళంగస ఙేశఔుధాాయు. ఎంత దభసుయుగఱు నైయు! ఫేభు తర
యాణానిా ఎతు నైనై నియౌనహ నైణో ఙేబంచిన ాభలణానిా ఔడా ఖుయుుఔు ణెఙుక్ోండి : ‘‘ఫేభు నైఔు ఙేశు నా
ఉథేరసఱన లహియంగస నుసటింఙండి , ఛాఖరతుగస యనండి ’’ అని ఫేభు ధొక్ిా ఙెనుసపభు. నై ూభీాఔుఱు , ‘‘ఫేభు
యధాాభు, క్సని యయయసళళంఙేథి ఱేద ’’ అని ఙెనుసపయు. అశణాయభసధనళఱా యసభి షఽదమలఱు ఆళుద఼డ నైథి
నేాభణో నిండినుో మలబ. (భుషభుద్!) యసభిణో ఇఱల ఙెుప , ‘‘నైయు యరసాశఱే అబణే , ఈ ఙెడె ఙేవుఱన
ఙెమయండి అని ఆథేయంఙే నై ఈ యరసాశం ఙాఱల యచితాఫెైనథి.’’
2. అల్్బఖర

94 - 96 ఇంక్స యసభిని ఇఱల అడెఖు : ‘‘ఔయనల అఱలాహ ళదు , యఱోఔ నియసశం భలనళుఱందభిక్ీ

క్సఔ క్ేళఱం నైఔు భలతాఫే ాణేయక్ింఙఫడిణే , నైయు నై ఈ అననుసామంఱో శతయళంతేఱే అబణే నైయు భయణానిా
తపఔ క్ోభసయౌ.’’ - యసయు ఎపటిక్ీ భయణానిా క్ోయయు అధన యవమలనిా నభుు. ఎందఔంటే , యసయు శాషయసుఱణో
శంనుసథించి అఔాడఔు ంనహనథాని క్సయణంగస (యసయు అఔాడిక్ి యలాడానిక్ి ఇవు డయు). ఈ దభసుయుగఱ భనశు తాం
అఱలాహ ఔు ఫాగస ణెఱుశ. చౄయతం టా అందభిఔంటే ఎఔుాళ యసయమోషం యభిఱోధన ఉందధన యవమం నీళు
ఖరళయసుళు. ఈ యవమంఱో యసయు భుఱహఔ
ా ుాఱధన నేంచినుో మలయు. యసభిఱోని క్ొాఔా ళయక్ిు ఏథో ఔ యధంగస యనబ
శంళతసభసఱు ఫాతక్సఱని క్ోయుఔుంటాడె. క్సని థీభాసముభసుమం యసభిని యక్ష నండి ఎంతభలతాం తనహపంఙఱేద.
యసయు ఏబయ నఱు ఙేశు ధాాభో యసటిని అఱలాహ ఙ఼శ఼
ు ధన ఉధాాడె.
2. అల్్బఖర

97 - 98 ాళక్సు! యసభిణో ఇంక్స ఇఱల ఙెుప :

‘‘చృనౄాల టా యభోధం ఉనా ాతయసడ఼ ఈ

మతాభసినిా ఖరళంఙాయౌ. అఱలాహ ఆఛఞ ణోధన అతన ఈ కభసనన నీ షఽదమ పఱఔంనై అళతభింఛేరసడె.
ూయాం ళచిున అనిా ఖరంతాఱన఼ అథి ధాయఔభిశు ంథి. అయ నిఛభని ఫఱయుశుంథి. యఴాలహంఙే యసభిక్ి అథి
ళణోథేఴం యసపఱయం లహథా శ
ి ు ందని ణెయౌనే యబయసయు . (చృనౄాఱు టా యసభిఔునా యభోదానిక్ి క్సయణం ఇథే అబణే

,

యసభిక్ి ఇఱల ణెఱుు) : అఱలాహ ఔు , ఆమన ద఼తఱఔు , ఆమన ాళఔు ఱఔు , చృనౄాఱుఔు, నేక్సబీఱుఔు ఎళయు
ఴతేాళుఱో, అటటళంటి అయరసాశఱఔు అఱలాహ ఴతేాళు.’’
2. అల్్బఖర

99 - 103 శణాయనిా శపవు ంగస ాఔటింఙే యసక్సయఱన ఫేభు నీనై అళతభింఛేరసభు. అయదేముఱు

తప భభెళాయౄ యసటిని తయశాభింఙయు. యసయు ఏథెైధా యసగసునం ఙేలహనుపడఱలా , యసభిఱోని ఏథో ఔ ళయగ ం థానిని
ణోాలహుఙుటం ఎఱా ుపడ఼ ఛయుఖుత భసఱేథా ? అంణేక్సద, భనణ ూయాఔంగస యఴాలహంఙనియసయు ఙాఱలభంథి

యసభిఱో ఉధాాయు. యసభిళదు ూయాం నంఙే ఉనా థెైళ ఖరంతానిా ధాళయుశ఼
ు ఏ ాళఔు అబధా అఱలాహ తయపు
నండి ళచిునుపడె, ఖరంథ ాఛఱఱోని ఔ ళయగ ం యసయు అఱలాహ ఖరంతానిా , థానిని ఖుభించి ఏనై ణెయౌమనియసయుగస
ణోాలహుఙాుయు. శఱ ైభలన భసఛయం నేయు ఙెనహప ఱైణానఱు ాఙాయం ఙేలే యవమలఱన యసయు అనశభింఙయసగసయు.
క్సని యసశు ళంగస శఱ ైభలన ఎనాడ఼ అయరసాయసనిక్ి డిఖటు ఱేద. అశఱు అయరసాయసనిక్ి నుసఱపడియథి ాఛఱఔు
ఙేతఫడిని ఫో దింఙే ఱైణానఱే. యసయు యౘయౄత

, భలయౄత అధన ఇదు యు థెైళద఼తఱనై ఫానృఱోనిమలఱో

అళతభింఙేలహన థానియంట డాియు. ఎళడిక్ెరధా ఆ యదయన ధనభిపనుపడె ఆ థెైళద఼తఱు శపవు ంగస ఇఱల ళెఙుభిఔ
ఙేలేయసయు : ‘‘ఛాఖరతు! ఫేభు క్ేళఱం ఔ భీక్ష భలతాఫే! అయరసాయసనిక్ి ఖుభిక్సఔు.

’’ అబనపటిక్ీ యసయు

పాభసయబయు ఱన యనయుఙేలే యదయన ఆ ద఼తఱ ళదు ధనయుుఔుధనయసయు. అఱలాహ అనభత ఱేఔుండా యసయు ఈ యదయ
థాాభస ఎళభిక్ీ ఏభలతాం యౘని ఔయౌగింఙఱేయధన యవమం శశపవు ం. క్సని యసయు ధనయుుఔునాథి యసభిక్ి నవు ం ఔయౌగింఙేథే
క్సని ఱలబం ఔయౌగింఙేథి ఎంతభలతాం క్సద. ఈ యదయన క్ొధనయసభిక్ి యఱోఔ యౌకలయఱఱో ఏభలతాం పాఖం ఱేదధన
యవమం యసభిక్ి ఫాగస ణెఱుశ. ఎంత తేఙఛఫెైన య భుుఔు ఫదఱుగస యసయు తభ ఆతుఱన అభుుఔుధాాభో
యసభిక్ి ణెయౌలేు ఎంత ఫాఖుండేథి! యసయు యఴాలహంచి , బమబఔుుఱ భలయగ ం అళఱంనృంచి ఉనాటా బణే థానిక్ి అఱలాహ
ళదు యసభిక్ి ఱనంచి ఉండే ాతపఱం ఎంణో రరరవఠభబనథి. థీనిని యసయు ఖరళలేు ఎంత ఫాఖుండేథి!
2. అల్్బఖర

104 - 105 యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! ‘భసబధా’ అనఔడద, ‘ఉన్చభసా’ అనండి. ాత భలటన

ఴరదాణో యనండి. ఈ అయరసాశఱు అతయంత ఘోయఫెైన యక్షఔు అయుహఱు. శతయ శంథేరసనిా తయశాభించినయసయు ఖరంథ
ాఛఱబధా ఱేఔ భుఱహఔ
ా ుాఱబధా యసభిక్ి నైనై నై ాబుళు తయపు నండి ఏ ఫేఱ అళతభింఙటం శతభసభూ
ఇవు ం ఱేద. క్సని అఱలాహ ణాన క్ోభిన యసభిని తన ఔయుణ క్ొయఔు ఎనాఔుంటాడె. అఱలాహ అనేతంగస
అనఖరళంఙేయసడె.
2. అల్్బఖర

106 - 107 ఫేభు భల ాళఙనం ఔ థానిని యదు ఙేలహధా ఱేఔ భయనహంఙేలహధా థాని యసినంఱో

థానిఔంటే రరరవఠఫెైన థానిని ఱేఔ ఔనీశం థానిణో శభలనఫెైన థానిని తీశఔుళయసుభు. అనిాంటినైద అఱలాహ ఔు
శభసాదిక్సభసఱునా యవమం నైఔు ణెయౌమథా

? బూభలయక్సరసఱ యసభలుఛాయదితయం క్ేళఱం అఱలాహ క్ే

ఙెందతేందని, ఆమన తప నేభుయౌా శంయక్ింఙేయసయు , నైఔు శయౘమం ఙేలేయసయు భభెళాయౄ ఱేయధన శంఖత
నైఔు ణెయౌమథా?
2. అల్్బఖర

108 - 110 ూయాం భూయసన అడిగిన ాఴాఱళంటి యసటిధన నైయు నై ాళఔు న

అడెఖుథాభనఔుంటటధాాభస? యసశు యసనిక్ి యరసాశ యైకభిని అయరసాశ యైకభిగస భలయుుఔునాయసడె శధాుయగ ం
తుపణాడె. ఖరంథ ాఛఱఱోని ఱుళుయు నేభుయౌా ఏథో ఔ యధంగస యరసాశ భలయగ ం నండి భయయౌు భయళ
అయరసాశ భలయగ ం యైునఔు తీశఔునుో థాభని క్ోయుతేధాాయు. శతయం యసభిక్ి శశపవు ం అబనపటిక్ీ యసభి ఈ

క్ోభిఔఔు క్సయణం యసభి భనశసఱఱో ఉనా అశ఼మ. అబణే అఱలాహ తన తీయుపన అభఱుభిఙే ళయఔు నైయు
శళంచి యసభిని క్షనేంఙండి. నైయు నియుంతగస ఉండండి. అఱలాహ ఔు అనిాంటి నైద శభసాదిక్సభసఱు ఉధాాబ.
నభలచన యసినహంఙండి. ఛక్సత ఇళాండి. నై బయవయతే
ు క్ోశం నైయు ఙేలహ భుందగస ంనహంఙే శణాాభసయఱన నైయు
అఱలాహ ళదు ఙ఼యసుయు. నైయు ఙేలేదంణా అఱలాహ దఽఱహుఱో ఉంథి.
2. అల్్బఖర

111 - 112 ‘‘మూదఱు క్సని యసభెళాయౄ ఱేఔ (క్ెరశుళుఱ ాక్సయం) క్ెరైశుళుఱు క్సనియసభెళాయౄ

శాయగ ంఱో ాయనయంఙఱేయు’’ అని యసయు ాఔటియు సయు. ఇయ యసభి క్సంక్షఱు భలతాఫే. యసభిని ఇఱల అడెఖు : ‘‘నైయు అధనథి
శతయఫే అబణే , థానిక్ి నిదయశధాఱేనేటో ఙ఼ండి. ’’ (అశఱు నైఱోగసని, భభెళాభిఱోగసనీ ఏ యధఫెైన ాణేయఔత
ఱేద). యసశు ళఫేనేటంటే , ఎళయు తభన ణాభు అఱలాహ టా యదేమతఔు అంక్ితం ఙేశఔుని

, ఆఙయణఱో

శధాుయగ ం అళఱంనృయసుభో , థానిక్ి యసయు తభ ాబుళు ళదు భంచి ాతపఱం ను ందణాయు. అటటళంటి యసభిక్ి
బమంక్సని, దణకం క్సని ఔయౌగే అళక్సఴం ఎంతభలతాం ఱేద.
2. అల్్బఖర

113 క్ెరైశుళుఱ ళదు (శతయభధనథి) ఏనై ఱేద అని మూదఱు అంటాయు. మూదఱ ళదు

(శతయభధనథి) ఏనైఱేద అని క్ెరైశుళుఱు అంటాయు - క్సని యసయు ఉబముఱ ఙథియనథి థెైళ ఖరంథఫే! ఖరంథ ఛాఞనం
ఱేనియసలైళ ఔడ ఇథేయధంగస ాఖఱలాఱు ఱుఔుణాయు. యయందభిఱో ఉనా అననుసామ పేథాఱన ఖుభించి
నిఴుమంగస అఱలాహ ాలమథినం ధాడె తీయుప ఙెుణాడె.
2. అల్్బఖర

114 అఱలాహ ఆభసధధాఱమలఱఱో ఆమన ధాభ శంశుయణన నిఱేదించి, యసటి యధారసనిక్ి డిఔటేు

యసనిఔంటె యభ దభసుయుగడెళడె ? అటటళంటి యసయు ఆ ఆభసధధాఱమలఱఱో అడెఖు నటు టానిక్ి అయుహఱు క్సయు.
ఔయనల యసయు యసటిఱో ాయనయంచిధా

, బమడెత ాయనయంఙాయౌ. క్సని యసభిక్ి ాంఙంఱో తీళాభసబళభూ

,

యఱోఔంఱో ఘోయయక్ా తపళు.
2. అల్్బఖర 115 నుసాకయుభలఱనీా అఱలహళవా. నైయు నై భుకలనిా ఏ థిఔుాఔు తానహపధా, అఔాడ నైఔు అఱలాహ
శభుుకం ఱనశుంథి. అఱలాహ అంతటా యసయనహంచి ఉధాాడె. ఆమన అంణా ణెయౌలహనయసడె.
2. అల్్బఖర

116 - 117 అఱలాహ ఔభిని తన ఔుభలయుడెగస ఙేశఔుధాాడె అని యసయు అంటాయు. క్సని అఱలాహ

ఆ యవమలఱఔు అతీతేడె. ఆమన అతయంత యతేాడె. అశఱు మతాయి ం ఏనేటంటే

, బూభలయక్సరసఱఱో

ఉనాళనీా ఆమన య ంతఫే! అళనీా ఆమన బెడఱ యదేమతఔు అంక్ితఫెైనయన! ఆమన ఆక్సరసఱఔ
బూభండఱలనిక్ి శఽఱహుఔయు . ణాన ఔ నియణ మం తీశఔునాుపడె
ఆఛాఞనహయు సడె. అథి యంటధన అబనుో తేంథి.

, ఆమన థానిని క్ేళఱం

,

‘‘అబనుో ’’ అని

2. అల్్బఖర

118 - 119 ‘‘అఱలాహ శామంగస భలణో ఎందఔు భలటాాడడె ? ఱేఔ ఏదధాా శ఼ఙన భల ళదు ఔు

ఎందఔు భసద ?’’ అని అఛాఞనఱు అడెఖుణాయు. యసభిక్ి ూయాం యసయు ఔడా ఇయన ాఴాఱన అడిగేయసయు.
(శధాుయగ ం తనహపన) యసయందభి భనశు ణాాఱ ఔాటే. నఫేుయసభిక్ి ఫేభు భల శ఼ఙనఱన శపవు ం ఙేరసభు.
(థీనిఔంటే శపవు ఫెైన శ఼ఙన భభొఔటి ఏభుంటటంథి

?) శతయఛాఞనం ాయసథించి నినా ఫేభు యబయసయు

ణెయౌనేయసనిగస, ళెఙుభిఔ ఙేలేయసనిగస ంనుసభు. నయఔయసశం ఎనాఔునా యసభిని ఖుభించి నీళు ఎంతభలతాం
ఫాధయడళు, ఛయసఫుథాయుడళు క్సళు.
2. అల్్బఖర 120 - 121 నీళు (భుషభుద్!) యసభి యదాధానిా అళఱంనృంఙనంతళయఔు , మూదఱు, క్ెరైశుళుఱు
నీళంటే శంణోవం ళయఔు ం ఙెమయయు. అఱలాహ ఙ఼నహన భలయగ ఫే శభిఅబన భలయగ ం అని నీళు యసభిక్ి శపవు ం ఙెబయ.
థిళయ ఛాఞనం నీ ళదు ఔు ళచిున నహద ఔడ , ఔయనల నీళు యసభి క్ోభిఔఱఔు ఱ ంగినుో ణే , నినా అఱలాహ టటునండి
యక్ింఙే నేతేాడ఼, శయౘముడ఼ ఎళడ఼ ఱేడె. ఫేభు ఖరంతానిా ాయసథించిన యసయు థానిని ఠింఙళఱలహన యధంగస
ఠియు సయు. థానిని (కరఆన్న) యసయు షఽదమూయాఔంగస యఴాలహయు సయు. థాని బెడఱ తయయసాయపాళం ఙ఼నేయసభే
అశఱు నవు డేయసయు.
2. అల్్బఖర 122 - 123 ఇయసాబీఱు ళంయౕముఱలభస! ధనన నైఔు ాయసథించిన అనఖరయౘనిా ఛాఞఔం ఙెమయండి.
ాంఙంఱోని అనిా ఛాతేఱ ఔంటే , నేభుయౌా ధనన ఔ అతేయతు భఫెైన ఛాతగస ఆదభింఙాన. బమడండి ఆ
థిధానిక్ి - ఆధాడె ఎళయౄ ఎళభిక్ీ ఏభలతాభూ ఉయోఖడయు. ఎళభినండీ భియౘయం లాఔభింఙఫడద. ఏ
లహనూసయశ఼ ఎళభిక్ీ ఱలబఔయం క్సద. ఇంక్స, ఈ అభసధఱఔు ఎఔాడ నండీ ఏ శయౘమభూ ఱనంఙద.
2. అల్్బఖర

124 భభొఔ శందభసానిా ఔడ ఖుయుుఔు ణెఙుక్ోండి. ఇఫాాళీమన అతని ాబుళు క్ొనిా

యవమలఱఱో భీక్ింఙాడె. యసటనిాటిఱో అతన ూభిుగస ధగగ సడె. అుపడె అతని ాబుళు ఇఱల అధాాడె :
‘‘ధనన నినా భలనళుఱందభిక్ీ ధామఔునిగస ఙెమయఫో తేధాాన. ’’ ఇఫాాళీమ తన ాబుళున ఇఱల అడిగసడె :
‘‘ఈ నీ యసగసునం ధా శంణాధానిఔాడా ళభిుశు ంథా

?’’ అుపడె అఱలాహ , ‘‘ధా యసగసునం దభసుయుగఱ ైన యసభిక్ి

ళభిుంఙద’’ అని శభలదానం ఙెనుసపడె.
2. అల్్బఖర

125 ఈ ఖఽయౘనిా (క్సఫా) ఫేభు భలనళుఱందభిక్ీ క్ేందాంగసన , రసంత నిఱమంగసన఼ ఙేరసభు.

ఇఫాాళీభు ఆభసధన క్ొయఔు నిఱఫడిన ాథేరసనిా రసఴాతఫెైన నభలచ శి ఱంగస ఙేశక్ోళఱలహందని ాఛఱన
ఫేభు ఆథేయంఙాభు. ఇంక్స ధా ఈ ఖఽయౘనిా , థానిక్ి ాదక్ిణం ఙేలేయసభి క్ొయఔు , థానిఱో ఏణెక్సఫ నుసటింఙేయసభి
క్ొయఔు, యుఔ, శజథాఱు ఙేలేయసభి క్ొయఔు భియదా ంగస ఉంఙళఱలహందని ఇఫాాళీభున
నిభేుయంఙాన.

, ఇయసుబీఱున

2. అల్్బఖర 126 ఆ తయుయసత ఇఫాాళీభు అఱలాహ న ఇఱల అభిింఙాడె : ‘‘ాబూ! ఈ నఖభసనిా శకరసంతేఱ
నఖయం ఙెబయ. ఈ నఖయ యసశఱఱో అఱలాహ న

, యఱోక్సనీా యఴాలహంఙేయసభిక్ి అనిా యక్సఱ ండెా , పఱలఱు

ఆయౘయంగస ాయసథింఙ.’’ అుపడె అతని ాబుళు ఇఱల ఛయసఫు యౌక్సడె : ‘‘యఴాలహంఙని యసభిక్ి ఔడ ఇషఱోఔు
ణాణాాయౌఔ చౄయణాళశభసఱన ాయసథియు సన. క్సని చిళయఔు యసభిని నయఔమలతన యైునఔు ఈడెయసున. అథి అతయంత
దయాయఫెైన నియసశ శి ఱం.’’
2. అల్్బఖర 127 - 129 ఇఫాాళీభు, ఇయసుబీఱు ఈ ఇంటి గోడఱన ఎణేు టుపడె ఈ యధంగస నుసాభిింఙేయసయు :
‘‘ఒ భల ాబూ! భల ఈ లేళన నీళు దమణో లాఔభింఙ. నీళు అందభి నయఱు ఆఱక్ింఙేయసడళు. అనీా ణెయౌలహన
యసడళు. ాబూ! భల ఇదు భినీ నీఔు యదేముఱుగస ఙేశక్ో. ూభిుగస నీ యదేమతక్ే అంక్ితభబయయ ఔ ఛాతని భల
శంతత నండి ఆయయాయంఙెబయ. నీ ఆభసధధా భీతేఱన భలఔు ణెఱుు. భల తుపఱన భనిాంఙ. నీళు
అనేతంగస క్షనేంఙేయసడళు భభిము అనంతంగస ఔయుణింఙేయసడళు. ాబూ! నీ యసక్సయఱు యసభిక్ి యనినహంచి

, నీ

ఖరంతానీా, థిళయ ఛాఞధానీా యసభిక్ి ఫో దించి , యసభి చౄయణాఱన తీభిుథిథు ే ఔ ాళఔు న శామంగస యసభి ఛాత నండే
యసభిఱో ుటిుంఙ. నీళు యసటిఱేని శభసాదిక్సభియ. అనభ ాఛఞ ారసయౌయ.’’
2. అల్్బఖర

130 - 133 ఇఫాాళీభు యదాధానిా ఇఔ థేాఱహంఙేయసడెళడె - తనన ణాన అఛాఞధానిక్ీ

,

అషంపాయసనిక్ీ ఖుభిఙేశఔుధనయసడె తప. ాంఙంఱో భల లేళ క్ొయఔు ఫేభు ఎనాఔునా ళయక్ిు ఇఫాాళీభు.
యఱోఔంఱో అతన శఛీ నఱణో నుసటట ఉంటాడె. అతన ఎఱలంటియసడంటే , ‘‘భులహా మళు అబనుో ’’ అని అతని
ాబుళు అతనిణో అనాుపడె అతన యంటధన , ‘‘ధనన యఴా ాబుళు యొఔా ‘భులహా మన’ అబనుో మలన’’ అని
ఛయసఫు యౌక్సడె. ఇథే భలయగ ంఱో నడళండి అని ఇఫాాళీభు తన శంణాధానిక్ి ళణోథేఴం ఙేరసడె. ఈ
ఉథేరసధనా మలక఼బ ఔడా తన శంణాధానిక్ి ఙేరసడె : ‘‘ధా నృడి ఱలభస! ఈ ధభసుధనా అఱలాహ నై క్ొయఔు ఎనిాఔ
ఙేరసడె. ఔనఔ నైయు భయణింఙే ళయఔ భులహా భుఱుగసధన ఉండండి. ’’ మలక఼ఫు భఽతేయ దఴఱో ఉనాుపడె
నైయు అఔాడ ఉధాాభస? భయణింఙే భుంద అతన తన ఔుభలయుఱన ఇఱల అడిగసడె : ‘‘నృడి ఱలభస! ధా తయుయసత
నైయు ఎళభిని ఆభసదియు సయు ?’’ యసయంణా ఇఱల శభలదానం ఙెనుసపయు :

‘‘నైయౄ, నై నదు ఱ ైన ఇఫాాళీభు ,

ఇయసుబీఱు, ఇసయౘఖ థేళుడెగస పాయంచిన ఆ ఏక్ెరఔ థేళుణణణ ఫేభూ ఆభసదియు సభు. ఫేభు ఆమనక్ే
భులహా భుఱఫెై ఉంటాభు.’’
2. అల్్బఖర 134 యసయంణా ఖతంచిన ఔ శంగం, యసయు శంనుసథించింథి యసభిథి. నైయు శంనుసథింఙేథి నైథి. యసయు
ఙేలహనథానిా ఖుభించి నేభుయౌా అడఖటం ఛయఖద.
2. అల్్బఖర

135 - 136 ‘‘మూదఱుగస భలభిణేధన యుచభలయగ ం ఱనశుంథి ’’ అని మూదఱు అంటాయు.

‘‘క్ెరైశుళుఱుగస భలభిణేధన ధయుభలయగ ం ను ందఖఱుఖుణాయు ’’ అని క్ెరైశుళుఱు అంటాయు. నైయు యసభిణో ఇఱల అనండి :

‘‘క్సద, ఫేభు అనిా భలభసగఱన యశభిీంచి

, ఔా ఇఫాాళీభు భలభసగధనా అనశభియు సభు. ఇఫాాళీభు

భుఱహఔ
ా ుాఱఱోని యసడె క్సద. ’’ భులహా భుఱలభస! ఇఱల ాఔటింఙండి :
యైునఔు ంనహన ళణోథేరసనీా యఴాలహంఙాభు. ఇంక్స ఇఫాాళీభు

‘‘ఫేభంణా అఱలాహ న , ఆమన భల
, ఇయసుబీఱు, ఇసయౘక, మలక఼ఫు,

మలక఼ఫు శంణానంనై అళతభించినథానినీ భూయసఔ , ఈయసఔ ఇతయ ాళఔు ఱందభిక్ీ యసభి ాబుళు ాయసథించిన
థానినీ ఫేభు యఴాలహంఙాభు. యసభిఱో ఏ ఔాభిటాా ఫేభు పేదపాళం ఙ఼భు. భభుయౌా ఫేభు
భులహా భుఱుగస అఱలాహ ఔు శభభిపంఙఔుధాాభు.’’
2. అల్్బఖర

137 నైయు యఴాలహంచినటేా యసయౄ యఴాలహలేు , అుపడె యసయు ధయుభలయగ ంఱో ఉనాటట
ా . క్సని , యసయు

ఔయనల థీనిక్ి యైభుకయం ఙ఼నహణే , క్ేళఱం యైవభయంణో భంఔుటటు డెతేధాాయనాథి యఴదభు. ఔనఔ యసభి
ఫాభినండి నేభుయౌా ఆదఔుధనందఔు అఱలాహ ఙాఱు. నైయు నియుంతగస ఉండండి. ఆమన అనీా యంటాడె

,

ఆమనఔు అనీా ణెఱుశ.
2. అల్్బఖర

138 యసభిణో ఇఱల ఙెపండి : ‘‘అఱలాహ యంఖున లాఔభింఙండి. అఱలాహ యంఖు ఔంటె భభెళభి యంఖు

రరరవఠతయఫెైనథి? ఫేభు క్ేళఱం ఆమనధన ఆభసదియు సభు.’’
2. అల్్బఖర

139 - 141 ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన : ‘‘అఱలాహ యవమంఱో నైయు భలణో యసదఱలడెణాభస ?

యసశు యసనిక్ి ఆమధన భలఔ ాబుళు , నైఔ ాబుళు. భల ఔయుఱు భలఔు , నై ఔయుఱు నైఔు. ఫేభబణే భల
థాయసయనిా క్ేళఱం అఱలాహ క్ే ాణేయఔం ఙేశఔుధాాభు. ఱేఔనుో ణే ఇఫాాళీభు, ఇయసుబీఱు, ఇసయౘక, మలక఼ఫు,
మలక఼బ శంణానభు - యయంణా మూదఱని ఱేఔ క్ెరైశుళుఱని నైయు అంటాభస ?’’ ఇఱల అడెఖు : ‘‘నైఔు ఫాగస
ణెఱుయస ఱేఔ అఱలహయౘా?’’ అఱలాహ అపగించిన యసక్ాయనిా థాఙే ళయక్ిుఔంటే యభ దభసుయుగడె ఎళడె ? నై ఙేవుఱన
అఱలాహ ఖభనింఙఔుండా ఉండటం ఱేద. యసయంణా ఖతంచిన ఔ శంగం. యసభి శంనుసదన యసభిథి. నై శంనుసదన
నైథి. యసభి ఔయుఱన ఖుభించి నేభుయౌా ాయాంఙటం శంబయంఙద.
2. అల్్బఖర

142 - 143 భూయుఛనఱు ఇఱల అంటాయు : ‘‘ూయాం ఏ ఖిఫాా యైునఔు తభిగి యసయు నభలచ

ఙేలేయసభో, థాని నండి ఇంత అఔయసుతే
ు గస భయఱటానిక్ి క్సయణం ?’’ ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన : ‘‘నుసాఔపయుభలఱు
అనీా అఱలహళవా. అఱలాహ ణాన క్ోభిన యసభిక్ి యుచభలయగ ం ఙ఼ుణాడె.

’’ ఈయధంగస ఫేభు నేభుయౌా ఔ

‘‘భధయశి శభలఛం ’’గస ఙేరసభు. ఇఔనై నైయు శభశు భలనళఛాతక్ి యసక్షుఱుగస ఉంటాయు. ాళఔు నైఔు యసక్ిగస
ఉంటాడె...
2. అల్్బఖర

143 .... ఎళయు ాళఔు న అనశభియు సభో, ఎళయు యనతభిగి నుో ణాభో భీక్ింఙాఱధన ఫేభు ూయాం

నైయు నై భుకలనిా ఏ థిఔుా యైునఔు తనేపయసభో ఆ థిఔుాధన నై ఖిఫాాగస నియణ బంఙాభు. ఇథి నిఛంగస ఎంణో

ఔఠినఫెైన యవమం! క్సని అఱలాహ శధాుయగ పాఖయం ఔఱుఖఛేలహన యసభిక్ి ఇథి ఏ భలతాం ఔవు తయం క్సఱేద. ఈ నై
యరసాయసనిా అఱలాహ ఏ భలతాం ళఽదాక్సనిళాడె. భలనళుఱ టా అఱలాహ ఔు ఎంణో ఔయుణ , యసతసఱయం ఉధాామధన
యవమలనిా నిఴుమంగస నభుండి.
2. అల్్బఖర

144 ాళక్సు! నీళు భలటిభలటిక్ీ నీ భుకలనిా ఆక్సఴం యైునఔు ఎతు టం ఫేభు ఖభనిశ఼
ు ధన

ఉధాాభు. ఇథిగో, నీఔు అతయంత నాతఔయఫెైన ఖిఫాా యైునక్ే ఇుపడె ఫేభు నినా తాుపతేధాాభు. క్సఫటిు
నీళు భుకలనిా ‘భసచృథె షభసమ ’ యైునఔు తాుప. ఇఔనై నైభెఔాడెధాాశభే , భుకలనిా ఆ యైునఔు నటిు
నభలచ ఙెమయండి....
2. అల్్బఖర

144 - 147 .... (ఖిఫాా భలయుపనఔు శంఫందించిన) ఈ ఆథేరసనిా యసభి ాబుయన ఇఙాుడనీ , అథి

శతయం అనీ ఖరంథ ాఛఱఔు ఫాగస ణెఱుశ. క్సని ఇథి ణెయౌలహన తయుయసత ఔడ

, యసయు ఏనే ఙేశు ధాాభో , థానిని

అఱలాహ ఖభనింఙఔుండా ఉండటం ఱేద. ఖరంథ ాఛఱఔు నీళు ఏ నిదయశనం ఙ఼నహధా

, యసయు నీ ఖిఫాాన

అనశభింఙటం శంబయంఙద. యసభి ఖిఫాాన అనశభింఙటం నీఔ యసధయడద. యసభిఱోని ఏ ళయగ ం యసయు ఔడా
భభొఔభి ఖిఫాాన అనశభింఙటానిక్ి తమలయుగస ఱేయు. నీళు ఈ ఛాఞనం ను ంథిన తయుయసత ఔడ, ఔయనల నీళు యసభి
క్ోభిఔఱన అనశభిలేు, నిఴుమంగస దభసుయుగఱఱో ఙేభినుో ణాళు. ఫేభు ఎళభిక్ి ఖరంథం ాయసథింఙామో , యసయు తభ
శంణాధానిా ఏయధంగస ఖుభిుయు సభో అథేయధంగస (ఖిఫాాగస నియణ బంఫడిన) ఈ శి ఱలనిా ఖుభిుయు సయు. క్సని యసభిఱోని
ఔ ళయగ ం ఫుథిాూయాఔంగస శణాయనిా ఔనహపుఙుణోంథి. నిశసంథేషంగస ఇథి నై ాబుళు నండి ళచిున శతయం.
ఔనఔ థీని యవమంఱో నైయు ఏభలతాం శంఴమంఱో డఔండి.
2. అల్్బఖర

148 ాత ఔాడిక్ి ఔ థిఔుా ఉనాథి. థాని యైునఔు అతడె తయుఖుణాడె. ఔనఔ నైయు భంచి

నఱఱో నేనాగస ఉండటానిక్ి ామతాంఙండి. నైయంణా ఎఔాడెధాాశభే అఱలాహ నేభుయౌా ఔనగొంటాడె.
ఆమన ఴక్ిుక్ి అతీతఫెైనథి ఏథీ ఱేద.
2. అల్్బఖర

149 - 152 నైయు ఏ నుసాంతంఱో ామలణం ఙేలహధా , నై భుకలనిా (నభలచ శభమంఱో)

‘భసచృథె షభసమ ’ యైునఔు తాపండి. ఎందఔంటే ఇథి నై ాబుళు ఙేలహన ధాయమఫెైన నియణ మం. నై ఔయుఱన
అఱలాహ ఖభనింఙఔుండా ఉండటం ఱేద. నైయు ఏ ాథేఴంఱో ామలణం ఙేలహధా, నై భుకలనిా ‘భసచృథె షభసమ’
యైునక్ే తాపండి. నైయు ఎఔాడెధాాశభే , థాని యైునక్ే తభిగి నభలచ ఙెమయండి. థీనిళఱా నైఔు ళయతభేఔంగస
యసథింఙటానిక్ి ాఛఱఔు అళక్సఴం ఱనంఙద - క్సని యసభిఱో దభసుయుగఱ ైన యసభి ధోయు ఎటిు భిలి త
హ ేఱఱోన఼
ఊయుక్ోద. అందఔని యసభిక్ి బమడఔండి, ధాఔు బమడండి. ఇంక్స ధనన నైనై ధా అనఖరయౘనిా ూభిుఙేయు సన.
నైయు ధా ఈ ఆఛాఞనుసఱన థాాభస యసపఱయ భలయగ ం ను ంథే అళక్సఴం ఉంథి. ఆ ాక్సయంగసధన (ఈ యవమలఱ ళఱా నైఔు
యసపఱయ పాఖయం ఔయౌగింథి.) ఫేభు నైఱో నండే ఔభిని ాళఔు గస నై భధయఔు ంనుసభు. అతన నైఔు భల

యసక్సయఱన యనినహయు సడె. నై చౄయణాఱన తీభిుథిదు ణాడె. నైఔు ఖరంతానీా

, థిళయ ఛాఞధానీా ఫో దియు సడె. నైఔు

ణెయౌమని ఎధోా యవమలఱు ధనయుపణాడె. ఔనఔ నైయు ననా ఛాఞఔం నటటుక్ోండి. ధనన నేభుయౌా ఛాఞఔం
నటటుఔుంటాన. ధాఔు ఔఽతఛఞ తఱు ణెఱుండి. ఙేలహన ఫేఱున భయుళఔండి.
2. అల్్బఖర

153 - 157 యరసాశఱలభస! శషనం థాాభస , నభలచ థాాభస శయౘమం అభిింఙండి. శషనం

ఔఱయసభిక్ి అఱలాహ ణోడెగస ఉంటాడె. అఱలాహ భలయగ ంఱో ఙంఫడిన యసభిని ‘భఽతేఱు’ అనఔండి. యసశు యసనిక్ి యసయు
శచౄళుఱు. క్సని నైయు యసభి చౄయణానిా ఖరళంఙఱేయు. బమాభలథాఱఔు , ఆఔయౌ ఫాధఔు ధన , నుసాణ, ఆథామలఱ
నయౖసునిక్ి ఖుభిఙేలహ ఫేభు నేభుయౌా తపఔుండా భీక్ియు సభు. ఈ భిలి త
హ ేఱఱో భనణ లి య
థ యంణో ఉండేయసయు
ఔవు క్సఱం థాుభించినుపడె, ‘‘ఫేభంణా అఱలాహ క్ే ఙెంథినయసయభు. అఱలాహ యైునక్ే భయయౌనుో ళఱలహనయసయభు’’
అని అధనయసభిక్ి యబయసయు ఱు ణెఱుు. యసభినై యసభి ాబుళు తన అూయా అనఖరయౘఱన ఔుభినహయు సడె. ఆమన
క్సయుణయఙాఛమఱు యసభిక్ి ఆఴరమనేయసుబ. యసభే శధాుయగ గసభుఱు.
2. అల్్బఖర

158 శనూస భభసాఱు నిఴుమంగస అఱలాహ యొఔా చియౘాఱు. ఔనఔ క్సఫా ఖఽయౘనిక్ి షజ క్ొయఔు

ఱేఔ ‘ఉమయపెస’ క్ొయఔు నుో బయయసయు , ఈ భెండె క్ొండఱ భధయ

‘శబీ’ ఙేల,ేు అథి థో వం ఎంతభలతాం క్సద.

శాఙఛందంగస, షఽదమూయాఔంగస ఎళభెరధా ఏథెైధా శణాాయయం ఙేలేు అథి అఱలాహ ఔు ణెఱుశుంథి . ఆమన థానిని
ఆదభియు సడె.
2. అల్్బఖర

159 - 160 ఫేభు అళతభింఙేలహన శపవు ఫెైన ఛాఞనఫో ధఱు , ధభోుథేరసఱు యసశు యసనిక్ి

భలనళుఱందభి భలయగ దయశఔతాం క్ోశం అని ఫేభు భల ఖరంథంఱో యఴదం ఙేలహన తయుయసత ఔడా యసటిని
థాఙేయసభిని అఱలాహ తపఔుండా ఴనహయు సడె , ఇంక్స ఴనహంఙే యసయంణా యసభిని ఴనహయు సయు. క్సని ఎళయు రసుణాుంణో
తభ ఈ యైకభిని భలయుుఔుంటాభో

, తభ నడళడిఔన శంశాభింఙఔుంటాభో , ణాభు గోయంగస ఉంఙత

ళచిునథానిని ాఔటియు సభో, యసభిని ధనన క్షనేయసున. ధనన అనేతంగస భనిాంఙేయసణి,ణ అదిఔంగస ఔయుణింఙేయసణిణ.
2. అల్్బఖర

161 - 162 అయరసాశ యైకభిని అళఱంనృంచి, అయరసాశఱుగసధన అశళుఱు ఫాలహన యసభిని అఱలాహ,

ఆమన ద఼తఱు , ఇంక్స భలనళుఱందయౄ ఴనహయు సయు. ఆ రసఖరశు లహితఱోధన యసయు శథా ఉంటాయు. యసభి యక్షన
తగిగంఙటం క్సనీ, యసభిక్ి భయళ ఏ ళయళదీ ఇళాటం క్సనీ శంబయంఙద.
2. అల్్బఖర

163 - 167 నై థేళుడె ఔాడే. ఆ ఔయుణాభముడె, ఆ ఔఽనుసఔయుడె తప భభొఔ థేళుడె ఱేడె.

(ఈ శతయం ఖరళంఙటానిక్ి ఏయైధా ఖుయుుఱు , ణాభసాణాఱు అళశయం అబణే) యయనఔం ఉనాయసభిక్ి బూభలయక్సరసఱ
నిభసుణంఱో, భేబంఫళలైళ ఔథాని యంట ఔటి ఙేలే నియంతయఫెైన మనంఱో, ాఛాఫాషృమీయనిక్ి ఉయోఖడే
ళశుళుఱు మోశఔుంటృ నదఱఱో, శభుథాాఱఱో శంఙభింఙే ఒడఱఱో, నైనండి అఱలాహ ఔుభినహంఙే ళయష ు నీటిఱో

- తథాాభస ఆమన భఽతబూనేక్ి నుసాణం నుో యసుడె. (ఈ ఏభసపటట థాాభస) బుయఱో యయధ నుసాణుఱన ళభిిఱాఛేయు సడె యసముళుఱ శంఙాయంఱో , బూభలయక్సరసఱ భధయ అఱలాహ ఆథేరసఱఔు ఔటటుఫడిళునా ఫేగభలయౌఔఱఱో
అశంకలయఔఫెైన శ఼ఙనఱు క్సనళయసుబ. క్సని (అఱలాహ ఏఔణాానిా శపవు ంగస, ఫళయంఖంగస ఙాటే ఇనిా శ఼ఙనఱు
ఉనాపటిక్ీ) క్ొందయు అఱలాహ న క్సదని ఇతయుఱన ఆమనఔు శభలనఱుగస , ాతయయుిఱుగస పాయయసుయు. యసయు
అఱలహషపటా ఔయౌగి ళుండళఱలహన నేాభణో యసభిని నేానేయసుయు - క్సని యరసాశఱు అనిాటిఔంటె అదిఔంగస అఱలహళవా
నేానేయసుయు - శయాఴఔుుఱ , శభసాదిక్సభసఱ అఱలాహ ఖునపటోా ఉధాామని , ఇంక్స యక్ింఙంటంఱో ఔడా ఆమన
ఙాఱల ఔఠినడె అనీ ఈ దభసుయుగఱఔు , భునుంద ఘోయయక్షన ాతయక్షంగస ఙ఼లహన తయుయసత ఫో ధడేఫదఱు ,
ఇుపడే ఫో ధడిణే ఎంత ఫాఖుంటటంథి! అఱలాహ యసభిని యక్ింఙే శభమలన యసయు ాంఙంఱో ఏ ధామఔుఱ , ఏ
భలయగ దయశఔుఱ అడెఖు ఛాడఱఱో నడిఙేయసభో , ఆ ధామఔుఱు , ఆ భలయగ దయశఔుఱు తభ అనఙయుఱణో , ఏభలతాం
శంఫంధం ఱేని యధంగస ాళభిుయు సయు. క్సని యసభిక్ి యక్షభలతాం తపద. ఇంక్స యసభి శఔఱ యసధధా శంతే
ు ఱ
యంయ ణెగినుో తేంథి. అుపడె అనఙయుఱు ఇఱల అంటాయు:
అళక్సఴం ఱనలేు ,

‘‘భలఔు (ాంఙానిక్ి భయళ తభిగినుో బయ) భభొఔ

యసయు ఈ భోచ భభుయౌా తయచృశునా యధంగసధన ఫేభూ యసభిని అుపడె

తయచృయసుభు.’’ఈయధంగస ాఙంఱో యసయు ఙేలహన ఔయుఱన అఱలాహ యసభిభుంద ఉంఙణాడె. యసయు అుపడె
నిశపఽషణో, తీళా అళభలన పాయంణో ఔురంగినుో ణాయు. అబనపటిక్ీ నయక్సగిా నండి ఫమటడటం యసభిక్ి
యసధయడద.
2. అల్్బఖర

168 - 169 ాఛఱలభస! బూనేఱోని ధయుశభుతఫెైన, భియబాఫెైన యసటిననిాంటినీ నైయు తనండి.

ఱైణాన ఙ఼నే భలభసగఱన ణొఔాఔండి. యసడె నైఔు ఫళయంఖ ఴతేాళు. దభసుభసగనీా

, అయౕా ఱలనీా ఙెమయండి అని

యసడె నేభుయౌా ఆఛాఞనహయు సడె. ఏ యవమలఱన ఖుభించి అబణే (అఱలాహ ఙెనహపనటట
ా ) నైఔు ణెయౌమథో ఆ
యవమలఱన అఱలాహ నేయుణో ఙెపండి అని నేభుయౌా నేాభేనహయు సడె.
2. అల్్బఖర

170 - 171 ‘‘అఱలాహ అళతభింఙేలహన ఆథేరసఱన అనశభింఙండి ’’ అని యసభిణో అనాుపడె ,

యసయు ‘‘భల ూభీాఔుఱు అళఱంనృశ఼
ు ఉండగస ఙ఼చిన దా తధన ఫేభు అనశభియు సభు

’’ అని శభలదానం

ఙెఫుణాయు. యసభి ూభీాఔుఱు ఛాఞనం ఱేని యసభెరనపటిక్ీ , శధాుయగ ం ను ందనియసభెరనపటిక్,ీ యసయు యసభిధన అనశభిశు ఼
నుో ణాభస? అఱలాహ ఙ఼నహన భలభసగనిా తయశాభింఙేయసభి నుో యౌఔ ఇఱల ఉంథి: యళుఱ క్సభి యళుఱన
క్ేఔయనయు సడె. క్సని అయ ఆ క్ేఔఱ

, అయుుఱ ధానిని తప థేనినీ యనఱేళు. యసయు ఙెయటియసయు

, భూఖయసయు,

ఖురడిి యసయు. అందఔని ఏ యవమభూ యసభి ఫుయరక్ెఔాద.
2. అల్్బఖర

172 - 173 యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! నిఛంగసధన నైయు అఱలాహ ఆభసధఔుఱు అబణే , ఫేభు నైఔు

ాయసథించిన భియబాఫెైన ళశుళుఱన నిశసంక్ోఙంగస తనండి. అఱలాహ ఔు ఔఽతఛఞ తఱు ణెఱుండి. అఱలాహ

నిఱేదించినయ ఏభధాా ఉంటే అయ ఇయ భలతాఫే : భయణించిన యసటిని తనఔండి. యక్సునిా

, ంథిభలంయసనిా

భుటు ఔండి. ఇంక్స అఱలాహ ఔు క్సఔ ఇతయుఱఔు శభభిపంఙఫడిన థానిని తనఔండి. క్సని ఎళభెరధా ఖతయంతయం ఱేఔ
యసటిఱోని ఏ థాభసినాబధా తంటే అథి నుసం క్సద. అబణే నిఱేదాఛఞ న ఉఱా ంఘంఙే ఉథేుఴయం ఉండఔడద.
ఇంక్స అళశభసనిక్ి నేంచి తనఔడద. అఱలాహ క్షనేంఙేయసడ఼, ఔయుణింఙేయసడ఼న.
2. అల్్బఖర

174 - 176 యసశు ళఫేనేటంటే , అఱలాహ తన ఖరంథంఱో ాళచించిన ఆఛఞ ఱన థాఙేయసయౄ , యసటిని

శాఱప నుసాంచిఔ ాయోఛధాఱ క్ొయఔు యఔరబంఙేయసయౄ

,

నిఴుమంగస తభ ఉదభసఱన అగిాణో

నింుఔుంటటధాాయు. ాలమథినంధాడె అఱలాహ యసభిని ఏభలతాం ఱుఔభింఙడె. యతేాఱుగస భిఖణింఙడె.
యసభిక్ి ళయదాబభితఫెైన యక్ష ఔఱద. శధాుభసగనిక్ి ఫదఱు ళఔరభలభసగనీా

, క్షభలనక్షఔు ఫదఱు ఘోయయక్షన఼

క్ొనఔుానా యసయు యయు. ఎంత దెైయయం యభిక్,ి నయఔ యక్షన లైతం బభింఙటానిక్ి లహదాంగస ఉధాాయు! ఇదంణా ఎందఔు
శంబయంచిందంటే అఱలాహ శతయంణో ఔడెఔునా ఖరంతానిా అళతభింఙేరసడె

, క్సని ఈ ఖరంథంఱో యపేథాఱు

ఔయౌపంచినయసయు తభ తగసథాఱఱో డి అశఱు శతయం నండే ఙాఱల ద఼యం యయళనుో మలయు.
2. అల్్బఖర

177 శణాాయయం అంటే నైయు నై భుకలఱన తయుపక్ో డభయక్ో తాపటం క్సద. శణాాయయం

అంటే భనిఱహ అఱలాహ న అంతభ థిధానీా , ద఼తఱన఼, అఱలాహ అళతభింఛేలహన ఖరంతానీా, ఆమన ాళఔు ఱన఼
షఽదమూయాఔంగస యఴాలహంఙటం. ఇంక్స అఱలాహ టా నేాభణో ణాభు ఎఔుాళగస ఇవు డేధధానిా ఫంధళుఱ
క్ొయఔ, అధాధఱ క్ొయఔ, నియునేదఱ క్ొయఔ, ఫాటయసయుఱ క్ొయఔ, శయౘమం ఙెమయండి అని అభిింఙేయసభి క్ొయఔ ,
కెైథీఱన యడెదఱ ఙెమయటానిక్ి ళయమ యఙటం. ఇంక్స నభలచన యసినహంఙటం , ఛక్సత ఇళాటం, యసగసునం ఙేలేు
థానిని నుసయౌంఙేయసయౄ , ఔవు క్సఱంఱో, ఱేనేఱో, శణాయనిక్ీ అశణాయనిక్ీ భధయ ఛభిగే నుో భసటంఱో లి య
థ యం ఙ఼నేయసయౄ
శతేపయువేఱు. యసశు ళంగస శతయశంధఱు, అఱలాహ ఎడఱ బమబఔుుఱు ఔఱయసయు యభే.
2. అల్్బఖర

178 - 179 యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! షణాయ ళయళయౘభసఱఱో నై క్ొయఔు ాతీక్సయ ధాయమం

నియణ బంఙఫడియథి. షతయఙేలహన ళయక్ిు శాతంతేాడబణే , ఆ శాతంతేాణణణ యక్ింఙాయౌ. ఫానిశ అబణే ఆ ఫానిశధన
ళదింఙాయౌ. లు ీ అబణే ఆ లు ధ
ీ న ఙంనుసయౌ. ఔయనల షతేని యో దయుడె షంతఔుణిణ ఔనిఔభింఙదయౌలేు

, ధాయమ

శభుతంగస యఔు యఱా నియణ మం ఛయగసయౌ. షంతఔుడె యఔు ధధానిా ఉతు భ భీతఱో అతనిక్ి ఙెయౌాంఙాయౌ. ఇథి నై
ాబుళు నండి నైఔు ఱనంఙే యౌఔయయం

, క్సయుణయం. థీని తయుయసత ఔడ ఈ షదుఱన అతఔరనేంఙేయసయు

ఘోయయక్షఔు ఖుభిఅళుణాయు. ఫుథీాఛఞ ానం ఔఱ ఒ భలనళుఱలభస! ఈ ాతీక్సయ ధాయమం నై శభలఛానిక్ి ఊనహభి. ఈ
రసశధోఱాంగధానిక్ి నైయు ద఼యంగస ఉంటాయని ఆయంఙఫడెణోంథి.
2. అల్్బఖర

180 - 182 నైఱో ఎళభిక్ెరధా భయణక్సఱం శనైనహంచినుపడె, యసయు ఆలహు నుసశుఱు ఔఱయసభెరణ,ే తభ

తయౌా దండెాఱఔు, ఫంధళుఱఔు ధాయమశభుతంగస ంచినడెత భయణ రసశనం యదిగస యసామలయౌ. ఇథి అఱలాహ

టా బమబఔుుఱు ఔఱయసభి యధయఔు ధయుం. ఇంక్స , భయణ రసశనం యనాయసయు, తయుయసత ఔయనల థానిా భలభిుణే ,
థాని నుసభంణా ఆ భలభిున యసభిథే. అఱలాహ అంణా యంటాడె. ఆమనఔు అనీా ణెఱుశ. క్సని భయణ రసశనం
ఙేలహన ళయక్ిు , ణెయౌమఔనుో ళటంళఱా ధో ఱేఔ ఫుథిాూయాఔంగసధో అధాయమం ఙేరసడధన అనభలనం ఎళభిక్ెరధా ఔయౌగిణే ,
యసయు ఈ ళయళయౘయంణో శంఫంధం ఉనా యసయందభి భధయ భసచౄ ఔుథిభిలేు , అందఱో ఏభలతాం థో వం ఱేద. అఱలాహ
క్షనేంఙేయసడ఼, ఔయుణింఙేయసడ఼న.
2. అల్్బఖర

183 - 184 యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! ఉయసశం నైఔు యదిగస నియణ బంఙఫడియథి - ఏయధంగస నైఔు

ూయాం ాళఔు ఱన అనశభింఙేయసభిక్ి ఔడ యదింఙఫడియథో . థీనిళఱా నైఱో బమబఔుుఱు ఛనింఙే అళక్సఴం ఉంథి.
ఈ ఉయసశం క్ొనిా థిధాఱ ళయక్ే. క్సని నైఱో ఎళభెరధా యసయదిఖరశు ఱబణే ఱేఔ ామలణంఱో ఉంటే, యనభే థిధాఱఱో ఆ
ఉయసశ థిధాఱన ూభిుఙెమలయయౌ. ఉయసశం ఉండే ఴక్ిు ఔఱయసయు (ఔయనల థానిని నుసటింఙఔనుో ణే) భియౘయం
ఙెయౌాంఙాయౌ. ఔ ఉయసశ థిధానిక్ి భియౘయం ఔ నేదయసనిక్ి పోఛనం నటు డం. క్సని ఎళభెరధా శషఽదమంణో ఇంక్స
ఎఔుాళ ుణయం ఙేలేు , అథి యసభిక్ే ఫేఱు. అబణే నైయు యవమలనిా ఖరళంఙఖయౌగిణే , ఉయసశం ఉండటఫే నైఔు
ఉతు భం.
2. అల్్బఖర

185 యతా కభసన అళతభించిన ధఱ యభఛాన ధఱ. భలనళుఱందభిక్ీ (ఆ ఖరంథం)

భలయగ దయశఔం. యుచభలయగ ం ఙ఼నే , శణాయశణాయఱన యనయుయఙే శపవు ఫెైన ఉథేరసఱు అందఱో ఉధాాబ. ఔనఔ
ఇఔ నండి యభఛాన ధఱన ను ంథే ళయక్ిు ఆ ధఱ అంణా యదిగస ఉయసశం ఉండాయౌ. క్సని యసయదిఖరశు ఱ ైనయసయు ఱేథా
ామలణంఱో ఉనాయసయు , ఆ ఉయసశ థిధాఱన యనభే థిధాఱఱో ూభిుఙెమలయయౌ. అఱలాహ నైఔు యౌఱబయం
ఔఱుఖఛెమలయఱధన అనఱఱహయు సడె. నేభుయౌా ఔవు నటాుఱధన తఱంు ఆమనఔు ఱేద. ఔనఔ నైయు ఉయసశ థిధాఱ
శంకయన ూభిుఙెమయఖఱఖటానిక్ీ , అఱలాహ నైఔు ాయసథించిన భషో థేరసనిక్ి నైయు అఱలాహ ఓనాణాయనిా
క్ొనిమలడటానిక్ీ, ఆమనఔు నైయు ఔఽతఛఞ తఱు ణెఱుుక్ోళటానిక్ి ఈ దా త ణెఱుఫడెణోంథి .
2. అల్్బఖర

186 ధా థాశఱు ననా ఖుభించి నినా అడిగిణే , ధనన యసభిక్ి అతయంత శనైంఱోధన ఉధాాననీ ,

నహయౌఙేయసడె ననా నహయౌచినుపడె ధనన అతని నహఱుున యంటాన , శభలదానం ఱుఔుణాన అనీ , ఒ ాళక్సు
నీళు యసభిక్ి ణెఱుు. ఔనఔ యసయు ధా శంథేఴం యని థానిని లాఔభింఙాయౌ. ననా యఴాలహంఙాయౌ. (ఈ యవమం నీళు
యసభిక్ి యనినహంఙ) యసయు యుచభలయగ ం ను ంథే అళక్సఴం ఉంథి.
2. అల్్బఖర

187 ఉయసశక్సఱంఱో భసతా శభమలఱఱో నైయు నై పాయయఱ ళదు ఔు నుో ళడం నైఔక్ొయఔు ధయు

శభుతం ఙెమయఫడియథి. యసయు నైఔు దశుఱు

, నైయు యసభిక్ి దశుఱు , నైయు యషశయంగస ఆతుథోా యౘనిక్ి

నుసఱపడెతేధాాయధన యవమం అఱలాహ ఔు ణెయౌలహనుో బంథి. అబనపటిక్ీ ఆమన నై అభసదానిా క్షనేంఙాడె ,
నేభుయౌా భనిాంఙాడె. ఇఔనండి నైయు నై పాయయఱణో శంపోఖం ఙేమళఙు. అఱలాహ నై క్ొయఔు ధయుశభుతం

ఙేలహన శకలనబయసనిా ను ందండి. ఇంక్స భసతా నఱుు భేకఱ నండి ఉయౖో దము ధళల భేకఱు
ాశుటభబయయళయఔు, నైయు తనండి, ణాాఖండి. ఆ తయుయసత యటనిాంటినీ తయచృంచి చీఔటి డేళయఔు నై ఉయసశం
ూభిు ఙెమయండి. క్సని భలదఱఱో ‘ఏణెక్సఫ’ నుసటింఙేటుపడె నైయు నై పాయయఱణో శంపోగింఙఔండి. ఇయ అఱలాహ
ఏయపయచిన షదుఱు. యటి దభిథాుఱఔు ఔడ నుో ఔండి. ఈ యధంగస అఱలాహ తన ఆఛఞ ఱన ాఛఱఔు శపవు ం
ఙేయు సడె. తుపడె భలభసగఱ నండి యసయు తభన ణాభు యక్ింఙఔుంటాయని ఆయంఙఫడెణోంథి .
2. అల్్బఖర

188 నైఱో నైయు ఔభి ఆలహు ని భభొఔయు అధాయమంగస ఔఫయంఙఔండి . ఫుథిాూయాఔంగస

,

అఔరభఫెైనభీతఱో ఇతయుఱ ఆలహు ఱో క్ొంత పాఖం క్సఛేలే అళక్సఴం ఱనశుంథేమో అధన దయుథేుఴయంణో థానిని
ధాయమనిభేణతఱ ళదు ఔు తీశఔునినుో ఔండి.
2. అల్్బఖర

189 ాళక్సు! తభిగే నభిగే ఙందాని యౄనుసఱన ఖుభించి ాఛఱు నినా అడెఖుతేంటాయు. నీళు

యసభిక్ి ఇఱల ణెఱుు : ‘‘ణేథీఱ ఱ ఔాఔ, షజ క్సఱ నియణ మలనిక్ీ అయ ఖుయుుఱు. ’’ ఇంక్స యసభిక్ి ఇఱల ఙెుప: ‘‘నైయు
నై ఇలళఱోాక్ి యసటి యనఔ పాఖం నండి ాయనయంఙటం శణాాయయం ఎంతభలతాం క్సద. థెైయసఖరయౘనిక్ి ద఼యంగస
ఉండటఫే అశఱు నిఛఫెైన శణాాయయం. ఔనఔ నైయు యసక్ిలళ నండే ఇలళఱోాక్ి ాయనయంఙండి. అబణే అఱలాహ ఔు
బమడెత ఉండండి. ఫషృరస నైఔు యసశు ళఫెైన యసపఱయపాఖయం ఔఱుఖళఙు.’’
2. అల్్బఖర

190 - 192 నైణో నుో భసడేయసభిణో నైయౄ అఱలాహ భలయగ ంఱో నుో భసడండి. క్సని షదుఱు అతఔరనేంఙ

ఔండి. షదుఱు అతఔరనేంఙే యసభిని అఱలాహ నేానేంఙడె. నైఔు యసయు ఎఔాడ ఎదభెరధా , నైయు యసభిణో నుో భసడండి.
నేభుయౌా యసయు ఎఔాడనండి నుసయథోా ఱలభో , అఔాడి నండి నైయౄ యసభిని నుసయ థోా ఱండి. ఙంటం ఙెడిథే. క్సని

,

‘హణాా’ (నడన) అంతఔంటే ఙెడిథి. ‘భలహీథె షభసమ’ ళదు యసయు నైణో ముదా ం ఙెమయనంత ళయఔు , నైయౄ యసభిణో
ముదా ం ఙెమయఔండి. క్సని యసభే అఔాడ ఔమలయనిక్ి క్సఱుదయాణే

, నైయు యసభిని ఙంటానిక్ి యనథీమఔండి.

అయరసాశఱఔు ఇథే తగిన యక్ష. యసయు ముదా ం ఙెమయటం భలనఔుంటే (నైయౄ భలనండి) అఱలాహ క్షనేంఙేయసడ఼,
ఔయుణింఙేయసడ఼ అధన యవమం ణెఱుశక్ోండి.
2. అల్్బఖర

193 నడన (హణాా) అంతభబయయళయఔు , థెైళధయుం యసినహంఙఫడేళయఔు నైయు యసభిణో ముదా ం

ఙేశు ఼ధన ఉండండి. తయుయసత యసయు థానిని భలనఔుంటే, థౌయీ నయయుఱన తప భభెళాభినీ యక్ింఙఔడద.
2. అల్్బఖర

194 నిఱహదా భలయసనిక్ి ఫదఱు నిఱహదాభలశఫే. నిఱేదాఱనిాంటినీ అందయౄ శభలనంగస

గౌయయంఙళఱలహనథే. ఔనఔ నైనై ఎళయధాా థాడిఙేలేు , నైయౄ యసభినై అథేయధంగస థాడిఙెమయండి. అబణే అఱలాహ
ఔు బమడెత ఉండండి. అఱలాహ ఏయపయచిన షదుఱన అతఔరనేంఙఔుండా ఉండేయసభిణోధన అఱలాహ ఉంటాడె
అధన యవమం ణెఱుశక్ోండి.

2. అల్్బఖర

195 అఱలాహ భలయగ ంఱో కయుు నటు ండి. ఙేతేఱలభస నేభుయౌా నైయు యధాఴంనుసఱు ఙేశక్ోఔండి.

ఫేఱు ఙెమయండి. ఫేఱు ఙేలేయసభిని అఱలాహ నేానేయసుడె.
2. అల్్బఖర

196 ‘షజ’న, ‘ఉమయపెస’న అఱలాహ శంణోవం క్ోశం ఙెమలయఱని శంఔయౌపంఙఔుంటే , థానిని

ధయయనయుండి. భలయగ భధయంఱో చిఔుాఔుంటే నైయు ఇళాఖయౌగిన కరఫానీని అఱలాహ ఔు శభభిపంఙండి . కరఫానీ
తన యసినం ఙేయనంతళయఔు నైయు యభోభుండనం ఙేబంఙక్ోఔండి. క్సని నైఱో ఎళభెరధా యసయదిఖరశు ఱ ై ఱేథా తఱ
ఫాధఔుఱోధై (కభసబనీ తన యసిధానిక్ి ఙేయఔ భుననే) యభోభుండనం ఙేబంఙఔుంటే థానిక్ి భియౘయంగస
ఉయసశం ఉండాయౌ ఱేఔ థానధభసుఱు ఙెమలయయౌ ఱేఔ కభసబనీ ఇయసాయౌ. తయుయసత రసంతబదాతఱు ధఱక్ొనాటా బణే
(నైయు షజఔు భుంథే భక్సా ఙేయుఔునాటా బణే) ఈ అళక్సఴం యనియోగింఙఔుంటృ షజ క్సఱం ళఙేుళయఔు
నైఱో ఎళభెరధా

‘ఉమయపెస’ ఙేలహనటా బణే, యసయు తభ ఴక్ిుక్ి తగినయధంగస

‘కభసబనీ’ ఇయసాయౌ. కభసబనీ

ఇళాఱేఔనుో ణే, షజ క్సఱంఱో భూడె ఉయసయసఱు , ఇంటిక్ి తభిగి ళచిున నహద ఏడె ఉయసయసఱు , ఈ యధంగస
నతు ం థి ఉయసయసఱు ఉండాయౌ.

‘భలహీథె షభసమ ’ఔు శనైంఱో ఇఱ
ా యసక్ియ్ ఱేని యసభిక్ే ఈ యౌఔయయం

ళభిుశు ంథి. అఱలాహ ఇఙేు ఈ ఆఛఞ ఱన నైయు ఉఱా ంఘంఙఔండి. అఱలాహ ఔఠినంగస యక్ింఙేయసడని నైయు శపవు ంగస
ణెఱుశక్ోండి.
2. అల్్బఖర

197 203 షజ భలయసఱు అందభిక్ీ ణెయౌలహనయన. ఈ నిభీణత భలయసఱఱో షజ ఙేలే శంఔఱపం ఉనా

ళయక్ిు అాభతే
ు డెై ఫెఱగసయౌ. షజ శభమంఱో అతడె క్సభఙేవుఱఔ దయౖసాభసయఱఔ

, గయష ణఱఔ ద఼యంగస

ఉండాయౌ. నైయు ఙేలే ఏ ుణయ క్సయయఫెైధా అథి అఱలాహ ఔు ణెఱుశుంథి. షజ మలతాఔు ామలణ యసభగిరని
తీశఔుయలళండి. బమబఔుుఱు అనిాటిఔంటే ఉతు భఫెైన యసభగిర. ఔనఔ యయనఔళంతేఱలభస! ధాఔు అయదేమత
ఙ఼ఔండి. షజ మలతాణో నుసటట నైయు అఱలాహ అనఖరషం అధనాఱహలేు అందఱో థో వం ఱేద.

‘అయనూసత’ నండి

ఫమఱుథేభ,ి ‘భషఅభె షభసమ’ (భుజదలప) ళదు ఆగి అఱలాహ న శుభింఙండి. అఱలాహ నైఔు ఫో దించిన యధంగస
ఆమనన శుభింఙండి. యసశు యసనిక్ి నైయు ూయాం భలయగ ం తనహప నడిఙేయసయు. తయుయసత ాఛఱంణా ఏ శి ఱం నండి
యనఔఔు భయఱుణాభో, అథే శి ఱం నండి నైయౄ భయఱండి. క్షనేంఙ అని అఱలాహ న యనడెక్ోండి. నిఴుమంగస
అఱలాహ క్షనేంఙేయసడ఼ , ఔయుణింఙేయసడ఼న. నై షజ యధఱన భుగించిన తయుయసత

, నైయు నై ణాత

భుణాుతఱన ూయాం శుభింఙే యధంగసధన ఇంక్స థానిఔంటే అదిఔంగసధన అఱలాహ న శుభింఙండి . (క్సని అఱలాహ న
శుభింఙేయసభిఱో ఔడా ఎంణో ళయణాయశం ఉంథి). యసభిఱో క్ొందయు

, ‘‘భల ాబూ! భలఔు ఈ ఱోఔంఱోధన అనీా

ాయసథింఙ’’ అని నుసాభిియు సయు. అఱలంటియసభిక్ి యఱోఔంఱో ఏ పాఖభూ ఱేద. ఇంక్స క్ొందయు ఈయధంగస నుసాభిియు సయు :
‘‘భల ాబూ! ఇషఱోఔంఱోన఼ , యఱోఔంఱోన఼ భలఔు భంచిని ాయసథింఙ. భభుయౌా నయఔఫాధ నండి
క్సనుసడె.’’ ఇఱలంటి యసయు తభ శంనుసదనఔు అనఖుణంగస ఉబమ ఱోక్సఱఱో తభ యసటాన ను ందణాయు. ఱ ఔా
ణేఱుటం అఱలాహ ఔు ఎంణోలేు టు ద. నైయు అఱలాహ ధాభ శంశుయణఱో ఖడెళఱలహన భోచఱు ఱ ఔాఔు క్ొనిా

భలతాఫే. తాయగస భెండె భోచఱఱోధన ఇఔాడ నండి తభిగి యయళణే

, అథి ఏభలతాం థో వం క్సద. ఎళభెరధా ఇంక్స

క్ొంతక్సఱం ఉండి తభిగియయళధా తుపఱేద. అబణే ఆ థిధాఱన అతడె బమబఔుుఱణో ఖడనుసయౌ. అఱలహషపటా
అయదేమతఔు ద఼యంగస ఉండండి. ఔభోచ నైయంణా ఆమన శనిాదిఱో యౘఛయు క్సళఱలహ ఉంథి అని ఫాగస
ణెఱుశక్ోండి.
2. అల్్బఖర

204 - 210 భలనళుఱోాని ఔడె ఙెనేపభలటఱు ఇషఱోఔ చౄయతంఱో నినా ఎంణో

యంచృంఙేయు సబ. తన శంఔఱపయథిాని ఖుభించి ణెఱుడానిక్ి అతడె అఱలాహ న భలటిభలటిక్ి యసక్ిగస
నిఱఫెడణాడె. క్సని యసశు ళంగస అతడె శణాయనిక్ి ఫదా యభోది. అతడిక్ి అదిక్సయం ఱనంచినుపడె అతడె ఱోఔంఱో
ఔఱోాఱ యసయనహు క్ి , ంట ను ఱలఱ యధాంయసనిక్ీ , భలనళ శంతత యధారసనిక్ీ నితయం ఔఽఱహ ఙేయు సడె - (అతడె యసక్ిగస
నిఱఫెటు ే) అఱలాహ ఔఱోాఱలనిా ఏభలతాం శళంఙడె.

‘‘అఱలాహ ఔు బమడె ’’ అని అతడిణో అనాుపడె ,

అషంపాళం అతడిని నుసనుసనిక్ే అంటటఔునుో బయఱల ఙేశు ంథి. అఱలంటి యసడిక్ి తగిన శి ఱం నయఔఫే. అథి అత ఙెడి
నియసశం. భభో యైు భలనళుఱోాధన భభొఔడె అఱలాహ శంణోవం ను ందటానిక్ే తన ూభిు చౄయణానిా అంక్ితం
ఙేయు సడె. అఱలాహ అటటళంటి తన థాశణిణ అనేతంగస నేానేయసుడె. యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! నైయు ూభిుగస ఇయసామఱో
ాయనయంఙండి. ఱైణాన అడెఖుఛాడఱు ణొాఔాఔండి. అతడె నైఔు ఫళయంఖ ఴతేాళు. నై ళదు ఔు ళచిున శపవు ఫెైన
ళణోథేరసఱన నైయు లాఔభించిన తయుయసత భయళ తపటడెఖుయనల,ేు అఱలాహ శయాఴక్ిుభంతేడ఼ శయాచఞడ఼ అధన
యవమం ఫాగస ణెఱుశక్ోండి. (ఇనిా ళణోథేరసఱ తయుయసత ఔడా ాఛఱు తభన ణాభు శభిథిదు క్ోఔనుో ణే )
ఫేగలఱ యౖసనేమలధాఱఱో ద఼తఱు యంటభసగస, అఱలాహ యసభి భుంద శామంగస ాతయక్షఫెై యసభిని ఖుభించి తీయుప
ఙెనేప శభమం క్ోశం యసయు నిభీక్ిశు ధాాయని థాని అయి భల

? చిళయఔు అనిా ళయళయౘభసఱ అఱలాహ భుంథే

నటు ఫడణాబ.
2. అల్్బఖర

211 ఫేభు ఎనిా శపవు ఫెైన ఖుయుుఱు యసభిక్ి ఙ఼నహంఙామో ఇయసాబీఱు ళంయౕముఱన అడఖండి .

ఇంక్స, అఱలాహ అనఖరష పాఖయం ఔయౌగిన తయుయసత థానిా థౌభసాఖయంగస భలయుుఔుధన ఛాతని అఱలాహ ఎంత ఔఠినంగస
యక్ియు సడో (ఔడా యసభిని అడఖండి).
2. అల్్బఖర

12 అయరసాశ యైకభిని అళఱంనృంచిన యసభిక్ి ఇషఱోఔ చౄయతం నహామఫెైనథిగసన఼ భధోషయఫెైనథి

గసన఼ ఔనినహంఙేఱల ఙేమఫడియథి. యసయు యరసాశ యైకభి అళఱంనృంచిన యసభిని భిషలహయు సయు. క్సని ాలమథినం
ధాడె బమబఔుుఱు ఔఱయసభే యసభి ఔంటె ఉనాత యసినంఱో ఉంటాయు. ఇఔ ఐళఔ శందధైణే , ణాన క్ోభిన యసభిక్ి
ఱ ఔాఱేఔుండా ఇఙేు అదిక్సయం అఱలాహ క్ే ఉంథి.
2. అల్్బఖర

213 నుసాయంబంఱో భలనళుఱంణా క్ే భలయగ ం అనశభింఙాయు. (క్సని తయుయసత భిలి త
హ ేఱు

భలభసబ. అననుసామపేథాఱు ఉతపనాభమలయబ). అుపడె అఱలాహ ాళఔు ఱన ంనుసడె. యసయు శతయభలయగ ంఱో

నడిఙేయసభిక్ి యబయసయు ఱు ణెయౌనేయసయు. ళఔరభలయగ ం అనశభిలేు దవుయౌణాఱు ఔఱుఖుణామని ళెఙుభిఔ ఙేలేయసయు.
శతయం ఖుభించి ాఛఱఱో ను డఙ఼నహన యపేథాఱు భివాభింఙటానిక్ి యసభిణోనుసటట యభ శతయం ళునా ఖరంతానిా
ఔడ ంనుసడె - (ఈ అననుసామ పేథాఱు తఱ ఎతు టానిక్ి క్సయణం నుసాయంబంఱో ాఛఱఔు శతయం ణెఱుఫడఔనుో ళటం
ఎంతభలతాం క్సద) ఈ యపేథాఱన శఽఱహుంచినయసయు శతయఛాఞనం ాయసథింఙఫడి యసభే. శపవు ఫెైన ళణోథేరసఱు
ను ంథిన తయుయసత ఔడ యసయు క్ేళఱం ఔభిక్ొఔయు అధాయమం ఙేశఔుధన ఉథేుఴయంణో అశఱు శణాయనిా ళదయౌ యననా
దా తేఱన శఽఱహుంఙఔుధాాయు - అబణే ాళఔు ఱన యఴాలహంచిన యసభిక్ి అఱలాహ తన అనభతణో ాఛఱు
యయసదడిన శణాయనిా ను ంథేభలయగ ం ఙ఼నుసడె. అఱలాహ ణాన క్ోభిన యసభిక్ి యుచభలయగ ం ఙ఼ుణాడె.
2. అల్్బఖర

214 శాయగ ాయనఴం ఊయక్ే ఱనశుందని నైయు అనుో షడెతేధాాభస ? నైఔు ూయాం యరసాశఱఔు

శంబయంచినళనీా ఇంక్స నైఔు శంబయంఙధనఱేథే! యసభినై ఆదఱు , ఎనఱేని ళయధఱు యయుఙఔుడాిబ , యసయు
ఔుథినహయనమఫడాియు. చిళయఔు అపటి ాళఔు

, యరసాశఱ ైన అతని అనఙయుఱు

‘‘అఱలాహ శయౘమం ఇంక్స

ఎుపడొ శు ంథి’’ అని ఆక్ోరయంఙాయు. అుపడె , ‘‘అథిగో, అఱలాహ శయౘమం శనైంఱోధన ఉంథి ’’ (అని యసభిని
ఒథాయుటం ఛభిగింథి).
2. అల్్బఖర

215 ‘‘ఫేభు ఏనే కయుు ఙెమలయయౌ’’ అని ాఛఱు అడెఖుణాయు. ‘‘నైయు ఏనే కయుుఙేలహధా థానిని

నై తయౌా దండెాఱ క్ొయఔ, ఫంధళుఱ క్ొయఔ, అధాధఱు, నియునేదఱు, ఫాటయసయుఱ క్ొయఔ కయుు ఙెమయండి. నైయు
ఏ ఫేఱుఙేలహధా, థానిా అఱలాహ ణెఱుశఔుంటాడె’’ అని యసభిక్ి ఙెపండి.
2. అల్్బఖర

216 ముదా ం ఙెమయండి అని నైఔు ఆఛాఞనహంఙఫడియథి. క్సని అథి నైఔు ఇవు ంగస ఱేద. నైఔు

నఙుని యవమఫే నైఔు ఱలబఔయం క్సళఙు నైఔు నఙేు యవమఫే నైఔు నవు ఔయం క్సళఙు. ఈ యవమం
అఱలాహ ఔు ణెఱుశ. నైఔు ణెయౌమద.
2. అల్్బఖర

217 - 218 నిఱహదా భలశంఱో ముదా ం ఙెమయటానిా ఖుభించి ాఛఱు నినా అడెఖుణాయు. యసభిక్ి

ఇఱల శభలదానం ఙెుప : ‘‘ఆ భలశంఱో ముదా ం ఙెమయటం భయౘ ధనయఫే. క్సని అఱలాహ భలయగ ంఱో అళభోదాఱు
ఔయౌపంఙటం, అఱలాహ న తయశాభింఙటం

, అఱలాహ ఆభసధఔుఱన

‘భలహీథె షభసమ ’న దభిశంఙఔుండా

ఆటంఔయఙటం, అందఱో ఉండే యసభిని ఫమటిక్ి గెంటియమయటం అఱలాహ దఽఱహుఱో అంతఔంటే గొప ధనయం. ఇంక్స ,
ళంశ థాాభస యధభసునిా అణఙటం యఔు నుసతం ఔంటే అతయంత తీళాఫెైనథి.

’’ నేభుయౌా నై ధభసునాండి

భయళంఙఖఱఖటం యసభిక్ి యసధయడిణే, యసయు అంతళయఔు నైణో ముదా ం ఙేశు ఼ధన నుో ణాయు (ఈ యవమం ఫాగస అయి ం
ఙేశక్ోండి). నైఱో ఎళభెరధా తన ధభసునిా భితయచృంచి

, అయరసాశ భిలి త
హ ఱో భయణిలేు , అతడె ఙేలహన

భంచినఱనీా ఇషయఱోక్సఱు భెండియటిఱోన఼ ళఽదా అళుణాబ. అటటళంటి యసయంణా నయఔయసశఱు.
నయఔంఱోధన యసయు రసఴాతంగస ఉంటాయు. క్సని థీనిక్ి ననాంగస యఴాలహంచి , అఱలాహ భలయగ ంఱో తభ ఇఱ
ా యసక్ియ్

శళతం యడిచి చృయౘద్ ఙేలేయసయు థెైళక్సయుణయం ఆయంఙటానిక్ి అనిాయదాఱల అయుహఱు. అఱలాహ యసభి తుపఱన
క్షనేంచి యసభిని ఔయుణియు సడె.
2. అల్్బఖర

219 భదయనుసనభు ఖుభించీ , చెదభు ఖుభించీ ాఛఱు నినా ాయాయసుయు. నీళు యసభిక్ి ఇఱల

ఉథేయంఙ : ‘‘ఈ భెంటిఱోన఼ క్ీడె ఉనాథి యసటిఱో ాఛఱఔు క్ొనిా ఱలపాఱు ఉధాా , ఈ ఱలపాఱఔంటే ఔయౌగే క్ీడే
ఎఔుాళ.’’ ‘‘ఫేభు అఱలాహ భలయగ ంఱో ఏనే కయుునటాుయౌ ?’’ అని యసయు అడెఖుణాయు. ‘‘నై నిణాయళశభసఱఔు నుో గస
నేగియౌనథి’’ అని నీళు యసభిక్ి ఙెుప. ఇషభసఱ చింతన నైఱో ఔయౌగేందఔుగసన అఱలాహ ఈయధంగస తన ఆఛఞ ఱన
యఴథీఔభియు సడె.
2. అల్్బఖర

220 అధాధఱణో ళయళషభింఙే తీయున ఖుభించి యసయు నినా అడెఖుణాయు. నీళు యసభిక్ి ఇఱల

ఫో దింఙ : ‘‘ఏయధంగస ళయళషభిలేు యసభిక్ి ఎఔుాళ ఫేఱు ఔఱుఖుతేంథో , ఆ యధంగస ళయళషభింఙటం ఉతు భం.
ఔయనల నైయౄ యసయౄ ఔఱలహళుంటృ, ఉబముఱ కయుుఱన ఉభుడిగస బభిల,ేు అందఱో అబయంతయం ఱేద. ఎటొచీు
యసయు నైఔు యో దయతేఱుయఱే ఔథా! క్ీడె ఙేలే యసభెళభో , ఫేఱు ఙేలేయసభెళభో అఱలాహ ఔు ఫాగస ణెఱుశ. అఱలాహ
క్ోభిణ,ే ఈ యవమంఱో నైణో ఔఠినంగస ళయళషభించి ఉండేయసడే. క్సని ఆమన శభసాదిక్సభిబయక్సద , యయనఔళంతేడె
ఔడా.’’
2. అల్్బఖర

221 భుఱహఔ
ా ుా భళలఱు యఴాలహంఙనంతళయఔు నైయు యసభిని ఎటిు భిలి త
హ ేఱఱోన఼ యయసష

భలడభసద. భుఱహఔ
ా ుా ఔుయ్న లు ీ నైఔు ఎంత నచిుధా , ఆఫె ఔంటే యరసాశభసఱ ైన ఔ ఫానిశ లు ీ ఎంణో ఫేఱు.
(అథేయధంగస) భుఱహఔ
ా ుా ుయువేఱు యరసాశఱు క్సనంతళయఔు నైయు నై భళలఱన యసభిక్ిచిు ఎనాటిక్ీ
యయసషం ఙెమయఔడద. భుఱహఔ
ా ుా ఔుయ్నడె నైఔు ఎంత నచిుధా, అతడిఔంటె యరసాలహ అబన ఔ ఫానిశ ఎంణో
ఫేఱు. ఈ భుఱహఔ
ా ుాఱు నేభుయౌా అగిా యైునఔు ఆయౘానియసుయు. క్సని అఱలాహ తన అనఛఞ ణో నేభుయౌా శాయగ ం
యైునఔ క్షభలనక్ష యైునఔ యభుని నహఱుయసుడె. ఖుణనుసఠం ఖరళంచి ళతఫో ధన లాఔభియు సయని ాఛఱఔు
అఱలాహ తన ఆఛఞ ఱన శపవు ంగస ణెఱుుణాడె.
2. అల్్బఖర

222 - 223 యుతేయసాయసనిక్ి శంఫందించిన ఉతు యుళు ఏనేటి అని యసయు నినా అడెఖుణాయు. నీళు

యసభిక్ి ఇఱల ణెఱుు :

‘‘అథొ ఔ అభియథాాళశి . ఔనఔ యుతే క్సఱంఱో పాయయఱఔు ద఼యంగస ఉండండి. యసయు

భియదా ఱు క్సనంతళయఔు యసభి ళదు ఔు నుో ఔండి. యసయు భియదా ఱు అబన తయుయసత , అఱలాహ ఆథేయంచిన యధంగస
నైయు యసభి ళదు ఔు నుో ళఙు. ఙెడెఖుఔు ద఼యంగస ఉండేయసభిని , భియదా తన నుసటింఙేయసభిని అఱలాహ నేానేయసుడె.
నై లు ఱ
ీ ు నై యొఔా లేదయు బూభుఱు. నై ను ఱలఱఔు నైయు క్ోభిన యధంగస నుో ళటానిక్ి నైఔు అదిక్సయం ఉంథి .
క్సని నైయు నై బయవయతే
ు న ఖుభించి తఖు ఛాఖరతు ళళంఙండి. అఱలాహ ఆఖరయౘనిక్ి ద఼యంగస ఉండండి. ఔభోచన

ఆమనన ఔఱుశక్ోళఱలహ ళుందని ఫాగస ణెఱుశక్ోండి. ాళక్సు! నీ ఉథేరసఱన లాఔభించిన యసభిక్ి (యసపఱయభు,
యౌపాఖయభు ఉధాామధన) యబయసయు యనినహంఙ.
2. అల్్బఖర

224 - 225 శణాాభసయఱ, బమబఔుుఱ, భలనళ శంక్ేభభూ - యటిక్ి ద఼యంగస ఉండే ఉథేుఴయంణో

నైయు ఙేలే ాభలణాఱఔు అఱలాహ యతాధాభలనిా ఉయోగింఙఔండి. అఱలాహ నై భలటఱనిాంటినీ యంటటధాాడె.
ఆమనఔు అంణా ణెఱుశ. అధాఱోచితంగస నైయు ఙేలే అయి యళత ాభలణాఱన ఖుభించి అఱలాహ నేభుయౌా
టటుక్ోడె. క్సని షఽదమూయాఔంగస నైయు ఙేలే ాభలణాఱన ఖుభించి ఆమన తపఔుండా అడెఖుణాడె.
అఱలాహ భనిాంఙేయసడె, శషనయౕఱుడ఼న.
2. అల్్బఖర

226 - 227 తభ పాయయఱన ఔఱళఔడదని ాభలణం ఙేశఔుధన యసభిక్ి ధాఱుఖు భలయసఱ ళయళది

ఔఱద. క్సని యసయు తభ థాంతయ చౄయణానిా భయళ నుసాయంనలేు అఱలాహ క్షనేంఙేయసడె , ఔయుణింఙే యసడ఼న. క్సని
యసయు చిళయఔు యడాఔుఱ క్ొయక్ే నియణ మం తీశఔుంటే , అఱలాహ అంణా యంటాడె , ఆమనఔు అనీా ణెఱుశ అధన
యవమం యసయు ణెఱుశక్ోయసయౌ.
2. అల్్బఖర

228 యడాఔుయౌళాఫడిన లు ఱ
ీ ు భూడె యుతేళుఱ క్సఱం ూభిు అబయయళయఔు యదిగస యనచిళుండాయౌ.

యసభి ఖభసాఴమలఱఱో అఱలాహ శఽఱహుంచిన థానిని థాఙటం యసభిక్ి ధయుం క్సద. అఱలాహ న , అంతభథిధానీా యసయు
నిఛంగసధన యఴాలహంఙేయసభేఅబణే , ఆ యధంగస ఙెమయటం ఎంతభలతాం పాళయం క్సద. యసభి బయు ఱు థాంతయ
శంఫందాఱన శభిథిదు క్ొనటఔు లహదాంగస ఉంటే , ఈ నిభీక్షణా క్సఱంఱో యసభిని తభ పాయయఱుగస తభిగి లాఔభింఙే
షఔుా యసభిక్ి ఉంథి. భఖయసభిక్ి భళలఱనై ఉనాటటళంటి షఔుాఱే ధయుం ాక్సయం భళలఱఔు ఔడా భఖయసభినై
ఉధాాబ. క్సని ుయువేఱఔు లు ఱ
ీ నై క్ొంఙెం ఆదిఔయం ఉనాథి. అందభినై అఱలాహ ఔు ఆదిఔయం ఉనాథి. ఆమన
శభసాదిక్సభి, శయాఛాఞని, యయనఙధాయుడె.
2. అల్్బఖర

229 యడాఔుఱు భెండెయసయుా ఇయసాయౌ. తయుయసత పాయయన శఔరభంగస తభ ళదు ఉండనియసాయౌ ఱేథా

ఆఫెన శషఽదమంణో యసఖనంనుసయౌ. యసఖనంనేటుపడె , నైయు యసభిక్ి ూయాం ఇచిున యసటినండి థేనాబధా
తభిగి తీశక్ోళటం ధయుశభుతం క్సద - అఱలాహ యదించిన షదుఱఔు ఔటటుఫడి ఉండఱేభధన బమం దంతేఱఔు
ఔయౌగిన క్షంఱో ఔ నేనయౘబంు ఉంథి. ఇఱలంటి శందయాంఱో దంతేయౌదు యౄ అఱలాహ యదించిన షదుఱఔు
ఔటటుఫడి ఉండఱేయధన బమం నైఔు ఔయౌగిణే , లు ీ తన బయు ఔు ఏథెైధా భియౘయం ఇచిు యనయు క్సళటానిక్ి యసభిదుయౄ
అంగీఔభిల,ేు అందఱో ఏభలతాం థో వం ఱేద. ఇయ అఱలాహ యదించిన షదుఱు. యటిని అతఔరనేంఙఔండి. అఱలాహ
యదించిన షదుఱన అతఔరనేంఙేయసభే దభసుయుగఱు.

2. అల్్బఖర

230 ఆ తయుయసత (భెండెయసయుా యడాఔుయౌచిున నహద బయు పాయయఔు భూడళయసభి) యడాఔుయౌలేు , ఇఔ

ఆ లు ీ అతనిక్ి షఱలల (ధయుశభుతం) క్సద. ఆఫె యయసషం యనభే ుయువేనిణో ఛభిగి , అతడె ఆఫెఔు యడాఔుయౌలేు
తప. అుపడె నదటి బయు , ఈ లు ీ ఉబముఱ ణాభు అఱలాహ షదుఱఔు ఱోఫడి ఉండఖఱభని పాయలేు , యసయు
ునభిాయసషం ఙేశక్ోళటంఱో థో వం ఱేద. ఇయ అఱలాహ ఏయపయచిన షదుఱు. (అఱలాహ షదుఱు అతఔరనేలేు ఔయౌగే
యయళయసనం) ఎభిగిన యసభిక్ి భలయగ దయశఔంగస ఉండటానిక్ి యసటిని ఆమన యఴదయుశుధాాడె.
2. అల్్బఖర

231 నైయు నై లు ఱ
ీ ఔు యడాఔుయౌచిునుపడె , యసభిక్ొయఔు నియణ బంఫడిన ఖడెళు (ఇదు త)

దఖగ యడగసధన, యసభిని శషఽదమంణో నై ళదు ఉంఙక్ోయసయౌ ఱేథా భంచితనంణో యసఖనంనుసయౌ. క్ేళఱం నడియఙే
ఉథేుఴయంణో యసభిని నైణో ఉంఙక్ోళటం అధాయమం. ఆయధంగస ఙేలేయసడె యసశు యసనిక్ి తనఔు ణాధన అధాయమం
ఙేశఔుంటటధాాడె. అఱలాహ యసక్సయఱణో ఙెఱగసటం ఆడఔండి. అఱలాహ నైఔు గొప క్సనఔన ాయసథించిన
యవమలనిా భయుళఔండి. ణాన నైనై అళతభింఛేలహన ఖరంతానీా , థిళయ ఛాఞధానీా తఖుయధంగస గౌయయంఙండి అని
అఱలాహ నైఔు ఫో దిశు ధాాడె. అఱలాహ ఔు బమడండి. అంణా ఆమనఔు ణెఱుశ అధన యవమం నైయు ఫాగస
ణెఱుశక్ోండి.
2. అల్్బఖర

232 నైయు నై లు ఱ
ీ ఔు యడాఔుయౌచిుయనలహన తయుయసత యసయు తభ నిభీక్షణా ళయళది (ఇదు త)ని

ూభిుఙేల,హ తభ నియుత బయు ఱన ధయుశభుతంగస యశపయం ఇవు డి యయసషం ఙేశక్ోదయౌలేు
ఆటంఔయఙఔడద. నైయు నిఛంగస అఱలాహ న అంతభథిధానిా యఴాలహంచినయసభే అబణే

, నైయు యసభిని
, అఱల ఎంతభలతాం

ఙెమయఔడదని నైఔు ఫో దింఙఫడెణోంథి. నైక్ొయఔు శంయసాయళంతభూ యతాభూ అబన దా త ఏనేటంటే
నైయు థానిక్ి ద఼యంగస ఉండటఫే. అఱలాహ ఔు అనీా ణెఱుశ, నైఔు ణెయౌమద.
2. అల్్బఖర

233 తభ శంణానం యొఔా నుసఱుటేు ఖడెళు ూభిుక్సయసఱని తండెాఱు క్ోభినక్షంఱో తఱుాఱు

తభ నృడి ఱఔు ూభిుగస భెండె శంళతసభసఱు నుసఱుటాుయౌ. అుపడె ఆఫెఔు నహఱాఱ తండిా తఖుభీతగస పోఛన
ళయసుాఱన ఇచిు నుో ఱహంఙళఱలహ ఉంటటంథి. క్సని ఴక్ిుక్ి నేంచిన పాయం ఎళభినైథా మోఔడద. (అంటే)
నృడి నఔనా క్సయణంగస తయౌా నైద ఎఔుాళ పాయం మోటం పాళయం క్సద. నృడి ఔు తండిా ఔనఔ తండిని
ా ఇయక్సటంఱో
నటు టం ఔడ శభంఛశం క్సద - నుసయౌఙేు తయౌా ని నుో ఱహంఙే ఫాధయత తండిన
ా ై ఉనాయధంగసధన తండిా యసయశఱనై
ఔడా ఉంటటంథి - క్సని ఇయుక్ాఱయసయు శంాథింఙఔుని యశపభసంగీక్సయంణో నృడి ఙే నుసఱు యడినహలేు అందఱో
థో వం ఱేద. ఇంక్స నైయు నై శంణాధానిక్ి యనభే లు ీ థాాభస నుసఱు ఇనహపంఙే ఏభసపటట ఙెమయదయౌలేు , అథీ ఆక్ేణీమం
క్సద. క్సని నైయు ఆఫెఔు ఇళాళఱలహన థానిని ధాయమశభుతంగస ఙెయౌాంఙాయౌ. అఱలాహ ఔు బమడండి. నైయు
ఙేశు నాదంణా అఱలాహ దఽఱహుఱో ఉంథి అధన యవమం ణెఱుశక్ోండి.

2. అల్్బఖర

234 - 235 నైఱో ఎళభెరధా భయణించి , యసభి పాయయఱు శచౄళంగస ఉంటే , యసయు ధాఱుఖు ధఱఱ

థిభోచఱ ళయఔు తభన ణాభు నిఖరళంఙక్ోయసయౌ. ఈ ఖడెళు (ఇదు త) ూభిు అబన నహద , యసయు తభ క్ొయఔు
ఏథి ఉచితమో థానిని ముఔు ఫెైన భీతఱో ఙేశక్ోళటానిక్ి లేాఙఛ ఔయౌగి ఉధాాయు. థానిక్ి నైయు ఫాధయఱుక్సయు.
నైయు ఙేలే నఱనీా అఱలాహ ఔు ణెఱుశ. ఈ యతంతేళుఱన యయసషం ఙేశక్ోయసఱధన నై శంఔఱలపనిా నైయు
యసభి నిభీక్షణాక్సఱం (ఇదు త)ఱో భోక్షంగస ణెయౌనహధా ఱేఔ థానిని నై భనశసఱఱో గోయంగస ఉంచిధా అథి థో వం
క్సద. యసభిని ఖుభించిన ఆఱోఙన శషఛంగసధన నైఔు ఔఱుఖుతేందని అఱలాహ ఔు ణెఱుశ. క్సని యషశయంగస
ఎఱలంటి పందం ఙేశక్ోభసద. అబణే నైభేభధాా భలటాాడదయౌలేు గౌయళఫెైన భీతఱో భలటాాడండి. నిభీక్షణా
ళయళది (ఇదు త) ూభిు క్సనంతళయఔు యయసష నియణ మం తీశక్ోఔడద. నై భనశసఱఱో ఉనా యవమం శళతం
అఱలాహ ఔు ణెఱుశ అని ణెఱుశక్ోండి. ఔనఔ ఆమనఔు బమడండి. ఇంక్స ఆమన అతయంత శషనయౕఱుడని
(చినా చినా తుపఱన) భనిాయసుడని ఔడా ణెఱుశక్ోండి.
2. అల్్బఖర

236 - 237 నైయు నై లు ఱ
ీ న భుటటుక్ోఔభుంథే ఱేఔ యసభి భషర (లు ీ ధనం) నియణ మం

క్సఔూయాఫే నైయు యసభిక్ి యడాఔుయౌలేు ,అథి నుసం క్సద. అుపడె నైయు యసభిక్ి ఏథో క్ొంత తపఔుండా ఇయసాయౌ.
ధనళంతేడెైన ళయక్ిు తన ఴక్ిుక్ొఱథీ , నేదయసడెైన భనిఱహ తన లహితనిఫటిు ధయుశభుతఫెైన యధంగస ఙెయౌాంఙాయౌ. ఇథి
శఛీ నఱ ైన యసభి యది. నైయు ణాఔఔూయాఫే నై లు ఱ
ీ ఔు యడాఔుయౌలేు , ఔయనల అపటిక్ే యసభి భషర నియణ బంఫడి
ఉనాటా బణే అుపడె శఖం భషరన ఙెయౌాంఙళఱలహ ఉంటటంథి. క్సని లు ీ ఖనఔ ఉథాయ ఫుథిాణో ళయళషభించి
(భషరన క్షనేంచి యడిచినటిు)నటా బణే ఱేఔ నిక్సపెస ఫంధం తన ఙేతఱో ఉనా ుయువేడె ఓథాయయంణో (ూభిు
భషర) ఙెయౌాంచినటా బణే అథి అబయంతయఔయం క్సద. నైయు (ుయువేఱు) ఉథాయ శాపాళంణో ళయళషభిలేు

, అథి

బమబఔుుఱఔు శనిాళతఫెైనథి. యశపయ ళయళయౘభసఱఱో ఓథాయయం ఙ఼టం భయుళఔండి. నైయు ఙేలే నఱన
అఱలాహ ఙ఼శుధాాడె.
2. అల్్బఖర 238 - 239 నైయు నై నభలచఱన శంయక్ింఙక్ోండి - భుకయంగస అతేయతు భఫెైన నభలచన.
అఱలాహ శనిాదానంఱో యదేముఱ ైన థాశఱుగస నిఱఫడండి. భిలి త
హ ేఱు ాభలదఔయంగస ఉంటే , నడెశ఼
ు ళుధాా
ఱేఔ యసాభీ ఙేశు ఼ళుధాా , ఎఱల యసధయభబణే అఱల నభలచ ఙెమయండి. రసంత బదాతఱు ధఱక్ొనా తయుయసత

,

అఱలాహ నైఔు ధనభిపన దా త ాక్సయం ఆమనన శుభింఙండి. ఈ దా త ూయాం నైఔు ణెయౌమద.
2. అల్్బఖర 240 - 241 నైఱోని యసభెళభెరధా భయణించి , యసభి పాయయఱు శచౄళంగస ళుంటే , యసయు తభ పాయయఱఔు
ఔ శంళతసయం ళయఔు బయణు కయుుఱు ఇయసాఱనీ యసభిని ఇంటి నండి ఫళవాభింఙభసదనీ ఔ యఱుధాభల
యసామలయౌ. క్సని యసయు తభంతట ణాఫే యయళనుో బ , తభ యవమంఱో ధయుశభుతంగస ఏనే ఙేలహధా థానిక్ి నైయు

ఫాధయఱు క్సయు. అఱలాహ శభసాదిక్సభి , శయాభూ ణెయౌలహనయసడె. ఇథేయధంగస యడాఔుయౌళాఫడిన లు ఱ
ీ ఔు ఔడా
శభుచితభీతని ఎంణో క్ొంత ఇచిు యసఖనంనుసయౌ. బమబఔుుఱు ఔఱయసయు థీనిని యదిగస నుసటింఙాయౌ.
2. అల్్బఖర

242 ఈయధంగస అఱలాహ తన ఆఛఞ ఱన నైఔు శపవు ంగస ణెఱుుణాడె. నైయు అయి ం ఙేశఔుని

ాళభిుయు సయని ఆయంఙఫడెణోంథి.
2. అల్్బఖర

243 - 245 భయణనెతణో తభ ఇలొళయసక్ిలళన యడిచియయళనయసభి ఉదంణానిా ఖుభించి నీళు

తఱనుో రసయస? యసయు యనఱ శంకయఱో ఉండేయసయు. అఱలాహ యసభిణో ‘‘ఙాళండి’’ అని అధాాడె. భయళ ఆమన యసభిని
ఫాతక్ింఙాడె. యసశు ళం ఏనేటంటే , అఱలాహ భలనళుఱటా అతయంత అనఖరషం ఔఱయసడె. క్సని ఙాఱలభంథి
ఔఽతఛఞ తఱు ఙ఼యు. భులహా భుఱలభస! అఱలాహ భలయగ ంఱో ముదా ం ఙెమయండి. అఱలాహ అనీా యంటాడె , ఆమనఔు
అంణా ణెఱుశ అని నైయు ఫాగస ణెఱుశక్ోండి. అఱలాహ ఔు భంచి యుణం ఇఙేుయసయు నైఱో ఎళభెరధా ఉధాాభస
థానిని ఆమన ఎధోా భెటా ట అదిఔంఙేలహ తభిగి ఇయసుడె. (ఐఴాభసయనిా) తగిగంఙటం

?

, అదిఔం ఙెమయటం - అంణా

అఱలాహ ఙేతేఱఱోధన ఉంథి. ఆమన యైునక్ే నైయంణా తభిగి నుో ళఱలహళుంథి.
2. అల్్బఖర

246 భూయస (నిభసయణం) తయుయసత ఇయసాబీఱు ధామఔుఱఔు ఎదభెరన భిలి త
హ ేఱన ఖుభించి

నీళు ఆఱోచింఙాయస? యసయు తభ ాళఔు న ఇఱల అడిగసయు : ‘‘ఫేభు అఱలాహ భలయగ ంఱో ముదా ం ఙెమయటానిక్ి నీళు
భలక్ొయఔు ఔ భసచన నిమనేంఙ. ’’ అుపడె ాళఔు యసభిని ఇఱల అడిగసడె :

‘‘తీభస నేభుయౌా ముదా ం

ఙెమయండి అని ఆథేయలేు , అుపడె నైయు నిభసఔభింఙయుఔథా ?’’ యసయు ఇఱల అధాాయు : ‘‘ఫేభు భల ఇలళనండి
గెంటియనమఫడాిభు. భల నహఱాఱు భలఔు ద఼యం ఙెమయఫడాియు. అఱలంటుపడె ఫేభు అఱలాహ భలయగ ంఱో ముదా ం
ఙెమయఔుండా ఉండటభధనథి ఎఱల యసధయం ?’’ క్సని, ముదా ం ఙెమయండి అని ఆఛాఞనహంఙగసధన యసభిఱో క్ొందయు తప
అందయౄ యనాఙ఼నుసయు. ఈ దభసుయుగఱఱో ాత ఔాడ఼ అఱలాహ ఔు ణెఱుశ.
2. అల్్బఖర

247 - 248 యసభి ాళఔు యసభిణో ఇఱల అధాాడె :

‘‘నైఔు ఏయౌఔగస అఱలాహ ణాఱతన

నిమనేంఙాడె.’’ ఇథి యని యసయు ఇఱల అధాాయు : ‘‘భలనై భసఛయం ఙేలే షఔుా అతనిక్ెఱల శంఔరనేశుంథి ? భసఛయం
ఙేలే షఔా , అయహతఱ అతనిఔంటే భలక్ే ఎఔుాళగస ఉధాాబ. ఎందఔంటే , అతడె యౕరభంతేడె క్సద. ’’ థానిక్ి
శభలదానంగస ాళఔు యసభిణో ఇఱల అధాాడె : ‘‘నైఔు ఫదఱుగస అఱలాహ అతనిధన ఎనిాఔ ఙేరసడె. అఱలాహ అతనిక్ి
ఫుథిాఫఱలనీా, ఔండఫఱలనీా శభఽథిాగస ాయసథింఙాడె. ణాన క్ోభిన యసభిక్ి తన భసఛయం ాయసథింఙే అదిక్సయం అఱలాహ
ఔు ఉంథి. అఱలాహ అంణా యసయనహంచి ఉధాాడె

, శయాభూ ణెయౌలహనయసడె. ’’ యసభి ాళఔు యసభిక్ి ఇంక్స ఈయధంగస

ణెయౌమఛేరసడె : ‘‘అఱలాహ అతనిని నైనై భసచగస నిమనేంఙాడె అనటానిక్ి ణాభసాణఫేనేటంటే , అతని ాబుతా
క్సఱంఱో నై నటెు (ఆరా) నైఔు తభిగి ఱనశుంథి. నై ాబుళు నండి నై క్ొయఔు భనరసశంత యసభగిర అందఱో
ఉంథి. ఇంక్స అందఱో భూయస ఔుటటంఫం, యౘయౄన ఔుటటంఫం ళదయౌ యయళన యతా అళరరయౖసఱు ఉధాాబ. థానిని

ాశు తం ద఼తఱు క్సనుసడెతేధాాయు. నైయు యఴాలహంచినయసభే అబణే , ఇథి నిఴుమంగస నైక్ొఔ భషతు యఫెైన
చిషాం.’’
2. అల్్బఖర

249 తయుయసత ముథాానిక్ి లైనయంణో ఫమఱుథేయుత ణాఱత ఇఱల ాఔటింఙాడె :

‘‘ఔ

నథితీభసన అఱలాహ నేభుయౌా భీక్ింఫో తేధాాడె. థానిఱో నీలైళ ణాాగేయసడె ధా శషఙయుడె క్సడె. థాని
నీలళణో తన థాషం తీయుుక్ోనియసడే ధా శషఙయుడె. క్సని ఙేతణో ఔ ఖుక్ెాడె ణాాగిణే పభసాఱేద.

’’ అబణే

క్ొందయు తప అందయౄ ఆ నథీఛఱలనిా ఔడెునిండా ణాాగసయు....
2. అల్్బఖర

249 - 251 ..... ణాఱత, అతని భులహా భు శషఙయుఱు ఆ నథిని థాటి భుందఔునుో బనుపడె

యసయు ణాఱతణో ఇఱల అధాాయు : ‘‘ఛాఱతన, అతని లైధాయఱన ఎదభొాధన ఴక్ిు ఈ భోచ భలఱో ఱేద.’’ క్సని ఔ
భోచన అఱలాహ న ఔఱళటం తపద అని యఴాలహంచినయసయు ఈ యధంగస ాఔటింఙాయు : ‘‘ఔ చినా ళయగ ం ఔ నదు
ళభసగనిా అఱలాహ అనభతణో ఛబంఙటం ఎధోాయసయుా ఛభిగింథి. అఱలాహ యసషఙయయం, లి య
థ యం ఔఱయసభిక్ి ఱనశుంథి.’’
ఛాఱతణో, అతని లైనయంణో నుో భసడటానిక్ి ఫమఱు థేయుత యసయు ఇఱల నుసాభిింఙాయు :

‘‘భల ాబూ! భలఔు

దెైయయలి భ
థ సయఱు ాయసథింఙ. భల క్సలళఔు నిఱఔడన ఙేఔయుు. అయరసాశ ళయగ ంనై భలఔు యఛమం అనఖరళంఙ. ’’
చిళయఔు అఱలాహ అనఛఞ ణో యసయు అయరసాశఱన ఒడియచి నుసయథోా ఱలయు. థాళూద్ ఛాఱతన శంషభింఙాడె.
అఱలాహ అతనిక్ి భసఛాయదిక్సభసనీా, ఫుథిాక్ౌఴఱలయనీా ాయసథింఙాడె. ఇంక్స ణాన క్ోభిన యవమలఱ ఛాఞధానిా ఆమన
అతనిక్ి ాథానం ఙేరసడె. ఈ యధంగస అఱలాహ భలనళుఱ ఔ ళభసగనిా భభొఔ ళయగ ం థాాభస ణొఱగింఙఔ నుో ణే

,

బూఱోఔ ళయళశి చుధాాననాఫెై ఉండేథి. క్సని ాంఙ భలనళుఱనై అఱలాహ ఔు ఎనఱేని అనఖరషం. (ఔనఔధన ఈ
యధంగస ఆమన అభసఛక్సనిా, శంక్ోపానీా యౄుభలనే ఏభసపటట
ా ఙేశు ఼ ఉంటాడె).
2. అల్్బఖర

252 - 253 ఇళనీా అఱలాహ యసక్సయఱు. యసటిని ఫేభు మతాతథంగస నీఔు యనినహశు ధాాభు.

భుషభుద్! నిఴుమంగస నీళు శంథేఴషయుఱుగస ంఫడిన యసభిఱోనియసడళు. (భలనళుఱఔు శతయ భలయగ ం
ఙ఼టానిక్ి ంఫడిన) ఈ ాళఔు ఱఔు ఔభినై భభొఔభిక్ి ఉనాత యసిధాఱు ాయసథింఙాభు. యసభిఱోని ఔభిణో
అఱలాహ శామంగస భలటాాడాడె. భభొఔభిక్ి యనభేయధంగస గనతన ఇచిు ఆదభింఙాడె. చిళయన భయయమ
ఔుభలయుడెైన ఈయసఔు ఫేభు శపవు ఫెైన శ఼ఙనఱు ాయసథింఙాభు
అఱలాహ శంఔయౌపంచి ఉనాటా బణే

, భియథాాతుణో అతనిని ఆదఔుధాాభు.

, ాళఔు ఱ తయుయసత శపవు ఫెైన ఖుయుుఱు ఙ఼లహన ాఛఱు యశపయం

ఔఱళంఙఔుధనయసయు క్సద. క్సని (ాఛఱన యపేథాఱఔు ఱోనక్సఔుండా ఫఱళంతంగస ఆటం అఱలాహ ఉథేుఴం
క్సద,

అందఔని) యసయు యశపయం యపేథాఱఔు ఱోనమలయయు. క్ొందయు యఴాలహంఙాయు

,

భభిక్ొందయు

అయరసాశభలభసగనిా అళఱంనృంఙాయు. క్సని అఱలాహ క్ోభిణే , యసయు యశపయం ఔఱళంఙఔుధన యసభే క్సద. క్సని
అఱలాహ ణాన క్ోభింథి ఙేయు సడె.

2. అల్్బఖర

254 యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! ఔరమయఔరమలఱు ఔడా ఛయఖని , ఫెైతీా ఉయోఖడని, లహనూసయశ

ఔడా ఙెఱాని, ఆ (చిళభి) థినభు భసఔూయాఫే , ఫేభు నైఔు ాయసథించిన లహభిశందఱ నండి (భల భలయగ ంఱో)
కయుునటు ండి. యసశు ళంగస అయరసాశ భలయగ ం అళఱంనృంఙేయసభే దభసుయుగఱు.
2. అల్్బఖర

255 అఱలాహ - ఆమన తప ఆభసధయ థెైళం ఎళాడ఼ ఱేడె. శఔఱ ఙభసఙయ శఽఱహుక్ి భూఱలదాయం

అబన ఆమన శచౄళుడె

, నితేయడె, అనంతేడె. ఆమన నిదయనుో డె

, ఆమనఔు ఔునఔ భసద.

బూభలయక్సరసఱఱో ఉనా శభశు భూ ఆమనథే. ఆమన శభుుకంఱో ఆమన అనఛఞ ఱేఔుండా లహనూసయశ
ఙెమయఖఱ యసడెళాడె ? ాఛఱ భుంద ఉనా థానినీ ఆమన ఎయుఖున. యసభిక్ి ఖుు ంగస ఉనాథీ ఆమనఔు
ణెఱుశ. ఆమన శామంగస ణెయౌమఛెమలయఱని అనఱఱహలేు తప ఆమనఔునా ఛాఞన యరరయౖసఱఱోని ఏ యవమభూ
యసభి ఖరషణ భిదిఱోక్ి భసద. ఆమన భసఛాయదిక్సయం ఆక్సరసఱన఼ బూనేని భియనఱు ంహ చి ఉనాథి. యసటి శంయక్షణ
ఆమనఔు ఎంతభలతాం అఱశట ఔయౌగింఙద. ఆమన భలతాఫే శభసాదిఔుడె, శభోాతు భుడ఼న.
2. అల్్బఖర 256 - 257 ధయుం యవమంఱో నియబంధంక్సనీ , ఫఱలణాాయంక్సనీ ఱేళు. శతయయసఔుా అశతయయసఔుాఱ
నండి ాశుటం ఙెమయఫడియథి. ఇఔనండి ‘ణాఖూత’న తయశాభించి, అఱలాహ న యఴాలహంచిన యసడె శలహియఫెైన ,
ఎనాటిక్ీ యడినుో ని ఆఴరమం ను ంథినటేా . (అతడె ఆఴరబంచిన) అఱలాహ శయాభూ యంటాడె

, శభశు భూ

ణెయౌలహనయసడె. అఱలాహ యరసాశఱఔు శంయక్షఔుడె , శయౘమఔుడ఼న. ఆమన యసభిని ఔటిఔ చీఔటా నండి యయౌక్ితీలహ
యఱుఖు ఙ఼నహయు సడె. ణాఖూత అయరసాశ భలయగ ం అళఱంనృంఙే యసభిక్ి శంయక్షఔుఱు , శయౘమఔుఱన. యయు యసభిని
యఱుఖునండి చీఔటి యైునఔు ఱలఔుానుో ణాయు. యసయు అగిా ఛాాఱఱఔు ఖుభి అబయయయసయు. అఔాడ యసయు రసఴాతంగస
ఉంటాయు.
2. అల్్బఖర

258 ఇఫాాళీభు ాబుళు ఎళయు అధన యవమంనై అతనిణో యయసదడిన ళయక్ిు యవమలనిా ఖుభించి

నీళు ఆఱోచింఙఱేథా? అఱలాహ ఆ ళయక్ిుక్ి భసఛాయదిక్సయం ఇళాటం ళఱా ఈ యయసదం తఱ తు ంథి . ‘‘చౄళనుయణాఱు ఎళభి
అదీనంఱో ఉధాాయో , ఆమధన ధా ాబుళు ’’ అని ఇఫాాళీభు అనాుపడె , అతడె ఇఱల ఛయసఫు యౌక్సడె :
‘‘ఙాళు ఫాతేఔుఱు భెండ఼ ధా అదీనంఱోధన ఉధాాబ. ’’ ఇఫాాళీభు ఇఱల అధాాడె : ‘‘శభే, అఱలాహ శ఼యుయణిణ
తయుప నండి ఉదబంఙేయు సడె. నీళు క్సశు థానిని డభయ నండి ఉదబంఛెబయ.

’’ ఇథి యనా ఆ

శతయదిక్సాభి నృతు యనుో మలడె. అబణే అఱలాహ దవే
ు ఱఔు యుచభలయగ ం ఙ఼డె.
2. అల్్బఖర

259 ఱేఔ ఉథాషయణఔు - ఇలళ ఔుపఱనై తఱక్ిరందఱుగస డిళునా టు ణం నైదగస ామలణం

ఙేలహన ఆ ళయక్ిుని ఙ఼డె. అతడె ఆఴుయయంణో ఇఱల యౌక్సడె :

‘‘యతిఱఫెైనుో బన ఈ టు ణానిక్ి అఱలాహ భయళ

ఏయధంగస చౄళం నుో యసుడె. ’’ అుపడె అఱలాహ అతని నుసాణానిా తీలేరసడె. ఆ లహితఱో అతడె న఼భేలళ ళయఔు
ఉధాాడె. తయుయసత అఱలాహ అతనిని భయళ ఫాతక్ించి ఇఱల అడిగసడె :

‘‘నీళు ఇఔాడ ఎంతక్సఱం ఉధాాయో

ఙెుప.’’ అతడె ‘‘ఔభోఛో ఱేఔ క్ొనిా ఖంటఱో’’ అని ఙెనుసపడె. అఱలాహ ఇఱల ణెయౌనుసడె : ‘‘ఇఔాడ ఈ లహితఱో నీళు
న఼యు శంళతసభసఱు డిళుధాాళు. నీళు క్ొంఙెం నీ అనానుసనీమలఱయైు ఙ఼డె. యసటిఱో ఏభలతాం భలయుప
ఱేద. ఇంక్స నీళు నీ గసడిదన ఔడ ఙ఼డె. (థాని ఎభుఔఱు శళతం ఔఽయంచి నుో తేధాాబ). ాఛఱఔు నినా
ఔ దఽయౖసుంతంగస ఙ఼నే ఉథేుఴయంణో ఫేభు ఈ యధంగస ఙేరసభు. ఇంక్స ఙ఼డె! ఆ (గసడిద) అలహింఛభసనిా
ఫేభు ఏ యధంగస ఱేనహ , థానిని భలంశంణో నింుణామో. ’’ ఈ యధంగస శతయం అతనిక్ి ణేటణెఱాం క్సగసధన , అతడె
ఇఱల అధాాడె: ‘‘అఱలాహ శయాఴక్ిుభంతేడని ధాఔు ణెఱుశ.’’
2. అల్్బఖర

260 భభొఔ శంగటనన ఔడ దఽఱహుఱో ఉంఙక్ో. ఇఫాాళీభు ఇఱల అడిగసడె : ‘‘ఒ ధా ాబూ!

నీళు భఽతేఱన ఏయధంగస ఫాతక్ియు సయో ధాఔు ఙ఼నహంఙ.

’’ అఱలాహ ‘‘నీఔు యరసాశం ఱేథా ?’’ అని అడిగసడె.

ఇఫాాళీభు యనమంగస ఇఱల అధాాడె : ‘‘ధాఔు యరసాశం అబణే ఉంథి. క్సని భనశసన తఽనహు యఙటం క్ోశం
అడెఖుతేధాాన.’’ అుపడె అఱలాహ ఙెనుసపడె :

‘‘శభే, భంచిథి, ధాఱుఖు క్షుఱన తీశక్ో. యసటిని ఫాగస

భచిుఔ ఙేశక్ో తయుయసత క్ొాఔాథాని పాగసనిా క్ొాఔా క్ొండనై నటిు భస. భయళ యసటిని యభుని నహఱుళు. అయ
నీ ళదు ఔు యుగెతు ేఔుంటృ ళయసుబ. అఱలాహ శయాఴక్ిుభంతేడ఼ శయాచఞడ఼ అని ఫాగస ఛాఞఔం ఉంఙక్ో.’’
2. అల్్బఖర

261 - 265 తభ శందన అఱలాహ భలయగ ంఱో కయుుఙేలే యసభి కయుు ఉభలనం ఇఱల ఉంటటంథి:

ఔా యతు ధానిా ధాటిణే , అథి నయౌచి ఏడె యనాఱన ఈనతేంథి. ాత యనాఔ న఼భేలహ గింఛఱు ఉంటాబ.
ఇథేయధంగస అఱలాహ ణాన క్ోభిన యసభి శణాాభసయనిా యఔలహంఙేయు సడె. అఱలాహ అనేతంగస ఇఙేుయసడ఼ అనీా
ణెయౌలహనయసడ఼న. అఱలాహ భలయగ ంఱో తభ ధధానిా ళయమంఙేలహ , ఆ తయుయసత తభ థాతఽణాానిా భలటిభలటిక్ీ
ఙాటటత, ఖరళీతఱ భనశసన గసమయఙని యసభి ాతపఱం యసభి ాబుళు ళదు ఉంథి. యసభిక్ి ఏ యధఫెైన
బమంక్సని, కేదం క్సని ఉండళు. భనశసన గసమయఙే థానం ఔంటే

, భఽదపావణం, క్షభలఖుణం ఎంణో

ఫేఱ ైనయ. అఱలాహ అనిాంటిక్ీ అతీతేడె , అతయంత శషనయౕఱుడ఼న. యఴాలహంచిన ఒ ాఛఱలభస! క్ేళఱం యుఱ
ఫెుపన ను ందటానిక్ే తన ధనం కయుుఙేలేయసని భలథిభిగస అఱలాహ న అంతభథిధానీా యఴాలహంఙని యసని
భలథిభిగస, నైయు థెనహపను డిచి , ఖరళీత భనశసన గసమయచి నై థాన ధభసుఱన భటిుఱో ఔఱఔండి. అతడె
ఙేలహన ధన ళయమలనిా ఈ యధంగస నుో ఱుళఙు : ఔ క్ొండభసతనై ఔ భటిును య ఏయపడి ఉంథి. పాభీళయష ం థానినై
ఔుయళగస ఆ భటిు క్సయసు క్ొటటుఔు నుో బంథి. చిళయఔు నేగియౌంథి ఉతు క్ొండభసబ భలతాఫే. ఇఱలంటి యసయు ణాభు
థానం ఙేశు ధాాభని పాయంచి ఙేలే ుణయక్సయయం ళఱా యసభిక్ి ఏ ాయోఛనభూ ఔఱుఖద. అయరసాశఱఔు
శతయభలయగ ం ఙ఼టం అఱలాహ శంాథామం క్సద. థీనిక్ి ననాంగస తభ శందన చితు యథిాణో క్ేళఱం అఱలాహ
శంణోవం ను ంథే ఉథేుఴయంణో ళయమయఙేయసభి ళయమలనిా ఫెటుథ
ా ేఴంఱో ఉనా ణోటణో నుో ఱుళఙు. పాభీ ళయష ం
ఔుభిలేు అథి భెటు ంి ు ంటన ఇశుంథి. ఔయనల పాభీళయష ం ఔుయళఔ , శనాని ఛఱుా డిధా అథే థానిక్ి ఙాఱు. నైయు
ఙేలేదంణా అఱలాహ దఽఱహుఱో ఉంథి.

2. అల్్బఖర

266 శతతం నీయు నుసభే నహఱాక్సఱుళఱణో , కయౄ
ీ యం, థాాక్ష నదఱ ైన శఔఱ పఱలఱణో నిండి ఙుగస

అఱభసభే ణోట నైఱో ఎళభిక్ెరధా ఉండి , అతడె ళయోపాయంణో ఔురంగి , యోఖుయఱు క్సనటటళంటి చినానహఱాఱు ఉనా
శంఔట శభమంఱో ఆ ణోట శడిగసయౌక్ి ఖుభిఅబ నయంచినుో ళటం నైఱో ఎళభిక్ెరధా శభుతఫేధా

? నైయు

యోచింఙఖఱందఱఔు ఈ యధంగస అఱలాహ తన ళతళుఱన యఴదయుయసుడె.
2. అల్్బఖర

267 - 269 యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! నైయు శంనుసథించిన ధనంఱోని, ఫేభు నై క్ొయఔు ధనఱ నండి

ఉతపతు ఙేలహన థానిఱోని ఫేఱ ైన పాగసనిా థెైళభలయగ ంఱో కయుునటు ండి. ఆమన భలయగ ంఱో ఇళాటానిక్ి నిక్ిభసని
ళశుళుఱన ఏభితీలే ామతాం ఙెమయఔండి. ఔయనల ఆ ళశుళుఱధన ఎళయధాా నైఔు ఇలేు , యసటిని నైయు తఽణీక్సయ
పాళంణో తప, భనయసభస లాఔభింఙయు ఔథా! అఱలాహ ఔు ఏథీ ఏభలతాం అళశయం ఱేదనీ ఆమన భషో తు భఫెైన
ఖుణభుఱు ఔఱయసడనీ నైయు ణెఱుశక్ోండి. థాభిదరర ాభలదం ఙ఼నహ ఱైణాన నేభుయౌా బమనడణాడె.
నీతఫాషయఫెైన, నీఙఫెైన భలయగ ం అళఱంనృంఙండి అని నేాభేనహయు సడె. క్సని నేభుయౌా క్షనేయసునని , అనఖరళయసునని
అఱలాహ యసగసునం ఙేశు ధాాడె. అఱలాహ అతయంత ఉథాయ శాపాళుడె, అనీా ణెయౌలహనయసడె. ణాన క్ోభిన యసభిక్ి థిళయ
ఛాఞనం ాయసథియు సడె, ఎళభిక్ి థిళయ ఛాఞనం ఱనంచింథో , యసశు ళంగస యసభిక్ి భయౘ పాఖయం ఱనంచినటేా . యఛఞ త ఉనాయసభే
ఈ యవమలఱ నండి నుసఠం ధనయుుఔుంటాయు.
2. అల్్బఖర

270 - 271 నైభేనే కయుునటిునథీ , నైయు నఔుాఫడి ఙేశఔునాథీ , అంణా అఱలాహ ఔు ణెఱుశ.

దభసుయుగఱఔు శయౘమం ఙేలేయసయు ఎళాయౄ ఱేయు. నైయు నై థానధభసుఱన ఫళయంఖంగస ఙేలహధా భంచిథే. క్సని
యషశయంగస నియునేదఱఔు థాననేళాటం నైఔు ఎఔుాళ ఫేఱు ఙేఔయుశుంథి . నై దయౖసాభసయఱు ఎధోా థీనిళఱా
శభలహనుో ణాబ. నైయు ఏనే ఙేలహధా అథి అఱలాహ ఔు ణెఱుశుంథి.
2. అల్్బఖర

272 ాళక్సు! ాఛఱన శతయభలయగ ంఱో నడినహంఙే ఫాధయత నీనై ఱేద. ణాన క్ోభిన యసభిని అఱలహళవయ

శతయభలయగ ంఱో నడెుణాడె. భంచిభలయగ ంఱో నైయు కయుుఙేలే ధనం నైక్ే ఫేఱు ఙేఔయుశుంథి. అశఱు నైయు
కయుుఙేలేథి అఱలాహ శంణోవం ను ందటానిక్ేగస! ఔనఔ భంచిభలయగ ంఱో నైయు ఏనే కయుుఙేలహధా , థాని ాతపఱం
నైఔు ూభిుగస ఱనశుంథి. నైఔు అధాయమం ఎంతభలతాం ఛయఖద.
2. అల్్బఖర

273 అఱలాహ క్సయయంఱో నిభఖుాఱ ైన క్సయణంగస , తభ చౄళధోనుసది క్ోశం బూనేనై తభిగే అళక్సఴం

ఱేనందళఱా ఱేనేక్ి ఖుభిఅబనయసయు ాణేయఔంగస ధన శయౘమలనిక్ి అయుహఱు. యసభిని ఎయుఖని భనిఱహ యసభి
ఆణాునభలనం ఙ఼లహ యసయు పాఖయళంతేఱని పాయయసుడె. యసభి భుకలఱన ఙ఼లహ నైయు యసభి నిఛలహితని
ఖరళంఙఖఱయు. ఱోఔుఱ యంటడి శయౘమం ఙెమయండి అని ఫాతభలఱే భనవేఱు క్సయు యసయు. నైయు యసభి
శయౘమలయి ం ఏనే కయుుఙేలహధా, అథి అఱలాహ ఔు ణెయౌమఔుండా ఉండద.

2. అల్్బఖర

274 - 277 తభ శందన భేబంఫళలైళ ఫళయంఖంగసన఼ , యషశయంగసన఼ కయుు ఙేలే యసయు

తభ ాతపఱలనిా తభ ాబుళుళదు ను ందణాయు. యసభిక్ి ఏ యధఫెైన బమంగసని

, దణకంగసని ఔయౌగే అళక్సఴం

ఱేద. క్సని ళడీి తధనయసభి లహిత ఱైణాన టు టం ళఱా ఉధాుథి అబన ళయక్ిు లహిత ఱలంటిథి . ఈ లహితక్ి యసయు
ఖుభిక్సళటానిక్ి క్సయణం యసయు ‘‘యసయనుసయం ఔడ ళడీి ఱలంటిథేగస ’’ అని అనటఫే. యసశు యసనిక్ి అఱలాహ యసయనుసభసనిా
ధయుశభుతం (షఱలల) ఙేరసడె. ళడీి ని నిఱహదాం (షభసమ) ఙేరసడె. ఔనఔ తన ాబుళు ఙేలహన ఈ ళతఫో ధ
అంథేళయక్ిు భునుంద ళడీి తనటం తయచృలేు , అతన ూయాం తనాథేథో తధాాడె. అతని ళయళయౘయం చిళయఔు
అఱలాహ ళదు క్ే నుో తేంథి. ఈ ఆథేఴం తయుయసత భయళ ఈ దరరువు ఔు నుసఱపడేయసడె నిఴుమంగస నయఔయసలహ . అఔాడ
అతడె రసఴాతంగస ఉంటాడె. అఱలాహ ళడీి ని నయంఛేయు సడె. థానధభసుఱన నంచి అదిఔం ఙేయు సడె. ఔఽతగుాడ఼,
దవే
ు డ఼ అబన ళయక్ిుని అఱలాహ నేానేంఙడె. క్సని యఴాలహంచి భంచినఱు ఙేలేయసభిక్ి

, నభలచన యసినహంఙే

యసభిక్ి ఛక్సతన ఇఙేుయసభిక్ి యసభి ాబుళుళదు తగిన ాతపఱం ఱనశుంథి . యసభిక్ి బమంక్సనీ

, రోఔంక్సనీ ఔయౌగే

అళక్సఴం ఱేద.
2. అల్్బఖర

278 - 281 యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! నైయు నిఛంగస యరసాశఱే అబణే , అఱలాహ ఔు బమడండి ,

ఇంక్స నైఔు ాఛఱ నండి భసళఱలహన ళడీి ని యడిచినటు ండి. క్సని ఔయనల నైయు అఱల ఙెమయఔనుో ణే , నైనై అఱలాహ
తయపునండి ఆమన ాళఔు తయపు నండి ముదా ాఔటన ఉంథి అధన యవమం ణెఱుశక్ోండి . ఇుపడెైధా నైయు
రసుణాుడిణే (ళడీి ని ళదఱుఔుంటే) అశఱు య భుు తీశక్ోళటానిక్ి షఔుా థాయుఱళుణాయు. నైయౄ
అధాయమం ఙెమయఔడద, నైఔ అధాయమం ఛయఖఔడద. నై ఫాక్ీథాయుడె ఆభిిఔ ఇఫబందఱఱో ఉంటే , అతని
భిలి త
హ ఫెయుఖుడే ళయఔు ఖడెళు ఇళాండి. ఱేఔ నైయు ణెయౌలహనయసభే అబణే, ఆ ఫాక్ీని అతనిక్ి థానం ఙెమయండి.
అథి నైఔు ఎఔుాళ రరరమశాయం. అఱలాహ ళదు ఔు నైయు భయయౌ యమళళభోచన ఛభిగే భసబళం నండి

, ఔయౌగే ఆద

నండి యక్ింఙక్ోండి. అఔాడ ాత ఔాడిక్ి అతడె ఙేలహన భంచి ఙెడిఱఔు భిూయణ ాతపఱం ఱనశుంథి . ఎళభిక్ీ
ఏభలతాం అధాయమం ఛయఖద.
2. అల్్బఖర

282 యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! నైయు యశపయం ఔ నిభీణత క్సఱం క్ొయఔు అుప తీశఔునాుపడె, ఆ

ళయళయౘభసనిా యసాలహ థిఱయఙండి. ఇయుక్ాఱ భధయ ధాయమంగస దయసుయనచన ఔ ళయక్ిు యసామలయౌ. అఱలాహ
ఎళడిక్ెరణే అక్షయఛాఞనం ాయసథింఙాడో

, అతడె యసామటానిక్ి నిభసఔభింఙఔడద. అతడె యసామలయౌ. ఫాధయత

మోఫడిన ళయక్ిు (అుప తీశఔుధనయసడె) ఙెనహప యసాబంఙాయౌ. అతడె తన ాబుయైన అఱలాహ ఔు బమడాయౌ.
నియణ మఫెైన వయతేఱఱో ళెఙుతఖుగఱు ఙెమయభసద. క్సని యుణం తీశఔుధన ళయక్ిు అభలమఔుడె ఱేఔ ఫఱళీనడె
ఱేఔ ఙెనహప యసాబంఙఱేని అశభయుిడె అబణే , అతని శంయక్షఔుడె ధాయమంగస ఙెనహప యసాబంఙాయౌ. ఇంక్స నైయు
నైఱోని ఇదు యు ుయువేఱన థానిక్ి యసక్షుఱుగస నటటుక్ోయసయౌ. ఇదు యు ుయువేఱు ఱనంఙని క్షంఱో

, ఔ

ుయువేడె, ఇదు యు లు ఱ
ీ ు యసక్షుఱుగస ఉండాయౌ. ఎందఔంటే యసభిఱో క్సఫె భయచినుో ణే , భెండళ లు ీ ఆఫెఔు ఛాఞఔం

ఙేశు ంథి. ఎళభి యసక్షయం నై అందభిక్ీ ఆమోదయోఖయమో యసభినండే ఈ యసక్షుఱు ఎనాక్ోఫడాయౌ. యసక్షయం ఇళాండి
అని ఆయౘానించినుపడె , యసక్షుఱు నిభసఔభింఙఔడద. ళయళయౘయం చినాథెైధా

, నదు థెైధా, థానిని ఖడెళు

నియణ మంణో దయసుయనచ యౄంఱో యసాబంఙటానిక్ి అఴరదా ఙెమయఔడద. అఱలాహ దఽఱహుఱో ఈ దా త నైక్ొయఔు
అతయంత ధాయమశభుతఫెైనథి. శఱబంగస యసక్షయ నియణ మం ఙెమయటానిక్ి ఇథి ణోడపడెతేంథి. ఇంక్స

, నైయు

అనభలధాఱఔు, అనుో షఱఔు ఖుభిఅబయయ అళక్సఴం తఔుాళగస ఉంటటంథి. క్సని నైయు అపటిఔుపడె యశపయం
ఙేశఔుధన (యసదాయణ) యసయనుసయశంఫంధఫెైన ఱలయసథేయఱన యసామఔుండాళుంటే , అందఱో అబయంతయం ఱేద. క్సని
యసయనుసయ ళయళయౘభసఱు నిఴుబంఙేటుపడె, తపఔుండా యసక్షుఱన నటటుక్ోండి. దయసుయనచ యసాలేయసనినీ, యసక్షుఱన఼
నడియఙభసద. ఆ యధంగస ఙేలేు అథి నుసం అళుతేంథి. అఱలాహ ఆఖరయౘనాండి యక్ింఙక్ోండి. ఆమన నైఔు
శభిjెెెైెన దా తని ఫో దిశు ధాాడె. ఆమనఔు ాతథీ ణెఱుశ.
2. అల్్బఖర

283 నైయు ామలణంఱో ఉనాుపడె , దయసుయనచ యసాలేయసడె థొ యఔని క్షంఱో , నైళదు ఉనా

ళశుళున ణాఔటటునటు ండి. నైఱో ఎళభెరధా భభొఔభిా ననేు అతనిణో ఔ ళయళయౘయం ఙేలహనటా బణే

, ఆ ళయక్ిు

తనళదు ఉనా అభలనతేన తభిగి ఇయసాయౌ. అతడె తన ాబుయైన అఱలాహ ఔు బమడాయౌ. ఎటిు భిలి త
హ ేఱఱోన఼
యసక్ాయనిా థాఙఔండి. యసక్ాయనిా థాఙేయసడి షఽదమం నుసబూబవు ఫెైనథి. నైయు ఙేలేళనీా అఱలాహ ఔు ణెఱుశ.
2. అల్్బఖర

284 ఆక్సరసఱఱో , బూనేనై ఉనా శభశు భూ అఱలహళవు. నైయు నై భనశసఱఱో ఉనా

యవమలఱన ాఔటించిధా ఱేఔ థాచిధా , యసటిని ఖుభించి ఎటు క్ేఱఔు అఱలాహ ఱ ఔా తీశఔుంటాడె. ఇంక్స , ణాన
క్ోభిన యసభిని క్షనేంఙటానిక్ీ , ణాన క్ోభిన యసభిని యక్ింఙటానిక్ి ఆమనఔు అదిక్సయం ఉంథి. ఆమన అనిాటినైన
అదిక్సయం ఔఱయసడె.
2. అల్్బఖర

285 ాళఔు తననై తన ాబుళు నండి అళతభించిన థానిా యఴాలహంఙాడె. ఈ ాళఔు న

యఴాలహంఙేయసయు ఔడా థానిని షఽదమూయాఔంగస లాఔభింఙాయు. యసయంణా అఱలాహ న
ఆమన ఖరంతాఱన఼ , ఆమన ాళఔు ఱన఼ యఴాలహయు సయు. యసయు ఇఱల అంటాయు :
ాళఔు ఱఱోని ఏ ఔాభినీ పేదపాళంణో ఙ఼డభు. ఫేభు ఆథేఴం యధాాభు

, ఆమన ద఼తఱన఼ ,

‘‘ఫేభు అఱలాహ ంనహన
, యయయసళళంఙాభు. యసానై!

క్షభలనక్ష నటటు అని ఫేభు నినా అభిిశు ధాాభు. చిళయఔు ఫేభంణా నీథెశక్ే భయయౌ ళయసుభు.’’
2. అల్్బఖర

286 ఏ నుసాణినైధా అఱలాహ థాని ఴక్ిు యసభభసియఱఔు నేంచిన ఫయుళు ఫాధయతఱన మోడె. ణాన

శంనుసథించిన ుణాయనిక్ి శతుయౌణానీా, ణాన ఔడఫెటు న
ి నుసనుసనిక్ి దవుయౌణానీా ాత ళయక్ీు అనబయయసుడె.
(యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! నైయు ఈ యధంగస నుసాభిిశు ఼ ఉండండి) : ‘‘భల ాబూ! ను యనుసటటళఱా ఛభిగే భల తుపఱన
టు ఫో ఔు. యసానై! భలఔు ూయాం యసభినై మోనహన పాభసనిా భలనై మోఔు. ాబూ! ఏ ఫయుళున మోలే ఴక్ిు

భలఱో ఱేథో , థానిని భలనై నటు ఔు. భభుయౌా భనిాంఙ. భభుయౌా క్షనేంఙ. భభుయౌా ఔయుణింఙ. నీళు
భలఔు యక్షఔుడళు. అయరసాశఱఔు ళయతభేఔంగస భలఔు శయౘమడె.’’
3. ఆలి్ఇమ్రాన్
ఆమతేఱు : 200

అళతయణ : భథీధాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 1 - 2 అయౌఫ ఱలమ నైమ. అఱలాహ - శచౄళుడె

, నితేయడె, యఴా ళయళశి ఔు ఆదాయబూతేడె.

యసశు యసనిక్ి ఆమన తప భభొఔ థేళుడె ఱేడె.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 3 - 4 ాళక్సు! ఆమన ఈ ఖరంతానిా నీనై అళతభింఛేరసడె. అథి శణాయనిా తీశఔుళచిుంథి.
భును అళతభించిన ఖరంతాఱన ధఽళయుశుంథి. థీనిక్ి ూయాం ఆమన భలనళుఱఔు యుచభలయగ ం ఙ఼టానిక్ి
ణౌభసతే, ఇన్చౄఱు ఖరంతాఱన అళతభింఛేరసడె. ఇంక్స (శణాయశణాయఱన యనయుఙేలహ ఙ఼నే) గీటటభసబని
అళతభింఛేరసడె. ఇఔనండి అఱలాహ ఆఛఞ ఱన దిఔాభింఙే యసభిక్ి ఔఠినయక్ష డటం నిఴుమం. అఱలాహ భషతు య
ఴక్ిు శంనాడె, దవు ణాానిక్ి తగిన ాతపఱం ఇఙేుయసడ఼న.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్5 - 9 బూభలయక్సరసఱఱోని ఏ ళశుళూ అఱలాహ ఔు గోయంగస ఱేద. భలతఽఖభసాఱఱో నై యౄనుసఱన
తన ఇయౖసునయసయం తీభిుథిథు థ
ే ి ఆమధన ఔథా! భయౘఴక్ిురసయ్ , భయౘ యయనక్ీ అబన ఆమన తప భభొఔ థేళుడె
ఱేడె. ాళక్సు! నీనై ఈ ఖరంతానిా అళతభింఛేలహనయసడె ఆ థేళుడే! ఈ ఖరంథంఱో భెండె యక్సఱ ఆమతేఱు
ఉధాాబ. నదటియ , భుషాభలత (శపవు ఫెైనయ). అయ ఖరంతానిక్ి ుధాదఱ ళంటియ. భెండో య , భుతయౖసనృయౘత
(అశపవు ఫెైనయ). ళఔర భనశాఱు ఔఱతఱన భేనేందఔు ఎఱా ుపడ఼ ‘భుతయౖసనృయౘత’ యంటడి యసటిక్ి అభసిఱు
ణొడిగే ామతాం ఙేయు సయు. క్సని యసటి అశఱు అభసినిా అఱలాహ తప భభెళాయౄ ఎయుఖయు. థీనిక్ి ననాంగస

,

భిఔా ఛాఞనం ఔఱయసయు ఇఱల అంటాయు: ‘‘యసటిని ఫేభు యఴాలహంఙాభు. ఇళనీా భల ాబుళు నండి ళచిునయన.’’
మతాయి ం ఏనేటంటే , ఏ యవమలనాండెైధా యఛఞ తఖఱయసభే ఖుణనుసఠం ధనయుుఔుంటాయు. యసయు అఱలాహ న ఇఱల
నుసాభిియు సయు : ‘‘ాబూ! నీళు భలఔు శభిబెైన భలభసగనిా ఙ఼నుసళు. ఇఔ భల భనశసఱన ళఔరభలయగ ం యైునఔు
భయళంఙఔు. నీ క్సయుణయ నిదినండి భలఔు క్సయుణాయనిా ాయసథింఙ. నిఛఫెైనథాతళు నీయన. ాబూ! నీళు
నిఴుమంగస భలనళుఱందభినీ ఔ భోచన శభలయనఴయుయసుళు. ఆ భోచ భసళటంఱో ఏభలతాం శంథేషం ఱేద. నీళు
ఎనాటిక్ీ ఆడిన భలట తనేపయసడళు క్సళు.’’
3. ఆలి్ఇమ్రాన్10 - 13 అయరసాశ యైకభిని అళఱంనృంచిన యసభిక్,ి యసభి ఐఴాయయఫఱంక్సని, శంణానఫఱంక్సని అఱలాహ
ఔు ాతఔఱంగస ఉయోఖడళు. యసయు నయక్సనిక్ి ఇంధనం అబ తీయుణాయు. చిళయఔు యసభి భుగింు హభౌన

అనఙయుఱు, అంతఔు ూయాు అయదేముఱ భుగింు ళంటిథి అళుతేంథి - యసయు అఱలాహ ఆమతేఱన
అశణాయఱుగస తయశాభింఙాయు. యయళయసనంగస యసభి నుసనుసఱఔుగసన అఱలాహ యసభిని టటుఔుధాాడె. యసశు ళం
ఏనేటంటే, నిఴుమంగస అఱలాహ ఔఠినంగస యక్ియు సడె. ఔనఔ ాళక్సు! నీ శంథేరసనిా లాఔభింఙటానిక్ి నిభసఔభించిన
యసభిక్ి ఇఱల ఙెుప : ‘‘అనతక్సఱంఱోధన నైయు ఱోఫయుఙక్ో ఫడణాయు , నయక్సనిక్ి తయుభఫడణాయు. నయఔం ఙాఱల
ఙెడి నియసశం.’’ (ఫద్ర ముదా యంఖంఱో) భలభొానా ఆ భెండె ళభసగఱఱో నైఔు ఖుణనుసఠ శ఼ఙన ఉండినథి. ఔ ళయగ ం
అఱలాహ భలయగ ంఱో నుో భసడింథి. భెండో థి అయరసాశఱ ళయగ ం. అయరసాశఱు యరసాశఱఔు భెటు ంి ుగస ఉనా
యవమలనిా ఙ఼లేయసలైళ శామంగస తభ ఔలళణోధన ఙ఼రసయు. క్సని అఱలాహ ణాన ఇవు డి యసభిని తన
శయౘమంణో ఫఱయుయసుడె (అధన యవమలనిా ముదా భిణాభం నియౄనహంచింథి). ఔలైళనా యసభిక్ి ఇందఱో ఔ
భషతు యఫెైన ఫో ధ ఇనేడి ఉంథి.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 14 - 17 లు ఱ
ీ , శంణానభూ, యండి ఫంగసయు భసశఱ, ఫేఱుఛాత ఖుభసరఱ, యళుఱ, లేదయు
బూభుఱ ళంటి యసయమోయౘఱనై నేాభ ఆఔయష ఔంగస ఙెమయఫడియథి. క్సని ఇళనీా అనితయఫెైన ఐళఔ చౄళన
శందఱు భలతాఫే. అశఱ ైన ఉతు భ నియసశం అఱలాహ ళదు ఉనాథే. ఇఱల ఙెుప : యసటిఔంటే ాఴశు ఫెైనథేథో ధనన
నైఔు ణెయౌనేథా ? బమబఔుుఱు ఔఱయసభి క్ొయఔు యసభి ాబుళు ళదు ఉథాయనళధాఱు ఉధాాబ. యసటి క్ిరందగస
క్సఱుళఱు ాళళశ఼
ు ఉంటాబ. అఔాడ యసభిక్ి రసఴాతఫెైన చౄయతం ఱనశుంథి. భియదా ఙభితఱ
ా ైన పాయయఱ
యసంఖతయం ఱనశుంథి. అఱలాహ శభుత ఱనశుంథి. అఱలాహ తన థాశఱ నడళడిఔన ఴరదాణో ఖభనియసుడె. యసయు
అఱలాహ న ఇఱల యనడెఔుంటాయు : ‘‘ాబూ! ఫేభు యఴాలహంఙాభు. భల తుపఱన భనిాంఙ. భభుయౌా నయఔ
ఛాాఱఱ నండి క్సనుసడె.’’ యసయు శషనయౕఱుయు, శతయశంధఱు, యదేముఱు, థానయుఱు, క్షనేంఙ అని భసతా చిళభి
ఖడిమఱఱో అఱలాహ న యనడెఔుంటాయు.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 18 - 20 ణాన తప భభొఔ థెైళం ఱేడె అధన శణాయనిక్ి శామంగస అఱలాళవయ యసక్షయనేఙాుడె.
థెైళద఼తఱు, శభశు ఛాఞనఱు ఔడ ఆ భయౘఴక్ిుభంతేడ఼ , ఆ భయౘఛాఞనీ తప యసశు యసనిక్ి భభొఔ థెైళం ఱేడె
అని నిఛాబతీగసన఼ , ధాయమంగసన఼ యసక్షయనేయసుయు. అఱలాహ దఽఱహుఱో అశఱు ధయుం క్ేళఱం ఇయసామ భలతాఫే.
ఖరంథం ఇళాఫడిన యసయు ఈ ధభసునిా ణోాలహభసఛని యననా యదాధాఱన అళఱంనృంఙాయు. యసభి ఈ యైకభిక్ి క్సయణం ,
యసయు ఛాఞనం ళచిున తయుయసత ఔడా ఔభినై ఔయు అణాయఙాయం ఙెమయటానిక్ి శంఔయౌపంఙటఫే . అఱలాహ ఆఛఞ ఱన,
ఆమన ఫో ధఱన యయయసళళంఙ టానిక్ి తయశాభింఙేయసభి ఱ ఔాఱన భివాభింఙటం అఱలాహ ఔు ఎంణోలేు టు ద.
ాళక్సు! ఇఔ యయు నీణో గయష ణఔు తఱడిణే , ఇఱల ఙెుప : ‘‘ధనన఼ ధా అనఙయుఱ అఱలాహ ఔు శంూయణ ంగస
యదేముఱభమలయభు.’’ ఖరంథం ఔఱయసభినీ , ఖరంథం ఱేనియసభినీ ఉబముఱన఼ ఇఱల అడెఖు :

‘‘నైయు ఔడ

ఆమనటా యదేమతఔ , థాయసయనిక్ీ అంగీఔభింఙాభస ?’’ అఱల ఙేలేు యసయు శభిబెైన భలభసగనిా ను ంథినటేా . క్సని

ఔయనల యసయు థానిక్ి యభుకఱ ైణే , నీ ఫాధయత క్ేళఱం శంథేరసనిా అంద ఛెమయటఫే. తయుయసత అఱలాహ తన
థాశఱ యవమలఱన ణాధన శామంగస ఙ఼శఔుంటాడె.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 21 - 22 అఱలాహ ఆథేరసఱన఼ , ఫో ధఱన఼ యయయసళళంఙటానిక్ి తయశాభింఙేయసభిక్ీ , ఆమన
ాళఔు ఱన అధాయమంగస ఙంనేయసభిక్,ీ శణాయనీా ధాయమలనీా రసలహంఙటానిక్ి ాఛఱఱో నండి ఱేఙే యసభి నుసాణాఱ యంట
డేయసభిక్ీ ఫాదాఔయఫెైన యక్షన ఖుభించిన యబయసయు న యనినహంఙ. యసభి ఔయుఱు ఇషభసఱు భెండియటిఱోన఼ ళఽదా
అళుణాబ. యసభిక్ి శయౘమడే యసడెళడ఼ ఉండడె.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 23 - 25 ఖరంథ ఛాఞనంఱోని క్ొంత పాఖం ను ంథిన యసభి భిలి త
హ ఎఱల ఉంథో నీళు ఖభనింఙఱేథా ?
థెైళఖరంథం యసభి భధయ తీయుప ఙెపఖఱందఱఔుగసన యసభిని థాని యైునఔు ఆయౘానించినుపడె , యసభిఱోని ఔ
ళయగ ంయసయు ఛాయుఔుంటాయు. ఆ తీయుప టా యైభుకయం ఙ఼ుణాయు. యసభి ఈ నడతఔు క్సయణం , యసయు, ‘‘భభుయౌా
నయక్సగిా అశఱు భుటటుక్ోద. ఔయనల భలఔు నయఔయక్ష డిధా , అథి క్ొనిా భోచఱు భలతాఫే ’’ అని ఙెుపక్ోళటం.
శామం ఔయౌపణాఱ ైన యసభి నభుక్సఱే యసభిని తభ ధయుం యవమంఱో అధనఔ అనుో షఱఔు ఱోనఙేరసబ. ఏ
థినఫెైణే భసళటం తథయమో, ఆ థిధాన ఫేభు యసభిని శభలయనఴయచినుపడె యసభి ఖత ఏభళుతేంథో ? ఆ భోచన
ాత భనిఱహక్ీ ణాన శంనుసథింఙఔునాథానిక్ి ూభిు ాతపఱం ఇళాఫడెతేంథి. ఎళభిక్ీ అధాయమం ఛయఖద.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 26 - 27 ఇఱల అన :

‘‘ఒ అఱలాహ! యఴాయసభలుఛాయదిణాయనిక్ి ాబూ! నీళు క్ోభినయసభిక్ి

ాబుణాాదిక్సభసనిా ాయసథియు సళు. నీళు క్ోభిన యసభి నండి థానిా ఱలఔుాంటాళు. నీళు క్ోభిన యసభిక్ి గౌయయసనిా
ాయసథియు సళు. నీళు క్ోభిన యసభిని భసబళంనుసఱు ఙేయు సళు. యపాఱు నీ అదీనంఱో ఉధాాబ. నిశసంథేషంగస నీఔు
అనిాంటినైధా అదిక్సయం ఉంథి. నీళు భసతాని ఖటిఱోక్ి ాయనయంఙేయు సళు. ఖఱున భసతాఱోక్ి ాయనయంఙేయు సళు.
నుసాణంఱేని థాని నండి నుసాణభునా థానిని తీయసుళు. నుసాణభునా థాని నండి నుసాణం ఱేనిథానిని తీయసుళు. నీళు
క్ోభిన యసభిక్ి ఱ ఔాఱేనంత ఉనుసదిని ాయసథియు సళు.’’
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 28 - 30 యరసాశఱు ణోటి యరసాశఱన క్సదని అయరసాశఱన తభ నేతేాఱుగస , తభ శషఙయు
ఱుగస, తభ శయౘమఔుఱుగస ఎంతభలతాం ఎనాక్ోభసద. అఱల ఙేలేయసభిక్ి అఱలాషోు ఏ యధఫెైన శంఫంధభూ
ఱేద. అబణే యసభి థౌయీ నయం నండి యక్షణ ను ందటానిక్ి

, నైయు ఆ యైకభిని అననబలేు అథి క్షభలయహఫే. క్సని

అఱలాహ తనక్ే బమడండి అని ళెఙుభిశు ధాాడె. నైయంణా ఆమన ళదు క్ే భయయౌనుో ళఱలహ ఉంథి. ాళక్సు!
ాఛఱన ఇఱల ళెఙుభింఙ : ‘‘నై భనశసఱఱో ఉనాదంణా - నైయు థానిని థాచిధా ఱేఔ ఫళయగ తం ఙేలహధా అఱలాహ ఔు ణెఱుశ. బూభలయక్సరసఱఱో ఉనాథి ఏథీ ఆమనఔు ణెయౌమఔుండా ఱేద. ఆమన అదిక్సయం
అనిాంటినైధా ఉంథి. ాత భనిఱ ణాన ఙేలహన- భంచి ఙేలహధా ఱేఔ ఙెడి ఙేలహధా-థాని పయౌణానిా ాతయక్షంగస
ఙ఼లేభోచ భసఫో ణోంథి. తనఔు ఈ భోచ ఇంక్స ఎంణో ద఼యంగస ఉంటే ఎంత ఫాఖుండేథి అని భనిఱహ ఆ భోచన

క్ోయుఔుంటాడె. అఱలాహ తనఔు బమడండి అని నేభుయౌా ళెఙుభిశు ధాాడె. ఆమనఔు తన థాశఱంటే ఎంణో
నేాభ.’’
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 31 - 32 ాళక్సు! నీళు ాఛఱఔు ఇఱల ఙెుప : ‘‘నైఔు నిఛంగసధన అఱలాహ టా నేాభ ఉంటే ననా
అనశభింఙండి. అుపడె అఱలాహ నేభుయౌా నేానేయసుడె. నై నుసనుసఱన భనిాయసుడె. ఆమన అనేతంగస
క్షనేంఙేయసడె, అననయంగస ఔయుణింఙేయసడ఼న.’’ యసభిణో ఇంక్స, ‘‘అఱలాహ ఔ, ాళఔు ఔ యదేమత ఙ఼ండి ’’ అని
అన. ఔయనల యసయు నీ ఈ శంథేరసనిా లాఔభింఙఔనుో ణే , అఱలాహ తనఔ , తన ాళఔు ఔ యదేమత ఙ఼టానిక్ి
నిభసఔభించిన యసభిని నేానేంఙటం అధనథి నిఴుమంగస ఛయఖద.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్33 - 37 అఱలాహ ఆదమఔ, న఼హ ఔ, ఇఫాాళీభు శంతతక్ీ, ఇభలున శంతతక్ీ, శభశు బూఱోఔ
యసశఱనై నుసాదానయత ఇచిు (తన శంథేఴం క్ొయఔు) ఎనాఔుధాాడె. ఔభి ళంరసనాండి ఔయు ఛనిుంచిన
యయందయౄ క్ే యంయఔు ఙెంథినయసయు. అఱలాహ అంణా యంటాడె, ఆమనఔు అంణా ణెఱుశ. ఇభలున లు ీ అఱలాహ
న ఇఱల నుసాభిించినుడె (అఱలాహ యధాాడె).

‘‘ాబూ! ధా ఖయాంఱో ఉనా యయళున ధనన నీఔు

శభభిపంఙఔుంటటధాాన. అథి నీ లేళఔు అంక్ితం. ధా ఈ క్సనఔన లాఔభింఙ. నీళు అనీా యధనయసడళు , అనీా
ణెయౌలహన యసడళు.’’ తయుయసత ఆఫెఔు ఆడె యయళు ఛనిుంచినుడె, ఆఫె ఇఱల యనాయంఙఔుంథి : ‘‘ాబూ! ధాఔు
ఆడె యయళు ఔయౌగింథి - ఆఫెఔు ఏ యయళు ుటిుంథో అఱలాహ ఔు ఫాగస ణెఱుశ - ఫాఱుడె ఫాయౌఔ ళంటియసడె
క్సడె. శభే, ధనన థానిక్ి భయయమ అని నేయు నటాున. రసఖరశు డెైన ఱైణాన ఫాభినండి యక్షణ క్ొయఔు ధనన థానినీ ,
థాని శంణాధానీా నీఔు అపగిశు ధాాన. ’’ చిళయఔు ఆఫె ాబుళు ఆ ఫాయౌఔన శంణోవంణో లాఔభించి ఆఫెన
ఔ భంచి ఫాయౌఔగస తీభిుథిథు ాడె. ఇంక్స, ఛఔభిమలయన ఆఫెఔు శంయక్షఔుడెగస నిమనేంఙాడె....
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 37 - 41 .... ఛఔభిమయ ఆఫె ఖథిక్ి నుో బనుపడఱలా , ఆఫె ళదు ఆమన ఏయో క్ొనిా పోఛన
థాయి భు ఱన ఙ఼లేయసడె. ఆఫెన ఇఱల అడిగేయసడె : ‘‘భయయమ! ఇయ నీ ళదు ఔు ఎఔాడ నండి ళఙాుబ ?’’
ఆఫె ఇఱల ఛయసఫు ఙెనేపథి :

‘‘అఱలాహ నండి ళఙాుబ. అఱలాహ ణాన క్ోభిన యసభిక్ి ఱ ఔాఱేనంత ఉనుసదిని

ాయసథియు సడె.’’ ఈ భిలి త
హ ని ఙ఼లహన ఛఔభిమయ తన ాబుళున ఇఱల నుసాభిింఙాడె , ‘‘ాబూ! నీళు నీ భళభణో
ధాఔు భంచి శంణాధానిా ాయసథింఙ. నుసాయి నఱన యధనయసడళు నీయన.
ఙేశు ఼ ఉనాుపడె , థెైళద఼తఱు శభలదానంగస ఇఱల ాఔటింఙాయు :

’’ ఛఔభిమయ తన ఖథిఱో నిఱఫడి నభలచ
‘‘అఱలాహ నీఔు మయౘయ (న ఖుభించిన)

యబయసయు ఇశుధాాడె. అతన అఱలాహ ఆఛఞ న ఔథానిా ధాళభిఙేయసడెగస ళయసుడె. అతనిఱో ధామఔతాు
దయపభూ, నదు భిఔు ఠీయ ఉంటాబ. గొప భధోనిఖరషం ఔయౌగి ఉంటాడె. ాళఔు గస నిమనేంఫడణాడె.
శఛీ నఱఱో భిఖణింఫడణాడె. ’’ ఛఔభిమయ ఇఱల అధాాడె :

‘‘ాబూ! ధనధా భుశయౌయసణిణ , ధా పాయయబయమో

గొడాాఱు. ధాఔు క్ొడెఔు ఎఱల ఔఱుఖుణాడె ?’’ ఇఱల శభలదానం ళచిుంథి:

‘‘అఱలధన అళుతేంథి. అఱలాహ ణాన

క్ోభిన థానిని ఙేయు సడె. ’’ అతన ఇఱల భనయ ఙేశఔుధాాడె :

‘‘యసానై! ధా క్ొయక్ేదబధా శ఼ఙనన

నియణ బంఙ.’’ అఱలాహ ఇఱల అధాాడె : ‘‘శ఼ఙన ఏనేటంటే , నీళు భూడె భోచఱ ళయఔు లైఖఱణో తప ాఛఱణో
భలటాాడళు (భలటాాడఱేళు) , అుపడె నీళు నీ ాబుళున ఎఔుాళగస శుభింఙ. ఉదమం , యసమంతాం ఆమన
యతాతన క్ొనిమలడె.’’
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 42 - 43 తయుయసత ఔుపడె థెైళద఼తఱు ళచిు భయయమణో ఇఱల అధాాయు : ‘‘భయయమ! అఱలాహ
నినా ఎనాఔుధాాడె. నీఔు భియదా తన ాయసథింఙాడె. ాంఙ భళలఱందభినై నీఔు నుసాదానయభు నిచిు
నినా తన లేళక్ొయఔు ఎనాఔుధాాడె. భయయమ! నీళు నీ ాబుళునఔు యదేముభసఱళుగస ఉండె. ఆమన
యసనిాధయంఱో శజథా ఙెబయ (యసయౖసుంఖడె). యుఔఙేలే థాశఱణో నీళూ యుఔ ఙెబయ (నభుతణో ళంఖు).’’
3. ఆలి్ఇమ్రాన్44 ాళక్సు! ఇళనీా అగోఙయ యవమలఱఔు శంఫందించిన యసయు ఱు. యసటిని ఫేభు నీఔు ళళీ థాాభస
ణెఱుుతేధాాభు. ఱేఔనుో ణే , భయయమ శంయక్షఔుడె ఎళయు అయసాయౌ అధన యవమ నియణ మం క్ొయఔు
లేళఔుఱు తభ తభ ఔఱభుఱన యశభినుపడె నీళు అఔాడ ఱేళుఔథా! ఇంక్స

, ఆఱమ

, యసభి భధయ యయసదం

ఙెఱభేగినుపడె ఔడా నీళు అఔాడ ఱేళు.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్45 - 48 థెైళద఼తఱు ఇఱల అధాాయు : ‘‘భయయమ! అఱలాహ తన ఔ ‘ఆఛఞ ’ఔు శంఫందించిన యబ
యసయు న నీఔు ంుతేధాాడె. అతని నేయు ఈయస భలపెస. అతన భయయమ ఔుభలయుడె. అతడె ఇషయ
ఱోక్సఱఱో గౌయళనీముడౌణాడె. అఱలాహ యసనైయం ను ంథిన థాశఱఱోని యసడెగస భిఖణింఫడణాడె.
ఉమలయఱఱో ఉనాుపడ఼ ,

నభిగి నదు యసడెైనుపడ఼ ాఛఱణో శంపాఱహయు సడె. ఇంక్స అతన ఔ

శతేపయువేడౌణాడె.’’ ఇథి యనా భయయమ ఇఱల అధాాయు : ‘‘ాబూ! ధాఔు యయళు ఎఱల ఛనిుశుంథి ? ననా ఏ
ుయువేడ఼ ఙేతణోధైధా ణాఔఱేథే! ’’ శభదానం ఱనంచింథి : ‘‘అఱలధన ఛయుఖుతేంథి. అఱలాహ ణాన క్ోభినథానిా
శఽఱహుయు సడె. ఆమన ఔ నిని ఙెమలయఱని నియణ బంచినుపడె , క్ేళఱం థానిని ‘‘అబనుో ’’ అంటాడె. అంణే , అథి
అబనుో తేంథి.’’ (థెైళద఼తఱు ఇంక్స ఇఱల అధాాయు): ‘‘అఱలాహ అతనిక్ి ఖరంతానీా , థిళయ ఛాఞధానీా ఫో దియు సడె.
ణౌభసతే, ఇంచౄఱు ఖరంతాఱ ఛాఞధానిా ధనయుపణాడె.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 49 - 51 ఇంక్స అతనిని ఇయసాబీఱు శంతత ళదు ఔు తన ాళఔు గస ంుణాడె.
ఇయసాబీఱు శంతత ళదు ఔు ళచిునుపడె అతన ఇఱల అధాాడె) :

’’ (ాళఔు గస

‘‘ధనన నై ాబుళు నండి నై ళదు ఔు

శ఼ఙనన తీశఔుళఙాున. నైభుంథే ధనన భటిుణో క్ి ఆక్సయం ఖఱ ఔ ఫొ భున తమలయుఙేలహ థానిఱోక్ి
రసాశ ఊదణాన. అథి అఱలాహ ఆఛఞ ణో క్ి అళుతేంథి. ధనన అఱలాహ ఆఛఞ ణో ుటటుఖురడిి ని

, ఔువఠ భోగిని

ఫాఖుఙేయు సన. ఆమన అనఛఞ ణో భఽతేఱన ఫాతక్ియు సన. ఇంక్స నైయు ఏఫేనే తంటాభో , నై ఖఽయౘఱఱో ఏఫేనే
నిఱుళ ఙేలహ ఉంఙణాభో ఔడా నైఔు ణెఱుుణాన. నైయు యఴాలహంఙే యసభే అబణే , యసశు ళంగస ఇందఱో నైఔు

గొప శ఼ఙన ఉంథి. ాశు తం ధా క్సఱంఱో ఉనా ణౌభసతే ఖరంతో థేరసఱన ధాళయఙటానిక్ి ధనన ళఙాున.
ఇంక్స, ూయాం నైఔు నిఱేదింఙఫడిన (షభసమ) క్ొనిా ళశుళుఱన ధయుశభుతం (షఱలల) ఙెమయటానిక్ి ఔడా
ళఙాున. ఙ఼డండి! ధనన నై ాబుళు నండి నై ళదు ఔు శ఼ఙనన తీశఔుళఙాున. ఔనఔ అఱలాహ ఔు
బమడండి, ననా అనశభింఙండి. అఱలాహ ధాఔ ాబుయన నైఔ ాబుయన. ఔనఔ నైయు ఆమన థాయసయధనా
ఙెమయండి. ఇథే యుచభలయగ ం.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 52 - 53 ఇయసాబీఱు ళంఴశిఱ అయరసాయసనిా , తయయసాభసనిా లహఖటిునుపడె ఈయస ఇఱల
అధాాడె: ‘‘అఱలాహ భలయగ ంఱో ధాఔు శయౘమఔుఱుగస ఎళయు ఉంటాయు

?’’ అుపడె షయసభీఱు ఇఱల ఛయసఫు

యౌక్సయు : ‘‘ఫేభు అఱలాహ ఔు శయౘమఔుఱం. ఫేభు అఱలాహ న యఴాలహంఙాభు. ఫేభు భులహా భుఱభు
(అఱలాహ ఔు యదేముఱభు) అధన యవమలనిక్ి నైయు యసక్ిగస ఉండండి. ాబూ! నీళు అళతభింఛేలహన ఆఛఞ న
ఫేభు యఴాలహంఙాభు. శంథేఴషయుణిణ అనశభింఙటానిక్ి ఫేభు అంగీఔ భింఙాభు. భల నేయా ు యసక్షుఱ ఛానృణాఱో
యసాబ.’’
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 54 - 57 ఇయసాబీఱు శంతతయసయు (ఈయసఔు ళయతభేఔంగస) యషశయుటెతు ేఱు నాయసగసయు. యసభి
ఎతే
ు ఱఔు నై ఎతే
ు ఱన అఱలాహ ఔడా ధాాడె. ఎతే
ు ఱు యమయటంఱో అఱలాహ ఫేటి. (అథి అఱలాహ యషశయ
తంతాఫే). అుపడె అఱలాహ ఇఱల అధాాడె :

‘‘ఈయస! ధనన నినా తభిగి ధా దఖగ యఔు యనహపంఙఔుంటాన , ధా

యైునఔు ఱేుఔుంటాన. నినా తయశాభించిన యసభి నండి (అంటే యసభి ఙెడె యసంఖతయం నండి

, యసభి ఔఱుఱహత

భిశభసఱఱో యసభిణో ఔయౌలహ ఉండటం నండి క్సనుసడి) నినా భియదానిగస ఙేయు సన. నినా అనశభించిన యసభిక్ి ,
నినా తయశాభించిన యసభినై ాలమం ళయఔు ఆదిక్సయనిా ాయసథియు సన. నైయంణా చిళయఔు ధా ళదు క్ే భయయౌళయసుయు.
అుపడె నైభధయ తఱ తు న యపేథాఱన ఖుభించి తీయుప ఙెఫుణాన. అయరసాశ యైకభినీ తయయసాయ దో యణినీ
అళఱంనృంచిన యసభిని ఇషభసఱు భెండియటిఱోన఼ ఔఠినంగస యక్ియు సన. యసయు శయౘమఔుఱధళాభినీ ను ందఱేయు.
ఇఔ యఴాలహంచి భంచినఱు ఙేలేయసభిక్ి యసభి ఫషృభలధాఱు ూభిుగస ఇళాఫడణాబ. ఫాగస ణెఱుశక్ోండి!
దభసుయుగఱన అఱలాహ ఎంతభలతాం నేానేంఙడె.’’
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 58 - 60 ాళక్సు! ఫేభు నీఔు యనినహంఙేయ శ఼ఙనఱణోన఼ , యయనఔంణోన఼ నిండిళునా గసధఱు.
అఱలాహ దఽఱహుఱో ఈయస ుటటుఔ ఆదమ ుటటుఔ ళంటిథే. అఱలాహ ఆదభున భటిుణో ఙేలహ

‘‘అబనుో ’’ అని

ఆఛాఞనహంఙాడె, అతన అమలయడె. అశఱు యసశు ళం ఇథి. అథి నై ాబుళు తయపు నండి నైఔు ణెఱుఫడెణోంథి.
థానిా ఴంక్ింఙేయసభిఱో నీళు ఙేభినుో ఔు.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్61 - 63 ఈ ఛాఞనం ళచిున తయుయసత ఇఔ నీణో ఎళభెరధా ఈ యవమంఱో యయసథానిక్ి థిగిణ,ే ాళక్సు!
యసభిణో ఇఱల అన:

‘‘యండి! నైయౄ ఫేభూ శామంగసన఼ ళథాుభు. భన ఆఱునృడి ఱన ఔడ నహఱుఙఔు

ళథాుభు. ‘‘అశతయం యౌక్ే యసభినై అఱలాహ రసం డెగసఔ అని నుసాభిిథు ాభు. ’’ ఇయ ూభిుగస నిఛఫెైన శంగటనఱే.
యసశు ళం ఏనేటంటే అఱలాహ తప యనభే థేళుడె ఱేడె. అఱలాహ - నిఴుమంగస ఆమన ఴక్ిుబయ అనిా ఴఔుుఱఔంటే
భషతు యఫెైనథి. ఆమన యయనఔఫే యఴాళయళశి న నడెుతేనాథి. ఔయనల యసయు (ఈ వయతేనై నుో టీఱో
నుసఱగ నటానిక్ి) యభుకఱ ైణే (యసయు శంక్ోపానిా భేక్ెతుంఙేయసయు భలతాఫే అధనథి శపవు ఫెైనుో తేంథి). అఱలాహ
శంక్ోపానిా భేక్ెతుంఙేయసభి లహితని ఫాగస ఎభిగినయసడే.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 64 ాళక్సు! ఇఱల ఙెుప :

‘‘ఖరంథ ాఛఱలభస! భలఔ నైఔ భధయ శభలనఫెైన ఔ యవమం

యైునఔు యండి. (అథి ఏనేటంటే) భనం అఱలాహ ఔు తప భభెళభిక్ీ థాశయం ఙెమయభసద. ఆమనఔు
పాఖయసాభుఱుగస ఎళభినీ నిఱఫెటుభసద. భనఱోని యసభెళయౄ అఱలాహ న తప భభెళభినీ తభ ాబుళుగస
ఙేశక్ోభసద అధనథి. ’’ ఈ శంథేరసనిా లాఔభింఙటానిక్ి యసయు యైభుకయం ఔనఫభిలేు , యసభిణో శపవు ంగస ఇఱల అన :
‘‘ఫేభు భులహా భుఱభు (క్ేళఱం అఱలాళవా థాశయం ఙేలేయసయు , యదేమత ఙ఼నేయసయు) అధన యవమలనిక్ి నైయు
యసక్షుఱుగస ఉండండి.’’
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 65 - 68 ఖరంథాఛఱలభస! ఇఫాాళీభు ధయుం ఖుభించి నైయు ఎందఔు తగసథాడెతేధాాయు

?

ణౌభసతే, ఇంచౄఱు ఖరంతాఱు ఇఫాాళీభు తయుయసణేగస అళతభింఙాబ. నైయు ఈ శాఱప యవమలనిా ఔడా అయి ం
ఙేశక్ోఱేభస? నైఔు ణెయౌలహన యవమలఱన ఖుభించి నైయు ఫాగస యసథింఙాయు. క్సని నైఔు ణెయౌమని యవమలఱన
ఖుభించి ఔడా నైయు ఇుపడె ఎందఔు యసథిశు ధాాయు ? అఱలాహ ఔు ణెఱుశ క్సనీ నైఔు ణెయౌమద. ఇఫాాళీభు
మూదడ఼ క్సద , క్ెరైశుళుడ఼ క్సద. అతన అఙంఙఱఫెైన యరసాశభుఔఱ భులహా భు. అతన ఎంతభలతాం
భుఱహఔ
ా ుాఱఱోని యసడె క్సద. ఇఫాాళీభుణో శంఫంధం ఔయౌగి ళుండే షఔుా ఎళభిక్ెరధా ఉంథీ అంటే , అథి అతనిా
అనశభించిన ాఛఱఔు భలతాఫే. ఇుపడె ఈ ాళఔు

, ఇతనిా యఴాలహంఙేయసయు ఆ శంఫందానిక్ి అందభిఔంటే

ఎఔుాళగస అయుహఱు. క్ేళఱం యఴాలహంచిన యసభిక్ే అఱలాహ అండదండఱు ఱనయసుబ.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 69 - 71 (యఴాలహంచిన ాఛఱలభస!) ఖరంథ ాఛఱఱోని ఔ ళయగ ం ఏథో ఔ యధంగస నేభుయౌా
యుచభలయగ ం నండి ణొఱగింఙాఱని క్ోయుతేనాథి. యసశు యసనిక్ి యసయు తభన ణాభు తప భభెళభినీ అభలయగ ం
టిుంఙటం ఱేద. క్సని యసయు థానిని ఖరళంఙటం ఱేద. ఖరంథాఛఱలభస! అఱలాహ శ఼ఙనఱన నైయు ఎందఔు
తయశాభిశు ధాాయు, శామంగస నైభే యసటిని ఙ఼శ఼
ు ఉనాపటిక్ీ ? ఖరంథ ాఛఱలభస! నైయు శణాయనిక్ి అశతయు
యంఖున ుయౌనే థానిని ఎందఔు అనభలధాశపదం ఙేయు సయు? ఫుథిాూయాఔంగస శణాయనిా ఎందఔు థాయసుయు?
3. ఆలి్ఇమ్రాన్72 - 74 ఖరంథ ాఛఱఱోని ఔ ళయగ ం ఇఱల అంటటంథి: ‘‘ఈ ాళఔు న యఴాలహంచిన యసభినై అళతభించిన
థానిా ఉదమం యఴాలహంఙండి , యసమంతాం తయశాభింఙండి. ఫషృరస ఈ ఉనుసమం ళఱా యసయు తభ యరసాశం
నండి యనక్ిా భయఱళఙు. ’’ ఇంక్స యసయు ‘‘భన భతం యసణిణ తప భభెళభినీ నభుఔండి

’’ అని యశపయం

ఙెుపఔుంటాయు. ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన :

‘‘యసశు యసనిక్ి భలయగ దయశఔతా భంటే అఱలాహ యొఔా

భలయగ దయశఔతాఫే. నైఔు ఔుపడె ఇళాఫడిన థానిధన ఆమన భభొఔభిక్ి ఇళాటం అధనథీ

, ఱేథా నై ాబుళు

శభక్షంఱో నైఔు ళయతభేఔంగస నియనథింఙటానిక్ి ఇతయుఱఔు ఫఱఫెైన యసథానిా ఇళాటం అధనథీ క్ేళఱం ఆమన
అనఖరషఫే.’’ ాళక్సు! యసభిణో ఇంక్స ఇఱల అన :

‘‘అనఖరషభూ, గౌయళభూ అధనయ అఱలాహ అదీనంఱోధన

ఉధాాబ. ఆమన ణాన క్ోభినయసభిక్ి యసటిని ాయసథియు సడె. అఱలాహ యరసఱ దఽఱహు ఔఱయసడె , అంణా ణెయౌలహనయసడె,
ణాన క్ోభినయసభిని తన క్సయుణయం క్ొయఔు ాణేయక్ింఙఔుంటాడె. అఱలాహ అనఖరషం భషతు యఫెైనథి’.’
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 75 - 77 ఖరంథ ాఛఱఱో ఔడె ఎఱలంటియసడంటే అతడినై నభుఔంణో నైయు ధన

, ఔనఔ భసయని

అపగించిధా, థానిని అతడె నైఔు తభిగి ఇయసుడె. భభొఔడె , క్ేళఱం ఔ థీధార యవమంఱో ఔడా నైయు అతణిణ
ననేుణే, అతడె థానిని , నైయు అతడి ధతునై నిఱుుంటే తప , తభిగి ఇళాడె. యసభి ఈ ధైతఔ లహితక్ి క్సయణం
ఏనేటంటే, యసయు ఈ యధంగస అంటాయు : ‘‘ఉనైుఱ (మూదఱు క్సనియసభి) ళయళయౘయంఱో భభుయౌా టటుక్ోళటం
ఛయఖద.’’ ఈ అఫథాానిా యసయు ఔయౌపంచి అఱలాహ ఔు ఆభోనహశు ధాాయు. అథి (అంటే అటటళంటి ఏ భలటన఼ అఱలాహ
అనఱేదధన యవమం) యసభిక్ి ఫాగస ణెఱుశ. అశఱు యసభిని ాయాంఙటం ఎందఔు ఛయఖద

? ఎళయు తభ

ాభలణానిా ధయయనయుయసుభో , ఙెడెఔు ద఼యంగస ఉంటాభో , యసయు అఱలాహ ఔు నాతనుసతేాఱళుణాయు. ఎందఔంటే

,

బమబఔుుఱు ఔఱయసయంటే అఱలాహ ఔు ఎంణో నేాభ. ఇఔ ఎళయు అఱలాహ ఔు ఙేలహన యసగసుధానిా , తభ ాభలణాఱన
శాఱపఫెైన యఱఔు యఔరబయసుభో , యసభిక్ి యఱోఔంఱో ఏ పాఖభూ ఱేద. ాలమం భోచన అఱలాహ యసభిని
ఱుఔభింఙడె, యసభియైు ఙ఼డడె, యసభిని భియదాఱుగసన఼ ఙెమయడె. నైగస యసభిక్ి అతయంత ఫాదాఔయఫెైన యక్ష
డెతేంథి.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 78 యసభిఱో క్ొందయు , ణాభు ఙథియనథి ఖరంథంఱోని ఔ పాఖఫే అని నైయు పాయంఙాఱని

, ఖరంథం

ఠిశు ఼ తభ ధాఱుఔఱన ఫెయౌఔఱు తాుపణాయు. క్సని యసశు ళంగస అథి ఖరంథంఱోని పాఖం క్సద. యసయు , ‘‘ఫేభు
ఙథియనదంణా అఱలాహ తయపు నండి ళచిునథే ’’ అని అంటాయు. క్సని అథి అఱలాహ తయపు నండి భసఱేద. యసయు
ఫుథిాూయాఔంగస అఫథాానిా అఱలాహ ఔు అంటఖడెతేధాాయు.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్79 - 80 ఏ ళయక్ిుక్ెరధా అఱలాహ ఖరంతానిా, యయనక్సనిా, ాళఔు దయని ాయసథిల,ేు అతడె ాఛఱణో, ‘‘నైయు
అఱలాహ ఔు ఫదఱుగస ధాఔు థాశఱు ఔండి ’’ అని అనటం తఖద. అతడె ఇథే అంటాడె , ‘‘నైయు ఇతయుఱఔు
ఫో దింఙేటటటళంటి, శామంగస ఙథియనటటటళంటి ఖరంథంఱోని ఉథేరసఱు క్ోభేయధంగస నిఛఫెైన

‘‘యఫాబనీఱు’’

అళండి.’’ థెైళద఼తఱధో ఱేఔ ాళఔు ఱధో ాబుళుఱుగస ఙేశక్ోండి అని అతన నైణో ఎనాటిక్ీ అనడె.
భులహా భుఱబన నైఔు ఔ ాళఔు అయరసాయసనిా అళఱంనృంఙండి అని ఆథేయంఙటం యసధయభల?

3. ఆలి్ఇమ్రాన్81 - 82 ఛాఞఔం ణెఙుక్ోండి, ాళఔు ఱ నండి అఱలాహ ఈ యసగసునం తీశఔుధాాడె : ‘‘ధనన ఈ భోచ
నైఔు ఖరంతానిా, యయనక్సనిా ాయసథియు సన. ూయాం నండి నై ళదు ఉనా ళణోథేరసనిా ధాయఔభిశు ఼ భేు ాళఔు
ఎళభెరధా నై ళదు ఔు ళలేు

, ఆమనన నైయు యఴాలహంఙళఱలహ ఉంటటంథి

, ఆమనఔు శయౘమం ఙెమయళఱలహ

ఉంటటంథి. ఈ యధంగస ాళచించి అఱలాహ ఇఱల అడిగసడె : ‘‘ఈ యవమలనిా నైయు అంగీఔభియు సభస? ధా తయపు నండి
నైనై మోఫడిన ఈ ాభలణం ఫయుళు ఫాధయతఱన నైయు లాఔభియు సభస?’’ యసయు ఇఱల అధాాయు: ‘‘అళున, ఫేభు
లాఔభియు సభు.’’ అుపడె అఱలాహ ఇఱల అధాాడె: ‘‘అబణే థీనిక్ి యసక్షుఱుగస ఉండండి. నైణోనుసటట ధనన ఔడా
యసక్ిగస ఉంటాన. ఇఔనై ఎళయు తభ యసగసునం నండి భయఱుణాభో, యసభే షదుఱు నైభేయసయు.’’
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 83 - 85 ఇఔ ఈ ాఛఱు అఱలాహ ఔు యదేమత ఙ఼నే యదాధానిా (అఱలాహ ధభసునిా) ళదయౌనటిు ,
భభొఔ యదాధానిా థేనాబధా క్ోయుతేధాాభస ఏనేటి ? యసశు ళంగస బూభలయక్సరసఱఱో ఉనా శఔఱ ళశుళుఱ
ఇవు ం ఉధాా ఇవు ం ఱేఔనుో బధా అఱలాహ యదేమతఔు ఔటటుఫడి భులహా భుఱ ై ఉధాాబ. ఆమన యైునక్ే అంణా
భయయౌనుో ళఱలహ ఉంథి. ాళక్సు! ఇఱల అన :

‘‘ఫేభు అఱలాహ న యఴాలహయు సభు. భలనై అళతభింఛెమయఫడిన

ళణోథేరసనిా యఴాలహయు సభు. ఇంక్స ఇఫాాళీభు , ఇయసుబీఱు, ఇసయౘక, మలక఼ఫు భభిము మలక఼ఫు
శంణానభుఱనై అళతభించిన థానిని ఔడ యఴాలహయు సభు. ఇంక్స భూయస , ఈయస, ఇతయ ాళఔు ఱఔు యసభి ాబుళు
తయపు నండి ఇళాఫడిన ఉథేరసఱన ఔడా యఴాలహయు సభు. ఫేభు యసభి భధయ యఙక్షణ ఙెమయభు. ఫేభు
అఱలాహ యదేమతఔు ఔటటుఫడి (భులహా భుఱుగస) ఉధాాభు. ’’ ఎళడెైధా ఈ యదేమణా యదాధానిా (ఇయసామ) క్సఔ
భభొఔ యదాధానిా అళఱంనృంఙదయౌలేు

, ఆ భలయగ ం ఎంతభలతాం ఆమోథింఙఫడద. అతడె యఱోఔంఱో

యపఱుడౌణాడె, నవు నుో ణాడె.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 86 - 91 యరసాశళయం ను ంథిన తయుయసత భయళ అయరసాయసనిా అళఱంనృంఙే ాఛఱఔు అఱలాహ
శధాుయగ ం ఙ఼ుణాడధనథి ఎఱల ఛయుఖుతేంథి ? యసశు యసనిక్ి, ఈమన ాళఔు అధన యవమం శతయం అని యసభే
శామంగస యసక్షయనేఙాుయు. ఇంక్స యసభి ళదు ఔు శపవు ఫెైన శ఼ఙనఱు ఔడా ళఙాుబ. అఱలాహ దభసుయుగఱఔు
శధాుయగ ం ఙ఼డె. యసభి ఈ దభసుభసగనిక్ి తగిన ాతపఱం యసభిని అఱలాహ

, థెైళద఼తఱు, శయాభలనళుఱు

ఴనహంఙటఫే. ఇథే లహితఱో యసయు శథా ఉంటాయు. యసభి యక్ా తఖగ ద, యసభిక్ి ళయళదీ ఇళాఫడద. క్సని ఎళయు తయుయసత
రసుణాుడణాభో, తభ నడళడిఔన శభిథిదు  ఔుంటాభో యసయు యక్ింఫడణాయు. అఱలాహ క్షనేంఙేయసడ఼
ఔనిఔభింఙేయసడ఼న. అబణే , యఴాలహంచిన తయుయసత , ఎళయు అయరసాశ యైకభిని అళఱంనృయసుభో

, ఇంక్స తభ

అయరసాశంఱోధన భుందఔు నుో ణాభో , యసభి రసుణాుం ఎంతభలతాం అంగీఔభింఙఫడద. ఇటటళంటియసయు క్సా
భలయగ బవ
ా ు ేఱు. ఎళయు అయరసాశం అళఱంనృంచి అయరసాశ లహితఱోధన అశళుఱు ఫారసభో , యసభిఱో ఎళభెరధా తభన
ణాభు యక్ష నండి క్సనుసడెక్ోళటానిక్ి బూనేనంణా ఫంగసయం నింనహ భియౘయంగస ఇచిుధా లాఔభింఙఫడద అధన

యవమం నిఴుమం. ఇఱలంటి యసభిక్ొయఔు ఫాదాఔయఫెైన యక్ష లహదాంగస ఉంథి. ఇంక్స యసభిక్ి శయౘమం ఙేలేయసభెళయౄ
ఉండయు.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 92 నైయు అనేతంగస నేానేంఙే ళశుళుఱన (అఱలాహ భలయగ ంఱో) కయుునటు నంత ళయఔు నైయు
శణాాయయయసిబక్ి ఙేయుక్ోఱేయు. నైయు కయుు ఙేలేదంణా అఱలాహ ఔు ఫాగస ణెఱుశ.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 93 - 95 ఈ ఆయౘయ థాభసిఱనీా (భుషభుద్ వభీమతే
ు ఱో ధయు శభుతఫెైనయ) ఇయసాబీఱు
శంతతక్ి ఔడ ధయు శభుతంగస ఉండేయ. క్సని ణౌభసతే ఖరంథం అళతయణఔు ూయాం ఇయసాబీఱు (షఛాత
మలక఼ఫు) శామంగస తనఔు క్ొనిా ళశుళుఱన నిఱేదింఙఔుధాాడె. యసభిని ఇఱల అడెఖు:

‘‘నైయు

(అబయంతయం ణెఱుుటఱో) శతయళంతేఱే అబణే ణౌభసతేన తీశఔుయండి. థానిఱోని ఏథెైధా పాగసనిా
ఙ఼నహంఙండి. థీని తయుయసత ఔడ ఎళభెరధా అఫథాానిా శఽఱహుంచి అఱలాహ ఔు ఆనుసథించినటా బణే యసభే యసశు యసనిక్ి
దభసుయుగఱు.’’ యసభిక్ి ఇఱల ఫో దింఙ :

‘‘అఱలాహ ఙెనహపంథి నిఛం. ఔనఔ నైయు ఏక్సఖర భనశాఱ ై ఇఫాాళీభు

దా తధన అనశభింఙాయౌ. ఇఫాాళీభు ఱహయుా ఙేలే యసభిఱోని యసడె క్సద.’’
3. ఆలి్ఇమ్రాన్96 - 97 ాథ
ా భంగస భలనళుఱ క్ొయఔు నిభిుంఙఫడిన ఆభసధధా ఖఽషం నిశసంథేషంగస భక్సాఱో
ఉనాథే. థానిక్ి శఔఱ యపాఱు ాయసథింఙఫడాిబ. యఴాాఛఱందభిక్ీ అథి భలయగ దయశఔ క్ేందాంగస
యౄను ంథింఙఫడియథి. థానిఱో శపవు ఫెైన శ఼ఙనఱు ఉధాాబ , ఇఫాాళీభు యొఔా నుసాయి ధాశి ఱం ఉనాథి. థానిఱో
ాయనయంచినయసడె యక్షణ ను ందణాడె. ాఛఱనై అఱలాహ ఔు ఉనా షఔుా ఏనేటంటే , ఈ ఖఽయౘనిక్ి యమళళ ఴక్ిుఖఱయసయు
థాని షజన యదిగస ఙెమలయయౌ. ఈ ఆఛఞ న నుసయౌంఙటానిక్ి తయశా భింఙేయసడె అఱలాహ ఔు ాంఙ ాఛఱ అళశయం
ఎంతభలతాం ఱేద అని శపవు ంగస ణెఱుశక్ోయసయౌ.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 98 - 99 ఇఱల ఙెుప: ‘‘ఖరంథ ాఛఱలభస! నైయు అఱలాహ భలటఱన ఎందఔు తయశాభియు సయు ? నైయు
ఙేలే ఙేవుఱనిాంటినీ అఱలాహ ఔనినడెతధన ఉధాాడె.’’ ఇంక్స ఇఱల అన : ‘‘ఖరంథ ాఛఱలభస! ఏనేటి నై ఈ యైకభి ,
అఱలాహ భలటన యఴాలహంఙే యసణిణ ఔడా అఱలాహ భలయగ ంనై నడళఔుండా అడెిఔుంటటధాాభస? (అతడె శతయభలయగ ంనై
ఉధాాడనటానిక్ి) శామంగస నైభే యసక్షుఱ ై ఔడా అతడె ళఔరభలయగ ంఱో నడయసఱని క్ోయుఔుంటటధాాభస? అఱలాహ నై
ఙేవుఱటా అఛాఖరతుగస ఱేడె.’’
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 100 - 101 యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! నైయు ఖరంథ ాఛఱఱోని ఔ ళయగ ం యసభి భలటన యంటే , యసయు
నేభుయౌా యరసాశం నండి భయళ అయరసాశం థెశఔు భయయౌయసుయు. నైయు అయరసాశం థెశఔు ఎఱల భయయౌనుో ఖఱయు ,
అఱలాహ యసక్సయఱు నైఔు యనినహంఙఫడెత ఉనాుపడె , ఆమన ాళఔు నై భధయ ాతయక్షంగస ఉనాుపడె
అఱలాహ న ఖటిుగస టటుఔుధనయసడిక్ి తపఔుండా యుచభలయగ ం ఱనశుంథి .

?

3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 102 - 103 యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! అఱలాహ ఔు ఏయధంగస బమడాఱో , ఆ యధంగస బమడండి.
భులహా భుఱుగస తప నైయు భయణింఙఔండి. అంణా ఔయౌలహ అఱలాహ ణాాడెన ఖటిుగస టటుక్ోండి. యపేథాఱఱో
డఔండి. అఱలాహ నైఔు ఙేలహన ఫేఱున ఛాఞఔం ణెఙుక్ోండి. నైయు ఔభిక్ొఔయు ఴతేాళుఱుగస ఉండేయసయు.
ఆమన నై షఽదమలఱన ఔయౌనుసడె. ఆమన ఔటాక్షం ళఱా ధన నైయు యశపయం యో దయుఱమలయయు. నైయు నిుపణో
నిండిళునా ఔ ఖుండం డెిన నిఱఫడి ఉధాాయు. అఱలాహ నేభుయౌా థాని నండి క్సనుసడాడె. అఱలాహ ఈ
యధంగస తన శ఼ఙనఱన నైఔు శపవు ం ఙేశు ధాాడె , ఫషృరస ఈ శ఼ఙనఱ థాాభస యసపఱయం లహథా ంి ఙే శభిబెైన
భలయగ ం నైఔు ఱనశుంథేమో అని.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 104 - 109 నైఱో భంచి యైునఔు నహయౌఙేయసయౄ , ఫేఱు ఙెమయండి అని ఆఛాఞనహంఙేయసయౄ , ఙెడె
నండి యసభింఙేయసయౄ క్ొందయు తపఔుండా ఉండాయౌ. ఈ నిని ఙేలేయసభే యసపఱయం ను ందణాయు. శపవు ఫెైన
ఉథేరసఱన ను ంథిన తయుయసత ఔడా ఎళభెరణే ణెఖఱుగస చీయౌనుో మలభో , ఎళభెరణే యపేథాఱఔు ఖుభిఅమలయభో , యసభి
భలథిభిగస నైయౄ క్సళదు. క్ొందభి భుకలఱు (శంణోవంణో) ాక్సయశ఼
ు ఉండేభోచన

,

భభిక్ొందభి భుకలఱు

నఱా ఫడినుో బయభోచన, ఇటటళంటి యైకభిని అళఱంనృంఙేయసభిక్ి ఔఠిన యక్ష డెతేంథి. ఎళభి భుకలఱబణే
నఱా ఫడినుో ణాయో (యసభిణో ఇఱల అనఫడెతేంథి):

‘‘యరసాశ పాఖయం ను ంథిన తయుయసత ఔడా నైయు అయరసాశ

యైకభిని అళఱంనృంఙాభస? శభే, ఔఽతగాత ఙ఼నహన థానిక్ి పయౌతంగస నైయు ఇుపడె ఘోయ యక్షన ఙయఙ఼డండి .
ఇఔ ఎళభి భుకలఱు ాక్సయశ఼
ు ఉంటాయో యసభిక్ి అఱలాహ క్సయుణయఙాఛమఱో ఙోటట ఱనశుంథి . అథేలి త
హ ఱో యసయు
రసఴాతంగస ఉంటాయు. ఇయ అఱలాహ శ఼ఔుుఱు. యసటిని ఫేభు నైఔు మతాతథంగస యనినహశు ధాాభు. ఎందఔంటే ,
ాంఙ ాఛఱఔు అధాయమం ఙేమలఱధన ఉథేుఴయం అఱలాహ ఔు ఏ భలతాం ఱేద. బూభలయక్సరసఱోా ఉనా శభయసునిక్ి
అఱలాహ మఛభలని. అనిా ళయళయౘభసఱ అఱలాహ శభక్షంఱోధన నటు ఫడణాబ.’’
3. ఆలి్ఇమ్రాన్110 - 112 ఇఔనండి ాంఙంఱో భలనళుఱఔు భలయగ ం ఙ఼టానిక్ీ, యసభి శంశాయణఔ యంఖంఱోక్ి
తీశఔుభసఫడిన ఉతు భ శభలఛం నైభే. నైయు భంచిని ఙెమయండి అని ఆఛాఞనహయు సయు. ఙెడెనండి ఆుణాయు.
అఱలాహ న యఴాలహయు సయు. ఈ ఖరంథ ాఛఱు యఴాలహంచి ఉనాటా బణే , యసభిక్ే ఫేఱు ఔయౌగి ళుండేథి. యసభిఱో క్ొందయు
యరసాశఱు ఔడా ఉధాాయు. క్సని యసభిఱో అదిఔుఱు అయదేముఱు. యసయు నైఔు ఏభలతాం యౘని ఔయౌగింఙఱేయు భయౘఅబణే క్ొంఙెం ఫాదింఙటం తప. ఔయనల యసయు నైణో నుో భసడిణే యనా ఙ఼ుణాయు. తయుయసత యసయు ఎంత
అశయౘముఱ ై నుో ణాయంటే , యసభిక్ి ఎఔాడ నండీ ణోడాపటట ఱనంఙద. యసయు ఎఔాడెధాా అళభలధానిక్ే
ఖుభిఙెమయఫడణాయు - అఱలాహ ఴయణుఱోధో ఱేఔ భలనళుఱ యక్షణఱోధో యసభిక్ి ఆఴరమం ఱనలేు అథి యనభే యవమం.
యసయు అఱలాహ ఆఖరషంఱో చిఔుాఔుధాాయు. భసదీనత , భసఛమం యసభినై భుథింా ఙఫడాిబ. ఇదంణా క్ేళఱం
ఇందళఱా ధన ఛభిగింథి యసయు అఱలాహ ఆమతేఱన తయశాభిశు ఼ ళఙాుయు. ాళఔు ఱన అధాయమంగస ఙంనుసయు. ఇథి
యసభి అయదేమతఱ, అతఔరభణఱ యయళయసనం.

3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 113 - 117 క్సని ఖరంథ ాఛఱందయౄ ఔఱలంటియసయు క్సద. యసభిఱో శతయభలయగ ంఱో లహియంగస
ఉనాయసయు ఔడా క్ొందయు ఉధాాయు. యసయు భసతా శభమలఱఱో అఱలాహ ఆమతేఱన ఠియు సయు. ఆమన భుంద
శజథా ఙేయు సయు. అఱలాషౄా, అంతభ థిధానీా యఴాలహయు సయు. భంచిని ఙెమయండి అని ఆఛాఞనహయు సయు. ఙెడెఱ నండి
ఆుణాయు. శణాాభసయఱఱో శతతం ఙయుఔుగస ఉంటాయు. యసయు శఛీ నఱు. యసయు ఙేలే ఏ భంచి నిక్ెరధా యఱుళన
ఇళాఔనుో ళటం అధనథి ఛయఖద. బమబఔుుఱు ఔఱయసభిని అఱలాహ ఫాగస ఎయుఖున. ఇఔ అయరసాశ యైకభిని
అళఱంనృంచిన యసభి యవమం : యసభి శంద క్సనీ

, యసభి శంణానం క్సనీ యసభిక్ి అఱలాహ ఔు ళయతభేఔంగస

ఉఔభింఙళు. యసయు అగిాఱోక్ి నుో బయయసయు. అగిాఱోధన శథా ఉంటాయు - యసయు తభ ఈ ఐళఔ చౄయతంఱో ఙేలే
ధనళయమలనిా తభఔు ణాఫే అధాయమం ఙేశఔుధనయసభి ంట ను ఱలఱనై యచి యసటిని శభూఱంగస ధాఴనం ఙేలే
భంఙగసయౌణో నుో ఱుళఙున - అఱలాహ యసభిక్ి అధాయమం ఙెమయఱేద. యసశు యసనిక్ి యసయు తభఔు ణాఫే
అధాయమం ఙేశఔుంటటధాాయు.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 118 - 120 యరసాశఱలభస! నై క్షంయసభిని తప ఇతయుఱ ళాభినీ నైఔు ఆంతయంగిఔుఱుగస
ఙేశక్ోఔండి. యసయు నైఔు యౘని ఔయౌగింఙే ఏ అళక్సరసధైాధా ఉయోగింఙక్ోళటానిక్ి యనథీమయు. నైఔు నవు ం
ఔయౌగింఙేథే యసభిక్ి నాతఔయం. యసభి ఔడెుభంట యసభి ధోటి నండి ఫమటడెతేంథి. క్సనీ యసయు తభ
షఽదమలఱఱో థాచిళుంచింథి థీనిఔంటే తీళాఫెైనథి. ఫేభు నైఔు శపవు ఫెైన శ఼ఙనఱు ఇఙాుభు. నైఔు
యయనఔఫే ఉంటే, (యసభిణో నై శంఫందాఱన ఖుభించి ఛాఖరతుడణాయు) నైయు యసభిని నేానేయసుయు. క్సని యసభిక్ి నైయంటే
నేాఫేఱేద. యసశు యసనిక్ి నైయు థెైళఖరంతాఱనిాంటినీ యఴాలహయు సయు. యసయు నైణో ఔయౌలహనుపడె ఇఱల అంటాయు :
‘‘ఫేభూ (నై ాళఔు న఼ , నై ఖరంతానీా) యఴాలహంఙాభు. ’’ క్సని యనయుగస ఉనాుపడె యసయు నైనై క్ోనుసయనఴంళఱా
తభ యనల
ా ళన క్ొయుఔుాంటాయు - యసభిణో ఇఱల అన :

‘‘నై క్ోనుసయనఴంఱో నైభే భలడిఙాళండి. ’’ షఽదమలఱఱో

థాగిళునా యషయసయఱు లైతం అఱలాహ ఔు ణెఱుశ - నైఔు ఫేఱు ఔయౌగిణే యసయు ఫాధడణాయు. నైఔు క్ీడె ఛభిగిణే
యసయు శంఫయడణాయు. నైయు శషనం ఔయౌగిళుంటే, అఱలాహ ఔు బమడెత నిఙేశు ఼నుో ణే, యసభి ఏ ఔుతంతాభూ
నైఔు ళయతభేఔంగస నిఙేమద. యసయు ఙేశు ఼ళునా థానిా అఱలాహ భియనఱు ంహ చి ఉధాాడె.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 121 (ాళక్సు! నీళు భులహా భుఱఔు ఆ శభమలనిా ఖుభించి ణెఱుు) అుపడె నీళు
యనఔుళఛాభున నీ ఇంటి నండి ఫమఱుథేభి (ఉషృద్ క్ేతంా ఱో) భులహా భుఱన ముదా ం క్ొయఔు యసభి యసభి
యసిధాఱఱో నిమనేంఙాళు. అఱలాహ అనిా భలటఱ యంటాడె. ఆమన అనీా ణెయౌలహనయసడె.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 122 - 123 నైఱోని భెండె ళభసగఱు నహభిక్ితనం ఙ఼టానిక్ి లహదాడిన యవమలనిా ఛాఞఔం
ణెఙుక్ోండి. యసశు యసనిక్ి అఱలాహ యసభిక్ి శయౘమంగస అఔాడ ఉధాాడె. యరసాశఱ ైన యసయు అఱలాళవా
నభుుక్ోయసయౌ. ఈ భధయధన ఫద్ర శంగసరభంఱో అఱలాహ నైఔు శయౘమం ఙేరసడె ఔథా! మతాభసినిక్ి అుపడె నైయు

ఙాఱల ఫఱళీనంగస ఉధాాయు. ఔనఔ అఱలాహ టా ఔఽతగాతఔు ద఼యంగస ఉండండి , తథాాభస ఇుపడెైధా నైయు
ఔఽతచఞఱౌణాయని ఆఴ.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 124 - 127 ాళక్సు! నీళు యరసాశఱణో ఇఱల అనా శందభసానిా ఖుయుుఔు ణెఙుక్ో :
భూడెయనఱ భంథి ద఼తఱన థింనహ నైఔు శయౘమం ఙెమయటం నైఔు శభినుో థా

‘‘అఱలాహ

?’’ నైయు శషనం ఙ఼నహణే ,

ఆఙయణఱో అఱలాహ ఔు బమడిణే , ఏ క్షణంఱో ఴతేాళుఱు నైనై థాడిఙేయు సభో , ఆ క్షణంఱో నై ాబుళు (భూడె
యనఱు క్సద) ఐద యనఱభంథి ాణేయఔ ఖుయుుఱు ఔఱ ద఼తఱణో నైఔు నిశసంథేషంగస శయౘమం ఙేయు సడె. అఱలాహ
నైఔు ఈ యవమలనిా ణెయౌనహంథి, నైఔు శంణోవం ఔఱగసఱని, నై భనశసఱఔు తఽనహు ఔఱగసఱని. యఛమం, శయౘమం
ళఙేుథి అఱలాహ తయపు నండి భలతాఫే. ఆమన అతయంత ఴక్ిుశంనాడె, అతయంత యయనఔళంతేడె. (ఈ శయౘమం
ఆమన నైఔు ఎందఔు ఙేయు సడంటే) అయరసాశ భలయగ ంఱో నడిఙేయసభి ఔ నుసభసశానిా కండియఙాఱని ఱేథా యసయు
ఘోయ భసఛమం ను ంథి ఆరసబంఖంణో యనతభిగి నుో యసఱని.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 128 - 129 (ాళక్సు!) నియణ మలదిక్సభసఱఱో నీఔు నుసతా ఏథీ ఱేద. యసభిని క్షనేంఙే , యక్ింఙే అదిక్సయం
అఱలాహ ఔు భలతాఫే ఉంథి. ఎందఔంటే యసయు దవే
ు ఱు. బూభలయక్సరసఱఱో ఉనా శభయసునిక్ీ మఛభలని అఱలాహ.
ఆమన ణాన క్ోభినయసభిని క్షనేయసుడె. ణాన క్ోభినయసభిని యక్ియు సడె. ఆమన అనేతంగస క్షనేంఙేయసడె

,

అనంతంగస ఔయుణింఙేయసడ఼న.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 130 - 138 యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! ఇఫబడిభుఫబడిగస నభిగే ఈ ళడీి ని తనటం భలనండి. అఱలాహ
ఔు బమడండి. నైయు యసపఱయం ను ంథే అళక్సఴం ఉంథి. అయరసాశఱ క్ొయఔు తమలయు ఙెమయఫడిన ఆ అగిా
నండి నేభుయౌా నైయు క్సనుసడెక్ోండి. అఱలాహ ఔ , ాళఔు ఔ యదేమత ఙ఼ండి. నైయు ఔయుణింఫడే అళక్సఴం
ఉంథి. నై ాబుళు క్షభలనక్ష యైునఔు, శాయగ ం యైునఔు నుో బయ భలయగ ంఱో యుగెతుండి. ఆ శాయగ ం బూభలయక్సరసఱ
అంత యరసఱభబంథి. అథి బమబఔుుఱు ఔఱయసభి క్ొయఔు తమలయు ఙెమయఫడియథి. యసయు ఔయౌనేఱో , ఱేనేఱో, ఏ
లహితఱో ఉధాా తభ శందన కయుుఙేలేయసయు , క్ోనుసనిా థిఖనేుంగేయసయు , ఇతయుఱ తుపఱన క్షనేంఙేయసయు ఇఱలంటి శఛీ నఱంటే అఱలాహ ఔు ఎంణో ఇవు ం- యసభి లహిత ఎఱల ఉంటటందంటే

, ఎుపడెైధా ఏథెైధా అయౕా ఱక్సయయం

యసభిళఱా ఛభిగినుో ణే ఱేథా ఏథెైధా నుసం ఙేలహ , యసయు తభ ఆతుఱఔు అధాయమం ఙేశఔునాటా బణే , యంటధన యసభిక్ి
అఱలాహ ఛాఞఔం ళయసుడె. అుపడె యసయు ఆమనన తభ తుపఱు క్షనేంఙ అని యనడెఔుంటాయు - ఎందఔంటే
అఱలాహ తప నుసనుసఱన క్షనేంఙఖయౌగే యసడెళడెధాాడని - యసయు ణాభు ఙేలహన తుపఱన ఖుభించి
ఫుథిాూయాఔంగస నండియసదం ఙెమయయు. అఱలంటి యసభిక్ి తభ ాబుళు ళదు ఱనంఙే ాతపఱం ఏనేటంటే, ఆమన
యసభిని క్షనేయసుడె. క్ిరంద లఱబయలైళ ాళళంఙే ఉథాయనళధాఱఱోక్ి యసభిని ాయనయంఛేయు సడె. యసయు అఔాడ
రసఴాతంగస ఉంటాయు. భంచినఱు ఙేలేయసభిక్ి ఎంత ఙఔాని ాతపఱం! నైఔు ూయాం ఎధోా ముగసఱు

ఖతంఙాబ. (అఱలాహ ఉథేరసఱు అశణాయఱని) తయశాభింఙే యసభి భుగింు ఎఱల ఛభిగింథో శామంగస బూనేనై
శంఙాయం ఙేలహ ఙ఼డండి. ఇథి ాఛఱఔు ఔ శపవు ఫెైన ళెఙుభిఔ , అఱలాహ ఔు బమడే యసభిక్ి భలయగ దయశఔతాం ,
ళణోథేఴం.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 139 - 143 ఔురంగినుో ఔండి , దణకడఔండి, నైభే నుసాఫఱయం ను ందణాయు. నైయు యరసాశఱే అబణే.
ఇుపడె నైయు థెఫబతధాాయు. నిఛఫే. ఇథిళయఔు నై ాతయభిిఔడ ఇటటళంటి థెఫబధన తధాాడె ఔథా! ఇయ క్సఱం
యొఔా నేటు ఱలాఱు. యసటిని ఫేభు ాఛఱ భధయ తాుపత ఉంటాభు. ఇటటళంటి క్సఱం నైఔు ఎందఔు
నుసానహు ంచిందంటే నైఱో నిఛఫెైన యరసాశఱ ళభో అఱలాహ ఙ఼డదయౌఙాడె. (శణాయనిక్ి) నిఛఫెైన యసక్షుఱ ళభో
ఏయదయౌఙాడె - ఎందఔంటే దభసుయుగఱ ైన ాఛఱంటే అఱలాహ ఔు ఇవు ం ఱేద - ఇంక్స ఆమన ఈ భీక్ష థాాభస
యరసాశఱన యనయుఙేలహ అయరసాశఱన తేదభుటిుంఙ దయౌఙాడె. నైయు ఇటేు శాయగ ంఱో ాయనయంఙాఱని
అనఔుంటటధాాభస? యసశు యసనిక్ి ఆమన భలయగ ంఱో నుసాణాఱు ణెగించి ఔఽఱహఙేలేయసయు

, ఆమన క్ొయఔు శషనం

ఙ఼నేయసయు నైఱో ఎళభో అఱలాహ ఇంక్స ఙ఼డధనఱేద ఔథా! నైయు ఇథిళయఔు భయణానిా క్ోయుత ఉండేయసయు! క్సని
ఇథి, భయణం నై భుందఔు భసనపటి యవమం. ఇథిగో, అథి ఇుపడె నై భుందక్ే ళచిుంథి. థానిా శామంగస
నైభే నై ఔలళణో ఙ఼రసయు.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 144. భుషభుద్ ఔ ాళఔు తప భభేనై క్సయు. అతనిక్ి ూయాం ఇంక్స ఎందభో ాళఔు ఱు
ఖతంఙాయు. అఱలంటుపడె ఔయనల అతన భయణిలేు ఱేఔ షతయ ఙెమయఫడిణే నైయు యనఔంఛయనలహ భయయౌనుో ణాభస ?
ఛాఞఔం ఉంఙక్ోండి , భయయౌనుో బయ యసడె అఱలాహ ఔు ఏభలతాం నవు ం ఔయౌగింఙఱేడె. క్సని అఱలాహ ఔు ఔఽతఛఞ త
ఙ఼నే థాశఱుగస చౄయంఙే యసభిని ఆమన తఖుయధంగస ఫషౄఔభియు సడె.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 145 - 148 అఱలాహ అనభత ఱేనిథే ఏ నుసాణి ఔడా ఙాళఛాఱద. భయణక్సఱం యసామఫడే ఉంథి.
నుసాంచిఔ ాతపఱం ను ంథే ఉథేుఴయంణో నిఙేలే యసడిక్ి ఫేభు ాంఙానాండే ఇయసుభు. యఱోఔ ాతపఱలనేక్షణో
నిఙేలే యసడె యఱోఔ ాతపఱలనిా ను ందణాడె. ఔఽతఛఞ తఱు ణెయౌనే యసభిక్ి ఫేభు యసభి ాతపఱలనిా తపఔుండా
ాయసథియు సభు. ఇంతఔు ూయాం ఎంణోభంథి ాళఔు ఱు ఖతంఙాయు. యసభిణో ఔయౌలహ థెైళబఔుుఱు ముదా ంఙేరసయు.
అఱలాహ భలయగ ంఱో ఎదయబన ఔయౖసుఱఔు యసయు ఔురంగినుో ఱేద. ఫఱళీనత ఔనఫయఙఱేద. (అశతయం భుంద)
తఱళంఙఱేద. అఱలంటి శషనయౕఱుయధన అఱలాహ నేానేయసుడె. యసభి నుసాయి న క్ేళఱం ఇథే :

‘‘భల ాబూ! భల

తుపఱన, భల ను యనుసటా న భనిాంఙ. భల నఱఱో ఛభిగిన నీ షదుఱ అతఔరభణన క్షనేంఙ. భల
నుసథాఱఔు లి భ
థ సయనిా ాయసథింఙ. అయరసాశఱఔు ాతఔఱంగస భలఔు శయౘమం ఙెబయ. ’’ చిళయఔు అఱలాహ యసభిక్ి
ఇషఱోఔ ాతపఱలనీా ఇఙాుడె, థానిఔంటే ఫేఱ ైన యఱోఔ ాతపఱలనీా ాయసథింఙాడె. అఱలాహ ఔు భంచినఱు
ఙేలే ఇఱలంటి ాఛఱే ఇవు ం.

3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 149 - 151 యరసాశఱలభస! నైయు ఖనఔ అయరసాశ భలయగ ం అళఱంనృంచిన యసభి శఱయౘఱన నుసటిలేు
యసయు నేభుయౌా అయరసాశం యైునఔు భయయౌయసుయు. అుపడె నైయు నవు నుో ణాయు. (యసయు ఙెనేపదంణా అశతయం)
యసశు ళం ఏనేటంటే అఱలాళవయ నైఔు అండ , ఆమధన నైఔు ణోడె. ఆమధన అందభిఔంటే ఉతు భ శయౘమఔుడె. శతయ
తయయసాయుఱ షఽదమలఱన ఫేభు బమంణో నింనే శభమం తాయఱోధన భసఫో ణోంథి. ఎందఔంటే ఎళభిని ఖుభించి
అఱలాహ ఏ ాభలణానీా అళతభింఛెమయఱేథో

, యసభిని, యసయు అఱలాషోు నుసటట థెైళతాంఱో పాఖయసాభుఱుగస

నిఱఫెటు ాయు. యసభి తేథి నియసశం నయఔం. ఆ దభసుయుగఱఔు ఱనంఙే ఈ నియసశం ఎంణో ఙెడిథి.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 152 అఱలాహ నైఔు ఙేలహన (శయౘమం ఙేయు సనధన) తన యసగసుధానిా ధయయనభసుడె. నుసాయంబంఱో
ఆమన ఆఛఞ ాక్సయం నైభే యసభిని ఙంుత ఉధాాయు. క్సని నైయు ఫఱళీనతన ాదభిశంచినుపడె నై ఔయు ళయం
యవమంఱో యశపయం యపేథాఱఔు ఖుభిఅబనుపడె నైయు యసయమోషడిన ళశుళున (అంటే యఛమధనం)
అఱలాహ నైఔు ఙ఼గసధన నైయు నై ధామఔుని ఆఛఞ న ఉఱా ంఘంఙాయు - ఎందఔంటే

, నైఱో క్ొందయు ఇయౘనిా

క్ోభసయు, భభిక్ొందయు భసనిా క్ోభసయు - అుపడె అఱలాహ నేభుయౌా భీక్ింఙటానిక్ి అయరసాశఱఔు ఫదఱుగస
నేభుయౌా ఒటనేనుసఱు ఛేరసడె. అబనపటిక్ీ యసశు యసనిక్ి అఱలాహ నేభుయౌా క్షనేంఙాడె. ఎందఔంటే

,

యరసాశఱ టా అఱలాహ ఔు ఎనఱేని అనఖరషం.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 153 ఛాఞఔం ణెఙుక్ోండి , అుపడె నైయు నుసభినుో తేధాాయు. యనక్ిా తభిగి ఎళభినీ ఙ఼లే అంత
శపఽష ఔడా నైఔు ఱేద. యనఔ నండి ాళఔు నేభుయౌా క్ేఔయనశు ఼ ఉధాాడె. అుపడె నై ఈ యైకభిక్ి
ాతపఱంగస అఱలాహ నైఔు దణకం తయుయసత దణకం ఔఱుఖఛేరసడె, నైయు ఏథెైధా నుో గొటటు ఔుధాా ఱేథా నైఔు ఏథెైధా
ఆద ఔయౌగిధా నైయు చింతంఙఔుండా ఉండేటందఔు ఇథి బయవయతే
ు ఱో నై క్ొయఔు ఖుణనుసఠంగస ఉండాఱని. అఱలాహ
ఔు నైయు ఙేలే నఱనీా ణెఱుశ.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 154 ఈ దణకం తయుయసత అఱలాహ నైఱో క్ొందభినై నియుంత లహితని ఆళళంఛేరసడె. థానిళఱా
యసయు ఔునిక్ినుసటట
ా డయసగసయు. క్సని క్ేళఱం శాాయోఛధానిక్ే ూభిుగస నుసాభుకయం ఇఙేు భెండో ళయగ ం యసయు, అఱలాహ
న ఖుభించి అఛాఞన బూబవు ఫెైన

, శతయద఼యఫెైన అనభలధాఱు ళయఔు ం ఙెమయయసగసయు. యసయు ఇుపడె

ఏభంటాయంటే : ‘‘ఈ ళయళయౘభసనిా నడటంఱో భలఔ ఏథెైధా పాఖం ఉంథా ?’’ యసభిక్ి ఇఱల ఙెుప : ‘‘(ఎళభిక్ీ ఏ
పాఖభూ ఱేద) ఈ ళయళయౘభసనిక్ి శంఫందించిన శభశు అదిక్సభసఱ అఱలాహ ఙేతేఱోా ఉధాాబ. ’’ యసశు యసనిక్ి
యసయు తభ షఽదమలఱఱో థాఙఔునా థానిని నైఔు ళయఔు ం ఙెమయటం ఱేద. యసభి అశఱు ఉథేుఴయఫేనేటంటే :
‘‘(ధామఔతాు) అదిక్సభసఱఱో భలఔ పాఖం ఉండిళునాటా బణే ఇఔాడ ఫేభు ఙంఫడి ఉండేయసయభు
క్సభు.’’ యసభిణో ఇఱల అన : ‘‘నైయు నై ఇలళఱోాధన ఉండిళునాపటిక్ీ , భయణం యసామఫడి ఉనాయసయు శామంగస
తభ ళధయయసిధాఱఔు తయయౌళచిు ఉండేయసయు. ఈ ళయళయౘయభంణా ఎందఔు ఛభిగిందంటే , నై ఖుండెఱఱో థాగిళునా

థానిని అఱలాహ భీక్ింఙేందఔు , నై భనశసఱఱో ఉనా భలయౌధాయనిా యనయుఙెమయటానిక్ి. అంతయంగసఱ లహిత
అఱలాహ ఔు ఫాగస ణెఱుశ.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 155 నైఱో క్ొందయు ఴతేాళున భలభొాధన భోచన యనా ఙ఼నుసయు. యసభి ఈ ను యనుసటటఔు
క్సయణఫేనే టంటే , యసభిఱోని క్ొనిా ఫఱళీనతఱళఱా ఱైణాన యసభి నుసథాఱన ఙయౌంఛేరసడె. అబధా అఱలాహ
యసభిని క్షనేంఙాడె. అఱలాహ అదిఔంగస క్షనేంఙేయసడె, శళంఙేయసడ఼న.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 156 - 158 యరసాశఱలభస! అయరసాశఱు భలథిభిగస ాళభిుంఙఔండి. తభ ఫంధనేతేాఱు
ఎుపడెైధా ామలణంఱో ఉంటే ఱేథా ముదా ంఱో ఉంటే, (అఔాడ యసయు ఏథెైధా ాభలథానిక్ి ఖుభిఅబణే) యసయు ఇఱల
అంటాయు : ‘‘యసయు భలణోనుసటట ఉండిళునాటా బణే ఙనినుో బయయసయౄ క్సద , ఙంఫడేయసయౄ క్సద.’’ ఈ యధఫెైన
యసభి భలటఱన అఱలాహ యసభి షఽదమరోక్సనిక్ీ

, ఆయనదనఔ క్సయణాఱుగస ఙేయు సడె. యసశు యసనిక్ి ఙంనేయసడ఼

,

ఫాతక్ింఙేయసడ఼ అఱలాహ భలతాఫే. నైయు ఙేలే అనిా నఱన఼ ఆమన ఔనినటేు ఉధాాడె. నైయు అఱలాహ
భలయగ ంఱో ఙంఫడిధా ఱేఔ ఙనినుో బధా నై ళంతేగస నైఔు ఱనంఙే అఱలాహ క్సయుణయం , ఆమన క్షభలనక్ష, యసయు
ఔడఫెటు ే శభశు ళశుళుఱఔంటే ఎంణో ఉతు భఫెైనయ. నైయు ఙనినుో బధా ఱేఔ ఙంఫడిధా, ఏ లహితఱో అబధాశభే
నైయంణా అఱలాహ శభక్షంఱో శనైఔభింఫడణాయు.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 159 - 160 (ాళక్సు!) అఱలాహ యొఔా అనంత ఔయుణ ళఱా ధన నీళు యసభిటా భఽదశాపాళుడళు
అమలయళు. నీయనఖనఔ ఔయాయడళు , ఔఠిన షఽదముడళు అబనటా బణే యసయందయౄ నీ ఙటటుఔాఱ నండి
ద఼యంగస నుో బయయసయు. యసభి తుపఱన భనిాంఙ

, యసభిని క్షనేంఙ అని అఱలాహ న నుసాభిింఙ. ధభసునిక్ి

శంఫందించిన నిఱో యసభిని ఔడా శంాథింఙ. అబణే ఔ నియణ మలనిా తీశఔుని థానిా అభఱుయఙటానిక్ి
శంఔయౌపంచినుపడె అఱలాళెపప పాయం యబయ. తనధన నభుుఔుని నిఙేలే యసయంటే అఱలాహ ఔు ఎంణో ఇవు ం. అఱలాహ
నైఔు శయౘమం ఙేశు ఼ ఉనాటా బణే

, ఏ ఴక్ీు నైనై ఆదిక్సయనిా యసదింఙఱేద. ఆమన నేభుయౌా

యడిచినటిునటా బణే, ఆ తయుయసత నైఔు శయౘమం ఙేమఖఱయసడెళడె ? ఔనఔ నిఛఫెైన యరసాశఱు అఱలాళవా
నభుుక్ోయసయౌ.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 161 - 164 ఏ ాళఔు అబధా నభుఔ థోా యౘని (ఖిమలనత)క్ి నుసఱపడడె. నభుఔథోా షం
ఙేలహనయసడె ాలమంధాడె తన నభుఔథోా షంణో నుసటట యౘఛయళుణాడె. అుపడె ాత నుసాణిక్ి తన శంనుసదనఔు
ూభిు ాతపఱం ఱనశుంథి. ఎళభిక్ీ ఏభలతాం అధాయమం ఛయఖద - ఎఱా ుపడ఼ అఱలాహ అనెవు ం ాక్సయం నడిఙే
ళయక్ిు, అఱలాహ ఆఖరయౘనిక్ి ఖుభిఅబ , తన చిళభి నియసశభు , అత ఙెడి నియసశభు అబన నయక్సనిక్ి నుో బయ ళయక్ిు
భలథిభిగస ళయళషభింఙడం ఎఱల శంబళం ? అఱలాహ దఽఱహుఱో ఈ భెండె యక్సఱ ళయఔుుఱ భధయ , యసిధాఱ యవమంఱో
ఎంణో ణాయతభయభుంథి. అఱలాహ అందభి న ఱన భియౕయౌశుధాాడె. యసశు యసనిక్ి అఱలాహ యరసాశఱఔు

భషో క్సయం ఙేరసడె : శామంగస యసభినండే యసభిభధయ ఔ ాళఔు న ఱేనుసడె. అతడె ఆమన ఆమతేఱన
యసభిక్ి యనినహయు సడె. యసభి చౄయణాఱన తీభిుథిదు ణాడె. యసభిక్ి ఖరంతానీా , యయనక్సనీా ధనయుపణాడె. యసశు యసనిక్ి యసయు
ఇంతఔు ూయాం శపవు భబన అభలభసగఱఱో డిళుధాాయు.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 165 - 168 నైనై ఆద ళచిుడగసధన , ‘‘ఇథెఔాణుణంచి థాుభించింథి ’’ అని అంటాభేనేటి ? (ఫద్ర
శంగసరభంఱో) థీనిక్ి భెండియతఱ ఆద శామంగస నై ఙేతేఱ థాాభసధన (నై ఴతేాళుఱనై) డియథిఔథా! ాళక్సు!
యసభిణో ఇఱల ఙెుప :

‘‘ఈ ఆద శామంగస నైయు ణెఙుఔునాథే. ’’ నిఴుమంగస అఱలాహ ఔు ాత ళశుళునై

అదిక్సయం ఉంథి. నుో భసటం ధాడె నైఔు ఔయౌగిన నవు ం అఱలాహ అనభతణోధన ఔయౌగింథి. ఎందఔంటే తథాాభస నైఱో
యరసాశఱ ళభో ఔటటఱ ళభో అఱలాహ ఙ఼డదఱఙాడె - ఆ ఔటటఱణో :

‘‘యండి, అఱలాహ భలయగ ంఱో ముదా ం

ఙెమయండి. ఱేథా ఔనీశం (నై నఖభసనాబధా) యక్ింఙక్ోండి ’’ అని అనాుపడె యసయు ఇఱల అధాాయు : ‘‘ఈ భోచ
ముదా ం ఛయుఖుతేందని భలఔు ణెయౌలహళునాటా బణే ఫేభు తపఔుండ నైణోనుసటట ళచిుళుండే యసయభు.

’’ ఈ

భలటఱు అంటటనాుపడె యసయు యరసాయసనిఔంటే అయరసాయసనిక్ే ఙేయుళగస ఉధాాయు. యసయు తభ షఽదమలఱఱో
ఱేని భలటఱన తభ ధోటిణో అంటాయు. యసయు తభ షఽదమలఱఱో థాశునా థానిని ఖుభించి అఱలాహ ఔు ఫాగస
ణెఱుశ. ణాభు భలతాం ఔయుుండినుో బ , ముదా ం ఙెమయటానిక్ి నుో బ ఙంఫడినటటళంటి తభ యో దయుఱన
ఖుభించి : ‘‘యసయు ఖనఔ భల భలటఱు ఆఱక్ించిళునాటా బణే ఙంఫడి ఉండేయసయు క్సయు ’’ అని అనాయసయు యభే.
యసభిణో ఇఱల ఙెుప:

‘‘నైయు ఙెనేప యవమంఱో నైయు ఖనఔ నిఛాబతీయుఱే అబణే

, నైఔు ఙాళు

థాుభించినుపడె నైయు థానిని నియసభించి ఙ఼నుసయౌ.’’
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 169 - 175 అఱలాహ భలయగ ంఱో ఙంఫడి యసభిని భఽతేఱుగస పాయంఙఔండి. యసశు యసనిక్ి యసయు
శచౄళుఱే. తభ ాబుళుళదు చౄయఔన ను ందతేధాాయు. అఱలాహ తన ఔఽణో ాయసథించిన థానిణో యసయు ఎంణో
శకంగస, శంణోవంగస ఉధాాయు. తభ యనఔ ాంఙంఱో ఉండినుో బ ఇంక్స తభణో ఙేయని యరసాశఱఔు ఔడా ఏ
యధఫెైన బమంక్సనీ , దణకంక్సనీ ఔయౌగే అళక్సఴం ఱేదని యసయు నియుంతగస ఉధాాయు. అఱలాహ ఫషృభలధాఱఔు

,

ఆమన అనఖరయౘఱఔు యసయు ను ంగినుో తేధాాయు. యరసాశఱ ాతపఱలనిా అఱలాహ ళఽదాక్సనిళాడని యసభిక్ి
ణెయౌలహనుో బంథి క్షతగసతేాఱబన తయుయసత ఔడా అఱలాహ నహఱుునఔు

,

ాళఔు నహఱుునఔు

శభలదాననేచిునటటళంటి యరసాశఱ ాతపఱం - యసభిఱో శఛీ నఱు , బమబఔుుఱు ఔఱయసయు అబన ళయఔుుఱ
క్ొయఔు గొప ాతపఱం ఉంథి - యసభిణో ాఛఱు , ‘‘నైఔు ళయతభేఔంగస నదు లైధాయఱు మోషభించి ఉధాాబ , యసటిక్ి
బమడండి’’ అని అనాుపడె థానిని యని యసభి యరసాశం థిాఖుణీఔఽత భబంథి. యసయు ఇఱల శభలదానం
ఙెనుసపయు: ‘‘భలఔు అఱలాహ ఙాఱు. ఆమధన రరరవు ేడెైన క్సయయయసధఔుడె.

’’ చిళయఔు యసయు అఱలాహ ాయసథించిన

ళభసఱణో, అనఖరషంణో తభిగి ళఙాుయు. యసభిక్ి ఏ యధఫెైన యౘని ఔఱఖఱేద. ఇంక్స యసభిక్ి అఱలాహ అనెవు ం ాక్సయం
నడిఙే భయౘపాఖయం ఔడా ఱనంచింథి. అఱలాహ అభినేతంగస అనఖరళంఙేయసడె. యసశు యసనిక్ి తన నేతేాఱన

ఖుభించి ఊయక్ే ాఛఱన బమనటిుంథి ఱైణాధననని ఇుపడె నైయు ఖరళంఙే ఉంటాయు. ఔనఔ నైయు నిఛఫెైన
యరసాశఱే అబణే ఇఔ భుంద భలనళుఱఔు బమ డఔండి. ధాఔు బమడండి.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 176 - 178 ాళక్సు! ధనడె అయరసాశ భలయగ ంఱో ఖటిుగస ామతాం ఙేశు నా యసభి క్సయయఔఱలనుసఱు
నినా కేదయఙభసద. యసయు అఱలాహ ఔు ఏభలతాం యౘని ఔయౌగింఙఱేయు. యఱోఔంఱో యసభిక్ి ఏ పాఖభూ
ఇళాభసదధనథే అఱలాహ అనభతం. చిళయఔు యసభిక్ి ఔఠిన యక్ష డెతేంథి. యరసాయసనిా యడిచినటిు అయరసాయసనిా
క్ొనఔుాధనయసయు నిఴుమంగస అఱలాహ ఔు ఏ నవు భూ ఔయౌగింఙటం ఱేద. యసభిక్ొయఔు ళయదాబభితఫెైన యక్ష లహదాంగస
ఉంథి. ఫేభు ఇశ఼
ు ఉనాటటళంటి అళక్సరసనిా ఈ అయరసాశఱు తభఔు ఫేఱుగస పాయంఙభసద. యసయు ఇంక్స
ఎఔుాళ నుసనుసఱు ఔడఫెటు టక్ోయసఱధన ఫేభు యసభిక్ి ఈ అళక్సరసనిా ఇశుధాాభు. యసభిక్ి తీళా అళభలనంణో
ఔడెఔునా యక్ష డెతేంథి.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 179 నైయు ాశు తం ఉనాటటళంటి లహితఱో అఱలాహ యరసాశఱన ఏభలతాం ఉండనిళాడె. ఆమన
యతేాఱన అయతేాఱనండి తపఔుండా యనయుఙేయు సడె. అబణే అగోఙయ యవమలఱ యషయసయఱన నైఔు ణెఱుడం
అఱలాహ యదానం క్సద. (అగోఙయ యవమలఱు ణెఱుడానిక్ి) అఱలాహ తన ాళఔు ఱఱో నండి ణాన క్ోభినయసభిని
ఎనాఔుంటాడె. ఔనఔ (అగోఙయ యవమలఱన ఖుభించి) అఱలాహ న , ఆమన ాళఔు ఱన నభుండి. నైయు ఖనఔ
యరసాశ బమబఔుుఱ భలభసగనిా అళఱంనృలేు నైఔు నదు ఫషృభలనం ఱనశుంథి .
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 180 అఱలాహ తన అనఖరయౘనిా యభియగస ాయసథించినపటిక్ీ నహలహధాభితనం ఙ఼నేయసయు

, ఈ

నహలహధాభితనం తభఔు ఫేఱ ైనదని పాయంఙభసద. క్సద , ఇథి యసభిక్ొయఔు ఎంణో యౘనిఔయభబనథి. యసయు తభ
ఱోబతాంణో ఔడఫెడెత ఉనాథే ాలమం ధాడె యసభి నుసయౌట ఔంఠనుసఴం అళుతేంథి. బూభలయక్సరసఱ యసయశతాం
అఱలాళవా ఙెందతేంథి. నైయు ఏథెైణే ఙేయు సభో అథి అఱలాహ ఔు ణెఱుశ.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 181 - 182 ‘‘అఱలాహ దభిదాడె. ఫేభు ధనిఔుఱం ’’ అని అనాయసభి నేాఱలన అఱలాహ యధాాడె.
యసభి ఈ భలటఱన ఔడా ఫేభు యసాశఔుంటాభు. ఇంక్స ఇథిళయఔు యసయు అధాయమంగస ాళఔు ఱన ఙంనహన
యవమం ఔడా యసభి ఔయుతాంఱో యసారసభు. (తీయుప శభమం ళచిునుపడె) ఫేభు యసభిణో ఇఱల అంటాభు :
‘‘ఇథిగో నయఔఫాధన ఙయఙ఼డండి. ఇథి శామంగస నైఙేత శంనుసదధన. అఱలాహ తన థాశఱఔు అధాయమం
ఙేలేయసడె క్సడె.’’
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 183 - 185 ‘‘(ఆక్సఴం నండి) అగిా (థిగిళచిు) తధనటటటళంటి ఫయౌని భల శభక్షంఱో ఇమయనంత
ళయఔ ఫేభు ఎళభినీ ాళఔు గస లాఔభింఙఔడదని అఱలాహ భలఔు ఉథేయంఙాడె ’’ అని అధనయసభిణో ఇఱల అన :
‘‘ధాఔు ూయాం నై ళదు ఔు ఙాఱలభంథి ాళఔు ఱు ళఙాుయు. శపవు ఫెైన ఎధోా నిదయశధాఱు తీశఔుళఙాుయు. నైయు

ాయు సయంచిన ఈ నిదయశధానిా లైతం తీశఔుళఙాుయు. (ాళఔు ఱన యఴాలహంఙటానిక్ి ఈ వయతేన నటు టంఱో) నైయు
ఖనఔ శతయళంతేఱే అబణే , ఆ ాళఔు ఱన నైయు ఎందఔు షతయఙేరసయు ?’’ ాళక్సు! ఇఔ యసయు ఖనఔ నినా
తయశాభిలేు నీఔు భుంద ాతయక్ష నిదయశధాఱన

, శళీనూసఱన (Psalms) యఱుఖున ాయసథింఙే ఖరంతాఱన

తీశఔుళచిున ఙాఱలభంథి ాళఔు ఱు ఔడా తయశాభింఙఫడాియు. చిళయఔు ాత భనిఱ భయణియు సడె. నైయంణా నై
ూభిు ాతపఱలనిా ాలమంధాడె ను ందణాయు. అఔాడ నయక్సగిా నండి క్సనుసడఫడి , శాయగ ంఱో ాయనఴనటు ఫడేయసడె
భలతాఫే మతాభసినిక్ి శపయ్ఔఽతేడె. ఇఔ ఈ ాంఙం, అథి క్ేళఱం భలమలళశుళు భలతాఫే.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 186 - 189 భులహా భుఱలభస! నైయు ధన నుసాణాఱఔు శంఫందించిన భీక్షన తపఔుండా
ఎదభొాంటాయు. ఖరంథ ాఛఱ నండి , భుఱహఔ
ా ుాఱ నండి నైయు ఔవు ం ఔయౌగింఙే భలటఱు అధనఔం యంటాయు. ఈ
భిలి త
హ ేఱఱో నైయు ఖనఔ శషనంణో, బమబఔుుఱణో నిఱఔడగస ఉంటే, ఇథి ఎంణో యసషశంణో ఔడెఔునా క్సయయం.
ఖరంతో థేరసఱన ాఛఱఱో యసయనహంఛేమలఱని

, యసటిని భయుఖుయఙభసదని , అఱలాహ యసభిణో ఙేబంచిన

ాభలణానిా ఔడా ఖరంథ ాఛఱఔు ఛాఞఔం ఙెమయండి. క్సని యసయు ఖరంతానిా తభ యుఱ యనఔ డయనరసయు.
శాఱప భూఱలయనిక్ి థానిని అనేు యనరసయు. యసయు ఙేలే ఈ యసయనుసయం ఎంత ఙెడిథి! ణాభు ఙేలహన నఱఔు
శంణోవడేయసయు, మతాయి ంగస ణాభు ఙేమని నఱఔు తభఔు ాఴంశఱు ఱనంఙాఱని క్ోభేయసయు యక్షన
తనహపంఙఔుంటాయని పాయంఙఔండి. యసశు యసనిక్ి యసభిక్ొయఔు ఫాదాఔయఫెైన యక్ష లహదాంగస ఉంథి. బూనేక్ీ , ఆక్సరసఱఔ
మఛభలని అఱలాహ, ఆమన ఴక్ిు శభయసునీా ఆళభించిళుంథి.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 190 - 194 బూనై , ఆక్సరసఱ శఽఱహుఱో భేబంఫళలైళ ఔథాని తయుయసత ఔటి భసళడంఱో

,

నిఱుఙధాా, ఔయుుధాా, యుండిధా అనిాయనలఱల అఱలాహ న శుభింఙే యసయున఼ా , బూనై, ఆక్సరసఱ నిభసుణం
ఖుభించి చింతన ఙేలేయసయున఼ా అబన యయనఔళంతేఱఔు ఎధోా శ఼ఙనఱు ఉధాాబ. (యసయు అామతాంగస ఇఱల
అంటాయు) ాబూ! ఇదంణా నీళు ళయయి ంగస , ఱక్షయయళతంగస శఽఱహుంఙఱేద. నీళు భియదాడళు క్సఫటిు నివుఱ
క్సభసయఱు ఙెమయళు. ఔనఔ ాబూ! భభుయౌా నయఔ ఫాధనండి క్సనుసడె. నీళు ఎళడిధైణే నయఔంఱో డయనయు సయో
యసణిణ యసశు యసనిక్ి అదో ఖతక్ీ , అళభలధానిక్ీ ఖుభిఙేలహనటేా . ఇఔ ఇటటళంటి దభసుయుగఱఔు శయౘమం ఙేలేయసడెళడ఼
ఉండడె. ాబూ! ఫేభు యరసాశం యైునఔు నహయౌఙేయసని నహఱుున యధాాభు. నై ాబుళున యఴాలహంఙండి అని
అతన అధనయసడె. ఫేభు అతని శంథేరసనిా లాఔభింఙాభు. ఔనఔ భల యసానై! ఫేభు ఙేలహన తుపఱన
భనిాంఙ. భలఱో ఉనా ఙెడెఱన ద఼యం ఙెబయ. శఛీ నఱణో నుసటట భల చౄయణానిక్ి భుగింు ాయసథింఙ.
థేయస! నీళు నీ ాళఔు ఱ థాాభస ఙేలహనటటళంటి ఫాశఱన భల యవమంఱో ధయయనయుు. ాలమం ధాడె భభుయౌా
భసబయసనిక్ి ఖుభి ఙెమయఔు. నిశసంథేషంగస నీళు నీ యసగసుధాఱఔు ననాంగస ళయళషభింఙళు.

3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 195 శభలదానంగస యసభి ాబుళు ఇఱల అధాాడె :

‘‘నైఱోని ఎళభి ఴరభన఼ ధనన ళఽదాగస

నుో నిళాన. ుయువేడెైధా లు ీ అబధా నైయంణా క్ే భసయక్ి ఙెంథినయసయు. ఔనఔ ధా క్ొయఔు తభ థేరసనిా
యడిచినటిునయసయు, ధా భలయగ ంఱో తభ ఖఽయౘఱ నండి గెంటియనమఫడినయసయు

, ళంలహంఙఫడినయసయు, ధా క్ొయఔు

నుో భసడి ఙంఫడిన యసయు - అటటళంటియసభి తుపఱనిాంటినీ ధనన క్షనేయసున. క్ిరంద లఱబయలైళ ాళళంఙే
ఉథాయనళధాఱఱోక్ి యసభిని ాయనయంఛేయు సన.’’ ఇథి అఱలాహ ళదు యసభిక్ి ఱనంఙే ాతపఱం - ఉతు భఫెైన ాతపఱం
అఱలాహ ళదు ధన ఉంథి.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 196 - 199 ాళక్సు! ాంఙ థేరసఱఱో ఉనాటటళంటి అయరసాశఱు దభసీగస తయుగసడటం నినా
మోశంఱో డయనమభసద. అథి క్ేళఱం క్ొనిా భోచఱ చౄయతు క్ొథిునుసటి శకం భలతాఫే. తయుయసత యసయంణా
నయక్సనిక్ి నుో ణాయు. అథి అదాానాఫెైన నియసశశి ఱం. థీనిక్ి ననాంగస తభ ాబుళుఔు బమడెత చౄయతం
ఖడినేయసభి క్ొయఔు , క్ిరంద క్సఱుళఱు ాళళంఙే ణోటఱు ఉధాాబ. ఆ ణోటఱఱో యసయు ఔఱక్సఱం ఉంటాయు. ఇథి
అఱలాహ తయపు నండి యసభిక్ి ఱనంఙే ఆతథయం. అఱలాహ ళదు ఉనాథే శఛీ నఱ క్ొయఔు అనిాంటిఔంటే రరరవఠఫెైనథి.
ఖరంథ ాఛఱఱో ఔడా క్ొందయు అఱలాహ న యఴాలహయు సయు. నీ యైునఔు ంఫడిన ఈ ఖరంతానిా యఴాలహయు సయు.
శామంగస యసభి యైునఔు ఇథిళయఔు ంఫడిన ఖరంతానిా ఔడ యఴాలహయు సయు. అఱలాహ శభక్షంఱో
యనభుుఱౌణాయు. అఱలాహ ఆమతే
ు ఱన శాఱపభబన భూఱలయ నిక్ి అభుయు. యసభి ాతపఱం యసభి ాబుళుళదు
ఉంథి. అఱలాహ ఱ ఔా తీశక్ోళడంఱో ఆఱశయం ఙెమయడె.
3. ఆలి్ఇమ్రాన్ 200 యరసాశఱలభస! శషనంణో ళయళషభింఙండి. అశతయయసదఱ భుంద భసఔరభం ఙ఼ండి.
శతయ లేళక్ొయఔు లహదాంగస ఉండండి. అఱలాహ ఔు బమడెత ఉండండి. తథాాభస నైయు యసపఱయం ను ంథే అళక్సఴం
ఉంథి.
4. అన్ నియస
ఆమతేఱు : 176

అళతయణ : భథీధాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
4. అన్్నిస 1 భలనళుఱలభస! నై ాబుళుఔు బమడండి. ఆమన నేభుయౌా క్ే నుసాణి నండి ుటిుంఙాడె. అథే
నుసాణి నండి థాని ఛతన శఽఱహుంఙాడె. ఇంక్స ఆ ఛంట థాాభస ఎంణోభంథి ుయువేఱన
యసయనహంఛేరసడె. ఏ థేళుని నేయు ఙెుపఔుని నైయు యశపయం నై నై షఔుాఱన క్ోయుఔుంటాభో

, లు ఱ
ీ న అళనిఱో
, ఆ థేళునిక్ి

బమడండి. ఫంధతా శంఫందాఱన ణెంఙటం భలనక్ోండి. అఱలాహ నేభుయౌా భిక్ిశు ధాాడధన యవమలనిా
ణెఱుశక్ోండి.

4. అన్్నిస 2 అధాథఱ ఆలహు ని యసభిక్ి తభిగి ఇళాండి. యసభి భంచి ళశుళుఱన నై ఙెడి ళశుళుఱణో భలయుఔండి.
యసభి ఆలహు ని నై ఆలహు ణో ఔయౌనహ ఔఫయంఙఔండి. ఇథి భయౘనుసం.
4. అన్్నిస 3 అధాథఱఔు ధాయమం ఙెమయఱేభధన బమం నైఔు ఔయౌగిణే , నైఔు నచిున లు ఱ
ీ న ఇదు భేలహగసని ,
భుఖుగభేలహగసని, నఱుఖుభేలహగసని యయసషం ఙేశక్ోండి. అబణే యసభిణో ధాయమంగస ళయళషభింఙఱేభధన బమం
నైఔుంటే, అుపడె క్సఫెధన ఙేశక్ోండి ఱేథా నై యసాదీనంఱోక్ి ళచిున లు ఱ
ీ న థాంతయంఱోక్ి తీశక్ోండి.
అధాయమలనిక్ి ద఼యంగస ఉండేందఔు ఇథి ఉతు భ భలయగ ం.
4. అన్్నిస 4 లు ఱ
ు ) ఙెయౌాంఙండి. అబణే యసయు తభంత ణాభు
ీ ఔు యసభి భషరన శంణోవంగస (యదిగస పాయశ఼
భషరఱో క్ొంత పాగసనిా తభ ఇవు ూయాఔంగస యడిచినడిణే, థానిని నైయు శంణోవంగస అనబయంఙండి.
4. అన్్నిస 5 అఱలాహ నైఔు చౄళధాదాయంగస ఙేలహన శందన అయయనఔుఱఔు అపగింఙఔండి . అబణే థానినండి
యసభిక్ి అనా ళయసుాఱు ఔయౌపంఙండి. యసభిక్ి ళతఫో ధ ఙెమయండి.
4. అన్్నిస 6 అధాథఱఔు నయళ ఈడె ళఙేుళయఔు యసభిని అఛభలబఱ ఙేశు ఼ ఉండండి. యసభిఱో నైఔు యోఖయత
ఔనినహంచినుడె యసభి ఆలహు ని యసభిక్ి అపగింఙండి. యసయు నదు యసభెర తభ షఔుాన క్ోయు ణాభేమో అని బమడి
యసభి ఆలహు ని ధాయమలభఱన అతఔరనేంచి ణొందయ ణొందయగస ఎనాడ఼ తనఔండి . అధాథఱ శంయక్షఔుడె
శంనాడెైణ,ే అతడె యసభి య భుుఔు ద఼యంగస ఉండాయౌ. ఔయనల అతడె నేదయసడెైణే థానిా ధయుశభుతంగస
అనబయంఙాయౌ. తయుయసత యసభి ఆలహు ని యసభిక్ి అపగింఙేటుపడె థానిక్ి ఇతయుఱన యసక్షుఱుగస నటు ండి . ఱ ఔా
తీశక్ోళటానిక్ి అఱలాహ ఙాఱు.
4. అన్్నిస 7 తయౌా దండెాఱు , దఖగ భి ఫంధళుఱు యడిచియయళన ఆలహు ఱో ుయువేఱఔు పాఖం ఉంథి. అథేయధంగస
తయౌా దండెాఱు, దఖగ భి ఫంధళుఱు యడిచియయళన ఆలహు ఱో లు ఱ
ీ ఔు ఔడా పాఖం ఉంథి - అథి తఔుాయైధా శభే ఱేఔ
ఎఔుాయైధా శభే. ఈ పాఖం (అఱలాళవు) నియణ బంఙఫడియథి.
4. అన్్నిస 8 ఆలహు ంఔం ఛభిగేటుపడె ఇతయ ఫంధళుఱు , అధాథఱు, నియునేదఱు ళలేు , ఆ ఆలహు నండి యసభిక్ి
ఔడ క్ొంత ఇళాండి. యసభిని భంచిభలటఱణో ఱుఔభింఙండి.
4. అన్్నిస 9 - 10 ాఛఱు ఈ యవమలనిా ఖుభించి ఆఱోచించి బమడాయౌ : ఔయనల యసభే తభ నహఱాఱన
నిశసయౘముఱుగస యడిచినటిు యలళళఱలహళలేు భయణ శభమంఱో యసయు ఆ నహఱాఱన ఖుభించి ఎంతగస ఆంథో లన
ఙెంథేయసభో! ఔనఔ యసయు అఱలాహ ఔు బమడాయౌ. ధాయమం ఱక్సయౌ. అధాథఱ ఆలహు ని అధాయమంగస తధనయసయు
యసశు యసనిక్ి తభ ను టు ఱన అగిాణో నింుఔుంటాయు. యసయు తపఔుండా భండే నయక్సగిాఱో ణోామఫడణాయు.

4. అన్్నిస 11 నై శంణానం యవమంఱో అఱలాహ నైఔు ఇఱల ఆథేయశుధాాడె : ఔ ుయువేని పాఖం ఇదు యు లు ఱ
ీ
పాగసఱఔు శభలనం. ఔయనల (భఽతేనిక్ి యసయశఱుగస) ఇదు భిఔంటే ఎఔుాళభంథి ఆడ నహఱాఱు ఉంటే
నతు ం ఆలహు ఱో భూడియట భెండె పాగసఱు ఇయసాయౌ. క్ే ఆడనహఱా యసయశభసఱ ైణే

, యసభిక్ి

, ఆలహు ఱో అయి పాఖం ఆఫెఔు

ఙెందతేంథి. భఽతేడె శంణానం ఔఱయసడెైణే , అతని తయౌా దండెాఱఱో క్ొాఔాభిక్ి నతు ం ఆలహు ఱో ఆభోపాఖం
ఱనంఙాయౌ. ఔయనల అతడె శంణానం ఱేనియసడెై అతని తయౌా దండెాఱు భలతాఫే అతనిక్ి యసయశఱ ైణే , అుపడె తయౌా క్ి
భూడో పాఖం ఇయసాయౌ. భఽతేడిక్ి యో దభీయో దయుఱు ఔడా ఉంటే , అుపడె తయౌా క్ి ఆభోపాఖం ఱనశుంథి. భఽతేడె
భసలహన యఱుధాభల అభఱుఛభినహ అతనినై ఉనా అుపఱు తీభిున తయుయసతధన (ఈ పాగసఱ ంఔం ఛయగసయౌ). నై
తయౌా దండెాఱఱో, నై శంణానంఱో ాయోఛనం భీణాయ నైఔు ఎళయు ఎఔుాళ శనిాళతేఱో నైఔు ణెయౌమద. ఈ
పాగసఱన అఱలాహ నియణ బంఙాడె. నిఴుమంగస అఱలాహ మతాభసిఱనీా ణెయౌలహనయసడె, భభసుఱనీా ఎభిగినయసడె.
4. అన్్నిస 12 నై పాయయఱఔు శంణానం ఱేనిక్షంఱో , యసయు యడిచినుో బన ఆలహు ఱో నైఔు అయి పాఖం ఱనశుంథి.
క్సని యసభిక్ి శంణానం ఉంటే అుపడె యసయు యడిచియయళన ఆలహు ఱో నైఔు ధాఱుగోపాఖం ఱనశుంథి . ఇథి యసయు
యసాలహనుో బన యఱుధాభల అభఱు ఛభినహన తయుయసత, యసయు ఙేలహనుో బన అుపఱు తీభిున తయుయసత ఛయగసయౌ. నైఔు
శంణానం ఱేనిక్షంఱో నైయు యడిచినుో బయ ఆలహు ఱోని ధాఱుగో పాగసనిక్ి యసయు (నై పాయయఱు) షఔుాథాయుఱౌణాయు.
క్సని నైయు శంణానళంతేఱ ైణే అుపడె యసభిక్ి ఎనినేథో పాఖం ఱనశుంథి. ఇథి నైయు యసాలహన యఱుధాభలన
అభఱుఛభినహన తయుయసత, నైయు ఙేలహన అుపఱు తీభిున తయుయసత ఛయగసయౌ.
(భయణించిన) ుయువేడె ఱేఔ లు ీ శంణానళీనఱ ై యసభి తయౌా దండెాఱు ఔడా చౄయంచి ఉండఔనుో ణే , క్సని యసభిక్ి ఔ
యో దయుడె ఱేఔ ఔ యో దభి ఉంటే అుపడె యసభిదుభిఱో క్ొాఔాభిక్ి ఆభోపాఖం ఱనశుంథి . క్సని యో దభీ యో దయుఱు
ఔభిఔంటే ఎఔుాళభంథి ఉంటే అుపడె నతు ం ఆలహు ఱోని భూడో పాగసనిక్ి యసయంణా పాఖయసాభుఱౌణాయు.
భఽతేడె యసాలహన యఱుధాభల అభఱు ఛభినహన తయుయసత , అతడె ఙేలహన అుపఱు తీభిున తయుయసత ఈ ంనహణీ
ఛయగసయౌ. క్సని ఇథి (యసయశఱఔు) నవు ం ఔయౌగింఙేథి క్సఔడద. ఇథి అఱలాహ యైు నండి ళచిున ఆథేఴం. అఱలాహ
అనీా ణెయౌలహనయసడె, అతయంత భఽదశాపాళుడె.
4. అన్్నిస 13 - 14 ఇయ అఱలాహ యదించిన షదుఱు. అఱలాషౄా ఆమన ాళఔు ఔ యదేమత ఙ఼నేయసణిణ అఱలాహ,
క్ిరంద లఱబయలైళ ాళళంఙే ఉథాయనళధాఱఱో ాయనయంఛేయు సడె. ఆ ళధాఱఱో అతడె ఔఱక్సఱం ఉంటాడె. అశఱు
ఇథే గొప యసపఱయం. అఱలాషౄా ఆమన ాళఔు ఔ అయదేమత ఙ఼ుత అఱలాహ యదించిన షదుఱన
అతఔరనేంఙే యసణిణ అఱలాహ అగిాఱో డయనయు సడె. అందఱో అతడె శథా ఉంటాడె. అతనిక్ి నేక్ిాయౌ
అళభలనఔయఫెైన యక్ష డెతేంథి.

4. అన్్నిస 15 - 16 నై లు ఱ
ీ ఱో ఎళభెరధా లహఖగ ుభలయౌన నిక్ి డిఖటిుణే , యసభిక్ి ళయతభేఔంగస నైఱో నఱుఖుయు
భనవేఱ యసక్షయం తీశక్ోండి. నఱుఖుయు భనవేఱు ఖనఔ యసక్షయం ఇలేు

, యసయు భయణింఙే ళయక్ెరధా ఱేథా

యసభిక్ొయఔు అఱలాహ ఏథెైధా భలయగ ం ఙ఼నహంఙేళయక్ెరధా యసభిని ఇలళఱోా నియబందింఙండి . నైఱో ఈ అఔఽణాయనిక్ి
నుసఱపడిన యసభినిదు భినీ ఫాదింఙండి. తయుయసత యసయు రసుణాుడి

, తభ నడతన శభిథిదు ఔుంటే యసభిని

యడిచినటు ండి. అఱలాహ రసుణాునుసనిా అదిఔంగస అంగీఔభియు సడె, ఎఔుాళగస ఔనిఔభియు సడె.
4. అన్్నిస 17 - 18 అఛాఞనం ళఱా ఏథెైధా ఙెడిని ఙేలహ యనయంటధన రసుణాుడే యసభి రసుణాునుసనిా భలతాఫే
లాఔభింఙే ఫాధయత అఱలాహ నై ఉంథి అని ణెఱుశక్ోండి. అఱలంటియసభి టా అఱలాహ ఔయుణాదఽఱహుణో తభిగి
శభుకడళుణాడె. అఱలాహ అనిా యవమలఱు ణెయౌలహనయసడ఼
శనైనహంఙేళయఔు ఎడణెఖఔుండా అఔఽణాయఱు ఙేశు ఼ళుండి

, యయనఔశంనాడ఼న. ఙాళు ఖడిమ

, ‘‘ఇుపడె ధనన రసుణాు డెతేధాాన

’’ అని

అధనయసభి రసుణాుం ఎంతభలతాం లాఔభింఙఫడద. ఇథేయధంగస , భయణింఙే ళయఔు అయరసాశఱుగసధన ఉండేయసభి
రసుణాుం ఔడా లాఔభింఙఫడద. అటటళంటి యసభి క్ొయఔు ఫేభు అతయంత ఫాదాఔయఫెైన యక్షన లహదాంఙేలహ
ఉంఙాభు.
4. అన్్నిస 19 - 21 యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! ఫఱళంతంగస లు ఱ
ీ ఔు యసయశఱు క్సళటం నైఔు ధయుశభుతం క్సద.
ఇంక్స, యసభిని యనదించి యసదించి నైయు యసభిక్ి ఇచిున

‘భషర’ఱో క్ొంత పాగసనిా క్సఛేలే ామతాం ఙెమయటం

ఔడా ధయుశభుతం క్సద. అబణే యసయు ఖనఔ ఫాయౘటంగస ఙెడె నడతఔు నుసఱపడినటా బణే , (అుపడె యసభిటా
ఔఠినంగస ాళభిుంఙే అదిక్సయం నైఔు ఉంథి). యసభిణో శథాాళంణో చౄయతం ఖడండి. ఔయనల నైఔు యసయు నఙుఔనుో ణే,
ఫషృరస నైఔు ఔ ళశుళు నఙుఔనుో ళఙు. క్సని అందఱోధన అఱలాహ ఎంణో ఫేఱున నటిుళుండళఙు. ఔయనల
నైయు ఔ పాయయ యసినంఱో భభొఔ పాయయన తీశక్ొఙేు శంఔఱపఫే ఙేశఔుంటే , నైయు ఆఫెఔు ఔ నదు ధనభసయని
ఇచిు ఉధాాశభే థానినండి ఏ క్ొంఙెం ఔడా తభిగి తీశక్ోళదు. ఆఫెనై అనిందమోనహ , ఘోయఫెైన అధాయమలనిక్ి
నుసఱపడి థానిా తభిగి తీశఔుంటాభస? నైయు యశపయం థాంతయ శకం అనబయంచిన తయుయసత , యసయు నై నండి
ఖటిు యసగసునం తీశఔునా తయుయసత, నైయు థానిని ఎఱల తభిగి తీశఔుంటాయు?
4. అన్్నిస 22 నై తండెాఱు యయసషం ఙేశఔునా లు ఱ
ీ న నైయు ఎంతభలతాభూ యయసషభలడఔండి. ూయాం
ఛభిగింథేథో ఛభిగినుో బంథి. యసశు యసనిక్ి ఇథి ఔ లహఖగ ుభలయౌన ని, చఖునుససఔయఫెైనథి, ఔ దయాడత.
4. అన్్నిస 23 నైఔు ఈ లు ఱ
ీ ు (షభసమ) నిఱేదింఙఫడాియు : నై తఱుాఱు

, ఔుభలభెుఱు, యో దభీభణుఱు, నై

ఫేనతు ఱు, నై తయౌా యో దభీభణుఱు (నహనతఱుాఱు) , నై యో దయుఱ ఔుభలభెుఱు , ఫేనక్ోడలైళ, నైఔు నుసయౌచిున
తఱుాఱు, నైణోనుసటట నుసఱు ణాాగిన యో దభీభణుఱు , నై పాయయఱ తఱుాఱు , నై శంయక్షణఱో నభిగిన నై పాయయఱ
ఔుభలభెుఱు - అంటే నైయు యనేంచిన పాయయఱ ఔుభలభెుఱు అబణే ఔయనల (యయసషం భలతాఫే అబ) యనేంఙటం

ఛభిగి ళుండఔనుో ణే (యసభిక్ి యడాఔుయౌచిు , యసభి ఔుభలభెుఱన యయసషభలడటం) నైఔు థో వం క్సద - నై యనా
నండి ుటిున నై ఔుభలయుఱ పాయయఱు. ఇంక్స ఏఔక్సఱంఱో అక్సాఙెఱా లైళ ఇదు భినీ ఙేభిు పాయయఱుగస ఙేశక్ోళటం
ఔడా నిఱహదాఫే. ూయాం ఛభిగింథేథో ఛభిగినుో బంథి. అఱలాహ క్షనేంఙేయసడ఼ ఔయుణింఙేయసడ఼న.
4. అన్్నిస 24 - 25 ఇంక్స ఇతయుఱ యయసషఫంధంఱో ఉండే లు ఱ
ీ ు ఔడా నైఔు షభసమ , నై ఙేతక్ి (ముదా ంఱో)
చిక్ిాన లు ఱ
ీ ు తప. ఇథి అఱలాహ అనరసశనం. థీనిని నైయు యదిగస నుసటింఙాయౌ. యయు తప నేఖణా లు ఱ
ీ ందభినీ
నైయు నై ధనం థాాభస ను ందటం నైఔు షఱలల (ధయుశభుతం) ఙెమయఫడియథి. అబణే యసభిక్ి యయసషఫంధంణో
యక్షణ ఔయౌపంఙాయౌ. క్సని యఴఽంకఱఫెైన క్సభక్ీరడఱఔు డిఖటు భసద. తయుయసత యసభిథాాభస నైయు అనబయంచిన
థాంతయ శకలనిక్ి ఫదఱుగస యసభి ‘భషర’న ఔ యదిగస పాయంచి ఙెయౌాంఙండి. క్సని ‘భషర’ పందం ఛభిగిన
తయుయసత యశపయఫెైన అంగీక్సయంణో నై భధయ ఏథెైధా భసచౄ ఔుథిభిణే

, అందఱో థో వం ఱేద. అఱలాహ అనీా

ణెయౌలహనయసడె, అతయంత యయనఔశంనాడె. నైఱో ఎళభెరధా ఔయు భులహా భు ఔుటటంఫానిక్ి ఙెంథిన ళనితఱన
యయసషం ఙేశఔుధన యోు భత ఱేఔనుో ణే

, నై యసాదీనంఱో ఉనాటటళంటి భులహా భుఱ ైనటటళంటి ఫానిశ లు ఱ
ీ ఱో

ఎళభిధైధా అతడె యయసషం ఙేశక్ోయసయౌ. నై యరసాశం యొఔా లహితఖతేఱు అఱలాహ ఔు ఫాగస ణెఱుశ. నైయంణా
క్ే ళభసగనిక్ి ఙెంథినయసయు. అందళఱా యసభి శంయక్షఔుఱ అనభతణో యసభిని యయసషం ఙేశక్ోండి. ధాయమఫెైన
దా తఱో యసభిక్ి భషర ఇళాండి - యసయు యయసష ఫంధంఱో శయక్ితంగస ఉండేందఔు

, లేాఙాఛక్సభక్ీరడఱఔు

థిఖఔుండా ఉండేందఔు , థొ ంఖఙాటట శంఫందాఱన ఏయపయఙ క్ోఔుండా ఉండేందఔు. యయసషఫంధంఱో యసయు
యక్షణను ంథిన తయుయసత ఏథెైధా ఙెడెనడతఔు నుసఱపడిణే, ఔుటటంఫ లు ఱ
ీ (భుషసధాత)ఔు నియణ బంఙఫడిన యక్షఱోని
శఖం యక్ష యసభిక్ి యదింఙఫడెతేంథి. యయసషం ఙేశక్ోఔ నుో ళటం ళఱా బమబఔుుఱ ఫందాఱు ణెగినుో ణామని నైఱో
బమడే యసభిక్ొయక్ే ఈ యౌఱబయం అనభతంఙఫడియథి. నైయు నిఖరషఴక్ిు ఔయౌగిళుంటే

, అథి నైక్ే రరరమశాయం.

అఱలాహ క్షనేంఙేయసడె, ఔయుణింఙేయసడ఼న.
4. అన్్నిస 26 - 28 నైఔు ూయాం ఖతంచిన శఛీ నఱు అళఱంనృంచిన భలభసగఱన నైఔు యఴదయచి ఆ
భలభసగఱఱోధన నేభుయౌా ఔడా నడనుసఱని అఱలాహ క్ోయుతేధాాడె. ఆమన తన క్సయుణయంణో నై యైునఔు
భయఱలఱని అనఱఱహశు ధాాడె. ఆమన శయాభూ ణెయౌలహనయసడె, భయౘయయనక్ి ఔడా. అఱలాహ అబణే నై యైునఔు
క్సయుణయంణో భయఱలఱధన క్ోయుతేధాాడె. క్సని తభ భధోయసంచఱన అనశభిశు నాయసయు నైయు శధాుయగ ం ణొఱగి
ద఼యంగస నుో యసఱని క్ోయుణాయు. నైనై ఉనా ఆంక్షఱన అఱలాహ ణేయౌఔ ఙెమలయఱని క్ోయుతేధాాడె. ఎందఔంటే
భలనళుడె ఫఱళీనంగస శఽఱహుంఙఫడాిడె.
4. అన్్నిస 29 - 31 యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! ఔభి య భుున భభొఔయు అధయుంగస తనఔండి. ఇచిు ుఙుక్ోళటం
ఛయఖళఱలహంథే, అబణే యశపయ అంగీక్సయంణో. నేభుయౌా నైయు ఙంుక్ోఔండి. అఱలాహ ఔు నైయంటే ఎంణో దమ

అని నభుండి. ళంయస థౌయీ ధాయఱ థాాభస అఱల ఙేలేయసణిణ ఫేభు తపఔుండా అగిాఱో డయనయు సభు. ఇథి అఱలాహ
ఔు అంత ఔవు ఫెైన ని క్సద. నైఔు నిఱేదింఙఫడినటటళంటి భయౘ నుసనుసఱఔు ఖనఔ నైయు ద఼యంగస ఉంటే

, నై

చినా చినా థో యౖసఱన ఫేభు నై ఱ ఔా నండి తీలహయనయు సభు. నేభుయౌా గౌయళయసిధాఱోా ాయనయంఛేయు సభు.
4. అన్్నిస 32 అఱలాహ నైఱో ఎళభిక్ెరధా ఇతయుఱఔు ఇచిునథానిఔంటే ఎఔుాళగస ాయసథించిళుంటే నైయు థానిక్ి
ఆఴడఔండి. ుయువేఱు శంనుసథించిన థానిక్ి తగినటట
ా గస యసభి పాఖం ఉంటటంథి. లు ఱ
ీ ు శంనుసథించిన థానిక్ి
తగినటట
ా గస యసభి పాఖం ఉంటటంథి. అబణే అఱలాహ న ఆమన అనఖరషం క్ొయఔు నుసాభిిశు ఼ ఉండండి. నిఴుమంగస
అఱలాహ శఔఱ యవమ భిఛఞ ానం ఔఱయసడె.
4. అన్్నిస 33 తయౌా దండెాఱు, దఖగ భి ఫంధళుఱు యడిచియమళళ ాత ఆలహు క్ి ఫేభు షఔుాథాయుఱన నియణ బంఙాభు.
ఇఔ నైయు యసగసునం ఙేలహన యసయు - యసభిక్ి ఇళాళఱలహన పాఖం యసభిక్ి ఇళాండి. నిఴుమంగస అఱలాహ అనిాంటినీ
ఔనినటిు ఉధాాడె.
4. అన్్నిస 34 - 35 ుయువేఱు లు ఱ
ీ ఔు అదిక్సయుఱు (కయసామ) , ఎందఔంటే అఱలాహ యసభిఱో ఔభిక్ి భభొఔభినై
ఆదిఔయతన ాయసథింఙటంళఱా , ఇంక్స ుయువేఱు తభ శందన యసభిక్ొయఔు కయుు ఙేశు నాందళఱా . ఔనఔ
శఖుణళతేఱ ైన లు ఱ
ీ ు యదేమత ఔయౌగిళుంటాయు. ుయువేఱు ఱేనుపడె అఱలాహ యక్షణఱో ఉంటృ యసభి
షఔుాఱన క్సనుసడెణాయు. దిఔాభియు సయధన బమం నైఔు ఏ లు ఱ
ీ యవమంఱో ఔఱుఖుతేంథో యసభిక్ి నఙుఛెపండి.
డఔఖదఱఱో యసభిక్ి ద఼యంగస ఉండండి, భభిము క్ొటు ండి, తయుయసత యసయు నైఔు యదేమఱ ైణ,ే అక్సయణంగస యసభిని
యనదింఙటానిక్ి యసఔుఱు యతఔాండి. గొపయసడ఼

, అదిఔుడ఼ అబన అఱలాహ నైన ఉధాాడధన యవమలనిా

ణెఱుశక్ోండి. పాయయబయు ఱ భధయ శంఫందాఱు ఙెడినుో ణామధన బమం నైఔు ఔయౌగిణే , బయు ఫంధళుఱ నండి ఔ
భధయళభిుని, పాయయ ఫంధళుఱ నండి ఔ భధయళభిుని నిమనేంఙండి. యసభిదుయు శంశాయణన క్ోభిణే అఱలాహ
యసభిభధయ శభలదానం ఔుదయటానిక్ి భలయగ ం ఙ఼ుణాడె. అఱలాహ శయాఛాఞని, శఔఱభూ ఎభిగినయసడె.
4. అన్్నిస 36 - 42 నైయంణా అఱలాహ ఔు థాశయం ఙెమయండి. ఎళభినీ ఆమనఔు పాఖయసాభుఱుగస ఙేమళదు.
తయౌా దండెాఱ ఎడఱ శథాాళంణో ఫెఱఖండి. ఫంధళుఱ , అధాథఱ, నియునేదఱ టా భంచిగస ళయళషభింఙండి.
ను యుఖున ఉనా ఫంధళుఱు, అభిచితేఱబన ను యుఖుయసయు, ాఔాననా నేతేాఱు, ఫాటయసయుఱు, నై అదీనంఱో
ఉనా థాశథాల ఛనం టా ఉథాయఫుథిాణో ళయళషభింఙండి. ఖభసాత ఴమంణో ఔన఼ానేన఼ా క్సననియసయు

, తభ

గొపతనం ఖుభించి యయరయగేయసయు అంటే అఱలాహ ఇవు డడె అని ఖటిుగస నభుండి . ఇంక్స, నహలహధాభితనంణో ాళభిుశు ఼
ఇతయుఱఔాడా నహలహధాభితధానిా ఖయనేయసభిని ఔడా అఱలాహ నేానేంఙడె. భల అనఖరయౘఱన తయశాభింఙే
ఇటటళంటి యసభిక్ొయఔు ఫేభు అళభలనఔయఫెైన యక్షన లహదాయచి ఉంఙాభు. క్ేళఱం ాఛఱఔు ఙ఼టానిక్ి తభ
శందన కయుు నటేుయసయు , అఱలాహ న , అంతభథిధానిా షఽదమూయాఔంగస యఴాలహంఙనియసయు అంటే ఔడా

అఱలాహ ఔు అనివు ఫే. మతాయి ఫేనేటంటే ఱైణాన్ ఎళడి లేాళతేడమలయడో యసడిక్ి దయససంఖతయం ఱనంచినటేా .
యసయు ఖనఔ అఱలాహ న , అంతభ థిధానిా యఴాలహలేు , అఱలాహ ఇచిున థానినండి కయుునడిణే యసభినైక్ి ఏ యతే
ు
ళచిుడెతేంథి? యసయు ఆయధంగస ఙేలహ ళునాటా బణే యసభి శణాాభసయఱు అఱలాహ ఔు ణెయౌమఔుండా ఉండేయ క్సళు
ఔథా! అఱలాహ ఎళభిక్ీ యళాంత అధాయమం ఔడా ఙెమయడె. ఎళభెరధా ఔ భంచి ని ఙేలేు

, థానిా అఱలాహ

భెండియతఱు ఙేయు సడె. ఇంక్స తన తయపు నండి నదు ాతపఱం ఔడా ాయసథియు సడె. ఫేభు ాత శభలఛం నండి
ఔ యసక్ిని ణెచిు నినా (భుషభుద్- శఅశమన) యసభిక్ి యసక్ిగస నిఱఫెటు న
ి ుపడె యసయు ఏం ఙేయు సభో
ఆఱోచింఙ. ాళఔు భలటన తయశాభించి , ఆమనఔు అయదేమత ఙ఼నహన ాఛఱంణా అుపడె బూనే ఫాదుఱ ై
ణాభు బూనేఱో యసినహతఫెైనుో ణే ఎంత ఫాఖుండెన అని తఱనుో యసుయు. అఔాడ యసయు అఱలాహ భుంద ఏ
యవమలనీా థాఙఱేయు.
4. అన్్నిస 43 యరసాశఱలభస! నైయు నియౖసలహితఱో ఉనాుపడె నభలజ దభిథాుఱఔు యలళఔండి. నైయు
యౌక్ేథేనేటో నైఔు ణెయౌలహనుపడే నభలజ ఙెమలయయౌ. ఇథేయధంగస అభియదా లహితఱో ఔడా

, యసానం

ఙెమయనంతళయఔు నభలజ దఖగ యఔు యలళఔండి , థాభినినుో త ఉనాుపడె తప. నైయు ఎుపడెైధా అశాశిఱ ైణే
ఱేఔ ామలణంఱో ఉంటే ఱేఔ నైఱో ఎళభెరధా భఱభూతా యశయీ నం ఙేలహళుంటే ఱేఔ నైయు నై లు ఱ
ీ న ణాక్ిళుంటే

,

నైఔు నీయు ఱబయంక్సని క్షంఱో , భియబాఫెైన భటిుని ఉయోగింఙండి , థానిణో నై భుకలఱన , ఙేతేఱన
యుదుక్ొనండి. నిశసంథేషంగస అఱలాహ ఉథాయశాపాళుడె, క్షభలఖుణం ఔఱయసడె.
4. అన్్నిస 44 - 46 ఖరంథ ఛాఞనంఱో క్ొంతపాఖం ఇళాఫడినయసభిని ఔడా నైయు ఙ఼రసభస

? యసభే శామంగస

అభలభసగనిా క్ొనిణెఙుఔుధాాయు. నైయు ఔడా భలయగ ం తనుసపఱని క్ోయుతేధాాయు. నై ఴతేాళుఱన అఱలాహ ఫాగస
ఎయుఖున. నైఔు శయౘమం ఙేమటానిక్ి

, నేభుయౌా క్సనుసడటానిక్ి అఱలాళవయ ఙాఱు. మూదఱ దా తని

అళఱంనృంచిన యసభిఱో క్ొందయు థాఱన యసటి శందభసాఱ నండి ణాయుభలయు ఙేయు సయు. శతయధభసునిక్ి ళయతభేఔంగస
ాఙాయం ఙెమయటానిక్ి , యసయు తభ ధాఱుఔఱన ఫెయౌతానహప ‘‘శనేధా ళ అశయధా ’’ అని, ‘‘ఇశుగెరయభుసభఇన్’’
అనీ, ‘‘భసఇధా’’ అనీ ఱుఔుణాయు. అఱలక్సఔుండా , ‘‘శనేధా ళ అణాధా ’’ అని, ‘‘ఇసభ’’, ‘‘ఉన్చరధా’’ అనీ, అని
ఉంటే యసభిక్ే ఫేఱు ఔయౌగిళుండేథి. అథి ఉతు భఫెైన దా తగస ఉండేథి. క్సని యసభి అశణాయనశయణం క్సయణంగస

,

యసభినై అఱలాహ రసం డే ఉంథి. ఔనఔ యసయు యఴాలహంఙటం అధనథి ఙాఱల తఔుాళ.
4. అన్్నిస 47 - 48 ఖరంథ ాఛఱలభస! ఫేభు ఇుపడె అళతభింఛేలహన ఖరంతానిా యఴాలహంఙండి. అథి , నై ళదు
ూయాం నండే ఉనా ఖరంతానిా ధాళయుశుంథి

, శభభిిశు ంథి. ఫేభు భుకలఱన యఔఽతంఙేలహ యనక్ిా

తపఔభుంథే, ఱేఔ ఫేభు శఫబత యసభిని ఴనహంచినటట
ా గస యసభినీ ఴనహంఙఔ భుంథే , థీనిని యఴాలహంఙండి. అఱలాహ
ఆఛఞ తపఔుండా అభఱు యఙఫడెతేందని ఖుయుునటటుక్ోండి. అఱలాహ క్షనేంఙనిథి క్ేళఱం ఱహరక భలతాఫే. అథి

తప ఏ నుసనుసనిా అబధా ఆమన ణాన ఇవు డిన యసభిక్ొయఔు క్షనేయసుడె. ఇతయుఱన అఱలాహ ఔు
పాఖయసాభుఱుగస ఙేలేయసడె, ఎంణో ఘోయఫెైన అఫథాానిా ఔయౌపంఙాడె అనాభలట , ఎంణో తీళాఫెైన నుసుభలట
అధాాడె అనాభలట.
4. అన్్నిస 49 - 50 తభ ఆతు భియదా తన ఖుభించి గొపఱు ఙెుపఔుధన యసభిని ఔడా నైయు ఖభనింఙాభస ?
నిఛానిక్ి భియదా తన అఱలాళవయ ణాన క్ోభిన యసభిక్ి ాయసథియు సడె. (యసభిక్ి భియదా త ఱనంఙఔనుో ణే) యసభిక్ి యళాంత
అధాయమం ఔడా ఛభిగినటట
ా క్సద. ఙ఼రసభస! యసయు అఱలాహ నై ఱేనినుో ని అపాండాఱు యమయటానిఔాడా ఛంఔడం
ఱేద. యసయు శపవు ంగస నుసనుసతేుఱని ఙెపటానిక్ి ఈ ఔా నుసం ఙాఱు.
4. అన్్నిస 51 - 57 ఖరంథ ఛాఞనంఱో క్ొంత పాఖం ఇళాఫడిన యసభిని నీళు ఙ఼డఱేథా

? యసభి భిలి త
హ ఎఱల

ళుందంటే, యసయు ‘చృబత
’న, ‘‘ణాఖూత’’న నభుుణాయు. ఇంక్స యసయు అయరసాశఱన ఖుభించి, ‘‘యరసాశఱఔంటే యభే
ఙాఱలళయఔు శభెరన భలయగ ంఱో ఉధాాయు

’’ అని అంటాయు. ఇటటళంటి యసభిధన అఱలాహ ఴనహంచింథి. అఱలాహ

ఴనహంచినయసడిక్ి శయౘమం ఙేలే యసడెళాడ఼ నీఔు థొ యఔడె. భినుసఱనఱో యసభిక్ేఫెైధా పాఖం ఉంథా ? ఉంటే యసయు
ఇతయుఱఔు చియౌా ఖళాఔడా ఇళాయు. ఱేఔ ఇతయుఱన ఙ఼చి యసయు అశ఼మడటానిక్ి క్సయణం అఱలాహ యసభిక్ి తన
అనఖరయౘనిా ాయసథింఙాడధా? ఇథే నిఛభబణే యసయు ఈ యవమం ణెఱుశక్ోయసయౌ: ఫేభు ఇఫాాళీభు శంతతక్ి
ఖరంతానిా, యయనక్సనిా ాయసథింఙాభు. యసభిక్ి భషతు యఫెైన యసభలుఛాయనిా ాథానం ఙేరసభు. క్సని

, యసభిఱో

క్ొంతభంథి ఆ ఖరంతానిా యఴాలహంఙాయు, భభిక్ొంతభంథి థానిక్ి యభుకఱమలయయు. యైభుకయం ఙ఼నేయసభిక్ి భండే
నయక్సగిాబయ ఙాఱు. భల ఆమతఱన నిభసఔభించిన యసభిని ఫేభు నిఴుమంగస అగిాఱో డయనయు సభు. ఇంక్స యసభి
ఴభీయ ఙయుం క్సయౌ ఔభిగి నుో బనుపడఱలా , థాని యసినంఱో ఫేభు భభొఔ ఙభసునిా శఽఱహుయు సభు , యసయు యక్షన ఫాగస
యుచిఙ఼డాఱని. అఱలాహ శయాఴక్ిుభంతేడె. తన నియణ మలఱన అభఱుయఙే యఛఞ త ఆమనఔు నిండెగస ఉంథి. భల
ఆమతఱన యఴాలహంచి భంచి నఱు ఙేలేయసభిని ఫేభు

, క్ిరంద క్సఱుళఱు ాళళంఙే ఉథాయనళధాఱఱో

ాయనఴనడణాభు. అఔాడ యసయు ఔఱక్సఱం ఉంటాయు. ఇంక్స , యసభిక్ి భియదా ఱబన పాయయఱు ఱనయసుయు. ఫేభు
యసభిని దటు ఫెైన నీడఱఱో ఉంఙణాభు.
4. అన్్నిస 58 భులహా భుఱలభస! ‘‘అభలనతేఱన యోఖుయఱ ైన యసభిక్ి అపగింఙండి. ాఛఱ భధయ తీయుప ఙెనేప
టుపడె ధాయమంగస ఙేమండి ’’ అని అఱలాహ నేభుయౌా ఆఛాఞనహశు ధాాడె. అఱలాహ నైఔు ఎంణో ఙఔాని
ళతఫో ధఙేశు ధాాడె. నిఴుమంగస ఆమన అనీా యంటాడె, అనీా ఙ఼యసుడె.
4. అన్్నిస 59 యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! యదేమత ఙ఼ండి అఱలాహ ఔు

, యదేమత ఙ఼ండి ాళఔు ఔు , నైఱో

అదిక్సయం అపగింఙఫడిన నదు ఱఔు. నైభధయ ఏ యవమంఱోధైధా యయసదం తఱ ఎతు ణే థానిా అఱలాహ ఔు , ాళఔు ఔు

నియనథింఙండి. నైయు నిఛంగసధన అఱలాళీుద అంతభ థినం నైథా యరసాశం ఔఱయసభే అబణే. ఇథే శభి

jెెెైెన

దా త. పయౌణానిా ఫటిు ఔడా ఇథే ఉతు భఫెైనథి.
4. అన్్నిస 60 - 70 ాళక్సు! ‘‘నీళదు ఔు ంఫడిన ఖరంతానిా , నీఔు ూయాం ంఫడిన ఖరంతాఱన ఫేభు
యఴాలహంఙాభు’’ అని ాఔటన అబణే ఙేలహ తభ ళయళయౘభసఱ భియౖసాయం క్ొయఔు

‘ణాఖూత’ ళదు ఔు నుో యసఱని

క్ోభేయసభిని నీళు ఙ఼డఱేథా ? యసశు యసనిక్ి ‘ణాఖూత’న తయశాభింఙండి అని యసభిని ఆథేయం ఙటం ఛభిగింథి-ఱైణాన్
యసభిని నడణోాళటిుంచి శధాుభసగనిక్ి ఫషృద఼యంగస తీశఔునుో యసఱని ఙ఼యసుడె. యసభిణో , ‘‘అఱలాహ ంనహన థాని
యైునఔు యండి , ాళఔు యైునఔు యండి

’’ అని ఙెనహపనుపడె , ఆ ఔటటఱు నీ యైునఔు భసఔుండా

తనహపంఙక్ోళడానిా నీళు ఙ఼యసుళు. అబణే యసయు తభ ఙేఛేతేఱల ణెఙుఔునా ఆద యసభినైక్ి
ళచిుడినుపడె యసభి ాళయు న ఎఱల ఉంటటంథి ? అుపడె యసయు నీ ళదు ఔు ాభలణాఱు ఙేశు ఼ ళయసుయు. ళచిు ,
‘‘థేళుని యసక్ిగస! ఫేభు భంచిధన క్సంక్ియు సభు. ాతయయుిఱ భధయ ఏథో ఔ యధంగస భసచౄ ఔుదభసఱధనథే భల
ఉథేుఴయం’’ అని అంటాయు - యసభి భనశసఱో ఏథెైణే ఉంథో అథి అఱలాహ ఔు ణెఱుశ. ఔనఔ యసభిణో యయసథానిక్ి
థిఖఔు. యసభిక్ి నఙుఛెుప. యసభి షఽదమలఱఱో ధాటటఔుధన యధంగస ఫో ధఙేబ. (యసభిక్ి ఇఱల ణెఱుు) ఫేభు ఏ
ాళఔు న ంనహధా అఱలాహ అనఛఞ ాక్సయం అతనిక్ి యదేమత ఙ఼నుసఱధన ంనుసభు. యసయు తభ ఆతుఱఔు
అధాయమం ఙేశఔునా తయుయసత యసభి క్ొయఔు ఉతు భభబన దా త ఏనేటంటే , యసయు నీ ళదు ఔు ళచిు ఉండళఱ
లహంథి, క్షనేంఙ అని అఱలాహ న అభిించి ఉండళఱలహంథి , ఇంక్స ాళఔు ఔడ యసభిక్ొయఔు భనిాంుక్ెర యఛాఞన ఙేలహ
ఉండేయసడె. అుపడె యసయు నిఴుమంగస అఱలాహ న క్షనేంఙేయసడ఼

, ఔయుణింఙేయసడెగస ఔనగొని ఉండేయసయు.

క్సద, భుషభుద్! నీ ాబుళు యసక్ిగస! యసయు తభ యశపయ యపేథాఱ యవమంఱో నినా ధాయమనిభేణతగస
లాఔభింఙఫడనంతళయఔు, ఇంక్స నీళు ఏ నియణ మం ఙేలహధా థానిని ఖుభించి యసభి భనశసఱఱో ఔడా ఏభలతాం
శంక్ోఙం ఱేఔుండా థానిని మతాతథంగస యయయసళళంఙనంతళయఔు యసయు నిఛఫెైన యరసాశఱు క్సఱేయు. ఫేభు
యసభిని, ‘‘నేభుయౌా నైయు ఙంుక్ోండి ’’ ఱేఔ ‘‘నై ఖఽయౘఱన ళదఱండి ’’ అని ఆఛాఞనహంచిళునాటా బణే , యసభిఱో
క్ొథిుభంథి భలతాఫే థానిా నుసటింఙేయసయు. యసభిక్ి ళతఫో ధ ఙేమఫడిన యధంగస యసయు ఖనఔ నడఙక్ొని
ఉనాటా బణే, అథి యసభిక్ి రరరమశాయఫెైనథిగస , (యరసాశభుఱో) దఽఢణాానిా ఔయౌగింఙేథిగస ఉండేథి. ఫేభు భల
తయపు నండి యసభిక్ి గొప ాతపఱం ఇచిుళుండేయసయభు. ఇంక్స యసభిక్ి ఋచభలయగ ం ఙ఼నహంచి ఉండేయసయభు.
అఱలాహ ఔు , ాళఔు ఔు యదేమత ఙ఼నేయసయు అఱలాహ అనఖరయౘనిక్ి నుసతేాఱ ైన యసభిణో ఉంటాయు

, అంటే ాళఔు ఱు ,

శతయశంధఱు, వళీదఱు, శఛీ నఱన. ఎళభిక్ి థొ భిక్ిధా ఈ లేాళతేఱు ఎంత భంచియసయు! అఱలాహ నండి
ఱనంఙే అశఱ ైన అనఖరషం ఇథే. మతాయి ం ణెఱుశక్ోళడానిక్ి అఱలాహ ంనహన ఛాఞనఫే ఙాఱు.
4. అన్్నిస 71 - 76 యరసాశఱలభస! ముథాానిక్ి ఎఱా ుపడ఼ శనాదాఱ ై ఉండండి. యఱునఫటిు యనయు యనయు
ఛటట
ా గసధో ఱేఔ అంణా ఔఱలహయో ఫమఱుథేయండి. ముదా భంటే తనహపంఙఔు తభిగేయసయు ఔడా నైఱో క్ొందయు

ఉధాాయు. ఔయనల నైఔు ఏదధాా ఆదళలేు యసయు

, ‘‘అఱలాహ భలనై దమఙ఼నుసడె , ఔనఔధన ఫేభు యసభిణో

యలళఱేద’’ అని అంటాయు. ఔయనల అఱలాహ నేభుయౌా అనఖరళలేు యసయు ఇఱల అంటాయు - నైఔ యసభిక్ి భధయ ఏ
యధభబన అనభసఖఫంధఫే ఱేనటట
ా గస అంటాయు -

‘‘ఫేభూ యసభిణోనుసటట యయళ ఉనాటా బణే భంచిపయౌతం

దక్ిాళుండేథి.’’ (అటటళంటి యసయు ణెఱుశక్ోయసయౌ) : యఱోక్సనిక్ి ఫదఱుగస ఇషఱోఔ చౄయణానిా అనేుయనలహనయసయు
అఱలాహ భలయగ ంఱో నుో భసడాయౌ. అఱలాహ భలయగ ంఱో నుో భసడి ఙంఫడేయసనిక్ి ఱేఔ యఛమలనిా ను ంథేయసనిక్ి ఫేభు
తపఔుండా గొప ాతపఱలనిా ాయసథియు సభు. అశఱు నైయు , నిశసయౘముఱ ైన ఆ ుయువేఱు , లు ఱ
ీ ు, నహఱాఱక్ొయఔు
అఱలాహ భలయగ ంఱో నుో భసడఔ నుో ళటానిక్ి క్సయణం ఏనేటీ

? ఫఱళీనఱళటంఙేత అణఙఫడి , యసయు, ‘‘భల ాబూ!

దభసుయుగఱ ైన ఈ నఖయయసశఱ నండి భలఔు యమోఙనం ఔయౌగింఙ. భల క్ొయఔు నీ తయపు నండి ఔ శయౘమఔుణి,ణ
ఔ యక్షఔుణిణ ంనహంఙ ’’ అని హభసయద ఙేశు ధాాభే! యరసాశ భలభసగనిా ఎనాఔునా యసయు అఱలాహ భలయగ ంఱో
నుో భసడణాయు. అయరసాశ భలభసగనిా ఎనాఔునాయసయు ణాఖూత భలయగ ంఱో నుో భసడణాయు. ఔనఔ ఱైణాన్
శషఙయుఱణో నుో భసడండి. యసశు ళంగస ఱైణాన్ చృతే
ు ఱు ఎంణో ఫఱళీనఫెైనళని నభుండి.
4. అన్్నిస 77 - 78 ‘‘నై ఙేతేఱన (ముదా ం ఙెమయఔుండా) నియౌనహ ఉంఙండి. నభలచన యసినహంఙండి. ఛక్సత
ఇళాండి’’ అని ఙెపఫడినయసభిని ఔడా నీళు ఙ఼రసయస ? తీభస ఇుపడె ముదా ం ఙెమయండి అని యసభిక్ి ఆఛఞ ఇలేు
యసభిఱో క్ొందభి లహిత ఎఱల ఉందంటే , యసయు థెైయసనిక్ి బమడినటట
ా గస భనవేఱఔు బమడెతేధాాయు. క్సద ,
అంతఔంటే అదిఔంగసధన. ‘‘ాబూ! ముదా ం ఙెమయండి అధన ఈ ఆఛఞ న భల క్ొయఔు ఎందఔు యసాలహనటాుళు

? భలఔు

ఇంక్స క్ొంత ళయళదిని ఎందక్ిళాఱేద ?’’ అని అంటాయు. యసభిణో ఇఱల అన: ‘‘ఐళఔ చౄయత పోగసఱు అఱపఫెైనయ,
థెైళబక్ిు భసమణుడెైన భనిఱహక్ి యఱోఔఫే ఎఔుాళ ఫేఱ ైనథి. నైఔు యళాంత అధాయమం ఔడా ఛయఖద. ’’ ఇఔ
భఽతేయళు, నైయు ఎఔాడెధాాశభే అథి నైఔు ళచిు తీయుతేంథి, నైయు ఎంతటి ధఽఢఫెైన బళధాఱఱో ఉధాాశభే...
4. అన్్నిస 78 - 79 ... యసభిక్ి ఏథెైధా ఱలబం ఔయౌగిణే , ‘‘ఇథి అఱలాహ తయపు నండి ళచిుంథి ’’ అని అంటాయు.
ఔయనల ఏథెైధా నవు ం ఔయౌగిణే , ‘‘ాళక్సు! ఇథి నీ ళఱా ఛభిగింథి ’’ అని అంటాయు. ‘‘అంణా అఱలాహ తయపునండే
ఛభిగింథి’’ అని యసభిక్ి ఙెుప. అశఱు యసభిక్ి ఏభబంథి , యసయు ఏ యవమలనీా అయి ం ఙేశక్ోయు ? భనిఱ! నీఔు ఏ
ఫేఱు ఔయౌగిధా అఱలాహ ఔయుణళఱా ధన ఔఱుఖుతేంథి. నీఔు ఏ క్ీడె ఔయౌగిధా అథి నీళు శామంగస శంనుసథింఙఔునా
థాని పయౌతఫే...
4. అన్్నిస 79 - 80 ... భుషభుద్! ఫేభు నినా భలనళఛాతక్ి శంథేఴషయుడెగస ఙేలహ ంనుసభు. థీనిక్ి
అఱలాహ యసక్షయం ఙాఱు. ాళఔు ఔు యదేమత ఙ఼నహనయసడె యసశు ళంగస అఱలాహ ఔు యదేమత ఙ఼నహనటేా . క్సని ఎళడెైణే
యభుకడమలయడో అటటళంటియసభినై ఫేభు నినా క్సళయౌయసనిగస ఙేలహ ంఱేద.

4. అన్్నిస 81 - 82 యసయు నీ శభక్షంఱోనబణే ‘‘ఫేభు యదేముఱం’’ అని అంటాయు. క్సని నీ ళదు నండి యయళన
తయుయసత యసభిఱోని ఔ ళయగ ంయసయు భసతాయనల శభలయనఴఫెై నీ భలటఱఔు ళయతభేఔంగస శంాథిం ుఱు ఛయుుణాయు.
యసభి ఈ యషయసయఱోఙనఱనిాంటినీ అఱలాహ యసాశుధాాడె. నీళు యసభిని ఱ ఔాఙేమఔు. అఱలాహ నై పాయం మోు.
పాయం మోటానిక్ి ఆమధన ఙాఱు. ఈ ాఛఱు కభసనన ఖుభించి ఆఱోఙన ఙెమయభస? ఇథి అఱలాహ తయపు నండి
క్సఔ యనభొఔభి తయపునండి ళచిు ఉనాటా బణే ఇందఱో ఎధోా యశపయ యయుథాాఱ ైన యవమలఱు ఉండేయ .
4. అన్్నిస 83 యసయు ఎఔాడధాా ఏథెైధా శంతఽనహు ఔయఫెైన యసయు గసని ఱేథా బమంఔయఫెైన యసయు గసని యనాుపడె
థానిా యసయనహంఙేయు సయు. అఱలక్సఔ యసయు థానిని ాళఔు ఔు

, శంగంఱోని ఫాధయణాముతేఱ ైన తభ నదు ఱఔు

ణెయౌనహళుంటే యసభిఱో , థానిని ఆదాయంగస ఙేశఔుని శభి jెెెైెన నియణ మం తీశక్ోఖయౌగే యసభయి యం ఔఱయసభి దఽఱహుక్ి
అథి ళచిు ఉండేథి. నైనై ఖనఔ అఱలాహ అనఖరషం

, క్సయుణయం ఱేఔనుో బనటా బణే , (నై ఫఱళీనతఱు

ఎఱలంటిళంటే) నైఱో ఎళభో క్ొథిుభంథి తప, నైయందయౄ ఱైణానన అనశభించి ఉండేయసయు.
4. అన్్నిస 84 - 85 ఔనఔ ాళక్సు! నీళు అఱలాహ భలయగ ంఱో ముదా ం ఙెబయ. నీళు నీ యవమంఱో తప భభెళభి
యవమంఱోన఼ ఫాధయడళు క్సళు. అబణే యరసాశఱన ముదా ం ఙెమయండి అని నేాభేనహంఙ. అఱలాహ అయరసాశఱ
ఴక్ిుని అణఙళఙు. అఱలాహ ఴక్ిు అందభి ఴక్ిుఔంటే ఎంణో అదిఔఫెైనథి. ఆమన యక్ష అనిా యక్షఱ ఔంటే తీళాఫెైనథి.
భంచి యవమం నినేతు ం లహనూసయశ ఙేలేయసనిక్ి అందఱో పాఖం ఱనశుంథి. ఙెడె యవమం నినేతు ం లహనూసయశ
ఙేలేయసనిక్ి అందఱో పాఖం ఱనశుంథి. అఱలాహ ాత ళశుళునై తన దఽఱహుని ఉంఙణాడె.
4. అన్్నిస 86 - 87 నైఔు ఎళభెరధా గౌయళపాళంణో శఱలభు ఙేలేు అతనిక్ి నైయు అంతఔంటే ఉతు భఫెైన దా తఱో
ాత శఱలభు ఙెమయండి. ఱేథా ఔనీశం అథేయధంగసధైధా ఙెమయండి. అఱలాహ ాత థానిక్ి ఱ ఔా తీశఔుంటాడె.
అఱలాహ - ఆమన తప యనభే థెైళం ఱేడె. ఆమన నై అందభినీ ాలమథినం ధాడె శభలయనఴయుయసుడె. అథి
భసళటంఱో ఏభలతాం శంథేషం ఱేద. అఱలాహ భలటఔంటే భభెళభి భలట నిఛం క్సఖఱద?
88 - 91 నైఔు ఏభబంథి , నై భధయ ఔటటఱన ఖుభించి భెండె అననుసామలఱు ఉధాాబ ? యసశు యసనిక్ి యసయు
శంనుసథింఙఔునా దవు ఔయుఱ పయౌతంగసధన అఱలాహ యసభిని యనఔుా (ూయాు లహిత) భయఱలుడె. అఱలాహ భలయగ ం
ఙ఼నియసనిక్ి నైయు భలయగ ం ఙ఼దఱఙాభస ? యసశు ళంగస అఱలాహ అభలయగ ం టిుంచినయసని క్ొయఔు నైయు ఏ
భలభసగనీా ఔనగొనఱేయు. శామంగస యసయు అయరసాశఱుగస ఉనాటట
ా గసధన నైయు ఔడా అయరసాశఱుగస భలభి

,

నైయౄ యసయౄ శభలనఱ ై నుో యసఱని యసయు క్ోయుతేధాాయు. ఔనఔ అఱలాహ భలయగ ంఱో యసయు ళఛాత (ళఱశ)
ఙెమయనంతళయఔు, యసభిఱో ఎళాభినీ నైయు నై నేతేాఱుగస ఎనాక్ోఔండి. ఔయనల యసయు ళఛాత ఙెమయఔనుో ణే

,

ఎఔాడ థొ భిక్ిధా యసభిని టటుక్ోండి , ఙంండి. యసభిఱో ఎళాభినీ నై నేతేాఱుగస , శయౘమఔుఱుగస ఙేశక్ోఔండి.
అబణే నైణో పందం ఙేశఔునా ఛాతణో ఔయౌలహనుో బన ఔటటఱఔు ఈ ఉతు యుళు నండి నేనయౘబంు ఉంథి .

అథేయధంగస నై ళదు ఔు ళచిు ముదా ం టా యభుకతన ళయఔు ం ఙేలహ నైణోగసని , ఱేఔ శాఛాత యసభిణోగసని ముదా ం
ఙెమయటానిక్ి శభుతంఙని ఔటటఱఔు ఔడా ఈ నేనయౘబంు ళభిుశు ంథి. అఱలాహ ఖనఔ శంఔయౌపంచి ఉంటే

,

యసభిక్ి నైనై ఆదిక్సయనిా ఇచిు ఉండేయసడె. నిఴుమంగస యసయౄ నైణో నుో భసడి ఉండేయసభే. క్సఫటిు యసయు నై నండి
యైథొ ఱగిణ,ే ముదా ం ఙెమయటం భలనియనలేు , శందిక్ొయఔు, రసంత క్ొయఔు ఙేబఙానహణే , అుపడె యసభినై థాడి
ఙెమయటానిక్ి అఱలాహ నై క్ొయఔు ఏ క్సయణానీా ళదఱఱేద. భభొఔ యఔం ఔటటఱన నైయు ఙ఼యసుయు. యసయు
నైణోన఼, తభ ఛాత యసభిణోన఼ రసంతముతంగస ఉండాఱని క్ోయుఔుంటాయు. క్సని ఎుపడెైధా అఱా ఔఱోాఱ భిలి త
హ
ఏయపడినుపడె, అదన ఙ఼లహ , యసయు అందఱోక్ి ద఼ఔుణాయు. అఱలంటియసయు నైణో నుో భసడటం భలనక్ోఔనుో ణే ,
శందిక్ొయఔు రసంత క్ొయఔు ఙేబఙాఔనుో ణే , తభ ఙేతేఱన ఆనహళుంఙఔనుో ణే , అుపడె యసభిని ఎఔాడ థొ భిక్ిణే
అఔాడ టటుక్ోండి, శంషభింఙండి. యసభిణో ముదా ం ఙెమయటానిక్ి ఫేభు నైఔు శపవు ఫెైన అదిక్సయం ఇఙాుభు.
4. అన్్నిస 92 - 93 ను యనుసటటగస తప , ఔ యరసాలహ భభొఔ యరసాలహని ఙంటం తఖనిని. ఔ యరసాలహని
ను యనుసటటగస ఙంనహనయసడె , థానిక్ి భియౘయంగస ఔ భులహా భు ఫానిశఔు యభుక్ిు ఔయౌగింఙాయౌ. ఇంక్స షతేని
యసయశఱఔు యఔు భియౘభసనిా అతడె ఙెయౌాంఙాయౌ, యసయు థానిా క్షనేంచి యదుఙేలేు తప. క్సని ఆ భులహా భు షతేడె
నై ఴతేాఛాతక్ి ఙెంథినయసడెైణే , థానిక్ి భియౘయం ఔ భులహా భు ఫానిశఔు యభుక్ిు ఔయౌగింఙటం. ఔయనల అతడె
నైణో డంఫడిఔ ఙేశఔునా భులహా ఫేతయ ఛాతక్ి ఙెంథినయసడెైణే అతని యసయశఱఔు యఔు భియౘభసనిా ఙెయౌాంఙాయౌ.
ఇంక్స ఔ భులహా భు ఫానిశన యడెదఱ ఙెమలయయౌ. ఫానిశ థొ యఔనియసయు ళయుశగస భెండె భలయసఱు ఉయసశం
ఉండాయౌ. ఈ అభసదానిక్ిగసన అఱలాహ భుంద రసుణాుడే దా త ఇథే. అఱలాహ అనీా ణెయౌలహనయసడ఼, అతయంత
యయనఔళంతేడ఼న. ఇఔ ఫుథిాూయాఔంగస ఔ యరసాలహని ఙంనేయసనిక్ి ాతపఱం నయఔం. అందఱో అతడె శథా
ఉంటాడె. అతనినై అఱలాహ ఆఖరషం , రసం అళతభియు సబ. అఱలాహ అతడి క్ొయఔు ఔఠినఫెైన యక్షన లహదాయచి
ఉంఙాడె.
4. అన్్నిస 94 యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! నైయు అఱలాహ భలయగ ంఱో ‘‘చృయౘద్’’ క్ొయఔు ఫమఱుథేభినుపడె, నేతేాఱు
ఴతేాళుఱ భధయ యఙక్షణ ఙేమండి. నై యైునఔు శఱలభు ఙేశు ఼ భుందఔు ళఙేుయసణిణ
క్సళు’’ అని తాయడి అనఔండి. నైయు ఖనఔ నుసాంచిఔ ాయోఛధాఱన ను ందగోభిణే

, ‘‘నీళు భులహా భుళు
, అఱలాహ ళదు నైక్ొయఔు

యఛమధధాఱు శభఽథిాగస ఉధాాబ. థీనిక్ి ూయాం శామంగస నైయౄ ఇథేలి త
హ ఱో ఉధాాయుఔథా! ఆ తయుయసత
అఱలాహ నేభుయౌా ఔనిఔభింఙాడె. ఔనఔ యయనఙనణో ళయళషభింఙండి. నైయు ఙేలేదంణా అఱలాహ ఔు ఫాగస ణెఱుశ.
4. అన్్నిస 95 - 96 క్సయణఫేథీ ఱేఔుండాధన ఇంటిళదు ఔయుుండినుో బయ భులహా భుఱు , అఱలాహ భలయగ ంఱో తభ
ధననుసాణాఱణో ‘‘చృయౘద్’’ ఙేలే భులహా భుఱు ఉబముఱ యసినం శభలనం క్సద. ఔయుుండి నుో బయయసభి యసినం ఔంటే
ధననుసాణాఱణో ‘‘చృయౘద్’’ ఙేలేయసభి యసిధానిా అఱలాహ శభునాతం ఙేరసడె. ాత ఔాభిక్ి అఱలాహ ఫేఱుధన యసగసునం

ఙేలహనభలట యసశు ళఫే అబధా ఆమన ళదు భుఛాళద్ఱ లేళఱఔు ఱనంఙే ాతపఱం

, ఔయుుండినుో బయ యసభిక్ి

ఱనంఙే ాతపఱంఔంటే ఎంణో ఎఔుాళ. యసభి క్ొయఔు అఱలాహ తయపు నండి ఉనాత యసిధాఱ ఉధాాబ. క్షభలనక్ష
క్సయుణయం ఔడా ఉధాాబ. అఱలాహ ఎఔుాళగస క్షనేంఙేయసడ఼ అనేతంగస ఔయుణింఙేయసడ఼న.
4. అన్్నిస 97 - 100 తభ ఆతుఱఔు అధాయమం ఙేశఔుంటృ ఉండేయసభి నుసాణాఱన తీలహ , థెైళద఼తఱు యసభిని ,
‘‘ఇథేనేటి నై లహిత ఇఱల ఉంథీ ?’’ అని అడిగసయు. అుపడె యసయు ఇఱల శభలదానం ఙెనుసపయు: ‘‘ఫేభు బూనేనై
ఫఱళీనఱభుగస, నిశసయౘముఱభుగస ఉండేయసయభు. ’’ థెైళద఼తఱు ‘‘అఱలాహ బూనే యరసఱంగస ఱేథా నైయు
ళఱశ నుో ళటానిక్ి ?’’ అని అడిగసయు. యసభి నియసశం నయఔం. అథి భయౘఙెడి నియసశం. అబణే

, నిఛంగసధన

నిశసయౘముఱ ై ఫమఱుథేయటానిక్ి ఏ భలయగ భూ, ఏ యసధనశంతీు ఱేని ుయువేఱన఼, లు ఱ
ీ న఼, నహఱాఱన఼ అఱలాహ
క్షనేంఙళఙు. (ఎందఔంటే) అఱలాహ ఎఔుాళగస క్షనేంఙేయసడ఼ అదిఔంగస భనిాంఙేయసడ఼న. అఱలాహ భలయగ ంఱో
ళఱశనుో బయయసడె ఆఴరమం ను ందటానిక్ి ుడనేఱో క్సళఱలహనంత శి ఱలనీా

, ఫాతేఔు ణెయుళుఔు ఎఔుాళ

అళక్సరసఱన఼ ను ందణాడె. అఱలాహ యైునఔు , ఆమన ాళఔు యైునఔు ళఱశనుో ళటానిక్ి తన ఖఽషం నండి
ఫమఱుథేభి భలయగ భధయంఱోధన భయణించినయసనిక్ి యదిగస ాతపఱం ఇఙేు ఫాధయత అఱలాహ థే . అఱలాహ క్షభలనక్ష
నటేుయసడె, ఔయుణింఙేయసడ఼న.
4. అన్్నిస

101 నైయు ామలణానిక్ి ఫమఱుథేభినుపడె నభలచన శంక్ిుం ఙేలేు అథి తుపక్సద

,

(భుకయంగస) అయరసాశఱు నేభుయౌా యనదియు సయధన బమం నైఔు ఔయౌగినుపడె. ఎందఔంటే యసయు నైణో
ఫళయంఖయైభసనిక్ి ూనఔుధాాయు.
4. అన్్నిస 102 - 103 ాళక్సు! నీళు భులహా భుఱ భధయ ఉండి (నుో భసటం ఛయుఖుత ఉండగస) నభలజ
ఙేబంఙటానిక్ి యసభిణో నిఱఫడిణే , యసభిఱోని ఔ ళయగ ం నీణోనుసటట నిఱఫడాయౌ. యసయు అశు ద
ీ ాయుఱ ై ఉండాయౌ. యసయు
తభ శజథాన ూభిు ఙేశఔుంటే యనక్ిా యయళనుో యసయౌ. అుపడె ఇంక్స నభలజ ఙెమయని భెండో ళయగ ం ళచిు
నీణోనుసటట నభలజ ఙెమలయయౌ. యసయు ఔడా ఛాఖయౄఔుఱ ై ఉండాయౌ. తభ ఆముదాఱన ధభించి ఉండాయౌ. ఎందఔంటే
నైయు నై ఆముదాఱటా , నై యసభలనఱ టా ఏ క్ొథిునుసటి అఛాఖరతు ఙ఼నహధా నైనై ఔాయసభిగస యయుఙఔుడాఱని
అయరసాశఱు క్సఙఔుని ఉధాాయు. అబణే ళయష ంళఱా నైఔు ఇఫబంథిగస ఉంటే ఱేఔ నైయు అశాశిఱ ైణే
ఆముదాఱన థింఙటం తుప క్సద. అబనపటిక్ీ నై ఛాఖరతుఱో నైయు ఉండాయౌ. అయరసాశఱ క్ొయఔు అఱలాహ
నిఴుమంగస అళభలనఔయఫెైన యక్షన లహదాంఙేలహ ఉంఙాడె. నభలజన ూభిుఙేలహన తయుయసత

, నిఱుఙధాా,

ఔయుుధాా, యుండిధా ఏ లహితఱోళుధాా, అఱలాహ న భటటఔు శుభిశు ఼ ఉండండి. రసంతబదాతఱు ధఱక్ొనాుపడె
ూభిు నభలజ ఙెమయండి. యసశు యసనిక్ి నభలజ యరసాశఱు నిభీణత శభమలఱఱో యదిగస నుసటింఙళఱలహన ధయుం.

4. అన్్నిస 104 ఈ ళభసగనిా యధాాడటంఱో ఫఱళీనతన ాదభిశంఙఔండి. ఔయనల నైయు ఫాధడెత ఉంటే నై
భలథిభిగసధన యసయు ఔడా ఫాధడెతేధాాయు. నైగస అఱలాహ నండి యసయు ఆయంఙని థానిని నైయు ఆయశుధాాయు.
అఱలాహ ఔు అంణా ణెఱుశ. ఆమన అతయంత యయనఔశంనాడె.
4. అన్్నిస 105 - 112 ాళక్సు! అఱలాహ నీఔు ఙ఼నహన యుచభలభసగనిక్ి అనఖుణంగస నీళు ాఛఱ భధయ తీయుప
ఙెమయటానిక్ి ఫేభు ఈ ఖరంతానిా శతయంణో నీ ళదు ఔు ంనుసభు. నీళు నీతఱేనియసభి తయపున యసథిగస నిఱఫడఔు.
క్షభలనక్ష క్ొయఔు అఱలాహ న నుసాభిింఙ. ఆమన ఎఔుాళగస క్షనేంఙేయసడ఼ అదిఔంగస ఔయుణింఙేయసడ఼న.
ఆతుథోా షం ఙేశఔుధనయసభిని నీళు ఫఱయఙఔు. నభుఔథోా ళ , నితయనుసనహ అబన భనిఱహని అఱలాహ నేానేంఙడె.
యసయు తభ దవాయుఱన భలనళుఱఔు ణెయౌమఔుండా థాఙఖఱయు. క్సని అఱలాహ ఔు ణెయౌమఔుండా థాఙఱేయు.
భసతేాఱంద యసయు ఆమన అనెయౖసునిక్ి ళయతభేఔంగస యషశయ శభలఱోఙనఱు ఛభినే శభమంఱో ఔడా ఆమన
యసభిణో ఉంటాడె. యసభి శఔఱ ఙయయఱన అఱలాహ భియనఱు ంహ చి ఉధాాడె. నైయు ఈ అభసధఱ తయపున ఇషఱోఔ
చౄయతం ఱోనబణే యసథింఙాయు. క్సని ాలమం భోచన యసభి తయపున అఱలాషోు ఎళయు యసథియు సయు

? యసభిని అఔాడ

శభభిింఙే యసడెళడె ? ఙెడిని ఙేలహనయసడె ఱేథా తన ఆతుఔు అధాయమం ఙేశఔునాయసడె తయుయసత క్షభలనక్ష
నటటు అని అఱలాహ న అభిిలేు , అతడె అఱలాహ న క్షనేంఙేయసడెగస ఔయుణా భముడెగస ణెఱుశఔుంటాడె. క్సని
ఎళడెైధా ఙెడెన శంనుసథింఙఔుంటే , (తయుయసత రసుణాు డఔనుో ణే) అతని ఈ శంనుసదన అతనిక్ే యతే
ు గస
భిణనేశుంథి. అఱలాహ ఔు అనిా యవమలఱ ణెఱుశ. ఆమన యయనఔ శంనాడె. ఎళడెైధా ఏథెైధా ధనయంగసని
ఱేఔ నుసంగసని ఙేలహ , ఆ నిందన ఏ నిభోుఱహనైధైధా మోనహణే అతడె తీళాఫెైన అనిందన

, ఘోయనుసతక్సనిా

భూటఖటటుఔుంటాడె.
4. అన్్నిస 113 ాళక్సు! అఱలాహ అనఖరషం ఖనఔ నీనై ఉండిళుండఔనుో ణే

, ఆమన క్సయుణయం నీఔు ణోడెగస

ఉండిళుండఔనుో ణే, యసభిఱోని ఔ ళయగ ం నినా అనుసభసినిక్ి ఖుభిఙెమలయఱధన నియణ మం తీశఔుంథి. యసశు యసనిక్ి యసయు
తభన ణాభు తప భభెళాభినీ అనుసభసినిక్ి ఖుభిఙేశక్ోఱేద. నీఔు ఏభలతాం నవు ం ఔయౌగించిళుండేయసయు క్సద.
అఱలాహ నీనై ఖరంతానిా , యయనక్సనిా అళతభింఛేరసడె. ూయాం నీఔు ణెయౌమనిదంణా నీఔు ధనభసపడె. నిఛంగసధన
ఆమనఔు నీనైద ఎఔుాళ అనఖరషం ఉంథి.
4. అన్్నిస 114 - 115 ాఛఱు ఛభినే యషశయ శభలఱోఙనఱఱో యసదాయణంగస ఏ ఫేఱ ఉండద. క్సని ఎళభెరధా
యషశయంగస థానధభసుఱు ఙెమయండి అని ఫో దిలేు ఱేఔ ఏథెైధా శణాాయయం క్ొయఔు ఱేథా ాఛఱ ళయళయౘభసఱన
ఙఔాఫభిఙే ఉథేుఴయంణో ఎళభిణోధైధా ఏథెైధా యషశయం ఙెనృణే అథి భంచి యవమఫే . ఎళభెరధా అఱలాహ శంణోవం
క్ొయఔు ఈ యధంగస ఙేలేు యసభిక్ి ఫేభు గొప ాతపఱలనిా ాయసథియు సభు. క్సని తనఔు యుచభలయగ ం యఴదఫెైనపటిక్ీ

ఎళడెైధా ాళఔు ఔు ళయతభేఔంగస నడెంనృగిలేు , యరసాశఱ యైకభి క్సఔ భభొఔ యైకభి అళఱంనృలేు

, అతనిా ఫేభు

అతడె భయళన థిఔుాక్ే నడినహయు సభు. ఇంక్స అతనిా నయఔంఱో డయనయు సభు. అథి అత నీఙఫెైన నియసశ శి ఱం.
4. అన్్నిస 116 - 122 అఱలాహ దఽఱహుఱో క్ేళఱం ఱహయుా ఔాటే క్షభలయహం క్సనిథి. అథి తప ణాన క్ోభిన యసభి అనిా
నుసనుసఱన ఆమన క్షనేయసుడె. ఇతయుఱన అఱలాహ ఔు పాఖయసాభుఱుగస ఙేలహనయసడె అభలభసగన ఫషృద఼యం
యయళనుో మలడె. యసయు అఱలాహ న ళదయౌ లు ీ థేళతఱన ఆభసధయఱుగస ఙేశఔుంటాయు. అఱలాహ రసనుసనిక్ి
ఖుభిఅబన ఆ తయుఖుఫాటటథాయు ఱైణాన్న తభ ఆభసధయడెగస ఙేశఔుంటాయు. (యసయు యదేమత ఙ఼నే ఆ
ఱైణాన) అఱలాషోు ఇఱల అధాాడె :

‘‘ధనన నీ థాశఱ నండి ఔ నిభీణతఫెైన పాగసయనిా నిఴుమంగస

తీశఔుంటాన. ధనన యసభిని భలయగ ం తనహపయసున. ధనన యసభిఱో ఱేనినుో ని ఆఴఱు ఔయౌపయసున. ధనన యసభిని
ఆఛాఞనహయు సన. యసయు ధా ఆఛాఞనయసయం ఛంతేళుఱ ఙెళుఱు చీఱుయసుయు. ధనన యసభిని ఆథేయయసున. యసయు ధా ఆథేఴం
ాక్సయం అఱలాహ శఽఱహుఱో భలయుపఱు ఙేయు సయు. అఱలాహ ఔు ఫదఱుగస ఈ ఱైణానన తన శంయక్షఔుడెగస

,

లేాళతేడెగస ఙేశఔుధనయసడె శపవు ంగస నయౖసునిక్ి ఖుభి అళుణాడె. అతడె యసభిణో యసగసుధాఱు ఙేయు సడె. యసభిక్ి
ఆఴఱు ఙ఼ుణాడె. క్సని ఱైణాన యసగసుధాఱు క్ేళఱం మోయసఱు తప భభేనై క్సళు. ఇటటళంటి ాఛఱ నియసశం
నయఔం. థానినండి తనహపంఙక్ోళటానిక్ి యసభిక్ి ఏ భలయగ భూ ఱనంఙద. ఇఔ యఴాలహంచి భంచినఱు ఙేలేయసభిని
ఫేభు క్ిరంద క్సఱుళఱు ాళళంఙే ఉథాయనళధాఱఱో ాయనఴనడణాభు. యసయు అఔాడ రసఴాతంగస ఉంటాయు. అఱలాహ
ఙేలహన ఈ యసగసునం నిఛఫెైనథి. అఱలాహ ఔంటే ఎఔుాళ శతయళంతే డెళడె?
4. అన్్నిస 123 - 126 అంతభ పయౌతం నై క్ోభిఔఱనైగసని ఱేఔ ఖరంథాఛఱ క్ోభిఔఱనైగసని ఆదాయడి ఱేద.
దభసుయగ ం ఙేలహనయసడె థాని పయౌతం అనబయయసుడె. అఱలాహ ఔు ళయతభేఔంగస తనన శభభిింఙేయసణిణగసని

, తనఔు

శయౘమం ఙేలేయసణిణగసని అతడె ను ందఱేడె. భంచినఱు ఙేలేయసయు - ుయువేఱ ైధా లు ఱ
ీ ైధా - యసయుఖనఔ
యరసాశఱ ైణే శాయగ ంఱో ాయనయయసుయు. యసభిక్ి యళాంత అధాయమం ఔడా ఛయఖద. అఱలాహ ఔు తనన ణాన
శభభిపంఙఔునాయసడ఼, శత్రళయు న ఔఱయసడ఼ , అఱలాహ తన నేతేానిగస ఎనాఔునా ఇఫాాళీభు యదాధానిా
ఏక్సఖర భనశసణో అనశభింఙేయసడ఼ అబన ళయక్ిు చౄళన యదానంఔంటె ఫేఱ ైనథి భభెళభిథి క్సఖఱుఖుతేంథి

?

ఆక్సరసఱఱో, బూనేఱో ఉనాదంణా అఱలాహ థే. అఱలాహ ాత ళశుళున భియనఱు ంహ చి ఉధాాడె.
4. అన్్నిస 127 ాఛఱు నినా లు ఱ
ీ ళయళయౘయంఱో దాభిుఔ తీయుప (పణాా) ఏనేటో అడెఖుతేధాాయు. యసభిణో ఇఱల
ఙెుప - ‘‘యసభి యవమంఱో అఱలాహ నైఔు దాభిుఔ తీయుప ఇశుధాాడె. థానిణోనుసటట ూయాం నండి నైఔు ఈ
ఖరంథంఱో యనినహంఙఫడెత ళచిున ఉతు యుళుఱన ఔడా ఛాఞఔం ఙేశు ధాాడె. అంటే నైయు షఔుాఱన
ధయయనయుని, నైయు యయసషం ఙేమని అధాథ ఫాయౌఔఱఔు (దభసఴణో శామంగస నైభే యసభిని యయసషం

ఙేశక్ోదయౌఙాయు) శంఫందించిన ఉతు యుళుఱు. అధాథఱణో ధాయమంగస ళయళషభింఙండి అని అఱలాహ నైఔు
ఆఛాఞనహశు ధాాడె. నైయు ఏ భంచిని ఙేలహధా అథి అఱలాహ ఔు ణెయౌమఔుండా ఉండద.
4. అన్్నిస 128 - 134 ఔ లు ీ తనన బయు నిభసదభించి, యనదియు సడేమో అనీ ఱేథా యభుకడెై ఈశడియఙఔుంటాడేమో
అనీ బమడిణ,ే పాభసయబయు యౌదు యౄ యశపయం (ఇచిుుఙుఔుధన దో యణిఱో) శయుుఫాటట ఙేశక్ోళడంఱో థో వం ఱేద.
ఏఫెైనపటిక్ీ శయుుఫాటే అనిా యదాఱల ఉతు భఫెైనథి. భనశసఱు శంఔుచిత పాయసఱ యైునఔు తాయగస
నఖుగణాబ. అబణే నైయు ఉథాయఫుథిాణో ళయళషభిలేు , బమబఔుుఱణో ఫెయౌగిణే , అఱలాహ ఔు నై ఈ ాళయు న
ణెయౌమఔుండా ఉండదని నభుండి. పాయయఱ భధయ ూభిు ధాయమం ఙెమయటం నై ఴక్ిుక్ి నేంచిన ని. నైయు ఎంత
క్ోభిధా థీనిని యసదింఙఱేయు. ఔనఔ ఔ పాయయ యైునఔు ఎఔుాళగస నగిగ భభొక్సఫెన డో ఱలమభలన లహితఱో
డయమయఔండి. (అుపడె థెైళరసశనం యొఔా ఉథేుఴయం ూయు ళుతేంథి). నైయు నై ాళయు నన శభిఛేశఔుని
అఱలాహ ఔు బమడెత ఉంటే , అఱలాహ క్షనేంఙేయసడె, ఔయుణింఙేయసడ఼న. క్సని ఔయనల దంతేఱు యశపయం
యడినుో ళటఫే ఛభిగిణే , అుపడె అఱలాహ తన అనుసయఫెైన ఴక్ిు థాాభస యసభిక్ి ఔభి అళశయం భభొఔభిక్ి ఱేఔుండా
ఙేయు సడె. అఱలాహ అనంతఫెైన ళనయుఱు ఔఱయసడె. ఆమన యయనఔళంతేడె , అనీా ణెయౌలహనయసడ఼న. ఆక్సరసఱఱో,
బూనేఱో ఉనాదంణా అఱలాహ థే. అఱలాహ ఔు బమడెత ాళభిుంఙండి అని నైఔు ూయాం ఫేభు ఖరంథం
ఇచిున యసభిక్ి ఉథేయంఙాభు , ఇుపడె నైఔ ఉథేయశుధాాభు. ఔయనల నైయు నిభసఔభిలేు నిభసఔభింఙండి.
బూభలయక్సరసఱఱో ఉనా శభశు ళశుళుఱఔ మఛభలని అఱలాళవయ. ఆమన అఔాయఱేనియసడె

, ాత యోు ణాానిక్ి

అయుహడె. అళున , అఱలాళవయ మఛభలని , ఆక్సరసఱఱో ఉనా శభయసునిక్ీ

, బూనేఱో ఉనా శభసానిక్ీ.

క్సయయయసపఱలయనిక్ి ఆమధనఙాఱు. ఆమన శంఔయౌపలేు నేభుయౌా ణొఱగించి

, నై యసినంఱోక్ి ఇతయుఱన

తీశఔుభసఖఱడె. ఆమన థీనిని ఙెమయఖఱ శయాఴక్ిుభంతేడె. క్ేళఱం ఇషఱోఔ పఱలధనా క్ోభేళయక్ిు , అఱలాహ ళదు
ఇషఱోఔ పఱభూ ఉనాథి, యఱోఔ పఱభూ ఉనాదని ణెఱుశక్ోయసయౌ. అఱలాహ అనీా యంటాడె, అనీా ఙ఼యసుడె.
4. అన్్నిస 135 యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! ధాయమధాఛయసషఔుఱుగస నిఱఫడండి. అఱలాహ క్ొయఔు యసక్షుఱుగస
ఉండండి. నై ధాయమం , నై యసక్షయం నైఔ , నై తయౌా దండెాఱఔ, నై ఫంధళుఱఔ ఎంత యౘని ఔయౌగించిధా శభే.
ఔక్ిథాయుఱు పాఖయళంతేఱబధా , నియునేదఱబధా అఱలాహ యసభి రరరమశసన నైఔంటే ఎఔుాళగస క్సంక్ియు సడె.
ఔనఔ నై భధోయసంచఱన అనశభిశు ఼ ధాయమం నండి యైథొ ఱఖఔండి. నైయు ఖనఔ యసక్ాయనిా ళక్ీరఔభిలేు

,

ధాయమలనిా థాటయనల,ేు ఫాగస ణెఱుశక్ోండి, నైయు ఙేలేదంణా అఱలాహ ఔు ణెఱుశ అని.
4. అన్్నిస 136 - 141 యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! అఱలాషౄా , ఆమన ాళఔు న఼, ఆమన తన ాళఔు నై అళతభిం
ఛేలహన ఖరంతానీా, ఇంక్స ఆమన థీనిక్ి ూయాం అళతభింఛేలహన ాత ఖరంతానీా యఴాలహంఙండి. అఱలాహ న, ఆమన
ద఼తఱన, ఆమన ఖరంతాఱన , ఆమన ాళఔు ఱన , అంతభథిధానిా తయశాభించినయసడె నిఴుమంగస భలయగ ం

తనహప అభలయగ ంఱో డి ఙాఱలద఼యం నుో మలడె. ఇఔ యఴాలహంచి , తయుయసత తయశాభించి, భయళ యఴాలహంచి, భయళ
తయశాభించి ఆ తయయసాయంఱోధన ుభోఖనేంఙేయసభిని అఱలాహ శతభసభూ క్షనేంఙడె , యసభిక్ి ఎనాటిక్ీ యుచభలయగ ం
ఙ఼డె. యరసాశఱన ణోాలహభసఛని, అయరసాశఱన తభ నేతేాఱుగస ఙేశఔుధన ఔటటఱఔు ళయదాబభితఫెైన యక్ష
లహదాంగస ఉందధన యబయసయు న యనినహంఙండి. యయు గౌయళం ను ంథే ఆఴణోధా యసభిళదు ఔు నుో బయథి ? యసశు యసనిక్ి గౌయళం
అంణా ూభిుగస అఱలాహ ఔు భలతాఫే ఙెందతేంథి. అఱలాహ ఈ ఖరంథంఱో నైఔు ఇథిళయక్ే ఈ ఉతు యుళు
ఇచిుళుధాాడె : అఱలాహ ఆమతేఱఔు ళయతభేఔంగస తయయసాయళఙధాఱు యసఖటానిా

, యసటిని భిషలహంఙటానిా

నైయు యనాటా బణే ాఛఱు యనభే యవమలనిా నుసాయంనంఙ నంతళయఔు నైయు అఔాడ ఔభోుభసద. ఇుపడె
నైయుఖనఔ అఱల ఙేలేు నైయౄ యసభిఱలంటి యసభే. అఱలాహ ఔటటఱన఼

, అయరసాశఱన఼ నయఔంఱో ఔఙోట

నుో ఖుఙెమయఫో తేధాాడధన యవమం నిఴుమ భని ణెఱుశక్ోండి. ఈ ఔటటఱు నై యవమంఱో నిభీక్ిశు ధాాయు
(గసయౌ ఎటట యశుంథో అని). అఱలాహ తయపునండి యఛమం ఖనఔ నేభుయౌా ళభిలేు నైళదు ఔు ళచిు యసయు ‘‘ఫేభు
నైణో ఉండ ఱేథా ?’’ అని అంటాయు. ఔయనల అయరసాశఱథే నైఙెబయ అబణే

, యసభిణో ‘‘నైఔు ళయతభేఔంగస

నుో భసడేఴక్ిు భలఔు ఱేథా ? అబనపటిక్ీ ఫేభు నేభుయౌా భులహా భుఱ ఫాభినండి క్సనుసడాభు ’’ అని అంటాయు.
నై ఉబముఱ ళయళయౘభసనిా అఱలాహ ాలమంధాడె భివాభియు సడె (ఆ భియౖసాయంఱో) భులహా భుఱనై యఛమం
ను ంథే ఏ భలభసగనీా అయరసాశఱఔు అఱలాహ ళదఱడె.
4. అన్్నిస 142 - 143 ఈ ఔటటఱు అఱలాహ న మోశం ఙేశు ధాాయు. యసశు యసనిక్ి అఱలాళవయ యసభిని మోశంఱో
డయనరసడె. యసయు నభలజ క్ొయఔు ఱేలేు , ఫదా ఔంగస, క్ేళఱం ాఛఱఔు ఙ఼నేందక్ే ఱేయు సయు. అఱలాహ న ఙాఱల
తఔుాళగస శుభియు సయు. యసయు యరసాశ తయయసాభసఱ భధయ ఊగిశఱలడెతేధాాయు. ూభిుగస ఇటృ క్సద

, ూభిుగస

అటృ క్సద. అఱలాహ భలయగ ం తనహపంచినయసనిక్ి నీళు ఏ భలభసగనీా ఙ఼ఱేళు.
4. అన్్నిస 144 - 147 యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! యరసాశఱన క్సదని అయరసాశఱన నై నేతేాఱుగస ఙేశక్ోఔండి .
నైయు, నైక్ే ళయతభేఔంగస అఱలాహ ఔు శపవు ఫెైన యసక్షయం ఇళాదఱఙఔుధాాభస

? ఫాగస ణెఱుశక్ోండి , ఔటటఱు

నయఔంఱో అటు డెఖు ాథేరసనిక్ి నుో ణాయు. యసభిక్ి శయౘమం ఙేలేయసడెళడ఼ నైఔు థొ యఔడె. అబణే యసభిఱో
రసుణాుడి, తభ ాళయు నన శంశాభింఙఔుధనయసయౄ , ఇంక్స అఱలాహ న ఖటిుగస నభుుఔుని తభ ధభసునిా
అఱలాహ క్ొయక్ే ాణేయక్ింఙఔుధనయసయౄ యరసాశఱణో ఉంటాయు. అఱలాహ యరసాశఱఔు తపఔుండా గొప ాతపఱలనిా
ాయసథియు సడె. నైయు ఔఽతఛఞ తఱు ఙ఼నేథాశఱుగస ఉనాుపడె
నేభుయౌా అఱలాహ నియౖసాయణంగస ఎందఔు యక్ియు సడె
అందభిలి త
హ నీ ఎభిగినయసడె.

, యరసాశ భలయగ ంఱో నడెశ఼
ు ఉనాుపడె

? అఱలాహ యోఖయతఔు ఎంణో యఱుళ ఇయసుడె. ఆమన

4. అన్్నిస 148 - 149 అధాయమం ఛభిగిణే తప , భనిఱహ ఙెడె ఱఔటానిా అఱలాహ ఇవు డడె. అఱలాహ అనీా
యధనయసడ఼ అనీా ణెయౌలహనయసడ఼న఼. (అధాయమం ఛభిగిణే ఙెడె యౌక్ే షఔుా నైఔు ఉంథి) అబ నపటిక్ీ నైయు
ఫళయంఖంగసన఼, ఙాటటగసన఼ ఫేఱే ఙేశు ఼నుో ణే ఱేథా ఔనీశం ఙెడెన క్షభణో ఉనేక్ిలేు అఱలాహ (ఖుణం ఔడా ఇథే,
ఆమన) క్షనేంఙేయసడె. (యసశు యసనిక్ి ఆమన యక్ింఙే) ఴక్ిు ఔఱయసడె ఔడ.
4. అన్్నిస 150 - 152 అఱలాహ న , ఆమన ాళఔు ఱన తయశాభింఙేయసయౄ , అఱలాహ ఆమన ాళఔు ఱ భధయ
పేదపాళం ఙ఼నేయసయౄ, ‘‘ఫేభు క్ొందభిని యఴాలహయు సభు, భభిక్ొందభిని యఴాలహంఙభు’’ అని అధన యసయౄ, అయరసాశ
యరసాయసఱఔు భధయ ఔ (క్ొతు ) భలభసగనిా ఔనినటాుఱధన ఉథేుఴయం ఔఱయసయు - యసయు అందయౄ యభ అయరసాశఱే.
అటటళంటి అయరసాశఱ క్ొయఔు ఫేభు అతయంత అళభలనఔయఫెైన యక్షన లహదాంఙేలహ ఉంఙాభు - థీనిక్ి ననాంగస
అఱలాహ న , ఆమన ాళఔు ఱందభినీ యఴాలహంచి , యసభి భధయ పేదపాళం ఙ఼ని యసభిక్ి ఫేభు యసభి ాతపఱలనిా
తపఔ ాయసథియు సభు. అఱలాహ అదిఔంగస భనిాంఙేయసడ఼, అననయంగస ఔయుణింఙేయసడ఼న.
4. అన్్నిస 153 - 162 ాళక్సు! ఈ ఖరంథ ాఛఱు ఔయనల ఈధాడె

‘‘ఆక్సఴం నండి ఏథెైధా ఖరంతానిా భలనై

అళతభింఙెబయ’’ అని నినా క్ోయుతేనాటా బణే ఇంతఔంటే యభ ఘోయఫెైన క్ోభిఔఱధన యసయు ూయాం
భూయసన క్ోభిళుధాాయు. ఆమనన యసయు , ‘‘అఱలాహ న భలఔు ాతయక్షంగస ఙ఼నహంఙ ’’ అధన క్ోభసయు. యసభి ఈ
తఱనృయుశతనం క్సయణంగసధన యసభినై అఔయసుతే
ు గస నహడెఖు యయుఙఔుడియథి . తయుయసత యసయు ఆళుద఼డన తభ
ఆభసధయథెైళంగస ఙేశఔుధాాయు. యసశు యసనిక్ి యసయు శపవు ఫెైన శ఼ఙనఱు ఙ఼లహళుధాాయు. థానిఔాడా ఫేభు
యసభిని భనిాంఙాభు. ఫేభు భూయసఔు శపవు ఫెైన ఆఛఞ న ాయసథింఙాభు. యసభినై తర యాతఫెతు (ఈ ఆఛఞ ఔు
ఫేభు యదేముఱఫెై ఉంటాభధన) ాభలణానిా తీశఔుధాాభు. శజథా ఙేశు ఼ (నఖయ) థాాయంఱోక్ి ాయనయంఙండి
అని ఫేభు యసభిని ఆఛాఞనహంఙాభు.

‘శఫబత’ రసశధానిా ఉఱా ంఘంఙఔడదని ఫేభు యసభిక్ి ఙెనుసపభు.

థీనిక్ిగసన యసభినండి ఖటిు ాభలణం తీశఔుధాాభు. చిళయఔు , యసయు ాభలణ బంఖం ఙెమయటం ళఱలా , అఱలాహ
ఆమతేఱన నిభసఔభింఙటంళఱలా , ఎంణోభంథి ాళఔు ఱన అధాయమంగస షతయ ఙేమటం ళఱలా

, ఇంక్స ‘‘భల

షఽదమలఱు ఖఱేఫుఱఱో శయక్ితంగస ఉధాాబ ’’ అని ఙెపటం ళఱలా , - మతాయి ం ఏనేటంటే యసయు అశణాయనిా
అనశభించిన క్సయణంగస అఱలాహ యసభి షఽదమలఱఔు భుదాయనరసడె. ఔనఔధన యసయు తఔుాళగస యఴాలహయు సయు - యసయు
తభ అయరసాశంఱో ఎంత భుందఔు నుో మలయంటే , భయయమనైధన తీళాఫెైన నిందమోనుసయు. శామంగస , ‘‘ఫేభు
భలపెస, భయయమ ఔుభల యుడెైన ఈయస అధన థెైళాళఔు న ఙంనుసభు

’’ అని అధాాయు - యసశు యసనిక్ి యసయు

ఆమనన ఙంన఼ఱేద, యఱుళనైక్ి ఎక్ిాంఙన఼ ఱేద. క్సని ఆ యవమంఱో యసయు బాభఔు ఖుభిఙెమయఫడాియు. ఈ
యవమం ఖుభించి అననుసామపేదం ళయఔు ం ఙేలహన యసయు ఔడా శంథేయౘనిక్ి ఱోనమలయయు. థీనిని ఖుభించి యసభిక్ి
అశఱు ఏనై ణెయౌమద. యసయు క్ేళఱం ఊషధన అనశభిశు ధాాయు. యసయు అతనిని నిఴుమంగస ఙంఱేద. క్సని
అఱలాహ ఆమనన తన యైునఔు ఱేుఔుధాాడె. అఱలాహ అదాత ఴక్ిు శంనాడె , అతయంత యయనఔళంతేడె.

ఖరంథ ాఛఱఱో ఎళాయౄ అతనిని అతని భయణానిక్ి ూయాం యఴాలహంఙఔుండా ఉండయు. ాలమం ధాడె ఆమన
యసభిక్ి ళయతభేఔంగస యసక్షయనేయసుడె - మూదఱ ఈ దభసుయగ యైకభిళఱలా , ఇంక్స యసయు ఎఔుాళగస అఱలాహ భలయగ ంఱో
ఆటంక్సఱన శఽఱహుశు నాందళఱలా , యసభిక్ి నిఱేదింఙఫడిన ళడీి ని తీశఔుంటటనాందళఱలా , అధయుంగస ఇతయుఱ
య భుున ఔఫయశునాందళఱలా , ఫేభు యసభి క్ొయఔు ూయాం ధయుశభుతభుఱ ైన ఎధోా భియదా ఫెైన
ళశుళుఱన నిఱహథా ాఱుగస ఙేరసభు. యసభిఱో అయరసాశఱుగస ఉనా యసభిక్ొయఔు ఫేభు ళయదాబభితఫెైన యక్షన
లహదాం ఙేలహ ఉంఙాభు. అబణే

, యసభిఱోని గొప ఛాఞనఱు

, నిఛాబతీయుఱు అందయౄ , ాళక్సు! నీనై

అళతభింఙెమయఫడిన థానినీ నీఔు ూయాం అళతభింఙెమయఫడినథానినీ యఴాలహయు సయు. ఈ యధంగస యఴాలహంఙే
యసభిక్ి నభలజ , ఛక్సతఱ నిమభలఱన నుసటింఙే యసభిక్ి , అఱలాహ న , అంతభథిధానిా చితు యథిాణో నఫేుయసభిక్ి
ఫేభు గొప ాతపఱలనిా ాయసథియు సభు.
4. అన్్నిస 163 - 169 ాళక్సు! ఫేభు నీ యైునఔు ళళీ (థెైళయసణి)ని ంనుసభు , న఼పెస యైునఔు ఆమన
తయుయసత ాళఔు ఱ యైునఔు ంనహనటట
ా . ఫేభు ఇఫాాళీభు

, ఇయసుబీల, ఇసయౘఖ, మలక఼బ, మలక఼బ

శంతత, ఈయస, అమూయబ, మూనస, యౘయౄన్, శఱ ైభలన్ఱ యైునఔు ళళీని ంనుసభు. ఫేభు థాళూద్ఔు
‘ఛఫూర’న ాయసథింఙాభు. ఫేభు ఇంతఔుభుంద నీణో ాయు సయంచిన ాళఔు ఱ యైునఔు ఔడ ళళీని ంనుసభు.
నీణో ాయు సయంఙని ాళఔు ఱ యైునఔు ఔడా ంనహళుధాాభు. శంపావణఱో భలథిభిగస ఫేభు భూయసణో ాతయక్షంగస
భలటాాడాభు. ఈ ాళఔు ఱందయౄ యబయసయు న ణెయౌనేయసయుగస, ళెఙుభిఔ ఙేలేయసయుగస ంఫడాియు - యసభి ఆయభసాళం
తయుయసత, అఱలాహ ఔు ాతఔఱంగస యసథింఙటానిక్ి ాఛఱళదు ఏ యసఔ నేఖఱఔడదని. ఎటిు భిలి త
హ ేఱఱోధైధా
అఱలాళవయ ఆదిఔయం ఔయౌగిళుండేయసడె, భయౘ యయనఔళంతేడె (ాఛఱు ుపఔుధాా ుపక్ోఔనుో బధా). ాళక్సు! నీనై
ణాన అళతభింఛేలహన థానిని తన ఛాఞనంణో అళతభింఛేరసనని అఱలాహ యసక్షయనేశుధాాడె. థీనిక్ి థెైళద఼తఱు
ఔడ యసక్షుఱుగస ఉధాాయు , అఱలాహ యసక్ిగస ఉండటఫే శభినుో బనపటిక్ీ. థీనిని యఴాలహంఙటానిక్ి శామంగస
తయశాభిశు ఼, ఇతయుఱన ఔడ అఱలాహ భలయగ ంఱోక్ి భసఔుండా నిభోదింఙే యసయు నిఴుమంగస అభలయగ ంఱో డి
శణాయనిక్ి ఙాఱల ద఼యంగస యయళనుో మలయు. ఈయధంగస అయరసాశయైకభిని

, తయుఖుఫాటట యైకభిని అళఱంనృంచి

అధాయమలనిక్ి, అఔరభలనిక్ి నుసఱపడేయసభిని అఱలాహ ఎనాటిక్ీ క్షనేంఙడె , యసభిక్ి నయఔభలయగ ం తప భభేభలయగ భూ
ఙ఼డె. అఔాడ యసయు ఔఱక్సఱం ఉంటాయు. ఇథి అఱలాహ ఔు ఏభంత ఔవు ఫెైన నిక్సద.
4. అన్్నిస 170 భలనళుఱలభస! ఈ ాళఔు నై ళదు ఔు నై ాబుళు తయపు నండి శతయం తీశఔుళఙాుడె. అతనిా
యఴాలహంఙండి, నైక్ే భంచిథి. క్సని నైయు ఖనఔ తయశాభిలేు , ఆక్సరసఱఱో, బూనేఱో ఉనాదంణా అఱలాహ థే అధన
యవమం ణెఱుశక్ోండి. అఱలాహ అనీా ణెయౌలహనయసడ఼, అతయంత యయనక్ీన఼.

4. అన్్నిస 171 ఖరంథ ాఛఱలభస! నై ధయు యవమలఱఱో అతగస ాళభిుంఙఔండి. అఱలాహ ఔు శతయం తప యనభే
యవమలనిా ఆనుసథింఙఔండి. భలపెస, భయయమ ఔుభలయుడెైన ఈయస, అఱలాహ ంనహన ఔ ాళఔు , అఱలాహ భయయమ
యైునఔు ంనహన ఔ ఆఛఞ , అఱలాహ తయపు నండి ళచిున (భయయమ ఖయాంఱో నృడి యౄం థాయౌున) ఔ ఆతు
తప భభేనై క్సద. ఔనఔ అఱలాహ న, ఆమన ాళఔు ఱన యఴాలహంఙండి. ‘భుఖుగయు’ అని అనఔండి. ఇఱల అనటం
భలనియమయండి. ఇథి నైక్ే రరరమశాయం. అఱలాహ ఔాడే థేళుడె. ఆమన భియదాడె. ఆమనఔు ఔ క్ొడెఔు
ఉధాాడధన యవమలనిక్ి ఆమన అతీతేడె. బూభలయక్సరసఱఱో ఉనా శభశు భూ ఆమన ఆలహు బయ. థాని నుో వణఔు,
థాని యక్షణఔు ఆమధన ఙాఱు.
4. అన్్నిస 172 - 173 ణాన అఱలాహ ఔు థాశడెగస ఉండటానిా భలపెస అగౌయళంగస పాయంఙఱేద. అఱలాహ
ఔు అతయంత శనిాళతంగస ఉండే ద఼తఱు ఔడా థీనిని తభఔు అగౌయళంగస పాయంఙయు. అఱలాహ థాయసయనిా తనఔు
అగౌయళఫెైనథిగస పాయంఙేయసడె , అఱల పాయశ఼
ు యయరయగేయసడె , అఱలాహ అందభినీ నుో ఖుఙేలహ తనభుంద యౘఛయు
యఙఫో బయ ఔ శభమం ళశుంథి (అని ణెఱుశక్ోయసయౌ). అుపడె యఴాలహంచి

, శత్రళయు ధా యైకభిని

అళఱంనృంచిన యసయు తభ ాతపఱలనిా ూభిుగస ను ందణాయు. అఱలాహ తన అనఖరషంణో యసభిక్ి భభింత ఎఔుాళ
ఫషృభలనం ాయసథియు సడె. ఇఔ థాయసయనిా అగౌయళ ఫెైనథిగస పాయంచి యయరయగిన యసభిక్ి అఱలాహ అత ఫాదాఔయఫెైన
యక్షన యదియు సడె. అఱలాహ న క్సదని యసయు ఎళభెళభి శషక్సయ శంయక్షణఱన నభుుఔుధాాభో

, యసభిఱో ఎళభినీ

యసయు అఔాడ ను ందఱేయు.
4. అన్్నిస 174 - 175 భలనళుఱలభస! నై ాబుళు తయపు నండి నై ళదు ఔు శపవు ఫెైన నిదయశనం ళచిుంథి.
ఫేభు నై ళదు ఔు నైఔు శపవు ంగస భలయగ ం ఙ఼నే ఛోయతని ంనుసభు. ఇఔ అఱలాహ భలటన ఆఱక్ింఙేయసభిని

,

ఆమన ఴయణుయనడెఔుధన యసభిని అఱలాహ తన ఔయుణణో తన అనఖరషంణో ఔనహపయనయు సడె. యసభిక్ి తన యైునఔు ళఙేు
యుచభలయగ ం ఙ఼ుణాడె.
4. అన్్నిస 176 ాళక్సు! ాఛఱు నినా ‘‘ఔఱలఱల’’ యవమంఱో దాభిుఔ తీయుప అడెఖుతేధాాయు. అఱలాహ నైఔు ఈ
దాభిుఔ తీయుప ఇశుధాాడె అని ఙెుప. ఔ భనిఱహ ఖనఔ శంణానం ఱేఔుండా భయణిలేు , అతనిక్ి ఔ యో దభి ఉంటే ,
అుపడె ఆఫె అతని ఆలహు ఱో శఖపాఖం ను ందతేంథి. యో దభి ఖనఔ శంణానం ఱేఔుండా భయణిలేు ఆఫె యో దయుడె
ఆఫెఔు యసయశడౌణాడె. ఔయనల భఽతేనిక్ి (యసయశఱు) ఇదు యు యో దభీభణుఱ ైణే

, యసయు అతని ఆలహు ఱోని

భూడియట భెండె పాగసఱఔు షఔుాథాయుఱు అళుణాయు. ఔయనల యో దభీ యో దయుఱు అధనఔుఱు ఉనాటా బణే, అుపడె
లు ఱ
ీ ఔు ఔ ళంతే ుయువేఱఔు భెండె ళంతేఱు ఱనయసుబ. అఱలాహ నై క్ొయఔు తన ఆఛఞ ఱన
యఴదయుశుధాాడె - నైయు భలయగ ం తనహప తయఖఔుండా ఉండేందఔు. అఱలాహ ఔు ాత యవమభూ ణెఱుశ.
5. అల భలఇద

ఆమతేఱు : 120

అళతయణ : భథీధాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
5. అల్్మ్రఇద 1 యరసాశఱలభస! ఔటటుఫాటా న ూభిుగస నుసటింఙండి. నై క్ొయఔు యళుఱన నుో యౌన ఛంతేళుఱనీా
ధయుశభుతం (షఱలల) ఙెమయఫడాిబ - భుంద నైఔు ణెఱుఫడఫో బయయ తప. క్సని ఇయౘా మ లహితఱో యనటన
నై క్ొయఔు ధయుశభుతం ఙేశక్ోఔండి. నిశసంథేషంగస అఱలాహ ణాన క్ోభిన ఆఛఞ న ఛాభీ ఙేయు సడె.
5. అల్్మ్రఇద 2 యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! థెైళబక్ిు చియౘాఱన అగౌయళయఙఔండి-నిఱహదా భలయసఱఱో ఏ భలయసనీా
ధయు శభుతం ఙేశక్ోఔండి. కభసబనీ యళుఱనై ఙెబయ ఙేశక్ోఔండి. అఱలాహ నఔుాఫడిక్ి శ఼ఙనగస ఫెడఱఱో
టెుడఱు ఔయౌగిళునా ఛంతేళుఱన భుటటుక్ోఔండి. తభ ాబుళు అనఖరయౘనిా , ఆమన శంణోయౖసనిా అధనాఱహశు ఼
యతా భంథియం (క్సఫా) యైునఔు నుో బయయసభి ఛోయౌక్ి నుో ఔండి. అబణే ఇయౘా మ లహిత శభలు భబన తయుయసత
నైయు యనటాడళఙు - ఙ఼డండి! నేభుయౌా భలహీథె షభసమఔు నుో నిమయఔుండా ఔ ళయగ ంయసయు నిభోదింఙాయని
యసభినై ఆఖరళంచి , ఆయనఴంఱో నైయౄ యసభినై అనచితఫెైన థౌయీ ధాయనిక్ి నుసఱపడఔండి. క్సని భంచిక్ి

, థెైళబక్ిుక్ి

శంఫందించిన నఱఱో అందభి ణోన఼ శషఔభింఙండి. నుస క్సభసయఱఱో అణాయఙాభసఱఱో ఎళభిణోన఼
శషఔభింఙఔండి. అఱలాహ ఔు బమడండి. ఆమన యక్ష ఫషృ ఔఠినఫెైనథి.
5. అల్్మ్రఇద 3 నైఔు ఇయ నిఱేదింఙఫడిధాబ - భఽత యళు , యఔు భు, ంథి భలంశభు, అఱలాహ నేయుణో
క్సఔ భభెళభి నేయుణోధైధా ‘చృఫపెస’ ఙెమయఫడిన యళు, ఊనహభసడఔ ఱేఔ థెఫబతని, ఎతే
ు ాథేఴం నండి డి ఱేఔ
థేనాబధా ఢీక్ొని ఱేఔ అడయ భఽఖం చీఱుగస భయణించిన ఛంతేళు - శచౄళంగస ఉండి నైయు ‘చృఫపెస’ ఙేలహనథి
తప - ఫయౌనఠంనై ళదింఫడినథి. ఇంక్స నుసచిఔఱ థాాభస అదఽవు ం ణెఱుశ క్ోళటం ఔడ నైఔు నిఱేదింఙఫడియథి.
ఇళనీా నుసఔఽణాయఱు. ఈధాడె అయరసాశఱు నై ధయుం ఖుభించి ూభిుగస ఆఴఱు ళదఱుఔుధాాయు. ఔనఔ నైయు
యసభిక్ి బమడఔండి. ధాఔు బమడండి. ఈధాడె ధనన నై ధభసునిా నైక్ొయఔు భిూయణ ం ఙేరసన. నైనై ధా
అనఖరయౘనిా ూభిుఙేరసన. నై క్ొయఔు ఇయసామన నై ధయుంగస అంగీఔభింఙాన. (ఔనఔ నైఔు యదింఙఫడిన
షభసమ, షఱలల నిమభలఱన నుసటింఙండి) అబణే , ఎళభెరధా ఆఔయౌళఱా ఖతయంతయం ఱేని భిలి త
హ ఱో , నుసం
యైునఔు నఖగ ఔుండా యటిఱోని ఏ ళశుళుధైధా తనాటా బణే, అఱలాహ క్షనేంఙేయసడ఼, ఔయుణింఙేయసడ఼న.
5. అల్్మ్రఇద 4 ాఛఱు తభ క్ొయఔు ఏథి షఱలల ఙెమయఫడియథి అని అడెఖుణాయు. ఇఱల ఫో దింఙ :
భియబాఫెైన ళశుళుఱనీా నై క్ొయఔు షఱలల ఙెమయఫడాిబ. నైయు తభీుద ఇచిున యనట ఛంతేళుఱు - థేళుడె
నైఔు ాయసథించిన ఛాఞనం ఆదాయంగస నైయు యనటాడే తభీుదన ఇచిునయ - అయ నై క్ొయఔు టిున ఛంతేళున

ఔడ నైయు తనళఙు. క్సని థానినై అఱలాహ నేయున ఉఙుభింఙండి. అఱలాహ రసశధానిా ఉఱా ంఘంఙేందఔు
బమడండి. ఱ ఔా తీశక్ోయసఱంటే అఱలాహ ఔు ఎంణోలేు టు ద.
5. అల్్మ్రఇద 5 ఈధాడె నై క్ొయఔు భియబాఫెైన ళశుళుఱనీా షఱలల ఙెమయఫడాిబ. ఖరంథ ాఛఱ పోఛనం
నైఔు షఱలల నై పోఛనం యసభిక్ి షఱలల. శఙభితఱ ైన లు ఱ
ీ ు ఔడ నైఔు షఱలల

, యసయు యరసాశఱ ళభసగనిక్ి

ఙెంథినయసభెరధా శభే ఱేఔ నైఔు ూయాం ఖరంథం ను ంథిన ఛాతేఱఔు ఙెంథినయసభెరధా శభే. క్సని నైయు యసభి భషయున
ఙెయౌాంచి యయసషం ఙేశఔుని యసభిక్ి యక్షఔుఱు క్సయసయౌ. అంణేగసని, యసభిణో లేాఙాఛ క్సభక్ీరడఱఔు నుసఱపడటంగసని ఱేఔ
థొ ంఖఙాటట శంఫందాఱన నంఙక్ోళటంగసని ఙెమయభసద. యరసాశ యైకభిని అళఱంనృంఙటానిక్ి తయశాభింఙేయసడె
తన చౄయతంఱో యసదించినదంణా ళయయి ం అళుతేంథి. ఇంక్స అతడె యఱోఔంఱో థియసఱల తీయసుడె.
5. అల్్మ్రఇద 6 యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! నైయు నభలచ క్ొయఔు ఱేచినుపడె

, నై భుకలఱన , ఙేతేఱన

మోఙేతేఱ ళయఔు ాక్ాలనం ఙేశక్ోండి తఱనై ఙేతేఱణో భసమండి , క్సలళన చీఱభండ ళయఔు ఔడెక్ోాండి. నైయు
అభియదా ంగస ఉంటే, యసానం ఙేలహ భియదాఱు అళాండి. నైయు ఖనఔ అశాశిఱ ైణే ఱేఔ ామలణలహితఱో ఉంటే ఱేఔ
నైఱో ఎళభెరధా క్సఱఔఽణాయఱు తీయుుఔుని ళలేు ఱేఔ నైయు లు ఱ
ీ న భుటటుఔుంటే , అుపడె నీయు ఱనంఙని క్షంఱో
భియబాఫెైన భటిుణో యదిని నియాళంఙండి థానినై ఙేతేఱణో క్ొటిు నై భుకలఱనై

, ఙేతేఱనై భసమండి. నైఔు

చౄయణానిా ఔవు తయం ఙేమటం అఱలాహ అనభతం క్సద. క్సని ఆమన నేభుయౌా భియదా ం ఙేమగోయుతేధాాడె ,
నైనై తన అనఖరయౘనిా ూభిుఙేమగోయుతేధాాడె నైయు ఔఽతచఞఱళుణాభేమో అని.
5. అల్్మ్రఇద 7 - 10 అఱలాహ నైఔు ాయసథించిన ళభసనిా ఛాఞఔం ఉంఙక్ోండి. ఆమన నైనండి తీశఔునా
దఽఢఫెైన ాభలణానిా భయుళఔండి. అంటే , నైయు ఇఱల అధాాయు : ‘‘ఫేభు యధాాభు , యదేమత ఙ఼టానిక్ి
అంగీఔభింఙాభు.’’ అఱలాహ ఔు బమడండి. అఱలాహ ఔు షఽదమలఱఱో ఉనా భభసుఱు ఔడా ణెఱుశ.
యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! అఱలాహ క్ొయఔు శతయంనై లహియంగస ఉండండి. ధాయమలనిక్ి యసక్షుఱుగస ఉండండి. (ఏథెైధా)
ళయగ ంణో ఉనా యైయం క్సయణంగస నైయు ఆయనరసనిక్ి ఱోనబ ధాయమలనిా తయచృంఙఔండి. ధాయమం ఙెమయండి. ఇథి
థెైళబక్ిుక్ి శభిశభలనఫెైనథి. అఱలాహ ఔు బమడెత ళయళషభింఙండి. నైయు ఙేలేదంణా అఱలాహ ఔు ూభిుగస
ణెఱుశ. యఴాలహంచి భంచినఱు ఙేలేయసభిక్ి అఱలాహ యసగసునం ఙేరసడె , యసభి నుసనుసఱఔు క్షభలనక్ష , యసభిక్ి గొప
ఫషృభలనం ఱనయసుమని. ఇఔ అయరసాయసనిక్ి నుసఱపడేయసయు , అఱలాహ ఆమతేఱన నిభసఔభింఙేయసయు నయక్సనిక్ి
నుో ణాయు.
5. అల్్మ్రఇద 11 యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! అఱలాహ నైఔు (ననా ననాధన) ఙేలహన ఆ భషో క్సభసనిా ఛాఞఔం
ణెఙుక్ోండి. అుపడె ఔ ళయగ ం యసయు నైనై ఙెబయ ఙేశక్ోయసఱని శంఔయౌపంఙాయు. క్సని అఱలాహ యసభి ఙేతేఱన ,
నైనైక్ి ఱేఔుండా ఆనుసడె. అఱలాహ ఔు బమడెత నిఙెమయండి. యరసాశఱు అఱలాళవా నభుుక్ోయసయౌ.

5. అల్్మ్రఇద 12 - 13 అఱలాహ ఇయసాబీఱు శంతతనండి దఽఢఫెైన ాభలణానిా తీశఔుధాాడె. యసభిఱో
ధాండె భంథిని ధామఔుఱుగస నిమనేంఙాడె. ఇంక్స యసభిణో ఇఱల అధాాడె : ‘‘ధనన నైణో ఉధాాన. నైయు
ఖనఔ నభలచన యసినహలేు , ఛక్సత ఇలేు , ధా ాళఔు ఱన యఴాలహంచి యసభిక్ి ణోడపడిణే , అఱలాహ ఔు భంచి యుణానిా
ఇశ఼
ు ళుంటే, నభుండి! ధనన నైఱోని ఙెడెఖుఱన నైనండి తేడిచియనయు సన. ఇంక్స నేభుయౌా క్ిరంద క్సఱుళఱు
ాళళంఙే ఉథాయన ళధాఱఱోక్ి ాయనయంఛేయు సన. అబణే

, థీని తయుయసత నైఱో తయయసాయ యైకభిని

అళఱంనృంఙేయసడె యసశు యసనిక్ి యుచభలయగ ం (శయసఉశసనౄల) తనహపనయసడౌణాడె.

’’ యసయు తభ యసగసుధానిా

బంఖయచిన క్సయణంగస ఫేభు యసభిని భల క్సయుణాయనిక్ి ద఼యంగస యశభియనరసభు. యసభి షఽదమలఱన ఔయాఴం
ఙేరసభు. ఇుపడె యసభి లహిత ఎఱల ఉందంటే, యసయు థాఱన ణాయుభలయు ఙేలహ యసటి అభసినిా, శందభసానిా ూభిుగస
భలభిుయనయు సయు. యసభిక్ి ఇళాఫడిన ఫో ధఱఱో ఎఔుాళ పాగసనిా యసయు భయచినుో మలయు. అనథినం యసయు ఙేలే ఏథో
ఔ థోా యౘనిా ఖుభించి నీఔు ణెఱుశ఼
ు ధన ఉంటటంథి. యసభిఱో ఈ ఱోం ఱేఔుండా ఉనాయసయు ఫషృ తఔుాళ. (యసయు
ఈ లహితక్ి థిఖఛాభినుో బనుపడె , యసయు ఏ దభసుభసగఱు ఙేలహధా , అథి ూభిుగస అనఔునాథే) ఔనఔ యసభిని
క్షనేంఙండి. యసభి ఙేవుఱన ఉనేక్ింఙండి. ఉథాయ శాపాళుఱన అఱలాహ నేానేయసుడె.
5. అల్్మ్రఇద 14 ఇథేయధంగస , ‘ఫేభు క్ెరైశుళుఱం ’ అని ఙెుపఔునాయసభి నండి ఔడా ఫేభు దఽఢఫెైన
ాభలణం తీశఔుధాాభు. క్సని యసయు తభఔు ఫో దింఙఫడిన యవమంఱో ఔ నదు పాగసనిా యశుభింఙాయు.
చిళయఔు ఫేభు యసభిభధయ యశపయ యభోధ , యథేావ నౄఛాఱన ాలమం ళయఔు ఉండేయధంగస ధాటాభు. యసయు
ాంఙంఱో ఏఫేనే ఙేశు ఼ ఉండేయసభో, థానిని అఱలాహ యసభిక్ి ఙ఼నే ఔ శభమం అళఴయం ళశుంథి.
5. అల్్మ్రఇద 15 - 16 ఖరంథ ాఛఱలభస! భల ాళఔు నైళదు ఔు యఙేురసడె. నైయు ఔనహపుఙుత ఉండిన
థెైళఖరంథం ఱోని ఎధోా యవమలఱన ఆమన నై భుంద ఫళయగ తం ఙేశు ధాాడె. ఇంక్స ఎధోా యవమలఱన
ళథియౌయనశు ధాాడె. నై ళదు ఔు అఱలాహ తయపు నండి క్సంత ళఙేులహంథి. శతయం యైునఔు భలయగ ం ఙ఼నే ఔ ఖరంథం
ఔడా. థాని థాాభస అఱలాహ తన శంణోవం ను ందగోభేయసభిక్ి రసంత తా ఱన ఙ఼ుణాడె. తన ఇఙాఛనయసయం
యసభిని చీఔటా నండి యయౌక్ితీలహ యఱుఖు యైునఔు తీశఔుళయసుడె. ఇంక్స యసభిని యుచభలయగ ం యైునఔు
నడెుణాడె.
5. అల్్మ్రఇద 17 భయయమ ఔుభలయుడెైన భలపెసబయ థేళుడె అని అనాయసయు నిఴుమంగస అయరసాయసనిక్ి
నుసఱపడాియు. ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన: ‘‘అఱలాహ ఖనఔ భయయభు క్ొడెక్ెరన భలపెసనీ , ఆమన తయౌా నీ , శభశు
బూఱోఔయసశఱన఼ ధాఴనం ఙెమయగోభిణే , ఆమన తన ఈ శంఔఱలపనిా యయనేంఙఔుధనఱల ఙేలే ఴక్ిు ఎళభిఔుంథి ?
అఱలాహ బూనేక్ీ , ఆక్సరసఱఔ, యసటిభధయ ఉనా శభయసునిక్ీ ాబుళు. ణాన క్ోభిన థానిని శఽఱహుయు సడె. ఆమన
అదిక్సయం ాత ళశుళున ఱోఫయఙఔుని ఉంథి.’’

5. అల్్మ్రఇద 18 మూదఱు, క్ెరైశుళుఱు ఇఱల అంటాయు : ‘‘ఫేభు అఱలాహ ుతేాఱం, ఆమనఔు నాతనుసతేాఱం.’’
యసభిని ఇఱల అడెఖు : ‘‘అబణే ఆమన నై నుసనుసఱఔు నేభుయౌా ఎందఔు యక్ిశు ధాాడె ? యసశు యసనిక్ి నైయు
ఔడా అఱలాహ శఽఱహుంచిన ఇతయ భలనళుఱలాంటి భలనళుఱే! ఆమన ణాన క్ోభిన యసభిని క్షనేయసుడె. ణాన క్ోభిన
యసభిని యక్ియు సడె. బూనై , ఆక్సరసఱ యసటిఱో ఉనా శభశు భూ ఆమన ఆలహు బయ. ఆమన యైునక్ే అందయౄ
నుో ళఱలహ ఉంథి.’’
5. అల్్మ్రఇద 19 ఖరంథ ాఛఱలభస! ాళఔు ఱ ఆఖభన ఔరభం ఎంణో క్సఱంగస ఆగినుో బ ఉనాుపడె భల ఈ ాళఔు
నైళదు ఔు ళఙాుడె. నైఔు శపవు ఫెైన ధభోుథేరసఱన అందఛేశు ధాాడె. భల ళదు ఔు యబయసయు ణెయౌనేయసడె

,

ళెఙుభిఔఱు ఙేలేయసడె ఎళడ఼ భసఱేద అని నైయు అనఖఱఖఔుండా ఉండాఱని. ఔనఔ ఙ఼డండి! ఆ యబయసయు
ణెయౌనేయసడె, ళెఙుభిఔఱు ఙేలేయసడె ఇుపడె యఙేురసడె - అఱలాహ ాత ళశుళునై అదిక్సయం ఔఱయసడె.
5. అల్్మ్రఇద 20 - 26 భూయస తన ఛాత యసభిణో ఇఱల అనా యవమలనిా ఛాఞఔం ణెఙుక్ోండి :

‘‘ధా ఛాత

ాఛఱలభస! అఱలాహ నైఔు ాయసథించిన ఈ ళభసనిా ఖుభించి ఆఱోచింఙండి - ఆమన నైఱో ాళఔు ఱన
ఆయయాయంఛేరసడె. నేభుయౌా నుసఱఔుఱుగస ఙేరసడె. ాంఙంఱో ఎళభిక్ీ ఇళానిథానిని నైఔు ఇఙాుడె - ధా
ఛాత యో దయుఱలభస! అఱలాహ నై క్ొయఔు యసాలహ ళుంచిన యతా బూనేఱో ాయనయంఙండి. యనా ఙ఼ఔండి. ఱేఔనుో ణే
యపఱుఱ ై ఘోయ భసఛమంణో భయయౌళయసుయు.

’’ యసయు ఇఱల ఛయసఫు యౌక్సయు :

‘‘భూయస! అఔాడ భయౘ

ఫఱళంతేఱ ైన ాఛఱు ఉంటటధాాయు. యసయు అఔాడి నంచి యయళనుో నంతళయఔు ఫేభు శతభసభూ అఔాడఔు
నుో భు. ఔయనల యసయు యయళనుో ణే , ఫేభు ాయనయంఙడానిక్ి లహదాంగస ఉధాాభు. ’’ ఆ బమడే యసభిఱో అఱలాహ
అనఖరషం ను ంథిన ఇదు యు ళయఔుుఱు ఔడా ఉధాాయు. యసయు ఇఱల అధాాయు : ‘‘థాాయం ఖుండా ఱోఱఔు ఛొయఫడి ఆ
ఫఱళంతేఱన ఎదభోాండి. ఔయసభి నైయు ఱోనిక్ి ాయనయంఙాభస
భులహా మఱ ైణే అఱలాహ నై పాయం యమయండి.

, నైథే నైఙెబయ అళుతేంథి. నైయు నిఛంగసధన

’’ క్సని యసయు భయళ ఇఱల అధాాయు :

‘‘భూయస! యసయు అఔాడ

ఉనాంతళయఔ ఫేభు అఔాడఔు ఎనాటిక్ీ నుో భు. నీళూ , నీ ాబుళూ ఉబముఱ నుో బ నుో భసడండి. ఫేభు
ఇఔాడే ఔయుుని ఉంటాభు.’’ థానినై భూయస ఇఱల అధాాడె : ‘‘ధా ాబూ! ధా అదీనంఱో ఎళాయౄ ఱేయు-ధనన఼ ధా
యో దయుడ఼ తప. ఔనఔ నీళు భభుయౌా ఈ అయదేముఱ నండి యనయు ఙెబయ. ’’ అఱలాహ ఇఱల అధాాడె : ‘‘శభే,
అబణే, ఆ థేఴం యసభిక్ి నఱపెై శంళతసభసఱ ళయఔు నిఱహదాం. యసయు ధయణిఱో నిఱుళ నీడఱేఔుండా శంఙభియు సయు. ఈ
అయదేముఱ లహితక్ి ఎంతభలతాం ఛాయౌ డఔండి.’’
5. అల్్మ్రఇద 27 - 31 యసభిక్ి ఆదభు యొఔా ఇదు యు తనముఱ ళఽణాుంణానిా ఔడా ను ఱుానుో ఔుండా యనినహంఙ.
యసభిదుయౄ కభసబనీ ఇచిునుపడె , ఔభి కభసబనీ లాఔభింఙఫడియథి. భభొఔభిథి లాఔభింఙఫడఱేద. భెండో యసడె
ఇఱల అధాాడె :

‘‘ధనన నినా ఙంనహయనయు సన. ’’ శభలదానంగస నదటియసడె ఇఱల అధాాడె:

‘‘బమబఔుుఱు

ఖఱయసభి నఔుాఫడెఱధన అఱలాహ లాఔభియు సడె. నీళు ననా ఙంటానిక్ి ఙెబయ ఎతు ధా , ధనన నినా ఙంటానిక్ి
ఙెబయ ఎతు న. శఔఱ ఱోక్సఱఔు ాబుయైన అఱలాహ ఔు ధనన బమ డణాన. నీయన ధా నుసనుసనీా

, నీ నుసనుసనీా

భెంటినీ భూట ఔటటుక్ోయసఱని , నయఔయసలహయ క్సయసఱని ధనన క్ోయుతేధాాన. దభసుయుగఱ దభసుభసగనిక్ి ఇథే తగిన
ాతపఱం.’’ చిళయఔు అతడి భనశస తన యో దయుని షతయన అతడి క్ొయఔు శఱబయసధయం ఙేలహంథి . అతడె అతనిా
ఙంనహ నవు నుో బయయసభిఱో ఔయౌలహనుో మలడె. అుపడె అఱలాహ ఔ క్సక్ిని ంనుసడె. అథి ధనఱన తాళాయసగింథి
యో దయుని ఴయసనిా ఏ యధంగస థాఙాఱో అతడిక్ి ణెఱుటానిక్ి. ఇథి ఙ఼లహ అతడె భోథింఙాడె :
నుసడెగసన! ధనన ఈ క్సక్ినుసటియసణిణ ఔడ క్సఱేఔనుో మలధన

, తన

‘‘అయోయ ధనన

, ధా యో దయుని ఴయసనిా థాఙే ఉనుసమం

యతఔఱేఔనుో మలధన!’’ తయుయసత అతడె ణాన ఙేలహన థానిక్ి ఎంణో రసుణాుడాిడె.
5. అల్్మ్రఇద 32 ఈ క్సయణం ళఱా ధన ఫేభు ఇయసాబీఱు శంతతక్ి ఈ పభసుధాన యసాలహ ఇఙాుభు :

‘‘షతయఔు

ఫదఱుగసగసని ఱేథా ఔఱోాఱలనిా యసయనహంఛేలహనందఔుగసని క్సఔ భభే క్సయణం ళఱా ధైధా ఔ భలనళుణిణ
ఙంనహనయసడె శభశు భలనళుఱన ఙంనహనటేా . ఔ భలనళుడి నుసాణానిా క్సనుసడినయసడె నతు ం భలనళుఱ
నుసాణాఱన క్సనుసడినటేా . ’’ క్సని యసభి భిలి త
హ ఎఱల ఉందంటే , భల ాళఔు ఱు ఔభి తయుయసత ఔయు శపవు ఫెైన
ఉథేరసఱు తీశఔుని యసభిళదు ఔు ళచిునపటిక్ీ, యసభిఱోని ఎఔుాళభంథి బూనేనై అణాయఙాభసఱు ఙేలేయసభే.
5. అల్్మ్రఇద 33 - 34 అఱలాషోు , ఆమన ాళఔు ణో నుో భసడేయసభిక్ీ , ధయణిఱో ఔఱోాఱలనిా శఽఱహుశు ఼ తభిగేయసభిక్ీ యక్ష
ఏనేటంటే, యసభిని ఙంటం ఱేథా యఱుళనైక్ి ఎక్ిాంఙటం ఱేథా ఙేతేఱన, క్సలళన అనభుక థిఴఱఱో కండియఙటం
ఱేథా థేఴం నండి ఫళవాభింఙటం. ఇయ యసభిక్ి ఇషఱోఔంఱో ఛభిగే అగౌయళం

, అళభలనం. యఱోఔంఱో యసభిక్ి

అంతఔంటె ఘోయఫెైన యక్ష ఉంటటంథి. నైయు యసభిని యసాదీన యఙక్ోఔభుంద రసుణాుడే యసభిక్ి తప అఱలాహ క్షనేంఙేయసడె, ఔయుణింఙేయసడె అధన యవమం నైయు ణెఱుశక్ోయసయౌ.
5. అల్్మ్రఇద 35 - 37 యరసాశఱలభస! అఱలాహ ఔు బమడండి. ఆమన యసనిాదాయనిక్ి ఙేభే భలభసగనిా
అధనాఱహంఙండి. ఆమన భలయగ ంఱో నియంతయ ఔఽఱహ ఙెమయండి. ఫషృరస నైఔు యసపఱయ పాఖయం ఱనంఙళఙు.
శపవు ంగస ణెఱుశక్ోండి. తయయసాయయైకభిని అళఱంనృంచిన యసభి అదీనంఱో శభశు బూశంద , ఇంక్స అంణే శంద
థానిణోనుసటట ఉండి , యసయు ఖనఔ ాలమథిన యక్ష నండి తనహపంఙక్ోళడానిక్ి ఆ నతు ం శందన యమోఙన
ధనంగస ఇళాగోభిధా , అథి లాఔభింఙఫడద. యసభిక్ి ళయదాబభితఫెైన యక్ష డితీయుతేంథి. నయక్సగిా నండి యసయు
ఫమటఔు నుసభినుో యసఱని క్ోయుఔుంటాయు. క్సని ఫమటిక్ి భసఱేయు. యసభిక్ి శథా ఉండే యక్ష యదింఙఫడెతేంథి.
5. అల్్మ్రఇద 38 - 40 థొ ంఖ - లు ీ అబధా ుయువేడెైధా , ఉబముఱ ఙేతేఱ నయఔండి. ఇథి యసభి శంనుసదనఔు
ాతపఱం. అఱలాహ తయపు నండి ఖుణనుసఠం ధనభేప యక్ష. అఱలాహ శయాఴక్ిుభంతేడె , అతయంత యయనఔ శంనాడె.
దభసుయగ ం ఙేలహన తయుయసత రసుణాుడి తనన ణాన శంశాభింఙఔుధన యసడియైునఔు అఱలాహ క్సయుణయ యక్షణం

భయఱుతేంథి. అఱలాహ ఎఔుాళగస క్షనేంఙేయసడె , ఔయుణింఙేయసడ఼న. అఱలాహ బూభలయక్సరసఱ యసభలుఛాయనిక్ి
ాబుళధన యవమం నైఔు ణెయౌమథా ? ఆమన ణాన క్ోభిన యసభిని యక్ియు సడె. ణాన క్ోభినయసభిని క్షనేయసుడె.
ఆమన శభసాదిక్సభసఱు ఔఱయసడె.
5. అల్్మ్రఇద 41 ాళక్సు! అయరసాశ భలయగ ంఱో యుఖుఱు తీలే ాఛఱన ఙ఼చి నీళు దణకడఔు. యసయు ‘‘ఫేభు
యఴాలహంఙాభు’’ అని తభ ధోటిణో యౌక్ే యసభిఱోని యసయు క్సళఙు. క్సని యసభి షఽదమలఱు భలతాం
యఴాలహంఙఱేద. ఱేథా యసయు మూదఱ ఱోనియసభెరధా క్సళఙు. యసభి (మూదఱ) భిలి త
హ ఎఱల ఉందంటే

, యసయు

అఫథాాఱన ఔుతషఱంణో ఙెయయొగిగ యంటాయు. ఇంక్స నీ ళదు ఔు ఎనాడ఼ భసని ఇతయ ాఛఱ క్ొయఔు
ఖూఢఙాయుఱుగస ళయళషభియు సయు. అఱలాహ ఖరంథంఱోని థాఱ శందయాం నియణ మఫెై ఉనాపటిక్ీ యసటి అశఱు
అభసినిా ణాయుభలయు ఙేయు సయు. ాఛఱణో ఇఱల అంటాయు :

‘‘నైఔు ఈ యధఫెైన ఆఛఞ ఇలేు లాఔభింఙండి , ఱేఔనుో ణే

లాఔభింఙఔండి. అఱలాళవయ భీక్షఔు ఖుభిఙెమలయఱని నిఴుబంచిన యసభిని అఱలాహ టటునండి తనహపంఙటానిక్ి నీళు
ఏనై ఙెమయఱేళు. ఎళభి షఽదమలఱన అఱలాహ భియదా యఙదఱఙక్ోఱేథో

, యసయు యభే. యయు ఇషంఱో

భసబయసనిక్ీ, యంఱో ఔఠిన యక్షఔ ఖుభి అళుణాయు.
5. అల్్మ్రఇద 42 - 43 యయు, అఫదా ం యధనయసయు. నిఱహదాఫెైన య భుు తధనయసయు. ఔనఔ ఔయనల నీ ళదు ఔు (తభ
యసయఛయభుఱన తీశఔుని) ళలేు , నీఔు ఇవు ఫెైణే యసభిభధయ తీయుప ఙెనేప అదిక్సయం నీఔు ఇళాఫడెణోంథి ఱేథా
తయశాభింఙ. నీళు తయశాభిలేు , యసయు నీఔు ఏభలతాం యౘని ఔయౌగింఙఱేయు. నీళు ఖనఔ తీయుప ఙెనృణే

, ఔచిుతంగస

ధాయమంగస ఙెుప. అఱలాహ ధాయమం ఙేలేయసభిని నేానేయసుడె - అఱలాహ ఆఛఞ యసామఫడిళునా ణౌభసతే ఖరంథం
యసభిళదు ఉనాపటిక్ీ థానిటా యైభుకయం ాదభిశశ఼
ు ధన యసయు నినా ఎఱల ధాయమనిభేణతగస ఙేశఔుంటాయు ? అశఱు
యవమం ఏనేటంటే, యసభిఱో యరసాశఫే ఱేద.
5. అల్్మ్రఇద 44 ఫేభు ణౌభసతేన అళతభింఛేరసభు. అందఱో భలయగ దయశఔతాభూ

, ఛోయతీ ఉధాాబ.

భులహా భు ఱ ైన ాళఔు ఱంణా థాని ాక్సయఫే ఈ మూదఱ ళయళయౘభసఱన భివాభింఙేయసయు. ఇథేయధంగస యనౄబఱు ,
వభీమతే
ు యనతుఱు ఔడా (థాని ఆదాయంగసధన తీయుప ఙెనేపయసయు). ఎందఔంటే , అఱలాహ ఖరంతానిా యక్ింఙే ఫాధయత
యసభినై మోఫడియథి. యసయు థీనిక్ి యసక్షుఱుగస ఉండేయసయు. ఔనఔ (మూద ఱలభస!) భలనళుఱఔు బమడఔండి.
ధాఔు బమడండి. ధా ఆమతేఱన క్ొథిునుసటి భూఱయం క్ొయఔు అభుటం భలనండి. అఱలాహ అళతభింఛేలహన
ఙటు ం ాక్సయం తీయుప ఙెమయనియసభే అయరసాశఱు.
5. అల్్మ్రఇద 45 ణౌభసతే ఖరంథంఱో ఫేభు మూదఱ క్ొయఔు ఈ ఆఛఞ న యసారసభు : నుసాణానిక్ి ఫదఱు నుసాణం ,
ఔనాఔు ఫదఱు ఔనా, భుఔుాఔు ఫదఱు భుఔుా, ఙెయక్ి ఫదఱు ఙెయ, నాఔు ఫదఱు నా, ఇఱల శభశు

గసమలఱ క్ొయఔు శభలనఫెైన ాతీక్సయం. క్సని ఎళభెరధా ాతీక్సయం ఙెమయఔుండా క్షనేలేు

, అథి అతనిక్ి ఔనుసుభస

(నుసభియౘయం) అళుతేంథి. అఱలాహ అళతభింఛేలహన రసశనం ాక్సయం తీయుపఙెమయని యసభే దభసుయుగఱు.
5. అల్్మ్రఇద 46 - 47 ఈ ాళఔు ఱ తయుయసత ఫేభు భయయమ ఔుభలయుడెైన ఈయసన ంనుసభు. ఆమన తన
క్సఱంఱో ఉనాటటళంటి ణౌభసతే ఖరంథంఱోని యవమలనిా ధాయఔభింఙేయసడె. ఫేభు ఆమనఔు ఇంచౄఱున
ాయసథింఙాభు. అందఱో భలయగ దయశఔతాభూ, ఛోయతీ ఉండేయ. అథి ఔడా ఆ క్సఱంఱో ఉనా ణౌభసతేఱోని థానిని
ధాయఔభింఙేథి. అఱలాహ మంద బక్ీుఴరదాఱు ఔఱయసభిక్ి అథి భలయగ దయశఔం. అంణేక్సద , ళణోథేఴం ఔడా. ఫేభు
ఇంచౄఱు ఖరంథ ాఛఱన ఆ ఖరంథంఱో అఱలాహ అళతభింఛేలహన రసశనం ాక్సయం తీయుపఙెమలయఱని ఆఛాఞనహంఙాభు.
అఱలాహ అళతభింఛేలహన రసశనం ాక్సయం తీయుప ఙెమయని యసభే షదుఱు నైభినయసయు.
5. అల్్మ్రఇద 48 - 50 ాళక్సు! ఫేభు నీ ళదు ఔు ంనహన ఈ ఖరంథం శణాయనిా తీశక్ొని ళచిుంథి. తన క్సఱంఱో
ఉనాటటళంటి ‘‘అల క్ిణాబ’’ఱోని పాగసఱన అథి ధాయఔభిశు ంథి, భియక్ిశు ంథి. ఔనఔ నీళు అఱలాహ ంనహన ఙటు ం
ాక్సయం ాఛఱ ళయళయౘభసఱన భివాభింఙ. నీ ళదు ఔు ళచిున శణాయనిక్ి యభుకడయై యసభి యసంచఱన
అనశభింఙఔు - ఫేభు నై (భలనళుఱ) ఱోని ాత ఔాభిక్ీ ఔ వభీమతే
ు న఼

, ఔ చౄయత యదాధానీా

నియణ బంఙాభు. నై థేళుడె క్ోయుఔునాటా బణే , నై అందభినీ క్ే ఔ శంగంగస ఔడా యౄను ంథించి ఉండేయసడె.
క్సని ఆమన నైఔు ఇచిున థాని యవమంఱో నేభుయౌా భీక్ిం ఙేందఔు ఈ యధంగస ఙేరసడె. ఔనఔ భంచి
నఱఱో ఔభిధొఔయు నేంచినుో ళటానిక్ి ామతాంఙండి. చిళయఔు నైయంణా అఱలాహ ళదు క్ే భయయౌనుో ళఱలహ ఉంథి.
అుపడె ఆమన నైయు పేథాననుసామం ఔయౌగిళునా థాని అశఱు మతాయి ం ఏనేటో నైఔు ణెఱుుణాడె - ఔనఔ
ాళక్సు! నీళు అఱలాహ అళతభింఛేలహన రసశనం ాక్సయం ాఛఱ ళయళయౘభసఱన భివాభింఙ. యసభి క్ోభిఔఱన
అనశ భింఙఔు. నేభుయౌా యసయు మోశంఱో డయనలహ అఱలాహ నై ళదు ఔు ంనహన ఉథేరసనిక్ి యళాంత ఔడా
యభుకఱన ఙెమయఔుండా నైయు అాభతే
ు ఱ ై ఉండండి. యసయు ఖనఔ థానిక్ి యభుకఱ ైణే , అఱలాహ యసయు ఙేలహన
క్ొనిా నుసనుసఱఔు రసలహు గస యసభిని ఆదఔు ఖుభిఙెమలయఱనా నియణ మలనిక్ే ళఙాుడె అని ణెఱుశక్ోండి . యసభిఱోని
ఙాఱలభంథి అయదేముఱు అధనథి యసశు ళం. (యసయు అఱలాహ రసశధానిక్ి యభుకఱ ై) అఛాఞను (ఛాళయౌమయపెస)
తీయుప క్సయసఱని క్ోయుఔుంటటధాాభస ? క్సని అఱలాహ నై నభుఔం ఔఱయసభి దఽఱహుఱో అఱలాహ ఔంటే భంచితీయుప
ఙెమయఖఱయసడెళడె?
5. అల్్మ్రఇద 51 యరసాశఱలభస! మూదఱన఼, క్ెరైశుళుఱన఼ నై నేతేాఱుగస ఙేశక్ోఔండి. యసయు తభఱో ణాఫే
ఔభిక్ొఔయు నేతేాఱు. నైఱో ఎళడెైధా యసభిని తన నేతేాఱుగస లాఔభిలేు అతడె ఔడా యసభిఱో ఔడెగస
భిఖణింఫడణాడె. నిఴుమంగస అఱలాహ దభసుయుగఱన తన భలయగ దయశఔణాానిక్ి ద఼యం ఙేయు సడె.

5. అల్్మ్రఇద 52 - 53 షఽదమలఱఱో క్సటయ భోఖం ఉనాయసయు యసభిణోధన ఎఔుాళగస క్సయయఔఱలనుసఱు యసగిశు ఼
తయఖటం నీళు ఙ఼యసుళు. యసయు , ‘‘ఫేభు ఏదధాా ఆదఱ ళఱమంఱో చిఔుాఔుంటాఫేమో అధన బమం భలఔు
ఉంథి’’ అని అంటాయు. క్సని అఱలాహ నైఔు తయుఖుఱేని యఛమలనిా ాయసథించినుపడె ఱేఔ తన తయపు నండి
భభేథెైధా యవమలనిా ఫళయగ తం ఙేలహనుపడె , యసయు తభ భనశసఱఱో ఖుు ంగస ఉంచిన ఈ క్సటాయనిక్ి
లహఖగ ుడటం అధనథి ఔడా అశంబళం క్సద. అుపడె యరసాశఱు ఇఱల అంటాయు :

‘‘ఫేభు నైణోధన ఉధాాభు

అని అఱలాహ నేయునై ఔఠోయ ాభలణాఱు ఙేలహ నభుఔం ఔయౌగిశు ఼ ఉండేయసయు యభేధా?’’ - యసయు ఙేలహన నఱనీా ళఽదా
అమలయబ. చిళయఔు యసభిక్ి నేగియౌంథి అఛమం, ఆరసబంఖభూన.
5. అల్్మ్రఇద 54 యరసాశఱలభస! నైఱో ఎళభెరధా తభ ధయుం నండి యైథొ ఱగినుో ణే (నుో ళఙు). అఱలాహ ఇంక్స
ఎంణోభంథిని శఽఱహుయు సడె. అఱలాహ యసభిని నేానేయసుడె. యసయు అఱలాహ న నేానేయసుయు. యసయు యరసాశఱటా
భఽదళుగసన఼, అయరసాశఱటా ఔఠినంగసన఼ ాళభిుయు సయు. అఱలాహ భలయగ ంఱో అయరసరంత ఔఽఱహ ఙేయు సయు. నింథింఙే
యసభి నిందఱఔు యసయు బమడయు. ఇథి అఱలాహ అనఖరషం. ఆమన థానిని ణాన క్ోభినయసభిక్ి ాయసథియు సడె.
ఆమన అనుసయఫెైన యసధనశంతు క్ి మఛభలని, శయాభూ ణెయౌలహనయసడె.
5. అల్్మ్రఇద 55 - 56 యసశు యసనిక్ి నై నేతేాఱు క్ేళఱం అఱలాహ , అఱలాహ ాళఔు , నభలచన యసినహంఙే ఛక్సత
ఇఙేు, అఱలాహ భుంద యుఔ ఙేలే యరసాశఱు భలతాఫే. అఱలాషౄా , ఆమన ాళఔు న఼ , యరసాశఱన఼ తభ
నేతేాఱుగస లాఔభింఙేయసయు, అఱలాహ క్షఫే ఆదిఔయం ళళశుందని ణెఱుశక్ోయసయౌ.
5. అల్్మ్రఇద 57 - 60 యరసాశఱలభస! నైఔు ూయాు ఖరంథ ాఛఱఱో నై ధభసునిా ఔ భియౘశంగస , ఔ యధోద
ళశుళుగస భిఖణించిన యసభినీ , ఇతయ అయరసాశఱన఼ నై నేతేాఱుగస , శషఙయుఱుగస ఙేశక్ోఔండి. నైయు ఖనఔ
యరసాశఱే అబణే అఱలాహ ఔు బమడండి. నైయు నభలచ క్ొయఔు నహఱుునిలేు

, యసయు థానిని భిషలహంచి

యధోథియు సయు. థీనిక్ి క్సయణం యసభిక్ి ఫుథిా ఱేఔనుో ళటఫే. యసభిణో ఇఱల అన : ‘‘ఖరంథ ాఛఱలభస! నైయు భలనై క్ినఔ
ళళంఙటానిక్ి క్సయణం ఫేభు అఱలాషౄా భల యైునఔు అళతభించిన

, భలఔు ూయాం ఔడా అళతభించిన

ధభోుథేరసనిా యఴాలహంఙాభధన యవమభూ ఇంక్స నైఱో ఙాఱలభంథి అయదేముఱ ైనయసయు ఉధాాయధన యవమభూ
తప భభొఔటేభుంథి ?’’ ఇంక్స ఇఱల ఙెుప : ‘‘అఱలాహ ళదు ఎళభి భుగింు అయదేముఱ భుగింుఔంటే ఔడా
ళీనతయంగస ఉంటటంథో యసభిని ఖుభించి ణెయౌమఛేమధా ? యసయు అఱలాహ రసఖరశు ఱు. యసభినై ఆమన ఆఖరషం
యయుఙఔుడియథి. యసయు క్ోతేఱుగస , ందఱుగస ఙెమయఫడాియు. యసయు ణాఖూత థాశయం ఙేరసయు. యసయు ఎంణో
అదాానాలహితఱో ఉధాాయు. యసయు యుచభలయగ ం తనహప ఫషృద఼యం నుో మలయు.’’
5. అల్్మ్రఇద 61 - 63 యసయు నై ళదు ఔు ళచిునుపడె, ‘‘ఫేభు యఴాలహంఙాభు’’ అని అంటాయు. క్సని యసశు యసనిక్ి
యసయు అయరసాయసనిా మోశఔుళఙాుయు. అయరసాయసధనా మోశఔుని తభిగినుో మలయు. అఱలాహ ఔు ఫాగస ణెఱుశ

,

యసయు తభ షఽదమలఱఱో ఏఫేనే థాచిళుంఙాభో. యసభిఱో ఙాఱలభంథి నుస క్సభసయఱఱో

, ళంయస థౌయీ ధాయఱఱో

ఙయుఔుగస ను ఱగ ంటృ తయఖటానీా , షభసభు య భుున తనటానీా నీళు ఙ఼యసుళు. యసయు ఙేలే ఈ ఙేవుఱు
ఫషృఙెడియ. యసభి ండితేఱ, భత ఖుయుళుఱ నుసు భలటఱు ఱఔుాండా , షభసభు శంనుసదన తనఔుండా
యసభిని ఎందఔు నిభోదింఙయు? నిఴుమంగస యసయు లహదాం ఙేశఔుంటటనా తభ చౄయత ఔయు తాం ఙాఱల ఙెడిథి.
5. అల్్మ్రఇద 64 మూదఱు ఇఱల అంటాయు : ‘‘అఱలాహ ఙేతేఱు ఫందింఫడిళుధాాబ’’ - యసశు ళంగస ఫందాఱు
యసభి ఙేతేఱక్ే డిళుధాాబ. రసం యసభినైధన డియథి. యసభి యసఖుడెఔు ాతపఱంగస - అఱలాహ ఙేతేఱు యరసఱంగస
ఉధాాబ. ణాన క్ోభిన ాక్సయం ఆమన కయుు ఙేయు సడె. యసశు ళం ఏనేటంటే

, నీ ాబుళు తయపు నండి నీనై

అళతభించిన ఖరంథం యసభిఱో ఙాఱలభంథి యొఔా తఱనృయుశతనభూ , అశణాయనశయణభూ అతఴబంఙటానిక్ి
క్సయణ బూతభబంథి. (ఈ క్సయణంగస) ఫేభు యసభి భధయ యభోధ యథేాయౖసఱు ాలమం ళయఔ ఉండేయధంగస
ఙేరసభు. యసయు ముదా ఛాాఱన ాఛాయౌంఛేలహనుపడఱలా

, అఱలాహ థానిని ఙఱలాయుయసుడె. యసయు బూనేఱో

శంక్ోపానిా యసయనహంఙెమయడానిక్ి ామతాం ఙేశు ధాాయు. క్సని అఱలాహ శంక్ోబం శఽఱహుంఙేయసభిని ఎంతభలతాం
నేానేంఙడె.
5. అల్్మ్రఇద 65 - 66 (ఈ తఱనృయుశతధానిక్ి ఫదఱుగస) ఈ ఖరంథ ాఛఱు యఴాలహంచి ఉంటే

, అఱలాషపటా

బమబఔుుఱ యైకభిని అళఱంనృంచి ఉంటే , ఫేభు యసభి నుసనుసఱన యసభినండి ద఼యం ఙేలహ ఉండేయసయభు. యసభిని
పోఖపాగసయఱణో నిండిళునా శాయగ ళధాఱఱో ాయనయంఛేలహ ళుండేయసయభు. యసయు ణౌభసతేన఼

, ఇంచౄఱున఼, యసభి

ాబుళు తయపు నండి యసభి ళదు ఔు ంఫడిన ఇతయ ఖరంతాఱన఼ అనఱహఠ ంచి ఉనాటా బణే ఎంత ఫాఖుండేథి! ఆ
యధంగస ఙేలహళుంటే , యసభిక్ొయఔు ఆయౘయం నైనండి ళభిషంచి ఉండేథి , క్ిరంథినండి ను ంగిళుండేథి. యసభిఱో క్ొందయు
యుచళయు నఱు ఔడా ఉధాాయనాభలట నిఛఫే. క్సని యసభిఱో అదిఔ శంకలయఔుఱు ఫషృ దభసుయుగఱు.
5. అల్్మ్రఇద 67 - 69 ాళక్సు! నీ ాబుళు తయపు నండి నీనై అళతభించిన థానిని ాఛఱఔు అందఛెబయ. ఔయనల
నీళు ఆ యధంగస ఙెమయఔనుో ణే , ఆమన ాళఔు గస నీళు నీ ధభసునిా నియాళంఙనటేా . ాఛఱ ఫాభినండి అఱలాహ
నినా యక్ియు సడె. ఆమన (నీఔు ాతఔఱంగస) అయరసాశఱఔు యఛమం ను ంథే భలభసగనిా ఎనాటిక్ీ ఙ఼డె అని
నభుు. శపవు ంగస ఇఱల ఙెుప : ‘‘ఖరంథ ాఛఱలభస! నైయు ణౌభసతేన఼, ఇంచౄఱున఼ నై ాబుళు తయపు నండి నై
యైునఔు అళతభింఙెమయఫడిన ఇతయ ఖరంతాఱన఼ ాతఱహఠ ంఙనంత ళయఔు, అశఱు నైయు ఏ ుధాథినైధా ఱేనటేా . ’’
నీనై అళతభింఙెమయఫడిన ఈ పభసుధా యసభిఱోని అదిఔుఱ తఱనృయుశతధానీా , తయయసాయపాయసనీా తపఔుండా
భభింత అతఴబంఙేశు ంథి. క్సని తయశాభింఙేయసభి లహితక్ి నీళు యఙాయడళదు. (ఇఔాడ ాణేయఔఫెైన షఔుా ఏ
ఔాభిక్ీ ఱేద) భులహా భుఱ ైధా , మూదఱ ైధా, యసనృబీఱ ైధా, క్ెరైశుళుఱ ైధా, ఎళభెరధాశభే, యసయు ఖనఔ అఱలాహ న ,
చిళభి భోచన యఴాలహంచి, భంచి నఱుఙేలేు నిశసంథేషంగస యసభిక్ి బమంక్సని, రోఔంగసని ఔయౌగే ఆయసాయం ఱేద.

5. అల్్మ్రఇద 70 - 71 ఫేభు ఇయసాబీఱు శంణానం నండి ఖటిు ాభలణానిా తీశఔుధాాభు. యసభిళదు ఔు
ఎంణోభంథి ాళఔు ఱన ంనుసభు , క్సని యసభిళదు ఔు యసభి భధోయసంచఱఔు ళయతభేఔఫెైన థానిని ఏ ాళఔు అబధా
ణెచిునుపడఱలా, యసయు క్ొందభిని అశతయయసదఱని తయశాభింఙాయు. భభిక్ొందభిని షతయఙేరసయు. ఆ యధంగస
ఙెమయటం ళఱా ఏ ఉదాళభూ శంబయంఙదని యసయు పాయంఙాయు. ఔనఔ యసయు ఖురడిి యసయు , ఙెయటియసయు అమలయయు.
తయుయసత అఱలాహ యసభిని క్షనేంఙాడె. అబధా యసభిఱో ఙాఱలభంథి భభింత ఖురడిి యసయుగస , భభింత ఙెయటియసయుగస
అళుత నుో మలయు. అఱలాహ యసభి ఈ ఙేవుఱనిాంటినీ ఙ఼శ఼
ు ధన ఉధాాడె.
5. అల్్మ్రఇద 72 భయయమ ఔుభలయుడెైన భలపెసబయ అఱలాహ అని అనాయసయు నిఴుమంగస అయరసాయసనిక్ి
నుసఱపడినటేా . యసశు యసనిక్ి భలపెస ఇఱల అధాాడె : ఇయసాబీఱు ళంయౕముఱలభస! అఱలాహ ఔు థాశయం ఙెమయండి.
ఆమన ధాఔ ాబుయన నైఔ ాబుయన. ఇతయుఱన అఱలాహ ఔు పాఖయసాభుఱుగస ఙేలేయసభిక్ి అఱలాహ శాభసగనిా
నిఱహదాం ఙేరసడె. యసభి నియసశం నయఔం. అటటళంటి దభసుయుగఱఔు శయౘమం అంథింఙే యసడెళడ఼ ఱేడె.
5. అల్్మ్రఇద 73 - 74 ‘‘అఱలాహ భుఖుగభిఱో ఔడె’’ అని అనాయసయు నిఴుమంగస అయరసాయసనిక్ి నుసఱపడినయసయు.
యసశు ళఫేనేటంటే, థేళుడె ఔాడే. భభొఔ థేళుడె ఱేడె. యసయు ఖనఔ తభ ఈ భలటఱన భలనక్ోఔనుో ణే, యసభిఱో
అయరసాయసనిక్ి డిఖటిున యసభిక్ి ళయదాబభితఫెైన యక్షడెతేంథి. అబణే

, యసయు అఱలాహ యైునఔు భయఱభస ?

క్షనేంఙ అని ఆమనన యనడెక్ోభస? అఱలాహ అనేతంగస భనిాంఙేయసడె, ఔయుణింఙేయసడ఼న.
5. అల్్మ్రఇద 75 భయయమ ుతేాడెైన భలపెస ఔ ాళఔు తప భభేనై క్సడె. ఆమనఔు ూయాం ఔడా
ఎంణోభంథి ాళఔు ఱు ఖతంఙాయు. ఆమన తయౌా శద
గ ణ శంనాభసఱు. యసయు ఉబముఱ (ాతభోచె) పోఛనం
ఙేలేయసయు - ఙ఼డండి! ఫేభు యసభిభుంద మతాభసినిక్ి శంఫందించిన శ఼ఙనఱన ఎఱల యఴథీఔభిశు ధాామో
ఙ఼డండి! అబధా యసయు శధాుయగ ం తనహప ఎటటనుో తేధాాభో!
5. అల్్మ్రఇద 76 - 77 యసభిణో ఇఱల అన : ‘‘ఇథేనేటి, నైయు అఱలాహ న ళదయౌ , నైఔు నవు ంగసని, ఱలబంగసని
ఔయౌగింఙే అదిక్సయం ఱేని థానిని ూచృశుధాాయు ? అందభిథీ యధనయసడ఼ అంణా ణెయౌలహనయసడ఼ అఱలాహ భలతాఫే. ’’
ఇఱల ఙెుప : ఖరంథాఛఱలభస! నై ధయుం యవమంఱో అధాయమంగస షదుఱు నైభి ాళభిుంఙఔండి. నైఔు ూయాం ,
శామంగస ణాభూ భలయగ బవ
ా ు ేఱ ై

, ఇంక్స ఙాఱలభంథిని భలయగ బవ
ా ు ేఱుగస ఙేలహ

, యుచభలయగ ం తనహపనయసభి

ఊయౘనుో షఱన అనశభింఙఔండి.
5. అల్్మ్రఇద 78 - 81 ఇయసాబీఱు శంతతయసభిఱో అయరసాశ భలయగ ం అళఱంనృంచిన యసభిని థాళూద్ ధోట
భయయమ ఔుభలయుడెైన భలపెస ధోట ఴనహంఙటం ఛభిగింథి. ఎందఔంటే యసయు అయదేముఱమలయయు. అణాయఙాభసఱు
ఙేమయసగసయు. ఙెడె నఱు ఙెమయఔుండా యసయు ఔభిధొఔయు నిభోదింఙటం భలని యనరసయు. యసయు అళఱంనృంచిన

,

భలయగ ం ఙాఱల ఙెడిథి. ఈధాడె నీళు యసభిఱో ఙాఱల ఎఔుాళభంథిని (యరసాశఱఔు ాతఔఱంగస) అయరసాశఱన
ఫఱయఙే యసయుగస , యసభిణో ఫెైతాఙేలేయసయుగస ఙ఼యసుళు. నిఴుమంగస యసభి భనశసఱు యసభి క్ొయఔు తమలయు
ఙేలహనటిున భుగింు ఫషృ ఙెడిథి. ఈ క్సయణంగస అఱలాహ యసభినై ఆఖరషో దఖురడమలయడె. యసయు రసఴాత యక్షఔు
ఖుభిఅళుణాయు. యసయు నిఛంగసధన అఱలాషౄా , ాళఔు న఼, ాళఔు నై అళతభించినథానినీ యఴాలహంఙేయసభే అబణే
(యరసాశఱఔు ాత ఔఱంగస) అయరసాశఱన ఎనాటిక్ీ నేతేాఱుగస ఙేశక్ొని ఉండేయసయు క్సద. క్సని యసభిఱో
ఙాఱలభంథి అఱలాహ టా యదేమతఔు ద఼యఫెైనుో మలయు.
5. అల్్మ్రఇద 82 - 86 యరసాశఱ టా యభోధం యవమంఱో , నీళు మూదఱన఼, భుఱహఔ
ా ుాఱన఼ అందభిఔంటే
ఎఔుాళ ాఙండెఱుగస ఔనగొంటాళు. యరసాశఱటా ఫెైతా యవమంఱో

‘‘ఫేభు క్ెరైశుళుఱం ’’ అని అనాయసభిని

అతయంత శనిాళతేఱుగస ఙ఼యసుళు. థీనిక్ి క్సయణం ఏనేటంటే యసభిఱో థెైళబక్ిుఖఱ యథాాంశఱ

, ాంఙానిా

భితయచృంచిన శధాయశఱ ఉధాాయు. ఇంక్స యసభిఱో అషంపాళం ఱేద. ాళఔు నై అళతభించిన ఈ ఖరంతానిా యసయు
యనాుపడె, శణాయనిా ఖరళంచిన క్సయణంగస యసభి ఔలైళ అయరళుఱణో ఙెభుగిఱాటం నీళు ఙ఼యసుళు. యసయు ఇఱల
అధనయు సయు : ‘‘ాబూ! ఫేభు యఴాలహంఙాభు. భల నేయాన యసక్షయం ఇఙేుయసభిఱో యసాబ.’’ ఇంక్స యసయు ఇఱల అంటాయు
: ‘‘భల ాబుళు భభుయౌా శఛీ నఱఱో ఙేభసుఱధన ఆక్సంక్ష భలఔు ఉనాుపడె ఫేభు అఱలాహ న ఎందఔు
యఴాలహంఙఔడద? భల ళదు ఔు ళచిున శణాయనిా ఎందఔు లాఔభింఙఔడద ?’’ యసయు ఇఱల యౌక్ిన క్సయణంగస
అఱలాహ యసభిక్ి క్ింద క్సఱుళఱు ాళళంఙే ఉథాయనళధాఱన ాయసథింఙాడె. యసయు అఔాడ ఔఱక్సఱం ఉంటాయు.
శదాయు నఱఔు ఱనంఙే ాతపఱం ఇథి. ఇఔ భల ఆమతే
ు ఱన లాఔభింఙటానిక్ి తయశా భింఙేయసయౄ

, యసటిని

అశణాయఱుగస చితాంచి నిభసఔభింఙేయసయౄ నయక్సనిక్ి అయుహఱు.
5. అల్్మ్రఇద 87 - 88 యరసాశఱలభస! అఱలాహ నై క్ొయఔు ధయు శభుతం ఙేలహన భియదా ళశుళుఱన నిఱహదాం
ఙేశక్ోఔండి. షదుఱన అతఔరనేంఙఔండి. నేతనైభి ాళభిుంఙేయసయంటే అఱలాహ ఔు ఏభలతాం ఇవు ం ఉండద.
అఱలాహ నైఔు ాయసథించిన ధయుశభుతభూ

, భియదా భూ అబన ఆయౘభసనిా తనండి

, ణాాఖండి. నైయు

యఴాలహంచిన థెైళం టా అయదేమతఔు ద఼యంగస ఉండండి.
5. అల్్మ్రఇద 89 నైయు ఙేలే అయి ం ఱేని ాభలణాఱన ఖుభించి అఱలాహ నేభుయౌా టటుక్ోడె. క్సని నైయు ఫుథిా
ూయాఔంగస ఙేలే ాభలణాఱన ఖుభించి ఆమన నేభుయౌా తపఔుండా ాయాయసుడె. (అటటళంటి ాభలణబంగసనిక్ి)
భియౘయం ఏనేటంటే నైయు నై ఆఱునృడి ఱఔు తనినహంఙే భలభూఱు పోఛనం థిభంథి నేదఱఔు నటు టం ఱేథా
యసభిక్ి ఔటటుఫటు ఱు ఇళాటం ఱేథా ఔ ఫానిశన శాతంతేానిగస ఙెమయటం. ఈ యోు భతఱేనియసయు భూడె భోచఱ
నుసటట ఉయసశం ఉండాయౌ. నైయు ాభలణం ఙేలహ బంఖభిలేు

, నై ాభలణాఱఔు భియౘయం ఇథి. నైయు నై

ాభలణాఱన క్సనుసడెక్ోండి. నైయు ఔఽతఛఞ తఱు ణెఱుుణాయని అఱలాహ ఈ యధంగస తన ఆఛఞ ఱన నై క్ొయఔు యఴదం
ఙేశు ధాాడె.
5. అల్్మ్రఇద 90 - 92 యరసాశఱలభస! యసభసబ , చెదం, థెైయనతయ భంథిభసఱు, నుసచిఔఱ థాాభస ఛోశయం - ఇళనీా
అశషయఔయఫెైన ఱైణాన నఱు. యసటిని యశభిీంఙండి. నైఔు యసపఱయ పాఖయం ఔయౌగే అళక్సఴం ఉంథి. ఱైణాన
యసభసబ, చెథాఱ థాాభస నై భధయ యభోధ యథేాయౖసఱన శఽఱహుంఙాఱనీ , నేభుయౌా అఱలాహ శుయణ నండీ , నభలచ
నండీ యసభింఙాఱని క్ోభసుడె. ఔనఔ నైయు యటిని భలనఔుంటాభస ఱేథా? అఱలాహ భలటన ఆమన ాళఔు భలటన
యనండి. యసటిని భలనక్ోండి. క్సని నైయు ఖనఔ ఆఛఞ ఱన నుసయౌంఙఔనుో ణే , ఫాగస ణెఱుశక్ోండి , భల ాళఔు నై ఉనా
ఫాధయత క్ేళఱం ఆఛఞ ఱన శపవు ంగస అందఙేమటఫే.
5. అల్్మ్రఇద 93 యఴాలహంచి భంచి నఱు ఙేలేయసభిని యసయు ూయాం తనాథానిని ఖుభించి

, ణాాగినథానిని

ఖుభించి ాయాంఙటం ఛయఖద. క్సని యసయు ఇఔ భుంద షభసభు ఙెమయఫడిన ళశుళుఱఔు ద఼యంగస ఉండాయౌ.
లహియఫెైన యరసాశం ఔయౌగి ఉండాయౌ. భంచి నఱు ఙెమలయయౌ. ఇంక్స భలనక్ోయసఱని ఆఛాఞనహంఙఫడిన
ళశుళుఱనిాంటినీ భలనక్ోయసయౌ. అఱలాహ ఆఛఞ న అంగీఔభింఙాయౌ. బమబఔుుఱణో నుసటట శదాయు న ఔడా ఔయౌగి
ఉండాయౌ. అఱలాహ యౌయౕఱయళంతేఱన నేానేయసుడె.
5. అల్్మ్రఇద 94 - 95 యరసాశఱలభస! నై ఙేతేఱఔ నై ఈటెఱ థెఫబఔ ూభిుగస అందఫాటటఱో ళునా యనట
ళశుళు థాాభస అఱలాహ నేభుయౌా ఔఠిన భీక్షఔు ఖుభిఙేయు సడె

, తనన ఙ఼డఔుండాధన నైఱో , ఎళయు తనఔు

బమడణాభో ఙ఼థాుభని. ఈ ళెఙుభిఔ తయుయసత అఱలాహ నియణ బంచిన షదుఱన అతఔరనేంఙేయసభిక్ి
ళయదాబభితఫెైన యక్ష డెతేంథి. యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! ‘ఇయౘా భు’ లహితఱో యనటాడఔండి. ఔయనల నైఱో ఎళభెరధా
ఫుథిాూయాఔంగస అఱల ఙేలేు

, అతడె ణాన ఙంనహన ఛంతేళుణో శభితగే ఔ యళున నఛభసధా

(నఔుాఫడి)గస శభభిపంఙక్ోయసయౌ. థానిని నైఱో ధాయమశిఱ ైన ఇదు యు ళయఔుుఱు నియణ బంఙాయౌ. ఈ నఛభసధాన
క్సఫాఔు ఙేభసుయౌ. ఱేఔనుో ణే, ఆ నుసనుసనిక్ి భియౘయంగస క్ొంతభంథి నేదఱఔు పోఛనం నటాుయౌ. ఱేథా థానిక్ి శభలనంగస
ఉయసయసఱు ఉండాయౌ. ఎందఔంటే ణాన ఙేలహన థానియొఔా పయౌణానిా అతడె ఙయఙ఼డాయౌ. ూయాం
ఛభిగినథానిని అఱలాహ క్షనేంఙాడె. క్సని ఇఔభుంద ఎళభెరధా భయళ అఱలఙేలేు , అఱలాహ యసభిక్ి ాతీక్సయం ఙేయు సడె.
అఱలాహ అతయంత ఴక్ిుశంనాడె. ాతీక్సయం ఙేలే ఴక్ిు ఆమనఔు ఉంథి.
5. అల్్మ్రఇద 96 శభుదా ఛంతేళుఱని యనటాడటం , యసటిని తనటం నై క్ొయఔు ధయుశభుతం ఙెమయఫడాిబ.
నైయు భచృయ్ ఙేలేఙ ోట ఔడా యసటిని తనళఙు. ఇంక్స యసటిని ామలణీఔుఱ ఫఽందం క్ొయఔు పోఛన యసభగిరగస
ఔడా ఙేశక్ోళఙు. అబణే నైయు

‘ఇయౘా భు’ లహితఱో ఉనాంతళయఔ , ధనఱనై యనటాడటం నైఔు నిఱహదాం

ఙెమయఫడియథి. ఔనఔ అఱలాహ అయదేమతఔు ద఼యంగస ఉండండి. ఆమన శభక్షంఱో నైయంణా నుో ా ఖుఙెమయఫడి
యౘఛయుయఙఫడణాయు.
5. అల్్మ్రఇద 97 - 100 యతా ఖఽషఫెైన క్సఫాన అఱలాహ భలనళఛాత (శఫెైఔయచౄళన) శంయసినఔు యసధనంగస
ఙేరసడె. ఇంక్స యతా భలయసనీా

, కభసబనీ యళుఱన఼ యసటి ఔంఠటిుఔఱన ఔడా (ఈ క్సయయయసధనఱో

శయౘమడేయగస) ఙేరసడె, ఆక్సరసఱఱో బూనేఱో ఉనా భిలి త
హ ేఱనీా అఱలాహ ఔు ణెఱుశనీ , ఆమన శయాఛాఞని
అనీ నైఔు ణెయౌమటానిక్ి. ణెఱుశక్ోండి! అఱలాహ యక్ింఙటంఱో ఔడా ఔఠినడె. థానిణో నుసటట ఆమన అదిఔంగస
భనిాంఙేయసడె, ఔయుణింఙేయసడ఼న. ాళఔు నై క్ేళఱం శంథేరసనిా అందఛేలే ఫాధయత భలతాఫే ఉంథి. ఆ తయుయసత
నై ఫాయౘయంతయ భిలి త
హ ేఱనిాంటినీ ణెఱుశఔుధన యసడె అఱలాళవయ. ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన: భియదా భు

,

అభియదా భు ఎటిు భిలి త
హ ేఱఱోన఼ శభలనం క్సళు , అభియదా ం యొఔా ువాఱత నినా ఎంతగస భయుఱు
గొయౌనహనపటిక్ీ. యయనఔంఖఱ ాఛఱలభస! అఱలాహ టా అయదేమతఔు ద఼యంగస ఉండండి. నైఔు యసపఱయ పాఖయం ఔయౌగే
ఆఴ ఉంథి.
5. అల్్మ్రఇద 101 - 102 యరసాశఱలభస! నైఔు ఖనఔ యళభిలేు నైక్ే ఫాధ ఔయౌగింఙే యవమలఱన ఖుభించి ాయాంఙ
ఔండి. క్సని నైయు యసటిని కభసన అళతభింఙే శభమంఱో అడిగిణే

, అయ నైఔు యఴదం ఙెమయ ఫడణాబ.

ఇంతళయఔు నైయు ఙేలహనథానిని అఱలాహ క్షనేంఙాడె. అఱలాహ క్షనేంఙేయసడె , శళంఙే యసడ఼న. నైఔు ూయాం
ఔ ళయగ ంయసయు ఇటటళంటి ాఴాఱధన అడిగసయు. యసయు ఆ ాఴాఱ క్సయణంగసధన అయరసాయసనిక్ి ఖుభిఅమలయయు.
5. అల్్మ్రఇద 103 - 104 అఱలాహ

‘ఫళీభస’నగసని, ‘యసబఫా’న గసని , ‘ళయౕఱల’నగసని, ‘యౘమ’నగసని

ఎంతభలతాం నియణ బంఙఱేద. అబధా ఈ అయరసాశఱు అఱలాహ నై అనిందన మోుతేధాాయు. యసభిఱో
ఙాఱలభంథి ఫుథిాఱేనియసలైళ. (యసయు ఇటటళంటి బాభఱన నభుుతేధాాయు). ‘‘అఱలాహ అళతభిం ఛేలహన రసశనం
యైునఔు యండి , ాళఔు యైునఔు యండి ’’ అని యసభిణో ఙెనహపనుపడె , యసయు ‘‘భల క్ొయఔు భల ణాతభుణాుతఱు
అళఱంనృశ఼
ు ఉండగస ఫేభు ఙ఼లహన యదానఫే ఙాఱు

’’ అని ఛయసఫు ఙెఫుణాయు. ఏనేటి! యసయు తభ ణాత

భుణాుతఱధన అనశభిశు ఼ నుో ణాభస, యసభిక్ి ఏనై ణెయౌమనపటిక్,ీ యుచభలయగ ఛఞ ానఫే యసభిక్ి ఱేఔనుో బనపటిక్?ీ
5. అల్్మ్రఇద 105 యరసాశఱలభస! నేభుయౌా ఖుభించి నైయు ఆఱోచింఙక్ోండి. నైయు ఖనఔ శామంగస
శధాుయగ ంఱో ఉంటే, ఇతయుఱు భలయగ బవ
ా ు ేఱ ైనపటిక్ీ నైఔు ఎంతభలతాం యౘని ఔఱఖద. నైయందయౄ అఱలాహ యైునక్ే
భయయౌనుో ళఱలహ ఉంథి. అుపడె ఆమన నైయు ఏఫేనే ఙేశు ఼ ఉండేయసభో నైఔు ణెఱుుణాడె.
5. అల్్మ్రఇద 106 - 108 యరసాశఱలభస! నైఱో ఎళభిక్ెరధా భయణ శభమం ఆశనాఫెై అతడె యఱుధాభల
యసాబశునాుపడె, థాని యసక్ాయనిక్ి అనశభింఙళఱలహన దా త ఏనేటంటే

, నైఱో ధాయమళయు నఱ ైన ఇదు యు

ళయఔుుఱు యసక్షుఱుగస ఙెమయఫడాయౌ ఱేఔ ఔయనల నైయు ామలణ లహితఱో ఉండి అఔాడ నైఔు భఽతేయ యతే
ు
శంబయలేు అుపడె భులహా ఫేతయుఱ నండే ఇదు యు యసక్షుఱన తీశక్ోయసయౌ. తయుయసత ఏథెైధా అనభలనం ఔయౌగిణే ,
నభలచ ఙేలహన నహద ఆ ఇదు యు యసక్షుఱన఼ (భలదఱో) ఆనుసయౌ. యసభిదుయౄ అఱలాహ నై ాభలణం ఙేలహ ఇఱల
ఙెనుసపయౌ : ‘‘ఫేభు యసాయి ం క్ొయఔు యసక్ాయనిా అఫేుయసలళం క్సద -అతడె భలఔు దఖగ య ఫంధయైధాశభే (ఫేభు
అతని యవమంఱో క్షనుసతం ఙ఼ం). ఫేభు అఱలాహ క్ొయఔు ఇఙేు యసక్ాయనిా థాఙేయసయం క్సభు. ఫేభు
ఆయధంగస ఙేలేు నుసనుసతేుఱఱో ఱ క్ిాంఫడణాభు.

’’ క్సని ఆ ఉబముఱు తభన ణాభు నుసనుసనిక్ి

ఖుభిఙేశఔునాటట
ా ణెయౌలేు అుపడె యసభి యసినంఱో యసక్షయనేళాటానిక్ి యసభిఔంటే యోఖుయఱ ైన భభో ఇదు యు ళయఔుుఱు షఔుా యవమంఱో అధాయమం ఛభిగిన యసభినండి భుందఔు భసయసయౌ. యసయు అఱలాహ నై ాభలణం ఙేలహ ఇఱల
ఙెనుసపయౌ : ‘‘భల యసక్షయం యసభి యసక్షయం ఔంటే ఎఔుాళ శతయఫెైనథి. ఫేభు భల యసక్షయం యవమంఱో ఏ యధఫెైన
అఔరభలనిక్ి నుసఱపడఱేద. ఫేభు ఆ యధంగస ఙేలేు అధాయమయుఱఱో ఙేభినుో ణాభు.

’’ ఈ దా తళఱా ాఛఱు

నిఛఫెైన యసక్షయం ఇయసుయనీ , ఱేథా యసభి ాభలణాఱన , తయుయసత తీశక్ోఫడే ఇతయుఱ ాభలణాఱు కండియు సమధన
బమఫెైధా ఔనీశం యసభిక్ి ఔఱుఖుతేందనీ ఎఔుాళగస ఆయంఙ ళఙు. అఱలాహ ఔు బమడండి

, ఆఱక్ింఙండి,

అయదేమత ఙ఼నేయసభిని అఱలాహ తన భలయగ దయశ ఔణాానిక్ి ద఼యం ఙేయు సడె.
5. అల్్మ్రఇద 109 - 119 అఱలాహ , ాళఔు ఱందభినీ శభలయనఴయచి, ‘‘నైఔు ఏభని ఛయసఫు ఇళాఫడియథి ?’’ అని
అడిగే భోచన ‘‘భలఔు ఏనై ణెయౌమద. ఖుు ంగస

ఉనా మతాభసిఱనీా నైక్ే ణెఱుశ

’’ అని యసయు

శభలదానం ఙెఫుణాయు. ఇంక్స అఱలాహ ఈ యధంగస అడఖఫో బయ ఆ శభమలనిా ఖుభించి ఊళంఙండి , ‘‘భయయమ
ఔుభలయుడెైన ఈయస! ఛాఞఔం ణెఙుక్ో , ధనన నీఔ, నీ తయౌా క్ి ాయసథించిన అనఖరయౘనిా ధనన భియథాాతు థాాభస
నీఔు శయౘమం ఙేరసన. నీళు ఊమఱఱో లైతం ాఛఱణో భలటాాడేయసడియ , అథేయధంగస ఎథిగిన తయుయసత ఔడా.
ధనన నీఔు ఖరంతానీా , యయనక్సనీా, ణౌభసతేన఼ ఇంచౄఱున఼ ధనభసపన. నీళు ధా ఆథేఴంణో క్ి ఆక్సయంఖఱ
భటిుఫొ భున తమలయుఙేల,హ థానిఱో ఊథేయసడియ. అథి ధా ఆఛఞ ణో క్ి అబయయథి. నీళు ుటటు ఖురడిి నీ, ఔువఠ భోగినీ ధా
ఆఛఞ ణో ఫాఖుఙేలేయసడియ. నీళు భఽతేఱన ధా ఆఛఞ ణో యయౌక్ి తీలేయసడియ. నీళు శపవు ఫెైన శ఼ఙనఱణో ఇయసాబీఱు
శంతత యసభి ళదు ఔు ళచిునుపడె, యసభిఱోని శతయతయయసాయుఱు ‘‘ఈ శ఼ఙనఱు భలమ తప భభేనై క్సద’’ అని
అధాాయు. అుపడె ధనధన నినా యసభి ఫాభినండి యక్ింఙాన. ధనన షయసభీఱఔు
యఴాలహంఙండి’’ అని శ఼చించినుపడె యసయు

, ‘‘నన఼ా ధా ాళఔు న

‘‘ఫేభు యఴాలహంఙాభు , ఫేభు భులహా భుఱభు అమలయభనా

థానిక్ి నీయన యసక్ి ’’ అని అధాాయు - (షయసభీఱ యవమంఱో) భభొఔ శంగటనన ఔడా ఛాఞఔం ణెఙుక్ో. యసయు
‘‘భయయమ ఔుభలయుడెైన ఈయస! నీ ాబుళు భల క్ొయఔు ఆయౘయ థాభసిఱణో నిండిన ఔ మీళనిా ఆక్సఴం నండి
థింఖఱడా?’’ అని అడిగినుపడె, ఈయస, ‘‘నైయు యరసాశఱే అబణే అఱలాహ ఔు బమడండి ’’ అని అధాాడె.
యసయు ఇఱల అధాాయు : ‘‘ఆ మ్ళంఱో ఉనా ఆయౘభసనిా బుచృంఙాఱనీ , భల షఽదమలఱఔు తఽనహు ఔఱగసఱనీ , నీళు

భలఔు ఙెనహపనదంణా నిఛభధన యవమం భలఔు ణెయౌమలఱనీ, ఇంక్స ఫేభు థానిక్ి యసక్షుఱుగస ఉండాఱనీ భలతాఫే
ఫేభు క్ోయుతేధాాభు.’’ థానినై భయయమ ఔుభలయుడెైన ఈయస ఇఱల నుసాభిింఙాడె : ‘‘అఱలాహ! భల ాబూ! ఆక్సఴం
నండి భలనై ఆయౘయంణో నిండిన మీళనిా ఔ థానిని అళతభింఛెబయ. అథి భలఔ , భల ూభీాఔుఱఔ, భల
తయుయసత యసభిక్ీ ఔ ండెఖ శభమంగస నియణ బంఫడాయౌ. నీ తయపునండి ఔ శ఼ఙన క్సఖఱగసయౌ. భలఔు
ఆయౘయం ాయసథింఙ. నీళు ఉతు భ ఆయౘయాథాతళు. ’’ అఱలాహ ఇఱల ఛయసఫు యౌక్సడె :

‘‘ధనన థానిని నైనై

అళతభింఛేయు సన. క్సని థాని తయుయసత ఔడా నైఱో ఎళభెరధా అయరసాయసనిక్ి నుసఱపడిణే , యసభిక్ి ధనన ఇంతళయఔ
ఎళభిక్ీ యదింఙని యక్ష యదియు సన. ’’ - (ఈ అనఖరయౘఱన ఖుయుుఙేలహ) అఱలాహ, ‘‘భయయమ ఔుభలయుడయైన ఈయస! నీళు
భనఛ ఛాతణో , అఱలాహ న క్సదని నన఼ా

, ధా తయౌా ని థేళులైళగస పాయంఙండి అని ఫో దింఙాయస

?’’ అని

అడిగినుడె అతన ఇఱల భనయ ఙేశఔుంటాడె : ‘‘నీళు అతయంత యతేాడళు! ఏ భలటన అధన షఔుా ధాఔు
ఱేథో ఆ భలటన అనటం ధాఔు ముఔు ఫెైన నిక్సద. ఔయనల ధనన ఆయధంగస అని ఉంటే , అథి నీఔు తపఔుండా
ణెయౌలహళుండేథి. ధా భనశసఱో ఏభుంథో నీఔు ణెఱుశ. నీ భనశసఱో ఏభుంథో ధాఔు ణెయౌమద. నీళు ఖుు ంగస
ఉనా మతాభసిఱనీా ణెయౌలహన భయౘఛాఞనియ. నీళు ఆథేయంచిన థానిని తప థేనినీ ధనన యసభిక్ి ఙెపఱేద. అథి
ఏనేటంటే అఱలాహ న ఆభసదింఙండి. ఆమన ధాఔ ాబుయన , నైఔ ాబుయన. ధనన యసభిభధయ ఉనాంత క్సఱంళయక్ే
ధనన యసభిని ఔనినటిు ఉధాాన. నీళు ననా తభిగి నహఱుఙఔునా తయుయసత నీయన యసభిని ఔనినటిు ఉంటటధాాళు.
నీళు శయా యవమలఱన ఔనినటిు ఉండేయసడళు. ఇుపడె ఔయనల నీళు యసభిని యక్ించినటా బణే యసయు నీ థాశఱు,
ఔయనల క్షనేంచినటా బణే నీళు ఴక్ిుభంతేడళు , యయనఔళంతేడళు.’’ అుపడె అఱలాహ ఇఱల లఱయయసుడె :

‘‘ఈ

భోచ శతయళంతేఱఔు యసభి శతయం ఱలపానిా ఇశుంథి. క్ిరంద క్సఱుళఱు ాళళంఙే ఉథాయన ళధాఱు యసభిక్ి
ఱనయసుబ. అఔాడ యసయు ఎఱా ుపడ఼ ఉంటాయు. యసయు అఱలాహ అంటే ఇవు డణాయు. అఱలాహ యసయంటే ఇవు డణాడె.
ఇథే గొప యఛమం.’’
5. అల్్మ్రఇద 120 బూనే, ఆక్సరసఱు యసటిఱో ఉనా శభశు ం యొఔా యసభలుఛాయదితయం అఱలాహ క్ే ఙెందతేంథి.
ఆమనఔు ాత ళశుళునైధా అదిక్సయం ఉంథి.
6. అల అన్ ఆమ
ఆమతేఱు : 165 అళతయణ : భక్సాఱో
అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
6. అల్్అన్్ఆమ్ 1 - 3 యోు తాం అఱలాహ ఔు భలతాఫే రోనశుంథి. ఆమన బూనేనీ

, ఆక్సరసఱన఼ నిభిుంఙాడె.

యఱుఖున఼ చీఔటా న఼ శఽఱహుంఙాడె. అబధా శతయశంథేరసనిా లాఔభింఙటానిక్ి నిభసఔభించినయసయు ఇతయుఱన తభ

ాబుళుఔు శభలనఱుగస భిఖణిశు ధాాయు. ఆమధన నేభుయౌా భటిుణో శఽచృంఙాడె. తయుయసత నై క్ొయఔు ఔ
చౄళన ళయళదిని నియణ బంఙాడె. ఆమన ళదు నియణ మఫెై ఉనా భభొఔ ళయళదిఔడా ఉంథి. క్సని నైయు ఇంక్స
శంఴమంఱోధన డిళుధాాయు. ఆ ఏక్ెరఔ థెైళఫే ఆక్సరసఱఱోన఼ ఉధాాడె, బూనేఱోన఼ ఉధాాడె. నైయు ఫమటిక్ి
ణెయౌమయఙేథ,ీ ఱోఱ థాచినటేుథీ అంణా ఆమనఔు ణెఱుశ. నైయు శభునుసభిీంఙఔుధన ఙెడెన఼ భంచినీ ఆమన
ఫాగస ఎయుఖున.
6. అల్్అన్్ఆమ్ 4 - 6 ాఛఱ లహిత ఏనేటంటే , యసభి భుందఔు ళచిున తభ ాబుళు శ఼ఙనఱఱో యసయు
యైభుకయం ఙ఼ని శ఼ఙన ఏథీ ఱేద. ఇుపడె యసయు తభ ళదు ఔు ళచిున శణాయనిా ఔడా అశతయభని తయశా
భింఙాయు. శభే , యసయు ఇంతళయఔ ఎఖణాయ ఙేశు ఼ ళచిున యవమలనిక్ి శంఫందించిన క్ొనిా యసయు ఱు తాయఱోధన
యసభిక్ి అందణాబ. తభ తభ క్సఱలఱఱో అదిఔ నుసాఫఱయంఔఱ ఎనిా ఛాతేఱన ఫేభు యసభిక్ి ూయాం ధాఴనం
ఙేరసమో యసయు ఙ఼డఱేథా ? ఫేభు నైఔు ాయసథింఙని అదిక్సభసనిా ుడనేనై యసభిక్ి ాయసథింఙాభు. యసభినై
ఫేభు ఆక్సఴం నండి భంచి ళభసషఱన ఔుభినహంఙాభు. క్ిరంద నదఱన ాళళంఙేరసభు. (క్సని యసయు భల
అనఖరయౘఱటా ఔఽతగాత ఙ఼నహణే) చిళయఔు ఫేభు యసయు ఙేలహన నుసనుసఱ పయౌతంగస యసభిని శయాధాఴనం ఙేరసభు.
యసభి యసినంఱో భభొఔ తయం ఛాతేఱన ఱేనుసభు.
6. అల్్అన్్ఆమ్ 7 - 9 ాళక్సు! ఫేభు క్సగితం నైద యసామఫడిన ఔ ఖరంతానిా నీనై అళతభింఛేలహధా , ాఛఱు
థానిని శాషయసుఱణో ణాక్ి ఙ఼లహధా , శతయతయయసాయుఱు భటటఔు ‘‘ఇథి చిు ఔనిఔటటు తప భభేనై క్సద ’’ అని
అంటాయు. యసయు , ‘‘ఈ ాళఔు నై ఔ థెైళద఼త ఎందఔు అళతభింఛేమఫడఱేద ?’’ అని అడెఖుణాయు. ఫేభు
ఔయనల థెైళద఼తధన ంనహ ఉనాటా బణే ఇపటిక్ే తీయుప ఛభిగి ఉండేథి. యసభిక్ి ళయళది ఇళాఫడి ఉండేథి క్సద.
ఔయనల ఫేభు థెైళద఼తన అళతభింఛేలహధా అతనిని భలనళ యౄంఱోధన అళతభింఛేలహ ఉండేయసయభు. ఈ
యధంగస ఫేభు యసభిని, ాశు తం యసయు ఏ శంఴమంఱో డిళుధాాభో ఆ శంఴమలనిక్ే ఖుభిఙేలహ ఉండేయసయభు.
6. అల్్అన్్ఆమ్ 10 - 11 ాళక్సు! నీఔు ూయాం ఔడ ఙాఱలభంథి ాళఔు ఱన ఎఖణాయ ఙెమయటం ఛభిగింథి. క్సని
చిళయఔు ఆ ఎఖణాయ ఙేలేయసయు ఏ మతాభసినిా ఎఖణాయ ఙేశు ఼ ఉండేయసభో

, ఆ మతాయి ఫే యసభి ధతునై డియథి.

యసభిణో ఇఱల అన : ‘‘క్ొంఙెం బూశంఙాయం ఙేలహ ఙ఼డండి, శతయతయయసాయుఱ భుగింు ఎఱల ఛభిగింథో ణెఱుశుంథి.’’
6. అల్్అన్్ఆమ్ 12 యసభిని అడెఖు : ఆక్సరసఱఱో, బూనేఱో ఉనాదంణా ఎళభిదని? - అన, శభశు భూ అఱలాళవు
అని. దమలథాక్ిణాయఱు ఙ఼టానిా ఆమన తన నైద యదింఙఔుధాాడె. (ఔనఔధన ఆమన నై అయదేమతఱఔు,
తఱనృయుశతధాఱఔు నేభుయౌా యంటధన టటుక్ోడె). ాలమం ధాడె ఆమన నై అందభినీ తపఔుండా
శభలయనఴయుయసుడె. ఇథి అనభలధానిక్ి ఏభలతాం ఆయసాయంఱేని మతాయి ం. క్సని తభన ణాభు యధాఴఔయఫెైన
ాభలథానిక్ి ఖుభిఙేశఔునాయసయు భలతాం థీనిని యఴాలహంఙయు.

6. అల్్అన్్ఆమ్ 13 - 18 భసతా చీఔటిఱో ఖటియఱుఖుఱో నియౌఙేథి అంణా అఱలాళవు. ఆమన అనీా యంటాడె , అనీా
ణెయౌలహనయసడె. ఇఱల అన :

‘‘బూభలయక్సరసఱ శఽఱహుఔయు , ఉనుసది ాథాణేగసని ఉనుసది ఖరళీత క్సనియసడె అబన

అఱలాషృా క్సదని ధనన భభెళభినబధా ధా శంయక్షఔుడెగస ఙేశక్ోయసఱల ?’’ ఇఱల ఙెుప : అందభిఔంటే భుంద
ధనన ఆమనఔు యదేముణిణ క్సయసఱని ననా ఆథేయంఙటం ఛభిగింథి. (ఇంక్స ఇఱల ణాక్ీద ఇళాఫడియథి. ఎళభెరధా
ఱహరక ఙేలేు ఙెమయనీ) ‘‘నీళు భలతాం భుఱహఔ
ా ుాఱఱో ఔఱలహనుో ళదు.’’ ఇంక్స ఇఱల అన : ‘‘ధనన ఔయనల ధా ాబుళు
ఆఛఞ ఱన ఉఱా ంఘలేు , ఔ భయౘ (బమంఔయఫెైన) భోచన యక్షన అనబయంఙళఱలహ ళశుందని ధనన
బమడెతేధాాన. ఆ భోచన యక్షన తనహపంఙఔునా యసడిని అఱలాహ నిఛంగస ఔయుణించినటేా . అథే ాశుటఫెైన
యసపఱయం. అఱలాహ ఖనఔ నైఔు ఏథెైధా నవు ం ఔయౌగిలేు

, ఆమన తప ఆ నయౖసునాండి నేభుయౌా యక్ింఙఖయౌగే

యసభెళయౄ ఱేయు. ఆమన నైఔు ఏథెైధా ఫేఱు ఔఱుఖఛేలేు , ఆమనఔు అనిాంటినైధా అదిక్సయం ఉంథి. ఆమన తన
థాశఱనై శంూయణ ఫెైన అదిక్సభసఱు ఔయౌగి ళుధాాడె. ఇంక్స అతయంత యయనఔళంతేడె, అనీా ణెయౌలహనయసడె.’’
6. అల్్అన్్ఆమ్19 - 21 యసభిని అడెఖు : ఎళభి యసక్షయం అందభి యసక్షయం ఔంటే గొపథి? అని - ఇఱల అన : ధాఔ
నైఔ భధయ అఱలాహ యసక్ిగస ఉధాాడె. ఈ కభసన ధా ళదు ఔు ళళీ థాాభస ంఫడియథి. నేభుయ్ా

, ఇథి

ఎళభెళభిళదు ఔు ఙేయుతేంథో యసయందభినీ ధనన ళెఙుభింఙాఱని. అఱలాషోు నుసటట ఇంక్స ఇతయ థేళులైళ ఔడా
ఉధాాయని నైయు నిఛంగసధన యసక్షయం ఇళాఖఱభస? ఇఱల అన : ధనన అఱలంటి యసక్షయం ఎంతభలతాం ఇళాఱేన. అన:
థేళుడె ఆమన ఔాడే. నైయు ఙేలే ఱహయుాన ధనన అశళయం ఙఔుంటటధాాన. ఫేభు ఎళభిక్ెరణే ఖరంతానిా
ాయసథింఙామో, తభ ఔుభలయుఱన ఏభలతాం శంథేషం ఱేఔుండా ఖుభిుంఙే యధంగసధన ఈ యవమలనిా ఔడా
నిశసంథేషంగస ఖుభిుయు సయు. క్సని తభన ణాఫే నయౖసునిక్ి ఖుభిఙేశఔునా యసయు థీనిా నభుయు. అఱలాహ నై
ఫూటఔు అపాండాఱు యనలేయసడిఔంటే ఱేథా అఱలాహ శ఼ఙనఱు అశణాయఱని తయశాభింఙేయసడిఔంటే యభ
దభసుయుగడె ఎళడెంటాడె? నిఴుమంగస అటటళంటి దభసుయుగఱు ఎనాటిక్ీ యసపఱయం ను ందఱేయు.
6. అల్్అన్్ఆమ్ 22 - 24 ఫేభు యసయందభినీ శభలయనఴభిఙే భోచన భుఱహఔ
ా ుాఱన ఇఱల అడెఖుణాభు :
‘‘నైయు నై థెైయసఱుగస పాయంచి నిఱఫెటు న
ి ఆ పాఖయసాభుఱంణా ఇుపడెఔాడెధాాయు?’’ అుపడె యసయు : ‘‘ఒ భల
ాబూ! నీణోడె! ఫేభు భుఱహఔ
ా ుాఱభు క్సధనక్సభు

’’ అని (అశతయం) ఱఔటం తప యనభే ఔుతంణాానిా

శఽఱహుంఙఱేయు. ఙ఼డండి! అుపడె యసయు తభన ఖుభించి ణాఫే ఏ యధంగస అఫథాాఱు ఔయౌపయసుభో! అఔాడ యసభి
ఫూటఔు థేళులళందయౄ భటటభలమఫెైనుో ణాయు.
6. అల్్అన్్ఆమ్ 25 - 30 యసభిఱో నీ భలటన ఙెయయొగిగ యధనయసయు క్ొందయు ఉధాాయు. క్సని యవమం ఏనేటంటే
ఫేభు యసభి షఽదమలఱనై యథాఱు యనలహ ఉంఙాభు. అందళఱా యసయు థానిని ఏభలతాం అయి ం ఙేశక్ోయు. యసభి
ఙెళుఱన నదుఫాభేటటట
ా ఙేరసభు. (ఔనఔ అంణా యనాపటిక్ీ ఏనై యనఱేయు). యసయు ఏ శ఼ఙనన ఙ఼లహధా ,

థానిని యఴాలహంఙటం అధనథి ఛయఖద. చిళయఔు యసయు నీ ళదు ఔు ళచిు నీణో యసదఱలడేటుపడె
తయశాభింఙాఱధన నియణ మం ఙేశఔునాయసయు (అంణా యనా తయుయసత)

, యసభిఱో

‘‘ఇదంణా నుసతక్సఱు గసథ తప భభేథీ

క్సద’’ అని అంటాయు. యసయు ాఛఱన ఈ శతయ యవమలనిా యఴాలహంఙఔుండా ఆుణాయు. శామంగస యసయు ఔడా
థానిక్ి ద఼యంగస నుసభినుో ణాయు. (ఇఱల ఙేలహ నీఔు యౘని ఔఱుఖఛేశు ధాాభని యసయు పాయయసుయు). యసశు యసనిక్ి యసయు
అశఱు తభ యధారసనిా ణాఫే క్ొని ణెఙుఔుంటటధాాయు. క్సని యసభిక్ి థాని శపఽషఱేద. నయఔం ఖటటునై యసభిని
నిఱఫెటు ే దఽరసయనిా నీళు ఖనఔ ఙ఼డఖయౌగిణే ఎంత ఫాఖుంటటంథి . అుపడె యసయు ఇఱల అంటాయు : ‘‘అయోయ! ఫేభు
భయళ బూఱోక్సనిక్ి తభిగి ంఫడే , భల ాబుళు శ఼ఙనఱు అశణాయఱని తయశాభింఙఔుండా ఉండే , యరసాశఱఱో
ఫేభు ఔఱలహనుో బయ భలయగ ం ఏథెైధా ఉంటే ఎంత ఫాఖుండెన. ’’ యసశు యసనిక్ి యసయు ఇఱల అనటానిక్ి క్సయణం , క్ేళఱం
యసయు ఔనహపుచిున శతయం అుపడె యసభి భుంద ఫళయగ తం క్సళటఫే! ఔయనల యసభిని ఖత చౄయతం యైునఔు
తభిగి ంనహణే నిఱేదింఙటం ఛభిగిన థానాంణా భయళ ఙేయు సయు. యసయు అశఱు ఎఱా ుపడ఼ అఫదా ం ఙెనేపయసభే. (ఔనఔ
యసయు తభ ఈ క్ోభిఔన ళయఔు ం ఙెమయటంఱో ఔడా అఫథాాధనా ాయోగియు సయు). యసయు ఈధాడె ఇఱల అంటాయు :
‘‘చౄయతం అంటే క్ేళఱం ఇషఱోఔ చౄయతఫే. భయణం తయుయసత భనం భయళ ఱేఫడటం అధనథి ఛయఖద.

’’ యసయు

తభ ాబుళు భుంద నిఱఫెటుఫడే దఽరసయనిా నీళు ఙ఼డఖయౌగిణే ఎంత ఫాఖుండెన! అుపడె యసభి ాబుళు
యసభిని ‘‘ఇదంణా మతాయి ం క్సథా ?’’ అని అడెఖుణాడె. యసయు ఇఱల అంటాయు :
మతాయి ఫే!’’ అుపడె ఆమన ఇఱల లఱయయసుడె :

‘‘అళున భల ాబూ! ఇదంణా

‘‘శభే, అబణే నైయు మతాభసినిా తయశాభించిన థానిక్ి

పయౌతంగస ఇుపడె యక్షన ఙయఙ఼డండి.’’
6. అల్్అన్్ఆమ్ 31 - 32 అఱలాషోు తభ శభలయనఴు ళయు భలధానిా అఫదా ంగస భిఖణించిన యసయు నయౖసునిక్ి ఖుభి
అమలయయు. అఔయసుతే
ు గస ఆ ఖడిమ ళచిుడినుపడె యసభే యసనుో ణాయు: ‘‘అయోయ! ఈ యవమంఱో ఫేభు ఎంత
ను యనుసటట ఙేరసభు! ’’ అని. యసభి భిలి త
హ ఎఱల ఉంటటందంటే , తభ నుసనుసఱ ఫయుళున తభ యుఱనై మోశ఼
ు
ఉంటాయు. ఙ఼డండి! యసయు మోశ఼
ు ళునా ఈ ఫయుళు ఎంత ఙెడిథో ! ఇషఱోఔ చౄయతం ఔ ఆట

, ఔ తభలయౖస

భలతాఫే. యసశు యసనిక్ి నవు ం నండి తనహపంఙక్ొనగోభే యసభిక్ి యఱోఔయసశఫే అతయంత రరరవఠఫెైనథి . అబణే నైయు
ఫుథిాని ఉయోగింఙభస?
6. అల్్అన్్ఆమ్ 33 - 36 ాళక్సు! ఈ ాఛఱు ఔయౌపంఙే భలటఱళఱా నీఔు ఫాధ ఔఱుఖుతేందధన యవమం భలఔు
ఫాగస ణెఱుశ. క్సని యసయు తయశాభింఙేథి నినా క్సద. ఈ దభసుయుగఱు యసశు యసనిక్ి తయశాభిశు నాథి అఱలాహ
ఆమతేఱధన. నీఔు ూయాం ఔడా ఙాఱలభంథి ాళఔు ఱు తయశాభింఙఫడాియు. క్సని యసయు ఆ తయయసాభసనిక్ి , ణాభు
ఖుభిఙెమయఫడిన ళయధఱఔు శషనం ళళంఙాయు. చిళయఔు భల శయౘమం యసభిక్ి అంథింథి. అఱలాహ భలటఱన
భలభేుఴక్ిు ఎళభిక్ీ ఱేద. ూయాు ాళఔు ఱఔు ఛభిగినథాని శభలఙాభసఱు నీఔు ఇథిళయక్ే అంథాబ. అబధా
ఔయనల నీఔు యసభి యైభుకలయనిా బభింఙటం ఔవు ంగస ఉంటే , నీఔు ఖనఔ ఴక్ిుళుంటే , బూనేఱో ఔ య యంగసనిా యదక్ి

ఱేథా ఆక్సరసనిక్ి నిఙెునయనలహ , యసభిళదు ఔు ఏథెైధా శ఼ఙనన తీశక్ొనిళఙేు ామతాం ఙెబయ. అఱలాహ ఖనఔ
క్ోభిళుంటే, యసయందభినీ శధాుయగ ంనై ఙేభిు ఉండేయసడే. ఔనఔ నీళు అయయనక్ియ క్సళదు. యధనయసయు భలతాఫే శతయ
శంథేరసనిా లాఔభియు సయు. ఇఔ భఽతేఱ యవమం, అఱలాహ యసభిని ధనయుగస గోభీఱ నండి ఱేుణాడె. తయుయసత యసయు
(ఆమన ధాయమయసినంఱో యౘఛయు అబయయందఔు) తభిగి తీశక్ొని భసఫడణాయు.
6. అల్్అన్్ఆమ్ 37 - 41 ‘‘ఈ ాళఔు నై అతని ాబుళు తయపు నండి ఏథెైధా శ఼ఙన ఎందఔు అళతభింఛేమ
ఫడఱేద?’’ అని యసయు అడెఖుణాయు. అన: ‘‘అఱలాహ ఔు శ఼ఙనన అళతభింఛేలే ఴక్ిు ూభిుగస ఉంథి ’’ అని.
అబణే యసభిఱో అధనఔుఱు అఛాఞనంఱో డిళుధాాయు. బూనేనై శంఙభింఙే ఏ ఛంతేళు ధైధా

, గసయౌఱో భెఔాఱణో

ఎగిభే ఏ క్ిధైధా ఙ఼డండి. ఇళనీా నైళంటి చౄళభసశఱే. యసటి యదియసాత ఉనా ఖరంథంఱో ఫేభు ఏ క్ొయణా
ఙెమయఱేద. తయుయసత ఇళనీా తభ ాబుళు ళదు నుో ా ఖుఙెమయఫడేయన. అబణే భల శ఼ఙనఱన తయశాభిశు ఼
ఉనాయసయు ఙెయటియసయు , భూఖయసయు, చీఔటా ఱో డిళునాయసయు. అఱలాహ ణాన క్ోభిన యసభిని భలయగ బవ
ా ు ేఱుగస
ఙేయు సడె. ణాన క్ోభిన యసభిని యుచభలయగ ళయు నఱుగస ఙేయు సడె. యసభిణో ఇఱల అన:

‘‘క్ొంఙెం ఆఱోచించి ఙెపండి:

ఎుపడెైధా అఱలాహ తయపు నండి ఏథెైధా నదు ఆద నైనై ళచిుడినుపడె ఱేథా చిళభి ఖడిమబయ
థాుభించినుపడె, నైయు అఱలాషృా తప భభెళాయాబధా నహఱుయసుభస ? ఙెపండి, నైయు శతయళంతేఱే అబణే.
అుపడె నైయు అఱలాహ ధన నహఱుయసుయు. ఆమన ఖనఔ క్ోభిణే ఆ ఆదన నైనై నండి ణొఱగియు సడె. అటటళంటి
శందభసాఱఱో నైయు నిఱఫెటు న
ి థెైళతాు పాఖయసాభుఱన నైయు భయచినుో ణాయు.’’
6. అల్్అన్్ఆమ్ 42 - 45 నైఔు ూయాం అధనఔ ఛాతేఱ ళదు ఔు ఫేభు ాళఔు ఱన ంనుసభు. ఆ ఛాతేఱన
ఫేభు ఔయౖసుఱఔు , ఔడఖండా ఔు ఖుభిఙేరసభు , యసయు భల భుంద యనమంణో తఱళంఙాఱని. భల తయపునండి
యసభినైక్ి ఆద ళచిుడినుపడె యసయు ఎందళఱా యనభుుఱు క్సఱేద

? క్సని యసభి షఽదమలఱు భభీ

ఔఠినభమలయబ. ఱైణాన, ‘‘నైయు ఙేలేదంణా ఫాగసధన ఉంథి ’’ అని యసభిని ననేుంఙాడె. తయు యసత యసయు తభఔు
ఙెమయఫడిన ళణోథేరసనిా యశుభించినుపడె , ఫేభు యసభిక్ొయఔు శఔఱ పోఖపాగసయఱ థాాభసఱన ణెభిఙాభు.
చిళయఔు యసయు తభఔు ాయసథింఙఫడిన ఆనంథాఱఱో నిభఖుాఱ ై ఉండగస

, అఔయసుతే
ు గస ఫేభు యసభిని

టటుఔుధాాభు. అుపడె భిలి త
హ ఎఱల ఉందంటే , యసయు ాత ఫేఱు యవమంఱో షణాయఱమలయయు. ఈ యధంగస
దభసుభసగనిక్ి నుసఱపడినయసభిని శభూఱంగస నియౄుయౌంఙటం ఛభిగింథి. శఔఱ ఱోఔ ాబుయైన అఱలాళవయ శుతక్ి
నుసతేాడె. (ఆమన యసభిని శభూఱంగస ధాఴనం ఙేరసడె).
6. అల్్అన్్ఆమ్ 46 - 49 ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన: ‘‘నైభెుపడెైధా ఆఱోచింఙాభస, అఱలాహ నై ఙ఼ున నై
యనిక్ిడిని నైనంచి ఱలఔుాంటే , నై షఽదమలఱఔు భుదాయనలేు , భయళ నైఔు ఈ ఴఔుుఱన అఱలాహ తప తభిగి
ఇళాఖఱ భభొఔ థేళుడెళడెధాాడె ?’’ ఙ఼డె! ఏయధంగస ఫేభు భలటిభలటిక్ీ భల శ఼ఙనఱన యసభిక్ి

ణెఱుుణామో, భభేయధంగస యసయు యసటి నండి తభ దఽఱహుని భయఱుుఔుంటాభో! ఇఱల అన :

‘‘నైభెుపడెైధా

యోచింఙాభస, అఱలాహ తయపునండి అఔయసుతే
ు గసధో , ఫళయంఖంగసధో నైనై యక్ష అళతభిలేు , అుపడె దభసుయుగఱు
తప భభెళభెరధా ధాఴనభళుణాభస? ఫేభు ాళఔు ఱన ంనేథి , యసయు శఙుభితేాఱఔు శంణోవ యసయు న ఇఙేుయసయు,
దఴుభితేాఱన బమనటేుయసయు క్సయసఱని. ఔనఔ , యసభి భలట యని , తభ నడళడిఔన శంశాభింఙఔుధన యసభిక్ి
బమంక్సనీ యఙాయంక్సనీ ఔయౌగే అళక్సఴం ఱేద. క్సని భల ఆమతేఱు అశణాయఱని తయశాభింఙేయసయు తభ
అయదేమతఱఔు పయౌతంగస యక్ష తపఔుండా అనబయయసుయు.
6. అల్్అన్్ఆమ్ 50 ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన:

‘‘ధా ళదు అఱలాహ నిది నిక్ేనుసఱు ఉధాామనిగసనీ , ధాఔు

అగోఙయ ఛాఞనం ఔఱదనిగసనీ , ధనన నైణో ఙెపటం ఱేద. ఇంక్స ధనన థెైళద఼తనని ఔడా అనటం ఱేద. ధనన
క్ేళఱం ధానై అళతభింఙేమఫడే

‘ళళీ’ని భలతాఫే అనశభియు సన. ’’ యసభిని అడెఖు :

‘‘ఖురడిి యసడ఼ ఔలైళ

ఉనాయసడ఼ ఇదు యౄ ఔటి క్సఖఱభస? నైయు అశఱు ఆఱోచింఙభస?’’ అని.
6. అల్్అన్్ఆమ్ 51 - 55 ాళక్సు! తభ ాబుళు భుంద ఆమన తప తభఔు అండగస నియౌచి , శయౘమం ఙేలే
(అదిక్సయం ఔఱ) యసడెగసనీ ఱేథా తభ క్ొయఔు లహనూసయశ ఙేలేయసడెగసనీ ఎళడ఼ ఉండని లహితఱో ఎుపడెైధా యౘఛయు
క్సళఱలహళశుందని బమడెత ఉండేయసభిక్ి నీళు థీని (ళళీ ఛాఞనం) థాాభస ఉథేయంఙ. ఫషృరస యసయు (ఈ
ఉథేఴం ళఱా ధైధా ఛాఖయౄఔుఱ ై) బమబఔుుఱ యైకభి అళఱంనృ యసుభేమో! భేబంఫళలొళ తభ ాబుళున
యనడెఔుధనయసభినీ ఆమన ాశనాతన ను ందగోభే ామతాంఱో నిభఖుాఱ ై ఉనాయసభినీ నీళు ద఼యంగస
ణొఱగిను భునఔు. యసభిక్ి శంఫందించిన ఱ ఔాఱోని ఏ యవమలనిా ఖుభించిన పాయభూ నీనై ఱేద. నీఔు
శంఫందించిన ఱ ఔాఱోని ఏ యవమలనిా ఖుభించిన పాయభూ యసభినై ఱేద. థీని తయుయసత ఔడ నీళు ఖనఔ యసభిని
ద఼యంగస ణోాలహయనలేు దభసుయుగఱఱో ఙేభినుో ణాళు. అశఱు ఫేభు ఈ యధంగస యసభిఱోని క్ొందభిని క్ొందభి థాాభస
భీక్షఔు ఖుభిఙేరసభు. యసయు యభిని ఙ఼లహ, ‘‘భల భధయ అఱలాహ దమలథాక్ిణాయఱన ను ంథిన యసయు యభేధా?’’ అని
అధనందఔు - అళున! అఱలాహ , ఔఽతఛఞ తఱు ఙ఼నే తన బఔుుఱన యభిఔంటే ఫాగస ఎయుఖడా ? భల ఆమతేఱన
యఴాలహంఙేయసయు నీ ళదు ఔు ళచిునుపడె , యసభిణో ఇఱల అన : ‘‘నైఔు రసంత శభఔయుగసఔ! నై ాబుళు తననై
దమలథాక్ిణాయఱన యదింఙఔుధాాడె. (క్ేళఱం ఆమన ఔఽళఱా ధన) , ఔయనల నైఱో ఎళభెరధా అఛాఞనం ళఱా ఏథెైధా
ఙెడెఙేల,హ తయుయసత రసుణాుడి శంశాభింఙఔుంటే , ఆమన అతనిని క్షనేయసుడె. అతని టా ఉథాయంగస
ళయళషభియు సడె.’’ ఈ యధంగస ఫేభు భల శ఼ఙనఱన శపవు ంగస యళభియు సభు. అభసధఱ భలయగ ం ూభిుగస
యశపవు ం క్సయసఱని.
6. అల్్అన్్ఆమ్ 56 - 62 ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన: ‘‘అఱలాషృా క్సఔ నైయు యనడెఔుధన ఇతయుఱఔు థాశయం
ఙెమయటం ధాఔు నిఱేదింఙఫడియథి. ’’ ఇఱల అన : ‘‘ధనన నై క్ోభిఔఱన అనశభింఙన. అఱల ఙేలహనటా బణే , ధనన

భలయగ బవ
ా ు ేడనబనుో ణాన. శధాుయగ ం ను ంథిన యసభిఱో ఉండన. ’’ అన : ‘‘ధా ాబుళు ళదు నండి ళచిున ఔ
శశపవు ఫెైన ాభలణం యవమంఱో ధనన లహియంగస ఉధాాన. నైయు థానిని అశతయభని తయశాభింఙాయు. ఇుపడె
నైయు ణొందయనడెతేనా యవమం భలతాం ధా అదీనంఱో ఱేద. నియణ మలదిక్సయం ూభిుగస అఱలాళవా ఉంథి. ఆమధన
శతయ యవమలనిా ాఔటియు సడె. ఆమధన ఉతు భ నియణ మం ఙేలేయసడె. ’’ ఇఱల అన: ‘‘నైయు ణొందయనటేు యవమం ధా
అదీనంఱోధన ఖనఔ ఉనాటా బణే , ధాఔ నైఔ భధయ ఎుపడో తీయుప ఛభిగినుో బ ఉండేథి. క్సని దభసుయుగఱ టా
ఎఱల ళయళషభింఙాఱో అఱలాహ ఔు ఫాగస ణెఱుశ. అగోఙభసఱ ణాలం ఙెళుఱు ఆమన ళదు ధన ఉధాాబ. యసటిని
ఆమన తప ఎళయౄ ఎయుఖయు. బూనేఱోన఼ , శభుదాంఱోన఼ ఉనాదంణా ఆమనఔు ణెఱుశ. ఙెటు టనండి ఏ
ఆక్ెరధా ఆమనఔు ణెయౌమఔుండా భసఱద. బూనేఱోని చీఔటి ను యఱఱో ఉనా ఏ గింఛెైధా ఆమనఔు ణెయౌమఔుండా
ఱేద. తడిగస ఉనాథీ , ను డిగస ఉనాథీ అంణా ఔ యుఱఫెైన ఖరంథంఱో యసామఫడి ఉంథి. ఆమధన భసతాయనల నై
ఆతుఱన ళఴయఙఔుంటాడె. ఖటియనల నైయు ఙేలేదంణా ఆమన ణెఱుశఔుంటాడె. భయళ భెండో భోచ ఆమన
నేభుయౌా ఈ ళయళయౘయ ాంఙంఱోక్ి తభిగి ంుణాడె , నై నిభీణత చౄయత క్సఱం ూభిుక్సళటానిక్ి. చిళయఔు నైయు
ఆమన యైునక్ే భయయౌనుో యసయౌ. అుపడె ఆమన నైఔు నైయు ఙేశు ఼ ఉనాదంణా ఙ఼ుణాడె. తన థాశఱనై
ఆమనఔు ూభిు అదిక్సయం ఉంథి. నేభుయౌా ఔనినటిు ఉండేయసభిని నిమనేంచి ంుణాడె. చిళయఔు నైఱో
ఎళభిక్ెరధా భయణ శభమం ఆశనాఫెైనుపడె , ఆమన ంనహన ద఼తఱు అతని నుసాణం తీశఔుంటాయు. తభ
ఔయు ళయ నియాషణఱో యసయు ఏభలతాం అఛాఖరతు ఙ఼యు. భయళ యసయంణా తభ నిఛఫెైన ాబుళు, అఱలాహ శనిాదిక్ి
భయయౌంఫడణాయు. ణెఱుశక్ోండి , తీయుప ఙేలే శభసాదిక్సభసఱు ఆమనక్ే ఉధాాబ. ఱ ఔాన తీశక్ోళటంఱో
ఆమన ళడిఖఱయసడె.’’
6. అల్్అన్్ఆమ్63 - 67 ాళక్సు! యసభిని ఇఱల అడెఖు: ‘‘బూశభుథాాఱ చీఔటా ఱోని ాభలథాఱ నండి నేభుయౌా
క్సనుసడేథి ఎళయు ? నైయు (ఆద శభమంఱో) ఔడె థీనంగస యఱనహశు ఼ అత గోయంగస యనడెక్ొధనథి ఎళభిని

? ఈ

ఉదాళం నండి ఆమన ఖనఔ భభుయౌా యక్ిలేు , ఫేభు తపఔుండా ఔఽతచఞఱం అళుణాభు అని నైయు అధనథి
ఎళభిణో?’’ - ఇఱల అన :

‘‘అఱలాహ నైఔు థానినండీ ాత ఫాధనండీ యభుక్ిు ఔయౌగియు సడె. తయుయసత నైయు

ఇతయుఱన ఆమనఔు పాఖయసాభుఱుగస నిఱఫెడణాయు.’’ ఇఱల ఙెుప : ‘‘ఆమనఔు ఈ ఴక్ిు ఉంథి - ఏథెైధా యక్షన
నైనండి నైనై అళతభింఙేమఖఱడె ఱేథా నై నుసథాఱ క్ింద నండి తీశఔుభసఖఱడె ఱేథా నేభుయౌా ళభసగఱుగస
యబచృంచి ఔ ళయగ ం ఫఱలనిా భభొఔ ళభసగనిక్ి యుచి ఙ఼నహంఙఖఱడె.

’’ ఙ఼డండి! యసయు ఫషృరస శణాయనిా

ఖరళయసుయని, ఫేభు ఏయధంగస భల శ఼ఙనఱన భలటిభలటిక్ీ యఔయక్సఱుగస యసభి భుంద నడెతేధాామో! అథి
శతయం అబధా , నై ఛాత థానిా తయశాభియు ో ంథి. యసభిణో ఇఱల ఙెుప :

‘‘ధనన నై ాళయు నఔు ఫాధయడనగస

నిమనేంఫడఱేద. ాత యసయు నిఛం క్సళడానిక్ి ఔ ఖడెళు అంటృ నియణ మఫెై ఉంథి. తాయఱోధన శామంగస నైక్ే
పయౌతఫేనేటో ణెయౌలహనుో తేంథి.’’

6. అల్్అన్్ఆమ్ 68 - 70 ాళక్సు! ాఛఱు ఖనఔ భల ఆమతేఱఱో తుపఱ నాటానిా నీళు ఖభనిలేు యసభిభధయ
నండి ణొఱగినుో , యసయు ఈ ాయు సళనన ళదయౌనటిు భభో యవమలనిా ఖుభించి భలటాాడటం నదఱునటేుళయఔు.
ఔయనల నినా ఱైణాన ఎుపడెైధా ఏభభినుసటటఔు ఖుభిఙేలేు , నీళు ఈ ను యనుసటటన ఖరళంచిన తయుయసత , భయళ
అటటళంటి దభసుయుగఱ ళదు ఔభోుళదు. యసభి ఱ ఔాఱోని ఏ యవమలనిక్ీ బమబఔుుఱు ఔఱయసయు ఫాధయఱు క్సయు.
అబణే ళతళు ఖయటం యసభి యది. ఫషృరస యసయు ఙెడెనడతన భలనఔుంటాభేమో! తభ ధభసునిా ఔ క్ీరడగస ,
ఔ తభలయౖసగస పాయంచినయసభిని ఇషఱోఔ చౄయతం భలమఔు ఖుభిఙేలహన యసభిని నీళు ళదయౌనటటు . క్సని ఈ
కభసనన యనినహంచి ళతఫో ధ ఙెబయ. ళెఙుభిఔ ఙేశు ఼ ఉండె. ఎందఔంటే

, ఏ ళయక్ీు ణాన ఙేలహన ఙేవుఱ

దవుయౌతంఱో చిఔుాక్ోఔడద. ఆ చిఔుాక్ోళటం ఔడా అఱలాహ నండి యక్ింఖఱ శయౘమఔుడ఼

, యక్షఔుడ఼,

ఇంక్స లహనూసయశ ఛేలేయసడ఼ ఎళడ఼ ఱేని లహితఱో, ఇంక్స అతడె యసధయఫెైన ాతథానినీ భియౘయంగస ఇచిు యడెదఱ
క్సయసఱని క్ోభిధా, అథి ఔడా అతడి నండి లాఔభింఙఫడని లహితఱో. ఎందఔంటే అటటళంటియసయు శామంగస ణాభు
శంనుసథించిన థాని పయౌతంగస టటుక్ోఫడణాయు. యసభిక్ి తభ శతయ నిభసఔయణఔు ాతపఱంగస క్సగే నీయు ణాాఖటానిక్ీ ,
ళయదాబభితఫెైన యక్ష అనబయంఙటానిక్ీ థొ యుఔుణాబ.
6. అల్్అన్్ఆమ్ 71 - 73 ాళక్సు! యసభిని ఇఱల అడెఖు : అఱలాషృా ళదయౌనటిు , భలఔు ఱలబంక్సనీ , నవు ంక్సనీ
ఔయౌగింఙఱేని యసభిని ఫేభు యనడెక్ోయసఱల? అఱలాహ భలఔు యుచభలయగ ం ఙ఼నహన తయుయసత ఫేభు భుందఔుయనలహన
అడెఖున యనక్ిా తుపక్ోయసఱల ? ఱైణానఱు ఎడాభిఱో థాభి తనహపంఙగస శషఙయుఱు

‘ఇటటభస, శభెరన భలయగ ం

ఇఔాడెంథి’, అని నహఱుశ఼
ు ఉనాపటిక్ీ గసబభసడి ఔఱళయనుసటటణో తయుగసడే యసని లహిత భలథిభిగసధన ఫేభు భల
లహితని ఔడా ఙేశక్ోయసఱల ? యసభిణో ఇఱల అన :

‘‘యసశు యసనిక్ి, నిఛఫెైన భలయగ దయశఔతాం క్ేళఱం అఱలాహ

భలయగ దయశఔతాఫే. ఆమన నండి భలఔు ఈ ఆఛఞ అందఛేమ ఫడియథి :

‘‘శఽఱహు ాబుళు భుంద యదేమతణో

తఱళంఙండి. నభలచన యసినహంఙండి. ఆమనటా అయదేమతఔు ద఼యంగస ఉండండి. ఆమన యైునక్ే నైయంణా
తీశఔునుో ఫడణాయు.’’ ఆమధన ఆక్సరసనీా బూనేనీ శతయం ఆదాయంగస శఽఱహుంఙాడె. ఆమన ాలమలనిా ‘‘అబనుో ’’
అని ఆఛాఞనహంఙే భోచధన అథి శంబయశుంథి. ఆమన యసఔుా ూభిుగస శతయఫెైనథి. ఴంకం ఊదఫడే భోచన
యరసాదితయం ఆమనథే. ఆమన గోఙయ అగోఙయ యవమలఱు అనీా ణెయౌలహన ఛాఞని, అతయంత యయనక్,ి శయాశంయనథి.
6. అల్్అన్్ఆమ్ 74 -82 ఇఫాాళీభు గసధన ఛాఞఔం ణెఙుక్ో. అతన తన తండిా ఆఛయుణో ఇఱల అధాాడె :
‘‘ఏనేటీ నీళు యఖరయౘఱన థేళులైళగస ఙేశు ధాాయస
ఉనాటట
ా గస ఙ఼శుధాాన. ’’

? ధనన నిన఼ా , నీ ఛాతయసభినీ శపవు ఫెైన అభలయగ ంఱో

ఇథేయధంగస ఫేభు ఇఫాాళీభుఔు బూభలయక్సరసఱ నుసఱధా ళయళశి న

ఙ఼నహంఙేయసయభు. ఎందఔు ఙ఼నేయసయభంటే , అతన దఽఢంగస యఴాలహంఙేయసభిఱో ఔడె క్సయసఱని. భసతా అతనినై
ఆళభింఙగసధన అతన ఔ నక్షణాానిా ఙ఼రసడె. అధాాడె : ‘‘ఇథి ధా ాబుళు’’ అని. క్సని అథి అశు నేంఙగసధన
అతన ‘‘అశు నేంఙేయసటిని ధనన నేానేంఙన’’ అని అధాాడె. ఙందాడె ాక్సయశ఼
ు ఔనినహంఙగసధన అతన , ‘‘ఇథీ ధా

ాబుళు’’ అని అధాాడె. క్సని అథీ అశు నేంఙగసధన ‘‘ధా ాబుళు ఖనఔ ధాఔు భలయగ ఫే ఙ఼నహ ఉండఔనుో ణే , ధనన఼
భలయగ బవ
ా ు ేఱఱో ఔఱలహనుో బ ఉండేయసణణణ ’’ అని అధాాడె. తయుయసత అతన శ఼యుయణిణ ాక్సయశ఼
ు ఉండగస ఙ఼లహ

,

‘‘అశఱు ఇథీ ధా ాబుళు! ఇథి అనిాటిఔంటే నదు థి ’’ అని యౌక్సడె. క్సని అథి ఔడా అశు నేంఙగసధన ఇఫాాళీభు
ఎఱుగెతు ఇఱల ాఔటింఙాడె: ‘‘ధా ఛాత యో దయుఱలభస! నైయు థెైయసనిక్ి పాఖయసాభుఱుగస నిఱఫెటు ే యసటనిాంటి ణోన఼
ధాఔు ఏయధఫెైన శంఫంధం ఱేద. ధనన ఏక్సఖరతణో ధా భుకలనిా బూభలయక్సరసఱన శఽఱహుంచిన ఴక్ిుయైునఔు
తాుపఔుధాాన. ధనన ‘ఱహయుా’ఔు డిఖటేు యసభిఱోని యసణిణ ఎంతభలతాం క్సన.
యసదఱలటఔు థిఖగస అతన యసభిణో ఇఱల అధాాడె :

’’ అతని ఛాతయసయు అతనిణో

‘‘నైయు అఱలాహ యవమంఱో ధాణో ఔఱళశుధాాభస

?

యసశు యసనిక్ి ఆమన ధాఔు యుచభలయగ ం ఙ఼నహంఙాడె. నైయు నిఱఫెటు న
ి పాఖయసాభుఱఔు ధనన బమడన.
అబణే ధా ాబుళు ఏథెైధా క్ోభిణే అథి తపఔుండా ఛయఖళఙు. ధా ాబుళు ఛాఞనం ాతథానినీ ఆళభించి ఉనాథి.
నైయు శపఽషఱోక్ి భసభస ? ధనన అశఱు నైయు నిఱఫెటు ే పాఖయసాభుఱఔు ఎందఔు బమడాయౌ ? యసటి యవమంఱో
అఱలాహ నైనై ఏ ాభలణానీా అళతభిం ఙేమనపటిక్ీ యసటిని నైయు ఆమనణో నుసటట థెైళతాంఱో
పాఖయసాభుఱుగస ఙేశు ఼ బమడనుపడె? భన ఉబమ క్ాఱఱో ఎళయు నియామణాానిక్ీ, ారసంతతఔ ఎఔుాళ
అయుహఱో నైక్ేఫెైధా ణెయౌలేు ఙెపండి ? యసశు యసనిక్ి యఴాలహంచిన యసభిక్ే , తభ యరసాయసనిా దభసుయగ ంణో ఔఱుఱహతం
ఙేమనియసభిక్ే రసంత, యసయు భలతాఫే యుచభలయగ ంనై ఉధాాయు.
6. అల్్అన్్ఆమ్ 83 ఇథీ భల తయాభు. థానిధన ఫేభు ఇఫాాళీభుఔు , తన ఛాతక్ి ళయతభేఔంగస ాయసథింఙాభు.
ఫేభు క్ోభినయసభిక్ీ ఉనాత యసిధాఱన ాయసథియు సభు. శతయం ఏనేటంటే నీ ాబుళు యయనఔళంతేడె

, అనీా

ణెయౌలహనయసడె.
6. అల్్అన్్ఆమ్

84 - 90 ఫేభు తయుయసత ఇఫాాళీభుఔు

, ఇసయౘఖ, మలక఼బ ళంటి శంణాధానిా

ాయసథింఙాభు. ాత ఔాభిక్ి ఫేభు యుచభలయగ ం ఙ఼నహంఙాభు. (ఈ యుచభలభసగధనా) యసభిక్ి ూయాం న఼పెసఔు
ఙ఼నుసభు. ఇంక్స అతని శంతత ఱోనియసభెరన థాళూద , శఱ ైభలన్, అమూయబ, మూశఫ, భూయస యౘయౄన్ఱఔు
ఫేభు (శధాుయగ ం ఙ఼నహంఙాభు). ఈ యధంగస ఫేభు శఛీ నఱఔు యసయు ఙేలహన శణాాభసయనిక్ి ాతపఱం ఇయసుభు.
(అతని శంతతక్ి ఙెంథిన) ఛఔభిమలయ , మపెసమల, ఈయస ఇఱలయస ఱఔు (భలయగ ం ఙ఼నుసభు). యసభిఱో ాత
ఔాడ఼ శఛీ నడే. (ఇంక్స ఆమన ఔుటటంఫానిక్ే ఙెంథిన) ఇయసుబీఱు

, అలమసఅ, మూనస, ఱతఱఔు

(శధాుయగ ం ఙ఼నుసభు). యసభిఱో ాత ఔాభిక్ీ ఫేభు బూఱోఔ యసశఱందభినై గనతన ాయసథింఙాభు. ఇంక్స
యసభి ణాత భుణాుతఱన఼ యసభి శంణాధానీా యసభి ణోఫుటటుళుఱఱో ఙాఱల భంథినీ ఫేభు అనఖరళంఙాభు. యసభిని
భల లేళక్ొయఔు ఎనాఔుధాాభు. యసభిక్ి యుచభలయగ ం యైునఔు థాభి ఙ఼నుసభు. ఇథి అఱలాహ భలయగ దయశఔతాం.
థానిథాాభస ఆమన తన థాశఱఱో ణాన క్ోభిన యసభిక్ి భలయగ ం ఙ఼ుణాడె. క్సని యసయు ఔయనల ఱహయుా ఙేలహ
ఉండినటా బణే, యసయు ఙేలహన శభశు ం ధాఴనం అబళుండేథే. ఫేభు ఖరంతానీా

, ఆఛఞ న఼, ాళఔు దయనీ

ాయసథించిన యసయు యభే. ఔయనల యసయు థానిని యఴాలహంఙటానిక్ి తయశాభిలేు (పభసాఱేద) ఫేభు ఈ అనఖరయౘనిా
యనభే ాఛఱఔు అపగింఙాభు. యసయు థానిని తయశాభింఙేయసయు క్సయు. ాళక్సు! యసభే అఱలాహ తయపు నండి
భలయగ దయశఔతాం ను ంథినయసయు. యసభి భలభసగధనా నీళు అనశభింఙ. ాఔటింఙ : ‘‘ధనన ఈ (ధయుంయొఔా ాఙాయ ,
ాఫో ధ) క్సభసయనిక్ిగసన నైనండి ఏ ాతపఱలనీా ఆయంఙటం ఱేద. ఇథి ఔ ళతఫో ధ , శభశు బూాఛ క్ొయఔు ’’
అని.
6. అల్్అన్్ఆమ్ 91 - 94 ‘‘అఱలాహ ఏ భలనళుడినైధా థేనినీ అళతభింఙెమయఱేద ’’ అని యౌక్ి ఈ ాఛఱు
అఱలాషృా ఖుభించి ఙాఱల తుపడెగస అంఙధాయనరసయు. యసభిని అడెఖు : ‘‘అబణే భూయస ణెచిున ఖరంథం - అథి
శభశు భలనళఛాతక్ి ఛోయత

, భలయగ దయశఔతాం, థానిని నైయు భుఔాఱు భుఔాఱుగస ఙేలహ ఉంఙణాయు

,

క్ొంతపాగసనిా ఙ఼నహయు సయు , ఎఔుాళ పాగసనిా థాయసుయు , థాని థాాభస నైఔ , నై ణాత భుణాుతఱఔ ఱేని
ఛాఞనశంద నైఔు ఇళాఫడియథి , అశఱు థానిా అళతభింఛేలహన యసడెళడె ? ఆమన ‘‘అఱలాహ’’ అని భలతాం
ఙెపండి. ఆనై యసభిని తభ ఔుతభసాఱణో ఆడెక్ోళటానిక్ి ళథిఱ మయండి. (ఆ ఖరంథం భలథిభిగస) ఇథి ఔడా
ఫేభు అళతభింఛేలహన ఔ ఖరంథం. అథి ఎనఱేని యపాఱు

, ఫేలైళ ఔఱథి. తనఔు ూయాం ళచిున థానిని

ధాయఔభిశు ంథి. థాని థాాభస నీళు ఈ ుయభుఱ క్ేందాం (అంటే భక్సా) ఱోన఼ థాని ఙటటుటాా ఉండేయసభినీ
ళెఙుభిఔ ఙెమయటానిక్ి అథి అళతభింఙెమయఫడియథి. యఱోక్సనిా నఫేుయసయు ఈ ఖరంతానిా యఴాలహయు సయు. యసయు
తభ నభలచఱన నిమభం తపఔుండా ఙేయు సయు. అఫదా ు అనిందన శఽఱహుంచి అఱలాహ నై మోనే యసడిఔంటే ,
తననై ఏ ళళీ అళతభింఙఔనుో బనపటిక్ీ

‘‘ధానై ళళీ అళతభించింథి ’’ అని ఙెనేపయసడి ఔంటే ఱేథా అఱలాహ

అళతభింఙేలహనటటళంటి యవమలఱధన ‘‘ధనన ఔడా అళతభింఙేలహ ఙ఼నహయు సన ’’ అని యౌక్ేయసడిఔంటే నేంచిన
దభసుయుగడె ఎళడె ? ఈ దభసుయుగఱు భయణయనదనఱో భునిగి ణేఱుత ఉండగస , థెైళద఼తఱు తభ షయసుఱన
ఙాచి ‘‘ఇటట ణెండి! ఫమటఔు తీమండి నై నుసాణాఱన , అఱలాహ నై అనిందన మోనహ అధాయమంగస ఔలహన
ఔతఱఔ, ఆమన ఆమతేఱ టా తఱనృయుశతనం ాదభిశంచినందఔ పయౌతంగస ఈ భోచ నైఔు
అళభలనఔయఫెైన యక్ష యదింఙఫడె తేంథి

’’ అని అంటృ ఉండగస ఆ దఽరసయనిా నీళు ఙ఼డఖయౌగిణే ఎంత

ఫాఖుంటటంథి! (అుపడె అఱలాహ ఇఱల లఱయయసుడె):

‘‘ఫేభు నదటియసభి నేభుయౌా ంటభిగస శఽఱహుంచినటేా

ఇుపడె ఇథిగో నైయు ంటభిగస భలభుంద యౘఛయమలయయు. ఫేభు ాంఙంఱో నైఔు ఇచిునదంణా

, నైయు

అఔాడే ళదయౌనటిు ళఙాుయు. ఇుపడె నై యంట నై నఱు ధయయనయడంఱో క్ొంత నుసతా ఉందని నైయు పాయంచిన నై
లహనూసయశథాయుఱన ఔడా ఫేభు ఙ఼డటం ఱేద. ఇుపడె నై భధయ శంఫందాఱు అనీా ణెగినుో మలబ. ఎళభిని
ఖుభించి నైయు ఖయాడేయసభో యసయందయౄ నైఔు ఔనభయుగెర నుో మలయు.’’
6. అల్్అన్్ఆమ్ 95 - 103 యతు ధానీా , టెంఔన఼ చీఱేుయసడె అఱలాహ. ఆమధన శచౄళఫెైన థానిని నిభీీళఫెైన
థానినండి తీయసుడె. ఇంక్స నిభీీళఫెైనథానిని శచౄళఫెైనథానినండి యశభిీంఙేలేయసడ఼ ఆమధన . ఈ నఱనీా

ఙేలేయసడె అఱలాళవయ. అటటళంటుపడె నైయు భలయగ ంతనహప ఎటట క్ొటటుఔునుో తేధాాయు ? భసతా ణెయన చీయౌు ఆమధన
ాపాణానిా యయౌక్ితీయసుడె. ఆమధన భసతాని ారసంత శభమంగస ఙేరసడె. ఆమధన శ఼యయఙందాఱ
ఉదమలశు భమలఱ క్సఱలఱన నియణ బంఙాడె. ఇళనీా ఆ అూయా ఴక్ిుభంతేడె
నియణ మలఱే. ఆమధన నక్షణాాఱన నై క్ొయఔు ఎడాభి చీఔటిఱో

, ఛాఞన శంనాడె ఙేలహన

, శభుదాు చీఔటా ఱో భలభసగనిా ణెఱుశఔుధన

యసధనంగస ఙేరసడె. ఙ఼డండి, ఫేభు ఛాఞనళంతేఱ క్ొయఔు శ఼ఙనఱన యఴథీఔభింఙాభు. ఆమధన నేభుయౌా క్ే
నుసాణినండి ుటిుంఙాడె. ఇంక్స ాత ఔాభిక్ీ ఔ నియసశ శి ఱం ఉంథి. అపగింఙఫడే ఔ శి ఱం ఉంథి. యఛఞ త
ఉనాయసభి క్ొయఔు ఫేభు ఈ శ఼ఙనఱన శపవు భిఙాభు. ఆమధన ఆక్సఴం నండి ళభసషనిా ఔుభినహంఙాడె.
థానిథాాభస శఔఱ ళఽక్ష ఛాతేఱన ఉదాయంఛేరసడె. ఇంక్స ఙుని ను ఱలఱన఼ ఙుని ఙెటాన఼ శఽఱహుంఙాడె.
ఔథానినై ఔటి తే
ు గస నభిగిన గింఛఱన ండియఙాడె. కయౄ
ీ యు ుళుాఱ నండి ఫయుళుణో ళంగిన ండా
ఖుతే
ు ఱన శఽచృంఙాడె. ఇంక్స థాాక్ష , ఛెైతన, థానిభు ణోటఱన శఽఱహుంఙాడె. యసటి ండెా ఔథానిధొఔటి
నుో యౌళుండినపటిక్ీ ాతథాని ాణేయఔతఱు యనభేాయుగస ఔడా ఉంటాబ. ఈ ళఽక్ాఱు ంటఔు ళచిునుపడె , యసటిక్ి
ండెా క్సమటం, అయ ండటం - ఈ లహితని నైయు క్ొంఙెం ఆఱోఙధా దఽఱహుణో ఖభనింఙండి. యఴాలహంఙే యసభిక్ి యటిఱో
శ఼ఙనఱు ఉధాాబ. అబధా ాఛఱు చృధాాతేఱన అఱలాహ ఔు పాఖయసాభుఱుగస నిఱఫెటు ాయు. యసశు యసనిక్ి
ఆమన యసటి శఽఱహుఔయు . ణెయౌమఔనుో బధా యసయు ఆమనఔు క్ొడెఔుఱన
ఆమన అతయంత భియదాడె

, ఔతేలా న ఔయౌపంఙాయు. మతాభసినిక్ి

, యసయు ఙెనేప ఈ భలటఱఔు అతీతేడె. ఆమన ఆక్సరసఱన

, బూనేనీ

ాబయంఛేలహనయసడె. ఆమనఔు ఔ చౄయత శషఙభి అంటృ ఱేనుపడె ఆమనఔు క్ొడెఔు ఎఱల ఉంటాడె

?

ఆమన ాత ళశుళున ుటిుంఙాడె. ఆమనఔు ాత ళశుళున ఖుభించీ ణెఱుశ. ఆమధన అఱలాహ. నై ాబుళు.
ఆమన తప భభొఔ థేళుడె ఱేడె. ఆమన శభసానిక్ీ శఽఱహుఔయు . ఔనఔ నైయు ఆమనధన ఆభసదింఙండి. ఆమన
ాతథానిక్ీ శంయక్షఔుడె. ఙ఼ుఱు ఆమనన అందక్ోఱేళు. ఆమన ఙ఼ుఱన అందఔుంటాడె. ఆమన
శ఼క్షుదావు, శయాఛాఞని.
6. అల్్అన్్ఆమ్ 104 ఙ఼డండి! నై ళదు ఔు నై ాబుళు తయపు నండి యయనఙధా క్సంతేఱు ళఙేురసబ. ఔనఔ
ఇఔ దఽఱహుని యనియోగింఙఔుధన ళయక్ిు తనఔు ణాధన ఫేఱు ఙేశఔుంటాడె. భభి ఖురడిి గస ళయళషభింఙే ళయక్ిు ణాధన
నవు నుో ణాడె. ధనన భలతాం నైఔు క్సళయౌయసణిణ క్సన.
6. అల్్అన్్ఆమ్ 105 - 108 ఈయధంగస ఫేభు భల ఆమతేఱన భలటిభలటిక్ీ యననాభీతేఱఱో యళభిశు ఼
ఉంటాభు. ఎందక్ిఱల ఙేయు సభంటే , ఈ ాఛఱు, ‘‘నీళు ఎళభిళదు ధో నుసఠసఱు ధనయుుఔుని ళఙాుళు ’’ అని అధాఱని,
ఇంక్స ఫేభు యచఞఱ ైన యసభిక్ి మతాభసినిా యఴదయఙాఱని. ాళక్సు! నీనై నీ ాబుళు తయపు నండి అళతభించిన
‘ళళీ’ని అనశభిశు ఼ ఉండె. ఎందఔంటే , ఆ ాబుళు ఔాడె తప భభొఔ థేళుడె ఱేధనఱేడె. ఈ భుఱహఔ
ా ుాఱన
టిుంఙక్ోఔు. అఱలాహ శంఔయౌపంచి ఉనాటా బణే , (శామంగస ఆమధన ఏ ఏభసపటటఙేలహ ఉండేయసడంటే) యసయు ఱహయుా

ఙేలేయసయు క్సద. ఫేభు నినా యసభిక్ి క్సళయౌయసనిగస నిమనేంఙన఼ ఱేద

, నీళు యసభిక్ి ఫాధయడళూ క్సళు.

(భులహా భుఱలభస!) యసయు అఱలాషృా క్సదని యనడెఔుధన ఇతయుఱన ద఼ఱహంఙఔండి. ఎందఔంటే , యసయు ఱహయుాఔంటే
ఇంక్స భుందఔునుో బ అఛాఞనంఙేత అఱలాషృా ద఼ఱహయు సభేమో. ఈ యధంగసధన ఫేభు ాత ళయగ ం యసభిక్ి యసయు ఙేలే
నఱు ఆఔయష ఔంగస ఉండేఱల ఙేరసభు. యసయు తయుయసత తభ ాబుళు యైునక్ే భయయౌ భసళఱలహ ఉంథి. అుపడె
ఆమన యసభిక్ి ణెఱుుణాడె, యసయు ఏఫేనే ఙేశు ఼ ఉండేయసభో.
6. అల్్అన్్ఆమ్ 109 - 115 ఈ ాఛఱు ఖటిు ాభలణాఱు ఙేశు ఼ ఇఱల అంటాయు : ‘‘భల భుందఔు ఏథెైధా శ఼ఙన
(అంటే ఔ అదాతం) ళలేు , ఫేభు థానిని తపఔ యఴాలహయు సభు. ’’ ాళక్సు! యసభిక్ి ఙెుప : ‘‘శ఼ఙనఱు అఱలాహ
ళఴంఱోధన ఉధాాబ’’ అని. ఔయనల శ఼ఙనఱు ళచిుధా, యసయు యఴాలహంఙేయసయు క్సయు అని నీఔు ఎఱల ఫో ధయఙాయౌ?
నటు నదట యసయు థానిని (ఈ ఖరంతానిా) యఴాలహంఙనియధంగసధన ఫేభు యసభి షఽదమలఱన , యసభి ఙ఼ుఱన
ఇుపడె భయళశుధాాభు, ఫేభు యసభిని తభ తఱనృయుశతనంఱోధన థాభితనహప తభిగేఱల ళదయౌయనయు సభు. ఫేభు
యసభినై థెైళద఼తఱన లైతం అళతభింఛేలహధా , భయణించినయసయు యసభిణో భలటాాడిధా , ఫేభు యసభి ఔలళభుంద
ాంఙంఱోని ళశుళుఱు ఎనిాంటిని నుో ా ఖుఛేలహ నటిుధా

, అుపడెఔడా యసయు యఴాలహంఙేయసయు క్సద , (యసయు

యఴాలహంఙాఱని) అఱలాహ శంఔయౌపలేు తప. క్సని యసభిఱో ఙాఱలభంథి అఛాఞను భలటఱు ఱుఔుణాయు. ఫేభు
ఇథేయధంగస ఎఱా ుపడ఼ భలనళ ఱైణానఱన చృధాాతే ఱైణానఱన ాత ాళఔు ఔు ఴతేాళుఱుగస ఙేరసభు.
ాఛఱన ళంచింఙే నినేతు ం యసయు య ంనైన భలటఱన యశపయం నేాభేనహంఙఔుంటాయు. యసయు ఈ యధంగస
ఙెమయఔడదని నీ ాబుళు శంఔఱపఫేఅబణే , యసయు ఎనాటిక్ీ అఱల ఙెమయయు. ఔనఔ యసభిని యసభి భలధాన
ళదయౌనటటు, అఫదా ు నింథాభోణఱు ఙేమటానిక్ి. (ఫేభు యసభిని ఇదంణా ఎందఔు ఙెమయనిశుధాాభంటే)
యఱోక్సనిా యఴాలహంఙని యసభి షఽదమలఱు ఆ (అందఫెైన మోశం) యైునఔు నగసగఱని

, యసయు అదంటే

ఇవు డాఱని, యసయు ణాభు ఆభిీంఙక్ోదఱచిన ఙెడెఱన ఆభిీంఙక్ోయసఱని - భిలి త
హ ఇథెైనుపడె ధనన అఱలాషృా
క్సదని తీయుప ఙెనేప భభొఔడిక్ోశం అధనాఱహంఙాఱల , యసశు యసనిక్ి ఆమన ూభిు యళభసఱణో నై ళదు ఔు ఖరంతానిా
ంనహనుపడె? ఫేభు (నీఔు ూయాం) ఖరంథం ఇచిున యసభిక్ి ణెఱుశ , ఈ ఖరంథం నీ ాబుళు తయపునండే శతయం
ఆదాయంగస అళతభించిందని. ఔనఔ నీళు ఴంక్ింఙేయసభిఱో ఙేభినుో ఔు. శతయం భీణాయ ధాయమం భీణాయ నీ ాబుళు యసఔుా
భిూయణ ఫెైనథి. ఆమన ఆథేరసఱన భలభేుయసడె ఎళడ఼ ఱేడె. ఆమన అనీా యంటాడె. ఆమనఔు అంణా
ణెఱుశ.
6. అల్్అన్్ఆమ్ 116 - 117 ాళక్సు! ఔయనల ుడనేనై నిళలహంఙే ాఛఱఱో అదిఔశంకలయఔుఱు ఙెనహపనటట
ా గస నీళు
నడిల,ేు యసయు నినా అఱలాహ భలయగ ం నండి ణొఱగియు సయు. యసయు క్ేళఱం అంఙధాఱన అనశభియు సయు

,

ఊయౘఔఱపనఱుఙేయు సయు, యసశు యసనిక్ి నీ ాబుళుక్ే ఫాగస ణెఱుశ , ఎళయు ఆమన భలయగ ం నండి యైథొ ఱగి ఉధాాభో ,
ఎళయు యుచభలయగ ంనై ఉధాాభో.

6. అల్్అన్్ఆమ్ 118 - 121 ఇఔ నైఔు అఱలాహ ఆమతేఱనై యరసాశఫే ఉంటే , అఱలాహ ధాభం శుభింఙఫడిన
యళు భలంశం తనండి. అఱలాహ నేయు శుభింఙఫడిన ళశుళున నైయు తనఔనుో ళటానిక్ి అశఱు క్సయణం ఏనేటి ?
యసశు యసనిక్ి ఖతయంతయం ఱేని శంఔట భిలి త
హ ేఱఱో తప , నేఖణా అనిా భిలి త
హ ేఱఱోన఼ అఱలాహ ఏ ళశుళుఱ
యనియోగసనిా నిఱేదింఙాడో , యసటి యళభసఱన నైఔు ఆమన ఇథిళయక్ే ణెయౌమఛేరసడె. ఙాఱలభంథి ాఛఱు ఛాఞనం
ఱేఔనుో బధా క్ేళఱం తభ క్ోభిఔఱఔు ఱోనబ అభలయగ ం టిుంఙే యవమలఱన భలటాాడెత ఉంటాయు. ఈ
షదుఱు నైభే యసభిని నీ ాబుళు ఫాగస ఎయుఖున. నైయు ఫళయంఖ నుసనుసఱఔ ద఼యంగస ఉండండి. యషశయ
నుసనుసఱఔ ద఼యంగస ఉండండి. నుసనుసఱన శంనుసథింఙఔుధన యసయు తభ ఈ శంనుసదనఔు ాతపఱం ను ంథితీయుణాయు.
అఱలాహ నేయుణో ‘చృఫహ’ ఙెమయఫడని ఛంతేళు భలంశం తనఔండి. అఱల ఙెమయటం నుసం. నైణో ఔమలయనిక్ి
థిఖటానిక్ిగసన ఱైణానఱు తభ శషఙయుఱ భనశసఱఱో అనభలధాఱన , అబయంతభసఱన నేాభేనహయు సయు. క్సని
ఔయనల నైయు యసభిటా యదేమత ఙ఼టానిక్ి అంగీఔభిలేు నిఴుమంగస నైయౄ భుఱహఔ
ా ుాఱే .
6. అల్్అన్్ఆమ్ 122 - 123 నదట భఽతేడెై , ఫేభు నుసాణంనుో లహ ఛోయతని ాయసథింఙగస, థాని యఱుఖుఱో ాఛఱ
భధయ చౄళన మలతా క్ొనయసగింఙే ళయక్ీు , చీఔటా ఱో ఔయుఔునుో బ యసటి నండి ఏయధంగసన఼ ఫమటఔు భసఱేని ళయక్ీు
ఔటే అళుణాభస? ఇథేయధంగస అయరసాశఱఔు యసభి నఱు భధోషయఫెైనయగస ఙెమయఫడాిబ. ఇంక్స ఇథేయధంగస
ఫేభు ాత టు ణంఱోన఼ థానిఱో ఉనా నదు నదు ధనయశుఱన అఔాడ తభ ఔుతంణాాఱు , ళంఙనఱు అధన ళఱన
యఙటానిక్ి నిమనేంఙాభు. యసశు యసనిక్ి యసయు తభ ఔుతంణాాఱ ళఱఱో ణాఫే ఇయుఔుాంటాయు. క్సని యసభిక్ి థాని
శపఽషఱేద.
6. అల్్అన్్ఆమ్ 124 యసభి భుందఔు ఏథెైధా ఆమత ళచిునుపడె యసయు , ‘‘అఱలాహ ాళఔు ఱఔు ఇళాఫడియథే ,
శామంగస భలఔ ఇళాఫడనంతళయఔు , ఫేభు యఴాలహంఙభు ’’ అని అంటాయు. తన శంథేరసనిా ఎళభిథాాభస
ాఙాయం ఙేబంఙాఱో ఎఱల ఙేబంఙాఱో అఱలాళవా ఫాగస ణెఱుశ. ఈ థో వేఱు తభ ఔుతంణాాఱఔు యయళయసనంగస
అఱలాహ ళదు తీళాభసబళభూ, ఔఠినయక్ా అనబయంఙే శభమం శనైంఱోధన ఉంథి.
6. అల్్అన్్ఆమ్ 125 - 127 ఔనఔ (మతాయి ం ఇథి) అఱలాహ ణాన శధాుయగ ం ఙ఼దఱచిన ళయక్ిు షఽదమలనిా
ఇయసామ క్ొయఔు ణెయుయసుడె. ణాన అభలయగ ం నుసఱు ఙెమయదఱచిన ళయక్ిు షఽదమలనిా శంఔుచితం ఙేలహ ఇఔ థానిని
ఎంతగస అదభుణాడంటే (ఇయసామ పాళన భసగసధన) అతనిక్ి తన ఆతు ఆక్సరసనిక్ి ఎగిభినుో త ఉనాటట
ా
అనినహశు ంథి. ఈ యధంగస అఱలాహ (శతయం నండి నుసభినుో బయ , శణాయనిా థేాఱహంఙే భనశు తాం అధన) భలయౌధాయనిా
అయరసాశఱనై యుదుణాడె. యసశు యసనిక్ి ఈ భలయగ ం నీ ాబుళు యొఔా యుచభలయగ ం. థాని చియౘాఱు ళతఫో ధన
లాఔభింఙే యసభిక్ొయఔు శపవు ం ఙెమయఫడాిబ. యసయు అళఱంనృంచిన శభిబెైన ాళయు న క్సయణంగస యసభి ాబుళు ళదు
యసభిక్ొయఔు రసంత నిఱమం ఉంథి. ఆమన యసభిక్ి శంయక్షఔుడెగస ఉంటాడె.

6. అల్్అన్్ఆమ్ 128 - 131 అఱలాహ యసయందభినీ ఙటటుభుటిు శభలయనఴయఙే భోచన చృధాాతేఱన (అంటే
చృధాాతేఱఱోని ఱైణానఱన) శంఫో దిశు ఼ ఇఱల అంటాడె :

‘‘చృధాాతే ళభీగముఱలభస! నైయు భలనళ ఛాతని

ూభిుగస యసడెఔుధాాయు. ’’ భలనళుఱఱోని యసభి నేతేాఱు ఇఱల యనాయంఙఔుంటాయు :

‘‘ాబూ! ఫేభంణా

ఔభిధొఔయభు ఫాగస యసడెఔుధాాభు. నీళు భల క్ొయఔు నియణ బంచిన శభమలనిక్ి ఫేభు ఇుపడె
ఙేయుఔుధాాభు.’’ అఱలాహ అంటాడె: ‘‘శభే! ఇఔ అగిాబయ నై నియసశం. అందఱో నైయు ఔఱక్సఱం ఉంటాయు.

’’

క్ేళఱం అఱలాహ యక్ింఙదఱచిన యసభే థానినండి శయక్ితంగస ఉంటాయు. నిశసంథేషంగస నీ ాబుళు యయనఔళంతేడె,
ఛాఞనళంతేడ఼న. ఙ఼డండి! ఈయధంగస ఫేభు (యఱోఔంఱో) దభసుయుగఱన ఔభిక్ొఔయు శషఙయుఱుగస
ఙేయు సభు, యసయు (ాంఙంఱో ఔభిణో ఔయు ఔఱలహ) శంనుసథించిన శంనుసదనఔు క్సయణంగస. (ఈ తయుణంఱో అఱలాహ
యసభిని ఇథీ అడెఖుణాడె): ‘‘చృధాాతేఱలభస! భలనళుఱలభస! భల ఆమతేఱన నైఔు యనినహంఙే ఈధాటి పయౌణానిా
ఖుభించి ళెఙుభింఙే ాళఔు ఱు నై ళదు ఔు శామంగస నైనండే భసఱేథా?’’ యసయు ఇఱల అంటాయు : ‘‘అళున ళఙాుయు.
భలఔు ళయతభేఔంగస శామంగస ఫేఫే యసక్షయనేశుధాాభు.

’’ ఈధాడె నుసాంచిఔ చౄయతం యసభిని మోయసనిక్ి

ఖుభిఙేలహంథి. క్సని ఆధాడె ణాభు అయరసాశఱభని శామంగస యసభే తభఔు ళయతభేఔంగస యసక్షయనేయసుయు. ాఛఱు
మతాయి ఫేనేటో ణెయౌమని లహితఱో ఉనాుపడె నీ ాబుళు యసభి టు ణాఱన అధాయమంగస ధాఴనం ఙెమయడె. (ఈ
యవమలనిా నియౄనహంఙటానిక్ే యసభిఙే ఈయధంగస యసక్షయం ఙెనహపంఙటం ఛయుఖుతేంథి).
6. అల్్అన్్ఆమ్ 132 - 135 ాత ళయక్ిు యసినం అతడె ఙేలే నఱఔు అనఖుణంగస ఉంటటంథి. నీ ాబుళు ాఛఱ
నఱు ఎయుఖని యసడె క్సడె. నీ ాబుళు ఏ అఔాభస ఱేనియసడె. ఔనిఔభింఙటం ఆమన శాపాళం. ఔయనల ఆమన
అనఱఱహల,ేు నేభుయౌా ణొఱగించి, నై యసినంఱో ణాన క్ోభిన యనభే ాఛఱన తీశఔుళయసుడె , ఆమన నేభుయౌా యనభే
ాఛఱ శంతత నండి ఉదాయంఛేలహనయధంగస. నైఔు యసగసునం ఙెమయఫడెత ఉనా యవమం తపఔుండా
ళశుంథి. థేళుణిణ అఴఔుుడెగస ఙేలే ఴక్ిు నైఔు ఱేద. ాళక్సు! ఇఱల అన:

‘‘ాఛఱలభస! నైయు ఙేలేని నైయు ఙేశు ఼

ఉండండి. ధనన ఔడా ధా నిఙేశు ఼ ఉధాాన. పయౌతం ఎళభి యవమంఱో ఫేఱ ైనథిగస ఉంటటంథో తాయఱోధన నైఔు
ణెయౌలహ నుో తేంథి.’’ ఏఫెైనపటిక్ీ దభసుయుగఱు యసపఱయం ను ందఱేయు అధనథి యసశు ళం.
6. అల్్అన్్ఆమ్ 136 అఱలాహ క్ొయఔు ఈ ాఛఱు శామంగస ఆమధన శఽఱహుంచిన ను ఱలఱ నండీ యళుఱ నండీ
ఔ పాగసనిా క్ేటాబంఙాయు. ఇథి అఱలాహ క్ొయఔు , ఇథి ఫేభు నిఱఫెటు న
ి పాఖయసాభుఱ క్ొయఔు అని శామంగస
ణాఫే తీభసునింఙఔుని అంటాయు. యసయు నిఱఫెటు న
ి పాఖయసాభుఱఔు ఙెంథే పాఖం అఱలాహ ఔు ఎఱలఖూ ఙేయద. క్సని
అఱలాహ ఔు ఙెంథేథి భలతాం యసయు నిఱఫెటు న
ి పాఖయసాభుఱఔు ఙేభినుో తేంథి. ఎఱలంటి తుపడె నియణ మలఱు ఙేయు సయు
ఈ ాఛఱు!

6. అల్్అన్్ఆమ్

137 ఇథేయధంగస ఙాఱలభంథి భుఱహఔ
ా ుాఱఔు తభ శంణాన షతయన

పాఖయసాభుఱు శభెరనథిగస ఔనినహంఙేఱల ఙేరసయు

, యసయు నిఱఫెటు న
ి

, యసభిని యధారసనిక్ి ఖుభిఙెమయటానిక్ి , యసభిక్ి యసభి ధయుం

శంఴమలశపద ఫెైనథిగస ఙెమయటానిక్ి. అఱలాహ శంఔయౌపంచి ఉనాటా బణే

, యసయు ఆయధంగస ఙేలహ ఉండేయసయు

క్సద. ఔనఔ యసభిని తభ తుపడె నింథాభోణఱు ఙేశక్ోళటానిక్ి ళథియౌనటు ండి.
6. అల్్అన్్ఆమ్138 ఇఱల అంటాయు : ‘‘ఈ ఛంతేళుఱు, ఈ ను ఱలఱు ాణేయక్ింఙఫడాిబ. ఫేభు తనినహంఙదఱచిన
యసభే యటిని తనఖఱుఖుణాయు. ’’ యసశు యసనిక్ి ఈ ఔటటుఫాటట యసయు శామంగస ఔయౌపంఙఔునాథే. ఇంక్స యసయు క్ొనిా
ఛంతేళుఱనై యసాభీ ఙెమయటానిా , యసటిఙే ఫయుళు ఱలగింఙటానిా నిఱేదింఙాయు. భభిక్ొనిా ఛంతేళుఱనై యసయు
అఱలాహ ధాభలనిా ఉఙుభింఙయు. ఇళనీా యసయు అఱలాహ ఔు అంటఖటిున అఫథాాఱు. తాయఱోధన అఱలాహ ఈ తుపడె
ఆభోణఱఔు యసభిక్ి ాతపఱం ఇయసుడె.
6. అల్్అన్్ఆమ్ 139 ఇంక్స ఇఱల అంటాయు : ‘‘ఈ ఛంతేళుఱ ఖయాంఱో ఉనాథి భల ుయువేఱఔు ాణేయఔం , భల
లు ఱ
ీ ఔు నిఱహదాం. క్సని అథి భయణించినథెైణే ఉబముఱ ఔఱలహ థానిని తనళఙు. ’’ యసయు ఔయౌపంచిన ఈ భలటఱఔు
అఱలాహ యసభిక్ి ాతపఱం ఇచిు తీయుణాడె. నిఴుమంగస ఆమన యయనఔళంతేడె. ఆమనఔు అనిా యవమలఱ
ణెఱుశ.
6. అల్్అన్్ఆమ్ 140 అఛాఞనం ళఱా , భూయుతాం ళఱా తభ శంణాధానిా షతయఙేలహనయసయౄ , అఱలాహ ఇచిున
ఉనుసదిని అఱలాహ నై అఫథాాఱు మోనహ నిఱేదింఙఔునాయసయౄ నిఴుమంగస నయౖసునిక్ి ఖుభిఅమలయయు. నిఴుమంగస
యసయు భలయగ ం తనుసపయు. ఎనాటిక్ీ యుచభలయగ ం ను ంథేయసయు క్సయు.
6. అల్్అన్్ఆమ్ 141 - 144 అఱలాళవయ నిటాయు ఙెటా టఖఱ ఱుయక్సఱ ణోటఱన఼

, థాాక్షణోటఱన఼, కయౄ
ీ యు

ణోటఱన఼ శఽఱహుంఙాడె. ను ఱలఱన ండియఙాడె. యసటిథాాభస యఔయక్సఱ ఆయౘయ థాభసిఱు ఱనయసుబ. ఛెైతన
ఙెటాన఼ థానిభు ఙెటాన఼ ఉదాయంఛేరసడె. యసటి ండెా యౄంఱో ఔటే. క్సని యసటి యుచి యనయు. అయ
ండినుపడె యసటి ంటన తనండి. యసటి ంటనక్ోలేటుపడె నైనై ఉనా అఱలాహ షఔుాన ఙెయౌాంఙండి.
షదుఱు నైయఔండి. షదుఱు నైభే యసభిని అఱలాహ నేానేంఙడె. ఇంక్స , ఆమధన యళుఱఱో యసాభీ ఙెమయటానిక్ి ,
ఫయుళు నమయటానిక్ి , తనటానిక్ి, యఙక్ోళటానిక్ి ఔడా యనియోఖడే ఛంతేళుఱన శఽఱహుంఙాడె. అఱలాహ
నైఔు ాయసథించిన యసటిని తనండి. ఱైణానన అనశభింఙఔండి. యసడె నైఔు ఫళయంఖ ఴతేాళు. ఇయ

, భఖయ

ఆడయ ఔఱలహ ఎనినేథి. భెండె గొరఱె ఛాతనండి , భభొఔ భెండె ఫేఔ ఛాత నండి. ాళక్సు! యసభిని ఇఱల అడెఖు :
అఱలాహ నిఱేదించింథి భఖ ఛంతేళుఱధా ఱేఔ ఆడఛంతేళుఱధా ఱేఔ ఆ గొరఱెఱ ఖభసాఱఱో, ఫేఔఱ ఖభసాఱఱో ఉనా
నహఱా ఛంతేళుఱధా? నైయు శతయళంతేఱే అబణే ధాఔు శభిబెైన ఛాఞనంణో ణెఱుండి. ఇథేయధంగస భెండె ంటె
ఛాతఱోనియ, భభొఔ భెండె ఆళుఛాతఱోనియ. అడెఖు యసభిని : యటిఱో అఱలాహ నిఱేదించినయ భఖయళుఱల ఱేఔ

ఆడయళుఱల ఱేఔ ంటెఱ , ఆళుఱ ఖభసాఱఱో ఉనా నహఱా యళుఱల ? యటిని నిఱేదిశు ఼ అఱలాహ ఆఛఞ ఱు ఇఙేు
శభమంఱో నైయు ఉధాాభస ? ఛాఞనం ఱేఔుండా ాఛఱన నడభలయగ ం టిుంఙే నినేతు ం అఫథాానిా ఔయౌపంచి థానిని
అఱలాహ ఔు ఆనుసథింఙే ళయక్ిుఔంటే నేంచిన దభసుయుగడెళడె

? నిఴుమంగస అఱలాహ అటటళంటి దభసుయుగఱఔు

యుచభలయగ ం ఙ఼డె.
6. అల్్అన్్ఆమ్ 145 - 147 ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన: ధా ళదు ఔు ళచిున ళళీఱో , తధనయసడిక్ొయఔు ఏ ళశుళూ
నిఱేదింఙఫడినటట
ా ధాఔు ఔనినహంఙద, ఙచిున ఛంతేళు, క్సభిన యఔు భు, ంథి భలంశభు, ఇథి అభియదా ం ఖనఔ,
ఱేఔ హసఖ (అఙాయం)
, అంటే, అఱలాహ నేయుణోక్సఔ యనభేయసభి నేయుణో చృఫహ ఙెమయఫడియథి (నదఱ ైనయ) తప. క్సని
ఎళభెరధా ఖతయంతయం ఱేని భిలి త
హ ేఱఱో (యటిఱో థేనాబధా తంటే)
ఆళఴయఔత షదున నైయఔుండా ఉంటే

, అయదేమతఔు డిఖటేు ఉథేుఴం ఱేఔుండా ,

, నిఴుమంగస నీ ాబుళు భనిాయసుడె

, ఔయుణియు సడె. మూదభతం

అళఱంనృంచిన యసభిక్ి ఫేభు గోలైళ ఉనా అనిా ఛంతేళుఱన఼ నిఱేదింఙాభు. ఆళు , ఫేఔఱ క్ొళుాన ఔడా ,
యసటి యునఔ ఱేఔ నేాఖుఱఔ ఱేఔ ఎభుఔఱఔ అంటిళునాథి తప. ఇథి ఫేభు యసభి తఱనృయుశతధానిక్ిగసన
యసభిక్ి యదించిన యక్ష. ఫేభు ఙెనేపదంణా ూభిుగస నిఛం. ఇఔ, ఔయనల యసయు నినా తయశాభిల,ేు నీళు యసభిణో ఇఱల
ఙెనపబయ: ‘‘నై ాబుళు క్సయుణయ భిది శయరసఱఫెైనథి. అభసధఱనై డఔుండా ఆమన యక్షన ఆటం
అయసధయం.’’
6. అల్్అన్్ఆమ్ 148 - 149 ఈ భుఱహఔ
ా ుా ఛనఱు (నై ఈ భలటఱఔు ఫదఱుగస) తపఔుండా ఇఱల అంటాయు :
‘‘ఔయనల అఱలాళవయ క్ోభి ఉండినటా బణే , ఫేభూ భల ూభీాఔుఱ ఱహయుాఙేలహ ఉండేయసయఫే క్సద. ఫేభు థేనినీ
నిఱేదించి ఉండేయసయభు ఔడా క్సద. ఇటటళంటి భలటఱధన భలటిభలటిక్ీ ఔయౌపంచి చిళయఔు యసయు భల యక్షన
ఙయఙ఼ఙాయు. యసభిణో ఇఱల అన :

‘‘నై ళదు ఏథెైధా ఛాఞనం ఉంథా

, భలభుంద నటు టానిక్ి ? నైయు క్ేళఱం

అంఙధాఱన అనశభిశు ధాాయు. నైయు ఙేలేళనీా ళటిు ఊయౘగసధాఱే. ’’ ఇంక్స ఇఱల అన: ‘‘(నై ఈ యసథానిక్ి
ననాంగస) శణాయనిక్ి ఙేభేుయసదన అఱలాహ ళదు ఉంథి. అఱలాహ ఖనఔ శంఔయౌపంచి ఉనాటా బణే నిశసంథేషంగస నై
అందభిక్ీ ఆమన భలయగ ం ఙ఼నహ ఉండేయసడె.’’
6. అల్్అన్్ఆమ్ 150 యసభిణో ఇఱల అడెఖు: ‘‘అఱలాళవయ ఈ ళశుళుఱన నిఱేదింఙాడె అని యసక్షయనేఙేు నై యసక్షు
ఱన తీశఔుయండి. ’’ ఔయనల యసయు అఱల యసక్షయనేలేు , నీళు యసభిణో ఔఱలహ యసక్షయం ఇళాఔు. భల ఆమతేఱన
అశణాయఱుగస చితాంచి తయశాభించినయసయౄ , యఱోక్సనిా నిభసఔభించినయసయౄ , ఇతయు ఱన తభ ాబుళుఔు
శభలనఱుగస నిఱఫెటు న
ి యసయౄ - అఱలంటి యసభి క్ోభిఔఱన నీళు ఎంతభలతాం అనశభింఙఔు.
6. అల్్అన్్ఆమ్ 151 - 153 ాళక్సు! యసభిక్ి ఇఱల ఙెుప: ‘‘యండి నైఔు యనినహయు సన, నై ాబుళు నైనై యదించిన
ఔటటుఫాటట
ా ఏనేటో. ఎళభినీ ఆమనఔు పాఖయసాభుఱుగస ఙెమయభసద. తయౌా దండెాఱణో భంచిగస ాళభిుంఙండి.

నేదభిక్సనిక్ి బమడి నై శంణాధానిా షతయ ఙేమఔండి. ఫేభు నైఔ ఉనుసదినిశుధాాభు. యసభిక్ీ ఇయసుభు.
అయౕా ఱ యవమలఱ దభిథాుఱఔు ఔడా నుో ఔండి , ఫళయంఖఫెైనయైధా శభే ఱేఔ గోయఫెైనయైధా శభే. శతయంణో తప
అఱలాహ యతాంగస నియణ బంచిన ఏ నుసాణానీా షతభలయుఔండి

, ఈ యవమలఱధన నుసటింఙభని ఆమన నైఔు

ఉథేయంఙాడె, ఫషృరస నైయు ఆఱోచించి ని ఙేయు సయని. అధాథఱ ఆలహు దభిథాుఱఔు నుో ఔండి, ఉతు భఫెైన భీతఱో
తప - యసయు ముఔు ళమశసఔు ఙేభేళయఔు. క్ొఱతఱో

, తనిఔఱో ూభిు ధాయమం ఙెమయండి. ఫేభు ాత

భనిఱహనైధా అతని ఴక్ిుఫేయక్ే ఫాధయణా పాభసనిా మోుణాభు. యౌక్ిణే ధాయమఫే ఱఔండి

, ళయళయౘయం నై

ఫంధళుఱఔు శంఫందించినథి అబధాశభే. అఱలాషోు ఙేశఔునా డంఫడిఔన ధయయనయుండి. ఈ భలటఱన
అఱలాహ నైఔు ఉథేయశుధాాడె , ఫషృరస నైయు ళతఫో ధన లాఔభియు సభేమో అని. ఇంక్స ఆమన ఇఱల
ఉథో బదిశు ధాాడె : ధా యుచభలయగ ం ఇథే. ఔనఔ నైయు థీనినైధన నడళండి. యనభే భలభసగఱనై నడళఔండి. ఎందఔంటే
అయ నేభుయౌా ఆమన భలయగ ం నండి ణొఱగించి యచిఛనా యుయసుబ. నై ాబుళు నైఔు ఙేలహన ళణోథేఴం
ఇథే, ఫషృరస నైయు ళఔరయైకభిక్ి ద఼యంగస ఉంటాయని.
6. అల్్అన్్ఆమ్ 154 - 158 ఫేభు భూయసఔు ఖరంతానిా ాయసథింఙాభు. అథి భంచియైకభిని అళఱంనృంఙే
భలనళుడినై అనఖరష భిూభిు, ఆళఴయఔఫెైన శఔఱ యవమలఱ యళయణ, ూభిుగస భలయగ దయశఔం, ూభిుగస క్సయుణయం.
(ఇథి ఇయసాబీఱు ళంయౕముఱఔు ఎందఔు ఇళాఫడియదంటే) ఫషృరస ాఛఱు తభ ాబుళున ఔఱుశక్ోళటానిా
యఴాలహయు సయని. ఇథేయధంగస ఫేభు ఈ ఖరంతానిా అళతభింఛేరసభు. ఇథి యపాఱుఔఱ ఖరంథం. క్సళున నైయు థీనిని
అనశభింఙండి. బమబఔుుఱ యైకభిని అళఱంనృంఙండి. నైయు ఔయుణింఙఫడటం యసధయం క్సళఙు. ఇఔ నైయు

,

‘‘భలఔు ూయాం ఉనా భెండె ళభసగఱఔు ఖరంథం ఇళాఫడియథి. యసయు ఏనే ఙథియనయసభో , ఏనే ఙథియంఙేయసభో భలఔు
ణెయౌమద’’ అని అనఱేయు. ఇంక్స నైఔు , ‘‘భలనై ఖనఔ ఖరంతానిా అళతభింఛేలహ ఉండినటా బణే , ఫేభు యసభిని
నేంచిన యుచళయు నఱభుగస నియౄనహంఙఔుధనయసయభు’’ అని యసఔుఱుఙెనేప ఆయసాయం ఔడా ఱేద. నై ళదు ఔు నై
ాబుళు తయపు నండి ఔ శపవు ఫెైన ాభలణం, భలయగ దయశఔతాం, క్సయుణయం ళఙేులహంథి. ఇఔ అఱలాహ ఆమతేఱు
అశణాయఱు అని యౌక్ేయసడిఔంటే , యసటిటా యైభుకయం ాదభిశంఙే యసడిఔంటే నేంచిన దభసుయుగడెళడె
ఆమతేఱటా యభుకఱబయయ యసభిక్ి

? భల

, యసభి ఈ యైభుకయం పయౌతంగస ఫేభు నీఙాతనీఙఫెైన యక్షన

యదించితీయుణాభు. థెైళద఼తఱు ళచిు యసభిభుంద నిఱఫడాఱనీ ఱేథా నీ ాబుయన శామంగస భసయసఱనీ ఱేథా నీ
ాబుళు యొఔా క్ొనిా ఫళయంఖ నిదయశధాఱు ాతయక్షం క్సయసఱనీ , ాఛఱు నిభీక్ిశు ధాాభస ? నీ ాబుళు యొఔా
ాణేయఔఫెైన శ఼ఙనఱు క్ొనిా ాతయక్షభబయయ భోచన ూయాం యఴాలహంఙఔుండా ఆ భోచన యఴాలహంచిన ళయక్ిుక్ీ , ఱేథా
యఴాలహంచి ఔడా ఏ భంచినీ శంనుసథింఙక్ోని ళయక్ిుక్ీ తభ యరసాశంళఱా ఏ ాయోఛనభూ ఙేఔయద. ాళక్సు!
యసభిణో ఇఱల అన : ‘‘శభే, భంచిథి. నైయౄ నిభీక్ింఙండి. ఫేభూ నిభీక్ిశు ధాాభు.’’

6. అల్్అన్్ఆమ్ 159 - 160 తభ ధభసునిా భుఔాఱు భుఔాఱుగస ఙేలహ

, భుఠసఱుగస చీయౌనుో బన యసభిణో

నిఴుమంగస నీఔు ఏ శంఫంధభూ ఱేద. యసభి ళయళయౘయం అఱలాహ అదీనంఱో ఉంథి. ఆమధన యసభిక్ి ణెఱుుణాడె ,
యసయు ఏఫేనే ఙేరసభో. అఱలాహ ళదు ఔు శణాాభసయనిా తీశఔుళఙేు యసనిక్ొయఔు థింతఱు ాతపఱం ఉంథి .
దయౖసాభసయనిా తీశఔుళఙేు యసనిక్ి , అతడె ఎంత తుప ఙేరసడో అంణే ాతపఱం ఱనశుంథి. ఎళభిక్ీ అధాయమం
భటటుఔు ఛయఖద.
6. అల్్అన్్ఆమ్

161 - 165 ాళక్సు! ఇఱల ాఔటింఙ : నిఴుమంగస ధా ాబుళు ధాఔు యుచభలభసగనిా

ఙ఼నహంఙాడె. అథి ూభిుగస శభిబెైన ధయుం. ఏ ళఔరణా ఱేనిథి

, ఇఫాాళీమ యదానం , థానిని అతన ఏక్సఖరతణో

అళఱంనృంఙాడె. అతన భుఱహఔ
ా ుాఱఱోని యసడె క్సద. ఇఱల అన : ‘‘ధా నభలజ ధా శఔఱ ఉనుసశధాభీతేఱు, ధా
చౄళనం, ధా భయణం-శభశు భూ శఔఱ ఱోక్సఱఔ ాబుయైన అఱలాహ క్ొయక్ే. ఆమనఔు ఏ పాఖయసానై ఱేడె. ఈ
ఆఛఞ బయ ధాఔు ఇళాఫడియథి. అందభిఔంటే భుంద యదేమతణో తఱళంఙేయసణిణ ధనధన. ’’ ఇఱల అన : ధనన అఱలాషృా
క్సదని యనభే ాబుళున అధనాఱహంఙాఱల , ఆమధన ాతథానిక్ీ ాబుయైనుపడె ? ాత ళయక్ీు ణాన శంనుసథింఙే థానిక్ి
ణాధన ఫాధయడె. ఫయుళు మోలేయసడెళడ఼ ఇతయుని ఫయుళున మోమడె. చిళయఔు నైయంణా నై ాబుళు యైునక్ే
భయయౌనుో ళఱలహ ఉంథి. అుపడె ఆమన నై యపేథాఱ మతాభసినిా నైఔు యఴదం ఙేయు సడె. ఆమధన నేభుయౌా
బూభండఱలనిక్ి కయ్నూసఱుగస ఙేరసడె , నైఱో క్ొందభిక్ి క్ొందభినై ఉనాత యసిధాఱన ాయసథింఙాడె , నైఔు ఇచిున
థానిణోధన నేభుయౌా భీక్ింఙాఱని. నిశసంథేషంగస నై ాబుళు యక్ింఙటంఱో ఔడ ళడిఖఱయసడె. ఎఔుాళగస
భనిాంఙేయసడె, ఔయుణింఙేయసడె ఔడా.
7. అల ఆభసఫ
ఆమతేఱు : 206

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
7. అల్్ఆరఫ్ 1 - 2 అయౌఫ ఱలమ నైమ యసద్. ఇథి ఔ ఖరంథం , నీ యైునఔు అళతభింఙెమయఫడియథి. ఔనఔ
ాళక్సు! థీనిని ఖుభించి నీ భనశసఱో ఏ శంక్ోఙభూ ఉండఔడద. థీని అళతయణ ఉథేుఴయం - నీళు థీనిథాాభస
(తయయసాయుఱన) బమనటాుఱనీ, ఇథి యరసాశఱఔు ళణోథేఴం క్సయసఱనీ.
7. అల్్ఆరఫ్ 3 ాఛఱలభస! నై ాబుళు తయపు నండి నైనై అళతభింఙెమయఫడిన థానిని అనశభింఙండి. నై
ాబుళున ణోాలహభసఛని ఇతయ శంయక్షఔుఱన అనశభింఙఔండి - క్సని నైయు ళతఫో ధన లాఔభింఙటం అయుద.

7. అల్్ఆరఫ్ 4 - 5 ఫేభు ధాఴనం ఙేలహన నఖభసఱు ఎధోా ఉధాాబ. యసటినై భల యక్ష భసతా శభమంఱో
షఠసతే
ు గస యయుఙఔుడియథి ఱేఔ టు ఖఱు యసయు యరసరంత తీశఔుంటృ ఉండగస ళచిుడియథి . యసభినై భల యక్ష
ళచిుడినుపడె, ‘‘ఫేభు నిఛంగసధన దభసుయుగఱం’’ అధన భోదన తప యసభి ధోటినండి భభేనై భసఱేద.
7. అల్్ఆరఫ్ 6 - 9 ఔనఔ ఇథి తపఔుండా ఛయుఖళఱలహ ఉంథి: ఫేభు ఎళభి ళదు ఔు ాళఔు ఱన ంనుసమో, యసభిని
ఫేభు ఱ ఔా అడెఖుణాభు. ఇంక్స ాళఔు ఱన ఔడా అడెఖుణాభు (యసయు శంథేరసనిా అందఛేలే తభ యదిని
ఎంతళయఔు నియాళంఙాయు అనీ , థానిక్ి ఱనంచిన శభలదానం ఏనేటీ అనీ). తయుయసత శామంగస ఫేఫే ఛభిగిన
నతు ం గసధన ూభిు ఛాఞనంణో యసభి భుంద నడణాభు. అశఱు ఫేభు ఎఔాడా ఱేఔుండా ఉండఱేదఖథా!
ఫయుళు ఆ భోచన శతయఫే అళుతేంథి. ఎళభి ణాాశ మీళఱు ఫయుళుగస ఉంటాయో యసభే యసపఱయం ను ంథేయసయు.
ఎళభి ణాాశ మీళఱు ణేయౌఔగస ఉంటాయో యసభే తభన ణాభు నయౖసునిక్ి ఖుభిఙేశఔుధనయసయు. ఎందఔంటే

, యసయు

ఆమతేఱ టా దభసుయగ ంగస ాళభిుశు ఼ ఉండేయసయు.
7. అల్్ఆరఫ్ 10 ఫేభు నేభుయౌా ధయణినై అదిక్సభసఱణో ళలహంఛేరసభు. ఇఔాడ నైక్ొయఔు ఉనుసది ళశతేఱన
ఏభసపటట ఙేరసభు. క్సని నైయు ఔఽతచఞఱు క్సళటం అధనథి అయుద.
7. అల్్ఆరఫ్ 11 ఫేభు నై శఽఱహుక్రమ
ి న నుసాయంనంఙాభు. తయుయసత నై యౄనుసనిా తీభిుథిథు ాభు. నహద
ఆదభుఔు యసయౖసుంఖడండి అని థెైళద఼తఱన ఆఛాఞనహంఙాభు. ఈ ఆథేరసనయసయం అందయౄ యసయౖసుంఖడాియు. క్సని
ఇనౄా శ యసయౖసుంఖడేయసభిఱో ఙేయఱేద.
7. అల్్ఆరఫ్ 12 - 19 అఱలాహ, ‘‘నినా ధనన ఆథేయంచినపటిక్ీ యసయౖసుంఖడఔుండా నినా ఏ యవమం నిభోదిం
చింథి?’’ అని అడిగసడె. ఇఱల యౌక్సడె :

‘‘ధనన అతడిఔంటే రరరవఠ ేణిణ. నీళు ననా అగిాణో శఽఱహుంఙాళు. అతణిణ

భటిుణో.’’ ఇఱల లఱయఙాుడె : ‘‘శభే, అబణే ఇఔాణుణంచి క్ిందఔు థిఖు. ఇఔాడ నీ గొపతధానిా ఖుభించి ఖయాడే
షఔుా నీఔు ఱేద. యయళనుో . యసశు యసనిక్ి నీళు తభ భసబయసనిా ణాఫే క్ోయుఔుధన యసభిఱోని యసడళు.

’’ ఇఱల

అధాాడె : ‘‘యసయందయౄ భయళ ఱేఫడే భోచ ళయఔు ధాఔు ళయళదినిళుా. ’’ ఇఱల లఱయఙాుడె : ‘‘నీఔు ళయళది
ఉంటటంథి.’’ ఇఱల అధాాడె: ‘‘అఱలగే, నీళు ననా భలయగ బవ
ా ు ణాానిక్ి ఖుభిఙేలహనటట
ా ధనన ఔడా నీ యుచభలయగ ంనై
ఈ భలనళుఱ క్ొయఔు భలటటయనలహ ఔయుుంటాన. యనక్స , భుంద఼, ఔుడీ, ఎడభల అనిా యైుఱ నండీ యసభిని
ఙటటుభుటటుణాన. యసభిఱో అదిఔ శంకలయఔుఱన ఔఽతచఞఱుగస ఙ఼డళు.

’’ ఇఱల లఱయఙాుడె:

‘‘యయళనుో

ఇఔాణుణంచి, నీఙడయ,ై తయశాఽ తేడయై. యసభిఱో నినా అనశభింఙే యసయందభిణో నినా ఔయౌనహ నయక్సనిా
నింుణాన. థీనిని నభుు. ఆదమ! నీళూ , నీ పాభసయ, ఇదు యౄ ఈ శాయగ ంఱో నిళలహంఙండి. ఎఔాడ ఏ ళశుళున
నై భనశస క్ోభిధా థానిని తనండి. క్సని ఈ ళఽక్షం దభిథాుఱఔు ఔడా నుో ళదు. ఔయనల నుో బనటా బణే
దభసుయుగఱఱో ఔఱలహనుో ణాయు.’’

7. అల్్ఆరఫ్ 20 - 25 తయుయసత ఱైణాన యసభిని భలమఔు ఱోనఙేరసడె , ఔభిని భభొఔభిక్ి ఖుు ంగస ఉనా యసభి
భభసుంగసఱన యసభిక్ి ఫళయగ తం ఙేలేందఔు. యసడె యసభిణో ఇఱల అధాాడె : ‘‘నై ాబుళు నేభుయౌా ఈ ళఽక్షం
ళదు ఔు నుో ళదు ని యసభింఙటానిక్ి క్సయణం, నైయు థెైళద఼తఱు అబనుో ణాభేమో అధనథ,ీ ఱేఔ నైఔు రసఴాతఫెైన చౄయతం
ఱనశుంథేమో అధనథీ తప భభొఔటి క్సద. ’’ ఇంక్స యసడె ాభలణం ఙేలహ యసభిణో ఇఱల అధాాడె:

‘‘ధనన నై

నిఛఫెైన రరరయోనఱలఱహని. ’’ ఈ యధంగస మోశంఙేలహ అతడె యసభిదుభినీ ఔరభఔరభంగస తన నాఖడ యైునఔు
తాుపఔుధాాడె. చిళయఔు యసయు ఆ ళఽక్ానిా యుచిఙ఼డగసధన , యసభి ఆఙాఛదనఱు యసభిభుంథే ణొఱగినుో మలబ.
అుపడె యసయు తభ ఴభీభసఱన శాయగ ంఱోని ఆఔుఱణో ఔుపక్ోయసగసయు. తయుయసత యసభి ాబుళు యసభిని నహయౌచి ఇఱల
అధాాడె :

‘‘ధనన ఆ ఙెటు టళదు ఔు నుో ళదు ని నేభుయౌా యసభింఙఱేథా

? ఱైణాన నైఔు ఫళయంఖ ఴతేాళని

ఙెపఱేథా?’’ యసయు ఉబముఱ ఇఱల యనడెఔుధాాయు : ‘‘ాబూ! భలఔు ఫేభు అధాయమం ఙేశఔుధాాభు. నీళు
ఖనఔ భభుయౌా భనిాంఙఔనుో ణే , ఔనిఔభింఙఔనుో ణే ఫేభు నిఴుమంగస శయాధాఴనం అబనుో ణాభు. ఇఱల
అధాాడె : ‘‘థిగినుో ండి, నైయు ఔభిక్ొఔయు ఴతేాళుఱు. ఔ నిభీణత క్సఱం ళయఔు నైఔు బూనేఱోధన నియసశభూ
ఉనుసది శదనుసమలఱ ఉంటాబ. ’’ ఇంక్స ఇఱల అధాాడె :

‘‘నైయు అఔాడే చౄయయసుయు. అఔాడే భయణియు సయు.

అఔాడినంఙే చిళయఔు తీమఫడణాయు.’’
7. అల్్ఆరఫ్ 26 - 27 ఆదభు శంణానభల! ఫేభు నైనై దశుఱన అళతభింఛేరసభు. అయ నైయు లహఖగ ుడే
నై ఴభీయ పాగసఱన ఔుపణాబ. నై ఴభీయ యక్షణఔు రోబఔు యసధనంగస ఉంటాబ. బమబఔుుఱు అధన దశుఱే
భంచి దశుఱు. ఇథి అఱలాహ శ఼ఙనఱఱోని ఔ శ఼ఙన. ఫషృరస ాఛఱు థీనిథాాభస ఖుణనుసఠం
ధనయుుఔుంటాభేమో! ఆదభు శంణానభల! ఱైణాన నై భలణానహతయుఱన శాయగ ం నంచి ఫళవాభింఛేరసడె. యసభి
భభసుంగసఱు ఔభియ ఔభిక్ి ఫళయగ తం క్సళటానిక్ి యసభి ళయసుాఱన , యసభినైనండి ణొఱగింఙేరసడె. అథేయధంగస
నేభుయౌా భయళ యసడె ఆదఔు ఖుభిఙెమయటం అధనథి ఛయఖఔడద. అతడ఼ , అతడి శషఙయుఱ, నైయు యసభిని
ఙ఼డఱేని ాథేఴం నండి నేభుయౌా ఙ఼యసుయు. ఫేభు ఈ ఱైణానఱన యఴాలహంఙని యసభిక్ి శంయక్షఔుఱుగస
ఙేరసభు.
7. అల్్ఆరఫ్ 28 - 30 ఏథెైధా లహఖగ ుభలయౌన నిఙేలహనుపడె , ఈ ాఛఱు ఏభంటాయంటే , ‘‘ఈ దా తధన భల ణాత
భుణాుతఱు అళఱంనృశ఼
ు ఉండగస ఫేభు ఙ఼రసభు. ఇఱల ఙెమయండి అని అఱలాహ బయ భభుయౌా ఆథేయంఙాడె.’’
యసభిణో ఇఱల అన : ‘‘లహఖగ ుభలయౌన నిని అఱలాహ ఎనాటిక్ీ ఆథేయంఙడె. అఱలాహ తయపునండి ళఙాుమని నైఔు
ణెయౌమని ఆ యవమలఱన నైయు అఱలాహ నేయుణో ాఔటిశు ధాా భేనేటి?’’ ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన : ‘‘ధా ాబుళు
శణాయనీా, ధాయమలనీా ఆథేయంఙాడె. ఇంక్స ఆమన ఆఛఞ ఏనేటంటే , నైయు ాత ఆభసధనఱో నై థిఔుాన శభిగగ స
అభయుుక్ోండి, ఆమనధన యనడెక్ోండి, నై ధభసునిా ఆమన క్ొయక్ే ాణేయఔం ఙేశఔుని. ఆమన నేభుయౌా ఇుపడె
ుటిుంచిన యధంగసధన నైయు భయళ ుటిుంఙఫడణాయు. ఔ ళభసగనిక్ి ఆమన యుచభలయగ ం ఙ఼నహంఙాడె. క్సని భెండో

ళభసగనిక్ి భలయగ బవ
ా ు తాం ఫాగస శభినుో బంథి. ఎందఔంటే

, యసయు అఱలాహ ఔు ఫదఱుగస ఱైణాన ఱన తభ

శంయక్షఔుఱుగస ఎనాఔుధాాయు. అబధా ‘‘ఫేభు యుచభలయగ ంఱో ఉధాాభు’’ అని యసయు పాయశుధాాయు.
7. అల్్ఆరఫ్ 31 ఆదభు శంణానభల! ాత ఆభసధధా శభమంఱో నై ళయసుాఱంఔయణటా ఴరదా ళళంఙండి.
తనండి, ణాాఖండి, నేతనైయఔండి. అఱలాహ నేతనైభేయసభిని నేానేంఙడె.
7. అల్్ఆరఫ్ 32 ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన:

‘‘అఱలాహ తన థాశఱ క్ొయఔు ఉదాయంఛేలహన భంచి ళయసుాఱన

ఎళయు నిఱేదింఙాయు? ఇంక్స అఱలాహ ాయసథించిన భియదా ళశుళుఱన నిఱేదించింథి ఎళయు ?’’ ఇఱల అన : ఈ
ళశుళుఱనీా ఇషఱోఔ చౄయతంఱో ఔడా యరసాశఱ క్ొయక్ే , ాలమం ధాడె ాణేయఔంగస యసభిక్ొయఔు భలతాఫే. ఛాఞనం
ఔఱయసభి క్ొయఔు ఈ యధంగస ఫేభు భల భలటఱన శపవు ంగస ఙెఫుతేధాాభు.
7. అల్్ఆరఫ్ 33 ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన: ‘‘ధా ాబుళు నిఱేదించినయ ఇయ : లహఖగ ుభలయౌన నఱు - ఫళయంఖ
ఫెైనయక్సని, ఱేఔ ఖుు ఫెైనయక్సని - నుసనుసఱు శణాయనిక్ి ళయతభేఔంగస ఫేయనైయటం

, అఱలాహ ఏ ాభలణానీా

అళతభింఛేమఔనుో బధా నైయు ఇతయుఱన అఱలాహ ఔు పాఖయసాభుఱుగస ఔయౌపంఙటం (యసశు ళంగస అఱలాహ బయ
అధాాడని) నైఔు ణెయౌమని యవమలనిా నైయు అఱలాహ నేయుణో ఙెపటం.’’
7. అల్్ఆరఫ్ 34 - 39 ాత ఛాతక్ి ఔ ఖడెళు నియణ మం అబళుంథి. ఔ ఛాత ఖడెళు ూభిు అబనుపడె

,

ఔా ఖడిమక్సఱం ఔడా అథి యనక్స భుంద఼ అళటం శంబయంఙద. (శఽఱహు నుసాయంబంఱోధన అఱలాహ ఈ
యవమలనిా శపవు ం ఙేరసడె). ఆదభు శంణానభల! ఛాఞఔం ఉంఙక్ోండి
నైఱోనండే ధా ఆమతేఱన యనినహంఙే ాళఔు ఱు ళచిునుపడె

, ఔయనల నై ళదు ఔు శామంగస
, అయదేమత నండి తనన ణాన

క్సనుసడెఔుంటృ తన యైకభిని శంశాభింఙఔుధన యసనిక్ి బమంక్సనీ దణకంక్సనీ ఔయౌగే అళక్సఴం ఱేద. ఇంక్స భల
ఆమతేఱు అశణాయఱని తయశాభించి యసటిటా తఱనృయుశ తనం ాదభిశంఙే యసభే నయఔ నియసశఱు అళుణాయు.
అఔాడే యసయు రసఴాతంగస ఉంటాయు. ూభిుగస అఫథాాఱ ైన యవమలఱన శఽఱహుంచి

, అఱలాహ ఔు ఆభోనహంచి ఱేఔ

శతయఫెైన అఱలాహ ఆమతేఱు అశణాయఱని తయశాభింఙే యసడిని నేంచిన దభసుయుగడెళడె ? అటటళంటి యసయు తభ
యదియసాత ాక్సయం తభ పాగసనిా ను ందత ఉంటాయు , ఫేభు ంనే థెైళద఼తఱు యసభి ఆతుఱన ఫందింఙటానిక్ి
ళఙేు ఆ ఖడిమళయఔు. అుపడె ఆ ద఼తఱు యసభిని ఇఱల అడెఖుణాయు : ‘‘ఙెపండి, నైయు అఱలాహ ఔు ఫదఱుగస
యనడెఔుధన ఆ ఆభసధయ థెైయసఱు ఇుపడెఔాడెధాాయు

?’’ యసయు ఇఱల అంటాయు :

‘‘యసయంణా భల నండి

తుపఔుధాాయు.’’ ఇంక్స యసయు ‘‘ఫేభు నిఛంగసధన శతయతయయసాయుఱఫే ’’ అని తభఔు ళయతభేఔంగస ణాఫే యసక్షయం
ఇయసుయు. అఱలాహ ఇఱల లఱయయసుడె: ‘‘నుో ండి, నైఔు ూయాం ఖతంచిన చృధాాతేఱ ళయగ భూ భలనళుఱ ళయగ భూ
నుో బ ఙేభిన ఆ నయక్సనిక్ే నైయౄ నుో ండి. ’’ ాత ళయగ భూ, అథి నయఔంఱో ాయనయంఙేటుపడె తన ూయాు ళభసగనిా
ఴనహశు ఼ ాయనయశుంథి. చిళయఔు యసయంణా అఔాడఔు ఙేభినుపడె , తయుయసత ళచిున ాతళయగ భూ తన ూయాు

ళభసగనిా ఖుభించి ఇఱల అంటటంథి: ‘‘ాబూ! భభుయౌా భలయగ బవ
ా ు ేఱుగస ఙేలహనయసయు యభే. ఔనఔ యభిక్ి భెటు ంి ు
అగిా యక్ష యదింఙ. ’’ శభలదానంగస ఇఱల అనఫడెతేంథి : ాతయసడిక్ీ భెటు ంి ు యక్ే డెతేంథి. క్సని అథి నైఔు
ణెయౌమద.’’ నదటిళయగ ం భెండో ళయగ ంణో ఇఱల అంటటంథి: ‘‘(ఫేభు ఖనఔ నింథాయుహఱఫే అబణే) నైయు భలతాం
భలఔంటే ఏ యవమంఱో ఫెయుఖు, ఇఔ నైయు నై శంనుసదనఔు పయౌతంగస యక్షన ఙయఙ఼డండి.’’
7. అల్్ఆరఫ్ 40 - 43 నభుండి! భల ఆమతేఱన తయశాభించినయసభి క్ొయఔ యసటిటా తఱనృయుశతనం
ాదభిశంచిన యసభిక్ొయఔ ఆక్సఴథాాభసఱు ఎంతభలతాం ణెయుళఫడళు. శ఼థి యంధాంఖుండా ంటె నుో ళటం ఎంత
అశంబళమో, యసయు శాయగ ంఱోక్ి నుో ళటం ఔడా అంణే అశంబళం. అభసధఱఔు భలళదు ఇటటళంటి ాతపఱఫే
ఱనశుంథి. యసభిక్ి నయఔఫే నుసనప, నయఔఫే దపటి. ఫేభు దభసుయుగఱఔు ఇఙేు ాతపఱం ఇథే. థీనిక్ి ననాంగస
భల ఆమతేఱన యఴాలహంచి భంచినఱు ఙేలహనయసయు - ఈ యవమంఱో ఫేభు ాత ళయక్ిునైధా అతని
ఴక్ిుయసభభసియఱఔు అనఖుణంగసధన ఫాధయతన మోుణాభు - యసయు శాయగ నియసశఱు. అఔాడ యసయు శథా ఉంటాయు.
యసభి భనశసఱఱో యశపయం ఏ క్సశు ఴతేాపాళం ఉధాా థానిా ఫేభు ణొఱగియు సభు. యసభి క్ిరంద క్సఱుళఱు
ాళళశ఼
ు ఉంటాబ. యసయు ఇఱల అంటాయు: ‘‘భలఔు ఈ భలయగ ం ఙ఼నహన అఱలాహ క్ే యోు ణాాఱు. ఆమధన ఖనఔ భలఔు
భలయగ ం ఙ఼నహ ఉండఔనుో బనటా బణే శామంగస ఫేభు భలయగ ం ను ంథి ఉండేయసయభు క్సద. భల ాబుళుఙే
ంఫడిన ాళఔు ఱు యసశు ళంగస శణాయధనా తీశఔుళఙాుయు. ’’ అుపడె యసభిక్ి ఈ యసణి యనఫడెతేంథి : ‘‘నైయు
యసయశఱుగస ఙేమఫడిన ఈ శాయగ ం నైయు ఙేశు ఼ ఉండిన నఱఔు ాతపఱంగస నైఔు ఱనంచింథి’.’
7. అల్్ఆరఫ్ 44 - 45 తయుయసత శాయగ యసశఱు నయఔయసశఱన నహయౌచి ఇఱల అంటాయు :

‘‘భల ాబుళు భలఔు

ఙేలహన యసగసుధాఱన అనిాంటినీ ఫేభు శతయఫెైనయగస ఔనగొధాాభు. భభి నైయు ఔడా నై ాబుళు ఙేలహన
యసగసుధాఱన శతయఫెైనయగస ఔనగొధాాభస ?’’ యసయు ఛయసఫుగస, ‘‘అళున’’ అని ఱుఔుణాయు. అుపడె ాఔటింఙే
యసడొ ఔడె యసభిభధయ ఇఱల ాఔటియు సడె:

‘‘ాఛఱన అఱలాహ భలయగ ం నండి నిభోదింఙేయసయౄ

, థానిని

ళక్ీరఔభింఙగోభేయసయౄ, యఱోక్సనిా తయశాభింఙేయసయౄ అబన దభసుయుగఱనై అఱలాహ రసం అళతభింఙగసఔ.’’
7. అల్్ఆరఫ్ 46 - 49 ఈ ఉబమ ళభసగఱ భధయ ఔ ణెయ అడెిగస నిఱుశుంథి. థానియొఔా ఎణెు న
త ాథేరసఱ
(ఆభసఫ)నై భభిక్ొందయు ాఛఱు ఉంటాయు. యసయు ాత ఔణీణ అతని భుకలఔఽతని ఫటిు ఖుయుుడణాయు.
శాయగ యసశఱన నహయౌచి, ‘‘నైఔు రసంత ఔఱుఖుగసఔ ’’ అని అంటాయు. యసయు శాయగ ంఱోక్ి ాయనయంఙధనఱేద. క్సని థానిని
ఆయశుధాాయు. యసభి దఽఱహు నయఔయసశఱ యైునఔు భయళనుపడె ఇఱల అంటాయు : ‘‘ాబూ! భభుయౌాభటటఔు ఈ
దభసుయుగఱఱో ఙేయుఔు. ’’ తయుయసత ఎణెు న
త ాథేరసఱనై ఉనా ఈ ాఛఱు నయఔంఱో ఉనా క్ొందయు నదు
భనవేఱన యసభి ఆనయసలళ థాాభస ఖుయుుటిు ఇఱల అంటాయు : ‘‘ఙ఼రసభస నైయౄ, నై అనఙయళభసగఱు గసనీ, నైయు
గొపగస పాయంచిన ఆలహు నుసశుఱుగసనీ, ఈ భోచ నైఔు ఏ యధంగసన఼ నిక్ిభసఱేద ఖథా! నైయు ‘యభిక్ి అఱలాహ తన

క్సయుణాయనిా ఏభలతాం ాయసథింఙడె’ అని ాభలణాఱు ఙేలహ అంటృ ఉండినయసభే ఔథా ఈ శాయగ నియసశఱు. ఈ భోచ
యసభిణోధన ‘శాయగ ంఱో ాయనయంఙండి. నైఔు బమంగసని దణకంగసని ఱేద’ అని అనటం ఛభిగింథి.’’
7. అల్్ఆరఫ్ 50 - 51 నయఔయసశఱు శాయగ యసశఱణో ఇఱల నయనటటుఔుంటాయు : ‘‘క్సశు దమఙేలహ భలనైని క్ొథిుగస
నీలైళ నుో మండి , ఱేథా అఱలాహ నైఔు ాయసథించిన ఆయౘయంఱో నంఙెైధా క్ొంత ఇటట యశయండి .

’’ యసయు ఇఱల

శభలదానం ఙెఫుణాయు: ‘‘ఈ భెంటినీ అఱలాహ శతయతయయసాయుఱఔు నిఱేదిం ఙాడె. యసయు తభ ధభసునిా ఔ క్ీరడగస ,
ఔ క్సఱక్ేంగస ఙేశఔుధాాయు. ఇంక్స యసభిని ఇషఱోఔ చౄయతం మోయసనిక్ి ఖుభిఙేలహంథి.

’’ అఱలాహ ఇఱల

లఱయయసుడె: ‘‘యసయు ఈధాటి శభలయనరసనిా భయచి ఉండినయధంగసధన భల ఆమతేఱన తయశాభిశు ఼ ఉండిన
యధంగసధన ఫేభూ యసభిని ఈధాడె భయచినుో ణాభు.’’
7. అల్్ఆరఫ్ 52 - 53 ఫేభు ఈ ాఛఱ ళదు ఔు ఔ ఖరంతానిా తీశఔుళఙాుభు. థానిని ఫేభు ఛాఞనం ఆదాయంగస
శయళయఫెైనథిగస ఙేరసభు. అథి యరసాశఱఔు భలయగ దయశఔతాం

, క్సయుణయం. ఇఔ యయు ఈ ఖరంథం ణెయౌమఛేలే

భుగింు క్ోశం క్సఔ భభేథెైధా యవమం క్ొయఔు నిభీక్ిశు ధాాభస? ఆ భుగింు ళఙేు భోచన థానిని నియా క్షయం ఙేశు ఼
ళచిునయసభే ఇఱల అంటాయు : ‘‘మతాయి ంగసధన భల ాబుళు ంనహన ాళఔు ఱు శతయం తీశఔుని ళఙాుయు. అబణే ,
భల క్ొయఔు లహనూసయశ ఙెమయటానిక్ి

, లహనూసయశ థాయుఱ ళభెరధా భలఔు ఱనయసుభస

? ఱేథా ఫేభు భయళ తభిగి

ంఫడఖఱభల? ూయాం ఫేభు ఙేశు ఼ ఉండిన థానిక్ి ఫదఱుగస , ఇుపడె భభొఔ దా త ాక్సయం నిఙేలహ
ఙ఼నహంఙటానిక్ి?’’ - యసయు తభన ణాభు నవు ంఱో డయనశఔుధాాయు. యసయు శఽఱహుంచిన అశణాయఱు శభశు భూ ఈ
భోచ యసభినండి తుపఔుధాాబ.
7. అల్్ఆరఫ్ 54 - 56 యసశు ళంగస నై ాబుళు అఱలాహ బయ. ఆమన ఆక్సరసఱన఼

, బూనేనీ ఆయుథిధాఱఱో

శఽఱహుంఙాడె. తయుయసత తన భసఛయనఠసనిా అఱంఔభింఙాడె. భసతాని ఖటినై ఔనహపయనయు సడె. ఆ తయుయసత ఖఱు
భసతాయంట యుఖుతీశ఼
ు ఉంటటంథి. ఇంక్స ఆమన శ఼యుయణిణ , ఙందాణిణ, నక్షణాాఱన ుటిుంఙాడె. అనీా ఆమన
ఆఛఞ ఔు ఔటటుఫడి ఉధాాబ. ణెఱుశక్ోండి , శఽఱహు ఆమనథే. థానినై ఆదితయభూ ఆమనథే. అఱలాహ అనంతఫెైన
యపాఱు ఔఱయసడె. శఔఱ ఱోక్సఱఔు ాబుళు , యసానే, నై ాబుళున యనడెక్ోండి , యఱనహశు ఼న఼ గోయంగసన఼.
నిఴుమంగస ఆమన నేతనైభి ఫెయౌగేయసభిని నేానేంఙడె. ధయణి శంశాయణ ఛభిగిన తయుయసత , థానినై శంక్ోపానిా
శఽఱహుంఙఔండి. థేళుడిధన యనడె క్ోండి బమంణోన఼ , ఆఴణోన఼. నిఴుమంగస అఱలాహ క్సయుణయం యుచళయు నఱఔు
థాుఱోధన ఉంథి.
7. అల్్ఆరఫ్ 57 - 58 తన క్సయుణాయనిక్ి భుందగస యబయసయు ఱన మోశఔునుో బయ యసముళుఱన ంనేథి
అఱలాహ బయ. తయుయసత అయ నీటిణో నిండిన ఫేగలఱన ఎతే
ు ఔునినుో బయటుపడె యసటిని నిభీీళంగస డిళునా ఏ
ాథేఴం యైునక్ెరధా ఔథియౌయసుడె. అఔాడ ళయష ం ఔుభినహంచి (ఆ భఽత బూనేనండే) యఔయక్సఱ ండా న యయౌక్ి

తీశక్ొయసుడె. ఙ఼డండి! ఈయధంగస ఫేభు భఽతేఱన నిభీీళలహితనండి ఉదాయంఛేయు సభు

, ఫషృరస నైయు

థానిని ఙ఼లహ అబధా ఖుణనుసఠం ధనయుుఔుంటాభేమో అని. భంచి ధనఱ తన ాబుళు ఆథేరసనయసయం ువాఱంగస
ంటనిశుంథి. ఙెడి ధనఱఱో ధాలహయఔం ంట తప భభేనై ండద. ఔఽతఛఞ తఱు ణెయౌనేయసభి క్ొయఔుగసన ఫేభు ఈ
యధంగస శ఼ఙనఱన భలటి భలటిక్ీ యళభిశు ఼ ఉంటాభు.
7. అల్్ఆరఫ్ 59 - 64 ఫేభు న఼పెసన అతని ఛాతళదు ఔు ంనుసభు. అతన ఇఱల అధాాడె :

‘‘ధా ఛాత

యో దయుఱలభస! అఱలాహ న ఆభసదింఙండి. ఆమన తప నైఔు భభొఔ థేళుడె ఱేడె. నై యవమంఱో ఔ బమంఔయ
థినంధాటి యక్షన ఖుభించి ధనన ఆంథో లన డెతేధాాన. ’’ ఆమన ఛాత శభసుయుఱు ఇఱల యౌక్సయు :

‘‘నీళు

శపవు ఫెైన అభలభసగనిక్ి ఖుభిఅబనటట
ా భలఔు ఔనినహశు నాథి.’’ న఼పెస ఇఱల అధాాడె : ‘‘ధా ఛాత యో దయుఱలభస!
ధనన ఏ అభలయగ ంఱోన఼ డఱేద. మతాభసినిక్ి ధనన శఔఱ ఱోఔ ాబుళునఔు ాళఔు న. ధా ాబుళు
శంథేరసఱన నైఔు అందఛేయు సన. నై రరరయోనఱలఱహని. నైఔు ణెయౌమని యవమలఱు ధాఔు అఱలాహ తయపు నండి
ణెఱుశ. నైఔు ఆఴుయయం ఔయౌగింథా , నై ళదు ఔు శామంగస నై ఛాతక్ి ఙెంథిన ఔ భనిఱహ థాాభస నై ాబుళు
ఛాఞనహఔ ళచిుందని - నేభుయౌా ళెఙుభింఙటానిక్ి

, నైయు ఙెడెనడతఔు ద఼యంగస ఉండడానిక్ి

, నైనై

దమఙ఼టానిక్ి?’’ క్సని యసయు ఆమనన తయశాభింఙాయు. చిళయఔు ఫేభు ఆమనన఼ , ఆమన శషఙయుఱన఼
ఔ డళథాాభస యభుక్ిు ఔయౌగింఙాభు. భల ఆమతేఱు అశణాయఱని తయశాభించిన యసయందభినీ ఫేభు
భుంచియనరసభు. నిఴుమంగస యసయు అంధఛనఱు.
7. అల్్ఆరఫ్ 65 - 72 ఇంక్స ఆద్ ఛాతళదు ఔు ఫేభు యసభి యో దయుడె షౄద్న ంనుసభు. అతన ఇఱల
అధాాడె: ‘‘ధా ఛాత యో దయుఱలభస! అఱలాహ న ఆభసదింఙండి. ఆమన తప నైఔు భభొఔ థేళుడె ఱేడె.
అఱలంటుపడె నైయు తుపడె నడతన ళదఱుక్ోభస?’’ అతని భలటఱన నభుటానిక్ి తయశాభించిన అతని ఛాత
శభసుయుఱు ఇఱల శభలదానం ఙెనుసపయు :
నీళు అశతయయసథిళని భల అనభలనం.

‘‘నీళు ణెయౌయ తఔుాళతధానిక్ి ఖుభిఅబనటట
ా ఫేభు పాయశుధాాభు.
’’ అతన ఇఱల అధాాడె :

‘‘ధా ఛాత యో దయుఱలభస! ధనన

ణెయౌయతఔుాళతధానిక్ేనై ఖుభిక్సఱేద. ధనన శఔఱ ఱోక్సఱ ాబుళునఔు ాళఔు న. నైఔు ధా ాబుళు శంథేరసఱన
అందఛేయు సన. ధనన నైయొఔా నభుదగిన రరరయోనఱలఱహని. నైఔు ఆఴుయయం ఔయౌగింథా

, నై ళదు ఔు నేభుయౌా

ళెఙుభింఙటానిక్ి శామంగస నై ఛాతక్ి ఙెంథిన ఔ భనిఱహథాాభస నై ాబుళు ఛాఞనహఔ ళచిుందని ? భయచినుో ఔండి!
నై ాబుళు న఼పెస ఛాతక్ి తయుయసత నేభుయౌా యసయశఱుగస ఙేరసడె. నైఔు ఫఱలదిఔయతన ాయసథింఙాడె. ఔనఔ
అఱలాహ ఴక్ిు భళభఱన ఛాఞఔం ఉంఙక్ోండి. నైయు యసపఱయం ను ందఖఱయని ఆయంఙళఙు. ’’ యసయు ఇఱల ఛయసఫు
ఇఙాుయు : ‘‘నీళు భలళదు ఔు భసళటానిక్ి క్సయణం , ఫేభు ఔా అఱలాళవా ఆభసదింఙాఱధా , భల ణాత భుణాుతఱు
ూచృశ఼
ు ళచిున యసటిని యశభిీంఙాఱధా ? శభే, నీళు నిఛం ఙెనేపయసడియన అబణే నీళు భభుయౌా ఫెదభిశు ఼ ఉనా
ఆ యక్షన తీశఔుభస. ’’ అతన ఇఱల అధాాడె :

‘‘నైనై నై ాబుళు రసం

, ఆమన ఆఖరషం ఇథిళయక్ే

యయుఙఔుడాిబ. అఱలాహ ఏ ాభలణానీా ంనీ , నైయౄ నై ణాత భుణాుతఱ నటటుఔునా నేయా యవమంఱో
నైయు ధాణో గయష ణడెతేధాాభస ? శభే, అబణే నైయౄ నిభీక్ింఙండి , నైణోనుసటట ధనన఼ నిభీక్ియు సన. ’’ చిళయఔు
ఫేభు భల ఔఽణో షౄద్న఼ , అతని అనమలముఱన఼ యక్ింఙఔుధాాభు. భల ఆమతేఱు అశణాయఱని
తయశాభించిన యసభినీ యఴాలహంఙనియసభినీ ఫేభు శభూఱంగస ధాఴనం ఙేరసభు.
7. అల్్ఆరఫ్ 73 - 74 శభూద ఛాతళదు ఔు ఫేభు యసభి యో దయుడె యసయౌపెసన ంనుసభు. అతన ఇఱల
అధాాడె: ‘‘ధా ఛాత యో దయుఱలభస! అఱలాహ న ఆభసదింఙండి. ఆమన తప నైఔు భభొఔ థేళుడె ఱేడె. నైళదు ఔు
నై ాబుళు యొఔా శపవు ఫెైన ాభలణం ళచిుంథి. అఱలాహ యొఔా ఈ ఆడ ంటె, నై క్ొయఔు ఔ శ఼ఙన ళంటిథి.
ఔనఔ థానిని యడిచినటు ండి , అఱలాహ బూనేనై అథి లేాఙఛగస ఫేశు ఼ తయఖటానిక్ి. దయుథేుఴయంణో థానిా
భుటటుక్ోఔండి. అఱలఙేలేు నేభుయౌా ళయదాబభితఫెైన యక్ష ఔటి టటుఔుంటటంథి . ఛాఞఔం ణెఙుక్ోండి ఆ
శభమలనిా. అుపడె అఱలాహ ఆద్ ఛాత తయుయసత నేభుయౌా థానిక్ి యసయశఱుగస ఙేరసడె. నైఔు బూనేనై
ఉనాతఫెైన యసిధానిా ాయసథింఙగస , నైయు ఈ భోచ థాని ఙదధైన ఫెైథాధాఱఱో భషో నాతఫెైన బళధాఱన
నిభిుశుధాాయు. థాని క్ొండఱన ఖఽయౘఱుగస ఙెఔుాతేధాాయు. ఔనఔ ఆమన శఽఱహు భళభఱన నియా క్షయం
ఙెమయఔండి. ధయణినై శంక్ోపానిా శఽఱహుంఙఔండి.
7. అల్్ఆరఫ్ 75 - 76 నదు భనవేఱుగస ఙెఱలభణిఅబయయ అతని ఛాత శభసుయుఱు ఫఱళీన ళభసగఱఱోని
యఴాలహంచిన ాఛఱన ఇఱల అడిగసయు : ‘‘యసయౌపెస తన ాబుళు ంనహన ాళఔు అని నైఔు నిఛంగసధన ణెఱుయస ?’’
యసయు ఇఱల శభలదానం ఇఙాుయు: ‘‘నిశసంథేషంగస అతనిణో ంఫడిన శంథేరసనిా ఫేభు యఴాలహశు  ధాాభు. ’’
తభ నదు భిక్సనిా ఙాటటఔుధనయసయు ఇఱల అధాాయు : ‘‘నైయు యఴాలహంచిన థానిా ఫేభు తయశా భిశు ధాాభు.’’
7. అల్్ఆరఫ్ 77 - 79 తయుయసత యసయు ఆ ఆడ ంటెన ఙంనహయనరసయు. చిు ను ఖయుఫో తేతనంణో తభ ాబుళు
ఆఛఞ న ఉఱా ంఘంఙాయు. యసయౌపెసణో ఇఱల అధాాయు :
భభుయౌా ఫెథిభిశు ఼ ళచిున ఆ యక్షన తీశఔుభస.

‘‘నిఛంగసధన నీళు ాళఔు ఱఱోనియసడయన అబణే నీళు
’’ చిళయఔు ఊనహయనలే ఔ బమంఔయఫెైన ఆద యసభిని

ఙటటుభుటిుంథి. యసయు తభ ఇలళఱోాధన ఫో భసాడి , డినటేా ఉండినుో మలయు. యసయౌపెస ఈ యధంగస అంటృ యసభి
నఖభసఱ నండి నివరనేంఙాడె : ‘‘ధా ఛాత ాఛఱలభస! ధనన ధా ాబుళు శంథేరసనిా నైఔు అందఛేరసన. ధనన నై
రరరమశసధన శథా అనఱఱహంఙాన. క్సని ధనధనం ఙేలేథి, నైఔు నై రరరయోనఱలవేఱంటేధన ఇవు ం ఱేద.’’
7. అల్్ఆరఫ్ 80 - 84 ఱతన ఫేభు ాళఔు గస ఙేలహ ంనుసభు. ఛాఞఔం ణెఙుక్ో అతన తన ఛాతణో ఇఱల
అధాాడె : ‘‘నైయు ఇంత లహఖగ ుఱేనియసభెర నుో మలభేనేటి , నైఔు ూయాం ాంఙంఱో ఎళాడ఼ ఙెమయని ఫూతేని
ఙేశు ధాాయు? నైయు లు ఱ
ీ న ళదయౌ ుయువేఱణో నై క్సభలనిా తీయుుఔుంటటధాాయు ? యసశు యసనిక్ి నైయు ూభిుగస
షదునైభి ాళభిుంఙేయసయు. ’’ క్సని అతని ఛాత ఇచిున ఛయసఫు ఇథే:

‘‘గెంటెమయండి యలళన నై ఫలు ఱ నండి ,

భయౘయతేాఱట యలైళ. ’’ చిళయఔు ఫేభు ఱతన఼ అతని ఇంటి యసలళన఼ - యనఔ ఉండినుో బయ యసభిఱో
ఔఱలహనుో బన అతని పాయయన తప - యక్ింఙాభు. ఇంక్స ఆ ఛాతనై ఔుభినహంఙాభు ఫేభు ఔ ళభసషనిా. ఙ఼డండి,
ఆ అభసధఱ భుగింు ఎఱల ఛభిగింథో .
7. అల్్ఆరఫ్ 85 - 87 ఫేభు భద్మన్ ఛాత యసభిళదు ఔు యసభి యో దయుడె వేఐబన ంనుసభు. అతన ఇఱల
అధాాడె : ‘‘ధా ఛాత యో దయుఱలభస! అఱలాహ న ఆభసదింఙండి. ఆమన తప నైఔు భభొఔ థేళుడె ఱేడె. నై
ళదు ఔు నై ాబుళు యొఔా శపవు ఫెైన భలయగ దయశఔతాం ళచిుంథి. ఔనఔ తక్సనిా, క్ొఱతన ూభిుగస నుసటింఙండి.
ాఛఱఔు యసభి ళశుళుఱ యవమంఱో నవు ం ఔయౌగింఙఔండి. బూనే శంశాభింఫడిన తయుయసత, థానిఱో శంక్ోపానిా
శఽఱహుంఙఔండి. ఇందఱోధన నై రరరమశస ఉంథి

, నైయు (నిఛంగసధన) యరసాశఱ ైణే. ాఛఱన బమనటు టానిక్ీ

,

యఴాలహంఙేయసభిని అఱలాహ భలయగ ం నండి నిభోదింఙటానిక్ీ, యుచభలయగ ళక్ీరఔయణఔ నుసఱపడి (చౄయతు) ాతభలయగ ంఱో
ఫంథినుో టట థొ ంఖఱు భలథిభిగస ను ంచి ఔభోుఔండి. ఛాఞఔం ణెఙుక్ోండి ఆ క్సఱలనిా

, అుపడె నైయు

అఱపశంకయఱో ఉండేయసయు. తయుయసత అఱలాహ నై శంకయన అదిఔం ఙేరసడె. ఔలైళ ణెయచి ఙ఼డండి. శంక్ోబం
శఽఱహుంచిన యసభి యయళయసనం ాంఙంఱో ఏభబంథో ! ఏ ఉథేరసనిా ఇచిు ననా ంటం ఛభిగింథో థానిని
నైఱోని ఔ ళయగ ం యఴాలహంచి , భభొఔ ళయగ ం యఴాలహంఙఔనుో ణే అఱలాహ భన భధయ తీయుప ఙెనేపళయఔు శషనంణో
నిభీక్ింఙండి. (ఆమధన) అందభిఔంటే ఉతు భంగస తీయుప ఙెనేపయసడె.
7. అల్్ఆరఫ్ 88 - 89 దయషంక్సయుఱ ైన అతని ఛాత శభసుయుఱు అతనిణో ఇఱల అధాాయు :

‘‘వేఐబ, ఫేభు

నిన఼ా, నీణోనుసటట యఴాలహంచిన యసభినీ భల నఖయం నండి ఫళవాభియు సభు , ఱేథా నైయు భల శంగంఱో తభిగి
ఙేయళఱలహ ఉంటటంథి. ’’ వేఐబ ఇఱల శభలదానం యౌక్సడె :

‘‘ఏనేటీ, భలఔు ఇవు ం ఱేఔనుో బధా భభుయౌా

ఫఱళంతంగస భయళయసుభస? అఱలాహ భలఔు నై శంగం నండి యభుక్ిు ఔయౌగించిన తయుయసత ఔయనల భయళ ఫేభు
థానిఱో ఙేభిణే ఫేభు అఱలాహ ఔు అఫదా ం ఆభోనహంచినయసలళం అళుణాభు. థానియైునఔు భలళటం అధనథి భలతాం
భలఔు ఏ యధంగసన఼ యసధయం క్సద, భల ాబుయైన అఱలాహ శంఔయౌపలేు తప. భల ాబుళు ఛాఞనం ాత ళశుళున఼
ఆళభించి ఉంథి. ఆమనధన ఫేభు నభుుఔుధాాభు. ాబూ! భలఔ భల ఛాతక్ీ భధయ శభిబెైన తీయుప ఙెబయ.
నీళు ఉతు భ ధాయమనిభేణతళు.’’
7. అల్్ఆరఫ్ 90 - 93 అతని భలటఱన తయశాభించిన అతని ఛాత శభసుయుఱు యశపయం ఇఱల అనఔుధాాయు :
‘‘ఔయనల నైయు వేఐబన అనశభింఙటానిక్ి అంగీఔభిలేు ధాఴనం అళుణాయు. క్సని ఛభిగింథేనేటంటే , ఊనహయనలే ఔ
నదు ఆద యసభిని టటుఔుంథి. యసయు తభ ఖఽయౘఱఱో ఫో భసాడి, డినటేా ఉండి నుో మలయు. వేఐబన తయశాభించిన
యసయు ఆ ఖఽయౘఱఱో ఎనాడ఼ నిళలహంఙని యధంగస తేడెఙఔు నుో మలయు. వేఐబన తయశాభించినయసభే చిళయఔు
శయాధాఴనభమలయయు. వేఐబ ఇఱల అంటృ యసభి నఖభసఱ నండి నివరనేంఙాడె : ‘‘ధా ఛాత యో దయుఱలభస! ధనన

ధా ాబుళు శంథేరసఱన నైఔు అందఛేరసన. నై రరరయోనఱలఱహగస ధనన ధా ఫాధయతన ూభిుగస ధయయనభసున.
శణాయనిా లాఔభింఙటానిక్ి తయశాభింఙే ఛాత క్ొయఔు ధనన ఇుపడె ఎఱల ఫాధడన?’’
7. అల్్ఆరఫ్ 94 - 99 ఫేభు ఏ నఖభసనిక్ి ాళఔు న ంనహధా ఆ నఖయ ాఛఱన నదట ఱేనేక్ీ

, ఔయౖసునిక్ీ

ఖుభిఙెమయఔుండా ఉండటం ఛయఖఱేద , యసయు యనభుుఱు క్సయసఱధన ఉథేుఴయంణో. తయుయసత ఫేభు యసభి దలహితని
శలహితగస భలభసుభు. చిళయఔు యసయు ఫాగస అనళఽథిాఙెంథి ఇఱల అధాాయు : ‘‘భంచిభోచఱు ఙెడిభోచఱు అధనయ భల
ూభీాఔుఱఔు ఔడా ఔఱుఖుత ళఙాుబ.’’ తేదఔు ఫేభు యసభిని అఔయసుతే
ు గస టటుఔుధాాభు. యసభిక్ి థానిని
ఖుభించి ఏభలతాం ణెయౌమద. నఖభసఱ ాఛఱు యఴాలహంచి , బమబఔుుఱ యైకభిని అళఱంనృంచి ఉనాటా బణే ఫేభు
యసభిక్ొయఔు ఆక్సఴంఱోని, బూనేఱోని యపాఱ థాాభసఱన ణెయచి ఉండేయసయభు. క్సని యసయు దిఔాభింఙాయు. ఔనఔ
ఫేభు యసభిని యసయు నుో ఖుఙేశు ఼ ఉనా ఙెడెశంనుసదన క్సయణంగస టటుఔుధాాభు. ఏనేటీ ? అబణే ఇఔ భల యక్ష
భసతా శభమంఱో యసయు గసఢనిదాఱో ఉనాుపడె యసభినై అఔయసుతే
ు గస ళచిు డదని నఖభసఱ ాఛఱు నియామంగస
ఉధాాభస? ఱేఔ ఴక్ిుభంతఫెైన భల షశు ం , ఖటియనల యసయు ఆడెఔుంటటనాుపడె యసభినై షఠసతే
ు గస ఎనాడ఼
డదధన తఽనహు ణో ఉధాాభస యసయు ? ఏనేటీ, ఈ ాఛఱు అఱలాహ ఎతే
ు ఖడ అంటే నియామంగస ఉధాాభస ? యసశు యసనిక్ి
ధాఴనం క్సఫో బయ ఛాత భలతాఫే అఱలాహ ఎతే
ు ఖడ అంటే నియామంగస ఉంటటంథి.
7. అల్్ఆరఫ్ 100 - 102 ఏనేటీ , ూయాు బూఱోఔయసశఱ తయుయసత బూనేక్ి యసయశఱబయయ ాఛఱఔు ఈ
మతాయి యవమం ఏ ఖుణనుసఠసనీా ధనయపఱేథా , ఫేభు క్ోభిణే యసభి ధనభసఱఔు యసభిని టటుక్ోఖఱభని ? (క్సని యసయు
ఖుణనుసఠం ధనభేప మతాభసిఱన ఱక్షయనటు యు). ఫేభు యసభి షఽదమలఱఔు భుదా యనరసభు. ఔనఔ యసయు ఏథీ
యనయు. ఈ ఛాతేఱ ాఛఱు , ఎళభి గసథఱన ఫేభు నైఔు యనినహశు ధాామో (నై భుంద ఔ దఽయౖసుంతంగస
ఉధాాయు). యసభిళదు ఔు యసభి ాళఔు ఱు శపవు ఫెైన నిదయశధాఱన తీశఔుళఙాుయు. క్సని యసయు ఔయసభి
తయశాభించినథానిని భయళ అంగీఔభింఙేయసయు క్సద. ఙ఼డండి! ఈ యధంగస ఫేభు శతయ తయయసాయుఱ
షఽదమలఱఔు భుదా యనయు సభు. ఫేభు యసభిఱో ఙాఱలభంథిని తభ యసగసునంటా గౌయళం ఔఱయసయుగస ఙ఼డఱేద.
ఙాఱలభంథిని దభసుయుగఱుగసధన ఙ఼రసభు.
7. అల్్ఆరఫ్ 103 (నైన నేభొానఫడిన) ఈ ఛాతేఱ తయుయసత ఫేభు భూయసన భల శ఼ఙనఱణో హభౌన ళదు ఔ
అతని ఛాత శభసుయుఱ ళదు ఔ ంనుసభు. క్సని యసయు ఔడా భల శ఼ఙనఱటా అధాయమంగస ాళభిుంఙాయు. ఔనఔ
ఙ఼డండి, ఆ దభసుయుగఱ ఖత ఏభబంథో !
7. అల్్ఆరఫ్ 104 - 117 భూయస ఇఱల అధాాడె :

‘‘హభౌన్! ధనన యఴాాబుళు తన తయపున ంగస

ళచిునయసడన. ధా ని ఏనేటంటే , అఱలాహ నేయుణో శతయం తప భభే భలటా ఱఔఔుండా ఉండటం. ధనన నై
ళదు ఔు నై ాబుళు తయపు నండి ధా నిమలభక్సనిా ఖుభించిన శపవు ఫెైన నిదయశనం తీశక్ొని ళఙాున. ఔనఔ

నీళు ఇయసాబీఱు శంణాధానిా ధాణో ంు. ’’ హభౌన ఇఱల అధాాడె : ‘‘ఔయనల నీళు ఏథెైధా నిదయశధానిా ణెలేు ,
నీ ాఔటనఱో శతయళంతేడయన అబణే , థానిని తీశఔుభస.’’ భూయస తన ఙేతఔయరన యలహభసడె. అఔయసుతే
ు గస అథి
ఔ శచౄళ శయపంగస భలభినుో బంథి. అతన తన ఛేఫునండి ఙెబయని నైక్ి తీరసడె. నేాక్షఔుఱందభి భుంద఼ అథి
ఫెయమయసగింథి. అుపడె హభౌన ఛాత శభసుయుఱు యశపయం ఇఱల అనఔుధాాయు : ‘‘నిఴుమంగస ఈ ళయక్ిు భయౘ
ధైుణయంఖఱ భలంతాఔుడే. నేభుయౌా నై బూనే నండి యలళగొటు గోయుతేధాాడె. ఇుపడేభంటాభో ఙెపండి
యలళంణా హభౌనఔు ఇఱల శఱయౘ ఇఙాుయు :

?’’

‘‘అతనీా, అతని యో దయుణీణ ఆనహ ఉంఙండి. అనిా టు ణాఱఔ

యనఖుఱయసలళన ంండి , నిుణుడెైన ాత భలంతాఔుణిణ నై ళదు ఔు తీశఔుభసళటానిక్ి. ’’ ఆ యధంగస భలంతాఔుఱు
హభౌన ళదు ఔు ళఙాుయు. యసయు ఇఱల అధాాయు :

‘‘ఔయనల ఫేభు గెయౌలేు భలఔు థీని ాతపఱం తపఔుండా

ఱనశుంథి ఔథా! ’’ హభౌన ఇఱల శభలదానం ఙెనుసపడె :
తయుయసత యసయు భూయసణో ఇఱల అధాాయు :

‘‘అళున, నైయు భల యసనిాదాయనిక్ి ఙేయుళళుణాయు. ’’

‘‘నీళు యశయుణాయస ఱేఔ ఫేభు యశభసఱల

?’’ భూయస ఛయసఫు

యౌక్సడె: ‘‘నైభే యశయండి ’’ అని. యసయు తభ నుసచిఔఱన యశభి ఙ఼ుఱన భంతాభుఖా ం

, షఽదమలఱన

నెణాళషం ఙేరసయు, అదాతఫెైన భలమలఛాఱలనిా ఔయౌపంఙాయు. ఫేభు భూయసఔు , ‘‘నీ ఙేత ఔయరన యశభియబయ ’’
అని శంఛఞ ఙేరసభు. అతన యశయగసధన తఽటిఱో అథి యసభి ఫూటఔు భలమలఛాఱలనిా నేుంగేలహంథి.
7. అల్్ఆరఫ్ 118 - 122 ఈ యధంగస ఏథి శతయమో అథి శతయంగస నియౄనహతభబంథి. యసయు థేనిని ఔయౌపంఙాభో
అథి అశతయంగస నేగియౌనుో బంథి. హభౌన , అతని శషఙయుఱు నుో టీయంఖంఱో భసచృతేఱమలయయు. (యఛమలనిక్ి
ఫదఱుగస) అంణా ణాయుభలభెర , అళభలనం నుసఱమలయయు. ఇఔ భలంతాఔుఱ భిలి త
హ , అంతయంఖంఱోని ఏథో యవమం
యసభిని యసయౖసుంఖడేఱల ఙేలహంథి. యసయు ఇఱల అధాాయు : ‘‘ఫేభు యఴాలహంఙాభు శఔఱ ఱోక్సఱ ాబుళున, భూయస,
యౘయౄనఱు యఴాలహశు నా ాబుళున.’’
7. అల్్ఆరఫ్ 123 - 124 హభౌన ఇఱల అధాాడె :

‘‘ధనన నైఔు అనభతనిళాఔ భుంథే నైయు అతనిా

యఴాలహంఙాభస? నిఴుమంగస ఈ భసఛదాని నఖయంఱో థాని నుసఱఔుఱన అదిక్సయం నండి ణొఱగింఙటానిక్ి నైయంణా
ఔఱలహ యషశయంగస నిాన ఔుటా ఇథి. శభే , అబణే థాని పయౌతం నైఔు ఇుపడే ణెఱుశుంథి. ధనన నై ఙేతేఱన఼
నై క్సలళన఼ ళయతభేఔథిఴఱో నభిక్ియు సన. ఇంక్స థాని తయుయసత నై అందభినీ లహఱుళధక్ిాయసున.’’
7. అల్్ఆరఫ్ 125 - 126 యసయు ఇఱల ఛయసఫు యౌక్సయు :

‘‘ఎటిు భిలి త
హ ఱోన఼ ఫేభు భయఱళఱలహంథి భల

ాబుళు యైునక్ే. నీళు ఏ యవమంఱో భలనై ఖతీయుుక్ోదఱఙాయో , అథి భల ాబుళు శ఼ఙనఱు భల భుందఔు
ళచిునుపడె ఫేభు యసటిని యఴాలహంఙాభధనథి తప భభొఔటి క్సద. ాబూ

, భలఔు ఒభినేని అనేతంగస

అనఖరళంఙ. భభుయౌా ాంఙం నండి ఱేనహనుపడె ఫేభు నీఔు యదేముఱుగస ఉనా లహితఱోధన ఱేు.’’

7. అల్్ఆరఫ్ 127 హభౌనణో అతని ఛాత శభసుయుఱు ఇఱల అధాాయు : ‘‘భూయసన఼ అతని ఛాతయసభినీ భసఛయంఱో
ఔఱోాఱం యసయనహంఙేమటానిక్ీ , యసయు నీ థాయసయనీా నీ థేళులళ థాయసయనీా క్సదనటానిక్ి , నీళు యసభిని లేాఙఛగస
ళదయౌనడణాయస?’’ హభౌన ఇఱల ఛయసఫు ఇఙాుడె :

‘‘ధనన యసభి క్ొడెఔుఱన ఙంనహయు సన. యసభి లు ఱ
ీ న

ఫాతఔనియసున. యసభినై భల అదిక్సయు టటు టివఠంగస ఉంథి.’’
7. అల్్ఆరఫ్ 128 - 129 భూయస తన ఛాతయసభిణో ఇఱల అధాాడె : ‘‘అఱలాహ న శయౘమం క్ొయఔు అభిింఙండి ,
ఒయుప ళళంఙండి. బూనే అఱలాళు , తన థాశఱఱో ణాన క్ోభిన యసభిని థానిక్ి యసయశఱుగస ఙేయు సడె. అంతభ
యసపఱయం అఱలాహ ఔు బమడెత నిఙేలేయసభి క్ొయక్ే. ’’ అతని ఛాతయసయు ఇఱల అధాాయు : ‘‘నీళు భసఔూయాం
ఔడా ఫేభు ఫాదింఫడేయసయభు. ఇుపడె నీళు ళచిున తయుయసత ఔడా ఫాదింఫడెతేధాాభు. ’’ అతన
ఇఱల ఛయసఫు యౌక్సడె :

‘‘నై ాబుళు నై ఴతేాళుఱన ధాఴనం ఙేలహ నేభుయౌా ధయణిఱో కయ్నూసఱుగస ఙేలే

శభమం శనైంఱోధన ఉంథి. అుపడె నైయు ఎఱల ాళభిుయు సభో ఆమన ఙ఼యసుడె.’’
7. అల్్ఆరఫ్ 130 - 137 ఫేభు హభౌన ాఛఱన ఎధోా శంళతసభసఱ ళయఔు ఔయుళుఔ

, ంటఱ క్ొయతఔ

ఖుభిఙేరసభు, ఫషృరస యసభిక్ి ణెయౌయ ళశుంథేమో అని. క్సని యసభి భిలి త
హ ఎఱల ఉండేదంటే

, భంచిక్సఱం

ళచిునుపడె యసయు, ‘‘ఫేభు థీనిక్ే అయుహఱం’’ అని అధనయసయు. ఖడెిక్సఱం ళచిునుపడె యసయు భూయసన఼, అతని
శషఙయుఱన఼ తభఔు అఴఔునంగస నేభొాధనయసయు. అశఱు యసశు యసనిక్ి యసభి అఴఔునం అఱలాహ ఙేతేఱఱో ఉంథి.
క్సని యసభిఱో ఙాఱలభంథి ఛాఞనళీనఱు. యసయు భూయసణో ఇఱల అధాాయు :

‘‘నీళు భంతాఛాఱంగస భలనై

ాయోగింఙటానిక్ి ఏ భంతాశ఼ఙనన ణెచిుధా ఫేభు నీ భలటన నఫేుయసలళభు క్సభు.

’’ చిళయఔు ఫేభు

యసభినైక్ి తేనూసనన ంనుసభు. నేడతఱ దండెఱన ళథిఱలభు. నేఱు యసయనహంఛేరసభు. ఔపఱన
ుటిుంఙాభు. యఔు భు ఔుభినహంఙాభు. ఈ శ఼ఙనఱననిాంటినీ యనభేాయుగస ఙ఼నహంఙాభు. క్సని యసయు
తఱనృయుశతనం ాదభిశశ఼
ు ధన నుో మలయు. యసయు భయౘభసధం ఙేలహన ాఛఱు. యసభినై ఆద అళతభించినుపడఱలా
ఇఱల అధనయసయు : ‘‘భూయస! నీఔు నీ ాబుళు తయపు నండి ఱనంచిన దయ ఆదాయంగస భల క్ొయఔు నుసాభిింఙ.
ఈయసభి నీళు భలనండి ఈ ఆదన ణొఱగింఛేలేు ఫేభు నీ భలటఱన యఴాలహయు సభు. ఇయసాబీఱు శంణాధానిా
నీయంట ంుణాభు.’’ క్సని ఫేభు భల యక్షన యసభినండి ఔ నిభీణతఫెైన క్సఱం ళయఔు - ఆ క్సఱలనిక్ి యసయు
ఎఱలగెరధా ఙేయుక్ోళఱలహనయసభే - ణొఱగించినుపడఱలా యసయు తభ యసగసునం నండి ఔాయసభిగస భయయౌనుో బయయసయు.
అుపడె ఫేభు యసభిక్ి ాతీక్సయం ఙేరసభు. యసభిని శభుదాంఱో భుంచియనరసభు. ఎందఔంటే
శ఼ఙనఱు అశణాయఱని తయశాభింఙాయు. యసటిని ఱ ఔా ఙేమఱేద. ఇంక్స యసభి యసినంఱో

, యసయు భల
, ఫఱళీనఱుగస

ఙెమయఫడిన యసయందభినీ ఫేభు ఆ బూపాఖు తయుప డభయఱఔు యసయశఱుగస ఙేరసభు. ఆ బూపాగసనిా
ఫేభు యపాఱణో నింనుసభు. ఈ యధంగస నీ ాబుళు ఇయసాబీఱు శంతతక్ి ఫేఱు ఙేయు సన అనా యసగసునం

ధయయనభింథి. ఎందఔంటే యసయు ఒయుపణో ళయళషభింఙాయు. ఇంక్స హభౌన఼ , అతని ఛాతయసయౄ ఙేలహన నిభసుణాఱ ,
ఱేనహన బళధాఱ శభశు భూ ఫేభు ధనఱభటు ం ఙేరసభు.
7. అల్్ఆరఫ్ 138 - 141 ఫేభు ఇయసాబీఱు శంతతని శభుదాం థాటింఙాభు. తయుయసత యసయు నుో యసగసయు

,

భలయగ భధయంఱో ఔ ఛాత ాఛఱ ళదు ఔు నుో ళడం ఛభిగింథి. ఆ ఛాతయసయు ణాభు ఆభసదింఙే క్ొనిా యఖరయౘఱ టా
నేాభఔు ూభిుగస అంక్ితఫెైనయసయు. (ఇయసాబీల శంతత) యసయు ఇఱల అధాాయు :
ఔ థేళుణిణ భలఔు ఔడా ఙేలహనటటు.

’’ భూయస ఇఱల అధాాడె :

‘‘భూయస! యసలళ థేళులళళంటి

‘‘నైయు ఙాఱల అఛాఞను భలటఱు

భలటాాడెతేధాాయు. ఈ ాఛఱు అళఱంనృశునా యదానం ధాఴనం అబయయథే. ఇంక్స యసయు ఙేశు ఼ ఉనా ని ూభిుగస
అశతయఫెైనథి.’’ భయళ భూయస ఇఱల అధాాడె :

‘‘ధనన అఱలాహ న క్సదని భభొఔ థెైయసనిా నైక్ొయఔు

అధనాఱహంఙాఱల? యసశు యసనిక్ి ాంఙంఱోని శభశు ఛాతేఱ ఔంటే నైఔు ఓనాణాయనిా ాయసథించింథి అఱలాహ బయ. ’’
(అఱలాహ ఇఱల లఱయశుధాాడె) : ఫేభు నైఔు హభౌన్ ాఛఱ ఫాభినండి యభుక్ిు ఔయౌగించిన శందభసానిా ఛాఞఔం
ణెఙుక్ోండి. యసయు నేభుయౌా ఘోయ మలతనఔు ఖుభిఙేలేయసయు. నై ఔుభలయుఱన ఙంనేయసయు , నై లు ఱ
ీ న భలతాం
ఫాతఔనిఙేుయసయు. ఇందఱో నై ాబుళు తయపునండి నైఔు ఔ నదు భీక్ష ఉండినథి.
7. అల్్ఆరఫ్ 142 - 144 ఫేభు భూయసన (లహధాయ క్ొండనైక్ి) భునైు భేబంఫళలళ క్ోశం నహయౌనహంఙాభు.
తయుయసత ఇంక్స థిభోచఱు ను డిగింఙాభు. ఈయధంగస అతని ాబుళు నియణ బంచిన ఖడెళు నతు ం నఱపెైభోచఱు
అబంథి. భూయస నుో తనుో త తన యో దయుడె యౘయౄనణో ఇఱల అధాాడె :

‘‘ధా తయుయసత నీళు ధా ఛాత

ాఛఱఱో ధాఔు నుసాతనిధయం ళళంఙ. శఔరభంగస ళయళషభిశు ఼ ఉండె. యచిఛనాక్సయుఱ భలయగ ంఱో నడళఔు.

’’

ఫేభు నియణ బంచిన శభమలనిక్ి శభిగగ స అతన ఙేభినుపడె , అతని ాబుళు అతనిణో శంపాఱహంఙాడె. అుపడె
అతన ఇఱల భనయ ఙేరసడె : ‘‘ాబూ! ధా ఙ఼ునఔు ఫఱలనిా ాయసథింఙ. నినా ఙ఼యసున.’’ ఇఱల లఱయఙాుడె
: ‘‘నీళు ననా ఙ఼డఱేళు. క్ొంఙెం, భుందనా ఆ క్ొండయైు ఙ఼డె. అథి తన యసినంఱో లహియంగస ఉంటే అుపడె
నీళు ననా ఙ఼డఖఱళు. ’’ ఆ ాక్సయం అతని ాబుళు ఆ క్ొండనై తన ణేఛశసన ాశభింఛేలహ థానిని బశుం
ఙేలేరసడె. భూయస శపఽషతనహప డినుో మలడె. ణెయౌయ ళచిున తయుయసత ఇఱల అధాాడె:

‘‘నీళు భియదా డళు.

ధనన నీ శనిాదిఱో రసుణాుడెతేధాాన. అందభిఔంటే నదట ధనధన యఴాలహశు ధాాన. ’’ ఇఱల లఱయఙాుడె :
‘‘భూయస, ధా శంథేరసనిా అందఛెమయటానిక్ి , ధాణో శంపాఱహంఙటానిక్ి, ాఛఱందభిఔంటే నీఔు నుసాదానయం ఇచిు ధనన
నినా ఎనాఔుధాాన. ఔనఔ ధననిఙేు థానిని తీశక్ో. ఔఽతఛఞ తఱు ణెఱుు.’’
7. అల్్ఆరఫ్ 145 - 147 తయుయసత ఫేభు చౄయణానిక్ి శంఫందించిన ాత యంగసనిక్ి క్సళఱలహన ళతఫో ధన఼, ాత
ళయళయౘభసనిక్ి శంఫందించిన శపవు ఫెైన భలయగ దయశఔణాానీా యఱలపఱక్సఱనై యసాలహ భూయసఔు ఇఙాుభు. అతనిణో
ఇఱల అధాాభు : ‘‘ఈ ఉథేరసఱన నీ ఙేతేఱణో ఖటిుగస టటుక్ో. యసటి ఉతు భ పాయసఱన అనశభింఙండి అని నీ

ఛాతయసభిని ఆఛాఞనహంఙ. తాయఱోధన ధనన నీఔు దభసుయుగఱ ఖఽయౘఱన ఙ఼నహయు సన. ఏ షఔా ఱేఔుండా బూనేనై
నదు ఱుగస ఙఱలభణీ అబయయ యసభి దఽఱహుని ధనన ధా శ఼ఙనఱ నండి భయయౌయసున. యసయు ఏ శ఼ఙనన ఙ఼చిధా
థానిని ఎనాటిక్ీ యఴాలహంఙయు. ఔయనల శభిబెైన భలయగ ం యసభి భుందఔు ళచిుధా థానిని యసయు అళఱంనృంఙయు.
ఔయనల ళఔరభలయగ ం ఔనినహలేు , యంటధన ఆ భలయగ ం నైదఔు దభుఔుణాయు. ఎందఔంటే

, యసయు భల శ఼ఙనఱన

తయశాభిం ఙాయు. యసటిని నియా క్షయం ఙేశు ఼ ళఙాుయు. భల శ఼ఙనఱన తయశాభించి యఱోఔంఱో యౘఛయు క్సళటానిా
ణోాలహుఙేుయసడి ఔయుఱనీా ళయయి ఫెైనుో ణాబ. ాఛఱు భభేథెైధా ాతపఱలనిా ను ందఖఱభస

, యసయు ఎంతఙేలేు అంత

తప?’’
7. అల్్ఆరఫ్ 148 - 153 భూయస (యయళన) తయుయసత , అతని ఛాత ాఛఱు తభ ఆబయణాఱణో ఔ ఆళుద఼డ
యఖరయౘనిా తమలయుఙేరసయు. అందఱో నండి ఆళు అయుుళంటి ధాని ళఙేుథి. అథి యసభిణో భలటాాడఱేదనీ , భభే
ళయళయౘయంఱోన఼ యసభిక్ి భలయగ ం ఙ఼ఱేదనీ యసభిక్ి ఔనినహంఙేథి క్సథా ? అబనపటిక్ీ యసయు థానిని ఆభసధయథెైళంగస
ఙేశఔుధాాయు. యసయు యభ దభసుయుగఱు. యసభి నండి ఆతు ళంఙను ణెయఱు ణొఱగినుో బనుపడె, యసయు ణాభు
యసశు యసనిక్ి భలయగ ం తనుసపభని ఔనగొధాాయు. అుపడె ఇఱల అధాాయు :

‘‘భల ాబుళు ఖనఔ భలనై దమ

ఙ఼ఔనుో ణే, భభుయౌా భనిాంఙఔనుో ణే , ఫేభు శయాధాఴనం అబనుో ణాభు. ’’ అటటనండి భూయస ఆఖరషంణో ,
యఙాయంణో తన ఛాత ాఛఱ ళదు ఔు భయయౌళఙాుడె. ళచిున యంటధన ఇఱల అధాాడె :

‘‘ధనన ఱేనుపడె ధా

యసినంఱో నైయు ఙాఱల ఙెడిగస ాళభిుంఙాయు. నై ాబుళు ఆఛఞ క్ొయఔు నిభీక్ింఙే ఒనహఔ ఔడా నైఱో ఱేఔుండా
నుో బంథా?’’ అతన యఱలపఱక్సఱన యలహభియనరసడె. తన యో దయుడె (యౘయౄన) తఱయండెాఔఱన టటుక్ొని అతనిా
ఱలగసడె. యౘయౄన ఇఱల అధాాడె: ‘‘ధా తయౌా ఔుభలయుడా! ఈ ాఛఱు ననా ఱోఫయఙఔుధాాయు. ఇంక్స క్సశు బణే
ననా ఙంనేలేయసభే. ఔనఔ నీళు ఴతేాళుఱఔు , ననా ఙ఼లహ నయనా అళక్సఴం ఇళాఔు. ఈ దభసుయగ ు భుఠసణో
ననా ఔఱఔు. ’’ అుపడె భూయస ఇఱల అధాాడె :

‘‘ాబూ! నన఼ా ధా యో దయుణీణ క్షనేంఙ. భభుయౌా నీ

క్సయుణయంఱోక్ి ాయనయంఛెబయ. నీళు అందభిఔంటే అదిఔంగస క్సయుణయం ఙ఼నేయసడళు.

’’ (శభలదానంగస ఇఱల

లఱయమయఫడియథి) : ‘‘ఆళుద఼డన ఆభసధయథెైళంగస ఙేశఔునా యసయు తపఔుండా తభ ాబుళు ఆఖరషంఱో
చిఔుాఔుని తీయుణాయు. ఇషఱోఔ చౄయతంఱో అళభలనం నుసఱళుణాయు. అఫదా ం శఽఱహుంఙే యసభిక్ి ఫేభు ఇటటళంటి
యక్షధన యదియు సభు. ఙెడెక్సయయం ఙేలహ

, రసుణాుడి, యఴాలహంఙేయసయు నిఴుమంగస ఈ రసుణాు

, యరసాయసఱ

తయుయసత యసయు నీ ాబుళున క్షనేంఙేయసడెగస, ఔనిఔభింఙేయసడెగస ఙ఼యసుయు.’’
7. అల్్ఆరఫ్ 154 - 156 క్ోం ఙఱలాభిన నహభుట , భూయస ఆ యఱలపఱక్సఱన తన ఙేతేఱఱోక్ి తీశఔుధాాడె.
యసటి యసాతఱో తభ ాబుళుఔు బమడే యసభిక్ొయఔు భలయగ దయశఔతాభూ క్సయుణయభూ ఉధాాబ. ఫేభు
నియణ బంచిన శభమలనిక్ి (అతనిణో నుసటట) యౘఛయుక్సళటానిక్ి భూయస తన ఛాత ాఛఱ నండి డెఫెైాభంథిని
ఎనాఔుధాాడె. యసభిని ఔ తీళా బూఔంం ళచిు టటుఔునాుపడె భూయస ఇఱల భనయ ఙేశఔుధాాడె : ‘‘ధా

యసానై! నైయు శంఔయౌపంచి ఉనాటా బణే , నదటోాధన యలళన఼, నన఼ా ధాఴనం ఙేమఖయౌగి ఉండేయసయు. భలఱోని
క్ొందయు అఛాఞనఱు ఙేలహన తుపనఔు నైయు భల అందభినీ ధాఴనం ఙేయు సభస

? ఇథి నైయు నటిున ఔ భీక్ష.

థానిథాాభస నైయు క్ోభినయసభిని అభలభసగనిక్ి ఖుభిఙేయు సయు. ఇంక్స నైయు క్ోభిన యసభిక్ి భలయగ దయశఔణాానిా
ాయసథియు సయు. భల శంయక్షఔుఱు నైభే! ఔనఔ భభుయౌా క్షనేంఙండి. భలనై దమఙ఼ండి. నైయు అందభిఔంటే
అదిఔంగస క్షనేంఙేయసయు. భల క్ొయఔు ఇషఱోఔు ఫేఱున఼ యసామండి , యఱోఔు ఫేఱున ఔడా యసామండి.
ఫేభు నై యైునక్ే భయఱలభు. ’’ శభలదానంగస ఇఱల లఱళబంథి : ‘‘యక్షన ధనన క్ోభినయసభిక్ి యదియు సన. క్సని
ధా క్సయుణయం ాత ళశుళున఼ ఆళభించి ఉంథి. ధాటా అయదేమతఔు ద఼యంగస ఉండేయసభి క్ొయఔ, ఛక్సత ఇఙేుయసభి
క్ొయఔ, ధా ఆమతేఱన యఴాలహంఙేయసభి క్ొయఔ ధనన థానిని యసాయసున.’’
7. అల్్ఆరఫ్ 157 - 158 ఈ శంథేఴషయుణిణ , ఙదళన఼ యసామన఼ భసని ఈ ాళఔు (శఱా ఱలాషృ అఱ ైళ ళ
శఱా మ)న అనశభింఙేయసయు (ఈధాడె ఈ క్సయుణాయనిక్ి అయుహఱు). అతని ాయు సళన యసభిక్ి తభ ళదు ఉనా ణౌభసతే,
ఇంచౄఱు ఖరంతాఱఱో యసామఫడి ఱనశుంథి. అతన యసభిక్ి భంచిని ఆఛాఞనహయు సడె. ఙెడె నండి నిభోదియు సడె.
యసభిక్ొయఔు భియదా ఫెైన ళశుళుఱన ధయుశభుతం ఙేయు సడె. అభియదా ఫెైన యసటిని నిఱహదాం ఙేయు సడె. యసభినై
మోఫడిళునా ఫయుళుఱన థింఙణాడె. యసయు ఫందింఫడిన ఴఽంకఱలఱన ణెంా ఙణాడె. ఔనఔ అతనిని
యఴాలహంచీ శభభిించీ అతనిక్ి శషఔభించీ అతనిణో అళతభింఛెమయఫడిన ఛోయతని అనశభింఙేయసయు భలతాఫే
యసపఱయం ను ంథేయసయు. భుషభుద్! ఇఱల ాఔటింఙ:

‘‘భలనళుఱలభస! ధనన నై అందభి యైునఔు ళచిున

అఱలాహ శంథేఴషయుణిణ. ఆమన బూభలయక్సరసఱ యసభలుఛాయనిక్ి ాబుళు. ఆమన తప భభొఔ థేళుడె ఱేడె.
ఆమధన చౄయణానిా ాయసథియు సడె. ఆమధన భఽతేయళున ఇయసుడె. ఔనఔ యఴాలహంఙండి అఱలాహ న, ఆమన ంనహన
నియక్షభసశయడెైన ాళఔు న - అతన అఱలాహ న, ఆమన శ఼ఔుుఱన యఴాలహయు సడె - అతనిని అనశభింఙండి, నైయు
శభిబెైన భలయగ ం ను ందణాభేమో.
7. అల్్ఆరఫ్ 159 - 160 భూయస ఛాతఱో శతయం ాక్సయం ళతఫో ధ ఙేలే , శతయం ాక్సయఫే ధాయమం ఙేలే ఔ
ళయగ ం ఔడా ఉండేథి. ఫేభు ఆ ఛాతని ధాండె ళంరసఱుగస యబచృంచి , యసటిని రసఴాత ళభసగఱుగస తీభిుథిథు ాభు.
భూయసన అతని ఛాతయసయు నీలైళ అడిగినుపడె ఫేభు అతనిని తన ఙేతఔయరణో పఱలధా క్ొండభసబని క్ొటటు అని
శంఛఞ ఙేరసభు. అుపడె ఆ భసబ నండి ధాండె ఊటఱు నఱుానృక్సబ. ాత ళయగ ం యసయు ణాభు నీలైళ ను ంథే
శి ఱలనిా నియణ బంఙఔుధాాయు. ఫేభు యసభినై ఫేగలఱ చామన ఔయౌపంఙాభు. యసభినై భన్న్ శఱలాఱన
థింనుసభు - ‘‘తనండి ఫేభు నైఔు ాయసథించిన భియదా ఫెైన థాభసిఱన’’ అని అధాాభు. క్సని తయుయసత యసయు
ఏనే ఙేరసభో అథి భలఔు అధాయమం ఙేమటం క్సద, తభఔు ణాఫే అధాయమం ఙేశఔుధాాయు.

7. అల్్ఆరఫ్ 161 - 162 యసభిక్ి ఇఱల ఆఛాఞనహంఙటం ఛభిగిన శందభసానిా ఛాఞఔం ణెఙుక్ో :

‘‘ఈ టు ణంఱోక్ి

నుో బ నిళలహంఙండి. థాని ంటథాాభస నై ఇవు క్
ా సయం ఆయౘయం ను ందండి. ఇంక్స ‘‘ళతు తేన్’’ ‘‘ళతు తేన్’’ అంటృ
యలళండి. యసయౖసుంఖడెత టు ణ థాాయంఱో ాయనయంఙండి , ఫేభు నై తుపఱన భనిాయసుభు. శథెైాకభి ఔయౌగి
ఉండేయసభిని అదిక్సనఖరషంణో శతాభియు సభు.

’’ క్సని యసభిఱోని దభసుయుగఱు తభఔు ఙెనహపన భలటన

భలభిుయనరసయు. యయళయసనంగస ఫేభు యసభి దభసుభసగనిక్ి పయౌతంగస యసభినైక్ి ఆక్సఴం నండి యక్షన ంనుసభు.
7. అల్్ఆరఫ్ 163 - 166 శభుదాు ఖటటున ఉనా ఆ టు ణానిా ఖుభించి ఔడా యసభిని క్ొంఙెం అడెఖు. ఆ
శంగటనన యసభిక్ి ఖుయుుఙేబ. అఔాడి ాఛఱు శఫబత (ఴనియసయం) భోచన థేళుని ఆఛఞ ఱన ఉఱా ంఘంఙేయసయు.
ఇంక్స ఙేఱు శఫబతధాడే యసభిభుంద ఎగిభెగిభి నీటినైక్ి ళశ఼
ు ఉండేయ . శఫబత ధాడె తప నేఖణా థిధాఱఱో
అయ ళఙేుయక్సళు. ఇఱల ఎందఔు ఛభిగేదంటే , ఫేభు యసభి అయదేమతఱు క్సయణంగస యసభిని భీక్షఔు ఖుభిఙేశు ఼
ఉండేయసయభు. ఇంక్స యసభిక్ి ఈ యవమం ఔడా ఖుయుుఙేబ. యసభిఱోని ఔ ళయగ ం యసయు భభొఔ ళయగ ం యసభిణో ఇఱల
అధాాయు :

‘‘నైయు ళతఫో ధ ఎందఔు ఙేశు ధాాయు అఱలాహ ధాఴనం ఙెమయననాయసభిక్ి ఱేఔ ఔఠినంగస

యక్ింఙననా యసభిక్ి?’’ యసయు ఇఱల శభలదానం ఙెనుసపయు : ‘‘ఫేభు నై ాబుళు భుంద క్షనేంఫడటానిక్ి ఔ
క్సయణంగస ఙెుపఔుధన నినేతు ం ఇదంణా ఙేశు ధాాభు. ఫషృరస ఈ ాఛఱు ఆమనటా అయదేమతఔు ద఼యంగస
ఉంటాయధన ఆఴణో ఙేశు ధాాభు.

’’ చిళయఔు యసయు తభఔు ఛాఞఔం ఙెమయఫడిన ళతఫో ధఱన ూభిుగస

యశుభించినుపడె, ఫేభు ఙెడెనండి ాఛఱన యసభింఙేయసభిని యక్ింఙాభు. దభసుయుగఱ ైన ఇతయుఱందభినీ యసభి
అయదేమతఱు క్సయణంగస ఔఠినయక్షఔు ఖుభిఙేరసభు. తయుయసత యసయు

, ణాభు నిభోదింఙఫడిన నిధన ూభిు

తఱనృయుశతనంణో ఙేశు ఼నుో మలయు. అుపడె ఫేభు ఇఱల అధాాభు: ‘‘క్ోతేఱ ై ను ండి, ళీనఱుగస నీఙఱుగస!’’
7. అల్్ఆరఫ్ 167 ఛాఞఔం ణెఙుక్ో, నీ ాబుళు ఇఱల ాఔటించిన శందభసానిా : ‘‘ాలమథినం ళఙేుళయఔు ధనన
తపఔుండా ఇయసాబీఱు శంతతయసభిని తీళామలతనఔు ఖుభిఙేలే ాఛఱ అదుఱో ఉండేఱల ఙేశు ఼ ఉంటాన.

’’

నిఴుమంగస నీ ాబుళు యక్ింఙటంఱో ళడిఖఱయసడె. నిఴుమంగస ఆమన భనిాంుణో ఔయుణణో
ళయళషభింఙేయసడ఼న.
7. అల్్ఆరఫ్ 168 - 171 ఫేభు యసభిని బుయఱో భుఔాఱు భుఔాఱుగస ఙేలహ ధాధా ఛాతేఱుగస యబచృంఙాభు.
యసభిఱో క్ొందయు శఛీ నఱు. క్ొందయు థానిక్ి ననాఫెైనయసయు. ఫేభు యసభిని భంచీ ఙెడ఼ లహితేఱ థాాభస భీక్షఔు
ఖుభిఙేశు ఼ ళఙాుభు. ఫషృరస యసయు భయయౌళయసుభేమో అని. ఆనై ూయాు తభసఱ తయుయసత అయోఖుయఱ ైన యసయు
యసభిక్ి యసయశఱమలయయు. యసయు థెైళఖరంతానిక్ి యసయశఱ ై ఔడా తేఙఛఫెైన ఐళఔ ాయోఛధాఱన లేఔభిశు ధాాయు.
నైగస ఇఱల అంటాయు : ‘‘ఫేభు క్షనేంఫడణాభని ఆయశుధాాభు. ’’ ఆ ఐళఔ శంథే భుందఔు ళలేు , భయళ
థానిని యసయు తటాఱున అందఔుంటాయు. శతయఫెైన థానిధన అఱలాహ నేయుణో ఱక్సఱని యసభినండి ఖరంథాభలణం

తీశక్ోళటం ఛయఖఱేథా? ఖరంథంఱో యసామఫడిళునా థానిని శామంగస యసభే ఙథియసయు. యఱోఔ నియసశం థెైళబక్ిు
భసమణుఱఔు భలతాఫే ఫేఱ ైనథి. నైయు ఈభలతాు యవమలనిా అయి ం ఙేశక్ోఱేభస

? ఖరంతానిా నుసటింఙే ,

నభలచన యసినహంఙే శదాయు నఱ ాతపఱలనిా ఫేభు నిఴుమంగస ళయయి ం ఙెమయభు. ఆ శంగటన ఔడా
యసభిక్ేఫెైధా ఛాఞఔం ఉంథా , అుపడె ఫేభు యాణానిా ఔదయౌంచి థానిని ఔ గొడెఖు భలథిభిగస యసభినై
ఔనుసపభు. అథి తభనై డెతేంథేమో అని యసయు బాభడాియు. ఆ శభమంఱో ఫేభు యసభిణో ఇఱల అధాాభు :
‘‘ఫేభు నైఔు ఇశునా ఖరంతానిా దఽఢంగస టటుక్ోండి. అందఱో యసామఫడి ఉనాథానిని ఛాఞఔం ఉంఙక్ోండి.
అుపడె నైయు ఙెడె నడళడిక్ి ద఼యంగస ఉంటాయని ఆయంఙఫడెణోంథి.’’
7. అల్్ఆరఫ్ 172 - 174 ాళక్సు! ాఛఱఔు ఆ శభమలనిా ఛాఞఔం ఙెబయ. అుపడె నీ ాబుళు ఆదభు శంతత
యొఔా యుఱ నండి యసభి శంణాధానిా తీలహ ఇంక్స శామంగస యసభిని యసభిక్ే యసక్షుఱుగస నిఱఫెటు ి అడిగసడె:
‘‘ధనన నై ాబుళున క్సథా ?’’ అని. యసయు ఇఱల అధాాయు :
యసక్షయనేశుధాాభు.’’

ఫేభు ఇఱల ఎందఔు ఙేరసభంటే

‘‘నిఴుమంగస నైభే భల ాబుళు. ఫేభు థీనిక్ి

, ాలమథినంధాడె నైయు , ‘‘భలఔు ఈ యవమం

ణెయౌమద’’ అని అనఔుండా ఉండేటందఔు , ఱేథా ‘‘ఱహయుాన భల ణాత భుణాుతఱు భలఔంటే భుంథే
నుసాయంనంఙాయు. తయుయసత ఫేభు యసభి శంతతక్ి ఛనిుంఙాభు. దయీ నఱు ఙేలహన ధనభసనిక్ి నైయు భభుయౌా
టటుఔుంటాభస?’’ అని అనఔుండా ఉండేటందఔు. ఙ఼డండి , ఇఱల ఫేభు శ఼ఙనఱన శపవు ంగస యళభియు సభు.
యసయు భయయౌభసయసఱని ఇఱల ఙేయు సభు.
7. అల్్ఆరఫ్ 175 - 176 ాళక్సు! యసభిక్ి ఆ ళయక్ిు గసధన యనినహంఙ. అతనిక్ి ఫేభు భల ఆమతేఱ ఛాఞధానిా
ాయసథింఙాభు. క్సని అతడె యసటిని నుసటింఙఔుండా యభుకడెై నుో మలడె. చిళయఔు ఱైణాన అతణిణ
యంఫడియఙాడె. యయళయసనంగస అతడె భలయగ బవ
ా ు ేఱఱో ఔఱలహనుో మలడె. ఫేభు ఖనఔ క్ోభిళునాటా బణే అతనిక్ి ఆ
ఆమతేఱ థాాభస ఓనాణాయనిా ాయసథించి ఉండేయసయభు. క్సని అతడె బూనే యైునక్ే నుగసగడె. తన
భధోయసంచఱధన అనశభింఙాడె. ఔనఔ అతడి భిలి త
హ ఔుఔా ళంటిథెైనుో బంథి. నైయు థానినై థాడిఙేలేు అుపడె
ఔడా అథి ధాఱుఔన యలళఫెటు టతేంథి. థానిని ళదయౌనడిణే అుపడె ఔడా అథి ధాఱుఔన యలళఫెటు టతేంథి.
భల ఆమతేఱన తయశాభింఙే యసభి దఽయౖసుంతం ఔడా ఇథే. నీళు యసభిక్ి ఈ గసథఱన యనినహశు ఼ ఉండె , ఫషృరస
యసయు యోచియసుభేమో.
7. అల్్ఆరఫ్ 177 - 179 భల ఆమతేఱన తయశాభించిన యసభి దఽయౖసుంతం ఙాఱల ఙెడిథి. ఎందఔంటే యసయు
తభఔు ణాఫే అధాయమం ఙేశఔుంటటధాాయు. అఱలాహ ఎళడిక్ి భలయగ ం ఙ఼ుణాడో యసడే శధాుయగ ం ను ందణాడె.
క్సని అఱలాహ ఎళడిని తన భలయగ దయశఔణాానిక్ి ద఼యం ఙేయు సడో , యసడే నివుఱుడౌణాడె, నవు నుో ణాడె. ఙాఱలభంథి
చృధాాతేఱన఼, భలనళుఱన఼ ఫేభు నయఔం క్ోశఫే శఽఱహుంఙాభు , ఇథి మతాయి ం. యసభిక్ి షఽదమలఱుధాాబ

క్సని యసయు యసటిణో ఆఱోచింఙయు. యసభిక్ి ఔలైళ ఉధాాబ క్సని యసయు యసటిణో ఙ఼డయు. యసభిక్ి ఙెళుఱు ఉధాాబ
క్సని యసయు యసటిణో యనయు. యసయు ఛంతేళుఱ ళంటియసయు - క్సద యసటిఔంటే ఔడా థిఖఛాభినుో మలయు. అఱక్షయంఱో
భునిగిళునాయసయు యభే.
7. అల్్ఆరఫ్ 180 - 183 అఱలాహ భంచి నేయాఔు అయుహడె. ఆమనన భంచి నేయాణోధన యనడెక్ోండి. ఆమనన
భంచినేయాణో నహయౌఙే యవమంఱో శతయం నండి యైథొ ఱగే యసభిని ళదయౌనటు ండి. యసయు ణాభు ఙేశు నా థానిక్ి
ాతపఱం ను ంథి తీయుణాయు. ఫేభు శఽఱహుంచినయసభిఱో కచిుతంగస శతయం ాక్సయం ఉథేయంఙే

, శతయం ాక్సయం

ధాయమం ఙేలే ఔ ళయగ ం ఔడా ఉంథి. ఇఔ భల ఆమతేఱు అశణాయఱని తయశాభించిన యసయు

, ఫేభు యసభిని

ఔరఫేణా యసభిక్ి ఏభలతాం ణెయౌమని దా త ాక్సయం యధాఴం యైునఔు తీశఔునుో ణాభు. ధనన యసభిక్ి శడయౌంున
ఇశుధాాన. ధా ళూయయౘనిక్ి తయుఖు ఱేద.
7. అల్్ఆరఫ్ 184 - 186 తభ నేతేానినై ఉధాుదాపాళం ఏథీ డఱేద అధన యవమం ఖుభించి యసయు ఎుపడ఼
ఆఱోచింఙఱేథా? అతన ళెఙుభిఔ ఙేలేయసడె భలతాఫే. (ఙెడె పయౌతం ఔఱుఖఔభుంథే) శపవు ంగస ళెఙుభిఔ
ఙేశు ధాాడె. ఇంక్స యసయు బూభలయక్సరసఱు నిఙేలే తీయున ఖుభించి ఎుపడ఼ యోచిం ఙఱేథా

? అఱలాహ

శఽఱహుంచిన ఏ ళశుళున఼ యసయు ఔలైళ ణెయచి ఙ఼డఱేథా ? ఫషృరస యసభి చౄయతు ఖడెళు ూభిుఅబయయ శభమం
ఆశనాభబందధన యవమలనిా ఖుభించి ఔడా యసయు ఆఱోచింఙఱేథా

? అబణే ాళఔు ఙేలహన ఈ ళెఙుభిఔ

తయుయసత అశఱు యసయు యఴాలహంఙే యవమం భభొఔటి ఏథి క్సఖఱద ?-అఱలాహ తన భలయగ దయశఔతాం నండి ద఼యం
ఙేలే ళయక్ిుక్ి భభొఔ భలయగ దయశఔుడె ఎళడ఼ ఱేడె. అఱలాహ అటటళంటి యసభిని తభ తఱనృయుశతనంఱో భలయగ ం
తనహప తయఖటానిక్ి ళదయౌనడణాడె.
7. అల్్ఆరఫ్ 187 - 188 యసయు నినా

‘‘అశఱు ఆ ాలమ ఖడిమ ఎుపడె అళతభిశు ంథి

?’’ అని

అడెఖుతేధాాయు. ఇఱల అన : ‘‘థానిని ఖుభించి ధా ాబుళుక్ే ణెఱుశ. థానిని థాని శభమం ళచిునుపడే
ఆమన ాతయక్ష యుయసుడె. ఆక్సరసఱఱో

, అళనిఱో అథి అతయంత ఔఠినశభమంగస ఉంటటంథి. అథి నైనై

అఔయసుతే
ు గస ళచిుడెతేంథి. ’’ నీళు థాని అధనావణఱో భునిగి ళునాటట
ా గస పాయంచి యసయు నినా థానిని
ఖుభించి అడెఖుతేధాాయు. ఇఱల అన: ‘‘థానిని ఖుభించి క్ేళఱం అఱలాహ ఔు భలతాఫే ణెఱుశ. క్సని ఙాఱలభంథిక్ి
ఈ మతాయి ం ణెయౌమద.’’ ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన : ‘‘ధాఔు శంఫందించిన ఱలబనయౖసుఱనై ధాఔు ఏ అదిక్సయభూ
ఱేద. అఱలాహ క్ోభింథి భలతాఫే అళుతేంథి. ధాక్ే ఖనఔ అగోఙయ యవమ ఛాఞనం ఉనాటా బణే

, ధనన ఎధోా

ాయోఛధాఱన ధా క్ొయఔు ను ంథి ఉండేయసణిణ. ధాఔు ఎనాటిక్ీ ఏ నవు భూ యసటిఱా ేథి క్సద. ధనన ధా భలటన
నఫేుయసభి క్ొయఔు క్ేళఱం ళెఙుభిఔ ఙేలేయసణిణ భలతాఫే. యబయసయు యనినహంఙేయసణిణ భలతాఫే.’’

7. అల్్ఆరఫ్ 189 - 198 అఱలాహ బయ నేభుయౌా ఏక్ెరఔ నుసాణి నండి శఽఱహుంఙాడె. ఇంక్స అథే ఛాతనండి అతనిక్ి
శషఙభిని శఽచృంఙాడె, అతన ఆఫెణో ారసంత చౄయతం ఖడటానిక్ి. తయుయసత ుయువేడె లు ని
ీ ఔనహపయనలహనుపడె
ఆఫె ఔ ణేయౌక్ెరన పాభసనిా ధభించింథి. ఆఫె థానిని మోశఔుంటృ తయుఖుత ఉండేథి. తయుయసత ఆఫె
ఖయాపాయం అదిఔభబనుపడె , యసయు ఉబముఱ ఔఱలహ తభ ాబుయైన అఱలాహ న ఇఱల యనడెఔుధాాయు :
‘‘నీళు ఖనఔ భలఔు భంచి నహఱాయసణిణ ఇచిునటా బణే , ఫేభు నీఔు ఔఽతచఞఱం అళుణాభు. ’’ అుపడె అఱలాహ
యసభిక్ి ఔ ఙఔాని, ఏ ఱోభూ ఱేనటటళంటి నహఱాయసణిణ ాయసథింఙాడె. క్సని యసయు ఆమన ాయసథించిన ఈ క్సనఔ
యవమంఱో ఇతయుఱన ఆమనఔు పాఖయసాభుఱుగస ఙేమయసగసయు. యసయు ఙేలే ఈ ఱహయుా నఱఔు అఱలాహ
అతీతేడె, ఉనాతేడ఼న. ఎంత భూఢెఱు యలైళ! ఏ ళశుళున఼ శఽఱహుంఙఱేనియసభిని

, శామంగస ణాఫే

శఽఱహుంఙఫడేయసభిని, ఎళభిక్ీ శయౘమం ఙెమయఱేనియసభిని , శామంగస తభఔు ణాఫే శయౘమం ఙేశక్ోఱేని యసభిని
యయు అఱలాహ ఔు పాఖయసాభుఱుగస ఙేశు ధాాయు. ఔయనల నైయు యసభిని యుచభలయగ ం నైక్ి యభుని ఆయౘానిలేు యసయు
నైయంట భసయు. నైయు యసభిని నహయౌచిధా ఱేఔ భ్నం ళళంచిధా నైఔు భెండ఼ ఔాటే. అఱలాహ న ణోాలహభసఛని నైయు
యనడెఔుంటటనా యసయు నై భలథిభిగసధన క్ేళఱం థాశఱు. నైయు యసభిని నుసాభిించి ఙ఼డండి. నైఔు యసభిటా ఉనా
పాయసఱు నిఛఫే అబణే నై నుసాయి నఱఔు యసయు శభలదానం ఇయసాయౌ. యసభిక్ి క్సలైళ ఉధాామల యసటిణో
నడళటానిక్ి? యసభిక్ి ఙేతేఱు ఉధాామల యసటిణో టటుక్ోళటానిక్ి ? యసభిక్ి ఔలైళ ఉధాామల యసటిణో ఙ఼డడానిక్ి ?
యసభిక్ి ఙెళుఱు ఉధాామల యసటిణో యనడానిక్ి ? ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన : ‘‘నైయు నిఱఫెటు న
ి పాఖయసాభుఱన
నహఱళండి. తయుయసత నైయంణా ఔఱలహ ధాఔు ళయతభేఔంగస ళూయయౘఱు నాండి. ధాఔు ఎంతభలతాం ఖడెళు ఇళాఔండి.
ఈ ఖరంతానిా అళతభింఛేలహన థేళుడే ధాఔు యక్షఔుడె

, శయౘమఔుడె. ఆమన శఛీ నఱఔు శయౘమడణాడె.

థీనిక్ి ననాంగస నైయు అఱలాహ న ళదయౌ యనడెఔుధనయసయు నైఔ శయౘమం ఙెమయఱేయు

, శామంగస తభఔ

శయౘమం ఙేశక్ోఱేయు. ఇంక్స నైయు ఖనఔ యసభిని యుచభలయగ ం యైునఔు యభుని నహయౌలేు

, యసయు నై భలటన

యనధైధా ఱేయు. నైక్ి యసయు నైయైు ఙ఼శ఼
ు ఉనాటట
ా ఔనినహశు ంథి. క్సని యసశు యసనిక్ి యసయు థేనినీ ఙ఼డఱేయు.’’
7. అల్్ఆరఫ్ 199 - 202 ాళక్సు! భఽదతాం , భనిాంుఱ యైకభిని అళఱంనృంఙ. భంచిని ాఫో దింఙ.
భూయుుఱణో యసథానిక్ి థిఖఔు. ఔయనల ఎుపడెైధా ఱైణాన నినా ఉలహగొయౌనహణే అఱలాహ ఴయణు యనడె. ఆమన అనీా
యధనయసడె. అనీా ణెయౌలహనయసడె. యసశు యసనిక్ి బమబఔుుఱు ఔఱయసభి లహిత ఇఱల ఉంటటంథి. ఎుపడెైధా ఱైణాన
ాపాళం ళఱా యసభిక్ి ఏథెైధా ఙెడె ఆఱోఙన తటిునపటిక్ీ

, యసయు తక్షణం అాభతే
ు ఱళుణాయు. తయుయసత యసయు

అళఱంనృంఙళఱలహన శభిబెైన భలయగ ఫేనేటో యసభిక్ి శపవు ంగస ఔనినహశు ంథి. ఇఔ యసభి (అంటే ఱైణాన) యో దయుఱు ,
యసయు యసభిని తభ ళఔరభలయగ ంఱోనిక్ే ఱలఔుానుో ణాయు. యసభిని బావు ేఱుగస ఙెమయటంఱో ఏభలతాం ఱోం ఙేమయు.
7. అల్్ఆరఫ్ 203 - 204 ాళక్సు! నీళు యసభిక్ి ఏథెైధా ఔ శ఼ఙనన (భషణాుయనిా) ఙ఼ఔనుో ణే యసయు ఇఱల
అంటాయు : ‘‘నీళు నీక్ొయఔు ఏథెైధా శ఼ఙనన ఎందఔు ఎనాక్ోఱేద ?’’ యసభిణో ఇఱల అన : ‘‘ధనన క్ేళఱం ధా

ాబుళు ధా ళదు ఔు ంనహన ళళీని భలతాఫే అనశభియు సన. ఇందఱో ఛాఞన క్సంతుంఛాఱు ఉధాాబ. అయ నై
ాబుళు తయపు నండి ళఙాుబ. ఇథి భలయగ దయశఔతాం , క్సయుణయం, థానిని లాఔభింఙే యసభి క్ొయఔు. థిళయ కభసన
నై భుంద ఠింఫడెత ఉనాుపడె , థానిని ఴరదాణో యనండి , భ్నంగస ఉండండి. ఫషృరస నైయు ఔడా
ఔయుణింఫడణాభేమో.
7. అల్్ఆరఫ్ 205 - 206 ాళక్సు! నీ ాబుళున ఉదమభూ యసమంతాభూ శుభింఙ , ఱోఱోఱ యనమంణోన఼
బమడెతన఼, ఫెఱాగస ధోటిణో ఔడా. నియా క్షయం ఙేలేయసభిఱో నీళు ఙేయఔు. నీ ాబుళు శనిాదిఱో శనిాళత
యసినం ఔయౌగిళుండే థెైళద఼తఱు ఎనాడ఼ తభ గొపతధానిక్ి ఖయాడి ఆమన ఆభసధనఔు యభుకఱు క్సయు.
ఆమనన శుతశ఼
ు ఉంటాయు. ఆమన భుంద శఛాుఙేశు ఼ యనభుుఱబ ఉంటాయు.
8. అల్్అన్ఫల్
ఆమతేఱు : 75 అళతయణ : భథీధాఱో
అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
8. అల్్అన్ఫల్ 1 - 6 యసయు నినా ‘‘అన్నూసల’’న ఖుభించి అడెఖుతేధాాయు. ఇఱల అన :

‘‘ఈ అన్నూసల

అఱలాషౄా ఆమన ాళఔు ఔ ఙెందణాబ. ఔనఔ నైయు అఱలాహ ఔు బమడండి. నై యశపయ శంఫందాఱన
శంశాభింఙక్ోండి. అఱలాషౄా, ఆమన ాళఔు ఔ యదేమత ఙ఼ండి , నైయు ఖనఔ యరసాశఱే అబణే. ’’ నిఛఫెైన
యరసాశఱ షఽదమలఱు అఱలాహ ాయు సళన యనాంతధన బమంణో ఔంనహయు సబ. యసభి శభక్షంఱో అఱలాహ ఆమతేఱు
నుసభసమణం ఙెమయఫడినుపడె యసభి యరసాశం నయుఖుతేంథి. యసయు తభ ాబుళు టా నభుఔం ఔయౌగిళుంటాయు.
యసయు నభలచన యసినహయు సయు. యసభిక్ి ఫేనేచిున థానినండి (భల భలయగ ంఱో) కయుునడణాయు. అటటళంటి యసభే
నిఛఫెైన యరసాశఱు. యసభిక్ొయఔు యసభి ాబుళు ళదు ఉనాత యసిధాఱు ఉధాాబ. తుపఱఔు భనిాంు ఉంథి.
రరరవఠఫెైన ఆయౘయం ఉంథి. (ఈ అన్నూసల ళయళయౘయంఱో ఔడా ఇథిళయఔు ఉతపనాఫెైన భిలి త
హ ళంటిథే ఇుపడ఼
ఉతపనాభ్ణోంథి. అుపడె) నీ ాబుళు నినా శతయంణో నీ ఖఽషం నండి ఫమటఔు తీశఔుళఙాుడె.
యఴాలహంచిన యసభిఱోని ఔ ళయగ ం యసభిక్ి ఇథి ఇవు ం ఱేద. యసయు ఈ శతయం యవమంఱో నీణో గయష ణడాియు

, అథి

యసశు యసనిక్ి శతయభని ూభిుగస యుచయైనుో బంథి. యసభి భిలి త
హ తభ ఔలా భుంథే ణాభు భఽతేయళు యైునఔు
తయుభఫడే యసభి భలథిభిగస ఉంథి.
8. అల్్అన్ఫల్ 7 - 8 భెండె ళభసగఱఱో ఔ ళయగ ం నైఔు థొ భిక్ినుో తేందని అఱలాహ యసగసునం ఙేలహన శందభసానిా
ఛాఞఔం ఙేశక్ోండి. నైఔు ఫఱళీనళయగ ం థొ యక్సఱని నైయు క్ోయుఔుధాాయు. క్సని తన భలటఱ థాాభస శతయం యొఔా
శతయతన నియౄనహంఙాఱధనథి , అయరసాశఱన శభూఱంగస ధాఴనం ఙెమలయఱధనథి అఱలాహ శంఔఱపం. ఎందఔంటే ,
శతయం శతయంగస యౄఢ క్సయసఱని, అశతయం అశతయంగస యుచళు క్సయసఱని, ఇథి అభసధఱఔు ఎంత అనివు ఫెైధా శభే.

8. అల్్అన్ఫల్ 9 - 10 ఇంక్స నైయు నై ాబుళున శయౘమం క్ొయఔు నుసాభిించిన శందభసానిా ఔడా ఛాఞఔం
ణెఙుక్ోండి. శభలదానంగస అుపడె ఆమన ఇఱల లఱయఙాుడె :

‘‘ధనన నై శయౘమం క్ొయఔు యబయభంథి

థెైళద఼తఱన ఔభి తయుయసత ఔభిని ఎడణెఖఔుండా ంుతేధాాన. ’’ నైఔు యబయసయు గసన఼ నై భనశసఱు
థీనిళఱా నియుంతగస ఉండే నినేతు భూ అఱలాహ ఈ యవమలనిా నైఔు ణెయౌనుసడె. శయౘమభధనథి ఎుపడె
ఱనంచిధా అఱలాహ తయపు నండే ఱనశుంథి. నిఴుమంగస అఱలాహ అతయంత ఴక్ిుభంతేడె

, అతయంత

యయనఔళంతేడ఼న.
8. అల్్అన్ఫల్ 11 ఇంక్స ఆ శభమలనిా అుపడె అఱలాహ తన తయపు నండి నిదాభతే
ు యౄంఱో నియుంతన఼,
నియామలహితనీ నైనై ఆళళంఙేశు ఼ ఉధాాడె. ఆమన ఆక్సఴం నండి నైనై నీలళన ళభిషంఙేశు ఼ ఉధాాడె

,

నేభుయౌా భియదా యఙాఱని, నైఔు ఱైణానళఱా ఔయౌగిన భలయౌధాయనిా నైనండి ద఼యం ఙెమలయఱని , నైఔు దెైయయం
ఔయౌగింఙాఱని, తథాాభస నై నుసథాఱన శలహియం ఙెమలయఱని.
8. అల్్అన్ఫల్ 12 - 14 ఇంక్స ఆ శభమం , అుపడె నై ాబుళు థెైళద఼తఱఔు ఇఱల శంఛఞ ఙేరసడె : ‘‘ధనన
నైఔు ణోడెగస ఉధాాన. నైయు యరసాశఱఔు దెైయయ లి భ
థ సయఱన ఔయౌగింఙండి. ధనన ఇుపడే ఈ అయరసాశఱ
షఽదమలఱఱో బమలనిా శఽఱహుయు సన. ఔనఔ నైయు యసభి ఫెడఱనై క్ొటు ండి. యసభి క్ీఱుక్ీఱునై క్ొటు ండి. ఎందఔంటే
యసయు అఱలాహ న , ఆమన ాళఔు న ఎథిభింఙాయు. అఱలాషౄా , ఆమన ాళఔు న఼ ఎథిభింఙే యసభిటా అఱలాహ
అతయంత ఔఠినంగస ళయళషభియు సడె - ఇథి నై యక్ష. ఇఔ థానిని యుచి ఙ఼డండి. శణాయనిా తయశాభింఙేయసభిక్ి నయఔయక్ష
ఉంటటందధన యవమం నైయు ణెఱుశక్ోయసయౌ.
8. అల్్అన్ఫల్ 15 - 16 యరసాశఱలభస! నైయుఖనఔ లైనయం యౄంఱో అయరసాశఱన ఎదభొాంటే , యసభిక్ి యనా
ఙ఼ఔండి. ఎళడె అటటళంటి శభమంఱో యనాఙ఼ుణాడో - ముదా ుటెతు ేఖడగస అఱల ఙేలేు తప ఱేథా భభొఔ
(యరసాశఱ) లైధాయనిా ఔయౌలేందఔు అఱల ఙేలేు తప - అతడె అఱలాహ ఆఖరషంఱో చిఔుాఔునుో ణాడె. నయఔం అతడి
నియసశ శి ఱం అళుతేంథి. అథి అతఙెడి ునభసఖభన ాథేఴం.
8. అల్్అన్ఫల్ 17 - 19 ఔనఔ మతాయి ం ఏనేటంటే , యసభిని నైయు ఙంఱేద. యసభిని అఱలాహ ఙంనుసడె. ాళక్సు!
నీళు యశయఱేద అఱలాహ యలహభసడె. ఇథి (ఈ నిక్ొయఔు యరసాశఱ ఙేతేఱు యనియోగింఙఫడటం) ఎందఔంటే

,

అఱలాహ భులహా భుఱన ఔ భంచి భీక్షఖుండా యఛమళంతంగస థాటింఙదఱఙాడె. నిఴుమంగస అఱలాహ అనీా
యధనయసడ఼, అనీా ణెయౌలహనయసడ఼న. ఈ ళయళయౘయం నైఔు శంఫందించి నంతళయక్ే. అయరసాశఱ టా ళయళయౘయం
ఎఱల ఉంటటందంటే , అఱలాహ యసభి ళూయయౘఱన ఫఱళీన యుయసుడె. ఈ అయరసాశఱణో ఇఱల అన : ‘‘నైయు ఖనఔ
తీయుపన క్ోభిణే, ఇథో , తీయుప నై భుందఔు ళఙేులహంథి. క్సఫటిు ఇఔ భలనండి , అథి నైక్ే ఫేఱు. ఔయనల నైయు ఈ

ఫుథిాతఔుాళ నిని భయళ ఙేలహనటా బణే ఫేభు ఔడా భయళ అథే యక్షన యదియు సభు. నై లైనిఔదలం , అథి ఎంత
అదిఔంగస ఉనాపటిక్,ీ నైఔు ఏభలతాం నిక్ిభసద. అఱలాహ యరసాశఱణో ఉధాాడె.’’
8. అల్్అన్ఫల్ 20 - 23 యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! అఱలాషౄా , ఆమన ాళఔు ఔ యదేమత ఙ఼ండి. ఆఛఞ యనా
తయుయసత థాని నండి భయఱఔండి. యసశు ళంగస యనఔుండాధన

‘‘ఫేభు యధాాభు ’’ అని అధన యసభిళఱ నైయౄ

అబనుో ఔండి. తభ ఫుథిాని ఉయోగింఙని ఙెయటియసయౄ , భూఖయసయౄ భలతాఫే నిఴుమంగస అఱలాహ దఽఱహుఱో
నీఙాతనీఙఫెైన క్ోళఔు ఙెంథిన ఛంతేళుఱు. యసభిఱో ఏ క్ొథిునుసటి భంచితనఫెైధా ఉందని అఱలాహ ఔు అనినహంచి
ఉంటే, ఆమన యసభిక్ి తపఔుండా యధనపాఖయం ఔఱుఖఛేలహ ఉండేయసడె. (క్సని ఆ భంచితనం ఱేఔుండా) ఆమన ఖనఔ
యసభిక్ి యనినహంచి ఉండినటా బణే, యసయు నియా క్షయంగస తభ భుకలఱన తాుపఔుని ఉండేయసభే.
8. అల్్అన్ఫల్ 24 - 29 యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! అఱలాహ నహఱుునఔ , ఆమన ాళఔు నహఱుునఔ ఛయసఫు
ఱఔండి, ాళఔు నైఔు చౄయణానిా ాయసథింఙే థానియైునఔు నేభుయౌా నహయౌచినుపడె. ణెఱుశక్ోండి

, అఱలాహ

భనిఱహక్ీ అతని షఽదమలనిక్ీ భధయ ఉధాాడనీ, ఆమన యైునక్ే నైయు నుో ఖుఙేమఫడణాయనీ. ఆ ఉదాళం నండి
నేభుయౌా నైయు క్సనుసడెక్ోండి. థానిళఱా ఔయౌగే యౘని ాణేయఔంగస నైఱో నుసం ఙేలహన యసభిక్ే భినేతఫెై ఉండద.
అఱలాహ ఔఠినంగస యక్ింఙేయసడధన యవమలనిా ణెఱుశక్ోండి. ఛాఞఔం ణెఙుక్ోండి ఆ శభమలనిా , అుపడె నైయు
అఱపశంకయఱో ఉండేయసయు ,

బూనేనై నైయు దయబఱుఱుగస భిఖణింఫడేయసయు

యౄుభలుణాభేమో అని నైయు బమడెత ఉండేయసయు

,

నేభుయౌా ాఛఱు

, తయుయసత అఱలాహ నైఔు ఆఴరమశి ఱలనిా

శభఔభసుడె. తన శయౘమంణో నై ఙేతేఱఔు ఫఱం ఙేఔభసుడె. నైఔు భంచి ఉనుసదిని ఏభసపటట ఙేరసడె

,

ఫషృరస నైయు ఔఽతచఞఱు అళుణాభేమో అని. యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! ఫుథిాూయాఔంగస అఱలాషౄా ఆమన
ాళఔు ఔ నభుఔథోా షం ఙెమయఔండి. నై అభలనతేఱ యవమంఱో థోా యౘనిక్ి నుసఱపడఔండి. నై శంద
శంణానభూ యసశు ళంగస భీక్ాయసధధాఱని

, నై

, అఱలాహ ళదు ాతపఱంగస ఇళాటానిక్ి క్సళఱలహనంత ఉందధన

యవమలనిా ణెఱుశక్ోండి. యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! నైయు ఖనఔ బమబఔుుఱన అళఱంనృలేు

, అఱలాహ నైఔు

గీటటభసబని ాయసథియు సడె. నైనండి నై ఙెడెఱన ద఼యం ఙేయు సడె. నై తుపఱన భనిాయసుడె. అఱలాహ
అతయదిఔంగస అనఖరళంఙేయసడె.
8. అల్్అన్ఫల్ 30 - 37 ఆ శభమం ఔడా ఛాఞఔం ణెఙుక్ోదఖగ థే అుపడె శతయ తయయసాయుఱు నీఔు
ళయతభేఔంగస ధాాగసఱు నాత ఉధాాయు, నినా నియబందింఙాఱని ఱేథా నినా షతయఙెమలయఱని ఱేథా నినా
థేఴం నండి ఫళవాభింఙాఱని. యసయు తభ ఎతే
ు ఱు ణాభు యనశు ఼ ఉధాాయు. అఱలాహ తన ఎతే
ు ణాన యనశు ఼
ఉధాాడె. అఱలాహ అందభిఔంటే ఫాగస ఎతే
ు ఱు యనయు సడె. భల ఆమతేఱు యసభిక్ి యనినహంఙఫడినుపడె యసయు ఇఱల
అధనయసయు: ‘‘అళున, ఫేభు యధాాభు. ఫేభు ఖనఔ క్ోభిణే , అటటళంటి భలటఱధన ఫేభూ శఽఱహుంఙఖఱం. ఇయ

ూయాం నండీ ాఛఱు ఙెుపఔుంటృ ళశునా నుసత ఔథఱే.

’’ యసయు అనా ఆ భలట ఔడా ఛాఞఔం ఉంథి :

‘‘థెైళభల! ఇథి నిఛంగస నీ తయపు నండి ళచిున శతయఫే అబణే , భలనై ఆక్సఴం నండి భసలళన ఔుభినహంఙ ఱేథా
ఏథెైధా ఫాదాఔయఫెైన యక్షన భలనైక్ి తీశఔుభస.

’’ నీళు యసభిభధయ ఉనాుపడె , అఱలాహ యసభినై ఆదన

అళతభింఛెమయడె. ాఛఱు క్షభలనక్ష క్ొయఔు నుసాభిిశు ఼ ఉంటే

, యసభిని యక్ింఙటం అధనథి అఱలాహ శంాథామం

క్సద. క్సని ఇుపడె ఆమన యసభినై యక్షన ఎందఔు అళతభింఙెమయఔడద, యసయు ‘‘భలహీథె షభసమ’’ యొఔా
భలభసగనిా ఆటంఔయుశ఼
ు ఉనాుపడె ? యసశు యసనిక్ి యసయు ఈ భలదఔు ధయుశభుతఫెైన భుతళయ్ా ఱు
(ధయుఔయు ఱు) క్సయు. థీనిక్ి ధయుశభుతఫెైన భుతళయ్ా ఱు క్ేళఱం బమబఔుుఱు ఔఱయసభే క్సఖఱయు. క్సని
ఙాఱలభంథి ఈ యవమలనిా ఎయుఖయు. ఫెైతేఱలాహ (అఱలాహ ఖఽషం) ళదు యసయు ఙేలే నభలఛేనేటీ ? క్ేళఱం ఈఱఱు
యనమటం, ఙపటట
ా క్ొటు టం తప. ఔనఔ , ఇథో , ఈ యక్షన ఙయ ఙ఼డండి , నైయు ఙేశు ఼ ఉండిన శతయతయయసాభసనిక్ి
పయౌతంగస. శణాయనిా ుపక్ోళడానిక్ి నిభసఔభించిన యసయు , తభ శందన ాఛఱు అఱలాహ భలయగ ం యైునఔు
భసఔుండా ఆటానిక్ి ళయమయుశుధాాయు. ఇంక్స ళయమయుశ఼
ు ధన నుో ణాయు. క్సని చిళయఔు ఈ ామణాాఱే యసభి
దణకలనిక్ి క్సయణబూతభళు ణాబ. అుపడె యసయు భసదీనఱౌణాయు. తయుయసత ఈ అయరసాశఱు నుో ఖుఙేమఫడి
నయఔం యైునఔు తయుభఫడణాయు. అఱలాహ భలయౌధాయనిా భియదా త నండి యనయుఙేమటానిక్ి

, అనిా యక్సఱ

భలయౌధాయనిా ఔయౌనహ ఔఙోట నుో ఖుఙెమయటానిక్ి , తయుయసత ఆ ఔుపన నయఔంఱో డయనమటానిక్ి. అశఱు థియసఱల
తీలహనయసయు యభే.
8. అల్్అన్ఫల్

38 ాళక్సు! ఈ అయరసాశఱఔు ఇఱల ఙెుప:

‘‘ఇుపడెైధా భలనఔుంటే , ఖతంఱో

ఛభిగినథానినంణా భనిాంఙటం ఛయుఖుతేంథి. క్సని యసయు ూయాు యైకభిధన భయళ అళఱంనృలేు

, ూయాు

ఛాతేఱఔు ఏనే ఛభిగింథో , అథి అందభిక్ీ ణెఱుశ.’’
8. అల్్అన్ఫల్ 39 - 40 యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! నడన ఏభలతాం నేఖఱఔుండా నుో బయళయఔు, అఱలాహ నియణ బంచిన
ధయుం ూభిుగస ధఱక్ొఱపఫడేళయఔు ఈ అయరసాశఱణో ముదా ం ఙెమయండి . తయుయసత యసయు నడనన భలనఔుంటే ,
అఱలాహ యసభి ఔయుఱన తపఔుండా ఖభనియసుడె. ఔయనల యసయు భలనఔనుో ణే

, అఱలాహ నైఔు శంయక్షఔుడె అని

ణెఱుశక్ోండి. ఆమన ఉతు భయక్షఔుడ఼, శయౘమఔుడ఼న.
8. అల్్అన్ఫల్ 41 నైయు ఈ యవమలనిా ణెఱుశక్ోయసయౌ: నైయు ముదా శందగస ను ంథిన థానిఱో ఐదళపాఖం
అఱలాషౄా, ఆమన ాళఔు ఔ , ఫంధళుఱఔ, అధాధఱఔ, నౄదయసభిక్,ీ ఫాటయసయుఱఔ ఙెందతేంథి. నైయు
అఱలాషౄా, నియణ మథినం ధాడె అంటే ఉబమ లైధాయఱు ఢీక్ొనాధాడె ఫేభు భల థాశనినై అళతభింఛేలహన
యవమలనీా యఴాలహంచినటా బణే (ఈ పాగసనిా శంణోవంగస ఇళాండి) అఱలాహ ఔు అనిా యవమలఱనై అదిక్సయం
ఉంథి.

8. అల్్అన్ఫల్ 42 ఆ శభమలనిా ఖుయుుఔు ణెఙుక్ోండి : అుపడె నైయు ఱోమఔు ఈ ాఔాన ఉధాాయు. యసయు
ఆ ాఔాన భక్సభు ఙేరసయు. నైఔు క్ిరంథి (డెి) యైున నృడాయు ఉంథి. ఔయనల నదటే నైఔ యసభిక్ీ భధయ
ముదా ం ఙెమలయయౌ అధన తీభసునఫే ఛభిగి ఉండినటా బణే

, నైయు తపఔుండా ఈ శందయాంఱో ఆ తీభసుధానిా

నుసటింఙఔుండా థాటయనలహ ఉండేయసయు. క్సని ఛభిగింథి ఏథో అథి అఱలాహ ణాన తీశఔునా నియణ మలనిా
అభఱుయఙటానిక్ి ఛభిగింథి , నయంఙళఱలహనయసడె శపవు ఫెైన నిదయశనంణో నయంఙాఱని

, చౄయంఙళఱలహనయసడె

శపవు ఫెైన నిదయశనంణో చౄయంఙాఱని ఛభిగింథి. నిఴుమంగస అఱలాహ యధనయసడ఼ ణెయౌలహనయసడ఼న఼.
8. అల్్అన్ఫల్ 43 ఆ శభమలనిా ఔడ ఖుయుుఔు ణెఙుక్ోండి , అుపడె ఒ ాళక్సు! అఱలాహ యసభిని నీ ఔఱఱో
క్ొథిుభంథిగస ఙ఼నుసడె. ఔయనల ఆమన యసభిని ఎఔుాళ శంకయఱో ఙ఼నహ ఉనాటా బణే, నైయు తపఔుండా దెైభసయనిా
క్ోఱోపబ ఉండేయసయు. ముదా ం యవమంఱో యయసదడి ఉండేయసయు. క్సని అఱలాహ బయ నేభుయౌా థీనినండి
యక్ింఙాడె. నిఴుమంగస ఆమన షఽదమలఱ లహితని లైతం ఎయుఖున.
8. అల్్అన్ఫల్ 44 ఛాఞఔం ణెఙుక్ోండి: ముదా శభమంఱో అఱలాహ నై దఽఱహుక్ి ఴతేాళుఱన క్ొథిుభంథిగస
ఙ఼నుసడె. యసభి దఽఱహుక్ి నేభుయౌా తగిగంచి ఙ఼నుసడె

, ఛయుఖళఱలహ ఉనాథానిని అఱలాహ అభఱుఱోక్ి

తీశఔుభసళడానిక్ి. చిళయఔు అనిా ళయళయౘభసఱ అఱలాహ ళదు క్ే భయయౌనుో ణాబ.
8. అల్్అన్ఫల్ 45 - 47 యరసాశఱలభస! నైయు ఔ ళభసగనిా ఎదభొానాుపడె లి య
థ యభుణో ఉండండి. అఱలాహ
న అతయదిఔంగస శుభింఙండి , నైఔు యఛమపాఖయం ఔఱుఖుతేందని ఆయంఙళఙు. అఱలాషౄా ఆమన ాళఔు ఔ
యదేమత ఙ఼ండి. యశపయం ఔఱళంఙక్ోఔండి. అఱల ఛభిగిణే నైఱో ఫఱళీనత ాయనయశుంథి

, నై ఴక్ిు

శనాగియౌానుో తేంథి. శషనంణో ఫెఱఖండి. నిఴుమంగస అఱలాహ శషనం ఙ఼నేయసభిణో ఉంటాడె. తభ ఖఽయౘఱ
నండి యయరయఖుత ాఛఱ భుంద తభ దభసపనిా ాదభిశశ఼
ు ఫమఱుథేభేయసభి భలథిభిగస , అఱలాహ భలయగ ం నండి
ాఛఱన నిభోదింఙే యైకభిని ఔయౌగి ళునాయసభి భలథిభిగస ాళభిుంఙఔండి . యసయు ఙేశు నాథి ఏథీ అఱలాహ టటుఔు
అతీతంగస ఱేద.
8. అల్్అన్ఫల్ 48 - 54 ఆ శభమలనిా ఖుభించి క్ొంఙెం ఆఱోచింఙండి అుపడె ఱైణాన యసభి ఙేవుఱన యసభి
దఽఱహుక్ి ఆఔయష ఔభుఱుగస ఙేలహఙ఼నుసడె. ఇంక్స యసభిణో ఇఱల అధాాడె : ‘‘ఈధాడె నేభుయౌా ఎళడ఼ ఛబంఙఱేడె,
(ఎందఔంటే) ధనన నైణో ఉధాాన.

’’ క్సని భెండె క్ాఱు ఔ థానిక్ొఔటి ఎదయుడినుపడె

, అతడె

భడభతనహప ఇఱల అధాాడె: ‘‘నైఔ ధాఔ ఏ శంఫంధభూ ఱేద. నైయు ఙ఼డనియ ఎధోా ధనన ఙ఼శుధాాన.
ధాఔు అఱలాహ అంటే బమం ఔఱుఖుణోంథి. అఱలాహ ఔఠినంగస యక్ింఙేయసడె. ’’ అుపడె ఔటటఱ, షఽదమలఱఔు
భోఖం తగియౌనయసయౄ , అందయౄ ఇఱల అధాాయు:

‘‘యసభిని యసభి ధయుం నహచిుయసభిని ఙేలహంథి. ’’ యసశు యసనిక్ి ఎళభెరధా

అఱలాహ న నభుుఔుంటే , నిఴుమంగస అఱలాహ భయౘఴక్ిుభంతేడ఼ , భయౘ యయనఔళంతేడ఼న. థెైళద఼తఱు ,

షతేఱ ైన అయరసాశఱ నుసాణాఱన తీశునాపటి లహితని నీళు ఖనఔ ఙ఼డఖయౌగిణే ఎంత ఫాఖుండేథి ! యసయు యసభి
భుకలఱనైని, నహయుదఱనైని క్ొటేుయసయు. ఇంక్స ఇఱల అధనయసయు :

‘‘ఇథో , క్సఱేు యక్షన అనబయంఙండి. ఇథి

శామంగస నై ఙేతేఱే భుందగస లేఔభించి నటిునథానిక్ి ాతపఱం. అంణేక్సని అఱలాహ తన థాశఱఔు అధాయమం
ఙేలేయసడె భలతాం క్సద. ’’ ఇథి హభౌన ఛాతయసభిక్ీ , యసభి ూయాు ాఛఱఔ శంబయశ఼
ు ళచిున యధంగసధన యభిక్ీ
శంబయంచింథి. అంటే , యసయు అఱలాహ ఆమతేఱన యఴాలహంఙ టానిక్ి తయశాభింఙాయు. అుపడె అఱలాహ యసభిని
యసభి నుసనుసఱు క్సయణంగస టటుఔుధాాడె. అఱలాహ ఴక్ిుఖఱయసడె, ఔఠిన యక్షన యదింఙేయసడె. ఇథి అఱలాహ యొఔా ఈ
శంాథామం ాక్సయం ఛభిగింథి: ఔ ఛాత తన నడళడిఔన భలయుుక్ోనంతళయఔు

, అఱలాహ ణాన థానిక్ి

ాయసథించిన ఏ అనఖరయౘనీా ఉశంషభింఙడె. అఱలాహ అనీా యంటాడె. ఆమనఔు అంణా ణెఱుశ. హభౌన
ఛాతయసభిక్,ీ యసభిక్ి ూయాు ఛాతేఱ యసభిక్ీ ఏనే శంబయంచింథో , అథి ఈ నిమభం ాక్సయఫే శంబయంచింథి. యసయు
తభ ాబుళు ఆమతేఱన తయశాభింఙాయు. అుపడె ఫేభు యసభిని యసభి నుసనుసఱఔు పయౌతంగస ధాఴనం ఙేరసభు.
ఇంక్స హభౌన ాఛఱన (శభుదాంఱో) భుంచియనరసభు. యసయందయౄ దభసుయుగఱే.
8. అల్్అన్ఫల్ 55 - 59 నిఴుమంగస బూనేనై శంఙభింఙే నుసాణుఱనిాంటిఱోక్ెఱా ల అఱలాహ దఽఱహుఱో నేక్ిాయౌ
నీఙఫెైనయసయు శణాయనిా అంగీఔభింఙటానిక్ి తయశాభించి , ఇఔ ఎటిు భిలి త
హ ేఱఱోన఼ థానిని యఴాలహంఙ టానిక్ి
లహదాంగస ఱేనియసయు (భుకయంగస) యసభిఱో నీళు పందం ఔుదయుుఔునాయసయు అళక్సఴం థొ భిక్ినుపడఱలా యసయు
ఆ పంథానిా ఉఱా ంఘయసుయు. అఱలాహ ఔు ఏభలతాం బమడయు. క్సళున ఔయనల నైఔు యసయు యణయంఖంఱో
ఎదభెరణ,ే యసభిక్ి ఎఱల ఫుథిాఙెనుసపఱంటే , యసభి తయుయసత అథే యైకభిని అళఱంనృంఙననా ాఛఱు బమపాాంతేఱ ై
నుసభినుో యసయౌ. పంథానిా ఉఱా ంఘంఙేయసభి ఈ యయళయసధానిా ఙ఼లహ యసయు ఖుణనుసఠం ధనయుుఔుంటాయని
ఆయంఙళఙు. ఔయనల నైఔు ఎుపడెైధా ఏ ఛాతళఱా ధైధా నభుఔ థోా షం ఔఱుఖుతేందధన బమం ఉంటే, ఫాయౘటంగస
యసభి పంథానిా యసభి భుంద యలహభి యమయండి. నిఴుమంగస అఱలాహ నభుఔథోా షృఱన నేానేంఙడె. శతయ
తయయసాయుఱు ణాభు గెయౌఙాభధన అనుో షఔు ఖుభిక్సభసద. నిఴుమంగస యసయు భభుయౌా ఒడియఙఱేయు.
8. అల్్అన్ఫల్

60 నైయు నై ఴక్ిుఫేయఔు అతయదిఔఫఱలనీా

, ఔటిుయనలహ లహదాంగస ఉనా ఖుభసరఱన యసభిని

ఎదభోాళటానిక్ి శభలమతు యఙక్ోండి, తథాాభస అఱలాహ ఴతేాళుఱన఼ నై ఴతేాళుఱన఼ , ఇంక్స నైయు ఎయుఖని ,
క్సని అఱలాహ ఎభిగిన ఇతయ ఴతేాళుఱన఼ బమఔంనహతేఱుగస ఙెమయండి. అఱలాహ భలయగ ంఱో నైయు ఏథి
కయుుఙేలహధా, థాని ూభిు ాతపఱం నై యైునఔు భయళంఙఫడెతేంథి. నైఔు ఎంతభలతాం అధాయమం ఛయఖద.
8. అల్్అన్ఫల్ 61 - 64 ాళక్సు! ఴతేాళు ఖనఔ శందీ రసంతేఱ యైునఔు నఖుగ ఙ఼నహణే , నీళు ఔడా థానిక్ి
లహదాడె. అఱలాహ నై పాయం యబయ ఆమధన అంణా యధనయసడ఼ అనీా ణెయౌలహనయసడ఼న. ఔయనల నినా మోశం
ఙేలే ఉథేుఴయఫే యసభిక్ి ఉంటే

, నీఔు అఱలాహ ఙాఱు. తన శయౘమంణోన఼

, భులహా భుఱ థాాభసన఼ నినా

ఆదఔునాయసడ఼, ఇంక్స భులహా భుఱ భనశసఱన ఔథానిణో ఔటి ఔయౌనహనయసడ఼ ఆమధనఔథా! నీళు శభశు
బూశందన కయుునటిుధా, యసభి భనశసఱన ఔఱఖయౌగి ఉండేయసడళు క్సద. క్సనీ అఱలాహ యసభి భనశసఱన
ఔయౌనుసడె. నిఴుమంగస ఆమన భయౘ ఴక్ిుభంతేడె , భయౘ యయనఔళంతేడె. ాళక్సు! నీఔ , నినా అనశభింఙే
యరసాశఱఔ అఱలాహ బయ ఙాఱు.
8. అల్్అన్ఫల్ 65 - 66 ాళక్సు! భులహా భుఱన ముథాానిక్ి ుభిక్ొఱుు. నైఱోఖనఔ ఇయయైభంథి లి య
థ యం ఔఱయసయు
ఉంటే, యసయు భెండెళందఱ భంథిని ఛబయసుయు. ఇంక్స అటటళంటి యసయు ళందభంథి ఖనఔ ఉంటే

, యనబభంథి

శతయతయయసాయుఱన ఛబయసుయు. ఎందఔంటే , యసయు ఫుథిాళీనఱ ైన ాఛఱు. శభే , ఇుపడె అఱలాహ నై ఫయుళున
ణేయౌఔ ఙేరసడె, ఆమనఔు ణెఱుశ, ఇంక్స నైఱో ఫఱళీనత ఉందని. ఔనఔ నైఱోఖనఔ ళందభంథి శషనలి భ
థ సయఱు
ఔఱయసయు ఉంటే, యసయు భెండెళందఱ భంథినీ, ఇంక్స అటటళంటి యసయు ఖనఔ యనబభంథి ఉంటే, భెండెయనఱ భంథినీ,
అఱలాహ ఆథేరసన యసయం ఛబంఙఖఱయు. శషనం ఔఱయసభిణో అఱలాహ ఉంటాడె.
8. అల్్అన్ఫల్ 67 - 69 ధయణిఱో ఴతేాళుఱన ూభిుగస అణఙనంతళయఔు, తనళదు ముదా కెైథీఱన ఉంఙక్ోళటం
అధనథి ఏ ాళఔు ఔ తఖద. నైయు నుసాంచిఔ ాయోఛధాఱన క్సంక్ిశు ధాాయు. క్సని అఱలాహ (నైక్ొయఔు)
యఱోక్సనిా క్సంక్ిశు ధాాడె. అఱలాహ ఴక్ిుభంతేడ఼ , యయనఔళంతేడ఼న. భుంథేఖనఔ అఱలాహ పభసుధా ఔటి
యసామఫడి ఉండఔనుో ణే, నైయు తీశఔునాథానిక్ి యయళయసనంగస నైఔు నదు యక్ష డి ఉండేథి. ఔనఔ నైయు ను ంథిన
య భుున తనండి. అథి ధయుశభుతఫెైనథీ , యతాఫెైనథీన. అఱలాహ ఔు బమడెత ఉండండి. నిఴుమంగస
అఱలాహ భనిాంఙేయసడ఼ ఔయుణింఙేయసడ఼న.
8. అల్్అన్ఫల్ 70 - 71 ాళక్సు! నీ అదీనంఱో ఫంథీఱుగస ఉనా యసభిణో ఇఱల అన : ‘‘నై షఽదమలఱఱో ఏనుసటి
భంచితనఫెైధా ఉనాదని అఱలాహ ఔు ణెయౌలేు , ఆమన నై ళదు నండి తీశక్ొనా థానిఔంటె ఎంణో ఎఔుాళగస నైఔు
ఇయసుడె. నై తుపఱన భనిాయసుడె. అఱలాహ భనిాంఙేయసడ఼ ఔయుణింఙేయసడ఼న.

’’ క్సని యసయు నీఔు

నభుఔథోా షం ఙెమలయఱధన ఉథేుఴం ఔయౌగిళునాటా బణే - ఇంతఔు ూయాం యసయు అఱలాహ ఔు నభుఔథోా షం ఙేలే
ఉధాాయు, అందఔుగసన యక్షగస అఱలాహ యసభిని నీ అదుఱోక్ి ణెఙాుడె - అఱలాహ ఔు అంణా ణెఱుశ

, ఆమన

యయనఙధాయుడె.
8. అల్్అన్ఫల్ 72 - 73 యరసాయసనిా లాఔభించి ళఱశనుో బనయసయౄ , అఱలాహ భలయగ ంఱో తభ నుసాణాఱన఼ తభ
శందఱన఼ డిి నుో భసడిన యసయౄ , ళఱశళచిున యసభిక్ి ఆఴరమనేచిు శయౘమం ఙేలహనయసయౄ - యసభే అశఱు
ఔభిక్ొఔయు లేాళతేఱు , శంయక్షఔుఱన. ఇఔ యఴాలహంచినపటిక్ీ (థాయుల ఇయసాంఱోక్ి) ళఱశనుో నియసయు ళఱశ
భసనంతళయఔు యసభి శంయక్షణణో నైఔు శంఫంధం ఱేద. ఔయనల యసయు ధయు ళయళయౘభసఱఱో నై శయౘమం క్ోభిణే
యసభిక్ి శయౘమం ఙెమయటం నై యధయఔు ధయుం. క్సని నైయు పందం ఔుదయుుఔునా ఛాతక్ి ళయతభేఔంగస భలతాం

,

క్సద. నైయు ఙేలేదంణా అఱలాహ ఙ఼శుధాాడె. శతయ తయయసాయుఱు యశపయం శయౘమం ఙేశఔుంటాయు. ఔయనల
నైయు యశపయం శయౘమం ఙేశక్ొనఔనుో ణే బూనేనై ళంయసథౌయీ ధాయఱ, అఱా ఔఱోాఱభూ ఙెఱభేఖుణాబ.
8. అల్్అన్ఫల్

74 - 75 యఴాలహంచి అఱలాహ భలయగ ంఱో ఇఱ
ా యసక్ియ్ ళదయౌనటిు ఔఽఱహఙేలహనయసయౄ

ఆఴరమనేచిు శయౘమం ఙేలహనయసయౄ , యసభే నిఛఫెైన యరసాశఱు. యసభి నుసనుసఱఔు భనిాంూ

, యసభిక్ి

, యసభిక్ి ఙఔాని

ఉనుసదీ ఱనయసుబ. ఆ తయుయసత యఴాలహంచి , ళఱశళచిునయసయు నైణో ఔయౌలహ ఔఽఱహఙేలహన యసయు ఔడా నైణోధన
ఙేభినుో ణాయు. క్సని అఱలాహ ఖరంథం ాక్సయం యఔు శంఫంధం ఔఱయసయు యశపయం ఎఔుాళ షఔుాథాయుఱు. నిఴుమంగస
అఱలాహ ఔు ాత యవమభూ ణెఱుశ.
9. అత్్తౌబా
ఆమతేఱు : 129

అళతయణ : భథీధాఱో

9. అత్్తౌబా 1 - 2 అఱలాహ తయపు నండి, ఆమన ాళఔు తయపు నండి నైయు డంఫడిఔఱు ఙేశఔునా భుఱహఔ
ా ుా
ఱఔు యభుక్ిు ాఔటింఙఫడెణోంథి. ఔనఔ నైయు థేఴంఱో లేాఙఛగస ఇంక్స ధాఱుఖు ధఱఱు తయఖండి . నైయు అఱలాహ
న అఴఔుుడెగస ఙెమయఱేయని ణెఱుశక్ోండి. అఱలాహ శతయతయయసాయుఱన భసబళంనుసఱు ఙేయు సడె.
9. అత్్తౌబా

3 - 4 నదు షజ భోచన శభశు ాఛఱఔు అఱలాహ తయపు నండీ ఆమన ాళఔు తయపు నండీ

ఙెమయఫడే ఫళయంఖ ాఔటన ఏనేటంటే , అఱలాహ భుఱహఔ
ా ుాఱఔు ఏ యధంగసన఼ ఫాధయడె క్సడె అఱలగే ఆమన
ాళఔు ఔడా. ఇుపడె నైయు ఖనఔ రసుణాుడిణే అథి నైక్ే ఫేఱు. ఔయనల యభుకఱ ైణే నైయు అఱలాహ న
అఴఔుుడెగస ఙెమయఱేయు అని ఫాగస అయి ం ఙేశక్ోండి. ాళక్సు! తయశాభింఙేయసభిక్ి ఔఠినయక్షన ఖుభించిన యబయసయు న
యనినహంఙ, నైయు డంఫడిఔఱు ఔుదయుుఔునా భుఱహఔ
ా ుాఱఔు తప. ఎందఔంటే యసయు తభ డంఫడిఔఱు
ధయయనయుటంఱో నైటా ఏ ఱోభూ ఙేమఱేద , నైఔు ళయతభేఔంగస ఎళభిక్ీ శయౘమం ఙేమఱేద అటటళంటి
యసభిణోనుసటట నైయు ఔడా డంఫడిఔన ఖడెళు ళయఔు నుసటింఙండి. ఎందఔంటే

, అఱలాహ బమబఔుుఱు

ఖఱయసయంటేధన ఇవు డణాడె.
9. అత్్తౌబా 5 - 6 ఔనఔ , నిఱహదా భలయసఱు ఖడిచినుో బన తభసాత భుఱహఔ
ా ుాఱన ఙంండి , ఎఔాడ ఔనినహలేు
అఔాడ, ఇంక్స యసభిని టటుక్ోండి, ఙటటుభుటు ండి, ాత భలటటళదు యసభి క్ొయఔు ను ంచి ఔభోుండి. తయుయసత ఔయనల
యసయు రసుణాుడిణే , నభలచన యసినహలేు , ఛక్సత ఇలేు , యసభిని యడిచినటు ండి. అఱలాహ భనిాంఙేయసడ఼
ఔయుణింఙేయసడ఼న. ఔయనల భుఱహఔ
ా ుాఱఱో ఏ ళయక్ిు అబధా ఴయణుగోభి నై ళదు ఔు భసదయౌలేు (అఱలాహ ఖరంతానిా
యనటానిక్ీ), అతనిక్ి ఴయణు ఇళాండి , అతడె అఱలాహ ఖరంతానిా యధన అంతళయఔు. తయుయసత అతనిని అతని
బదాణాశి ఱం ళయఔు ఙేయుండి. ఇఱల ఎందఔు ఙెమలయఱంటే, యసభిక్ి ఖరంథ ఛాఞనభు ఱేద క్సఫటిు.

,

9. అత్్తౌబా 7 - 12 ఈ భుఱహఔ
ా ుాఱఔు అఱలాహ ళదు ఆమన శంథేఴషయునిళదు డంఫడిఔ అధనథి అశఱు ఎఱల
యసధయం? - నైయు ‘భలహీథె షభసమ ’ ళదు డంఫడిఔ ఙేశఔునాయసభిణో తప. యసయు నైణో శభిగగ స ఉనాంతళయఔు
నైయౄ యసభిణో శభిగగ స ఉండండి. ఎందఔంటే అఱలాహ బమబఔుుఱు ఔఱయసయంటే ఇవు డణాడె - క్సనీ యసభిణో తప ,
ఇతయ భుఱహఔ
ా ుాఱణో ఏ డంఫడిక్ెరధా ఎఱల యసధయం, యసభి భిలి త
హ ఇఱల ఉనాుపడె? అంటే నైనై నుసాఫఱయం ళళలేు
నై యవమంఱో ఏ ఫంధణాానీా ఱ ఔాఙెమయయు , ఏ డంఫడిఔ ఫాధయతన఼ కలతయుఙెమయయు, యసయు ధోటిభలటఱణో
నేభుయౌా శభలదానయఙటానిక్ి ామతాయసుయు. క్సని యసభి భనశసఱు భలతాం తయశాభియు సబ. యసభిఱో
ఙాఱలభంథి దభసుయుగఱు. యసయు అఱలాహ ఆమతేఱన అఱపధయఔు యఔరబంఙాయు. అంణేక్సద , అఱలాహ భలయగ ంఱో
అళభోధఫెై నిఱుుధాాయు. యసయు ఙేలహనయ ఫషృఙెడిఙేవుఱు. ఏ యరసాలహ యవమం ఱోధైధా యసయు ఫంధణాానిాగసనీ ,
డంఫడిఔ ఫాధయతనగసనీ ఱ ఔాఙెమయయు. అతఔరభణ అధనథి ఎఱా ుపడ఼ యసభి యైునండే ఛభిగింథి. ఔనఔ ఔయనల
యసయు రసుణాుడిణే , నభలచన యసినహలేు , ఛక్సత ఇలేు , యసయు నై దాభిుఔ యో దయుఱే. యచఞఱ క్ొయఔు ఫేభు భల
ఆఛఞ ఱన ఇఱల శపవు ం ఙేయు సభు. ఔయనల డంఫడిఔ ఔుదయుుఔునా తయుయసత , యసయు భయళ తభ ాభలణాఱన
బఖాంఙేల,ేు నై ధయుంనై థాడెఱు ఙెమయటం నుసాయంనలేు , అయరసాశ ణాఔదాయుఱణో ముదా ం ఙెమయండి ఎందఔంటే ,
యసభి ాభలణాఱు ఏభలతాం నభుదఖగ య క్సళు. ఫషృరస (ఔయయసఱ ఴక్ిుళఱా ధన) యసయు భలనక్ోళఙు.
9. అత్్తౌబా 13 - 16 తభ యసగసుధాఱన బంఖంఙేశు ఼ ఉనాయసభిణో, శంథేఴషయుణిణ థేఴం నండి ఫళవాభింఙాఱని
నియణ బంఙఔునాయసభిణో నైయు ముదా ం ఙెమయభస

? అతఔరభణన నుసాయంనంచింథి యసభే. నైయు యసభిక్ి

బమడెతేధాాభస? నైయు ఖనఔ యరసాశఱే అబణే నైయు బమడటానిక్ి అఱలాహ బయ ఎఔుాళ అయుహడె. ఔనఔ
యసభిణో ముదా ం ఙెమయండి అఱలాహ నై ఙేతేఱ థాాభస యసభిని యక్ియు సడె. యసభిని ళీనఱుగస

, నీఙఱుగస ఙేలహ

అళభలనంనుసఱుఙేయు సడె. ఇంక్స యసభిక్ి ాతఔఱంగస నైఔు శయౘమం ఙేయు సడె. ఙాఱలభంథి యరసాశఱ
షఽదమలఱన ఙఱా ఫయుయసుడె. యసభి ఖుండెఱ భంటన ద఼యం ఙేయు సడె. ఇంక్స ణాన క్ోభినయసభిక్ి రసుణాు
పాఖయం ఔఱుఖఛేయు సడె. అఱలాహ అంణా ణెయౌలహనయసడ఼ యయనఔళంతేడ఼న. నైయు ఊభిక్ే ళదయౌనటు ఫడణాయని
అనఔుంటటధాాభస? యసశు యసనిక్ి నైఱో (తనభలయగ ంఱో) నుసాణాఱ డిి నుో భసడిన యసయు ఎళభో

, ఇంక్స, అఱలాషౄా

శంథేఴషయుణీణ యరసాశఱన఼ తప భభెళభినీ ఆు నేతేాఱుగస ఙేశక్ోనియసయు ఎళభో ఇంక్స అఱలాహ ఙ఼డధనఱేద.
నైయు ఏథి ఙేయు సభో అథి అఱలాహ ఔు ణెఱుశ.
9. అత్్తౌబా 17 - 22 భుఱహఔ
ా ుాఱు అఱలాహ భలదఱఱో శంయక్షఔుఱుగస , లేళఔుఱుగస ఉండటానిక్ి నిక్ిభసయు.
ఎందఔంటే యసభే శామంగస అయరసాశఱభని తభఔు ళయతభేఔంగస యసక్షయనేశుధాాయు. యసభి ఔయుఱ ైణే అనీా
ళయయి ఫెైనుో మలబ. నయఔంఱో యసయు ఔఱక్సఱం ఉండాయౌ. అఱలాషౄా

, అంతభథిధానీా యఴాలహంచి , నభలచన

యసినహంఙేయసయు, ఛక్సత ఇఙేుయసయు అఱలాహ ఔు తప భభెళభిక్ీ బమడనియసయు భలతాఫే అఱలాహ భలదఱఔు
శంయక్షఔుఱ, లేళఔుఱ క్సఖఱఖుణాయు. యసభే శభి jెెెైెన భలయగ ంఱో నడెయసుయని ఆయంఙళఙు. అఱలాషౄా

,

అంతభథిధానీా యఴాలహంచి అఱలాహ భలయగ ంఱో నుసాణాఱ డిి ఔఽఱహఙేలే భనిఱహ నిణో యౘచౄఱఔు భంచినీలై
ా
ణాాటానిా, భలహీథె షభసమఔు లేళఱు ఙెమయటానిా నైయు శభలనంగస పాయంఙాభస

? అఱలాహ దఖగ య యసభిదుయౄ

శభలనఱు క్సయు. అఱలాహ దభసుయుగఱఔు భలయగ ం ఙ఼డె. యఴాలహంచి అఱలాహ భలయగ ంఱో ఇఱ
ా యసక్ియ్ ళథియౌనటిు
తభ నుసాణాఱణో, తభ శందఱణో నుో భసడిన యసభి అంతలేు ఆమన దఽఱహుఱో గొపథి. అటిుయసభే శపయ్ఔఽతేఱు. యసభి
ాబుళు యసభిక్ి తన క్సయుణయం, తన శంణోయౖసఱ యబయసయు న఼, రసఴాత పోగసఱ యసభగిరఖఱ శాయగ ళధాఱ యబయసయు న఼
ఇశుధాాడె. యసటిఱో యసయు శథా ఉంటాయు. నిఴుమంగస లేళఱఔు ాతపఱం ఇళాటానిక్ి అఱలాహ ళదు ఎంణో ఉంథి.
9. అత్్తౌబా

23 - 24 యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! నై తండెాఱన , నై యో దయుఱన ఔడా నై శషఙయుఱుగస

ఙేశక్ోఔండి, ఔయనల యసయు యరసాశం ఔంటె అయరసాయసనిక్ి నుసాదానయం ఇలేు . నైఱో యసభిని శషఙయుఱుగస ఙేశఔుధన
యసభే దభసుయుగఱు. ాళక్సు! ఇఱల అన : ‘‘ఔయనల నై తండెాఱు, నై ఔుభలయుఱు, నై యో దయుఱు, నై పాయయఱు, నై
ఫంధళుఱు, నై ఆుుఱు , నైయు శంనుసథించిన ఆలహు నుసశుఱు , భందగి యసుబయమో అని నైయు బమడే నై
యసయనుసభసఱు, నైయు ఇవు డే నై ఖఽయౘఱు అఱలాహ ఔంటే ఆమన ాళఔు ఔంటే ఆమన భలయగ ంఱో ఴరనేంఙటం ఔంటే
నైఔు ఖనఔ ఎఔుాళ నహామతయఫెైణ,ే అఱలాహ తన తీయుపన నైభుందఔు తీశఔుళఙేు ళయఔు నిభీక్ింఙండి. అఱలాహ
థో వేఱఔు భలయగ ం ఙ఼డె.’’
9. అత్్తౌబా 25 - 27 అఱలాహ ఇథిళయఔు ఙాఱల శందభసాఱఱో నైఔు శయౘమం ఙేలహ ఉధాాడె

, ఇటీళఱధన

షృధైన్ శంగసరభం భోచన ఆమన శయౘమం యొఔా భళభన నైయు ఙ఼లహ ఉధాాయు. ఆ భోచ నైయు నై
శంకలయఫఱలనిా ఙ఼లహ ఖయాడాియు. క్సని అథి నైఔు ఏయధంగసన఼ నిక్ిభసఱేద. బూనే యరసఱఫెైనథి
అబనపటిక్ీ నైఔు ఇయుక్ెరనుో బంథి. నైయు యనాఙ఼నహ నుసభినుో మలయు. తయుయసత అఱలాహ తన (తయపు నండి)
ారసంతలహితని తన ాళఔు నై యరసాశఱనై అళతభింఛేరసడె ఇంక్స నైఔు ఔనినహంఙని దమీఱన థింఙాడె.
శతయతయయసాయుఱన యక్ింఙాడె. శణాయనిా తయశాభింఙే యసభిక్ి ఱనంఙే ాతపఱం ఇథే. తయుయసత (నైయు థీనిని
ఔడా ఙ఼రసయు) ఇఱల యక్ించిన తయుయసత , అఱలాహ ణాన క్ోభినయసభిక్ి రసుణాు పాగసయనిా ఔడా ాయసథియు సడె.
అఱలాహ భనిాంఙేయసడ఼, ఔయుణింఙే యసడ఼న.
9. అత్్తౌబా 28 యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! భుఱహఔ
ా ుాఱు అభియదాఱు. ఔనఔ ఈ శంళతసయం తయుయసత యసయు
భలహీథె షభసమ దభిథాుఱఔు ఔడా భసఔడద. ఔయనల నైఔు ఱేనే బమం ఔయౌగిణే , అఱలాహ క్ోభిణే నేభుయౌా
తన అనఖరషంణో శంనాఱుగస ఙెమయటం అశంబళం క్సద. అఱలాహ అనీా ణెయౌలహనయసడ఼ యయనఔళంతేడ఼న.
9. అత్్తౌబా 29 - 35 ఖరంథ ాఛఱఱో అఱలాషౄా , అంతభథిధానీా యఴాలహంఙనియసయున఼, అఱలాహ, ఆమన ాళఔు
నిఱహదాంగస నియణ బంచినథానిని నిఱహదాంగస పాయంఙనియసయున఼

,

ఇంక్స శతయధభసునిా తభ ధయుంగస

ఙేశక్ోనియసయున఼ అబన యసభిక్ి ళయతభేఔంగస ముదా ం ఙెమయండి. యసయు శామంగస తభ ఙేతేఱణో చృచృమల

ఇఙేుళయఔ, ఱోఫడి ఉండేళయఔ (యసభిణో నుో భసడండి). ‘‘ఉఛెైర అఱలాహ ఔుభలయుడె ’’ అని మూదఱు అంటాయు.
‘‘భలపెస అఱలాహ ఔుభలయుడె ’’ అని క్ెరైశుళుఱు అంటాయు. యసభిక్ి ూయాం అయరసాశంఱో డిళునా యసభి
భలటఱన అనఔభిశు ఼ యసయు తభ ధోటిణో అధన ఈ భలటఱు నిభసదాయఫెైనయ. థేళుని థెఫబ యసభినై డెగసఔ!
యసభెఱల మోశనుో తేధాాయు! యసయు అఱలాహ న క్సదని తభ ండితేఱన తభ శధాయశఱన తభ ాబుళుఱుగస
ఙేశఔుధాాయు. ఇంక్స ఇథేయధంగస భయయమ ఔుభలయుడెైన భలపెసన ఔడా. యసశు యసనిక్ి , క్ే థేళుని థాశయం
తప భభెళభి థాయయసయనీా ఙేలే ఆఛఞ యసభిక్ి ఇళాఫడఱేద. ఆమన తప ఆభసధనఔు అయుహడెైన యసడెళడ఼ ఱేడె.
ఆమన భియదాడె. యసయు అధన ఱహయుా భలటఱఔు అతీతేడె. యసయు అఱలాహ ఛోయతని తభ ధోటిణో ఊథి
ఆభిపయనమలఱని అనఔుంటటధాాయు. క్సని అఱలాహ తన ఛోయతని భిూయణ ం ఙెమయఔుండా ళథియౌనటు టానిక్ి
అంగీఔభింఙడె, అయరసాశఱఔు ఇథి ఎంత అబవు ఫెైధా శభే. తన ాళఔు ఔు భలయగ దయశఔణాానీా, శతయధభసునీా ఇచిు
ంనహనయసడె అఱలాహ బయ. థానిని ఇతయ అనిా చౄళన ళయళశి ఱనై ాఫయౌంఛెమలయ ఱని, భుఱహఔ
ా ుాఱఔు ఇథి ఎంత
శళంఙభసనిథెైధా శభే. యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! ఈ ఖరంథ ాఛఱ యొఔా ఙాఱలభంథి ండితేఱ లహితీ, శధాయశఱ లహితీ
ఎటటళంటిదంటే, యసయు ాఛఱ య భుున అఔరభదా తేఱ థాాభస తధనయు సయు. యసభిని అఱలాహ భలయగ ం
అనశభింఙఔుండా ఆుణాయు. యండి ఫంగసభసఱన నుో ఖుఙేలహ యసటిని థెైళభలయగ ంఱో కయుునటు ని యసభిక్ి
ళయదాబభితఫెైన యక్ష యొఔా యబయసయు న అందఛెమయండి. ఈ యండి ఫంగసభసఱు నయక్సగిాఱో క్సఱుఫడే ఔ భోచ
ళశుంథి. యసటిణోధన యసభి ధొశటినై , యసభి నుసభసశాఱనై , యుఱనై యసతఱు యమయఫడణాబ - ఇథి నైయు నై క్ొయఔు
ఔడఫెటు టఔునాథి, ఇథిగో, ఇఔ నైయు ఔడఫెటు న
ి శందన యుచిఙ఼డండి.
9. అత్్తౌబా 36 - 37 మతాయి ం ఏనేటంటే , ఆక్సరసనీా బూనేనీ అఱలాహ శఽఱహుంచినపటినండీ , భలయసఱ శంకయ
అఱలాహ ఖరంథంఱో ధాండె భలతాఫే. యసటిఱో ధాఱుఖు నిఱహదా భలయసఱు. ఇథే శభిjెెెైెన ఖణనదా త. ఔనఔ ఈ
ధాఱుఖు భలయసఱఱో నైఔు నైయు అధాయమం ఙేశక్ోఔండి. భుఱహఔ
ా ుాఱణో అందయౄ ఔఱలహ నుో భసడండి , యసయందయౄ
ఔఱలహ నైణో నుో భసడేయధంగస. ణెఱుశక్ోండి, అఱలాహ బమబఔుుఱు ఔఱయసభిణోధన ఉంటాడని. ‘నల’ అయరసాశంఱో ఔ
అదనఫెైన అయరసాశు ఙేవు. థానిథాాభస ఈ అయరసాశఱు భలయగ బవ
ా ు తఔు ఖుభిఙెమయఫడణాయు. ఔ శంళతసయం
ఔ భలయసనిా ధయుశభుతం ఙేశఔుంటాయు, భభొఔ శంళతసయం థానిధన నిఱహదాం ఙేలేయు సయు, అఱలాహ నిఱహదాం ఙేలహన
భలయసఱ శంకయన ూభిుఙెమలయఱనీ , అఱలాహ నిఱహదాం ఙేలహన థానిని ధయుశభుతం ఙేశక్ోయసఱని ఔడా - యసభి
దయౖసాభసయఱు యసభిక్ి భధోషయఫెైనయగస ఙెమయఫడాిబ అఱలాహ శతయతయయసాయుఱఔు శధాుయగ ం ఙ఼డె.
9. అత్్తౌబా 38 - 40 యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! నైఔు ఏఫెైనథి , నైణో అఱలాహ భలయగ ంఱో ఫమఱుథేయండి అని
ఙెనహపనుపడె, నైయు ధనఱఔు అతేఔుానుో మలయు? నైయు యఱోక్సనిక్ి భలయుగస నుసాంచిఔ చౄయణానిా క్ోయుఔుధాాభస?
అఱల అబణే నైయు ణెఱుశక్ోయసయౌ , నుసాంచిఔ చౄయతు శఔఱ యసభగిర యఱోఔ శకలఱ భుంద శాఱలపత
శాఱపఫెైనథిగస ణేఱుతేందని. నైయు ఖనఔ ఱేళఔనుో ణే , థేళుడె నైఔు ళయదాబభితఫెైన యక్ష యదియు సడె. ఇంక్స నై

యసినంఱో భభొఔ శంగలనిా థేనినబధా ఱేుణాడె. నైయు థేళునిక్ి ఏభలతాం నవు ం ఔయౌగింఙఱేయు. ఆమన ాత
ళశుళునై అదిక్సయం ఔయౌగిళుధాాడె. నైయు ఔయనల ాళఔు ఔు శయౘమం ఙెమయఔనుో ణే

, ఏనై పభసాఱేద.

అయరసాశఱు అతనిని ఫళవాభించినుడ఼ అతన క్ేళఱం ఇదు భిఱో భెండో యసడెగస ఉనాుపడ఼
ఖుషఱో ఉనాుపడ఼ అతడె తన లేాళతేనిణో

, యసభిదుయౄ

, ‘‘యఙాయడఔు, అఱలాహ భనఔు ణోడెగస ఉధాాడె ’’ అని

అనాుపడ఼ అఱలాహ అతనిక్ి శయౘమం ఙేరసడె. ఆ శభమంఱో అఱలాహ అతనినై తన తయపునండి
భనరసశంతని అళతభింఛేరసడె. అతనిక్ి నైఔు క్సనభసని దమీఱణో శయౘమడాిడె. అయరసాశఱ భలటన
క్ింఙభిఙాడె. అఱలాహ భలట శయాథా శభోాతాఽవు ఫెైనథే! అఱలాహ భయౘఴక్ిు శంనాడ఼

,

భయౘయయనఔళంతేడ఼న఼.
9. అత్్తౌబా

41 ఫమఱుథేయండి , ణేయౌఔగసధైధా శభే , ఫయుళుగసధైధా శభే. అఱలాహ భలయగ ంఱో నుో భసడండి నై

శంద ఱన఼, నై నుసాణాఱన఼ డిి . ఇథి నైఔు రరరమశాయఫెైనథి, నైయు ఖనఔ ణెఱుశఔుంటే.
9. అత్్తౌబా 42 ాళక్సు! ఱలపాఱు ఖనఔ ణేయౌఔగస ఱనలేు , ామలణం శఱబతయఫెైణే యసయు తపఔుండా నై యంట
భసళటానిక్ి లహదాడేయసయు. క్సని యసభిక్ి ఈ భలయగ ం ఎంణో ఴరభణో ఔడినథిగస ఔనినహంచింథి. ఇుపడె యసయు థేళునినై
భలటిభలటిక్ీ ాభలణం ఙేలహ భభీ అంటాయు : ఫేభు ఖనఔ భసఖఱ లహితఱో ఉనాటా బణే, నిఴుమంగస నైయంట ళచిు
ఉండేయసయభని. యసయు తభన ణాభు యధాఴంఱో డయనశఔుంటటధాాయు. యసయు అఫదా ం ఙెనేపయసయని అఱలాహ ఔు
ఫాగస ణెఱుశ.
9. అత్్తౌబా 43 - 45 ాళక్సు! అఱలాహ నినా క్షనేంఙగసఔ! నీళు యసభిక్ి అనఛఞ ఎందఔు ఇఙాుళు? (యసభిక్ి నీయై
అనఛఞ ఇళాఔుండా ఉండళఱలహంథి) ఎళయు శతయళంతేఱో నీఔు శపవు ఫెై ఉండేథి. ఇంక్స అఫదా ం ఙెనేపయసభిని ఔడా
నీళు ణెఱుశక్ొని ఉండేయసడళు. అఱలాహ నై , అంతభథినంనై యరసాశం ఔయౌగి ఉండే యసయు , తభ నుసాణాఱన఼, తభ
శందఱన఼ డిి నుో భసడే యవమంఱో తభన భనిాంఙ ళఱలహనదని నినా ఎనాటిక్ీ అబయభిింఙయు.
బమబఔుుఱు ఔఱయసభిని అఱలాహ ఫాగస ఎయుఖున. అఱలాషౄా

, అంతభథిధానిా యఴాలహంఙనియసయు తభ

భనశసఱో శంఴమలఱు ఉండి యసటిఱోధన ఊగిశఱలడేయసయు భలతాఫే అటటళంటి అబయయి నఱన ఙేయు సయు.
9. అత్్తౌబా

46 - 48 ఔయనల నిఛంగసధన యసభిక్ి ఫమఱుథేభసఱధన ఉథేుఴం ఉంటే

, థాని క్ొయఔు యసయు ఏయైధా

శధాాయౘఱు ఙేలహళుండేయసయు. క్సని అఱలాహ ఔు యసయు ఫమఱుథేయటం అశఱు ఇవు ం ఱేద. ఔనఔ ఆమన యసభిక్ి
ఫదా ఔం ఔఱుఖఛేరసడె. ఇంక్స, ‘‘యనఔ ఉండినుో బయయసభిణోధన ఉండినుో ండి’’ అని యసభిక్ి ఙెపఫడియథి. యసయు ఖనఔ నైణో
ఫమఱుథేభి ఉండినటా బణే , నైఔు క్ీడె తప భభి థేనినీ అదిఔం ఙేలహళుండేయసయు క్సద. యసయు నై భధయ
యపేథాయౌా శఽఱహుంఙే నినేతు ం తీళామ
ా ణాాఱు ఙేశు ఼ ఉంటాయు. నై ళయగ ం యసభిఱో యసభి భలటఱన ఙెయయొగిగ
యధనయసయు ఇపటిక్ీ ఙాఱలభంథి ఉధాాయు. అఱలాహ ఆ దభసుయుగఱన ఫాగస ఎయుఖున. ఇంతఔుభుంద ఔడా

యసయు యపేథాఱన శఽఱహుంఙే ామణాాఱు ఙేరసయు. నేభుయౌా ఒడియఙటానిక్ి, యసయు అనిా యక్సఱ ళూయయౘఱన భలభిు
భలభిు ాయోగింఙాయు. చిళయఔు యసభి ఇయౖసునిక్ి ళయతభేఔంగస శతయం ళఙేులహంథి. అఱలాహ క్సయయం ధయయనభినుో బంథి.
9. అత్్తౌబా 49 యసభిఱో ఔడె ఇఱల అంటాడె: ‘‘ధాఔు అనఛఞ ఇళాండి. ననా భీక్షఔు ఖుభిఙెమయఔండి ’’ యనండి! యసయు భీక్షక్ే ఖుభిఅబళుధాాయు. నయఔం ఈ అయరసాశఱన ఙటటుభుటిు ఉనాథి.
9. అత్్తౌబా 50 - 51 నైఔు ఫేఱు ఔయౌగిణే యసభిక్ి ఫాధ ఔఱుఖుతేంథి. ఏథెైధా ఆద నైనైదఔు ళచిుడినుపడె
యసయు భుకలనిా తాుపక్ొని శంణోవంణో ను ంగినుో త భయయౌనుో ణాయు. ఇఱల అంటృ నుో ణాయు : ‘‘ఫేభు భుంథే భల
ళయళయౘభసనిా శభిఙేశక్ోళటం భంచిదబంథి’’. యసభిణో ఇఱల అనండి : ‘‘అఱలాహ భల క్ొయఔు యసాలహ ఉంచింథి తప
భలఔు ఏథీ (ఙెడెగసనీ భంచిగసనీ) ఏభలతాం ఔఱఖద. అఱలాహ బయ భల శంయక్షఔుడె. యఴాలహంఙేయసయు ఆమనధన
నభుుక్ోయసయౌ.’’
9. అత్్తౌబా 52 యసభిణో ఇఱల అనండి : ‘‘నైయు భల యవమంఱో థేనిక్ొయఔు నిభీక్ిశు ధాాభో అథి , భెండె ఫేలాఱో
ఔటితప భభొఔటేభుంథి? ఇఔ నై యవమంఱో ఫేభు నిభీక్ిశు నాథి ఏనేటంటే , అఱలాహ శామంగస నైఔు యక్ష
ఇయసుడా ఱేఔ భల ఙేతేఱ థాాభస ఇనహపయసుడా అధనథి. భంచిథి, అబణే ఇఔ నైయు ఔడా నిభీక్ింఙండి. ఫేభు ఔడా
నైణోనుసటే నిభీక్ియు సభు.’’
9. అత్్తౌబా 53 - 55 యసభిక్ి ఇఱల ఙెపండి : ‘‘నైయు నై శందఱన ఇవు ంణో కయుుఙేలహధా ఱేథా ఇవు ం ఱేఔుండా
కయుుఙేలహధా అయ ఎటిు భిలి త
హ ేఱఱోన఼ లాఔభింఙఫడళు. ఎందఔంటే , నైయు దభసుయుగఱు. యసయు ఇచిున శంద
లాఔభింఙఫడఔ నుో ళటానిక్ి థీనిఔంటే భభొఔ క్సయణఫేథీఱేద. యసయు అఱలాషౄా ఆమన ాళఔు న఼ తయశాభింఙాయు.
నభలచఔు ళలేు ఫదా ఔంణో ళయసుయు. థేళుని భలయగ ంఱో కయుునడిణే అబవు ంగసధన కయుునడణాయు. యసభి
లహభిశందఱన఼, యసభి అదిఔ శంణాధానిా ఙ఼లహ మోశనుో ళదు. అఱలాహ భలతాం ఈ ళశుళుఱ థాాభసధన యసభిని
నుసాంచిఔ చౄయతంఱో ఔడా యక్షఔు ఖుభిఙెమలయఱనీ , యసయు నుసాణణాయఖం ఙేలహధా శతయతయయసాయ లహితఱోధన ఙెమలయఱనీ
క్ోయుతేధాాడె.
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56 - 57 యసయు థేళునినైద భలటిభలటిక్ీ ాభలణం ఙేలహ

, ఫేభు నై యసయఫే అని అంటాయు.

యసశు యసనిక్ి యసయు ఎంతభలతాం నైయసయు క్సయు. అశఱు యసయు నైయంటే బమడణాయు. యసభిక్ి ఖనఔ ఏథెైధా
ఆఴరమంగసనీ, ఖుషగసనీ, ద఼భి ఔయుుండేశిఱం గసనీ థొ భిక్ిణే ఖఫఖఫా యుగెతు అందఱో థాఔుాంటాయు.
9. అత్్తౌబా 58 - 60 ాళక్సు! యసభిఱో క్ొందయు శదకలత ంఔం యవమంఱో నీటా ఆక్ేణఱు ణెఱుుణాయు.
ఔయనల ఈ నిధఱ నండి ఏథెైధా యసభిక్ిలేు శంణోఱహయు సయు. ఇళాఔనుో ణే ఆఖరళయసుయు. అఱలాహ , ఆమన ాళఔు యసభిక్ి
ఇచిున థానిణో తఽనహు డి ఇఱల అనిళుంటే ఎంత ఫాఖుండేథి:

‘‘అఱలాహ భలఔు ఙాఱు. ఆమన తన అనఖరషంణో

భలఔు ఇంక్స ఙాఱల ఇయసుడె. ఆమన ాళఔు ఔడా భలనై దమఙ఼ుణాడె. ఫేభు అఱలాహ యైునక్ే దఽఱహుని
నియౌనహళుధాాభు.’’ ఈ ఛక్సత నిధఱు అశఱు క్ేళఱం నియునేదఱఔు , అఔాయఱు తీయని యసభిక్ీ , ఛక్సత ళయళయౘభసఱక్ెర
నిముఔుుఱ ైన యసభిక్ీ , ఇంక్స ఎళభి షఽదమలఱన గెఱుఙక్ోళటం అళశయమో యసభిక్ీ , ఇంక్స ఫానిశఱ యభుక్ిుక్ీ ,
యుణఖరశు ఱ శయౘమలనిక్ీ , థేళుని భలయగ ంఱోన఼ ఫాటయసయుఱ ఆతతాయనిక్ీ యనియోగింఙటం క్ొయఔు , ఇథి అఱలాహ
తయపు నండి నియణ బంఙఫడిన ఔ యది. అఱలాహ అనీా ఎభిగినయసడ఼ యయనఔళంతేడ఼న.
9. అత్్తౌబా 61 యసభిఱో క్ొందయు ాళఔు న తభ భలటఱణో ధొనహపంఙేయసయు ఉధాాయు.

‘‘ఈ భనిఱహ ఎుపడ఼

ఙెుపడె భలటఱు యంటాడె ’’ అని అంటాయు. ఇఱల ఙెపండి : ‘‘ఆమన నై ఫేఱుక్ొయక్ే అఱల ఉధాాడె. అఱలాహ
న యఴాలహయు సడె. యఴాలహంచినయసభిని నభుుణాడె. నైఱో యరసాశఱ ైన యసభిక్ొయఔు ూభిుగస క్సయుణయభూభిు. అఱలాహ
ాళఔు న ధొనహపంఙే యసభిక్ి ళయదాబభితఫెైన యక్షడెతేంథి.’’
9. అత్్తౌబా 62 - 63 యసయు నై భుంద ాభలణాఱు ఙేయు సయు , నేభుయౌా శంణోవ నటు టానిక్ి. యసశు యసనిక్ి యసయు
యరసాశఱే అబణే అఱలాషౄా ఆమన ాళఔు న఼ శంణోవనటు టానిక్ి యసయు చింతన ఙేమలయౌ. ఎందఔంటే యసయు
ఎఔుాళ షఔుాథాయుఱు. యసభిక్ి ణెయౌమథా, అఱలాషౄా ఆమన ాళఔు న఼ ఎదభొాధనయసడి క్ొయఔు నయక్సగిా ఉందనీ,
అందఱోధన ఔఱక్సఱం ఉంటాడనీ? ఇథి నదు అళభలనం.
9. అత్్తౌబా 64 - 66 ఈ ఔటటఱు బమడెతేధాాయు , యసభి షఽదమలఱఱో ఉనా యషయసయఱన ఫమటనటేు
శ఼భస ఏథెైధా భులహా భుఱనై అళతభిశు ంథేమో అని. ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన :

‘‘ఇంక్స ఎఖణాయ ఙెమయండి.

ఫమటడెతేందని నైయు బమడెత ఉనా ఆ యవమలధనా అఱలాహ ఫమటనటు ఫో తేధాాడె.
ఙెుపఔుంటృ ఉనా యవమం ఏనేటి

? అని ఔయనల యసభిని అడిగిణే

’’ నైయు

, ఫేభు శయథాగస యనమీక్ోలంగస

భలటాాడెఔుంటటధాాభు అని తక్షణం ఫదఱు ఙెఫుణాయు. యసభిణో ఇఱల అన :

‘‘నై యనమీక్ోలం , అఱలాషోు ధా

ఆమన ఆమతేఱణోధా, ఆమన ాళఔు ణోధా? ఇఔ యసఔుఱు ఙెపఔండి. నైయు యఴాలహంచిన తయుయసత అయరసాయసనిక్ి
నుసఱపడాియు. ఔయనల ఫేభు నైఱో ఔ ళభసగనిా క్షనేంచిధా , భెండో ళభసగనిక్ి భలతాం తపనిశభిగస యక్ష యదియు సభు.
ఎందఔంటే యసయు అభసధఱు.’’
9. అత్్తౌబా 67 - 70 ఔటటఱ ైన ుయువేఱ , ఔటటఱ ైన లు ఱ
ీ  అందయౄ క్ే క్ోళఔు ఙెంథినయసయు యసయు
ఙెడెన ఙెమయండి అని ఆఛాఞనహయు సయు. భంచిని ఙెమయళదు అని యసభియు సయు. ఇంక్స తభ ఙేతేఱన
ఫేఱుఙేమఔుండా ఆుణాయు. యసయు అఱలాహ న భయచినుో మలయు. ఔనఔ అఱలాహ ఔడా యసభిని భయచినుో మలడె.
నిఴుమంగస ఈ ఔటటఱే థోా షృఱు. ఔటటఱ ైన ఈ ుయువేఱఔ , లు ఱ
ీ ఔ అయరసా శఱఔ అఱలాహ నయక్సగిాని
యసగసునం ఙేరసడె. అందఱో యసయు ఔఱక్సఱం ఉంటాయు. అథే యసభిక్ి యోఖయఫెైనథి. యసభినై అఱలాహ రసం డియథి.
యసభిక్ొయఔు రసఴాతఫెైన యక్ష ఉంథి - నైయ ఔడ నైఔు భుందయసభి తీయుణెనాఱే. యసయు నైఔంటే ఎఔుాళ

ఫఱలఢెయఱు. ఎఔుాళ శంద, ఎఔుాళ శంణానం ఔయౌగిళుండేయసయు. నైగస యసయు ాంఙంఱో తభ ళంతే శకలఱన
చయురఔుధాాయు. నైయు ఔడా నైళంతే శకలఱన యసయు అనబయంచిన భలథిభిగసధన అనబయంఙాయు. ఇంక్స యసయు
డినటటళంటి యసథో యసథాఱఱోధన నైయౄ డాియు. ఔనఔ యసభి భుగింు ఎఱల ఛభిగిందంటే

, యసయు ఙేలహనదంణా

ాంఙంఱోన఼ ళయయి ఫెైనుో బంథి , యఱోఔంఱోన఼ ళయయి ఫెైనుో బంథి. యసభే నయౖసునిక్ి ఖుభిఅమలయయు - యసభిక్ి తభ
ూభీాఔుఱ ఙభితా అందఱేథా? న఼పెస ఛాత ాఛఱు ఆద్ , శభూద్ ఛాతేఱు, ఇఫాాళీమ ఛాత ాఛఱు భద్మన్
ాఛఱు, తఱా క్ిరందఱు ఙేమఫడిన టు ణాఱు? యసభి ాళఔు ఱు యసభిళదు ఔు శపవు ఫెైన నిదయశధాఱన తీశఔుళఙాుయు.
అబణే యసభిక్ి అఱలాహ అధాయమం ఙెమయఱేద. యసభే తభఔు ణాభు అధాయమం ఙేశఔుధాాయు.
9. అత్్తౌబా 71 - 72 యరసాశఱ ైన ుయువేఱ, యరసాశఱ ైన లు ఱ
ీ , యసయందయౄ ఔభిక్ొఔయు శషఙయుఱు, యసయు
ఫేఱు ఙెమయండి అని ఆఛాఞనహయు సయు. ఙెడె ఙెమయళదు అని నిభోదియు సయు. నభలచన యసినహయు సయు. ఛక్సతన ఇయసుయు.
అఱలాహ టా ఆమన ాళఔు టా యదేమత నుసటియు సయు. యసభినైదధన అఱలాహ తన క్సయుణాయనిా తపఔుండా
అళతభింఛేయు సడె. నిఴుమంగస అఱలాహ అందభిఔంటే ాఫఱుడె. యయనఔళంతేడ఼

, యయనఙధాయుడ఼న.

యరసాశఱ ైన ఈ ుయువేఱఔ , లు ఱ
ీ ఔ అఱలాహ యసగసునం ఙేరసడె , క్ిరంద క్సఱుళఱు ాళళంఙే ణోటఱన యసభిక్ి
ఇయసున అని. యసయు యసటిఱో రసఴాతంగస ఉంటాయు. నితయభూ ఔలఔలఱలడే ఆ ఉథాయన ళధాఱఱో యసభిక్ొయఔు
భియదా ఫెైన నియసయసఱు ఉంటాబ. ఇంక్స అనిాంటిఔంటే నేంచిన అఱలాహ ాశనాత యసభిక్ి ఱనశుంథి. అథే గొప
యసపఱయం.
9. అత్్తౌబా 73 - 74 ాళక్సు! అయరసాశఱ, ఔటటఱ ఈ ఉబముఱన఼ ూభిు ఴక్ిుణో ఎదభోా. యసభిణో ఔఠినంగస
ళయళషభింఙ. చిళయఔు యసభి నియసశశి ఱం నయఔఫే , అథి అత ఙెడి నియసశశి ఱం. ఫేభు ఆ భలటన అనఱేద అని
యసయు భలటిభలటిక్ీ థేళునినై ాభలణంఙేలహ అంటాయు. యసశు యసనిక్ి యసయు ఆ అయరసాశు భలటన అధాాయు. యసయు
ఇయసామన లాఔభించిన తయుయసత అయరసాయసనిక్ి డిఖటాుయు. యసయు థేనిని ఙెమలయఱని అనఔుధాాభో థానిని
ఙెమయఱేఔనుో మలయు. అఱలాహ , ఆమన ాళక్సు తభ అనఖరషంణో యసభిని శంనాఱుగస ఙేరసయధన ఔథా యసయు
ఆఖరళశుధాాయు. ఇఔ యసయు తభ ఈ యైకభిని భలనఔుంటే, అథి యసభిక్ే ఫేఱు. యసయు ఖనఔ భలనక్ోఔనుో ణే, అఱలాహ
యసభిక్ి అతయంత ఫాదాఔయఫెైన యక్ష యదియు సడె. ాంఙంఱోన఼ యఱోఔంఱోన఼ యసభిని శభభిింఙేయసడ఼ యసభిక్ి
శయౘమం ఙేలేయసడ఼ ఇఱఱో ఎళడ఼ ఱేడె.
9. అత్్తౌబా 75 - 80 ఆమన ఖనఔ తన అనఖరషం నండి భలఔు ాయసథిలేు ఫేభు థానం ఙేయు సభు , శఛీ నఱఫెై
ఉంటాభు అని అఱలాహ ఔు ాభలణం ఙేలహనయసయు ఔడా క్ొందయు యసభిఱో ఉధాాయు. క్సని

, అఱలాహ తన

అనఖరషంళఱా యసభిని శంనాఱుగస ఙేలహనుపడె , యసయు నహలహధాభితధానిక్ి థిగసయు. తభ ాభలణం నండి
భయయౌనుో మలయు. థానిని ఏభలతాం ఱ ఔాఱేమటం ఱేద. పయౌతం ఏభబందంటే , యసయు అఱలాహ ఎడఱ ఙేలహన ఈ

ాభలణబంఖం క్సయణంగస , యసయు ఙెఫుత ళచిున అఫదా ం క్సయణంగస , అఱలాహ యసభి షఽదమలఱఱో క్సటాయనిా
ధాటాడె. అథి ఆమన శభక్షంఱో యసయు యౘఛయబయయ భోచ ళయఔ యసభిని యంటాడటం భలనద. యసభిక్ి ణెయౌమథా ,
అఱలాహ ఔు యసభి ఖుు యషయసయఱ , యసభి యషశయ శభలఱోఙనఱ శబతం ణెఱుశని , ఆమనఔు శభశు అగోఙయ
యవమలఱు ఔడా ూభిుగస ణెఱుశని? (ఆ నహలహధాభి శంనాఱన ఆమన ఫాగస ఎయుఖున) శంణోవంణో , ఇవు ంణో
యరసాశఱు ఙేలే ధనణాయగసఱన క్ింఙయుశ఼
ు యసయు భలటాాడెణాయు. (థేళుని భలయగ ంఱో ఇఙేుందఔు) ణాభు
ఴరభక్ోభిు ఇఙేుథి తప భభేథీ తభ ళదు ఱేనియసభిని యసయు ళవలన ఙేయు సయు. ఈ ళవలన ఙేలేయసభిని అఱలాహ ళవలన
ఙేశు ధాాడె. యసభిక్ి ఫాదాఔయఫెైన యక్ష డెతేంథి. ాళక్సు! నీళు అటటళంటి ాఛఱన క్షనేంఙళఱలహనథిగస
యఛాఞన ఙేలహధా, ఙేమఔనుో బధా (ఔటే) ఔయనల నీళు యసభిని క్షనేంఙళఱలహనథిగస డెఫెైాయసయుా యఛాఞన ఙేలహధా ,
అఱలాహ యసభిని ఎంతభలతాం క్షనేంఙడె. ఎందఔంటే, యసయు అఱలాషౄా ఆమన ాళఔు న఼ తయశాభింఙాయు. అఱలాహ
దభసుయుగఱ ైన ాఛఱఔు మోక్షభలయగ ం ఙ఼డె.
9. అత్్తౌబా 81 - 83 యనఔ ఉండినుో ళటానిక్ి అనభత ఇళాఫడినయసయు అఱలాహ ాళఔు ణో యలళఔనుో బనందఔ,
ఇంటిళదు ధన ఔయుుండి నుో బనందఔ శంణోవడాియు. అఱలాహ భలయగ ంఱో తభ నుసాణాఱన఼ , తభ శందఱన఼
డిి నుో భసడేందఔు యసయు ఇవు డఱేద. యసయు ాఛఱణో , ‘‘ఈ తీళాఫెైన యనడిఱో ఫమఱేుయఔండి ’’ అని అధాాయు.
యసభిణో ఇఱల అన :

‘‘నయక్సగిా థీనిఔంటే ఎఔుాళ యనడిగస ఉంటటంథి

’’. యసభిక్ి థానిని ఖుభించి ణెయౌలేు

ఎంతఫాఖుండెన! ఇుపడె యసయు నళాటం తగిగంఙాయౌ. ఏడాటం ళెచిుంఙాయౌ. ఎందఔంటే యసయు శంనుసథిశు ఼
ఉండిన ఙెడెఱఔు ఱనంఙే ాతపఱం అటటళంటిథి ఖనఔ (థానిక్ి యసయు ఏడా ళఱలహనథే). ఔయనల అఱలాహ యసభి
భధయఔు నినా తభిగి తీశఔుయయణే , ఇఔభుంద యసభిఱో ఏ ళయగ ఫెైధా నుో భసటం క్ొయఔు ఫమఱుథేయటానిక్ి నినా
అనభత అడిగిణే యసభిణో శపవు ంగస ఇఱల ఙెుప : ‘‘ఇఔ నైయు ధాణో ఎంతభలతాభూ భసఱేయు. ధా క్షంఱో ఉండి ఏ
ఴతేాళుణోన఼ నుో భసడన఼ ఱేయు. నైయు నదట ఔయుుండినుో ళటానిక్ే ఇవు డాియు. ఔనఔ ఇుపడె ఇంటిళదు
ఔయుుండినుో బయయసభిణోధన ఔయుుండినుో ండి.’’
9. అత్్తౌబా 84 - 85 ఇఔ భుంద యసభిఱో ఎళడెైధా భయణిల,ేు అతడి ఛధాఛా నభలచన ఔడా నీళు ఎంతభలతాం
ఙెమయఔు. ఎనాడ఼ అతడి గోభీ ళదు నిఱఫడఔు. ఎందఔంటే యసయు అఱలాషౄా , ఆమన ాళఔు న఼ తయశాభింఙాయు.
ఇంక్స యసయు థోా షృఱుగసధన భయణింఙాయు. యసభి శంథా యసభి అదిఔ శంణానభూ నినా మోయసనిక్ి
ఖుభిఙెమయఔడద. ఈ శందథాాభస ఈ శంణానం థాాభస యసభిని ఈ ాంఙంఱోధన యక్ింఙాఱనీ యసభి నుసాణాఱు
యసయు అయరసాశఱుగస ఉనా లహితఱోధన నుో యసఱనీ - అఱలాహ శంఔయౌపంఙాడె.
9. అత్్తౌబా 86 - 89 అఱలాహ న యఴాలహంఙండి , ఆమన ాళఔు ణో ఔఱలహ నుో భసడండి అధన యవమం ఔఱ శ఼భస
ఏథెైధా అళతభించినుపడఱలా , యసభిఱో శభయుిఱ ైన యసభే తభన నుో భసటంఱో నుసఱగ నటం ఖుభించి భనిాంఙాఱని

నీఔు యఛఞ నహు ఙేమటానిా నీళు ఖభనింఙాళు. ఫేభు ఔయుుండినుో బయయసభిణో ఉండినుో ణాభు

, భభుయౌా

ళదయౌనటు ండి అని యసయు అధాాయు. యసయు ఇంటిఱో ఔయుుండినుో బయ లు ఱ
ీ ఱో ఙేభినుో ళటానిక్ి ఇవు డాియు. యసభి
షఽదమలఱనై భుదాయనమఫడియథి. అందళఱా యసభిక్ి ఇుపడె ఏనై అయి ం క్సద. థీనిక్ి ననాంగస ాళక్సు!
ాళఔు ణోనుసటట యఴాలహంచినయసయౄ తభ నుసాణాఱణో తభ శందఱణో నుో భసడాయు. ఔనఔ ఇుపడె అనిా ఫేలొళ
యసభిక్ే. ఇంక్స యసభే యసపఱలయనిా ను ందణాయు. అఱలాహ యసభిక్ొయఔు క్ిరంద క్సఱుళఱు ాళళంఙే ఉళధాఱన
లహదాంఙేలహ ఉంఙాడె. యసటిఱో యసయు ఔఱక్సఱం ఉంటాయు. ఇథే గొప యసపఱయం.
9. అత్్తౌబా 90 ఎడాభి అయఫుబఱు ఔడా ఙాఱలభంథి ళఙాుయు. ణాభు ఔడా యనఔ ఉండినుో ళటానిక్ి అనభత
క్ోశం యసఔుఱు ఙెనుసపయు. ఈయధంగస అఱలాహ ఔ ఆమన ాళఔు ఔ యరసాశ యవమంఱో అఫదా ు యసగసునం
ఙేలహనయసయు యనఔధన ఔయుుండినుో మలయు. ఎడాభి అయఫుబఱఱో అయరసాశ యైకభిని అళఱంనృంచినయసయు తాయఱోధన
ఫాదాఔయఫెైన యక్షఔు ఖుభి అళుణాయు.
9. అత్్తౌబా 91 - 93 ళఽదాఱ, యసయదిఖరశు ఱ, నుో భసటంఱో నుసఱగ నటానిక్ి థాభిబణాయఱు ఱేనియసయౄ, ఔయనల యనఔ
ఉండినుో ణే ఏ థో వభూ ఱేద, యసయు చితు యథిాణో అఱలాహ ఔ ఆమన ాళఔు ఔ యరసాశ నుసతేాఱుగస ఉనాంతళయఔు.
అటటళంటి శఛీ నఱటా ఆక్ేణఔు ఏ ఆయసాయభూ ఱేద. అఱలాహ భనిాంఙేయసడ఼

, ఔయుణింఙేయసడ఼న.

శామంగస ళచిు ‘‘భల క్ొయఔు యసషధాఱు శభఔయుండి ’’ అని నీఔు యఛఞ నహు ఙేలహన యసభిటా ఔడా ఇథేయధంగస ఏ
ఆక్ేణఔ అళక్సఴం ఱేద. నీళు

‘‘ధనన నై క్ొయఔు యసషధాఱన ఏభసపటట ఙెమయఱేన

’’ అని అనాుపడే ,

ఖతయంతయంఱేఔ యసయు భయయౌనుో మలయు. యసభి ఔలళనండి అయరళుఱు ాళళంఙాబ. యసయు తభ కయుుఱణో
నుో భసటంఱో నుసఱగ ధన ఴక్ిు తభఔు ఱేనందఔు ఙాఱల ఫాధడాియు. అబణే ధనళంతేఱ టా ఆక్ేణ ఉంథి.
ఎందఔంటే తభన నుో భసటంఱో నుసఱగ ధన యవమంఱో భనిాంఙళఱలహంథిగస నీఔు యఛఞ నహు ఙేరసయు. యసయు ఇంటిళదు
ఔయుుండినుో బయ లు ఱ
ీ ఱో ఙేభినుో ళటానిక్ి ఇవు డాియు. అఱలాహ యసభి షఽదమలఱనై భుదాయనరసడె. ఇందళఱా యసభిక్ి
ఏనై ణెయౌమద. (అఱలాహ ళదు యసభి ఈ యైకభిక్ి ఏ పయౌతం ఔఱుఖననాథో అధనథి).
9. అత్్తౌబా 94 - 96 నైయు తభిగి యసభిళదు ఔు నుో బనుపడె , యసయు యఔయక్సఱ యసఔుఱు ఙెఫుణాయు. క్సని నైయు
శపవు ంగస ఇఱల ఙెపండి :

‘‘యసఔుఱు ఙెపఔండి. ఫేభు నై ఏ భలటన఼ నభుం. అఱలాహ భలఔు నై

భిలి త
హ ేఱనీా ణెయౌనుసడె. ఇఔ అఱలాహ ఆమన ాళక్సు నై ాళయు నన ఙ఼యసుయు. తయుయసత నైయు ఆమన యైునఔు
భయయౌంఫడణాయు. ఆమన ఫళయంఖంగస ఉనాథీ ఖుు ంగస ఉనాథీ , అంణా ఎభిగినయసడె. నైయు ఏఫేనే ఙేశు ఼
ఉండేయసభో ఆమన నైఔు ణెఱుుణాడె. ’’ నీళు భయయౌళచిున తయుయసత యసయు నీ భుంద ాభలణాఱు ఙేయు సయు ,
నీళు యసభిని ఉనేక్ింఙాఱని. ఔనఔ నీళు యసభిని తపఔుండా ఉనేక్ింఙ. ఎందఔంటే , యసభొఔ భలయౌనయం ళంటియసయు.
యసభి అశఱు యసినం నయఔం. అథి యసభి శంనుసదనఔు ాతపఱంగస యసభిక్ి ఱనశుంథి. యసయు నీ శభక్షంఱో ాభలణాఱు

ఙేయు సయు, యసభిక్ి నీళు ాశనాడళు క్సయసఱని. యసశు యసనిక్ి , ఔయనల నీళు యసభిటా ాశనాత ఙ఼నహధా అఱలాహ
భటటఔు అటటళంటి యథోా షృఱఔు ఎనాటిక్ీ ాశనాడె క్సడె.
9. అత్్తౌబా 97 - 99 ఈ ఎడాభి అయఫుబఱు అయరసాశం యవమంఱో, క్సటయం యవమంఱో ఫషృభూయుుఱు. ఔనఔ
అఱలాహ తన ాళఔు నై అళతభింఛేలహన ధయుం యొఔా షదుఱు యసభిక్ి ణెయౌమఔుండా ఉండే అళక్సరసఱే ఎఔుాళగస
ఉధాాబ. అఱలాహ ఔు అనీా ణెఱుశ. ఆమన ఛాఞనీ

,

యయనఔళంతేడ఼న. థేళుని భలయగ ంఱో

కయుునడెతేనాుపడె అథి ఫఱళంతంగస తభనై యుదు ఫడియదని పాయంఙేయసయు ఈ ఎడాభి అయఫుబఱఱో క్ొందయు
ఉధాాయు. నై యవమంఱో యసయు క్సఱం భలయుపఱ క్ోశం నిభీక్ిశు ధాాయు , (నైయు ఏథెైధా శంఔటంఱో చిఔుాఔుంటే
నైయు యసభిని ఫందించి ఉంచిన ఈ ళయళశి యొఔా యదేమణా ఴఽంకఱలఱన ణెంా చినుసభేమలఱని) యసశు యసనిక్ి శంఔట
ళఱమం శామంగస యసభిధన ఙటటుభుటిు ఉంథి. అఱలాహ అంణా యంటాడె. ఆమనఔు అనీా ణెఱుశ. ఈ ఎడాభి
అయఫుబఱఱోధన ఇంక్స క్ొంతభంథి ఉధాాయు. యసయు అఱలాషౄా అంతభథిధానీా యఴాలహయు సయు. ణాభు కయుుఙేలే
థానిని అఱలాహ యసనిాళతయం ను ందటానిక్ీ ాళఔు నండి థేళుని క్సయుణాయనిక్ెర నుసాయి నఱు ను ందటానిక్ీ యసధనంగస
ఙేశఔుంటాయు. అళున! అథి నిఴుమంగస అఱలాహ యసనిాళణాయనిా ను ందటానిక్ి యసధనఫే. అఱలాహ తపఔుండా
యసభిని తన క్సయుణయంఱో ాయనయంఛేయు సడె. నిఴుమంగస అఱలాహ క్షనేంఙేయసడ఼ ఔయుణింఙేయసడ఼న.
9. అత్్తౌబా

100 అందభిఔంటే భుంద యరసాశ శంథేరసనిా లాఔభింఙటానిక్ి భుందంఛయనలహన భుయౘచృయుఱ

(ళఱశ ళచిునయసభి) టాా అధాసయుఱ (ఆఴరమనేచిునయసభి) టాా తయుయసత నిఛాబతీణో యసభి యనఔ
ళచిునయసభిటాా అఱలాహ తఽనహు ఙెంథాడె. యసయు ఔడా అఱలాహ టా తఽనహు ఙెంథాయు. అఱలాహ యసభి క్ొయఔు క్ిరంద
లఱబయలైళ ాళళంఙే ఉథాయనళధాఱన లహదాయచి ఉంఙాడె. యసయు యసటిఱో శథా ఉంటాయు. ఇథే భషతు యఫెైన
యసపఱయం.
9. అత్్తౌబా 101 నై ఙటటుఔాఱ ఉండే ఎడాభి అయఫుబఱఱో ఔటటఱు ఙాఱలభంథి ఉధాాయు. అఱలగే శామంగస
భథీధా నుౌయుఱఱో ఔడా ఔటటఱు ఉధాాయు. యసయు క్సటయంఱో భసటటథేఱలయు. నైయు యసభిని ఎయుఖయు. ఫేభు
యసభిని ఎయుఖుదభు. ఫేభు యసభిక్ి భెటు ంి ు యక్షన యదింఙే శభమం శనైంఱోధన ఉంథి. తయుయసత యసయు
భభింత నదు యక్ష క్ొయఔు తభిగి తీశఔుభసఫడణాయు.
9. అత్్తౌబా 102 - 105 తభ తుపఱన ుపఔునాయసయు క్ొందయు ఉధాాయు. యసభి ఆఙయణ నేఴరభఫెైనథి.
క్ొంత భంచీ, క్ొంత ఙెడ఼. అఱలాహ యసభిని భయళ ఔయుణింఙటం అధనథి అశంబళఫేనై క్సద. ఎందఔంటే , ఆమన
భనిాంఙేయసడ఼ ఔయుణింఙేయసడ఼న. ాళక్సు! నీళు యసభి శందఱ నండి శదకల తీశక్ొని యసభిని భియదా యఙ.
ఇంక్స (శధాుయగ ంఱో) యసభిని భుందఔు నడెు. యసభి క్ొయఔు థేళుని క్సయుణాయనిక్ెర నుసాభిింఙ. ఎందఔంటే నీ
నుసాయి నళఱా యసభిక్ి ఉఴభనం ఔఱుఖుతేంథి. అఱలాహ అంణా యంటాడె. ఆమనఔు అంణా ణెఱుశ. యసభిక్ి

ణెయౌమథా, అఱలాహ బయ తన థాశఱ రసుణాునుసనిా అంగీఔభియు సడని

, యసభి థానధభసుఱఔు లాక్సభసనిా

ాయసథియు సడని, అఱలాహ అనేతంగస క్షనేంఙేయసడ఼ ఔయుణింఙేయసడ఼ అని? ాళక్సు! ఇంక్స యసభిణో ఇఱల అన : ‘‘నైయు
ఆఙభింఙండి. అఱలాహ , ఆమన ాళక్సు , యరసాశఱ అందయౄ నై ఆఙయణ యైకభి ఇుపడె ఎఱల ఉంటటంథో అని
ఖభనియసుయు. తయుయసత నైయు ఆమన యైునఔు భయయౌంఫడణాయు. ఆమనఔు ఫళయంఖంగస ఉనాథీ

, ఖుు ంగస

ఉనాథీ అంణా ణెఱుశ. నైయు ఏఫేనే ఙేశు ఼ ఉండేయసభో ఆమన నైఔు ణెఱుుణాడె.’’
9. అత్్తౌబా 106 భభి క్ొందయుధాాయు. ఇంక్స యసభి ళయళయౘయం థేళుని ఆఛఞ క్ోశం ఆగిళునాథి. ఆమన యసభిక్ి
యక్షన఼ యదింఙళఙు. భయళ క్ొతు గస యసభిని ఔనిఔభింఙన఼ళఙు. అఱలాహ ఔు అంణా ణెఱుశ

, ఆమన ఛాఞనీ ,

యయనఔళంతేడ఼న.
9. అత్్తౌబా 107 - 110 ఇంక్స క్ొందయుళుధాాయు. యసయు ఔ భలదన నిభిుంఙాయు , (శతయశంథేరసనిక్ి) నవు ం
ఔయౌగింఙాఱధన ఉథేుఴయంణో , ఇంక్స (థేళుని ఆభసధన ఙెమయటానిక్ి ఫదఱుగస) అయరసాయసనిా అనశభిం ఙాఱని

,

యరసాశఱఱో చీయౌఔ తీశఔుభసయసఱని, (ఈ ఫూటఔు ఆభసధధాఱమలనిా) ఇథిళయఔు అఱలాహ ఔ ఆమన ాళఔు ఔ
ళయతభేఔంగస నుో భసడిన ళయక్ిుక్ి భలటటగస ఙెమలయఱని. యసయు భలటిభలటిక్ీ ాభలణాఱు ఙేలహ
ఙెమయటం తప భభొఔటి క్సద అని తపఔుండా అంటాయు. క్సనీ అఱలాహ యసక్ిగస ఉధాాడె

, భల ఉథేుఴయం ఫేఱు
, యసయు ూభిు

అశతయయసదఱు. నీళు ఎనాడ఼ ఆ ఔటు డంఱో నిఱఫడఔు. నదటి భోచనండే బమబఔుుఱు ఆదాయంగస
యసినహంఙఫడిన భలథే నీళు (ఆభసధన క్ొయఔు) నిఱఫడ టానిక్ి తగినథి. అందఱో భియదా ంగస ఉండటానిక్ి
ఇవు డేయసయు ఉధాాయు. అఱలాహ ఔు భియదా తన నుసటింఙేయసయు అంటేధన ఇవు ం. అబణే నీ అననుసామఫేనేటి
భంచి భలనళుడె ఎళడె ? తన ఔటు డు ుధాదఱన థెైళనెతనై ,
ఱేనహనయసడా ఱేథా తన ఔటు డానిా ఱోమయొఔా డొ ఱా అంఙనై ఱేనహనయసడా

?

థెైళ శంణోయౖసనిా ను ంథాఱధన క్సంక్షనై
? అథి అతనిని తీశఔుని ధనయుగస

నయక్సగిాఱో డినుో బంథి! అటటళంటి దభసుయుగఱఔు అఱలాహ ఎనాటిక్ీ యుచభలయగ ం ఙ఼డె. యసయు నిభిుంచిన ఈ
ఔటు డం ఎఱా ుపడ఼ యసభి షఽదమలఱఱో అనభుక్సనిక్ి భూఱంగస ఉంటటంథి. (ఆ అనభుఔం ఫమటడే
భలయగ ఫేథీ ఇఔ ఱేద) యసభి షఽదమలఱు భుఔాఱు భుఔాఱు అబణేధన తప. అఱలాహ అనీా ణెయౌలహనయసడె.
యయనఔళంతేడ఼, ఫేదాళంతేడ఼న.
9. అత్్తౌబా 111 - 112 మతాయి ం ఏనేటంటే , యరసాశఱ నండి అఱలాహ యసభి నుసాణాఱన఼ , యసభి శందఱన఼
శాభసగనిక్ి ఫదఱుగస క్ొధాాడె. యసయు అఱలాహ భలయగ ంఱో నుో భసడెణాయు

, ఙంుణాయు, ఙయసుయు. ణౌభసతేఱో ,

ఇంచౄఱుఱో, కభసనఱో యసభిక్ి అఱలాహ ఙేలహన (శాయగ ం యొఔా) యసగసునం శతయఫెైనథి. తన యసగసుధానిా
ధయయనయుటంఱో అఱలాహ న నేంచినయసడెళడె ? ఔనఔ శంఫయడండి , నైయు థేళునిణో ఙేలహన ఈ ళయు క్సనిక్ి ఇథే
అనిాటిఔంటే భషతు యఫెైన యసపఱయం. అఱలాహ యైునఔు భలటిభలటిక్ీ భయఱేయసయౄ , ఆమనన ఆభసదింఙేయసయౄ,

ఆమనన శుతంఙేయసయౄ , ఆమన క్ొయఔు బూనేనైద శంఙాయం ఙేలేయసయౄ

, ఆమన శనిాదిఱో యుఔఱ ,

శజథాఱ ఙేలేయసయౄ, భంచిని ఙెమయండి అని ఆఛాఞనహంఙేయసయౄ , ఙెడె ఙెమయళదు అని నిభోదింఙేయసయౄ , అఱలాహ
యదించిన షదుఱన క్సనుసడేయసయౄ (ఇటటళంటి ఖుణయరరయౖసఱు ఔఱ యరసాశఱు అఱలాషోు ఇటటళంటి యసణిఛయ
పంథానిా ఔుదయుుఔుంటాయు). ాళక్సు! ఇటటళంటి యరసాశఱఔు యబయసయు అందఛెబయ.
9. అత్్తౌబా 113 - 114 భుఱహఔ
ా ుాఱన క్షనేంఙళఱలహనథిగస నుసాయి న ఙెమయటం ాళఔు ఔ, యరసాశఱఔ తఖనిని,
యసయు యసభిక్ి ఫంధళుఱ ైనపటిక్ీ , ఇంక్స యసయు నయక్సనిక్ి అయుహఱని యసభిక్ి శపవు ఫెైనుపడె. ఇఫాాళీభు తన
తండిని
ా క్షనేంఙళఱలహనథిగస ఙేలహన నుసాయి న అతన తన తండిక్
ా ి ఙేలహన యసగసునం క్సయణంగస ఙేలహనటటళంటిథి . క్సని
అతని తండిా థేళునిక్ి ఴతేాళని అతనిక్ి శపవు ఫెైనుపడె

, అతన అతనిళఱా యలహగినుో మలడె. యసశు యసనిక్ి

,

ఇఫాాళీభు ఫెతుని భనశస ఔఱయసడె. థెైళబఔుుడ఼, శంమభనభు ఔఱయసడ఼న.
9. అత్్తౌబా 115 - 116 ాఛఱఔు శధాుయగ ం ఙ఼నహన తయుయసత భయళ యసభిని భలయగ బవ
ా ు ణాానిక్ి ఖుభిఙెమయటం
అఱలాహ యదానం క్సద , యసయు ద఼యంగస ఉండళఱలహన యవమలఱన ఖుభించి యసభిక్ి శపవు ంగస ణెఱునంతళయఔు.
యసశు యసనిక్ి అఱలాహ ఔు ాత యవమం ఖుభించీ ణెఱుశ. బూభలయక్సరసఱ యసభలుఛయం అఱలాహ అదీనంఱోధన ఉందధనథ,ీ
ఆమన ఙేతఱోధన చౄళనుయణాఱు ఉధాాబ అధనథీ

, నేభుయౌా ఆమన నండి క్సనుసడఖఱ శంయక్షఔుడ఼

,

శయౘమఔుడ఼ భభెళడ఼ ఱేడె అధనథీ మతాయి ఫే.
9. అత్్తౌబా 117 - 118 అఱలాహ క్షనేంఙాడె ాళఔు న఼ , ఫషృఔవు క్సఱంఱో ాళఔు ఔు ణోడపడిన భుయౘచృయుఱన఼,
అధాసయుఱన఼. యసభిఱో క్ొందభి షఽదమలఱు ళఔరతాం యైునఔు నగిగనపటిక్ీ (క్సని యసయు ఆ ళఔరణాానిా
అనశభింఙఔుండా ాళఔు ఔు ణోడపడినుపడె) అఱలాహ యసభిని క్షనేంఙాడె. నిశసంథేషంగస ఆమన యసభిటా
యసతసఱయంణో, ఔనిఔయంణో ళయళషభింఙాడె. ఇంక్స ళయళయౘయం యసబథా యమయఫడిన ఆ భుఖుగభిని ఔడా ఆమన
క్షనేంఙాడె. ఇంత నదు యైరసఱయం ఔయౌగి ఉండిఔడా , బూనే యసభిక్ి ఇయుక్ెరనుో బంథి. యసభి నుసాణాఱు ఔడా యసభిక్ి
పాయఫెైనుో మలబ. అఱలాహ నండి తభన క్సనుసడె క్ోళటానిక్ి శామంగస అఱలాహ క్సయుణయం తప యనభే ఆఴరమం
ఏథీఱేదని యసయు ణెఱుశఔుధాాయు. అుపడె అఱలాహ ఔనిఔయంణో యసభి యైునఔు భయఱలడె

, యసయు ఆమన

యైునఔు భయయౌ ళఙేుటందఔు. నిఴుమంగస ఆమన ఙాఱల క్షనేంఙేయసడ఼, ఔయుణింఙేయసడ఼న.
9. అత్్తౌబా 119 - 121 యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! అఱలాహ ఔు బమడండి. శతయళంతేఱఔు ణోడపడండి. భథీధా
నుౌయుఱఔ, ఙటటుఔాఱ ఉండే ఎడాభి అయఫుబఱఔ అఱలాహ ాళఔు న ళథియౌనటిు ఇలళఱోా ఔభోుళటం , ఆమనన
టిుంఙక్ోఔుండా తభన ఖుభించి భలతాఫే ఆదభసుడటం ఎంతభలతాం రోనంఙద. ఎందఔంటే, అఱలాహ భలయగ ంఱో
యసయు ఆఔయౌదుపఱన఼, ఴభీయ ఴరభఔు శంఫందించిన ఏథెైధా ఫాధన శళంచి ఉంటే, శతయతయయసాయుఱు శళంఙఱేని
భలయగ ంనై యసయు ఏథెైధా అడెఖుయనలేు ఏ ఴతేాళుక్ెరధా (శతయ యభోదానిక్ి) యసయు ాతీక్సయం ఙేలేు థానిక్ి ఫదఱుగస

యసభిక్ొయఔు ఔ శణాాయయం యసామఫడఔుండా ఉండటం అధనథి ఎనాటిక్ీ ఛయఖద. నిఴుమంగస అఱలాహ ళదు శఛీ నఱ
లేయసపఱం షఔుా షభింఙ ఫడద. ఇథేయధంగస యసయు (థెైళభలయగ ంఱో) క్ొథోు గొనుో ప, ఏథెైధా కయుున బభిలేు (చృయౘద్
ామతాంఱో) యసయు ఏథెైధా ఱోమనథాటిణ,ే యసభిక్ొయఔు థానిని యసామఔనుో ళటం అధనథి ఔడా ఎనాటిక్ీ ఛయుఖద,
అఱలాహ యసభి ఈ భంచి క్సభసయనిక్ి ాతపఱలనిా యసభిక్ి ాయసథింఙటానిక్ి.
9. అత్్తౌబా 122 యరసాశఱు అందభిఔందయౄ ఫమఱుథేయళఱలహన అళశయం ఱేద. క్సని యసభి ఛనదంఱోని ాత
పాఖం నండి క్ొందయు ఫమఱుథేభి ళచిు , ధయు అళగసషనన నంను ంథింఙఔుని , తభిగి యయళ తభ నుసాంతంఱోని
ాఛఱఔు యసయు (ఇయసామ ళయతభేఔ యైకభిని) భలనక్ోయసఱని ళెఙుభిఔ ఙెమయటం ఎందఔు ఛయుఖఱేద?
9. అత్్తౌబా 123 - 127 యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! నై ఙెంతననా శతయ తయయసాయుఱణో నుో భసడండి. యసయు నైఱో
క్సఠిధాయనిా ఙ఼డాయౌ. బమబఔుుఱు ఔఱయసభిణో అఱలాహ ఉంటాడని ణెఱుశక్ోండి. క్ొతు శ఼భస ఏథెైధా
అళతభించినుపడఱలా యసభిఱోని క్ొందయు (ళవలనగస భులహా భుఱన) ఇఱల అడెఖుణాయు : ‘‘నైఱో ఎళభి యరసాశం
థీనిళఱా నభిగింథో ఙెపండి ?’’ యఴాలహంచిన యసభి యరసాయసనిా యసశు ళంగసధన (అళతభించిన ాత శ఼భస) నంచింథి.
యసయు థానిక్ి శంణోవడెతేధాాయు. అబణే (క్సటయం) భోఖం తగియౌన షఽదమలఱుఔఱ యసభి ూయాు
భలయౌధాయనిక్ి (ాత క్ొతు శ఼భస) భభింత భలయౌధాయనిా ఙేభిుంథి. యసయు భయణింఙే ళయఔు అయరసాశంఱోధన
డిళుధాాయు. ణాభు ాత శంళతసయం ఔటీ భెండెయసయుా భీక్షఔు ఖుభిఙెమయఫడటానిా యసయు ఙ఼డటం ఱేథా

?

క్సని థీని తయుయసత ఔడా యసయు రసుణాుభు డటం ఱేద. ఏ ఖుణనుసఠసనీా ధనయుుక్ోళటం ఱేద. శ఼భస ఏథెైధా
అళతభించినుపడె యసయు ఔలళణోధన యశపయం భలటాాడెఔుంటాయు , ఎళభెరధా నేభుయౌా ఙ఼డటం ఱేద ఔథా అని.
తయుయసత ఫెఱాగస అఔాడి నండి ఛాయుఔుంటాయు. అఱలాహ యసభి షఽదమలఱన (కభసన నండి) భయళంఙాడె.
ఎందఔంటే యసయు ఫుథిాళీనఱు.
9. అత్్తౌబా 128 - 129 ఙ఼డండి! నైళదు ఔు ఔ ాళఔు ళఙాుడె. ఆమన శామంగస నైఱోనియసడే. నైయు
నయౖసునిక్ి ఖుభిక్సళటం అధనథి ఆమనఔు ఔవు ం ఔయౌగిశు ంథి. నై యసపఱలయనిా ఆమన తీళాంగస క్సంక్ియు సడె.
యరసాశఱనై ఆమన యసతసఱయం ఔఱయసడె , క్సయుణయం ఔఱయసడె - ఇఔ యసయు నీఔు యభుకఱ ైణే , ాళక్సు! యసభిణో
ఇఱల అన :

‘‘ధాఔు అఱలాహ బయ ఙాఱు. ఆమన తప ఆభసధయడె ఎళాడ఼ ఱేడె. ఆమనధన ధనన

నభుుఔుధాాన. ఆమన భషతు యఫెైన అదిక్సయ నఠసనిక్ి ాబుళు.’’
10. యూనుస్
ఆమతేఱు : 109

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

10. యూనుస్ 1 - 2 అయౌఫ ఱలమ భస. ఈ ఆమతేఱు యయనఔంణోన఼ యఛాఞనంణోన఼ నిండిళునా ఖరంథంఱోనియ.
(ఏభయునుసటటఱో డిళునా) ాఛఱన ళెఙుభింఙ అనీ

, యఴాలహంచిన యసభిక్ి తభ ాబుళుళదు నిఛఫెైన

గౌయళభూ యసపఱయభూ ఉధాామధన యబయసయు ణెఱుు అనీ ఫేభు శామంగస యసభిఱోని ఔ భనిఱహనైక్ి ళళీని
ంనహంఙటం ాఛఱఔు ఙోదయఫెైన యవమంగస ఔనిపయోు ంథా? (థానిక్ి) తయయసాయుఱు ‘‘ఈ భనిఱహ చిు భలంతాఔుడె’’
అని అధాాయు.
10. యూనుస్ 3 మతాయి ం ఏనేటంటే ఆక్సరసఱన఼ , బూనేనీ ఆయు భోచఱఱో శఽఱహుంచి , తయుయసత భసఛయనఠసనిా
అఱంఔభించి శఽఱహుళయళయౘభసఱన నడెుతళునా థేళుడే నై ాబుళు. ఆమన అనభత ఇలేు తప ఎళడ఼
లహనూసయశ ఙేమఱేడె. ఈ అఱలాహ బయ నై ాబుళు. ఔనఔ నైయు ఆమనధన ఆభసదింఙండి. నైయు ఇఔ శపఽషఱోక్ి
భసభస?
10. యూనుస్ 4 ఆమన యైునక్ే నైయంణా భయయౌనుో ళఱలహ ఉనాథి. ఇథి అఱలాహ యొఔా తయుఖుఱేని యసగసునం.
నిశసంథేషంగస శఽఱహుని ఆమధన నుసాయంనయసుడె. తయుయసత భెండో యసభి భయళ ఆమధన శఽఱహుయు సడె. యఴాలహంచి భంచి
నఱు ఙేలహన యసభిక్ి ాతపఱం ధాయమంగస ఇళాటానిక్ి - అయరసాశయైకభిని అళఱంనృంచిన యసయు శఱ శఱ క్సగే
నీయు ణాాఖటానిక్ి, ళయదాబభితఫెైన యక్షన అనబయంఙటానిక్ి, యసయు డిఖటిున శతయతయయసాభసనిక్ి పయౌతంగస.
10. యూనుస్ 5 - 6 శ఼యుయణిణ క్సంతభంతేనిగస ఙేలహనయసడె ఆమధన. ఙందాడిక్ి యఱుఖున ఇచిునయసడ఼
ఆమధన. ఙందాని తభిగే నభిగే దఴఱన ఔచిుతంగస నియణ బంచినయసడ఼ ఆమధన. తథాాభస నైయు శంళతసభసఱ

,

ణేథీఱ ఱ ఔాన ణెఱుశక్ోయసఱని. అఱలాహ ఇదంణా శతయఫదా ంగసధన ుటిుంఙాడె. ఛాఞనం ఔఱ ాఛఱఔు ఆమన తన
శ఼ఙనఱన ణేటణెఱాంగస ణెయౌమఛేశు ధాాడె. నిఴుమంగస భేబంఫళలళ నియంతయ భిబభ
ా ణంఱో
బూభలయక్సరసఱఱో అఱలాహ శఽఱహుంచిన ాత ళశుళుఱో (తుపడె దఽఱహుక్ోణం నండి తుపడె ాళయు న నండి)
తనహపంఙక్ోగోభే యసభిక్ొయఔు శ఼ఙనఱు ఉధాాబ.
10. యూనుస్ 7 - 8 మతాయి ం ఏనేటంటే భభుయౌా ఔఱుశక్ోయసఱని ఆయంఙనియసయౄ నుసాంచిఔ చౄయతభుధన
ళభించి థానిణోధన తఽనహు ఙెంథినయసయౄ భల శ఼ఙనఱ టా నియా క్షయ పాళం ఔయౌగిళునాయసయౄ - అటటళంటి యసభి
అంతభ నియసశ శి ఱం నయఔఫే అళుతేంథి. యసయు (తభ ఈ తుపడె యరసాశం , తుపడె ాళయు నఱు క్సయణంగస)
ఙేశు ఼ ళచిున ఙెడెఱఔు పయౌతంగస.
10. యూనుస్9 - 10 ఇథీ మతాయి ఫే. యఴాలహంచి (అంటే ఈ ఖరంథంఱో ణెఱుఫడిన శణాయఱన లాఔభించి), భంచి
నఱు ఙేశు ఼ ఉండినయసభిని యసభి ాబుళు యసభి యరసాశం క్సయణంగస శభి

jెెెైెన భలయగ ంనై నడెుణాడె.

పోఖపాగసయఱణో నిండిళునా శాయగ ళధాఱఱో యసభి క్ిరంద క్సఱుళఱు ాళళయసుబ. అఔాడ యసయు థెైళభల! నీళు

యతేాడళు అని శుతయసుయు , రసంతఔఱుఖుగసఔ అని నుసాభిియు సయు. యసభి ాత భలటఔు భుగింు ఇఱల ఉంటటంథి :
యోు తాభంణా శఔఱ ఱోక్సఱ ాబుయైన అఱలాహ ఔు భలతాఫే.
10. యూనుస్ 11 - 14 ాఛఱు నుసాంచిఔ ాయోఛధాఱన క్ోయడంఱో ఎంత ణొందయడణాభో అఱలాహ యసభిటా
ఙెడెగస ళయళషభింఙడంఱో ఔడా అంణే ణొందయడిణే యసభి ఔభసుఙయణ ళయళది ఎుపడో అంతం ఙెమయఫడి ఉండేథి .
(క్సని ఫేభు అఱల ఙెమయభు). అందళఱా ఫేభు భభుయౌా ఔఱుశఔుధన నభుఔం ఱేనియసభిక్ి తభ
తఱనృయుశతనంణో బావు ేఱ ై తభిగే లేాఙఛన ఇయసుభు. భలనళుడి లహిత ఎఱలంటిదంటే అతడిక్ి ఔవు క్సఱం
థాుభించినుపడె నిఱఫడీ , ఔయుుండీ, యుండీ భలఔు నయనటటుఔుంటాడె. క్సని ఫేభు అతడి ఆదన
ణొఱగించినుపడె అతడె ఎుపడ఼ తనఔు ఔయౌగిన ఏ ఖడెి క్సఱంఱోన఼ భలఔు నయనటటుక్ోధనఱేద అధనయధంగస
ాళభిుయు సడె. ఈ యధంగస నేతనైభి ాళభిుంఙేయసభిక్ి యసభి ఙేవుఱు ఆఔయష ఔభుఱుగస ఙెమయఫడాిబ. ాఛఱలభస! నైఔు
ూయాం ఉనా ఛాతేఱన ఫేభు ధాఴనం ఙేరసభు ఎందఔంటే , యసయు దభసుయగ ు యైకభిని అళఱంనృంఙాయు. యసభి
ాళఔు ఱు యసభిళదు ఔు శపవు ఫెైన నిదయశధాఱన తీశక్ొని ళచిునుపడె యసయు యఴాలహంఙధన ఱేద. ఈ యధంగస
ఫేభు థో వేఱఔు యసయు ఙేలహన థో యౖసఱఔు ాతపఱలనిా ఇశ఼
ు ఉంటాభు. ఇుపడె యసభి తయుయసత ఫేభు నైఔు
బూనేనై యసభి యసిధానిా ఇఙాుభు, నైయు ఎఱల ాళభిుయు సభో ఙ఼థాుభని.
10. యూనుస్15 - 17 భభుయౌా ఔయౌలే నభుఔం ఱేని యసభిక్ి శపవు ఫెైన భల భలటఱన యనినహంచినుపడె ఇఱల
అంటాయు: ‘‘థీనిక్ి ఫదఱుగస భభొఔ కభసన తీశఔుభస ఱేథా ఇందఱో శళయణఱు ఙెబయ. ’’ ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల
అన : ‘‘ఇందఱో ధా అంతట ధనన భలయుపఱ ఙేయుపఱ ఙెమయటం ధా ని ఎంతభలతాం క్సద. ధనన ధా ళదు ఔు
ంఫడే ళళీని భలతాఫే అనశభియు సన. ధనన ఖనఔ ధా ాబుళుటా అయదేమత ఙ఼నహణే

, ఔ నదు

బమంఔయఫెైన థినంధాడె డే యక్షఔు ధనన బమడెణాన.’’ ఇంక్స ఇఱల అన : ‘‘అఱలాహ శంఔఱపం ఇథే ఖనఔ
అబణే ధనన ఈ కభసనన నైఔు ఎనాటిక్ీ యనినహంచి ఉండేయసణిణ క్సద. అఱలాహ థానిని ఖుభించి నైఔు అశఱు
ణెయౌనహ ఉండేయసడే క్సద. ఈ ఖరంథం అళతభింఙఔ ూయాం ధనన నై భధయ ఔ చౄయత క్సఱలనాంణా ఖడినుసన. నైయు
ఫుథిాని ఉయోగింఙభస?’’ ఔ అఫదా యవమలనిా శఽఱహుంచి థానిని అఱలాహ ఔు ఆనుసథింఙే యసడిఔంటే ఱేథా అఱలాహ
యొఔా నిఛఫెైన ఆమతేఱన అఫథాాఱుగస నిభసిభింఙే యసడిఔంటే యభ దభసుయుగడెళడెంటాడె

? నిఴుమంగస

థో వేఱు ఎనాటిక్ీ యసపఱలయనిా ను ందఱేయు.
10. యూనుస్ 18 ఈ ాఛఱు అఱలాహ న క్సదని తభఔు నయౖసునిాగసనీ ఱలపానిాగసనీ ఔయౌగింఙఱేనియసభిని
ూచృశుధాాయు. నైగస ఇఱల అంటటధాాయు : ‘‘యసయు అఱలాహ ళదు భల క్ొయఔు లహనూసయశ ఙేయు సయు. ’’ ాళక్సు! యసభిణో
ఇఱల అన :

‘‘ఆక్సరసఱఱోగసనీ, బూనేఱోగసనీ అఱలాహ ఎయుఖని యవమలనిా ఖుభించి ఆమనఔు నైయు

ణెఱుుతేధాాభస?’’ ఆమన భియదాడె. ఈ ాఛఱు ఙేలే ఱహయుాఔు అతీతేడ఼, ఉనాతేడ఼న.

10. యూనుస్ 19 నుసాయంబంఱో శయాభలనళుఱ క్ే శంగంగస ఉండేయసయు. తయుయసత యసయు యననా
యరసాయసఱన, ఆఙాభసఱన శఽఱహుంఙఔుధాాయు. నీ ాబుళు తయపునండి భుందగసధన ఔ యవమం
నియణ బంఙఫడఔుండా ఉనాటా బణే యసయు యశపయం యపేథింఙఔుంటటనాటటళంటి యవమలనిా ఖుభించి తీయుప
ఎుపడో ఙెమయఫడి ఉండేథి.
10. యూనుస్ 20 ఇఔ ‘‘ఈ ాళఔు నై ఇతని ాబుళు తయపు నండి ఏథెైధా శ఼ఙన ఎందఔు అళతభింఛెమయ
ఫడఱేద?’’ అని యసయు అనాథానిక్ి నీళు ఇఱల ఫదఱు ఙెుప : అగోఙభసఱనిాంటిక్ీ మఛభలనీ , అదిక్సభీ అఱలాహ
భలతాఫే. భంచిథి, నిభీక్ింఙండి. ధనన ఔడా నైణోనుసటట నిభీక్ియు సన.
10. యూనుస్ 21 - 30 ాఛఱు ఎఱల ాళభిుయు సయంటే ఆదఱ ఫాభి డినుపడె ఫేభు యసభిక్ి క్సయుణయం యుచి
ఙ఼నహన యంటధన యసయు భల శ఼ఙనఱ యవమంఱో ఎతే
ు ఱు యనమటం నుసాయంనయసుయు. యసభిణో ఇఱల అన : ‘‘అఱలాహ
ఎతే
ు ఱు యనమటంఱో నైఔంటే యౕగుగసనే. ఆమన ద఼తఱు నై ధాాగసఱన యసాశ఼
ు నుో తేధాాయు.

’’ నేభుయౌా

ధనఱనైధా నీటినైధా నడినేయసడె అఱలాహ బయ. క్సఫటిు నైయు ఒడఱనై ఎక్ిా యసముళుఱు అనఔఱంగస యశ఼
ు
ఉండగస ఆనందంగస, ఆయౘాదంగస ామలణం ఙేశు ఼ ఉంటాయు. ఆ తయుయసత అఔయసుతే
ు గస ఎదయుగసయౌ ఉధఽతఫెై అనిా
థిఴఱనండి అఱఱ థెఫబఱు తఖఱగస ామలణీఔుఱు ణాభు తేనూసనఱో చిఔుాఔునుో మలభని ణెఱుశఔుంటాయు. ఆ
శభమంఱో అందయౄ తభ ధభసునిా క్ేళఱం అఱలాళవా ాణేయఔం ఙేశక్ొని ఆమనన ఇఱల యనడెఔుంటాయు : ‘‘నీళు
ఖనఔ భలఔు ఈ ఆద నండి యభుక్ిు ఔయౌగిలేు ఫేభు ఔఽతఛఞ తఱు ణెఱుుఔుధన థాశఱభళుణాభు.

’’ క్సని

ఆమన యసభిని యక్ించిన తయుయసత యసభే శణాయనిక్ి యభుకఱ ై బూతఱంనై తయుఖుఫాటట ఙేయు సయు. ాఛఱలభస! నైయు
ఙేలే ఈ తయుఖుఫాటట నైక్ే యౘని ఔయౌగిశు ంథి. ఇషఱోఔ చౄయత శకలఱు క్ొనిా భోచఱ శకలఱు భలతాఫే. (యసటిని
అనబయంఙండి). తయుయసత భల యైునక్ే నైయు భయయౌ భసళఱలహ ఉనాథి. అుపడె ఫేభు నైఔు ణెఱుుణాభు ,
నైయు ఏఫేనే ఙేశు ఼ ఉండేయసభో. ఈ నుసాంచిఔ చౄయణానిా (థాని నియౖసఱోడి నైయు భల శ఼ఙనఱ టా అఴరదా
ళళశుధాాయు) ఇఱల నుో ఱుళఙు - ఫేభు ఆక్సఴం నండి నీటిని ఔుభినహంఙగస భనవేఱ యళుఱ అందయౄ
తధన బూఉతపతే
ు ఱు ఫాగస దటు ంగస తమలయమలయబ. ఆనై బూనే భంచి లహితఱో ఉనాుపడె ను ఱలఱు ఫాగస ండి
రోనఱుాత ఉనాుపడె యసటి మఛభలనఱు , ‘‘ఇఔ ఫేభు యసటిళఱా ఱలబం ను ందఖఱభు ’’ అని అనఔుంటటనా
శభమంఱో, అఔయసుతే
ు గస భసతా యనలధో ఖటిూటధో భల ఆఛఞ ళఙేులహంథి. అుపడె ఫేభు అశఱు అఔాడ నినా
ఏనై ఱేనటట
ా థానిని శయాధాఴనం ఙేరసభు. ఇఱల ఫేభు భల శ఼ఙనఱన శపవు ంగస యళభియు సభు. ఆఱోచింఙే యసభి
క్ొయఔ అయి ం ఙేశఔుధన యసభిక్ొయఔు. (నైయు అరసఴాతఫెైన ఈ చౄయతం యొఔా మోయసనిక్ి ఖుభి అళుతేధాాయు).
అఱలాహ నేభుయౌా థాయుశసఱలమ యైునఔు ఆయౘానిశుధాాడె. (భలయగ దయశఔతాం ఆమన ఙేతేఱోా ఉంథి) ఆమన
ణాన క్ోయుఔునా యసభిక్ి శభి jెెెైెన భలయగ ం ఙ఼ుణాడె. భంచి నఱు ఙేలహనయసభిక్ి భంచి ఫషృభలధాఱు
ఱనయసుబ. ఇంక్స ఎఔుాళ అనఖరషం ఱనశుంథి. యసభి భుకలఱన నఱా దనం గసనీ , అళభలనంగసనీ ఔనహపయనమళు.

యసయు శాభసగనిక్ి అయుహఱు , అఔాడధన రసఴాతంగస ఉంటాయు. ఙెడెఱు శంనుసథింఙఔునాయసయు తభ ఙెడెఱలంటి
ాతపఱలధనా ను ందణాయు అళభలనం యసభిని ఔనహపయనశు ంథి అఱలాహ నండి యసభిని యక్ింఙేయసడెళడ఼ ఉండడె.
యసభి భుకలఱన చీఔటి ఔనహపయనశు ంథి , భసతా యొఔా నఱా ని ణెయఱు యసభినై డి ఉనాటట
ా . యసయు నయక్సనిక్ి అయుహఱు.
అఔాడధన యసయు రసఴాతంగస ఉంటాయు. ఫేభు యసయందభినీ క్ేయసభి (భల ధాయమయసినంఱో) శభలయనఴభిఙే భోచన
ఱహయుా ఙేలహన యసభిణో ఇఱల అంటాభు :

‘‘ఆఖండి నైయౄ , భలఔు నైయు పాఖయసాభుఱుగస ఔయౌపంచినయసయౄ! ’’ ఆ

తయుయసత ఫేభు యసభి భధయ ఉనాటటళంటి అభిఙము ణెయన ణొఱగియు సభు. యసయు ఔయౌపంచిన పాఖయసాభుఱు
ఇఱల అంటాయు : ‘‘నైయు భభుయౌా ఆభసదింఙఱేద. నైఔ భలఔ భధయ అఱలాహ యసక్షయం ఙాఱు. (ఔయనల నైయు
భభుయౌా ఆభసదించి ఉండిధా) నైయు ఙేలహన ఆ ఆభసధనన ఖుభించి భలఔు ఏభలతాభూ ణెయౌమద.

’’ అుపడె

ాత భనిఱ ణాన ఙేలహన థానిని యుచి ఙ఼యసుడె. అందయౄ తభ నిఛఫెైన ాబుళు యైునఔు భయయౌంఫడణాయు.
యసయు ఔయౌపంచిన అఫథాాఱనీా భటటభలమఫెైనుో ణాబ.
10. యూనుస్ 31 - 33 యసభిని అడెఖు : ఆక్సఴం నండీ బూనే నండీ నైఔు ఉనుసదినిఙేుయసడె ఎళడె ? యధనఴక్ీు
ఙ఼లే ఴక్ీు ఎళడి అదీనంఱో ఉధాాబ ? నుసాణభుఱేని థానినండి నుసాణభునాథానినీ నుసాణభునా థానినండి
నుసాణభు ఱేని థానినీ యయౌక్ితీలేయసడె ఎళడె ? ఈ యఴాళయళశి న నడెుతేనాయసడె ఎళడె ? యసయు అఱలాహ అని
తపఔుండా అంటాయు. ఇఱల అన : ‘‘అఱలంటుపడె నైయు (శణాయనిక్ి ళయతభేఔంగస నడళటం) భలనక్ోభేనేటి ? ఆ
అఱలాహ బయ నై నిఛఫెైన ాబుళు. ఔనఔ శణాయనిా తఽణీఔభిలేు భలయగ బవ
ా ు తాం తప ఇఔ నేగిఱేథేనేటి

? అశఱు

నైయు ఎటట భయయౌంఫడెతేధాాయు ? (ాళక్సు ఙ఼డె) ఈ యధంగస అయదేమతఔు నుసఱపడేయసభి యవమంఱో యసయు
యఴాలహంఙయు అని నీ ాబుళు అనాభలట ఇఱల యౄఢ అబంథి.
10. యూనుస్34 యసభిని అడెఖు : నైయు థేళునిక్ి పాఖయసాభుఱుగస నిఱఫెటు న
ి యసభిఱో శఽఱహుని నుసాయంనంఙేయసడ఼,
థానిని తభిగి శఽఱహుంఙేయసడ఼ ఎళడెైధా ఉధాాడా ? అని. ఇఱల అన : శఽఱహుని నుసాయంనంఙేయసడ఼

, థానిని తభిగి

శఽఱహుంఙేయసడ఼ క్ేళఱం అఱలాహ భలతాఫే. అబధా, నైయు ఎఱల ణోాళ తనహపంఙఫడె తేధాాయు?
10. యూనుస్35 యసభిని ఇఱల అడెఖు : నైయు అఱలాహ ఔు పాఖయసాభుఱుగస నిఱఫెటు న
ి యసభిఱో శతయం యైునఔు
భలయగ ం ఙ఼నేయసడె ఔడా ఎళడెైధా ఉధాాడా

? ఇఱల అన : క్ేళఱం అఱలాహ బయ శతయం యైునఔు భలయగ ం

ఙ఼ుణాడె. అఱలంటుపడె నైభే ఙెపండి , శతయం యైునఔు భలయగ ం ఙ఼నేయసడా యదేమతఔు ఎఔుాళ అయుహడె ?
ఱేఔ తనఔు ఎళడెైధా భలయగ ం ఙ఼నహణే తప శామంగస భలభసగనిా ను ందఱేనియసడా
ఇటటళంటి తఱక్ిందఱు నియణ మలఱు ఙేశు ధాాయు?

? అశఱు నైక్ేభబంథి ,

10. యూనుస్ 36 యసశు ళం ఏనేటంటే యసభిఱో ఙాఱలభంథి క్ేళఱం ఊష

, అనభలధాఱ యనఔ నడెశ఼
ు

నుో తేధాాయు. నిఛానిక్ి శతయం అళశభసనిా అనభలనం ఎంతభలతాం తీయుఱేద. యసయు ఙేశు ఼ ఉనాథానినంణా
అఱలాహ ఫాగస ఎయుఖున.
10. యూనుస్37 అఱలాహ ంనహన ళళీ, ఆమన ఙేలహన ఫో ధనఱు ఱేఔుండా యచింఙఫడే ళశుళుక్సద ఈ కభసన.
ఇథి ూయాం ళచిున థానిక్ి ధాయఔయణ , ‘‘అల క్ిణాబ ’’ఔు యళయణ. ఇథి యఴానుసఱఔుని తయపునండి ళచిుందధన
యవమంఱో ఎంతభలతాం శంథేషం ఱేద.
10. యూనుస్ 38 - 41 ాళఔు బయ థీనిని శామంగస యచింఙాడని ఈ ాఛఱు అంటటధాాభస ఏనేటి ? ఇఱల అన :
‘‘నైయు ఖనఔ నై ఆభోణఱో శతయళంతేఱే అబణే ఇటటళంటి శ఼భస ఔథానిని యచించి తీశఔుయండి . ఔా
అఱలాహ న ళదయౌ ఎళభెళభిని నహఱుళఖఱభో శయౘమం క్ొయఔు నహఱళండి .

’’ అశఱు యవమం ఏనేటంటే యసభి

ఛాఞనభిదిక్ి ఆ యవమం భసఱేద క్సఫటిు ఇంక్స థాని యయళయసనం యసభి భుందఔు భసఱేద. క్సఫటిు థానిని యసయు
(ఆదాయం ఱేఔుండా ఇటేు) తయశాభింఙాయు. ఇఱలగే యసభి ూభీాఔుఱు ఔడా తయశాభింఙాయు. ఙ఼డె

, తయుయసత ఆ

దభసుయుగఱ భుగింు ఎఱల ఛభిగింథో ? యసభిఱో క్ొందయు యఴాలహయు సయు , క్ొందయు యఴాలహంఙయు. నీ ాబుళు ఈ
ఔఱోాఱక్సయుఱన ఫాగస ఎయుఖున. యసయు ఖనఔ నినా తయశాభిలేు యసభిణో ఇఱల అన:

‘‘ధా నఱు ధాయన , నై

నఱు నైయన. ధనన ఙేలే ని ఫాధయత నైనై ఱేద. నైయు ఙేలే ని ఫాధయత ధానై ఱేద.’’
10. యూనుస్ 42 - 46 యసభిఱో ఙాఱల భంథి నీ భలటఱన యంటాయు. క్సని నీళు ఙెయటి యసభిక్ి యనినహంఙఖఱయస

,

యసయు ఏనై అయి ం ఙేశక్ోఔనుో బనపటిక్ీ ? యసభిఱో ఙాఱలభంథి నినా ఙ఼యసుయు. క్సని నీళు ఖుడిి యసభిక్ి భలయగ ం
ఙ఼ఖఱయస యసభిక్ి ఏనై ఔనినహంఙనపటిక్ీ ? మతాయి ఫేనేటంటే అఱలాహ ాఛఱఔు అధాయమం ఙెమయడె. ాఛఱే
తభఔు ణాభు అధాయమం ఙేశఔుంటాయు. (ఈ భోచ యసయు ఇషఱోఔ చౄయతంఱో భునిగి ఉధాాయు) అఱలాహ యసభిని
శభలయనఴభిఙే భోచన (ఇషఱోఔ చౄయతం యసభిక్ి ఎఱల అనినహశు ం దంటే) యసయు క్ేళఱం ఔ ఖడిమక్సఱం ళయఔు
ఔభిధొఔయు ఖుయుు టు టానిక్ి భలతాఫే ఆగసభస అనాటట
ా . అఱలాషోు శభలయనరసనిా తయశాభించినయసయు యసశు యసనిక్ి
తీళాఫెైన నయౖసునిక్ి ఖుభిఅమలయయు అనీ , యసయు శధాుయగ ంనై ఎంతభలతాం ఱేయు అనీ. (అుపడె నిభసాయణ అళుతేంథి)
ఏ దవుయౌణాఱన ఖుభించి ఫేభు యసభిని బమనడెతేధాామో యసటిఱో ఔటో అభో ఫేభు నీళు ఫాతక్ి ఉండగసధన
ఙ఼నహధా, ఱేథా థానిక్ి భుంథే ఫేభు నినా ఱేుఔుధాా , ఎఱల అబధా శభే యసయు భసళఱలహంథి భల యైునక్ే
ఔథా. యసయు ఙేశు నా థానిఔఱలా అఱలాహ బయ యసక్ి.
10. యూనుస్47 ాత శంగలనిక్ి ఔ ాళఔు ఉంటాడె. ఔనఔ ఔ శంగం ళదు ఔు థాని ాళఔు ళచిునుపడె ఆ
శంగం యవమంఱో ూభిు ధాయమంణో ఔడెఔునా తీయుప ఙెమయఫడెతేంథి. థానిక్ి యళాంత అధాయమం ఔడా
ఛయఖద.

10. యూనుస్48 - 52 యసయు ఇఱల అడెఖుణాయు : ‘‘నీ ఫెదభింనే నిఛఫెైణే అథి ఎుపడె ధయయనయుతేంథి ?’’ ఇఱల
అన : ‘‘ధా అదీనంఱో శామంగస ధా ఱలబనయౖసుఱు లైతభూ ఱేళు. అంణా అఱలాహ శంఔఱపం నైద ఆదాయడి
ఉంథి. ాత శంగలనిక్ి ఖడెళుక్సఱం ఔటి ఉంథి. ఈ ఖడెళు ూభిు అబనుపడె ఔా ఖడిమక్సఱం ఔడా
భుంద఼ యనక్స క్సళటం ఛయఖద. యసభిణో ఇఱల అన : ‘‘ఎుపడెైధా నైయు ఈ యవమం ఖుభించి ఆఱోచింఙాభస ?
ఔయనల అఱలాహ యక్ష షఠసతే
ు గస భసతాగసని ఖఱుగసని ళలేు (అుపడె నైభేనే ఙెమయఖఱయు?)’’ అశఱు అథి ఎఱలంటి
యవమభని, థాని క్ొయఔు ధనయశుఱు ణొందయనడెతేధాాయు

, అథి నైనై ళచిుడినుపడే నైయు థానిని

నభుుణాభస? - ఇుపడె తనహపంఙక్ోయసఱనఔుంటటధాాభస? యసశు యసనిక్ి శామంగస నైభే అథి ణొందయగస భసయసఱని
క్ోయుత ఉండేయసయు. తయుయసత దవే
ు ఱణో ఇఱల అనడం ఛయుఖుతేంథి :

‘‘ఇఔ రసఴాతంగస ఉండే యక్షన యుచి

ఙ఼డండి! నైయు శంనుసథించిన థానిక్ి అనఖుణఫెైన ాతపఱం తప భభొఔ ాతపఱం నైఔు ఎఱల
ఇళాఫడెతేంథి?’’
10. యూనుస్53 - 56 ఇంక్స ఇఱల అడెఖుణాయు: ‘‘నిఛంగస నైయు ఙెనేపథి శతయఫేధా?’’ ఇఱల అన : ‘‘ధా ాబుళు
యసక్ిగస అథి ూభిుగస శతయం. అథి శంబయంఙఔుండా ఆనే ఴక్ిు నైఔు ఱేద.

’’ దభసుయగ ం ఙేలహన ాత భనిఱహ ళదు

ఔయనల బూనేనై ఉనా నతు ం ధనం ఉంటే ఆ ఫాధనండి యక్ింఫడేందఔు అతడె థానినంణా ఔడా భియౘయంగస
ఇళాటానిక్ి లహదాడణాడె. యసయు ఆ ఫాధన ఙ఼లహనుపడె ఱోఱోన రసుణాుడణాయు అబధా యసభిభధయ
ూభిు ధాయమంణో తీయుప ఙెమయఫడెతేంథి. యసభిక్ి ఏ యధఫెైన అధాయమం ఛయుఖద. యనండి! ఆక్సరసఱఱో బూనేనై
ఉనా శభశు ం అఱలాళవు. ణెఱుశక్ోండి! అఱలాహ యసగసునం నిఛఫెైనథి క్సని ఙాఱలభంథిక్ి ణెయౌమద. ఆమధన
చౄయణానిా ాయసథియు సడె. ఆమధన భయణానిా ఔఱుఖఛేయు సడె. ఆమన యైునక్ే నైయంణా భయయౌనుో యసయౌ.
10. యూనుస్ 57 - 60 భలనళుఱలభస! నైళదు ఔు నై ాబుళు తయపునండి ళణోథేఴం ళఙేులహంథి. అథి
షఽదమలఱ యసయధఱఔు శాశి త. థానిని లాఔభింఙేయసభిక్ి అథి భలయగ దయశఔతాం , క్సయుణయం. ాళక్సు ఇఱల అన :
‘‘అఱలాహ తన అనఖరషం ళఱా తన క్సయుణయం ళఱా థానిని ంనుసడె. థానిక్ి ాఛఱు శంఫయడాయౌ. ాఛఱు ఔడఫెటు ే
యసటనిాంటిఔంటే అథి ఉతు భఫెైనథి. ’’ ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన : ‘‘నైభెుపడెైధా ఈ యవమం ఖుభించి ఔడా
ఆఱోచింఙాభస? అఱలాహ నై క్ొయఔు అళతభింఛేలహన (భిజఖ) ఆయౘయ థాభసిఱఱో క్ొనిాంటిని శామంగస నైభే
నిఱహదాం ఙేశఔుధాాయు. భభిక్ొనిాంటిని ధయుశభుతం ఙేశఔుధాాయు ?’’ యసభిని ఇఱల అడెఖు :
థానిక్ి అనభత ఇఙాుడా ? ఱేఔ అఫథాానిా నైయు అఱలాహ ఔు ఆనుసథిశు ధాాభస

‘‘అఱలాహ నైఔు

? అఱలాహ ఔు అఫథాానిా

ఆనుసథింఙేయసయు ాలమం ధాడె ఆమన తభణో ఎఱల ళయళషభియు సడని అనఔుంటటధాాయు ? అఱలాహ భలనళుఱన
దమలదఽఱహుణో ఙ఼యసుడె. క్సని ఙాఱలభంథి భలనళుఱు ఔఽతఛఞ తఱు ఙ఼యు.

10. యూనుస్61 - 65 ాళక్సు! నీళు ఏ లహితఱో ఉధాా , కభసన నండి థేనిని యనినహంచిధా, భలనళుఱలభస! నైయు
ఏథి ఙేలహధా, ఆ అనిా శందభసాఱఱోన఼ ఫేభు నేభుయౌా ఙ఼శ఼
ు ధన ఉంటాభు. బూభలయక్సరసఱఱో ఉనాటటళంటి
ళశుళు ఏథెైధా శభే , అథి చినాథిగసనీ నదు థిగసనీ థాని అణుళు ఔడా నీ ాబుళు దఽఱహుక్ి గోయంగస ఱేద. ఔ
శపవు ఫెైన ఖరంథంఱో యసామఫడఔుండాన఼ ఱేద. యన , అఱలాహ ఔు లేాళతేఱ ైనయసభిక్ీ ఆమనన యఴాలహంచి
బమబఔుుఱ యైకభిని అళఱంనృంచినయసభిక్ీ ఏ యధఫెైన బమం క్సనీ

, యయౖసదం క్సనీ ఔయౌగే అళక్సఴం ఱేద.

ఇషయచౄయణాఱు భెండియటిఱో ఔడా యసభిక్ి యబయసయు ఱే యబయసయు ఱు. అఱలాహ భలటఱు భలయళు. ఇథే గన
యఛమం. ాళక్సు! నినా ఖుభించి యసయు ఔయౌపంఙే భలటఱ ళఱా నీళు రోక్సనిక్ి ఖుభి క్సఔడద. గౌయళం అంణా
అఱలాహ అదీనంఱోధన ఉంథి. ఆమన అనీా యధనయసడ఼, అనీా ణెయౌలహనయసడ఼న.
10. యూనుస్66 - 67 ణెఱుశక్ో! ఆక్సరసఱఱో ఉండేయసభెరధా, బూనేఱో ఉండేయసభెరధా శయుాఱ అఱలాహ నుసయౌతేఱే.
అఱలాహ న క్సదని (ణాభు ఔయౌపంచిన) క్ొందయు పాఖయసాభుఱన యనడెఔుంటటనా యసయు క్ేళఱం బాభన఼

,

అనభలధానీా అనశభిశు ధాాయు. క్ేళఱం ఊయౘగసధాఱు ఙేశు ధాాయు. నైయు ారసంతని ను ంథేటందఔు నైక్ొయఔు
భసతాని శఽఱహుంచినయసడ఼ , ఖఱున క్సంతభంతం ఙేలహనయసడ఼ అఱలాహ బయ. (ఙెయయొగిగ ాళఔు శంథేరసనిా)
యధనయసభిక్ి ఇందఱో శ఼ఙనఱు ఉధాాబ.
10. యూనుస్68 - 70 అఱలాహ ఎళభిధో క్ొడెఔుగస ఙేశఔుధాాడె అని ాఛఱు అధాాయు. శబయౘనఱలాహ! (అఱలాహ
అతయంత యతేాడె) ఆమన ఏ అఔాభస ఱేనియసడె. ఆక్సరసఱఱో బూనేఱో ఉనాదంణా ఆమన ఆలహు బయ. ఈ
భలటఔు అశఱు నైళదు ఉనా నిదయశనఫేనేటి ? అఱలాహ న ఖుభించి నైఔు ణెయౌమని భలటఱంటటధాాభస? ాళక్సు!
ఇఱల ాఔటింఙ: అఱలాహ ఔు అఫథాాఱన అంటఖటేుయసయు ఎనాటిక్ీ యసపఱలయనిా ను ందఱేయు. క్ొనిా భోచఱ ఇషఱోఔ
చౄయతంఱో శకలఱన అనబయంఙళఙుక్సనీ తయుయసత భల యైునక్ే యసయు భయయౌ భసయసయౌ. అుపడె ఫేభు యసభి
అయరసాయసనిక్ి ాతపఱంగస యసభిక్ి ఔఠిన ఫాధన యుచి ఙ఼నహయు సభు.
10. యూనుస్71 - 73 యసభిక్ి న఼పెస గసధన యనినహంఙ. అతన తన ఛాత యసభిణో ఇఱల అనాపటి గసధన :
‘‘ధా ఛాత యో దయుఱలభస! ధనన నై భధయ ఉండటం

, అఱలాహ ఆమతేఱన భలటిభలటిక్ి యనినహంచి నేభుయౌా

ఏభయునుసటటనండి ఫేఱ ాఱటం నైఔు శళంఴఔయం క్సఔనుో ణే శభే , ధనన భలతాం అఱలాళవా నభుుఔుధాాన.
నైయు నిఱఫెటు న
ి పాఖయసాభుఱన ణోడెగస తీశక్ొని నైయు ఔ ఏఔగీరళ నియణ మలనిక్ి యండి. నై దఽఱహుఱో ఉనా
థఔం ఖుభించి యసళదానంగస ఆఱోచించి అయి ం ఙేశక్ోండి , థానిక్ి శంఫందించిన ఏ క్ోణభూ నై దఽఱహుక్ి గోయంగస
ఉండఔుండా ఉండేందఔు. తయుయసత థానిని ధాఔు ళయతభేఔంగస ాయోగింఙండి. ధాఔు ఏభలతాం ళయళది నిళాఔండి.
నైయు ధా ళణోథేరసనిక్ి యైభుకయం ళయఔు ం ఙేలహ (ధాక్ేనే నవు ం ఔయౌగింఙాయు) ధనన నై నండి ఏ ాతపఱలనీా క్ోభి
ఉండఱేథే! ధాఔు ాతపఱలనిాళాటం అధనథి అఱలాహ ఫాధయత. (ఎళయు యఴాలహంచిధా

, యఴాలహంఙఔనుో బధా)

శామంగస ధనన భలతాం భులహా భు అబళుండాఱని ధాఔు ఆఛఞ ఇళాఫడియథి. ’’ - యసయు అతనిని తయశాభింఙాయు.
థానిక్ి పయౌతంగస ఫేభు అతనినీ , అతనిణో నుసటట ఒడఱో ఉనాయసభినీ క్సనుసడాభు. యసభిధన బూనేనై యసయశఱుగస
ఙేరసభు. భల ఆమతేఱన తయశాభించిన యసయందభినీ భుంచియనరసభు. ఔనఔ

, ళెఙుభిఔ ఙెమయఫడిధా

(యఴాలహంఙని) యసభి భుగింు ఎఱల ఛభిగింథో ఙ఼డె!
10. యూనుస్ 74 న఼పెస తయుయసత ఫేభు అధనఔభంథి ాళఔు ఱన యసభి యసభి ఛాతేఱ యైునఔు ంనుసభు.
యసయు యసభిళదు ఔు శపవు ఫెైన నిదయశధాఱన తీశఔుళఙాుయు. క్సని యసయు నదట తయశాభించిన యవమలనిా భయళ
యఴాలహంఙఱేద. ఈ యధంగస ఫేభు షదుఱన అతఔరనేంఙే యసభి షఽదమలఱనై భుదాయనయు సభు.
10. యూనుస్75 - 82 యసభి తయుయసత ఫేభు భూయసన఼ , యౘయౄనన఼ భల శ఼ఙనఱణో హభౌన ళదు ఔ అతని
శభసుయుఱ ళదు ఔ ంనుసభు. క్సని యసయు తభ నదు భిఔు అషంపాయసనిక్ి ఖుభి అమలయయు. యసయు అభసధఱ ైన
ాఛఱు. ఔనఔ భల ళదు నండి యసభి భుందఔు శతయం ళచిునుపడె యసయు : ‘‘ఇథి శపవు ఫెైన భంతాఛాఱఫే’’ అని
అధాాయు. భూయస ఇఱల అధాాడె : ‘‘శతయం నై భుందఔు ళచిునుపడె ఇఱల అంటాభస ? ఇథి ఇందాఛాఱభల?
యసశు యసనిక్ి ఇందాఛాయౌఔుఱు యసపఱయం ను ందఱేయు.’’ శభలదానంగస యసయు ఇఱల అధాాయు: ‘‘భల ూభీాఔుఱు నడచిన
భలయగ ం నండి భభుయౌా భయా ంఙటానిక్స నీళు ళచిునథి! నై ఇదు భి నదు భిక్సనిా బుయఱో యసినహంఙటానిక్స నీళు
ళచిునథి? నీ భలటన ఫేభు యఴాలహంఙభు. ’’ హభౌన (తన భనవేఱణో) ‘‘ఆభిణేభిన ాత భలంతాఔుణీణ ధా
భుంద యౘఛయు యఙండి’’-అని అధాాడె. భలంతాఔుఱు ళచిునుపడె భూయస యసభిణో ‘‘నైయు యశయదఱఙఔునా
థానిా యశయండి ’’ అని అధాాడె. యసయు తభ భంతాయసధధాఱన యశయగసధన , భూయస ఇఱల అధాాడె :

‘‘నైయు

యశభినథి భంతాఛాఱం. అఱలాహ ఇుపడే థానిని నేథయగస ఙేలహ ఙ఼నహయు సడె. దభసుయుగఱ నిని అఱలాహ
ఙఔాఫడనిళాడె. అఱలాహ తన ఆఛఞ ఱ థాాభస శణాయనిా శతయంగస ఙేలహ ఙ఼ుణాడె

, అథి థో వేఱఔు ఎంత

శళంఙభసనిథెైధా శభే.’’
10. యూనుస్83 (ఙ఼డండి) భూయసన అతని ఛాతఱోని క్ొందయు ముళఔుఱు తప భభెళాయౄ యఴాలహంఙఱేద.
ఎంద ఔంటే యసయు హభౌనఔు బమడాియు. శామంగస తభ ఛాతఱో నదు ఱుగస ఉనాయసభిక్ి బమడాియు. (ఆ
నదు ఱు) హభౌన తభన మలతనఔు ఖుభిఙేయు సడని బమడాియు. మతాయి ం ఏనేటంటే హభౌన బూనేనై నుసాఫఱయం
ఔయౌగి ఉండేయసడె. అతడె ఏ షదున఼ ఱ ఔాఙెమయనియసభి క్ోళఔు ఙెంథినయసడె.
10. యూనుస్84 - 86 భూయస తన ఛాతయసభిణో ఇఱల అధాాడె: ‘‘ాఛఱలభస! నైఔు నిఛంగసధన అఱలాహ నై యరసాశం
ఉంటే, ఆమనన నభుండి, నైయు ఖనఔ భులహా భుఱే అబణే.’’ యసయు ఇఱల ఛయసఫు యౌక్సయు : ‘‘ఫేభు అఱలాళవా
నభుుఔుధాాభు. భల ాబూ! భభుయౌా దభసుయుగఱఔు భీక్ా యసధనంగస ఙెమయఔు. నీ క్సయుణయం థాాభస భలఔు
అయరసాశఱ నండి యభుక్ిు ఔఱుఖఛెబయ.’’

10. యూనుస్ 87 ఫేభు భూయసఔ , అతని యో దయునిక్ీ ఇఱల శ఼చింఙాళ : ‘‘ఈచృుుఱో నై ఛాత యసభి క్ొయఔు
క్ొనిా ఖఽయౘఱన శభఔయుండి. ఆ ఖఽయౘఱన ఖిఫాాగస నియణ బంఙక్ొనండి. నభలచన యసినహంఙండి. యరసాశఱఔు
యబయసయు న అందఛేమండి.’’
10. యూనుస్ 88 - 89 భూయస ఇఱల నుసాభిింఙాడె : ‘‘భల ాబూ! నీళు హభౌనఔ అతని శభసుయుఱఔ ఇషఱోఔ
చౄయతంఱో యైబళభున శందన ాయసథింఙాళు. ాబూ! యసయు ాఛఱన నీ భలయగ ం నంచి తనహపంఙటానిక్స ఇయ?
ాబూ! యసభి శందన ధాంశం ఙెబయ. ళయదాబభితఫెైన యక్షన ఙ఼లేళయఔ యసయు యఴాలహంఙఔుండా యసభి
షఽదమలఱఔు భుదాయబయ. ’’

శభలదానంగస అఱలాహ ఇఱల లఱయఙాుడె:

‘‘నై ఉబముఱ నుసాయి న

అంగీఔభింఙఫడియథి. ధఽఢచితే
ు ఱ ై ఉండండి. ఛాఞనళీనఱ భలభసగనిా ఎంతభలతాం అనశభింఙఔండి.’’
10. యూనుస్90 - 92 ఫేభు ఇయసాబీఱు శంతతని శభుదాం థాటింఙాభు. తయుయసత హభౌన఼, అతని లైధాయఱ
ళంలహంఙే ఉథేుఴయంణో అణచియనలే ఉథేుఴయంణో యసభిని యంఫడియఙాయు. చిళయఔు హభౌన భునిగినుో తే నాుపడె ఇఱల
అయళయసగసడె : ‘‘ఇయసాబీఱు శంతతయసయు యఴాలహంచిన థేళుడే నిఛఫెైన థేళుడె అనీ

, ఆమన తప భభొఔ

థేళుడె ఎళడ఼ ఱేడె అనీ ధనన఼ యఴాలహంఙాన. ధనన ఔడా యదేమతణో యయశస ళంఙేయసభిఱోని యసడధన. ’’ ఇఱల
(ఛయసఫు ఇళాఫడియథి) :

‘‘ఇుపడె యఴాలహశు ధాాయస! యసశు యసనిక్ి ఇంతళయఔు నీళు అయదేమత ఙ఼ుత

ఉండేయసడియ. ఇంక్స ఔఱోాఱలనిా భేక్ెతుంఙేయసభిఱో ఔడా ఉధాాళు. ఇుపడె ఫేభు క్ేళఱం నీ ఴయసనిా భలతాఫే
యక్ియు సభు, నీళు ళఙేు తభసఱ యసభిక్ి ఖుణనుసఠం ఖుయుుగస ఉండేటందఔు. క్సని ఙాఱలభంథి భలనళుఱు భల
శ఼ఙనఱన నియా క్షయం ఙేయు సయు.’’
10. యూనుస్ 93 ఫేభు ఇయసాబీఱు శంతతయసభిక్ి ఙాఱల ఙఔాని నియసశ శి ఱలనిా ఇఙాుభు. ఎంణో రరరవఠఫెైన
చౄయత ళనయుఱన యసభిక్ి ాయసథింఙాభు. తయుయసత యసభి భధయ యపేథాఱు ను డశ఼ఱేద. క్సని ఛాఞనం యసభిళదు ఔు
ళఙేులహనుపడె భలతాఫే (అయ ను డశ఼నుసబ). నిఴుమంగస నీ ాబుళు ాలమం ధాడె యసయు
నధాాననుసామభుఱు ఔయౌగిళునా యవమలనిా ఖుభించి యసభిభధయ తీయుప ఙెఫుణాడె.
10. యూనుస్ 94 - 95 ఇుపడె ఔయనల నీఔు , ఫేభు నీనై అళతభింఛేలహన ళతఫో ధన ఖుభించి ఏభలతాం
శంథేషం ఉధాా, నీఔు ూయాం నండీ ఖరంతాఱన ఙదళుత ఉనా ాఛఱన అడెఖు. మతాయి ంగస నీ ాబుళు
తయపు నండి నీ ళదు ఔు ళచిునటటళంటిథి శతయఫే. ఔనఔ నీళు శంథేళంఙే యసభిఱోని యసడళు క్సళదు. అఱలాహ
ఆమతేఱన తయశాభించినయసభిఱో ఙేభినుో ఔు. అఱల ఙేలేు నీళు నవు డే యసభిఱో ఙేభినుో ణాళు.
10. యూనుస్ 96 - 98 మతాయి ం ఏనేటంటే , ఎళభి యవమంఱో నీ ాబుళు యసఔుా నిఛభని నియౄనహంఙఫడియథో ,
యసభి భుందఔు ఏ నిదయశనం ళచిుధా యసయు ఎనాటిక్ీ యఴాలహంఙయు , ఫాదాఔయఫెైన యక్ష యసభి భుందఔు ళశ఼
ు

ఔనఫడిణే తప. తయుయసత ఔ నఖయం యక్షన ఙ఼లహ యఴాలహంఙం అధన యవమభూ , ఇంక్స థాని యరసాశం థానిక్ి
ఱలబథామఔం క్సళడం అధన ఉథాషయణా , ఎఔాడెైధా ఉంథా ఔా మూనస ఛాత తప ? (అఱలంటి ఉథాషయణ
ఱేద) ఆ ఛాత యఴాలహంఙగసధన , ఫేభు థానినైనండి ఇషఱోఔ చౄయతంఱో అళభలనఔయఫెైన యక్షన ణొఱగింఙాభు.
థానిక్ి క్ొంత క్సఱం ళయఔు చౄయణానిా అనబయంఙే అళక్సఴం ఔఱుఖఛేరసభు.
10. యూనుస్ 99 - 100 నీ ాబుళు అనెవు ం ఖనఔ ఇథే అబణే (అంటే బూనేనై ఉండేయసయంణా యరసాశఱ

,

యదేముఱ అయసాయౌ అధనథి) శభశు బూయసశఱ యఴాలహంచి ఉండేయసభే. అఱలంటుపడె నీళు ాఛఱన
యరసాశఱుగస భలయండి అని ఫఱళంతం ఙేయు సయస ? ఏ నుసాణి అబధాశభే అఱలాహ అనభత ఱేఔుండా యఴాలహంఙద.
అఱలాహ యదానం ఏనేటంటే, ఫుథీాఛఞ ాధాఱణో ళయళషభింఙని యసభినై ఆమన భలయౌధాయనిా డయనయు సడె.
10. యూనుస్101 - 103 యసభిణో ఇఱల అన: ‘‘బూనేఱోన఼, ఆక్సరసఱఱోన఼ ఉనాటటళంటి థానిని ఔలైళ ణెయచి
ఙ఼డండి.’’ అశఱు యఴాలహంఙటానిక్ే ఇవు డని యసభిక్ి శ఼ఙనఱుగసనీ, ళెఙుభిఔఱుగసనీ ఎఱల ఉయోఖడణాబ?
ఇుపడె యసయు ఇంక్స థేనిక్ోశం నిభీక్ిశు ధాాయు , యసభిక్ి ూయాం ఖతంచిన ాఛఱు ఙ఼చినటటళంటి ఙెడె థిధాఱధన
ఙ఼డటం క్ోశం తప ? యసభిణో ఇఱల అన :

‘‘భంచిథి, నిభీక్ింఙండి. ధనన ఔడా నైణోనుసటట నిభీక్ియు సన. ’’

తయుయసత (అటటళంటి శభమం ళచిునుపడె) ఫేభు భల ాళఔు ఱన఼ , యరసాశఱన఼ క్సనుసడెత ఉంటాభు.
భల యదానం ఇథే. యరసాశఱన యక్ింఙటం భల యది.
10. యూనుస్ 104 - 107 ాళక్సు ఇఱల అన: ‘‘భలనళుఱలభస! నైయు ఖనఔ ఇంక్స ధా ధయుం ఖుభించి ఏథెైధా
శంఴమం ఔయౌగిళుంటే , యనండి, నైయు అఱలాహ న క్సదని ఆభసదింఙే యసభిని ధనన ఆభసదింఙన. ఏ థేళుని
అదీనంఱో నై భయణం ఉనాథో ఆ థేళుడిధన ధనన ఆభసదియు సన. ధనన యరసాశఱఱో ఔడిగస ఉండాఱని ధాఔు
ఆథేఴం ఇళాఫడియథి. ధాణో ఇఱల అనఫడినథి: ఏక్సఖరతణో చితు యథిాణో నినా నీళు ూభిుగస ఈ ధభసునిక్ి
శభభిపంఙక్ో. భుఱహఔ
ా ుాఱఱో ఎంతభలతాభూ ఔయౌలహనుో ఔు. అఱలాహ న ళదయౌ నీఔు నయౖసునిాగసని ఱలపానిాగసని
ఔయౌగింఙఱేని ఏ ఴక్ిునీ యనడెక్ోఔు. ఔయనల అఱలఙేలేు నీళూ దభసుయుగడయై నుో ణాళు. అఱలాహ ఖనఔ నినా ఏథెైధా
ఆదఔు ఖుభిఙేలేు శామంగస ఆమన తప ఆ ఆదన ణొఱగింఙేయసయు ఎళాయౄ ఱేయు. ఇంక్స ఆమన ఖనఔ నీ
యవమంఱో ఏథెైధా ఫేఱు ఙెమలయఱని శంఔయౌపలేు , ఆమన అనఖరయౘనిా భయళంఙేయసడె ఔడా ఎళాడ఼ ఱేడె.
ఆమన తన థాశఱఱో ణాన క్ోభిన యసభిక్ి తన అనఖరయౘనిా ాయసథియు సడె. ఆమన క్షనేంఙేయసడ఼
ఔయుణింఙేయసడ఼న.’’
10. యూనుస్ 108 - 109 భుషభుద్! ఇఱల ఙెుప : ‘‘భలనళుఱలభస! నై ళదు ఔు నై ాబుళు తయపు నండి
శతయం ళఙేులహంథి. ఇుపడె ఎళడెైధా యుచభలభసగనిా అళఱంనృలేు అతడి యుచభలయగ అనశయణం అతనిక్ే
ఱలబథామఔం. ఎళడెైధా భలయగ ం తనహపణే అతడి ఆ భలయగ ం తపటం అతనిక్ే యధాఴఔయం. ధనన నైఔు క్సళయౌయసణిణ

,

భలతాం క్సన. ’’ ాళక్సు! నీళు ధా ళదు ఔు ళళీ థాాభస ంఫడెతళునా ళతఫో ధన అనశభిశు ఼ ఉండె.
అఱలాహ తీయుప ఙేలేళయఔు ఒయుప ళళంఙ. ఆమన భలతాఫే ఉతు భంగస తీయుప ఙేలేయసడె.
11. హూద్
ఆమతేఱు : 123

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
11. హూద్ 1 - 4 అయౌఫ ఱలమ భస. ఇథి ఔ పభసుధా. ఇందఱోని ఆమతేఱు నియుువు ఫెైనయ , శయళయంగస ఙెప
ఫడినయ - యయనఔళంతేడ఼ అనీా ఎభిగినయసడ఼ అబన యసని తయపు నండి. (ఆ పభసుధా ఏనేటంటే) నీళు
అఱలాహ న తప భభెళభినీ ఆభసదింఙఔు - ధనన ఆమన తయపు నండి నైఔు ళెఙుభిఔ ఙేలేయసణిణ యబయసయు ఱు
అందఛేలేయసణిణ ఔడా. ఇంక్స నైయు నై ాబుళున క్షభలనక్ష క్ోయండి. ఆమన యైునఔు భయయౌయండి. అుపడె
ఆమన ఔ నిభీణత క్సఱం ళయఔ నైఔు భంచి చౄయత యసభగిరని అనఖరళయసుడె. అనఖరయౘఱఔు అయుహడెైన ాతయసనిక్ీ
ఆమన తన అనఖరయౘఱు ాయసథియు సడె. క్సని నైయు ఖనఔ యభుకఱ ైణే

, ఔ అత బమంఔయఫెైన థినంధాటి

మలతనఔు నైయు ఖుభి అళుణాభేమో అని ధనన బమడెతేధాాన. నైయందయౄ అఱలాహ యైునక్ే
భయఱళఱలహళునాథి. ఆమన శయాభూ ఙెమయఖఱ శభయుిడె.
11. హూద్5 - 6 ఙ఼డండి యసయు తభ ళక్షభుఱన తుపఔుంటాయు, అతని నండి థాఔుాంథాభని. ఛాఖరతు! యసయు
ఫటు ఱణో తభన ణాభు ఔుపఔునాపటిక్ీ ,

అఱలాహ యసభి ఖుు యవమలఱన఼ ఎయుఖున

, యసభి ఫళయంఖ

యవమలఱన఼ ఎయుఖున. ఆమన షఽదమలఱఱో ఉనా యషయసయఱన ఔడా ఎయుఖున. ధయణినై శంఙభింఙే ఏ
నుసాణి ఉనుసది అబధా అఱలాహ ఫాధయతఱో ఱేఔుండా ఱేద. ఆ నుసాణి ఎఔాడ నిళలహశు ంథో అథి ఎఔాడఔు
ఙేయుఫడననాథో ఆమనఔు ణెయౌమఔుండా ఱేళు. శభశు భూ ఔ శపవు ఫెైన ఖరంథంఱో యసామఫడి ఉనాథి.
11. హూద్ 7 - 8 ఆక్సరసఱన఼ , బూనేనీ ఆయు థిధాఱఱో శఽఱహుంచినయసడె ఆమధన - థానిక్ి ూయాం ఆమన
లహంయౘశనం నీలళనై ఉండేథి - నైఱో ఎళడె భంచినఱు ఙేయు సడో నేభుయౌా భీక్ించి ఙ఼థాుభని. ాళక్సు!
ఇుపడె నీళు ఖనఔ యసభిణో

‘‘ాఛఱలభస! భయణించిన తయుయసత నైయు భయళ ఱేఫడణాయు

అయరసాశఱు తక్షణం ఇఱల అంటాయు :

’’ అని అంటే

‘‘ఇథి శపవు ఫెైన ఇందాఛాఱం ’’. ఔయనల ఫేభు యసభి యక్షన ఔ నిభీణత

ళయళది ళయఔు యసబథా యనలేు యసయు , అశఱు థానిని ఏ ళశుళు టిు ఆుణోంథి

? అని అనటం నుసాయంనయసుయు.

యనండి, ఆ యక్ా శభమం ళఙేు భోచన థానిని ఎళయౄ భయయౌంఙఱేయు. యసయు ఎఖణాయ ఙేశు ఼ ఉనాథే యసభిని
ఙటటుభుటటుతేంథి.

11. హూద్ 9 - 11 ఔయనల ఫేభు ఎుపడెైధా భలనళునిక్ి భల క్సయుణాయనిా ాయసథించి , తయుయసత అథి అతనిక్ి
ఱేఔుండా ఙేలేు అతడె నిభసఴ ఙెందణాడె. ఔఽతగాత ఙ఼ుణాడె. అతనినై డిన ఆద (ణొఱగిన) తయుయసత
ఔయనల ఫేభు అతనిక్ి అనఖరయౘనిా యుచి ఙ఼నహలేు

,

, ‘‘ఔయౖసుఱనీా ణొఱగి నుో మలబ ’’ అని అంటాడె. అతడె

తయుయసత ఉనృబతనృబఫబబణాడె , యయరయఖుణాడె. శషనయౕఱుయౄ , శణాాయయయుఱ అబనయసయు భలతాఫే ఈ
థో యౖసనిక్ి అతీతేఱు. యసభిక్ే భనిాంూ, నదు ఫషృభలనభూన.
11. హూద్ 12 ాళక్సు! ళళీ థాాభస నీఔు ణెఱుఫడెతళునా యవమలఱఱో థేనిధైధా (ాఔటింఙఔుండా)
ళదయౌనటు ఫో ఔుభు శభల! యసయు ‘‘ఈ ళయక్ిునై ఏథెైధా నిది ఎందఔు థింఫడఱేద

?’’ ఱేథా ‘‘ఇతనిణో నుసటట

థెైళద఼త ఎళడెైధా ఎందఔు భసఱేద ?’’ అని అంటాయని నీ భనశస ఫాధ డఔడద. నీళు క్ేళఱం ళెఙుభిఔ
ఙేలేయసడళు. ఆనై అనిాంటిక్ీ అఱలాహ బయ ఫాధయడె.
11. హూద్ 13 - 14 ాళఔు బయ శామంగస ఈ ఖరంతానిా ఔయౌపంఙాడని యసయు అంటటధాాభస

? ఇఱల అన : ‘‘శభే

యవమం ఖనఔ ఇథే అబణే ఇటటళంటి ఔయౌపంఙఫడిన థి శ఼భసఱన నైయు యచించి తీశఔుయండి . అఱలాహ న
తప, (నై ఆభసధయ థెైయసఱఱో) ఎళభిధైధా శభే శయౘమం క్ొయఔు నహఱుళ ఖయౌగిణే నహఱుఙక్ొండి , నైభేఖనఔ (యసభిని
ఆభసధయ థెైయసఱుగస పాయంఙటంఱో) శతయళంతేఱే అబణే. ఇుపడె ఔయనల యసయు (నై ఆభసధయథెైయసఱు) నై
శయౘమం క్ొయఔు భసఱేఔనుో ణే, ణెఱుశక్ోండి, ఈ ఖరంథం అఱలాహ ఎయుఔణోధన అళతభించిందని, అఱలాహ తప నిఛఫెైన
థేళుడె భభొఔడె ఱేడని. ఇుపడెైధా నైయు (ఈ శతయయవమలనిా) యయయసళళయసుభస?’’
11. హూద్15 - 16 క్ేళఱం ఈ నుసాంచిఔ చౄయణానీా , థాని ఆఔయష క్సఱన఼ క్ోయుఔుధన యసయు ఙేలహన నఱఔు ూభిు
ాతపఱలనిా ఫేభు యసభిక్ి ఇఔాడధన ఇఙేుయసుభు. ఇందఱో యసభిక్ి తఔుాళఙెమయటం అంటృ ఛయుఖద. అబణే
యఱోఔంఱో అటటళంటి యసభిక్ి అగిా తప భభేనై ఉండద. (అఔాడ ణెయౌలహనుో తేంథి) యసయు ాంఙంఱో
ఙేలహనదంణా భటిుఱో ఔఱలహనుో బంథి అనీ, యసయు ఙేలహనదంణా క్ేళఱం నేథయఅనీ.
11. హూద్ 17 ఔ ళయక్ిు తన ాబుళు తయపునండి ళచిున ఔ శపవు ఫెైన నిదయశధానిా ఔయౌగి ఉధాాడె. ఆనై
ాబుళు తయపు నండి (ఆ నిదయశధానిా ఫఱయుశ఼
ు ) ఔ యసక్ి ఔడా ళచిుంథి. ఆ ళయక్ిుక్ి ూయాం
భలయగ దయశఔంగస, క్సయుణయంగస ళచిున భూయస ఖరంథం ఔడా ఉనాథి. (అటటళంటి ళయక్ిు ఔడా ాంఙ ూఛాయుఱు
భలథిభిగస ఈ శంథేరసనిా తయశాభింఙఖఱుఖుణాడా?) అటటళంటి ాఛఱు థానిని తపఔుండా యఴాలహయు సయు. భలనళ
ళభసగఱఱో ఏ ళయగ ఫెైధా శభే థానిని తయశాభిలేు , థానిక్ి యసగసునం ఙెమయఫడిన నియసశ యసినం నయఔభు. ఔనఔ
ాళక్సు! థాని యవమంఱో నీళు ఏ శంఴమలనిక్ీ ఱోనక్సళదు. అథి నీ ాబుళు తయపు నండి ళచిున శతయభు.
క్సని ఙాఱలభంథి నభుయు.

11. హూద్ 18 - 24 అఱలాహ ఔు అఫదా ం అంటఖటేు యసడిఔంటే యభ దభసుయుగడెళడె ? అటటళంటి యసయు అఱలాహ
శభక్షంఱో యౘఛయళుణాయు. తభ ాబుళునఔు అఫథాానిా అంటఖటిునయసయు యసభే అని అుడె యసక్షుఱు యసక్షయం
ఙెఫుణాయు. యన! దభసుయుగఱ నైద థేళుని రసం డెతేంథి. థేళుని భలయగ ం నండి ాఛఱన ఆనే దభసుయుగఱ
నైద, ఆమన భలభసగనిా ళక్ీరఔభింఙగోభే దభసుయుగఱ నైద, యఱోక్సనిా తయశాభింఙే దభసుయుగఱనైద-యసయు బూనేనై
అఱలాహ న నిశసయౘమునిగస ఙేమఱేఔ నుో మలయు. అఱలాహ ఔు ళయతభేఔంగస యసభిని యక్ింఙేయసడె ఔడా ఱేఔుండా
నుో మలడె. యసభిక్ి ఇుపడె భెటు ంి ు యక్షడెతేంథి. ఎందఔంటే యసయు ఎళభి భలటన఼ యధనయసయౄ క్సద

,

శామంగస యసభిక్ి ఏ యవమభూ తటేుథీ క్సద. తభన ణాభు శామంగస నయౖసునిక్ి ఖుభిఙేశఔునాయసయౄ , ణాభు
ఔయౌపంచిన థానినంణా క్ోఱోపబనయసయౄ యసభే. యసయు యఱోఔంఱో అందభిఔంటే అదిఔంగస నవు నుో ళటం అనియసయయం.
ఇఔ యఴాలహంచి శణాాభసయఱు ఙేలహనయసయౄ, తభ ాబుళుక్ే అంక్ితఫెై నుో బనయసయౄ నిఴుమంగస శాభసగనిక్ి నుో ణాయు.
శాయగ ంఱోధన యసయు రసఴాతంగస ఉంటాయు. ఈ ఉబమక్ాఱ నుో యౌఔ ఇఱల ఉంథి : ఔడె ఖుడిి యసడె

, ఙెయటియసడె.

భెండో యసడె ఙ఼డఖయౌగేయసడె , యనఖయౌగేయసడ఼. యసయు ఉబముఱ శభలనఱౌణాభస ? నైయు (ఈ నుో యౌఔ థాాభస)
ఖుణనుసఠసనిా ఖరళంఙభస?
11. హూద్ 25 - 31 ఫేభు న఼షృా అతని ఛాత యైునఔు ంనుసభు (అుపడె ఔడా ఇటటళంటి భిలి త
హ ేఱే
ధఱక్ొని ఉధాాబ). (అతన ఇఱల ాఔటింఙాడె):

‘‘ధనన శపవు ంగస నేభుయౌా ళెఙుభిశు ధాాన. అఱలాహ న

తప భభెళభినీ ఆభసదింఙఔండి. అఱల ఙేలేు నైనై ఔ భోచన ఫాదాఔయఫెైన యక్ష ళచిుడెతేందని ధనన
బమడెతేధాాన.’’ శభలదానంగస, అతని భలటన తయశాభించిన అతని ఛాత శభసుయుఱు ఇఱల అధాాయు : ‘‘భల
దఽఱహుఱో నీళు క్ేళఱం భలళంటి ఔ భలనళుడె తప భభేనై క్సళు. అథీగసఔ భల ఛాతఱో అఱుపఱ ైన యసభే
ఆఱోచింఙఔుండా, అయి ం ఙేశక్ోఔుండా నినా అనశభింఙ టానిా ఫేభు ఙ఼శ఼
ు ధన ఉధాాభు. ఏ యవమంఱో
ఔడా నైయు భల ఔంటే ఫెయుఖుగస ఉనాటట
ా భలఔు ఔనినహంఙద. నైగస ఫేభు నినా అశతయయసథిగస
పాయశుధాాభు.’’ అతన ఇఱల అధాాడె :

‘‘ధా ఛాత యో దయుఱలభస! క్ొంఙెం ఆఱోచింఙండి. ఔయనల ధనన ధా

ాబుళు తయపు నండి ళచిున ఔ శపవు ఫెైన నిదయశనంనై నిఱఫడి ఉంటే , తయుయసత ఆమన ధాఔు తన ాణేయఔ
క్సయుణయపాగసయనిా ఔడా ఔఱుఖఛేలేు - క్సని అథి నైఔు ఔనినహంఙఔనుో ణే , నైయు నభుటానిక్ి లహదాంగస ఱేఔనుో బధా ,
ఫేభు థానిని నై ధతునై ఫఱళంతంగస ఎఱల యుదు ఖఱభు

? ధా ఛాత యో దయుఱలభస! ఈ నిక్ి ధనన నై నండి

ధనఫేనై క్ోయటం ఱేద. ధాఔు ాతపఱం ఇళాటం అధనథి అఱలాహ ఫాధయత. ధా భలటన యఴాలహంచిన యసభిని ధనన
గెంటియమయఱేన. శామంగస యసభే తభ ాబుళు శనిాదాధానిక్ి యలళనధాాయు. అబణే
నైయు అఛాఞనఱుగస ాళభిుశు ధాాయు. ాఛఱలభస! ఔయనల ధనన యసభిని తభినేయనలేు

, ధనన ఙ఼శుధాాన.

, అఱలాహ యక్ష నండి ననా

యక్ింఙటానిక్ి ఎళడె ళయసుడె? నైఔు ఈ చినా యవమం ఔడా అయి ం క్సథా ? ధా ళదు అఱలాహ నిధఱుధాామని
ధనన నైణో ఙెపటంఱేథే. ధాఔు అగోఙయ ఛాఞనం ఉందని ఔడా అనటం ఱేథే. ధనన థెైళద఼తనని ఔడా

ాఔటింఙఱేద ఔథా! నై ఔలైళ అశషయతణో ఙ఼శునా యసభిక్ి అఱలాహ ఏ యపానీా ఇళాఱేదని ఔడా ధనన
అనఱేద. యసభి భనశసఱఱో ఏనే ఉనాథో అఱలాళవా ఫాగస ణెఱుశ. ఔయనల అఱల అంటే ధనన దభసుయుగడధన’.’
11. హూద్32 - 34 చిళయఔు యసయు ఇఱల అధాాయు: ‘‘న఼హ! నీళు భలణో యసథింఙాళు. ఎధోాయసయుా యసథింఙాళు.
ఇఔ ఙాఱు. నీళు ఖనఔ శతయళంతేడయన అబణే ఆ యక్షన తీశఔుభస

, థానిని ఖుభించి నీళు భభుయౌా

ఫెథిభిశు ధాాళు.’’ న఼హ ఇఱల ఛయసఫు యౌక్సడె : థానిని అఱలాహ బయ తీశఔుళయసుడె

, ఆమన ఖనఔ క్ోభిణే.

థానిని నిభోదింఙే యసభయి యం నైఔు ఱేద. అఱలాహ బయ నేభుయౌా భలయగ బవ
ా ు ేఱుగస ఙెమలయఱని
శంఔయౌపంఙఔునాుపడె, ధనన ఇుపడె నై రరరమశసన ఎంతగస క్ోభిధా ధా రరరయోనఱలవ నైఔు ఏ ఱలపానీా
ఙేఔయుఱేద. ఆమధన నై ాబుళు. ఆమన యైునక్ే నైయు భయఱళఱలహ ఉనాథి.’’
11. హూద్35 ాళక్సు! ఇదంణా శామంగస అతధన ఔయౌపంఙాడని యసయు అంటటధాాభస? యసభిక్ి ఇఱల ఙెుప: ‘‘ఔయనల
ధనధన శామంగస థీనిని ఔయౌపంచి ఉనాటా బణే ఆ ధనయభు యొఔా ఫాధయత ధానై ఉనాథి . నైయు ఙేశు ఼ళునా ధనయం
ఫాధయతణో ధాఔు ఏ శంఫంధభూ ఱేద.’’
11. హూద్ 36 - 37 న఼షృా ళళీథాాభస ఇఱల ణెఱుఫడియథి : నీ ఛాతఱో యఴాలహంఙే యసభెళయౄ ఱేయు. యసభి
అఔఽణాయఱఔు ఫాధడటం భలనక్ో. భల యయయనక్షణఱో భల ళళీక్ి అనఖుణంగస ఔ డళన తమలయుఙెబయ.
ఙ఼డె! దభసుయగ ం ఙేలహన యసభిని ఖుభించి ధాఔు లహనూసయశ ఙెమయఔు. యసయందయౄ ఇుపడె భునిగినుో బయయసభే.
11. హూద్ 38 - 39 న఼హ డళన తమలయుఙేశు ధాాడె. అతని ఛాత శభసుయుఱఱో అతనియైుగస నుో బయ
ాతయసడ఼ అతనిని ఎఖణాయ ఙేలేయసడె. అతన ఇఱల అధాాడె : ‘‘నైయు ఖనఔ భభుయౌా ఙ఼లహ నళుాత ఉంటే
ఫేభు ఔడా నేభుయౌా ఙ఼లహ నళుాతేధాాభు. అత తాయఱో శామంగస నైక్ే ణెఱుశుంథి. అళభలనం
నుసఱుఙేలే యక్ష ఎళభినై డెతేంథో, ణొఱగించిధా ణొఱఖని ఆద ఎళభినై యయుఙఔుడెతేంథో .’’
11. హూద్ 40 - 41 చిళయఔు భల ఆఛఞ ళఙేులహనుపడె , ను బయ ను ంగింథి. అుపడె ఫేభు ఇఱల అధాాభు :
‘‘ాత ఛాత నండి క్ొాఔా ఛంటన డళఱో ఎక్ిాంఙ. నీ ఇంటియసభిని ఔడా - ఇథిళయక్ే శ఼చింఫడిన ళయఔుుఱు
తప. ఇందఱో ఎక్ిాంఙ. ఇంక్స యరసాశఱన ఔడా ఎక్ిాంఙక్ో. న఼షోు నుసటట యఴాలహంచిన యసయు ఙాఱల
క్ొథిుభంథి భలతాఫే. న఼హ ఇఱల అధాాడె: ‘‘ఇందఱో ఎఔాండి. అఱలాహ నేయుణోధన థాని మనం ఔడా , థాని
ఆఖటం ఔడా. ధా ాబుళు క్షనేంఙేయసడ఼, ఔనిఔభింఙే యసడ఼న఼.’’
11. హూద్ 42 - 43 డళ యసభిని తీశఔుని తయయౌనుో ణోంథి. క్ొాఔా క్ెయటం యాతం భలథిభిగస ఱేశు ఼ ఉంథి.
న఼హ ఔుభలయుడె ఙాఱల ద఼భసన ఉధాాడె. న఼హ ఎఱుగెతు నహయౌఙాడె:

‘‘ఫాఫూ! భలణోనుసటట ఎక్ెాబయ.

అయరసాశఱణో ఉండఔు.’’ అతడె తభిగి శభలదానం యౌక్సడె: ‘‘ధనన ఇుపడే ఔ క్ొండనైక్ి ఎఔుాణాన. అథి

ననా నీలళనండి క్సనుసడెతేంథి. ’’ న఼హ ఇఱల అధాాడె : ‘‘అఱలాహ తీయుపనండి ఈధాడె యక్ింఙే ళశుళు ఏథీ
ఱేద, అఱలాహ బయ ఎళభిధైధా ఔయుణిలేు తప. ’’ ఇంతఱోధన ఔ క్ెయటం యసభిదుభిక్ీ భధయ అడెిగస ళచిుంథి. అతడె
ఔడా భునిగినుో బయ యసభిఱో ఔఱలహనుో మలడె.
11. హూద్ 44 ఆఛఞ ఛాభీ అబంథి :

‘‘బూనై! నీ నీలళనీా నేంగియబయ. ఆక్సఴభల! ఔుయళటం భలనియబయ. ’’

అుపడె నీయు బూనేఱో ఇంక్ినుో బంథి. తీయుప ఛభిగినుో బంథి. డళ చెథీనై ఆగినుో బంథి.

‘‘దభసుయుగఱ ఛాత

ణొఱగినుో బంథి’’ అని ఙెపఫడియథి.
11. హూద్ 45 - 47 న఼హ తన ాబుళుణో ఇఱల నయనటటుఔుధాాడె. ‘‘ాబూ! ధా ఔుభలయుడె ధా ఔుటటంఫం
ఱోని యసడె. నీ యసగసునం నిఛఫెైనటటళంటిథి , నీళు నుసఱఔుఱఱోక్ెఱా ల గొపయసడళు, ఉతు భుడళు.’’ శభలదానంగస
ఇఱల అనఫడియథి :

‘‘న఼హ! అతడె నీ ఔుటటంఫంఱోనియసడె క్సద. అతడె ఔ ఙెడినుో బన ని. ఔనఔ ఏ

యవమం యొఔా మతాయి ం నీఔు ణెయౌమథో ఆ యవమం ఖుభించి ననా యనడెక్ోఔు. నినా నీళు అఛాఞనఱ
భలథిభిగస ఙేశక్ోఔు అని ధనన నీఔు ఉథేయశుధాాన. ’’ న఼హ యంటధన ఇఱల యనాయంఙఔుధాాడె: ‘‘ధా ాబూ!
ధాఔు ణెయౌమనిథానిని ఖుభించి నినా అడఖటం నండి ధనన నీ ఴయణు యనడెఔుంటటధాాన. నీళు ఖనఔ ననా
క్షనేంఙఔనుో ణే, ననా ఔయుణింఙఔనుో ణే ధనన శయాధాఴనం అబనుో ణాన.’’
11. హూద్ 48 ఇఱల ఆఛఞ ఇళాఫడియథి : ‘‘న఼హ! థిగినుో . నీనై నీణో నుసటట ఉనా ళభసగఱనై భల తయపు నండి
రసంతీ యపాఱ ఔఱుఖుగసఔ. క్ొనిా ళభసగఱఔు ఫేభు క్ొంతక్సఱం ళయఔు చౄళన యసభగిరని ాయసథియు సభు. తయుయసత
భల తయపు నండి ళయదాబభితఫెైన యక్ష యసభినై డెతేంథి.’’
11. హూద్ 49 ాళక్సు! ఇయ అగోఙయ శభలఙాయభుఱు. యసటిని ఫేభు నీఔు ళళీ థాాభస ణెఱుుతేధాాభు.
ఇంతఔు ూయాం నీళుగసనీ నీ ఛాతయసయుగసనీ యసటిని ఎయుఖయు. ఔనఔ ఒయుప ళళంఙ. పయౌతం
బమబఔుుఱుఖఱయసభిధన ళభిశు ంథి.
11. హూద్ 50 - 52 ఆద్ ఛాత యైునఔు ఫేభు యసభి యో దయుడెైన షౄద్న ంనుసభు. అతన ఇఱల అధాాడె:
‘‘ధా ఛాత యో దయుఱలభస! అఱలాహ న ఆభసదింఙండి. ఆమన తప నైఔు భభొఔ థేళుడె ఱేడె. నైయు
శఽఱహుంచినటటళంటిథి క్ేళఱం అఫదా ఫే. ధా ఛాత యో దయుఱలభస! ఈ నిక్ెర నై నండి ఏ ాతపఱలనీా క్ోయన. ధాఔు
ాతపఱం ఇళాటం ననా శఽఱహుంచిన యసని ఫాధయత - నైయు ణెయౌయని ఏభలతాం ఉయోగింఙభస? ధా ఛాత ాఛఱలభస!
నై ాబుళున క్షభలనక్ష క్ోయండి. ఆమన యైునఔు రసుణాుంణో భయఱండి. ఆమన నైక్ెర ఆక్సఴం థాాభసఱన
ణెభిఙేయు సడె. ఇుపడె నైఔునా ఴక్ిుని భభింత ఴక్ిు ఇచిు నంఙణాడె. థో వేఱ ై (ఆభసధనఔు) యభుకఱు
క్సఔండి.’’

11. హూద్ 53 - 54 యసయు ఇఱల ఛయసఫు ఙెనుసపయు : షౄద్! నీళు భల ళదు ఔు శపవు ఫెైన ఏ యసక్ాయనీా
తీశఔుభసఱేద. నీళు ఙెనహపనంత భలణాాన ఫేభు భల ఆభసధయ థెైయసఱన ళదయౌనటు ఱేభు. నినా ఫేభు
యఴాలహంఙ ఫో ళటం ఱేద. నీనై భల ఆభసధయథెైయసఱఱో ఎళభి థెఫబ అబధా డియదని ఫేభు అనఔుంటటధాాభు.
11. హూద్54 - 57 షౄద్ ఇఱల అధాాడె : ‘‘ధనన అఱలాహ న యసక్ిగస నిఱఫెడు ెధాాన. నైయు ఔడా యసక్షుఱుగస
ఉండండి, అఱలాషోు నుసటట నైయు ఇతయుఱన థెైళతాంఱో పాఖయసాభుఱుగస ఙేలహన యవమంణో ధాఔు ఏయధఫెైన
శంఫంధం ఱేద అధనథానిక్ి. నైయంణా ఔయౌలహ ధాఔు ళయతభేఔంగస ఙెమయళఱలహనదంణా ఙేమండి. ఏయధఫెైన ఱోటృ
భసనిళాఔండి. ధాఔు క్ొథిునుసటి ళయళదిఔడా ఇళాఔండి. ధా నభుఔం అఱలాహ నైదధన. ఆమన ధాఔ ాబుయన, నైఔ
ాబుయన. ఏ నుసాణి చటటు అబధా ఆమన ఙేతేఱఱో ఱేఔుండా ఱేద. నిఴుమంగస ధా ాబుళు భలయగ ఫే శభిjెెెైెన
భలయగ ం. నైయు ఖనఔ నై భుకలఱన తుపక్ోదయౌలేు తుపక్ోండి. ఏ శంథేఴంణో ధనన నై ళదు ఔు ంఫడాిధో , ఆ
శంథేరసనిా ధనన నైఔు అందఛేరసన. ఇఔ ధా ాబుళు నై యసినంఱో భభొఔ ఛాతని ాబయంఛేయు సడె. ఆమనఔు
నైయు ఏభలతాం యౘనిఙెమయఱేయు. నిఴుమంగస ధా ాబుళు ాత ళశుళున఼ ఔనినటిు ఉంటాడె.
11. హూద్ 58 తయుయసత భల ఆఛఞ ళఙేులహనుపడె , ఫేభు భల క్సయుణయం థాాభస షౄద్ఔ , అతనిణో నుసటట
యఴాలహంచిన ాఛఱఔ యభుక్ిుని ాయసథింఙాభు. ఔ ఔఠిన యక్ష నండి యసభిని యక్ింఙాభు.
11. హూద్ 59 - 60 యభే ఆద్ ఛాతయసయు. యసయు తభ ాబుళు ఆమతేఱన తయశాభింఙాయు. ఆమన ంనహన
ాళఔు ఱ భలటఱన యసయు నుసటింఙఱేద. అదిక్సయంఔఱ నియంఔుయడెైన ాత శతయయభోదిక్ి యదేమత ఙ఼నుసయు.
చిళయఔు ఈ ఱోఔంఱో ఔడా యసభినై రసం డియథి. ాలమం ధాడె ఔడా డెతేంథి. యన! ఆద్ ఛాతయసయు తభ
ాబుళున తయశాభింఙాయు. యన! ఆద్, షౄద్ ఛాతేఱ ాఛఱు ద఼యంగస యశభియనమఫడాియు.
11. హూద్ 61 శభూద్ ఛాత ళదు ఔు ఫేభు యసభి యో దయుడెైన యసయౌషృా ంనుసభు. అతన ఇఱల ళణోథేఴం
ఙేరసడె: ‘‘ధా ఛాత ాఛఱలభస! అఱలాహ న ఆభసదింఙండి. ఆమన తప నైఔు భభొఔ థేళుడె ఱేడె. ఆమధన
నేభుయౌా బూనే నండి శఽఱహుంఙాడె. ఇఔాడ నైఔు నియసశం ఏభసపటట ఙేరసడె. ఔనఔ నైయు ఆమనన క్షభలనక్ష
క్ోయండి. ఆమన యైునఔు రసుణాుంణో భయయౌయండి. నిఴుమంగస ధా ాబుళు దఖగ యఱోధన ఉధాాడె. ఆమన
నుసాయి నఱఔు శభలదానం ఔడా ఇయసుడె.
11. హూద్62 యసయు ఇఱల అధాాయు : ‘‘యసయౌహ! నినాటిళయఔు భల భధయ ఉనా నీనైద ఫేభు నదు నదు ఆఴఱు
నటటుఔుధాాభు. భల ణాత భుణాుతఱు ూచృంచిన థేళులళన ూచృంఙఔుండా భభుయౌా ఆదఱఙ ఔుధాాయస ?
నీళు ఏ భలయగ ం యైునఔు భభుయౌా నహఱుశుధాాయో , ఆ భలభసగనిా ఖుభించి భలఔు నదు అనభలనం ఉనాథి. అథి
భభుయౌా ఔఱతఔు ఖుభిఙేలహంథి.’’

11. హూద్ 63 - 64 యసయౌహ ఇఱల అధాాడె :

‘‘ధా ఛాత యో దయుఱలభస! క్ొంఙెం ఈ యవమలనిా ఖుభించి ఔడా

ఆఱోచింఙాభస? ఔయనల ధనన ధా ాబుళు తయపు నండి ళచిున ఔ శపవు ఫెైన నిదయశధానిా ఔయౌగిళుంటే
ఆమన ధాఔు తన క్సయుణాయనిా ఔడా ాయసథించి ఉంటే

, ఇంక్స

, ఆ తయుయసత ఔయనల ధనన అఱలాహ ఔు అయదేమత

ఙ఼నహణే ఆమన టటునండి ననా ఎళడె యక్ియు సడె ? నైయు ధాఔు ఏ యధంగస ఉయోఖడణాయు, ననా ఇంక్స
నవు ంఱోక్ి ధటుటానిక్ి తప? ధా ఛాత ాఛఱలభస! ఙ఼డండి! అఱలాహ యొఔా ఈ ంటె నైఔు ఔ నిదయశనంగస ఉంథి.
థానిని అఱలాహ బూనేనై ఫేమటానిక్ి లేాఙఛగస ళదయౌనటు ండి. థాని ఛోయౌక్ి ఏభలతాం నుో ఔండి. ఔయనల అఱలఙేలేు
థెైళయక్ష నైనై డటానిక్ి ఎంణోలేు టు ద.’’
11. హూద్65 క్సని యసయు ంటెన ఙంనహయనరసయు. అుపడె యసయౌహ యసభిని ఇఱల ళెఙుభింఙాడె : ‘‘ఇంక్స భూడె
భోచఱు భలతాం నైయు నై ఇలళఱోా యౘబగస ఖడండి. ఈ ఖడెళు అఫదా ం క్సఫో ద.’’
11. హూద్66 - 68 చిళయఔు భల తీయుప శభమం ళఙేులహనుపడె, ఫేభు భల క్సయుణయంణో యసయౌషౄా, అతనిణో
నుసటట యఴాలహంచిన యసభినీ యక్ింఙాభు. ఆ థిను భసబళం నండి యసభిని క్సనుసడాభు. నిశసంఴమంగస నీ
ాబుళు భలతాఫే ఴక్ిుభంతేడ఼ నుసాఫఱయం ఔఱయసడ఼న. ఇఔ దభసుభసగనిక్ి నుసఱపడిన యసయు

, యసభినై ఔ నదు

నేాఱుడె యయుఙఔుడియథి. అుపడె యసయు తభ ఖఽయౘఱఱో ఙఱనభూ ఙెైతనయభూ ఱేఔుండా డినుో మలయు

,

అశఱు యసయు ఎుపడ఼ అఔాడ నిళలహంఙధన ఱేదనాటట
ా గస. యన! శభూద్ ఛాతయసయు తభ ాబుళున
తయశాభింఙాయు. యన! శభూద్ ఛాతయసయు ద఼యంగస యశభియమయఫడాియు!
11. హూద్69 - 73 ఙ఼డె! ఇఫాాళీమ ళదు ఔు భల ద఼తఱు యబయసయు న తీశఔుని ఙేభసయు. ‘‘నైఔు శఱలమ’’ అని
యసయు అధాాయు. ‘‘నైఔ శఱలమ ’’ అని ఇఫాాళీమ ఫదఱుయౌక్సడె. ఆ తయుయసత క్ొథిులేటిక్ే ఇఫాాళీమ యననహన
ఆళుద఼డన (యసభి ఆతదాయనిక్ి) తీశక్ొని ళఙాుడె. క్సని యసభి ఙేతేఱు పోఛనం నైదఔు నుో ఔుండా ఉండటానిా
ఙ఼లహ ఆమన యసభిని ఴంక్ింఙాడె. భనశసఱో యసయంటే బమ డయసగసడె. యసయు ఇఱల అధాాయు: ‘‘బమడఔు,
ఫేభు ఱత ఛాత యైునఔు ంఫడాిభు.’’ ఇఫాాళీభు పాయయ ఔడా అఔాడ నిఱఫడి ఉనాథి. ఆఫె ఇథి యని
నయాంథి. అుపడె ఫేభు ఆఫెఔు ఇసయౘఖ యబయసయు న఼
అందఛేరసభు. ఆఫె ఇఱల అనాథి :

, ఇసయౘఖ తయుయసత మలక఼బ యబయసయు న

‘‘అయోయ ధా థౌభసాఖయం! ధాఔు ఇుపడా నహఱాఱు ుటేుథి

? ధనన఼

భుశయౌథాధనా! ధా బయు ఔడా భుశయౌయసభే. ఇథి ఙాఱల యచితాఫెైన యవమం. థెైళద఼తఱు ఇఱల అధాాయు :
‘‘అఱలాహ ఆఛఞ టా ఆఴుయయడెతేధాాయస ? ఇఫాాళీభు ఔుటటంఫ శబుయఱలభస! అఱలాహ క్సయుణయభూ , ఆమన
యపాయౕశసఱ నైనై ఉధాాబ. నిఴుమంగస అఱలాహ యోు ణాానిక్ి ఎంణో అయుహడ఼, భయౘగనత ఔఱయసడ఼.’’
11. హూద్74 - 76 తయుయసత ఇఫాాళీభు యొఔా బమం ణొఱగినుో బనుపడె (శంణానం యబయసయు ళఱా ) అతని
భనశస ఆనందడినుపడె, అతన ఱత ఛాత యసభి ళయళయౘయం ఖుభించి ధాణో నుో టాాడ యసగసడె. మతాయి ంగస

ఇఫాాళీభు శషనయౕఱుడ఼ , భఽదషఽదముడ఼ అబన భనిఱహ. అనిా భిలి త
హ ేఱఱోన఼ భల యైునఔు
భయఱేయసడె. (చిళయఔు భల ద఼తఱు అతనిణో అధాాయు): ఇఫాాళీభూ! థీనిా భలనక్ో

, నీ ాబుళు ఆఛఞ

ాఔటింఙఫడియథి. ఇఔ యసభినై ఆ యక్ష ళచిుడటం తథయం. అథి ఎళయు భయయౌంచిధా భయఱద.’’
11. హూద్ 77 - 81 భల ద఼తఱు ఱత ళదు ఔు ళచిునుపడె , యసభి భసఔఔు అతన ఙాఱల బమడాిడె. అతని
షఽదమం ఔురంగినుో బంథి. ‘‘ఈ భోచ నదు ఆద భోచ ’’ అని అతన అనయసగసడె. (ఈ అతథఱు భసగసధన) అతని
ఛాత ాఛఱు అామతాంగస అతని ఇంటి యైునఔు యుగెణు ాయు. నదటి నండీ యసయు ఇటటళంటి నీఙు నఱక్ే
అఱయసటటడి యసయు. ఱత యసభిణో ఇఱల అధాాడె : ‘‘యో దయుఱలభస! ఇథిగో, ధా ఔతేలైళ ఉధాాయు. యయు నైఔు
ఎఔుాళ భియదా ఱు అబనయసయు. క్ొంఙెభధాా థేళునిక్ి బమడండి. ధా అతథఱ యవమంఱో ననా
అళభలనం నుసఱు ఙెమయఔండి. నైఱో ఔాడెైధా భంచియసడె ఱేడా

?’’ యసయు ఇఱల శభలదానం ఙెనుసపయు :

‘‘నీ

ఔతేలైళ భలఔు అళశయం ఱేదని నీఔు ఫాగస ణెఱుశఔథా! అశఱు ఫేభు క్ోభేథి ఏనేటో ఔడా నీఔు ణెఱుశ. ’’
ఱత ఇఱల అధాాడె : ‘‘నైఔు ఫుథిా ఙెనేప ఫఱం ధాఔు ఉంటే ఎంత ఫాఖుండేథి! ఱేథా ఴయణు ను ందటానిక్ి ఏథెైధా
టివఠఫెైన ఆదాయం అబధా ఉంటే ఎంత ఫాఖుండేథి! ’’ అుపడె థెైళద఼తఱు అతనిణో ఇఱల అధాాయు : ‘‘ఱత!
ఫేభు నీ ాబుళు ంనహన ద఼తఱభు. యసయు నీఔు ఏభలతాం క్ీడె ఙెమయఱేయు. ఔనఔ క్ొంతభసతా ఉండగసధన నీళు
నీ ఇంటియసభిని తీశఔుని ఫమఱుథేయు. ఙ఼డె! నైఱో ఎళయౄ యనక్ిా తభిగి ఙ఼డఔడద. క్సని నీ పాయయ (నీణో
భసఔడద). ఎందఔంటే , యసభిక్ి ఏథి ఛయుఖననాథో అథే ఆఫెఔ ఛయుఖుతేంథి. యసభి యధారసనిక్ి ఉదమ
శభమం నియణ మం అబంథి - ఉదమం క్సళటానిక్ి ఇంక్ెంత ఆఱశయం ఉందని!’’
11. హూద్ 82 - 83 తయుయసత భల తీయుప శభమం ళఙేులహనుపడె

, ఫేభు ఆ టు ణానిా తఱా క్ిరందఱు

ఙేలేరసభు. థానినైద క్సయౌున భటిుణో ఙేమఫడిన భసలైళ ఎడణెఖఔుండా ఔుభినహంఙాభు. యసటిఱోని ాత భసబక్ీ
ఖుయుు నీ ాబుళు ళదు ఙేమఫడియథి. ఈ యక్ష దభసుయుగఱఔు ఎంణో ద఼యంఱో ఱేద.
11. హూద్ 84 - 86 భద్మన్ ాఛఱ యైునఔు ఫేభు యసభి యో దయుడెైన వేఐబన ంనుసభు. అతన ఇఱల
అధాాడె : ‘‘ధా ఛాత ాఛఱలభస! అఱలాహ న ఆభసదింఙండి. ఆమన తప నైఔు భభొఔ థేళుడె ఎళాడ఼ ఱేడె.
క్ొఱుఙటఱో, తఙటఱో తఔుాళ ఙెమయఔండి. ధనన ఈధాడె నేభుయౌా భంచిలహితఱో ఙ఼శుధాాన. క్సని భేు
నైనైక్ి ఔ థినం భసననాథి అనీ, థాని యక్ష నై అందభినీ ఙటటుభుటటుతేంథి అనీ ధనన బమడెతేధాాన. ధా
ఛాత యో దయుఱలభస! ఔచిుతంగస , ధాయమంగస ూభిుగస క్ొఱళండి , తఙండి. ాఛఱఔు యసభి ళశుళుఱన తఔుాళఙేలహ
ఇళాఔండి. బూనేనై శంక్ోపానిా యసయనహంఛేశు ఼ తయఖఔండి. అఱలాహ ాయసథించిన నేఖుఱే (అందభిక్ీ ధాయమంగస
ఇచిున తయుయసత నేగియౌగినథి) నైఔు ఫేఱ ైనథి , నైయు యరసాశఱే అబణే. ఏఫెైనపటిక్ీ , ధనన నైనై క్సళయౌయసణిణ
భటటుఔు క్సన.’’

11. హూద్ 87 యసయు ఇఱల శభలదానం ఙెనుసపయు:

‘‘వేఐబ! భల ణాత భుణాుతఱు ూచృంచిన థేళులళందభినీ

ఫేభు ళథియౌనటాుఱనీ, ఱేథా భల ధధానిా భల ఇయౖసునయసయం కయుుఙేశఔుధన అదిక్సయం భలఔు ఉండఔడదనీ ,
నీఔు నీ నభలచ ధనయుపతేనాథా

? ఇఔ ఉథాతు షఽదముడళూ , ఋచళయు నడళూ క్ేళఱం నీళు ఔాడియన

నేగియౌనుో మలళు!’’
11. హూద్ 88 - 90 వేఐబ ఇఱల అధాాడె : ‘‘యో దయుఱలభస! శామంగస నైభే ఆఱోచింఙండి. ఔయనల ధనన ధా
ాబుళు తయపునండి ఔ శపవు ఫెైన నిదయశధానిా ఔయౌగిళుంటే తయుయసత ఆమన ధాఔు తన ళదు నండి భంచి
ఉనుసదిని ఔడా ాయసథిలేు (థాని తయుయసత ధనన నై బావు భలభసగఱఱో నై అఔరభ క్సభసయఱఱో నైణో ఔఱలహ ధనన ఎఱల
ఉండఖఱుఖుణాన?) ఏ యవమలఱ నండి ధనన నేభుయౌా యసభిశు ధాాధో యసటిని ధనధన శామంగస ఙెమయటానిా
ధనన శతభసభూ ఇవు డన. ధనన భలతాం ధా ఴక్ిుఫేయఔు నేభుయౌా శంశాభింఙదఱఙఔుధాాన. ధనన
ఙెమయదఱఙఔునా ఇదంణా ూభిుగస అఱలాహ శయౘమంనైధన ఆదాయడిళుంథి. ఆమనధన ధనన నభుుఔుధాాన.
ాత ళయళయౘయంఱో ఆమన యైునక్ే భయఱుణాన. ధా ఛాత యో దయుఱలభస! ధాఔు ళయతభేఔంగస అళఱంనృశునా నై
నండియైకభి చిళయఔు న఼హ ఛాతనై ఱేథా షౄద్ ఛాతనై ఱేథా యసయౌహ ఛాతనై డిన యక్షబయ నైనై ఔడా
డేళయఔు తీశఔునినుో ద ఔథా! ఱత ఛాతయసయు నైఔు ఎంణో ద఼యంఱో ఔడా ఱేయు. ఙ఼డండి! నై ాబుళున
క్షభలనక్ష క్ోయండి. ఆమన యైునఔు రసుణాుంణో భయయౌయండి. నిశసంథేషంగస ధా ాబుళు క్సయుణయభూభిు. తన
శఽఱహుని నేానేయసుడె.’’
11. హూద్ 91 యసయు ఇఱల ఫదఱు ఙెనుసపయు :

‘‘వేఐబ! నీళు ఙెనేప ఙాఱల యవమలఱు భలఔు అయి ఫే క్సళు.

ఫేభు ఙ఼శ఼
ు ఉధాాభు - నీళు భలఱో ఔ దయబఱుడళు. నీ ళంఴం యసభే ఖనఔ ఱేఔుండా ఉంటే ఫేభు నినా
ఎుపడో భసలళణో క్ొటిు ఙంనహళుండేయసలళం. భలనై ఆదిఔయం ను ందఖయౌగే అంత ఴక్ిు నీఔు ఱేద.’’
11. హూద్92 - 93 వేఐబ ఇఱల అధాాడె: ‘‘యో దయుఱలభస! భల ళంఴం యసయు నైనై అఱలాషాంటె ఎఔుాళ ఆదిఔయం
ఔఱయసభస, నైయు (భల ళంఴం యసభిక్ి బమడాియు క్సని) అఱలాహ న భలతాం ూభిుగస యనఔుా ధటు ర
ే సయు

?

ణెఱుశక్ోండి! నైయు ఙేశు నాదంణా అఱలాహ ఴక్ిుభిదిక్ి అతీతంగస ఱేద. ధా ఛాత ఛనఱలభస! నైయు నై యదానం
ాక్సయం నిఙేశు ఼ ను ండి. ధనన ధా యదానం ాక్సయం నిఙేశు ఼ ఉంటాన. తాయఱోధన నైఔు ణెయౌలహనుో తేంథి
అళభలనబభితఫెైన యక్ష ఎళభినై డెతేంథో

,

, అశతయయసథి ఎళడో . నైయౄ నిభీక్ింఙండి. నైణో నుసటట ధనన఼

నిభీక్ియు సన.’’
11. హూద్ 94 చిళయఔు భల తీయుప శభమం ళఙేులహనుపడె ఫేభు భల క్సయుణయంణో వేఐబన఼ , అతనిణోటి
యరసాశఱన఼ యక్ింఙాభు. దభసుయగ ం ఙేలహనయసభినై ఔ తీళాఫెైన నేాఱుడె యయుఙఔుడియథి. యసయు తభ
నియసయసఱఱో ఙఱనభూ, ఙెైతనయభూ ఱేఔుండా డినుో మలయు, అఔాడ యసయు ఎుపడ఼ నిళలహంచి ఉండఱేదనాటట
ా గస.

11. హూద్ 95 యన! శభూద్ ఛాత యసయు యలహభియనమఫడినటట
ా భద్మన్ యసయు ఔడా ద఼యంగస యశభియనమ
ఫడాియు.
11. హూద్ 96 - 99 ఇంక్స ఫేభు భూయసన భల శ఼ఙనఱణో , శపవు ఫెైన నిమలభఔు ఉతు యుళుణో హభౌన
ళదు ఔు అతని భసఛాయదిక్సయుఱ ళదు ఔు ంనుసభు. క్సని యసయు హభౌన ఆఛఞ న అనశభింఙాయు. యసశు యసనిక్ి హభౌన
ఆఛఞ ధాయమఫెైనథి క్సద. ాలమం ధాడె అతడె తన ఛాతయసభిక్ి భుంద భుంద ఉంటాడె. తన
ధామఔతాంఱో యసభిని నయఔం యైునఔు తీశఔునుో ణాడె. ఎళభెరధా ఙేయటానిక్ి అథి ఎంత నిఔఽవు ఫెైన ఖభయయసినం!
ాంఙంఱో ఔడా యసభినై రసం డియథి. ాలమం ధాడె ఔడా డెతేంథి. ఎళభిక్ెరధా థొ భిక్ే ఈ ాతపఱం ఎంత
ఙెడిథి!
11. హూద్100 - 101 ఇయ క్ొనిా టు ణాఱ గసథఱు. యసటిని ఫేభు నీఔు యనినహశు ధాాభు. ఆ టు ణాఱఱో క్ొనిా
ఇపటిక్ీ నిఱఫడి ఉధాాబ. క్ొనిా ంటను ఱలఱు భలథిభిగస క్ొమయఫడాిబ. ఫేభు యసభిక్ి అధాయమం
ఙెమయఱేద. యసయు తభన ణాఫే ఆదఱఔు ఖుభిఙేశఔుధాాయు. అఱలాహ ఆఛఞ ళఙేులహనుపడె, అఱలాహ న ళదయౌ
యసయు నుసాభిిశు ఼ళచిున థేళులైళ యసభిక్ి ఏ యధంగసన఼ యసమడఱేద. ఆ థేళులైళ యసభిక్ి యధాఴం, యధాంశం తప
ఏ ాయోఛధానీా శభఔయుఱేద.
11. హూద్ 102 - 108 నీ ాబుళు ఔ దభసుయగ ు నఖభసనిా యక్ింఙదయౌలేు ఆమన యక్ష ఇఱలగే ఉంటటంథి .
నిఛంగసధన ఆమన యక్ష ఫషృఔఠినఫెైనథి. యసశు యసనిక్ి యఱోఔ యక్షఔు బమడే ాత భనిఱహక్ీ ఇందఱో ఔ
శ఼ఙన ఉంథి. అథి శయాభలనళుఱు శభలయనఴభబయయ భోచ. ఆ భోచ ఛభిగేదంణా అందభి ఔలళభుంథే
ఛయుఖుతేంథి. ఫేభు థానిని తీశఔుభసళటంఱో అంత ఎఔుాళ ఆఱశయం ఏనై ఙెమయటం ఱేద. థాని నినేతు ం
ఔ ఖడెళు నియణ మఫెై ఉంథి. అథి ళచిునుపడె ధోభెతుటానిక్ి ఎళభిక్ీ ఖుండెఱు ఉండళు. థేళుని అనభతణో
ఏఫెైధా భనయ ఙేశక్ోళటం తప. ఆ భోచన దయదఽవు ళంతేఱు క్ొందయు ఉంటాయు. అదఽవు ళంతేఱు క్ొందయు
ఉంటాయు. అపాఖుయఱ ైన యసయు నయక్సనిక్ి నుో ణాయు. (అఔాడి తీళాఫెైన యనడి , దనహపఔఱ ళఱా ) యసయు భొుపత భోచత
ఉంటాయు. అథేలి త
హ ఱో యసయు ఔఱక్సఱం ఉంటాయు , బూభలయక్సరసఱు ఉనాంతళయఔు, నీ ాబుళు భభొఔటి తయౌలేు తప.
నిశసంథేషంగస నీ ాబుళు ణాన క్ోభినథి ఙెమయటానిక్ి శంూయణ ఫెైన అదిక్సయం ఔయౌగి ళుధాాడె. ఇఔ
అదఽవు ళంతేఱుగస ణేయౌనయసయు - యసయు శాభసగనిక్ి నుో ణాయు. అఔాడ రసఴాతంగస ఉంటాయు

, బూభలయక్సరసఱు

ఉనాంతళయఔు, నీ ాబుళు భభొఔటి తయౌలేు తప. ఎనాటిక్ీ తభిగినుో ని అనఖరషం యసభిక్ి ఱనశుంథి.
11. హూద్ 109 ఔనఔ ాళక్సు! యసయు ఆభసదిశు నా థేళులళన ఖుభించి నీళు ఏ శంథేయౘనిక్ీ ఖుభిక్సఔు. ూయాం
యసభి ణాత భుణాుతఱు ఙేలహనటట
ా గసధన యసయుఔడా (అంధఱ ై) ూఛా ుయయసాభసఱు ఙేశఔుంటృ నుో తేధాాయు
ఫేభు యసభిక్ి ఇళాళఱలహన థానిని యసభిక్ి ూభిుగస ఇయసుభు, ఎఱలంటి తగిగంు ఱేఔుండా.

,

11. హూద్ 110 - 115 ఫేభు ఇథిళయఔు భూయసఔు ఔడా ఖరంతానిా ఇచిుళుధాాభు. థాని యవమంఱో ఔడా
యపేదింఙటం ఛభిగింథి. (ఇుపడె నీఔు ఇళాఫడిన ఈ ఖరంథం యవమంఱో యపేథింఙటం ఛయుఖుతేనాటట
ా గస). నీ
ాబుళు తయపు నండి ఔ యవమం భుంథే ఖనఔ నియణ బంఫడి ఉండఔనుో ణే
ఎుపడో తీయుప ఛభిగిళుండేథి. యసయు థీని యవమంఱో శంఴమలనిక్ీ

, ఈ యపేథింఙే యసభి యవమంఱో

, అయోభమలనిక్ీ ఖుభిఅమలయయు అధనథి

మతాయి ం. నీ ాబుళు యసభిక్ి యసయు ఙేలహన నఱఔు ూభిు ాతపఱలనిా తపఔుండా ఇయసుడె అధనథిఔడా
మతాయి ఫే. నిఴుమంగస ఆమన యసభి అనిా ఙేవుఱన ఎభిగినయసడె. ఔనఔ ాళక్సు! నీళూ

, (అయరసాశం

తయుఖుఫాటటఱ నండి యరసాశం, యదేమతఱ యైునఔు) భయయౌళచిున నీ శషఙయుఱ నీఔు ఆఛాఞనహంచిన యధంగస
ఋచభలయగ ంనై లహియంగస ఉండండి. థెైళథాశయు షదుఱన అతఔరనేంఙఔండి. నైయు ఙేశు నా థానిని నై ాబుళు
ఔనినటిు ఉంటాడె. ఈ దభసుయుగఱ యైునఔు క్ొంఙెఫెైధా నఖగ ఔండి. ఔయనల నగిగనటా బణే నయఔంఱో
చిఔుాఔునుో ణాయు. నేభుయౌా థేళుని నండి క్సనుసడఖఱ శయౘమఔుడ఼ , శంయక్షఔుడ఼ ఎళాడ఼ నైఔు థొ యఔడె.
ఎఔాడి నండి నైఔు శయౘమం ఱనంఙద. ఙ఼డె! నభలచన యసినహంఙ

, ఖటి యొఔా భెండె శభిషదు

శభమలఱఱోన఼, క్ొంతభసతా ఖడిచిన తయుయసతన఼. యసశు యసనిక్ి శణాాభసయఱు దయౖసాభసయఱన ద఼యం ఙేయు సబ.
అఱలాహ న ఛాఞఔం ఉంఙఔుధన యసభిక్ి ఇథి ఔ ఛాఞనహఔ. ఒభిు ఔయౌగి ఉండె. అఱలాహ భంచి ఙేలేయసభి ాతపఱలనిా
ఎనాటిక్ీ ళఽదా ఙెమయడె.
11. హూద్116 - 119 నీఔు భుంద ఖతంచిన ఛాతేఱఱో ాఛఱన బూనేనై ఔఱోాఱలనిా భేక్ెతుంఙఔుండా నిభోదింఙే
శఛీ నఱు ఎందఔు ఱేయు? ఔయనల అటటళంటియసయు ఉండిధా, యసయు ఙాఱల క్ొథిుభంథి భలతాఫే! యసభిని ఫేభు ఆ
ఛాతేఱ ఫాభినండి యక్ింఙాభు. దభసుయుగఱు ఐళఔ శకలఱ యంటధన డాియు. ఆ శకయసధధాఱు యసభిక్ి
ువాఱంగస ఇళాఫడాిబ. యసయు థో వేఱే అబనుో మలయు. నీ ాబుళు టు ణాఱన అధాయమంగస ధాఴనం ఙేలేయసడె
ఎంతభలతాం క్సద, యసటి ాఛఱు శంశాయణాక్సభసయఱు ఙేలేయసభెరనపటిక్ీ. నీ ాబుళు శంఔయౌపలేు శయా భలనళుఱన఼
నిశసంథేషంగస క్ే ళయగ ంగస ఙెమయఖయౌగేయసడే క్సని ఇుపడె యసయు యననా భలభసగఱఱోధన నడెయసుయు. క్ేళఱం నీ
ాబుళు ఔయుణఔు ధోఙఔునాయసభే అభలభసగఱఔు ఱోనక్సఔుండా ఉంటాయు. ఆమన యసభిని థీని క్ొయక్ే (ఎంనహఔ
ఆఙయణఱ యసాతంణారానిాచిు భీక్ింఙే నినేతు ఫే) శఽఱహుంఙాడె.

,

‘‘ధనన నయక్సనిా చృధాాతేఱణో , భలనళుఱణో

నింుణాన’’ అని నీ ాబుళు అనాభలట ధయయనభింథి.
11. హూద్ 120 - 123 ాళక్సు! ఫేభు నీఔు యనినహశు నా ఈ ాళఔు ఱ గసధఱ థాాభస నీ షఽదమలనిా ఴక్ిుభంతం
ఙేశు ధాాభు. యసటిథాాభస నీఔు మతాభసినిక్ి శంఫందించిన ఛాఞనం ఱనంచింథి. యరసాశఱఔు ళతళూ

, ఛాఖఽతీ

ను ంథే పాఖయం ఔయౌగింథి. నుో ణే ఇఔ అయరసాశఱు , యసభిణో ఇఱల అన : నైయు నై దా త ాక్సయం నిఙేశు ఼ ఉండండి
ఫేభు భల దా త ాక్సయం నిఙేశు ఼ ఉంటాభు. భుగింు క్ొయఔు నైయౄ యనచిఙ఼డండి , ఫేభూ యనచిళుంటాభు.
ఆక్సరసఱఱో, బూనేఱో థాగిళునాదంణా అఱలాహ అదీనంఱో ఉనాథి. అనిా యవమలఱ ఆమన యైునక్ే

భయయౌంఫడణాబ. ఔనఔ ాళక్సు! నీళు ఆమనధన లేయంఙ. ఆమనధన నభుుక్ో. నైయు ఙేశు నాదంణా నీ
ాబుళుఔు ణెయౌమఔుండా ఱేద.
12. యూసుఫ్
ఆమతేఱు : 111

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
12. యూసుఫ్1 - 3 అయౌఫ ఱలమ భస. ఇయ తన ఉథేురసయనిా శపవు ంగస ాఔటింఙే ఖరంథంఱోని ఆమతేఱు. ఫేభు
థానిని కభసనగస ఙేలహ అయనౄబ పావఱో అళతభింఛేరసభు , నైయు (అభేనృమల యసశఱు) థానిని ఙఔాగస అయి ం
ఙేశక్ోఖఱందఱఔు. ాళక్సు! ఫేభు ఈ కభసనన ళళీథాాభస నీ ళదు ఔు ంనహ అతేయతు భఫెైనభీతఱో
శంగటనఱన఼ మతాభసిఱన఼ నీఔు యళభిశు ధాాభు. ఇంతఔుభుంద (ఈ యవమలఱు) నీఔు ఎంతభలతాం
ణెయౌమళు.
12. యూసుఫ్ 4 - 6 ఇథి మూశఫ తన తండిణ
ా ో ఇఱల అనాపటి ాయు సళన :

‘‘తండీ!ా ధనన ఔ ఔఱఖధాాన

అందఱో దక్ొండె నక్షణాాఱన఼, శ఼యుయణీణ, ఙందాణీణ ఙ఼రసన. అయ ధాభుంద యసయౖసుంఖడాిబ.’’ శభలదానంగస
అతని తండిా ఇఱల అధాాడె: ‘‘ఔుభలభస! నీ శానుసానిా ఖుభించి నీ యో దయుఱఔు ఙెపఔు. ఎందఔంటే యసయు నీఔు
ళయతభేఔంగస ఔుటాఱు నాణాయు. యసశు ళం ఏనేటంటే ఱైణాన భనిఱహక్ి ఫళయంఖ ఴతేాళు. ఆ యధంగసధన
ఛయుఖుతేంథి (నీళు ఔఱఱో ఙ఼లహన యధంగస). నీ ాబుళు నినా (తన నిక్ొయఔు) ఎనాఔుంటాడె. నీఔు
యవమలఱ ఱోతేన అందక్ోళటం ధనయుపణాడె. నీఔ మలక఼బ శంతతక్ీ తన అనఖరయౘనిా ూభిుగస ాయసథియు సడె,
ఇంతఔు ూయాం ఆమన నీ నదు ఱ ైన ఇఫాాళీభుఔ

, ఇసయౘకఔ ూభిుగస ాయసథించినటట
ా . నిఴుమంగస నీ

ాబుళు శయాచఞడె, భయౘయయనక్ి.
12. యూసుఫ్ 7 - 18 మతాభసినిక్ి మూశఫ అతని యో దయుఱ గసథఱో ఈ అడిగే యసభిక్ి గొప శ఼ఙనఱు
ఉధాాబ. ఈ గసథ ఇఱల నుసాయంబభళుతేంథి. అతని యో దయుఱు యశపయం ఇఱల ఙెుపఔుధాాయు :

‘‘యసశు యసనిక్ి

భనథొ ఔ నదు ఫఱఖఫెైనపటిక్ీ మూశఫ, అతని య ంత యో దయుడ఼ ఇదు యౄ అంటే భన తండిక్
ా ి , భన అందభిఔంటే
ఎఔుాళ ఇవు ం. నిఛంగసధన భన తండిక్
ా ి ూభిుగస భత బానేంచింథి. ఔనఔ దండి, మూశఫన ఙంనమయండి ఱేథా
అతణిణ ఎఔాడెైధా నుసయయమయండి , నై తండిా దాయశ క్ేళఱం నైనైధన ఉండేందఔు. ఈ నిఙేలహన తయుయసత తభిగి
శఛీ నఱుగస ఉండాయౌ. ’’ అుపడె యసభిఱో ఔడె ఇఱల అధాాడె:

‘‘మూశఫన ఙంఔండి. ఔయనల అతనిా

ఏథెైధా ఙెమలయఱధన అన ఔుంటే, అతనిా ఔ చీఔటి ఫాయఱో డయమయండి. ళఙేు నుో బయ ఫాటయసయుఱ ఫఽందఫేథెైధా
అతనిా తీశఔునుో తేంథి. ’’ ఈ నియణ మం తయుయసత యసయు యయళ తభ తండిణ
ా ో ఇఱల అధాాయు :

‘‘ధాధాా! నైయు

మూశఫ యవమంఱో భభుయౌా ఎందఔని నభుయు ? యసశు యసనిక్ి ఫేభు అతని నిఛఫెైన రరరయోనఱలవేఱం.
భేు అతనిని భలణో ంండి. ండ఼
ా పఱలఱ లేాఙఛగస ఫెఔుాణాడె. ఆటఱణో ఆనంథియు సడె. అతనిా
క్సనుసడటానిక్ి ఫేభు ఉధాాభు ఔథా!

’’ తండిా ఇఱల అధాాడె:

‘‘నైయు అతనిా తీశఔునుో ణే ధాఔు ఫాధ

ఔఱుఖుతేంథి. అతని యవమంఱో నైయు భసఔుగస ఉనాుపడె ఏథెైధా ణోడేఱు అతనిని తధనశు ంథేమో అని ధా
బమం.’’ యసయు ఇఱల శభలదానం ఇఙాుయు: ‘‘నదు ఫఱఖఫెైన ఫేభు యంట ళుండిఔడా అతనిని ఖనఔ ణోడేఱు
తనియనలేు ఫేభు ళటిు ఙేతగసని యసలళభు అళుణాభు. ’’ ఇఱల తు డి ఙేలహ యసయు అతనిని తీశఔునియయళ ఔ చీఔటి
ఫాయఱో డయనథు ాభని నియణ బంఙఔునాుపడె, ఫేభు మూశఫఔు ళళీథాాభస ఇఱల ణెయౌనుసభు : ‘‘నీళు యసభిక్ి
యసయు ఙేలహన ఈ ఙేవున ఎతు ఙ఼నే శభమం ళశుంథి. యసయు తభ ఈ దఴుయయ పయౌణాఱన ఖరళంఙటం ఱేద. ’’
యసమంతాం యసయు ధతీు ధోయౄ ఫాదఔుంటృ తభ తండిళ
ా దు ఔు ళచిు ఇఱల అధాాయు:

‘‘ధాధాా! ఫేభు యుఖు

ంథెంఱో భునిగినుో మలభు. మూశఫన ఫేభు భల యసభలనళదు ళథియౌనటాుభు. అంతఱోధన ణోడేఱు ఔటి
ళచిు అతనిా తనియనలహంథి. ఫేభు నిఛం ఙెఫుతేధాా నైయు భల భలటన నభుయు. ’’ యసయు మూశఫ ఙొక్సాఔు
ఫూటఔు యఔు ం ూలహ తీశఔుళఙాుయు. ఇథి యని యసభి తండిా ఇఱల అధాాడె : ‘‘నై దవు భనశసఱు నైఙేత ఔ
ఘోయక్సభసయనిా ఙాఱల ణేయౌఔగస ఙేబంఙాబ. శభే

, ఒయుుఔుంటాన. ఫాగస ఒయుుఔుంటాన. నైయు ఔయౌపశునా

భలటఱ యవమంఱో శయౘమం క్ోశం అఱలాళవా అభిింఙాయౌ.’’
12. యూసుఫ్ 19 - 20 అటట యైునఔు ఔ ఫాటయసయుఱ ఫఽందం ళచిుంథి. యసయు నీలైళ ణోడే తన ధౌఔయున
నీలళక్ొయఔు ంనుసయు. ఆ ధౌఔయు ఙేదన ఫాయఱోక్ి ళదయౌనుపడె (మూశఫన ఙ఼లహ)

,

‘‘యబం! ఇఔాడ ఔ

ఫాఱుడె ఉధాాడె’’ అని అభిఙాడె. యసయు అతనిని యసయనుసయ శయఔుగస పాయంచి థాఙ ఔుధాాయు. యసశు యసనిక్ి
యసయు ఙేశు ఼ ఉనాదంణా అఱలాహ ఔు ఫాగస ణెఱుశ. చిళయఔు యసయు శాఱపధయఔు

, క్ొనిా థియహభుఱఔు అతనిని

అనేుయనరసయు. యసయు అతని ధయ యవమంఱో అంతఔధాా ఎఔుాళ ఆయంఙఱేద.
12. యూసుఫ్ 21 - 22 అతనిని క్ొనా ఈచృుు ళయక్ిు తన పాయయణో ఇఱల అధాాడె :

‘‘ఇతనిని ఫాగస ఙ఼శక్ో.

ఇతన భనఔు ఱలబథామఔం క్సళఙు ఱేథా భనం ఇతనిని క్ొడెఔుగస ఙేశక్ోళఙు.’’ ఇఱల ఫేభు మూశఫఔు
ఆ బూపాఖంనై లహియడే అళక్సరసనిా ఔయౌపంఙాభు. అంణేక్సద అతనిక్ి ళయళయౘయ ఛాఞధానిా ధనయుుఔుధన ఏభసపటట
ఙేరసభు. అఱలాహ తన నిని ఙేలహ తీయుణాడె. క్సని ఙాఱలభంథిక్ి ఈ యవమం ణెయౌమద. అతన తన నిండె
మౌళధానిక్ి ఙేయుఔునాుపడె, ఫేభు అతనిక్ి నియణ మ ఴక్ిునీ , ఛాఞధానీా ాయసథింఙాభు. ఇఱల ఫేభు శఛీ నఱన
ఫషౄఔభియు సభు.
12. యూసుఫ్ 23 - 29 అతన ఉంటటనా ఇంటిఱోని లు ీ అతని క్ోశం ళఱ నాయసగింథి. ఔ భోచన తఱుుఱు
భూలహ ‘‘ళఙెుబయ!’’ అని అనాథి. మూశఫ ఇఱల అధాాడె :

‘‘ధనన అఱలాహ ఴయణు యనడెఔుంటటధాాన. ధా

ాబుళు ధాఔు భంచి యసినం ాయసథింఙాడె. (ధనన ఈ ని ఎఱల ఙెమయన

?) అటటళంటి దభసుయుగఱు ఎనాటిక్ీ

యసపఱయం ను ందఱేయు. ’’ ఆఫె అతని యైునఔు భసయసగింథి మూశఫ ఔడా ఆఫె యైునఔు నుో బళుండేయసడే
ఔయనల తన ాబుళు నిదయశధానిా ఙ఼లహ ఉండఔనుో ణే. ఫేభు ఙెడెన఼

,

, నీతఫాషయతన఼ అతనిక్ి ద఼యంగస

ఉంఙటానిక్ి అఱల ఛభిగింథి. యసశు యసనిక్ి అతన ఫేభు ళభించిన థాశఱఱోని యసడె. తేదఔు మూశఫ

, ఆఫె

ఔభి యనఔ ఔయు తఱుు యైునఔు యుగెణు ాయు. ఆఫె యనఔ నండి మూశఫ ఙొక్సాన ఱలగి చింనహయనలహంథి.
యసక్ియౌళదు ఉబముఱ ఆఫె బయు న ఙ఼రసయు. ఆమనన ఙ఼డగసధన ఆ లు ీ ఇఱల అనయసగింథి:

‘‘నీ ఇఱలాయౌని

నుసడెఙేలే ఫుథిా ఔఱయసడిక్ి యక్ష ఏనేటి? అతనిని ఛెైఱా ో నటు టమో ఱేఔ తీళామలతనఔు ఖుభిఙెమయటమో తప భభొఔ
యక్ష ఏభళుతేంథి ?’’ మూశఫ ఇఱల అధాాడె : ‘‘ఈఫెబయ ననా ళఱఱో యనశక్ోళటానిక్ి ామతాం ఙేలహంథి. ’’
ఆ లు ీ ఔుటటంఫానిక్ి ఙెంథిన ఔ ళయక్ిు ఇఱల యసక్షయనేఙాుడె :

‘‘మూశఫ ఙొక్సా ఖనఔ భుందపాఖం

చినిగిళునాటా బణే, అుపడె ఈ లు ీ ఙెనేపథి నిఛం, అతన యౌక్ేథి అఫదా ం. క్సని అతని ఙొక్సా ఖనఔ యనఔపాగసన
చినిగిళునాటా బణే, అుపడె లు ీ ఙెనేపథి అఫదా ం , ఆమన యౌక్ేథి నిఛం. ’’ మూశఫ ఙొక్సా యనఔనంచి చినిగి
ఉండటానిా ఙ఼లహన బయు ఇఱల అధాాడె: ‘‘ఇయ నై లు ఱ
ీ ధాాగసఱు. నిఛంగస నై ధాాగసఱు ఎంణో బమంఔయంగస
ఉంటాబ. మూశఫ! ఈ ళయళయౘభసనిా ఇంతటిణో ళథిఱ బయ. ఒ లు !ీ నీళు నీ తుపనఔు క్షభలనక్ష క్ోయుక్ో.
అశఱు తుపఙేలహనథానియ నీయన.’’
12. యూసుఫ్30 - 34 నఖయ లు ఱ
ీ ు యశపయం, ఇఱల ఙభిుంఙక్ోయసగసయు : ‘‘అచౄజ పాయయ తన డెఙ ఫానిశయంట
డినథి. ళఱు ఆఫెన అదుఱో ఱేఔుండా ఙేలహంథి. భల దఽఱహుఱో ఆఫె ఙేలహనథి శపవు ంగస తుప.

’’ యసభి

మోశు భలటఱన యని ఆఫె యసభిక్ి ఆయౘానం ంనహంథి. యసభి క్ొయఔు థిండా ణో అఱంఔభింఙఫడిన యనథిఔనై
శభలయనరసనిా ఏభసపటట ఙేలహంథి. యందఱో ాత ఔాభిభుంద క్ొాఔా ఔతు ని నటిుంథి. (తయుయసత శభిగగ స యసయు
ండెా క్ోలహ తధన శభమంఱో) ఆఫె మూశఫఔు లైఖ ఙేలహంథి

‘‘యభి భుందఔు భస ’’ అని. ఆ లు ఱ
ీ ఙ఼ుఱు

అతనినై డినుపడె, యసయు థిఖ్రభఙెంథాయు. తభ ఙేతేఱన క్ోశఔుధాాయు. అామతాంగస ఇఱల అభిఙాయు :
‘‘యౘయౖసయౌఱలాహ! (అఱలాహ భళభ) ఇతన భలనళుడె క్సద. ఇతన ఎళభో గొప థెైళద఼తబయ.
అచౄజ పాయయ ఇఱల అనాథి:

’’ అుపడె

‘‘ఙ఼రసభస, ఇతధన ఆ భనిఱహ , ఇతనిని ఖుభింఙే నైయు ధానై నిందఱు యనరసయు.

నిశసంథేషంగస ధనన ఇతనిని మోళంఙేమటానిక్ి ామతాంఙాన. క్సని , ఇతడె తనహపంఙఔుధాాడె. ఇతడె
ఖనఔ ధా భలట యనఔనుో ణే ఙెయయసఱ నుసఱౌణాడె , తీళా అళభలధానిక్ి ఖుభిఅళుణాడె.’’ మూశఫ ఇఱల అధాాడె:
‘‘ధా ాబూ , ఙెయయసఱ ధాఔు ఇవు ఫే , యసయు క్ోభే నిని ఙెమయటంఔంటే , నీళు ఖనఔ యసభి చృతే
ు ఱ నండి ననా
తనహపంఙఔనుో ణే ధనన యసభి ళఱఱో చిఔుాఔునుో ణాన. అఛాఞనఱఱో ఔఱలహనుో ణాన’’ - అతని ాబుళు అతని నుసాయి నన
అంగీఔభింఙాడె. ఆ లు ఱ
ు ఱ నండి అతనిని తనహపంఙాడె. నిశసంథేషంగస ఆమధన అందభి నయఱన఼
ీ చృతే
యధనయసడె, అంణా ణెయౌలహనయసడె.

12. యూసుఫ్ 35 తయుయసత అతనిని క్ొంతక్సఱం ఛెైఱుఱో నటాుఱధన ఆఱోఙన యసభిక్ి (ుయువేఱఔు) తటిుంథి.
యసశు యసనిక్ి యసయు (అతని నిభోుఱహణాానిక్ి తభ లు ఱ
ీ దయౕశఱతఔ శంఫందించిన) శపవు ఫెైన నిదయశధాఱన ఔడా
ఙ఼రసయు.
12. యూసుఫ్ 36 - 41 ఛెైఱుఱో అతనిణోనుసటట ఇంక్స ఇదు యు ఫానిశఱు ఔడా ాయనయంఙాయు. ఔధాడె యసభిఱో
ఔడె ఇఱల అధాాడె : ‘‘ధనన యసభసబ నహండెత ఉనాటట
ా ననా ధనన ఔఱఱో ఙ఼రసన ,’’ భెండో అతన ఇఱల
ఙెనుసపడె : ‘‘ధా తఱనై భొటెుఱు ఉధాాబ , యసటిని క్షుఱు తంటటనాటట
ా ధనన ఙ఼రసన. ’’ ఉబముఱ ఇఱల
అడిగసయు: ‘‘భలఔు యసటి పాళం యళభింఙ , ఫేభు ఙ఼శ఼
ు ఉధాాభు , నీళు ఙాఱల భంచి యసడళు. ’’ మూశఫ
ఇఱల అధాాడె : ‘‘ఇఔాడ నైఔు ఇళాఫడే పోఛనం భసఔభుంద ధనన ఈ శానుసాఱ పాయసనిా నైఔు యళభియు సన.
ఇథి ధా ాబుళు ధాఔు ాయసథించిన యదయఱ ఱోనిథే. అశఱు యవమం ఏనేటంటే
యఱోక్సనిా తయశాభింఙేయసభి యదాధానిా ధనన ళదయౌనటిు

, అఱలాహ న యఴాలహంఙనియసభి ,

, ధా నదు ఱ ైన ఇఫాాళీమ , ఇసయౘఖ, మలక఼బఱ

యదాధానిా అళఱంనృంఙాన. ఎళడిధైధా అఱలాహ ఔు పాఖయసానేగస ఙెమయటం భల యదానం క్సద. యసశు యసనిక్ి ఇథి
అఱలాహ అనఖరషఫే భననైధా ,

శభశు భలనళుఱనైధా (ఆమన భనఱన తనఔు తప ఇతయుఱ ళాభిక్ీ

థాశఱుగస ఙెమయఱేద అధనథి). క్సని ఙాఱలభంథి ాఛఱు ఔఽతఛఞ తఱు ఙ఼యు. ధాణోటి కెైథీఱలభస! శామంగస
నైభే ఆఱోచింఙండి, ఙాఱలభంథి యననా ాబుళుఱు ఫేఱల ఱేఔ శయాఴక్ిుభంతేడె అబన ఏక్ెరఔ థేళుడె అఱలాహ
ఫేఱల? ఆమనన క్సదని నైయు థాశయం ఙేశు నాయసయు , నైయౄ నై ణాతభుణాుతఱ ఔయౌపంఙఔునా క్ొనిా నేయా ు
భలతాఫే తప భభొఔటేనై క్సద. యసభిక్ొయఔు అఱలాహ ఏ నిదయశధానీా అళతభింఛెమయఱేద. భినుసయౌంఙే
అదిక్సయం అఱలాహ ఔు తప భభొఔభెళభిక్ీ ఱేద. ఆమనన తప నైయు ఎళభి థాయసయనీా ఙెమయఔడదని ఆమన
ఆఛఞ . ఇథే యదా ఫెైన , శభిబెైన చౄయత యదానం. క్సని ఇథి ఙాఱలభంథిక్ి ణెయౌమద. ణోటి కెైథీఱలభస! నై
శానుసాఱఔు పాళం ఇథిగో, నైఱో ఔడె తన ాబుళు (ఈచృుు నుసదయౖస) నఔు ణాాఖటానిక్ి భధళున అంథియు సడె.
ఇఔ భెండో అతన, అతడె యఱుళ యనమఫడణాడె. క్షుఱు అతని తఱన ను డిచి ను డిచీ తంటాబ. నైయు అడిగిన
యవమం భియౖసాయఫెైనుో బంథి.’’
12. యూసుఫ్ 42 యసభిఱో యడెదఱ అళుణాడె అని ణాన పాయంచిన యసనిణో మూశఫ ఇఱల అధాాడె :

‘‘నీ

ాబుళు (ఈచృుు భసచ) దఖగ య ధా ాయు సళన ఙెబయ. ’’ క్సని ఱైణాన అతనిని భయుునఔు ఱోనఙేరసడె. అతడె
తన ాబుళు (ఈచృుు భసచ) దఖగ య అతనిని ఖుభించి ాయు సయంఙటం భయచినుో మలడె. అందఙేత మూశఫ
ఛెైఱుఱోధన ఎధోా శంళతసభసఱు ఉండినుో మలడె.
12. యూసుఫ్ 43 - 44 ఔభోచ భసచ ఇఱల అధాాడె :

‘‘ధనన ఔఱఱో ఙ఼రసన. ఫయౌలహన ఏడె ఆళుఱన

ఫఔాచిక్ిాన ఏడె ఆళుఱు తంటటధాాబ. ఏడె దానయు యనాఱు ఙుగస ఉధాాబ. భభొఔ ఏడె ఎండినుో బ

ఉధాాబ. శపా శదఱలభస! నైఔు శానుసాఱ అయి ం ణెయౌలేు ధాఔు ఈ శాాపఱలనిా యళభింఙండి.

’’ యసయు ఇఱల

ఙెనుసపయు : ‘‘ఇయ నడ ఔఱఱఔు శంఫందించిన యవమలఱు. భలఔు ఇటటళంటి ఔఱఱ పాళం ణెయౌమద.’’
12. యూసుఫ్ 45 ఆ ఇదు యు కెైథీఱఱో యడెదఱబనుో బన ళయక్ిుక్ి ఙాఱల క్సఱం తయుయసత ఇుపడె యవమం
ఖుయుుఔు ళచిుంథి. అతడె ఇఱల అధాాడె :

‘‘ధనన నైఔు థీని పఱలనిా యళభియు సన. ననా క్ొంఙెం (ఛెైఱుఱోని

మూశఫ ళదు ఔు) ంండి.’’
12. యూసుఫ్46 - 49 అతడె అఔాడఔు నుో బ ఇఱల అధాాడె : ‘‘మూశఫ, నిఱుయఱా శతయఫెైనయసడా! ధాఔు ఈ
శాా పఱలనిా ణెఱుు. ఏడె ఱలళునుసటి ఆళుఱన , ఏడె శనానుసటి ఆళుఱు తంటటధాాబ. ఏడె యనాఱు
ఙుగస ఉంటే , భభొఔ ఏడె ఎండినుో బ ఉధాాబ. ఫషృరస ధనన యసభిళదు ఔు తభిగి యలణాన. అుపడె యసయు
ణెఱుశఔుంటాయు.’’ మూశఫ ఇఱల అధాాడె : ‘‘ఏడె శంళతసభసఱ ళయఔు నైయు ఎడణెఖఔుండా లేదయం ఙేశు ఼
ఉంటాయు. ఆ క్సఱంఱో నైయు క్ోలహన ంటఱో క్ొంతపాగసనిా నైఔు ఆయౘయంగస నిక్ిళఙేుటందఔు తీలహనటటుక్ోండి .
నేఖణా పాగసనిా యనాఱఱోధన ఉంఙండి. తయుయసత ఏడె శంళతసభసఱు ఫషృ ఖడెిగస ఉంటాబ. ఆ క్సఱంఱో
అపటిక్ొయఔు నైయు నిఱుళఙేలహ ఉంచిన దానయం నతు ం నైయు తంటాయు. ఔయనల క్ొథిుగస ఏఫెైధా నేగియౌణే

, అథి

నైయు థాచినటిు ఉంఙఔునాథే. థాని తయుయసత భభొఔ శంళతసయం ళశుంథి , అుపడె ాఛఱ నయఱన ఆఱక్ించి
ువాఱఫెైన ళభసషఱణో యసభిని ఆదక్ోళటం ఛయుఖుతేంథి. యసయు యయసనిా నహండెణాయు.’’
12. యూసుఫ్ 50 - 51 భసచ ఇఱల అధాాడె:

‘‘అతనిని ధా ళదు ఔు తీశఔుయండి. ’’ క్సని భసఛద఼త మూశఫ

ళదు ఔు యయళనుపడె మూశఫ ఇఱల అధాాడె : ‘‘నీ ాబుళు ళదు ఔు తభిగి యలైళ. తభ ఙేతేఱన క్ోశఔునా
ధాభీభణుఱ ళయళయౘయం ఖుభించి అతనిని అడెఖు. ధా ాబుళునఔు యసభి చృతే
ు ఱన ఖుభించి ఫాగసధన ణెఱుశ.’’ ఆనై
భసచ ఆ లు ఱ
ీ న ఇఱల యఙాభింఙాడె :

‘‘నైయు మూశఫన మోళంఛెమయటానిక్ి ామతాంచినుపడె నైఔు

ఔయౌగిన అనబళం ఎటటళంటిథి ?’’ యసయందయౄ ఏఔయసఔయంగస ఇఱల అధాాయు : ‘‘యౘయౖసయౌఱలాహ! (థేళుడె భభుయౌా
యక్ింఙగసఔ). ఫేభు అతనిఱో థో వఱేరసనిా ఔడా ఙ఼డఱేద. ’’ అచౄజ పాయయ ఇఱల అనాథి : ‘‘ఇుపడె నిఛం
ఫమటడియథి. అతనిని భయుఱు గొఱుటానిక్ి ామతాంచింథి ధనధన. నిశసంథేషంగస అతడె ూభిుగస
శతయళంతేడె.’’
12. యూసుఫ్ 52 - 53 (మూశఫ ఇఱల అధాాడె): ఇఱల ఙెమయటంఱో ధా ఉథేుఴయం ఏనేటంటే

, ధనన

ఙాటటభలటటగస అతనిక్ి థోా షం ఙెమయఱేదనీ , థోా షృఱ చృతే
ు ఱన అఱలాహ నుసయనీమడనీ (అచౄజ) ణెఱుశక్ోయసయౌ.
ధనన ధా భనశస నిభోుఱహణాానిా ఙాటటక్ోళటం ఱేద. భనశస ఙెడెక్ెర నేాభేనహశు ఼ధన ఉంటటంథి
ఔయుణించినయసభిని తప. నిశసంథేషంగస ధా ాబుళు క్షనేంఙేయసడ఼, ఔయుణింఙేయసడ఼న.

, ధా ాబుళు

12. యూసుఫ్ 54 భసచ ఇఱల అధాాడె: అతనిని ధా ళదు ఔు తీశఔుయండి. ధనన అతనిని ాణేయఔంగస ధా క్ోశం
యనియోగింఙఔుంటాన...
12. యూసుఫ్54 - 55 ... మూశఫ అతనిణో భలటాాడినుపడె తన ఇఱల అధాాడె : ‘‘ఇుపడె నైఔు భల ళదు
గౌయళాదఫెైన యసినం ఉనాథి. నైయు యఴాశనీముఱు. భలఔు నైనై ూభిు నభుఔం ఉంథి.

’’ మూశఫ ఇఱల

అధాాడె : ‘‘థేఴంఱోని కఛాధాఱన ధాఔు అపగింఙండి. యసటిని ధనన యక్ింఙఖఱన. అందఔు తగిన ఛాఞనం ధాఔు
ఉనాథి.’’
12. యూసుఫ్56 - 57 ఇఱల ఫేభు ఆ బూపాఖంనై మూశఫ క్ొయఔు అదిక్సయ భలభసగనిా శఖభం ఙేరసభు. ఆ
బూపాఖంనై ణాన క్ోభినఙోట తన యసిధానిా ఏభసపటట ఙేశఔుధన షఔుా అతనిక్ి ఉనాథి . భలఔు ఇవు ఫెైనయసభిక్ి భల
క్సయుణయపాగసయనిా ఫేభు ఔఱుఖఛేయు సభు. శఛీ నఱ ాతపఱం భల ళదు ళఽదా క్సద. యఴాలహంచి బమబఔుుఱణో
ళయళషభింఙే యసభిక్ి యఱోఔ ాతపఱఫే ఎఔుాళ ఉతు భఫెైనథి.
12. యూసుఫ్58 - 62 మూశఫ యో దయుఱు ఈచృుుఔు ళఙాుయు. అతని భుంద యౘఛయమలయయు. అతన యసభిని
ఖుయుుటాుడె. క్సని యసయు అతనిని ఖుయుుటు ఱేద. యసయు ఫమఱుథేయుతేండగస యసభిణో ఇఱల అధాాడె: ‘‘నై భలయు
యో దయుణిణ ధా ళదు ఔు తీశఔుయండి. ధనన ఎఱల క్ొఱనుసతాన నింనహ ఇశుధాాధో

, ఎంత ఙఔాగస అతథఱన

శతాభిశు ధాాధో నైయు ఙ఼డటం ఱేథా! నైయు ఖనఔ అతనిని తీశఔుభసఔనుో ణే , నైఔు ధా ళదు దానయం ఱనంఙద.
నైయు ధా దభిథాుఱఔు ఔడా భసళదు. యసయు ఇఱల అధాాయు :

‘‘తండిగ
ా సయు అతనిని ంటానిక్ి శభుతంఙేఱల

ఫేభు ామతాం ఙేయు సభు. ఫేభు అఱల తపఔుండా ఙేయు సభు.’’ మూశఫ తన ధౌఔయా ఔు శంఛఞ ఙేరసడె : ‘‘యసయు
దాధాయనిక్ి ఫదఱుగస ఇచిున య భుున ఫెఱాగస యసలళ యసభలనఱోధన నటెుమయండి.

’’ యసయు ఇంటిక్ి ఙేభి , తభిగి

ను ంథిన తభ య భుున ఖుభిుయు సయనీ, (ఱేఔ ఈ థాతఽణాానిక్ి ఔఽతచఞఱౌణాయనీ) యసయు తభిగిళచిుధా ఆఴుయయం ఱేదనీ
ఆయంచి మూశఫ ఇఱల ఙేరసడె.
12. యూసుఫ్ 63 - 68 యసయు తభ తండిళ
ా దు ఔు నుో బ ఇఱల అధాాయు :

‘‘ధాధాా! ఇఔభుంద భనఔు దానయం

ఇళాటానిక్ి తయశాభింఙాయు. ఔనఔ , దానయం ణెఙేుందఔు నైయు భల తభుుణిణ భలణోనుసటట ంండి. అతనిని
యక్ింఙే ఫాధయత భలథి.’’ తండిా ఇఱల శభలదానం ఙెనుసపడె : ‘‘ధనన అతని యవమంఱో నేభుయౌా ఇథిళయఔు అతని
యో దయుని యవమంఱో ననేునటట
ా గసధన నభలుఱల ? అఱలాహ బయ ఉతు భ యక్షఔుడె. ఆమధన అందభిఔంటే అదిఔంగస
ఔయుణింఙేయసడె.’’ తయుయసత యసయు తభ యసభలన శంఙఱు యపగస

, యసభియ భుు యసభిక్ి తభిగి ఇళాఫడినటట
ా

ఖభనింఙాయు. ఇథి ఙ఼చి యసయు ఇఱల అభిఙాయు : ‘‘ధాధాా! ఇంక్స భనక్ేం క్సయసయౌ, ఙ఼డండి! భన య భుు ఔడ
భనఔు తభిగి ఇళాఫడియథి. ఔనఔ ఇఔ ఫేభు యలైళణాభు. భల ఆఱునృడి ఱ క్ొయఔు ఆయౘయథాభసిఱన
తీశక్ొనిళయసుభు. భల యో దయుని యక్షణ యవమం ఔడా ఙ఼శఔుంటాభు. అదనంగస ఔ ంటె మోలే ఫయుళు

దాధాయనిా ఔడా తీశఔుళయసుభు. ఇంత అదనంగస దానయం ణేయౌఔగస ఱనశుంథి.

’’ యసభి తండిా ఇఱల అధాాడె :

‘‘ధనన అతనిని నైయంట ఎంతభలతాం ంన, అతనిని తపఔుండా తభిగి ధా ళదు ఔు తీశఔుని ళయసుభని, అఱలాహ
నేయుణో ధా భుంద నైయు ాభలణం ఙేలేు తప. నైయు భుటు డిక్ి ఖుభిఅబణే అథి యనభే యవమం. యసయు అతని
భుంద తభ తభ ాభలణాఱన ఙేలహనుపడె అతన ఇఱల అధాాడె : ‘‘ఙ఼డండి! భన ఈ భలటఱన అఱలాహ
ఖభనిశుధాాడె.’’ అతన ఇఱల అధాాడె :

‘‘ఔుభలయుఱలభస! ఈచృుు భసఛదాని ఱోనిక్ి క్ే థాాయం ఖుండా

ాయనయంఙఔండి. యననా థాాభసఱ ఖుండా ను ండి. క్సని ధనన అఱలాహ శంఔఱపం నండి నేభుయౌా క్సనుసడఱేన. ఆఛఞ
ఆమనథి తప భభెళభిథీ ఙెఱాద. ఆమనధన ధనన నభుుఔుధాాన. నభుదఱఙఔునా యసయందయౄ ఆమనధన
నభుుక్ోయసయౌ. ఛభిగింథి ఔడా అథే. యసయు తభ తండిా ఆఛాఞనయసయం నఖయంఱో (యననా థాాభసఱ ఖుండా)
ాయనయంచినుపడె, అతని ఈ భుంద ఛాఖరతు ఙయయ అఱలాహ శంఔఱపం భుంద థేనిక్ీ నిక్ిభసఔుండా నుో బంథి.
మలక఼బ తన భనశసఱో ఉనా శంక్ోఙానిా నిళఽతు ఙేశక్ోళటానిక్ి - తనఔు ణోచిన ఔఽఱహ ఙేరసడె

, అంణే.

నిశసంథేషంగస అతన ఫేభు ధనభిపన యదయళఱా ఛాఞని అమలయడె. క్సని ఙాఱలభంథి ళయళయౘభసనిక్ి శంఫందించిన
మతాభసినిా ఎయుఖయు.
12. యూసుఫ్ 69 యసయు మూశఫ శభక్ానిక్ి నుో బనుపడె అతన తన ళదు ఔు తన య ంత యో దయుణిణ యనయుగస
నహయౌనహంఙఔుధాాడె. అతనిక్ి ఇఱల ణెయౌనుసడె :

‘‘ధనన (తనహపనుో బన) నీ అనామయధన. యసయు ఙేశు ఼ ఉండిన

నఱఔు నీళు ఇుపడె చింతంఙఔు.’’
12. యూసుఫ్70 - 76 తన యో దయుఱ యసభలన ఫయసుఱఔు ఎతు ంఙే ఏభసపటట
ా ఙేశు ఼, మూశఫ తన య ంత యో దయుని
యసభలనఱో తన నుసతాన నటాుడె. ాఔటనఱు ఙేలే ఉథో యగి ఔడె ఎఱుగెతు ఇఱల అధాాడె:

‘‘నృడాయు ఛనఱలభస!

అశఱు నైయు థొ ంఖఱు.’’ యసయు యనఔఔు తభిగి ఇఱల అడిగసయు : ‘‘నైథే ళశుళు నుో బంథేనేటీ?’’ ాబుణోాథో యఖుఱు
ఇఱల అధాాయు :

‘‘భసచ గసభి నుసతా భలఔు ఔనినహంఙటం ఱేద.

’’ (యసభి ఛఫేథాయు ఇఱల అధాాడె):

ణెచిునయసభిక్ి ఔ ంటె ఫయుళు దానయం ఫషృభలనంగస ఱనశుంథి. ఆ ఫాధయత ధాథి.

‘‘థానిని

’’ ఆ యో దయుఱు ఇఱల

అధాాయు : ‘‘అఱలాహ నైద టటు! నైఔు ఫాగస ణెఱుశ. ఫేభు ఈ థేఴంఱో శంక్ోబం శఽఱహుంఙటానిక్ి భసఱేద.
ఫేభు థొ ంఖతధాఱు ఙేలేయసలళం క్సభు. ’’ యసయు ఇఱల అధాాయు :

‘‘శభే, నైభలట అఫదా భని ణేయౌణే అుపడె

థొ ంఖఔు యక్ష ఏనేటి ?’’ యసయు ఇఱల యౌక్సయు : ‘‘యసడిక్ి యక్ష ఏనేటా ? ఎళడి యసభలనఱో ళశుళు థొ యుఔుతేంథో
అతడే తనఔు యక్షగస ఫానిశగస ఉంఙక్ోఫడాయౌ. భలళదు అటటళంటి దభసుయుగఱన యక్ింఙే దా త ఇథే. ’’ అుపడె
మూశఫ తన య ంత యో దయుని శంచి యతక్ేభుంద భలయు యో దయుఱ శంఙఱన యతఔటం నుసాయంనంఙాడె.
తయుయసత, తన యో దయుని శంచి నండి నుో బన ళశుళున ఫమటఔు తీరసడె. ఈ యధంగస ఫేభు మూశఫఔు
భల ముక్ిుథాాభస శయౘమడాిభు. భసఛధయుం (అంటే ఈచృుు భసఛ రసశనం) ాక్సయం తన యో దయుణిణ ఫందింఙటం

అతనిక్ి తఖద. ఔయనల అఱలాహ బయ అఱల క్ోభిణే తప. ఫేభు క్ోభిన యసభి యసిధాఱన నంఙణాభు.
ఛాఞనఱందభినీ నేంచిన ఛాఞని ఔడె ఉధాాడె.
12. యూసుఫ్ 77 యో దయుఱు అధాాయు: ‘‘ఇతడె ఖనఔ థొ ంఖతనం ఙేలేు ఇథి అంత ఆఴుయయఫెైన యవమఫేనై
క్సద. ఇథిళయఔు ఇతని యో దయుడె (మూశఫ) ఔడా థొ ంఖతనం ఙేలహ ఉధాాడె.’’ మూశఫ యసభి ఈ భలటఱన
యని తన పాయసఱన అణచిళుంఙాడె. మతాభసినిా యసభిభుంద ఫమటనటు ఱేద. అబణే (ఱోఱోన) భలతాం ఇఱల
అనఔుధాాడె : ‘‘నైయు ఙాఱ దభసుయుగఱు. (ధా భుకం నైథే) ధానై నైయు మోుతేనా అనయోఖం యొఔా
యసగసుధానిా అఱలాహ ఫాగస ఎయుఖున.’’
12. యూసుఫ్ 78 - 79 యసయు ఇఱల అధాాయు:

‘‘అదిక్సయం ఖఱ ఒ ధామఔుడా (అచౄజ)! ఇతని తండిా ఙాఱల

భుశయౌయసడె. ఇతనిక్ి ఫదఱు నైయు భలఱో ఔభిని ఉంఙక్ోండి. ఫేభు నేభుయౌా భంచి భనశస ఔఱయసయుగస
ఙ఼శుధాాభు.’’ మూశఫ ఇఱల అధాాడె : ‘‘అఱలాహ యక్ింఙగసఔ! ఎళని ళదు భల య భుు థొ భిక్ినథో అతనిని
ళథియౌనటిు భభొఔభిని ఫేభు ఎఱల ఫందింఙఖఱభు? ఔయనల అఱల ఙేలేు ఫేభు దభసుయుగఱఫెైనుో ణాభు!’’
12. యూసుఫ్ 80 - 82 యసయు మూశఫ టా నిభసఴఙెంథి , ఔ భూఱఔునుో బ యశపయం శంాథింఙఔుధాాయు.
యసభిఱో అందభిఔంటే నదు యసడె ఇఱల అధాాడె : ‘‘నై తండిా అఱలాహ నేయు నైద నై ఙేత ాభలణం ఙేబంఙఔునా
యవమం నైఔు ణెయౌమథా ? ఱోఖడ మూశఫ యవమంఱో నైయు ఙేలహనథి ఔడా నైఔు ణెఱుశ. ఇుపడె ధనన
భలతాం ఇఔాడినంచి యలళన , ధాతండిా ధాఔు అనభతని ఇళానంతళయఔు ఱేథా అఱలాహ బయ ధా యవమంఱో
ఏథెైధా తీయుప ఙెమయనంతళయఔు. ఎందఔంటే ఆమన అందభిఔంటే ఉతు భభుగస తీయుప ఙేలేయసడె. నైయు యయళ నై
తండిణ
ా ో ఇఱల అనండి: ‘‘తండీ!ా నై ఔుభలయుడె థొ ంఖతనం ఙేరసడె. ఫేభు అతనిని థొ ంఖతనం ఙేశు ఼ ఉండగస
ఙ఼డఱేద. భలఔు ణెయౌలహన థానిని భలతాఫే ఫేభు ఙెఫుతేధాాభు. యషశయంగస ఛభిగే థానిని ఫేభు
ఙ఼డఱేభు ఔథా! ఫేభు ఫశఙేలహన నఖయంఱోని యసభిని నైయు అడిగి ణెఱుశక్ోండి. ఫేభు ఔఱలహ తయుఖు
ామలణం ఙేలహన నృడాయున యఙాభింఙండి. ఫేభు ఙెనేపథి ూభిుగస నిఛభు.’’
12. యూసుఫ్83 - 87 యసభి తండిా ఈ గసధన యని ఇఱల అధాాడె : ‘‘అశఱు నై దవు భనశసఱు నైఙేత భభొఔ
ఘోయ క్సభసయనిా ణేయౌఔగస ఙేబంఙాబ. శభే

, థీనిని ఔడా శళయసున , ఫాగస శళయసున. అఱలాహ చిళయఔు

యసయందభినీ ణెచిు ధాణో ఔఱుుట ఛయఖళఙు ఔథా! ఆమనఔు శయాభూ ణెఱుశ. ఆమన నఱనీా యయనఔంణో
నిండిళుంటాబ.’’ తయుయసత అతన యసభియైు నండి తన భుకలనిా తుపఔుని ఔయుుండినుో మలడె. ‘‘అయోయ!
మూశఫ’’ అంటృ యసనుో మలడె. అతన ఱోఱోన దణకంణో ఔురంగి నుో యసగసడె. అతని ధనణాాఱు ణెఱునక్సాబ క్ొడెఔుఱు ఇఱల అధాాయు : ‘‘అయోయ థెైళభల! నైయు ఔా మూశఫధన ఛాఞఔం ఙేశఔుంటృ ఉంటాయు. చిళయఔు
అతని టా దణకంణోధన నైయు ఔఽయంచినుో ణాయు ఱేథా నై నుసాణానిా తీశఔుంటాయు. ’’ అతన ఇఱల అధాాడె : ‘‘ధనన

ధా ఆంథో లనన ఖుభించి, ధా ఆయనదనన ఖుభించి అఱలాహ ఔు తప భభెళభిక్ి హభసయద ఙెమయన. అఱలాహ న ధనన
ఎభిగినటట
ా నైయు ఎయుఖయు. ఔుభలయుఱలభస! యయళ

, మూశఫన ఖుభించీ అతని యో దయుని ఖుభించీ దభసయుు

ఙెమయండి. అఱలాహ క్సయుణయం టా నిభసఴ ఙెందఔండి. ఆమన క్సయుణయం టా క్ేళఱం అయరసాశఱే నిభసఴ
ఙెందణాయు.’’
12. యూసుఫ్ 88 - 93 యసయు ఈచృుీఔు నుో బ మూశఫ దభసబయుఱో ాయనయంచి ఇఱల యనాయంఙఔుధాాయు :
‘‘అదిక్సయం ఖఱ ఒ ధామఔుడా! ఫేభూ, భల ఔుటటంఫభూ నదు ఆదఔు ఖుభిఅమలయభు. ఫేభు క్ొథిుయ భుున
భలతాఫే తీశఔుని ళఙాుభు. ఔనఔ నైయు దమఙేలహ భలఔు దాధాయనిా ూభిుగస ఇనహపంఙండి. భలఔు థానం
ఙెమయండి. థానం ఙేలేయసభిక్ి అఱలాహ ాతపఱం ఇయసుడె. ’’ (ఇథి యని మూశఫ ఉండఫటు ఱేఔను మలయడె). అతన
ఇఱల అధాాడె :

‘‘అఛాఞనంఱో డి నైయు మూశఫ టాా అతని యో దయునిటాా ఎఱల ళయళషభింఙాభో నైఔు

ణెఱుయస?’’ యసయు ఉయౌక్ిాడి ఇఱల అధాాయు: ‘‘ఆ! ఏనేటీ నీళు మూశఫయస?’’ అతన ఇఱల ఙెనుసపడె : ‘‘అళున,
ధనన మూశఫన. ఇతడె ధా యో దయుడె. అఱలాహ భలనై దమఙ఼నుసడె. యసశు ళం ఏనేటంటే బమబఔుుఱణో

,

ఒభిుణో ళయళషభింఙే శతేపయువేఱ ాతపఱం అఱలాహ ళదు ళఽదా క్సద. ’’ యసయు ఇఱల అధాాయు : ‘‘అఱలాహ ణోడె!
అఱలాహ భలఔంటే నీఔు ఎఔుాళ ఓనాణాయనిా ాయసథింఙాడె. ఫేభు నిఛంగసధన థో వేఱం. ’’ అతన ఇఱల ఛయసఫు
యౌక్సడె : ‘‘ఈ భోచ నేభుయౌా నింథింఙటం ఛయఖద. అఱలాహ నేభుయౌా క్షనేంఙగసఔ

, ఆమన అందభిఔంటే

అదిఔంగస ఔయుణింఙేయసడె. యలళండి, ఈ ధా ఙొక్సాన తీశఔుని యలళండి. ధా తండిా భుకంనై యనమండి. ఆమనఔు
తభిగి దఽఱహు ళశుంథి. నై ఔుటటంఫ శబుయఱందభినీ ధా ళదు ఔు తీశఔుయండి.’’
12. యూసుఫ్94 - 95 ఇఔాడ ఆ నృడాయు (ఈచృుు నండి) ఫమఱుథేభినుపడె , అఔాడ (ఔధాన్ఱో) యసభి తండిా
ఇఱల అధాాడె :

‘‘ధాఔు మూశఫ భిభలం శుభియు ో ంథి. భుశయౌతనం ళఱా ధా భత ఙయౌంచిందని నైయు

అనక్ోళఙు.’’ అతని ఇంటియసయు ఇఱల అధాాయు :

‘‘అఱలాహ ణోడె! నైయు ఇంక్స నై నుసత నహచిుఱోధన

డిళుధాాయు.’’
12. యూసుఫ్ 96 - 98 తయుయసత యబయసభసుషయుడె ళచిు మూశఫ ఙొక్సాన మలక఼బ భుకంనై యనరసడె.
షఠసతే
ు గస ఆమనఔు భయా దఽఱహు ళచిుంథి. అుపడె అతన ఇఱల అధాాడె : ‘‘ధనన నైఔు ఙెఫుత ఉండేయసణిణ
క్సథా? నైఔు ణెయౌమంథి అఱలాహ తయపు నండి ధాఔు ణెఱుశ అని.

’’ అంణా ఇఱల అధాాయు :

నుసనుసఱన క్షనేంఙళఱలహనథిగస నైయు అఱలాహ న నుసాభిింఙండి. ఫేభు నిఛంగసధన థో వేఱభు.
అధాాడె :

‘‘ధాధాా! భల
’’ అతన ఇఱల

‘‘నేభుుఱన క్షనేంఙళఱలహనథిగస ధనన ధా ాబుళున అభిియు సన. ఆమన అనేతంగస

క్షనేంఙేయసడ఼, ఔయుణింఙేయసడ఼న఼.’’

12. యూసుఫ్ 99 తయుయసత యసయు మూశఫ ళదు ఔు యయళనుపడె
ఔభోుఫెటు టఔుధాాడె. (తన ఔుటటంఫం యసభిణో) ఇఱల అధాాడె :

, అతన తన తయౌా దండెాఱన తన ళదు
‘‘దండి, ఇఔ టు ణంఱోక్ి దండి. అఱలాహ

శంఔయౌపలేు నైయు శకరసంతేఱణో చౄయయసుయు.’’
12. యూసుఫ్ 100 - 101 (టు ణంఱో ాయనయంచిన తయుయసత) అతన తన తయౌా దండెాఱన తన ఙేతేఱణో ఎతు
లహంయౘశనం నైద తనణో ఔభోుఫెటు టఔుధాాడె. అందయౄ అతని భుంద అామతాంగస శజథాఱో డినుో మలయు.
మూశఫ ఇఱల అధాాడె : ‘‘తండీ!ా ధనన ూయాం ఔనా ఔఱఔు ఇథీ పఱం. ధా ాబుళు థానిని నిఛం ఙేరసడె.
అంణా ఆమన దమ! ఆమన ననా క్సభసగసయం నండి ఫమటఔు తీరసడె. నేభుయౌా ఎడాభి నండి
తీశక్ొనిళచిు ధాణో ఔయౌనుసడె. యసశు యసనిక్ి ఱైణాన ధా భధయ ధా యో దయుఱ భధయ ఔఱయౘనిా శఽఱహుంఙాడె.
మతాయి ం ఏనేటంటే , ధా ాబుళు ాఛఱు ఖరళంఙఱేని ముఔుుఱ థాాభస తన శంఔఱలపనిా ధయయనయుయసుడె.
నిశసంథేషంగస ఆమన ణెయౌలహనయసడ఼ యయనఔళంతేడ఼న. ధా ాబూ! నీళు ధాఔు అదిక్సభసనిా ాయసథింఙాళు.
భలటఱ ఱోతేన అందక్ోళటం ధనభసపళు. బూభలయక్సరసఱ నిభసుణా! నీయన ఇషయఱోక్సఱఱో ధాఔు శంయక్షఔుడళు.
ధనన ఇయసామ ధయుంఱో ఉనా లహితఱోధన ధా చౄయణానిా శభలు ం ఙెబయ. చిళయఔు ననా శఛీ నఱఱో ఔఱుు.’’
12. యూసుఫ్ 102 - 104 ాళక్సు! ఈ గసధ అగోఙయ యవమలఱఱోనిథి. థానిని ఫేభు నీఔు ళళీథాాభస
ణెయౌమఛేశు ధాాభు. ఎందఔంటే మూశఫ యో దయుఱు యశపయం ఔడఫఱుఔుక్ొని ఔుటానిాన శభమంఱో నీళు
ఱేళుఔథా! క్సనీ ఎంతగస నీళు క్ోభిధా యభిఱో ఙాఱలభంథి యఴాలహంఙయు. యసశు యసనిక్ి నీళు ఈ లేళఔు యసభినండి ఏ
యధఫెైన ాతపఱలనిా ఔడా క్ోయటం ఱేద. ాంఙంఱోని ాఛఱందభిక్ీ ఇథి ఔ ళతఫో ధ.
12. యూసుఫ్ 105 - 108 బూనేఱో ఆక్సరసఱఱో ఎనిా శ఼ఙనఱు ఱేళు! క్సని యసయు యసటిని ఙ఼శ఼
ు నుో త
ఉంటాయు. క్ొంఙెఫెైధా ఖభనింఙయు. యసభిఱో అఱలాహ న యఴాలహంఙేయసయు ఎంతభంథి ఱేయు! క్సని యసయు
ఆమనణోనుసటట ఇతయుఱన పాఖయసాభుఱుగస నిఱఫెడెత ఉంటాయు. థెైళయక్షఔు శంఫందించిన ఆద ఏథీ యసభిని
ఙటటుభుటు దనీ, ణెయౌమఔుండా యసభినైక్ి ాలమఖడిమ అఔయసుతే
ు గస ళచిుడదనీ యసయు నియుంతగస ఉధాాభస

?

నీళు యసభిక్ి శపవు ంగస ఇఱల ణెయౌమఛెబయ : ‘‘ధా భలయగ ం ఇథి - ధనన అఱలాహ యైునఔు నహఱుయసున. శామంగస
ధనన ఔడా నిండె యఱుఖుఱో ధా భలభసగనిా ఙ఼శుధాాన. ధా శషఙయుఱు ఔడా ఙ఼శుధాాయు. అఱలాహ
భియదాడె. ఱహయుా ఙేలేయసభిణో ధాఔు ఏ శంఫంధభూ ఱేద.’’
12. యూసుఫ్ 109 - 110 ాళక్సు! నీఔు ూయాం ఫేభు ంనహన ాళఔు ఱందయు ఔడా భలనళుఱే. ఈ
టు ణయసశఱఱోని యసభే , యసభియైునక్ే ఫేభు ‘ళళీ’ని ంుత ళఙాుభు. ఆ ాఛఱు బూనేనై శంఙాయం
ఙెమయఱేథా, తభఔు భుంద ఖతంచిన ఛాతేఱ యసభి భుగింున యసయు ఙ఼డఱేథా? నిఴుమంగస యఱోఔ ఖఽషం
(ాళఔు ఱ భలటఱన యఴాలహంచి) బమబఔుుఱ యైకభిని అళఱంనృంచిన యసభిక్ి (ఇషఱోఔ ఖఽషం ఔంటే) ఎంణో

ఫేఱ ైనథి. ఇుపడె ఔడా నైయు అయి ం ఙేశక్ోభస ? (ూయాు ాళఔు ఱ యవమంఱో ఔడా ఇఱలధన ఛభిగింథి. యసయు
ఎంణోక్సఱం ళతఫో ధ ఙేరసయు. అబధా ాఛఱు యనఱేద). చిళయఔు ాళఔు ఱు ాఛఱన ఖుభించి
నిభసఴఙెంథినుపడె, ాఛఱు ఔడా తభఔు అఫదా ం ఙెపఫడియదని పాయంచినుపడె, అఔయసుతే
ు గస భల శయౘమం
ాళఔు ఱఔు ఙేభింథి. అటటళంటి శభమం ఆశనాఫెైనుపడె , భల శంాథామం ఏనేటంటే , ఫేభు క్ోభినయసభిని
యక్ింఙఔుంటాభు. క్సని భల యక్షన థో వేఱనై డఔుండా ణొఱగింఙటం యసధయం క్సద.
12. యూసుఫ్ 111 ూయాు ాఛఱఔు శంఫందించిన ఈ గసథఱఱో ఫుథీా , శపఽష ఉనా యసభిక్ి ఔ ఖుణనుసఠం
ఉనాథి. కభసనఱో ఙెపఫడెతేనా ఇళనీా ఔయౌపత యవమలఱు క్సళు. యసశు యసనిక్ి ఇయ ఇథిళయఔు ళచిున
ఖరంతాఱఔు ధాయఔయణ. ాత యవమలనిక్ీ యళయణ. యఴాలహంఙేయసభిక్ి ళతఫో దా, (థేళుని) క్సయుణయభూన.

13. అరాద్
ఆమతేఱు : 43 అళతయణ : భక్సాఱో
అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

13. అరాద్ 1 అయౌఫ ఱలమ నైమ భస. ఇయ అఱలాహ ఖరంథంఱోని ఆమతేఱు. నీ ాబుళు తయపునండి నీనై
అళతభింఙేమఫడినదంణా ూభిుగస శతయం. క్సని (నై ఛాతక్ి ఙెంథిన) ఙాఱలభంథి యఴాలహంఙటం ఱేద.

13. అరాద్ 2 నైఔు ఔనినహంఙే ఆదాభసఱు ఱేఔుండా ఆక్సరసఱన నియౌనహన యసడె అఱలాహ బయ . తయుయసత ఆమన
తన భసఛయనఠసనిా అఱంఔభింఙాడె. ఆమన శ఼యుయణీణ , ఙందాణీణ ఔ నిమభలనిక్ి ఫదాఱుగస ఙేరసడె. ఈ శభశు
ళయళశి ఔు ఙెంథిన ాత ళశుళూ ఔ నిభీణతక్సఱం ళయఔు మనియోు ంథి . అఱలాహ బయ ఈ నతు ం ళయళయౘభసనిా
నడెుతేధాాడె. ఆమన తన శ఼ఙనఱన శపవు ంగస యళభిశు ధాాడె

, ఫషృరస నైయు నై ాబుళున

ఔఱుశఔుధన యవమలనిా నభుుణాభేమో అని.

13. అరాద్ 3 ఆమధన ఈ బూనేని యరసఱంగస యచినయసడె అందఱో యాణాఱన ఖుంఛఱళఱ నుసతనటిునయసడె,
నదఱన ాళళంఛేలహనయసడె, ఆమధన అనిా యక్సఱ ండా ఛతఱన ండియచినయసడె , ఆమధన ఖఱునై భసతాని
ఔనేపయసడె, ఈ అనిా యవమలఱఱోన఼ ఆఱోచింఙే యసభిక్ొయఔు నదు శ఼ఙనఱు ఉధాాబ.

13. అరాద్ 4 ఙ఼డండి! బూనేఱో యనభేాయు ాథేరసఱు ఉధాాబ. అయ ఔథానిక్ొఔటి ాఔాాఔాన ఉధాాబ. థాాక్ష
ణోటఱ ఉధాాబ , ంటను ఱలఱ ఉధాాబ , కయౄ
ీ యు ఙెటా ృ ఉధాాబ - యసటిఱో క్ొనిా క్ొాఔాటిగసన఼
భభిక్ొనిా ఛంటఱుగసన఼ ఉధాాబ - యసటనిాంటిక్ీ క్ే నీయు నుసయుణోంథి. క్సనీ ఫేభు క్ొనిాంటిని ఎఔుాళ

యుచిఔయఫెైనయగస ఙేరసభు. భభిక్ొనిాంటిని తఔుాళ యుచిఔయఫెైనయగస ఙేరసభు. ఈ అనిా యవమలఱఱోన఼ ఫుథిాని
ఉయోగింఙే యసభిక్ి ఙాఱల శ఼ఙనఱు ఉధాాబ.

13. అరాద్ 5 ఔయనల నైయు ఇుపడె ఆఴుయయడళఱలహళుంటే, ఆఴుయయడదగిన యవమం ాఛఱయొఔా ఈ భలట
: ‘‘ఫేభు భయణించి భటిుగస భలభినుో బనుపడె భయళ ఫేభు శభిక్ొతు గస ుటిుంఙఫడణాభల

?’’ యసభే తభ

ాబుళున తయశాభించిన యసయు. యసభి ఫెడఱఱోధన ఔంఠటిుఔఱు ఉండేథి. యసయు నయఔయసశఱు. నయఔంఱో ఔఱక్సఱం
ఉంటాయు.

13. అరాద్ 6 యసయు ఫేఱుఔు భుంద క్ీడెక్ొయఔు ణొందయ నడెతేధాాయు. యసశు యసనిక్ి యసభిక్ి ూయాం (ఈ
యైకభిధన అళఱంనృంచిన యసభినై థేళుని యక్ష డిన) ఖుణనుసఠసనిా ధనభేప దఽయౖసుంణాఱు ఎధోా ఛభిగసబ. నిఛం
ఏనేటంటే ాఛఱు దభసుభసగఱు ఙేలహన తయుయసత ఔడా , నీ ాబుళు యసభిని భనిాంచి ళదయౌయనయు సడె. నీ ాబుళు
ఔఠినంగస యక్ింఙే యసడధనథి ఔడా నిఛఫే.

13. అరాద్ 7 నీ భలటన యనటానిక్ి నిభసఔభించిన యసయు ఇఱల అంటాయు :

‘‘ఈ ళయక్ిునై ఇతని ాబుళు తయపు

నండి ఔ నిదయశనం ఏథెైధా ఎందఔు అళతభింఙఱేద ?’’ - నీళు క్ేళఱం ళెఙుభింఙేయసడియ భలతాఫే. ాత ఛాత
క్ొయఔ ఔ భలయగ దయశఔుడె ఉధాాడె.

13. అరాద్ 8 - 11 అఱలాహ ఔు ాత ఖభిాణి యొఔా ఖభసానిా ఖుభించి ణెఱుశ అందఱో తమలయబయయథి ఔడా
ఆమనఔు ణెఱుశ అందఱో ఛభిగే ళెఙుతఖుగఱన ఖుభించి ఔడా ఆమనఔు ణెఱుశ. ఆమన ళదు ాత
ళశుళు క్ొయఔు ఔ భిభలణం నియణ మఫెై ఉనాథి. ఆమన గోయంగస ఉనాటటళంటి , ఫళయంఖంగస ఉనాటటళంటి
ాత ళశుళున ఖుభించీ ణెయౌలహన ండితేడె. ఆమన గొపయసడె. శయాక్సఱ శభసాళశి ఱఱో ఆదిఔయం ఔయౌగి
ఉండేయసడె. నైఱో ఎళభెరధా నృఖగ యగస భలటాాడిధా ఱేఔ ఫెఱాగస భలటాాడిధా నైఱో ఎళభెరధా భసతా చీఔటిఱో
థాగిళుధాా ఱేఔ ఖటి యఱుఖుఱో నడెశ఼
ు ఉధాా, ఆమనఔు యసయంణా శభలనఫే. ాత భనిఱహక్ీ భుంద఼ యనక్స
ఆమన నిమనేంచిన క్సళయౌయసలైళ అంటి ఉధాాయు. యసయు అఱలాహ ఆఛాఞనయసయం అతనిని క్సనుసడెత ఉంటాయు.
మతాయి ం ఏనేటంటే , ఔ ఛాత శామంగస తన ఱక్షణాఱన భలయుుక్ోనంతళయఔు అఱలాహ థాని లహితని భలయుడె.
అఱలాహ ఔ ఛాతని తన యక్షఔు ఖుభిఙేలే నియణ మం తీశఔునాుపడె , థానిని ఎళయు ణొఱగింఙదఱఙ ఔుధాా అథి
ణొఱఖద అఱలాహ ఔు ాతఔఱంగస అటటళంటి ఛాతని యక్ింఙేయసడ఼, ఆదఔుధనయసడ఼ ఎళడ఼ ఉండడె.

13. అరాద్ 12 - 13 ఆమధన నై భుంద ఫెయుుఱన ఫెభినహంఛేశు ధాాడె. యసటిని ఙ఼లహ నైఱో బమలఱ
ఙెఱభేఖుణాబ, ఆఴఱ చిఖుభియు సబ. ఆమధన నీలళణో ఫయుయక్ిాన ఫేగలఱన నైక్ి ఱేుతేధాాడె. ఫేగలఱ ఖయీ న
ఆమనన యోు తాం ఙేశు ఼ ఆమన యతాతన క్ొనిమలడెణోంథి. థెైళద఼తఱు ఆమన బమంళఱా ళణిక్ినుో త

ఆమనన క్ీభు శ
ి ు ఼ ఉంటాయు. ఆమన ల లభధన నహడెఖుఱన ంుణాడె. (తయఙగస) యసటిని ణాన క్ోభిన
యసభిన,ై శభిగగ స ాఛఱు అఱలాహ న ఖుభించి గయష ణడే శభమంఱో డయనయు సడె. యసశు ళంగస ఆమన ముక్ిు అత
ఴక్ిుభంతఫెైనథి.

13. అరాద్ 14 - 15 ఆమనన భలతాఫే యనడెక్ోళటం ధయుం. ఇఔ యసయు ఆమనన ళదయౌ యనడెఔుంటటనా ఇతయ
ఴఔుుఱు - అయ యసభి నుసాయి నఱఔు ఏ శభలదానభూ ఇళాఱేళు. యసటిని యనడెక్ోళటం ఔ భనిఱహ నీలళయైు
ఙేతేఱుఙాచి, థానిని ‘‘నీళు ధా ధోటిథాక్స ళఙెుబయ ’’ అని అబయయి న ఙేలహన భలథిభిగస ఉనాథి. యసశు యసనిక్ి నీయు
అతని ళదు ఔు ఙేయటం ఛయఖద. ఔనఔ ఇథేయధంగస అయరసాశఱ నుసాయి నఱు ఔడా ఖుభిఱేని ఫాణాఱేతప భభేనై
క్సళు. బూభలయక్సరసఱఱో ఉనా ాత ళశుళూ ఇవు ం ఉధాా ఇవు ం ఱేఔనుో బధా అఱలాళవా శజథా ఙేశు ఼ ఉనాథి .
అనిా ళశుళుఱ నీడఱు ఉదమం, యసమంతాం ఆమన భుంద ళంఖుణాబ.

13. అరాద్ 16 ‘‘బూభలయక్సరసఱఔు ాబుళు ఎళయు ?’’ అని యసభిని అడెఖు.
యసభిణో ఇఱల అన:

‘‘అఱలాహ’’ అని అన. తయుయసత

‘‘మదాయి ం ఇథెైనుపడె , నైయు ఆమనన ళదయౌ , శామంగస తభ యవమంఱో ఔడా

ఱలబనయౖసుఱ అదిక్సయం ఱేనటటళంటి ఆ థేళులళధా నైయు నై నఱు ధనయయనభేుయసయుగస ఎనాఔుధాాయు?’’ ఇఱల అన
: ‘‘ఖుడిి యసయౄ ఔలైళనాయసడ఼ శభలనఱు క్సఖఱభస ? యఱుఖూ చీఔటృ
ా ఔటి క్సఖఱయస ? అఱల క్సఔనుో ణే , యసయు
నిఱఫెటు న
ి పాఖయసాభుఱు ఔడా అఱలాహ భలదభిగసధన థేనినబధా శఽఱహుంఙాభస , థాని క్సయణంగస శఽఱహు యవమంఱో
యసభిక్ి అనభలనం ఔఱఖటానిక్ి ?’’ - ఇఱల అన :

‘‘ాత ళశుళున఼ అఱలాహ బయ శఽఱహుంఙాడె. ఆమన

అథిాతీముడె. అందభినై ఆదిఔయం ఔఱయసడె.’’

13. అరాద్ 17 అఱలాహ ఆక్సఴం నండి నీలళన ఔుభినహంఙాడె. ాత నథీ , ాత క్సఱుయస తన ఴక్ిుక్ొఱథి థానిని
ఖరళంచి ఫమఱుథేభింథి. ళయద ళచిునుపడె నీలళ ఉభితఱంనైక్ి నయుఖుఱు ఔడా ళఙాుబ. అటటళంటి
నయుఖుఱే నఖఱ , నుసతాఱ నదఱ ైనయ ఙెమయటానిక్ి ాఛఱు ఔభిగింఙే ఱోయౘఱనై ఔడా ఱేయు సబ. ఇటటళంటి
ఉథాషయణ థాాభస అఱలాహ శతయఫేథో , అశతయఫేథో శశపవు ం ఙేయు సడె. నయుఖంణా ఎగిభినుో తేంథి. భలనళుఱఔు
ఱలబం ఔయౌగింఙే ళశుళు బూనేఱో ఉండినుో తేంథి. ఈయధంగస అఱలాహ ఉథాషయణఱ థాాభస తన భలటఱన
యళభియు సడె.

13. అరాద్ 18 తభ ాబుళు శంథేరసనిా లాఔభించిన యసభిక్ి ఫేఱు ఛయుఖుతేంథి. థానిని లాఔభింఙని యసయు
శభశు బూశందఔు మఛభలనఱు అబధా ఇంక్స అంణే శభఔయుుఔుధాా

, యసయు అఱలాహ యక్ష నండి

తనహపంఙక్ోళటానిక్ి థానినంతటినీ భియౘయంగస ఇళాటానిక్ి లహదాడణాయు. అటటళంటి ాఛఱ నండి థాయుణంగస
ఱ ఔా తీశక్ోఫడెతేంథి. యసభి నియసశం నయఔం. అథి ఫషృఙెడి నియసశం.

13. అరాద్ 19 - 25 నీ ాబుళు నీనై అళతభింఛేలహన ఈ ఖరంథం శతయభని ఖరళంచిన ళయక్ీు , ఈ మదాయిం టా
అంధడెైన ళయక్ీు - యసయు ఉబముఱ ఎఱల శభలనఱు క్సఖఱయు

? ళతఫో ధన యయనఔళంతేఱు భలతాఫే

లాఔభియు సయు. యసభి ాళయు న ఎఱల ఉంటటందంటే, యసయు అఱలాషోు ఙేశఔునా తభ డంఫడిఔన ధయయనయుయసుయు. థానిని
దఽఢయచిన తయుయసత బంఖయఙయు. యసభి యైకభి ఎఱల ఉంటటందంటే

, లహియయఙండి అని అఱలాహ ఆథేయంచిన

శంఫందాఱన లహియయుయసుయు. తభ ాబుళునఔు బమడెత ఉంటాయు. తభ నండి ఔఠినంగస ఱ ఔా
తీశక్ోఫడెతేంథేమో అని బమడెత ఉంటాయు. యసభి భిలి త
హ ఎఱల ఉంటటందంటే

, తభ ాబుళు ాశనాత

క్ోశం శషనంణో ళయళషభియు సయు. నభలచన యసినహయు సయు. ఫేభు ాయసథించిన ఉనుసది నండి ఫళయంఖంగస

,

యషశయంగస కయుు ఙేయు సయు. ఙెడెన భంచి థాాభస నుసయథోా ఱుణాయు. యఱోఔ ఖఽషం యసభిక్ొయక్ే ఉనాథి. అంటే, యసభిక్ి
రసఴాత నియసశ శి ఱంగస ఉండే ఉథాయనళనభుఱు. యసయు ఔడా యసటిఱో ాయనయయసుయు. యసభి ూభీాఔుఱఱో

, యసభి

పాయయఱఱో, యసభి శంణానంఱో శఛీ నఱ ైన యసయు ఔడా యసభిణో అఔాడఔు నుో ణాయు. ాత యైునండి థెైళద఼తఱు
యసభిక్ి యసాఖతం ఱఔటానిక్ి ళయసుయు. యసభిణో ఇఱల అంటాయు :

‘‘నైనై రసంత ళభిషంఙగసఔ! ాంఙంఱో నైయు

శషనంణో ళయళషభింఙటం ళఱా ఈ భోచ నైయు థీనిక్ి అయుహఱమలయయు. ’’ - ఎంత భంచిథి ఈ యఱోఔ ఖఽషం! ఇఔ
యసయు, అఱలాషోు ఙేశఔునా డంఫడిఔన దఽఢయచిన తయుయసత బంఖయఙేయసయు

, అఱలాహ ఔఱండి అని

ఆథేయంచిన శంఫందాఱన ణెంా ఙేయసయౄ, ధయణినై ఔఱోాఱలనిా యసయనహంఛేలేయసయౄ, యసయు రసనుసనిక్ి అయుహఱు. యసభిక్ొయఔు
యఱోఔంఱో ఫషృఙెడి నియసశం ఉనాథి.

13. అరాద్ 26 అఱలాహ తన ఇవు క్ా సయం క్ొందభిక్ి ఎఔుాళ చౄళధోనుసదిని ాయసథియు సడె

, భభిక్ొందభిక్ి తఔుాళ

చౄళధోనుసదిని ాయసథియు సడె. యసయు నుసాంచిఔ చౄయతంఱో భునిగినుో బ ఉధాాయు. యసశు యసనిక్ి యఱోఔం భుంద
నుసాంచిఔ చౄయతం ఔ చియుశంద తప భభేనై క్సద.

13. అరాద్ 27 - 29 (భుషభుద్న ాళఔు గస యఴాలహంఙటానిక్ి) నిభసఔభించిన ఈ ాఛఱు ఇఱల అంటాయు:

‘‘ఈ

ళయక్ిునై ఇతని ాబుళు శనిాది నండి ఏథెైధా శ఼ఙన ఎందఔు అళతభింఙఱేద ?’’ ఇఱల అన: ‘‘అఱలాహ ణాన
క్ోభినయసభిని భలయగ బవ
ా ు ేఱుగస ఙేయు సడె. ఆమన తన యైునఔు భయఱేయసభిక్ి భలతాఫే తన యైునఔు ళఙేు
భలభసగనిా ఙ఼ుణాడె. అటటళంటి ాఛఱే (ఈ ాళఔు శంథేరసనిా) యఴాలహంఙాయు. యసభి షఽదమలఱఔు అఱలాహ
శంశుయణం ళఱా తఽనహు ఔఱుఖుతేంథి. ణెఱుశక్ోండి! అఱలాహ శంశుయణ థాాభసధన షఽదమలఱఔు తఽనహు ని ను ంథే
పాఖయం ఱనశుంథి. శతయ శంథేరసనిా యఴాలహంచి శణాాభసయఱు ఙేలేయసయు యౌపాఖయళంతేఱు. యసభిక్ి భంచి పఱం
ఱనశుంథి.

13. అరాద్ 30 ాళక్సు! అథేయధంగస ఫేభు నినా ాళఔు గస నిమనేంచి ఔ ఛాతళదు ఔు ంనుసభు. థానిక్ి
ూయాం ఎధోా ఛాతేఱు ఖతంఙాబ

, ఆ ఛాత ాఛఱఔు ఫేభు నీనై అళతభింఛేలహన శంథేరసనిా నీళు

యనినహంఙేందఔుగసన. యసశు యసనిక్ి యసయు ఎంణో ఔయుణాభముడెైన తభ థేళుణిణ తయశాభింఙాయు. యసభిణో ఇఱల అన
: ‘‘ఆమధన ధా ాబుళు. ఆమన తప భభొఔ థేళుడె ఱేడె. ఆమనధన ధనన నభుుఔుధాాన. ఆమధన ధా ఏక్ెరఔ
ఆఴరమం.’’

13. అరాద్ 31 - 32 యాణాఱన నడినహంఙే , బూనేని ఫదు ఱుఙేలే , భఽతేఱన గోభీఱ నండి ఫమటిక్ి యనహపంచి
భలటాాడియఙే ఴక్ిు ఔయౌగిన కభసన థేనిధైధా అళతభింఛేలేు ఏఫెై ఉండేథి ? (ఇటటళంటి శ఼ఙనఱు ఙ఼నహంఙటం నదు
ఔవు ఫేనై క్సద) ఎందఔంటే అదిక్సయం శభశు భూ అఱలాహ ఙేతేఱఱోధన ఉంథి. అఱలాహ ఖనఔ క్ోభిణే
భలనళుఱందభిక్ీ భలయగ ం ఙ఼నేయసడె అధన యవమలనిా (ణెఱుశక్ొని) ఔడా యరసాశఱు (అయరసాశఱ క్ోభిఔఔు
శభలదానంగస ఏథెైధా శ఼ఙన ాతయక్షభళుతేందధన) ఆఴ ళదఱుక్ోఱేథా

? అఱలాహ టా అయరసాశయైకభిని

అళఱంనృంచిన యసభినైక్ి యసభి ఙేవుఱు క్సయణంగస ఏథో ఔ ఆద ళశ఼
ు ధన ఉంటటంథి . ఱేథా యసభి ఇలళఔు శనైంఱో
ఎఔాడెైధా థిఖుతేంథి. అఱలాహ యసగసునం ధయయనభేళయఔు ఈ యంయ యసగినుో తధన ఉంటటంథి . నిఴుమంగస అఱలాహ
తన యసగసుధానిా బంఖయఙడె. నీఔు ూయాం ఔడా ఙాఱలభంథి ాళఔు ఱన ఎఖణాయ ఙెమయటం ఛభిగింథి. క్సని
ధనన ఎఱా ుపడ఼ తయయసాయుఱఔు క్ొంత శడయౌంు ఇఙాున. చిళయఔు యసభిని టటుఔుధాాన. ఙ఼డండి , ధా యక్ష
ఎంత ఔఠినంగస ఉంటటంథో !

13. అరాద్ 33 - 35 క్ొాఔా భనిఱహ శంనుసథింఙేథానినై నిగలయనలహ ఉండేయసనిక్ి పాఖయసాభుఱుగస నిఱఫెటు ే
(అంతటి దయససషయసనిక్ి నుసఱపడెతేధాాభస) ాఛఱు ? ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన: ‘‘(నిఛంగసధన యసయు థేళుడె
శామంగస ఙేశఔునా పాఖయసాభుఱే అబణే) క్ొంఙెం యసభెళభో యసభి నేయా ు ఏనేటో ఙెపండి ?’’ - తన బూనేఱో
ఉనాటట
ా అఱలాహ ఔు ణెయౌమని ఔ క్ొతు యవమలనిా ఖుభించి నైయు ఆమనఔు ణెఱుుతేధాాభస ? ఱేఔ నైయు ఇటేు
ధోటిక్ి ళచిునదఱలా యసఖుతేధాాభస ? మతాయి ం ఏనేటంటే , శతయశంథేరసనిా లాఔభింఙటానిక్ి తయశాభించినయసభిక్ి
తభ నాఖడఱు ఆఔయష ఔభుఱుగస ఙెమయఫడాిబ. యసయు శధాుయగ ం నండి నిభోదింఙఫడాియు. అఱలాహ
భలయగ బవ
ా ు తాంఱోక్ి యలహభియనలహన యసడిక్ి భలయగ ం ఙ఼నే యసడెళడ఼ ఱేడె. అటటళంటి యసభిక్ి నుసాంచిఔ చౄయతంఱోధన యక్ష
డెతేంథి. యఱోఔ యక్ష థీనిఔంటే ఔడా ఎంణో ఔఠినంగస ఉంటటంథి. యసభిని థేళుని నండి యక్ింఙే యసడెళడ఼
ఱేడె. థెైళబక్ిుఖఱ భలనళుఱఔు యసగసునం ఙెమయఫడిన శాయగ యైబళం ఇఱల ఉంటటంథి : థాని క్ిరంద క్సఱుళఱు
ాళళశ఼
ు ఉంటాబ. థాని పఱలఱు రసఴాతఫెైనయ. థాని నీడ నయంఙనిథి. బమబఔుుఱు ఔఱయసభిక్ి ఱనంఙే
ాతపఱం ఇఱల ఉంటటంథి. శతయ తయయసాయుఱఔు ఱనంఙే ాతపఱం నయక్సగిా.

13. అరాద్ 36 - 37 ాళక్సు! ఫేభు భును ఖరంతానిా ఇచిున యసయు, ఫేభు నైనై అళతభింఛేలహన ఖరంథంటా
శంణోవంగస ఉధాాయు. థానిఱోని క్ొనిా యవమలఱన నభునియసయు ఔడా యననా ళభసగఱఱో క్ొందయు ఉధాాయు.
నీళు శపవు ంగస ఇఱల అన :

‘‘అఱలాహ న భలతాఫే ఆభసదింఙ అని ధాఔు ఆఛాఞనహంఙఫడియథి. ఇతయుఱన

ఆమనఔు పాఖయసాభుఱుగస నిఱఫెటుఔు అని ధాఔు నిఱేదింఙఫడియథి. ఔనఔ ధనన నేభుయౌా ఆమన యైునక్ే
ఆయౘానిశుధాాన. ఆమన యైునక్ే ధనన భయఱుణాన.’’ ఈ భలయగ దయశ ఔతాంణోధన ఫేభు ఈ అయనౄబ పభసుధాన
నీనై అళతభింఛేరసభు. ఇఔ నీళు ఖనఔ

, నీళదు ఔు ఈ ఛాఞనం ళచిున తయుయసత ఔడా

, ాఛఱ క్ోభిఔఱన

అనశభిల,ేు అఱలాహ శభక్షంఱో నినా యక్ింఙేయసడెగసనీ నీఔు శయౘమడేయసడెగసనీ ఎళడ఼ ఉండడె. భభెళడ఼
ఆమన యక్ష నండి నినా తనహపంఙన఼ ఱేడె.

13. అరాద్ 38 - 39 నీఔు ూయాం ఔడా ఫేభు ఙాఱలభంథి ాళఔు ఱన ంనుసభు. ఫేభు యసభిని ఆఱునృడి ఱు
ఔఱయసభిగసధన ఙేరసభు. అఱలాహ అనభత ఱేఔుండా ఏ శ఼ఙనన఼ శామంగస ణెచిు ఙ఼నే ఴక్ిు ఏ ాళఔు ఔ ఱేద.
ాత ముగసనిక్ీ ఔ ఖరంథం ఉనాథి. అఱలాహ ణాన యదుఙేమదఱఙఔునా థానిని యదుఙేయు సడె. ణాన
ఉంఙదఱఙఔునాథానిని లహియంగస ఉంఙణాడె. అశఱు ఖరంథం ఆమన దఖగ భే ఉనాథి.

13. అరాద్ 40 - 42 ాళక్సు! ఏ ఙెడె యయళయసధానిా ఖుభించి ఫేభు ఈ ాఛఱన ఫెదభిశు ఼ ళఙాుమో , అందఱో
ఔ పాగసనిా ఫేభు నీ చౄయతక్సఱంఱో ఙ఼నహంచిధా ఱేథా అథి శంబయంఙే భుంథే ఫేభు నినా ఱేుఔుధాా ఏ
భిలి త
హ ఱోధైధా, నీ ని క్ేళఱం శంథేరసనిా అందఛెమయటఫే. ఱ ఔా తీశక్ోళటం భటటఔు భల ని. ఈ ాఛఱు
ఙ఼డటంఱేథా, ఫేభు ఈ బూపాఖంనై ుభోఖనేశ఼
ు థాని భిదిని అనిా యైుఱ నండి తగిగశు ఼ ళశుధాాభు

?

అఱలాహ (శఽఱహుని) రసలహశు ధాాడె. ఆమన నియణ మలఱన ునణ భియౕయౌంఙఖఱ యసడెళడ఼ ఱేడె. ఱ ఔా తీశక్ోళటం
ఆమనఔు ఎంణోలేు టు ద. యసభిక్ి ూయాం ఖతంచిన ాఛఱు ఔడా నదు నదు ధాాగసఱు ధాాయు. క్సని
నియణ మలతుఔఫెైన అశఱు ధాాఖం ూభిుగస అఱలాహ ఙేతేఱఱోధన ఉనాథి. ఎళయు ఏఫేనే శంనుసథిశు ధాాభో
ఆమనఔు ణెఱుశ. తాయఱోధన ఈ శతయ తయయసాయుఱు ఙ఼యసుయు ఎళభి యయళయసనం ఫేఱ ైనథి అళుతేంథో !

13. అరాద్ 43 ఈ తయయసాయుఱు ‘‘నీళు అఱలాహ ంనహనయసడళు క్సళు’’ అని అంటటధాాయు. ఇఱల అన : ‘‘ధాఔ
నైఔ భధయ అఱలాహ యసక్షయఫే ఙాఱు. ఆనై ఆక్సఴఖరంథ ఛాఞనం ఔఱయసడి యసక్షయం ఙాఱు.’’

14. ఇబాాహీమ్
ఆమతేఱు : 52 అళతయణ : భక్సాఱో
అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

14. ఇబాాహీమ్ 1 - 2 అయౌఫ ఱలమ భస. భుషభుద్! ఇథి ఔ ఖరంథం. ఫేభు థీనిని నీ యైునఔు
అళతభింఛేరసభు, నీళు ాఛఱన యసభి ాబుళు అనభతణో చీఔటా ఱో నండి యయౌక్ితీలహ యఱుఖుఱోక్ి

తీశఔుభసయసఱని- భయౘఴక్ిుభంతేడ఼, శాతష యోు ణాాఱఔు అయుహడ఼ , బూభలయక్సరసఱఱో ఉనా శభయసునిక్ీ యసానే
అబన థేళుని భలయగ ం నైదఔు తీశఔుభసయసఱని.

14. ఇబాాహీమ్ 2 - 3 శణాయనిా లాఔభింఙటానిక్ి తయశాభింఙేయసభిక్ి ఔఠినఫెైన , యధాఴఔయఫెైన యక్ష డెతేంథి.
యసయు యఱోఔ చౄయతం ఔంటే ఇషఱోఔ చౄయణానిక్ి ఎఔుాళ నుసాదానయం ఇయసుయు. యసయు ాఛఱన అఱలాహ భలయగ ం
నండి యసభియు సయు. యసయు ఈ భలయగ ం (తభ క్ోభిఔఱఔు అనఖుణంగస) ళఔరఫెైనథిగస క్సయసఱని క్ోయుతేధాాయు. యసయు
భలయగ బవ
ా ు తాంఱో ఙాఱలద఼యం యయానుో మలయు.

14. ఇబాాహీమ్ 4 ఫేభు భల శంథేరసనిా అందఛేలే నినేతు ం ాళఔు న ంనహనుపడఱలా, అతడె తన ఛాత ాఛఱు
భలటాాడే పావఱోధన భల శంథేరసనిా అందఛేరసడె, యసభిక్ి అతడె యవమలనిా ఙఔాగస అయి భబయయటటటు ఙెపటానిక్ి.
అఱలాహ ణాన భలయగ బవ
ా ు ేఱుగస ఙేమదఱఙఔునా యసభిని భలయగ బవ
ా ు ేఱుగస ఙేయు సడె. ణాన భలయగ ం
ఙ఼దఱఙఔునాయసభిక్ి భలయగ ం ఙ఼ుణాడె. ఆమన ఴక్ిుశంనాడ఼, యయనఔ శంనాడ఼న.

14. ఇబాాహీమ్ 5 ఫేభు ఇంతఔు భుంద భూయసన ఔడా భల శ఼ఙనఱన ఇచిు ంనహళుధాాభు.
ఆమనన ఔడా ఫేభు ఇఱల ఆఛాఞనహంఙాభు : నీ ఛాతయసభిని చీఔటా ఱోనండి ఫమటిక్ి తీలహ యఱుఖుఱోక్ి
తీశఔుభస. థెైళ ఙభితఱ
ా ోని ఖుణనుసఠంణో నిండిళునా శంగటనఱన యసభిక్ి యనినహంచి ళతఫో ధ ఙెబయ. ఈ
శంగటనఱఱో శషనయౕఱుడ఼ ఔఽతచఞడ఼ అబన ాత భనిఱహక్ీ గొప నిదయశధాఱు ఉధాాబ.

14. ఇబాాహీమ్ 6 - 8 ఆ శందభసానిా ఛాఞఔం ణెఙుక్ో. అుపడె భూయస తన ఛాతయసభిణో ఇఱల అధాాడె :
‘‘అఱలాహ నైఔు ఙేలహన ఫేఱున ఛాఞఔం ఉంఙక్ోండి. ఆమన నైఔు హభౌన ాఛఱ నండి యభుక్ిు ఔయౌగింఙాడె.
యసయు నేభుయౌా తీళాఫెైన ఫాధఱఔు ఖుభిఙేశు ఼ ఉండేయసయు. నై క్ొడెఔుఱన ఙంనేయసయు. నై ఔతేలళన
ఫాతేఔనిఙేుయసయు. ఇథి నై ాబుళు తయపు నండి నైఔు నదు భీక్ష! ఛాఞఔం ఉంఙక్ోండి. నై ాబుళు ఇఱల
ళెఙుభిఔ ఙేరసడె : నైయు ఖనఔ ఔఽతచఞఱ ైణే

, ధనన నేభుయౌా ఇంక్స ఎఔుాళగస అనఖరళయసున. ఔయనల

ఔఽతగాతఔు నుసఱపడిణే ధా యక్ష ఙాఱల ఔఠినభుగస ఉంటటంథి.

’’ భూయస ఇఱల అధాాడె :

‘‘ఔయనల నైయు

అయరసాయసనిక్ి నుసఱపడిధా, బూనేనై ఉండే యసయందయౄ అయరసాశఱ ైనుో బధా , అఱలాహ ఏ అఔాయఱేనియసడె, శాతష
యోు ణాాఱఔు అయుహడె.’’

14. ఇబాాహీమ్ 9 - 12 నైఔు ూయాం ఖతంచిన ఛాతేఱ గసధఱు నైథాక్స ఙేయఱేథా ? న఼హ ఛాత, ఆద్ఛాత,
శభూద్ ఛాత, ఇంక్స యసటి తయుయసత ళచిున అధనఔ ఛాతేఱ , యసటి శంకలయ అఱలాహ ఔు భలతాఫే ణెఱుశ. యసభి
ాళఔు ఱు యసభిళదు ఔు శపవు ఫెైన భలటఱన , ాశుటఫెైన నిదయశధాఱన఼ తీశఔుని ళచిునుపడె యసయు తభ
ధోలళఱోా ఙేతేఱు నృఖఫటిు ఇఱల అధాాయు :

‘‘ఏ శంథేఴంణో నీళు ంఫడాియో ఆ శంథేరసనిా ఫేభు

యఴాలహంఙభు. ఏ యవమం యైునఔు నీళు భభుయౌా ఆయౘానిశుధాాయో, ఫేభు ఆ యవమలనిా ఖుభించి ఔఱతఱో,
శంథేషంఱో డాిభు. యసభి ాళఔు ఱు ఇఱల అధాాయు :

‘‘ఆక్సరసఱఔ బూనేక్ీ శఽఱహుఔయు అబన అఱలాహ టా

శంథేషభల? ఆమన నేభుయౌా నహఱుశుధాాడె , నై తుపఱన భనిాంఙటానిక్ి , నైఔు ఔ నిభీణతక్సఱం ళయఔు
ళయళదినిళాటానిక్ి.’’ యసయు ఇఱల ఛయసఫు యౌక్సయు: ‘‘నీళు భలళంటి ఔ భలనళుడళు తప భభేనై క్సళు. భల
ణాత భుణాుతఱ క్సఱం నండీ ఆభసదింఙ ఫడెత ళచిున ఴఔుుఱ ఆభసధన నండి నీళు భభుయౌా ఆనుసఱని
అనఔుంటటధాాళు. శభే , శపవు ఫెైన ాభలణానిా థేనిధైధా తీశఔునిభస. ’’ యసభి ాళఔు ఱు యసభిణో ఇఱల అధాాయు :
‘‘నిఛంగసధన, ఫేభు నైళంటి భలనళుఱం తప భభేనై క్సభు. క్సని అఱలాహ తన థాశఱఱో ణాన
అనఖరళంఙదఱచిన యసభిని అనఖరళయసుడె. ఏథెైధా ాభలణానిా ణెచిు నైఔు ఇళాటం అధనథి భల అదిక్సయంఱో
ఱేద. ాభలణం అధనథి అఱలాహ అనభతణో భలతాఫే భసఖఱుఖుతేంథి. యరసాశఱు అఱలాళవా నభుుక్ోయసయౌ. భన
చౄళనభలభసగఱఱో అఱలాహ భనఔు భలయగ దయశఔతాం ళళంచినుపడె భనం అఱలాహ న ఎందఔు
నభుుక్ోఔడద? నైయు భభుయౌా నడెతేనా ఫాధఱన ఒయుపణో శళయసుభు. నభుుఔుధన యసయు అఱలాహ న
భలతాఫే నభుుక్ోయసయౌ.’’

14. ఇబాాహీమ్ 13 - 17 చిళయఔు తయయసాయుఱు తభ ాళఔు ఱణో ఇఱల అధాాయు: ‘‘నైయు భల భతంఱోక్ి తభిగి
భసయసయౌ. ఱేఔనుో ణే ఫేభు నేభుయౌా భల థేఴం నండి ఫళవాభియు సభు.
‘‘ళళీ’’ని ంనుసడె.

’’ అుపడె యసభి ాబుళు యసభిక్ి ఇఱల

‘‘ఫేభు ఈ దభసుయుగఱన ధాఴనం ఙేయు సభు. యసభి తయుయసత నేభుయౌా బూనేనై

ళలహంఛేయు సభు. ధా యసనిాధయంఱో శభలదానం ఙెుపక్ోళఱలహ ఉందని బమడెత ధా యక్షఔు బమడే ళయక్ిుక్ే
ఈ ఫషృభలనం. ’’ యసయు తీయుపన క్ోభసయు. (అుపడె యసభిక్ి తీయుప ఇళాఫడియథి). ఫఱభథాంధడెైన ాత
శతయయభోది అళభలనం నుసఱమలయడె. ’’ థాని తయుయసత భునుంద అతడి క్ొయఔు నయఔం ఉంథి. అఔాడ అతడిక్ి
ణాాఖటానిక్ి చీభు , ధతు ేయు ఱలంటి ఙెడె నీయు ఇళాఫడెతేంథి. థానిని అతడె ఫఱళంతంగస గొంతేఱోక్ి
థింఙటానిక్ి ామతాయసుయు. అత ఔవు ంణో థింఙఖఱుఖుణాడె. భయణం అతణిణ అనిా యైుఱ నండి ఙటటుభుటిు
ఉంటటంథి. క్సని అతడె భయణింఙఱేడె. అతని భుంద ఔ ఔఠినఫెైన యక్ష అతడి నుసాణానిక్ి శంఔటంగస ఉంటటంథి.

14. ఇబాాహీమ్ 18 - 20 తభ ాబుళున యఴాలహంఙనియసభి నఱన తేనూసన భోచన యఙే ననగసయౌ ఎఖుయయనలే
ఫూడిదణో నుో ఱుళఙు. యసయు ణాభు ఙేలహన థానిక్ి ఎటటళంటి ాతపఱలనీా ను ందఱేయు. ఇథే భలయగ బవ
ా ు ణాానిక్ి
భసక్సవఠ అంటే. అఱలాహ బూభలయక్సరసఱ శఽఱహుని శతయంనై ధఱక్ొఱపటానిా నీళు ఙ఼డటం ఱేథా? ఆమన శంఔయౌపలేు
నేభుయౌా ణొఱగింఙఖఱడె. నై యసినంఱో భభొఔ క్ొరతు శఽఱహుని తీశఔుభసఖఱడె. అఱల ఙెమయటం ఆమనఔు
ఎంతభలతాం ఔవు ం క్సద.

14. ఇబాాహీమ్ 21 ఈ ాఛఱందభినీ ఔయౌనహ అఱలాహ భుంద యౘఛయుయచినుపడె, యసభిఱో ాంఙంఱో ఫఱళీన
ఱుగస ఉనాయసయు ాంఙంఱో నదు భనవేఱుగస ఙఱలభణి అబనయసభిణో ఇఱల అంటాయు: ‘‘ాం ఙంఱో ఫేభు
నేభుయౌా అనశభింఙాభు. ఇుపడె అఱలాహ యక్షనండి భభుయౌా క్సనుసడటానిక్ి నైభేఫెైధా ఙెమయఖఱభస
యసయు ఇఱల శభలదానం ఙెఫుణాయు:

?’’

‘‘అఱలాహ భలఔు భుక్ిుభలభసగనిా థేనిధైధా ఙ఼నహ ఉండినటా బణే ఫేభు

తపఔుండా నైఔ ఙ఼నహ ఉండేయసయభు. ఇుపడె భనభు ఏడిు నతే
ు ఔుధాా ఱేఔ ఒయుప ళళంచిధా భెండ఼
ఔటే. ఎటిు భిలి త
హ ేఱోాన఼, భనం తనహపంఙఔుధన భలయగ ం ఏథీ ఱేద.’’

14. ఇబాాహీమ్ 22 తీయుప ఛభిగినుో బనుపడె ఱైణాన ఇఱల అంటాడె :

‘‘యసశు ళం ఏనేటంటే , అఱలాహ నైఔు

ఙేలహన యసగసుధాఱనీా నిఛఫెైనయన. ధనన నైఔు ఙేలహన యసగసుధాఱఱో ఔాథానిని ఔడా ధనన ధయయనయుఱేద. ధాఔు
నైనైద ఎటటళంటి అదిక్సయభూ ఱేద. ధనన నేభుయౌా ధా భలయగ ం యైునఔు ఆయౘానింఙటం తప భభేనై
ఙెమయఱేద. నైయు ధా ఆయౘాధానిక్ి అంగీక్సయం ళయఔు ం ఙేరసయు. ఇుపడె ననా నింథింఙఔండి. నేభుయౌా నైభే
నింథింఙక్ోండి. ఇఔాడ నై నయఱన ధనన఼ ఆఱక్ింఙఱేన, ధా నయఱన నైయౄ ఆఱక్ింఙఱేయు. ఇంతఔు ూయాం
నైయు ననా థెైళతాంఱో పాఖశినిగస ఙేలహళుంఙాయు , థానిక్ి ధా ఫాధయత ఏనై ఱేద. అటటళంటి దభసుయుగఱఔు
ళయదాబభితఫెైన యక్ష తథయం.’’

14. ఇబాాహీమ్ 23 - 27 థీనిక్ి ననాంగస , ాంఙంఱో యఴాలహంచి భంచి నఱు ఙేలహనయసయు క్ిరంద క్సఱుళఱు
ాళళంఙే ణోటఱఱో ాయనయంఛెమయఫడణాయు. అఔాడ యసయు తభ ాబుళు అనభతణో రసఴాతంగస ఉంటాయు.
అఔాడ యసభిక్ి ‘‘నైఔు రసంత ఔఱుఖుగసఔ ’’ అని యసాఖతం ఱుఔఫడెతేంథి. భియదా యసఔుాన అఱలాహ ఏ
ళశుళుణో నుో ఱలుడో నైయు ఖభనింఙటం ఱేథా? థాని నుో యౌఔ ఇఱల ఉంథి : ఔ ఫేఱుఛాత ఙెటు ట ళుంథి. థాని యనయు
బూనేఱో ఱోతేగస ధాటటఔునుో బంథి. క్ొభుఱు ఆక్సరసనిా అంటాబ. ాతక్షణం అథి తన ాబుళు ఆఛాఞనయసయం
తన ండా న ఇయోు ంథి. ాఛఱు ఖుణనుసఠం ధనయుుక్ోయసఱని అఱలాహ ఇటటళంటి ఉభలధాఱన ఇశుధాాడె.
అభియదా యసఔుాన ఔ ఙెడెఛాత ఙెటు టణో నుో ఱుళఙు. అథి బూనే ఉభితఱం నండి నక్ినుసయయనమఫడెతేంథి.
థానిక్ి లహియతాం అధనథే ఱేద. ఔ లహియఫెైన యసఔుా ఆదాయంగస ఇషఱోఔంఱోన఼

, యఱోఔంఱోన఼ యరసాశఱఔు

అఱలాహ నిఱఔడన ాయసథియు సడె. అఱలాహ దభసుయుగఱన భలయగ బవ
ా ు ేఱుగస ఙేయు సడె. తభఔు ఇవు ఫెైన థానిని ఙేలే
అదిక్సయం అఱలాహ ఔు ఉనాథి.

14. ఇబాాహీమ్ 28 - 30 అఱలాహ అనఖరయౘనిా ను ంథి , థానిక్ి భలయుగస ఔఽతగాతన ఙ఼నహన యసభిని నీళు
ఙ఼రసయస? యసయు (తభణో నుసటట) తభ ఛాతని ఔడా యధాఴఖఽషంఱోక్ి - అంటే నయఔంఱోక్ి ణోాలహయనరసయు. అందఱో
యసయు క్సయౌనుో ణాయు. అథి అత ఘోయఫెైన నియసశశి ఱం. యసయు క్ొందభిని అఱలాహ ఔు శభలనఱుగస నిఱఫెటు ాయు -

యసయు ాఛఱన అఱలాహ భలయగ ం నండి తనహపంఙటానిక్ి ? యసభిణో ఇఱల అన : శభే శకలఱన అనబయంఙండి.
చిళయఔు నైయు భయయౌ నయక్సనిక్ేనుో యసయౌ.

14. ఇబాాహీమ్ 31 ాళక్సు! యఴాలహంచిన ధా థాశఱఔు ఙెుప: నభలచన యసినహంఙండి. ఫేభు యసభిక్ి ఇచిున
థానినండి ఫళయంఖంగస, ఖుు ంగస (భంచినఱ క్ోశం) కయుునటు ండి - ఔరమ యఔరమలఱు ఛయఖటంక్సనీ , నేతేాఱ
యసమం ను ందటంగసనీ యసధయడని భోచ భసఔూయాఫే.

14. ఇబాాహీమ్ 32 - 34 బూనేనీ , ఆక్సరసఱన ుటిుంచినయసడ఼, ఆక్సఴం నండి నీలళన ఔుభినహంచినయసడ఼ ,
థానిథాాభస నై ఆయౘయం క్ొయఔు యఔ యక్సఱ పఱలఱన శఽఱహుంచినయసడ఼ , తన ఆఛాఞనయసయం శభుదాంఱో నడయసఱని
డళన నై లేళక్ెర నైఔు ఱోఫయచినయసడ఼ , నదఱన నై లేళక్ెర నైఔు ఱోఫయచినయసడ఼ , నియంతయ ామలణం
ఙేశు ఼నుో తేనా శ఼యయ ఙందాఱన నై లేళక్ెర నైఔు ఱోఫయచినయసడ఼

, భసతానీ ఖఱున఼ నై లేళక్ెర నైఔు

ఱోఫయచినయసడ఼, నైయు అడిగిన శభయసునీా నైఔు ఇచిునయసడ఼ అఱలాహ బయ. నైయు ఖనఔ అఱలాహ అనఖరయౘఱన
ఱ క్ిాంఙదయౌలేు , ఱ క్ిాంఙఱేయు. నిఛభుగస భలనళుడె నీత ఱేనియసడె, ఔఽతగుాడె.

14. ఇబాాహీమ్ 35 - 41 ఇఫాాళీమ ఇఱల నుసాభిించిన శందభసానిా ఛాఞఔం ణెఙుక్ో : ‘‘ాబూ! ఈ నఖభసనిా (అంటే
భక్సాన) రసంతనఖయంగస ఙెబయ. నన఼ా , ధా శంణాధానీా యఖరష ూఛనండి క్సనుసడె. ాబూ ఈ యఖరయౘఱు
ఙాఱలభంథిని భలయగ ం తనహపంఙాబ. (ధా శంణాధానిా ఔడా ఇయ భలయగ ం తనహపంఙే అళక్సఴం ఉంథి ఔనఔ యసభిఱో)
ధా యదానంనై నడిఙేయసడె ధాయసడె , ధాఔు ళయతభేఔంగస ఉనా యదాధానిా ఎళడెైధా అళఱంనృలేు నిఴుమంగస నీళు
క్షనేంఙేయసడళు, ఔయుణాభముడళు. ాబూ! తఽణక్సవు ఛఱయళతఫెైన ఱోమఱో ధా శంణానంఱో క్ొందభిని ణెచిు
నీ యతా ఖఽషం ళదు నిళలహంఛేరసన. ాబూ! యసయు ఇఔాడ నభలచన యసినహంఙాఱని ధనన ఇఱల ఙేరసన. ఔనఔ
నీళు ాఛఱ షఽదమలఱన ఆశక్ిుణో యసభియైునఔు నగేగఱల ఙెబయ, తనటానిక్ి యసభిక్ి ండెా ాయసథింఙ, ఫషృరస
యసయు ఔఽతచఞఱౌణాభేమో. ాబూ! ఫేభు థాఙేథానినీ , ఫళయంఖయఙే థానినీ నీళు ఎయుఖుదళు. ’’ నిఴుమంగస
అఱలాహ ఔు ఖుు ంగస ఉనాథి ఏథీ ఱేద, బూనేఱోక్సని, ఆక్సరసఱఱోక్సని. ‘‘ధాఔు ఈ భుశయౌతనంఱో ఇయసుబీఱు,
ఇసయౘఖ ళంటి క్ొడెఔుఱన ాయసథించిన థేళునిక్ి ఔఽతఛఞ తఱు. మతాయి ం ఏనేటంటే

, ధా ాబుళు తపఔుండా

నుసాయి నన ఆఱక్ియు సడె. ాబూ! ననా నభలచన యసినహంఙేయసడెగస ఙెబయ. ధా శంతతఱో ఔడా (ఈ ని
ఙేలేయసలళన ఱేు). ాబూ! ధా నుసాయి నన లాఔభింఙ. ాబూ! నన఼ా , ధా తయౌా దండెాఱన఼ యఴాలహంఙే యసయందభినీ
ఱ ఔా కభసయు అబయయభోచన క్షనేంఙ.’’

14. ఇబాాహీమ్ 42 - 46 ఇుపడె ఈ దభసుయుగఱు ఙేశు నాథానిని అఱలాహ టిుంఙక్ోళటం ఱేదని నీళు
పాయంఙఔు. అఱలాహ యసభి యవమలనిా ఆధాటిక్ి యసబథా యనశు ధాాడె. ఆధాడె భిలి త
హ ఇఱల ఉంటటంథి :
యఙుఔునా ధనణాాఱు యఙుఔునాటేా ఉంటాబ. యసయు తఱనైక్ెతు నుసభినుో త ఉంటాయు. నైధన దఽఱహు నియౌచి ఉంటటంథి.

యసయు యనయ షఽదముఱ ైనుో ణాయు. ాళక్సు! యక్ష ళచిు యసభిని టటుఔుధన భోచన ఖుభించి నీళు యసభిని బమనటటు.
అుపడె ఈ దభసుయుగఱు ఇఱల అంటాయు : ‘‘ాబూ! భలఔు భభిక్ొంత ళయళదిని ాయసథింఙ. ఫేభు నీ శంథేరసనిా
లాఔభియు సభు. ాళఔు ఱన అనశభియు సభు. ’’ (క్సని యసభిక్ి శపవు ంగస ఇఱల ఛయసఫు ఇళాఫడెతేంథి) :

‘‘క్ీణదఴ

భలఔు ఎనాటిక్ీ భసద అని ూయాం భలటిభలటిక్ీ ాభలణం ఙేలహ ఙెనహపనయసయు నైయు క్సథా ? యసశు యసనిక్ి తభఔు
ణాభు అధాయమం ఙేశఔునా ఛాతేఱ టు ణాఱఱో నైయు నిళలహంఙాయు. ఫేభు యసభిటా ళయళషభించిన తీయు
ఔడా నైయు ఙ఼రసయు, యసభిని ఉథాషయణగస భలటిభలటిక్ీ ఇచిు ఫేభు నైఔు నఙుఛెనుసపభు ఔడా. యసయు తభ
ఎతే
ు ఱనీా యనలహ ఙ఼రసయు. క్సని అఱలాహ యసభి ాత ఎతే
ు న఼ చితే
ు ఙేరసడె. యసశు యసనిక్ి యసభి ఎతే
ు ఱు క్ొండఱన
లైతం ఔదయౌంఙేటంతటి బమంఔయఫెైనయ.’’

14. ఇబాాహీమ్ 47 - 51 ఔనఔ ాళక్సు! అఱలాహ ఎనాడ఼ తన ాళఔు ఱఔు ఙేలహన యసగసుధాఱఔు ననాంగస
ళయళషభియు సడని నీళు ఎంతభలతాం శంథేళంఙఔు. అఱలాహ ఴక్ిుభంతేడె

, ాతీక్సయం ఙెమయఖఱ శభయుిడె.

బూభలయక్సరసఱ యౄనుసఱన ూభిుగస భలయుటం ఛభిగే భోచన ఖుభించి నీళు యసభిని బమనటటు . అథిాతీముడ఼

,

భౌదాడ఼ అబన అఱలాహ భుంద అందయౄ యౘఛయళుణాయు. ఆ భోచ నీళు థో వేఱన ఙ఼యసుళు. యసభి ఙేతేఱ ,
క్సలొళ ఫేడీఱణో ఫందింఙఫడి ఉంటాబ. యసయు ణాయు ళయసుాఱన ధభించి ఉంటాయు. అగిా ఛాాఱఱు యసభి భుకలఱన
ఔరభుుఔుంటాబ. అఱలాహ ాత ళయక్ిుక్ీ అతన ఙేలహన థానిక్ి ాతపఱం ఇఙేుందఔు ఇఱల ఛయుఖుతేంథి . ఱ ఔా
తీశక్ోళటానిక్ి అఱలాహ ఔు ఎంణో ఆఱశయం క్సద.

14. ఇబాాహీమ్ 52 శయాభలనళుఱఔు ఇథొ ఔ శంథేఴం. యసభిని ళెఙుభింఙాఱనీ , మతాయింగస థేళుడె క్ేళఱం
ఔాడేఅని యసయు ణెఱుశక్ోయసఱనీ, ఫుథిా ఉనాయసయు ఖరళంఙాఱనీ ఇథి ంఫడినథి.

15. అల్్హిజ్ర్
ఆమతేఱు : 99

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

15. అల్్హిజ్ర్1 అయౌఫ ఱలమ భస. ఇయ థెైళ ఖరంథఫెైనటటళంటి శపవు ఫెైన కభసనఱోని ఆమతేఱు.
15. అల్్హిజ్ర్2 - 5 ఆ శభమం ఎంణో ద఼యంఱో ఱేద , (ఇయసామ శంథేరసనిా లాఔభింఙ టానిక్ి) తయశాభించిన
యసభే అుపడె రసుణాుడెత:

‘‘అయోయ! ఫేభు భులహా భుఱభు అబళుంటే ఎంత ఫాఖుండేథి

అంటాయు. యసభిని ళథియౌ నటటు - తనటానిక్ి ణాాఖటానిక్ి శకలఱు అనబయంఙటానిక్ీ

’’ అని

, ఱేనినుో ని ఆఴఱు యసభిని

బాభఱో డయనలహ ఉంఙటానిక్ీ. అత తాయఱోధన యసయు థానిని ఖరళయసుయు. ఫేభు ఇంతఔు ూయాం ధాఴనం ఙేలహన ాత

టు ణానిక్ీ ఔ ాణేయఔఫెైన క్సభసయఙయణ ళయళది ఇథిళయక్ే యసామఫడి ఉనాథి . ఏ ఛాత అబధా తన నిభీణత క్సఱలనిక్ి
భుంథే ధాఴనభూ క్సద, ఆ తయుయసత తనహపంఙక్ోన఼ ఱేద.

15. అల్్హిజ్ర్6 - 9 ఈ ాఛఱు ఇఱల అంటాయు: ‘‘ఈ ఛాఞనహఔ అళతభించిన భనిఱ! నీళు నిఛంగసధన నహచిుయసడళు.
నీళు ఙెనేపథి ఖనఔ శతయఫే అబణే భల భుందఔు థెైళద఼తఱన ఎందఔు తీశఔుభసళు

?’’ ఫేభు

థెైళద఼తఱన ఊయక్ే అళతభింఛెమయభు. యసయు అళతభించినుపడె శతయంణోనుసటట అళతభియు సయు

, తయుయసత

ాఛఱఔు ళయళది ఇళాటం అధనథి ఛయఖద. ఇఔ ఈ ఛాఞనహఔ , థానిని ఫేభు అళతభింఛేరసభు. శామంగస ఫేఫే
థానిని యక్ియు సభు.

15. అల్్హిజ్ర్

10 - 15 ాళక్సు! ఫేభు నీఔు ూయాం

, ఖతంచిన అధనఔ ఛాతేఱళదు ఔు ాళఔు ఱన

ంనహళుధాాభు. యసభిళదు ఔు ాళఔు భసళటభూ , యసయు ఆమనన ఎఖణాయ ఙెమయఔుండా ఉండటభూ అధనథి
ఎనాడ఼ ఛయఖఱేద. థో వేఱ ఖుండెఱఱోక్ి ఫేభు ఈ ఛాఞనహఔన (ఊఙఱల) నుో నిచిుధా యసయు థానిని యఴాలహం ఙటం
అధనథి ఛయఖద. ూయాక్సఱం నండి ఔడా ఇటటళంటి ాఛఱ యదానం ఇఱలగే ఉంటృ ళచిుంథి . ఔయనల ఫేభు
యసభిక్ొయఔు ఏథెైధా ఆక్సఴథాాభసనిా ణెభిచిధా , యసయు టు ఖఱు అందఱోక్ి ఎక్ిానుో త ఉనాుపడె ఔడా యసయు
ఇథే అంటాయు: ‘‘భల ఔలైళ మోశనుో తేధాాబ. భలనై భంతాఛాఱం ాయో గింఙాయు.’’

15. అల్్హిజ్ర్16 - 18 ఇథి ఫేభు ఙేలహన ని.ఫేభు ఆక్సఴంఱో దఽఢతయభుఱ ైన ఎధోా క్ోటఱన నిభిుంఙాభు.
ఙ఼యుఱ క్ోశం యసటిని (నక్షణాాఱణో) అఱంఔభిం ఙాభు. రసఖరశు డెైన ాత ఱైణాన నండి యసటిని శయక్ితం
ఙేరసభు. ఱైణాన ఎళడెైధా యసటిఱోక్ి నుో ఱేడె , థొ ంఖఙాటటగస ఏథెైధా యనటం తప. థొ ంఖఙాటటగస యధన ామతాం
యసడె ఙేలహనుపడె అగిాఛాాఱ ఔటి యసణిణ యంటాడెతేంథి.

15. అల్్హిజ్ర్19 - 25 ఫేభు బూనేని భిఙాభు. అందఱో క్ొండఱన నుసణాభు. అందఱో అనిా యక్సఱ ఙెటా ట
ఙేభఱన ఔచిుతఫెైన తగిన భిభలణంఱో శఽఱహుంఙాభు. ఇంక్స అందఱో చౄళధోనుసదిక్ి ళనయుఱన ఏభసపటట
ఙేరసభు- నైఔ నైయు నుో ఱహంని అధనఔ ఇతయ నుసాణిక్ోటిక్ి ఔడా. భలళదు ువాఱంగస నిఱుళఱు ఱేని ళశుళంటృ
ఏథీ ఱేద. ఫేభు ఏ ళశుళున అళళతభిం ఛేలహధా

, థానిని ఔ నిభీణత భిభలణంఱో అళతభింఛేయు సభు.

ఉతపతు క్సయఔభు ఱ ైన గసఱుఱన ఫేఫే ంుతేధాాభు. ఆ తయుయసత ఆక్సఴం నండి నీలళన
ళభిషంఛేశు ధాాభు. ఆ నీలళన నైఔు తనియతీభస ణాాఖటానిక్ి ఇశుధాాభు. ఈ శందఔు మఛభలనఱు నైయు
క్సద. చౄళన భయణాఱన ఫేభు ఔయౌగిశు ధాాభు. ఫేఫే అందభిక్ీ యసయశఱభు అబయయ యసయభు. నైఱో ూయాం
ఖతంచిన యసభిని ఔడా ఫేభు ఙ఼రసభు. తయుయసత ళఙేుయసయు ఔడా భల దఽఱహుఱో ఉధాాయు. నిఴుమంగస నై
ాబుళు యసయందభినీ శభలయనఴ యుయసుడె. ఆమన యయనఔళంతేడ఼, అనీా ణెయౌలహనయసడ఼న.

15. అల్్హిజ్ర్ 26 - 43 ఫేభు భలనళుణిణ ఔుయళన భటిు యొఔా ఎండిన గసయణో శఽఱహుం ఙాభు. థీనిక్ి ూయాం
చృధాాతేఱన ఫేభు తీళాఫెైన ఉవణ ఛాాఱణో శఽఱహుంచి ఉధాాభు. నీ ాబుళు థెైళద఼తఱణో ఇఱల అనా
శభమలనిా ఛాఞఔం ణెఙుక్ో: ‘‘ధనన ఔుయళన భటిుయొఔా ఎండినగసయణో ఔ భలనళుణిణ శఽఱహుశు ధాాన. ధనన
అతణిణ ూభిుగస తమలయుఙేలహ

, అతనిఱో ధా ఆతున క్ొథిుగస ఊథినుపడె

, నైయంణా అతని భుంద

యసయౖసుంఖడాయౌ.’’ అుపడె థెైళ ద఼తఱందయౄ యసయౖసుంఖడాియు , ఔా ఇబయ్శ తప. అతడె యసయౖసుంఖడేయసభిణో
ఙేయటానిక్ి తయశాభింఙాడె. ాబుళు ఇఱల అడిగసడె:
ఙేభినుో ఱేద?’’ అతడె ఇఱల అధాాడె:

‘‘ఇనౄా స! నీక్ేభబందని నీళు యసయౖసుంఖడేయసభిణో

‘‘ఔుయళన భటిుయొఔా ఎండినగసయణో నీళు శఽఱహుంచిన ఈ భనిఱహక్ి

యసయౖసుంఖడటం ధాఔు తగిన నిక్సద. ’’ ాబుళు ఇఱల లఱయఙాుడె:

‘‘శభే, అబణే యయళనుో ఇఔాడినంచి ,

ఎందఔంటే, నీళు రసఖరశు డళమలయళు. ఇఔ తీయుపథినం ళయఔ నీనై రసం ఉంటటంథి.

’’ అతడె ఇఱల

యనాయంఙఔుధాాడె: ‘‘ాబూ! అఱలగెరణే భలనళు ఱందయౄ భయళ ఱేఫడే భోచ ళయఔు ధాఔు ళయళది ాయసథింఙ.’’
ఇఱల లఱయఙాుడె: ‘‘భంచిథి, ఆ భోచ ళయఔు నీఔు ళయళది ఇళాఫడెణోంథి. ఆ భోచ ళఙేు శభమం భలఔు
ణెఱుశ.’’ అతడె ఇఱల ఙెనుసపడె: ‘‘ాబూ! నీళు ననా అభలయగ ం టిుంచినటేా ఇఔ ధనన యసభిక్ొయఔు భనశసన
మోళంఛేలే యవమలఱన బూనేఱో శఽఱహుంచి యసయందభినీ అభలయగ ం టిుయు సన

, యసభిఱో నీళు ాణేయఔం

ఙేశఔునా నీ థాశఱన తప. ’’ ఇఱల లఱయఙాుడె: ‘‘ననా ఙేభే తనాని భలయగ ం ఇథే. నిశసంథేషంగస , ధా
నిఛఫెైన థాశఱనై నీ అదిక్సయం యసఖద. నీ అదిక్సయం క్ేళఱం నినా అనశభింఙే బావు ేఱనై భలతాఫే యసఖుతేంథి.
యసయందభి క్ొయఔు యసగసునం ఙెమయఫడిన నియసశ శి ఱం నయఔం.’’

15. అల్్హిజ్ర్ 44 - 48 (ఇనౄా శ అనఙయుఱఔు యసగసునం ఙెమయఫడిన) ఈ నయక్సనిక్ి ఏడె థాాభసఱు ఉధాాబ.
క్ొాఔా థాాయం యసభిఱోని క్ొాఔా ాణేయఔ ళభసగనిక్ి క్ేటాబంఙఫడియథి . థీనిక్ి ననాంగస , బమబఔుుఱు ఔఱయసయు
ణోటఱఱో ఙెఱభఱ భధయ ఉంటాయు. యసభిణో ఇఱల అనఫడెతేంథి :

‘‘ాయనయంఙండి యసటిఱోక్ి , రసంతణోన఼,

నియామంగసన఼.’’ యసభి షఽదమలఱఱో ఇంక్స నేగియౌ ళునా భలయౌధాయనీా క్సటాయనీా ఫేభు ణొఱగియు సభు.
యసయు యశపయం యో దయుఱ ై ఎదభెదయుగస నఠసఱనై ఔయుుంటాయు. అఔాడ యసయు ఎటిు ఴరభఔ ఖుభిక్సయు. అఔాడి
నండి యసయు ఫళవాభింన఼ఫడయు.

15. అల్్హిజ్ర్ 49 - 50 ాళక్సు! ధనన ఙాఱల క్షనేంఙేయసణిణ అనీ , ఔయుణింఙేయసణిణ అనీ, థీనిణోనుసటట, ధా యక్షఔడా
ఙాఱల ఫాదాఔయఫెైన యక్ే అనీ ధా థాశఱఔు ఙెుప.

15. అల్్హిజ్ర్ 51 - 60 యసభిక్ి ఇఫాాళీభు అతధఱ గసధన క్ొంఙెం యనినహంఙ. యసయు అతని ళదు ఔు ళచిు
‘‘నైఔు రసంత ఔఱుఖుగసఔ

’’ అని అనాుపడె , అతన ఇఱల అధాాడె:

‘‘ఫేభు నేభుయౌా ఙ఼చి

బమడెతేధాాభు.’’ యసయు ఇఱల శభలదానం యౌక్సయు: ‘‘బమడఔండి, ఫేభు భయౘయయనఔళంతేడెైన ఔ

,

ఔుభలయుడె నైఔు ఔఱుఖుణాడె అధన యబయసయు న నైఔు అందఛేశు ధాాభు.

’’ ఇఫాాళీభు ఇఱల అధాాడె:

‘‘ఏనేటి, ఈ భుశయౌతనంఱో నైయు ధాఔు శంణాన యబయసయు న అందఛేశు ధాాభస ? క్ొంఙెం ఆఱోచింఙండి , నైయు
ఎటటళంటి యబయసయు న ధాఔు అందఛేశు ధాాభో ?’’

యసయు ఇఱల ఛయసఫు ఇఙాుయు:

‘‘ఫేభు నైఔు శతయఫెైన

యబయసయు న అందఛేశు ధాాభు. నైయు నిభసఴడఔండి.’’ ఇఫాాళీభు ఇఱల అధాాడె: ‘‘తభ ాబుళు క్సయుణయంటా
భలయగ ం తనహపనయసయు భలతాఫే నిభసఴడణాయు. ’’ ఇఫాాళీభు ఇఱల అడిగసడె: ‘‘అఱలాహ ద఼తఱలభస! ఏ క్సయయం
నినేతు ం తభయు యనంఙేరసయు ?’’ యసయు ఇఱల ఙెనుసపయు: ‘‘ఫేభు ఔ ధనయశి ఛాత యైునఔు ంఫడాిభు. క్ేళఱం
ఱత ఇంటియసభే నేనయౘబంఙఫడాియు. యసయందభినీ ఫేభు యక్ియు సభు , ఔా అతని పాయయన తప. ఎందఔంటే
యనఔ ఉండినుో బయయసభిఱో ఆఫె ఙేభినుో తేందని ఫేభు నియణ బంఙాభు’’ (అని అఱలాహ అధాాడె).

15. అల్్హిజ్ర్ 61 - 66 తయుయసత ఈ థెైళద఼తఱు ఱత ళదు ఔు యయళనుపడె , అతన, ‘‘నైయు క్ొతు యసయుగస
ఔనినహశు ధాాయు’’ అని అధాాడె. యసయు ఇఱల శభలదానం ఙెనుసపయు:

‘‘క్సద, క్సని ఈ ాఛఱు థేనిభసఔధైణే

ఴంక్ిశు ధాాభో థానిా ఫేభు తీశఔుళఙాుభు. ఫేభు నీణో నిఛం ఙెఫుతేధాాభు. ఫేభు శతయంణో నీ ళదు ఔు
ళఙాుభని. ఔనఔ ఇుపడె , నీళు క్ొంఙెం భసతా ఉండగసధన నీ ఇంటి యసభిని తీశఔుని ఫమఱుథేయు. శామంగస
నీళూ యసభి యనఔ నడెళు. నైఱో ఎళయౄ యనక్ిా తభిగి ఙ఼డఔడద , ‘ను ండి’ అని నేభుయౌా ఆఛాఞనహంఙే యైు
నక్ే నైయు ధనయుగస ను ండి. ’’ ఉదమం అళుత ఉండగసధన యసయు శభూఱంగస ధాఴనం ఙెమయఫడణాయని ఫేభు
అతనిక్ి భల నియణ మలనిా ణెయౌమఛేరసభు.

15. అల్్హిజ్ర్ 67 - 71 ఇంతఱోధన నఖయయసశఱు శంణోవం టు ఱేఔ ఱత ఇంటినైథిక్ి ళఙాుయు. ఱత ఇఱల
అధాాడె: ‘‘యో దయుఱలభస! యయు ధా అతథఱు. ననా నళుాఱనుసఱు ఙెమయఔండి. అఱలాహ ఔు బమడండి. ననా
అళభలన యఙ ఔండి. ’’ యసయు ఇఱల ఙెనుసపయు:

‘‘ాంఙంఱోని ాతయసణిణ యనక్ేశఔు భసళదు ని ఫేభు నినా

ఎధోాయసయుా యసభింఙఱేథా?’’ ఱత (ఫాతభలఱుత) ఇఱల అధాాడె: ‘‘నైఔు ఏదధాా ఙెమలయఱధన ఉంటే , ఇథిగో ధా
ఈ ఔతేలైళ ఉధాాయు.’’

15. అల్్హిజ్ర్ 72 - 74 ాళక్సు! నీ నుసాణం యసక్ిగస! ఆ శభమంఱో యసభిక్ి ఔ క్ెరుఱలంటిథి ఎక్ిాంథి. థానిణో
యసయు యసాదీనత క్ోఱోపమలయు. చిళయఔు ణెఱాయసయగసధన ఔ బమంఔయఫెైన నేాఱుడె యసభినైక్ి ళచిుడియథి . ఫేభు
ఆ నఖభసనిా తఱా క్ిరందఱు ఙేలేరసభు. యసభినై క్సయౌున భటిు భసలళ ళభసషనిా ఔుభినహంఙాభు.

15. అల్్హిజ్ర్ 75 - 77 ద఼యదఽఱహుఖఱ యసభిక్ి ఈ శంగటనఱో గొప శ఼ఙనఱు ఉధాాబ. (ఈ శంగటన
ఛభిగిన) ఆ నుసాంతం యషథాభినై ఉనాథి. ఇందఱో యరసాశఱఔు ఖుణనుసఠం ధనభేప యవమలఱు ఉధాాబ.

15. అల్్హిజ్ర్78 - 79 ‘‘అబఔహ ఛాతీముఱు’’ దభసుయుగఱు. ఔనఔ, ఙ఼డండి, ఫేభు ఔడా యసభిక్ి ాతీక్సయం
ఙేరసభు. ఈ భెండె ఛాతేఱ యతిఱఫెైన నుసాంణాఱు యషథాయుఱనై ఉధాాబ.

15. అల్్హిజ్ర్ 80 - 84 ళజర ాఛఱు ఔడా ాళఔు ఱన నిభసఔభింఙాయు. ఫేభు భల ఆమతేఱన యసభిఔడఔు
ంనుసభు. భల శ఼ఙనఱన యసభిక్ి ఙ఼నుసభు. క్సని యసయు యసటనిాంటినీ యశుభిశు ఼ధన ళఙాుయు. యసయు క్ొండఱన
ణొయౌచి ఖఽయౘఱన నిభిుశ఼
ు ఉండేయసయు. యసయు తభ యసినంఱో నియామంగస

, నియుంతగస ఉండేయసయు. తేదఔు

ఉదమం యనల ఔ తీళాఫెైన నేాఱుడె యసభినై ళచిుడియథి. యసభి శంనుసదన యసభిక్ి ఏ భలతాం నిక్ిభసఔుండా
నుో బంథి.

15. అల్్హిజ్ర్ 85 - 93 ఫేభు బూనేనీ , ఆక్సరసఱన఼ యసటిఱో ఉనా శభయసునీా శతయం ుధాథిగస తప
భభొఔటేథీ ుధాథిగస శఽఱహుంఙఱేద. తీయుప ఖడిమ నిఴుమభుగస భసననాథి. ఔనఔ ాళక్సు! నీళు (యసభి
ఔుఙేవుఱన) నదు భనిఱహ తయయౘఱో భనిాంఙ. నిఴుమంగస నీ ాబుళు అంథిభినీ శఽఱహుంచిన యసడ఼ అంణా
ణెయౌలహనయసడ఼న. ఫేభు నీఔు ఏడె ఆమతేఱన ఇఙాుభు. అయ భలటిభలటిక్ీ ఠిందగినయ. ఇంక్స నీఔు
భషతు యఫెైన కభసనన ాయస థింఙాభు. యసభిఱోని యననా ళభసగఱ యసభిక్ి ఫేభు ఇచిున ఐళఔ శంద యైు
నీళు ఔధాతు ఔడా ఙ఼డఔు. యసభి లహితక్ి ఫాధడఔు. యసభిని యడిచినటిు యరసాశఱ యైునఔు నఖుగ. ఇంక్స
(అయరసాశఱణో)

‘‘ధనన శపవు ంగస ళెఙుభింఙేయసణిణ భలతాఫే

’’ అని అన. ఇథి తభ కభసనన

తేతే
ు నిమఱుగస ఙేలహన యపేదక్సయఔుఱ యైునఔు ఫేభు ంనహన ళెఙుభిఔ ళంటిథే . ఔనఔ నీ ాబుళు యసక్ిగస
ఫేభు తపఔుండా యసయందభినీ ‘‘నైభేనే ఙేశు ఼ ఉండేయసయు?’’ అని అడెఖుణాభు.

15. అల్్హిజ్ర్ 94 - 96 ఔనఔ ాళక్సు! నీఔు ఆఛాఞనహంఙఫడెత ఉండిన యవమలనిా ఫళయంఖంగస ఎఱుగెతు
ఙాటట. ఱహయుా ఙేలేయసభిని ఏభలతాం ఱ ఔాఙేమఔు. నినా ఎఖణాయ ఙేలేయసభిక్ీ , అఱలాషోు నుసటట ఇతయుఱన ఔడా
థేళులైళగస నియణ బంఙేయసభిక్ీ నీ తయపున ఫుథిా ఙెపటానిక్ి ఫేభు ఙాఱు. తాయఱోధన యసభిక్ి ణెయౌలహనుో తేంథి.

15. అల్్హిజ్ర్ 97 - 99 యసయు నినా ఖుభించి ఔయౌపశునా భలటఱళఱా నీ భనశసఔు నేక్ిాయౌ ఔవు ం
ఔఱుఖుణోందని భలఔు ణెఱుశ. (థానిక్ి చిక్ితస ఏనేటంటే) నీ ాబుళు యోు తాం ఙేశు ఼ ఆమన యతా ధాభలనిా
శుభింఙ. ఆమన శనిాదానంఱో యసయౖసుంఖడె. తపఔుండా ళఙేు చిళభి ఖడిమళయఔ నీ ాబుళు థాశయం ఙేశు ఼
ళుండె.

16. అన్్నమల్
ఆమతేఱు : 128

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

16. అన్్నమల్1 - 3 అఱలాహ తీయుప ళఙేులహంథి. ఇఔ థానిక్ొయఔు ణొందయనటు ఔండి. ఆమన భియదాడె. యసయు
ఙేశు ఼ళునా ఱహయుాఔు అతీతేడె , ఉనాతేడె. ఆమన ఈ ఆతున తనఔు నచిున తన థాశనినై తన ఆఛఞ ణో
థెైళద఼తఱ థాాభస అళతభింఛేయు సడె. (ఈ ఉథేఴంణో ాఛఱన) ళెఙుభింఙండి:
థేళుడె ఎళాడ఼ ఱేడె. ఔనఔ నైయు ధాక్ే బమడండి.

‘‘ధనన తప నైఔు భభొఔ

’’ ఆమన ఆక్సరసనీా బూనేనీ శతయం ుధాథిగస

శఽఱహుంఙాడె. ఈ ాఛఱు ఙేలే ఱహయుాఔు ఆమన అతీతేడె, ఉనాతేడె.

16. అన్్నమల్4 - 9 ఆమన భలనళుణిణ శాఱపఫెైన నృందళుణో శఽఱహుంఙాడె. ఙ఼శ఼
ు ఙ఼శ఼
ు ఉండగసధన అతడె
ఔ ఫళయంఖ యయసథిగస భలభినుో మలడె. ఆమన యళుఱన శఽఱహుంఙాడె. యసటిఱో నైక్ొయఔు దశుఱ
ఉధాాబ, ఆయౘయభూ ఉనాథి. ఇంక్స యఔయక్సఱ ఇతయ ఉయోగసఱు ఔడా ఉధాాబ. ఉదమంూట నైయు
యసటిని ఫేటానిక్ి ణోఱుఔుని యమళళటుపడ఼, యసమంతాం ూట యసటిని తభిగి ణోఱుక్ొని ళఙేుటుపడ఼ అయ నైఔు
యభణీమంగస ఔనినహయు సబ. ఎంణో ఔవు ంణో తప నైయు ఙేయఱేని ాథేరసఱఔు శబతం అయ నైక్ొయఔు ఫయుళున
మోశఔునినుో ణాబ. మతాయి ఫేనేటంటే, నై ాబుళు ఎంణో యసతసఱయం ఔఱయసడె, ఎంణో ఔనిఔభింఙేయసడె. ఆమన
ఖుభసరఱన఼, ఔంఙయ గసడిదఱన఼, గసడిదఱన఼ శఽఱహుంఙాడె. నైయు యసటినై యసాభీ ఙెమయటానిక్ి, అయ నై చౄయణాఱఔు
రోబన ఙేఔయుటానిక్ి. ఆమన ఇంక్స ఙాఱల ళశుళుఱన (నై ాయోఛనం క్ొయఔు) శఽఱహుయు సడె. యసటిని ఖుభించి
నైఔశఱు ణెయౌమధన ణెయౌమద. ళఔరభుఱ ైన భలభసగఱు ఔడా ఉనాుపడె , శఔరభఫెైన భలయగ ం ఙ఼టం అఱలాహ
ఫాధయణే. ఆమన తఱఙఔుని ఉంటే నై అందభిక్ీ శధాుయగ ం ఙ఼నహ ఉండేయసడే.

16. అన్్నమల్10 - 11 ఆక్సఴం నండి నైక్ోశం నీలళన ఔుభినహంఙేయసడె ఆమధన. ఆ నీటిని నైయౄ తనియతీభస
ణాాఖుణాయు, ఆ నీటిళఱా నై యళుఱఔు ఔడా ఫేత నఱుశుంథి. ఆమన ఆ నీటిథాాభస ను ఱలఱన ండియు సడె.
ఛెైతన, కయౄ
ీ యం, థాాక్ష ఇంక్స యఔయక్సఱ ఇతయ ండా న ండియు సడె. ఆఱోచింఙే యసభిక్ి ఇందఱో ఔ గొప
నిదయశనం ఉంథి.

16. అన్్నమల్12 - 13 ఆమన నై ఫేఱు క్ోశం భసతానీ , ఖఱున఼ శ఼యుయణీణ , ఙందాణీణ నైఔు ళఴభిఙాడె.
నక్షణాాఱు ఔడా ఆమన ఆఛఞ ళఱా ధన నైఔు ళఴఫెై ఉధాాబ. ఫుథిాని ఉయోగింఙేయసభిక్ి ఇందఱో ఙాఱల
శ఼ఙనఱు ఉధాాబ. ఆమన నైక్ోశం బూనేఱో శఽఱహుంచిన అధనఔ యంఖు యంఖుఱ ళశుళుఱఱో ఔడా ఖుణనుసఠం
ధనయుుఔుధనయసభిక్ి నిఴుమంగస శ఼ఙన ఉంథి.

16. అన్్నమల్14 శభుథాానిా నై లేళక్ోశం నియోగించినయసడె ఆమధన , థానినండి నైయు ణాఛా భలంయసనిా
తీశఔుని తధనటందఔు , నైయు ధభింఙే ఆబయణాఱన థానినండి యయౌక్ి తీశఔుధనటందఔు. శభుదాం భొభుున

చీఱుశ఼
ు ఒడ మనింఙటానిా నైయు ఙ఼యసుయు. ఇదంణా ఎందఔంటే

, నైయు నై ాబుళు అనఖరయౘనిా

అధనాఱహంఙాఱనీ, ఆమనఔు ఔఽతచఞఱు క్సయసఱనీ.

16. అన్్నమల్ 15 - 16 ఆమన బూనేఱో యాణాఱన ఫేఔుఱుగస నుసణాడె , బూనే నేభుయౌా తీశక్ొని
థొ భా ను
ి ో ఔుండా ఉండాఱని. ఆమన నదఱన ాళళం ఛేరసడె. శషఛ భలభసగఱన నిభిుంఙాడె

, నైయు శభెరన

భలయగ ం ను ందటానిక్ి. ఆమన బూనేఱో భలయగ ం ఙ఼నే శంక్ేణాఱన నటాుడె. నక్షణాాఱ థాాభస ఔడా ాఛఱు భలయగ ం
ణెఱుశఔుంటాయు.

16. అన్్నమల్17 - 19 శఽఱహుంఙేయసడ఼, అశఱు ఏనై శఽఱహుంఙనియసడ఼ ఉబముఱ శభలనఱేధా ? నైయు ఈ
భలతాం అయి ం ఙేశక్ోఱేభస? ఔయనల నైయు అఱలాహ అనఖరయౘఱన ఱ క్ిాంఙదయౌలేు , ఱ క్ిాంఙఱేయు. మతాయి ఫేనేటంటే
ఆమన ఎంణో భనిాంఙేయసడ఼, ఔయుణాభముడ఼న. ఆమన నై ఫాయౘయనీా ఎయుఖున, నై గోనుసయనీా ఎయుఖున.

16. అన్్నమల్20 - 21 అఱలాహ న ళదయౌ, ాఛఱు యనడెఔుంటటనా ఇతయ ఴఔుుఱు ఏ ళశుళుఔ శఽఱహుఔయు ఱు క్సయు.
యసయు శామంగస శఽఱహుంఫడినయసయు , నిభీీళుఱే క్సని శచౄళుఱు క్సయు. యసయు ఎుపడె (భయళ ఫాతక్ింఙఫడి)
ఱేఫడనధాాభో యసభిక్ెంత భలతాం ణెయౌమద.

16. అన్్నమల్22 - 23 నై థేళుడె క్ేళఱం ఔాడే. క్సని యఱోక్సనిా నభుని యసభి షఽద మలఱఱో తయయసాయం
తవఠ యనశక్ొని ఉంథి. యసయు యయరయఖుతేధాాయు. అఱలాహ ఔు నిఴుమంగస యసభి ఙేవుఱనీా ణెఱుశ - థాగిళునాయ
ఔడా, ఫళయంఖభుగస ఉనాయ ఔడా. అషంపాయసనిక్ి ఖుభెరన యసభిని ఆమన ఏభలతాం నేానేంఙడె.

16. అన్్నమల్24 - 29 ఎళభెరధా యసభిని , ‘‘నై ాబుళు అళతభింఛేలహనటటళంటిథి ఏనేటి?’’ అని అడిగిణే ఇఱల
అంటాయు: ‘‘అళండీ, అయ నుసతక్సఱు ఔటటు ఔథఱు. ’’ ఈ భలటఱన అని యసయు ాలమంధాడె తభ ఫయుళున
ూభిుగస మోయసుయు. థానిక్ిణోడె యసయు అఛాఞనం ళఱా అభలయగ ం టిుశు నా యసభి ఫయుళున ఔడా క్ొంత
మోయసుయు. ఙ఼డండి! ఎంత ఔఠినఫెైన ఫాధయతన యసయు తభ ధతునై యనశఔుంటటధాాభో! యసభిక్ి ూయాం ఔడా
ఙాఱలభంథి (శణాయనిా అణఙటానిక్ి) ఇటటళంటి దవు ధాాగసఱధన ధాాయు. ఙ఼డండి , అుపడె అఱలాహ యసభి
ధాాఖు ఔటు డానిా ుధాదఱణో శయౘ నఔయౌంచి నుసయయనరసడె. నైనండి థాని ఔుప యసభి తఱఱనై డియథి. యక్ష
ళశుందని యసభిక్ి అనభలనం ఔడా ఱేనటటళంటి థిఔుానండి అథి యసభినైక్ి ళచిు డియథి . తయుయసత ాలమం
ధాడె అఱలాహ యసభిని అళభలనయుయసుడె , ళీనయుయసుడె. యసభిణో ఇఱల అంటాడె: నైయు (శతయయసదఱణో) ధా
పాఖయసాభుఱ తయపున నుో టాాడెత ఉండేయసయు ఔథా! ఇుపడె ఆ ధా పాఖ యసాభుఱు ఎఔాడ ఉధాాభో ఙెపండి ాంఙంఱో ఛాఞనం ఱనంచినయసయు ‘‘అయరసాశఱఔు ఈ భోచ (ఱనంఙేథి) అళభలనభూ , థౌభసాఖయభూన’’ అని
అంటాయు. అళున , తభ ఆతుఱఔు అధాయమం ఙేశఔుంటృ ఉనాుపడె థెైళద఼తఱు నుసాణాఱు తీలే

అయరసాశఱఔు. అుపడె యసయు (తఱనృయుశతధానిా యడిచినటిు) యంటధన ూభిుగస ఱ ంగినుో బ, ‘‘ఫేభు ఏ తూప
ఙేలహ ఉండఱేద ’’ అని అంటాయు. థానిక్ి థెైళద఼తఱు ఇఱల అంటాయు:

‘‘ఎందఔు ఙేలహ ఉండఱేద! అఱలాహ నై

ఙేవుఱన ఫాగస ఎయుఖున. ఇఔ ను ండి. నయఔ థాాభసఱఱో ద఼భి ను ండి. అఔాడధన నైయు రసఴాతంగస ఉంటాయు.

’’

ఔనఔ మతాయి ం ఏనేటంటే, ఖభిావే
ఠ ఱఔు ఱనంఙే నియసశం ఙాఱల ఙెడిథి.

16. అన్్నమల్30 - 32 భభోయైు థెైళనెత ఔఱయసభిని, నై ాబుళు తయపు నండి అళతభించినటటళంటిథి ఏనేటి?
అని అడిగినుపడె , యసయు ‘‘అతేయతు భఫెైనథి అళతభించినథి ’’ అని శభలదానం ఙెఫుణాయు. ఇటటళంటి
శఛీ నఱఔు ఈ ాంఙంఱోన఼ ఫేఱు ఛయుఖుతేంథి. ఇఔ యఱోఔ ఖఽషం ఔడా తపని శభిగస యసభిక్ి ఎంణో
ఫేఱ ైనథిగస ఉంటటంథి. బమబఔుుఱు ఔఱయసభి ఇఱుా ఎంణో భంచి ఇఱుా , రసఴాత నియసశంగస ఉండే ఉథాయనళధాఱు యసటిఱో యసయు ాయనయయసుయు. క్ిరంద క్సఱుళఱు ాళళశ఼
ు ఉంటాబ. అఔాడ అంణా యసభి అనభణానిక్ి
అనఖుణంగసధన ఛయుఖుతేంథి. బమబఔుుఱు ఔఱయసభిక్ి అఱలాహ ఇటటళంటి ాతపఱలనిా ఇయసుడె. యసయు
భియథాాళశి ఱో ఉనాుపడె థెైళద఼తఱు యసభి నుసాణాఱు తీశ఼
ు

‘‘నైఔు రసంత ఔఱుఖుగసఔ! నై ఔయుఱఔు

ాతపఱంగస శాయగ ంఱో ాయనయంఙండి’’ అని అంటాయు.

16. అన్్నమల్ 33 - 34 ాళక్సు! యసయు ఇంక్స నిభీక్ిశు ధాాభస , యసభిక్ి ఇంక్స నేగియౌంథి ఏనేటి , థెైళద఼తఱు
ళఙెుమయటమో ఱేథా నీ ాబుళు తీయుప ఛాభీ క్సళటమో తప

? యసభిక్ి ూయాం ఙాఱలభంథి ఇఱలధన నండిగస

ాళభిుంఙాయు. తయుయసత యసభి యవమంఱో ఛభిగింథి అఱలాహ ఙేలహన అధాయమం క్సద. ఆ అధాయమం యసభిథే , థానిని
యసయు తభఔు ణాఫే ఙేశఔుధాాయు. యసయు ఙేలహన నఱ దవుయౌణాఱు చిళయఔు యసభిధన టటుఔుధాాబ. యసయు
ఎఖణాయ ఙేశు ఼ ఉండినథే యసభిని ఙటటుభుటిుంథి.

16. అన్్నమల్35 - 37 ఈ భుఱహఔా ుాఱు ఇఱల అంటాయు:

‘‘అఱలాహ క్ోభి ఉనాటా బణే ఫేభుగసనీ భల ణాత

భుణాుతఱుగసనీ ఆమనన తప భభెళాభినీ ఆభసదించి ఉండేయసయభు క్సద. ఆమన ఆఛఞ ఱేఔుండా ఏ
ళశుళున఼ నిఱేదించి ఉండేయసయభు ఔడా క్సద.’’ ఇటటళంటి యసఔుఱధన యసభిక్ి ూయాం యసయు ఔడా ఙెనేపయసయు.
అబణే యవమలనిా శపవు ంగస అందఛేలే ఫాధయత తప భభొఔ ఫాధయత ఔడా ాళఔు ఱనై ఏథెైధా ఉంథా
ాత ఛాతఱోన఼ ఔ ాళఔు న ాబయంఛేరసభు. అతని థాాభస అందభిక్ీ ఇఱల ళెఙుభిఔ ఙేరసభు:
ఆభసదింఙండి. నేతాయథెైయసఱ ఆభసధనఔు ద఼యంగస ఉండండి.

? ఫేభు

‘‘అఱలాహ న

’’ థాని తయుయసత అఱలాహ యసభిఱో క్ొందభిక్ి

శధాుభసగనిా ాయసథిం ఙాడె. భభిక్ొందభిని అభలయగ ం ఱోగొనాథి. క్ొంఙెం బుయఱో శంఙాయం ఙేలహ ఙ఼డండి
తయయసాయుఱఔు ఏ ఖత టిుంథో - ాళక్సు! యసభిక్ి శధాుయగ ం ఱనంఙాఱని నీళు ఎంతగస క్ోయుఔుధాా అఱలాహ ణాన
అభలయగ ం టిుంఙే యసడిక్ి భయళ శధాుయగ ం ఙ఼డె. అటటళంటి యసభిక్ి ఎళయౄ శయౘమం ఙేమఱేయు.

,

16. అన్్నమల్38 - 40 యయు అఱలాహ నేయుణో దఽఢఫెైన ాభలణాఱు ఙేలహ ఇఱల ఙెఫుణాయు:
ఎళణీణ అఱలాహ భయళ ఫాతక్ించి ఱేడె.

‘‘ఙనినుో బనయసణిణ

’’- ఎందఔు ఱేడె ? ఇథి ఆమన ఙేలహన ఔ యసగసునం. థానిని

ధయయనయుటానిా ఆమన తన యదిగస ఙేశఔుధాాడె. క్సని ఙాఱలభంథిక్ి ఆ యవమం ణెయౌమద. అఱల తపఔుండా
ఛయగసయౌ ఎందఔంటే యసభి భుంద అఱలాహ యసయు యపేథిశు ఼ ఉనాటటళంటి మతాభసినిా ఫళయగ తం ఙెమయటానిక్ి ,
శతాతయయసాయుఱు ణాభు అఫథీాఔుఱభని ణెఱుశక్ోళటానిక్ి. (ఇఔ అథి శంబయంఙే యవమలనిా ఖుభించి) ఔ
ళశుళున ఉనిక్ి ఱోనిక్ి తీశఔుభసళటానిక్ి , థానిని ‘అబనుో ’ అని ఆఛాఞనహలేు ఙాఱు , యంటధన అథి అబనుో తేంథి.
అంతఔంటే ఎఔుాళ ఙేమళఱలహన అళశయం భలఔు ఱేద.

16. అన్్నమల్ 41 - 42 థౌయీధాయనిా అనబయంచిన తయుయసత అఱలాహ క్ోశం ళఱశనుో బన యసభిక్ి ఫేభు
ాంఙంఱో తపఔుండా భంచి నియసయసనిా ఇయసుభు. యఱోఔ ాతపఱఫెైణే ఇంతఔంటే గొపగస ఉంటటంథి, శషనం
ఙ఼నహనటటళంటి, తభ ాబుళునై నభుఔంణో నిఙేశు నాటటళంటి ఫాదితేఱు (ఎంణో ఙఔాని భుగింు తభ
క్ొయఔు యనచి ఙ఼యోు ందని) ణెఱుశఔుంటే ఎంత ఫాఖుండెన!

16. అన్్నమల్43 - 44 ాళక్సు! ఫేభు నీఔు ూయాం ఔడా ాళఔు ఱన ంనహనుడఱలా భలనళుఱధన ాళఔు ఱుగస
ంనుసభు. యసభియైునఔు ఫేభు భల శంథేరసఱన ళళీ థాాభస ంుత ఉండేయసయభు. నైఔు (భక్సాయసశఱు)
ణెయౌమఔనుో ణే ఛాఞనహఔ ఔఱయసభిని అడఖండి. ూయాు ాళఔు ఱన ఔడా ఫేభు శపవు ఫెైన నిదయశధాఱణోన఼

,

ఖరంతాఱణోన఼ ంనహళుధాాభు. ఇుపడె ఈ ఛాఞనహఔన నీ (ాళఔు )నై అళతభిం ఛేరసభు , నీళు ాఛఱ భుంద
యసభిక్ోశం అళత భింఛేమఫడిన ఉథేరసనిా శపవు ంగస యళభింఙటానిక్ీ

, (శామంగస) ాఛఱు ఔడా

ఆఱోచింఙటానిక్ి.

16. అన్్నమల్ 45 - 47 (ాళఔు శంథేరసనిక్ి ళయతభేఔంగస) అతయంత దవు ధాాగసఱన నాతేనా యసభిని
అఱలాహ బూనేఱో థిఖఫడినుో బయఱల ఙేయు సడనీ ఱేథా యసభిక్ి అనభలనం ఔడా ఔఱుఖని థిఔుానండి యసభినైక్ి యక్షన
తీశఔుళయసుడనీ, ఱేథా యసయు తయుగసడెత ఉనాుపడె అఔయసుతే
ు గస టటుఔుంటాడనీ , ఱేథా భసఫో బయ ఆదన
ఖుభించి బమడి థానినండి తనహపంఙక్ోళటానిక్ి యసయు ఛాఖరతు డెతేనా లహితఱో యసభిని టటుఔుంటాడనీ యసభిక్ి
ఏభలతాం బమం ఱేఔుండా నుో బంథా ? ఆమన ఏనే ఙేమదఱఙఔుధాా , యసయు భలతాం ఆమనన అఴఔుుడెగస
ఙేమఱేయు. యసశు ళం ఏనేటంటే, నీ ాబుళు భఽద షఽదముడ఼, ఔయుణాభముడ఼న.

16. అన్్నమల్48 - 50 యసయు అఱలాళవు శఽఱహుంఫడిన ఏ ళశుళున఼ ఖభనింఙభస , అథి అఱలాహ యసనిాధయంఱో
యసయౖసుంఖడెత తన నీడన ఔుడి యైునఔ ఎడభ యైునఔ ఎఱల తుపత ఉంటటంథో ? ఈ యధంగస అనీా
యనభుతన ాదభిశశుధాాబ. బూనేఱోన఼ ఆక్సరసఱఱోన఼ ఉనా శభశు చౄళభసశఱ

, శయా థెైళద఼తఱ

అఱలాహ భుంద యసయౖసుంఖడెతేధాాయు. యసయు ఎంతభలతాం తఱనృయుశతనంణో ాళభిుంఙయు. తభనైన ఉనా
ాబుళునఔు బమడణాయు. తభఔు ఇళాఫడిన ఆథేఴం ాక్సయఫే నిఙేయు సయు.

16. అన్్నమల్51 - 52 అఱలాహ ఇఱల ఆఛాఞనహంఙాడె: ‘‘ఇదు భిని థేళులైళగస ఙేశక్ోఔండి. థేళుడె భటటఔు ఔాడే.
ఔనఔ నైయు ధాక్ే బమడండి. ఆక్సరసఱఱో ఉనాదంణా, బూనేఱో ఉనాదంణా ఆమనథే. క్ేళఱం ఆమన ధయుం
భలతాఫే (శఽఱహుఱో అంతటా) అనశభింఫడెణోంథి. అఱలంటుపడె

, నైయు అఱలాహ న క్సదని భభొఔభిక్ి

బమడణాభస?

16. అన్్నమల్53 - 55 నైఔు ఱనంచిన అనఖరషం ఏథెైధా అథి అఱలాహ తయపు నండే ఱనంచినథి. నైక్ేథెైధా
ఖడెిక్సఱం థాుభించినుపడె నైయు నై నయఱణో ఆమన యైునక్ే యుగెడణాయు. క్సని అఱలాహ ఆ
ఖడెిక్సఱలనిా ణొఱగించి నుపడె (ఈ ఔనిఔభసనిక్ి ఔఽతఛఞ తగస) నైఱో ఔ ళయగ ం ఔాయసభిగస తన ాబుళునఔు
ఇతయుఱన పాఖయసాభుఱుగస ఙెమయటం నుసాయంనశుంథి , అఱలాహ ఙేలహన ఉక్సభసనిక్ి ఔఽతగాతగస. శభే , భంచిథి,
శకలఱన అనబయంఙండి. తాయఱోధన నైఔు ణెయౌలహనుో తేంథి.

16. అన్్నమల్ 56 ఎళభిని ఖుభించి యయు ఏభలతాభూ ఎయుఖభో యసభిక్ి , ఫేభు ఇచిున ఉనుసదిఱో పాగసఱన
నియణ బయసుయు. థేళుని ణోడె , ఈ అఫథాానిా నైయు ఎఱల ఔయౌపంఙాయు

? అని నేభుయౌా తపనిశభిగస అడఖటం

ఛయుఖుతేంథి.

16. అన్్నమల్57 - 60 యసయు థేళునిక్ి ఔతేలళన ఔయౌపయసుయు. అఱలాహ భియదాడె. తభ క్ోశఫేమో యసయు
శామంగస క్ోయుఔునాథా? యసభిఱో ఎళడిక్ెరధా ఔతేయు ుటిునదధన యబయసయు న అందఛేలేు అతడి భుకలనిా నఱా ని
చామఱు ఆళభి యసుబ. అతడె ఱోఱోన ఔునేయౌనుో ణాడె. ఈ దభసాయు యనా తయుయసత ఇఔ ఱోఔుఱఔు ఎఱల భుకం
ఙ఼నుసయౌ అని అతడె నక్ిా నక్ిా తయుఖుత ఉంటాడె. అళభలధానిా బభిశు ఼ ఔతేభిా ఇంటోా ఉంఙక్ోయసఱల ఱేఔ
ఆఫెన భటిుఱో నుసతనటాుఱల ? అని ఆఱోచియసుడె - ఙ఼డె! యసయు థేళుని యవమంఱో ఙేలే నియణ మలఱు ఎంత
దవు ఫెైనయో! యఱోక్సనిా యఴాలహంఙనియసభే , ఙెడెఖుణాఱు ఆభోనహందగినయసయు. ఇఔ అఱలాహ - ఆమనఔు
అందభిఔంటే ఉనాతఫెైన ఖుణాఱు ఉధాాబ. ఆమధన అందభినై నుసాఫఱయం ఔఱయసడె. యయనఔంఱో భిూయుణడ఼న఼.

16. అన్్నమల్61 - 62 ఔయనల అఱలాహ ాఛఱన యసభి నేతనైభిన ాళయు నఔు యంటధన టటుక్ోదయౌలేు , బూనేనై ఏ
నుసాణినీ ళదయౌనటు డె. క్సని ఆమన అందభిక్ీ ఔ నిభీణత క్సఱం ళయఔు ఖడెళు ఇయసుడె. ఆ క్సఱం ళఙేులహనుపడె,
అథి ఔా ఖడిమ ఔడా యనక్స భుంద఼ క్సఛాఱద. ఈధాడె యసయు అఱలాహ క్ోశం ణాభు తభ క్ోశం ఇవు డని
ళశుళుఱన ఔయౌపశుధాాయు. తభక్ోశం ఉనాదంణా యబఫే అని యసభి ధాఱుఔఱు అఫదా ం ఱుఔుతేధాాబ.

యసభిక్ోశం ఉనాథి క్ే ఔ ళశుళు

, అథి నయక్సగిా. యసయు అందభిఔంటే భుంద అందఱోక్ి తపనిశభిగస

ంఫడణాయు.

16. అన్్నమల్63 - 64 థేళునిణోడె, ాళక్సు! నీఔు ూయాం ఔడా ఎధోా ఛాతేఱ ళదు ఔు ఫేభు ాళఔు ఱన ంనహ
ళుధాాభు. (ూయాం ఔడా ఇఱలగే ఛయుఖుత ఉండేథి) ఱైణాన్ యసభి ఙెడినఱన యసభిక్ి భధోషయఫెైనయగస
ఙేలహ ఙ఼నుసడె. (క్సఫటిు ాళఔు ఱ భలటన యసయు నభుఱేద) ఆ ఱైణాధన ఈధాడె యభిక్ి ఔడా శంయక్షఔుడెై
ఔయుుధాాడె. యయు యనదధా బభితఫెైన యక్షఔు అయుహఱళు తేధాాయు. ఫేభు ఈ ఖరంతానిా నీనై ఎందఔు
అళతభింఛేరసభంటే, యసయు ఖుభిఅబన యపేథాఱ మతాభసినిా నీళు యసభిక్ి శపవు ం ఙెమలయఱని. ఈ ఖరంథం
తనన యఴాలహంఙే యసభిక్ోశం భలయగ దయశఔతాంగసన఼, క్సయుణయంగసన఼ అళతభించింథి.

16. అన్్నమల్65 (నైయు ాత ళభసషక్సఱంఱోన఼ ఙ఼యసుయు) , అఱలాహ ఆక్సఴం నండి నీలళన ఔుభినహంఙాడె.
నిభీీళంగస డిళునా బూనేఱో ఔాయసభిగస థానిథాాభస నుసాణం నుో రసడె. నిఴుమంగస ఇందఱో యధనయసభిక్ి ఔ
నిదయశనం ఉనాథి.

16. అన్్నమల్66 నైఔు యళుఱఱో ఔడా ఔ ఖుణనుసఠం ఉనాథి. యసటి ఖయాంఱో నేడ , యక్సునిక్ి భధయ ఉనా
ఔ ళశుళున ఫేభు నైఔు ణాాగియు సభు. అంటే శాఙఛఫెైన నుసఱు. అథి ణాాగేయసభిక్ి ఎంణో ఔభునిథి.

16. అన్్నమల్ 67 (ఇథేయధంగస) కయౄ
ీ యు ఙెటా ట , థాాక్ష తీగెఱ నండి ఔడా ఫేభు ఔ థాభసినిా నైఔు
ణాాగియు సభు. థానిని నైయు భతే
ు నుసనీమంగస ఔడా ఙేశ ఔుంటాయు

, భియదా ఫెైన ఆయౘయంగస ఔడా. ఫుథిాని

ఉయోగింఙే యసభిక్ి ఇందఱో నిఴుమంగస ఔ శ఼ఙన ఉంథి.

16. అన్్నమల్68 - 69 ఙ఼డండి , నై ాబుళు ణేధటీఖఔు ళళీథాాభస ఈ యవమలనిా ణెయౌనుసడె. క్ొండఱఱో ,
ఙెటానైద, తడిఔఱనై ఎక్ిాంఙఫడిన తీగెఱఱో నీ ణెటు ె ఱన నిభిుంఙక్ో, అనిా యక్సఱ ండా యయసనిా నఱుు, నీ ాబుళు
శఖభం ఙేలహన భలభసగఱనై నడెశ఼
ు ఉండె.

’’

ఈ ఈఖ ఔడెుఱో నండి యంఖు యంఖుఱ నుసనఔం ఔటి

యఱుళడెతేంథి. అందఱో ాఛఱ క్ోశం యసయది నియసయణ ఴక్ిు ఉనాథి. ఆఱోచింఙేయసభిక్ి ఇందఱో ఔడా
నిఴుమంగస ఔ శ఼ఙన ఉంథి.

16. అన్్నమల్ 70 ఙ఼డండి , అఱలాహ నేభుయౌా ుటిుంఙాడె. తయుయసత ఆమన నైఔు భఽతేయళున
ఔఱుఖఛేయు సడె. నైఱో ఔడె అత నిఔఽవు ఫెైన ళమశసఔు ఙేయుఫడణాడె , అంణా ణెయౌలహన తయుయసత ఔడా ఏనై
ణెయౌమనియసడెగస అబయయందఔు. శతయం ఏనేటంటే అఱలాహ భలతాఫే ఛాఞనంఱో ఔడా భిూయుణడె, ఴక్ిుఱో ఔడా.

16. అన్్నమల్ 71 ఙ఼డండి , అఱలాహ నైఱో క్ొందభిక్ి క్ొందభిఔంటె చౄళన యసభగిర యవమంఱో ఆదిఔయం
ాయసథింఙాడె. అబణే ఈ ఆదిఔయం ఇళాఫడిన యసయు తభ చౄళన యసభగిరని తభ ఫానిశఱ యైునఔు భయళంఙయు
ఔథా? యసయు ఇదు యౄ ఈ చౄళన యసభగిరఱో శభలన పాఖశుఱు అబయయటందఔు. అఱలాహ ఉక్సభసధనా
ుపక్ోళటానిక్ి యసయు తయశాభిశు ధాాభస?

16. అన్్నమల్72 - 74 అఱలాహ బయ నైక్ోశం నై ఛాతనండే పాయయఱన ఙేరసడె. ఆమధన ఆ పాయయఱ థాాభస నైఔు
ఔుభలయుఱన, భనభఱన ాయసథింఙాడె. భంచి భంచి ళశుళుఱన నైఔు తనటానిక్ి ఇఙాుడె. అబణే యసయు
(ఇదంణా ఙ఼శ఼
ు ఔడా ఇదంణా ణెయౌలహఔడా) అశణాయధనా యఴాలహశు ధాాభస! అఱలాహ ఉక్సభసధనా
తయశాభిశు ధాాభస? అఱలాహ న ళదయౌనటిు ఆక్సరసఱ నండిగసనీ , బూనేనండిగసనీ యసభిక్ి ఆయౘయం ఇళానటటళంటి
యసభిని ఆ ని ఙెమయఖఱ ఴక్ిు ఱేనియసభినీ ూచృశుధాాభస ? ఔనఔ అఱలాహ ఔు నుో యౌఔఱన ఔయౌపంఙఔండి. అఱలాహ
ఎయుఖున, నైభెయుఖయు.

16. అన్్నమల్75 అఱలాహ ఔ ఉథాషయణన ఇశుధాాడె: ఔడేమో ఫానిశ - ఇతయుఱ మలఛభలనయంఱో
ఉనాయసడె, శామంగస ఏ అదిక్సయభూ ఱేనియసడె. ఇఔ భెండో యసడె - అతనిక్ి ఫేభు భల తయపు నండి భంచి
ఉనుసదిని ాయసథిం ఙాభు , అతడె అందఱో నండి ఫళయంఖంగసన఼ , యషశయంగసన఼ ఫాగస కయుు ఙేయు సడె.
ఙెపండి, యసయు ఇదు యౄ శభలనఱేధా ? - అల షమదయౌఱలాహ (యోు తాం అఱలాహ క్ొయక్ే). క్సని అధనఔుఱు (ఈ
యసభలనయ యవమలనిా) ఎయుఖయు.

16. అన్్నమల్76 అఱలాహ భభొఔ ఉథాషయణన ఇశుధాాడె : ఇదు యు భనవేఱుధాాయు. ఔడె భూఖయసడె ,
ఙెయటియసడె. ఏ నీ ఙెమయఱేడె. తన మఛభలనిక్ి పాయఫెై ఔయుుధాాడె. ఆమన అతనిా ఎఔాడఔు ంనహధా
అతనిళఱా భంచి ని ఏథీ ఛయుఖద. ఇఔ భెండో భనిఱహ - అతడె ధాయమం ఙెమయండి అని ఆఛాఞనహయు సడె.
శామంగస శధాుయగ ంఱో లహియంగస ఉధాాడె. ఙెపండి, యసయు ఇదు యౄ శభలనఱేధా?

16. అన్్నమల్77 బూనేఱోన఼ ఆక్సరసఱఱోన఼ థాగిళునా మతాభసిఱ ఛాఞనం అఱలాహ ఔు భలతాఫే ఉనాథి.
ాలమం శంబయంఙటానిక్ి ఎంణోలేు టు ద , క్ేళఱం భెపనుసటట క్సఱం తప. ఇంక్స థానిఔంటే ఔడా క్ొంఙెం
తఔుాయన - మతాయి ఫేనేటంటే, అఱలాహ అనీా ఙెమయఖఱ శభయుిడె.

16. అన్్నమల్78 అఱలాహ నేభుయౌా నై భలతఽఖభసాఱ నండి నైయు ఏనై ఎయుఖని లహితఱో ఉండగస ఫమటిక్ి
తీరసడె. ఆమన నైఔు ఙెళుఱు ఇఙాుడె. ఔలైళ ఇఙాుడె. ఆఱోచింఙే భనశ఼స ఇఙాుడె - నైయు ఔఽతచఞఱు
క్సయసఱని.

16. అన్్నమల్79 ఖఖనభండఱంఱో బదాంగస యషభింఙే క్షుఱన యసయు ఎనాడ఼ ఙ఼డ ఱేథా ? అఱలాహ తప
యసటిని క్ిరందడఔుండా నియౌనహ ఉంచినథెళయు? యరసాశ ఱఔు ఇందఱో ఙాఱల నిదయశధాఱు ఉధాాబ.

16. అన్్నమల్80 - 83 అఱలాహ నైక్ోశం నై ఖఽయౘఱన రసంతనీ , యరసరంతనీ ఇఙేు శి ఱలఱుగస తీభిుథిథు ాడె.
యళుఱ ఙభసుఱణో ఆమన నై క్ోశం ఇలళన ఙేరసడె. నైయు ామలణంఱో ఉనాుపడ఼ ఫశఙేలహనుపడ఼ ఈ
భెండె లహితేఱఱోన఼ అయ నైఔు ణేయౌఔగస ఉంటాబ. యళుఱ భఽద భోభలఱణోన఼, ఉనిాణోన఼, యండెాఔఱణోన఼
నై క్ోశం ణొడెఔుాధన ళశుళుఱన఼, యసడెఔుధన ళశుళుఱన఼ ఎనిాంటిధో శఽఱహుంఙాడె. అయ చౄయత క్సఱం అంణా
నైఔు నిక్ొయసుబ. ఆమన తనఙే శఽఱహుంఫడిన ఎధోా ళశుళుఱణో నైక్ోశం నీడన ఏభసపటట ఙేరసడె.
యాణాఱఱో నైక్ోశం ఆఴరమ శి ఱలఱన నిభిుం ఙాడె. నేభుయౌా యనడినేనండి క్సనుసడే దశుఱన఼

, ముదా

యంగసఱఱో నేభుయౌా యక్ింఙే ఔళఙాఱన఼ నైఔు ాయసథింఙాడె. ఈ యధంగస ఆమన తన అనఖరయౘ ఱన నైఔు
ూభిుగస ాయసథియు సడె, నైయు యదేముఱౌణాభేమో అని. ఇఔ , యసయు ఔయనల యభుకఱ ైణే , ాళక్సు! శతయశంథేరసనిా
శపవు ంగస అందఛెమయటం తప నీనై భభొఔ ఫాధయత ఱేద. యసయు అఱలాహ ఉక్సభసనిా ఖుభిుయు సయు. అబధా థానిా
తయశాభియు సయు. యసభిఱో ఙాఱలభంథి శణాయనిా లాఔభింఙటానిక్ి లహదాంగస ఱేయు.

16. అన్్నమల్ 84 - 88 (ఆ భోచన ఏభళుతేంథో యసయు క్ొంఙెఫెైధా ఆఱోచింఙాభస ?) అుపడె ఫేభు ాత
శంగం నండి ఔ యసక్ిని నిఱఫెడణాభు. అయరసాశ ఱఔు యసథాఱు యనినహంఙే అళక్సఴం ఇళాటంగసనీ

, యసభిని

రసుణాుడండి అనిగసనీ , క్షభలనక్షన అభిింఙండి అనిగసనీ అడఖటం ఛయఖద. దభసుయుగఱు ఔయసభి యక్షన
ఙ఼లహన తయుయసత యసభి యక్షన తగిగంఙటభూ ఛయఖద. యసభిక్ి ఔ క్షణంనుసటట ళయళది ఇళాటభూ ఛయఖద.
ాంఙంఱో ఱహయుా ఙేలహన యసయు , ణాభు అఱలాహ ఔు పాఖయసాభుఱుగస నిఱఫెటు న
ి యసభిని ఙ఼లహ నుపడె ఇఱల
అంటాయు: ‘‘ాబూ! ఫేభు నినా ళదయౌనటిు యనడెఔుంటృ ఉండిన పాఖయసాభుఱు యభే. అుపడె యసయు ఔయౌపంచిన
ఈ థేళులైళ ‘నైయు అఫదా ం ఙెఫుతేధాాయు’ అని శపవు ంగస శభలదానం ఇయసుయు. ఆ శభమంఱో యయంణా అఱలాహ
భుంద యనభుుఱౌణాయు. యసయు ాంఙంఱో ఙేశు ఼ ఉండిన ఔఱపనఱనీా భటటభలమభ్ణాబ. శామంగస
అయరసాశ భలభసగనిా అళఱం నృంచిన యసభిక్ీ , ఇతయుఱన అఱలాహ భలయగ ం నండి నిభోదించినయసభిక్ీ ఫేభు యక్షనై
యక్షన యదియు సభు, యసయు ాంఙంఱో భెఙుగొటిున దభసుభసగనిక్ి పయౌతంగస.

16. అన్్నమల్ 89 ఫేభు ాత శంగంఱో నండి ఔ యసక్ిని ఱేనహ నిఱఫెటు భ
ే ోచన ఖుభించి

, ాళక్సు! యసభిని

ళెఙుభింఙ. ఆ యసక్ి తన శంగలనిక్ి ళయతభేఔంగస యసక్షయ నేయసుడె. యసభిక్ి ళయతభేఔంగస యసక్షయనేళాటానిక్ి
ఫేభు నినా తీశక్ొని ళయసుభు. (ఈ యసక్షయం క్ొయఔు శధాాషంగస) ఫేభు ఈ ఖరంతానిా నీనై
అళతభింఛేరసభు. అథి ాత యవమలనీా శపవు ంగస యళభిశు ంథి. యదేముఱ ైన యసభిక్ి అథి ఉథేఴం
యబయసయు .

, క్సయుణయం,

16. అన్్నమల్
90 - 93 ధాయమం ఙెమయండి అనీ, ఉక్సయం ఙెమయండి అనీ, ఫంధళుఱ షఔుాఱు ధయయనయుండి అనీ
అఱలాహ ఆఛాఞనహశు ధాాడె. ఙెడెన఼ , అయౕా ఱతన఼, అధాయమలనీా, నేతనైభి ాళభిుంఙటానీా నిఱేదిశు ధాాడె.
ఆమన నైఔు ళతఫో ధ ఙేశు ధాాడె, నైయు ఖుణనుసఠం ధనయుుక్ోయసఱని. నైయు అఱలాషోు ఏథెైధా యసగసునం ఙేలహళుంటే
ఆ యసగసుధానిా ధయయనయుండి. అఱలాహ యసక్ిగస ఙేలహన ాభలణాఱన దఽఢయచిన తయుయసత బంఖయఙఔండి . అఱలాహ
నై నఱనిాంటినీ ఎయుఖున. శామంగస ణాన ఴరభణో న఼ఱు ళడక్ి

, తయుయసత ణాధన థానిని భుఔాఱు

భుఔాఱుగస ఙేలహన లు ీ లహిత ళంటిథి నై లహిత క్సఔడద. నైయు నై ాభలణాఱన నై ళయళయౘభసఱఱో యశపయం
మోశగింఙక్ోళటానిక్ి ని భుటట
ా గస ఙేశఔుంటాయు , ఔ ఛాత భెండో ఛాతఔంటే ఎఔుాళగస ఱలపాఱన ను ందటానిక్ి.
యసశు యసనిక్ి అఱలాహ ఈ ాభలణాఱ థాాభస నేభుయౌా భీక్షఔు ఖుభిఙేశు ధాాడె. తపఔుండా ఆమన ాలమం
ధాడె నై శభశు అననుసామ పేథాఱ తణాానిా నైఔు యఴదం ఙేయు సడె. ఔయనల అఱలాహ శంఔఱపం ఇథే అబళుంటే ,
(అంటే నైఱో ఏ పేథాననుసామభూ ఉండఔడద అని) ఆమన నై అందభినీ క్ే శభలఛంగస ఙేలహ ఉండేయసడె.
క్సని ఆమన తన ఇవు క్
ా సయం క్ొందభిని అభలభసగనిక్ి ఖుభిఙేయు సడె. తన ఇవు క్
ా సయం క్ొందభిక్ి శధాుయగ ం
ఙ఼ుణాడె. తపఔుండా నై నఱన ఖుభించి నేభుయౌా శంఛాబఱ అడఖటం ఛభిగి తీయుతేంథి .

16. అన్్నమల్ 94 - 97 (భులహా భుఱలభస!) నైయు నై ాభలణాఱన ఔభిధొఔయు మోశగింఙక్ోళటానిక్ి
యసధధాఱుగస ఙేశక్ోఔండి. ఇఱల ఙేలేు లహియడినుో బన నుసథాఱు తయుయసత ఙయౌయసుబయమో , నైయు అఱలాహ భలయగ ం
నండి ాఛఱన నిభోదించిన అభసదానిక్ి దవుయౌణానిా ఙ఼యసుభేమో, యక్షన అనబయయసుభేమో. నైయు అఱలాహ ఔు
ఙేలహన యసగసుధానిా శాఱప ఱలపానిక్ి అనేుయనమఔండి. అఱలాహ ళదు ఉనాథి నైఔు ఎఔుాళ ఫేఱు ఔయౌగిశు ంథి
నైయు ఖనఔ ణెఱుశఔుంటే. నై దఖగ యునాదంణా కయుు అబనుో బయథే. అఱలాహ ళదు ఉనాథే అశఱు నేగియౌ
ళుండేథి. శషనంణో ళయళషభింఙే యసభిక్ి ఫేభు యసభి ాతపఱలనిా యసభి ఉతు భ క్సభసయఱఔు అనఖుణంగస
తపఔుండా ఇయసుభు. ుయువేడెైధా లు ీ అబధా శతాయుఱు ఙేలేు

, యరసాలహ అబనక్షంఱో ఫేభు అతనిని

ాంఙంఱో భియదా చౄయతం ఖడినేఱల ఙేయు సభు. (యఱోఔంఱో) అటటళంటి యసభిక్ి యసభి ఉతు భ క్సభసయఱఔు
అనఖుణంగస ాతపఱలఱన ాయసథియు సభు.

16. అన్్నమల్98 - 100 నైయు కభసన ఠనం నుసాయంనంచినుపడె రసఖరశు డెైన ఱైణాన ఫాభినండి అఱలాహ
ఴయణు క్ోయుక్ొనండి. యఴాలహంచి తభ ాబుళున నభుుఔునా యసభినై యసడి అదిక్సయం యసఖద. యసడిని తభ
శంయక్షఔుడెగస ఙేశఔుని యసడి మోయసనిక్ి ఖుభిఅబ ఱహయుా ఙేలేయసభినైధన యసడి అదిక్సయం యసఖుతేంథి .

16. అన్్నమల్101 - 102 ఫేభు ఔ ఆమత యసినంఱో భభొఔ ఆమతన అళతభిం ఛేలహనుపడె- థేనిని
అళతభింఛెమలయఱో అఱలాహ ఔు ఫాగస ణెఱుశ - నీళు శామంగస ఈ కభసనన ఔయౌపంచి యసాశుధాాళు అని
యసయు అంటాయు. అశఱు యవమం ఏనేటంటే యసభిఱో , ఙాఱలభంథిక్ి మతాయి ం ఏనేటో ణెయౌమద. యసభిణో ఇఱల

,

అన: థీనిని భియథాాతు ఉనాథి ఉనాటట
ా గస ధా ాబుళు తయపు నండి ఔరభఔరభంగస అళతభింఛేరసడె
యరసాశఱ యరసా యసనిా టివఠం ఙేలేటందఔ

,

, చౄయణానిక్ి శంఫందించిన ళయళయౘభసఱఱో యదేముఱఔు

శభిjెెెైెన భలయగ ం ఙ఼నేటందఔ, యసభిక్ి యసపఱయం, యౌపాగసయఱ యబయసయు న ఇఙేుటందఔ.

16. అన్్నమల్103 - 105 ‘‘ఇతనిక్ి క్సధొఔ భనిఱహ ధనయుపతేధాాడె ’’ అని యసయు నినా ఖుభించి అంటటనా
యవమం భలఔు ణెఱుశ. యసశు యసనిక్ి , యసయు శ఼చిశునా భనిఱహ భలటాాడే పావ అనయథేఴు పావ. ఇథేమో
శపవు ఫెైన అయనౄబ పావ. మతాయి ఫేనేటంటే , అఱలాహ ఆమతేఱన యఴాలహంఙని యసభిక్ి అఱలాహ ఎనాడ఼
శభిjెెెైెన యవమం ళయఔు ఙేయుఔుధన పాగసయనిా ఔఱుఖఛెమయడె. అటటళంటి యసభిక్ి ఫాదాఔయఫెైన యక్ష
డెతేంథి. అఫథాాఱన థెైళాళఔు ఔయౌపంఙడె

,

అఱలాహ ఆమతేఱన యఴాలహంఙనియసభే అఫథాాఱన

ఔయౌపశుధాాయు. అశఱు యసభే అశతయయసదఱు.

16. అన్్నమల్ 106 - 111 ఎళభెరధా యఴాలహంచిన తయుయసత ఫఱళంతం ఙెమయఫడటం ళఱా అయరసాలహగస
భలభినక్షంఱో, అుపడె అతని షఽదమం యరసాశం టా తఽనహు ణో ఉంటే , (అథి యనభే యవమం). క్సని ఎళభెరధా
షఽదమూయాఔంగస అయరసాయసనిక్ి నుసఱపడిణే అతనినై అఱలాహ ఆఖరషం డెతేంథి. అటటళంటి యసయందభిక్ీ
తీళాఫెైన యక్ష డెతేంథి. ఎందఔంటే, యసయు యఱోక్సనిక్ి ఫదఱుగస నుసాంచిఔ చౄయణానిా క్ోయుఔుధాాయు. అఱలాహ
తన అనఖరయౘనిా తయశాభింఙేయసభిక్ి మోక్షభలయగ ం ఙ఼డె. ఇథి ఆమన యదానం. యసభి షఽదమలఱఔ

, యసభి

ఙెళుఱఔ, యసభి ఔలళఔ అఱలాహ భుదాయనరసడె. యసయు అఴరదాఱో భునిగినుో మలయు. అందఙేత యసయు యఱోఔంఱో
తపఔ నయౖసునిక్ి ఖుభిఅళుణాయు. థీనిక్ి ననాంగస (యఴాలహంచిన క్సయణంగస) ఫాధఱఔు ఖుభి ఙెమయఫడినుపడె
ఇఱ
ా యసక్ియ్ యడిచినటిునయసయౄ , ళఱశనుో బనయసయౄ థెైళభలయగ ంఱో ఔయౖసుఱన బభించినయసయౄ శషనంణో
ళయళషభించినయసయౄ- యసభిక్ొయఔు నీ ాబుళు నిఴుమంగస క్షనేంఙేయసడెగస ఔయుణింఙేయసడెగస ఉంటాడె. ాత నుసాణీ
తనన ణాన భలతాఫే యక్ింఙఔుధన ఆఱోఙనఱో భునిగి ఉండేభోచన, ాత ఔానిక్ీ ణాన ఙేలహన థానిక్ి ాతపఱం
ూభిుగస ఇళాఫడేభోచన , ఎళభిక్ీ ఏభలతాభూ అధాయమం ఛయఖనిభోచన (యసయందభి యవమంఱో తీయుప
ఛయుఖుతేంథి).

16. అన్్నమల్ 112 - 113 అఱలాహ ఔ ఛనథానిక్ి శంఫందించిన ఉథాషయణ ఇశుధాాడె: ఆ ఛనదం
రసంతభమభూ శంతఽనహు ఔయభూ అబన చౄయణానిా ఖడెుత ఉండేథి. ాత యైునండీ థానిక్ి ఆయౘయం
ువాఱంగస ఙేయుత ఉండేథి. అుపడె అథి అఱలాహ క్సనఔఱఔు ఔఽతగాత ఙ఼టం నుసాయంనం చింథి. అుపడె
అఱలాహ థాని నుౌయుఱఔు యసభి అఔఽణాయఱ యుచిని ఇఱల ఙ఼నుసడె: ఆఔయ్ బమభూ అధన ఆదఱు యసభిని
ఙటటుభుటాుబ. యసభిళదు ఔు యసభి ఛాతనండే ఔ ాళఔు ళఙాుడె. క్సని యసయు ఆమనన తయశాభింఙాయు.
చిళయఔు యసయు ూభిుగస దభసుయుగఱ ై నుో బనుపడె యసభిని యక్ష టటుఔునాథి .

16. అన్్నమల్ 114 - 117 ఔనఔ ాఛఱలభస! అఱలాహ నైఔు ాయసథించిన ధయుశభుత ఫెైనటటళంటి
భియదా ఫెైనటటళంటి ఆయౘభసనిా తనండి , అఱలాహ ఙేలహన ఫేఱునఔు ఔఽతఛఞ తఱు ణెఱుండి

,

, నిఛంగస నైయు

ఆమనధన ఆభసదింఙేయసయు అబణే. అఱలాహ నైఔు నిఱహదాం ఙేలహనయ ఇయ: థానంతట అథి ఙచిున యళు , యఔు భు,
ంథిభలంశభు, అఱలాహ తప ఇతయుఱ నేయు ఉఙుభిం ఫడిన ఛంతేళు. అబణే ఆఔయౌక్ి ణాలఱేఔ ఖతయంతయం
ఱేని భిలి త
హ ఱో ఎళభెరధా యసటిని తంటే

, అతడె థెైళరసశధానిా ఉఱా ంఘంఙే ఉథేుఴయం ఔడా ఔయౌగి

ఉండఔనుో బనటా బణే, ఱేథా అళశభసనిక్ి నేంచి తనఔుండా ఉనాటా బణే- అుపడె నిఴుమంగస అఱలాహ
క్షనేయసుడె, ఔయుణియు సడె. ఈ ళశుళు ధయుశభుతం అనీ

, ఆ ళశుళు నిఱహదాం అనీ నై ధాఱుఔఱు అఫదా ు

నియణ మలఱన ఛాభీ ఙేశు ధాాబ. ఇటటళంటి నియణ మలఱన తీశక్ొని అఱలాహ ఔు అఫథాానిా ఆనుసథింఙఔండి. అఱలాహ
ఔు అఫథాానిా ఆనుసథింఙేయసయు ఎంత భలతాం యసపఱయం ను ందఱేయు. నుసాంచిఔ శకలఱు భూడెధాలళ భుఙుటే.
చిళయఔు యసభిక్ి ఫాదాఔయఫెైన యక్ష డెతేంథి.

16. అన్్నమల్118 - 124 ఇంతఔు ూయాం ఫేభు నీణో ాయు సయంచిన ళశుళుఱన ాణేయ ఔంగస మూదఱఔు
నిఱహదాం ఙేరసభు. ఇఱల యసభిక్ి అధాయమం ఙేలహనథి ఫేభు క్సద. యసభే తభఔు ణాభు అధాయమం ఙేశఔుధాాయు.
అబణే, అఛాఞనం ళఱా ఙెడెని ఙేలహ తయుయసత రసుణాుడి తభ ాళయు నన శంశాభింఙఔునాయసభిని నీ
ాబుళు నిఴుమంగస రసుణాుం , శంశాయణఱ తయుయసత క్షనేయసుడె , ఔనిఔభియు సడె. నిఛానిక్ి ఇఫాాళీమ తనఔు
ణాధన ఔ శంగం. అఱలాహ ఔు యభ యదేముడె. ఆమన మంథే భనశస నియౌనహన యసడె. అతన ఎనాడ఼
భుఱహఔ
ా ుాగస ఉండఱేద. అఱలాహ అనఖరయౘఱఔు ఔఽతఛఞ తఱు ణెఱుుత ఉండేయసడె. అఱలాహ అతనిని
ఎనాఔుధాాడె. అతనిక్ి ఋచభలభసగనిా ఙ఼నుసడె. ాంఙంఱో అతనిక్ి ఫేఱున ాయసథింఙాడె. యఱోఔంఱో
అతన నిఴుమంగస శఛీ నఱఱో ఔడెగస ఉంటాడె. తయుయసత ఫేభు

‘‘ఏక్సఖర చితే
ు డయై ఇఫాాళీమ యదాధానిా

అనశభింఙ - అతన భుఱహఔ
ా ుాఱఱోని యసడె క్సడె ’’ అధన ళళీని నీ ళదు ఔు ంనుసభు. ఇఔ శఫబత యవమం ,
థానిక్ి శంఫందించిన ఆథేరసఱణో యపేథించిన యసభినై ఫేభు థానిని యదింఙాభు. యసయు యపేథిశు ఼ ఉండిన అనిా
యవమలఱన ఖుభించి నిఴుమంగస నీ ాబుళు ాలమం ధాడె తీయుప ఙేయు సడె.

16. అన్్నమల్125 - 128 ాళక్సు! నీ ాబుళు భలయగ ం యైునఔు ఆయౘానింఙ , యయనఔంణో ఙఔాని ళతఫో ధణో.
ాఛఱణో ఉతు మోతు భఫెైన భీతఱో యసథింఙ. నీ ాబుళుక్ే ఫాగస ణెఱుశ , ఆమన భలయగ ం నండి తనహపనుో బన
యసడె ఎళడో , ఋచభలయగ ంఱో ఉనాయసడె ఎళడో . ఔయనల నైయు ాతీక్సయం ఙేలేు క్ేళఱం నైనై థౌయీ నయం ఛభిగిన
ఫేయక్ే ాతీక్సయం ఙెమయండి. క్సని నైయు శషనం ఙ఼నహణే , అథి నిఴుమంగస శషనం ఙ఼నేయసభిక్ే భంచిథి. ాళక్సు!
శషనంణో నిఙేశు ఼ నుో - నీఔు ఈ శషన పాఖయం అఱలాహ అనఖరషం ళఱా ధన ఔయౌగింథి- యసభి ఙేవుఱఔు ళఖళఔు.

యసభి ధాాగసఱఔు భనశసఱో కేదడఔు. బమ బఔుుఱణో ని ఙేశు ఼ ఉథాతు యైకభి ఔయౌగిళుండే యసభిణో అఱలాహ
ఉంటాడె.

17. బనీ్ఇసాయీల్

ఆమతేఱు : 111

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

17. బనీ్ఇసాయీల్ 1 క్ొనిా నిదయశధాఱన ఙ఼టానిక్ి తన థాశణిణ ఔ భసతా భలహీథె షభసమ నండి

,

ద఼యంగస ఉనా భలద ళదు ఔు తీశఔునుో బన ఆమన భియదాడె. ఆ భలద భిశభసఱన ఆమన
యబళంతం ఙేరసడె. నిఛానిక్ి ఆమధన అనీా యధనయసడ఼, అనీా ఙ఼లేయసడ఼న.

17. బనీ్ఇసాయీల్ 2 - 8 ఫేభు ఇంతఔుూయాం భూయసఔు ఖరంతానిా ఇఙాుభు. థానిని ఇయసాబీల శంతతక్ి
భలయగ దయశఔ యసధనంగస ఙేరసభు, నైయు ననా తప భభెళభినీ శంయక్షఔుడెగస ఙేశక్ోళదు అధన ఆఛఞ ణో. ఫేభు
న఼హ ాళఔు ణో నుసటట ఒడఱోక్ి ఎక్ిాంచిన యసభి శంణానఫే నైయు. న఼హ ాళఔు ఔ ఔఽతచఞడెైన థాశడె. ఫేభు
భల ఖరంథంఱో ఇయసాబీల శంతతని ‘‘నైయు బుయఱో భెండెయసయుా గొప శంక్ోపానిా శఽఱహుయు సయు. దయషంక్సభసనిా
ాదభిశయసుయు’’ అధన యవమలనిా ఖుభించిఔడా ళెఙుభింఙాభు. చిళయఔు యసభిఱో నదటియసభి దయషంక్సయం
ళయఔు ఫెైనుపడె, ఇయసాబీఱు శంతత ాఛఱలభస! నేభుయౌా ఎదభోాళటానిక్ి ఫేభు భయౘఫఱలఢెయఱ ైన భల
థాశఱన ఱేనుసభు. యసయు నై థేఴంఱో ఙొయఫడి అనిా యైుఱల యసయనహంఙాయు. ఇథొ ఔ యసగసునం. అథి
తపనిశభిగస ధయయనయుఫడళఱలహ ఉండియథి. థాని తయుయసత ఫేభు నైఔు యసభినై నుసాఫఱయం ళళంఙే అళక్సరసనిా
ఔయౌగింఙాభు. శందణోన఼ శంణానంణోన఼ నైఔు శయౘమడాిభు. నై శంకలయఫఱలనిా ఇథిళయఔటిఔంటె
నంఙాభు. ఙ఼డండి , నైయు భంచిని ఙేలేు అథి నైక్ే నైయు భంచిని ఙేశఔునాటట
ా . ఙెడెన ఙేలేు అథి నైఔు
నైభే ఙెడెన ఙేశ ఔునాటట
ా . భెండో యసగసునం ధయయనయుళఱలహన శభమం ఆశనాఫెైనుపడె ఫేభు ఇతయ
ఴతేాళుఱన నైనైక్ి ంనుసభు , యసయు నై భుకలఱన యఔఽతం ఙెమయటానిక్ి , భలద (ఫెైతేల భయౙు స)ఱోక్ి
ూయాం ఴతేాళుఱు ఙొయఫడిన యధంగస ఙొయఫడటానిక్ి , యసభి ఙేతఔంథిన ాతథానినీ ధాంశం ఙేలమయటానిక్ి ఫషృరస నై ాబుళు నైనై ఇుపడె ఔయుణ ఙ఼ళఙు. క్సని ఔయనల నైయు నై నుసతయైకభిని తభిగి అళఱంనృలేు
ఫేభు ఔడా భల యక్షన తభిగి యదియు సభు. అనఖరయౘఱన ను ంథి ఔఽతగుాఱ ైన ాఛఱఔు ఫేభు నయక్సనిా
క్సభసగసయంగస ఙేలహళుంఙాభు.

17. బనీ్ఇసాయీల్ 9 - 10 మతాయిం ఏనేటంటే ఈ కభసన ూభిు శభి

jెెెైెన శళయఫెైన భలభసగనిా

ఙ఼ుణోంథి. తనన యఴాలహంచి భంచి నఱు ఙేలేయసభిక్ి గొప ాతపఱం ఉంథి అధన యబయసయు న అందఛేయు ో ంథి .
యఱోక్సనిా యఴాలహంఙని యసభిక్ి ఫేభు ళయదాబభితఫెైన యక్షన లహదాయచి ఉంఙాభు అధన యసయు న యనినహయు ో ంథి .

17. బనీ్ఇసాయీల్ 11 భలనళుడె ఫేఱున ఎఱల అభిింఙాఱో క్ీడెన అఱల అభిియు సడె. భలనళుడె నిఛంగసధన
ణొందయనుసటట ఔఱయసడె, ఒయుపఱేనియసడె.

17. బనీ్ఇసాయీల్ 12 ఙ఼డండి , ఫేభు భసతానీ ఖఱున఼ భెండె శ఼ఙనఱుగస ఙేరసభు. భసతా శ఼ఙనన
ఫేభు క్సంతళీనం ఙేరసభు , ఖటి శ఼ఙనన క్సంత భంతం ఙేరసభు , నైయు నై ాబుళు అనఖరయౘనిా
అధనాఱహంఙఖఱఖటానిక్ి, ఇంక్స ధఱఱ , శంళతసభసఱ ఱ ఔాన ణెఱుశక్ోఖఱఖటానిక్ి. ఇథేయధంగస ఫేభు ాత
యవమలనీా యనయుయనయుగస శపవు యచి ఉంఙాభు.

17. బనీ్ఇసాయీల్ 13 - 14 ాత భనిఱహ ఛాతక్సనిా ఫేభు అతని ఫెడక్ే యనఱ
ా లడఖటాుభు. ాలమం ధాడె
ఫేభు ఔ ుశు క్సనిా అతని క్ొయఔు ఫమటిక్ి తీయసుభు. అతడె థానిా ఔ ణెయచిన ఖరంథం ళంటిదని
ణెఱుశఔుంటాడె - ఙదళు నీ ఔయుణాానిా, ఈధాడె నీ ఱ ఔా ఔటు టానిక్ి శామంగస నీయన శభినుో ణాళు.

17. బనీ్ఇసాయీల్ 15 ఋచభలభసగనిా అళఱంనృంఙేయసని ఋచళయు నం శామంగస యసనిక్ే ాయోఛనఔయం.
భలయగ ం తనహపనయసడె తన భలయగ బవ
ా ు తాం యొఔా దవుయౌణానిా ణాధన అనబయయసుడె. ఫయుళు మోలేయసడెళడ఼
ఇతయుఱ ఫయుళున మోమడె. (ాఛఱఔు శణాయశణాయఱ పేథానిా ణెయౌమఛెనేప) ఔ శంథేఴషయుణిణ ంనంత
ళయఔు ఫేభు ఎళభినీ యక్ింఙభు.

17. బనీ్ఇసాయీల్ 16 - 17 ఫేభు ఔ టు ణానిా ధాఴనం ఙెమయదఱఙఔునాుపడె, అందయౌ లహితభంతేఱఔు
నదట ఔ ఆఛఞ న ంుణాభు. యసయు ఆ ఆఛఞ యవమంఱో అయదేమతఔు నుసఱపడణాయు. అుపడె
యక్ానియణ మలనిక్ి ఆ టు ణం అయహభళు తేంథి. ఫేభు థానిని శయాధాఴనం ఙేలహయనయు సభు. ఙ఼డె , న఼హ తయుయసత
భల ఆఛఞ ాక్సయం ధాఴనఫెైన తభసఱు ఎనిా ఉధాాయో. నీ ాబుళునఔు తన థాశఱ నుసనుసఱన ఖుభించి ూభిుగస
ణెఱుశ. ఆమన శభసానీా ఙ఼శ఼
ు ఉధాాడె.

17. బనీ్ఇసాయీల్ 18 - 21 (ఈ ఱోఔంఱో) తక్షణ ఱలపాఱన క్ోయుఔుధన యసడిక్ి ఇఔాడే యసటిని ఫేభు
ఇచిుయనయు సభు, ఎళభిక్ి ఎంత ఇళాదఱఙఔుంటామో అంత ఫేయఔు. తయుయసత అతని ఛాతఔంఱో నయఔం యసాలేయు సభు.
అందఱో అతడె దళం ఫడణాడె , ద఼ఱహంఫడినయసడెై క్సయుణాయనిక్ి ద఼యఫెైనయసడెై. యఱోక్సనిా క్ోయుఔుని
థానిక్ెర ఔఽఱహ ఙెమయళఱలహనయధంగస ఔఽఱహఙేలేయసడె ఖనఔ అబణే నైగస అతడె యరసాలహ ఔడా అబళుంటే -

అటటళంటి ాత ళయక్ిు ఔఽఱ ఖుభిుంఫడెతేంథి. యభిక్ీ యసభిక్ీ

, ఉబమక్ాఱ యసభిక్ీ ఫేభు (ాంఙంఱో)

చౄళనయసభగిరని ఇశ఼
ు నుో తేధాాభు. ఇథి నీ ాబుళు ాయసథించినథి. నీ ాబుళు ాయసథించినథానిని ఆఖయౌగే
యసడెళడ఼ ఱేడె. క్సని ఙ఼డండి , ాంఙంఱోధన ఫేభు ఔ ళభసగనిక్ి భభొఔ ళయగ ంనై ఎటటళంటి ఆదిక్సయనిా
ాయసథింఙామో. యఱోఔంఱో ఆ ళయగ ం యసిధాఱు భభింత గొపగస ఉంటాబ. థాని ఆదిఔయం భభింత నయుఖుతేంథి.

17. బనీ్ఇసాయీల్

22 నీళు అఱలాషోు నుసటట భభొఔణిణ ఆభసధయడెగస ఙేశక్ోఔు. అఱల ఙేశఔుంటే

నిందఱనుసఱళుణాళు. లేాళతేడ఼, శయౘమఔుడ఼ ఎళడ఼ ఱేనియసడయై నుో ణాళు.

17. బనీ్ఇసాయీల్ 23 - 37 నీ ాబుళు ఇఱల నియణమం ఙేరసడె: నైయు క్ేళఱం ఆమనన తప భభెళభినీ
ఆభసదింఙఔండి. తయౌా దండెాఱణో భంచితనంణో ళయళష భింఙండి. ఔయనల నైళదు యసభిఱో ఔయు గసని ఇదు యు గసని
భుశయౌయసభెర ఉంటే, యసభి భుంద యశగసగ ‘‘చూ’’ అని ఔడా అనఔండి.యసభిని ఔశయుఔుంటృ శభలదానం ఇళాఔండి.
యసభిణో భభసయదగస భలటాాడండి. భఽదతాభూ , దమలపాళభూ ఔయౌగి యసభి భుంద యనభుుఱ ై ఉండండి. ఇఱల
నుసాభిిశు ఼ ఉండండి: ‘‘ాబూ! యసభినై ఔయుణ చెు, ఫాఱయంఱో యసయుననా క్సయుణయంణో, యసతసఱయంణో నుో ఱహంచినటట
ా .’’
నై షఽదమలఱఱో ఉనాథి ఏనేటో నై ాబుళు నఔు ఫాగస ణెఱుశ. నైయు ఖనఔ భంచియసయుగస నడెఙఔుంటే తభ తుపఱన ఖరళంచి థాశయయైకభి యైునఔు భయయౌళఙేు ఇఱలంటి యసయందభినీ ఆమన భనిాయసుడె. ఫంధళుఱ
టా నై యధఱన నియాళంఙండి. నేదయసభిటా

, ఫాటయసయుఱటా , నై యధఱన నియాభిుంఙండి. ళఽదా కయుు

ఙెమయఔండి. ళఽదా కయుు ఙేలేయసయు ఱైణాన యో దయుఱు. ఱైణాన తన ాబుళునఔు ఔఽతగుాడె. నైయు ఆయంఙే
అఱలాహ క్సయుణాయనిా నైయు ఇంక్స అధనాఱహశు ఼ ఉనాందళఱా , నైయు యసభిని (అంటే అళశభసఱు తీయని ఫంధళుఱు ,
ఱేనేక్ి ఖుభిఅబనయసయు,ఫాటయసయుఱు) తనహపంఙ క్ోళఱలహ ఉంటే , యసభిక్ి భఽదళుగస శభలదానం ఙెపండి. నై
ఙేతని ఫెడఔు ఫందించీ ఉంఙఔండి , థానిని ూభిుగస లేాఙఛగసన఼ ళదయౌ నటు ఔండి. అఱలఙేలేు నిందఱ నుసఱళుణాయు ,
థిఔుాఱేని యసయళుణాయు. నీ ాబుళు తన ఇవు క్
ా సయం క్ొందభి ఉనుసదిని శభఽదా ం ఙేయు సడె. క్ొందభి ఉనుసదిని
భినేతం ఙేయు సడె. ఆమన తన థాశఱ లహితని ఫాగస ఎయుఖున. ఆమన యసభిని భిక్ిశు ధాాడె. నేదభిక్సనిక్ి
బమడి నైయు నై శంణాధానిా షతయ ఙేమఔండి. ఫేభు యసభిక్ీ ఉనుసదిని ఇయసుభు

, నైఔ ఇయసుభు.

యసశు యసనిక్ి యసభిని షతయ ఙేమటం ఔ నదు ధనయం. ళయనఙాయం దభిథాుఱఔు ఔడా నుో ఔండి. అథి అతదవు
క్సయయం. ఫషృఙెడి భలయగ ం. ఏ నుసాణానీా షత భలయుఔండి ధాయమంగస తప. థానిని షత భలయుడానిా అఱలాహ
నిఱేదింఙాడె. అధాయమంగస షతయ ఙేమఫడిన భనిఱహ యసయశనిక్ి ఫేభు

‘‘ఖియసస’’న క్ోభే షఔుాన

ాయసథింఙాభు. క్సని ఆ యసయశడె షతయఱో షదుఱు నైయఔుండా ఉండాయౌ. అుపడె అతనిక్ి శయౘమం ఙెమయటం
ఛయుఖుతేంథి. శఔరభఫెైన దా తఱో తప అధాథని య భుు ఛోయౌక్ి నుో ఔండి

, అతడె ముఔు ళమశసనఔు

ఙేభేళయఔు. ఙేలహన యసగసుధానిా ధయయనయుండి. నిశసంథేషంగస యసగసునం యవమంఱో నైయు శభలదానం ఙెపళఱలహ
ఉంటటంథి. క్ొఱనుసతాణో ఇలేు , ూభిుగస నింనహ ఇళాండి, తచినటా బణే శభెరన తభసచణో తఙండి. ఇథి భంచి దా త.

యయళయసధానిా ఫటిు ఔడా ఇథే ఉతు భం. నైఔు ణెయౌమని యవమం యంటడఔండి. నిఴుమంగస ఔలొళ

,

ఙెళుఱ, భనశ఼స అనిాంటి యవమంఱోన఼ యఙాయణ ఛయుఖుతేంథి. బూనేనై యయరయఖుత నడళఔండి. నైయు
బూనేని చీఱున఼ ఱేయు, యాణాఱ ఎతే
ు ఔు ఙేయన఼ఱేయు.

17. బనీ్ఇసాయీల్ 38 - 39 ఈ ఆఛఞ ఱఱో ఏ ఔాథానిని అతఔరనేంచిధా అథి నీ ాబుళునఔు అనివు ఫెైనథి. ఇయ
యయనఔంణో నిండిళునా యవమలఱు. యసటిని నీ ాబుళు నీఔు ళళీథాాభస ణెయౌమఛేరసడె...

17. బనీ్ఇసాయీల్ 39 - 40 ... ఙ఼డె! అఱలాషోు నుసటట భభొఔభిని ఆభసధయడెగస ఙేశక్ోఔు. అఱల ఙేలేు నిందఱ
నుసఱళుణాళు. ాత ఫేఱుఔ ద఼యభళుణాళు. నయఔంఱో డయమయఫడణాళు.- నై ాబుళు నైఔు క్ొడెఔుఱన
ాయసథింఙాడా, ణాన భలతాం థెైళద఼తఱన తనఔు ఔతేలైళగస ఙేశఔుధాాడా ? ఎంత యచితాం! నైయు ఙెనేప ఈ
యవమం యభ అఫదా ం.

17. బనీ్ఇసాయీల్ 41 - 44 ఫేభు ఈ కభసనఱో ాఛఱఔు యఔయక్సఱుగస ఫో దింఙాభు. యసయు శపఽషఱోక్ి
భసయసఱని. క్సని యసయు శణాయనిక్ి భభింత ద఼యంగసధన నుసభినుో తేధాాయు. ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన: ఔయనల
అఱలాషోు నుసటట , యసయు అధనయధంగస ఇతయ థేళులైళ ఔడా ఉంటే యసయు లహంయౘశధాదీయని యసిధానిక్ి ఙేభే
ామణాానిా తపఔుండా ఙేయు సయు. ఆమన భియదాడె. యసయు ఙెనేప భలటఱఔు ఎంణో అతీతేడె

, ఎంణో

ఉనాతేడె. ఆమన భియదా తన శనుసుక్సరసఱ , బూనై, బూభలయక్సరసఱఱో ఉనా శభశు భూ క్ొనిమలడె
తేధాాబ. ఆమన యోు తాంణో నుసటట ఆమన భియదా తన క్ొనిమలడనటట ళంటిథి ఏథీ ఱేద. క్సని నైయు యసటి
శుతని అయి ం ఙేశక్ోఱేయు. మతాభసినిక్ి ఆమన అతయంత యౌభయ భనశాడె, భనిాంఙేయసడ఼న.

17. బనీ్ఇసాయీల్ 45 - 48 నీళు కభసనన ఠింఙేటుపడె ఫేభు నీఔ, యఱోక్సనిా యఴాలహంఙని యసభిక్ీ
భధయ ఔ ణెయన అడెిగస నిఱుుణాభు. యసభి షఽదమల ఱఔు ఖఱేఫుఱు ణొడెఖుణాభు. ఇఔ యసయు ఏనై అయి ం
ఙేశక్ోఱేయు. యసభి ఙెళుఱన నదుఫాయఛేయు సభు. నీళు కభసన ఠిశు ఼ నీ ఏక్ెరఔ ాబుళున ఖుభించి భలతాఫే
ాయు సయంచినుపడె, యసయు అశళయంఙఔుంటృ భుకలఱన ాఔాఔు తాుపఔుంటాయు. నీ భలటన ఙెయయొగిగ
యనాుపడె అశఱు యసయు ఏనే యంటాభో , ఔయుుండి యశపయం ఖుశఖుశఱలడెఔునాుపడె ఏనే ఙెుపఔుంటాభో
భలఔు ణెఱుశ. ఈ దభసుయుగఱు యశపయం ఇఱల ఙెుప ఔుంటాయు:

‘‘నైయు అనశభిశు నా ఈ భనిఱహ

భంతాప
ా ాయసనిక్ి ఖుభిఅబన యసడె. ’’ ఙ఼డె, యసయు ఎటటళంటి భలటఱన నినా ఖుభించి ఔయౌపశుధాాభో! యసయు
భలయగ ం తనుసపయు. క్సఫటిు యసభిక్ి శభెరన భలయగ ం థొ యఔద.

17. బనీ్ఇసాయీల్ 49 - 52 యసయు ఇఱల అంటాయు: ‘‘ఫేభు ఎభుఔఱుగస , భటిుగస భలభినుో బ నుపడె ,
శభిక్ొతు గస శఽఱహుంఫడి ఱేఫడణాభల?’’ - యసభిణో ఇఱల అన: ‘‘నైయు భసబగసగసని ఇనభుగసగసని భలభినుో బధా

ఱేథా తభిగి ఫాతక్ింఫడి ఱేఫడటానిక్ి అయసధయఫెైనదని నైయు పాయశునాటటళంటి యసటిఔంటే ఔడా ఎఔుాళ
ఔఠినఫెైనటటళంటి ళశుళుగస భలభినుో బధాశభే (నైయు ఱేచి తీయుణాయు).’’ యసయు తపఔుండా ఇఱల అడెఖుణాయు:
‘‘భభుయౌా భయళ ఫాతక్ించి ఱేఖఱయసడె ఎళడె

?’’ శభలదానంగస ఇఱల అన:

‘‘నేభుయౌా నదటియసభి

ుటిుంచినయసడే.’’ యసయు తఱఱు ఊుత ‘‘శభే, ఇథి ఎుపడె ఛయుఖుతేంథి ?’’ అని అడెఖుణాయు. నీళు ఇఱల
ఙెుప: ‘‘ఆ శభమం దఖగ యఱోధన ఉందధాా ఆఴుయయడనఔాయఱేద. ఆధాడె ఆమన నేభుయౌా నహఱుయసుడె. నైయు
ఆమనన శుతశ఼
ు ఆమన నహఱుునఔు శభలదానంగస ఫమటఔు ళయసుయు. ’’ అుపడె నైయు ‘‘ఫేభు క్ేళఱం
క్ొంతలేు భలతాఫే ఈ లహితఱో డిళుధాాభు’’ అని అనఔుంటాయు.

17. బనీ్ఇసాయీల్

53 - 54 ాళక్సు! ధా థాశఱ (అంటే యరసాశఱ ైన థాశఱ)ఔు

, యసయు తభ ధోట

అతేయతు భఫెైన భలటధన ఱుఔుత ఉండాయౌ అని ఙెుప. అశఱు భలనళుఱ భధయ ఔఱయౘనిా శఽఱహుంఙటానిక్ి
ామతాం ఙేలేయసడె ఱైణాధన. నిఛానిక్ి ఱైణాన భలనళుడిక్ి ఫళయంఖ ఴతేాళు. నై ాబుళు నై భిలి త
హ ని ఫాగస
ఎయుఖున. ఆమన తన ఇవు క్
ా సయం నేభుయౌా ఔయుణియు సడె. తన ఇవు ం ాక్సయం నేభుయౌా యక్ియు సడె. ాళక్సు!
ఫేభు నినా ాఛఱఔు శంయక్ష ఔుడెగస నిమనేంచి ంఱేద.

17. బనీ్ఇసాయీల్ 55 బూభలయక్సరసఱఱోని నుసాణిక్ోటిని నీ ాబుళు ఫాగస ఎయుఖున. ఫేభు క్ొందయు ాళఔు ఱఔు
భభి క్ొందయు ాళఔు ఱ ఔంటే ఉనాత యసిధాఱన ఇఙాుభు. ఫేఫే థాళూదఔు ఛఫూర ఖరంతానిా ఇఙాుభు.

17. బనీ్ఇసాయీల్ 56 - 57 యసభిణో ఇఱల అన: ‘‘నైయు థేళుణిణ క్సదని (నై నఱు ధయయనభేు యసయుగస) పాయంచి
ఆభసదింఙే యసభిని నహయౌచి ఙ఼డండి. యసయు నై ఏ ఆదన఼ భయఱున఼ఱేయు

, భలయున఼ ఱేయు. ఈ ాఛఱు

నయనటటుఔుంటటనా యసభే శామంగస తభ ాబుళు యసనిాదాయనిా ను ందటానిక్ి భలభసగనిా యతేఔుతేధాాయు.
ఔభిణో ఔయు నుో టీడెతేధాాయు. యసయు

,

ఆమన క్సయుణాయనిా ఆయశుధాాయు. ఆమన యక్షఔు

బమడెతేధాాయు. నిఛానిక్ి నీ ాబుళు యక్ే బమడదగినటట ళంటిథి.

17. బనీ్ఇసాయీల్ 58 ాలమలనిక్ి భుంద ఫేభు ధాఴనం ఙెమయని ఱేఔ ఔఠిన యక్షఔు ఖుభి ఙెమయని
టు ణభంటృ ఏథీ ఉండద. ఈ యవమం థెైళఖరంథంఱో యసామఫడి ఉనాథి.

17. బనీ్ఇసాయీల్ 59 - 60 నిదయశధాఱన ంఔుండా భభుయౌా ఏథీ ఆఱేద, యసభిక్ి ూయాం ఉనా ాఛఱు
యసటిని తయశాభింఙాయు అధన యవమం తప. (ఉథాష యణఔు) శభూదఔు ఫేభు ాతయక్ష నిదయశనంగస ఔ ఆడ
ంటెన ణెచిు ఇఙాుభు. యసయు థానిటా ఔ
ర యంగస ాళభిుంఙాయు. ఫేభు నిదయశధాఱన ంుతేనాథి ాఛఱు
యసటిని ఙ఼లహ బమడాఱధన. ఛాఞఔం ణెఙుక్ో , ాళక్సు! నీ ాబుళు ఈ ాఛఱన భియనఱు ంహ చి ఉధాాడని ఫేభు
నీఔు ఇథిళయక్ే ఙెనహపళుధాాభు. ఫేభు నీఔు ఇుపడె ఙ఼నహంచిన థానినీ , కభసనఱో ఴనహంఙ ఫడిన ళఽక్ానీా

ఫేభు యసభిక్ి ఔ భీక్షగస ఙేరసభు. ఫేభు యసభిక్ి ళెఙుభిఔనై ళెఙుభిఔ ఙేశు ఼ళుధాాభు. క్సని ాత ళెఙుభిఔ
యసభి భూయుణాానిా నంఙతధన ఉనాథి.

17. బనీ్ఇసాయీల్ 61 - 65 ఛాఞఔం ణెఙుక్ో: ఫేభు థెైళద఼తఱణో ఆదమఔు యసయౖసుంఖడండి అని ఙెనుసపభు.
అుపడె అంణా యసయౖసుంఖడాియు. క్సని ఇనౄా శ అఱల ఙెమయ ఱేద. యసడె ‘‘ఏనేటి నీళు భటిుణో ఙేలహనయసడిక్ి ధనన
యసయౖసుంఖడాఱల?’’ అని అధాాడె. భయళ యసడె ఇఱల అధాాడె: ‘‘క్ొంఙెం యసణిణ ఙ఼డె. యసడె తగినయసడధా , నీళు
యసడిక్ి ధానై ఆదిఔయం ఇఙాుళు ? నీళు ఖనఔ ధాఔు ాలమథినం ళయఔు ళయళదినిలేు ధనన యసడి నతు ం ళంరసనిా
శభూఱంగస ధాఴనం ఙేయు సన. క్ేళఱం క్ొందయు భలతాఫే ధానండి తనహపంఙక్ోఖఱుఖు ణాయు.
లఱయఙాుడె:

’’ అఱలాహ ఇఱల

‘‘శభే, నుో . యసభిఱో నినా అనశభింఙే యసయందభిక్ీ నీణోనుసటట నయఔఫే భిూయణ ఫెైన ాతపఱంగస

ఱనశుంథి. నీళు ఎళభెళభిని నీ శంథేఴంణో బావు ేఱుగస ఙెమయఖఱయో ఙెబయ. యసభినైక్ి నీ ఆయాఔదమీనిా

, నీ

థాతదమీనిా ంు. ధనంఱోన఼, శంణానంఱోన఼ యసభిణో నుసటట పాగసనిా ఔయౌగిళుండె. యసభిని యసగసుధాఱ ళఱఱో
ఫందింఙ - ఱైణాన యసగసుధాఱు ఔ మోశం తప భభేనై క్సళు - నిఴుమంగస ధా థాశఱనై నీఔు ఏ
అదిక్సయభూ ఱనంఙద. నభుుక్ోళటానిక్ి నీ ాబుయన ఙాఱు.’’

17. బనీ్ఇసాయీల్ 66 - 72 శభుదాంఱో నై ఒడఱన నడినేయసడే నై (అశఱు) ాబుళు , తథాాభస నైయు
ఆమన అనఖరయౘనిా అధనాఱహయు సయు. యసశు యసనిక్ి ఆమన నైటా ఎంణో ఔనిఔయం ఔఱయసడె. శభుదాంఱో నైక్ేదధాా
ఆద ఔయౌగినుపడె ఆమన ఔాడె తప నైయు నహయౌఙేయసయంణా భటటభలమఫెైనుో ణాయు. క్సని ఆమన
నేభుయౌా యక్ించి ధనఱనైక్ి ఙేభిునుపడె నైయు ఆమన నండి భుకం తుపఔుంటాయు. భలనళుడె నిఛంగస
ఙాఱల ఔఽతగుాడె. శభే నైయు ఈ యవమలనిా ఖుభించి ూభిుగస నియామంగస ఉధాాభస

, థేళుడె నేభుయౌా

ఎనాడ఼ శభుదాం యఱుఱే బూనేఱోనిక్ి అణఖథొ ఔాడనీ ఱేథా నైనైక్ి భసలళన ఔుభినహంఙే తేనూసనన ండనీ
నైయు నియామంగస ఉధాాభస ? అుపడె నేభుయౌా యక్ింఙే ఏ శయౘమఔుణీణ నైయు ను ందఱేయు. థేళుడె భయళ
ఎుపడెైధా నేభుయౌా శభుదాంఱోనిక్ి తీశఔునుో ణాడనీ , నై ఔఽతగాతఔు పయౌతంగస నైనైక్ి తీళాఫెైన తేనూసన
గసఱుఱన ంనహ నేభుయౌా భుంచియనయు సడనీ , నై ఈ భుగింున ఖుభించి ఆమనన అడిగే యసడెళాడ఼ నైఔు
ఱనంఙడనీ నైయు బమడటం ఱేథా ?-ఫేభు ఆదమ శంతతక్ి నదు భిక్సనిా ాయసథిం ఙాభు. యసభిక్ి ధనఱనై
నీటిఱో నడిఙే యసషధాఱన ాయసథింఙాభు. యసభిక్ి భియదా ఫెైన ళశుళుఱన ఆయౘయంగస ఇఙాుభు. ఫేభు
శఽఱహుంచిన ఎధోా నుసాణుఱనై యసభిక్ి శపవు ఫెైన ఆదిక్సయనిా అనఖరళంఙాభు. ఇదంణా భల అనఖరషం. ఆభోచన
ఖుభించి ఆఱోచింఙండి. అుపడె ఫేభు ాత భలనళ ళభసగనిా థాని ధామఔునిణో నుసటట నహఱుయసుభు. ఆ
శభమంఱో తభ ఔుడిఙేతక్ి ఔయు తాం ఇళాఫడినయసయు

, ణాభు ఙేలహన నఱన ఙదళుఔుంటాయు. యసభిక్ి

యళాంత అధాయమం ఔడా ఛయఖద. ఈ ాంఙంఱో అంధడెై ఫెఱగేయసడె

, యఱోఔంఱో ఔడా అంధడెగసధన

ఉంటాడె. అంణేక్సద భలభసగనిా ను ందటంఱో అంధనిఔంటే ఔడా అదిఔంగస యపఱుడౌణాడె.

,

17. బనీ్ఇసాయీల్ 73 - 75 ాళక్సు! ఈ ాఛఱు నినా భీక్షఔు ఖుభిఙేలహ ఫేభు నీ యైునఔు ంనహన ళళీ
నండి నినా భయయౌంఙటానిక్ి ామతాం ఙేమటంఱో ఏ క్ొయణా ఙేమఱేద. నీళు భల నేయుణో నీ తయపు నండి
ఏథెైధా యవమలనిా ఔయౌపంఙాఱని యసయు ఇఱల ఙేరసయు. ఔయనల నీళు అఱల ఔయౌపంచిళుంటే యసయు తపఔుండా నినా
తభ నేతేాడెగస ఙేశఔుని ఉండేయసయు. ఫేభు ఖనఔ నీఔు భధోఫఱలనిా ఇచిుళుండఔనుో ణే నీళు యసభి యైునఔు
క్ొంణెైధా నగిగ ఉండేయసడళు అధనథి అశంబళఫేనై క్సద. క్సని ఔయనల నీళు అఱల నగిగ ళుంటే

, ఫేభు నీఔు

ాంఙంఱో ఔడా భెటు ంి ు యక్షన యుచిఙ఼నహంచి ఉండేయసయభు. యఱోఔంఱో ఔడా భెటు ంి ు యక్ే. భలఔు
ళయతభేఔంగస నీళు ఏ శయౘమఔుడినీ ను ంథిళుండేయసడళు క్సద.

17. బనీ్ఇసాయీల్ 76 యసయు నీఔు ఈ బూపాఖంఱో నిఱుళనీడ ఱేఔుండా ఙెమయటానిక్ీ నినా ఇఔాడ నండి
యలళగొటు టానిక్ి ూనఔుధాాయు. క్సని ఔయనల యసయు అఱల ఙేలేు నీ తయుయసత యసయు ఔడా ఇఔాడ ఎంణోక్సఱం
నిఱుళఱేయు.

17. బనీ్ఇసాయీల్ 77 ఇథి భల శధాతన శంాథామం. థీనిధన నీఔు ూయాం ఫేభు ంనహన ాళఔు ఱందభి
యవమంఱోన఼ అనశభింఙాభు. భల శంాథామంఱో నీళు ఏ భలయుపన఼ ఙ఼డఱేళు.

17. బనీ్ఇసాయీల్

78 - 79 నభలచన యసినహంఙ. ను దు యసయౌనపటినండి భసతా చీఔటిడే ళయఔు

,

నుసాతణ క్సఱంఱో కరఆన్ నుసభసమణం టా ాణేయఔ ఴరదాళళంఙ. ఎందఔంటే నుసాతణ క్సఱు కరఆన్ నుసభసమణం
యసక్షయంగస ఉంటటంథి. భసతాూట ‘‘తషచీద్’’ నభలచ ఙెబయ. ఇథి నీఔు అదను నభలచ. నీ ాబుళు నినా
ాఴంశనీమఫెైన ఉనాత యసినంఱో ాతఱహఠ ంఛేమటం అశంబళం ఏనై క్సద.

17. బనీ్ఇసాయీల్ 80 ఇఱల నుసాభిింఙ: ాబూ! నీళు ననా ఎఔాడఔు తీశక్ొనియయళధా శతయంణో తీశక్ొని
యలైళ. ఎఔాడ నండి తీలహధా శతయంణో తబయ. నీ తయపు నండి ఔ అదిక్సభసనిా ధాఔు శయౘమంగస ంనహంఙ.

17. బనీ్ఇసాయీల్ 81 ఇఱల ాఔటింఙ: ‘‘శతయం ళఙేులహంథి. అశతయం నయంచింథి. అశతయం నయంఙఔ తపద.’’
17. బనీ్ఇసాయీల్ 82 - 84 ఫేభు ఈ కభసన పాగసఱ అళతయణ ఔరభంఱో అళతభిం ఛేశు నాటటళంటి ాత
పాఖభూ యరసాశఱఔు శాశి త క్సయుణయభున఼ , క్సని దభసుయుగఱఔు అథి నయౖసునిా తప భభి థేనినీ నంఙద.
భలనళుడె ఎఱలంటి యసడంటే ఫేభు అతనిా అనఖరళంచినుపడె యయరయఖుణాడె. యనక్ిా భయయౌనుో ణాడె. క్ొంఙెం
ఔయౖసునిక్ి ఖుభిఅబణే ఙాఱు, నిభసఴడినుో ణాడె. ాళక్సు! ఈ ాఛఱణో ఇఱల అన: ‘‘ాత ఔాడ఼ తన యదాధాధనా
అనశభిశు  ధాాడె. ఇఔ ఋచభలయగ ంఱో ఎళడెధాాడో అధన యవమం నీ ాబుళునక్ే ఫాగస ణెఱుశ.’’

17. బనీ్ఇసాయీల్ 85 - 88 ఈ ాఛఱు నినా ఆతున ఖుభించి ాయాశుధాాయు. ఇఱల అన: ‘‘ఈ ఆతు ధా
ాబుళు ఆఛాఞనయసయం ళశుంథి. క్సని నైఔు ాయసథింఙఫడిన ఛాఞనం ఫషృశాఱపఫెైనథి. ’’ ాళక్సు! ఫేభు క్ోభిణే ,
ళళీథాాభస ఫేభు నీఔు ాయసథించిన థానాంణా నీనండి ఱలక్ోాఖఱభు. తయుయసత భలఔు ళయతభేఔంగస థానిని
తభిగి ఇనహపంఙఖయౌగే శయౘమఔుణిణ ఎళణీణ నీళు ను ందఱేళు. నీఔు ఱనంచినదంణా నీ ాబుళు క్సయుణయం ళఱా ధన
ఱనంచింథి. యసశు ళం ఏనేటంటే నీనై ఆమనఔు ఉనా అనఖరషం ఙాఱల గొపథి. ఇఱల అన:

‘‘ఔయనల

భలనళుఱ, చృధాాతేఱ, అందయౄ ఔఱలహ ఈ కభసన ళంటి థానిని థేనినబధా తీశఔుళఙేు ామతాం
ఙేలహనపటిక్ీ తీశఔుభసఱేయు, యసయందయౄ ఔభిక్ొఔయు శయౘముఱ ైనపటిక్ినీ.’’

17. బనీ్ఇసాయీల్ 89 - 93 ఫేభు ఈ కభసనఱో ాఛఱఔు యఔయక్సఱుగస ళత ఫో ధఙేరసభు. క్సని ఙాఱలభంథి
ాఛఱు అయరసాశ లహితఱోధన లహియంగస ఉండినుో మలయు. యసయు ఇఱల అధాాయు: ‘‘ఫేభు నీ భలటన నభుభు. నీళు
బూనేని చీయౌు భల క్ోశం ఔ ఙెఱభన ను ంగింఙెమలయయౌ. కయౄ
ీ యు ఙెటా ృ థాాక్ాఱతఱు ఔఱ ణోట ఔటి నీక్ోశం
ఉదాయంఙాయౌ. అందఱో నీళు క్సఱుళఱన ాళళం ఛెమలయయౌ. నీళు ాఔటిశు నా యధంగస ఆక్సరసనిా భుఔాఱు
భుఔాఱుగస ఙేలహ భలనై డయమలయయౌ. థేళుణీణ , థెైళద఼తఱన఼ భల ఎదటఔు తీశఔు భసయసయౌ. నీక్ోశం ఔ
శాయణ ఖఽషం తమలయు క్సయసయౌ. నీళు ఆక్సరసనిా అదిభోళంఙాయౌ. అంతళయఔు నీ భలటన ఫేభు నభుభు.
అంణేక్సద, ఫేభు ఙదళటానిక్ి నీళు భలనై ఔ యఙన అళతభింఙేటటట
ా ఙేమనంతళయఔు ఫేభు నీ
అదిభోళంఙటానిా ఔడా నభుభు. ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన:

‘‘ధా ాబుళు! భియదాడె. ధనన శంథేరసనిా

ణెఙేు ఔ భలనళభలతేాడె తప భభింక్ేఫెైధా అళుణాధా?’’

17. బనీ్ఇసాయీల్ 94 - 95 ాఛఱ భుందఔు భలయగ దయశఔతాం ళచిునుపడఱలా , థానిని యఴాలహం ఙఔుండా
యసభిని ఆనహన యవమం ‘‘ఏనేటి, అఱలాహ భలనళుణిణ ాళఔు గస ఙేలహ ంనుసడా ?’’ అధన యసభి ఱుఔు తప భభేనై
క్సద. యసభిక్ి ఇఱల ఙెుప:

‘‘బుయఱో థెైళద఼తఱు నియుంతగస తయుఖుత ఉండిళుంటే , ఫేభు తప ఔుండా

ఆక్సఴం నండి థెైళద఼తధన యసభిక్ోశం ాళఔు గస ంనహ ఉండేయసయభు.’’

17. బనీ్ఇసాయీల్ 96 ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన:

‘‘ధాఔ నైఔ భధయ క్ేళఱం ఔా అఱలాహ యసక్షయఫే

శభినుో తేంథి. ఎందఔంటే ఆమన తన థాశఱ లహితని ఫాగస ఎభిగినయసడె. అనిాంటినీ ఙ఼శ఼
ు ఉనాయసడె.’’

17. బనీ్ఇసాయీల్

97 - 99 అఱలాహ భలయగ ం ఙ఼నహనయసడే శధాుభసగనిా ను ందణాడె. ఆమన భలయగ ం

తనహపంచినయసభిక్ి ఆమనన తప, అండగస ఉండేయసణీణ, శయౘమడే యసణిా ఎళణీణ నీళు ను ందఱేళు. యసభిని ఫేభు
ాలమంధాడె ఖుడిి యసయుగస , భూఖయసయుగస, ఙెయటియసయుగస ఙేలహ ఫో భసాడయనలహ ఱలఔుాళయసుభు. యసభి నియసశం
నయఔం. థాని భంట భందగించినుపడఱలా ఫేభు థానిని భభింత భండియ ఛేయు సభు. ఇథి ాతపఱం యసభి

దరరువు ఔు. యసయు భల ఆమతేఱన తయశాభించి ఇఱల అధాాయు:

‘‘ఫేభు క్ేళఱం ఎభుఔఱుగస , దభుుగస,

ధ఼యగస భలభి నుో బన తయుయసత శభిక్ొతు గస భభుయౌా ుటిుంచి ఱేనహ నిఱఫెటుడం ఛయుఖు తేంథా

?’’ బూనేనీ

ఆక్సరసఱనీ శఽఱహుంచిన థేళుడె అటటళంటియసభిని ుటిుంఙే ఴక్ిుని ఔడా తపఔుండా ఔయౌగిళుంటాడధన యవమం
యసభిక్ి ణోఙధన ఱేథా? ఆమన యసభిని తభిగిఱేటానిక్ి ఔ శభమలనిా నియణ బంచి ఉంఙాడె. అథి భసళటం తథయం.
క్సని దభసుయుగఱు నండిగస థానిని తయశాభింఙటానిక్ే ూనఔుధాాయు.

17. బనీ్ఇసాయీల్ 100 ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన: ఔయనల ధా ాబుళు క్సయుణయ నిధఱు నై అదీనంఱో ఉండి
ఉనాటా బణే అయ కయుబనుో ణామధన బమంళఱా

, యసటిని నైయు ఔదఔుండా ఉంఙేయసయు. మతాభసినిక్ి

భలనళుడె ఎంణో శంఔుచిత షఽదముడె.

17. బనీ్ఇసాయీల్

101 - 104 ఫేభు భూయసఔు ాశుటంగస ఔనినహంఙే ణొనేుథి నిదయశధాఱన

ాయసథింఙాభు. ఇుపడె నీయన శామంగస ఇయసాబీఱు శంతతని అడెఖు. భూయస యసభిళదు ఔు ళచిునుపడె
హభౌన భసచ అనాథి ఇథేఔథా , ‘‘భూయస! నీళు నిఴుమంగస భంతాఛాఱలనిక్ి ఖుభిఅబన భనిఱహళని ధనన
పాయశుధాాన’’ అని. థానిక్ి శభలదానంగస భూయస ఇఱల అధాాడె: ‘‘నీఔు ఫాగస ణెఱుశ, ఖుణనుసఠం ధనభేప ఈ
నిదయశధాఱన బూభలయక్సరసఱ ాబుళు తప భభెళాడ఼ అళతభింఛెమయఱేద. హభౌన్! నీళు నిఴుమంగస
రసనుసనిక్ి ఖుభిఅబన యసడళు అని ధనన పాయశుధాాన. ’’ చిళయఔు హభౌన భూయసన఼ , ఇయసాబీఱు శంతతనీ
బూనేనై ఱేఔుండా ఙేమలఱని శంఔయౌపంఙఔుధాాడె. క్సని ఫేభు అతడినీ, అతడి శషఙయుఱన఼ భూఔుభుడిగస
భుంచియనరసభు. ఆ తయుయసత ఇయసాబీఱు శంతతణో ఫేభు ఇఱల అధాాభు:

‘‘ఇఔ నైయు బూనేనై శకంగస

నిళలహంఙండి. ాలమ యసగసున శభమం ఆశనాఫెైనుపడె ఫేభు నై అందభినీ ఔయౌనహ యౘఛయుయుయసుభు.’’

17. బనీ్ఇసాయీల్

105 - 109 ఈ కభసనన ఫేభు శతయంణో అళతభింఛేరసభు. శతయంణోధన అథి

అళతభించింథి. ాళక్సు! (యరసాశఱఔు) యబయసయు అంథింఙటానిక్ి (అయరసాశఱఔు) ళెఙుభిఔ ఙెమయటానిక్ి తప
ఫేభు నినా భభొఔ నిక్ొయఔు ంఱేద. ఫేభు ఈ కభసనన క్ొథిుక్ొథిుగస అళతభింఛేరసభు , నీళు థానిని
ధభుథి ధభుథిగస ాఛఱఔు యనినహంఙాఱని. ఫేభు థానిని శందభసానిా ఫటిు ఔరభఔరభంగస అళతభింఛేరసభు.
ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన: నైయు థీనిని నభుండి నభుఔనుో ండి. ఇథిళయఔు ఛాఞనం ఇళాఫడిన యసభిక్ి థానిని
యనినహంచినుపడె యసయు భుకలనిా ధనఱఔు ఆనించి యసయౖసుంఖడి భుఔు ఔంఠంణో ఇఱల అంటాయు:
భియదాడె. ఆమన యసగసునం ూభిుఅబ తీయళఱలహంథే.

‘‘భల ాబుళు

’’ యసయు భుకలనిా ధనఱఔు ఆనించి యఱనహశు ఼

డినుో ణాయు. థానిని యనా తయుయసత యసభి అణఔుళ భభింత నయుఖుతేంథి.
110 - 111 ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన: ‘‘అఱలాహ అని అబధా నహఱళండి. ఱేథా యయౘున్ అని అబధా శభే. ఏ
నేయుణో అబధా నహఱళండి. ఆమనఔు ఖఱ నేయా ు అనీా ఙఔానియన. నైయు నభలచన ఙేలేటుపడె ఔంఠసనిా భభీ

నంఙఔండి, భభీ తగిగంఙఔండి. ఈ భెంటిక్ీ భధయ శఖటట యసిబఱో ఉండే శాయంణో నభలచ ఙేమండి. ’’ ఇంక్స ఇఱల
అన: ఎళభినీ తన క్ొడెఔుగస ఙేశక్ోనటటళంటి , తన భసఛయంఱో ఇతయుఱ ళాయౄ పాఖయసాభుఱుగస ఱేనటటళంటి ,
నిశసయౘముడె క్సఔనుో ళటం ళఱా తనఔు శంయక్షఔుడె ఎళడ఼ అళశయం ఱేనటటళంటి థేళునిక్ే యోు తాభు. ఆమన
గొపతధానిా, భషో నాతఫెైన రరరణిక్ిఙెంథిన గొపతధానిా ఙాటండి.

18్అల్్కహఫ
ఆమతేఱు : 110

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

18్అల్్ కహఫ

1 - 5 అఱలాహ భలతాఫే శుతందగినయసడె. ఆమన తన థాశనినై ఈ ఖరంతానిా

అళతభింఛేరసడె అందఱో ఏ యధఫెైన ళఔరణాానీా ఉంఙఱేద - అథి శ఼టిగస

, ఉనాథి ఉనాటట
ా గస ాఔటింఙే

ఖరంథం థాని థాాభస అతన థేళుని ఔఠిన యక్షన ఖుభించి ాఛఱన ళెఙుభింఙాఱని , యఴాలహంచి శణాాభసయఱు ఙేలే
యసభిక్ి భంచి ాతపఱం ఱనశుంథి అధన యబయసయు న఼ , అందఱోధన యసయు ఔఱక్సఱం ఉంటాయు అధన యబయసయు న఼
అందఛేమలఱని, అఱలాహ ఎళభిధో ఔుభలయుడెగస ళభింఙాడె అని యౌక్ే ాఛఱన బమనటాుఱని. ఈ యవమం
ఖుభించి యసభిక్ిగసనీ , యసభి ణాతభుణాుఱఔు గసనీ ఏ ఛాఞనభూ ఱేద. యసభి ధోట యఱుళడే ఈ భలట అతయంత
థాయుణఫెైనథి. యసయు క్ేళఱం అఫథాానిా భలతాఫే యసఖుతేధాాయు.

18్అల్్ కహఫ 6 - 8 అబణే ాళక్సు! ఔయనల యసయు ఈ ఉథేరసనిా యఴాలహంఙఔనుో ణే , ఫషృరస నీళు యసభి క్ోశం
దణఖిశ఼
ు నీ నుసాణాధనా క్ోఱోపణాయనమో! నిఛానిక్ి , ాఛఱఱో భంచి నఱు ఙేలేయసభెళభో భీక్ింఙాఱని , బూనేనై
ఉనా ళశు యసభగిరనంతటినీ ఫేభు బూనేక్ి అఱంక్సయంగస ఙేరసభు. చిళయఔు ఫేభు థీనినంతటినీ ఙదధైన
ఫెైథానంగస ఙేలహయనమనధాాభు.

18్అల్్ కహఫ 9 - 12 ఖుషయసయు, యఱలపఱఔం యసయు భల శ఼ఙనఱఱో ఔ అదాతఫెైన శ఼ఙన అని నైయు
పాయశుధాాభస? ఆ ఖుషఱో ఆఴరమం ను ంథిన ఆ ముళఔుఱు ‘‘ాబూ! నీ ాణేయఔ క్సయుణాయనిా భలఔు ాయసథింఙ
భల ళయళయౘభసనిా ఙఔాఫెటు ట! ’’ అని యనడెఔుధాాయు. అుపడె ఫేభు యసభిని అథే ఖుషఱో ఛోక్ొటిు ఏలా తయఫడి
గసఢనిదాఱో ఉంఙాభు. తయుయసత ఫేభు యసభిని ఫేఱ ాయౌనుసభు

, ఆ భెండె ళభసగఱఱో ఏ ళయగ ం యసయు ణాభు

ఖుషఱో ఉనా క్సఱలనిా ఔచిుతంగస ఱ ఔాఔడణాభో భీక్ిథు ాభని.

18్అల్్ కహఫ

13 - 16 ఫేభు యసభి అశఱు గసధన నీఔు యనినహశు ధాాభు. యసయు తభ ాబుళున

యఴాలహంచిన క్ొందయు ముళఔుఱు. ఫేభు యసభిక్ి శధాుయగ ంనై నడళటంఱో అనళఽథిాని ాయసథింఙాభు. యసయు ఱేచి

ఈ ాఔటన ఙేలహనుపడె ఫేభు యసభి షఽదమలఱఔు దఽఢణాానిా ఔఱుఖఛేరసభు

‘‘ఆక్సరసఱఔ, బూనేక్ీ

ాబుయైనయసడే భల ాబుళు. ఫేభు ఆమనన ణోాలహభసఛని భభొఔణిణ థేళుడెగస ఙేశక్ొని యనడెక్ోభు. ఔయనల
ఫేభు అఱల ఙేల,ేు ూభిుగస అనచితఫెైన థానిని ఙేలహన యసయభళుణాభు.’’ (తయుయసత యసయు యశపయం ఇఱల అన
ఔుధాాయు) భన ఛాతయసభెరన యయు యఴాాబుళున క్సదని ఇతయ థెైయసఱన శఽఱహుంఙఔుధాాయు. ఈ థెైయసఱు
ఆభసధయఱని శపవు ఫెైన ాభలణానిా థేనాబధా ఈ ాఛఱు ఎందఔు తీశఔుభసయు ? అఱలాహ యవమంఱో అబూత
ఔఱపనఔు నుసఱపడే యసడిని నేంచిన దభసుయుగడెళడె ? ఇుపడె నైయు యసభిణోన , అఱలాహ న క్సదని యసయు
ఆభసదింఙే థేళులా ణోన శంఫందాఱన ణెంా ఙ ఔుధాాయు. ఔనఔ, ఇఔ దండి. పఱలధా ఖుషఱో ాయనయంచి ఆఴరమం
ను ందండి. నై ాబుళు నైనై తన క్సయుణయ చామన యశు భింఛేయు సడె

, నై క్సయయలహథా క్
ి ెర శఔఱ యసభగిరని

శభఔయుయసుడె.

18్అల్్ కహఫ 17 - 18 యసభిని నీళు ఖుషఱో ఙ఼లహనుపడె , శ఼యుయడె ఉదబంఙేటుపడె, యసభి ఖుషన
ణాఔఔుండా ఔుడి ాఔాగస నైక్ినుో బనటట
ా న఼

,

అశు నేంఙేటుపడె యసభిక్ి ద఼యంగస ఎడభ ాఔాగస

థిగినుో బనటట
ా న఼ నీఔు గోఙభిశు ంథి. యసభేమో ఖుషఱోఱ ఔ శయరసఱఫెైన శి ఱంఱో డి ఉధాాయు. ఇథి
అఱలాహ శ఼ఙనఱఱో ఔ శ఼ఙన. అఱలాహ శధాుయగ ం ఙ఼నహనయసడే అశఱు శధాుయగ ం ను ంథేయసడె. అఱలాహ - భలయగ ం
తనహపంఙేయసడిక్ి భలయగ ం ఙ఼నహ , శంయక్ింఙేయసణిణ నీళు ను ందఱేళు. యసభిని నీళు ఙ఼చి , యసయు ఫేఱ ాధన ఉధాాయని
అనఔుంటాళు. యసశు యసనిక్ి యసయు నిదానుో తేధాాయు. ఫేభు యసభిని ఔుడిఔ
ా ాఔ

, ఎడభ ాఔాఔ థొ భిఱేఱల

భయయౌడెఔుధనఱల ఙేలేయసయభు యసభి ఔుఔా ఖుష భుక థాాయం ళదు భుంద క్సలళన ఙాచి ఔయుుండి ఉండేథి .
ఔయనల నీళు యసభిని ణొంగిఙ఼లేు

, యనక్ిా తభిగి నుసభినుో ణాళు. ఆ దఽరసయనిా ఙ఼లహన క్సయణంగస నీళు

బమఔంనహతేడళు అళుణాళు.

18్అల్్ కహఫ 19 - 21 ఫేభు ఇథే అదాత భళభ థాాభస యసభిని ఫేఱ ాయౌనహ ఔభోు ఫెటు ాభు. యసయు
యశపయం ాయాంఙక్ోయసఱని యసభిఱో ఔడె , ‘‘భనం ఈ లహితఱో ఎంతక్సఱం ఉధాాభు

?’’ అని అడిగసడె.

నేఖణాయసయు, ‘‘ఫషృరస ఔ భోఛంణాధో ఱేఔ థానిఔంటే క్ొంఙెం తఔుాళగసధో ఉండి ఉంటాభు’’ అని అధాాయు. భయా
ఇఱల అధాాయు యసయంణా, ‘‘అఱలాహ బయ ఫాగస ఎయుఖున భనం ఈ లహితఱో ఎంతక్సఱం ఖడినుసమో. శభే, ఇఔ ఈ యండి
ధాణానిా ఇచిు భనఱో ఎళభిధైధా నఖభసనిక్ి ంుథాభు. అతడె భంచి పోఛనం ఎఔాడ థొ యుఔుతేంథో
ఔనక్ొాని, తనటానిక్ేథెైధా తీశఔుళయసుడె. అతడె క్సశు ణెయౌయగస ళయళషభింఙాయౌ. భనం ఇఔాడెధాాభని
ఎళభిక్ెరధా ణెయౌలే యధంగస అతడె ాళభిుంఙఔడద. ఔయనల యసయు భనయౌా టటుఔుంటే , భసలా ణో క్ొటిు ఙంనేయు సయు.
ఱేథా ఫఱళంతంగస భనయౌా తభ శంగంఱో భయా ఔఱుుఔుంటాయు. అఱల ఛభిగిణే

, భనం ఎనాటిక్ీ యసపఱయం

ను ంద ఱేభు.’’ ఈ యధంగస ఫేభు నఖయయసశఱఔు యసభి ఉనిక్ిని ఖుభించి ణెయౌమ ఛేరసభు. అఱలాహ ఙేలహన యసగసునం
శతయఫెైనదనీ ాలమ శభమం నిశసం థేషంగస ళచిు తీయుతేందనీ ాఛఱు ణెఱుశక్ోయసఱని (అుపడె యసయు

అశఱు ఆఱోచింఙళఱలహనథి నై యవమం ఖుభించి). క్సని ాఛఱు యసభి (ఖుష యసశఱ)ణో ఎఱల ళయళషభింఙాయౌ
అధన యవమం ఖుభించి యశపయం యసదఱలడెఔుంటటధాాయు. క్ొందయు ‘‘యసభినైద ఔ గోడ ఔటు ండి. యసభి ాబుళుక్ే
యసభి ళయళయౘయం ఖుభించి ఫాగస ణెఱుశ ’’ అని అధాాయు. క్సని ఈ ళయళయౘయంఱో నై ఙేబగస ఉనాయసయు , ‘‘ఫేభు
యసభినైద ఔ ఆభసధధా భంథిభసనిా నిభిుయసుభు’’ అని అధాాయు.

18్అల్్ కహఫ 22 - 26 క్ొంతభంథి , ‘‘యసయు భుఖుగయు , ధాఱుగోథి యసభి ఔుఔా ’’ అని అంటాయు. భభిక్ొందయు ,
‘‘యసయు ఐదఖుయు, ఆభోథి యసభి ఔుఔా ’’ అని అంటాయు. యసయందయౄ క్ేళఱం అయి యళతంగస యసఖుతేధాాయు. ఇంక్స
క్ొందయు, ‘‘యసయు ఏడెఖుయు, ఎనినేథో థి యసభి ఔుఔా’’ అని ఔడ అంటాయు.ఇఱల అన: ‘‘యసయు ఎందభో ధా ాబుయన
ఫాగస ఎయుఖున. క్ొందభిక్ి భలతాఫే యసభి నిఛఫెైన శంకయ ణెఱుశ. ఔనఔ శ఼
ి ఱంగస తప యసభి శంకయన ఖుభించి
ాఛఱణో యసథింఙఔు. ఇంక్స యసభిని ఖుభించి ఎళభినీ ఏనై అడఖళదు. ఙ఼డె ఏ యవమలనిా ఖుభించి

jెెెైెధా,

ఎనాడ఼ ‘‘ధనన ఈ నిని భేు ఙేయు సన ’’ అని అనఔు. (నీళు ఏనై ఙేమఱేళు) అఱలాహ క్ోభిణేధన తప. ఔయనల
భయుళఱా నీళు అఱల అంటే , యంటధన నీ ాబుళున శుభింఙక్ొని ఇఱల అన , ‘‘ధా ాబుళు ఈ ళయళయౘయంఱో
శణాయనిక్ి అత దఖగ యగస ఉనా యవమం యైునఔు ధాఔు భలయగ ం ఙ఼ుణాడని ధనన ఆయశుధాాన. ’’ - యసయు తభ
ఖుషఱో భూడె ళందఱ శంళతసభసఱు ఉధాాయు , (క్ొందయు ఖడెళు అంఙధాఱో) ణొనేుథి శంళతసభసఱు ఇంక్స
ఎఔుాళ నంఙాయు. నీళు ఇఱల ఙెుప:

‘‘యసయు ఆ లహితఱో ఉనా క్సఱలనిా అఱలాహ బయ ఫాగస ఎయుఖున.

ఆక్సరసఱఱోన఼, బూనేఱోన఼ ఖుు ంగస ఉనా శభశు యవమలఱు ఆమనఔు భలతాఫే ణెఱుశ. ఎంత
అదాతఫెైనయసడె ఆ ఙ఼లేయసడె ఆ యధనయసడె (బూభలయక్సరసఱఱోని శఽచృంఫడిన యసటిని) ఆమన తప
(ఆదఔుధనయసడె) భభెళాడ఼ ఱేడె. అంణేక్సద ఆమన తన ాబుణాాదిక్సయంఱో ఎళభినీ పాఖయసానేగస
ఙేయుుక్ోడె.’’

18్అల్్ కహఫ 27 - 31 ాళక్సు! నీ ాబుళు ఖరంథం నండి నీనై అళతభింఛేమఫడిన థానిని (మతాతథంగస)
యనినహంఙ. ఆమన ాళఙధాఱన భలభేు అదిక్సయం ఎళభిక్ీ ఱేద. (ఔయనల ఎళభిక్ోశఫెైధా నీళు అందఱో
భలయుపఱు, ఙేయుపఱు ఙేలహనటా బణే) ఆమనన తనహపంఙక్ొని నుసభినుో బ నీళు ఏ ఆఴరమలనీా ను ందఱేళు. తభ
ాబుళు ాశనాతన అభిిశు ఼ ఎళయు ఉదమం , యసమంతాం ఆమనన యనడెఔుంటాభో , యసభి యసషఙయయం టా నీ
షఽదమలనిా శంతఽనహు యఙక్ో. యసభి నండి నీ దఽఱహుని ఏభలతాం భయఱుఔు. నీళు ఇషఱోఔు ఫెయుఖుఱన
క్ోయుఔుంటాయస? ఎళని భనశసన ఫేభు భల దాయనం టా ఴరదాఱేఔుండా ఙేరసమో ,

ఎళడె తన యసంచఱఔు

అనఖుణంగస ళభిుంఙాడో , ఎళడి నితీయు అతయసదంనై ఆదాయడి ఉంటటంథో అటటళంటి ళయక్ిు టా యదేమత
ఙ఼ఔు. శపవు ంగస ఇఱల ాఔటింఙ

, ‘‘ఇథి శతయం నై ాబుళు నండి ళచిుంథి. ఇవు ఫెైన యసయు థానిని

లాఔభింఙన఼ళఙు, ఇవు ంక్సని యసయు థానిని తయశాభింఙన఼ళఙు. ఫేభు (శణాయనిా తయశాభింఙే) దభసుయుగఱ
క్ొయఔు ఔ అగిాని లహదాయచి ఉంఙాభు

, థాని ఛాాఱఱు యసభిని ఙటటు భుటటుణాబ. అఔాడ యసయు ఖనఔ

భంచినీలై
ా అడిగిణే , న఼ధ భడిి ఱలంటి నీటిణో యసభిని శతాభింఙటం ఛయుఖుతేంథి. అథి యసభి భుకలఱన
భలడెశుంథి. అథి ఎంత చఖునుససఔయఫెైన నుసనీమం! అథి ఎంత నిఔఽవు ఫెైన యరసరంత శి ఱం! ఇఔ యఴాలహంచి
శణాాభసయఱు ఙేలేయసభి యవమం - ఫేభు నిఴుమంగస యసభి ాతపఱలనిా ళఽదాఙేమభు. యసభిక్ెర నితయ
షభితళధాఱు ఉధాాబ యసటి క్ిరంద క్సఱుళఱు ాళళశ఼
ు ఉంటాబ అఔాడ యసయు ఫంగసయు ఔంఔణాఱన
ధభియు సయు ఆఔు ఙుని శనాని ఛఱణాయు టటుళయసుాఱన ధభియు సయు ఎణెు న
త ఆశధాఱనై థిండా ఔు ఆనఔుని ఆలనఱ ై
ఉంటాయు. అథి ఎంత రరరవఠఫెైన ాతపఱం! అథి ఎంత భషో నాతఫెైన నియసశ శి ఱం!

18్అల్్ కహఫ 32 - 44 ాళక్సు! యసభి భుంద ఔ ఉభలనం నేభొాన: ఇదు యు ళయఔుుఱు ఉండేయసయు. యసభిఱో
ఔనిక్ి ఫేభు భెండె థాాక్ష ణోటఱు ఇఙాుభు. యసటి ఙటృ
ు కయౄ
ీ యు ఙెటా ఔంఙెన నంఙాభు. ఇంక్స యసటి
భధయ లేదయు బూనేని ఉంఙాభు. ఆ భెండె ణోటఱు ువాఱంగస ండాబ. ండటంఱో అయ ఎంత భలతాభూ
క్ొయత ఙ఼ఱేద. ఆ ణోటఱ భధయ ఔ క్సఱుళన ాళళంఛేరసభు. మఛభలనిక్ి భంచి ఱలపాఱు ళఙాుబ.
ఇదంణా ను ంథి ఔడా అతడె ఔధాడె తన ను యుఖు నేతేానిణో భలటాాడెత ఇఱల అధాాడె:

‘‘ధనన నీ ఔంటే

ఎఔుాళ ధనం ఔఱయసణిణ, ఎఔుాళ ఫఱళంతేఱ ైన ఛనం ఔఱయసణిణ.’’ తయుయసత అతడె తన శాయగ ంఱో ాయనయంఙాడె తన
ఆతుఔు అధాయమం ఙేశఔునాయసడెై ఇఱల ాఔటింఙాడె: ‘‘ఎనాటిక్ెరధా ఈ శంద నయశుందని ధనన పాయంఙటం
ఱేద. ఎపటిక్ెరధా ాలమ గడిమ ళశుందధన నభుఔం ఔడ ధాఔు ఱేద. అబనపటిక్ీ

, ఔయనల ఎుపడెైధా

ధనన ధా ాబుళు శనిాదిక్ి భయయౌంఫడినటా బణే తపఔుండా థీనిఔంటే భషో ఛాఱఫెైన యసిధానిా
ను ందణాన.’’ అుపడె అతని ను యుఖుయసడె భలటాాడెత అతనిణో ఇఱల అధాాడె:

‘‘నినా భటిుణోన఼ ,

తయుయసత యయయ నృందళుణోన఼ ుటిుంచి ఔ శంూయణ భలనళునిగస తీభిుథిథు న
ి ఆమనన నీళు
తయశాభిశు ధాాయస? ఇఔ ధా యవమం, ధా ాబుయైణే అఱలాహ బయ. ధనన ఎళభినీ ఆమనఔు పాఖయసానేగస ఙేమన.
నీళు నీ ళనంఱోక్ి ాయనయశ఼
ు ఉనా శభమంఱో నీ ధోట ‘భలయౖస అఱలాహ’ ‘ఱలకళాత ఇఱలా నృఱలాహ’ అధన భలటఱు
ఎందఔు భసఱేద? ఔయనల నీళు ననా శందఱో, శంణానంఱో నీ ఔంటె తఔుాళ యసడిగస ఙ఼శ఼
ు ఉనాపటిక్ీ , ధా
ాబుళు నీ శాయగ ం ఔంటే ఉతు భఫెైన థానిని ధాఔు ాయసథింఙటభూ , నీ ‘శాయగ ం’ నైదఔు ఆక్సఴం నండి ఏథెైధా
ఆదన ంనహంఙటభూ, ఆ క్సయణంగస అథి ఙదధైన ఫెైథానంగస భలభినుో ళటభూ ఱేథా థాని నీయు బూనేఱో
ఇంక్ినుో ళటభూ తయుయసత నీళు థానిని ఏ యధంగసన఼ తభిగి ను ందఱేఔనుో ళటభూ అధనథి అశంబళఫేనై క్సద. ’’
చిళయఔు ఛభిగింథేనేటంటే, అతని ంట నతు ం ధాంశం అబంథి , తన థాాక్షణోట తఱక్ిరందఱుగస తడిఔఱనై ఔయౌ
నుో ళటానిా ఙ఼చి అతడె ణాన నటిున నటటుఫడిని ఖుభించి ఙేతేఱు నఱుభుఔుంటృ ఉండినుో మలడె. ఇంక్స
‘‘అయోయ! ధనన ధా ాబుళునఔు ఇతయుఱ ళభినీ పాఖశిఱుగస ఙేమఔుండా ఉంటే ఎంత ఫాఖుండేథి !

’’ అని

యసనుో మలడె - అఱలాహ ఔు ళయతభేఔంగస అతనిక్ి శయౘమడటానిక్ి అతని ళదు ఏ ఛన శభూషభూ ఱేఔుండా

నుో బంథి. అతడె శామంగసన఼ ఆ ఆదన ఎదభోాఱేఔనుో మలడె - అుపడె ణెయౌలహంథి ఆదఔుధన ఴక్ిు ఔా
శతయథేళునిక్ే ఉందని, ఆమన ాయసథింఙే ఫషృభలనఫే ఉతు భఫెైనదని, ఆమన ఙ఼నహంఙే పయౌతఫే రరరవఠఫెైనదని.

18్అల్్ కహఫ 45 - 49 ాళక్సు! ఐళఔ చౄయత యసశు యసనిా యసభిక్ి ఈ ఉభలనం థాాభస ఫో దింఙ: ఈధాడె
ఫేభు ఆక్సఴం నండి ళభసషనిా ఔుభినహలేు ధనఱనై చిుఔ ఫాగస దటు ంగస నయుఖుతేంథి . భయుధాడె అథే చిుఔ
ను టటుగస భలభి నుో తేంథి. థానిని గసఱుఱు ఱేుఔునుో బ తయుఖుత ఉంటాబ. అఱలాహ ాత థానినై అదిక్సయం
ఔఱయసడె. ఈ శంథా , ఈ శంణానభూ క్ేళఱం ఐళఔ చౄయతు ణాణాాయౌఔ అఱంక్సభసఱు భలతాఫే. అశఱు

,

రసఴాతంగస ఉండినుో బయ ుణయక్సభసయఱే నీ ాబుళు దఖగ య భిణాభం భీణాయ ఉతు భఫెైనయ. క్సఫటిు యసటి నైదధన నదు
ఆఴఱు నటటుక్ోళఙు. ఆఱోచింఙళఱలహనథి ఆ భోచన ఖుభించి: ఆ భోచన ఫేభు యాణాఱన నడినహయు సభు
బూనే అంణా ఫో లహనుో బనటట
ా గస నైయు ఙ఼యసుయు. (ఆథిభలనళుఱఱో

,

, అంతయ భలనళుఱఱో) ఔాయు ఔడ

నేగియౌనుో ఔుండా ఫేభు భలనళుఱందభినీ ఙటటుభుటిు శభలయనఴయుయసుభు. యసయంణా నీ ాబుళు యసనిాధయంఱో
ళయుశఱు ళయుశఱుగస ాయనఴనటు ఫడణాయు- ఇథిగో ఙ఼డండి , ఫేభు నేభుయౌా నదటియసభి ుటిుంచిన లహితఱోధన
నైయు భల ళదు ఔు ళఙేురసయు ఔథా! భలణో శభలయనఴభబయయ క్సఱలనిా థేనినీ ఫేభు నై క్ొయఔు నియణ బంఙధనఱేదని
నైయు బాభడాియు - అుపడె ఔయుఱ తాం యసభి భుంద ఉంఙఫడెతేంథి. ఆ శభమంఱో అభసధఱు తభ
చౄయత ఖరంథంఱో నమోద ఙేమఫడిన యవమల ఱఔు బమడెత ఉండటానిా నీళు ఙ఼యసుళు. యసయు
భల థౌభసాఖయం! ఇథేనే ఖరంథం! ఫేభు ఙేలహన చినా నిగసనీ

‘‘అయోయ

, నదు నిగసనీ ఏథీ ఈ ఖరంథంఱో నమోద

ఙేమఫడఔుండా ఉండఱేథే ’’ అని అంటృ ఉంటాయు. యసయు ఏఫేనే ఙేరసభో అదంణా తభ భుంద ాతయక్షం
క్సళటానిా ఙ఼యసుయు. నీ ాబుళు ఎళభిక్ీ ఏభలతాభూ అధాయమం ఙేమడె.

18్అల్్ కహఫ 50 - 51 ఈ యవమలనిా ఛాఞఔం ణెఙుక్ో ఆదమఔు శజథా ఙేమభని ఫేభు థెైళద఼తఱణో
అనాుపడె యసయు అతనిక్ి శజథా ఙేరసయు , క్సని ఇనౄా స ఙేమఱేద. అతడె చృధాాతేఱఱోనియసడె , ఔనఔధన తన
ాబుళు ఆఛఞ న ఉఱా ంఘంఙటానిక్ి డిఖటాుడె. నైయు ననా క్సదని యసడ఼

, యసడి శంతతీ నైఔు

ఴతేాళుఱ ైనపటిక్,ీ నైయు యసభిని నైఔు శంయక్షఔుఱుగస ఙేశఔుంటాభస ? ఈ దభసుయుగఱ ంత ఙెడి ాణాయభలామలనిా
ళభిశు ధాాయు! ధనన ఆక్సరసనీా , బూనేనీ శఽఱహుంఙేటుపడె యసభిని ఆయౘానింఙఱేద. శామంగస యసభిని శఽఱహుంఙే
టుపడె లైతం యసభిని ధాఔు పాఖయసాభుఱుగస ఙేశక్ోఱేద. భలయగ ం తనహపంఙే యసభిని శయౘమఔుఱుగస ఙేశక్ోళటం
ధా నిక్సద.

18్అల్్కహఫ 52 - 53 యసభి ాబుళు యసభిణో ఇఱల అధన భోచన యసయు ఏనే ఙేయు సయు ? ‘‘ఇుపడె నహఱళండి నైయు,
ధాఔు పాఖయసాభుఱని నైయు పాయశునా ఆ ఴఔుుఱన.

’’ అుపడె యసయు యసభిని నహఱుయసుయు. క్సని యసయు యసభి

శయౘమలనిక్ెర భసయు. ఫేభు యసభిక్ి క్ే యధాఴ ఖుండానిా ఏభసపటట ఙేయు సభు. అభసధ ఱందయౄ ఆ భోచన

అగిాని ఙ఼యసుయు. ఇఔ ణాభు అందఱో డళఱలహ ఉనాదని ణెఱుశఔుంటాయు , థాని నండి తనహపంఙక్ోళటానిక్ి
యసయు ఏ ఆఴరమలనీా ను ందఱేయు.

18్అల్్ కహఫ 54 - 55 ఫేభు ఈ కభసనఱో ాఛఱఔు ఱు యదాఱుగస ళతళు ఖయనుసభు. క్సని భలనళుడె
యభ ఛఖడాఱభలభి. యసభి భుందఔు భలయగ దయశఔతాం ళచిునుపడె , థానిని లాఔభింఙఔుండా , తభ ాబుళు
శనిాదానంఱో క్షభలనక్షన క్ోయఔుండా, అశఱు యసభిని ఏ యవమం యసభించింథి? ఆ యవమం ఇథి తప భభొఔటేనై
క్సద - ూయాు ఛాతేఱ యవమంఱో ఛభిగినథే తభ యవమంఱో ఔడ ఛయగసఱని యసయు నిభీక్ిశు ధాాయు. ఱేథా
యక్ష తభ భుందఔు ళశ఼
ు ఉండగస ఙ఼డాఱని యసయు క్ోయుఔుంటటధాాయు.

18్అల్్ కహఫ 56 - 57 ఫేభు ాళఔు ఱన , యబయసయు న అందఛేలేందఔ ళెఙుభిఔన ఙేలేందఔ తప భభే
ఉథేుఴయంణోన఼ ంభు. క్సని , అయరసాశఱు అశతయయసదు ఆముదాఱణో శణాయనిా కండియఙటానిక్ి ామతాం
ఙేయు సయు, యసయు ధా యసక్సయఱన఼, యసభిక్ి ఙేమఫడిన ళెఙుభిఔఱన఼ యౘశయంగస తీశ ఔుధాాయు. ఇఔ తన ాబుళు
యసక్సయఱన అతనిక్ి యనినహంచి ళణోథేఴం ఙేమగస , యసటిక్ి యభుకడెై , తనఔు ణాధన ఙేతేఱలభస ఙేశఔునా థాని
యొఔా దవపభిణాభలనిా భయచినుో బయ ళయక్ిు ఔంటే దభసుయుగడెళడె

? (ఈ యైకభిని అళఱంనృంచిన) యసభి

షఽదమలఱఔు ఫేభు ఖయ్ఫుఱు ణొడిగసభు. అయ యసభిని కభసనన అయి ం ఙేశక్ోనీమళు యసభి ఙెళుఱఔు
ఫేభు ఙెళుడె ఔయౌగింఙాభు. నీళు యసభిని శధాుయగ ం యైునఔు ఎంత నహయౌచిధా

, యసయు ఈ లహితఱో ఎనాటిక్ీ

శధాుభసగనిా ను ందఱేయు.

18్అల్్ కహఫ 58 నీ ాబుళు ఎంణో భనిాంఙేయసడె , ఔయుణింఙేయసడ఼న, యసభి ఙేవుఱఔు ఆమన యసభిని
టటుక్ోదయౌలేు , ణొందయగసధన యక్షన ంనహ ఉండేయసడె. క్సని యసభి యక్షక్ోశం ఔ శభమం నియణ బంఙఫడి ఉనాథి.
థాని నండి తనహపంఙఔుని నుసభినుో బయ ఏ భలభసగనీా యసయు ను ందఱేయు.

18్అల్్ కహఫ 59 యక్షఔు ఖుభిఅబన ఈ టు ణాఱు నై ఎదట ఉధాాబ. యసయు దభసుయగ ం ఙేమగస , ఫేభు
యసభిని ధాఴనం ఙేరసభు. యసభిఱోని ాత ఔాభి యధారసనిక్ి ఫేభు శభమం నియణ బంఙేలహ ఉంఙాభు.

18్అల్్కహఫ 60 - 65 (భూయసఔు శంఫందించిన గసధన యసభిక్ి యనినహంఙ) అుపడె భూయస తన లేళఔునిణో
ఇఱల అధాాడె : ‘‘భెండె నదఱ శంఖభ శి ఱలనిక్ి ఙేయనంతళయఔు , ధనన ధా ామలణానిా ఆన. ఱేఔనుో ణే ధనన
శథీయాక్సఱం నడెశ఼
ు ధన ఉంటాన.’’ తయుయసత యసయు యసటి శంఖభ ాథేరసనిక్ి ఙేభినుపడె , తభ ఙే యవమంఱో
అఴరదాళళంఙాయు. అథి నథిఱోక్ి య యంఖం ఖుండా నుో బనటట
ా ద఼శఔునుో బంథి. భుందఔు నుో బన తయుయసత ,
భూయస తన లేళఔునిణో ఇఱల అధాాడె , ‘‘భల ఉదము ఆయౘయం తీశఔుభస. ఈధాటి ామలణంఱో ఫేభు ఫాగస
అఱలహనుో మలభు.’’ లేళఔుడె ఇఱల అధాాడె , ‘‘ఙ఼రసభస ఏభబంథో ! భనం ఆ భసబ ళదు యరసరంతక్ెర ఆగి ఉనా

శభమంఱో ధాఔు ఙే యవమఫే ఛాఞఔం ఱేఔుండానుో బంథి. ఱైణాన ననా ఏభయునుసటటఔు ఖుభిఙేరసడె. ధనన
థాని ాయు సళనన (నైణో ఙెమయటం) భయచినుో మలన. ఙే యచితాఫెైన భీతఱో ఫమటడి నథిఱోక్ి
యయళనుో బంథి.’’ భూయస ‘‘భనం అధనాఱహశు ఼ ళచిునథి థీని క్ొయక్ేఔథా!’’ అని అధాాడె. ఔనఔ యసయు ఉబముఱ
తభ అడెఖుఛాడఱఱో యనక్ిా తభిగి యమీళయు. అఔాడ యసయు భల థాశఱఱోని ఔ థాశని ఔనగొధాాయు ఫేభు
అతనిక్ి భల క్సయుణాయనిా ాయసథింఙాభు. భల తయపునండి ఔ ాణేయఔ ఛాఞధానిా ాయసథింఙాభు.

18్అల్్ కహఫ 66 - 70 భూయస అతనిణో ఇఱల అధాాడె , ‘‘నైయు ధనయుుఔునా యయనక్సనిా , నైయు ధాఔు ఔడ
ఫో దింఙేందఔు ధనన నై యంట ఉండళఙాు

?’’ అతన ఇఱల అధాాడె , ‘‘నైయు ధా యవమంఱో శషనంణో

ళయళషభింఙఱేయు. అశఱు నైఔు ణెయౌమని యవమలనిా ఖుభించి శషనం ఙ఼టం నైఔు ఎఱల యసధయం ?’’ భూయస
ఇఱల ఛయసఫు యౌక్సడె , ‘‘ఇధాషఅఱలాహ (అఱలాహ శంఔయౌపలేు ) నైయు ననా శషనయౕఱునిగస ఙ఼యసుయు. ఏ
ళయళయౘయంఱోన఼ ధనన నైఔు అయదేమత ఙ఼న. ’’ అతన ఇఱల అధాాడె , ‘‘భంచిథి ఔయనల నైయు ధాణో
భసదయౌలేు శామంగస ధనన నైణో ాయు సయంఙే ళయఔు ననా ఏ యవమభూ అడఖఔండి .’’

18్అల్్ కహఫ 71 - 73 అుపడె యసయు ఉబముఱ ఫమఱేుభసయు , చిళయఔు యసయు ఔ డళ ఎక్ిానుపడె , ఆ
ళయక్ిు డళఔు యంధాం ఙేరసడె. భూయస అుపడె ఇఱల అధాాడె, ‘‘డళఱో ఉనా యసయందభినీ భుంఙటానిక్స నైయు
థానిక్ి యంధాం ఙేరసయు ? నైయు ఙేలహనథి థాయుణఫెైన ధన. ’’ అతన ఇఱల యౌక్సడె , ‘‘నైయు ధా టా శషనం
ఙ఼ఱేయని ధనన నైఔు ఙెపఱేథా?’’ భూయస ఇఱల అధాాడె, ‘‘భయచినుో బ ఙేలహన థానిక్ి ననా తుప టు ఔండి
ధా యవమంఱో ఔఠినంగస ళయళషభింఙఔండి.’’

18్అల్్కహఫ 74 - 76 తయుయసత యసయు ామలణం యసగింఙాయు. చిళయఔు యసభిని ఔ ఫాఱుడె ఔయౌరసడె ఆ ళయక్ిు
అతనిని ఙంనహయనరసడె. భూయస ఇఱల అధాాడె , ‘‘నైయు ఔ అభలమఔుని నుసాణానిా తీరసయు. యసశు యసనిక్ి అతడె
ఎళభినీ షతయఙేమఱేద ఔథా! నైయు ఙేలహన ని ఙాఱ ఙెడిథి. ’’ అతన ఇఱల అధాాడె , ‘‘నైయు ధాణో శషనంగస
ఉండఱేయని ధనన నైఔు ఙెపఱేథా! ’’ భూయస ఇఱల యౌక్సడె , ‘‘థీని తయుయసత ఔయనల ధనన నేభుయౌా ఏథెైధా
అడిగిణ,ే నైయు ననా నై యంట ఉండనీమఔండి. ఇథిగో, ఇుపడె నైఔు ధా యైు నండి యసఔు థొ భిక్ినుో బంథి.’’

18్అల్్ కహఫ 77 - 82 తయుయసత యసయు భుందఔు యసగినుో మలయు. చిళయఔు ఔ టు ణానిక్ి ఙేయుఔుధాాయు.
అఔాడి ాఛఱన అనాం నటు భని అబయభిింఙాయు. క్సని యసయు యభిదుభిక్ీ ఆతథయనైమటానిక్ి తయశాభింఙాయు. అఔాడ
యసయు ఔయౌనుో ననా ఔ గోడన ఙ఼రసయు. ఆ ళయక్ిు ఆ గోడన భయళ నిఱఫెటు ాడె. భూయస ఇఱల అధాాడె , ‘‘నైఔు
ఇవు ఫెైణే ఈ ఴరభఔు ాతపఱం తీశఔుధనయసయు.’’ ఆమన ఇఱల అధాాయు, ‘‘ఇఔ ఙాఱు భన శషయసశం భుగిలహంథి.
ఇఔ నైయు శషనం ఙ఼ఱేఔనుో బన ఆ యవమలఱ తణాానిా ధనన నైఔు యళభియు సన. ఆ డళ ళఽణాుంతం
ఏనేటంటే, అథి నథిఱో ఔవు డి ని ఙేశఔుధన క్ొందయు నియు నేదఱథి. ధనన థానిక్ి ఱోం ఔయౌపంఙాఱని ఎందఔు

అనక్ొధాానంటే ాత డళన ఫఱళంతంగస ళఴయఙక్ొధన ఔ భసచఔు ఙెంథిన నుసాంతం భుంద భసఫో ణోంథి . ఇఔ
ఆ ఫాఱుని యవమం - అతని తయౌా దండెాఱు యరసాశఱు. అతడె తన తఱనృయుశతనం ళఱలా, తన అయరసాశం ళఱలా,
యసభిని యనదియు సడధన బమం భలఔు ఔయౌగింథి. ఈ క్సయణం ళఱా ఫేభు క్ోయుఔునా థేనేటంటే , యసభి ాబుళు అతనిక్ి
భలయుగస, నడళడిఔఱో అతనిఔంటే భంచియసడెన఼ , యఔు శంఫందీఔుఱన ఎఔుాళగస ఔనిఔభియు సడని ఆయంఙదగిన
యసడెన఼ అబన భభొఔ నృడి న యసభిక్ి ఇయసాఱని. ఇఔ గోడ యవమం ఏనేటంటే

, అథి ఈ టు ణంఱోధన

నిళలహశు నా ఇదు యు అధాథఫాఱుభిథి. ఆ గోడ క్ిరంద ఈ ఫాఱుయ క్ోశం ఔ నిది నుసతనటు ఫడి ఉనాథి. యసభి తండిా
ఙాఱ భంచియసడె. అందఔని ఈ ఇదు యు ఫాఱుయౄ ముఔు ళమశాఱ ైన నహభుట తభ నిదిని ణాభు తీశక్ోయసఱని
నీ ాబుళు శంఔయౌపంఙాడె. ఇదంణా నీ ాబుళు క్సయుణయం భూఱంగస ధనన ఙేరసన. ధా అంతట ధనన ఙేమఱేద.
నీళు శషనం ఙ఼ఱేని యవమలఱ యసశు యఔత ఇథి.’’

18్అల్్ కహఫ 83 ాళక్సు! ఈ ాఛఱు నినా చలకరధైన్న ఖుభించి అడెఖుతేధాాయు. యసభిణో ‘‘ధనన అతనిని
ఖుభించి నైఔు క్ొంఙెం యనినహయు సన’’ అని అన.

18్అల్్ కహఫ

84 - 88 ఫేభు అతనిక్ి ధయణిఱో అదిక్సభసనిా ాయసథింఙాభు. అతనిక్ి అనిా యక్సఱ

యసధధాఱన఼, ళనయుఱన఼ ఇఙాుభు. అతన (నదట యుభ థిఴఔు దండమలతా ఙేమటానిక్ి) శధాాయౘఱు
ఙేరసడె. చిళయఔు అతన శ఼యుయడె అశు నేంఙే షదుఔు ఙేభినుపడె , నఱా ని నీటిఱో శ఼యుయడె భునఖుత
ఉండగస అతన ఙ఼రసడె. అఔాడ అతనిక్ి ఔ ఛాత ాఛఱు ఔనినహంఙాయు. అుపడె ఫేభు ఇఱల అధాాభు
‘‘చలకరధైన్! ఆ ఛాత ాఛ ఱన యక్ింఙటానిక్ిగసనీ

,

, యసభిటా ఉథాయ యైకభిని అళఱంనృంఙటానిక్ి గసనీ నీఔు

అదిక్సయం ఉనాథి. ’’ అతన ఇఱల అధాాడె , ‘‘యసభిఱో థౌయీ నయం ఙేలేయసడిని ఫేభు యక్ియు సభు. ఆనై అతడె తన
ాబుళు యైునఔు భయయౌంఫడణాడె. అుపడె ఆమన అతనిక్ి భభింత తీళాఫెైన యక్ష యదియు సడె. యసభిఱో
యఴాలహంచిన యసడిక్ీ , శణాాభసయఱు ఙేలేయసడిక్ీ భంచి ాతపఱం ఱనశుంథి. అంణేక్సద ఫేభు అతడిక్ి ణేయౌఔనుసటి
ఆఛఞ ఱన ఇయసుభు.’’

18్అల్్ కహఫ 89 - 91 తయుయసత అతన (భభొఔ దండమలతా క్ోశం) శధాాయౘఱు ఙేరసడె. చిళయఔు అతన
శ఼యుయడె ఉదబంఙే షదుళయఔు నుో మలడె. అఔాడ అతన ఔ ఛాతనై శ఼యుయడె ఉదబంఙటం ఙ఼రసడె, థాని
క్ోశం ఫేభు ఎండనండి యక్షణ ను ంథే ఏభసపటట ఏథీ ఙేమఱేద. ఇథీ యసభి లహిత. చలకరధైన్ ళదు ఉనాథి ఏనేటో
భలఔు ణెఱుశ.

18్అల్్ కహఫ 92 - 98 తయుయసత అతన (భభొఔ దండమలతాఔు) శధాాయౘఱు ఙేరసడె చిళయఔు అతన భెండె
యాణాఱ భధయఔు ఙేభినుపడె , అఔాడ అతనిక్ి ఔ ఛాత ఔనినహంచింథి. ఆ ఛాత ఏ యవమలధైాధా అత ఔవు ం
నైదగసని అయి ం ఙేశక్ోఱేద. యసయు ఇఱల అధాాయు

, ‘‘చలకరధైన్! మలచెజ , భలచెజఱు ఈ బూపాఖంఱో

ఔఱోాఱలనిా యసయనహంఛేశు ధాాయు. ఔనఔ నీళు భలఔ యసభిక్ీ భధయ అడి ంగస ఔ గోడన నిభిుంఙ. అందఔు
ఫేభు నీఔు ఏథెైధా శంఔం ఙెయౌాంఙాఱల ?’’ అుపడె అతన ఇఱల అధాాడె , ‘‘ధా ాబుళు ధాఔు ఇచిునథే ధాఔు
ఙాఱు. నైయు భటటఔు ఴరభథాాభస ధాఔు శయౘమడండి, ధనన నైఔ, యసభిక్ీ భధయ అడి ంగస గోడ ఔడణాన. ధాఔు
ఇనభేఔుఱన ణెచిు ఇళాండి. ’’ చిళయఔు ఆ భెండె యాణాఱ భధయ ఉనా కలయ శి ఱలనిా అతన ూడిుయనలహ

,

ాఛఱణో ‘‘ఇఔ భంటఱు యగియౌంఙండి ’’ అని అధాాడె. తయుయసత (ఆ ఇన గోడన) ూభిుగస నిుపభలథిభిగస
ఎయరగసఙేలహ అతన , ‘‘ఇఔ ఔభిగిన భసగిని తీశఔుయండి. థీనినై ఔుభుభియు సన

’’ అని అధాాడె. (ఈ గోడ

ఎటటళంటిదంటే) మలచెజ, భలచెజఱు థానినైక్ి ఎక్ిాభసన఼ఱేయు థానిక్ి ఔనాం యనమటం యసభిక్ి ఇంక్స ఔవు తయం.
చలకరధైన్ ఇఱల అధాాడె, ‘‘ఇథి ధా ాబుళు ఔయుణ, క్సని ధా ాబుళు యొఔా యసగసున శభమం ఆశనాభబ
నుపడె, ఆమన థానిని ధనఱభటు ం ఙేయు సడె. ధా ాబుళు యసగసునం నిఛఫెైనథి.’’

18్అల్్ కహఫ 99 - 101 ఆ భోచన ఫేభు ాఛఱన ళదయౌనడణాభు. యసయు (శభుదాు అఱఱు భలథిభిగస)
ఔభిణో ఔయు అఱా ఔఱోాఱంగస ఔయౌలహనుో ణాయు. ఫాక్స ఊదఫడెతేంథి. ఫేభు భలనళుఱన అందభినీ క్ేయసభి
శభలయనఴయుయసుభు. ఆ భోచన ఫేభు నయక్సనిా అయరసాశఱ భుందఔు తీశఔుళయసుభు యసయు భల
ళణోథేఴం టా ఖుడిి యసభెర నుో మలయు. అశఱు థానిని యనటానిక్ి ఏభలతాం లహదాడఱేద.

18్అల్్కహఫ 102 అబణే ఈ తయయసాయుఱు, ననా క్సదని, ధా థాశఱన తభ క్సయయ యసధఔుఱుగస ఙేశఔుధన
తఱంు ఔయౌగి ఉధాాభస? అటటళంటి అయరసాశఱఔు ఆతధయంగస ఫేభు నయక్సనిా లహదాం ఙేలహ ఉంఙాభు.

18్అల్్కహఫ 103 - 108 ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన: ణాభు ఙేలహన నఱ యవమంఱో అందభిఔంటే ఎఔుాళగస
యపఱుఱబయయయసయు ఎళభో, నవు నుో బయ యసభెళభో ఫేభు నైఔు ణెఱుభంటాభస ? యసభెళయంటే, నుసాంచిఔ చౄయతంఱో
యసభి ామణాాఱు అనీా ఋచభలయగ ం నండి యైథొ ఱగి ఉంటాబ. అబధా యసయు ణాభు ఙేలే దంణా శళయంగసధన
ఉందని పాయయసుయు. యసయు తభ ాబుళు యసక్సయఱన నభుఔుండా తయశాభించినయసయు. ఆమన యసనిాధయంఱో
యౘఛయు క్సళఱలహ ఉనాదధన యవమలనిా యఴాలహంఙనియసయు. ఇందళఱా యసభి ఔయుఱనీా ళఽదా అబనుో మలబ.
ాలమథినం ధాడె ఫేభు యసటిక్ి ఏభలతాభూ యఱుళ నీమభు. యసభి ాతపఱం నయఔం - యసయు అయరసాయసనిక్ి
నుసఱపడినందఔు ఫదఱుగస , యసయు భల యసక్సయఱన఼ , భల ాళఔు ఱన఼ ఎఖణాయ ఙేలహనథానిక్ి పయౌతంగస. అబణే
యఴాలహంచి శణాాభసయఱు ఙేలహన యసభిక్ి ఆతధయంగస హయథౌశ (శాయగ ు) ఉథాయనళధాఱు ఉంటాబ. యసటిఱో యసయు
ఔఱక్సఱం ఉంటాయు. ఆ శి ఱలనిా ళదయౌ భభెఔాడిక్ెరధా నుో యసఱని యసభి భనశస ఎనాడ఼ క్ోయద.

18్అల్్ కహఫ 109 ాళక్సు! ఇఱల ాఔటింఙ , ‘‘ఔయనల ధా ాబుళు భలటఱు యసామటానిక్ి శభుదాఛఱఫే
లహభసఅబధా, అథి కలయ అబనుో తేంథి గసని , ధా ాబుళు భలటఱు భలతాం ూభిుక్సళు. అంణేక్సద , ఫేభు భయా
ఇంణే లహభసన ణెచిుధా, అథి ఔడ శభినుో ద.’’

18్అల్్ కహఫ 110 ాళక్సు! ఇఱల ఙెుప, ‘‘ధనన క్ేళఱం ఔ భలనళుణిణ , నైఱలంటియసణిణ, ధాఔు ళళీథాాభస ఇఱల
ణెఱుఫడియథి. నై థెైళం క్ేళఱం క్ే థెైళం. ఔనఔ తన ాబుళున ఔఱుశక్ోయసఱని ఆయంఙేయసడె శణాాభసయఱు
ఙేమలయౌ, ఆభసధనఱో తన ాబుళుణో నుసటట భభెళాభినీ ఙేయుఔడద.’’

19. మ్రయమ్
ఆమతేఱు : 98

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

19. మ్రయమ్ 1 - 3 క్సఫ.యౘ.మల.ఐన్.యసద్. ఇథి నీ ాబుళు తన థాశడెైన ఛఔభిమలయనై ఙ఼నహన క్సయుణయ
ాయు సళన - అుడె అతన తన ాబుళునఔు ఏక్సంతంగస నయనటటుఔుధాాడె.

19. మ్రయమ్ 4 - 11 అతన ఇఱల భనయ ఙేశఔుధాాడె , ‘‘ాబూ! ధా ఎభుఔఱు లైతం ఔఽయంచినుో మలబ.
భుథినే ళఱా తఱ (ధయలహ) ఫెభిలహనుో ణోంథి. ాబూ! నినా యనడెఔుని ధనన ఎనాడ఼ నివుఱుణిణ క్సఱేద. ధా
తయుయసత ధా ఫంధ నేతేాఱు ఙేలే ఙెడె నఱన ఖుభించి ధనన బమడెతేధాాన ధా పాభేయమో గొడాాఱు
ఔనఔ నీళు నీ ాణేయఔ అనఖరషం థాాభస ధాఔు ఔ యసయశణిణ ాయసథింఙ. అతడె ధాఔు యసయశడ఼ క్సయసయౌ
మలక఼బ శంతత యసయశణాానీా ను ంథాయౌ. ాబూ! అతనిని అందభిక్ీ ఇవే
ు డెైన ళయక్ిుగస ఙేబ.

,

’’ (ఇఱల ఛయసఫు

ఇళాఫడియథి) ‘‘ఛఔభిమలయ! ఫేభు నీఔు మయౘయ అధన నేయుఖఱ ఔ ఔుభలయుని యబయసయు న ణెయౌమఛేశు ధాాభు.
ఈ నేయుఖఱ భనిఱహని ఫేభు ఇంతఔు ూయాం ఎనాడ఼ ుటిుంఙఱేద. ’’ ఇఱల భనయ ఙేశఔుధాాడె , ‘‘ాబూ!
ధాఔు ఔుభలయుడెఱల ుడణాడె, ధా పాయయబయమో గొడాాఱు, ధనధా, ళఽదాడధై ఔఽయంచినుో మలన.’’ ఫదఱు ఱనంచింథి,
‘‘అఱలగే ఛయుఖుతేంథి.’’ నీ ాబుళు ఇఱల లఱయశుధాాడె, ‘‘ఇథి ధాఔు ఙాఱ చినా యవమం. యసశు యసనిక్ి ఇంతఔు
భుంద నీళు అశఱు ఏనై క్సనుడె, ధనన నినా ుటిుంఙాన ఔథా!’’ ఛఔభిమలయ ఇఱల అధాాడె, ‘‘ాబూ! ధా
క్ొయక్ేథెైధా ఖుయుున నియణ బంఙ.’’ లఱయఙాుడె, ‘‘నీ క్ొయఔు ఖుయుు ఏనేటంటే, నీళు ళయుశగస భూడె భోచఱ ళయఔు
ాఛఱణో భలటాాడఱేళు.’’ తయుయసత అతన తన ాణేయఔఫెైన ఖథినండి ఫమటఔు ళచిు తన ఛాతయసభి ళదు ఔు యయా ,
ఉదమం, యసమంతాం థేళుని యతాతన క్ొనిమలడండి అని లైఖ థాాభస యసభిక్ి ళణోథేఴం ఙేరసడె.

19. మ్రయమ్ 12 - 15 ఫేభు అతనిణో, ‘‘మయౘయ! థెైళఖరంతానిా ఖటిుగస టటుక్ో’’ అని అధాాభు. ఫేభు అతనిక్ి
ఫాఱయంఱోధన ‘షృకమ
’ (యయనఔం)న ాయసథింఙాభు. తయుయసత భల తయపు నండి అతనిక్ి దమలయుర షఽదమలనీా

,

భియదా తన఼ అనఖరళంఙాభు. అతన ఎఔుాళ బమబఔుుఱు ఔఱయసడె. తయౌా దండెాఱ షఔుాఱన
ఖుభిుంచినయసడె. అతన థౌయీ నయయుడ఼ క్సడె , అయదేముడ఼ క్సడె. అతన ుటిున భోచధా , అతన భయణింఙే
భోచధా, అతనిని ఫాతక్ించి ఱేనే భోచధా అతనినై రసంత ధఱక్ొనగసఔ.

19. మ్రయమ్ 16 - 21 ాళక్సు! ఈ ఖరంథంఱో , భయయమ తన యసభినండి యనభెరనుో బ , తయుప థిఔుాన ఏక్సంతంగస
ఔయుుండి, యసభిక్ి ఙాటటగస ణెయ ఔటటుఔుని ఉండినుో బనపటి ళఽణాుంణానిా ాయు సయంఙ. ఈ లహితఱో ఫేభు ఆఫె
ళదు ఔు భల

‘ఆతు’న (అంటే ద఼తన) ంనుసభు. అుపడె అతడె ఆఫె భుంద భిూయణ ఫెైన

భలనయసక్సయంఱో ాతయక్షభమలయడె. యంటధన భయయమ ఇఱల యౌక్ింథి , ‘‘నీళు థెైళనెత ఔఱ భనిఱహయన అబణే , ధనన
నీ ఫాభినండి యక్ింఙ ళఱలహనథిగస దమలభముడెైన థేళుని ఴయణు క్ోయుఔుంటటధాాన.
ాబుళు ద఼తన భలతాఫే. నీఔు ఔ భియదా ుతేాణిణ ఇఙేుందఔు ంఫడాిన

’’ అతన ‘‘ధనన నీ

’’ అని ఙెనుసపడె. భయయమ

‘‘ధాఔు ుతేాడె ఎఱల ుడణాడె , ననా ుయువేడె ఎళడ఼ ణాఔధైధా ఱేద , ధనన ఙెడె నడత ఖఱ థానినీ
క్సన’’ అని అనాథి. థెైళద఼త ఇఱల అధాాడె , ‘‘అఱలగే ఛయుఖుతేంథి.’’ నీ ాబుళు, ‘‘అఱల ఙేమటం ధాఔు ఙాఱ
శఱబం. ఆ ఫాఱుణిణ ాఛఱ క్ొయఔు ఔ శ఼ఙనగస, భల తయపు నండి ఔ క్సయుణయంగస ఙేమలఱని ఫేభు ఈ ని
ఙేశు ధాాభు. ఇథి ఛభిగి తీయళఱలహన యవమఫే’’ అని లఱయశుధాాడె.

19. మ్రయమ్ 22 - 26 భయయమ ఆ భఖ యయళున ఖయాంఱో థాయౌుంథి. ఖయాళత అబన ఆఫె ఔ ద఼య
ాథేరసనిక్ి యయళనుో బంథి. తయుయసత ాశళ యనదన డెత ఆఫె ఔ కయౄ
ీ యు ఙెటు ట క్ిరందఔు ఙేభింథి . ఆఫె
ఇఱల యసనుో బంథి, ‘‘అయోయ! ధనన ఇంతఔు భుంథే భయణించి ఉంటే , ధాభయౄనుసఱు ఱేఔుండా నయంచి ఉంటే ఎంత
ఫాఖుండేథి!’’ అుడె థెైళద఼త క్సలా యైు నండి ఆఫెన నహయౌచి ఇఱల అధాాడె , ‘‘ఫాధడఔు. నీ ాబుళు నీఔు
థిఖుళ పాఖంఱో ఔ లఱబయయున శఽచృంఙాడె. నీళు ఈ ఙెటు ట నదఱు క్ొంఙెం ఊు. నీనై శాఙఛఫెైన ణాఛా
కయౄ
ీ యు ండెా భసఱలుబ. నీళు తన , ణాాఖు, నీ ఔలా న ఙఱా ఫయఙక్ో. తయుయసత ఎళభెరధా భనిఱహ నీఔు ఔనినహలేు ,
అతనిక్ి, ధనన ఔయుణా భముని క్ోశం ఉయసశభుంటానని నఔుాఔుధాాన. ఔనఔ ఈ భోచ ధనన ఎళభిణోన఼
భలటాాడన’’ అని ఙెుప.

19. మ్రయమ్ 27 - 33 తయుయసత ఆఫె ఆ ఫాఱుణిణ తీశక్ొని తన ఛాత యసభి ళదు ఔు ళచిుంథి . ాఛఱు ఇఱల
అధాాయు, ‘‘భయయమ! నీళు నదు నుసఫే ఙేరసళు. ఒ యౘయున్ యో దభీ! నీ తండిా ఔడ ఙెడి భనిఱహక్సడే నీ తయౌా ఔడ
నీతఫాషయఫెైన నడతఖఱ లు క్
ీ సథే! ’’ భయయమ ఫాఱునియైు లైఖఛేలహ ఙ఼నహంథి. థానిక్ి ాఛఱు , ‘‘ఉమలయఱఱోని ఈ
లహనహఱాయసనిణో ఫేభు ఏం భలటాాడభు ?’’ అని అధాాయు. నహఱాయసడె ఇఱల యౌక్సడె , ‘‘ధనన అఱలాహ థాశణిణ.
ఆమన ధాఔు ఖరంతానిా ఇఙాుడె , ననా ాళఔు గస నిమనేంఙాడె. ధనన ఎఔాడెధాా శభే

, ఆమన ననా

యబళంతేనిగస ఙేరసడె. ధనన చౄయంచి ఉనాంత క్సఱం నభలచన , ఛక్సతేన నుసటింఙ అని ఆఛాఞనహంఙాడె. ధా
తయౌా షఔుాన ధయయనభేుయసనిగస ననా ఙేరసడె. ననా థౌయీ నయయునిగసన , నుసయౖసణ షఽదమునిగసన ఙేమఱేద.
ధనన ుటిున భోచధా, ధనన భయణింఙేభోచధా, ఫాతక్ింఫడి ఱేఫడే భోచధా ధాఔు రసంత ఔఱుఖుతేంథి.’’

19. మ్రయమ్ 34 - 35 ఇతధన భయయమ ఔుభలయుడె ఈయస ఇథే అతనిక్ి శంఫందించిన అశఱు నిఛం. థానిని
ఖుభించి ాఛఱు శంథేళశుధాాయు. ఎళభిధైధా తన ఔుభలయుడెగస ఙేశక్ోళడం అధనథి అఱలాహ ఔు తగిన దా త
క్సద. ఆమన యభ యతేాడె. ఏ యవమలనిా ఖుభింఙెైధా ఆమన నియణ మం తీశఔుంటే

, ‘‘అబనుో ’’ అని

ఆఛాఞనహయు సడె. అంణే అథి అబనుో తేంథి.

19. మ్రయమ్ 36 - 40 (ఈయస ఇఱల ాఔటింఙాడె) ‘‘ధాఔ, నైఔ ాబుళు అఱలాహ బయ. ఔనఔ నైయు ఆమనక్ే
థాశయం ఙేమండి. ఇథే ఋచభలయగ ం. ’’ క్సని తయుయసత యననా ళభసగఱు యశపయం యపేథింఙక్ోయసగసబ. ఔనఔ
అయరసాశఱఔు ణాభు ఔ భయౘథిధానిా ఙ఼డఫో బయ శభమం ఎంణో యధారసతుఔంగస ఉంటటంథి . యసయు భల
భుంద యౘఛయబయయ భోచన యసభి ఙెళుఱు ఔడ ఫాగసధన యంటాబ

, యసభి ఔలై
ా ఔడ ఫాగసధన ఙ఼యసుబ. క్సని

ఈధాడె ఈ దభసుయుగఱు శపవు ఫెైన భలయగ బవ
ా ు తాంఱో డినుో మలయు. ాళక్సు! యసయు ఏభయునుసటటఱో ఉధాాయు

,

యఴాలహంఙటానిక్ి లహదాంగస ఱేయు. ఈ లహితఱో యసభిని దణకం తప భలభసగంతయఫే ఉండని తీయుప థినం ఖుభించి
బమనటటు. చిళయఔు ఫేనఔాయఫే బూనేక్ీ , థానినై ఉనా శభయసునిక్ీ యసయశఱభళుణాభు. ఆనై అందయౄ భల
యైునక్ే భయయౌంఫడణాయు.

19. మ్రయమ్ 41 - 50 ఈ ఖరంథంఱో ఇఫాాళీమ గసథన ాయు సయంఙ. నిశసంథేషంగస అతన శతయశంధడెైన ళయక్ిు.
ఔ థెైళాళఔు . (యసభిక్ి ఆ శందభసానిా ఛాఞఔం ఙెబయ). అుపడె అతన తన తండిణ
ా ో ఇఱల అధాాడె , ‘‘తండీ!ా
యనఱేని, ఔనఱేని, నై ఏ నినీ ఙేలహనటు ఱేని యసటిని నైయు ఎందఔు ఆభసదిశు ధాాయు ? తండీ!ా ధా ళదు ఔు ళచిున
ఛాఞనం నై ళదు ఔు భసఱేద. నైయు ననా అనశ భింఙండి , ధనన నైఔు శభి jెెెైెన భలయగ ం ఙ఼ుణాన. తండీ!ా
నైయు ఱైణానఔు థాశయం ఙేమఔండి. ఱైణాన ఔయుణాభముణిణ దిఔాభింఙాడె. తండీ!ా నైయు ఔయుణాభముని యక్షఔు
ఖుభి అళుణాభేమో అని , ఱైణాన శషఙయుఱ ైనుో ణాభేమో అని ధాఔు బమంగస ఉంథి. ’’ తండిా ఇఱల అధాాడె , ‘‘ఒ
ఇఫాాళీమ! నీళు ధాఔు ఆభసధయఱ ైన యసటిక్ి యభుకడళు అమలయయస ? నీళు థీనిని భలనక్ోఔ నుో ణే , ధనన నినా
భసలా ణో క్ొటిు ఙంనేయు సన. ఔనఔ నీళు రసఴాతంగస ధాఔు ద఼యంగస యయానుో . ’’ ఇఫాాళీమ ఇఱల అధాాడె , ‘‘నైఔు
శఱలమ. నేభుయౌా భనిాంఙళఱలహందని ధనన ధా ాబుళున నుసాభిియు సన. ధా ాబుళు ధానై ఎంణో దమఔఱయసడె.
ధనన నేభుయౌా ఔడ యడిచినుో తేధాాన , నైయు థేళుణిణ క్సదని నుసాభిిశు నా ఴఔుుఱన ఔడ యడిచినుో తేధాాన.
ధనన ధా ాబుళుధన నుసాభిియు సన. ధా ాబుళున నుసాభిించి ధనన యపఱుణిణ క్సఫో నని నభుుతేధాాన. ’’ ఈ యధంగస
అతన యసభి నండి , యసభి అఱలాహ బయతయ ఆభసధయఱ నండి యనభెరనుో బనుడె
మలక఼బఱ ళంటి శంణాధానిా ాయసథింఙాభు

, ాత ఔాభినీ ాళఔు గస ఙేరసభు

ాయసథింఙాభు. యసభిక్ి నిఛఫెైన, ఉనాతఫెైన క్ీభు ి ాతవఠ ఱన ఔఱుఖఛేరసభు.

, ఫేభు అతనిక్ి ఇసయౘఖ ,
, యసభిక్ి భల ఔయుణన

19. మ్రయమ్ 51 - 53 భూయసన ఖుభించి ఈ ఖరంథంఱో ాయు సయంఙ. అతన ఎనాక్ో ఫడిన ళయక్ిు

, ఔ

శంథేఴషయుడెైన ాళఔు . ఫేభు అతనిని తర యాతం ఔుడియైు నండి నహయౌఙాభు. యషశయ శంపావణఱ థాాభస
అతనిక్ి యసనిాదాయనిా ాయసథింఙాభు. దమణో ఫేభు అతని యో దయుడె యౘయౄన్న ాళఔు గస నిమనేంచి
అతనిక్ి (శయౘమఔునిగస) ఇఙాుభు.

19. మ్రయమ్ 54 - 55 ఈ ఖరంథంఱో ఇయసుబీలన ఖుభించి ాయు సయంఙ. అతన యసగసున నుసఱఔుడె
శంథేఴషయుడెైన ాళఔు . అతన తన ఇంటియసభిని నభలచ

,

, ఛక్సతఱన నుసటింఙండి అని ఆఛాఞనహంఙేయసడె. తన

ాబుళునఔు నాతనుసతేాడె.

19. మ్రయమ్ 56 - 57 ఈ ఖరంథంఱో ఇథీస
ా న ఖుభించి ాయు సయంఙ.అతన ఔ నిఛాబతీ యుడెైన భనిఱహ , ఔ
ాళఔు . ఫేభు అతనిని ఉనాత యసిబక్ి ఱేనుసభు.

19. మ్రయమ్ 58 అఱలాహ అనఖరళంచిన థెైళాళఔు ఱు యయు , ఆదమ శంతతఱోనియసయు , ఫేభు న఼షోు నుసటట
డళనైక్ి ఎక్ిాంచిన యసభి ళంఴంఱోనియసయు, ఇఫాాళీమ శంతతక్ి ఙెంథినయసయు, ఇయసాబీల ళంరసనిక్ి ఙెంథినయసయు,
ఫేభు ఋచభలయగ ం ఙ఼నహనయసయు , ఫేభు ఎనాఔునా ాఛఱఱోనియసయు. ఔయుణాభముని యసక్సయఱు యసభిక్ి
యనినహంచినుడె యసయు యఱనహశు ఼ శజథాఱో డినుో బయయసయు.

19. మ్రయమ్ 59 - 63 యసభి తయుయసత క్ొందయు అయోఖుయఱు యసభి యసినంఱో ళఙాుయు. యసయు నభలచన
తయచృంఙాయు, భధోయసంచఱన అనశభింఙాయు. ఔనఔ యసయు తాయఱోధన భలయగ ం తనహపన థానిక్ి పయౌతం
అనబయయసుయు. అబణే రసుణాుడి భయఱేయసయౄ , యఴాలహంచి శణాాభసయఱు ఙేలేయసయౄ శాయగ ంఱో ాయనయయసుయు.
యసభిక్ి యళాంత అధాయమం ఔడ ఛయఖద. యసభిక్ెర రసఴాతంగస ఉండే శాయగ ళధాఱు ఉధాాబ. అయ అగోఙయ ఛఖతే
ు ఱో
ఱనయసుమని ఔయుణా భముడె తన థాశఱఔు యసగసునం ఙేలహ ఉధాాడె. నిఴుమంగస ఈ యసగసునం
ధయయనభితీయుతేంథి. అఔాడ యసయు ళయయి ఫెైన భలట ఏథీ యనయు. అఔాడ థేనిని యధాా శభిjెెెైెన థానిధన యంటాయు.
యసభి ఆయౘయం యసభిక్ి ఉదమం , యసమంతాం నిమభం తపఔుండా ఱనశ఼
ు ఉంటటంథి. ఫేభు భల థాశఱఱో
బమబఔుుఱ చౄయతం ఖడినేయసణిణ యసయశడెగస ఙేలే శాయగ ం ఇథే.

19. మ్రయమ్ 64 - 65 ాళక్సు! ఫేభు నీ ాబుళు ఆఛఞ ఱేఔుండా క్ిరంథిక్ి థిగిభసభు. భల భుంద ఉనాథానిక్ీ, భల
యనఔ ఉనాథానిక్ీ , ఈ భెండియటి భధయ ఉనాథానిక్ీ

, ాతథానిక్ీ ాబుళు ఆమధన. నీ ాబుళు ఎనాడ఼

భయచినుో బయయసడె క్సడె. ఆక్సరసఱఔ , బూనేక్ీ, బూభలయక్సరసఱ భధయ ఉనా శభసానిక్ి ఆమన ాబుళు. క్సఫటిు
నైయు ఆమనఔు థాశయం ఙేమండి. ఆమన థాశయంఱోధన లహియంగస ఉండండి. నైఔు ణెయౌలహనంత ళయఔు , ఆమనణో
శభలనఫెైన యసిబఖఱయసడె ళడెైధా ఉధాాడా?

19. మ్రయమ్ 66 - 72 ‘‘ఏనేటి,

ధనన ఙనినుో బన తయుయసత , భయా ననా ఫాతక్ింఙటం నిఛంగసధన

ఛయుఖుతేంథా?’’ అని అంటాడె భనిఱహ. అశఱు అతడె ఏనై క్సనుడే ఫేభు అతనిని శఽఱహుంఙాభనా యవమం
అతడిక్ి ఛాఞఔం భసళటం ఱేథా ? నీ ాబుళు యసక్ిగస! ఫేభు యసయందభినీ

, యసభిణో నుసటట ఱైణానఱన ఔడ

తపఔుండా నుో ఖు ఙేయు సభు. తయుయసత నయఔం ఙటృ
ు యౘఛయుయచి, యసభిని మోక్సలా నై ఔఱథో యు సభు. ఆ తయుయసత
ఔయుణాభమునిక్ి ళయతభేఔంగస అషంక్సయంణో తయుఖుఫాటట ఙేలహన ాత ళయక్ిునీ ాత ళయగ ం నండీ యనయు ఙేయు సభు.
ఇంక్స యసభిఱో నయఔంఱో ణోామఫడటానిక్ి ఎఔుాళగస అయుహఱ ళభో భలఔు ణెఱుశ. నైఱో నయఔం దభిథాుఱఔు
నుో నియసడెళడ఼ ఱేడె. ఇథి ఔ నిభీణత యవమఫే. థానిని ధయయనయుటం నీ ాబుళు ఫాధయత. తయుయసత ఫేభు
(ాంఙంఱో) బమబఔుుఱు ఔయౌగి ఉనాయసభిని యక్ియు సభు. దభసుయుగఱన అందఱో యసయు డి ఉనా లహితఱోధన
యడిచినడణాభు.

19. మ్రయమ్ 73 - 76 శపవు ఫెైన భల ఆమతేఱన యసభిక్ి యనినహంచినుడె , తయయసాయుఱు యరసాశఱణో ఇఱల
అంటాయు ‘‘భన ఇయు ళభసగఱఱో భంచి లహితఱో ఉనా ళయగ ం ఏథో , ఎళభి శబఱు అదాతంగస ఉధాాయో ఙెపండి.’’
యసశు యసనిక్ి ఫేభు యసభిక్ి ూయాం ఇఱలంటి ఛాతేఱన ఎనిాంటిధో ధాఴనం ఙేరసభు. అయ యసభిఔంటే అనుసయఫెైన
ళశుయసభగిరని ఔయౌగి ఉండేయ ఫాషయ ఆడంఫభసఱ యవమంఱో యసభిఔనా ఎంణో నేనాగస ఉండేయ. యసభిణో ఇఱల
అనండి, భలయగ ం తనహపన ళయక్ిుక్ి ఔయుణాభముడె ళయళదినిశ఼
ు నుో ణాడె. చిటు చిళయఔు ఇఱలంటి ళయఔుుఱు తభఔు
యసగసునం ఙేమఫడిన థానిని ఖభనించినుపడె- అథి థెైళయక్ష అబధా క్సళఙు ఱేథా ాలమయనల
అబధాక్సళఙు - యసయు ణెఱుశఔుంటాయు , ళీన లహితఱో ఎళయు ఉధాాభో , ఫఱళీనక్షం ఎళభిథో , థానిక్ి ాతగస
ఋచయైన భలయగ ం అళఱంనృంచిన యసభిక్ి అఱలాహ ఋచ భలభసగళఱంఫనఱో ళఽథిాని ాయసథియు సడె. చియయసిబగస
ఉండినుో బయ శణాాభసయఱు భలతాఫే నీ ాబుళు దఽఱహుఱో ాతపఱం భీణాయ, యయళయసనం దఽయౖసుయ ఉతు భ ఫెైనయ.

19. మ్రయమ్

77 - 80 ఇంక్స , భల ఆమతేఱన తయశాభించి , ‘‘ధనన శందణోన఼ , శంణానంణోన఼

అనఖరళంఫడెతధన ఉంటాన’’ అని ాఖఱలాఱు యౌక్ే ళయక్ిుని నీళు ఙ఼రసయస? అగోఙయ యవమఫేఫెైధా అతనిక్ి
ణెయౌలహనుో బంథా ఱేఔ ఔయుణాభముడి నండి అతడేఫెైధా యసగసునం ను ంథి ఉధాాడా ?- ఎంతభలతాం క్సద, అతడె
యసగే థానిని ఫేభు యసాశఔుంటాభు , అతడి యక్షన భభింత నంఙణాభు. అతడె ాయు సయశునాటటళంటి ళశు
యసభగీ,ర భంథీ భలయబఱభూ , అంణా తభిగి భల ళదు క్ే ఙేభినుో తేంథి. అతడె ఔాడే ంటభిగస భల భుంద
యౘఛయళుణాడె.

19. మ్రయమ్ 81 - 82 యసయు అఱలాహ న క్సదని, క్ొందభిని తభ థేళులైాగస ఙేశఔుధాాయు, తభఔు యసయు అండగస
ఉంటాయని పాయంఙాయు. క్సని అండగస ఎళయౄ ఉండయు. ఆ థేళులై
ా అందయౄ యసభి ఆభసధనన నిభసఔభియు సయు , నైగస
యసభిక్ి ాతయయుిఱళుణాయు.

19. మ్రయమ్ 83 - 87 ఫేభు శతయదిక్సాయుఱ నైదఔు ఱైణానఱన ళదయౌనటిు ఉనా యవమలనిా నీళు ఙ఼డటం
ఱేథా? అయ యసభిని (శణాయనిా ళయతభేక్ింఙండి అని) అనేతంగస ుభిక్ొఱుపతేధాాబ. శభే

, ఇఔ యసభినై యక్ష

అళతభింఙే యవమంఱో నీళు ణొందయడఔు. ఫేభు యసభి భోచఱన ఱ క్ిాశుధాాభు. బమబఔుుఱు ఔఱయసభిని
ఫేభు అతధఱుగస ఔయుణాభముని శనిాదిఱో ాయనఴ నటు ఫో బయ భోచ

, అభసధఱన దనహపఔగొనా

ఛంతేళుఱళఱే నయఔం యైునఔు ణోఱుక్ొని నుో బయ భోచ భసననాథి. అుడె ాఛఱు ఏ లహనూసయశన఼ తీశఔు
భసఖయౌగే ఴక్ిుని ఔయౌగి ఉండయు ఔయుణాభముని శభుుకం నండి అనభత తాం ను ంథి ఉనాయసడె తప.

19. మ్రయమ్ 88 - 95 ఔయుణాభముడె ఎళభిధో ఔుభలయునిగస ఙేశఔుధాాడె అని యసయు అంటాయు - ఎంత
ఘోయఫెైన యవమలనిా నైయు ఔయౌపంచి ణెఙాుయు! ఔయుణాభమునిక్ి శంణానం ఉనాదని యసయు ఙేలే యసదం
క్సయణంగస, తాయఱోధన ఆక్సరసఱు గియౌనుో ణాబయమో , బూనే ఫాదుఱళుతేంథేమో , యాణాఱు డినుో ణాబయమో!
ఎళభిధైధా ఔుభలయునిగస ఙేశక్ోళటం అధనథి ఔయుణా భముని ఓనాణాయనిక్ి తగినథి క్సద. బూభలయక్సరసఱఱో
ఉనా యసయందయౄ ఆమన శభక్షంఱో థాశఱుగస యౘఛయు క్సనధాాయు. ఆమన అందభినీ భియనఱు ంహ చి ఉధాాడె ,
యసభిని శభిగగ స ఱ ఔానటిు ఉంఙాడె. ాలమం ధాడె అందయౄ ఆమన భుంద క్ొాఔాభే యౘఛయళుణాయు.

19. మ్రయమ్ 96 - 98 నిఴుమంగస, యఴాలహంచి, శణాాభసయఱు ఙేశు ఼ ఉనాయసభి టా తాయ ఱోధన ఔయుణాభముడె
నేాభన షఽదమలఱఱో ఔఱుఖఛేయు సడె. ఔనఔ ాళక్సు! నీళు బమబఔుుఱు ఔఱయసభిక్ి యబయసయు న అందఛేమలఱనీ ,
యతండయసదఱన బమనటాుఱనీ ఫేభు ఈ ఖరంతానిా శఱబతయం ఙేలహ నీ పావఱో అళతభిం ఛేరసభు. యసభిక్ి
ూయాం ఫేభు ఎధోా ఛాతేఱన ధాఴనం ఙేరసభు. ఈధాడె ఎఔాడెైధా నీళు యసభి ఖుయుుఱన ఙ఼శుధాాయస ? ఱేఔ
ఎఔాడధాా యసభిని ఖుభించిన ఖుశ ఖుశ ఏథెైధా నీఔు యనినహయు ో ంథా?

21. తాహా
ఆమతేఱు : 135

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

21. తాహా 1 - 8 ణాయౘ, ఫేభు ఈ కరఆన్న నీనై అళతభింఛేలహంథి నినా ఔయౖసునిక్ి ఖుభిఙేమటానిక్ి భలతాం
క్సద. ఇథి బమడే ాత ళయక్ిుక్ీ ఔ ఛాఞనహఔ. బూనేనీ , ఎణెు న
త ఆక్సరసఱన఼ శఽఱహుంచిన యసని తయపు నండి ఇథి
అళతభిం ఛేమఫడియథి. ఆ ఔయుణాభముడె (శఽఱహు) యసభలుఛయ నఠంనై ఆలనడెై ఉధాాడె. ఆక్సరసఱఱో
బూనేఱో భభిము బూభలయక్సరసఱ భధయ , ఇంక్స ధనఱక్ిరంద ఉనా యసటిననిాంటిక్ీ ఆమన మఛభలని. నీళు నీ
భలటన నృఖగ యగస యౌక్ిధా యయసఱేద. ఆమన ఫెఱాగస యౌక్ిన భలటన భలతాఫే క్సద

, థానిఔంటే అత

,

గోయఫెైన భలటన లైతభూ ఎయుఖున. ఆమధన అఱలాహ

, ఆమన తప భభొఔ థేళుడే ఱేడె. ఆమనఔు

ఉతు భఫెైన నేయా ు ఉధాాబ.

21. తాహా

9 - 10 భూయస ళఽణాుంతం ఔడ నీక్ేఫెైధా అంథింథా ? అుపడె అతన ఔ భంటన ఙ఼లహ తన

ఆఱునృడి ఱణో ఇఱల అధాాడె, ‘‘క్ొంఙెం ఆఖండి , ధనన ఔ భంటన ఙ఼రసన. ఫషృరస నై క్ోశం క్సశు నిుపన
తీశఔుభసఖఱ ధనమో ఱేథా ఆ భంట ళదు ధాక్ేథెైధా (థాభిక్ి శంఫందించిన) భలయగ దయశఔతాం ఱనశుంథేమో.’’

21. తాహా 11 - 39 ... అఔాడఔు ఙేయగసధన, ఔ యసణి ఇఱల నహయౌచింథి, ‘‘భూయస! ధనధన నీ ాబుళున, ఙెుపఱు యడె.
నీళు యతాఫెైన తేయస ఱోమఱో ఉధాాళు. ధనన నినా ఎనాఔుధాాన. ళళీ థాాభస ఙెపఫడే థానిని యన.
ధనధన అఱలాహ న , ధనన తప భభొఔ థేళుడె ఱేడె. ఔనఔ నీళు ధాఔు థాశయం ఙెబయ. ధా ఛాఞఔం క్ోశం
నభలచన యసినహంఙ. ాలమ గడిమ తపని శభిగస ళశుంథి. ధనన థాని శభమలనిా గోయంగస
ఉంఙాఱనఔుధాాన. ాత ళయక్ీు తన ఔఽఱహ ాక్సయం ాతపఱం ను ందఖఱఖటానిక్ి. ఔనఔ థానిని యఴాలహంఙఔుండా తన
భధోయసంచఱఔు థాశడెైనుో బన ళయక్ిు ఎళడెైధా , నినా ఆ గడిమన ఖుభించిన చింతన నండి భయఱుఔడద
భయయౌుణే నీళు యధారసనిక్ి ఖుభిఅళుణాళు - భూయస! నీ ఙేతఱో ఉనాథి ఏనేటి

?’’ థానిక్ి భూయస , ‘‘ఇథి ధా

ఙేతఔయర థాని ఆదాయంగస నడెయసున. థానిణో ధా ఫేఔఱ క్ోశం ఆఔుఱు భసఱుయసున. ఇంక్స ఎధోా నఱు థానిణో
ధయయనయుుఔుంటాన’’ అని శభలదానం ఙెనుసపడె.

‘‘భూయస! థానిని యశభియబయ ’’ అని థేళుడె లఱయఙాుడె.

అతన యశభియనరసడె. అఔయసుతే
ు గస అథి యుగెతు ేతేనా ఔ నుసభుగస భలభినుో బంథి. థేళుడె ఇంక్స ఇఱల
అధాాడె, ‘‘థానిా టటుక్ో, బమడఔు. ఫేభు థానిని భయళ అథి ూయాం ఉనా భలథిభిగసధన ఙేలహయనయు సభు. నీ
ఙేతని క్ొంఙెం నీ ఙంఔఱోక్ి ధొఔుా, అథి ఫెయుశ఼
ు ఫమటఔు ళశుంథి, ఎఱలంటి ఫాధఱేఔుండాధన. ఇథి భెండో శ఼ఙన.
ఎందఔంటే, ఫేభు నీఔు భల నదు శ఼ఙనఱన ఙ఼ఫో తేధాాభు. ఇఔ నీళు హభౌన ళదు ఔు యలా ై

, అతడె

దిక్సాభి అబనుో మలడె.’’ భూయస ఇఱల భనయ ఙేశఔుధాాడె , ‘‘ాబూ! ధా షఽదమలనిా ణెయుళు. ధా క్సభసయనిా
ధా క్ొయఔు శఱబతయం ఙెబయ. ాఛఱు ధా భలటఱు అయి ం ఙేశక్ోఖఱఖటానిక్ి, ధా ధాఱుఔ భుడిని యుప. ఇంక్స ధా
క్ొయఔు ధా ఔుటటంఫం నండే ఔ శయౘమఔుణిణ నిమనేంఙ - ధా యో దయుడె యౘయౄన్ని - అతని థాాభస ధా
ఙేతేఱన టివఠం ఙెబయ. అతనిని ధా క్సయయంఱో ధాఔు శయౘమడేఱల ఙెబయ. ఫేభు నీ భియదా తన
అతయదిఔంగస ాఔటింఙేటందఔు , నినా అనేతంగస శుభింఙేటందఔు. నీళు నితయభూ భల లహితని ఔనినటేు
ఉధాాళు.’’ ఇఱల లఱయఙాుడె ‘‘భూయస! నీళు క్ోభినథి ఇళాఫడియథి. ఫేభు భభొఔయసభి నీఔు ఉక్సయం ఙేరసభు.
ఫేభు నీ తయౌా క్ి శ఼ఙన ఇచిున శందభసానిా ఛాఞఔం ణెఙుక్ో. అథి ళళీ థాాభస భలతాఫే ఇళాఫడే శ఼ఙన.
అథి ఏనేటంటే ఈ ఫాఱుణిణ నటెుఱో నటిు, ఆ నటెున నథిఱోక్ి ళదయౌయబయ. నథి థానిని డెిన డయనశు ంథి. ధాఔ,
ఈ ఫాఱుడిక్ి ఴతేాళు అబన యసడె థానిని టటుఔుయలణాడె.’’

21. తాహా ... 39 - 44 ధనన ధా తయపు నండి నీనై నేాభన ఆళభింఛేరసన , నీళు ధా యయయనక్షణఱో నంఙఫడే
ఏభసపటట ఙేరసన. ఛాఞఔం ణెఙుక్ో , అుపడె నీ యో దభి అనశభిశు ఼ అఔాడఔు యయా , ‘‘ఈ ఫాఱుణిణ ఙఔాగస నంచి
నుో ఱహంఙే ఆఫెన ఖుభించి నైఔు ణెఱుధా ?’’ అని అంటటంథి. ఇఱల ఫేభు నినా భయా నీ తయౌా ళదు క్ే ఙేభసుభు ,
ఆఫె ఔలై
ా ఙఱా ఫడేందఔు, ఆఫె దణఖింఙఔుండా ఉండేందఔు. ఇంక్స (ఈ యవమం ఔడ ఛాఞఔం ణెఙుక్ో) నీళు
ఔ ళయక్ిుని షతయ ఙేరసళు. ఫేభు ఆ ఉఙు నండి నీఔు యభుక్ిు ఔయౌగింఙాభు

, తయుయసత నినా యననా

భీక్షఱఔు ఖుభిఙేరసభు. నీళు భదయన్ ాఛఱ భధయ ఎధోా శంళతసభసఱు ఖడినుసళు. భూయస! ఇుపడె నీళు
శభిగగ స శభమలనిక్ి ళఙేురసళు. ధనన నినా ధా క్ొయఔు తీభిుథిదు ఔుధాాన. యలళండి , నీళూ, నీ యో దయుడ఼, ధా
శ఼ఙనఱణో. ఙ఼డండి, నైయు ననా శుభింఙే యవమంఱో అఴరదా ఙెమయఔండి. నైయు ఇదు యౄ ఔఱలహ హభౌన్ ళదు ఔు
యలాండి, అతడె దిక్సాభి అబనుో మలడె. అతనిణో భఽదళుగస భలటాాడండి

, ఫషృరస అతడె ళతఫో ధన

లాఔభియు సడేమో ఱేథా (థేళునిక్ి) బమడణాడేమో.’’

21. తాహా 45 - 48 ఉబముఱ ఇఱల భనయ ఙేశఔుధాాయు, ‘‘ాబూ! అతడె భలనై థౌయీనయం ఙేయు సడేమో అని
ఱేఔ భలనై యయుఙఔుడణాడేమో అని ఫేభు బమడెతేధాాభు.

’’ ఇఱల లఱయఙాుడె , ‘‘బమడఔండి,

నైణో నుసటట ధనన఼ ఉధాాన , అంణా యంటృ ఉధాాన. ఙ఼శ఼
ు ఉధాాన. అతని ళదు ఔు యయా ఇఱల అనండి

,

‘ఫేభు నీ ాబుళు శంథేఴషయుఱభు. ఇయసాబీల శంతతయసయు భలణో భసళటానిక్ి అనభతంఙ. యసభిని
ఫాధనటు ఔు. ఫేభు నీ ళదు ఔు నీ ాబుళు శ఼ఙనఱు తీశఔుని ళఙాుభు. ఋచభలయగ ం అనశ భింఙే యసనిక్ి
రసంత ఉంథి. తయశాభించి యభుకడబయయ యసనిక్ి యక్ష ఉంథి’ అని భలఔు ళళీ థాాభస ణెఱుఫడియథి.’’

21. తాహా 49 - 55 హభౌన ‘‘శభే, అబణే భూయస! నై ఇదు భి ాబుళు ఎళడె ?’’ అని అడిగసడె. థానిక్ి భూయస
‘‘ాత ళశుళుఔ థాని శాయౄనుసనిా ాయసథించి, తయుయసత థానిక్ి భలయగ ం ఙ఼నహనయసడే భల ాబుళు’’ అని ఛయసఫు
ఙెనుసపడె. అుపడె హభౌన , ‘‘అబణే ూయాం ఖతంచిన తభసఱ యసభి లహిత ఏనేటి

?’’ అని అధాాడె. భూయస ,

‘‘థానిక్ి శంఫందించిన ఛాఞనం ధా ాబుళు ళదు ఔ ఖరంథంఱో శయక్ితంగస ఉంథి. ధా ాబుళు ను యనుసటృ ఙెమయడె,
భయళడె ఔడాన’’ అని శభలదానం యౌక్సడె. ఆమధన నై క్ొయఔు బూనేని నుసనపగస భిఙాడె , థానినై నైయు
నడిఙేందఔు భలభసగఱన నిభిుంఙాడె నై నండి నీటిని ఔుభినహంఙాడె. తయుయసత థాని థాాభస యఔయక్సఱ ంటఱన
ండియ ఙాడె. యసటిని తనండి , నై యళుఱన ఔడ ఫేండి. నిఴుమంగస అయి ం ఙేశక్ోఖఱ యసభిక్ి ఇందఱో
ఎధోా శ఼ఙనఱు ఉధాాబ. ఈ ధనఱ నండే ఫేభు నేభుయౌా శఽఱహుంఙాభు , థానిఱోనిక్ే ఫేభు నేభుయౌా తభిగి
తీశఔు నుో ణాభు. థాని నండే నేభుయౌా భయా యయౌక్ి తీయసుభు.

21. తాహా

56 - 61 ఫేభు హభౌనఔు భల శభశు శ఼ఙనఱన఼ ఙ఼నుసభు. క్సని అతడె నిభసఔభింఙాడె

యఴాలహంఙఱేద. ఇఱల అధాాడె, ‘‘భూయస! నీళు నీ భంతాఛాఱ ఴక్ిుణో భభుయౌా భల థేఴం నండి యలాగొటు టానిక్ి

,

భల ళదు ఔు ళఙాుయస ? శభే ఫేభు ఔడ నీఔు నుో టీగస అటటళంటి భంతాఛాఱలధనా తీశఔుళయసుభు. ఎుపడె

,

ఎఔాడ ఎదభోాయసఱో నియణ బంఙక్ో. ఫేభూ ఈ పందం నండి భయా నుో భు , నీళూ భయళనుో ఔడద. ఫళయంఖ
ఫెైథానం ఱోనిక్ి భస.’’ భూయస, ‘‘ఉతసళ థినం నియణ మఫెైంథి. ను థెుక్ిాన తయుయసత ాఛఱు శభలయనఴం క్సయసయౌ ’’ అని
ఙెనుసపడె. హభౌన భయయౌనుో బ , తన ఔుతంతా యసభగిరని శనైఔభింఙఔుని నుో టీక్ి ళఙాుడె. (నుో టీ నుసాయంబంఱోధన
ాతయభిి ళభసగనిా శంఫో దిశు ఼) భూయస ఇఱల అధాాడె, ‘‘థౌభసాఖుయఱలభస అఱలాహ నై అనిందఱు మోఔండి. అఱల
ఙేలేు ఆమన నేభుయౌా ఔ ఔఠిన యక్ష థాాభస శయాధాఴనం ఙేయు సడె. అఫథాానిా ఎళడె ఔయౌపంచిధా, యసడె యపఱుడే
అమలయడె.’’

21. తాహా

62 - 64 ఇథి యనా తయుయసత యసభి భధయ అననుసామ పేదం తఱ తు ంథి. యసయు తభఱో ణాభు

యషశయంగస శంాథింఙక్ోయసగసయు. చిళయఔు క్ొందయు ఇఱల అధాాయు, ‘‘ఈ ఇదు యు క్ేళఱం భలంతాఔుఱే. యసభి ఉథేుఴయం
తభ భంతాఫఱం థాాభస నేభుయౌా నై థేఴం నండి తభినేయనమటం. అంణేక్సద నై ఆదయశ చౄళన యదాధానిా
అంతనంథింఙటం. క్సళున నైయు ఈధాడె నై ఴక్ిుముఔుుఱన శనైఔభింఙక్ోండి , శఫెైఔయంగస యంఖంఱోక్ి థిఖండి.
ఈధాడె నుసాఫఱయం ళళంచిన యసడే గెయౌఙాడె అధన యవమం ణెఱుశక్ోండి.’’

21. తాహా 65 - 76 భలంతాఔుఱు, ‘‘భూయస! నదట నీళు యశయుణాయస ఱేఔ ఫేభు యశయభల?’’ అని అడిగసయు.
థానిక్ి భూయస , ‘‘ఱేద, నైభే యశయండి ’’ అని అధాాడె. అుడె అఔయసుతే
ు గస యసభి ణాాలొ
ా
, యసభి ఔయరఱ యసభి
భంతాఴక్ిు ళఱా యుగెతు ేత ఉనాటట
ా భూయసఔు అనినహంచింథి. భూయస తన భనశసఱో బమడాిడె. ఫేభు
ఇఱల అధాాభు, ‘‘బమడఔు, నీయన ఆదిఔయం ళళయసుళు. నీ ఙేతఱో ఉనా థానిని యశభియబయ. ఇుపడే అథి యసయు
ఔయౌపంచిన యసటి ననిాంటినీ నేంగియనశు ంథి. యసయు ఔయౌపంచి తీశఔుళచిుంథి క్ేళఱం భలంతా ఔుని తంతాఫే.
భలంతాఔుడె ఎనాడ఼ శపఱుడె క్సఱేడె

, యసడె ఎంత ధనయపభి అబధాశభే. చిళయఔు ఛభిగింథేనేటంటే

,

భలంతాఔుఱందయౄ శజథా (యసయౖసుంఖడటం)ఱో డయనమఫడాియు. యసయు ఎఱుగెతు , ‘‘ఫేభు యౘయౄన్ , భూయసఱ
ాబుళున యఴాలహంఙాభు’’ అని ాఔటింఙాయు. హభౌన ఇఱల అధాాడె , ‘‘ధనన నేభుయౌా అనభతంఙఔభుంథే
నైయు ఇతనిా యఴాలహంఙాభస? ఇతడె నైఔు భంతా యదయ ధనభిపన ఖుయుళని ణెయౌలహనుో బంథి. శభే , ఇుపడె ధనన నై
ఙేతేఱన, నై క్సలళన ళయతభేఔ నుసభసశాఱ నండి (ఔుడిఙెబయ

, ఎడభక్సఱు, ఎడభ ఙెబయ ఔుడి క్సఱు)

నభిక్ియు సన. కయౄ
ీ యు ద఼ఱలఱనై యఱుళ యనబయసున. అుపడె భల ఇదు భి యక్షఱఱో ఏథి ఎఔుాళ ఔఠినఫెైనథో, ఏథి
థీయాక్సయౌఔఫెైనథో నైఔు ణెఱుశుంథి. (అంటే నైఔు ధనన ఎఔుాళ ఔఠినఫెైన యక్ష యదింఙఖఱధా ఱేఔ భూయస
యదింఙఖఱడా అని). భలంతాఔుఱు ఇఱల ఛయసఫు యౌక్సయు

, ‘‘భభుయౌా శఽఱహుంచిన ఴక్ిు యసక్ిగస! శపవు ఫెైన

శ఼ఙనఱు భుందఔు ళచిున తయుయసత ఔడ (శతయంనై) నీఔు నుసాదానయం ఇళాటం అధనథి ఛయఖని ని. నీళు
ఙెమయదఱఙఔునాథి ఙేశక్ో, భయౘఅబణే నీళు ఈ ాంఙ చౄయతం ఖుభించి భలతాఫే నియణ మం ఙెమయఖఱళు.
ఫేభు భల ాబుళున యఴాలహంఙాభు. భల తుపఱన ఆమన క్షనేంఙాఱని

, నీళు ఫఱళం తంగస భల ఙేత

ఙేబంచిన భంతాతంణాాఱఔు భభుయౌా భనిాంఙాఱని. అఱలాహ బయ భంచియసడె

, ఔఱక్సఱం ఉండేయసడె. ’’ -

మతాయి ం ఏనేటంటే , థో ఱహగస తన ాబుళు భుంద యౘఛయబయయ యసడిక్ి నయఔం తపద. అందఱో యసడె ఙాళన఼
ఱేడె, ఫాతఔన఼ ఱేడె. ఆమన యసనిాధయంఱో యరసాలహగస యౘఛయు అబ , శణాాభసయఱు ఙేలహ ఉనాయసడె , - అఱలంటి
యసయందభిక్ీ ఉనాత యసిధాఱు ఉధాాబ. నితయం ఙుగస ఉండే ఉథాయనళధాఱు ఉధాాబ. యసటి క్ిరంద క్సఱుళఱు
ాళళశ఼
ు ఉంటాబ. యసటిఱో యసయు రసఴాతంగస ఉంటాయు. భియదా తన నుసటింఙే ళయక్ిుక్ి ఱనంఙే ాతపఱం ఇథే.

21. తాహా

77 ఫేభు భూయసఔు ళళీథాాభస ఇఱల ణెయౌనుసభు , ‘‘ఇఔ భసతాక్ి భసణేా ధా థాశఱన తీశఔుని

ఫమఱుథేయు, యసభి క్ొయఔు శభుదాంఱో ను డిఫాటన ఏభసపటట ఙెబయ , ఎళభెరధా యంటాడెణాభేమో అధన బమం నీఔు
ఏభలతాం ళదు, (శభుదాం భధయగస నుో తేనాుపడె) బమడన఼ళదు.’’

21. తాహా

78 - 79 యనఔ నండి హభౌన తన లేనఱణో అఔాడఔు ఙేభసడె. తయుయసత శభుదాం యసభిని

ఔరభుుఔుంథి, ఔరభుుక్ోళఱలహన యధంగస, హభౌన తన ఛాత ాఛఱన భలయగ బవ
ా ు ేఱుగసధన ఙేరసడె, యసభిక్ి శభిjెెెైెన
భలయగ దయశఔణాానిా ఇళాఱేద.

21. తాహా

80 - 82 ఇయసాబీల శంణానభల! ఫేభు నైఔు నై ఴతేాళు నండి యభుక్ిు ఔయౌగింఙాభు. తర

యాతం ఔుడి ాఔాన నైయు యౘఛయబయయందఔు ఖడెళు నియణ బంఙాభు. ఇంక్స నైనై భన్న్న

, శలయసన

అళతభింఛేరసభు - ఫేభు ఇచిున భియదా ఫెైన ఆయౘభసనిా తనండి. థానిని తని తయుఖుఫాటట ఙెమయఔండి. ఙేలేు
ధా ఆఖరషం నైనై యయుఙఔుడెతేంథి. ఎళడి నైద ధా ఆఖరషం యయుఙఔుడెతేంథో , అతడె తనం క్సళటం
తథయం. అబణే ఎళడె రసుణాుడణాడో భభిము యఴాలహంచి భంచినఱు ఙేయు సడో , ఆ తయుయసత శఔరభంగస
నడెఙఔుంటాడో , అతనిని ధనన అనేతంగస భనిాయసున.

21. తాహా 83 - 85 భూయస! ఏ యవమం నినా నీ ఛాత ాఛఱఔంటే , భుందగసధన ఇఔాడఔు తీశఔుళచిుంథి ?
అతన ఇఱల భనయ ఙేశఔుధాాడె

, ‘‘ఇథిగో యసయు ధా యనఔ ళశ఼
ు ధన ఉధాాయు. ధనధన తాయతాయగస నీ

యసనిాదాయనిక్ి ళఙాున, ధా ాబూ! నీళూ ధా టా ాశనాడళు క్సయసఱని. ’’ ఇఱల లఱయఙాుడె, ‘‘అబణే యన
ఫేభు నీ యనఔ (నీళు ఱేనుపడె) నీ ఛాత ాఛఱన భీక్షఔు ఖుభిఙేరసభు.

‘యసనేభీ’ యసభిని భలయగ ం

తనహపంఙాడె.

21. తాహా 86 - 91 భూయస ఆఖరషో దఖురడెై , దణఖిశ఼
ు తన ఛాత యసభి యైునఔు భయఱలడె. అఔాడఔు యయా ఇఱల
అధాాడె, ‘‘ధా ఛాత ాఛఱలభస! నై ాబుళు నైఔు భంచి యసగసుధాఱు ఙేమఱేథా ? అుపడే నైఔు ఎధోా భోచఱు
ఖడిచినటట
ా అనినహంచింథా? ఱేఔ నైయు నై ాబుళు ఆఖరయౘనిా నైనైక్ి క్ొనిణెఙుక్ోయసఱని క్ోయుఔునాందళఱా ధన నైయు
ధాఔు ఙేలహన యసగసుధానిా బంఖం ఙేరసభస ?’’ థానిక్ి శభలదానంగస యసయు ఇఱల అధాాయు , ‘‘ఫేభు నీఔు ఙేలహన

యసగసుధానిా భలఔు ఫేఫెై బంఖయఙఱేద. ఛభిగింథేనేటంటే , ాఛఱ ఆబయణాఱ ఫయుళు భలనై డగస ఫేభు
యసటిని క్ిరంద డయనరసభు , అంణే - తయుయసత ఇఱలధన యసనేభీ ఔడ ఏథో క్ొంత యనరసడె

, యసభిక్ెర ఔ ఆళుద఼డ

యఖరయౘనిా ఙేలహ యయౌక్ి తీరసడె , థానిఱో నండి ఎదు అయుుళంటి ఴఫు ం ళఙేుథి. ాఛఱు అయుశ఼
ు

‘‘ఇథే నై

థెైళభూ, భూయస థెైళభు ఔడా. భూయస థీనిని భయచినుో మలడె ’’ అని అధాాయు. అథి యసయు అడిగిన థానిక్ి
శభలదానం ఙెపఛాఱదధన యవమలనీా , యసభి ఱలబనయౖసుఱనై థానిక్ి ఏ అదిక్సయభూ ఱేద అధన యవమలనీా యసయు
ఖభనింఙటం ఱేథా? యౘయౄన్ (భూయస భసఔఔు) భుంథే యసభిణో ఇఱల అధాాడె , ‘‘ాఛఱలభస! థీనిళఱన నైయు నదు
యతే
ు ఱోధన డినుో మలయు. యయౘుధన (ఔయుణాభముడె) నై ాబుళు. ఔనఔ నైయు ననా అనశభింఙండి

, ధా

భలట యనండి. ’’ క్సని యసయు అతనిణో ఇఱల అనధన అధాాయు , ‘‘భలళదు ఔు భూయస తభిగి ళఙేుళయఔు , ఫేభు థీనిధన
ూచృశ఼
ు ఉంటాభు.’’

21. తాహా 92 - 98 భూయస (తన ఛాతయసభిని భందయౌంచిన తయుయసత యౘయౄన్ యైునఔు తభిగి ఇఱల) అధాాడె ,
‘‘యౘయౄన్! యసయు భలయగ ం తుపతేధాాయధన యవమలనిా నీళు ఖభనించినుపడె ధా భలభసగనిా అనశభింఙఔుండా
నినా యసభించిన యవమం ఏనేటి ? నీళు ధా ఆఛఞ న ఉఱా ంఘంఙాయస?’’ యౘయౄన్ ఇఱల ఛయసఫు ఙెనుసపడె, ‘‘ధా తయౌా
ఔుభలయుడా! ధా ఖడాినిా టటుక్ోఔు , ధా తఱ యంటటాఔఱన టిు ఱలఖఔు. ‘ఇయసాబీఱు శంతతఱో నీళు చీయౌఔఱు
తీశఔుళఙాుళు. ధా భలటన ఱక్షయనటు ఱేద ’ అని నీళు అంటాళని ధనన బమడాిన. ’’ అుపడె భూయస ,
‘‘అబణే, యసనేభీ! నీ శంఖణేనేటో ఙెుప’’ అని అడిగసడె. అతడె ఇఱల అధాాడె, ‘‘ధనన యసభిక్ి ఔనినహంఙని థానిా
ఔ థానిని ఙ఼రసన. అుపడె ధనన శంథేఴషయుని అడెఖుఛాడఱఱో నండి ఔ నహడిక్ెడె భటిుని తీశఔుధాాన.
థానిని (ఆళు ద఼డనై) నుో రసన. ధా ఆతు ధాఔు అఱలధన శ఼చించింథి.’’ భూయస ఇఱల అధాాడె, ‘‘శభే, యయానుో , ఇఔ
చౄయణాంతం నీళు ‘ననా భుటటుక్ోఔండి’ అధన అయుశ఼
ు ఉంటాళు. నీ యఙాయణ క్ొయఔు ఔ శభమం నియణ మభబయయ
ఉంథి. అథి నీ యవమంఱో ఏభలతాం ణొఱఖద. ఇఔ ఙ఼డె, ఴరథా ాబఔుుఱణో నీళు ఆభసదింఙే నీ ఈ థెైయసనిా, ఇుపడె
ఫేభు క్సయౌు నుసయయనయు సభు , బశుంగస ఙేలహ శభుదాంఱో ఔయౌనహయనయు సభు. ాఛఱలభస! నై థేళుడె క్ేళఱం ఔా
అఱలాహ భలతాఫే. ఆమన తప భభొఔ థేళుడె ఱేధనఱేడె. ఆమన ఛాఞనం ాత యవమలనిా ఆళభించి ఉనాథి’.’

21. తాహా 99 - 112 ాళక్సు! ఇఱల ఫేభు ూయాం ఛభిగిన శంగటనఱ ఙభితన
ా  నీఔు యనినహశు ధాాభు. ఫేభు
ాణేయఔంగస భల ళదు నండి నీఔు ఔ

‘‘ఛాఞనహఔ’’ (ళణోథేఴం)న ాయసథింఙాభు. థానిక్ి యభుకడబయయ యసడె

ాలమం ధాడె నదు నుసపాభసనిా మోయసుడె. అటటళంటి యసయందయౄ ఆ శంఔటంఱో శథా చిఔుాఔుని ఉంటాయు.
ాలమం ధాడె (ఈ ధనయం యొఔా ఫాధయణా పాయం) యసభిక్ి ఎంణో ఫాదాఔయఫెైన ఫయుళుగస ఉంటటంథి. ఴంకం
ఊదఫడే ఆ భోచన ఫేభు అభసధఱన ఔఙోట ఙేయుయసుభు. యసభి ఔనఖుడెా బమంళఱా ణేయౌనుో బ ఉంటాబ.
అుపడె యసయు ‘‘ాంఙంఱో భయౘఅబణే నైయు థిభోచఱు ఖడినుసభేమో’’ అని యశపయం ఖుశఖుశఱలడెఔుంటాయు
- యసయు భలటాాడెఔుంటృ ఉండేథి ఏనేటో భలఔు ఫాగస ణెఱుశ. (ఇథి ఔడ భలఔు ణెఱుశ). అుపడె యసభిఱో

అత ఛాఖరతుగస అంఙధాయనలేయసడె లైతం ‘‘క్సద, ాంఙంఱో నై చౄయతం క్ేళఱం ఔ భోచ చౄయతం భలతాఫే ’’ అధన
అంటాడె. యసయు నినా, ‘‘ఇంతఔ, ఆ భోచన ఈ యాణాఱు ఏభళుణాబ ’’ అని అడెఖుణాయు. ఇఱల ఙెుప, ‘‘ధా
ాబుళు యసటిని ధ఼యగస ఙేలహ ఎఖుయ యనయు సడె , బూనేని ఙదధైన ాథేఴంగస ఙేయు సడె. అందఱో నైయు ళంఔయఱు
గసని, నేటు ఱలాఱు గసని ఙ఼డయు. ’’ - ఆ భోచన ాఛఱందయౄ నహయౌఙేయసని నహఱుు యనగసధన ధనయుగస ళఙేుయసుయు

,

ఎళాడ఼ తఱనృయుశగస ాళభిుంఙఱేడె. ఔంఠ శాభసఱనీా ఔయుణాభముని భుంద అణగినుో ణాబ. ఔా
చియుశళాడి తప నైయు ఏనై యనఱేయు. ఆ భోచన లహనూసయశ ఏభలతాభూ నిఙెమయద. ఔయుణాభముడె
ఎళభిక్ెరధా థానిక్ి అనభతని ఇచిు అతని భలటన ఆఱక్ింఙటానిక్ి ఇవు డిణే తప - ఆమన ాఛఱ
ూభోాతు భసఱన అనిాంటినీ ఎయుఖున. ఇతయుఱఔు యసటిని ఖుభించి ూభిుగస ణెయౌమద - శచౄళుడె

, నితేయడె

అబన ఆమన భుంద ాఛఱ యయశసఱు ళంగినుో ణాబ. ఏథెైధా అధాయమం ఙేలహ థాని నుస పాభసనిా తన ధతునై
మోలేయసడె అుపడె నవు నుో ణాడె. శణాాభసయఱు ఙేలహనయసనిక్ి అతడె యరసాలహ ఔడ అబణే , ఏ అధాయ మభూ
ఛయఖద. అతని షఔుాఱు క్సఛేమఫడే ాభలదభూ ఉండద.

21. తాహా

113 ఒ ాళక్సు! ఈ యధంగస ఫేభు థీనిని అయనౄబ కభసన్గస అళతభిం ఛేరసభు

, అందఱో

ఱుయక్సఱుగస ళెఙుభిఔఱు ఙేరసభు , ఫషృరస యసయు ళఔర యైకభిని యడధాడెణాభేమో అని , ఱేఔ థీని క్సయణంగస
యసభిఱో ఙేతన ఔయౌగే శ఼ఙనఱు ఛనియసుబయమో అని.

21. తాహా

114 ఔనఔ అందభిఔంటే ఉనాతేడె , గొపయసడె అఱలాహ బయ , ఆమధన నిఛఫెైన ఙఔరళభిు. ఙ఼డె ,

కరఆన్ ఙదళటంఱో ణొందయడఔు, నీ యైునఔు థాని ళళీ ూభిుక్సనంత ళయఔు, ఇఱల నుసాభిింఙ, ‘‘ఒ ాబూ! ధాఔు
భభింత ఛాఞనం ాయసథింఙ.’’

21. తాహా

115 - 127 థీనిక్ి ూయాం ఫేభు ఆదమఔు ఔ ఆఛఞ ఇఙాుభు. క్సని అతన థానిని

భయచినుో మలడె. ఫేభు అతనిఱో నిఱఔడన ఙ఼డఱేద. ఫేభు థెైళద఼తఱణో ఆదమఔు శజథా ఙేమండి అని
ఙెనహపన శందభసానిా ఛాఞఔం ణెఙుక్ో. యసయందయౄ శజథా ఙేరసయు. క్సని ఔా ఇనౄా స భలతాం తయశాభింఙాడె.
అుపడె ఫేభు ఆదమణో ఇఱల అధాాభు , ‘‘ఙ఼డె, ఇతడె నీఔ, నీ పాయయఔ ఴతేాళు. ఔనఔ ఛాఖరతు. ఇతడె
నేభుయౌా శాయగ ం నండి ఫళవాభింఛేయు సడేమో , నైయు ఆదఱ నుసఱళుణాభేమో , ఇఔాడ నైఔు ఙాఱ యౌఔభసయఱు
ఉధాాబ. శుఱ ఉండయు , థిఖంఫయుఱుగసన఼ ఉండయు. దనహపక్స , ఎండా నేభుయౌా యనదింఙళు. ’’ క్సని ఱైణాన
అతనిని మోశం ఙేరసడె, ఇఱల అధాాడె, ‘‘ఒ ఆదమ! రసఴాత చౄయణానీా అంతంక్సని యసభలుఛాయనిా ఇఙేు ళఽక్ానిా
నీఔు ఙ఼నేథా ?’’ చిళయఔు యసయు ఉబముఱు (పాభసయబయు ఱు) ఆ ళఽక్షపఱలనిా తధనరసయు. యయళయసనంగస యంటధన
యసభి భభసుంగసఱు ఔభియ ఔభి భుంద ఫళయగ తభమలయబ. యసభియుళుయు శాయగ ు ఆఔుఱణో తభన ణాభు
ఔుపక్ోయసగసయు. ఆదమ తన ాబుళు టా అయదేమత ఙ఼నుసడె. ఋచభలయగ ం తనహపను మలయడె. థాని తయుయసత

అతని ాబుళు అతనిని ఎనాఔుని

, అతని రసుణాునుసనిా అంగీఔభింఙాడె. అంణేక్సద

, అతనిక్ి భలయగ

దయశఔణాానిా ాయసథింఙాడె. ఇంక్స ఇఱల లఱయఙాుడె, ‘‘నైభిదుయు (ాతయయుిఱు అంటే భలనళుడె, ఱైణాన్) ఇఔాడి
నండి థిగినుో ండి. నైభొఔభిక్ొఔయు ఴతేాళు ఱుగస ఉంటాయు. ఇఔ ధా తయపు నండి భలయగ దయశఔతాం ఏథెైధా నై ళదు ఔు
ళలేు , ఎళడె ధా ఈ భలయగ దయశఔణాానిా అనశభియు సడో , అతడె భలయగ భూ తపడె , థౌభసాగసయనిక్ీ ఖుభిక్సడె. ధా
ఛాఞనహఔఔు (ళణోథేఴం) యభుకడెైన యసనిక్ి ాంఙంఱో చౄయతం ఇయుఔళుతేంథి. ాలమం ధాడె ఫేభు అతనిని
అంధడెగస ఱేుణాభు. ’’ - అుపడె అతడె ‘‘ాబూ! ాంఙంఱో ధనన ఙ఼డఖఱయసణిణఔథా! ననా ఇఔాడ
అంధనిగస ఎందఔు ఱేనుసళు ?’’ అని అడెఖుణాడె. అఱలాహ ఇఱల లఱయయసుడె

, ‘‘భల ఆమతేఱు , నీ ళదు ఔు

ళచిునుపడె నీళు యసటిని యశుభింఙాళు. అథేయధంగస ఈధాడె నీళు ఔడ యశుభింఙఫడెతేధాాళు.

’’ -

ఈయధంగస ఫేభు షదుఱు అతఔరనేంఙేయసడిక్ీ , తన ాబుళు ఆమతఱన యఴాలహంఙని యసడిక్ి (ాంఙంఱో)
ాతపఱం ఇయసుభు. ఇఔ యఱోఔ యక్ష అబణే ఎఔుాళ ఔఠినఫెైనథీ ఎఔుాళ క్సఱం ఉండేథీన఼.

21. తాహా 128 యభిక్ి ూయాం ఫేభు ఎధోా ఛాతేఱన ధాఴనం ఙేలహయనరసభు. ఆ ఛాతేఱ(యదిఱఫెైన) నియసశ
శి ఱలఱఱో ఈధాడె యయు శంఙభిశు ధాాయు. అబధా యభిక్ి (ఙభితా ధనభేప ఈ ఖుణనుసఠం థాాభస) భలయగ దయశఔతాం
ఱనంఙఱేథా? యసశు ళంగస యయనఔళంతేఱఔు ఇందఱో ఎధోా శ఼ఙనఱు ఉధాాబ.

21. తాహా 129 - 132 నీ ాబుళు తయపు నండి నదటోాధన ఔ యవమం నిఴుమఫెై ఉండఔనుో ణే , ఔ ఖడెళు
క్సఱం నియణ మఫెై ఉండఔనుో ణే, యభి తీయుప ఔడ ఛభిగే ఉండేథి. ఔనఔ ఒ ాళక్సు! యయు ఔయౌపంఙే భలటఱ టా శషనం
ళళంఙ నీ ాబుళు యోు తాంణో నుసటట , ఆమన యతాతన క్ొనిమలడె, శ఼యుయడె ఉదబంఙే భుంద, అశు నేంఙే
భుంద, భసతా శభమలఱోా ఔడ ఖటి అంఙఱఱో ఔడ ఆమనన శుతంఙ. ఫషృరస నీళు శంతేవే
ు
డయౌణాయనమో. యభిఱోని యఔయక్సఱ ాఛఱఔు ఫేభు ఇచిున ాంఙ చౄయతు రోపాయైబయసఱన ఔధాతు ఔడ
ఙ఼డఔు. యసటిని ఫేభు యసభిని భీక్షఔు ఖుభిఙెమయటానిక్ే ఇఙాుభు. నీ ాబుళు అనఖరళంచిన షఱలల
ఉనుసదిబయ ఉతు భఫెైనథి , చియక్సఱం ఉండేథి. నీ ఔుటటంఫ శబుయఱన నభలచ ఙెమయండి అని ఆఛాఞనహంఙ.
శామంగస నీళు ఔడ థానిని నుసటింఙ. ఫేభు నీ నండి ఉనుసదిధననై క్ోయడం ఱేద. ఉనుసదిని ఫేఫే నీఔు ఇశ఼
ు
ఉధాాభు. చిళయఔు ఫేఱు ఛభిగేథి బమబఔుుఱక్ే.

21. తాహా

133 - 135 యసయు , ఈ ళయక్ిు తన ాబుళు దఖగ య నండి ఏథెైధా శ఼ఙనన (భళభన) ఎందఔు

తీశఔుభసడ఼? అని అడెఖుణాయు. ూయా ఖరంతాఱఱోని శభశు ఫో ధఱుఖఱ శపవు ఫెైన నిదయశనం యసభి ళదు ఔు
భసఱేథా? ఔయనల ఫేభు థాని భసఔఔు ూయాఫే యసభిని ఏథెైధా యక్ష థాాభస ధాఴనం ఙేలహ ఉంటే

, యసభే తయుయసత

ఇఱల అని ఉండేయసయు, ‘‘ఒ ాబూ! నీళు భల ళదు ఔు ాళఔు న ఎళభిధైధా ఎందఔు ంఱేద? అగౌయళ అళభలధాఱ
నుసఱుక్సఔ భుంథే ఫేభు నీ ఆమతఱన అనశభించి ఉండేయసయభు ఔథా!

’’ ఒ ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన ,

‘‘ాతయసడె అంతభ పయౌతం క్ోశం నిభీక్ిశు ధాాడె. ఔనఔ నైయు ఔడ నిభీక్ింఙండి. తాయఱోధన నైయు
ణెఱుశఔుంటాయు. ఋచ భలయగ ంఱో నడిఙే యసభెళభో, భలయగ దయశఔతాం ను ంథినయసభెళభో.’’

21. అల్్అంబియర
ఆమతేఱు : 112

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

21. అల్్అంబియర

1 - 3 భలనళుఱ ఱ ఔాఱ (భియౕఱన) శభమం శనైనహంచింథి. అబధా యసయు

ఏభయునుసటటఱో డి యభుకఱ ై ఉధాాయు. యసభి ాబుళు తయపు నండి యసభి ళదు ఔు ఏ ణాఛా ఉథేఴం ళచిుధా ,
థానిని యసయు అధాశక్ిుణో యంటాయు ఆటఱఱో భునిగినుో బ ఉంటాయు. యసభి భనశసఱు (యనభే ఆఱోఙనఱఱో)
ఱఖాఫెై ఉధాాబ.
దభసుయుగఱు యశపయం ఇఱల ఖుశఖుశఱలడెఔుంటాయు , ‘‘ఇంతఔ ఈ ళయక్ిు నైఱలంటి ఔ భలనళుడేఔథా! అబధా
నైయు ఙ఼శ఼
ు ఙ఼శ఼
ు భలంతాఔ ళఱమంఱో చిఔుాఔునుో ణాభస?’’

21. అల్్అంబియర 4 - 6 ాళఔు , ‘‘ధా ాబుళు ఆక్సఴంఱోన఼, బూనేనైధా ఱుఔఫడే ాత భలటన ఎయుఖున.
ఆమన శయాం యధనయసడ఼ , శయాభూ ణెయౌలహనయసడ఼న అని అధాాడె. యసయు ఇఱల అధాాయు

, ‘‘క్సద, ఇయ

అశపవు భుఱ ైన ఔఱఱు , క్సద, ఇథి అతని ఔఱపన , క్సద ఇతన ఔ ఔయ. ూయాక్సఱు ాళఔు ఱు శ఼ఙనఱణో
ంఫడిన యధంగస ఇతనిా ఔడ ఏథెైధా ఔ శ఼ఙనన తీశఔు యభునండి.

’’ మదాయి ం ఏనేటంటే , యసభిక్ి

ూయాం ఫేభు ధాఴనం ఙేలహన ఏ ఛనయసశం ఔడా యఴాలహంఙఱేద. ఇఔ యయు భలతాం యఴాలహయు సభస?

21. అల్్అంబియర 7 - 9 ఒ ాళక్సు! నీఔు ూయాం ఔడ ఫేభు భలనళుఱధన ాళఔు ఱుగస ంనుసభు. యసభిక్ి
ఫేభు ళళీని అందఛేరసభు. ఔయనల నైఔు ఇథి ణెయౌమఔనుో ణే , ఖరంథ ాఛఱన అడఖండి. ఆ ాళఔు ఱఔు ఫేభు
అనాం తధన అళశయం ఱేని ఴభీభసఱన఼ ఇళాఱేద, యసయు చియంచౄళుఱు ఔడ క్సద. ఙ఼డె, చిళయఔు ఫేభు యసభిక్ి
ఙేలహన యసగసుధాఱన ధయయనభసుభు , యసభినీ ఇంక్స ఫేభు ఇవు డిన యసభినీ క్సనుసడాభు షదుఱు నైభిన యసభిని
ధాఴనం ఙేరసభు.

21. అల్్అంబియర 10 ాఛఱలభస! ఫేభు నై ళదు ఔు ఔ ఖరంతానిా ంనుసభు , అందఱో నై ాయు సళధన ఉంథి.
అబధా నైయు అయి ం ఙేశక్ోభేనేటీ?

21. అల్్అంబియర 11 - 15 దవు ఛనయసయసఱన ఎనిాంటిధో ఫేభు నహండి నహండిగస ఙేలహయనరసభు యసభి తయుయసత
భభొఔ ఛాత యసభిని ఆయయాయంఛేరసభు. యసయు భల యక్ష (భసఔ)న ఖరళంచి, అఔాణుణంచి నుసభినుో యసగసయు. (అుపడె
యసభిక్ి ఇఱల ఙెపటం ఛభిగింథి) ‘‘నుసభినుో ఔండి నైయు శకలఱు అనబయశునా ఆ ఇలా ఱోాక్ే , ఆ యఱలశ ళశుళుఱ
యైునక్ే భయయౌనుో ండి. ఫషృరస నైయు థానిని ఖుభించి అడఖఫడణాభేమో

?’’ అుపడె యసయు ఇఱల అనయసగసయు ,

‘‘అయోయ, భల థౌభసాఖయం! నిశసంథేషంగస ఫేభు అభసధఱఫే. ’’ ఫేభు యసభిని న఼భిపడి ఙేలహన ంటళఱ ఙేలే
ళయఔు యసయు ఇఱలధన అయుశ఼
ు ఉండినుో మలయు. నిుప యళాంత నుసాణఫెైధా యసభిఱో నేఖఱఱేద.

21. అల్్అంబియర 16 - 18 ఫేభు ఈ ఆక్సరసనీా , ఈ బూనేనీ యసటిఱో ఉనా శభయసునీా క్సఱక్ేం క్ోశం
శఽఱహుంఙఱేద. ఔయనల ఫేభు ఏథెైధా ఆట ళశుళున ఙేమదయౌలేు - అశఱు ఫేభు ఙేమళఱలహంథి క్ేళఱం ఇంణే
అబణే - ఫేభు భల ళదు ఉనా థానిధన ఙేశఔుధనయసయభు. క్సని ఫేభు అశణాయనిా శతయంణో థెఫబతీయసుభు, అథి
థాని తఱన ఖఱగొడెతేంథి. ఙ఼శ఼
ు ఉండగసధన అథి శభలహనుో తేంథి. నైయు ఔఱపన ఙేశు నా యవమలఱ
క్సయణంగస నైఔు శయాధాఴనం తపద.

21. అల్్అంబియర 19 - 20 బూనేనైధా , ఆక్సరసఱఱోన఼ శఽచృంఫడినళనీా అఱలాళవా. ఆమన ళదు ఉండే
(థెైళద఼తఱు) యసయు తభన ణాభు గొపయసయుగస పాయంఙఔుని ఆమన థాయసయనీా దిఔాభింఙయు

, ఫాధడయు

ఔడ. భేబంఫళలై
ా ఆమన యోు తాం ఙేశు ఼ధన ఉంటాయు, యఴరనేంఙయు.
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21 యసయు ాంఙంఱో ఔయౌపంఙఔునా థేళులై
ా (నుసాణంఱేని యసటిక్ి నుసాణం నుో లహ) ఱేనహ

నిఱఫెటుఖఱభస?

21. అల్్అంబియర 22 - 23 ఔయనల ఆక్సఴంఱో , బూనేఱో ఔా అఱలాహ తప ఇతయ థేళులైా ఔడ ఉంటే

,

అుపడె (బూభలయక్సరసఱ) భెండియటి ళయళశి చుధాాననాఫెై ఉండేథి. ఔనఔ అదిక్సయ నఠసనిక్ి ాబుయైన అఱలాహ
యసయు ఔయౌపంఙే యవమలఱ నండి భియదాడె. ఆమన ణాన ఙేలే నఱఔు (ఎళభి భుంద఼) ఛయసఫుథాయుక్సడె.
క్సని అందయౄ (ఆమన భుంద) ఛయసఫుథాయుఱే.

21. అల్్అంబియర 24 - 25 ఆమనన క్సదని యసయు యనభే థేళులా న ఔయౌపంఙఔుధాాభస ? ఒ ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల
అన, ‘‘నై యుచళున తీశఔుయండి. ఈ ఖరంథం ఔడ ఉనాథి. అందఱో ధా ముఖు ాఛఱ క్ొయఔు ళతఫో ధ
ఉనాథి. ధాఔు ూయాం ఉనా ాఛఱ క్ొయఔు ళతఫో ధ ఖభినహన ఖరంతాఱు ఔడ ఉధాాబ.

’’ క్సని యసభిఱో ఙాఱ

భంథిక్ి మదాయి ఫేనేటో ణెయౌమద. క్సఫటిు యసయు యభుకఱ ై ఉధాాయు. ఫేభు నీఔు ూయాం ఏ ాళఔు న
ంనహధా, అతనిక్ి ళళీ థాాభస, ‘‘ధనన తప థేళుడె ఱేడె. ఔనఔ నైయు ధాక్ే థాశయం ఙేమండి ’’ అధన యవమలధనా
ణెయౌమఛేరసభు.
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26 - 29 యసయు , ‘‘ఔయుణాభముడె శంణానళంతేడె ’’ అని అంటాయు. అఱలాహ ఎంణో

భియదాడె. యసయు (థెైళద఼తఱు) థాశఱు, యసభిక్ి గౌయళం ఇళాఫడియథి. యసయు ఆమన యసనిాధయంఱో భుందఔు
ళచిు భలటాాడయు , క్ేళఱం ఆమన ఆఛఞ ాక్సయఫే నడెఙఔుంటాయు. ఆమన యసభిక్ి భుంద ఉనా థానినీ
ఎయుఖున, యసభిక్ి ఖుు ంగస ఉనాథానినీ ఎయుఖున. యసయు ఎళభిని ఖుభించీ లహనూసయశ ఙేమయు , లహనూసయశ యనటానిక్ి
అఱలాహ ఇవు డిన యసని యవమంఱో తప. ఆమన బమం ళఱా యసయు నెణాళషృఱ ై ఉంటాయు. యసభిఱో ఎళభెరధా ,
‘‘అఱలాషోు నుసటట, ధనన ఔడ ఔ థేళుడిధన ’’ అని అంటే , అతనిక్ి ఫేభు నయఔ యక్ష యదియు సభు. దభసుయుగఱఔు భల
ళదు ఱనంఙే ాతపఱం ఇథే.

21. అల్్అంబియర 30 - 33 (ాళఔు భలటఱన యఴాలహంఙఔుండా) తయశాభించిన యసయు ఈ యవమలఱన ఖుభించి
ఆఱోచింఙభస ఆక్సరసఱ బూనై యశపయం ఔఱలహ ఉండేళనీ, తయుయసత ఫేభు యసటిని యనయు ఙేరసభనీ, నుసాణం ఉనా
ాతథానిని నీలా ణో శఽఱహుంఙాభనీ ? యసయు (శఽఱహుంఙే భల ఈ ఴక్ిుని) అంగీఔభింఙభస ? ఫేభు బూనేనై యాణాఱన
టివఠంగస నిఱఫెటు ాభు , అథి యసటిణో థొ భా ను
ి ో ఔుండా ఉండాఱని. ఫేభు థానినై యరసఱఫెైన భలభసగఱన
నిభిుంఙాభు, ఫషృరస ాఛఱు తభ థాభిని ణెఱుశఔుంటాయని. ఫేభు ఆక్సరసనిా ఔ శయక్ితఫెైన ఔుపగస
ఙేరసభు. క్సని యసభేమో శఽఱహు యొఔా ఈ శ఼ఙనఱ యైునఔు తభ దఽఱహుధన భయా ంఙయు. భసతానీ

, ఖఱున఼

శఽఱహుంచినయసడ఼, శ఼యయఙందాఱన ుటిుంచిన యసడ఼ అఱలాహ బయ. అళనీా తభ తభ ఔక్షయఱఱో ణేయౌమలడెత
ఉధాాబ.
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34 - 35 ఒ ాళక్సు! రసఴాత చౄయణానిా ఫేభు నీఔు ూయాం ఔడ ఏ భలనళునిక్ీ

ాయసథింఙఱేద. ఔయనల నీళు భయణిలేు , యసయు భలతాం రసఴాతంగస చౄయంచి ఉంటాభస ? ాత నుసాణీ భఽతేయళున
తపఔుండా ఙయఙ఼శుంథి. ఫేభు నై అందభినీ భంచి భిలి త
హ ేఱఔ ఙెడె భిలి త
హ ేఱఔ ఖుభిఙేలహ

,

భీక్ిశు ధాాభు. చిళయఔు నైయు భల యైునక్ే భయఱళఱలహ ఉనాథి.

21. అల్్అంబియర 36 ఈ శతయ తయయసాయుఱు నినా ఙ఼లహనుపడె నీ టా భియౘశంణో ళయళష భియు సయు. ‘‘నై
థేళులా న ఖుభించి ాయు సయశ఼
ు ఉండే ళయక్ిు ఇతధనధా ?’’ అని అంటాయు. క్సని యసభేమో ఔయుణాభముని ాయు సళనన
తయశాభిశు ధాాయు.

21. అల్్అంబియర 37 - 41 భలనళుడె ణొందయడే నుసాణి. ఇుపడే ధనన ధా శ఼ఙనఱన నీఔు ఙ఼నహయు సన ,
ననా ణొందయనటు ఔు- యసయు

‘‘నీళు శతయళంతేడయన అబణే , అశఱు ఈ ఫెథిభింు ఎుపడె ధయయనయుతేంథో

ఙెుప’’ అని అంటాయు. అయోయ! ఈ అయరసాశఱఔు ఆ శభమం ఖుభించి క్ొథిుగసధైధా ణెయౌలహళుంటే ఎంత
ఫాఖుండెన! అుపడె యసయు అగిా నండి తభ భుకలఱన గసనీ తభ యు ఱన గసనీ క్సనుసడెక్ోఱేయు. యసభిక్ి

ఎఔాడ నంచీ శయౘమభూ అందద. ఆ యతే
ు అఔయసుతే
ు గస ళచిుడెతేంథి. అథి యసభిని ఎంత షఠసతే
ు గస
ఙటటు భుటటుతేందంటే , యసయు థానిా యసభింఙన఼ఱేయు , యసభిక్ి ఔా క్షణం ళయళది ఔడ థొ యఔద. నీఔు ూయాం
ఔడ థెైళాళఔు ఱు ఎఖణాయ ఙేమఫడాియు. క్సని యసభిని ఎఖణాయ ఙేలేయసయు

, ణాభు ఎఖణాయ ఙేలేలహన థానిఱోధన

చిఔుాఔునుో మలయు.

21. అల్్అంబియర

42 - 46 ఒ ాళక్సు! యసభిని

‘‘భసతాగసనీ, ఖఱుగసనీ నేభుయౌా ఔయుణాభముని నండి

క్సనుసడఖఱ యసడెళడె ?’’ అని అడెఖు. క్సని యసయు తభ ాబుళు ళతఫో ధఔు యభుకఱళుతేధాాయు. భలఔు
ాతఔఱంగస యసభిక్ి శయౘమం ఙేలే థేళులై
ా ఎళభెరధా యసభిక్ి ఉధాాభస

? యసయు తభఔు ణాఫే శయౘమం

ఙేశక్ోన఼ఱేయు యసభిక్ి భల శయౘమ శషక్సభసఱ ఱేళు. అశఱు యవమం ఏనేటంటే , యసభిక్,ీ యసభి ూభీాఔుఱఔ
ఫేభు చౄయణాళశభసఱన ఇశ఼
ు ళఙాుభు ఇఱల యసభినై ఙాఱ క్సఱం ఖడచినుో బంథి. క్సని ఫేభు బూనేని
యననా థిఴఱ నండి తగిగశు ఼ ళశునా యవమం యసభిక్ి ఔనినహంఙటంఱేథా ? యసయు ఆదిఔయం ళళంఙఖఱుఖుణాభస ?
యసభిణో, ‘‘ధనన ళళీ ఆదాయంగసధన నేభుయౌా ళెఙుభిశు ధాాన ’’ అని అన - క్సని ఙెయటియసభిని ళెఙుభించి
నపటిక్ీ యసయు నహఱుున యనఱేయు. ఔయనల నీ ాబుళు యక్ష యసభిని ఏభలతాం భుటటుఔుధాా యంటధన, ‘‘అయోయ భల
థౌభసాఖయం! నిశసంథేషంగస ఫేభు థో వేఱఫే’’ అని ఆఔరందన ఙేయు సయు.

21. అల్్అంబియర 47 ఔచిుతంగస తఙేటటటళంటి తభసచఱన ఫేభు ాలమం ధాడె ఏభసపటట ఙేయు సభు. ఏ
ళయక్ిుక్ెరధా యళాంత అధాయమం ఔడ ఛయఖద. ఎళభెరధా ఆళగిం ఛంత నిని ఙేలహ ఉధాా, థానిని ఫేభు భుందఔు
తీశఔుళయసుభు. ఱ ఔా ఙ఼డటానిక్ి ఫేఫే ఙాఱు.

21. అల్్అంబియర 48 - 50 ూయాం ఫేభు భూయస , యౘయౄన్ఱఔు గీటటభసబనీ, ఛోయతనీ, ఛాఞనహఔన఼ ాయసథించి
ఉధాాభు థెైళనెత ఔఱయసభి ఫేఱు క్ొయఔు - యసయు తభ ాబుళుఔు బమడణాయు, (ఱ ఔా తీశఔుధన) గడిమన
ఖుభించి యసయు ఫెదయుత ఉంటాయు. ఇుపడె యబాదఫెైన ఈ ఛాఞనహఔన ఫేభు (నై క్ొయఔు)
అళతభింఛేరసభు. అబణే నైయు థీనిని నిభసఔభిశు ధాాభస?

21. అల్్అంబియర 51 - 73 థానిక్ి ూయాఫే ఫేభు ఇఫాాళీమఔు ఫుథిాఔుఴఱతన ాయసథింఙాభు , అతనిని
ఖుభించి భలఔు ఫాగస ణెఱుశ. అతన తన తండిణ
ా ో , తన ఛాత యసభిణో ఇఱల అనాపటి శందభసానీా ఛాఞఔం
ణెఙుక్ో, ‘‘నైయు అనేత బక్ిుణో ఆభసదిశు నా ఈ యఖరయౘఱు ఏనేటీ ?’’ యసయు థానిక్ి ఇఱల ఫదఱు ఙెనుసపయు , ‘‘భల
నహతఽనహణాభషృఱు యసటిని ఆభసదిశు ఼ ఉండగస ఫేభు ఙ఼రసభు.

’’ అతన, ‘‘నైయౄ భలయగ బవ
ా ు ేఱే , నై

నహతఽనహణాభషృఱు ఔడా ూభిుగస భలయగ బవ
ా ు ేఱే ’’ అని అధాాడె. యసయు , ‘‘నీళు భల భుంద అశఱ ైన నీ
ఆఱోఙనఱధన ాఔటిశు ధాాయస ఱేఔ భియౘశభలడెతేధాాయస ?’’ అని అడిగసయు. అతన ఇఱల ఛయసఫు యౌక్సడె ,
‘‘ఱేద, యసశు యసనిక్ి బూనేక్ీ, ఆక్సరసఱఔ ాబుయైనయసడే, యసటిని శఽఱహుంచిన యసడే నై ాబుళు. ఈ యవమం ఖుభించి

ధనన నై భుంద యసక్షయనేశుధాాన, థేళునినై ాభలణం ఙేలహ ఙెఫుతేధాాన. నైయు ఱేనుపడె తపఔుండా నై
యఖరయౘఱ ని డణాన.’’ ఆ యధంగస అతన యసటిని భుఔాఱు భుఔాఱుగస ఙేరసడె. క్ేళఱం యసటిఱో ఔ నదు
యఖరయౘనిా భలతాం యడిచినటాుడె, ఫషృరస యసయు థాని యైునఔు భయఱటానిక్ేమో (యసయు ళచిు, యఖరయౘఱ ఈ లహితని
ఙ఼లహ) ఇఱల అధాాయు , ‘‘భల థేళులా న ఇఱల ఙేలహంథెళయు ? యసడెళడో యభ దభసుయుగడే. ’’ (క్ొందయు) ఇఱల
అధాాయు, ‘‘ఔ ముళఔుడె యటిని ఖుభించి ాయు సయశ఼
ు ఉండగస ఫేభు యధాాభు. అతని నేయు ఇఫాాళీమ. ’’ యసయు
ఇఱల అధాాయు, ‘‘అబణే యసణిణ అందభిభుందఔు టటుఔుయండి (అతనిా ఎఱల యక్ియు సభో) ాఛఱు ఙ఼యసుయు ,’’ యసయు
(ఇఫాాళీమ ళచిునుపడె) ‘‘ఏనేటి ఇఫాాళీమ! భల థేళులా న ఇఱల ఙేలహంథి నీయనధా ?’’ అని అడిగసయు. అతన ,
‘‘యసశు యసనిక్ి యసటి ఈ ధామఔుడే ఇదంణా ఙేరసడె. యసటిధన అడఖండి

, అయ భలటాాడఖయౌగిణే ’’ అని శభలదానం

ఙెనుసపడె. ఇథి యని యసయు తభ అంతభసతుఱ యైునఔు భయఱలయు. (తభ భనశసఱఱో) ఇఱల అనక్ోయసగసయు

,

‘‘యసశు యసనిక్ి శామంగస నైభే దభసుయుగఱు.’’ క్సని తయుయసత యసభి ఫుథిా తఱక్ిరందఱ ైనుో బంథి ‘‘ఇయ భలటాాడఱేళని
నీఔు ణెఱుశగస!’’ అని అధాాయు. ఇఫాాళీమ ఇఱల అధాాడె, ‘‘అబణే, నైయు అఱలాహ న క్సదని నైఔు ఱలబంక్సనీ,
నవు ం క్సనీ ఔయౌగింఙఖఱ యసభయి యం ఱేని యసటిని ూచృశుధాాభస ? ధ఼ణాాయం, నైనైధా, అఱలాహ న క్సదని నైయు
ూచృంఙే థేళులా నైధా , నైఔు ఏభలతాం ఫుథిాఱేథా ?’’ యసయు ఇఱల అధాాయు , ‘‘నైభేథెైధా ఙేమదయౌలేు , ఇతనిని
శచౄళంగస దషనం ఙేమండి , నై థేళులా ఔు అండగస నిఱళండి. ’’ అుపడె ఫేభు ఇఱల అధాాభు , ‘‘ఒ అగీా!
ఙఱా గస అబనుో ఇఫాాళీమఔు బదాత అబనుో .
ఔుతంణాాఱన ళభుు ఙేరసభు. ఫేభు అతనిని

’’ యసయు ఇఫాాళీమఔు క్ీడె తఱనటాుయు. క్సని ఫేభు యసభి
, ఱతన఼ క్సనుసడి , ాంఙ యసశఱఔు ఫేభు యపాఱన

నిక్ేనహంచిన బూపాఖం యైునఔు యసభిని తీశఔుని యమా ీభు. ఫేభు అతనిక్ి ఇసయౘఖన ాయసథింఙాభు, అదనంగస
మలక఼బన ఔడ ఇఙాుభు ాత ఔాడినీ ఫేభు యౌయౕఱయళంతేడెగస ఙేరసభు. భల ఆఛాఞనయసయం
భలయగ దయశఔతాం ధయనేయసభిని ఫేభు ధామఔుఱుగస ఙేరసభు. ఫేభు ళళీ థాాభస శణాాభసయఱు ఙెమయండి అనీ

,

నభలజన యసినహంఙండి అనీ, ఛక్సత ఇళాండి అనీ యసభిక్ి ఫో దింఙాభు. యసయు భభుయౌా ఆభసదింఙేయసయు.

21. అల్్అంబియర 74 - 75 ఫేభు ఱతఔు ఆఛఞ న఼, ఛాఞధానీా ాయసథింఙాభు లహఖగ ుభలయౌన ఙేవుఱు ఙేలే టు ణం
నండి అతనిక్ి యభుక్ిు ఔయౌగింఙాభు - యసశు ళంగసధన అథి యభ నీఙఫెైన , షదుఱు నైభిన నుసనహవఠ ఛాత - ఫేభు
ఱతన భల క్సయుణయంఱోక్ి ాయనయంఛేరసభు. అతన నిఛంగసధన శఛీ నఱఱోని యసడె.

21. అల్్అంబియర 76 - 77 ఈ క్సనఔధన ఫేభు న఼హ ఔు ాయసథింఙాభు. యయందభిఔంటే భుంద అతన
భభుయౌా యనడెఔునాపటి శందభసానిా ఛాఞఔం ణెఙుక్ో. ఫేభు అతని నుసాయి నన అంగీఔభింఙాభు. అతనిక్ీ

,

అతని ఔుటటంఫానిక్ీ తీళాఫెైన ళయధ నండి యభుక్ిు ఔయౌగింఙాభు. భల ఆమతేఱు అశణాయఱని తయశాభించిన ఛాత
యసభిక్ి ళయతభేఔంగస ఫేభు అతనిక్ి శయౘమం ఙేరసభు. యసయు యభ దవే
ు ఱు , ఆ క్సయణంగస ఫేభు యసయందభినీ
భుంచియనరసభు.

21. అల్్అంబియర 78 - 79 ఈ క్సనఔధన ఇచిు ఫేభు థాళూద్న఼ , శఱ ైభలన్న఼ అనఖర ళంఙాభు. యసయు
ఉబముఱ ఔ ఙేన యసయఛయం యవమంఱో తీయుప ఙేశు  నాపటి శందభసానిా ఛాఞఔం ణెఙుక్ో: భసతాయనల
ఇతయుఱ ఫేఔఱు ఆ ఙేనఱో డి తభిగసబ. యసయు తీయుప ఙేలే యదాధానిా శామంగస ఫేభు ఙ఼శ఼
ు ఉధాాభు.
ఆ శభమంఱో ఫేభు శఱ ైభలన్ఔు శభి

jెెెైెన తీయుప అళగసషనన఼ ఔఱుఖ ఛేరసభు. మదాభసినిక్ి

ధాయమలనీా, ఛాఞధానీా ఫేభు ఉబముఱఔ ాయసథింఙాభు.

21. అల్్అంబియర

80 - 82 థాళూద్ణో నుసటట యాణాఱు , క్షుఱు (భల) యోు తాం ఙేలే ఔటటుఫాటట ఫేభు

ఙేరసభు. ఈ నిని ఙేలహనయసయభు ఫేఫే. ఫేభు నై ాయోఛనం క్ోశం అతనిక్ి ఔళఙాఱు తమలయుఙేలే ఔలన
ధనభసపభు, తథాుాభస నేభుయౌా యశపయ యౘని నండి యక్ిథు ాభని. అఱలంటుపడె నైయు ఔఽతచఞఱుగస ఉధాాభస

?

ఫేభు తీళాంగస యఙే గసయౌని శఱ ైభలన్ఔు ఱ ంగేఱల ఙేరసభు. అథి అతని ఆథేఴం ాక్సయం ఫేభు యపాఱన
ఉంచిన బూపాఖం యైునఔు మనింఙేథి. ఫేభు శఔఱ యవమ భిఛఞ ానం ఔఱయసయభు. ఫేభు ఱైణానఱఱో
ఙాఱల భంథిని అతనిక్ి యదేముఱుగస ఙేరసభు. అయ అతని క్ొయఔు శభుదాంఱో భునఔఱు యనలేయ. ఇథేగసఔ అయ
ఇంక్స యనభే నఱు ఔడ ఙేలేయ. యయందభినీ ఔనినటిు ఉండేయసయం ఔడ ఫేఫే.

21. అల్్అంబియర 83 - 84 భభిము థీనిధన (ఫుథిాఔుఴఱత, తీయుప ఙేలే యసభయియం, ఛాఞనం అధన ళభసనిా) ఫేభు
అమూయబఔు ాయసథింఙాభు. అతన తన ాబుళున ఇఱల యనడెఔునాపటి శందభసానిా ఛాఞఔం ణెఙుక్ో ‘‘ధాఔు
యసయది యో క్ింథి. నీళు ఔయుణాభముఱఱోక్ెఱా ల గొప ఔయుణాభముడళు.’’ ఫేభు అతని నుసాయి నన అంగీఔభింఙాభు
భభిము అతనిఔునా ఫాధన ణొఱగింఙాభు. అతనిక్ి క్ేళఱం అతని ఔుటటంఫ శబుయఱన తభిగి ఇళాటఫే
క్సఔుండా యసభిణోనుసటట, ఇంక్స అంణేభంథిని ఔడ ఇఙాుభు , భల నండి ాణేయఔ అనఖరషంగస. ఎందఔంటే ఇథి
ఆభసధఔుఱఔు ఖుణనుసఠంగస ఉండాఱని.

21. అల్్అంబియర

85 - 86 ఇథే ళభసనిా ఇయసుబీలఔ , ఇథీస
ా ఔ, చలక్ిఫలఔ ఇఙాుభు , ఎందఔంటే

యసయందయౄ శషనయౕఱుయు. యసయు శఛీ నఱోానియసయు క్సఫటిు ఫేభు యసభిని భల క్సయుణయంఱోక్ి ాయనయంఛేరసభు.

21. అల్్అంబియర 87 - 88 ఙే యసనిని ఔడ ఫేభు అనఖరళంఙాభు. అతన క్ోంణో యయానుో బనపటి
శందభసానిా ఛాఞఔం ణెఙుక్ో. థానిక్ి ఫేభు శంఛాబఱ అడఖఫో భని అతన పాయంఙాడె. చిళయఔు అతన
అగసధఫెైన చీఔటా ఱోా నండి ఇఱల నయనటటుఔుధాాడె , ‘‘నీళు తప థేళుడె ఱేధన ఱేడె. నీళు భియదాడళు.
నిశసంథేషంగస ధనన తుప ఙేరసన. ’’ అుపడె ఫేభు అతని నుసాయి నన అంగీఔభించి , అతనిక్ి దణకం నండి
యభుక్ిు ఔయౌగింఙాభు. ఈ యధంగసధన ఫేభు యరసాశఱన క్సనుసడెత ఉంటాభు.

21. అల్్అంబియర 89 - 90 భభిము ఛఔభిమలయన ఔడా అనఖరళంఙాభు. అుపడె అతన తన ాబుళున
ఇఱల యనడెఔుధాాడె, ‘‘ాబూ! ననా ంటభియసడె (శంణానళీనడె)గస యడిచినటు ఔు. ఫేఱ ైన యసయశడళు నీళు
భలతాఫే.’’ ఫేభు అతని నుసాయి నన అంగీఔభింఙాభు భభిము అతనిక్ి మయౘయన ాయసథింఙాభు. అతని పాయయన
అతనిక్ి (శంణానం ఔధన) యోఖుయభసఱుగస శభిఙేరసభు. యసయు భంచి నఱ క్ోశం ఎఔుాళగస ఴరనేంఙేయసయు.
నేాభణోన఼, బమంణోన఼ భభుయౌా నుసాభిింఙేయసయు, భల శభక్షంఱో యనభుుఱ ై ఉండేయసయు.

21. అల్్అంబియర 91 భభిము తన యౕఱలనిా క్సనుసడెఔునా ఆ భళలన ఔడ (అనఖరళం ఙాభు). ఫేభు
ఆఫెఱో భల ఆతు నండి ఊథాభు. ఆఫెన఼, ఆఫె ఔుభలయుణీణ శయాాంఙానిక్ి ఔ శ఼ఙనగస ఙేరసభు.

21. అల్్అంబియర 92 - 103 నై ఈ శంగం యసశు యసనిక్ి క్ే ఔ శంగం , ధనన నై ాబుళున. ఔనఔ నైయు
ననా ఆభసదింఙండి. క్సని (ఇథి ాఛఱు ఙేశఔునా నిభసాఔఫే) యసయు తభఱో ణాభు ధభసునిా భుఔాఱు
భుఔాఱుగస ఙేశఔుధాాయు- అందయౄ భల యైునఔు భయఱళఱలహనథే. తయుయసత యరసాలహగస ఉండి శణాాభసయఱు
ఙేలేయసడి శణాాభసయఱన నిభసదభింఙటం ఛయఖద. యసటిని ఫేభు యసాశుధాాభు. ఫేభు ధాఴనం ఙేలహన నఖయం
భయా భయయౌ భసళటం శంబళం క్సని యవమం. చిళయఔు మలచెజ , భలచెజఱు ళదయౌనటు ఫడినుపడె, యసయు ాత
ఎణెు న
త ాథేఴం నండి ఫమఱపడినుపడె

, శతయయసగసునం ధయయనభే శభమం దఖగ య డినుపడె

, షఠసతే
ు గస

అయరసాశఱ ఔనఖుడెా యఙుఔునాయ యఙుఔునాటట
ా గసధన ఉండినుో ణాబ. యసయు ఇఱల అంటాయు , ‘‘అయోయ! భల
థౌభసాఖయం! ఫేభు థీని యవమంఱో అఴరదాఔు ఱోనమలయభు. అంణేక్సద ఫేభు తుపఙేరసభు.’’ నిశసంఴమంగస
నైయౄ, అఱలాహ న క్సదని నైయు ూచృంఙే నై థెైయసఱ నయక్సనిక్ి ఇంధనం అళుణాయు. అఔాడిక్ే నైయు నుో ళఱలహ
ఉనాథి. యసయు నిఛంగసధన థేళుమళా అబణే , అఔాడఔు నుో బయయసయు క్సద. ఇఔ అందయౄ రసఴాతంగస అందఱోధన
ఉండాయౌ. అఔాడ యసయు భొుపత భోచత ఫుశఱు క్ొడణాయు. ఇంక్స అఔాడ భిలి త
హ ఎఱల ఉంటటందంటే, అందఱో
యసభిక్ి ఏ ఴఫు భూ యనినహంఙద. ఇఔ, భల తయపునండి ఫేఱు ఔఱుఖుతేందని నదటోాధన తీయుప ఇళాఫడిన ాఛఱ
యవమలనిక్ి ళలేు యసయు నిఴుమంగస థానిక్ి ద఼యంగస ఉంఙఫడణాయు. థాని భెభెన లైతం యసయు యనయు. యసయు
శథా తభ భనశసఱు క్ోయుఔుధన ళశుళుఱ భధయ ఉంటాయు. నేక్ిాయౌ ఔఱళయనటేు ఆ శభమం యసభిని ఏభలతాం
ఫాధనటు ద. థెైళద఼తఱు ఎదయు ళచిు యసభిక్ి యసాఖతం యౌక్ి , ‘‘నైఔు యసగసునం ఙేమఫడిన నై థినం ఇథే ’’ అని
అంటాయు.

21. అల్్అంబియర 104 - 106 ఆ భోచన ఫేభు ఆక్సరసనిా చిటాుక్సగిణాఱన ఙటేు యధంగస ఙటిుడేయు సభు.
ఫేభు నదటోా శఽఱహుని ఙేలహనటేా భయా థానిని ఙేయు సభు. ఇథి భలనై ఫాధయతగస ఉనా ఔ యసగసునం. ఫేభు ఈ
నిని ఎఱలగెరధా ఙేమళఱలే ఉనాథి. ఫేభు ఛఫూర ఖరంథంఱోన఼ ళతఫో ధ ఙేలహన తయుయసత , యౌయౕఱయళంతేఱ ైన

భల థాశఱే బూనేక్ి యసయశఱళుణాయని యసాలహనటాుభు. ఆభసధధాయుఱ క్ొయఔు ఇందఱో గొప శభలఙాయం
ఉనాథి.

21. అల్్అంబియర 107 - 111 ఒ ాళక్సు! ఫేభు నినా ాంఙ భలనళుఱఔు క్సయుణయంగస ంనుసభు. యసభిణో
ఇఱల అన, ‘‘ధా ళదు ఔు ళఙేు ళళీ ఏనేటంటే నై థేళుడె క్ేళఱం ఔాడే. ఇఔధైధా నైయు యదేముఱళుణాభస ?’’
ఔయనల యసయు యభుకఱ ైణే , అుపడె ఇఱల అన , ‘‘ధనన ఫళయంఖంగస నేభుయౌా ళెఙు భింఙాన. ఇఔ నైఔు
యసగసునం ఙేమఫడెత ఉనా యవమం దఖగ భా ో ఉంథో ఱేఔ ద఼యంఱో ఉంథో ధాఔు ణెయౌమద. నృఖగ యగస యౌక్ే
భలటఱన ఔడ అఱలాహ ఎయుఖున. నైయు యషశయంగస యౌక్ే భలటఱన ఔడ ఆమన ఎయుఖున. ఫషృరస ఇథి
(ఆఱశయం) నై క్ొయఔు ఔ భీక్షబయమో , ఔ ాణేయఔ ళయళది ళయఔు ాంఙానిా అనబయంఙటానిక్ి నైఔు అళక్సఴం
ఇళాఫడెత ఉనాథేమో అని ధనన అనఔుంటటధాాన.’’

21. అల్్అంబియర 112 (చిళయఔు) థెైళాళఔు ఇఱల అధాాడె , ‘‘ధా ాబూ! శతయంణో తీయుప ఙేబ. ాఛఱలభస!
నైయు ఔయౌపంఙే యవమలఱ ఫాభినండి ఔయుణాభముడెైన భల ాబుయన భలఔు శయౘమడణాడని ఫేభు
నభుుఔుధాాభు.’’

22. హజ్్
ఆమతేఱు : 78

అళతయణ : భథీధాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

22. హజ్్

1 - 2 భలనళుఱలభస! నై ాబుళు ఆఖరషం నండి నేభుయౌా నైయు యక్ింఙ క్ోండి. మదాయి ం

ఏనేటంటే, ాలమం ధాటి బూఔంం భయౘ (బమంఔయ ఫెైన) యవమం. థానిని నైయు ఙ఼చినుపడె థాని లహిత
ఎఱల ఉంటటందంటే నుసఱు టేు ాత లు ీ నుసఱు ణాాగే తన నుసన భయచినుో తేంథి

, ాత ఖభిాణి యొఔా ఖయాం

డినుో తేంథి, ాఛఱు నైఔు భతే
ు ఱో ఉనాటట
ా ఔనినహయు సయు, యసశు యసనిక్ి యసయు ణాాగి ఉండయు. క్సని అఱలాహ యక్షబయ
అంత తీళాంగస ఉంటటంథి.

22. హజ్్ 3 - 7 ాఛఱఱో క్ొందయు ఛాఞనం ఱేఔనుో బధా అఱలాహ న ఖుభించి యసథియు సయు. తయఖఫడిన ాత ఱైణాన్న
అనశభియు సయు. యసశు యసనిక్ి అతడి అదఽవు ం ఇఱల యసామఫడి ఉంథి : యసడిని లేాళతేడెగస ఙేశఔుధన భనిఱహని
యసడె భలయగ ం తనహపంచి భభీ ళదయౌనడణాడె, నయఔమలతన యైునఔు భలయగ ం ఙ఼ుణాడె. భలనళుఱలభస! ఔయనల
నైఔు భయణానంతయ చౄయతం ఖుభించి ఏథెైధా శంథేషం ఉంటే

, నైయు ఈ యవమలనిా ణెఱుశక్ోయసయౌ: ఫేభు

నేభుయౌా భటిుణో శఽఱహుంఙాభు, తయుయసత యయయ నృందళుణో, ఆ తయుయసత ధతు ేటి ఖడి ణో, ఆనై భలంశు ఔండణో

అథి యౄం ఔఱథిగసన఼ , యౄం ఱేనిథి గసన఼ ఉంటటంథి. (ఫేభు ఈ యవమలనిా) నైఔు మదాయి ం ఏనేటో
శపవు ం ఙెమలయఱని (ణెఱుుతేధాాభు). ఫేభు క్ోభిన (యయయ నృందళున) థానిని ఔ ాణేయఔ క్సఱం ళయఔు
భలతఽఖభసాఱఱో నియౌనహ ఉంఙణాభు. తయుయసత నేభుయౌా ఔ యయళు యౄంఱో ఫమటిక్ి తీయసుభు. (ఆ
తయుయసత నైఔు నటిు నుో ఱహయు సభు) నైయు నిండె మౌళన దఴఔు ఙేయటానిక్ి. నైఱో ఔడె భుందగసధన యనఔఔు
నహఱుఙక్ోఫడణాడె, భభొఔడె అత నిఔఽవు ఫెైన ళమశస యైునఔు భయయౌంఫడణాడె , అంణా ణెయౌలహన తయుయసత
ఔడ ఏనై ణెయౌమఔుండా ఉండటానిక్ి. ఎండినుో బన ధనఱన నైయు ఙ఼శుధాాయు , తయుయసత ఫేభు థానినై ళయష ం
ఔుభినహంఙగసధన, అఔయసుతే
ు గస అథి ుఱఔ భిశు ంథి భభిము ఉఫుఔుతేంథి , ఇంక్స అథి అనిా యక్సఱ భధోషయఫెైన
నఔాఱన నఱక్ెతుంఙటం నుసాయంనశుంథి. థీనిఔంతటిక్ీ క్సయణం

, అఱలాహ బయ శతయం క్సళటం , ఆమన

భఽతేఱన ఫాతక్ింఙటం భభిము ాతథానినై అదిక్సయం ఔయౌగి ఉండటం ఇంక్స (ఇథి భభొఔ యవమలనిఔాడ
నిదయశనఫే) ఏనేటంటే , ాలమగడిమ తపఔుండా ళచిు తీయుతేంథి , ఇందఱో ఏ అనభలధానిక్ీ ఆయసాయం
ఱేద, గోభీఱఱోక్ి యయళనుో బనయసభిని అఱలాహ తపఔుండా ఱేుణాడె.

22. హజ్్ 8 - 10 భలనళుఱఱో ఇంక్స క్ొందయు ఏ ఛాఞనభూ ఱేఔనుో బధా , ఏ భలయగ దయశఔతాభూ ఱేఔనుో బధా ,
ఛోయతని ాయసథింఙే ఏ ఖరంథభూ ఱేఔుండాధన , తఱనృయుశతనంణో అఱలాహ న ఖుభించి తఖళుఱలడెణాయు. తథాుాభస
యసయు ాఛఱన అఱలాహ భలయగ ం నండి తనహపంచెయసుయు. అఱలంటి ళయక్ిు ాం ఙంఱో అళభలనం నుసఱళుణాడె

,

ాలమంధాడె ఫేభు అతనిక్ి అగిా ఫాధన యుచి ఙ఼నహయు సభు - ఇథి నీ బయవయతే
ు థానిని శామంగస నీ ఙేతేఱే
నీక్ెర లహదాయచి ఉంఙాబ. నిఛానిక్ి అఱలాహ తన థాశఱఔు అధాయమం ఙేలేయసడె క్సడె.

22. హజ్్ 11 - 15 ాఛఱఱో ఔడె (యరసాశం) అంఙఱనై నిఱఫడి అఱలాహ ఔు థాశయం ఙేలేయసడె ఉధాాడె
ఔయనల ఱలబం ఔయౌగిణే తఽనహు ను ందణాడె క్సని ఏథెైధా ఆద శంబయలేు యభుకడళుణాడె. అతనిక్ి ఇషభూ
దఔాద, యభూ దఔాద. శపవు ఫెైన నవు ం అంటే ఇథే. అతన అఱలాహ న క్సదని , తనఔు నవు ంగసని, ఱలబం గసని
ఔయౌగింఙఱేని యసభిని యనడెఔుంటటధాాడె. ఇథి భలయగ బవ
ా ు ణాానిక్ి భసక్సవఠ . ఎళభి నవు ఫెైణే యసయు ఙేలే ఱలపానిక్ి
అతయంత శనైంఱో ఉంథో , యసభిని అతడె యనడెఔుంటటధాాడె. ఎంత నిఔఽవే
ు డె అతని శంయక్షఔుడె
నిఔఽవే
ు డె అతని శషఙయుడె. (థీనిక్ి ాతగస) ఎళయు యఴాలహంఙాభో

, ఎంత

, భభెళయు భంచినఱు ఙేరసభో , యసభిని

అఱలాహ నిఴుమంగస క్ిరంద లఱబయలా ై ాళళంఙే ఉథాయనళధాఱోా ాయనయంఛేయు సడె. అఱలాహ ణాన క్ోభింథి ఙేయు సడె.
ాంఙంఱోన఼, యఱోఔంఱోన఼ అఱలాహ తనఔు ఏ శయౘమభూ ఙేమడని అనభలనింఙే ళయక్ిు ఔ ణాడె థాాభస
ఆక్సరసనిా ఙేభి థానిక్ి ఔనాం యనమలయౌ

, తయుయసత తనఔు అబవు ఫెైన థానిని తన ముక్ిు నిభోదింఙ

ఖఱుఖుతేంథేమో అధన యవమలనిా ఆ ఔనాం థాాభస అతడె ఙ఼శక్ోయసయౌ.

22. హజ్్ 16 ఇటటళంటి శపవు ఫెైన ఫో ధఱణోధన ఫేభు ఈ కరఆన్న అళతభిం ఛేరసభు. అఱలాహ ణాన క్ోభిన
యసభిక్ి భలయగ ం ఙ఼ుణాడె.

22. హజ్్ 17 - 18 యఴాలహంచినయసయు , మూదఱుగస భలభినయసయు, యసనృబీఱు, క్ెరైశుళుఱు, భచెలఱు (అగిా
ూఛాయుఱు) ఱహయుా ఙేలహనయసయు - యసయందభిని ఖుభించి అఱలాహ ాలమం ధాడె తీయుప ఙెఫుణాడె. ాత యవమభూ
అఱలాహ దఽఱహుఱో ఉనాథి. ఆక్సరసఱఱోన఼ , బూనేఱోన఼ ఉనా శభశు భూ , శ఼యుయడె, ఙందాడె, నక్షణాాఱు,
యాణాఱు, ళఽక్ాఱు, ఛంతేళుఱు, ఙాఱభంథి భలనళుఱు, యక్షఔు అయుహఱ ైన ఙాఱభంథి ాఛఱు అఱలాహ భుంద
యనభుుఱ ై ఉండటానిా నీళు ఙ఼డటంఱేథా ? అఱలాహ ఎళభిధైణే అళభలనం నుసఱుఛేయు సడో , ఇఔ అతనిక్ి గౌయళం
ఇఙేుయసడెళాడ఼ ఉండడె. అఱలాహ ణాన క్ోభిన థానిని ఙేయు సడె.

22. హజ్్ 19 - 24 అయ భెండె ళభసగఱు , యసటి భధయ తభ ాబుళున ఖుభించి యయసదం తఱ తు ంథి. యసభిఱో
అయరసాశఱ ైన యసభి క్ొయఔు అగిా ళయసుాఱు ఔతు భింఙఫడి ఉధాాబ, యసభి యయశసఱనై భభిగే నీయు నుో మఫడెతేంథి.
థానిళఱా యసభి ఙభసుఱే క్సద , ఔడెు ఱోయౌ పాగసఱు లైతం ఔభిగినుో ణాబ. యసభిని దండియఙటానిక్ి ఇనఖదఱు
ఉంటాబ. ఎుపడెైధా యసయు ఔంగసయుడి నయఔం నండి ఫమటడే ామతాం ఙేలేు
ధటుఫడణాయు, ‘‘ఇుపడె ఙయ ఙ఼డండి దషన యక్షన

, యసయు భయా అందఱోక్ే

’’ అని అనఫడెత (భభొఔయైు) యఴాలహంచి , భంచి

నఱు ఙేలహనయసభిని అఱలాహ , క్ిరంద లఱబయలా ై ాళళంఙే ఉథాయనళధాఱఱో ాయనయంఛేయు సడె. అఔాడ యసయు శాయణ
ఔంఔణాఱణో, భుణాయఱణో అఱంఔభింఙఫడణాయు. యసయు టటు ళయసుాఱు ధభియు సయు. (థీనిక్ి క్సయణం) భియదా ళఙధానిా
లాఔభింఙే భలయగ ం యసభిక్ి ాయసథింఙఫడియథి, శుతంఫడే ఖుణ యరరయౖసఱు ఖఱ థేళుని భలయగ ం యసభిక్ి ఙ఼ఫడియథి.

22. హజ్్

25 ఎళయు తయశాభింఙాభో , ఇంక్స (ఈధాడె) అఱలాహ భలయగ ం యైునఔు భసఔుండా (ాఛఱన)

అడి గిశు ధాాభో-ఫేభు శయా భలనళుఱ క్ొయఔు నిభిుంచిన భియదా భలదఱో యసినిఔ ాఛఱ యొఔా భభిము
ఫమటనండి ళఙేు యసభి యొఔా షఔుాఱు శభిశభలనంగస ఉధాాబ - థాని శందయశధానిక్ి అళభోధంగస
ఉధాాభో. (యసభి యైకభి నిఴుమభుగస యక్ాయహఫెైనథే). థీని (భియదా భలద)ఱో

, నిఛాబతీ నండి యైథొ ఱగి ,

అధాయము దా తని అళఱంనృంఙే యసడిక్ి ఫేభు ళయదాబభితఫెైన యక్షన యుచి ఙ఼నహయు సభు.

22. హజ్్ 26 - 29 ఫేభు ఇఫాాళీమఔు ఈ ఖఽషం (క్సఫా ఖఽషం) క్ొయఔు శి ఱలనిా శ఼చించినపటి శందభసానిా
ఛాఞఔం ణెఙుక్ో. (అుపడె ఫేభు ఇఱల ఉథేయంఙాభు) ధాఔు థేనినీ పాఖయసానేగస ఙేమఔు

, ాదక్ిణం

ఙేలేయసభి క్ొయఔ, ఖిమలమ, యుఔ, శజథాఱు ఙేలేయసభి క్ొయఔ ధా ఖఽయౘనిా భియదా ంగస ఉంఙ , షజ క్ొయక్ెర
భలనళుఱందభిక్ీ నహఱుు ఇళుా, యసయు నీ ళదు ఔు ాత శద఼య నుసాంతం నండి క్సయౌనడఔణోన఼, ంటెఱనైధా ఎక్ిా
భసయసఱని భభిము ళచిు యసయు తభ క్ొయఔు ఇఔాడ ఉంఙఫడిన ాయోఛ ధాఱన ఙ఼శక్ోయసఱని. అఱలాహ యసభిక్ి

ాయసథించిన యళుఱ నైద క్ొనిా నిభీణత థిధాఱఱో ఆమన నేయున శుభింఙాయౌ , శామంగస యసయౄ తధాయౌ, ఱేనేక్ి
ఖుభిఅబన అఖతయయుఱఔ నటాుయౌ. తయుయసత యసయు తభ భలయౌ ధాయనిా ద఼యం ఙేశక్ోయసయౌ

, తభ

నఔుాఫడెఱన ఙెయౌాంఙక్ోయసయౌ భభిము ఆ నుసాచీన ఖఽయౘనిక్ి ాదక్ిణ ఙెమలయయౌ.

22. హజ్్ 30 ... (క్సఫా నిభసుణ ఱక్షయం) ఇథి. ఎళడెైధా అఱలాహ యదించిన యతా నిమభలఱన గౌయయలేు , అథి
అతని ాబుళు దఽఱహుఱో శామంగస అతడిక్ి రరరవఠఫెైనథి.

22. హజ్్ ... 30 - 31 నై క్ొయఔు యళుఱు ధయుశభుతభు ఙేమఫడాిబ , ఇథిళయక్ే నైఔు ణెఱుఫడినయ
తప. ఔనఔ యఖరయౘఱ భలయౌధాయనిక్ి ద఼యంగస ఉండండి , అఫదా ు భలటఱు ఱఔాండి , ఏక్సఖరతణో అఱలాహ ఔు
థాశఱు అళండి , థెైళతాంఱో ఆమనఔు ఎళభినీ పాఖయసాభుఱుగస ఙేమఔండి. ఇతయుఱన అఱలాహ ఔు
పాఖయసాభుఱుగస ఙేలేయసడె ఆక్సఴం నండి క్ిరందడినుో బనటేా . అతనిని , ఇఔ క్షుఱ ైధా తనాఔునుో ణాబ ఱేథా
గసయౌ అతనిని భుఔాఱు భుఔాఱబయయ ాథేరసనిక్ెరధా యశభియనశు ంథి.

22. హజ్్

32 ఇథీ అశఱు యవమం. (థానిని అయి ం ఙేశక్ో) ఎళభెరధా అఱలాహ నియణ బం చిన చియౘాఱన

గౌయయశుధాాయంటే అథి షఽదమలఱఱోని థెైళనెత ళఱనధన.

22. హజ్్ 33 ఔ నిభీణత క్సఱం ళయఔు యసటి (షథీ యళుఱు) థాాభస ఱలబం ను ంథే షఔుా నైఔు ఉనాథి. ఆ
తయుయసత యసటిని (కభసబనీ ఙేలే) శి ఱం ఆ నుసాచీన ఖఽషం ళదు ధన ఉనాథి.

22. హజ్్ 34 - 35 ాత అనఙయ శంగలనిక్ి ఫేభు ఔ కభసబనీ దా తని నియణబం ఙాభు (ఆ అనఙయ
శంగం) ాఛఱు అఱలాహ యసభిక్ి ాయసథించిన యళుఱ నైద ఆమన నేయున శుభింఙటానిక్ి . (ఈ యననా
దా తేఱ ఉథేుఴయం ఔాటే). ఔనఔ నై థేళుడె ఔాడే. నైయు ఆమనక్ే యదేముఱు అళండి. ఒ ాళక్సు!
అణఔుళఖఱ యైకభిని అళఱంనృంఙే యసభిక్ి యబయసయు న అందఛెబయ. యసభి భిలి త
హ ఎఱల ఉంటటందంటే
ాయు సళన యనాుపడె యసభి ఖుండెఱు అథిభినుో ణాబ. యసభి నైదఔు ఏ ఆద ళచిుడిధా

, అఱలాహ

, థానిక్ి యసయు ఒభినే

ళళయసుయు, నభలజన యసినహయు సయు, ఫేభు యసభిక్ి ఇచిున ఉనుసది నండి కయుు నడణాయు.

22. హజ్్ 36 - 37 (కభసబనీ) ంటెఱన ఫేభు నై క్ొయఔు అఱలాహ చియౘాఱఱో ఙేభసుభు. నైఔు యసటిఱో ఫేఱు
ఉనాథి. ఔనఔ యసటిని నిఱఫెటు ి యసటినై అఱలాహ నేయున శుభింఙండి. (కభసబనీ తయుయసత) యసటి యుఱు ధనఱనై
ఆనినుపడె, యసటిఱో నండి శామంగసన఼ తనండి

, (మలచింఙని) శంతేవే
ు ఱఔ తనినహంఙండి

అళశభసఱఔు అడిగేయసభిక్ీ తనినహంఙండి. ఈ యధంగస ఫేభు ఈ ఛంతేళుఱన నైఔు ళఴభిఙాభు
ఔఽతఛఞ తఱు ణెఱుుఔుధనందఔు. యసటి భలంశభూ అఱలాహ ఔు ఙేయద

,

తభ
, నైయు

, యసటి యఔు భూ ఙేయద. క్సని నై

బమబఔుుఱు ఆమనఔు ఙేయుణాబ. ఆమన యసటిని నైఔు ఈయధంగస ళఴభిఙాడె ఆమన ాయసథించిన

భలయగ దయశఔణాానిక్ి నైయు ఆమన గొపతధానిా ఙాటేందఔు. ఒ ాళక్సు! శణాాభసయఱు ఙేలే యసభిక్ి యబయసయు
అంథింఙ.

22. హజ్్ 38 - 41 నిఴుమభుగస అఱలాహ యఴాలహంచినయసభిని క్సనుసడణాడె. నిఴుమ భుగస అఱలాహ నభుఔ
థోా ళ అబన ఔఽతగుాణిణ నేానేంఙడె. ఎళభిక్ి ళయతభేఔంగస ముదా ం ఙెమయఫడెత ఉంథో

, యసభిక్ి (ముదా ం

ఙేమటానిక్ి) అనభత ఇళాఫడియథి ఎందఔంటే యసయు అధాయమలనిక్ి ఖుభిఅబన యసయు. నిఴుమభుగస అఱలాహ
యసభిక్ి శయౘమం ఙేమఖఱ శభయుిడె. యసయు అధాయమంగస తభ ఇలా నండి తభినేయనమఫడినయసయు. యసభి తుప
క్ేళఱం, ‘‘అఱలాహ భల ాబుళు ’’ అని అనటఫే. అఱలాహ ఖనఔ ాఛఱన ఔభి థాాభస భభొఔభిని ణొఱగిశు ఼
ఉండఔనుో ణే, ఆఴరభలఱు, ఙభీుఱు, మూదఱ నుసాయి ధాఱమలఱు , భయౕదఱు-యనటిఱో అఱలాహ నేయు అతయదిఔంగస
శుభిం ఫడెతేంథో - అనీా ధాంశం ఙేమఫడి ఉండేయన. అఱలాహ తనఔు శయౘమం ఙేలేయసభిక్ి తపఔుండా
శయౘమడణాడె. అఱలాహ భయౘ ఴక్ిుభంతేడె

, భయౘఫఱళంతేడ఼న. ఫేభు ఖనఔ యసభిక్ి బూనేనై

అదిక్సభసనిా ాయసథిలేు , యసయు నభలజన యసినహయు సయు , ఛక్సత ఇయసుయు , భంచి ఙేమభని ఆఛాఞనహయు సయు , ఙెడెనండి
నిభోదియు సయు. శఔఱ ళయళయౘభసఱ అంతభ నియణ మం అఱలాహ ఙేతేఱఱో ఉంథి.

22. హజ్్ 42 - 46 ఒ ాళక్సు! యసయు (అంటే అయరసాశఱు) నినా నిభసఔభిశు ధాాయంటే , యసభిక్ి ూయాం న఼హ ,
ఆద్, శభూద్ ఛాతేఱు , ఇంక్స ఇఫాాళీమ ఛాతయసయు , ఱత ఛాతయసయు , భదయన్ యసశఱు ఔడ (తభ తభ
ాళఔు ఱన) నిభసఔ భింఙాయు (అధన యవమలనిా ఛాఞఔభుంఙక్ో) , ఇంక్స భూయస ఔడ తయశా భింఙఫడాియు. ఈ
శతయ తయయసాయుఱందభిక్ీ నదటోా ధనన ళయళదినిఙాున , తయుయసత టటుఔుధాాన. ఇఔ ఙ఼డె ధా యక్ష ఎంత
బమంఔయంగస ఉండినథో ! నుసనుసఱ ుటు ఱ ైన ఎధోా ఛన థాఱన ఫేభు ధాఴనం ఙేరసభు

, ఈధాడె అయ తభ

ఔుపఱనై తఱక్ిరందఱుగస డి ఉధాాబ, ఎధోా ఫాళుఱు నియు యోఖంగస డిళుధాాబ, ఎధోా ఎణెు న
త బళధాఱు
యదిఱలఱుగస భలభినుో మలబ. యసయు బూనేనై శంఙభింఙఱేథా యసభి షఽదమలఱు అయి ం ఙేశక్ోఖఱయగస

, యసభి

ఙెళుఱు యనఖఱయగస క్సళటానిక్ి ? మతాయి ం ఏనేటంటే , ఔలై
ా ఖుడిి య అళళు , క్సని ళక్షభుఱఱోఱ ఉనా
షఽదమలఱు భలతాం ఖుడిి య అబ నుో ణాబ.

22. హజ్్ 47 - 48 యసయు యక్షక్ొయక్ెర ణొందయనడెతేధాాయు. అఱలాహ తన యసగసుధానిక్ి బంఖఔయంగస ఎంతభలతాం
ళయళషభింఙడె. క్సని నీ ాబుళు ళదు ఔ భోచ అంటే నై ఱ ఔాఱో యబయ శంళతసభసఱఔు శభలనభళుతేంథి .
దభసుయగ ు ఛనథాఱు ఎధోా ఉండేయ , ధనన నదట యసటిక్ి ళయళది ఇఙాున, తయుయసత టటుఔుధాాన. అందయౄ
తభిగి ధా యైునక్ే భసళఱలహ ఉంథి.

22. హజ్్ 49 - 51 ఒ ాళక్సు! ఇఱల అన , ‘‘భలనళుఱలభస! ధనన నైఔు క్ేళఱం (ఔవు క్సఱం భసఔభుంద)
శపవు ంగస ళెఙుభింఙే ళయక్ిుని భలతాఫే. ’’ ఔనఔ యఴాలహంచి భంచి నఱు ఙేలేయసభిక్ి క్షభలనక్ష ఱనశుంథి , గౌయళ
ాదఫెైన ఉనుసది ఔడ ఱనశుంథి. భల ఆమతేఱన క్ింఙయఙటానిక్ి ామతాం ఙేలే యసయు నయక్సనిక్ి నేతేాఱు.

22. హజ్్ 52 - 54 ఒ ాళక్సు! నీఔు ూయాం, అతన క్ోయుఔునాుపడె, అతని ఆ క్ోభిఔఱో ఱైణాన్ ఛోఔయం ఙేశక్ొని
ఏ శంథేఴషయుణీణ , ఏ ాళఔు న఼ ఫేభు ంనహ ఉండఱేద. ఇటటళంటి ఱైణాన్ ఛోక్సయఱన అఱలాహ నియౄుయౌయసుడె
భభిము తన ఆమతేఱన టివఠయుయసుడె. అఱలాహ శయాఛాఞని

, భయౘయయనక్ి. (ఆమన ఇఱల ఎందఔు

ఛయఖనియసుడంటే) ఎళభి షఽదమలఱఔు (ఔటం) భోఖం తగియౌంథో , భభెళభి షఽదమలఱు నదుఫాభి నుో మలయో ,
యసభిక్ొయక్ె,ర ఱైణాన్ ఔయౌపంచిన ఙెడెన , ఔ భీక్షగస ఙెమయటానిక్ి - మదాయి ం ఏనేటంటే ఈ దభసుయుగఱు
ఴతేాతాంఱో ఙాఱ ద఼యం యయానుో మలయు - ఛాఞన శంనాఱ ైన ాఛఱు ఇథి నీ ాబుళు నండి ళచిున శతయభని
ణెఱుశక్ోళటానిక్ీ, యసయు థానిా యఴాలహంఙటానిక్ీ , యసభి షఽదమలఱు ఆమన భుంద ళంగినుో ళటానిక్ీ.
నిఴుమంగస అఱలాహ, యఴాలహంఙే యసభిక్ి ఎఱా ుపడ఼ ఋచయైన భలయగ ం ఙ఼ుణాడె.

22. హజ్్ 55 - 60 అయరసాశఱు థానిని ఖుభించి శంఴమంఱోధన డి ఉంటాయు, చిళభిక్ి యసభినైక్ి ాలమ గడిమ
అబధా ళచిు డెతేంథి ఱేథా ఔ థౌభసాఖయ థిను యక్ష అబధా అళతభిశు ంథి . ఆధాడె భసఛాయదిక్సయం
అఱలాషుళుతేంథి, ఆమన యసభి భధయ తీయుప ఙేయు సడె. యఴాలహంచినయసయు , భంచి నఱు ఙేలహనయసయు ళభసఱణో
నిండి ఉనా ఉథాయనళధాఱఱోక్ి నుో ణాయు. అయరసాయసనిక్ి నుసఱపడి

, భల ఆమతేఱన తయశాభించిన యసభిక్ి

అళభలనఔయ ఫెైన యక్షడెతేంథి. ఎళయు అఱలాహ భలయగ ంఱో ళఱశనుో మలభో

,

తయుయసత ఙంఫడాిభో ఱేఔ

భయణింఙాభో యసభిక్ి అఱలాహ భంచి ఉనుసదిని ాయసథియు సడె. నిఴుమంగస అఱలాహ భలతాఫే ఉతు భ ఉనుసది ాథాత.
యసయు తఽనహు డే శి ఱలనిక్ి ఆమన యసభిని ఙేయుయసుడె. నిశసంథేషంగస అఱలాహ శయాభూ ణెయౌలహనయసడె

,

శంమభనం ఔఱయసడ఼న. ఇథీ యసభి భిణాభం. ఇఔ , ఎళ యబణే తననై ఛభిగినఫేయక్ే ాతీక్సయం ఙేయు సడో , నైగస
అతనినై అణాయఙాయం ఔడా ఛభిగిళుంటే అఱలాహ అతనిక్ి తపఔుండా శయౘమం ఙేయు సడె. అఱలాహ క్షనేంఙేయసడె ,
భనిాంఙేయసడ఼న.

22. హజ్్ 61 - 66 ఇఱల ఎందఔు ఛయుఖుతేందంటే, భసతా నండి ఖఱున఼, ఖఱు నండి భసతానీ యయౌక్ి తీలేయసడె
అఱలాహ బయ ఖనఔ. ఆమన అనీా యధనయసడె అనీా ఙ఼లేయసడె ఖనఔ. ఇఱల ఎందఔు ఛయుఖుతేందంటే , అఱలాహ
బయ శతయం ఖనఔ. అఱలాహ న క్సదని యసయు యనడెఔుధనళనీా అశతయం ఖనఔ. అఱలాహ బయ ఆదిఔయం ఖఱయసడె
భభిము భషో నాతేడె. ఆక్సఴం నండి అఱలాహ నీటిని ఔుభినహంఙటానీా

, తథాుాభస బూనే శశయరసయభఱం

అబనుో ళటానీా నీళు ఙ఼డటం ఱేథా ? మదాయి ం ఏనేటంటే , ఆమన అతయంత శ఼క్షు ఴక్ిుఔఱయసడె , శయాభూ
ఎభిగినయసడె. ఆక్సరసఱఱో ఉనాథీ , బూనేనై ఉనాథీ అంణా ఆమనథే. నిశసంథేషంగస ఆమధన నియనేక్ాయుడె ,

శుతం ఫడేయసడె. బూనేనై ఉనా శభయసునీా ఆమన నైఔు ళఴయఙాడె. ఆమధన డళన నిమభఫదా ం
ఙేరసడె, అథి ఆమన ఆఛాఞనయసయం శభుదాంఱో నడెశుంథి. ఆమధన ఆక్సరసనిా నియౌనహ ఉంఙాడె
అనభత ఱేఔుండా ధనఱనై డఛాఱద. ఇదంణా నైయు ఙ఼డటం ఱేథా

, అథి ఆమన

? యసశు ళం ఏనేటంటే , భలనళుఱ టా

అఱలాహ ఎంణో యసతసఱయం ఔఱయసడె, ఎంణో ఔయుణఖఱయసడె. ఆమధన నైఔు చౄయణానిా ాయసథింఙాడె, ఆమధన నైఔు
భఽతేయళున ఔఱుఖఛేయు సడె ఆమధన నేభుయౌా భయా ఫాతక్ియు సడె. నిఛంగసధన భలనళుడె యభ శతయదిక్సాభి.

22. హజ్్ 67 - 70 ాత అనఙయ శంగలనిక్ి ఫేభు ఔ ఆభసధధా దా తని నియణబం ఙాభు

, అథి థానిని

అనశభియు ో ంథి. ఔనఔ ఒ ాళక్సు! యసయు ఈ యవమంఱో నీణో తగసథాడఔడద. నీళు నీ ాబుళు యైునఔు
నహఱుళు. నిఴుమంగస నీళు ఋచభలయగ ంఱో ఉధాాళు. ఔయనల యసయు నీణో యయసథానిక్ి తఱడిణే

, ఇఱల అన ,

‘‘నైయు ఙేలేదంణా అఱలాహ ఔు ఫాగస ణెఱుశ. ాలమం ధాడె అఱలాహ నై భధయ నైయు యపేథింఙఔుంటృ ళచిున
అనిా యవమలఱన ఖుభించి తీయుప ఙెఫుణాడె.’’ ఆక్సఴంఱోన఼, బూనేనైధా ఉనా ాత ళశుళున ఖుభించి అఱలాహ
ఔు ణెఱుశని నీళు ఎయుఖయస? అంణా ఔ ఖరంథంఱో యసామ ఫడి ఉంథి. అఱలాహ ఔు ఇథేభంత ఔవు ఫెైనథి క్సధనక్సద.

22. హజ్్

71 - 72 ఈ ఛనం అఱలాహ న క్సదని ఎళభిధైణే ఆభసదిశు ధాాభో

, యసభిక్ొయఔు అఱలాహ ఔడ ఏ

ాభలణానీా అళతభింఛేమఱేద, యయు ఔడ యసభిని ఖుభించి ఏనై ఎయుఖయు. ఈ దభసుయుగఱఔు శయౘమడే
యసడెళాడ఼ ఱేడె. యసభిక్ి శపవు ఫెైన భల ఆమతేఱన యనినహంచినుపడె

, శతయ తయయసాయుఱ భుకలఱు

భలడినుో ళటానిా నీళు ఙ఼యసుళు. ఇంక్స యసయు భల ఆమతేఱన యనినహంఙే యసభినై యంటధన యయుఙఔుడణాభేమో
అనినహశు ంథి. యసభిక్ి ఇఱల ఙెుప , ‘‘థీనిఔంటే ఔడ ఘోయఫెైన యవమఫేనేటో ధనన నైఔు ణెయౌనేథా ? అథి అగిా.
శణాయనిా లాఔభింఙఔ నిభసఔభింఙే యసభి యవమంఱో అఱలాహ థానిని ఖుభించిన యసగసునఫే ఙేరసడె. అథి అత
ఙెడినియసశ శి ఱం.’’

22. హజ్్ 73 - 74 భలనళుఱలభస! ఔ ఉథాషయణ ఇళాఫడెణోంథి థానిని ఴరదాగస యనండి: అఱలాహ న క్సదని
నైయు ఏ థేళులా న యనడెఔుంటటధాాభో , యసయందయౄ ఔఱలహ శఫెైఔయంగస ఔా ఈఖన శఽఱహుంఙదఱచిధా
ఙేమఱేయు. అంణేక్సద , ఔయనల ఈఖ యసభినండి ఏథెైధా ళశుళున ఱలఔుానుో బధా

, అఱల

, యసయు థానిని

యడినహంఙఔుభసన఼ఱేయు. శయౘమలనిా అభిింఙేయసయౄ ఫఱళీనఱే , శయౘమం క్ోశం అభిింఫడేయసయౄ ఫఱళీనఱే.
అఱలాహ గొపతధాధనా యసయు ఖుభిుంఙ ళఱలహన యధంగస ఖుభిుంఙఱేద. నిఛానిక్ి అఱలాహ భలతాఫే ఴక్ిుభంతేడె

,

గౌయళనీముడ఼న.

22. హజ్్ 75 - 76 మదాయిం ఏనేటంటే , అఱలాహ (తన ఉతు యుళుఱన అందఛేమ టానిక్ి) శంథేఴషయుఱన
థెైళద఼తఱ నండీ, భలనళుఱనండీ ఎనా ఔుంటాడె. ఆమన అనీా యంటాడె, అనీా ఙ఼యసుడె. ాఛఱ భుంద

ఉనా థానిని ఆమన ఎయుఖున , యసభిక్ి గోయంగస ఉనాథానీా ఆమన ఎయుఖున. ళయళయౘభసఱనీా ఆమన
యైునక్ే భయఱుణాబ.

22. హజ్్

77 - 78 యరసాశఱలభస! యుఔ ఙేమండి , శజథా ఙెమయండి , నై ాబుళుఔు థాశయం ఙెమయండి ,

భంచినఱు ఙెమయండి. థీని థాాభసధన నైఔు యసపఱయ పాఖయం ఱనశుందని ఆయంఙళఙు. అఱలాహ భలయగ ంఱో
చృయౘద్ ఙెమయండి , చృయౘద్ ఙెమయళఱలహన యధంగస. ఆమన నేభుయౌా తన లేళక్ెర ఎనా ఔుధాాడె. ధయుంఱో
నైఔు ఏ ఇఫబంథినీ ఉంఙఱేద. నై తండిా ఇఫాాళీమ ధయుంనై లహియంగస ఉండండి. ూయాం ఔడ అఱలాహ నైఔు
‘‘భులహా మ’’ అధన నేయుధన నటాుడె, ఇందఱో (కరఆన్ఱో) ఔడ (నై నేయు ఇథే) థెైళాళఔు నై యవమంఱో యసక్ిగస
ఉండటానిక్ి భభిము నైయు ాఛఱ యవమంఱో యసక్షు ఱుగస ఉండటానిక్ి. ఔనఔ నభలచన యసినహంఙండి , ఛక్సతే
ఇళాండి, అఱలాషోు ఖటిు శంఫంధం ఔయౌగి ఉండండి. ఆమన నైఔు శంయక్షఔుడె , ఎంణో భంచి శంయక్షఔుడె , ఎంణో
భంచి శయౘమఔుడె.

23. అల్్మ్ూ’మినూన్
ఆమతేఱు : 118

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

23. అల్్మ్ూ ’మినూన్ 1 - 11 నిఴుమభుగస యసపఱయం ను ంథే యరసాశఱు తభ నభలచఱో యనభుతన
నుసటియు సయు. ళయయి యవమలఱ ఛోయౌక్ినుో యు. ఛక్సత యదాధానిా ఆఙభియు సయు, తభ భభసుంగసఱన భియక్ింఙఔుంటాయు,
- తభ పాయయఱ, తభ అదీనంఱో ఉనా లు ఱ
ీ యవమంఱో తప. యభి యవమంఱో భియక్ింఙ క్ోని క్షంఱో యసయు
నింథాయుహఱు క్సయు. అబణే ఎళభెరధా థీనిని నేంచి క్ోయుఔుంటే యసభే అణాయఙాయం ఙేలేయసయు- తభ అభలనతేఱఔు ,
తభ యసగసుధా ఱఔు ఔటటుఫడి ఉంటాయు , తభ నభలచఱన ఴరదాగస క్సనుసడెఔుంటాయు. యసభే శాభసగనిా యసయశతాంగస
ను ంథేయసయు. అందఱో యసయు రసఴాతంగస ఉంటాయు.

23. అల్్మ్ూ’మినూన్ 12 - 16 ఫేభు భలనళుణిణ భటిుయొఔా యసయంణో శఽఱహుంఙాభు తయుయసత అతనిని ఔ
శయక్ితఫెైన యసినంఱో డే నృందళుగస భలభసుభు , ఆ తయుయసత ఈ నృందళుఔు భుదు ఆక్సభసనిా ఇఙాుభు ,
ఆనైన భుదు న ఔండగస ఙేరసభు , తయుయసత భలంశుఔండన ఎభుఔఱుగస ఙేరసభు , ఆ తయుయసత ఎభుఔఱఔు
భలంయసనిా ణొడిగసభు, ఆనైన థానిని ననాఫెైన శఽఱహుగస ఙేలహ నిఱఫెటు ాభు. ఔనఔ అఱలాహ ఎంణో యబాదడె ,
శఽఛనక్సయుఱందభిఱోక్ెఱా ల ఉతు భ శఽఛన క్సయుడె. థాని తయుయసత నైయు తపనిశభిగస భయణియు సయు. భయా ాలమం
ధాడె నిశసంథేషంగస ఱేఫడణాయు.

23. అల్్మ్ూ ’మినూన్

17 - 20 నైనైన ఫేభు ఏడె భలభసగఱన నిభిుంఙాభు శఽఱహుక్రమ
ి న ఫేభు

ఎయుఖనియసయభు క్సభు. ఆక్సఴం నండి ఫేభు శభిగగ స ఱ ఔా ాక్సయం ఔ ాణేయఔ భిభలణంఱో నీటిని థింనుసభు ,
థానిని బూనేఱోఱ నిఱుళ ఙేరసభు. ఫేభు థానిని ఎఱల క్ోభిణే అఱల భలమం ఙేమఖఱం. తయుయసత ఆ నీటి
థాాభస ఫేభు నై క్ొయఔు కయౄ
ీ యు ణోటఱన఼ , థాాక్ష ణోటఱన఼ శఽఱహుంఙాభు. ఈ ణోటఱఱో నై క్ొయఔు అతయంత
యుచిఔయఫెైన ండెా ఉధాాబ యసటి థాాభస నైయు ఉనుసదిని ను ందణాయు. ఇంక్స ఫేభు తయు లధా నుసాంతంఱో
ుటేు ఙెటు టన ఔడ శఽఱహుంఙాభు

, అథి న఼ధన ఔడ ఇశుంథి. ఇంక్స తధనయసభిక్ి ఔయగస ఔడ

ఉయోఖడెతేంథి.

23. అల్్మ్ూ’మినూన్ 21 - 22 నిఛంగసధన యళుఱఱో ఔడ నైఔు ఔ ఖుణనుసఠం ఉంథి. యసటి ఖభసాఱఱో
ఉనా థానినంఙే ఫేభు ఔ ళశుళున (అంటే నుసఱు) నైఔు ణాాుతేధాాభు. నైఔు యసటిఱో ఇంక్స ఎధోా ఇతయ
ఱలపాఱు ఔడ ఉధాాబ. యసటిని నైయు తంటాయు, యసటినైధా, డళఱఱోన఼ ఎఔుాణాయు ఔడ.

23. అల్్మ్ూ ’మినూన్ 23 - 29 ఫేభు న఼హ న అతని ఛాత యసభి ళదు ఔు ంనుసభు. అతన ఇఱల
అధాాడె, ‘‘ఒ ధా ఛాత ాఛఱలభస! అఱలాహ ఔు థాశయం ఙేమండి , ఆమన తప నైఔు ఆభసధయ థెైళఫెళాడ఼ ఱేడె.
క్సఫటిు నైయు ఆమనఔు బమడభస

?’’ యఴాలహంఙటానిక్ి తయశాభించిన అతని ఛాతఱోని శభసుయుఱు ఇఱల

అనయసగసయు, ‘‘ఈ ళయక్ిు నైళంటి ఔ భలనళుడే తప భభేనై క్సడె. నైనై ఆదిఔయత యసదింఙటం ఇతని అనభతం.
అఱలాహ ఖనఔ ందయౌలేు , థెైళద఼తఱన ంనహఉండేయసడె. (భలనళుఱు థెైళాళఔు ఱుగస ళయసుయధన) ఈ యవమలనిా
ఫేభు భల నదు ఱ క్సఱలఱఱో ఔడ ఎనాడ఼ యనఱేద. ఏనైఱేద

, ఈ భనిఱహక్ి క్ొంఙెం నహచిుటిుంథి. ఇంక్స

క్ొంతక్సఱం యనచి ఙ఼డండి , (ఫషృరస నమభళుతేంథేమో). న఼హ ఇఱల అధాాడె , ‘‘ాబూ! ఈ ాఛఱు ననా
నిభసఔభింఙాయు ఇఔ నీయన ధాఔు థిఔుా. ’’ ఫేభు అతనినైక్ి ఇఱల ళళీ ంనుసభు , ‘‘భల యయయనక్షణఱో , భల ళళీ
ాక్సయం ఔ ధాళన తమలయు ఙెబయ. తయుయసత భల ఆఛఞ ళచిునుపడె

, ను బయను ంగినుపడె, ాత యఔు

ఛంతేఛాత నండి క్ొాఔా ఛంటన తీశఔుని అందఱో ఎఔుా, నీ ఔుటటంఫ శబుయఱన ఔడ యంట తీశఔునినుో ,
ఎళభిక్ి ళయతభేఔంగసధైణే ఇథిళయక్ే నియణ మం ఛభిగినథో యసభిని తప. దభసుయుగఱ యవమంఱో ధాణో ఏనై ఙెప ళదు.
ఇఔ యసయు భునిగినుో బయయసభే. తయుయసత నీళు నీ శషఙయుఱణో నుసటట ధాళనైక్ి ఎక్ిానుపడె , ‘‘దభసుయుగఱ నండి
భలఔు యమోఙనం ఔయౌగించిన థేళునిక్ి ఔఽతఛఞ తఱు ’’ అని అన. ఇంక్స , ‘‘యసానై! ననా యబాదఫెైన శి ఱంఱో
థింఙ, నీళు శి ఱం ఇఙేుయసభిఱో ఉతు భుడళు’’ అని ఱుఔు.

23. అల్్మ్ూ ’మినూన్ 30 ఈ గసధఱో గొప శ఼ఙనఱు ఉధాాబ. ఫేభు ాఛఱన తపఔుండా భీక్షఔు
ఖుభిఙేయు సభు.

23. అల్్మ్ూ’మినూన్ 31 - 41 యసభి తయుయసత ఫేభు భభొఔ తయం యసభిని ఱేనుసభు. యసభి ళదు ఔు యసభి ఛాతక్ే
ఙెంథిన ఔ ాళఔు న ంనుసభు. (అతన యసభిక్ి ఇఱల శంథేఴనేఙాుడె)

‘‘అఱలాహ ఔు థాశయం ఙెమయండి. నైఔు

ఆమన తప భభొఔ ఆభసధయడెళాడ఼ ఱేడె. నైయు ఆమనఔు బమడభస
తయశాభించినటటళంటి, యఱోఔ శభలయనఴం అఫదా భని నిభసఔభించినటట ళంటి

?’’ యఴాలహంఙటానిక్ి
, ఇషఱోఔ చౄయతంఱో ఫేభు

పాఖయళంతేఱుగస ఙేలహనటటళంటి అతని ఛాత శభసుయుఱు ఇఱల అనటం నుసాయంనంఙాయు, ‘‘ఈ ళయక్ిు ఏనైక్సడె, నైళంటి
ఔ భలనళుడె తప. నైయు తధన థాధనా ఇతడ఼ తంటాడె , నైయు ణాాగే థాధనా ఇతడ఼ ణాాఖుణాడె. ఇుపడె
నైయు ఖనఔ నై ళంటియసడే అబన ఔ భలనళుడిక్ి యదేమతన ఙ఼నహనటెా ణే
థ

, నైయు నయౖసునిక్ే ఖుభిఅళుణాయు.

ఇతన నైఔు ణెయౌమఛేలేథేనేటంటే , నైయు భయణించి భటిుగస భలభినుో బన తయుయసత

, ఎభుఔఱ ఖూడెగస

అబనుో బన తయుయసత, నైయు (గోభీఱ నండి) ఫమటిక్ి తీమఫడణాయట. అశంబళం, నైఔు ఙేమఫడే ఈ యసగసునం
అశంబళం. ఇషఱోఔ చౄయతం తప భభొఔ చౄయతం ఱేధనఱేద. భనం ఇఔాడే చౄయయసుభు

, ఇఔాడే భయణియు సభు.

భనం ఎంతభలతాం తభిగి ఱేఫడభు. ఈ ళయక్ిు థేళుని నేయుణో క్ేళఱం అఫథాాఱు ఔయౌపశుధాాడె. ఫేభు అతన
ఙెనేపథానిని ఎనాటిక్ీ యఴాలహంఙం.’’ థానినై థెైళాళఔు ఇఱల నుసాభిింఙాడె, ‘‘ాబూ! ఈ ాఛఱు ననా నిభసఔభింఙాయు.
ఇఔ థాని యవమంఱో నీయన ధాఔు శయౘమడె.

’’ థానిక్ి ఫదఱుగస ఇఱల లఱయమఫడియథి , ‘‘ఆ శభమం

దఖగ యఱోధన ఉంథి. అుపడె యసయు ణాభు ఙేలహన థానిక్ి రసుణాు డణాయు. ’’ చిళయఔు శభిగగ స శతయం ాక్సయఫే
ఔ నదు ఔఱోాఱం యసభిని ఙటటుభుటిుంథి. దవే
ు ఱలభస ద఼యంగస ను ండి , అని ఫేభు యసభిని ఔశళుఱలగస ఊడిు
నుసయయనరసభు.

23. అల్్మ్ూ’మినూన్ 42 - 44 ఫేభు యసభి తయుయసత ఇతయ ఛాతేఱన ఱేనుసభు. ఏ ఛాత అబధా తన
ఖడెళుఔు భుంద నయంన఼ఱేద, తన ఖడెళుఔు తయుయసత చౄయంన఼ ఱేద. తయుయసత ఫేభు భల ాళఔు ఱన
ఔభి తయుయసత ఔభిని ంనుసభు. ఏ ఛాత ళదు క్ెరధా థాని ాళఔు ళచిునుపడఱలా అథి అతనిని నిభసఔభిశు ఼ధన
ళచిుంథి. ఫేభు ఔ ఛాత తయుయసత భభొఔ ఛాతని ధాఴనం ఙేశు ఼ధననుో మలభు చిళయఔు యసటిని గసధఱుగసధన ఙేలహ
ళథిఱలభు - యఴాలహంఙని యసభినై రసం యయుఙఔుడెగసఔ!

23. అల్్మ్ూ’మినూన్ 45 - 49 తయుయసత ఫేభు భూయసన఼, అతని యో దయుడె యౘయౄన్న఼ భల శ఼ఙనఱణో,
శపవు ఫెైన ఆదిక్సభిఔ ాభలణంణోన఼ , హభౌన ళదు ఔ అతని అదిక్సయుఱ ళదు ఔ ంనుసభు. క్సని యసయు
అషంపాళం ఔనఫయఙాయు భభీ ను ఖయుఫో తేఱ ై. ‘‘ఫేభు భల ళంటియసభే అబన ఇదు యు భనవేఱన యఴాలహం
ఙాఱల? ఆ భనవేఱ ైధా భల ళదు ఫంథీగస ఉనా ఛాతక్ి ఙెంథినయసయు ’’ అని యసయు ఆ ఇదు భినీ తయశాభింఙాయు ,
ధాఴనభబయయ యసభిఱో ఙేభినుో మలయు. ాఛఱు భలయగ దయశఔణాానిా ను ందటానిక్ి ఫేభు భూయసఔు ఖరంతానిా
ాయసథింఙాభు.

23. అల్్మ్ూ ’మినూన్ 50 భయయమ ఔుభలయుణీణ , అతని తయౌా నీ ఫేభు ఔ శ఼ఙనగస ఙేరసభు , యసభిని ఔ
నఠబూనేనై ఉంఙాభు అథి నేక్ిాయౌ ారసంతఫెైన శి ఱం, అందఱో లఱబయలా ై ాళళంఙేయ.

23. అల్్మ్ూ’మినూన్ 51 - 52 ఒ ాళఔు ఱలభస! శాఙఛఫెైన ళశుళుఱన తనండి , భంచినఱు ఙేమండి.
నైయు ఏథి ఙేలహధా , అథి ధాఔు ణెయౌమఔనుో ద. నై ఈ శంగం క్ే శంగం , ధనన నై ాబుళున , ఔనఔ నైయు
ధాఔు భలతాఫే బమడండి.

23. అల్్మ్ూ’మినూన్ 53 - 54 క్సని తయుయసత ాఛఱు తభ ధభసునిా యసభిఱో యసభే భుఔాఱు భుఔాఱుగస
ఙేశఔుధాాయు. ాతళయగ ం తన ళదు ఉనా థానిణోధన ఆనంద యళఴఫెై ఉనాథి - భంచిథి, యసభిని యడిచినటు ండి, ఔ
ాణేయఔ క్సఱం ళయఔు తభ అఛాఖరతుఱోధన భునిగి ఉండనిళాండి.

23. అల్్మ్ూ ’మినూన్

55 - 67 ఫేభు యసభిక్ి శందఱ శంణానభూ ాయసథించి శయౘమడెత

ఉధాాభు అంటే , యసభిక్ి ఫేలా ై ఙేమటంఱో ఫేభు ణొందయడెతేధాాభని యసయు అనఔుంటటధాాభస

? ఱేద,

అశఱు యవమఫేనేటో యసభిక్ి ణెయౌమద. మతాభసినిక్ి , ఎళయు తభ ాబుళు బమంళఱా బమడెత ఉంటాభో,
ఎళయు తభ ాబుళు యసక్సయఱన యఴాలహయు సభో , ఎళయు తభ ాబుళునఔు ఇతయుఱన పాఖయసాభుఱుగస ఙేమభో
ఎళయు, ణాభు ఇళాఖయౌగినథి ఇశుంటాభో, క్సని యసభి షఽదమలఱు తభ ాబుళు యైునఔు భయయౌ నుో ళఱలహ ఉనాథి
అధన పాళన ళఱా ళణుఔుత ఉంటాయో యసభే ఫేలా యైునఔు యుఖుఱు తీయసుయు

, నుో టీడి యసటిని ను ందణాయు.

ఫేభు ఏ ళయక్ిునీ అతని ఴక్ిుక్ి నేంచిన ఔయౖసునిక్ి ఖుభిఙేమభు. భల ళదు ఔ ఖరంథం ఉనాథి

, అథి (ాత ళయక్ిుని

ఖుభించి) ఉనాథి ఉనాటట
ా గస ణెఱుుతేంథి. ాఛఱఔు ఎటిు భిలి త
హ ే ఱోాన఼ అధాయమం ఙెమయటం ఛయఖద. క్సని
యసభిక్ి ఈ యవమం ఖుభించి ణెయౌమద. యసభి ఔయుఱు ఔడ (నైన ాయు సయంఙఫడిన) దా తక్ి ననాంగస ఉధాాబ.
(యసయు తభ ఈ ఙేవుఱన ఙేశు ఼ధననుో ణాయు) చిళయఔు ఫేభు యసభి ఱోని పోఖఱలఱశఱన యక్ింఙే నినేతు ం
టటుఔునాుపడె, యసయు నడఫొ ఫబఱు నటు టం నుసాయంనయసుయు - ఇఔ ఔటిునటు ండి నై హభసయదఱన , నై భోదనఱన,
భల తయపు నండి ఇఔ ఏ శయౘమభూ నైఔు ఱనంఙటం ఛయఖద. ధా యసక్సయఱు యనినహంఙఫడేటుపడె నైయు
(థెైళాళఔు ఔంఠం యనాంతధన) యనక్ిా తభిగి యుగెణయసయు
ేు
, నై అషంక్సయం ళఱా అతనిని అశఱు ఱక్షయనటేుయసభే
క్సద, నై ఙాయలా ఱో అతనిని ఎథేుయస ఙేలేయసయు, అతనిని ఖుభించి ళయయి ాఱలనుసఱు యౌక్ేయసయు.

23. అల్్మ్ూ’మినూన్ 68 - 71 యసయు ఎనాడ఼ ఈ (థెైళ) యసఔుాన ఖుభించి ఆఱోచింఙధనఱేథా ? ఱేఔ యసభి
ూయుాఱ ళదు ఔు ఎనాడ఼ భసని యవమలనిా థేనాబధా అతన తీశఔుళఙాుడా

? ఱేఔ యసయు తభ ాళఔు న

ఇథిళయక్ెనాడ఼ ఎయుఖయు క్సఫటిు (క్ొతు భనిఱైన క్సయణంగస) అతనంటే ఫెదయుతేధాాభస

? ఱేఔ అతన నహచిు

యసడని యసభి అననుసామభల ? క్సద, నైగస అతన శణాయనిా తీశఔుళఙాుడె అశఱు యసభిఱో ఙాఱలభంథిక్ి

శతయభంటేధన గిటుద - శతయఫే ఖనఔ యసభి క్ోభిఔఱన అనశభించి ఉంటే

, బూభలయక్సరసఱ, యసటిఱోని చౄళభసయ

ళయళయసి చుధాాననాఫెై ఉండేయ - క్సద , అబణే ఫేఫే యసభి య ంత ాయు సళనన యసభి భుంద తీశఔుళఙాుభు.
క్సని యసయు తభ ాయు సళన నండి భుకం తుపఔుంటటధాాయు.

23. అల్్మ్ూ’మినూన్ 72 - 74 నీళు యసభిని ాతపఱఫేథెైధా అడెఖుతేధాాయస ? నీఔు నీ ాబుళు ఇచిునథే
రరరవఠఫెైనథి. ఆమన రరరవఠ ేడెైన ఉనుసదిథ
ా ాత. నీళు యసభిని ఋచ భలయగ ం యైునఔు నహఱుశుధాాళు. క్సని
యఱోక్సనిా నభునటటళంటి యసయు ఋచభలయగ ం నండి యైథొ ఱగి నడెళగోయుఙధాాయు.

23. అల్్మ్ూ’మినూన్ 75 - 77 ఔయనల ఫేభు యసభినై దమఙ఼నహణే , యసయు ఈధాడె ఖుభిఅబన ఆదన
ణొఱగిల,ేు అుపడె యసయు తభ తఱనృయుశతనంణో ూభిుగస అంధఱ ై నుో ణాయు. అశఱు యసభి భిలి త
హ ఎఱల
ఉందంటే ఫేభు యసభిని ఆదఔు ఖుభిఙేరసభు , అబధా యసయు తభ ాబుళు భుంద ళంఖఱేద అణఔుళన఼
అళఱంనృంఙఱేద. క్సని చిళయఔు ఫేభు యసభిక్ెర ఔఠిన యక్ా థాాభసనిా ణెభిఙే టంతటి భిలి త
హ ఏయపడినుపడె, యసయు
ాతయబం టా షణాయఱు క్సళటానిా నీళు అఔయసుతే
ు గస ఙ఼యసుళు.

23. అల్్మ్ూ ’మినూన్ 78 - 83 నైఔు యధనఴక్ిునీ ఙ఼లే ఴక్ిునీ ఇచిునయసడె , ఆఱోచింఙటానిక్ి షఽదమం
ఇచిునయసడ఼ అఱలాహ బయ. క్సని నైయు ఔఽతఛఞ త ఙ఼టం అధనథి ఙాఱ అయుద. నేభుయౌా ధయణినై యసయనహం
ఛేలహనయసడె ఆమధన , ఆమన యైునక్ే నైయు శనైఔభింఫడణాయు. ఆమధన చౄయణానిా ాయసథియు సడె భభిము
ఆమధన భయణానీా ఔయౌగియు సడె. భేబంఫళలా భిబభ
ా ణం ఆమన అదీనంఱోధన ఉనాథి. ఈ యవమం నైఔు అయి ం
క్సళటం ఱేథా? క్సని యసయు తభ ూభీాఔుఱు అనాథానిధన అంటటధాాయు. యసయు ఇఱల అంటాయు , ‘‘ఫేభు ఙచిు,
భటిుగస భలభినుపడె , అలహింఛయంగస అబనుో బనుపడె , భభుయౌా భయా ఫాతక్ించి ఱేటం అధనథి
ఛయుఖుతేంథా? ఫేభు ఔడ ఇటటళంటి యసగసుధాఱు ఎధోా యని ఉధాాభు భలఔు ూయాం భల ణాతభుణాుతఱు
ఔడ యంటృధన ళఙాుయు. ఇయ క్ేళఱం నుసతక్సఱు ఔటటుఔథఱే.’’

23. అల్్మ్ూ ’మినూన్

84 - 92 యసభిని ఇఱల అడెఖు , ‘‘నైఔు ణెయౌలేు ఙెపండి , ఈ బూనై , థాని ఱోని

నుసాణుఱనీా ఎళభియో?’’ యసయు తపఔుండా, ‘‘అఱలాహ ఔు ఙెందణాబ ’’ అని అంటాయు. ‘‘అఱలంటుపడె నైయు ఈ
యవమలనిా ఎందఔు అయి ం ఙేశక్ోయు

?’’ అని అన. యసభిని ఇంక్స ఇఱల అడెఖు

, ‘‘శనుసుక్సరసఱఔ,

భషో నాతఫెైన నఠసనిక్ీ ాబుళు ఎళయు ?’’ యసయు తపఔుండా, ‘‘అఱలాహ’’ అని అంటాయు. ‘‘అఱలంటుపడె నైయు
ఎందఔు ఆమనఔు బమడయు?’’ అని అన. యసభిణో ఇంక్స ఇఱల అన, ‘‘నైయు ఖనఔ ఎభిగి ఉంటే ఙెపండి, ాత
థానినై ఆదితయం ఎళభిఔునాథో ? ఇంక్స ఴయణు ఇఙేుయసడెళడో ఙెపండి ? ఆమనఔు ాతగస ఴయణు ఇళాఖఱ
యసడెళాడ఼ ఱేడె.’’ యసయు తపఔుండా, ‘‘ఈ ఴక్ిుఖఱయసడె అఱలాహ బయ’’ అని అంటాయు. ‘‘అఱలంటుపడె నైయు ఎఱల
మోశనుో తేధాాయు?’’ అని అన. శతయ యవమలనిా ఫేభు యసభి భుందఔు తీశఔుళఙాుభు. యసయు అఫదా ం

ఙెనేపయసయు అనటంఱో ఏభలతాం శంథేషం ఱేద. అఱలాహ ఎళభినీ తన శంణానంగస ఙేశక్ోఱేద భభిము భభొఔ
థేళుడెళాడ఼ ఆమనణో నుసటట ఱేడె. ఔయనల అఱల అబణే

, ాత థేళుడె తన శఽఱహుని తీశఔుని

యనయుడినుో బయయసడె తయుయసత యసయు ఔభినై ఔయు దండమలతాఱు ఙేలహ ఉండేయసయు. యసయు ఔయౌపంఙే యవమలఱు
ఏభలతాం ళభిుం ఙని భియదాడె అఱలాహ. గోయంగస ఉనాథానినీ

, ఫళయంఖంగస ఉనాథానినీ ఎభిగినయసడె ,

థెైళతాంఱో యసయు ాతనుసథింఙే పాఖయసాభలయనిక్ి ఆమన అతీతేడె.

23. అల్్మ్ూ’మినూన్ 93 - 95 ఒ ాళక్సు! ఇఱల నుసాభిింఙ , ‘‘ాబూ! ఏ యక్షన ఖుభించి యసభిని ఫెథిభింఙటం
ఛయుఖుణోంథో , థానిని ధనన ఉనాుపడే నీళు అభఱుయచి నటా బణే

, ధా ాబూ! ననా ఈ దభసుయుగఱఱో

ఙేయుఔు.’’ మతాయి ఫేనేటంటే, ఫేభు థేనిని ఖుభించి యసభిని ఫెథిభిశు ధాామో థానిని నీఔలా భుంథే
అభఱుఙేమఖఱ శఔఱ ఴక్ిుని ఫేభు ఔయౌగి ఉధాాభు.

23. అల్్మ్ూ’మినూన్ 96 - 98 ఒ ాళక్సు! ఙెడెన ఉతు భఫెైన దా త థాాభస నియసభింఙ. ఏ యవమలఱన
యసయు నినా ఖుభించి ఔయౌపశుధాాభో , అయ భలఔు ఫాగస ణెఱుశ. ఇఱల నుసాభిింఙ , ‘‘ాబూ! ఱైణానఱ నేాయణఱ
నండి ధనన నినా ఴయణు యనడెఔుంటటధాాన. ధా ాబూ! అయ ధా ళదు ఔు అశఱు భసఔుండేటటట
ా నినా ఴయణు
యనడెఔుంటటధాాన.’’

23. అల్్మ్ూ’మినూన్ 99 - 115 (యసయు తభ ఙేవుఱన భలనక్ోయు) చిళయఔు యసభిఱో ఎళడిక్ెరధా భయణం ళలేు
యసడె ఇఱల అనటం నుసాయంనయసుడె , ‘‘ఒ ధా ాబూ! ధనన ళదయౌనటిుళచిున ఱోక్సనిక్ే ననా తభిగి ంనబయ ఇఔ
ధనన భంచినఱు ఙేయు సనని ఆయశుధాాన. ’’ ఇథి ఎంతభలతాభూ ఛభిగేథి క్సద , అతడె యౌక్ేథి క్ేళఱం ఔ
భలట భలతాఫే. ఇుపడె ఈ (భయణింఙేయసభి) అందభి యనఔ ఔ గోడ అడి ంగస ఉనాథి. అథి భభొఔ చౄయతం ళఙేు
భోచ ళయఔు ఉంటటంథి. తయుయసత ఴంకం ఊదఫడినంతధన యసభి భధయ ఏ ఫంధతాభూ ఉండద , యసయు ఔభిధొఔయు
భసభభిశంఙక్ోయు. అుపడె ఎళభి (ణాాశ) మ్ా భుఱు ఫయుళుగస ఉంటాయో యసభే యసపఱయం ను ందణాయు. ఎళభి
(ణాాశ) మ్ా భుఱు ణేయౌఔగస ఉంటాయో , యసభే తభన ణాభు నయౖసునిక్ి ఖుభిఙేశఔుధనయసయు. యసయు నయఔంఱో
రసఴాతంగస ఉంటాయు, అగిా యసభి భుకలఱ ఙభసునిా తని యనశు ంథి , యసభి దళడఱు ఫమటడణాబ యసక్సయఱు నైఔు యనినహంఙ ఫడేటుపడె యసటిని నిభసఔభించినయసయు నైభేఔథా

‘‘ధా

?’’ యసయు ఇఱల అంటాయు , ‘‘ఒ భల

ాబూ! భల థౌభసాఖయం భభుయౌా ఔనేపలహంథి. నిఛంగసధన ఫేభు భలయగ ం తనహపన యసయభు. ఒ యసానై! ఇఔ
భభుయౌా ఇఔాణుణంచి ఫమటఔు తీబ. తయుయసత ఫేభు అటటళంటి నుసనుసఱు ఙేలేు

, దభసుయుగఱభళుణాభు.’’

అఱలాహ థానిక్ి ఇఱల శభలదానం ఱుఔుణాడె, ‘‘ధా భుందనంచి యయా నుో ండి , ఇందఱోధన డి ఉండండి , ధాణో
భలటాాడఔండి.’’ ధా థాశఱు క్ొందయు , ‘‘భల ాబూ! ఫేభు యఴాలహంఙాభు. భభుయౌా క్షనేంఙ. భలనై
దమఙ఼ు. నీళు ఔయుణాభముఱఱోక్ెఱా ల ఉతు భ ఔయుణాభముడళు’’ అని అనాుపడె, యసభిని భిషలహంచింథి

నైభేఔథా! చిళయఔు యసభిటా నై భంఔుయైకభి నేభుయౌా

, ‘‘ధనన఼ ఔణిణ ఉధాాన ’’ అధన యవమలనిా ఔడ

భయచినుో బయఱల ఙేలహంథి. నైయు యసభిని భిషలహశు ఼ధన నుో మలయు. ఈధాడె ధనన యసభి శషధానిక్ి ఈ ాతపఱం
ఇఙాున. యసభే శపఱుయు. తయుయసత అఱలాహ యసభిని ఇఱల అడెఖుణాడె

, ‘‘ఙెపండి, బూఱోఔంఱో నైయు ఎనిా

శంళతసభసఱు ఉధాాయు.’’ యసయు, ‘‘ఫేభు ఔ భోఛో ఱేఔ భోచఱో క్ొంత పాఖమో అఔాడ ఉధాాభు. ఱ ఔానటేుయసభిని
అడఖండి’’ అని అంటాయు. ఇఱల లఱయమఫడెతేంథి: ‘‘క్ొంతక్సఱఫే ఉధాాయు ఔథా! అయోయ నైయు ఈ యవమలనిా
అుపడె ణెఱుశఔుని ఉంటే ఎంత ఫాఖుండేథి. ఫేభు నేభుయౌా ళఽదాగసధన ుటిుంఙాభని , భల యైునఔు నైయు
ఎనాడ఼ భయయౌభసళటభధనథి ఛయఖదని పాయంఙాభస?’’

23. అల్్మ్ూ’మినూన్ 116 - 117 ఔనఔ అఱలాహ భషో నాతేడె , నిఛఫెైన ఙఔరళభిు. ఆమన తప భభొఔ
థేళుడె ఱేధనఱేడె, గౌయళ నఠసనిక్ి యసానే. ఎళడెైధా అఱలాషోు నుసటట భభొఔ ఆభసధయణిణ యనడెఔుంటే , థానిక్ి అతని
ళదు ఏ ాభలణభూ ఱేద. అతని ఱ ఔా అతని ాబుళు ళదు ఉనాథి. అటటళంటి అయరసాశఱు ఎనాటిక్ీ యసపఱయం
ను ందఱేయు.

23.

అల్్మ్ూ ’మినూన్

118 ఒ ాళక్సు! ఇఱల అన:

‘‘ధా ాబూ! భనిాంఙ , ఔయుణింఙ. ఔయుణా

భముఱందభిఱో క్ెఱా ల నీళు ఉతు భ ఔయుణాభముడళు.’’

24. అన్్నూర్
ఆమతేఱు : 64

అళతయణ : భథీధాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

24. అన్్నూర్ 1 ఇథి ఫేభు అళతభింఛేలహన ఔ శ఼భస. ఫేభు థానిని యదిగస ఛేరసభు , నైయు ఖుణనుసఠం
ధనయుుఔుంటాభేమో అని, అందఱో ఫేభు శపవు ఫెైన ఉథేరసఱన అళతభింఙేరసభు.

24. అన్్నూర్ 2 ళయనఙాభిణి , ళయనఙాభి - ఈ ఇదు భిఱో ాత ఔాభినీ న఼భేలహ క్ొయడా థెఫబఱు క్ొటు ండి. నైయు
అఱలాహ నై , అంతభథినంనై యరసాశం ఉనాయసభే అబణే , యసభి నైద ఔనిఔయం ఙ఼నే తఱంు అఱలాహ ాయసథించిన
ధయు (నియాషణ) యవమంఱో నేభుయౌా అడెిక్ోభసద. యసభిని యక్ింఙేటుపడె యరసాశఱ ళయగ ం ఔటి అఔాడ
ఉండాయౌ.

24. అన్్నూర్ 3 ఔ ళయనఙాభి , ళయనఙాభిణిని ఱేఔ భుఱహకా లు ని
ీ తప భభెళభినీ యయసషం ఙేశక్ోఔడద.
ళయనఙాభిణిని ఔ ళయనఙాభి ఱేఔ ఔ భుఱహఔ
ా ుా ుయువేడె తప భభెళాయౄ యయసషం ఙేశక్ోఔడద. అటటళంటి
యయసయౘఱు యరసాశ ఱఔు నిఱేదింఙఫడాిబ.

24. అన్్నూర్ 4 - 5 ఎళభెరధా యౕఱళతేఱ ైన లు ఱ
ీ నై నిందమోనహ తయుయసత నఱుఖుయు యసక్షుఱన తీశఔుభసఔనుో ణే ,
యసభిని ఎనపెై క్ొయడా థెఫబఱు క్ొటు ండి , యసభి యసక్ాయనిా ఇఔ ఎనాడ఼ అంగీఔభింఙఔండి. యసభే దభసుయుగఱు- ఈ ఙేవు
తయుయసత రసుణాుడి తభన ణాభు శంశాభింఙఔుధనయసయు తప. అఱలాహ యసభి యవమంఱో తపఔుండా
క్షనేంఙేయసడె, ఔయుణాభముడ఼న.

24. అన్్నూర్ 6 - 10 ఎళభెరధా తభ పాయయఱనై నింద మోనహనుపడె యసభిదుయౄ తప ఇతయుఱ ళాయౄ యసక్షుఱుగస
యసభి ళదు ఱేనిక్షంఱో యసభిఱో ఔ ళయక్ిు యసక్షయం (ఏనేటంటే, ణాన) ధాఱుఖుయసయుా అఱలాహ నై ాభలణం ఙేలహ (తన
నింథా భోణ) శతయభని ణాన యసక్షయం ఙెనుసపయౌ. ఐథో యసభి , ఔయనల ణాన (తన నింథాభోణఱో) అఫదా ం ఙెనహప
ఉంటే, తననై అఱలాహ రసం అళతభింఙగసఔ! అని అధాయౌ , పాయయఔు యక్ష ఎఱల తుపతేందంటే , ఆఫె ధాఱుఖుయసయుా
అఱలాహ నై ాభలణం ఙేలహ , ఈ ళయక్ిు (తన నింథా భోణఱో) అఫదా ం ఙెుతేధాాడని యసక్షయనేయసాయౌ. ఐథో యసభి

,

ఔయనల అతడె (తన నింథాభోణఱో) శతయళంతేడే అబణే, తననై అఱలాహ ఆఖరషం యయుఙఔుడెగసఔ! అని ఆఫె
అధాయౌ. నైనై అఱలాహ అనఖరషం , ఔయుణ ఱేఔనుో ణే , అఱలాహ క్షనేంఙేయసడ఼ , యయనఔళంతేడ఼ అబ ఉండఔనుో ణే
(పాయయఱనై నిందమోనే ళయళయౘయం నేభుయౌా నదు చిఔుాఱో డయనలహ ఉండేథే).

24. అన్్నూర్ 11 - 15 ఈ అపాండానిా శఽఱహుంచి తీశఔుళచిునయసయు, నైఱోని ఔ ళయగ ం యసభే ఈ శంగటనన
నై యవమంఱో క్ీడెగస పాయంఙఔండి , నైగస ఇథి నైఔు ఫేఱ ైనథే. ఎళడె ఇందఱో ఎంత నుసతా ళళంఙాడో , యసడె
అంణే నుసనుసనిా భూటఖటటుఔుధాాడె. ఇంక్స ఈ ఫాధయతఱో నదు పాగసనిా తన ధతునై యనశఔునా ళయక్ిుక్ి నదు
యక్ేడెతేంథి. నైయు థానిని ఖుభించి యనాుపడే యరసాశఱ ైన ుయువేఱ, యరసాశఱ ైన లు ఱ
ీ  తభన ఖుభించి
ణాభు శదననుసామలనిా ఎందఔు ఏయపయఙక్ోఱేద ? ఇథి శపవు ఫెైన అపాండభని ఎందఔు కండియఙఱేద ? యసయు
(తభ నింథాభోణఔు యుచళుగస) నఱుఖుయు యసక్షుఱన ఎందఔు తీశఔుభసఱేద

? యసయు ఇుపడె యసక్షుఱన

తీశఔుభసఱేద క్సఫటిు , అఱలాహ దఽఱహుఱో యసభే అశతయయసదఱు. నైనై ాంఙంఱోన఼

, యఱోఔంఱోన఼, అఱలాహ

అనఖరషం, ఆమన క్సయుణయం , ఔఽ ఉండఔనుో ణే , నైయు ఏ యవమలఱఱోధైణే డినుో మలభో

, ఆ యవమలఱ

యయళయసనంగస, ఔ నదు యక్ష నేభుయౌా టటుక్ొని ఉండేథి. (క్ొంఙెం ఆఱోచింఙండి , అుడె నైయు ఎంత ఘోయఫెైన
తుపఙేరసభో) అుపడె నై ధాఱుఔఱు ఔ థానినండి భభొఔటి ఈ అఫథాానిా అందఔుంటృ నుో మలబ. నైయు
నైఔు ణెయౌమని థానిా నై ధోటిణో అంటృ నుో మలయు. నైయు థానిని భలభూఱు యవమంగస పాయంఙాయు.
యసశు యసనిక్ి అఱలాహ దఽఱహుఱో అథి ఙాఱ నదు యవమం.

24. అన్్నూర్ 16 - 18 థానిని యనగసధన నైయు ఇఱల ఎందఔనఱేద , ‘‘ఇటటళంటి యవమలనిా ధోటిణో అనటం
భలఔు రోనంఙద, అఱలాహ భియదాడె. ఇథి నదు అపాండం. ’’ నైయు యరసాశఱే అబణే , ఇఔ భుంద ఎనాడ఼

ఇటటళంటి ఙేవు ఙేమఔడదని అఱలాహ నైఔు ఉథేయశుధాాడె. అఱలాహ నైఔు శపవు ఫెైన ఉథేరసఱు ఇశుధాాడె
ఆమన ఛాఞని, యయనఔళంతేడ఼న.

24. అన్్నూర్ 19 - 20 యరసాశఱ ళయగ ంఱో అయౕా ఱత యసయనహంఙాఱని క్ోభేయసయు , ాంఙం ఱోన఼, యఱోఔంఱోన఼
ళయదాబభితఫెైన యక్షఔు అయుహఱు. అఱలాహ ఎయుఖున

, నైయు ఎయుఖయు. ఔయనల అఱలాహ అనఖరషం

, ఆమన

ఔఽనుసఔటాక్ాఱు నైనైన ఱేఔనుో ణే , అఱలాహ యసతసఱయం ఔఱయసడె, ఔయుణాభముడె అబ ఉండఔనుో ణే , (ఇుపడె నై
భధయ యసయనహంఛేమఫడిన యవమం థాయుణఫెైన పయౌణాఱఔు క్సయణబూతఫెై ఉండేథి).

24. అన్్నూర్ 21 యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! ఱైణాన అడెఖుఛాడఱఱో నడళఔండి. యసడిని ఎళభెరధా అనశభిలేు
యసడె అతనిక్ి అయౕా ఱతధన, ఙెడెధన ఆఛాఞనహయు సడె. ఔయనల అఱలాహ అనఖరషం ఆమన క్సయుణయం నై నైద ఱేఔనుో ణే,
నైఱో ఏ ళయక్ీు భియదాడె క్సఱేడె. క్సని అఱలాళవయ ణాన క్ోభిన యసభిని భియదాఱుగస ఙేయు సడె. అఱలాహ అనీా
యధనయసడె, అనీా ణెయౌలహనయసడ఼న.

24. అన్్నూర్ 22 నైఱోని ాభుకఱు , లహితయుఱు తభ ఫంధళుఱఔ , నియునేదఱఔ, అఱలాహ భలయగ ంఱో
ళఱశ ళచిున ాఛఱఔ , శయౘమం ఙేమఔడదని ాభలణం ఙేమభసద. యసభిని క్షనేంఙాయౌ , యసభి(తుపఱన)ని
ఉనేక్ింఙాయౌ. నేభుయౌా అఱలాహ క్షనేంఙాఱని నైయు క్ోయుక్ోభస ? అఱలాహ ఖుణం ఏనేటంటే , ఆమన క్షనేంఙేయసడె,
ఔయుణింఙేయసడ఼న.

24. అన్్నూర్

23 - 25 యౕఱళతేఱు , అభలబఔఱు అబన యరసాశం ఖఱ లు ఱ
ీ నై అపాండం యనలేయసయు

ాంఙంఱోన఼, యఱోఔంఱోన఼ ఴనహంఙఫడాియు. యసభిక్ి నదు యక్షడెతేంథి. యసభి ధోలా ొ , యసభి క్సలొ
ా , ఙేతేఱ
యసభి ఙేవుఱన ఖుభించి శామంగస యసక్షయం యౌక్ేభోచన యసయు భయచినుో ఔడద. ఆ భోచ అఱలాహ యసభిక్ి తగిన
ాతపఱలనిా ూభిుగస ఇయసుడె. ఇంక్స శణాయనిా శతయంగస ఙేలహ ఙ఼నే అఱలాళవయ శతయభని, యసభిక్ి ణెయౌలహనుో తేంథి.

24. అన్్నూర్ 26 అయతా లు ఱ
ీ ు అయతా ుయువేఱ క్ొయఔు , అయతా ుయువేఱు అయతా లు ఱ
ీ క్ొయక్ే. యతా
లు ఱ
ీ ు యతా ుయువేఱ క్ొయఔు , యతా ుయువేఱు యతా లు ఱ
ీ క్ొయక్ే. నిందఱు మోనే యసభి నిందఱ నండి యసయు
భియదాఱు. యసభిక్ెర క్షభలనక్ష గౌయళాదఫెైన ఉనుసది ఉధాాబ.

24. అన్్నూర్ 27 - 29 యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! నై ఇలా ఱోాక్ి తప ఇతయుఱ ఇలా ఱోాక్ి ాయనయంఙఔండి , ఇంటి యసభి
అంగీక్సయం ను ందనంత ళయఔు, ఇంటి యసభిక్ి శఱలమ ఙేమనంతళయఔు. ఈ దా త నైఔు ఎంణో ఉతు భఫెైనథి. థీనిని
నైయు నుసటియు సయని ఆయంఙఫడెణోంథి. ఇంక్స ఔయనల అఔాడ నైయు ఎళభినీ ఔనగొనఔనుో ణే

, నైఔు అనభత

ఈమఫడనంత ళయఔు ాయనయంఙఔడద. ఔయనల , తభిగి యయాను భుని నైణో అంటే , తభిగి యయళనుో ండి. ఇథి నైఔు
ఎంణో భియదా ఫెైన దా త. నైయు ఏథి ఙేయు సభో , అథి అఱలాహ ఔు ఫాగస ణెఱుశ. అబణే ఎళభిక్ీ నియసశ శి ఱం

క్సనటటళంటి నైఔు ాయోఛనఔయఫెైన (ఱేఔ నిక్ిళఙేు) ళశుయనథెైధా ఉనాటటళంటి ఇలా ఱోాక్ి ాయనయలేు అథి నైఔు
థో వఫేనై క్సద. నైయు ఫళయంఖయఙేథి, థాఙేథీ అంణా అఱలాహ ఔు ణెఱుశ.

24. అన్్నూర్ 30 ాళక్సు! యఴాలహంచిన ుయువేఱఔు తభ ఙ఼ుఱన క్సనుసడెక్ోండి అనీ తభ భభసుంగసఱన
యక్ింఙక్ోండి అనీ ఙెుప. ఇథి యసభిక్ి ఎంణో భియదా ఫెైన దా త. యసయు ఙేలే థానిని ఖుభించి అఱలాహ ఔు ఫాగస
ణెఱుశ.

24. అన్్నూర్ 31 ... ాళక్సు! యఴాలహంచిన భళలఱఔు ఇఱల ఙెుప, తభ ఙ఼ుఱన క్సనుసడెక్ోండి అని, తభ
భభసుంగసఱన యక్ింఙక్ోండి అని , తభ అఱంఔయ ణన ాదభిశంఙళఱదని - థానంతట అథే ఔనినహంఙేథి తప తభ ళక్షశి ఱల ఱన ఒణీ అంఙఱణో ఔుపక్ోయసఱని

, యసయు తభ అఱంఔయణన యభి భుంద తప భభెళభి

భుంద఼ ాదభిశంఙఔడదని: బయు , తండి,ా బయు ఱ తండెాఱు, తభ ఔుభలయుఱు, బయు ఱ ఔుభలయుఱు, అనాదభుుఱు,
అనాదభుుఱ ఔుభలయుఱు , అక్సా ఙెఱా లా ఔుభలయుఱు తభణో ఔఱల ఫెఱల ఉండే లు ఱ
ీ ు. తభ లు ీ ుయువ
ఫానిశఱు, యనభే ఏ ఉథేుఴయభూ ఱేని యసభి క్ింద నిఙేలే ుయువ లేళఔుఱు. లు ఱ
ీ ఖుు యవమలఱన ఖుభించి ఇంక్స
ణెయౌమని ఫాఱుయు. ణాభు ఖుు ంగస ఉంచిన తభ అఱంఔయణ ాఛఱఔు ణెయౌలేఱల యసయు తభ క్సలా న ధనఱనై
క్ొడెత నడళభసదని ఔడ యసభిక్ి ఙెుప.

24. అన్్నూర్ ... 31 యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! నైయంణా ఔఱలహ అఱలాహ యైునఔు భయయౌ క్షభలనక్షన యనడెక్ోండి.
నైఔు యసపఱయం ఔఱఖళఙు.

24. అన్్నూర్ 32 - 33 ... నైఱో ఎళయు యయసషం ఱేఔుండా ంటభిగస ఉంటటధాాభో నై లు ీ ుయువ ఫానిశఱఱో
ఎళయు ఖుణళంతేఱో, యసభి యయసయౘఱు ఙేలహయనమండి. యసయు ఖనఔ నేదయసయబణే , అఱలాహ తన అనఖరషంణో యసభిని
శంనాఱుగస ఙేయు సడె. అఱలాహ అంతేఱేని ళనయుఱు ఔఱయసడె. శయాభూ ణెయౌలహనయసడె. యయసష అళక్సరసనిా
ఇంక్స ను ందనియసయు యౕఱ యదా తన నుసటింఙాయౌ. అఱలాహ తన అనఖరషం థాాభస యసభిక్ి ఔయౌనే ఇఙేుళయఔు.

24. అన్్నూర్ ... 33 ... నై అదీనంఱో ఉనా యసభిఱో ఎళభెరధా భుక్సతఫత (వయతేఱ తాం) క్ొయఔు యఛఞ నహు ఙేలేు ,
యసభిఱో భంచితనం ఉందని నైయు ఖరళలేు , యసభిణో ‘భుక్సతఫత’న ఔుదయుుక్ోండి. అఱలాహ నైఔు ఇచిున ధనం
నండి నైయు యసభిక్ి ఇళాండి.

24. అన్్నూర్ ... 33 నై ఱౌక్ిఔ ాయోఛధాఱ నినేతు ం నై ఫానిశ లు ఱ
ీ న యనరసయళఽతు క్ెర ఫఱళంతనటు ఔండి. యసభే
యౕఱళతేఱుగస ఉండగోభినుడె ఎళభెరధా యసభిని ఫఱళంతనడిణే , ఆ ఫఱణాాయం తయుయసత అఱలాహ యసభి (ఫానిశ
లు ఱ
ీ )ని క్షనేంఙేయసడె, ఔయుణింఙేయసడ఼న.

24. అన్్నూర్ 34 ఫేభు శపవు ఫెైన భలయగ దయశఔణాానిాఙేు ఆమతఱన నై ళదు ఔు ంనుసభు. నైఔు ూయాం
ఖతంచిన ఛాతేఱ ఖుణనుసఠం ధనభేప ఉథాషయణఱన ఔడ ఫేభు నై భుంద నటాుభు. బమబఔుుఱు ఔఱయసభిక్ి
అళశయఫెైన ఉథేరస ఱన ఔడ ఫేభు ఙేరసభు.

24. అన్్నూర్ 35 - 40 అఱలాహ ఆక్సఴభుఱఔ, బూనేక్ీ యఱుఖు. (శఽఱహుఱో) ఆమన యఱుఖు ఉభలనం ఇఱల
ఉంథి: ఔ ఖూటిఱో థీం ఉనాథి , ఆ థీం ఔ గసచ చినైాఱో ఉనాథి , ఆ గసచ ఔునప ఆణిభుతయం భలథిభిగస
ఫెభిలే నక్షతాంఱల ఉనాథి. ఆ థీం యబళంతఫెైన ఔ ఛెైతన్ ళఽక్షు న఼ధణో ాక్సయంఛేమఫడెణోంథి . ఆ
ళఽక్షం తయుపఔ ఙెందద , డభయఔ ఙెందద థాని న఼ధ నిుప తఖఱఔనుో బధా థానంతట అథే
భండెతేంథి. (ఈ యధంగస) యఱుఖునై యఱుఖు (థిాఖుణీఔఽతభబయయ క్సయణాఱనీా ఏఔ భమలయబ) అఱలాహ తన
యఱుఖు యైునఔు తనఔు ఇవు ఫెైన యసభిక్ి భలయగ ం ఙ఼ుణాడె. ఆమన ాఛఱఔు దఽయౖసుంణాఱ థాాభస యవమలనిా
ఫో దియు సడె. ఆమన ాత యవమలనీా ఫాగస ఎయుఖున. (ఆమన యఱుఖు యైునఔు నుో బయభలయగ ం ను ంథినయసయు) ఏ
ఖఽయౘఱన భషో నాతం ఙేమటానిక్ీ , ఏ ఖఽయౘఱఱో తన ధాభలనిా శుభింఙటానిక్ీ అఱలాహ అనభతంఙాడో

, ఆ

ఖఽయౘఱఱో ఉంటాయు. యసయనుసయంగసనీ , ఔరమయఔరమలఱుగసనీ, అఱలాహ శంశుయణ యవమంఱో నభలచ శంయసినం ,
ఛక్సత ఇళాడం ళంటి యవమల ఱఱో , ఎళభిధైణే అఴరదా ళళంఙేఱల ఙేమయో, అటటళంటి యసయు ఉదమం, యసమంతాం
ఆమన యోు తాం ఙేయు సయు. షఽదమలఱు తఱక్ిరందఱ ై , ఔనఖురడెా ణేయౌనుో బయ భిలి త
హ ఏయపడఫో బయ భోచన ఖుభించి
యసయు బమడెత ఉంటాయు. (యసయు ఇదంణా ఎందఔు ఙేయు సయంటే) అఱలాహ యసభి ఉతు భ ఔయుఱ ాతపఱలనిా
యసభిక్ి ఇయసాఱనీ , అదనంగస తన అనఖరషం నండి ఇంక్స ాయసథింఙాఱనీ అఱలాహ ణాన క్ోభిన యసభిక్ి
ఱ ఔాఱేఔుండా ఇయసుడె. (థానిక్ి ళయతభేఔంగస) అయరసాయసనిక్ి నుసఱపడిన యసభి ఔయుఱఔు ఉభలనంగస ఎడాభిఱోని
ఎండభలయని ఙెపళఙు. దనహపఔ గొనాయసడె థానిని ఙ఼లహ నీయు అనఔుధాాడె క్సని అఔాడఔు ఙేభి ఏనై
ను ందఱేఔనుో మలడె. అబణే అతడె అఔాడ అఱలాహ ఉనాటట
ా ఔనగొధాాడె. ఆమన అతని ఱ ఔాన ూభిుగస
ణేయౌుయనరసడె. ఱ ఔా ణేఱుడంఱో అఱలాహ ఔు ఏభలతాం ఆఱశయం క్సద. ఱేథా (యసభి ఔయుఱఔు) ఔ ఱోణెైన
శభుదాంఱోని చీఔటిని ఉభలనంగస ఙెపళఙు. థాని (ఆ చీఔటి) నై ఔ అఱ యసయనహంచి ఉనాథి. థానినై భభొఔ
అఱ, థానినై ఫేగం , చీఔటినై చీఔటి. భనిఱహ తన ఙేతని ఫమటఔు యసచిణే

, థానిని ఔడ ఙ఼డఱేడె. ఎళభిక్ి

అఱలాహ తన యఱుఖున ాయసథింఙడో, అతనిక్ి భభే యఱుఖూ ఱేద.

24. అన్్నూర్ 41 - 42 ఆక్సరసఱఱోన, బూనేనైధా ఉనా శభశు భూ , భెఔాఱు యనహప ఎగిభే క్షుఱు లైతభూ
అఱలాహ యోు తాం ఙేమటానిా నీళు ఙ఼డటం ఱేథా? ాత ఔాటీ తన నభలచన, తన యోు తాం ఙేలే దా తని ఎయుఖున.
అయ ఙేలే యసటిననిాంటినీ అఱలాహ ఫాగస ఎయుఖున. ఆక్సఴభుఱ నైద , బూనే నైద యసభలుఛాయదిక్సయం అఱలాళవు.
ఆమన యైునక్ే అంణా భయఱళఱలహ ఉనాథి.

24. అన్్నూర్

43 - 44 అఱలాహ ఫేగలనిా ఫెఱాఫెఱాగస నడటానీా , థాని తేనఔఱన ఔథానిణో ఔటి

ఔఱటానీా, తయుయసత థానిని నుో ఖుఙేలహ ఔ దటు ఫెైన భఫుబగస భఱఙటానీా నీళు ఙ఼డయస

? తయుయసత థాని

నైను యనండి ళయష ు చినఔుఱు భసఱుత ఉండటానిా నీళు ఙ఼యసుళు. ఆమన ఆక్సఴం నండి , థానిఱోని ఎణెు న
త
యాణాఱు క్సయణంగస, ళడఖండా న ఔుభినహయు సడె. ణాన తఱచిన యసభిక్ి యసటి థాాభస నవు ం ఔయౌగియు సడె, ణాన తఱచిన
యసభిని యసటి నండి యక్ియు సడె. థాని నహడెఖు యొఔా ఫెయుు ఙ఼ుఱన ఙెదయగొడెతేంథి. భేబంఫళలా
భిబభ
ా ణన ఆమధన ఙేశు ధాాడె. ఔలై
ా నాయసభిక్ి ఇందఱో ఖుణనుసఠం ఉంథి.

24. అన్్నూర్ 45 అఱలాహ ాత నుసాణిని ఔ యధఫెైన నీటిణో శఽఱహుంఙాడె. ఔటి ను టు నై నడెశుంటే , భభొఔటి
భెండె క్సలా నై , ఇంక్ొఔటి ధాఱుఖు క్సలళనై నడెయోు ంథి. ఆమన తనఔు ఇవు ఫెైన థానిని శఽఱహుయు సడె. ఆమనఔు
ాతథానినై అదిక్సయం ఉనాథి.

24. అన్్నూర్ 46 ఫేభు నిఛానిా శపవు ంగస ణెయౌనే యసక్సయఱన అళతభింఛేరసభు. ఇఔ ఋచభలయగ ం యైునఔు
అఱలాళవయ తనఔు ఇవు ఫెైన యసభిక్ి థాభి ఙ఼ుణాడె.

24. అన్్నూర్ 47 - 52 ఫేభు అఱలాహ న , థెైళాళఔు న యఴాలహంఙాభు, యదేమతన అంగీఔభింఙాభు, అని
యసయు అంటాయు. క్సని థాని తయుయసత యసభిఱోని ఔ ళయగ ం (యదేమతటా ) యభుకతన ఙ఼నహంథి. అటటళంటి యసయు
ఎంతభలతాం యరసాశఱు క్సయు. థెైళాళఔు యసభి భధయ ఉనా యసయఛయం యవమంఱో తీయుప ఙెపటానిక్ి యసభిని అఱలాహ
యైునఔ, ాళఔు యైునఔ యభుని నహయౌచినుపడె , యసభిఱోని ఔ ాతయభిి ళయగ ం యభుకత ఙ఼ుతేంథి. క్సని
ఔయనల శతయం యసభిక్ి అనఔఱంగస ఉంటే

, థెైళాళఔు ళదు ఔు నదు యదేముఱు భలథిభిగస ళఙేుయసుయు. యసభి

షఽదమలఱఔు (ఔట) భోఖఫేథెైధా తగియౌంథా ? ఱేథా యసయు శంఴమంఱో డినుో మలభస ? ఱేథా అఱలాహ , భభిము
ఆమన ాళఔు తభఔు అధాయమం ఙేయు సయని యసభిక్ి బమభల
శామంగస యసభే. యఴాలహంఙే యసభి ని ఏనేటంటే

? అశఱు యవమఫేనేటంటే , అధాయమయుఱు

, తభ యసయఛాయనిా థెైళాళఔు భివాభింఙే యవమంఱో యసయు

అఱలాహ యైునఔ , ాళఔు యైునఔ నహఱుళఫడిణే , ‘‘ఫేభు యధాాభు , యదేమత ఙ఼నుసభు ’’ అని అధాయౌ.
అటటళంటి యసభే యసపఱయం ను ందణాయు. అఱలాషౄా , ాళఔు ఔ యదేమత ఙ఼నేయసయు , అఱలాహ ఔు బమడేయసయు ,
ఆమన టా అయదేమతఔు ద఼యంగస ఉండేయసయు భలతాఫే యఛమం ను ందణాయు.

24. అన్్నూర్ 53 - 54 యసయు (ఔటటఱు) అఱలాహ నేయుణో ఖటిు ఖటిు ాభలణాఱు ఙేలహ , ‘‘నైయు ఆఛాఞనహలేు, ఫేభు
ఇలా నండి ఫమఱుథేయుణాభు’’ అని అంటాయు. యసభిణో, ‘‘ాభలణాఱు ఙేమఔండి, నై యదేమత ఎఱలంటిథో ణెఱుశ,
నై ఙేవుఱు అఱలాహ ఎయుఖనియననై క్సళు ’’ అని అన. ఇఱల ఫో దింఙ , ‘‘అఱలాహ ఔు యదేముఱు ఔండి , థెైళాళఔు
ఆథేరసఱన నుసటింఙండి. క్సని ఔయనల నైయు యభుకఱ ైణే , ఫాగస ణెఱుశక్ొండి, థెైళాళఔు నై నటు ఫడిన ఔయు ళయపాయం

ళయక్ే అతన ఫాధయడె. నైనై మోఫడిన ఔయు ళయ పాభసనిక్ి నైయు ఫాధయఱు. థెైళాళఔు ఔు యదేముఱ ైణే నైభే
భలయగ దయశఔతాం ను ందణాయు. ఱేఔనుో ణే శపవు ంగస ఆఛఞ న అందఛెమయటానిా నేంచి ఎఔుాళ ఫాధయత థెైళాళఔు నై
ఱేద.’’

24. అన్్నూర్ 55 - 57 నైఱో యఴాలహంచి భంచినఱు ఙేలేయసభిక్ి అఱలాహ ఙేలహన యసగసునఫేనేటంటే , ఆమన
యసభిని, యసభిక్ి ూయాం ఖతంచిన ాఛఱన ఙేలహన యధంగస , బూనేనై కయ్నూసఱు (ాతనిధఱు)గస ఙేయు సడె, అఱలాహ
యసభిక్ెర అంగీఔభించిన యసభి ధభసునిా యసభిక్ొయఔు టివఠఫెైన ుధాదఱనై యసినహయు సడె. యసభి యొఔా (ాశు త)
బమలహితని రసంతబదాతఱణో ఔడిన లహితగస భలయుయసుడె. ఔనఔ యసయు ధాఔు థాశయం ఙేమలయౌ
పాఖయసాభుఱుగస ఙేమఔడద. థీని తయుయసత ఎళభెరధా అయరసాయసనిక్ి నుసఱపడిణే

, ఎళభినీ ధాఔు

, అటటళంటి యసభే షదుఱు

నైభినయసయు. నభలచన యసినహంఙండి , ఛక్సత ఇళాండి , థెైళాళఔు ఔు యదేముఱుగస ఉండండి. అుపడె నైయు
ఔయుణింఫడణాయని ఆయంఙళఙు. అయరసాయసనిక్ి నుసఱపడేయసయు అఱలాహ న ఱ ంఖథీమఖఱయని బాభడఔండి. యసభి
నియసశం నయఔం, అథి ఫషృఙెడి నియసశం.

24. అన్్నూర్ 58 - 59 యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! నై ఫానిశఱ , ముఔు ళమశసఔు ఇంక్స ఙేయని నై నహఱాఱు
భూడె శభమలఱఱో తపనిశభిగస అనభత తీశఔునా తయుయసతధన నై ళదు ఔు భసయసయౌ , ఉదమం నభలచఔు
భుంద, భదాయషాం నైయు ఫటు ఱు భలయుుఔునాుపడె, ఇయౖస నభలచ తయుయసత. ఈ భూడె శభమలఱు నైఔు
యథా శభమలఱు. అయ నేనయౘ యసయు అనభత ఱేఔుండా ళలేు , అథి నైఔ నుసం క్సద , యసభిక్ీ నుసం క్సద.
నైయు ఔభి ళదు ఔు ఔయు భలటిభలటిక్ీ భసళఱలహబయ ఉంటటంథి. ఈ యధంగస అఱలాహ నైఔు తన శ఼ఔుుఱన
యఴథీఔభిశు ధాాడె. ఆమన ఛాఞనీ , యయనక్ీన. నై నహఱాఱు ముఔు ళమశసఔు ఙేయుఔునాుపడె

, తభ నదు ఱు

అనభత తీశఔుధన యధంగసధన యసయు ఔడా అనభత తీశఔుని భభీ భసయసయౌ. ఇఱల అఱలాహ తన యసక్సయఱన నై
భుంద యఴదం ఙేశు ధాాడె. ఆమన ఛాఞని భభిము యయనక్ి.

24. అన్్నూర్ 60 మౌళనం ఉడిగినుో బ, యయసషం టా ఉణాసషం శనాగియౌాన లు ఱ
ీ ు తభ దపటా న తీలహయనలేు ,
యసయు ఏ థో వభూ ఙేలహనటట
ా క్సద అబణే యసయు తభ అఱంఔయణన ాదభిశంఙేయసయు క్సఔడద. అబనపటిక్ీ ,
యసయు లహఖగ ుధన నుసటిల,ేు అథి యసభిక్ే రరరమశాయఫెైనథి. అఱలాహ అనీా యంటాడె, అనీా ణెయౌలహనయసడె.

24. అన్్నూర్ 61 ఔయనల ఏ అంధడెైధా , ఏ ఔుంటియసడెైధా, ఏ భోగిఅబధా (ఎళభి ఇంటోాధైధా అనాం తనియనలహ
నటా బణే) అథి థో వం క్సద. నైయు నై ఇంటోా తధాా , నై తండీా ణాతఱ ఇలా ఱోా తధాా , నై తయ్ా ధామనభుఱ
ఇలా ఱోా, నై యో దయుఱ ఇలా ఱోా ఱేథా నై యో దభీభణుఱ ఇలా ఱోా ఱేథా నై తండెాఱ యో దయుఱ ఇలా ఱోా ఱేథా నై ఫేనతు ఱ
ఇలా ఱోా ఱేథా ఫేనభలభఱ ఇలా ఱోా ఱేథా నై నహనాభుఱ , నదు భుఱ ఇలా ఱోా ఱేథా ణాలు ఙేతేఱు నై అదీనంఱో
ఉనా ఇలా ఱోా ఱేథా నై లేాళతేఱ ఇలా ఱోా తధాా నైఔు ఏ ఆక్ేణా ఉండద. నైయు ఔఱలహ తధాా యనభేాయుగస తధాా

థో వఫేనై క్సద. అబణే ఇలా ఱోాక్ి ాయనయంచి నుపడె, నై యసభిక్ి శఱలభు ఙేమండి. ఇథి ఫేఱు క్ొయఔు ఙేమఫడే
నుసాయి న. అఱలాహ తయపు నండి నియణ బంఙఫడియథి. ఎంణో యబళంతఫెైనథి , భియదా ఫెైనథి. ఈయధంగస అఱలాహ
తన ఆమతేఱన నైఔు ఉథేయశుధాాడె, నైయు ఆఱోచించి అయి ం ఙేశఔుని ళయళషభియు సయని ఆయంఙఫడెణోంథి.

24. అన్్నూర్

62 అఱలాషౄా , ఆమన ాళఔు న఼ షఽదమూయాఔంగస యఴాలహంఙేయసయు ఏథెైధా యసభూళఔ

క్సయయం నినేతు ం థెైళాళఔు ణో ఉనాుపడె అతని అనభత ఱేఔుండా యలాని యసయు భలతాఫే అశఱ ైన యరసాశఱు.
ాళక్సు! నినా అనభత అడిగేయసభే అఱలాహ న

, ాళఔు న యఴాలహంఙేయసయు. ఔనఔ యసయు తభ ఏ నిక్ెరధా

అనభత అడిగిణే నీళు క్ోభిన యసభిక్ి అనభత ఇశ఼
ు ఉండె. అటటళంటి యసభిని క్షనేంఙ అని అఱలాహ న
నుసాభిింఙ. నిఴుమంగస అఱలాహ క్షనేంఙేయసడె, ఔయుణింఙేయసడ఼న.

24. అన్్నూర్

63 - 64 భులహా భుఱలభస! థెైళాళఔు నహఱుున నైఱో ఔభిధొఔయు నహఱుఙఔుధన నహఱుుగస

పాయంఙ ఔండి. నైఱో ఔభి ఙాటటన ఔయు థాఔుాంటృ ఫెఱాగస ఛాభినుో బయయసభిని అఱలాహ ఫాగస ఎయుఖున.
థెైళాళఔు ఆఛఞ న ఉఱా ంఘంఙేయసయు , ణాభు ఏథెైధా ఉదాళంఱో చిఔుాఔునుో ణాఫేమో అనీ , తభనై ఫాదాఔయఫెైన
యక్ష ఏథెైధా అళతభిశు ంథేమో అనీ బమడాయౌ. ఛాఖరతు! ఆక్సరసఱఱోన఼ , బూనేనైధా ఏథి ఉనాథో అథి అఱలాళవు.
నైయు ఏ యైకభి అళఱంనృంచిధా థానిని అఱలాహ ఎయుఖున. ాఛఱు ఆమన యైునఔు భయయౌంఫడేధాడె , యసయు
ఏఫేనే ఙేలహళఙాుభో ఆమన యసభిక్ి ణెయౌమఛేయు సడె. ఆమనఔు ాత థానిని ఖుభించీ ూభిుగస ణెఱుశ.

25. అల్్ఫురాన్
ఆమతేఱు : 77

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

25. అల్్ఫురాన్

1 - 3 ఎనఱేని యపాఱయసడె ఈ గీటటభసబని తన థాశనినై అళతభిం ఛేరసడె. శఔఱ

యఴాయసశఱఔు ళెఙుభిఔ ఙేలేథిగస ఉండేటందఔు. ఆమన బూభలయక్సరసఱ యసభలుఛాయనిక్ి ాబుళు. ఆమన ఎళభినీ
క్ొడెఔుగస ఙేశక్ో ఱేద. యఴాయసభలుఛాయదితయంఱో ఆమనఔు పాఖయసాభుఱ ళాయౄ ఱేయు. ఆమన ాత థానినీ
శఽఱహుంఙాడె. తయుయసత థానిక్ి ఔ యదినీ నియణ బంఙాడె. ాఛఱు ఆమనన క్సదని ఔయౌపంఙఔునాటిు థేళులై
ా ఏ
ళశుళున఼ శఽఱహుంఙఱేయు, క్సని యసభే శఽఱహుంఫడణాయు. యసయు శామంగస తభ క్ొయక్ెరధా ఏ ఱలబనయౖసుఱ అదిక్సభసనీా
ఔయౌగిఱేయు. యసయు ఙంన఼ఱేయు, ఫాతక్ింఙన఼ఱేయు, భయణించిన యసణిణ భయా ఱేన఼ ఱేయు.

25. అల్్ఫురాన్ 4 - 6 థెైళాళఔు భలటన యఴాలహంఙటానిక్ి నిభసఔభించిన యసయు ఇఱల అంటాయు , ‘‘ఈ గీటటభసబ
ఔ ఔఱపన, థానిని ఇతధన శామంగస ఔయౌపంఙాడె. ఇతయుఱు క్ొందయు ఈ నిఱో అతనిక్ి యసమడాియు. ’’ యసయు

ఘోయ అధాయమల నిక్ి , యభ అఫథాానిక్ి డిఖటాుయు. ఇంక్స ఇఱల అంటాయు , ‘‘ఇయ ూయాక్సఱం ధాటి యసయు యసాలహన
యవమలఱు, యసటిక్ి ఇతన నఔఱు యసాబశుధాాడె. అయ ఇతనిక్ి ఉదమం యసమంతాం యనినహంఙఫడణాబ.

’’

ాళక్సు! యసభిణో , ‘‘బూనేయొఔా ఆక్సఴభుఱ యొఔా యషయసయనిా ఎభిగినయసడె , థానిని అళతభింఛేరసడె’’ అని
అన. మదాయి ఫేనేటంటే, ఆమన ఎఔుాళగస క్షనేంఙేయసడె, ఔయుణింఙేయసడ఼న.

25. అల్్ఫురాన్

7 - 10 యసయు ఇఱల అంటాయు , ‘‘ఇతధననే ాళఔు , అనాం తంటాడె , ఫఛాయుఱో తయుఖుత

ఉంటాడె? ఇతని ళదు ఔు ఔ థెైళద఼త అబధా ఎందఔు ంఫడఱేద , ఇతనిణో ఉంటృ (యఴాలహంఙని యసభిని)
ఫెథిభింఙటానిక్ి? ఱేథా ఏథిఱేఔనుో బధా ఔనీశం ఇతని క్ొయఔు ఔ నిది అబధా ఎందఔు థింఙఫడఱేద

? ఱేథా

ఇతనిక్ి ఔ ణోట అబధా ఎందఔు ఱేద , థాని థాాభస ఇతన (నియుంతగస) ఉనుసదిని ను ందటానిక్ి ?’’ ఇంక్స ఆ
దభసుయుగఱు, ‘‘నైయు ఙేతఫడి ఙేమఫడిన ఔ భనిఱహ యంట నడెశుధాాయు ’’ అని అంటాయు. ఙ఼డె , ఎటటళంటి
యచితాఫెైన యసథాఱన నీ భుంద నడెతేధాాభో! యసయు ఎంతగస భలయగ ం తనహపనుో మలయంటే , లహియఫెైన భలట అధనథి
యసభిఔశఱు ణోఙద. యబాదడెైన ఆమన ణాన క్ోభిణే , యసయు ాతనుసథించిన ళశుళుఱ ఔంటే ఎంణో ఎఔుాళగస
నీఔు ఇళాఖఱుఖుణాడె. (ఔటి క్సద) క్ిరంద క్సఱుళఱు ాళళంఙే ఎధోా ణోటఱు, నదు నదు బళధాఱు.

25. అల్్ఫురాన్ 11 - 14 అశఱు యవమఫేనేటంటే , యసయు ఆ ‘‘గడిమ’’న తయశాభింఙాయు. ఆ గడిమన
తయశాభింఙేయసడి క్ోశం ఫేభు ఛాయౌంఙే అగిాని లహదాం ఙేలహ ఉంఙాభు. అథి యసభిని ద఼యం నంచి ఙ఼చినుపడె,
యసయు థాని క్ోరధ ధానఱు , యఛఽంబణ ధానఱన యంటాయు. థానిఱోని ఔ ఇయుక్ెరన శి ఱంఱో యసయు క్సలొళ

,

ఙేతేఱ ఫందింఙఫడిన లహితఱో ఔురఔాఫడినుపడె , ఙాళున నహఱళటం నుసాయంనయసుయు. (అుపడె యసభిణో ఇఱల
అనఫడెతేంథి), ‘‘ఈధాడె ఔ ఙాళుధన క్సద, ఎధోా ఙాళుఱ క్ోశం అయళండి.’’

25. అల్్ఫురాన్ 15 - 16 యసభిని అడఖండి , ఈ యయళయసనం భంచిథా ఱేఔ రసఴాతంగస ఉండే శాయగ ం భంచిథా
అని. ఆ శాయగ ం థెైళబక్ీు, థెైళనెత ఔఱయసభిక్ి యసగసునం ఙేమఫడియథి, అథి యసభి ఔయుఱఔు ాతపఱం. యసభి ామలణానిక్ి
చిళభి ఖభయయసినం , అందఱో యసభి ాత క్ోభిక్స తీయుతేంథి. అందఱో యసయు రసఴాతంగస ఉంటాయు. థానిని
ాయసథింఙటం అధనథి నీ ాబుళు తపనిశభిగస ధయయనయుళఱలహన ఔ యసగసునం.

25. అల్్ఫురాన్ 17 - 19 అథే భోచన (నీ ాబుళు) ఈ ాఛఱన ఔడ ఔ ఙోటఔు ఙేయుయసుడె. యసయు అఱలాహ న
క్సదని ఈ భోచన ూచృశునా థేళులా న ఔడ నహఱుయసుడె. తయుయసత ఆమన ఆ థేళులా న , ‘‘ధా ఈ థాశఱన
నైభే భలయగ ం తనహపంఙాభస ఱేఔ శామంగస యసభే ఋచభలయగ ం తనహపనుో మలభస ?’’ అని అడెఖుణాడె. అుపడె యసయు
ఇఱల యనాయంఙఔుంటాయు , ‘‘నీళు అతయంత భియదాడళు. నినా తప భభొఔభిని భల యక్షఔుడెగస ఙేశఔుధన
దెైయయం ఔడ భలఔు ఱేద. క్సని నీళు యసభిక్ి , యసభి ూభీాఔుఱఔు చౄయణాళశయ ళశుళుఱన ువాఱంగస ఇఙాుళు.
చిళయఔు యసయు ఫో ధనన భయచినుో బ థౌభసాఖయ లహితక్ి ఖుభిఅమలయయు. ’’ నైయు ఈధాడె అంటటనా భలటఱన ఈ

యధంగస యసయు (నై థేళులై
ా ) తయశాభియు సయు. ఇఔ నైయు నై థౌభసాగసయనీా ఆఱేయు

, ఎఔాడ నండీ శయౘమలనీా

ను ందఱేయు. నైఱో ఎళడె దభసుయగ ం ఙేలహధా, అతనిక్ి ఫేభు ఔఠిన యక్షన యుచి ఙ఼నహయు సభు.

25. అల్్ఫురాన్

20 ‘‘ాళక్సు! నీఔు ూయాం ఫేభు ంనహన ాళఔు ఱందయౄ అనాం తధనయసభే

, ఫఛాయుఱఱో

శంఙభింఙేయసభే. అశఱు ఫేభు నేభుయౌా ఔభి క్ొయఔు భభొఔభిని భీక్ా యసధధాఱుగస ఙేరసభు. నీళు శషనంణో
ఉంటాయస? నీ ాబుళు శభసానీా ఙ఼శుధాాడె.’’

25. అల్్ఫురాన్ 21 - 30 భల యసనిాధయంఱో యౘఛయు క్సళఱలహ ఉనాథి అధన బమంఱేని యసయు ఇఱల అంటాయు ,
‘‘థెైళ ద఼తఱు భల ళదు ఔు ఎందఔు ంఫడటం ఱేద ? ఫేభు భల ాబుళున ఎందఔు ఙ఼డఔడద ?’’ యసభి
భనశసఱఱో నేక్ిాయౌ అషంపాళం ఉనాథి. యసయు తభ తఱనృయుశతనంణో షదుఱు నైభినుో మలయు. యసయు
థెైళద఼తఱన ఙ఼లే భోచ ధనయశుఱఔు యబయసయు ఱ భోఛేనై క్సద -

‘‘అఱలాహ ఴయణు ’’ అని యసయు క్ేఔయనయు సయు.

అుపడె యసయు ఙేలహ ఉనా థానినంతటినీ ఫేభు తీశఔుని దభుు భలథిభిగస ఎఖుయయనయు సభు. ఇఔ శాభసగనిక్ి
అయుహఱ ైన యసభే ఆ భోచన భంచి శి ఱంఱో ఉంటాయు. అంణేక్సద భదాయషాం యరసరంత క్ొయఔు ఙఔాని శి ఱలనిా
ను ందణాయు. ఆక్సరసనిా చీఱుశ఼
ు ఔ ఫేగం ఆ భోచన ాతయక్షభళుతేంథి. థెైళద఼తఱు ళయుశఱు ళయుశఱుగస
థింఫడణాయు. ఆ భోచన నిఛఫెైన భసఛాయదిక్సయం క్ేళఱం ఔయుణాభముని ఙేతేఱఱో ఉంటటంథి. అథి
అయరసాశఱఔు ఎంణో ఔఠినఫెైన భోచ. దభసుయగ ు భలనళుడె తన ఙేతేఱన క్ొయుఔుాంటృ ఇఱల అంటాడె

,

‘‘అయోయ ధనన థెైళాళఔు ఔు ణోడెగస ఉంటే ఎంత ఫాఖుండేథి! అయోయ ధా థౌభసాఖయం! ధనన పఱలధా ళయక్ిుణో
లేాషం ఙేమఔుండా ఉంటే ఎంత ఫాఖుండేథి! అతడి భలమఱోడి ధనన ధా ళదు ఔు ళచిున ళతఫో ధన
లాఔభింఙఱేద. ఱైణాన భలనళుని యవమంఱో నభుఔథోా ళ అని ణేయౌనుో బంథి. ’’ థెైళాళఔు ఇఱల అంటాడె, ‘‘ధా
ాబూ! ధా ఛాత యసయు ఈ కభసనన ఔ భియౘశ యవమంగస ఙేశఔుధాాయు.

25. అల్్ఫురాన్ 31 ాళక్సు! ఫేభు ఇఱలధన అభసధఱన ాత థెైళాళఔు ఔు ఴతేాళుఱుగస ఙేరసభు. నీ క్ొయఔు నీ
ాబుయన భలయగ దయశఔతాం ఙేమటానిక్ీ, శయౘమడటానిక్ీ శభినుో ణాడె.

25. అల్్ఫురాన్

32 - 34 అయరసాశఱు ఇఱల అడెఖుణాయు , ‘‘ఈ ళయక్ిునై ూభిు కభసన క్ేయసభి ఎందఔు

అళతభిం ఫడఱేద?’’ - అళున, అఱల ఎందఔు ఙేమఫడియదంటే , ఫేభు థానిని నీ భనశసఱో ధాటటఔుధనఱల
ఙేశు ఼ ఉండాఱని. (ఈ ఉథేుఴయంణోధన) ఫేభు థానిని ఔ ాణేయఔఫెైన ఔరభంణో యనభేాయు పాగసఱుగస యౄను ంథింఙాభు.
ఇంక్స (ఇందఱో ఈ ళవతేళు ఔడ ఉంథి). యసయు నీ భుంద ఏథెైధా యన఼తా యవమలనిా (యంత ాఴాన)
తీశఔుళచిు నుపడఱలా థానిక్ి శభి jెెెైెన ఛయసఫున ఫేభు శక్సఱంఱో నీఔు ఇఙాుభు. ఉతు భఫెైన భీతఱో
యవమలనిా యశపవు ం ఙేరసభు - ఫో యా గస నయఔం యైునఔు ధటుఫడననా యసభి భిలి త
హ ఎంణో ఙెడిథి , యసభి భలయగ ం
ఎంణో తనైపనథి.

25. అల్్ఫురాన్

35 - 40 ఫేభు భూయసఔు ఖరంతానిా ఇఙాుభు. అతని యో దయుడె యౘయౄన్న అతనిక్ి

శయౘమఔుడెగస ఙేరసభు. యసభిణో ఇఱల అధాాభు , ‘‘భల ఆమతేఱన తయశాభించిన ఛాత ళదు ఔు యలాండి.
చిళయఔు ఫేభు ఆ ఛాత ాఛఱన ధాఴనం ఙేలహయనరసభు. ఇథే ఖత న఼షృ ఛాత యసభిక్ీ టిుంథి యసయు థెైళ
ాళఔు ఱన తయశాభింఙాయు. ఫేభు యసభిని భుంచియనరసభు. ాంఙ ాఛఱం దభిక్ీ ఖుణనుసఠం ఖయనే ఖుయుుగస
ఙేరసభు. ఆ దభసుయుగఱ క్ొయఔు ఔ ళయదా బభితఫెైన యక్షన లహదాయచి ఉంఙాభు. ఈ యధంగసధన ఆద్ ఛాతయసయు ,
శభూద్ఛాతయసయు, అరయస ాఛఱు, ఇంక్స ఆ భధయక్సఱంఱో ఎధోా తభసఱ యసయు ధాఴనం ఙేమఫడాియు. యసభిఱో ాత
ఔాభిక్ీ ఫేభు (ూయాం ధాఴన ఫెైనయసభి) దఽయౖసుంణాఱన ఇచిు నఙుఛెనుసపభు. చిళయఔు ాత ఔాభినీ ధాఴనం
ఙేరసభు. యసయు ఆ టు ణం నైదగస ామలణం ఙేరసయు. థాని నైద యధాఴ ఔయఫెైన ళయష ం ఔుభినహంఙఫడియథి. యసయు
థాని లహితని ఙ఼చి ఉండభస? అబధా యసయు భయణానంతయం భభొఔ చౄయతం శంబళభని తఱంఙయు.

25. అల్్ఫురాన్ 41 - 42 యసయు నినా ఙ఼చినుపడె నినా భిషశనీమ ళశుళుగస ఙేశ ఔుంటాయు. ఇఱల
అంటాయు, ‘‘ఈ ళయక్ిుధనధా థేళుడె ాళఔు గస ఙేలహ ంనహనథి

? ఫేభు భల థేళులా టా యరసాశంనై లహియంగస

ఉండఔనుో బనటా బణే, ఇతన భభుయౌా భలయగ ం తనహపంచి యసటిక్ి ద఼యం ఙేలహ ఉండేయసడె. ’’ శభే భంచిథి , యక్షన
ఙ఼చినుపడె భలయగ బవ
ా ు తాంఱో ఎళయు ఎఔుాళ ద఼యం యయళనుో మలభో శామంగస యసభే ణెయౌలహక్ొధన శభమం ఎంణో
ద఼యంఱో ఱేద.

25. అల్్ఫురాన్ 43 - 44 తన భధోయసంచన తన థేళుడెగస ఙేశఔునా ళయక్ిు యొఔా లహితని ఎుపడెైధా నీళు
ఖభనింఙాయస? నీళు అఱలంటి ళయక్ిుని యుచభలభసగనిక్ి ణెఙేు ఫాధయతన లాఔభింఙఖఱయస

? యసభిఱో ఙాఱభంథి

యంటాయని, అయి ం ఙేశఔుంటాయని నీళు అనఔుంటటధాాయస ? యసయు యళుఱఱలంటియసయు , క్సద యసటిఔంటే ఔడ
థిఖఛాభినుో బనయసయు.

25. అల్్ఫురాన్ 45 - 46 నీ ాబుళు ఎఱల నీడన యశు భింఛేయు సడో నీళు ఙ఼డఱేథా ? ఔయనల ఆమన క్ోభిణే ,
థానిని రసఴాతఫెైన నీడగస ఙేలేయసడె. ఫేభు శ఼యుయణిణ థానిక్ి భలయగ దభిశ (దయ్ల)గస ఙేరసభు. తయుయసత
(శ఼యుయడె నైక్ి ఱేశు ఼ నుో బయక్ొథీు) ఫేభు ఈ నీడన ఔరభఔరభంగస భల యైునఔు ఱలఔుాంటృ నుో ణాభు.

25. అల్్ఫురాన్

47 నై క్ొయఔు భసతాని ళశు ంీ గసన఼

, నిదాన భఽతేయ రసంతగసన఼ , ఖఱున ఫాతక్ిఱేఙే

శభమంగసన ఙేలహనయసడె అఱలాహ బయ.

25. అల్్ఫురాన్

48 - 50 తన క్సయుణాయనిక్ి భుంద గసఱుఱన యబయసయు ఱుగస ఙేలహ ంనేయసడ఼ ఆమధన.

తయుయసత ఆక్సఴం నండి భియదా ఛఱలనిా అళతభిం ఛేయు సడె. థానిథాాభస ఔ భఽత ాథేరసనిక్ి నుసాణం నుో యసుడె.
తన శఽఱహుఱోని ఎధోా ఛంతేళుఱఔు, ఎంణోభంథి భలనళుఱఔు దనహపఔ తీయుుణాడె. ఫేభు ఈ అదాణానిా యసయు

ఖుణనుసఠం ధనయుుక్ోయసఱని భలటిభలటిక్ీ యసభి భుంద ాదభిశయసుభు. క్సని అదిఔ శంకలయఔుఱు అయరసాశం

,

ఔఽతగాతఱు తప భభొఔ యైకభిని అళఱంనృంఙటానిక్ి తయశా భిశు ధాాయు.

25. అల్్ఫురాన్

51 - 52 ఔయనల ఫేభు క్ోభినటా బణే , క్ొాఔా ఊభిఱో క్ొాఔా ళెఙుభిఔ ఙేలేయసణిణ

ాబయంఛేలహ ఉండేయసయఫే. ఔనఔ ాళక్సు! అయరసాశఱ భలటన ఎంతభలతాం నభుఔు. ఈ కభసన థాాభస
యసభిణో భషతు యఫెైన నుో భసటం ఛయుు.

25. అల్్ఫురాన్

53 భెండె శభుథాాఱన఼ ఔయౌనహ ఉంచినయసడె ఆమధన. ఔటేమో యుచిఔయ ఫెైనథి

,

భధయఫెైనథీన. భెండో థి ఙేథెైనథి , ఉనైపనథీన. ఆ భెంటి భధయ ఔ ణెయ అడి ంగస ఉనాథి. అథి యసటిని
ఔఱలహనుో ఔుండా ఆనహ ఉంఙే అళభోధం.

25. అల్్ఫురాన్ 54 ఆమధన నీటిణో భలనళుణిణ శఽఱహుంఙాడె. తయుయసత అతని థాాభస (తన) ళంఴభు, అతు యసభి
ళంఴభు అధన భెండె యనభేాయు ఫంధతాు ఔరభలఱన యౄను ంథింఙాడె. నీ ాబుళు శయాఴక్ిు శంనాడె.

25. అల్్ఫురాన్ 55 అబధా, భలనళుఱు అఱలాహ న క్సదని తభఔు ఱలబంగసని, నవు ంగసని ఔయౌగింఙఱేని యసభిని
ూచృశుధాాయు. అథీగసఔ

,

అయరసాలహ తన ాబుళునఔు ళయతభేఔంగస ాత తయుఖుఫాటటథాయుడిక్ి

శయౘమడెతేధాాడె.

25. అల్్ఫురాన్

56 - 57 ాళక్సు! నినా ఫేభు క్ేళఱం ఔ యబయసభసుషయునిగస

, ళెఙుభిఔ ఙేలేయసనిగస

భలతాఫే ంనుసభు. ఔనఔ యసభిణో ఇఱల అన , ‘‘ధనన ఈ నిక్ెర నేభుయౌా ఏ ాతపఱలనీా క్ోయన. ఇవు భునా
ళయక్ిు తన ాబుళు భలభసగనిా అళఱంనృంఙటఫే ధా ాతపఱం.’’

25. అల్్ఫురాన్ 58 - 59 ాళక్సు! శచౄళుడ఼, ఎనాడ఼ భయణింఙనియసడ఼ అబన థేళునినై నభుఔం ఉంఙ.
ఆమనన శుతంఙటంణో నుసటట ఆమన యతాతన క్ొనిమలడె. తన థాశఱ నుసనుసఱన ఖుభించి క్ేళఱం
ఆమనఔు ణెయౌలేు ఙాఱు. ఆమన ఆయుథిధాఱఱో బూనేనీ

, ఆక్సరసఱన఼, బూభలయక్సరసఱ భధయ ఉనా శఔఱ

ళశుఛాఱనీా శఽఱహుంఙాడె. తయుయసత ఆమధన ‘‘అరష
’’ (అదిక్సయ నఠం)న అదిఱు ంహ ఙాడె. ఆమన ఔయుణాభముడె,
ఆమన గనతన ఖుభించి ఎభిగిన యసడిని అడెఖు.

25. అల్్ఫురాన్ 60 ఆ ఔయుణాభమునిక్ి శజథా ఙేమండి అని యసభిణో అనాుపడె యసయు ఇఱల అంటాయు ,
‘‘ఈ ఔయుణాభముడనాథి ఏనేటి ? నీళు ఙెనహపన థానిఔఱలా ఫేభు శజథా ఙేమళఱలహంథేధా ?’’ ఈ శంథేఴం యసభి
థేాయౖసనిా భభింత అదిఔఫే ఙేశు ంథి.

25. అల్్ఫురాన్ 61 - 62 ఆక్సఴంఱో ఫుయుచఱన నిభిుంచినయసడ఼, అందఱో ఔ థీనుసనిా, ఔ ఫెభిలే ఙందాణిణ
యయౌగించినయసడ఼ ఎంణో యబాదడె. ఆమధన భేబం ఫళలా న ఔ థాని యంట ఔటి ళఙేుఱల ఙేరసడె , ఖుణనుసఠం
ధనయుుక్ోదఱచిన ఱేథా ఔఽతఛఞ తఱు ణెఱుుక్ోదఱచిన ాత ళయక్ిు క్ోశం.

25. అల్్ఫురాన్

63 - 76 ఔయుణాభముని (అశఱు) థాశఱు ఎళయంటే , ధనఱనై అణఔుళణో నడిఙేయసయౄ ,

భూయుుఱు యసభిని ఱుఔభించినుపడె, నైక్ో శఱలమ అని అధనయసయౄ , తభ ాబుళు శనిాదిఱో యసయౖసుంఖడీ
(శజథాఱోన) నిఱఫడి భసతేాఱు ఖడినేయసయు , ‘‘భల ాబూ , నయఔమలతన నండి భభుయౌా క్సనుసడె , థాని యక్ష
నుసాణాంతఔఫెైనథి, అథి ఎంణో ఙెడె ాథేఴం, ఎంణో ఙెడె నియసశం’’ అని నుసాభిింఙేయసయు. కయుునడిణ,ే దఫాభసగసన఼
కయుు నటు ఔుండా , ఱోబణాానీా ాదభిశంఙఔుండా ఈ భెండె తీళాయైకయుఱ భధయ శభతక్సనిా నుసటింఙేయసయు
అఱలాహ న తప ఏ ఇతయ థేళుణీణ యనడెక్ోనియసయు

,

, అఱలాహ నిఱేదించిన ఏ నుసాణానీా అధాయమంగస

షతభలయునియసయు, ళయనఙాభసనిక్ి నుసఱపడనియసయు - ఈ నఱన ఙేలహనయసడె ఎళడెైధా తన నుసపఱలనిా
ను ంథితీయుణాడె తీయుపథినంధాడె అతనిక్ి భెటు ంి ు యక్ష డెతేంథి. అందఱోధన అతడె రసఴాతంగస ళీనలహితఱో
డి ఉంటాడె. (ఈ నుసనుసఱ తయుయసత) రసుణాుడి , యఴాలహంచి భంచినఱు ఙెమయటం నుసాయంనంఙే యసడె
తప. అటటళంటి యసడి ఙెడెఱన అఱలాహ యపాఱుగస భలయుయసుడె. ఆమన క్షనేంఙేయసడె , ఔయుణింఙేయసడ఼న.
రసుణాుడి శదాయు ధానిా అళఱంనృంఙే ళయక్ిు అఱలాహ యైునఔు భయయౌళయసుడె. భయయౌభసళఱలహన భీతఱో - (ఇంక్స
ఔయుణాభముని థాశఱు ఎఱలంటియసయంటే) అఫథాానిక్ి యసక్షుఱు క్సనియసయు, ళయయి ఫెైనయసటి యైుగస నుో ళటం ఛభిగిణే,
శంయసాయళంతేఱు భలథిభిగస థాటినుో ణాయు. యసభిక్ి తభ ాబుళు ఆమతేఱన యనినహంచి ళతఫో ధ ఙేమటం
ఛభిగిణ,ే యసయు థానిని ఖుభించి అంధఱుగస , ఙెయటి యసయుగస ఉండినుో యు. యసయు ఇఱల నుసాభిిశు ఼ ఉంటాయు
ాబూ! భలఔు భల పాయయఱ థాాభసన఼ భల శంణానం థాాభసన఼ ఔనాఱ ఙఱా దధానిా ాయసథింఙ

, ‘‘భల

, భభుయౌా

బమబఔుుఱు ఔఱయసభిక్ి ఇభలభుఱుగస ఙేబ. ’’- తభ శషధానిక్ి ాతపఱంగస భషో నాతఫెైన యౌదాఱన
ను ంథేయసయు యసభే. అఔాడ గౌయళ భభసయదఱణో

, రసంతళఙధాఱణో యసభిక్ి యసాఖతం ఱుఔఫడె తేంథి. యసయు

ఔఱక్సఱం అఔాడధన ఉంటాయు. ఎంత భంచిథి ఆ శి ఱం, ఎంత భంచిథి ఆ నియసశం.

25. అల్్ఫురాన్

77 ాళక్సు! ాఛఱణో ఇఱల అన , ‘‘నైయు ధా ాబుళున యనడెక్ోఔనుో ణే , ఆమన నేభుయౌా

ఎందఔు టిుంఙక్ోయసయౌ ? ఇుపడె నైయు నిభసఔభింఙాయు , తాయఱోధన తనహపంఙక్ోనఱయక్సని యక్షన నైయు
అనబయయసుయు.

26. అష్్షుఅర
ఆమతేఱు : 227

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

26. అష్్షుఅర 1 - 2 ణా. లన్. నైమ. ఇయ శపవు ఫెైన ఖరంథంఱోని యసక్సయఱు.
26. అష్్షుఅర

3 - 6 ాళక్సు! యసయు యఴాలహంఙయు అని దణకడెత

, ఫషృరస నీళు నీ నుసాణాఱన

క్ోఱోపణాయనమో, ఫేభు క్ోభిణే ఆక్సఴం నండి ఔ శ఼ఙనన థించి థాని భుంద యసభి ఫెడఱు ళంగినుో బయఱల
ఙేమఖఱం. ఔయుణాభముని తయపు నండి యసభి ళదు ఔు ఏ క్ొతు ఉథేఴం ళచిుధా

, థానిక్ి యసయు యభుకఱే

అళుణాయు. ఇుడె యసయు తయశాభింఙాయు క్సఫటిు, తాయఱోధన యసభిక్,ి యసయు ఎఖణాయ ఙేశు ఼ ళచిున యవమభందయౌ
మదాయి ఫేనేటో (యననా యౄనుసఱఱో) ణెఱుశుంథి.

26. అష్్షుఅర

7 - 9 యసయు ఎనాడ఼ తభ దఽఱహుని బూనే యైునఔు భయా ంఙఱేథా ఫేభు థానినై ఎంత

ువాఱంగస రరరవఠఫెైన యఔయక్సఱ ఙఔాని ళఽక్ష శందన శఽఱహుం ఙామో

? నిఴుమంగస ఇందఱో ఔ శ఼ఙన

ఉనాథి. క్సని యసభిఱో అధనఔుఱు యఴాలహంఙయు. యసశు ళం ఏనేటంటే నీ ాబుళు ఴక్ిుభంతేడే క్సద

, ఔయుణా

భముడె ఔడా.

26. అష్్షుఅర 10 - 17 నీ ాబుళు భూయసన ఇఱల ఆథేయంచినపటి గసధన యసభిక్ి యని నహంఙ , ‘‘దవేుఱ ైన
హభౌన ఛాత ాఛఱ ళదు ఔు యలైళ- యసయు బమడభస ?’’ అతడె ఇఱల యనాయంఙఔుధాాడె , ‘‘ధా ాబూ! యసయు
ననా అశతయయసథి అని తయశాభియు సభేమో అని ధా బమం. ధా షఽదమం ఔుంచింఙఔు నుో ణోంథి. ధనన
దాభసలంగస భలటాాడఱేన. ఔనఔ నీళు యౘయౄన్న ాళఔు దయఱో నిమనేంఙ. ధా నైద యసయు ఔ ధనభసనిా
ఔడ మోనుసయు. ఈ క్సయణంగస ననా యసయు షతయ ఙేయు సభేమో అని ధనన బమ డెతేధాాన.

’’ ఇఱల

లఱయఙాుడె, ‘‘అఱల ఎంతభలతాం ఛయఖద. నైయు ఉబముఱ ధా శ఼ఙన ఱన తీశఔుని యలాండి. ఫేభు నైణో
నుసటట అంణా యంటృ ఉంటాభు. హభౌన ళదు ఔు యయా అతనిణో ఇఱల అనండి - నీళు ఇయసాబీల శంతత యసభిని
భలణో ంు. ఇందక్ే శఔఱ ఱోక్సఱ ాబుళు భభుయౌా (నీ ళదు ఔు) ంనుసడె.’’

26. అష్్షుఅర 18 - 31 హభౌన ఇఱల అధాాడె, ‘‘ఫేభు నినా ఫాఱయంఱో భల ఇంటోా నంఙఱేథా ? నీళు నీ
ళమశసఱోని ఎధోా శంళతసభసఱ క్సఱం భల ళదు ఖడినుసళు. థాని తయుయసత ఙేలహంథేథో ఙేరసళు. నీళు నేక్ిాయౌ
ఔఽతగుాడళు.’’ భూయస ఇఱల శభలదానం ఙెనుసపడె, ‘‘అుపడె ధనన ఆ నిని ను యనుసటట ళఱా ఙేరసన. తయుయసత
ధనన నైఔు బమడి నుసభినుో మలన. ఆ తయుయసత ధా ాబుళు ధాఔు యయనక్సనిా , ఛాఞధానిా ాయసథింఙాడె, ననా
శంథేఴషయుఱఱో ఙేయుుఔుధాాడె. నుో ణే ఇఔ నీళు ధాఔు ఉక్సయం ఙేలహ ఎతు ను డెశ఼
ు ఉనా యవమం

, థాని

మదాయి ం ఏనేటంటే, నీళు ఇయసాబీఱు శంతత యసభిని ఫానిశఱుగస ఙేశఔుధాాళు.’’ హభౌన ఇఱల అధాాడె, ‘‘ఈ
శఔఱ ఱోక్సఱ ాబుళు ఏనేటి ?’’ థానిక్ి భూయస, ‘‘ఆక్సరసఱఔ, బూనేక్ీ ాబుళు, బూభలయ క్సరసఱ భధయ ఉనా

శభయసునిక్ీ ాబుళు , నీళు (థేళుణిణ) నఫేుయసడియన అబణే ’’ అని ఛయసఫు ఙెనుసపడె. హభౌన తన ఙటృ
ు ఉనా
యసభిణో, ‘‘యంటటధాాభస?’’ అని అధాాడె. భూయస ఇఱల అధాాడె , ‘‘ఆమధన నై ాబుళు ఔడ , ూయాం ఖతంచిన
నై ణాతభుణాుతఱ ాబుళు ఔడా. ’’ హభౌన (అఔాడి యసభిణో) ఇఱల అధాాడె , ‘‘నై ళదు ఔు ంఫడిన నై
థెైళాళఔు గసయు ూభిుగస నహచిు యసయుగస ఔనినహశు ధాాయు.

’’

భూయస ఇంక్స ఇఱల అధాాడె

డభయఔ, యసటి భధయ ఉనా శభసానిక్ి ాబుళు నైయు యయనఔం ఔఱయసభే అబణే.

, ‘‘తయుపఔ,

’’ హభౌన ఇఱల అధాాడె ,

‘‘నీళు ననా క్సదని భభెళభిధైధా ఆభసధయ డెగస ఙేశఔుంటే , నినా ఔడ ఛెైలళఱోా డి భుగగ ను
ి ో తేనా యసభిఱో
ఙేయుయసున.’’ భూయస ఇఱల అధాాడె , ‘‘ధనన నీ భుందఔు ఔ శపవు ఫెైన యవమలనిా తీశఔుళచిున తయుయసత
ఔడాధా?’’ థానిక్ి హభౌన్, ‘‘భంచిథి తీశఔుభస, నీళు శతయయసథియన అబణే’’ అని అధాాడె.

26. అష్్షుఅర 32 - 33 (అతడె ఈ భలట అనాంతధన) భూయస తన ఙేతఔయరన యలహభసడె యంటధన శపవు ంగస
అథొ ఔ నదు నుసఫెైనుో బంథి. తయుయసత అతన తన ఙేతని (ఙంఔనండి) ఱలగసడె. అథి ఙ఼యుఱ భుంద
ఫెభిలహనుో యసగింథి.
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34 - 40 హభౌన తన ఙటృ
ు ఉనా శభసుయుఱణో ఇఱల అధాాడె , ‘‘ఈ ళయక్ిు నిఛంగసధన ఙేబ

తభిగిన భంతాగసడె. తన భంతాఫఱం థాాభస నేభుయౌా నై థేఴం నడి తభినేయనమలఱని ఙ఼శుధాాడె.
ఇుపడె ఙెపండి నై ఆఛఞ ఏనేటో

?’’ యసయు ఇఱల అధాాయు , ‘‘అతనినీ, అతని యో దయుణీణ ఆనహ ఉంఙండి

,

టు ణాఱఱోక్ి యసభసుషయుఱన ంండి , ధనయపయుఱ ైన భంతాగసలా న నై ళదు ఔు తీశఔు యభునండి. ’’ ఆ యధంగస
ఔధాడె నిభీణత శభమలనిక్ి భంతాగసలై
ా శభలయనఴయఙఫడాియు. ాఛఱఔు ఇఱల ఙెపఫడియథి, ‘‘నైయు శబఔు ళశు
ధాాభస? భంతాగసలై
ా గెయౌలేు , ఫషృరస భనం యసభి ధభసుధనా అనశభింఙళఙు.’’

26. అష్్షుఅర 41 - 51 భంతాగసలైా యంఖంఱోక్ి థిగినుపడె, హభౌనణో ఇఱల అధాాయు, ‘‘ఫేభు గెయౌలేు , భలఔు
ఫషృభలనం థొ యుఔుతేంథి ఔథా ?’’ అతడె, ‘‘అళున. అుపడె నైయు ధా శనిాళతేఱఱో ఙేభినుో ణాయు ’’ అని
అధాాడె. అుపడె భూయస , ‘‘యశయండి, నైయు యశయదఱఙఔునా థానిని ’’ అని అధాాడె. యసయు యంటధన తభ
ణాాలా న఼ ఙేతఔయరఱన఼ యలహభి , ‘‘హభౌన ఓనాతయం యసక్ిగస! ఫేఫే యఛమం యసదియు సభు ’’ అని అధాాయు. తయుయసత
భూయస తన ఙేత ఔయరన యలహభినుపడె

, అథి అఔయసుతే
ు గస యసభి ఫూటఔు భళభఱన ఔఫయంయసగింథి.

అుపడె భలంతాఔుఱందయౄ అభలంతంగస శజథాఱో డినుో మలయు. ఇఱల అధాాయు, ‘‘యఴాలహంఙాభు ఫేభు, శఔఱ
ఱోక్సఱ ాబుళున- భూయస , యౘయౄన్ఱ ాబుళున. ’’ హభౌన ఇఱల అధాాడె , ‘‘ధనన నైఔు అనభత
ఇళాఔభుంథే నైయు భూయస భలటన యఴాలహంఙాభస ? నిశసంథేషంగస ఇతడె నైఔు ఖుయుళు, నైఔు భంతాయదయన
ధనభసపడె. శభే భంచిథి , ఇుపడే నైయు ణెఱుశఔుంటాయు. ధనన నై ఙేతేఱన

, క్సలా న అనభుకథిఴఱఱో

నభిక్ియనయు సన, నై అందభినీ యఱుళనైక్ి ఎక్ిాయసున. ’’ థానిక్ి యసయు ఇఱల యౌక్సయు , ‘‘ఏనై భసాఱేద , ఫేభు భల

ాబుళు యసనిాదాయనిక్ి ఙేయుఔుంటాభు. భల ాబుళు భల నుసనుసఱన క్షనేయసుడని ఫేభు ఆయశు ధాాభు.
ఎందఔంటే, అందభిఔంటే భుంద ఫేఫే యఴాలహంఙాభు.’’
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52 - 59 ‘‘భసతాక్ి భసణేా ధా థాశఱన తీశఔుని యయానుో . నేభుయౌా తపఔ యంటాడటం

ఛయుఖుతేంథి’’ అని ఫేభు భూయసఔు ళళీ ంనుసభు. తయుయసత హభౌన్ (లైధాయనిా శభలమతు భిఙే నినేతు ం)
టు ణాఱఱోక్ి యసభసుషయుఱన ంనహ ఇఱల ాఔటన ఙేబంఙాడె , ‘‘యయు ఖునపడె భంథి భలతాఫే , భలఔు ఙాఱ
క్ోం ణెనహపంఙాయు. భనం ఎఱా ుపడ఼ అాభతు ంగస ఉండే ఱక్షణం ఖఱ ఛాత ాఛఱం. ’’ ఈయధంగస ఫేభు యసభిని
తభ ణోటఱ నండీ , ఙెఱభఱ నండీ , కఛాధాఱ నండీ , భషో నాతఫెైన యసభి నియసశ శి ఱలఱ నండీ ఫమటిక్ి
తీశఔుళఙాుభు. యసభి యవమంఱో ఇఱల ఛభిగింథి. (భెండో యైు) ఇయసాబీల శంతత యసభిని ఫేభు యటనిాటిక్ీ
యసయశఱుగస ఙేరసభు.
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60 - 66 ణెఱాయసయుత ఉండగస , యయు యసభిని యంటాడయసగసయు. ఇయు క్ాఱయసయు ఔభిక్ొఔయు

ఎదయు డినుపడె, భూయస శషఙయుఱు, ‘‘ఫేభు టటుఫడాిభు’’ అని క్ేఔయనరసయు. భూయస, ‘‘అఱల ఎంతభలతాం
ఛయఖద. ధా ాబుళు ధాణో ఉధాాడె. తపఔుండా ఆమన ధాఔు భలయగ ం ఙ఼ుణాడె

’’ అని అధాాడె. ఫేభు

భూయసన, ‘‘నీ ఙేతఔయరణో శభుథాానిా క్ొటటు ’’ అని ళళీ థాాభస ఆఛాఞనహంఙాభు. అుపడె షఠసతే
ు గస శభుదాం
చీయౌనుో బంథి. థాని ాత పాఖం ఔ భషో నాతఫెైన యాతం భలథిభిగస అబనుో బంథి. ఆ ఙోటిక్ే ఫేభు భెండో
ళయగ ం యసభిని ఔడ ఙేభసుభు. భూయసన఼, అతనిణో ఉనా యసయందభినీ ఫేభు యక్ింఙాభు. నేఖణా యసభి నందభినీ
భుంచియనరసభు.
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67 - 68 ఈ శంగటనఱో ఔ శ఼ఙన ఉనాథి. క్సని యసభిఱో ఙాఱలభంథి యఴాలహంఙయు.

మదాయి ఫేనేటంటే, నీ ాబుళు భయౘఴక్ిుభంతేడె, అనంత ఔయుణాభముడె.

26. అష్్షుఅర 69 - 89 ఇంక్స యసభిక్ి ఇఫాాళీభు గసధన యనినహంఙ, అుపడె అతన తన తండినీ
ా , తన ఛాత
యసభినీ, ‘‘నైయు యనటిని ూచృశుధాాయు?’’ అని అడిగసడె. యసయు, ‘‘ఇయ క్ొనిా యఖరయౘఱు, యసటిని ఫేభు ూచృయసుభు.
యసటి లేళఱోధన ఫేభు నిభఖుాఱఫెై ఉంటాభు ’’ అని ఛయసఫు యౌక్సయు. అతన యసభిని ఇఱల అడిగసడె , ‘‘నైయు
యటిని నహయౌచినుపడె , ఇయ నై నయ ఆయౌక్ియు సమల

? ఱేథా ఇయ నైక్ేఫెైధా ఱలపానిాగసనీ

, నయౖసునిాగసనీ

ఔయౌగియు సమల?’’ యసయు ఇఱల అధాాయు, ‘‘ఱేద, క్సని ఫేభు భల ణాతభుణాుతఱు ఇఱల ఙేశు ఼ ఉండగస ఙ఼రసభు. ’’
అుపడె ఇఫాాళీభు ఇఱల అధాాడె

, ‘‘నైయౄ, ూయాం నై ణాతభుణాుతఱ ూచృశ఼
ు ళశునా యసటిని

ఎుపడెైధా నైయు (ఔలై
ా ణెయచి) ఙ఼రసభస ? ధాఔు ఇళనీా ఴతేాళుఱే , ఔా శఔఱ ఱోక్సఱ ాబుళు తప. ఆమన
ననా శఽఱహుంఙాడె. తయుయసత ఆమధన ధాఔు భలయగ ం ఙ఼ుతేధాాడె. ఆమధన ధాఔు తనినహయు సడె
ధనన యసయదిక్ి ఖుభి అబనుపడె

, ణాాగియు సడె.

, ఆమధన ధాఔు శాశి తన ఙేఔయుయసుడె. ఆమధన ధాఔు భఽతేయళున

ఔయౌగియు సడె. తయుయసత భయా ధాఔు చౄయణానిా అనఖరళయసుడె. తీయుప థినం ధాడె ధా నుసనుసఱన క్షనేయసుడని ధనన
ఆమన నైద ఆఴఱు నటటుఔుధాాన.’’ (థీని తయుయసత ఇఫాాళీమ ఇఱల నుసాభిింఙాడె): ‘‘ధా ాబూ! ధాఔు యయనక్సనిా
ాయసథింఙ, ననా శఛీ నఱఱో ఔఱుు. తయుయసత తభసఱ యసభిఱో ధాఔు భంచి నేయు ాయసథింఙ. ననా
శకయౌకలయఱ శాయగ ళధానిక్ి యసయుశఱ ైన యసభిఱో ఙేయుు. ధా తండిని
ా క్షనేంఙ. నిశసంథేషంగస ఆమన భలయగ ం
తనహపన యసభిఱోని యసడే. భలనళుఱందయౄ ఫాతక్ింఫడే భోచన ననా అళభలనం నుసఱుఛేమఔు. అుపడె
శందళఱా గసనీ, శంణానం ళఱా గసనీ ఏ ఱలబభూ ఔఱఖద ఏ ళయక్ిు అబధా భంచి భనశసణో అఱలాహ యసనిా
ధయంఱో యౘఛభెరణే తప.’’
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90 - 102 (ఆ భోచన) శాయగ ం బమబఔుుఱు ఔఱయసభి దఖగ యఔు తీశఔు భసఫడెతేంథి. నయఔం

భలయగ ం తనహపన యసభి భుంద ణెయుళఫడెతేంథి. యసభిని ఇఱల అడఖటం ఛయుఖుతేంథి , ‘‘అఱలాహ న ళదయౌనటిు ,
నైయు ఆభసదింఙేయసయు ఇుపడెఔాడెధాాయు ? యసయు నైక్ేఫెైధా శయౘమం ఙేశు ధాాభస ? ఱేథా తభన ణాభు
యక్ింఙక్ోఖఱభస?’’ తయుయసత ఆ థేళులొ
ా , భలయగ ం తనహపన ఈ భలనళుఱ , ఇనౄా స లైనయభూ , అందయౄ థానిఱోక్ి
ఔభి నైద ఔయు డేటటట
ా గస ణోామఫడణాయు. అఔాడ యసయందయౄ యశపయం నుో టాాడె ఔుంటాయు. భలయగ ం తనహపన
ఈ భలనళుఱు (తభ థేళులా ణో) ఇఱల అంటాయు, ‘‘థేళుని యసక్ిగస! శఔఱ ఱోక్సఱ ాబుళుణో శభలనఫెైన యసిధానిా
నైఔు ఇచిు నుపడె ఫేభు శపవు ఫెైన భలయగ బవ
ా ు ణాానిక్ి ఖుభిఅమలయభు. భభుయౌా భలయగ ం తనహపంచినయసయు
నిఛంగసధన అభసధఱు. ఇుపడె భలఔు లహనూసయశ ఙేలేయసడె గసనీ, నుసాణ లేాళతేడెగసనీ, ఎళడ఼ ఱేడె. అయోయ!
ఔయసభి భయా భయయౌయమళా అళక్సఴం భలఔు థొ భిక్ిణే, ఫేభు తపఔుండా యరసాశఱభళుణాభు.’’

26. అష్్షుఅర

103 - 104 నిఴుమంగస ఇందఱో ఔ గొప శ఼ఙన ఉనాథి. క్సని యసభిఱో అతయదిఔుఱు

యఴాలహంఙయు. మతాయి ఫేనేటంటే, నీ ాబుళు అతయంత ఴక్ిుభంతేడె, ఔయుణాభముడ఼న.

26. అష్్షుఅర

105 - 120 న఼షృ ఛాత యసయు థెైళాళఔు ఱన తయశాభింఙాయు. అుపడె యసభి యో దయుడె

న఼షృ యసభిణో (ఇఱల) అనా యవమలనిా ఛాఞఔం ణెఙుక్ో

, ‘‘నైయు బమడభస ? ధనన నై క్ొయఔు ఔ

యఴాశనీముడెైన శంథేఴషయుడన. ఔనఔ నైయు అఱలాహ ఔు బమడండి

, యదేమత ఙ఼ండి. ధనన ఈ

నిక్ిగసన నై నండి ఏ ాతపఱలనీా క్ోయన. ధాఔు ాతపఱం ఇళాటం అధనథి శఔఱ ఱోక్సఱ ాబుళు ఫాధయత.
ఔనఔ నైయు అఱలాహ ఔు బమడండి, (నిశసం క్ోఙంగస) ధాఔు యదేమత ఙ఼ండి.’’ యసయు ఇఱల ఛయసఫు యౌక్సయు,
‘‘ఏనేటీ, ఫేభు నినా యఴాలహంఙాఱల? యసశు యసనిక్ి అధభుఱ ైన యసభే నినా అనశభి శుధాాయు. ’’ థానిక్ి న఼హ
ఇఱల అధాాడె, ‘‘యసయు ఙేలే నఱ ఱలంటియో ధాక్ేనే ణెఱుశ? యసభి ఱ ఔా ఙ఼డటం ధా ాబుళు ఫాధయత. అయోయ!
నైయు క్ొంఙెం ణెయౌయగస ళయళషభిలేు ఎంత ఫాఖుంటటంథి. యఴాలహంచిన యసభిని గెంటియనమడం ధా ని క్సద. ధనన
క్ేళఱం శపవు ంగస ళెఙుభిఔఙేలే ళయక్ిుని భలతాఫే. ’’ యసయు థానిక్ి , ‘‘ఒ న఼హ! ఔయనల నీళు థీనిని భలనక్ోఔనుో ణే ,

తపఔ రసఖరశు ఱఱో ఙేభినుో ణాళు ’’ అని అధాాయు. న఼హ ఇఱల నుసాభిింఙాడె , ‘‘ఒ ధా ాబూ! ధా ఛాతయసయు ధనన
అశతయయసథినని ననా తయశాభింఙాయు. ఇఔ ధాఔ యసభిక్ీ భధయ శపవు ఫెైన తీయుప ఙెబయ. నన఼ా

, ధాణోనుసటట

ఉనా యరసాశఱన఼ క్సనుసడె.’’ చిళయఔు ఫేభు అతనీా, అతని శషఙయుఱన఼ ఔ నిండె డళఱో యక్ింఙాభు.
థాని తయుయసత నేఖణా యసభినందభినీ భుంచియనరసభు.

26. అష్్షుఅర

121 - 122 నిఴుమంగస ఇందఱో ఔ శ఼ఙన ఉనాథి. క్సని యసభిఱో ఙాఱలభంథి

యఴాలహంఙయు. మతాయి ఫేనేటంటే, నీ ాబుళు భయౘఴక్ిుభంతేడె, అతయంత ఔయుణాభముడె.

26. అష్్షుఅర 123 - 139 ... ఆద్ ఛాత థెైళాళఔు ఱన తయశాభించింథి. యసభి యో దయుడె షౄద్ యసభిణో ఇఱల
అనాపటి యవమలనిా ఛాఞఔం ణెఙుక్ో

, ‘‘నైయు బమ డభస ? ధనన నై క్ొయఔు ఔ యఴాశనీముడెైన

థెైళాళఔు న. ఔనఔ నైయు అఱలాహ ఔు బమడండి

, యదేమత ఙ఼ండి. ధనన ఈ నిక్ి నేభుయౌా ఏ

ాతపఱభూ క్ోయన. ధాఔు ాతపఱం ఇళాటం అధనథి శఔఱ ఱోక్సఱ ాబుళు ఫాధయత. ఏనేటీ నై ళయళయౘయం

,

ఎతే
ు గస ఉనా ాత శి ఱం నైథా ఏనై ాయోఛనం ఱేని ఔ యసుయఔ ఔటు డానిా నిభిుశుధాాయు, నైభిఔాడే రసఴాతంగస
ఉండినుో ణాయధన యధంగస నదు నదు బళధాఱన ఔడెతేధాాయు

? నైయు ఎళభిధైధా టటుఔుంటే , థౌయీ నయయుఱ ై

టటుఔుంటాయు. ఔనఔ నైయు అఱలాహ ఔు బమ డండి. ధా బెడఱ యదేమత ఙ఼ండి. ఆమనఔు బమడండి.
ఆమధన నైఔు ణెయౌలహనళనీా ాయసథింఙాడె. నైఔు యళుఱు ఇఙాుడె

, శంణానం అనఖరళంఙాడె , ణోటఱు

ాయసథింఙాడె, ఙెఱభఱు ఇఙాుడె. ఔ భయౘ థిను యక్ష నైఔు డెతేందని ధనన బమడెతేధాాన.’’ యసయు
ఇఱల శభల దానం ఙెనుసపయు , ‘‘నీళు ఫో దించిధా, ఫో దింఙఔనుో బధా, భలఔు అంణా ఔటే. ఈ యవమలఱు ూయాం
నండీ ఇఱలధన ఛయుఖుత ళఙాుబ. ఫేభు యక్షఔు ఖుభిఅబయయ యసయం భలతాం క్సభు. ’’ చిళయఔు యసయు అతనిని
తయశాభింఙాయు. ఫేభు యసభిని ధాఴనం ఙేరసభు.

26. అష్్షుఅర

.... 139 - 140 నిఴుమంగస ఇందఱో ఔ శ఼ఙన ఉనాథి. క్సని యసభిఱో ఙాఱభంథి

యఴాలహంఙయు. మతాయి ఫేనేటంటే నీ ాబుళు అతయంత ఴక్ిు భంతేడె, అనుసయ ఔయుణాభముడ఼న.

26. అష్్షుఅర

141 - 158 ... శభూద్ ఛాత థెైళాళఔు ఱన తయశాభించింథి. యసభి యో దయుడె యసఱ హ యసభిక్ి

ఇఱల ఙెనహపన యవమలనిా ఛాఞఔం ణెఙుక్ో

, ‘‘ఏనేటీ నైయు బమడభస ? ధనన నై క్ొయఔు (ళచిున) ఔ

యఴాశనీముడధైన థెైళాళఔు న. ఔనఔ నైయు అఱలాహ ఔు బమడండి. ధా బెడఱ యదేమత ఙ఼ండి. ధనన ఈ
నిక్ెర నై నండి ఏ ాతపఱలనీా క్ోయన. ధా ాతపఱం శఔఱ ఱోక్సఱ ాబుళు ఫాధయత. ఇఔాడెనా ఈ ళశుళుఱ
భధయ నేభుయౌా ఇఱలధన ారసంతంగస ఉండనిళాటం ఛయుఖుతేందన ఔుంటటధాాభస , ఈ ణోటఱఱో, ఈ ఛఱదాయఱ
భధయ? ఈ ను ఱలఱఱో భలగిన ండా ఖుతే
ు ఱు ఖఱ ఈ కయౄ
ీ యు ఙెటానడెభ? నైయు క్ొండఱన ణొయౌచి యయరయఖుత
యసటిఱో బళధాఱన నిభిుయసుయు. అఱలాహ ఔు బమడండి, ధా బెడఱ యదేమత ఙ఼ండి. షదుఱు నైభే యసభి టా

యదేమత ఙ఼ఔండి యసయు బూనేఱో ఉదాయసనిా శఽఱహుయు సయు. ఏ శంశాయణన఼ ఙేటు యు.’’ యసయు ఛయసఫుగస ఇఱల
అధాాయు, ‘‘నీళు ఙేతఫడి ఙేమఫడిన ఔ ళయక్ిుయ భలతాఫే. నీళు భల ళంటి ఔ భలనళుడళు తప భభేనై
క్సళు. నీళు శతయళంతేడయన అబణే , ఏథెైధా శ఼ఙనన తీశఔుభస.’’ యసయౌహ ఇఱల అధాాడె, ‘‘ఇథిగో ఈ ంటెన
ఙ఼డండి. ఔభోచ అథి నీలై
ా ణాాఖుతేంథి , ఔ భోచ నైయందయౄ నీలై
ా ణోడెఔుంటాయు. ఆ ంటెఔు ఏభలతాం యౘని
ఔయౌగింఙఔండి. అఱలఙేల,ేు ఔ భయౘథిను యక్ష నేభుయౌా ఙటటుభుటటుతేంథి. ’’ క్సని యసయు థాని యనఔ క్సయౌ నదు
నభసనిా క్ోలహయనరసయు. చిళయఔు యఙాయడెత ఉండినుో మలయు. యక్ష యసభిని టటుఔుంథి.

26. అష్్షుఅర

.... 158 - 159 నిఴుమంగస ఇందఱో ఔ శ఼ఙన ఉనాథి. క్సని యసభిఱో అదిఔుఱు

యఴాలహంఙయు. మతాయి ఫేనేటంటే, నీ ాబుళు ఴక్ిుభంతేడె, ఔయుణాభముడె.

26. అష్్షుఅర

160 - 173 ఱత ఛాత థెైళాళఔు ఱన తయశాభించింథి. యసభి యో దయుడె ఱత యసభిణో ఇఱల

అనాపటి యవమలనిా ఛాఞఔం ణెఙుక్ో. ‘‘నైయు బమడభస? ధనన నై క్ొయఔు (ళచిున) ఔ యఴాశనీముడధైన
థెైళాళఔు న. ఔనఔ నైయు అఱలాహ ఔు బమడండి. ధా బెడఱ యదేమత ఙ఼ండి. ధనన ఈ నిక్ెర నై నండి ఏ
ాతపఱలనీా క్ోయన. ధా ాతపఱం శఔఱ ఱోక్సఱ ాబుళు ఫాధయత. నైయు ాంఙంఱోని నుసాణుఱఱో ుయువేఱ
ళదు ఔు నుో ణాభేనేటి , నై ాబుళు నై పాయయఱఱో నైక్ెర శఽఱహుంచిన థానిని యడిచి నడెతేధాాభేనేటి

? నైయు

షదుఱనీా అతఔరనేంఙాయు.’’ యసయు ఇఱల అధాాయు , ‘‘ఒ ఱత! నీళు ఈ భలటఱు భలనక్ోఔనుో ణే , భల నఖభసఱ
నండి గెంటి యనమఫడిన యసభిఱో నీళు ఔడ తపఔ ఙేభినుో ణాళు.
ఔునేయౌనుో బయయసభిఱో ధనన఼ ఉధాాన. ఒ ాబూ! నన఼ా

’’ అతన ఇఱల అధాాడె , ‘‘నై ఙేవుఱఔు

, ధా ఔుటటంఫశబుయఱన఼ యసభి అయౕా ఱ ఙేవుఱ నండి

క్సనుసడె.’’ చిళయఔు ఫేభు అతనినీ, అతని ఔుటటంఫ శబుయఱందభినీ క్సనుసడాభు. యనఔధన ఉండినుో బన యసభిఱోని
ఔ భుశయౌ లు ని
ీ తప. తయుయసత నేగియౌనుో బన యసభిని ఫేభు ధాఴనం ఙేరసభు

, యసభినై ఔ ళభసషనిా

ఔుభినహంఙాభు, అత బమంఔయఫెైన ళభసషనిా. అథి ళెఙుభింఫడిన యసభినై అళతభించింథి.

26. అష్్షుఅర

174 - 175 నిఴుమంగస ఇందఱో ఔ శ఼ఙన ఉనాథి. అబణే యసభిఱో ఙాఱలభంథి

యఴాలహంఙయు. మతాయి ఫేనేటంటే నీ ాబుళు భయౘఴక్ిుభంతేడె, అనంత ఔయుణాభముడె.

26. అష్్షుఅర 176 - 189 ‘అయఔహ’ ాఛఱు థెైళాళఔు ఱన తయశాభింఙాయు. అుపడె వేఐబ యసభిణో ఇఱల
అనా యవమలనిా ఛాఞఔం ణెఙుక్ో. ‘‘నైయు బమడభస ? ధనన నై క్ొయఔు (ళచిున) ఔ యఴాశనీముడధైన
థెైళాళఔు న. ఔనఔ నైయు అఱలాహ ఔు బమడండి. ధా బెడఱ యదేమత ఙ఼ండి. ధనన ఈ నిక్ెర , నైనండి ఏ
ాతపఱలనీా క్ోయన. ధా ాతపఱం శఔఱ ఱోక్సఱ ాబుళు ఫాధయత. క్ొఱనుసతాఱన ూభిుగస నింండి, ఎళభిక్ీ తఔుాళ
ఙేలహ ఇళాఔండి. శభి jెెెైెన తభసచణో తమండి. ాఛఱఔు యసభి ళశుళుఱన తఔుాళ ఛేలహ ఇళాఔండి. బూనేనై
ఔఱోాఱలనిా యసయనహంఛేశు ఼ తయఖఔండి నేభుయ్ా

, నైఔు ూయాు తభసఱ యసభినీ శఽఱహుంచిన ఆమనఔు

బమడండి. యసయు ఇఱల అధాాయు , ‘‘నీళు క్ేళఱం ఙేతఫడి ఙేమఫడిన ఔ ళయక్ిుయ. నీళు ఏనై క్సళు , భల ళంటి
ఔ భలనళుడళు తప. ఫేభు నినా అశతయయసథిగస భిఖణిశు ధాాభు. నీళు శతయళంతేడయన అబణే
ఆక్సఴు తేనఔన థేని నబధా భల నైద డేఱల ఙేబ.

,

’’ వేఐబ ఇఱల అధాాడె , ‘‘ధా ాబుళుఔు నైయు

ఙేశు నాదంణా ణెఱుశ.’’ యసయు అతనిని తయశాభింఙాయు. చిళయఔు చతాథిను యక్ష యసభినైక్ి ళచిుడియథి. అథి అత
బమంఔయఫెైన థిను యక్ష.

26. అష్్షుఅర

190 - 191 నిఴుమంగస ఇందఱో ఔ శ఼ఙన ఉనాథి. అబణే యసభిఱో అతయదిఔుఱు

యఴాలహంఙయు. మతాయి ఫేనేటంటే, నీ ాబుళు ఴక్ిుభంతేడె ఔడ, ఔయుణాభముడె ఔడ.

26. అష్్షుఅర 192 - 203 ఇథి శఔఱ ఱోక్సఱ ాబుళు అళతభింఛేలహనథి. థీనిని తీశఔుని యఴాశనీమఫెైన
ఆతు నీ షఽదమ పఱఔంనై అళతభించింథి. శాఙఛఫెైన అయనౄబ పావఱో (థేళుని తయపున థెైళశఽఱహుక్ి) ళెఙుభిఔ
ఙేలేయసభిఱో నీళు ఙేభినుో యసఱని. ూభీాఔుఱ ఖరంతాఱఱో ఔడ ఇథి ఉనాథి. థీనిని ఇయసాబీఱు శంతత యసభి
యథాాంశఱు ఎయుఖుదయధన యవమం యసభిక్ి (భక్సాయసశఱఔు) ఏ శ఼ఙధా క్సథా

? (యసభి భంఔుటటు ఎఱల

ఉందంటే) ఔయనల ఫేభు థీనిని ఏ అయనౄబబయతయుని నైనబధా అళతభింఛేలహ ఉంటే

, థీనిని (యవు అయనౄబ

ఖరంతానిా) అతడె యసభిక్ి ఙథియ యనినహంచినుపడె ఔడ యసయు యఴా లహంఙేయసయు క్సయు. ఇథేయధంగస ఫేభు థీనిని
(కభసన్న) అభసధఱ షఽదమలఱఱోక్ి ఙొఙుఔునుో బయఱల ఙేరసభు. ళయదాబభితఫెైన యక్షన ఙ఼డనంత ళయఔు
యసయు థీనిని యఴాలహంఙయు. తయుయసత అన఼షయ లహితఱో అథి యసభినైక్ి అఔయసుతే
ు గస ళచిుడినుపడె యసయు

,

‘‘ఇుపడె భలఔు క్ొంఙెం ఖడెయనఫెైధా థొ యుఔుతేంథా?’’ అని అంటాయు.

26. అష్్షుఅర

204 - 207 అబణే యసయు ఫేభు యదింఙే యక్షక్ెర ణొందయడెతేధాాభస

? థీనిని ఖుభించి

నీయనఫెైధా ఆఱోచింఙాయస? ఔయనల ఫేభు యసభిక్ి ఏలా తయఫడి యఱలశ చౄయతం ఖడినే ళయళదిని ఇచిుధా , యసభిని థేనిా
ఖుభించి బమనటు టం ఛయుఖుత ళచిుంథో , అథే తయుయసత యసభినైక్ి ళచిుడినుడె , యసభిక్ి ఱనంచిన చౄయత
యసభగిర యసభిక్ి థేనిక్ి నిక్ి ళశుంథి?

26. అష్్షుఅర 208 - 209 (ఙ఼డె) ళతఫో ధ ఫాధయతన నియాళంఙేందఔు ళెఙుభిఔ ఙేముయసయు ఱేఔుండాధన
ఫేభు ఎనాడ఼, ఏ నఖభసనీా ధాఴనం ఙేమఱేద. ఫేభు అధాయమయుఱభు క్సభు.

26. అష్్షుఅర 210 - 212 థీనిని (శఫో ధఔఫెైన ఖరంతానిా) తీశఔుని క్ింథిక్ి థిగినయసయు ఱైణానఱు క్సయు, ఈ
ని యసటిక్ి ముఔు ఫెైనథీ క్సద , అయ అఱల ఙేమన఼ ఱేళు. థీనిని యధన యవమంఱో ఔడ అయ ద఼యంగస
ఉంఙఫడాిబ.

26. అష్్షుఅర 213 - 220 ఔనఔ ాళక్సు! అఱలాషోు నుసటట భభొఔ థేళుణిణ ఎళడినీ యనడెక్ోఔు. అఱల ఙేలేు నీళు
ఔడ యక్ింఫడేయసభిఱో ఙేభినుో ణాళు. నీ దఖగ భి ఫంధళుఱన బమనటటు. యరసాశఱఱో నినా అనశభింఙే
యసభిటా భఽదళుగస ఫెఱుఖు. క్సని ఔయనల యసయు నీ టా అయదేమత ఙ఼నహణే , అుడె యసభిణో, ‘‘నైయు ఙేశు నా
థానిక్ి ధనన ఫాధయడన క్సన ’’ అని అన. భయౘఴక్ిుభంతేడెైన ఆ అనంతఔయుణాభముడినై పాయం మోు.
ఆమన నినా , నీళు ఱేచినుడె ఙ఼యసుడె , శజథా ఙేలేయసభిఱో నీ భసఔనుో ఔఱన ఖభనియసుడె. ఆమన అనీా
యంటాడె, అనీా ణెయౌలహనయసడె.

26. అష్్షుఅర 221 - 223 ాఛఱలభస! ఱైణానఱు ఎళభినై థిఖుణాయో ధనన నైఔు ణెఱుధా? అయ ళంఙఔుడెైన
ాత దభసుయుగడినై థిఖుణాబ. గసయౌ యసయు ఱన ఙెళుఱఱో ఊదణాబ యసటిఱో అఫథాాఱు ఙెనేపయన ఎఔుాళ.

26. అష్్షుఅర

224 - 227 ఇఔ ఔళుఱు. యసభి యనఔ భలయగ బవ
ా ు ేఱే నడెశ఼
ు ఉంటాయు. యసయు ాత ఱోమఱో

థాభి తపటానీా, ణాభు ఆఙభింఙని థానిని ఙెపటానీా నీళు ఙ఼డటం ఱేథా ? - యఴాలహంచి భంచి నఱు
ఙేలేయసయౄ, అఱలాహ న అనేతంగస శుభింఙేయసయౄ, తభఔు అధాయమం ఛభిగినుపడె, క్ేళఱం ాతగస ఙయయతీశఔుధన
యసయౄ తప - అధాయమం ఙేలేయసభిక్ి తాయఱోధన ణెయౌలహనుో తేంథి, యసయు ఏ యయళయసధానిక్ి ఖుభిఅళుణాభో.

27. అన్్నమల్
ఆమతేఱు : 93

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

27. అన్్నమల్ 1 - 6 ణా. లన్. ఇయ కభసన్ఔు , శపవు ఫెైన ఖరంతానిక్ి ఙెంథిన యసక్సయఱు యరసాశఱఔు ూభిుగస
భలయగ దయశఔతాం, యబయసయు ఱన. యసయు నభలచన యసినహయు సయు , ఛక్సతన ఇయసుయు ఇంక్స యసయు యఱోక్సనిా
ూభిుగస నభుుణాయు. మతాయి ం ఏనేటంటే

, యఱోక్సనిా యఴాలహంఙని యసభి క్ొయఔు ఫేభు యసభి ఙేవుఱన

ఆఔయష ళంతఫెైనయగస ఙేరసభు. అందళఱా యసయు థాభితనహప తయుఖుత ఉంటాయు. నీఙఫెైన యక్షఔు ఖుభిఅబయయథి
యసభే. యఱోఔంఱో అందభిఔంటే ఎఔుాళ నవు నుో బయథి ఔడా యసభే. (ఒ ాళక్సు!) నిశసంథేషంగస నీళు ఈ కభసన్న
యయనఔళంతేడ఼, ఛాఞనశంనాడ఼ అబన యసనియైు నండి ను ందతేధాాళు.

27. అన్్నమల్7 - 12 (యసభిక్ి అపటి గసధన యనినహంఙ) అుపడె భూయస తన ఇంటి యసభిణో ఇఱల అధాాడె ,
‘‘ధాఔు అగిాఱలంటిథొ ఔటి ఔనినహంచింథి. ధనన ఇుపడే అఔాడఔు నుో బ ఏథెైధా యసయు న తీశఔుళయసున ఱేథా నైయు
క్సఙక్ోళటానిక్ి అగిా ఔణానాబధా తీశఔుళయసున.

’’ అతన అఔాడఔు ఙేభినుపడె , ఔ ధాని ఇఱల

యనినహంచింథి, ‘‘ఈ అగిాఱోన఼, థాని భిశభసఱఱోన఼ ఉనాయసడె యపాఱు ఔఱయసడె. అఱలాహ భియదాడె, శఔఱ

ఱోక్సఱఔు ాబుళు. భూయస! ఇథిగో , ధనన, అఱలాహ న, శయాఴక్ిుభంతేడన, యయనఔళంతేడన. ఏథీ, నీళు క్ొంఙెం
నీ ఙేతఔయరన యశభియబయ.’’ ఆ ఙేతఔయర నుసభు భలథిభిగస ఔదఱలడెత ఉండటం ఙ఼డగసధన , భూయస యనా ఙ఼నహ
నుసభినుో మలడె. యనఔఔు తభిగి అబధా ఙ఼డఱేద. ‘‘భూయస! బమడఔు. ధా శనిాదిఱో ాళఔు ఱు బమడయు,
తుప ఙేలహనయసయు తప. దయౖసాయయం ఙేలహన తయుయసత అతన ఖనఔ థానిా శణాాయయంగస భలయుుఔుంటే , అుపడె
ధనన క్షనేంఙే ఔయుణాభముణిణ. క్ొంఙెం నీ ఙేతని ఙొక్సాఱోక్ి ద఼యుు. అథి ఫెభిలహనుో త ఎఱలంటి ఫాదాఱేఔుండాధన
ఫమటిక్ి ళశుంథి. ఇయ (ఈ భెండె శ఼ఙనఱు) ణొనేుథి శ఼ఙనఱఱోనియ , హభౌన ళదు ఔ అతడి ఛాత ాఛఱ
ళదు ఔ (తీశఔు నుో బయందఔు ఇళాఫడినయ) యసయు యభ దభసుయుగఱు.’’

27. అన్్నమల్13 - 14 క్సని, శపవు ఫెైన భల శ఼ఙనఱు యసభి భుందఔు ళచిునుపడె, యసయు ‘‘ఇథి శపవు ఫెైన
భలమలఛాఱఫే’’ అని అధాాయు. యసయు అధాయమంగస, అషంక్సయంణో ఆ శ఼ఙనఱన తయశాభింఙాయు. అబణే యసభి
షఽదమలఱు భటటుఔు యసటిని అంగీఔభింఙాబ. ఇఔ ఙ఼డె ఆ దభసుయుగఱఔు ఎఱలంటి ఖత టిుంథో .

27. అన్్నమల్15 - 19 (భభోయైు) ఫేభు థాళూద్ఔు, శఱ ైభలన్ఔు ఛాఞధానిా ాయసథిం ఙాభు. ‘‘యరసాశఱ ైన
అధనఔభంథి తన థాశఱఔంటే భలఔు గనతన ాయసథించిన అఱలాహ ఔు ఔఽతఛఞ తఱు
శఱ ైభలన్, థాళూద్ఔు యసయశడమలయడె. అతన ఇఱల అధాాడె

’’ అని యసయు అధాాయు.

, ‘‘ాఛఱలభస! భలఔు క్షుఱ పావఱు

ధనయపఫడాిబ. ఇంక్స భలఔు అనిా యక్సఱ ళశుళుఱు ఇళా ఫడాిబ. నిశసంథేషంగస ఇథి శపవు ఫెైన (థేళుని)
అనఖరషం.’’ శఱ ైభలన్ క్ొయఔు చృధాాతేఱ , భలనళుఱ, క్షుఱ లైధాయఱు శనైఔభింఙఫడాిబ. అయ ఖటిు
ఔరభయక్షణఱో ఉంఙఫడేయ. (ఔయసభి అతన యసటిని తీశఔుని దండ మలతాఔు ఫమఱుథేభసడె). చిళయఔు యసయంణా
చీభఱ ఱోమఔు ఙేయుఔునా ుపడె , ఔ చీభ ఇఱల అనాథి , ‘‘చీభఱలభస! నైయు నై ుటు ఱఱోక్ి ద఼భిను ండి ,
ఱేఔనుో ణే శఱ ైభలన్ , అతని లైనిఔుఱు నేభుయౌా నయౌనహయనయు సయు. ఆ శంఖత యసభిక్ి ణెయౌమఔనుో ళఙు ఔడా.
శఱ ైభలన్ థాని భలటఱఔు భందయౘశంణో నయా ఇఱల అధాాడె

’’

, ‘‘ాబూ! ననా అదుఱో ఉంఙ , నీళు

ధాఔ, ధా తయౌా దండెాఱఔ ఙేలహన ఉక్సభసనిక్ి ధనన ఔఽతఛఞ తఱు ణెఱుుత ఉండేందఔు

, నీఔు నచిున

భంచినఱు ఙేశు ఼ ఉండేందఔు. నీ క్సయుణయంణో ననా శఛీ నఱ ైన నీ థాశఱఱో ఙేయుు.’’

27. అన్్నమల్20 - 26 (భభొఔ శందయాంఱో) శఱ ైభలన్, క్షుఱన భియౕయౌంచి ఇఱల అధాాడె, ‘‘షృద్ షృద్
క్ి ధాఔు ఔనినహంఙటం ఱేథేనేటి ? అథి ఎటెైధా అదఽఴయఫెైనుో బంథా ? ధనన థానిని ఔఠినంగస యక్ియు సన ఱేథా
నభిక్ియనయు సన. అఱల క్సఔనుో ణే , అథి ధాఔు శభెరన క్సయణం ఙ఼ళఱలహ ఉంటటంథి.

’’ ఆ తయుయసత ఎంణో లేు

ఖడళఱేద, అథి ళచిు ఇఱల అధాాథి , ‘‘నైఔు ణెయౌమని శభలఙాభసనిా ధనన లేఔభింఙాన. ధనన శఫాన ఖుభించి
నభుఔఫెైన శభల ఙాభసనిా తీశఔుళఙాున. ధనన అఔాడ ఔ లు ని
ీ ఙ఼రసన. ఆఫె ఆ ఛాతని ఏఱుణోంథి.
ఆఫెఔు అనిా యక్సఱ ళశుయసభగిర ాయసథింఙఫడియథి. ఆఫె లహంయౘశనం భషో ఛాఱంగస ఉంథి. ధనన ఙ఼రసన.

ఆఫె, ఆఫె ఛాతయసయు అఱలాహ ఔు ఫదఱు శ఼యుయడి భుంద యసయౖసుంఖడెతేధాాయు ’’ - ఱైణాన్ యసభి నఱన
యసభిక్ి భధోషయఫెైనయగస ఔనినహంఙేఱల ఙేరసడె. యసభిని భసఛభలయగ ంనైక్ి నుో ఔుండా నిభోదింఙాడె. అందళఱా యసయు ఈ
ఋచభలభసగనిా ను ందఱేఔనుో తేధాాయు: ఆక్సరసఱఱోన఼ , బూనేఱోన఼ థాగిళునా ళశుళుఱన యయౌక్ి తీలేయసడ఼ ,
నైయు థాఙేథానిా, ళయఔు భిఙే థానీా ఎభిగినయసడ఼ అబన థేళునిక్ి యసయౖసుంఖడటం అధన ఋచభలయగ ం. అఱలాహ
ఆమన తప ఆభసధనఔు అయుహడెైన యసడె ఎళాడ఼ ఱేడె. ఆమన భషో నాతఫెైన అదిక్సయ నఠసనిక్ి ాబుళు.

27. అన్్నమల్ 27 - 28 శఱ ైభలన్ ఇఱల అధాాడె , ‘‘ఇుపడే ఫేభు ఙ఼యసుభు. నీళు నిఛం ఙెనుసపయో ఱేఔ
అఫథాాఱు ఙెనేపయసభిఱోని థానయో. ధా ఈ ఉతు భసనిా తీశఔునుో , థానిని యసభి యైునఔు యశభియనబ , తయుయసత ఔ
యైునఔు ణొఱగి, యసభి ాతశపందన ఎఱల ఉంటటంథో ఙ఼డె.’’

27. అన్్నమల్ 29 - 31 భసణి ఇఱల యౌక్ింథి , ‘‘ఆయసున శబుయఱలభస! ధా యైునఔు అత భుకయఫెైన ఔ ఱేక
యశభియనమఫడియథి. అథి శఱ ైభలన్ తయపు నండి ళచిుంథి. ఔయుణాభముడ఼ , ఔఽనుసయౕఱుడ఼ అబన అఱలాహ
నేయుణో నుసాయం నంఙఫడియథి. అందఱోని యవమం ఇఱల ఉంథి:

‘‘ధాఔు ళయతభేఔంగస తయుఖు ఫాటట యైకభిని

అళఱంనృంఙఔు. భులహా మ అబ ధా ళదు ఔు ళఙెుబయ.’’

27. అన్్నమల్32 - 35 (ఱేక యనినహంచిన తయుయసత) భసణి ఇఱల అనాథి , ‘‘ఛాత ధామ ఔుఱలభస! ఈ యవమంఱో
నైయు ధాఔు శఱయౘ ఇళాండి. ధనన ఏ యవమం ఱోన఼ నేభుయౌా శంాథింఙఔుండా నియణ మం తీశక్ోన. ’’ థానిక్ి
యసయు ఇఱల శభలదానం ఙెనుసపయు

, ‘‘ఫేభు ఫఱళంతేఱం , నుో భసడఖఱయసయం. అబణే నియణ మం భలతాం నై

ఙేతేఱఱో ఉనాథి. ఏ ఆఛఞ ఇయసాఱో శామంగస నైభే ఆఱోచింఙక్ొండి.

’’ భసణి ఇఱల అనాథి , ‘‘భసచఱు ఏ

థేఴంఱోధైధా ఛొయఫడి నుపడె, థానిని యసయు ధాఴనం ఙేయు సయు. అఔాడి గౌయళనీముఱన అళభలని యసుయు. యసయు
ఙేలేథి ఇథే. ధనన యసభిళదు ఔు ఔ క్సనఔన ంనహయు సన

, తయుయసత ధా ద఼తఱు ఏనే ఛయసఫు తీశఔుళయసుభో

ఙ఼యసున.’’

27. అన్్నమల్36 - 37 అతడె (భసణిగసభి ద఼త) శఱ ైభలన్ ళదు ఔు ఙేయుఔుధాాడె. అుపడె శఱ ైభలన్ ఇఱల
అధాాడె, ‘‘ఏనేటి, నైయు ధనం ఇచిు ధాఔు శయౘమం ఙేమదఱఙఔుధాాభస ? థేళుడె నైఔు ఇచిున థానిఔంటే
ధాఔు ఇచిునథి ఎంణో ఎఔుాళ. నై క్సనఔన నైభే అనబయంఙండి. (ఒ ద఼ణా) నినా ంనహన యసభి ళదు ఔు తభిగి
యయానుో , ఫేభు యసభినైక్ి యసయు ఎథిభింఙఱేని లైధాయఱన తీశఔు ళయసుభు. ఫేభు యసభిని భసబయంచి అఔాడి నండి
నుసయథోా ఱుణాభు. యసయు అళభలనితేఱ ై ఉండినుో ణాయు.’’

27. అన్్నమల్ 38 - 40 శఱ ైభలన్ ఇఱల అధాాడె , ‘‘ఆయసిన శబుయఱలభస! యసయు యదేముఱ ై ధా ళదు ఔు
భసఔభుననే, నైఱో ఎళయు ఆఫె లహంయౘశధానిా ధా దఖగ యఔు తీశఔుభసఖఱయు ?’’ చృధాాతేఱఱో ఫయౌవే
ఠ డెైన ఔడె

ఇఱల భనయ ఙేశఔుధాాడె , ‘‘నైయు నై యసినం నండి ఱేళఔభుంథే ధనన థానిని తీశఔుళయసున. ధాఔు ఆ ఴక్ిు
ఉంథి, నభుఔశుణిణ ఔడా.’’ ఖరంథఛాఞనం ఔఱ ఔతన ఇఱల అధాాడె, ‘‘నైయు ఔలై
ా భూలహ ణెభిఙేఱోగస ధనన థానిని
తీశఔుళయసున.’’ శఱ ైభలన్ తనభుంద లహంయౘశనం నటు ఫడటం ఙ఼డగసధన ఇఱల అభిఙాడె , ‘‘ఇథి ధా ాబుళు
అనఖరషం, ధనన ఔఽతఛఞ తఱు ణెఱుుణాధో ఱేఔ ఔఽతగుాడధై నుో ణాధో భీక్ింఙటానిక్ి ఆమన ఇఱల ఙేరసడె.
ఎళడెైధా ఔఽతఛఞ తఱు ణెఱుుఔుంటే , అతని ఔఽతఛఞ తఱు అతనిక్ే ఱలబథామఔభళుణాబ. అఱల ఙేమఔుండా
ఎళడెైధా ఔఽతగాతఔు నుసఱపడిణ,ే ధా ాబుళు నియనేక్ాయుడె, తనంతటణాధన గనడెైనయసడె.’’

27. అన్్నమల్41 - 43 శఱ ైభలన్ ఇఱల అధాాడె, ‘‘ఫెదఱఔుండా ఆఫె లహంయౘశధానిా ఆఫె భుంద నటు ండి.
శభెరన యవమలనిక్ి ఙేయుతేంథో ఱేఔ ఋచభలయగ ం ను ందని యసభిఱోధన ఉండినుో తేంథో ఙ఼థాుభు. భసణి ళచిునుపడె,
ఆఫెన, ‘‘నీ లహంయౘశనం ఇఱలంటిథేధా ?’’ అని అడఖఫడియథి. థానిక్ి ఆఫె , ‘‘ఇథి అఙుంగస అఱలంటిథే. ఫేభు
ఇంతఔు భుంథే యవమం ణెఱుశఔుని యదేముఱఫెైనుో మలభు. (ఱేఔ భులహా భుఱఫెైనుో మలభు) అని అనాథి.
(యఴాలహంఙఔుండా) ఆఫెన ఆనహ ఉంచిన యవమం , అఱలాహ న ళదయౌ ఆఫె ూచృశ఼
ు ఉండిన థెైయసఱ ఆభసధధన.
ఎందఔంటే, ఆఫె అయరసాశ ఛాతక్ి ఙెంథిన లు .ీ

27. అన్్నమల్44 భసఛఖఽషంఱో ాయనయంఙ అని ఆఫెఔు ఙెపటం ఛభిగింథి. ఆఫె థానిని ఙ఼చి, అథి నీటిక్ొఱన
అని అనఔునాథి. అందఱో థిఖటానిక్ి ఆఫె తన క్సలా నైద ళయసుానిా నైక్ి ఎతు టటుఔునాథి . అుపడె శఱ ైభలన్,
‘‘ఇథి గసచణో ఙేమఫడిన ననాని ధనఱ భలతాఫే ’’ అని అధాాడె. అుపడె ఆఫె ఎఱుగెతు ఇఱల అనాథి , ‘‘ధా
ాబూ! (ఈధాటి ళయఔు) ధనన ధా ఆతుఔు అధాయమం ఙేశఔుంటృ ఉండేథానిా. ఇుపడె ధనన
శఱ ైభలన్ణోనుసటట శఔఱ ఱోక్సఱ ాబుయైన అఱలాహ టా యదేమతన లాఔభిశు ధాాన.’’

27. అన్్నమల్ 45 - 47 శభూద్ ఛాత యైునఔు ఫేభు యసభి యో దయుడె యసయౌహ న

, ‘‘అఱలాహ న

ఆభసదింఙండి’’ అధన (శంథేరసనిా ఇచిు) ంనుసభు. అుపడె యసయు ఔాయసభిగస గభిషంఙఔుధన భెండె ళభసగఱుగస
చీయౌనుో మలయు. యసయౌహ ఇఱల అధాాడె

, ‘‘ధా ఛాత ాఛఱలభస! ఫేఱుఔు ఫదఱు క్ీడె క్ోశం ఎందఔు

ణొందయనడెతేధాాయు? అఱలాహ న క్షభలనక్ష క్ోశం ఎందఔు అభిింఙయు ? నైయు ఔనిఔభింఙఫడ ళఙుఔథా!’’ యసయు
ఇఱల అధాాయు, ‘‘ఫేభు నిన఼ా, నీ శషఙయుఱన఼ అఴఔును శ఼ఙనఱుగస భిఖణిశు ధాాభు.’’ యసయౌహ ఇఱల
ఛయసఫు ఙెనుసపడె , ‘‘నై భంచిఴఔుధాఱు నై ఙెడి ఴఔుధాఱు అనీా అఱలాహ ళదు ధన ఉధాాబ. అశఱు యవమం
ఏనేటంటే, నైయు భీక్ింఫడెతేధాాయు.’’

27. అన్్నమల్48 - 53 ఆ నఖయంఱో ణొనేుథిభంథి భుఠసధామఔుఱు ఉధాాయు. యసయు థేఴంఱో అఱా ఔఱోాఱలనిా
శఽఱహుశు ఼ ఉంటాయు, ఎఱలంటి శంశాయణ క్సభసయనీా ఙేలేయసయు క్సద. యసయు యశపయం ఇఱల అనఔుధాాయు, ‘‘థేళునినై
ాభలణం ఙేలహ ఇఱల ాతఛఞ ఙెమయండి ఫేభు యసయౌహ నై , అతని ఔుటటంఫ శబుయఱనై థాడి ఙేయు సభు. ఆ తయుయసత

అతని శంయక్షఔునిణో , అతని ఔుటటంఫం షతయ ఙేమఫడి నుపడె ఫేభు అఔాడ ఱేభు. ఫేభు నిఛఫే
ఱుఔుతేధాాభు అని ఙెఫుథాభు. ’’ యసయు ఈ యధంగస ధాాఖం ధాాయు. ఔ ధాాగసనిా ఫేభు ఔడ
ధాాభు. థానిని ఖుభించి యసభిక్ి ణెయౌమధన ణెయౌమద. ఇఔ ఙ఼డండి , యసభి ధాాఖం యయళయసనం ఏభబంథో !
ఫేభు యసభినీ, యసభి ఛాత నణాునిా శయాధాఴనం ఙేలహయనరసభు. అయగో యసభి ఖఽయౘఱు, ఎఱల కలయగస డి ఉధాాయో
ఙ఼డండి, యసయు ఙేశు ఼ ఉనా దభసుభసగనిక్ి పయౌతంగస. ఛాఞనఱఔు ఇందఱో ఔ ఖుణనుసఠం ఉంథి. యఴాలహంచి

,

అయదేమతఔు ద఼యంగస ఉనా యసభిని ఫేభు క్సనుసడాభు.

27. అన్్నమల్54 - 58 ఫేభు ఱతన ంనుసభు. అతన తన ఛాత యసభిణో, ఇఱల అనిన శందభసానిా ఛాఞఔం
ణెఙుక్ో, ‘‘నైయు ఙ఼శ఼
ు అయౕా ఱ క్సయయం ఙేయు స భేనేటీ ? ఇథేధా నై నడళడిఔ , క్సభతఽవణ న తీయుుక్ోళటానిక్ి లు ఱ
ీ న
ళదయౌ నటిు ుయువేఱ ళదు ఔు నుో ణాభేనేటి ? యసశు యసనిక్ి నైయు ఙాఱ అఛాఞను ని ఙేశు ధాాయు. ’’ క్సనీ, ఈ
శభలదానం తప భభొఔటి అతని ఛాతయసయు ఇళాఱేద. యసయు ఇఱల అధాాయు , ‘‘ఱత ఔుటటంఫానిా నై టు ణం
నంచి యలాగొటు ండి. యసయు భయౘయతేాఱట! ’’ చిళయఔు ఫేభు అతనినీ అతని ఔుటటం ఫానీా యక్ింఙాభు , అతని
పాయయన తప. ఆఫె , యనఔ ఉండినుో యసఱని ఫేభు నియణ బంఙాభు. ఫేభు యసభినై ఔ ళభసషనిా ఔుభినహంఙాభు.
అథి ళెఙుభింఙఫడిన యసభి యవమంఱో అతయంత ఘోయఫెైన ళయష ం.

27. అన్్నమల్59.... ఒ ాళక్సు! ఇఱల అన: ‘‘యోు తాం అఱలాహ ఔు భలతాఫే తగినథి. ఆమన ఎనాఔునా ఆమన
థాశఱఔు రసంత ఔఱుఖుగసఔ!

27. అన్్నమల్ ... 59 - 60 (యసభిని ఇఱల అడఖండి) అఱలాహ రరరవఠ ేడా ఱేఔ ఆమనఔు యసటిగస యసయు ఔయౌపంఙే
థేళులై
ా రరరవఠ ేఱల? శభే, ఆక్సరసఱన఼, బూనేనీ, ఎళయు శఽఱహుంఙాయు ? నై క్ొయఔు ఆక్సఴం నండి నీటిని ఔుభినహంచి ,
తథాాభస భధోషయఫెైన ణోటఱన ఎళయు ండియఙాయు

?

యసటిఱోని ఙెటాన నయౌనహం ఙటం నైఔు

యసధయభబయయనిక్సద. అఱలాషోు నుసటట భభొఔథేళుడె ఔడ ఎళడెైధా ఉధాాడా (ఈ నఱఱో
నుసఱుంఙక్ోళటానిక్ి)? (ఱేడె) క్సని యసభే ఋచభలయగ ం నండి ణొఱగినుో తేధాాయు.

27. అన్్నమల్ 61 బూనేని నియసశ శి ఱంగస ఙేలహనయసడె ఎళడె ? అందఱో నదఱన ాళళంఛేలహనయసడె
ఎళడె? థానినైద (యాణాఱ) ఫేఔుఱన నుసతనయసడె ఎళడె ? భెండె యక్సఱ ఛఱధఱ భధయ అడెి ణెయఱన
నటిునయసడె ఎళడె ?

అఱలాషోు నుసటట భభొఔ థేళుడె ఔడ ఎళడెైధా ఉధాాడా (ఈ నఱఱో

నుసఱుంఙక్ోళటానిక్ి)? ఱేడె. క్సని యసభిఱో అధనఔభంథిక్ి ణెయౌమద.

27. అన్్నమల్62 ఫాదితేడె నయనటటుఔునాుపడె, అతని నయన ఆఱక్ించి అతని ఫాధన ణొఱగింఙేయసడె
ఎళడె? బూనేనై నేభుయౌా ాతనిధఱుగస ఙేలహన యసడె ఎళడె

? అఱలాషోు నుసటట (ఈ నఱు ఙేలే) భభొఔ

థేళుడె ఔడ ఎళడెైధా ఉధాాడా? నైయు ఙాఱల తఔుాళగస ఆఱోచియసుయు.

27. అన్్నమల్63 ధనఱనై , శభుదాంనై అంధక్సయంఱో నైఔు థాభిఙ఼నే యసడె ఎళడె ? తన క్సయుణాయనిక్ి భుంద
గసఱుఱఱన యబయసయు ణో ంనేయసడె ఎళడె ? అఱలాషోు నుసటట భభొఔథేళుడె ఎళడెైధా ఉధాాడా (ఈ నఱు
ఙేమటానిక్ి)? యసయు ఙేశు ఼ ఉనా ఱహరకఔు అఱలాహ ఎంణో అతీతేడె, ఎంణో ఉనాతేడె.

27. అన్్నమల్ 64 శఽఱహుని నదటియసభిగస ఙేలహనయసడె ఎళడె ? థానిని ునణ శఽఱహుంఙేయసడె ఎళడె? నింగినండి,
ధనఱ నండీ నైఔు ఉనుసదినిఙేు యసడె ఎళడె ? అఱలాషోు నుసటట భభొఔ థేళుడె ఎళడెైధా ఉధాాడా (ఈ నఱఱో
నుసఱు ంఙక్ోళటా నిక్ి)? ‘‘నైయు శతయళంతేఱే అబణే నై ఆదాభసనిా తీశఔుయండి’’ అని అడెఖు.

27. అన్్నమల్65 యసభిణో ఇఱల అన , ‘‘ఆక్సరసఱఱోన఼, బూనేఱోన఼ అఱలాహ తప అగోఙయ ఛాఞనం ఔఱయసడె
భభెళాడ఼ ఱేడె. యసభిక్ి (నై థేళులళఔు) ణాభు ఎుపడె ఱేఫడణాభో ఔడ ణెయౌమద ఔథా!

27. అన్్నమల్ 66 - 75 క్సని యఱోఔం ఖుభించిన ఛాఞనఫే యసభి నండి ఔనభయుగెర నుో బంథి. క్సద , థానిని
ఖుభించి యసయు శంఴమంఱో డినుో మలయు. క్సద

, యసయు అశఱు ఆ యవమం టా అంధఱ ైనుో మలయు. ఆ

శతయతయయసాయుఱు ఇఱల అంటాయు , ‘‘ఫేభూ, భల ణాతభుణాుతఱ భటిుఱో ఔయౌలహనుో బన తయుయసత ఔడ
నిఛంగసధన భభుయౌా శభలధఱ నండి ఱేటం ఛయుఖు తేంథా

? ఇఱలంటి యసయు ఱు ఎధోా భలఔు ఔడ

అంథింఙఫడాిబ, ూయాం భల ణాతభుణాుతఱఔు ఔడ అంథింఙఫడెత ఉండేయ. క్సని ఇయ ఫేభు ూయాక్సఱం
నంచి యంటృ ళశునా ఔటటుఔథఱు భలతాఫే. ’’ ఇఱల అన, ‘‘బూనేనై తభిగి ఙ఼డండి , ధనయశుఱఔు ఎటటళంటి ఖత
టిునథో !‘‘ ఒ ాళక్సు! యసభి లహితని ఖుభించి ఫాధడఔు. యసభి ఔుటాఱ యవమంఱో ళయధ ఙెందఔు- యసయు

, ‘‘నీళు

ఙెఫుతేనాథి నిఛఫే అబణే ఈ ఫెథిభింు ఎుపడె ధయయనయు తేంథి ?’’ అని అడెఖుణాయు. ఇఱల అన, ‘‘నైయు ఏ
యక్షన ఖుభించి ణొందయ నడెతేధాాభో , అందఱోని ఔ పాఖం నై శనైంఱోనిక్ే ళచిు ఉందధాా

, ఆఴుయయం

ఱేద.’’ మతాయి ం ఏనేటంటే , నీ ాబుళు ాఛఱ టా ఎంణో అనఖరషం ఔఱయసడె. క్సని ఙాఱభంథి ఔఽతఛఞ తఱు
ణెఱుయు. యసభి షఽదమలఱు తభఱో ఏనే థాచి ఉంఙాయో , భభేనే ఫళయగ తం ఙేశు ధాాయో, నిశసంథేషంగస నీ
ాబుళుఔు ఫాగస ణెఱుశ. ఆక్సఴంఱో , బూనేఱో థాగి ఉనా ఏ ళశుళు అబధా

, ఔ శపవు ఫెైన ఖరంథంఱో

యసామఫడఔుండా ఱేద.

27. అన్్నమల్76 - 81 ఇయసాబీల శంతతయసయు యపేథిశు ఼ ఉనా యవమలఱ యసశు ళం ఏనేటో, ఈ కభసన్ యసభిక్ి
ఎఔుాళగస ణెయౌమఛేయు ో ంథి. ఇథి యఴాలహంఙే యసభిక్ి భలయగ దయశఔతాం. క్సయుణయభూన. నిఴుమంగస (ఇఱలగే) నీ

ాబుళు యభి భధయ ఔడ తన ఆఛఞ థాాభస తీయుప ఙేయు సడె. ఆమన ఎంణో ఴక్ిుభంతేడె , అనీా ఎభిగినయసడ఼న.
ఔనఔ ఒ ాళక్సు! అఱలాహ నైద పాయం యబయ. నిఴుమంగస నీళు శపవు ంగస శతయంనై ఉధాాళు. నీళు భఽతేఱఔు
యనినహంఙఱేళు. యు తానహప యుగెణేు ఫదియుఱఔు ఔడ నీ నహఱుున యనినహంఙఱేళు. అంధఱఔు భలయగ ం ఙ఼నహ
యసయు తనహపనుో ఔుండా క్సనుసడన఼ఱేళు. భల యసక్సయఱన యఴాలహంచి

,

, యదేముఱబయయ యసభిక్ి భలతాఫే నీళు నీ

భలటన యనినహంఙఖఱళు.

27. అన్్నమల్ 82 - 86 భల భలట ధయయనభే శభమం యసభిని శనైనహంచినుపడె
బూనేనండి ఔ ఛంతేళున తీయసుభు. అథి యసభిణో ఇఱల భలటాాడెతేంథి

, ఫేభు యసభి క్ొయఔు

, ‘‘ాఛఱు భల యసక్సయఱన

యఴాలహంఙఱేద.’’ ఆ భోచన ఖుభించి క్ొంఙెం ఆఱోచింఙ. అుపడె ఫేభు ాత శభుథామం నండి భల
యసక్సయఱన తయశాభింఙే క్ొాఔా ఛనశభూయౘనిా శనైఔభియు సభు. ఆనై యసభిని (యసభి యసభి తయఖతేఱ ాక్సయం
అంతశుఱ యసభీగస) ఔ ఔరభదా తఱో ఉంఙటం ఛయుఖుతేంథి. చిళయఔు అందయౄ ళఙేులహన తయుయసత (యసభి
ాబుళు యసభిని) ఇఱల అడెఖుణాడె, ‘‘నైయు ధా యసక్సయఱన రసలు మ
భియౕఱన ఙేమఔుండాధన ఇటేు తయశాభింఙాయు.
ీ
ఇథి క్సఔ నైయు ఙేలహంథి ఏనేటి ?’’ యసయు ఙేలహన దభసుయగ ం ళఱా యక్షఔు శంఫందించిన యసగసునం యసభి యవమంఱో
ధయయనయుతేంథి. అుపడె యసయు ఏనై భలటాాడఱేయు. యసయు యరసరంత ను ంద టానిక్ి ఫేభు భసతాని శఽఱహుంఙాభు.
ఫేభు ఖటిని ాక్సఴళంతంగస ఙేరసభు. యసభి ఫుథిాక్ి ఈ యవమలఱు తటేుయక్సయస

? యఴాలహంఙే యసభిక్ి ఇందఱో

అధనఔ శ఼ఙనఱు ఉండేయ.

27. అన్్నమల్87 - 90 ఴంకం ఊదఫడే భోచన ఏనే ఛయుఖుతేంథో ? ఆ భోచన, ఆక్సరసఱఱోని, బూనేఱోని శఔఱ
శఽఱహుభసశఱు బమంణో ఔంనహంచినుో ణాబ. - ఆ బమలనఔ భిలి త
హ ేఱ నండి అఱలాహ క్సనుసడ దఱచిన యసయు తప
- అందయౄ ఱ ంగినుో బ , యనభుుఱ ై ఆమన భుంద యౘఛయళుణాయు. ఈ భోచన నీళు యాణాఱన ఙ఼చి అయ
ఫాగస లహియంగస ఉధాామని అనఔుంటట ధాాళు. క్సని అుపడె ఫేగలఱ భలథిభిగస అయ ఎఖుయుత ఉంటాబ.
ఇథి అఱలాహ ఴక్ిు యసభభసియఱ భళభ. ఆమన ాత ళశుళున఼ యయనఔంణో తీభిుథిథు ాడె. నైయు ఙేలేదంణా
ఆమనఔు ఫాగస ణెఱుశ. భంచిని తీశఔుళఙేు ళయక్ిుక్ి అంతఔంటే ఫేఱ ైన ాతపఱం ఱనశుంథి. అటటళంటి యసయు
ఆధాటి బమంఔయ భిలి త
హ నండి శయక్ితంగస ఉంటాయు. ఙెడెన తీశఔుళఙేు యసయందయౄ ఫో యా గస అగిాఱో
యశభియనమఫడణాయు. నైయు ఙేలహన ఔయుఱ ాక్సయం తప నైయు భభొఔ యధఫెైన ాతపఱలనిా ఎఱల
ను ందఖఱుఖుణాయు?

27. అన్్నమల్ 91 - 93 (ఒ ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన):

‘‘ఈ నఖయం (భక్సా) ాబుళున భలతాఫే

ఆభసదింఙాఱని ధాఔు ఆఛఞ ఇళాఫడియథి. ఆమన థానిని యతాఫెైన క్ేతంా గస ఙేరసడె ఆమన ాతథానిక్ీ
మఛభలని. ధనన యదేముడధై ఉండా ఱనీ , ఈ కభసన్న ఙథియ యనినహంఙాఱనీ ధాఔు ఆఛఞ ఇళాఫడియథి. ఇఔ

శధాుభసగనిా అళఱంనృంఙేయసడె తన ఫేఱు క్ొయక్ే శధాుభసగనిా అళఱంనృయసుడె. భలయగ బవ
ా ు ేడెైన యసడిణో

, ‘‘ధనన

క్ేళఱం ళెఙుభింఙేయసణిణ భలతాఫే ’’ అని అన. యసభిణో ఇంక్స ఇఱల అన , ‘‘యోు తాం క్ేళఱం అఱలాహ ఔు భలతాఫే
తగినథి, అత తాయఱోధన ఆమన నైఔు తన శ఼ఙనఱన ఙ఼ుణాడె

, నైయు యసటిని ఖుభిుయు సయు. ’’ నైయు ఙేలే

నఱనీా నీ ాబుళునఔు ణెయౌమఔుండా ఱేళు.

28. అల్్ఖసస్
ఆమతేఱు : 88

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

28. అల్్ఖసస్ 1 - 3 ణా-లన్-నైమ. ఇయ శపవు ఫెైన ఖరంథంఱోని యసక్సయఱు. ఫేభు భూయస , హభౌనఱ క్ొంత
ళఽణాుంణానిా యఴాలహంఙే యసభి ాయోఛనం క్ోశం ఛభిగింథి ఛభిగినటట
ా గస నైఔు యనినహశు ధాాభు.

28. అల్్ఖసస్ 4 - 6 అశఱు యవమం ఏనేటంటే , హభౌన బూనే నైద తయుఖుఫాటట యైకభిని అళఱంనృంఙాడె.
థాని ాఛఱన ళభసగఱుగస యబచృంఙాడె. యసభిఱోని ఔ ళభసగనిా అతడె నీఙయఙేయసడె. యసభి ఫాఱుయన
షతభలభేుయసడె యసభి ఫాయౌఔఱన భలతాం ఫాతేఔనిఙేుయసడె. నిఴుమంగస అతడె దవే
ు ఱఱోని యసడె. బూనేఱో
అణచియనమఫడిన యసభిని ఔనిఔభింఙాఱనీ , యసభిని ధామఔుఱుగస ఙేమలఱనీ , యసభిధన యసయశఱుగస ఙేమలఱనీ ,
బూనేఱో యసభిక్ి అదిక్సభసనిా ాయసథింఙాఱనీ , యసభి థాాభస హభౌన , యౘభలనఱఔ, యసభి లైధాయఱఔ ణాభు
బమడెత ళచిున థానిధన ఙ఼నుసఱనీ ఫేభు క్ోభసభు.

28. అల్్ఖసస్

7 - 9 ఫేభు భూయస తయౌా క్ి ఇఱల శ఼చింఙాభు

, ‘‘అతనిక్ి నుసఱుటటు , అతని నుసాణానిక్ి

ాభలదభుందని నీఔు అనినహలేు అుడె అతనిని నథిఱో యడిచినటటు , ఏభలతాం బమడఔు, ఫాధడఔు, ఫేభు
అతనిని నీ ళదు క్ే తభిగి తీశఔుళయసుభు , అతనిని ాళఔు ఱఱో ఔడెగస ఙేయు సభు. ’’ చిళయఔు హభౌన ఇంటియసయు
అతనిని (నథిఱో నండి) ఫమటిక్ి తీరసయు , అతన యసభిక్ి ఴతేాయై రోఔ క్సయణం అళటానిక్ి. నిఛంగసధన హభౌన

,

యౘభలన, యసభి లైధాయఱు (తభ ళూయయౘఱ భీణాయ) ఎంణో నుసనహవఠ ేఱు. హభౌన పాయయ (అతడిణో) ఇఱల అనాథి

,

‘‘ఇతడె నీఔ ధాఔ ఔంటి ఙఱుళ. ఇతనిని ఙంఔు. ఫషృరస ఇతడె భనఔు ఉయోఖడళఙు ఱేథా భనం
ఇతనిని ఔుభలయునిగసధైధా ఙేశక్ోళఙు.’’ క్సని యసభిక్ి (యయళయసనం) ణెయౌమద.

28. అల్్ఖసస్

10 - 13 అటట భూయస తయౌా షఽదమం తఱా డియౌానుో ణోంథి. ఆఫె (భల యసగసునం ఆదాయంగస)

యఴాలహంఙే యసభిఱో ఉండినుో యసఱని , ఫేభు ఆఫె షఽదమలనిా దెైయయంణో నింనుసభు. ఱేఔనుో ణే
యషయసయనిా ఫమటనటిు ఉండేథే. ఆఫె భూయస యో దభిణో

, ‘‘అతనిని యంఫడిశు ఼ యలైళ

, ఆఫె అతని
’’ అని అనాథి.

తదనఖుణంగస ఆఫె ద఼య ద఼యంగస ఉంటృ అతనిని ఖభనింఙయసగింథి. క్సని అథి యసభిక్ి (ఴతేాళుఱఔు)
ణెయౌమద. ఫేభు నదటోాధన నుసఱుటేు లు ఱ
ీ శు ధాఱ నండి నహఱాయసడె నుసఱు ణాఖఔుండా నిఱేదింఙాభు. (ఈ
భిలి త
హ ని ఙ఼లహ) ఆ ఫాయౌఔ యసభిణో ఇఱల అనాథి , ‘‘అతనిని నంచి నుో ఱహంఙే ఫాధయతన లాఔభింఙే , అతని ఫేఱున
క్ోభే ఇంటి యసభిని ఖుభించి ధనన నైఔు ణెయౌనేథా

?’’ ఈ యధంగస ఫేభు భూయసన అతని తయౌా ళదు ఔు తభిగి

తీశఔుళఙాుభు. ఆఫె ఔనాఱఔు ఙఱా దనం ఔఱగసఱని , ఆఫె దణకడఔుండా ఉండాఱని. అఱలాహ యసగసునం
నిఛఫెైనదని ఆఫె ణెఱుశక్ోయసఱని. క్సని ఙాఱలభంథిక్ి ఈ యవమం ణెయౌమద.

28. అల్్ఖసస్ 14 - 17 భూయస తన నిండె మౌళనదఴఔు ఙేయుఔునాుపడె , అతని నయుఖుదఱ భిఔాతన
శంతభింఙఔునాుపడె, ఫేభు అతనిక్ి యయనక్సనీా , ఛాఞధానీా ాయసథింఙాభు. ఫేభు శఛీ నఱఔు ఇఱలంటి
ాతపఱలధనా ఇశ఼
ు ఉంటాభు. (ఔధాడె) నఖయయసశఱు ఏభయునుసటటఱో ఉనా శభమంఱో అతన నఖయంఱోక్ి
ాయనయంఙాడె. అఔాడ అతన ఇదు యు ళయఔుుఱు గయష ణడెత ఉండటానిా ఙ఼రసడె. ఔడె శామంగస అతని
ఛాతక్ి ఙెంథినయసడె, భెండో యసడె అతని ఴతేాఛాతక్ి ఙెంథినయసడె. అతని ఛాత ళయక్ిు ఴతేాఛాత యసనిక్ి ళయతభేఔంగస
శయౘమడభని అతనిని నహయౌఙాడె. భూయస అతనిని ఔ ఖుదుణో ఔడణేభసుడె. (ఇథి ఛయఖగసధన) భూయస , ‘‘ఇథి
ఱైణాన నిభసాఔం. అతడె ాఫఱ ఴతేాళు , శపవు ంగస థాభితనహపంఙేయసడె’’ అని అధాాడె. తయుయసత అతన ఇఱల
అధాాడె, ‘‘ధా ాబూ! ధనన ధా ఆతుఔు అధాయమం ఙేరసన

, ననా క్షనేంఙ. ’’ అుపడె అఱలాహ అతనిని

క్షనేంఙాడె. ఆమన క్షనేంఙేయసడె , ఔయుణింఙేయసడ఼న. భూయస ఇఱల ాతఛఞ ఙేరసడె , ‘‘ధా ాబూ! నీళు ధాఔు
భషో క్సయం ఙేరసళు. ఇఔనై ధనన ఎనాడ఼ ధనయశుఱఔు శయౘమడఫో న.’’

28. అల్్ఖసస్ 18 - 21 భయుశటి భోచ ఉదమం అతన బమడెత , ఏథెైధా ాభలదం భుంఙక్ొశుంథేమో
అని ఛాఖరతుగస నఱుయైుఱల భిక్ిశు ఼ నఖయంఱో నుో తే ఉండగస అంతఔు భుందభోచ శయౘమలనిక్ెర తనన నహయౌచిన
ళయక్ేు ఈ భోచ భయా తనన నహఱుశ఼
ు ఉండటానిా అఔయసుతే
ు గస ఙ఼రసడె. అుడె ‘‘నీళు ూభిుగస భలయగ ం తనహపన
యసడళు’’ అని భూయస అధాాడె. తయుయసత ఴతేాఛాత ళయక్ిునై థాడి ఙేథు ాభని భూయస అనఔునాుపడె , అతడె
నృఖగ యగస ఇఱల అధాాడె, ‘‘భూయస! నీళు నినా ఔ ళయక్ిుని ఙంనహనటట
ా గసధన ఈ భోచ ననా ఔడ ఙంనేయు సయస ? నీళు
ఈ థేఴంఱో థౌయీ నయయుడళుగస ఉండదఱఙ ఔుధాాయస , శంశాయణ ఙేమదఱఙక్ోఱేథా?’’ థీని తయుయసత ఔ ళయక్ిు
నఖయం యొఔా ఆ చిళయనండి యుగెతు ేఔుంటృ ళచిు ఇఱల ఙెనుసపడె
ఙేమటానిక్ి శంాథింుఱు ఛయుుతేధాాయు. ఇఔాడ నంచి యయానుో

, ‘‘భూయస! శభసుయుఱు నినా షతయ
, ధనన నీ రరరయోనఱలఱహని. ’’ ఈ యసయు

యనాంతధన, భూయస బమడెత ఛాఖరతుగస ఫమఱుథేభసడె. అతన ఇఱల నుసాభిింఙాడె
దభసుయుగఱ నండి యక్ింఙ.’’

, ‘‘ధా ాబూ! ననా
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22 - 25 (ఈచృుు నండి ఫమఱుథేభి) భూయస భదయన్ యైునఔు తభిగినుపడె ఇఱల

అనఔుధాాడె, ‘‘ధా ాబుళు ననా శభి jెెెైెన భలయగ ంఱో నడెుణాడని ఆయశుధాాన.’’ అతడె భదయన్ ఫాయ
ళదు ఔు ఙేయుఔునాుపడె ఙాఱభంథి ాఛఱు తభ యళుఱఔు నీయు ణాాటానీా, యసభిక్ి ద఼యంగస ఔ ాఔా ఇదు యు
లు ఱ
ీ ు తభ యళుఱన ఆుత ఉండటానీా ఙ఼రసడె. భూయస ఆ లు ఱ
ీ న, ‘‘నైఔు ళచిున చిఔుా ఏనేటి?’’ అని
అడిగసడె. యసయు ఇఱల ఛయసఫు ఙెనుసపయు , ‘‘ఈ యళుఱ క్సయుఱు తభ యళుఱన ణోఱుఔునుో ళనంతళయఔు
ఫేభు భల యళుఱఔు నీయు ణాఱేభు. భల తండిా గసయు ఙాఱల ళఽదాఱు. ’’ ఇథి యని భూయస యసభి యళుఱఔు
నీయు ణాానుసడె. తయుయసత నీడ ఉనా ఔ శి ఱంఱోక్ి నుో బ ఔయుుధాాడె , ఇఱల అధాాడె, ‘‘యసానై! నీళు ధానై ఏ
ఫేఱున అళతభింఛేలహధా, ధనన థాని అళశయం ఔఱయసడధన. ’’ (ఎంణో లేు క్సఱేద) ఆ ఇదు యు లు ఱ
ీ ఱోని క్సఫె
లహఖగ ుడెత, నృడిమడెత అతని ళదు ఔు నడచి ళచిు ఇఱల ఙెపయసగింథి

, ‘‘ధా తండిా గసయు నేభుయౌా

నహఱుశుధాాయు, నైయు భల యళుఱన నీయు ణాానహంచిన థానిక్ి గసన నైఔు ాతపఱనైమడానిక్ి.

’’ భూయస

ఆమన ళదు ఔు యయా తన ూభిు ళఽణాుంణానిా యనినహంచినుపడె, ఆమన ఇఱల అధాాయు, ‘‘ఏ భలతాం బమడఔు.
ఇుపడె నీళు దభసుయగ ు ాఛఱ ఫాభినండి ఫమటడాిళు.’’

28. అల్్ఖసస్ 26 - 28 ఆ ఇదు యు లు ఱ
ా ో ఇఱల అనాథి , ‘‘ధాధాా ఈ ళయక్ిుని ధౌఔయుగస
ీ ఱోని క్సఫె తన తండిణ
నటటుక్ొనండి. ఫఱళంతేడ఼ , నభుఔశుడ఼ అబనయసడే నైయు ధౌఔయుగస నటటుక్ోళటానిక్ి అనిా యదాఱల
ఉతు భుడె.’’ ఆఫె తండిా (భూయసణో) ఇఱల అధాాడె , ‘‘నీళు ధా ళదు ఎనినేథి శంళతసభసఱ ళయఔు ధౌఔయుగస
ఉండే వయతేఔు ుపఔుంటే ధా ఇదు యు ఔుభలభెుఱఱో క్సఫెన నీక్ిచిు యయసషం ఙేమదఱఙఔుధాాన. ఔయనల
థి శంళతసభసఱు ూభిుఙేమదయౌలేు అథి నీ ఇవు ం. ధనన నినా ఫఱళంతం ఙేమదఱఙక్ోఱేద. అఱలాహ క్ోభిణే
నీళు ననా భంచి భనిఱహగస ఙ఼యసుళు. ’’ భూయస ఇఱల ఛయసఫు యౌక్సడె , ‘‘ఈ యవమం నైఔ ధాఔ భధయ
నియణ మఫెైనుో బనటేా . ఈ భెండె ఖడెళుఱఱో ధనన థేనిా ూభిుఙేలహధా , థాని తయుయసతభటటఔు ధానై ఏ యధఫెైన
తు డి తీశఔు భసఔడద. భనం కభసయు ఙేశఔునా భలటఔు అఱలాహ బయ యసక్ి.’’

28. అల్్ఖసస్ 29 - 35 ఖడెళున ూభిు ఙేలహన భూయస తన ఔుటటంఫ శబుయఱన తీశఔుని ామలణఫెైనుో త
ఉండగస, తర యాతం ఉనా థిఔుాన ఔ భంట ఔనినహంచింథి. అతన తన ఇంటియసభిణో ఇఱల అధాాడె, ‘‘ఆఖండి,
ధనన ఔ భంటన ఙ఼రసన, ఫషృరస ధనన అఔాడ నంచి ఏథెైధా శభలఙాభసనాబధా తీశక్ొని ళయసున , ఱేథా
ఆ భంట నండి నిుపయళాధైధా టటుక్ొని ళయసున

, థానిణో నైయు ఙయౌ క్సఙఔుందయు గసని.

’’ అఔాడఔు

ఙేభినుపడె ఱోమ ఔుడిఖటటునై ఉనా ఔ యబళంతఫెైన శి ఱంఱోని ఔ ఙెటు ట నండి ఔ నహఱుు యనళచిుంథి .
‘‘భూయస! ధనన అఱలాహ న

, శఔఱ ఱోక్సఱఔు ాబుళున.

’’ తయుయసత ‘‘నీ ఔయరన యశయు

’’ (అని

ఆఛాఞనహంఙఫడియథి). ఆ ఔయర నుసభు భలథిభిగస ఔదఱడం ఙ఼డగసధన భూయస యనక్ిా తభిగి యుగెణు ాడె - తభిగి ఔడా

ఙ఼డఱేద. (ఇఱల లఱయమఫడియథి) , ‘‘భూయస! తభిగి భస , బమడఔు, నీళు శయక్ితంగసధన ఉధాాళు. నీ ఙేతని
చాతీ ఙొక్సాఱోనిక్ి నైక్ి ద఼యుు , నీఔు ఏ యధఫెైన ధొనప ఔయౌగింఙఔుండాధన అథి ాక్సయశ఼
ు ఫమటిక్ి ళశుంథి .
బమం నండి క్సనుసడెక్ోళటానిక్ి నీ బుఛానిా ాఔాఔు అదభుక్ో. ఇయ శపవు ఫెైన భెండె శ఼ఙనఱు , నీ ాబుళు
తయపు నండి , హభౌన్, అతడి దభసబభీఱ భుంద ఉంఙటానిక్ి. యసయు యభ అయదేముఱు. ’’ భూయస ఇఱల భనయ
ఙేశఔుధాాడె. ‘‘ధా ాబూ! ధనన యసభి భనిఱహ ధొఔణిణ షతయ ఙేరసన. యసయు ననా షతయ ఙేయు సభేమో అని
బమడెతేధాాన. ధా యో దయుడె యౘయౄన్ ధా ఔంటే భంచి యసగసాటి ఔఱయసడె , ననా శభభిింఙటానిక్ి అతనిని
శయౘమఔు డెగస ధాణో ంు. యసయు ననా అశతయయసథిగస తయశాభియు సభేమో అని బమడె తేధాాన.

’’ ఇఱల

లఱయఙాుడె, ‘‘ఫేభు నీ యో దయుని థాాభస నీ ఙేతేఱఔు ఫఱలనిా శభఔయుయసుభు. ఫేభు నై ఉబముఱఔు ఔ
యరరవఴక్ిుని ాయసథియు సభు. క్సఫటిు యసయు నైఔు ఏభలతాం యౘని ఙేమఱేయు. భల శ఼ఙనఱ ఫఱం ఆదాయంగస, నుసాఫఱయం
నైథే, నై అనఙయుఱథే అళుతేంథి.’’

28. అల్్ఖసస్ 36 - 37 తయుయసత భూయస , ఆ ాఛఱ ళదు ఔు శపవు ఫెైన భల శ఼ఙనఱణో యయానుపడె , యసయు
ఇఱల అధాాయు , ‘‘ఇథి భలమలఛాఱం తప భభేనై క్సద. ఈ భలటఱన ఫేభు భల ణాతభుణాుతఱ క్సఱంఱో
ఔడ ఎనాడ఼ యనఱేద. ’’ భూయస ఇఱల శభలదాననేఙాుడె , ‘‘ధా ాబుళు తన ళదు నండి భలయగ దయశఔణాానిా
తీశక్ొనిళచిున ళయక్ిు లహిత ఎటటళంటిథో ఫాగస ఎయుఖున. ఇంక్స చిళభోా ఎళభి యయళయసనం భంచిదళుతేంథో
ఆమనక్ే ఫాగస ణెఱుశ. శతయం ఏనేటంటే దభసుయుగఱు ఎనాడ఼ యసపఱయం ను ందఱేయు.’’

28. అల్్ఖసస్ 38 హభౌన ఇఱల అధాాడె , ‘‘శబుయఱలభస! ధనన క్సఔ నైఔు భభొఔ థేళుడెళడెైధా ఉధాాడేమో
ధనన ఎయుఖన. యౘభలన్! ఇటటఔఱన క్సయౌు ధాక్ెర ఔ ఎణెు న
త ఔటు డానిా నిభసుణం ఙేబంఙ. థానినైక్ి ఎక్ిా
ఫషృరస ధనన భూయస థేళుణిణ ఙ఼డఖఱధనమో. ధనన అతణిణ అశతయయసథిగస భిఖణిశు ధాాన.’’

28. అల్్ఖసస్ 39 - 42 బూనేనై అతడ఼ , అతడి లైధాయఱ ఏ యధఫెైన షఔుాఱేఔుండాధన తభ నదు భిఔు
అషంపాయసనిా ాదభిశంఙాయు. భల యైునఔు ణాభు ఎనాడ఼ భయయౌభసళటభధనథే ఉండదని యసయు పాయంఙాయు.
చిళయఔు ఫేభు అతనినీ అతని లైధాయఱన఼ టటుఔుని శభుదాంఱోక్ి యశభియనరసభు. ఙ఼డె ఆ దభసుయుగఱఔు ఏ
ఖత టిుంథో . ఫేభు యసభిని నయఔం యైునఔు ాఛఱన ఆయౘానింఙే ధామఔుఱుగస ఙేరసభు. ాలమం ధాడె యసయు
ఎఔాడ నంచీ ఏ శయౘమలనీా ను ందఱేయు. ఫేభు ఈ ాంఙంఱో అనరసం యసభిని యంటాడేఱల ఙేరసభు. ాలమం
ధాడె యసయు ఘోయ దయళశి ఔు ఖుభి అళుణాయు.

28. అల్్ఖసస్

43 - 47 ూయాు తభసఱ యసభిని ధాఴనం ఙేలహన తయుయసత

, ఫేభు భూయసఔు ఖరంతానిా

ాయసథింఙాభు భలనళుఱ క్ొయఔు ద఼యదఽఱహు యసధనంగస ఙేలహ , భలయగ దయశఔతాంగస, క్సయుణయంగస ఙేల,హ తథాుాభస యసయు
ఫషృరస ఖుణనుసఠం ఙేయుుఔుంటాభేమో అని. (ాళక్సు!) ఫేభు భూయసఔు ఈ వభిమతే
ు ఆథేరసనిా

ాయసథించినుపడె నీళు యుభ థిఴఱో ఱేళు. ఇంక్స , నీళు యసక్షుఱఱోన఼ ఱేళు. అంణేక్సద, థాని తయుయసత (నీ
క్సఱం ళయఔు) ఫేభు ఎధోా తభసఱ యసభిని ాబయంఛేరసభు , యసభి నైదగస ఔ శథీయా క్సఱం ఖడిచినుో బంథి.
నీళు భదయన్ యసశఱఱో ఔడా నిళలహంచి ఉండఱేద

, యసభిక్ి భల ఆమతేఱన యనినహంచి ఉండటానిక్ి. క్సని

(అపటి ఈ యసయు ఱన) ంనేయసయభు ఫేఫే. ఫేభు (భూయసన ాథ
ా భంగస) నహయౌచినుపడె

, నీళు తర

యాతం అడెఖుపాగసన ఔడా ఱేళు. క్సని ఇథి నీ ాబుళు క్సయుణయం (నీఔు ఈ శభలఙాయం అంథింఙఫడెణోంథి) ,
నీఔు ూయాం ళెఙుభిఔ ఙేలే యసడెళాడ఼ భసని ాఛఱ ళదు ఔు నీళు నుో బ ళెఙుభింఙటానిక్ి ఫషృరస యసయు
శపఽషఱోక్ి ళయసుభేమో అని. (ఫేభు ఇఱల ఎందఔు ఙేరసభంటే)
పయౌతంగస ఏథెైధా ఆద యసభినైక్ి ళచిునుపడె

, యసయు శామంగస ణాభు ఙేశఔునా ఔయుఱ

, యసయు ‘‘ాబూ! నీళు భల ళదు ఔు ఔ ాళఔు న ఎందఔు

ంఱేద. ఫేభు నీ ఆమతేఱన తఱథాయౌు ఉండేయసయభు ఔథా , యరసాశఱఱో ఙేభి ఉండే యసయభు ఔథా! ’’ అని
అనఔుండా ఉండేటందఔు.

28. అల్్ఖసస్ 48 - 51 క్సని భల తయపు నండి యసభి ళదు ఔు శతయం ళచిున తయుయసత యసయు ఇఱల అధాాయు ,
‘‘భూయసఔు ఇళాఫడియథే ఇతనిక్ీ ఎందక్ీమఫడఱేద.

’’ ఇథిళయఔు భూయసఔు ఇళాఫడిన థానిని యసయు

తయశాభించి ఉండఱేథా? యసయు, ‘‘భెండ఼ భలమలఛాఱలఱే. అయ ఔథాని క్ొఔటి శయౘమ డణాబ ’’ అని అధాాయు.
ఇంక్స యసయు , ‘‘ఫేభు థేనినీ యఴాలహంఙభు ’’ అని ఔడా అధాాయు. (ాళక్సు!) యసభిణో ఇఱల అన , ‘‘శభే నైయు
నిఛాబతీయుఱే అబణే అఱలాహ దఖగ య నండి , ఈ భెండియటి ఔంటే ఫెయుగెరన భలయగ దయశఔణాానిా ాయసథింఙే ఔ
ఖరంతానిా తీశఔుయండి. ధనన థానిని అనశభియు సన. ఇుపడె యసయు నీ ఈ క్ోభెాన తీయుఔనుో ణే అశఱు యసయు తభ
భధోయసంచఱన అనశ భింఙేయసయని ణెఱుశక్ో. థేళుని భలయగ దయశఔతాం ఱేఔుండా క్ేళఱం తన క్ోభిఔఱన
అనశభింఙే ళయక్ిు ఔంటే యభ భలయగ బవ
ా ు ేడెళడె

? అటటళంటి దభసుయుగఱఔు అఱలాహ తన భలయగ దయశఔణాానిా

ఎంతభలతాం ాయసథింఙడె. (ళతఫో ధ యొఔా) ళఙధానిా ఫేభు ఎడణెఖఔుండా యసభిక్ి అందఛేరసభు

, యసయు

ఏభయునుసటట నండి ఫేఱోాయసఱని.

28. అల్్ఖసస్ 52 - 56 ఇంతఔు ూయాం ఫేభు ఖరంతానిా ఇచిున ాఛఱు థీనిని(కభసన్న) యఴాలహయు సయు. ఇథి
యసభిక్ి యనినహంఙఫడినుపడె, యసయు ఇఱల అంటాయు, ‘‘ఫేభు థీనిని యఴాలహంఙాభు. ఇథి నిఛంగసధన భల ాబుళు
తయపు నండి ళచిున శతయం. ఫేభు నదటి నండీ భులహా భుఱఫే. ’’ ణాభు ఙ఼నహన లి భ
థ సయనిక్ి పయౌతంగస తభ
ాతపఱలనిా భెండెయసయుా ను ంథేయసయు యసభే. యసయు ఙెడెన భంచిణో నియసభియు సయు. ఫేభు యసభిక్ి ఇచిున చౄళధోనుసది
నండి కయుు నడణాయు. యసయు ఎుపడెైధా అశషయఔయఫెైన భలటన యంటే , ఇఱల అంటృ ద఼యంగస ఛభిగినుో ణాయు ,
‘‘భల ఔయుఱు భలయ. నై ఔయుఱు నైయ. నైక్ో శఱలమ. ఫేభు అఛాఞనఱ దా తని అళఱంనృంఙదఱఙక్ోఱేద.
ాళక్సు! నీఔు ఇవు ఫెైన యసభిక్ి నీళు భలయగ దయశఔణాానిా ాయసథింఙఱేళు. క్సని అఱలాహ తనఔు ఇవు ఫెైన యసభిక్ి
భలయగ దయశఔణాానిా ాయసథింఙఖఱడె, ఆమన తన భలయగ దయశఔణాానిా లాఔభింఙేయసభిని ఫాగస ఎయుఖున.

’’

28. అల్్ఖసస్

57 ... యసయు ఇఱల అంటాయు , ‘‘ఔయనల నీణోనుసటట ఫేభు ఔడా ఈ భలయగ దయశఔణాానిా

అళఱంనృలేు ఫేభు భల బూపాఖం నండి ణొఱగింఫడణాభు.

28. అల్్ఖసస్ ... 57 ఫేభు రసంతక్ి నిఱమఫెైన ఔ యతా శి ఱలనిా యసభిక్ి లహియ నియసశంగస ఙేమటం , థాని
యైునఔు అనిా యక్సఱ ండ఼
ా , పఱలఱ భల తయపు నండి చౄళధోనుసదిగస భసళటం యసశు ళం క్సథా ?’’ క్సని యసభిఱో
ఙాఱల భంథిక్ి ణెయౌమద.

28. అల్్ఖసస్ 58 ఫేభు ఎనిా ఛనథాఱన ధాఴనం ఙేమఱేద యసటి ాఛఱు తభ శందన ఙ఼ఙఔుని
ను ంగినుో బయయసయు. అయగో ఙ఼డె, యసభి నియసయసఱు ఎఱల డి ఉధాాయో , యసభి తయుయసత యసటిఱో నిళలహంచిన యసయౄ
ఙాఱల తఔుాయన. చిళయఔు ఫేఫే యసయశఱభమలయభు.

28. అల్్ఖసస్ 59 నీ ాబుళు ఛనథాఱన ఎంతభలతాం ధాఴనం ఙేమడె. యసటి క్ేంథాాఱఔు భల ఆమతేఱన
యనినహంఙే ాళఔు ఱన ంనంతళయఔు. ఫేభు ఛనథాఱన , యసటి ాఛఱు దభసుయుగఱబనుో ణే తప ఎంతభలతాం
ధాఴనం ఙేమభు.

28. అల్్ఖసస్

60 - 61 నైఔు ఇళాఫడియథి క్ేళఱం నుసాంచిఔ చౄయతు యసభగిర భభిము అఱంఔయణఱు

భలతాఫే. అఱలాహ ళదు ఉనాథి థీనిఔంటె ఉతు భఫెైనథి , నితయఫెైనథి. నైయు ఆఱోచింఙభస ? ఫేభు తనఔు ఙేలహన
భంచి యసగసుధానిా తపఔుండా ను ందననా ళయక్ిు , ఫేభు క్ేళఱం ఇషఱోఔ చౄళన యసభగిర ఇచిున తయుయసత
ాలమంధాడె యక్షక్ెర యౘఛయుయఙఫడననా ళయక్ీు ఔటళుణాభస?

28. అల్్ఖసస్ 62 - 64 (యసయు భయచినుో ఔడద) ఆ థిధానిా. అుపడె ఆమన యసభిని నహయౌచి , ‘‘నైయు, ధా
పాఖయసాభుఱుగస పాయంచిన యసభెఔాడెధాాయు ?’’ అని అడెఖుణాడె. ఈ భలట ఎళభిక్ి ళభిుశు ంథో యసయు ఇఱల
అంటాయు, ‘‘భల ాబూ! నిశసంథేషంగస ఫేభు అభలయగ ం టిుంచింథి యసభిధన. శామంగస ఫేభు అభలయగ ం టిున
యధంగసధన, ఫేభూ యసభిని అభలయగ ం టిుంఙాభు. యసభిని ఖుభించి భలఔు ఏ యధఫెైన ఫాధయత ఱేదని ఫేభు నీ
శభక్షంఱో ాఔటిశు ధాాభు. అశఱు యసయు భభుయౌా ూచృంఙధన ఱేద. ’’ తయుయసత యసభిణో , ‘‘నైయు నిఱఫెటు న
ి
పాఖయసాభుఱన ఇుపడె నహఱళండి ,’’ అని అనఫడెతేంథి. యసయు యసభిని నహఱుయసుయు క్సని యసయు యసభిక్ి ఏ
శభలదానభూ ఇళాయు. యసయు యక్షన ఙ఼యసుయు. అయోయ! యసయు శధాుభసగనిా అళఱంనృంచి ఉంటే ఎంత ఫాఖుండేథి.

28. అల్్ఖసస్ 65 - 67 (యసయు యశుభింఙఔడద) ఆ థిధానిా. అుపడె ఆమన యసభిని నహయౌచి , ‘‘ంఫడిన
శంథేఴషయుఱఔు నైయు ఏభని శభలదాననేఙాుయు

?’’ అని అడెఖుణాడె. ఆ శభమంఱో యసభిక్ి ఏ

శభలదానభూ ణోఙద, యసయు ఔభిధొఔయు శంాథింఙక్ోన఼ఱేయు. అబణే ఎళడె ఇఔాడ రసుణాు డణాడో

యఴాలహంచి, భంచి నఱు ఙేయు సడో

, అతడె అఔాడ యసపఱయం ను ంథేయసభి భధయ ఉండఖఱన అని

ఆయంఙఖఱుఖుణాడె.

28. అల్్ఖసస్ 68 - 73 నీ ాబుళు ణాన క్ోభిన థానిని శఽఱహుయు సడె. (శామంగస ఆమధన తన ని క్ోశం ణాన
క్ోభిన యసభిని) ఎనాఔుంటాడె. ఈ ఎనిాఔ ఙేమటం అధనథి యసభి నిక్సద. అఱలాహ భియదాడె
ఱహయుాఔు అతీతేడె. యసయు తభ భనశసఱఱో థాచిన థానినీ

, యసయు ఙేలే

, ఫళయంఖయఙే థానినీ నీ ాబుళు ఎయుఖున.

ఆమధన అఱలాహ, ఆమన ఔాడె. ఆమన తప ఆభసధనఔు అయుహడెళాడ఼ ఱేడె. ఈ ఱోఔంఱోన఼, యఱోఔంఱోన఼
ఆమధన శుతందగిన యసడె. భినుసఱధాదిక్సయం ఆమనథే

, ఆమన యైునక్ే నైయంణా భయయౌం ఫడణాయు.

ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన , ‘‘ఈ యవమం ఖుభించి నైభెుపడెైధా ఆఱోచింఙాభస ఔయనల అఱలాహ ాలమం
ళఙేుళయఔు నైనై రసఴాతంగస భసతాని ఆళళంఛేలేు , అఱలాహ తప నైఔు యఱుఖున ణెచిు ఇఙేు థేళుడె ఎళడె ?
నైయు యనభస?’’ యసభిని ఇంక్స ఇఱల అడెఖు , ‘‘ఈ యవమం ఖుభించి నైభెుపడెైధా ఆఱోచింఙాభస ఔయనల అఱలాహ
ాలమం ళయఔు నైనై ఖఱున రసఴాతంగస ఉండేఱల ఙేలేు , నైయు యరసరంత ను ందటానిక్ి అఱలాహ తప నైఔు భసతాని
ణెచిు ఇఙేు థేళుడెళడెైధా ఉధాాడా ? నైక్ేనై గోఙభింఙటం ఱేథా ?’’ ఇథి ఆమన క్సయుణయఫే ఆమన నై క్ొయఔు
భసతానీ, ఖఱున఼ శఽఱహుంఙాడె , నైయు (భసతా శభమంఱో) యరసరంతని ను ందటానిక్ీ

, (ఖటి శభమంఱో) నై

ాబుళు అనఖరయౘనిా అధనాఱహంఙటానిక్ీ ఫషృరస నైయు ఔఽతచఞఱళుణాభేమో అని.

28. అల్్ఖసస్ 74 - 75 (యసయు ఛాఞఔభుంఙక్ోయసయౌ) ఆ థిధానిా, అుడె ఆమన యసభిని నహయౌచి, ‘‘నైయు ధాఔు
పాఖయసాభుఱుగస ఔయౌపంచిన యసభెఔాడెధాాయు ?’’ అని అడెఖుణాడె. ఫేభు ాత శంగం నండి ఔ యసక్ిని
తీశఔుళయసుభు. తయుయసత , ‘‘నై యుచళున ఇుపడె తీశఔుయండి

’’ అని అంటాభు. అుడె యసభిక్ి

ణెయౌలహనుో తేంథి, శతయం అఱలాహ యైనే ఉందని, యసయు ఔయౌపంచిన అశణాయఱనీా భటటభలమ ఫెైనుో ణాబ.

28. అల్్ఖసస్

76 - 78 ఇథొ ఔ మతాయి ం కలయౄన్ భూయస ఛాతక్ి ఙెంథిన ఔ ళయక్ిు. అతడె తన ఛాతక్ి

ళయతభేఔంగస తయుఖుఫాటటఙేరసడె. ఫేభు అతనిక్ి ఎధోా నిధఱన ఇఙాుభు. యసటి ణాలు ఙెళుఱన
ఫఱలఢెయఱ ైన ళయఔుుఱ ఔ శభూషం ఔడా ఙాఱల ఔవు ంగస ఎతు ఖఱద. ఔయసభి అతని ఛాత ాఛఱు అతనిణో ఇఱల
అధాాయు, ‘‘యరె యఖఔు, యరె యగే యసభిని అఱలాహ నేానేంఙడె. అఱలాహ నీఔు ఇచిున శందణో యఱోఔంఱో ఖఽయౘనిా
నిభిుంఙఔుధన యోఙన ఙేబ. ాంఙంఱో ఔడ నీ యసటాన యశుభింఙఔు, అఱలాహ నీఔు ఉక్సయం ఙేలహన యధంగసధన
నీళూ ఉక్సయం ఙేబ. బూనేనై ఔఱోాఱలనిా శఽఱహుంఙే ామతాం ఙేమఔు. అఱలాహ ఔఱోాఱం శఽఱహుంఙే యసభిని
నేానేంఙడె.’’ అుడె అతడె ఇఱల అధాాడె, ‘‘ధాఔు ఱబయఫెైన ఛాఞనం భూఱంగసధన ఇదంణా ధాఔు ఇళాఫడియథి’’ అతనిక్ి ూయాం అతనిఔంటే ఎఔుాళ ఫఱలనీా , అనఙయ ళభసగనిా ఔయౌగి ఉనా ఙాఱలభంథిని అఱలాహ ధాఴనం
ఙేరసడధన యవమం అతనిక్ి ణెయౌమథా? అభసధఱన భలతాం యసభి నుసనుసఱన ఖుభించి అడఖటం ఛయఖద.

28. అల్్ఖసస్ 79 - 80 ఔధాడె అతడె తన ఛాత భుంద తన ూభిు యైబళంణో ాతయక్షభమలయడె. ఐళఔ
చౄయతం టా యసయమోషం ఔఱయసయు అతణిణ ఙ఼చి ఇఱల అధాాయు , ‘‘కలయౄన్ఔు ఇళాఫడియథి భలఔ ఱనలేు ఎంత
ఫాఖుండెన. అతడె ఙాఱల అదఽవు ళంతేడె.’’ క్సని ఛాఞన శంనాఱు ఇఱల అధాాయు, ‘‘అయోయ థౌభసాఖుయఱలభస!
అఱలాహ ఇఙేు ాతపఱఫే యఴాలహంచి భంచి నఱు ఙేలే ళయక్ిుక్ి రరరవఠఫెైనథి. ఈ భయౘపాఖయం శషనం ఙ఼నే యసభిక్ి
తప భభెళభిక్ీ థొ యఔద.’’

28. అల్్ఖసస్ 81 - 82 చిళయఔు ఫేభు అతనీా అతని ఖఽయౘనీా , బూనేఱోనిక్ి అణఖ థొా క్సాభు. తయుయసత
అఱలాహ ఔు ళయతభేఔంగస, అతనిక్ి శయౘమం ఙేమటానిక్ి భుందఔు ళఙేు అతని భదు తేథాయుఱ ళయగ ం ఏథీ ఱేద.
శామంగస అతన ఔడా తనఔు ణాన శయౘమం ఙేశక్ోఱేఔనుో మలడె. నినా అతని అంతశు క్ోశం
ఉయాలొ
ా భిన యసభే ఇుపడె ఇఱల అంటటధాాయు ,‘‘అయోయ, భల థౌభసాఖయం! ఫేభు భయఙే నుో మలభు , అఱలాహ
తన ఇవు క్
ా సయం తన థాశఱఱో క్ొందభి చౄళధోనుసదిని యశు భింఛేయు సడె అని

, భభిక్ొందభిక్ి ఆచితచి ఇయసుడని.

అఱలాహ భలనై దమఙ఼నహ ఉండఔనుో ణే , భభుయౌా ఔడా బూనే ఱోనిక్ి అణఖథొా క్ిా ఉండేయసడే. అయోయ , భల
థౌభసాఖయం! అయరసాశఱు యసపఱయం ను ందయని భలఔు ఛాఞఔఫే ఱేద.’’

28. అల్్ఖసస్

83 - 84 ఇఔ , యఱోఔంఱోని ఖఽయౘనిా ఫేభు బూనేనై తభ నదు భిక్సనిా క్ోయుక్ోనియసభిక్ీ

,

ఔఱోాఱలనిా శఽఱహుంఙగోయని యసభిక్ీ ాణేయక్ించి ఉంఙణాభు. ఫేఱ ైన భిణాభం భలతాం బమబఔుుఱు ఔఱయసభిక్ే.
భంచిని ణెఙేు యసడిక్ి థానిఔంటే ఫేఱ ైన భంచి ఱనశుంథి. ఇఔ ఙెడెన ణెఙేుయసభి యవమం ఙెడె నఱు
ఙేలేయసభిక్ి యసయు ఙేలహన థాని ాక్సయఫే ాతపఱం ఱనశుంథి.

28. అల్్ఖసస్ 85 - 88 ాళక్సు! నీనై ఈ కభసనన యదించినయసడె , నినా ఔ ఉతు భ ఫెైన భుగింునఔు
ఙేయునధాాడని యఴాలహంఙ. యసభిణో ఇఱల అన

, ‘‘ధా ాబుళునఔు ఫాగస ణెఱుశ

, ఎళడె శధాుయగ ం

తీశఔుళఙాుడో , ఎళడె శపవు ఫెైన భలయగ బవ
ా ు ణాానిక్ి ఱోనమలయడో . ’’ నీనై ఖరంథం అళతభిం ఙేమఫడె తేందధన
యవమలనిా నీళు ఏభలతాం ఆయంఙఱేద. ఇథి క్ేళఱం నీ ాబుళు క్సయుణయం ళఱా ధన (నీనై అళతభించింథి). ఔనఔ
నీళు అయరసాశఱఔు శయౘమఔుడళు క్సఔడద. అఱలాహ యసక్సయఱు నీనై అళతభించినుపడె

, అయరసాశఱు

నినా యసటి నండి యైథొ ఱగింఙటం అధనథి ఎనాటిక్ీ ఛయఖఔడద. నీ ాబుళు యైునఔు ఆయౘానింఙ.
ఫషృథెైయసభసధఔుఱఱో ఎంతభలతాం ఙేభినుో ఔు. అఱలాషోు నుసటట ఏ ఇతయ థేళుణిణ యనడెక్ోఔు. ఆమన తప భభొఔ
ఆభసధయ డెళాడ఼ ఱేడె. ఔా ఆమన ఉనిక్ి తప ాతథీ నయంఙేథే. యఴాయసభలుఛాయది క్సయం ఆమనథే ఆమన
యైునక్ే నైయంణా భయయౌంఫడణాయు.

29. అల్్అన్్కబూత్

ఆమతేఱు : 69

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

29. అల్్అన్్కబూత్ 1 - 3 అయౌఫ , ఱలమ, నైమ. క్ేళఱం ‘‘ఫేభు యఴాలహంఙాభు’’ అని అనాంత భలణాాధనా
యసభిని ళదయౌయనమటం ఛయుఖుతేందనీ , యసభిని భీక్ింఙటం ఛయఖదనీ ాఛఱు పాయశుధాాభస ? యసశు యసనిక్ి ఫేభు
యసభిక్ి ూయాం ఖతంచిన యసయందభినీ భీక్ింఙాభు, అఱలాహ ఔు శతయయసదఱ ళభో, అశతయయసదఱ ళభో తపనిశభిగస
ఙ఼డళఱలహ ఉనాథి.

29. అల్్అన్్కబూత్ 4 ఙెడె ఙేవుఱు ఙేశు నాయసయు భభుయౌా నైభి నుో ఖఱభని అనఔుంటటధాాభస ? యసభి
నియణ మం ఙాఱల తుపడె నియణ మం.

29. అల్్అన్్కబూత్ 5 - 7 ఎళడెైధా అఱలాహ న ఔయౌలే ఆఴన ఔయౌగి ఉంటే , (అతడె ణెఱుశ క్ోయసయౌ) అఱలాహ
నియణ బంచిన శభమం తాయఱోధన భసననాదనీ , అఱలాహ అనీా యంటాడనీ , అనీా ఎయుఖుననీ. ఏ ళయక్ిు అబధా
అఱలాహ భలయగ ంఱో తీళాంగస భిఴరనేలేు అతడె తన ఫేఱు క్ొయక్ే అఱల ఙేయు సడె. నిఴుమంగస అఱలాహ శఔఱ
ఱోక్సఱఱోని యసభి అఔాయ ఎంతభలతాం ఱేనియసడె. యఴాలహంచి భంచి నఱు ఙేలేయసభి నుసనుసఱన ఫేభు యసభినండి
ణొఱగియు సభు, యసభిక్ి ణాభు ఙేలహన ఉతు భ ఔయుఱఔు ాతపఱం ఇయసుభు.

29. అల్్అన్్కబూత్

8 - 9 తన తయౌా దండెాఱ టా శథాాళంణో ఫెఱఖుభని ఫేభు భలనళునిక్ి

ఉథేయంఙాభు. క్సని ఔయనల యసయు ధా పాఖయసానేగస నీళు ఎయుఖని యసనిని (ఆభసధయణిణ) ధాఔు పాఖయసానేగస
ఙేమభని నినా ఫఱళంతనడిణే , అుపడె యసభి బెడఱ యదేమత ఙ఼ఔు. ధా యైునక్ే నైయందయౄ
భయయౌభసళఱలహ ఉంథి. అుపడె ధనన నైయు ఏఫేనే ఙేశు ఼ ఉండేయసభో నైఔు ణెయౌమఛేయు సభు. ఎళభెరధా యఴాలహంచి
భంచినఱు ఙేలహ ఉనాటా బణే, యసభిని ఫేభు తపఔుండా శఛీ నఱఱో ఔఱుుణాభు.

29. అల్్అన్్కబూత్ 10 - 11 ాఛఱఱో, ‘‘ఫేభు అఱలాహ న యఴాలహంఙాభు’’ అని అధన ళయక్ిు ఔడె ఉధాాడె,
క్సని అతడె అఱలాహ భలయగ ంఱో ళంలహంఙఫడినుపడె

, ఱోఔుఱు నటిున భీక్షన అఱలాహ యదించిన యక్షగస

పాయయసుడె, ఇుపడె ఔయనల నీ ాబుళు తయపు నండి శయౘమం , యఛమం ళచిునటా బణే, ఈ ళయక్ిుబయ , ‘‘ఫేభు
నైణోధన ఉధాాభు’’ అని అంటాడె. బూఱోఔయసశఱ షఽద మలఱ లహిత అఱలాహ ఔు ఫాగస ణెయౌమథా ? అఱలాహ ఔు
యరసాశఱ ళభో, ఔటట ఱ ళభో తపనిశభిగస ఙ఼డళఱలహ ఉంథి.

29. అల్్అన్్కబూత్

12 - 13 ఈ అయరసాశఱు యరసాశఱణో , ‘‘నైయు భల యదాధానిా అనశ భింఙండి.

అుపడె ఫేభు నై నుసనుసఱన భలనైన యనశఔుంటాభు ’’ అని అంటాయు. నిఛానిక్ి యసయు యసభి నుసనుసఱఱోని ఏ

నుసనుసనీా తభనై యనశక్ోయు. యసయు ూభిుగస అఫదా ం ఙెుతేధాాయు , ఓన, యసయు తపఔుండా తభ ఫయుళు ఱన఼
మోయసుయు, తభ ఫయుళుఱణో నుసటట అధనఔ ఇతయ ఫయుళుఱన ఔడా మోయసుయు. ాలమంధాడె నిఴుమంగస యసభిని
యసభి అబూత ఔఱపనఱన ఖుభించి అడఖటం ఛయుఖుతేంథి.

29. అల్్అన్్కబూత్ 14 - 15 ఫేభు న఼హ న అతని ఛాత యైునఔు ంనుసభు. అతన యసభి భధయ మలపెై
తఔుాళ యనబ శంళతసభసఱ ళయఔు ఉధాాడె. చిళయఔు తేనూసన ళచిు యసయు దభసుయుగఱుగస ఉనా లహితఱో యసభిని
ఙటటుభుటిుంథి. తయుయసత న఼షౄా , ధాళఱోని యసభినీ ఫేభు యక్ింఙాభు , థానిని ఫేభు ాంఙ యసశఱఔు
ఔ ఖుణనుసఠం ళంటి శ఼ఙనగస ఙేరసభు.

29. అల్్అన్్కబూత్ 16 - 18 ఇఫాాళీమన ంనుసభు , అుపడె అతన తన ఛాతయసభిణో ఇఱల అధాాడె ,
‘‘అఱలాహ న ఆభసదింఙండి , ఆమనఔు బమడండి. నైయు అయి ం ఙేశఔుంటే , ఇథే నైఔు ఫేఱ ైనథి. అఱలాహ న
క్సఔుండా నైయు ూచృశ఼
ు ఉనాయ క్ేళఱం యఖరయౘఱు భలతాఫే. నైయు ఔ అబూత ఔఱపన ఙేశు ధాాయు.
మతాభసినిక్ి అఱలాహ న క్సదని నైయు ూచృశునాయ నైఔు ఏ ఉనుసదినీ ఇఙేు అదిక్సయం ఔయౌగి ఱేళు, ఉనుసది క్ొయఔు
అఱలాహ న అడఖండి , ఆమనక్ే థాశయం ఙేమండి , ఆమనఔు ఔఽతఛఞ తఱు ణెఱుండి. ఆమన యైునక్ే నైయు
భయయౌంఫడణాయు. ఔయనల నైయు తయశాభిలేు

, నైఔు ూయాం ఎధోా ఛాతేఱు తయశాభింఙాబ. శపవు ంగస

శంథేరసనిా అందఛేమటం తప థెైళాళఔు నై భభొఔ ఫాధయత ఏథీ ఱేద.’’

29. అల్్అన్్కబూత్ 19 - 23 అఱలాహ ఏ యధంగస శఽఱహుని నుసాయంనయసుడో తభిగి థాని ునణ శఽఱహు ఎఱల ఙేయు సడో యసయు
ఎనాడ఼ ఖభనింఙఱేథా ? నిఴుమంగస ఇథి (ునణ శఽఱహు) అఱలాహ ఔు ఎంణో శఱుయైనథి. యసభిణో ఇఱల అన

,

‘‘బూనేనై తయఖండి , ఆమన, శఽఱహుని ఏ యధంగస నుసాయంనంఙాడో ఙ఼డండి. అఱలాహ ునయుచౄీ ళ ధానిా ఔడా
ాయసథియు సడె. నిఴుమంగస అఱలాహ ాతథీ ఙేమఖఱ శభయుిడె. ఆమన తనఔు ఇవు ఫెైన యసభిని యక్ియు సడె , తనఔు
ఇవు ఫెైన యసభిని ఔయుణియు సడె. ఆమన యైునక్ే నైయు భయయౌంఫడణాయు. నైయు (ఆమనన) బూనేఱోన఼
ఱ ంఖథీమఱేయు, ఆక్సఴంఱోన఼ ఱ ంఖథీమఱేయు. అఱలాహ నండి యక్ింఙ డానిక్ి నైఔు ఏ శంయక్షఔుడ఼ ఱేడె

,ఏ

శయౘమఔుడ఼ ఱేడె. అఱలాహ ఆమతే ఱన఼ , ఆమన శందయశధానీా తయశాభించిన యసయు ధా ఔయుణటా నిభసఴ
ఙెందణాయు, యసభిక్ి ఫాదాఔయఫెైన యక్ష డెతేంథి.

29. అల్్అన్్కబూత్

24 - 27 ఇఫాాళీమ ఛాతయసయు ఇఱల శభలదానం ఱఔటం తప భభొఔ యవమఫేథీ

అనఱేద, ‘‘ఇతనిని ఙంండి , ఱేథా క్సయౌుయనమండి. ’’ చిళయఔు అఱలాహ అతనిని అగిా ఛాాఱఱ నండి యక్ింఙాడె.
నిఴుమంగస యరసాశఱఔు ఇందఱో శ఼ఙనఱు ఉధాాబ. అతన ఇఱల అధాాడె
అఱలాహ న క్సదని యఖరయౘఱన నై భధయ

, ‘‘నైయు ాంఙ చౄయతంఱో

, నేాభఔు యసధనంగస ఙేశఔుధాాయు , క్సని ాలమం ధాడె నైయు

ఔభిధొఔయు తయశాభింఙఔుంటాయు , ఔభి ధొఔయు ఴనహంఙఔుంటాయు. అగిా నై నియసశశి ఱభళుతేంథి

, నైఔు

శయౘమం ఙేలేయసడెళాడ఼ ఉండడె.’’ అుపడె ఱత అతనిని యఴాలహంఙాడె. ఇఫాాళీమ ఇఱల అధాాడె , ‘‘ధనన
ధా ాబుళు యైునఔు ళఱశనుో ణాన. ఆమన శయాఴక్ిుభంతేడె, భయౘయయనఔళంతేడె.’’ ఫేభు అతనిక్ి ఇసయౘఖ,
మలక఼బ (ళంటి శంణానం)ఱన ాయసథింఙాభు అతని ళంఴంఱో ాళఔు దయనీ

, ఖరంతానీా ఉంఙాభు.

ాంఙంఱో అతనిక్ి అతని ాతపఱం ఇఙాుభు. యఱోఔంఱో అతన నిఴుమంగస శఛీ నఱఱో ఙేయుుక్ోఫడణాడె.

29. అల్్అన్్కబూత్ 28 - 30 ఫేభు ఱతన ంనుసభు అుపడె అతన తన ఛాతయసభిణో ఇఱల అధాాడె ,
‘‘నైఔు ూయాం ాంఙ భలనళుఱఱో ఎళాయౄ ఙేమని అయౕా ఱ క్సభసయనిా నైయు ఙేశు ధాాయు

, ఇథేనేటి, నైయు

ుయువేఱ ళదు ఔునుో ణాయు, థాభి థో నహడీఱు ఙేయు సయు.నై శబఱో అశబయఔయఫెైన నఱు ఙేయు సయు ?’’ అుపడె అతని
ఛాతయసయు ఇఱల శభలదానం ఇళాటం తప భభొఔ యవమఫేథీ ఱుఔఱేద. ‘‘నీళు నిఛాబతీయుడయన అబణే ,
తీశఔుభస అఱలాహ యక్షన.’’ ఱత ఇఱల అధాాడె, ‘‘ధా ాబూ! ఈ దవే
ు ఱఔు ళయతభేఔంగస ధాఔు శయౘమ డె.’’

29. అల్్అన్్కబూత్ 31 - 32 భల ద఼తఱు ఇఫాాళీమ ళదు ఔు యబయసయు న తీశఔుయయళనుపడె , అతనిణో
యసయు ఇఱల అధాాయు , ‘‘ఫేభు ఈ టు ణయసశఱన ధాఴనం ఙేమ ఫో తేధాాభు. థాని ాఛఱు యభ
దభసుయుగఱ ైనుో మలయు.’’ ఇఫాాళీమ, ‘‘అఔాడ ఱత ఉధాాడె ఔథా!’’ అని అధాాడె. యసయు ఇఱల అధాాయు, ‘‘అఔాడ
ఎళభె ళయుధాాభో భలఔు ఫాగస ణెఱుశ. అతని పాయయన తప, అతనినీ, నేగియౌన అతని ఇంటియౌానుసథినీ యక్ియు సభు.’’
అతని పాయయ యనఔ ఉండినుో బయయసభిఱో ఉండినుో బంథి.

29. అల్్అన్్కబూత్ 33 - 35 తయుయసత భల ద఼తఱు ఱత ళదు ఔు యయానుపడె , యసభి భసఔన ఙ఼చి అతన
ఎంణో ఆంథో లన ఙెంథాడె, భనశసఱో ఔునేయౌనుో మలడె. యసయు ఇఱల అధాాయు, ‘‘బమడఔు, ఫాధడఔు, ఫేభు
నిన఼ా నీ ఇంటియసభినీ యక్ియు సభు, ఔా నీ పాయయన తప. ఆఫె యనఔ ఉండినుో బయయసభిఱోనిథి. ఫేభు ఈ టు ణ
యసశఱనై ఆక్సఴం నండి యక్షన అళతభింఛేమ ఫో తేధాాభు. యసయు ఙేశు ఼ ళచిున ఘోయ నుసతఔం క్సయణంగస. ’’
ఫేభు ఆ టు ణానిక్ి ఙెంథిన ఔ శపవు ఫెైన శ఼ఙనన ళదయౌనటాుభు. ఫుథీా యఛఞ తఱన ఉయోగింఙే
ాఛఱక్ొయఔు.

29. అల్్అన్్కబూత్ 36 - 37 భదయన్ యైునఔు ఫేభు యసభి యో దయుడె వేఐబన ంనుసభు. అతన ఇఱల
అధాాడె, ‘‘ధా ఛాత ాఛఱలభస! అఱలాహ ఔు థాశయం ఙేమండి. అంతభ థినభు క్ొయఔు ఎదయు ఙ఼డండి.
దభసుయుగఱ ై బూనేనై అణాయఙాభసఱు ఙేశు ఼ తయఖఔండి. ’’ క్సని, యసయు అతనిని తయశాభింఙాయు. చిళయఔు ఔ తీళా
ఫెైన బూఔంం యసభిని టటుఔుంథి యసయు తభ ఇలళఱోా ఎఔాడ డినుో బన యసయు అఔాడధన ఉండినుో మలయు.

29. అల్్అన్్కబూత్

38 - 40 ఆద్ , శభూద్ ఛాతేఱన ఫేభు ధాఴనం ఙేరసభు. యసయు నిళలహంచిన

ాథేరసఱన నీళు ఙ఼లే ఉధాాళు. యసభి నఱన ఱైణాన యసభి క్ొయఔు ఙఔానియగస తీభిుథిథు ాడె యసభిని శధాుయగ ం

నండి తనహపంఙాడె. యసశు యస నిక్ి యసయు ణెయౌయఖఱయసభే. కలయౄన్ , హభౌన్, యౘభలన్ఱన ఫేభు ధాఴనం ఙేరసభు.
భూయస యసభి ళదు ఔు శపవు ఫెైన శ఼ఙనఱణో ళఙాుడె. క్సని యసయు తభ నదు భిఔం ఖుభించి యయరయగసయు. మతాభసినిక్ి
యసయు భభుయౌా థాటి నుో ఖయౌగే యసభేనై క్సద. చిళభిక్ి ాతయసణీణ ఫేభు అతని నుసనుసనిక్ిగసన టటుఔుధాాభు.
తయుయసత యసభిఱోని క్ొందభినైక్ి ఫేభు భసలై
ా యలహభే ననగసయౌని ంనుసభు
నేాఱుడె ఔఫయం చింథి

, భభిక్ొందభిని ఔ బమంఔయఫెైన

, ఇంక్స క్ొందభిని ఫేభు బూనేఱో ఔయుఔునుో బయఱల ఙేరసభు. భభిక్ొందభిని

భుంచియనరసభు. అఱలాహ యసభిక్ి అధాయమం ఙేమఱేద, యసభే తభఔు ణాభు అధాయమం ఙేశఔుధాాయు.

29. అల్్అన్్కబూత్ 41 - 44 అఱలాహ న క్సదని ఇతయుఱన శంయక్షఔుఱుగస ఙేశఔునాయసయు యసఱ ుయుఖున
నుో యౌ ఉధాాయు. అథి తన క్ొయఔు ఔ ఇఱుా ఔటటుఔుంటటంథి. అనిా ఇలళఔంటే అత ఫఱళీనఫెైన ఇఱుా యసఱ ుయుఖు
ఇఱేా అళుతేంథి. అయోయ! యసభిక్ి ఈ యవమం ణెయౌలేు ఎంత ఫాఖుంటటంథి! యసయు అఱలాహ న క్సదని థేనిని
యనడెఔుధాా, అఱలాహ థానిని ఫాగస ఎయుఖున. ఆమధన శయా ఴక్ిుభంతేడె

, యయనఙధాయుడెన఼. ఫేభు ఈ

దఽయౖసుంణాఱన ాఛఱ అళగసషన నినేతు ం యళభియు సభు. క్సని ఛాఞనశంనాఱే యసటిని అయి ం ఙేశ ఔుంటాయు.
అఱలాహ ఆక్సరసఱన఼, బూనేనీ శతయంణో శఽఱహుంఙాడె. మతాయి ం గసధన యరసాశఱఔు ఇందఱో ఔ శ఼ఙన ఉంథి.

29. అల్్అన్్కబూత్

45 (ాళక్సు!) ళళీ థాాభస నీ ళదు ఔు ంఫడిన ఖరంతానిా నుసభసమణం ఙెబయ

నభలచన యసినహంఙ నిఴుమంగస నభలచ అయౕా ఱ క్సభసయఱ నండి

,

, ఙెడె నఱ నండి నిభోదిశు ంథి. అఱలాహ

శంశుయణ థీనిఔంటె ఔడా ఙాఱల గొప యవమం, నీళు ఙేలేదంణా అఱలాహ ఔు ణెఱుశ.

29. అల్్అన్్కబూత్

46 - 47 ఖరంథ ాఛఱణో యసథింఙఔు , ఉతు భఫెైన భీతఱో తప - అబణే యసభిఱోని

దభసుయుగఱణో భలతాం క్సద - యసభిణో ఇఱల అన , ‘‘ఫేభు భల ళదు ఔు ంఫడిన థానినీ యఴాలహంఙాభు , నై
ళదు ఔు ంఫడిన థానినీ యఴాలహంఙాభు. భల థేళుడ఼ , నై థేళుడ఼ ఔాడే , ఫేభు ఆమనక్ే యదే ముఱం. ’’
(ఒ ాళక్సు!) ఇథే యధంగస ఫేభు నీనై ఖరంతానిా అళతభిం ఛేరసభు. అందళఱా ూయాం ఫేభు ఖరంతానిా
ఇచిునయసయు థీనిని యఴాలహయు సయు. ఈ ాఛఱఱోని యసయు ఔడ ఙాఱలభంథి థీనిని యఴాలహశు ధాాయు. భల ఆమతే
ఱన క్ేళఱం అయరసాశఱు భలతాఫే తయశాభియు సయు.

29. అల్్అన్్కబూత్ 48 - 52 (ాళక్సు!) నీళు ఇంతఔు ూయాం ఏ ఖరంతానీా ఙథియనయసడళు క్సళు నీ ఙేతణో
యసాలేయసడళూ క్సళు. ఔయనల అఱల ఛభిగి ఉంటే , అశతయ యసదఱు అనభలధానిక్ి ఱోధై ఉండేయసయు. అశఱు ఇయ
ఛాఞనం ాయసథింఙఫడిన యసభి షఽదమలఱఔు శపవు ఫెైన శ఼ఙనఱు. భల ఆమతేఱన దభసుయగ ు ాఛఱు తప
భభెళాయౄ తయశాభింఙయు. యసయు ఇఱల అంటాయు , ‘‘ఇతని ాబుళు తయపు నండి ఇతనినై శ఼ఙనఱు ఎందఔు
థింఙఫడఱేద?’’ ఇఱల అన , ‘‘శ఼ఙనఱు అఱలాహ ళదు ఉధాాబ. ధనన క్ేళఱం శపవు ంగస ళెఙుభింఙే యసణిణ
భలతాఫే.’’ ఫేభు నీనై అళతభింఛేలహన ఖరంథం యసభి భుంద ఙథియ యనినహంఙఫడెణోంథి - ఇథి (ఈ శ఼ఙన)

యసభిక్ొయఔు శభినుో థా? యసశు యసనిక్ి ఇందఱో క్సయుణయం ఉనాథి. యరసాశఱఔు ళతఫో ధ ఉనాథి. (ాళక్సు!) ఇఱల
అన, ‘‘ధాఔ నైఔ భధయ యసక్ిగస అఱలాహ బయ శభినుో ణాడె. ఆమన ఆక్సరసఱఱోన఼

, బూనేఱోన఼ ఉనా

శభయసునీా ఎభిగినయసడె, అశణాయనిా యఴాలహంచి, అఱలాహ న తయశాభింఙేయసభే అశఱు నయౖసునిక్ి ఖుభి అబయయయసయు.

29. అల్్అన్్కబూత్ 53 - 55 యసయు, యక్షన తాయగస తీశఔుభసయసఱని నినా క్ోయుతేధాాయు. శభమం ఔటి
నియణ మఫెై ఉండఔనుో ణే , యసభి నైదఔు యక్ష ఎుపడో ళచిుడి ఉండేథి. నిఴుమంగస (శభమం భసగసధన) ఆ యక్ష
ళచిు తీయుతేంథి , అఔయసు తే
ు గస ళశుంథి , యసభిక్ి ఏభలతాం ణెయౌమని లహితఱో ళశుంథి , యసయు యక్షన తాయగస
తీశఔుయభుని క్ోయుతేధాాయు. యసశు యసనిక్ి ఈ అయరసాశఱన నయఔం ఎుపడో ఙటటుభుటిుంథి. ఆ భోచన (యసభిక్ి
ఈ యవమం ణెయౌలహనుో తేంథి) అుపడె యక్ష యసభిని నైనండి ఔడా ఔనహపయనశు ంథి

, నుసథాఱ క్ిరందనంచి ఔడా

ఔనహపయనశు ంథి ‘‘ఇఔ యుచిఙ఼డండి నైయు ఙేలహన ఙేవుఱఔు’’ అని అంటటంథి.

29. అల్్అన్్కబూత్

56 - 60 యఴాలహంచిన ధా థాశఱలభస! ధా బూనే యరసఱఫెైనథి. ఔనఔ నైయు ననా

భలతాఫే ఆభసదింఙండి. ాత నుసాణి భయణానిా యుచి ఙ఼డళఱలహ ఉనాథి. తయుయసత నైయందయౄ భల యైునక్ే
భయయౌంఫడణాయు, యఴాలహంచి భంచి నఱు ఙేలేయసభిని ఫేభు శాయగ ంఱోని ఎణెు న
త బళధాఱఱో ఉంఙణాభు, యసటి
క్ిరంద లఱబయలా ై ాళళశ఼
ు ఉంటాబ. అఔాడధన యసయు రసఴాతంగస ఉంటాయు. ఎంతభంచి ాతపఱం ఆఙభింఙేయసభిక్,ి శషనం ళళంచిన యసభిక్ి , ఇంక్స తభ ాబుళుధన నభుుఔుధన యసభిక్ి. తభ ఆయౘభసనిా
మోశఔుంటృ తయఖని ఛంతేళుఱు ఎధోా ఉధాాబ. అఱలాహ యసటిక్ి ఉనుసదిని శభఔయుయసుడె, నై ఉనుసది ాథాత
ఔడా ఆమధన. ఆమన అనీా యధనయసడ఼, అనీా ఎభిగినయసడ఼న.

29. అల్్అన్్కబూత్ 61 - 63 బూనేనీ, ఆక్సరసఱన఼ ఎళడె శఽఱహుంఙాడె, ఙందాణీణ, శ఼యుయణీణ ఎళడె అదుఱో
ఉంఙాడె, అని నీళు యసభిని అడిగిణే

, అుపడె యసయు

‘‘అఱలాహ’’ అని అంటాయు. అబణే యసయు ఎఱల

మోశనుో తేధాాయు? తన థాశఱఱో తనఔు ఇవు ఫెైన యసభి ఉనుసదిని యశు భింఛేలేయసడ఼

, తనఔు ఇవు ఫెైన యసభి

ఉనుసదిని భినేతభిఙేయసడ఼ అఱలాహ భలతాఫే. నిఴుమంగస అఱలాహ ాత యవమలనీా ఎభిగినయసడె. ఇంక్స నీళు
యసభిని, ‘‘ఆక్సఴం నండి ఎళడె ళభసషనిా ఔుభినహంఙాడె , థాని థాాభస భఽతబూనేని ఎళడె ఫాతక్ింఙాడె ’’ అని
అడిగిణే అుపడె యసయు , ‘‘అఱలాహ’’ అని తపఔుండా అంటాయు.

‘‘అల షమదయౌఱలాహ ’’ (అఱలాహ బయ

శుతందగినయసడె) అని అన. క్సని యసభిఱో ఙాఱలభంథి అయి ం ఙేశక్ోయు.

29. అల్్అన్్కబూత్ 64 - 69 ఈ నుసాంచిఔ చౄయతం ఔ క్ీరడ , ఔ యధోదం తప భభేనైక్సద, అశఱు చౄళన
ఖఽషం యఱోఔ ఖఽషఫే. అయోయ! యసయు (ఈ యవమలనిా) ణెఱుశఔుంటే ఎంత ఫాఖుంటటంథి. యసయు డళఱోక్ి
ఎక్ిానుడె తభ ధభసునిా అఱలాళవా ాణేయక్ింఙఔుని ఆమనిా యనడెఔుంటాయు. తయుయసత ఆమన యసభిని యక్ించి
ధనఱనైక్ి తీశఔుభసగసధన , అఔయసుతే
ు గస యసయు ఫషృథెైయసభసధన ఙేమటం నుసాయంనయసుయు అఱలాహ ఔఱుఖఛేలహన

యభుక్ిుక్ి ఔఽతగాత ఙ఼టానిక్ి, (నుసాం చిఔ చౄయతు) పోగసఱన అనబయంఙటానిక్ి. భంచిథి, తాయఱోధన యసభిక్ి
ణెయౌలహనుో తేంథి. యసయు ఈ యవమలనిా ఙ఼డటం ఱేథా ఫేభు రసంత నిఱమ ఫెైన ఔ షయమన ధఱక్ొఱలపభు.
యసశు యసనిక్ి యసభి ఙటటుాఔాఱ ఉనా ాఛఱు భలమం ఙేమఫడెతేధాాయు. అబధా యసయు అశణాయధనా
యఴాలహయు సభస? అఱలాహ క్సనఔఱన తయశాభియు సభస ? అఱలాహ ఔు అఫదా ం ఆనుసథింఙేయసణీణ , శతయం తన భుందఔు
ళచిున తయుయసత ఔడా థానిని తయశాభింఙేయసణీణ నేంచిన దభసుయుగడెళడె

? అటటళంటి అయరసాశఱ నియసశం

నయఔం క్సథా? భల క్ొయఔు తీళామ
ా తాం ఙేలేయసభిక్ి ఫేభు భల భలభసగఱన ఙ఼ుణాభు , నిఴుమంగస అఱలాహ
శఛీ నఱణో నుసటే ఉంటాడె.

30. అర్్రూమ్
ఆమతేఱు : 60

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

30. అర్్రూమ్ 1 - 6 అయౌఫ. ఱలమ. నైమ. భోభన్ ాఛఱు ను యుఖు బూపాఖంఱో భసచృతే ఱమలయయు తభ ఈ
భసఛమం తయుయసత క్ొనిా శంళతసభసఱఱోధన యసయు యఛేతఱళుణాయు. భుందబధా తయుయసత అబధా
అదిక్సయం భటటుఔు అఱలాళవు. ఆ భోచన అఱలాహ ాయసథించిన యఛమలనిక్ి యరసాశఱు యనడెఔఱు ఛయుుఔుంటాయు.
అఱలాహ తనఔు ఇవు ఫెైన యసభిక్ి శయౘమడణాడె. అఱలాహ అతయంత ఴక్ిుభంతేడె భభిము
అనంతఔయుణాభముడె, ఈ యసగసునం అఱలాహ ఙేలహన యసగసునం. అఱలాహ ఎనాడ఼ తన యసగసుధానిా బంఖయఙడె.
క్సని ఈ యవమలనిా ఙాఱలభంథి ఎయుఖయు.

30. అర్్రూమ్ 7 - 10 ాఛఱు నుసాంచిఔ చౄయతు ఫాషయయౄనుసనిా భలతాఫే ఎయుఖుదయు యఱోఔం ఖుభించి
శామంగస యసభే ఉనేక్ాపాళంణో ఉధాాయు. యసయు తభన ఖుభించి ణాభు ఎనాడ఼ ఆఱోచింఙఱేథా

? అఱలాహ

బూనేనీ, ఆక్సరసఱన఼, యసటి భధయ ఉనా శభశు ళశుళుఱన఼ శతయంణో , ఔ నిభీణత ఖడెళు ళయఔు భలతాఫే
శఽఱహుంఙాడె. క్సని ఙాఱలభంథి తభ ాబుళుణో శభలయనఴం క్సళఱలహ ఉనాథి అధన యవమలనిా తయశాభిశు ధాాయు.
యసయు బూనేనై ఎనాడ఼ ామలణం ఙేలహ ఉండఱేథా

? తభఔు ూయాం ఖతంచిన ాఛఱ భుగింున యసయు

ఙ఼డఖఱందఱఔు? యసయు (ూభీాఔుఱు) యభిఔంటే ఎఔుాళ ఫఱళంతేఱు. యసయు బూనేని ఫాగస తాయసాయు. యసయు
థానిని యయు ఙేలహన థానిఔంటే ఎఔుాళగస ళలహంఙేరసయు. యసభి ళదు ఔు యసభి ాళఔు ఱు శపవు ఫెైన శ఼ఙనఱు
తీశఔుని ళఙాుయు. ఇంక్స అఱలాహ యసభిక్ి అధాయమం ఙేలేయసడె క్సద

, క్సని శామంగస యసభే తభఔు ణాభు

అధాయమం ఙేశఔుంటృ ఉండిధాయు. చిళయఔు ఙెడె నఱు ఙేలహన యసభి భుగింు ఙాఱల ఙెడిగస ఛభిగింథి .
ఎందఔంటే, యసయు అఱలాహ యసక్సయఱన తయశాభింఙాయు యసటిని ఎఖణాయ ఙేరసయు.

30. అర్్రూమ్ 11 - 16 అఱలాహ బయ శఽఱహుని నుసాయంనయసుడె , ఆమధన థానిని తభిగి శఽఱహుయు సడె, తయుయసత ఆమన
యైునక్ే నైయు భయయౌంఫడణాయు. ఆ ఖడిమ ధఱక్ొనాధాడె

, అభసధఱు థిఖ్రభఔు ఱోనళుణాయు , యసయు

అఱలాహ ఔు పాఖయసాభుఱుగస నిఱఫెటు న
ి యసభెళయౄ యసభిని ఖుభించి లహనూసయశ ఙేమయు. అుపడె యసయు ణాభు
ఔయౌపంఙఔునా థెైయసఱన లైతం తయశాభియు సయు. ఆ ఖడిమ ధఱక్ొనా భోచన (భలనళుఱందయౄ) యననా ళభసగఱుగస
చీయౌనుో ణాయు. యఴాలహంచి భంచి నఱు ఙేలహనయసయు ఔ ఉథాయనళనంఱో శకంగస శంణోవంగస ఉంఙఫడణాయు, క్సని
యఴాలహంఙనియసయు భల యసక్సయఱన఼, యఱోఔ శభలయనరసనీా నిభసఔభించిన యసయు యక్షఱోధన ఉంఙఫడణాయు.

30. అర్్రూమ్ 17 - 19 ఔనఔ నీళు అఱలాహ భియదా తన క్ొనిమలడె , యసమంతాం అబనుడె, ఉదమం
అబనుడె,

ఆక్సరసఱఱోన఼,

బూనేఱోన఼ ఆమధన శుతందగినయసడె

,

భదాయషాం అబనుడె

శ఼భసయశు భమం అబనుపడె (ఆమనన శుతంఙ). ఆమన చౄయని నిభీీయ నండి యయౌక్ి తీయసుడె , నిభీీయని చౄయ
నండి యయౌక్ి తీశఔుళయసుడె. బూనే భఽత ఙెంథిన తయుయసత థానిక్ి నుసాణం నుో యసుడె. ఇఱలధన నీళు ఔడా
(భయణాళశి నండి) యయౌక్ి తీమ ఫడణాళు.

30. అర్్రూమ్ 20 ఆమన శ఼ఙనఱఱో ఔటి ఏనేటంటే ఆమన నేభుయౌా భటిుణో శఽఱహుంఙాడె. తయుయసత
అఔయసుతే
ు గస నైయు భలనళుఱమలయయు. (బూనేనై) యసయనహశు ఼ ఉధాాయు.

30. అర్్రూమ్ 21 ఆమన శ఼ఙనఱఱో భభొఔటి ఏనేటంటే ఆమన నై క్ొయఔు పాయయఱన నై ఛాతఱో నండే
శఽఱహుంఙాడె- నైయు యసభిళదు రసంతని ను ందటానిక్ి , నై భధయ నేాభన఼ , క్సయుణాయనీా శఽచృంఙాడె. నిఴుమంగస
ఆఱోఙధాయుఱఔు ఇందఱో ఎధోా శ఼ఙనఱు ఉధాాబ.

30. అర్్రూమ్

22 ఆమన శ఼ఙనఱఱో , ఆక్సరసఱన఼, బూనేనీ శఽఱహుంఙటభూ , నై పావఱ , నై యంఖుఱ

యైయదాయఱ ఉధాాబ. నిఴుమంగస యచఞఱఔు ఇందఱో ఎధోా శ఼ఙనఱు ఉధాాబ.

30. అర్్రూమ్

23 ఆమన శ఼ఙనఱఱో భసతా , ఖఱు, నైయు నిదానుో ళటం , నైయు ఆమన అనఖరయౘనిా

అధనాఱహంఙటం ఔడా ఉధాాబ. నిఴుమంగస, (ఴరదాగస) యధన యసభిక్ి ఇందఱో ఙాఱల శ఼ఙనఱు ఉధాాబ.

30. అర్్రూమ్

24 ఇంక్స ఆమన శ఼ఙనఱఱో భభొఔటి ఏనేటంటే ఆమన నైఔు ఫెయుు తలతలఱన

ఙ఼నహయు సడె, బమలనిా ఔయౌగిశు ఼న఼, ఆఴన భేక్ితుశ఼
ు న఼, ఆక్సఴం నండి నీటిని ఔుభినహశు ధాాడె , తయుయసత థాని
థాాభస బూనేక్ి , థాని భయణా నంతయం చౄయణానిా ాయసథిశు ధాాడె , నిఴుమంగస ఇందఱో ణెయౌయని యనియో
గింఙఔుధన యసభిక్ి ఎధోా శ఼ఙనఱు ఉధాాబ.

30. అర్్రూమ్ 25 - 27 ఆమన శ఼ఙనఱఱో ఇంక్ొఔటి ఏనేటంటే, ఆక్సఴభూ, బూనై ఆమన ఆఛఞ భూఱంగసధన
శలహియంగస ఉధాాబ. తయుయసత ఆమన నేభుయౌా బూనే నండి యభుని నహయౌచినంతధన

, క్ేళఱం క్ే ఔ

నహఱుునఔు నైయు అఔయసుతే
ు గస ఫమటిక్ి ళఙేుయసుయు , ఆక్సరసఱఱో, బూనేనై ఉనా యసభెళభెరధా ఆమన థాశఱే.
అందయౄ ఆమన ఆఛఞ క్ే ఔటటుఫడి ఉధాాయు. ఆమధన శఽఱహుని నుసాయంనయసుడె. ఆమధన థానిని భయా శఽఱహుయు సడె. ఇథి
ఆమనఔు శఱబతయం. ఆక్సరసఱఱోన఼

, బూనేనైధా ఆమన ఖుణఖణాఱు శభోానాతఫెైనయ

, ఆమన

ఴక్ిుభంతేడె, యయనఔళంతేడ఼న.

30. అర్్రూమ్ 28 - 29 ఆమన నైఔు శామంగస నైక్ే ఙెంథిన ఔ ఉభలధానిా ఇశు ధాాడె. నై అదీనంఱో
ఉనా ఫానిశఱఱో క్ొందయు ఫేభు నైఔు ఇచిున లహభి శందఱఱో నైణోనుసటట శభలనఫెైన పాఖ యసాభుఱుగస
ఉనాయసయౄ, నైయు యశపయం నై శభలనఱఔు బమడేయధంగస, నైయు బమడేటటటళంటి యసయు యసభిఱో ఎళభెరధా
ఉధాాభస?- ఈయధంగస ఫుథిా ఔుఴఱత ఔఱయసభిక్ి ఫేభు శ఼ఙనఱన శపవు ంగస యళభియు సభు. క్సని ఈ దభసుయుగఱు
ఛాఞనం ఱేఔుండాధన తభ బాభఱయంట డాియు.అఱలాహ అభలయగ ం టిుంచిన ళయక్ిుక్ి భలయగ ం ఙ఼ఖఱయసడెళడె

?

అటటళంటి యసభిక్ి యసమడేయసడెళడ఼ ఉండడె.

30. అర్్రూమ్ 30 - 32 ఔనఔ (ాళక్సు! ాళఔు యొఔా అనఙయుఱలభస!) ఏక్సఖరచితు ంణో నై భుకలనిా ఈ ధయుం
థిఴఱో లహియంగస నిఱండి. అఱలాహ భలనళుఱన ఏ శాపాళం ఆదాయంగస శఽఱహుంఙాడో థానినై లహియంగస ఉండండి.
అఱలాహ శఽచృం చిన శాయౄ శాపాయసఱు భలయుటానిక్ి ఴఔయం క్సనియ , ఇథే శళయఫెైన , తనాని ధయుభలయగ ం , క్సని
ఙాఱలభంథిక్ి ణెయౌమద. (లహియభుగస ఉండండి ఈ యవమంఱో) అఱలాహ యైునఔు భయఱుత ఆమనఔు
బమడండి, నభలచన యసినహంఙండి ,

తభ ధభసునిా యనభేాయుగస యౄను ంథింఙఔునా భభిము ళభసగఱుగస

చీయౌనుో బన భుఱహఔ
ా ుాఱఱో ఔఱలహనుో ళఔండి. ాత ళయగ భూ తన ళదు ఉనా థానిణోధన ఆనందడెతేనాథి.

30. అర్్రూమ్ 33 - 35 భలనళుఱ లహిత ఎఱలంటిదంటే , యసభిక్ి ఏథెైధా ఔవు ం ఔయౌగినుడె , యసయు తభ ాబుళు
యైునఔు భయయౌ ఆమనఔు నయనటటుఔుంటాయు. తయుయసత ఆమన తన క్సయుణయు భలధభసయనిా క్ొంఙెం యసభిక్ి
యుచి ఙ఼నహలేు అుడె యసభిఱో క్ొందయు యంటధన ఱహయుా ఙేమటం నుసాయంనయసుయు

, ఫేభు ఙేలహన ఉక్సభసనిక్ి

ఔఽతగాత ఙ఼టానిక్ిగసన. శభే , భంచిథి, శకలఱు అనబయంఙండి , తాయఱోధన నైఔు ణెయౌలహనుో తేంథి. యసయు
ఙేశు ఼ ఉనా ఱహయుా యొఔా శతయతఔు యసక్షయం యౌక్ే ఏథెైధా నిదయశధానిా గసనీ , ాభలణానిా గసనీ ఫేభు యసభినై
అళతభింఛేరసభల?

30. అర్్రూమ్ 36 - 39 ఫేభు భలనళుఱఔు క్సయుణయు ఔభుదధానిా యుచి ఙ఼నహంచి నుపడె , యసయు థానిక్ి
ను ంగి నుో ణాయు. శామంగస యసయు ఙేశఔునా ఙేవుఱు క్సయణంగస యసభినైక్ి ఏథెైధా ఆద ళచిుడిణ,ే యంటధన యసయు

నిభసఴఔు ఱోనళుణాయు. అఱలాహ బయ తనఔు ఇవు ఫెైన యసభి ఉనుసదిని ళఽథిాయుయసుడె
ఉనుసదిని) తఔుాళ ఙేయు సడె. ఈ యవమలనిా యసయు ఙ఼డటం ఱేథా

, (తనఔు ఇవు ఫెైన యసభి

? నిఴుమంగస ఇందఱో యఴాలహంఙే యసభిక్ి

ఎధోా శ఼ఙనఱు ఉధాాబ. ఔనఔ (యరసాల) ఫంధళునఔు అతని షఔుాన ఇచిుయనబ

, నేద యసనిక్ీ ,

ఫాటయసభిక్ీ (యసభి షఔుాఱన) ఇచిుయనబ. అఱలాహ ాశనాతన క్ోయుఔుధన యసభిక్ి ఈ దా త ఉతు భఫెైనథి. యసభే
యసపఱయం ను ంథేయసయు. ాఛఱ శందఱో ఙేభి నయగసఱని నైయు ఇఙేు ళడీి అఱలాహ దఽఱహుఱో నయఖద. అఱలాహ
ాశనాతన ను ంథే ఉథేుఴయంణో , నైయు ఇఙేు ఛక్సతే - థానిని ఇఙేు యసభే యసశు ళంగస తభ శందన ళఽథిా
ఙేశఔుంటాయు.

30. అర్్రూమ్ 40 - 45 అఱలాహ బయ నేభుయౌా ుటిుంఙాడె. తయుయసత నైఔు ఉనుసదిని ఇఙాుడె. ఆ తయుయసత
ఆమన నైఔు భయణం ఔయౌగియు సడె

, తయుయసత ఆమన నేభుయౌా ఫాతక్ియు సడె. నైయు థెైళ శభలనఱుగస

నియణ బంఙఔునాయసభిఱో, ఎళడెైధా ఈ నఱఱో ఏ నిధైధా ఙేలేయసడె ఉధాాడా

? ఈ భలనళుఱు ఙేలే

ఱహయుానండి ఆమన భియదాడె, భషో నాతేడె. భలనళుఱు ఙేఛేతేఱల శంనుసథింఙఔునా థాని పయౌతంగసధన
ధనఱనైధా, నీటిఱోన఼ ఔఱోాఱం ఙెఱభేగింథి యసభి క్ొనిా ఙేవుఱ (పయౌతం)న యసభిక్ి ఙయ ఙ఼టానిక్ి ఫషృరస యసయు
తభన శంశాభింఙఔుంటాభేమో అని. (ాళక్సు) యసభిణో ఇఱల అన , బూనేనై శంఙాయం ఙేలహ ఙ఼డండి , ూయాం
ఖతంచిన యసభి భుగింు ఎఱల ఛభిగింథో

, యసభిఱో ఙాఱభంథి ఫషృథెైయసభసధఔుఱే. ఔనఔ (ాళక్సు) ఈ శతయ

ధయుంయైు నీ భుకలనిా లహియంగస నిఱుు - ఆ భోచ భసఔభుననే , ఏ భోచ ణొఱగినుో బయ ఏ అళక్సఴభూ అఱలాహ
తయపు నండి ఱేథో . ఆ భోచన భలనళుఱు ఙెదభినుో బ ఔభినండి ఔయు యనభెరనుో ణాయు , అయరసాయసనిక్ి నుసఱపడిన
యసడె తన అయరసాశు దవుయౌణానిా ణాధన అనబయయసుడె. భంచి నఱు ఙేలేయసయు తభ క్ొయక్ే (యసపఱయ
భలభసగనిా) శఖభం ఙేశఔుంటటధాాయు యఴాలహంచి భంచి నఱు ఙేలే యసభిక్ి అఱలాహ తన అనఖరషం నండి
ాతపఱం ఇఙేుందఔు. నిఴుమంగస ఆమన అయరసాశఱన నేానేంఙడె.

30. అర్్రూమ్

46 - 47 ఇథి , ఆమన శ఼ఙనఱఱోనిథి. ఆమన యసముళుఱన ంుణాడె , యబయసయు న

ణెయౌనేందఔ, నైఔు తన క్సయుణాయనిా యుచి ఙ఼నేందఔ , ఇంక్స ఈ ఉథేుఴయంణో ఔడా, డళఱు ఆమన ఆఛఞ ణో
ామలణింఙేటందఔు, నైయు ఆమన అనఖరయౘనిా అధనాఱహంఙేటందఔు

, ఆమనఔు ఔఽతఛఞ తఱు ణెయౌనేయసయుగస

అబయయటందఔు. ఫేభు నీఔు ూయాం ాళఔు ఱన యసభి ఛాతేఱ యైునఔు ంనుసభు, యసయు యసభి ళదు ఔు శపవు ఫెైన
శ఼ఙనఱన తీశఔుని ళఙాుయు. తయుయసత ధనయం ఙేలహన యసభిక్ి ఫేభు ాతీక్సయం ఙేరసభు. ఫేభు యరసాశఱఔు
శయౘమడటం అధనథి యసభిక్ి భలనై ఉనా షఔుా.

30. అర్్రూమ్ 48 - 53 అఱలాహ బయ గసఱుఱన ంనేయసడె, అయ ఫేగలఱన ఱేుణాబ, తయుయసత ఆమన ఆ
ఫేగలఱన తన ఇవు ం ాక్సయం ఆక్సఴంఱో యసయనహం ఛేయు సడె, యసటిని కండిఔఱుగస యబచృయసుడె, తయుయసత ఫేగంఱో

నండి ళయష ు నృందళుఱు ఔుభిమటానిా నీళు ఙ఼యసుళు. ఆమన ఈ ళభసషనిా తన థాశఱఱో తనఔు ఇవు ఫెైన
యసభినై ఔుభినహంఙగసధన, యసయు ఆనందంణో ను ంగినుో ణాయు. యసశు యసనిక్ి థాని అళతయణఔు ూయాం యసయు నిభసఴఔు ఱోధై
ఉండేయసయు, అఱలాహ క్సయుణయం యొఔా ాపాయసఱన ఙ఼డె నిభీీళంగస డి ఉనా బూనేని ఆమన ఎఱల
ఫాతక్ించిఱేుణాడో నిఴుమంగస ఆమన భఽతే ఱఔు నుసాణం నుో లేయసడె

, ఆమన ాత యవమంనై అదిక్సయం

ఔఱయసడె. ఫేభు గసయౌని ంనహణే , థాని ాపాళం ళఱా యసయు తభ ంటఱు శుఙుగస భలయటానిా ఙ఼లేు

,

అుపడె యసయు అయరసాశంనై భభింత లహియడినుో ణాయు , (ాళక్సు!) నీళు భఽతేఱఔు యనినహంఙఱేళు , యనతభిగి
యయళనుో బయ ఙెయటి యసభిక్ీ నీళు నీ శంథేరసనిా యనినహంఙఱేళు నీళు అంధఱన అభలయగ ం నండి తనహపంచి యసభిక్ి
ఋచభలయగ భూ ఙ఼ఱేళు. నీళు క్ేళఱం భల యసక్సయఱన యఴాలహంఙేయసభిక్ే

, యదేమతణో తఱళంఙే యసభిక్ే

యనినహంఙఖఱళు.

30. అర్్రూమ్ 54 - 57 ఫఱళీధాళశి నండి నై ుటటుఔన నుసాయంనంచినయసడ఼, భయా ఆ ఫఱళీనత తయుయసత
నైఔు ఫఱలనిా ాయసథించినయసడ఼ , ఆ ఫఱం తయుయసత భయా నేభుయౌా ఫఱళీనఱుగస

, భుశయౌయసయుగస

ఙేలహనయసడ఼ అఱలాహ బయఔథా! ఆమన తనఔు ఇవు ఫెైన థానిని శఽఱహుయు సడె. ఆమన అనీా ణెయౌలహనయసడె

,

ాతథానినై అదిక్సయం ఔఱయసడె. ఆ ఖడిమ శంబయంచినుపడె, ధనయశుఱు ాభలణాఱు ఙేలహ, ఫేభు ఔ ఖంటలేు
ఔంటే ఎఔుాళ క్సఱం ఉండఱేద అని అంటాయు. ఈ యధంగసధన యసయు నుసాంచిఔ చౄయతంఱో మోశనుో త ఉండేయసయు.
క్సని ఛాఞనభూ , యరసాశభూ అనఖరళంఫడిన యసయు ఇఱల అంటాయు , ‘‘థెైళఱేకనం ాక్సయం నైయు ాలమథినం
ళయఔు డి ఉధాాయు , ఔనఔ ఇథే ఆ ాలమథినం , క్సని నైఔు ణెయౌమద. ’’ ఔనఔ ఆ భోచన దభసుయుగఱఔు యసభి
యసఔుఱు ఏ ాయోఛధానీా ఔయౌగింఙఱేళు. యసభిని క్షభలనక్ష క్ోయండి అని అడఖటభూ ఛయఖద.

30. అర్్రూమ్ 58 - 60 ఫేభు ఈ కభసనఱో భలనళుఱఔు యఔయక్సఱుగస ఫో దింఙాభు. నీళు ఏ శ఼ఙనన
ణెచిుధా, అయరసాశఱు, ‘‘నీళు అశణాయనిా ఆఴరబంఙాళు ’’ అధన అంటాయు. ఈ యధంగస అఱలాహ ఛాఞనళీనఱ
షఽదమలఱఔు భుదా యనయు సడె. ‘‘ఔనఔ (ాళక్సు!) శషనంణో ఉండె , నిఴుమంగస అఱలాహ యసగసునం శతయఫెైనథి ,
అయరసాశఱు నినా ణేయౌఔగస తీశక్ోభసద.’’

31. లుఖరాన్
ఆమతేఱు : 34

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
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1 - 5 అయౌఫ. ఱలమ. నైమ. ఇయ యయనఙనఖఱ ఖరంథంఱోని యసక్సయఱు , శఛీ నఱఔు భలయగ భున

ఙ఼నేథి భభిము క్సయుణయభూన. యసయు నభలచన యసినహయు సయు. ఛక్సత ఇయసుయు. యఱోఔం టా దఽఢఫెైన

నభుఔం ఔయౌగి ఉంటాయు. ఇటటళంటి యసభే తభ ాబుళు తయపు నండి ఱనంచిన ఋచభలయగ ంఱో ఉధాాయు. యసభే
యసపఱయం ను ంథేయసయు.

31. లుఖరాన్

6 - 9 ఛాఞనం ఱేఔుండాధన ాఛఱన అఱలాహ భలయగ ం నండి తనహపంఙటానిక్ీ , ఈ భలయగ ం యైునఔు

నహయౌఙే నహఱుున ఎఖణాయ ఙేమటానిక్ీ భలనళుఱఱోధన భనశసన యంచృంఛేలే ాశంగసనిా క్ొనక్ొాని
తీశఔుళఙేుయసడె ఔడా ఔడె ఉంటాడె అటటళంటి యసభిక్ి తీళా అళభలనఔయఫెైన యక్ష డెతేంథి, అతనిక్ి భల
యసక్సయఱు యనినహంచినుడె , అతన యసటిని అశఱు యనధనఱేద నాటట
ా గస , అతని ఙెళుఱఱో ఙెళుడె ఉనాటట
ా గస
అషంక్సయంణో తన భుకలనిా తుపఔుంటాడె. శభే భంచిథి
యబయసయు న అతనిక్ి యనినహంఙ. అబణే యఴాలహంచి

,

అత ఫాదాఔయఫెైన ఔ యక్ష ఉనాథి - అధన

, శణాాభసయఱు ఙేలేయసభిక్ి ళభసఱణో నిండిమునా

ఉథాయనళధాఱు ఉధాాబ. యసటిఱో యసయు రసఴాతంగస ఉంటాయు. ఇథి అఱలాహ ఙేలహన శతయ యసగసునం. ఆమన
ఴక్ిుభంతేడె భభిము యయనఔళంతేడె.
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10 - 11 ఆమన , ఆక్సరసఱన నీళు ఙ఼డఖయౌగే శు ంపాఱు ఱేఔుండాధన శఽఱహుంఙాడె , ఆమన

బూనేఱో యాణాఱన అభభసుడె , నైణో నుసటట థొ భా ి నుో ఔుండా ఉండేటందఔు. ఆమన అనిా యక్సఱ
ఛంతేళుఱన బూనేఱో యసయనహంఛేరసడె. ఆక్సఴం నండి నీలా న ఔుభినహంఙాడె. బూనేఱో యఔయక్సఱ రరరవఠఫెైన
థాభసిఱన ండియఙాడె. ఇథి అఱలాహ శఽఱహు , ఇఔ ధాఔు ఙ఼ండి ఈ ఇతయుఱు ఏనే శఽఱహుంఙాభో ? - అశఱు
యవమఫేనేటంటే, ఈ దభసుయగ ు ాఛఱు శపవు ఫెైన భలయగ బవ
ా ు ణాానిక్ి ఖుభి అమలయయు.

31. లుఖరాన్

12 ఫేభు ఱుకలున్ఔు యయనక్సనిా ాయసథింఙాభు , అతన అఱలాహ ఔు ఔఽతచఞడె క్సయసఱని ,

ఎళడెైధా ఔఽతఛఞ తఱు ణెయౌనహణే , అతని ఔఽతఛఞ తఱు అతనిక్ే ఱలబఔయం , ఎళడెైధా ఔఽతగాతఔు నుసఱపడిణే నిఛానిక్ి
అఱలాహ అతీతేడె తనఔు ణాధన శుతనుసతేాడె.
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13 - 15 ఱుకలున్ తన ఔుభలయునిక్ి ళతఫో ధ ఙేలహన యవమలనిా ఛాఞఔం ణెఙుక్ో. అుపడె

అతన ఇఱల అధాాడె , ‘‘ఔుభలభస! థేళునిక్ి పాఖయసాభు ఱుగస ఎళభినీ ఙేయుఔు , నిఛం ఏనేటంటే , ఇతయుఱన
థేళునిక్ి పాఖయసాభు ఱుగస ఙేయుటం యభదభసుయగ ం ’’ - భలనళుడె తన తయౌా దండెాఱ షఔుాన ఖుభిుంఙాఱని
శామంగస ఫేఫే అతనిక్ి నిభేుయంఙాభు. అతని తయౌా ఫఱళీనతనై ఫఱళీనతన శళంచి అతనిని తన ఔడెున
మోలహంథి. అతన నుసఱు యడిచినటు టానిక్ి భెండె శంళతసభసఱు టిుంథి. (ఇందక్ే ఫేభు అతనిక్ి ఇఱల
ఫో దింఙాభు) ‘‘ధాఔు ఔఽతచఞడయై ఉండె, నీ తయౌా దండెాఱఔు ఔఽతఛఞ తఱు ణెఱుు. ధా యైునక్ే నీళు భయయౌ భసళఱలహ
ఉనాథి. ఔయనల నీళు ఎయుఖని యసభి ధళభిధైధా ధాఔు పాఖయసానేగస ఙేయుు అని యసయు నినా ఫఱళంతం ఙేలేు

,

యసభి భలటన ఏభలతాం యనఔు, ాంఙంఱో యసభి టా శథాాళంణో ఫెఱఖుత ఉండె క్సని ధా యైునఔు భయయౌన

ళయక్ిు భలభసగధనా అనశభింఙ. తయుయసత నైయందయౄ ధా యైునక్ే భయఱళఱలహ ఉంథి. అుడె ధనన నైఔు
ణెఱుుణాన నైయు ఎఱలంటి నఱు ఙేశు ఼ ఉండేయసభో.

31. లుఖరాన్ 16 - 19 (ఱుకలున్ ఇఱల అధాాడె) ‘‘ఔుభలభస! ఔ ళశుళు, అథి ఆళగింఛంతటిథెైనపటిక్ీ అథి
క్ొండభసబఱోగసని, ఆక్సరసఱఱోగసని, బూనేఱోగసని, ఎఔాడ థాగి ఉనాపటిక్ీ , అఱలాహ థానిని ఫమటిక్ి తీశఔు
ళయసుడె. ఆమన శ఼క్షుగసరళ భభిము శయాచఞడె. ఔుభలభస! నభలచన యసినహంఙ

, భంచిని ఆఛాఞనహంఙ ,

ఙెడెనఱ నండి నిభోదింఙ, ఏ ఔవు ం ఔయౌగిధా థానిక్ి శషనం ళళంఙ. ఈ యవమలఱు ఎంణో ఖటిుగస ఆఛాఞనహంఙ
ఫడిన యవమలఱు. ాఛఱణో భుకం ాఔాఔు తానహప భలటాాడఔు

, బూనేనై నిఔుాత నడళఔు. అషంపాయ ,

ఫడాబక్ోయు అబన ఏ ళయక్ిునీ అఱలాహ నేానేంఙడె. నీ నడఔఱో శభఫెైన తఔం నుసటింఙ , నీ ఔంఠశాభసనిా
క్ొంఙెం తగిగంఙ, అనిా శాభసఱ ఔంటే అత ఙెడి శాయం గసయు పాఱ శాయం.’’
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20 - 21 బూనేఱోన఼ , ఆక్సరసఱఱోన఼ ఉనా శఔఱ ళశుళుఱన అఱలాహ నైఔు ళఴం ఙేలహన

యవమలనీా తన గోఙయ , అగోఙయ ళభసఱన నైఔు ఇచిున యవమలనీా నైయు ఙ఼డటం ఱేథా ? అబధా, భిలి త
హ
ఎఱల ఉందంటే , భలనళుఱఱో క్ొందయు అఱలాహ న ఖుభించి యసదఱలడెతేధాాయు. యసభి ళదు

, ఏ ఛాఞనభూ , ఏ

భలయగ దయశఔతాభూ, యఱుఖున ఙ఼నే ఏ ఖరంథభూ ఱేఔుండాధన. అఱలాహ అళతభింఛేలహన థానిా అనశభింఙండి
అని యసభిణో అనాుపడె , యసయు, ‘‘భల ూభిాఔుఱు థేనినై నడెశ఼
ు ఉండగస ఫేభు ఙ఼రసమో , థానిధన ఫేభు
అనశభియు సభు’’ అని అంటాయు. ఱైణాన యసభిని ఛాయౌంఙే అగిా యైునక్ే ఆయౘానిశ఼
ు ఉండినపటిక్ీ యయు యసభిధన
అనశభియు సభస?
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22 - 24 ఏ ళయక్ిు అబణే తనన ణాన అఱలాహ ఔు శభభిపంఙఔుంటాడో

, ఆఙయణ భీణాయ

శదాయు నడో , అతన నిఛానిక్ి నభుదగిన ఔ ఆదాభసనిా టటుఔుధాాడె. శఔఱ ళయళయౘభసఱఔు శంఫందించిన
చిళభి తీయుప అఱలాహ ఙేతేఱఱోధన ఉనాథి , ఇఔ ఎళడెైధా అయరసాయసనిక్ి నుసఱపడిణే , అతని అయరసాశం నినా
దణకలనిక్ి ఖుభిఙేమఔడద. యసయు భయయౌభసళఱలహనథి భల యైునక్ే ఔథా

, అుపడె ఫేభు యసభిక్ి

ణెఱుుణాభు, యసయు ఏఫేనే ఙేలహళఙాుభో. నిఴుమంగస అఱలాహ షఽదమలఱఱో థాగి ళునా యషయసయఱన లైతం
ఎయుఖున. ఫేభు యసభిక్ి క్ొంత క్సఱం ాంఙంఱో శకలఱన అనబయంఙే అళక్సరసనిా ఇశుధాాభు , తయుయసత
యసభిని అఴఔుుఱుగస ఙేలహ ఔ ఔఠోయ మలతన యైునఔు ఱలఖుక్ొనినుో ణాభు.
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25 - 28 ఔయనల యసభిని నీళు , బూనేనీ, ఆక్సరసఱన఼ ఎళడె శఽఱహుంఙాడె అని అడిగిణే యసయు

‘‘అఱలాహ’’ అని తపఔుండా అంటాయు. ఇఱల అన
శుతందగినయసడె). క్సని యసభిఱో ఙాఱలభంథి ఎయుఖయు

, ‘‘అల షమదయౌఱలాహ ’’ (అఱలాహ భలతాఫే
, ఆక్సరసఱఱోన఼ బూనేనైధా ఉనాదంణా అఱలాళవు.

నిశసంథేషంగస అఱలాహ అఔాయఱేనియసడె , తనఔు ణాధన యోు ణాాఱఔు అయుహడె. బూనేనై ఉనా ళఽక్ాఱనీా ఔఱభుఱ ై ,

శభుదాం (లహభసఫుడిి అబ), థానిక్ి ఇంక్స ఏడె శభుథాాఱ లహభసన ఔయౌనహధా , అపటిక్ీ అఱలాహ భలటఱు (యసామ
టానిక్ి) ూభిుక్సళు. నిశసంఴమంగస అఱలాహ భయౘఴక్ిుశంనాడె

,

భయౘ యయనఔళంతేడ఼న ,

నై

భలనళుఱందభినీ శఽఱహుంఙటం , తయుయసత భయా యసభిని ఫాతక్ించి ఱేటం అధనథి (ఆమన క్ొయఔు) క్ేళఱం ఔ
భలనళుణిణ, (శఽఱహుంచి, ఫాతక్ించి ణేళటం) ళంటిథే. మతాయి ఫేనేటంటే , అఱలాహ శయాభూ యధనయసడె శయాభూ
ఙ఼లేయసడ఼న.

31. లుఖరాన్ 29 - 30 అఱలాహ భసతాని ఖఱుఱోక్ీ , ఖఱున భసతాఱోక్ీ ఙొనహపంఙటానిా నీళు ఙ఼డటం ఱేథా ?
ఆమన శ఼యయఙందాఱన నిమభఫదా ంగస ఙేలహ ఉంఙాడె. అనీా ఔ నిభీణత క్సఱం ళయఔు యసగినుో తేధాాబ. నీళు
ఏథి ఙేలహధా అథి అఱలాహ ఔు ణెఱుశ అని (నీళు ఎయుఖయస ?) ఇదంణా ఎందఙేత నంటే అఱలాహ బయ శతయం క్సఫటిు ,
ఆమనన క్సదని యసయు నహయౌఙేళనీా అశణాయఱు క్సఫటిు

, ఇంక్స (ఈ క్సయణం ఙేతఔడా) అఱలాహ బయ భష

నీముడ఼, భషో నాతేడ఼ క్సఫటిు.

31. లుఖరాన్

31 - 32 అఱలాహ తన అనఖరషంణో ధాళన శభుదాంఱో మనిం ఙేమటానిా నీళు

ఖభనింఙటం ఱేథా నీఔు తన శ఼ఙనఱు క్ొనిాంటిని ఙ఼నుస ఱని

? యసశు ళంగసధన ఇందఱో ఎధోా శ఼ఙనఱు

ఉధాాబ, శషనం, ఔఽతఛఞ ణా పాళం ఔఱ ాత ళయక్ిు క్ొయఔు. (శభుదాంఱో) యసభి నైదఔు ఔ క్ెయటం ఔుపఱ
భలథిభిగస ఔరభుుక్ొని ళచిునుపడె యసయు అఱలాహ ఔు నయనటటు ఔుంటాయు , తభ ధభసునిా ూభిుగస ఆమనక్ే
ాణేయఔం ఙేశక్ొని. తయుయసత ఆమన యసభిని యక్ించి ధనఱ నైదఔు ఙేయయనలహనుపడె , యసభిఱో క్ొందయు నేతభుగస
ళయళషభియు సయు. భల శ఼ఙనఱన థోా ళ,ీ ఔఽతగుాడ఼ అబన ళయక్ిు తప భభెళాడ఼ తయశాభింఙడె.

31. లుఖరాన్

33 భలనళుఱలభస! నై ాబుళు ఆఖరషం నండి నేభుయౌా నైయు యక్ింఙక్ోండి. ఏ తండీా తన

ఔుభలయునిక్ి ఫదఱుగస భుందఔు భసని , ఏ ఔుభలయుడ఼ తన తండిక్
ా ి ఫదఱుగస నిఱఫడని ఆ భోచఔు
బమడండి, నిశసంథేషంగస అఱలాహ యసగసునం శతయం. ఔనఔ ఈ ఐళఔ చౄయతం నేభుయౌా మోయసనిక్ి
ఖుభిఙేమఔడద. ళంఙఔుఱు నేభుయౌా అఱలాహ యవమంఱో ళంఙనఔు ఖుభి ఙేమఔడద.

31. లుఖరాన్

34 ఆ ఖడిమఔు శంఫందించిన ఛాఞనం అఱలాహ ళదు భలతాఫే ఉనాథి. ఆమధన ళభసషనిా

ఔుభినహయు సడె, తఱుాఱ ఖభసాఱఱో నయుఖుతేనాథేనేటో ఆమధన ఎయుఖున. ణాన భేటి భోచన ఏనే శంనుసథింఙ
ననాథో ఏ నుసాణీ ఎయుఖద. ఏ బూపాఖంనై తనఔు భఽతేయళు భసననాథో ఏ ళయక్ీు ఎయుఖడె , అఱలాహ బయ అంణా
ణెయౌలహనయసడ఼, అనీా ఎభిగినయసడ఼న.

32. అస్్సజ్్దహ
ఆమతేఱు : 30

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

32.

అస్్సజ్్దహ 1 - 3 అయౌఫ. ఱలమ. నైమ. నిశసంథేషంగస ఈ ఖరంథం శఔఱ ఱోక్సఱ ాబుళు తయపునండి

అళతభించింథి. థీనిని శామంగస ఈ ళయక్ిుబయ ఔయౌపం ఙాడని యసయు అంటటధాాభస ? క్సద, ఇథి నీ ాబుళు తయపు
నండి ళచిున శతయం నీఔు ూయాం ళెఙుభింఙేయసభెళయౄ భసని ఛాతక్ి నీళు ళెఙుభిఔ ఙేలేందఔు , ఫషృరస యసయు
భలయగ దయశఔతాం ను ందణాభేమో అని.

32.

అస్్సజ్్దహ

4 - 9 ఆక్సరసఱన఼ , బూనేనీ, యసటి భధయ ఉనా శభశు ళశుళుఱన఼ ఆయు భోచఱఱో

శఽఱహుంచినయసడె, థాని తయుయసత అదిక్సయ నఠసనిా అదిఱంచినయసడె
హఠ
అఱలాహ బయ
ఆదఔుధనయసడ఼, నైఔు శయౘమం ఙేలేయసడ఼ ఎళడ఼ ఱేడె

, ఆమన తప నేభుయౌా

, ఆమన శభక్షంఱో లహనూసయశ ఙేలేయసడె ఔడా

ఎళడ఼ ఱేడె. అఱలంటుపడె నైయు ఆఱోచింఙభెందఔని ? ఆమన ఆక్సఴం నండి బూనే ళయఔు ఖఱ ాంఙ
ళయళయౘభసఱన నియాళశుధాాడె. ఆ నియాషణా నియనథిఔ ఔ భోచన నైక్ి ఆమన శభుుకలనిక్ి ఙేయుతేంథి. ఆ
భోచ భిభలణం నై అంఙధా ాక్సయం యనబ శంళతసభసఱు. గోయంగసన

, ఫళయంఖంగసన ఉనా ాతథానిని

ఎభిగినయసడ఼, ఴక్ిుభంతేడ఼, ఔయుణా భముడ఼ ఆమధన , ఆమన ఏ ళశుళున ఙేలహధా ఙఔాగసధన ఙేరసడె.
ఆమన భలనళ శఽఱహు నుసాయంపానిా భటిుణో ఙేరసడె. తయుయసత అతని శంతతని తేఙఛఫెైన దాళథాయి ం ళంటి ఔ
యసయంణో క్ొనయసగింఙాడె. ఆ తయుయసత అతనిని నకయక యయంతం తీభిుథిథు ాడె. అతనిఱోనిక్ి తన ఆతున
ఊథాడె. నైఔు ఙెళుయౌఙాుడె , ఔయళఙాుడె, షఽదమలయౌఙాుడె. అబధా నైయు ఔఽతఛఞ తఱు ణెఱటం ఙాఱల
తఔుాళ.

32.

అస్్సజ్్దహ 10 - 11 ఈ ాఛఱు ఇఱల అంటాయు

‘‘ఫేభు భటిుఱో ఔయౌలహ నయంచి నుో బధా , భయా ఫేభు

క్ొరతు గస శఽఱహుంఙఫడణాభల? అశఱు యవమం ఏనేటంటే యసయు తభ ాబుళున ఔఱుశక్ోళటానిా తయశాభియు సయు.
యసభిణో ఇఱల అన , ‘‘నైనై నిమనేంఫడిన భఽతేయద఼త నేభుయౌా ూభిుగస క్ెరళశం ఙేశఔుంటాడె. తయుయసత
నైయు నై ాబుళు యైునఔు భయయౌంఫడి తీశఔునుో ఫడణాయు.’’

32. అస్్సజ్్దహ

12 - 14 ఈ థో వేఱు తఱఱు ళంచి తభ ాబుళు శభక్షంఱో నిఱఫడి ఉండే ఆ శభమలనిా

నీళు ఙ఼లేు ఎంత ఫాఖుండెన! (అుపడె యసయు ఇఱల అంటాయు) , ‘‘భల ాబూ! ఫేభు ఫాగస ఙ఼రసభు , ఫాగస
యధాాభు, ఇఔ భభుయౌా యనక్ిా ంనహంఙ

, ఫేభు భంచినఱు ఙేయు సభు. భలఔు ఇుపడె నభుఔం

ఔయౌగింథి.’’ (శభలదానంగస ఇఱల అనఫడెతేంథి). ఫేభు క్ోభిణే

, నదటోాధన ాత ఆతుఔ థాని యొఔా

భలయగ దయశఔణాానిా ఇచిు ఉండేయసయభు. క్సని ధనన చృధాాతేఱు

, భలనళుఱు అందభినీ ఔయౌనహ నయక్సనిా

నింుణాన అని ధనన ఙెనహపన ధా భలట ధయయనభింథి. నైయు ఈ ధాటి శభలయనరసనిా యశుభింఙాయు ఔనఔ

ఇుపడె నై ఈ ఙేవు యొఔా యుచిని ఙ఼డండి. ఫేభు ఔడ ఇుపడె నేభుయౌా యశుభింఙాభు , ఙయఙ఼డండి
రసఴాతంగస ఉండినుో బయ మలతనన నై ఙేవుఱఔు యయళయసనంగస.

32.

అస్్సజ్్దహ

15 - 20 ఈ యసక్సయఱన యనినహంచి ళతఫో ధ ఙేలహనుపడె శజథాఱో డేయసయౄ

ాబుళున శుతశ఼
ు ఆమన భియదా తన క్ొనిమలడేయసయౄ

, తభ

, ఖయాడనియసయౄ భలతాఫే భల యసక్సయఱన

యఴాలహయు సయు. యసభి యుఱు డఔ ఱఔు ఎడంగస ఉంటాబ తభ ాబుళున యసయు బమంణోన఼

, ఆఴ ణోన఼

యనడెఔుంటాయు. ఫేభు యసభిక్ి ాయసథించిన ఉనుసది నండి కయుు నడణాయు. యసభి ఔయుఱఔు ాతపఱంగస

, ఔలా ఔు

ఙఱుళ ఔయౌగింఙే ఎటటళంటి యసభగిర యసభి క్ొయఔు థాచినటు ఫడియథో ఆ యసభగిరని ఖుభించి ఏ నుసాణిక్ీ ణెయౌమద.
యరసాలహ అబన ళయక్ిు యథోా ళగస భలభినుో ళటం యసధయఫేధా

? ఈ ఉబముఱ శభలనఱు క్సఱేయు. యఴాలహంచి

శణాాభసయఱు ఙేలహన యసభిక్ి ఉథాయనళధాఱఱో నియసయసఱు ఉధాాబ , యసభి ఔయుఱఔు ాతపఱంగస యసభి ఆతతాయనిక్ి.
యథోా ష యైకభిని అళఱంనృంచిన యసభి నియసశం నయఔం. యసయు థాని నండి ఫమటడ దఱచినుడఱలా , అందఱోక్ే
ధటుఫడణాయు. యసభిణో, ‘‘నైయు తయశాభిశు ఼ ఉండే అగిా ఫాధన ఇుడె యుచిఙ఼డండి’’ అని అనఫడెతేంథి.

32.

అస్్సజ్్దహ 21 - 22 ఆ నదు యక్షఔు భుంద , ఫేభు ఈ ఱోఔంఱోధన (ఏథో ఔ చినా) యక్షన యసభిక్ి

యుచిఙ఼నహశు ఼ ఉంటాభు , ఫషృరస యసయు (తభ తయుఖుఫాటట యైకభిని) భలనఔుంటాభేమో అని. తన ాబుళు
యసక్సయఱ థాాభస ళతఫో ధ ఙేమఫడినుపడె , యసటిటా యభుకడబయయ యసనిఔంటె యభ దభసుయుగడెళడె

?

అటటళంటి అభసధఱఔు ఫేభు తపనిశభిగస ాతీక్సయం ఙేలహ తీయుణాభు.

32.

అస్్సజ్్దహ

23 - 25 ఇంతఔు ూయాం ఫేభు భూయసఔు ఖరంతానిా ఇచిు ఉధాాభు. ఔనఔ అథే

నుసాు భబయయ యవమంఱో నీఔు ఎఱలంటి శంథేషభూ ఉండనఔాయ ఱేద , ఆ ఖరంతానిా ఫేభు ఇయసాబీల శంతత
యసభిక్ి భలయగ దయశఔతాంగస ఙేరసభు. యసయు శషనం ళళంచినుడె , భల యసక్సయఱన ఖటిుగస ననేునుడె, ఫేభు
యసభిఱో ధామఔుఱన ాబయంఛేరసభు , యసయు భల ఆఛాఞనయసయం భలయగ ం ఙ఼నేయసయు. నిఴుమంగస నీ ాబుయన
ాలమంధాడె (ఇయసాబీల శంతతయసయు) యశపయం యపేథిశు ఼ ఉనా యవమలఱన ఖుభించి తీయుప ఙెఫుణాడె.

32.

అస్్సజ్్దహ 26 - 30 ఈ ాఛఱఔు (ఈ ఙాభితఔ
ా శంగటనఱఱో) ఏ భలయగ దయశఔతాభూ ఱనంఙఱేథా ? -

యసభిక్ి ూయాం ఫేభు ఎధోా ఛాతేఱన ధాఴనం ఙేరసభు యసయు నిళలహంచిన ాథేరసఱఱోధన ఈధాడె యయు
శంఙభిశు ధాాయు ఔథా? ఇందఱో గొప శ఼ఙనఱు ఉధాాబ. యసయు యనటంఱేథా ? యసయు ఈ దఽరసయనిా ఎనాడ఼
ఙ఼డఱేథా? - ఫేభు ఔ ఫంఛయు బూనే యైునఔు నీలా న ాళళం ఛేశు ఼ తీశఔుళయసుభు, తయుయసత ఆ బూనే
నండే ంటఱు డియు సభు, యసటిథాాభస యసభి యళుఱఔ ఫేత థొ యుఔుతేంథి, శామంగస యసయౄ తంటాయు. యసయు
థేనినీ ఙ఼డభస? యసయు ఇఱల అంటాయు , ‘‘నీళు శతయళంతేడయన అబణే , అశఱు ఈ తీయుప ఎుపడె ఛయుఖుతేంథో
ఙెుప?’’ యసభిణో ఇఱల అన , ‘‘తీయుప థినం ధాడె యఴాలహంఙటం అధనథి అయరసాశఱఔు ఏభలతాం ఱలబథామఔంగస

ఉండఫో ద. తయుయసత యసభిక్ి ఖడెళధనథి థొ యఔద. ’’ శభే, భంచిథి యసభి భలధాన యసభిని ళదయౌనటటు. నిభీక్ింఙ.
యసయౄ నిభీక్ిశు ధాాయు.

33. అల్్అహాాబ్
ఆమతేఱు : 73

అళతయణ : భథీధాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

33. అల్్అహాాబ్

1 - 3 ాళక్సు! అఱలాహ ఔు బమడె. అయరసాశఱఔ , ఔటటఱఔ యదేమత ఙ఼ఔు.

యసశు యసనిక్ి అఱలాహ బయ ఛాఞని భభిము యయనక్ి. నీ ాబుళు తయపు నండి నీఔు శ఼చింఫడే యవమలనిా భలతాఫే
అనశభింఙ. అఱలాహ ఔు నీళు ఙేలే ాతనీ ణెఱుశ. అఱలాహ నై నభుఔం ఉంఙ

, శంయక్షఔుడెగస అఱలాహ

భలతాఫే శభినుో ణాడె.

33. అల్్అహాాబ్ 4 - 5 అఱలాహ ఏ ళయక్ిు ఴభీయంఱోన఼ భెండె షఽదమలఱన నటు ఱేద

నైయు ‘చృయౘర’ ఙేలే నై

పాయయఱన఼ ఆమన నైఔు తఱుాఱుగస ఙేమఱేద ఇంక్స ఆమన నై దతు ుతేాఱన఼ నై య ంత ుతేాఱుగస
ఙేమఱేద ఇయ నైయు యౌక్ే నై ధోటిభలటఱు భలతాఫే. క్సని అఱలాహ భలతాం శతయం ుధాథిగస ఉనాభలటధన
అంటటధాాడె. ఆమధన శభి jెెెైెన యదానం యైునఔు భలయగ ం ఙ఼ుతేధాాడె. దతు ుతేాఱన యసభి తండెాఱణో
ఉనా శంఫంధం ాక్సయం నహఱళండి. ఇథి అఱలాహ దఽఱహుఱో ఎంణో ధాయమశభుతఫెైన యవమం. ఔయనల యసభి
తండెాఱ ళభో నైఔు ణెయౌమఔనుో ణే , అుపడె యసయు నైఔు దాభిుఔ యో దయుఱు భభిము శషఙయుఱు. ను యనుసటట ళఱా
నైయు ఏథెైధా భలట అంటే , థానిక్ి నేభుయౌా టటుక్ోళటం ఛయఖద. క్సని నైయు ఫుథిా ూయాఔంగస అధన భలటఔు
తపనిశభిగస నేభుయౌా టటుక్ోళటం ఛయుఖుతేంథి. అఱలాహ భనిాంఙేయసడె, ఔయుణింఙేయసడ఼న.

33. అల్్అహాాబ్

6 నిశసంథేషంగస యరసాశఱఔు థెైళాళఔు శామంగస తభఔంటే ఔడా భుకయడె.

థెైళాళఔు పాయయఱు యసభిక్ి తఱుాఱు. క్సని అఱలాహ ఖరంథం ాక్సయం యసదాయణ యరసాశఱు భభిము ళఱశ ళచిున
యసభిఔంటె యఔు శంఫందీఔుఱు ఔభినై ఔయు ఎఔుాళ షఔుాఱు ఔయౌగి ఉంటాయు. అబణే , నై శషఙయుఱఔు నైయు
ఏథెైధా ఫేఱు (ఙేమదయౌలేు ) ఙేమళఙు. ఈ ఆఛఞ థెైళఖరంథంఱో యసామఫడి ఉంథి.

33. అల్్అహాాబ్

7 - 8 (ఒ ాళక్సు!) ఫేభు థెైళాళఔు ఱందభి ఙేత ఙేబంచిన యసగసుధానిా ఛాఞఔభుంఙక్ో.

నీణో ఔడ (ఙేబంఙాభు) భభిము న఼హ

, ఇఫాాళీమ, భూయస, భయయమ ఔుభలయుడె ఈయసఱణో ఔడా

(ఙేబంఙాభు), అందభిణో ఫేభు ఖటిు యసగసునం ఙేబంఙాభు నిఛాబతీయుఱన (యసభి ాబుళు) యసభి
నిఛాబతీని ఖుభించి ాయాంఙేందఔు. అయరసాశఱఔు ఆమన అతయంత ఫాదాఔయఫెైన యక్షన లహదాంఙేలే ఉంఙాడె.

33. అల్్అహాాబ్

9 - 11 యఴాలహంచిన ఒ ాఛఱలభస! అఱలాహ నైఔు (ఈ భధయధన) ఙేలహన ఉక్సభసనిా ఛాఞఔం

ణెఙుక్ోండి. లైధాయఱు నైనైక్ి దండెతు ళచిునుపడె , ఫేభు యసటి నైదఔు ఔ నన గసయౌని ంనుసభు నైఔు
క్సనభసని లైధాయఱన ంనుసభు. నైయు ఆ శభమంఱో ఙేశు నాదంణా అఱలాహ ఙ఼శ఼
ు ధన ఉధాాడె. ఴతేాళుఱు నై
నైదఔు నై నండి , క్ిరందనండీ దండెతు ళచిునుపడె, బమం ళఱా నై ఔలై
ా ణేఱగియౌా నుపడె నై ఖుండెక్సమఱు
గొంతేఱఱోానిక్ి ళచిు నుపడె, నైయు అఱలాహ న ఖుభించి యఔయక్సఱుగస అనభలనిశునాుపడె , ఆ శభమంఱో
యరసాశఱు ఔఠిన భీక్షఔు ఖుభిఅమలయయు, తీళాంగస ఊనహ యనమఫడాియు.

33. అల్్అహాాబ్ 12 - 15 ఔటటఱ, భోఖఖరశు షఽదముఱ అందయౄ, ‘‘అఱలాహ, ఆమన ాళఔు భనణో ఙేలహన
యసగసుధాఱనీా బాభఱు తప భభేనై క్సళు

’’ అని శపవు ంగస ాఔటించినపటి శభమలనిా ఛాఞఔం ణెఙుక్ో.

అుపడె యసభిఱోని ఔ ళయగ ం , ‘‘ఒ మసభిబ ాఛఱలభస! ఇఔ నైఔు ఇఔాడ ఉండే అళక్సఴఫేథీ ఱేద
యయళను ండి’’ అని అనాథి. అుపడె యసభిఱోని భభొఔ ళయగ ం

, యనక్ిా

‘‘భల ఖఽయౘఱు ాభలదంఱో చిఔుాఔుధాాబ ’’ అని

థెైళాళఔు ఔు ఙెనహప లఱళు క్ోభింథి. యసశు యసనిక్ి యసటిక్ి ఏ ాభలదభూ ఱేద. అశఱు యసయు (ముదా ఫెైథానం
నండి) నుసభినుో దఱఙాయు. ఔయనల నఖయం ఙటటుఔాఱ నండి ఴతేాళుఱు ఱోఱఔు ఛొయఫడి యసభిని యథోా ష ఙయయఔు
నుసఱపడభని నహఱుు ఇలేు , అుపడె యసయు తపఔుండా అఱల ఙేయు సయు యథోా ష ఙయయఱో నుసఱగ న టానిక్ి యసయు ఙాఱల
తఔుాళగస శంక్ోచియసుయు. యసయు ఇథిళయఔు ణాభు యనా ఙ఼భు అని అఱలాహ ఔు యసగసునం ఙేలహ ఉధాాయు.
అఱలాహ ఔు ఙేలహన యసగసునం ఖుభించి తపఔుండా ాయాంఙటం ఛయుఖుతేంథి.

33. అల్్అహాాబ్

16 - 17 ఒ ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన , ‘‘ఔయనల నైయు భఽతేయళు ఫాభి నండి ఱేథా

షతయఫాభి నండి తనహపంఙక్ోయసఱని నుసభినుో ణే , ఈ నుసభినుో ళటం నైఔు ఏభలతాం ఱలబథామఔం క్సఫో ద. థీని
తయుయసత చౄయత శకలఱన అనబయంఙటానిక్ి క్ొథిునుసటి అళక్సఴం భలతాఫే నైఔు ఱనశుంథి .

’’ యసభిని ఇఱల

అడెఖు, ‘‘ఔయనల అఱలాహ నైఔు నవు ం ఔయౌగింఙదయౌలేు , ఆమన నండి నేభుయౌా క్సనుసడఖయౌగేయసడెళడె ? ఔయనల
అఱలాహ నేభుయౌా ఔయుణింఙదయౌలేు , ఆమన ఔయుణన ఆఖఱ యసడెళడె? అఱలాహ ఔు ాతగస యసయు ఏ శంయక్షఔుణీణ ,
ఏ శయౘమఔుణీణ ను ందఱేయు.’’

33. అల్్అహాాబ్

18 - 20 నైఱో (ముదా క్సయయంఱో) ాతఫంధక్సఱు శఽఱహుంఙేయసభినీ , తభ యో దయుఱన ‘‘భల

యైునఔు యండి ’’ అని నహయౌఙేయసభినీ , ఱ ఔాఔు భలతాఫే ముదా ంఱో నుసఱగ ధనయసభినీ , నీఔు ణోడపడే యవమంఱో యభ
ఱోబుఱ ైన యసభినీ అఱలాహ ఫాగస ఎయుఖున. భయణ శభమంఱో అయసుయఔ లహితక్ి ఖుభిఅబన యసనిళఱ యసయు

ాభలదం శంబయంచినుపడె ఖుడెా తుపత నీ యైు ఙ఼యసుయు. క్సని ాభలదం ణొఱగినుో గసధన , యసభే ఱలపాఱన
ను ంథాఱని దభసరస యుఱ ై ఔణెు యఱళఱ ఆడే ధాఱుఔఱణో నీఔు యసాఖతం ఙెపటానిక్ి ళయసుయు. యసయు ఏభలతాం
యఴాలహంచినయసయు క్సయు. ఔనఔధన అఱలాహ యసభి ఔయుఱన అనిాంటినీ నియయి ఔం ఙేరసడె. అఱలాహ ఔు అఱల
ఙెమయటం ఙాఱల శఱబం. థాడి ఙేలహన ళభసగఱు ఇంక్స యయళనుో ఱేద అధన యసయు పాయశుధాాయు. ఔయనల ఆ ళభసగఱు
భయా థాడిఙేలేు , ఎడాభిఱో ఎఔాడిక్ెరధా నుో బ ఱా ఱఱో అయఫుబఱ భధయ ఔయుుంథాభనీ

, అఔాడ నండే నై

భిలి త
హ ేఱన ఖుభించి ణెఱుశ ఔుంథాభనీ యసభి భనశస క్ోయుణోంథి. ఔయనల యసయు నై భధయ ఉధాా , ముదా ంఱో
ఙాఱల తఔుాళగసధన నుసఱగ ంటాయు.

33. అల్్అహాాబ్

21 - 24 యసశు ళంగసధన అఱలాహ ాళఔు ఱో నైఔు ఔ భంచి ఆదయశం ఉండినథి అఱలాహ నై ,

అంతభ థినంనై ఆఴఱు నటటుఔుని అతయదిఔంగస అఱలాహ న శుభింఙే ాత ళయక్ిుక్ి . శతయ యరసాశఱ (లహిత అుపడె
ఇఱల ఉంథి) , యసయు థాడి ఙేలహన లైధాయఱన ఙ఼లహనుపడె , ఇఱల యౌక్సయు , ‘‘అఱలాహ, ఆమన ాళఔు భనఔు
యసగసునం ఙేలహన యవమం ఇథే , అఱలాహ, ఆమన ాళఔు నిఛఫే యౌక్సయు. ’’ ఈ శంగటన యసభి యరసాయసనీా , యసభి
ఆతు శభయపణన఼ భభింత అదిఔం ఙేలహంథి. యరసాశఱఱో , అఱలాహ ఔు ణాభు ఙేలహన యసగసుధానిా నిఛం ఙేలహ
ఙ఼నహనయసయు ఉధాాయు , యసభిఱో క్ొందయు తభ నఔుాఫడిని తీయుుఔుధాాయు

, భభిక్ొందయు శభమం క్ోశం

నిభీక్ిశు ధాాయు. యసయు తభ యైకభిని ఏభలతాం భలయుుక్ోఱేద. (ఇదంణా ఎందఔు ఛభిగిం దంటే) నిఛాబతీ
యుఱఔు అఱలాహ యసభి నిఛాబతీక్ి ాతపఱం ఇళాటానిక్ి , ఔటటఱఔు తనఔు ఇవు ఫెైణే యక్ష యదింఙటానిక్ి ఱేథా
తనఔు ఇవు ఫెైణే యసభి రసుణాునుసనిా లాఔభింఙటానిక్ి. నిశసంథేషంగస అఱలాహ క్షనేంఙేయసడె

, ఔయుణింఙే

యసడ఼న.

33. అల్్అహాాబ్

25 - 27 అఱలాహ అయరసాశఱన యనక్ిా తభిభలడె యసయు ఏ ఱలపానీా ను ందఔుండాధన

,

ఔడెు భంటణో భయయౌనుో మలయు. యరసాశఱ క్ాన ముదా ం ఙేమటానిక్ి అఱలాహ బయ శభినుో మలడె. అఱలాహ
శయాఴక్ిు శంనాడె, శయా శభయుిడ఼న. ఈ థాడి ఙేలహన యసభిక్ి ణోడపడిన ఖరంథ ాఛఱన తభ దభసగఱ నండి
అఱలాహ క్ిరంథిక్ి తీశఔుళఙాుడె , యసభి షఽదమలఱన బమంణో నింనుసడె. ఈధాడె యసభిఱోని ఔ ళయగ ం యసభిని
నైయు ఙంు తేధాాయు, భభొఔ ళయగ ం యసభిని నైయు కెైథీఱుగస ఙేశు ధాాయు. ఆమన నేభుయౌా యసభి బూనేక్ీ , యసభి
ఖఽయౘఱఔ, యసభి ఆశుఱఔ యసయశఱుగస ఙేరసడె నైయు ఎనాడ఼ అడెఖుమోని నుసాంణానిా ఆమన నైఔు
ఇఙాుడె. అఱలాహ అనీా ఙేమఖఱ శభయుిడె.

33. అల్్అహాాబ్

28 - 29 ఒ ాళక్సు! నీ పాయయఱణో ఇఱల అన

‘‘ఔయనల నైయు నుసాంచిఔ చౄయణానీా , థాని

రోబన఼ క్ోయుత ఉనాటా బణే , యండి, ధనన నైఔు ఎంణో క్ొంత ఇచిుయనలహ భంచి దా త ాక్సయం యసఖనంుణాన.

క్సని ఔయనల నైయు అఱలాహ న , ఆమన ాళఔు న , యఱోఔ నియసయసనిా క్ోయుత ఉనాటా బణే , ణెఱుశక్ోండి,
నైఱోని ుణయళతేఱ నినేతు ం అఱలాహ గొప ాతపఱలనిా లహదాయచి ఉంఙాడె.’’

33. అల్్అహాాబ్

30 - 31 ఒ ాళఔు పాయయఱలభస! నైఱో ఎళభెరధా ఏథెైధా శపవు ఫెైన నీత ఫాషయఫెైన ని ఙేలేు

ఆఫెఔు భెటు ంి ు యక్ష యదింఙఫడెతేంథి. అఱలాహ ఔు ఇథి ఙాఱ శఱబఫెైన ని. నైఱో ఎళయు అఱలాహ ఔు

,

ఆమన ాళఔు ఔు యదేమత ఙ఼ుణాభో, శణాాభసయఱు ఙేయు సభో, ఆఫెఔు ఫేభు భెటు ంి ు ాతపఱం ఇయసుభు. ఫేభు
ఆఫెఔు గౌయళాదఫెైన ఉనుసదిని లహదాయచి ఉంఙాభు.

33. అల్్అహాాబ్

32 - 34 ఒ ాళఔు పాయయఱలభస! నైయు యసదాయణ లు ఱ
ీ ళంటి యసయు క్సయు. నైయు అఱలాహ ఔు

బమడేయసయు అబణే , తఖుగ శాయంణో భలటాాడఔండి

, ఎందఔంటే దవు భనశస ఖఱ ళయక్ిు ఎళడెైధా

యసయమోషడళఙు. క్సఫటిు శపవు ంగస , శ఼టిగస భలటాాడండి. ఇలా ఱోాధన ఉండిను ండి. ూయాు అఛాఞన క్సఱంఱో
భలథిభిగస అఱంఔయణన ాదభిశశ఼
ు తయఖఔండి. నభలచన యసినహం ఙండి , ఛక్సత ఇళాండి. అఱలాషౄా , ఆమన
ాళఔు ఔ యదేమత ఙ఼ండి. థెైళాళఔు ఔుటటంనౄఔుఱ ైన నై నండి ఔఱుయౖసనిా ణొఱగింఙాఱని , నేభుయౌా ూభిుగస
భియదా యఙాఱని అఱలాహ క్ోయుతేధాాడె. నై ఇలా ఱోా యనినహంఙఫడే అఱలాహ యసక్సయఱన఼ , యయనఔంణో ఔడెఔునా
యవమలఱన఼ ఛాఞఔభుంఙ క్ోండి. నిశసంథేషంగస అఱలాహ అతయంత శ఼క్షుగసరళ, అనీా ణెయౌలహనయసడె.

33. అల్్అహాాబ్

35 నిఴుమంగస భులహా భుఱ

, యరసాశఱ, యదేముఱ, నిఛాబతీయుఱ,

శషనయౕఱుయౄ, అఱలాహ భుంద యనభుుఱబయయయసయౄ , థానధభసుఱు ఙేలే యసయౄ , ఉయసశం ఉండేయసయౄ , తభ
భభసుంగసఱన క్సనుసడెఔుధనయసయౄ , అఱలాహ న అతయదిఔంగస శుభింఙేయసయౄ అబన లు ీ ుయువేఱ నినేతు ం
అఱలాహ క్షభలనక్షన, గొప ాతపఱలనిా లహదాయచి ఉంఙాడె.

33. అల్్అహాాబ్

36 అఱలాహ, ఆమన ాళక్సు , ఏ యవమంఱోధైధా ఔ తీయుప ఙేలహనుడె యరసాలహ అబన ఏ

ుయువేనిక్ెరధా, యరసాశభసఱ ైన ఏ లు క్
ీ ెరధా , తయుయసత తభ యొఔా ఆ యవమంఱో శామంగస భయా ఔ నియణ మం
తీశఔుధన షఔుా ఱేద. ఇంక్స ఎళడెైధా అఱలాహ ఔు

, ఆమన ాళఔు ఔు అయదేమత ఙ఼నహణే , అతన శపవు ంగస

భలయగ బవ
ా ు తఔు ఖుభిఅబనటేా .

33. అల్్అహాాబ్

37 - 39 ఒ ాళక్సు! అఱలాహ , నీళు, ఏ ళయక్ిుక్ి ఫేఱు ఙేరసభో ఆ ళయక్ిుణో ‘‘నీళు నీ పాయయన

యడిచి నటు ఔు, అఱలాహ ఔు బమడె’’ అని అంటటనా ఆ శభమలనిా ఛాఞఔం ణెఙుక్ో. అుపడె నీళు అఱలాహ
ఫమటనటు దఱచిన యవమలనిా భనశసఱో థాచి ఉంఙాళు. నీళు ాఛఱఔు బమడె తేధాాళు. యసశు యసనిక్ి
నీళు బమడటానిక్ి అఱలాహ బయ ఎఔుాళ షఔుాథాయుడె. తయుయసత ఛెైద్ ఆఫె యవమంఱో తన అళశభసనిా

ూభిు ఙేశఔునాుపడె, ఫేభు ఆఫె (యడాఔుఱు ను ంథిన లు )ీ ణో నీఔు యయసషం ఛభినహంఙాభు. యరసాశఱఔు తభ
దతు ుతేాఱ పాయయఱ యవమంఱో, యసయు తభ పాయయఱఔు శంఫందించిన తభ అళశభసనిా ూభిు ఙేశఔునాుపడె,
ఏ యధఫెైన ఇఫబంథి ఔఱుఖఔుండా ఉండేందఔు. అఱలాహ ఆథేఴం అభఱుఱోక్ి భసళఱలహంథే. అఱలాహ తనఔు
యదించిన ఏ నిధైధా ఙేమటంఱో థెైళాళఔు ఔు ఏ ాతఫంధఔభూ ఱేద. ఖతంచిన థెైళాళఔు ఱందభి
యవమంఱోన఼ అఱలాహ యొఔా ఈ శంాథామఫే అభఱుఱో ఉండేథి. అఱలాహ ఆఛఞ ూభిుగస తయుఖుఱేని తీయుప.
(ఇథి అఱలాహ శంాథామం) అఱలాహ శంథేరసఱన అందఛేలే యసభిక్ి

, ఆమనఔు భలతాఫే బమడేయసభిక్ి , క్ే

థేళునిక్ి తప భభెళభిక్ీ బమడని యసభిక్ి. ఱ ఔా ఙ఼డటానిక్ి క్ేళఱం అఱలాహ బయ ఙాఱు.

33. అల్్అహాాబ్

40 (భలనళుఱలభస) భుషభుద్ నైఱోని ఏ ుయువేనిక్ీ తండిక్
ా సయు. క్సని ఆమన అఱలాహ

యొఔా ాళఔు, థెైళాళఔు ఱ యంయన శభలు ం ఙేలే చిళభియసయు. అఱలాహ శఔఱ యవమలఱ ఛాఞనం ఔఱయసడె.
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41 - 44 యఴాలహంచిన ఒ భలనళుఱలభస! అఱలాహ న అతయదిఔంగస శుభింఙండి. ఉదమం

,

యసమంతాం ఆమన యతాతన క్ొనిమలడెత ఉండండి. ఆమధన నైనై ఔయుణఙ఼నేయసడె. ఆమన ద఼తఱు నై
క్ొయఔు క్సయుణాయనిక్ెర నుసాయి నఱు ఙేయు సయు , నేభుయౌా ఆమన చీఔటా ఱో నండి యయౌక్ి తీలహ యఱుఖుఱోక్ి తీశఔు
భసయసఱని. యరసాశఱ టా ఆమన అనేత దమఔఱయసడె , యసయు ఆమనన ఔయౌలేభోచన యసభిక్ి రసంత ళఙధాఱణో
యసాఖతం ఱనశుంథి. అఱలాహ యసభిక్ి ఎంణో గౌయళాదఫెైన ాతపఱలనిా శభఔభిు ఉంఙాడె.

33. అల్్అహాాబ్

45 - 48 ఒ ాళక్సు! ఫేభు నినా యసక్ిగస ఙేలహ

, యబయసయు న ఇఙేుయసనిగస ,

ళెఙుభిఔఙేలేయసనిగస ఙేలహ అఱలాహ అనభతణో ఆమన యైునఔు నహఱుు ఇఙేుయసనిగస ఙేలహ , ాక్సయంఙే థీంగస
ఙేలహ ంనుసభు. (నినా) యఴాలహంచిన భలనళుఱఔు యబయసయు ఇళుా

, యసభిక్ి అఱలాహ తయపు నండి గొప

అనఖరయౘఱు ఉధాామని. అయరసాశఱ ఔటటఱ తు డిక్ి ఎంతభలతాం ఱ ంఖఔు , యసభి యనదింుఱన ఱ ఔా ఙేమఔు,
అఱలాళవా నభుుక్ో. భనిఱహ తన ళయళయౘభసఱన అపగింఙటానిక్ి అఱలాహ బయ ఙాఱు.
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49 యరసాశఱ ైన భలనళుఱలభస! నైయు యరసాలహనఱ ైన లు ఱ
ీ న యయసషం ఙేశఔుని , తయుయసత

యసభిని భుటటుక్ోఔభుననే యడాఔుయౌలేు , అుపడె నై తయపు నండి ‘‘ఇదు త’’ ఏథీ యసభినై కభసయు క్సద అథి ూభిు
అయసాఱని నైయు క్ోయఱేయు. ఔనఔ యసభిక్ి క్ొంత ధనం ఇచిు భంచి దా తఱో యసఖ నంండి.
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50 - 52 ాళక్సు! ఫేభు (ఈ క్ిరంథి యసభిని) నీఔు ధయుశభుతం ఙేరసభు నీళు భషర

ఙెయౌాంచిన నీ పాయయఱన, అఱలాహ ాయసథించిన ఫానిశ లు ఱ
ీ నండి నీ అదీనంఱోక్ి ళచిున లు ఱ
ీ న, నీణోనుసటట ళఱశ
ళచిున నీ నహనతండిా ఔుభలభెుఱన , నీ ఫేనతు ఱ ఔుభలభెుఱన , నీ ఫేనభలభఱ ఔుభలభెుఱన , నీ నహనతఱుాఱ

ఔుభలభెుఱన, తనన ణాన థెైళాళఔు ఔు శభభిపంఙఔునా యరసాలహని అబన లు ని
ీ - ఔయనల థెైళాళఔు ఆఫెన
యయసషం ఙేశక్ోదయౌలేు , ఈ నేనయౘబంు క్ేళఱం నీక్ే భినేతం , ఇతయ యరసాశఱఔు ఇథి ఱేద. యసదాయణ
యరసాశఱఔు, యసభి పాయయఱ, ఫానిశ లు ఱ
ీ యవమంఱో ఫేభు యదించిన భినేతేఱు భలఔు ఫాగస ణెఱుశ. నీఔు ఏ
యధఫెైన ఇఫబంథీ ఔఱుఖఔుండా ఉండాఱని (ఫేభు నినా ఈ భినేతేఱ నండి నేనయౘ బంఙాభు). అఱలాహ
క్షనేంఙేయసడె, ఔయుణింఙేయసడ఼న. నీ పాయయఱఱో నీఔు ఇవు ఫెైన యసభిని నీ నండి యనయుగస ఉంఙేందఔ

, నీఔు

ఇవు ఫెైన యసభిని నీణో ఉంఙఔుధనందఔ , నీఔు ఇవు ఫెైన యసభిని యనయుగస ఉంచిన తయుయసత (ఔడ) నీ ళదు ఔు
నహయౌనహంఙఔుధనందఔ నీఔు అదిక్సయం ఇళాఫడెణోంథి. ఈ యవమంఱో నీనై ఏ థో వభూ ఱేద. ఈ యధంగస యసభి
ఔలై
ా ఙఱా దనం ను ందణామనీ , యసయు ఫాధడయనీ, నీళు యసభిక్ి ఏథి ఇచిుధా యసయు శంణోఱహ యసుయనీ ఎఔుాళగస
ఆయంఙళఙు. నై భనశసఱఱో ఏభుంథో అఱలాహ ఔు ణెఱుశ. అఱలాహ శయాభూ ణెయౌలహనయసడె శంమభనం
ఔఱయసడ఼న. యయుగసఔ ఇతయ లు ఱ
ీ ు నీఔు ధయుశభుతం క్సయు: యసభి యసినంఱో భభెళభినీ పాయయఱుగస తీశఔుళఙేు
అనభత ఔడ నీఔు ఱేద, యసభి అంద ఙంథాఱు నీఔు ఎంత నచిుధా శభే. అబణే ఫానిశ లు ఱ
ీ యవమంఱో నీఔు
అనభత ఉనాథి. అఱలాహ ాత యవమలనీా ఔనినడెతధన ఉంటాడె.
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53 - 54 యరసాశఱ ైన ాఛఱలభస! థెైళాళఔు ఇలా ఱోాక్ి అనభత ఱేఔుండా ాయనయంఙఔండి.

పోఛన శభమలనిక్ెర క్సఙఔుని ఔభోుఔండి. క్సని నేభుయౌా పోఛధానిక్ి నహయౌలేు

, తపఔుండా యలాండి , అబణే

పోఛనం ఙేలహన యంటధన , ఫమటిక్ి యయాను ండి. నహఙాునుసటి భలటాాడెఔుంటృ ఉండినుో ళఔండి. నై ఈ ఙేవుఱు ాళఔు ఔు
ఔవు ం ఔయౌగియు సబ. అబధా ఆమన

, నఖభలటం ళఱా ఏనై అనయు. అఱలాహ శతయ యవమం ఙెపటానిక్ి

నఖభలట డడె. ాళఔు పాయయఱన నైయు ఏథెైధా అడఖళఱలహ ఉంటే

, ణెయఙాటటన ఉండి అడఖండి. ఇథి నై

షఽదమలఱ, యసభి షఽదమలఱ భియదా త క్ొయఔు ఎంణో శభుచితఫెైన దా త. థెైళాళఔు ఔు ఔవు ం ఔయౌగింఙటం నైఔు
ఏభలతాం ధయుశభుతం క్సద. ఇంక్స , ఆమన తయుయసత ఆమన పాయయఱన యయసషం ఙేశక్ోళటం ఔడ నైఔు
ధయుశభుతం క్సద. ఇథి అఱలాహ దఽఱహుఱో భయౘనుసం. నైయు ఏథెైధా యవమలనిా ళయఔు ం ఙేలహధా ఱేఔ థానిని
గోయంగస ఉంచిధా, అఱలాహ ఔు ాత యవమభూ ణెఱుశ.
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55 థెైళాళఔు పాయయఱఔు ఈ యవమంఱో ఏ థో వభూ అంటద. యసభి తండెాఱు

, యసభి

క్ొడెఔుఱు, యసభి యో దయుఱు, యసభి యో దయుఱ క్ొడెఔుఱు , యసభి యో దభీభణుఱ ఔుభలయుఱు , యసభిణో ఔఱుుగోఱుగస
ఉండే లు ఱ
ీ ు , యసభి ఫానిశఱు , యసభి ఇలా ఱోాక్ి భసళఙు. (భళలఱలభస!) నైయు అఱలాహ టా అయదేమతఔు
నుసఱపడఔండి అఱలాహ ాత యవమలనీా ఖభనిశుధాాడె.
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56 అఱలాహ ఆమన ద఼తఱు థెైళాళఔు క్ెర ‘దయౄద్’న ంుణాయు. యరసాశఱలభస! నైయు

ఔడ ఆమనక్ెర దయౄద్, శఱలమఱు ంండి.
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57 - 58 అఱలాషౄా , ఆమన ాళఔు ఔ ఫాధఔయౌగించిన యసభిని అఱలాహ ఇషభసఱు

భెండియటిఱోన఼ ఴనహంఙాడె యసభిక్ి అళభలనఔయఫెైన యక్షన లహదాయచి ఉంఙాడె. ఏ తూప ఙేమఔనుో బధా
యరసాశఱ ైన లు ీ ుయువేఱఔు భనయసుం ఔయౌగింఙేయసయు , ఔ నదు అపాండపాభసనిా ఔ శపవు ఫెైన నుసపాభసనిా
తభ తఱనై మోుఔునాటేా .
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59 ాళక్సు! నీ పాయయఱఔ , నీ ఔతేలా ఔ , యరసాశఱ యొఔా లు ఱ
ీ ఔ తభ దపటా

క్ొంఖుఱన తభనై యనఱ
ా లడతీశక్ోభని ఙెుప యసయు ఖుభిుంఫడ టానిక్ీ

, యనదింఫడఔుండా ఉండేందఔ ఇథి

ఎంణో శభుచితఫెైన దా త. అఱలాహ క్షనేంఙేయసడె, ఔయుణింఙేయసడ఼న.
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60 - 62 ఔయనల ఔటటఱ , ఔఱుఱహత షఽదముఱ భథీధా నఖయంఱో శంఙఱనం ఔయౌగింఙే

ళదంతేఱన యసయనహంఛేలేయసయౄ తభ దరరువు ఱన భలనక్ోఔనుో ణే , యసభిక్ి ళయతభేఔంగస ఙయయ తీశక్ోళటానిక్ి ,
ఫేభు నేభుయౌా నిఱఫెడణాభు. తయుయసత యసయు ఈ నఖయంఱో నైణో ఔఱలహ ఉండటం అధనథి
ఔవు యసధయభళుతేంథి. అనిా యైుఱ నండి యసభినై రసనుసఱు యయుఙఔు డణాబ. యసయు ఎఔాడ ఔనఫడిణే అఔాడ
టటుక్ోఫడణాయు. థాయుణంగస ఙంఫడణాయు. ఇథి అఱలాహ శంాథామం ూయాం నంచీ అటటళంటి యసభి
యవమంఱో అభఱళుత ళశునాథే. నైయు అఱలాహ శంాథామంఱో ఏ భలయుపన఼ క్సనఱేయు.

33. అల్్అహాాబ్ 63 - 68

ాలమగడిమ ఎుపడె ళశుంథి అని ాఛఱు నినా అడెఖుణాయు. అథి అఱలాళవా

ణెఱుశ అని ఙెుప. ఫషృరస అథి శనైంఱోధన ఉంథో ఏమో, నీక్ేనే ఎయుఔ. ఏథి ఏఫెైధా, ఇథి భటటఔు యసశు ళం:
అఱలాహ అయరసాశ ఱన ఴనహంఙాడె. యసభిక్ొయఔు భండే అగిాని లహదాయచి ఉంఙాడె. అందఱో యసయు రసఴాతంగస
ఉంటాయు ఏ లేాళతేణీణ , ఏ శయౘమఔుణీణ ను ందఱేయు. యసభి భుకలఱన నిుపఱనై అటృ ఇటృ తాపటం
ఛభిగేధాడె యసయు ఇఱల అంటాయు , ‘‘అయోయ! ఫేభు అఱలాషౄా , థెైళాళఔు ఔ యదేమత ఙ఼నహ ఉంటే ఎంత
ఫాఖుండేథి!’’ ఇంక్స ఇఱల అంటాయు , ‘‘ఒ భల ాబూ! ఫేభు భల ధామఔుఱఔ

, భల నదు ఱఔ యదేమత

ఙ఼నుసభు. యసయు భభుయౌా ఋచభలయగ ం నండి తనహపంఙాయు. ఒ ాబూ! యసభిక్ి భెటు ంి ు మలతన యదింఙ, యసభిని
తీళాంగస ఴనహంఙ.’’
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69 - 71 యరసాశఱలభస! భూయసఔు భనయసుం ఔయౌగించిన ాఛఱ భలథిభిగస అబనుో ఔండి.

తయుయసత అఱలాహ , యసయు ఔయౌపంచిన భలటఱ ఫాభినండి అతనిక్ి యభుక్ిు ఔయౌగింఙాడె. అతన అఱలాహ దఽఱహుఱో
ఎంణో గౌయళనీముడె. యరసాశఱలభస! అఱలాహ ఔు బమడండి , యుచయసఔుాన ఱఔండి. అుపడె అఱలాహ నై
ఔయుఱన ఙఔాఫయుయసుడె, నై తుపఱన భనిాయసుడె. అఱలాహ ఔు, ఆమన ాళఔు ఔ యదేమత ఙ఼నేయసడె గొప
యసపఱయం ను ందణాడె.
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72 - 73 ఫేభు ఈ అభలనతేన ఆక్సరసఱ భుంద఼ , బూనేభుంద఼, యాణాఱ భుంద఼

నటాుభు. అయ థానిని మోమటానిక్ి లహదాడఱేద. థానిక్ి బమడాిబ. క్సని భలనళుడె థానిా తననై
మోుఔుధాాడె. నిశసంథేషంగస , అతడె అధాయమం ఙేశఔుధాాడె , భూయుుడె (ఈ అభలనతే పాభసనిా నైన
యనశఔునా థాని అనియసయయ పయౌతం ఏనేటంటే) ఔటటఱ ైన లు ీ ుయువేఱన఼

, భుఱహఔ
ా ుాఱ ైన లు ీ ుయువేఱన఼

అఱలాహ యక్ింఙటం , యరసాశఱ ైన లు ీ ుయువేఱ రసుణాునుసనిా అంగీఔభింఙటం. అఱలాహ భనిాంఙేయసడె

,

ఔయుణింఙేయసడ఼న.

34. సబా
ఆమతేఱు : 54

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

34.

సబా 1 - 2 క్ేళఱం అఱలాహ బయ శుతక్ినుసతేాడె. ఆమన ఆక్సరసఱఱోన఼

, బూనే ఱోన఼ ఉనా ాత

ళశుళుఔ యసానే. యఱోఔంఱో ఔడా ఆమధన యోు ణాానిక్ి నుసతేాడె. ఆమన యయనఙనఔఱయసడె, అనీా ఎభిగినయసడె,
బూనేఱోక్ి ాయనయం ఙేథీ , థానినండి యయౌక్ి ళఙేుథీ , ఆక్సఴం నండి థిగేథీ , థానిఱోక్ి ఎక్ేాథీ , ఇదంణా ఆమనఔు
ణెఱుశ. ఆమన ఔయుణింఙేయసడె, క్షనేంఙేయసడ఼న.
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3 - 6 ఏథీ, ాలమం ఇంక్స భల నైదఔు భసళటం ఱేథేనేటి? అని అయరసాశఱు అంటాయు. యసభిణో ఇఱల

అన, ‘‘అగోఙయ యవమఛాఞని అబన ధా ాబుళు యసక్ిగస! అథి నై నైదఔు తపఔుండా ళశుంథి. యళాంత
ళశుయైధా శభే ఆమనఔు ఆక్సరసఱఱోన఼ గోయంగస ఱేద , బూనేనైధా గోయంగస ఱేద. యళాఔంటే నదు థెైధా శభే
థానిఔంటె చినాథెైధా శభే అంణా ఔ శపవు ఫెైన దశు భ
ీ ుఱో యసామఫడి ఉనాథి. ’’ యఴాలహంచి, శణాాభసయఱు ఙేలహన
యసభిక్ి అఱలాహ భంచి ాతపఱం ఇళాటానిక్ి ఈ ాలమం ళశుంథి , యసభిక్ి క్షభలనక్ష ఱనశుంథి , గౌయళాదఫెైన
ఉనుసది లహథా శ
ి ు ంథి. భల యసక్సయఱన అగౌయళ యఙటానిక్ి యఴాామణాాఱు ఙేలహనయసభిక్ి తీళాఫెైన , ఫాదాఔయఫెైన
యక్షడె తేంథి. ాళక్సు! నీ ాబుళు తయపు నండి ఏథెైణే నీనై అళతభించింథో

, అథి ూభిుగస శతయభనీ ,

ఴక్ిుభంతేడ఼, శు ళనీముడ఼ అబన థేళుని భలయగ ం ఙ఼ుతేందనీ ఛాఞనఱు ఫాగస ఖరళయసుయు.
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సబా

7 - 8 ... అయరసాశఱు ాఛఱణో ఇఱల అంటాయు:

‘‘నై ఴభీయంఱోని అణుళణుళు ఙెఱా లఙెదభెర

నుో బనుపడె నైయు భయా క్ొతు గస శఽఱహుంఫడణాయని ణెయౌమఛేలే ళయక్ిుని నైఔు ఙ఼భంటాభస ? ఈ ళయక్ిు అఱలాహ
నేయుణో అఫథాాఱు ఔయౌపశుధాాడో ఱేఔ ఇతనిక్ి నహచిు ఏఫెైధా టిుంథో ణెయౌమటం ఱేద.’’
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... 8 - 9 క్సద. యసశు యసనిక్ి యఱోక్సనిా యఴాలహంచినయసభే మలతనఔు ఖుభి అబయయయసయు , యసభే ఘోయంగస

భలయగ ం తనహపనయసయు. యసభిని భుందనంచీ , యనఔనంచీ ఙటటుభుటిు ఉనా బూభలయక్సరసఱన యసయు ఎనాడ఼
ఙ఼డఱేథా? ఫేభు క్ోభిణే యసభిని బూనేఱోక్ి ఔయుఔునుో బయఱల ఙేమఖఱభు ఱేథా ఆక్సఴ కండాఱన క్ొనిాంటిని
యసభి నైద డయనమఖఱభు. నిఛంగసధన థేళుని యైునఔు భయఱే ాత థాశని క్ొయఔు ఇందఱో ఔ శ఼ఙన
ఉనాథి.
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సబా 10 - 11 ఫేభు థాళూద్ఔు భల తయపు నండి గొప అనఖరయౘనిా ాయసథిం ఙాభు. (ఫేభు ఇఱల

ఆఛాఞనహంఙాభు) యాతభుఱలభస! ఇతనిణో ఔయౌలహ క్ీయున ఙేమండి. (ఇథే ఆఛఞ న ఫేభు) క్షుఱఔు ఔడా
ఇఙాుభు. ఫేభు ఇనభున అతని క్ొయఔు ఫెతుడేటటట
ా గస ఙేరసభు. ఇఱల ఆథేయశ఼
ు

‘‘ఔళఙాఱు తమలయు

ఙెబయ, యసటి ళఱమలఱన శభిగగ స ఱ ఔా ాక్సయం నేయుు. ’’ (థాళూద్ ాఛఱలభస!) భంచి నఱు ఙెమయండి. నైయు
ఙేశు నాదఱలా ధనన ఙ఼శుధాాన.
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సబా 12 - 13 ఫేభు శఱేభలన్ఔు గసయౌని ళఴయఙాభు. అథి ఉదమం ూట ఔ ధఱ భోచఱ నుసటి

ామలణానిా ూభిు ఙేమఖయౌగేథి. యసమంక్సఱం ూట ఔడా ఔ ధఱ భోచఱ నుసటి ామలణానిా ఙేమఖయౌగేథి.
ఫేభు ఆమనఔు ఔభిగిన భసగి ఊటన ాళళంఛేరసభు. తభ ాబుళు ఆథేరసనయసయం అతని శనిాదిఱో లేళఱు
ఙేలే చృధాాతేఱన ఫేభు అతనిక్ి ళఴళయుుఱుగస ఙేరసభు. యసభిఱో భల ఆఛఞ న ఉఱా ంఘంచిన యసడిక్ి ఫేభు
ఛాయౌంఙే అగిాని యుచిఙ఼నేయసయభు. యసయు అతనిక్ి అతన క్ోభినళనీా ఙేలేయసయు

, ఎణెు న
త ఔటు డాఱు , చిణాాఱు,

క్ోధనయుఱళంటి నదు మీాఱు , తభయసినం నండి ఔదఱని పాభీ డేగియసఱు - థాళూద్ ాఛఱలభస! ఔఽతఛఞ తణో
నిఙేమండి, ధా థాశఱఱో ఔఽతఛఞ తఱు ణెయౌనేయసయు తఔుాయన.
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14 ఆ తయుయసత శఱేభలన్నై ఫేభు భయణ నియణ మలనిా అభఱు ఛభినహ నుపడె, చృధాాతేఱఔు అతని

భయణం ఖుభించి ణెయౌమఛేలహన ళశుళు అతని ఙేత ఔయరన తంటృ ఉనా చీడుయుగే తప భభొఔటేథీ క్సద

,ఈ

యధంగస శఱేభలన్ డినుో గస , తభఔు అగోఙయ యవమలఱు ణెయౌలహ ఉంటే అళభలనఔయఫెైన ఈ ఫాధఔు ఖుభిఅబ
ఉండేయసయభు క్సభు అని చృధాాతేఱఔు శపవు ంగస ణెయౌలహనుో బంథి.
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సబా 15 - 17 శఫా క్ొయఔు శామంగస యసభి శాశి ఱంఱోధన ఔ శ఼ఙన ఉండేథి ఔుడిక్
ా సా ఎడభ ాక్సా

భెండె యైుఱల భెండె ణోటఱు నై ాబుళు ాయస థించిన థానిని తనండి. ఆమనఔు ఔఽతఛఞ తఱు ణెఱుండి:
థేఴఫేమో భంచిథి, యతాఫెైనథి. ాబుయనమో భనిాంఙేయసడె, అబనపటిక్ీ యసయు యభుకత ఙ఼నుసయు. చిళయఔు
ఫేభు యసభినైక్ి ఔటు ణెంఙే ళయదన ంనుసభు, యసభి ూయాు భెండెణోటఱ యసినంఱో భభో భెండె ణోటఱన యసభిక్ి
ఇఙాుభు. యసటిఱో ఙేదండెా , యaెసళుఔ ళఽక్ాఱు ఉండేయ , క్ొనిా భేగిఙెటా ట ఔడా ఉండేయ. ఇథి యసభి

అయరసాయసనిక్ి ఫేభు యసభిక్ిచిున ాతపఱం. ఔఽతగుాడెైన భలనళుడిక్ి తప ఇటటళంటి ాతపఱలనిా ఫేభు
భభెళాభిక్ీ ఇళాభు.
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సబా 18 - 21 ఫేభు యసభిక్ీ , ఫేభు యపాఱు ాయసథించిన టు ణాఱఔ భధయ శపవు ంగస ఔనినహంఙే

ఛనథాఱు యసినహంఙాభు. యసటిఱో ామలణ ద఼భసఱన ఔ అంఙధా ాక్సయం ఏభసపటట ఙేరసభు. ‘‘ఈ భలభసగఱఱో
భేబంఫళలై
ా శయక్ితంగస ామలణం ఙేమండి. ’’ క్సని యసయు, ‘‘భల ాబూ! భల ామలణ ద఼భసఱన ను డిగింఙ ’’
అని అధాాయు. యసయు తభఔు ణాఫే అధాయమం ఙేశఔుధాాయు. చిళయఔు ఫేభు యసభిని ఔ ఔధగస నేగిఱలుభు ,
ఙెఱా లఙెదయు ఙేలహయనరసభు. నిఴుమంగస ఇందఱో శషనయౕఱుడ఼

, ఔఽతచఞడ఼ అబన ాత ళయక్ిుక్ీ శ఼ఙనఱు

ఉధాాబ. యసభి యవమంఱో ఱైణాన్ తన అనభలనం నిఛఫెైందని ణెఱుశఔుధాాడె. యసయు అతడిధన
అనశభింఙాయు, యరసాశఱ ైన ఔ చినా ళయగ ం యసయు తప. ఱైణానఔు యసభినై ఎఱలంటి అదిక్సయభూ ఱనంచి
ఉండఱేద. క్సని ఇదంణా ఎందఔు ఛభిగిందంటే

, యఱోక్సనిా యఴాలహంచినయసడె ఎళడో

, థానిని ఖుభించి

శంఴమడినయసడె ఎళడో ఫేభు ఙ఼డదఱఙాభు. నీ ాబుళు ాత యవమలనీా ఔనినటిు ఉధాాడె.
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22 - 23 (ాళక్సు! ఈ భుఱహఔ
ా ుాఱణో) ఇఱల అన , ‘‘అఱలాహ న క్సదని నైయు ఆభసధయఱుగస పాయంచిన

యసభిని నహయౌచి ఙ఼డండి. యసయు ఆక్సరసఱఱో గసని , బూనేఱోగసని, యళాంత ళశుళుఔు ఔడా మఛభలనఱుక్సయు.
ఇంక్స యసయు బూభలయక్సరసఱ ఆదితయంఱో పాఖయసాభుఱున఼ క్సయు. యసభిఱో ఎళాడ఼ అఱలాహ ఔు శయౘమఔుడ఼
క్సడె, అఱలాహ ఏ ళయక్ిు యవమంఱో లహనూసయశఔు అనభత ఇఙాుడో , ఆ ళయక్ిుక్ి తప భభెళభిక్ినీ ఏ లహనూసయశ఼
అఱలాహ శభక్షంఱో ఱలబథామఔం క్సద , చిళయఔు ాఛఱ షఽదమలఱ నండి బమం ణొఱగినుో బనుడె , యసయు
(లహనూసయశ ఙేలే యసభిని)

‘‘నై ాబుళు ఏభని శభలదానం యౌక్సడె

?’’ అని అడెఖుణాయు. యసయు , ‘‘శభెరన

శభలదానఫే థొ భిక్ింథి, ఆమన భళభలనిాతేడె, భషో నాతేడ఼న’’ అని ఙెఫుణాయు.
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సబా 24 - 27 (ాళక్సు!) యసభిని ఇఱల అడెఖు , ‘‘ఆక్సరసఱ నండీ , బూనేనండీ నైఔు ఉనుసదిని ఎళడె

ఇశుధాాడె?’’ ఇఱల అన, ‘‘అఱలాహ బయ. ఇుపడె నిఴుమంగస ఫేమో , నైభో ఎళభో ఔయు భలతాఫే శధాుయగ ంఱో
ఉధాాభు ఱేథా శపవు ఫెైన భలయగ బవ
ా ు తాంఱో డి ఉధాాభు.

’’ ఇంక్స యసభిణో ఇఱల అన

, ‘‘ఫేభు ఙేలహన

తుపఱన ఖుభించి నేభుయౌా ఏభలతాం ాయాంఙటం ఛయఖద , నైయు ఙేశు ఼ ఉనా థానిని ఖుభించి భభుయ్ా
అడఖటం ఛయఖద.’’ ఇఱల అన, ‘‘భన ాబుళు భనయౌా శభలయనఴ యుయసుడె: తయుయసత భన భధయ శభెరన తీయుప
ఙేయు సడె. ఆమన శయాచఞడెైన ధాయమలదిత. ’’ యసభిణో ఇఱల అన , ‘‘ఆమనఔు పాఖయసాభుఱుగస నైయు ఔయౌనహన ఆ
ఴఔుుఱేయో ధాఔ క్ొంఙెం ఙ఼నహంఙండి.’’ ఎంతభలతాం క్సద అఱలాహ భలతాఫే ఴక్ిుభంతేడె యయనఔళంతేడ఼న.
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సబా 28 (ాళక్సు!) ఫేభు నినా శయాభలనళుఱఔు యబయసయు న ఇఙేుయసడెగస , ళెఙుభిఔ ఙేలేయసడెగస

నిమనేంచి ంనుసభు. క్సని ఙాఱలభంథి భలనళుఱు థీనిని ఎయుఖయు.

34. సబా

29 - 30 యసయు నీణో ఇఱల అంటాయు, ‘‘నీళు నిఛాబతీయుడయన అబణే, ఆ (ాలమ) యసగసునం ఎుపడె

ధయయనయుతేంథి?’’ ఇఱల అన, ‘‘నై క్ొరఔు ఆ భోచ యొఔా ఖడెళు నియణ మభబయయ ఉనాథి. థాని భసఔన నైయు
ఔ ఖంట ఆఱశయభూ ఙేమఱేయు, ఔ ఖంట యౕగుతయభూ ఙేమఱేయు.’’

34. సబా

31 - 33 ఈ అయరసాశఱు ఇఱల అంటటధాాయు, ‘‘ఫేభు ఈ కభసనన ఎనాటిక్ీ యఴాలహంఙభు. థీనిక్ి

ూయాం ళచిున ఏ ఖరంతానీా అంగీఔభింఙభు. ’’ ఈ దభసుయుగఱు తభ ాబుళు శభక్షంఱో నిఱఫడెనపటి లహితని
నీళు ఙ఼లేు ఎంత ఫాఖుండెన! అుపడె యసయు ఔభినై ఔయు నింథాభోణఱు ఙేశ ఔుంటృ ఉంటాయు.
ాంఙంఱో అణఖథొా ఔాఫడిన యసయు నదు ఱభనఔునా యసభిణో , ‘‘నైయు ఱేఔనుో బనటా బణే ఫేభు యరసాశఱఫెై
ఉండేయసయభు’’ అని అంటాయు. ఆ నదు ఱభనఔునా యసయు , అణఖథొా ఔాఫడిన యసభిక్ి ఇఱల ఛయసఫు ఇయసుయు , ‘‘నై
ళదు ఔు ళచిున శధాుభసగనిా అళఱంనృం ఙఔుండా ఫేభు నేభుయౌా ఆనుసభల

?

ఱేద. నైయు

శామంఔఽణాభసధఱు.’’ అణఖ థొా ఔాఫడిన యసయు ఆ నదు ఱభనఔునా యసభిణో ఇఱల అంటాయు, ‘‘క్సద, ఇథి నైయు
అషో భసణాాఱు నిాన ఔుటా. అఱలాహ న తయశాభింఙండి అనీ ఇతయుఱన ఆమనఔు శషళయుుఱుగస ఙెమయండి అనీ
నైయు భలఔు ఫో దింఙాయు. ’’ చిళయఔు యసయు యక్షన ఙ఼లహనుపడె , తభ భనశసఱఱో రసుణాు డణాయు.
ఫేభు ఈ అయరసాశఱ ఫెడఱఔు ఖుథిఫండఱు యనయు సభు. ాఛఱఔు యసభి ఔయుఱు ఎఱలంటియో అఱలంటి ాతపఱఫే
థొ యుఔుతేంథి. థానిక్ి ననాఫెైన ాతపఱలనిా యసభిక్ి ఇళాటం యసధయభల?

34. సబా

34 - 38 ఫేభు ళెఙుభిఔ ఙేలే యసనిని ఏథెైధా టు ణానిక్ి ంనహనుడె , ఆ టు ణంఱోని శంనాఱు,

‘‘నీళు తీశక్ొనిళచిున శంథేరసనిా ఫేభు యఴాలహంఙభు ’’ అని అనఔుండా ఉండటం అధనథి ఎనాడ఼ ఛయఖఱేద.
యసయు ఎఱా ుపడె ఇఱలధన అధాాయు , ‘‘ఫేభు నీఔంటె ఎఔుాళ శందన఼ , ఎఔుాళ శంణాధానీా ఔయౌగి ఉధాాభు.
ఫేభు ఎంతభలతాం యక్ింఫడే యసయభు క్సభు.’’ ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన, ‘‘ధా ాబుళు తనఔు ఇవు ఫెైన యసభిక్ి
యయసుయంగస ఉనుసదిని ాయసథియు సడె , తనఔు ఇవు ఫెైనయసభిక్ి ఆచితచి ఇయసుడె. క్సని ఙాఱలభంథి థీని మతాభసినిా
ఖరళంఙయు.’’ నేభుయౌా భలఔు దఖగ య ఙేలేథి , నై శందక్సనీ , నై శంణానం క్సనీ క్సద , యఴాలహంచి శణాాభసయఱు
ఙేలేయసయు భలతాఫే (భలఔు దఖగ యళుణాయు). ఇటటళంటి యసభిక్ే ణాభు ఙేలహన థానిక్ి భెటు ంి ు ాతపఱం ఱనంఙేథి ,
యసయు ఎణెు న
త బళధాఱఱో శయక్ితంగస ఉంటాయు , ఇఔ భల యసక్సయఱన ఙఱఔన యఙటానిక్ి నియంతయం ామతాం
ఙేలేయసయు, యసయు మలతనఔు ఖుభిఅళుణాయు.

34. సబా

39 ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన, ‘‘ధా ాబుళు తన థాశఱఱో తన క్ివుఫెైన యసభిక్ి యశు ఽతఫెైన ఉనుసదిని

ఇయసుడె. తనక్ివుఫెైన యసభిక్ి ఆచి తచి ఇయసుడె. నైయు థేనిని కయుు ఙేలహనపటిక్ీ థాని యసినంఱో ఆమధన నైఔు
భభింత ఇయసుడె, ఉనుసది ాథాతఱందభిఔంటె ఆమధన రరరవఠ ేడెైన ఉనుసది థాత.’’

34. సబా

40 - 42 ఆమన భలనళుఱందభినీ శభలయనఴయఙే భోచన థెైళద఼తఱన, ‘‘యయు నేభుఱేా ఆభసదిశు ఼

ఉండేయసభస?’’ అని అడెఖుణాడె. అుపడె యసయు ఇఱల ఛయసఫు ఙెఫుణాయు , ‘‘నీళు భియదాడళు. భల శంఫంధం
నీణోధనగసని యభిణో భలతాం క్సద

, అశఱు యయు భభుయౌా క్సద

, చృధాాతేఱన ఆభసదింఙే యసయు , యభిఱో

ఙాఱలభంథి యసభిధన యఴాలహంఙాయు. ’’ (అుపడె ఫేభు ఇఱల అంటాభు) ఈ భోచన నైఱో ఎళయౄ ఎళభిక్ీ
ఱలపానిాగసనీ, నయౖసునిాగసనీ ఔయౌగింఙఱేయు. ఫేభు దభసుయుగఱణో , ‘‘ఇఔ యుచి ఙ఼డండి నైయు తయశాభిశు ఼ ఉండే
నయఔఫాధన’’ అని అంటాభు.

34.

సబా 43 - 45 శపవు ఫెైన భల యసక్సయఱన యసభిక్ి యనినహంచినుడె , యసయు, ‘‘ఈ ళయక్ిు నై ణాతభుణాుతఱు

ఆభసదించిన ఆభసధయఱ నండి నేభుయౌా ద఼యం ఙేమలఱని క్ోయుతేధాాడె

’’ అని అంటాయు. ఇంక్స , ‘‘ఇథి

(కభసన్) క్ేళఱం ఔయౌపతఫెైన అఫదా ం భలతాఫ’ే ’ అని అంటాయు. ఈ అయరసాశఱ భుందఔు శతయం ళచిునుపడె,
యసయు ఇథి శపవు ఫెైన భంతాఛాఱఫే అని అధాాయు. యసశు యసనిక్ి ఫేభు యసభిక్ి ఇథిళయఔు ఔడా ఏ ఖరంతానీా
ఇళాఱేద, థానిని యసయు ఙథియనందఔు. నీఔు ూయాం యసభి యైునఔు ళెఙుభిఔ ఙేలేయసభిధళభినీ ంఱేద , యసభిక్ి
ూయాం ఖతంచినయసయు ఇథే యధంగస తయశాభింఙాయు , ఫేభు యసభిక్ి ఇచిున థానిఱో థో ళంతేఔు ఔడ యయు
ఙేయఱేద, క్సని యసయు ధా ాళఔు ఱన నిభసఔభించినుడె , ఙ఼డండి ధనన యసభిక్ి యదించిన యక్ష ఎంత ఔఠినంగస
ఉండినథో .

34.

సబా 46 - 50 ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన , ‘‘ధనన నైఔు ఔ యవమలనిా ఫో ది శుధాాన. అఱలాహ క్ోశం ,

నైయు ఔాభొఔాయౄ ఇదు భిదుయౄ ఔయౌలహ నై ఫేధన ఉయోగించి ఆఱోచింఙండి , అశఱు నై శషఙయుని భలటఱఱో
నహచిుతనం ఏభుంథో అని? అతన, ఔ తీళాఫెైన యక్షభసళటానిక్ి భుంద నైఔు ళెఙుభిఔ ఙేలేయసడె భలతాఫే ’’
యసభిణో ఇఱల అన :

‘‘ఔయనల ధనన నైనండి ాతపఱఫేథెైధా క్ోభి ఉంటే

, థానిని నైభే ఉంఙక్ోండి , ఇఔ ధా

ాతపఱం అథి అఱలాహ ఫాధయత , ఆమన శయాయసక్ి. ’’ యసభిణో ఇఱల అన , ‘‘ధా ాబుళు (ధాఔు) శతయశ఼ుభిుని
ంుతేధాాడె. ఆమన ఖుు భుఱ ైన మతాభసిఱన అనిాంటినీ ఎభిగినయసడె. ’’ ఇఱల అన, ‘‘శతయం ళఙేులహంథి
ఇఔ అశతయం ఏనే ఙేలహధా ధఖగఛాఱద.’’ ఇఱల అన, ‘‘ఔయనల ధనన భలయగ బవ
ా ు ేడధైణ,ే ధా భలయగ బవ
ా ు తాు నుసపఱం
ధా నైదధన ఉంటటంథి. ఔయనల ధనన శధాుయగ ంనై ఉంటే

, ధా ాబుళు ధానై అళతభింఛేలే ళళీ ఆదాయంగసధన

ఉధాాన. ఆమన అనీా యంటాడె, దఖగ యఱోధన ఉధాాడె.’’
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సబా 51 - 54 నీళు ఆ శభమంఱో యసభిని ఙ఼లేు ఎంత ఫాఖుండెన. అుపడె యసయు బమఔంనహతేఱ ై

తయుఖుత ఉంటాయు, ఎటృ తనహపంఙఔునినుో ఱేయు. దఖగ యనండే టటుక్ోఫడణాయు, అుపడె యసయు, ‘‘ఫేభు థానిని
యఴాలహంఙాభు’’ అని అంటాయు. యసశు యసనిక్ి ద఼యఫెైనుో బన ళశుళు ఇుపడెఱల ఙేతఔంద తేంథి. ఇథిళయఔు
యసయు అయరసాయసనిక్ి నుసఱపడి ఉధాాయు నిఛం ణెఱుశక్ో ఔుండాధన, ద఼యం నంఙే ఊయౘనుో షఱు ఙేరసయు- అుపడె

యసయు ణాభు ఎఔుాళగస క్ోయుఔుధన థానిక్ి ద఼యంఙేమఫడణాయు యసభిళంటి యసభి ూభిాఔుఱు ద఼యం
ఙేమఫడినటట
ా . యసయు, అభలయగ ం టిుంఙే నదు శంఴమంఱో డినుో మలయు.

35. ఫతిర్
ఆమతేఱు : 45

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

35. ఫతిర్ 1 - 2 అఱలాహ భలతాఫే శుతందగినయసడె. ఆమన ఆక్సరసఱన఼ , బూనేనీ శఽఱహుంఙాడె. ఆమన
థెైళద఼తఱన శంథేఴషయుఱుగస నిమనేయసుడె. (ఎటటళంటి థెైళద఼తఱంటే) యసభిక్ి భెండేలహ , భూడేల,హ ధాఱుగేలహ
ఫాషృళుఱు ఉంటాబ. ఆమన తన శఽఱహు శాయౄనుసనిా తన ఇవు ాక్సయం నంఙణాడె. నిఴుమంగస అఱలాహ
ాతథీ ఙేమఖఱ శభయుిడె. అఱలాహ ాఛఱ క్ొయఔు ఏ క్సయుణయథాాభసనిా ణెభిచిధా , థానిని అడెిఔుధన యసడెళాడ఼
ఱేడె. ఆమన భూలహయనలహన థానిని అఱలాహ తయుయసత భయళ ణెభిఙేయసడ఼ ఎళాడ఼ ఱేడె. ఆమన ఴక్ిుభంతేడె ,
యయనఙన ఔఱయసడె.

35. ఫతిర్ 3 - 4 భలనళుఱలభస! అఱలాహ నైఔు ఙేలహన ఉక్సభసఱన ఛాఞఔం ఉంఙక్ోండి. అఱలాహ క్సఔ

,

బూభలయక్సరసఱ నండి నైఔు ఉనుసదినిఙేు భభొఔ శఽఱహుఔయు ఔడా ఎళడెైధా ఉధాాడా - ఆమన తప భభొఔ
ఆభసధయడెళాడ఼ ఱేడె. అశఱు నైయు ఎళని ళఱా మోశనుో తేధాాయు ? ఇుపడె ఔయనల (ాళక్సు) యసయు నినా
తయశాభిశు ధాాయు అంటే (ఇథి క్ొరతు యవమఫేనై క్సద). నీఔు ూయాం ఔడా ఙాఱలభంథి థెైళాళఔు ఱు
తయశాభింఙఫడాియు. ళయళయౘభసఱనీా చిళయఔు అఱలాహ యైునక్ే భయఱనధాాబ.

35. ఫతిర్ 5 - 7 భలనళుఱలభస! నిఴుమభుగస అఱలాహ యసగసునం శతయఫెైనథి. ఔనఔ నుసాంచిఔ చౄయతం
నేభుయౌా మోయసనిక్ి ఖుభిఙేమఔడద. ఆ భయౘళంఙఔుడె ఔడా నేభుయౌా అఱలాహ యవమంఱో
మోశగింఙఖఱఖఔడద. మతాభసినిక్ి ఱైణాన నైఔు ఴతేాళు. ఔనఔ నైయు ఔడా యసడె నై ఴతేాయన అని
పాయంఙండి. యసడె ,

తన అనఙయుఱు నయఔ యసశఱఱో ఙేభినుో యసఱని యసభిని తన భలయగ ం యైునఔు

నహఱుశుధాాడె, అయరసాయసనిక్ి నుసఱపడే యసభిక్ి ఔఠిన యక్ష డెతేంథి. యఴాలహంచి భంచినఱు ఙేలేయసభిక్ి
క్షభలనక్ష గొప ాతపఱం ఱనయసుబ.

35. ఫతిర్ 8 - 9 ఎళనిక్ి తన దయౖసాయయం అందంగస ఔనినహంఙేఱల ఙేమఫడియథో భభిము అతడె థానిని
ఫేఱ ైనథిగస పాయశుధాాడో (ఆ ళయక్ిు భలయగ బవ
ా ు ణాానిక్ి అశఱు షదు అంటృ ఏఫెైధా ఉంథా?) మతాయి ం ఏనేటంటే,
అఱలాహ ణాన క్ోభిన యసభిని భలయగ బవ
ా ు ణాానిక్ి ఖుభిఙేయు సడె. ణాన క్ోభిన యసభిక్ి ఋచభలయగ ం ఙ఼ుణాడె. ఔనఔ
(ాళక్సు) అనళశయంగస నీ నుసాణం ఈ ాఛఱక్ోశం దణకలనిక్ీ , ఫాధఔ ఖుభిఅబ షభించినుో ఔడద. యసయు ఙేశు ఼

ఉనాదంణా అఱలాహ ఔు ఫాగస ణెఱుశ. యసముళుఱన ంనేయసడె అఱలాహ బయ. తయుయసత అయ ఫేగలనిా
ఱేుణాబ, ఆ తయుయసత ఫేభు థానిని ఔ నుసడెఫడి ధనఱ యైునఔు తీశఔునుో ణాభు

, థానిథాాభస

ఙచిుడిళునా ఆ ధనఱధన ఫాతక్ియు సభు. భయణించిన భలనళుఱు ఫాతక్ి ఱేళటం ఔడా ఇఱలధన ఛయుఖు తేంథి.

35. ఫతిర్ 10 అఱలాహ భలతాఫే గౌయయసనిక్ి ూభిుగస అయుహడధన యవమలనిా గౌయయసనఱలఱహ అబన ాతయసడ఼
ణెఱుశక్ోయసయౌ. ఆమన ళదు ఔు అదిభోళంఙే ళశుళు భియదా యసఔుా భలతాఫే , శతాయు థానిని నైక్ి ఎక్ిాశుంథి.
ఇఔ ఔుతంణాాఱు ఙేలేయసయు, యసభిక్ెరణే ఔఠిన యక్ష డెతేంథి. యసభి ఔుతంతాం థానంతట అథే ధాఴనఫెై నుో తేంథి.

35. ఫతిర్ 11 - 14 అఱలాహ నేభుయౌా భటిుణో శఽఱహుంఙాడె. తయుయసత ఇంథిమ
ా
నృందళుఱణో , ఆ తయుయసత
నేభుయౌా ఛంటఱుగస ఙేరసడె (అంటే లు ీ ుయువేఱు). అఱలాహ ఔు ణెయౌమఔుండా ఏ లు ీ అబన ఖయాం థాఱున఼
ఱేద, ాశయంఙన఼ఱేద. ళమశ నయుఖుతేనా యసడెళడ఼ ఆముళున ను ందఱేడె. ఎళభి ఆముళుఱోన఼
తగిగంు అధనథి ఛయఖద, ఖరంథంఱో యసామఫడి ఉనా థాని ాక్సయం తప. ఇథి అఱలాహ ఔు ఙాఱల శఱబఫెైన ని.
నీటి ళనయుఱు భెండ఼ శభలనం క్సళు ఔటేమో తమయనిథి

, దనహపఔన తీభేుథి , ణాాఖటానిక్ి భధయఫెైనథి.

భెండో థేమో గొంతే భండియఙే అంత ఉపనిథి. క్సని భెండియటి నంచీ నైయు శాఙఛఫెైన ణాఛా భలంయసనిా ను ంద
ణాయు. ధభింఙటానిక్ి అఱంఔయణ యసభగిరని యయౌక్ి తీశఔుంటాయు. నైయు ఙ఼శ఼
ు ధన ఉధాాయు ఈ నీటిఱోధన డళఱు
థాని ఖుండెఱన చీఱుుఔుంటృ నుో త ఉంటాబ. నైయు అఱలాహ అనఖరయౘనిా అధనాఱహంఙేందఔు తథాాభస
ఆమనఔు ఔఽతచఞఱు అబయయందఔు. ఆమన ఖఱుఱోనిక్ి భసతానీ

, భసతాఱోనిక్ి ఖఱున఼ ఛొనుతేధాాడె.

శ఼యయఙందా ఱన ఆమన నిమభఫదాఱన ఙేలహ ఉంఙాడె. ఇదంణా ఔ నిభీణత ళయళది ళయఔు యసగినుో ణోంథి. (ఈ
నఱనీా ఙేలే) ఆ అఱలాహ బయ నై ాబుళు. యసభలుఛాయదిక్సయం ఆమనథే. ఆమనన క్సదని నైయు నహయౌఙే
ఇతయుఱు ఔనీశం ఔ ఖడిి నుో ఙఔు ఔడా మఛభలనఱు క్సయు. యసభిని యనడెఔుంటే , యసయు నై నుసాయి నఱన యనఱేయు.
ఔయనల యధాా , యసటిక్ి ఏ శభలదానభూ నైఔు ఇళాఱేయు. నైయు ఔయౌపంచిన థెైళతాు పాఖయసాభలయనిా యసయు
ాలమం ధాడె తయశాభియు సయు. శణాయనిా ఖుభించిన ఈ శభెరన శభలఙాభసనిా ణెయౌలహనయసడె తప భభొఔడెళాడ఼
నైఔు అందఛేమఱేడె.

35. ఫతిర్ 15 - 26 భలనళుఱలభస! అఱలాహ అళశయం ఔఱయసయు నైభే. అఱలాహ శయాశంనాడె. శామంగసధన
శుతనుసతేాడె. ఆమన క్ోభిణే , నేభుయౌా ణొఱగించి , భభేథెైధా శఽఱహుని నై యసినంఱో తీశఔుభసఖఱడె. అఱల
ఙేమటం అఱలాహ ఔు ఏ భలతాభూ ఔవు ం క్సద. ఫయుళు మోలే యసడెళాడ఼ భభెళభి ఫయుళున఼ మోమడె

,

ఫయుళున మోలే ఆతు ఏథెైధా తన ఫయుళున మోమ భని ఇతయుఱన నహయౌచినుపడె , థాని ఫయుళు యొఔా
యళాంత పాగసనాబధా ఎతే
ు క్ోళటానిక్ి ఎళాడ఼ భుందఔు భసడె

, అతడె ఎంత శనై ఫంధయైధా శభే.

(ాళక్సు) ఙ఼డఔనుో బనపటిక్ీ తభ ాబుళునఔు బమడే యసభినీ , నభలచన యసినహంఙేయసభిని భలతాఫే నీళు

ళెఙుభింఙఖఱళు. ఏ ళయక్ిు అబధా తన ఫేఱు క్ొయక్ే భియదా తన అళఱంనృయసుడె. అఱలాహ యైునక్ే అందయౄ
భయఱళఱలహ ఉనాథి. ఖుడిి యసడ఼ , ఔలైళనాయసడ఼ శభలనఱు క్సఱేయు. చీఔటృ
ా , యఱుఖూ, ఔటి క్సళు. ఙఱా ని
నీడా, ఎండణాభూ క్ే యధంగస ఉండళు. ఫాతక్ి ఉనాయసయౄ , ఙనినుో బన యసయౄ శభలనఱు క్సఱేయు. అఱలాహ
తనఔు ఇవు ఫెైన యసభిక్ి యనినహంఛేయు సడె. క్సని (ాళక్సు) శభలధఱఱో కననఫెైన యసభిక్ి నీళు యనినహంఙఱేళు.
నీళు క్ేళఱం ళెఙుభిఔ ఙేలేయసడళు భలతాఫే. ఫేభు నినా శతయంణో ంనుసభు. యబయసయు ఇఙేుయసనిగస

,

బమనటేుయసనిగస ఛేలహ. ళెఙుభిఔ ఙేలే యసడెళాడ఼ భసని ఛాత ఏథీ ఱేద. ఔయనల ఇుపడె ఈ ాఛఱు నినా
తయశాభిశు ధాాయంటే, యభిక్ి ూయాం ఖతంచిన యసయు ఔడా తయశాభింఙాయు. యసభి ళదు ఔు యసభి ాళఔు ఱు శపవు ఫెైన
ాభలణాఱన఼, ఖరంతా ఱన఼ , క్సంతభంతఫెైన భలయగ దయశఔ శ఼ణాాఱు ఇఙేు ఉదగ ంా తానీా తీశఔు ళఙాుయు.
తయుయసత యఴాలహంఙని యసభిని ధనన టటుఔుధాాన ఙ఼డండి, ధా యక్ష ఎంత ఔఠినఫెైనథో .

35. ఫతిర్ 27 - 28 ఆక్సఴం నండి అఱలాహ ళయషం ఔుభినహంఙటానిా నీళు ఙ఼డటం ఱేథా ? తయుయసత థాని థాాభస
ఫేభు యఔయక్సఱ యంఖు యంఖుఱ ండా న ఉతపతు ఙేయు సభు. క్ొండఱఱో ఔడా ణెఱాని , ఎరె ని, క్సయునఱుు ఙాయఱు
ఔనినహయు సబ, యసటి యంఖుఱు యనభేాయుగస ఉంటాబ. ఈ యధంగసధన భలనళుఱ, ఛంతేళుఱ, యళుఱ యంఖుఱు ఔడా
ననాఫెైనయన. మతాయి ఫేనేటంటే , అఱలాహ థాశఱఱో ఛాఞనఱు భలతాఫే ఆమనఔు బమడణాయు. నిశసంథే
షంగస అఱలాహ ఴక్ిుభంతేడె, భనిాంఙేయసడ఼న.

35. ఫతిర్ 29 - 35 అఱలాహ ఖరంతానిా నుసభసమణం ఙేలేయసయౄ, నభలచన యసినహంఙే యసయౄ, ఫేభు యసభిక్ి ఇచిున
ఉనుసదినండి ఫళయంఖంగసన఼, యషశయంగసన఼ కయుు ఙేలేయసయౄ నిఴుమంగస ఏభలతాం నవు ం భసని యసయనుసభసనిా
క్ోయుఔుం టటధాాయు. (ఈ యసయనుసయంఱో యసయు తభ శయాయసానీా ఎందఔు దాయనుో రసయంటే)
ాతపఱలఱన ూభిుగస యసభిక్ి ఇయసాఱని

, అఱలాహ యసభి

, అదనంగస తన అనఖరషం నండి ఇంక్స యసభిక్ి ాయసథింఙాఱని.

నిశసంఴమంగస అఱలాహ క్షనేంఙేయసడ఼, యఱుళనిఙేుయసడ఼న. (ాళక్సు) ఫేభు ళళీథాాభస నీ యైునఔు ంనహన
ఖరంథఫే శతయఫెైనథి , థానిక్ి ూయాం ళచిున ఖరంతాఱన ధాయఔ భింఙేథి. నిశసంథేషంగస అఱలాహ తన థాశఱ
లహితని ఫాగస ఎభిగినయసడె , ాతథానినై దఽఱహుని ఉంఙేయసడె. తయుయసత ఫేభు (ఈ ఖరంథ యసయశతాం క్ోశం) భల
థాశఱఱో నండి ఫేభు ఎనాఔునా యసభిధన ఈ ఖరంతానిక్ి యసయశఱుగస ఙేరసభు. ఇుపడె యసభిఱో ఔడె తన
ఆతుఔు అధాయమం ఙేశఔుంటటధాాడె. భభొఔడె , భధయశి ంగస ఉంటటధాాడె , ఇంక్ొఔడె అఱలాహ అనభతణో
ుణయక్సభసయఱఱో భుందడెఖు యనశు ధాాడె.ఇథే భయౘ అనఖరషం. రసఴాతంగస ఉండే ఉథాయన ళధాఱఱోక్ి యసయు
ాయనయయసుయు. అఔాడ యసభిని శళయణ ఔంఔణాఱణో , భుణాయఱణో అఱంఔభింఙటం ఛయుఖుతేంథి. అఔాడ యసయు టటు
ళయసుాఱు ధభియు సయు. ఇఱల అంటాయు , ‘‘అఱలాహ ఔు ఔఽతఛఞ తఱు. ఆమన భల దణకలనిా ణొఱగింఙాడె. నిఴుమంగస
భల ాబుళు క్షనేంఙే యసడ఼ , యఱుళ ఇఙేుయసడ఼న. ఆమన భభుయౌా తన అనఖరషం ళఱా రసఴాత నియసశ
శి ఱంఱో నిళలహంఛేరసడె. ఇఔ ఇఔాడ భలఔు ఏ ఔవు భూ ఉండద, ఏ అఱశటా ఔఱుఖద.’’

35. ఫతిర్ 36 - 37 అయరసాయసనిక్ి నుసఱపడిన యసభిక్ి నయక్సగిా ఉనాథి. యసయు ఙనినుో యస ఱధన తీయౄప ఇళాఫడద ,
యసభి నయఔ మలతనన ఏభలతాం తగిగంఙటభూ ఛయుఖద. ఇఱల ఫేభు అయరసాయసనిక్ి నుసఱపడే ాత ళయక్ిుక్ీ
ాతపఱం ఇయసుభు. యసయు అఔాడ నడఫొ ఫబఱు నడెత ఇఱల అంటాయు , ‘‘భల ాబూ! భభుయౌా ఇఔాడ నండి
ఫమటఔు తబయ, ఫేభు ూయాం ఙేలహన నఱఔు ననాంగస భంచి నఱు ఙేమటానిక్ి. ’’ (యసభిక్ి ఇఱల ఛయసఫు
ఇళాఫడెతేంథి) ఖుణనుసఠం ధనయుుక్ోదఱచినయసడె ఖుణనుసఠం ధనయుుక్ోళటానిక్ి శభిడిన ఆమువే
ష న ఫేభు
నైఔు ఇళాఱేథా? నై ళదు ఔు ళెఙుభిఔ ఙేలేయసడె ఔడా ళచిు ఉధాాడె ఔథా! ఇఔ యుచి ఙ఼డండి (మలతనన).
దభసుయుగఱఔు ఇఔాడ శయౘమం ఙేలేయసడెళాడ఼ ఱేడె.

35. ఫతిర్ 38 - 39 నిశసంథేషంగస అఱలాహ ఆక్సరసఱఱోన఼ , బూనేనైధా అగోఙయభుగస ఉనా ాత థానిని
ఎయుఖున. ఖుండెఱఱో థాగి ఉనా యషయసయఱన శబతం ఆమన ఎయుఖున. నేభుయౌా బూనేనై కయ్నూసఱుగస
ఙేలహనయసడె ఆమధనగస! ఇఔ ఎళడెైధా అయరసాయసనిక్ి నుసఱపడిణే

, అతని అయరసాశం శంఔటఫెై అతని నైదధన

ఉంటటంథి. అయరసాశఱ అయరసాశం యసభి ాబుళు యొఔా ఆఖరయౘనిా యసభినై ఉఖరతయం ఙేశు ంథే తప యసభిక్ి ఏ
ళఽథిానీ ఔయౌగింఙద. అయరసాశఱఔు నవు ంఱో నయుఖుదఱ తప అనళఽథిా ఏనై ఉండద.

35. ఫతిర్ 40 - 41 (ాళక్సు!) యసభిణో ఇఱల అన, ‘‘అఱలాహ న క్సదని నైయు యనడెఔుధన నై పాఖయసాభుఱన నైయు
ఎుపడెైధా ఙ఼రసభస ? యసయు బూనేనై శఽఱహుంచింథి ఏనేటో ధాఔు ఙ఼ండి

? ఱేఔ ఆక్సరసఱఱో యసభిఔునా

పాఖయసాభయం ఏనేటి ?’’ (ఔయనల యసయు ఙ఼ఱేఔనుో ణే , ఇఱల అడెఖు) ఫేభు యసభిక్ి ఏథెైధా ణాానిా యసాలహ
ఇఙాుభల, థాని ఆదాయంగస యసయు (తభ ఈ ఱహరక యవమంఱో) శపవు ఫెైన ఔ ాభలణం ఔయౌగి ఉండటానిక్ి ? ఱేద.
అబణే ఈ దభసుయుగఱు ఔభిధొఔయు క్ేళఱం ఔుముఔుుఱణో మోశగింఙఔుంటృ నుో తేధాాయు. మతాయి ఫేనేటంటే
ఆక్సరసఱన఼, బూనేని (తభ యసిధాఱ నండి) ణొఱగినుో ఔుండా ఆనహ ఉంచినయసడె అఱలాహ బయ. ఔయనల అయ
ణొఱగినుో ణే, అఱలాహ తయుయసత యసటిని నియౌనహ ఉంఙేయసడె భభొఔడెళడ఼ ఱేడె. నిశసంథేషంగస అఱలాహ
శషనయౕఱుడె, క్షనేంఙేయసడ఼న.

35. ఫతిర్ 42 - 45 ఔయనల ళెఙుభిఔ ఙేలేయసడె తభ ళదు ఔు ళచిు ఉనాటా బణే , ణాభు ాంఙంఱోని ాత
ఛాతఔంటె నేక్ిాయౌ శధాుయగ గసభుఱఫెై ఉండేయసయభు అని యసయు ఔఠోయఫెైన ాభలణాఱు ఙేలహ అంటృ ఉండేయసయు.
క్సని ళెఙుభిఔ ఛేలేయసడె యసభిళదు ఔు ళచిునుడె , అతని ఆఖభనం యసభిఱో శతయం నండి ఱలమధానిా తప
భభి థేనినీ అదిఔం ఙేమఱేఔనుో బంథి. యసయు బూనేనై భభింత దయషంక్సయభుణో తయుఖయసగసయు
దవు ధాాగసఱు నాయసగసయు. యసశు యసనిక్ి దవు ధాాగసఱు యసటిని ధనాయసభిధన భుంచియనయు సబ. ఇఔ ూయాు
ఛాతేఱ టా అఱలాహ అళఱంనృంచిన యదాధాధనా యసభిటా ఔడా అళఱంనృం ఙాఱని యసయు నిభీక్ిశు ధాాభస?

,

అఱల అబణే , నీళు అఱలాహ యదానంఱో భలయుపన ఎంతభలతాం ఙ఼డఱేళు. అఱలాహ శంాథామలనిా థాని నిభీణత
భలయగ ం నండి ఏ ఴక్ిు భయఱుటానిా ఔడా నీళు ఎనాటిక్ీ ఙ఼డఱేళు. యసయు బూనేనై ఎనాడ఼ శంఙభించి
ఉండఱేథా - యసభిక్ి ూయాం ఖతంచిన భభిము యసభిఔంటే అతయంత ఫఱళం తేఱ ైన ాఛఱు ఎదభొానా భిణాభం
ఎఱలంటిథో యసభిక్ి ఔనినహంఙేందఔు ? అఱలాహ న అఴఔుుడెగస ఙేలే ళశుళు ఏథీ ఆక్సరసఱఱోన఼ ఱేద , బూనేనైధా
ఱేద. ఆమన శయాభూ ఎభిగినయసడె , శయాభూ ఙేమఖఱ శభయుిడె. ఔయనల ఆమన ాఛఱన యసయు ఙేలహన
అఔఽణాయఱఔుగసన టటుఔుంటే, బూనేనై ఏ నుసాణినీ శచౄళంగస ళదయౌనటేుయసడె క్సడె. క్సని ఆమన యసభిక్ి ఔ నిభీణత
క్సఱం ళయఔు ఖడెళు ఇశుధాాడె. తయుయసత యసభి నిభీణత ళయళది ూభిు అబనుపడె, అఱలాహ బయ శామంగస తన
థాశఱన ఙ఼శఔుంటాడె.

36. యరసీన్
ఆమతేఱు : 83

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

36. యరసీన్ 1 - 6 మలలన్. యయనఔ యఱలహతఫెైన కభసన్ యసక్ిగస! నీళు నిఴుమభుగస థెైళ ాళఔు ఱఱోని యసడళు
ఋచభలయగ ంఱో ఉధాాళు. (ఈ కభసన్) ఴక్ిుభంతేడ఼ , ఔయుణాభముడ఼ అబనయసడె అళతభిం ఛేలహనథి
నీళు ఔ ఛాతని ళెఙుభింఙేందఔు. థాని ూభిాఔుఱు ళెఙుభిఔ ఙేమఫడని క్సయణంగస అఴరదుఔు ఖుభిఅబ
ఉధాాయు.

36. యరసీన్ 7 - 11 యసభిఱో అధనఔుఱు యక్ా నియణమలనిక్ి అయుహఱబయయ ఉధాాయు. ఔనఔధన యసయు యఴాలహంఙటం ఱేద.
ఫేభు యసభి ఫెడఱఱో టాుఱు యనరసభు , యసటిళఱా యసయు ఖడాిఱ ళయఔు ఫందింఙఫడాియు. అందఔని యసయు తఱన
ఎతు నిఱుఙధాాయు. ఫేభు యసభి భుంద ఔ గోడన఼ , యసభి యనఔ భభొఔ గోడన఼ నిఱఫెటు ాభు. ఫేభు యసభిని
(ఈ యధంగస) ఔనహప యనరసభు , ఇఔ యసభిక్ి ఏనై ణోఙద. నీళు యసభిని ళెఙుభించిధా , ళెఙుభింఙఔనుో బధా యసభిక్ి
ఔాటే యసయు యఴాలహంఙయు. నీళు ళతఫో ధన అనశభింఙేయసణిణ భలతాఫే
ఙ఼డఔుండాధన బమడేయసణిణ భలతాఫే ళెఙుభింఙఖఱళు. అతనిక్ి క్షభలనక్ష

, ఔయుణాభముడెైన థేళుణిణ
, గొప ాతపఱభూ ఱనయసుమధన

యబయసయు అంథింఙ.

36. యరసీన్ 12 ఫేభు నిఴుమంగస ఔ భోచన భఽతేఱన ఫాతక్ియు సభు. యసయు ఙేలే నఱనిాంటినీ ఫేభు
నమోద ఙేశు ఼ధన ఉధాాభు. యసయు తభ యనఔ యడిచియయళన చియౘాఱన ఔడా ఫేభు నమోద ఙేశు ఼
ఉధాాభు. ాత యవమలనీా ఫేభు ఔ శపవు ఫెైన ఖరంథంఱో యసాలహనటాుభు.

36. యరసీన్ 13 - 15 ఉథాషయణగస యసభిక్ి ఆ టు ణయసశఱ గసధన యనినహంఙ అఔాడఔు థెైళాళఔు ఱు
ళచిునపటి గసథన ఫేభు యసభిళదు ఔు ఇదు యు ాళఔు ఱన ంనుసభు. యసయు ఆ ఇదు భినీ అశతయయసదఱు అని
తయశాభింఙాయు. తయుయసత ఫేభు యసభిక్ి శయౘమంగస భూడో అతనిా ంనుసభు. యసయందయౄ , ‘‘ఫేభు నై ళదు ఔు
థెైళ ాళఔు ఱుగస ంఫడాిభు ’’ అని అధాాయు. టు ణయసశఱు ఇఱల అధాాయు

, ‘‘నైయు భల ళంటి క్ొందయు

భలనళుఱు తప భభేనై క్సయు. ఔయుణాభముడెైన థేళుడె ఏ యవమలనీా అళతభింఛేమఱేద , నైయు క్ేళఱం
అఫదా ం ఱుఔుతేధాాయు.’’

36. యరసీన్ 16 - 19 థెైళాళఔు ఱు ఇఱల అధాాయు , ‘‘ఫేభు నిఴుమంగస నై ళదు ఔు థెైళాళఔు ఱుగస ంఫడిన
యవమలనిా భల ాబుళు ఎయుఖున. శపవు ంగస శంథేరసనిా అందఛేమటం తప భలనైని భభొఔ ఫాధయత ఏథీ ఱేద.
టు ణయసశఱు ఇఱల అధాాయు , ‘‘ఫేభు నేభుయౌా (భలఔు) ఔ దఴశఔునంగస భిఖణిశు ధాాభు. నైయు (ఈ
నిని) భలనక్ోఔనుో ణే , ఫేభు నేభుయౌా భసలా ణో క్ొటిు ఙంనేయు సభు. నైయు భల తయపు నండి అతయంత
ఫాదాఔయఫెైన యక్షన ను ందణాయు.’’ థానిక్ి థెైళాళఔు ఱు ఇఱల అధాాయు : ‘‘నై దఴశఔునం శామంగస నై యంటధన
ఉంథి. నైఔు ళతఫో ధ ఙేమటం ళఱా ధనగస నైయు ఇఱల భలటాాడెతేధాాయు

?

అశఱు యవమం ,

నైయు

షదుఱన అతఔర నేంఙాయు.’’

36. యరసీన్ 20 - 25 ఇంతఱోధన టు ణంఱోని ఔ భలయుభూఱ నుసాంతం నండి ఔ ళయక్ిు యుగెతు ేఔుంటృ ళచిు
ఇఱల అధాాడె : ‘‘ధా ఛాత ాఛఱలభస! థెైళాళఔు ఱన అనశభింఙండి. నై నండి ఏ ాతపఱభూ క్ోయనియసభిని ,
శతయభలయగ ంఱో ఉనా యసభిని అనశభింఙండి. ఎళయు ననా శఽఱహుంఙాభో

, ఎళభి యైునఔు నైయంణా

భయయౌనుో నధాాభో, ఆమనన ధనధందఔు ూచృంఙఔడద ? అమనన క్సదని ధనన ఇతయుఱన ఆభసధయఱుగస
ఙేశక్ోయసఱల? యసశు యసనిక్ి ఔయనల ఔయుణాభముడెైన థేళుడె ధాక్ేథెైధా నవు ం ఔయౌగింఙదయౌలేు ధాఔు యసభి లహనూసయశ఼
ఏ యధంగసన఼ ఉయోఖడద , యసయు ననా యడినహంఙన఼ ఱేయు. ఔయనల ధనన అఱలఙేలేు

, శపవు ఫెైన

భలయగ బవ
ా ు ణాానిక్ి ఖుభిఅళుణాన. ధనన నై ాబుళున యఴాలహంఙాన. ఔనఔ నైయు ఔడా ధా భలట యనండి’.’

36. యరసీన్ 26 - 27 (చిళయఔు యసయు అతనిా షతయ ఙేరసయు) ఆ ళయక్ిుణో , ‘‘శాయగ ంఱో ాయనయంఙ’’ అని అనఫడియథి.
అతన ఇఱల అధాాడె: ‘‘ధా ాబుళు ఏ యవమలనిాఫటిు ననా క్షనేంచి , గౌయళనీముఱఱోక్ి ాయనయం ఛేరసడో , ధా
ఛాత యసభిక్ి ణెయౌలేు ఎంత ఫాఖుండెన!’’

36. యరసీన్ 28 - 32 ఆ తయుయసత అతని ఛాత నైదఔు ఫేభు ఆక్సఴం నండి ఏ లైధాయనీా థింఙఱేద. అశఱు
లైధాయనిా ంనే అళశయం భలఔు ఱేద. క్ేళఱం ఔ నేాఱుడె భలతాఫే శంబయంచింథి. అంణే యసయంణా ఔాయసభిగస
ఆభినుో మలయు. థాశఱ లహిత ఔడె రోఙనీమం. యసభి ళదు ఔు ఏ థెైళ ాళఔు ళచిుధా, యసయు అతనిా ఎఖణామళ ఙేరసయు.
యసభిక్ి ూయాం ఫేభు ఎధోా ఛాతేఱన ధాఴనం ఙేలహన యవమలనిా యసయు ఙ఼డఱేథా

? తయుయసత అయ భయళ

ఎనాడ఼ యసభి ళదు ఔు తభిగి భసని యవమలనిా ఔడా యసయు ఖభనింఙఱేథా ? యసయందయౄ ఔ భోచ భల భుంద
యౘఛయు యఙఫడళఱలహ ఉనాథి.

36. యరసీన్ 33 - 36 యసభిక్ి భఽతబూనే ఔ శ఼ఙన. ఫేభు థానిక్ి నుసాణం నుో రసభు. థానినండి నైయు తధన
దానయం ఉతపతు ఙేరసభు. ఫేభు థానిఱో కయౄ
ీ యం , థాాక్ష ణోటఱన నంఙాభు. థానిఱో నండి ఊటఱు చిఫేుఱల
ఙేరసభు, యసయు థాని పఱలఱన తధాఱని. ఇదంణా యసభి ఙేతేఱు శఽఱహుంచింథి క్సద ఔథా! అఱలంటుపడె యసయు
ఔఽతఛఞ తఱు ణెఱుభస ? అనిా యక్సఱ ఛంటఱన శఽఱహుంచిన ఆమన భియదాడె. అయ బూనేఱో నండి ుటేు
ళఽక్షభసశఱఱోని యైధా శభే ఱేథా శామంగస యసభి ఛాత (అంటే భలనళుఱు)ఱో నండి అబధా శభే ఱేథా యసయు
అశఱే ఎయుఖని ళశుళుఱఱో నండి అబధాశభే.

36. యరసీన్ 37 - 40 యసభిక్ి , భసతా భభొఔ శ఼ఙన. ఫేభు థానినై నండి ఖఱున ణొఱగించినుపడె యసభిని
చీఔటి ఆళభిశు ంథి. ఇఔ శ఼యుయడె - అతడె తన నిఛయసినం థిఴగస మనిశుధాాడె. ఇథి భయౘ ఴక్ిుభంతేడ఼ ,
గొప ఛాఞనీ అబన థేళుడె నిభేుయంచిన నిమభలళయ. ఇఔ ఙందాడె, అతడి క్ొయఔు ఫేభు దఴఱన నిభేుయంఙాభు.
యసటిని థాటటఔుంటృ యయా , చిళయఔు అతడె భయా ఎండిన కయౄ
ీ యు క్ొభు భలథిభిగస భలభినుో ణాడె. ఙందాణిణ
టటుక్ోళటం శ఼యుయడి తయం క్సద. అథేయధంగస భసతా

, ఖఱున థాటి నుో ఛాఱద. అళనీా యనభేాయు ఔక్షయఱఱో

ణేయౌమలడెత ఉధాాబ.

36. యరసీన్ 41 - 44 యసభిక్ి ఇథి ఔడా ఔ శ఼ఙధన. ఫేభు యసభి శంతతని నిండె ధాళఱోక్ి ఎక్ిాంఙాభు
తయుయసత అటటళంటి ధాళఱధన యసభిక్ొయఔు ఎధోా శఽచృంఙాభు. యసటిఱో యసయు ామలణం ఙేశు ధాాయు. ఫేభు
తఱఙఔుంటే యసభిని భుంచియనమఖఱభు. అుపడె యసభి నయ ఆఱక్ింఙేయసడెళాడ఼ ఉండడె. ఏ యధంగసన఼
యసయు యక్ింఫడఱేయు. క్ేళఱం భల అనఖరషఫే యసభిని ఖటెుక్ిాంచి ఔ ాణేయఔ ఖడెళు ళయఔు చౄయణానిా
అనబయంఙే అళక్సరసనిా ఔయౌగిశు ంథి.

36. యరసీన్ 45 - 47 నైఔు భుంద భసఫో తేనా భిణాభం నండి , నైఔు ూయాం ఛభిగిన భిణాభం నండి
నేభుయౌా నైయు క్సనుసడెక్ొనండి. ఫషృరస నైనై దమఙ఼టం ఛయుఖుతేంథి అని యసభిణో అనాుడె (యసయు
యనీ యననటట
ా యయానుో ణాయు). యసభి భుందఔు యసభి ాబుళు శ఼ఙనఱఱోని ఏ శ఼ఙన ళచిుధా థానిటా యసయు
ఏభలతాం ఴరదా ళళంఙయు. ఇంక్స , అఱలాహ, నైఔు ాయసథించిన ఉనుసదినండి క్ొంత అఱలాహ భలయగ ంఱో ఔడా
కయుునటు ండి అని యసభిక్ి ఙెనహపనుడె , తయశాభింఙేయసయు యఴాలహంఙేయసభిణో , ‘‘అఱలాహ తయౌలేు ణాధన శామంగస
ఆయౘయనేళాఖఱ యసభిక్ి ఫేభు ఆయౘయనేయసాఱల? నైయు ూభిుగస భలయగ ం తనహపనుో మలయు’’ అని అంటాయు.

,

36. యరసీన్ 48 - 53 యసయు ‘‘ాలమం ఖుభించిన ఈ ఫెథిభింు అశఱు ఎుపడె ధయయనయుతేంథి

? నీళు

శతయళంతేడళబణే ఙెుప?’’ అని అడెఖుణాయు. యసశు యసనిక్ి యసయు థేనిక్ొయఔు నిభీక్ిశు ధాాభో , అథి క్ేళఱం ఔ
నేాఱుడె భలతాఫే. అథి యసభిని అఔయసుతే
ు గస టటుఔుంటటంథి అుపడె యసయు (తభ నుసాంచిఔ ళయళయౘభసఱన
ఖుభించి) యయసదడెత ఉంటాయు. ఆ శభమంఱో యసయు భయణ రసశనం శబతభూ యసామఱేయు. తభ ఇలా ఔు
తభిగి నుో న఼ ఱేయు. ఆ తయుయసత ఔ ఴంకం ఊదఫడెతేంథి. అుపడె యసయు షఠసతే
ు గస తభ ాబుళు భుంద
యౘఛయబయయందఔు తభ శభలధఱ నండి ఫమటిక్ి ళయసుయు. బమలంథో లనఱణో యసయు ‘‘అభే, భనయౌా భన డఔఱ
నండి ఱేనహ ఎళయు నిఱఫెటు ాయు ?’’ అని అంటాయు. ‘‘ఇథి దమలభముడెైన థేళుడె యసగసునం ఙేలహన యవమఫే.
థెైళాళఔు ఱ భలట ూభిుగస నిఛఫే ’’ అథి బమంఔయఫెైన ఔ ధాని భలతాఫే. థానిణో అందయౄ భల భుంద
యౘఛయు యఙఫడణాయు.

36. యరసీన్ 54 - 64 ఈధాడె ఎళభిక్ీ యళాంత అధాయమఫెైధా ఛయఖద. నైయు ఙేశు ఼ ఉండిన ఔయుఱ ాక్సయఫే
నైఔు ాతపఱం ఇళాఫడెతేంథి - ఈధాడె శాయగ యసశఱు శకలఱు అనబయంఙటంఱో నిభఖుాఱ ై ఉంటాయు.
యసయౄ, యసభి శతీభణుఱ ఙఱా ని నీడఱఱో , ఫెతుని నఠసఱనై యరసరంత తీశఔుంటృ ఉంటాయు. యసయు తనటానిక్ి ,
ణాాఖటానిక్ీ యుచిఔయఫెైన శఔఱ థాభసిఱు అఔాడ ఉంటాబ. యసయు క్ోభేదఱలా యసభి క్ొయఔు లహదాంగస ఉంటటంథి.
క్సయుణయ ాబుళు తయపు నండి యసభిక్ి శఱలమ (రసంత ళఙనం) ఙెపఫడెతేంథి - అభసధఱలభస! ఈధాడె నైయు
యనయు అబను ండి. ఆదమ శంణానభల! ధనన నైఔు ఉథేయంఙఱేథా , లైణానఔు థాశయం ఙెమయళదు ని , యసడె నైఔు
ఫళయంఖ ఴతేాళని, ధా థాశయఫే ఙెమయండి అని, ఇథే శభెరన భలయగ భని? క్సని, థీని తయుయసత ఔడా యసడె నైఱోని
ఔ నదు ళభసగనిా అభలయగ ం టిుంఙాడె. నైఔు ఫుథిాఱేఔుండా నుో బంథా

? బమడండి అని నైఔు ఙెఫుత

ఉండిన నయఔం ఇథే. ాంఙంఱో నైయు నుసఱపడిన అయరసాయసనిక్ి పయౌతంగస ఇుడె థీనిక్ి ఇంధనం అబను ండి .

36. యరసీన్ 65 ఈధాడె ఫేభు యసభి ధోలా ై భూబయసుభు. యసయు ాంఙంఱో ఏఫేనే శంనుసథిశు ఼ ఉండేయసభో
యసభి ఙేతేఱు భలఔు ఙెఫుణాబ, యసభి క్సలై
ా యసక్షయనేయసుబ.

36. యరసీన్ 66 - 68 ఫేభు తఱఙఔుంటే, యసభి ఔలా న భూలహయనమఖఱం, అుపడె యసభిని థాభియైునఔు యుగిడి
ఙ఼డభనండి. యసభిక్ి థాభి ఎఱల ఔనినహశు ంథి

? ఫేభు తఱఙఔుంటే యసభిని యసభి యసినంఱోధన ఔదఱఔుండా

ఉంఙఖఱం. ఇఔ యసయు భుందఔ నడళఱేయు , యనఔఔ తయఖఱేయు. ఫేభు థీభాసమువే
ష నిఙేు , ళయక్ిు శాయౄనుసధనా
భలభిుయనయు సభు. (ఈ భిలి త
హ ేఱన ఙ఼లైధా) యసభిక్ి ఫుథిా భసథేనేటి?

36. యరసీన్ 69 - 70 ఫేభు అతనిక్ి (ఈ ాళఔు ఔు) ఔయతాం ధనయపఱేద, ఔయతాం అతనిక్ి రోనంఙద ఔడా. ఇథి
ఔ ళతఫో ధ భలతాఫే , శపవు ంగస ఠనీమఫెైన ఖరంథం భలతాఫే - అతన ఫాతక్ి ఉనా ాత భనిఱహనీ
ళెఙుభింఙేందఔ తయయసాయుఱఔు ళయతభేఔంగస అనయోఖం యసినహంఙ ఫడేందఔు.

36. యరసీన్ 71 - 76 భల ఙేతేఱు యౄఔఱపన ఙేలహన థాని నండి ాఛఱక్ెర ఫేభు యళుఱన శఽచృంఙాభు ,
ఇుడె యసయు యసటిక్ి మఛభలనఱమలయయు. యసయు ఈ యవమలనిా ఖభనింఙభస
యసాదీనభిఙాభు- యసటిఱో క్ొనిాటినై యసయు యసాభి ఙేయు సయు

? ఫేభు యసటిని యసభిక్ి ఇఱల

, క్ొనిాటి భలంయసనిా తంటాయు. యసటిఱో యసభిక్ి

యఔయక్సఱ ాయోఛధాఱ నుసనీమలఱ ఉధాాబ. అబధా యసయు ఔఽతఛఞ త ఙ఼భేనేటి

?

ఇళనీా

యసశు యసఱ ైనపటిక్ీ యసయు అఱలాహ న క్సదని ఇతయుఱన థేళులైళగస ఙేశఔుధాాయు. తభఔు శయౘమం ఙేమటం
ఛయుఖుతేందని యసయు ఆఴఱు నటటుఔుధాాయు. క్సని యసయు యసభిక్ి ఏ శయౘమభూ ఙేమఱేయు. అబధా ాఛఱు యసభి
క్ొయఔు లైనయం భలథిభిగస శయా శనాదాఱ ై ఉధాాయు. శభే క్సనీ నీళు భలతాం యసయు ఔయౌపశునా భలటఱఔు
ఫాధడఔు. యసభి యషశయ యవమలఱన ఫళయంఖ యవమలఱన఼ అనిాంటినీ ఫేభు ఎయుఖుదభు.

36. యరసీన్ 77 - 83 ఫేభు భలనళుడిని యయయ నృందళుణో శఽచృంచిన యవమం అతన ఙ఼డటం ఱేథా? అబధా
అతడె ఫళయంఖ ాతయభిిగస నిఱఫడాిడె. ఇుడె అతడె భలఔు నుో యౌఔఱు ఔయౌపశుధాాడె

, తన ుటటుఔధన

భభిచినుో తేధాాడె. నైగస , యతిఱఫెై నుో బన ఈ ఎభుఔఱఔు తభిగి ఎళయు చౄళం నుో యసుయు

? అని యసథిశు ధాాడె.

అతడిక్ి ఇఱల ఙెుప , ‘‘నదట యసటిని శఽఱహుంచిన యసడే భయా యసటిక్ి చౄళం నుో యసుడె. ’’ శఽఱహుక్ి శంఫందించిన ాత
యవమభూ ఆమనఔు ణెఱుశ. నైక్ెర ఆమధన ఙుని ళఽక్ాఱ నండి అగిాని శఽఱహుంఙాడె. నైయు థానిణో
ఔుంటట
ా భసఛేశఔుంటాయు. ఆక్సరసఱన఼ బూనేనీ శఽఱహుంఙఖయౌగిన యసడె యభిఱలంటి యసభిని ుటిుంఙఱేడా? ఎందఔు
ఙేమఱేడె, ఆమన భయౘ నిుణుడెైన శఽఱహుఔయు అబనుపడె ? ఆమన ఏథెైధా ఙేమదఱఙఔునాుపడె, థానిా
క్ేళఱం ‘‘అబనుో ’’ అని భలతాఫే ఆఛాఞనహయు సడె. అంణే అథి అబనుో తేంథి. ాత యవమలనిక్ి శంఫందించిన
శభసాదిక్సభసఱు తన ఙేతఱో ఇభుడెుఔునా ఆమన ఎంణో భియదాడె. ఆమన శనిాదిక్ే నైయంణా
భయయౌనుో ళఱలహ ఉంథి.

37. అస్్సఫాత్
ఆమతేఱు : 182

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

37. అస్్సఫాత్ 1 - 5 ళయుశగస ఫాయుఱు తీభి నిఱఫడే యసయు యసక్ిగస , ఖథిుంఙేయసయౄ, ఴనహంఙేయసయౄ యసక్ిగస ,
ళతఫో ధ యసఔుాఱు యనినహంఙేయసయు యసక్ిగస , నై నిఛఫెైన ఆభసధయథెైళం క్ేళఱం ఔాడే - ఆమన బూనేక్ీ

,

ఆక్సరసఱఔ, బూభలయ క్సరసఱఱో ఉనా శభయసునిక్ీ ాబుళు, తయుప థిఔుాఱనిాంటిక్ీ ాబుళు.

37. అస్్సఫాత్ 6 - 10 ఫేభు ాంఙాక్సరసనిా నక్షణాాఱ అఱంఔయణణో తీభిుథిథు ాభు , దిక్సాభి అబన ాత
ఱైణాన్ ఫాభినండి థానిని శయక్ితంగస ఉంఙాభు. ఈ ఱైణానఱు నై ఱోఔు అదియౖు సను ద఼తఱ భలటఱు

యనఱేయు, ాత థిఴ నండి క్ొటు ఫడణాయు , తయుభఫడణాయు, యసభిక్ి ఎడణెఖని యక్షడెతేంథి. ఔయనల యసభిఱో
ఎళడెైధా ఏథెైధా భలటన ఎఖభేశఔునుో తేనాుపడె, ఔ తీక్షణఫెైన అగిా ఛాాఱ అతడిని యంటాడెతేంథి.

37. అస్్సఫాత్ 11 - 18 ఇుడె యసభిని అడఖండి. యసభిని శఽఱహుంఙటం ఔవు తయభల ఱేఔ ఫేభు శఽఱహుంచిన ఈ
శఔఱ ఙభసఙభసఱన శఽఱహుంఙటం ఔవు తయభల అని. యసభిని ఫేభు చృఖుయు ళంటి భటిుణో శఽచృంఙాభు. నైయు
(అఱలాహ ఴక్ిు యసభభసియఱ భళభఱన ఙ఼చి) ఆఴుయయ ఙక్ితేఱళుతేధాాయు , యసభేమో భిషలహశు ధాాయు. ఎంత
నఙుఛెనహపధా యసయు ఙెయక్ెక్ిాంఙక్ోయు. ఏథెైధా శ఼ఙనన ఙ఼లేు , యసయు థానిని ఎఖణాయ ఙేలహ ఎఖుయగొడణాయు , ఇఱల
అంటాయు, ‘‘ఇథి ూభిుగస భలమలఛాఱఫే. క్సఔనుో ణే

, ఫేభు ఙనినుో బ , భటిుగస భలభి , అలహు ంఛయంగస

నేగియౌనుో బనుడె, భయళ భభుయౌా ఫాతక్ించి ఱేటం ఛభిగేధనధా ? ూయాక్సఱం ధాటి భల ణాత , భుణాుతఱు
లైతం ఱేఫడణాభస?’’ యసభిణో, ‘‘అళున (ఱేఫడణాయు) నైయు (థేళుని భుంద) నిశసయౘముఱు’’ అని అన.

37. అస్్సఫాత్ 19 - 32 అథి క్ేళఱం ఔ నదు ఖథిుంు భలతాఫే. షఠసతేుగస యసయు (తభఔు ణెఱుఫడెత
ఉనా యవమలఱననిాంటినీ) ఔమీళభస ఙ఼శ఼
ు ఉంటాయు. అుపడె యసయు

‘‘ఫేఫెంత థౌభసాఖుయఱం , ఇథి

తీయుపథినం ఔథా! అని అంటాయు - నైయు తయశాభిశు ఼ ఉండే తీయుపథినఫే ఇథి. (ఆఛఞ అళుతేంథి)
దభసుయుగఱందభినీ, యసభి శషఙయుఱన థేళుణిణ క్సదని యసయు ఆభసదిశు ఼ ఉండిన థెైయసఱన఼ ఙటటుభుటిు
తీశఔుయండి. తయుయసత యసయందభిక్ీ నయక్సనిక్ి థాభి ఙ఼ండి.

’’ క్సశు యసభిని ఆండి , ఔ యవమం అడగసయౌ.

‘‘ఏభబంథి నైఔు ఇుడెందఔని ఔభిక్ొఔయు శయౘమం ఙేశక్ోయు

? అభే, ఈభోచ యసయు తభన ణాభూ

(ఔభిధొఔయు) అపగిశు ధాాభేనేటి! ’’ ఆ తయుయసత యసయు ఔభి యైునఔు భభొఔయు తభిగి యశపయం
యసథింఙక్ోళటం నుసాయంన యసుయు. (అనఙయుఱు తభ ధామఔుఱణో ఇఱల) అంటాయు , ‘‘నైయు భల ళదు ఔు ఔుడియైు
నండి ళఙేుయసయు.’’ యసయు శభలదానం ఇయసుయు ,‘‘అథి క్సద, అశఱు నైభే యఴాలహంఙేయసయు క్సయు , నై నైద భలఔు
అదిక్సయం ఱేద , నైయు శషఛం గసధన తఱనృయుశయసలైళ. చిళయఔు నైయు తపఔుండా మలతనన ఙయఙ఼యసుయు ’’
అని భల ాబుళు అనా భలటఔు ఫేభు అయుహఱఫెైనుో మలభు. ఔనఔ ఫేభు నేభుయౌా భలయగ బవ
ా ు ేఱుగస
ఙేరసభు, శామంగస ఫేభు ఔడా భలయగ బవ
ా ు ేఱ భబయయ ఉధాాభు.

37. అస్్సఫాత్ 33 - 39 ఈ యధంగస యసయందయౄ ఆ భోచ ఉభుడిగస యక్ష అనబయయసుయు. ఫేభు అభసధఱ
యవమంఱో ఇఱలధన ఙేశు ఼ ఉంటాభు. యసయు ఎఱలంటి యసయంటే, ‘‘అఱలాహ తప భభొఔ శతయఫెైన ఆభసధయడె ఱేడె’’
అని ఙెనహపనుడె , యసయు అషంక్సయంణో , ‘‘ఫేభు ఔ నహచిు ఔయ క్ోశం భల థేళులా న ళదఱుక్ో యసఱల

?’’ అని

అధనయసయు. యసశు యసనిక్ి అతన శణాయధనా ణెఙాుడె , థెైళాళఔు ఱన ధాయఔభింఙాడె (ఇుడె యసభిణో ఇఱల అనటం
ఛయుఖుతేంథి) నైయు తపని శభిగస ఫాదాఔయఫెైన యక్ష ఙయఙ఼యసుయు. నైఔు ఏ ాతపఱం ఇళాఫడెత ఉధాా అథి
నైయు ఙేశు ఼ ఉండిన ఔయుఱ పఱఫే.

37. అస్్సఫాత్ 40 - 49 అబణే , ఎనాక్ోఫడిన థెైళథాశఱు భలతాం (ఈ దవుయౌణానిక్ి ఖుభిక్సఔుండా)
శయక్ితంగస ఉంటాయు. యసభిక్ొయఔు అందయౄ ఎభిగిన ఆయౘయఫే ఉనాథి

, యుచిఔయఫెైన అనిా యక్సఱ థాభసిఱు

ఉధాాబ, పోఖపాగసయఱణో యఱలహఱేా ఉథాయనళధాఱు ఉధాాబ. అంద యసయు శగౌయళంగస ఉంఙఫడణాయు. యో నూసఱనై
ఎదభెదయుగస ఔయుుంటాయు. భదయు ఙెఱభఱ నండి నుసతాఱు భలటి భలటిక్ీ నింఫడి యసభి భధయ
తాపఫడణాబ. ఫెభిలహనుో తేనా భధళు , ణాాగేయసభిక్ి అథి ఎంణో భధయం. థానిళఱా యసభి ఴభీభసనిక్ి నవు ం
ఉండద, యసభి ఫుథీా ఙెడినుో ద. యసభి దఖగ య తభ ఙ఼ుఱన నిఖరళంఙఔుధన అందఫెైన ఔలై
ా ఖఱ లు ఱ
ీ ు ఉంటాయు.
యసయు ఖురడెి ఖుఱా క్ిరంద థాగి ఉండే ను యఱలంటి క్ోభఱలంఖుఱు.

37. అస్్సఫాత్ 50 - 59 తయుయసత యసయు ఔభి యైునక్ొఔయు తభిగి భిలి త
హ ేఱన ఖుభించి యశపయం అడిగి
ణెఱుశఔుంటాయు. యసభిఱో ఔడె ఇఱల అంటాడె : ‘‘ాం ఙంఱో ధాఔు ఔ నేతేాడె ఉండేయసడె. అతన ధాణో
ఇఱల అంటృండేయసడె , నీళు ఔడా ధాయఔభింఙే యసభిఱో ఙేభినుో మలయస
అలహింఛయంగస నేగియౌనుో బనుడె నిఛంగసధన భనఔు ాతపఱభూ

? భనం ఙనినుో బ , భటిుగస భలభి ,
, యక్ా అధనయ ఉంటామల ? ఇుపడతన

ఎఔాడెధాాడో , నైయు ఙ఼డదఱఙ ఔుధాాభస ?’’ ఇఱల ఙెనహప అతన ణొంగి ఙ఼డగసధన , అతనిక్ి నయఔంఱోని ఔ
అగసధంఱో అతన ఔనినహయు సడె. అుడె అతనిా శంఫో దిశు ఼ ఇఱల అంటాడె , ‘‘థేళుని యసక్ిగస, నీళు ననా శయా
ధాఴనం ఙేలహ ఉండేయసడియ. ధా ాబుళు అనఖరషం ఱేఔనుో బ ఉంటే , ఈ భోచ ధనన ఔడా టటుఫడి ళచిున యసభిఱో
ఔడిధై ఉండేయసణిణ. శభే , అబణే ఇఔ ఫేభు ఙనినుో భల ? భలఔు భసళఱలహన ఙాయనథో భుంద ళఙేులహంథా ? ఇఔ
భలఔు ఎఱలంటి యక్ాడథా?’’

37. అస్్సఫాత్ 60 - 74 నిఴుమంగస ఇథే భషతు యఫెైన యఛమం. ఇఱలంటి యఛమం క్ోశఫే ఔయుయౕఱుయు
ఔయుఱు ఙేమలయౌ. ఙెపండి , ఈ ఆతథయం భంచిథా ఱేఔ భసక్సలహ ఛభుడె (ఛఴ఼
ు మ) ఙెటు ట ఆతథయం భంచిథా

?

ఫేభు ఆ ఙెటు టన దభసుయుగఱ నుసయౌటి భీక్షగస ఙేరసభు. అథి నయఔం అడెఖు పాఖం నండి నయౌఙే ఔ ఙెటు ట.
థాని నఖగ ఱు ఱైణానఱ తఱఱు భలథిభిగస ఉంటాబ. నయఔయసశఱు యసటిని తంటాయు. యసటిణోధన ఔడెు
నింుఔుంటాయు. అథీగసఔ, ణాాఖటానిక్ి యసభిక్ి శఱ శఱ క్సగే నీయు ఱనశుంథి. ఆ తయుయసత యసయు భయా నయక్సగిా
యైునక్ే తభిగి ళయసుయు. తభ ణాత భుణాుతఱు భలయగ బవ
ా ు ేఱళటానిా ఙ఼లహనపటిక్ీ , యసభి అడెఖు ఛాడఱఱోధన
యుగెతున యసయు యభే. యసశు యసనిక్ి యసభిక్ి ూయాం ఔడా ఙాఱల భంథి భలయగ బవ
ా ు ేఱ ై నుో మలయు. యసభిళదు ఔు ఫేభు
ళెఙుభిఔ ఙేలే శంథేఴషయుఱన ంనుసభు. ఇఔ ఙ఼డండి , ళెఙుభిం ఙఫడిన యసభి యయళయసనం ఏభబంథో , ఈ
దవపభిణాభం నండి అఱలాహ తన క్ొయఔు ాణేయక్ింఙఔునా థాశఱు భలతాఫే శయక్ితంగస ఉధాాయు.

37. అస్్సఫాత్ 75 - 82 భభుయౌా (ఇంతఔు ూయాం) న఼హ యనడెఔుధాాడె. ఔనఔ ఙ఼డండి

, ఫేభు

(నుసాయి నఱఔు) ఎంత భంచి శభలదానం ఇఙేుయసయమో. ఫేభు అతనినీ అతని ఔుటటంఫానీా నదు యతే
ు నండి

క్సనుసడాభు. అతని శంతత భలతాఫే నేగియౌ ఉండేఱల ఙేరసభు. ఇంక్స తయుయసత తభసఱ యసభిఱో అతని క్ీభు ి ాతవఠ ఱు
నియౌచి ఉండేఱల ఙేరసభు. శభశు ాంఙ యసశఱఱో న఼హ ఔు రసంత ఔఱుఖుగసఔ! ఫేభు శణాాయయం ఙేలేయసభిక్ి
ఇటటళంటి ాతపఱలధనా ఇశ఼
ు ఉంటాభు. నిఴుమంగస అతన యరసాశఱ ైన భల థాశఱఱోని యసడె

, తయుయసత

ఫేభు భెండో ళభసగనిా భుంచి యనరసభు.

37. అస్్సఫాత్ 83 - 87 ఇఫాాళీమ, న఼హ భలయగ ంఱోధన నడిఙేయసడె. అతన తన ాబుళు యసనిాదాయనిక్ి నియుఱ
షఽదమంణో ళచిునుపడె తన తండిణ
ా ోన఼ , తన ఛాత ాఛఱణోన఼ ఇఱల అధాాడె , ‘‘నైయు ఆభసదిశు నా ఈ
ళశుళుఱేనేటి? అఱలాహ న క్సదని నైయు , నేదాయ థెైయసఱన క్ోయుఔుంటటధాాభస , అశఱు శఔఱ ఱోక్సఱ ాబుళు
యవమంఱో నై అననుసామఫేనేటి?’’

37. అస్్సఫాత్ 88 - 98 ఆ తయుయసత అతన తన దఽఱహుని నక్షణాాఱ యైు యసభించి

, యసభిణో ‘‘ధా ఆభోఖయం

ఫాగసఱేద’’ అని అధాాడె. అందళఱా యసయు అతనిని ళదయౌనటిు యయళనుో మలయు. యసయు యయళన తయుయసత అతన
ఫెఱాగస యసభి థేళులా ఆఱమం ఱోక్ి ఛొయఫడి , ‘‘నైయు తనభేనేటి? అశఱు ఏభబంథి నైఔు, నైయు ఱఔన ఔడా
ఱుఔుటఱేథ?ే ’’ అని అడిగసడె. ఆ తయుయసత అతన యసటినై యయుఙఔు డి ఔుడిఙేణు ో యసటిని ఖటిుగస క్ొటాుడె. యసయు
(తభిగి ళచిు) అతని ళదు ఔు యుగెతు ేఔుంటృ ళఙాుయు. అుడె అతన ఇఱల అధాాడె

, ‘‘శామంగస నైభే

ఙెఔుాఔునా ళశుళుఱన నైయు ూచృయసుభస? యసశు యసనిక్ి అఱలాహ బయ నేభుయ్ా శఽఱహుంఙాడె, నైయు తమలయు ఙేలే
ళశుళుఱన఼ శఽఱహుంఙాడె.’’ యసయు యశపయం ఇఱల ఙెుపఔుధాాయు, ‘‘ఇతని క్ొయఔు ఔ ఖుండం తమలయు ఙేలహ , బఖ
బఖ భండే అగిాఱోక్ి ఇతనిని యశభియనమండి. ’’ యసయు అతనిక్ి ాతఔఱంగస ఔ ఙయయ తీశక్ోదఱచిఙాయు. క్సని
ఫేభు యసభిధన భటిు ఔభినహంఙాభు.

37. అస్్సఫాత్ 99 - 113 ఇఫాాళీమ ఇఱల అధాాడె: ‘‘ధనన ధా ాబుళు యైునఔు యలై తేధాాన , ఆమధన
ధాఔు భలయగ ం ఙ఼ుణాడె. ాబూ! ధాఔు యౕఱళంతేడెైన ఔ ఔుభలయుణిణ ాయసథింఙ.’’ (ఈ నుసాయి నఔు శభలదానంగస)
ఫేభు అతనిక్ి ఔ శషనయౕఱుడెైన ఔుభలయుడె ఔఱుఖుణాడధన యబయసయు న అందఛేరసభు. ఆ ఫాఱుడె అతనిక్ి
ణోడెగస నిఙేలే ళమశసఔు ఙేయుఔునాుపడె (ఔధాడె) ఇఫాాళీమ అతనిణో ఇఱల అధాాడె: ‘‘ఔుభలభస! ధనన
నినా ‘చృఫహ’ (ఫయౌ) ఙేశు నాటట
ా గస ఔఱఱో ఙ఼రసన. ఇఔ నీ అననుసామఫేనేటో ఙెుప.’’ అతన ఇఱల అధాాడె:
‘‘ధానాగసయౄ! నైఔు ఆఛాఞనహంఙఫడిన థానిని ధయయనయుండి. అఱలాహ శంఔయౌపలేు నైయు ననా శషనయౕఱునిగస
ఙ఼యసుయు.’’ చిళయఔు యసయు ఉబముఱ (థెైయసఛఞ న) యయయసళళంఙాయు. తయుయసత ఇఫాాళీమ తన ఔుభలయుణిణ
నదటినై ఫో యగిఱ యుండఫెటు ాడె. అుపడె ఫేభు అతనిని నహయౌచి ఇఱల అధాాభు: ‘‘ఇఫాాళీమ! నీళు ఔఱన
నిఛం ఙేలహ ఙ఼నహంఙాళు. శణాాయయం ఙేలేయసభిక్ి ఫేభు ఇఱలంటి ాతపఱలధనా ఇయసుభు. నిఴుమంగస ఇథి ఔ
శపవు ఫెైన భీక్ష.’’ ఫేభు ఔ నదు కభసబనీని భియౘయంగస ఇచిు ఆ ఫాఱుణిణ యడినహంఙఔుధాాభు అతని క్ీభు ి

ాతవఠ ఱు తయుయసత తభసఱ యసభిఱో రసఴాతంగస నియౌచినుో బయఱల ఙేరసభు. ఇఫాాళీమఔు రసంత ఔఱుఖు గసఔ! ఫేభు
శణాాభసయఱు ఙేలే యసభిక్ి ఇటటళంటి ాతపఱలధనా ఇయసుభు. నిఴుమంగస అతన యఴాలహంచిన భల థాశఱఱోని
యసడె. ఫేభు అతనిక్ి ఇసయౘఖన ఖుభించిన యబయసయు న అందఛేరసభు. (అతన) ఔ థెైళాళఔు , శఛీ నఱఱోని
యసడె. అతనిక్ి ఇసయౘఖఔ ఫేభు యపాఱన ఇఙాుభు. ఇుడె యసభిదుభి శంతతఱో ఔడె శతిమలయౕఱుడెైణే
భభొఔడె శపవు ంగస తన ఆతుఔు థోా షం ఙేశఔునాయసడె.

37. అస్్సఫాత్ 114 - 122 ఫేభు భూయసఔు , యౘయౄన్ఔ ఫేఱు ఙేరసభు. యసభిక్ీ యసభి ఛాత ాఛఱఔ భయౘ
యతే
ు నండి యభుక్ిు ఔయౌగింఙాభు. ఫేభు యసభిక్ి శయౘమం ఙేరసభు. ఔనఔధన యసయు నుసాఫఱయం ళళంఙాయు.
ఫేభు యసభిక్ి శపవు ఫెైన ఖరంతానిా ాయసథింఙాభు. యసభిక్ి ఋచభలయగ ం ఙ఼నుసభు. తయుయసత తభసఱ యసభిఱో
యసభిని ఖుభించిన భంచి ాయు సళన నేగియౌ ఉండేఱల ఙేరసభు. భూయసఔ , యౘయౄన్ఔ రసంత ఔఱుఖుగసఔ! ఫేభు
ుణయక్సభసయఱు ఙేలేయసభిక్ి ఇటటళంటి ాతపఱలధనా ఇయసుభు. నిఴుమంగస యసయు యరసాశఱ ైన భల థాశఱఱోని
యసయు.

37. అస్్సఫాత్ 123 - 132 నిఴుమంగస ఇఱలయస ఔడా భల శంథేఴషయుఱఱో ఔడె. ఛాఞఔం ణెఙుక్ో

,

అుపడె అతన తన ఛాతయసభిణో ‘‘నైయు బమడభస? శఽఱహుఔయు ఱఱోక్ెఱా ల ఉతు భుడెైన శఽఱహుఔయు మున఼ా నైఔ ,
నైఔు ూయాం ఉండిన నై ణాత భుణాుతఱఔ ాబుళున఼ా అబన అఱలాహ న ళదయౌయనలహ నైయు

‘ఫఅల’న

యనడెఔుంటటధాాభస?’’ క్సని యసయు అతనిని అశతయయసథి అని తయశా భింఙాయు. ఔనఔ యసయు తపనిశభిగస యక్ష క్ొయఔు
యౘఛయు యఙఫడణాయు, ాణేయక్ింఙక్ోఫడిన థెైళథాశఱు తప. ఇఱలయసన ఖుభించిన భంచి ాయు సళ నన ఫేభు
తయుయసత తభసఱఱో నియౌచి ఉండేఱల ఙేరసభు. ఇఱలయసఔు రసంత ఔఱుఖుగసఔ! ఫేభు శణాాభసయఱు ఙేలేయసభిక్ి
ఇటటళంటి ాతపఱలధనా ఇయసుభు. నిశసంథేషంగస అతన యరసాశఱ ైన భల థాశఱఱో ఔడె.

37. అస్్సఫాత్ 133 - 138 ఱత ఔడా థెైళాళఔు ఱుగస నిమనేంచి ంఫడిన యసభిఱో ఔడె. ఛాఞఔం
ణెఙుక్ో, అుడె ఫేభు అతనిక్ీ, అతని ఔుటటంఫంఱోని యసభిఔందభిక్ీ యభుక్ిు ఔయౌగింఙాభు, ఔ ళఽదాభసయౌక్ి తప
ఆఫె, యనఔ ఉండినుో బన యసభిఱో ఉండినుో బంథి. ఆ తయుయసత నేఖణా యసయందభినీ శయాధాఴనం ఙేరసభు.
ఈధాడె నైయు భేబంఫళలై
ా యసభి యతిఱ ాథేరసఱ నైదగస నుో త ఉంటాయు. (యసటిని ఙ఼చి అబధా) నైఔు
ఫుథిాభసథా?

37. అస్్సఫాత్ 139 - 148 నిఴుమంగస మూనస ఔడా థెైళాళఔు ఱఱోని యసడే. ఛాఞఔం ణెఙుక్ో , అుడె
అతన నిండె డళ యైునఔు యుగెణు ాడె. అఔాడ చీటీఱో నుసఱగ ధాాడె , క్సనీ ఒడినుో మలడె. చిళయఔు అతనిని
ఙే నేుంగియనలహంథి. అతన ద఼ఱహతేడమలయడె. అుడె అతన థెైళ ధాభ శుయణం ఙేలేయసభిఱో ఔడెై
ఉండఔనుో బనటా బణే, ాలమథినం ళయఔు ఆ ఙే ఔడెుఱోధన ఉండినుో బయయసడె. చిళయఔు ఫేభు అతనిని తీళా

అశాశి లి త
హ ఱో ఔ తీయ ఫెైథానం నైద డయనరసభు. అతని నైద ఔ తీఖఱ ఙెటు టన నయౌనహంఙాభు. ఆ తయుయసత
ఫేభు అతనిా ఔ ఱక్ష ఱేఔ అంతఔంటె ఎఔుాళ భంథి ాఛఱ ళదు ఔు ంనుసభు. యసయు యఴాలహంఙాయు. ఫేభు ఔ
నిభీణత క్సఱం ళయఔు యసయు చౄయంచి ఉండేఱల ఙేరసభు.

37. అస్్సఫాత్ 149 - 157 యసభిని క్ొంఙెం ఇఱల అడెఖు నీ ాబుళునఔు ఔతేలైాన఼ా యసభిక్ి క్ొడెఔుఱధా ?
(యసభి భనశసఔు ఇథి నఙేు యవమఫేధా). ఫేభు నిఛంగస థెైళద఼తఱన లు ఱ
ీ ుగసధన శఽఱహుంఙాభల? యసయు ఔలా ణో
ఙ఼లహన యవమలధనా ఱుఔుతేధాాభస ? ఫాగస యన, అఱలాహ శంణానళంతేడె అధన యవమలనిా యసభే శామంగస
ఔయౌపంచి అంటటధాాయు. యసశు ళంగసధన యసయు అశతయయసదఱు. అఱలాహ తన క్ొయఔు క్ొడెఔుఱఔు ఫదఱుగస
ఔతేలళన క్ోయుఔుధాాడా? ఏభబంథి నైఔు, ఇటటళంటి నియణ మం తీశఔుంటటధాాయు? నైఔు శపఽషఱేథా? ఱేఔ
నైయు ఙెఫుతేనా ఈ భలటఱఔు నై ళదు శపవు ఫెైన ాభలణం అంటృ ఏథెైధా ఉంటే , నై ఖరంతానిా తీశఔుయండి ,
నైయు శతయ ళంతేఱే అబణే.

37. అస్్సఫాత్ 158 - 166 యసయు అఱలాషౄా, థెైళద఼తఱఔ భధయ యఔు శంఫందానిా ఔయౌపంఙాయు. యసశు యసనిక్ి
యసయు ధనయశుఱుగస ాయనఴనటు ఫడేయసయని థెైళద఼తఱఔు ఫాగస ణెఱుశ. (ఈ థెైళ ద఼తఱు ఇఱల అంటాయు), ‘‘ఆమన
యయదా థాశఱు తప, ఇతయుఱు, తనఔు ఆనుసథింఙే ఖుణఖణాఱ నండి అఱలాహ భియదాడె. ఔనఔ నైయౄ నై ఈ
థెైయసఱ అఱలాహ నండి ఎళభినీ భయా ంఙఱేయు బఖ బఖ భండే నయక్సగిాఱో క్సయౌనుో ననాయసణిణ తప. భల భిలి త
హ
ఇథి : భలఱో ాత ఔాభిక్ీ ఔ యసినం అంటృ నియణ మఫెై ఉనాథి. ఫేభు ంఔుుఱు తీభి ఉనా లేళఔుఱం , యోు తాం
ఙేలేయసలా ం.’’

37. అస్్సఫాత్ 167 - 179 యసయు ఇంతఔు ూయాం ఇఱల అంటృ ఉండేయసయు , ‘‘ూయాు ఛాతేఱఔు ఱనంచిన
‘చృకర
’ (ఖరంథం) భల ళదు ఉండినటా బణే

, ఫేభు నిఛఫెైన అఱలాహ బఔుుఱఫెై ఉండేయసయభు.

’’ క్సని (అథి

ళఙేులహనుడె) యసయు థానిని నిభసఔభింఙాయు. ఇఔ తాయఱోధన యసభిక్ి (ఈ యైకభిక్ి యయళయసనం) ణెయౌలహనుో తేంథి.
ఫేభు ంనహన భల థాశఱఔు ఫేభు ఇథిళయక్ే యసగసునం ఙేలహ ఉధాాభు

, తపఔుండా యసభిక్ి శయౘమం

ఙేమఫడెతేందనీ భల లైనయఫే నుసాఫఱయం ళళంచి తీయుతేందనీ. ఔనఔ ాళక్సు! క్ొంతక్సఱం ళయఔు , యసభిని యసభి
లహితఱో ళదయౌనటిు ఙ఼శ఼
ు ఉండె. తాయఱోధన శామంగస యసయు ఔడా ఙ఼యసుయు. యసయు భల యక్ష భసఔక్ోశం
ణొందయనడెతేధాాభస? ఆ యక్ష యసభి ఇంటి నుసాంఖణంఱో థిగేభోచన ళెఙుభింఙఫడిన యసభిక్ి అతయంత ఔఠినంగస
ఉంటటంథి. ఔనఔ క్ొంత క్సఱం నుసటట యసభిని యసభి భలధాన ళదయౌయనలహ ఙ఼శ఼
ు ఉండె , తాయఱోధన శామంగస యసయు
ఔడా ఙ఼యసుయు.

37. అస్్సఫాత్ 180 - 182 నీ ాబుళు భియదాడె, గొప గౌయయోనాతేఱు ఔఱయసడె, యసయు ఔయౌపశునా అనిా
యవమలఱఔ అతీతేడె, థెైళాళఔు ఱనై రసంత ళభిషంఙగసఔ! శఔఱ ఱోక్సఱ ాబుయన శఔఱ యోు ణాాఱఔు అయుహడె.

38. సద్
ఆమతేఱు : 88

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

38. సద్ 1 - 3 యసద్. ళతఫో ధణో నిండి ఉనా కరఆన్ యసక్ిగస! అశఱు యవమం ఏనేటంటే యఴాలహంఙటానిక్ి
తయశాభించిన ఈ ాఛఱే దయషంక్సయుఱు , యభభూయుుఱు, యసభిక్ి ూయాం ఫేభు ఇటటళంటి ఎధోా ఛాతేఱన
ధాఴనం ఙేరసభు. (యసభిక్ి నుో గసఱభు థాుభింఙగస) అుడె యసయు యౘయౘక్సభసఱు ఙేరసయు. క్సని అథి తనహపంఙఔుధన
శభమం క్సద ఔథా!

38. సద్ 4 - 8 ... బమనటేుయసడొ ఔడె శామంగస తభనండే ళఙాుడని యసయు ఆఴుయయడాియు. శతయతయయసాయుఱు
ఇఱల అనయసగసయు , ‘‘ఇతడె భంతాయసథి , అశతయయసథి, శభశు థెైయసఱ యసినంఱో క్ేళఱం క్ే ఔ థెైయసనిా
నిఱఫెటు ాడేనేటి? ఇథి ఎంణో యచితాఫెైన యవమం. ’’ ఛాత ధామఔుఱు ఇఱల అంటృ యయళనుో మలయు , ‘‘దండి నై
థెైయసఱ ఆభసధన టా లహియంగస ఉండండి. ఈ యవమం ఔ ాయోఛనం క్ోభి ఙెపఫడెణోంథి. ఈ యవమలనిా ఫేభు
ఇటీళయౌ క్సఱు శభలఛంఱో ఎళభిధోటా యనఱేద. ఇథి ఔయౌపత యవమం తప భభేనై క్సద. భన అందభిఱోన఼
క్ేళఱం ఇతడొ ఔాడే అయుహడా ఇతని నైదధన అఱలాహ యొఔా ‘ళణోథేఴం’ అళతభింఙటానిక్ి?’’

38. సద్ ... 8 - 10 అశఱు యవమం ఏనేటంటే , యసయు ధా ‘‘చృకర
’’ (ఖరంథం) ఖుభించి శంఴమఖరశు ఱమలయయు. యసయు
ధా యక్షన యుచి ఙ఼డఱేద క్సఫటిు ఈ భలటఱనీా అంటటధాాయు. ాఫఱుడె , ాథాత అబన నీ ాబుళు క్సయుణయ
నిధఱు యసభి అదీనంఱో ఉధాామల

? ఆక్సరసఱఔ, బూనేక్ీ, యసటిక్ి భధయ ఉనా ళశుళుఱఔ యసయు

మఛభలనఱల? అఱల అబణే, నుసాంచిఔ యసధధాఱ యకభసఱఔు ఙేభి ఙ఼డభనండి.

38. సద్ 11 - 16 ఇథి ఫఽంథాఱఱోని ఔ చినా ఫఽందం భలతాఫే. ఇథే శి ఱంఱో అథి భసఛమం నుసఱు
క్సననాథి. యభిక్ి ూయాం న఼హ ఛాతయసయు

, ఆద్ ఛాతయసయు , ఫేఔుఱ హభౌన్ , శభూద్ ఛాతయసయు , ఱత

ఛాతయసయు, ‘‘అబక్స’’ యసయు తయశాభింఙే ఉధాాయు. యసయౄ ఫఽంథాఱే. యసటిఱో ాతఫఽందభూ థెైళశంథేఴషయుఱు
అశతయయసదఱని తయశాభించింథి. ధా యక్ా నియణ మం యసభిక్ి శభిగగ స అతక్ినుో బంథి. యయు ఔడా క్ేళఱం ఔా నేాఱుడె
క్ోశఫే ఎదయు ఙ఼శుధాాయు. ఆ తయుయసత భభొఔ నేాఱుడేథీ శంబయంఙద. యసయు

, ‘‘భల ాబూ! ఱ ఔాథిధానిక్ి

భుంథే భల పాఖం భలఔు ణొందయగస ఇచిుయబయ’’ అని అంటటధాాయు.

38. సద్ 17 - 26 ాళక్సు! యసయు ఔయౌపంఙే భలటఱ టా శషనం ళళంఙ. యసభిక్ి భల థాశడె థాళూద్
ళఽణాుంణానిా యనినహంఙ. అతన గొప ఫఱళంతేడె

, ాత ళయళయౘయంఱోన఼ అఱలాహ యైునఔు భయఱుత

ఉండేయసడె. ఫేభు యాణాఱన అతనిక్ి ఱ ంగినుో బయఱల ఙేరసభు. ఉదమం, యసమంతాం అయ అతనిణో నుసటట క్ీయున

ఙేలేయ. క్షుఱు ఖునేఖూడేయ , అళనీా అతని క్ీయున యైునఔు ఴరదాణో భయఱేయ. ఫేభు అతని భసఛాయనిా
ఴక్ిుభంతఫెైనథిగస ఙేరసభు. అతనిక్ి యయనక్సనిా ాయసథింఙాభు. తయుఖుఱేని తీయుప ఙెనేప యసభభసియనిా
అనఖరళంఙాభు. ఇంక్స, గోడనైక్ి ఎక్ిా అతని ఫేడ ఖథిఱోక్ి ఛొయఫడిన యసయఛయగసలా యసయు ఏథెైధా నీథాక్స ళచిుంథా?
యసయు థాళూద్ భుందఔు ళచిునుడె అతన యసభిని ఙ఼చి ఔఱళయడాిడె. యసయు ఇఱల అధాాయు :
‘‘బమడఔండి. ఔ యసయఛయంఱో ఫేభు ఇదు యం ాతయయుిఱం. భలఱో ఔడె భభొఔనిక్ి అధాయమం ఙేరసడె. ఔనఔ
నైయు భల భధయ శతయం ాక్సయం శభి

jెెెైెన తీయుప ఙెమయండి. అధాయమం ఙేమఔండి. భలఔు ఋచభలయగ ం

ఙ఼ండి. ఇతన ధా యో దయుడె , ఇతని ళదు ణొంపెైణొనేుథి గొభెరఱు ఉధాాబ. ధా దఖగ భేమో క్ేళఱం క్ే గొభెర
ఉనాథి. ఈ ఔా గొభెరన ఔడా ధాఔు ఇచిుయనబ అని ఇతడె అధాాడె. భలటఱణో ననా ళఴయఙ ఔుధాాడె.’’
థాళూద్ ఇఱల శభలదానం ఙెనుసపడె :

‘‘ఈ ళయక్ిు తన గొభెరఱఱో నీ గొభెరన ఔఱుు క్ోయసఱని అనఔుని

నిశసంథేషంగస నీఔు అధాయమం ఙేరసడె. మతాయి ం ఏనేటంటే

, ఔఱలహ ఔఙోట ఉండేయసయు తయఙ఼ ఔభిక్ొఔయు

అధాయమం ఙేశఔుంటృ ఉంటాయు. అబణే యఴాలహంచి , శణాాభసయఱు ఙేలేయసయు భలతాం థీనిక్ి ద఼యంగస ఉంటాయు.
అటటళంటియసయు క్ొందయు భలతాఫే.’’ (ఈ యవమం అంటృ) అశఱు అతనిా భీక్ింఙేందక్ే ఫేభు ఇఱల ఙేరసభని
థాళూద్ అయి ం ఙేశఔుధాాడె. ఔనఔ అతన తన ాబుళున క్షభలనక్ష క్ోభసడె

, శజథాఱో డినుో మలడె ,

రసుణాుంణో భయఱలడె. అుడె ఫేభు అతని తుపన భనిాంఙాభు. నిఴుమంగస భల ళదు అతని క్ొయఔు
యసనిాళతయం, ఉతు భ యయళయసనం ఉధాాబ. (ఫేభు అతనిణో ఇఱల అధాాభు) , ‘‘థాళూద్! ఫేభు నినా
బూనేనై ాతనిదిగస నిమనేంఙాభు. ఔనఔ నీళు ాఛఱ భధయ ధాయమంణో భినుసఱన ఙెబయ. భధోయతాఱన
అనశభింఙఔు, ఎందఔంటే అథి నినా అఱలాహ భలయగ ం నండి తనహపశుంథి. అఱలాహ భలయగ ం నండి
తనహపనుో బనయసభిక్ి తీళాఫెైన యక్ష డటం నిఴుమం. ఎందఔంటే, యసయు ఱ ఔాఱ థిధానిా భయచినుో మలయు.

38. సద్ 27 - 29 ఫేభు ఈ ఆక్సరసనీా , ఈ బూనేనీ యసటి భధయ ఉనా ఈ ాంఙానీా ళఽదాగస శఽచృంఙఱేద.
ఇథి అయరసాశఱ బాభభలతాఫే. అటటళంటి అయరసాశఱఔు నయక్సగిా థాాభస యధాఴం తపద. యఴాలహంచి
శణాాభసయఱు ఙేలేయసభినీ , ధయణినై ఔఱోాఱలనిా భేక్ెతుంఙే యసభినీ ఫేభు ఔటిగస ఙేలమలయఱల

?

బమబఔుుఱు

ఔఱయసభిని ఫేభు నుసనుసతేుఱు భలథిభిగస ఙేమలఱల ? - (ాళక్సు!) ఫేభు ఎంణో యబళంతఫెైన ఈ ఖరంతానిా నీనై
అళతభింఛేరసభు ాఛఱు థాని యసక్సయఱన ఖుభించి ఆఱోచింఙాఱనీ

, ఫుథిాభంతేఱ, ఆఱోఙధాయుఱ

థానినండి ఖుణనుసఠం ధనయుుక్ోయసఱనీని.

38. సద్ 30 - 40 థాళూద్ఔు ఫేభు శఱ ైభలన్ (ళంటి క్ొడెఔు)న ాయసథింఙాభు అతన భంచిథాశడె ,
అతయదిఔంగస తన ాబుళు యైునఔు భయఱుత ఉండేయసడె. ఫాగస తభీుద ను ంథిన అతయనఖంగస యుగెణేు ఖుభసరఱు
అతని భుందఔు తీశఔుభసఫడినపటి ఆ యసమంతా శభమం ాయు సయంఙదగినథి. అుపడె అతన ఇఱల
అధాాడె:

‘‘ధనన ఈ శందన ధా ాబుళు శంశుయణాయి ం నేానేంఙాన.

’’

చిళభిక్ి ఆ ఖుభసరఱు

ఔనభయుగెరనుో బనుడె, ‘‘యసటిని ధా ళదు ఔు తభిగి తీశఔుయండి ’’ (అని ఆఛాఞనహంఙాడె). తయుయసత అతన యసటి
నహఔాఱన఼, ఫెడఱన఼ నిభుయయసగసడె. (ఙ఼డండి) ఫేభు శఱ ైభలన్న ఔడా భీక్షఔు ఖుభిఙేరసభు. అతని
లహంయౘశనంనై ఔ ఔమళఫభసనిా ణెచిు డయనరసభు. అుపడె అతన (అఱలాహ యైునఔు) భయయౌ ఇఱల అధాాడె :
‘‘ధా ాబూ! ననా క్షనేంఙ. ధా తయుయసత భభెళాభిక్ీ ఱనంఙని భసఛాయదిక్సభసనిా ధాఔు ాయసథింఙ.
నిశసంథేషంగస అశఱు థాతళు నీయన.’’ అుపడె ఫేభు గసయౌని అతని ళఴం ఙేరసభు. అథి అతని ఆఛాఞనయసయం
అతన క్ోభిన యైునఔు భఽదళుగస యఙేథి. ఫేభు ఱైణానఱన అతని అదీనంఱో ఉంఙాభు. యసటిఱో నిభసుణం
ఙేలేయ, నీటిఱో భునిగి యథిక్ేయ , శంక్ెలాణో ఫందింఫడిన ఇతయఫెైనయ ఔడా ఉధాాబ. (ఫేభు అతనిణో ఇఱల
అధాాభు), ‘‘ఇథి భల అనఖరషం, నీఔు ఇవు ఫెైన యసడిక్ి థానిని ఇచిుయనబ. నీఔు ఇవు ం క్సని యసడిక్ి ఇళాఔు, నీఔు
ఆ అదిక్సయం ఉనాథి. ఱ ఔా అడఖటం ఉండద.

’’ నిఴుమంగస అతనిక్ి భల ళదు శనై యసినభూ ఉతు భ

పయౌతభూ ఉధాాబ.

38. సద్ 41 - 44 భల థాశడె అమూయబన ఖుభించి ాయు సయంఙ అుపడె అతన , ‘‘ఱైణాన్ ననా దణకలనిక్ీ ,
మలతనఔ ఖుభిఙేరసడె,’’ అని తన ాబుళునఔు నయనటటుఔుధాాడె. (ఫేభు అతనిక్ి ఇఱల ఆఛాఞనహంఙాభు), ‘‘నీ
క్సఱుణో ధనఱనై క్ొటటు ఇథో ఙఱా ని నీయు యసాధానిక్ీ , ణాాఖటానిక్ీన.’’ ఫేభు అతనిక్ి అతని ఔుటటంఫానిా తభిగి
ఇఙాుభు. యసభిణో నుసటట ఇంక్స అంతభంథిని ఔడా ఇఙాుభు, భల తయపు నండి క్సయుణయంగసన఼, ఫుథీా యోఙన
ఔఱయసభి క్ొయఔు ళతఫో ధగస ఉండేందఔు. (ఫేభు అతనిణో ఇఱల అధాాభు), ‘‘ఖునపడె ుఱా ఱు తీశక్ో, యసటిణో
క్ొటటు, నీ టటున బఖాం ఙేమఔు ,’’ ఫేభు అతనిని శషనయౕఱునిగస ఙ఼రసభు అతన భంచిథాశడె , తన
ాబుళు యైునఔు ఎఔుాళగస భయఱుత ఉండేయసడె.

38. సద్ 45 - 48 భల థాశఱ ైన ఇఫాాళీమ , ఇసయౘఖ, మలక఼బఱన ఖుభించి ాయు సయంఙ. యసయు గొప
క్సయయయౕఱుయు, ద఼యదఽఱహుఔఱయసయు. ఫేభు యసభిని ఔ యయవు ఖుణం క్సయణంగస ఎనాఔుధాాభు- అథి యసభిఱోని
యఱోఔ చింతన. నిఴుమంగస భల దఽఱహుఱో యసయు ఎనాక్ోఫడిన ుణయుయువేఱఱో భిఖణిం ఫడణాయు.
ఇయసుబీల, అల మసఅ, చలక్ిఫలఱన ఖుభించి ాయు సయంఙ యసయందయౄ ుణయుయువేఱఱోని యసయు.

38. సద్ 49 - 54 ఇథి ఔ ాయు సళన: (ఇఔ యనండి) బమబఔుుఱు ఔఱయసభి క్ొయఔు నిఴుమంగస ఉతు భ నియసశం
ఉనాథి రసఴాతఫెైన శాయగ ళధాఱు ఉధాాబ యసటి థాాభసఱు యసభి క్ొయఔు ణెయుళఫడి ఉంటాబ యసటిఱో యసయు
థిండా ఔు ఆనఔుని ఔయుుంటాయు ఎఔుాళగస ండా న఼ నుసనీమలఱన఼ క్ోయుత ఉంటాయు యసభి ాఔాన
శభళమశాఱ ైన, ఱఛాీళతేఱ ైన పాయయఱు ఉంటాయు. ఈ ళశుళుఱే ఱ ఔాఱ భోచన నైఔు ాయసథింఙఫడణామని
యసగసునం ఙేమఫడె ణోంథి. ఇథి భల ాయసదం, ఇథి అనంతం.

38. సద్ 55 - 64 ఇథి బమబఔుుఱు ఔఱయసభి యయళయసనం. ఇఔ తఱనృయుశతనం ఔఱయసభిక్ి అత ఙెడి నియసశం
ఉనాథి, అథి నయఔం అందఱో యసయు క్సఱు ఫడెత ఉంటాయు. అథి ఫషృఙెడి నియసశ శి ఱం. ఇథీ యసభిక్ి ఱనంఙేథి
ఔనఔ యసయు శఱ శఱ భభిగే నీటినీ , చీభు, ధతు ేయుఱన఼, ఇంక్స ఇటటళంటి ఙేద థాభసిఱన఼ యుచి ఙ఼డాయౌ.
(తభ అనఙయుఱు నయఔం యైునఔు భసళటానిా ఙ఼చి యసయు యశపయం ఇఱల అనఔుంటాయు)

‘‘ఇథి ఔ లైనయం ,

నై యైునఔు ణోశఔుంటృ ళయోు ంథి. యసభిక్ి యసాఖతం ఱఔటం అధనథిఱేద, యసయు అగిాఱో క్సఱేయసలై
ా ’’ యసయు యభిణో
ఇఱల అంటాయు: ‘‘ఱేద, శామంగస నైభే క్సఱుఫడెతేధాాయు. నైఔు ఏ యసాఖతభూ ఱేద. ఈ యయళయసధానిా భల
భుందఔు ణెచిుంథి నైభేఔథా! ఎంత నుసనహవఠ నియసశ శి ఱం ఇథి.

’’ యసయు ఇంక్స ఇఱల అంటాయు:

‘‘భల ాబూ!

భభుయౌా ఈ దవపభిణాభలనిక్ి ఙేయయనలే ఏభసపటట
ా ఙేలహన యసడిక్ి భెటు ంి ు నయఔ యక్షన ఇళుా. ’’ తయుయసత యసయు
ఔభిణో ఔయు ఇఱల అనఔుంటాయు , ‘‘ఏనేటి ఈ యరరవం! భనం ాంఙంఱో ఙెడియసయుగస పాయంచినయసయు భనఔు
ఎఔాడా ఔనినహంఙభే ? భనం ఊభిక్ే యసభిని ఎఖణాయ ఙేరసభల ఱేఔ యసయు భనఔు ఔనభయుఖమలయభస

?’’ నిశసం

థేషంగస ఇథి నిఛం నయఔయసశఱ భధయ ఇటటళంటి తగసథాఱే ఛయుఖుణాబ.

38. సద్ 65 - 68 (ాళక్సు!) యసభిణో ఇఱల అన , ‘‘ధనన క్ేళఱం ళెఙుభిఔ ఙేలేయసణిణ భలతాఫే. అఱలాహ తప
నిఛఫెైన ఆభసధయథెైళం ఎళాడ఼ ఱేడె, ఆమన అథిాతీముడె, అందభినై ఆదిఔయం ఔఱయసడె, ఆక్సరసఱఔ, బూనేక్ీ
యసానే, యసటి భధయ ఉనా శఔఱ ళశుళుఱఔ ాబుళు , భయౘఴక్ిుభంతేడె, క్షనేంఙేయసడె.’’ యసభిణో ఇంక్స ఇఱల
అన: ‘‘ఇథి ఔ గొప యసయు . థానిని యని ఔడా నైయు నడభుకం నడెతేధాాయు.’’

38. సద్ 69 - 85 (యసభిణో ఇఱల అన) , ‘‘ఉనాత యసిబఱో ఉనాయసభి భధయ యయసదం ఛభిగినపటి శభమం
ఖుభించి ధాఔు ఏనై ణెయౌమద. ధనన శపవు ంగస ఫళయంఖంగస ళెఙుభిఔ ఙేలేయసణిణ అబనందళఱా ధన ఈ యవమలఱు
ళళీ థాాభస ధాఔు ణెఱుఫడెతేధాాబ. ’’ నీ ాబుళు థెైళద఼తఱణో ఇఱల అధాాడె

, ‘‘ధనన భటిుణో ఔ

భనిఱహని శఽచృంఙఫో తేధాాన. అతని శఽఱహుని ూభిుఙేలహన తయుయసత , ధనన అతనిఱోక్ి ధా ఆతున ఊదణాన ,
అుడె నైయు అతని భుంద మోఔభియౌా శజథా ఙేమండి. ’’ ఈ ఆఛఞ ాక్సయం థెైళద఼తఱందయౄ శజథా ఙేరసయు.
క్సని ఇనౄా స ణాన గొపయసడినని ఖభిాంఙాడె అతడె తయయసాయుఱఱో ఔయౌలహనుో మలడె. ాబుళు ఇఱల లఱయఙాుడె,
‘‘ఇనౄా స! ధనన ధా భెండె ఙేతేఱణో శఽచృంచినయసనిక్ి శజథా ఙెమయఔుండా నినా ఏ యవమం ఆనహంథి ? నీళు గొప
యసడియైనుో మలయస ఱేథా ఉనాత రరరణిక్ి ఙెంథినయసభిఱోని యసడయస?’’ అతడె ఇఱల శభలదానం ఙెనుసపడె: ‘‘ధనన అతడి
ఔంటె రరరవఠ ేణిణ. నైయు ననా అగిాణో ుటిుంఙాయు. ఇతధనామో భటిుణో శఽఱహుంఙాయు. ’’ ఇఱల లఱయఙాుడె : ‘‘శభే,
ఇఔాడ నండి యయానుో . నీళు ఴనహంఙఫడాిళు. నీ నైద ధా రసం ాతపఱథినం ళఙేుళయఔ ఉంటటంథి.’’ అతడె ఇఱల
అధాాడె: ‘‘ాబూ! అఱల అబణే యసయు భయా ఱేఫడే థినం ళయఔ ధాఔు ఖడెళు ఇళుా.

’’ ఇఱల లఱయఙాుడె,

‘‘శభే, ఆ భోచ ళయఔ నీఔు ఖడెళు ఉంథి. అథి ళఙేు క్సఱం ధాఔు ణెఱుశ. ’’ అతడె ఇఱల అధాాడె, ‘‘నీ గౌయళం
యసక్ిగస! ధనన యసయందభినీ భలయగ బవ
ా ు ేఱుగస ఙేలహ తీయుణాన , నీళు ాణేయఔంగస ఎనాఔునా థాశఱన తప.’’ ఇఱల

లఱయఙాుడె, ‘‘ఔనఔ శతయం ఇథే ధనన శణాయధనా ఱుఔుణాన. నీణోన఼ , ఈ భలనళుఱఱో నినా అనశభింఙే
యసయందభిణోన఼ నయక్సనిా నింుణాన.’’

38. సద్ 86 - 88 ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన, ‘‘ధనన ఈ ధయు ాఙాభసనిక్ి నైనండి ఎటటళంటి ాతపఱలనీా క్ోయన,
ధనన ళంఙఔుఱఱోని యసడనక్సన. ఇథి ఔ ళతఫో ధ, యఴాాఛఱందభిక్ినీ, అచియ క్సఱంఱోధన నైఔు శామంగస థీని
భిలి త
హ ఏనేటో ణెయౌలహనుో తేంథి.’’

39. అజ్్్జుమ్ర్
ఆమతేఱు : 75

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

39.

అజ్్్జుమ్ర్ 1 ఈ ఖరంథం భయౘఴక్ిు శంనాడ఼ , భయౘ యయనఔళంతేడ఼ అబన అఱలాహ తయపునండి

అళతభించింథి.

39. అజ్్్జుమ్ర్ 2 - 3 (ఒ ాళక్సు!) ఫేభు ఈ ఖరంతానిా శతయంణో నీనై అళతభింఛేరసభు. ఔనఔ నీళు ధభసునిా
అఱలాళవా ాణేయక్ిశు ఼ అఱలాహ ఔు భలతాఫే థాశయం ఙెబయ. ఛాఖరతు! ధయుం ాణేయఔంగస అఱలాహ ఔు ఙెంథిన షఔుా
భలతాఫే. ఇఔ ఆమనన ళదయౌయనలహ ఇతయుఱన శంయక్షఔుఱుగస ఙేశఔునాయసయు , (తభ ఈ ఙయయఔు క్సయణంగస)
‘‘యసయు భభుయౌా అఱలాహ ళదు ఔు ఙేయుయసుయని భలతాఫే ఫేభు యసభిని ఆభసదిశు ధాాభు ’’ అని అంటాయు. అఱలాహ
నిఴుమంగస యసభి భధయన యసయు యపేథిశు నా అనిా యవమలఱన ఖుభించి తీయుప ఙెఫుణాడె. అశతయయసథీ

,

శతయదిక్సాభీ అబన ఏ ళయక్ిుక్ీ అఱలాహ శధాుయగ ం ఙ఼డె.

39.

అజ్్్జుమ్ర్ 4 - 6 ఔయనల అఱలాహ ఎళభిధైధా తన ఔుభలయుడెగస ఙేశక్ోదయౌలేు , తన శఽఱహుఱో ణాన క్ోభిన

యసభిని ఎనాఔుని ఉండేయసడె. ఆమన భియదాడె. (ఆమనఔు ఔుభలయుడె ఉంటాడె అధన యవమలనిక్ి)
అతీతేడె. ఆమన అఱలాహ ఔాడే , అందభినై ఆదిఔయం ఔఱయసడె. ఆమన ఆక్సరసఱన఼
శఽఱహుంఙాడె. ఆమధన ఖటిని భేబణోన఼

, బూనేనీ శతయంణో

, భేబని ఖటిణోన఼ ఙటిుయనయు సడె. ఆమధన శ఼యుయణీణ

, ఙందాణీణ

నిమభఫదాఱుగస ఙేలహ ఉంఙాడె. యసటిఱో ాత ఔాటీ ఔ నిభీణతక్సఱం ళయఔు శంఙభిశు ఼ ళుంటటంథి . ణెఱుశ
క్ోండి, ఆమన భయౘఴక్ిుభంతేడె భభిము భనిాంఙేయసడ఼న. నేభుయౌా క్ే నుసాణి నండి ుటిుంచినయసడె
ఆమధన, తభిగి ఆమధన ఆ నుసాణి నండి థాని ఛంటన శఽచృంఙాడె. ఇంక్స ఆమధన నై క్ొయఔు యళుఱఱో ఎనినేథి
భఖ, ఆడ ఛాతేఱన శఽఱహుంఙాడె. ఆమన నై తఱుాఱ ఖభసాఱఱో భూడేలహ చీఔటి ణెయఱఱో నైఔు ఔ యౄం
తయుయసత భభొఔ యౄనుసనిా ఇశ఼
ు నుో తే ధాాడె. (ఈ క్సభసయఱు నియాళంఙే) ఈ థేళుడే నై ాబుళు

, శఽఱహు

యసభలుఛయం ఆమనథే. ఆమన తప భభొఔ థేళుడె ఎళాడ఼ ఱేడె. అఱలంటుపడె నైయు ఎఱల భయయౌం
ఫడెతేధాాయు?

39. అజ్్్జుమ్ర్ 7 ఔయనల నైయు తయయసాయ యైకభిని అళఱంనృలేు

అఱలాహ నై అఔాయ ఎంత భలతాం ఱేనియసడె. క్సని

ఆమన తన థాశఱు తయయసాయ యైకభిని అళఱంనృం ఙటానిా ఇవు డడె. ఔయనల నైయు ఔఽతఛఞ తఱు ణెయౌనహణే

,

థానిా ఆమన నై క్ొయఔు ఇవు డణాడె. ఫయుళు మోలేయసడెళాడ఼ ఇతయుఱ ఫయుళున మోమడె. చిళయఔు
నైయందయౄ నై ాబుళు యైునక్ే భయఱళఱలహ ఉంథి. అుపడె ఆమన నైఔు నైయు ఏఫేనే ఙేశు ఼ ఉండేయసభో
ణెఱుుణాడె. ఆమన షఽదమలఱ లహితని లైతం ఎయుఖున.

39. అజ్్్జుమ్ర్ 8 - 9

భనిఱహనైక్ి ఎుపడెైధా ఏథెైధా ఆద ళచిుడిణే , అతడె తన ాబుళు యైునఔు భయయౌ

ఆమనఔు నర నటటుఔుంటాడె. తయుయసత అతడి ాబుళు అతడిక్ి తన అనఖరయౘనిా ాయసథించినుడె , అతడె
ఖతంఱో ఏ ఆదన ఖుభించి నరనటటుఔుధాాడో

, ఆ ఆదన భయచి నుో బ

, ఇతయుఱన అఱలాహ ఔు

శభలనఱుగస నిఱఫెడణాడె. ఈ యధంగస అతడె (ాఛఱన ఔడా) అఱలాహ భలయగ ం నండి తనహపయసుడె. (ఒ
ాళక్సు!) అతడిణో , ‘‘క్ొధాాలళనుసటట నీ తయయసాయ యైకభి థాాభస ఆనంథానిా అనబయంఙ. చిళయఔు నీళు
తపఔుండా నయక్సనిక్ి నుో బయయసడియ’న ’ అని ఙెుప. (ఈ ళయక్ిు యైకభి భంచిథా ఱేఔ ఆ ళయక్ిు యైకభి భంచిథా) ఎళడెైణే
యదేముడో , భసతా ఖడిమఱఱో (నభలచ ఙేశు ఼) నిఱఫడణాడో , శజథాఱు ఙేయు సడో , యఱోక్సనిక్ి బమ డణాడో , తన
ాబుళు క్సయుణాయనిా ఆయయసుడో ? యభిని అడెఖు , ణెయౌలహనయసయౄ, ణెయౌమని యసయౄ ఇదు యౄ ఎుపడెైధా శభలనఱు
క్సఖఱభస? ఫుథిాభంతేఱు భలతాఫే ళతఫో ధన లాఔభియు సయు.

39. అజ్్్జుమ్ర్

10 (ఒ ాళక్సు!) ఇఱల ఙెుప , ‘‘యఴాలహంచిన ధా థాశఱలభస! నై ాబుళునఔు బమడండి. ఈ

ఱోఔంఱో శదాయు నన అళఱంనృంఙే యసభిక్ి ఫేఱు ఛయుఖు తేంథి. థేళుని బూనే యరసఱఫెైనటటళంటిథి. ఒయుప
ళళంఙేయసభిక్ి ఱ ఔా ఱేనంత ాతపఱం ఇళాఫడెతేంథి.’’

39. అజ్్్జుమ్ర్

11 - 18 (ఒ ాళక్సు!) యసభిక్ి ఇఱల ఙెుప , ‘‘ధభసునిా అఱలాళవా ాణేయక్ించి , ఆమనఔు భలతాఫే

థాశయం ఙేబ అని ధాఔు ఆఛఞ ఇళాఫడియథి. అందభిఔంటే భుంద శామంగస ధనన భులహా మ అబనుో యసఱని ఔడ
ధాఔు ఆఛఞ ఇళా ఫడియథి. ’’ ఇంక్స ఇఱల ఙెుప , ‘‘ఔయనల ధనన ధా ాబుళునఔు అయదేమత ఙ఼నహణే , ధనన ఔ
భయౘథినం ధాటి యక్షన ఖుభించి బమడెతేధాాన.’’ ఇఱల ఔడ ఙెుప, ‘‘ధనన భలతాం ధా ధభసునిా అఱలాళవా
ాణేయక్ించి, ఆమనఔు భలతాఫే థాశయం ఙేయు సన. నైయు ఆమన థాశయం తప

, ఎళభెళభి థాశయం

ఙెమయదఱఙఔుధాాభో, ఙేశు ఼ ఉండండి. ’’ ఇఱల అన , ‘‘ాలమంధాడె తభన఼ , తభ పాయయఱన఼ , నహఱాఱన఼
నవు ంఱో డయనశఔుధనయసభే అశఱ ైన థియసమీక్ోయుఱు. ఫాగస యనండి. శపవు ఫెైన థియసమీ అంటే ఇథే. యసభినైద నిుప
గొడెఖుఱు నైనండి ఔడ ఔరభుుఔుని ఉంటాబ , క్ిరంద నంచి ఔడా. ఈ యయళయసనం ఖుభింఙే అఱలాహ తన

థాశఱన బమనడెతేధాాడె. ఔనఔ ధా థాశఱలభస! ధా ఆఖరషం నండి తనహపంఙక్ోండి. థీనిక్ి ననాంగస
ణాఖూత థాయసయనిా యశభిీంచి , అఱలాహ యైునఔు భయఱేయసభిక్ి యబయసయు ఉనాథి. ఔనఔ (ఒ ాళక్సు!) భలటన
ఴరదాగస యని , అందఱోని భంచి భంచి యవమలఱన అనశభింఙే ధా థాశఱఔు యబయసయు అందఛెబయ. అఱలాహ
శధాుయగ ం ఙ఼నహన యసయు యభే. యచఞఱు ఔడ యభే.

39. అజ్్్జుమ్ర్ 19 - 20 (ఒ ాళక్సు!)

యక్ా నియణ మం యౄఢ అబనుో బన ళయక్ిుని ఎళడె యక్ింఙఖఱడె ? అగిాఱో

డినుో బనయసణిా నీళు యక్ింఙఖఱయస ? అబణే, తభ ాబుళునఔు బమడెత ఉండేయసభిక్ి అంతశునై
అంతశుగస ఔటు ఫడిన ఎణెు న
త బళధాఱు ఉధాాబ. యసటి క్ిరంద క్సఱుళఱు ాళళశ఼
ు ఉంటాబ. ఇథి అఱలాహ
యసగసునం. అఱలాహ ఎనాడ఼ తన యసగసుధానిా బంఖయఙడె.

39. అజ్్్జుమ్ర్ 21 - 22 నైయు ఖభనింఙభస - అఱలాహ ఆక్సఴం నండి ళభసషనిా ఔుభినహం ఙాడె. తయుయసత థానిని
ఊటఱు, ఙఱభఱు, నదఱ యౄనుసఱఱో బూనేఱో ాయనయంఛేరసడె. తయుయసత ఈ నీటి థాాభస ఆమన యఔయక్సఱ
ంటఱు ండిశు ధాాడె. యసటి యంఖుఱు ఔడ ననాంగస ఉంటాబ. ఆ తయుయసత ఆ ంటఱు ండి ఎండినుో ణాబ.
భయా , అయ శు యంఖుగస భలభినుో ళటానిా నైయు ఙ఼యసుయు. చిళయఔు అఱలాహ యసటిని ను టటుగస భలభిుయనయు సడె.
మతాభసి నిక్ి ఇందఱో ఫుథిాభంతేఱఔు ఖుణనుసఠం ఉంథి. ఇఔ ఏ ళయక్ిు షఽదమలనిా అఱలాహ ఇయసామక్ెర ణెభిఙాడో ,
ఏ ళయక్ిు తన ాబుళు ఙ఼నహన యఱుఖుఱో నడెశుధాాడో

, ఆ ళయక్ిు (ఈ యవమలఱ నండి ఏ ఖుణనుసఠభూ

ధనయుుక్ోని ళయక్ిుఱలంటి యసడె క్సఖఱడా ?) అఱలాహ ళణోథేఴం ళఱా ఎళభి షఽదమలఱు భభింత ఔఠినఫెైనుో ణాయో ,
యసభిక్ి యధాఴం ఉనాథి. యసయు శపవు ఫెైన భలయగ బవ
ా ు తాంఱో డి ఉధాాయు.

39.

అజ్్్జుమ్ర్ 23 - 26 అఱలాహ ఎంణో రరరవఠఫెైన ళఙధానిా అళతభింఛేరసడె. ఇథి క్ే నుో యౌఔ ఔయౌగిళునా

పాగసఱు ఔఱ ఖరంథం. ఇందఱో , యవమలఱు భలటిభలటిక్ీ ునయుఔు ం ఙేమఫడిధాబ. థానిని యనాుపడె , తభ
ాబుళునఔు బమడే యసభి భోభలఱు నిఔా ఫొ డెఙఔుంటాబ తయుయసత యసభి ఴభీభసఱ

, యసభి షఽదమలఱ

ఫెతుఫడి అఱలాహ దాయనం యైునఔు నఖుగణాబ. ఇథి అఱలాహ భలయగ దయశఔతాం, థాని థాాభస ఆమన ణాన క్ోభిన
యసభిని శతయభలయగ ంనైక్ి తీశఔుళయసుడె. శామంగస అఱలాహ భలయగ ం ఙ఼నియసడిక్ి

, భభొఔ భలయగ దయశ ఔుడె

ఎళాడ఼ ఱేడె, ఇఔ ాలమం ధాడె యక్ష యొఔా తీళాఫెైన థెఫబన తన భుకం నైద తధనయసడి దలహితని ఖుభించి
నీయననే అంఙధా యనమఖఱళు ? అటటళంటి దభసుయుగఱణో, ‘‘ఇఔ నైయు శంనుసథించిన థానిని యుచి ఙ఼డండి ’’ అని
అనఫడెతేంథి. యసభిక్ి ూయాం ఔడ ఙాఱభంథి ాఛఱు ఇథేయధంగస తయశాభింఙాయు. చిళభిక్ి యసభినైక్ి యక్ష , యసయు
ఊళంఙనఔడ ఱేనటటళంటి థిఴ నండి ళచిుడియథి. తయుయసత అఱలాహ యసభిక్ి ఇషఱోఔ చౄయతంఱోధన
అళభలధానిా యుచి ఙ఼నహంఙాడె. యఱోఔ యక్ష అబణే థాని ఔంటే ఔడ ఎంణో తీళా ఫెైనథిగస ఉంటటంథి. అయోయ!
యసయు ఖరళలేు ఎంత ఫాఖుంటటంథి.
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అజ్్్జుమ్ర్ 27 - 35 ఫేభు ఈ కభసన్ఱో ాఛఱ క్ొయఔు యఔయక్సఱ దఽయౖసుంణాఱన ఇఙాుభు

, యసయు

శపఽషఱోనిక్ి ళయసుభేమో అని. అయనౄబ పావఱో ఉనా ఈ కభసన్ఱో ఎఱలంటి ళఔరణా ఱేద యసయు తభన ఙెడె
యయళయసనం నండి క్సనుసడెఔుంటాభేమో అని. అఱలాహ ఔ దఽయౖసుంతం ఇశుధాాడె - ఔ ళయక్ిు ఉధాాడె: అతనిని
తభ తభ యైునఔు ఱలగే శంయసాయ ళీనఱ ైన మఛభలనఱు అధనఔభంథి ఉధాాయు. భభొఔ ళయక్ిు ఉధాాడె:
అతన ూభిుగస క్ే మఛభలనిక్ి ఫానిశగస ఉధాాడె. ఆ ఇదు యు ళఔుుఱ భిలి త
హ ఔటే అళుతేంథా
షమదయౌఱలాహ’’ (యోు తాం క్ేళఱం అఱలాళవా) , క్సని ఙాఱభంథి అఛాఞనంఱో డి ఉధాాయు

?- ‘‘అల

, (ఒ ాళక్సు!) నీళూ

భయణియు సళు, యసయౄ భయణియు సయు. చిళయఔు ాలమం ధాడె నైయంణా నై ాబుళు శభక్షంఱో నైనై యసయఛాయఱన
యనినహ యసుయు. ఎళడె అఱలాహ ఔు అఫథాానిా ఆనుసథియు సడో , శతయం అతడి భుందఔు ళచిునుపడె అథి అఫదా భని
థానిని తయశాభియు సడో , అతడిఔంటే యభ దభసుయుగడెళడె? అటటళంటి యసభిక్ి నయఔంఱో యసినఫేనై ఱేథా? శణాయనిా
తీశఔు ళచిున ళయక్ీు, అథి శతయభని అంగీఔభించిన ాఛఱ భలతాఫే యక్ష తనహపంఙఔుంటాయు. యసభిక్ి తభ ాబుళు
ళదు యసయు క్ోయుఔుధనదంణా ఱనశుంథి. ఇథి శణాాభసయఱు ఙేలే యసభిక్ి థొ భిక్ే ాతపఱం యసయు ఙేలహన అతయంత
ఘోయఫెైన నఱన అఱలాహ యసభి ఱ ఔా నండి తీలహయమయటానిక్ి , యసయు ఙేలహన ఎంణో భంచి నఱఔు గసన
యసభిక్ి ాతపఱం ాయసథింఙ టానిక్ి.
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అజ్్్జుమ్ర్ 36 - 41 (ఒ ాళక్సు!) అఱలాహ తన థాశనిక్ి శభినుో డా

? యసయు ఆమనన ఖుభించి క్సఔ ,

ఇతయుఱన ఖుభించి నినా బమనడెతేధాాయు. యసశు యసనిక్ి, అఱలాహ థాభి తనహపంఙేయసడిక్ి థాభిఙ఼నే యసడెళాడ఼
ఱేడె. ఆమన థాభి ఙ఼నేయసడిని థాభి తనహపంఙేయసడె ఔడ ఎళాడ఼ ఱేడె. అఱలాహ భయౘఴక్ిు భంతేడ఼

,

ాతీక్సయం ఙేలేయసడ఼ క్సడా ? ఔయనల నీళు యసభిని , బూభలయ క్సరసఱన ఎళడె శఽఱహుంఙాడె అని అడిగిణే , యసభే
శామంగస, ‘‘అఱలాహ బయ’’ అని అంటాయు. యసభిని ఇఱల అడెఖు:‘‘మతాయి ం ఇథెైనుపడె, ఔయనల అఱలాహ ధాక్ేథెైధా
నయౖసునిా ఔయౌగింఙగోభిణే , నైయు అఱలాహ న క్సదని యనడెఔుధన నై థేయఱు , ఆమన ఔయౌగింఙే నవు ం నండి ననా
క్సనుసడఖఱభస? ఱేథా అఱలాహ ధానై ఔనిఔయం ఙ఼గోభిణే
అననుసామఫేనేటి? ఔనఔ యసభిణో ఇఱల అన

, యసయు ఆమన క్సయుణాయనిా అడెిక్ోఖఱభస

,‘‘ధాఔు అఱలాహ ఔాడే ఙాఱు

? నై

, నభుుఔుధన యసయు ఆమనధన

నభుుఔుంటాయు.’’ యసభిక్ి శపవు ంగస ఇఱల ఙెుప , ‘‘ధా ఛాత ాఛఱలభస! నైయు నై ఇవు ం ాక్సయం నై నఱు ఙేశు ఼
ఉండండి. ధా ధనథో ధనన఼ ఙేశు ఼ ఉంటాన. తాయఱోధన నైఔు ణెయౌలహనుో తేంథి , ఎళభి నైదఔు అళభలనఔయఫెైన యక్ష
ళచిుడెతేంథో , ఇంక్స ఎళభిక్ి ఎనాడ఼ ణొఱగినుో ని యక్ష ఱనశుంథో . ’’ (ఒ ాళక్సు!) ఫేభు భలనళుఱందభి క్ోశం
ఈ శతయఖరంతానిా నీనై అళతభింఛేరసభు. ఇఔ ఎళడె ఋచభలభసగనిా అళఱంనృయసుడో , అతడె తన ఫేఱు క్ోశఫే
అఱల ఙేయు సడె. ఎళడె భలయగ ం తుపణాడో , ఆ భలయగ ం తపటభధన క్ీడెఔు అతడే ఫాధయడె అళుణాడె. నీళు యసభిక్ి
ఫాధయడళు క్సళు.

39. అజ్్్జుమ్ర్ 42 - 44

భయణ శభమంఱో ఆతుఱన ళఴయఙఔుధనయసడె అఱలాహ బయ ఇంక్స భయణింఙని

యసడి ఆతున అతడె నిథాాళశి ఱో ఉనాుపడె ళఴయఙ ఔుంటాడె. ఆమన ఎళడి యవమంఱో , భయణ నియణ మం
అభఱుఙేయు సడో , థానిని (అతడి ఆతున) ఆనహ ఉంఙణాడె నేఖణాయసభి ఆతుఱన ఔ నిభీణత శభమం ళయఔు
తభిగి ంనహయనయు సడె. ఆఱోచింఙే యసభిక్ి ఇందఱో గొప శ఼ఙనఱు ఉధాాబ. అటటళంటి థేళుణిణ ళదయౌనటిు , యసయు
ఇతయుఱన లహనూసయశథాయుఱుగస ఙేశఔుధాాభస ? యసభిక్ి ఇఱల ఙెుప , ‘‘యసభిక్ి క్ించితే
ు అదిక్సయం ఉధాా
ఱేఔనుో బధా, యసభిక్ి అళగసషన ఉధాా ఱేఔనుో బధా యసయు లహనూసయశ ఙేమఖఱభస ?’’ ఇంక్స ఇఱల అన, ‘‘లహనూసయశ
అధనథి ూభిుగస అఱలాహ ఙేతఱోధన ఉనాథి. బూభలయక్సరసఱ యసభలుఛాయనిక్ి అదిత ఆమధన. తయుయసత ఆమన
యైునక్ే నైయు భయయౌంఫడణాయు.’’
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అజ్్్జుమ్ర్ 45 - 48 ఔా అఱలాహ న ఖుభించి భలతాఫే ాయు సయంఙటం ఛభిగినుపడె

, యఱోఔం టా

యరసాశం ఱేని యసభి షఽదమలఱు ఫాధడణాబ. ఆమనన తప ఇతయుఱన ఖుభించి ాయు సయంఙటం
ఛభిగినుపడె, మక్సమక్ి యసభి భుకలఱు శంణోవంణో యయౌగినుో ణాబ. ఇఱల అన , ‘‘థెైళభల! బూభలయక్సరస ఱఔు
శఽఱహుఔభసు! గోఙయ అగోఙభసఱన ఎభిగినయసడా! నీయన నీ థాశఱ భధయ యసయు యపేథిశు ఼ ఉనా యవమం ఖుభించి
తీయుప ఙేయు సళు. ఔయనల ఈ దభసుయుగఱ ళదు బూనేఱో ఉనా నతు ం శంద ఉంటే

, ఇంక్స అంణే శందఔడ

ఉంటే, యసయు ాలమం ధాటి థాయుణ యక్ష నండి తనహపంఙక్ోళటానిక్ి ఈ నతు ం శందన భియౘయంగస ఇళాటానిక్ి
లహదాడణాయు. అఔాడ అఱలాహ తయపు నండి యసభి భుందఔు

, యసయు ఎనాడ఼ ఊళంచి ఔడ ఉండనిదంణా

ళశుంథి. అఔాడ తభ శంనుసదన యొఔా దవుయౌణాఱనీా యసభిక్ి శపవు ంగస ణెయౌలహనుో ణాబ. యసయు ఎఖణాయ ఙేశు ఼
ళచిునథే యసభిని ఙటటు భుటటుతేంథి.
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అజ్్్జుమ్ర్ 49 - 52 ఈ భలనళుడే తనఔు క్ొంఙెం ఔవు ం ఔయౌగినుపడె

, భలఔు నయనటటుఔుంటాడె.

ఫేభు అతనిక్ి భల తయపు నండి , అనఖరయౘనిా ాయసథించినుపడె, ‘‘ధాఔు ఉనా ఛాఞనం క్సయణంగసధన ఇథి ధాఔు
ఇళాఫడియథి’’ అని అతడె అంటాడె. క్సని అథి క్సద , ఇథి ఔ భీక్ష. అబణే యసభిఱో ఙాఱ భంథి ఎయుఖయు. ఈ
భలటధన యసభిక్ి ూయాం ఖతంచిన యసయు ఔడ అధాాయు. క్సని , యసయు శంనుసథించినథేథీ యసభిక్ి ఏ యధంగసన఼
నిక్ి భసఔుండా నుో బంథి. తయుయసత తభ శంనుసదన యొఔా దవుయౌణాఱన యసయు అనబయంఙాయు. యసభిఱోని
దభసుయుగఱు తాయఱోధన తభ శంనుసదన యొఔా దవుయౌణాఱన అనబయయసుయు. యసయు భభుయౌా అఴఔుుఱుగస
ఙేమఱేయు. అఱలాహ ణాన క్ోభిన యసభిక్ి ఉనుసదిని అభినేతంగస ఇయసుడనీ

, ణాన క్ోభిన యసభిక్ి ఉనుసదిని

భినేతంగస ఇయసుడనీ యసభిక్ి ణెయౌమథా? ఇందఱో యఴాలహంఙే యసభిక్ి శ఼ఙనఱు ఉధాాబ.

39. అజ్్్జుమ్ర్ 53 - 61 (ఒ ాళక్సు!) ఇఱల అన, ‘‘నై ఆతుఱఔు అధాయమం ఙేశఔునా ధా థాశఱలభస అఱలాహ
క్సయుణయం టా నిభసఴ ఙెందఔండి. నిఴుమంగస అఱలాహ అనిా నుసనుసఱన఼ క్షనేయసుడె. ఆమన క్షనేంఙేయసడె

,

ఔయుణింఙే యసడ఼న. నై నైదఔు యక్ష భసఔభుననే , నైఔు ఎళభి నండీ శయౘమం ఱనంఙని భిలి త
హ ఏయపడఔ
భుననే, నైయు నై ాబుళు యైునఔు భయయౌ , ఆమనఔు యదేమత ఙ఼ండి. నైఔు ణెయౌమఔుండాధన నై నైదఔు
అఔయసుతే
ు గస యక్ష భసఔభుంథే , నై ాబుళు ంనహన ఖరంథంఱోని ఉతు భఫెైన యవమలఱన అనశభింఙండి.
తయుయసత ఏ ళయక్ిు అబధా ఇఱల అధన భిలి త
హ భసఔడద శభల! ‘‘అఱలాహ యవమంఱో ధనన ఙ఼నహన నియా క్షయతఔు
ధనన ఎంణో చింత శుధాాన. నైగస ధనన ఎఖణాయ ఙేలే యసభిఱో ఙేభినుో మలన.

’’ ఱేథా ‘‘అయోయ! అఱలాహ ధాఔు

శధాుయగ ం ఙ఼నహ ఉంటే , ధనన ఔడ బమబఔుుఱు ఔఱయసభిఱో ఙేభినుో బయయసణిణ. ’’ ఱేథా యక్షనఙ఼లహ , ‘‘అయోయ! ధాఔు
భభొఔ అళక్సఴం థొ భిక్ిణే ఎంత ఫాఖుండెన. ధనన ఔడ శణాాభసయఱు ఙేలేయసభిఱో ఔయౌలహ నుో ణాన.

’’ (అుపడె

అతనిక్ి ఈ ఛయసఫు థొ యఔఔడద) ‘‘ఱేద. ధా యసక్సయఱు నీ ళదు ఔు ళఙాుబ. క్సని నీళు యసటిని తయశాభింఙాళు
యయరయగసళు. నీళు అయరసాశఱఱోని యసడళు. ’’ ఈధాడె అఱలాహ ఔు అశణాయనిా ఆనుసథించిన యసభి భుకలఱు
ాలమం ధాడె నఱా గస భలభినుో ళటానిా నీళు ఙ఼యసుళు. నయఔంఱో ఖభిావే
ఠ ఱఔు శభినుో బయ శి ఱం ఱేథా

,

? థీనిక్ి

ననాంగస ఇఔాడ అఱలాహ ఔు బమడిన యసభిక్ి , యసభి యసపఱలయనిక్ి థో షదం ఙేలహన క్సయణాఱ ళఱా , అఱలాహ భుక్ిుని
ాయసథియు సడె. యసభిక్ి ఏ ఔవు భూ ఔఱఖద. యసభిక్ి ఎఱలంటి యఙాయభూ ఉండద.

39. అజ్్్జుమ్ర్ 62 - 66 ాత ళశుళున఼ శఽఱహుంచిన యసడె అఱలాహ బయ. ాత ళశుళునఔ శంయక్షఔుడె ఔడ
ఆమధన. బూనేఱో, ఆక్సరసఱఱో ఉనా నిక్ేనుసఱ ణాలు ఙెళుఱు ఆమన ళదు ధన ఉధాాబ. అఱలాహ యసక్సయఱన
తయశాభింఙే యసభే నయౖసునిక్ి ఖుభిఅబయయయసయు. (ఒ ాళక్సు!) యసభిణో ఇఱల అన , ‘‘అబణే, ఒ భూయుుఱలభస! అఱలాహ
న క్సదని భభొఔభిక్ి థాశయం ఙేమభని నైయు ధాఔు ఙెఫుతేధాాభస

?’’ (ఈ యవమలనిా నీళు యసభిక్ి శపవు ంగస

ఙెుప. ఎందఔంటే) నీ ళదు ఔ , నీఔు ూయాం ఖతంచిన ాళఔు ఱ ళదు ఔ ఇఱల ళళీ ంఫడియథి: ‘‘ఔయనల నైయు
ఱహయుా (ఫషృథెైయసభసధన) ఙేలేు , నై ఔయుఱనీా ళయయి ఫెై నుో ణాబ నైయు నయౖసునిక్ి ఖుభి అళుణాయు.

’’ ఔనఔ (ఒ

ాళక్సు!) నీళు క్ేళఱం అఱలాహ న భలతాఫే ఆభసదింఙ. ఔఽతచఞఱ ై ఉండే థాశఱఱో ఙేభినుో .

39. అజ్్్జుమ్ర్ 67 - 70 యసయు అఱలాహ న ఏ యధంగస గౌయయంఙాఱో , ఆ యధంగస గౌయయంఙధన ఱేద. (ఆమన ఴక్ిు
యసభభసియఱు ఎఱలంటిళంటే) ాలమం ధాడె , మలళతే
ు బూభండఱం ఆమన నహడిక్ియౌఱో ఉంటటంథి. ఆక్సరసఱు
ఆమన ఔుడి ఙేతఱో ఙటు ఫడి ఉంటాబ. యసయు ఙేశు నా ఱహయుా (ఫషృథెైయసభసధన)ఔు ఆమన అతీతేడె
భియదాడె. ఆ భోచన ఴంకం ూభింఙఫడెతేంథి
ఙచిుడినుో ణాయు,

,

, ఆక్సరసఱఱో, బూనేఱో ఉనా యసయు అందయౄ

అఱలాహ శచౄళంగస ఉంఙదఱఙఔునాయసయు తప. తయుయసత భెండో యసభి ఴంకం

ూభింఙఫడెతేంథి : అుపడె ఔాయసభిగస అందయౄ ఱేచిఙ఼డటం నుసాయంనయసుయు. బూనే తన ాబుళు యొఔా
ణేఛశసణో యయౌగినుో తేంథి. ఔయుఱ చిటాు తీశఔుభసఫడెతేంథి. థెైళ ాళఔు ఱ

, యసక్షుఱ అందయౄ యౘఛయు

యఙఫడణాయు. ాఛఱఔు శభిగగ స, ధాయమంగస తీయుప ఙేమఫడె తేంథి. యసభిక్ి ఎఱలంటి అధాయమభూ ఛయఖద. ాత

ఆతుఔ అథి ఙేశఔునా ఔయుఱ ాక్సయం ూభిు ాతపఱం ఇళాఫడెతేంథి. ాఛఱు ఙేశు నాదంణా అఱలాహ ఔు
ఫాగస ణెఱుశ.

39.

అజ్్్జుమ్ర్ 71 - 72 (ఈ తీయుప తయుయసత) శణాయనిా తయశాభించినయసయు , నయఔం యైు నఔు ఖుంుఱు ,

ఖుంుఱుగస ణోఱఫడణాయు. చిళయఔు యసయు అఔాడఔు ఙేభి నుపడె థాని థాాభసఱు ణెయుళఫడణాబ. థాని
క్సఱలథాయుఱు యసభిణో ఇఱల అంటాయు , ‘‘శామంగస నైఱో నండే , నైఔు, నై ాబుళు యసక్సయఱన యనినహంచి ,
ఎుపడో ఔుపడె, నైయు ఈ థిధానిా ఔడ ఙ఼డళఱలహ ళశుందని, నేభుయౌా ళెఙుభించిన ాళఔు ఱు నై ళదు ఔు
భసఱేథా?’’ యసయు, ‘‘అళున, ళఙాుయు. క్సని యక్ా నియణ మం అయరసాశఱ యవమంఱో యౄఢ అబనుో బంథి ’’ అని
శభలదానం ఙెఫుణాయు. ఇఱల అనఫడెతేంథి , ‘‘నయఔ థాాభసఱఱో ాయనయం ఙండి. ఇఔాడ నైయు ఇఔ రసఴాతంగస
ఉండళఱలహ ఉంథి. ఇథి ఖభిావే
ఠ ఱ నియసశం, ఙాఱ ఙెడి నియసశం.’’

39. అజ్్్జుమ్ర్ 73 - 74 తభ ాబుళు టా

అయదేమతఔు ద఼యంగస ఉనాయసభిని, ఫఽంథాఱు, ఫఽంథాఱుగస శాయగ ం

యైునఔు తీశఔునుో ళటం ఛయుఖుతేంథి. చిళయఔు యసయు అఔాడఔు ఙేభినుపడె , థాని తఱుుఱు భుందగసధన
ణెయుళఫడి ఉంటాబ. థాని నియాషణాదిక్సయుఱు యసభిణో ఇఱల అంటాయు , ‘‘నైఔు రసంత ఔఱుఖుగసఔ! నైయు ఙఔాగస
ాళభిుంఙాయు. ాయనయంఙండి ఇందఱోక్ి , రసఴాతంగస ఉండేటం దఔు. ’’ యసయు ఇఱల అంటాయు , ‘‘భలఔు ఙేలహన
యసగసుధానిా నిఛం ఙేలహ ఙ఼నహన , భభుయౌా బూనేక్ి యసయశఱుగస ఙేలహన థేళునిక్ి ఔఽతఛఞ తఱు. ఇఔ ఫేభు

,

శాయగ ంఱో ఎఔాడ క్ోయుఔుంటే అఔాడ నియసశం ఏయపయఙక్ోఖఱభు. ’’ ఔనఔ (శణాాభసయఱు) ఆఙభింఙేయసభిక్ి ఎంత
భంచి ాతపఱం!

39. అజ్్్జుమ్ర్

75 థెైళ లహంయౘశనం ఙటృ
ు థెైళద఼తఱు ళఱమంగస ఏయపడి తభ ాబుళున శుతంఙటానీా ,

ఆమన యతా ధాభలనిా క్ొనిమలడెత ఉండటానీా నీళు ఙ఼యసుళు. ాఛఱ భధయ శఔరభంగస , ధాయమంగస తీయుప
ఙేమటం ఛయుఖుతేంథి. ‘‘యోు తాం క్ేళఱం శఔఱ ఱోక్సఱఔు ాబుయైన అఱలాహ ఔు భలతాఫే ఙెందతేంథి

’’ అని

ాఔటింఙఫడెతేంథి.

40. అల్్మ్ూమిన్
ఆమతేఱు : 85

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

40. అల్్మ్ూమిన్

1 - 3 యౘ. నైమ. ఈ ఖరంథం అఱలాహ తయపు నండి అళతభించింథి. ఆమన

భయౘఴక్ిుభంతేడె, భయౘఛాఞని, నుసనుసఱన క్షనేంఙేయసడ఼ , రసుణాునుసనిా అంగీఔభింఙేయసడ఼న ఔఠినంగస

యక్ింఙేయసడ఼, గనంగస ఔయుణింఙేయసడ఼న. ఆమన తప ఆభసధయ థెైళం భభెళాడ఼ ఱేడె. ఆమన యైునక్ే
అందయౄ తభిగి నుో ళఱలహ ఉనాథి.

40. అల్్మ్ూమిన్ 4 - 6 ఔా అయరసాశఱు తప భభెళాయౄ అఱలాహ యసక్సయఱన ఖుభించి యయసదడయు. ఔనఔ
ాంఙ థేరసఱఱోని యసయు అటు యౘశంగస తయఖటానిా ఙ఼చి నైయు మోశనుో ఔడద. యసభిక్ి ూయాం న఼హ ఛాత
ఔడ తయశాభించింథి. థాని తయుయసత ఎధోా ఇతయ ళభసగఱు ఔడ ఇఱలధన ఙేరసబ. ాత ఛాతీ తన ాళఔు న
నియబందింఙేందఔు అతనినై యయుఙఔుడియథి. యసయందయౄ ఔయౌలహ అశతయభధన ఆముధంణో శణాయనిా ఒడియఙటానిక్ి
ామతాం ఙాయు. క్సని చిళయఔు ధనన యసభిని టటుఔుధాాన. ఙ఼డండి

, ధా యక్ష ఎంత ఔఠినమో. ఇథేయధంగస

అయరసాయసనిక్ి నుసఱపడిన యసయందభిని ఖుభించి , యసయు నయఔంఱో ాయనయయసుయని నీ ాబుళు ఙేలహన తీయుప ఔడా
ధయయనభింథి.

40. అల్్మ్ూమిన్ 7 - 9 థెైళ లహంయౘశధానిా మోలే థెైళద఼తఱ , ఆ లహంయౘశనం ఙటృ
ు ఉండే థెైళద఼తఱ ,
అందయౄ తభ ాబుళున శుతశ఼
ు ఆమన యతాతన క్ొనిమలడెతేధాాయు. యసయు ఆమనన యఴాలహశు ధాాయు,
యఴాలహంఙేయసభిని క్షనేంఙ అని నుసాయి నఱు ఙేశు ధాాయు. యసయు ఇఱల అంటాయు , ‘‘ాబూ! నీళు నీ క్సయుణయంణో , నీ
ఛాఞనంణో ాత ళశుళునై యసయనహంచి ఉధాాళు. ఔనఔ రసుణాుంణో నీ యైునఔు భయయౌనయసభిని

, నీ భలభసగనిా

అనశభించినయసభిని క్షనేంఙ. యసభిని నయఔమలతన నండి క్సనుసడె , ాబూ! ఇంక్స , యసభిని రసఴాతంగస ఉండే
శాయగ ళధాఱఱో ాయనయంఛెబయ యసటిని ఖుభించి నీళు యసభిక్ి యసగసునం ఙేలహ ఉధాాళు. యసభి తయౌా దండెాఱఱో , యసభి
పాయయఱఱో, యసభి శంణానంఱో శఛీ నఱ ైన యసభిని ఔడ (యసభిణో నుసటే అఔాడఔు ఙేయుు). నిశసంథేషంగస నీళు
భయౘఴక్ిుశంనాడళు, భయౘ యయనఔళంతేడళూన. యసభిని ఙెడెఱ నండి క్సనుసడె. ాలమం ధాడె నీళు ఙెడెఱ
నండి క్సనుసడేయసడిని నీళు ఎంణో ఔయుణింఙాళనాభలట. ఇథే గొప యసపఱయం.

40. అల్్మ్ూమిన్ 10 - 12 అయరసాయసనిక్ి నుసఱపడిన యసభిని ాలమం ధాడె నహయౌచి, ‘‘ఈధాడె నైఔు నై టా ఎంత
తీళాఫెైన క్ోం ళచిుంథో , నేభుయౌా యరసాశం యైునఔు నహఱుళగస, నైయు నిభసఔభించినధాడె అఱలాహ ఔు నై టా
అంతఔంటే తీళాంగసధన క్ోం ళచిుంథి ’’ అని అనటం ఛయుఖుతేంథి. యసయు ఇఱల అంటాయు : ‘‘ాబూ! నిఛంగసధన నీళు
భలఔు భెండెయసయుా భయణానీా

, భెండెయసయుా చౄయణానీా ఇఙాుళు. ఇుపడె ఫేభు భల తుపఱన

ుపఔుంటటధాాభు. ఔనఔ ఇఔాడ నండి ఫమటడే భలయగ ం ఔడా ఏథెైధా ఉంథా

?’’ (ఇఱల శభలదానం

ళశుంథి): ‘‘నైయు ఖుభిjెెెైెన ఈ దలహితక్ి క్సయణం ఏనేటంటే, ఏక్ెరఔ థేళుడె అబన అఱలాహ యైునఔు భలతాఫే
నహయౌచినుపడె, నైయు యఴాలహంఙఔుండా తయశాభింఙేయసయు. ఇతయుఱన ఆమనఔు శభలనఱుగస ఙేలహనుపడె
నైయు యంటధన యఴాలహంఙేయసయు. ఇుపడె తీయుప , భషనీముడ఼, భషో నాతేడ఼ అబన అఱలాహ ఙేతేఱఱో
ఉనాథి.’’

,

40. అల్్మ్ూమిన్ 13 - 14 ఆమధన నైఔు తన శ఼ఙనఱన ఙ఼నహయు సడె , ఆక్సఴం నండి నై క్ొయఔు ఆయౘభసనిా
అళతభింఛేయు సడె. క్సని (ఈ శ఼ఙనఱన ఙ఼చి) క్ేళఱం అఱలాహ యైునఔు భయఱే భనిఱహ భలతాఫే ఖుణనుసఠం
ధనయుుఔుంటాడె. (ఔనఔ అఱలాహ యైునఔు భయఱే ాఛఱలభస!) అఱలాహ న భలతాఫే యనడెక్ోండి

, నై ధభసునిా

ఆమనక్ెర ాణేయక్ింఙక్ొని, నైయు ఙేలే ఈ ని అయరసాశఱఔు ఎంత అనివు ంగస ఉధాాశభే.

40. అల్్మ్ూమిన్ 15 - 20 ఆమన భషో నాతఫెైన యసిధాఱు ఔఱయసడె , యఴాయసభలుఛయ నఠసనిక్ి అదిత. తన
థాశఱఱో తనఔు ఇవు ఫెైన యసభినై తన ఆఛఞ ాక్సయం ఆతున అళతభింఛేయు సడె అతన శభలయనఴథినం ఖుభించి
ళెఙుభింఙే టందఔు. యథాఱు ణొఱగినుో బ అందయౄ ఫమటఔు ళచిున భోచన, యసభిక్ి శంఫందించిన యవబయఫేథీ
అఱలాహ ఔు యషశయంగస ఉండద. (ఆ భోచన ఫళయంఖంగస ఇఱల అడఖటం ఛయుఖుతేంథి)
యసభలుఛాయదిక్సయం ఎళభిథి ?’’ అని. (యఴాం నతు ం భుఔు ఔంఠంణో ఇఱల అంటటంథి)
శభసాదిఔయం ఔఱయసడ఼ అబన అఱలాళు

’’ అని. (ఇఱల అనటం ఛయుఖుతేంథి)

‘‘ఈధాడె యఴా
, ‘‘అథి క్ే థేళుడ఼ ,

, ‘‘ఈధాడె ాత నుసాణిక్ీ అథి

శంనుసథించిన థాని ాక్సయఫే ాతపఱం ఇళాఫడెతేంథి. ఈధాడె ఎళభిక్ీ ఎఱలంటి అధాయమభూ ఛయఖద. అఱలాహ
నేక్ిాయౌ యనఖంగస ఱ ఔా తీశఔుంటాడె. ఒ ాళక్సు! దఖగ య డిన ఆ భోచన ఖుభించి యసభిని బమనటటు. అుపడె
ఖుండెఱు గొంతేఱఔు అడెిడెత ఉంటాబ. ాఛఱు దణకలనిా థిఖనేుంగి భ్నంగస నిఱఫడి ఉంటాయు.
దభసుయుగఱఔు ఆు నేతేాడెగసనీ , భలట ఙెఱా ుఫడి అబయయ లహనూసయశ ఙేలేయసడె గసనీ ఎళాడ఼ ఉండడె. అఱలాహ

,

ఙ఼ుఱ ఙౌభసయనిా లైతం ఎయుఖున. షఽదమలఱు థాచి ఉంచిన యషయసయనిా లైతం ఆమన ఎయుఖున. అఱలాహ
ఔచిుతంగస, ధాయమంగస తీయుప ఙేయు సడె. ఇఔ అఱలాహ న ళదయౌనటిు (ఈ భుఱహఔ
ా ుాఱు) యనడెఔుధనయసభి యవమం

,

యసయు ఏ యవమం ఖుభించీ తీయుప ఙెపఖఱయసయు క్సయు. నిశసంథేషంగస అఱలాహ భలతాఫే అనీా యధనయసడె , అనీా
ఙ఼ఙేయసడ఼న.

40. అల్్మ్ూమిన్ 21 - 22 యసయు బూనేఱో ఎనాడ఼ శంఙభింఙఱేథా, యసభిక్ి ూయాం ఖతంచిన ాఛఱ భుగింు
ఎఱల ఛభిగింథో యసభిక్ి ఔనినహంఙేందఔు ? యసయు యభిఔంటే ఎఔుాళ ఫఱలఢెయఱు , యభిక్ి నేంచిన గొప ఖుయుుఱన
బూనేనై ళదయౌయమా ీయు. క్సని అఱలాహ యసభి నుసనుసఱఔు గసన యసభిని టటుఔుధాాడె. అఱలాహ టటునండి యసభిని
యక్ింఙేయసడెళడ఼ ఱేఔనుో మలడె. యసభి భుగింు ఇఱల ఎందఔు ఛభిగిందంటే , యసభి ళదు ఔు యసభి ాళఔు ఱు శపవు ఫెైన
శ఼ఙనఱు తీశఔుని ళఙాుయు క్సని యసయు యఴాలహంఙఔుండా యసటిని తయశాభింఙాయు. చిళయఔు అఱలాహ యసభిని
టటుఔుధాాడె. నిఴుమంగస ఆమన అతయంత ఴక్ిుభంతేడ఼, యక్ింఙటంఱో ఔఠినడ఼న.

40. అల్్మ్ూమిన్ 23 - 25 ఫేభు భూయసన హభౌన్ , యౘభలన్, కలయౄన్ఱ ళదు ఔు భల శ఼ఙనఱణో , శపవు ఫెైన
నిమభలదిక్సయంణో ంనుసభు. క్సని యసయు , ‘‘ఇతడె భలంతాఔుడె, అశతయయసథి’’ అని అధాాయు. తయుయసత అతన
భల ళదు నండి శణాయనిా యసభి భుందఔు తీశఔుభసగస

, యసయు ఇఱల అధాాయు , ‘‘యఴాలహంచి ఇతనిణో

ఙేభినుో బనయసయందభి క్ొడెఔుఱన఼ ఙంండి , యసభి ఔతేలా న ళదయౌనటు ండి. ’’ క్సని అయరసాశఱ ధాాఖం
యపఱఫే అబంథి.

40. అల్్మ్ూమిన్ 26 ఔ భోచ హభౌన్ తన దభసబయు ఛనఱణో ఇఱల అధాాడె

, ‘‘ననా ళదఱండి , ధనన ఈ

భూయసన ఙంనహయనయు సన. ఇతడె తన ాబుళున నహఱుఙక్ోనిళాండి. ఇతడె నై భణానిా భలభిుయనయు సడేమో అని ,
ఱేథా థేఴంఱో శంక్ోపానిా భేక్ెతుయసుడేమో అని ధనన బమడెతేధాాన.’’

40. అల్్మ్ూమిన్ 27 భూయస ఇఱల అధాాడె, ‘‘ధనన ఱ ఔాఱ భోచన యఴాలహంఙని ాత దయషం క్సభి ఫాభి నండి
క్సనుసడె అని ధా ాబుళూ, నై ాబుళూ ఴయణుక్ోభసన.’’

40. అల్్మ్ూమిన్ 28 - 29 ఈ శందయాంగస, తన యరసాయసనిా ఖుు ంగస ఉంచిన హభౌన్ ఛాతక్ి ఙెంథిన ఔ యరసాలహ
ఇఱల అధాాడె, ‘‘నైయు ఔ ళయక్ిుని , క్ేళఱం అతడె, ‘ధా ాబుళు అఱలాహ ’ అని అనాంత భలణాాధనా ఙంనేయు సభస ?
యసశు యస నిక్ి అతన నై ాబుళు ళదు నండి నై ళదు ఔు శపవు ఫెైన శ఼ఙనఱు తీశఔు ళఙాుడె. ఔయనల అతన
అఫథాాఱు ఙెనేపయసడే అబణే , అతని అఫదా ం శామంగస అతని నైదధన తభిగి డెతేంథి. క్సని ఔయనల అతన
శతయఫే ఙెఫుతేనాటా బణే, అతన నేభుయౌా బమనడెతేనా బమంఔయఫెైన భిణాభల ఱఱో క్ొనిా అబధా
నై నైదఔు తపఔుండా ళచిుడణాబ. షదుఱన అతఔరనేంఙే , అశణాయఱు యౌక్ే ఏ ళయక్ిుక్ీ అఱలాహ శధాుయగ ం
ఙ఼డె. ధా ఛాత ాఛఱలభస! నైఔు ఈధాడె భసఛాయదిక్సయం ఉనాథి. బూనేనై నైయు నుసాఫఱయం ళళంచి ఉధాాయు.
క్సని ఔయనల థెైళయక్ష భననైక్ి ళచిుడిణే , అుపడె భనఔు శయౘమం ఙేమఖఱ యసడెళడెైధా ఉధాాడా ?’’ హభౌన్
ఇఱల అధాాడె, ‘‘ధాఔు శభుచితంగస ణోచిన శఱయౘధన ధనన నైఔు ఇశుధాాన. శఔరభఫెైన భలయగ ం యైునక్ే ధనన
నేభుయౌా నడెుతేధాాన.’’

40. అల్్మ్ూమిన్ 30 - 35 యఴాలహంచిన ఆ ళయక్ిు ఇఱల అధాాడె , ‘‘ధా ఛాత ాఛఱలభస! ూయాం అధనఔ ఛన
శభూయౘఱఔు థాుభించిన థినఫే, నైఔు ఔడా థాుభిశు ంథేమో అని ధనన బమడెతేధాాన - న఼హ ఛాత,
ఆద్ ఛాత, శభూద్ ఛాతేఱఔ యసభి తయుయసత ళచిున ఛాతేఱఔ థాుభించిన థినం. తన థాశఱఔు అధాయమం
ఙేమలఱధన ఉథేుఴయం అఱలాహ ఔు ఎంతభలతాం ఱేద అధనథి యసశు ళం. ధాఛాత ాఛఱలభస! నైయు భోథింఙే థినఫేథెైధా
నైనైక్ి ళచిుడెతేంథేమో అని ధనన బమడెతేధాాన అుపడె నైయు ఔభిధొఔయు నహఱుఙఔుంటాయు

,

యుగెతు ేత తయుఖుత ఉంటాయు. క్సని ఆ శభమంఱో అఱలాహ నండి నేభుయౌా యక్ింఙేయసడెళడ఼ ఉండడె.
నిఛం ఏనేటంటే, అఱలాహ, భలయగ ం తనహపంచిన యసడిక్ి భయా భలయగ ం ఙ఼నేయసడెళడ఼ ఉండడె. ూయాం మూశఫ నై
ళదు ఔు శపవు ఫెైన ాభలణాఱన తీశఔుళఙాుడె. క్సని నైయు అతన ణెచిున ఫో ధన ఖుభించి అనభలధానిక్ే
ఖుభిఅమలయయు. తయుయసత అతన భయణించినుపడె నైయు

, ‘‘ఇఔ అతని తయుయసత అఱలాహ భభొఔ ాళఔు న

ండె’’ అని అధాాయు - ఇథే యధంగస అఱలాహ , షదుఱన అతఔరనేంఙేయసభినీ , ఴంక్ితేఱన఼, తభ ళదు ఔు ఏ

ధాళతాభూ, ఏ ఆదాయభూ భసఔనుో బధా అఱలాహ యసక్సయఱ యవమంఱో యసథింఙేయసభినీ భలయగ బవ
ా ు ణాానిక్ి
ఖుభిఙేయు సడె. యసభి ఈ యైకభి అఱలాహ దఽఱహుఱో

, యరసాశఱ దఽఱహుఱో నేక్ిాయౌ ఖయహనీమ ఫెైనథి. ఇఱలగే అఱలాహ

,

దయషంక్సభీ, నియం ఔుయడ఼ అబన ాత ళయక్ిు షఽదమలనిక్ి భుదాయనయు సడె.

40. అల్్మ్ూమిన్ 36 - 37 హభౌన్ ఇఱల అధాాడె , ‘‘యౘభలన్! ధా క్ోశం ఔ ఎణెు న
త యౌదానిా నిభిుంఙ , ధనన
భలభసగఱ ళయఔు- ఆక్సరసఱఔు యమళళ భలయగ ం ళయఔు ఙేయఖయౌగేం దఔు , భూయస థేళుణిణ ణొంగి ఙ఼లేందఔు. ధాఔు ఈ
భూయస అఫథాాఱక్ోయు గసధన ఔనినహశు ధాాడె- ఈ యధంగస హభౌన్ఔు అతడి దయౖసాయయం భధోషయఫెైన థిగస
ఙేమఫడియథి అతడె శతయభలయగ ం యైునఔు భసఔుండా ఆఫడాిడె. హభౌన్ ధాాఖభంణా (శామంగస అతని)
యధాఴ భలభసగనిక్ే యనియోఖడియథి.

40. అల్్మ్ూమిన్ 38 - 44 యఴాలహంచిన ఆ ళయక్ిు ఇంక్స ఇఱల అధాాడె , ‘‘ధా ఛాత ాఛఱలభస! ధా భలట యనండి.
ధనన నైఔు శభెరన భలభసగనిా ఙ఼నహయు సన. ధా ఛాతీముఱలభస! ఈ నుసాంచిఔ చౄయతం ణాణాాయౌఔం , రసఴాత నియసశ
శి ఱం యఱోఔఫే. ఙెడె ఙేలహనయసడిక్ి , అతడె ఙేలహనంత ఙెడెఔు భలతాఫే ాతపఱం ఱనశుంథి. భంచి నఱు
ఙేలహనళయక్ిు, ుయువేడెైధా లు ీ అబధా , యరసాలహ అబణే , అటటళంటి యసయందయౄ శాయగ ంఱో ాయనయయసుయు. అఔాడ
యసభిక్ి అభినేతఫెైన చౄళన యసభగిర ఇళాఫడెతేంథి. ధా ఛాతీముఱలభస! ఇథేనే యైభీతయం! ధనన నేభుయౌా
భుక్ిుయైునఔు నహఱుశుధాాన , నైభేమో ననా అగిా యైునఔు నహఱుశుధాాయు! ధనన అఱలాహ న
తయశాభింఙాఱనీ, ధనన ఎయుఖని ఴఔుుఱన ఆమనఔు పాఖయసాభుఱుగస నిఱఫెటు ాఱనీ నైయు ధాఔు నహఱుు
ఇశుధాాయు. నిఛానిక్ి ధనన నేభుయౌా శయాఴక్ిు శంనాడ఼

, క్షభలయౕఱుడ఼ అబన థేళుని యైునఔు

నహఱుశుధాాన. క్సద , శతయం ఇథే , థీనిక్ి ననాంగస ఛయఖటానిక్ి యఱేాద : నైయు ననా ఎళభి యైునఔు
నహఱుశుధాాభో, యసభి యైునఔు నహఱుు అధనథి ఇషఱోఔంఱోన఼ ఱేద యఱోఔం ఱోన఼ ఱేద. భనం అందయం
అఱలాహ ళదు క్ే భయయౌనుో ళఱలహ ఉంథి. షదుఱు నైభేయసభే అగిాఱోక్ి నుో బయ యసయు. ఈధాడె ధనన ఙెనేపథానిా నైయు
ఛాఞఔం ఙేమననా శభమం తాయ ఱోధన భసఫో ణోంథి. ధా ళయళయౘభసనిా ధనన అఱలాహ ఔు అపగిశు ధాాన.
ఆమన తన థాశఱన ఔనినటటుఔుని ఉంటాడె.

40. అల్్మ్ూమిన్ 45 - 50 చిళయఔు ఆ యరసాలహక్ి ళయతభేఔంగస యసయు , నిాన అనిా ఔుముఔుుఱ నండి అఱలాహ
అతనిని యక్ింఙాడె. హభౌన్ అనఙయుఱే ఔ బమంఔయఫెైన యక్షఱో చిఔుాఔుధాాయు. యసయు ఉదమం యసమంతాం
నయక్సగిా భుంద ఉంఙ ఫడెత ఉంటాయు. ాలమ ఖడిమళచిునుపడె , ‘‘హభౌన్ ాఛఱన తీళాఫెైన యక్షఱోక్ి
ాయనయంఛెమయండి’’ అని ఆఛాఞనహంఙఫడెతేంథి. ఇంక్స, యసయు నయఔంఱో ఔభిణో ఔయు ఔఱళంఙే శందయాం ఖుభించి
ఆఱోచింఙ. ాం ఙంఱో ఫఱళీనఱుగస ఉనాయసయు, నదు భనవేఱుగస ఙెఱా ుఫడి అబన యసభిణో ఇఱల అంటాయు,
‘‘ఫేభు నేభుయౌా అనశభిశు ఼ ఉండేయసయభు. ఇుపడె నైయు ఇఔాడ నయక్సగిా ఫాధ నండి క్ొంతళయక్ెరధా

భభుయౌా క్సనుసడణాభస ?’’ ఆ నదు భనవేఱు ఇఱల ఛయసఫు ఇయసుయు

, ‘‘ఇఔాడ భన భందయం క్ే లహితఱో

ఉధాాభు. థాశఱ భధయ అఱలాహ తీయుప ఙేలేరసడె. ’’ తయుయసత అగిాఱో డి ఉనాయసయు నయఔబటటఱణో , ‘‘భల
యక్షన ఔనీశం ఔాభోఛెైధా తగిగంఙభని నైయు నై ాబుళున నుసాభిింఙండి

’’ అని అభిియు సయు. బటటఱు ఇఱల

అడెఖుణాయు, ‘‘నైళదు ఔు థెైళాళఔు ఱు శపవు ఫెైన శ఼ఙనఱు తీశఔుని భసఱేథా

?’’ అుపడె యసయు , ‘‘అళున,

ళఙాుయు’’ అని అంటాయు. నయఔబటటఱు , ‘‘అఱలఅబణే, నైభే నుసాభిింఙండి శతయతయయసాయుఱ నుసాయి న నియయి ఔఫే
అళుతేంథి’’ అని అంటాయు.

40. అల్్మ్ూమిన్ 51 - 56 నిఴుమంగస ఫేభు భల ాళఔు ఱఔ , యరసాశఱఔ ఇషఱోఔ చౄయతంఱో ఔడా
తపఔుండా శయౘమం ఙేయు సభు యసక్షుఱు నిఱఫడే భోచన ఔడా శయౘమం ఙేయు సభు. ఆ భోచన దభసుయుగఱఔు
యసభి యసఔు ఏభలతాం ఉయోఖడద , యసభి నైద రసం యయుఙఔుడెతేంథి , అత నిఔఽవు ఫెైన నియసశం యసభి
యసటాగస ఱనశుంథి. ఙ఼డండి , చిళయఔు ఫేభు భూయసఔు థాభి ఙ఼నుసభు. ఫుథీా యయనక్సఱు ఔఱయసభిక్ి
భలయగ దయశఔతాం, ళణోథేఴం అబన ఖరంతానిక్ి ఇయసాబీల ాఛఱన యసయశఱుగస ఙేరసభు. ఔనఔ ఒ ాళక్సు!
ఒభిు ఙ఼ు. అఱలాహ యసగసునం శతయం. నీ తుపఱఔు క్షభలనక్ష యనడెక్ో. ఉదమం

, యసమంతాం నీ ాబుళున

శుతశ఼
ు , ఆమన భియదా తన క్ొనిమలడె. తభ ళదు ఔు ఏ అదిక్సయతాభూ భసఔుండాధన అఱలాహ యసక్సయఱ
యవమంఱో యసదఱలడే యసభి భనశసఱు ఖయాంణో నిండినుో మలబ. క్సని ణాభు ఖయాడెత ఉనాంత గొప
తధానిక్ి యసయు ఙేయుక్ోఱేయు. ఔనఔ అఱలాహ ఴయణుయనడెక్ో ఆమన అనీా ఙ఼యసుడె, అనీా యంటాడె.

40. అల్్మ్ూమిన్ 57 - 59 భలనళుణిణ శఽఱహుంఙటం ఔంటే ఆక్సరసఱన఼ , బూనేనీ శఽఱహుంఙటం నిఴుమంగస ఎంణో
గొప ని. క్సని అధనఔుఱు ఎయుఖయు. ఔలై
ా ఱేనియసడ఼

, ఔలైళ ఉనాయసడ఼ శభలనం క్సళటం యఴాలహంచి

శణాాభసయఱు ఙేలేయసయౄ , దయాయు నఱ శభిశభలనం క్సళటం అధనథి ఎంతభలతాం ఛయఖద. క్సని నైయు అయి ం
ఙేశక్ోళటం ఙాఱల తఔుాళ. నిఴుమంగస ాలమ ఖడిమ తపఔుండా ళశుంథి. అథి ళఙేు యవమం ఖుభించి
ఏభలతాం శంథేషం ఱేద. క్సని ఙాఱలభంథి నభుయు.

40. అల్్మ్ూమిన్ 60 నీ ాబుళు ఇఱల అంటటధాాడె , ‘‘ననా నుసాభిింఙండి, ధనన నై నుసాయినఱన అంగీఔభియు సన.
ఖభసానిక్ి ఱోధై ధా ఆభసధనఔు యభుకఱబయయయసయు తపనిశభిగస అళభలధానిక్ీ, భసబయసనిక్ి ఖుభిఅబ నయఔంఱో
ాయనయయసుయు.’’

40. అల్్మ్ూమిన్ 61 - 63 నైయు యరసరంత తీశక్ోళటానిక్ి నై క్ొయఔు భసతాని శఽఱహుంచిన యసడ఼

, ఖఱున

యఱుఖుణో నింనహనయసడ఼ అఱలాహ బయ ఔథా! యసశు యసనిక్ి అఱలాహ ాఛఱటా ఎంణో దమఖఱయసడె. క్సని ఎఔుాళ
భంథి ఔఽతఛఞ తఱు ణెఱుయు. ఆ అఱలాహ బయ (నై క్ొయఔు ఇదంణా ఙేలహనయసడె) నై ాబుళు

, ాతథానీా

శఽచృంచినయసడె. ఆమన తప భభొఔ ఆభసధయడె ఱేడె. అఱలం టుపడె నైయు ఎఱల భలయగ ం తనహపనుో తేధాాయు ?
ఇథేయధంగస అఱలాహ యసక్సయ ఱన తయశాభింఙేయసయందయౄ భలయగ ం నంచి తనహపంఙఫడెత ళఙాుయు.

40. అల్్మ్ూమిన్

64 - 65 నైక్ొయఔు బూనేని నియసశ శి ఱంగస ఙేలహనయసడ఼

, నైని ఆక్సరసనిా ఔుపగస

నిభిుంచినయసడ఼, నై యౄనుసనిా తీభిుథిథు న
ి యసడ఼ , థానిని ఎంణో ఙఔాగస భఱచినయసడ఼ , నైఔు భియబాఫెైన
థాభసిఱన ఆయౘయంగస ఇచిున యసడ఼ , అఱలాహ బయ ఔథా! ఆ అఱలాహ బయ (ఈ నఱనీా ఙేలహనయసడె) నై
ాబుళు. ఆ యఴాాబుళు అశంకలయఔఫెైన యపాఱు ఔఱయసడె. ఆమధన శచౄళుడె. ఆమన తప భభొఔ
ఆభసధయడె ఎళాడ఼ ఱేడె. ఆమనధన నైయు యనడెక్ోండి , నై ధభసునిా ఆమనక్ే ాణేయఔం ఙేలహ. శఔఱ ాఴంశఱ
శయాఱోక్సఱఔ ాబుయైన అఱలాళవా ఙెందణాబ.

40. అల్్మ్ూమిన్ 66 ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన:

‘‘అఱలాహ న క్సదని నైయు యనడెఔుంటటనా యసభి ఆభసధన

ఙేమఔడదని ననా యసభింఙటం ఛభిగింథి. ధా ాబుళు యైు నండి ధా ళదు ఔు శపవు ఫెైన శ఼ఙనఱు ళఙాుబ.
(ధనన ఈ నిని ఎఱల ఙేమఖఱన) శఔఱ ఱోక్సఱ ాబుళునఔు యదేమత ఙ఼నుసఱని ధనన ఆఛాఞనహంఙఫడాిన.

40. అల్్మ్ూమిన్ 67 - 68 ఆమధన నేభుయౌా భటిుణో శఽచృంఙాడె, ఆనై భేతశసణో, తయుయసత ధతు ేయు భుదు ణో,
ఆ నహద ఆమన నేభుయౌా యయళు యౄంఱో ఫమటిక్ి తీయసుడె. తదనంతయం నైయు ూభిు ఫఱం ుంచఔుధన
ళయఔు నేభుయౌా నుో ఱహ యసుడె. ఆ నహభుట నైయు భుథినేక్ి ఙేయుఔుధనళయఔు

, నేభుయౌా నంఙణాడె. నైఱో

క్ొందయు భుంథే నహఱుళఫడణాయు. నైయు నై నిభీణత ళయళదిక్ి ఙేభి మదాయి ం ఏనేటో అయి ం ఙేశక్ోయసఱని ఇదంణా
ఙేమఫడెణోంథి. ఆమధన చౄయణానిా ఇయసుడె , ఆమధన భయణానీా ఇయసుడె. ఆమన ఏ యవమలనిా ఖుభించి
నియణ మం ఙేలహధా, అథి అబనుో యసఱని క్ేళఱం ఔ ఆఛఞ ఛాభీ ఙేయు సడె, అంణే, అథి అబనుో తేంథి.

40. అల్్మ్ూమిన్ 69 - 77 అఱలాహ యసక్సయఱన ఖుభించి యసదఱలడే యసభిని నీళు ఙ఼రసయస

, యసయు ఎఱల

యభుకఱుగస ఙేమఫడెతేధాాభో? ఈ ఖరంతానీా, ఫేభు (ఇథిళయఔు) భల ాళఔు ఱణో ంనహన అనిా ఖరంతాఱన఼
తయశాభింఙే యసభిక్ి తాయఱోధన ణెయౌలహనుో తేంథి అుపడె యసభి ఫెడఱఱో ఔంఠనుసరసఱు ఉంటాబ
ఉంటాబ యసటిణో యసయు క్సగే నీటి యైునఔు ఈడాఫడణాయు

, శంక్ెలా ై ఔడ

, తయుయసత నయక్సగిాఱోక్ి ధటుఫడణాయు. అుపడె

యసభిని ఇఱల అడఖటం ఛయుఖుతేంథి: ‘‘అఱలాహ న క్సదని నైయు అఱలాహ ఔు పాఖయసాభుఱుగస నిఱఫెటు న
ి థేళులై
ా
ఇుపడె ఎఔాడెధాాయు?’’ యసయు ఇఱల శభలదానం ఙెఫుణాయు , ‘‘యసయు భలనండి యడినుో మలయు. థీనిక్ి ూయాం
ఫేభు అశఱు థేనినీ నుసాభిింఙేయసయభు క్సద.
ఋచళు ఙేయు సడె. యసభిణో ఇఱల అనఫడెతేంథి:

’’ ఈ యధంగస అఱలాహ అయరసాశఱు ఎఱల భలయగ బవ
ా ు ేఱబంథీ
‘‘నై ఈ భుగింునఔు క్సయణం నైయు బూనేఱో అశణాయనిా

అనశభించి ఆనంథిం ఙటఫే , థానిక్ి ఖయాడటఫే. ఇఔ యలళండి , నయఔ థాాభసఱఱో ాయనయంఙండి , ఔఱక్సఱం నైయు
అఔాడధన ఉండళఱలహ ఉంథి. అథి దయషంక్సయుఱ నియసశం

, ఫషృఙెడిథి.’’ ఔనఔ ాళక్సు! శషనం ళళంఙ.

అఱలాహ యసగసునం శతయ ఫెైనథి. ఇుపడె నీ శభక్షంఱోధన ఫేభు యసభిని బమనడెత ళచిున
దవపభిణాభలఱన క్ొనిాంటిని యసభిక్ి ఙ఼నహధా ఱేథా (థానిక్ి భుంథే) నినా ాంఙం నండి నహయౌనహంఙఔుధాా ,
యసయు తభిగి భసళఱలహంథి భల యైునక్ే ఔథా.’’

40. అల్్మ్ూమిన్ 78 - 81 ఒ ాళక్సు! నీఔు ూయాం ఫేభు ఎంణోభంథి ాళఔు ఱన ంనుసభు. యసభిఱో క్ొందభి
భిలి త
హ ేఱన ఖుభించి ఫేభు నీఔు ణెయౌనుసభు , క్ొందభిని ఖుభించి ణెఱుఱేద. అఱలాహ అనభతఱేఔుండా ఏ
శ఼ఙనధైధా శామంగస ణెఙేు ఴక్ిు ఏ ాళఔు ఔ ఱేద. అఱలాహ ఆఛఞ ళఙేులహన తయుయసత , శతయం ాక్సయం నియణ మం
ఛభిగింథి, అుపడె దయీ నఱు నయౖసునిక్ి ఖుభిఅమలయయు. అఱలాహ బయ నై క్ొయఔు ఈ యళుఱన శఽఱహుంఙాడె
యసటిఱో క్ొనిాటినై నైయు యసాభి ఙేయు సయు , క్ొనిాటి భలంశం తంటాయు. యసటి ళఱా నైఔు ఇంక్స ఎధోా ఱలపాఱు
ఉధాాబ. నైయు ఎఔాడఔు నుో యసఱని క్ోయుఔుంటే , అఔాడఔు నైయు నుో ఖఱఖటానిక్ి ఔడా అయ ఉయోఖడణాబ.
యసటినైధా, డళఱ నైధా నైయు ామలణం ఙేశు ఼ ఉంటాయు. అఱలాహ తన ఈ శ఼ఙనఱన నైఔు ఙ఼ుతేధాాడె.
అశఱు నైయు ఆమన యొఔా ఏబయ శ఼ఙనఱన తయశాభియు సయు?

40. అల్్మ్ూమిన్ 82 - 85 యసయు బూనేఱో శంఙాయం ఙేమఱేథా , యసభిక్ి ూయాం ఖతంచిన ాఛఱ భుగింు
ఎటటళంటిథో యసభిక్ి ఔనినహంఙటానిక్ి ? యసయు శంకలయఫఱంఱో యభిఔంటే అదిఔుఱు , యభిఔంటే ఎఔుాళ ఫఱళంతేఱు ,
బూనేఱో యభిఔంటే అతయంత భషో ఛాఱఫెైన ఖుయుుఱు యడిచియమా ీయు. అశఱు యసభి శంనుసదన అంణా యసభిక్ి థేనిక్ి
నిక్ొచిుంథి? యసభి ాళఔు ఱు యసభి ళదు ఔు శపవు ఫెైన శ఼ఙనఱు ణెచిునుపడె , యసయు తభ ళదు ఉనా ఛాఞనంణోధన
ఆనందయళయఱ ై ఉధాాయు. యసయు ఎఖణాయ ఙేశు ఼ ఉండే థానిఱోధన యసయు తయుయసత చిఔుాఔు నుో మలయు. యసయు
భల యక్షన ఙ఼చిన నహభుట ఇఱల అధాాయు:

‘‘ఔాడ఼, ఏ పాఖయసాభుఱు ఱేనియసడ఼ అబన అఱలాహ న

ఫేభు యఴాలహంఙాభు. ఫేభు ఆమనఔు పాఖయసాభుఱుగస నిఱఫెటు న
ి యనఱుపఱనందభినీ నిభసఔభిశు ధాాభు.

’’

క్సని భల యక్షన ఙ఼చిన తభసాత యసభి యరసాశం యసభిక్ి ఏభలతాం ఱలబ థామఔం క్సఛాఱద. ఎందఔంటే , అఱలాహ
నియణ బంచిన నిమభలళయ ఇథే. ఆమన థాశఱఱో ఎఱా ుపడ఼ అభఱుఱో ఉండేథి ఈ నిమభలళయబయ. అుపడె
అయరసాశఱు నయౖసునిక్ి ఖుభిఅమలయయు.

41. హామీమ్్అస్్సజ్్దహ
ఆమతేఱు : 54

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

41. హామీమ్్అస్్సజ్్దహ

41. హామీమ్్అస్్సజ్్దహ 1 - 4 ...యౘ. నైమ. ఇథి ఔయుణాభముడ఼ , ఔఽనుసయౕఱుడ఼ అబన థేళుని శనిాది
నండి అళతభిం ఛేమఫడియథి శపవు ంగస యళభింఙఫడిన యసక్సయఱు ఔఱ ఖరంథం. అయనౄబ పావఱో ఉనా (ఈ)
కరఆన్, ఛాఞనఱ క్ొయఔు ఇథి యబయసయు ఱన ఇఙేుథి, బమనటేుథీన.

41. హామీమ్్అస్్సజ్్దహ ... 4 - 5 క్సని యసభిఱో ఙాఱలభంథి థాని టా యభుకఱమలయయు, ఔనఔ యసయు యనయు.
యసయు ఇఱల అంటాయు, ‘‘నీళు థేని యైునఔు భభుయౌా నహఱుశు ధాాయో, థానిని ఖుభించి భల షఽదమలఱన ణెయఱు
ఔనహపయనరసబ, భల ఙెళుఱు ఙెయటియైనుో మలబ. భలఔ నీఔ భధయ ఔ ణెయ అడెిడియథి. నీళు నీ ని ఙెబయ

,

ఫేభు భల ని ఙేయు సభు.’’

41. హామీమ్్అస్్సజ్్దహ 6 - 8 ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన , ‘‘ధనన ఔడ నైఱలంటి ఔ భనిఱహధన. ళళీ థాాభస
ధాఔు ఇఱల ణెఱుఫడెణోంథి: నై థేళుడె క్ేళఱం క్ే థేళుడె. ఔనఔ నైయు ధనయుగస ఆమన యైునక్ే భయఱండి
క్షనేంఙ అని ఆమనన యనడెక్ోండి. ఛక్సత ఇళానియసయున఼

, యఱోక్సనిా తయశాభింఙేయసయున఼ అబన

ఫషృథెైయసభసధఔుఱు యధాఴం నుసఱళుణాయు. ఇఔ యఴాలహంచి భంచి నఱు ఙేలహనయసయు నిఴుమంగస యసభిక్ి
ఎడణెఖని ాతపఱం ఱనశుంథి.’’

41. హామీమ్్అస్్సజ్్దహ 9 - 12 ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన: ‘‘బూనేని భెండె భోచఱఱో శఽఱహుంచిన థేళుణిణ నైయు
తయశాభియు సభస? ఇతయుఱన ఆమనఔు శభలనఱుగస నిఱఫెడ ణాభస ? శఔఱ ఱోక్సఱ యసభిక్ి ాబుళు ఆమధనఔథా!
ఆమన (బూనేని ఉనిక్ి ఱోనిక్ి తీశఔుళచిున తయుయసత) థానినైద యాణాఱన ధఱక్ొయౌనుసడె అందఱో
యపాఱన నటాుడె అభిింఙేయసయందభిక్ోశం థాని ఱోఱ యసభి క్ోభిఔఱఔ , అళశభసఱఔ అనఖుణంగస ఔచిుతంగస
అంఙధాయనలహ ఆయౘయ ళశుళుఱన శభఔభసుడె. ఈ నఱనీా ధాఱుఖు భోచఱఱో ూభిు అమలయబ. తయుయసత
క్ేళఱం ను ఖగస ఉనా ఆక్సఴం యైునఔు ఆమన తన దాయధానిా భయఱలుడె. ఆమన ఆక్సరసనీా

, బూనేనీ

ఉథేుయంచి ఇఱల అధాాడె: ‘‘ఉనిక్ిఱోక్ి యండి , నైఔు ఇవు భబధా , ఇవు ం క్సఔనుో బధా. ’’ అయ భెండ఼ , ‘‘ఫేభు
ళఙేురసభు, యదేముఱు భలథిభిగస ’’ అని అధాాబ. అుపడె ఆమన భెండె భోచఱఱో ఏడె ఆక్సరసఱన
నిభిుంఙాడె, ాత ఆక్సఴంఱోన఼ థాని ఙటాునిా ళళీ థాాభస నిభేుయంఙాడె. ాంఙ ఆక్సరసనిా ఫేభు థీనుసఱణో
అఱంఔభింఙాభు. థానిని ఫాగస శయక్ితఫెైనథిగస ఙేరసభు. ఇదంణా ఔ భయౘఴక్ిుభంతేడెైన ఛాఞని థఔం.

41. హామీమ్్అస్్సజ్్దహ 13 - 14 ఇుపడె ఔయనల యసయు యభుకఱ ైణే , యసభిణో ఇఱల అన , ‘‘ఆద్, శభూద్
ఛాతేఱనై అళతభించినటటళంటిథీ , అఔయసుతే
ు గస యయుఙఔుడేథీ అబన ఔ యక్షన ఖుభించి ధనన నేభుయౌా
ళెఙుభిశు ధాాన.’’ థెైళాళఔు ఱు యసభిళదు ఔు భుంద నంచీ, యనఔ నంచీ అనిా యైుఱ నంచీ ళచిు , ‘‘అఱలాహ
న తప భభెళభినీ ఆభసదింఙఔండి ’’ అని యసభిక్ి నఙుఛెనహపనుపడె , యసయు ఇఱల అధాాయు , ‘‘భల ాబుళు

తఱఙఔుంటే థెైళద఼తఱన ంనహ ఉండేయసడె. ఔనఔ నీళు ఏ యవమం క్ోశఫెైణే ంఫడాియో

, ఆ యవమలనిా

ఫేభు నభుభు.’’

41. హామీమ్్అస్్సజ్్దహ 15 - 16 ఆద్ ఛాత భిలి త
హ ఇఱల ఉండేథి: యసయు ఏ షఔా , అయహతఱ ఱేఔుండాధన
బూనేనై నదు యసభెర నుో మలయు. ‘‘భలఔంటే ఎఔుాళ ఫఱళంతేడెళడె ధాాడె ?’’ అని అనయసగసయు. యసభిని శఽఱహుంచిన
థేళుడె యసభిఔంటే ఎఔుాళ ఫఱళంతేడధన యవమం యసభిక్ి శుభింఙఱేథా ? యసయు భల యసక్సయఱన తయశా భిశు ఼ధన
ఉండేయసయు. చిళయఔు ఫేభు యసభిక్ి ఈ ఱోఔంఱోధన అళభలనఔయఫెైన యక్షన యుచి ఙ఼నహంఙాఱని
అయబఔయఫెైన థిధాఱఱో తీళాఫెైన తేనూసన గసయౌని యసభినైక్ి ంనుసభు. యఱోఔ యక్ష అబణే

, క్ొనిా
, థీనిఔంటే ఔడా

ఎంణో అళభలనఔయఫెైనథి. అఔాడ యసభిక్ి శయౘమడే యసడెళాడ఼ ఉండడె.

41. హామీమ్్అస్్సజ్్దహ 17 - 18 ఇఔ శభూద్ ఛాతయసయు ఫేభు యసభి భుంద శతయభలభసగనిా నటాుభు క్సని
యసయు భలభసగనిా ఙ఼డటానిక్ి ఫదఱుగస , అంధఱుగస ఉండి నుో ళటానిక్ే ఇవు డాియు. చిళయఔు యసభి అఔఽణాయఱఔు
పయౌతంగస, అళభలన ఔయఫెైన యక్ష యసభినై యయుఙఔుడియథి. యఴాలహంచి, భలయగ బవ
ా ు ణాానిక్ీ, దవాయు ఱఔ ద఼యంగస
ఉండేయసభిని ఫేభు యక్ింఙాభు.

41. హామీమ్్అస్్సజ్్దహ

19 - 25 అఱలాహ యొఔా ఈ ఴతేాళుఱు నయఔం యైునఔు ంఫడటానిక్ి

శనైఔభింఫడే శభమలనిా ఖుభించి క్ొంఙెం ఆఱోచింఙ. యసభి ూభిాఔుఱన

, యసభి యనఔయసయు ళఙేుళయఔు

ఆటం ఛయుఖుతేంథి. తయుయసత అందయౄ అఔాడఔు ఙేభినుపడె, యసభి ఙెళుఱ, యసభి ఔలొ
ా , యసభి ఴభీయ ఙభసుఱ
యసయు ాంఙంఱో ఙేశు ఼ ఉనా థానిని ఖుభించి యసక్షయనేయసుబ. అుపడె యసయు తభ ఴభీయ ఙభసుఱన

, ‘‘నైయు

భలఔు ళయతభేఔంగస ఎందఔు యసక్షయం ఙెనుసపయు ?’’ అని అడెఖుణాయు. అయ ఇఱల శభలదానం ఙెఫుణాబ , ‘‘ాత
ళశుళుఔ భలటాాడే ఴక్ిుని ఇచిున థేళుడే భలఔ భలటాాడే ఴక్ిుని ఇఙాుడె. ఆమధన నేభుయౌా నదట
శఽచృంఙాడె, ఇుపడె ఆమన యైునక్ే నైయు భయఱపఫడెతేధాాయు. ాంఙంఱో నైయు యషశయంగస ధనభసఱు
ఙేశు ఼ ఉనా ుపడె , శామంగస నై ఙెళుఱే , నై ఔమళా , నై ఴభీయ ఙభసుఱే నైఔు ళయతభేఔంగస యసక్షయనేయసుమధన
ఆఱోఙన నైఔు ఉండేథే క్సద. అంణేక్సద , నైయు ఙేలే ఙాఱల నఱన ఖుభించి అఱలాహ ఔు ఔడా ణెయౌమదని
నైయు అనఔుధనయసయు. నైయు నై ాబుళు టా ఔయౌగి ఉనా ఈ ఆఱోఙధన నేభుయౌా నటేుట భుంచింథి. ఈ క్సయణం
ళఱా ధన నైయు నయౖసునిక్ి ఖుభి అమలయయు. ’’ ఈ లహితఱో యసయు శషనం ఙ఼నహధా (ఙ఼ఔనుో బధా) అగిాబయ యసభి
నియసశ యసినం అళుతేంథి. ఔయనల యసయు క్షభలనక్ష క్ోభిధా , అటటళంటి అళక్సఴఫేథీ యసభిక్ి ఇళాఫడద. ఫేభు
యసభిక్ి శషఙయుఱుగస ఎటటళంటి యసభిని తగియౌంఙాభంటే , యసయు యసభిక్ి భుంద఼ యనక్స ఉనా ాత ళశుళున఼
ఆఔయష ఔంగస భఱచి ఙ఼నహంఙే యసయు. చిళయఔు యసభిక్ి ూయాం ఖతంచిన చృధాాతేఱు , భలనళుఱ ళభసగఱ యవమంఱో
ఛభిగిన యక్ా నియణ మఫే యసభి యవమంఱో ఔడ ఛభిగింథి. నిశసంథేషంగస యసభే నయౖసునిక్ి ఖుభిఅబనయసయు.

41. హామీమ్్అస్్సజ్్దహ 26 - 29 ఈ శతయతయయసాయుఱు ఇఱల అంటాయు: ‘‘ఈ కరఆన్న అశఱు యనఔండి.
అథి యనినహంఙఫడేటుపడె యనఫడఔుండా యగాం ఔయౌగింఙండి. ఫషృరస ఇఱలగెరధా నైయు నుసాఫఱయం
ళళంఙళఙు.’’ ఫేభు ఈ అయరసాశఱఔు ఔఠినఫెైన యక్షన తపఔుండా యుచి ఙ఼నహయు సభు. యసయు ఙేలహన యభ
దయౖసా భసయఱఔు ూభిు ాతపఱం యసభిక్ి ఇయసుభు. అథి నయఔం అఱలాహ ఴతేాళుఱఔు ాతపఱంగస థొ భిక్ేథి.
అందఱోధన యసయు రసఴాతంగస నిళలహయు సయు. యసయు భల యసక్సయఱన తయశాభిశు ఼ ళచిున ధనభసనిక్ి ఇథి యక్ష. అఔాడ ఈ
అయరసాశఱు ఇఱల అంటాయు , ‘‘భల ాబూ! భభుయౌా భలయగ బవ
ా ు ే ఱుగస ఙేలహన చృధాాతేఱన఼

, భలనళుఱన఼

క్ొంఙెం భలఔు ఙ఼నహంఙ. ఫేభు యసభిని భల నుసథాఱ క్ిరందడయనలహ ణొఔుాణాభు , యసయు భభింత భసబళంనుసఱు
క్సళటానిక్ి.’’

41. హామీమ్్అస్్సజ్్దహ 30 - 32 అఱలాహ బయ భల ాబుళు అని యౌక్ి ఆ భలట నైదధన లహియంగస నిఱఫడే యసభినై
నిఴుమంగస థెైళద఼తఱు అళతభియు సయు. యసయు యసభిణో ఇఱల అంటాయు

, ‘‘బమడఔండి, ఫాధడఔండి నైఔు

యసగసునం ఙేమఫడిన శాయగ ం అధన యబయసయు న యని ఆనంథింఙండి. ఫేభు ఈ నుసాంచిఔ చౄయతంఱో ఔడ నైఔు
శషఙయుఱుగస ఉంటాభు , యఱోఔంఱో ఔడ. అఔాడ నైయు క్ోభినదఱలా నైఔు ఱనశుంథి నైయు ఆయంఙే ాత
ళశుళూ నైదళుతేంథి. ఇయ నైఔు ఱనంఙే ఆతధయు ఏభసపటట
ా , క్షభలయౕఱుడె, ఔయుణాభముడ఼ అబన థేళుని
యైు నండి.

41. హామీమ్్అస్్సజ్్దహ 33 అఱలాహ యైునఔు , నహయౌచి భంచి నఱు ఙేలహ , ధనన భులహా మన అని ాఔటింఙే
ళయక్ిు భలటఔంటే భంచి భలట భభెళభిథి క్సఖఱద.

41. హామీమ్్అస్్సజ్్దహ 34 - 36 ాళక్సు! భంచీ , ఙెడ఼ ఔటి క్సళు. నీళు ఙెడెన రరరవఠఫెైన భంచి థాాభస
ణొఱగింఙ. అుపడె నీటా ఴతేాపాళం ఔఱయసడె నీఔు నుసాణలేాళతేడెై నుో ళటానిా నీళు ఖభనియసుళు. ఈ
శఖుణయోఖం శషనయౕఱుయఔు తప భభెళభిక్ీ ఱబయంక్సద. ఈ యసినం భయౘ అదఽవు ళంతే ఱఔు తప భభెళభిక్ీ
దఔాద. ఔయనల నీఔు ఱైణాన నండి ఏథెైధా దష నేాయణ ఔయౌగిణే అుపడె అఱలాహ ఴయణు క్ోయుక్ో , ఆమన అనీా
యధనయసడ఼, అనీా ఎభిగినయసడ఼న.

41. హామీమ్్అస్్సజ్్దహ

37 - 38 ఈ భేబంఫళలొ
ా
, ఈ శ఼యయఙందాఱ అఱలాహ శ఼ఙనఱఱోనియన.

శ఼యయఙందాఱఔు యసయౖసుంఖడఔండి యసటిని శఽచృంచిన థేళునిక్ి యసయౖసుంఖ డండి నిఛంగసధన నైయు ఆమనన
ఆభసదింఙే యసయు అబణే. క్సని ఔయనల యసయు అషంపాయసనిక్ి ఖుభిఅబ , తభ భలటే నిఛభని భంఔుటటుటిుణే
ఏనై యయసఱేద, నీ ాబుళునఔు దఖగ యగస ఉనా థెైళద఼తఱు భేబంఫళలై
ా ఆమనన శుతశ఼
ు ఉధాాయు , యసయు
ఎనాటిక్ీ అఱలహనుో యు.

41. హామీమ్్అస్్సజ్్దహ 39 అఱలాహ శ఼ఙనఱఱో ఔ శ఼ఙన ఏనేటంటే , ఎండినుో బన ధనఱనై ఫేభు ళయషం
ఔుభినహంఙగసధన, అథి అఔయసుతే
ు గస ుఱక్ింఙటానీా , ఉనృక్ినుో ళ టానిా నీళు ఖభనియసుళు. నిఴుమంగస ఈ
భఽతబూనేని ఫాతక్ించి ఱేనే థేళుడే భఽతేఱఔు ఔడ నుసాణనక్ష నడణాడె. నిశసంథేషంగస ఆమన ాత థానినై
అదిక్సయం ఔయౌగి ఉధాాడె.

41. హామీమ్్అస్్సజ్్దహ 40 - 42 భల యసక్సయఱఔు నడభసిఱు అంటఖటేుయసయు భలఔు ఔనినహంఙఔుండా ఏనైఱేయు.
శామంగస నైయు ఆఱోచింఙండి ఏ ళయక్ిు ఫెయుగెరనయసడె, అగిాఱో డయనమఫడేయసడా ఱేఔ ాలమం ధాడె బదాఫెైన
లహితఱో యౘఛయబయయయసడా? నైయు క్ోభినథెఱా ల ఙేశు ఼ ఉండండి , నై ఙేవుఱు అనిాంటినీ అఱలాహ ఙ఼శ఼
ు ధన ఉధాాడె.
తభ భుందఔు ళతఫో ధ ళచిునుపడె

, థానిని యఴాలహంఙఔుండా తయశాభించిన యసయు యభే. క్సని

మతాయి ఫేనేటంటే, ఇథి ఔ ఴక్ిుభంతఫెైన ఖరంథం. అశతయం థాని నైదఔు భుందనండీ భసఛాఱద, యనఔనండీ
భసఛాఱద. యయనఔళంతేడ఼, శుతనుసతేాడ఼ అబన థేళుడే అళతభింఛేలహన ఖరంథం ఇథి.

41. హామీమ్్అస్్సజ్్దహ 43 ాళక్సు! నినా ఖుభించి అనఔుంటటనా యవమలఱఱో ఏథీ నీఔు ూయాం ఖతంచిన
థెైళాళఔు ఱన ఖుభించి అనని యవమం ఏథీ క్సద. నిశసంథేషంగస నీ ాబుళు అనేతంగస భనిాంఙేయసడె థీనిణో
నుసటట ళయదాబభితఫెైన యక్షన యదింఙేయసడె ఔడాన.

41. హామీమ్్అస్్సజ్్దహ 44 - 45 ఔయనల ఫేభు ఈ కరఆన్న అయనౄబబయతయ పావఱో ంనహ ఉనాటా బణే ,
యసయు ఇఱల అని ఉండేయసయు: ‘‘థీని ఆమతేఱు శపవు ంగస ఎందఔు యళభింఙఫడఱేద? ఎంత యచితాఫెైన యవమం,
ఖరంథఫేమో అయనౄబబయతయ పావఱో, శంఫో దితేఱేమో అయఫుబఱు.’’ యసభిణో ఇఱల అన, ‘‘ఈ కభసన్ యరసాశఱఔు
భలయగ ం ఙ఼నేథి , శాశి త ఙేఔభేుథి. క్సని యఴాలహంఙని యసభి ఙెళుఱఔు ఇథి అళభోధం , యసభి ఔలా ఔు ఇథి ఖంత. యసభి
లహిత ద఼యం నండి ఎళభో యసభిని క్ేఔయనలహ నహయౌచినటట
ా గస ఉనాథి. ఇంతఔు ూయాం ఫేభు భూయసఔు ఖరంతానిా
ఇఙాుభు. థాని యవమంఱో ఔడా ఈ యపేదఫే ళయఔు భబంథి. ఔయనల నీ ాబుళు నదటే ఔ యవమలనిా
నియణ బంచి ఉండఔనుో ణే , ఈ యపేథింఙే యసభి భధయ ఎుపడో తీయుప ఙేమఫడి ఉండేథి. మతాయి ం ఏనేటంటే , యసయు
థానిని ఖుభించి తీళాఫెైన ఆంథో లన ఔయౌగింఙే శంథేయౘనిక్ి ఖుభిఅమలయయు.

41. హామీమ్్అస్్సజ్్దహ 46 భంచిని ఙేలేయసడె తనఔు ణాధన ఫేఱు ఙేశఔుంటాడె. ఙెడి ని ఙేలేయసడె, థాని
దవుయౌణానిా ణాధన అనబయయసుడె. నీ ాబుళు తన థాశఱఔు అధాయమం ఙేలేయసడె క్సడె.

41. హామీమ్్అస్్సజ్్దహ 47 - 48 ఆ ఖడిమఔు శంఫందించిన ఛాఞనం అఱలాహ ళదు ధన ఉనాథి. తభ ణొడిభఱ
నండి ఫమటిక్ి ళఙేు పఱలఱననిాంటినీ ఆమధన ఎయుఖున. ఆమ నఔు ణెయౌమఔుండా ఏ లు ీ అబధా ఖయాం
థాఱుద, ఏ లు ీ అబధా ాశయం ఙద. ఆమన యసభిని క్ేఔయనలహ , ‘‘ఎఔాడ ఉధాాయు ఆ ధా పాఖయసాభుఱు ?’’ అని

అడిగే భోచన యసయు ఇఱల అంటాయు , ‘‘ఈధాడె భలఱో థానిక్ి యసక్షయ నేఙేుయసడె ఎళడ఼ ఱేడని ఫేభు ఇథిళయక్ే
భనయ ఙేశఔుధాాభు.’’ ఆ శభమంఱో యసయు ఇంతఔు ూయాం నయనటటుఔునా థెైయసఱనీా భటటభలమఫెై
నుో ణాబ. ఇుపడె తభ క్ొయఔు ఆఴరమయసినభధనథి ఏథీ ఱేదని యసయు ఖరళయసుయు.

41. హామీమ్్అస్్సజ్్దహ 49 - 50 భలనళుడె ఫేఱు క్ోశం నుసాభిిశు ఼ ఎనాడ఼ అఱలహనుో డె. అతనిక్ి ఏథెైధా
ఆద ఔయౌగినుపడె, నిభసరస నిశపఽషఱఔు ఱోధై బఖాషఽదముడళు ణాడె. క్సని ఔవు క్సఱం తీభినుో బన తయుయసత,
ఫేభు అతనిక్ి భల క్సయుణాయనిా యుచి ఙ఼నహనుపడె ఇఱల అంటాడె

, ‘‘ధనన అశఱు థీనిక్ే అయుహణిణ. ాలమం

ఎుపడెైధా ళశుందని ధనన అనక్ోళటం ఱేద. క్సని ఔయనల నిఛంగసధన ధనన ధా ాబుళు యైునఔు
భయయౌంఫడిణ,ే అఔాడ ఔడా ధనన శకలఱధన అనబయయసున. ’’ నిఴుమంగస శతయ తయయసాయుఱఔు యసయు ఏఫేనే
ఙేలహ ళఙాుభో ఫేభు తపఔుండా ణెయౌమఛేయు సభు. యసభిక్ి ఫేభు చఖునుససఔయఫెైన యక్షన యుచి ఙ఼నహయు సభు.

41. హామీమ్్అస్్సజ్్దహ 51 భలనళుడిక్ి ఫేభు క్సనఔఱన ాయసథించినుపడె , భుకం తాుప ఔుంటాడె ,
యయరయఖుణాడె. క్సని అతనిక్ి ఏథెైధా ఆద ఔయౌగినుపడె, శథీయా ఫెైన నుసాయి నఱు ఙేయు సడె.

41. హామీమ్్అస్్సజ్్దహ 52 ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన :

‘‘ఎుపడెైధా నైయు ఇఱల ఔడా ఆఱోచింఙాభస -

ఔయనల నిఛంగసధన ఈ కభసన్ అఱలాహ తయపు నండి ళచిు , థానిని ఖనఔ నైయు తయశాభిశు ఼ ఉనాటా బణే , థానిని
ళయతభేక్ింఙటంఱో ఙాఱ ద఼యం యయానుో బన ళయక్ిుని నేంచిన భలయగ బవ
ా ు ేడెళడె?’’

41. హామీమ్్అస్్సజ్్దహ 53 - 54 ఫేభు తాయఱోధన యసభిక్ి భల శ఼ఙనఱన యసభి ఙటృ
ు ఉనా ాంఙంఱోన఼
ఙ఼నహయు సభు, యసభిఱోన఼ ఙ఼నహయు సభు. చిళయఔు ఈ కభసన్ నిశసంథేషంగస శతయఫెైనదని యసభిక్ి యఴదఫెైనుో తేంథి.
నీ ాబుళు ాతథానిక్ి యసక్ి అధన యవమం శభినుో థా? ణెఱుశక్ో, యసయు తభ ాబుళున ఔఱుశఔుధన యవమం టా
శంథేషం ఔయౌగి ఉధాాయు. యన, ఆమన ాత ళశుళున఼ భియనఱు ంహ చి ఉధాాడె.

42. అష్్షూర
ఆమతేఱు : 53

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

42. అష్్షూర 1 - 6 యౘ. నైమ. ఐన్. లన్. కలఫ. ఇథేయధంగస ఴక్ిుభంతేడ఼ , యయనఔళం తేడ఼ అబన అఱలాహ
నీ యైునఔ , నీఔు ూయాం ఖతంచిన (థెైళాళఔు ఱ) యైునఔ ళళీ థాాభస శంథేఴం ంుత ళఙాుడె.
ఆక్సరసఱఱో, బూనేఱో ఉనాదంణా ఆమనథే. ఆమన భషో నాతేడె , భళభలనిాతేడె. తాయఱోధన ఆక్సఴం
నైనంచి ఫాదుఱ ైనుో తేంథి. థెైళద఼తఱు తభ ాబుళున శుతశ఼
ు ఆమన యతాతన క్ొనిమలడెతేధాాయు

,

బూఱోఔ యసశఱన భనిాంఙభని యనానుసఱు ఙేశు ధాాయు. యసశు యసనిక్ి అఱలాహ భనిాంఙేయసడ఼

, ఔయుణింఙే

యసడ఼న అని ణెఱుశక్ో. ఆమనన ణోాలహభసఛని ఇతయుఱన తభ శంయక్ష ఔుఱుగస ఙేశఔునా యసభిని అఱలాహ
ఔనినటేు ఉధాాడె. నీళు యసభిక్ి క్సఱల థాయుళు క్సళు.

42. అష్్షూర

7 అళున , ాళక్సు! ఇథేయధంగస , ఈ అయనౄబ కభసన్న ఫేభు నీ యైునఔు ళళీ థాాభస

ంనుసభు, నీళు ఛనథాఱ క్ేందాం (భక్సా నఖయం) ఱోన఼ థాని భిశభసఱఱోన఼ ఉండే ాఛఱన ళెఙుభింఙాఱనీ,
శభలయనఴథినం ఖుభించి యసభిని బమనటాుఱనీ అథి ళఙేు యవమంఱో ఏభలతాం శంథేషం ఱేద. ఔ ళయగ ం యసయు
శాభసగనిక్ినుో ణాయు, భభొఔ ళయగ ం యసయు నయక్సనిక్ి నుో ణాయు.

42. అష్్షూర 8 - 9 అఱలాహ క్ోభి ఉంటే , యసయందభినీ క్ే శంగంగస ఙేలహ ఉండేయసడె. క్సని ఆమన ణాన క్ోభిన
యసభిని తభ ఔఽఔు నుసతేాఱన ఙేయు సడె. దభసుయుగ ఱన యక్ింఙేయసడెగసనీ

, యసభిక్ి శయౘమడే యసడె గసనీ

ఎళాడ఼ ఱేడె. యసయు (ఎంతటి అయయనఔుఱు) ఆమనన క్సదని ఇతయుఱన శంయక్షఔుఱుగస ఙేశఔుధాాయు

?

శంయక్షఔుడె ఔా అఱలాహ భలతాఫే. ఆమధన భఽతేఱన ఫాతక్ియు సడె. ఆమన ాత థానినై అదిక్సయం ఔఱయసడె.

42. అష్్షూర 10 - 12 నై భధయ ఏ యవమంఱో అననుసామపేదం తఱ తు ధా , థానిని ఖుభించి తీయుప ఙెపటం
అఱలాహ ని. ఆ అఱలాహ బయ ధా ాబుళు

,

ఆమనధన ధనన నభుుఔుధాాన , ఆమన థెశక్ే ధనన

(రసుణాుంణో) భయఱుణాన. ఆక్సరసఱఔ , బూనేక్ీ శఽఱహుఔయు అబన ఆమన , శామంగస నై ఛాత నండే నై
క్ొయఔు ఛంటఱన శఽచృంఙాడె ఇథేయధంగస యళుఱఱో ఔడా (యసటి ఛాత) ఛంటఱన శఽఱహుంఙాడె. ఈ యధంగస
ఆమన నై శంతతేఱన యసయనహం ఛేయు సడె. ఆమనన నుో యౌన ళశుళు శఽఱహుఱో ఏథీ ఱేద. ఆమన అనీా
యధనయసడ఼, అనీా ఙ఼లేయసడ఼న. బూభలయక్సరసఱఱోని నిక్ేనుసఱ ణాలు ఙెళుఱు ఆమన ళదు ధన ఉధాాబ. ణాన
క్ోభిన యసభిక్ి ఆమన ువాఱంగస ఉనుసదిని ఇయసుడె ణాన క్ోభినయసభిక్ి ఆమన ఆచితచి ఉనుసదిని ఇయసుడె.
ఆమనఔు ాత యవమం ఖుభించీ ణెఱుశ.

42. అష్్షూర

13 ఆమన న఼హ ాళఔు ఔు ఆఛాఞనహంచిన ధభసుధనా నీఔు ఔడా నియణ బంఙాడె. థానిధన

(భుషభుద్ (శఅశమ) ఇుపడె నీ యైునఔు ఫేభు ళళీ థాాభస ంనుసభు థానిధన ఫేభు ఇఫాాళీమఔు
భూయసఔు, ఈయసఔు ఫో దింఙాభు ఈ ధభసునిా యసినహంఙండి అనీ , థానిని ఖుభించి యపేథాఱఔు ఱోన క్సఔండి అనీ
ణాక్ీద ఙేశు ఼. ఈ యవమఫే ఈ ఫషృథెైయసభసధఔుఱఔు ఎంణో అశషనం ఔయౌగించింథి థాని యైునక్ే
(భుషభుద్ (శఅశమ) నీళు యసభిని ఆయౘాని శుధాాళు. అఱలాహ ణాన క్ోభిన యసభిని తనయసయుగస
ఙేశఔుంటాడె. ఆమన తన యైునఔు భయఱేయసభిక్ి భలతాఫే తన యైునఔు ళఙేు భలభసగనిా ఙ఼ుణాడె.

,

42. అష్్షూర 14 ాఛఱ ళదు ఔు ఛాఞనం ళచిున తయుయసతధన యసభిఱో యపేదం తఱ ఎతు ంథి

, యసయు ఔభిక్ొఔయు

అధాయమం ఙేమదఱఙఔునా క్సయణంగసధన తఱ ఎతు ంథి. ఔ నిభీణత క్సఱం ళయఔు తీయుప నియౌనహయనమ ఫడియథి అని నీ
ాబుళు నదటోాధన లఱయచిు ఉండఔనుో ణే , యసభి ళయళయౘయం ణేయౌుయనమఫడి ఉండేథే. మతాయి ం ఏనేటంటే , యసభి
తయుయసత ఖరంతానిక్ి యసయశఱుగస ఙేమఫడిన యసయు థానిని ఖుభించి ఆంథో లనఔయఫెైన శంఴమలనిక్ి ఖుభిఅమలయయు.

42. అష్్షూర

15 (ఈ భిలి త
హ ఉతపనాభబంథి క్సఫటిు) ఔనఔ భుషభుద్! ఇుపడె నీళు ఆ ధయుం

యైునక్ే ాఛఱన ఆయౘానింఙ. నీఔు ఆఛాఞనహంఙఫడిన యధంగస

, థానినై లహియంగస ఉండె , యసభి క్ోభిఔఱన

అనశభింఙఔు. యసభిణో ఇఱల అన , ‘‘అఱలాహ అళతభింఛేలహన ఖరంతానాఱలా ధనన యఴాలహంఙాన. నై భధయ
ధాయమం ఙేమభని ధాఔు ఆఛాఞనహంఙఫడియథి. భల ాబుళూ అఱలాహ బయ , నై ాబుళు ఔడా అఱలాహ బయ. భల
ఔయుఱు భలక్ే , నై ఔయుఱు నైక్ే. నైఔ భలఔ భధయ ఏ యయసదభూ ఱేద. ఔ భోచన అఱలాహ భన అందభినీ
శభలయనఴయుయసుడె. అందయౄ ఆమన యైునక్ే నుో ళఱలహ ఉనాథి.’’

42. అష్్షూర

16 అఱలాహ శంథేరసనిా లాఔభించిన తయుయసత , (లాఔభించిన యసభిణో) అఱలాహ న ఖుభించి

యయసదడే యసభి యసదం యసభి ాబుళు దఽఱహుఱో అశతయ ఫెైనథి, యసభినై అఱలాహ ఆఖరషం డెతేంథి, యసభిక్ి ఔఠిన యక్ష
యదింఙఫడె తేంథి.

42. అష్్షూర 17 - 18 శతయశఫేతఫెైన ఈ ఖరంతానీా , తభసచన఼ అఱలాహ బయ అళతభింఛేరసడె. నైక్ేనే
ణెఱుశ, ఫషృరస తీయుప ఖడిమ శనైంఱోధన ఉనాథేమో. థాని భసఔన యఴాలహంఙనియసభే

, థాని క్ొయఔు

ణొందయనడణాయు. క్సని థానిని యఴాలహంఙేయసయు భలతాం థానిక్ి బమడణాయు. అథి తపఔుండా ళశుందని యసభిక్ి
ణెఱుశ. ఫాగస యనండి, ఆ ఖడిమన ఖుభించి శంథేషం భేక్ెతుంఙే యసదనఱు ఙేలేయసయు అభలయగ ంఱో ఙాఱల ద఼యం
యయానుో మలయు.

42. అష్్షూర

19 - 20 అఱలాహ తన థాశఱ టా ఎంణో దమఔఱయసడె ణాన ఎళభిక్ి ఏథి ఇయసాఱని

క్ోయుఔుంటాడో , అథి యసభిక్ి ఇయసుడె. ఆమన ఎంణో ఫఱళం తేడె , ఎంణో ఴక్ిుభంతేడ఼న. యఱోఔు ంటన
ఎళడె క్ోయుఔుంటాడో , ఫేభు అతనిక్ెర ఆ ంటన ళఽథిాయుయసుభు. ఇషఱోఔు ంటన ఎళడె క్ోయుఔుంటాడో ,
ఫేభు అతనిక్ి ఇషఱోఔంఱోనిథి భలతాఫే ఇయసుభు. క్సని అతనిక్ి యఱోఔంఱో భలతాం ఏ యసటా ఉండద.

42. అష్్షూర 21 - 23 అఱలాహ అనభతంఙఔుండాధన , ధయుం ళంటి శాపాళం ఖఱ ఔ యదాధానిా తభ క్ొయఔు
యౄను ంథించిన థెైళ పాఖయసాభుఱ ధళభిధైధా యసయు ఔయౌగి ఉధాాభస ? తీయుప యవమం నియణ బంఫడి ఉండఔనుో ణే ,
యసభి ళయళయౘయం ఎుపడో ణేయౌుయనమఫడిళుండేథి. నిఴుమంగస ఈ దభసుయుగఱఔు ళయదాబభితఫెైన యక్ష డెతేంథి.
అుపడె ఈ దభసుయుగఱు ణాభు ఙేలహన థాని భిణాభలనిక్ి బమ డెత ఉండటానిా నీళు ఙ఼యసుళు. అథి

తపఔుండా యసభి నైదఔు ళచిుడెతేంథి. థీనిక్ి ననాంగస యఴాలహంచి , శణాాభసయఱు ఙేలహనయసయు శాయగ ళధాఱఱో
ఉంటాయు. యసయు ణాభు క్ోభిన థానిని తభ ాబుళు ళదు ను ంద ణాయు. ఇథే గొప అనఖరషం. థీని యబయసయు ధన
అఱలాహ యఴాలహంచి, శణాా భసయఱు ఙేలే తన థాశఱఔు ణెయౌమఛేశు ధాాడె. ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన , ‘‘ధనన ఈ
నిక్ి నైనండి ఏ ాతపఱలనీా క్ోయన. అబణే ఫంధనేాభన తపఔుండా క్ోభసున.

’’ ఎళడె భంచిని

శంనుసథింఙఔుంటాడో , ఫేభు అతని భంచిని భభింత నంఙణాభు. నిశసంథేషంగస అఱలాహ ఎంణో భనిాంఙే
యసడ఼, యఱుళనిచిు ఖుభిుంఙేయసడ఼న.

42. అష్్షూర 24 - 26 అతన అఱలాహ న ఖుభించి అపాండానిా ఔయౌపంఙాడని యసయు అంటటధాాభస ? అఱలాహ
క్ోభిణే నీ షఽదమలనిక్ి లఱుయనయు సడె. ఆమన అశణాయనిా యౄుభలుణాడె

, శణాయనిా తన ళఙధాఱ థాాభస

శతయంగస నియౄనహ యసుడె. ఆమన , ఖుండెఱఱో థాగిళునా యషయసయఱన లైతం ఎయుఖున. ఆమధన తన థాశఱ
నండి రసుణాునుసనిా లాఔభియు సడె , యసభి ఙెడెఱన ఉనేక్ియు సడె. యసశు యసనిక్ి నై ఙేవుఱనీా ఆమనఔు ణెఱుశ.
ఆమన, యఴాలహంచి భంచినఱు ఙేలేయసభి నుసాయి నఱన అంగీఔభియు సడె. తన ఔఽనండి యసభిక్ి ఇంక్స ఎఔుాళగస
ఇయసుడె. ఇఔ తయశాభింఙే యసభి యవమం యసభిక్ెరణే ఔఠిన యక్షడెతేంథి.

42. అష్్షూర 27 - 35 ఔయనల అఱలాహ తన థాశఱందభిక్ీ ువాఱంగస ఉనుసది ఇచిున టా బణే , యసయు ధయణినై
తయుఖుఫాటట తేనూసన భేనహ ఉండేయసయు. క్సని ఆమన ఔ ఱ ఔా ాక్సయం ణాన క్ోభినంత థానిని అళతభింఛేయు సడె.
నిఴుమంగస ఆమన తన థాశఱన ఫాగస ఎయుఖున. ఆమన యసభిని ఔనినటేు ఉంటాడె. ాఛఱు నిభసఴఔు
ఖుభిఅబనుపడె ఆమధన ళభసషనిా ఔుభినహయు సడె , తన క్సయుణాయనిా యసయనహంఛేయు సడె. ఆమధన శఔఱ ాఴంశఱఔ
అయుహడెైన శంయక్షఔుడె. ఈ బూభలయక్సరసఱ శఽఱు, ఆ భెండె ఙోటా ా ఆమన యసయనహం ఛేలహన ఈ చౄళభసశఱ ఆమన
శ఼ఙనఱఱోనియన. ఆమన ణాన క్ోభినుపడె యసటిని శనైఔభింఙఖఱడె. నైనైక్ి ళచిున ఆద

, నైయు నై

ఙేఛేతేఱల ఙేశ ఔునా థానిళఱా ధన ళచిుంథి. ఙాఱల ను యనుసటా న ఆమన ఇటేు భనిాంచియనయు సడె. నైయు బూనేఱో
థేళుణిణ అఴఔుుడెగస ఙేమఱేయు అఱలాహ ఔు ళయతభేఔంగస నైఔు శయౘమడేయసడ఼

, నేభుయౌా యక్ింఙేయసడ఼

ఎళాడ఼ ఱేడె. శభుదాంఱో క్ొండఱు భలథిభిగస ఔనినహంఙే ఈ ఒడఱు ఆమన శ఼ఙనఱఱోనియన . అఱలాహ ణాన
క్ోభినుపడె గసయౌని శు ంనంఛేయు సడె , అుపడె అయ శభుదాం యునై నియౌచి ఉనాయ నియౌచి ఉనాటట
ా గసధన
ఉండినుో ణాబ - అతేయనాత రరరణిక్ి ఙెంథిన శషనభూ ఔఽతఛఞ ణా ఔఱ ాత ళయక్ిుక్ీ ఇందఱో గొప శ఼ఙనఱు
ఉధాాబ. - ఱేథా (యసటినై ామలణం ఙేలేయసభి) అధనఔ నుసనుసఱన క్షనేశ఼
ు ధన

, యసయు ఙేలహన క్ొనిా అఔఽణాయఱ

పయౌతంగసధన యసభిని భుంచియనమళఙు. అుపడె భల యసక్సయఱన ఖుభించి యయసథాఱఔు థిగే యసభిక్ి
ఆఴరమం ఱనంఙే శి ఱం ఏథీ ఱేదని ణెయౌలహనుో తేంథి.

, తభఔు

42. అష్్షూర 36 - 43 నైఔు ఇళాఫడినదంణా క్ేళఱం క్ొనిా భోచఱ నుసాంచిఔ చౄయతు యసభగిరభలతాఫే. క్సని
అఱలాహ ళదు ఉనాథి రరరవఠఫెైనథి , రసఴాతఫెైనథి ఔడా. అథి ఎళభిక్ోశభంటే యఴాలహంచి

, తభ ాబుళున

నభుుఔునాయసభి క్ోశం , నదు నదు నుసనుసఱఔ , లహఖగ ుభలయౌన నఱఔ ద఼యంగస ఉండేయసభి క్ోశం

, క్ోం

ళచిునుపడె ఔడా క్షనేంఙేయసభి క్ోశం , తభ ాబుళు ఆఛఞ న నుసయౌంఙేయసభిక్ోశం , నభలజన యసినహంఙేయసభిక్ోశం,
తభ ళయళయౘభస ఱన యశపయ శంాథింుఱ థాాభస నడెుఔుధన యసభి క్ోశం, ఫేభు యసభిక్ి ఇచిున ఉనుసది నండి
కయుుఙేలేయసభి క్ోశం, తభనై థౌయీ నయం ఛభిగినుపడె థానిని ఎదభొాధనయసభి క్ోశం - ఙెడెఔు ాతక్ిరమ అథేయఔఫెైన
ఙెడె. క్సని ఎళడెైధా క్షనేంచి , భసచౄడిణే థానిక్ి ాతపఱం ఇళాటం అఱలాహ ఫాధయత. అఱలాహ దభసుయుగఱంటే
ఇవు డడె. తభఔు అక్సయం ఛభిగినుపడె ఎళభెరధా ాతీక్సయం ఙేలేు , యసభిని నింథింఙటానిక్ి యఱుఱేద. అశఱు
నింథాయుహఱు ఇతయుఱఔు అధాయమం ఙేలేయసభే , బూనేనై అధాయమంగస థౌయీ ధాయఱు ఙేలేయసభే. అటటళంటి యసభిక్ి
ళయదాబభితఫెైన యక్షడెతేంథి. అబణే ఎళభెరధా శషనంణో ళయళషభిలేు , క్షనేంచియనల,ేు అథి నదు యసషశంణో ,
దఽఢ శంఔఱపంణో ఔడెఔునా ని.

42. అష్్షూర 44 - 46 అఱలాహ బయ భలయగ ం తనహపంచిన యసడిని ఆదఔుధనయసడె అఱలాహ తప భభెళాడ఼ ఱేడె.
ఈ దభసుయుగఱు యక్షన ఙ఼చినుపడె , యనక్ిా యయానుో ళ టానిక్ి భలయగ ఫేథెైధా ఉంథా ? అని అడఖటానిా నీళు
ఙ఼యసుళు. యసభిని నయఔం భుందఔు తీశఔు ళచిునుపడె యసయు అళభలనపాయంణో ఔురంగినుో ళటానీా
థొ ంఖఙ఼ుఱణో ఙ఼డటానీా నీళు ఖభనియసుళు. అుపడె యరసాశఱు ఇఱల అంటాయు

, థానిని

, ‘‘ాలమథినం ధాడె

తనన఼, తన శంఫందీఔుఱన఼ నయౖసునిక్ి ఖుభిఙేలేయసడే అశఱు నవు నుో బయయసడె. ఛాఖరతు! దభసుయుగఱు రసఴాతఫెైన
మలతనఔు ఖుభిఅళుణాయు. అఱలాహ ఔు ళయతభేఔంగస యసభి శయౘమలనిక్ి ళఙేు శయౘమఔుఱు గసనీ , శంయక్షఔుఱుగసనీ
ఎళాయౄ ఉండయు. అఱలాహ అభలయగ ం టిుంచిన యసడిక్ి థాని నండి ఫమటడే భలయగ ఫేథీ ఉండద.

42. అష్్షూర 47 - 48 అఱలాహ తయపు నండి ణొఱగింఫడే అళక్సఴం ఏ భలతాం ఱేనటటళంటి ఆ భోచ భసఔ
భుననే, నైయు నై ాబుళు భలటన లాఔభిం ఙండి. ఆ భోచన నైఔు ఎఔాడా ఆఴరమం ఱనంఙద

, నై లహితని

భలయుటానిక్ి ామతాం ఙేలేయసడ఼ ఎళడ఼ ఉండడె. ఇుపడె ఔయనల యసయు భుకం తుపఔుంటే

, ాళక్సు!

ఫేభు నినా యసభినై క్సఱలథాయుగస నిమనేంచి ంఱేద ఔథా! క్ేళఱం భలటన అందఛేలే ఫాధయత భలతాఫే
నీనైన ఉనాథి. భలనళుడి లహిత ఎటటళంటిదంటే , ఫేభు అతనిక్ి భల క్సయుణాయనిా యుచి ఙ఼నహంచినుపడె , థానిక్ి
అతడె ఆనందంణో ను ంగినుో ణాడె. ఔయనల అతడె తన ఙేతేఱణో ఙేలహంథే ఆద యౄంఱో అతడినైక్ి ళచిుడిణే ,
అతడె ఔయుడెఔటిున ఔఽతగుాడెైనుో ణాడె.

42. అష్్షూర 49 - 50 బూభలయక్సరసఱ యసభలుఛాయనిక్ి అఱలాహ ాబుళు ఆమన ణాన క్ోభిన థానిని శఽఱహుయు సడె
తనఔు ఇవు ఫెైన యసభిక్ి ఔతేలళన఼

, ణాన క్ోభినయసభిక్ి క్ొడెఔుఱన఼ ఇయసుడె తనఔు ఇవు ఫెైన యసభిక్ి

క్ొడెఔుఱన఼, ఔతేలా న఼ ఔయౌనహ ఇయసుడె ణాన క్ోభినయసభిక్ి అశఱు శంణానఫే ఇళాడె. ఆమనఔు అంణా
ణెఱుశ, ఆమనఔు అనిాటినైధా అదిక్సయం ఉనాథి.

42. అష్్షూర 51 - 53 అఱలాహ భుకలభుఖి భలటాాడే అంత యసినం భలనళునిథి క్సద. ఆమన భలటాాడటం
అధనథి ళళీ (శంక్ేతం) థాాభసధైధా ఛయుఖుతేంథి ఱేథా ణెయ యనఔ నండి అబధా ఛయుఖుతేంథి ఱేథా ఆమన
శంథేఴషయుణిణ (థెైళద఼త) ఎళభిధైధా ంుణాడె అతన ఆమన ఆఛాఞనయసయం ఆమన క్ోభిన థానిని ళళీ
ఙేయు సడె. ఆమన ఉనాతేడ఼, యయనఔళంతేడ఼న఼. ఇథేయధంగస ాళక్సు! ఫేభు భల ఆఛఞ థాాభస ఔ ఆతున నీ
యైునఔు ళళీ ఙేరసభు. ఖరంథం అంటే ఏనేటో , యరసాశం అంటే ఏనేటో నీళు అశఱు ఎయుఖళు. క్సని ఫేభు ఆ
ఆతున ఔ ఛోయతగస ఙేలహ థాని థాాభస భల థాశ ఱఱో ఫేభు క్ోభిన యసభిక్ి భలయగ ం ఙ఼ుణాభు. నిఴుమంగస
నీళు ఋచ భలయగ ం యైునఔు థాభి ఙ఼ుతేధాాళు, బూభలయక్సరసఱఱో ఉనా ాత థానిక్ీ ాబుయైన థేళుని భలయగ ం
యైునఔు థాభి ఙ఼ుతేధాాళు. ఛాఖరతు! ళయళయౘభసఱనీా అఱలాహ యైునక్ే భయఱుణాబ.

43. అజ్్్జుఖ్రుఫ్
ఆమతేఱు : 89

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

43. అజ్్్జుఖ్రుఫ్ 1 - 4 యౘ. నైమ. శపవు ఫెైన ఈ ఖరంథం యసక్ిగస! నైయు అయిం ఙేశక్ోయసఱని ఫేభు థీనిని
అయనౄబ పావఱో కభసనగస ఙేరసభు. యసశు యసనిక్ి ఇథి భల ళదు ఉనా భలతఽఖరంథం (ఉభుుల క్ిణాబ)ఱో
యౌఖింఙఫడి ఉనాథి భషో నాతఫెైన యసినం ఖఱ యయనఔంణో నిండిన ఖరంథం అథి.

43. అజ్్్జుఖ్రుఫ్ 5 - 8 ఇుపడె ఫేభు నైణో యలహగినుో బ (క్ేళఱం నైయు షదుఱు నైభి నుో మలయధన క్సయణంగస)
ఈ ళతఫో ధన నై ళదు ఔు ంటం భలధమలయఱల? ూయాం ఖతంచిన ఛాతేఱ ళదు ఔు ఔడ ఫేభు ఎంణోభంథి
ాళఔు ఱన ంనుసభు, థెైళాళఔు ఎళభెరధా యసభి ళదు ఔు భసళటం, యసయు అతనిని ఎఖణాయ ఙేమఔుండా ఉండటం అధనథి
ఎనాడ఼ ఛయఖఱేద. ఔనఔ యభిఔంటె ఎధోాభెటా ట ఎఔుాళ ఴక్ిుభంతేఱ ైన యసభిని ఫేభు ధాఴనం ఙేరసభు.
ూయాు ఛాతేఱ దఽయౖసుంణాఱు క్సఱఖయాంఱో ఔయౌలహనుో మలబ.

43. అజ్్్జుఖ్రుఫ్ 9 - 14 ఔయనల నీళు యసభిని , ‘‘బూనేనీ, ఆక్సరసఱన఼ ఎళడె శఽఱహుంఙాడె ?’’ అని అడిగిణే ,
శామంగస యసభే , ‘‘యసటిని ఆ భయౘఫఱళంతేడే , ఆ భయౘ ఛాఞనిబయ శఽఱహుంఙాడె ’’ అని అంటాయు. నై క్ొయఔు ఈ
బూనేని ఊమఱగస ఙేలహనయసడ఼, అందఱో నైక్ెర భలభసగఱన ఏయపయచినయసడ఼ - నైయు నై ఖభయయసిధానిక్ి ఙేభే
భలయగ ం ను ంథాఱని - ఔ ాణేయఔ భిభలణంఱో ఆక్సఴం నండి నీటిని థించి

, థాని థాాభస భఽతబూనేని

ఫాతక్ించినయసడె ఆమధన ఔథా! - ఇథే యధంగస ఔధాడె నైయు ధనఱనండి ఫమటఔు తీమఫడణాయు-ఈ

ఛంటఱననిాంటినీ ుటిుంచిన యసడె ఆమధన ఔథా! నై క్ొయఔు డళఱన఼

, యళుఱన఼ యసషధాఱుగస

ఙేలహనయసడె ఆమధన ఔథా! నైయు యసటి యుఱనై ఎఔాటానిక్ి నైయు యసటినైద ఔయుునాుపడె నై ాబుళు
ఉక్సభసనిా ఛాఞఔం ఙేశక్ొని ఇఱల అనండి , ‘‘యసటిని భలఔు ళఴయచినయసడె భియదాడె. ఱేఔనుో ణే , యసటిని
ళఴయఙఔుధన ఴక్ిు భలఔు ఱేద. ఔ భోచన ఫేభు భల ాబుళు యైునఔు భయయౌనుో ళఱలహ ఉనాథి’.’

43. అజ్్్జుఖ్రుఫ్ 15 (ఇదంణా ణెయౌల, ుపఔుని ఔడా) యసయు ఆమన థాశఱఱో క్ొందభిని ఆమనఱో పాఖంగస
ఙేలేరసయు.భలనళుడె యభఔఽతగుాడె అధనథి మతాయి ం.

43. అజ్్్జుఖ్రుఫ్ 16 - 18 అఱలాహ తన శఽఱహుఱో నండి తన క్ొయఔు ఔతేలా న ఎనాక్ొని

, నై క్ొయఔు

క్ొడెఔుఱన ాయసథింఙాడా? అశఱు భిలి త
హ ఏనేటంటే యసయు ఔయుణాభముడెైన థేళునిక్ి అంటఖటేు శంణానఫే
యసభిఱోని ఔడిక్ి ఔయౌగిందధన యసయు అందఛేలేు , అతడి భుకం నఱా ఫడినుో తేంథి , అతడె దణకంఱో భునిగి నుో ణాడె.
నఖఱ భధయ నంఙఫడే శంణానం, యసదాతయసథాఱఱో తన అననుసామలనిా ూభిుగస యళభింఙఱేని శంణానం అఱలాహ
పాగసనిక్ి ళచిుంథా?

43. అజ్్్జుఖ్రుఫ్ 19 దమలభముడెైన థేళుని ాణేయఔ థాశఱ ైన థెైళద఼తఱన యసయు లు ఱ
ీ ుగస నియణ బంఙాయు.
యసభి ఴభీయ నిభసుణానిా యసయు ఙ఼రసభస ? యసభి యసక్షయం యసామఫడెతేంథి యసయు థానిక్ి శభలదానం ఙెుపక్ోళఱలహ
ఉంటటంథి.

43. అజ్్్జుఖ్రుఫ్ 20 - 25 ‘‘దమలభముడెైన థేళుడె (ఫేభు యసభిని ఆభసదింఙఔడదని) క్ోభి ఉనాటా బణే ,
ఫేభు యసభిని ఎనాటిక్ీ ూచృంచి ఉండేయసయం క్సద

’’ అని యసయు అంటాయు. యసయు ఈ ళయళయౘయం యొఔా

యసశు యసనిా ఏభలతాం ఎయుఖయు, క్ేళఱం ఊయౘగసధాఱు ఙేశు ధాాయు. ఫేభు థీనిక్ి ూయాం , యసభిక్ి ఏథెైధా ఖరంతానిా
ఇచిు ఉధాాభల, థాని ాభలణం (ఈ థెైళద఼తఱన ూచృం ఙటానిక్ిగసన) యసభి ళదు ఉండటానిక్ీ ? ఱేద, క్సని
యసయు ఏభంటాయంటే

‘‘ఫేభు భల ణాతభుణాుతఱు ఔ భలయగ ంఱో నడెశ఼
ు ఉండగస ఙ఼రసభు ఫేభు యసభి

అడెఖుఛాడఱఱోధన నడెశుధాాభు.’’ ఇథేయధంగస నీఔు ూయాం ఫేభు ళెఙుభింఙేయసణిణ ఏ టు ణానిక్ి ంనహధా ,
అఔాడి శంనాఱు ఇఱలధన అధాాయు , ‘‘ఫేభు భల ూభీాఔుఱు ఔ భలయగ ంఱో నడెశ఼
ు ఉండగస ఙ఼రసభు
ఫేభు యసభి అడెఖు ఛాడఱధన అనశభిశు ధాాభు. ’’ ాత థెైళాళక్సు యసభిని ఇఱల అడిగసడె

,

‘‘నై ూభీాఔుఱు

నడెశ఼
ు ఉండగస నైయు ఙ఼చిన భలయగ ం ఔంటే శభి jెెెైెన, ఉతు భఫెైన భలభసగనిా ధనన నైఔు ఙ఼నహనపటిక్ీ
నైయు ఆ ూయా భలయగ ంఱోధన నడెయసుభస ?’’ యసయు థెైళాళఔు ఱందభిక్ీ ఇఱలధన శభలదానం ఇఙాుయు , ‘‘నీళు ఏ ధయుం
యైునఔు నహఱళటానిక్ి ంఫడాియో , ఫేభు ఆ ధభసునిా తయశాభిశు ధాాభు. ’’ చిళయఔు ఫేభు యసభిక్ి తగిన
యక్షన యదింఙాభు. ఙ఼డండి, శతయతయయసాయుఱ ఖత ఏభబంథో !

43. అజ్్్జుఖ్రుఫ్ 26 - 30 ఇఫాాళీమ తన తండిక్ా ీ , తన ఛాత యసభిక్ీ ఇఱల ఙెనహపన ఆ శభ మలనిా ఛాఞఔం
ణెఙుక్ో, ‘‘నైయు ూచృశునా యసటిణో ధాఔు ఏ శంఫంధభూ ఱేద. ధా శంఫంధం క్ేళఱం ననా శఽఱహుంచిన
యసనిణోధన ఉనాథి. ఆమధన ధాఔు భలయగ ం ఙ఼ుణాడె. ’’ ఇఫాాళీమ ఈ ళఙధాధనా తన తయుయసత తన శంణానం
క్ోశం యడిచియమా ీడె, యసయు థాని యైునఔు భయఱేందఔు. (థీని తయుయసత ఔడ యసయు ఇతయుఱన ూచృంఙటం
నదఱునటిునుపడె, ధనన యసభిని యౄుభలఱేద). క్సని ధనన యసభిక్ీ , యసభి ూభీాఔుఱఔ నుసాంచిఔ చౄయత
శందన ఇశ఼
ు ధన ళఙాున. చిళయఔు యసభి ళదు ఔు శతయం ళచిుంథి , శపవు ంగస యళభించి ఙెనేప థెైళాళఔు ఔడ
ళఙేురసడె. క్సని ఆ శతయం యసభి ళదు ఔు ళచిునుపడె , యసయు, ‘‘ఇథి భంతాఛాఱం. ఫేభు థానిని యఴాలహంఙభు ,
తయశాభిశు ధాాభు’’ అని అధనరసయు.

43. అజ్్్జుఖ్రుఫ్ 31 - 35 యసయు ఇఱల అంటాయు: ‘‘ఈ కభసన భెండె నఖభసఱఱోని నదు భనవేయఱఱో ఏ ఔా
నదు భనిఱహనైధైధా ఎందఔు అళతభింఙఱేద ?’’ నీ ాబుళు క్సయుణాయనిా ంచినటేుయసయు యసభేధా

? ఈ ాంఙ

చౄయతంఱో యసభి ఫాతేఔు ణెయుళు భలభసగఱన ఫేఫే యసభి భధయ ంఙాభు. యసభిఱో క్ొందభిక్ి భభి క్ొందభినై
అంతశుఱయసభిగస ఆదిఔయం ఇఙాుభు, యసయు ఔభిధొఔయు లేయంఙక్ోళటానిక్ి. నీ ాబుళు క్సయుణయం (అంటే ాళఔు
దయ) యసయు శనైఔభింఙే శందఔంటే ఎంణో యఱుయైనథి. భలనళుఱందయౄ క్ే భలభసగనిా అనశభియు సభేమో అధన
బమం ఱేఔనుో ణే ఫేభు ఔయుణాభముడెైన థేళుణిణ తయశాభింఙే యసభి ఇలా ఔుపఱన఼, యసయు తభ ఫేడఱనైక్ి ఎక్ేా
ఫెటాన఼, యసభి తఱుుఱన఼ , యసయు థిండా నై ఆనఔుని ఔయుుధన తకతేఱన఼ , అనిాంటినీ యండిణో , ఫంగసయంణో
ఙేబంచి ఉండే యసయఫే. ఇయ క్ేళఱం ఐళఔ చౄయత శందఱు భలతాఫే. నీ ాబుళు దఖగ య ఖఱ యఱోఔం క్ేళఱం
థేళుని టా బమబఔుుఱు ఖఱ యసభిక్ే ఱనశుంథి.

43. అజ్్్జుఖ్రుఫ్

36 - 39 ఔయుణాభముని శుయణన నియా క్షయం ఙేలే ళయక్ిునై ఫేభు ఔ ఱైణానన

నిమనేయసుభు, యసడె అతని శషఙయుడళుణాడె. ఈ ఱైణానఱు అఱలంటి యసభిని ఋచభలయగ ంనైక్ి భసఔుండా
ఆుణాయు. యసయు, ‘‘ఫేభు శఔరభఫెైన భలయగ ంఱోధన మనిశుధాాభు’’ అని అనఔుంటాయు. చిళయఔు ఆ ళయక్ిు భల
ళదు ఔు ళచిునుపడె, తన యంట ఉనా ఱైణానణో ఇఱల అంటాడె, ‘‘నీఔ, ధాఔ భధయ తయుప డభయఱ భధయ
ఉనాంత ద఼యం ఉండి ఉంటే ఎంత ఫాఖుండేథి! నీళు అత ఙెడి లేాళతేడళని నియౄనహంఙఔుధాాళు. ’’ అుపడె
యసభిణో ఇఱల అనటం ఛయుఖుతేంథి: నైయు దభసుయగ ం ఙేరసయు ఔనఔ ఈధాడె నైయౄ

, నై ఱైణానఱ యక్షన

శనేఱహుగస ంఙఔుంటాయు అధన యవమం నైఔు ఏభలతాం ఱలబం ఔయౌగింఙద.

43. అజ్్్జుఖ్రుఫ్

40 - 45 ాళక్సు! నీళు ఙెయటి యసభిక్ి యనినహంఙఖఱయస

?అంధఱఔ, శపవు ంగస భలయగ ం

తనహపనయసభిక్ీ భలయగ ం ఙ఼ఖఱయస ? ఇుపడె ఫేభు యసభిని యక్ింఙ ళఱలహబయ ఉనాథి ఫేభు నినా ాంఙం
నండి తీశఔునుో బధా ఱేథా ఫేభు యసభిక్ి యసగసునం ఙేలహన భుగింున నీఔు ఙ఼నహధా

, యసభినై భలఔు ూభిు

అదిక్సయం ఉనాథి. ఔనఔ నీళు ళళీ థాాభస నీ ళదు ఔు ంఫడిన ఖరంతానిా ఖటిుగస టటుక్ో. నిఴుమంగస నీళు
ఋచభలయగ ంఱో ఉధాాళు. యసశు ళం ఏనేటంటే , ఈ ఖరంథం నీఔ, నీ ఛాత యసభిక్ీ ఔ నదు గౌయళం. తాయఱోధన నైయు
థీనిని ఖుభించి ఛయసఫు ఙెుపక్ోళఱలహ ఉనాథి. నీఔు ూయాం ఫేభు ంనహన ాళఔు ఱన అడిగిఙ఼డె

, ఫేభు

ఔయుణాభముడెైన థేళుణిణ తప ఇతయ థెైయసఱన ఔడా ఆభసధనఔు నియణ బంఙాభల అని.

43. అజ్్్జుఖ్రుఫ్ 46 - 53 ఫేభు భూయసన భల శ఼ఙనఱణో హభౌన్ ళదు ఔ, అతని ాబు ణాాదిక్సయుఱ ళదు ఔ
ంనుసభు. అతన అఔాడఔు నుో బ, ‘‘ధనన శఔఱ ఱోక్సఱ ాబుళు యొఔా ాళఔు న,’’ అని అధాాడె. తయుయసత
అతన భల శ఼ఙనఱన యసభి భుంద నటిునుపడె , యసయు ఎఖణాయ ఙేశు ఼ నళాయసగసయు. ఫేభు యసభిక్ి ఎధోా
శ఼ఙనఱన ఔ థానిని నేంచిన భభొఔ థానిని ళయు శగస ఙ఼నహశు ఼నుో మలభు. యసయు తభ యైకభిని
భలయుుక్ోయసఱని ఫేభు యసభిని యక్షఔు ఖుభిఙేరసభు. యక్షఔు ఖుభిఅబనుపడఱలా యసయు, ‘‘భలంతాఔుడా! నీ ాబుళు
తయపు నండి నీఔు ఱనంచిన దయ ఆదాయంగస భల క్ొయఔు ఆమనన నుసాభిింఙ

, ఫేభు తపఔుండా శధాుయగ ం

యైునఔు ళయసుభు’’ అని అధనయసయు. క్సని ఫేభు యసభి నైద నండి యక్షన ణొఱగించినంతధన, యసయు ఆడిన భలటన
తుపణాయు. ఔభోచ హభౌన్ తన ఛాతయసభి భధయఔు నుో బ ఇఱల ాఔటింఙాడె

, ‘‘ాఛఱలభస! ఈచృుు యసభలుఛయం

ధాథిక్సథా, ఈ క్సఱుళఱు ధా క్ిరంద ాళళంఙటం ఱేథా ? నైఔు ఔనినహంఙటం ఱేథా , రరరవఠ ేణిణ ధనధా ఱేఔ నీఙడ఼ ,
అఱుపడ఼, తన భలటన లైతం శపవు ంగస యళభింఙఱేని ఇతడా

? ఇతనినై ఫంగసయు ఔంఔణాఱు ఎందఔు

థింఙఫడఱేద? థెైళద఼తఱ ఫఽందం భిఙాయఔుఱుగస ఇతని యంట ఎందఔు భసఱేద?’’

43. అజ్్్జుఖ్రుఫ్ 54 - 56 అతడె తన ఛాత యసభిని ణేయౌఔగస ఙ఼రసడె. యసయౄ అతడె ఙెనహప నటేా యధాాయు.
యసశు యసనిక్ి యసయు నుసనుసతేుఱు. చిళయఔు యసయు భలఔు ఆఖరషం ఔయౌగించినుపడె

, ఫేభు యసభిక్ి ాతీక్సయం

ఙేరసభు. యసయందభినీ ఔయౌనహ భుంచియనరసభు , యసభిని భుంద తభసఱ యసభిక్ి ూభిాఔుఱుగస ఖుణనుసఠం ఖభినే ఔ
నిదయశనంగస ఙేరసభు.

43. అజ్్్జుఖ్రుఫ్ 57 - 65 భయయమ ఔుభలయుణిణ ఔ ఉథాషయణగస నేభొానగసధన , నీఛాత ాఛఱు థానిని ఖుభించి
నదు గొడళ ఙేశు ఼ , భల థేళులై
ా భంచియసభస ఱేఔ అతడా ? అని అనయసగసయు. ఈ అబయంతభసనిా యసయు క్ేళఱం
నహడియసదం క్ోశఫే నీ భుందఔు తీశఔుళఙాుయు. యసశు ళం ఏనేటంటే, యసయు శాతయౘగస ఔఱషనహాముఱు. భయయమ
ఔుభలయుడె ఔ థాశడె తప భభేనై క్సడె. ఫేభు అతనిని అనఖరళంఙాభు

, ఇయసాబీల శంతత యసభిక్ి

అతనిని భల ఴక్ిుక్ి నిదయశనంగస ఙేరసభు. ఫేభు క్ోభిణే నై తయుయసత బూనేనై నై యసిధానిా ఆఔరనేంఙఖఱ
థెైళద఼తఱన నైనండి ుటిుంఙఖఱభు. నిఛానిక్ి అతన (అంటే భయయమ ఔుభలయుడె) ాలమలనిక్ి శ఼ఙన.
ఔనఔ నైయు థానిని ఴంక్ింఙఔండి , ధా భలట నభుండి. ఇథే శభి jెెెైెన భలయగ ం. ఱైణాన్ నేభుయౌా థాని
యైునఔు నుో ఔుండా ఆఔడద. అతడె నైఔు ఫళయంఖ ఴతేాళు. శపవు ఫెైన శ఼ఙనఱన తీశఔుళచిున ఈయస

ఇఱల అధాాడె , ‘‘ధనన నైళదు ఔు యయనఔం తీశఔుని ళఙాున

, నైయు యపేథాఱఔు ఱోధైన క్ొనిా యవమలఱ

యసశు యసనిా నైఔు శపవు ంగస యళభింఙటానిక్ి ళఙాున. ఔనఔ నైయు అఱలాహ ఔు బమడండి

, ననా

అనశభింఙండి. మథాయి ం ఏనేటంటే , అఱలాహ బయ నై ాబుళూ , ధా ాబుళూన఼, ఆమనధన నైయు ఆభసదింఙండి.
ఇథే శభి jెెెైెన భలయగ ం. క్సని (అతన ఙేలహన శపవు ఫెైన ఈ ఫో ధ తయుయసత ఔడా) ళభసగఱు యపేథాఱక్ే
ఱోనమలయబ, ఔనఔ దభసుభసగనిక్ి డిఖటిునయసయు ళయదాబభితఫెైన ఔ థిధాన డే యక్ష ళఱా శయాధాఴనం
అళుణాయు.

43. అజ్్్జుఖ్రుఫ్ 66 - 78 ఇుపడె యసయు క్ేళఱం తభఔు ణెయౌమఔుండాధన తభనైక్ి అఔయసుతేుగస ాలమం ళచిు
డాఱని నిభీక్ిశు ధాాభస? ఆ థినం ళచిునుపడె- లేాళతేఱందయౄ బమబఔుుఱు ఔఱయసయు తప ఔభిక్ొఔయు
ఴతేాళుఱ ైనుో ణాయు. ఆ భోచన భల యసక్సయఱన యఴాలహంచి

, భల ఆఛఞ ఱఔు ఫదాఱ ై చౄయతం ఖడినహన యసభిణో ఇఱల

అనఫడెతేంథి: ‘‘ధా థాశఱలభస! ఈధాడె నైఔు ఏ బమభూ ఱేద , నైఔు ఏ దణకభూ ఔఱుఖద. నైయౄ , నై
పాయయఱ శాయగ ంఱో ాయనయం ఙండి , నేభుయౌా ఆనంథింఙేమటం ఛయుఖుతేంథి. ’’ యసభి భధయ ఫంగసయు మీాఱ ,
గిధాఱ తాపఫడణాబ. భనశస ఇవు డే , ఔలా ఔు ఇంుగస ఉండే ాత ళశుళూ అఔాడ ఉంటటంథి. యసభిణో ఇఱల
అనఫడెతేంథి : ‘‘ఇఔ నైయు ఇఔాడ రసఴాతంగస ఉంటాయు. నైయు ాంఙంఱో ఙేలహన ఔయుఱు క్సయణంగస నైయు ఈ
శాభసగనిక్ి యసయశఱమలయయు. నైఔు ఇఔాడ ండ఼
ా పఱలఱ ువా ఱంగస ఱనయసుబ, యసటిని నైయు తంటాయు.’’ ఇఔ
అభసధఱు యసయు నయఔ యక్షన రసఴాతంగస అనబయశ఼
ు ఉంటాయు. యసభి యక్ష తఖగ టం అధనథి ఎనాటిక్ీ ఛయఖద
యసయు అందఱో షణాయఱ ైడి ఉంటాయు. ఫేభు యసభిక్ి అధాయమం ఙేమఱేద యసభే తభఔు ణాభు అధాయమం
ఙేశఔుధాాయు. యసయు, ‘‘ఒ భలయౌక! నీ ాబుళు భభుయౌా అంతం ఙేలేు ఫాఖుంటటంథి ’’ అని యనడెఔుంటాయు. థానిక్ి
అతడె, ‘‘నైయు ఇఱలగే డి ఉంటాయు. ఫేభు నై దఖగ యఔు శణాయనిా తీశఔుని ళఙాుభు. క్సని నైఱో
ఙాఱలభంథిక్ి శతయం అంటేధన గిటు థ
ే ి క్సద’’ అని శభలదానం ఙెఫుణాడె.

43. అజ్్్జుఖ్రుఫ్ 79 - 80 యసయు ఏథెైధా ఙయయన తీశక్ోళటానిక్ి నియణబంఙఔుధాాభస ? అఱల అబణే ఫేభు
ఔడా ఔ నియణ మం తీశఔుంటాభు. ఫేభు యసభి యషశయ యవమలఱన఼

, యసభి ఖుశఖుశఱన఼ యనటం ఱేదని

యసయు అనఔుంటటధాాభస ? ఫేభు అనీా యంటృధన ఉధాాభు. అంణేక్సద భల ద఼తఱు యసభి ళదు ధన ఉండి
యసాశుధాాయు.

43. అజ్్్జుఖ్రుఫ్ 81 - 83 యసభిణో ఇఱల అన, ‘‘ఔయనల నిఛంగసధన ఔయుణాభమునిక్ి శంణానం ఉంటే, అందభిఔంటే
భుంద ధనధన యసభిని ఆభసదించి ఉండేయసణిణ. ’’ బూభలయక్సరసఱ నుసఱఔుడ఼ , లహంయౘశన ాబుళూ అబన ఆమన ,
యసయు ఆనుసథింఙే శఔఱ యవమలఱఔు అతీతేడె

, భియదాడెన఼. శభే , భంచిథి, యసభిని తభ అశతయు

ఆఱోఙనఱఱో భునిగి ఉండనీ , తభ ఆటఱఱో నిభఖుాఱ ై ఉండనీ. చిళయఔు యసయు , తభన ఏ థినం ఖుభించి
బమనటు టం ఛయుఖుతేంథో , ఆ థిధానిా ఙ఼యసుయు.

43. అజ్్్జుఖ్రుఫ్ 84 - 85 ఆక్సఴంఱోన఼ , బూనేఱోన఼ థేళుడె ఆమన ఔాడే. ఆమధన యయనఔళంతేడె ,
ఛాఞనశం నాడె బూభలయక్సరసఱ నైథా , యసటి భధయ ఉనా ాతళశుళు నైథా అదిక్సయం ఖఱ ఆమన ఎంణో
ఉనాతేడె. ాలమ ఖడిమన ఖుభించి ణెయౌలహనయసడె ఔడ ఆమధన. ఆమన యైునక్ే నైయంణా
భయయౌంఫడనధాాయు.

43. అజ్్్జుఖ్రుఫ్ 86 ఆమనన ణోాలహభసఛని యసయు యనడెఔుధన థేళులా ఔు లహనూసయశ ఙేలే అదిక్సయం ఏభలతాభూ
ఱేద, ఎళభెరధా ఛాఞనం ఆదాయంగస ఇథి శతయభని, యసక్షయం యౌక్ిణే తప.

43. అజ్్్జుఖ్రుఫ్ 87 - 88 నీళు, ‘‘నేభుయౌా ఎళయు ుటిుంఙాయు’’ అని యసభిని అడిగిణ,ే శామంగస యసభే ‘అఱలాహ’
అని అంటాయు. అబణే యసయు ఎఱల మోశనుో తే ధాాయు ? ాళఔు యొఔా ఈ శ఼క్ిు యసక్ిగస!

‘‘ాబూ! ఈ ాఛఱు

యఴాలహంఙేయసయు క్సయు.’’

43. అజ్్్జుఖ్రుఫ్ 89 భంచిథి , ాళక్సు! యసభిని భనిాంఙ. ‘నైఔు శఱలమ ’ అని యసభిణో అన. తాయఱోధన యసభిక్ి
ణెయౌలహనుో తేంథిఱే.

44. అద్్దుఖరన్
ఆమతేఱు : 59

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

44. అద్్దుఖరన్ 1 - 9 యౘ. నైమ. శపవు ఫెైన ఈ ఖరంథం యసక్ిగస! ఫేభు థానిని ఎంణో ఫేఱ ైన

, అతయంత

యబళంతఫెైన భసతాయనల అళతభింఛేరసభు. ఎందఔంటే ఫేభు ాఛఱన ళెఙుభింఙదఱఙాభు. ఈ భసణేా ాత
యవమలనిక్ీ శంఫం దించిన యయనఔళంతఫెైన నియణ మం భల ఆఛాఞనయసయం ఛాభీ అళుతేంథి. ఫేభు ఔ ాళఔు న నీ
ాబుళు క్సయుణయంగస ంనుసఱనఔుధాాభు. నిఴు మంగస ఆమన భలతాఫే అనీా యధనయసడె , అనీా ఎభిగినయసడె,
ఆక్సరసఱఔ బూనేక్ీ ాబుళు , బూభలయక్సరసఱ భధయ ఉనా ాత ళశుళునఔ ాబుళు - నైయు నిఛంగస
యరసాశఱే అబణే (ఈ యవమలనిా ఖరళంఙండి). ఆమన తప ఆభసధయథెైళం ఎళాడ఼ ఱేడె. ఆమధన చౄయణానిా
ాయసథియు సడె, ఆమధన భయణానీా ఇయసుడె. ఆమధన నై ాబుళు

, ఖతంచిన నై ూభిాఔుఱ ాబుళు. (క్సని

యసశు ళంగస యసభిక్ి నభుఔం ఱేద) అబణే యసయు ఴంఔణో ఆడెఔుం టటధాాయు.

44. అద్్దుఖరన్ 10 - 16 శభే , శపవు ఫెైన ను ఖన ఆక్సఴం తీశఔుని ళఙేు థినం క్ొయఔు నిభీక్ింఙండి. అథి
ాఛఱన ఔభుుఔుంటటంథి. ఇథే, ళయదాబభితఫెైన యక్ష. (అుపడె యసయు ఇఱల అంటాయు) ‘‘ాబూ! ఈ యక్షన భలనై
నండి ణొఱగింఙ. ఫేభు యఴాలహశు ధాాభు.’’ యసభి అఴరదా ఎఱల ద఼యం అళుతేంథి ? యసభి ళదు ఔు యసక్ాతే
ు గస ఔ
ాళఔు ళచిునపటిక్ీ , యసయు అతని టా ఴరదా ఙ఼ఱేద శభిఔథా నైగస , ‘‘ఇతన ఔ నహచిుయసడె , ఇతయుఱ నండి
ధనయుుఔుధాాడె’’ అని అధాాయు. ఇఱల ఉంథి యసభి భిలి త
హ . ఫేభు యక్షన క్ొంఙెం ణొఱగిలేు , నైయు ూయాం ఙేశు ఼
ఉనాథానిధన భయా ఙేయు సయు. ఫేభు ఖటిుథెఫబక్ొటేు ఆ భోచ, ఫేభు నైఔు ాతీక్సయం ఙేలేభోచ అళుతేంథి.

44. అద్్దుఖరన్ 17 - 33 ఫేభు యసభిక్ి ూయాం, హభౌన్ ఛాత యసభిని ఇటటళంటి భీక్షక్ే ఖుభిఙేరసభు. యసభిళదు ఔు
ఎంణో భభసయదశుడెైన ఔ ాళఔు ళఙాుడె. అతన ఇఱల అధాాడె

, ‘‘అఱలాహ లేళఔుఱన ధాఔు అపగింఙండి.

ధనన నై క్ొయఔు ళచిున ఔ నభుఔశుడధైన ాళఔు న. అఱలాహ ఔు ళయతభేఔంగస తయుఖుఫాటట ఙేమఔండి. ధనన
నై భుంద (ధా నిమలభక్సనిక్ి శంఫందించిన) శపవు ఫెైన ాభలణానిా ఉంఙతేధాాన. నైయు ధా నైద
థాడిఙేమఔుండా ధనన భన ాబుళు యొఔా ఴయణును ంథాన. ఔయనల నైయు ధా భలట నభుఔనుో ణే శభే

, ధా

ఛోయౌక్ి భటటుఔు భసఔండి.’’ చిళయఔు అతన, ‘‘ఈ ాఛఱు అభసధఱు’’ అని తన ాబుళుణో ఙెుపఔుధాాడె. (ఇఱల
ఛయసఫు ఇళాఫడియథి) , ‘‘భంచిథి. భసతాక్ి భసణేా ధా లేళఔుఱన తీశఔుని ఫమఱుథేయు. నేభుయౌా యంటాడటం
ఛయుఖుతేంథి. శభుథాానిా అథి ఉనా లహితఱోధన యడిచినటటు. అుపడె ఈ లైనయం అంణా భునిగినుో తేంథి. ’’ యసయు
ఎనిా ణోటఱన , ఎనిా నీటి ఫుఖగ ఱన , ఎనిా ను ఱలఱన , ఎనిా అందఫెైన యౌదాఱన ళదయౌయమా ీయు! యసయు
అనబయశ఼
ు ఉనా యఱలశ ళశుళుఱు ఎధోా యసభి యనఔధన ఉండినుో మలబ! ఇఱల ఛభిగింథి యసభి భుగింు.
ఫేభు ఇతయుఱన ఈ ళశుళుఱఔు యసయశఱుగస ఙేరసభు. తయుయసత యసభి క్ొయఔు ఆక్సఴభూ యఱనహంఙఱేద

,

బూనై యఱనహంఙఱేద. యసభిక్ి క్ొథిునుసటి ళయళది ఔడా ఇళాఫడఱేద. ఈ యధంగస ఫేభు ఇయసాబీల శంతత
యసభిక్ి అతయంత అళభలనఔయఫెైన యక్ష నండి , హభౌన్ నండి యమోఙనం ఔయౌగింఙాభు. అతడె షదుఱు నైభిన
యసభిఱో నిఛంగసధన అఖరరరణిక్ి ఙెంథినయసడె. యసభి భిలి త
హ ని ఎభిగి ఉండి ఔడా యసభిక్ి ాం ఙంఱోని ఇతయ ఛాతేఱనై
నుసాదానయం ఇఙాుభు. యసభి క్ొయఔు శపవు ఫెైన భీక్షగస శ఼ఙనఱన యసభిక్ి ఙ఼నహంఙాభు.

44. అద్్దుఖరన్ 34 - 42 యసయు ఇఱల అంటాయు , ‘‘భలఔు భల నదటి భయణఫే తప తయు యసత భభింక్ేనై
ఱేద. థాని తయుయసత ఫేభు ఱేఫడే యసయభు క్సధనక్సభు. నీళు నిఛఫే ఱుఔుతేనాటా బణే

, భల

ణాతభుణాుతఱన ఱేనహ తీశఔుభస. ’’ యసయు ఫేఱ ైనయసభస ఱేఔ తేఫాబ ఛాతయసభస , థానిక్ి భుందయసభస ? యసయు
అభసధఱ ై నుో బన క్సయణంగసధన ఫేభు యసభిని ధాఴనం ఙేరసభు. ఈ ఆక్సరసనీా , ఈ బూనేనీ, యసటి భధయ ఉనా
ళశుళుఱన఼ ఫేభు యధోదం క్ోశం శఽఱహుంఙఱేద శభల. యసటిని ఫేభు శతయంణోధన శఽఱహుంఙాభు. క్సని యసభిఱో
అధనఔుఱు ఎయుఖయు. యసయందయౄ ఱేఫడటానిక్ి నియణ బంఙఫడిన శభమం తీయుప థినఫే. ఆధాడె దఖగ యఫంధళు

అబధాశభే తన దఖగ య ఫంధళుక్ి ఔడా ఎంతభలతాం ఉయోఖడడె ఎళభి నండీ యసభిక్ి ఏ శయౘమభూ
ఱనంఙద అఱలాహ బయ ఎళభి నైదనబధా ఔయుణ ఙ఼నహణే తప. ఆమన ఴక్ిుభంతేడె, ఔయుణాభముడ఼న.

44. అద్్దుఖరన్ 43 - 50 ఛక఼ామ ళఽక్షం నుసనుసతేుఱఔు ఆయౘయం అళుతేంథి. అథి న఼ధ భడిి ఱలగస ఉంటటంథి.
శఱ శఱ క్సగే నీయు భలథిభిగస అథి ఔడెుఱో భశ ఱుత ఉంటటంథి. అతనిని టటుక్ోండి

, నయఔం భధయఔు

ఈడెుఔుంటృ తీశఔుయలాండి, యసడి తఱ నైద శఱ శఱ క్సగే నీటి యక్షన ను భిాంఙండి. నీళు గొప ఫఱళంతేడళూ,
గౌయళనీముడళూ అబన భనిఱహయ. నైయు ఏ యవమం భసఔన ఖుభించి శంథేళంఙేయసభో, ఆ యవమం ఇథే.

44. అద్్దుఖరన్ 51 - 57 థెైళనెత ఖఱయసయు రసంత బదాతఱ ఖఱ ాథేఴంఱో ఉంటాయు. ఉథాయనళధాఱఱో

,

లఱబయలాఱో, శనాని టటు ళయసుాఱ, ఛభీ టటు ళయసుాఱ ధభించి, ఔభిక్ొఔయు ఎదయుగస ఔయుుండి ఉంటాయు. ఇఱల
ఉంటటంథి యసభి దయపం. లహనే యంఖు ఫేనఱ , అందఫెైన యరసఱఫెైన ఔలొ
ా ఖఱ లు ఱ
ీ న యసభిక్ి ఇచిు యయసషం
ఙేయు సభు. అఔాడ యసయు యుచిఔయఫెైన అనిా యక్సఱ థాభసిఱన఼ నిశసంక్ోఙంగస అడెఖుణాయు. అఔాడ యసయు
భయణానిా ఎనాటిక్ీ యుచి ఙ఼డయు. ాంఙంఱో ళచిున భయణఫే భయణం. అఱలాహ తన ఔఽణో యసభిని నయఔ యక్ష
నండి క్సనుసడెణాడె. ఇథే గొప యసపఱయం.

44. అద్్దుఖరన్ 58 - 59 ాళక్సు! యసయు ళతఫో ధ ను ందటానిక్ి ఫేభు ఈ ఖరంతానిా నీ పావఱో శయలం ఙేరసభు ,
ఇఔ నీళు ఔడా నిభీక్ింఙ, యసయు ఔడా నిభీక్ి శుధాాయు.
45. అల ఛాలహమహ
ఆమతేఱు : 37

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 2 యౘ. నైమ. ఈ ఖరంథం ఴక్ిుభంతేడ఼, యయనఔళంతేడ఼ అబన అఱలాహ తయపు నండి అళతభించింథి.
3 - 6 యసశు ళంగసధన యరసాశఱ క్ొయఔు ఆక్సరసఱఱోన఼

, బూనేఱోన఼ అశంకలయఔఫెైన శ఼ఙనఱు ఉధాాబ.

నేభుయౌా శఽఱహుంఙటంఱోన఼ , అఱలాహ (బూనేఱో) యసయనహంఛేశు ఼ ఉనాటటళంటి ఛంతేళుఱఱోన఼ , నఫేుయసభి
క్ొయఔు గొప శ఼ఙనఱు ఉధాాబ. భేబంఫళలా భధయ ఉనా ళయణాయ శంఱో , ళయతభేఔ తఱో, ఆక్సఴంనండి అఱలాహ
అళతభింఛేశు నా ఆయౘయంఱో - థాని థాాభస ఆమన భఽతబూనేని ఫాతక్ియు సడె - యసముళుఱ భిబభ
ా ణంఱో ,
ఫుథిాని ఉయోగింఙే యసభిక్ి ఎధోా శ఼ఙనఱు ఉధాాబ. ఇళనీా అఱలాహ శ఼ఙనఱు
మతాతథంగస యళభిశు ధాాభు. ఇఔ అశఱు యసయు అఱలాషౄా
యఴాలహయు సయు?

, ఫేభు యసటిని నీఔు

, ఆమన యసక్సయఱన఼ క్సఔ భభే యవమలనిా

7 - 10 అశతయయసథి , దయౖసాయయయుడె అబన ాతళయక్ిు శయాధాఴనభళుణాడె. అతడి భుంద అఱలాహ యసక్సయఱు
ఠింఙఫడణాబ, యసటిని అతడె యంటాడె. ఆ తయుయసత అతడె యసటిని ఎనాడ఼ యననియసని భలథిభిగస
అషంపాళంణో తన తయయసాయ యైకభినై నండిగస ఉండినుో ణాడె. అటటళంటి ళయక్ిుక్ి అతయంత ఫాదాఔయఫెైన
యక్షడెతేందధన యబయసయు న యనినహంఙ. భల యసక్సయఱఔు శంఫందించిన యవమం ఏథెైధా అతడిక్ి ణెయౌలహనుపడె ,
థానిని అతడె ఎఖణాయ ఙేయు సడె. అటటళంటి యసయందభిక్ీ అళభలనఔయఫెైన యక్షడెతేంథి. యసభి భుంద నయఔం
ఉనాథి. యసయు ాంఙంఱో శభునుసభిీంఙఔునా థానిఱో ఏథీ యసభిక్ి ఏ యధంగసన఼ నిక్ిభసద. అఱలాహ న క్సదని
యసయు తభ శంయక్షఔుఱుగస ఙేశ ఔునా యసయు లైతం, యసభిక్ొయఔు ఏనై ఙేమఱేయు. యసభి క్ొయఔు నదు మలతన ఉనాథి.
11 ఈ కభసన ూభిుగస భలయగ దయశఔతాఫే. తభ ాబుళు యసక్సయఱన యఴాలహంఙఔుండా తయశాభించిన యసభిక్ి
ళయదాబభితఫెైన నదు యక్ష డెతేంథి.
12 - 13 శభుథాానిా నైఔు ళఴయచినయసడె అఱలాహ బయ ఔథా! ఆమన ఆథేరసనయసయం అందఱో ఒడఱు
ామలణం ఙేమటానిక్ి నైయు ఆమన అనఖరయౘనిా అధనాఱహంఙటానిక్ి ఔఽతచఞఱు క్సళటానిక్ి : బూనేఱోని

,

ఆక్సరసఱఱోని శఔఱ ళశుళుఱన఼ ఆమన నైఔు ళఴయఙాడె. ఇదంణా తన ళదు నండే - ఆఱోఙధాయుఱఔు
ఇందఱో గొప శ఼ఙనఱు ఉధాాబ.
14 - 15 ాళక్సు! యరసాశఱణో ఇఱల అన :

‘‘అఱలాహ తయపు నండి ఙెడిభోచఱు ళయసుమని బమడని యసభి

ఙేవుఱన క్షనేంఙండి శామంగస అఱలాహ ఔ ళయగ ం యసభిక్ి యసభి శంనుసదనఔు ాతపఱం ఇళాటానిక్ి . శణాాయయం
ఙేలేయసడె థానిని తన క్ొయక్ే ఙేశఔుంటాడె. దయౖసాయయం ఙేలేయసడె ణాధన థాని పయౌణానిా అనబయయసుడె. తయుయసత
అందయౄ తభ ాబుళు యైునక్ే భయయౌనుో ణాయు.
16 - 20 ూయాం ఫేభు ఇయసాబీల శంతత యసభిక్ి ఖరంతానీా , ఆఛఞ న఼, ాళఔు దయనీ ాయసథింఙాభు. యసభిక్ి
ఫేభు భంచి చౄళన యసభగిరని అనఖరళంఙాభు. ాంఙంఱోని ాఛఱందభినై యసభిక్ి గనతన దమ ఙేరసభు.
ధయుం యవమంఱో యసభిక్ి శపవు ఫెైన ఉథేరసఱన ఇఙాుభు. తయుయసత యసభి భధయ తఱ తు న యపేథాఱు
(ణెయౌమఔనుో ళటం ళఱా క్సద క్సని) ఛాఞనం ళచిున తయుయసతధన తఱ ణాుబ

, యసయు ఔభిక్ొఔయు అధాయమం ఙేమ

దఱఙఔునా క్సయణంగసధన తఱ ణాుబ. ాలమం ధాడె అఱలాహ యసయు యపేథిశు ఼ ఉనా ళయళయౘభసఱన ఖుభించి
తీయుప ఙెఫుణాడె. ఇుపడె ాళక్సు! ఫేభు నినా ధయుం యవమంఱో ఔ శపవు ఫెైన భసఛభలయగ ంనై (వభిమత)
లహియభి ఙాభు. ఔనఔ నీళు థానినై భలతాఫే నడెళు. ఛాఞనళీనఱ క్ోభిఔఱన అనశభింఙఔు. అఱలాహ ఔు ాతగస
యసయు నీఔు ఏభలతాం ఉయోఖడయు. దభసుయుగఱు ఔభిక్ొఔయు శయౘమఔుఱు. బమబఔుుఱు ఔఱయసభి
శయౘమఔుడె అఱలాహ. ద఼యదఽఱహుణో నిండిళునా ఈ క్సంతేఱు ాఛఱందభిక్ొయఔు నఫేు యసభిక్ి ఇయ
భలయగ దయశఔతాం, క్సయుణయభూన.

21 - 22 ఙెడెఱఔు నుసఱపడినయసయు, తభన఼, యఴాలహంచి భంచినఱు ఙేలేయసభినీ ఫేభు శభలనంగస ఙేయు సభనీ ,
యసభి చౄళనుయణాఱు క్ేయధంగస ఉండేఱల ఙేయు సభనీ అనఔుంటటధాాభస

? యసయు ఙేలే నియణ మలఱు ఙాఱ ఙెడియ.

అఱలాహ ఆక్సరసఱన఼ , బూనేనీ శతయంణో శఽచృంఙాడె , ాత నుసాణిక్ీ థాని శంనుసదన ాక్సయం ాతపఱం ఇయసాఱని
శఽచృంఙాడె. ాఛఱఔు అధాయమం ఎంతభలతాం ఛయఖద.
23 తన భధోయసంచఱన తన థేళుడెగస ఙేశఔునా ళయక్ిు లహితని ఖుభించి ఔడా నీళు ఎుపడెైధా ఆఱోచింఙాయస ?
ఛాఞనం ఉనాపటిక్ీ , అతనిని అఱలాహ భలయగ బవ
ా ు తాంఱోక్ి యలహభియనరసడె , అతని షఽదమం నైథా , ఙెళుఱ నైథా
భుదాయనరసడె, అతని ఔలా ఔు ణెయయనరసడె. ఇఔ అఱలాహ తప అతనిక్ి భలయగ ం ఙ఼నేయసడెళడెధాాడె

? నైయు

ఖుణనుసఠసనిా ధనయుుక్ోభస?
24 - 27 యసయు ఇఱల అంటాయు, ‘‘చౄయతం అంటే క్ేళఱం భన ఈ నుసాంచిఔ చౄయతం భలతాఫే. ఇఔాడే భన భయణం ,
ఇఔాడే భన చౄళనం. క్సఱ భిబా భణం తప , భనఱన ఏథీ ఙంఱేద. ’’ యసశు ళంగస ఈ యవమలనిక్ి శంఫం
దించిన ఛాఞనఫేథీ యసభిళదు ఱేద. యసయు క్ేళఱం ఊష ఆదాయంగస ఈ భలటఱు అంటటధాాయు. శపవు ఫెైన భల
యసక్సయఱన యసభిక్ి యనినహంచినుపడె , ‘‘నీళు శతయళంతేడయన అబణే , భల ణాతభుణాుతఱన ఱేనహ తీశఔుభస ’’
అధనథి తప యసభిళదు భభొఔ తయాం ఏథీ ఉండద. ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన

, ‘‘అఱలాహ బయ నైఔు చౄయతం

ాయసథిశు ధాాడె, తయుయసత ఆమధన నైఔు భయణం ఔఱుఖఛేశు ధాాడె , ఆనైన ఆమధన నేభుయౌా ాలమం ధాడె
శభలయనఴయు యసుడె అథి ళఙేు యవమం ఖుభించి ఏభలతాం శంథేషం ఱేద. క్సని ఙాఱల భంథిక్ి ఈ యవమం
ణెయౌమద. బూనే , ఆక్సరసఱ యసభలుఛాయదిక్సయం అఱలాళవు. ాలమఖడిమ ళచిుడే ఆధాడె అశతయయసదఱు
నయౖసునిక్ి ఖుభి అళుణాయు.
28 - 35 అుపడె నీళు ాత ళయగ భూ మోఔభియౌా ఉండటానిా ఙ఼యసుళు. ళచిు

, తన ఔయుఱ ణాానిా

ఙ఼డళఱలహనథిగస ాత ళభసగనీా నహఱళటం ఛయుఖు తేంథి. యసభిణో ఇఱల అనఫడెతేంథి

, ‘‘ఈధాడె నైఔు నైయు

ఙేలహన ఔయుఱఔు ాతపఱం ఇళాఫడెతేంథి. ఇథి ఫేభు తమలయు ఙేబంచిన ఔయుఱ తాం. అథి నై యవమంఱో
ఛభిగింథి ఛభిగినటట
ా గస యసక్షయనేశుంథి. నైయు ఙేశు ఼ ఉండినదంణా ఫేభు యసాబశ఼
ు నుో మలభు.

’’ యఴాలహంచి,

భంచినఱు ఙేశు ఼ ఉండిన యసభిని యసభి ాబుళు తన క్సయుణయంఱోక్ి ాయనయంఛేయు సడె. అశఱు శపవు ఫెైన యసపఱయం
అంటే ఇథే. అయరసాశఱ ైనుో బన యసభిణో (ఇఱల అనఫడె తేంథి)

, ‘‘ధా యసక్సయఱు నైఔు యనినహంఙఫడెత

ఉండఱేథా? క్సని నైయు అషంపాయసనిక్ి ళయఱ ై అభసధఱ ైనుో మలయు. అఱలాహ యసగసునం శతయఫెైనదనీ , ాలమం
ళఙేు యవమం ఖుభించి ఏభలతాం శంథేషం ఱేదనీ అనఫడినుపడె

, నైయు, ాలమం అంటే ఏనేటో భలఔు

ణెయౌమద. ఫేభు క్ేళఱం అనభలధా శపదఫెైన యవమంగసధన తఱుయసుభు. భలఔు నభుఔం ఱేద

’’ అని

అధనయసయు. అుపడె యసభిక్ి తభ ఔయుఱ క్ీడెఱు ఏనేటో ాశుటభళుణాబ. యసయు ణాభు ఎఖణాయ ఙేలహన థాని

యొఔా ళఱమంఱోధన చిఔుాఔునుో ణాయు. యసభిణో ఇఱల అనటం ఛయుఖుతేంథి

, ‘‘నైయు ఈధాటి శభలయనరసనిా

భయచినుో బన యధంగసధన , ఫేభు ఔడ ఈధాడె నేభుయౌా భయచినుో ణాభు. నై నియసశం ఇఔ నయఔఫే. నైఔు
శయౘమం ఙేలేయసడెళడ఼ ఱేడె. నైయు అఱలాహ యసక్సయఱన భియౘశంగస తీశక్ోళటంళఱలా

, నుసాంచిఔ చౄయతం

నేభుయౌా మోయసనిక్ి ఖుభిఙేమటం ళఱలా నై ఖత ఇఱల అబంథి. ఔనఔ ఈధాడె యసభిని నయఔం నండి ఫమటఔు
తీమటభూ ఛయఖద , క్షభలనక్షన అనఖరళంఙ అని యనడెక్ొని నై ాబుళున ాశనాడెగస ఙేశక్ోండి అని
యసభిక్ి ఙెపటభూ ఛయఖద.’’
36 - 37 ఔనఔ అఱలాహ భలతాఫే శుతనుసతేాడె. ఆమన బూనేక్ీ

, ఆక్సరస ఱఔ ాబుళు శఔఱ ఱోక్సఱఔ

ాబుళు. బూభలయక్సరసఱఱో గనత ఆమనఔు భలతాఫే ఙెందతేంథి. ఴక్ిుభంతేడ఼

, యయనఔళంతేడ఼ ఆమన

భలతాఫే.

46. అల అయౘుఫ
ఆమతేఱు : 35

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 2 యౘ. నైమ. ఈ ఖరంథం భయౘఴక్ిుభంతేడ఼

, భయౘ యయనఔళంతేడ఼ అబన అఱలాహ తయపు నండి

అళతభించింథి.
3 ఫేభు బూనేనీ , ఆక్సరసఱన఼, యసటి భధయ ఉనా శఔఱ ళశుళుఱన఼ శతయం ాక్సయం

, ఔ ాణేయఔ క్సఱ

నియణ మంణో శఽఱహుంఙాభు. క్సని ఏ మదాయి ం ఖుభించి ఈ అయరసాశఱఔు ళెఙుభిఔ ఙేమఫడియథో , ఆ మదాభసి నిక్ి
యసయు యభుకఱమలయయు.
4 - 6 ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన , ‘‘నైయు థేళుణిణ ణోాలహభసఛని యనడెఔుంటటనా ఴఔుుఱు అశఱు ఏనేటో ఎుపడెైధా
నైయు ఔలై
ా ణెయచి ఙ఼రసభస ? బూనేఱో యసయు శఽఱహుంచింథి ఏనేటో , క్ొంఙెం ధాఔు ఙ఼ండి ? ఱేథా ఆక్సరసఱ
శఽఱహుఱో, యసటి నియాషణఱో యసటి నుసతా ఏఫెైధా ఉంథా ? ఔయనల ఇథిళయఔు ళచిున ఏథెైధా ఖరంథంగసనీ ఱేథా ఛాఞన
అళరరవంగసనీ (ఈ యరసాయసఱఔు ఆదాయంగస) నైదఖగ య ఉంటే , థాధనా తీశఔుయండి , నైయు శతయళంతేఱే అబణే. ’’
అఱలాహ న క్సదని, ాలమం ళఙేు ళయఔు అతనిక్ి శభలదానఫెైధా ఇళాఱేని యసభిని, నయనటటుఔుధన యసయు తభఔు
నయనటటుఔుంటటధాాయధన యవమం ఔడ ఎయుఖని యసభిని యనడెఔుధన యసడిఔంటే యభ బావు ేడెైన భలనళుడె ఎళడె
ఉంటాడె? భలనళుఱందభినీ శభలయనఴయచినుపడె , యసయు తభన యనడెఔునా యసభిక్ి యభోధఱ ైనుో ణాయు , యసభి
ఆభసధనన తయశాభియు సయు.

7 - 8 ఎంణో శపవు ఫెైన భల యసక్సయఱన యసభిక్ి యనినహంచినుపడె

, శతయం యసభి భుందఔు ళచిునుపడె , ఈ

అయరసాశఱు థానిని ఖుభించి , ‘‘ఇథి శపవు ంగస భంతాఛాఱఫే ’’ అని అంటాయు. అబణే ాళఔు బయ థానిని ఔయౌపం
ఙాడని యసభి పాళభల? యసభిణో ఇఱల అన , ‘‘ఔయనల ధనధన థానిని ఔయౌపంచి ఉనాటా బణే , నైయు థేళుని యక్ష నండి
ననా ఏభలతాం క్సనుసడఱేయు. నైయు ఔయౌపంఙే యవమలఱన అఱలాహ ఫాగస ఎయుఖున. ధాఔ నైఔ భధయ యసక్ిగస
థేళుడే శభినుో ణాడె. ఆమన ఎఔుాళగస భనిాంఙేయసడె, ఔయుణింఙేయసడ఼న.’’
9 - 10 యసభిణో ఇఱల అన, ‘‘ధనన క్ొతు ాళఔు ధననై క్సన. భేు నైఔు ఏనే ఛయుఖననాథో , ధాఔు ఏనే క్సననాథో ,
ధాక్ెరణే ణెయౌమద. ధనన ధాళదు ఔు ంఫడే థెైళయసణి (ళళీ)ని భలతాఫే అనశభిశు ధాాన. ధనన శపవు ంగస
ళెఙుభిఔ ఙేలేయసణిణ తప భభేనై క్సన.’’ ాళక్సు! యసభిక్ి ఇఱల ఙెుప: ‘‘ఔయనల ఈ ఖరంథం అఱలాహ తయపు నండి
ళచిు ఉండి , నైయు థానిని తయశాభిశు ఼ ఉనాటా బణే , (అుపడె నై ఖత ఏభళుతేంథో ) అధన యవమం ఖుభించి
నైభెుపడెైధా ఆఱోచింఙాభస ? ఇటటళంటి ఔ ఖరంతానిా ఖుభించి ఇయసాబీల శంతతక్ి ఙెంథిన ఔ యసక్ి యసక్షయం
ఔడ ఇచిు ఉధాాడె. అతడేమో యఴాలహంఙాడె, నైభేమో అషంపాయసనిక్ి ఱోనమలయయు. అటటళంటి దభసుయుగఱఔు
అఱలాహ శధాుయగ ం ఙ఼డె.
11 - 14 యఴాలహంఙేందఔు తయశాభించినయసయు , యఴాలహంఙే యసభిని ఖుభించి , ‘‘ఈ ఖరంతానిా యఴాలహంఙటం అధనథి
భంచి ధన అబణే ,యసయు ఈ యవమంఱో భలఔంటే భుందఔు నుో ఖయౌగేయసయు క్సద

’’ అని అంటాయు. యసయు

థానినండి భలయగ దయశఔతాం ను ందఱేద క్సఫటిు , ‘‘ఇథి నుసత అఫదా ఫే ’’ అని తప ఔుండా అంటాయు. యసశు యసనిక్ి
ఇంతఔు ూయాం భూయస ఖరంథం భలయగ దభిశగస , క్సయుణయంగస ళఙేులహంథి. ఈ ఖరంథం థానిని ధాయఔభిశు ఼ అయనౄబ
పావఱో ళచిుంథి దభసుయుగఱన ళెఙుభింఙటానిక్ి , శథెైాకభి అళఱంనృంఙే యసభిక్ి యబయసయు ఱు ఇళాటానిక్ినీా.
నిఴుమంగస అఱలాహ బయ భల ాబుళు అని ాఔ టించి , థానినై లహియంగస ఉండినుో బన యసభిక్ి ఏ బమభూ ఱేద ,
యసయు దణఖింఙటభూ ఛయఖద. అటటళంటి యసభే శాభసగనిక్ి నుో బయయసయు. అఔాడధన యసయు రసఴాతంగస ఉంటాయు

,

ాంఙంఱో ణాభు ఙేలహన నఱఔు ాతపఱంగస.
15 - 20 ఫేభు భలనళునిక్ి , అతన తన తయౌా దండెాఱ టా శథాాళంణో ఫెఱగసఱని ఉథేయంఙాభు. అతని తయౌా
అతనిని ఎంణో ఴరభణో తన ఖయాంఱో నటటుక్ొని మోలహంథి ఎంణో ఴరభణోధన అతనిని ఔనాథి . అతనిని ఖయాంఱో
నటటుక్ొని మోలేందఔు , అతనిఙే నుసఱు భలనిపంఙేందఔు భునైు భలయసఱు టిుంథి. చిళయఔు అతన భిూయణ
ఴక్ిుని ను ంథి , నఱపెై శంళతసభసఱ ళమ శసఔు ఙేభినుపడె

, ఇఱల అధాాడె , ‘‘ధా ాబూ! ధాఔ , ధా

తయౌా దండెాఱఔ నీళు ాయసథించిన భయౘపాగసయఱఔు గసన, నీఔు ఔఽతఛఞ తఱు ణెయౌనే, నీళు ఇవు డే శణాాభసయఱు ఙేలే
శదబథిాని ధాఔు ాయసథింఙ. ఇంక్స , ధా శంణాధానిా ఔడ భంచియసయుగస ఙేలహ ధాఔు శకలనిా ఇళుా. ధనన నీ
శనిాదిఱో రసుణాు డెత నీ యైునఔు భయఱుతేధాాన. ధనన యదేము(భులహా మ)ఱ ైన థాశఱ ఱోని

యసడన.’’ ఇటటళంటి యసభి నండి ఫేభు యసయు ఙేలహన భంచి ఔయుఱన లాఔభియు సభు యసయు ఙేలహన ఙెడె ఔయుఱన
భనిాయసుభు. యసభిక్ి ఙేమఫడెత ళచిున శతయయసగసునం ాక్సయం, యసయు శాయగ యసశఱఱో ఙేభినుో ణాయు. ఏ ళయక్ిు తన
తయౌా దండెాఱణో ఇఱల అధాాడో , ‘‘చూ, నుో ండి, నైయు ననా యలహగిశు ధాాయు. భయణించిన తయుయసత ధనన శభలది
నండి ఱేఫడణానని నైయు ననా బమనడెతేధాాభస ? యసశు యసనిక్ి ధాఔు ూయాం ఎధోా తభసఱు ఖతంఙాబ
(యసభిఱో నండి ఎళాడ఼ ఱేచిభసఱేద ఔథా!) ’’ ఆ ళయక్ిుని ఖుభించి తయౌా దండెాఱు ఇదు యౄ శయౘమం క్ోశం అఱలాహ
ఔు నయనటటుక్ొని ఇఱల అధాాయు , ‘‘ఒభి థౌభసాఖుయడా! యఴాలహంఙ. అఱలాహ యసగసునం శతయఫెైనథి. ’’ క్సని అతడె,
‘‘ఇళనీా నుసతక్సఱు ఔటటుఔథఱు

’’ అని క్ొటిునుసభేరసడె. ఇటటళంటి యసభి నైదధన యక్ా నియణ మం యౄఢీ

అబనుో బంథి. యసభిక్ి ూయాం ఖతంచిన చృధాాతేఱు , భలనళుఱ ఖుంుఱఱోధన యసయు ఔడా నుో బ ఙేయుణాయు.
నిశసం థేషంగస యసయు నవు ంఱోడి ఉండినుో బయయసయు. భెండె ళభసగఱఱోని ాత ఔా ళభసగనిక్ి థాని ఔయుఱన ఫటిు
థాని అంతశు ఉంటటంథి. యసయు ఙేలహన థానిక్ి ూభిు ాతపఱం ఇళాటానిక్ి అఱలాహ ఇఱల ఙేయు సడె. యసభిక్ి అధాయమం
ఎంతభలతాం ఛయఖద. తయుయసత ఈ అయరసాశఱన అగిాభుందఔు తీశఔు ళచిు నిఱఫెటు న
ి ుపడె, యసభిణో ఇఱల
అనటం ఛయుఖుతేంథి ‘‘నైయు నై ళంతే ళభసఱన నై నుసాంచిఔ చౄయతంఱో ను ంథాయు. యసటిథాాభస ఆనంథానిా
నైయు అఔాడే అనబయంఙాయు. ఇఔ ఏ షఔా అయహణా ఱేఔుండా నైయు బూనేనై ాదభిశశ఼
ు ఉండిన
దయషంక్సభసనిక్ి, నై అయదేమణా ఙేవుఱఔు యయళ యసనంగస

, ఈ భోచ నైఔు అళభలనఔయఫెైన యక్ష

యదింఙఫడెతేంథి.’’
21 - 26 యసభిక్ి క్ొంఙెం ఆద్ యో దయుని (షౄద్) గసధన యనినహంఙ. అుపడె అతన ఇశఔ ఖుటు ఱ భధయ
నిళలహంఙే తన ఛాత యసభిని ఇఱల ళెఙుభింఙాడె- అఱల ళెఙుభింఙేయసయు అతనిక్ి ూయాం ఔడళఙాుయు , అతని
తయుయసత ఔడ ళఙాుయు- ‘‘అఱలాహ న తప భభెళభినీ ఆభసదింఙఔండి. నై యవమంఱో ఔ బమంఔయ థిధాన
యదింఙఫడే యక్షన ఖుభించి ధనన బమడెతేధాాన.’’ థానిక్ి యసయు ఇఱల అధాాయు, ‘‘భలమభలటఱు ఙెనహప భల
థేళతఱ నండి భభుయౌా ద఼యం ఙేమటానిక్స ళచిుంథి నీళు? శభే, భంచిథి, నీళు శతయళంతేడయన అబణే, నీళు
భభుయౌా బమనడెత ఉనాటట ళంటి ఆ యక్షన తీశఔు భస.

’’ అతన ఇఱల అధాాడె , ‘‘థానిని ఖుభించి

అఱలాహ ఔు భలతాఫే ణెఱుశ. ఏ శంథేరసనిా ఇచిు ననా ండం ఛభిగింథో ఆ శంథేరసధనా ధనన నైఔు
అందఛేశు ధాాన. క్సని ధనన ఖభనిశుధాాన , నైయు అఛాఞనఱుగస ాళభిుశు ధాాయు.’’ తయుయసత యసయు ఆ యక్షన
తభ ఱోమఱ యైునఔు ళశ఼
ు ఉండగస ఙ఼లహ , ‘‘ఇయ ువాఱంగస భలఔు ళభసషనిా ఔుభినహంఙే ఫేగలఱు ’’ అని
అనయసగసయు- క్సద, క్సని ఇథి నైయు ణొందయనడెత ఉనా యవమం. ఇథి తేనూసన గసయౌ

, ళయదాూభితఫెైన

యక్షన ణెయు ో ంథి , తన ాబుళు ఆఛాఞనయసయం ాతళశుళున఼ శయాధాఴనం ఙేశు ంథి. చిళయఔు యసభి నియసశ శి ఱలఱు
తప అఔాడ ఏనై ఔనినహంఙఔుండా నుో బంథి. ఈ యధంగస ఫేభు ధనయశుఱఔు ాతపఱం ఇశ఼
ు ఉంటాభు. నైఔు
ఇళానియ ఎధోా ఫేభు యసభిక్ి ఇఙాుభు. ఫేభు యసభిక్ి ఙెళుఱ , ఔలొ
ా , భనశ఼స అనీా ఇఙాుభు. క్సని ఆ

ఙెళుఱ యసభిక్ి ఏ యధంగసన఼ నిక్ి భసఱేద, ఔలొ
ా భనశ఼స ఔడా (నిక్ిభసఱేద). ఎందఔంటే యసయు అఱలాహ
యసక్సయఱన తయశాభిశు ఼ ఉండేయసయు. యసయు థేనిని ఖుభించి యనమీక్ోలం ఙేశు ఼ ఉండేయసభో

, థాని ళఱఱోధన యసయు

చిఔుాఔు ను మలయయు.
27 - 28 నై ఙటటుఔాఱ నుసాంణాఱఱోని ఎధోా ఛనథాఱన ఫేభు ధాఴనం ఙేలహయనరసభు. ఫేభు భల
యసక్సయఱన ంనహ భలటిభలటిక్ి యఔయక్స ఱుగస యసభిక్ి నఙుఛెనుసపభు

, ఫషృరస యసయు థాభిక్ి ళయసుభేమో అని.

అఱలాహ న ళదయౌనటిు, యసయు ఏ ఴఔుుఱన అఱలాహ యసనిాదాయనిా ను ందటానిక్ి యసధ ధాఱుగస పాయంచి , థెైయసఱుగస
ఙేశఔుధాాభో, ఆ ఴఔుుఱు యసభిక్ి ఎందఔు శయౘమం ఙేమళు ? నైగస అయ యసభిక్ి ఔనభయుగెరనుో మలబ. ఇథి
యసభి అఫథాాఱఔ, యసయు ఔయౌపంఙఔునా ఔఽతాభ యరసాయసఱఔ యయళయసనం.
29 - 32 (ఆ శంగటన ఔడ ాయు సయంఙదగినథే) అుపడె ఫేభు చృధాాతేఱ ఔ ళభసగనిా కభసన్ యధనందఔు నీ
ళదు ఔు తీశఔుళఙాుభు. నీళు కభసన్ ఠిశు ఼ ఉండిన శి ఱలనిక్ి ఙేభిన తయుయసత , యసయు యశపయం ‘‘నిఴశఫు ంగస
ఉండండి’’ అని ఙెుపఔుధాాయు. అథి ఙదళటం భుగిలహన నహద, యసయు ళెఙుభిఔ ఙేలేయసయుగస తభ ఛాత యైునఔు
తభిగి యయానుో మలయు. యసయు అఔాడఔు యయా ఇఱల అధాాయు

, ‘‘ఒ భల ఛాత ాఛఱలభస! ఫేభు ఔ ఖరంతానిా

యధాాభు. అథి భూయస ాళఔు తయుయసత అళతభించింథి తనఔు ూయాం అళతభించిన ఖరంతాఱన ధాయఔభిశు ంథి ,
శతయం యైునఔ, ఋచభలయగ ం యైునఔ థాభిఙ఼ుతేంథి. ఒ భల ఛాత ాఛఱలభస! అఱలాహ యైునఔు నహయౌఙే
యసని శంథేరసనిా లాఔభింఙండి , అతనిని యఴాలహంఙండి. అుపడె అఱలాహ నై నుసనుసఱన క్షనేయసుడె , నేభుయౌా
బమంఔయఫెైన యక్ష నండి యక్ియు సడె.’’ అఱలాహ యైునఔు నహయౌఙే యసని భలటన యననియసడె బూనేఱో అఱలాహ న
అఴఔుుడెగస ఙేలే ఴక్ిుని ఔయౌగిఱేడె. అతనిని అఱలాహ నండి యక్ింఙేందఔు ఎఱలంటి భదు తేథాయుఱు గసనీ

,

శంయక్షఔుఱుగసనీ ఎళయౄ ఉండయు. అటటళంటి యసయు శపవు ఫెైన భలయగ బవ
ా ు తాంఱో డి ఉధాాయు.
33 - 34 ఏ థేళుడెైణే ఈ బూనేనీ , ఈ ఆక్సరసనీా శఽఱహుంఙాడో , యసటిని శఽఱహుంఙటంఱో అఱలహనుో ఱేథో , ఆ థేళుడె
భఽతేఱన తపఔుండా ఫాతక్ించి ఱేఖఱ ఴక్ిుని ఔడ ఔయౌగి ఉధాాడధన యవమం యసభిక్ి ణోఙటంఱేథా ? ఎందఔు
ఔయౌగిఱేడె, నిఴుమంగస ఆమన ాత థానినీ ఙేమఖఱ ఴక్ిు యసభభసియఱు ఔఱయసడె. అయరసాశఱు అగిా భుందఔు
తీశఔుభసఫడే భోచన యసభిని , ‘‘ఇథి శతయం క్సథా ?’’ అని అడఖటం ఛయుఖుతేంథి. యసయు , ‘‘అళున, భల ాబుళు
యసక్ిగస! (ఇథి నిఛంగసధన శతయం)

’’ అని అంటాయు. అఱలాహ , ‘‘శభే, ఇఔ నైయు తయశాభిశు ఼ ఉండిన థాని

యయళయసనంగస, యక్షన యుచిఙ఼డండి’’ అని లఱయయసుడె.
35 ఔనఔ ాళక్సు! శషనం ళళంఙ , దఽఢచితే
ు ఱ ైన ాళఔు ఱు శషనం ళళంచినటట
ా గస. యసభి యవమంఱో
ణొందయడఔు. థేనిని ఖుభించి యసభిని ఇుపడె బమనటు టం ఛయుఖుణోంథో , థానిని యసయు ఙ఼లహన భోచన , యసభిక్ి

ాంఙంఱో థినంఱోని ఔ ఖడిమఔంటే ఎఔుాళ క్సఱం ఔడ ఉండ ఱేద అని అనినహశు ంథి . శంథేఴం
అందఛేమఫడియథి. ఇఔ అయదేముఱు తప భభెళయు ధాఴన భళుణాయు?

47. భుషభుద్
ఆమతేఱు : 38

అళతయణ : భథీధాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 3 అయరసాయసనిక్ి నుసఱపడి , (ాఛఱన) అఱలాహ భలయగ ం యైునఔు నుో ఔుండా నిభోదించిన యసభి ఔయుఱన అఱలాహ
నియయి ఔఫెైనయగస ఙేరసడె. యఴాలహంచి, భంచినఱు ఙేలహనటటళంటి, భుషభుద్నై అళతభించినథి - అథి ూభిుగస
శతయఫేనని, అథి యసభి ాబుళు ళదు నండి ళచిునదని - ననేునటటళంటి యసభి నండి అఱలాహ యసభి ఙెడెఖుఱన
ద఼యం ఙేలహ, యసభి లహితని ఙఔాఫభిఙాడె. థానిక్ి క్సయణం అయరసాశఱు అశణాయనిా అనశభింఙటబయ. యరసాశఱు
ఈ యధంగస తభ ాబుళు ళదు నండి ళచిున శణాయనిా అనశభింఙటబయ. అఱలాహ, ాఛఱఔు తభ నిఛఫెైన యసినం
ఏనేటో ణెయౌమఛేయు సడె.
4 - 6 ఔనఔ నైయు ఈ అయరసాశఱణో తఱడినుపడె

, యసభి ఫెడఱన కండియఙటఫే నైయు ఙేమళఱలహన

నదటి ని. చిళయఔు నైయు యసభిని ూభిుగస అణచియనలహన తయుయసత , కెైథీఱన ఖటిుగస ఫందింఙండి. ఆ తయుయసత
(నైఔు ఇఱల ఙేలే అదిక్సయం ఉంథి). యసభిక్ి ఫేఱ ైధా ఙేమండి ఱేథా యసభి నండి భియౘయం (య భుు) తీశక్ొని
ళదయౌయనమండి. ముదా ంఱో తన ఆముదాఱు క్ిరందడయనలే ళయఔు (ఇఱల ఛయగసయౌ). ఇథి నైయు ఙేమళఱలహన ని.
అఱలాహ తఱఙఔుంటే శామంగస ఆమధన యసభిని ఎదభొాధనయసడె. అబణే నేభుయౌా ఔభి థాాభస భభొఔభిని
భీక్ింఙటానిక్ి (ఆమన ఈ దా తని అళఱంనృంఙాడె). అఱలాహ తన భలయగ ంఱో ఙంఫడిన యసభి ఔయుఱన
ఎంతభలతాం ళయయి ం ఙేమడె. ఆమన యసభిక్ి భలయగ ం ఙ఼ుణాడె

, యసభి లహితని ఙఔాఫయుయసుడె , ణాన యసభిక్ి

ణెయౌమఛేలహన శాయగ ంఱో యసభిని ాయనయంఛేయు సడె.
7 - 12 యరసాశఱలభస! నైయు అఱలాహ ఔు శయౘమం ఙేలేు , ఆమన నైఔు శయౘమం ఙేయు సడె, నై నుసథాఱన లహియంగస
ఉంఙణాడె. ఇఔ అయరసాశఱ యవమలనిక్ి ళలేు

, యసభిక్ి యధాఴం తపద. అఱలాహ యసభి ఔయుఱన ణోళ

దనహపంఙాడె. ఎందఔంటే యసయు అఱలాహ అళతభింఛేలహన థానిని అంగీఔ భింఙఱేద. ఔనఔ అఱలాహ యసభి ఔయుఱన
ళయయి భిఙాడె. యసభిక్ి ూయాం ఖతంచిన ాఛఱ యయళయసనం ఎఱల ఛభిగింథో ఙ఼లేందఔు యసయు బూనేనై
శంఙభింఙఱేథా? అఱలాహ యసభిని శభూ ఱంగస తేడిచినటాుడె. ఇటటళంటి పయౌణాఱే ఈ అయరసాశఱఔు యసాలహనటు ఫడి
ఉధాాబ. ఎందఔంటే , యరసాశ ఱఔు యక్షఔుడ఼ , శయౘమఔుడ఼ అఱలాహ బయ. అబణే అయరసాశఱఔు శయౘమ

ఔుడ఼, యక్షఔుడ఼ అధనయసడె ఎళాడ఼ ఱేడె. యఴాలహంచి , భంచినఱు ఙేలే యసభిని అఱలాహ , క్ిరంద లఱబయలా ై
ాళళంఙే శాయగ ళధాఱఱో ాయనయంఛేయు సడె. అయరసాశఱు క్ేళఱం క్ొధాాలా నుసాంచిఔ చౄయతంఱోని యౌకలయఱన
చయురఔుం టటధాాయు. యళుఱు భలథిభిగస తంటటధాాయు

, ణాాఖుతేధాాయు. యసభి అంతభ నియసశం నయఔం

అళుతేంథి.
13 - 15 ాళక్సు! నినా ఫళవాభించిన నఖయం ఔంటే ఎంణో ఴక్ిుభంత భుఱ ైన నఖభసఱు ఎధోా ఖతంచినుో మలబ.
ఫేభు యసటిని ఎళాయౄ క్సనుసడఱే నంతగస శయాధాఴనం ఙేరసభు. తన ాబుళు తయపు నండి ఔ శపవు ఫెైన
శధాుయగ ం ను ంథినయసడె, తభ దయౖసాభసయఱు భధోషయఫెైనయగస ఔనినహంఙేఱల ఙేమఫడి , తభ క్ోభిఔఱఔు థాశఱ ైన
యసభి భలథిభిగస ఎఱల క్సఖఱుఖుణాడె? బమబఔుుఱు ఔఱయసభిక్ి యసగసునం ఙేమఫడిన శాయగ ం యొఔా యైబళం ఇఱల
ఉంథి, అందఱో నియుఱఫెైన నీటి క్సఱుళఱు ాళళశ఼
ు ఉంటాబ, ఏ భలతాభూ భలయని యుచిఖఱ నుసఱ క్సఱుళఱు
ాళళశ఼
ు ఉంటాబ, లేయంఙే యసభిక్ి భధయంగస ఉండే భదయు క్సఱుళఱు ాళళశ఼
ు ఉంటాబ, శాఙఛఫెైన ణేధ
క్సఱుళఱు ాళళశ఼
ు ఉంటాబ. అందఱో యసభిక్ొయఔు అనిా యక్సఱ ండెా ఉంటాబ. ఇంక్స యసభి ాబుళు తయపు
నండి క్షభలనక్షఔడ. (ఇఱలంటి శాభసగనిా తన ళంతే పాఖంగస ను ందననా ళయక్ిు) నయఔంఱో రసఴాతంగస
ఉండినుో బయ యసభి భలథిభిగస నేఖుఱన లైతం క్ోలహయనలేటటటళంటి శఱ శఱ క్సగే నీయు ఇళాఫడే యసభి భలథిభిగస
క్సఖఱడా?
16 - 18 యసభిఱో నీ భలటఱన ఙెయయొగిగ యధనయసయు క్ొందయు ఉధాాయు. అబణే నీ దఖగ య నండి యయానుో బన
తయుయసత, ఛాఞన పాఖయం ాయసథింఙఫడిన యసభిని , ‘‘ఇంతఔు భుంద అతన అనాథి ఏనేటి ?’’ అని అడెఖుణాయు.
షఽదమలఱనై అఱలాహ భుదాయనలహన యసయు యభే.యసయు తభ క్ోభిఔఱఔు థాశఱ ై నుో బనయసయు. ఇఔ భలయగ ం
ను ంథినయసయు, అఱలాహ యసభిక్ి ఇంక్స ఎఔుాళగస భలయగ ం ఙ఼ుణాడె
ాయసథియు సడె. ఇుపడె యసయు ాలమం క్ొయక్ే ఎదయు ఙ఼శుధాాభస

, యసభిక్ి యసభి ళంతే బమబఔుుఱన
, అథి అఔయసుతే
ు గస యసభి నైద

యయుఙఔుడాఱని? థాని శ఼ఙనఱ ైణే ళఙేురసబ. శామంగస అథే ళచిు నుపడె

, ఇఔ యసభిక్ి ళణోథేఴం

లాఔభింఙే అళక్సఴం ఎఔాడ నేగియౌ ఉంటటంథి?
19 ఔనఔ ాళక్సు! ఫాగస ణెఱుశక్ో , అఱలాహ తప ఆభసధనఔు అయుహడెైనయసడె ఎళాడ఼ ఱేడె అని. నీ ను యనుసటా ఔు
క్షభలనక్ష నటటుభు అని యనడెక్ో, యరసాశ ఱ ైన లు ీ ుయువేఱ ను యనుసటా ఔు ఔడ. అఱలాహ నీ క్సయయఔఱలనుసఱన ఔడ
ఎయుఖున, నీ యరసరంత శి ఱలనిా ఔడా ఎయుఖున.
20 - 28 యరసాశఱు ‘‘(ముథాానిక్ి శంఫందించిన ఆథేఴం ఖఱ) శ఼భస ఏథెైధా ఎందఔు అళతభింఙద

’’ అని

అంటృ ఉండేయసయు. క్సని ముదా ాయు సళన ఖఱ ఔ నిభిువుఫెైన శ఼భస అళతభిం ఛేమఫడినుపడె తభ
షఽదమలఱఱో యసయదిఖఱ యసయు, భయణం ఆళళంచిన యసభి భలథిభిగస నీ యైు ఙ఼డటానిా నీళు ఖభనియసుళు. యసభి

యైకభి ఎంణో రోఙనీమం. యదేమ తన నుసటియు సభధన యసభి యసగసునభూ , భంచి భంచి భలటఱ (క్ేళఱం ధోటి
భలటఱే) క్సని శపవు ఫెైన ఆఛఞ ఇళాఫడినుపడె , యసయు ణాభు అఱలాహ ఔు ఙేలహన ాభలణానిా ధయయనయుటంఱో
తభ నిఛాబతీని నియౄనహంఙఔుని ఉంటే , అథి యసభిక్ే రరరమశాయఫెైనథిగస ఉండేథి. ఇఔ నై నండి ఇంతఔంటే ఏనే
ఆయంఙళఙు ఔయనల నైయు యభుకఱ ైనుో ణే

, బూనేనై భయా ఔఱోాఱలనిా భేక్ెతుయసుయు. యశపయం గొంతేఱు

క్ోశఔుంటాయు. అఱలాహ ఴనహంచినయసయౄ , అంధఱుగసన఼, ఫదియుఱుగసన఼, ఙేలహన యసయౄ యభే. యసయు కభసన్న
ఖుభించి ఆఱోచింఙఱేథా? ఱేఔ యసభి షఽదమలఱఔు ణామీఱు డి ఉధాామల? మతాయి ఫేనేటంటే, భలయగ దయశఔతాం
యసభిక్ి శపవు డిన తయుయసత ఔడ థానిక్ి యభుకఱ ైన యసభిక్ి ఱైణాన ఈ యైకభిని అళఱంనృంఙడం శఱబతయం
ఙేరసడె, ఱేనినుో ని ఆఴఱ యంయన యసభిక్ొయఔు నంచియనరసడె. అందక్ే యసయు అఱలాహ అళతభింఛేలహన ధభసునిా
థేాఱహంఙే యసభిణో ‘‘క్ొనిా యవమలఱఱో ఫేభు నేభుయౌా అనశభియు సభు

’’ అని అధాాయు. అఱలాహ యసభి ఈ

యషయసయఱోఙనఱన ఫాగస ఎయుఖున. థెైళద఼తఱు యసభి ఆతుఱన ళఴయఙఔుధనటుపడె

, యసభి భుకలఱనై ,

యుఱనై క్ొడెత యసభిని తీశఔుయమళా టుపడె , యసభి భిలి త
హ ఎఱల ఉంటటంథి ? ఇఱల ఎందఔు ఛయుఖుతేందంటే ,
యసయు అఱలాహ ఔు ఆఖరషం ఔయౌగింఙే యదాధానిా అనశభింఙాయు

, ఆమన ాశనాడబయయ భలభసగనిా అళఱం

నృంఙటానిక్ి ఇవు డఱేద. ఈ క్సయణంగసధన ఆమన యసభి ఔయుఱు అనిాంటినీ ళఽదాఙేరసడె.
29 - 31 షఽదమలఱఱో యసయది ఔఱయసయు

, తభ భనశసఱఱోని ఔఱుయౖసనిా అఱలాహ ఫళయగ తం ఙేమడని

అనఔుంటటధాాభస? ఫేభు తఱఙఔుంటే యసభిని నీఔు ఙ఼నహయు సభు , యసభి భుకలఱనఫటిు నీళు యసభిని ఖుభిుయు సళు.
అశఱు యసయు భలటాాడే తీయునఫటేు నీళు యసభిని ఖుభించి ణెఱుశఔుంటాళు. అఱలాహ నై అందభి ఔయుఱన ఖుభించి
ఫాగస ఎయుఖున. ఫేభు నేభుయౌా తపఔుండా భీక్ియు సభు , తథాుాభస నై లహితని నియణ బయసుభు. నైఱో అఱలాహ
భలయగ ంఱో ఖటిుగస ఔఽఱహఙేలేయసయు ఎళభో, లహియచితే
ు ఱు ఎళభో ఙ఼యసుభు.
32 - 38 ఋచభలయగ ం ఏథో శపవు ంగస ణెయౌలహనపటిక్ీ , శణాయనిా తయశాభించి , అఱలాహ భలయగ ం నండి (ాఛఱన)
నిభోదిశు ఼, ాళఔు ణో యయసదడిన యసయు నిఛానిక్ి అఱలాహ ఔు ఏ భలతాం నవు ం ఔయౌగింఙఱేయు. నైగస అఱలాహ బయ యసయు
ఙేలహన నఱనిాంటినీ నివుఱం ఙేయు సడె. యరసాశఱలభస! నైయు అఱలాహ ఔు యదేమత ఙ఼ండి , ాళఔు ఔు యదేమత
ఙ఼ండి, నై నఱన ళఽదా ఙేశక్ోఔండి. అయరసాయసనిక్ి నుసఱపడే యసభినీ

, థెైళభలయగ ం యైునఔు నుో ఔుండా

(ాఛఱన) నిభోదింఙే యసభినీ , భఽతేయళు ళఙేుళయఔు శతయ తయయసాయలహితనై లహియంగస ఉండేయసభిని అఱలాహ
ఎంతభలతాం క్షనేంఙడె. ఔనఔ నైయు అదెైయయడఔండి , భసచౄడటానిక్ి యసభిని నహఱళఔండి. నైభే ఆదిఔయం ను ంథే
యసయు. అఱలాహ నైఔు ణోడెగస ఉధాాడె. ఆమన నై ఔయుఱన నియయి ఔం ఙేమడె. ఈ నుసాంచిఔ చౄయతం ఔ ఆట
భలతాఫే. ఔ యధోదం భలతాఫే. నైయు యఴాలహంచి

, బమబఔుుఱ యైకభిని అళఱంనృలేు , అఱలాహ నైఔు నై

ాతపఱలనిా ఇయసుడె. ఆమన నైనండి నై ధధానిా అడెఖడె. ఔయనల ఆమన నైనండి నై ధధానిా అడిగిణే ,
నై ధనం నణాునిా క్ోభిణే , నైయు నహలహధాభితనం ఙ఼ుణాయు. ఆమన నై థో యౖసనిా యయౌక్ితీయసుడె. ఙ఼డండి!

అఱలాహ భలయగ ంఱో ధనం కయుునటు ండి అని నైఔు నహఱుు ఇళాఫడెణోంథి. థాని యవమంఱో నైఱో క్ొందయు
నహలహధాభితనంణో ళయళషభియు సయు. క్సని నహలహధాభితనం ళళంఙే ళయక్ిు నిఛానిక్ి తనటా ణాధన నహలహధాభితనం ఙ఼ు
తేధాాడె. అఱలాహ అబణే ఎంణో శంనాడె

, నైభే ఆమననై ఆదాయడి ఉనాయసయు. ఔయనల నైయు

యభుకఱ ైణ,ే అఱలాహ నైయసినంఱో భభోఛాతని థేనాబధా తీశఔుళయసుడె. యసయు నై ళంటి యసభెర ఉండయు.
48.అల పతహ
ఆమతేఱు : 29

అళతయణ : భథీధాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 7 ఒ ాళక్సు! ఫేభు నీఔు శపవు ఫెైన యఛమలనిా ాయసథింఙాభు

, అఱలాహ నీ ూయాు ను యనుసటా న ,

పాయక్సఱు ను యనుసటా న భనిాంఙాఱని , నీనై తన అనఖరయౘనిా ూభిుఙేమలఱని , నీఔు ఋచభలయగ ం ఙ఼నుసఱని ,
నీఔు గొప శయౘమం ఙేమలఱని. ఆమధన యరసాశఱ షఽదమలఱనై శక్ీనత (రసంత శంతఽుుఱ)న
అళతభింఛేరసడె, తభ యరసాయసనిక్ి యసయు అదనంగస భభొఔ యరసాయసనిా ఔఱుుక్ోయసఱని. బూనేఱోని

,

ఆక్సరసఱఱోని లైధాయఱనీా అఱలాహ అదీనంఱోధన ఉధాాబ. ఆమన ఛాఞనీ భభిము యయనక్ి. (ఆమన ఇఱల ఎందఔు
ఙేరసడంటే) యరసాశఱ ైన ుయువేఱ, లు ఱ
ీ  రసఴాతంగస ఉండేటందఔు ఆమన యసభిని క్ిరంద క్సఱుళఱు ాళళంఙే
ళధాఱఱో ాయనయంఛేమలఱని యసభి నుసనుసఱన యసభి నండి ద఼యం ఙేమలఱని- అఱలాహ దఽఱహుఱో ఇథి గొప
యఛమం - అఱలాహ యవమంఱో ఔుఴంఔఱు ఖఱ ఔటటఱ ైన ుయువేఱన , లు ఱ
ీ న భభిము ఫషృథెైయోనుసశఔుఱ ైన
ుయువేఱన, లు ఱ
ీ న యక్ింఙాఱని. ఙెడెఱ ళఱమంఱోక్ి శామంగస యసభే ళచిుడాియు. అఱలాహ ఆఖరషం యసభినై
డియథి, ఆమన యసభిని ఴనహంఙాడె, యసభిక్ెర నయక్సనిా లహదాం ఙేరసడె. అథి భయౘఙెడి నియసశం. బూభలయక్సరసఱఱోని
లైధాయఱు అనీా అఱలాహ అదీనంఱోధన ఉధాాబ. ఆమన ఴక్ిుభంతేడె, యయనఔళంతేడ఼న.
8 - 9 ాళక్సు! ఫేభు నినా యసక్ి (యౖసళద్) గసన , యబయసయు అందఛేలేయసని గసన఼, ళెఙుభిఔ ఙేలేయసనిగసన఼ ఙేలహ
ంనుసభు. ఎందఔంటే , ాఛఱలభస! నైయు అఱలాషౄా , ఆమన ాళఔు న఼ యఴాలహంఙాఱని , (ాళఔు ఔు) శషఔభిం
ఙాఱని, అతనిని గౌయయంఙాఱని ఉదమం, యసమంతాం అఱలాహ న శుతంఙా ఱని.
10 ాళక్సు! నీణో యదేమణా ాభలణం ఙేలహనయసయు నిఛానిక్ి అఱలాషోు యదేమణా ాభలణం ఙేరసయు. యసభి ఙేతేఱనై
అఱలాహ షశు ం ఉనాథి. ఇుపడిఔ ఎళడె ఈ ాభలణానిా బంఖయుయసుడో , అతడి ాభలణబంఖం ళఱా ఔయౌగే క్ీడె
శామంగస అతడిధన ఙటటుఔుంటటంథి. ఎళడె ణాన అఱలాషోు ఙేలహన ాభలణానిక్ి ఔటటుఫడి ఉంటాడో, అతనిక్ి అఱలాహ
తాయఱోధన గొప ాతపఱలనిా ాయసథియు సడె.

11 - 12 ాళక్సు! ఱా టృభి అయఫుబఱఱో యనఔ ఉండినుో బన యసయు ఇుపడె నీ ళదు ఔు ళచిు తపఔుండా ఇఱల
అంటాయు, ‘‘భల ఆలహు నుసశుఱ, భల ఆఱు నృడి ఱన ఖుభించిన చింతధా భలఔు తీభిఔ ఱేఔుండా ఙేరసబ. నైయు భలక్ెర
క్షభలనక్ష నుసాయి న ఙేమండి. ’’ యసయు తభ భనశసఱఱో ఱేని యవమలఱన తభ ధోటిణో అంటాయు.యసభిణో ఇఱల
అన: ‘‘భంచిథి, అఱలగెరణ,ే అఱలాహ నైఔు ఏథెైధా నయౖసునిా ఔఱుఖఛేమదయౌలేు ఱేథా ఏథెైధా ఱలపానిా ఙేఔయుదయౌలేు ,
అఱలాహ యొఔా ఈ నియణ మలనిా అడెిఔుధన అదిక్సయం ఎళభిక్ెరధా క్సశు బధా ఉంథా? నై ఔయుఱన ఖుభించి అఱలాహ క్ే
ఫాగస ణెఱుశ. (క్సని అశఱు యవమం నైయు ఙెనేపథి క్సద) క్సని

, ాళఔు భభిము యరసాశఱు తభ ఇంటి

యసభిళదు ఔు తభిగి భసధనభసయు అని నైయు పాయంఙాయు. ఈ ఆఱోఙన నై భనశసఱఔు ఫాగస నచిుంథి. నైయు ఙాఱల
ఙెడిగస అనభలనిం ఙాయు, నైయు ఙాఱల ఙెడి ఆంతయయం ఔఱయసయు.’’
13 - 14 అఱలాషౄా, ఆమన ాళఔు న఼ యఴాలహంఙని అయరసాశఱ క్ొయఔు ఫేభు బఖ బఖభండే అగిాని లహదాయచి
ఉంఙాభు. బూభలయక్సరసఱ యసభలుఛాయదిణాయనిక్ి మఛభలని అఱలాహ బయ. ఆమన ణాన క్ోభిన యసభిని క్షనేయసుడె,
ణాన క్ోభిన యసభిని యక్ియు సడె. ఆమన క్షనేంఙేయసడె, ఔయుణింఙే యసడ఼న.
15 - 17 నీళు యఛమ ధధానిా ను ందటానిక్ి యమళా టుపడె, యనఔ ఉండి నుో బనయసయు నీణో, ‘‘భభుయౌా ఔడా నై
యంట భసనీమండి’’ అని తపఔుండా అంటాయు. యసయు అఱలాహ ఉతు యుళున భలయు గోయుతేధాాయు. యసభిక్ి శపవు ంగస
ఇఱల ఙెుప , ‘‘నైయు భలణో భసళటానిక్ి ఎంతభలతాం యఱుఱేద. అఱలాహ ఈ యవమలనిా భుంథే ఙెనేపరసడె.
యసయు, ‘‘అథి క్సద , నైయు ఫేభంటే అశ఼మ డెతేధాాయు

’’

’’ అని అంటాయు. (అశఱు ఇఔాడ యవమం

అశ఼మఔు శంఫందించింథి క్సద). క్సని యసయు శభి jెెెైెన భలటన ఙాఱల తఔుాళగసధన అయి ం ఙేశఔుంటాయు.
యనఔ ఉండినుో బన ఈ గసరనైణ అయఫుబఱణో ఇఱల అన , ‘‘తాయఱోధన, ఎంణో ఫఱలఢెయఱ ైన ాఛఱణో నుో భసడేందఔు
నేభుయౌా నహఱళటం ఛయుఖుతేంథి. నైయు యసభిణో ముదా ం ఙేమళఱలహ ఉంటటంథి ఱేథా యసయు ఱ ంగినుో ణాయు.
అుపడె నైయు చృయౘద్ ఆఛఞ న యయయసళళలేు , అఱలాహ నైఔు భంచి ాతపఱం ఇయసుడె. ఔయనల నైయు ూయాం
యభుక ఱ ైనటట
ా భయా యభుకఱ ైణే , అఱలాహ నైఔు అతయంత ఫాదాఔయఫెైన యక్ష యదియు సడె. అబణే ఔయనల
అంధడ఼, ఔుంటియసడ఼, యసయదిఖరశు డ఼ చృయౘద్ క్ొయఔు భసఔనుో ణే , అందఱో ఎఱలంటి థో వభూ ఱేద. అఱలాషౄా ,
ఆమన ాళఔు ఔ యదేమత ఙ఼నేయసనిని అఱలాహ క్ిరంద క్సఱుళఱు ాళళంఙే శాయగ ళధాఱఱో ాయనయంఛేయు సడె.
యభుకడబయయ యసనిక్ి ఆమన ళయదాబభిత ఫెైన యక్ష యదియు సడె.’’
18 - 21 యరసాశఱు ళఽక్షం క్ిరంద నీణో యదేమణా ాభలణం ఙేశు నాుపడె , అఱలాహ యసభిని ఙ఼లహ ఆనంథింఙాడె.
యసభి షఽదమలఱ లహిత ఆమనఔు ణెఱుశ. ఔనఔ ఆమన యసభినై

‘శక్ీనత’ (రసంత శంతఽుుఱ)న అళతభిం

ఛేరసడె, యసభిక్ి ఫషృభలనంగస శనైంఱోని యఛమలనిా ాయసథింఙాడె అనుసయ యఛమ ధధానిా యసభిక్ి
అనఖరళంఙాడె. థానిని యసయు (తాయఱోధన) ను ందణాయు. అఱలాహ అతయంత ఴక్ిుభంతేడె

,

భయౘ

యయనఔళంతేడ఼న. అఱలాహ నైఔు అనేతఫెైన యఛమ ధధాఱన యసగసునం ఙేశు ధాాడె. యసటిని నైయు
ను ందణాయు. యంటధన ఆమన నైఔు ఈ యఛమలనిా ాయసథింఙాడె
నిభోదింఙాడె,

ఇథి యరసాశఱ క్ొయఔు ఔ శ఼ఙన క్సయసఱని

, ాఛఱ ఙేతేఱు నై నైక్ి ఱేఔుండా
, అఱలాహ నేభుయౌా ఋచభలయగ ం యైునఔు

నడనుసఱని. ఇథేక్సఔుండా, ఇతయ యఛమ ధధాఱన ఖుభించి ఔడ ఆమన నైఔు యసగసునం ఙేశు ధాాడె. యసటినై
నైయు ఇంక్స అదు యసదింఙఱేద. అఱలాహ యసటిని ఙటటుభుటిు ఉధాాడె. అఱలాహ ఔు ాతథానినై అదిక్సయం
ఉనాథి.
22 - 26 ఈ అయరసాశఱు ఈ శభమంఱో నైణో ముథాానిక్ి థిగి ఉనా టా బణే

, నిఴుమంగస యనాఙ఼నహ

నుసభినుో బయయసయు. ఇఔ ఏ శయౘమఔుణీణ , ఏ యక్షఔుణీణ ను ంథి ఉండేయసయు క్సద. ఇథి అఱలాహ శంాథామం నదటి
నండే ళశ఼
ు ఉనాథి. నైయు అఱలాహ శంాథామంఱో ఏ భలయుపన఼ ఙ఼డఱేయు. భక్సా ఱోమఱో యసభి
ఙేతేఱన నైనండి , నై ఙేతేఱన యసభినండి ఆనహనయసడె ఆమధన. యసశు యసనిక్ి ఆమన నైఔు యసభినై ఆదిఔయం
ఇఙాుడె. నైయు ఙేశు ఼ ఉనాదంణా అఱలాహ ఙ఼శ఼
ు ఉండిధాడె. శణాయనిా తయశాభించి

, నేభుయౌా భలహీథే

షభసమఔు భసఔుండా నిభోదించి, కభసబనీ ంటెఱన యసటి ళధయ శి ఱలఱ దఖగ యఔు ఙేయనీమఔుండా ఙేలహనథి యసభేఔథా!
(భక్సాఱో) నీళు ఎయుఖని యరసాశఱ ైన లు ీ ుయువేఱు ఱేఔుండా ఉనాటా బణే , ణెయౌమఔనుో ళటం ళఱా నీళు యసభిని
క్సఱభసయసుళధన ాభలదం, థానిళఱా నీనై అయసద ళశుందధన బమం ఱేఔనుో బ ఉంటే (ముథాానిా ఆటం ఛభిగేథి
క్సద. థానిని ఎందళఱా ఆటం ఛభిగిందంటే) అఱలాహ తన క్సయుణయంఱోక్ి ణాన క్ోభిన యసభిని
ాయనయంఛేలేటందఔు. ఆ యరసాశఱు యనయుగస నుో బ ఉంటే , (భక్సా యసశఱఱోని) అయరసాశఱన తపఔుండా
ఫేభు ఔఠినంగస యక్ించి ఉండేయసయభు. (ఈ క్సయణం ళఱా ధన) ఈ అయరసాశఱు తభ షఽదమల ఱఱో
భూఢానభలధానిా నంఙఔునాుపడె , అఱలాహ తన ాళఔు నై , యరసాశ ఱనై ‘శక్ీనత’ (రసంత శంతఽుుఱ)న
అళతభింఛేరసడె, యరసాశఱన బమబఔుుఱ భలటనై లహియంగస ఉంఙాడె. యసభే థానిక్ి ఎఔుాళ షఔుాథాయుఱున ,
అయుహఱన. అఱలాహ ఔు ాత యవమం ఖుభించి ణెఱుశ.
27 నిఴుమంగస అఱలాహ తన ాళఔు ఔు శతయఫెైన శానుసానిా ఙ఼నహంఙాడె. అథి ూభిుగస శణాయనిక్ి అనఖుణంగస
ఉనాథి. అఱలాహ శంఔయౌపలేు , నైయు తపఔుండా భలహీథే షభసమఱో ూభిు రసంతణో ాయనయయసుయు

, నైయు యభో

భుండనం ఙేబంఙక్ొంటాయు , యండెాఔఱన ఔతు భింఙక్ొంటాయు. నైఔు ఏ బమభూ ఉండద. నైఔు ణెయౌమని
యవమం ఆమనఔు ణెఱుశ. ఔనఔ ఆ శాాం నిఛం క్సఔభుంథే

, ఆమన ఈ శనై యఛమలనిా నైఔు

ాయసథింఙాడె.
28 - 29 అఱలాహ బయ తన ాళఔు ఔు భలయగ దయశఔణాానీా

, శతయధభసునీా ఇచిు ంనుసడె , అథి అనిా ధభసుఱనై

ఆదిఔయం ఔయౌగి ఉండేఱల ఙేమటానిక్ి. ఈ యసశు యసనిక్ి అఱలాహ యసక్షయఫే ఙాఱు. భుషభుద్ అఱలాహ ాళఔు . ఆమన

యంట ఉనాయసయు అయరసాశఱ టా ఔఠినఱుగసన఼ ఉంటాయు , యశపయం ఔయుణాభముఱుగసన఼ ఉంటాయు. నీళు
యసభిని ఙ఼లహనుపడె , యసయు యుఔ శజథాఱఱో , అఱలాహ అనఖరయౘనీా , ఆమన ాశనాతన఼ అభిింఙటంఱో
నిభఖుాఱ ై ఉండటం ఔనినహశు ంథి. శజథాఱ శ఼ఙనఱు యసభి భుకలఱనై ఉంటాబ

, యసటిళఱా యసయు ాణేయఔంగస

ఖుభిుంఙఫడణాయు. యసభి ఖుణఖణాఱు ణౌభసతఱో ఇఱల ఉధాాబ. ఇఔ ఇన్చౄలఱో యసయు ఔ ంటను ఱంణో
నుో ఱుఫడాియు. ఆ ను ఱం నదటోా నఱఔన అంఔుభింఛేలహంథి , తయుయసత థానిక్ి ఫఱం ఙేఔభిుంథి , ఆ తయుయసత
అథి ఱలళుగస ఏుగస నభిగింథి , ఆనై తన క్సండంనై నిఱఫడియథి. భెరతేఱన అథి ఆనందయుశుంథి , అయరసాశఱు
యసభి ళఽథీాయక్సయసఱన ఙ఼చి అశ఼మడాఱని, యఴాలహంచి శణాాభసయఱు ఙేలే ఈ ళయగ ం యసభిక్ి క్షభలనక్షన఼ , గొప
ాతపఱలనీా ాయసథియు సనని అఱలాహ యసగసునం ఙేరసడె.
49. అల షృచభసత
ఆమతేఱు : 18

అళతయణ : భథీధాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
49. అల్్హుజురత్ 1 యరసాశఱలభస! అఱలాషౄా , ఆమన ాళఔు ఔ భుంద నడళఔండి. అఱలాహ ఔు
బమడండి. అఱలాహ శభశు భూ యధనయసడె, శయాభూ ఎభిగినయసడ఼న.
2 - 3 యరసాశఱలభస! నై ఔంఠశాభసనిా ాళఔు ఔంఠశాయం ఔంటే నంఙఔండి. నైయు యశపయం భలటాాడెఔుధన యధంగస
ాళఔు ణో నృఖగ యగస భలటాాడఔండి , థానిళఱా , ఫషృరస నైయు ఙేలహనదంణా నైఔు ణెయౌమఔుండాధన ళయయి ఫెైనుో ళఙు. ఆ
శంఖత నైఔు ణెయౌమన ఔడా ణెయౌమఔనుో ళఙు. ాళఔు శనిాదిఱో తభ ఔంఠశాభసనిా తగిగంచి భలటాాడేయసభి
షఽదమలఱధన యసశు యసనిక్ి బమబఔుుఱ యవమంఱో అఱలాహ భీక్ింఙాడె. యసభిక్ి క్షభలనక్ష

, గొప ాతపఱం

ఱనయసుబ.
4 - 5 ాళక్సు! నినా నీ ఖఽయౘఱ ఫమటినండి నృఖగ యగస నహయౌఙేయసభిఱో అధనఔుఱు ఫుథిాళీనఱు. యసయు ఖనఔ నీళు
ఫమటఔు ళఙేుళయఔు ఒనహఔటిు ఉంటే

, అథి యసభిక్ే రరరమశాయభుగస ఉండేథి. అఱలాహ భనిాంఙేయసడె

,

ఔయుణాభముడ఼న.
6 - 8 యరసాశఱలభస! ఎళడెైధా దభసుయుగడె నై ళదు ఔు ఏథెైధా శభలఙాభసనిా తీశఔుళలేు , నిఛానిఛాఱు యఙాభించి
ణెఱుశక్ోండి. ఱేఔనుో ణే నైఔు ణెయౌమఔుండాధన నైయు ఏథెైధా ళభసగనిక్ి నవు ం ఔయౌగింఙళఙు , తయుయసత ఙేలహనథానిక్ి
రసుణాుడళఱలహ భసళఙు. నై భధయ అఱలాహ ాళఔు ఉధాాడధన యవమలనిా ఫాగస ఖుయుు ఉంఙక్ోండి , ఔయనల
ాళఔు ఖనఔ అధనఔ ళయళయౘభసఱఱో నై భలట యనాటా బణే , నైభే శామంగస ఔయౖసుఱఱో డినుో ణాయు. క్సని అఱలాహ
నైఱో యరసాశం టా నేాభన ఔఱుఖఛేరసడె , థానిని నైఔు భధోయంఛఔఫెైనథిగస ఙేరసడె. అయరసాశం , దభసుయగ ం,

అయదేమతఱటా నైఔు యఖటట ఔయౌగేఱల ఙేరసడె. అటటళంటి ాఛఱే అఱలాహ అనఖరషం ళఱా , ఆమన భషో క్సయం
ళఱా శధాుయగ గసభుఱమలయయు. అఱలాహ శయాఛాఞని, భయౘయయనక్ీన.
9 - 10 ఔయనల యరసాశఱఱోని భెండె ళభసగఱయసయు యశపయం నుో టాాడెఔుంటే

, యసభి భధయ భసచౄ ఔుథిభింఙండి.

తయుయసత, ఔయనల యసభిఱో ఔ ళయగ ం యసయు భెండో ళయగ ం యసభినై థౌయీ నయం ఙేలేు

, థౌయీ నయం ఙేలహనయసయు అఱలాహ ఆఛఞ

యైునఔు భయఱేళయఔు యసభిక్ి ళయతభేఔంగస నుో భసడండి. తయుయసత యసయు ఖనఔ భయయౌళలేు

, యసభి భధయ భసచౄ

ఔుదయుండి. ధాయమం ఙేమండి , ఎందఔంటే అఱలాహ ధాయమం ఙేలేయసభిని నేానేయసుడె. యరసాశఱు యశపయం
అనాదభుుఱు. ఔనఔ నై యో దయుఱ భధయ శంఫందాఱన శంశాభింఙండి. అఱలాహ ఔు బమడండి

, నైనై

దమఙ఼టం ఛయఖళఙు.
11 యరసాశఱలభస! ుయువేఱు ఇతయ ుయువేఱన ఎఖణాయ ఙేమఔడద. యభిఔంటే యసభే రరరవఠ ేఱ ై ఉండళఙు.
అఱలగే లు ఱ
ీ ు ఇతయ లు ఱ
ీ న ఎఖణాయ ఙేమఔడద. యభిఔంటే యసభే రరరవఠ ేభసండాబ ఉండళఙు. ఔభిధొఔయు
ఎతు ను డెఙక్ోఔండి, ఔభిధొఔయు ఙెడి నేయాణో నహఱుఙక్ోఔండి. యఴాలహంచిన తయుయసత ఙెడితనంఱో నేయు
శంనుసథింఙటం ఙాఱల నీఙఫెైన యవమం. ఈ యైకభిని భలనక్ోనియసభే దభసుయుగఱు.
12 యరసాశఱలభస! అతగస అనభలనింఙటం భలనియనమండి. క్ొనిా అనభలధాఱు నుసనుసఱు అళుణాబ.
ఖూఢఙాయుఱుగస ళయళషభింఙఔండి. నైఱో ఎళయౄ ఎళభినీ భోక్షంగస నింథింఙభసద. నైఱో ఎళభెరధా నై భఽత
యో దయుని భలంశం తనటానిక్ి ఇవు డణాభస ? ఙ఼డండి, నైభే శామంగస థీనిని అశళయంఙఔుంటాయు. అఱలాహ ఔు
బమడండి, అఱలాహ అతయదిఔంగస రసుణాునుసనిా లాఔభింఙేయసడె, ఔయుణింఙేయసడ఼న.
49. అల్్హుజురత్ 13 భలనళుఱలభస! ఫేభు నేభుయౌా క్ే ుయువేని నండి , క్ే లు ీ నండి శఽచృంఙాభు.
తయుయసత నైయు ఔభిధొఔయు భిఙమం ఙేశఔుధనందఔు నేభుయౌా ఛాతేఱుగసన఼

, ణెఖఱుగసన఼ ఙేరసభు.

యసశు యసనిక్ి నైఱో అందభిఔంటే ఎఔుాళ బమబఔుుఱు ఔఱయసడే అఱలాహ దఽఱహుఱో ఎఔుాళ గౌయళనుసతేాడె.
నిఴుమంగస అఱలాహ శయాఛాఞనం ఔఱయసడె, శఔఱ యవమలఱ ణెయౌలహనయసడ఼న.
14 - 15 ఈ శంఙాయ అయఫుబఱు

, ‘‘ఫేభు యఴాలహంఙాభు ’’ అని అంటాయు. యసభిణో ఇఱల అన

, ‘‘నైయు

యఴాలహంఙఱేద. ఫేభు ఱ ంగినుో మలభు’’ అని అనండి. యరసాశం ఇంక్స నై షఽదమలఱఱోక్ి ాయనయంఙఱేద. నైయు
ఖనఔ అఱలాహ టా యదేమతన఼ , ఆమన ాళఔు టా యదేమతన఼ నుసటిలేు , ఆమన నై ఔయుఱ ాతపఱలనిా
ఏభలతాం తగిగంఙడె. నిఴుమంగస అఱలాహ అతయదిఔంగస భనిాంఙేయసడె భభిము ఔయుణింఙేయసడ఼న. అశఱు
అఱలాషౄా, ఆమన ాళఔు న఼ యఴాలహంచి , ఇఔ ఎఱలంటి అనభలధానిక్ీ ఖుభిక్సఔుండా , తభ నుసాణాఱణో , తభ
లహభిశందఱణో అఱలాహ భలయగ ంఱో నుో భసడేయసభే నిఛఫెైన యరసాశఱు. యసభే శతయశంధఱు.

16 - 18 ాళక్సు! యసభి (యఴాలహంఙాభని ఙెుపఔుధనయసభి)ణో ఇఱల అన , ‘‘నైయు అఱలాహ ఔు నై ధయు లాక్సయం
ఖుభించి ణెయౌమఛేశు ధాాభస? యసశు యసనిక్ి అఱలాహ, బూనేఱోన఼, ఆక్సరసఱఱోన఼ ఉనా ాత ళశుళున఼ ఎయుఖున.
ఆమనఔు ాత ళశుళున ఖుభించిన ఛాఞనం ఉనాథి.

’’ యసయు ఇయసామన లాఔభించి ణాఫేథో నైఔు ఫేఱు

ఙేలహనటట
ా ఙెఫుతేధాాయు. యసభిణో ఇఱల అన , ‘‘ఇయసామఔు శంఫందించిన ఫేఱున ధా నైద మోఔండి. అఱలాహ
నైఔు యరసాయసనిక్ి శంఫందించిన భలయగ ం ఙ఼నహ , ఆమధన నైఔు ఉక్సయం ఙేరసడె - నైయు ఖనఔ (నై యరసాశ
ాఔటనఱో) నిఛాబతీయుఱే అబణే. అఱలాహ ఔు బూనేఱోన఼

, ఆక్సరసఱఱోన఼ థాగి ఉనా ాత ళశుళున

ఖుభించీ ణెఱుశ. నైయు ఙేలేదంణా ఆమన దఽఱహుఱో ఉనాథి.
50. కలఫ
ఆమతేఱు : 45

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 4 కలఫ. భషో నాతఫెైన కభసన్ యసక్ిగస- అబణే , ళెఙుభిఔ ఙేలేయసడె శామంగస యసభిఱో నండే యసభిళదు ఔు
ళఙాుడధన యవమం యసభిక్ి ఆఴుయయం ఔయౌగించింథి. తయుయసత శతయ తయయసాయుఱు ఇఱల అనయసగసయు

, ‘‘ఫేభు

భయణించి భటిుగస భలభినుో బనపటిక్ీ , (భయా ఫాతక్ింఫడణాభల ?) ఇథి ఙాఱ యచితాంగస ఉంథి.ఈ తయుఖు
ామలణం అధనథి ఫుథిాక్ి అందని యవమం. (యసశు యసనిక్ి) యసభి ఴభీభసఱఱో నండి బూనే తధనదంణా భలఔు ణెఱుశ.
భల ళదు ఔ ఖరంథం ఉనాథి, అందఱో అంణా శయక్ితంగస ఉనాథి.
5 క్సని యసయు , శతయం యసభి ళదు ఔు ళచిునుపడే థానిని ఫాయౘటంగస తయశా భింఙాయు. ఈ క్సయణంళఱా ధన యసయు
ఇుపడె చిఔుాఱఱో డినుో మలయు.
6 - 11 శభే , అబణే యసయు తభనై ఉనా ఆక్సఴం యైు ఎనాడ఼ ఙ఼డఱేథా

? ఫేభు థానిని ఎఱల నిభిుంచి ,

అఱంఔభింఙామో? అందఱో ఎఱలంటి ఖులొ
ా ఱేళు. ఫేభు బూనేని భిఙాభు

, అందఱో యాణాఱన

లహియయఙాభు. అందఱో భధోషయఫెైన అనిాయక్సఱ ళఽక్షఛాతేఱన నఱక్ెతుంఙాభు. (శతయం యైునఔు) భయఱే
ాత థాశనిక్ి ఇళనీా ఔలై
ా ణెభినహంఙేయ

, ఖుణనుసఠం ధనభేపయ అబన యవమలఱు. ఆక్సఴం నండి ఫేభు

యబళంతఫెైన నీటిని అళతభింఛేరసభు. తయుయసత థానిథాాభస ణోటఱన఼ , ంట దాధాయఱన఼, ఎంణో ను డయైన
కయౄ
ీ యు ళఽక్ాఱన఼ ుటిుంఙాభు. యసటిక్ి ండెా ఖుతే
ు ఱు ఖుతే
ు ఱుగస క్సయసుబ. ఇథి థాశఱఔు ఉనుసదినిఙేు
ఏభసపటట. ఈ నీటిణో ఫేభు భఽత బూనేక్ి నుసాణం నుో యసుభు. (భయణించిన భలనళుఱు బూనేనండి) ఱేళటం
ఔడ ఈ యధంగసధన ఛయుఖుతేంథి.

12 - 14 యసభిక్ి ూయాం న఼హ ఛాత, అయరస యసశఱు భభిము శభూద్, ఆద్, హభౌన్ ఛాతేఱు, ఱత యో దయుఱు,
అయక్స యసయు భభిము తేఫాబ ఛాత ాఛఱు ఔడా తయశాభింఙాయు. చిళయఔు ధా ళెఙుభిఔ యసభి యవమంఱో
మథాయి భని నియౄనహతఫెైనుో బంథి.
15 నదటియసభి శఽఱహుణోధన ఫేభు అఴఔుుఱఫెైనుో మలభల ? అబధా యసయు క్ొతు శఽఱహుని ఖుభించి అనభలనంఱో
డినుో మలయు.
16 - 29 ఫేభు భలనళుణిణ శఽఱహుంఙాభు , అతని భనశసఱో ఫెథిఱే ఊషఱన లైతం ఫేభు ఎయుఖుదభు.
ఫేభు అతని ఔంఠయఔు ధాలం ఔంటే ఔడా అతనిక్ి ఙాఱల దఖగ యగస ఉధాాభు. అంణేక్సద (భల ఈ ాతయక్ష
శభలఙాయం క్సఔ) ఇదు యు ఱేకఔుఱు అతనిక్ి ఔుడి ఎడభ ాఔాఱ ఔయుుండి ాత యవమలనీా నమోద ఙేశు ఼
ఉధాాయు. అతని ధోటి నండి యడఱే ాత భలటన఼ యసామటానిక్ి అనక్షణం ఔ భియౕఱఔుడె లహదాంగస ఉంటాడె.
ఇథిగో, ఙ఼డండి, భయణమలతన శతయంణో ళఙేులహంథి. నీళు తనహపంఙక్ోళ టానిక్ి ామతాం ఙేలహన యవమం ఇథే.
తయుయసత ఴంకం ఊదఫడియథి ఈ థిధానిా ఖుభింఙే నినా బమనటు టం ఛయుఖుత ఉండేథి . ాత ళయక్ీు తన యంట
ఔ ణోఱేయసడ఼, ఔ యసక్షయం ఙెనేపయసడ఼ ఉనా లహితఱో ళయసుడె. ఈ యవమం ఖుభించి నీళు అఴరదాఱో డి ఉధాాళు.
ఫేభు నీ భుంద డి ఉనా ణెయన ణొఱగింఙాభు

, ఈధాడె నీ దఽఱహు ఙాఱల శనియతంగస ఉనాథి. అతని

శషఙయుడె, ‘‘ఇథిగో, ధా అదీనంఱో ఉనా ఇతనిని యౘఛయుయుశు ధాాన ’’ అని యనాయంఙఔుధాాడె. ఇఱల
ఆఛాఞనహంఙడెతేంథి ‘‘ఔయుడెఔటిున ాత అయరసాలహని నయఔంఱో యశభియనమండి. అతడె శతయం టా థేావపాళం ఔయౌగి
ఉండేయసడె, భంచిని నిభోదిశు ఼ ఉండేయసడె , షదుఱు అతఔరనేశ఼
ు ఉండేయసడె, అనభలనంఱో డి ఉండేయసడె ,
అఱలాషోు నుసటట ఇతయుఱన ఔడా థేళులైళగస ఙేశఔునాయసడె. ఔనఔ అతనిని తీళాఫెైన యక్షఔు ఖుభి ఙేమండి. ’’
అతని శషఙయుడె ఇఱల భనయ ఙేశఔుధాాడె , ‘‘యసానై! ధనన ఇతనిని తయుఖుఫాటటథాయుగస ఙేమఱేద. క్సని
ఇతడే శామంగస భలయగ ం తనహప ఙాఱల ద఼యం నుో మలడె.

’’ థానిక్ి ఇఱల లఱయమఫడియథి , ‘‘ధా శభక్షంఱో

యసథింఙఔండి. ధనన భుందగసధన ఙెడె యయళయసనం ఖుభించి ళెఙుభిఔఙేలహ ఉధాాన. ధా దఖగ య భలట భలయుటం
అంటృ ఛయఖద. ధనన ధా థాశఱనై థౌయీ నయం ఙేలేయసడన క్సన.’’
30 - 35 ఆధాడె ఫేభు నయక్సనిా

, ‘‘నీళు నిండినుో మలయస ?’’ అని అడిగి నుపడె , అథి, ‘‘ఇంక్ేఫెైధా

నేగియౌఉంథా?’’ అని అంటటంథి. శాయగ ం బమబఔుుఱు ఔఱయసభిక్ి ఙాఱ దఖగ యగస తీశఔుభసఫడెతేంథి

, ఏభలతాం

ద఼యంగస ఉండద. ఇంక్స ఇఱల లఱయమఫడెతేంథి , ‘‘నైఔు యసగసునం ఙేమఫడెత ఉండిన యవమం ఇథే
ఎఔుాళగస అఱలాహ యైునఔు భయఱే యసడ఼ , అఱలాహ షదుఱన భియక్ింఙే యసడ఼ , ఙ఼డఔుండాధన ఔయుణాభము
డిక్ి బమడేయసడ఼, ఏక్సఖరషఽదమంణో ళచిునయసడ఼ అబన ాత ళయక్ిుక్ీ ఇథి ఱనశుంథి. శాయగ ంఱో ాయనయంఙండి,

రసంతయౌపాగసయఱణో.’’ ఆ థినం రసఴాత చౄయత థినం అళుతేంథి. అఔాడ యసభిక్ి యసయు క్ోయుఔుధనళనీా ఱన యసుబ.
అయ క్సఔ భల ళదు యసభిక్ి ఇంక్స ఎధోా ఱనయసుబ. అతయదిఔంగసన఼ ఱనయసుబ.
36 - 37 ఫేభు యసభిక్ి ూయాం ఎధోా ఛాతేఱన ధాఴనం ఙేలహ ఉధాాభు. యసయు యభిఔంటే ఎంణో ఎఔుాళ
ఴక్ిుభంతేఱు, యసయు అధనఔ ాంఙ థేరసఱన ఙటిుళఙాుయు. అబణే యసయు ఎఔాడెైధా

, ఏథెైధా ఆఴరమం

ను ందఖయౌగసభస? షఽదమం ఉండీ, యవమలనిా ఴరదాగస ఆఱక్ింఙే ాత ళయక్ిుక్ీ ఈ ఙభితఱ
ా ో ఖుణనుసఠం ఉనాథి.
38 - 40 ఫేభు బూనేనీ , ఆక్సరసఱన఼, యసటి భధయ ఉనా శభశు ళశుళుఱన఼ ఆయు థిధాఱఱో శఽఱహుంఙాభు.
క్సని భలఔు ఎఱలంటి అఱశటా ఔఱుఖఱేద. ఔనఔ ాళక్సు! యసయు ఔయౌపశునా యవమలఱ టా శషనం ళళంఙ. నీ
ాబుళు యోు తాంణో నుసటట ఆమన యతా ధాభలనిా ఛనహశు ఼ ఉండె. శ఼భోయదమలనిక్ి భుంద , శ఼భసయశు భమలనిక్ి
భుంద, భసతా శభ మంఱో ఔడా ఆమన యతా ధాభలనిా ఛనహంఙ

, శజథాఱు ఙేమటం ూభిు అబన

తయుయసత ఔడా.
41 - 44 ఇంక్స యన: ఏ భోచ ఙాటింుయనలేయసడె (ాత భనిఱహక్ీ) అత దఖగ య నండే క్ేఔయనయు సడో

,

ఏ భోచ

ాఛఱందయౄ షవర క్ేఔన శపవు ంగస యంటృ ఉంటాభో , ఆ భోచ బూనే నండి భఽతేఱు ఫమఱపడే భోచ అళు
తేంథి. ఫేఫే నుసాణం నుో శుధాాభు , ఫేఫే నుసాణం తీశుధాాభు , భల యైునక్ే ఆధాడె అందయౄ భయయౌ భసళఱలహ
ఉంటటంథి. ఆధాడె బూనే ఫాదుఱళుతేంథి , భలనళుఱు థాని ఱోఱ నండి ఫమఱపడి ణొందయ ణొందయగస
యుగెతు ేత ఉంటాయు. ఫాతక్ించి, శనైఔభింఙటం అధన ఈ యవమం భలఔు ఎంణో ణేయౌక్ెరన ని.
45 ాళక్సు! యసయు ఔయౌపశునా యవమలఱు ఏనేటో ఫేభు ఫాగస ఎయుఖుదభు. యసభిఙేత ఫఱళంతంగస యవమలనిా
నహపంఙటం నీ ని క్సద. ఔనఔ నీళు ఈ కభసన్ థాాభస ధా ళెఙుభిఔఔు బమడే ాత ళయక్ిుక్ీ ళణోథేఴం
ఙేబ
51. అజ ఛాభిమలత
ఆమతేఱు : 60

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 6 దభలభసనిా ఱేనే గసఱుఱ యసక్ిగస! ఆ గసఱుఱు నీటిణో నిండి ఉనా ఫేగలఱన ఱేుణాబ. తయుయసత అయ
ఫెఱాగస యసగినుో ణాబ , ఆ తయుయసత అయ ఔ నదు క్సభసయనిా (ళభసషనిా) ంఙణాబ. యసశు ళం ఏనేటంటే
నేభుయౌా ఏ యవమం ఖుభించి బమనటు టం ఛయుఖుణోంథో , ఆ యవమం శతయం. ఔయుఱఔు ాతపఱం ఱనంఙటం
అధన ని తపఔుండా ఛయఖళఱలహ ఉనాథి.

,

7 - 19 యననా ఆక్సభసఱు ఖఱ ఆక్సఴం యసక్ిగస! (యఱోఔ యవమం ఖుభించి) నై భలటఱు యశపయం యయుదా ంగస
ఉధాాబ. శతయం నండి భుకం తుపఔునాయసడే థానినండి యభుకడళుణాడె. ఊష

, అనభలధాఱు

ఆదాయంగస నియణ మం ఙేలేయసయు ధాఴనభళుదయు గసఔ! యసయు అఛాఞనంఱో ఔయుఔునుో మలయు. భభిము ఏభయునుసటట
ఫెైఔంఱో డి ఉధాాయు. అశఱు ఆ తీయుప థినం ఎుపడె ళశుంథి అని అడెఖుతేధాాయు. అథి యసయు అగిాఱో
దళంఛేమఫడే భోచన ళశుంథి. (యసభిణో ఇఱల అనఫడెతేంథి) ఇఔ ఙయ ఙ఼డండి నై ఆఖడాఱ యుచిని నైయు
ణొందయనడెత ఉనా యవమం ఇథే. అబణే బమబఔుుఱు ఔఱయసయు ఆ భోచన ఉథాయనళధాఱఱో

, నీటి ఫుఖగ ఱ

భధయ ఉంటాయు. యసయు తభ ాబుళు తభఔు ఇచిున థానిని అనేతఫెైన శంణోవంణో తీశఔుంటాయు. ఆ థినం
భసఔూయాం, యసయు శణాాభసయఱు ఙేలే యసయుగస, భసతా యనలఱఱో ఙాఱల తఔుాళ నిదయనుో బయయసయుగస, అథే భసతా చిళభి
ఖడిమఱఱో క్షభలణ యనడెఔుధనయసయుగస ఉండేయసయు. యసభి శందఱో మలఙఔుఱఔ , అఖతయం ఔఱయసభిక్ీ షఔుా
ఉండేథి.
20 - 23 (నఫేుయసభి క్ొయఔు) బూనేఱో ఎధోా నిదయశధాఱు ఉధాాబ , శామంగస నైఱోన఼ ఉధాాబ. నైయు
ఆఱోచింఙభస? ఆక్సఴంఱోధన ఉంథి నై ఉనుసది ఔడా , నైఔు యసగసునం ఙేమఫడెతేనాథి ఔడా. ఔనఔ బూభలయ
క్సరసఱ ాబుళు యసక్ిగస! ఇథి శతయం, నైయు ఇుపడె భలటాాడెతేనాంత నభుఔఫెైనథి.
24 - 37 ఒ ాళక్సు! ఇఫాాళీమ యొఔా గౌయళనీముఱ ైన అతధఱ గసధ ఔడా నీఔు ఙేభింథా ? యసయు అతని ళదు ఔు
ళచిు, ‘‘నైఔు శఱలమ ’’ అని అధాాయు. అతన , ‘‘నైఔు ఔడ శఱలమ - ఎళభో క్ొతు యసయుఱలగస ఉధాాభే ?’’ అని
అధాాడె. తయుయసత అతన భ్నంగస తన ఇంటి యసభి దఖగ యఔు యయా
ద఼డన ణెచిు అతధఱ భుంద నటాుడె. అతన

, ఔ (యనఫడిన) ఫయౌలహన భంచి ఆళు

‘‘నైయు తనభస ?’’ అని అడిగసడె. ఆ తయుయసత అతన తన

భనశసఱో యసయంటే బమడాిడె. యసయు ‘‘బమడఔండి’’ అని అధాాయు. యసయు అతనిక్ి ఔ ఛాఞన శంనాడెైన
ఔుభలయుడె ఛనిుయసుడని యబయసయు యనినహంఙాయు. ఇథి యనాంతధన అతని పాయయ అయుశ఼
ు ఫమటిక్ి ళచిు , ధతీుధోయౄ
ఫాదఔుంటృ, ‘‘భుశయౌథానిక్స, గొడాాయౌక్స’’ అని అనాథి. అుపడె యసయు , ‘‘నీ ాబుళు ఇథే అధాాడె. ఆమన
యయనఔళంతేడ఼, అనీా ణెయౌలహన యసడ఼న ’’ అని అధాాయు. ఇఫాాళీమ , ‘‘థెైళద఼తఱలభస! నైయు ఏ భయౘక్సయయం
నినేతు ం ళఙాుయు’’ అని అడిగసడె. యసయు ఇఱల అధాాయు , ‘‘ఫేభు ఔ ధనయశుఱ ఛాత యైునఔు ంఫడాిభు ,
థాని నైద క్సఱుఫడిన భటిు భసలా న ళభిషంఛేమ టానిక్ి. అయ నీ ాబుళు దఽఱహుఱో షదుఱు నైభిన యసభి క్ొయఔు
ఖుయుు యనమఫడిన భసలై
ా . తయుయసత ఫేభు యరసాశఱు అందభినీ ఆ ఛనదం నండి ఫమటఔు తీశఔుళఙాుభు.
అఔాడ ఫేభు క్ే ఔ ఖఽయౘనిా తప భభే భులహా మ ఖఽయౘనిా ఙ఼డఱేద. ఆ తయుయసత అఔాడ ఫేభు
ళయదాబభితఫెైన యక్షఔు బమడే యసభి క్ొయఔు క్ేళఱం క్ే ఔ శ఼ఙనన ళదయౌనటాుభు.

38 - 40 భభిము భూయస గసధఱో (నై క్ొయఔు శ఼ఙన ఉనాథి) ఫేభు అతనిని శపవు ఫెైన ాభలణంణో హభౌన్
ళదు ఔు ంనుసభు. అతడె తన ఫఱలనిా ఙ఼శక్ొని యయరయగసడె. ఇతడె భలంతాఔుడె ఱేథా నహచిుయసడె అని
అధాాడె. చిళయఔు ఫేభు అతడినీ

, అతడి లైధాయఱన఼ టటుఔుధాాభు. యసయందభినీ శభుదాంఱోనిక్ి

యశభియనరసభు. అతడె నింథిందగినయసడెగస నేగియౌనుో మలడె.
41 - 42 ఆద్ ఛాతఱో (నై క్ొయఔు ఔ శ఼ఙన ఉనాథి) అుపడె ఫేభు యసభి నైదఔు ఔ యధాఴఔయఫెైన గసయౌని
ంనుసభు. అథి థేనినై యచిధా, థానిని ధాఴనం ఙేలహ ళదయౌనటిుంథి.
43 - 45 శభూద్ ఛాతఱో (నై క్ొయఔు శ఼ఙన ఉనాథి) అుపడె యసభిక్ి ఔ నిభీణత క్సఱం ళయఔు శకలఱన
అనబయశ఼
ు ఉండండి అని ఙెపటం ఛభిగింథి. క్సని ఇఱల ళెఙుభిఔ ఙేలహనపటిక్ీ యసయు తభ ాబుళు ఆథేరసనిా
దిఔాభింఙాయు. చిళయఔు యసయు ఙ఼శ఼
ు ఉండగసధన అఔయసుతే
ు గస యయుఙఔుడే ఔ ఆద యసభిని ఙటటుభుటిుంథి .
తయుయసత యసభిక్ి ఱేచి నిఱఫడే ఴక్ిు ఔడా ఱేఔుండానుో బంథి యసయు తభన ణాభు యక్ింఙక్ోన఼ ఱేఔనుో మలయు.
46 యసయందభిఔంటే భుంద ఫేభు న఼హ ఛాతని ధాఴనం ఙేరసభు. ఎందఔంటే, యసయు ఔడె దభసుయుగఱు.
47 - 51 ఫేభు ఆక్సరసనిా శాఴక్ిుణో నిభిుంఙాభు. ఫేభు అఱల ఙేలే యసభయి యం ఔయౌగి ఉధాాభు. ఫేభు బూనేని
భిఙాభు. ఫేభు ఎంణో ఙఔాగస భిఙేయసయభు. ాత ళశుళున఼ ఫేభు ఛంటఱుగస శఽఱహుంఙాభు, ఫషృరస నైయు
ఖుణనుసఠం ధనయుుఔుంటాయని , ఔనఔ యుగెతుండి అఱలాహ యైునఔు ధనన ఆమన తయపున నైఔు శపవు ంగస
ళెఙుభిఔ ఙేలేయసడెగస ళఙాున. అఱలాషోు నుసటట భభెళభినీ ఆభసధయఱుగస ఙేశక్ోఔండి. ధనన ఆమన తయపున
నైఔు శపవు ంగస ళెఙుభింఙేయసనిగస ళఙాున.
52 - 55 ఇఱలగే ఛయుఖుత ళచిుంథి యసభిక్ి ూయాు ఛాతేఱ ళదు ఔు ఔడా

, ‘‘ఇతడె భలంతాఔుడె ఱేథా

నహచిుయసడె’’ అని నింథింఫడనటటళంటి ఏ ాళక్సు భసఱేద. ఈ యవమం ఖుభించి యసయంణా యశపయం
ఔడఫఱుఔుా ధాాభస ఏనేటి ? అథి క్సద , అశఱు యసయంణా షదుఱు నైభినయసయు. ఔనఔ ాళక్సు! యసభి నండి
భుకం భయఱుుక్ో. నీనై ఎఱలంటి ఆక్ేణా ఉండద. అబణే ఉథేయశ఼
ు ఉండె. ఎందఔంటే

, ఉథేఴం,

యరసాశఱఔు ాయోఛన ఔయఫెైనథి.
56 - 60 ధనన చృధాాతేఱన఼, భలనళుఱన఼ ధా ఆభసధన క్ొయఔు తప భయథిథేని క్ొయఔ శఽఱహుంఙఱేద. ధనన
యసభి నండి ఎఱలంటి ఉనుసదినీ క్ోయన యసయు ధాఔు అనాం నటాుఱనీ ధనన క్ోయన. అఱలాహ శామంగస ఉనుసది
ాథాత, గొప ఴక్ిుశంనాడె, అతయంత దఽఢఫెైనయసడ఼న. ఔనఔ అధాయమలనిక్ి నుసఱపడిన యసభి పాగసనిక్ి ఔడా
అటటళంటి యక్షబయ లహదాంగస ఉంథి , ఎటటళంటిథి యసభి ళంటి ాఛఱ ళంతేఔు ఱనంచింథో

, థానిక్ెర యసయు ననా

ణొందయనటు ఔడద. చిళయఔు ఆ భోచన అయరసాయసనిక్ి నుసఱపడిన యసభిక్ి యధాఴం ఔఱుఖుతేంథి . ఆ భోచన ఖుభింఙే
యసభిని బమనటు టం ఛయుఖుణోంథి.
52. అత తర
ఆమతేఱు : 49

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 16 తర యాతం యసక్ిగస! భఽదయైన ఙయుు క్సగితంనై యసామఫడిన శపవు ఫెైన ఖరంథం యసక్ిగస!
శందయశధాఱమం (క్సఫా ఖఽషం) యసక్ిగస! ఎణెు న
త ఔుప యసక్ిగస! అఱా ఔఱోాఱు శభుదాం యసక్ిగస! నీ ాబుళు యక్ష
తపఔుండా శంబయంఙననాథి. థానిని ఎళాడ఼ అడెిక్ోఛాఱడె. ఆక్సఴం బమంఔయంగస ఔనినహంఙే భోచన
యాణాఱు ఎఖుయుత తభిగే భోచన అథి శంబయశుంథి. ఈధాడె ఔ ఆటగస యతండయసదనఱు ఙేశు నా
శతయతయయసాయుఱఔు ఆధాడె యధాఴం ఔఱుఖుతేంథి. ఆ భోచన యసభిని క్ొటటుత

, ధటు టత నయఔం యైునఔు

తీశఔుయలాటం ఛయుఖుతేంథి. అుపడె యసభిణో ఇఱల అనఫడెతేంథి , ‘‘నైయు తయశాభిశు ఼ ఉండిన నయక్సగిా ఇథే.
ఇుపడె ఙెపండి , ఇథి భంతాఛాఱభల ఱేఔ నైక్ేనై శుభింఙటం ఱేథా

? ఇఔ యలాండి , అందఱో క్సయౌనుో త

ఉండండి. నైయు శషనం ళళంచిధా, ళళంఙఔనుో బధా, నైఔు ఔటే. నైయు ఙేశు ఼ ఉండిన ఔయుఱ ాక్సయఫే నైఔు
ాతపఱం ఇళాఫడెణోంథి.’’
17 - 28 బమబఔుుఱు ఔఱయసయు అఔాడ ఉథాయనళధాఱఱో , పోఖపాగసయఱణో ఉంటాయు. యసభి ాబుళు యసభిక్ి ఇఙేు
యసటిని యౘబగస అనబయశ఼
ు ఉంటాయు. యసభి ాబుళు యసభిని నయఔయక్ష నండి యక్ింఙఔుంటాడె. (యసభిణో ఇఱల
అనఫడెతేంథి): ‘‘యౘబగస తనండి , ణాాఖండి, నైయు ఙేశు ఼ ఉండిన ఔయుఱఔు ాతపఱంగస , యసయు యనమఫడిన
ఆశధాఱనై థిండా ఔు ఆనఔుని ఎదభెదయుగస ఔభొుని ఉంటాయు. ఫేభు యసభిక్ి అందఫెైన ఔలై
ా ఖఱ
శందభసంఖుఱనిచిు యయసషం ఙేయు సభు. యరసాశఱ శంణానం ఔడ

, యరసాశం యవమంఱో థాథాు యసభి

అడెఖుఛాడఱఱో నడిచి ఉంటే, యసభి ఈ శంణాధానిా ఔడా ఫేభు (శాయగ ంఱో) యసభిణో ఔఱుుణాభు. ఇంక్స యసభి
ఔయుఱఱో యసభిక్ి ఏభలతాం నవు ం ఔఱుఖఛేమభు. ాత ళయక్ీు ణాన శంనుసథించిన థానిక్ి ణాఔటటుగస ఉధాాడె.
ఫేభు యసయు క్ోభిన యధంగస యసభిక్ి అనిా యక్సఱ ండెా, భలంశం ువాఱంగస ఇశ఼
ు ఉంటాభు. యసయు ఔభి నండి
ఔయు భధనుసతాఱన అనేణోణాసషంణో అందఔుంటృ ఉంటాయు. థానిని లేయంఙటం ళఱా నేాఱలనఱ ఉండళు ,
ఙెడె నడణా ఉండద. యసభి (లేళ) క్ొయక్ే ాణేయక్ింఙఫడిన , థాఙఫడిన ఆణిభుణాయఱళంటి అందఫెైన ఫాఱుయు యసభి
లేళఱో యుగెడెత అటృ ఇటృ తయుఖుత ఉంటాయు. యసయు యశపయం (ాంఙంఱో ఛభిగిన) భిలి త
హ ేఱన
ఖుభించి అడిగి ణెఱుశఔుంటాయు. యసయు , ‘‘ఫేభు నదట భల ఔుటటంఫం యసభి భధయ (థేళునిక్ి) బమడెత

చౄయతం ఖడినేయసయం. చిళయఔు అఱలాహ భలనై ఔనిఔయం ఙ఼నుసడె

, భభుయౌా తీళాఫెైన ళడగసయౌ యక్ష నండి

యక్ింఙాడె. ఫేభు ఖత చౄయతంఱో ఆమనధన యనడెఔుంటృ ఉండేయసయభు. ఆమన నిఛంగసధన భషో క్సభి భభిము
అనంత ఔయుణాభముడె.
29 ఔనఔ ాళక్సు! నీళు ళణోథేఴం ఙేశు ఼ ఉండె. నీ ాబుళు దమళఱా నీళు ఛోయతవేయడళూ క్సళు

,

నహచిుయసడళూ క్సళు.
30 - 32 ‘‘ఈమన ఔయ, ఈమన యధాఴక్సఱం క్ోశం ఫేభు ఎదయు ఙ఼శుధాాభు’’ అని యసయు అంటటధాాభస? శభే,
ఎదయు ఙ఼డండి , ధనన ఔడా నైణోనుసటట ఎదయుఙ఼యసున , అని యసభిక్ి ఙెుప. యసభి ఫుదాఱు యసభిని ఇఱలంటి
భలటఱే ఱుఔండి అని నేాభేనహశు ధాామల? ఱేఔ యసయశఱు దభసుయగ ంఱో షదుఱు నైభినయసభస?
33 - 34 ఈమన ఈ కభసన్న శామంగస ఔయౌపంఙాడని యసయు అంటటధాాభస ? అశఱు యవమం ఏనేటంటే , యసయు
యఴాలహంఙదఱఙక్ోఱేద. ఔయనల యసయు తభ ఈ భలటఱో శతయళంతేఱే అబణే , ఇఱలంటి ఓనాతయం ఖఱ యసణిధన
యచించి తీశఔుభసయసయౌ.
35 - 36 యసయు శఽఱహుఔయు ఱేఔుండా తభంతట ణాఫే ుటాుభస ? ఱేఔ యసయు తభఔు ణాఫే శఽఱహుఔయు ఱల ? ఱేఔ యసయు
బూనేనీ, ఆక్సరసఱన఼ శఽఱహుంఙాభస? అశఱు యవమం ఏనేటంటే, యసభిక్ి నభుఔం ఱేద.
37 - 39 నీ ాబుళు నిక్ేనుసఱు యసభి అదీనంఱో ఉధాామల ? ఱేఔ యసటినై యసభి అదిక్సయఫే ఙఱలభణీ అళుతేంథా ?
యసభి దఖగ య నిఙెున ఏథెైధా ఉంథా , థానినై ఎక్ిా యసయు నై ఱోఔం భలటఱు యనిభసళటానిక్ి. యసభిఱో ఎళడెైధా యని
ఉంటే, యసడె ఏథెైధా శపవు ఫెైన ాభలణం తీశఔుభసయసయౌ. అఱలాహ క్ేమో ఔతేమీా, నైక్ేమో క్ొడెఔుఱల?
40 - 41 నీళు ాతపఱఫేథెైధా ఇళాండి అని యసభిని అడెఖుతేధాాయస , ఫఱళంతంగస డే ఋణపాయం క్ిరంద యసయు
అణిగినుో ళటానిక్ి? అగోఙయ శణాయఱేఫెైధా యసభిక్ి ణెఱుయస, యసటి ఆదాయంగస యసయు యసామటానిక్ి?
42 - 47 యసభేథెైధా ధాాఖం నాదఱఙాభస? (ఇథే ఖనఔ నిఛం అబణే) అయరసాశఱ ధాాఖం శామంగస యసభిక్ే
ఫెడిలహక్ొడెతేంథి. యసభిక్ి అఱలాహ తప భభొఔ ఆభసధయడె ఉధాాడా

? యసయు ఙేలే ఱహరక నండి అఱలాహ

భియదాడె. యసయు ఆక్సఴు తేనఔఱు లైతం భసయౌడటం ఙ఼లహధా, ఇయ దటు ఫెైన ఫేగలఱు అని అంటాయు. ఔనఔ
ాళక్సు! యసభి భలధాన యసభిని ళదయౌనటటు , యసభిని క్ొటిు డయనలే భోచ ళఙేుళయఔు. అుపడె యసయు థెఫబఱు తని
క్ిరందడినుో ణాయు. ఆ భోచన యసభి ధాాగసఱేయ యసభిక్ి ఏభలతాభూ నిక్ిభసళు. యసభిని ఆదక్ోళటానిక్ి ఔడా
ఎళడ఼ భసడె. ఇంక్స ఆ శభమం భసళటానిక్ి భుంద ఔడా దభసుయుగఱఔు ఔ యక్ష ఉంథి . క్సని యసభిఱో
ఙాఱలభంథి ఎయుఖయు.

48 - 49 ాళక్సు! నీ ాబుళు ఉతు యుళు ళఙేుళయఔు ఒయుప ళళంఙ. నీళు భల దఽఱహుఱో ఉధాాళు. నీళు
ఱేచినుపడె, నీ ాబుళు యోు తాం ఙేమటంణో నుసటట , ఆమన యతాధాభలనిా ఛనహంఙ. భసతాయనల ఔడా ఆమన
యతాధాభలనిా ఛనహంఙ, నక్షణాాఱు అశు నేశునాయనల ఔడా.
53. అన్ నజమ
ఆమతేఱు : 62

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 12 అుపడే అశు నేంచిన నక్షతాం యసక్ిగస! నై శషఙయుడె థాభీ తపఱేద , తుపథాభీ టు ఱేద. అతన తన
భధోయసంచఱన అనశభించి ఙెపటం ఱేద. ఇథి ఔ ళళీ

, అతనినై అళతభింఛేమ ఫడెతేంథి. గొప

ఴక్ిుశంనాడె అతనిక్ి ధనయుపతేధాాడె. ఆమన గొప యయనఔళంతేడె. అతన థిఘుండఱం ఎఖుళ పాఖంనై
ఉనాుపడె ఆమన అతని భుందఔు ళచిు నిఱఫడాిడె, తయుయసత భభింత దఖగ యఔు ళచిు నైన ఆగినుో మలడె. ఈ
యధంగస ఆమన భెండె ధనశసఱ అంత ఱేథా అంతఔంటే క్ొంఙెం తఔుాళ ద఼యంఱో ఆగినుో మలడె. అుపడె
ఆమన అఱలాహ బఔుునిక్ి , ఙేయయనమ ళఱలహ ఉనా ళళీని ఙేయయనరసడె. (అతని) ఔలై
ా ఙ఼చిన థానిఱో (అతని)
షఽదమం అశణాయనిా ఔఱుఱేద. అబణే నైయు

, అతన ఔమీాభస ఙ఼శ఼
ు ఉనాథానిని ఖుభించి అతనిణో

యయసథానిక్ి థిఖుణాభస?
13 - 18 తయుయసత భభొఔయసభి అతన

‘‘లహద్యతేల భున్తయౘ ’’ ళదు ఆమనన థిఖుత ఉండగస ఙ఼రసడె.

అఔాడిక్ి దఖగ యఱోధన ‘‘ఛనాతేల భలయస’’ (శాయగ నియసన శి ఱం) ఉంథి. ఆ శభమంఱో ‘‘లహద్యహ’’న అఱభుక్ొధనథి
అఱభుఔుంటృ ఉనాథి. (అతని) ఙ఼ుఱు తనహపనుో న఼ ఱేద , షదున థాటినుో న఼ ఱేద. అతన తన ాబుళు
యొఔా గొప గొప శ఼ఙనఱన ఙ఼రసడె.
19 - 25 ఇుపడె ఙెపండి ఈ ఱలత, ఈ ఉఛాీ, భూడో థి ఔ థేళత అబన భధాతఱ యసశు యఔతన ఖుభించి నైయు
క్సశు బధా ఆఱోచింఙాభస? ఏనేటి, నై క్ోశం ఔుభలయుఱున఼ా, థేళుని క్ోశం ఔుభలభెుఱధా? ఇథి ఙాఱల ఘోయఫెైన
యబఛన! అశఱు ఇయ ఏనై క్సళు. నైయౄ, నై ణాత భుణాుతఱ నటటుఔునా క్ొనిా నేయా ు భలతాఫే. అఱలాహ యసటిక్ెర
ఏ ాభలణానీా ంఱేద. మదాయి ఫేనేటంటే , యసయు క్ేళఱం ఊషఱన఼ , అనభలధాఱన఼ అనశభిశు ధాాయు,
భధోయసంచఱఔు థాశఱ ై నుో మలయు. యసశు యసనిక్ి యసభి ాబుళు తయపు నండి యసభి ళదు ఔు శధాుయగ ం ళఙేులహంథి.
భలనళుడె క్ోభేథెఱా ల అతనిక్ి శతయం అళుతేంథా? ాంఙానిక్ీ, యఱోక్సనిక్ీ మఛభలని అఱలాహ భలతాఫే.
26 - 28 ఆక్సరసఱఱో ఎంణోభంథి థెైళద఼తఱు ఉధాాయు. క్సని యసభి లహనూసయశ ఏభలతాం ఉయోఖడద , అఱలాహ
ణాన ఎళభిని ఖుభింఙెైణే ఏథెైధా యనాం యనదఱుయసుడో , ఎళడెైణే ఆమనఔు ఇవే
ు డో , అటటళంటి ళయక్ిు యవమంఱో

థానిక్ి (లహనూసయశఔు) అనభత ఇలేు ధనతప. క్సని యఱోక్సనిా యఴాలహంఙని యసయు థెైళద఼తఱన థేళతఱ నేయాణో
నహఱుశుధాాయు. యసశు యసనిక్ి ఈ యవమంఱో యసభి ళదు ఎటటళంటి ఛాఞనభూ ఱేద. యసయు క్ేళఱం అనభలధాఱన
అనశభిశు ధాాయు. శతయం యసినంఱో అనభలనం ఏభలతాం ఉయోఖడద ఔథా!
29 - 32 ఔనఔ ాళక్సు! భల ాయు సళన నండి భుకం తాుపఔుని, పబతఔ చౄయతం తప భభొఔ తఱంు ఱేని ళయక్ిుని
అతని భలధాన అతనిని ళదయౌనటటు - యసభిఔునా ఛాఞనం నతు ం ఇంణే. ఆమన భలయగ ం నండి ఎళడె
తనహపనుో మలడె,

ఎళడె ఋచభలయగ ంఱో ఉధాాడె అధన యవమలనిా నీ ాబుయన ఫాగస ఎయుఖున.

బూభలయక్సరసఱఱోని ాత ళశుళుఔ మఛభలని అఱలాహ బయ - ఙెడె ఙేలేయసభిక్ి అఱలాహ యసభి ఔయుఱఔు ాతపఱం
ఇఙేుందఔు, శథాఙయణ యైకభి అళఱంనృంచిన యసభిక్ి భంచి ాతపఱం ాయసథింఙేందఔు. యసయు నదు నదు నుసనుసఱఔు,
శపవు ఫెైన అశబయ ఙేవుఱఔు ద఼యంగస ఉంటాయు , క్ొనిా ను యనుసటట
ా తప. నిశసంఴమంగస నీ ాబుళు క్షభలఖుణ
భిది అతయంత యరసఱఫెైనథి. ఆమన నేభుయౌా బూనేనండి శఽఱహుంచినపటి నండీ, నైయు నై భలతఽ ఖభసాఱఱో
ఇంక్స నహండాఱుగసధన ఉనాపటి నండీ ఫాగస ఎయుఖున. ఔనఔ నై యతాతన ఖుభించి గొపఱు ఙెుపక్ోఔండి.
నిఛఫెైన బమబఔుుఱు ఖఱ యసడెళడో ఆమనక్ే ఫాగస ణెఱుశ.
33 - 55 ాళక్సు! థెైళభలయగ ం నండి భుకం తాుపఔుని క్ొంఙెం భలతాఫే ఇచిు ఆగినుో బన ళయక్ిుని ఔడ నీళు
ఙ఼రసయస? అతని ళదు అతీంథిమ
ా
ఛాఞనఫేథెైధా ఉంథా అతడె మతాభసినిా ఙ఼లేందఔు

? భూయస ాళఔు

ఖరంతాఱఱోన఼, తన యసగసుధానిా ధయయనభిు తన నిఛాబతీని నియౄనహంఙఔునా ఇఫాాళీమ ాళఔు ఖరంతాఱఱోన఼
యళభింఙఫడిన యవమలఱ శభలఙాయఫేథీ అతనిక్ి అందఱేథా? ఆ యవమలఱు ఏనేటంటే ఫయుళు మోలేయసడెళడ఼
ఇతయుఱ ఫయుళున మోమడె. థేనిక్ెర భలనళుడె ఔఽఱహఙేయు సడో

, అథి తప అతనిక్ి భభొఔటేథీ ఱనంఙద.

తాయఱోధన అతని ఔఽఱహని ఙ఼లహ , థాని ాతపఱం ూభిుగస అతనిక్ి ఇళాఫడెతేంథి. చిళయఔు నీ ాబుళు ళదు క్ే
ఙేయళఱలహ ఉంథి. ఆమధన నయాశుధాాడె, ఆమధన ఏడినహశు ధాాడె. ఆమధన భయణం ఇఙాుడె, ఆమధన చౄయణానిా
ాయసథింఙాడె. యడిఙే ఔ నృందళు థాాభస ఆడా భఖఱ ఛంటన ఆమధన శఽఱహుంఙాడె. భభొఔ చౄయణానిా
ాయసథింఙటం ఔడా ఆమన ఫాధయణే. శంనానిగస ఙేలహంథి ఆమధన

, ఆలహు నుసశుఱన ాయసథించింథీ ఆమధన.

ఆమధన లహభిమస (అగిా నక్షతాం) నక్షణాానిక్ి ఔడ ాబుళు ఆమధన నుసాచీన ఆద్ ఛాతని ధాఴనం ఙేరసడె
శభూద్ ఛాతని ఔాడ఼ నేఖఱఔుండా ూభిుగస తేడిచినటాుడె యసభిక్ి ూయాం న఼హ ఛాతని ధాఴనం ఙేరసడె
ఎందఔంటే యసయు శాతయౘగస యభ దభసుయుగఱు , యభ యథోా షృఱు. తఱక్ిరందఱుగస డినుో బన ఛనథాఱన
ఎతు యలహభినుసభేరసడె. తయుయసత యసటినై థానిని ఆళభింఛేరసడె, (నీఔు ణెయౌలే ఉంథి) థేనిని ఆళభింఛేరసడో . ఔనఔ
ఒ భలనళుడా! నీ ాబుళు యొఔా ఏబయ పాగసయఱన ఖుభించి నీళు అనభలనియసుళు?

56 - 62 ఇథిళయఔు ళచిున ళెఙుభిఔఱఱోని ఔ ళెఙుభిఔ ఇథి. భసననా ఖడిమ శనైంఱోధన ఉనాథి. అఱలాహ
తప భభెళయౄ థానిని ణొఱగింఙఱేయు. ఇఔ నైయు ఆఴుయయం యయౌఫుఙేు యవమలఱు ఇయనధా? నైయు నళుాతేధాాభస,
ఏడెప భసళటం ఱేథా నైఔు ? నుసటఱణో, ఆటఱణో యసటిని నియా క్షయం ఙేశు ధాాభస ? అఱలాహ భుంద మోఔభిఱాండి ,
ఆమనఔు థాశయం ఙేమండి.

54. అల కభర
ఆమతేఱు : 55

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 3 ాలమ ఖడిమ దఖగ యఔు ళఙేులహంథి. ఙందాడె చీయౌనుో మలడె. క్సని యసభి భిలి త
హ ఎఱల ఉందంటే

, యసయు ఏ

శ఼ఙనన ఙ఼చిధా తభ భుకలఱన తుపఔుంటటధాాయు. ఇథి నడెశునా భంతాఛాఱఫే అని అంటటధాాయు.
యసయు (థీనిని ఔడా) తయశాభింఙాయు , తభ భధోయసంచఱన అనశభింఙాయు. ాత ళయళయౘయం చిళయఔు ఔ
యయళయసధానిక్ి ఙేయళఱలహ ఉంటటంథి.
4 - 8 యసభి భుందఔు (ూయాు ఛాతేఱ లహితఖతేఱు ళఙాుబ తఱనృయుశ తనం నండి యసభిని ద఼యంగస
ఉంఙటానిక్ి యసటిఱో క్సళఱలహనంత ఖుణనుసఠం ఉంథి ళతఫో ధ ఱక్షయం ఙాఱ ళయఔు ధయయనయటానిక్ి క్సళఱలహన
యయనఔభూ ఉంథి. క్సని ళెఙుభిఔఱు యసభి నైద నిఙేమటం ఱేద. ఔనఔ ాళక్సు! యసభినండి భుకం తాుపక్ో.
నహయౌఙేయసడె దయాయఫెైన , బమంఔయఫెైన ఔ యవమం యైునఔు నహయౌఙే భోచన , ాఛఱు నృఔాఙచిున ఙ఼ుఱణో
తభ శభలధఱ నండి , ఙెఱా ల ఙెదభెరనుో బన నేడెతఱ భలథిభిగస ఫమఱపడణాయు నహయౌఙే యసని యైునఔు
యుగెతు ేత ఉంటాయు. (ఈ యవమలనిా ాంఙంఱో నిభసఔభిశు ఼ ఉండిన) తయయసాయుఱే అుపడె

, ‘‘ఈ

భోచభటటఔు ఙాఱ ఔఠినఫెైన భోచ’’ అని అంటాయు.
9 - 17 యసభిక్ి ూయాం న఼హ ఛాత యసయు తయశాభింఙాయు. యసయు భల బఔుుణిణ అశతయయసథిగస నియణ బంచి , ఇతడె
నహచిుయసడె అని అధాాయు. అతన థాయుణంగస ఔలహభిక్ొటు ఫడాిడె. చిళయఔు అతన తన ాబుళున ఇఱల యనడె
ఔుధాాడె, ‘‘ధనన ఒడినుో మలన. ఇఔ నీయన యసభిక్ి ాతీక్సయం ఙేబ.

’’ అుపడె ఫేభు ఔుంబళఽఱహు ఔుభిలేఱల

ఆక్సఴథాాభసఱు ణెభిఙాభు. బూనేని చీయౌు ఙెఱభఱుగస భలభిుయనరసభు. యది నియణ బంచిన నిని ూభిు
ఙేమటానిక్ి ఈ నీయంణా ఏఔఫెైనుో బంథి. ఫేభు న఼హ న ఱఔఱు , ఫేఔుఱు ఖఱ థానినైక్ి ఎక్ిాంఙాభు. అథి
భల యయయనక్షణఱో నడెశ఼
ు ఉండేథి. ఇథి యఱుళ ఇళాఫడిన ళయక్ిు క్ోశం ఙేమఫడిన ాతీక్సయం. ఆ ధాళన ఫేభు
ఔ శ఼ఙనగస ఙేలహ ళదయౌనటాుభు. భభి ళతఫో ధన లాఔభింఙేయసడె ఎళడెైధా ఉధాాడా? ఙ఼డండి, ధా యక్ష ఎఱల

ఉండినథో , ధా ళెఙుభిఔఱు ఎఱల ఉండినయో. ఫేభు ఈ కభసన్న ళతఫో ధక్ొయఔు శఱబఫెైన భలయగ ంగస ఙేరసభు.
అబణే ళతఫో ధన లాఔభింఙేయసడె ఎళడెైధా ఉధాాడా?
18 - 22 ఆద్ ఛాత ాఛఱు తయశాభింఙాయు. అుపడె ధా యక్ష ఎఱల ఉండి నథో

, ధా ళెఙుభిఔఱు ఎఱల ఉండినయో

ఙ఼డండి. ూభిుగస అభివుథామఔఫెైన ఔ దభిుధాన ఫేభు ాఙండఫెైన ఔ తేనూసన గసయౌని యసభినైక్ి ంనుసభు.
అథి ాఛఱన యనల
ా ా ై ణెగినుో బన కయౄ
ీ యు ఫో థెఱ భలథిభిగస ఎతు ఎతు యలహభిడయనశు ండేథి . ఔనఔ ఙ఼డండి

,

ఎటటళంటిథో ధా యక్ష , ఎటటళంటియో ధా ళెఙుభిఔఱు. ఫేభు ఈ కభసన్న ళతఫో ధక్ెర శఱబఫెైన భలయగ ంగస
ఙేరసభు. క్సఫటిు ళతఫో ధన లాఔభింఙేయసడెళడెైధా ఉధాాడా?
23 - 32 శభూద్ ఛాత యసయు ళెఙుభిఔఱన తయశాభించి ఇఱల అధాాయు

, ‘‘అతన ఔాడె , అందఱోన఼

భనఱోనియసడె. భనం అఱలంటి ళయక్ిు యనఔ నడయసఱల? భనం ఖనఔ అతని బెడఱ యదేమతన ుపఔుంటే ,
థాని అయి ం , భనం భలయగ ం తనహపనుో మలభనాభలట , భన భతనుో బందనాభలట. భన భధయ క్ేళఱం అతన
ఔాడినైధనధా థేళుని ాయు సళన అళతభింఛేమ ఫడియథి ? క్సద, క్సని ఇతడె నదు అఫథాాఱభసముడె , డంఫాఱు
యౌక్ేయసడె. (ఫేభు భల ాళఔు ణో ఇఱల అధాాభు) , ‘‘అఫథాాఱభసముడె, డంఫాఱు యౌక్ేయసడె ఎళడో భేనే యసభిక్ి
ణెయౌలహనుో తేంథి. ఫేభు ఆడ ంటెన యసభి క్ొయఔు ఔ భీక్షగస ఙేలహ ంుతేధాాభు. ఇఔ క్ొంఙెం ఒనహఔణో ఙ఼డె,
యసభి ఖత ఏభళుతేంథో . యసభిక్ీ , ంటెఔ భధయ నీయు ంఙఫడాఱనీ , ాత ఔాయౄ తభ ళంతే భోచన నీటి
ళదు ఔు భసయసఱనీ యసభిక్ి ణెఱుు. ’’ చిళయఔు యసయు తభ భనిఱహని నహయౌచి ఙెనుసపయు. అతడె ఈ క్సయయపాభసనిా తన
ధతునై యనశఔుని ఆడ ంటెన ఙంనేరసడె. ఙ఼డండి

, ఆనైన ధా యక్ష ఎఱల ఉండినథో

, ధా ళెఙుభిఔఱు ఎఱల

ఉండినయో. ఫేభు యసభినైక్ి క్ే ఔ నేాఱుడెన ళథిఱలభు. అుపడె యసయు ణొాఔాఫడిన యళుఱ థొ డిి ఔంఙె
భలథిభిగస నఖుగనఖుగ అబనుో మలయు. ఫేభు ఈ కభసన్న ళతఫో ధక్ెర శఱబఫెైన భలయగ ంగస ఙేరసభు. ఇఔ
ళతఫో ధన లాఔభింఙేయసడెళడెైధా ఉధాాడా?
33 - 40 ఱత ఛాత ళెఙుభిఔఱన తయశాభించింథి. ఫేభు థానినైక్ి భసలై
ా యశభియనలే గసయౌని ంనుసభు

, క్ేళఱం

ఱత ఇంటియసయు భలతాఫే థానినండి శయక్ితంగస ఉధాాయు. ఫేభు యసభిని భల అనఖరషంణో భసతాయనల యనఔుళ
ఛాభున యక్ింఙాభు. ఔఽతఛఞ తఱు ణెయౌనే ాత భనిఱహక్ీ ఫేభు ఇఱల ాతపఱం ఇయసుభు. ఱత తన ఛాత ాఛఱన
భల టటున ఖుభించి ళెఙుభిం ఙాడె. క్సని యసయు ళెఙుభిఔఱననిాంటినీ శంథేయౘశపదఫెైనయగస పాయంచి
భలటఱణో ఎఖయగొటేురసయు. తయుయసత అతనిని యసయు తన అతధఱన యక్ింఙక్ోఔుండా ద఼యంగస ఉంఙటానిక్ి
ామతాంఙాయు. చిళయఔు ఫేభు యసభి ఔలై
ా నుో గొటాుభు. (యసభిణో ఇఱల అధాాభు)

, ‘‘ఇఔ ధా యక్షన , ధా

ళెఙుభిఔఱన యుచి ఙ఼డండి. ఉదమం నందఱఔడధన ఔ తయుఖుఱేని యక్ష యసభిని టటుఔుంథి. ఇుపడె ధా యక్షన,

ధా ళెఙుభిఔఱన యుచి ఙ఼డండి. ’’ ఫేభు ఈ కభసన్న ళతఫో ధక్ెర శఱబఫెైన భలయగ ంగస ఙేరసభు. ఔనఔ
ళతఫో ధన లాఔభింఙే యసడెళడెైధా ఉధాాడా?
41 - 42 హభౌన్ ాఛఱ ళదు ఔు ఔడా ళెఙుభిఔఱు ళఙాుబ. క్సని యసయు భల శ఼ఙనఱు అనిాంటినీ
తయశాభింఙాయు. చిళయఔు ఫేభు యసభిని టటుఔుధాాభు, భషతు య ఴక్ిు శంనాడె టటుఔుధన యధంగస.
43 - 48 నై అయరసాశఱు యసభిఔంటే ఏఫెైధా రరరవఠ ేఱల ? ఱేఔ ఆక్సఴ ఖరంతాఱఱో నై క్ొయక్ేథెైధా నేనయౘబంు
యసామఫడి ఉనాథా ? ఱేఔనుో ణే యసయు , ‘‘భలథి ఔ ఴక్ిుభంతఫెైన ళయగ ం , భభుయౌా ఫేభు యక్ింఙక్ోఖఱం ’’ అని
అంటాభస? తాయఱోధన ఈ ళయగ ం భసఛమం నుసఱళుతేంథి, యసయంణా యనా ఙ఼నహ నుసభినుో త ఔనినహయు సయు. క్సని యసభి
నఙం అణఙటానిక్ి అశఱు యసగసునం ఙేమఫడిన శభమం ాలమఫే. అథి ఎంణో యతాయఫెైన
చఖునుససఔయఫెైన శభమం. అశఱు ధనయశుఱు అనుసభసినిక్ి ఖుభి అమలయయు
డయనమఫడి, అగిాఱోక్ి ఈడుఫడే భోచన యసభిణో

, అతయంత

, యసభిక్ి భతనుో బంథి. యసయు ఫో భసా

, ‘‘ఇుపడె ఙయ ఙ఼డండి నయఔం ణాక్ిడిని

’’ అని

ఙెపఫడెతేంథి.
49 - 53 ఫేభు ాత ళశుళున఼ ఔ యది నియణ మంణో నుసటట శఽఱహుంఙాభు. భల ఆఛఞ క్ేళఱం క్ే ఆఛఞ అళుతేంథి
భెపనుసటటఱోధన అథి అభఱుఱోక్ి ళశుంథి. నైళంటి ఙాఱల భంథిని ఫేభు ధాఴనం ఙేరసభు. భభి ళతఫో ధన
లాఔభింఙే యసడెళడెైధా ఉధాాడా? యసయు ఙేలహనదంణా ఖరంతాఱఱో నమోద ఙేమఫడి ఉంథి. ాత యవమం చినాథీ ,
నదు థీ యసామఫడి ఉంథి.
54 - 55 అయదేమతఔు ద఼యంగస ఉండేయసయు, నిఴుమంగస ణోటఱఱో, క్సఱుళఱఱో ఉంటాయు, నిఛఫెైన గౌయళ యసినం,
భషతు యఫెైన అదిక్సభసఱు ఔఱ ఙఔరళభిుక్ి శనైంఱో.

55. అర యయౘున్
ఆమతేఱు : 78

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 4 యభ ఔఽనుసయౕఱుడె (అబన థేళుడె) ఈ కభసన్ ఫో దింఙాడె. ఆమధన భలనళుణిణ శఽఱహుంచి
భలటాాడటం ధనభసపడె.

, అతనిక్ి

5 - 9 శ఼యుయడ఼, ఙందాడ఼ ఔ నిమభలళయక్ి ఔటటుఫడి ఉధాాయు. నక్షణాాఱ, ళఽక్ాఱ అనీా యసయౖసుంఖడెత
ఉధాాబ. ఆమన ఆక్సరసనిా నైక్ిఱేనుసడె , ణాాశన ధఱక్ొయౌనుసడె. ఔనఔ నైయు శభతక్సనిా బంఖయఙ ఔండి
ధాయమంగస, ఔచిుతంగస తఙండి, తఔంఱో తఔుాళ ఙేమఔండి.
10 - 13 ఆమన బూనేని శఔఱ శఽఱహుభసశఱక్ెర శఽచృంఙాడె. అందఱో అనిాయక్సఱ యుచిఔయఫెైన ండెా
ువాఱంగస ఉధాాబ , కయౄ
ీ యు ళఽక్ాఱు ఉధాాబ యసటి ండెా ను యఱఱో ఙటు ఫడి ఉధాాబ. యఔయక్సఱ
దాధాయఱు ఉధాాబ. యసటిఱో ను టటుఔడ ఉంటటంథి , గింఛఱ ఉంటాబ. ఔనఔ చృధాాతేఱలభస! భలనళుఱలభస!
నైయు నై ాబుళు యొఔా ఏబయ అనఖరయౘఱన తయశాభింఙఖఱయు?
14 - 16 ఆమన భలనళుణిణ నంఔుళంటి ఎండిన భుయుఖుడె భటిుణో శఽఱహుంఙాడె చృధాాతేఱన అగిా ఛాాఱఱణో
ుటిుంఙాడె. ఔనఔ చృధాాతేఱలభస! భలనళుఱలభస! నైయు నై ాబుళు ఴక్ిుయసభభసియఱ ఏబయ యచితాక్సభసయఱన
తయశాభియు సయు?
17 - 18 భెండె తయుప (థిఔుా)ఱఔ , భెండె డభయ (థిఔుా)ఱఔ , అనిాంటిక్ీ మఛభలని, ాబుళు ఆమధన.
ఔనఔ చృధాాతేఱలభస! భలనళుఱలభస! నైయు నై ాబుళు యొఔా ఏబయ ాతపా యరరయౖసఱన తయశాభియు సయు?
19 - 23 భెండె శభుథాాఱు ఔథానిణో ఔటి ఔయౌలహనుో బయటందఔు ఆమన యసటిని ళదయౌనటాుడె. అబధా
యసటిభధయ ఔ ణెయ అడి ంగస ఉనాథి. అయ థానిని అతఔరనేంఙళు. ఔనఔ చృధాాతేఱలభస! భలనళుఱలభస! నైయు నై
ాబుళు ఴక్ిు ముఔుుఱ ఏబయ భళభఱన తయశాభియు సయు ? ఈ శభుథాాఱఱో భుణాయఱ , ఖడాఱ ఱనయసుబ.
ఔనఔ చృధాాతేఱలభస! భలనళుఱలభస! నైయు నై ాబుళు ాఛఞ ానుసటయసఱ ఏబయ గనక్సభసయఱన తయశాభియు సయు?
24 - 25 శభుదాంఱో క్ొండఱళఱ నిఱఫడి ఉనా ఎణెు న
త ఈ ఒడఱు ఆమనయన. క్సఫటిు చృధాాతేఱలభస!
భలనళుఱలభస! నైయు నై ాబుళు యొఔా ఏబయ ఉక్సభసఱన తయశాభింఙఖఱయు?
26 - 30 ఈ ుడనేనై ఉనా ాత ళశుళూ ధాఴనఫెై నుో బయథే. క్ేళఱం భషో నాతేడ఼ , భషో క్సభీ అబన నీ
ాబుళు భలతాఫే నేగియౌ ఉండేయసడె. ఔనఔ చృధాాతేఱలభస! భలనళుఱలభస! నైయు నై ాబుళు ాఛఞ ానుసటయసఱ
ఏబయ గనక్సభసయఱన తయశాభియు సయు ? బూనే నైథా , ఆక్సరసఱఱోన఼ ఉనా శభశు భూ తభ అళశభసఱు తీభే
నినేతు ం ఆమనధన అభిిశు ధాాబ. ాత క్షణం ఆమన ఔ యన఼తా యైబళంణో యఱుఖుత ఉంటాడె. క్సఫటిు
చృధాాతేఱలభస! భలనళుఱలభస! నైయు నై ాబుళు యొఔా ఏబయ ాఴంశనీమ ఱక్షణాఱన తయశాభియు సయు?
31 - 36 బూనేక్ి పాయఫెైన యసయఱలభస! అత తాయఱోధన ఫేభు తీభిఔ ఙేశఔుని నై ఱ ఔా తీశఔుంటాభు (అుపడె
ఙ఼శఔుంథాభు) నైయు నై ాబుళు యొఔా ఏబయ ఉక్సభసఱన నిభసఔభియు సభో. చృధాాతేఱ
ళభీగముఱలభస! నైయు ఖనఔ బూభలయక్సరసఱ శభిషదుఱ నండి ఫమటడి నుసభినుో ఖయౌగిణే

, భలనళుఱ

, నుసభినుో బ ఙ఼డండి.

నైయు అఱల నుసభినుో ఱేయు. థానిక్ోశం ఎంణో ఴక్ిు క్సళఱలహ ఉంటటంథి. నై ాబుళు యొఔా ఏబయ ఴక్ిు యసభభసియఱన
నిభసఔభియు సయు? (నైభొఔయనల నుసభినుో ళటానిక్ి ామతాం ఙేలహనటా బణే) నైనైక్ి అగిా ఛాాఱఱన , ను ఖన ళదఱటం
ఛయుఖుతేంథి. థానిని నైయు ఎదభోాఱేయు. చృధాాతేఱలభస! భలనళుఱలభస! నైయు నై ాబుళు యొఔా ఏబయ
ఴక్ిుయసభభసియఱన తయశాభింఙఖఱయు?
37 - 38 తయుయసత ఆక్సఴం ఫాదుఱ ై ఎయరని ఙయుం భలథిభిగస ఎయరఫడినుో బ నుపడె (నై భిలి త
హ ఏభళుతేంథి ?)
చృధాాతేఱలభస! భలనళుఱలభస! (అుపడె) నైయు నై ాబుళు యొఔా ఏబయ ఴక్ిు యసభభసియఱన తయశాభింఙ
ఖఱయు?
39 - 45 ఆ భోచన ఏ భలనళుణీణ , ఏ చృధాాతేన఼ అతని నుసనుసఱన ఖుభించి అడిగే అళశయం ఉండద (తయుయసత)
అుపడె (ఙ఼శఔుంథాభు) నై ఇయుళభసగఱ యసయు నై ాబుళు యొఔా ఏబయ ఉక్సభసఱన తయశాభియు సభో, అఔాడ
ధనయశుఱు తభ భుకలఱనఫటేు ఖుభిుంఙఫడణాయు. యసభిని నదటి చతే
ు

, క్సలొ
ా టటుక్ొని ఈడెుఔునుో ళటం

ఛయుఖుతేంథి. (అుపడె) నైయు నై ాబుళు యొఔా ఏబయ ఴక్ిు యసభభసియఱన తయశాభింఙఖఱయు? (అుపడె ఇఱల
అనటం ఛయుఖుతేంథి). ధనయశుఱు అఫదా భని క్ొటిునుసభేశు ఼ ఉండే నయఔఫే ఇథి. అథే నయఔంఱో , క్సఖుతేనా నీలా
భధయ యసయు అటృ ఇటృ తయుఖుత ఉంటాయు. అఱలంటుపడె నైయు నై ాబుళు యొఔా ఏబయ ఴక్ిు
యసభభసియఱన తయశాభింఙఖఱుఖుణాయు?
46 - 59 తన ాబుళు శనిాదిఱో యౘఛయుక్సళఱలహ ఉంటటందధన బమం ఔయౌగి ఉండే ాత ళయక్ిుక్ీ భెండె ణోటఱు
ఱనయసుబ. ఔనఔ నై ాబుళు యొఔా ఏబయ ఫషృభలధాఱన నైయు నిభసఔభియు సయు ? ఙుగస, ఔనఱ ండెళుగస
ఉండే క్ొభుఱణో , భెభుఱణో నిండి ఉంటాబ నై ాబుళు యొఔా ఏబయ ఫషృభలధాఱన నైయు
నిభసఔభింఙఖఱయు? భెండె ణోటఱఱోన఼ భెండె లఱబయయా ు ాళళశ఼
ు ఉంటాబ. భభి నై ాబుళు యొఔా ఏబయ
ఫషృభలధాఱన నైయు నిభసఔభింఙఖఱయు ? భెండె ణోటఱఱోన఼ ాతండ఼ భెండె యదాఱుగస ఉంటటంథి. నై
ాబుళు యొఔా ఏఏ ఫషృభలధాఱన నైయు తయశాభింఙఖఱయు ? శాయగ యసశఱు దలశభి టటు ళశు 
ీ ు అంఙఖఱ
తయసచీఱనై థిండా ఔు ఆనఔుని ఆలనఱ ై ఉంటాయు. ఆ ణోటఱఱోని ఙెటా క్ొభుఱు ండా ణో ళంగినుో బ ఉంటాబ. నై
ాబుళు యొఔా ఏబయ ఫషృ భలధాఱన నైయు తయశాభింఙఖఱయు? ఈ భయౘపాగసయఱ భధయ లహఖగ ుఱ యౌక్ే ఙ఼ుఱు
ఖఱ శఔనయఱు ఉంటాయు. ఈ శాయగ యసశఱఔు ూయాం యసభిని ఏ భలనళుడెగసనీ, ఏ చృధాాతేగసనీ ణాక్ి ఉండఱేద.
ఔనఔ నై ాబుళు యొఔా ఏబయ ఫషృభలధాఱన నైయు నిభసఔభింఙఖఱయు ? యసయు క్ెంుఱ, భుణాయఱ భలథిభిగస
ఎంణో అందంగస ఉంటాయు. నై ాబుళు యొఔా ఏబయ ఫషృ భలధాఱన నైయు తయశాభింఙఖఱయు?
60 - 77 శణాాభసయనిక్ి ాతపఱం శణాాయయం క్సఔ భభేభళుతేంథి ? ఔనఔ చృధాాతేఱలభస! భలనళుఱలభస! నై
ాబుళు యొఔా ఏబయ ాఴంశనీమ ఱక్షణాఱన నైయు తయశాభింఙఖఱయు ? ఆ భెండె ణోటఱు క్సఔ భభో భెండె

ణోటఱు ఔడా ఉంటాబ. నై ాబుళు యొఔా ఏబయ ఫషృభలధాఱన నైయు తయశాభింఙఖఱయు ? అయ దటు ఫెైన
భుదయు ఙుని ణోటఱు. నై ాబుళు యొఔా ఏబయ ఫషృభలధాఱన నైయు నిభసఔభింఙఖఱయు

? ఆ భెండె

ణోటఱఱోన఼ భెండె ఙెఱభఱు ను ంగి ను యఱుత ఉంటాబ. నై ాబుళు యొఔా ఏబయ ఫషృభలధాఱన నైయు
తయశాభియు సయు? యసటిఱో ండ఼
ా పఱలఱ , కయౄ
ీ భసఱ, థానిభు క్సమఱ ువాఱంగస ఉంటాబ. నై ాబుళు
యొఔా ఏబయ ఫషృభలధాఱన నైయు తయశాభింఙఖఱయు? ఈ భయౘపాగసయఱ భధయ యౕఱళతేఱ, యౌందయయ ళతేఱ
అబన పాయయఱు ఉంటాయు. నై ాబుళు యొఔా ఏబయ ఫషృభలధాఱన నైయు నిభసఔభింఙఖఱయు

? ఖుడాభసఱఱో

శయక్ితంగస ఉంఙఫడిన శందభీభణుఱు ఉంటాయు. నై ాబుళు యొఔా ఏబయ ఫషృభలధాఱన నైయు
తయశాభింఙఖఱయు? ఈ శాయగ యసశఱఔు ూయాం ఎనాడ఼ ఏ భలనళుడె గసని
ణాక్ిళుండఱేద. నైయు నై ాబుళు యొఔా ఏ ఏ అనఖరయౘఱన తయశాభియు సయు

, ఏ చృధాాతేగసని యసభిని
? ఆ శాయగ యసశఱు ఆఔుఙుని

తయసచీఱన,ై అందఫెైన, యఱుయైన యుుఱనై థిండా ఔు ఆనక్ొని ఆలనఱ ై ఉంటాయు. నై ాబుళు యొఔా ఏబయ
ఫషృభలధాఱన నైయు తయశాభియు సయు?
78 భయౘభళభలనిాతేడ఼, దమలభముడ఼ అబన నీ ాబుళు నేయు ఎంణో యబఔయఫెైనథి.
56. అల యసఖిఅహ
ఆమతేఱు : 96

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 26 ఛయుఖళఱలహ ఉనా ఆ శంగటన శంబయంచినుపడె , థాని శంబయసనిా ఇఔ ఎళయౄ తయశాభింఙఱేయు. అథి
ణాయుభలయు ఙేలహయనలే ఆద అళుతేంథి. బూనే నతు ం అుపడె ఔాయసభిగస తీళాంగస ఊనహయనమఫడెతేంథి, యా
ణాఱు ఙెదభినుో బన ధ఼యభేణుళుఱ భలథిభిగస తేతే
ు నిమఱ ై నుో ణాబ. నైయు అుపడె భూడె ళభసగఱుగస
యడినుో ణాయు: ఔుడిక్షంయసయు ఔుడిక్షం యసభి (అదఽయౖసునిా)ని ఖుభించి ఏభధాయౌ. ఎడభ క్షంయసయు ఎడభ
క్షంయసభి (దయదఽయౖసునిా)ని ఖుభించి ఏభధాయౌ. భుంద యసభెరణే భుందనాయసభే. యసభే యసనిాధయఱు

, శఔఱ

పోఖపాగసయఱణో నిండి ళునా శాయగ ళధాఱఱో ఉంటాయు. యసభిఱో భుందయసభి నండి ఙాఱల భంథి ఉంటాయు , యనఔ
యసభి నండి తఔుాళ భంథి ఉంటాయు. ఫంగసయు ఛఱణాయుణో అయౌా న ఆశధాఱనై థిండా ఔు ఆనక్ొని ఎదభెదయుగస
ఔయుుండి ఉంటాయు. యసభి శభలయనరసఱఱో నితయ ఫాఱయం ఔఱ ఫాఱుయు , భధళు ాళళంఙే ఙెఱభ నండి నింనహన
భధ నుసతాఱు, గిధాఱు, గసచనుసతాఱు ఔఛాఱు తీశక్ొని యుఖుణో తయుఖుత ఉంటాయు. థానిని ణాాఖటం ళఱా
యసభి తఱ తయఖటం క్సని, యసభిక్ి ఫుథిా భలందయం ఔఱఖటం గసని ఛయఖద. యసయు యసభి భుంద యఔయక్సఱ యుచిఔయఫెైన
ండా న ఉంఙణాయు, ఇవు ఫెైన థానిని తీశక్ోళటానిక్ి క్షుఱ భలంయసనిా ఉంఙణాయు , ఏ క్ిభలంశం ఇవు ఫెైణే

అథి తధాఱని. యసభి క్ొయఔు అందఫెైన ఔలై
ా ఖఱ

‘షౄర’ఱు (యభణీభణుఱు) ఉంటాయు. యసయు థాచినటిున ఆణి

భుణాయఱ భలథిభిగస ఎంణో అందంగస ఉంటాయు. ఇదంణా యసయు ాంఙంఱో ఙేశు ఼ ళచిున ఔయుఱఔు ాతపఱంగస
యసభిక్ి ఱనశుంథి. అఔాడ యసయు నిక్ి భలయౌన యవమలఱు గసనీ , నుస యవమలఱు గసనీ యనయు. ఏ భలట అబధా
శభే, శభిగసధన, శళయభుగసధన ఉంటటంథి.
27 - 40 ఇఔ ఔుడిక్షం యసయు , ఔుడిక్షం యసభి (అదఽయౖసునిా)ని ఖుభించి ఏభధాయౌ. యసయు భులై
ా ఱేని భేఖుఙెటా ట ,
అయటి ండా గెఱఱు, ద఼యంగస యసయనహంచి ఉండే నీడఱు , ఎఱా ుపడ఼ ాళళంఙే నీయు , ఎనాటిక్ీ అంతంక్సని, నిభసటం
ఔంగస ఱనంఙే అశంకలయఔఫెైన ండెా భభిము ఎణెు న
త ఆశధాఱు యటి భధయ ఉంటాయు. యసభి పాయయఱన ఫేభు
ాణేయఔంగస శభిక్రొతు ంతాఱో శఽఱహుయు సభు, యసభిని ఔనయఱుగస ఙేయు సభు. యసయు తభ బయు ఱన అనేతంగస నేానేయసుయు ,
ళమశసఱో శభంగస ఉంటాయు. ఇదంణా ఔుడిక్షం యసభిక్ొయఔు. యసభిఱో భుందయసయు ఙాఱలభంథి ఉంటాయు

,

యనఔ యసయు ఔడా ఙాఱలభంథి ఉంటాయు.
41 - 56 యసభక్షంయసయు యసభక్షం యసభి (థౌభసాగసయనిా)ని ఖుభించి ఏభని ఙెనుసపయౌ. యసయు ళడగసయౌ భధయ
శఱశఱ క్సగే నీటిఱో , నఱా ని ను ఖఱ నీడఱో ఉంటాయు. అథి ఙఱా గసన఼ ఉండద , శకంగసన఼ ఉండద. ఈ ఖత
టు ఔభుంద యసయు శంనాఱుగస ఉండేయసయు, ఙెనహపధా యనఔుండా భూయుంగస భయౘ నుసనుసఱు ఙేశు ఼ ఉండేయసయు.
యసయు ఇఱల అధనయసయు , ‘‘ఫేభు భయణించి భటిుగస భలభినుో బనుపడె , అలహింఛయంగస అబ నుో బనుపడె ,
భయా ఱేఫడణాభల? ూయాం ఖతంచిన భల ణాతభుణాుతఱు ఔడా ఱేఫడ ణాభస ?’’ ాళక్సు! యసభిణో ఇఱల అన,
‘‘నిఴుమంగస ఖతంచినయసయు , తయుయసత యసయు , అందయౄ ఔ భోచన తపఔుండా శభలయనఴయఙఫడణాయు. థాని
క్సఱం ఔడ నియణ మఫెైనుో బంథి.’’ భలయగ బవ
ా ు ేఱలభస! తయయసాయుఱలభస! నైయు ఛఴ఼
ు మ ఙెటు టన ఆయౘయంగస తంటాయు.
థానిణోధన నైయు నై ఔడెుఱన నింుఔుంటాయు. ఆనై శఱశఱ క్సగే నీటిని దనహపఔ గొనా ంటెఱ భలథిభిగస
ణాాఖుణాయు. తీయుప థినంధాడె (ఈ యసభక్షంయసభిక్ి ఱనంఙే) ఆతధయు థాభసిఱు ఇయ.
57 - 62 ఫేభు నేభుయౌా శఽఱహుంఙాభు, భభెందఔు నైయు ఈ యవమలనిా ధాయఔభింఙయు? ఎుపడెైధా నైయు ఇఱల
ఆఱోచింఙాభస: నైయు యడిఙే ఈ భేతశసణో నృడి న నైయు తమలయు ఙేయు సభస ఱేఔ థానిని శఽఱహుంఙేయసయభు ఫేభల

?

ఫేభు నై భధయ భయణానిా యబచృంఙాభు , నై యౄనుసఱన భలభిుయనలహ , నైయు ఎయుఖని భభేథెైధా యౄంఱో
నేభుయౌా శఽఱహుంఙే యవమంఱో ఫేభు అఴఔుుఱభు క్సభు. నై నదటి ుటటుఔన ఖుభించి నైఔు ణెయౌలే ఉంథి.
భభెందఔు నైయు ఖుణనుసఠం ధనయుుక్ోయు?
63 - 67 ఎుపడెైధా నైయు ఇఱల ఆఱోచింఙాభస నైయు ధాటే ఈ యతు ధాఱణో ను ఱలఱన నైయు ండియు సభస ఱేఔ యసటిని
ండియఙేయసయభు ఫేభల ? ఫేభు తఱఙఔుంటే ఈ ంట ను ఱలఱన ను టటుగస ఙేలహ యనయు సభు. అుపడె నైయు

,

‘‘ఫేభు ఙాఱల నవు ంఱో డినుో మలభని

, అశఱు భల అదఽవు ఫే క్సయౌనుో బం దని

’’ యఔయక్సఱుగస భలటఱు

ఙెుపఔుంటాయు.
68 - 70 ఎుపడెైధా నైయు ఔలై
ా ణెయచి ఙ఼రసభస నైయు ణాాగే ఈ నీటిని ఫేగలఱనండి నైయు ఔుభినహంఙాభస ఱేఔ
థానిని ఔుభినహంఙే యసయభు ఫేభల ? ఫేభు తఱఙఔుంటే థానిని ఎంణో ఉపగస ఉండేఱల ఙేమఖఱభు. అఱలం
టుపడె నైయు ఔఽతచఞఱ ై ఎందఔు ఉండయు?
71 - 74 నైయు భసఛేలే అగిాని ఖుభించి ఎుపడెైధా ఆఱోచింఙాభస? థానిక్ి శంఫందించిన ళఽక్ానిా నైయు శఽఱహుంఙాభస
ఱేఔ థానిని శఽఱహుంచిన యసయభు ఫేభల

? ఫేభు థానిని ఛాఞఔ యసధనంగసన , అళశయం ఉనా యసభిక్ొయఔు

ాయోఛనక్సభిగసన ఙేరసభు. ఔనఔ ాళక్సు! భషో నాతేడెైన నీ ాబుళు ధాభలనిా శుతంఙ.
75 - 82 ఔనఔ (అథి) క్సద, నక్షణాాఱ యసిధాఱు, ఔక్షయఱు యసక్ిగస ఙెఫు తేధాాభు: నైయు ణెఱుశఔుంటే, ఇథి ఙాఱల
నదు ాభలణం: ఇథి ఔ భషో నాతఫెైన కభసన్ ఔ శయక్ితఫెైన ఖరంథంఱో యసామఫడి ఉంథి. థానిని
భియదాఱు తప భభెళయౄ ణాఔఱేయు. ఇథి శఔఱ ఱోక్సఱ ాబుళు అళతభింఛేలహనటటళంటిథి. అబధా నైయు ఈ
యసణిని ణేయౌఔ యవమంగస తీశఔుంటాభస

? ఈ భయౘపాగసయనిా తయశాభింఙటఫే నైయు నై చౄళధోనుసదిగస

ఙేశఔుధాాభస?
83 - 94 ఇఔ నైయు ఖనఔ ఎళభిక్ీ ఫానిశ క్సఔనుో ణే, ఈ అననుసామంఱో నైయు ఖనఔ శతయళంతేఱే అబణే, ఙనినుో బయ
యసడి నుసాణం గొంతేఱోక్ి ళచిునుపడె, అతడె ఙనినుో తేధాాడని నైయు ఔమీాభస ఙ఼శ఼
ు ఉంటాయు , ఆ శభమంఱో
నుో బయ నుసాణానిా నైయు తభిగి ఎందఔు తీశఔుభసఱేయు? అుపడె నైఔంటే ఫేభు అతనిక్ి ఙాఱ దఖగ యఱో ఉంటాభు,
క్సని నైఔు ఔనినహంఙభు. తయుయసత ఆ ఙనినుో బయ భనిఱహ యసనిాధయఱఱోని యసడెైణే , అతని క్ొయఔు శకం , భంచి
ఆయౘయం, భయౘ పాగసయఱణో నిండి ఉనా శాయగ ం ఉంటాబ. ఔయనల అతడె ఔుడిక్షంఱోనియసడెై ఉంటే , ‘‘నీఔు రసంత
ఔఱుఖుగసఔ! నీళు ఔుడిక్షంఱోని యసడళు ’’ అని అతనిక్ి యసాఖతం ఙెపఫడెతేంథి. ఔయనల అతడె తయశాభింఙే
భలయగ బవ
ా ు ేఱఱోని యసడెై ఉంటే, అతనిక్ి ఇళాఫడే ఆతధయం శఱ శఱ క్సగే నీయు భభిము నయఔంఱోక్ి యశభియనమటం.
95 - 96 ఇదంణా తయుఖుఱేని శతయం, ఔనఔ ాళక్సు! భషో నాతేడెైన నీ ాబుళు నేయున శుతంఙ.

57. అల షథీద్
ఆమతేఱు : 29

అళతయణ : భథీధాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

1 - 6 బూనేఱోన఼ , ఆక్సరసఱఱోన఼ ఉనా ాత ళశుళూ అఱలాహ యతాతన క్ొనిమలడెణోంథి . ఆమధన
ఴక్ిుభంతేడె, యయనఔళంతేడ఼న. బూభలయక్సరసఱ యసభలుఛాయనిక్ి ాబుళు ఆమధన. ఆమధన చౄయణానిా
ాయసథిశు ధాాడె, భయణానిా ఔయౌగిశు ధాాడె , ాత ళశుళునై అదిక్సయం ఔయౌగి ఉధాాడె. ఆమధన ఆయంబభూ

,

ఆమధన అంతభూ ఆమధన ఫాషయభూ, ఆమధన ఖూఢభూ. ఆమనఔు ాత ళశుళున ఖుభించి ణెఱుశ. ఆమధన
ఆక్సరసఱన఼, బూనేనీ, ఆయు థిధాఱఱో శఽఱహుంఙాడె , తయుయసత అదిక్సయ నఠసనిా అదిఱు ంహ ఙాడె. బూనే ఱోఱఔు
నుో బయథ,ీ అందఱో నండి యఱుఱఔు ళఙేుథీ , ఆక్సఴం నండి థిగేథీ , థాని ఱోఱఔు ఎక్ేాథీ , అంణా ఆమన ఛాఞన
భిదిఱో ఉనాథి. నైయు ఎఔాడ ఉధాా ఆమన నైణో ఉధాాడె. నైయు ఏ ని ఙేశు ఼ ఉధాా

, థానిని ఆమన

ఙ఼శుధాాడె. ఆమధన బూభలయక్సరసఱ యసభలుఛాయనిక్ి అదిత. శభశు ళయళయౘభసఱు నియణ మ నినేతు ం ఆమన
యైునక్ే తీశఔునుో ఫడణాబ. ఆమధన భసతాని ఖఱుఱోక్ి ఖఱున భసతాఱోక్ి ాయనయంఛేయు సడె. షఽదమలఱఱో
థాగి ఉనా యషయసయఱన లైతం ఆమన ఎయుఖున.
7 - 10 అఱలాషౄా , ఆమన ాళఔు న఼ యఴాలహంఙండి. ఆమన నేభుయౌా ఏ ళశుళుఱనై కయ్నూస (ాతనిది)గస
నిమనేంఙాడో , యసటిఱో నండి కయుు నటు ండి. నైఱో యఴాలహంచి ధనం కయుునటేు యసభిక్ి గొప ాతపఱం
ఱనశుంథి. నైఔు ఏభబంథి , అఱలాహ న నైయు యఴాలహంఙయు? యసశు యసనిక్ి ాళఔు , నై ాబుళున యఴాలహంఙండని
నైఔు నహఱుునిశుధాాడె, ఆమన నైఙేత ాభలణం ఙేబంఙఔుధాాడె, నైయు నిఛఫెైన యరసాశఱే అబణే. తన
థాశనినై శపవు ఫెైన యసక్సయఱన అళతభింఛేశు ఼ ఉనాయసడె అఱలాహ బయ. ఆమన యసటి థాాభస నేభుయౌా చీఔటా
నండి యఱుఖుఱోక్ి తీశఔుభసదఱఙఔుధాాడె. మతాయి ం ఏనేటంటే, అఱలాహ ఔు నైయంటే ఎంణో యసతసఱయం , ఎంణో
దమ ఉధాాబ. అశఱు నైయు అఱలాహ భలయగ ంఱో కయుునటు ఔనుో ళటానిక్ి క్సయణం ఏనేటి

? యసశు యసనిక్ి బూనై ,

ఆక్సఴభుఱ యసయశతాం అఱలాహ ఔు భలతాఫే ఉంథి. నైఱో యఛమం తయుయసత కయుు నటిునయసయు

, చృయౘద్

ఙేలహనయసయు, యఛమలనిక్ి ూయాం కయుునటిున యసభిణో , చృయౘద్ ఙేలహన యసభిణో ఎనాటిక్ీ శభలనఱు క్సఱేయు. యసభి
అంతశు, తయుయసత కయుునటిున యసభిఔంటే , చృయౘద్ ఙేలహనయసభి ఔంటే గొపథి. అబధా అఱలాహ ఉబముఱఔ
భంచియసగసుధాఱు ఙేలహ ఉధాాడె. నైయు ఙేలహన థానిని అఱలాహ ఫాగస ఎయుఖున.
11 - 15 అఱలాహ ఔు యుణం ఇఙేుయసడెళడెైధా ఉధాాడా? భంచి యుణం: అటటళంటి యసనిక్ి అఱలాహ థానిని ఎధోాభెటా ట
నంచి తభిగి ఇయసుడె. అతనిక్ి ఎంణో రరరవఠఫెైన ాతపఱం ఱనశుంథి. యరసాశఱ ైన లు ీ ుయువేఱ భుంద఼

, యసభి

ఔుడియైుధా యసభి యఱుఖు యుగెడెత ఉండటానిా నీళు ఙ఼యసుళు. ఆ భోచన (యసభిణో)‘‘ఈధాడె నైఔు యబయసయు
ఉనాథి’’ అని అనఫడెతేంథి. క్ిరందక్సఱుళఱు ాళళంఙే శాయగ ళధాఱు ఉంటాబ

, అఔాడ యసయు రసఴాతంగస

ఉంటాయు. ఇథే భషతు యఫెైన యసపఱయం. ఆధాడె ఔట ుయువేఱ ఔట లు ఱ
హ ఎఱల ఉంటటందంటే
ీ భిలి త

, యసయు

యరసాశఱణో, ‘‘క్ొంఙెం భలయైు ఙ఼డండి , ఫేభు నై యఱుఖు థాాభస క్ొంత ాయోఛనం ను ందణాభు

’’ అని

అంటాయు. క్సని యసభిణో, ‘‘యనక్ిా యలాండి. నై యఱుఖున భభొఔ ఙోట ఎఔాడెైధా యతేక్ోాండి ’’ అని అనఫడెతేంథి.

తయుయసత యసభి భధయ ఔ గోడన అడెిగస నిఱఫెటుడం ఛయుఖుతేంథి . థానిక్ి ఔ థాాయం ఔడ ఉంటటంథి. ఆ
థాాభసనిక్ి ఱోఱ యౌకయం , ఫమట భలతాం మలతన. యసయు యరసాశఱణో , ‘‘ఫేభు నైణో ఔఱలహ ఉండఱేథా ?’’ అని
ఎఱుగెతు భలటిభలటిక్ీ అయుశ఼
ు ఉంటాయు. యరసాశఱు ఇఱల శభలదానం ఇయసుయు , ‘‘నిఛఫే, క్సని నేభుయౌా నైభే
శామంగస భీక్షఔు ఖుభిఙేశఔుధాాయు. అళక్సఴ యసథానిక్ి నుసఱపడాియు

, శంథేషంఱో డినుో మలయు. ఱేనినుో ని

ఆఴఱు నేభుయౌా మోశం ఙేరసబ. చిళయఔు అఱలాహ నియణ మం ళఙేులహంథి. అంతభ క్షణం ళయఔ ఆ
ఖఛమోశగసడె(ఱైణాన్) నేభుయౌా అఱలాహ యవమంఱో మోశం ఙేశు ఼ ళఙాుడె. ఔనఔ ఈ భోచ నైనండి ఎఱలంటి
భియౘయభూ తీశక్ోఫడద. ఫాయౘటంగస అయరసాయసనిక్ి డిఖటిున యసభి నండి ఔడా భియౘయభూ తీశక్ోళటం
ఛయఖద. నై నియసశ శి ఱం నయఔం, అథే నై భంచి లఫబయఱన ఙ఼శుంథి. ఇథి ఙాఱల ఙెడి యయళయసనం.
16 - 17 యరసాశఱ షఽదమలఱు అఱలాహ ాయు సళనణో ఙయౌంఙే శభమం, ఆమన అళతభింఛేలహన శతయం భుంద
ళంగినుో బయ శభమం ఇంక్స భసఱేథా ? ూయాం ఖరంథం ఇళాఫడిన ాఛఱ భలథిభిగస యసయు భలభినుో ఔడద. ఔ
శథీయాక్సఱం యసభినై ఖడచినుో బంథి. అుపడె యసభి షఽద మలఱు ఔఠిన భమలయబ. ఈధాడె యసభిఱో అధనఔుఱు
యభ దభసుయుగఱు. ఫాగస ణెఱుశక్ోండి

, అఱలాహ బూనేక్ీ , భయణం తయుయసత చౄళం నుో యసుడని ఫేభు

శ఼ఙనఱన నైఔు శపవు ంగస ఙ఼నహంఙాభు, ఫషృరస నైయు యఛఞ తణో ళయళషభియు సయని.
18 - 19 లు ీ ుయువేఱఱో థానధభసుఱు (శదకల) ఙేలహ అఱలాహ ఔు భంచి యుణం ఇఙేుయసభిక్ి

, ఎధోా భెటా ట నంచి

థానిని తభిగి ఇళాటం ఛయుఖుతేంథి యసభిక్ి ఎంణో భంచి ాతపఱం ఱనశుంథి . అఱలాషౄా , ఆమన ాళఔు ఱన఼
యఴాలహంచిన యసభే తభ ాబుళు దఽఱహుఱో శతయశంధఱు (లహథు ఖ
ీ ) భభిము యసక్షుఱన (వళీద్). యసభిక్ి యసభి
ాతపఱం, యసభి ఛోయత ఱనయసుబ. అయ రసాయసనిక్ి డిఖటిునయసయు , భల యసక్సయఱన నిభసఔభించినయసయు నయఔయసశ
ఱళుణాయు.
20 - 21 ఫాగస ణెఱుశక్ోండి , ఈ ఱౌక్ిఔ చౄయతం ఔ ఆట , ఔ యధోదం, ఫాషయ టాటోం, యశపయం ాఖఱలాఱు
ఱఔటం, శంద, శంణాధాఱ యవమంఱో ఔభినై ఔయు ఆదిఔయం ను ందటానిక్ి ామతాంఙటం తప భభేనై
క్సద. థాని దఽయౖసుంతం ఇఱల ఉంథి: ఔ ళయష ం ఔుభిలహంథి. అుపడె థాని ళఱా నఱక్ెతు నభిగిన ఙెటా ృ ఙేభఱన
ఙ఼చి, భెరతేఱు శంఫయడాియు. తయుయసత , అయన ండెణాబ. ఆ తయుయసత అయ శుఙుగస భలభినుో ళటానిా
నీళు ఙ఼యసుళు. ఆనై అయ ఎండినుో బ ను టటుగస భలభినుో ణాబ. థీనిక్ి ననాంగస , యఱోఔం ఇఱల ఉంటటంథి: అఔాడ
తీళాఫెైన యక్ష ఉంటటంథి , అఱలాహ క్షభలనక్ష , ఆమన ాశనాత ఉంటాబ. నుసాంచిఔ చౄయతం ఔ భలమ తడిఔ
తప భభేనై క్సద. నై ాబుళు క్షభలనక్ష యైునఔు యుగెతుండి

, ఔభిఔంటే ఔయు భుందఔునుో బయ ఔఽఱహ

ఙేమండి ఆక్సరసఱంత , బూనే మంత యరసఱఫెైన శాయగ ం యైునఔు యుగెతుండి. అథి అఱలాషౄా

, ఆమన

ాళఔు ఱన఼ యఴాలహంచిన యసభి క్ొయఔు లహదాం ఙేమఫడియథి. ఇథి అఱలాహ అనఖరషం ణాన క్ోభిన యసభిక్ి ఆమన
థానిని ాయసథియు సడె. అఱలాహ ఎంణో అనఖరషం ఔఱయసడె.
22 - 24 బూనేనై గసనీ ఱేథా శామంగస నై ఆతుఱనై గసనీ అళతభింఙే ఏ ఆద అబధా శభే

, థానిని ఫేభు

ఉనిక్ిఱోక్ి తీశఔుళఙేు భుంద ఔ ఖరంథం (అంటే పాఖయఖరంథం)ఱో యసాలహ నటు ఔుండా ఉండఱేద. అఱల ఙేమటం
అఱలాహ ఔు ఙాఱల శఱబం. (ఇదంణా ఎందఔంటే) నైఔు ఎఱలంటి నవు ం ఛభిగిధా , థానిక్ి నైయు ఫాధడఔుండా
ఉండాఱని, అఱలాహ నైఔు ఏథెైధా ాయసథిలేు , థానిక్ి నైయు భుభిలహనుో ఔుండా ఉండాఱని. తభన ణాభు గొప
యసయభని పాయంచి , అషంపాళం ాదభిశంఙే యసభిని అఱలాహ నేానేంఙడె. యసయు శామంగస ఱోబతాం నుసటింఙటఫే
క్సఔ, ఇతయుఱన ఔడా ఱోబణాానిక్ి ుభిక్ొఱుుణాయు. ఇఔ , ఔయనల ఎళడెైధా భుకం తాుపఔుంటే , శద
గ ణ
శంనాడెైన అఱలాహ అఔాయఱేనియసడె.
25 ఫేభు భల ాళఔు ఱన శపవు ఫెైన శ఼ఙనఱణో, ళణోథేరసఱణో ంనుసభు. యసభిణో నుసటట ఖరంతానీా, ణాాశన఼
అళతభింఛేరసభు ాఛఱు ధాయమంనై లహియంగస నిఱఫడాఱని. ఇనభున఼ థింనుసభు. అందఱో భషతు య ఫెైన
ఴక్ిు ఉనాథి , ాఛఱఔు ాయోఛధాఱ ఉధాాబ. ఇఱల ఎందఔు ఙేమ ఫడియదంటే

, ఆమనన ఙ఼డఔుండాధన

ఎళడె ఆమనఔ , ఆమన ాళఔు ఱఔ శయౘమడణాడో అఱలాహ ఔు ణెయౌమలఱని. నిఴుమంగస అఱలాహ ఎంణో
దఽఢఫెైనయసడె, శయాఴక్ిుభంతేడ఼న.
26 - 27 ఫేభు న఼షౄా, ఇఫాాళీమన఼ ంనుసభు. ఆ ఉబముఱ శంతతఱో ాళఔు దయనీ, ఖరంతానీా నటాుభు.
తయుయసత యసభి శంణానంఱో క్ొందయు శధాుభసగనిా అళఱంనృంఙాయు క్సని ఙాఱల భంథి అయదేముఱ ై నుో మలయు.
యసభి తయుయసత ఫేభు ళయుశగస ాళఔు ఱన ంనుసభు. యసయందభి తయుయసత భయయమ ఔుభలయుడె ఈయసన
ాబయంఛేరసభు, ఆమనఔు ఇన్చౄలన ాయసథింఙాభు. ఆమనన అనశభించిన యసభి షఽదమలఱఱో ఫేభు
ఛాయౌని, ఔయుణన ఔయౌగింఙాభు. యైభసగసయనిా (యుయౘబనిమత) యసయు శామంగస ఔనినటాుయు. ఫేభు థానిని యసభినై
యదింఙఱేద. క్సని అఱలాహ ాశనాతన ను ందటానిక్ి యసభే శామంగస ఈ దభసఙాభసనిా శఽఱహుంఙాయు. తయుయసత
థానిని నుసటింఙే యవమంఱో

,

ధాయమం ఙేఔయుఱేఔనుో మలయు. యసభిఱో యఴాలహంచిన యసభిక్ి ఫేభు యసభి

ాతపఱలనిా ాయసథింఙాభు. క్సని యసభిఱో ఱుళుయు అయదేముఱు.
28 - 29 యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! అఱలాహ ఔు బమడండి

, ఆమన ాళఔు (భుషభుద్ - శఅశమ)న

యఴాలహంఙండి. అఱలాహ నైఔు తన క్సయుణయంఱో నంచి భెటు ంి ు పాగసనిా ాయసథియు సడె , నైఔు ఛోయతని ాయసథియు సడె,
థాని యఱుఖుఱో నైయు నడెయసుయు , నై ను యనుసటా న క్షనేయసుడె. అఱలాహ ఎంణో క్షనేంఙేయసడె , ఔనిఔభింఙేయసడ఼న.
అఱలాహ అనఖరషంనై యసభిక్ి ఏ యధఫెైన ఖుణాుదితయం ఱేదనీ, అఱలాహ అనఖరషం శామంగస ఆమన ఙేతేఱఱోధన

ఉనాదనీ, ణాన క్ోభిన యసభిక్ి ఆమన థానిని ాయసథియు సడనీ

, ఆమన గొప అనఖరషరసయౌ అనీ ఖరంథ ాఛఱు

ణెఱుశక్ోయసఱని.

58. అల భుఛాదఱహ
ఆమతేఱు : 22

అళతయణ : భథీధాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 4 ... తన బయు ళయళయౘయంఱో నీణో యసథిశు ఼ ఉనా , అఱలాషోు నయనటటు ఔుంటృ ఉనా లు ీ భలటఱన అఱలాహ
యధాాడె. అఱలాహ నై ఉబముఱ శంపావణన యంటటధాాడె ఆమన అనీా యధనయసడె , అనీా ఙ఼లేయసడ఼న.
నైఱో ఎళయు తభ పాయయఱన ‘‘చృయౘర’’ థాాభస ద఼యంగస ఉంఙణాభో యసభిక్ి యసభి పాయయఱు తఱుాఱు క్సఛాఱయు.
యసభిని ఔనాయసభే యసభి తఱుాఱు , యసయు ఎంణో అనచితఫెైన , ఎంణో అశతయఫెైన భలటన ఱుఔుతేధాాయు.
మతాయి ఫేనేటంటే అఱలాహ ఎంణో క్షనేంఙేయసడె , (థో యౖసఱన) ఉనేక్ింఙే యసడ఼న. ఎళభెరధా తభ పాయయఱన
‘‘చృయౘర’’ థాాభస ద఼యంగస ఉంచి , ఆ తయుయసత ణాభు అనా భలటన యసయు ఉశంషభింఙక్ోదయౌలేు

, యసయు

ఉబముఱు ఔభిధొఔయు ణాఔఔభుంథే , ఔ ఫానిశన యడెదఱ ఙేమళఱలహ ఉంటటంథి. థీనిథాాభస నైఔు ఉథేఴం
ఙేమఫడెణోంథి నైయు ఙేలేదంణా అఱలాహ ఔు ణెఱుశ. ఎళభిక్ెరధా ఫానిశ ఱనంఙని క్షంఱో

, ఉబముఱు

ఔభిధొఔయు ణాఔఔభుంథే , అతన ళయుశగస భెండె ధఱఱనుసటట ఉయసశ భుండాయౌ. ఈ నిఔడ ఙేలే
ఴక్ిుఱేనియసడె, అయయై భంథి నియునేదఱఔు పోఛనం నటాుయౌ.
... 4 - 6 నైయు అఱలాషౄా, ఆమన ాళఔు న఼ యఴాలహంఙేందఔు ఈ ఆఛఞ ఇళాఫడెణోంథి. ఇయ అఱలాహ నియణ బంచిన
షదుఱు. తయయసాయుఱఔు ఫాదాఔయఫెైన యక్షడెతేంథి. అఱలాషౄా , ఆమన ాళఔు న఼ ళయతభేక్ింఙేయసయు తీళాంగస
అళభలనంనుసఱు ఙేమఫడణాయు, యసభిక్ి ూయాం ఖతంచిన యసయు అళభలనంనుసఱు ఙేమఫడిన యధంగస. ఫేభు
శపవు ఫెైన ఆమతేఱన అళతభింఛేరసభు, ఇఔ తయయసాయుఱఔు తీళా అళభలనంణో ఔడెఔునా యక్షడెతేంథి.
అఱలాహ యసయందభినీ భయా ఫాతక్ించి ఱేనహ యసభేఫేనే ఙేలహళచిుంథీ యసభిక్ి ణెయౌమఛేలే భోచన (యసభిక్ి
అళభలనబభితఫెైన యక్ష డెతేంథి). యసయు భయచినుో మలయు క్సని , అఱలాహ యసయు ఙేలహనళనీా క్ొాఔా థానిని
ఱ ఔాఫెటు ి బదాంగస ఉంఙాడె. అఱలాహ ాత ఔాథానిక్ీ యసక్ిగస ఉధాాడె.
7 - 8 బూనై, ఆక్సరసఱఱో ఉనా ాత ళశుళున ఖుభించి అఱలాహ ఔు ణెఱుశధన యవమం నీఔు ణెయౌమథా? భుఖుగయు
ళయఔుుఱు ఔఱలహ ఏయైధా భంతధాఱు ఛభినహనుపడె , యసభిభధయ ధాఱుగోయసడెగస అఱలాహ క్సఔుండా ఉండటం అధనథి
ఎనాడ఼ ఛయఖద. ఱేథా ఐదఖుయు ళయఔుుఱు ఔఱలహ భంతధాఱు ఛభినహనుపడె

, యసభిఱో ఆభో యసడెగస అఱలాహ

క్సఔుండా ఉండటం అధనథి ఔడ ఎనాడ఼ ఛయఖద. యషయసయఱోఙనఱు ఛభినేయసయు యభిఔంటె తఔుాళ భంథి ఉధాా
ఱేఔ ఎఔుాళభంథి ఉధాా , యసయు ఎఔాడ ఉధాా , అఱలాహ యసభిణో నుసటట ఉంటాడె. ఆ తయుయసత ాలమథిధాన ,
ఆమన యసభిక్ి యసభేఫేనే ఙేలహళఙాుభో అంణా ణెయౌమఛేయు సడె. అఱలాహ ాత యవమం ణెయౌలహనయసడె. యషశయ
శభలఱోఙనఱు ఙేమళదు ని నిఱేదింఙటం ఛభిగినపటిక్ీ , తభిగ,ి నిఱేదింఙఫడిన థానిధన ఙేశు నా యసభిని నీళు
ఙ఼డఱేథా? యసయు యషశయంగస, నుసభూ, థౌయీ నయభూ ాళఔు టా అయదేమతఱఔ శంఫందించిన యవమల ఱన
యశపయం భలటాాడెఔుంటాయు. యసయు నీ ళదు ఔు ళచిునుపడె , అఱలాహ నీఔు శఱలమ ఙేమని భీతఱో యసయు నీఔు
శఱలమ ఙేయు సయు. భనం ఙెుపఔుధన ఈ భలటఱఔు అఱలాహ భనయౌా ఎందఔు యక్ింఙడె

? అని యసయు తభ

భనశసఱఱో అనఔుంటాయు - యసభిక్ి నయఔఫే ఙాఱు యసయు థానిక్ే ఇంధన భళుణాయు. యసభి యయళయసనం
అతయంత ఘోయఫెైనథి.
9 - 10 యరసాశఱలభస! నైయు ఖనఔ యశపయం యషశయ యవమలఱు భలటాాడె ఔుంటే
థెైళాళఔు టా అయదేమతఱఔ శంఫందిం చిన యవమలఱు క్సఔుండా

, నుసభూ, థౌయీ నయభూ,

, శణాయనిక్ీ, థెైళనెతక్ి శంఫందించిన

యవమలఱు భలటాాడెక్ోండి. నైయు థేళునిక్ి బమడెత ఉండండి. ునయుణాిన థిధాన నైయు ఆమన శనిాదిఱో
యౘఛయుక్సళఱలహ ఉంథి. యషశయ భంతధాఱు ఛయటం ఱైణాన ఙేవు. యరసాశఱఔు భనయసుం ఔయౌగింఙటానిక్ే ఈ
ఙేవుఙేమఫడె తేంథి. యసశు యసనిక్ి థెైయసఛఞ ఱేనిథే అథి యసభిక్ి ఏభలతాం నవు ం ఔయౌగింఙ ఛాఱద

, యరసాశఱు

అఱలాళవా నభుుక్ోయసయౌ.
11 యఴాలహంచిన ఒ ాఛఱలభస! నై శభలయనరసఱఱో (ళఙేు యసభిక్ి) ఙోటట ఔయౌపంఙండని నైణో అనాుపడె

, నైయు

ఛభిగ,ి ఙోటట ఔయౌపంఙండి. అఱలాహ నైఔు యరసఱఫెైన ఙోటటన ాయసథియు సడె. నేభుయౌా ఱేచియలాండి అని అనా
ుపడె, ఱేచియలాండి. నైఱో యఴాలహంచిన యసభిక్ి

,

ఛాఞనం ాయసథింఙఫడిన యసభిక్ి అఱలాహ ఉనాత యసిధాఱు

ాయసథియు సడె. నైయు ఙేలేదంణా అఱలాహ ఔు ణెఱుశ.
12 యఴాలహంచిన ఒ ాఛఱలభస! నైయు థెైళాళఔు ణో ఏక్సంతంఱో భలటాాడ దయౌలేు

, భలటాాడఫో బయభుంద, ఏథెైధా

క్ొంఙెం థానం ఙెమయండి. ఇథి నై క్ొయఔు ఉతు భఫెైనథి , ఎంణో యతాఫెైనథి. అబణే థానం ఙేమటానిక్ి నై ళదు
ఏనై ఱేఔనుో ణే, అుపడె అఱలాహ క్షనేంఙేయసడె, ఔయుణింఙేయసడె అని ణెఱుశక్ోండి.
13 నైయు ఏక్సంతంఱో భలటాాడే భుంద , థానం ఙేమళఱలహ ళశుందని బమడాిభస ? శభే, ఔయనల నైయు అఱల
ఙేమఔనుో ణే, నుో నిళాండి - అఱలాహ ఈ యవమంఱో నేభుయౌా భనిాంఙాడె- అందళఱా (ఔనీశం) నభలజన
యసినహశు ఼ ఉండండి , ఛక్సత ఙెయౌాశు ఼ ఉండండి , అఱలాషౄా, ఆమన ాళఔు ఔ యదేమత ఙ఼ుత ఉండండి. నైయు
ఙేలేదంణా అఱలాహ ఔు ణెఱుశ.

14 - 21 అఱలాహ ఆఖరయౘనిక్ి ఖుభెరన ఔ ళయగ ం యసభిని నేతేాఱుగస ఙేశఔునా ాఛఱన నైయు ఙ఼డఱేథా? యసయు నై
భనవేఱక్సయు, యసభి భనవేఱ క్సయు. యసయు ఫుథిాూయాఔంగస అశతయ యవమలఱనై ాభలణం ఙేయు సయు.
అఱలాహ యసభి క్ోశం ఔఠిన యక్షన లహదాయచి ఉంఙాడె. యసయు ఙేశు నాళనీా అత ఙెడి నఱు. యసయు తభ
ాభలణాఱన డాఱుగస ఙేశఔుని , థాని ఙాటటన ాఛఱన అఱలాహ భలయగ ం నండి నిభోదిశు ధాాయు. థీనిక్ిగసన
యసభిక్ి అళభలనబభితఫెైన యక్షడెతేంథి. అఱలాహ (యక్ష)నండి యసభిని క్సనుసడటానిక్ి యసభి శందఱ నిక్ిభసళు,
యసభి శంణానభూ ఉయోఖడద. యసయు నయఔయసశఱు

, అందఱోధన యసయు రసఴాతంగస ఉంటాయు. అఱలాహ

యసయందభినీ ఱేనహనభోచన, యసయు ఆమన భుందఔడ , నై భుంద ఙేలహనటేా ాభలణాఱు ఙేయు సయు. థీనిళఱా తభ
ని క్ొంత ధయయనయుతేందని యసయు అనఔుంటాయు. ఫాగస ణెఱుశక్ోండి

, యసయు యభ అశతయయసదఱు. ఱైణాన

యసభిని ఆళళంచి ఉధాాడె , యసయు తభ షఽదమలఱఱో థేళుని శంశుయణన భయచినుో బయఱల ఛేరసడె. యసయు
ఱైణాన్ క్ానిక్ి ఙెంథినయసయు. ఛాఖరతు! ఱైణాన్ క్షంయసభే నయౖసునిక్ి ఖుభిఅబయయయసయు. నిఴుమంగస అఱలాషౄా
ఆమన ాళఔు న఼ ళయతభేక్ింఙేయసయు నీఙాత నీఙఫెైన శఽఱహుక్ి ఙెంథినయసయు. ధనన఼

,

, ధా ాళఔు భలతాఫే ఆదిఔయం

ళళంచితీయుణాభు అని అఱలాహ యసాలేనటాుడె. నిఛానిక్ి అఱలాహ శయాఴక్ిుభంతేడె, శభసాదిఔుడ఼న.
22 అఱలాషౄా, యఱోక్సనీా యఴాలహంఙేయసయు, అఱలాషౄా ఆమన ాళఔు న఼ ళయతభేక్ింఙే యసభిని నేానేంఙటానిా
నీళు ఎనాడ఼ ఙ఼డఱేళు. ఆ ళయతభేక్ింఙేయసయు యసభి తయౌా దండెాఱ ైధా , యసభి ఔుభలయు ఱ ైధా , యసభి యో దయుఱ ైధా శభే
ఱేథా యసభి ఔుటటంనౄఔుఱ ైధా శభే. యసభి షఽదమలఱఱో అఱలాహ యరసాయసనిా లహియంగస ధాటాడె, తన తయపునండి ఔ
ఆతున ాయసథించి యసభిక్ి ఫఱలనిా ఇఙాుడె. ఆమన యసభిని క్ిరంద క్సఱుళఱు ాళళంఙే శాయగ ళధాఱఱో ాయనయం
ఛేయు సడె. ఆ ళధాఱఱో యసయు రసఴాతంగస ఉంటాయు. అఱలాహ యసభి టా ాశనాడమలయడె

, యసయు అఱలాహ టా

శంతేఱహు ఙెంథాయు. యసయు అఱలాహ క్ానిక్ి ఙెంథినయసయు. ఛాఖరతు! అఱలాహ క్షం యసభే శపయ్ఔఽతేఱబయయయసయు.
59. అల షషర
ఆమతేఱు : 24

అళతయణ : భథీధాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 2 ఆక్సరసఱఱోన఼ , బూనేఱోన఼ ఉనా ాత ళశుళూ అఱలాళవా శుత యోు ంథి. ఆమధన శభసాదిఔుడె

,

యయనఔళంతేడ఼న. ఆమధన ఖరంథ ాఛఱఱోని తయయసాయుఱన నదటి థెఫబఱోధన యసభి ఖఽయౘఱనండి గెంటియనరసడె.
యసయు యయళనుో ణాయని నైయు ఏభలతాం ఊళంచి ఉండఱేద. యసయు ఔడ తభన అఱలాహ నండి తభ క్ోటఱు
యక్ియు సమని పాయంఙాయు. క్సని అఱలాహ యసభినైక్ి యసయు ఊళంఙని థిఴనండి ళఙాుడె. ఆమన యసభి షఽదమలఱఱో

ఫెదయు ుటిుంఙాడె. తతుయౌతంగస యసయు తభ ఇలా న తభ ఙేతేఱలభస ఔడా ధాఴనం ఙేశఔుధాాయు. యరసాశఱ
ఙేతేఱ థాాభస ఔడా ధాఴనం ఙేబంఙఔుధాాయు. ఔనఔ ఔలై
ా నా ాఛఱలభస! ఖుణనుసఠం ధనయుుక్ోండి.
3 - 4 ఔయనల అఱలాహ థేఴఫళయౖసాయ యవమలనిా యసభి ధొశట యసాలహ ఉండఔనుో ణే

, ాంఙంఱోధన ఆమన యసభిని

యక్ించి ఉండేయసడె. యఱోఔంఱో యసభి క్ొయఔు నయఔ యక్ష ఉండధన ఉంథి. యసయు అఱలాషౄా
ళయతభేక్ించి నందళఱా ధన ఇదంణా ఛభిగింథి. అఱలాహ న ఎళడె ళయతభేక్ిం చిధా

, ఆమన ాళఔు న఼

, యసడిని అఱలాహ ఙాఱ ఔఠినంగస

యక్ియు సడె.
5 నైయు ఏ కయౄ
ీ యు ఙెటాన నభిక్ియనరసభో ఱేఔ ఏ కయౄ
ీ యు ఙెటాన యసటి యనల
ా ా నై మతాతథంగస ఉండనిఙాుభో

,

ఇదంణా అఱలాహ ఆఛఞ ణోధన ఛభిగింథి. (అఱలాహ ఈ ఆఛఞ న) దభసుయుగఱన అళభలనయఙేందఔు (ఇఙాుడె).
6 - 10 ఏ ఆశుఱన అఱలాహ, యసభి అదీనంఱో నండి తీశఔుని తన ాళఔు యైునఔు తయయౌంఙాడో , అయ నైయు నై
ఖుభసరఱన఼, ంటెఱన఼ యుగెతుంఙగస ఱనంచినటటళంటి ఆశుఱు క్సళు. అఱలాహ తన ాళఔు ఱఔు ణాన క్ోభిన
యసభినై ఆదిణాయనిా ాయసథియు సడె. అఱలాహ ాతథానినై అదిక్సయం ఔయౌగి ఉధాాడె. అఱలాహ ఇతయ యసడఱ ాఛఱ
నండి థేనినబణే తన ాళఔు యైునఔు భయయౌయసుడో , అందఱో అఱలాహ ఔు , ాళఔు ఔు, ఫంధళుఱఔు, అధాధఱఔు,
నియునేదఱఔు, ఫాటయసయుఱఔు షఔుా ఉనాథి. అథి నై ధనిఔుఱ భధయధన తయఖఔుండా ఉండేందఔు ఇఱల
నియణ బంఙఫడియథి. థెైళాళఔు నైఔు ఇచిున థానిా తీశక్ోండి , ఆమన నేభుయౌా నిఱేదించిన థాని ఛోయౌక్ినుో ఔండి.
అఱలాహ ఔు బమడండి, అఱలాహ ఔఠినంగస యక్ింఙేయసడె.(ఇంక్స ఆ ఆశుఱఱో) తభ ఇలా నండీ , తభ ఆలహు నుసశుఱ
నండీ తభినేయనమఫడిన నియునేద ఴయణాయుాఱఔు ఔడ షఔుా ఉంథి. యసయు అఱలాహ అనఖరయౘనీా

, ఆమన

ాశనాతన఼ క్ోయుఔుంటటధాాయు. ఇంక్స యసయు అఱలాషౄా, ఆమన ాళఔు ఔ శయౘమ డేందఔు శథా శంలహదాంగస
ఉంటాయు. యసభే ఋచళయు నఱు. (ఇంక్స ఆ ఆశుఱఱో) ఈ ఴయణాయుిఱ భసఔఔు ూయాఫే , యఴాలహంచి ళఱశ క్ేందాంఱో
లహియడిన యసభిక్ి ఔడ షఔుా ఉంథి. యసయు తభ ళదు ఔు ళఱశ ళచిున యసభిని నేానేయసుయు. యసభిక్ి ఏథి ఇళాఫడిధా,
థాని అళశయం లైతం ఉనాటట
ా గస యసయు తభ భనశసఱఱో పాయంఙయు. యసయు శామంగస అఖతయం
ఔఱయసభెరనపటిక్,ీ తభఔంటే ఇతయుఱక్ే ఎఔుాళ నుసాదానయం ఇయసుయు. యసశు యసనిక్ి షఽదమ ఱోబతాం నండి
యక్ింఫడినయసభే యసపఱయం ను ంథేయసయు. (ఇంక్స ఆ ఆశుఱఱో) యసభి తయుయసత ళచిున యసభిక్ి ఔడ షఔుా ఉంథి.
యసయు ఇఱల అంటాయు , ‘‘ఒ ాబూ! భభుయ్ా , భలఔు ూయాం యఴాలహంచిన భల యో దయుఱంద భినీ , క్షనేంఙ, భల
షఽదమలఱఱో యరసాశఱటా ఎఱలంటి థేాయౖసనీా ఔయౌగిం ఙఔు. భల ాబూ! నీళు ఙాఱల ఔనిఔభింఙేయసడళు

,

ఔయుణాభముడళూన.’’
11 - 17 ఔట యైకభి అళఱంనృంచిన యసభిని నీళు ఙ఼డఱేథా

? యయు ఖరంథ ాఛఱఱోని అయరసాశఱ ైన తభ

యో దయుఱణో ఇఱల అంటాయు, ‘‘ఔయనల నేభుయౌా ఫళవాభింఙటం ఛభిగిణే, ఫేభు ఔడ నైణో నుసటట ళయసుభు. నై

ళయళయౘయంఱో ఫేభు ఎళభి భలటెైధా ఎంతభలతాం యనభు. ఔయనల నైణో ముదా ం ఛభిగిణే

, నైఔు ఫేభు

శయౘమడణాభు.’’ క్సని యయు యభ అశతయ యుఱు థీనిక్ి అఱలాహ బయ యసక్ి. యసయు ఖనఔ ఫళవాభింఫడిణ,ే
యయు యసభిణోనుసటట ఎంతభలతాం యలాయు. ఔయనల యసభిణో ముదా ం ఛభిగిణే

, యయు యసభిక్ి ఏభలతాం శయౘమడయు.

ఔయనల యయు యసభిక్ి శయౘమడిధా , యనా ఙ఼నహ నుసభినుో ణాయు ఆ తయుయసత ఎఔాడ నండీ ఎఱలంటి శయౘమలనీా
ను ంద ఱేయు. యభి షఽదమలఱఱో అఱలాహ బమంఔంటే నై బమఫే ఎఔుాళగస ఉంథి ఎందఔంటే యయు
ఫుథిాళీనఱు. యయు ఎనాడ఼ ఔఙోట ఖునేఖూడి (ఫళయంఖఫెైథానంఱో) నేభుయౌా ఎదభోాఱేయు. ఔయనల
నుో భసడిధా, క్ోటఱ యక్షణఖఱ యసడఱఱో ఔయుుండిగసనీ ఱేథా నుసాక్సభసఱ యనఔ థాగి ఉండిగసనీ నుో భసడణాయు. యయు
యశపయం తీళాంగస ఔఱళంఙఔుంటాయు. యయు ఔఱలహ ఔటటుగస ఉధాాయని నీళు పాయశుధాాళు. క్సని యభి భనశసఱు
యశపయం చీయౌ నుో బ ఉధాాబ. యయు ఫుథిాళీనఱు క్సళటం ళఱా ధన యభి లహిత ఇఱల తమల యబంథి. యభిక్ి
క్ొంతక్సఱం భుంద , ణాభు ఙేలహన థాని పయౌణానిా ఙయఙ఼లహన ాఛఱ భలథిభిగసధన యయౄ ఉధాాయు. యభిక్ి
ఫాదాఔయఫెైన యక్ష డెతేంథి. యభి దఽయౖసుంతం ఱైణాన్ దఽయౖసుంతం భలథిభిగస ఉంథి నుసాయం బంఱో యసడె
భలనళునిణో, ‘‘శణాయనిా తయశాభింఙ ’’ అని అంటాడె. తీభస భలనళుడె శణాయనిా తయశాభిలేు , యసడె, ‘‘నీ టా
ధాఔు ఏ యధఫెైన ఫాధయణా ఱేద. శఔఱ ఱోక్సఱ ాబుయైన అఱలాహ అంటే ధాఔు బమంగస ఉంథి

’’ అని అంటాడె.

తయుయసత ఆ ఇదు భి యయళయసనం, రసఴాతంగస నయక్సనిక్ి నుో ళటఫే. దభసుయుగఱఔు ఱనంఙే ాతపఱం ఇథే.
18 - 20 యఴాలహంచిన ఒ ాఛఱలభస! అఱలాహ ఔు బమడండి. ాత ళయక్ీు ణాన భేటి క్ొయఔు ఏనే
శభఔయుుఔుధాాడో ఙ఼శక్ోయసయౌ. అఱలాహ ఔు బమడెత ఉండండి , నిఴుమంగస అఱలాహ ఔు నైయు ఙేలే
నఱనీా ణెఱుశ. అఱలాహ న భయచినుో బన యసభి భలథిభిగస నైయౄ అబనుో ఔండి. (అఱలాహ న భయచినుో ళటం
ళఱా ) అఱలాహ యసభిని తభన ణాభు భయచినుో బయఱల ఙేరసడె. యసభే దభసుయుగఱు. నయక్సనిక్ి నుో బయ యసయౄ
శాభసగనిక్ి నుో బయయసయౄ ఎనాటిక్ీ ఔటి క్సఱేయు. అశఱు శాభసగనిక్ి నుో బయయసభే ఔఽణాయుిఱు.
21 ఔయనల ఫేభు ఈ కరఆన్న ఏ యాతంనైధైధా అళతభింఛేలేు

, అథి అఱలాహ బమంళఱా ఔురంగినుో బ ,

ఫాదుఱ ైనుో ళటానిా నీళు ఙ఼యసుళు. ాఛఱు (తభ లహితని ఖుభించి) ఆఱోచింఙాఱని ఫేభు ఈ దఽయౖసుంణాఱన యసభి
భుంద ఉంఙతేధాాభు.
22 - 24 ఆమధన అఱలాహ ఆమన తప ఆభసధయడెళాడ఼ ఱేడె దఽరసయదఽఴయ యవమలఱనీా ఎభిగినయసడె. ఆమధన
ఔయుణాభముడె, ఔఽనుసయౕఱుడె. ఆమధన అఱలాహ , ఆమన తప ఆభసధయడెళాడ఼ ఱేడె. ఆమన ఙఔరళభిు , ఎంణో
భియదాడె, శయక్ితేడె, రసంతాథాత, శంయక్షఔుడె, శభసాదిఔుడె, తన ఉతు యుళుఱన తయుఖుఱేని యధంగస
అభఱుయఙేయసడె, ఎఱా ుపడ఼ గొప యసడెగసధన ఉండేయసడె. ాఛఱు ఔయౌపంఙే థెైళతాు పాఖయసాభయం ళభిుంఙని
భియదాడె అఱలాహ , శఽఱహుళూయయౘనిా యచింఙేయసడె , థానిని అభఱుయఙేయసడె , ఆనై థాని ాక్సయం యౄఔఱపన

ఙేలేయసడె. ఆమనఔు భంచి నేయా ు ఉధాాబ. ఆక్సరసఱఱోన఼

, బూనేఱోన఼ ఉనా ాత ళశుళూ ఆమనన

శుభియు ో ంథి. ఆమన శభసాదిఔుడె, యయనఔళంతేడ఼న.

60. అల భుమతళనహ
ఆమతేఱు : 13

అళతయణ : భథీధాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 3 యఴాలహంచిన ఒ ాఛఱలభస! నైయు ఖనఔ ధా భలయగ ంఱో చృయౘద్ ఙేమటానిక్ీ

, ధా ాశనాతన ను ందటానిక్ీ

(శాశి ఱలనిా యడిచి ఇలా నండి) ఫమఱుథేభినుడె ధాఔ, నైఔ ఴతేాళుఱ ైన యసభిణో లేాషం ఙేమఔండి. అశఱు
నైయు యసభిణో లేాషం ఎఱల ఙేయు సయు నై ళదు ఔు ళచిున శణాయనిా యసయు యఴాలహంఙటానిక్ి నిభసఔభింఙాయు ఔథా!
క్ేళఱం నైయు నై ాబుయైన అఱలాహ న యఴాలహంఙాయధన ధనయంనై యసయు థెైళాళఔు న఼

, శామంగస నేభుయ్ా

థేఴఫళవాయణఔు ఖుభిఙేరసయు. ఇథీ యసభి యైకభి. ఇఱలంటి యసభిక్ి నైయు యషశయంగస లేాష శంథేఴం ంుణాభస

?

యసశు యసనిక్ి నైయు యషశయంగస ఙేలేథి , ఫళయంఖంగస ఙేలేథి అంణా ధాఔు ఫాగస ణెఱుశ. నైఱో అఱల ఎళయు ఙేలహధా
అతన నిఴుమంగస ఋచభలయగ ం తనహపనుో బనటేా . యసభి యైకభి ఎఱల ఉందంటే ఔయనల నైనై అదు యసదిలేు, యసయు
నైఔు యభోధఱ ై నుో బ , ఙేవుఱణో, భలటఱణో నేభుయౌా యనదియు సయు. నైయు ఎఱలగెరధా శభే అయరసాశఱ ై నుో యసఱని
యసయు క్ోయుతేధాాయు. ాలమం ధాడె నై ఫంధణాాఱు గసనీ , నై శంణానం గసనీ ఏ యధంగసన఼ నిక్ిభసళు. ఆ
భోచన అఱలాహ నై భధయ ఎడఫాటట ఔయౌగియు సడె ఆమధన నై ఔయుఱన ఙ఼లేయసడె.
4 - 5 ఇఫాాళీమఱో ఆమన శషఙయుఱఱో నైక్ెర ఔ భంచి ఆదయశం ఉనాథి. యసయు తభ ఛాతయసభిణో శపవు ంగస
ఇఱల అధాాయు , ‘‘నైటా , థేళుణిణ ళదయౌ నైయు ూచృంఙే ఇతయ థెైయసఱ టా ఫేభు ూభిుగస యలహగినుో మలభు.
ఫేభు నేభుయౌా తయశాభింఙాభు. నైయు ఏక్ెరఔ ాబుయైన అఱలాహ న యఴాలహంఙనంతళయఔు భలఔ నైఔ భధయ
యభోధ, యథేాయౖసఱు ఉండినుో ణాబ. అబణే ఇఫాాళీమ తన తండిణ
ా ో ఇఱల అనటం

, ‘‘ధనన నై భనిాంుక్ొయఔు

తపఔుండా అఱలాహ ఔు యనాయయసున. నై క్ొయఔు అఱలాషృాండి భభేథీ ను ంథే అదిక్సయం ధాఔు ఱేద.

’’ (ఈ

యవమం థీనినండి నేనయౘబంఙఫడియథి). (ఇఫాాళీమ భభిము అతని అనమలముఱు ఇఱల నుసాభిింఙాయు)

,

‘‘భల ాబూ! ఫేభు నిధనా నభుుఔుధాాభు, నీ యైునక్ే ఫేభు భయఱలభు, నీ శనిాదిక్ే ఫేభు భయయౌభసళఱలహ
ఉనాథి. ాబూ! భభుయౌా అయరసాశఱ క్ొయఔు భీక్ా యవమంగస ఙేమఔు. ాబూ! భల తుపఱన భనిాంఙ ,
నిశసంథేషంగస నీయన భయౘఴక్ిు శంనాడళు, గొప యయనఔళంతేడళూన.’’

6 యసభి చౄళన శయయఱోధన నైఔ , అఱలాషౄా అంతభథిధానీా నభుుఔునా ాత ళయక్ిుక్ీ గొప ఆదయశం ఉనాథి.
ఎళడెైధా థీనిక్ి యభుకడెైణ,ే అఱలాహ ఏ అళశయభూ ఱేనియసడె, శాతయౘగస ాఴంశనీముడె (అని యసయు ణెఱుశ
క్ోయసయౌ).
7 నైయు ఈధాడె ఎళభిణో యభోధం క్ొని ణెఙుఔుధాాభో, యసభిక్ీ నైఔ భధయ ఎుపడో ఔుపడె అఱలాహ, నేాభన
ఔయౌగింఙటం అశంబళఫేనై క్సద. అఱలాహ శయాఴక్ిుభంతేడె ఇంక్స ఆమన క్షనేంఙేయసడె, ఔయుణింఙేయసడ఼న.
8 - 9 ఎళభెరణే ధయుం యవమంఱో నైణో ముదా ం ఙేమఱేథో , నేభుయౌా నై ఇలా నండి యలాగొటు ఱేథో , యసభిటా నైయు
భంచితనంణో, ధాయమంణో ళయళష భింఙటానిా అఱలాహ నిభోదింఙడె. అఱలాహ ధాయమం ఙేలేయసభిని నేానేయసుడె.
ఎళయు నైణో ధయుం యవమంఱో ముదా ం ఙేరసభో
ఫళవాభింఙటంఱో యశపయం శషఔభింఙ ఔుధాాభో

, నేభుయౌా నై ఇలా నండి ఫళవాభింఙాభో

, నేభుయౌా

, యసభిణో నైయు లేాషం ఙేమటానిా భలతాం అఱలాహ

యసభిశు ధాాడె. అటటళంటి యసభిణో లేాషం ఙేలేయసభే దభసుయుగఱు.
10 - 11 యఴాలహంచిన ాఛఱలభస! యఴాలహంచిన లు ఱ
ీ ు నై ళదు ఔు ళఱశళచిు నుపడె (యసయు యఴాలహంచిన యసయళుధో
క్సథో ) భీక్ించి ణెఱుశక్ోండి. యసభి యరసాశం ఎంత యసశు ళఫెైనథో అఱలాహ బయ ఫాగస ఎయుఖున. తయుయసత , యసయు
యఴాలహంచినయసభే అని నైఔు ణెయౌలేు

, యసభిని అయరసాశఱ ళదు ఔు తనహప ంఔండి. యసయౄ అయరసాశఱఔు

ధయుశభుతం క్సయు , అయరసాశఱ యసభిక్ి ధయుశభుతం క్సయు

, అయరసాశఱ ైన యసభి బయు ఱు యసభిక్ిచిున

‘భషర’న యసభిక్ి తభిగి ఇచిుయమయండి. నైయు యసభిక్ి ఇళాళఱలహన భషరన యసభిక్ి ఇచిుయనలేు , అుపడె నైయు
యసభిని యయసషభలడటంఱో థో వం ఱేద. శామంగస నైయు ఔడ అయరసాశఱ ైన లు ఱ
ీ న నై యయసషఫంధంఱో
ఆనహళుంఙఔండి. అయరసాశఱ ైన నై పాయయఱఔు నైయు ఇచిున భషరన అడిగి యనక్ిా తీశక్ోండి . అఱలగే
అయరసాశఱు యరసాలహనఱ ైన తభ పాయయఱఔు ఇచిున భషరన యసయు తభిగి తీశక్ోళఙు. ఇథి అఱలాహ ఆఛఞ .
ఆమన నై భధయ తీయుప ఙేశు ధాాడె. ఆమన శయాభూ ణెయౌలహనయసడె యయనఔళంతేడ఼న. ఔయనల
అయరసాలహనఱ ైన నై పాయయఱ భషరఱోని క్ొంతపాఖఫేథెైధా అయరసాశఱ నండి నైఔు తభిగి ఱనంఙఔనుో ణే

,

తయుయసత నై ళంతే ళచిునుపడె , ఎళభి పాయయఱ ైణే ఆ యైున ఉండినుో మలభో , యసభిక్ి యసయు ఇచిు ఉనాంత
భషర నణాునిా ఙెయౌాంఙండి. నైయు యఴాలహంచిన థేళునిక్ి బమడెత ఉండండి.
12 ాళక్సు! యఴాలహంచిన లు ఱ
ీ ు ఫెైత ఙేమటానిక్ి నీ ళదు ఔు ళచిు , ణాభు ఎళభినీ అఱలాహ ఔు యసటిగస నిఱఫెటుభు
అనీ, థొ ంఖతనం ఙేమభు అనీ , ళయనఙాయం ఙేమభు అనీ , తభ శంణాధానిా షతయఙేమభు అనీ , తభ క్సలొ
ా
ఙేతేఱ భధయ ఏ అనిందన఼ ఔయౌపంచి తీశఔుభసభు అనీ

, ధయు శభుతఫెైన భంచి యవమలఱఱో నైఔు

అయదేమత ఙ఼భు అనీ ాభలణం ఙేలేు , యసభినండి ఫెైత తీశక్ో యసభిని క్షనేంఙ అని అఱలాహ న నుసాభిింఙ.
నిఴుమంగస అఱలాహ ఎంణో క్షనేంఙేయసడె, ఔయుణింఙేయసడ఼న.

13 యరసాశఱలభస! అఱలాహ ఆఖరయౘనిక్ి ఖుభిఅబన యసభిని లేాళతేఱుగస ఙేశక్ోఔండి. శభలధఱఱో డి ఉనా
అయరసాశఱు నిభసఴఙెంథినటట
ా గస, యసయు యఱోఔం టా నిభసఴఙెంథాయు.

61. అస శఫ
ఆమతేఱు : 14

అళతయణ : భథీధాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 ఆక్సరసఱఱోన఼ , బూనేఱోన఼ ఉనా ాత ళశుళూ అఱలాళవా శుతయోు ంథి. ఆమన ఆదిఔయత ఔఱయసడె

,

యయనఔళంతేడ఼న.
2 - 4 యరసాశఱలభస! నైయు ఙేమని యవమలనిా ఙేయు సభు అని ఙెఫుణాభెం దఔు ? నైయు ఙేమని థానిని ఙేయు సభు
అని ఙెపటం అఱలాహ దఽఱహుఱో అతయంత అనహామఫెైన యవమం. అశఱు అఱలాహ ఔు ఆమన భలయగ ంఱో లశంణో
నుో లహన గోడళఱ దఽఢఫెైనఫాయుఱు తీభి నిఱఫడి నుో భసడే యసయంటేధన ఇవు ం.
5 భూయస తన ఛాతయసభిణో అనా ఈ యవమలనిా ఛాఞఔం ణెఙుక్ో ‘‘ఒ ధాఛాత ాఛఱలభస! నైయు ననా ఎందఔు
యనదిశు ధాాయు? ధనన నై ళదు ఔు అఱలాళవు ంఫడిన ాళఔు నని నైఔు ణెఱుశఔథా!

’’ ఆ తయుయసత యసయు

ళఔరభలభసగనిా అళఱంనృంచినుపడె , అఱలాహ ఔడా యసభి షఽదమలఱన ళక్ీరఔభింఙాడె. అఱలాహ దభసుయుగఱఔు
శధాుయగ ం ఙ఼డె.
6 ... భయయమ ఔుభలయుడె ఈయస అనిన భలటఱన ఛాఞఔం ణెఙుక్ో , ‘‘ఒ ఇయసాబీల శంతత యసయఱలభస! ధనన నై
ళదు ఔు అఱలాళవు ంఫడిన శంథేఴషయుణిణ ధాఔు ూయాం ళచిున ణౌభసత ఖరంతానిా ధఽళయుశుధాాన ధా
తయుయసత అషుద్ అధన ాళఔు భసఫో తేధాాడె అధన యబయసయు న అందఛేశు ధాాన.
... 6 - 9 అబణే ఆమన (భుషభుద్ - శఅశమ) యసభి ళదు ఔు శపవు ఫెైన శ఼ఙనఱన ణెచిునుపడె , యసయు
ఇథి ూభిుగస మోశఫే అని అధాాయు , ఇఔ ఇయసామ (అఱలాహ ఔు తనన ణాన శభభిపంఙక్ోళటం) శంథేఴం
అందఛేమఫడెతేనాపటిక్,ీ అఱలాహ నై అనిందఱు మోనేయసడి ఔంటే యభ దభసుయుగడెళడె

?

అటటళంటి

దభసుయుగఱఔు అఱలాహ శధాుయగ ం ఙ఼డె. యసయు అఱలాహ ఛోయతని తభ ధోటిణో ఊథి ఆయపగోయుతేధాాయు. క్సని
అయరసాశ ఱఔు ఎంత అనివు ంగస ఉధాాశభే అఱలాహ తన ఛోయతని ూభిుగస యసయనహంఛేమ టానిక్ే
నియణ బంఙఔుధాాడె. ఆమధన తన ాళఔు ఔు భలయగ దయశఔణాానీా , శతయధభసునీా ఇచిు ంనుసడె. థానిని శఔఱ
ధభసుఱనై ఆదిఔయం ళళంఙే ధయుంగస ఙేమటానిక్ి ఇథి ఫషృథెైయసభసధఔుఱఔు ఎంత అనివు ఫెైధాశభే .

10 - 13 యఴాలహంచిన ఒ ాఛఱలభస! నేభుయౌా ళయదాబభితఫెైన యక్ష నండి యక్ింఙే యసయనుసయఫేనేటో ధనన నైఔు
ణెఱుధా? యఴాలహంఙండి అఱలాహ న , ఆమన ాళఔు న నుో భసడండి అఱలాహ భలయగ ంఱో నై శందఱన

, నై

నుసాణాఱన దాయనుో లహ. నైయు ఖనఔ ఖరళలేు , ఇథే నైఔు ఫేఱ ైనథి. అుపడె అఱలాహ నై నుసనుసఱన క్షనేయసుడె

,

నేభుయౌా లఱబయలా ై ాళళంఙే ళధాఱఱో ాయనయంఛేయు సడె. అంణేక్సద రసఴాతఫెైన ఆ శాయగ ళధాఱఱో నైఔు
ఎంణో అందఫెైన ఖఽయౘఱన ాయసథియు సడె. ఇథే గొప యసపఱయం. నైయు క్ోయుఔుంటటనా ఇతయ ళశుళుఱు ఔడా
నైఔు అనఖరళయసుడె- అయ అఱలాహ నండి ను ంథే శయౘమం భభిము తాయఱో ఱనంఙఫో బయ యఛమం. ఒ
ాళక్సు! ఈ యబయసయు న యరసాశఱఔు అందఛెబయ.
14 యఴాలహంచిన ఒ ాఛఱలభస! భయయమ ఔుభలయుడె ఈయస

, షయసభీఱణో అనాటట
ా నైయు అఱలాహ ఔు

శయౘమఔుఱుఔండి. యసభిణో ఈయస ఇఱల అధాాడె , ‘‘అఱలాహ యైునఔు (నహయౌఙే నిఱో) ధాఔు శయౘమడేయసయు
ఎళభెరధా ఉధాాభస?’’ థానిక్ి షయసభీఱు, ‘‘ఫేభు ఉధాాభు అఱలాహ ఔు శయౘమఔుఱం’’ అని శభలదాననేఙాుయు.
అుపడె ఇయసాబీల శంతతఱోని ఔ ళయగ ం యఴా లహంచింథి

, భభొఔ ళయగ ం తయశాభించింథి. తయుయసత ఫేభు

యఴాలహంచిన యసభిని యసభి ఴతేాళుఱఔు ళయతభేఔంగస ఫఱభిఙాభు. యసభే ఆదిఔయం ళళంఙాయు.

62. అల చభుఅహ
ఆమతేఱు : 11

అళతయణ : భథీధాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 ఆక్సరసఱఱోని ాతళశుళూ , బూనేఱోని ాత ళశుళూ అఱలాహ న శుత యోు ంథి. ఆమన యఴాశభలుటటు , ఎంణో
భియదాడె, అతయంత ఴక్ిుభంతేడె, యయనఔళంతేడె.
2 - 4 ఆమధన నియక్షభసశయఱఱో (ఉనైుఱు) ఔ ాళఔు న శామంగస యసభి నండే ఱేనుసడె. ఆ ాళఔు యసభిక్ి ఆమన
యసక్సయఱన యనినహశు ధాాడె, యసభి చౄయణాఱన తీభిుథిదు తేధాాడె , యసభిక్ి ఖరంతానీా , యయనక్సనీా ఫో దిశు ధాాడె.
యసశు యసనిక్ి థీనిక్ి ూయాం యసయు ూభిుగస భలయగ ం తనహప ఉధాాయు. ఇంక్స యసభిణో ఙేయని ఇతయుఱ క్ొయఔు ఔడ (ఈ
ాళఔు ాబయంఙఫడాిడె). అఱలాహ అతయంత ఴక్ిుభంతేడె , యయనఔళంతేడ఼న. ఇథి ఆమన అనఖరషం , ణాన
క్ోభినయసభిక్ి థానిని ాయసథియు సడె. ఆమన గొప అనఖరషరసయౌ.
5 ణౌభసత ఖరంథఫాధయణా పాయం మోఫడినపటిక్ీ , థానిని మోమనియసయు , ుశు క్సఱ ఫయుళున మోలే గసడిదన
నుో యౌ ఉధాాయు. అఱలాహ యసక్సయఱన తయశాభించిన యసభి నుో యౌఔ థీనిఔంటె ఔడ ఘోయఫెైనథి . ఇటటళంటి దభసుయుగ
ఱఔు అఱలాహ శధాుయగ ం ఙ఼డె.

6 - 8 యసభిణో ఇఱల అన, ‘‘మూదఱ ై నుో బన ాఛఱలభస! ఔయనల నేఖణా ాఛఱందభిఔంటే నైయు భలతాఫే అఱలాహ
ఔు నహామఫెైనయసయు అధన ఖయాం నైఔు ఉంటే , ఙాళున క్ోయుక్ోండి. నైయు యౌక్ే ఈ ాఖఱలాఱు , నిఛఫేఅబణే, ఈ
ని ఙెమయండి. ’’ క్సని యసయు ణాభు ఙేశఔునా అఔఽణాయఱ క్సయణంగస ఙాళున ఎనాటిక్ీ క్ోయుక్ోయు. అఱలాహ ఈ
దభసుయుగఱన ఫాగస ఎయుఖున. యసభిక్ి ఇఱల ఙెుప:

‘‘ఏ ఙాళు నండి నైయు నుసభినుో తేధాాభో

తపఔుండా ళచిు తీయుతేంథి. ఆ తయుయసత నైయు యషశయ యవమలఱు

, అథి నైఔు

, ఫళయంఖ యవమలఱు అనిాంటినీ

ఎభిగినయసభి భుంద యౘఛయుయఙఫడణాయు. అుపడె ఆమన నైఔు నైభేఫేనే ఙేశు ఼ ఉండేధాభో అళనీా
ణెఱుుణాడె.’’
9 - 10 యరసాశఱలభస! యఔరయసయం ధాడె నభలచక్ెర నహయౌచినుపడె

, అఱలాహ శంశుయణ యైునఔు యుగెతుండి

ఔరమయఔరమలఱన ళదయౌనటు ండి. నైయు ఖరళంఙఖయౌగిణే , ఇథే నైఔు అతయంత రరరమశాయఫెైనథి. ఆనై నభలచ
భుగిలహన తయుయసత బూనేనై యసయనహంఙండి, అఱలాహ అనఖరయౘనిా అధనాఱహంఙండి అఱలాహ న అతయదిఔంగస శుభిశు ఼
ఉండండి, ఫషృరస నైఔు యసపఱయపాఖయం ఔఱుఖళఙు.
11 యసయు, యసయనుసయం, యధోదక్ీరడఱు ఛయుఖుత ఉండగస ఙ఼చి, అటటయైు యుగెణు ాయు నినా నిఱఫడి ఉనా లహితఱో
ళదయౌయమా ీయు. యసభిణో ఇఱల అన , ‘‘యధోదక్ీరడఱ ఔంటే , యసయనుసయం ఔంటే అఱలాహ ళదు ఉనాథే రరరవఠఫెైనథి. అఱలాహ
అందభిఔంటే ఫేఱ ైన ఉనుసదిథ
ా ాత.’’

63. అల భుధాహక఼న్
ఆమతేఱు : 11

అళతయణ : భథీధాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 3 ఒ ాళక్సు! ఈ ఔటటఱు నీ ళదు ఔు ళచిునుపడె

, ‘‘నైయు నిఴుమంగస అఱలాహ ాళఔు ఱే అని ఫేభు

యసక్షయనేశుధాాభు’’ అని అంటాయు. అళున, నీళు నిఛంగసధన ఆమన ాళఔు ళు అని అఱలాహ ఔు ణెఱుశ. క్సని ఈ
ఔటటఱు చిు అశతయయసదఱని అఱలాహ యసక్షయనేశుధాాడె. యసయు తభ ాభలణాఱన డాఱుగస ఙేశఔుధాాయు.
భభిము ఈ యధంగస యసయు అఱలాహ భలయగ ం అళఱం నృంఙఔుండా శామంగసన఼ ఆగినుో తేధాాయు , ఱోక్సనిా ఔడ
ఆుతేధాాయు. యసయు ఙేశు నా ఙేవుఱు ఎంత నీఙఫెైనయ. థీనిఔంతటిక్ీ క్సయణం

, యసయు యఴాలహం చిన తయుయసత

తయశాభింఙటఫే. అందఔని యసభి షఽదమలఱనై భుదాయనమ ఫడియథి ఇఔ యసయు థేనినీ అయి ం ఙేశక్ోయు.
4 యసభిని ఙ఼లేు , యసభి యౄనుసఱు నీఔు ఎంణో అదాతంగస ఉనాటట
ా ఔనినహయు సబ. యసయు భలటాాడిణే నీళు యసభి
భలటఱన యంటృధన ఉండినుో ణాళు. క్సని యసయశఱు గోడఔు ఆనింఙఫడిన క్ొమయదంఖఱ ళంటియసయు. ాత

అయుున యసయు తభఔు ళయతభేఔఫెైనథిగస పాయయసుయు. యసయు ఆఖయాఴతేాళుఱు

, యసభిక్ి ద఼యంగస ఉండండి.

అఱలాహ యసభిని ధాఴనం ఙేముగసఔ! యసయు ఎఱల నడభలయగ ం యైునఔు భయయౌంఙఫడెతేధాాయు!
5 - 6 యసభిణో , ‘‘యండి, అఱలాహ ాళఔు నైక్ొయఔు భనిాంు నుసాయి న ఙేయు సడె

’’ అని నహయౌచినుపడె , యసయు తఱ

యథియౌయసుయు. యసయు ను ఖయుఫో తేతనంణో భసఔుండా ఆగినుో ళటానిా నీళు ఙ఼యసుళు. ఒ ాళక్సు! నీళు యసభి క్ొయఔు
భనిాంు నుసాయి న ఙేలహధా , ఙేమఔనుో బధా, యసభి యవమంఱో ఔాటే అఱలాహ యసభిని ఎంతభలతాం భనిాంఙడె.
అఱలాహ దభసుయుగఱఔు ఎనాటిక్ీ శధాుయగ ం ఙ఼డె.
7 - 8 యసభే ఇఱల అధనథి ‘‘ాళఔు అనఙయుఱక్ోశం కయుునటు టం ఆనమయండి అుపడె యసయు ఙెఱా లఙెదభెరనుో ణాయు ’’.
యసశు యసనిక్ి బూనేఱో, ఆక్సరసఱఱో ఉనా నిధఱఔు మఛభలని అఱలాహ బయ. క్సని ఈ ఔటటఱు ఖరళంఙయు. యసయు
ఇంక్స ఇఱల అంటాయు , ‘‘భనం భథీధా నఖభసనిక్ి తభిగి యయాన తయు యసత , భనఱోని గౌయళనీముఱు నీఙఱన
అఔాణిణంచి యలాగొటాుయౌ. ’’ యసశు యసనిక్ి గౌయళం అధనథి అఱలాహ ఔు

,

ఆమన ాళఔు ఔు , యరసాశఱఔు భలతాఫే

ఙెఱా ుతేంథి. క్సని ఈ ఔటటఱు అథి ఎయుఖయు.
9 - 11 యరసాశఱలభస! నై లహభిశందఱ , నై శంణానభూ నేభుయౌా అఱలాహ శంశుయణ నండి భయఱుభసద.
ఎళభెరణే ఇఱల భయఱుఫడణాభో యసభే నయౖసునిక్ి ఖుభి అబయయయసయు. నైఱో ఎళభిక్ెరధా భయణ శభమం శనై నహంచి

,

అతన, ‘‘ఒ ధా ాబూ! నీళు ధాఔు భభిక్ొంత ళయళది ఎందక్ిళాఱేద ధనన థానధభసుఱు ఙేలహ శఛీ నఱఱో
ఔయౌలహనుో బయయసణిణ ఔథా?’’ అని యసనుో బయ భిలి త
హ భసఔభుంథే ఫేభు నైఔు ఇచిున ఉనుసదినండి కయుునటు ండి . క్సని
ఎళభి ఆఙయణ ళయళది అబధా భుగిలహనుో బయ శభమం ఆశనాఫెైనుపడె , అఱలాహ ఇఔ అతనిక్ి ఎంతభలతాం
అదను ళయళది ఇళాడె. నైయు ఙేశు నాదంణా అఱలాహ ఔు ఫాగస ణెఱుశ.
64. అత తగసఫున్
ఆమతేఱు : 18

అళతయణ : భథీధాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 4 ఆక్సరసఱఱో ఉనా ాతళశుళూ

, బూనేఱో ఉనా ాత ళశుళూ అఱలాళవా శుతయోు ంథి. యఴా

యసభలుఛాయదితయభూ ఆమనథే , యోు తాభూ ఆమనక్ే. ఆమనఔు ాత ళశుళునై అదిక్సయం ఉనాథి. ఆమధన
నేభుయౌా శఽఱహుంఙాడె, అబధా నైఱో క్ొందయు అయరసాశఱుగసన఼ , భభిక్ొందయు యరసాశఱుగసన఼ ఉధాాయు.
అఱలాహ నైయు ఙేశు నాదంణా ఙ఼శుధాాడె. ఆమన బూనేనీ, ఆక్సరసఱన఼ శతయం ఆదాయంగస శఽఱహుంఙాడె, నైఔు
ఔ యౄనుసనిా ఔయౌపంఙాడె, థానిని ఙాఱల అందంగస యౄను ంథింఙాడె. చిళయఔు నైయు ఆమన యైునక్ే భయఱళఱలహ

ఉనాథి. బూనేఱోన఼, ఆక్సరసఱోాన఼ ఉనా ాత ళశుళున ఖుభించి ఆమనఔు ణెఱుశ. నైయు థాఙేథీ , నైయు
యఱాడిఙేలేథ,ీ అంణా ఆమనఔు ణెఱుశ. ఆమన షఽదమలఱ లహితని లైతం ఎయుఖున.
5 - 6 ూయాం శణాయనిా తయశాభించి , తభ ఔయుఱ దవుయౌణాఱన ఙయఙ఼లహన యసభి ళఽణాుంతం నీఔు ఙేయఱేథా ?
భునుంద యసభి క్ొయఔు ఫాదాఔయఫెైన యక్ష ఉనాథి. ఈ యయళయసధానిక్ి యసయు అయుహఱు క్సళటానిక్ి క్సయణం
ఏనేటంటే యసభి ళదు ఔు యసభి ాళఔు ఱు శపవు ఫెైన ాభలణాఱన఼ , శ఼ఙనఱన఼ తీశఔుని ళచిునపటిక్ీ , యసయు,
‘‘భలనళుఱు భలఔు భలయగ దయశఔతాం ఇళాఖఱభస

?’’ అని అధాాయు. ఈ యధంగస యసయు యఴాలహంఙఔుండా

తయశాభింఙాయు, తభ భుకలఱన తుపఔుధాాయు. అుపడె అఱలాహ ఔడ యసభిని నియా క్షయం ఙేరసడె. అశఱు
అఱలాహ ఎళభి అళశయభూ ఱేనియసడె, తనఔు ణాధన యోు ణాానిక్ి అయుహడె.
7 అయరసాశఱు ణాభు భయణించిన నహద భయా ఱేఫడటం అధనథి ఎంత భలతాం ఛయఖద అని నదు శయసఱు
యలహభసయు. యసభిణో ఇఱల అన , ‘‘క్సద, ధా ాబుళు యసక్ిగస! నైయు తపఔుండా ఱేఫడణాయు. తయుయసత , నైయు
(ాంఙంఱో) ఏఫేనే ఙేరసభో అదంణా నైఔు తపఔుండా ణెయౌమఛేమటం ఛయుఖుతేంథి. ఇఱల ఙేమటం అఱలాహ
ఔు ఙాఱ శఱబం.’’
8 - 10 ఔనఔ అఱలాషౄా, ఆమన ాళఔు న఼, ఫేభు అళతభింఛేలహన క్సంతనీ యఴాలహంఙండి. నైయు ఙేలేదంణా
అఱలాహ ఔు ఫాగస ణెఱుశ. శభలయనఴు భోచన ఆమన నై అందభినీ శనైఔభియు సడె. (ఆ భోచన నైఔు ఈ శంఖత
ణెయౌలహనుో తేంథి). అథి ాఛఱ భధయ యశపయ ఛమలఛమభుఱ భోచ అళుతేంథి. ఎళడెైణే అఱలాహ న యఴాలహంచి,
శణాాభసయఱు ఙేయు సడో , అఱలాహ అతని నుసనుసఱన ాక్ాలన ఙేయు సడె , అతనిని లఱబయలా ై ాళళంఙే శాయగ ళధాఱఱో
ాయనయంఛేయు సడె. యసయు రసఴాతంగస యసటిఱోధన ఉంటాయు. ఇథే గొప యఛమం. ఇఔ ఎళయు తయశాభింఙాభో

, భల

ఆమతేఱన తఽణీఔభిం ఙాభో, యసయు నయఔయసశఱళుణాయు. అందఱోధన యసయు రసఴాతంగస ఉంటాయు అథి ఫషృఙెడి
నియసశం.
11 - 13 ఏ ఆద అబధా అఱలాహ అనభత ఱేనిథే ఎనాటిక్ీ భసద. ఎళడె అఱలాహ న యఴాలహయు సడో

, అఱలాహ

అతని షఽదమలనిక్ి భలయగ దయశఔతాం ాయసథియు సడె. అఱలాహ ఔు ాత ళశుళున ఖుభించీ ణెఱుశ. అఱలాహ ఔు
యదేమత ఙ఼ండి , ాళఔు ఔు యదేమత ఙ఼ండి. క్సని ఔయనల నైయు యదేమతఔు యభుకఱ ైణే , (ణెఱుశక్ోండి)
భల ాళఔు నై శణాయనిా శపవు ంగస అందఛేలే ఫాధయత తప భభొఔటి ఏథీ ఱేద. ఆమన అఱలాహ ఆమన తప
భభొఔ థేళుడె ఱేడె. ఔనఔ యరసాశఱు అఱలాహ నైధన ఆదాయడాయౌ.
14 - 18 యరసాశఱలభస! నై పాయయఱఱో , నై శంణానంఱో క్ొందయు నైఔు ఴతేాళుఱు యసభి యవమంఱో
అాభతు ంగస ఉండండి. ఔయనల నైయు ఉనేక్ించి , భనిాలేు అఱలాహ క్షనేంఙేయసడె , ఔయుణింఙేయసడ఼న. నై లహభి

శందఱ, నై శంణానభూ నైక్ొఔ భీక్ష. అఱలాహ ళదు ధన గొప ాతపఱం ఉంథి. ఔనఔ నైఔు యసధయఫెైనంతళయఔు
అఱలాహ ఔు బమడెత ఉండండి. యనండి , యదేమత ఙ఼ండి నై శందన కయుునటు ండి. ఇథి నైక్ే రరరమ
శాయం. తభ షఽదమఱోబతాం నండి యక్షణ ను ంథినయసభే యసపఱయం ను ంథేయసయు. నైయు ఖనఔ అఱలాహ ఔు భంచి
యుణానిా ఇలేు , ఆమన నైఔు థానిని ఎధోాభెటా ట నంచి తభిగి ఇయసుడె నై ను యనుసటా న భనిాయసుడె. అఱలాహ ఎంణో
యఱుళనిఙేుయసడె, యౌభుయడ఼న గోఙయ అగోఙభసఱన ఎభిగినయసడ఼, ఴక్ిు శంనాడె, భయౘ యయనఔళంతేడ఼న.

65 అత తఱలఖ
ఆమతేఱు : 12

అళతయణ : భథీధాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 2 ... ఒ ాళక్సు! నైయు ఖనఔ లు ఱ
ీ ఔు యడాఔుయౌళాళఱలహ ళలేు, యసభి నిభీణత ఖడెళు (ఇదు త) క్ొయఔు యడాఔుయౌళాండి,
భభిము నిభీణత ఖడెళు క్సఱలనిా ఔచిుతంగస ఱ ఔానటు ండి నై ాబుయైన అఱలాహ ఔు బమడండి . (ఆ ఖడెళు
క్సఱంఱో) యసభేథెైధా శపవు ఫెైన ఙెడెఔు నుసఱపడిణే తప, నైయౄ యసభిని యసభి ఇలా నండి యలాగొటు ఔడద, శామంగస
యసయు ఔడ నుో ఔడద. ఇయ అఱలాహ నియణ బంచిన షదుఱు. ఎళడె అఱలాహ నియణ బంచిన షదుఱన
అతఔరనేయసుడో , అతడె శామంగస తనఔు ణాధన అధాయమం ఙేశఔుంటాడె. నైఔు ణెయౌమద

, ఫషృరస థీని

తయుయసత అఱలాహ ఏథెైధా అనఔఱ భలయగ ం ఙ఼నహంఙళఙు. తయుయసత యసభి నిభీణత ఖడెళు క్సఱం భుగిలహనుపడె,
యసభిని ఉతు భఫెైన భీతఱో (నై యయసషఫంధంఱో) ఆనహ ళుంఙండి ఱేథా ఉతు భఫెైన భీతఱో యసభి నంచి యడిను ండి.
నైఱో ధాయమయౕఱుభెరన ఇదు యు ళయఔుుఱన యసక్షుఱుగస నటటుక్ోండి. (ఒ యసక్షుఱలభస) అఱలాహ క్ొయఔు ఉనాథి
ఉనాటట
ా గస యసక్షయం ఙెపండి.
... 2 - 3 అఱలాహ న , అంతభ థిధానిా యఴాలహశు నా ాతయసనిక్ి ఈ యవమలఱు ఫో దింఙఫడెతేధాాబ. ఎళడె
అఱలాహ ఔు బమడెత నిఙేయు సడో , అతనిక్ి అఱలాహ ఔయౖసుఱ నండి ఖటెుక్ేా భలయగ ం ఙ఼ుణాడె. ఇంక్స అతని
ఊషఔు ఔడ అందనటటళంటి భలయగ ం థాాభస , అతనిక్ి ఉనుసది ాయసథియు సడె. అఱలాహ న నభుుఔునాయసనిక్ి
అఱలాహ బయ ఙాఱు. అఱలాహ తన నిని ూభిు ఙేలహ తీయుణాడె. అఱలాహ ాతథానిక్ి ఔ యది నియణ బంచి ఉంఙాడె.
4 - 5 నై లు ఱ
ీ ఱో ఎళభెరధా ఋతేఔరభం యవమంఱో ఆఴ ళదఱుఔుంటే యసభి యవమంఱో నైక్ేథెైధా అనభలనం
ఔయౌగిణ,ే అుపడె యసభి నిభీణత ఖడెళు భూడె భలయసఱు (అని నైయు ణెఱుశక్ోండి). ఇథే ఆఛఞ ఇంక్స ఋతేఔరభం
నుసాయంబం క్సని యసభిక్ి ఔడ ళభిుశు ంథి. ఖభిాణీ లు ఱ
ీ నిభీణత ఖడెళు యసభి క్సనప అబయయళయఔు ఉంటటంథి. ఎళడె
అఱలాహ ఔు బమ డణాడో , అతని ళయళయౘయంఱో అఱలాహ యౌఱబయం ఔఱుఖఛేయు సడె. ఇథి అఱలాహ ఆఛఞ

, థానిని

ఆమన నైనై అళతభింఛేరసడె. ఎళడె అఱలాహ ఔు బమ డణాడో

, అఱలాహ అతని నుసనుసఱన అతని నండి

ద఼యం ఙేయు సడె అతనిక్ి గొప ాతపఱం ఇయసుడె.
6 ... యసభిని (నిభీణత ఖడెళు క్సఱంఱో) నైయు నిళలహంఙే ఙోటధన ఉంఙండి, నైఔు ఎఱలంటి ఙోటట ఱనంచిధా శభే. యసభిని
ఇఫబందఱనుసఱు ఙేమటానిక్ి యనదింఙఔండి.
... 6 - 7 ఔయనల యసయు ఖయాళతేఱ ైణే , యసయు ాశయంఙే ళయఔు యసభి క్ోశం కయుుఙేశు ఼ ఉండండి. తయుయసత ఔయనల
యసయు నైక్ోశం (నృడి ఔు) నుసఱుటేు క్షంఱో

, యసభి ాతపఱం యసభిక్ి ఇళాండి. ఉతు భ భీతఱో (ాతపఱం

ళయళయౘభసనిా) యశపయ శంాథింుఱ థాాభస నియణ బంఙక్ోండి. క్సని ఔయనల నైయు (ాతపఱ నియణ మంఱో)
ఔభిధొఔయు ఇఫబందఱ నుసఱేీశఔుంటే , నృడి ఔు భభొఔ లు ీ ఎళభెరధా నుసఱుటాుయౌ. శంనాడెైన ళయక్ిు తన ఆభిిఔ
యోు భతన ఫటిు కయుునటాుయౌ. తఔుాళ ఉనుసది ఇళాఫడిన ళయక్ిు, అఱలాహ తనఔు ఇచిున ధనం నండే కయుునటాుయౌ.
అఱలాహ ఎళభిక్ి ఎంత ఇఙాుడో , థానిక్ి నేంచి ఆమన అతనినై పాయం యనమడె. అఱలాహ

, నేదభిఔం తయుయసత

శంనా లహితని ాయసథింఙఔనుో డె.
8 - 11 ఎధోా టు ణాఱు తభ ాబుళు ఆఛఞ ఱన, ఆమన ాళఔు ఱ ఆఛఞ ఱన దిఔాభింఙాబ. అుపడె ఫేభు యసటి
ాఛఱ నండి ఔఠినంగస ఱ ఔాతీశఔుని, యసభిని తీళాంగస యక్ింఙాభు. యసయు ణాభు ఙేలహన ఔయుఱన యుచి ఙ఼రసయు.
యసభి యయళయసనం అంణా నవు ఫే. అఱలాహ (యఱోఔంఱో) యసభి క్ొయఔు ఔఠిన యక్షన లహదాయచి ఉంఙాడె. ఔనఔ
యరసాశఱ ైన ఫుథిాభంతేఱలభస! అఱలాహ ఔు బమడండి. అఱలాహ నై ళదు ఔు ఔ ళతఫో ధన ంనుసడె
ాళఔు న ంనుసడె , అతన నైఔు శపవు ఫెైన భలయగ ం ఙ఼నే అఱలాహ ఆమతేఱన యనినహశు ధాాడె

, ఔ

, యఴాలహంచి,

శణాాభసయఱు ఙేలే యసభిని చీఔటా నంచి యఱుఖుఱోక్ి తీశఔుభసళటానిక్ి. అఱలాహ న యఴాలహంచి భంచి నఱు
ఙేలేయసణిణ అఱలాహ లఱబయలా ై ాళళంఙే శాయగ ళధాఱఱో ాయనయంఛేయు సడె. యసయు అఔాడ ఔఱక్సఱం ఉంటాయు. అఱలాహ
అటటళంటి ళయక్ిు క్ొయఔు భంచి ఉనుసదిని ఉంఙాడె.
12 శనుసుక్సరసఱన఼ , అఱలంటియన ఎధోా బూభండఱలఱన఼ శఽచృంచినయసడె అఱలాహ బయ. యసటినై అఱలాహ ఆఛఞ
అళతభిశు ఼ ఉంటటంథి. అఱలాహ ాత ళశుళునై అదిక్సయం ఔయౌగి ఉధాాడనీ

, అఱలాహ ఛాఞనం ాత ళశుళున

భియనఱు ంహ చి ఉనాదనీ నైయు ణెఱుశక్ోళటానిక్ి (ఈ యవమం నైఔు ణెయౌమఛేమఫడెణోంథి).
66. అత తళీామ
ఆమతేఱు : 12

అళతయణ : భథీధాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

1 - 2 ఒ ాళక్సు! అఱలాహ నీ క్ొయఔు ధయుశభుతం ఙేలహన థానిని నీళు ఎందఔు నిఱేదింఙ ఔుంటటధాాళు

? (ఈ

యధంగస) నీళు నీ పాయయఱ శంణోవం ను ందగోయుతేధాాయస? - అఱలాహ క్షనేంఙేయసడె, ఔయుణింఙేయసడ఼న. అఱలాహ నీ
క్ొయఔు నీ ాభలణాఱు నుసటింు నండి ఫమటడే దా తని నియణ బంఙాడె. అఱలాహ నై మఛభలని, ఆమధన అనీా
ణెయౌలహనయసడె, యయనఙధాయుడ఼న.
3 (ఈ క్ిరంథి ళయళయౘయం ఔడ ఖభనింఙదగింథే) ాళఔు ఔ యవమలనిా తన పాయయఱఱో క్సఫెఔు యషశయంగస
ఙెనుసపడె. తయుయసత ఆఫె (భభొఔభిక్ి) ఆ యషయసయనిా యఱాడియచింథి. ాళఔు ఔు అఱలాహ ఆ యవమలనిా (ఆ యషశయం
ఫమటడియదనా శంఖతని) ణెయౌమఛేరసడె. అుపడె ాళఔు ఆ యవమలనిా క్ొంత (ఆఫెఔు) ణెయౌమఛేలహ , క్ొంత
ణెయౌమఛేమఱేద. ఆ తయుయసత ాళఔు ఆఫెణో (యషశయం ఫమటడిన ఈ శంఖత) ఈ యవమం
ాయు సయంచినుపడె ఆఫె ‘‘నైక్ీ యవమం ఎళయు ణెయౌమ ఛేరసయు

?’’ అని అడిగింథి. అుపడె ాళఔు , ‘‘ధాక్ీ

యవమలనిా అనీా ణెయౌలహనయసడె, ఫాగస ఎభిగినయసడె ణెయౌమ ఛేరసడె’’ అని ఙెనుసపయు.
4 - 5 నైయు ఉబముఱు రసుణాుడిణే (అథి నైక్ే రరరమశాయం). ఎంద ఔంటే , నై షఽదమలఱు ఋచభలయగ ం
నండి ణొఱగినుో మలబ. ఔయనల ాళఔు ఔు ళయతభేఔంగస నైయు భుఠస ఔటిుణే
మఛభలని. ఇంక్స చృనౄాఱు

,

శఛీ నఱ ైన యరసాశఱందయౄ ,

, ణెఱుశక్ోండి, అఱలాహ ఆమన

థెైళద఼తఱందయౄ ఆమన శషఙయుఱు

,

శయౘమఔుఱన. ఔయనల నై అందభిక్ీ ాళఔు యడాఔు యౌలేు , అఱలాహ నైఔు ఫదఱుగస ఆమనఔు నై ఔంటె భంచి
పాయయఱన ాయసథియు సడె యసయు నిఛఫెైన భులహా మఱుగస

, యరసాశం ఔఱయసయుగస , యదేమత ఙ఼నేయసయుగస ,

రసుణాుడేయసయుగస, ఆభసధన ఙేలేయసయుగస, ఉయసశం నుసటింఙేయసయుగస ఉంటాయు , యసయు బయు ఽయళీనఱ ైధా ఱేథా
ఔనయఱ ైధా క్సళఙు.
6 - 7 యరసాశఱలభస! నైయు నేభుయ్ా , నై ఔుంటటంఫ శబుయఱన఼ భలనళుఱు , భసలై
ా ఇంధనం క్సఫో బయ అగిా
నండి క్సనుసడెక్ోండి. థానినై ఎంణో ఫయౌవే
ఠ ఱు, అతయంత ఔఠినఱు అబన థెైళ ద఼తఱు నిమనేంఙఫడి ఉంటాయు
యసయు ఎనాటిక్ీ అఱలాహ ఆఛఞ న ఉఱా ంఘంఙయు, యసయు తభఔు ఏ ఆఛఞ ఇచిుధా, థానిని నుసటియు సయు. (అుపడె ఇఱల
అనటం ఛయుఖుతేంథి) , ‘‘అయరసాశఱలభస! ఈధాడె యసఔుఱు ఙెపఔండి

, నైయు ఙేశు ఼ ఉండిన ఙేతఱఔు

తగినటటుగసధన నైఔు ాతపఱం ఇళాఫడెతేంథి.’’
8 యరసాశఱలభస! చితు యథిాణో ఔడిన రసుణాుంణో అఱలాహ యైునఔు భయఱండి, అుపడె అఱలాహ నై ఙెడెఱన
నై నండి ద఼యం ఙేలహ , నేభుయౌా లఱబయలా ై ాళళంఙే శాయగ ళధాఱఱో ాయనయంఛేమళఙు. అఱలాహ తన
ాళఔు ఱన఼ ఆమనణో నుసటట యఴాలహంచిన యసభినీ అళభలనం నుసఱు ఙేమని భోచ అథే . యసభి క్సంత యసభిక్ి
అఖరపాఖంఱో, యసభిక్ి ఔుడియైుగస యుగెతు ేత ఉంటటంథి. అుపడె యసయు ఇఱల అంటాయు , ‘‘ాబూ! భల క్సంతని
భల క్ొయఔు భిూయణ ం ఙెబయ భభుయౌా భనిాంఙ. నీళు ాత థానినై అదిక్సయం ఔఱయసడళు.’’

9 ఒ ాళక్సు! అయరసాశఱణో

, ఔటటఱణో నుో భసడె , యసభి టా ఔఠినంగస ళయళషభింఙ

, యసభి నియసశం

నయఔభళుతేంథి, అథి అత ఙెడినియసశం.
10 - 12 అఱలాహ అయరసాశఱ యవమంఱో, ాళఔు న఼హ, ాళఔు ఱతఱ పాయయఱన ఉథాషయణగస నేభొాంటటధాాడె.
యసయు శఛీ నఱ ైన భల ఇదు యు థాశఱ యయసషఫంధంఱో ఉండేయసయు. క్సని యసయు తభ బయు ఱఔు థోా షం ఙేరసయు.
యసయు అఱలాహ ఔు ాతగస ఆ లు ఱ
ీ ఔు ఏభలతాం ఉయోఖడఱేఔ నుో మలయు. యసభిదుభిణో , ‘‘యలాండి, అగిాఱోక్ి యమళళ
యసభిణోనుసటట నైయౄ యలాండి ’’ అని ఙెపఫడియథి. యరసాశఱ యవమంఱో అఱలాహ హభౌన్ పాయయన ఉథాషయణగస
నేభొాంటటధాాడె. అుపడె ఆఫె ఇఱల నుసాభిింఙాయు , ‘‘ాబూ! ధా క్ొయఔు నీ ళదు శాయగ ంఱో ఔ ఖఽయౘనిా నిభిుంఙ.
ననా హభౌన్ నండీ , అతని ఙేవుఱ నండీ క్సనుసడె , దభసుయగ ు ఛాతనండి ధాఔు యభుక్ిు ఔయౌగింఙ. ’’ ఇంక్స
ఇభలున్ ఔుభలభెు భయయమన ఔడ ఉథాషయణగస నేభొాంటటధాాడె: ఆఫె తన భలధానిా క్సనుసడె ఔుధాాయు. ఆ
తయుయసత ఫేభు ఆఫెఱోక్ి భల తయపు నండి ఆతున ఊథాభు. ఆఫె తన ాబుళు శ఼ఔుుఱన

, ఆమన

ఖరంతాఱన ధాళయఙాయు. ఆఫె యనమయదేమతఱు ఖఱ యసభిఱో ఔయు.

67. అల భులక
ఆమతేఱు : 30

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 4 ఎళభి ఙేతేఱఱో యఴాయసభలుఛయం ఉనాథో , ఆమన ఎంణో యబఔయుడె , ఎంణో భషో నాతేడె. ఆమన ాత
థానినై అదిక్సయం ఔయౌగి ఉధాాడె. నైఱో భంచి నఱు ఙేలేయసభెళభో భీక్ించి ఙ఼థాుభని ఆమన ఙాళు
ఫాతేఔుఱన శఽఱహుంఙాడె. ఆమన అతయంత ఴక్ిుశంనాడె, అతయదిఔంగస భనిాంఙేయసడ఼న. ఆమన ఔ థానినై
ధొఔటి ఏడె ఆక్సరసఱన శఽచృంఙాడె. నీళు ఔయుణాభముని శఽఱహుఱో ఎఱలంటి ఔరభభసళణాయనీా ఙ఼డఱేళు.
క్సయసఱంటే భభొఔయసభి ఙ఼డె , అందఱో నీక్ేఫెైధా ఱోం ఔనినహశు నాథా ? భయా భయా ఙ఼డె , నీ ఙ఼ుఱు
అఱలహనుో బ యపఱఫెై యనఔఔు తభిగి ళయసుబ.
5 ఫేభు నైఔు దఖగ యగస ఉనా ఆక్సరసనిా భషో ఛాఱఫెైన థీనుసఱణో అఱంఔభిం ఙాభు

, యసటిని, ఱైణానఱన

తభినేక్ొటేు యసధధాఱుగస ఙేరసభు. ఈ ఱైణానఱ క్ొయఔు ఫేభు భండే అగిాని లహదాం ఙేలహ ఉంఙాభు.
6 - 11 తభ ాబుళున తయశాభించిన ాఛఱఔు నయఔ యక్ష డెతేంథి : అథి ఙాఱల ఙెడి నియసశ శి ఱం. యసభిని
అందఱోక్ి యలహభియనలహనుపడె , యసభిక్ి బమంఔయఫెైన థాని ఖయీ న ధాని యనినహశు ంథి. అథి అుపడె ఉథేఔ
ా ంణో
ఉడిక్ినుో త ఉంటటంథి , తీళాఫెైన ఆఖరషంణో ఫాదుఱళుత ఉంటటంథి. ఏథెైధా ఔ ఖుంున అందఱో యనలహన

ాతయసభీ, థాని క్సఱలథాయుఱు, ‘‘నై ళదు ఔు ళెఙుభింఙేయసయు భసఱేథా ?’’ అని యసభిని అడెఖుణాయు. థానిక్ి యసయు
ఇఱల ఛయసఫు ఇయసుయు ,

‘‘ళఙాుడె, ళెఙుభిఔ ఙేలే అతన భల ళదు ఔు ళఙాుడె. క్సని ఫేభు అతనిని

తయశాభింఙాభు. అఱలాహ థేనీా అళతభిం ఛేమఱేద

, నీళు భలయగ బవ
ా ు ేడయైనుో మలళు అని ఫేభు అతనిణో

అధాాభు.’’ ఇంక్స యసయు ఇఱల అంటాయు , ‘‘అయోయ! ఫేభు ఖనఔ (ఆధాడె) యని ఉంటే , ఱేథా ఖరళంచి ఉంటే ,
ఈధాడె ఇఱల భండే నయక్సగిా యక్షఔు ఖుభిఅబన యసభిఱో ఙేభి ఉండేయసయభు క్సదఔథా!

’’ ఈ యధంగస యసభే

శామంగస తభ తుపన ుపఔుంటాయు. ఈ నయఔయసశఱు ధాఴనఫెైనుో న!
12 - 14 ఙ఼డఔుండాధన తభ ాబుళుఔు బమడేయసభిక్ి , తపఔుండా భనిాంు , గొప ాతపఱం ఱనయసుబ.
నైయు ఫెఱాగస భలటాాడిధా ఱేఔ నృఖగ యగస యౌక్ిధా (అఱలాహ ఔు భెండ఼ ఔటే). ఆమన షఽదమలఱ లహితని లైతం
ఎయుఖున. ుటిుంచిన యసడిక్ే ణెయౌమథా

? యసశు యసనిక్ి ఆమన శ఼క్షు గసరళ భభిము శభశు భూ

ణెయౌలహనయసడ఼న.
15 - 23 బూనేని నై అదీనంఱో ఉంచినయసడె ఆమధన, ఔనఔ థానినైద తయఖండి, థేళుడె ాయసథించిన ఆయౘభసనిా
తనండి. ఆమన యసనిాదాయనిక్ే నైయు భయా శచౄళుఱ ై నుో ళఱలహ ఉంథి. ఆక్సఴంఱో ఉనాయసడె నేభుయౌా బూనే
ఱోక్ి థిఖథొా ఔాడని , బూనే షఠసతే
ు గస తీళా ఔంధాఱఔు ఖుభిక్సదని నైయు నియామంగస ఉధాాభస

? ఆక్సఴంఱో

ఉనాయసడె నైనైక్ి భసలా న యలహభే ననగసయౌని ండని నైయు నియామంగస ఉధాాభస ? అుపడె ధా ళెఙుభిఔ ఎఱల
ఉంటటంథో నైఔు ణెయౌలహనుో తేంథి. యసభిక్ి ూయాం ఖతంచినయసయు ఔడ తయశాభింఙాయు అుపడె ధా టటు ఎంత
తీళాంగస ఉండినథో ఙ఼డండి. యసయు తభ నైద ఎగిభే క్షుఱు భెఔాఱన ఎఱల ఙాుత భుడెఙఔుంటృ
ఎఖుయుతేధాాయో ఙ఼డటం ఱేథా? ఔయుణాభముడెైన అఱలాహ తప యసటిని అఱల నియౌనహ ఉంఙేయసభెళాయౄ ఱేయు.
ఆమధన ాత ళశుళున ఔనినటిు ఉండే యసడె. ఔయుణాభముడెైన అఱలాహ ఔు ాతఔఱంగస నైఔు శయౘమం
ఙేమఖఱ లైనయఫేథెైధా నై ళదు ఉనాథా ? ఙ఼నహంఙండి? అశఱు యవమం ఏనేటంటే , ఈ తయయసాయుఱు మోశంఱో
డినుో మలయు. ఱేథా ఔయనల ఔయుణాభముడెైన అఱలాహ ణాన ాయసథింఙే ఆయౘభసనిా ఆనహయనలహనటా బణే , ఇంక్ెళయు
నైఔు ఆయౘయనేళాఖఱయు? ఙెపండి? యసయశఱు తఱనృయుశతధానిక్ీ, శతయ తయయసా భసనిక్ీ, భూయుంగస అంటినటటుక్ొని
ఉధాాయు. ఫో భసాడెత ఱేశు ఼ నడిఙే ళయక్ిు శభెరన ఖభలయనిక్ి ఙేయుఔుంటాడా ఱేఔ ఙదధైన ఫాటనై తఱ తు నిటాయుగస
నడిఙే ళయక్ిు ఖభలయనిక్ి ఙేయుఔుంటాడా ? క్సశు ఆఱోచింఙండి. యసభిణో ఇఱల అనండి , ‘‘నేభుయౌా ుటిుంచిన యసడె
అఱలాహ బయ ఆమధన నైఔు యధన , ఙ఼లే ఴఔుుఱు ఇఙాుడె. ఇంక్స ఆమధన నైఔు ఆఱోచింఙే

, అయి ం ఙేశఔుధన

భనశస ఔడ ఇఙాుడె. క్సని నైయు ఙాఱ తఔుాళగస ఔఽతఛఞ తఱు ణెఱుుణాయు.
24 - 27 యసభిణో ఇఱల అన , ‘‘అఱలాహ బయ నేభుయౌా మలళద఼ానేనై యసయనహంఛేరసడె. ఆమన యైునక్ే నైయు
శనైఔభింఫడణాయు.’’ అుపడె యసయు , ‘‘నీళు ఖనఔ శతయళంతేడయన అబణే , ఈ యసగసునం ఎుపడె ధయయనయు

తేంథో ఙెుప’’ అని అడెఖుణాయు. ఇఱల ఙెుప,‘‘థీనిక్ి శంఫందించిన ఛాఞనం అఱలాహ ళదు ధన ఉంథి. ధనన శపవు ంగస
ళెఙుభిఔ ఙేలేయసణిణ భలతాఫే. ’’ తయుయసత (యసయు) థానిని శనైంఱో ఉండటం ఙ఼లహనుపడె
యసయందభి భుకలఱు యఱ యఱ ఫో ణాబ. అుపడె యసభిణో

, తయశాభించిన

, ‘‘నైయు భలటిభలటిక్ి అడెఖు తేండేథి ఇథే ’’ అని

అనటం ఛయుఖుతేంథి.
28 - 30 యభిణో ఇఱల ఙెుప

, ‘‘నైభెుపడెైధా ఈ యవమం ఖుభించి ఆఱోచిం ఙాభస

? అఱలాహ నన఼ా , ధా

అనఙయుఱన఼ ధాఴనం ఙేమన఼ళఙు ఱేథా భభుయౌా ఔయుణింఙన఼ళఙు. క్సని తయయసాయుఱన
ళయదాబభితఫెైన యక్ష నండి ఎళయు యక్ియు సయు ? యసభిణో ఇంక్స ఇఱల అన , ‘‘ఆమన ఎంణో ఔయుణా భముడె.
ఆమనధన ఫేభు యఴాలహంఙాభు ఆమనధన ఫేభు నభుు ఔుధాాభు. ఎళయు ూభిుగస భలయగ బవ
ా ు ేఱ ై ఉధాాభో ,
తాయఱోధన నైఔు ణెయౌలహ నుో తేంథి.

’’ యభిక్ి ఇఱల ఙెుప , ‘‘ఎుపడెైధా నైయు ఈ యవమం ఖుభించి ఔడా

ఆఱోచింఙాభస? ఔయనల నై ఫాళుఱఱోని నీయు బూనేఱోఱఔు ఇంక్ి నుో ణే , ాళళంఙే ఈ నీటి ఊటఱన భయా నై
క్ోశం ఫమటఔు ణెఙేుథెళయు?’’

68. అల కఱమ
ఆమతేఱు : 52

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 16 న఼న్. ఔఱం యసక్ిగస , ఱేకఔుఱు యౌఖింఙే థాని యసక్ిగస నీళు నీ ాబుళు దమళఱా నహచిుయసడళు క్సళు.
నిఴుమంగస నీఔు ఎనాటిక్ీ తయగినుో ని ాతపఱం ఱనశుంథి. నీళు నిశసంథేషంగస భషో నాతఫెైన యౕఱం
ఔఱయసడళు. నైఱో ఎళయు ఉధాుథానిక్ి ఱోనమలయభో తాయఱోధన నీళూ ఙ఼యసుళు , యసయౄ ఙ఼యసుయు. నీ ాబుళుఔు ,
తన భలయగ ం నండి తనహపనుో బన యసభెళభో ఫాగస ణెఱుశ , ఋచభలయగ ంనై ఉనాయసభెళభో ఔడ ఆమనఔు ఫాగస
ణెఱుశ. ఔనఔ నీళు ఈ శతయతయయసాయుఱ తు డిక్ి ఏభలతాం తఱ ఖగ ఔు. నీళు ఖనఔ భసచౄడిణే

, యసయు ఔడా

భసచౄడథాభని అనఔుంటటధాాయు. చీటిక్ీ భలటిక్ీ టటుయనలే నీఙడిక్ి ఏభలతాం ఱ ంఖఔు.యసడె ఎతు ను డెశ఼
ు
ఉంటాడె, ఙాడీఱు ఙెఫుత తయుఖుత ఉంటాడె , భంచిని నిభోదిశు ఼ ఉంటాడె , థౌయీ నయం ఙెమయటంఱోన఼ ,
అణాయఙాయం ఙెమయటంఱోన఼ షదుఱు నైయుత ఉంటాడె

, యభనుసతఔుడె, నేక్ిాయౌ ఔ
ర యుడె. ఈ

ఱోనుసఱనిాంటిణో నుసటట యసడె ళీన ఛనుడె ఔడ. థీనంతటిక్ీ క్సయణం యసడె అతయదిఔంగస లహభిశందఱ

,

శంణానభూ ఔయౌగి ఉండటఫే. భల ఆమతేఱు అతడిక్ి యనినహంచినుపడె, ఇయ ూయాక్సఱం ధాటి ఔటటుఔథఱే ఔథా
అని అంటాడె. అత తాయఱోధన ఫేభు అతడి భూత నైద యసతఱు నడణాభు.

17 - 33 ఫేభు ఔ ణోట మఛభలనఱన భీక్షఔు ఖుభిఙేలహన యధంగసధన యసభిని (భక్సాయసశఱన) ఔడ
భీక్షఔు ఖుభిఙేరసభు. ఆ ణోట మఛభలనఱు , ‘‘భేు ఉదమం నందఱఔడధన ఫేభు యయా భల ణోటఱోని ండెా
తపఔుండా క్ోయసుభు ’’ అని ాభలణం ఙేలహ భభీ అధాాయు. యసయు ఎఱలంటి నేనయౘబం ుఱఔ
(బమశంథేయౘఱఔ) ణాయమఱేద. ఆ (భోచ) భసతా , యసయు ఆదభయచి నిదానుో త ఉండగస , నీ ాబుళు నండి ఔ
ఆదళచిు ఆ ణోటనై యయుఙఔు ండియథి. అుపడె థాని లహిత ంట క్ోలహయనలహన ణోటభలథిభిగస అబ నుో బంథి.
భయుధాడె ఉదమం యసయు ఱేచి

,

‘‘ండెా క్ోమదఱఙఔుంటే , ఉదమలధనా భనం ను ఱలనిక్ి యలథాభు

,

ఫమఱుథేయండి’’ అని ఔభిధొఔయు నహఱుఙఔుధాాయు. ఆ తయుయసత యసయు ఫమఱుథేభసయు థాభిఱో నడెశ఼
ు
, ‘‘ఈ
భోచ నౄదయసమ్ా ళాయౄ ణోటఱో నై ళదు ఔు భసఔడద శభల ’’ అని ఫెఱాగస యసయు యశపయం ఙెుపఔుధాాయు. థానం
ఏనై ఙెమయఔడదని నియణ బం ఙఔుని , యసయు ణెఱాయసయగసధన ణొందయ ణొందయగస అఔాడఔు యమా ీయు , ణాఫె ఱలగెరధా
ండెా క్ోమఖఱభధన దీభలణో. క్సని ణోటన ఙ఼చి యసయు, ‘‘ఇథేనేటి, భనం థాభి తనహప ళఙాుభల - క్సద, క్సద
భనం శయాభూ క్ోఱోపమలభు ’’ అని అనయసగసయు. యసయందభిఱో క్సశు ంత భంచియసడె

‘‘నైయు థేళుణిణ ఎందఔు

శుతంఙయు అని ధనన నేభుయౌా అడఖఱేథా ?’’ అని అధాాడె. అుపడె యసయు , ‘‘భల ాబుళు భియదాడె.
నిఛంగసధన ఫేభు నుసనుసతేుఱం ’’ అని అధాాయు. తయుయసత యసభిఱోని ాత ఔాడ఼ ణోటియసణిణ నింథింఙయసగసడె.
చిళయఔు యసయు రసుణాుడెత ఇఱల అధాాయు , ‘‘భన భిలి త
హ ఙాఱ రోఙనీమం. నిశసంథేషంగస భనం
నేతనైభి ాళభిుంఙాభు. భన ాబుళు భనఔు థీనిక్ి ఫదఱుగస థీనిఔంటె ఫెయుగెరన ణోటన ాయసథింఙటం
అశంబళఫేనై క్సద. భనం భన ాబుళు యైునఔు భయఱుథాభు.’’ ఇఱల ఉంటటంథి యక్ష. యఱోఔ యక్ష థీనిఔంటె
ఔడ ఘోయంగస ఉంటటంథి. అయోయ! యసయు ఈ యవమలనిా ణెఱుశఔుంటే ఎంత ఫాఖుంటటంథి.
34 - 41 నిఴుమంగస థెైళబక్ిు భసమణుఱ క్ొయఔు యసభి ాబుళు ళదు పోఖపాగసయఱణో నిండిన శాయగ ళధాఱు
ఉధాాబ. ఫేభు యదేముఱ లహితని అభసధఱ లహిత భలథిభిగస ఙేయు సభల? ఏభబంథి నైఔు, ఇఱలంటి నియణ మలఱు
ఙేయు సయు? అఔాడ నైఔు తపఔుండా నైయు నై క్ోశం క్ోయుఔుధనథే ఱనశుందని యసాలహనటిు ఉనా ఖరంథం ఏథెైధా ఉంథా
నైయు ఙదళటానిక్ి ? నైయు నియణ బంఙ ఔునాథే నైఔు ఱనశుందనటానిక్ి ఆదాయంగస ాలమథినం ళయఔ నైయు
భలణో ఙేశఔునా డంఫడిఔ ఏథెైధా ఉంథా ? నైఱో ఎళయు థీనిక్ి యౘనైగస ఉంటాయు ? అని యసభిని అడఖండి. ఱేఔ
యసయు నిఱఫెటు న
ి పాఖయసాభుఱ ళభెరధా ఉధాాభస (థీనిక్ి ఫాధయత ళళంఙటానిక్ి) ? అఱలగెరణే ణాభు నిఱఫెటు న
ి
పాఖయసాభు ఱన తీశఔుభసయసయౌ, యసయు ఖనఔ శతయళంతేఱే అబణే.
42 - 43 ఔవు క్సఱం థాుభింఙే భోచన శజథా ఙేమటానిక్ి ాఛఱు నహఱుళ ఫడణాయు. అుపడె యసయు శజథా
ఙేమఱేయు, యసభి ఙ఼ుఱు క్ిరంథిక్ి యసయౌ నుో బ ఉంటాబ

, అళభలనం యసభిని ఆళభించి ఉంటటంథి. యసయు

నిక్ేంగస ఉనా క్సఱంఱో యసభిని శజథా ఙేమండి అని నహఱళటం ఛభిగేథి (క్సని యసయు తయశాభింఙేయసయు).

44 - 45 ఔనఔ ఒ ాళక్సు! నీళు ఈ ఖరంతానిా తయశాభింఙేయసభి ళయళయౘభసనిా ధాఔు ళథిఱ బయ. యసభిక్ి ఏభలతాం
ణెయౌమని యధంగస ఫేభు యసభిని ఔరఫేణా యధాఴం యైునఔు తీశఔునుో ణాభు. ధనన యసభిక్ి క్ొంత
ళయళదినిశుధాాన. ధా ధాాఖం ఎంణో టివఠఫెైనథి.
46 - 50 నీళు యసభి నండి ఏథెైధా ాతపఱం అడెఖుతేధాాయస, యసయు థాని పాయం క్ిరంద నయౌగినుో త ఉండటానిక్ి?
యసభి ళదు ఏథెైధా అతీంథిమ
ా
ఛాఞనం ఉంథా, యసయు థానిా యసాశ఼
ు ఉండటానిక్ి? శభే నీ ాబుళు ఆఛఞ యఱుళడే ళయఔు,
శషనం ళళశ఼
ు ఉండె

, ఙేయసని (మూనస - అశసఱలమ) భలథిభిగస ళయళషభింఙఔు. అతన

నయనటటుఔునాుపడె దణకంఱో భునిగిఉధాాడె. ఔయనల అతని ాబుళు అనఖరషఫే అతనిక్ి ణోడపడఔనుో బ
ఉంటే, అతన అళభలనఔయఫెైన లహితఱో నియససయఫెైన ఫెైథానంఱోక్ి యశభి యనమఫడి ఉండేయసడే. చిళయఔు అతని
ాబుళు అతనిని ఎనాక్ొని శఛీ నఱ ైన థాశఱోా ఙేభసుడె.
51 - 52 ఈ అయరసాశఱు ాఫో ధయసణి (కభసన్)ని యనాుపడె , యసయు నీ క్సలై
ా ఊడగొడణాభస అనాటట
ా నినా
క్ొభసక్ొభస ఙ఼యసుయు. ఇతన తపఔుండా నహచిుయసడే అని అంటాయు. యసశు యసనిక్ి ఇథి శఔఱ ఱోక్సఱ యసభి క్ొయఔు
అళతభించిన ళణోథేఴం.
69. అల యౘకాహ
ఆమతేఱు : 52

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 8 అనియసయయఫెైన శంగటన! ఏనేటి ఆ అనియసయయఫెైన శంగటన? ఆ అనియసయయఫెైన శంగటన ఏనేటో నీక్ేనే
ణెఱుశ? శభూద్, ఆద్ ఛాతేఱ యసయు అఔయసుతే
ు గస యయుఙఔుడే ఆ యతే
ు న నభుటానిక్ి నిభసఔభింఙాయు.
అందళఱా శభూద్ ఛాతయసయు బమంఔయఫెైన ఔ ఉదాళం థాాభస ధాఴనం ఙేమఫడాియు. ఆద్ ఛాతయసయు ఔ
నదు గసయౌయసన థాాభస ధాఴనం ఙేమ ఫడాియు. అఱలాహ ళయుశగస ఏడె భసతేాఱు

, ఎనినేథి ఖలై
ా యసభిని థానిక్ి

ఖుభిఙేరసడె. (నీళు అఔాడ ఉండిళుంటే) యసయు అఔాడ ఫో లహనుో బన కయౄ
ీ యు ఙెటా ఫో థెఱు భలథిభిగస
ఙెఱా లఙెదయుగస డి ఉండటానిా నీళు ఙ఼యసుళు. ఇుపడె యసభిఱో నేగియౌ ఉనా యసడెళడెైధా నీఔు ఔనినహశు ధాాడా?
9 - 10 ఇఱలంటి భయౘభసదానిక్ే హభౌన్ , అతనిక్ి ూయాం ఖతంచిన ాఛఱు , తఱక్ిరందఱ ైన ుయభుఱ ఱోనియసయు
ఔడ నుసఱపడాియు. యసయందయౄ తభ ాబుళు ంనహన ాళఔు ఙేలహన ళతఫో ధన అంగీఔభింఙఱేద. అుపడె ఆమన
యసభిని అత ఔఠినంగస టటుఔుధాాడె.

11 - 12 గసయౌయసన ఉధఽతభబనుపడె , ఫేభు నేభుయౌా ధాళఱోక్ి ఎక్ిాంఙాభు. ఈ యధంగస ఫేభు ఈ
శంగటనన నైఔు ఖుణనుసఠం ధనభేప ఛాఞనహఔగస ఉండేఱల ఙేరసభు. ఛాఞఔం ఉంఙఔుధన ఙెళుఱు థానిని చియక్సఱం
ఛాఞఔం ఉంఙఔుధనఱల ఔడ ఙేరసభు.
13 - 18 తయుయసత ఔయసభి ఴంకం ఊదఫడెతేంథి. బూనేనీ

, యాణాఱన఼ ఱేనహ క్ే ఔ థెఫబణో

తేతే
ు నిమఱుగస ఙేమటం ఛయుఖుతేంథి. ఆ భోచన ఛయఖళఱలహన శంగటన ఛయుఖుతేంథి. ఆ భోచన ఆక్సఴం
ఫాదుఱళుతేంథి, థాని ళయళశి శడయౌనుో తేంథి. థెైళద఼తఱు థాని ఙటటుాఔాఱ ఙేభి ఉంటాయు. ఎనినేథి భంథి
థెైళద఼తఱు ఆ భోచన నీ ాబుళు లహంయౘశధానిా తభనై ఎతే
ు ఔుని మోశ఼
ు ఉంటాయు. అథే నైయు యౘఛయుయఙఫడే
భోచ. ఆ భోచన నై యషయసయఱేయ థాగి ఉండళు.
19 - 24 అుపడె తన ఔయుఱతాం తన ఔుడి ఙేతక్ిళాఫడిన ళయక్ిు

, ‘‘ఙ఼డండి, ధా ఔయుఱ ణాానిా తీశఔుని

ఙదళండి. ధా ఱ ఔా ధాఔు తపఔుండా ఱనశుందని ధనన అనఔుంటృ ఉండేయసణిణ ’’ అని అంటాడె. ఔనఔ అతన
తనక్ివుఫెైన పోఖపాగసయఱఱో ఒఱఱలడెణాడె , అతేయనాత శాయగ ళధాఱఱో ఉంటాడె , యసటి ండా ఖుతే
ు ఱు
యనఱ
ా లడెత ఉంటాబ. అఱలంటి యసభిణో ఇఱల అనఫడెతేంథి , ‘‘యౘబగస తనండి , ణాాఖండి, ఖత థిధాఱఱో నైయు
ఙేశఔునా ఔయుఱఔు ాతపఱంగస.’’
25 - 37 తన ఔయుఱ తాం తన ఎడభ ఙేతక్ి ఇళాఫడిన ళయక్ిు ఇఱల యసనుో ణాడె, ‘‘అయోయ! ధా ఔయుఱ తాం ధాఔు
అశఱు ఇళాఔుండా ఉంటే , ధా ఱ ఔా ఏనేటో ధాఔు అశఱు ణెయౌమఔుండా ఉంటే ఎంత ఫాఖుండేథి! అయోయ! ధాఔు
(ాంఙంఱో ళచిున) ఆ భయణఫే ఏఔంగస అంతభ భయణఫెై ఉంటే ఎంత ఫాఖుండేథి! ఈధాడె ధా ఆలహు ధాఔు
ఏభలతాం నిక్ి భసఱేథే. ధా అదిక్సయభంణా అంతభించినుో బంథే.’’ (అుపడె ఇఱల ఆఛాఞనహంఙ ఫడెతేంథి) అతనిని
టటుక్ోండి, అతని ఫెడఔు ఔంఠనుసఴం తగియౌంఙండి. ఆనై అతనిని నయఔంఱోక్ి యలహభియనమండి. తయుయసత అతనిని
డెఫెైా ఖఛాఱ ను డెఖు గొఱుశణో ఫందింఙండి. భషనీముడ఼ , భషో నాతేడ఼ అబన అఱలాహ న ఇతన
యఴాలహంఙేయసడె క్సద, నియునేదఱఔు అనాం నటు ండి అని నుో ా తసళంఙేయసడ఼ క్సద. ఔనఔ ఈధాడె ఇఔాడ ఇతని
దణకంఱో నుసఱుంఙఔుధన లేాళతేడెళడ఼ ఉండడె గసమలఱ ఔడెఖు తప అతనిక్ి తనటానిక్ి ఆయౘయం ఔడ
ఏథీ ఉండద. థానిని నుసనుసతేుఱు తప భభెళయౄ తనయు.
38 - 52 క్సద, అథి క్సద. నైయు ఙ఼శ఼
ు ఉనా ళశుళుఱ నైద , నైయు ఙ఼డఱేని ళశుళుఱ నైద ాభలణం ఙేలహ
ఙెఫుతేధాాన ఇథి గౌయళనీముడెైన ఔ శంథేఴషయుని యసఔుా , ఏ ఔయక్ి ఙెంథిన యసఔా క్సద. క్సని నైయు
యఴాలహంఙటం అధనథి ఙాఱ తఔుాళ. ఇంక్స ఇథి ఏ ఛోయతవేయని యసఔుా ఔడా క్సద. క్సని

, నైయు ఆఱోచింఙటం

అధనథి ఙాఱ తఔుాళ. ఇదశఱు శయాఱోక్సఱ ాబుళు తయపు నండి అళతభించింథి. ఔయనల ఇతన (థెైళాళఔు )
శామంగస ఔయౌపంచి ఏథెైధా యవమలనిా భలఔు ఆనుసథించి ఉంటే , ఫేభు ఇతని ఔుడి ఙెబయని టటుఔుధనయసయభు,

ఇతని ఫెడ నభసనిా క్ోలహయనలేయసయభు. అుపడె నైఱో ఎళాయౄ (భభుయౌా) ఈ ని ఙేమఔుండా ఆఖయౌగే యసయు
క్సయు. అశఱు ఇథి థెైళనెత ఔఱయసభిక్ి ఔ ళణోథేఴం. నైఱో క్ొందయు తయశాభింఙే యసయుధాాయని భలఔు
ణెఱుశ.ఇటటళంటి తయయసాయుఱఔు నిశసంథేషంగస ఇథి దణక క్సయణం అళుతేంథి. ఇథి ూభిుగస నభుదగిన శతయం.
ఔనఔ ఒ ాళక్సు! భషో నాతేడెైన నీ ాబుళు ధాభలనిా శుతంఙ.
70. అల భలభిజ
ఆమతేఱు : 44

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 18 అడిగేయసడె యక్షన ఖుభించి అడిగసడె. అథి (ఆ యక్ష) తపఔుండా శంబయశుంథి. అథి అయరసాశఱ క్ొయక్ే.
థానిని తనహపంఙేయసభెళాయౄ ఱేయు. అథి ఆభోషణ యో నుసధాఱఔు యసానే అబన అఱలాహ తయపు నండి శంబ
యశుంథి. మలపెైయనఱ శంళతసభసఱ ాభలణం ఖఱ ఔ భోచన థెైళద఼తఱు

, ఆతు, ఆమన యసనిాదాయనిక్ి

అదిభోళయసుయు. ఔనఔ ఒ ాళక్సు! శషనం ళళంఙ , షృంథాతనంణో ఔడిన శషనం. యసయు అథి ద఼యంగస
ఉనాదని అనఔుంటటధాాయు. క్సని భలఔు అథి దఖగ యఱో ఔనినహశు నాథి. ఏ భోచన ఆక్సఴం ఔభిగిన యండి భలథిభిగస
అబనుో తేంథో , క్ొండఱు ఏక్ిన యంఖు యంఖుఱ ఉనిా నహంఛఱు భలథిభిగస అబనుో ణాయో , నుసాణలేాళతేఱు ఔభి
క్ొఔయు ఔనినహంచినపటిక్,ీ ఎళయౄ ఎళభిని ఖుభించీ టిుంఙక్ోళటం ఛయఖథో . (ఆ భోచన ఆ యక్ష శంబయశుంథి) థో ఱహ
ఆధాటి యక్ష నండి తనహపంఙక్ోళ టానిక్ి తన శంణాధానీా

, తన పాయయన఼ , తన యో దయుఱన఼ , తనఔు ఆఴరమ

నేచిున దఖగ భి ఫంధళుఱన఼ బూభండఱంఱోని యసయందభినీ భియౘయంగస ఇచిు , ఈ ఉనుసమం థాాభస యభుక్ిు
ను ంథాఱని క్ోయుఔుంటాడె. ఎంతభలతాం క్సద. (అఱల ఎనాటిక్ీ ఛయఖద) అథి బఖ బఖ భండే నయక్సగిా ఛాాఱ.
భలంయసనిా, ఙభసునిా లైతం అథి తధనశు ంథి. శతయం టా యభుకడెై , యనా ఙ఼నహ , ధధానిా ఔడఫెటు ి థానిని
భలటిభలటిక్ి నేభిు నటిున ాతయసణీణ అథి నృఖగ యగస అయుశ఼
ు తన యైునఔు నహఱుశుంథి .
19 - 35 భలనళుడె ణొందయడే యసడెగస , శషనం ఱేనియసడెగస శఽఱహుంఙ ఫడాిడె. అతనిక్ి ఔయౖసుఱు ళచిునుపడె
ఆంథో లన ఙెందణాడె, శకలఱు ఔయౌగినుపడె నహలహధాభితనంణో ాళభిుయు సడె. క్సని (ఈ ఫఱళీనతఔు ఈ క్ిరంథియసభే
ద఼యంగస ఉంటాయు). నభలచ ఙేలేయసయు , తభ నభలచఱన ఎఱా ుపడ఼ నిమభం తపఔుండా నుసటింఙేయసయు ,
తభ శందఱఱో మలఙఔు ఱఔ , థిఔుాఱేని యసభిక్ి ఔ నిభీణతఫెైన షఔుాన ఇఙేుయసయు , తీయుపథినం శతయభని
నఫేుయసయు, తభ ాబుళు యక్షఔు బమడేయసయు ఎందఔంటే యసభి ాబుళు యదింఙే యక్ష ఎళయౄ నియామంగస
ఉండేటటటళంటి యక్షక్సద, తభ భభసుంగసఱన క్సనుసడెఔుధనయసయు - తభ పాయయఱ , ఙటు భీణాయ తభ అదీనంఱో
ఉండే లు ఱ
ీ  తప , యభి యవమంఱో క్సనుసడెక్ోఔుండా ఉండేయసయు నింథాయుహఱు క్సయు అబణే ఇథిగసఔ ఇంక్స

ఎఔుాళ క్సయసఱని క్ోభేయసయు షదుఱన అతఔరనేంఙేయసయు - తభ అభలనతేఱన భియక్ింఙేయసయు
యసగసుధాఱన నిఱఫెటు టఔుధనయసయు , తభ యసక్ాయఱ యవమంఱో నిఛాబతీగస ఉండేయసయు

, తభ

, తభ నభలచన

క్సనుసడెఔుధనయసయు- ఇఱలంటి యసయు శగౌయళంగస శాయగ ళధాఱఱో ఉంటాయు.
36 - 44 ఔనఔ ఒ ాళక్సు! ఈ శతయ దిక్సాయుఱు ఔుడి ఎడభఱ నండి ఖుంుఱు ఖుంుఱుగస నీ యైునఔు ఎందఔు
యుగెతు ేక్ొశుధాాయు? యసభిఱో ాత ఔాడ఼ క్సనఔఱణో నిండిన శాయగ ంఱో తనన ాయనఴనటు డం ఛయుఖు తేందధన
నేభసఴ ఔయౌగిఉధాాడా? ఎంతభలతాం క్సద. ఏ ళశుళుణో ఫేభు యసభిని ుటిుంఙామో , ఆ ళశుయననేటో శామంగస
యసయు ఎయుఖుదయు. ఔనఔ అఱల క్సద. ధనన తయుపఱ , డభయఱ యసానేనై ాభలణం ఙేలహ ఙెఫుతే ధాాన ,
ఫేభు యసభి యసినంఱో యసభిఔంటె ఫేఱ ైన యసభిని తీశఔుభసఖఱ ఴక్ిు ఔయౌగి ఉధాాభు

,

భభుయౌా నేంచి

నుో బయయసభెళాయౄ ఱేయు. ఔనఔ యసభిని యసభి ళయయి యవమలఱఱో, ఆటనుసటఱఱో డి ఉండనిళాండి. యసభిక్ి యసగసునం
ఙేమఫడెతేనా థిధానిక్ి యసయు ఙేయుఔుధన ళయఔు యసభిని అఱల డి ఉండ నిళాండి . అుపడె యసయు తభ
శభలధఱ నండి ఫమటిక్ి ళచిు తభ థేళతఱ భంథిభసఱ యైునఔు యుగెతు ేతేనాటట
ా యుగెతు ేత ఉంటాయు.
యసభి ఙ఼ుఱు క్ిరంథిక్ి యసాయౌ ఉంటాబ అళభలనం యసభిని ఔభుుఔుంటృ ఉంటటంథి . ఈ థినం ఖుభింఙే యసభిక్ి
యసగసునం ఙేమఫడెణోంథి.

71. న఼హ
ఆమతేఱు : 28

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 ఫేభు ాళఔు న఼హ న అతని ఛాత ళదు ఔు ంనుసభు , అతని ఛాత ాఛఱనైక్ి ఫాదాఔయఫెైన యక్ష భసఔభుననే
యసభిని ళెఙుభింఙభని (ఉథేయశ఼
ు ).
2 - 4 అతన ఇఱల అధాాడె , ‘‘ధా ఛాత ాఛఱలభస! ధనన నేభుయౌా శపవు ంగస ళెఙుభింఙటానిక్ి ళచిున
(శంథేఴషయుణిణ) యసణిణ. ఔనఔ (నేభుయౌా ళెఙు భిశు ధాాన) అఱలాహ థాశయం ఙెమయండి

, ఆమనఔు

బమడండి. ధాఔు యదేమత ఙ఼ండి , అఱలాహ నై నుసనుసఱన క్షనేయసుడె , నేభుయౌా ఔ నిభీణత క్సఱం ళయఔు
ఫాతేఔనియసుడె. యసశు ళం ఏనేటంటే , అఱలాహ నియణ బంచిన క్సఱం ళచిునుపడె, థానిని తనహపంఙటం యసధయం క్సద.
అయోయ! ఈ యవమం నైఔు ణెయౌలేు ఎంత ఫాఖుండెన.’’
5 - 20 అతన ఇఱల యనాయంఙఔుధాాడె , ‘‘ాబూ! ధనన ధా ఛాత ాఛఱన భేబంఫళలొ
ా నహయౌఙాన. క్సని ధా
నహఱుు యసభి యుఖుధన నంచింథి. ధనన యసభిని నీ క్షభలనక్ష యైునఔు నహయౌచినుపడఱలా

, యసయు ఙెళుఱఱో యనల
ా ాై

ద఼యుు ఔుధనయసయు , తభ ళయసుాఱణో భుకలఱన ఔుపఔుధనయసయు నండి యైకభి అళఱం నృంఙాయు భభిము
అషంపాళం ాదభిశంఙాయు. అబధా ధనన యసభిని ఎఱుగెతు నహయౌచి శంథేఴం అందఛేరసన. ఇంక్స ధనన ఫళయంఖంగస
ఔడ యసభిఱో ాఙాయం ఙేరసన , యషశయంగస ఔడా యసభిక్ి నఙుఛెనుసపన. ధనన ఇఱల అధాాన

, నైయు నై

ాబుళున, క్షనేంఙభని యనడెక్ోండి, నిశసంథేషంగస ఆమన గొప క్షభలళంతేడె. ఆమన నైనై ఆక్సఴం నండి
ువాఱంగస ళయష ం ఔుభినహయు సడె, నైఔు లహభిశందఱన఼, శంణాధానీా ాయసథియు సడె, నై క్ొయఔు ణోటఱన శఽఱహుయు సడె
భభిము నై క్ొయఔు క్సఱుళఱన ాళళం ఛేయు సడె. నైక్ేభబంథి

, అఱలాళెపా నైయు ఎఱలంటి గౌయయసనీా

ఎందఔు ఆయంఙయు ? యసశు యసనిక్ి ఆమన నేభుయౌా యననా భీతేఱఱో శఽచృంఙాడె. అఱలాహ ఏయధంగస ఏడె
ఆక్సరసఱన ఔ థానినై ధొఔటి శఽఱహుంఙాడో , యసటిఱో ఙందాణిణ క్సంతగసన఼ , శ఼యుయణిణ థీంగసన఼ ఙేరసడో , నైయు
ఙ఼డటం ఱేథా? అఱలాహ నేభుయౌా బూనేనండి చితాయచితాంగస నయౌనహం ఙాడె, తయుయసత ఆమన నేభుయౌా ఈ
బూనేఱోక్ే తభిగి తీశఔునుో ణాడె, భయా థానినండే బెక్సబెక్ీ నేభుయౌా ఫమటఔు తీలహ నిఱఫెడణాడె. అఱలాహ
నై క్ొయఔు బూనేని నుసనప భలథిభిగస భిఙాడె నైయు థానినై ఉనా యరసఱఫెైన భలభసగఱఱో నడళటానిక్ి యఱు
ఔయౌపంఙాడె.
21 - 24 ాళఔు న఼హ ఇఱల అధాాడె , ‘‘ాబూ! యసయు ధా భలటన క్ొటిు నుసభేరసయు , శందన఼, శంణాధానీా ను ంథి
భభింత నయౖసునిక్ే ఖుభి అబన యసభిని (శంనాఱన) అనశభింఙాయు. యసయు నదు నదు ఔుటాఱన ధాాయు.
యసయు, ‘‘నైయు నై ఆభసధయ థెైయసఱన ఎంతభలతాం యడిచినటు ఔండి. ళథాు , శయసఱన యడిచినటు ఔండి. మఖూసన,
మఊఖన, నశరన ఔడ యడధాడ ఔండి ’’ అని అధాాయు. యయు ఙాఱలభంథిని భలయగ ఙుయతేఱుగస ఙేరసయు. నీళు
ఔడ ఈ దభసుయుగఱఔు భలయగ ఙుయతఱో తప భభెందఱోన఼ ళఽథిాని ఈమఔు.
25 - 28 యసయు తభ నుసనుసఱ భూఱంగసధన భుంఙఫడాియు , నయక్సగిాఱోక్ి ణోలహయనమఫడాియు. ఆ తయుయసత యసయు
అఱలాహ నండి తభన యక్ింఙే శయౘమఔుడెళణీణ ను ందఱేఔనుో మలయు. ాళఔు న఼హ ఇఱల అధాాడె
బూనేనై ఈ అయరసాశఱఱో ఏ ఔాభినీ ళథియౌనటు ఔు. ఔయనల నీళు యసభిని ళదయౌనడిణే
అభలయగ ం టిుయు సయు. యసభి శంతతఱో ఎళడె ుటిుధా యభ నుసనహగస

, ‘‘ాబూ!

, యసయు నీ థాశఱన

, ఔయుడెఖటిున అయరసాలహగస భలతాఫే

యౄను ంద ణాడె. ాబూ! నన఼ా ధా తయౌా దండెాఱన఼ , యరసాలహగస ధా ఇంటోాక్ి ాయనయంచిన ాత ళయక్ిునీ , యరసాశఱ ైన
ుయువేఱ, లు ఱ
ీ  అందభీా క్షనేంఙ. దభసుయుగఱఔు యధారసనిా తప భభి థేనినీ అదిఔం ఙెమయఔు.’’

72. అల చృన్న్
ఆమతేఱు : 28

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 15 ఒ ాళక్సు! చృధాాతేఱ శభూషం ఔటి ఴరదాగస యని , ఆ తయుయసత (తన ఛాత ాఛఱ ళదు ఔు నుో బ) ఇఱల
అనాటట
ా ధాఔు ళళీథాాభస ణెయౌమఛేమఫడియదని ఙెుప

‘‘ఫేభు ఔ అదాతఫెైన కభసన్ యధాాభు , అథి

శధాుయగ ం యైునఔు థాభి ఙ఼ుతేంథి , ఔనఔ ఫేభు థానిని యఴాలహం ఙాభు. ఇఔ ఎనాడ఼ ఫేభు భల
ాబుళునఔు పాఖయసాభుఱుగస భభెళాభినీ ఙేమభు. ’’ ఇంక్స ఇఱల అధాాయు , ‘‘భల ాబుళు యైబళం ఙాఱల
గొపథి, గనఫెైనథి. ఆమన ఎళభినీ పాయయగసగసని , ఔుభలయునిగస గసని ఙేశక్ోఱేద. ’’ ఇంక్స ఇఱల అధాాయు ,
‘‘భనఱోని అయయనఔుఱు క్ొందయు అఱలాహ యవమంఱో ఎధోా శతయయయుదా ఫెైన యవమలఱు ఱుఔుతేధాాయు.’’ ఇంక్స
ఇఱల అధాాయు , ‘‘భలనళుఱు, చృధాాతేఱు థేళుని ఖుభించి ఎనాడ఼ అఫదా ం ఱుఔయని ఫేభు పాయంఙాభు. ’’
ఇంక్స ఇఱల అధాాయు , ‘‘భలనళుఱఱో క్ొందయు చృధాాతేఱఱోని క్ొందభిని ఴయణు యనడెతేండేయసయు. ఈ యధంగస
యసయు చృధాాతేఱ ఖభసానిా భభింత అదిఔం ఙేరసయు. ’’ ఇంక్స ఇఱల అధాాయు , ‘‘అఱలాహ ఎళభినీ శంథేఴషయుడెగస
నిమనేంచి ండని నైయు పాయంచినటట
ా గసధన , భలనళుఱు ఔడ పాయంఙాయు. ’’ ఇంక్స ఇఱల అధాాయు , ‘‘ఫేభు
ఆక్సఴంఱో యతక్ిణే , అథి షభసథాయుఱణో , ఉఱలానుసతంణో నిండినుో బ ఉనాటట
ా ఔనినహంచింథి.

’’ ఇంక్స ఇఱల

అధాాయు, ‘‘నదటోా ఫేభు థొ ంఖతనంగస యనటానిక్ి నుో బ నుపడె , ఆక్సఴంఱో భలఔు ఔభోుళటానిక్ి శి ఱం
థొ భిక్ేథి. క్సని ఇుపడె ఎళడెైధా థొ ంఖతనంగస యధన ామతాం ఙేలేు , అతడి క్ొయఔు ఔ అగిా ఛాాఱ భలటటక్సలహ
ఉంటటంథి.’’ ఇంక్స ఇఱల అధాాయు, ‘‘బూఱోఔ యసశఱక్ేథెైధా క్ీడె ఙెమలయఱధన నియణ మం ఛభిగింథా ఱేఔ యసభి ాబుళు
యసభిక్ి శధాుయగ ం ఙ఼గోయు తేధాాడా అధన యవమం భలఔు అయి భబయయథి క్సద. ’’ ఇంక్స ఇఱల అధాాయు, ‘‘భనఱో
క్ొందయు శఛీ నఱు ఉధాాయు , భభిక్ొందయు థీనిక్ి ననాంగస ఉధాాయు. భనం యననా దా తేఱఱో యబచృంఫడి
ఉధాాభు.’’ ఇంక్స ఇఱల అధాాయు , ‘‘అఱలాహ న భనం బూనేనై ఔడ అఴఔుునిగస ఙేమ ఱేభు , తనహపంఙఔుని
నుసభినుో బ ఆమనన ఒడియఙఱేభు అని ఫేభు పాయంఙే యసయభు.

’’ ఇంక్స ఇఱల అధాాయు

శధాుయగ ఫో ధన యని థానిని యఴాలహం ఙాభు. ఇుపడిఔ ఎళడెైధా శభే

,

అధాయమంగసనీ, అతనినై థౌయీ నయంగసని ఛయుఖుతేందనా బమం ఉండద.

, ‘‘ఫేభు

తన ాబుళున యఴాలహలేు అతనిక్ి
’’ ఇంక్స ఇఱల అధాాయు , ‘‘భనఱో

క్ొందయు భులహా మఱు (థేళుని యదేముఱు) ఉధాాయు భభిక్ొందయు శణాయనిక్ి ద఼యఫెై ఉనాయసయు ఉధాాయు. ఔనఔ
ఇయసామ (యదేమణా భలయగ ం)న అళఱంనృంచిన యసయు భుక్ిుభలభసగనిా ఔనగొధాాయు. ఇఔ శణాయనిక్ి ద఼యభబన
యసయు నయక్సనిక్ి ఇంధనభళుణాయు.’’
16 - 23 భభిము (ాళక్సు! ధాఔు ఇఱల ఔడ శంథేఴం అందఛేమఫడియదని ఙెుప) ాఛఱు ఖనఔ ఋచభలయగ ంఱో
లహియంగస నడెఙఔుంటే , ఫేభు యసభిక్ి ణాాఖటానిక్ి ువాఱంగస నీటిని ాయసథియు సభు ఆ ళయభు థాాభస యసభిని
భీక్ియు సభు. తన ాబుళు శుయణ టా యభుకడబయయ అతణిణ అతని ాబుళు ఔఠిన యక్షఔు ఖుభిఙేయు సడె. ఇంక్స
ఏనేటంటే, భలదఱు అఱలాహ క్ొయక్ే ాణేయక్ింఙఫడాిబ. ఔనఔ యసటిఱో అఱలాషోు నుసటట ఇతయుఱ ళాభినీ నుసాభిిం

ఙఔండి. అఱలాహ థాశడె ఆమనిా నుసాభిింఙటానిక్ి నిఱఫడినుపడె

,

ాఛఱు అతనినై యయుఙఔుడటానిక్ి

లహదాభమలయయు. ఒ ాళక్సు! ఇఱల ఙెుప, ‘‘ధనధైణే ధా ాబుళుధన నుసాభిియు సన, ఆమనఔు పాఖయసాభుఱుగస భభెళాభినీ
నిఱఫెటున.’’ ఇంక్స ఇఱల ధొక్ిా ఙెుప , ‘‘నైఔు నవు ం ఔయౌగింఙటం ఱేథా నైఔు ఫేఱు ఙెమయటం అధనథి ధా ళఴంఱో
ఱేద.’’ ఇఱల ఙెుప , ‘‘ననా అఱలాహ టటునండి ఎళాయౄ క్సనుసడఱేయు. ధాఔు ఆమన తప భభొఔ ఆఴరమం
ఔడ ఱేద. అబణే అఱలాహ భలటఱన , ఆమన శంథేరసఱన అందఛెమయటఫే ధా ని. ’’ ఇఔ ఎళభెరధా శభే ,
అఱలాహ, ఆమన ాళఔు ఱ భలటఱన యఴాలహంఙఔ నుో ణే , యసయు నయక్సగిాక్ి ఖుభిఅళుణాయు. అటటళంటి యసయు
అందఱోధన రసఴాతంగస ఉంటాయు.
24 - 28 యసయు తభఔు యసగసునం ఙేమఫడెతేనాథానిని ఔమీాభస ఙ఼డనం తళయఔు (తభ ఈ యైకభిని యడధాడయు).
అుపడె యసభిక్ి ణెయౌలహనుో తేంథి , ఎళభి శయౘమఔుఱు ఫఱళీనఱో, భభెళభి ళయగ ం శంకలయయంగస తఔుాయో. ఇఱల
ఙెుప, ‘‘నైఔు యసగసునం ఙేమఫడెతేనా యవమం శనైంఱోధన ఉంథో ఱేఔ ధా ాబుళు థానిక్ోశం ఏథెైధా
థీయాక్సయౌఔ ళయళది నియణ బంఙాడో , ధాక్ెరణే ణెయౌమద. ఆమన అతీంథిమ
ా
ఛాఞనం ఔఱయసడె , తన అతీంథిమ
ా
యవమల
ఱన ణాన ఎంఙఔునా ాళఔు ఔు తప భభెళాభిక్ీ ణెయౌమఛేమడె. అబణే ఆమన ఆ ాళఔు ఔు భుంద఼

,

యనక్స యక్షఔబటటఱన నిమనేయసుడె , ఎంద ఔంటే యసయు తభ ాబుళు శంథేరసఱన మదాతథంగస అందఛేలహన
యవమలనిా ఆమన ణెఱుశక్ోళటానిక్ి. ఆమన యసభి భిశభసఱు అనిాంటినీ భియనఱు ంహ చి ఉధాాడె

, ఆమన

క్ొాఔా యవమలనిా ఱ ఔానటిు ఉంఙాడె.’’

73. అల భుఛీ నేుల
ఆమతేఱు : 20

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 14 ఒ దపటి ఔుపఔుని డెఔుధనయసడా! భసతాయనల నభలచఱో నిఱఫడెత ఉండె

, క్సని క్ొంఙెం లేు

భలతాఫే భసతాఱో శఖపాఖం ఱేథా థానిని క్ొంఙెం తగిగంఙక్ో ఱేథా థానిని క్ొంఙెం ను డిగింఙక్ో. కరఆన్న
ధభుథిగస ఆగి ఆగి ఠింఙ. ఫేభు నీనై ఔ ఖంనెయఫెైన యసణిని అళతభిం ఛేమఫో తేధాాభు. యసశు యసనిక్ి
భసతాయనల ఱేళటం భనశసన అదుఱో ఉంఙేందఔు ఎంణో ఉముఔు ఫెైనథి కరఆన్న ఴరదాగస ఠింఙేందఔు
ఎంణో అనయైనథి: ఎందఔంటే , ఖటి యనల నీఔు ఙాఱల నఱుంటాబ. నీ ాబుళు ధాభలనిా శుభిశు ఼ ఉండె
అనిాటినీ ళదయౌ ూభిుగస ఆమనక్ే అంక్ితఫెైనుో . ఆమన తయుప డభయఱఔు యసానే

, ఆమన తప భభొఔ

థేళుడె ఱేడె. ఔనఔ నీళు ఆమనధన ళక్ీఱుగస ఙేశక్ో. ఱోఔుఱు ఔయౌపంఙే భలటఱ టా శషనం ళళంచి

,

భంచితనంణో యసభి నండి యైథొ ఱగినుో . శతయ తయయసాయుఱ ైన ఈ శంనాఱ శంఖత ధాఔు ళదయౌనటటు , ధనన ఙ఼శ
ఔుంటాన. యభిని క్ొంతక్సఱం ఇథే లహితఱో ఉండనిళుా. భల ళదు (యభి క్ొయఔు) ఫయుయైన శంక్ెలా ై ఉధాాబ

, బఖ

బఖభండే అగిా , గొంతేఱో ఇయుఔుా నుో బయ ఆయౘయం , ళయదాబభితఫెైన యక్ా ఉధాాబ. ఇదంణా బూనై , యాణాఱు
ఔంనహంఙే భోచన ఛయుఖుతేంథి. ఆ భోచన యాణాఱు ఙెఱా లఙెదభెర నుో బయ ఇశఔ తపఱు భలథిభిగస అబనుో ణాబ.
15 - 19 ఫేభు హభౌన ళదు ఔు ఔ ాళఔు న ంనహన యధంగస ఔ ాళఔు న నైఔు యసక్ిగస నిమనేంచి నై ళదు ఔు
ంనుసభు.(ఙ఼డండి) హభౌన ఆ ాళఔు భలటన యనఔనుో ళటం ళఱా ఫేభు అతనిా ఙాఱల తీళాంగస టటు
ఔుధాాభు. ఔయనల నైయు ఔడ నభుటానిక్ి నిభసఔభిలేు

, నహఱాఱన ళఽదాఱుగస ఙేలే ఆభోచ నండి ఎఱల

ఫమటడఖఱయు? ఆధాటి తీళాత ళఱా ఆక్సఴం ఫాదుఱళుతేంథి. అఱలాహ ఙేలహన యసగసునం ధయయనభితీభసయౌ. ఇథొ ఔ
ఉథేఴం, ఇఔ ఇవు ఫెైన యసయు తభ ాబుళు యైునఔు నుో బయ భలభసగనిా అళఱం నృంఙళఙు.
20 ఒ ాళక్సు! నీళు క్ొాఔాుపడె థాథాు భూడియట భెండె ళంతేఱ భసతా

, భభొఔుపడె శఖం భసతా ,

ఇంక్ొఔుపడె భూడియట ఔళంతే భసతా ఆభసధనఱో నిఱఫడి ఉంటాళనీ, నీ శషఙయుఱఱో ఔడ ఔ ళయగ ం ఇఱలగే
ఙేశు ందనీ నీ ాబుళుఔు ణెఱుశ. అఱలాహ భలతాఫే భేబంఫళలా యనలఱన ఖుభించి ఱ ఔా ఔటు ఖఱడె. నీళు
యనలఱన ఔచిుతంగస ఱ క్ిాంఙఱేళని ఆమనఔు ణెఱుశ ఔనఔ ఆమన నీనై దమఙ఼నుసడె. ఇుపడె నీళు
కరఆన్న శఱబంగస ఠింఙఖయౌగినంత ఫేయక్ే ఠింఙ. ఆమనఔు ణెఱుశ

,

నైఱో క్ొందయు యసయదిఖరశు ఱు

ఉండళఙు, భభిక్ొందయు అఱలాహ అనఖరయౘనిా అధనాఱహశు ఼ ామలణాఱఱో ఉండళఙు , ఇంక్స క్ొందయు అఱలాహ
భలయగ ంఱో ముదా ం ఙేశు ఼ ఉండళఙు. ఔనఔ నైయు కరఆన్న శఱబంగస ఠింఙఖయౌ గినంత ఠింఙండి.
నభలజన యసినహంఙండి, ఛక్సత ఇళాండి , అఱలాహ ఔు భంచి అుపన ఇశ఼
ు ఉండండి. నైయు ఏ శణాాభసయనిా నై
క్ోశం భుందగస ంనహంఙఔుంటాభో, థానిని నైయు అఱలాహ ళదు ఙ఼శఔుంటాయు. అథే ఙాఱల రరరవఠఫెైనథి భభిము
థాని ాతపఱం ఙాఱల నదు థి. అఱలాహ న క్షభలనక్ష క్ోశం అభిిశు ఼ ఉండండి. నిశసంథేషంగస అఱలాహ గొప
క్షభలయౕఱుడె, ఔయుణాభముడ఼న.

74.అల భుదు లహసర
ఆమతేఱు : 56

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

1 - 7 ళశు ంీ ఔుపఔుని డెఔునా భనిఱ! ఱే ఱేచి ళెఙుభింఙ. నీ ాబుళు గనతన ఙాటి ఙెుప. నీ దశుఱన
భియబాంగస ఉంఙక్ో , భలయౌ ధాయనిక్ి ద఼యంగస ఉండె. ఎఔుాళగస ను ంథాఱధన క్సంక్షణో ఉక్సయం ఙేమఔు. నీ
ాబుళు క్ొయఔు ఒయుప ళళంఙ.
8 - 37 శభే ఴంకం ూభింఙఫడే భోచ ఙాఱల ఔఠినఫెైన భోచ. శతయ తయయసాయుఱఔు అథి ణేయౌఔగస ఉండద.
ళదయౌనటు ండి నన఼ా, ధనన ంటభిగస ుటిుంచిన ళయక్ిునీ. ధనన అతనిక్ి ఎంణో ధనం ఇఙాున, ఎఱా ుపడ఼ అతనిా
యనాంటి ఉండే ఔుభలయుఱన ాయసథింఙాన , అతని క్ొయఔు భసఛాయదిక్సయ (శఔఱ యౌఔభసయఱ) భలభసగనిా శఖభం
ఙేరసన. అబనపటిక్ీ ధనన అతనిక్ి ఇంక్స ఏథో ఇయసాఱని ఆక్సంక్ిశు ధాాడె. క్సద

, అఱల ఎనాటిక్ీ క్సద ,

అతన భల యసక్సయఱ టా యభోధం ఔయౌగి ఉధాాడె. ధనన తాయఱోధన అతనిని దయగ భఫెైన యసినం నైక్ి ఎక్ిాయసున.
అతడె ఆఱోచించి, ఏథో ఎతే
ు యనమటానిక్ి ామతాం ఙాడె. ఔనఔ థేళుడె అతనిని ధాఴనం ఙేముగసఔ! అతడె
ఎఱలంటి ఎతే
ు ఖడ యనమటానిక్ి ామతాంఙాడె! తయుయసత (ాఛఱ యైు) ఙ఼రసడె. ఆ తయుయసత ఔనఫొ భఱు
భుడిఙాడె. భుకం చిటిా ంఙఔుధాాడె. ఆనై యయరయఖుత తభిగినుో మలడె , చిళయఔు, ‘‘ఇథి ూయాం నండి ళశ఼
ు
ఉనా ఔ భంతాఛాఱం తప భభేనై క్సద. ఇథి ఔ భలనళయసఔుా భలతాఫే ’’ అని అధాాడె. తాయఱోధన ధనన
అతనిని నయఔంఱోక్ి ణోలేయు సన. ఆ నయఔం ఏనేటో నీక్ేనే ణెఱుశ

? అథి నేగియౌంఙద , ళదయౌనటు ద. అథి

ఙభసునిా భలడిుయనలేథి. ంథొ నేుథి భంథి థానినై నిమనేతేఱ ై ఉధాాయు - ఫేభు థెైళద఼తఱన భలతాఫే
నయక్సనిక్ి క్సయయనిభసాషఔుఱుగస నిమనేంఙాభు. యసభి శంకయన అయరసాశఱ క్ొయఔు ఔ భీక్షగస ఙేరసభు
ఎందఔంటే ఖరంథ ాఛఱఔు నభుఔం ఔఱగసఱని

, యఴాలహంఙే యసభి యరసాశం అదిఔం క్సయసఱని

యరసాశఱు ఎఱలంటి శంథేషంఱో డఔుండా ఉండాఱని ఇంక్స భలనలహఔ యసయదిఖరశు ఱు
యచితఫెన
ై యసఔుాఔు అయి ఫేఫెై ఉంటటంథి

, ఖరంథ ాఛఱు ,

, శతయ యభోధఱు ‘‘ఈ

?’’ అని అధాఱని. ఈ యధంగస అఱలాహ ణాన క్ోభిన యసభిని

భలయగ బవ
ా ు ేఱుగస ఙేయు సడె, ణాన క్ోభిన యసభిక్ి భలయగ ం నిభేుయయసుడె. నీ ాబుళు లైధాయఱన శామంగస ఆమన తప
భభెళయౄ ఎయుఖయు - ఈ నయఔ ాయు సళన ాఛఱఔు ళణోథేఴం క్సయసఱధన ఉథేుఴయంణోధన తప భభి థేనిక్ొయఔ ఙేమ
ఫడఱేద. ఎంతభలతాం క్సద, ఙందాడె యసక్ిగస, భయయౌనుో బయ భసతా యసక్ిగస, ాక్సయంఙే ఉదమం యసక్ిగస ఈ నయఔం
ఔడా గొప యవమలఱఱోని ఔ గొప యవమం , భలనళుఱఔు నెతగొయౌనే యవమం, నైఱో భుందడెఖు యనలే ాత
ళయక్ిుక్,ీ యనఔ ఉండినుో బయ ాత ళయక్ిుక్ీ నెతగొయౌనే యవమం.
38 - 48 ాత ళయక్ీు ణాన శంనుసథింఙే థానిక్ి ణాఔటటుగస ఉంటాడె, శాయగ ళధాఱఱో ఉండే ఔుడిక్షంయసయు తప. యసయు
అభసధఱన, ‘‘నేభుయౌా ఏ యవమం నయఔంఱోక్ి తీశఔుయయళంథి ?’’ అని అడెఖుణాయు. థానిక్ి యసయు ఇఱల
అంటాయు, ‘‘ఫేభు నభలచ ఙేలేయసభిఱోని యసయం క్సభు

, నియునేదఱఔు అనాం నటేుయసలళం క్సభు , శణాయనిక్ి

ళయతభేఔంగస భలటఱు ఔయౌపంఙే యసభిణో ఔయౌలహ ఫేభు ఔడ భలటఱన ఔయౌపంఙేయసయభు భభిము తీయుపథినం అఫదా

భని ఙెనేపయసయభు చిళయఔు ఆ అనియసయయ యవమం భలఔు ఎదయబంథి.

’’ అుపడె లహనూసయశ ఙేలే యసభి

లహనూసయశ, యసభిక్ి ఏభలతాం ఉయోఖడద.
49 - 56 అశఱు యసభిక్ేభబంథి , ఈ ళతఫో ధ నండి భుకం తాుపఔుంటటధాాయు , లహంయౘనిా ఙ఼లహ నుసభినుో బయ
అడయగసడిథెఱ భలథిభిగస. నైగస యసభిఱో ాత ఔాడ఼ తన నేయ ఫళయంఖ ఉతు భసఱు ంఫడాఱని క్ోయుతేధాాడె ,
ఎంతభలతాం క్సద, అశఱు యవమం ఏనేటంటే , యసభిక్ి యఱోఔ బమం ఏ భలతాం ఱేద. అఱల ఎనాటిక్ీ క్సద
ఇదశఱు ఔ ళతఫో ధ. ఇఔ ఇవు ఫెైన యసయు థీనినండి ఖుణనుసఠం ధనయుుక్ోళఙు. అఱలాహ క్ోభిణే తప యయు ఏ
ఖుణనుసఠసనీా ధనయుుక్ోఱేయు. ాఛఱు ఆమనఔు బమడాయౌ

, థానిక్ి ఆమన షఔుాథాయుడె. (బమబఔుుఱు

ఔఱయసభిని) ఆమన భనిాయసుడె, థానిక్ి ఆమన అయుహడె.

75. అల ఖిమలభహ
ఆమతేఱు : 40

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 30 క్సద , ధనన ాలమథినం యసక్ిగస ఙెఫుతేధాాన క్సద

, ధనన ాఫో దింఙే అంతభసతు యసక్ిగస

ఙెఫుతేధాాన ఫేభు భలనళుని ఎభుఔఱన ఛత ఙేమఱేభని అతడె అనఔుంటటధాాడా

? ఎందఔు

ఛతఙేమఱేభు? ఫేభు అతని యనల
ా ా క్ొశఱన లైతం శభుచితఫెైన భీతఱో యౄను ంథింఙఖఱ శభయుిఱం. క్సని
భలనళుడె ఇఔ భుంద ఔడ దయౖసాభసయఱు ఙేమగోయు తేధాాడె.

‘‘ఆ ాలమ థినం అశఱు ఎుపడె

ళశుంథి?’’ అని ాయాశుధాాడె. ఆ తయుయసత , ఔనఖుడెా ణేఱయనమటం ఛభిగినుపడె , ఙందాడె క్సంతళీనడెై
నుో బనుపడె, శ఼యయఙందాఱు ఔటిగస ఔయౌనహయనమఫడినుపడె, ఈ భలనళుడే, ‘‘ఎఔాడఔు నుసభినుో యసయౌ?’’ అని
అంటాడె. ఎనాటిక్ీ ఛయఖద, అఔాడ ఎఱలంటి ఆఴరమభూ ఉండద. ఆ భోచన నీ ాబుళు ళదు క్ే నుో బ ఆఖళఱలహ
ఉంటటంథి. ఆ భోచన భలనళుడిక్ి అతడె భుంద఼ యనక్స ఙేలహంథీ

, ఙేబంచింథీ అంణా ణెఱుఫడెతేంథి.

అథీగసఔ, భలనళుడె ఎనిా యసఔుఱు ఙెనహపధా , శామంగస అతనిక్ే తనన ఖుభించి ఫాగస ణెఱుశ. - ఒ ాళక్సు! ఈ
ళళీని (శంథేరసనిా) తాయతాయగస ఛాఞఔం ఙేశక్ోళటానిక్ి నీ ధాఱుఔన ఆడియఙఔు థీనిని ఛాఞఔం ఙేబంఙటం ,
ఙథియంఙటం భల ఫాధయత. ఔనఔ ఫేభు థీనిని ఠిశు నాుపడె

, నీళు ఆ నుసభసమణానిా ఴరదాగస ఆఱక్ింఙ.

ఇంక్స థాని పాళం అయి భబయయఱల ఙేమటం ఔడ భల ఫాధయణే - ఎంతభలతాం క్సద , అశఱు యవమం ఏనేటంటే ,
నైయు తాయగస ఱబయభబయయ ళశుళుఱ టా (అంటే ఇషఱోఔం టా ) యసయమోషం నంఙఔుంటటధాాయు యఱోక్సనిా
యడిచినడెతేధాాయు. ఆ భోచన క్ొందభి భుకలఱు ఔల ఔలఱలడెత ఉంటాబ

, తభ ాబుళు యైు ఙ఼శ఼
ు

ఉంటాయు, క్ొందభి భుకలఱు చినాఫో బ ఉంటాబ , తభ టా నడెభుఱు యభిగే యధంగస ళయళషభింఙళఙుని
యసయు అనఔుంటృ ఉంటాయు. ఎంతభలతాం క్సద , నుసాణం గొంతేఱోక్ి ళచిునుపడె , భంతాంచి ఊథే యసభెళభెరధా
ఉధాాభస అని అనఫడినుపడె , ఇథి ాంఙం నండి యనభెరనుో బయ శభమభని భనిఱహ ణెఱుశఔుంటాడె. ఔ
క్సఱుణో భభొఔక్సఱు ఔయౌలహనుో బనుపడె, అథి నీ ాబుళు యైునఔు తయయౌనుో బయ భోచ అళుతేంథి.
31 - 35 క్సని అతడె శణాయనీా నభుఱేద

, నభలచన఼ ఙేమఱేద , అంణేక్సద తయశాభించి భుకం

తుపఔుధాాడె. ఆ తయుయసత నిఔుాత, నీఱు
గ త తన ఇంటియసభి దఖగ యఔు యయానుో మలడె. ఈ యైకభి నీఔు భలతాఫే
ఙెఱా ుతేంథి! నీఔు భలతాఫే రోనశుంథి! అళున, ఈ యైకభి నీఔు భలతాఫే ఙెఱా ుతేంథి! నీఔు భలతాఫే రోనశుంథి!
36 - 40 భలనళుడె తనన యఙుఱయడిగస ళథియౌనటు టం ఛయుఖుతేందని పాయశుధాాడా ? అతడె (తయౌా ఖయాంఱో)
క్సయుఫడిన నీఙఫెైన ఔ నీటి నృందళుక్సడా ? తయుయసత అతడె ఔ ధతు ేటి భుదు గస భలభసడె ఆ తయుయసత
అఱలాహ అతని ఴభీభసనిా తమలయు ఙేరసడె ఆనై అతని అళమయసఱన యౄను ంథింఙాడె. అటటనై థానినండి లు ీ
ుయువేఱ భెండె యక్సఱ (ఛాతేఱ)న శఽఱహుంఙాడె. అఱలంటుపడె ఆమన భయణించిన యసభిని భయా ఫాతక్ిం
ఙఱేడా?

76. అద్ దహా
ఆమతేఱు : 31

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 3 అనంతఫెైన క్సఱంఱో భలనళుడె ఙెుపక్ోదగిన ళశుళు క్సఔుండా ఉండిన శభమం ఏథెైధా అతనినై
ఖడిచింథా? ఫేభు భలనళుణిణ భీక్ింఙ టానిక్ి అతనిని ఔ నేఴరభ యయయనృందళుణో శఽఱహుంఙాభు. ఈ ఱక్షయం
క్ోశం ఫేభు అతనిని యధనయసడెగస , ఙ఼లేయసడెగస ఙేరసభు. ఫేభు అతనిక్ి భలయగ ం ఙ఼నుసభు ఇఔ అతన
ఔఽతఛఞ తఱు ణెయౌనేయసడెైధా క్సళఙు ఱేథా శణాయనిా తయశాభింఙే యసడెైధా క్సళఙు.
4 - 22 శతయతయయసాయుఱ క్ొయఔు ఫేభు శంక్ెలాన , ఔంఠనుసరసఱన, భండే అగిాని లహదాయచి ఉంఙాభు. శఛీ నఱు
(శాయగ ంఱో) ఔయౄపయ ఛఱం ఔయౌనహన భధనుసతాఱన లేయయసుయు ఇథి ాళళంఙే ఔ లఱబయయు థెైళథాశఱు థాని
నీటిణోనుసటట భదయం లేయయసుయు. యసయు ణాభు క్ోభిన ఙోటిక్ి థాని నుసమఱన శఱబంగస తీశఔునుో ణాయు. యసయు
ఎఱలంటి యసయంటే, (ాం ఙంఱో) నఔుాఫడి ఙెయౌాంఙేయసయు, నఱుయైుఱ నండి ఆదఱు ఔభుుక్ొనిళఙేు థిధానిక్ి
బమడేయసయు భభిము అఱలాహ నైథి నేాభణో నేదఱఔ , అధాధ ఱఔ , కెైథీఱఔ అనాం నటేుయసయు. (యసయు
యసభిణో ఇఱల అంటాయు) , ‘‘ఫేభు క్ేళఱం అఱలాహ క్ోశఫే నైఔు అనాం నడెతేధాాభు. ఫేభు నై నండి

ఎఱలంటి ాతపఱలనిాగసనీ, ఔఽతఛఞ తఱన గసనీ ఆయంఙటం ఱేద. దయాయఫెైన ఆదఱణో ఔడెఔునా శథీయాఫెైన
భోచన భల ాబుళు యదింఙే యక్ష ఖుభించి ఫేభు బమడెతేధాాభు.

’’ ఔనఔ అఱలాహ యసభిని ఆధాటి క్ీడె

నండి యక్ియు సడె, యసభిక్ి ణాఛాదధానీా, ఆనంథానీా ాయసథియు సడె. యసభి శషధానిక్ి ాతపఱంగస యసభిక్ి శాభసగనీా ,
టటుళయసుాఱన఼ ాయసథియు సడె. అఔాడ యసయు ఎణెు న
త నఠసఱనై థిండా ఔు ఆనఔుని ఔభొుని ఉంటాయు. యసభిని ఎండయనడీ
ఫాదింఙద. ఙయౌ తీళాణా యనదింఙద. శాయగ ఙాఛమఱు యసభినైక్ి ళంగి నీడన ఇశ఼
ు ఉంటాబ, థాని ండెా ఎఱా యనలఱల
యసభిక్ి అందఫాటటఱో ఉంటాబ (యసయు తభ ఇయౖసునయసయం యసటిని ణెంఙక్ొని తంటాయు). యసభి భధయ యండి
నుసతాఱు, గసచగసాశఱు అటృ ఇటృ తాపఫడెత ఉంటాబ ఆ గసచగసాశఱు శుటిఔం ళఱ ణెఱాధైన యండిణో
ఙేమఫడినటటళంటియ. యసటిని (శాయగ నిభసాషఔుఱు) ఔచిుతఫెైన అంఙధా ాక్సయం నింనహ ఉంటాయు. అఔాడ యసభిక్ి
య ంటి ఔయౌనహన భధనుసతాఱు ఇళాఫడణాబ ఇథి శాయగ ంఱోని

‘శల శనౄల ’ అధన నేయుఖఱ ఔ లఱబయయు. యసభి

లేళక్ొయఔు యుగెతు ేత అటృ ఇటృ తభిగే ఫాఱుయు ఉంటాయు యసయు ఎఱా ుపడ఼ ఫాఱుయుగసధన ఉంటాయు. నైయు
యసభిని ఙ఼లేు , యదఛఱా ఫడిన ఆణిభుణాయఱల అని అనఔుంటాయు. అఔాడ నైయు ఎటట ఙ఼చిధా థెైయసనఖరయౘఱే నైఔు
ఔనినహయు సబ ఇంక్స ఔ భషతు య యసభలుఛయ యైబళం ఔనినహశు ంథి. యసభి ంటినై శనాని ఆఔుఙుని టటు ళయసుాఱు,
కభీథెైన ఛఱణాయు అయౌా న దశుఱు ఉంటాబ. యసభిక్ి యండి భుయుఖుఱు ణొడెఖుణాయు. యసభి ాబుళు యసభిక్ి ఎంణో
భియదా ఫెైన భథాయనిా ాయసథియు సడె. నైఔు ఱనంఙే ాతపఱం ఇథి నైయు ఙేలహన నఱు యఱుయైనయగస
ఖుభిుంఙఫడాిబ.
23 - 31 ఒ ాళక్సు! ఫేఫే ఈ కరఆన్న క్ొంఙెం క్ొంఙెంగస నీనైన అళతభింఛేరసభు. ఔనఔ నీళు నీ ాబుళు
ఆఛఞ యవమంఱో శషనం ళళంఙ. యసభిఱోని ఏ దభసుయుగని భలటఱుగసనీ

, ఏ శతయ తయయసాభి భలటఱుగసనీ

యనఔు. నీ ాబుళు నేయున ఉదమం , యసమంతాం శుభింఙ. భసతాయనల ఔడ ఆమన శనిాదిఱో యసయౖసుంఖడె.
భసతాయనల శథీయా శభమలఱు ఆమనన శుతంఙటంఱో ఖడెుత ఉండె. యసభెరణే ణొందయగస ఱనంఙే థానిని
(ాంఙానిా) నేానేశుధాాయు. భునుంద భసననా పాయఫెైన థిధానిా యశుభిశు ధాాయు. ఫేఫే యసభిని
శఽఱహుంఙాభు, యసభి క్ీలాన టిువఠభిఙాభు. ఫేభు ఎుపడె క్ోభిణే అుపడె యసభి యౄనుసఱన భలయుఖఱభు.
ఇథొ ఔ ళణోథేఴం. ఇుపడిఔ ఇవు ఫెైన యసయు తభ ాబుళు యైునఔు నుో బయభలభసగనిా అళఱంనృంఙళఙు.
అఱలాహ క్ోయనంత ళయఔు , నైయు క్ోభినంత భలణాాన ఏనై క్సద. నిఴుమంగస అఱలాహ గొప ఛాఞని

, గొప యయనక్ి

ణాన క్ోభిన యసభిని తన క్సయుణయఙాఛమఱోనిక్ి తీశఔుంటాడె. దభసుయుగఱ క్ొయఔు ఆమన అతయంత ఫాదాఔయఫెైన
యక్షన తమలయుఙేలహ ఉంఙాడె.

77. అల భుయసఱలత

ఆమతేఱు : 50

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 7 ఔథాని తయుయసత ఔటి ళయుశగస ంఫడే యసటి (గసఱుఱు) యసక్ిగస! అయ తేనూసన యనఖంణో యయసుబ
భభిము (ఫేగలఱన) ఱేనహ యసయనహం ఛేయు సబ , తయుయసత (యసటిని) చీయౌుయనయుఙేయు సబ , అటటనై (షఽదమలఱఱో
థేళుని) ఛాఞక్సనిా ఛనింఛేయు సబ - యసఔుగస క్సని ఱేథా ళెఙుభిఔగస క్సని. ఏ యవమం ఖుభించి నైఔు యసగసునం
ఙేమఫడెణోంథో , అథి తపనిశభిగస ఛయఖళఱలహ ఉనాథి.
8 - 15 ఎుపడెైణే నక్షణాాఱ క్సంత భందగిశు ంథో , ఆక్సఴం చీయౌుయనమఫడె తేంథో , యాణాఱు తేతే
ు నిమఱుగస
ఙేమఫడణాయో థెైళాళఔు ఱు యౘఛయబయయ శభమం ళశుంథో (ఆ భోచన అథి శంబయశుంథి). ఏ భోచక్ెర ఈ
నఱనీా ఆనహ ఉంఙఫడాిబ ? తీయుప థిధానిక్ెర. ఆ తీయుప థినభంటే ఏనేటో నీక్ేనే ణెఱుశ

? ఆ భోచన

శతయతయయసాయుఱఔు యధాఴం ఔఱుఖుతేంథి.
16 - 19 ఫేభు ూభీాఔుఱన ధాఴనం ఙేమఱేథా ? తయుయసత ఫేభు భసఫో ళు యసభిని ఔడ యసభి యనఔధన
ంుణాభు. ధనయశిఱ టా ఫేభు ఇఱలధన ళయళషభిశు ఼ ఉంటాభు. శతయ తయయసాయుఱఔు ఆభోచన యధాఴం
ఔఱుఖుతేంథి.
20 - 24 ఫేభు తేఙఛఫెైన నీటిణో నేభుయౌా ుటిుంఙఱేథా ? ఔ నిభీణత క్సఱం ళయఔు థానిని ఔ శయక్ిత
ాథేఴంఱో నియౌనహ ఉంఙఱేథా? ఙ఼డండి ఫేభు థీనిని ఙేమఖఱ యసభభసియనిా ఔయౌగి ఉధాాభు. ఔనఔ ఫేభు ఎంణో
గొప ఴక్ిు యసభభసియఱు ఔఱయసయభు, శతయ తయయసాయుఱఔు ఆ భోచన యధాఴం ఔఱుఖుతేంథి.
25 - 28 బూనేని ఫేభు చౄళుఱన , నిభీీళుఱన శనైఔభింఙే యసినంగస ఙేమఱేథా ? అందఱో ఎణెు న
త యాణాఱన
అభయుఱేథా? నైఔు ణాాఖటానిక్ి భంచి నీయు ాయసథింఙఱేథా

?

ఆ భోచన శతయ తయయసాయుఱఔు యధాఴం

ఔఱుఖుతేంథి.
29 - 34 ఇఔ దండి , నైయు తయశాభిశు ఼ ఉండిన థాని యైునక్ే. నడళండి , భూడె రసకఱుగస చీయౌనుో బయ నీడ
యైునఔు - అథి ఙఱా దధానిా ఇఙేుథీక్సద , అగిా ఫాభినండి యక్ింఙేథీ క్సద , ఆ అగిా , ఫేడఱ ళంటి నదు నదు
యళాఱన యశయుతేంథి. ఆ యళాఱు (ఎఖుయుత) శుఙుని ంటెఱళఱ ఔనినహయు సబ. ఆ భోచన శతయ
తయయసాయుఱఔు యధాఴం ఔఱుఖుతేంథి.
35 - 37 యసయు ఏనై భలటాాడఱేని భోచ, యసభిక్ి యసఔుఱు ఙెుపఔుధన అళక్సఴం లైతం ఇళాఫడని భోచ ఇథే. ఆ భోచన
శతయ తయయసాయుఱఔు యధాఴం ఔఱుఖుతేంథి.

38 - 40 ఇథి తీయుప థినం. ఫేభు నేభుయ్ా, నైఔు ూయాం ఖతంచిన యసభినీ శభలయనఴభిఙాభు. ఇుపడె నైయు
ఖనఔ ధాఔు ళయతభేఔంగస ఏథెైధా ధాాఖం నాఖయౌగిణే, నిా ఙ఼డండి. ఆ భోచన శతయ తయయసాయుఱఔు యధాఴం
ఔఱుఖుతేంథి.
41 - 45 థెైళనెత ఔఱయసయు ఈ భోచన నీడఱ క్ిరంద లఱబయలా భధయ ఉధాాయు. యసయు ఏ ండెా క్ోభిధా (అయ యసభి
క్ొయఔు లహదాంగస ఉధాాబ). యౘబగస తనండి

, ణాాఖండి, నైయు ఙేశు ఼ ఉండిన ఔయుఱఔు ాతపఱంగస. ఫేభు

శఛీ నఱఔు ఇటటళంటి ాతపఱలధనా ఇశ఼
ు ఉంటాభు. ఆ భోచన శతయ తయయసాయుఱఔు యధాఴం ఔఱుఖుతేంథి.
46 - 50 క్ొధాాలా నుసటట యౘబగస తనండి , శకంగస అనబయంఙండి. నిఛానిక్ి నైయు అభసధఱు. ఆ భోచన
శతయతయయసాయుఱఔు యధాఴం ఔఱుఖు తేంథి. యసభిణో ‘‘(అఱలాహ భుంద) తఱళంఙండి ’’ అని అనాుపడె, యసయు
తఱళంఙయు. ఆ భోచన శతయతయయసాయుఱఔు యధాఴం ఔఱుఖుతేంథి. ఇఔ థీని (కరఆన్) తయుయసత

, భభొఔ

యవమఫేభుంటటంథి యసయు యఴాలహంఙటానిక్ి?

78. అన్ నఫా
ఆమతేఱు : 40

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 5 ఏ యవమలనిా ఖుభించి యయు అడెఖుతేధాాయు

? ఆ ‘భయౘయసయు’న ఖుభింఙేధా ? థానిని ఖుభించి యసయు

యఔయక్సఱుగస ఙెుపఔుంటటధాాయు. క్సద (యసయు అనఔుధనథి) ఎంతభలతాం క్సద. తాయఱోధన యసభిక్ి ణెయౌలహనుో తేంథి.
అళున అథి ఎంతభలతాం నిఛం క్సద. (అథేనేటో) తాయఱోధన యసభిక్ి ణెయౌలహనుో తేంథి.
6 - 16 ఫేభు బూనేని నుసనపగస ఙేరసభు అందఱో యాణాఱన ఫేఔుఱుగస నుసణాభు నేభుయౌా (లు ీ
ుయువేఱ) ఛంటఱుగస శఽఱహుంఙాభు నైఔు నిదా థాాభస శకం ఔఱుఖఛేరసభు భేబని ణెయగస

, ఖటిని ఉనుసది

శభమంగస ఙేరసభు నైనైన దఽఢఫెైన ఏడె ఆక్సరసఱన నిభిుంఙాభు థేథీయభలనంగస యయౌగే యఙుని థీనుసనిా
శఽఱహుంఙాభు దానయం , ఔయగసమఱు ండేందఔు, దటు ఫెైన ణోటఱు నభిగేందఔు ఫేగలఱ నండి దాభసనుసతంగస
ళభసషనిా ఔుభినహశు ధాాభు - ఇదంణా యసశు ళం క్సథా?
17 - 20 నిశసంథేషంగస తీయుపథినం ఔ నిభీణత శభమం. ఴంకం ూభింఙఫడేభోచన నైయంణా ఖుంుఱు
ఖుంుఱుగస ఱేచి ళయసుయు. ఆక్సఴం ణెయుళఫడెతేంథి. అథి థాాభసఱు థాాభసఱుగస భలభినుో తేంథి. యాణాఱు
నడినహంఫడణాబ, ఎండభలళుఱుగస భలభినుో ణాబ.

,

21 - 30 నిఴుమంగస నయఔం ఔ భలటట. దిక్సాయుఱఔు అథి నియసశశి ఱం. ముగసఱ తయఫడి యసయు అఔాడే
డిళుంటాయు. అందఱో ఎఱలంటి ఙఱా దధానీా , నుసనీమలనీా యసయు ఙయఙ఼డఱేయు. ఔయనల ఏథెైధా థొ భిక్ిణే , అథి
శఱ శఱ క్సగే నీయు

, గసమలఱ ఔడెఖు భలతాఫే. అథి (యసభి ఔయుఱఔు) భిూయణ ాతపఱం. ఱ ఔా

అడఖఫడెతేందని యసయు ఆయంఙఱేద. భల యసక్సయఱన యసయు అశణాయఱుగస చితాంచి ూభిుగస తయశాభింఙాయు. క్సని
అశఱు భిలి త
హ ఏనేటంటే , ఫేభు ాత యవమలనీా ను ఱుానుో ఔుండా ఱ ఔా నటిు ఉంఙాభు. ఇఔ (నైయు ఔడఫెటు న
ి
థాని పయౌణానిా) ఙయఙ఼డండి. ఫేభు నై ఫాధన తప థేనీా అదిఔం ఙెమయం.
31 - 37 నిఴుమంగస బమబఔుుఱు ఔఱయసభి క్ొయఔు ఔ యసపఱయయసినం ఉంథి ఉథాయనళధాఱ , థాాక్షణోటఱ, శభ
ళమశస ఖఱ శఔనయఱ , భదయంణో నిండిన భధనుసతాఱ ఉధాాబ. ఏ యధఫెైన ళయయి యవమలఱన఼
అశణాయఱన఼ యసయు అఔాడ యనయు. (ఇదంణా) నీ ాబుళు తయపు నండి ఱనంఙే ాతపఱం

,

, ఙాయౌనంత

ఫషృభలనం- దమలభముడెైన థేళుని తయపు నండి. ఆమన బూభలయక్సరసఱఔ , ఆ భెంటిక్ీ భధయ ఉనా ాత
ళశుళుఔ మఛభలని. ఆమన భుంద భలటాాడే దెైయయం ఎళభిక్ీ ఱేద.
38 - 39 ఆతు , ద఼తఱు ఫాయుఱు తీభి నిఱఫడే భోచన , ఔయుణాభముడె అనభతంచినయసయు తప భభెళాయౄ
భలటాాడఱేయు. అథిఔడా శళయఫెైన భలట యౌక్ేయసయు భలతాఫే భలటాాడెణాయు. ఆ భోచ భసళటం తథయం. ఇఔ
ఎళభెరధాశభే, ఇవు ఫెైణ,ే తభ ాబుళు యైునఔు భయఱేభలభసగనిా అళఱంనృం ఙళఙు.
40 శనైంఱోధన ఉనా యక్షన ఖుభించి ఫేభు నేభుయౌా ళెఙుభింఙాభు. ఆ భోచన భనిఱహ తన ఙేఛేతేఱల
ఙేశఔుని భుంద ంుఔునాదంణా ాతయక్షంగస ఙ఼యసుడె. (అుపడె) శతయతయయసాభి

‘‘అయోయ! ధనన భటిుధై

ఉంటే ఎంత ఫాఖుండేథ’ి ’ అని ఖగోగఱు నడణాడె.
79.అన్ ధాచృఆత
ఆమతేఱు : 46

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 9 భునిగి ఱలగి తీలే , ధభుథిగస ఫమటిక్ి తీశఔుని యమళా యసయు (థెైళద఼తఱు) యసక్ిగస , యఴాంఱో యనఖంగస
ణేయౌమలడేయసయు (థెైళద఼తఱు) యసక్ిగస , (యసయు ఆఛాఞనుసఱనఱో) ఔభిధొఔయు నేంచినుో ణాయు (థెైయసఛఞ ఱ ాక్సయం)
శఽఱహు ళయళయౘభసఱన నడెుణాయు. బూఔంం ఔుథినహయనలే భోచన, ఆ ఔుదు తయుయసత భభొఔ ఔుదు ఆ భోచన
క్ొందభి షఽదమలఱు బమంణో ళణుఔుత ఉంటాబ, యసభి ఙ఼ుఱు క్ిరంథిక్ి యసయౌ ఉంటాబ.

10 - 14 యయు , ‘‘నిఛంగసధన ఫేభు భయయౌంఙఫడి భయళ తీశఔుభసఫడణాభల ? ఎభుఔఱు ఔుయళ యతిఱభబన
తయుయసత ఔడాధా?’’ అని అంటాయు. ఇంక్స ‘‘ఈ తభిగి భసళటభధనథి ఙాఱ నవు ంణో ఔడెఔునాథే ’’ అని ఔడ
అంటాయు. యసశు యసనిక్ి క్ే ఔ తీళాఫెైన ఖథిుంు థెఫబ డెతేంథి

, అంణే, యయు ఔా యసభిగస ఫళయంఖ

ఫెైథానంఱో ఙేభి ఉంటాయు.
15 - 26 నీఔు భూయస ళఽణాుంతం ఏఫెైధా అంథింథా? అతని ాబుళు యతాఫెైన ‘‘తేయస’’ఱోమఔు నహయౌచి అతనిణో
ఇఱల అధాాడె, ‘‘హభౌన్ ళదు ఔు యలైళ. అతడె షదుఱునైభి ాళభిుశు ధాాడె అతనిక్ి ఇఱల ఫో దింఙ , భియదా
చౄయతం అళఱంనృంఙటానిక్ి నీళు లహదాంగస ఉధాాయస ? ధనన నీ ాబుళు భలభసగనిా నీఔు ఙ఼నహణే , నీఱో ఆమన టా
బమబఔుుఱు ఔఱుఖుణామల?’’ తయుయసత భూయస (హభౌన్ ళదు ఔు యయళ) అతనిక్ి గొప శ఼ఙనన ఙ఼నుసడె. క్సని
అతడె తయశాభింఙాడె ,

అంగీఔభింఙఱేద. ఆనైన ధాాగసఱు నాటానిక్ి యయళనుో మలడె. ాఛఱన

శభలయనఴయచి, అతడె, ‘‘నైఔు ధనన అందభిఔంటే గొప ాబుళున ’’ అని ఎఱుగెతుఙాటాడె. చిళయఔు అఱలాహ
అతడిని ాంఙంఱోన , యఱోఔంఱోన యక్ింఙటానిక్ి టటుఔుధాాడె. బమడే ాత ళయక్ిు క్ొయఔు నిఴుమంగస
ఇందఱో ఖుణనుసఠం ఉంథి.
27 - 33 నేభుయౌా శఽఱహుంఙటం ఔవు భబన ధా ఱేఔ ఆక్సరసనిా శఽఱహుం ఙటభల ? అఱలాహ థానిని నిభిుంఙాడె ,
థాని ఔుపన ఫాగస నైక్ి ఱేనుసడె , తయుయసత థానిక్ి శభతక్సనిా ఏయపయఙాడె థాని భసతాని చీఔటిగస ఙేరసడె ,
థాని ఖటిని ఫళయగ తం ఙేరసడె. థీని తయుయసత ఆమన బూనేని భిఙాడె అందఱో నంచి థాని నీలళన
గసరయసనిా (నతు ం ళఽక్షఛాతని) ఫమటఔు తీరసడె యాణాఱన అందఱో నుసణాడె - నైఔ

,

, నై యళుఱఔ

చౄళన యసభగిరగస.
34 - 41 ఆ నదు అఱా ఔఱోాఱం ఙెఱభేగి భలనళుడె ణాన ఙేశఔునాదంణా ఛాఞఔం ణెఙుఔునా భోచన

, ఙ఼లే

ాతథాని భుంద నయక్సనిా ణెచిు నటిు నుపడె , షదుఱు నైభి ాళభిుంచి ఐళఔ చౄయణానిక్ి నుసాదానయనేచిున
యసడిక్ి నయఔఫే నియసశభళుతేంథి. తన ాబుళు భుంద నిఱఫడళఱలహ ఉంటటందని బమడి , తన భనశసన
దవు యసంచఱఔు ద఼యంగస ఉంచిన ళయక్ిు యొఔా నియసశం శాయగ భళుతేంథి.
42 - 46 యయు నినా, ‘‘అశఱు ఆ ఖడిమ ఎుపడొ శు ంథి?’’ అని అడెఖుతేధాాయు. థాని శభమఫేథో ఙెపటానిక్ి
నీక్ేంని? ఆ యవమం అఱలాహ ఔు భలతాఫే ణెఱుశ. ఆమనఔు బమడే ాత భనిఱహక్ీ నీళు ళెఙుభిఔ
ఙేలేయసడళు భలతాఫే. యయు థానిని ఙ఼లహనధాడె (ాంఙంఱో గసని ఱేఔ భయణాళశి ఱోగసని) క్ేళఱం ఔ థినంఱో
ఉదమంగసని యసమంతాంగసని ఉనాటట
ా యభిక్ి అనినహశు ంథి.

80 అఫశ
ఆమతేఱు : 42

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 16 యశఖుక్ొని భుకం తుపఔుధాాడె, ఆ అంధడె తన ళదు ఔు ళఙాుడని, నీక్ేనే ణెఱుశ, ఫషృరస అతన
థాభిక్ి భసళఙు ఱేథా ళణోథేఴం ఖుభించి ఆఱోచింఙళఙు , ళణోథేఴం అతనిక్ి ఱలబథామఔం ఔడా క్సళఙు.
ఱక్షయనటు నియసడి టా ధైణే నీళు ఴరదా ఙ఼ుణాళు యసశు యసనిక్ి , ఔయనల అతడె థాభిక్ి భసఔనుో ణే , థానిక్ి నీనై ఫాధయత
ఱేదఔథా? ఎళడె తనంతటణాన నీ ళదు ఔు యుగెతు ేఔుంటృ ళయసుడో భభిము (థేళునిక్ి) బమడెత
ఉంటాడో , అతని యైునండి నీళు భుకం తుపఔుంటటధాాళు. ఎంతభలతాం క్సద

, ఇదశఱు ఔ ళతఫో ధ ,

ఇవు ఫెైనయసయు థీనిని లాఔభింఙ ళఙు. ఇథి ాతయౖసఠతుఔఫెైన , భషో నాతఫెైన, భియదా ఫెైన ణాాఱఱో ఉనాథి:
ఇయ గౌయళనీముఱు, శదాయు నఱు అబన ఱేకఔుఱ ఙేతేఱఱో ఉంటాబ.
17 - 32 భలనళుడె ధాఴనభళుగసఔ! ఎంత ఔయుడెఖటిున శతయతయయసాభి ఇతడె! ఏ ళశుళుణో అఱలాహ ఇతనిా
శఽఱహుంఙాడె? ఔ భేతశస నృందళుణో అఱలాహ ఇతనిా శఽఱహుంఙాడె, తయుయసత ఇతని అదఽయౖసునిా నియణ బంఙాడె, ఆ
తయుయసత ఇతని క్ొయఔు చౄళన భలభసగనిా శఱబతయం ఙేరసడె , ఆనైన ఇతనిక్ి భయణానిాచిు శభలదిక్ి ఙేభసుడె.
భయళ ణాన తఱచినుపడె ఆమన ఇతనిా భెండో యసభి ఱేనహ నిఱఫెడణాడె. ఎంతభలతాం క్సద , అఱలాహ ఏ యదిని
ఖుభించి ఆఛాఞనహంఙాడో , ఆ యదిని ఇతన ధయయనయుఱేద. తయుయసత భలనళుడె ణాన తీశఔుధన ఆయౘయం ఖుభించి
క్ొంఙెం ఆఱోచింఙాయౌ. ఫేభు ువాఱంగస నీటిని ఔుభినహంఙాభు, తయుయసత ధనఱన అదాతఫెైన భీతఱో చీఱలుభు,
ఆ తయుయసత అందఱో దానయం, థాాక్ష, ఔయగసమఱు, ఆయౌవ (ఛెైతన్) ళఽక్ాఱు, దటు ఫెైన ణోటఱు, ఇంక్స యఔయక్సఱ
ండా న, ఫేతన నై క్ొయఔు, నై యళుఱ క్ొయఔు చౄళన యసభగిరగస ండియఙాభు.
33 - 42 చిళయఔు ఙెళుఱన ఙెయటిగస ఙేలే ధాని ఉధఽతఫెైనుపడె - ఆ భోచన భనిఱహ తన యో దయునిక్ీ, తన తయౌా క్,ీ
తన తండిక్
ా ీ , తన పాయయఔ, తన శంణాధానిక్ీ ద఼యంగస యుగెతు ేణాడె. ఆ భోచన యసభిఱో ాత ఔాభిక్ీ తభన
ఖుభించి తప ఇతయుయౌా ఖుభించి టిుంఙక్ోఱేని ఆతసభమం ళశుంథి. ఆ భోచన క్ొందభి భుకలఱు
థేథీయభలనంగస యఱుఖుత ఆనంద నుసయళఴయంణో నళుాఱు చింథిశు ఼ ఉంటాబ. క్ొందభి భుకలఱు ఆ భోచన
దభూు ధ఼య క్ొటటుఔుని ఉంటాబ, యసటినై నఱా ని భలహ ఆళభించి భలడినుో బ ఉంటాబ. యభే శతయ తయయసాయుఱు,
దభసుయుగఱు.

81 అత తక్ీార

ఆమతేఱు : 29

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 14 శ఼యుయడె ఙటిుయనమఫడినుపడె , నక్షణాాఱు ఙెదభినుో బనుపడె , యాణాఱు నడినహంఙ ఫడినుపడె ,
థిధఱఱ ఙ఼యౌ ంటెఱు యసటి భలధాన అయ ళథియౌయనమఫడినుపడె, అడయ ఛంతేళుఱు ఔఙోట శనైఔభింఙఫడి
నుపడె, శభుథాాఱు ాఛాయౌంఛేమఫడినుపడె , నుసాణాఱు (ఴభీభసఱణో) తభిగి ఔఱఫడినుపడె , శచౄళంగస
నుసతనటు ఫడిన ఫాయౌఔన, నీళు ఏ తుపళఱా షతయ ఙేమఫడాిళని అడిగినుపడె , ఔయుఱ ణాాఱు ణెయుళఫడి
నుపడె, ఆక్సరసనిఔునా ణెయ ణొఱగింఙ ఫడినుపడె

, నయఔం భండియఙ ఫడినుపడె

, శాయగ ం దఖగ యఔు

తీశఔుభసఫడినుపడె - అుపడె ాత భనిఱహక్ీ ణెయౌలహనుో తేంథి ణాధననే తీశఔుళఙాుడో .
15 - 29 ఔనఔ (నైయనఔుధనథి ఎంతభలతాం నిఛం) క్సద. భయయౌనుో బయ

, ఔనభయుఖబయయ నక్షణాాఱు యసక్ిగస ,

ఖడచినుో బనపటి భసతా యసక్ిగస , ఊనహభి నఱుుఔునాపటి ఉదమం యసక్ిగస
నిఴుమంగస అతయంత గౌయళనీముడెైన ఔ శంథేఴషయుని యసఔుా

, ధనన ఙెఫు తేధాాన , ఇథి

, ఆమన ఎంణో ఴక్ిు శంనాడె

,

లహంయౘశధాదిత ళదు ఆమనఔు గొప యసినం ఉంథి. అఔాడ ఆమన ఆఛఞ ఱు నుసటింఙఫడణాబ , ఆమన ఎంణో
నభుఔశుడె. (ఒ భక్సా ాఛఱలభస!) నై శషఙయుడె నహచిుయసడె క్సద. ఆమన ఆ శంథేఴ షయుణిణ
ాక్సఴళంతఫెైన థిఘుండఱంనై ఙ఼రసడె. అథీగసఔ అగోఙయ యవమల ఱఔు శంఫందించిన (ఈ ఛాఞధానిా ాఛఱఔు
అంథింఙే) యవమంఱో ఆమన ఱోనక్సడె. ఇథి రసఖరశు డెైన ఏ ఱైణాన యసఔా క్సద. అఱలంటుపడె నైయు
ఎటట యయళనుో తేధాాయు. ఇథి శఔఱ ఱోక్సఱ యసభి క్ొయఔు ఔ ళణో థేఴం, నైఱో ఋచభలభసగన నడళదఱచిన ాత
ళయక్ిు క్ొయఔు. శఔఱ ఱోక్సఱ ాబుయైన అఱలాహ తఱఙనంతళయఔు, నైయు తఱచినంత భలణాాన ఏనైక్సద.

82 అల ఇన్ హణార
ఆమతేఱు : 19

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 5 ఆక్సఴం ఫాదుఱ ైనుపడె , నక్షణాాఱు ఙెథిభినుో బనుపడె , శభుథాాఱు చీఱుఫడినుపడె , శభలధఱు
ణెయుళఫడినుపడె - అుపడె ాత భనిఱహక్ీ ణాన భుంద఼ యనక్స ఙేశఔునాదంణా ఏనేటో ణెయౌలహనుో తేంథి .
6 - 12 ఒ భలనళుడా! యభథాత అబన నీ ాబుళున ఖుభించి ఏ యవమం నినా మోశంఱో డ యనలహంథి

?

ఆమధన నినా శఽఱహుంఙాడె, ఎఱలంటి ఱోం ఱేఔుండా నినా తీభిుథిథు ాడె, నినా తగిన భీతఱో ను ంథిఔగస యౄను ం

థింఙాడె, ణాన తఱచిన ఆక్సయంఱో నినా ఔరభఫదా ంగస భయౌఙాడె. ఎంత భలతాం క్సద

, (అశఱు

యవమఫేనేటంటే) నైయు యక్ా ాతపఱలఱు ఱేళని తయశాభిశు ధాాయు. క్సని నైనై క్సఱలథాయుఱు నిమనేంఙఫడి
ఉధాాయు, నై ఙయయఱన ఔ ఔంట ఔనినడెత ఉండే గౌయళనీముఱ ైన ఱేకఔుఱు నైనై నిమనేంఙఫడాియు. నైయు
ఙేలే ాత నీ యసభిక్ి ణెఱుశ.
13 - 19 నిఴుమంగస శఛీ నఱు శకశంణోయౖసఱఱో ణేయౌమలడెత ఉంటాయు. నిశసంథేషంగస దయీ నఱు నయక్సనిక్ి
నుో ణాయు. తీయుపథినం ధాడె యసయు అందఱో ాయనయయసుయు. ఇఔ అందఱో నంచి ఎంతభలతాం ఫమటడఱేయు.
అళున, ఆ తీయుప థినఫేనేటో నీక్ేఫెైధా ణెఱుయస ? ఆ భోచన ఏ భనిఱహ క్ొయఔ ఏథెైధా ఙెమయటభధనథి ఎళభిక్ీ
యసధయం క్సద. ఆధాడె తీయుప ఇఙేు అదిక్సయం ూభిుగస అఱలాహ ఙేతేఱోాధన ఉంటటంథి .

83 అల భుతహున్
ఆమతేఱు : 36

చౄఅళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 6 తనిఔఱఱో , క్ొఱతఱఱో తగిగంచి ఇఙేుయసభిక్ి యధాఴం ఉనాథి. యసయు ాఛఱ నండి తీశఔుధన టుపడె
ూభిుగస తీశఔుంటాయు యసభిక్ి క్ొయౌచిగసని తచిగసని ఇఙేుటుపడె తగిగంచి ఇయసుయు. ఔ భయౘథినంధాడె యసయు
ఫాతక్ించి తీశఔుభసఫడనధాాయని యసభిక్ి ణెయౌమథా ? ఆ భోచన ాఛఱందయౄ శఔఱ ఱోక్సఱ ాబుళు శభక్షంఱో
నిఱఫడణాయు.
7 - 17 ఎంతభలతాం క్సద, నిఴుమంగస దయీ నఱ ఔయుఱ తాం ఙెయయసఱ ఖరంథంఱో ఉంటటంథి. ఙెయయసఱ ఖరంథం అంటే
ఏనేటో నీఔు ణెఱుయస ? అథొ ఔ యసామఫడిన ఖరంథం. తీయుపథిధానిా తయశాభింఙే తయయసాయుఱఔు ఆ భోచన యధాఴం
ఉనాథి. షదునైభి ాళభిుంఙే దభసుయుగడె తప ఏ ఔాడ఼ థానిని తయశాభింఙఱేడె. అతడిక్ి భల యసక్సయఱు
యనినహంచినుపడె, ‘‘ఇయ ూయాక్సఱు ఔటటుఔథఱే’’ అని అంటాడె. ఎంతభలతాం క్సద, అశఱు యసభి షఽదమలఱఔు
యసభి దయౖసాభసయఱ తేుప టిుంథి. ఎంతభలతాం క్సద , నిఴుమంగస ఆ భోచన యసయు తభ ాబుళు దయశనం
ఱనంఙఔుండా ఙేమ ఫడణాయు. తయుయసత యసయు నయఔంఱోక్ి నుో బ డణాయు. అుపడె యసభిణో ‘‘నైయు తయశాభిశు ఼
ఉండినథి ఇథే’’ అని ఙెపటం ఛయుఖుతేంథి.
18 - 28 ఎంతభలతాం క్సద , నిశసంథేషంగస శఛీ నఱ ఔయుఱ తాం ఉనాతయసిబ ళయఔుుఱఔు శంఫందించిన
ఖరంథంఱో ఉంటటంథి. ఉనాతయసిబ ళయఔుుఱఔు శంఫందించిన ఖరంథం అంటే ఏనేటో నీఔు ణెఱుయస

? అథొ ఔ

యసామఫడిన ఖరంథం , థేళునిక్ి శనిాళతేఱ ైన థెైళద఼తఱు థానిా క్సఱల క్సశ఼
ు ఉంటాయు. నిశసంథేషంగస

శఛీ నఱు శకశంణోయౖసఱఱో ణేయౌమలడెత ఉంటాయు , ఉనాత నఠసఱనై ఔయుుండి (శాయగ దఽరసయఱన) తఱక్ిశు ఼
ఉంటాయు. యసభి భుకలఱఱో నీఔు శక శంణోయౖసఱ ఔమీక్సంతేఱు ఔనినహయు సబ. భుదా యనమఫడిన

, శభధయ

భధళు యసభిక్ి ఇళాఫడెతేంథి. థానినై ఔశ఼
ు భి భుదా యనమఫడి ఉంటటంథి. ఇతయుయౌా నేంచినుో యసఱని క్ోయుఔుధన
యసయు థీనిా ను ంథే యవమంఱో నేంచినుో ళటానిక్ి ఔఽఱహఙేమలయౌ. ఆ భధళుఱో తలామ ఔయౌలహ ఉంటటంథి ఇథొ ఔ
లఱబయయు, థీని ఛఱభుణో నుసటట థెైళయసనిాధయం ను ంథిన యసయు భధళు లేయయసుయు.
29 - 36 ాంఙంఱో యఴాలహంచినయసభిని ధనయశుఱు ళవలన ఙేశు ంటాయు. యసభిభుంద నండి యమళళటుపడె
భలటిభలటిక్ీ ఔలై
ా గీటటతయసభి యైు లైఖఱు ఙేలేయసయు. తభ ఔుటటంఫశబుయఱ దఖగ యఔు యమళళటుపడె
శంఫయడెత యమళళయసయు. యసభిని ఙ఼లహనుపడె, ‘‘యయు థాభి తనుసపయు’’ అని అధనయసయు. యసశు యసనిక్ి యసయు యసభినై
క్సఱలథాయుఱుగస నిమనేంచి ంఫడఱేద. ఈధాడె యఴాలహంచినయసయు అయరసాశఱన ఙ఼లహ నళుాతేధాాయు ,
ఉనాత నఠసఱనై ఔయుుండి యసభి లహితని ఙ఼శుధాాయు. థొ భిక్ింథి ఔథా అయరసాశఱఔు యసయు ఙేశు ఼ళుండిన
ఙేవుఱఔు ుణయపఱం.

84 అల ఇన్ ఱహకలఖ
ఆమతేఱు : 25

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 15 ఆక్సఴం ఫాదుఱ ైనుో బనుపడె , అథి తన ాబుళు ఆఛఞ న యయయస ళళంచినుపడె , అథే (తన ాబుళు
ఆఛఞ న యయయసళళంఙటఫే) థాని యధయఔు ధయుం బూనే యశు భింఛేమఫడినుపడె, అథి తన ఱోఱ ఉనాదంణా
ఫమటిక్ి యశభియనలహ కలయ అబనుపడె , అథి తన ాబుళు ఆఛఞ న యయయస ళళంచినుపడె , అథే (తన ాబుళు
ఆఛఞ న యయయసళళంఙటఫే) థాని యధయఔు ధయుం. ఒ భలనళుడా! నీళు పాయంగస

, ఫఱళంతంగస నీ ాబుళు

యైునఔు యలైతేధాాళు , ఆమనన ఔఱుశక్ోఫో తేధాాళు. ఆ తయుయసత , ఔయుఱ తాం ఔుడిఙేతక్ి ఇళాఫడిన
ళయక్ిునండి ణేయౌఔనుసటి ఱ ఔా తీశక్ోఫడెతేంథి. అుపడె అతన ణెఖ శంణోవడెత తన యసభి యైునఔు
భయయౌనుో ణాడె. ఇఔ ఔయుఱ తాం యు యనఔనండి ఇళాఫడే ళయక్ిు భలతాం ఙాళున నహఱుశ఼
ు భండెతేనా
అగిాఱోక్ి నుో బ డణాడె. అతడె తన ఔుటటంఫ శబుయఱ భధయ శకశంణోయౖసఱఱో భునిగి ఉండేయసడె. ణాన
ఎనాడ఼ (తన ాబుళు యైునఔు) భయయౌనుో నని అతడె పాయంఙేయసడె. భయయౌనుో ళటం ఎందఔు ఛయఖద , అతని
ాబుళు అతని ఙయయఱన ఖభనిశ఼
ు ధన ఉండేయసడె.

16 - 25 ఔనఔ , క్సద (నైయనఔుధనథి నిఛం క్సధనక్సద)

, శందాయయుణిభ యసక్ిగస , భసతాయనల యసక్ిగస , అథి

శనైఔభింఙేయ యసక్ిగస, నిండె ఙందాడె యసక్ిగస , ధనన ఙెఫుతేధాాన, నైయు తపనిశభిగస ఔ లహితనండి భభొఔ
లహితక్ి ఔరఫేణా తయయౌనుో ళఱలహ ఉంటటంథి. అఱలంటుపడె యభిక్ేభబంథి యఴాలహంఙయు

? యభి భుంద కభసన్

ఠింఙఫడేటుపడె శజథా (యసయౖసుంఖ ాణాభం) ఎందఔు ఙేమయు ? నైగస ఈ అయరసాశఱు తయశాభిశు ధాాయు.
క్సని యసశు యసనిక్ి యయు (తభ ఔయుఱ ణాాఱఱో) నమోద ఙేశఔుంటటనా యసటిని అఱలాహ ఫాగస ఎయుఖు. క్సఫటిు
యభిక్ి ళయదాబభితఫెైన యక్ష ఉందనా యబయసయు న యనినహంఙ. అబణే , యఴాలహంచి శణాాభసయఱు ఙేలహనయసభిక్ి అనంత
ాతపఱం ఉంథి.

85 అల ఫుయౄజ
ఆమతేఱు : 22

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 9 దఽఢఫెైన ఫుయుచఱు ఖఱ ఆక్సఴం యసక్ిగస! యసగసునం ఙేమఫడిన (ాలమం) థినం యసక్ిగస! ఙ఼లేయసడె
యసక్ిగస! ఙ఼డఫడేథి యసక్ిగస! - ఔందఔం యసలైళ శయాధాఴనభమలయయు. అథి ఇంధనంణో తీళాంగస భండే అగిా ఖఱ
ఔందఔం. అుపడె యసయు ఆ ఔందఔం ఙటృ
ు ఔయుుండి యరసాశఱ టా ణాభు ఙేలహన నిభసాక్సనిా ఙ఼శ఼
ు
ఉండేయసయు. ఆ యరసాశఱ టా యసభి ఴతేాణాానిక్ి క్సయణం ఇథి తప భభేనై క్సద - భయౘఴక్ిుభంతేడె

, శఔఱ

యోు ణాాఱఔు తగినయసడె , బూభలయక్సరసఱ యసభలుఛాయనిక్ి మఛభలని అబన అఱలాహ న యసయు యఴాలహంఙాయు. ఆ
థేళుడె శభశు యవమలఱన ఖభనిశు ధాాడె.
10 - 11 ఎళభెరణే యరసాశఱ ైన ుయువేఱన

, లు ఱ
ీ న ళంలహంఙాభో , ఆ తయుయసత థానిక్ి రసుణాుడభో

,

నిఴుమంగస యసయు నయఔ మలతనఔు ఖుభిఅళుణాయు. ఆనై యసభిక్ి క్సయౌుయనలే యక్ష డెతేంథి. యఴాలహంచి ఆనై
శణాాభసయఱు ఙేలహనయసభి క్ొయఔు నిఴుమంగస శాయగ ళధాఱు ఉధాాబ

, యసటి క్ిరంద లఱబయలైళ ాళళశ఼
ు

ఉంటాబ. ఇథే గొప యఛమం.
12 - 22 నిఴుమంగస నీ ాబుళు టటు ఫషృఖటిుథి. ఆమధన నదటియసభి ుటిుంఙాడె , భయళ ఆమధన భెండో యసభి
ుటిుయు సడె. ఆమన క్షనేంఙేయసడె , నేానేంఙేయసడె, అదిక్సయ నఠసదిత, భళభలనిాతేడె, ణాన తఱచిన థానిా
ఙేమఖఱయసడె. నైఔు లైధాయఱ ఖుభించిన శభలఙాయఫేథెైధా అంథింథా ? హభౌన్, శభూద్ఱ (లైధాయఱ) శభలఙాయం?
క్సని తయయసాయ యైకభిని అళఱంనృం చిన యసయు తయశాభింఙటంఱో నిభఖుాఱ ై ఉధాాయు. యసశు యసనిక్ి అఱలాహ యసభిని

ఙఔరఫంధం ఙేలహ ఉంఙాడె. (యసయు తయశాభించినంత భలణాాన ఈ కభసన్ఔు నవు ఫేనై యసటిఱాద) ఈ కభసన్
భషతు యఫెైనథి, పఱఔంనై యసామఫడి బదాంగస ఉనాథి.

86 అత ణాభీఖ
ఆమతేఱు : 17

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 17 ఆక్సఴం యసక్ిగస! భసతాయనల ాతయక్షభబయయథి యసక్ిగస! భసతాయనల ాతయక్షభబయయథేనేటో నీఔు ణెఱుయస

? అథి

ఫెభిలే నక్షతాం - తనఔు ఔ శంయక్షఔుడంటృ ఱేని నుసాణి ఏథీ ఱేద. ఔనఔ భలనళుడె ణాన ఎఱలంటి ళశుళుణో
ుటిుంఙఫడాిడో క్ొంఙెం ఆఱోచింఙాయౌ. యధాభుఔఔు , ాఔాటెభు ఔఱఔు భధయ నండి ద఼ఔుడెగస యఱుళడే ఔ
దాళథాయి ంణో అతడె ుటిుంఙఫడాిడె. నిఴుమంగస ఆమన (శఽఱహుఔయు ) అతనిా భయళ శఽఱహుంఙఖఱ ఴక్ిుభంతేడె.
థాగిళునా యషయసయఱు ఫటు ఫమఱ ై భీక్ింఙఫడే భోచన భలనళుని ళదు శామంగస తనదంటృ ఏ ఴక్ీు ఉండద.
అతనిక్ి శయౘమం ఙేలేయసడె ఔడ ఎళడ఼ ఉండడె. ళభసషనిా ఔుభినహంఙే ఆక్సఴం యసక్ిగస

, (ళఽక్షఛాత

నఱక్ెణటుపడె)
ేు
ఫాదుఱబయయ ధనఱ యసక్ిగస , ఇథొ ఔ నియణ మలతుఔఫెైన యవమం , నళుాఱలట క్సద. యయు (అంటే
భక్సా అయరసాశఱు) క్ొనిా ధాాగసఱు నాతేధాాయు, ధనన ఔడ ఔ ధాాఖం నాతేధాాన. ఔనఔ ఒ
ాళక్సు! ఈ అయరసాశఱన ళథిఱ బయ, క్ొంతక్సఱం నుసటట యసభి భలధాన యసభిని ళథిఱ బయ.
87 అల ఆఱల
ఆమతేఱు : 19

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 5 (ఒ ాళక్సు!) భషో నాతేడెైన నీ ాబుళు ధాభలనిా క్ొనిమలడె ఆమన (యరసానిా) శఽఱహుంఙాడె, శభఫెైన
తక్సనిా ధఱక్ొఱలపడె , ఛాతఔం నియణ బంఙాడె , ఆన,ై భలయగ ం ఙ఼నహంఙాడె , ళఽక్షఛాతేఱన ుటిుంఙాడె , తభిగి
యసటిని నఱా ని ఙెణు ాఙెథాయంగస భలభసుడె.
6 - 7 ఫేభు నినా ఙథియయసుభు , ఆ తయుయసత నీళు భయచినుో ళు అఱలాహ క్ోభినథానిా తప. ఆమనఔు
ఫళయంఖభబనయ ణెఱుశ, గోయభబనయ ణెఱుశ.

8 - 13 ఫేభు నీఔు శఱబఫెైన భలయగ ంఱో ఉండే యౌఔభసయనిా ఔఱుఖఛేశు  ధాాభు , ఔనఔ నీళు ళతఫో ధ ఙేశు ఼
ఉండె, ళతఫో ధ ఖనఔ ఱలబథామఔ భబణే. (థేళునిక్ి) బమడేయసడె ళతఫో ధన లాఔభియు సడె థానిని
నడఙెయని నటేుయసడే యభ థౌభసాఖుయడె , అతడె ఘోయఫెైన అగిాఱో డణాడె. ఇఔ అందఱో అతడె ఙాళడ఼ ,
ఫాతఔడ఼.
14 - 19 భియదా తన నుసటించి , తన ాబుళు ధాభలనిా శుభించి , ఆ తయుయసత నభలచ ఙేలహనయసడె తపఔ
యసపఱయం ను ందణాడె. క్సని నైయు ఐళఔ చౄయణానిక్ి నుసాదానయం ఇశుధాాయు. యసశు యసనిక్ి యఱోఔ చౄయతఫే
ఫేఱ ైనథి, రసఴాతఫెైనథీన. ఈ యవమఫే ూయాం ళచిున ఖరంతాఱోాన఼ ఙెపఫడియథి

, (అంటే) ఇఫాాళీమ ,

భూయసఱనై అళతభించిన ఖరంతాఱఱో.

88 అల గసఱహమష
ఆమతేఱు : 26

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 16 భుంఙఔు ళఙేు భుుప (అంటే ాలమం)న ఖుభించిన శభలఙాయం నీక్ేఫెైధా అంథింథా

? క్ొందభి

భుకలఱఱో ఆ భోచన బమలంథో లనఱు ఔనినహయు సబ , ఎఔుాళ ఴరభడెత , అఱలహనుో ణాయు, తీళాఫెైన అగిాఱో
చిఔుాఔునుో బ ఉంటాయు. ణాాగేందఔు యసభిక్ి శఱశఱ క్సగే ఙెఱభ నీయు ఇళాఫడెతేంథి. యసభి క్ొయఔు ఎండిన భులా
ఖడిి తప భభొఔ ఆయౘయం ఉండద , అథి ఫఱభూ నీమద , ఆఔయౌనీ తీయుద. ఆ భోచన క్ొందభి భుకలఱు ఔల
ఔలఱలడెత ఉంటాబ , ణాభు ఙేశఔునా శణాాభసయఱఔు యసయు శంణోవడణాయు , అతేయనాతఫెైన శాయగ ంఱో
ఉంటాయు. అఔాడ యసయు ఎఱలంటి ళఽదా యవమలఱన యనయు , అందఱో లఱబయలైళ ాళళశ఼
ు ఉంటాబ , అఔాడ
ఎణెు న
త నఠసఱు ఉంటాబ , నుసతాఱు నటు ఫడి ఉంటాబ , నదు నదు థిండెా ళయుశఱు ళయుశఱుగస అభయు ఫడి
ఉంటాబ, అందఫెైన తయసచీఱు యఙఫడి ఉంటాబ.
17 - 20 అబణే యయు ంటెఱన ఙ఼డభస అయ ఎఱల శఽఱహుంఙఫడాియో

? ఆక్సరసనిా ఙ఼డభస అథి నైక్ి ఎఱల

ఎతు ఫడియథో ? క్ొండఱన ఙ఼డభస అయ ఎఱల నుసతనటు ఫడాియో? బూనేని ఙ఼డభస అథి ఎఱల యఙఫడియథో?
21 - 26 శభే అబణే , (ాళక్సు) ళతఫో ధఙేశు ఼ ఉండె , నీళు క్ేళఱం ళతఫో ధ ఙేలేయసడళు భలతాఫే , యసభిని ఏ
యధంగసన఼ ఫఱళంతంఙేలే యసడళు క్సళు. క్సని ఎళభెరణే భుకలనిా తుపఔుంటాభో

,(శణాయనిా) తయశాభియు సభో ,

అఱలాహ అతనిక్ి పాభీ యక్ష యదియు సడె. యయు (చిళభిక్ి) భల యైునక్ే భయయౌ భసళఱలహ ఉంథి. ఆనై ఱ ఔా ఙ఼డళఱలహన
ఫాధయత భల నైదధన ఉంథి.

89 అల పజా
ఆమతేఱు : 30

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 5 ఉదమం యసక్ిగస! థి భసతేాఱు యసక్ిగస! శభి , ఫేలహ (శంకయ)ఱు యసక్ిగస! నివరనేశునాపటి భసతా యసక్ిగస!
యటిఱో యఛఞ త ఔఱయసని క్ొయఔు ఏ ాభలణభూ ఱేథా?
6 - 14 ఎణెు న
త శు ంపాఱ యసభెరన ఆథె ఇయమ ఛాత టా నై ాబుళు ఎఱల ాళభిుంఙాడో నైయు ఙ఼డఱేథా

? థానిని

నుో యౌన భభొఔ ఛాత ఏథీ మలళతే
ు ాంఙ థేరసఱోాధన శఽఱహుంఙఫడఱేద. ఇంక్స ఱోమఱో క్ొండభసలా న ణొయౌచిన
శభూద్ ఛాతటా , ఫేఔుఱ యసభెరన హభౌన్ ఛాతటా (నై ాబుళు ఎఱల ాళభిుంఙాడో నైయు ఙ఼డఱేథా). ాంఙ
థేరసఱోా దభసుభసగనిక్ి డిఖటిు ఘోయఫెైన ఉదాయసఱన శఽఱహుంచిన యసయు యభే . చిళయఔు నై ాబుళు యసభినై యక్ష అధన
క్ొయడాన యaయనహంఙాడె. మతాయి ఫేనే టంటే నై ాబుళు భలటటయనలహ ఉధాాడె.
15 - 26 అబణే భలనళుడె ఎఱలంటి యసడంటే , అతని ాబుళు అతనిక్ి గౌయయసనీా , ళభసఱన఼ ాయసథించి అతనిా
భీక్షఔు ఖుభిఙేలహనుపడె , ‘‘ధా ాబుళు ధా గౌయళ ాతవఠ ఱన ఇనభడియఛేరసడె
అతనిక్ి ఱనంఙే ఉనుసదిని తగిగంచి అతనిా భీక్ించినుపడె

’’ అని అంటాడె. ఆమన

, ‘‘ధా ాబుళు ననా అళభలనయఙాడె ’’ అని

అంటాడె. ఎంతభలతాం క్సద , క్సని అశఱు నైయు అధాథఱన గౌయళంగస ఙ఼డయు , నియునేదఱఔు అనాం నటేు
యవమంఱో నైయు ఔభిధొఔయు నుో ా తసళంఙక్ోయు

, యసయశతాు ఆలహు నణాునిా నుో ఖుఙేలహ తధనయు సయు

,

ధనయసయమోషంఱో థాయుణంగస చిఔుాఔునుో మలయు. ఎంతభలతాం క్సద , బూనేని ఎడానడా దంచి తేతే
ు నిమఱుగస
ఙేమటం ఛభిగినుపడె , నై ాబుళు అళతభియు సడె , థెైళద఼తఱు ఫాయుఱుగస తీభి నిఱఫడి ఉంటాయు. ఆ భోచన
నయఔం భుందఔు తీశఔుభసఫడెతేంథి

,

ఆధాడె భలనళునిక్ి ణెయౌలహళశుంథి. అుపడె అతనిక్ి

ణెయౌలహళచిునందళఱా ాయోఛనం ఏనేటి ? అతన, ‘‘అయోయ! ధా ఈ చౄయతం క్ొయఔు ధనన భుందగసధన క్ొంత
యసభగిరని ఏభసపటట ఙేశఔుని ఉంటే ఎంత ఫాఖుండేథి!

’’ అని అంటాడె. ఇఔ ఆ భోచన అఱలాహ ఎఱలంటి యక్ష

యదియు సడో , అఱలంటి యక్షన భభెళాయౄ యదింఙఱేయు. ఇంక్స అఱలాహ ఎఱల నృగించి ఔటిుయనయు సడో

, అఱల నృగించి

భభెళాయౄ ఔటు ఱేయు.
27 - 30 (భభొఔయైు ఈ యధంగస లఱయమటం ఛయుఖుతేంథి) తఽనహు ఙెంథిన భనయస! ద నీ ాబుళు శనిాదిక్ి ,
(నీఔు ఱనంఙే శతుఱలనిక్ి) ఆనంథిశు ఼. భభిము (నీ ాబుళునఔు) ఇవు ఫెైన థానియై. ఙేభినుో (ుణాయతేుఱ ైన) ధా
థాశఱఱో, ాయనయంఙ ధా శాయగ ంఱో.

90 అల ఫఱద్
ఆమతేఱు : 20

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 20 క్సద , ధనన ఈ నఖయం (భక్సా)నై ాభలణం ఙేలహ ఙెఫుతేధాాన : (ఒ ాళక్సు) అశఱు యవమం
ఏనేటంటే, ఈ నఖయంఱో నినా షఱలల ఙేశఔుధాాయు. తండిా (అంటే ఆదమ అశసఱలమ) యసక్ిగస

, ఆమనఔు

ుటిున శంణానం యసక్ిగస! ఫేభు భలనళుణిణ ఴరభక్ోశం ుటిుంఙాభు. అతడె తన ధళాయౄ అదు ఙేమఱేయని
అనఔుంటటధాాడా? ధనన అనుసయ ధనభసశయౌా కయుునటాున అని అంటాడతన. తనన ఎళయౄ ఖభనింఙఱేదని
అతడె పాయశుధాాడా ? ఫేభు అతనిక్ి భెండె ఔలొళ , ఔ ధాఱుక్స , భెండె నదళుఱ ాయసథింఙఱేథా ? ఇంక్స
శపవు ఫెైన భెండె (భంచీ ఙెడెఱ) భలభసగఱన అతనిక్ి ఙ఼నుసభు. క్సని అతడె ఔవు తయఫెైన ఔనభ
థాటినుో ళటానిక్ి యసషలహంఙఱేద. ఔవు తయఫెైన ఆ ఔనభ అంటే ఏనేటో నైఔు ణెఱుయస

? ఎళభిధైధా ఫానిశు

ఫంధధాఱ నండి యభుక్ిు గసయంఙటం , ఱేథా ఆఔయౌగొనా భోచన శనై అధాథడిక్ి ఱేథా థిఔుాఱేని నియునేదఔు
అనాం నటు డం. అంణేక్సద

, (యటిణో నుసటట) యఴాలహంచి

, శషనం, యసనబూతేయౌా ఖుభించి ఔభిక్ొఔయు

ఫో దింఙఔుధన యసభిఱో ఔడ భనిఱహ ఙేభినుో యసయౌ. యభే ఔుడిక్షం యసయు. భల యసక్సయఱన తయశాభించిన యసయు
యసభక్ానిక్ి ఙెంథినయసయు. యసభిని అగిాఙటటుభుటిు ఉంటటంథి.

91 అవసమస
ఆమతేఱు : 15

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 10 శ఼యుయడె యసక్ిగస , అతని ఎండ యసక్ిగస , శ఼యుయని తయుయసత ళఙేుటపటి ఙందాడె యసక్ిగస , (శ఼యుయణిణ)
థేథీయభలనం ఙేలేటపటి ఖఱు యసక్ిగస , (శ఼యుయణిణ) భయుఖుయఙేటపటి భసతా యసక్ిగస , ఆక్సఴం యసక్ిగస, థానిా
ధఱక్ొయౌపనయసడె యసక్ిగస, ధనఱయసక్ిగస, థానిా యచినయసడె యసక్ిగస, భలనయసతు యసక్ిగస, ఆ ఆతున తీభిుథిథు ి ఆనై
థానిక్ి శంఫందించిన భంచీ ఙెడెఱన థానిక్ి ణెయౌమఛేలహనయసడె యసక్ిగస

,

నిఴుమంగస తన ఆతున

భియదా యఙఔునా ళయక్ిు శపఱుడమలయడె, థానిని అణచియనలహనయసడె యపఱు డమలయడె.

11 - 15 శభూద్ ఛాత తన దభసుయగ ు యైకభి క్సయణంగస దిఔాభించింథి. ఆ ఛాతక్ి ఙెంథిన యభ దభసుయుగడొ ఔడె
థిఖగ ున ఱేఙాడె, అుపడె థెైళాళఔు ఆ ాఛయౌా , ‘‘ఛాఖరతు! థేళుని ంటె ఛోయౌక్ి నుో ఔండి , థానిా నీలైళ ణాాఖఔుండా
ఆటంఔయఙఔండి’’ అని ళెఙుభింఙాడె. క్సని యసయు ఆమన భలటన దిఔాభించి ంటెన ఙంనేరసయు. చిళయఔు యసభి
నుసనుసఱ యయళయసనంగస యసభి ాబుళు యసయందభినీ క్ేయసభి శయాధాఴనం ఙేలే భయౘయతే
ు న యసభినైక్ి ంనుసడె.
(ఈ ఙయయళఱా ) ఏథెైధా దవపభిణాభం శంబయశుందనా ఎఱలంటి బమభూ ఆమనఔు ఱేద.

92 అల ఱ ైల
ఆమతేఱు : 21

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 11 ఆళభించినపటి భసతా యసక్ిగస! ాక్సయంఙనపటి ఖఱు యసక్ిగస! భఖ

, ఆడ ఛాతేయౌా శఽఱహుంచినయసడె

యసక్ిగస! యసశు ళంగస నైయు ఙేలే ామణాాఱు యననా యక్సఱుగస ఉంటాబ. ఔనఔ ఎళయు (థెైళభలయగ ంఱో) ధధానిా
యనియోగింఙాడో , (థెైళ అయదేమతఔు) బమడాిడో , భంచిని శతయ భని అంగీఔభింఙాడో

, అతనిక్ి ఫేభు

శధాుయగ ంఱో నడిఙేందఔు యౌఔభసయనిా ఔఱుఖఛేయు సభు. ఎళయు నహలహధాభితనం ళళంఙాడో , (థేళునిటా ) నియా క్షయయైకభి
అళఱంనృంఙాడో , నైగస భంచిని తఽణీఔభింఙాడో , అతనిక్ి ఫేభు ఔఠిన భలయగ ంఱో నడిఙేందఔు యౌఔభసయనిా
ఔఱుఖఛేయు సభు. అతన నయంచి నుపడె ఇఔ అతని ధనం అతనిక్ి ఎఱల ఉయోఖడెతేంథి?
12 - 21 నిశసంథేషంగస శధాుయగ ం ఙ఼ళఱలహన ఫాధయత భలనై ఉంథి. యసశు యసనిక్ి యఱోఔం , ఇషఱోఔం భెండిటిక్ీ
ఫేఫే మఛభలనఱం. ఔనఔ ధనన నేభుయౌా ాఛాయౌంఙే అగిా ఖుభించి ళెఙుభింఙాన. (శణాయనిా) తయశా
భించి, భుకం తుపఔునా యభ థౌభసాఖుయడె తప భభెళాయౄ అందఱో క్సయౌనుో యు. భియదాడె క్సళటానిక్ి
తన శందన కయుుఙేలే యభ థెైళనెత యుడె థానిక్ి ద఼యంగస ఉంఙఫడణాడె. అతనిక్ి ఎళాయౄ ఏ యధఫెైన
ఉక్సయం ఙేమఱేద , థానిక్ి అతన ఫదఱు తీభేుందఔు. అతన క్ేళఱం భషో నాతేడెైన తన ాబుళు
ాశనాతన ను ందటానిక్ి భలతాఫే ఈ ని ఙేశు ధాాడె. ఆమన తపఔుండా (అతడంటే) శంణోఱహయు సడె.

93 అజ చయౘ
ఆమతేఱు : 11

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 11 యఱుఖు యయచృఫేు ఖఱు యసక్ిగస! ారసంతంగస ఆళభింఙే భసతా యసక్ిగస! (ఒ ాళక్సు!) నీ ాబుళు నినా
ఏభలతాం యడధాడఱేద , నీ టా ఆమన అశంతఽనహు ఙెందన఼ ఱేద. నిఴుమంగస భసఫో బయ క్సఱం నీ క్ొయఔు ఖత
క్సఱం ఔధాా ఫేఱ ైనథిగస ఉంటటంథి. తాయఱోధన నీఔు నీ ాబుళు నీళు శంణోవడే అంత అదిఔంగస ాయసథియు సడె.
నీళు అధాథడెగస ఉండటం ఙ఼లహ ఆమన నీఔు ఆఴరమం ఔయౌపంఙఱేథా ? నీళు భలయగ ఫేథో ణెయౌమని యసడళుగస
ఉనాుపడె ఆమన నీఔు శధాుయగ ం ఙ఼నహంఙాడె. నీళు నియునేదగస ఉనాుపడె , ఆమన నినా ధనళంతేడెగస
ఙేరసడె. క్సళున నీళు అధాథఱటా ఔఠినంగస ాళభిుంఙఔు. మలఙఔుణిణ ఔశయుక్ోఔు. నీ ాబుళు ళభసఱన
ఫళయగ తం ఙెబయ.

94 అఱమ నవాహ
ఆమతేఱు : 8

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 8 (ఒ ాళక్సు) ఫేభు నీ షఽదమలనిా నీ క్ొయఔు ణెయళఱేథా

? నీ నడెభున యభిఙేశు ఼ళుండిన ఔ నదు

పాభసనిా నీనై నండి థించియనరసభు , నీ క్ొయఔు నీ నేయు ాకలయతేయౌా ఇనభడియఛేరసభు. ఔనఔ ఔయౖసుఱణోనుసటట
తపనిశభిగస శకలఱు ఔడ ఉధాాబ. ఇందఱో ఎఱలంటి శంథేషంఱేద. ఔయౖసుఱణోనుసటట తపనిశభిగస శకలఱు
ఔడా ఉధాాబ. క్సఫటిు నీఔు తీభిఔ ఱనంచినుపడె , ఔఠోయఫెైన ఆభసధనఱో నిభఖుాడయైనుో . నీ ాబుళు నైదధన
నీ భనశసన ఱఖాం ఙెబయ.

95 అత తీన్
ఆమతేఱు : 8

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 8 అతు , ఆయౌవఱు యసక్ిగస! లధా యాతం యసక్ిగస! ఈ రసంత నఖయం (భక్సా) యసక్ిగస

, ఫేభు భలనళుణిణ

అదాతఫెైన ఆఔఽతఱో శఽచృంఙాభు. తయుయసత ఫేభు అతనిా యనక్ిా తానహప నీఙాత నీఙడెగస
భలభిుయనరసభు, యఴాలహంచి, శణాాభసయఱు ఙేలేయసయు తప. అఱలంటి యసభిక్ి అనంత ాతపఱం ఱనశుంథి. క్సఫటిు

(ాళక్సు) థీని తయుయసత యక్ా ఫషృభలధాఱ యవమంఱో నినా ఎళయు తయశా భింఙఖఱయు ? అదిక్సయుఱందభిఔధాా
అఱలాహ గొప అదిక్సభి క్సథా?

96 అల అఱఖ
ఆమతేఱు : 19

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 5 (ఒ ాళక్సు) ఠింఙ శభసానీా శఽఱహుంచిన నీ ాబుళు నేయుణో. ఆమన నేయుఔునుో బన ధతు ేటి భుదు ణో
భలనళుణిణ శఽచృంఙాడె. ఠింఙ: నీ ాబుళు యభదమలలైళు. ఆమన ఔఱం థాాభస ఛాఞనం ధనభసపడె

, భనిఱహ

ఎయుఖని ఛాఞధానిా అతనిక్ి ాయసథింఙాడె.
6 - 19 ఎంతభలతాం క్సద భలనళుడె తనన ణాన ఎళభి అఔాయఱేని యసడననీ , శయాశాతంతేాడననీ నేతనైభి
ాళభిుశు ధాాడె. (అబణే) చిళభిక్ి అందయౄ నీ ాబుళు యైునక్ే తపనిశభిగస భయయౌనుో ళఱలహ ఉంటటంథి . ఔ
థాశడె నభలచ ఙేశు ంటే అతనిా నిభోదింఙే ళయక్ిుని నీళు ఙ఼రసయస

? ఔయనల (ఆ థాశడె) ఋచభలయగ ంఱో

ఉంటే ఱేథా బమబఔుుయౌా ఫో దిశు ఼ ఉంటే , అుపడె నీ అననుసామం ఏనేటి ? ఔయనల (నిభోదిశు నా ఈ ళయక్ిు)
శణాయనిా తయశాభిశు ంటే , (థానాండి) యభుకడళుతేంటే , అుపడె నీ అననుసామం ఏనేటి
ఙ఼శుధాాడధన యవమం అతనిక్ి ణెయౌమథా ? అఱల ఎంతభలతాం ఛయఖద అతడె ఖనఔ భలనఔనుో ణే

? అఱలాహ
, ఫేభు

అతనిా, అతని నదటి యండెాఔఱు టటుఔుని ఈడెయసుభు అఫథాానిక్ి , ఘోయనుసనుసనిక్ి నుసఱపడిన నదయు అథి.
అతడె తన భదు తేథాయుఱ భూఔన నహఱుఙక్ోభన. ఫేభు ఔడ భల యక్ింఙే ద఼తయౌా నహఱుఙఔుంటాభు.
ఎంతభలతాం క్సద, అతని భలటఱు యనఔు శఛాు ఙెబయ (నీ ాబుళు) యసనిాదాయనిా ను ంద.

97 అల కద్ా
ఆమతేఱు : 5

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 5 ఫేభు థీని (కభసన్)ని గనఫెైన భసతామంద అళతభింఛేరసభు. ఆ గనఫెైన భసతా ఏనేటో నైఔు
ణెఱుయస? ఆ గనఫెైన భసతా యబయ ధఱఱ ఔంటే ఔడా ఎంణో రరరవఠఫెైనథి. ఆ భసతా ఆతు, థెైళద఼తఱు తభ ాబుళు

అనభతణో ాత ఆఛఞ న తీశఔుని అళతభియు సయు. ఆ భసతా అంణా ణెఱాయసభే ళయఔు ూభిుగస రసంత రరరమలఱే
అళతభిశు ఼ ఉంటాబ.

98 అల ఫబయనహ
ఆమతేఱు : 8

అళతయణ : భథీధాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 3 ఖరంథ ాఛఱఱోని , ఫషృథెైయసభసధఔుఱఱోని అయరసాశఱు తభ ళదు ఔు శపవు ఫెైన ాభలణం ళఙేుళయఔు
(తభ అయరసాశ యైకభి నండి) యనక్ిా భయఱయు. (శపవు ఫెైన ాభలణం అంటే) అఱలాహ తయపు నండి ఔ ాళఔు
ళచిు శతయఫెైన శళయఫెైన యఙనఱు ఖఱ భియదా ఫెైన శళీనూసఱన ఙథియ యనినహంఙటం.
4 - 5 ూయాం ఖరంథం ఇళాఫడిన ాఛఱఱో చీయౌఔఱు ఏయపడియథి యసభి ళదు ఔు (ఋచభలభసగనిక్ి శంఫందించిన)
శపవు ఫెైన ఫో ధళచిున తయుయసతధన. యసయు అఱలాహ ఔు థాశయం ఙెమలయఱని

, ూభిు ఏక్సఖరతణో తభ ధభసునిా

ఆమన క్ొయక్ే ాణేయక్ింఙక్ోయసఱని , నభలజన యసినహంఙాఱని , ఛక్సత ఇశ఼
ు ఉండాఱని భలతాఫే ఆథేయంఙటం
ఛభిగింథి. ఇథే ఎంణో శభిjెెెైెన, శళయఫెైన ధయుం.
6 - 8 ఖరంథ ాఛఱఱో , ఫషృథెైయసభసధఔుఱఱో శణాయనిా తయశాభించినయసయు తపనిశభిగస నయక్సగిాఱోక్ే నుో ణాయు ,
అందఱోధన రసఴాతంగస ఉండినుో ణాయు. యసయు శఽఱహుఱోక్ెఱా ల యభ నీఙఱు. క్సని యఴాలహంచి శణాాభసయఱు ఙేలేయసయు
నిశసంథేషంగస శఽఱహుఱో అతయంత రరరవఠ ేఱు. యసభిక్ి యసభి ాబుళు ళదు ఱనంఙే ాతపఱం - రసఴాత నియసశ శి ఱలఱ ైన
శాయగ ళధాఱు, యసటి క్ిరంద లఱబయలైళ ాళళశ఼
ు ఉంటాబ యసయు యసటిఱో ఔఱక్సఱం ఉంటాయు. అఱలాహ యసభి టా
ాశనాడమలయడె యసయు ఔడ అఱలాహ టా శంతఽనహు ఙెంథాయు. ఇథీ తన ాబుళు టా బమబఔుుఱు ఔయౌగి ఉండే
ళయక్ిుక్ి ఱనంఙే భయౘపాఖయం.

99 అజ చృల ఛాల
ఆమతేఱు : 8

అళతయణ : భథీధాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

1 - 8 బూనే తన ూభిు తీళాతణో ఊనహ యనమఫడినుపడె

, బూనే తన ఱోఱ ఉనా నతు ం పాభసనిా తీలహ

ఫమటయనలహనుపడె, భలనళుడె, ‘‘థీనిక్ే భబంథి (ఇఱల ఊగినుో ణోంథి) ’’ అని అంటాడె. ఆ భోచన అథి తన
(నైన శంబయంచిన) యరరయౖసఱన యళభిశు ంథి. ఎందఔంటే

, నీ ాబుళు థానిా (అఱల ఙెబయఅని) ఆఛాఞనహంచి

ఉంటాడె. ాఛఱు తభ ఔయుఱన ఙ఼శఔుధనం దఔుగసన

, ఆ భోచన ననా భిలి త
హ ేఱోా థేళుని యైునఔు

భయఱుణాయు. ఆ తయుయసత ఎళడెైధా యళాంత శణాాయయం ఙేలహ ఉధాాశభే థానిా అతన ఙ఼శఔుం టాడె. అఱలగే
ఎళడెైధా యళాంత దయౖసాయయం ఙేలహళుధాాశభే థానీా అతన ఙ఼శఔుంటాడె.

100 అల ఆథిమలత
ఆమతేఱు : 11

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 11 నయుఖుఱు ఔరఔుాత , ళఖయుుత, యుగెడెత తభ డెఔాఱణో నిుపయళాఱన ఙెయుఖుత నుో బ
ణెఱాయసభేటపటిక్ి ఫెయుుథాడి ఙేలేయ (ఖుభసరఱు) యసక్ిగస! ఆ శభమంఱో అయ దభూు ధ఼య ఔడ భేుణాబ ,
అథే లహితఱో అయ ఏథెైధా ఛన శభూషంఱోక్ి ఛొయఫడణాబ ఔడ. అశఱు యవమం ఏనేటంటే , భలనళుడె తన
ాబుళు టా ఎంణో ఔఽతగుాడెై ఉధాాడె. థీనిక్ి శామంగస అతడే యసక్ి అతడె లహభిశందఱ యసయమోషంఱో
ూభిుగస భునిగినుో మలడె. శభలధఱఱో (నుసతనటు ఫడి) ఉనాథి యయౌక్ి తీమ ఫడే శభమలనిా ఖుభించి అతనిక్ి
ణెయౌమథా? ఇంక్స షఽదమలఱోా (థాగి) ఉనాయసటిని ఫమటిక్ి తీలహ భియౕయౌంఙే యనలన ఖుభించి అతనిక్ి ణెయౌమథా ?
నిఴుమంగస ఆ భోచన యసభి ాబుళు యసభిని ఖుభించి ూభిుగస ణెఱుశఔుని ఉంటాడె.

101 అల కలభిఆహ
ఆమతేఱు : 11

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 11 అథొ ఔ భయౘ ఉదాళం! ఏనేటా భయౘ ఉదాళం ? ఆ భయౘ ఉదాళఫేనేటో నీక్ేనే ణెఱుశ ? ఆ భోచన
భలనళుఱు ఙెఱా లఙెదభెరన థీు ుయుఖుఱ భలథిభిగస అబనుో ణాయు. యాణాఱు ఏక్ిన యంఖు యంఖుఱ ఉనిా ళఱ
భలభినుో ణాబ. ఆ తయుయసత ఎళభి ణాాశ మీళఱ ైణే ఫయుళుగస ఉంటాయో , యసయు తభఔు ఇవు ఫెైన పోఖపాగసయఱోా

ఒఱఱలడెణాయు. భభెళభి ణాాశ మీళఱ ైణే ణేయౌఔగస ఉంటాయో , యసభి నియసశ శి ఱం ఱోణెైన గొబయ అళుతేంథి.
అథేనేటో నైక్ేఫెైధా ణెఱుయస? అథి బఖ బఖ భండే అగిా ఖుండం.

102 అత తక్సశ఼ర
ఆమతేఱు : 8

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 8 యఱ ైనంత ఎఔుాళగస ఔభిని నేంచి ఔయు ాంఙానిా ను ంథాఱధన దాయశ నేభుయౌా ఏభయునుసటటఱో
డయనలహంథి. చిళయఔు నైయు (ఈ యసయమోషం ఱోధన) ఴురసనిక్ి ఙేయుఔుంటాయు. (నైయనఔుధనథి) ఎంతభలతాం క్సద ,
తాయఱోధన నైఔు ణెయౌలహనుో తేంథి. భభొఔయసభి (యనండి , నైయనఔుధనథి) ఎంతభలతాం నిఛం క్సద , అత తాయఱోధన
నైఔు ణెయౌలహనుో తేంథి. ఎంతభలతాం క్సద

, నైయు ఖనఔ నిఴుమఛాఞనంణో (నై ఈ యైకభి యయళయసధానిా)

ణెఱుశఔుంటే, (నై నడళడిఔ ఇఱల ఉండద). నైయు నయక్సనిా ఙ఼లహతీయుణాయు. భభొఔయసభి (యనండి) నైయు ూభిు
నభుఔంణో థానిా ఙ఼యసుయు. తయుయసత ఆ భోచన నైయు తపనిశభిగస ఈ యౌకలయఱన ఖుభించి ాయాంఙఫడణాయు.

103 అల అసా
ఆమతేఱు : 3

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 3 క్సఱం యసక్ిగస! నిశసంథేషంగస భలనళుడె నదు నయౖసునిక్ి ఖుభిఅబ ఉధాాడె. యఴాలహంచి శణాాభసయఱు
ఙేశు ఼ ఉండేయసయౄ, ఔభిక్ొఔయు శణోయథేఴం, శషన ఫో ధ ఙేశఔుధనయసయౄ తప.

104 అల షృభఛహ
ఆమతేఱు : 9

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

1 - 9 ాఛఱన థెనహప ను డళటంఱో , భోక్షంగస యసభి ఱోనుసఱన ఎంఙటంఱో ఆశక్ిు ఔనఫయఙేయసడ఼

, ధధానిా

ఔడఫెటు న
ి థానిని భలటిభలటిక్ి ఱ ఔాఫెటు ి ఉంఙేయసడ఼ అబన ాత ళయక్ీు శయాధాఴన భళుణాడె. అతడె తన
ధనం తన ళదు ఔఱక్సఱం ఉంటటందని అనఔుంటటధాాడె. అఱల ఎనాటిక్ీ ఛయఖద. అతడె నచీ నచీ ఙేలే
శి ఱంఱో యశభియనమఫడణాడె. అఱల నచీ నచీగస ఙేలే శి ఱం ఏనేటో నీఔు ణెఱుయస

? అథి తీళాంగస

ాఛాభిఱాఛేమఫడిన థెైయసగిా. అథి ఖుండెఱ థాఔ ఙొఙుఔు నుో తేంథి. అందఱో యసయు డిన తయుయసత అథి
భూలహయనమఫడెతేంథి. ఆ యధంగస యసయు ను డెగసటి అగిా క్ీఱఱ భధయ (చిఔుాఔుని ఉంటాయు).

105 అల ల
ఆమతేఱు : 5

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 5 ఏనఖుఱ యసభిటా నీ ాబుళు ఎఱల ళయళషభింఙాడో నీళు ఙ఼డఱేథా

? ఆమన యసభి ఔుటాన బఖాం

ఙెమయఱేథా? ఆమన యసభినైక్ి క్షుయౌా ఖుంుఱు ఖుంుఱుగస ంనుసడె. అయ భటిు క్సఱుగస తమలయబన ఔంఔయ
భసలళన యసభినైక్ి యశభియనశు ఼ండేయ. చిళభిక్ి యసభి లహితని (యళుఱు) తధనలహన ను టటు భలథిభిగస భలభిుయనరసడె.

106 కభెరష
ఆమతేఱు : 4

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 4 ఙ఼డండి , కభెరష ాఛఱు ఎఱల అఱయసటటడాిభో! ఙయౌ క్సఱంఱోన఼ , ఎండాక్సఱంఱోన఼ ామలణాఱఔు ఎఱల
అఱయసటటడాిభో! ఔనఔ యసయు ఈ ఆఱమ ాబుళున ఆభసదింఙాయౌ. ఆమన యసభిక్ి ఆయౘయనేచిు ఆఔయౌ ఫాధనండి
క్సనుసడాడె రసంతని ాయసథించి బమం నండి యక్ింఙాడె.

107 అల భలఊన్
ఆమతేఱు : 7

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

1 - 7 యఱోఔ యక్షన , ఫషృభలధానిా తయశాభింఙే ళయక్ిుని నీళు ఙ఼రసయస ? అతడే అధాథఱన ఔశభిక్ొటేుయసడె ,
నేదయసలళఔు అనాం నటటుఅని నుో ా తసళం ఙనియసడె. నుో ణే

, తభ నభలచఱ టా అఴరదాళళంఙేయసయు , ాదయశధా

ఫుథిాణో ళయళషభింఙేయసయు , యసడెఔుధన భలభూఱు ళశుళుఱన (ాఛఱఔు) ఇళాటానిక్ి యనక్సడేయసయు
శయాధాఴనభళుణాయు.

108 అల క్ౌశర
ఆమతేఱు : 3

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 3 (ాళక్సు) ఫేభు నీఔు క్ౌశర ాయసథింఙాభు. ఔనఔ నీళు నీ ాబుళు క్ొయక్ే నభలచ ఙెబయ. కభసబనీ ఔడా
ఇళుా. నిశసంథేషంగస నీ ఴతేాయన ధాభయౄనుసఱు ఱేఔుండా నుో బయయసడె.

109 అల క్సహయౄన్
ఆమతేఱు : 6

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 6 ఇఱల ాఔటింఙ , ఒ అయరసాశఱలభస! నైయు ఆభసదింఙేయసటిని ధనన ఆభసదింఙన. అఱలగే ధనన ఆభసదింఙే
ఆమనిా నైయు ఆభసదింఙయు. నైయు ఆభసదిశు నా యసటిని ధనన ఆభసదింఙేయసణిణ క్సన. అఱలగే ధనన ఆభసదింఙే
ఆమనిా నైయు ఆభసదింఙేయసయు క్సయు. నై ధయుం నైథే, ధా ధయుం ధాథే.

110 అన్ నసా
ఆమతేఱు : 3

అళతయణ : భథీధాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 3 అఱలాహ శయౘమం ళచిునుపడె , యఛమ పాఖయం ఱనంచినుపడె , ాఛఱు తండో  తండాఱుగస అఱలాహ
ధయుంఱో ాయనయంఙటానిా నీళు ఙ఼లహ నుపడె (ాళక్సు) నీళు నీ ాబుళు యోు తాంణో నుసటట ఆమన యతా

ధాభలనిా శుభింఙ , ఇంక్స ఆమన భనిాంున యనడెక్ో. నిశసంథేషంగస ఆమన రసుణాునుసనిా ఎంతగసధో
అంగీఔభింఙేయసడె.

111 అల ఱషబ
ఆమతేఱు : 5

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 5 అఫూ ఱషబ ఙేతేఱు యభిగినుో మలబ! అతడె శయాధాఴనం అబనుో మలడె! అతడి ఆలహు నుసశుఱు , అతడి
శంనుసదన అంణా థేనిక్ీ నిక్ి భసఔుండా నుో బంథి. చిళభిక్ి అతడె తపఔుండా బఖ బఖ భండే అగిాఱో
డయనమఫడణాడె. అంణేక్సద (అతడిణోనుసటట) అతడి పాయయ ఔడ అందఱో డయనమఫడెతేంథి. ఆఫె ఙాడీఱు
ఙెఫుత ఔఱయౘఱు భేనే లు .ీ ఆఫె ఫెడఱో ఫాగస నేనిన ఔ ణాాడె ఉంటటంథి.

112 అల ఇఴలాస
ఆమతేఱు : 4

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 4 ఇఱల ఙెనపబయ, ఆమన అఱలాహ, అథిాతీముడె. అఱలాహ నియనేక్ా యుడె ఎళభి ఆదాయభూ , ఎళభి అఔాభస
ఱేనియసడె అందయౄ ఆమననై ఆదాయడేయసభే. ఆమనఔు శంణానం ఎళయౄ ఱేయు. ఆమన ఔడ ఎళభి
శంణానభూ క్సద. ఆమనఔు శభిశభలనఱు ఎళయౄ ఱేయు.

113 అల పఱఖ
ఆమతేఱు : 5

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.

1 - 5 ఇఱల అన: ధనన ఉదమం ాబుళు ఴయణుక్ోయుతేధాాన - ఆమన శఽఱహుంచిన ాతథాని క్ీడె నండి
ఔభుుఔుధన చీఔటి భసతా క్ీడెనండి , భుడెఱనై భంతాంఙే యసభి క్ీడె నండి

, అశ఼మలయుడె అశ఼మడే

టపటి క్ీడె నండి.

114 అన్నాస
ఆమతేఱు : 6

అళతయణ : భక్సాఱో

అనంత ఔయుణాభముడె, అనుసయఔఽనుసయౕఱుడె అబన అఱలాహ నేయుణో నుసాయంనశుధాాన.
1 - 6 ఇఱల అన: ధనన భలనళుఱ ాబుళు , భలనళుఱ ఙఔరళభిు , భలనళుఱ ఆభసధయ థెైళం (అబన అఱలాహ)
ఴయణుక్ోయుతేధాాన - దవు పాయసఱు భేక్ెతుంఙేయసడి క్ీడెనండి. యసడె భలటిభలటిక్ీ భయయౌ ళశ఼
ు ాఛఱ
భనశసఱోా దవు పాయసఱన భేక్ెతుయసుడె , యసడె చృధాాతే ఛాతక్ి ఙెంథినయసడెైధా క్సళఙు ఱేథా భలనళ ఛాతక్ి
ఙెంథినయసడెైధా క్సళఙు.

,

