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 مقـدمة 

 أما بعد.     احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

أمجعني، وهو املصدر األول لإلسالم،  واجلنكالم اهلل، املعجزة الباقية واحلجة القائمة على اإلنس   فالقرآن الكريم

وفيه غاية الكمال والعظمة واإلعجاز والبيان، وبه تقوم احلجة على املكلفني، وقد أمرنا اهلل سبحانه بإبالغه  

ن  وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَ )....  قال تعاىل على لسان النيب صلى اهلل عليه وسلم: للناس،

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ (ويقول تعاىل   ،) هَذَا بَالغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ ....(وقال تعاىل (، بَلَغَ...

وقال رسول  كَبِريًا(،وقال تعاىل: )وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا   (، مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ....

اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )بلغوا عين ولو آية( رواه البخاري، وقال صلى اهلل عليه وسلم )خريكم من تعلم 

 القرآن وعلمه( رواه البخاري.

يزيدون على الزمان  العربية يف هذا  اللغة  الناطقني بغري  املئة وحيث أن  من البشرية، فلن حيصل  تسعني يف 

ق إيصال نور القرآن الكريم ومعانيه وحججه وبراهينه وإعجازه للناطقني بغري العربية، إال بإجياد  البالغ ويتحق

 ترمجات متقنة بلغاهتم.

ونظراً ألن العمل على ترمجات معاني القرآن الكريم فيه ضعف وقصور كبري، ومل يعط حقه من العناية يف كثري 

اللغات، الواجب،   من  من  بشيء  بادر  وللقيام  اإلسالم  فقد  دار  موقع  مع  بالشراكة  الرتمجة  رواد  مركز 

(www.islamhouse.com التابع جلمعية الدعوة وتوعية اجلاليات بالربوة بتنفيذ مبادرة للعناية )

بالقرآن الكريم وبيان معانيه ونشرها، من خالل جمموعة من املشاريع باللغات اليت هتدف إىل توفري ترمجات 

ثم طب العامل،  بلغات  الكريم  القرآن  موسوعة  موقع اعتها وإتاحتها جماناً، ونشرها علىمتقنة وموثوقة ملعاني 

 (www.quranenc.comالقرآن الكريم )

هبذه اللغة،   للناطقني ، خدمةتاميليةويطيب لنا أن نقدم هذه الرتمجة اجلديدة ملعاني القرآن الكريم باللغة ال 

وحنمد اهلل سبحانه أن يسَّر ووفق إلمتام هذا اإلجناز الذي نرجو أن يكون خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به،  

 ونشكر كل من قام بأي جهد إلجناز هذا املشروع الكبري.

http://www.islamhouse.com/
http://www.quranenc.com/


ء املعاني  ستكون قاصرة عن أدا  -مهما بلغت دقتها  -وقبل اخلتام فإننا لندرك أن ترمجة معاني القرآن الكريم  

العظيمة اليت يدل عليها النص القرآني املعجز، وأن املعاني اليت تؤديها الرتمجة إمنا هي حصيلة ما بلغه علم  

 فريق العمل يف فهم كتاب اهلل الكريم، ومعلوم أنه يعرتيها ما يعرتي كل عمل بشري.

حظات إرساهلا من خالل نافذة  وحيث نسعى دائماً إىل التطوير املستمر للرتمجات، فنأمل حال وجود أي مال

الكريم   القرآن  موسوعة  موقع  يف  الرتمجة  هذه  ضمن  آية  كل  أمام  املوجود  املالحظات 

(www.quranenc.com  الربيد (، وألي مقرتحات أو استفسارات أخرى ميكن مراسلتنا عرب 

  info@quranenc.comكرتوني:   اإلل

 النية والعمل، وصلى اهلل على نبينا حممد صالح ونسأل اهلل العون و التوفيق و السداد، و

http://www.quranenc.com/
mailto:info@quranenc.com


முன்னுரை 

 

அகிலங்களின் இறைவன் அல்லாஹ்விற்கக எல்லாப் புகழும்! சாந்தியும் 
சமாதானமும் நமது நபி முஹம்மத் அவர்கள் மீதும், அவர்களின் 
கிறளயார், அவர்களின் கதாழர்கள் அறனவர் மீதும் நிலவட்டும். ஆக,  
 
கண்ணியமான குர்ஆன், அல்லாஹ்வின் கபச்சாகும்; என்றும் 
நீடித்திருக்கும் அற்புதமாகும்; மனிதர்கள், ஜின்கள் அறனவருக்கும் 
உறுதியான ஆதாரமாகும். இஸ்லாமிய மார்க்க சட்டங்களுக்கு முதல் 
பிைப்பிடமாகும். அதில் முழுறம, மகத்துவம், அற்புதம், விளக்கம் 
எல்லாம் இருக்கிைது. இறத மக்கள் எல்கலாருக்கும் எடுத்துச் 
சசால்லும்படி அல்லாஹ் நமக்கு ஏவி இருக்கிைான். அல்லாஹு தஆலா 
கூறுகிைான்: இந்த குர்ஆன் எனக்கு வஹ்யி அைிவிக்கப்படுகிைது, அதன் 
மூலம் உங்கறளயும் இது சசன்று கசருகிை மக்கறளயும் நான் 
எச்சரிப்பதற்காக. (அல்குர்ஆன் 6:19) இன்னும், அல்லாஹு தஆலா 
கூறுகிைான்: இ(வ்கவதமான)து, மக்களுக்கு எடுத்துச் சசால்லப்படும் 
சசய்தியாகும். இதன் மூலம் அவர்கள் எச்சரிக்கப்படுவதற்காக. 
(அல்குர்ஆன் 14:52) இன்னும், அல்லாஹு தஆலா கூறுகிைான்: ரஸூகல 
உமது இறைவனிடமிருந்து உமக்கு இைக்கப்பட்டறத நீ எடுத்துச் 
சசால்வரீாக! நீர் இப்படி சசய்யவில்றல என்ைால் அவனது 
தூதுத்துவத்றத நீ எடுத்துறரத்தவராக ஆக மாட்டீர். (அல்குர்ஆன் 5:67) 
இன்னும் அல்லாஹு தஆலா கூறுகிைான்: இதன் மூலம் அவர்களிடம் 
சபரிய கபார் சசய்வரீாக! (அல்குர்ஆன் 25:52) ரஸூலுல்லாஹ் 
ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் கூைினார்கள்: என்னிடமிருந்து 
மக்களுக்கு (இந்த மார்க்கத்றத) எடுத்துச் சசால்லுங்கள்! அது ஒரு 
வசனமாக இருப்பினும் சரிகய! (புகாரி-3461) கமலும், நபி ஸல்லல்லாஹு 
அறலஹி வஸல்லம் கூைினார்கள்: உங்களில் சிைந்தவர் குர்ஆறன 
தானும் கற்று, பிைருக்கும் கற்பிப்பவர் ஆவார். (புகாரி-5027)   

இந்த காலத்தில் அரபி சமாழி அல்லாத கவறு சமாழி கபசுபவர்கள் 
மக்களில் சதான்னூறு சதவதீத்திற்கு அதிகமாக இருக்கிைார்கள். 
அவர்களுக்சகல்லாம் கண்ணியமான குர்ஆறன கசர்ப்பிப்பகதா, 
குர்ஆனின் ஒளிறயயும், அதன் கருத்துகறளயும், ஆதாரங்கறளயும், 
பிைறர வாயறடக்க சசய்கிை அதன் இலக்கிய நயத்றதயும், அரபி 
சமாழி  அல்லாத கவறு சமாழி கபசுகவாருக்கு கசர்ப்பிப்பது என்பது 
முடியாது, அவரவர்களின்  சமாழிகளில் அதன் தர்ஜமாக்கறள சரியாக 
ஏற்பாடு சசய்வதன் மூலகம தவிர.    

கண்ணியமிகு குர்ஆன் உறடய கருத்துகறள சமாழிசபயர்த்து 
சவளியிடுவதில் பலவனீமும் சபரிய குறைகளும் நிகழ்ந்துள்ளன. பல 
சமாழிகளில் அதற்குரிய முழுறமயான முக்கியத்துவம் கவனிப்பு 
சகாடுக்கப்பட வில்றல என்பதாலும் இந்த கடறமறய நிறைகவற்ை 
கவண்டும் என்பதாலும் மர்கஸ் ருவாதுத் தர்ஜமா என்ை நிறுவனம், 
தாருல் இஸ்லாம் என்ை நிறுவனத்துடன் இறணந்து கண்ணியமிகு 
குர்ஆனுக்கு முக்கியத்துவம், கவனம் சகாடுப்பது என்ை இந்த நல்ல 
சசயறல விறரந்து நிறைகவற்றுவது, அதன் சபாருள்கறள 
சமாழிசபயர்த்து சவளியிடுவதற்கு விறரந்து சசயல்படுகிைது. 



ஆதாரப்பூர்வமான, மிக சரியான, சமாழி அடிப்பறடயில் நன்கு 
முன்கனற்ைமறடந்த பல சமாழிசபயர்ப்புகறள குர்ஆனுக்கு 
உருவாக்குவதும், அறத பதிப்பிப்பதும், இலவசமாக வினிகயாகம் 
சசய்வதும், www.quranenc.com என்ை இறணயதளத்தில் அறத பரப்புவதும் 
எங்கள் திட்டங்களில் முக்கியமானதாகும். தாருல் இஸ்லாம் – இஸ்லாம் 
ஹவுஸ் என்பது ரப்வாவில் உள்ள அறழப்புப் பணி, இன்னும் சவளி 
நாட்டவருக்கான விழிப்புணர்வு கூட்டுைவு அலுவலகத்திற்கு 
சசாந்தமானதாகும்.    

தமிழ் சமாழி கபசுகவாருக்கு கசறவ சசய்யும் விதமாக கண்ணியமிகு 
குர்ஆனின் கருத்துகறள தமிழ் சமாழியில் சமாழிசபயர்ப்பு சசய்யப்பட்ட 
இந்த தர்ஜமாறவ சவளியிடுவது எங்களுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி 
அளிக்கிைது. இந்த சசயல் திட்டத்றத நிறைகவற்ை அல்லாஹ்தான் 
எங்களுக்கு வாய்ப்பளித்து, அறத எங்களுக்கு எளிதாக்கியும் தந்தான். 
இந்த பணி அவனது திருமுகத்றத மட்டும் நாடி சசய்யப்பட்டதாக 
இருக்க கவண்டும்; இதன் மூலம் அல்லாஹ் நற்பலன் அளிக்க 
கவண்டும் என்று நாம் நல்லாதரவு றவக்கிகைாம். இந்த சபரிய 
திட்டத்றத சசயல்வடிவம்படுத்த எந்சதந்த வறகயில் யாசரல்லாம் 
உறழத்தார்ககளா அவர்கள் அறனவருக்கும் நாங்கள் நன்ைி 
சசலுத்துகிகைாம்.    
இறுதியாக, கண்ணியமிகு குர்ஆனின் சபாருள்களின் சமாழிசபயர்ப்பு 
எவ்வளவுதான் நுணுக்கமாக இருந்தாலும் குர்ஆனின் கநரடி வாசகம் 
அைிவிக்கக்கூடிய சபாருள்கறள தருவதில் குறைவுள்ளதாககவ 
இருக்கும். சமாழிசபயர்ப்பு தரக்கூடிய சபாருள்கள், கருத்துகள் அந்த 
பணிறய கமற்சகாண்ட பிரிவினர் அல்லாஹ்வின் கவதத்றத எப்படி 
புரிந்தார்ககளா அறத அவர்களின்  சமாழியில் வழங்கி இருக்கிைார்கள். 
அவ்வளவுதான்.  ஆககவ, மனித பணிகளில் என்ன நிகழுகமா அது 
அவர்களின் இந்த சமாழிசபயர்ப்பிலும் நிகழும் என்பது அைியப்பட்கட 
ஒன்கை.     

சதாடர்ந்து, சமாழிசபயர்ப்புகறள முன்கனற்றுவதில் நாங்கள் முயற்சி 
சசய்து வருகிகைாம். ஆககவ, உங்களுக்கு ஏகதனும் அபிப்ராயங்கள், 
கருத்துகள், திருத்தங்கள் இருப்பின், www.quranenc.com என்ை இறணய 
தளத்தில் இடம் சபற்றுள்ள இந்த சமாழிசபயர்ப்பின் ஒவ்சவாரு 
வசனத்திற்கும் முன்பும் இருக்கக்கூடிய கருத்து சதரிவிப்பதற்கான 
படிவம் மூலம் நீங்கள் அறத அனுப்பித் தர கவண்டும் என்று நாங்கள் 
ஆறசப்படுகிகைாம். இதுகபாக, கவறு ஏதும் விளக்கங்கள், 
முன்சமாழிவுகள் உங்களிடம் இருந்தால் info@quranenc.com என்ை எங்கள் 
ஈசமயில் வழியாக எங்களுக்கு நீங்கள் சதரியப்படுத்தலாம்.  

இன்னும், நாங்கள் அல்லாஹ்விடம் உதவிறயயும், நல்லருறளயும், 
சரியான சசயறலயும், எண்ணமும் சசயலும் சீர்சபை கவண்டும் 
என்பறதயும் கவண்டுகிகைாம். அல்லாஹ் நமது நபி முஹம்மத் 
அவர்கள் மீது ஸலவாத் – கருறண சபாழிவானா
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ஸூரா பாதிஹா  الفاتحة 

1. கபரருளாளன் கபரன்பாளன் 
அல்லாஹ்வின் சபயரால். 

ِحيِم  ِن ٱلَره ۡحمهَٰ ِ ٱلَره  ١ ِبۡسِم ٱّلَله

2. புகழ் (அறனத்தும்) 
அகிலத்தார்களின் இறைவன் 
அல்லாஹ்விற்கக உரியது! 

لهِميه  َبِ ٱلۡعهَٰ ِ ره ۡمُد ّلِلَه       ٱلۡحه

3. (அவன்,) கபரருளாளன் 
கபரன்பாளன்; 

ِح  ْحمَِٰن الَره  ِم  يْ الَره

4. கூலி (சகாடுக்கப்படும் தீர்ப்பு) 
நாளின் அதிபதி! 

یِْن    مَٰلِِك یهْوِم الَدِ

5. (அல்லாஹ்கவ!) உன்றனகய 
வணங்குகிகைாம். இன்னும் 
உன்னிடகம உதவி கதடுகிகைாம். 

یَهاكه نهْستهِعْيُ   اِ یَهاكه نهْعُبُد وه  اِ

6. (அல்லாஹ்கவ!) நீ எங்கறள 
கநரான பாறதயில் கநர்வழி 
நடத்து! 

اطه الُْمْستهِقْيمه   ره  اِْهِدنها الَصِ

7. (அது,) நீ 
அருள்புரிந்தவர்களுறடய பாறத. 
அவர்கள் (உன்னால்) 
ககாபிக்கப்பட்டவர்களும் அல்லர். 
வழிசகட்டவர்களும் அல்லர். 

ْمته  هنْعه اطه الَهِذیْنه ا ۬ ۦ  ِصره   ْ عهلههْْیِ
ْ وهَله  ْْیِ الْمهْغُضْوِب عهلههْْیِ غه

ن  ٓالَِْيه   الَضه
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ஸூரா பகரா  البقرة 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح    ٱلرهِحيمِ ِمۡسِب ٱَّلله
1. அலிஃப் லாம் மீம்.    ٓالَٓم 

2. இதுதான் - (ஏக இறைவனாகிய 
அல்லாஹ், வானவர் ஜிப்ரீல் மூலமாக 
இறுதி இறைத்தூதர் முஹம்மத் 
ஸல்லல்லாஹு அறலஹி வஸல்லம் 
அவர்கள் மீது இைக்கிய இறுதி) - 
கவதமாகும். இதில் அைகவ சந்கதகம் 
இல்றல. (இது,) 
இறையச்சமுள்ளவர்களுக்கு 
கநர்வழிகாட்டக் கூடியதாகும். 

لِكه  ُب  ذَٰ ۬   َله  الِْكتَٰ  ۬ یْبه ۛ ۬   ره   فِْيِه ۛ
 لَِلُْمَتهِقْيه    ُهًدی

3. அவர்கள் (இந்த மார்க்கத்தில் 
கூைப்பட்ட) மறைவானறத நம்பிக்றக 
சகாள்வார்கள். இன்னும், சதாழுறகறய 
நிறல நிறுத்துவார்கள். இன்னும், நாம் 
அவர்களுக்கு வழங்கியதிலிருந்து தர்மம் 
சசய்வார்கள். 

ْيِب  یُْؤِمُنْونه  الَهِذیْنه    ِبالْغه
یُِقْيُمْونه  َٰوةه  وه ل ِمَمها   الَصه  وه
 ْ ُ زهقْٰنَٰ  یُْنِفُقْونه    ره

4. இன்னும், அவர்கள் உமக்கு 
இைக்கப்பட்டறதயும், உமக்கு முன்னர் 
இைக்கப்பட்டறதயும் நம்பிக்றக 
சகாள்வார்கள். இன்னும் மறுறம 
(வாழ்க்றக)றய அவர்கள் உறுதி(யாக 
நம்பிக்றக) சகாள்வார்கள். 

الَهِذیْنه  ا   یُْؤِمُنْونه  وه   اُنِْزله  ِبمه
ا   اِلهْيكه  مه   قهْبلِكه    ِمْن  اُنِْزله  وه

ةِ  ِباَْلَِٰخره  یُْوقُِنْونه    ُهْم  وه

5. அவர்கள் தங்கள் இறைவனின் 
கநர்வழியில் இருக்கிைார்கள். இன்னும், 
அவர்கள்தான் சவற்ைியாளர்கள் 
ஆவார்கள். 

كه  َٰٓى ِ لَٰ  اُول  َمِْن   ُهًدی عه
بَِِهْم    كه  َره َٰٓى ِ اُول  ُهُم  وه

 الُْمْفلُِحْونه 
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6. நிச்சயமாக எவர்கள் (மன முரண்டாக) 
நிராகரித்தார்ககளா அவர்கறள நீர் 
எச்சரித்தாலும், அல்லது அவர்கறள நீர் 
எச்சரிக்கவில்றலசயன்ைாலும் (அது) 
அவர்கள் மீது சமம்தான். அவர்கள் 
நம்பிக்றகசகாள்ள மாட்டார்கள். 

وهٓاء   كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اَِنه   سه
 ْ ْرتهُهْم  عهلههْْیِ هنْذه ا هْم  ءه   لهْم  ا
 یُْؤِمُنْونه  َله  ُتْنِذْرُهْم 

7. அவர்களின் உள்ளங்கள் மீதும், 
அவர்களின் சசவியின் மீதும் அல்லாஹ் 
முத்திறரயிட்டான். இன்னும், 
அவர்களின் பார்றவகள் மீதும் 
திறரயிருக்கிைது. இன்னும், அவர்களுக்கு 
(மறுறமயில்) சபரிய தண்டறன உண்டு. 

تهمه  ُ  خه لَٰ  اّلَلَٰ  قُلُْوِبِهْم  عه
لَٰ  ْمِعِهْم    وهعه لَٰ    سه  وهعه

اِرِهْم  هبْصه ة  ؗ  ا اوه لهُهْم  ِغشه  َوه
اب   ِظْيم   عهذه  عه

8. இன்னும், “நாங்கள் அல்லாஹ்றவயும் 
இறுதிநாறளயும் நம்பிக்றக 
சகாண்கடாம்” எனக் கூறுபவர்களும் 
மக்களில் இருக்கிைார்கள். ஆனால், 
அவர்கள் நம்பிக்றகயாளர்ககள இல்றல. 

ِمنه  ْن  الَنهاِس  وه َنها  یَهُقْوُل  مه مه   اَٰ
 ِ ِبالْيهْوِم  ِباّلَلَٰ ا  اَْلَِٰخرِ  وه مه   وه
 ِبُمْؤِمِنْيه    ُهْم 

9. அவர்கள் அல்லாஹ்றவயும் 
நம்பிக்றகயாளர்கறளயும் 
ஏமாற்றுகிைார்கள். ஆனால், அவர்கள் 
தங்கறளத் தாகம தவிர (பிைறர) 
ஏமாற்ைவில்றல. இன்னும், (இறத) 
அவர்கள் உணர மாட்டார்கள். 

ِدُعْونه  ه  یُخَٰ الَهِذیْنه  اّلَلَٰ  وه
ُنْوا    مه ا  اَٰ مه ُعْونه  وه   اََِله   یهْخده

ُهْم  هنُْفسه ا  ا مه  یهْشُعُرْونه    وه

10. அவர்களின் உள்ளங்களில் ஒரு 
(சந்கதக) கநாய் இருக்கிைது. எனகவ, 
அவர்களுக்கு அல்லாஹ் (சந்கதக) 
கநாறய அதிகப்படுத்தினான். இன்னும், 
அவர்கள் சபாய் கூறுபவர்களாக 
இருக்கின்ை காரணத்தால் 
துன்புறுத்தக்கூடிய தண்டறன 
அவர்களுக்கு உண்டு. 

ض     قُلُْوِبِهْم  ِفْ    َمهره
ادهُهُم  ُ  فهزه ًضا    اّلَلَٰ ره لهُهْم  مه  وه
اب   ۬   عهذه   ٌۢ هلِْيم  هانُْوا ِبمها  ا  ك

 یهْكِذبُْونه 
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11. இன்னும், பூமியில் விஷமம் 
(குழப்பம், கலகம், பாவம்) சசய்யாதீர்கள் 
என்று அவர்களுக்குக் கூைப்பட்டால், 
“நாங்கசளல்லாம் சீர்திருத்தவாதிகள்தான்” 
என்று கூறுகிைார்கள். 

اِذها  ُتْفِسُدْوا َله  لهُهْم  قِْيله  وه
ا اَْلهْرِض    ِف    نهْحُن  اِنَهمها  قهالُْو 

 ُمْصلُِحْونه 

12. அைிந்து சகாள்ளுங்கள்! “நிச்சயமாக 
அவர்கள்தான் விஷமிகள்.” எனினும், 
அவர்கள் (அறத) உணர மாட்டார்கள். 

هَله    الُْمْفِسُدْونه  ُهُم  اِنَهُهْم  ا
َِٰكْن  ل  یهْشُعُرْونه  ََله  وه

13. இன்னும், “(இந்த தூதறர 
உண்றமயாக பின்பற்ைிய) மக்கள் (-
நபித்கதாழர்கள்) நம்பிக்றக சகாண்டது 
கபான்று (நீங்களும்) நம்பிக்றக 
சகாள்ளுங்கள்” என்று அவர்களுக்குக் 
கூைப்பட்டால், “அைிவனீர்கள் நம்பிக்றக 
சகாண்டது கபான்று நாங்கள் நம்பிக்றக 
சகாள்கவாமா?” என்று கூறுகிைார்கள். 
அைிந்து சகாள்ளுங்கள்! “நிச்சயமாக 
அவர்கள்தான் அைிவனீர்கள்.” எனினும், 
அவர்கள் (அறத) அைிய மாட்டார்கள். 

اِذها ِمُنْوا لهُهْم  قِْيله  وه ا   اَٰ مه  كه
مهنه  ا الَنهاُس  اَٰ هنُْؤِمُن  قهالُْو   ا
ا   مه مهنه  كه ٓاُء    اَٰ فههه هَله   الَسُ  ا
ٓاءُ  ُهُم  نَهُهْم اِ  فههه َِٰكْن  الَسُ ل  وه
 یهْعلهُمْونه  ََله 

14. இன்னும், அவர்கள் 
நம்பிக்றகயாளர்கறள சந்தித்தால், 
“நாங்கள் நம்பிக்றக சகாண்கடாம்” என்று 
கூறுகிைார்கள். அவர்கள் தங்கள் 
(தறலவர்களாகிய மனித) 
றஷத்தான்களிடம் சசன்று 
(அவர்களுடன்) தனிறமயில் 
இருந்தாகலா, “நிச்சயமாக நாங்கள் 
உங்களுடன் இருக்கிகைாம். 
நாங்கசளல்லாம் (அவர்கறள) ககலி 
சசய்பவர்கள்தான்” என்று கூறுகிைார்கள். 

اِذها ُنْوا الَهِذیْنه  لهُقوا وه مه ا  اَٰ   قهالُْو 
  ۬ َنها   مه اِذها اَٰ لهْوا  وه  اِلَٰ  خه

   ْ ِطْيِٰنِ يَٰ ا شه   اِنَها  قهالُْو 
ُكْم    عه نَهمها  مه   نهْحُن  اِ

 ُمْستهْهِزُءْونه 

15. அல்லாஹ் அவர்கறள ககலி 
சசய்கிைான். இன்னும், அவர்களுறடய 
அட்டூழியத்தில் அவர்கள் கடுறமயாக 
அட்டூழியம் சசய்பவர்களாக அவர்கறள 
விட்டுறவக்கிைான். 

 ُ هّلَلَٰ  ِبِهْم  یهْستهْهِزُئ  ا
ُهْم  یهُمَدُ  ُطْغيهانِِهْم  ِفْ  وه
 یهْعمهُهْونه 
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16. அவர்கள் எத்தறககயார் என்ைால் 
கநர்வழிக்குப் பதிலாக வழிககட்றட 
விறலக்கு வாங்கினார்கள். ஆககவ, 
அவர்களின் வியாபாரம் 
இலாபமறடயவில்றல. இன்னும், 
அவர்கள் கநர்வழி சபற்ைவர்களாக 
இருக்கவில்றல. 

كه  َٰٓى ِ ُوا الَهِذیْنه  اُول ه   اْشَته
َٰلهةه  ل ی  الَضه ْت  فهمها  ِبالُْهدَٰ ِبحه   ره

ُتُهْم  اره ا   تَِجه مه هانُْوا  وه  ك
 ُمْهتهِدیْنه 

17. அவர்களின் உதாரணம் சநருப்றப 
மூட்டியவர்களின் உதாரணத்றதப் 
கபாலாகும். அது, அவர்கறளச் 
சுற்ைியுள்ளறத சவளிச்சமாக்கியகபாது 
அல்லாஹ் அவர்களின் ஒளிறய 
கபாக்கிவிட்டான். இன்னும், அவன் 
அவர்கறள இருள்களில் - அவர்கள் 
(எறதயும்) பார்க்க முடியாதவர்களாக - 
விட்டுவிட்டான். 

ثهلُُهْم  مهثهِل  مه   الَهِذی كه
ْت  فهلهَمها   نهاًرا    اْستهْوقهده  ٓاءه هضه   ا

ا  ْولهه   مه ُ  ذهههبه  حه   ِبُنوِْرِهْم  اّلَلَٰ
ُهْم  كه تهره  ََله  ُظلُمَٰت   ِفْ  وه
 یُْبِصُرْونه 

18. (அவர்கள்) சசவிடர்கள், ஊறமகள், 
குருடர்கள் ஆவார்கள். ஆககவ, அவர்கள் 
(கநர்வழிக்கு) திரும்ப மாட்டார்கள். 

 ٌۢ  َله  فهُهْم  ُعْم   بُْكم   ُصَم 
 یهْرِجُعْونه   

19. அல்லது, (அவர்களின் உதாரணம்) 
வானத்திலிருந்து சபாழியும் மறழறயப் 
கபாலாகும். அதில் இருள்களும் இடியும் 
மின்னலும் இருக்கின்ைன. இடி 
முழக்கங்களால் மரணத்றதப் பயந்து 
அவர்கள் தங்கள் விரல்கறளத் தங்கள் 
காதுகளில் ஆக்கிக் சகாள்கிைார்கள். 
இன்னும், அல்லாஹ் 
நிராகரிப்பாளர்கறளச் சூழ்ந்திருக்கிைான். 

هوْ  ب   ا َيِ مهٓاءِ  َمِنه  كهصه   فِْيهِ  الَسه
عْد   بهْرق     ُظلُمَٰت  َوهره   َوه
لُْونه  ُهْم  یهْجعه اِبعه ْ   اهصه  ِف
نِِهْم  ذها وهاِعِق  َمِنه  اَٰ  الَصه
ره  ذه ُ  الْمهْوِت    حه ٌۢ  وهاّلَلَٰ  ُمِحْيط 

 ِبالْكَِٰفِریْنه 

20. மின்னல் அவர்களின் பார்றவகறளப் 
பைிக்க சநருங்குகிைது. அது அவர்களுக்கு 
சவளிச்சம் தரும்கபாசதல்லாம் அதில் 
அவர்கள் நடந்து சசல்கிைார்கள். 
அவர்கள் மீது இருள் சூழ்ந்தால் நின்று 
விடுகிைார்கள். அல்லாஹ் நாடினால் 

ُق  یهكهادُ  ْ ُف  الَْبه  یهْخطه
ُهْم    اره هبْصه ا   ا َهمه ٓاءه  كُل هضه   لهُهْم  ا

ْوا ۬   َمهشه اِذها   فِْيِه   هْظلهمه  وه   ا
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அவர்களின் சசவிப்புலறனயும் 
அவர்களின் பார்றவகறளயும் திட்டமாக 
கபாக்கிவிடுவான். நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
எல்லாப் சபாருள் மீதும் 
கபராற்ைலுறடயவன் ஆவான். 

 ْ لهوْ  قهاُمْوا    عهلههْْیِ ٓاءه  وه ُ  شه   اّلَلَٰ
ههبه  ْمِعِهْم  لهذه  ِبسه

اِرِهْم    هبْصه ا ه  اَِنه  وه لَٰ  اّلَلَٰ  عه
ء   كَُلِ  ْ  قهِدیْر   َشه

21. மக்ககள! நீங்கள் (உண்றமயான) 
இறையச்சமுள்ளவர்களாக ஆகுவதற்கு 
உங்கறளயும் உங்களுக்கு 
முன்னிருந்தவர்கறளயும் பறடத்த 
உங்கள் இறைவறன வணங்குங்கள். 

ا  بَهُكُم  اْعُبُدْوا الَنهاُس  یَٰ اهیَُهه   ره
لهقهُكْم  الَهِذْی  الَهِذیْنه  خه  ِمْن  وه
لَهُكْم  قهْبلُِكْم   تهَتهُقْونه    لهعه

22. அவன் பூமிறய உங்களுக்கு 
விரிப்பாகவும், வானத்றத முகடாகவும் 
ஆக்கினான். இன்னும், வானத்தி(ன் 
கமகத்தி)லிருந்து (மறழ) நீறர 
இைக்கினான். ஆக, அதன் மூலம் 
உங்களுக்கு (பல விதமான) 
கனிகளிலிருந்து உணறவ உற்பத்தி 
சசய்(து சகாடுத்)தான். ஆககவ, (இந்த 
உண்றமறய) நீங்கள் அைிந்தவர்களாக 
இருக்கும் நிறலயில், அல்லாஹ்விற்கு 
நிகரானவர்கறள (-சபாய்யான இறண 
சதய்வங்கறள) ஏற்படுத்தாதீர்கள். 

له  الَهِذْی  عه  اَْلهْرضه  لهُكُم  جه
اًشا مهٓاءه  فِره   ِبنهٓاًء  َوهالَسه
له  هنْزه مهٓاءِ  ِمنه  َوها   مهٓاءً  الَسه
جه  ِت  ِمنه  ِبه   فهاهْخره   الثَهمهرَٰ
لُْوا فهله  لَهُكْم    ِرْزقًا  ِ  تهْجعه   ّلِلََٰ

هنُْتْم  اًدا َوها هنْده  تهْعلهُمْونه  ا

23. நாம் நம் அடிறம மீது இைக்கிய 
(கவதத்)தில் (அது இறைவனிடமிருந்து 
இைக்கப்பட்டது என்பதில்) நீங்கள் 
சந்கதகத்தில் இருந்தால், அது கபான்ை 
ஓர் அத்தியாயத்றதக் சகாண்டு 
வாருங்கள். இன்னும், அல்லாஹ் 
அல்லாத உங்கள் ஆதரவாளர்கறளயும் 
(உங்கள் உதவிக்காக) நீங்கள் அறழத்துக் 
சகாள்ளுங்கள்! நீங்கள் 
உண்றமயாளர்களாக இருந்தால் (இறத 
சசய்து காட்டுங்கள்). 

اِْن  یْب   ِفْ  ُكنُْتْم  وه َمها  ره   َمِ
لْنها  لَٰ  نهَزه ْبِدنها  عه  فهاُْتْوا عه
ة     وهاْدُعْوا َمِثْلِه   َمِْن  ِبُسوْره

ُكْم  ٓاءه ده ِ  ُدْوِن  َمِْن  ُشهه  اّلَلَٰ
ِدقِْيه  ُكنُْتْم  اِْن   صَٰ
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24. ஆக, நீங்கள் (அப்படி ஒரு கவதத்றத) 
உருவாக்கவில்றலசயன்ைால், - நீங்கள் 
(அப்படி) உருவாக்ககவ முடியாது - (நரக) 
சநருப்றப அஞ்சுங்கள். மக்களும் 
கற்களும் அதன் எரிசபாருள் ஆவார்கள். 
அது நிராகரிப்பாளர்களுக்காக 
தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

لُْوا  لَهْم  فهاِْن  لهْن  تهْفعه لُْوا وه  تهْفعه
  وهقُْوُدهها  الَهِتْ  الَنهاره  وافهاتَهقُ 

۬   الَنهاُس  ةُ   اره ْت  وهالِْحجه   اُعَِده
 لِلْكَِٰفِریْنه 

25. இன்னும் (நபிகய!) எவர்கள் 
நம்பிக்றக சகாண்டு நற்சசயல்கறளச் 
சசய்தார்ககளா அவர்களுக்கு நற்சசய்தி 
கூறுவரீாக! “நிச்சயமாக அவர்களுக்கு 
சசார்க்கங்கள் உண்டு. அவற்ைின் கீழ் 
ஆறுகள் ஓடும். அவற்ைிலிருந்து 
(ஏகதனும்) ஒரு கனி உணவாக 
அவர்களுக்கு 
வழங்கப்படும்கபாசதல்லாம் இது, 
முன்னர் நமக்கு வழங்கப்பட்டதுதான் 
என்று அவர்கள் கூறுவார்கள். இன்னும் 
(பார்றவக்கு) ஒகர விதமாகத் 
கதான்ைக்கூடியதாககவ அது (-கனி) 
அவர்களிடம் சகாண்டு வரப்படும். 
இன்னும், தூய்றமயான மறனவிகளும் 
அவற்ைில் அவர்களுக்கு உண்டு. 
இன்னும், அவர்கள் அவற்ைில் 
நிரந்தரமாக தங்கி இருப்பார்கள்.” 

رِ  بهَشِ ُنْوا الَهِذیْنه  وه مه ِملُوا اَٰ   وهعه
ِت  لِحَٰ هَنه  الَصَٰ َنَٰت    لهُهْم  ا   جه
ا  ِمْن  تهْجِرْی  ُر    تهْحِتهه   اَْلهنْهَٰ
َهمها  ا  ُرِزقُْوا كُل ة   ِمْن  ِمْنهه همهره   ث
ْزقًا    ا قهالُْوا َرِ ذه   الَهِذْی  هَٰ
ُتْوا قهْبُل    ِمْن  ُرِزقْنها  ُ ا  ِبه   وه

اِبًها    لهُهْم   ُمتهشه ا   وه   فِْيهه
هْزوهاج   ۬   ا ة    ره َهه ا  َوهُهْم  َمُطه   فِْيهه

لُِدْونه   خَٰ

26. சகாசு இன்னும் (அற்பத்தில்) அதற்கு 
கமலுள்ளறதயும் கூட உதாரணமாக 
கூறுவதற்கு நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
சவட்கப்பட மாட்டான். ஆக, 
நம்பிக்றகயாளர்கள் நிச்சயமாக அது 
தங்கள் இறைவனிடமிருந்து (கூைப்பட்ட) 
உண்றமதான் என அைிவார்கள். ஆக, 
நிராகரிப்பாளர்கள் - அல்லாஹ் இந்த 
உதாரணத்தின் மூலம் என்ன நாடினான்? 
என்று - (ககலியாக) கூறுவார்கள். இதன் 
மூலம் அதிகமாகனாறர அவன் வழி 
தவை சசய்கிைான். இன்னும், இதன் 

ه  اَِنه  هْن  یهْستهْح    َله  اّلَلَٰ  ا
ثهًل  یَهْضِربه  ا  مه ةً  َمه   فهمها  بهُعْوضه
ا    ا  فهْوقههه هَمه ُنْوا الَهِذیْنه  فها مه  اَٰ

هنَههُ  فهيهْعلهُمْونه  َقُ  ا  ِمْن  الْحه
بَِِهْم    ا  َره هَمه ا  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  وه

ا ذها   فهيهُقْولُْونه  اده  مه هره ُ  ا   اّلَلَٰ
ا ذه ثهًل    ِبهَٰ ا    ِبه   یُِضَلُ  مه ِثْْیً   كه



 

ஸூரா பகரா 

 

8 

 

 البقرة

மூலம் அதிகமாகனாறர அவன் கநர்வழி 
நடத்துகிைான். இன்னும், பாவிகறளத் 
தவிர இதன் மூலம் அவன் வழி தவை 
சசய்ய மாட்டான். 

یهْهِدْی  ا    ِبه   َوه ِثْْیً ا  كه مه  وه
ِسِقْيه    اََِله  ِبه    یُِضَلُ   الْفَٰ

27. (பாவிகளாகிய) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் உடன்படிக்றகறய, அது 
உறுதியாகிவிட்ட பின்னர் 
முைிக்கிைார்கள். இன்னும், எது 
கசர்க்கப்பட கவண்டும் என்று அல்லாஹ் 
ஏவினாகனா அறத (-இரத்த உைறவ)த் 
துண்டிக்கிைார்கள். இன்னும், பூமியில் 
விஷமம் (குழப்பம், கலகம், பாவம்) 
சசய்கிைார்கள். அவர்கள்தான் 
நஷ்டவாளிகள் ஆவார்கள். 

ْهده  یهْنُقُضْونه  الَهِذیْنه  ِ  عه  اّلَلَٰ
 ْ ُعْونه  ِمیْثهاقِه   بهْعدِ  ِمنٌۢ یهْقطه  وه
ا   ره  مه همه ُ  ا هْن  ِبه    اّلَلَٰ له  ا   یَُْوصه

یُْفِسُدْونه      اَْلهْرِض  ِف  وه
كه  َٰٓى ِ ِسُرْونه  ُهُم  اُول  الْخَٰ

28. (நீங்கள்) அல்லாஹ்றவ எப்படி 
நிராகரிக்கிைரீ்கள்? நீங்கள் 
இைந்தவர்களாக இருந்தீர்ககள! அவன் 
உங்கறள உயிர்ப்பித்தான். பிைகு, அவன் 
உங்கறள மரணிக்கச் சசய்கிைான். பிைகு, 
அவன் உங்கறள உயிர்ப்பிப்பான். பிைகு, 
அவனிடகம நீங்கள் (மறுறமயில்) 
திரும்பக்சகாண்டு வரப்படுவரீ்கள். 

ِ  تهْكُفُرْونه  كهْيفه   ِباّلَلَٰ
ًتا  وهُكنُْتْم  هْموها ُكْم    ا  فهاهْحيها

 یُْحِیْيُكْم  ثَُمه  یُِمیُْتُكْم  ثَُمه 
ُعْونه  اِلهْيهِ  ثَُمه   ُتْرجه

29. அவன்தான் பூமியிலுள்ள 
அறனத்றதயும் உங்களுக்காகப் 
பறடத்தான். பிைகு, வானத்திற்கு கமல் 
(தனது கண்ணியத்திற்குத் தக்கவாறு) 
உயர்ந்தான். ஆக, அவற்றை ஏழு 
வானங்களாக அவன் அறமத்தான். 
அவன் எல்லாப் சபாருறளயும் 
நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

لهقه  ُهوهالَهِذْی  ا  لهُكْم  خه  ِف  َمه
ِمْيًعا    اَْلهْرِض   اْستهوَٰ ی ثَُمه  جه

مهٓاءِ  اِله  ىُهَنه  الَسه َوَٰ ْبعه  فهسه  سه
مَٰوَٰت     ِبكَُلِ  سه ُهوه ء   وه ْ  َشه
 عهلِْيم  

30. இன்னும் (நபிகய!) “நிச்சயமாக நான் 
பூமியில் ஒரு பிரதிநிதிறய 
பறடக்கப்கபாகிகைன்” என உம் 
இறைவன் வானவர்களுக்கு கூைிய 
சமயத்றத நிறனவு கூர்வரீாக. (அதற்கு) 

اِذْ  بَُكه  قهاله  وه كهةِ  ره َٰٓى ِ ْ  لِلْمهل   اَِنِ
اعِل   ًة     اَْلهْرِض  ِف  جه لِْيفه   خه
ا هته  قهالُْو  ُل ا ا  ْجعه ْن   فِْيهه  مه
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அவர்கள் கூைினார்கள்: “அதில் விஷமம் 
சசய்து, அதிகமாக இரத்தம் சிந்தக் 
கூடியவர்கறள அதில் நீ பறடக்(கப் 
கபா)கிைாயா? நாங்ககளா உன்றனப் 
புகழ்ந்து துதித்து வருகிகைாம். இன்னும், 
உன்றனப் பரிசுத்தப்படுத்துகிகைாம்.” 
(அதற்கு) அவன் கூைினான்: “நீங்கள் 
அைியாதவற்றை நிச்சயமாக நான் 
அைிகவன்.” 

ا  یَُْفِسُد  یهْسِفُك  فِْيهه   وه
ٓاءه    مه نهْحُن  الَدِ ُح  وه َبِ   نُسه
ْمِدكه  ُس  ِبحه  قهاله  لهكه    وهنُقهَدِ

  ْ هعْلهُم  اَِنِ ا  ا  تهْعلهُمْونه  َله  مه

31. இன்னும், அவன் எல்லா 
(சபாருள்களின்) சபயர்கறளயும் 
ஆதமுக்கு கற்பித்தான். பிைகு, அவற்றை 
அந்த வானவர்களுக்கு முன் 
சமர்ப்பித்தான். இன்னும், “நீங்கள் 
உண்றமயாளர்களாக இருந்தால் 
இவற்ைின் சபயர்கறள எனக்கு 
அைிவியுங்கள்” என்று கூைினான். 

دهمه  وهعهلَهمه  ا  اَْلهْسمهٓاءه  اَٰ َههه   كُل
ُهْم  ثَُمه  ضه ره له  عه كهِة    عه َٰٓى ِ  الْمهل

هنٌِْۢبـ ُْوِنْ  فهقهاله    ِباهْسمهٓاءِ  ا
ءِ هَٰ ؤُ  ِدقِْيه   ُكنُْتْم  اِْن  اَله صَٰ

 

32. அவர்கள் கூைினார்கள்: “நீ மகாத் 
தூயவன். நீ எங்களுக்குக் 
கற்பித்தவற்றைத் தவிர எங்களுக்கு 
அைகவ அைிவு இல்றல. நிச்சயமாக 
நீதான் நன்கைிந்தவன், மகா ஞானவான்.” 

نهكه  قهالُْوا   لهنها   عِلْمه   َله  ُسْبحَٰ
ا  اََِله  هنْته  اِنَهكه  عهلَهْمتهنها    مه   ا

لِْيُم  ِكْيُم  الْعه  الْحه

33. அவன் கூைினான்: “ஆதகம! 
அவற்ைின் சபயர்கறள அவர்களுக்கு 
அைிவிப்பரீாக!” ஆக, அவர்களுக்கு 
அவற்ைின் சபயர்கறள அவர் 
அைிவித்தகபாது, அவன் கூைினான்: 
“வானங்கள் இன்னும் பூமியில் 
மறைந்திருப்பவற்றை நிச்சயமாக நான் 
அைிகவன். இன்னும், நீங்கள் 
சவளிப்படுத்துவறதயும் நீங்கள் 
மறைத்திருந்தறதயும் நான் அைிகவன் 
என்று உங்களுக்கு நான் 
கூைவில்றலயா?” 

هنٌِْۢبْئُهْم  یَٰ اَٰدهُم  قهاله    ا
هُهْم  فهلهَمها   ِباهْسمهٓاى ِِهْم    هنٌْۢبها  ا
هلهْم  قهاله  ِباهْسمهٓاى ِِهْم    هقُْل  ا   ا

ْ   لَهُكْم  هعْلهُم  اَِنِ ْيبه  ا  غه
ِت ا مَٰوَٰ هعْلهُم  وهاَْلهْرِض    لَسه ا  وه
ا  ا  ُتْبُدْونه  مه مه  ُكنُْتْم  وه

 تهْكُتُمْونه 
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34. இன்னும் (நபிகய!) ஆதமுக்கு சிரம் 
பணியுங்கள் என வானவர்களுக்கு நாம் 
கூைிய சமயத்றத நிறனவு கூருவரீாக! 
ஆக, இப்லீறஸத் தவிர (மற்ை 
அறனவரும்) சிரம் பணிந்தார்கள். அவன் 
மறுத்தான். இன்னும், 
சபருறமயடித்தான். இன்னும், 
நிராகரிப்பாளர்களில் அவன் 
ஆகிவிட்டான். 

اِذْ  كهةِ  قُلْنها  وه َٰٓى ِ   اْسُجُدْوا لِلْمهل
ا َِلَٰدهمه  ُدْو  جه   اِبْلِیْسه    اََِله   فهسه
هبَٰ  ه ؗ   ا هانه  وهاْستهْكَبه ك  ِمنه  وه

 الْكَِٰفِریْنه 

35. இன்னும், நாம் கூைிகனாம்: “ஆதகம! 
நீரும் உம் மறனவியும் சசார்க்கத்தில் 
தங்கி இருங்கள்! இன்னும் நீங்கள் 
இருவரும் அதில் நாடிய விதத்தில் 
தாராளமாக சாப்பிடுங்கள். ஆனால், இந்த 
மரத்றத நீங்கள் இருவரும் 
சநருங்காதீர்கள். (அப்படி சநருங்கினால்) 
அநியாயக்காரர்களில் நீங்கள் இருவரும் 
ஆகிவிடுவரீ்கள்.” 

قُلْ  هنْته  اْسُكْن  یَٰ اَٰدهُم  نها وه   ا
َنهةه  وهزهْوُجكه  كُله  الْجه ا  وه   ِمْنهه
غهًدا ْيُث  ره  وهَله  ِشْئُتمها   حه
بها ِذهِ  تهْقره ةه  هَٰ ره جه   فهتهُكْونها  الَشه
لِِمْيه  ِمنه   الَظَٰ

36. ஆக, றஷத்தான் அவ்விருவறரயும் 
(அல்லாஹ்வின் கட்டறளக்கு) மாறு 
சசய்ய தூண்டி அதிலிருந்து 
அகற்ைினான். ஆக, அவ்விருவரும் 
இருந்த (சசார்க்கத்)திலிருந்து 
அவ்விருவறரயும் அவன் 
சவளிகயற்ைினான். இன்னும், நாம் 
கூைிகனாம்: “நீங்கள் இைங்குங்கள். 
உங்களில் சிலர் சிலருக்கு 
எதிரியாவரீ்கள். இன்னும், உங்களுக்குப் 
பூமியில் வசிக்குமிடமும் ஒரு காலம் 
வறர இன்பமும் உண்டு.” 

لَهُهمها  هزه ُن  فها ْيطَٰ ا   الَشه ْنهه   عه
ُهمها جه هانها  ِمَمها  فهاهْخره   فِْيِه  ك

 بهْعُضُكْم  اْهِبُطْوا وهقُلْنها 
لهُكْم  عهُدَو     لِبهْعض    ِف  وه
تهاع   اَْلهْرِض  مه  اِلَٰ  ُمْستهقهر  َوه
 ِحْي  

37. ஆக, ஆதம் (பாவமன்னிப்புத் கதட 
சில) வாக்கியங்கறளத் தம் 
இறைவனிடமிருந்து சபற்ைார். 
(அவற்றைக் கூைி பாவமன்னிப்புத் 
கதடினார்.) ஆககவ, அவன் அவறர 
மன்னித்தான். நிச்சயமாக அவன்தான் 

دهُم  فهتهلهَقَٰ   بَِه   ِمْن  اَٰ هلِمَٰت   َره  ك
نَهه   عهلهْيِه    تهابه فه   ُهوه  اِ

ِحْيُم  الَتهَوهاُب   الَره
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தவ்பாறவ (-பாவ மன்னிப்புத் 
கதடியவரின் பிரார்த்தறனறய) அதிகம் 
அங்கீகரிப்பவன், மகா கருறணயாளன் 
ஆவான். 

38. நாம் கூைிகனாம்: “நீங்கள் 
அறனவரும் இதிலிருந்து இைங்குங்கள். 
ஆக, என்னிடமிருந்து உங்களுக்கு 
கநர்வழி நிச்சயமாக வரும். ஆக, 
எவர்கள் என் கநர்வழிறயப் 
பின்பற்ைினார்ககளா அவர்கள் மீது 
அச்சமில்றல. இன்னும், அவர்கள் 
கவறலப்பட மாட்டார்கள். 

ا  اْهِبُطْوا قُلْنها  ِمْيًعا     ِمْنهه   جه
ا  ْ  یهاْتِیهَنهُكْم  فهاَِمه َنِ   ُهًدی َمِ
ایه  تهِبعه  فهمهْن  ْوف   فهله  ُهده   خه

 ْ نُْونه  ُهْم  وهَله  عهلههْْیِ یهْحزه
 

39. இன்னும், எவர்கள் நிராகரித்து, நம் 
வசனங்கறளப் சபாய்ப்பித்தார்ககளா 
அவர்கள் நரகவாசிகள் ஆவார்கள். 
அவர்கள் அதில் நிரந்தரமாக தங்கி 
இருப்பார்கள்.” 

الَهِذیْنه  بُْوا كهفهُرْوا وه َذه  وهكه
كه  ِباَٰیَِٰتنها   َٰٓى ِ ُب  اُول  الَنهاِر    اهْصحَٰ
ا  ُهْم  لُِدْونه   فِْيهه  خَٰ

40. இஸ்ராயலீின் சந்ததிககள! உங்கள் 
மீது நான் அருள் புரிந்த என் அருறள 
நிறனவு கூருங்கள். இன்னும், எனது 
உடன்படிக்றகறய நிறைகவற்றுங்கள். 
நான் உங்கள் உடன்படிக்றகறய 
நிறைகவற்றுகவன். இன்னும், 
என்றனகய நீங்கள் பயப்படுங்கள். 

ٓاِءیْله  یَٰبهِنْ   ُكُرْوا اِْسره  اذْ
ِته  ْمُت  الَهِتْ   نِْعمه هنْعه   عهلهْيُكْم  ا
هْوفُْوا ا ْهِدْی   وه  ِف اُوْ  ِبعه

ْهِدُكْم    یَهایه   ِبعه اِ فهاْرههُبْوِن  وه
 

41. இன்னும், உங்களிடமுள்ளறத 
உண்றமப்படுத்தக்கூடியதாக நான் 
இைக்கிய (இவ்கவதத்)றத நம்பிக்றக 
சகாள்ளுங்கள்! இன்னும் இறத 
நிராகரிப்பவர்களில் முதலாமவர்களாக 
நீங்கள் ஆகிவிடாதீர்கள்! இன்னும், என் 
வசனங்களுக்குப் பகரமாக (அவற்ைில் 
கூைப்பட்ட சட்டங்கறள மறைப்பதற்காக 
அல்லது, மாற்றுவதற்காக) சசாற்ப 

ِمُنْوا اَٰ ا   وه لُْت  ِبمه هنْزه قًا   ا َدِ   ُمصه
ُكْم  لَِمها  عه ا وهَله  مه هَوهله  تهُكْونُْو    ا
هافِر    ْوا وهَله  ِبه   ك ُ   ِباَٰیَِٰتْ  تهْشَته
همهًنا  یَهایه  قهلِْيًل ؗ  ث اِ فهاتَهُقْوِن  وه
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கிரயத்றத வாங்காதீர்கள்! இன்னும், 
நீங்கள் என்றனகய அஞ்சுங்கள்! 

42. இன்னும், உண்றமறய சபாய்யுடன் 
கலக்காதீர்கள்! இன்னும், நீங்கள் 
அைிந்தவர்களாக இருக்கும் நிறலயில் 
உண்றமறய மறைக்காதீர்கள்! 

َقه  تهلِْبُسوا وهَله   ِبالْبهاِطِل   الْحه
تهْكُتُموا َقه  وه هنُْتْم  الْحه ا  وه
 تهْعلهُمْونه 

43. இன்னும், (இஸ்லாறம ஏற்று 
முஸ்லிம்களுடன்) சதாழுறகறய 
நிறலநிறுத்துங்கள்! இன்னும், ஸகாத்றத 
சகாடுங்கள்! இன்னும், (சதாழுறகயில்) 
குனி(ந்து பணி)பவர்களுடன் (கசர்ந்து) 
குனி(ந்து பணி)யுங்கள். 

هقِْيُموا ا َٰوةه  وه ل ُتوا الَصه اَٰ  وه
وةه  كَٰ ُعْواوهارْ  الَزه عه  كه   مه

ِكِعْيه   الَرَٰ

44. நீங்ககளா கவதத்றத ஓதுபவர்களாக 
இருக்கும் நிறலயில் உங்கறள நீங்கள் 
மைந்துவிட்டு, மக்களுக்கு (மட்டும்) 
நன்றமறய ஏவுகிைரீ்களா? நீங்கள் 
சிந்தித்து புரியமாட்டீர்களா? 

تهاُْمُرْونه  ه  ِبالَِْبَِ  الَنهاسه  ا
ْونه  تهنْسه ُكْم  وه هنُْفسه هنُْتْم  ا ا  وه
هفهله  الِْكتَٰبه    تهْتلُْونه    ا
 تهْعِقلُْونه 

45. இன்னும், நீங்கள் சபாறுறமயாக 
இருந்தும் சதாழுதும் (அல்லாஹ்விடம்) 
உதவி ககாருங்கள். இன்னும், நிச்சயமாக 
அது (-சதாழுறக) பளுவானதுதான், 
உள்ளச்சமுறடகயார் மீகத தவிர. 

َْبِ  وهاْستهِعیُْنْوا  ِبالَصه
َٰوِة   وه  ل ا  الَصه نَههه اِ ة   وه   اََِله  لهكهِبْْیه

له  ِشِعْيه    عه  الْخَٰ

46. (உள்ளச்சமுறடய) அவர்கள் 
“நிச்சயமாக அவர்கள் தங்கள் 
இறைவறன சந்திப்பார்கள் என்றும் 
அவனிடகம நிச்சயமாக அவர்கள் 
திரும்புவார்கள்” என்றும் நம்புவார்கள். 

هنَهُهْم  یهُظَنُْونه  الَهِذیْنه  َٰقُ  ا ل  ْواَمُ
بَِِهْم  هنَهُهْم  ره ا ِجُعْونه   اِلهْيهِ  وه رَٰ
 

47. இஸ்ராயலீின் சந்ததிககள! நான் 
உங்கள் மீது அருள்புரிந்த என் 
அருறளயும் நிச்சயமாக நான் 
உலகத்தார்கறளவிட உங்கறள 

ٓاِءیْله  یَٰبهِنْ   ُكُرْوا اِْسره  اذْ
ِته  ْمُت  الَهِتْ   نِْعمه هنْعه   عهلهْيُكْم  ا
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கமன்றமப்படுத்தியறதயும் நீங்கள் 
நிறனவு கூருங்கள்.  ْ هَنِ ا لْتُ  وه له  ُكْم فهَضه   عه

لهِمْيه   الْعَٰ

48. இன்னும், ஒரு நாறள அஞ்சுங்கள்! 
(அதில்) ஓர் ஆன்மா (கவறு) ஓர் 
ஆன்மாவுக்கு எறதயும் பலனளிக்காது. 
இன்னும் அதனிடமிருந்து பரிந்துறர 
ஏற்கப்படாது. இன்னும் அதனிடமிருந்து 
மீட்புத் சதாறக வாங்கப்படாது. இன்னும் 
அவர்கள் (எவராலும்) உதவி சசய்யப்பட 
மாட்டார்கள். 

تَهُقْوا ا   تهْجِزْی  ََله  یهْوًما  وه
ْن  نهْفس   ْيـ ًا َوهَله  نَهْفس   عه  شه
ا  یُْقبهُل  ة  َوهَله  ِمْنهه فهاعه  شه
ذُ  ا  یُْؤخه  ُهْم  وهَله  عهْدل    ِمْنهه

ُرْونه   یُْنصه

49. இன்னும், ஃபிர்அவ்னுறடய 
கூட்டத்திடமிருந்து நாம் உங்கறளக் 
காப்பாற்ைிய சமயத்றத நிறனவு 
கூருங்கள். அவர்கள் உங்களுக்கு தீய 
தண்டறனயால் கடும் சிரமம் (-துன்பம்) 
தந்தார்கள். உங்கள் ஆண் பிள்றளகறள 
அறுத்தார்கள். இன்னும், உங்கள் சபண் 
(பிள்றள)கறள வாழ விட்டார்கள். 
இன்னும், அதில் - உங்கள் 
இறைவனிடமிருந்து - ஒரு சபரிய 
கசாதறன இருந்தது. 

اِذْ  ُكْم  وه یْنَٰ ِل  َمِْن  نهَجه  اَٰ
ْونه   ُسْوٓءه  یهُسْوُمْونهُكْم  فِْرعه
اِب  ذه بَُِحْونه  الْعه   یُذه
ُكْم  هبْنهٓاءه یهْستهْحُيْونه  ا  وه
ُكْم    ٓاءه ِفْ  نِسه لُِكْم  وه ء   ذَٰ  بهاَله

بَُِكْم  َمِْن  ِظْيم   َره  عه

50. இன்னும், உங்களுக்காக நாம் கடறல 
பிளந்த சமயத்றத நிறனவு கூருங்கள். 
ஆக, உங்கறளக் காப்பாற்ைிகனாம். 
இன்னும் நீங்கள் பார்த்துக் 
சகாண்டிருக்கும் நிறலயில் 
ஃபிர்அவ்னுறடய கூட்டத்தாறர நாம் 
மூழ்கடித்கதாம். 

اِذْ  قْنها  وه  الْبهْحره  ِبُكُم  فهره
ُكْم  یْنَٰ قْنها   فهاهنْجه هْغره ا   اَٰله  وه
ْونه  هنُْتْم  فِْرعه ا تهْنُظُرْونه  وه

 

51. இன்னும், மூஸாவிற்கு நாம் நாற்பது 
இரவுகறள வாக்களித்த சமயத்றத 
நிறனவு கூருங்கள். பிைகு, நீங்ககளா 
அநியாயக்காரர்களாக ஆகிவிட்ட 
நிறலயில் - நீங்கள் ஒரு 

اِذْ  عهْدنها  وه هْربهِعْيه  ُمْوسَٰ   وَٰ  ا
ْذُتُم  ثَُمه  ةً لهْيله  تَهخه  الِْعْجله  ا
 ْ هنُْتْم  بهْعِده   ِمنٌۢ ا لُِمْونه  وه  ظَٰ
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காறளக்கன்றை அவருக்குப் பின்னர் 
(சதய்வமாக) எடுத்துக் சகாண்டீர்கள். 

52. பிைகு, நீங்கள் நன்ைி 
சசலுத்துவதற்காக அதன் பின்னர் 
உங்கறள நாம் மன்னித்கதாம். 

فهْونها  ثَُمه  ْنُكْم  عه ْ  عه  بهْعدِ  َمِنٌۢ
لِكه  لَهُكْم  ذَٰ  تهْشُكُرْونه  لهعه

53. இன்னும், நீங்கள் கநர்வழி 
சபறுவதற்காக மூஸாவிற்கு 
கவதத்றதயும், பிரித்தைிவிக்கக்கூடிய 
சட்டத்றதயும் நாம் சகாடுத்தறத 
நிறனவு கூருங்கள். 

اِذْ  تهیْنها  وه  الِْكتَٰبه  ُمْوسه  اَٰ
لَهُكْم  وهالُْفْرقهانه  تهْهتهُدْونه   لهعه

 

54. இன்னும், மூஸா தன் 
சமுதாயத்திற்கு, “என் சமுதாயகம! 
நீங்கள் காறளக்கன்றை(த் சதய்வமாக) 
எடுத்துக் சகாண்டதால் நிச்சயமாக 
நீங்கள் உங்கள் ஆன்மாக்களுக்கு தீங்கு 
சசய்தீர்கள். எனகவ, (பாவத்றத விட்டு 
விலகி) மன்னிப்புக் ககாரி உங்கறளப் 
பறடத்தவனின் பக்கம் திரும்புங்கள். 
இன்னும், உங்க(ளில் காறளக் கன்றை 
வணங்கியவர்க)ளுறடய உயிர்கறளக் 
சகால்லுங்கள். அது, உங்கறளப் 
பறடத்தவனிடம் உங்களுக்குச் 
சிைந்ததாகும்” என்று கூைிய சமயத்றத 
நிறனவு கூருங்கள். ஆககவ, (நீங்கள் 
உங்களில் காறளக் கன்றை 
வணங்கியவர்கறளக் சகான்ைவுடன் 
அல்லாஹ்) உங்கறள மன்னித்தான். 
நிச்சயமாக அவன்தான் தவ்பாறவ (-பாவ 
மன்னிப்புத் கதடியவரின் 
பிரார்த்தறனறய) அதிகம் 
அங்கீகரிப்பவன், மகா கருறணயாளன். 

اِذْ    یَٰقهْوِم  لِقهْوِمه   ُمْوسَٰ  قهاله  وه
نَهُكْم  لهْمُتْم  اِ ُكْم  ظه هنُْفسه  ا

اِذُكُم  ا الِْعْجله  ِباتَِخه  فهُتْوبُْو 
ُكْم  اِلَٰ  ا بهاِرى ِ  فهاقُْتلُْو 

ُكْم    هنُْفسه لُِكْم  ا ْْی   ذَٰ  لَهُكْم  خه
ُكْم  ِعْنده   فهتهابه     بهاِرى ِ

نَهه   عهلهْيُكْم     الَتهَوهاُب  ُهوه  اِ
ِحْيُم   الَره

55. இன்னும் மூஸாகவ! “அல்லாஹ்றவ 
நாம் கண்கூடாக காணும் வறர உம்றம 
நம்பிக்றக சகாள்ளகவ மாட்கடாம்” 
என்று நீங்கள் கூைியறத நிறனவு 

اِذْ   نَُْؤِمنه  لهْن  یَُٰمْوسَٰ  قُلُْتْم  وه
َتَٰ  لهكه  ی حه ه  نهره ةً   اّلَلَٰ ْهره   جه
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கூருங்கள். ஆக, நீங்கள் பார்க்கின்ை 
நிறலயில் சபரும் சப்தம் உங்கறளப் 
பிடித்தது. (நீங்கள் இைந்து விட்டீர்கள்.) 

ْتُكُم  ذه ِعقهةُ  فهاهخه هنُْتْم  الَصَٰ ا   وه
 تهْنُظُرْونه 

56. பிைகு, நீங்கள் நன்ைி 
சசலுத்துவதற்காக உங்கள் 
மரணத்திற்குப் பின்னர் உங்கறள 
(உயிர்ப்பித்து) நாம் எழுப்பிகனாம். 

ُكْم  ثَُمه  ْثنَٰ ْ  بهعه  بهْعدِ  َمِنٌۢ
ْوِتُكْم  لَهُكْم  مه تهْشُكُرْونه  لهعه
 

57. இன்னும், உங்கள் மீது கமகத்றத 
நிழலிடும்படிச் சசய்கதாம். இன்னும், 
மன்னு ஸல்வா (உண)றவ உங்களுக்கு 
இைக்கி சகாடுத்கதாம். நாம் உங்களுக்கு 
வழங்கிய நல்லவற்ைிலிருந்து நீங்கள் 
புசியுங்கள். அவர்கள் நமக்குத் 
தீங்கிறழக்கவில்றல. எனினும், 
(அவர்கள்) தங்களுக்குத் தாகம 
தீங்கிறழப்பவர்களாக இருந்தனர். 

لَهلْنها  مهامه  عهلهْيُكُم  وهظه   الْغه
لْنها  هنْزه ا  الْمهَنه  عهلهْيُكُم  وه
لْوَٰی    ِت  ِمْن  كُلُْوا وهالَسه یَِبَٰ  طه

ا  ُكْم    مه زهقْنَٰ ا  ره مه لهُمْونها  وه  ظه
َِٰكْن  ل ا وه هانُْو  هنُْفسه  ك  ُهْم ا

 یهْظلُِمْونه 

58. இன்னும் நாம் (உங்களுக்கு) கூைிய 
சமயத்றத நிறனவு கூருங்கள்: நீங்கள் 
இந்த ஊரில் நுறழயுங்கள்! ஆக, அதில் 
நீங்கள் நாடிய விதத்தில் தாராளமாகப் 
புசியுங்கள்! (அதன்) வாசலில் தறல 
குனிந்தவர்களாக நுறழயுங்கள்! 
இன்னும், (எங்கள்) பாவச்சுறம 
நீங்கட்டும் எனக் கூறுங்கள்! (அப்படி 
நீங்கள் சசய்தால்) உங்கள் குற்ைங்கறள 
உங்களுக்கு மன்னிப்கபாம். இன்னும், 
நல்லைம் புரிகவாருக்கு (நன்றமறய 
கமலும்) அதிகப்படுத்துகவாம். 

اِذْ  ِذهِ  اْدُخلُْوا قُلْنها  وه  هَٰ
ا فهكُلُْوا الْقهْریهةه  ْيُث  ِمْنهه  حه
غهًدا  ِشْئُتْم    َوهاْدُخلُواره
ًدا َوهقُْولُْوا الْبهابه  ة   ُسَجه   ِحَطه
ُكْم    لهُكْم  نَهْغِفرْ  يَٰ طَٰ   خه

ِیُْد  َنه  الُْمْحِسِنْيه  وهسه

59. ஆக, (அந்த) அநியாயக்காரர்கள் 
தங்களுக்கு எது கூைப்பட்டகதா அறத 
கவறு வார்த்றதயாக மாற்ைி(க் 
கூைி)னார்கள். எனகவ, அவர்கள் 
(அல்லாஹ்வின் கட்டறளறய) 

له  لهُمْوا الَهِذیْنه  فهبهَده   قهْوًَل  ظه
ْْیه   لهُهْم  قِْيله  الَهِذْی  غه

لْنها  هنْزه له  فها لهُمْوا الَهِذیْنه  عه  ظه
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மீறுபவர்களாக இருந்த காரணத்தால் 
(அந்த) அநியாயக்காரர்கள் மீது 
வானத்திலிருந்து நாம் தண்டறனறய 
இைக்கிகனாம். 

مهٓاءِ  َمِنه  ِرْجًزا هانُْوا ِبمها   الَسه  ك
 ُسُقْونه یهفْ 

60. இன்னும், மூஸா தனது 
சமுதாயத்திற்குத் தண்ணரீ் கதடிய 
சமயத்றத நிறனவு கூருங்கள். “நீர் உம் 
தடியால் கல்றல அடிப்பரீாக!” எனக் 
கூைிகனாம். அதிலிருந்து பன்னிரண்டு 
ஊற்றுகள் பைீிட்டன. மக்கள் எல்லாம் 
தங்களது நீர் அருந்தும் பகுதிறய 
திட்டமாக அைிந்தார்கள். அல்லாஹ் 
சகாடுத்த உணவிலிருந்து புசியுங்கள்! 
பருகுங்கள். இன்னும், (பூமியில்) 
விஷமம் (கலகம், குழப்பம், பாவம்) 
சசய்தவர்களாக இருந்த நிறலயில் 
பூமியில் எல்றல மீைி விஷமம் 
சசய்யாதீர்கள். 

اِذِ   لِقهْوِمه   ُمْوسَٰ  اْستهْسقَٰ  وه
اكه  اْضِرْب  فهُقلْنها  صه  بَِعه
ره    جه ْت  الْحه ره   ِمْنهُ  فهانْفهجه
ا  ثْنهته ةه  ا ْشره   عهلِمه  قهْد  عهیًْنا    عه
ُنهاس   كَُلُ  بهُهْم    ا  كُلُْوا َمهْشره

بُْوا ِ  َرِْزِق  ِمْن  وهاْشره  وهَله  اّلَلَٰ
ُمْفِسِدیْنه  اَْلهْرِض  ِف  تهْعثهْوا
 

61. இன்னும், “மூஸாகவ! ஒகர ஓர் 
உணறவ (மட்டும் சாப்பிட்டு வாழ்வதில்) 
நாங்கள் அைகவ சபாறுறமயாக இருக்க 
மாட்கடாம். ஆககவ, உம் இறைவனிடம் 
எங்களுக்காக பிரார்த்திப்பரீாக. பூமி 
விறளவிக்கும் அதன் கீறர, அதன் 
சவள்ளரிக்காய், அதன் ககாதுறம, அதன் 
பருப்பு, அதன் சவங்காயத்றத 
எங்களுக்காக அவன் சவளியாக்குவான்” 
என நீங்கள் கூைியறத நிறனவு 
கூருங்கள். “சிைந்ததற்குப் பதிலாகத் 
தாழ்ந்தறத மாற்ைிக் சகாள்கிைரீ்களா? 
ஒரு நகரத்தில் இைங்குங்கள். நீங்கள் 
ககட்டது நிச்சயமாக உங்களுக்கு 
(அங்கக) உண்டு” என அவர் கூைினார். 
இன்னும், இழிவும் வழீ்ச்சியும் அவர்கள் 
மீது விதிக்கப்பட்டன. அல்லாஹ்வின் 
ககாபத்திலும் அவர்கள் சார்ந்து 
விட்டார்கள். அது, நிச்சயமாக அவர்கள் 

اِذْ   نَهْصَِبه  لهْن  یَُٰمْوسَٰ  قُلُْتْم  وه
لَٰ  ام   عه عه   لهنها  فهاْدعُ  َوهاِحد   طه
بَهكه  ِْبُت  ِمَمها  لهنها  یُْخِرْج  ره  ُتنٌۢ

ْ  اَْلهْرُض  ا ِمنٌۢ ا   بهْقلِهه قِثَهٓاى ِهه   وه
ا  فُْوِمهه ا  وه ِسهه ا    وهعهده لِهه بهصه  وه
تهْستهْبِدلُْونه  قهاله  ه  الَهِذْی  ا

هْدنَٰ  ْْی     ِبالَهِذْی  ُهوها  ُهوهخه
ا  لهُكْم  فهاَِنه  ِمْصًرا اِْهِبُطْوا  َمه
هلُْتْم    ا ُ  وهُضِربهْت  سه   عهلههْْیِ
لَهةُ  الْمهْسكهنهُة    الَذِ بهٓاُءوْ   وه   وه
ب   ِ    َمِنه  ِبغهضه لِكه  اّلَلَٰ   ذَٰ
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அல்லாஹ்வுறடய வசனங்கறள 
நிராகரிப்பவர்களாகவும், நியாயமின்ைி 
நபிமார்கறள சகாறல 
சசய்பவர்களாகவும் இருந்த 
காரணத்தினாலாகும். அது, அவர்கள் 
பாவம் சசய்த காரணத்தினாலும், 
இன்னும், அவர்கள் (அல்லாஹ்வின் 
கட்டறளறய) மீறுபவர்களாக இருந்த 
காரணத்தினாலும் ஆகும். 

هنَهُهْم بِ  هانُْوا ا  ِباَٰیَِٰت  یهْكُفُرْونه  ك
 ِ یهْقُتلُْونه  اّلَلَٰ ه  وه ْْیِ  النَهِبَي    ِبغه

َقِ    لِكه  الْحه ْوا ِبمها ذَٰ  عهصه
هانُْوا ك  یهْعتهُدْونه   وه

62. நிச்சயமாக நம்பிக்றகயாளர்கள், 
யூதர்கள், கிைித்தவர்கள், ஸாபியிகள் - 
(இவர்களில்) எவர் அல்லாஹ்றவயும், 
இறுதி நாறளயும் (உண்றமயாககவ) 
நம்பிக்றக சகாண்டு நன்றம 
சசய்தார்ககளா, அவர்களுக்கு அவர்களின் 
கூலி அவர்களின் இறைவனிடத்தில் 
உண்டு. இன்னும், அவர்கள் மீது 
பயமுமில்றல. அவர்கள் 
கவறலப்படவும் மாட்டார்கள். 

ُنْوا الَهِذیْنه  اَِنه  مه الَهِذیْنه  اَٰ  وه
یوه  ههاُدْوا رَٰ ْيه  الَنهصَٰ ِبـ ِ   وهالَصَٰ
ْن  مهنه  مه ِ  اَٰ الْيهْوِم  ِباّلَلَٰ  وه

ِمله  اَْلَِٰخرِ  لًِحا   وهعه   فهلهُهْم  صه
هْجُرُهْم  بَِِهْم    ِعْنده  ا   وهَله  ره
ْوف   ْ  خه  ُهْم   وهَله  عهلههْْیِ

نُْونه   یهْحزه

63. இன்னும், உங்களுக்கு கமல் 
மறலறய உயர்த்தி, உங்கள் 
உறுதிசமாழிறய நாம் வாங்கிய 
சமயத்றத நிறனவு கூருங்கள். “நீங்கள் 
இறையச்சமுள்ளவர்களாக ஆகுவதற்காக 
நாம் உங்களுக்குக் சகாடுத்த 
(தவ்ராத்)றத பலமாகப் (பற்ைிப்) 
பிடியுங்கள். இன்னும், அதில் 
உள்ளவற்றை நிறனவு கூருங்கள். 

اِذْ  ْذنها  وه هخه  ِمیْثهاقهُكْم  ا
فهْعنها  وْره    فهْوقهُكُم  وهره  الَطُ
ا   ْواُخذُ  ُكْم  مه تهیْنَٰ ِبُقَوهة    اَٰ

ُكُرْوا ا  َوهاذْ لَهُكْم  فِْيهِ  مه  لهعه
 تهَتهُقْونه 

64. பிைகு, அதன் பின்னர் புைக்கணித்து 
விட்டீர்கள். ஆக, உங்கள் மீது 
அல்லாஹ்வின் அருளும் அவனின் 
கருறணயும் இல்றலசயன்ைால் நீங்கள் 
நஷ்டவாளிகளில் ஆகியிருப்பரீ்கள். 

ْ  ُتْم تهوهلَهیْ  ثَُمه  لِكه    بهْعدِ  َمِنٌۢ   ذَٰ
ِ  فهْضُل  فهلهْو َله   عهلهْيُكْم  اّلَلَٰ

ْحمهُته    َمِنه  لهُكنُْتْم  وهره
ِسِریْنه   الْخَٰ
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65. இன்னும், சனிக்கிழறமகளில் 
உங்களில் (நமது கட்டறளக்கு மாறு 
சசய்து) எல்றல மீைியவர்கறள 
திட்டமாக நீங்கள் அைிவரீ்கள். ஆக, 
சிறுறமப்பட்டவர்களாக குரங்குகளாக 
ஆகிவிடுங்கள் என அவர்களுக்கு நாம் 
கூைிகனாம். 

ْد  لهقه   الَهِذیْنه  عهلِْمُتُم  وه
ْوا ْبِت  ِف  ِمْنُكْم  اْعتهده   الَسه
دهةً  ُكْونُْوا لهُهْم  فهُقلْنها    قِره

ْيه    ِسـ ِ  خَٰ

66. ஆக, அறத (-குரங்குகளாக 
மாற்ைப்பட்டறத) அதற்கு முன்னால் 
(அவர்கள் சசய்த) பாவங்களுக்கும் 
அதற்கு பின்னால் (வருபவர்கள் 
சசய்கின்ை அது கபான்ை) 
பாவங்களுக்கும் (முன்னுதாரணமான) 
தண்டறனயாகவும், 
இறையச்சமுள்ளவர்களுக்கு ஓர் 
உபகதசமாகவும் ஆக்கிகனாம். 

ا  هه لْنَٰ عه  بهْيه  لَِمها  نهكهاًَل  فهجه
ا  یْهه ا  یهده مه ا وه لْفههه ةً  خه ْوِعظه مه   وه

 لَِلُْمَتهِقْيه 

67. இன்னும், “ஒரு பசுறவ நீங்கள் 
அறுப்பதற்கு நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
உங்கறள ஏவுகிைான்” என மூஸா தன் 
சமுதாயத்திற்கு கூைிய சமயத்றத 
நிறனவு கூருங்கள். (அதற்கு) அவர்கள், 
“(மூஸாகவ!) நீர் எங்கறள ககலியாக 
எடுத்துக் சகாள்கிைரீா?” எனக் 
கூைினார்கள். “அைிவனீர்களில் நான் 
ஆகுவறத விட்டு அல்லாஹ்விடம் 
பாதுகாப்புத் கதடுகிகைன்” என அவர் 
கூைினார். 

اِذْ   اَِنه  لِقهْوِمه    ُمْوسَٰ  قهاله  وه
ه  هْن  یهاُْمُرُكْم  اّلَلَٰ  تهْذبهُحْوا ا
ةً    ا بهقهره هتهَتهِخُذنها  قهالُْو    ُهُزًوا    ا
هُعْوذُ  قهاله  ِ  ا هْن  ِباّلَلَٰ ُكْونه   ا ه  ا
ِهلِْيه  ِمنه   الْجَٰ

68. “எங்களுக்காக உம் இறைவனிடம் 
பிரார்த்திப்பரீாக! அ(ந்த மாட்டின் வய)து 
என்னசவன்று எங்களுக்கு அவன் 
விவரிப்பான்” எனக் கூைினார்கள். 
“நிச்சயமாக அது கிழடும் அல்லாத, 
இளங்கன்றும் அல்லாத அதற்கு 
மத்தியில் நடுத்தரமான ஒரு பசு என 
நிச்சயமாக அவன் கூறுகிைான். எனகவ, 

بَهكه  لهنها اْدعُ  قهالُوا ْ  ره  لَهنها  یُبهَيِ
ا  نَهه   قهاله  ِِهه    مه ا  یهُقْوُل  اِ نَههه  اِ

ة     ِبْكر     وهَله  فهاِرض   ََله  بهقهره
 ٌۢ وهان  لِكه    بهْيه  عه لُْوا  ذَٰ   فهافْعه
ا  ُرْونه  مه  ُتْؤمه
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நீங்கள் ஏவப்படுவறதச் சசய்யுங்கள்” 
என (மூஸா) கூைினார். 

69. (மூஸாவின் சமுதாயத்தினர்) 
கூைினார்கள்: “எங்களுக்காக உம் 
இறைவனிடம் பிரார்த்திப்பரீாக! அதன் 
நிைம் என்ன என்று அவன் எங்களுக்கு 
விவரிப்பான்.” (மூஸா) கூைினார்: 
“நிச்சயமாக அது மஞ்சள் நிைமான பசு. 
அதன் நிைம் தூய்றமயானது 
(கலப்பற்ைது). பார்றவயாளர்கறள அது 
மகிழ்விக்கும்” என்று நிச்சயமாக அவன் 
கூறுகிைான். 

بَهكه  لهنها اْدعُ  قهالُوا ْ  ره  لَهنها  یُبهَيِ
ا  ا    مه نَهه   قهاله  لهْونُهه  یهُقْوُل  اِ
ا  نَههه ة   اِ ٓاُء     بهقهره ْفره   فهاقِع   صه
ا   الَنَِٰظِریْنه  تهُسرَُ  لَهْونُهه

70. (மூஸாவின் சமுதாயத்தினர்) 
கூைினார்கள்: “எங்களுக்காக உம் 
இறைவனிடம் பிரார்த்திப்பரீாக! அது எது 
(கவறலக்கு பயன்படுத்தப்பட்டதா, 
இல்றலயா)? என எங்களுக்கு அவன் 
விவரிப்பான். மாடுகள் (பல வறககளாக 
இருப்பதால் அவற்ைில் எறத நாங்கள் 
அறுக்க கவண்டும் என்பதில் அறவ) 
எங்களுக்கு குழப்பமாக (சந்கதகமாக) 
இருக்கின்ைன. நிச்சயமாக நாங்கள் 
அல்லாஹ் நாடினால் திட்டமாக கநர்வழி 
சபறுகவாம்.” 

بَهكه  لهنها اْدعُ  قهالُوا ْ  ره  لَهنها  یُبهَيِ
ا  بههه  الْبهقهره  اَِنه  ِِهه    مه   تهشَٰ

ا    َها   عهلهیْنه ن اِ ٓاءه  اِْن  وه ُ  شه  اّلَلَٰ
 لهُمْهتهُدْونه 

71. (மூஸா) கூைினார்: “நிச்சயமாக அது 
நிலத்றத உழுவதற்கு 
பயன்படுத்தப்படாத, (விறள) நிலத்திற்கு 
நீர் இறைக்காத பசுவாகும். (அது) 
குறையற்ைதாகும். அதில் வடு அைகவ 
இல்றல” என்று அவன் கூறுகிைான்.. “நீர் 
இப்கபாதுதான் உண்றமறயக் சகாண்டு 
வந்தீர்” என அவர்கள் கூைினார்கள். ஆக, 
(பல ககள்விகளுக்குப் பின்னர்) அவர்கள் 
அறத அறுத்தார்கள். ஆனால், (அறத) 
விறரவாக சசய்ய அவர்கள் 
சநருங்கவில்றல. 

نَهه   قهاله  ا یهُقْوُل  اِ نَههه ة   اِ   ََله  بهقهره
لُْول    وهَله  اَْلهْرضه  ُتِثْْیُ  ذه
ْرثه    تهْسِق  لَهمهة   الْحه  ََله  ُمسه
ا    ِشيهةه    ِجْئته  الْـ َٰنه  قهالُوا فِْيهه

َقِ    بهُحْوهها  ِبالْحه ا   فهذه مه  وه
هاُدْوا لُْونه  ك  یهْفعه
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72. இன்னும் நீங்கள் ஓர் உயிறரக் 
சகான்று பிைகு, அ(றத யார் சகான்ைார் 
என்ப)தில் நீங்கள் தர்க்கித்தறத நிறனவு 
கூருங்கள். நீங்கள் மறைத்திருந்தறத 
அல்லாஹ் சவளியாக்கக் கூடியவன் 
ஆவான். 

اِذْ  ْءتُ  نهْفًسا قهتهلُْتْم  وه  ْم فهادََٰره
ا    ُ  فِْيهه ا   ُمْخِرج   وهاّلَلَٰ  َمه
 تهْكُتُمْونه    ُكنُْتْم 

73. ஆக, “அதில் சில 
(பாகத்)றதக்சகாண்டு (இைந்த) அவறர 
அடியுங்கள்” எனக் கூைிகனாம். 
இவ்வாறுதான், இைந்தவர்கறள 
அல்லாஹ் உயிர்ப்பிப்பான். இன்னும், 
நீங்கள் சிந்தித்து புரிவதற்காக தன் 
அத்தாட்சிகறள அவன் உங்களுக்குக் 
காண்பிப்பான். 

ا    اْضِربُْوهُ  فهُقلْنها    ِببهْعِضهه
لِكه  ُ  یُْحِ  كهذَٰ   الْمهْوٰتَٰ    اّلَلَٰ

یُِریُْكْم  یَِٰته   وه لَهُكْم  اَٰ  لهعه
 تهْعِقلُْونه 

74. பிைகு, உங்கள் உள்ளங்கள் அதற்குப் 
பின்னர் இறுகி விட்டன. ஆக, அறவ 
கற்கறளப் கபால் அல்லது இறுக்கத்தால் 
(அவற்றைவிட) மிகக் 
கடினமானறவயாக உள்ளன. இன்னும் 
நிச்சயமாக கற்களில் நதிகள் பைீி(ட்டு 
ஓ)டக்கூடியறவயும் திட்டமாக உண்டு. 
இன்னும் நிச்சயமாக பிளந்து 
அதிலிருந்து நீர் சவளிகயைக் கூடியதும் 
திட்டமாக அவற்ைில் உண்டு. இன்னும் 
நிச்சயமாக அல்லாஹ்வுறடய பயத்தால் 
(கமலிருந்து கிகழ உருண்டு) 
விழக்கூடியதும் திட்டமாக அவற்ைில் 
உண்டு. நீங்கள் சசய்வறதப் பற்ைி 
அல்லாஹ் கவனமற்ைவனாக இல்றல. 

ْت  ثَُمه  ْ   قُلُْوبُُكْم  قهسه  بهْعدِ  َمِنٌۢ
لِكه  ةِ  فهِهه  ذَٰ اره هالِْحجه هوْ  ك  ا
َدُ  هشه اَِنه  قهْسوهةً    ا  ِمنه  وه

ةِ  اره رُ  لهمها  الِْحجه  ِمْنهُ  یهتهفهَجه
ُر    اَِنه  اَْلهنْهَٰ ا  وه  لهمها   ِمْنهه
َقهُق   الْمهٓاُء    ِمْنهُ  فهيهْخُرُج  یهَشه
اَِنه  ا  وه  ِمْن  یهْهِبُط  لهمها  ِمْنهه

ْشيهةِ  ِ    خه ا  اّلَلَٰ مه ُ  وه  اّلَلَٰ
افِل   َمها ِبغه  تهْعمهلُْونه  عه

75. உங்களுக்காக அவர்கள் 
நம்பிக்றகயாளர்களாக ஆகுவறத நீங்கள் 
ஆறசப்படுகிைரீ்களா? திட்டமாக 
அவர்களில் ஒரு பிரிவினர் 
இருக்கிைார்கள். அவர்கள் 
அல்லாஹ்வுறடய கபச்றச 
சசவியுறுகிைார்கள். பிைகு, அறத 

ه  هْن  فهتهْطمهُعْونه ا  لهُكْم  یَُْؤِمُنْوا ا
قهْد  هانه  وه ْ  فهِریْق   ك  َمِْٰنُ

َٰمه  یهْسمهُعْونه  هل ِ  ك  ثَُمه  اّلَلَٰ
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அவர்கள் சிந்தித்து புரிந்த பின்னர் 
அவர்ககளா (தாம் சசய்வது பாவம் 
என்பறத) அைிந்தவர்களாக இருந்த 
நிறலயில் அறத தவைாக 
மாற்றுகிைார்கள். 

فُْونهه   َرِ ْ  یُحه ا  بهْعدِ  ِمنٌۢ  مه
قهلُْوهُ   یهْعلهُمْونه  وهُهْم  عه

76. இன்னும் அவர்கள் 
நம்பிக்றகயாளர்கறளச் சந்தித்தால் 
“(நாங்களும்) நம்பிக்றக சகாள்கிகைாம்” 
எனக் கூறுகிைார்கள். அவர்களில் சிலர் 
(மற்ை) சிலருடன் தனி(றமயில் சந்தி)த்து 
விட்டால் (அந்த சிலர் தங்கறள 
சந்தித்தவர்களிடம்) கூறுகிைார்கள்: 
“உங்கள் இறைவனுக்கு முன் அறதக் 
சகாண்டு அவர்கள் உங்களிடம் 
தர்க்கிப்பதற்காக அல்லாஹ் உங்களுக்கு 
சதரிவித்தறத அவர்களுக்கு நீங்கள் 
அைிவிக்கிைரீ்களா? நீங்கள் சிந்தித்து புரிய 
மாட்டீர்களா?” 

اِذها ُنْوا الَهِذیْنه  لهُقوا وه مه ا  اَٰ   قهالُْو 
  ۬ َنها   مه اِذها اَٰ له  وه  اِلَٰ  بهْعُضُهْم  خه
ا بهْعض   ثُْونهُهْم  قهالُْو  َدِ هُتحه   ا
ُ  فهتهحه  ِبمها   عهلهْيُكْم  اّلَلَٰ

ْوُكْم  ٓاَجُ بَُِكْم    ِعْنده  ِبه   لُِيحه  ره
هفهله   تهْعِقلُْونه  ا

77. அவர்கள் இரகசியமாகப் 
கபசுவறதயும் சவளிப்பறடயாக 
கபசுவறதயும் நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
நன்கைிவான் என்பறத (அவர்கள்) அைிய 
மாட்டார்களா? 

هوهَله  هَنه  یهْعلهُمْونه  ا ه  ا  یهْعلهُم  اّلَلَٰ
ا  ْونه  مه ا  یُِسَرُ مه  یُْعلُِنْونه  وه

78. இன்னும், எழுதப் படிக்கத் 
சதரியாதவர்களும் அவர்களில் உண்டு. 
வணீ் நம்பிக்றககறளத் தவிர 
கவதத்(தில் உள்ள)றத அவர்கள் 
அைியமாட்டார்கள். இன்னும் அவர்கள் 
(வணீாகச்) சந்கதகிக்கிைார்ககள தவிர 
(உறுதியான கல்வியைிவு அவர்ளுக்கு) 
இல்றல. 

 ْ ِمْٰنُ   یهْعلهُمْونه  َله  ْونه اَُمِيَُ  وه
اِنَه  اََِله   الِْكتَٰبه  همه اِْن  ا  ُهْم  وه
 یهُظَنُْونه  اََِله 

79. ஆககவ, தங்கள் கரங்களால் 
(கற்பறனயாக) புத்தகத்றத எழுதி, பிைகு 
அறதக் சகாண்டு சசாற்பக் கிரயத்றத 
வாங்குவதற்காக, “இது 
அல்லாஹ்விடமிருந்து (வந்த 

یْل   َهِذیْنه  فهوه  یهْكُتُبْونه  لَِل
 ثَُمه   ِباهیِْدیِْهْم    الِْكتَٰبه 



 

ஸூரா பகரா 

 

22 

 

 البقرة

கவதமாகும்)” என்று கூறுபவர்களுக்குக் 
ககடுதான்! ஆக, அவர்களின் கரங்கள் 
எறத எழுதியகதா அதனால் 
அவர்களுக்குக் ககடுதான்! இன்னும், 
அவர்கள் (இதன் மூலம்) எறத 
சம்பாதிக்கிைார்ககளா அதனாலும் 
அவர்களுக்குக் ககடுதான்! 

ا یهُقْولُْونه  ذه ِ  ِعْندِ  ِمْن  هَٰ   اّلَلَٰ
ْوا ُ همهًنا  ِبه   لِيهْشَته  قهلِْيًل    ث
یْل   َمها  لَهُهْم  فهوه   ْت كهتهبه  َمِ

هیِْدیِْهْم  وهیْل   ا َمها  لَهُهْم  وه  َمِ
 یهْكِسُبْونه 

80. இன்னும், அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: 
“எண்ணப்பட்ட (சில) நாட்கறளத் தவிர, 
நரக சநருப்பு எங்கறள அைகவ 
தீண்டாது.” (அதற்கு நபிகய!) நீர் 
கூறுவரீாக: “அல்லாஹ்விடம் (அவ்வாறு 
ஏகதனும்) ஓர் உடன்படிக்றகறய 
(நீங்கள்) ஏற்படுத்திக் சகாண்டீர்களா? 
(அப்படிசயனில்) அல்லாஹ் தன் 
உறுதிசமாழிறய அைகவ மாற்ை 
மாட்டான். அல்லது நீங்கள் அைியாதறத 
அல்லாஹ்வின் மீது (சபாய்யாக) 
கூறுகிைரீ்களா? 

نها  لهْن  وهقهالُْوا   اََِله   الَنهارُ  تهمهَسه
هیَهاًما  ْعُدْودهةً    ا  قُْل  َمه

ْذُتْم  تَهخه ه ِ  ِعْنده  ا ْهًدا اّلَلَٰ   عه
 ْ ُ  یَُْخلِفه  فهله ه    اّلَلَٰ ْهده هْم  عه   ا

له  تهُقْولُْونه  ِ  عه ا  اّلَلَٰ  َله  مه
 تهْعلهُمْونه 

81. அவ்வாைன்று! எவர்கள் தீறமறயச் 
சம்பாதித்து, இன்னும் அவர்களுறடய 
பாவம் அவர்கறளச் சூழ்ந்து 
சகாண்டகதா அவர்கள் நரகவாசிகள் 
ஆவார்கள். அதில் அவர்கள் நிரந்தரமாக 
தங்கி இருப்பார்கள். 

ْن  بهلَٰ  به  مه ئهًة   كهسه یَِ سه
ْت  اطه ِطْيٓـ هُته   ِبه   َوهاهحه  خه
كه  َٰٓى ِ ُب  فهاُول   ُهْم  الَنهاِر    اهْصحَٰ
ا  لُِدْونه  فِْيهه  خَٰ

82. இன்னும், எவர்கள் நம்பிக்றக 
சகாண்டு, நற்காரியங்கறளச் 
சசய்தார்ககளா அவர்கள் 
சசார்க்கவாசிகள் ஆவார்கள்! அவர்கள் 
அதில் நிரந்தரமாக தங்கி இருப்பார்கள். 

الَهِذیْنه  ُنْوا وه مه ِملُوا اَٰ   وهعه
ِت  لِحَٰ كه  الَصَٰ َٰٓى ِ ُب  اُول  اهْصحَٰ
َنهِة    ا  ُهْم  الْجه لُِدْونه   فِْيهه خَٰ
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83. இன்னும், (யூதர்ககள!) “நீங்கள் 
அல்லாஹ்றவத் தவிர வணங்காதீர்கள்; 
சபற்கைாருக்கும், உைவினர்களுக்கும், 
அனாறதகளுக்கும், ஏறழகளுக்கும் 
நன்றம (-உதவி உபகாரம்) சசய்யுங்கள்; 
மக்களிடம் அழகியறதக் கூறுங்கள்; 
சதாழுறகறய நிறல நிறுத்துங்கள்; 
ஸகாத்றத சகாடுங்கள்” என்று (உங்கள் 
மூதாறதகளாகிய) இஸ்ராயலீுறடய 
சந்ததிகளின் உறுதிசமாழிறய நாம் 
வாங்கிய சமயத்றத நிறனவு கூருங்கள். 
பிைகு, உங்களில் குறைவானவர்கறளத் 
தவிர (மற்ை அறனவரும் இந்த 
ஒப்பந்தத்திலிருந்து) திரும்பிவிட்டீர்கள். 
இன்னும் நீங்கள் (எப்கபாதும் 
அல்லாஹ்வின் கட்டறளகறள) 
புைக்கணிப்பவர்கள் ஆவரீ்கள். 

اِذْ  ْذنها  وه هخه  بهِنْ   ِمیْثهاقه  ا
ٓاِءیْله   اََِله  تهْعُبُدْونه  َله  اِْسره

ه  یِْن  اّلَلَٰ ِبالْوهالِده انًا  وه اِْحسه
الْیهتَٰمَٰ  الُْقْربَٰ  َوهِذی  وه

ِكْيِ  الْمهسَٰ  لِلَنهاِس  وهقُْولُْوا  وه
هقِْيُموا َٰوةه  ُحْسًنا َوها ل   الَصه

ُتوا اَٰ وةه    وه كَٰ   تهوهلَهیُْتْم   ثَُمه  الَزه
هنُْتْم  َمِْنُكْم  قهلِْيًل  اََِله  ا   وه

ْعِرُضْونه   َمُ

84. இன்னும், நீங்கள் உங்கள் 
(மக்களுறடய) இரத்தங்கறள 
ஓட்டாதீர்கள்; உங்கள் இல்லங்கறள 
விட்டு உங்க(ள் மக்க)றள 
சவளிகயற்ைாதீர்கள் என்று நாம் 
உங்களின் உறுதிசமாழிறய வாங்கிய 
சமயத்றத நிறனவு கூருங்கள். பிைகு, 
நீங்ககள சாட்சிகளாக இருக்கும் 
நிறலயில் (அறத) ஒப்புக்சகாண்டு 
உறுதிப்படுத்தினரீ்கள். 

اِذْ  ْذنها  وه هخه  َله  ِمیْثهاقهُكْم  ا
ُكْم  تهْسِفُكْونه   وهَله  ِدمهٓاءه
ُكْم  ُتْخِرُجْونه  هنُْفسه  َمِْن  ا
ْرُتْم  ثَُمه  ِدیهاِرُكْم  هقْره هنُْتْم  ا ا  وه
ُدْونه   تهْشهه

85. (இவ்வாறு ஒப்பந்தத்றத நீங்கள் 
உறுதிப்படுத்திய) பிைகு, நீங்கள் உங்(கள் 
மக்)கறளக் சகால்கிைரீ்கள். இன்னும், 
உங்களில் ஒரு பிரிவினறர அவர்களின் 
இல்லங்களிலிருந்து 
சவளிகயற்றுகிைரீ்கள். அவர்களுக்கு 
எதிராக பாவமாகவும் அநியாயமாகவும் 
உதவுகிைரீ்கள். ஆனால், அவர்கள் 
றகதிகளாக உங்களிடம் வந்தால் மீட்புத் 
சதாறக சகாடுத்து அவர்கறள 

هنُْتْم  ثَُمه  ءِ  ا   تهْقُتلُْونه  هَٰ ُؤاَله
ه  ُكْم ا ُتْخِرُجْونه  نُْفسه  وه

  ِدیهاِرِهْم ؗ   َمِْن  َمِْنُكْم  فهِریًْقا 
ُرْونه  هه ْ  تهظَٰ  ِباَْلِثِْم  عهلههْْیِ
اِن    اِْن   وهالُْعْدوه   یَهاُْتْوُكْم  وه
ی رَٰ ُدْوُهْم  اُسَٰ   ُتفَٰ



 

ஸூரா பகரா 

 

24 

 

 البقرة

மீட்கிைரீ்கள். அவர்கறள (அவர்களின் 
இல்லங்களிலிருந்து) சவளிகயற்றுவகதா 
உங்கள் மீது தடுக்கப்பட்டதாகும். நீங்கள் 
கவதத்தில் சிலவற்றை நம்பிக்றக 
சகாண்டு, சிலவற்றை 
நிராகரிக்கிைரீ்களா? ஆக, உங்களில் 
அ(த்தறகய காரியத்)றதச் 
சசய்பவர்களின் கூலி இவ்வுலக 
வாழ்க்றகயில் இழிறவத் தவிர (கவறு) 
இல்றல. மறுறம நாளிகலா, (அவர்கள்) 
மிகக் கடுறமயான தண்டறனயின் 
பக்கம் மீண்டும் சகாண்டு 
வரப்படுவார்கள். நீங்கள் சசய்வறதப் 
பற்ைி அல்லாஹ் கவனமற்ைவனாக 
இல்றல. 

م   َره  عهلهْيُكْم  وهُهوهُمحه
اُجُهْم    هفهُتْؤِمُنْونه  اِْخره  ا
ِب  ِببهْعِض  تهْكُفُرْونه  الِْكتَٰ  وه

ٓاءُ  فهمها  بهْعض    بِ  زه ْن   جه  مه
ُل  لِكه  یَهْفعه  اََِله   ِمْنُكْم  ذَٰ
وةِ  ِف  ِخْزی   يَٰ ا    الْحه نْيه   الَدُ
یهْومه  مهةِ  وه دَُْونه  الِْقيَٰ   اِلَٰ   یُره
َدِ  هشه اِب    ا ذه ا  الْعه مه ُ  وه  اّلَلَٰ

افِل   َمها ِبغه  تهْعمهلُْونه  عه

86. அவர்கள் எத்தறககயார் என்ைால் 
மறுறமக்குப் பதிலாக இவ்வுலக 
வாழ்க்றகறய வாங்கினார்கள். எனகவ, 
அவர்கறள விட்டு (நரக) தண்டறன 
இகலசாக்கப்படாது. இன்னும், அவர்கள் 
உதவி சசய்யப்பட மாட்டார்கள். 

كه  َٰٓى ِ ُوا الَهِذیْنه  اُول ه   اْشَته
وةه  يَٰ نْيها الْحه ِة ؗ  الَدُ  ِباَْلَِٰخره
َفهُف  فهله  ُ  یُخه ْٰنُ اُب  عه ذه  الْعه
ن  ُهْم  وهَله  ُرْونه  یُْنصه

87. திட்டவட்டமாக நாம் மூஸாவிற்கு 
கவதத்றதக் சகாடுத்கதாம். இன்னும், 
அவருக்குப் பின்னர் சதாடர்ச்சியாக(ப் 
பல) தூதர்கறள அனுப்பிகனாம். 
இன்னும், மர்யமுறடய மகன் 
ஈஸாவிற்குத் சதளிவான 
அத்தாட்சிகறளக் சகாடுத்கதாம். 
இன்னும், அவறர (ஜிப்ரீல் எனும்) 
பரிசுத்த ஆத்மாறவக் சகாண்டு 
பலப்படுத்திகனாம். ஆக, (நம்) தூதர் 
எவரும் உங்களிடம் உங்கள் மனங்கள் 
விரும்பாதறத சகாண்டு 
வந்தகபாசதல்லாம் நீங்கள் 
சபருறமயடித்(து மறுத்)தீர்களல்லவா? 
ஆக, (அத்தூதர்களில்) சிலறர நீங்கள் 

ْد  لهقه تهیْنها  وه   الِْكتَٰبه  ُمْوسه  اَٰ
قهَفهیْنها  ْ  وه ُسِل ؗ  بهْعِده   ِمنٌۢ   ِبالَرُ
تهیْنها  اَٰ ْریهمه   ابْنه  ِعْيسه  وه  مه
ِت  هُ  الْبهیَِنَٰ هیَهْدنَٰ ا  ِبُرْوِح  وه
َهمها  الُْقُدِس    هفهكُل ُكْم  ا ٓاءه  جه
 ٌۢ ُسْول   تهْهوَٰ ی َله  ِبمها  ره

هنُْفُسُكُم  ُتْم    ا ْ   اْستهْكَبه
بُْتْم ؗ  فهفهِریًْقا  َذه فهِریًْقا  كه   وه
 تهْقُتلُْونه 
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சபாய்ப்பித்தீர்கள். இன்னும், சிலறரக் 
சகாறல சசய்தீர்கள். 

88. இன்னும், “எங்கள் உள்ளங்கள் 
திறரயிடப்பட்டுள்ளன” என்று 
(பரிகாசமாக) அவர்கள் கூைினார்கள். 
மாைாக, அவர்களுறடய நிராகரிப்பின் 
காரணமாக அல்லாஹ் அவர்கறளச் 
சபித்தான். ஆக, மிகக் குறைவாககவ 
அவர்கள் நம்பிக்றக சகாள்வார்கள். 

  بهْل  غُلْف     قُلُْوبُنها  وهقهالُْوا
 ُ ُ ُ  لَهعهٰنه  ِبُكْفِرِهْم  اّلَلَٰ
ا  فهقهلِْيًل   یُْؤِمُنْونه  َمه

89. இன்னும், அவர்களிடமுள்ள 
(கவதத்)றத உண்றமப்படுத்தக்கூடிய 
ஒரு கவதம் அல்லாஹ்விடமிருந்து 
அவர்களுக்கு வந்தகபாது, - அவர்ககளா, 
நிராகரித்தவர்களுக்கு எதிராக (இந்த 
கவதத்தின் சபாருட்டால் 
அல்லாஹ்விடம்) சவற்ைிறய 
கதடுபவர்களாக (இதற்கு) முன்னர் 
இருந்தார்கள். ஆக, அவர்கள் 
அைிந்திருந்த (இந்த கவதமான)து 
அவர்களிடம் (இப்கபாது) வந்தகபாது 
அறத (அவர்கள்) நிராகரித்தார்கள். ஆக, 
நிராகரிப்பவர்கள் மீது அல்லாஹ்வின் 
சாபம் உண்டாகுக! 

لهَمها  ُهْم  وه ٓاءه  َمِْن  ِكتَٰب   جه
ِ  ِعْندِ  ق   اّلَلَٰ َدِ ُهْم    لَِمها  ُمصه عه   مه
هانُْوا ك  قهْبُل  ِمْن   وه

له  یهْستهْفِتُحْونه   الَهِذیْنه  عه
  ۬ ُهْم  فهلهَمها  كهفهُرْوا   ٓاءه ا  جه  َمه
فُْوا ره   فهلهْعنهةُ  ِبه  ؗ  كهفهُرْوا عه
 ِ له  اّلَلَٰ  الْكَِٰفِریْنه  عه

90. அல்லாஹ் தனது அடியார்களில், 
தான் நாடியவர் மீது (கவதம் எனும்) தன் 
அருறள இைக்குவறதப் பற்ைி 
சபாைாறமப்பட்டு, அல்லாஹ் இைக்கிய 
(இவ்கவதத்)றத அவர்கள் நிராகரித்து, 
தங்கறள எதற்குப் பகரமாக 
விற்ைார்ககளா அது (மிகக்) சகட்டதாக 
இருக்கிைது. (தவ்ராத்றத 
சசயல்படுத்தாததால் அவர்கள் மீதிருந்த 
அல்லாஹ்வின்) ககாபத்திற்கு கமல் 
(குர்ஆறனயும் இந்த நபிறயயும் 
நிராகரித்து கமலும் அல்லாஹ்வின்) 
ககாபத்திற்குரியவர்களாக அவர்கள் 

مها  ْوا ِبْئسه ه ُهْم  ِبه    اْشَته هنُْفسه  ا
هْن  ا   یَهْكُفُرْوا ا له  ِبمه هنْزه ُ  ا  اّلَلَٰ
هْن  بهْغًيا  َِله  ا ُ  یََُنه  ِمْن   اّلَلَٰ
لَٰ  فهْضلِه   ْن  عه ٓاءُ  مه   ِمْن  یَهشه
ب   فهبهٓاُءوْ  ِعبهاِده     لَٰ  ِبغهضه  عه
ب     لِلْكَِٰفِریْنه  غهضه اب   وه   عهذه
ِهْي    َمُ
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ஆகிவிட்டார்கள். இன்னும், (முஹம்மத் 
நபிறய) நிராகரிப்பவர்களுக்கு இழிவு 
தரக்கூடிய தண்டறன உண்டு. 

91. இன்னும், “அல்லாஹ் இைக்கிய 
(இவ்கவதத்)றத நீங்கள் நம்பிக்றக 
சகாள்ளுங்கள்” என அவர்களுக்குக் 
கூைப்பட்டால், “எங்கள் (நபிமார்கள்) மீது 
இைக்கப்பட்டறத (மட்டுகம) நாங்கள் 
நம்பிக்றக சகாள்கவாம்” எனக் 
கூறுகிைார்கள். அதற்குப் பின்னால் 
இைக்கப்பட்ட (இந்த கவதத்)றத 
நிராகரிக்கிைார்கள். அதுகவா 
அவர்களிடமுள்ள (தவ்ராத்)றத 
உண்றமப்படுத்தக்கூடிய உண்றமயா(ன 
கவதமா)கும். (நபிகய!) கூறுவரீாக: 
“(உங்கள் கவதத்றத உண்றமயாககவ) 
நம்பிக்றக சகாண்டவர்களாக நீங்கள் 
இருந்தால் (உங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட) 
அல்லாஹ்வுறடய தூதர்கறள (இதற்கு) 
முன்னர் எதற்காகக் சகாறல 
சசய்தீர்கள்?” 

اِذها ِمُنْوا لهُهْم  قِْيله  وه ا   اَٰ   ِبمه
له  هنْزه ُ  ا ا   نُْؤِمُن  قهالُْوا اّلَلَٰ   ِبمه
ُنِْزله  یهْكُفُرْونه  عهلهیْنها ا   ِبمها  وه
ه     ٓاءه َقُ  وهره ُهوهالْحه قًا  وه َدِ   ُمصه
ُهْم    لَِمها  عه   فهلِمه  قُْل  مه

هنٌِْۢبيهٓاءه  تهْقُتلُْونه  ِ  ا  ِمْن  اّلَلَٰ
ْؤِمِنْيه  ُكنُْتْم  اِْن  قهْبُل   َمُ

92. இன்னும், திட்டவட்டமாக மூஸா 
சதளிவான அத்தாட்சிகளுடன் 
உங்களிடம் வந்தார். பிைகு, அவர் (தனது 
இறைவன் குைிப்பிட்ட கநரத்தில் 
அவறன சந்திக்க) சசன்ைதற்குப் பின்னர் 
- நீங்ககளா அநியாயக்காரர்களாக இருந்த 
நிறலயில் - ஒரு காறளக் கன்றை(த் 
சதய்வமாக) எடுத்துக் சகாண்டீர்கள். 

ْد  لهقه ُكْم  وه ٓاءه  َمُْوسَٰ  جه
ِت  ْذُتُم  ثَُمه  ِبالْبهیَِنَٰ تَهخه  ا
ْ  الِْعْجله  هنُْتْم  بهْعِده   ِمنٌۢ ا  وه
لُِمْونه   ظَٰ

93. இன்னும், உங்களுக்கு கமல் 
மறலறய நாம் உயர்த்தி, “உங்களுக்கு 
நாம் சகாடுத்தறதப் பலமாகப் 
பிடியுங்கள் (பின்பற்றுங்கள்); 
சசவிசாயுங்கள்” என உங்கள் 
உறுதிசமாழிறய நாம் வாங்கிய 
சமயத்றத நிறனவு கூருங்கள். 

اِذْ  ْذنها  وه هخه  ِمیْثهاقهُكْم  ا
فهْعنها  وْره    فهْوقهُكُم  وهره  الَطُ
ا   ُخُذْوا ُكْم  مه تهیْنَٰ ِبُقَوهة    اَٰ

ِمْعنها  قهالُْوا َوهاْسمهُعْوا      سه
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சசவியுற்கைாம் (என்று நாவாலும்); 
மாறுசசய்கதாம் என்று (உள்ளத்தாலும் 
அவர்கள்) கூைினார்கள். அவர்களுறடய 
நிராகரிப்பின் காரணமாக அவர்களுறடய 
உள்ளங்களில் காறளக் கன்றுறடய 
கமாகம் (- அறத வணங்க 
கவண்டுசமன்ை ஆறச) மிறகத்து 
விட்டது. “நீங்கள் நம்பிக்றகயாளர்களாக 
இருந்தால், உங்கள் நம்பிக்றக 
உங்களுக்கு எறத ஏவுகிைகதா அது மிகக் 
சகட்டது” என்று (நபிகய!) கூறுவரீாக! 

ا    یْنه صه اُْشِربُْوا وهعه  ِفْ  وه
  ِبُكْفِرِهْم    الِْعْجله  قُلُْوِبِهُم 

مها  قُْل   ِبه    یهاُْمُرُكْم  ِبْئسه
 ُكنُْتْم  اِْن  اِیْمهانُُكْم 
ْؤِمِنْيه   َمُ

94. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “(யூதர்ககள!) 
அல்லாஹ்விடம் (சசார்க்கம் என்ை) 
மறுறம வடீு (மற்ை) மக்களுக்கு அன்ைி 
(விகசஷமாக) உங்களுக்கு மட்டும் என்று 
இருந்தால், நீங்கள் (உங்கள் 
சகாள்றகயில்) உண்றமயாளர்களாக 
இருந்தால் மரணத்றத விரும்புங்கள்.” 

هانهْت  اِْن  قُْل  ارُ  لهُكُم  ك   الَده
ةُ  ِ  ِعْنده  اَْلَِٰخره ةً   اّلَلَٰ الِصه   خه
 فهتهمهَنهُوا الَنهاِس  ُدْوِن  َمِْن 

ِدقِْيه   ُكنُْتْم  اِْن  الْمهْوته  صَٰ
 

95. ஆனால், அவர்களது கரங்கள் 
முற்படுத்தியவற்ைின் காரணத்தால் 
அறத அவர்கள் ஒருகபாதும் அைகவ 
விரும்பகவ மாட்டார்கள். இன்னும் 
அல்லாஹ் அநியாயக்காரர்கறள 
நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

لهْن  ا یَهتهمهَنهْوهُ  وه هبهًدٌۢ   ِبمها  ا
ْت  مه هیِْدیِْهْم    قهَده ُ  ا اّلَلَٰ  وه
 ٌۢ لِِمْيه  عهلِْيم   ِبالَظَٰ

96. இன்னும் (நபிகய! சபாதுவாக எல்லா) 
மக்கறள விடவும் (குைிப்பாக) 
இறணறவப்பவர்கறள விடவும் (உலக) 
வாழ்க்றகயின் மீது 
கபராறசக்காரர்களாக அவர்கறள (-
யூதர்கறள) நிச்சயமாக நீர் காண்பரீ்! 
அவர்களில் ஒருவர், “அவர் ஆயிரம் 
ஆண்டு(கள்) உயிகராடு இருக்க 
கவண்டுகம?” என்று விரும்புவார். அவர் 
(நீண்ட காலம்) வயது நீட்டிக்கப்படுவது 
(அல்லாஹ்வின்) தண்டறனயிலிருந்து 

نَهُهْم  لهتهِجده صه  وه هْحره   الَنهاِس  ا
لَٰ  ۬   عه وة  ۛ يَٰ ِمنه  حه  الَهِذیْنه  وه

  ۬ ُكْوا ۛ هْشره ُدُهْم  یهوهدَُ  ا  لهوْ  اهحه
َمهرُ  هلْفه  یُعه نهة     ا ا  سه مه  وه

ْحِزِحه   ِبُمزه اِب  ِمنه  ُهوه ذه  الْعه
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அவறரத் தப்ப றவக்கக்கூடியதில்றல. 
அல்லாஹ், அவர்கள் சசய்வறத உற்று 
கநாக்குபவன் ஆவான். 

هْن  َمهره    ا ُ  یَُعه ٌۢ  وهاّلَلَٰ   ِبمها بهِصْْی 
 یهْعمهلُْونه 

97. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “(உங்களில்) யார் 
ஜிப்ரீலுக்கு எதிரியாக ஆகிவிட்டார்? 
ஆக, நிச்சயமாக (ஜிப்ரீலாகிய) அவர் 
அல்லாஹ்வின் அனுமதியுடன் அறத - 
அதற்கு முன்னுள்ள (கவதத்)றத 
உண்றமப்படுத்தக்கூடியதாகவும், 
கநர்வழியாகவும், 
நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு 
நற்சசய்தியாகவும் - உமது உள்ளத்தின் 
மீது இைக்கினார்.” 

ْن  قُْل  هانه  مه یْله  عهُدَوًا ك   لَِِجَْبِ
لهه   فهاِنَهه   لَٰ  نهَزه   ِباِذِْن  قهلِْبكه  عه
 ِ قًا  اّلَلَٰ َدِ یْهِ  بهْيه  لَِمها  ُمصه  یهده

ی وهُهًدی بُْشرَٰ لِلُْمْؤِمِنْيه  وه
 

98. எவர்கள் அல்லாஹ்விற்கும், 
அவனுறடய வானவர்களுக்கும், 
அவனுறடய தூதர்களுக்கும், 
ஜிப்ரீலுக்கும், மீகா(ய)ீலுக்கும் எதிரிகளாக 
ஆகிவிட்டார்ககளா (அவர்கள் 
நிராகரிப்பாளர்களாக ஆகிவிட்டார்கள்.) 
ஆக, நிராகரிப்பாளர்களுக்கு நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் எதிரி ஆவான். 

ْن  هانه  مه ِ  عهُدَوًا ك ََٰ كهِته   ّلَلِ َٰٓى ِ ل مه  وه
یْله  وهُرُسلِه   ِمْيكَٰىله  وهِجَْبِ  وه
ه  فهاَِنه   لَِلْكَِٰفِریْنه  عهُدَو   اّلَلَٰ

99. இன்னும், (நபிகய!) திட்டவட்டமாக 
சதளிவான வசனங்கறள நாம் உமக்கு 
இைக்கிகனாம். ஆனால், அவற்றை 
நிராகரிக்க மாட்டார்கள், பாவிகறளத் 
தவிர. 

ْد  لهقه لْنها   وه هنْزه یَٰت    اِلهْيكه  ا   اَٰ
ا  بهیَِنَٰت     مه ا   یهْكُفرُ  وه   اََِله  ِبهه

ِسُقْونه   الْفَٰ

100. இன்னும், அவர்கள் (தங்கள் 
நபியிடம்) ஓர் உடன்படிக்றக சசய்த 
கபாசதல்லாம் அவர்களில் ஒரு கூட்டம் 
அறத (நிறைகவற்ைாது) தூக்கி 
எைியவில்றலயா? மாைாக, அவர்களில் 
அதிகமாகனார் நம்பிக்றக சகாள்ள 
மாட்டார்கள். 

َهمها  كُل هوه ُدْوا ا هه ْهًدا عَٰ ه   عه   نَهبهذه
ْ    فهِریْق   ْكثهُرُهْم  بهْل  َمِْٰنُ ه   ا
 یُْؤِمُنْونه  َله 
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101. இன்னும், அவர்களிடமுள்ள 
(கவதத்)றத உண்றமப்படுத்தக்கூடிய 
ஒரு தூதர் அல்லாஹ்விடமிருந்து 
அவர்களிடம் வந்தகபாது, கவதம் 
சகாடுக்கப்பட்டவர்களில் ஒரு கூட்டம் 
அல்லாஹ்வுறடய (இந்த) கவதத்றத 
(நம்பிக்றக சகாள்ளாமல் அறத) - 
அவர்கள் அைியாதது கபால் - தங்கள் 
முதுகுகளுக்குப் பின்னால் எைிந்தார்கள். 

لهَمها  ُهْم  وه ٓاءه ُسْول   جه  َمِْن  ره
ِ  ِعْندِ  ق   اّلَلَٰ َدِ ُهْم  لَِمها  ُمصه عه  مه
  اُْوُتوا الَهِذیْنه  َمِنه  فهِریْق   نهبهذه 

  ۬ ِ  ِكتَٰبه   الِْكتَٰبه   ٓاءه   اّلَلَٰ  وهره
هنَهُهْم  ُظُهوِْرِهْم  ها یهْعلهُمْونه   َله  ك

 ؗ 

102. இன்னும், (யூதர்கள்) 
ஸுறலமானுறடய ஆட்சியில் 
றஷத்தான்கள் ஓதியவற்றைப் 
பின்பற்ைினார்கள். ஸுறலமான் 
நிராகரிக்கவில்றல. எனினும் 
றஷத்தான்கள்தான் நிராகரித்தார்கள். 
(அவர்கள்) மனிதர்களுக்கு 
சூனியத்றதயும் பாபிகலானில் ஹாரூத், 
மாரூத் (என்ை இரு) வானவர்களுக்கு 
இைக்கப்பட்ட (மந்திரத்)றதயும் 
கற்றுக்சகாடுத்தார்கள். 
அவ்விருவானவர்ககளா, 
“நாங்கசளல்லாம் ஒரு 
கசாதறனயாகவாம். ஆககவ. (இறதக் 
கற்று) நீ நிராகரிக்காகத!” என்று கூறும் 
வறர (அறத) (யார்) ஒருவருக்கும் 
கற்றுக் சகாடுக்கவில்றல. ஆக, அவர்கள் 
ஆணுக்கும் அவன் மறனவிக்கும் 
இறடயில் எதன் மூலம் பிரிவிறன 
உண்டாக்குவார்ககளா அறத 
அவ்விரு(வான)வரிடமிருந்து கற்ைார்கள். 
ஆனால், அல்லாஹ்வின் அனுமதி 
சகாண்கட தவிர அதன் மூலம் அவர்கள் 
(யார்) ஒருவருக்கும் 
தீங்கிறழப்பவர்களாக இல்றல. இன்னும், 
அவர்களுக்குப் பலனளிக்காதறத, 
அவர்களுக்குத் தீங்கிறழக்கக்கூடிய 
(மந்திரத்)றத அவர்கள் கற்கிைார்கள். 

تَه  ا ا  بهُعْواوه ِطْيُ  تهْتلُوا مه يَٰ   الَشه
لَٰ  ا   ُسلهْيمَٰنه    ُملِْك  عه مه  وه
َِٰكَنه  ُسلهْيمَُٰن  كهفهره  ل  وه

ِطْيه  يَٰ لَُِمْونه  كهفهُرْوا الَشه   یُعه
ْحره    الَنهاسه  ا   الَسِ مه  اُنِْزله  وه
له   ِببهاِبله  الْمهلهكهْيِ  عه

اُرْوته    ههاُرْوته  مه ا   وه مه  وه
لَِمَِٰن  د   ِمْن  یُعه َتَٰ  اهحه  یهُقْوَله   حه
نَهمها   تهْكُفْر    فهله  فِْتنهة    نهْحُن  اِ

لَهُمْونه  ا  ِمْنُهمها  فهیهتهعه  مه
قُْونه   الْمهْرءِ  بهْيه  ِبه   یُفهَرِ
ْوِجه     ا   وهزه مه ٓاَرِیْنه  ُهْم  وه   ِبضه

د   ِمْن  ِبه   ِ    ِباِذِْن  اََِله  اهحه  اّلَلَٰ
لَهُمْونه  یهتهعه ا  وه ُهْم  مه   وهَله  یهُضَرُ
لهقهْد   یهْنفهُعُهْم      لهمهِن  عهلُِمْوا وه
ىهُ  َٰ ا  اْشَته ةِ  ِف  لهه   مه   اَْلَِٰخره
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இன்னும், அறத எவர் விறலக்கு 
வாங்கினாகரா அவருக்கு மறுறமயில் 
எந்த பாக்கியமும் இல்றல என்பறத 
திட்டவட்டமாக (அவர்கள்) 
அைிந்திருந்தார்கள். அவர்கள் தங்கறள 
எதற்கு பகரமாக விற்ைார்ககளா அது 
திட்டமாக சகட்டதாகும். (இறத) 
அவர்கள் அைிந்திருக்க கவண்டுகம! 

۬   ِمْن  ق    له لهِبْئسه  خه ا  وه   مه
ْوا ره ُهْم    ِبه    شه هنُْفسه هانُْوا لهوْ  ا   ك

 یهْعلهُمْونه 

103. இன்னும், நிச்சயமாக அவர்கள் 
(இவ்கவதத்றத) நம்பிக்றக சகாண்டு, 
அல்லாஹ்றவ அஞ்சி (சூனியத்றத 
விட்டு விலகி) இருந்தால் 
அல்லாஹ்விடமிருந்து (அவர்களுக்கு) 
கிறடக்கும் சன்மானம் திட்டமாக மிகச் 
சிைந்ததாகும். (இறத) அவர்கள் 
அைிந்திருக்க கவண்டுகம! 

لهوْ  هنَهُهْم  وه ُنْوا ا مه تَهقهْوا اَٰ ا  وه
ِ  ِعْندِ  َمِْن  لهمهثُْوبهة   ْْی     اّلَلَٰ  خه

هانُْوا لهوْ  ن یهْعله  ك  ُمْونه

104. நம்பிக்றகயாளர்ககள! நீங்கள் 
(நபிறய கநாக்கி) “ராஇனா” என்று 
கூைாதீர்கள். மாைாக, “உன்ளுர்னா” என்று 
கூறுங்கள். (நபியின் கூற்றை கவனமாக) 
சசவியுறுங்கள். நிராகரிப்பாளர்களுக்குத் 
துன்புறுத்தக்கூடிய தண்டறன உண்டு. 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  تهُقْولُْوا َله  اَٰ
اِعنها   انُْظْرنها  وهقُْولُوا ره

لِلْكَِٰفِریْنه   وهاْسمهُعْوا     وه
اب   هلِْيم   عهذه  ا

105. (நம்பிக்றகயாளர்ககள!) 
கவதக்காரர்கள் இன்னும் 
இறணறவப்பவர்கள் ஆகிய 
நிராகரிப்பாளர்கள் (தங்களிடம் உள்ளறத 
விட) சிைந்தது எதுவும் உங்கள் 
இறைவனிடமிருந்து உங்களுக்கு 
இைக்கப்படுவறத விரும்ப மாட்டார்கள். 
என்ைாலும், அல்லாஹ் - தான் 
நாடுகிைவர்களுக்குத் தனது கருறணறய 
- விகசஷமாக வழங்குகிைான். 
அல்லாஹ் மகத்தான அருளுறடயவன் 
ஆவான். 

ا   ِمْن  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  یهوهدَُ  مه
هْهِل  ِب  ا   وهَله  الِْكتَٰ

هْن  الُْمْشِرِكْيه  َهله  ا  یََُنه
ْْی   َمِْن  عهلهْيُكْم  بَُِكْم    َمِْن  خه   َره
 ُ ْحمهِته   یهْختهَصُ  وهاّلَلَٰ ْن  ِبره   مه
ٓاُء    ُ  یَهشه  الْفهْضِل  ذُو  وهاّلَلَٰ

ِظْيِم   الْعه
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106. (நபிகய!) நாம் ஒரு வசனத்றத 
மாற்ைினாலும் அல்லது அறத நாம் 
மைக்கடித்தாலும் அறதவிடச் சிைந்தறத 
அல்லது அது கபான்ைறதக் சகாண்டு 
வருகவாம். நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
எல்லாப் சபாருள்கள் மீதும் 
கபராற்ைலுறடயவன் என்பறத நீர் 
அைியவில்றலயா? 

ا  ْخ  مه یهة   ِمْن  نهنْسه هوْ  اَٰ ا  ا  نُنِْسهه
ْْی   نهاِْت  ا   ِبخه هوْ  َمِْنهه ا     ا  ِمثْلِهه
هلهْم  هَنه  تهْعلهْم  ا ه  ا لَٰ   اّلَلَٰ  كَُلِ  عه
ء   ْ  قهِدیْر   َشه

107. (நபிகய!) நிச்சயமாக அல்லாஹ், 
அவனுக்கக வானங்கள் இன்னும் 
பூமியின் ஆட்சி உரியது என்பறத நீர் 
அைியவில்றலயா? இன்னும், 
அல்லாஹ்றவ அன்ைி உங்களுக்கு 
சபாறுப்பாளருமில்றல; 
உதவியாளருமில்றல. 

هلهْم  هَنه  تهْعلهْم  ا ه  ا  ُملُْك  لهه   اّلَلَٰ
ِت  مَٰوَٰ ا  وهاَْلهْرِض    الَسه مه   وه
ِ  ُدْوِن  َمِْن  لهُكْم  ِلَ   ِمْن  اّلَلَٰ  َوه
 نهِصْْی   وهَله 

108. (இதற்கு) முன்னர் மூஸாவிடம் 
ககள்வி ககட்கப்பட்டது கபால் உங்கள் 
தூதரிடம் நீங்கள் ககள்வி ககட்க 
விரும்புகிைரீ்களா? எவர் (இந்த 
தூதறரயும் அவர் கூறுவறதயும்) 
நம்பிக்றக சகாள்வதற்கு பதிலாக 
(அறத) நிராகரிப்பறத எடுத்துக் 
சகாள்வாகரா அவர் திட்டமாக 
கநர்வழியிலிருந்து வழிதவைிவிட்டார். 

هْم  هْن  ُتِریُْدْونه  ا  تهْسـ هلُْوا ا
ُسْولهُكْم  مها  ره له  كه  ُمْوسَٰ  ُسى ِ

ْن  قهْبُل    ِمْن  مه ِل  وه   یَهتهبهَده
َله  فهقهْد  ِباَْلِیْمهاِن  الُْكْفره    ضه
وهٓاءه  ِبْيِل  سه  الَسه

109. கவதக்காரர்களில் அதிகமானவர்கள் - 
அவர்களுக்கு உண்றம (இன்னசதனத்) 
சதளிவானதற்கு பின்னர், அவர்களுறடய 
உள்ளங்களில் (உங்கள் மீது) உள்ள 
சபாைாறமயினால், - “நீங்கள் நம்பிக்றக 
சகாண்டதற்கு பின்னர் உங்கறள 
நிராகரிப்பாளர்களாக மாற்ை கவண்டுகம” 
என்று விரும்புகிைார்கள். ஆக, அல்லாஹ் 
தனது கட்டறளறயக் சகாண்டுவருகின்ை 
வறர (அவர்கறள) மன்னித்து விடுங்கள்! 
இன்னும், புைக்கணித்து விடுங்கள். 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் எல்லாப் 

دَه  ِثْْی   وه هْهِل  َمِْن  كه ِب  ا  لهوْ  الِْكتَٰ
ْ  یهُردَُْونهُكْم   بهْعدِ  َمِنٌۢ

۬   ُكْم اِیْمهانِ  ًدا ُكَفهاًرا   سه   حه
هنُْفِسِهْم  ِعْندِ  َمِْن  ْ  ا  بهْعدِ  َمِنٌۢ
ا  ه  مه َقُ    لهُهُم  تهبهَيه  الْحه

َتَٰ  وهاْصفهُحْوا فهاْعُفْوا ه  حه  یهاِْٰت



 

ஸூரா பகரா 

 

32 

 

 البقرة

சபாருட்களின் மீதும் 
கபராற்ைலுறடயவன் ஆவான்.  ُ ه  اَِنه  ِباهْمِره     اّلَلَٰ لَٰ  اّلَلَٰ  كَُلِ  عه

ء   ْ  قهِدیْر   َشه

110. இன்னும், நீங்கள் சதாழுறகறய 
நிறல நிறுத்துங்கள்! இன்னும், 
ஸகாத்றத சகாடுங்கள். இன்னும், 
நீங்கள் நன்றமயில் எறத உங்களுக்காக 
முற்படுத்துவரீ்ககளா அல்லாஹ்விடம் 
(மறுறமயில்) அறதப் சபறுவரீ்கள். 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் நீங்கள் 
சசய்பவற்றை உற்று கநாக்குபவன் 
ஆவான். 

هقِْيُموا ا َٰوةه  وه ل ُتوا الَصه اَٰ  وه
وةه    كَٰ ا  الَزه مه ُمْوا وه َدِ  ُتقه

ْْی   َمِْن  َِلهنُْفِسُكْم    تهِجُدْوهُ  خه
ِ    ِعْنده  ه  اَِنه  اّلَلَٰ   ِبمها  اّلَلَٰ

 بهِصْْی   تهْعمهلُْونه 

111. இன்னும், “யார் யூதர்களாக, அல்லது 
கிைித்தவர்களாக இருக்கிைார்ககளா 
அவர்கறளத் தவிர (எவரும்) 
சசார்க்கத்தில் நுறழயகவ மாட்டார்” என 
(அவர்கள்) கூைினார்கள். அறவ 
அவர்களுறடய வணீ் நம்பிக்றககளாகும்! 
(நபிகய!) கூறுவரீாக: “நீங்கள் 
உண்றமயாளர்களாக இருந்தால் உங்கள் 
ஆதாரத்றதக் சகாண்டு வாருங்கள்.” 

َنهةه  یَهْدُخله  لهْن  وهقهالُْوا   اََِله  الْجه
ْن  هانه  مه هوْ  ُهْوًدا ك ی    ا رَٰ  نهصَٰ
ْ    ِتلْكه  ُ انهَِْیُ همه  ههاُتْوا قُْل  ا

 ُكنُْتْم  اِْن  بُْرههانهُكْم 
ِدقِْيه   صَٰ

112. அவ்வாைன்று! எவர், தான் நன்றம 
சசய்பவராக இருந்த நிறலயில் தனது 
முகத்றத (முற்ைிலும்) அல்லாஹ்விற்குப் 
பணியறவப்பாகரா, அவருக்கு 
அவருறடய கூலி அவருறடய 
இறைவனிடம் (நிறைவாக) உண்டு. 
இன்னும், அவர்கள் மீது பயமுமில்றல. 
அவர்கள் கவறலப்படவும் மாட்டார்கள். 

ْن  بهلَٰ    هْسلهمه  مه ه   ا ِ  وهْجهه  ّلِلََٰ
هْجُره   فهلهه    وهُهوهُمْحِسن     ِعْنده  ا

بَِه   ْوف   وهَله  ره ْ  خه  وهَله  عهلههْْیِ
ن  ُهْم  نُْونه  یهْحزه

113. இன்னும், கிைித்தவர்கள் எ(ந்த 
மார்க்கத்)திலுமில்றல என யூதர்கள் 
கூைினார்கள். இன்னும் யூதர்கள் எ(ந்த 
மார்க்கத்)திலுமில்றல எனக் 
கிைித்தவர்கள் கூைினார்கள். அவர்ககளா 
(ஒகர) கவதத்றதகய ஓதுகிைார்கள். 

قهالهِت  ِت  الْيهُهْودُ  وه   لهیْسه
ی رَٰ لَٰ  الَنهصَٰ ء   عه ْ قهاله  َشه   ِت وه
ی رَٰ ِت  الَنهصَٰ  الْيهُهْودُ  لهیْسه



 

ஸூரா பகரா 

 

33 

 

 البقرة

இவ்வாகை இவர்களுறடய கூற்றைப் 
கபான்று (கவதத்றத) அைியாதவர்கள் 
(யூதர்களும் கிைித்தவர்களும் 
பின்பற்றுவது மார்க்ககம இல்றல எனக்) 
கூைினார்கள். ஆக, இவர்கள் எதில் 
கருத்து கவறுபாடு 
சகாண்டிருக்கிைார்ககளா அதில் மறுறம 
நாளன்று அல்லாஹ் இவர்களுக்கு 
மத்தியில் தீர்ப்பளிப்பான். 

لَٰ  ء     عه ْ   یهْتلُْونه  وهُهْم  َشه
لِكه   الِْكتَٰبه     الَهِذیْنه  قهاله  كهذَٰ

 قهْولِِهْم    ِمثْله  یهْعلهُمْونه  َله 
 ُ ْ  یهْحُكُم  فهاّلَلَٰ ُ  یهْومه  بهْيٰنه

مهةِ  هانُْوا فِْيمها  الِْقيَٰ  فِْيهِ  ك
 یهْختهلُِفْونه 

114. இன்னும், அல்லாஹ்வுறடய 
மஸ்ஜிதுகளில் அவனுறடய சபயர் 
கூைப்படுவறதத் தடுத்து, அறவ 
பாழாகுவதில் முயற்சி சசய்பவறன விட 
மகா அநியாயக்காரன் யார்? அவர்ககளா 
பயந்தவர்களாககவ தவிர அவற்ைில் 
நுறழய அவர்களுக்கு அனுமதி 
இருக்கவில்றல. அவர்களுக்கு 
இவ்வுலகில் இழிவு உண்டு. இன்னும் 
அவர்களுக்கு மறுறமயில் சபரிய 
தண்டறன உண்டு. 

ْن  مه هْظلهُم  وه   َمهنهعه  ِمَمهْن  ا
ِجده  ِ  مهسَٰ هْن  اّلَلَٰ ا  یَُْذكهره  ا   فِْيهه
عَٰ  اْسُمه   ا    ِفْ  وهسه اِبهه ره   خه
كه  َٰٓى ِ ا  اُول هانه  مه هْن  لهُهْم  ك   ا

۬   اََِله  یَهْدُخلُْوهها   ٓاى ِِفْيه     خه
نْيها  ِف  لهُهْم  لهُهْم  ِخْزی    الَدُ   وه
ةِ  ِف  اب    اَْلَِٰخره ِظْيم    عهذه  عه

115. இன்னும், கிழக்கும் கமற்கும் 
அல்லாஹ்வுக்கக உரியன. ஆக, நீங்கள் 
எங்சகல்லாம் (முகத்றதத்) 
திருப்பினாலும் அங்கு அல்லாஹ்வுறடய 
முகம் இருக்கிைது! நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் விசாலமானவன் 
நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

 ِ الْمهْغرِ   الْمهْشِرُق  وهّلِلََٰ   ُب   وه
هیْنهمها  ِ    وهْجهُ  فهثهَمه  ُتوهلَُْوا فها   اّلَلَٰ
ه  اَِنه   عهلِْيم   وهاِسع   اّلَلَٰ

116. அல்லாஹ் “சந்ததிறய எடுத்துக் 
சகாண்டான்” என்று கூறுகிைார்கள். - 
அவகனா மிகப் பரிசுத்தமானவன். - 
மாைாக, வானங்களிலும் பூமியிலும் 
உள்ளறவ (அறனத்தும்) 
அவனுக்குரியனகவ! எல்கலாரும் 
அவனுக்கு பணிந்தவர்ககள. 

ذه  وهقهالُوا تَهخه ُ  ا لهًدا    اّلَلَٰ  وه
نهه     ا  لَهه   بهْل  ُسْبحَٰ  ِف   مه
ِت  مَٰوَٰ   لَهه   كَُل   وهاَْلهْرِض    الَسه
 قَِٰنُتْونه 
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117. (அவன்) வானங்கள் இன்னும் 
பூமிறய புதுறமயாக பறடத்தவன். 
அவன் ஒரு காரியத்றத (சசய்வதற்கு) 
முடிவு சசய்தால், அதற்கு அவன் 
கூறுவசதல்லாம் “ஆகு!” என்றுதான். 
உடகன, அது ஆகிவிடும். 

ِت  بهِدیْعُ  مَٰوَٰ  وهاَْلهْرِض    الَسه
اِذها هْمًرا قهضَٰ   وه  یهُقْوُل  فهاِنَهمها  ا
 فهيهُكْوُن  ُكْن  لهه  

118. இன்னும், (கவதத்றத) 
அைியாதவர்கள், “அல்லாஹ் எங்களுடன் 
கபச கவண்டாமா? அல்லது, ஒரு 
வசனம் எங்களுக்கு வரகவண்டாமா?” 
என்று கூைினார்கள். இப்படித்தான் 
இவர்களுக்கு முன்னர் இருந்தவர்களும் 
இவர்களின் கூற்றைப் கபான்கை 
கூைினார்கள். இவர்களுறடய உள்ளங்கள் 
(அறனத்தும்) ஒன்றுக்சகான்று ஒப்பாகி 
(ஒகர மாதிரி) இருக்கின்ைன. 
(உண்றமறய) உறுதியாக நம்பிக்றக 
சகாள்ளும் சமுதாயத்திற்கு வசனங்கறள 
திட்டமாக நாம் சதளிவாக்கி 
இருக்கிகைாம். 

لهْو  یهْعلهُمْونه  َله  الَهِذیْنه  وهقهاله 
ُ  یُكهلَُِمنها  َله  هوْ  اّلَلَٰ یهة     تهاْتِیْنها   ا  اَٰ

لِكه   ِمْن  الَهِذیْنه  قهاله  كهذَٰ
  قهْولِِهْم    َمِثْله  قهْبلِِهْم 
ْت  ابههه   بهیَهَنها  قهْد  قُلُْوبُُهْم    تهشه
 یَُْوقُِنْونه  لِقهْوم   اَْلَٰیَِٰت 

119. (நபிகய!) நிச்சயமாக நாம் உம்றம 
உண்றமயான மார்க்கத்துடன் (அறத 
ஏற்பவர்களுக்கு) நற்சசய்தி 
கூறுபவராகவும், (அறத 
நிராகரிப்பவர்கறள) எச்சரிப்பவராகவும் 
அனுப்பிகனாம். இன்னும் 
நரகவாசிகறளப் பற்ைி (நீர்) 
விசாரிக்கப்படமாட்டீர். 

َها   ن لْنَٰكه  اِ هْرسه َقِ  ا ا   ِبالْحه بهِشْْیً
ْن  ُتْسـ هُل   وهَله  َوهنهِذیًْرا      عه
ِب  ِحْيِم  اهْصحَٰ  الْجه

120. (நபிகய!) யூதர்களும் கிைித்தவர்களும் 
அவர்களுறடய மார்க்கத்றத நீர் 
பின்பற்(ைி அவர்கறளப் கபான்று நீர் 
மா)றும் வறர உம்றமப் பற்ைி அவர்கள் 
திருப்தியறடயகவ மாட்டார்கள். 
“அல்லாஹ் உறடய கநர்வழி(யாகிய 
இஸ்லாம்)தான் கநர்வழியாகும். (ஆககவ, 
அறதகய நான் பின்பற்றுகவன்)” எனக் 

لهْن  ْنكه  تهْرضَٰ  وه  الْيهُهْودُ  عه
ی وهَله  رَٰ َتَٰ  الَنهصَٰ   تهتَهِبعه   حه

   ْ ُ ی اَِنه  قُْل  ِملَههَته ِ  ُهده   اّلَلَٰ
ی    ِن  ُهوهالُْهدَٰ لهى ِ تَهبهْعته  وه   ا
ُهْم  هْهوهٓاءه   الَهِذْی  بهْعده  ا
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கூறுவரீாக. கல்வி ஞானம் உமக்கு வந்த 
பின்னர் அவர்களுறடய மன 
விருப்பங்கறள நீர் பின்பற்ைினால் 
அல்லாஹ்விடம் உமக்கு 
சபாறுப்பாளருமில்றல, 
உதவியாளருமில்றல. 

ٓاءهكه  ا  الِْعلِْم    ِمنه  جه  لهكه  مه
ِ  ِمنه  ِلَ   ِمْن  اّلَلَٰ  وهَله  َوه
ر   نهِصْْی 

121. (நபிகய!) எவர்களுக்கு நாம் 
கவதத்றதக் சகாடுத்கதாகமா அவர்கள் 
அறத, ஓதுவதின் முறைப்படி (அைிந்து) 
அறத ஓது(வதுடன் அதன் பிரகாரம் 
அவர்கள் சசயல்படவும் சசய்)கிைார்கள். 
அவர்கள்தான் அறத (உண்றமயாக) 
நம்பிக்றக சகாள்கிைார்கள். எவர்கள் 
அறத நிராகரிப்பார்ககளா அவர்கள்தான் 
நஷ்டவாளிகள். 

هلَهِذیْنه  ُ  ا ُ تهْيٰنَٰ  الِْكتَٰبه  اَٰ
َقه  یهْتلُْونهه   تِه     حه وه كه  ِتله َٰٓى ِ  اُول
ْن  ِبه     یُْؤِمُنْونه  مه  ِبه   یَهْكُفرْ  وه
كه  َٰٓى ِ ن  ُهُم  فهاُول ِسُرْونه  الْخَٰ

122. இஸ்ராயலீின் சந்ததிககள! 
உங்களுக்கு நான் அருள்புரிந்த என் 
அருறளயும், நிச்சயமாக (அக்கால) உலக 
மக்கறளவிட நான் உங்கறள 
கமன்றமயாக்கியறதயும் நீங்கள் 
நிறனவு கூருங்கள். 

ٓاِءیْله  یَٰبهِنْ   ُكُرْوا اِْسره  اذْ
ِته  ْمُت  الَهِتْ   نِْعمه هنْعه   عهلهْيُكْم  ا
 ْ هَنِ ا لُْتُكْم  وه له  فهَضه   عه

لهِمْيه   الْعَٰ

123. இன்னும், ஒரு நாறள அஞ்சுங்கள்; 
(அந்நாளில்) ஓர் ஆன்மா மற்கைார் 
ஆன்மாவிற்கு எறதயும் பலனளிக்காது. 
இன்னும், அதனிடமிருந்து மீட்புத் 
சதாறக (நஷ்ட ஈடு) ஏதும் ஏற்கப்படாது. 
இன்னும், பரிந்துறர அதற்குப் 
பலனளிக்காது. இன்னும், அவர்கள் 
உதவி சசய்யப்பட மாட்டார்கள். 

تَهُقْوا ا   تهْجِزْی  ََله  ًما یهوْ  وه
ْن  نهْفس   ْيـ ًا َوهَله  نَهْفس   عه  شه
ا  یُْقبهُل   وهَله  عهْدل   ِمْنهه
ا  ة  َوهَله  تهْنفهُعهه فهاعه  ُهْم  شه

ُرْونه   یُْنصه

124. இன்னும், இப்ராஹறீம அவருறடய 
இறைவன் (பல) கட்டறளகறளக் 
சகாண்டு கசாதித்தறத நிறனவு 
கூர்வாயாக. ஆக, அவற்றை அவர் 
முழுறமயாக நிறைகவற்ைினார். (அதற்கு 

اِذِ  مه  ابْتهلَٰ   وه ه  بَُه   اِبْرَٰ  ره
هتهَمهُهَنه    ِبكهلِمَٰت   ْ  قهاله  فها   اَِنِ
اعِلُكه  اًما    لِلَنهاِس  جه  قهاله  اِمه
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அல்லாஹ்) கூைினான்: “நிச்சயமாக நான் 
உம்றம மனிதர்களுக்கு (கநர்வழி 
காட்டுகிை) தறலவராக ஆக்குகிகைன்.” 
அவர் கூைினார்: “என் 
சந்ததிகளிலிருந்தும் (ஆக்கு).” (அதற்கு) 
அல்லாஹ் கூைினான்: 
“அநியாயக்காரர்களுக்கு எனது (இந்த) 
உடன்படிக்றக நிறைகவைாது.” 

ِمْن  یَهِتْ    وه  یهنهاُل  َله  قهاله  ذَُرِ
ْهِدی لِِمْيه   عه  الَظَٰ

125. இன்னும், திரும்பத் திரும்ப வர 
விரும்பும் இடமாகவும், பாதுகாப்பா(ன 
இடமா)கவும் கஅபாறவ 
மனிதர்களுக்காக நாம் ஆக்கிய 
சமயத்றத நிறனவு கூருங்கள். (அதில்) 
இப்ராஹமீ் நின்ை இடத்தில் 
சதாழுமிடத்றத நீங்கள் ஏற்படுத்திக் 
சகாள்ளுங்கள். இன்னும், “(அறத) 
தவாஃப் சுற்றுபவர்களுக்கும், 
(அல்லாஹ்றவ வணங்க அதில்) தங்கி 
இருப்பவர்களுக்கும், (சதாழுறகயில்) 
குனிபவர்களுக்கும், சிரம் 
பணிபவர்களுக்கும் என் வடீ்றடச் 
சுத்தமாக றவத்திருங்கள்” என்று 
இப்ராஹமீுக்கும் இஸ்மாயலீுக்கும் நாம் 
கட்டறளயிட்கடாம். 

اِذْ  لْنها  وه عه ثهابهةً   الْبهْيته  جه  مه
هْمًنا    لَِلَنهاِس  ا تَهِخُذْوا وه ا   وه
اِم  ِمْن  مه  َمهقه ه  َلً    اِبْرَٰ   ُمصه

ِهْدنها   مه  اِلَٰ   وهعه ه   اِبْرَٰ
هْن  وهاِْسمَِٰعْيله  ا ا ره َهِ   بهْيِته  طه
ٓاى ِِفْيه  ِكِفْيه  لِلَطه الْعَٰ  وه
َكهِع  الَرُ ُج  وه  ْوِد الَسُ

126. இன்னும், இப்ராஹமீ் கூைிய 
சமயத்றத நிறனவு கூர்வாயாக: “என் 
இறைவா! (மக்காவாகிய) இறதப் 
பாதுகாப்பளிக்கக்கூடிய ஒரு நகரமாக 
ஆக்கு! இன்னும் அங்கு வசிப்பவர்களில் 
எவர் அல்லாஹ்றவயும் இறுதி 
நாறளயும் நம்பிக்றக சகாண்டாகரா 
அவருக்குக் கனி(வறக)களிலிருந்து 
உணவளி!” (அதற்கு அல்லாஹ்) 
கூைினான்: “எவர் நிராகரிப்பாகரா அவறர 
சிைிது (காலம்) சுகமனுபவிக்க 
றவப்கபன். பிைகு, நரக தண்டறனயின் 
பக்கம் (சசல்லும்படி) அவறர 

اِذْ  ُم  قهاله  وه ه  َبِ  اِبْرَٰ ْل  ره   اْجعه
ا ذه ِمًنا َوهاْرُزْق  بهلهًدا هَٰ هْهلهه   اَٰ  ا
ِت  ِمنه  ْن  الثَهمهرَٰ مهنه  مه  اَٰ

 ْ ِ  ِمْٰنُ الْيهْوِم  ِباّلَلَٰ   اَْلهِخِر    وه
ْن  قهاله  مه َتُِعه   كهفهره  وه  فهاُمه
ه    ثَُمه  قهلِْيًل  َرُ هْضطه اِب  اِلَٰ  ا  عهذه
ِبْئسه  الَنهاِر     الْمهِصْْیُ  وه
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நிர்ப்பந்திப்கபன். இன்னும் அது மிகக் 
சகட்ட மீளுமிடமாகும்.” 

127. இன்னும், இப்ராஹமீும் 
இஸ்மாயலீும் இறை இல்லத்தின் 
அஸ்திவாரங்கறள உயர்த்திய சமயத்றத 
நிறனவு கூர்வாயாக! (அவ்விருவரும் 
பிரார்த்தறன சசய்தார்கள்:) “எங்கள் 
இறைவா! எங்களிடமிருந்து 
ஏற்றுக்சகாள். நிச்சயமாக நீதான் நன்கு 
சசவியுறுபவன்; மிக அைிந்தவன்.” 

اِذْ  ُم  یهْرفهعُ  وه ه   الْقهوهاعِده  اِبْرَٰ
ِعْيُل    الْبهْيِت  ِمنه  اِْسمَٰ بَهنها  وه  ره

َبهْل  هنْته  اِنَهكه  ِمَنها    تهقه   ا
ِمْيعُ  لِْيُم   الَسه  الْعه

128. “எங்கள் இறைவா! 
எங்களிருவறரயும் உனக்கு 
முழுறமயாக பணிந்தவர்களாகவும் 
எங்கள் சந்ததியிலிருந்தும் உனக்கு 
முழுறமயாக பணிந்து நடக்கின்ை 
சமுதாயத்றத ஆக்கு! இன்னும், எங்கள் 
ஹஜ் கிரிறயகளின் இடங்கறள(யும் 
அங்கு நாங்கள் சசய்ய கவண்டிய 
அமல்கறளயும்) எங்களுக்குக் 
காண்பித்துக் சகாடு! இன்னும், எங்கறள 
மன்னித்துவிடு! நிச்சயமாக நீதான் 
தவ்பாறவ (-பாவ மன்னிப்புத் 
கதடியவரின் பிரார்த்தறனறய) அதிகம் 
அங்கீகரிப்பவன், மகா கருறணயாளன்.” 

بَهنه  لْنها  ا ره  لهكه  ُمْسلِمهْيِ  وهاْجعه
ِمْن  یَهِتنها   وه  َمُْسلِمهةً  اَُمهةً  ذَُرِ
هِرنها  لَهكه  ا نهاِسكهنها  وه ُتْب  مه  وه
هنْته  اِنَهكه  عهلهیْنها     الَتهَوهاُب  ا

ِحْيُم   الَره

129. இன்னும், “எங்கள் இறைவா! (என் 
சந்ததிகளாகிய) அவர்களில் இருந்கத 
ஒரு தூதறர அவர்களுக்கு அனுப்பு! 
அவர் உனது கவத வசனங்கறள 
அவர்களுக்கு ஓதி காண்பிப்பார். 
இன்னும், கவதத்றதயும் ஞானத்றதயும் 
அவர்களுக்குக் கற்பித்து சகாடுப்பார். 
இன்னும், (தீய குணங்களில் இருந்து) 
அவர்கறளப் பரிசுத்தப்படுத்துவார். 
நிச்சயமாக நீதான் மிறகத்தவன்; மகா 
ஞானவான்.” 

بَه  ْث  نها ره ْ  وهابْعه ُسْوًَل  فِهْْیِ   ره
 ْ ْ  یهْتلُْوا َمِْٰنُ یَِٰتكه  عهلههْْیِ  اَٰ

لَُِمُهُم  یُعه  وهالِْحْكمهةه   الِْكتَٰبه  وه
   ْ هْْیِ َكِ یُزه نَهكه  وه هنْته  اِ   ا
ِزیْزُ  ِكْيُمن  الْعه  الْحه
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130. சபரிய மறடயனாக இருப்பவறனத் 
தவிர இப்ராஹமீுறடய (இஸ்லாம்) 
மார்க்கத்றத (கவறு) யார் சவறுப்பார்? 
திட்டவட்டமாக நாம் அவறர 
இவ்வுலகில் கதர்ந்சதடுத்கதாம். 
இன்னும், மறுறமயில் நிச்சயமாக அவர் 
நல்கலாரில் இருப்பார். 

ْن  مه ُب  وه ْن  یَهْرغه   َمِلَهةِ  عه
مه  ه  ْن  اََِله  اِبْرَٰ ِفهه  مه ه     سه   نهْفسه
لهقهدِ  فهیْنَٰهُ  وه ا    ِف  اْصطه نْيه   الَدُ
نَهه   اِ ةِ  ِف  وه  لهِمنه  اَْلَِٰخره

لِِحْيه   الَصَٰ

131. (இப்ராஹறீம கநாக்கி) அவருறடய 
இறைவன், “நீ எனக்குப் பணிந்து 
(முஸ்லிமாகி)விடு!” என்று அவருக்குக் 
கூைியகபாது, அவர் கூைினார்: 
“அகிலத்தார்களின் இறைவனுக்கு நான் 
பணிந்து (முஸ்லிமாகி) விட்கடன்.” 

بَُه    لهه   قهاله  اِذْ  هْسلِْم    ره  قهاله  ا
هْسلهْمُت  َبِ  ا لهِمْيه  لِره  الْعَٰ

132. இன்னும், இப்ராஹமீும், யஅகூபும் 
(அகிலங்களின் இறைவனுக்கு பணிந்து 
முஸ்லிமாக இருக்க கவண்டும் என்ை) 
அ(ந்த உபகதசத்)றதகய தமது 
பிள்றளகளுக்கு உபகதசித்தார்கள். “என் 
பிள்றளககள! நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
உங்களுக்காக (இஸ்லாமிய) மார்க்கத்றத 
கதர்ந்சதடுத்தான். ஆககவ, ஒருகபாதும் 
நீங்கள் மரணித்து விடாதீர்கள், நீங்கள் 
முஸ்லிம்களாக இருக்கும் நிறலயில் 
தவிர.” 

وهَصَٰ  ا   وه ُم  ِبهه ه    بهِنْيهِ  اِبْرَٰ
یهْعُقْوُب    ه  اَِنه  یَٰبهِنَه   وه  اّلَلَٰ
فَٰ  یْنه  لهُكُم  اْصطه   فهله  الَدِ
هنُْتْم  اََِله  تهُمْوُتَنه  ا  وه

 َمُْسلُِمْونه  

133. (யூதர்ககள!) யஅகூபுக்கு மரணம் 
வந்தகபாது (நீங்கள் அங்கு) சாட்சிகளாக 
இருந்தீர்களா? அவர் தமது பிள்றளகறள 
கநாக்கி, “எனக்குப் பின்னர் யாறர 
வணங்குவரீ்கள்?” எனக் கூைியகபாது 
(அவர்கள்) கூைினார்கள்: “நாம் உமது 
கடவுறள, இன்னும் இப்ராஹமீ், 
இஸ்மாயலீ், இஸ்ஹாக் ஆகிய உமது 
மூதாறதகளின் கடவுறள - ஒகர ஒரு 
கடவுறள - வணங்குகவாம். நாங்கள் 

هْم  ٓاءه  ُكنُْتْم  ا ده ره  اِذْ  ُشهه ضه   حه
  قهاله  اِذْ  الْمهْوُت    یهْعُقْوبه 
ا  لِبهِنْيهِ  ْ  تهْعُبُدْونه  مه  ِمنٌۢ
كه  نهْعُبُد  قهالُْوا بهْعِدْی    َٰهه   اِل
َٰهه  اِل بهٓاى ِكه  وه مه  اَٰ ه   اِبْرَٰ

قه  وهاِْسمَِٰعْيله  ًَٰها  وهاِْسحَٰ   اِل
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அவனுக்கு - முற்ைிலும் பணிந்த 
முஸ்லிம்களாக இருப்கபாம்.”   ۬ نهْحُن  َوهاِحًدا   ُمْسلُِمْونه    لهه   وه

 

134. அவர்கள் சசன்றுவிட்ட சமுதாயம் 
ஆவார்கள். அவர்கள் சசய்த 
(சசயல்களின் கூலியான)து அவர்களுக்கு 
கிறடக்கும். நீங்கள் சசய்த (சசயல்களின் 
கூலியான)து உங்களுக்கு கிறடக்கும். 
அவர்கள் சசய்து சகாண்டிருந்தது பற்ைி 
நீங்கள் விசாரிக்கப்பட மாட்டீர்கள் 

لهْت    قهْد  اَُمهة   ِتلْكه  ا  خه ا  لههه  مه
بهْت  لهُكْم  كهسه ا  وه ْبُتْم    َمه   كهسه
َمها  ُتْسـ هلُْونه  وهَله  ه  عه  انُْواك

 یهْعمهلُْونه 

135. (முஸ்லிம்கறள கநாக்கி), “நீங்கள் 
யூதர்களாக அல்லது கிைித்தவர்களாக 
ஆகிவிடுங்கள், கநர்வழி சபறுவரீ்கள்” 
என அவர்கள் கூறுகிைார்கள். (நபிகய!) 
கூறுவரீாக: “மாைாக, இஸ்லாமிய 
மார்க்கத்தில் உறுதியுறடயவரான 
இப்ராஹமீின் மார்க்கத்றதகய நாங்கள் 
பின்பற்றுகவாம். அவர் 
இறணறவப்பவர்களில் இருக்கவில்றல.” 

هوْ  ُهْوًدا ُكْونُْوا وهقهالُْوا ی ا رَٰ  نهصَٰ
  ِملَهةه  بهْل  قُْل  تهْهتهُدْوا   
مه  ه  ِنْيًفا    اِبْرَٰ ا  حه مه هانه  وه  ك
 الُْمْشِرِكْيه  ِمنه 

136. (நம்பிக்றகயாளர்ககள!) கூறுங்கள்: 
“அல்லாஹ்றவயும் எங்களுக்கு 
இைக்கப்பட்ட (இவ்கவதத்)றதயும், 
இப்ராஹமீ், இஸ்மாயலீ், இஸ்ஹாக், 
யஅகூப் இன்னும் (இவர்களுறடய) 
சந்ததிகளுக்கு இைக்கப்பட்டறதயும், 
மூஸாவு(க்கு)ம், ஈஸாவு(க்கு)ம் 
சகாடுக்கப்பட்டறதயும், (மற்ை) 
நபிமார்களுக்கு அவர்களது 
இறைவனிடமிருந்து 
சகாடுக்கப்பட்டறதயும் நாங்கள் 
நம்பிக்றக சகாண்கடாம். அவர்களில் 
ஒருவருக்கு மத்தியிலும் (அவர் 
நபியல்ல என்று) பிரி(த்துக் கூைி அவறர 
நிராகரி)க்க மாட்கடாம். நாங்கள் 
அவனுக்கு முற்ைிலும் பணிந்த 
முஸ்லிம்களாக இருப்கபாம்.” 

ا َنها  قُْولُْو  مه ِ  اَٰ ا   ِباّلَلَٰ مه   اُنِْزله  وه
ا   اِلهیْنها  مه ه    اِلَٰ   اُنِْزله  وه  مه اِبْرَٰ

قه  وهاِْسمَِٰعْيله   وهاِْسحَٰ
یهْعُقْوبه  ا   وهاَْلهْسبهاِط  وه مه  وه

ه  ا   وهِعْيسَٰ  ُمْوسَٰ  اُْوِٰت مه  وه
ه  بَِِهْم     ِمْن  الَنهِبَيُْونه  اُْوِٰت  َله  َره
ُق  َرِ د   بهْيه  نُفه ْ  ؗ  اهحه  َمِْٰنُ
نهْحُن   ُمْسلُِمْونه  لهه   وه
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137. ஆக, (நம்பிக்றகயாளர்ககள!) நீங்கள் 
எப்படி நம்பிக்றக சகாண்டீர்ககளா அது 
கபான்கை அவர்கள் நம்பிக்றக 
சகாண்டால் திட்டமாக அவர்கள் 
கநர்வழி சபறுவார்கள். அவர்கள் 
புைக்கணித்தால் அவர்கசளல்லாம் வணீ் 
முரண்பாட்டில்தான் இருக்கிைார்கள். 
ஆககவ, அவர்களிடமிருந்து அல்லாஹ் 
உம்றம பாதுகாப்பான். அவன் நன்கு 
சசவியுறுபவன், நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

ُنْوا فهاِْن  مه ا   ِبِمثِْل  اَٰ نُْتْم  مه مه  اَٰ
ْوا    فهقهدِ  ِبه   اِْن  اْهتهده  تهوهلَهْوا وه

 ِشقهاق     ِفْ  ُهْم  فهاِنَهمها 
يهْكِفْيكهُهُم  ُ    فهسه  اّلَلَٰ
ِمْيعُ  لِْيُم   وهُهوهالَسه  الْعه

138. (நீங்கள் கூறுவரீாக:) 
“அல்லாஹ்வுறடய மார்க்கத்றதகய 
நாங்கள் பின்பற்றுகவாம். அல்லாஹ்றவ 
விட மார்க்கத்தால் மிக அழகானவன் 
யார்? நாங்கள் அவறனகய வணங்கக் 
கூடியவர்கள் ஆகவாம்.” 

ةه  ِ    ِصْبغه ْن  اّلَلَٰ مه ُن  وه   اهْحسه
ِ  ِمنه  ًة ؗ  اّلَلَٰ نهْحُن  ِصْبغه  لهه   وه

ِبُدْونه   عَٰ

139. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “நீங்கள் 
அல்லாஹ்வின் விஷயத்தில் எங்களிடம் 
தர்க்கிக்கிைரீ்களா? அவகனா எங்கள் 
இறைவனும் உங்கள் இறைவனும் 
ஆவான்! எங்கள் சசயல்கள் (உறடய 
பலன்) எங்களுக்கு கிறடக்கும். இன்னும் 
உங்கள் சசயல்கள் (உறடய பலன்) 
உங்களுக்கு கிறடக்கும். நாங்கள் 
வணக்க வழிபாடுகறள (கலப்பின்ைி) 
அவனுக்கு மட்டும் தூய்றமயாக 
சசய்கவாம்.” 

ْونهنها قُْل  ٓاَجُ ُتحه ه ِ  ِف  ا  اّلَلَٰ
بَُنها  بَُُكْم    وهُهوهره لهنها   وهره  وه
هْعمهالُنها  لهُكْم  ا هْعمهالُُكْم    وه   ا
نهْحُن   ُمْخلُِصْونه   لهه   وه

140. “நிச்சயமாக இப்ராஹமீ், இஸ்மாயலீ், 
இஸ்ஹாக், யஅகூப் (ஆகிய இவர்கள்) 
இன்னும் (இவர்களுறடய) சந்ததிகள் 
யூதர்களாக அல்லது கிைித்தவர்களாக 
இருந்தார்கள்” என நீங்கள் 
கூறுகிைரீ்களா? (நபிகய!) நீர் கூறுவரீாக: 
“(இறத) நீங்கள் மிக அைிந்தவர்களா? 
அல்லது அல்லாஹ்வா? (இறதப் பற்ைி) 
தன்னிடத்திலிருக்கும் அல்லாஹ்வின் 

هْم  مه  اَِنه  تهُقْولُْونه  ا ه   اِبْرَٰ
قه  وهاِْسمَِٰعْيله   وهاِْسحَٰ
یهْعُقْوبه  هانُْوا وهاَْلهْسبهاطه  وه   ك
هوْ  ُهْوًدا ی    ا رَٰ هنُْتْم  قُْل  نهصَٰ ا   ءه
هعْلهُم  هِم  ا ُ    ا ْن  اّلَلَٰ مه هْظلهُم  وه   ا
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சாட்சியத்றத மறைத்தவறர விட மகா 
அநியாயக்காரர் யார்? நீங்கள் சசய்வறத 
அல்லாஹ் கவனிக்காதவனாக இல்றல.” 

ادهةً  كهتهمه  ِمَمهْن  هه ه    شه   ِعْنده
ِ    ِمنه  ا  اّلَلَٰ مه ُ  وه افِل   اّلَلَٰ   ِبغه
َمها   تهْعمهلُْونه  عه

141. அவர்கள் சசன்றுவிட்ட சமுதாயம் 
ஆவார்கள். இன்னும், அவர்கள் சசய்த 
(சசயல்களின் கூலியான)து அவர்களுக்கு 
கிறடக்கும். இன்னும், நீங்கள் சசய்த 
(சசயல்களின் கூலியான)து உங்களுக்கு 
கிறடக்கும். இன்னும், அவர்கள் சசய்து 
சகாண்டிருந்தது பற்ைி நீங்கள் 
விசாரிக்கப்படமாட்டீர்கள். 

لهْت    قهْد  اَُمهة   ِتلْكه  ا  خه ا  لههه  مه
بهْت  لهُكْم  كهسه ا  وه ْبُتْم    َمه   كهسه
َمها  ُتْسـ هلُْونه  وهَله  هانُْوا عه  ك

ن   یهْعمهلُْونه

142. “அவர்கள் எந்த கிப்லாறவ கநாக்கி 
(சதாழுபவர்களாக) இருந்தார்ககளா 
அவர்களின் அந்த கிப்லாறவ விட்டு 
அவர்கறளத் திருப்பியது எது?’’ என 
(முஸ்லிம்கறளப் பற்ைி) மக்களில் உள்ள 
அைிவனீர்கள் கூறுவார்கள். (அதற்கு 
நபிகய! நீர்) கூறுவரீாக: “கிழக்கும் 
கமற்கும் அல்லாஹ்விற்குரியனகவ! 
அவன் நாடுகிைவர்கறள கநரான 
பாறதக்கு கநர்வழி காட்டுகிைான்.’’ 

يهُقْوُل  ٓاءُ  سه فههه  ِمنه  الَسُ
ا  الَنهاِس  لََٰهُىْ  مه ْن  وه  عه
 ُ هانُْوا الَهِتْ  قِْبلههَِتِ ا    ك  عهلهْيهه

ِ  قُْل  ََٰ الْمهْغِرُب    الْمهْشِرُق  ّلَلِ   وه
ْن  یهْهِدْی  ٓاءُ  مه اط   اِلَٰ  یَهشه   ِصره

 َمُْستهِقْيم  

143. இன்னும், (நம்பிக்றகயாளர்ககள!) 
அவ்வாறுதான், நீங்கள் மக்களுக்கு 
சாட்சியாளர்களாக இருப்பதற்காகவும், 
உங்களுக்கு தூதர் சாட்சியாளராக 
இருப்பதற்காகவும் (சிைந்த, நீதமான) 
நடுநிறலச் சமுதாயமாக உங்கறள 
ஆக்கிகனாம். தமது குதிங்கால்கள் மீது 
திரும்பிவிடுகவாரிலிருந்து தூதறரப் 
பின்பற்றுபவர் யார் என்பறத நாம் 
அைிவதற்காககவ தவிர நீர் 
(சதாழுறகயில் முன்கனாக்குபவராக) 
இருந்த (றபத்துல் முகத்தஸ் ஆகிய 
முதல்) கிப்லாறவ (விட்டு உம்றம 

لِكه  ُكْم  وهكهذَٰ لْنَٰ عه ًة  جه اَُمه
ًطا  ٓاءه  لَِتهُكْونُْوا َوهسه ده له  ُشهه   عه
یهُكْونه  الَنهاِس  ُسْوُل  وه   الَره
ِهْيًدا    عهلهْيُكْم  ا  شه مه لْنها  وه عه   جه
ا    ُكْنته  الَهِتْ  الِْقْبلهةه    اََِله  عهلهْيهه
ْن  لِنهْعلهمه  ُسْوله  یَهتَهِبعُ  مه   الَره
لَٰ  یَهْنقهلُِب  ِمَمهْن  ْيِه    عه ِقبه   عه
اِْن  هانهْت  وه ةً  ك له  اََِله  لهكهِبْْیه  عه
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திருப்பியறத) நாம் ஆக்கவில்றல. 
அல்லாஹ் எவர்கறள கநர்வழி 
நடத்தினாகனா அவர்கள் மீகத தவிர 
(மற்ைவர்களுக்கு) நிச்சயமாக அது 
சபரிதாககவ (-பாரமாககவ) இருந்தது. 
உங்கள் நம்பிக்றகறய (-முன்னர் நீங்கள் 
சதாழுத சதாழுறககறள) அல்லாஹ் 
வணீாக்குபவனாக இல்றல. நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் மக்கள் மீது மிக 
இரக்கமுறடயவன், மகா 
கருறணயாளன். 

ی الَهِذیْنه  ُ    ههده ا  اّلَلَٰ مه هانه  وه  ك
 ُ  اَِنه  اِیْمهانهُكْم    لُِيِضْيعه  اّلَلَٰ
ه  ُءْوف   ِبالَنهاِس  اّلَلَٰ  لهره

 َرهِحْيم  

144. (நபிகய!) உம் முகம் வானத்தின் 
பக்கம் பல முறை திரும்புவறத 
திட்டமாக நாம் காண்கிகைாம். ஆககவ, 
நீர் பிரியப்படுகின்ை ஒரு கிப்லாவிற்கு 
உம்றம நிச்சயமாக நாம் திருப்புகவாம். 
எனகவ, நீர் (சதாழுறகக்கு நின்ைால்) 
‘அல் மஸ்ஜிதுல் ஹராம்’ பக்கம் உம் 
முகத்றதத் திருப்புவரீாக. இன்னும் 
(முஸ்லிம்ககள!) நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் 
(சதாழும்கபாது) அதன் பக்கம் உங்கள் 
முகங்கறளத் திருப்புங்கள். நிச்சயமாக 
கவதம் சகாடுக்கப்பட்டவர்கள், - 
“நிச்சயமாக இது தங்கள் 
இறைவனிடமிருந்து (வந்துள்ள) 
உண்றமதான்’’ என - திட்டமாக 
அைிவார்கள். இன்னும் அவர்கள் 
சசய்வறதப் பற்ைி அல்லாஹ் 
கவனமற்ைவனாக இல்றல. 

ی  قهْد    ِف  وهْجِهكه  تهقهلَُبه  نهرَٰ
مهٓاِء    هَنهكه  الَسه   قِْبلهةً  فهلهُنوهلَِی
ا  ىهه َلِ  تهْرضَٰ كه  فهوه ْطره  وهْجهه   شه
اِم    الْمهْسِجدِ  ره ْيُث  الْحه   وهحه

ا    ُوُجْوههُكْم  فهوهلَُْوا ُكنُْتْم  مه
ه     ْطره اَِنه  شه  اُْوُتوا الَهِذیْنه  وه
هنَههُ  لهيهْعلهُمْونه  الِْكتَٰبه  َقُ  ا   الْحه
بَِِهْم    ِمْن  ا  َره مه ُ  وه افِل   اّلَلَٰ   ِبغه
َمها   یهْعمهلُْونه  عه

145. இன்னும், (நபிகய!) கவதம் 
சகாடுக்கப்பட்டவர்களிடம் எல்லா 
அத்தாட்சிகறளயும் நீர் சகாண்டு 
வந்தாலும் அவர்கள் (தமது வழிபாட்டில்) 
உமது கிப்லாறவப் பின்பற்ைமாட்டார்கள். 
நீரும் அவர்களின் கிப்லாறவப் 
பின்பற்றுபவராக இல்றல. அவர்களிலும் 
சிலர் சிலரின் கிப்லாறவப் 

ْن  لهى ِ تهْيته  وه ه  اُْوُتوا الَهِذیْنه  ا
یهة   ِبكَُلِ  الِْكتَٰبه  ا اَٰ  تهِبُعْوا َمه
ا   قِْبلهتهكه    مه هنْته  وه  ِبتهاِبع   ا
   ْ ُ ا  قِْبلههَته مه  بهْعُضُهْم  وه
ِن  بهْعض     قِْبلهةه  ِبتهاِبع   لهى ِ  وه
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பின்பற்றுபவர்களாக இல்றல. உமக்குக் 
கல்வி ஞானம் வந்த பின்னர் 
அவர்களுறடய ஆறசகறள நீர் 
பின்பற்ைினால் அப்கபாது நிச்சயமாக நீர் 
அநியாயக்காரர்களில் ஆகிவிடுவரீ். 

تَهبهْعته  ُهْم  ا هْهوهٓاءه ْ  ا  بهْعدِ  َمِنٌۢ
ا  ٓاءهكه  مه نَهكه  الِْعلِْم    ِمنه  جه   اِ
لِِمْيه   لَهِمنه  اِذًا  الَظَٰ

146. நாம் எவர்களுக்கு கவதத்றதக் 
சகாடுத்கதாகமா அவர்கள் தங்கள் 
பிள்றளகறள அைிவறதப் கபான்று 
அறத (-மக்காவில் உள்ள அல்மஸ்ஜிதுல் 
ஹராம்தான் எல்கலாருறடய கிப்லா 
என்பறத) அைிவார்கள். இன்னும் 
நிச்சயமாக அவர்களில் ஒரு பிரிவினர், 
அவர்கள் அைிந்த நிறலயிகலகய 
(அல்மஸ்ஜிதுல் ஹராம்தான் கிப்லா 
என்ை) உண்றமறய மறைக்கிைார்கள். 

هلَهِذیْنه  ُ  ا ُ تهْيٰنَٰ  الِْكتَٰبه  اَٰ
مها  یهْعِرفُْونهه    یهْعِرفُْونه  كه
ُهْم    هبْنهٓاءه اَِنه  ا   فهِریًْقا  وه
 ْ َقه  لهيهْكُتُمْونه  َمِْٰنُ   الْحه
 یهْعلهُمْونه ر  وهُهْم 

147. இந்த உண்றம உம் 
இறைவனிடமிருந்து வந்ததாகும். 
எனகவ, நீர் சந்கதகிப்பவர்களில் ஆகிவிட 
கவண்டாம். 

َقُ  هلْحه بَِكه  ْن مِ  ا  تهُكْونهَنه  فهله  َره
ن  ِمنه  ِیْنه  الُْمْمَته

148. ஒவ்சவாருவருக்கும் ஒரு 
திறசயுண்டு. அவர் அறத முன்கனாக்கக் 
கூடியவர் ஆவார். ஆக, நீங்கள் 
நன்றமகளில் (ஒருவறர ஒருவர்) 
முந்திச் சசல்லுங்கள். நீங்கள் 
எங்கிருந்தாலும் உங்கள் அறனவறரயும் 
அல்லாஹ் சகாண்டு வருவான். 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் எல்லாப் 
சபாருள்கள் மீதும் கபராற்ைலுறடயவன் 
ஆவான். 

لِكَُل   ة   وه ا  َوِْجهه  ُهوهُموهلَِْيهه
۬   فهاْستهِبُقْوا ِت ر ْْیَٰ هیْنه  الْخه ا  ا   مه
ُ  ِبُكُم  یهاِْت  تهُكْونُْوا  اّلَلَٰ
ِمْيًعا    ه  اَِنه  جه لَٰ  اّلَلَٰ  كَُلِ  عه
ء   ْ  قهِدیْر   َشه

149. இன்னும் (நபிகய!) நீர் எங்கிருந்து 
புைப்பட்டாலும் (சதாழுறகயில்) ‘அல் 
மஸ்ஜிதுல் ஹராம்’ பக்கம் உம் 
முகத்றதத் திருப்புவரீாக! நிச்சயமாக 
இதுகவா உம் இறைவனிடமிருந்து 
(வந்த) உண்றமயாகும். நீங்கள் 

ِمْن  ْيُث  وه ْجته  حه ره َلِ فه  خه   وه
كه  ْطره  وهْجهه  الْمهْسِجدِ  شه
اِم    ره نَهه   الْحه اِ َقُ  وه  ِمْن  لهلْحه
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சசய்வறதப் பற்ைி அல்லாஹ் 
கவனமற்ைவனாக இல்றல.    بَِكه ا  َره مه ُ  وه افِل   اّلَلَٰ َمها  ِبغه   عه

 تهْعمهلُْونه 

150. இன்னும், (நபிகய!) நீர் எங்கிருந்து 
புைப்பட்டாலும் (சதாழுறகயில்) ‘அல் 
மஸ்ஜிதுல் ஹராம்’ பக்கம் உம் 
முகத்றதத் திருப்புவரீாக. இன்னும், 
(நம்பிக்றகயாளர்ககள!) - அவர்களில் 
அநியாயக்காரர்கறளத் தவிர (மற்ை) 
மக்களுக்கு உங்களுக்கு எதிராக எந்த 
ஆதாரமும் இருக்கக்கூடாது 
என்பதற்காகவும், என் அருட்சகாறடறய 
நான் உங்கள் மீது 
முழுறமப்படுத்துவதற்காகவும், நீங்கள் 
கநர்வழி சபறுவதற்காகவும் - நீங்கள் 
எங்கிருந்தாலும் ‘அல் மஸ்ஜிதுல் 
ஹராம்‘ பக்கம் உங்கள் முகங்கறளத் 
திருப்புங்கள். ஆக, அவர்கறளப் 
பயப்படாதீர்கள்! என்றனப் பயப்படுங்கள். 

ِمْن  ْيُث  وه ْجته  حه ره َلِ  خه   فهوه
كه  ْطره  وهْجهه  الْمهْسِجدِ  شه
اِم    ره ْيُث  الْحه ا  وهحه  ُكنُْتْم  مه
ه     ُوُجْوههُكْم  فهوهلَُْوا ْطره  لِئهَله  شه
۬   عهلهْيُكْم  لِلَنهاِس  یهُكْونه  ة     ُحَجه
لهُمْوا الَهِذیْنه  اََِله  ْ    ظه  ِمْٰنُ
ْوُهْم  فهله  ْوِنْ    تهْخشه  وهاْخشه

 عهلهْيُكْم  نِْعمهِتْ  وهَِلُِتَمه 
لَهُكْم  لهعه  تهْهتهُدْونه ۛ۬  وه

151. ஒரு தூதறர உங்களுக்கு 
உங்களிலிருந்து நாம் 
அனுப்பியதற்காக(வும் என்றனப் 
பயப்படுங்கள்). அவர் உங்களுக்கு நம் 
வசனங்கறள ஓதி காண்பிக்கிைார்; 
உங்கறளத் தூய்றமப்படுத்துகிைார்; 
உங்களுக்கு கவதத்றதயும் 
ஞானத்றதயும் கற்றுக் சகாடுக்கிைார்; 
நீங்கள் அைிந்திருக்காதவற்றை 
உங்களுக்குக் கற்றுக் சகாடுக்கிைார். 

ا   مه هْرسه  كه ُسْوًَل   فِْيُكْم  لْنها ا   ره
یَِٰتنها  عهلهْيُكْم  یهْتلُْوا َمِْنُكْم    اَٰ

ْيُكْم  َكِ یُزه لَُِمُكُم  وه یُعه  وه
لَُِمُكْم  وهالِْحْكمهةه  الِْكتَٰبه  یُعه   وه

ا   تهْعلهُمْونه ۬ۛ  تهُكْونُْوا لهْم  َمه

152. ஆககவ, என்றன நிறனவு 
கூருங்கள்; நான் உங்கறள நிறனவு 
கூருகவன். இன்னும் எனக்கு நன்ைி 
சசலுத்துங்கள்!; எனக்கு மாறு 
சசய்யாதீர்கள்! 

ُكُرْوِنْ   ُكْرُكْم  فهاذْ هذْ  ا
 وهَله  ِلْ  وهاْشُكُرْوا
 تهْكُفُرْوِنن 
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153. நம்பிக்றகயாளர்ககள! சபாறுறம 
இன்னும் சதாழுறகயின் மூலம் உதவி 
ககாருங்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
சபாறுறமயாளர்களுடன் இருக்கிைான். 

ا  ُنوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  اَٰ
َْبِ  اْستهِعیُْنْوا َٰوِة    ِبالَصه ل   وهالَصه

ه  اَِنه  یْنه  مهعه  اّلَلَٰ َِبِ  الَصَٰ

154. இன்னும், அல்லாஹ்வுறடய 
பாறதயில் (எதிரிகளால்) 
சகால்லப்படுபவர்கறள இைந்தவர்கள் 
எனக் கூைாதீர்கள். மாைாக, (அவர்கள்) 
உயிருள்ளவர்கள். எனினும், (அறத) 
நீங்கள் அைியமாட்டீர்கள். 

 ِفْ  یَُْقتهُل  لِمهْن  تهُقْولُْوا وهَله 
ِبْيِل  ِ  سه هْموهات     اّلَلَٰ   بهْل  ا
هْحيهٓاء   َِٰكْن  ا ل تهْشُعُرْونه  ََله  وه
 

155. இன்னும், பயத்தினாலும் 
பசியினாலும், சசல்வங்கள், உயிர்கள், 
விறளச்சல்களுறடய (சிைிது) 
நஷ்டத்தினாலும் நிச்சயமாக நாம் 
உங்கறளச் கசாதிப்கபாம். (நபிகய!) 
சபாறுறமயாளர்களுக்கு நற்சசய்தி 
கூறுவரீாக! 

لهنهْبلُوهنَهُكْم  ء   وه ْ  َمِنه   ِبَشه
ْوِف   َمِنه  وهنهْقص   وهالُْجْوِع  الْخه
  وهاَْلهنُْفِس  اَْلهْموهاِل 
ِت    رِ  وهالثَهمهرَٰ بهَشِ  وه
یْنه   َِبِ  الَصَٰ

156. அவர்களுக்கு ஒரு கசாதறன 
ஏற்பட்டால், “நிச்சயமாக நாம் 
அல்லாஹ்விற்காககவ இருக்கிகைாம். 
நிச்சயமாக நாம் அவனிடகம 
திரும்புகிைவர்கள்’’ எனக் கூறுவார்கள். 

ْ  اِذها   الَهِذیْنه  ابههَْتُ هصه   ا
ا َمُِصیْبهة     ِ   اِنَها  قهالُْو  َها   ّلِلََٰ ن اِ  وه
ِجُعْونه   اِلهْيهِ   رَٰ

157. அவர்களின் இறைவனிடமிருந்து 
மன்னிப்புகளும் கருறணயும் அவர்கள் 
மீது இைங்குகின்ைன. இன்னும், 
அவர்கள்தான் கநர்வழிசபற்ைவர்கள் 
ஆவார்கள். 

كه  َٰٓى ِ ْ  اُول لهوَٰت   عهلههْْیِ   َمِْن  صه
بَِِهْم  ْحمهة   َره كه  وهره َٰٓى ِ اُول   ُهُم  وه

 الُْمْهتهُدْونه 

158. நிச்சயமாக ஸஃபா, மர்வா 
(மறலகள்) அல்லாஹ்வின் 
அறடயாளங்களில் உள்ளறவ ஆகும். 
ஆககவ, கஅபாறவ ஹஜ் அல்லது 

ا  اَِنه  فه ةه  الَصه الْمهْروه  ِمْن  وه
ٓاى ِرِ  عه ِ    شه َجه  فهمهْن  اّلَلَٰ   حه
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உம்ரா சசய்பவர் அவ்விரண்றடயும் 
சுற்ைி வருவது (அவருக்கு 
நன்றமயாகும். அது) அவர் மீது அைகவ 
குற்ைமில்றல. இன்னும், எவர் 
நன்றமறய உபரியாகச் சசய்வாகரா 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் நன்ைி 
பாராட்டுபவன், நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

هوِ  الْبهْيته    ُجنهاحه  فهله  اْعتهمهره  ا
هْن  عهلهْيهِ  َوهفه  ا ا    یَهَطه ْن  ِبِهمه مه   وه
َوهعه  ا    تهطه ْْیً ه  فهاَِنه  خه  اّلَلَٰ
ِكر   ا  عهلِْيم   شه

159. சதளிவான சான்றுகள் இன்னும் 
கநர்வழிறய நாம் இைக்கி, அவற்றை 
மக்களுக்காக கவதத்தில் நாம் 
சதளிவுபடுத்திய பின்னர் நிச்சயமாக 
எவர்கள் அவற்றை மறைக்கிைார்ககளா 
அவர்கறள அல்லாஹ்வும் சபிக்கிைான். 
சபிப்பவர்களும் அவர்கறளச் 
சபிக்கிைார்கள். 

ا   یهْكُتُمْونه  الَهِذیْنه  اَِنه    مه
لْنها  هنْزه ِت  ِمنه  ا   الْبهیَِنَٰ
ی ْ  وهالُْهدَٰ ا   بهْعدِ  ِمنٌۢ  بهیَهَنَٰهُ  مه
ِب    ِف  لِلَنهاِس  كه   الِْكتَٰ َٰٓى ِ  اُول
 ُ ُٰنُ ُ  یهلْعه ُ  اّلَلَٰ ُٰنُ یهلْعه  وه
 اللََِٰعُنْونه  

160. எவர்கள் (தங்கள் தவறுகளிலிருந்து 
திருந்தினார்ககளா), 
மன்னிப்புக்ககாரினார்ககளா, (தங்கறள) 
சீர்திருத்திக் சகாண்டார்ககளா, (தாங்கள் 
மறைத்த உண்றமகறள மக்களுக்கு) 
சதளிவுபடுத்தினார்ககளா அவர்கறளத் 
தவிர. ஆக, அவர்களுறடய தவ்பாறவ 
நான் அங்கீகரிப்கபன். நான்தான் 
தவ்பாறவ (-பாவ மன்னிப்புத் 
கதடியவரின் பிரார்த்தறனறய) அதிகம் 
அங்கீகரிப்பவன், மகா கருறணயாளன் 
ஆகவன். 

هْصلهُحْوا تهابُْوا یْنه الَهذِ  اََِله  ا   وه
بهیَهُنْوا كه  وه َٰٓى ِ ُتْوُب  فهاُول ه  ا
   ْ هنها  عهلههْْیِ ا  الَتهَوهاُب  وه
ِحْيُم   الَره

161. நிச்சயமாக எவர்கள் 
நிராகரித்தார்ககளா, இன்னும், அவர்கள் 
நிராகரித்தவர்களாககவ இைந்தார்ககளா, 
அவர்கள் மீது அல்லாஹ் உறடய 
சாபமும், வானவர்கள்; இன்னும், மக்கள் 
அறனவருறடய சாபமும் உண்டாகும். 

اُتْوا كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اَِنه  مه  وه
كه  ُكَفهار   وهُهْم  َٰٓى ِ ْ  اُول   عهلههْْیِ
ِ  لهْعنهةُ  كهةِ  اّلَلَٰ َٰٓى ِ الْمهل   وه

الَنهاِس  هْجمهِعْيه   وه  ا
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162. அ(ந்த சாபத்)தில் (அவர்கள்) 
நிரந்தரமாக இருப்பார்கள். (மறுறமயில்) 
அவர்களுக்கு தண்டறன 
இகலசாக்கப்படாது. இன்னும், அவர்கள் 
அவகாசம் அளிக்கப்பட மாட்டார்கள். 

لِِدیْنه  ا     خَٰ َفهُف  َله  فِْيهه  یُخه
 ُ ْٰنُ اُب  عه ذه  ُهْم  وهَله  الْعه

ُرْونه   یُْنظه

163. இன்னும், (மனிதர்ககள! நீங்கள் 
உண்றமயில் வணங்கத் தகுதியான) 
உங்கள் இறைவன் ஒகர ஓர் 
இறைவன்தான். கபரருளாளன், 
கபரன்பாளனாகிய அவறனத் தவிர 
(உண்றமயில் வணங்கத்தகுதியான) 
இறைவன் அைகவ இல்றல. 

َُٰهُكْم  اِل َٰه   وه َٰهه  َله   َوهاِحد     اِل  اِل
ْحمَُٰن  اََِله  ِحْيُمن  ُهوهالَره  الَره

164. நிச்சயமாக வானங்கள் இன்னும் 
பூமிறயப் பறடத்திருப்பதிலும், இரவு, 
பகல் மாறுவதிலும், மனிதர்களுக்கு 
பலன் தருபவற்றை (ஏற்ைி)க் சகாண்டு 
கடலில் சசல்லும் கப்பல்களிலும், 
வானத்திலிருந்து அல்லாஹ் (மறழ) 
நீறர இைக்கி, அதன் மூலம் பூமிறய - 
அது இைந்த பின்னர் - உயிர்ப்பிப்பதிலும், 
கால்நறடகறள எல்லாம் பூமியில் 
பரப்பியதிலும், காற்றை(ப் 
பலககாணங்களில்) திருப்பிவிடுவதிலும், 
வானத்திற்கும் பூமிக்கும் இறடயில் 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கமகத்திலும் 
திட்டமாக (பல) அத்தாட்சிகள் சிந்தித்துப் 
புரிகிை மக்களுக்கு இருக்கின்ைன. 

لِْق  ِفْ  اَِنه  ِت  خه مَٰوَٰ   الَسه
ِف  وهاَْلهْرِض   الَهْيِل  وهاْخِتله
ارِ  الَنههه  الَهِتْ  وهالُْفلِْك  وه
 یهْنفهعُ  ِبمها  الْبهْحرِ  ِف  تهْجِرْی 
ا   الَنهاسه  مه له  وه هنْزه ُ  ا  ِمنه  اّلَلَٰ
مهٓاءِ   ِبهِ  فهاهْحيها  َمهٓاء   ِمْن  الَسه
ا  بهْعده  اَْلهْرضه  ْوِتهه بهَثه  مه  وه
ا    دهٓابَهة   كَُلِ  ِمْن  فِْيهه

تهْصِریِْف  یَِٰح  وه   الَرِ
اِب  حه رِ  وهالَسه َخه  بهْيه  الُْمسه
مهٓاءِ  َٰیَٰت    وهاَْلهْرِض  الَسه  َله
 یَهْعِقلُْونه  لَِقهْوم  

165. மக்களில் அல்லாஹ்றவ அன்ைி 
(அவனுக்கு) சமமானவர்கறள (-கற்பறன 
சதய்வங்கறள) ஏற்படுத்தியவர்களும் 
இருக்கிைார்கள். அல்லாஹ்வின் மீது 

ِمنه  ْن  الَنهاِس  وه  ِمْن  یَهَتهِخذُ  مه
ِ  ْوِن دُ  اًدا  اّلَلَٰ هنْده   یَُِحَبُْونهُهْم  ا



 

ஸூரா பகரா 

 

48 

 

 البقرة

அன்பு றவக்கப்படுவது கபால் அவர்கள் 
அவற்ைின் மீது அன்பு றவக்கிைார்கள். 
நம்பிக்றகயாளர்கள் (உண்றமயான 
இறைவனாகிய) அல்லாஹ்வின் 
மீதுதான் அதிகம் அன்பு றவப்பார்கள். 
அநியாயக்காரர்கள் (நரக) தண்டறனறய 
(கநருக்கு கநர் கண்ணால்) காணும்கபாது, 
(தங்களது இறுதி முடிவு என்ன என்பறத) 
பார்த்துவிட்டால், “அறனத்து ஆற்ைலும் 
நிச்சயமாக அல்லாஹ்வுக்கக உரியது; 
(தாம் வணங்கிய சதய்வங்கள் சக்தி 
அற்ைறவ;) தண்டிப்பதில் அல்லாஹ் 
கடினமானவன்; (நம்றம அல்லாஹ்வின் 
தண்டறனயிலிருந்து நமது 
சதய்வங்களால் காப்பாற்ை முடியாது)” 
என்பறத அவர்கள் புரிந்து சகாள்வார்கள். 

ِ    كهُحَبِ  الَهِذیْنه   اّلَلَٰ ا وه ُنْو  مه   اَٰ
َدُ  هشه ِ    ُحَبًا ا ََٰ لهوْ  ّلَلِ ی وه   یهره

ا الَهِذیْنه  لهُمْو  ْونه  اِذْ  ظه  یهره
ابه    ذه هَنه  الْعه ِ  الُْقَوهةه  ا  ّلِلََٰ
ِمْيًعا    هَنه  جه ا ه  وه ِدیُْد  اّلَلَٰ   شه
اِب  ذه  الْعه

166. (மதத் தறலவர்களும் அவர்கறள 
பின்பற்றுபவர்களும் மறுறமயில் நரக) 
தண்டறனறயக் கண்கூடாக பார்த்த 
சமயத்தில் பின்பற்ைப்பட்ட (மதத் 
தறல)வர்ககளா (தங்கறள) 
பின்பற்ைியவர்கறள விட்டு 
விலகிவிடும்கபாது; (அவர்கள் 
எல்கலாரும் தங்கள் சவற்ைிக்காக 
நம்பியிருந்த) காரணிகள் (-சிறலகளும் 
அவற்றுக்கு சசய்த வழிபாடுகளும்) 
அவர்கறள விட்டு துண்டித்து (பயனற்று 
கபாய்)விடும்கபாது (“அறனத்து 
ஆற்ைலும் நிச்சயமாக அல்லாஹ்வுக்கக 
உரியது; தாம் வணங்கிய 
சதய்வங்களுக்கு அைகவ சக்தி இல்றல; 
தண்டிப்பதில் அல்லாஹ் கடினமானவன்; 
அல்லாஹ்வின் தண்டறனயிலிருந்து 
நமது சதய்வங்களால் நம்றம காப்பாற்ை 
முடியாது” என்பறத அவர்கள் 
எல்கலாரும் திட்டமாக புரிந்து 
சகாள்வார்கள்). 

ه  اِذْ  ا َه تَُِبُعْوا الَهِذیْنه  تهَبه  ِمنه  ا
تَهبهُعْوا الَهِذیْنه  هُوا ا ا  وهره
ابه  ذه ْت  الْعه عه َطه تهقه  ِبِهُم  وه
 اَْلهْسبهاُب 



 

ஸூரா பகரா 

 

49 

 

 البقرة

167. இன்னும், பின்பற்ைியவர்கள் 
(அப்கபாது) கூறுவார்கள்: “(உலகிற்கு 
ஒருமுறை) திரும்பச் சசல்வது நமக்கு 
சாத்தியமானால் அவர்கள் 
எங்கறளவிட்டு (இப்கபாது) 
விலகியதுகபால் நாங்களும் 
அவர்கறளவிட்டு விலகிவிடுகவாம்.” 
இவ்வாகை, அவர்களின் சசயல்கறள 
அவர்கள் மீது கடும் துயரங்களாக 
அறமயும்படி அல்லாஹ் அவர்களுக்கு 
காண்பிப்பான். இன்னும், அவர்கள் (நரக) 
சநருப்பிலிருந்து ஒருகபாதும் சவளிகயை 
மாட்டார்கள். 

تَهبهُعْوا الَهِذیْنه  وهقهاله  هَنه  لهوْ  ا   ا
ةً  لهنها  َره ه  كه ا َه ْ  فهنهتهَبه مها  ِمْٰنُ   كه

ُءْوا َه لِكه  ِمَنها    تهَبه  یُِریِْهُم  كهذَٰ
 ُ هْعمهالهُهْم  اّلَلَٰ ت   ا رَٰ سه   حه

   ْ ا  عهلههْْیِ مه ِرِجْيه  ُهْم  وه  ِبخَٰ
 الَنهاِرن  ِمنه 

168. மக்ககள! பூமியிலுள்ளவற்ைில் 
அனுமதிக்கப்பட்ட நல்லறதகய 
உண்ணுங்கள். இன்னும், றஷத்தானின் 
அடிச்சுவடுகறள (-அவன் உங்கறள 
அறழக்கும் அவனது பாறதகறள)ப் 
பின்பற்ைாதீர்கள். நிச்சயமாக அவன் 
உங்களுக்குப் பகிரங்கமான எதிரி 
ஆவான். 

ا    ِف  ِمَمها  كُلُْوا الَنهاُس  یَٰ اهیَُهه
ًَٰل  اَْلهْرِض  ل ًبا  ؗ  حه یَِ   وهَله  طه
ِت  تهتَهِبُعْوا ِن    ُخُطوَٰ ْيطَٰ  الَشه
نَهه   ِبْي   عهُدَو   لهُكْم  اِ  َمُ

169. அவன் உங்களுக்கு ஏவுவசதல்லாம் 
தீறமறயயும், மானக்ககடானறதயும், 
நீங்கள் அைியாதவற்றை அல்லாஹ்வின் 
மீது (சபாய்யாக) கூறுவறதயும்தான். 

نَهمها  ْوٓءِ  یهاُْمُرُكْم  اِ  ِبالَسُ
ٓاءِ  هْن  وهالْفهْحشه ا له  تهُقْولُْوا وه  عه

 ِ ا  اّلَلَٰ  تهْعلهُمْونه  َله  مه

170. இன்னும், அல்லாஹ் இைக்கியறதப் 
பின்பற்றுங்கள் என அவர்களுக்குக் 
கூைப்பட்டால், “(நாங்கள் அறதப் 
பின்பற்ை மாட்கடாம்.) மாைாக, நாங்கள் 
எங்கள் மூதாறதகறள எதில் (-எந்தக் 
சகாள்றகயில்) இருக்கக் கண்கடாகமா 
அறதகய பின்பற்றுகவாம்” எனக் 
கூறுகிைார்கள். அவர்களுறடய 
மூதாறதகள் எறதயும் 
அைியாதவர்களாகவும் கநர்வழி 

اِذها تَهِبُعْوا لهُهُم  قِْيله  وه ا   ا  مه
له  هنْزه ُ  ا ا   نهتَهِبعُ  بهْل  قهالُْوا اّلَلَٰ   مه
هلْفهیْنها  نها    عهلهْيهِ  ا بهٓاءه لهوْ  اَٰ هوه  ا
هانه  بهٓاُؤُهْم  ك   یهْعِقلُْونه  َله  اَٰ

ْيـ ًا َوهَله   یهْهتهُدْونه  شه
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சபைாதவர்களாகவும் இருந்தாலுமா 
(அவர்கறள இவர்கள் பின்பற்றுவார்கள்)? 

171. நிராகரிப்பாளர்களின் உதாரணம் 
அறழப்றபயும் சப்தத்றதயும் தவிர 
(அைகவ எறதயும்) ககட்காதறதக் கூவி 
அறழப்பவரின் உதாரணத்றதப் 
கபான்ைாகும். (அவர்கள்) சசவிடர்கள், 
ஊறமகள், குருடர்கள். எனகவ, அவர்கள் 
(சத்தியத்றத சிந்தித்து) புரியமாட்டார்கள். 

ثهُل  مه مهثهِل  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  وه  كه
 یهْسمهعُ   َله  ِبمها  یهْنِعُق  الَهِذْی 
ٓاًء   ُدعهٓاًء  اََِله  ٌۢ  َوهنِده  بُْكم   ُصَم 
 یهْعِقلُْونه  َله  فهُهْم  ُعْم  

172. நம்பிக்றகயாளர்ககள! நாம் 
உங்களுக்கு வழங்கிய நல்லவற்ைில் 
இருந்து உண்ணுங்கள்! இன்னும், 
அல்லாஹ்விற்கு நன்ைி சசலுத்துங்கள், 
அவறனகய (நீங்கள்) வணங்குபவர்களாக 
இருந்தால். 

ا  مه  الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه  ِمْن  كُلُْوا ُنْوااَٰ
ِت  یَِبَٰ ا  طه ُكْم  مه زهقْنَٰ  ره

ِ  وهاْشُكُرْوا یَهاهُ  ُكنُْتْم  اِْن  ّلِلََٰ   اِ
 تهْعُبُدْونه 

173. அவன் உங்களுக்கு (ஆகுமானதல்ல 
என்று) தடுத்தசதல்லாம் (தாமாக) சசத்த 
பிராணிகளும் இரத்தமும், பன்ைியின் 
மாமிசமும், (அறுக்கப்படும்கபாது) 
அல்லாஹ் அல்லாதவரின் சபயர் 
கூைப்பட்டதும்தான். ஆக, எவர் 
பாவத்றத நாடாதவராக, எல்றல 
மீைாதவராக இருக்கும் நிறலயில் 
(தடுக்கப்பட்டறத உண்பதற்கு) 
நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டாகரா அவர் மீது 
(அதிலிருந்து அவசியமான அளவு 
உண்பது) அைகவ குற்ைமில்றல. 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் மகா 
மன்னிப்பாளன், மகா கருறணயாளன் 
ஆவான். 

نَهمها  مه  اِ َره   الْمهیْتهةه   عهلهْيُكُم  حه
مه  لهْحمه  وهالَده ا   الِْخَْنِیْرِ  وه مه  وه
ْْیِ  ِبه   اُِهَله  ِ    لِغه   فهمهِن  اّلَلَٰ
ْْیه  اْضُطَره    فهله   عهاد   وهَله  بهاغ   غه
ثْمه  ه  اَِنه  عهلهْيِه    اِ ُفوْر    اّلَلَٰ   غه

 َرهِحْيم  

174. நிச்சயமாக எவர்கள் கவதத்தில் 
அல்லாஹ் இைக்கியறத 
மறைக்கிைார்ககளா; இன்னும், அதற்குப் 
பகரமாக சசாற்பத் சதாறகறய 
வாங்குகிைார்ககளா அவர்கள் தங்கள் 

ا   یهْكُتُمْونه  الَهِذیْنه  اَِنه    مه
له  هنْزه ُ  ا ِب  ِمنه  اّلَلَٰ  الِْكتَٰ

ْونه  ُ یهْشَته همهًنا  ِبه   وه   قهلِْيًل    ث
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வயிறுகளில் சநருப்றபத் தவிர 
(எறதயும்) சாப்பிடுவதில்றல. இன்னும், 
மறுறமநாளில் அல்லாஹ் அவர்களுடன் 
கபசமாட்டான். இன்னும், அவர்கறளப் 
பரிசுத்தமாக்க மாட்டான். இன்னும், 
துன்புறுத்தக்கூடிய தண்டறன 
அவர்களுக்கு உண்டு. 

كه  َٰٓى ِ ا  اُول  ِفْ  یهاْكُلُْونه  مه
 وهَله  الَنهاره  اََِله  بُُطْونِِهْم 
ُ  یُكهلَُِمُهُم  مهةِ  یهْومه  اّلَلَٰ  الِْقيَٰ

۬   وهَله    ْ هْْیِ َكِ لهُهْم  یُزه اب   وه  عهذه
هلِْيم    ا

175. அவர்கள் எத்தறககயார் என்ைால் 
(அல்லாஹ்வின்) கநர்வழிக்குப் பதிலாக 
(றஷத்தானின்) வழிககட்றடயும், 
மன்னிப்புக்குப் பதிலாகத் 
தண்டறனறயயும் விறலக்கு 
வாங்கியவர்கள். நரக சநருப்பின் மீது 
அவர்கள் எவ்வளவு துணிவாக 
இருக்கிைார்கள்? 

كه  َٰٓى ِ ُوا الَهِذیْنه  اُول ه   اْشَته
َٰلهةه  ل ی الَضه ابه  ِبالُْهدَٰ ذه  وهالْعه
ِة    ا   ِبالْمهْغِفره ُهْم  فهمه ه هْصَبه  ا

له   الَنهاِر  عه

176. அ(வர்கள் நரகத்தில் தண்டறன 
சபறுவ)து, ஏசனனில், நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் உண்றமயுடன் கவதத்றத 
இைக்கினான். (ஆனால், அவர்கள் அதில் 
முரண்பட்டார்கள்.) நிச்சயமாக (இந்த) 
கவதத்(றத நம்பிக்றக சகாள்ளாமல் 
அ)தில் கருத்து கவறுபாடு 
சகாண்டவர்கள் (முஸ்லிம்களுடன்) 
சவகு தூரமான பறகறமயில்தான் 
இருக்கிைார்கள். 

لِكه  ه  ِباهَنه  ذَٰ له  اّلَلَٰ   الِْكتَٰبه   نهَزه
َقِ    اَِنه  ِبالْحه   الَهِذیْنه  وه
ِب  ِف  اْختهلهُفْوا  لهِفْ   الِْكتَٰ
ن  ِشقهاق     بهِعْيد 

177. நன்றம என்பது கமற்கு, கிழக்கு 
கநாக்கி உங்கள் முகங்கறள நீங்கள் 
திருப்புவது அல்ல. எனினும், 
அல்லாஹ்றவயும், இறுதிநாறளயும், 
வானவர்கறளயும், கவதத்றதயும், 
நபிமார்கறளயும் நம்பிக்றக 
சகாண்டவர்கள்; இன்னும் சசல்வத்றத 
அதன் விருப்பம் (தமக்கு) இருப்பதுடன் 
உைவினர்களுக்கும், அனாறதகளுக்கும், 
ஏறழகளுக்கும், வழிப்கபாக்கர்களுக்கும், 

هْن  الَِْبَه  لهیْسه   ُتوهلَُْوا ا
 الْمهْشِرِق  قِبهله  ُوُجْوههُكْم 
الْمهْغِرِب  َِٰكَنه   وه ل ْن  الَِْبَه  وه  مه

مهنه  ِ  اَٰ الْيهْوِم  ِباّلَلَٰ   اَْلَِٰخرِ  وه
كهةِ  َٰٓى ِ الْمهل ِب  وه الِْكتَٰ   وه
ه    ٰته  وهالنَهِبَي  اَٰ لَٰ  الْمهاله  وه  عه
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யாசகர்களுக்கும், அடிறமகளுக்கும் 
சகாடுத்தவர்கள்; சதாழுறகறய 
நிறலநிறுத்தியவர்கள்; ஸகாத்றதக் 
சகாடுத்தவர்கள்; கமலும், உடன்படிக்றக 
சசய்தால் தங்கள் உடன்படிக்றகறய 
நிறைகவற்றுபவர்கள்; சகாடிய 
வறுறமயிலும், கநாயிலும், கபார் 
சமயத்திலும் சபாறுறமயாக 
இருப்பவர்கள் ஆகிய இவர்களுறடய 
சசயல்கள்தான் நன்றம ஆகும். அவர்கள் 
எத்தறககயார் என்ைால் (தங்கள் 
நம்பிக்றகறய) உண்றமப்படுத்தினார்கள். 
இன்னும், அவர்கள்தான் அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சக் கூடியவர்கள் ஆவார்கள்! 

ه   الْیهتَٰمَٰ   الُْقْربَٰ  ذهِوی ُحَبِ   وه
ِكْيه  الْمهسَٰ ِبْيِل    وهابْنه   وه  الَسه
ٓاى ِلِْيه  قهاِب    وهِف  وهالَسه  الَرِ

هقهامه  ا َٰوةه  وه ل ٰته  الَصه اَٰ وةه     وه كَٰ   الَزه
الُْمْوفُْونه  ْهِدِهْم  وه   اِذها ِبعه
ُدْوا    هه یْنه وه  عَٰ َِبِ   ِف  الَصَٰ
ٓاءِ  ٓاءِ  الْبهاْسه َره  وهِحْيه   وهالَضه
كه  الْبهاِْس    َٰٓى ِ  الَهِذیْنه  اُول
قُْوا    ده كه  صه َٰٓى ِ اُول  ُهُم  وه

 الُْمَتهُقْونه 

178. நம்பிக்றகயாளர்ககள! சகாறல 
சசய்யப்பட்டவர்களுக்காக பழிவாங்குவது 
உங்கள் மீது கடறமயாக்கப்பட்டுள்ளது. 
(சகால்லப்பட்ட) சுதந்திரமானவனுக்குப் 
பதிலாக (சகாறலயாளியான) 
சுதந்திரமானவறன, (சகால்லப்பட்ட) 
அடிறமக்குப் பதிலாக 
(சகாறலயாளியான) அடிறமறய, 
(சகால்லப்பட்ட) சபண்ணுக்குப் பதிலாக 
(சகாறலயாளியான) சபண்றணத்தான் 
(பழிக்குப் பழி சகால்ல கவண்டும்). 
எவருக்கு, தன் சககாதரனிடமிருந்து 
(பரிகாரத் சதாறகயில்) ஏகதனும் 
மன்னிக்கப்பட்டால், கண்ணியமான 
முறையில் (அறதப்) பின்பற்றுதல் 
கவண்டும். நன்ைி அைிதலுடன் 
(மீதமுண்டான பரிகாரத் சதாறகறய) 
அவரிடம் நிறைகவற்றுதல் கவண்டும். 
இது, உங்கள் இறைவனிடமிருந்து (வந்த) 
சலுறகயும் அருளுமாகும். எவர் 
அதற்குப் பின்னர் எல்றல மீறுவாகரா 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه   ُكِتبه  اَٰ
اُص  عهلهْيُكُم    الْقهْتلَٰ    ِف   الِْقصه
هلُْحرَُ  ا ِبالُْحرَِ  ا ْبُد وه   لْعه
ْبدِ   ِباَْلُنْثَٰی    وهاَْلُنْثَٰی  ِبالْعه
هِخْيهِ  ِمْن  لهه   ُعِفه  فهمهْن    ا
ء   ْ ٌۢ  َشه  ِبالْمهْعُرْوِف  فهاتَِبهاع 
هدهٓاء   ا ان     اِلهْيهِ  وه لِكه  ِباِْحسه   ذَٰ

بَُِكْم  َمِْن  تهْخِفْيف   ْحمهة     َره   وهره
ی فهمهِن  لِكه   بهْعده  اْعتهدَٰ   فهلهه   ذَٰ
اب   هلِْيم   عهذه  ا
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அவருக்குத் துன்புறுத்தக்கூடிய 
தண்டறன உண்டு. 

179. இன்னும் பழிவாங்குவதில் 
உங்களுக்கு வாழ்க்றக(யின் பாதுகாப்பு) 
உண்டு. நிறைவான அைிவுறடயவர்ககள! 
நீங்கள் (பழிவாங்கப்படுவறத) பயப்பட 
கவண்டுகம! 

لهُكْم  اِص  ِف  وه وة   الِْقصه يَٰ  حه
لَهُكْم  اَْلهلْبهاِب  یََٰ اُوِل   لهعه
 تهَتهُقْونه 

180. உங்களில் ஒருவருக்கு மரணம் 
வந்தால், (கமலும்) அவர் சசல்வத்றத 
விட்டுச் சசன்ைால் அப்கபாது 
சபற்கைாருக்கும், உைவினர்களுக்கும் 
நல்ல முறையில் (நீங்கள்) மரண 
சாசனம் கூறுவது உங்கள் மீது 
கடறமயாக்கப்பட்டுள்ளது. (இது) 
அல்லாஹ்றவ அஞ்சுபவர்கள் மீது 
அவசியமாகும். 

ره   اِذها عهلهْيُكْم  ُكِتبه  ضه  حه
ُكُم  ده كه  اِْن  الْمهْوُت  اهحه  تهره
  ۬ ا   ْْیه یِْن  لْوهِصَيهةُ  خه  لِلْوهالِده

ِبْيه    ِبالْمهْعُرْوِف    وهاَْلهقْره
ا  َقً له  حه  الُْمَتهِقْيه   عه

181. ஆக, எவர் (மரண சாசனம் 
கூறுபவரிடமிருந்து) அ(வரது மரண 
சாசனத்)றத சசவியுற்ைதற்குப் பின்னர், 
அறத மாற்றுவாகரா அதன் 
பாவசமல்லாம் மாற்றுகிைவர்கள் மீகத 
(சாரும்). நிச்சயமாக அல்லாஹ் நன்கு 
சசவியுறுபவன், மிக அைிந்தவன் 
ஆவான். 

 ْ لهه   فهمهنٌۢ ا  بهَده ه    بهْعده مه ِمعه  سه
ا   ثُْمه   فهاِنَهمه له  اِ  الَهِذیْنه  عه

لُْونهه     ه  اَِنه  یُبهَدِ ِمْيع   اّلَلَٰ   سه
 عهلِْيم   

182. ஆக, எவர் மரண சாசனம் 
கூறுபவரிடத்தில் அநீதி அல்லது 
தவறைப் பயந்தாகரா; இன்னும், 
அவர்களுக்கு மத்தியில் சீர்திருத்தம் 
சசய்தாகரா (அவர் சசய்ததில்) அவர் மீது 
அைகவ குற்ைமில்றல. நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் மகா மன்னிப்பாளன், மகா 
கருறணயாளன் ஆவான். 

افه  فهمهْن  نهًفا َمُْوص   ِمْن  خه   جه
هوْ  ثًْما  ا ْ  فهاهْصلهحه  اِ ُ   فهله   بهْيٰنه

ثْمه  ه  اَِنه  عهلهْيِه    اِ ُفوْر    اّلَلَٰ   غه
ن   َرهِحْيم 
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183. நம்பிக்றகயாளர்ககள! நீங்கள் 
இறையச்சமுள்ளவர்களாக ஆகுவதற்காக 
உங்கள் மீது கநான்பு 
கடறமயாக்கப்பட்டது - உங்களுக்கு 
முன்னிருந்தவர்கள் மீது 
கடறமயாக்கப்பட்டது கபான்று. 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه   ُكِتبه  اَٰ
يهاُم  عهلهْيُكُم  مها  الَصِ  ُكِتبه  كه
له    قهْبلُِكْم  ِمْن  الَهِذیْنه  عه

لَهُكْم   تهَتهُقْونه   لهعه

184. (ஓர் ஆண்டில் ரமழான் மாதம் 
என்று) எண்ணப்பட்ட நாட்களில் 
(கநான்பிருத்தல் கடறமயாகும்). ஆக, 
உங்களில் யார் கநாயாளியாக 
இருப்பாகரா, அல்லது பயணத்தில் 
இருப்பாகரா அவர் (விடுபட்ட 
கநான்புகறள) மற்ை நாட்களில் 
கணக்கிட்டு கநான்பு றவக்கவும். அ(ந்த 
மாதத்தில் கநான்பு கநாற்பதான)து 
யாருக்கு சிரமமாக இருக்குகமா அவர்கள் 
கட்டாயம் ஓர் ஏறழக்கு (ஒரு கவறள) 
உணவளிப்பது (கநான்றப விட்டதற்கு) 
பரிகாரம் ஆகும். ஆக, எவர் நன்றமயான 
அமறல விருப்பமாக சசய்வாகரா அது 
அவருக்கு நன்றமயாகும். ஆனால், 
நீங்கள் (கநான்பின் நன்றமறய) 
அைிந்தவர்களாக இருந்தால் (சிரமத்றத 
தாங்கிக் சகாண்டு) கநான்பு 
கநாற்பதுதான் உங்களுக்கு மிகச் 
சிைந்ததாகும் (என்பறத அைிந்து 
சகாள்வரீ்கள்). 

ه  ْعُدْودَٰت     یَهاًما ا هانه  فهمهْن  َمه  ك
ِریًْضا  ِمْنُكْم  هوْ  َمه فهر   عهلَٰ  ا  سه
ة   هیَهام   َمِْن  فهِعَده ره    ا له  اُخه   وهعه
  فِْدیهة   یُِطْيُقْونهه   الَهِذیْنه 
اُم  عه َوهعه  فهمهْن  ِمْسِكْي     طه  تهطه
ا ْْیً ْْی   خه هْن   لَهه     فهُهوهخه ا  وه

ْْی   تهُصْوُمْوا  اِْن  لَهُكْم  خه
 تهْعلهُمْونه  ُكنُْتْم 

185. ரமழான் மாதம் எத்தறகயது 
என்ைால் அதில்தான் மனிதர்களுக்கு 
கநர்வழிகாட்டியாகவும் கநர்வழி உறடய 
சான்றுகளாகவும் இன்னும் உண்றம, 
சபாய்றய பிரித்தைிவிக்கின்ை சதளிவான 
சத்தியத்தின் சான்றுகளாகவும் உள்ள 
அல்குர்ஆன் இைக்கப்பட்டது. ஆககவ, 
உங்களில் எவர் அம்மாதத்தில் 
(உள்ளூரில்) தங்கி இருப்பாகரா அவர் 

ْهرُ  انه  شه ُنِْزله  الَهِذْی   رهمهضه   ا
ُن  فِْيهِ   لَِلَنهاِس   ُهًدی الُْقْراَٰ

بهیَِنَٰت   ی َمِنه  وه   الُْهدَٰ
ِهده  فهمهْن  وهالُْفْرقهاِن      شه
ْهره  ِمْنُكُم    فهلْيهُصْمُه    الَشه
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அதில் கண்டிப்பாக கநான்பு கநாற்கவும். 
இன்னும், எவர் கநாயாளியாக அல்லது 
பயணத்தில் இருப்பாகரா அவர் (அந்த 
கநான்றப) மற்ை நாட்களில் 
கணக்கிடவும். அல்லாஹ் உங்களுக்கு 
இலகுறவ நாடுகிைான். சிரமத்றத 
நாடமாட்டான். (கநான்பின்) 
எண்ணிக்றகறய நீங்கள் 
முழுறமப்படுத்துவதற்காகவும்; உங்கறள 
கநர்வழிபடுத்தியதற்காக அல்லாஹ்றவ 
நீங்கள் சபருறமப்படுத்துவதற்காகவும்; 
நீங்கள் நன்ைி சசலுத்துவதற்காகவும் 
(ரமழான் மாதத்தில் கநான்பிருங்கள்)! 

ْن  مه هانه  وه ِریًْضا  ك هوْ  مه لَٰ  ا  عه
فهر   ة   سه هیَهام   َمِْن  فهِعَده ره    ا   اُخه
ُ  یُِریُْد   وهَله  الْیُْسره  ِبُكُم  اّلَلَٰ
 ْسره ؗ الْعُ  ِبُكُم  یُِریُْد 

لُِتْكِملُوا ةه  وه وا الِْعَده ُ لُِتكهََبِ  وه
ه  لَٰ  اّلَلَٰ ا  عه ىُكْم  مه  ههدَٰ

لَهُكْم  لهعه  تهْشُكُرْونه  وه

186. இன்னும், என் அடியார்கள் என்றனப் 
பற்ைி உம்மிடம் ககட்டால், “நிச்சயமாக 
நான் சமீபமானவன்; என்றன 
அறழத்தால் அறழப்பவரின் 
அறழப்புக்குப் பதிலளிக்கிகைன்” (எனக் 
கூறுவரீாக!). ஆக, அவர்கள் கநர்வழி 
சபறுவதற்காக அவர்கள் எனக்குப் 
பதிலளி(த்து கீழ்ப்படிந்து நட)ப்பார்களாக! 
இன்னும், அவர்கள் என்றனகய 
நம்பிக்றக சகாள்வார்களாக! 

اِذها هلهكه  وه ا ْ  ِعبهاِدْی  سه َنِ   عه
 ْ   دهْعوهةه  اُِجْيُب  قهِریْب      فهاَِنِ
اِع    دهعهاِن    اِذها  الَده

لُْيْؤِمُنْوا ِلْ  فهلْیهْستهِجیُْبْوا  وه
لَهُهْم  ِبْ   یهْرُشُدْونه  لهعه

187. கநான்புறடய இரவில் நீங்கள் 
உங்கள் மறனவிகளுடன் உடலுைவு 
சகாள்வது உங்களுக்கு 
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் 
உங்களுக்கு ஆறட ஆவர். நீங்கள் 
அவர்களுக்கு ஆறட ஆவரீ்கள். 
நிச்சயமாக நீங்கள் உங்கறள 
ஏமாற்றுகிைரீ்கள் என்பறத அல்லாஹ் 
அைிவான். ஆககவ, உங்கள் தவ்பாறவ 
அவன் அங்கீகரித்தான். இன்னும், 
உங்கறள விட்டும் முற்ைிலும் தவறை 
கபாக்கி (மன்னித்து) விட்டான். ஆககவ, 
இப்கபாது நீங்கள் அதிகாறலயில் கருப்பு 
நூலிலிருந்து சவள்றள நூல் 

يهاِم  لهْيلهةه  لهُكْم  اُِحَله   الَصِ
فهُث  ُكْم    اِلَٰ  الَره ٓاى ِ   ُهَنه  نِسه
هنُْتْم  لَهُكْم  لِبهاس   ا   لِبهاس    وه
ُ  عهلِمه  لَهُهَنه    هنَهُكْم  اّلَلَٰ  ا
ُكْم  تهْختهانُْونه  ُكنُْتْم  هنُْفسه   ا
ا  عهلهْيُكْم  فهتهابه  فه ْنُكْم    وهعه  عه
ابْتهُغْوا بهاِشُرْوُهَنه  فهالْـ َٰنه   وه
ا  ُ  كهتهبه  مه كُلُْوا  لهُكْم  اّلَلَٰ  وه
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உங்களுக்குத் சதளிவாகும் வறர 
அவர்களுடன் உடலுைவு றவக்கலாம்; 
அல்லாஹ் உங்களுக்கு விதித்த 
(குழந்றத பாக்கியத்)றத நீங்கள் 
கதடலாம்; உண்ணலாம்; பருகலாம். 
(அதன்) பிைகு, இரவு வறர கநான்றப 
முழுறமயாக்குங்கள். நீங்கள் 
மஸ்ஜிதுகளில் (இஃதிகாஃப்) தங்கி 
இருக்கும்கபாது அவர்களுடன் (-
மறனவிகளுடன்) உடலுைவு 
றவக்காதீர்கள். இறவ 
அல்லாஹ்வுறடய சட்டங்களாகும். 
ஆககவ, அவற்றை சநருங்காதீர்கள். 
அல்லாஹ் மனிதர்களுக்கு - அவர்கள் 
அல்லாஹ்றவ அஞ்சுவதற்காக - தன் 
வசனங்கறள இவ்வாறு 
சதளிவுபடுத்துகிைான். 

بُْوا َتَٰ  وهاْشره ه  حه  لهُكُم  یهتهبهَيه
ْيُط   ِمنه  اَْلهبْيهُض  الْخه
ْيِط   الْفهْجِر  ِمنه  اَْلهْسوهدِ  الْخه
تَِمُوا ثَُمه  ه يهامه  ا  الَهْيِل    اِله  الَصِ
هنُْتْم   ُتبهاِشُرْوُهَنه  وهَله  ا   وه

ِكُفْونه    ِجِد    ِف  عَٰ  ِتلْكه  الْمهسَٰ
ِ  ُحُدْودُ  بُْوهها    فهله  اّلَلَٰ  تهْقره
لِكه  ُ  كهذَٰ ُ  یُبهَيِ یَِٰته   اّلَلَٰ  اَٰ
لَهُهْم  لِلَنهاِس   یهَتهُقْونه  لهعه

188. இன்னும், உங்களுக்கு மத்தியில் 
உங்கள் சசல்வங்கறளத் தவைாக 
(பாவமாக) உண்ணாதீர்கள் 
(அனுபவிக்காதீர்கள்). நீங்கள் (சசய்வது 
பாவம் என்று) அைிந்திருந்தும் 
மக்களுறடய சசல்வங்களில் ஒரு 
பகுதிறய தவைாக நீங்கள் உண்பதற்காக 
(-அனுபவிப்பதற்காக) அவற்றை 
அதிகாரிகளிடம் (லஞ்சமாக) 
சகாடுக்காதீர்கள். 

ا وهَله  هْموهالهُكْم  تهاْكُلُْو    بهیْنهُكْم  ا
ُتْدلُْوا ِبالْبهاِطِل  ا   وه   اِله  ِبهه
اْكُلُْوا الُْحكَهاِم    َمِْن  فهِریًْقا  لِته
هْموهاِل   ِباَْلِثِْم  الَنهاِس  ا
هنُْتْم  ا ن  وه  تهْعلهُمْونه

189. (நபிகய!) அவர்கள் பிறைகறளப் 
பற்ைி உம்மிடம் ககட்கிைார்கள். நீர் 
கூறுவரீாக: “அறவ மக்களு(றடய 
சகாடுக்கல் வாங்கலு)க்கும் ஹஜ்ஜுக்கும் 
காலங்கறள அைிவிக்கக்கூடியறவ 
ஆகும். இன்னும், நீங்கள் வடீுகளுக்கு 
அவற்ைின் பின்வாசல்கள் வழியாக 
வருவது நன்றம இல்றல. எனினும், 
நன்றம என்பது யார் அல்லாஹ்விற்கு 
அஞ்சுகிைாகரா அதுதான். ஆககவ, நீங்கள் 

ِن  یهْسـ هلُْونهكه    قُْل  اَْلهِهلَهِة    عه
وهاقِْيُت  ِِهه  َجِ    لِلَنهاِس  مه   وهالْحه
لهیْ   تهاُْتوا ِباهْن  الَِْبَُ  سه وه

َِٰكَنه  ُظُهوِْرهها  ِمْن  الُْبُيْوته  ل  وه
ِن  الَِْبَه  تَهقَٰ    مه ُتوا  ا ْ ا  وه
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வடீுகளுக்கு அவற்ைின் தறலவாசல்கள் 
வழியாக வாருங்கள். இன்னும் நீங்கள் 
சவற்ைியறடவதற்காக அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சுங்கள்!” 

ا  ِمْن  الُْبُيْوته  هبْوهاِبهه تَهُقوا ا ا  وه
ه  لَهُكْم  اّلَلَٰ  ُتْفلُِحْونه  لهعه

190. இன்னும் (மக்காவாசிகளில்) 
உங்களிடம் கபார் புரிகவாரிடம் 
அல்லாஹ்வுறடய பாறதயில் நீங்களும் 
கபார் புரியுங்கள். ஆனால், வரம்பு 
மீைாதீர்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
வரம்பு மீறுபவர்கறள கநசிப்பதில்றல. 

ِبْيِل  ِفْ  وهقهاتِلُْوا ِ  سه  اّلَلَٰ
اتِلُْونهُكْم  الَهِذیْنه   وهَله  یُقه
ه  اَِنه  تهْعتهُدْوا     یُِحَبُ  َله  اّلَلَٰ

 الُْمْعتهِدیْنه  

191. இன்னும் (உங்களுடன் கபார் 
சசய்யும் மக்காவாசிகளாகிய) அவர்கறள 
நீங்கள் பார்த்த இடத்தில் சகால்லுங்கள். 
உங்கறள அவர்கள் (மக்காவிலிருந்து) 
சவளிகயற்ைியவாகை நீங்களும் 
அவர்கறள (மக்காவிலிருந்து) 
சவளிகயற்றுங்கள். இறணறவத்தல் 
சகாறலறய விட மிகக் கடுறமயானது. 
(மக்காவில்) புனித மஸ்ஜிதுக்கு அருகில் 
அவர்களிடம் கபார் புரியாதீர்கள், அதில் 
அவர்கள், உங்களிடம் கபார்புரியும் வறர. 
ஆக, அவர்கள் உங்களிடம் கபாரிட்டால் 
அப்கபாது நீங்கள் அவர்கறளக் 
சகால்லுங்கள். இப்படித்தான் (உங்களிடம் 
சண்றட சசய்கிை அந்த) 
நிராகரிப்பவர்களின் கூலி இருக்கும். 

ْيُث  ُهْم وهاقُْتلُوْ   حه
هِقْفُتُمْوُهْم  هْخِرُجْوُهْم   ث ا  وه

ْيُث  َمِْن  ُجْوُكْم  حه هْخره  ا
َدُ  وهالِْفْتنهةُ  هشه ْتِل    ِمنه  ا   الْقه

ِتلُْوُهْم  وهَله   ِعْنده  ُتقَٰ
اِم  الْمهْسِجدِ  ره َتَٰ  الْحه  حه
ِتلُْوُكْم   فهاِْن  فِْيِه    یُقَٰ
لِكه  فهاقُْتلُْوُهْم    قَٰتهلُْوُكْم    كهذَٰ
ٓاءُ  زه  الْكَِٰفِریْنه   جه

192. ஆக, அவர்கள் (உங்களிடம் சண்றட 
சசய்யாமல்) விலகிக் சகாண்டால், 
(நீங்களும் அவர்கறள விட்டுவிடுங்கள்). 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் மகா 
மன்னிப்பாளன், மகா கருறணயாளன் 
ஆவான். 

ْوا فهاِِن  نْتههه ه  فهاَِنه   ا ُفوْر   اّلَلَٰ  غه
 َرهِحْيم  
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193. இன்னும், (மக்காவில்) 
இறணறவத்தல் நீங்கும் வறர, வணக்க 
வழிபாடு அல்லாஹ்விற்கு மட்டும் 
ஆகும் வறர அவர்களிடம் கபார் 
புரியுங்கள். ஆக, அவர்கள் (உங்களிடம் 
சண்றட சசய்யாமல்) விலகிக் 
சகாண்டால் அப்கபாது அைகவ தாக்குதல் 
(நிகழ்த்துவது) இல்றல, 
அநியாயக்காரர்கள் மீகத தவிர. 

قَِٰتلُْوُهْم   تهُكْونه  َله  َتَٰ حه  وه
یهُكْونه  یُْن  فِْتنهة  َوه ِ    الَدِ  ّلِلََٰ

ْوا فهاِِن  نْتههه  اََِله  عُْدوهانه   فهله   ا
له  لِِمْيه  عه  الَظَٰ

194. புனித மாதம் புனித மாதத்திற்கு 
பதிலாகும். புனிதங்கள் (பாதுகாக்கப்பட 
கவண்டும். அறவ பாழ்படுத்தப்பட்டால்) 
பழிதீர்க்கப்பட கவண்டும். ஆககவ, யார் 
உங்கறள தாக்குவாகரா, அவர் உங்கறள 
தாக்கியது கபான்கை (நீங்களும்) அவறர 
தாக்குங்கள். இன்னும், அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சுங்கள். இன்னும் நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் 
இறையச்சமுறடயவர்களுடன் 
இருக்கிைான் என்பறத அைிந்து 
சகாள்ளுங்கள். 

ْهرُ  هلَشه اُم  ا ره ْهرِ بِ  الْحه  الَشه
اِم  ره اص     وهالُْحُرمَُٰت  الْحه   قِصه
ی فهمهِن   عهلهْيُكْم   اْعتهدَٰ

ا  ِبِمثِْل  عهلهْيهِ  فهاْعتهُدْوا   مه
ی تَهُقوا عهلهْيُكْم   اْعتهدَٰ ا  وه

ه  ا اّلَلَٰ هَنه  وهاعْلهُمْو  ه  ا  مهعه  اّلَلَٰ
 الُْمَتهِقْيه 

195. இன்னும், அல்லாஹ்வுறடய 
பாறதயில் தர்மம் புரியுங்கள்; உங்கள் 
கரங்கறள அழிவில் கபாடாதீர்கள்; 
நல்லைம் புரியுங்கள். நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் நல்லைம் புரிபவர்கள் மீது 
அன்பு றவக்கிைான். 

هنِْفُقْوا ا ِبْيِل  ِفْ  وه ِ   سه  وهَله  اّلَلَٰ
۬    اِله  ِباهیِْدیُْكْم  ُتلُْقْوا  ۬ ِة ۛ  الَتهْهلُكه

  ۬ هْحِسُنْوا ۛ ا ه  اَِنه  وه  یُِحَبُ  اّلَلَٰ
 الُْمْحِسِنْيه 

196. இன்னும், நீங்கள் ஹஜ்றஜயும் 
உம்ராறவயும் அல்லாஹ்வுக்காக 
முழுறமயாக்குங்கள். நீங்கள் 
(மக்காவிற்கு யாத்திறர சசல்லும்கபாது 
வழியில்) தடுக்கப்பட்டால் (உங்களுக்கு) 
இலகுவாகக் கிறடக்கின்ை ஒரு 
பிராணிறய பலி சகாடுங்கள். அந்த பலிப் 
பிராணி தன் இடத்றத அறடயும் வறர 
உங்கள் தறல(முடி)கறள 

تَِمُوا ه ا َجه  وه ةه  الْحه ِ    وهالُْعْمره  ّلِلََٰ
ره   فهمها  اُْحِصْرُتْم  فهاِْن    اْستهیْسه
ْدِی  ِمنه   تهْحلُِقْوا وهَله     الْهه

ُكْم  َتَٰ  ُرُءْوسه  یهْبلُغه  حه
ْدُی  ِحلَهه     الْهه هانه  فهمهْن  مه  ك
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சிறரக்காதீர்கள். ஆக, உங்களில் எவர் 
கநாயாளியாக இருக்கிைாகரா அல்லது 
அவருறடய தறலயில் அவருக்கு (கபன் 
அல்லது காயம் கபான்ை சிரமம் தரும்) 
இறடயூறு இருந்து, அதனால் அவர் 
தனது தறலறய சிறரத்துவிடுவாகரா 
அவர் கநான்பு றவத்து; அல்லது, தர்மம் 
சகாடுத்து; அல்லது, பலிப் பிராணிறய 
அறுத்து பரிகாரம் சசய்யவும். நீங்கள் 
பாதுகாப்புப் சபற்ைால் எவர் உம்ரா 
சசய்துவிட்டு (இஹ்ராமிலிருந்து 
சவளிகயைி) ஹஜ்ஜு(க்கும் இஹ்ராம் 
கட்டுகின்ை) வறர சுகம் அனுபவிப்பாகரா 
(அவர் தனக்கு) இலகுவான பலிப் 
பிராணிறய அறுக்கவும். எவர் (பலிப் 
பிராணிறய) சபைவில்றலகயா, அவர் 
ஹஜ்ஜில் மூன்று நாட்களும் நீங்கள் 
(ஹஜ் முடித்து) திரும்பிய பின் ஏழு 
நாட்களும் கநான்பு றவக்க கவண்டும். 
அறவ முழுறமயான பத்து 
நாட்களாகும். (ஹஜ் தமத்துஃ சசய்கின்ை 
அனுமதியாகிய) அது எவருறடய 
குடும்பம் அல் மஸ்ஜிதுல் ஹராமில் (-
மக்காவில்) வசிப்பவர்களாக 
இருக்கவில்றலகயா அவருக்குத்தான். 
இன்னும், நீங்கள் அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சுங்கள்; நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
தண்டிப்பதில் மிகக் கடுறமயானவன் 
என்பறத அைிந்து சகாள்ளுங்கள். 

ِریًْضا  ِمْنُكْم  هوْ  َمه هذًی ِبه    ا   ا
اِْسه   َمِْن   َمِْن  فهِفْدیهة   َره

هوْ  ِصيهام   قهة   ا ده هوْ  صه  نُُسك     ا
هِمنُْتْم  فهاِذها    تهمهَتهعه  فهمهْن  ا

ةِ  َجِ  اِله  ِبالُْعْمره   فهمها  الْحه
ره  ْدِی    ِمنه  اْستهیْسه  فهمهْن  الْهه

َٰثهةِ  فهِصيهاُم  یهِجْد  لَهْم  هل هیَهام   ث  ا
َجِ  ِف  ة   الْحه ْبعه  اِذها وهسه

ْعُتْم    جه ة   ِتلْكه  ره ره هاِملهة     عهشه   ك
لِكه  هْهلُه    یهُكْن  لَهْم  لِمهْن  ذَٰ  ا

اِضِری اِم    الْمهْسِجدِ  حه ره  الْحه
تَهُقوا ا ه  وه ا اّلَلَٰ هَنه  وهاعْلهُمْو  ه  ا   اّلَلَٰ
ِدیُْد  اِبن  شه  الِْعقه

197. ஹஜ்ஜு(க்காக இஹ்ராம் கட்ட 
கவண்டிய காலம் ஷவ்வால், துல் 
கஅதா, துல் ஹஜ்ஜுறடய முதல் பத்து 
நாட்கள் ஆகிய) அைியப்பட்ட 
மாதங்களாகும். ஆககவ, அவற்ைில் எவர் 
ஹஜ்றஜ தம் மீது கடறமயாக்கினாகரா 
அவர் ஹஜ்ஜில் (இஹ்ராமில் 
இருக்கும்கபாது) தாம்பத்திய உைவு 
அைகவ சசய்யக் கூடாது; தீச்சசால் 

َجُ  هلْحه هْشُهر   ا ْعلُْومَٰت     ا  َمه
ضه  فهمهْن  َجه   فِْيِهَنه   فهره  الْحه
فهثه  فهله    وهَله  قه   فُُسوْ  وهَله  ره

اله  َجِ    ِف  ِجده ا  الْحه مه  وه
لُْوا ْْی   ِمْن  تهْفعه ۬   یَهْعلهْمهُ  خه ُ ر   اّلَلَٰ
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கபசுதல் அைகவ கூடாது; தர்க்கம் 
சசய்வது அைகவ கூடாது. நீங்கள் 
நன்றமயில் எறதச் சசய்தாலும் 
அல்லாஹ் அறத அைிவான். 
(பயணத்திற்கு கதறவயான உணவு 
தானியம், சபாருளாதாரம் கபான்ை) 
கட்டுச் சாதத்றத (உங்களுடன்) எடுத்துக் 
சகாள்ளுங்கள். ஆக, நிச்சயமாகக் கட்டுச் 
சாதத்தில் மிகச் சிைந்தது தக்வா - 
அல்லாஹ்வின் அச்சம்தான். இன்னும். 
நிறைவான அைிவுறடயவர்ககள! நீங்கள் 
என்றன அஞ்சுங்கள். 

َوهُدْوا تهزه ْْیه  فهاَِنه  وه ادِ  خه  الَزه
تَهُقْوِن  الَتهْقوَٰی ؗ  ا   یَٰ اُوِل  وه
 اَْلهلْبهاِب 

198. நீங்கள் (ஹஜ்ஜில் வியாபாரம் 
சசய்து) உங்கள் இறைவனின் அருறளத் 
கதடுவது உங்கள் மீது குற்ைமில்றல. 
ஆக, நீங்கள் அரஃபாவிலிருந்து 
புைப்பட்டால் ‘அல் மஷ்அருல் ஹராம்’ 
அருகில் (முஸ்தலிஃபாவில் தங்கி) 
அல்லாஹ்றவ நிறனவு கூருங்கள். 
இன்னும், அவன் உங்கறள கநர்வழி 
நடத்தியதற்காக (தக்பரீ் கூைி) அவறன 
நிறனவு கூருங்கள். நிச்சயமாக இதற்கு 
முன்னர் நீங்கள் வழி தவைியவர்களில் 
இருந்தீர்கள். 

هْن  ُجنهاح    عهلهْيُكْم  لهیْسه    ا
بَُِكْم    َمِْن  فهْضًل  تهْبتهُغْوا   َره
هفهْضُتْم  فهاِذها   فَٰت   َمِْن  ا ره   عه

ُكُروا ه  فهاذْ رِ   ِعْنده  اّلَلَٰ  الْمهْشعه
اِم  ره ُكُرْوهُ  الْحه مها   وهاذْ  كه
ىُكْم    اِْن  ههدَٰ  َمِْن  ُكنُْتْم  وه
ٓالَِْيه  لهِمنه  قهْبلِه    الَضه

199. பிைகு, (அரஃபாவில் தங்கிவிட்டு) 
மக்கள் புைப்படுகிை (அந்த) 
இடத்திலிருந்து புைப்படுங்கள். இன்னும் 
அல்லாஹ்விடம் மன்னிப்புத் கதடுங்கள். 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் மகா 
மன்னிப்பாளன், மகா கருறணயாளன் 
ஆவான். 

هفِْيُضْوا ثَُمه  ْيُث  ِمْن  ا  حه
هفهاضه    وهاْستهْغِفُروا الَنهاُس  ا
ه    ه  اَِنه  اّلَلَٰ ُفوْر   اّلَلَٰ َرهِحْيم   غه
 

200. ஆக, நீங்கள் உங்கள் ஹஜ் 
கிரிறயகறள நிறைகவற்ைிவிட்டால், 
நீங்கள் (மினாவில் தங்கி இருக்கும் 
நாட்களில் இஸ்லாமிற்கு முன்) உங்கள் 
மூதாறத(களின் சபயர்)கறள 

یُْتْم   فهاِذها  َمهنهاِسكهُكْم  قهضه
ُكُروا ه  فهاذْ  كهِذْكِرُكْم  اّلَلَٰ
ُكْم  بهٓاءه هوْ  اَٰ َده  ا هشه  فهِمنه  ِذْكًرا    ا
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(சப்தமிட்டுப் சபருறமயாக) நிறனவு 
கூர்ந்தறதப் கபால அல்லது (அறதவிட) 
அதிகமாக அல்லாஹ்றவ நிறனவு 
கூருங்கள். ஆக, “எங்கள் இறைவா! 
எங்களுக்கு (கவண்டியவற்றை எல்லாம்) 
இம்றமயில் தா!’’ என்று கூறுபவரும் 
மக்களில் உண்டு. ஆனால், அவருக்கு 
மறுறமயில் யாசதாரு 
நற்பாக்கியமுமில்றல. 

ْن  الَنهاِس  بَهنها   یَهُقْوُل  مه تِنها  ره   اَٰ
نْيها  ِف  ا  الَدُ مه ةِ   ِف  لهه   وه   اَْلَِٰخره
ق   ِمْن  له  خه

201. இன்னும், “எங்கள் இறைவா! 
எங்களுக்கு இம்றமயிலும் அழகியறதத் 
தா! மறுறமயிலும் அழகியறதத் தா! 
(நரக) சநருப்பின் தண்டறனயிலிருந்தும் 
எங்கறளப் பாதுகாத்துக்சகாள்’’ என்று 
கூறுபவரும் அவர்களில் உண்டு. 

 ْ ِمْٰنُ بَهنها    یَهُقْوُل  َمهْن  وه تِنها  ره   اَٰ
نْيها  ِف  نهًة َوهِف  الَدُ سه  حه

ةِ  نهًة  اَْلَِٰخره سه ابه  َوهقِنها حه   عهذه
 الَنهاِر 

202. அவர்கள் சசய்த(ஹஜ் 
வணக்கத்)திலிருந்து அவர்களுக்கு 
(நன்றமயில் சபரும்) பங்கு உண்டு. 
அல்லாஹ் (அடியார்களின் அமல்கறள) 
கணக்கிடுவதில் (இன்னும், அவர்கறள 
விசாரறண சசய்வதில்) மிக 
விறரவானவன் ஆவான். 

كه  َٰٓى ِ َمها  نهِصْيب   لهُهْم  اُول  َمِ
ُبْوا   كه  ُ  سه ِریْعُ   وهاّلَلَٰ  سه

اِب   الِْحسه

203. இன்னும், எண்ணப்பட்ட (, ,  ஆகிய) 
நாள்களில் அல்லாஹ்றவ நிறனவு 
கூருங்கள். ஆக, எவர் இரண்டு 
நாள்களில் (ஊர் திரும்ப கவண்டும் 
என்று) அவசரப்பட்டாகரா அவர் மீது 
அைகவ குற்ைமில்றல. இன்னும், எவர் 
(மூன்ைாவது நாளும் மினாவில் 
தங்குவதற்காக) தாமதித்தாகரா அவர் 
மீதும் அைகவ குற்ைமில்றல. (அதாவது,) 
அல்லாஹ்றவ அஞ்சியவர்களுக்கு 
(அவர்கள் இந்த இரண்டில் எறத 
சசய்தாலும் அவர்கள் மீது 
குற்ைமில்றல). அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சுங்கள். இன்னும், நிச்சயமாக நீங்கள் 

ُكُروا ه  وهاذْ ْ   اّلَلَٰ هیَهام   ِف  ا
ْعُدْودَٰت     له  فهمهْن  َمه َجه  ِفْ  تهعه
ْيِ  ثْمه  فهله   یهْومه   عهلهْيِه    اِ
ْن  مه ره  وه هَخه ثْمه  فهله   تها  عهلهْيِه    اِ
تَهقَٰ    لِمهِن  تَهُقوا  ا ا ه  وه  اّلَلَٰ

ا هنَهُكْم  وهاعْلهُمْو   اِلهْيهِ  ا
ُرْونه   ُتْحشه
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(மறுறமயில்) அவனிடகம ஒன்று 
திரட்டப்படுவரீ்கள் என்பறத அைிந்து 
சகாள்ளுங்கள். 

204. இன்னும், (நபிகய!) இவ்வுலக 
வாழ்க்றகறயப் பற்ைி எவனுறடய 
கபச்சு உம்றம வியக்க றவக்குகமா 
அ(த்தறகய)வனும் மக்களில் 
இருக்கிைான். அவன், தன் உள்ளத்தில் 
உள்ளவற்ைிற்கு (சபாய்யாக) 
அல்லாஹ்றவ சாட்சியாக்குவான். 
அவகனா வாதிப்பதில் மிகக் கடுறமயான 
கபச்சாளன் (மிகவும் சபாய்யாகவும் 
முரட்டுத்தனமாகவும் வாதிடுபவன்.) 

ِمنه  ْن  الَنهاِس  وه   یَُْعِجُبكه  مه
وةِ  ِف  قهْولُه   يَٰ نْيها  الْحه  الَدُ

یُْشِهُد  ه  وه لَٰ  اّلَلَٰ ا  عه  قهلِْبه     ِفْ  مه
هلهَدُ  اِم   وهُهوها  الِْخصه

205. இன்னும், அவன் (உம்றம விட்டு) 
திரும்பிச் சசன்ைால் பூமியில் அதில் 
விஷமம் (கலகம், பாவம்) சசய்வதற்கும், 
விறளநிலம் இன்னும் கால்நறடகறள 
அழிப்பதற்கும் (சபரும் முயற்சி எடுத்து) 
கவறல சசய்கிைான். அல்லாஹ், 
விஷமத்றத விரும்பமாட்டான். 

اِذها َلَٰ  وه عَٰ  تهوه  اَْلهْرِض  ِف  سه
ا  لُِيْفِسده  یُْهلِكه  فِْيهه  وه
ْرثه  ُ   وهالنَهْسله    الْحه  َله  وهاّلَلَٰ
اده  یُِحَبُ   الْفهسه

206. இன்னும், “அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சிக்சகாள்’’ என அவனுக்குக் 
கூைப்பட்டால், (அவனது) கர்வம் 
அவறன (கமலும்) குற்ைம் சசய்ய 
தூண்டுகிைது. ஆககவ, அவனுக்கு 
(தண்டறனயால்) நரககம கபாதும். அது 
மிக சகட்ட தங்குமிடமாகும். 

اِذها تَهِق  لههُ  له قِيْ  وه ه  ا  اّلَلَٰ
ْتهُ  ذه ةُ  اهخه  ِباَْلِثِْم  الِْعَزه
ْسُبه   َنهُم    فهحه هه لهِبْئسه   جه   وه
اُد   الِْمهه

207. இன்னும், அல்லாஹ்வின் 
சபாருத்தத்றதத் கதடி, (தன் 
சசல்வத்றதக் சகாடுத்து) தன் உயிறர 
(சசார்க்கத்திற்கு பதிலாக 
அல்லாஹ்விடம்) விற்பவரும் மக்களில் 
உண்டு. அல்லாஹ் (இத்தறகய) 
அடியார்கள் மீது மிக இரக்கமுறடயவன் 
ஆவான். 

ِمنه  ْن  الَنهاِس  وه   یَهْشِرْی  مه
هُ  ٓاءه  نهْفسه اِت  ابِْتغه ْرضه ِ    مه  اّلَلَٰ
 ُ ٌۢ  وهاّلَلَٰ ُءْوف   ِبالِْعبهاِد  ره
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208. நம்பிக்றகயாளர்ககள! நீங்கள் 
இஸ்லாமில் முழுறமயாக நுறழயுங்கள். 
இன்னும், றஷத்தானின் அடிச்சுவடுகறள 
(-அவன் உங்கறள அறழக்கும் அவனது 
பாறதகறள)ப் பின்பற்ைாதீர்கள். 
நிச்சயமாக அவன் உங்களுக்கு 
சதளிவான எதிரியாவான். 

ا  ُنوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه   اْدُخلُْوا اَٰ
لِْم  ِف  هٓافَهًة  الَسِ  تهتَهِبُعْوا وهَله  ك

ِت  ِن    ُخُطوَٰ ْيطَٰ نَهه   الَشه  لهُكْم  اِ
ِبْي   عهُدَو    َمُ

209. ஆக, சதளிவான சான்றுகள் 
உங்களிடம் வந்த பின்னர் நீங்கள் 
(இஸ்லாறம விட்டு விலகி) வழிதவைி 
(வழிககட்டில்) சசன்ைால் 
(அல்லாஹ்விற்கு எவ்வித பாதிப்பும் 
இல்றல.) நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
மிறகத்தவன், மகா ஞானவான் என்பறத 
அைிந்து சகாள்ளுங்கள். 

لهلْ  فهاِْن  ْ  ُتْم زه ا  بهْعدِ  َمِنٌۢ   مه
ْتُكُم  ٓاءه ُت  جه ا  الْبهیَِنَٰ   فهاعْلهُمْو 

هَنه  ه  ا ِزیْز   اّلَلَٰ ِكْيم   عه  حه

210. அல்லாஹ் கமகங்களின் நிழல்களில் 
அவர்களிடம் வருவறதயும் இன்னும் 
வானவர்கள் வருவறதயும் (அவர்களின்) 
காரியம் முடிக்கப்படுவறதயும் தவிர 
(கவறு எறதயும்) அவர்கள் 
எதிர்பார்க்கிைார்களா? காரியங்கள் 
எல்லாம் (முடிவில்) அல்லாஹ்வின் 
பக்ககம திருப்பப்படும். 

هْن  اََِله   یهْنُظُرْونه  ههْل   ا
 ُ ُ ُ  یَهاْتِهْیه  َمِنه  ُظلهل   ِفْ  اّلَلَٰ
مهاِم  كهةُ  الْغه َٰٓى ِ الْمهل  وهقُِضه   وه
اِله  اَْلهْمُر    ِ  وه عُ   اّلَلَٰ   ُتْرجه
 اَْلُُموُْرن 

211. (நபிகய!) எத்தறன சதளிவான 
அத்தாட்சிகறள அவர்களுக்குக் 
சகாடுத்கதாம் என இஸ்ராயலீின் 
சந்ததிகறளக் ககட்பரீாக! எவர் 
அல்லாஹ்வின் அருட்சகாறடறய அது 
தம்மிடம் வந்த பின்னர் மாற்றுவாகரா, 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் (அவறரத்) 
தண்டிப்பதில் மிகக் கடுறமயானவன் 
ஆவான். 

ْل  ٓاِءیْله  بهِنْ   سه  كهْم  اِْسره
 ْ ُ تهْيٰنَٰ یهة    َمِْن  اَٰ   بهیَِنهة     اَٰ
ْن  مه ْل  وه ِ  نِْعمهةه  یَُبهَدِ ْ  اّلَلَٰ  ِمنٌۢ
ا  بهْعدِ  ْتهُ  مه ٓاءه ه  فهاَِنه  جه  اّلَلَٰ

ِدیُْد   الِْعقهاِب  شه

212. நிராகரிப்பவர்களுக்கு உலக 
வாழ்க்றக அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
இன்னும், அவர்கள் 

وةُ  كهفهُروا  لِلَهِذیْنه  ُزیَِنه  يَٰ   الْحه
نْيها  ُرْونه  الَدُ یهْسخه  ِمنه  وه
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நம்பிக்றகயாளர்கறளப் 
பரிகசிக்கிைார்கள். அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சியவர்கள் மறுறம நாளில் 
அவர்களுக்கு கமலாக (சசார்க்கத்தில்) 
இருப்பார்கள். அல்லாஹ், தான் 
நாடுகிைவர்களுக்கு கணக்கின்ைி (தன் 
அருள்கறள) வழங்குவான். 

ُنْوا    نه الَهِذیْ  مه الَهِذیْنه  اَٰ  وه
تَهقهْوا مهِة    یهْومه  فهْوقهُهْم  ا  الِْقيَٰ
 ُ ْن  یهْرُزُق  وهاّلَلَٰ ٓاءُ  مه ْْیِ  یَهشه   ِبغه

اب    ِحسه

213. (ஆரம்ப காலத்தில்) மக்கள் ஒகர 
ஒரு சமுதாயமாக (-ஒகர ஒரு 
சகாள்றகயுறடயவர்களாக) இருந்தனர். 
(பிைகு, தங்களுக்கு மத்தியில் 
கவறுபட்டார்கள்.) ஆக, அல்லாஹ் 
நபிமார்கறள நற்சசய்தியாளர்களாகவும் 
(அச்சமூட்டி) எச்சரிப்பவர்களாகவும் 
(சதாடர்ந்து) அனுப்பி றவத்தான். 
(இஸ்ரகவலருறடய) மக்களுக்கு 
மத்தியில் அவர்கள் கருத்து கவறுபாடு 
சசய்த விஷயங்களில் (இறை கவதம்) 
தீர்ப்பளிப்பதற்காக அவர்களுடன் 
உண்றமயான (தவ்ராத்) கவதத்றதயும் 
இைக்கினான். சதளிவான சான்றுகள் 
தங்களுக்கு வந்த பின்னர் தங்களுக்கு 
மத்தியில் (கபாட்டி) சபாைாறமயின் 
காரணமாக, (தவ்ராத்) கவதம் 
சகாடுக்கப்பட்டவர்கள் அ(ந்த கவதத்)தில் 
தங்களுக்குள் கருத்து கவறுபட்டனர். 
ஆககவ, அவர்கள் கருத்து கவறுபட்ட 
உண்றமயின் பக்கம் 
நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு அல்லாஹ் 
தனது கட்டறளயினால் கநர்வழி 
காட்டினான். அல்லாஹ், தான் 
நாடியவருக்கு கநரான பாறதயின் பக்கம் 
கநர்வழி காட்டுகிைான். 

هانه  ةً  الَنهاُس  ك ًة َوهاِحده   اَُمه
ُ  فهبهعهثه  ه  اّلَلَٰ  النَهِبَي 

ِریْنه  ُمْنِذِریْنه  ُمبهَشِ   وه
له  هنْزه ا هُ  وه عه  الِْكتَٰبه  ُم مه
َقِ    الَنهاِس  بهْيه  لِيهْحُكمه  ِبالْحه
ا  فِْيِه    اْختهلهُفْوا فِْيمها  مه   وه

 الَهِذیْنه  اََِله  فِْيهِ  اْختهلهفه 
ْ  اُْوُتْوهُ  ا  بهْعدِ  ِمنٌۢ ْتُهُم   مه ٓاءه  جه

ُت  ٌۢا الْبهیَِنَٰ ْ    بهْغًي ُ  بهْيٰنه
ی ُ  فهههده ُنْوا  الَهِذیْنه  اّلَلَٰ مه  لِمها  اَٰ
َقِ  ِمنه  فِْيهِ  اْختهلهُفْوا  الْحه
ُ  ِباِذْنِه     ْن  یهْهِدْی  وهاّلَلَٰ  مه
ٓاءُ  اط   اِلَٰ  یَهشه َمُْستهِقْيم   ِصره
 

214. உங்களுக்கு முன் சசன்ைவர்களுக்கு 
(வந்த கசாதறனகள்) கபான்று 
உங்களுக்கு (கசாதறனகள்) வராத 
நிறலயில் நீங்கள் சசார்க்கத்தில் 

هْم  ِسْبُتْم  ا هْن  حه   تهْدُخلُوا ا
َنهةه  لهَمها  الْجه  َمهثهُل  یهاْتُِكْم  وه
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(இலகுவாக) நுறழயலாசமன்று 
நிறனத்துக் சகாண்டீர்களா? அவர்களுக்கு 
சகாடிய வறுறமயும் கநாயும் ஏற்பட்டன. 
இன்னும், “அல்லாஹ்வுறடய உதவி 
எப்கபாது (வரும்)?‘’ என்று தூதரும் 
அவருடன் நம்பிக்றக சகாண்டவர்களும் 
கூறும் வறர அவர்கள் (எதிரிகளால்) 
அச்சுறுத்தப்பட்டார்கள். அைிந்து 
சகாள்ளுங்கள்: “நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்வுறடய உதவி 
சமீபமானதாகும்.’’ 

لهْوا  الَهِذیْنه   قهْبلُِكْم    ِمْن  خه
 ُ هَْتُ َسه ٓاءُ  مه ٓاءُ  الْبهاْسه َره   وهالَضه
َتَٰ  وهُزلِْزلُْوا  یهُقْوله  حه
ُسْوُل  الَهِذیْنه   الَره ُنْوا وه مه  اَٰ
ه   عه ِ    نهْصرُ  مهتَٰ  مه هَله   اّلَلَٰ  اَِنه  ا
ِ  نهْصره   قهِریْب   اّلَلَٰ

215. “எறத அவர்கள் தர்மம் 
புரியகவண்டும்?’’ என்று உம்மிடம் 
ககட்கிைார்கள். கூறுவரீாக: 
“சசல்வத்திலிருந்து நீங்கள் எறதத் 
தர்மம் சசய்தாலும் அது சபற்கைார், 
உைவினர்கள், அனாறதகள், ஏறழகள், 
வழிப்கபாக்கர்களுக்கு சசய்யப்பட 
கவண்டும். நீங்கள் நன்றம எறதச் 
சசய்தாலும் நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
அறத நன்கைி(ந்து உங்களுக்கு 
அதற்ககற்ப கூலி சகாடுப்)பவன் 
ஆவான்.’’ 

ا ذها یهْسـ هلُْونهكه  ۬   مه   یُْنِفُقْونه  
ا   قُْل  هنْفهْقُتْم  مه ْْی   َمِْن  ا   خه

یِْن  ِبْيه  فهلِلْوهالِده  وهاَْلهقْره
الْیهتَٰمَٰ  ِكْيِ  وه الْمهسَٰ   وهابِْن  وه
ِبْيِل    ا  الَسه مه لُْوا وه   ِمْن  تهْفعه

ْْی   ه  فهاَِنه  خه  عهلِْيم   ِبه   اّلَلَٰ

216. கபார், -அதுகவா உங்களுக்குச் 
சிரமமானதாக இருக்கும் நிறலயில் - 
உங்கள் மீது கடறமயாக்கப்பட்டது. 
நீங்கள் ஒன்றை சவறுக்கலாம், அதுகவா 
உங்களுக்குச் சிைந்ததாகும். நீங்கள் 
ஒன்றை விரும்பலாம், அதுகவா 
உங்களுக்கு தீறமயானதாகும். 
அல்லாஹ்தான் அைிவான்; நீங்கள் 
அைியமாட்டீர்கள். 

اُل  عهلهْيُكُم  ُكِتبه   الِْقته
هْن  وهعهسَٰ   لَهُكْم    وهُهوهُكْره     ا
ُهْوا ْْی   تهْكره ْيـ ًا َوهُهوهخه   لَهُكْم    شه
هْن  وهعهسَٰ   ْيـ ًا   ُتِحَبُْوا ا شه
َر   ُ   لَهُكْم    َوهُهوهشه  یهْعلهُم  وهاّلَلَٰ
هنُْتْم  ا ن  َله  وه  تهْعلهُمْونه

217. (இந்த) புனித மாதம், அதில் கபார் 
புரிவது பற்ைி உம்மிடம் ககட்கிைார்கள். 
(நபிகய!) கூறுவரீாக: “அதில் கபார் 

ِن  یهْسـ هلُْونهكه  ْهرِ  عه  الَشه
اِم  ره  قُْل  فِْيِه    قِتهال   الْحه
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புரிவது (பாவத்தால்) சபரியதாகும். 
அல்லாஹ்வுறடய பாறத இன்னும் 
அல்மஸ்ஜிதுல் ஹராறம விட்டுத் 
தடுப்பதும், அவறன (-அல்லாஹ்றவ) 
நிராகரிப்பதும், அதில் வசிப்கபாறர 
அதிலிருந்து சவளிகயற்றுவதும் 
அல்லாஹ்விடத்தில் (புனித மாதத்தில் 
கபார் சசய்வறத விட பாவத்தால்) 
மிகப்சபரியதாகும். (அல்லாஹ்விற்கு) 
இறணறவப்பது(ம் அவறன 
நிராகரிப்பதும் பாவத்தால்) சகாறலறய 
விட மிகப் சபரியதாகும்.” அவர்களால் 
முடியுகமயானால் உங்கறள உங்கள் 
மார்க்கத்றத விட்டு அவர்கள் 
மாற்ைிவிடும் வறர உங்களிடம் ஓயாது 
கபார் புரிந்து சகாண்கட இருப்பார்கள். 
உங்களில் எவர்கள் தமது மார்க்கத்றத 
விட்டு மாைி - அவர்ககளா 
நிராகரிப்பாளர்களாககவ - 
இைந்துவிட்டால், அவர்களின் 
(நற்)சசயல்கள் இம்றமயிலும் 
மறுறமயிலும் அழிந்துவிடும். அவர்கள் 
நரகவாசிகள். அவர்கள் அதில் 
நிரந்தரமாக தங்கி இருப்பார்கள். 

ِبْْی     فِْيهِ  قِتهال   َد   كه ْن  وهصه   عه
ِ  ِبْيِل سه  ٌۢ  اّلَلَٰ  ِبه   وهُكْفر 

الْمهْسِجدِ  اِم    وه ره   الْحه
اُج  هْهلِه   وهاِْخره ُ   ِمْنهُ  ا ْكَبه ه  ا
ِ    ِعْنده  ُ  وهالِْفْتنهةُ  اّلَلَٰ ْكَبه ه   ا
ْتِل    ِمنه  الُْونه  وهَله   الْقه   یهزه

اتِلُْونهُكْم  َتَٰ  یُقه  یهُردَُْوُكْم  حه
ْن  اُعْوا    اِِن  ِدیِْنُكْم  عه   اْستهطه
ْن  مه ْن  ِمْنُكْم  یَهْرتهِددْ  وه  عه
هافِر   فهيهُمْت  ِدیِْنه     وهُهوهك

كه  َٰٓى ِ ْت  فهاُول ِبطه هْعمهالُُهْم  حه   ا
نْيها  ِف  ِة    الَدُ  وهاَْلَِٰخره

كه  َٰٓى ِ اُول ُب  وه   ُهْم  الَنهاِر    اهْصحَٰ
ا  لُِدْونه  فِْيهه  خَٰ

218. நிச்சயமாக எவர்கள் நம்பிக்றக 
சகாண்டார்ககளா, இன்னும் எவர்கள் 
ஹிஜ்ரத் சசய்து, அல்லாஹ்வுறடய 
பாறதயில் ஜிஹாது சசய்தார்ககளா 
அவர்கள் அல்லாஹ்வுறடய 
கருறணறய ஆறச றவக்கிைார்கள். 
இன்னும் அல்லாஹ் மகா 
மன்னிப்பாளன், மகா கருறணயாளன் 
ஆவான். 

ُنْوا الَهِذیْنه  اَِنه  مه الَهِذیْنه  اَٰ  وه
ُرْوا ُدْوا ههاجه هه ِبْيِل  ِفْ  وهجَٰ  سه

   ِ كه  اّلَلَٰ َٰٓى ِ  یهْرُجْونه  اُول
ْحمهته  ِ    ره ُ  اّلَلَٰ ُفوْر    وهاّلَلَٰ   غه
 َرهِحْيم  

219. மது இன்னும் சூதாட்டத்றதப் பற்ைி 
உம்மிடம் ககட்கிைார்கள். (நபிகய!) 
கூறுவரீாக: “அவ்விரண்டிலும் சபரும் 
பாவமும், மக்களுக்கு(ச் சில) பலன்களும் 

ِن  یهْسـ هلُْونهكه  ْمرِ  عه  الْخه
الْمهیِْسِر    ا   قُْل  وه ثْم   فِْيِهمه   اِ
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உள்ளன. அவ்விரண்டின் பாவம் 
அவ்விரண்டின் பலறனவிட மிகப் 
சபரியதாகும்.’’ இன்னும், அவர்கள் 
எறதத் தர்மம் சசய்யகவண்டுசமன 
உம்மிடம் ககட்கிைார்கள். “(உங்கள் 
கதறவக்குப் கபாக) மீதமுள்ளறத 
(தர்மம் சசய்யுங்கள்)’’ எனக் கூறுவரீாக! 
நீங்கள் (இம்றம, மறுறமயின் 
காரியத்தில்) சிந்திப்பதற்காக இவ்வாறு 
அல்லாஹ் வசனங்கறள உங்களுக்கு 
விவரிக்கிைான். 

نهافِعُ  مه ِبْْی  َوه  لِلَنهاِس ؗ  كه
ا   ثُْمُهمه اِ ُ  وه ْكَبه ه ا     ِمْن  ا  نَهْفِعِهمه

یهْسـ هلُْونهكه  ا ذها وه ۬   مه   یُْنِفُقْونه  
ْفوه   قُِل  لِكه  الْعه ُ  كهذَٰ  یُبهَيِ
 ُ لَهُكْم  اَْلَٰیَِٰت  لهُكُم  اّلَلَٰ  لهعه

 تهتهفهَكهُرْونه  

220. (நீங்கள்) இம்றம, மறுறமயி(ன் 
காரியத்தி)ல் (சிந்திப்பதற்காக அல்லாஹ் 
வசனங்கறள உங்களுக்கு 
விவரிக்கிைான்). இன்னும், அனாறதகள் 
பற்ைி உம்மிடம் ககட்கிைார்கள். நீர் 
கூறுவரீாக: “அவர்கறளச் சரியான 
முறையில் பராமரிப்பது மிக 
நன்றமயாகும்! இன்னும், நீங்கள் 
(உங்களுடன்) அவர்கறளச் கசர்த்துக் 
சகாண்டால் (அது தவைில்றல. காரணம், 
அவர்கள்) உங்கள் சககாதரர்ககள! 
சரியான முறையில் 
பராமரிப்பவரிலிருந்து சகடுதி 
சசய்பவர்கறள அல்லாஹ் அைிவான். 
இன்னும், அல்லாஹ் நாடினால் 
உங்கறளச் சிரமப்படுத்தி இருப்பான். 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் மிறகத்தவன், 
மகா ஞானவான் ஆவான்.” 

نْيها  ِف  ِة    الَدُ  وهاَْلَِٰخره
یهْسـ هلُْونهكه  ِن  وه   الْیهتَٰمَٰ    عه

ح   قُْل  ْْی      لَهُهْم  اِْصله اِْن  خه   وه
الُِطْوُهْم  نُُكْم    ُتخه  فهاِْخوها

 ُ   ِمنه  الُْمْفِسده  یهْعلهُم  وهاّلَلَٰ
لهوْ  الُْمْصلِِح    ٓاءه  وه ُ   شه  اّلَلَٰ

هْعنهتهُكْم    ه  اَِنه  َله ِزیْز   اّلَلَٰ   عه
ِكْيم    حه

221. இறணறவக்கும் சபண்கறள - 
அவர்கள் நம்பிக்றக சகாள்ளும் வறர - 
மணக்காதீர்கள். திட்டமாக, 
நம்பிக்றகயாளரான ஓர் அடிறமப்சபண் 
இறணறவப்பவறளவிடச் சிைந்தவள், 
(இறணறவக்கும்) அவள் உங்கறளக் 
கவர்ந்தாலும் சரிகய! இறணறவக்கும் 
ஆண்களுக்கு - அவர்கள் நம்பிக்றக 

ِت  تهْنِكُحوا وهَله   الُْمْشِركَٰ
َتَٰ  ة      یُْؤِمَنه  حه همه ْؤِمنهة   وهَله   َمُ
ْْی   لهوْ  َمِْن  خه  َمُْشِركهة  َوه

بهْتُكْم    هْعجه  ُتْنِكُحوا وهَله  ا
َتَٰ  الُْمْشِرِكْيه   یُْؤِمُنْوا    حه
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சகாள்ளும் வறர - நீங்கள் 
(நம்பிக்றகயாளரான சபண்றண) 
மணமுடித்துக் சகாடுக்காதீர்கள். 
திட்டமாக நம்பிக்றகயாளரான ஓர் 
அடிறம இறணறவப்பவறனவிடச் 
சிைந்தவர், அவன் உங்கறளக் 
கவர்ந்தாலும் சரிகய. (இறணறவக்கும்) 
அவர்கள் (உங்கறள) நரகத்திற்கு 
அறழக்கிைார்கள். அல்லாஹ்கவா, தன் 
கட்டறளயினால் சசார்க்கம் இன்னும் 
மன்னிப்பிற்கு (உங்கறள) அறழக்கிைான். 
இன்னும், மக்களுக்குத் தன் 
வசனங்கறள அவர்கள் நல்லுபகதசம் 
சபறுவதற்காக விவரிக்கிைான். 

ْبد   لهعه ْؤِمن   وه ْْی   َمُ  َمِْن  خه
لهوْ  َمُْشِرك   بهُكْم    وه هْعجه  ا
كه  َٰٓى ِ ۬    اِله  یهْدُعْونه  اُول  الَنهاِر  
 ُ ا وهاّلَلَٰ َنهةِ  اِله  یهْدُعْو    الْجه

ةِ  الْمهْغِفره ُ   ِباِذْنِه     وه یُبهَيِ  وه
یَِٰته   لَهُهْم  لِلَنهاِس  اَٰ  لهعه

ن  َكهُرْونه  یهتهذه

222. இன்னும், மாதவிடாய் பற்ைி 
உம்மிடம் ககட்கிைார்கள். கூறுவரீாக: 
“அது ஓர் இறடயூைாகும். எனகவ, 
மாதவிடாயில் சபண்களிடமிருந்து (-
அவர்களுடன் உடலுைவு 
றவப்பதிலிருந்து) விலகிவிடுங்கள். 
அவர்கள் சுத்தமாகும் வறர 
அவர்களுடன் உடலுைவு றவக்காதீர்கள். 
அவர்கள் (மாதவிடாய் நின்று, குளித்து) 
முழுறமயாக சுத்தமாகிவிட்டால் 
அல்லாஹ் உங்கறள ஏவிய முறைப்படி 
அவர்களிடம் வாருங்கள்.’’ நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் பாவத்திலிருந்து திருந்தி 
அல்லாஹ்வின் பக்கம் மீளுபவர்கள் மீது 
அன்பு றவக்கிைான். இன்னும், 
பரிசுத்தமானவர்கள் மீது அன்பு 
றவக்கிைான். 

یهْسـ هلُْونهكه  ِن  وه  الْمهِحْيِض    عه
هذًی    قُْل    فهاْعتهِزلُوا ُهوها

ٓاءه   وهَله  الْمهِحْيِض    ِف  النَِسه
بُْوُهَنه  َتَٰ  تهْقره  یهْطُهْرنه    حه

ْرنه  فهاِذها َهه  ِمْن  فهاُْتْوُهَنه  تهطه
ْيُث  ُكُم  حه ره همه ُ    ا ه  اَِنه  اّلَلَٰ  اّلَلَٰ
یُِحَبُ  الَتهَوهاِبْيه  یُِحَبُ   وه

ِریْنه  َهِ  الُْمتهطه

223. உங்கள் மறனவிகள் உங்களுக்கு 
விறளநிலங்கள் ஆவார்கள். ஆககவ, 
உங்கள் விறளநிலங்களுக்கு நீங்கள் 
நாடியவாறு வாருங்கள். இன்னும், 
உங்களுக்காக (நன்றமகறள) 
முற்படுத்துங்கள். இன்னும், 

ٓاُؤُكْم  ْرث   نِسه  فهاُْتْوا لَهُكْم  حه
رْ  هُكْم حه هَنَٰ  ث  ِشْئُتْم ؗ  ا

ُمْوا قهَدِ تَهُقوا َِلهنُْفِسُكْم    وه ا   وه
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அல்லாஹ்றவ அஞ்சுங்கள். இன்னும், 
நிச்சயமாக நீங்கள் அவறனச் சந்திக்கக் 
கூடியவர்கள் என்பறத அைியுங்கள். 
இன்னும், (நபிகய!) 
நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு நற்சசய்தி 
கூறுவரீாக. 

ه  ا اّلَلَٰ هنَهُكْم  وهاعْلهُمْو  َُٰقْوهُ    ا ل  َمُ
رِ  بهَشِ  الُْمْؤِمِنْيه  وه

224. “நீங்கள் நன்றம சசய்ய மாட்டீர்கள்; 
இன்னும், அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சமாட்டீர்கள்; இன்னும் மக்களுக்கு 
மத்தியில் இணக்கம் ஏற்படுத்த 
மாட்டீர்கள்” என்று நீங்கள் சசய்கின்ை 
சத்தியங்களுக்கு வலுவாக (-ஆதாரமாக) 
அல்லாஹ்றவ ஆக்காதீர்கள். அல்லாஹ் 
நன்கு சசவியுறுபவன், நன்கைிந்தவன் 
ஆவான். 

لُوا وهَله  ه  تهْجعه ةً  اّلَلَٰ   ُعْرضه
هیْمهانُِكْم  هْن  ََلِ ْوا ا َُ تهَتهُقْوا تهَبه   وه
ُتْصلُِحْوا  الَنهاِس    ْيه به  وه

 ُ ِمْيع   وهاّلَلَٰ  عهلِْيم   سه

225. உங்கள் சத்தியங்களில் 
வணீானவற்ைிற்காக அல்லாஹ் 
உங்கறளத் தண்டிக்கமாட்டான். எனினும், 
உங்கள் உள்ளங்கள் சசய்த (உறுதியான 
சத்தியத்)திற்காக (அறத நீங்கள் 
நிறைகவற்ைவில்றல என்ைால்) அவன் 
உங்கறளத் தண்டிப்பான். அல்லாஹ் 
மகா மன்னிப்பாளன், சபரும் சகிப்பாளன் 
ஆவான். 

ُ  یُؤهاِخُذُكُم  َله  ْ   ِباللَهْغوِ  اّلَلَٰ  ِف
هیْمهانُِكْم  َِٰكْن  ا ل  یَُؤهاِخُذُكْم  وه

بهْت  ِبمها  ُ  قُلُْوبُُكْم    كهسه   وهاّلَلَٰ
ُفوْر   لِْيم   غه  حه

226. தங்கள் மறனவிகளிடம் ஈலா* 
சசய்பவர்களுக்கு நான்கு மாதங்கள் 
எதிர்பார்ப்பதற்கு அனுமதி உண்டு. 
(அதற்குள்) அவர்கள் (தங்கள் 
மறனவிகளுடன்) மீண்டுவிட்டால் 
(அவர்களுக்குள் பிரிவு ஏற்படாது. அவர் 
சசய்த ஈலாறவ அல்லாஹ் மன்னித்து 
விடுவான்.) நிச்சயமாக அல்லாஹ் மகா 

ٓاى ِِهْم  ِمْن  یُْؤلُْونه  لِلَهِذیْنه   نَِسه
بَُُص  ةِ  تهره هْربهعه هْشُهر     ا  فهاِْن  ا
ه  فهاَِنه  فهٓاُءوْ  ُفوْر    اّلَلَٰ َرهِحْيم   غه
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மன்னிப்பாளன், மகா கருறணயாளன் 
ஆவான்.I 

227. இன்னும் அவர்கள் (ஈலாவினால்) 
விவாகரத்றத உறுதிப்படுத்தினால், 
(விவாகரத்து ஏற்பட்டுவிடும். அவர்களின் 
சசால்றல) நிச்சயமாக அல்லாஹ் நன்கு 
சசவியுறுபவன், (அவர்களின் 
எண்ணங்கறள) நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

اِْن  ُموا وه زه قه  عه له   فهاَِنه  الَطه
ه  ِمْيع   اّلَلَٰ  عهلِْيم    سه

228. விவாகரத்து சசய்யப்பட்ட சபண்கள், 
தங்களுக்கு (இத்தா முடிவதற்கு) மூன்று 
மாதவிடாய்கறள எதிர்பார்ப்பார்கள். 
இன்னும், அவர்கள் அல்லாஹ்றவயும், 
இறுதி நாறளயும் நம்பிக்றக 
சகாள்கிைவர்களாக இருந்தால், 
அல்லாஹ் அவர்களுறடய 
கர்ப்பப்றபகளில் பறடத்தறத மறைப்பது 
அவர்களுக்கு ஆகுமானதல்ல. இன்னும், 
அவர்களின் கணவர்கள் (தங்களுக்குள் 
உள்ள பிரச்சறனகறள) சீர்திருத்த(ம் 
சசய்து கசர்ந்து வாழ) விரும்பினால் 
அதில் (-தவறணக்குள்) அவர்கறள 
மீட்டுக்சகாள்வதற்கு 
உரிறமயுறடயவர்கள் ஆவார்கள். 
(சபண்களாகிய) அவர்கள் மீது கடறமகள் 
இருப்பது கபான்கை அவர்களுக்கு 
உரிறமகளும் உண்டு. இன்னும், 
ஆண்களுக்கு அவர்கள் மீது ஓர் உயர்வு 
உண்டு. அல்லாஹ் மிறகத்தவன், மகா 
ஞானவான் ஆவான். 

ُت  لَهقَٰ الُْمطه بَهْصنه  وه ه  یهَته
َٰثهةه  ِباهنُْفِسِهَنه  هل   وهَله  قُُرْوٓء     ث

هْن  لهُهَنه  یهِحَلُ  ا  یَهْكُتْمنه  ا  مه
لهقه  ُ  خه ْ   اّلَلَٰ اِمِهَنه  ِف هْرحه  اِْن  ا
ِ  یُْؤِمَنه  ُكَنه  الْيهْوِم  ِباّلَلَٰ  وه

بُُعْولهُتُهَنه  اَْلَِٰخِر    َقُ   وه هحه  ا
دَِ  لِكه  ِفْ  ِهَنه ِبره ا اِْن  ذَٰ اُدْو  هره   ا

ًحا    لهُهَنه  اِْصله   الَهِذْی  ِمثُْل  وه
  ِبالْمهْعُرْوِف  عهلهْيِهَنه 

اِل  لِلَرِجه ة     عهلهْيِهَنه  وه  دهرهجه
 ُ ِزیْز   وهاّلَلَٰ ن  عه ِكْيم   حه

229. (மீட்பதற்கு அனுமதியுள்ள) 
விவாகரத்து இருமுறை (மட்டும்) ஆகும். 
(அந்த தவறணக்குள்) நல்ல முறையில் 
(அவறள) தடுத்து (மறனவியாக) 

ُق  له هلَطه ِن  ا تَٰ َره ٌۢ  مه اك   فهاِْمسه
هوْ  ِبمهْعُرْوف   ٌۢ  ا  تهْسِریْح 

 
I *ஈலா என்றால் மனனவியுடன் உடலுறவு னைக்க மாட்டடன் 

என்று அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியம் சசய்ைதாகும். 
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றவத்தல் கவண்டும். அல்லது அழகிய 
முறையில் விட்டுவிடுதல் கவண்டும். 
(ஆண்களாகிய) நீங்கள் (சபண்களாகிய) 
அவர்களுக்குக் சகாடுத்ததிலிருந்து (-
மஹ்ர் சதாறக அல்லது மஹ்ர் 
சபாருளிலிருந்து) எறதயும் திரும்ப 
வாங்குவது உங்களுக்கு ஆகுமானதல்ல. 
(ஆனால், திருமண வாழ்க்றகயில் 
மீண்டும் இறணந்தால்) அல்லாஹ்வின் 
சட்டங்கறள அவ்விருவரும் 
நிறலநிறுத்த மாட்டார்கள் என்று 
அவ்விருவரும் பயந்தாகல தவிர. 
அவ்விருவரும் அல்லாஹ்வின் 
சட்டங்கறள நிறலநிறுத்தமாட்டார்கள் 
என (நடுவர்களாகிய) நீங்கள் பயந்தால், 
அவள் (தனக்கு சகாடுக்கப்பட்ட 
மஹ்ரிலிருந்து) எறத (திரும்ப) சகாடுத்து 
(தன்றன) விடுவிப்பாகளா அதில் 
அவ்விருவர் மீதும் அைகவ குற்ைம் 
இல்றல. இறவ அல்லாஹ்வின் 
சட்டங்களாகும். ஆககவ, இவற்றை 
மீைாதீர்கள். எவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
சட்டங்கறள மீறுகிைார்ககளா 
அவர்கள்தான் அநியாயக்காரர்கள். 

ان      لهُكْم  یهِحَلُ  وهَله  ِباِْحسه
هْن  تهیُْتُمْوُهَنه  ِمَمها   تهاُْخُذْوا ا   اَٰ
ْيـ ًا  هْن  اََِله   شه افها   ا هََله  یَهخه   یُِقْيمها  ا
ِ    ُحُدْوده  هََله  ِخْفُتْم  فهاِْن  اّلَلَٰ  ا
ِ    ُحُدْوده  یُِقْيمها    فهله   اّلَلَٰ
ْت  فِْيمها عهلهْيِهمها  ُجنهاحه    افْتهده
ِ  ُحُدْودُ  ِتلْكه  ِبه       فهله  اّلَلَٰ

ا    ْن   تهْعتهُدْوهه مه َده  وه   یَهتهعه
ِ  ُحُدْوده  َٰٓى ِكه  اّلَلَٰ  ُهُم  فهاُول
لِ   ُمْونه الَظَٰ

230. பிைகு, (மூன்ைாவது தலாக் கூைி) 
அவறள அவன் விவாகரத்து சசய்தால் 
(அதன்) பிைகு அவள் அவனுக்கு 
ஆகுமாக மாட்டாள், அவனல்லாத 
(கவறு) ஒரு கணவறன அவள் மணம் 
புரியும் வறர. (அப்படி மணம் புரிந்து, 
பிைகு) அவனும் அவறள விவாகரத்து 
சசய்தால் (அந்த இத்தா முடிந்தவுடன் 
முதல் கணவரும் இவளும் இந்த) 
இருவரும் அல்லாஹ்வின் சட்டங்கறள 
நிறலநிறுத்துகவாம் என்று எண்ணினால் 
இவ்விருவரும் மீண்டும் திருமணம் 
சசய்வது இவ்விருவர் மீது அைகவ 
குற்ைமில்றல. இறவ அல்லாஹ்வின் 

ا فهاِْن  لَهقههه ْ  لهه   تهِحَلُ  فهله  طه  ِمنٌۢ
َتَٰ  بهْعُد  ْوًجا  تهْنِكحه  حه ه     زه ْْیه   غه
ا فهاِْن  لَهقههه   ُجنهاحه  فهله  طه

ا   هْن  عهلهْيِهمه ا   ا عه اجه ه َنها   اِْن  یَهَته   ظه
هْن  ِ    ُحُدْوده  یَُِقْيمها  ا ِتلْكه  اّلَلَٰ  وه

ِ  ُحُدْودُ  ا  اّلَلَٰ   لِقهْوم   یُبهیَُِنهه
 یَهْعلهُمْونه 
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சட்டங்களாகும். அைி(ந்து அமல் 
சசய்)யும் மக்களுக்காக அவற்றை அவன் 
விவரிக்கிைான். 

231. இன்னும், நீங்கள் சபண்கறள 
விவாகரத்து சசய்து, அவர்கள் தங்கள் 
(இத்தா முடியும்) தவறணறய 
அறடந்தால் நல்ல முறையில் (மண 
வாழ்க்றகயில்) அவர்கறளத் தடுத்துக் 
சகாள்ளுங்கள். அல்லது, (விவாகரத்து 
சசய்து) நல்ல முறையில் 
விட்டுவிடுங்கள். நீங்கள் தீங்கிறழத்து 
(அவர்கள் மீது) அநியாயம் சசய்வதற்காக 
அவர்கறள (உங்கள் திருமண பந்தத்தில்) 
தடுத்து றவக்காதீர்கள். எவர் அறதச் 
சசய்வாகரா திட்டமாக அவர் தமக்குத் 
தாகம தீங்கிறழத்தார். அல்லாஹ்வின் 
வசனங்கறள ககலியாக எடுக்காதீர்கள். 
இன்னும், உங்கள் மீதுள்ள 
அல்லாஹ்வின் அருறள 
நிறனவுகூருங்கள்! இன்னும், உங்கள் 
மீது அவன் இைக்கிய கவதத்றதயும் 
ஞானத்றதயும் நிறனவில் றவயுங்கள்! 
அவன் இவற்ைின் மூலமாக உங்களுக்கு 
உபகதசிக்கிைான். இன்னும், 
அல்லாஹ்றவ அஞ்சுங்கள். இன்னும், 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
எல்லாவற்றையும் நன்கைிந்தவன் 
என்பறத அைியுங்கள். 

اِذه  لَهْقُتُم  اوه ٓاءه  طه   النَِسه
لهُهَنه  فهبهلهْغنه  هجه   ا

هْمِسُكْوُهَنه  هوْ  ِبمهْعُرْوف   فها   ا
ُحْوُهَنه  َرِ  وهَله  ِبمهْعُرْوف   سه
اًرا ُتْمِسُكْوُهَنه    لَِتهْعتهُدْوا     ِضره

ْن  مه ْل  وه لِكه  یَهْفعه لهمه  فهقهْد  ذَٰ   ظه
ه     ا وهَله   نهْفسه یَِٰت  تهَتهِخُذْو   اَٰ
 ِ ُكُرْوا  ُهُزًوا ؗ  اّلَلَٰ   نِْعمهته  وهاذْ
 ِ ا   عهلهْيُكْم  اّلَلَٰ مه له  وه هنْزه  ا

ِب  َمِنه  عهلهْيُكْم   الِْكتَٰ
  ِبه     یهِعُظُكْم  وهالِْحْكمهةِ 
تَهُقوا ا ه  وه ا اّلَلَٰ هَنه  وهاعْلهُمْو  ه  ا   اّلَلَٰ
ء   ِبكَُلِ  ْ ن  َشه  عهلِْيم 

232. இன்னும், நீங்கள் சபண்கறள 
(மூன்றுக்கும் குறைவாக) விவாகரத்து 
சசய்து, அவர்கள் தங்கள் (இத்தா) 
தவறணறய (முழுறமயாக) 
அறடந்தால், (அதன் பின்னர் அந்த 
சபண்களும் அவர்களின் கணவர்களும் 
மண வாழ்க்றகயில் இறணய விரும்பி) 
அவர்கள் தங்களுக்கு மத்தியில் (ஒருவர் 
மற்ைவர் மீது) திருப்தியறடந்தால் 

اِذها لَهْقُتُم  وه ٓاءه  طه   النَِسه
لهُهَنه  فهبهلهْغنه  هجه  فهله  ا

هْن  تهْعُضلُْوُهَنه   یَهْنِكْحنه  ا
ُهَنه  هْزوهاجه ْوا اِذها ا اضه  تهره
 ْ ُ لِكه  ْوِف   ِبالْمهْعرُ  بهْيٰنه   ذَٰ



 

ஸூரா பகரா 

 

73 

 

 البقرة

அப்கபாது அந்தப் சபண்கறள - அவர்கள் 
தங்கள் (முந்திய) கணவர்கறள மணந்து 
சகாள்வதிலிருந்து - (அவர்களின் 
சபாறுப்பாளர்களாகிய) நீங்கள் 
தடுக்காதீர்கள்! உங்களில் 
அல்லாஹ்றவயும் இறுதிநாறளயும் 
நம்பிக்றக சகாண்டிருப்பவர் இதன் 
மூலம் உபகதசிக்கப்படுகிைார். இதுதான் 
உங்களுக்கு மிகத் தூய்றமயானதும் 
மிகப் பரிசுத்தமானதுமாகும். 
அல்லாஹ்தான் அைிவான்; நீங்கள் 
அைியமாட்டீர்கள். 

ُظ  ْن  ِبه   یُْوعه هانه  مه  ِمْنُكْم  ك
ِ  یُْؤِمُن  الْيهْوِم  ِباّلَلَٰ   اَْلَِٰخِر    وه
لُِكْم  هْزكَٰ  ذَٰ ُر    لهُكْم  ا هْطهه ا  وه
 ُ هنُْتْم  یهْعلهُم  وهاّلَلَٰ ا  َله  وه

 تهْعلهُمْونه 

233. எவர் பாலூட்டுவறத 
முழுறமப்படுத்த விரும்புகிைாகரா 
அவருக்காக, தாய்மார்கள் தங்கள் 
குழந்றதகளுக்கு முழுறமயான 
ஈராண்டுகள் பாலூட்டுவார்கள். நல்ல 
முறையில் அவர்களுக்கு 
உணவளிப்பதும் ஆறட சகாடுப்பதும் 
எவருக்காக குழந்றத 
சபற்சைடுக்கப்பட்டகதா அவர் (-
குழந்றதயின் உரிறமயாளராகிய 
பிள்றளயின் தந்றத) மீது கடறமயாகும். 
ஓர் ஆத்மா அதன் வசதிக்கு கமல் 
நிர்ப்பந்திக்கப்படாது. ஒரு தாய் தன் 
குழந்றதகளுக்காக துன்புறுத்தப்பட 
மாட்டாள். இன்னும், எவருக்காக 
குழந்றத சபற்சைடுக்கப்பட்டகதா 
அவரும் தன் குழந்றதக்காக 
(துன்புறுத்தப்பட மாட்டார்). அது 
கபான்கை வாரிசுதாரர் மீதும் 
(கடறமயாகும்). அவ்விருவரும் தங்கள் 
பரஸ்பர திருப்தியுடனும் பரஸ்பர 
ஆகலாசறனயுடனும் பால்குடிறய 
நிறுத்த விரும்பினால் அது அவ்விருவர் 
மீதும் அைகவ குற்ைமில்றல. நீங்கள் 
உங்கள் குழந்றதகளுக்கு (பிை சபண் 
மூலம்) பாலூட்டுவறத விரும்பினால், - 

ُت  الْوهالِدَٰ  یُْرِضْعنه  وه
دهُهَنه  هْوَله وْ  ا هاِملهْيِ  لهْيِ حه  ك

اده  لِمهْن  هره هْن  ا ةه    یَُِتَمه  ا اعه ضه  الَره
له    ِرْزقُُهَنه  لهه   الْمهْولُْودِ  وهعه

ُتُهَنه    َله  ِبالْمهْعُرْوِف    وهِكْسوه
ا    اََِله  نهْفس   ُتكهلَهُف  هه  َله  ُوْسعه
ٓاَره  ٌۢ  ُتضه ة   وهَله  ِبوهلهِدهها  وهالِده
ْولُْود   له  ِبوهلهِده     لَهه   مه  وهعه
لِكه    ِمثُْل  الْوهاِرِث   فهاِْن  ذَٰ
ادها هره اًَل  ا ْن  فِصه اض   عه   تهره
اُور   َمِْنُهمها  تهشه   ُجنهاحه  فهله  وه
ا    اِْن  عهلهْيِهمه ْدَتُْم  وه هره هْن  ا  ا

ا ِضُعْو  ْ ُكْم  تهْسَته ده هْوَله   فهله  ا
لَهْمُتْم   اِذها  عهلهْيُكْم  ُجنهاحه    سه
ا   تهیُْتْم  َمه   ِبالْمهْعُرْوِف    اَٰ
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நீங்கள் சகாடுப்பறத நல்ல முறையில் 
(பாலூட்டும் தாய்க்குரிய கூலிறய) 
ஒப்பறடத்தால் - (அது) உங்கள் மீது 
குற்ைமில்றல. இன்னும், அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சுங்கள். இன்னும், நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் நீங்கள் சசய்பவற்றை உற்று 
கநாக்குபவன் என்பறத அைியுங்கள். 

تَهُقوا ا ه  وه ا اّلَلَٰ هَنه  وهاعْلهُمْو  ه  ا   اّلَلَٰ
 بهِصْْی    تهْعمهلُْونه  ِبمها 

234. இன்னும், உங்களில் எவர்கள் 
இைப்பார்ககளா; இன்னும், மறனவிகறள 
விட்டுச் சசல்வார்ககளா அந்த 
மறனவிமார்கள் நான்கு மாதங்கள், பத்து 
நாட்கள் தங்களுக்கு (இத்தா முடிவறத) 
எதிர்பார்(த்து இரு)ப்பார்கள். அவர்கள் 
தங்கள் (இத்தாவின் இறுதி) தவறணறய 
அறடந்து விட்டால் நல்ல முறையில் 
அவர்கள் தங்கறள (மறுமணத்திற்கு) 
தயார் சசய்வதில் (சபாறுப்பாளர்களாகிய) 
உங்கள் மீது(ம் அவர்கள் மீதும்) அைகவ 
குற்ைமில்றல. (அவர்கள் சசய்தது 
விரும்பத்தக்க நல்ல சசயல்தான்.) 
நீங்கள் சசய்வறத அல்லாஹ் 
ஆழ்ந்தைிபவன் ஆவான். 

الَهِذیْنه  فَهْونه  وه   ِمْنُكْم  یُتهوه
ُرْونه  یهذه هْزوهاًجا  وه بَهْصنه  ا ه  یَهَته
ةه  ِباهنُْفِسِهَنه  هْربهعه هْشُهر   ا ا
ْشًرا    لهُهَنه  بهلهْغنه  فهاِذها َوهعه هجه   ا

  فِْيمها   عهلهْيُكْم  ُجنهاحه  فهله 
ْله  ْ   فهعه هنْ  ِف   ُفِسِهَنه ا

ُ  ِبالْمهْعُرْوِف      ِبمها  وهاّلَلَٰ
ِبْْی   تهْعمهلُْونه   خه

235. இன்னும், அப்சபண்கறள திருமணம் 
கபசுவதற்காக நீங்கள் சூசகமாக எடுத்துக் 
கூைியதில் அல்லது உங்கள் 
உள்ளங்களில் மறைத்(து றவத்)ததில் 
உங்கள் மீது அைகவ குற்ைமில்றல. 
நிச்சயமாக நீங்கள் அவர்கறள 
(மணமுடிக்க) நிறனப்பரீ்கள் என்பறத 
அல்லாஹ் அைிவான். நல்ல கூற்றைக் 
கூறுவறதத் தவிர (இத்தாவுறடய 
காலத்தில்) அவர்களுக்கு ரகசியமாக 
(திருமண) வாக்குறுதி அளிக்காதீர்கள். 
விதிக்கப்பட்ட சட்டம் (இத்தா) அதன் 
தவறணறய அறடயும் வறர 
(அப்சபண்களுடன்) திருமண 
ஒப்பந்தத்றத உறுதி சசய்யாதீர்கள். 

  فِْيمها   عهلهْيُكْم  ُجنهاحه  وهَله 
ْضُتْم  َره  ِخْطبهةِ  ِمْن  ِبه   عه
ٓاءِ  ه  النَِسه ْكنهنُْتْم  وْ ا ه ْ   ا  ِف
هنُْفِسُكْم    ُ  عهلِمه  ا هنَهُكْم  اّلَلَٰ  ا

تهْذُكُرْونهُهَنه  َِٰكْن  سه ل  ََله  وه
ا ُتوهاعُِدْوُهَنه  هْن  اََِله   ِسَرً   ا

۬   قهْوًَل  تهُقْولُْوا ْعُرْوفًا    وهَله  َمه
ةه  تهْعِزُمْوا َتَٰ  الَنِكهاِح  ُعْقده   حه
ُب  یهْبلُغه  لهه     الِْكتَٰ هجه ا ا   وهاعْلهُمْو 
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உங்கள் உள்ளங்களில் உள்ளவற்றை 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் நன்கைிகிைான் 
என்பறத அைியுங்கள். ஆககவ, 
அவறனப் பயந்து (அவனுக்கு 
மாறுசசய்வறதவிட்டு) எச்சரிக்றகயாக 
இருங்கள். இன்னும், நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் மகா மன்னிப்பாளன், சபரும் 
சகிப்பாளன் என்பறதயும் அைியுங்கள். 

هَنه  ه  ا ا  یهْعلهُم  اّلَلَٰ ْ   مه   ِف
هنُْفِسُكْم  ُرْوهُ    ا  فهاْحذه
ا هَنه  وهاعْلهُمْو  ه  ا ُفوْر   اّلَلَٰ  غه
ن  لِْيم   حه

236. சபண்கறள - அவர்கறள நீங்கள் 
சதாடாமல் (-உடலுைவு றவக்காமல்) 
இருக்கும்கபாது; அல்லது, அவர்களுக்கு 
மஹ்றர நிர்ணயிக்காமல் 
இருக்கும்கபாது - நீங்கள் விவாகரத்து 
சசய்தால் (அது) உங்கள் மீது அைகவ 
குற்ைமில்றல. அவர்களுக்கு (தலாக் 
விடப்பட்ட சபண்களுக்கு) நல்ல 
முறையில் சபாருள் சகாடுங்கள். (தலாக் 
சசய்த) சசல்வந்தர் மீது அவருறடய 
(சபாருளாதார) அளவு(க்கு)ம் (தலாக் 
சசய்த) ஏறழ மீது அவருறடய 
(சபாருளாதார) அளவு(க்கு)ம் (தலாக் 
விடப்பட்ட சபண்களுக்கு சபாருறள 
அன்பளிப்பு சசய்வது) கடறமயாகும். 
நல்லைம் புரிகவார் மீது (இது) 
கடறமயாகும். 

 اِْن  عهلهْيُكْم   ُجنهاحه  َله 
لَهْقُتُم  ٓاءه  طه ا  النَِسه   لهْم  مه
ْوُهَنه  هوْ  تهمهَسُ   لهُهَنه  تهْفِرُضْوا  ا
  ۬ ًة   ُعْوُهَنه    فهِریْضه َتِ مه له  وه  عه
ُره   الُْمْوِسِع  له  قهده   الُْمْقَِتِ  وهعه
ُره     ٌۢا  قهده تهاعً   ِبالْمهْعُرْوِف    مه
ا  َقً له  حه  الُْمْحِسِنْيه  عه

237. இன்னும், அவர்களுக்கு ஒரு 
மஹ்றர நீங்கள் நிர்ணயித்து விட்டிருக்க, 
அவர்கறளத் சதாடுவதற்கு (-
உடலுைவுக்கு) முன்னதாககவ 
அவர்கறள நீங்கள் விவாகரத்து 
சசய்தால் நீங்கள் நிர்ணயித்ததில் பாதி 
(அப்சபண்களுக்கு) சகாடுக்கப்பட 
கவண்டும். அவர்கள் (-மறனவிகள்) 
மன்னித்தால் அல்லது எவனுறடய 
றகயில் திருமண ஒப்பந்தம் 
இருக்கிைகதா அவன் (-கணவன்) 
மன்னித்தால் தவிர. (மறனவி பாதி 

اِْن  لَهْقُتُمْوُهَنه  وه   قهْبِل  ِمْن  طه
هْن  ْوُهَنه  ا قهْد  تهمهَسُ ْضُتْم  وه  فهره
ةً  لهُهَنه  ا  فهِنْصُف   فهِریْضه  مه

ْضُتْم  هْن  اََِله   فهره هوْ  یَهْعُفْونه  ا  ا
ةُ  ِبيهِده   الَهِذْی  یهْعُفوها   ُعْقده
هْن  الَنِكهاِح    ا ا وه ُب  تهْعُفْو  هقْره   ا
ُوا وهَله  لِلَتهْقوَٰی     تهنْسه
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மஹ்றரயும் வாங்காமல் விடலாம். 
அல்லது, கணவன் முழு மஹ்றரயும் 
சகாடுக்கலாம்.) ஆயினும், 
(ஆண்களாகிய) நீங்கள் மன்னி(த்து முழு 
மஹ்றரயும் சகாடு)ப்பது இறை 
அச்சத்திற்கு மிக சநருக்கமா(ன 
சசயலா)கும். உங்களுக்கு மத்தியில் 
(ஒருவர் மற்ைவருக்கு) உதவுவறத 
மைக்காதீர்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
நீங்கள் சசய்வறத உற்று கநாக்குபவன் 
ஆவான். 

ه  اَِنه  بهیْنهُكْم    الْفهْضله    ِبمها  اّلَلَٰ
 بهِصْْی   تهْعمهلُْونه 

238. (எல்லாத்) சதாழுறககறளயும், 
(குைிப்பாக) நடுத்சதாழுறகறயயும் 
கபணி பாதுகாத்து வழறமயாக 
நிறைகவற்ைி வாருங்கள். இன்னும், 
(சதாழுறகயில்) அல்லாஹ்விற்குப் 
பணிந்தவர்களாக நில்லுங்கள். 

ِفُظْوا له  حَٰ ِت  عه لهوَٰ   الَصه
َٰوةِ  ل   وهقُْوُمْوا  الُْوْسٰطَٰ    وهالَصه

 ِ  قَِٰنِتْيه  ّلِلََٰ

239. ஆக, நீங்கள் (ஓர் இடத்தில் நின்று 
சதாழும்கபாது எதிரிகள் தாக்குவார்கள் 
என்று) பயந்தால், அப்கபாது 
நடந்தவர்களாக அல்லது 
வாகனித்தவர்களாக (சதாழுங்கள்). 
நீங்கள் பாதுகாப்புப் சபற்ைால் நீங்கள் 
அைிந்திருக்காதவற்றை அவன் 
உங்களுக்குக் கற்பித்(து அருள் புரிந்)தது 
கபான்று (சதாழுறகயிலும் அதற்கு 
சவளியிலும்) அல்லாஹ்றவ (புகழ்ந்து 
நன்ைியுடன்) நிறனவு கூருங்கள். 

اًَل  ِخْفُتْم  فهاِْن  هوْ  فهِرجه  ا
هِمنُْتْم  فهاِذها   ُرْكبهانًا     ا
ُكُروا ه  فهاذْ مها  اّلَلَٰ ُكْم  كه ا  عهلَهمه  َمه

 تهْعلهُمْونه  تهُكْونُْوا لهْم 

240. உங்களில் எவர்கள் 
மரணிக்கிைார்ககளா, இன்னும் 
மறனவிகறள விட்டுச் சசல்கிைார்ககளா 
அவர்கள் தங்கள் மறனவிகளுக்கு 
ஓராண்டு வறர (அவர்கறள தங்கள் 
இல்லங்களிலிருந்து) சவளிகயற்ைாமல் 
இருப்பதற்கும் (அவர்களின் 
வாழ்வாதாரத்திற்குத் கதறவயான) 

الَهِذیْنه  فَهْونه  وه   ِمْنُكْم  یُتهوه
ُرْونه  یهذه ۬   وه اًجا   هْزوه   َوهِصَيهةً   ا
هْزوهاِجِهْم  تهاعًا  ََلِ  اِله  َمه
ْوِل  ْْیه  الْحه اج     غه   فهاِْن  اِْخره
ْجنه  ره   عهلهْيُكْم   ُجنهاحه  فهله  خه
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சபாருள்கறள (-சசலவுகறள) 
வழங்குமாறும் (வாரிசுகளுக்கு) மரண 
சாசனம் கூைவும். ஆக, அவர்கள் 
(தாமாககவ) சவளிகயைினால், நல்ல 
முறையில் அவர்கள் தங்கறள 
(மறுமணத்திற்கு) தயார் சசய்வதில் 
(சபாறுப்பாளர்களாகிய) உங்கள் மீது(ம் 
அவர்கள் மீதும்) அைகவ குற்ைமில்றல. 
(அவர்கள் சசய்தது விரும்பத்தக்க நல்ல 
சசயல்தான்.) அல்லாஹ் மிறகத்தவன், 
மகா ஞானவான் ஆவான். 

ا  ِفْ  ْله  مه ْ   فهعه هنُْفِسِهَنه  ِف  ِمْن  ا
ُ   َمهْعُرْوف     ِزیْز   وهاّلَلَٰ  عه
ِكْيم    حه

241. விவாகரத்து சசய்யப்பட்ட 
சபண்களுக்கு நல்ல முறையில் சபாருள் 
உதவி சசய்ய கவண்டும். அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சுபவர்கள் மீது அது கடறமயாகும். 

ِت  لَهقَٰ لِلُْمطه ٌۢ  وه تهاع   مه
ا  ِبالْمهْعُرْوِف    َقً له  حه  عه
 الُْمَتهِقْيه 

242. நீங்கள் சிந்தித்து புரிவதற்காக 
அல்லாஹ் தன் வசனங்கறள 
உங்களுக்கு இவ்வாறு விவரிக்கிைான். 

لِكه  ُ  كهذَٰ ُ  یُبهَيِ یَِٰته   لهُكْم  اّلَلَٰ  اَٰ
لَهُكْم  ن  لهعه  تهْعِقلُْونه

243. (நபிகய!) மரணத்தின் பயத்தால் 
தங்கள் இல்லங்களிலிருந்து 
சவளிகயைியவர்கறள நீர் 
கவனிக்கவில்றலயா? அவர்ககளா பல 
ஆயிரங்கள் இருந்தனர். ஆககவ, 
அல்லாஹ் அவர்கறள கநாக்கி, ‘இைந்து 
விடுங்கள்’ எனக் கூைினான். பிைகு, 
அவர்கறள உயிர்ப்பித்தான். நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் மக்கள் மீது (சபரும்) 
அருளுறடயவன் ஆவான். எனினும், 
மக்களில் அதிகமானவர்கள் 
(அல்லாஹ்விற்கு) நன்ைி சசலுத்த 
மாட்டார்கள். 

هلهْم  ُجْوا الَهِذیْنه  اِله  تهره  ا ره   خه
ُهْم  ِدیهاِرِهْم  ِمْن  ُلُْوف   وه  ا
ره  ذه ُ  لهُهُم  فهقهاله  الْمهْوِت  حه  اّلَلَٰ
هْحيهاُهْم    ثَُمه  ُمْوُتْوا  ه  اَِنه  ا  اّلَلَٰ
له  فهْضل   لهُذوْ   الَنهاِس  عه

َِٰكَنه  ل ْكثهره  وه ه   َله  الَنهاِس  ا
 یهْشُكُرْونه 
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244. இன்னும், அல்லாஹ்வுறடய 
பாறதயில் கபார் புரியுங்கள். இன்னும், 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் நன்கு 
சசவியுறுபவன், நன்கைிந்தவன் என்பறத 
அைியுங்கள். 

ِبْيِل  ِفْ  وهقهاتِلُْوا ِ  سه  اّلَلَٰ
ا هَنه  وهاعْلهُمْو  ه  ا ِمْيع   اّلَلَٰ   سه
 عهلِْيم  

245. அழகிய கடனாக அல்லாஹ்விற்குக் 
கடன் சகாடுப்பவர் யார்? (அல்லாஹ்) 
அவருக்கு அறதப் பல மடங்குகளாக 
சபருக்கித் தருவான். அல்லாஹ் (தான் 
நாடியவருக்கு) சுருக்கியும் 
சகாடுக்கிைான், (தான் நாடியவருக்கு) 
விசாலமாகவும் சகாடுக்கிைான். 
அவனிடகம (நீங்கள் எல்கலாரும்) 
திரும்பக் சகாண்டு வரப்படுவரீ்கள். 

ْن  ه  یُْقِرُض  الَهِذْی  ذها مه   اّلَلَٰ
ًنا  قهْرًضا  سه ِعفهه   حه  لهه    فهُيضَٰ
افًا  هْضعه ةً    ا ِثْْیه ُ  كه  وهاّلَلَٰ
ُط  یهْقِبُض  ُ یهْبص  اِلهْيهِ  وه  وه

ُعْونه   ُتْرجه

246. (நபிகய!) மூஸாவுக்குப் பின்னர் 
இஸ்ராயலீின் சந்ததிகறளச் கசர்ந்த 
(அந்த) பிரமுகர்கறள நீர் 
கவனிக்கவில்றலயா? “எங்களுக்கு ஓர் 
அரசறர அனுப்புவரீாக! 
அல்லாஹ்வுறடய பாறதயில் நாங்கள் 
கபார் புரிகவாம்” என்று தங்களது 
நபியிடம் அவர்கள் கூைியகபாது, “கபார் 
உங்கள் மீது கடறமயாக்கப்பட்டால் 
நீங்கள் கபார் புரியாமல் 
இருக்கக்கூடுமா?’’ என்று அ(ந்த 
நபியான)வர் கூைினார். 
“அல்லாஹ்வுறடய பாறதயில் நாங்கள் 
கபார் புரியாதிருக்க எங்களுக்கு என்ன 
(கநர்ந்தது)? நாங்கள் எங்கள் இல்லங்கள் 
இன்னும் எங்கள் சந்ததிகளிலிருந்து 
சவளிகயற்ைப்பட்டுள்களாம்” என்று 
அவர்கள் கூைினார்கள். ஆக, கபார் 
அவர்கள் மீது கடறமயாக்கப்பட்டகபாது 
அவர்களில் குறைவானவர்கறளத் தவிர 
(எல்கலாரும் கபாறர விட்டு) 
விலகிவிட்டார்கள். அல்லாஹ் 

هلهْم  ِ  اِله  تهره  ا ْ  الْمهله  بهِنْ   ِمنٌۢ
ٓاِءیْله  ْ  اِْسره   ُمْوسَٰ    بهْعدِ  ِمنٌۢ

ِبَ   قهالُْوا اِذْ  ْث  لَهُهُم  لِنه  لهنها  ابْعه
لِكًا اتِْل  مه ِبْيِل  ِفْ  نَُقه ِ    سه  اّلَلَٰ
یُْتْم  ههْل  قهاله   ُكِتبه  اِْن  عهسه

هََله  الِْقتهاُل  عهلهْيُكُم  اتِلُْوا    ا  ُتقه
ا  قهالُْوا مه هََله  لهنها   وه اتِله  ا  ِفْ  نُقه
ِبْيِل  ِ  سه قهْد  اّلَلَٰ   اُْخِرْجنها  وه
ا    ِدیهاِرنها  ِمْن  هبْنهٓاى ِنه ا  فهلهَمها  وه
ُ  ُكِتبه   تهوهلَهْوا الِْقتهاُل  عهلههْْیِ
ْ    قهلِْيًل  اََِله  ُ  َمِْٰنُ اّلَلَٰ  وه

 ٌۢ لِِمْيه  عهلِْيم   ِبالَظَٰ
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அநியாயக்காரர்கறள நன்கைிந்தவன் 
ஆவான். 

247. இன்னும், அவர்களுறடய நபி, 
“நிச்சயமாக அல்லாஹ் தாலூத்றத 
உங்களுக்கு அரசராக 
அனுப்பியிருக்கிைான்’’ என்று 
அவர்களுக்குக் கூைினார். “எங்கள் மீது 
ஆட்சி (சசலுத்த) அவருக்கு (தகுதி) 
எப்படி இருக்கும்? அவறரவிட நாங்கள் 
ஆட்சிக்கு மிகவும் தகுதியுறடயவர்கள். 
அவர் சசல்வத்தின் வசதி 
சகாடுக்கப்படவில்றலகய’’ என்று 
(அம்மக்கள்) கூைினார்கள். “நிச்சயமாக 
அல்லாஹ், உங்கள் மீது (ஆட்சி புரிய) 
அவறரத் கதர்ந்சதடுத்தான். இன்னும், 
(கபார்க்) கல்வியிலும், உடலிலும் 
ஏராளமான ஆற்ைறல (அபரிமிதமான 
திைறமறய) அவருக்கு அதிகம் 
சகாடுத்திருக்கிைான். அல்லாஹ், தான் 
நாடியவருக்கக தனது ஆட்சிறயத் 
தருவான். அல்லாஹ் விசாலமானவன் 
மிக அைிந்தவன்’’ என்று (அந்த தூதர்) 
கூைினார். 

ْ  لهُهْم  وهقهاله  ُ ه  اَِنه  نهِبهَْیُ  اّلَلَٰ
الُْوته  لهُكْم  بهعهثه  قهْد  لِكًا    طه   مه
ا هَنَٰ  قهالُْو   الُْملُْك  لههُ  یهُكْوُن  ا
نهْحُن  عهلهیْنها َقُ  وه هحه  ِبالُْملِْك   ا
لهْم  ِمْنهُ  ةً  یُْؤته  وه عه   َمِنه  سه
ه  اَِنه  قهاله  الْمهاِل     اّلَلَٰ

ىهُ  فَٰ   وهزهادهه   عهلهْيُكْم  اْصطه
ةً    وهالِْجْسِم    الِْعلِْم  ِف  بهْسطه
 ُ ْ  وهاّلَلَٰ ْن  ُملْكهه   یُْؤِٰت ٓاُء    مه  یَهشه
 ُ  عهلِْيم   وهاِسع   وهاّلَلَٰ

248. இன்னும், “நிச்சயமாக அவருறடய 
ஆட்சிக்குரிய அத்தாட்சி கபறழ 
உங்களிடம் வருவதாகும். அதில் உங்கள் 
இறைவனிடமிருந்து ஆறுதலும் 
மூஸாவின் குடும்பத்தார் மற்றும் 
ஹாரூனுறடய குடும்பத்தார் விட்டுச் 
சசன்ைதிலிருந்து மீதப்சபாருட்களும் 
இருக்கும். அறத வானவர்கள் சுமந்து 
வருவார்கள். நீங்கள் 
நம்பிக்றகயாளர்களாக இருந்தால் 
நிச்சயமாக உங்களுக்கு அதில் ஓர் 
அத்தாட்சி திட்டமாக உண்டு’’ என்று 
அவர்களுறடய நபி அவர்களுக்குக் 
கூைினார். 

ْ  لهُهْم  وهقهاله  ُ یهةه  اَِنه  نهِبهَْیُ   اَٰ
هْن  ُملِْكه      الَتهابُْوُت  یَهاْتِيهُكُم  ا
ِكیْنهة   فِْيهِ  بَُِكْم  َمِْن  سه  َره

بهِقَيهة   َمها  وه كه  َمِ ُل  تهره  ُمْوسَٰ  اَٰ
ُل  اَٰ ُرْونه  وه كهُة    تهْحِملُهُ  هَٰ َٰٓى ِ  الْمهل
لِكه  ِفْ  اَِنه  َٰیهةً  ذَٰ  اِْن  لَهُكْم  َله

ن  ُكنُْتْم  ْؤِمِنْيه  َمُ
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249. ஆக, தாலூத் பறடகளுடன் 
புைப்பட்டகபாது, அவர் கூைினார்: 
“நிச்சயமாக அல்லாஹ் ஓர் ஆற்ைின் 
மூலம் உங்கறளச் கசாதிப்பான். ஆககவ, 
எவர் அதிலிருந்து குடித்தாகரா அவர் 
என்றனச் கசர்ந்தவரில்றல. எவர் 
அறதச் சுறவக்கவில்றலகயா 
நிச்சயமாக அவர் என்றனச் கசர்ந்தவர். 
தன் கரத்தால் றகயளவு நீர் அள்ளி 
குடித்தவறரத் தவிர. (அந்தளவு குடிப்பது 
அவர் மீது குற்ைமில்றல.)” ஆக, 
அவர்களில் குறைவானவர்கறளத் தவிர 
(எல்கலாரும்) அதிலிருந்து (அதிகம்) 
குடித்தார்கள். அவரும் அவருடன் 
நம்பிக்றக சகாண்ட (றகயளவு தண்ணரீ் 
குடித்த)வர்களும் அறதக் கடந்தகபாது, 
(அதிகம் பருகியவர்கள்) ஜாலூத்துடனும் 
அவனுறடய பறடகளுடனும் (கபார் 
புரிய) இன்று எங்களுக்கு அைகவ 
சக்தியில்றல என்று கூைி (கபாரில் 
கலந்து சகாள்ளாமல் விலகி)னார்கள். 
எவர்கள், நிச்சயமாக அவர்கள் 
அல்லாஹ்றவச் சந்திப்பவர்கள் என 
அைிந்தார்ககளா, அவர்கள் கூைினார்கள்: 
“அதிகமான கூட்டத்றத எத்தறனகயா 
குறைவான கூட்டம் அல்லாஹ்வின் 
அனுமதியினால் சவன்றுள்ளன. 
அல்லாஹ் சபாறுறமயாளர்களுடன் 
இருக்கிைான்.’’ 

له  فهلهَمها  الُْوُت  فهصه  ِبالُْجُنْوِد     طه
ه  اَِنه  قهاله   ُمْبتهلِْيُكْم  اّلَلَٰ
ر     ِربه  ْن فهمه  ِبنههه  ِمْنهُ  شه
ْ    فهلهیْسه  ْن  ِمَنِ مه  لَهْم  وه
ْمهُ  ْ   فهاِنَهه   یهْطعه ِن  اََِله  ِمَنِ  مه
هفه   ِبيهِده     ُغْرفهًةٌۢ  اْغَته
ِربُْوا  قهلِْيًل  اََِله  ِمْنهُ  فهشه
   ْ ه   فهلهَمها  َمِْٰنُ اوهزه  جه

الَهِذیْنه  ُنْوا ُهوهوه مه ه     اَٰ عه  مه
اقهةه  َله  قهالُْوا  الْيهْومه  لهنها  طه

الُْوته    قهاله  وهُجُنْوِده     ِبجه
هنَهُهْم  یهُظَنُْونه  الَهِذیْنه  َُٰقوا ا ل  َمُ
   ِ   قهلِْيلهة   فِئهة   َمِْن  كهْم  اّلَلَٰ

ٌۢ  فِئهةً  غهلهبهْت  ةً ِثْْیه ِ    ِباِذِْن  كه  اّلَلَٰ
 ُ یْنه  مهعه  وهاّلَلَٰ َِبِ  الَصَٰ

250. இன்னும், அவர்கள் (-தாலூத்தும் 
அவரின் பறடயும்) ஜாலூத்திற்கும் 
அவனுறடய பறடகளுக்கும் முன்னால் 
வந்தகபாது, “எங்கள் இறைவா! எங்கள் 
மீது சபாறுறமறய இைக்கு! இன்னும், 
எங்கள் பாதங்கறள உறுதிப்படுத்து! 
இன்னும், நிராகரிப்பாளர்களாகிய 
மக்களுக்கு எதிராக எங்களுக்கு உதவு’’ 
என்று கூைினார்கள். 

لهَمها  ُزْوا وه الُْوته  بهره   لِجه
بَهنها   قهالُْوا وهُجُنْوِده   هفِْرغْ   ره  ا
ْت  عهلهیْنها هَبِ ا َوهث َْبً نها  صه امه هقْده   ا

نُْصْرنها  له  وها  الْقهْوِم  عه
 الْكَِٰفِریْنه  
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251. ஆக, அல்லாஹ்வின் 
அனுமதியினால் (தாலூத்தின் 
பறடயினர்) அவர்கறளத் 
கதாற்கடித்தார்கள். தாவூது, ஜாலூத்றத 
சகான்ைார். இன்னும், அல்லாஹ் 
அவருக்கு ஆட்சிறயயும் ஞானத்றதயும் 
சகாடுத்தான். இன்னும், அவன் தான் 
நாடியதிலிருந்து அவருக்கு கற்பித்தான். 
அல்லாஹ் - மக்கறள அவர்களில் 
(உள்ள நல்கலார்) சிலரின் மூலம் (பாவம் 
சசய்த) சிலறர (தண்டறனயிலிருந்து) - 
பாதுகாக்க வில்றலசயன்ைால் இப்பூமி 
அழிந்திருக்கும். எனினும், நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் உலகத்தார்கள் மீது (சபரும்) 
அருளுறடயவன் ஆவான். 

ُمْوُهْم  زه ۬   ِباِذِْن  فههه   ِ   اّلَلَٰ
الُْوته  دهاو دُ  وهقهتهله  ىهُ  جه تَٰ اَٰ  وه
 ُ  وهعهلَهمهه   وهالِْحْكمهةه  الُْملْكه  اّلَلَٰ
ٓاُء    ِمَمها  لهْو َله  یهشه ِ  دهفْعُ  وه   اّلَلَٰ

ُهْم  الَنهاسه    ِببهْعض     بهْعضه
ِت  ده َِٰكَنه  اَْلهْرُض  لَهفهسه ل  وه

ه  له  فهْضل   ذُوْ  اّلَلَٰ لهِمْيه  عه الْعَٰ
 

252. இறவ, அல்லாஹ்வுறடய 
(கண்ணியமான குர்ஆன்) 
வசனங்களாகும். இவற்றை உமக்கு 
உண்றமயுடன் நாம் ஓதிக் 
காண்பிக்கிகைாம். இன்னும் நிச்சயமாக 
நீர் (நாம் அனுப்பிய) தூதர்களில் 
உள்ளவர்தான். 

یَُٰت  ِتلْكه  ِ  اَٰ  نهْتلُْوهها  اّلَلَٰ
َقِ    عهلهْيكه  نَهكه  ِبالْحه اِ  لهِمنه  وه

لِْيه   الُْمْرسه

253. அத்தூதர்கள் - அவர்களில் சிலறர, 
சிலறரவிட நாம் கமன்றமயாக்கிகனாம். 
அல்லாஹ் எவருடன் கபசினாகனா 
அ(த்தறகய)வரும் அவர்களில் 
இருக்கிைார். இன்னும், அவர்களில் 
சிலறரப் பதவிகளால் அவன் 
உயர்த்தினான். இன்னும், மர்யமுறடய 
மகன் ஈஸாவுக்குத் சதளிவான 
அத்தாட்சிகறளக் சகாடுத்கதாம். 
இன்னும், (ஜிப்ரீல் என்ை) பரிசுத்த 
ஆத்மாவின் மூலம் அவருக்கு 
உதவிகனாம். அல்லாஹ் நாடியிருந்தால் 
அவர்களுக்குப் பின் வந்தவர்கள் 
தங்களிடம் சதளிவான அத்தாட்சிகள் 
வந்த பின்னர் சண்றடயிட்டிருக்க 

ُسُل  ِتلْكه  لْنها  الَرُ  فهَضه
ُهْم  لَٰ  بهْعضه ْ  بهْعض     عه  ِمْٰنُ

هلَهمه  َمهْن  ُ  ك فهعه  اّلَلَٰ ُهْم  وهره   بهْعضه
ت     تهیْنها  دهرهجَٰ اَٰ   ابْنه  ِعْيسه  وه
ْریهمه  ِت  مه هُ  الْبهیَِنَٰ هیَهْدنَٰ ا  وه
لهوْ  الُْقُدِس    ِبُرْوِح  ٓاءه  وه   شه
 ُ ا  اّلَلَٰ ْ  الَهِذیْنه  اقْتهتهله  مه   ِمنٌۢ

ْ  بهْعِدِهْم  ا  بهْعدِ  َمِنٌۢ  مه
ْتُهُم  ٓاءه ُت  جه َِٰكِن   الْبهیَِنَٰ ل  وه
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மாட்டார்கள். என்ைாலும், அவர்கள் 
(தங்களுக்குள் சகாள்றகயில்) கருத்து 
கவறுபாடு சகாண்டார்கள். ஆக, 
அவர்களில் (அல்லாஹ்றவ) நம்பிக்றக 
சகாண்டவரும் உண்டு. இன்னும், 
அவர்களில் (அல்லாஹ்றவ) 
நிராகரித்தவரும் உண்டு. அல்லாஹ் 
நாடியிருந்தால் அவர்கள் (தங்களுக்குள்) 
சண்றடயிட்டிருக்க மாட்டார்கள். 
என்ைாலும், அல்லாஹ் தான் நாடுவறதச் 
சசய்கிைான். 

ْ  اْختهلهُفْوا مهنه  َمهْن  فهِمْٰنُ  اَٰ
 ْ ِمْٰنُ لهوْ   كهفهره    َمهْن  وه ٓاءه  وه   شه
 ُ ا  اّلَلَٰ َِٰكَنه  اقْتهتهلُْوا  مه ل ه  وه  اّلَلَٰ

ُل  ا  یهْفعه  یُِریُْدن  مه

254. நம்பிக்றகயாளர்ககள! ஒரு நாள் 
வருவதற்கு முன்னர் நாம் உங்களுக்கு 
வழங்கியதிலிருந்து தர்மம் புரியுங்கள். 
அதில் வியாபாரமும் நட்பும், 
பரிந்துறரயும் இருக்காது. (மறுறம 
நாறள) நிராகரிப்பவர்கள்தான் (சபரும்) 
அநியாயக்காரர்கள் ஆவார்கள். 

ا  ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه هنِْفُقْوا اَٰ  ا
ُكْم  ِمَمها  زهقْنَٰ هْن  قهْبِل  َمِْن  ره  ا
ه   وهَله  فِْيهِ  بهْيع   ََله  یهْوم   یَهاِْٰت

ة     ُخلَهة  َوهَله  فهاعه  شه
الْكَِٰفُرْونه  لُِمْونه  ُهُم  وه الَظَٰ

 

255. அல்லாஹ் - அவறனத் தவிர 
(உண்றமயில் வணங்கத்தகுதியான) 
இறைவன் அைகவ இல்றல. அவன் 
(என்றும்) உயிருள்ளவன், (தன்னில்) 
நிறலயானவன். (பறடப்புகறள 
நிர்வகிப்பவன்.) அவனுக்குள் சிறு 
உைக்கமும் சபரும் நித்திறரயும் 
நிகழாது. (-அவறன சிறு உைக்கமும் 
சபரும் நித்திறரயும் ஆட்சகாள்ளாது.) 
வானங்களில் உள்ளறவயும் பூமியில் 
உள்ளறவயும் அவனுக்குரியனகவ. 
அவனின் அனுமதியுடகன தவிர 
அவனிடம் (எவருக்கும்) யார் 
பரிந்துறரப்பார்? அவர்களுக்கு 
முன்னுள்ளறதயும் அவர்களுக்குப் 
பின்னுள்ளறதயும் (எல்லாக் 

 ُ هّلَلَٰ َٰهه  َله   ا َُ  ُهوه   ََله اِ  اِل هلْحه  ا
  ۬ َيُْوُم    ِسنهة  َوهَله  تهاُْخُذه   َله  الْقه
ا  لهه   نهْوم     ِت  ِف  مه مَٰوَٰ ا  الَسه مه  وه
ْن  اَْلهْرِض    ِف   الَهِذْی   ذها مه

هْ   یهْشفهعُ   ِباِذْنِه     اََِله  ِعْنده
ا  یهْعلهُم  هیِْدیِْهْم  بهْيه  مه ا  ا مه  وه

لْفهُهْم     یُِحْيُطْونه  وهَله  خه
ء   ْ ٓاءه    ِبمها  اََِله  عِلِْمه    َمِْن  ِبَشه   شه
ِت  ُكْرِسَيُهُ  وهِسعه  مَٰوَٰ  الَسه
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காலத்றதயும்) அவன் நன்கைிவான். 
அவன் நாடியறதத் தவிர அவனுறடய 
அைிவிலிருந்து எறதயும் அவர்கள் 
சூழ்ந்தைிய மாட்டார்கள். அவனுறடய 
குர்சிய் - பாதஸ்தலம், வானங்கறளயும் 
பூமிறயயும் விட விசாலமாக (-
சபரியதாக) இருக்கிைது. 
அவ்விரண்றடயும் பாதுகாப்பது 
அவனுக்குச் சிரமமளிக்காது. அவன் மிக 
உயர்வானவன், மிக மகத்தானவன் 
ஆவான். 

 یـه ُْوُده   وهَله  وهاَْلهْرضه   
ا    ِلَُ  ِحْفُظُهمه  وهُهوهالْعه
ِظْيُم   الْعه

256. இஸ்லாமில் (இறணவதில்) அைகவ 
நிர்ப்பந்தமில்றல. வழிககட்டிலிருந்து 
(விலகி) கநர்வழி மிகத் சதளிவாகி 
விட்டது. (சமௌட்டீகத்திலிருந்து, 
மூடத்தனத்திலிருந்து விலகி 
பகுத்தைிவும், அைிவு ஞானமும் மிகத் 
சதளிவாகிவிட்டன.) ஆக, எவர் 
றஷத்தாறன நிராகரித்து, அல்லாஹ்றவ 
நம்பிக்றக சகாள்கிைாகரா அவர் மிக 
உறுதியான வறளயத்றத 
பற்ைிப்பிடித்துக் சகாண்டார். அைகவ, 
அ(ந்)த (வறளயத்தி)ற்குத் துண்டிப்பு 
இல்றல. அல்லாஹ் நன்கு 
சசவியுறுபவன், மிக அைிந்தவன் 
ஆவான். 

اهه  َله   ْكره ۬   ِف  اِ یِْن     قهْد  الَدِ
ه  ْشُد  َتهبهَيه َِ    ِمنه  الَرُ  الْغه
اُغْوِت  یَهْكُفرْ  فهمهْن   ِبالَطه

 ْ یُْؤِمنٌۢ ِ  وه  فهقهدِ  ِباّلَلَٰ
كه  ةِ  اْستهْمسه ْ  ِبالُْعْروه  قَٰ   الُْوث

امه  َله  ا    انِْفصه ُ  لههه  وهاّلَلَٰ
ِمْيع    عهلِْيم   سه

257. அல்லாஹ் நம்பிக்றகயாளர்களின் 
உதவியாளன் ஆவான். இருள்களிலிருந்து 
ஒளிறய கநாக்கி அவன் அவர்கறள 
சவளிகயற்றுகிைான். இன்னும், 
நிராகரிப்பவர்ககளா அவர்களின் 
உதவியாளர்கள் றஷத்தான்கள் 
ஆவார்கள். அவர்கள் அவர்கறள 
ஒளியிலிருந்து இருள்கறள கநாக்கி 
சவளிகயற்றுகிைார்கள். அவர்கள் 
(எல்கலாரும்) நரகவாசிகள் ஆவார்கள். 

 ُ هّلَلَٰ ِلَُ  ا ُنْوا    الَهِذیْنه  وه مه   اَٰ
لُمَِٰت  َمِنه  یُْخِرُجُهْم    اِله  الَظُ

  ۬ الَهِذیْنه  الَنُوِْر   ا وه  كهفهُرْو 
ٓـ ُُهُم  هْولِيَٰ اُغْوُت    ا  الَطه

 اِله  الَنُوْرِ  َمِنه  یُْخِرُجْونهُهْم 
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அவர்கள் அதில் நிரந்தரமாக தங்கி 
இருப்பார்கள்.    ِت لُمَٰ كه  الَظُ َٰٓى ِ ُب  اُول  اهْصحَٰ

ا  ُهْم  الَنهاِر    ن  فِْيهه لُِدْونه  خَٰ

258. (நபிகய!) இப்ராஹமீிடம் அவருறடய 
இறைவன் விஷயத்தில் தர்க்கித்தவறன 
நீர் கவனிக்கவில்றலயா? அல்லாஹ், 
அவனுக்கு ஆட்சிறயக் சகாடுத்ததால் 
(திமிரில் அவன் இப்படி தர்க்கித்தான்). 
“என் இறைவன், உயிர்ப்பிக்கிைான். 
இன்னும் மரணிக்கச் சசய்கிைான்’’ என்று 
இப்ராஹமீ் கூைியகபாது, அவகனா 
“நானும் உயிர்ப்பிப்கபன். இன்னும் 
மரணிக்கச் சசய்கவன்’’ என்று கூைினான். 
இப்ராஹமீ் கூைினார்: “நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் சூரியறனக் கிழக்கிலிருந்து 
சகாண்டு வருகிைான். ஆக, நீ அறத 
கமற்கிலிருந்து சகாண்டு வா.’’ ஆக, 
(அதற்கு பதில் சசால்ல முடியாமல்) 
நிராகரித்த(அ)வன் 
வாயறடத்துப்கபானான். அல்லாஹ் 
(இத்தறகய) அநியாயக்கார மக்கறள 
கநர்வழி சசலுத்தமாட்டான். 

هلهْم  ٓاَجه  الَهِذْی  اِله  تهره  ا   حه
مه  ه  بَِه    ِفْ  اِبْرَٰ هْن  ره ىهُ  ا تَٰ ُ  اَٰ  اّلَلَٰ
ُم  قهاله  اِذْ  الُْملْكه    ه  ه  اِبْرَٰ َبِ  ره
یُِمْيُت    یُْح   الَهِذْی  هنها  قهاله  وه   ا
اُِمْيُت    اُْح   ُم  قهاله  وه ه   اِبْرَٰ
ه  فهاَِنه  ْ  اّلَلَٰ ْمِس  یهاِْٰت   ِمنه  ِبالَشه

ا  فهاِْت  الْمهْشِرِق   ِمنه   ِبهه
 كهفهره    الَهِذْی  فهُبِهته  الْمهْغِرِب 
 ُ  الْقهْومه  یهْهِدی َله  وهاّلَلَٰ

لِِمْيه    الَظَٰ

259. அல்லது ஒரு கிராமத்றத - அது 
(வசிப்பாரற்று) தன் முகடுகள் மீது 
விழுந்திருக்க - (அறதக்) கடந்து 
சசன்ைாகர அவறரப் கபான்று ஒருவறர 
நீர் கவனிக்கவில்றலயா? “இ(ந்த 
கிராமத்)றத, அது இைந்த பின்னர் 
அல்லாஹ் எவ்வாறு உயிர்ப்பிப்பான்?’’ 
என்று அவர் கூைினார். ஆக, அல்லாஹ் 
அவருக்கு நூறு ஆண்டுகள் வறர 
மரணத்றதக் சகாடுத்தான், பிைகு, 
அவறர அவன் உயிர்ப்பித்தான். 
அல்லாஹ் கூைினான்: “நீர் எத்தறன 
(காலம் இங்கக) தங்கினரீ்?’’ அவர் 
கூைினார்: “ஒரு நாள் அல்லது ஒரு 
நாளில் சிைிதளவு தங்கிகனன்.’’ 

هوْ  هالَهِذْی  ا َره  ك لَٰ  مه قهْریهة    عه
اِویهة   َوهِِهه  لَٰ  خه ا    عه   ُعُرْوِشهه
هَنَٰ  قهاله  ِذهِ  یُْح   ا ُ  هَٰ  بهْعده  اّلَلَٰ
ا    ْوِتهه اتههُ  مه ُ  فهاهمه  ِمائهةه  اّلَلَٰ
ثهه     ثَُمه  عهام    كهْم  قهاله  بهعه
هوْ  یهْوًما   ثُْت لهبِ  قهاله  لهِبثْته     ا
 لَهِبثْته  بهْل  قهاله  یهْوم     بهْعضه 
 اِلَٰ  فهانُْظرْ  عهام   ِمائهةه 
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அல்லாஹ் கூைினான்: “மாைாக! நீர் நூறு 
ஆண்டுகள் (இங்கு) தங்கினரீ். ஆக, உமது 
உணறவயும், உமது பானத்றதயும் நீர் 
பார்ப்பரீாக! அறவ சகட்டுப் 
கபாகவில்றல. இன்னும் உமது 
கழுறதறயப் பார்ப்பரீாக!. (அது சசத்து 
மக்கிவிட்டது.) உம்றம மக்களுக்கு ஓர் 
அத்தாட்சியாக ஆக்குவதற்காக 
(இவ்வாறு சசய்கதாம்). இன்னும், 
(கழுறதயின்) எலும்புகறளப் பார்ப்பரீாக, 
எவ்வாறு அவற்றை அறசத்து 
(சிலவற்றுக்கு கமல் சிலவற்றை) 
உயர்த்துகிகைாம்; பிைகு அவற்றுக்கு 
மாமிசத்றதப் கபார்த்துகிகைாம்!! (இைந்த 
பிராணிறய அல்லாஹ் உயிர்ப்பித்தது) 
சதளிவாக சதரிந்தகபாது, “நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் எல்லாப் சபாருள் மீதும் 
கபராற்ைலுறடயவன் என்பறத(க் 
கண்கூடாக) நான் அைிகிகைன்’’ என்று 
அவர் கூைினார். 

اِمكه  عه اِبكه  طه ره  لهْم   وهشه
َنهْه    نُْظرْ  یهتهسه  ِحمهاِركه  اِلَٰ  وها

لهكه  لِنهْجعه یهةً  وه  لَِلَنهاِس  اَٰ
نُْظرْ  اِم  اِله  وها  كهْيفه   الِْعظه
 لهْحًما    نهْكُسْوهها  ثَُمه  نُْنِشُزهها 
ه  فهلهَمها  هعْلهُم   قهاله  لهه     تهبهَيه   ا
هَنه  ه  ا لَٰ  اّلَلَٰ ء   كَُلِ  عه ْ قهِدیْر    َشه
 

260. இன்னும், இப்ராஹமீ் “என் இறைவா! 
இைந்தவர்கறள எப்படி உயிர்ப்பிக்கிைாய் 
என்பறத நீ எனக்குக் காண்பிப்பாயாக!’’ 
எனக் கூைிய சமயத்றத நிறனவு 
கூர்வரீாக! “(இப்ராஹகீம!) நீர் நம்பிக்றக 
சகாள்ளவில்றலயா?’’ எனக் கூைினான். 
(அல்லாஹ்கவ!) அவ்வாைில்றல. “(நான் 
நம்பிக்றகக் சகாண்டிருக்கிகைன்.) 
எனினும், எனது உள்ளம் நிம்மதி 
சபறுவதற்காக (அறதக் காண்பிக்கும்படி 
உன்னிடம் கவண்டுகிகைன்)’’ எனக் 
கூைினார். பைறவகளில் நான்றகப் 
பிடித்து, அவற்றை உம்முடன் 
பழக்குவரீாக! பிைகு (அவற்றைப் பல 
துண்டுகளாக்கி உம்றம சுற்ைி உள்ள 
மறலகளில்) ஒவ்சவாரு மறலயின் 
மீதும் அவற்ைிலிருந்து ஒரு பகுதிறய 
ஆக்குவரீாக! பிைகு, அவற்றை 

اِذْ  ُم  قهاله  وه ه  َبِ  اِبْرَٰ هِرِنْ  ره   ا
 قهاله  الْمهْوٰتَٰ    ُتْحِ  كهْيفه 
لهْم  هوه َِٰكْن  بهلَٰ  قهاله  ُتْؤِمْن    ا ل  وه

َنه   فهُخذْ  قهاله  قهلِْبْ    لَِيهْطمهى ِ
ةً  هْربهعه ْْیِ  َمِنه  ا  فهُصْرُهَنه  الَطه
ْل  ثَُمه  اِلهْيكه   كَُلِ  عهلَٰ  اْجعه
بهل   ْنُهَنه  جه  ثَُمه   ُجْزًءا َمِ
ْعًيا    یهاْتِیْنهكه  اْدُعُهَنه    سه
هَنه  وهاعْلهْم  ه  ا ِزیْز   اّلَلَٰ  عه
ن  ِكْيم   حه
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அறழப்பரீாக! அறவ (உயிர் சபற்று) 
உம்மிடம் விறரந்து வரும். நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் மிறகத்தவன், மகா 
ஞானவான் என்பறத அைிந்து 
சகாள்வரீாக!” என்று (அல்லாஹ்) 
கூைினான். 

261. அல்லாஹ்வின் பாறதயில் தங்கள் 
சசல்வங்கறள தர்மம் புரிபவர்களின் 
உதாரணம், ஏழு கதிர்கறள முறளக்க 
றவத்த ஒரு விறதயின் உதாரணத்றதப் 
கபான்ைாகும். ஒவ்சவாரு கதிரிலும் நூறு 
விறதகள் வந்தன. அல்லாஹ், தான் 
நாடுபவர்களுக்கு (நற்கூலிறய)ப் 
பன்மடங்காக்குகிைான். அல்லாஹ் 
விசாலமானவன், நன்கைிந்தவன் 
ஆவான். 

ثهُل   یُْنِفُقْونه  الَهِذیْنه  مه
هْموهالهُهْم  ِبْيِل  ِفْ  ا ِ  سه  اّلَلَٰ
مهثهِل  َبهة   كه هنٌْۢبهتهْت  حه ْبعه  ا  سه
نهاِبله  ُْبلهة   كَُلِ  ِفْ  سه ائهةُ  ُسنٌۢ   َمِ
َبهة     ُ  حه ِعُف  وهاّلَلَٰ  لِمهْن  یُضَٰ
ٓاُء    ُ  یَهشه عهلِْيم   وهاِسع   وهاّلَلَٰ
 

262. எவர்கள் தங்கள் சசல்வங்கறள 
அல்லாஹ்வின் பாறதயில் தர்மம் 
சசய்தார்ககளா, பிைகு தாங்கள் தர்மம் 
சசய்தறத பின்சதாடர்ந்து 
சசால்லிக்காட்டுவறதயும் 
துன்புறுத்துவறதயும் 
சசய்யவில்றலகயா அவர்களுக்கு 
அவர்களின் கூலி அவர்களின் 
இறைவனிடம் உண்டு. இன்னும் 
அவர்கள் மீது பயமுமில்றல; அவர்கள் 
கவறலப்படவும் மாட்டார்கள். 

هلَهِذیْنه  هْموهالهُهْم  یُْنِفُقْونه  ا  ِفْ  ا
ِبيْ  ِ  ِل سه   یُْتِبُعْونه  َله  ثَُمه  اّلَلَٰ
ا   هنْفهُقْوا مه ًنا َوهَله   ا هذًی    مه   ا

هْجُرُهْم  لَهُهْم  بَِِهْم     ِعْنده  ا   ره
ْوف   وهَله  ْ  خه  ُهْم  وهَله  عهلههْْیِ

نُْونه   یهْحزه

263. துன்புறுத்தல் பின்சதாடர்கிை 
தர்மத்றத விட, (-ஒருவருக்கு தர்மம் 
சசய்துவிட்டு, பிைகு அவறர 
துன்புறுத்துவறத விட) நல்ல சசால்லும் 
மன்னிப்பும் சிைந்ததாகும் (-அழகிய 
முறையில், “இல்றல” என்று சசால்லி 
அனுப்பிவிடுவதும் தர்மம் ககட்டவர் மீது 

ة   َمهْعُرْوف   قهْول   ْغِفره مه ْْی   وه   خه
قهة   َمِْن  ده ا   صه هذًی     یَهْتبهُعهه   ا
 ُ ِنَ   وهاّلَلَٰ لِْيم   غه  حه
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ககாபிக்காமல் மன்னித்துவிடுவதும் 
சிைந்த நறடமுறையாகும்). அல்லாஹ் 
மகா சசல்வந்தன் 
(எத்கதறவயுமற்ைவன்), சபரும் 
சகிப்பாளன் ஆவான். 

264. நம்பிக்றகயாளர்ககள! எவர் 
அல்லாஹ்றவயும் மறுறம நாறளயும் 
நம்பிக்றக சகாள்ளாமல், மக்களுக்கு 
காண்பிப்பதற்காகத் தனது சசல்வத்றதத் 
தர்மம் சசய்(து அதன் நன்றமறய 
வணீாக்கிவிடு)கிைாகரா அவறரப் 
கபான்று (நீங்கள் சகாடுத்த) உங்கள் 
தர்மங்க(ளின் நன்றமக)றள - (அவற்றை) 
சசால்லிக் காட்டுவதாலும் (தர்மம் 
சபற்ைவறர) துன்புறுத்துவதாலும் - 
வணீாக்காதீர்கள். (சசய்த தர்மத்தின் 
நன்றமறய வணீாக்கிய) அவனின் 
உதாரணம், ஒரு வழுக்குப்பாறையின் 
உதாரணத்றதப் கபான்ைாகும். அதன் மீது 
மண் (படர்ந்து) இருந்தது. ஆக, அறட 
மறழ அதன் மீது சபய்தது. ஆககவ, 
அறத(க் கழுவி) சவறும் பாறையாக 
விட்டுவிட்டது. (இவ்வாகை அவன் சசய்த 
தர்மத்தின் நன்றமறய முகஸ்துதியும், 
சசால்லிக்காட்டுதலும் அழித்துவிடும்.) 
(இத்தறகய சசயறல சசய்த) அவர்கள் 
(தர்மம்) சசய்ததில் (நன்றமகள்) 
எறதயும் சபறுவதற்கு ஆற்ைல் சபை 
மாட்டார்கள். (மன முரண்டாக) 
நிராகரிக்கின்ை மக்கறள அல்லாஹ் 
கநர்வழி சசலுத்த மாட்டான். 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  َله  اَٰ
قَِٰتُكْم  ُتْبِطلُْوا ده  ِبالْمهَنِ  صه
هالَهِذْی  وهاَْلهذَٰی     یُْنِفُق  ك

ا   وهَله   الَنهاِس  ِرئهٓاءه  لهه  مه
ِ  یُْؤِمُن  الْيهْوِم  ِباّلَلَٰ   اَْلَِٰخِر    وه
مهثهِل  فهمهثهلُه   ْفوهان   كه   عهلهْيهِ  صه
اب   ابهه   ُتره كهه   وهاِبل   فهاهصه ه   فهَته
لًْدا    لَٰ  یهْقِدُرْونه  َله  صه  عه
ء   ْ َمها  َشه ُبْوا    َمِ ُ   كهسه  َله  وهاّلَلَٰ
 الْكَِٰفِریْنه  الْقهْومه  یهْهِدی

265. இன்னும், எவர்கள் தங்களது 
சசல்வங்கறள அல்லாஹ்வின் 
திருப்திறயத் கதடியும் தங்கள் 
உள்ளங்களில் (இறை நம்பிக்றகறய) 
உறுதிப்படுத்துவதற்காகவும் தர்மம் 
சசய்கிைார்ககளா அவர்களின் 

ثهُل  مه  یُْنِفُقْونه  الَهِذیْنه  وه
هْموهاله  ٓاءه  ُهُم ا اِت  ابِْتغه ْرضه   مه
 ِ تهثِْبیًْتا  اّلَلَٰ هنُْفِسِهْم  َمِْن  وه   ا
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(தர்மத்திற்கு) உதாரணம், உயர்ந்த 
பூமி(யாகிய மறல)யிலுள்ள ஒரு 
கதாட்டத்தின் உதாரணத்றதப் 
கபான்ைாகும். அ(ந்த கதாட்டத்)றத 
அறடமறழ அறடந்தது. ஆககவ, அது 
இரு மடங்குகளாக தன் பலறனத் 
தந்தது. ஆக, அறத அறடமறழ 
அறடயாவிட்டாலும் சிறு தூைல் அறத 
அறடவது கபாதும். அல்லாஹ் நீங்கள் 
சசய்பவற்றை உற்று கநாக்குபவன் 
ஆவான். 

مهثهِل  َنهة    كه بْوهة   جه ا  ِبره ابههه   اهصه
ا  فهاَٰتهْت  وهاِبل     ِضْعفهْيِ     اُكُلههه
ا  لَهْم  فهاِْن  َل     وهاِبل   یُِصْبهه  فهطه
 ُ  بهِصْْی   تهْعمهلُْونه  ِبمها  وهاّلَلَٰ

266. உங்களில் ஒருவர் - அவருக்கு 
கபரீச்சங்கனிகள் இன்னும் 
திராட்றசகளின் ஒரு கதாட்டம் 
இருக்கிைது. அதன் கீழ் ஆறுகள் 
ஓடுகின்ைன. அதில் எல்லாப் பழங்களும் 
அவருக்கு இருக்கின்ைன. முதுறம 
அவறர அறடந்தது. இயலாத 
பலவனீமான குழந்றதகளும் அவருக்கு 
இருக்கின்ைனர். ஆக, (இந்த நிறலயில்) 
சநருப்புடன் கூடிய புயல் காற்று அறத 
அறடந்து, அதுகவா எரித்து (சாம்பலாகி) 
விடுவறத - விரும்புவாரா? நீங்கள் 
சிந்திப்பதற்காக, அல்லாஹ் 
அத்தாட்சிகறள உங்களுக்கு இவ்வாறு 
விவரிக்கிைான். 

هیهوهدَُ  ُدُكْم  ا هْن  اهحه  لهه   تهُكْونه  ا
َنهة   هْعنهاب   َمِْن  جه  نَهِخْيل  َوها

ُر    ا تهْحِتهه  ِمْن  تهْجِرْی    اَْلهنْهَٰ
ا  لهه   ِت    كَُلِ  ِمْن  فِْيهه  الثَهمهرَٰ

ابههُ  اهصه ُ  وه لهه   الِْكَبه یَهة   وه   ذَُرِ
فهٓاُء     ا   ُضعه ابههه ار   فهاهصه   اِْعصه
قهْت    نهار   فِْيهِ  ه لِكه  فهاْحَته   كهذَٰ
 ُ ُ  یُبهَيِ   اَْلَٰیَِٰت  لهُكُم  اّلَلَٰ
لَهُكْم  ن  لهعه  تهتهفهَكهُرْونه

267. நம்பிக்றகயாளர்ககள! நீங்கள் 
சம்பாதித்ததிலும், நாம் உங்களுக்கு 
பூமியிலிருந்து உற்பத்தி சசய்து 
சகாடுத்ததிலும் உள்ள நல்ல 
சபாருள்களில் இருந்து தர்மம் 
சசய்யுங்கள். அதிலிருந்து சகட்டறத 
தர்மம் சசய்ய நாடாதீர்கள். (சகட்டது, 
உங்களுக்குக் சகாடுக்கப்பட்டால்) கண் 
மூடியவர்களாககவ தவிர நீங்கள் அறத 
வாங்குபவர்களாக இல்றல. நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் மகா சசல்வந்தன் 

ا  ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه هنِْفُقْوا اَٰ  ا
ِت  ِمْن  یَِبَٰ ا  طه ْبُتْم  مه  كهسه
ِمَمها   ْجنها وه هْخره  َمِنه  لهُكْم  ا

َمهُموا وهَله  اَْلهْرِض   تهيه
ِبْيثه   ُتْنِفُقْونه  ِمْنهُ  الْخه
لهْسُتْم  هْن  اََِله   ِباَِٰخِذیْهِ  وه   ا
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(எத்கதறவயுமற்ைவன்), சபரும் 
புகழாளன் என்பறத அைியுங்கள். ا  فِْيِه    ُتْغِمُضْوا هَنه  وهاعْلهُمْو   ا

ه  ِنَ   اّلَلَٰ ِمْيد   غه  حه

268. றஷத்தான் உங்களுக்கு வறுறமறய 
அச்சுறுத்துகிைான். இன்னும், 
மானக்ககடான (கஞ்சத்தனத்)றத 
உங்களுக்கு ஏவுகிைான். அல்லாஹ் 
(உங்கள் தர்மத்திற்கு) தன்னிடமிருந்து 
மன்னிப்றபயும், அருறளயும் 
வாக்களிக்கிைான். அல்லாஹ் 
விசாலமானவன், நன்கைிந்தவன் 
ஆவான். 

ُن  ْيطَٰ هلَشه  الْفهْقره  یهِعُدُكُم  ا
یهاُْمُرُكْم  ٓاِء    وه  ِبالْفهْحشه

 ُ ةً  یهِعُدُكْم  وهاّلَلَٰ ْغِفره   َمِْنهُ  َمه
فهْضًل    ُ  وه   وهاِسع   وهاّلَلَٰ
 عهلِْيم  ۬  

269. அல்லாஹ், தான் நாடியவர்களுக்கு 
அைிவு ஞானத்றத தருகிைான். எவர் 
அைிவு ஞானம் தரப்படுகிைாகரா 
திட்டமாக அதிக நன்றம தரப்பட்டார். 
நிறைவான அைிவுறடயவர்கள் தவிர 
(யாரும்) உபகதசம் சபைமாட்டார். 

ْن  الِْحْكمهةه  یَُْؤِٰت   ٓاُء   یَهشه  مه
ْن  مه   فهقهْد   الِْحْكمهةه  یَُْؤته  وه
ه  ا اُْوِٰت ْْیً ا    خه ِثْْیً ا   كه مه  وه
َكهرُ   اَْلهلْبهاِب  اُولُوا اََِله   یهَذه

270. இன்னும், தர்மத்தில் எறத நீங்கள் 
தர்மம் சசய்தாலும் அல்லது 
கநர்ச்றசயில் எறத கநர்ச்றச சசய்து 
நிறைகவற்ைினாலும் நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் அறத நன்கைிவான். 
இன்னும், அநியாயக்காரர்களுக்கு 
உதவியாளர்களில் யாரும் இல்றல. 

ا   مه هنْفهْقُتْم  وه هوْ  نَهفهقهة   َمِْن  ا  ا
ْرُتْم  ه  فهاَِنه  نَهْذر   َمِْن  نهذه  اّلَلَٰ
ا  یهْعلهُمه     مه لِِمْيه  وه  ِمْن  لِلَظَٰ
ار   هنْصه  ا

271. தர்மங்கறள நீங்கள் 
சவளிப்படுத்தினால் அறவ நன்கை. 
அவற்றை நீங்கள் மறைத்து, அவற்றை 
ஏறழகளுக்குத் தந்தால் அதுவும் 
உங்களுக்குச் சிைந்ததுதான். இன்னும், 
உங்கள் பாவங்களில் (அல்லாஹ் நாடிய) 
சிலவற்றை உங்கறள விட்டு 
கபாக்கிவிடுவான். நீங்கள் சசய்பவற்றை 
அல்லாஹ் ஆழ்ந்தைிபவன் ஆவான். 

قَِٰت  واُتْبُد  اِْن  ده   فهِنِعَمها  الَصه
اِْن  ِِهه    ُتْؤُتْوهها  ُتْخُفْوهها  وه   وه

ٓاءه  ْْی   الُْفقهره   لَهُكْم    فهُهوهخه
رُ  یُكهَفِ ْنُكْم  وه  َمِْن  عه
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اَٰتُِكْم    َيِ ُ   سه   تهْعمهلُْونه  ِبمها  وهاّلَلَٰ
ِبْْی    خه

272. (நபிகய! நீர் எவர்கறள இஸ்லாமின் 
பக்கம் அறழக்கிைரீ்ககளா) அவர்கறள 
கநர்வழி சசலுத்துவது உம் மீது கடறம 
அல்ல. (உம்மீது கநர்வழியின் பக்கம் 
அறழப்பதுதான் கடறம.) என்ைாலும், 
அல்லாஹ், தான் நாடியவர்கறள 
கநர்வழி சசலுத்துகிைான். சசல்வத்தில் 
நீங்கள் எறத தர்மம் சசய்தாலும் அது 
உங்களுக்கக நன்றமயாகும். இன்னும், 
அல்லாஹ்வின் முகத்றத நாடிகய தவிர, 
(புகழுக்காக) நீங்கள் தர்மம் 
சசய்யாதீர்கள். இன்னும், (புகறழ 
நாடாமல்) சசல்வத்தில் நீங்கள் எறத 
தர்மம் சசய்தாலும் அது உங்களுக்கு 
முழு (நன்)றமயாக நிறைகவற்ைப்படும். 
இன்னும், நீங்கள் அநீதி இறழக்கப்பட 
மாட்டீர்கள். 

ىُهْم  عهلهْيكه  لهیْسه  َِٰكَنه  ُهدَٰ ل  وه
ه  ْن  یهْهِدْی  اّلَلَٰ ٓاُء    مه ا  یَهشه مه  وه

ْْی   ِمْن  ُتْنِفُقْوا  خه
هنُْفِسُكْم    ا  فهِل مه  ُتْنِفُقْونه  وه

ٓاءه  اََِله  ِ    وهْجهِ  ابِْتغه ا  اّلَلَٰ مه   وه
ْْی   ِمْن  ُتْنِفُقْوا  یَُوهَفه  خه
هنُْتْم  اِلهْيُكْم  ا ُتْظلهُمْونه  َله  وه
 

273. (கல்வி கற்பதற்காக அல்லது 
ஜிஹாது சசய்வதற்காக) அல்லாஹ்வின் 
பாறதயில் முற்ைிலும் அறடக்கப்பட்ட 
ஏறழகளுக்கு (உங்கள் தர்மங்கறள 
சகாடுப்பது மிக ஏற்ைமானதாகும்). 
அவர்கள் (சசல்வத்றதத் கதடி) பூமியில் 
பயணிக்க சக்திசபை மாட்டார்கள். 
அைியாதவர் (அவர்களின்) ஒழுக்கத்தால் 
(-றககயந்தாறமயால்) அவர்கறளச் 
சசல்வந்தர்கள் என நிறனக்கிைார். 
(ஆனால்,) நீர் அவர்கறள அவர்களின் 
(முகம் அல்லது ஆறட, அல்லது 
இருப்பிடத்தின்) அறடயாளத்தால் 
(அவர்கள் கதறவயுறடகயார் என) 
அைியலாம். அவர்கள் மக்களிடம் 
வலியுறுத்தி யாசிக்க மாட்டார்கள். 
நீங்கள் சசல்வத்திலிருந்து எறத தர்மம் 

ٓاءِ    اُْحِصُرْوا الَهِذیْنه  لِلُْفقهره
ِبْيِل  ِفْ  ِ  سه  َله  اّلَلَٰ

ْربًا یهْستهِطْيُعْونه   ِف  ضه
ُ  اَْلهْرِض ؗ  ُُبُ  یهْحسه
اِهُل  هْغِنيهٓاءه  الْجه  ِمنه  ا
َفُِف     تهْعِرفُُهْم  الَتهعه
  یهْسـ هلُْونه  َله  ِبِسْيمَٰهُىْ   
افًا    الَنهاسه  ا  اِلْحه مه  ُتْنِفُقْوا وه
ْْی   ِمْن  ه  فهاَِنه  خه  ِبه   اّلَلَٰ

ن   عهلِْيم 
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சசய்தாலும் நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
அ(றதயும் அதன் கநாக்கத்)றத(யும்) 
நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

274. எவர்கள் தங்கள் சசல்வங்கறள 
இரவிலும், பகலிலும் இரகசியமாகவும், 
சவளிப்பறடயாகவும் தர்மம் 
சசய்கிைார்ககளா அவர்களுக்கு 
அவர்களின் கூலி அவர்களின் 
இறைவனிடம் உண்டு; அவர்கள் மீது 
பயமுமில்றல; அவர்கள் 
கவறலப்படவும் மாட்டார்கள். 

هلَهِذیْنه  هْموهالهُهْم  یُْنِفُقْونه  ا  ا
ارِ  ِبالَهْيِل  الَنههه ِسًرا  وه

نِيهةً  هْجُرُهْم  فهلهُهْم  َوهعهله  ا
بَِِهْم    ِعْنده  ْوف   وهَله  ره  خه

 ْ نُْونه ر  ُهْم  وهَله  عهلههْْیِ  یهْحزه

275. வட்டிறயத் தின்பவர்கள் றஷத்தான் 
தாக்கி றபத்தியம் பிடித்தவன் எழுவது 
கபான்கை தவிர (மறுறமயில்) எழ 
மாட்டார்கள். அதற்கு காரணம், 
“வியாபாரசமல்லாம் வட்டிறயப் 
கபான்றுதான்’’ என நிச்சயமாக அவர்கள் 
கூைியதாகும். அல்லாஹ் வியாபாரத்றத 
ஆகுமாக்கினான்; வட்டிறயத் தறட 
சசய்தான். ஆக, யார் தனது 
இறைவனிடமிருந்து உபகதசம் தனக்கு 
வந்த பிைகு, (வட்டிறய விட்டு) அவர் 
விலகினால், (வட்டியில்) முன்னர் 
சசன்ைது (-வட்டி தடுக்கப்படுவதற்கு 
முன்னர் அவர் வாங்கிய வட்டி) 
அவருக்குரியது. அவருறடய காரியம் 
அல்லாஹ்வின் பக்கம் உள்ளது. 
(அல்லாஹ் அவறர மன்னிப்பான்.) யார் 
(உபகதசத்திற்குப் பின்னரும் வட்டியின் 
பக்கம்) திரும்புவார்ககளா அவர்கள் 
நரகவாசிகள்தான் அதில் அவர்கள் 
நிரந்தரமாக தங்கி இருப்பார்கள். 

هلَهِذیْنه  بَٰوا یهاْكُلُْونه  ا   َله  الَرِ
مها  اََِله  یهُقْوُمْونه   یهُقْوُم  كه
َبهُطهُ  الَهِذْی  ُن الَشه  یهتهخه   ْيطَٰ
لِكه  الْمهَسِ    ِمنه  هنَهُهْم  ذَٰ  ِبا
ا  ِمثُْل  الْبهْيعُ  اِنَهمها  قهالُْو 
بَٰوا    َله  الَرِ هحه ا ُ  وه  الْبهْيعه  اّلَلَٰ
مه  َره بَٰوا    وهحه ه   فهمهْن  الَرِ ٓاءه   جه
ة   ْوِعظه بَِه   َمِْن  مه   فهانْتههَٰ  َره
ا  فهلهه   لهفه    مه هْمُره    سه ا   اِله  وه
   ِ ْن  اّلَلَٰ مه كه  عهاده  وه َٰٓى ِ   فهاُول

ُب  ا  ُهْم  الَنهاِر    اهْصحَٰ   فِْيهه
لُِدْونه   خَٰ
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276. அல்லாஹ் வட்டிறய அழிப்பான். 
இன்னும், தர்மங்கறள வளர்ப்பான். 
சபரும் பாவியான மகா 
நிராகரிப்பாளரான ஒவ்சவாருவறரயும் 
அல்லாஹ் விரும்ப மாட்டான். 

ُق  ُ  یهْمحه بَٰوا اّلَلَٰ یُْرِب  الَرِ  وه
قَِٰت    ده ُ  الَصه  یُِحَبُ   َله  وهاّلَلَٰ

َفهار   كَُله  ثِْيم   كه ه  ا

277. நிச்சயமாக எவர்கள் நம்பிக்றக 
சகாண்டு, நற்சசயல்கறளச் சசய்து, 
சதாழுறககறள நிறலநிறுத்தி, ஸகாத் 
சகாடுத்தார்ககளா அவர்களுறடய கூலி 
அவர்களின் இறைவனிடம் அவர்களுக்கு 
உண்டு. அவர்கள் மீது பயமுமில்றல; 
அவர்கள் கவறலப்படவும் மாட்டார்கள். 

ُنْوا الَهِذیْنه  اَِنه  مه ِملُوا اَٰ   وهعه
ِت  لِحَٰ هقهاُموا الَصَٰ ا َٰوةه  وه ل   الَصه
تهُوا اَٰ وةه  وه كَٰ هْجُرُهْم  لهُهْم  الَزه  ا
بَِِهْم    ِعْنده  ْوف   وهَله  ره  خه

 ْ نُْونه  ُهْم  وهَله  عهلههْْیِ یهْحزه
 

278. நம்பிக்றகயாளர்ககள! (உண்றமயில்) 
நீங்கள் நம்பிக்றகயாளர்களாக இருந்தால் 
அல்லாஹ்றவ அஞ்சுங்கள். இன்னும், 
வட்டியில் மீதமிருப்பறத (வாங்காமல்) 
விட்டுவிடுங்கள். 

ا  ُنوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه تَهُقوا اَٰ  ا
ه  ا  وهذهُرْوا اّلَلَٰ  ِمنه  بهِقه  مه

بَٰ وا ْؤِمِنْيه  ُكنُْتْم  اِْن  الَرِ َمُ
 

279. ஆக, (அவ்வாறு) நீங்கள் 
சசய்யவில்றலசயனில் அல்லாஹ் 
இன்னும் அவனுறடய தூதரிடமிருந்து 
(உங்கள் மீது நிகழப்கபாகும்) ஒரு 
கபாறர சதரிந்து சகாள்ளுங்கள். நீங்கள் 
(வட்டியிலிருந்து) திருந்தினால், உங்கள் 
சசல்வங்களின் மூலதனம் உங்களுக்கு 
உண்டு. நீங்கள் (வட்டிறயக் ககட்டு 
பிைருக்கு) அநீதி இறழக்காதீர்கள்; 
இன்னும், (உங்கள் அசல் சதாறகறய 
உங்களுக்கு திருப்பிக் சகாடுக்கப்படாமல்) 
நீங்களும் அநீதி இறழக்கப்பட 
மாட்டீர்கள். 

لُْوا  لَهْم  فهاِْن   فهاْذهنُْوا تهْفعه
ْرب   ِ  َمِنه  ِبحه ُسْولِه     اّلَلَٰ   وهره
اِْن   ُرُءْوُس  فهلهُكْم  ُتْبُتْم  وه

هْموهالُِكْم     وهَله  تهْظلُِمْونه  َله  ا
 ُتْظلهُمْونه 
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280. இன்னும், வைியவர் (கடன் வாங்கி) 
இருந்தால் வசதி ஏற்படும் வறர 
(அவருக்கு) அவகாசமளித்தல் கவண்டும். 
இன்னும், (தர்மத்தின் நன்றமறய) 
நீங்கள் அைிந்திருந்தால் (அறத அந்த 
வைியவருக்கக) நீங்கள் தர்மம் சசய்வது 
உங்களுக்கு மிகச் சிைந்ததாகும். 

اِْن  هانه  وه ة   ذُوْ  ك ة   ُعْسره   فهنهِظره
ة     اِلَٰ  ره یْسه هْن  مه ا قُْوا وه َده   تهصه
ْْی    ُكنُْتْم  اِْن  لَهُكْم  خه

 تهْعلهُمْونه 

281. இன்னும், ஒரு நாறள அஞ்சுங்கள். 
அதில் அல்லாஹ்வின் பக்கம் நீங்கள் 
திரும்ப சகாண்டுவரப்படுவரீ்கள். பிைகு, 
ஒவ்சவாரு ஆன்மாவுக்கும் அது 
சசய்தது(றடய கூலி) முழுறமயாகக் 
சகாடுக்கப்படும். இன்னும், அவர்கள் 
அநீதி இறழக்கப்பட மாட்டார்கள். 

تَهُقْوا ا ُعْونه  یهْوًما  وه   فِْيهِ  ُتْرجه
ِ    اِله    نهْفس   كَُلُ  ُتوهَفَٰ  ثَُمه  اّلَلَٰ
ا  بهْت  َمه   َله  وهُهْم  كهسه

ن   یُْظلهُمْونه

282. நம்பிக்றகயாளர்ககள! நீங்கள் ஒரு 
குைிப்பிட்ட தவறண வறர (ஒருவர் 
மற்ைவருடன்) கடனுக்கு வியாபாரம் 
சசய்தால் அறத எழுதுங்கள். 
உங்களுக்கு மத்தியில் எழுதுபவர் 
நீதமாக எழுதவும். எழுதுபவர் - 
அல்லாஹ் அவருக்கு (எழுத்தைிறவ) 
கற்பித்துள்ளதால் - எழுத மறுக்க 
கவண்டாம். ஆக, அவர் எழுதவும்; கடன் 
வாங்கியவர் வாசகம் கூைவும்; தம் 
இறைவனான அல்லாஹ்றவ அஞ்சவும்; 
அதில் எறதயும் குறைக்க கவண்டாம். 
ஆக, கடன் வாங்கியவர், 
விவரமற்ைவராக அல்லது பலவனீராக 
அல்லது வாசகம் கூை இயலாதவராக 
இருந்தால், அவருறடய சபாறுப்பாளர் 
நீதமாக வாசகம் கூைவும். இன்னும், 
உங்கள் ஆண்களில் இரு சாட்சிகறள 
சாட்சியாக்கத் கதடுங்கள். ஆக, 
இருவரும் ஆண்களாக 
இல்றலசயன்ைால் ஓர் ஆண், இரு 
சபண்கள் (இருக்க கவண்டும்). ஏசனனில், 
அவ்விருவரில் ஒருத்தி மைந்தால் 

ا  ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه   اِذها اَٰ
ایهنُْتْم  یْن   تهده ل   اِلَٰ   ِبده   اهجه
َمً  ْكُتُبْوهُ    َمُسه لْيهْكُتْب  فها  وه
ٌۢ  بَهیْنهُكْم  هاتِب  ْدِل  ك  وهَله  ِبالْعه
هاتِب   یهاْبه  هْن  ك مها  یَهْكُتبه  ا  كه
ُ  عهلَهمههُ   فهلْيهْكُتْب    اّلَلَٰ

لُْيْملِِل  َقُ  عهلهْيهِ  الَهِذْی  وه  الْحه
لْیهَتهِق  ه  وه بَهه   اّلَلَٰ ْس  وهَله  ره  یهْبخه
ْيـ ًا    ِمْنهُ  هانه  فهاِْن  شه   الَهِذْی  ك
َقُ  عهلهْيهِ  ِفْيًها  الْحه هوْ  سه  ا
ِعْيًفا  هوْ  ضه هْن  یهْستهِطْيعُ  َله  ا   ا
فهلُْيْملِْل  یَُِمَله  لَِيُه   ُهوه  وه

ْدِل     وهاْستهْشِهُدْوا  ِبالْعه
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மற்ைவள் அவளுக்கு நிறனவூட்டுவாள். 
சாட்சிகளில் நீங்கள் 
திருப்தியறடபவர்களிலிருந்து 
(சாட்சிகறள அறமயுங்கள்). இன்னும், 
சாட்சிகள் (சாட்சி கூை) அறழக்கப்படும் 
கபாது அவர்கள் மறுக்க கவண்டாம். 
(கடன்) சிைிகதா சபரிகதா அதன் 
தவறண வறர அறத எழுத கசாம்பல் 
படாதீர்கள். இது அல்லாஹ்விடம் மிக 
நீதமானதாகவும், சாட்சியத்திற்கு அதிகம் 
உறுதியானதாகவும், (கடன் சதாறக 
அல்லது தவறணப் பற்ைி) நீங்கள் 
சந்கதகிக்காமல் இருக்க மிக 
சநருக்கமாகவும் இருக்கும். ஆனால், 
நீங்கள் உங்களுக்கிறடயில் அறத 
சராக்கமாக நடத்துகிை வியாபாரமாக 
இருந்தால் தவிர. ஆக, அறத நீங்கள் 
எழுதாமலிருப்பது உங்கள் மீது 
குற்ைமில்றல. நீங்கள் (கடனுக்கு) 
வியாபாரம் சசய்தால் சாட்சி 
ஏற்படுத்துங்கள். இன்னும், 
எழுத்தாளறரயும் சாட்சிறயயும் 
துன்புறுத்தக் கூடாது. நீங்கள் 
(துன்புறுத்தும் சசயறலச்) சசய்தால் 
நிச்சயமாக அது உங்களுக்குப் சபரும் 
பாவமாகும். இன்னும், அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சுங்கள். (மார்க்க சட்டங்கறள) 
அல்லாஹ் உங்களுக்குக் கற்பிப்பான். 
இன்னும், அல்லாஹ் எல்லாவற்றையும் 
நன்கைிந்தவன். 

یِْن  ِهْيده الُِكْم    ِمْن  شه   َرِجه
ُجلهْيِ  یهُكْونها  لَهْم  فهاِْن   ره

ُجل   ِن  فهره تَٰ ه ا  ِمَمهْن  وهاْمره
ْونه  ٓاءِ  ِمنه  تهْرضه ده هه هْن  الَشُ   ا
ىُهمها  تهِضَله  ره  اِْحدَٰ َكِ  فهُتذه

ىُهمها  ی    اِْحدَٰ   وهَله  اَْلُْخرَٰ
ٓاءُ  یهاْبه  ده هه ا   اِذها الَشُ  ُدُعْوا    مه
ا وهَله  هْن  تهْسـ هُمْو    تهْكُتُبْوهُ  ا

ا ِغْْیً هوْ  صه ا ا ِبْْیً لِه     اِلَٰ   كه هجه  ا
لُِكْم  ُط  ذَٰ هقْسه ِ   ِعْنده  ا  اّلَلَٰ
هقْوهُم  ا ادهةِ  وه هه هْدنَٰ   لِلَشه ا هََله  وه   ا
ا هْن  اََِله   تهْرتهابُْو  ةً  تهُكْونه  ا اره  تِجه
ةً  اِضره ا  حه   بهیْنهُكْم  ُتِدیُْرْونههه

هََله  ُجنهاح   عهلهْيُكْم   سه فهلهیْ    ا
ا    ا تهْكُتُبْوهه هْشِهُدْو  ا   اِذها وه
ٓاَره  وهَله  تهبهایهْعُتْم  هاتِب   یُضه  ك

۬   وهَله  ِهْيد    اِْن  شه لُْوا وه   تهْفعه
ٌۢ  فهاِنَهه   تَهُقوا ِبُكْم    فُُسْوق  ا   وه
ه    لَُِمُكُم  اّلَلَٰ یُعه ُ    وه ُ  اّلَلَٰ  وهاّلَلَٰ
ء   ِبكَُلِ  ْ  عهلِْيم   َشه

283. இன்னும், நீங்கள் பயணத்தில் 
இருந்து, (கடன் பத்திரம்) எழுதுபவறர 
நீங்கள் சபைாவிட்டால் (அதற்கு பகரமாக) 
அடமானங்கறள றகப்பற்ைி றவக்க 

اِْن  لَٰ  ُكنُْتْم  وه لهْم  عه فهر  َوه  سه
هاتًِبا  تهِجُدْوا  فهِرهَٰن   ك
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கவண்டும். உங்களில் சிலர் சிலறர 
நம்பினால், நம்பப்பட்டவர், தம்மீது 
றவக்கப்பட்ட நம்பிக்றகறய சரியாக 
நிறைகவற்ைவும்! இன்னும் தமது 
இறைவனான அல்லாஹ்றவ அவர் 
அஞ்சவும்! இன்னும், நீங்கள் 
சாட்சியத்றத மறைக்காதீர்கள்! யார் 
அறத மறைப்பாகரா நிச்சயமாக 
அவருறடய உள்ளம் பாவியாகிவிடும். 
நீங்கள் சசய்வறத அல்லாஹ் 
நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

ة     هِمنه  فهاِْن  َمهْقُبْوضه  ا
  الَهِذی فهلُْيؤهدَِ  بهْعًضا  بهْعُضُكْم 
انهتهه   اْؤُتِمنه  همه لْیهَتهِق  ا ه  وه  اّلَلَٰ
بَهه     ادهةه    تهْكُتُموا  وهَله  ره هه  الَشه
ْن  مه ا  وه ثِم   فهاِنَهه    یَهْكُتْمهه  اَٰ
ُ  قهلُْبه       تهْعمهلُْونه  ِبمها  وهاّلَلَٰ
ن   عهلِْيم 

284. வானங்களில் உள்ளறவயும், 
பூமியில் உள்ளறவயும் அல்லாஹ்வுக்கக 
உரியறவ ஆகும்! இன்னும், நீங்கள் 
உங்கள் உள்ளங்களில் உள்ளறத 
சவளிப்படுத்தினாலும் அல்லது அறத 
மறைத்தாலும் அதற்காக அல்லாஹ் 
உங்களுக்கு (கணக்கிட்டுக்) கூலி 
சகாடுப்பான். ஆக, அவன் நாடுகிைவறர 
மன்னிப்பான்; அவன் நாடுகிைவறர 
தண்டிப்பான். அல்லாஹ் ஒவ்சவாரு 
சபாருள் மீதும் கபராற்ைலுறடயவன் 
ஆவான். 

 ِ ا  ّلِلََٰ ِت  ِف  مه مَٰوَٰ ا   الَسه مه  ِف  وه
اِْن  اَْلهْرِض    ا  ُتْبُدْوا وه ْ   مه  ِف
هنُْفِسُكْم  هوْ  ا  ُتْخُفْوهُ  ا
اِسْبُكْم  ُ    ِبهِ  یُحه  فهيهْغِفرُ  اّلَلَٰ

ٓاءُ  لِمهْن  ُب  یَهشه َذِ یُعه ْن  وه  مه
ٓاُء    ُ  یَهشه لَٰ  وهاّلَلَٰ ء   كَُلِ  عه ْ   َشه
 قهِدیْر  

285. தூதரும் நம்பிக்றகயாளர்களும் 
தமது இறைவனிடமிருந்து தமக்கு 
இைக்கப்பட்டறத நம்பிக்றக 
சகாண்டார்கள். (அவர்கள்) எல்கலாரும் 
அல்லாஹ்றவயும், அவனுறடய 
வானவர்கறளயும், அவனுறடய 
கவதங்கறளயும், அவனுறடய 
தூதர்கறளயும் நம்பிக்றக 
சகாண்டார்கள். இன்னும், அவர்கள் 
கூைினார்கள்: “அவனுறடய தூதர்களில் 
யார் ஒருவருக்கு மத்தியிலும் பிரிவிறன 
காட்டமாட்கடாம். இன்னும், நாங்கள் 
சசவியுற்கைாம்; கட்டுப்பட்கடாம். எங்கள் 

مهنه  ُسْوُل  اَٰ ا   الَره  اُنِْزله  ِبمه
بَِه   ِمْن  اِلهْيهِ  الُْمْؤِمُنْونه    َره   وه
مهنه  كَُل   ِ  اَٰ كهِته   ِباّلَلَٰ َٰٓى ِ ل مه  وه

ُق  َله  وهُرُسلِه   وهُكُتِبه   َرِ  نُفه
د   بهْيه  ُسلِه   َمِْن  اهحه   وهقهالُْوا َرُ

ِمْعنها  ا ؗ   سه ْعنه هطه ا نهكه  وه ا   ُغْفره
بَهنها  اِلهْيكه  ره  الْمهِصْْیُ  وه
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இறைவா! நாங்கள் உன் மன்னிப்றப 
கவண்டுகிகைாம். உன் பக்ககம (எங்கள்) 
மீளுமிடம் இருக்கிைது.” 

286. அல்லாஹ், ஓர் ஆன்மாறவ அதன் 
வசதிக்கு கமல் (-சக்திக்கு கமல்) 
சிரமப்படுத்த மாட்டான். அது சசய்த 
நல்லது அதற்கக நன்றமயாக இருக்கும். 
இன்னும், அது சசய்த சகட்டது அதற்கக 
பாதகமாக இருக்கும். எங்கள் இறைவா! 
நாங்கள் மைந்தால் அல்லது 
தவைிறழத்தால் எங்கறளத் 
தண்டிக்காகத! எங்கள் இறைவா! 
இன்னும், எங்களுக்கு முன்னிருந்தவர்கள் 
மீது நீ அறதச் சுமத்தியது கபான்று 
எங்கள் மீது கடினமான (ஒப்பந்த) 
சுறமறயச் சுமத்தாகத! எங்கள் 
இறைவா! இன்னும், எங்களுக்கு அைகவ 
ஆற்ைல் இல்லாதறத எங்கறளச் சுமக்க 
றவக்காகத! இன்னும், எங்கறள 
(பாவங்கறள) முற்ைிலும் மன்னிப்பாயாக! 
இன்னும், எங்களுக்கு (எங்கள் 
குற்ைங்கறள மறைத்து எங்கறள) 
மன்னித்து விடுவாயாக! எங்கள் மீது 
கருறண புரிவாயாக! நீதான் எங்கள் 
மவ்லா (தறலவன், சபாறுப்பாளன், 
உரிறமயாளன், நிர்வகிப்பவன், 
எஜமானன், பரிபாலிப்பவன், ஆதரவாளன், 
அரசன்) ஆவாய்! ஆககவ நிராகரிக்கும் 
மக்களுக்கு எதிராக எங்களுக்கு 
உதவுவாயாக! 

ُ  یُكهلَُِف  َله   اََِله  نهْفًسا اّلَلَٰ
ا    هه ا  ُوْسعه ا  لههه بهْت  مه  كهسه
ا  ا  وهعهلهْيهه بهْت    مه ْكتهسه بَهنها  ا   ره

هوْ  نَهِسیْنها   اِْن  ُتؤهاِخْذنها   َله   ا
اْنها    هْخطه بَهنها  ا  تهْحِمْل  وهَله  ره
مها اِْصًرا عهلهیْنها   مهلْتهه   كه له  حه  عه
ا    ِمْن  الَهِذیْنه  بَهنها  قهْبلِنه  وهَله  ره
َمِلْنها  ا  ُتحه اقهةه  َله  مه   ِبه     لهنها   طه
َنها  وهاْعُف   لهنها   وهاْغِفرْ  عه

ْمنها  هنْته  وهاْرحه َٰىنها  ا ْول   مه
له  فهانُْصْرنها   الْقهْوِم  عه
ن الْكَِٰفِریْ   نه
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285. தூதரும் நம்பிக்னகயாளரக்ளும் 

தமது இனறைனிடமிருந்து தமக்கு 

இறக்கப்பட்டனத நம்பிக்னக 

சகாண்டாரக்ள். (அைரக்ள்) எல்டலாரும் 

அல்லாஹ்னையும், அைனுனடய 

ைானைரக்னளயும், அைனுனடய 

டைதங்கனளயும், அைனுனடய 

தூதரக்னளயும் நம்பிக்னக 

சகாண்டாரக்ள். இன்னும், அைரக்ள் 

கூறினாரக்ள்: “அைனுனடய தூதரக்ளில் 

யார ்ஒருைருக்கு மதத்ியிலும் பிரிவினன 

காட்டமாட்டடாம். இன்னும், நாங்கள் 

சசவியுற்டறாம்; கடட்ுப்பட்டடாம். 

எங்கள் இனறைா! நாங்கள் உன் 

மன்னிப்னப டைண்டுகிடறாம். உன் 

பக்கடம (எங்கள்) மீளுமிடம் 

இருக்கிறது.” 

َءاَمَن ٱلرهُسوُل بَِمآ  
ب ِهِۦ  نزَِل إِلَۡيهِ ِمن ره

ُ
أ

َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنَۚ ُكلٌّ َءاَمَن 
ِ َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ   بِٱَّلله

َوُكُتبِهِۦ َوُرُسلِهِۦ لَا  
ِن  َحٖد م 

َ
ُِق َبيَۡن أ ُنَفر 

رُُّسلِهۚۦَِ َوقَالُواْ َسِمۡعَنا 
َطۡعَناۖ ُغۡفَرانََك َربهَنا  

َ
َوأ

 ٢٨٥ ِصيرُ َوِإلَۡيَك ٱلۡمَ 
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286. அல்லாஹ், ஓர ்ஆன்மானை அதன் 

ைசதிக்கு டமல் (-சக்திக்கு டமல்) 

சிரமப்படுத்த மாட்டான். அது சசய்த 

நல்லது அதற்டக நன்னமயாக இருக்கும். 

இன்னும், அது சசய்த சகட்டது அதற்டக 

பாதகமாக இருக்கும். எங்கள் இனறைா! 

நாங்கள் மறந்தால் அல்லது 

தைறினைதத்ால் எங்கனளத் 

தண்டிக்காடத! எங்கள் இனறைா! 

இன்னும், எங்களுக்கு 

முன்னிருந்தைரக்ள் மீது நீ அனதச ்

சுமத்தியது டபான்று எங்கள் மீது 

கடினமான (ஒப்பந்த) சுனமனயச ்

சுமத்தாடத! எங்கள் இனறைா! இன்னும், 

எங்களுக்கு அறடை ஆற்றல் இல்லாதனத 

எங்கனளச ்சுமக்க னைக்காடத! 

இன்னும், எங்கனள (பாைங்கனள) 

முற்றிலும் மன்னிப்பாயாக! இன்னும், 

எங்களுக்கு (எங்கள் குற்றங்கனள 

மனறத்து எங்கனள) மன்னித்து 

விடுைாயாக! எங்கள் மீது கருனண 

புரிைாயாக! நீதான் எங்கள் மை்லா 

(தனலைன், சபாறுப்பாளன், 

உரினமயாளன், நிரை்கிப்பைன், 

எஜமானன், பரிபாலிப்பைன், 

ஆதரைாளன், அரசன்) ஆைாய்! ஆகடை 

நிராகரிக்கும் மக்களுக்கு எதிராக 

எங்களுக்கு உதவுைாயாக! 

ُ َنۡفًسا  لَا يُكَل ُِف ٱَّلله
َۚ لََها َما   ها وُۡسَعَها إِل

َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما  
ٱۡكتََسَبۡتۗۡ َربهَنا لَا 

ۡو 
َ
هِسيَنآ أ تَُؤاِخۡذنَآ إِن ن
َۚ َربهَنا َولَا   نَا

ۡ
ۡخَطأ

َ
أ

َتحِۡمۡل َعلَۡيَنآ إِۡصٗرا  
لَۡتُهۥ عَلَى  َكَما َحمَ 

َۚ َربهَنا   هِذيَن ِمن َقۡبلَِنا ٱل
ِلَۡنا َما لَا َطاقََة  َولَا ُتحَم 

لََنا بِهۦِۖ َوٱۡعُف َعنها 
  َۚ َوٱۡغفِۡر لََنا َوٱۡرَحمَۡنآ

نَت َمۡولَىَٰنا فَٱنُصۡرنَا 
َ
أ

عَلَى ٱلَۡقۡوِم  
 ٢٨٦ ٱلَۡكٰفِرِينَ 
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ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. அலிஃப் லாம் மீம்.    ٓالَٓمه 

2. அல்லாஹ், அவறனத் தவிர 
(உண்றமயில் வணங்கத்தகுதியான) 
இறைவன் அைகவ இல்றல; (அவன் 
என்றும்) உயிருள்ளவன்; (தன்னில்) 
நிறலயானவன் (பறடப்புகறள 
நிர்வகிப்பவன்). 

 ُ َٰهه  َله   اّلَلَٰ َُ  ُهوه   اََِله  اِل   الْحه
َيُْوُم    الْقه

3. (நபிகய!) (இவ்)கவதத்றத 
சத்தியத்துடன் உம்மீது அவன் 
இைக்கினான்; அது, தனக்கு 
முன்னுள்ளறத 
உண்றமப்படுத்தக்கூடியதாகும். இன்னும், 
(இதற்கு முன்னர் நபி மூஸாவின் மீது) 
தவ்ராத்றதயும் (நபி ஈஸாவின் மீது) 
இன்ஜறீலயும் இைக்கினான். 

له نه  َقِ  الِْكتَٰبه  عهلهْيكه  َزه  ِبالْحه
قًا  َدِ یْهِ  بهْيه  لَِمها  ُمصه  یهده
له  هنْزه ا ىةه  وه   الَتهوْرَٰ

 وهاَْلِنِْجْيله  

4. இதற்கு முன்னர் (தவ்ராத்றதயும் 
இன்ஜறீலயும் இஸ்ராயலீுறடய) 
மக்களுக்கு கநர்வழி காட்டியாக 
(இைக்கினான்). இன்னும், (நன்றம 
தீறமறயப்) பிரித்தைிவிக்கக்கூடிய 
கவதத்றத (உம்மீது) இைக்கினான். 
நிச்சயமாக எவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
வசனங்கறள நிராகரித்தார்ககளா 
அவர்களுக்கு கடினமான 
தண்டறனயுண்டு. அல்லாஹ் 
மிறகத்தவன், தண்டிப்பவன் ஆவான். 

  لَِلَنهاِس  ُهًدی قهْبُل  ِمْن 
له  هنْزه ا ۬   وه  الَهِذیْنه  اَِنه  الُْفْرقهانه  
ِ  ِباَٰیَِٰت  كهفهُرْوا   لهُهْم  اّلَلَٰ
اب   ِدیْد     عهذه ُ  شه ِزیْز   وهاّلَلَٰ  عه
نِْتقهام   ذُو   ا
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5. நிச்சயமாக அல்லாஹ் - 
அவறனவிட்டு எந்த ஒரு சபாருளும் 
மறைந்துவிட முடியாது. அது பூமியில் 
இருந்தாலும் சரி, வானத்திலிருந்தாலும் 
சரி. 

ه  اَِنه  ْ  عهلهْيهِ  یهْخفَٰ  َله  اّلَلَٰ  ء  َشه
مهٓاِء   ِف  وهَله  اَْلهْرِض  ِف   الَسه

6. அவன் கர்ப்பப்றபகளில் தான் 
நாடியவாறு உங்கறள 
உருவறமக்கிைான்; மிறகத்தவனும் மகா 
ஞானவானுமாகிய அவறனத் தவிர 
(உண்றமயில் வணங்கத்தகுதியான) 
இறைவன் அைகவ இல்றல. 

وَُِرُكْم  ُهوهالَهِذْی   ِف  یُصه
اِم  ٓاُء    كهْيفه  اَْلهْرحه  َله   یهشه

َٰهه  ِزیْزُ  اََِله  اِل ِكْيُم  ُهوهالْعه الْحه
 

7. (நபிகய!) அவன் (இவ்)கவதத்றத 
உம்மீது இைக்கினான். அதில் சபாருள் 
சதளிவான (முஹ்கம்) வசனங்கள் 
உள்ளன. அறவதான் கவதத்தின் 
அடிப்பறடயாகும். இன்னும், சபாருள் 
சதரிய முடியாத கவறு (முதஷாபிஹ்) 
வசனங்களும் உள்ளன. ஆக, தங்கள் 
உள்ளங்களில் ககாணல், (சந்கதகம்) 
உள்ளவர்கள் குழப்பத்றத கதடியும் 
(மறைக்கப்பட்ட) அதன் விளக்கத்றத 
கதடியும் அதில் சபாருள் 
சதரியமுடியாதவற்றைப் 
பின்பற்றுகிைார்கள். அதன் விளக்கத்றத 
அல்லாஹ்றவத் தவிர (யாரும்) 
அைியமாட்டார். கல்வியில் 
கதர்ச்சியறடந்தவர்ககளா, “அறத 
நாங்கள் நம்பிக்றக சகாண்கடாம். 
(முஹ்கம், முதஷாபிஹ்) எல்லாம் 
எங்கள் இறைவனிடமிருந்துதான் 
(இைக்கப்பட்டறவ)’’ என்று கூறுவார்கள். 
நிறைவான அைிவுறடயவர்கறளத் தவிர 
(யாரும்) நல்லுபகதசம் சபைமாட்டார். 

له  ُهوهالَهِذْی   هنْزه   عهلهْيكه  ا
یَٰت   ِمْنهُ  الِْكتَٰبه   َمُْحكهمَٰت   اَٰ
ِب  اَُمُ  ُهَنه  رُ  الِْكتَٰ   وهاُخه

ت     ِبهَٰ ا  ُمتهشَٰ هَمه  ِفْ  الَهِذیْنه  فها
ا  فهيهتَهِبُعْونه  زهیْغ   قُلُْوِبِهْم    مه
ابههه  ٓاءه  ِمْنهُ  تهشه   الِْفْتنهةِ  ابِْتغه
ٓاءه  ۬   وهابِْتغه ا  تهاِْویْلِه  ر مه  یهْعلهُم  وه
۬   اََِله  تهاِْویْلهه    ُر ِسُخْونه  اّلَلَٰ  وهالَرَٰ

َنها  یهُقْولُْونه  الِْعلِْم  ِف  مه  ِبه     اَٰ
بَِنها    ِعْندِ  َمِْن  كَُل   ا   ره مه  وه

َكهرُ   اَْلهلْبهاِب  اُولُوا اََِله   یهَذه
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8. “எங்கள் இறைவா! நீ எங்கறள 
கநர்வழி சசலுத்திய பின்னர் எங்கள் 
உள்ளங்கறள ககாணலாக்கிவிடாகத! 
இன்னும், உன்னிடமிருந்து (உனது) 
கருறணறய எங்களுக்கு வழங்கு! 
நிச்சயமாக நீதான் மகா சகாறடவள்ளல் 
ஆவாய்! 

بَهنها    اِذْ  بهْعده   قُلُْوبهنها  ُتِزغْ  َله  ره
یْتهنها    لَهُدنْكه  ِمْن  لهنها  وهههْب  ههده
ْحمهًة    نَهكه  ره هنْته  اِ  الْوهَههاُب  ا

9. “எங்கள் இறைவா! நிச்சயமாக நீ ஒரு 
நாளில் மக்கறள ஒன்று கசர்ப்பாய். 
அதில் அைகவ சந்கதகம் இல்றல. 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் (தன்) வாக்றக 
மீை மாட்டான்.’’ 

بَهنها   اِمعُ  اِنَهكه  ره  الَنهاِس  جه
یْبه  ََله  لِيهْوم   ه  اَِنه  فِْيِه    ره  اّلَلَٰ
ادهن  یُْخلُِف  َله   الِْمْيعه

10. நிச்சயமாக எவர்கள் 
நிராகரித்தார்ககளா அவர்களுறடய 
சசல்வங்களும், அவர்களுறடய 
சந்ததிகளும், அல்லாஹ்விடம் (உள்ள 
தண்டறனயிலிருந்து) எறதயும் 
அவர்கறள விட்டு அைகவ தடுக்காது. 
இன்னும், அவர்கள்தான் நரகத்தின் 
எரிசபாருள்கள் ஆவார்கள். 

 ُتْغِنه  لهْن  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اَِنه 
 ْ ْٰنُ هْموهالُُهْم  عه  وهَله   ا

ُدُهْم  هْوَله ِ  َمِنه  ا ْيـ ًا    اّلَلَٰ   شه
كه  َٰٓى ِ اُول  الَنهاِر   وهقُْودُ  ُهْم  وه

11. (இவர்களின் தன்றம) 
ஃபிர்அவ்னுறடய கூட்டத்தார் இன்னும் 
அவர்களுக்கு முன்னிருந்தவர்களின் 
தன்றமறயப் கபான்றுதான். அவர்கள் 
நம் வசனங்கறளப் சபாய்ப்பித்தார்கள். 
ஆககவ, அல்லாஹ் அவர்களுறடய 
பாவங்களின் காரணமாக அவர்கறள 
தண்டித்தான். அல்லாஹ் தண்டிப்பதில் 
மிகக் கடுறமயானவன். 

اِْب  ِل  كهده ْونه    اَٰ الَهِذیْنه  فِْرعه   وه
بُْوا قهْبلِِهْم    ِمْن  َذه  ِباَٰیَِٰتنها    كه

ُهُم  ذه ُ  فهاهخه   ِبُذنُْوِبِهْم    اّلَلَٰ
 ُ ِدیُْد  وهاّلَلَٰ  الِْعقهاِب  شه

12. (நபிகய!) நிராகரிப்பாளர்களுக்கு 
கூறுவரீாக: “(நீங்கள்) சவற்ைி 
சகாள்ளப்படுவரீ்கள். இன்னும், (நீங்கள் 
இைந்த பின்னர் மறுறமயில்) 
ஜஹன்னம் (-நரகத்தின்) பக்கம் ஒன்று 
திரட்டப்படுவரீ்கள். அது தங்குமிடத்தால் 
மிகக் சகட்டது.’’ 

َهِذیْنه  قُْل   كهفهُرْوا لَِل
ُتْغلهُبْونه  ُرْونه  سه ُتْحشه  اِلَٰ  وه
َنهمه    هه ِبْئسه  جه اُد  وه  الِْمهه
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13. (பத்ர் கபாரில்) சந்தித்த இரு 
கூட்டங்களில் திட்டமாக உங்களுக்கு 
ஓர் அத்தாட்சி இருந்தது. ஒரு கூட்டம் 
(நம்பிக்றகக் சகாண்டு) 
அல்லாஹ்வுறடய பாறதயில் கபார் 
புரிகிைது, மற்சைாரு கூட்டம் 
(அல்லாஹ்றவ) நிராகரிக்கக்கூடியது. 
(அதிக எண்ணிக்றகயில் இருந்த) 
இவர்கறள அ(ல்லாஹ்வின் பாறதயில் 
கபார் புரிப)வர்கள் தங்கறளப் கபான்று 
இரு மடங்குகளாக (மட்டும்) கண்ணால் 
கண்டனர். அல்லாஹ், தான் 
நாடியவர்கறளத் தனது உதவியால் 
பலப்படுத்துகிைான். (படிப்பிறன சபறும்) 
பார்றவயுறடகயாருக்கு நிச்சயமாக 
இதில் ஒரு (நல்ல) படிப்பிறன 
திட்டமாக இருக்கிைது. 

هانه  قهْد  یهة   لهُكْم  ك  فِئهتهْيِ  ِفْ  اَٰ
ا    اتُِل  فِئهة   الْتهقهته  ِفْ  ُتقه
ِبْيِل  ِ  سه ی اّلَلَٰ ة   وهاُْخرَٰ هافِره   ك
ْونهُهْم  ْ  یَهره اْیه  َمِثْلههْْیِ   ره
ْيِ    ُ  الْعه یَُِد  وهاّلَلَٰ  ِبنهْصِره   یُؤه
ْن  ٓاُء    مه لِكه  ِفْ  اَِنه  یَهشه   ذَٰ

ةً  ُوِل  لهِعَْبه اِر  ََلِ  اَْلهبْصه

14. சபண்கள், ஆண் பிள்றளகள், தங்கம், 
சவள்ளியின் குவிக்கப்பட்ட (சபரும்) 
குவியல்கள், அறடயாளமிடப்பட்ட (உயர் 
ரக அழகிய) குதிறரகள், கால்நறடகள், 
விறளநிலம் ஆகிய ஆறசகளின் 
விருப்பம் மக்களுக்கு 
அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது. இறவ 
(அறனத்தும் அற்ப) உலக 
வாழ்க்றகயின் (சசாற்ப) இன்பமாகும்! 
அல்லாஹ் - அவனிடம்தான் 
(நிறலயான) அழகிய தங்குமிடமுண்டு. 

ِت  ُحَبُ  لِلَنهاِس  ُزیَِنه  وَٰ هه  الَشه
ٓاءِ  ِمنه  الْبهِنْيه  النَِسه  وه

الْقهنهاِطْْیِ  ةِ  وه ره   ِمنه  الُْمقهْنطه
هه  ةِ  ِب الَذه ْيِل  وهالِْفَضه   وهالْخه

ةِ  َوهمه اِم  الُْمسه  وهاَْلهنْعه
ْرِث    لِكه  وهالْحه تهاعُ  ذَٰ   مه
وةِ  يَٰ ا    الْحه نْيه ُ  الَدُ ه   وهاّلَلَٰ   ِعْنده
 الْمهاَِٰب  ُحْسُن 
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15. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “இவற்றைவிட 
சிைந்தறத நான் உங்களுக்கு 
அைிவிக்கவா? அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சுகிைவர்களுக்கு தங்கள் 
இறைவனிடம் சசார்க்கங்கள் உண்டு. 
அவற்ைின் கீழ் ஆறுகள் ஓடும். 
அவற்ைில் (அவர்கள்) நிரந்தரமாக தங்கி 
இருப்பார்கள். இன்னும் பரிசுத்தமான 
மறனவிகளும் அல்லாஹ்வின் 
சபாருத்தமும் (அவர்களுக்கு) உண்டு. 
இன்னும் அல்லாஹ் (தனது) 
அடியார்கறள உற்று கநாக்குபவன் 
ஆவான்.’’ 

ُئُكْم  قُْل  هُؤنهَبِ ْْی   ا  َمِْن  ِبخه
لُِكْم    تَهقهْوا لِلَهِذیْنه  ذَٰ   ِعْنده  ا
بَِِهْم  َنَٰت   ره   ِمْن  تهْجِرْی  جه
ا  رُ  تهْحِتهه لِِدیْنه  اَْلهنْهَٰ ا  خَٰ   فِْيهه
هْزوهاج   ا ة  َوهِرْضوهان   وه ره َهه  َمُطه
ِ    َمِنه  ُ  اّلَلَٰ ٌۢ  وهاّلَلَٰ   بهِصْْی 

 ِبالِْعبهاِد  

16. அவர்கள் கூறுவார்கள்: “எங்கள் 
இறைவா! நிச்சயமாக நாங்கள் 
நம்பிக்றக சகாண்கடாம். ஆககவ 
எங்களுக்கு எங்கள் பாவங்கறள 
மன்னிப்பாயாக! இன்னும் (நரக) 
சநருப்பின் தண்டறனயிலிருந்து 
எங்கறள காப்பாற்றுவாயாக!’’ 

هلَهِذیْنه  ا   یهُقْولُْونه  ا بَهنه   اِنَهنها   ره
َنها  مه   وهقِنها  ذُنُْوبهنها  لهنها  فهاْغِفرْ  اَٰ
ابه   الَنهاِر   عهذه

17. (சசார்க்கத்திற்கு தகுதியான) அவர்கள் 
சபாறுறமயாளர்களாக, 
உண்றமயாளர்களாக, (இறைவனுக்கு) 
பணிந்தவர்களாக, தர்மம் 
சசய்பவர்களாக, இரவின் இறுதிகளில் 
மன்னிப்புக் ககாருபவர்களாக 
இருப்பார்கள். 

یْنه  َِبِ هلَصَٰ ِدقِْيه  ا  وهالَصَٰ
ِنِتْيه  الْقَٰ الُْمْنِفِقْيه  وه  وه

الُْمْستهْغِفِریْنه  اِر  وه ِباَْلهْسحه
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18. நீதத்றத நிறலநிறுத்துபவனாக 
அல்லாஹ் சாட்சி கூறுகிைான்: 
“நிச்சயமாக அவறனத் தவிர 
(உண்றமயில் வணங்கத்தகுதியான) 
இறைவன் அைகவ இல்றல’’ என்று. 
இன்னும், வானவர்களும் 
கல்விமான்களும் இதற்கு சாட்சி 
கூறுகிைார்கள். மிறகத்தவனும் மகா 
ஞானவானுமாகிய அவறனத் தவிர 
(உண்றமயில் வணங்கத்தகுதியான) 
இறைவன் அைகவ இல்றல. 

ِهده  ُ  شه هنَهه   اّلَلَٰ َٰهه  َله   ا   ُهوه   اََِله  اِل
كهةُ  َٰٓى ِ الْمهل اُولُوا وه   الِْعلِْم  وه

ٌۢا ًم َٰهه   َله   ِبالِْقْسِط    قهٓاى ِ  اََِله  اِل
ِزیْزُ  ِكْيُم   ُهوهالْعه  الْحه

19. நிச்சயமாக அல்லாஹ்விடம் 
(அங்கீகரிக்கப்பட்ட) மார்க்கம் 
இஸ்லாம்தான். கவதம் 
சகாடுக்கப்பட்டவர்கள் தங்களுக்கு 
மத்தியில் உள்ள சபாைாறமயினால் 
(‘இதுதான் உண்றமயான கவதம்’ என்ை) 
அைிவு அவர்களுக்கு வந்த பின்னகர 
தவிர (இதில்) மாறுபடவில்றல. ஆககவ, 
எவர் அல்லாஹ்வின் வசனங்கறள 
நிராகரிப்பாகரா, நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
(அவறர) விசாரிப்பதில் மிக 
விறரவானவன். 

یْنه  اَِنه  ِ  ِعْنده  الَدِ  اّلَلَٰ
ُم  ا  اَْلِْسله مه   اْختهلهفه  وه
ْ  اََِله  الِْكتَٰبه  اُْوُتوا الَهِذیْنه   ِمنٌۢ
ا  بهْعدِ  ٓاءه  مه ٌۢا  الِْعلُْم  ُهُم جه   بهْغًي

   ْ ُ ْن  بهْيٰنه مه  ِباَٰیَِٰت  یَهْكُفرْ  وه
 ِ ه  فهاَِنه  اّلَلَٰ ِریْعُ  اّلَلَٰ  سه

اِب   الِْحسه
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20. ஆக, (நபிகய! இதற்குப் பின்னும்) 
அவர்கள் உம்முடன் தர்க்கித்தால் 
(அவர்கறள கநாக்கி), நீர் கூறுவரீாக: 
“நிச்சயமாக நான் எனது முகத்றத 
அல்லாஹ்விற்கு பணிய றவத்கதன். 
இன்னும், என்றன பின்பற்ைியவர்களும் 
(தங்கள் முகங்கறள அல்லாஹ்விற்கு 
பணிய றவத்தார்கள். நாங்கள் 
அறனவரும் முழுறமயாக இஸ்லாமிய 
மார்க்கத்றத ஏற்றுக்சகாண்கடாம்).’’ 
இன்னும், “கவதம் 
சகாடுக்கப்பட்டவர்களுக்கும், (சிறல 
வணங்கும்) பாமரர்களுக்கும் கூறுவரீாக: 
“நீங்களும் (அவ்வாகை உங்கள் 
முகங்கறள) பணியறவக்கிைரீ்களா? (-
உண்றமயான இறைவனாகிய 
அல்லாஹ்றவ மட்டும் 
வணங்குவரீ்களா?)” ஆக, அவர்களும் 
(தங்கள் முகங்கறள அல்லாஹ்விற்கு 
மட்டும்) பணியறவத்தால் திட்டமாக 
அவர்கள் கநர்வழி அறடவார்கள். 
இன்னும், அவர்கள் (இந்த அறழப்றப) 
புைக்கணித்தால், உம்மீது கடறம 
எல்லாம் (சத்தியத்றத) எடுத்துச் 
சசால்வதுதான். அல்லாஹ் (தனது) 
அடியார்கறள உற்று கநாக்குபவன் 
ஆவான். 

ْوكه  فهاِْن  ٓاَجُ هْسلهْمُت   فهُقْل  حه  ا
ِ  وهْجِهه  ِن  ّلِلََٰ مه ِن    وه تَهبهعه   ا
َهِذیْنه  وهقُْل    الِْكتَٰبه  اُْوُتوا لَِل

ه  هْسلهْمُتْم   ءه  وهاَْلَُمَِي   فهاِْن  ا
هْسلهُمْوا ْوا    فهقهدِ  ا اِْن  اْهتهده   وه
َُٰغ    عهلهْيكه  فهاِنَهمها  تهوهلَهْوا  الْبهل
 ُ ٌۢ  وهاّلَلَٰ  ِبالِْعبهاِدن  بهِصْْی 

21. (நபிகய!) நிச்சயமாக எவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் வசனங்கறள 
நிராகரிக்கிைார்ககளா; இன்னும், 
நியாயமின்ைி இறைத்தூதர்கறள 
சகாறல சசய்கிைார்ககளா; இன்னும், 
மக்களில் நீதத்றத ஏவுகிைவர்கறள 
சகாறல சசய்கிைார்ககளா 
அ(த்தறகய)வர்களுக்கு 
“துன்புறுத்தக்கூடிய தண்டறனறயக் 
சகாண்டு” நற்சசய்தி கூறுவரீாக! 

 ِباَٰیَِٰت  یهْكُفُرْونه  الَهِذیْنه  اَِنه 
 ِ یهْقُتلُْونه  اّلَلَٰ ه  وه ْْیِ  النَهِبَي    ِبغه
َق     یهْقُتلُْونه  حه  الَهِذیْنه  وه

 ِمنه   ِبالِْقْسِط  یهاُْمُرْونه 
ْرُهْم  الَنهاِس    اب    فهبهَشِ ذه   ِبعه
هلِْيم    ا
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22. இன்னும், அவர்கள் எத்தறககயார் 
என்ைால் அவர்களுறடய (நற்)சசயல்கள் 
இம்றமயிலும் மறுறமயிலும் அழிந்து 
விட்டன. இன்னும் (மறுறமயில்) 
உதவியாளர்களில் எவரும் அவர்களுக்கு 
இருக்க மாட்டார். 

كه  َٰٓى ِ ْت  الَهِذیْنه  اُول ِبطه   حه
هْعمهالُُهْم  نْيها ِف  ا  الَدُ
ِة ؗ  ا  وهاَْلَِٰخره مه  َمِْن  لهُهْم  وه
 نََِٰصِریْنه 

23. (நபிகய!) நீர் கவதத்தில் ஒரு பகுதி 
சகாடுக்கப்பட்டவர்கறள 
கவனிக்கவில்றலயா? அல்லாஹ்வின் 
கவதத்தின் பக்கம் - அது அவர்களுக்கு 
மத்தியில் தீர்ப்பளிப்பதற்காக - அவர்கள் 
அறழக்கப்படுகிைார்கள். பிைகு, 
அவர்களில் ஒரு பிரிவினர் 
(புைக்கணித்து) விலகி சசல்கிைார்கள். 
அவர்கள் (எப்கபாதும் சத்தியத்றத) 
புைக்கணிப்பவர்ககள. 

هلهْم    اُْوُتْوا الَهِذیْنه  اِله  تهره  ا
ِب  َمِنه  نهِصیًْبا  ْونه یُ   الِْكتَٰ  ْدعه
ِب  اِلَٰ  ِ  ِكتَٰ  لِيهْحُكمه  اّلَلَٰ

 ْ ُ َلَٰ  ثَُمه  بهْيٰنه   فهِریْق   یهتهوه
 ْ ْعِرُضْونه  وهُهْم  َمِْٰنُ  َمُ

24. அதற்கு காரணம், “எண்ணப்படும் 
(குைிப்பிட்ட) சில நாட்கறளத் தவிர 
(நரக) சநருப்பு எங்கறள அைகவ 
தீண்டாது’’ என்று நிச்சயமாக அவர்கள் 
கூைியதாகும். இன்னும், அவர்கள் 
தங்களது மார்க்கத்தில் சபாய்கறள 
இட்டுக்கட்டி கூைி வந்தது அவர்கறள 
ஏமாற்ைிவிட்டது. 

لِكه  هنَهُهْم  ذَٰ نها  لهْن  قهالُْوا ِبا  تهمهَسه
هیَهاًما  اََِله   الَنهارُ  ْعُدْودَٰت   ا   َمه

ُهْم  َره ْ  ِفْ  وهغه ا   ِدیِْٰنِ هانُْوا َمه   ك
ْونه  ُ  یهْفَته

25. ஆக, (நபிகய!) அைகவ அதில் 
சந்கதகமில்லாத ஒரு நாளில் நாம் 
அவர்கறள (உயிர்ப்பித்து) ஒன்று 
கசர்த்தால்; இன்னும், ஒவ்கவார் 
ஆத்மாவும் தான் சசய்ததற்கு 
முழுறமயாகக் கூலி சகாடுக்கப்பட்டால் 
(அப்கபாது அவர்களின் நிறலறம) எப்படி 
(பரிதாபமாக) இருக்கும்? (அந்நாளில்) 
அவர்கள் (சிைிதும்) அநீதி 
இறழக்கப்படமாட்டார்கள். 

ْ  اِذها  فهكهْيفه  ُ مهْعٰنَٰ  لِيهْوم   جه
یْبه  ََله  ُوفَِيهْت  فِْيِه  ره   كَُلُ  وه

ا  نهْفس   بهْت  َمه  َله  وهُهْم  كهسه
 یُْظلهُمْونه 
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26. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “அல்லாஹ்கவ! 
ஆட்சிகளுக்சகல்லாம் உரிறமயாளகன! 
நாடியவருக்கு நீ ஆட்சிறயக் 
சகாடுக்கிைாய்; நாடியவரிடமிருந்து நீ 
ஆட்சிறய பைிக்கிைாய்; நாடியவர்கறள 
நீ கண்ணியப்படுத்துகிைாய்; 
நாடியவர்கறள நீ இழிவுபடுத்துகிைாய்; 
நன்றம எல்லாம் உன் றகயில்தான் 
இருக்கிைது; நிச்சயமாக நீ ஒவ்சவாரு 
சபாருள் மீதும் கபராற்ைலுறடயவன். 

 ُتْؤِٰت  الُْملِْك  مَٰلِكه  اللََُٰهَمه  قُِل 
ْن  الُْملْكه  ٓاءُ  مه تهَْنِعُ  تهشه  وه
ٓاُء ؗ  ِمَمهْن  الُْملْكه  ُتِعزَُ  تهشه   وه
ْن  ٓاءُ  مه ُتِذلَُ  تهشه ْن   وه ٓاُء    مه   تهشه

ْْیُ    ِبيهِدكه  نَهكه  الْخه لَٰ  اِ  كَُلِ  عه
ء   ْ  قهِدیْر   َشه

27. நீ இரறவப் பகலில் நுறழக்கிைாய்; 
பகறல இரவில் நுறழக்கிைாய்; 
இைந்ததிலிருந்து உயிருள்ளறத நீ 
சவளியாக்குகிைாய்; உயிருள்ளதிலிருந்து 
இைந்தறத நீ சவளியாக்குகிைாய்; நீ 
நாடியவருக்கு கணக்கின்ைி 
வழங்குகிைாய்.’’ 

ارِ  ِف  الَهْيله  ُتْولُِج  ُتْولُِج  الَنههه   وه
اره  ُتْخِرُج  الَهْيِل ؗ  ِف  الَنههه  وه
َه  ِت  ِمنه  الْحه ُتْخِرُج  الْمهَيِ  وه

ته  َِ ؗ  ِمنه  الْمهَيِ تهْرُزُق  الْحه  وه
ْن  ٓاءُ  مه ْْیِ  تهشه اب   ِبغه  ِحسه



 

ஸூரா ஆல இம்ரான் 

 

108 

 

عمران   لآ  

28. நம்பிக்றகயாளர்கள், 
நம்பிக்றகயாளர்கறளத் தவிர 
நிராகரிப்பாளர்கறள (தங்களது) 
பாதுகாவலர்களாக (உதவியாளர்களாக) 
எடுத்துக்சகாள்ள கவண்டாம். எவர் 
இறதச் சசய்வாகரா அவர் 
அல்லாஹ்றவ விட்டும் நீங்கிவிட்டார். 
(அல்லாஹ்வும் அவறர விட்டு 
நீங்கிவிட்டான். இன்னும் அவர் 
அல்லாஹ்வின் மார்க்கத்றத விட்டு 
நீங்கியவர் ஆவார்.) நீங்கள் (அவர்களின் 
ஆதிக்கத்தில் இருந்து, அவர்கள் 
சபரும்பான்றமயாக இருந்து) அவர்கறள 
அதிகம் அஞ்சினால் தவிர. (அப்கபாது 
மார்க்க விஷயத்தில் அவர்களுக்கு 
கீழ்ப்படியாமல், உலக விஷயத்தில் 
அவர்களுடன் சமன்றமயாக நடப்பது 
உங்கள் மீது குற்ைமில்றல). இன்னும், 
அல்லாஹ் தன்றனப் பற்ைி உங்கறள 
எச்சரிக்கிைான். அல்லாஹ்வின் 
பக்கம்தான் மீளுமிடம் இருக்கிைது. 

 الُْمْؤِمُنْونه  یهَتهِخذِ  َله 
هْولِيهٓاءه  الْكَِٰفِریْنه   ُدْوِن  ِمْن  ا
ْن  الُْمْؤِمِنْيه    مه ْل   وه   یَهْفعه

لِكه  ِ  ِمنه  فهلهیْسه  ذَٰ  ِفْ  اّلَلَٰ
ء   ْ هْن  اََِله   َشه ْ  تهَتهُقْوا ا  ِمْٰنُ
ىًة    ُرُكُم  ُتقَٰ َذِ یُحه ُ   وه  اّلَلَٰ
ه     اِله   نهْفسه ِ  وه  الْمهِصْْیُ  اّلَلَٰ

29. (நபிகய!) கூறுவரீாக: உங்கள் 
சநஞ்சங்களிலுள்ளறத நீங்கள் 
மறைத்தாலும்; அல்லது, அறத 
சவளிப்படுத்தினாலும் அல்லாஹ் அறத 
நன்கைிவான். இன்னும், வானங்களில் 
உள்ளறதயும், பூமியில் உள்ளறதயும் 
(அவன்) நன்கைிவான். இன்னும், 
அல்லாஹ் ஒவ்சவாரு சபாருள் மீதும் 
கபராற்ைலுறடயவன் ஆவான். 

ا  ُتْخُفْوا اِْن  قُْل   ِفْ  مه
هوْ  ُصُدْوِرُكْم    یهْعلهْمهُ  ُتْبُدْوهُ  ا

   ُ یهْعلهُم  اّلَلَٰ ا  وه ِت  ِف  مه مَٰوَٰ   الَسه
ا  مه ُ  اَْلهْرِض    ِف  وه لَٰ  وهاّلَلَٰ  عه
ء   كَُلِ  ْ  قهِدیْر   َشه
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30. ஒவ்கவார் ஆத்மாவும் நன்றமயில் 
தான் சசய்தறதயும், தீறமயில் தான் 
சசய்தறதயும் (தனக்கு முன்) 
சமர்ப்பிக்கப்பட்டதாக காணும் நாளில், 
தனக்கு மத்தியிலும், அதற்கு (-தீறமக்கு) 
மத்தியிலும் நீண்டதூரம் இருக்க 
கவண்டுகம! என (தீறம சசய்த ஆத்மா) 
விரும்பும். அல்லாஹ், தன்றனப்பற்ைி 
உங்கறள எச்சரிக்கிைான். அல்லாஹ் 
அடியார்கள் மீது மிக இரக்கமுள்ளவன் 
ஆவான். 

ا  نهْفس   كَُلُ  تهِجُد  یهْومه    َمه
ِملهْت  ْْی    ِمْن  عه ۬   خه  ۬ ًرا ۛ   َمُْحضه
ا  مه ِملهْت  وه ۬   ِمْن  عه  لهوْ  تهوهدَُ  ُسْوٓء  ۛ
هَنه  ا  ا بهیْنهه    بهیْنههه ا وه ًدٌۢ همه   بهِعْيًدا    ا

ُرُكُم  َذِ یُحه ُ  وه ه     اّلَلَٰ   نهْفسه
 ُ ٌۢ  وهاّلَلَٰ ُءْوف   ِبالِْعبهاِدن  ره

31. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “நீங்கள் 
அல்லாஹ்வின் மீது அன்பு 
றவப்பவர்களாக இருந்தால் என்றனப் 
பின்பற்றுங்கள். அல்லாஹ் உங்கள் மீது 
அன்பு றவப்பான்; இன்னும், உங்களுக்கு 
உங்கள் பாவங்கறள மன்னிப்பான். 
அல்லாஹ் மகா மன்னிப்பாளன், மகா 
கருறணயாளன் ஆவான்.’’ 

ه  ُتِحَبُْونه  ُكنُْتْم  اِْن  قُْل   اّلَلَٰ
ُ  یُْحِبْبُكُم  تَهِبُعْوِنْ فها   اّلَلَٰ

یهْغِفرْ  ُ  ذُنُْوبهُكْم    لهُكْم  وه   وهاّلَلَٰ
ُفوْر    َرهِحْيم   غه

32. (நபிகய!) கூறுவரீாக: 
“அல்லாஹ்விற்கும் தூதருக்கும் 
கீழ்ப்படியுங்கள். ஆக, நீங்கள் 
புைக்கணித்தால் நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
நிராகரிப்பாளர்கள் மீது அன்பு 
றவக்கமாட்டான்.’’ 

هِطْيُعوا قُْل  ه  ا ُسْوله    اّلَلَٰ   وهالَره
ه  فهاَِنه  تهوهلَهْوا فهاِْن   یُِحَبُ  َله   اّلَلَٰ

 الْكَِٰفِریْنه 

33. நிச்சயமாக அல்லாஹ், ஆதறமயும் 
நூறஹயும் இப்ராஹமீின் 
குடும்பத்றதயும் இம்ரானின் 
குடும்பத்றதயும் அகிலத்தார்கறளவிட 
(தனது தூதுத்துவத்துக்காக) 
கதர்ந்சதடுத்தான். 

ه  اَِنه  فَٰ   اّلَلَٰ دهمه  اْصطه   وهنُْوًحا  اَٰ
له  اَٰ ِهْيمه  وه له  اِبْرَٰ اَٰ نه   وه   ِعْمرَٰ
له  لهِمْيه   عه  الْعَٰ

34. ஒரு (சிைந்த) சந்ததிறய (அல்லாஹ் 
கதர்ந்சதடுத்தான்). அதில் சிலர், சிலறரச் 
கசர்ந்தவர். (அவர்கள் அறனவரின் 
சகாள்றகயும் ஒன்கை.) அல்லாஹ் நன்கு 
சசவியுறுபவன், நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

یَهًةٌۢ  ا  ذَُرِ ْ  بهْعُضهه  بهْعض     ِمنٌۢ
 ُ ِمْيع   وهاّلَلَٰ  عهلِْيم    سه
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35. (நபிகய!) இம்ரானுறடய மறனவி, 
“என் இறைவா! நிச்சயமாக நான் என் 
வயிற்ைிலுள்ள(குழந்)றத(றய 
இறையாலயத்தில் உன்றன வணங்க) 
அர்ப்பணிக்கப்பட்டதாக உனக்கு கநர்ச்றச 
சசய்கதன். ஆககவ, (அறத) 
என்னிடமிருந்து ஏற்றுக்சகாள்! 
நிச்சயமாக நீதான் நன்கு 
சசவியுறுபவன், நன்கைிந்தவன்’’ எனக் 
கூைிய சமயத்றத நிறனவு கூர்வரீாக! 

هُت  قهالهِت  اِذْ  ا نه  اْمره َبِ  ِعْمرَٰ  ره
 ْ ْرُت  اَِنِ ا  لهكه  نهذه   بهْطِنْ  ِفْ  مه

ًرا َره َبهْل  ُمحه ْ    فهتهقه نَهكه  ِمَنِ   اِ
هنْته  ِمْيعُ  ا لِْيُم  الَسه  الْعه

36. ஆக, (இம்ரானுறடய மறனவி) 
அவறளப் சபற்சைடுத்தகபாது, “என் 
இறைவா! நிச்சயமாக நான் அவறளப் 
சபண்ணாக சபற்சைடுத்கதன். - அவள் 
சபற்சைடுத்தறத அல்லாஹ் மிக 
அைிந்தவன். (இந்த) சபண்றணப் 
கபான்று (அந்த) ஆண் இல்றல. - 
நிச்சயமாக நான் அவளுக்கு ‘மர்யம்’ 
எனப் சபயரிட்கடன். அவறளயும், 
அவளுறடய சந்ததிறயயும் 
விரட்டப்பட்ட றஷத்தானிடமிருந்து நீ 
பாதுகாக்க கவண்டுசமன நிச்சயமாக 
நான் உன்னிடம் பிரார்த்திக்கிகைன்!’’ 
எனக் கூைினாள். 

ا  فهلهَمها  ْتهه عه َبِ  قهالهْت  وهضه ْ  ره   اَِنِ
ا   ْعُتهه ُ  اُنْثَٰی    وهضه هعْلهُم  وهاّلَلَٰ   ا

ْت    ِبمها  عه لهیْسه  وهضه كهرُ  وه   الَذه
هاَْلُنْثَٰی    ْ  ك اَِنِ ا  وه َمهیُْتهه  سه
ْریهمه  ْ   مه اَِنِ  ِبكه  اُِعْيُذهها  وه
ا  یَهتههه ِن  ِمنه  وهذَُرِ ْيطَٰ  الَشه
ِجْيِم   الَره
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37. ஆககவ, அவளுறடய இறைவன் 
அவறள (அன்கபாடு) அழகாக 
அங்கீகரித்தான். இன்னும், 
அழகியமுறையில் அவறள வளரச் 
சசய்தான். இன்னும், ஸகரிய்யாறவ 
அவளுக்கு சபாறுப்பாளராக்கினான். 
(அவள் தங்கி இருந்த) மாடத்தில் 
ஸகரிய்யா அவளிடம் 
நுறழயும்கபாசதல்லாம், ஓர் உணறவ 
அவளிடம் கண்டார். “மர்யகம! 
எங்கிருந்து உனக்கு இது (வருகிைது)?’’ 
எனக் கூைினார். “இது 
அல்லாஹ்விடமிருந்து (வருகிைது). 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் - தான் 
நாடுகிைவருக்கு - கணக்கின்ைி 
வழங்குவான்’’ என அவள் கூைினாள். 

ا  َبهلههه ا  فهتهقه بَُهه ن    ِبقهُبْول   ره سه حه
ا  هنٌْۢبهتههه ًنا    نهبهاًتا  َوها سه   حه
ا  َفهلههه ۬   وهكه ِریَها   ا   زهكه َهمه له  كُل   دهخه
ِریَها ا عهلهْيهه  ابه    زهكه   الِْمْحره
ده  هها  وهجه  قهاله  ِرْزقًا    ِعْنده
هَنَٰ  یَٰمهْریهُم  ا    لهِك  ا ذه   قهالهْت  هَٰ
ِ    ِعْندِ  ُهوهِمْن  ه  اَِنه  اّلَلَٰ  اّلَلَٰ
ْن  یهْرُزُق  ٓاءُ  مه ْْیِ  یَهشه   ِبغه
اب    ِحسه

38. அவ்விடத்தில் ஸகரிய்யா தன் 
இறைவறன பிரார்த்தித்தார். “என் 
இறைவா! உன் புைத்திலிருந்து 
எனக்சகாரு நல்ல (தூய்றமயான) 
சந்ததிறய தா! நிச்சயமாக நீ 
பிரார்த்தறனறய நன்கு சசவியுறுபவன்’’ 
எனக் கூைினார். 

ِریَها دهعها  ُهنهالِكه  بَهه     زهكه  قهاله  ره
َبِ  یَهةً  لَهُدنْكه  ِمْن  ِلْ  ههْب  ره   ذَُرِ
یَِبهًة    نَهكه  طه ِمْيعُ  اِ عهٓاِء   سه الَدُ
 

39. ஆக, அவர் மாடத்தில் நின்று 
சதாழுது சகாண்டிருக்க அவறர 
வானவர்கள் அறழத்தார்கள்: 
“அல்லாஹ்வின் ஒரு வாக்கியத்றத 
உண்றமப்படுத்தக் கூடியவராக, 
தறலவராக, சரீர இன்பத்றதத் 
துைந்தவராக, நபியாக, நல்கலாரில் 
ஒருவராக இருக்கின்ை யஹ்யா (என்ை 
ஒரு மக)றவக் சகாண்டு நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் உமக்கு நற்சசய்தி 
கூறுகிைான்’’ (என்று வானவர்கள் 
கூைினார்கள்). 

كهةُ  فهنهادهْتهُ  َٰٓى ِ   وهُهوهقهٓاى ِم   الْمهل
 ْ َلِ اِب    ِف  یَُصه هَنه  الِْمْحره ه  ا  اّلَلَٰ

ُركه  ٌۢا  ِبيهْحیَٰ  یُبهَشِ قً َدِ   ُمصه
ِ  َمِنه  ِبكهلِمهة   ًدا   اّلَلَٰ َيِ وهسه

ُصوًْرا َوهنهِبَيًا   َمِنه  َوهحه
لِِحْيه   الَصَٰ
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40. “என் இறைவா! நாகனா முதுறம 
அறடந்திருக்க, என் மறனவிகயா 
மலடியாக இருக்க, எனக்கு எவ்வாறு 
குழந்றத கிறடக்கும்” என்று 
(ஸகரிய்யா) கூைினார். “(அல்லாஹ்வின் 
கட்டறள) இவ்வாறுதான். அல்லாஹ், 
தான் நாடியறத சசய்வான்” என்று 
அல்லாஹ் (பதில்) கூைினான். 

َبِ  قهاله  هَنَٰ  ره َٰم   ِلْ   یهُكْوُن  ا   غُل
قهْد  ِنه  وه ُ  بهلهغه ْ  الِْكَبه هِٰت ا  وهاْمره
لِكه  قهاله  عهاقِر     ُ  كهذَٰ  اّلَلَٰ
ُل  ا  یهْفعه ٓاُء  مه  یهشه

41. “என் இறைவா! எனக்ககார் 
அத்தாட்சிறய ஏற்படுத்து!’’ என்று 
(ஸகரிய்யா) கூைினார். “உமக்கு 
அத்தாட்சியாவது, சாறடயாக தவிர 
மூன்று நாட்கள் மக்களுடன் நீர் 
கபசமுடியாமல் இருப்பதாகும். இன்னும், 
உமது இறைவறன அதிகம் நிறனவு 
கூர்வரீாக! மாறலயிலும் காறலயிலும் 
(ஸுப்ஹானல்லாஹ் என்று கூைி) 
அவறனத் துதிப்பரீாக!’’ என்று 
அல்லாஹ் (பதில்) கூைினான். 

َبِ  قهاله  ْل  ره ْ   اْجعه یهًة    َلِ  قهاله  اَٰ
یهُتكه  هََله  اَٰ َٰثهةه  الَنهاسه  ُتكهلَِمه  ا هل   ث
هیَهام   ْمًزا    اََِله  ا ُكرْ  ره بَهكه  وهاذْ  َره

ْح  َبِ ا َوهسه ِثْْیً َِشَِ  كه  ِبالْعه
 وهاَْلِبْكهاِرن 

42. “மர்யகம! நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
உம்றமத் கதர்ந்சதடுத்தான்; உம்றமப் 
பரிசுத்தப்படுத்தினான்; அகிலத்தார்களின் 
சபண்கறளவிட உம்றமத் 
கதர்ந்சதடுத்தான்” என்று வானவர்கள் 
கூைிய சமயத்றத நிறனவு கூர்வரீாக! 

اِذْ  كهةُ  قهالهِت  وه َٰٓى ِ  یَٰمهْریهُم   الْمهل
ه  اَِنه  ىِك  اّلَلَٰ فَٰ ِك   اْصطه ره َهه   وهطه

ىِك  فَٰ لَٰ  وهاْصطه ٓاءِ  عه  نِسه
لهِمْيه   الْعَٰ

43. மர்யகம! உமது இறைவனுக்குப் 
பணிவரீாக! (-நீண்ட கநரம் நின்று 
சதாழுவரீாக!) இன்னும், சிரம் 
பணிவரீாக! (சதாழுறகயில்) 
குனிபவர்களுடன் குனிவரீாக! 

بَِِك  اقُْنِتْ  یَٰمهْریهُم   لِره
ِعْ  وهاْسُجِدْی   مهعه   وهاْركه
ِكِعْيه   الَرَٰ
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44. (நபிகய!) இறவ மறைவான 
சசய்திகளிலிருந்து உள்ளறவ. இவற்றை 
உமக்கு வஹ்யி (மூலம்) 
அைிவிக்கிகைாம். அவர்களில் யார் 
மர்யறம சபாறுப்கப(ற்று வள)ர்ப்பார் 
என்று (அைிய) அவர்கள் தங்கள் 
எழுதுககால்கறள (ஆற்ைில்) எைிந்(து 
கசாதித்)தகபாது நீர் அவர்களிடம் 
இருக்கவில்றல. (இறதப் பற்ைி) 
அவர்கள் தங்களுக்குள் தர்க்கித்தகபாதும் 
நீர் அவர்களிடம் இருக்கவில்றல. 

لِكه  هنٌْۢبهٓاءِ  ِمْن  ذَٰ ْيِب  ا  الْغه
ا   اِلهْيكه    نُْوِحْيهِ  مه   ُكْنته  وه
یِْهْم  ُهْم  یُلُْقْونه  اِذْ  لهده مه هقْله  ا
هیَُُهْم  ْریهمه  یهْكُفُل  ا ا  مه مه  وه
یِْهْم  ُكْنته  یهْختهِصُمْونه   اِذْ  لهده
 

45. “மர்யகம! நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
தன்னிடமிருந்து (ஆகுக! என்ை) ஒரு 
வார்த்றதயினால் உமக்கு (ஒரு 
குழந்றதறய சகாடுக்க) நற்சசய்தி 
கூறுகிைான். அதன் சபயர் அல் மஸீஹ் 
ஈஸா இப்னு மர்யம் ஆகும். (அவர்) 
இந்த உலகத்திலும் மறுறமயிலும் 
கம்பரீமானவராகவும், (அல்லாஹ்விற்கு) 
சநருக்கமானவர்களிலும் இருப்பார்’’ 
என்று வானவர்கள் கூைிய சமயத்றத 
(நபிகய) நிறனவு கூர்வரீாக! 

كهةُ  قهالهِت  اِذْ  َٰٓى ِ   اَِنه  یَٰمهْریهُم  الْمهل
ه  ُرِك  اّلَلَٰ ۬   ِبكهلِمهة   یُبهَشِ ْنُه    َمِ
  ابُْن  ِعْيسه  الْمهِسْيُح  اْسُمهُ 
ْریهمه  نْيها  ِف  وهِجْيًها  مه   الَدُ

ةِ  ِمنه  وهاَْلَِٰخره ِبْيه   وه َره  الُْمقه

46. இன்னும், “அவர் சதாட்டிலில் 
இருக்கும்கபாதும், வாலிபராக 
இருக்கும்கபாதும் மக்களிடம் கபசுவார். 
இன்னும், (அவர்) நல்கலாரில் உள்ளவர்’’ 
(என்றும் வானவர்கள் மர்யமிடம் 
கூைினார்கள்). 

یُكهلَُِم   الْمهْهدِ  ِف  الَنهاسه  وه
ْهًل  ِمنه  وهكه لِِحْيه  وه  الَصَٰ
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47. “என் இறைவா! ஆடவர் ஒருவரும் 
என்றனத் சதாடாமல் இருக்க, எனக்கு 
எப்படி குழந்றத ஏற்படும்?’’ என்று 
(மர்யம்) கூைினார். “(அல்லாஹ்வின் 
நாட்டம்) இவ்வாறுதான், அல்லாஹ், 
தான் நாடியறத (நாடியபடி) 
பறடக்கிைான். அவன் ஒரு காரியத்றத 
முடிவு சசய்தால் அதற்கு அவன் 
கூறுவசதல்லாம் ‘ஆகுக’ என்றுதான். 
உடகன (அது) ஆகிவிடும்” என்று 
அல்லாஹ் கூைினான். 

َبِ  قهالهْت  هَنَٰ  ره لهد   ِلْ  یهُكْوُن  ا   وه
لهْم  ْسِنْ  وه ر     یهْمسه  قهاله  بهشه
لِِك  ُ  كهذَٰ ا   یهْخلُُق  اّلَلَٰ ٓاُء    مه  یهشه
هْمًرا  قهضَٰ   اِذها  لهه   یهُقْوُل  فهاِنَهمها  ا
 فهيهُكْوُن  ُكْن 

48. இன்னும், எழுதுவறதயும் 
ஞானத்றதயும், தவ்ராத்றதயும் 
இன்ஜறீலயும் அவன் அவருக்குக் 
கற்பிப்பான். 

لَُِمهُ  یُعه   وهالِْحْكمهةه  الِْكتَٰبه  وه
ىةه  الَتهوْرَٰ  وهاَْلِنِْجْيله   وه
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49. இன்னும், இஸ்ராயலீின் 
சந்ததிகளுக்கு (அவறர) ஒரு 
தூதராகவும் (ஆக்குவான்). (ஈஸா 
தூதரான பிைகு,) “நிச்சயமாக நான் 
உங்கள் இறைவனிடமிருந்து உங்களுக்கு 
ஓர் அத்தாட்சிறயக் சகாண்டு 
வந்திருக்கிகைன். நிச்சயமாக நான் 
உங்களுக்காக களிமண்ணிலிருந்து 
பைறவயின் உருவ அறமப்றபப்கபால் 
பறடத்து, அதில் ஊதுகவன். 
அல்லாஹ்வின் அனுமதியினால் அது 
பைறவயாக ஆகிவிடும். இன்னும், 
பிைவிக் குருடறரயும் சவண் 
குஷ்டறரயும் குணப்படுத்துகவன். 
இன்னும், மரணித்கதாறரயும் 
அல்லாஹ்வின் அனுமதியினால் 
உயிர்ப்பிப்கபன். இன்னும், நீங்கள் 
(அடுத்த கவறள) என்ன (உணறவ) 
புசிப்பரீ்கள் என்பறதயும், உங்கள் 
வடீுகளில் நீங்கள் என்ன கசமித்து 
றவக்கிைரீ்கள் என்பறதயும் உங்களுக்கு 
அைிவிப்கபன். நிச்சயமாக நீங்கள் 
நம்பிக்றகயாளர்களாக இருந்தால் இதில் 
உங்களுக்கு ஓர் அத்தாட்சி திட்டமாக 
இருக்கிைது” (என்று அவர் கூைினார்). 

ُسْوًَل  ۬   بهِنْ   اِلَٰ  وهره ٓاِءیْله    اِْسره
 ْ هَنِ   َمِْن  ِباَٰیهة   ِجْئُتُكْم  قهْد  ا

بَُِكْم    ْ   َره هَنِ هْخلُُق  ا  َمِنه  لهُكْم  ا
ْيِ  ْيـ هةِ كه  الَطِ ْْیِ  هه هنُْفُخ  الَطه   فها
ٌۢا  فهيهُكْوُن  فِْيهِ  ْْیً ِ    ِباِذِْن  طه  اّلَلَٰ

اُبِْرُئ  ْكمههه  وه صه  اَْله   وهاَْلهبْره
اُْحِ  ِ    ِباِذِْن  الْمهْوٰتَٰ  وه   اّلَلَٰ

ُئُكْم  ُنهَبِ ا ا  تهاْكُلُْونه  ِبمها  وه مه  وه
ِخُرْونه     اَِنه  بُُيْوِتُكْم    ِفْ  تهَده

لِكه  ِفْ  َٰیهةً  ذَٰ  ُكنُْتْم  اِْن  لَهُكْم  َله
ْؤِمِنْيه    َمُ

50. (ஈஸா சதாடர்ந்து கூைியதாவது:) 
“இன்னும், எனக்கு முன்னுள்ள 
தவ்ராத்றத (நான்) 
உண்றமப்படுத்துபவராக (இருப்கபன்). 
இன்னும், உங்கள் மீது தடுக்கப்பட்டதில் 
சிலவற்றை உங்களுக்கு நான் 
ஆகுமாக்குவதற்காகவும் 
(அனுப்பப்பட்டுள்களன்). இன்னும், 
உங்கள் இறைவனிடமிருந்து ஓர் 
அத்தாட்சியுடன் உங்களிடம் 
வந்திருக்கிகைன். ஆககவ, 
அல்லாஹ்றவ அஞ்சுங்கள். இன்னும் 
எனக்கு கீழ்ப்படியுங்கள்.” 

قًا  َدِ ُمصه َیه  بهْيه  لَِمها  وه   ِمنه  یهده
ىةِ   بهْعضه  لهُكْم  وهَِلُِحَله  الَتهوْرَٰ
 عهلهْيُكْم  ُحَرِمه  الَهِذْی 

بَُِكْم  َمِْن  ِباَٰیهة   وهِجْئُتُكْم   َره
ه  فهاتَهُقوا هِطْيُعْوِن  اّلَلَٰ ا  وه
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51. (ஈஸா சதாடர்ந்து கூைியதாவது:) 
“நிச்சயமாக அல்லாஹ்தான் எனது 
இறைவனும், உங்கள் இறைவனும் 
ஆவான். ஆககவ, நீங்கள் அவறன 
வணங்குங்கள். இது கநரான வழியாகும்.’’ 

ه  اَِنه  ْ  اّلَلَٰ َبِ بَُُكْم  ره  وهره
ا فهاْعُبُدْوهُ    ذه اط   هَٰ  ِصره
 َمُْستهِقْيم  

52. ஆக, அவர்களில் (பலர் தம்றம) 
நிராகரிப்பறத ஈஸா உணர்ந்த கபாது, 
“அல்லாஹ்விற்காக எனது 
உதவியாளர்கள் யார்?’’ எனக் கூைினார். 
(அவருறடய உண்றமயான) கதாழர்கள், 
“நாங்கள் அல்லாஹ்வின் (தூதராகிய 
உமக்கு) உதவியாளர்களாக இருப்கபாம். 
நாங்கள் அல்லாஹ்றவ நம்பிக்றக 
சகாண்கடாம். இன்னும், நிச்சயமாக 
நாங்கள் முஸ்லிம்கள் என (நீர்) சாட்சி 
அளிப்பரீாக’’ என்று கூைினார்கள். 

َسه  فهلهَمها   هحه ُ   ِعْيسَٰ  ا  ِمْٰنُ
ْن  قهاله  الُْكْفره  اِرْی   مه هنْصه   اِله  ا
   ِ وهاِریَُْونه  قهاله  اّلَلَٰ   نهْحُن  الْحه

ارُ  هنْصه ِ    ا َنها  اّلَلَٰ مه ِ    اَٰ   ِباّلَلَٰ
ْد  هنَها  وهاْشهه  ُمْسلُِمْونه  ِبا

53. “எங்கள் இறைவா! நீ இைக்கியறத 
நம்பிக்றக சகாண்கடாம். இன்னும், 
இந்தத் தூதறர பின்பற்ைிகனாம். ஆககவ, 
சாட்சியாளர்களுடன் எங்கறள(யும் 
சாட்சியாளர்களாக) பதிவு சசய்!’’ (என்று 
அவர்கள் பிரார்த்தித்தனர்). 

بَهنها   َنها  ره مه ا   اَٰ لْته  ِبمه هنْزه   ا
تَهبهْعنها  ا ُسْوله  وه ْكُتْبنها  الَره   فها

ِهِدیْنه  مهعه   الَشَٰ

54. அவர்கள் (-யூதர்கள்) சதி சசய்தார்கள். 
அல்லாஹ்வும் சதி சசய்தான். 
அல்லாஹ்கவா, சதி சசய்பவர்களில் மிக 
கமலானவன். 

كهُرْوا مه كهره  وه مه ُ    وه ُ  اّلَلَٰ   وهاّلَلَٰ
ْْیُ  ن  خه ِكِریْنه  الْمَٰ
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55. “ஈஸாகவ நிச்சயமாக நான் உம்றம 
(பூமியிலிருந்து) றகப்பற்றுகவன்; 
உம்றம என் பக்கம் உயர்த்துகவன்; 
நிராகரிப்பாளர்களிலிருந்து உம்றமப் 
பரிசுத்தப்படுத்துகவன்; உம்றம (நபியாக 
ஏற்று) பின்பற்ைியவர்கறள இறுதிநாள் 
வறர (உமது நபித்துவத்றத) 
நிராகரித்தவர்களுக்கு கமலாக 
ஆக்குகவன்” என அல்லாஹ் கூைிய 
சமயத்றத (நபிகய) நிறனவு கூர்வரீாக! 
(நிராகரிப்பாளர்ககள!) பிைகு என் பக்ககம 
உங்கள் மீளுமிடம் இருக்கிைது. ஆக, 
(ஈஸாவின் விஷயத்தில்) நீங்கள் கருத்து 
கவறுபாடு சசய்து சகாண்டிருந்தது பற்ைி 
உங்களுக்கு மத்தியில் நான் 
தீர்ப்பளிப்கபன். 

ُ  قهاله  اِذْ  ْ   یَِٰعْيسَٰ   اّلَلَٰ   اَِنِ
فَِْيكه  افُِعكه  ُمتهوه َه   وهره  اِله
ُركه  َهِ ُمطه  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  ِمنه  وه
اعُِل  تَهبهُعْوكه  الَهِذیْنه  وهجه  ا
ا  الَهِذیْنه  فهْوقه   یهْوِم  اِلَٰ  كهفهُرْو 

مهِة    َه  ثَُمه  الِْقيَٰ ْرِجُعُكْم  اِله  مه
 ُكنُْتْم  فِْيمها  بهیْنهُكْم  فهاهْحُكُم 
 تهْختهلُِفْونه  فِْيهِ 

56. ஆக, எவர்கள் (உமது நபித்துவத்றத) 
நிராகரித்தார்ககளா (இன்னும், உமக்கு 
தகுதி இல்லாதறத உம்முடன் 
இறணத்து கபசினார்ககளா) அவர்கறள 
இம்றமயிலும் மறுறமயிலும் 
கடினமான தண்டறனயால் நான் 
தண்டிப்கபன். அவர்களுக்கு 
உதவியாளர்களில் எவரும் இருக்க 
மாட்டார். 

ا  هَمه  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  فها
بُُهْم  ابًا فهاُعهَذِ ِدیًْدا عهذه   ِف  شه
نْيها  ِة ؗ  الَدُ ا  وهاَْلَِٰخره مه   لهُهْم  وه
 نََِٰصِریْنه  َمِْن 

57. ஆக எவர்கள் (உம்றம எப்படி 
நம்பிக்றக சகாள்ள கவண்டுகமா அப்படி) 
நம்பிக்றக சகாண்டு, நற்சசயல்கறள 
சசய்தார்ககளா அவர்களின் 
(நற்)கூலிகறள அல்லாஹ் அவர்களுக்கு 
முழுறமயாக வழங்குவான். அல்லாஹ் 
அநியாயக்காரர்கள் மீது அன்பு 
றவக்கமாட்டான். 

ا  هَمه ا ُنْوا الَهِذیْنه  وه مه ِملُوا اَٰ  وهعه
ِت  لِحَٰ ْ  الَصَٰ  فهُيوهفهَِْْیِ
ُهْم    ُ  اُُجوْره  یُِحَبُ  َله  وهاّلَلَٰ
لِِمْيه   الَظَٰ
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58. (நபிகய!) நாம் உமக்கு ஓதிக் 
காண்பித்த (ஈஸாறவப் பற்ைிய 
உண்றமயான சரித்திரங்களாகிய) அறவ 
(அறனத்தும் உமது நபித்துவத்தின்) 
அத்தாட்சிகளிலிருந்தும் ஞானமிகுந்த 
(குர்ஆன் என்னும்) அைிவுறரயிலிருந்தும் 
உள்ளறவ ஆகும். 

لِكه   ِمنه   عهلهْيكه   نهْتلُْوهُ  ذَٰ
ْكرِ  اَْلَٰیَِٰت  ِكْيِم  وهالَذِ  الْحه

59. நிச்சயமாக அல்லாஹ்விடம் 
ஈஸாவின் உவறம ஆதமுறடய 
உவறமறயப் கபான்ைாகும். அவறர 
மண்ணிலிருந்து பறடத்தான். பிைகு, 
‘ஆகு’ என்று அவறர கநாக்கி கூைினான். 
(உடகன அவர் மனிதனாக) ஆகிவிட்டார். 

ثهله  اَِنه  ِ  ِعْنده  ِعْيسَٰ  مه   اّلَلَٰ
مهثهِل  دهمه    كه لهقهه   اَٰ  ِمْن   خه
اب    ُكْن  لهه   قهاله  ثَُمه  ُتره

 فهيهُكْوُن 

60. (நபிகய! ஈஸாறவப் பற்ைிய இந்த) 
உண்றம உம் இறைவனிடமிருந்து 
வந்ததாகும். ஆககவ, (இறத) 
சந்கதகிப்பவர்களில் நீர் ஆகிவிடாதீர். 

َقُ  هلْحه بَِكه  ِمْن  ا   تهُكْن  فهله  َره
ِیْنه  َمِنه   الُْمْمَته

61. ஆக, (நபிகய! இறதப்பற்ைிய) கல்வி 
உமக்கு வந்த பின்னர் இதில் யாராவது 
உம்மிடம் தர்க்கித்தால், (அவர்கறள 
கநாக்கி) கூறுவரீாக: “வாருங்கள் எங்கள் 
பிள்றளகறளயும், உங்கள் 
பிள்றளகறளயும், எங்கள் 
சபண்கறளயும், உங்கள் சபண்கறளயும், 
எங்கறளயும், உங்கறளயும் 
அறழப்கபாம். பிைகு, (அறனவரும் 
ஒன்றுகூடி) மிகுந்த பயத்கதாடும் 
பணிகவாடும் மன்ைாடி பிரார்த்திப்கபாம். 
இன்னும், சபாய்யர்கள் மீது 
அல்லாஹ்வின் சாபத்றத ஆக்குகவாம்.’’ 

كه  فهمهْن  ٓاَجه ْ   فِْيهِ  حه  بهْعدِ  ِمنٌۢ
ا  ٓاءهكه  مه   فهُقْل  الِْعلِْم  ِمنه  جه

الهْوا نها   نهْدعُ  تهعه هبْنهٓاءه  ا
ُكْم  هبْنهٓاءه ا نها  وه ٓاءه  وهنِسه
ُكْم  ٓاءه نها  وهنِسه هنُْفسه ا   وه
ُكْم  هنُْفسه ا  نهْبتهِهْل  ثَُمه  وه
ْل  ِ  لَهْعنهته  فهنهْجعه له  اّلَلَٰ  عه
 الْكَِٰذِبْيه 
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62. நிச்சயமாக இதுதான் உண்றமயான 
வரலாைாகும். (உண்றமயில் 
வணங்கத்தகுதியான) இறைவன் யாரும் 
இல்றல, அல்லாஹ்றவத் தவிர. 
இன்னும் நிச்சயமாக அல்லாஹ் - 
அவன்தான் மிறகத்தவன், மகா 
ஞானவான் ஆவான். 

ا اَِنه  ذه ُص  هَٰ َقُ    لهُهوهالْقهصه   الْحه
ا  مه َٰه   ِمْن  وه ُ    اََِله  اِل اَِنه  اّلَلَٰ   وه
ه  ِزیْزُ  اّلَلَٰ ِكْيُم  لهُهوهالْعه  الْحه

63. ஆக, (அவர்கள் இந்த உண்றம 
வரலாற்றை) புைக்கணித்தால், 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் (அத்தறகறய) 
விஷமிகறள நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

ه  فهاَِنه  تهوهلَهْوا فهاِْن  ٌۢ   اّلَلَٰ  عهلِْيم 
ن   ِبالُْمْفِسِدیْنه

64. (நபிகய!) கூறுவரீாக: 
“கவதக்காரர்ககள! எங்கள் மத்தியிலும் 
உங்கள் மத்தியிலும் (நீதமான) சமமான 
ஒரு விஷயத்தின் பக்கம் வாருங்கள்! 
அதாவது: அல்லாஹ்றவத் தவிர 
(எவறரயும் நீங்களும் நாமும்) 
வணங்கமாட்கடாம்; அவனுக்கு எறதயும் 
(நீங்களும் நாமும்) இறணயாக்க 
மாட்கடாம்; அல்லாஹ்றவத் தவிர 
நம்மில் சிலர் சிலறர வணங்கப்படும் 
சதய்வங்களாக எடுத்துக் சகாள்ளக் 
கூடாது.’’ (இதுதான் அந்த நீதமான 
சமமான விஷயம்.) ஆக, அவர்கள் 
(இறத ஏற்காமல் புைக்கணித்து) விலகி 
சசன்ைால், “நிச்சயமாக நாங்கள் 
முஸ்லிம்கள் என்பதற்கு நீங்கள் சாட்சி 
சசால்லுங்கள்!’’ என்று நீங்கள் 
(அவர்களிடம்) கூைிவிடுங்கள். 

ِب  یَٰ اهْهله  قُْل  الهْوا الِْكتَٰ   اِلَٰ  تهعه
هلِمهة   وه  ك بهیْنهُكْم  بهْينهنها  ٓاء   سه   وه
هََله  ه  اََِله  نهْعُبده  ا   نُْشِركه  وهَله  اّلَلَٰ
ْيـ ًا َوهَله  ِبه    بهْعُضنها  یهَتهِخذه  شه

هْربهابًا بهْعًضا  ِ    ُدْوِن  َمِْن  ا  اّلَلَٰ
ُدْوا فهُقْولُوا تهوهلَهْوا فهاِْن   اْشهه
هنَها   ُمْسلُِمْونه  ِبا

65. கவதக்காரர்ககள! இப்ராஹமீ் 
விஷயத்தில் ஏன் தர்க்கம் சசய்கிைரீ்கள். 
தவ்ராத்தும், இன்ஜலீும் அவருக்கு 
பின்னகர தவிர இைக்கப்படவில்றல. 
ஆக, (உண்றம இவ்வளவு சதளிவாக 
இருந்தும்) நீங்கள் சிந்தித்து 
புரியமாட்டீர்களா? 

ِب  یَٰ اهْهله  ْونه  لِمه  الِْكتَٰ ٓاَجُ  ُتحه
  ْ ِهْيمه  ِف ا   اِبْرَٰ مه  لهِت اُنْزِ  وه

ىةُ  ْ  اََِله  وهاَْلِنِْجْيُل  الَتهوْرَٰ   ِمنٌۢ
هفهله  بهْعِده      تهْعِقلُْونه  ا
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66. (முன்பு) நீங்ககளா உங்களுக்கு எதில் 
(சகாஞ்சம்) அைிவிருந்தகதா அதில் 
தர்க்கம் சசய்தீர்கள். ஆக, உங்களுக்கு 
எதில் அைகவ அைிவில்றலகயா அதில் 
ஏன் தர்க்கம் சசய்கிைரீ்கள். 
அல்லாஹ்தான் நன்கைிவான்; நீங்கள் 
அைியமாட்டீர்கள். 

هنُْتْم  ا ءِ  هَٰ  ْجُتْم  هَٰ ُؤاَله اجه  حه
  فهلِمه   عِلْم   ِبه   لهُكْم  فِْيمها 

ْونه  ٓاَجُ  لهُكْم  لهیْسه  فِْيمها  ُتحه
ُ  عِلْم     ِبه   هنُْتْم  یهْعلهُم   وهاّلَلَٰ ا   وه
 تهْعلهُمْونه  َله 

67. இப்ராஹமீ் யூதராகவும் 
இருக்கவில்றல, கிைித்தவராகவும் 
இருக்கவில்றல. எனினும், 
அல்லாஹ்வின் கட்டறளறய உறுதியாக 
பின்பற்றுபவராக (-ஏகத்துவத்தில் மிக 
உறுதியுறடயவராக), முஸ்லிமாக (-
அல்லாஹ்விற்கு முற்ைிலும் 
பணிந்தவராக) இருந்தார். இன்னும், 
இறணறவப்பவர்களில் அவர் 
இருக்கவில்றல. 

ا  هانه  مه بْ  ك ِهْيُم اِ   یهُهْوِدیًا َوهَله  رَٰ
َِٰكْن  ل نًِيا َوه ا هانه  نهْصره ِنْيًفا  ك  حه

ا  َمُْسلًِما    مه هانه  وه  ِمنه  ك
 الُْمْشِرِكْيه 

68. நிச்சயமாக இப்ராஹமீுக்கு மக்களில் 
மிக சநருங்கியவர்கள், அவறரப் 
பின்பற்ைியவர்களும், இந்த நபியும், 
(இந்த நபிறய) நம்பிக்றக 
சகாண்டவர்களும்தான். அல்லாஹ் 
நம்பிக்றகயாளர்களின் பாதுகாவலன் 
(இன்னும், உதவியாளன்) ஆவான். 

هْوله  اَِنه  ِهْيمه  الَنهاِس  ا  ِباِبْرَٰ
تَهبهُعْوهُ  لهلَهِذیْنه  ا ا ذه   الَنهِبَُ  وههَٰ
الَهِذیْنه  ُنْوا    وه مه ُ  اَٰ ِلَُ  وهاّلَلَٰ  وه

 الُْمْؤِمِنْيه 

69. (நம்பிக்றகயாளர்ககள!) 
கவதக்காரர்களில் ஒரு கூட்டம் 
உங்கறள வழிசகடுக்க கவண்டும் என்று 
விரும்புகிைது. அவர்கள் தங்கறளத் 
தாகம தவிர (உங்கறள) வழிசகடுக்க 
முடியாது. இன்னும், (இறத) அவர்கள் 
உணரமாட்டார்கள். 

دَهْت  ٓاى ِفهة   وه هْهِل  َمِْن  َطه  ا
ِب  ا  یُِضلَُْونهُكْم    لهوْ  الِْكتَٰ مه   وه
ُهْم  اََِله   یُِضلَُْونه  هنُْفسه ا  ا مه  وه

 یهْشُعُرْونه 
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70. கவதக்காரர்ககள! அல்லாஹ்வின் 
வசனங்கறள ஏன் நிராகரிக்கிைரீ்கள்? 
(நபியின் உண்றமத் தன்றமக்கு) 
நீங்ககள சாட்சியளிக்கிைரீ்கள். 

ِب  یَٰ اهْهله   تهْكُفُرْونه  لِمه  الِْكتَٰ
ِ  ِباَٰیَِٰت  هنُْتْم  اّلَلَٰ ا ُدْونه  وه تهْشهه
 

71. கவதக்காரர்ககள! ஏன் உண்றமறய 
சபாய்யுடன் குழப்புகிைரீ்கள்? இன்னும், 
நீங்கள் அைிந்து சகாண்கட உண்றமறய 
ஏன் மறைக்கிைரீ்கள்? 

ِب  یَٰ اهْهله    تهلِْبُسْونه  لِمه  الِْكتَٰ
َقه  تهْكُتُمْونه  ِبالْبهاِطِل  الْحه  وه
َقه  هنُْتْم  الْحه ا ن  وه  تهْعلهُمْونه

72. இன்னும், கவதக்காரர்களில் ஒரு 
கூட்டத்தினர் (தங்களில் சிலறர 
கநாக்கிக்) கூைினர்: “நீங்கள் 
நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு 
இைக்கப்பட்டறத பகலின் ஆரம்பத்தில் 
நம்பிக்றக சகாள்ளுங்கள்; அவர்கள் 
(தங்கள் நம்பிக்றகயிலிருந்து) 
திரும்புவதற்காக அதன் இறுதியில் 
(அறத) நிராகரித்து விடுங்கள்.” 

قهالهْت  ٓاى ِفهة   وه هْهِل   َمِْن  َطه  ا
ِب  ِمُنْوا الِْكتَٰ ُنِْزله  ِبالَهِذْی   اَٰ   ا
له  ُنْوا الَهِذیْنه  عه مه  وهْجهه  اَٰ

ارِ  ا الَنههه ْكُفُرْو  ه   وها   اَِٰخره
لَهُهْم   یهْرِجُعْونه ۬   لهعه
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73. இன்னும், (அவர்கள் கூைினார்கள்:) 
“உங்கள் மார்க்கத்றதப் 
பின்பற்ைியவறரத் தவிர 
(முஸ்லிம்கறள) நம்பாதீர்கள். 
உங்களுக்கு சகாடுக்கப்பட்டது கபான்று 
(ஒரு கவதம் கவறு) ஒருவருக்கு 
சகாடுக்கப்படும் என்கைா அல்லது 
(முஸ்லிம்கள் மறுறமயில்) உங்கள் 
இறைவனுக்கு முன்னர் உங்ககளாடு 
தர்க்கிப்பார்கள் என்கைா நம்பாதீர்கள்.’’ 
(இவ்வாறு அவர்கள் கூைினார்கள்). 
(நபிகய!) கூறுவரீாக: “நிச்சயமாக 
கநர்வழி என்பது அல்லாஹ்வின் 
கநர்வழிதான்.” (நபிகய!) கூறுவரீாக: 
“நிச்சயமாக அருள் அல்லாஹ்வின் 
றகயில்தான் இருக்கிைது. (அவன்) 
நாடியவருக்கு அறதக் சகாடுக்கிைான். 
அல்லாஹ் விசாலமானவன், 
நன்கைிந்தவன் ஆவான்.’’ 

 تهِبعه  لِمهْن  اََِله  اُتْؤِمُنْو   وهَله 
ی اَِنه  قُْل  ِدیْنهُكْم      الُْهدَٰ
ی ِ    ُهده هْن  اّلَلَٰ د   یَُْؤٰتَٰ   ا   اهحه
ا   َمِثْله  هوْ  اُْوِتیُْتْم  مه   ا

ْوُكْم  ٓاَجُ بَُِكْم    ِعْنده  یُحه  قُْل  ره
ِ    ِبيهدِ  الْفهْضله  اَِنه    یُْؤِتْيهِ  اّلَلَٰ
ْن  ٓاُء    مه ُ  یَهشه  وهاِسع    وهاّلَلَٰ

 عهلِْيم  ۬  

74. (அல்லாஹ்) தான் நாடுகிைவறர தன் 
அருளுக்குச் சசாந்தமாக்குகிைான். 
இன்னும், அல்லாஹ் மகத்தான 
அருளுறடயவன் ஆவான். 

ْحمهِته   یَهْختهَصُ  ْن  ِبره ٓاُء    مه  یَهشه
 ُ ِظْيِم  الْفهْضِل  ذُو  وهاّلَلَٰ  الْعه
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75. கவதக்காரர்களில் சிலர் 
இருக்கிைார்கள். (நீர்) ஒரு 
சபாற்குவியறல அவர்களிடம் நம்பி 
சகாடுத்தாலும் (குறைவின்ைி) உமக்கு 
அறத அவர்கள் (திரும்ப) 
ஒப்பறடத்துவிடுவார்கள். இன்னும், 
அவர்களில் சிலர் இருக்கிைார்கள். ஒரு 
தீனார் நாணயத்றத நீர் அவர்களிடம் 
நம்பி ஒப்பறடத்தாலும் அறத உமக்கு 
அவர்கள் (திரும்ப) ஒப்பறடக்க 
மாட்டார்கள், அவர்களிடம் (நீர்) 
சதாடர்ந்து நின்று சகாண்டிருந்தால் 
தவிர. அதற்கு காரணமாவது, 
“(யூதரல்லாத மற்ை) பாமரர்கள் 
விஷயத்தில் (நாம் என்ன அநியாயம் 
சசய்தாலும் அது) நம்மீது குற்ைமில்றல’’ 
என்று நிச்சயமாக அவர்கள் 
கூைியதாகும். இன்னும், அவர்கள் 
அைிந்து சகாண்கட அல்லாஹ்வின் மீது 
சபாய் கூறுகிைார்கள். 

ِمْن  هْهِل  وه ِب  ا ْن   الِْكتَٰ  اِْن  مه
ْنهُ  ار   تهاْمه  اِلهْيكه    یَُؤهدَِه    ِبِقْنطه
 ْ ِمْٰنُ ْنهُ  اِْن  َمهْن  وه  تهاْمه
ا  اََِله  اِلهْيكه  یُؤهدَِه    ََله  ِبِدیْنهار     مه
ًما    عهلهْيهِ  ُدْمته  لِكه   قهٓاى ِ   ذَٰ
هنَهُهْم    ِف  عهلهیْنها  لهیْسه  قهالُْوا ِبا
ه  ِبْيل     اَْلَُمَِي  یهُقْولُْونه   سه  وه
له  ِ  عه ُهْم  الْكهِذبه  اّلَلَٰ  وه

 یهْعلهُمْونه 

76. (குற்ைம்) ஏனில்றல. யார் தனது 
உடன்படிக்றகறய முழுறமயாக 
நிறைகவற்ைி, அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சினாகரா, நிச்சயமாக, அல்லாஹ் 
தன்றன அஞ்சுபவர்கள் மீது அன்பு 
றவக்கிைான். 

ْن  بهلَٰ  هْوفَٰ  مه ْهِده   ا تَهقَٰ  ِبعه ا  وه
ه  فهاَِنه   الُْمَتهِقْيه  یُِحَبُ  اّلَلَٰ
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77. நிச்சயமாக எவர்கள் 
அல்லாஹ்வுறடய உடன்படிக்றகக்கு 
பதிலாகவும் தங்கள் சத்தியங்களுக்கு 
பதிலாக சசாற்ப கிரயத்றத 
வாங்குகிைார்ககளா அவர்களுக்கு 
மறுறமயில் அைகவ 
(நற்)பாக்கியமில்றல. இன்னும், 
அல்லாஹ் அவர்களுடன் கபச 
மாட்டான்; இன்னும், அவர்கள் பக்கம் 
பார்க்க மாட்டான்; இன்னும், 
அவர்கறளத் தூய்றமப்படுத்த மாட்டான். 
இன்னும், துன்புறுத்தும் தண்டறன 
அவர்களுக்கு உண்டு. 

ْونه  الَهِذیْنه  اَِنه  ُ ْهدِ  یهْشَته  ِبعه
 ِ هیْمهانِ  اّلَلَٰ ا همهًنا  ِهْم وه   قهلِْيًل  ث

كه  َٰٓى ِ قه  َله  اُول  ِف  لهُهْم  خهله
ةِ  ُ  یُكهلَُِمُهُم  وهَله  اَْلَِٰخره  اّلَلَٰ
ْ  یهْنُظرُ  وهَله   یهْومه  اِلههْْیِ

مهةِ  ْ  وهَله  الِْقيَٰ َكِهْْیِ لهُهْم  یُزه   وه
اب   هلِْيم   عهذه  ا

78. இன்னும் நிச்சயமாக அவர்களில் 
ஒரு பிரிவினர் கவதத்(றத ஓதுவ)தில் 
தங்கள் நாறவக் ககாணுகிைார்கள், 
கவதத்திலுள்ளதுதான் என (நீங்கள்) 
அறத எண்ணுவதற்காக. ஆனால், அது 
கவதத்தில் உள்ளதல்ல. இன்னும், “அது 
அல்லாஹ்விடமிருந்து வந்தது’’ எனக் 
கூறுகிைார்கள். ஆனால், அது 
அல்லாஹ்விடமிருந்து வந்ததல்ல. 
அவர்கள் அைிந்கத அல்லாஹ்வின் மீது 
சபாய் கூறுகிைார்கள். 

اَِنه  ْ  وه  یَهلْو نه  لهفهِریًْقا  ِمْٰنُ
 ْ ُ هلِْسنههَته ِب  ا  ِبالِْكتَٰ
ُبْوهُ  ِب  ِمنه  لِتهْحسه ا  الِْكتَٰ مه  وه
ِب    ُهوهِمنه  یهُقْولُْونه  الِْكتَٰ  وه
ِ  ِعْندِ  ُهوهِمْن  ا  اّلَلَٰ مه  ُهوهِمْن  وه
ِ    ِعْندِ  یهُقْولُْونه  اّلَلَٰ له  وه ِ  عه  اّلَلَٰ

 یهْعلهُمْونه  وهُهْم  الْكهِذبه 
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79. கவதத்றதயும், ஞானத்றதயும், 
நபித்துவத்றதயும் அல்லாஹ் ஒரு 
மனிதருக்கு சகாடுக்க, பிைகு அவர் 
மக்கறள கநாக்கி, “அல்லாஹ்றவத் 
தவிர்த்து என்றன வணங்குபவர்களாக 
நீங்கள் ஆகிவிடுங்கள்’’ என்று 
கூறுவதற்கு அவருக்கு அைகவ 
உரிறமயில்றல. என்ைாலும், (மக்கறள 
கநாக்கி கூைியதாவது), “கவதத்றத 
(மற்ைவர்களுக்குக்) கற்பிப்பவர்களாக 
நீங்கள் இருப்பதாலும், (அறத) நீங்கள் 
கற்பவர்களாக இருப்பதாலும் மக்கறள 
சீர்திருத்தம் சசய்கின்ை இறையச்சமுள்ள 
சபாறுப்பாளர்களாக (நல்ல 
வழிகாட்டிகளாக) ஆகிவிடுங்கள்!’’ 

ا  هانه  مه ر   ك هْن  لِبهشه ُ  یَُْؤِتيههُ  ا  اّلَلَٰ
  وهالنَُُبَوهةه  وهالُْحْكمه  الِْكتَٰبه 
 ُكْونُْوا لِلَنهاِس  یهُقْوله  ثَُمه 

ْ  ِعبهاًدا ِ   ُدْوِن  ِمْن  َلِ  اّلَلَٰ
َِٰكْن  ل ه  ُكْونُْوا وه بََِٰنَي    ِبمها  ره
لَُِمْونه  ُكنُْتْم  ِبمها  الِْكتَٰبه  ُتعه  وه
 تهْدُرُسْونه   ُكنُْتْم 

80. இன்னும், “மலக்குகறளயும், 
நபிமார்கறளயும் வணங்கப்படும் 
சதய்வங்களாக (நீங்கள்) எடுத்துக் 
சகாள்ளுங்கள்” என்று (அவர்) உங்கறள 
ஏவுவதற்கும் அவருக்கு உரிறம 
இல்றல. நீங்கள் முஸ்லிம்களாக ஆகிய 
பின்னர் நிராகரிப்றப அவர் உங்களுக்கு 
ஏவுவாரா? 

ُكْم  وهَله  هْن  یهاُْمره   تهَتهِخُذوا ا
 ٓ َٰ كهةه الْمهل ه  ى ِ هْربهابًا    وهالنَهِبَي    ا

هیهاُْمُرُكْم    اِذْ  بهْعده  ِبالُْكْفرِ  ا
هنُْتْم  ن  ا  َمُْسلُِمْونه
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81. அல்லாஹ் நபிமார்களின் 
வாக்குறுதிறய வாங்கிய சமயத்றத 
நிறனவு கூர்வரீாக! (அவர்கறள கநாக்கி) 
“கவதத்றதயும், ஞானத்றதயும் நான் 
உங்களுக்கு எப்கபாது சகாடுத்தாலும், 
(அதற்கு) பிைகு, உங்களிடம் இருப்பறத 
உண்றமப்படுத்தும் ஒரு (இறுதி) தூதர் 
உங்களிடம் வந்தால் அவறர நீங்கள் 
நிச்சயமாக நம்பிக்றக சகாள்ள 
கவண்டும்; இன்னும், நிச்சயமாக 
அவருக்கு நீங்கள் உதவகவண்டும். 
(இதறன) நீங்கள் ஏற்கிைரீ்களா? இதன் 
மீது என் உறுதியான உடன்படிக்றகறய 
நீங்கள் ஒப்புக்சகாள்கிைரீ்களா?’’ என்று 
அல்லாஹ் (அந்த தூதர்களிடம்) 
கூைினான். அவர்கள், “நாங்கள் (அறத) 
ஏற்கிகைாம்” எனக் கூைினார்கள். 
“ஆககவ, (இதற்கு) நீங்களும் சாட்சி 
பகருங்கள். நானும் உங்களுடன் 
சாட்சியாளர்களில் இருக்கிகைன்’’ என்று 
அல்லாஹ் கூைினான். 

ذه  اِذْ وه  ُ  اهخه ه  ِمیْثهاقه  اّلَلَٰ   النَهِبَي 
ا   تهیُْتُكْم  لهمه ِكتَٰب   َمِْن  اَٰ

ُكْم  ثَُمه  َوهِحْكمهة   ٓاءه ُسْول   جه   ره
ق   َدِ ُكْم  لَِمها  َمُصه عه  لهُتْؤِمُنَنه  مه

لهتهْنُصُرنَهه     ِبه    قهاله  وه
ْرُتْم  هقْره ا ْذُتْم  ءه هخه ا لَٰ  وه  عه
لُِكْم  ا اِْصِرْی    ذَٰ ْرنها    قهالُْو  هقْره  ا
ُدْوا قهاله  هنها  فهاْشهه ا ُكْم   وه عه  مه
ِهِدیْنه  َمِنه   الَشَٰ

82. ஆக, எவர் இதற்குப் பின்னர் 
(புைக்கணித்து) விலகினார்ககளா, 
அவர்கள்தான் பாவிகள் ஆவார்கள். 

َلَٰ  فهمهْن  لِكه  بهْعده  تهوه كه  ذَٰ َٰٓى ِ   فهاُول
ِسُقْونه  ُهُم   الْفَٰ

83. அல்லாஹ்வின் (இஸ்லாம்) மார்க்கம் 
அல்லாத (கவறு மார்க்கத்)றதயா 
அவர்கள் விரும்புகிைார்கள்? 
வானங்களிலும், பூமியிலும் 
உள்ளவர்ககளா விரும்பியும், 
நிர்ப்பந்தமாகவும் அவனுக்கக 
பணிந்தார்கள். இன்னும், (மறுறமயில்) 
அவன் பக்ககம அவர்கள் (அறனவரும்) 
திரும்ப சகாண்டுவரப்படுவார்கள். 

ْْیه  هفهغه ِ  ِدیِْن  ا لهه    یهْبُغْونه  اّلَلَٰ   وه
هْسلهمه  ْن  ا ِت  ِف  مه مَٰوَٰ  الَسه

ْرًها  وهاَْلهْرِض  ْوعًا َوهكه اِلهْيهِ  طه   وه
ُعْونه   یُْرجه
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84. (நபிகய!) கூறுவரீாக: 
“அல்லாஹ்றவயும், எங்கள் மீது 
இைக்கப்பட்டறதயும்; இப்ராஹமீ், 
இஸ்மாயலீ், இஸ்ஹாக், யஅகூப், 
(இன்னும் அவர்களுறடய) சந்ததிகள் 
மீது இைக்கப்பட்டறதயும்; மூஸா, ஈஸா 
இன்னும் (அறனத்து) நபிமார்களுக்கு 
தங்கள் இறைவனிடமிருந்து 
சகாடுக்கப்பட்டறதயும் நம்பிக்றக 
சகாண்கடாம். இவர்களில் ஒருவருக்கு 
மத்தியிலும் (அவறர நபியல்ல என்று) 
பிரிக்கமாட்கடாம். நாங்கள் அவனுக்கக 
முற்ைிலும் பணிந்தவர்கள் 
(முஸ்லிம்கள்) ஆகவாம். 

َنها قُْل  مه ِ  اَٰ ا   ِباّلَلَٰ مه  اُنِْزله  وه
ا   عهلهیْنها مه لَٰ   اُنِْزله  وه  عه

ِهْيمه  قه  وهاِْسمَِٰعْيله  اِبْرَٰ   وهاِْسحَٰ
یهْعُقْوبه  ا   وهاَْلهْسبهاِط  وه مه  وه

ه   وهِعْيسَٰ  ُمْوسَٰ  اُْوِٰت
الَنهِبَيُْونه  بَِِهْم  ِمْن  وه   َله  َره
ُق  َرِ د   بهْيه  نُفه ْ ؗ  اهحه  َمِْٰنُ
نهْحُن   ُمْسلُِمْونه  لهه   وه

85. இன்னும், இஸ்லாமல்லாத (மதத்)றத 
மார்க்கமாக எவர் (பின்பற்ை) 
விரும்புவாகரா அவரிடமிருந்து 
(அம்மார்க்கமும் அவரின் 
நம்பிக்றககளும் வழிபாடுகளும்) அைகவ 
அங்கீகரிக்கப்படாது. அவகரா 
மறுறமயில் நஷ்டவாளிகளில் 
இருப்பார். 

ْن  مه ْْیه  یَهْبتهِغ  وه ِم  غه  اَْلِْسله
ْ  ِدیًْنا  ُهوهِف  ِمْنُه    یَُْقبهله  فهله   وه

ةِ  ِسِریْنه  ِمنه  اَْلَِٰخره  الْخَٰ

86. அல்லாஹ் சில மக்கறள எவ்வாறு 
கநர்வழி சசலுத்துவான்! அவர்ககளா 
நம்பிக்றக சகாண்டு, “நிச்சயமாக இந்த 
தூதர் உண்றமயானவர்” என்று சாட்சி 
கூைினார்கள். இன்னும், அவர்களிடம் 
சதளிவான சான்றுகள் வந்தன. ஆனால், 
அவர்கள் அதற்குப் பின்னர் 
(மனமுரண்டாக) நிராகரித்தார்கள். 
அல்லாஹ் (இத்தறகய) அநியாயக்கார 
மக்கறள கநர்வழி சசலுத்தமாட்டான். 

ُ  یهْهِدی كهْيفه   قهْوًما  اّلَلَٰ
 اِیْمهانِِهْم  بهْعده  كهفهُرْوا
ا ِهُدْو  هَنه  وهشه ُسْوله  ا َق   الَره  حه
ُهُم  ٓاءه ُت    وهجه ُ  الْبهیَِنَٰ   َله  وهاّلَلَٰ
لِِمْيه  الْقهْومه  یهْهِدی  الَظَٰ
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87. இவர்கள், இவர்களுறடய 
கூலியாவது: நிச்சயமாக இவர்கள் மீது 
அல்லாஹ்; இன்னும், வானவர்கள்; 
இன்னும், மக்கள் ஆகிய 
அறனவருறடய சாபம் 
உண்டாகுவதுதான். 

 ُ كه ا َٰٓى ِ ٓاُؤُهْم  ول زه هَنه  جه ْ  ا   عهلههْْیِ
ِ  لهْعنهةه  كهةِ  اّلَلَٰ َٰٓى ِ الْمهل الَنهاِس  وه   وه

هْجمهِعْيه    ا

88. அதில் (அவர்கள்) நிரந்தரமாக 
இருப்பார்கள். அவர்கறள விட்டு 
தண்டறன இகலசாக்கப்படாது. இன்னும், 
(தங்கள் குற்ைத்திற்கு காரணம் கூைி 
தப்பிக்க) அவர்கள் அவகாசம் 
அளிக்கப்பட மாட்டார்கள். 

لِِدیْنه  ا     خَٰ َفهُف  َله  فِْيهه  یُخه
 ُ ْٰنُ اُب  عه ذه  ُهْم  وهَله  الْعه

ُرْونه    یُْنظه

89. எனினும், அதற்குப் பின்னர் 
(வருத்தப்பட்டு, பாவங்களில் இருந்து 
திருந்தி,) திரும்பி, மன்னிப்புக் ககாரி 
(தங்கறள) சீர்திருத்திக் 
சகாண்டவர்கறளத் தவிர. (அல்லாஹ் 
அவர்கறள மன்னிப்பான்.) நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் மகா மன்னிப்பாளன், மகா 
கருறணயாளன் ஆவான். 

ْ  تهابُْوا الَهِذیْنه  اََِله   بهْعدِ  ِمنٌۢ
لِكه  هْصلهُحْوا  ذَٰ ا ه  فهاَِنه  وه  اّلَلَٰ
ُفوْر    َرهِحْيم   غه

90. நிச்சயமாக எவர்கள் - அவர்கள் 
நம்பிக்றக சகாண்டதற்குப் பின்னர் 
நிராகரித்தார்ககளா; பிைகு, 
நிராகரிப்றபகய அதிகப்படுத்தினார்ககளா 
- அவர்களுறடய மன்னிப்புக்ககாருதல் 
அைகவ அங்கீகரிக்கப்படாது. இன்னும், 
அவர்கள்தான் வழி சகட்டவர்கள். 

 بهْعده  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اَِنه 
 ُكْفًرا اْزدهاُدْوا ثَُمه  اِیْمهانِِهْم 

ْ    له ُتْقبه  لَهْن  كه  تهْوبههَُتُ َٰٓى ِ اُول   وه
ٓالَُْونه  ُهُم   الَضه
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91. நிச்சயமாக எவர்கள் நிராகரித்து, 
இன்னும் அவர்கள் 
நிராகரிப்பாளர்களாககவ இருந்த 
நிறலயில் இைந்து விடுகிைார்ககளா 
அவர்களில் ஒருவரிடமிருந்தும் (அவரது 
குற்ைம் மன்னிக்கப்படுவதற்காக) பூமி 
நிறைய தங்கத்றத அவர் மீட்புத் 
சதாறகயாக சகாடுத்தாலும் அைகவ 
(அது) அங்கீகரிக்கப்படாது. அவர்கள், - 
துன்புறுத்தும் தண்டறன அவர்களுக்கு 
உண்டு. இன்னும், உதவியாளர்களில் 
ஒருவரும் அவர்களுக்கு இருக்க 
மாட்டார். 

اُتْوا كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اَِنه  مه  وه
ْ  ُكَفهار   وهُهْم   ِمْن  یَُْقبهله  فهله

ِدِهْم  ذهههًبا   اَْلهْرِض  َمِْلءُ  اهحه
لهوِ  ی َوه كه  ِبه     افْتهدَٰ َٰٓى ِ   لهُهْم  اُول

اب   هلِْيم   عهذه ا  ا مه  َمِْن  لهُهْم  وه
ن   نََِٰصِریْنه

92. நீங்கள் விரும்புகின்ை 
(சசல்வத்)திலிருந்து தர்மம் சசய்யும் 
வறர நன்றமறய அைகவ 
அறடயமாட்டீர்கள். இன்னும், சபாருளில் 
எறத (நீங்கள்) தர்மம் சசய்தாலும் 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் அறத 
நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

َتَٰ  الَِْبَه  تهنهالُوا لهْن   ُتْنِفُقْوا حه
۬   ِمَمها  ا  ُتِحَبُْونه   مه  ُتْنِفُقْوا وه
ء   ِمْن  ْ ه  فهاَِنه  َشه عهلِْيم   ِبه    اّلَلَٰ
 

93. தவ்ராத் இைக்கப்படுவதற்கு முன்னர் 
இஸ்ரகவலர்களுக்கு எல்லா உணவும் 
ஆகுமானதாககவ இருந்தது, இஸ்ராயலீ் 
தன் மீது விலக்கியவற்றைத் தவிர. 
“(யூதர்ககள! நீங்கள்) 
உண்றமயாளர்களாக இருந்தால் 
தவ்ராத்றதக் சகாண்டுவாருங்கள்! 
இன்னும் அறத ஓதுங்கள்!” என்று 
(நபிகய!) கூறுவரீாக. 

اِم  كَُلُ  عه هانه  الَطه   لَِبهِنْ   ِحَلً  ك
ٓاِءیْله  ا  اََِله  اِْسره مه  مه َره  حه
ٓاِءیُْل  لَٰ  اِْسره  ِمْن  نهْفِسه   عه

هْن  قهْبِل  َهله  ا ىُة    ُتَنه  قُْل  الَتهوْرَٰ
ىةِ  فهاُْتْوا   اِْن  فهاْتلُْوهها   ِبالَتهوْرَٰ
ِدقِْيه  ُكنُْتْم   صَٰ

94. ஆக, இதற்குப் பின்னர் எவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் மீது சபாய்றயக் 
கற்பறன சசய்கிைார்ககளா அவர்கள்தான் 
அநியாயக்காரர்கள் ஆவார்கள். 

ی فهمهِن  َٰ له  افَْته ِ  عه  اّلَلَٰ
ْ  الْكهِذبه  لِكه  بهْعدِ  ِمنٌۢ  ذَٰ
كه  َٰٓى ِ لُِمْونه ر  ُهُم  فهاُول  الَظَٰ
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95. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “அல்லாஹ் 
உண்றம கூைிவிட்டான். ஆககவ, 
இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் (ஏகத்துவ 
சகாள்றகயில்) உறுதியுறடயவரான 
இப்ராஹமீின் மார்க்கத்றத நீங்கள் 
பின்பற்றுங்கள். அவர் 
இறணறவப்பவர்களில் 
இருக்கவில்றல.’’ 

قه  قُْل  ده ُ  صه   ِملَهةه  فهاتَهِبُعْوا اّلَلَٰ
ِهْيمه  ِنْيًفا    اِبْرَٰ ا  حه مه هانه  وه  ك

 الُْمْشِرِكْيه  ِمنه 

96. நிச்சயமாக மக்களுக்கு 
அறமக்கப்பட்ட முதல் இல்லம், (மக்கா 
என்ைறழக்கப்படும்) ‘பக்கா’வில் 
உள்ளதாகும். அது பாக்கியமிக்கதும் 
(அதிகமான நன்றமகறள உறடயதும்) 
அகிலத்தார்களுக்கு 
கநர்வழிகாட்டியாகவும் இருக்கிைது. 

هَوهله  اَِنه   لِلَنهاِس  َوُِضعه  بهْيت   ا
كًا ِببهَكهةه  لهلَهِذْی  ه  وهُهًدی  ُمَبَٰ

لهِمْيه    لَِلْعَٰ

97. அதில் சதளிவான அத்தாட்சிகள் 
உள்ளன. (அவற்ைில் ஒன்று,) இப்ராஹமீ் 
நின்ை இடம். இன்னும், எவர் அ(ந்த 
இறை ஆலயத்)தில் நுறழகிைாகரா அவர் 
அச்சமற்ைவராக ஆகிவிடுவார். 
அல்லாஹ்வுக்காக (அந்த) இல்லத்றத 
ஹஜ் சசய்வது அங்கக சசன்றுவர சக்தி 
சபற்ை மக்கள் மீது கடறமயாகும். எவர் 
நிராகரிப்பாகரா, நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
அகிலத்தார்கறள விட்டும் முற்ைிலும் 
கதறவயற்ைவன் ஆவான். 

ٌۢ  فِْيهِ  یَٰت   َمهقهاُم  بهیَِنَٰت   اَٰ
  ۬ ِهْيمه   ْن  اِبْرَٰ مه لهه   وه هانه  دهخه  ك
ِمًنا    ِ  اَٰ له  وهّلِلََٰ   ِحَجُ  الَنهاِس  عه

ِن  الْبهْيِت  اعه  مه  اِلهْيهِ  اْستهطه
ِبْيًل    ْن  سه مه ه  فهاَِنه  كهفهره  وه   اّلَلَٰ
ِنَ   ِن  غه لهِمْيه   عه  الْعَٰ

98. (நபிகய!) கூறுவரீாக: 
“கவதக்காரர்ககள! அல்லாஹ்வின் 
வசனங்கறள ஏன் நிராகரிக்கிைரீ்கள்? 
நீங்கள் சசய்கின்ை அறனத்து 
சசயல்களுக்கும் அல்லாஹ் 
சாட்சியாளன் ஆவான். (அவற்றை 
அவன் கண்காணிக்கிைான். ஆககவ, 
அதற்ககற்ப உங்களுக்கு கூலி 
சகாடுப்பான்.)’’ 

ِب  یَٰ اهْهله  قُْل    لِمه  الِْكتَٰ
۬   ِباَٰیَِٰت  تهْكُفُرْونه    ِ ُ  اّلَلَٰ  وهاّلَلَٰ
ِهْيد   لَٰ  شه ا  عه  تهْعمهلُْونه  مه
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99. (நபிகய!) கூறுவரீாக: 
“கவதக்காரர்ககள! நம்பிக்றகயாளர்கறள 
அல்லாஹ்வின் பாறதறய விட்டும் ஏன் 
தடுக்கிைரீ்கள்? அதில் ககாணறல (-
குறைறய)த் கதடுகிைரீ்கள், (அதன் 
உண்றமக்கு) நீங்ககள சாட்சிகளாக 
இருக்கிைரீ்கள். நீங்கள் சசய்வறதப் பற்ைி 
அல்லாஹ் கவனமற்ைவனாக இல்றல.’’ 

ِب  یَٰ اهْهله  قُْل    لِمه  الِْكتَٰ
ْونه  ْن  تهُصَدُ ِبْيِل  عه ِ  سه  اّلَلَٰ

ْن  مهنه  مه ا  اَٰ ِعوهًجا  تهْبُغْونههه
هنُْتْم  ٓاُء    َوها ده ا  ُشهه مه ُ  وه  اّلَلَٰ
افِل   َمها ِبغه  تهْعمهلُْونه  عه

100. நம்பிக்றகயாளர்ககள! கவதம் 
சகாடுக்கப்பட்டவர்களில் (உள்ள) ஒரு 
பிரிவினருக்கு (நீங்கள்) கீழ்ப்படிந்தால், 
நீங்கள் நம்பிக்றக சகாண்டதற்குப் 
பின்னர் உங்கறள நிராகரிப்பவர்களாக 
அவர்கள் மாற்ைி விடுவார்கள். 

ا  ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه  اِْن  اَٰ
 الَهِذیْنه   َمِنه  فهِریًْقا  ُتِطْيُعْوا
 بهْعده  یهُردَُْوُكْم  الِْكتَٰبه  اُْوُتوا

ِفِریْنه   اِیْمهانُِكْم   كَٰ

101. இன்னும், நீங்ககளா உங்களுக்கு 
அல்லாஹ்வின் வசனங்கள் ஓதி 
காண்பிக்கப்பட, உங்களுடன் 
அவனுறடய தூதரும் இருக்க, நீங்கள் 
எவ்வாறு அல்லாஹ்றவ 
நிராகரிப்பரீ்கள்? எவர் அல்லாஹ்றவப் 
பலமாகப் பற்ைிக்சகாள்கிைாகரா (அவர்) 
திட்டமாக கநரான பாறதயின் பக்கம் 
கநர்வழி காட்டப்படுவார். 

هنُْتْم  تهْكُفُرْونه  وهكهْيفه  ا   وه
یَُٰت  عهلهْيُكْم  ُتْتلَٰ  ِ  اَٰ  اّلَلَٰ

فِْيُكْم  ُسْولُه     وه ْن   ره مه  وه
ِ  یَهْعتهِصْم    اِلَٰ  ُهِدیه  فهقهْد  ِباّلَلَٰ
اط   ن  ِصره  َمُْستهِقْيم 

102. நம்பிக்றகயாளர்ககள! 
அல்லாஹ்றவ - அவறன 
அஞ்சகவண்டிய உண்றமயான 
முறையில் - அஞ்சுங்கள். இன்னும், 
நீங்கள் முஸ்லிம்களாக இருந்கத தவிர 
இைந்து விடாதீர்கள். 

ا  ُنوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه تَهُقوا اَٰ  ا
ه  َقه  اّلَلَٰ ِته   حه   تهُمْوُتَنه  وهَله   ُتقَٰ
هنُْتْم  اََِله  ا  َمُْسلُِمْونه  وه
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103. இன்னும், அறனவரும் 
அல்லாஹ்வின் (கவதம் எனும்) 
கயிற்றைப் பற்ைிப் பிடியுங்கள்; இன்னும், 
பிரிந்து விடாதீர்கள்; இன்னும், உங்கள் 
மீதுள்ள அல்லாஹ்வின் அருறள 
நிறனவு கூருங்கள். நீங்கள் எதிரிகளாக 
இருந்தகபாது உங்கள் 
உள்ளங்களுக்கிறடயில் (இஸ்லாமின் 
மூலம்) அல்லாஹ் இணக்கத்றத 
ஏற்படுத்தினான். ஆககவ, அவனுறடய 
அருட்சகாறடயால் நீங்கள் 
சககாதரர்களாக ஆகிவிட்டீர்கள். (அதற்கு 
முன்னர்) நரகக் குழியின் ஓரத்தில் 
இருந்தீர்கள். ஆக, அதிலிருந்து உங்கறள 
அவன் காப்பாற்ைினான். நீங்கள் கநர்வழி 
சபறுவதற்காக அல்லாஹ் தன் 
வசனங்கறள உங்களுக்கு இவ்வாறு 
சதளிவுபடுத்துகிைான். 

ْبِل  وهاْعتهِصُمْوا ِ  ِبحه  اّلَلَٰ
ِمْيًعا َوهَله  قُْوا   جه َره ُكُرْوا تهفه  وهاذْ

ِ  نِْعمهته   ُكنُْتْم  اِذْ   عهلهْيُكْم  اّلَلَٰ
ٓاءً  هعْده هلَهفه   ا   قُلُْوِبُكْم   ْيه به  فها

نًا    ِبِنْعمهِته    فهاهْصبهْحُتْم    اِْخوها
لَٰ  وهُكنُْتْم  ا  عه فه ة   شه  َمِنه  ُحْفره
ُكْم  الَنهارِ  هنْقهذه ا    فها  َمِْنهه
لِكه  ُ  كهذَٰ ُ  یُبهَيِ یَِٰته   لهُكْم  اّلَلَٰ  اَٰ
لَهُكْم   تهْهتهُدْونه   لهعه

104. சிைந்ததின் பக்கம் அறழக்கின்ை, 
நன்றமறய ஏவுகின்ை, பாவத்திலிருந்து 
தடுக்கின்ை ஒரு குழு உங்களில் 
இருக்கட்டும். இன்னும், அவர்கள்தான் 
சவற்ைியாளர்கள். 

لْتهُكْن   یَهْدُعْونه  اَُمهة   َمِْنُكْم  وه
ْْیِ  اِله  یهاُْمُرْونه  الْخه  وه

ْونه   ِبالْمهْعُرْوِف  یهْنهه ِن  وه   عه
ِر    كه  الُْمْنكه َٰٓى ِ اُول  ُهُم  وه
 ْونه الُْمْفلُِح 

105. இன்னும், (நம்பிக்றகயாளர்ககள!) 
எவர்கள் தங்களிடம் சதளிவான 
அத்தாட்சிகள் வந்த பின்னர் 
(தங்களுக்குள் பல மாறுபட்ட சகாள்றக 
உறடய பிரிவுகளாக) பிரிந்து, கருத்து 
கவறுபாடு சகாண்டார்ககளா 
அவர்கறளப் கபால் நீங்கள் 
ஆகிவிடாதீர்கள். இன்னும், அவர்களுக்கு 
சபரிய தண்டறன உண்டு. 

هالَهِذیْنه  تهُكْونُْوا وهَله  قُْوا ك َره  تهفه
ْ  وهاْختهلهُفْوا ا   بهْعدِ  ِمنٌۢ  مه
ُهُم  ٓاءه ُت    جه كه  الْبهیَِنَٰ َٰٓى ِ اُول  وه
اب   لهُهْم  ِظْيم    عهذه  عه
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106. (சில) முகங்கள் சவண்றமயாகின்ை, 
(சில) முகங்கள் கருக்கின்ை நாளில் 
(அந்த தண்டறனறய அவர்கள் 
அறடவார்கள்). ஆக, முகங்கள் 
கருத்தவர்கள், - (அவர்கறள கநாக்கி 
கூைப்படும்:) “நீங்கள் நம்பிக்றக 
சகாண்டதற்குப் பின்னர் 
நிராகரித்தீர்களா? ஆககவ, நீங்கள் 
நிராகரித்துக் சகாண்டிருந்த காரணத்தால் 
தண்டறனறய சுறவயுங்கள்.’’ 

تهْسوهدَُ  ُوُجْوه   تهْبيهَضُ  یَهْومه    وه
ا فه  ُوُجْوه     هَمه   اْسوهدَهْت  الَهِذیْنه  ا

كهفهْرُتْم  ُوُجْوُهُهْم  ه  بهْعده  ا
ابه  فهُذْوقُوا اِیْمهانُِكْم  ذه  الْعه

 تهْكُفُرْونه  ُكنُْتْم  ِبمها 

107. ஆக, முகங்கள் 
சவண்றமயானவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
அரு(ள்கள் நிறைந்த சசார்க்கங்க)ளில் 
இருப்பார்கள். அவர்கள் அதில் 
நிரந்தரமாக தங்கி இருப்பார்கள். 

ا  هَمه ا ْت  الَهِذیْنه  وه   ابْيهَضه
ْحمهةِ  فهِفْ  ُوُجْوُهُهْم  ِ    ره  اّلَلَٰ

ا  ُهْم  لُِدْونه   فِْيهه  خَٰ

108. (நபிகய!) இறவ, அல்லாஹ்வின் 
வசனங்களாகும். அவற்றை 
உண்றமயாககவ உமக்கு நாம் ஓதிக் 
காண்பிக்கிகைாம். அல்லாஹ் 
அகிலத்தார்களுக்கு சிைிதும் 
அநியாயத்றத நாடமாட்டான். 

یَُٰت  ِتلْكه  ِ  اَٰ   عهلهْيكه  نهْتلُْوهها  اّلَلَٰ
َقِ    ا  ِبالْحه مه ُ  وه   ُظلًْما  یُِریُْد  اّلَلَٰ

لهِمْيه   لَِلْعَٰ

109. இன்னும், வானங்களிலுள்ளறவயும் 
பூமியிலுள்ளறவயும் அல்லாஹ்விற்கக 
உரியன! இன்னும், அல்லாஹ்வின் 
பக்ககம காரியங்கள் அறனத்தும் 
திருப்பப்படும். 

 ِ ا  وهّلِلََٰ ِت  ِف  مه مَٰوَٰ ا  الَسه مه  ِف  وه
اِله  اَْلهْرِض    ِ  وه عُ  اّلَلَٰ   ُتْرجه
 اَْلُُموُْرن 
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110. (நம்பிக்றகயாளர்ககள!) மக்களுக்காக 
உருவாக்கப்பட்ட சிைந்த சமுதாயமாக 
நீங்கள் இருக்கிைரீ்கள். நீங்கள் 
நன்றமறய (மக்களுக்கு) ஏவுகிைரீ்கள்; 
இன்னும், தீறமறய விட்டும் (மக்கறள) 
தடுக்கிைரீ்கள்; இன்னும், அல்லாஹ்றவ 
நம்பிக்றக சகாள்கிைரீ்கள். 
கவதக்காரர்களும் (உங்கறளப் கபான்று) 
நம்பிக்றக சகாண்டால் அது 
அவர்களுக்கு மிகச் சிைந்ததாக 
இருக்கும். அவர்களில் 
நம்பிக்றகயாளர்களும் உண்டு. 
அவர்களில் அதிகமானவர்ககளா 
பாவிகள்தான். 

ْْیه  ُكنُْتْم  ْت  اَُمهة   خه   اُْخِرجه
  ِبالْمهْعُرْوِف  تهاُْمُرْونه  لِلَنهاِس 
ْونه  تهْنهه ِن  وه  الُْمْنكهرِ  عه
ُتْؤِمُنْونه  ِ    وه لهوْ  ِباّلَلَٰ مهنه  وه   اَٰ

هْهُل  ِب  ا ا لهكهانه  الِْكتَٰ ْْیً  خه
ُ  لَهُهْم     الُْمْؤِمُنْونه  ِمْٰنُ

ْكثهُرُهُم  ه ا ِسُقْونه  وه  الْفَٰ

111. (நம்பிக்றகயாளர்ககள! ஒரு சசாற்ப) 
சிரமத்றதத் தவிர உங்களுக்கு அவர்கள் 
அைகவ தீங்கு சசய்யமுடியாது. 
இன்னும், உங்களிடம் அவர்கள் 
கபாரிட்டால் உங்கறளவிட்டும் அவர்கள் 
புைமுதுகிட்டு ஓடுவார்கள். பிைகு, 
(அல்லாஹ்வின் புைத்திலிருந்து) 
அவர்கள் உதவி சசய்யப்படமாட்டார்கள். 

ْوُكْم یَهُض  لهْن  هذًی    اََِله   َرُ اِْن  ا   وه
اتِلُْوُكْم   اَْلهْدبهاره   یُوهلَُْوُكُم  یَُقه

ُرْونه  َله  ثَُمه   یُْنصه



 

ஸூரா ஆல இம்ரான் 

 

135 

 

عمران   لآ  

112. அவர்கள் எங்கு இருந்தாலும் 
அவர்கள் மீது இழிவு விதிக்கப்பட்டு 
விட்டது. எனினும், அல்லாஹ்வின் 
ஒப்பந்தம்; இன்னும், மக்களின் 
ஒப்பந்தத்தின் மூலகம தவிர அவர்கள் 
பாதுகாப்பாக இருக்க முடியாது. 
இன்னும், அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
ககாபத்றத சுமந்துசகாண்டார்கள். 
ஏழ்றமயும் அவர்கள் மீது 
விதிக்கப்பட்டது. அதற்கு காரணம், 
“நிச்சயமாக அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
வசனங்கறள நிராகரிப்பவர்களாக 
இருந்ததும், நியாயமின்ைி நபிமார்கறளக் 
சகாறல சசய்பவர்களாக இருந்ததும் 
ஆகும். இன்னும், அதற்கு காரணம் 
அவர்கள் மாறுசசய்ததும், (இறைக் 
கட்டறளறய) மீறுபவர்களாக இருந்ததும் 
ஆகும். 

ُ  ُضِربهْت  لَهةُ  عهلههْْیِ هیْنه  الَذِ   ا
ا  ا مه ْبل   اََِله  ثُِقُفْو  ِ  َمِنه  ِبحه  اّلَلَٰ

ْبل   بهٓاُءوْ  الَنهاِس  َمِنه  وهحه   وه
ب   ِ  َمِنه  ِبغهضه   وهُضِربهْت  اّلَلَٰ
 ُ لِكه   الْمهْسكهنهُة    عهلههْْیِ   ذَٰ
هنَهُهْم  هانُْوا ِبا  ِباَٰیَِٰت  یهْكُفُرْونه  ك
 ِ یهْقُتلُْونه  اّلَلَٰ   اَْلهنٌِْۢبيهٓاءه  وه
ْْیِ  َق     ِبغه لِكه  حه ْوا ِبمها  ذَٰ صه   عه
هانُْوا ك  یهْعتهُدْونه    وه

113. (கவதம் சகாடுக்கப்பட்ட) அவர்கள் 
(எல்கலாரும்) சமமானவர்களாக 
இல்றல. கவதக்காரர்களில் நீதமான 
ஒரு கூட்டத்தினர் இருக்கிைார்கள். 
அவர்கள் (இஸ்லாறம மார்க்கமாக 
ஏற்று) இரவு கநரங்களில் சிரம்பணிந்து 
சதாழுதவர்களாக* அல்லாஹ்வின் 
வசனங்கறள (சதாழுறகயில்) 
ஓதுகிைார்கள்.I 

وهٓاًء    لهیُْسْوا هْهِل  ِمْن  سه  ا
ِب   یَهْتلُْونه   ٓاى ِمهة  قه  اَُمهة   الِْكتَٰ
یَِٰت  ِ  اَٰ نهٓاءه  اّلَلَٰ  وهُهْم  الَهْيِل  اَٰ

 یهْسُجُدْونه 

 
I *காயிமா: நின்று சதாழுபைரக்ள், நீதமானைரக்ள், மாரக்்கத்னத 

உறுதியாக பின்பற்றுபைரக்ள். 
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114. அவர்கள் அல்லாஹ்றவயும் இறுதி 
நாறளயும் நம்பிக்றக சகாள்கிைார்கள்; 
இன்னும், நன்றமறய (மக்களுக்கு) 
ஏவுகிைார்கள்; இன்னும், தீறமறய 
விட்டும் (மக்கறள) தடுக்கிைார்கள்; 
இன்னும், நன்றமகளில் விறரகிைார்கள். 
இவர்கள்தான் நல்கலாரில் உள்ளவர்கள். 

ِ  یُْؤِمُنْونه  الْيهْوِم  ِباّلَلَٰ  وه
یهاُْمُرْونه  اَْلَِٰخرِ   وه

ْونه   ِبالْمهْعُرْوِف  یهْنهه ِن  وه   عه
اِرُعْونه  الُْمْنكهرِ  یُسه  ِف  وه
ِت    ْْیَٰ كه  الْخه َٰٓى ِ اُول  ِمنه  وه
لِِحْيه   الَصَٰ

115. இன்னும், அவர்கள் நன்றமயில் 
எறதச் சசய்தாலும் அதன் நன்றமறய 
அைகவ இழக்கமாட்டார்கள். இன்னும், 
அல்லாஹ் (உண்றமயான) இறை 
அச்சமுள்ளவர்கறள நன்கைிந்தவன். 

ا  مه لُْوا وه ْْی   ِمْن  یهْفعه ْ  خه  فهله
ُ  یَُْكفهُرْوهُ    ٌۢ  وهاّلَلَٰ  عهلِْيم 

 ِبالُْمَتهِقْيه  

116. நிச்சயமாக எவர்கள் 
நிராகரித்தார்ககளா அவர்களின் 
சசல்வங்களும், அவர்களின் சந்ததிகளும் 
அல்லாஹ்விடமிருந்து (தண்டறனயில்) 
எறதயும் அவர்கறள விட்டும் தடுக்காது. 
இன்னும், அவர்கள் நரகவாசிகள். 
அவர்கள் அதில் நிரந்தரமாக தங்கி 
இருப்பார்கள். 

 ُتْغِنه  لهْن  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اَِنه 
 ْ ْٰنُ هْموهالُُهْم  عه  وهَله   ا

ُدُهْم  هْوَله ِ  َمِنه  ا ْيـ ًا    اّلَلَٰ   شه
كه  َٰٓى ِ اُول ُب  وه   ُهْم  الَنهاِر    اهْصحَٰ
ا  لُِدْونه  فِْيهه  خَٰ

117. இவ்வுலக வாழ்க்றகயில் 
(இஸ்லாமிற்கு எதிராக அவர்கள்) தர்மம் 
சசய்வதின் உதாரணம், அதில் 
கடுறமயான குளிருள்ள ஒரு காற்ைின் 
உதாரணத்றதப் கபாலாகும். 
தங்களுக்குத் தாகம அநீதியிறழத்த 
கூட்டத்தாரின் விறள நிலத்றத 
(அக்காற்று) அறடந்து, அறத அழித்தது. 
அல்லாஹ் அவர்களுக்கு 
அநீதியிறழக்கவில்றல. எனினும், 
அவர்கள் தங்களுக்குத் தாகம 
அநீதியிறழக்கிைார்கள். 

ثهُل  ا  مه ِذهِ  ِفْ   یُْنِفُقْونه  مه  هَٰ
وةِ  يَٰ نْيها الْحه  ِریْح   مهثهِل كه  الَدُ
ا  ابهْت  ِصَر   فِْيهه ْرثه   اهصه  قهْوم   حه
ا لهُمْو  ُهْم  ظه هنُْفسه هْهلهكهْتُه    ا   فها
ا  مه لهمهُهُم  وه ُ  ظه َِٰكْن  اّلَلَٰ ل  وه

ُهْم  هنُْفسه  یهْظلُِمْونه   ا
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118. நம்பிக்றகயாளர்ககள! நீங்கள் 
அல்லாத மற்ைவர்களில் உற்ை 
நண்பர்கறள (உங்களுக்கு) 
ஏற்படுத்தாதீர்கள். அவர்கள் உங்களுக்கு 
தீங்கிறழப்பதில் குறைவு 
சசய்யமாட்டார்கள்; நீங்கள் 
துன்பப்படுவறத (-சிரமப்படுவறத) 
அவர்கள் விரும்புகிைார்கள். 
அவர்களுறடய வாய்களிலிருந்து 
பறகறம சவளிப்பட்டுவிட்டது. இன்னும், 
(பறகறமயில்) அவர்களுறடய 
சநஞ்சங்கள் மறைப்பகதா (தீறமயால் 
அறதவிட) மிகப் சபரியது. திட்டமாக 
அத்தாட்சிகறள உங்களுக்கு 
விவரித்கதாம், நீங்கள் புரிபவர்களாக 
இருந்தால். 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  َله  اَٰ
انهةً  تهَتهِخُذْوا  ُدْونُِكْم  َمِْن  ِبطه

بهاًَل    یهاْلُْونهُكْم  َله  دَُْوا خه ا  وه  مه
ِنَتُْم    ِت  قهْد  عه   ٓاءُ الْبهْغضه  بهده
۬   ِمْن  هفْوهاِهِهْم   ا   ا مه  ُتْخِفْ  وه

ُ    ُصُدْوُرُهْم  ْكَبه ه   بهیَهَنها  قهْد  ا
 ُكنُْتْم  اِْن  اَْلَٰیَِٰت  لهُكُم 

 تهْعِقلُْونه 

119. நீங்கள் இவர்கள் மீது அன்பு 
காட்டுகிைரீ்கள்! ஆனால், அவர்கள் 
உங்கள் மீது அன்பு காட்டுவதில்றல. 
எல்லா கவதங்கறளயும் நீங்கள் 
நம்பிக்றக சகாள்கிைரீ்கள். (அவர்கள் 
உங்கள் கவதத்றத நம்பிக்றக 
சகாள்வதில்றல.) அவர்கள் உங்கறளச் 
சந்தித்தால், “நம்பிக்றக சகாண்கடாம்” 
எனக் கூறுகிைார்கள். அவர்கள் 
(உங்கறள விட்டு) தனித்தால் உங்கள் 
மீது (உள்ள) ககாபத்தினால் (தங்கள்) 
விரல் நுனிகறள கடிக்கிைார்கள். 
(நபிகய!) கூறுவரீாக: “உங்கள் ககாபத்தில் 
நீங்கள் சசத்து மடியுங்கள்! நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் சநஞ்சங்களில் உள்ளவற்றை 
நன்கைிந்தவன்.’’ 

هنُْتْم  ا ءِ  هَٰ    وهَله  ُتِحَبُْونهُهْم  اُواَله
ُتْؤِمُنْونه  یُِحَبُْونهُكْم   وه
ِب  اِذها كُلَِه     ِبالِْكتَٰ   لهُقْوُكْم  وه
ا َنها قهالُْو  مه ۬     اَٰ اِذها ۬  لهْوا وه ْوا خه َضُ   عه

ْيِظ    ِمنه  اَْلهنهاِمله  عهلهْيُكُم    الْغه
ْيِظُكْم    ُمْوُتْوا قُْل  ه  اَِنه  ِبغه  اّلَلَٰ

 ٌۢ اِت  عهلِْيم  ُدْوِر  ِبذه  الَصُ



 

ஸூரா ஆல இம்ரான் 

 

138 

 

عمران   لآ  

120. உங்கறள ஒரு நல்லது அறடந்தால் 
(அது) அவர்களுக்கு வருத்தம் 
அளிக்கிைது. இன்னும், உங்கறள ஒரு 
தீங்கு அறடந்தால் அதன் மூலம் 
அவர்கள் மகிழ்ச்சியறடகிைார்கள். 
நீங்கள் சபாறுறமயாக இருந்தால், 
நீங்கள் அல்லாஹ்றவ அஞ்சினால் 
அவர்களின் சூழ்ச்சி உங்களுக்கு 
சிைிதளவும் தீங்கிறழக்காது. நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் அவர்கள் சசய்வறத சூழ்ந்து 
(அைிந்து)ள்ளான். 

ْسُكْم  اِْن  نهة   تهْمسه سه   حه
اِْن  ْؤُهْم ؗ تهُس   ُتِصْبُكْم  وه

یَِئهة   ُحْوا سه ا    یَهْفره اِْن  ِبهه   وه
ْوا تهَتهُقْوا تهْصَِبُ ُكْم   َله  وه  یهُضَرُ
ْيُدُهْم  ْيـ ًا    كه ه  اَِنه  شه   ِبمها  اّلَلَٰ
ن  یهْعمهلُْونه   ُمِحْيط 

121. இன்னும், (நபிகய!) கபாருக்காக 
(அதற்கு சபாருத்தமான) இடங்களில் 
நம்பிக்றகயாளர்கறள நீர் தங்க 
றவப்பதற்காக உம் குடும்பத்திலிருந்து 
காறலயில் புைப்பட்ட சமயத்றத 
நிறனவு கூர்வரீாக! அல்லாஹ் நன்கு 
சசவியுறுபவன், நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

اِذْ  ْوته  وه هْهلِكه  ِمْن  غهده  ُتبهَوُِئ  ا
اِل    مهقهاعِده  الُْمْؤِمِنْيه    لِلِْقته

 ُ ِمْيع   وهاّلَلَٰ  عهلِْيم    سه

122. உங்களில் இரு பிரிவினர் 
ககாறழகளாகி (கபாறர விட்டு) 
விலகிவிட நாடிய சமயத்றத நிறனவு 
கூர்வரீாக! அல்லாஹ்கவா 
அவ்விருவரின் சபாறுப்பாளன் ஆவான். 
இன்னும், நம்பிக்றகயாளர்கள் 
அல்லாஹ்வின் மீகத (தவக்குல்) 
நம்பிக்றக றவ(த்து அவறனகய சார்ந்து 
இரு)ப்பார்களாக! 

ِ  ههَمهْت  اِذْ  ٓاى ِفهتَٰ هْن  ِمْنُكْم  َطه   ا
له    ُ   تهْفشه ا    وهاّلَلَٰ لَِيُُهمه له  وه   وهعه
 ِ َهِل  اّلَلَٰ  الُْمْؤِمُنْونه  فهلْیهتهوهك

123. பத்(ர் கபா)ரில் நீங்கள் 
குறைவானவர்களாக இருந்த நிறலயில், 
திட்டவட்டமாக அல்லாஹ் உங்களுக்கு 
உதவினான். ஆககவ, நீங்கள் நன்ைி 
சசலுத்துவதற்காக அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சுங்கள். 

ْد  لهقه ُكُم  وه ره ُ  نهصه ِببهْدر    اّلَلَٰ
هنُْتْم  هِذلَهة     َوها ه  فهاتَهُقوا ا  اّلَلَٰ
لَهُكْم   تهْشُكُرْونه  لهعه
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124. “(வானத்திலிருந்து) இைக்கப்பட்ட 
மூவாயிரம் வானவர்கள் மூலம் உங்கள் 
இறைவன் உங்களுக்கு உதவுவது 
உங்களுக்குப் கபாதுமாகாதா?’’ என 
நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு நீர் கூைிய 
சமயத்றத நிறனவு கூர்வரீாக! 

هلهْن  لِلُْمْؤِمِنْيه  تهُقْوُل  اِذْ   ا
هْن  یَهْكِفيهُكْم  ُكْم  ا بَُُكْم  یَُِمَده  ره
َٰثهةِ  َٰف   ِبثهل ل كهةِ  َمِنه  اَٰ َٰٓى ِ   الْمهل

لِْيه    ُمَْنه

125. ஆம், கபாதுமாகிவிடும். நீங்கள் 
சபாறுறமயாக இருந்தால்; இன்னும், 
நீங்கள் அல்லாஹ்றவ அஞ்சினால்; 
இன்னும், அவர்கள் இகத கவகத்தில் (-
இகத கநரத்தில்) உங்களிடம் (கபாருக்கு) 
வந்தால், (தங்கறளத் தாகம) 
அறடயாளமிட்டுக்சகாண்ட ஐயாயிரம் 
வானவர்கள் மூலம் உங்கள் இறைவன் 
உங்களுக்கு உதவுவான். 

تهَتهُقْوا ْواتهْصَِبُ  اِْن  بهلَٰ      وه
یهاُْتْوُكْم  ا فهوِْرِهْم  َمِْن  وه ذه  هَٰ
بَُُكْم  یُْمِدْدُكْم  ةِ  ره ْمسه  ِبخه

َٰف   ل كهةِ  َمِنه  اَٰ َٰٓى ِ َوِِمْيه   الْمهل ُمسه
 

126. இன்னும், உங்களுக்கு 
நற்சசய்தியாகவும், அதன் மூலம் 
உங்கள் உள்ளங்கள் நிம்மதி 
அறடவதற்காகவும் தவிர அல்லாஹ் 
அறத (-வானவர்கறள 
இைக்கிறவப்பறத) ஏற்படுத்தவில்றல. 
இன்னும் உதவி வராது, மிறகத்தவனும் 
ஞானவானுமாகிய 
அல்லாஹ்விடமிருந்கத தவிர. 

ا  مه لههُ  وه عه ُ  جه ی اََِله  اّلَلَٰ   بُْشرَٰ
َنه  لهُكْم  لِتهْطمهى ِ   ِبه     قُلُْوبُُكْم  وه
ا  مه ِ  ِعْندِ  ِمْن  اََِله  الَنهْصرُ  وه   اّلَلَٰ

ِزیْزِ   ِكْيِم  الْحه  الْعه

127. நிராகரிப்பாளர்களில் ஒரு பகுதிறய 
அல்லாஹ் அழிப்பதற்காக; அல்லது, 
அல்லாஹ் அவர்கறள 
ககவலப்படுத்திவிட, அவர்கள் (தங்கள்) 
ஆறச நிறைகவைாதவர்களாக 
திரும்புவதற்காக (அல்லாஹ் 
உங்களுக்கு உதவினான்). 

عه  فًا  لِيهْقطه ره  الَهِذیْنه  َمِنه  طه
ا هوْ  كهفهُرْو  ْ  ا ُ  فهیهْنقهلُِبْوا یهْكِبهَته

ٓاى ِِبْيه   خه
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128. அல்லது, அவர்க(ளில் 
மீதமுள்ளவர்க)றள அல்லாஹ் 
மன்னிப்பதற்காக; அல்லது, நிச்சயமாக 
அவர்கள் அநியாயக்காரர்கள் என்பதால் 
அவர்கறள அல்லாஹ் தண்டிப்பதற்காக 
(அல்லாஹ் உங்களுக்கு உதவினான்). 
(ஆககவ, இறவ) எதிலும் (நபிகய) 
உமக்கு அதிகாரம் ஏதும் இல்றல. 
(இறவ அறனத்தும் அல்லாஹ்விற்கும் 
அவனது அடியார்களுக்கும் இறடயில் 
உள்ளறவ ஆகும். அவன் தான் 
நாடியவர்களுடன் நாடியபடி நடப்பான்.) 

ء   اَْلهْمرِ  ِمنه  لهكه  لهیْسه  ْ هوْ  َشه   ا
ْ  یهُتْوبه  هوْ  عهلههْْیِ بهُهْم  ا َذِ  یُعه
لُِمْونه  فهاِنَهُهْم   ظَٰ

129. இன்னும், வானங்களிலுள்ளறவயும், 
பூமியிலுள்ளறவயும் அல்லாஹ்விற்கக 
உரியறவ! அவன், தான் நாடியவர்கறள 
மன்னிப்பான்; இன்னும், தான் 
நாடியவர்கறள தண்டிப்பான். இன்னும், 
அல்லாஹ் மகா மன்னிப்பாளன், மகா 
கருறணயாளன் ஆவான். 

 ِ ا  وهّلِلََٰ ِت  ِف  مه مَٰوَٰ ا  الَسه مه  ِف  وه
ٓاءُ  لِمهْن  یهْغِفرُ     اَْلهْرِض    یَهشه
ُب  َذِ یُعه ْن   وه ٓاُء    مه ُ  یَهشه   وهاّلَلَٰ
ُفوْر   ن  غه  َرهِحْيم 

130. நம்பிக்றகயாளர்ககள! (வட்டி 
வாங்காதீர்கள்! அதிலும் குைிப்பாக) 
வட்டிறய இரட்டிப்பாக்கி 
பன்மடங்குகளாக (வாங்கி) புசிக்காதீர்கள். 
(-வட்டிக்கு வட்டி வாங்காதீர்கள்!) 
இன்னும், நீங்கள் சவற்ைியறடவதற்காக 
அல்லாஹ்றவ (எப்கபாதும்) அஞ்சுங்கள். 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  تهاْكُلُوا َله  اَٰ
بَٰ وا افًا  الَرِ هْضعه فهًة  ا عه   َمُضَٰ
تَهُقوا ا ه  وه لَهُكْم  اّلَلَٰ   لهعه
 ُتْفلُِحْونه  

131. இன்னும், நிராகரிப்பாளர்களுக்காக 
தயார்படுத்தப்பட்ட (நரக) சநருப்றப 
அஞ்சுங்கள். 

تَهُقوا ا ْت  الَهِتْ   الَنهاره  وه   اُعَِده
 لِلْكَِٰفِریْنه  

132. இன்னும், நீங்கள் கருறண 
காட்டப்படுவதற்காக அல்லாஹ்விற்கும், 
(அவனுறடய) தூதருக்கும் (மார்க்க 
சட்டங்கள் எல்லாவற்ைிலும்) 
கீழ்ப்படியுங்கள். 

هِطْيُعوا ا ه  وه ُسْوله  اّلَلَٰ   وهالَره
لَهُكْم  ُمْونه   لهعه  ُتْرحه
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133. இன்னும், உங்கள் இறைவனின் 
மன்னிப்பின் பக்கமும் சசார்க்கத்தின் 
பக்கமும் விறரயுங்கள். அதன் அகலம் 
வானங்களும் பூமியுமாகும். (அது) 
அல்லாஹ்றவ அஞ்சுபவர்களுக்காக 
தயார்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

ا اِرُعْو  ة   اِلَٰ  وهسه ْغِفره   َمِْن  مه
بَُِكْم  َنهة   َره ا  وهجه ْرُضهه  عه

ُت  مَٰوَٰ ْت  وهاَْلهْرُض    الَسه   اُعَِده
 لِلُْمَتهِقْيه  

134. அவர்கள், சசல்வத்திலும் 
வறுறமயிலும் தர்மம் சசய்வார்கள்; 
இன்னும், ககாபத்றத 
சமன்றுவிடுவார்கள்; இன்னும், மக்கறள 
மன்னித்து விடுவார்கள். அல்லாஹ் 
(இத்தறகய) நல்லைம் புரிபவர்கள் மீது 
அன்பு றவக்கிைான். 

ٓاءِ   ِف  یُْنِفُقْونه  الَهِذیْنه  َره   الَسه
ٓاءِ  َره الْكَِٰظِمْيه  وهالَضه ْيظه  وه   الْغه
افِْيه  الْعه ِن  وه  الَنهاِس    عه

 ُ  الُْمْحِسِنْيه   یُِحَبُ  وهاّلَلَٰ

135. இன்னும், அவர்கள் ஒரு 
மானக்ககடானறதச் சசய்தால்; அல்லது, 
தங்களுக்குத் தாகம 
அநீதியிறழத்துவிட்டால் (உடகன) 
அல்லாஹ்றவ நிறனவில் 
சகாண்டுவருவார்கள்; தங்கள் 
பாவங்களுக்காக (அல்லாஹ்விடம்) 
பாவமன்னிப்புத் கதடுவார்கள். 
அல்லாஹ்றவத் தவிர பாவங்கறள யார் 
மன்னிப்பார்? அவர்களுகமா (பாவம் என) 
அைிந்தவர்களாக இருந்த நிறலயில் 
தாங்கள் சசய்த (பாவத்)தின் மீது 
பிடிவாதமாக சதாடர்ந்து நிறலத்திருக்க 
மாட்டார்கள். 

الَهِذیْنه  لُْوا  اِذها وه ةً   فهعه   فهاِحشه
هوْ  ا ا لهُمْو  ُهْم  ظه هنُْفسه كهُروا  ا  ذه
ه   لُِذنُْوِبِهْم  فهاْستهْغفهُروا اّلَلَٰ
ْن  مه نُْوبه  یَهْغِفرُ  وه ُ  اََِله  الَذُ  اّلَلَٰ
لهْم  ْوا وه ا  لَٰ عه  یُِصَرُ لُْوا مه   فهعه
 یهْعلهُمْونه  وهُهْم 

136. அத்தறகயவர்கள் - அவர்களின் 
கூலி அவர்களுறடய 
இறைவனிடமிருந்து மன்னிப்பும், 
சசார்க்கங்களும் ஆகும். அவற்ைின் கீழ் 
ஆறுகள் ஓடும். அவர்கள் அதில் 
நிரந்தரமாக தங்கி இருப்பார்கள். நல்ல 
அமல் சசய்பவர்களின் கூலி மிக 
சிைந்ததாக இருக்கும்! 

كه  َٰٓى ِ ٓاُؤُهْم  اُول زه ة   جه ْغِفره  َمه
بَِِهْم  َمِْن  َنَٰت   َره  تهْجِرْی  وهجه
ا  ِمْن  رُ  تهْحِتهه لِِدیْنه   اَْلهنْهَٰ   خَٰ
ا    هْجرُ  وهنِْعمه  فِْيهه  ا

ِملِْيه    الْعَٰ
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137. உங்களுக்கு முன்னர் (பாவிகளுடன் 
அல்லாஹ் நடந்து சகாண்ட) பல 
நறடமுறைகள் (இன்னும் அவர்கள் மீது 
அல்லாஹ் இைக்கிய பல தண்டறனகள்) 
சசன்றுவிட்டன. ஆககவ, பூமியில் 
சுற்றுங்கள். இன்னும், 
சபாய்ப்பித்தவர்களின் முடிவு எப்படி 
இருந்தது என்று பாருங்கள்! 

لهْت   قهْد    ُسنهن     قهْبلُِكْم  ِمْن  خه
ْوا   فهانُْظُرْوا اَْلهْرِض  ِف  فهِسْْیُ
هانه  كهْيفه  ِبْيه الْ  عهاقِبهةُ  ك ُمكهَذِ
 

138. (குர்ஆனாகிய) இது (உலக) மக்கள் 
அறனவருக்கும் ஒரு சதளிவுறரயும் 
கநர்வழிகாட்டியுமாகும். இன்னும், 
(குைிப்பாக) அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சுபவர்களுக்கு (இது) (பலனளிக்கும்) 
நல்லுபகதசம் ஆகும். 

ا  وهُهًدی لَِلَنهاِس  بهيهان   هَٰذه
ة   ْوِعظه مه  لَِلُْمَتهِقْيه   وه

139. நீங்கள் துணிவு இழக்காதீர்கள்; 
கவறலப்படாதீர்கள்; நீங்கள்தான் 
உயர்ந்தவர்கள் நீங்கள் 
நம்பிக்றகயாளர்களாக இருந்தால். 

نُْوا وهَله  تهِهُنْوا وهَله   تهْحزه
هنُْتُم  ا  ُكنُْتْم  اِْن  اَْلهعْلهْونه  وه

ْؤِمِنْيه   َمُ
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140. உங்களுக்கு காயம் (-உயிர்ச் கசதம், 
உடல் கசதம்) ஏற்பட்டால் 
(நிராகரிப்பவர்களாக இருக்கின்ை அந்த) 
மக்களுக்கும் அது கபான்ை காயம் (-
உயிர்ச் கசதம், உடல் கசதம்) 
ஏற்பட்டுள்ளது. (கசாதறனகள் நிறைந்த) 
அந்த நாள்கள் - அவற்றை மக்களுக்கு 
மத்தியில் (சில சமயம் அவர்களுக்கும் 
சில சமயம் உங்களுக்கும்) நாம் 
சுழற்றுகிகைாம். (உண்றமயான) 
நம்பிக்றகயாளர்கறள அல்லாஹ் 
(நீங்கள் அைியும்படி சவளிப்பறடயாக) 
அைிவதற்காகவும், உங்களில் சிலறர 
கபாரில் சகால்லப்படும் தியாகிகளாக 
அவன் எடுப்பதற்காகவும் (காலங்கறள 
ஒரு சமயம் உங்களுக்கு சாதகமாகவும் 
ஒரு சமயம் உங்களுக்கு பாதகமாகவும் 
அல்லாஹ் சுழற்றுகிைான்). 
(அல்லாஹ்வின் மார்க்கத்றத 
எதிர்க்கின்ை) அநியாயக்காரர்கள் மீது 
அல்லாஹ் அன்பு றவக்க மாட்டான். 

ْسُكْم  اِْن    فهقهْد  قهْرح   یَهْمسه
  َمِثْلُه     قهْرح   الْقهْومه  مهَسه 
ِتلْكه  ا  اَْلهیَهاُم  وه اِولُهه   بهْيه  نُده
لِيهْعلهمه  الَنهاِس    ُ  وه  لَهِذیْنه ا اّلَلَٰ
ُنْوا مه یهَتهِخذه  اَٰ  ِمْنُكْم  وه

ٓاءه    ده ُ  ُشهه  یُِحَبُ  َله  وهاّلَلَٰ
لِِمْيه    الَظَٰ

141. இன்னும், நம்பிக்றகயாளர்கறள 
கசாதி(த்து சுத்த)ப்ப(டுத்துவ)தற்காகவும், 
நிராகரிப்பாளர்கறள அழிப்பதற்காகவும் 
(அல்லாஹ் காலங்கறள 
சுழற்றுகின்ைான்). 

صه  لُِيمهَحِ ُ  وه ُنْوا الَهِذیْنه  اّلَلَٰ مه  اَٰ
قه  یهْمحه  الْكَِٰفِریْنه  وه

142. சபாறுறமயாளர்கறள அைிவதுடன், 
உங்களில் (‘ஜிஹாது’) கபார் 
புரிந்தவர்கறள அல்லாஹ் 
(சவளிப்பறடயாக) அைியாமல், நீங்கள் 
சசார்க்கத்தில் பிரகவசிக்க 
நிறனத்தீர்களா? 

هْم  ِسْبُتْم  ا هْن  حه   تهْدُخلُوا ا
َنهةه الْ  لهَمها  جه ُ  یهْعلهِم  وه  اّلَلَٰ

ُدْوا الَهِذیْنه  هه  ِمْنُكْم  جَٰ
یهْعلهمه  یْنه  وه َِبِ  الَصَٰ
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143. இன்னும், திட்டவட்டமாக, (கபாரில்) 
மரணத்றதச் சந்திப்பதற்கு முன்னர் 
அறத ஆறசப்படுபவர்களாக 
இருந்தீர்கள். ஆக, (இப்கபாது) அறத 
நீங்கள் கண்கூடாக பார்த்தும் விட்டீர்கள். 

ْد  لهقه  الْمهْوته  تهمهَنهْونه  ُكنُْتْم  وه
هْن  قهْبِل  ِمْن    فهقهْد  تهلْقهْوهُ   ا

هیُْتُمْوهُ  ا هنُْتْم  ره ا ن  وه  تهْنُظُرْونه

144. முஹம்மத் ஒரு தூதகர தவிர 
(இறைவன்) இல்றல. அவருக்கு முன்னர் 
(பல) தூதர்கள் (வந்து) 
சசன்றுவிட்டார்கள். அவர் இைந்தால்; 
அல்லது, சகால்லப்பட்டால் நீங்கள் 
(மார்க்கத்றத விட்டும்) உங்கள் 
குதிங்கால்கள் மீது 
புரண்டுவிடுவரீ்ககளா? எவர் தன் 
குதிங்கால்கள் மீது புரண்டுவிடுவாகரா 
(அவர்) அல்லாஹ்விற்கு எறதயும் 
அைகவ தீங்குசசய்யமுடியாது. நன்ைி 
சசலுத்துபவர்களுக்கு அல்லாஹ் 
(நற்)கூலி வழங்குவான். 

ا  مه َمهد  مُ  وه ُسْول     اََِله  حه  قهْد  ره
لهْت  ُسُل    قهْبلِهِ  ِمْن  خه   الَرُ
هفهاۡى ِْن  هوْ  َمهاته  ا  قُِتله  ا

نْقهلهْبُتْم  لَٰ   ا اِبُكْم    عه هْعقه  ا
ْن  مه لَٰ  یَهْنقهلِْب  وه ِقبهْيهِ   عه  عه
 ْ ه  یَهُضَره  فهله ْيـ ًا    اّلَلَٰ  شه

يهْجِزی ُ  وهسه ِكِریْنه   اّلَلَٰ الَشَٰ
 

145. இன்னும், எந்த ஓர் ஆன்மாவும் 
மரணிப்பது சாத்தியம் இல்றல, 
அல்லாஹ்வின் அனுமதியுடன் காலம் 
குைிக்கப்பட்ட விதியின் படிகய தவிர. 
இன்னும், எவர் உலகத்தின் நன்றமறய 
நாடுவாகரா அவருக்கு அதிலிருந்து 
சகாடுப்கபாம். இன்னும், எவர் 
மறுறமயின் நன்றமறய நாடுவாகரா 
அவருக்கு அதிலிருந்து சகாடுப்கபாம். 
இன்னும், நன்ைி சசலுத்துபவர்களுக்கு 
(நற்)கூலி வழங்குகவாம். 

ا  مه هانه  وه هْن  لِنهْفس   ك  تهُمْوته  ا
ِ  ِباِذِْن  اََِله  ًبا  اّلَلَٰ ًل     ِكتَٰ ؤهَجه  َمُ

ْن  مه هوهابه  یَُِردْ  وه نْيها  ث  نُْؤتِه   الَدُ
ا    ْن  ِمْنهه مه هوهابه  یَُِردْ  وه  ث

ةِ  ا    نُْؤتِه   اَْلَِٰخره  ِمْنهه
نهْجِزی ِكِریْنه  وهسه  الَشَٰ
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146. எத்தறனகயா நபிமார்கள், 
அவர்களுடன் (கசர்ந்து எதிரிகளிடம்) 
அதிகமான இறை கநச நல்லடியார்கள் 
கபார் புரிந்தனர். ஆக, அல்லாஹ்வின் 
பாறதயில் தங்களுக்கு ஏற்பட்ட 
(சிரமத்)தின் காரணமாக (எதிரிகள் முன்) 
அவர்கள் துணிவு இழக்கவில்றல; 
இன்னும், பலவனீமறடயவில்றல; 
இன்னும், பணியவில்றல. அல்லாஹ் 
(இத்தறகய) சபாறுறமயாளர்கள் மீது 
அன்பு றவக்கிைான். 

هیَِْن  ها ك ه   قَٰتهله    نَهِبَ   َمِْن  وه عه  مه
َيُْونه  ِثْْی     ِربَِ ا   وهههُنْوا فهمها  كه   لِمه
ابهُهْم  ِبْيِل  ِفْ  اهصه ِ   سه ا  اّلَلَٰ مه  وه
ُعُفْوا ا  ضه مه ُ  نُْوا   اْستهكها وه  وهاّلَلَٰ
یْنه  یُِحَبُ  َِبِ  الَصَٰ

147. இன்னும், “எங்கள் இறைவா! எங்கள் 
பாவங்கறளயும் எங்கள் காரியத்தில் 
நாங்கள் வரம்புமீைியறதயும் எங்களுக்கு 
மன்னிப்பாயாக! இன்னும், எங்கள் 
பாதங்கறள உறுதிப்படுத்துவாயாக! 
இன்னும், நிராகரிக்கும் மக்களுக்கு 
எதிராக எங்களுக்கு உதவுவாயாக!’’ 
என்று கூைியறதத் தவிர 
அவர்களுறடய கூற்ைாக (கவசைான்றும்) 
இருக்கவில்றல. 

ا  مه هانه  وه هْن  اََِله   قهْولهُهْم  ك   قهالُْوا ا
بَهنها   ذُنُْوبهنها  لهنها  اْغِفرْ  ره

افهنها  ْ   وهاِْسره هْمِرنها  ِف ْت   ا هَبِ ث  وه
نها امه هقْده نُْصْرنها  ا له   وها  عه
 الْكَِٰفِریْنه  الْقهْوِم 

148. ஆககவ, அல்லாஹ் அவர்களுக்கு 
உலகத்தின் நன்றமறயயும், 
மறுறமயின் அழகான நன்றமறயயும் 
சகாடுத்தான். அல்லாஹ் நல்லைம் 
புரிபவர்கள் மீது அன்பு றவக்கிைான். 

هُىُ  ُ  فهاَٰتَٰ هوهابه  اّلَلَٰ نْيها  ث   الَدُ
هوهاِب  وهُحْسنه  ِة    ث ُ  اَْلَِٰخره  وهاّلَلَٰ
ن الُْمْح  یُِحَبُ   ِسِنْيه

149. நம்பிக்றகயாளர்ககள! 
நிராகரிப்பாளர்களுக்கு நீங்கள் 
கீழ்ப்படிந்தால் உங்கள் குதிங்கால்கள் 
மீது உங்கறள அவர்கள் (இறை 
நம்பிக்றகயிலிருந்து நிராகரிப்பின் 
பக்கம்) திருப்பி விடுவார்கள். ஆக, 
(அப்கபாது நீங்கள் வழிசகட்டு, 
இம்றமறயயும் மறுறமறயயும் இழந்து) 
நஷ்டவாளிகளாக திரும்பி விடுவரீ்கள். 

ا  ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه  اِْن  اَٰ
 كهفهُرْوا الَهِذیْنه  ُتِطْيُعوا
لَٰ   یهُردَُْوُكْم  اِبُكْم  عه هْعقه  ا
ِسِریْنه  فهتهْنقهلُِبْوا  خَٰ
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150. மாைாக, அல்லாஹ்தான் உங்கள் 
மவ்லா (தறலவன், சபாறுப்பாளன், 
உரிறமயாளன், நிர்வகிப்பவன், 
எஜமானன், பரிபாலிப்பவன், 
ஆதரவாளன், அரசன்) ஆவான். இன்னும், 
உதவியாளர்களில் அவகன (உங்களுக்கு 
மிகச்) சிைந்தவன் ஆவான். 

ُ  بهِل  َٰىُكْم    اّلَلَٰ ْول ْْیُ  مه  وهُهوهخه
 الَنَِٰصِریْنه 

151. அல்லாஹ் எதற்கு ஓர் ஆதாரத்றத 
இைக்கவில்றலகயா அறத 
அல்லாஹ்விற்கு இறணயாக்கி 
வணங்கிய காரணத்தால் அந்த 
நிராகரிப்பாளர்களுறடய உள்ளங்களில் 
நாம் திகிறல கபாடுகவாம். இன்னும், 
அவர்களுறடய தங்குமிடம் நரகம்தான். 
அநியாயக்காரர்களின் தங்குமிடம் மிகக் 
சகட்டது. 

ُنلِْقْ   الَهِذیْنه  قُلُْوِب  ِفْ  سه
ْعبه  كهفهُروا ا   الَرُ ُكْوا ِبمه هْشره  ا
 ِ ا  ِباّلَلَٰ ِْل  لهْم  مه َ ًنا    ِبه   یَُنه   ُسلْطَٰ

ىُهُم  اْوَٰ مه ِبْئسه   الَنهاُر    وه  وه
ثْوهی لِِمْيه  مه  الَظَٰ
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152. (நம்பிக்றகயாளர்ககள! உஹுத் 
கபாரில்) நீங்கள் அவனுறடய 
அனுமதியுடன் (நிராகரிப்பாளர்களாகிய) 
அவர்கறள சவட்டி வழீ்த்தியகபாது 
அல்லாஹ் தன் வாக்றக உங்களுக்கு 
திட்டவட்டமாக உண்றமயாக்கினான். 
இறுதியாக, நீங்கள் ககாறழயாகி, 
(தூதருறடய) கட்டறளயில் தர்க்கித்து, 
நீங்கள் விரும்புவறத அவன் 
உங்களுக்குக் காண்பித்ததற்கு பின்னர் 
(தூதருக்கு) மாறுசசய்தகபாது 
(அல்லாஹ் தன் உதவிறய 
நிறுத்தினான்). (மறலக் குன்ைின் மீது 
நிறுத்தப்பட்டிருந்த) உங்களில் உலக 
(சசல்வ)த்றத நாடி (நபியின் 
கட்டறளறய மீைி மறலயிலிருந்து கீகழ 
இைங்கி)யவரும் உண்டு. இன்னும், 
உங்களில் மறுறம(யின் நன்றம)றய 
நாடிய (நபியின் கட்டறளப்படி 
அங்கககய இருந்து வரீ மரணம் 
அறடந்த)வரும் உண்டு. பிைகு 
உங்கறளச் கசாதிப்பதற்காக 
(கதாற்கடிக்கப்பட இருந்த) அவர்கறள 
விட்டும் உங்கறள திருப்பினான். 
(இன்னும் உங்கள் தவறுக்குப் பின்னர்) 
திட்டவட்டமாக அவன் உங்கறள 
மன்னித்துவிட்டான். அல்லாஹ், 
நம்பிக்றகயாளர்கள் மீது (எப்கபாதும் 
விகசஷமான) அருளுறடயவன் ஆவான். 

ْد  لهقه قهُكُم  وه ده ُ  صه ه    اّلَلَٰ   اِذْ  وهعْده
ْونهُهْم تهُح  َتَٰ    ِباِذْنِه     َسُ   اِذها حه

تهنهازهْعُتْم  فهِشلُْتْم   ِف  وه
یُْتْم  اَْلهْمرِ  ْ  وهعهصه ا   بهْعدِ  َمِنٌۢ   مه
ىُكْم  هرَٰ ا  ا  ِمْنُكْم  ُتِحَبُْونه    َمه
یُْد  َمهْن  نْيها  یَُِر ِمْنُكْم  الَدُ  وه
یُْد  َمهْن  ةه    یَُِر  ثَُمه  اَْلَِٰخره

فهُكْم  ره ْ  صه ْٰنُ  لِيهْبتهلِيهُكْم    عه
لهقهْد  ا  وه فه ْنُكْم    عه ُ   عه  ذُوْ  وهاّلَلَٰ
له  فهْضل    الُْمْؤِمِنْيه  عه
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153. (உஹுத் கபாரில் 
அல்லாஹ்வுறடய) தூதர் உங்களுக்கு 
(பறடயின் இறுதி(ப் பகுதி)யில் 
இருந்தவாறு உங்கறள அறழக்க, 
நீங்கள் ஒருவறரயும் எதிர்பார்க்காமல் 
கவகமாக ஓடிய சமயத்றத நிறனவு 
கூருங்கள். (தூதருக்கு நீங்கள் சகாடுத்த) 
துயரத்தின் காரணமாக உங்களுக்கு(ம் 
கதால்வியின்) துயரத்றதகய 
(அல்லாஹ்) கூலியாக்கினான், காரணம், 
உங்களுக்கு தவைிவிட்ட 
சவற்ைிக்காகவும்; இன்னும், உங்களுக்கு 
ஏற்பட்ட நஷ்டத்திற்காகவும் நீங்கள் 
துக்கப்படாமல் இருப்பதற்காகும். 
இன்னும், நீங்கள் சசய்பவற்றை 
அல்லாஹ் ஆழ்ந்தைிந்தவன் ஆவான். 

لَٰ   تهلْو نه  وهَله  ُتْصِعُدْونه  اِذْ    عه
ُسْوُل  د  َوهالَره ْ   یهْدُعْوُكْم  اهحه  ِف

ىُكْم  هابهُكْم  اُْخرَٰ هث ٌۢا   فها َمً َم   غه   ِبغه
نُْوا لَِكهْيله  لَٰ  تهْحزه ا  عه  مه
ا   وهَله  فهاتهُكْم  ابهُكْم    مه هصه   ا
 ُ ٌۢ  وهاّلَلَٰ ِبْْی   تهْعمهلُْونه  ِبمها  خه
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154. பிைகு, துயரத்திற்குப் பின்னர் 
உங்கள் மீது சிறு நித்திறரறய மன 
நிம்மதிக்காக இைக்கினான். உங்களில் 
ஒரு வகுப்பாறர அது சூழ்ந்தது. (கவறு) 
ஒரு வகுப்பாகரா, அவர்களுக்கு 
அவர்களது ஆன்மாக்கள் அதிக 
கவறலறயத் தந்தன. 
(இறணறவப்பவர்களின்) மடத்தனமான 
எண்ணத்றதப் கபான்று அல்லாஹ்றவப் 
பற்ைி உண்றம அல்லாதறத 
எண்ணுகிைார்கள். “நமக்கு அதிகாரத்தில் 
ஏதும் உண்டா?’’ என்று கூறுகிைார்கள். 
(நபிகய) கூறுவரீாக: “நிச்சயமாக எல்லா 
அதிகாரமும் அல்லாஹ்விற்குரியகத.’’ 
உமக்கு சவளிப்படுத்தாதவற்றை 
அவர்கள் தங்களுக்குள் மறைக்கிைார்கள். 
“அதிகாரத்தில் ஏதும் நமக்கு 
இருந்திருந்தால், இங்கு 
சகால்லப்பட்டிருக்க மாட்கடாம்” எனக் 
கூறுகிைார்கள். (நபிகய!) கூறுவரீாக: 
“நீங்கள் உங்கள் வடீுகளில் இருந்தாலும் 
எவர்கள் மீது (கபாரில்) சகால்லப்படுவது 
விதிக்கப்பட்டுவிட்டகதா அவர்கள் 
தாங்கள் சகால்லப்படும் இடங்கறள 
கநாக்கி சவளியாகி வந்கத தீருவார்கள்.’’ 
(நம்பிக்றகயாளர்ககள!) அல்லாஹ் 
உங்கள் சநஞ்சங்களிலுள்ளவற்றைப் 
பரிகசாதிப்பதற்காகவும், உங்கள் 
உள்ளங்களில் உள்ளவற்றைப் 
பரிசுத்தமாக்குவதற்காகவும் (இவ்வாறு 
சசய்தான்). இன்னும், சநஞ்சங்களில் 
உள்ளறத அல்லாஹ் நன்கைிந்தவன் 
ஆவான். 

له  ثَُمه  هنْزه ْ   عهلهْيُكْم  ا  بهْعدِ  َمِنٌۢ
َمِ  نهةً  الْغه همه اًسا ا  یَهْغَشَٰ  نَُعه
ٓاى ِفهةً  ٓاى ِفهة   َمِْنُكْم    طه   قهْد   وهطه
 ْ هههَمههَْتُ هنُْفُسُهْم  ا  یهُظَنُْونه  ا
 ِ ْْیه  ِباّلَلَٰ َقِ  غه َنه  الْحه  ظه

اِهلَِيهِة      لَهنها  ههْل  یهُقْولُْونه  الْجه
ء     ِمْن  اَْلهْمرِ  ِمنه  ْ   اَِنه  قُْل  َشه

ِ    كُلَهه   اَْلهْمره  ْ   یُْخُفْونه  ّلِلََٰ  ِف
هنُْفِسِهْم  ا  ا  لهكه    یُْبُدْونه  َله  َمه
هانه  لهوْ  یهُقْولُْونه   ِمنه  لهنها  ك
ء   اَْلهْمرِ  ْ ا  َشه ا    قُِتلْنها  َمه ُهنه  هَٰ
 ْوِتُكْم بُيُ  ِفْ  ُكنُْتْم  لَهوْ  قُْل 
زه  ه ُ  ُكِتبه  الَهِذیْنه  لهَبه   عهلههْْیِ
اِجِعِهْم    اِلَٰ  الْقهْتُل    مهضه
لِيهْبتهِله  ُ  وه ا  اّلَلَٰ  ِفْ  مه
صه  ُصُدْوِرُكْم  لُِيمهَحِ ا  وه   ِفْ  مه
ُ  قُلُْوِبُكْم    ٌۢ  وهاّلَلَٰ اِت  عهلِْيم    ِبذه
ُدْوِر   الَصُ
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155. இரு கூட்டங்கள் (உஹுதில்) 
சந்தித்த நாளில் உங்களில் எவர்கள் 
(கபாரிலிருந்து) விலகினார்ககளா, 
(அவர்கள் நிராகரிப்பினால் 
விலகவில்றல. மாைாக) அவர்கறள 
றஷத்தான் சறுகச் சசய்தசதல்லாம் 
அவர்கள் சசய்த சில (தவைான) 
சசயல்களின் காரணமாகத்தான். 
திட்டவட்டமாக அல்லாஹ் அவர்கறள 
முழுறமயாக மன்னித்துவிட்டான். 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் மகா 
மன்னிப்பாளன், மகா சகிப்பாளன் 
ஆவான். 

 یهْومه  ِمْنُكْم  تهوهلَهْوا الَهِذیْنه  اَِنه 
ِن    الْتهقه  ْمعَٰ نَهمها  الْجه  اِ

لَهُهُم  ُن  اْستهزه ْيطَٰ   ِببهْعِض  الَشه
ا  ُبْوا    مه لهقهْد   كهسه ا  وه فه ُ  عه  اّلَلَٰ

   ْ ْٰنُ ه  اَِنه  عه ُفوْر   اّلَلَٰ  غه
ن  لِْيم   حه

156. நம்பிக்றகயாளர்ககள! நீங்கள் 
நிராகரிப்பாளர்கறளப் கபான்று 
ஆகிவிடாதீர்கள். அவர்களுறடய 
(முஃமினான) சககாதரர்கள் பூமியில் 
பயணித்தால் அல்லது 
கபார்புரிபவர்களாக இருந்தால் 
அவர்களுக்கு (அந்நிராகரிப்பாளர்கள்) 
கூைினார்கள்: “அவர்கள் நம்மிடகம 
இருந்திருந்தால் மரணித்திருக்கவும் 
மாட்டார்கள்; சகால்லப்பட்டிருக்கவும் 
மாட்டார்கள்.’’ அவர்களுறடய 
உள்ளங்களில் இறத (-இந்த 
நம்பிக்றகறய) ஒரு றககசதமாக 
ஆக்குவதற்காககவ (அல்லாஹ் 
இவ்வாறு சசய்தான்). அல்லாஹ்தான் 
வாழறவக்கிைான். இன்னும், மரணிக்க 
றவக்கிைான். இன்னும், நீங்கள் 
சசய்பவற்றை அல்லாஹ் உற்று 
கநாக்குபவன் ஆவான். 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  تهُكْونُْوا َله  اَٰ
هالَهِذیْنه    وهقهالُْوا كهفهُرْوا ك

نِِهْم  بُْوا اِذها َِلِْخوها ره   ِف  ضه
هوْ  اَْلهْرِض  هانُْوا ا   لَهوْ  ُغَزًی ك
هانُْوا نها  ك ا  ِعْنده اُتْوا مه ا  مه مه  وه
له  قُِتلُْوا    ُ  لِيهْجعه لِكه  اّلَلَٰ   ذَٰ
ةً  ْسره ُ  قُلُْوِبِهْم     ِفْ  حه   وهاّلَلَٰ
یُِمْيُت    یُْح   ُ  وه   ِبمها  وهاّلَلَٰ

 بهِصْْی   تهْعمهلُْونه 
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157. நீங்கள் அல்லாஹ்வின் பாறதயில் 
சகால்லப்பட்டாலும் அல்லது நீங்கள் 
இைந்தாலும் திட்டமாக 
அல்லாஹ்விடமிருந்து (உங்களுக்கு 
கிறடக்கும்) மன்னிப்பும் கருறணயும் 
(இவ்வுலகில்) அ(ந்த 
இறணறவப்ப)வர்கள் கசகரித்து 
(கசமித்து) றவக்கின்ை (உலக 
சசல்வத்)றத விட மிகச் சிைந்ததாகும். 

ْن  لهى ِ ِبْيِل  ِفْ  قُِتلُْتْم  وه ِ  سه  اّلَلَٰ
هوْ  ة   ُمَتُْم  ا ِ  َمِنه  لهمهْغِفره  اّلَلَٰ

ْحمهة   ْْی   وهره َمها  خه یهْجمهُعْونه  َمِ
 

158. இன்னும் நீங்கள் இைந்தாலும் 
அல்லது சகால்லப்பட்டாலும் திட்டமாக 
அல்லாஹ்விடகம (மறுறமயில்) ஒன்று 
திரட்டப்படுவரீ்கள். 

ْن  لهى ِ َتُْم  وه هوْ  َمُ ۡاِله  قُِتلُْتْم  ا  َله
 ِ ُرْونه  اّلَلَٰ  ُتْحشه

159. ஆக, (நபிகய!) நீர் அல்லாஹ்வின் 
கருறணயினால் அவர்களுக்கு 
சமன்றமயானவராக ஆகிவிட்டீர். 
இன்னும், நீர் கடுகடுப்பானவராககவா, 
உள்ளம் கடுறமயானவராககவா 
இருந்திருந்தால் உமது 
சுற்றுப்புைத்திலிருந்து அவர்கள் பிரிந்து 
சசன்ைிருப்பார்கள். ஆககவ, அவர்கறள 
மன்னிப்பரீாக! இன்னும், அவர்களுக்காக 
(அல்லாஹ்விடம்) மன்னிப்புத் 
கதடுவரீாக! இன்னும், காரியங்களில் 
அவர்களுடன் ஆகலாசிப்பரீாக! ஆக, நீர் 
(ஒரு முடிறவ) உறுதிசசய்தால் 
அல்லாஹ்வின் மீது நம்பிக்றக றவ(த்து 
அவறன மட்டும் சார்ந்து இரு)ப்பரீாக! 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் (தன் மீது) 
நம்பிக்றக றவ(த்து தன்றன சார்ந்து 
இரு)ப்பவர்கள் மீது அன்பு றவக்கிைான். 

ْحمهة   فهِبمها  ِ  َمِنه  ره  لِْنته  اّلَلَٰ
لهوْ  ْم   لههُ  ا  ُكْنته  وه   غهلِْيظه  فهَظً

ْوا الْقهلِْب  ْولِكه  ِمْن  َله نْفهَضُ   حه
ْ  فهاْعُف  ْٰنُ  وهاْستهْغِفرْ  عه
اوِْرُهْم  لهُهْم    اَْلهْمِر    ِف  وهشه
ْمته  فهاِذها زه َهْل  عه له  فهتهوهك ِ    عه  اّلَلَٰ
ه  اَِنه  كَِلِْيه  یُِحَبُ  اّلَلَٰ  الُْمتهوه
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160. அல்லாஹ் உங்களுக்கு உதவினால் 
உங்கறள மிறகப்பவர் அைகவ இல்றல. 
இன்னும், அவன் உங்கறள றகவிட்டால் 
அதற்குப் பின்னர் உங்களுக்கு உதவுபவர் 
யார் (இருக்கிைார்)? ஆககவ, 
நம்பிக்றகயாளர்கள் அல்லாஹ்வின் மீது 
நம்பிக்றக றவ(த்து அவறன மட்டும் 
சார்ந்து இரு)ப்பார்களாக! 

ُ ا یَهْنُصْرُكُم  اِْن    غهالِبه  فهله  ّلَلَٰ
اِْن  لهُكْم      ذها فهمهْن  یَهْخُذلُْكْم  وه
ْ  یهْنُصُرُكْم  الَهِذْی   بهْعِده     َمِنٌۢ
له  ِ  وهعه َهِل  اّلَلَٰ  فهلْیهتهوهك

 الُْمْؤِمُنْونه 

161. கமாசடி சசய்வது ஒரு நபிக்கு 
அழகல்ல. எவர் கமாசடி சசய்வாகரா 
அவர், தான் சசய்த கமாசடியுடன் 
மறுறம நாளில் வருவார். பிைகு, 
ஒவ்கவார் ஆன்மாவு(க்கு)ம் அது 
சசய்தறத முழுறமயாக (கணக்கிட்டு 
கூலி) சகாடுக்கப்படும். இன்னும், 
அவர்கள் அநீதியிறழக்கப்பட 
மாட்டார்கள். 

ا  مه هانه  وه ِبَ   ك هْن  لِنه  یَهُغَله    ا
ْن  مه ا  یهاِْت  یَهْغلُْل  وه   یهْومه  غهَله  ِبمه
مهِة      نهْفس   كَُلُ  ُتوهَفَٰ  ثَُمه  الِْقيَٰ

ا  بهْت  َمه یُْظلهُمْونه    َله  وهُهْم  كهسه
 

162. ஆக, யார் (கநர்றமயாக நடப்பதில்) 
அல்லாஹ்வின் விருப்பத்றதப் 
பின்பற்ைினாகரா அவர், யார் (கமாசடி 
சசய்து) அல்லாஹ்வின் ககாபத்றத 
சுமந்தாகரா, இன்னும் அவருறடய 
தங்குமிடம் நரகமாக ஆகிவிட்டகதா 
அவறரப் கபான்று ஆகுவாரா? அ(ந்த 
நரகமான)து மிக சகட்ட மீளுமிடமாகும். 

هفهمهِن  تَهبهعه  ا ِ  ِرْضوهانه  ا  اّلَلَٰ
 ْ مهنٌۢ ط   بهٓاءه  كه خه ِ  َمِنه  ِبسه  اّلَلَٰ

ىهُ  اْوَٰ مه َنهُم    وه هه ِبْئسه  جه  وه
 الْمهِصْْیُ 

163. அவர்கள் அல்லாஹ்விடத்தில் பல 
தரங்கள் (உறடகயார்) ஆவர். அல்லாஹ் 
அவர்கள் சசய்வறத உற்று 
கநாக்குபவன் ஆவான். 

ت   ُهْم  ِ    ِعْنده  دهرهجَٰ ُ  اّلَلَٰ  وهاّلَلَٰ
 ٌۢ  یهْعمهلُْونه   ِبمها  بهِصْْی 
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164. நம்பிக்றகயாளர்கள் மீது திட்டமாக 
அல்லாஹ் அருள் புரிந்தான் - 
அவர்களிலிருந்கத ஒரு தூதறர 
அவர்களுக்கு மத்தியில் அனுப்பியகபாது. 
அவர் அவர்களுக்கு அவனுறடய 
வசனங்கறள ஓதிக் காண்பிக்கிைார்; 
இன்னும், அவர்கறளப் 
பரிசுத்தப்படுத்துகிைார்; இன்னும், 
அவர்களுக்கு கவதத்றதயும் 
ஞானத்றதயும் கற்பிக்கிைார். நிச்சயமாக 
(அவர்கள் இதற்கு) முன்னர் சதளிவான 
வழிககட்டில்தான் இருந்தனர். 

ْد  َنه  لهقه ُ  مه له  اّلَلَٰ  الُْمْؤِمِنْيه  عه
ْ  بهعهثه  اِذْ  ُسْوًَل  فِهْْیِ  َمِْن  ره

هنُْفِسِهْم  ْ  یهْتلُْوا ا یَِٰته   عهلههْْیِ  اَٰ
 ْ َكِهْْیِ یُزه لَُِمُهُم  وه یُعه  وه
اِْن   وهالِْحْكمهةه    الِْكتَٰبه  هانُْوا وه   ك
َٰل   لهِفْ  قهْبُل  ِمْن  ل ِبْي   ضه َمُ
 

165. (நிராகரிப்பாளர்கள் மூலம் உஹுத் 
கபாரில்) உங்களுக்கு ஒரு கசாதறன 
ஏற்பட்டகபாது (‘பத்ர்’ கபாரில் 
அவர்களுக்கு) அது கபான்று 
இருமடங்றக நீங்கள் சகாடுத்திருக்க, 
“இ(ந்த கசாதறனயான)து எங்கிருந்து 
வந்தது” என்று கூறுகிைரீ்களா? (நபிகய!) 
கூறுவரீாக: “உங்களிடமிருந்துதான் அது 
ஏற்பட்டது. (அதற்கு காரணம் 
நீங்கள்தான்.)” நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
எல்லாவற்ைின் மீதும் 
கபராற்ைலுறடயவன் ஆவான். 

لهَمها   هوه ابهْتُكْم  ا هصه   قهْد  َمُِصیْبهة   ا
ْبُتْم  ا    اهصه هَنَٰ  قُلُْتْم  َمِثْلهْيهه   ا
ا    ذه   ِعْندِ  ُهوهِمْن  قُْل  هَٰ

هنُْفِسُكْم    ه  اَِنه  ا لَٰ   اّلَلَٰ  كَُلِ  عه
ء   ْ  قهِدیْر   َشه

166. இன்னும், இரு கூட்டங்களும் 
(உஹுத் கபாரில்) சந்தித்த நாளில் 
உங்களுக்கு எது ஏற்பட்டகதா அது 
அல்லாஹ்வின் அனுமதியுடன்தான் 
ஏற்பட்டது. (அல்லாஹ்) 
நம்பிக்றகயாளர்கறள 
(நயவஞ்சகக்காரர்களிடமிருந்து பிரித்து 
சவளிப்பறடயாக) அைிவதற்காகவும் 
(இந்த கசாதறன உங்களுக்கு ஏற்பட்டது). 

ا   مه ابهُكْم  وه هصه  الْتهقه  یهْومه  ا
ِن  ْمعَٰ ِ  فهِباِذِْن  الْجه  اّلَلَٰ
لِيهْعلهمه   الُْمْؤِمِنْيه   وه
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167. இன்னும், நயவஞ்சகர்கறள 
(நம்பிக்றகயாளர்களில் இருந்து பிரித்து 
சவளிப்பறடயாக) அைிவதற்காகவும் 
(இந்த கசாதறன உங்களுக்கு ஏற்பட்டது). 
இன்னும், “வாருங்கள், அல்லாஹ்வின் 
பாறதயில் கபார் புரியுங்கள். அல்லது, 
(அந்த நிராகரிப்பவர்கறளத்) தடுங்கள்” 
என்று அ(ந்த நயவஞ்சகம் 
உறடய)வர்களுக்கு கூைப்பட்டது. 
(அதற்கு) “கபார் என்று (இறத) நாங்கள் 
அைிந்திருந்தால் நிச்சயமாக உங்கறளப் 
பின்பற்ைி (கபாருக்கு வந்து) இருப்கபாம்” 
என்று கூைினார்கள். அன்றைய தினம் 
அவர்கள் நம்பிக்றகறய விட 
நிராகரிப்புக்கக மிகவும் 
சநருக்கமானவர்களாக இருந்தார்கள். 
அவர்கள் தங்கள் உள்ளங்களில் 
இல்லாதறத தங்கள் வாய்களால் 
கூறுகிைார்கள். இன்னும், அவர்கள் 
மறைப்பறத அல்லாஹ் மிக அைிந்தவன் 
ஆவான். 

لِيهْعلهمه  ۬   الَهِذیْنه  وه  نهافهُقْوا  
الهْوا  لهُهْم  وهقِْيله    ِفْ  قهاتِلُْوا  تهعه
ِبْيِل  ِ  سه هوِ  اّلَلَٰ   قهالُْوا اْدفهُعْوا    ا

ُكْم    قِتهاًَل   نهْعلهُم  لهوْ   ََله َتهبهْعنَٰ
ذ   لِلُْكْفرِ  ُهْم  ى ِ ُب  یهْومه هقْره  ا

 ْ  یهُقْولُْونه  لِْلِیْمهاِن    ِمْٰنُ
ا  ِباهفْوهاِهِهْم   ِفْ  لهیْسه  َمه
ُ  قُلُْوِبِهْم    هعْلهُم  وهاّلَلَٰ   ِبمها  ا
 یهْكُتُمْونه  

168. அ(ந்த நயவஞ்சகமுறடய)வர்கள் 
(தங்கள் வடீுகளில்) உட்கார்ந்து சகாண்டு, 
(கபாரில் சகால்லப்பட்ட) தங்கள் 
(முஃமினான) சககாதரர்கள் பற்ைி, 
“இவர்கள் எங்களுக்கு 
கீழ்ப்படிந்திருந்தால் (கபாரில்) 
சகால்லப்பட்டிருக்க மாட்டார்கள்’’ என்று 
கூைினார்கள். (நபிகய!) கூறுவரீாக: “ஆக, 
நீங்கள் உண்றமயாளர்களாக இருந்தால் 
உங்கறள விட்டும் மரணத்றத (அது 
உங்களுக்கு வரும்கபாது) நீங்கள் 
தடு(த்துப்பாரு)ங்கள்!’’ 

هلَهِذیْنه  نِِهْم  قهالُْوا ا  َِلِْخوها
ُدْوا اُعْونها  لهوْ  وهقهعه هطه ا  ا  قُِتلُْوا    مه

ُءْوا قُْل  ْن  فهاْدره هنُْفِسُكُم  عه  ا
ِدقِْيه   ُكنُْتْم  اِْن  الْمهْوته  صَٰ
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169. (நபிகய!) அல்லாஹ்வின் பாறதயில் 
சகால்லப்பட்டவர்கறள இைந்தவர்களாக 
எண்ணாதீர். மாைாக, (அவர்கள்) 
உயிருள்ளவர்கள், தங்கள் இறைவனிடம் 
அவர்கள் உணவளிக்கப்படுகிைார்கள். 

َه  وهَله  به   ِفْ  قُِتلُْوا الَهِذیْنه  تهْحسه
ِبْيِل  ِ  سه ًتا    اّلَلَٰ هْموها   بهْل  ا
هْحيهٓاء   بَِِهْم  ِعْنده  ا   ره
 یُْرزهقُْونه  

170. அல்லாஹ் தன் அருளால் 
அவர்களுக்கு சகாடுத்ததினாலும் 
அவர்கள் மகிழ்ச்சியறடந்தவர்களாக 
இருப்பார்கள். இன்னும், தங்களுடன் 
வந்து கசராமல், தங்களுக்குப் பின்னால் 
(இவ்வுலகில் உயிகராடு தங்கி) 
இருப்பவர்களினாலும் அவர்கள் 
மகிழ்ச்சியறடவார்கள், அதாவது, 
(அவர்களும் அல்லாஹ்வின் பாறதயில் 
சகால்லப்பட்டால்) “அவர்கள் மீது ஒரு 
பயமும் இல்றல; அவர்கள் 
கவறலப்படவும் மாட்டார்கள்’’ என்று. 

ا   فهِرِحْيه  هُىُ  ِبمه تَٰ ُ   اَٰ  ِمْن  اّلَلَٰ
یهْستهْبِشُرْونه  فهْضلِه      وه
ُقْوا لهْم  ِبالَهِذیْنه   ِبِهْم  یهلْحه
لِْفِهْم    َمِْن  هََله  خه ْوف   ا  خه

 ْ نُْونه   ُهْم  وهَله  عهلههْْیِ  یهْحزه

171. அல்லாஹ்விடமிருந்து 
சகாடுக்கப்படும் கிருறபயினாலும், 
அருளினாலும், “நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
நம்பிக்றகயாளர்களின் கூலிறய 
வணீாக்க மாட்டான்’’ என்பதினாலும் 
அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக உற்சாகமாக 
இருப்பார்கள். 

  َمِنه  ِبِنْعمهة   یهْستهْبِشُرْونه 
 ِ فهْضل     اّلَلَٰ هَنه  وه ا ه  وه  َله  اّلَلَٰ

هْجره  یُِضْيعُ   الُْمْؤِمِنْيه  ا

172. அவர்கள் (-அந்த உண்றமயான 
நம்பிக்றகயாளர்கள்) தங்களுக்கு 
காயகமற்பட்ட பின்னரும் 
அல்லாஹ்விற்கும் தூதருக்கும் 
பதிலளித்தார்கள். (அவர்கள் 
காயங்களுடன் இருந்தகபாதும் தூதரின் 
அறழப்றப ஏற்று கபாருக்கு 
சசன்ைார்கள்.) நல்லைம் புரிந்து, 
அல்லாஹ்றவ அஞ்சிய (அ)வர்களுக்கு 
மகத்தான கூலி உண்டு. 

هلَهِذیْنه  ابُْوا ا ِ   اْستهجه  ّلِلََٰ
ُسْوِل  الَره ْ  وه ا   بهْعدِ  ِمنٌۢ  مه
ابهُهُم  ۬   اهصه ْرُح ۛ  لِلَهِذیْنه  الْقه
ُنْوا هْحسه ْ  ا تَهقهْوا ِمْٰنُ ا هْجر   وه   ا
ِظْيم     عه
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173. (-அந்த உண்றமயான 
நம்பிக்றகயாளர்கள்,) மக்கள் 
அவர்களுக்கு கூைினர்: “நிச்சயமாக 
மக்கள் (தங்கள் பறடகறளயும் 
ஆயுதங்கறளயும்) உங்களுக்காக (-
உங்கறள எதிர்ப்பதற்காக) திட்டமாக 
ஒன்று கசர்த்துள்ளனர், ஆககவ, 
அவர்கறளப் பயப்படுங்கள்! 
(அவர்களுடன் கபாருக்கு சசன்று 
விடாதீர்கள்!)’’ ஆனால், இந்த 
அச்சுறுத்தகலா அவர்களுக்கு 
நம்பிக்றகறய(த்தான் கமலும்) 
அதிகப்படுத்தியது. இன்னும், “அல்லாஹ் 
எங்களுக்குப் கபாதுமானவன், அவன் 
சிைந்த சபாறுப்பாளன்’’ என்று அவர்கள் 
(நம்பிக்றகயுடன்) கூைினார்கள். 

هلَهِذیْنه    اَِنه  الَنهاُس  لهُهُم  قهاله  ا
مهُعْوا قهْد  الَنهاسه   لهُكْم  جه

ْوُهْم  ادهُهْم  فهاْخشه ۬   فهزه   اِیْمهانًا  
ْسُبنها وهقهالُْوا ُ  حه  وهنِْعمه  اّلَلَٰ
 الْوهِكْيُل 

174. ஆக, அல்லாஹ்வின் கிருறப 
இன்னும் அருளுடன் அவர்கள் 
திரும்பினார்கள். அவர்கறள ஒரு 
தீங்கும் அணுகவில்றல. இன்னும் 
அல்லாஹ்வின் விருப்பத்றத அவர்கள் 
பின்பற்ைினார்கள். அல்லாஹ் 
(நம்பிக்றகயாளர்கள் மீது) மகத்தான 
அருளுறடயவன் ஆவான். 

ِ  َمِنه  ِبِنْعمهة   فهانْقهلهُبْوا  اّلَلَٰ
فهْضل   ْسُهْم  لَهْم  وه   ُسْوٓء     یهْمسه
تَهبهُعْوا ا ِ    ِرْضوهانه  وه ُ  اّلَلَٰ  وهاّلَلَٰ

ِظْيم    فهْضل   ذُوْ   عه

175. (உங்கறள அச்சுறுத்திய) 
அவசனல்லாம் றஷத்தான்தான். (அவன்) 
தன்(றன நம்புகின்ை) நண்பர்கறள 
பயமுறுத்துகிைான். ஆககவ, நீங்கள் 
(உண்றமயான, உறுதியான) 
நம்பிக்றகயாளர்களாக இருந்தால் 
அவர்கறளப் பயப்படாதீர்கள்; (உங்கள் 
இறைவனாகிய) என்றனப் பயப்படுங்கள். 

نَهمها  لُِكُم  اِ ُن  ذَٰ ْيطَٰ َوُِف  الَشه  یُخه
ه   هْولِيهٓاءه افُْوُهْم  فهله  ا   تهخه
افُْوِن  ْؤِمِنْيه  ُكنُْتْم  اِْن  وهخه َمُ
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176. இன்னும், (நபிகய!) நிராகரிப்பில் 
விறரபவர்கள் உம்றம கவறலப்படுத்த 
கவண்டாம். நிச்சயமாக அவர்கள் 
அல்லாஹ்விற்கு எறதயும் அைகவ 
தீங்கிறழக்க மாட்டார்கள். மறுறமயில் 
அைகவ நற்பாக்கியத்றத அவர்களுக்கு 
ஏற்படுத்தாமல் இருக்ககவ அல்லாஹ் 
நாடுகிைான். இன்னும், அவர்களுக்கு 
மகத்தான தண்டறன உண்டு. 

  الَهِذیْنه  یهْحُزنْكه  وهَله 
اِرُعْونه  نَهُهْم  الُْكْفِر    ِف  یُسه  اِ

وا لهْن  ه  یَهُضَرُ ْيـ ًا    اّلَلَٰ  یُِریُْد  شه
 ُ هََله  اّلَلَٰ له  ا ا  لهُهْم  یهْجعه َظً   ِف  حه

ِة    لهُهْم  اَْلَِٰخره اب   وه  عهذه
ِظْيم    عه

177. நிச்சயமாக, நம்பிக்றகக்குப் பகரமாக 
நிராகரிப்றப வாங்கியவர்கள் 
அல்லாஹ்விற்கு எறதயும் அைகவ 
தீங்கிறழக்க மாட்டார்கள். இன்னும், 
துன்புறுத்தும் தண்டறன அவர்களுக்கு 
உண்டு. 

ُوا الَهِذیْنه  اَِنه  ه  الُْكْفره  اْشَته
وا لهْن  ِباَْلِیْمهاِن  ه  یَهُضَرُ  اّلَلَٰ

ْيـ ًا    لهُهْم  شه اب   وه هلِْيم   عهذه  ا

178. நிராகரிப்பவர்கள் - “நாம் அவர்க(றள 
உடகன தண்டிக்காமல் அவர்க)ளுக்கு 
அவகாசம் அளிப்பது அவர்களுக்கு 
நல்லசதன்று” - நிச்சயம் எண்ண 
கவண்டாம். நாம் அவர்களுக்கு 
அவகாசமளிப்பசதல்லாம், அவர்கள் 
பாவத்தால் அதிகரிப்பதற்காககவ. 
இன்னும், இழிவுபடுத்தும் தண்டறனயும் 
அவர்களுக்குண்டு. 

َه  وهَله  به ا الَهِذیْنه  یهْحسه  كهفهُرْو 
هنَهمها  ْْی   لهُهْم  نُْمِلْ  ا  خه

هنُْفِسِهْم    نَهمها  ََلِ  لهُهْم  نُْمِلْ  اِ
ا ثًْما    لِيهْزدهاُدْو  لهُهْم  اِ اب   وه  عهذه
ِهْي    َمُ
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179. (நம்பிக்றகயாளர்ககள!) நீங்கள் 
இருக்கின்ை இகத நிறலயில் 
நம்பிக்றகயாளர்(களாகிய உங்)கறள 
அல்லாஹ் விட்டுவிடுபவனாக இல்றல. 
(கசாதறனயின்) இறுதியாக 
நல்லவர்களிலிருந்து, தீயவர்கறள 
பிரிப்பான். இன்னும், மறைவானவற்றை 
அல்லாஹ் உங்களுக்கு 
அைிவிப்பவனாகவும் இல்றல. எனினும் 
தன் தூதர்களில் தான் நாடியவர்கறள 
அல்லாஹ் கதர்ந்சதடு(த்து அவருக்கு 
அைிவி)ப்பான். ஆககவ, 
அல்லாஹ்றவயும் அவனுறடய 
தூதர்கறளயும் நம்பிக்றக 
சகாள்ளுங்கள். இன்னும், நீங்கள் 
நம்பிக்றக சகாண்டால், அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சினால் உங்களுக்கு மகத்தான கூலி 
(அல்லாஹ்விடம்) உண்டு. 

ا  هانه  مه ُ  ك ره  اّلَلَٰ  الُْمْؤِمِنْيه  لِيهذه
لَٰ  ا   عه هنُْتْم  مه َتَٰ  عهلهْيهِ  ا  حه
ِبْيثه  یهِمْيزه  ِب    ِمنه  الْخه َيِ   الَطه
ا  مه هانه  وه ُ  ك ُكْم  اّلَلَٰ له  لُِيْطلِعه  عه

ْيِب  َِٰكَنه  الْغه ل ه  وه ِبْ  اّلَلَٰ  یهْجته
ُسلِه   ِمْن  ْن  َرُ ٓاُء  مه   فهاَِٰمُنْوا یَهشه
 ِ اِْن   وهُرُسلِه     ِباّلَلَٰ  ُتْؤِمُنْوا وه

تهَتهُقْوا هْجر   فهلهُكْم  وه ِظْيم    ا عه
 

180. இன்னும், அல்லாஹ் தன் 
அருளிலிருந்து அவர்களுக்கு 
சகாடுத்ததில் கஞ்சத்தனம் சசய்பவர்கள், 
“அது தங்களுக்கு நல்லது” என்று எண்ண 
கவண்டாம். மாைாக, அது அவர்களுக்குத் 
தீறமயாகும். அவர்கள் எதில் 
கஞ்சத்தனம் சசய்தார்ககளா (அது 
மறுறமயில் விஷப் பாம்பாக 
மாற்ைப்பட்டு அவர்களின் கழுத்துகளில்) 
அறத சுற்ைப்படுவார்கள். இன்னும், 
வானங்கள் இன்னும் பூமியின் உரிறம 
அல்லாஹ்விற்கக உரியதாகும். 
இன்னும், அல்லாஹ் நீங்கள் 
சசய்பவற்றை ஆழ்ந்தைிபவன் ஆவான். 

َه  وهَله  به   الَهِذیْنه  یهْحسه
لُْونه  ا   یهْبخه هُىُ  ِبمه تَٰ ُ  اَٰ  ِمْن  اّلَلَٰ
ا فهْضلِه   ْْیً   بهْل  لَهُهْم    ُهوهخه
َر   َوهقُْونه  لَهُهْم    ُهوهشه ُيطه ا  سه   مه
مهِة    یهْومه  ِبه   بهِخلُْوا ِ  الِْقيَٰ   وهّلِلََٰ
اُث  ِت  ِمْْیه مَٰوَٰ  وهاَْلهْرِض    الَسه
 ُ ن   تهْعمهلُْونه  ِبمها  وهاّلَلَٰ ِبْْی   خه
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181. “நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
ஏறழயாவான். இன்னும், நாங்கள் 
சசல்வந்தர்கள்’’ என்று 
கூைியவர்களுறடய கூற்றை 
திட்டவட்டமாக அல்லாஹ் 
சசவியுற்ைான். அவர்கள் கூைியறதயும், 
நியாயமின்ைி நபிமார்கறள அவர்கள் 
சகாறல சசய்தறதயும் 
பதிவுசசய்கவாம். இன்னும், “எரித்து 
சபாசுக்கும் தண்டறனறய 
சுறவயுங்கள்’’ என்று கூறுகவாம். 

ْد  ِمعه  لهقه ُ  سه  الَهِذیْنه  قهْوله  اّلَلَٰ
ا ه  اَِنه  قهالُْو   فهِقْْی  َوهنهْحُن  اّلَلَٰ

هْغِنيهٓاُء    نهْكُتُب  ا ا  سه   قهالُْوا  مه
قهْتلهُهُم  ْْیِ   اَْلهنٌِْۢبيهٓاءه  وه   ِبغه
َق     نهُقْوُل  حه ابه  ذُْوقُْوا وه   عهذه

ِریِْق   الْحه

182. அதற்கு காரணம், “உங்கள் கரங்கள் 
முற்படுத்தியதும், இன்னும், நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் அடியார்களுக்கு 
அநீதியிறழப்பவனாக இல்றல என்பதும் 
ஆகும்.’’ 

لِكه  ْت  ِبمها  ذَٰ مه هیِْدیُْكْم  قهَده  ا
هَنه  ا ه  وه م   لهیْسه  اّلَلَٰ َله   ِبظه

ِبْيِد    لَِلْعه

183. “சநருப்பு அறத சாப்பிடும்படியான 
ஒரு (குர்பானி) பலிறய எங்களிடம் 
தூதர் எவரும் சகாண்டுவருகின்ை வறர 
நாங்கள் அவறர நம்பிக்றக 
சகாள்ளக்கூடாது என்று அல்லாஹ் 
எங்களிடம் நிச்சயமாக உடன்படிக்றக 
சசய்திருக்கிைான்’’ என்று அவர்கள் 
கூைினார்கள். (நபிகய!) கூறுவரீாக: 
“எனக்கு முன்னர் உங்களிடம் பல 
தூதர்கள் சதளிவான அத்தாட்சிகறளயும் 
நீங்கள் கூைியறதயும் திட்டமாக 
சகாண்டு வந்தார்கள். ஆககவ, நீங்கள் 
(உங்கள் கூற்ைில்) உண்றமயாளர்களாக 
இருந்தால் அவர்கறள (ஏன் 
நிராகரித்தீர்கள். இன்னும்,) ஏன் சகாறல 
சசய்தீர்கள்?’’ 

هلَهِذیْنه  ا ا ه  اَِنه  قهالُْو  ِهده  اّلَلَٰ  عه
هََله  اِلهیْنها   ُسْول   نُْؤِمنه  ا َتَٰ  لِره  حه
 الَنهاُر    تهاْكُلُهُ  ِبُقْربهان   یهاْتِیهنها 
ُكْم  قهْد  قُْل  ٓاءه  َمِْن  ُرُسل   جه
ِت  قهْبِلْ  ِبالَهِذْی  ِبالْبهیَِنَٰ   وه
 اِْن  قهتهلُْتُمْوُهْم  فهلِمه  قُلُْتْم 
ِدقِْيه  ُكنُْتْم   صَٰ
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184. ஆக, (நபிகய!) அவர்கள் உம்றமப் 
சபாய்ப்பித்தால், உமக்கு முன்னர் 
சதளிவான அத்தாட்சிகறளயும் கவத 
நூல்கறளயும் ஒளிவசீுகிை 
கவதத்றதயும் சகாண்டு வந்த பல 
தூதர்களும் திட்டமாக 
சபாய்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். 

بُْوكه  فهاِْن  َذه به  فهقهْد  كه  ُكَذِ
ٓاُءوْ  قهْبلِكه  َمِْن  ُرُسل    جه

ِت  بُرِ  ِبالْبهیَِنَٰ الَزُ ِب  وه الِْكتَٰ   وه
 الُْمِنْْیِ 

185. ஒவ்கவார் ஆன்மாவும் மரணத்றத 
சுறவக்கக் கூடியகத. இன்னும், உங்கள் 
கூலிகறள நீங்கள் முழுறமயாக 
சகாடுக்கப்படுவசதல்லாம் மறுறம 
நாளில்தான். ஆக, எவர் (நரக) 
சநருப்பிலிருந்து தூரமாக்கப்பட்டு 
சசார்க்கத்தில் பிரகவசிக்க 
அனுமதிக்கப்படுவாகரா, (அவர்) 
திட்டமாக சவற்ைி சபற்ைார். இவ்வுலக 
வாழ்க்றக மயக்கக்கூடிய (அற்ப) 
இன்பத்றதத் தவிர (கவறு) இல்றல. 

  الْمهْوِت    ذهٓاى ِقهةُ  نهْفس   كَُلُ 
نَهمها  اِ فَهْونه  وه ُكْم  ُتوه  یهْومه  اُُجوْره
مهِة    ِن  ُزْحِزحه  فهمهْن  الِْقيَٰ   عه
َنهةه  وهاُْدِخله  الَنهارِ    فهقهْد  الْجه
ا  فهازه    مه وةُ  وه يَٰ ا   الْحه نْيه   اََِله  الَدُ
تهاعُ   الُْغُرْوِر  مه

186. (நம்பிக்றகயாளர்ககள!) உங்கள் 
சசல்வங்களிலும், உங்கள் 
ஆன்மாக்களிலும் நிச்சயம் நீங்கள் 
கசாதிக்கப்படுவரீ்கள். உங்களுக்கு 
முன்னர் கவதம் 
சகாடுக்கப்பட்டவர்களின் மூலமும், 
இறணறவத்து வணங்குபவர்களின் 
மூலமும் அதிகமான வறச சமாழிறய 
(-உங்கறள சங்கடப்படுத்தும் கபச்சுகறள) 
நிச்சயம் நீங்கள் சசவியுறுவரீ்கள். 
நீங்கள் சபாறுறமயாக இருந்தால், 
நீங்கள் அல்லாஹ்றவ அஞ்சி 
(பாவங்கறள விட்டு விலகி) வாழ்ந்தால் 
நிச்சயமாக அதுதான் உறுதிமிக்க 
(வரீமிகுந்த, சவற்ைிக்குரிய) 
காரியங்களில் உள்ளதாகும். 

ْ   لهُتْبلهُوَنه  هْموهالُِكْم  ِف  ا
هنُْفِسُكْم  ا لهتهْسمهُعَنه  وه  ِمنه  وه

 ِمْن  الِْكتَٰبه  ُتوااُوْ  الَهِذیْنه 
ِمنه  قهْبلُِكْم    الَهِذیْنه  وه
ا ُكْو  هْشره هذًی ا ا    ا ِثْْیً اِْن  كه   وه
ْوا تهَتهُقْوا تهْصَِبُ لِكه  فهاَِنه  وه   ذَٰ
ْزِم  ِمْن   اَْلُُموِْر  عه
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187. அந்த சமயத்றத நிறனவு 
கூருங்கள்: “கவதம் 
சகாடுக்கப்பட்டவர்களிடம் 
உறுதிசமாழிறய அல்லாஹ் 
வாங்கினான். அதாவது, அ(ந்த 
கவதத்)றத மக்களுக்கு நிச்சயம் நீங்கள் 
சதளிவுபடுத்த கவண்டும்; இன்னும், 
அறத நீங்கள் மறைக்க மாட்டீர்கள்’’ 
என்று. ஆனால், அவர்கள் அறதத் 
தங்கள் முதுகுகளுக்குப் பின்னால் 
எைிந்தனர். இன்னும், அதற்குப் பகரமாகச் 
சசாற்ப கிரயத்றத வாங்கினர். அவர்கள் 
வாங்குவது மிக சகட்டதாகும். 
(பதவிக்காகவும் சசல்வத்திற்காகவும் 
கவதத்தில் உள்ள சட்டத்றத மாற்ைவும் 
மறைக்கவும் சசய்தனர்.) 

اِذْ  ذه  وه ُ  اهخه  الَهِذیْنه  ِمیْثهاقه  اّلَلَٰ
نَُنهه   الِْكتَٰبه  اُْوُتوا  لهُتبهَيِ
  تهْكُتُمْونهه  ؗ  وهَله  لِلَنهاِس 
ٓاءه  فهنهبهُذْوهُ   ُظُهوِْرِهْم  وهره
ْوا ه همهًنا  ِبه   وهاْشَته  قهلِْيًل    ث
ا  فهِبْئسه  ْونه  مه ُ  یهْشَته

188. (நபிகய! சசயல்களில்) எவர்கள் 
அவர்கள் சசய்த(தீய)தின் மூலம் 
மகிழ்ச்சி அறடகிைார்ககளா; இன்னும், 
அவர்கள் சசய்யாத (நல்ல)வற்றைக் 
சகாண்டு அவர்கள் புகழப்படுவறத 
விரும்புகிைார்ககளா அத்தறகயவர்கள் 
தண்டறனயிலிருந்து பாதுகாப்பில் 
இருப்பதாக நிச்சயம் நீர் எண்ணாதீர்! 
துன்புறுத்தும் தண்டறன (கண்டிப்பாக) 
அவர்களுக்கு உண்டு. 

َه  َله  به  الَهِذیْنه  تهْحسه
ُحْونه  ا   یهْفره هتهْوا ِبمه یُِحَبُْونه  ا  وه

هْن  لُْوا  لهْم  ِبمها  یَُْحمهُدْوا ا   یهْفعه
ْ  فهله  ُ بهَٰنه ة   تهْحسه  َمِنه  ِبمهفهازه

اِب    ذه لهُهْم   الْعه اب   وه  عهذه
هلِْيم    ا

189. வானங்கள் இன்னும் பூமியின் 
ஆட்சி அல்லாஹ்விற்கக உரியது! 
இன்னும், அல்லாஹ் ஒவ்சவாரு 
சபாருள் மீதும் கபராற்ைலுறடயவன் 
ஆவான். 

 ِ ِت  ُملُْك  وهّلِلََٰ مَٰوَٰ  الَسه
ُ  وهاَْلهْرِض    لَٰ  وهاّلَلَٰ  كَُلِ  عه
ء   ْ ن  َشه  قهِدیْر 
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190. நிச்சயமாக, வானங்கறளயும் 
பூமிறயயும் பறடத்திருப்பதிலும், இரவு, 
பகல் மாைி மாைி வருவதிலும் 
நிறைவான அைிவுறடயவர்களுக்கு 
திட்டமாக அத்தாட்சிகள் உள்ளன. 

لِْق  ِفْ  اَِنه  ِت  خه مَٰوَٰ   الَسه
ِف  وهاَْلهْرِض   الَهْيِل  وهاْخِتله
ارِ  الَنههه َٰیَٰت   وه ُوِل  َله  ََلِ
 اَْلهلْبهاِب ۬  

191. அவர்கள் நின்ைவர்களாகவும், 
உட்கார்ந்தவர்களாகவும், தங்கள் 
விலாக்கள் மீது (படுத்தவர்களாகவு)ம் 
அல்லாஹ்றவ (துதித்துப் புகழ்ந்து 
சதாழுது) நிறனவு கூர்வார்கள். 
இன்னும், வானங்கள், பூமி 
பறடக்கப்பட்டிருப்பதில் அவர்கள் 
சிந்திப்பார்கள். (இன்னும், அவர்கள் 
பிரார்த்திப்பார்கள்:) “எங்கள் இறைவா! நீ 
இறத வணீாக பறடக்கவில்றல. 
உன்றனத் தூய்றமப்படுத்துகிகைாம். 
ஆககவ, (நரக) சநருப்பின் 
தண்டறனயிலிருந்து எங்கறளக் 
காப்பாற்று!” 

ه  یهْذُكُرْونه  الَهِذیْنه  ًما   اّلَلَٰ قِيَٰ
لَٰ   ُجُنْوِبِهْم  َوهقُُعْوًدا َوهعه
یهتهفهَكهُرْونه  لِْق  ِفْ  وه  خه
ِت  مَٰوَٰ بَهنها  وهاَْلهْرِض    الَسه ا  ره  مه
لهْقته  ا خه نهكه   بهاِطًل    هَٰذه  ُسْبحَٰ
ابه  فهِقنها   الَنهاِر   عهذه

192. “எங்கள் இறைவா! நிச்சயமாக நீ 
எவறர நரக சநருப்பில் நுறழக்கிைாகயா 
அவறர திட்டமாக இழிவுபடுத்தி 
விட்டாய். உதவியாளர்கள் யாரும் 
அநியாயக்காரர்களுக்கு இல்றல.” 

بَهنها   ْن  اِنَهكه  ره   الَنهاره  ُتْدِخِل  مه
یْتهه     فهقهْد  هْخزه ا  ا مه لِِمْيه   وه  لِلَظَٰ
ار   ِمْن  هنْصه  ا
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193. “எங்கள் இறைவா! ஓர் அறழப்பாளர், 
உங்கள் இறைவறன நம்பிக்றக 
சகாள்ளுங்கள் என்று நம்பிக்றகயின் 
பக்கம் (எங்கறள) அறழப்பறத 
நிச்சயமாக நாங்கள் சசவிமடுத்கதாம். 
ஆககவ, (உன்றனயும் அவறரயும்) 
நம்பிக்றக சகாண்கடாம். எங்கள் 
இறைவா! ஆககவ, எங்களுக்கு எங்கள் 
பாவங்கறள மன்னிப்பாயாக! இன்னும், 
எங்கள் குற்ைங்கறள எங்கறள விட்டு 
அகற்ைிவிடுவாயாக! இன்னும், (நீ 
எங்களுக்கு மரணத்றத 
சகாடுக்கும்கபாது) அப்ரார்* என்ை 
நல்கலாருடன் எங்களுக்கு மரணத்றதத் 
தருவாயாக! (எங்கறளயும் அவர்களில் 
கசர்த்து, அவர்களுடன் எங்கறள 
எழுப்புவாயாக!)”I 

بَهنها   ِمْعنها اِنَهنها  ره  ُمنهاِدیًا سه
هْن  لِْلِیْمهاِن  یَُنهاِدْی  ِمُنْوا ا  اَٰ
بَُِكْم  ۬   ِبره َنها   بَهنها  فهاَٰمه   فهاْغِفرْ  ره

رْ  ذُنُْوبهنها  لهنها  َفِ َنها  وهكه اَٰتِنها  عه َيِ   سه
فَهنها  تهوه اِر   مهعه  وه  اَْلهبْره

194. “எங்கள் இறைவா! இன்னும், உன் 
தூதர்கள் மூலம் எங்களுக்கு நீ 
வாக்களித்தறத எங்களுக்குத் 
தருவாயாக! இன்னும், மறுறம நாளில் 
எங்கறள இழிவுபடுத்தாகத! நிச்சயமாக 
நீ வாக்குறுதிறய மீை மாட்டாய்’’ 
(என்றும் அவர்கள் பிரார்த்தித்தார்கள்.) 

بَهنها  تِنها  ره اَٰ ا  وه لَٰ  وهعهْدَتهنها  مه   عه
 یهْومه  ُتْخِزنها  وهَله  ُرُسلِكه 
مهِة    نَهكه  الِْقيَٰ  ُتْخلُِف  َله  اِ
اده   الِْمْيعه

 
I *அப்ரார ்- அல்லாஹ்விற்கு நன்னம சசய்தைரக்ள். அதாைது, 

அல்லாஹ்விற்கு முற்றிலும் கீை்ப்படிந்து நடந்து, அைனுக்கு (-

அைனுனடய மாரக்்கத்திற்கும் அைனுனடய அடியாரக்ளுக்கும்) 

பணிவினடகள் சசய்து, அல்லாஹ்னை திருப்திப்படுத்தி, 

அல்லாஹ்வின் திருப்தினய சபற்ற நல்லடியாரக்ள் அப்ரார ்

ஆைாரக்ள். 
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195. ஆககவ, “உங்களில் ஆண் அல்லது 
சபண்களில் (நற்)சசயல் சசய்பவரின் 
(நற்)சசயறல நிச்சயம் நான் வணீாக்க 
மாட்கடன். உங்களில் சிலர், சிலறரச் 
கசர்ந்தவர்கள்தான். ஹிஜ்ரத் 
சசன்ைவர்கள், தங்கள் ஊர்களிலிருந்து 
சவளிகயற்ைப்பட்டவர்கள், என் 
பாறதயில் துன்புறுத்தப்பட்டவர்கள், 
கபார் சசய்தவர்கள், (அதில்) 
சகால்லப்பட்டவர்கள், அவர்களுறடய 
குற்ைங்கறள அவர்கறள விட்டும் 
நிச்சயம் நான் அகற்ைி விடுகவன். 
அவற்ைின் கீழ் நதிகள் ஓடும் 
சசார்க்கங்களில் நிச்சயம் அவர்கறள 
பிரகவசிக்கச் சசய்கவன்.’’ என்று 
அவர்களுறடய இறைவன் அவர்களுக்கு 
பதிலளி(த்து அவர்களின் 
பிரார்த்தறனகறள அங்கீகரி)த்தான். 
அல்லாஹ்விடமிருந்து நற்கூலியாக 
(இறவ அவர்களுக்கு வழங்கப்படும்). 
இன்னும் அல்லாஹ், அவனிடத்தில்தான் 
அழகிய நற்கூலி உண்டு. 

ابه  بَُُهْم  لهُهْم  فهاْستهجه ْ  ره هَنِ   َله   ا
مهله  اُِضْيعُ   َمِْنُكْم   عهاِمل    عه
كهر   َمِْن  هوْ  ذه ُنْثَٰی    ا   بهْعُضُكْم  ا
 ْ ُرْوا فهالَهِذیْنه  بهْعض     َمِنٌۢ   ههاجه

 ِدیهاِرِهْم  ِمْن  وهاُْخِرُجْوا
اُْوذُْوا ِبْيِلْ  ِفْ  وه قَٰتهلُْوا  سه   وه
قُِتلُْوا َنه  وه ره َفِ كه ُ ْ  َله  عهْٰنُ
اَٰتِِهْم  َيِ ْ  سه ُ ُْدِخلهَٰنه َنَٰت   وهَله   جه
ا  ِمْن  تهْجِرْی  ُر    تهْحِتهه   اَْلهنْهَٰ
هوهابًا ِ    ِعْندِ  َمِْن  ث ُ  اّلَلَٰ   وهاّلَلَٰ
ه    الثَهوهاِب  ُحْسُن  ِعْنده

196. (நபிகய!) நிராகரிப்பவர்கள் 
(ஆடம்பரமாக) நகரங்களில் 
சுற்ைித்திரிவது உம்றம ஒருகபாதும் 
மயக்கிவிட கவண்டாம். 

نَهكه  َله   الَهِذیْنه  تهقهلَُُب  یهُغَره
ِد   ِف  كهفهُرْوا  الِْبله

197. (இது) ஓர் அற்ப இன்பமாகும். பிைகு, 
அவர்களுறடய தங்குமிடம் ஜஹன்னம் 
(நரகம்)தான். அது மிக சகட்ட 
தங்குமிடமாகும். 

تهاع   ىُهْم  ثَُمه  قهلِْيل   مه اْوَٰ  مه
َنهُم    هه ِبْئسه  جه اُد  وه  الِْمهه
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198. எனினும், எவர்கள் தங்கள் 
இறைவறன அஞ்சி (பாவங்கறள விட்டு 
விலகி)யவர்கள், அவர்களுக்கு 
அல்லாஹ்விடமிருந்து 
விருந்கதாம்பலாக அவற்ைின் கீழ் நதிகள் 
ஓடும் சசார்க்கங்கள் உண்டு. அவற்ைில் 
(அவர்கள்) நிரந்தரமாக தங்கி 
இருப்பார்கள். அல்லாஹ்விடம் உள்ள 
(சவகுமதியான)து நல்லடியார்களுக்கு 
மிகச் சிைந்ததாகும். 

َِٰكِن  تَهقهْوا الَهِذیْنه  ل بَهُهْم  ا  ره
َنَٰت   لهُهْم   ِمْن  تهْجِرْی  جه
ا  رُ  تهْحِتهه لِِدیْنه  اَْلهنْهَٰ ا فِ  خَٰ   ْيهه
ِ    ِعْندِ  َمِْن  نُُزًَل  ا  اّلَلَٰ مه   وه
ِ  ِعْنده  ْْی   اّلَلَٰ اِر  خه هبْره  لَِْل

199. இன்னும், கவதக்காரர்களில் 
அல்லாஹ்விற்கு பணிந்தவர்களாக 
அல்லாஹ்றவயும் உங்களுக்கு 
இைக்கப்பட்டறதயும், அவர்களுக்கு 
இைக்கப்பட்டறதயும் நம்பிக்றக 
சகாள்பவர்கள் இருக்கிைார்கள். அவர்கள், 
அல்லாஹ்வுறடய வசனங்களுக்குப் 
பகரமாக சசாற்ப கிரயத்றத வாங்க 
மாட்டார்கள். (கவத வசனங்கறள மாற்ைி 
காசுக்காக தவைான சட்டங்கறள கூை 
மாட்டார்கள்.) அவர்கள், அவர்களுறடய 
கூலி அவர்களுறடய இறைவனிடம் 
அவர்களுக்கு உண்டு. நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் (அடியார்களின் சசயல்கறள) 
கணக்சகடு(த்து தகுந்த கூலி 
சகாடு)ப்பதில் மிக விறரவானவன். 

اَِنه  هْهِل  ِمْن  وه ِب  ا  لهمهْن  الِْكتَٰ
ِ  یَُْؤِمُن  ا   ِباّلَلَٰ مه  اُنِْزله  وه
ا   اِلهْيُكْم  مه ْ  اُنِْزله  وه  اِلههْْیِ

ِشِعْيه  ِ    خَٰ ْونه  َله  ّلِلََٰ ُ   یهْشَته
ِ  ِباَٰیَِٰت  همهًنا  اّلَلَٰ  قهلِْيًل    ث
 ٓ َٰ كه اُول هْجُرُهْم  لهُهْم  ى ِ   ِعْنده  ا

بَِِهْم    ه  اَِنه  ره ِریْعُ  اّلَلَٰ  سه
اِب   الِْحسه

200. நம்பிக்றகயாளர்ககள! நீங்கள் 
சவற்ைியறடவதற்காக சபாறுறமயாக 
இருங்கள்; இன்னும், (உங்கள் 
எதிரிகளின் சபாறுறமறய விட) நீங்கள் 
அதிகம் சபாறுறமயாக இருங்கள்; 
இன்னும், (உங்களிடம் சண்றட சசய்கிை 
எதிரிகளுடன்) கபாருக்குத் 
தயாராகுங்கள்; இன்னும், (எல்லா 
நிறலயிலும்) அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சுங்கள்! 

ا  ُنوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه ْوا اَٰ  اْصَِبُ
اِبُرْوا اِبُطْوا  وهصه تَهُقوا  وهره ا   وه

ه  لَهُكْم  اّلَلَٰ ن  لهعه  ُتْفلُِحْونه
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ஸூரா நிஸாஃ النساء 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. மனிதர்ககள! உங்கள் இறைவறன 
அஞ்சுங்கள். (அவன்) உங்கறள ஒகர ஓர் 
ஆன்மாவிலிருந்து பறடத்தான். இன்னும், 
அதிலிருந்து அதனுறடய மறனவிறயப் 
பறடத்தான். இன்னும், அவ்விருவரிலிருந்து 
அதிகமான ஆண்கறளயும் சபண்கறளயும் 
(இவ்வுலகத்தின் பல பாகங்களில்) 
பரப்பினான். அல்லாஹ்றவ அஞ்சுங்கள். 
அவன் மூலமாககவ உங்களுக்குள் 
(கதறவகறள ஒருவர் மற்ைவரிடம்) 
ககட்டுக் சகாள்கிைரீ்கள். இன்னும், இரத்த 
உைவுகறள முைிப்பறத பயந்து 
சகாள்ளுங்கள்! நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
உங்கள் மீது கண்காணிப்பாளனாக 
இருக்கிைான். 

ا  تَهُقْوا الَنهاُس  یَٰ اهیَُهه بَهُكُم  ا  ره
لهقهُكْم  الَهِذْی    نَهْفس   َمِْن  خه

لهقه  ة  َوهخه ا  َوهاِحده ا  ِمْنهه هه  زهْوجه
بهَثه  اًَل  ِمْنُهمها  وه ا   ِرجه ِثْْیً كه

ٓاًء    تَهُقوا َوهنِسه ا ه  وه  الَهِذْی  اّلَلَٰ
لُْونه  ٓاءه امه    ِبه   تهسه   وهاَْلهْرحه

ه  اَِنه  هانه  اّلَلَٰ قِیًْبا  عهلهْيُكْم  ك ره
 

2. இன்னும், அனாறதகளுக்கு 
அவர்களுறடய சசல்வங்கறள 
சகாடுத்துவிடுங்கள். இன்னும், (அதிலுள்ள) 
உயர்ந்தறத (நீங்கள்) எடுத்துக் சகாண்டு 
அதற்கு பதிலாக (உங்களிடமுள்ள) 
மட்டமானறத (அவர்களுக்கு) 
சகாடுக்காதீர்கள். இன்னும், அவர்களுறடய 
சசல்வங்கறள உங்கள் சசல்வங்களுடன் 
(கசர்த்து) விழுங்காதீர்கள். நிச்சயமாக இது 
சபரும் பாவமாக இருக்கிைது. 

ُتوا اَٰ هْموهالهُهْم  الْیهتَٰمَٰ   وه  وهَله  ا
لُوا ِبْيثه  تهتهبهَده ِب  الْخه َيِ  ِبالَطه

ا وهَله  هْموهالهُهْم  تهاْكُلُْو   اِلَٰ   ا
هْموهالُِكْم    نَهه   ا هانه  اِ  ُحْوبًا ك
ا  ِبْْیً  كه

3. இன்னும், அனாறத(ப் சபண்கறள 
திருமணம் சசய்து, அவர்)கள் விஷயத்தில் 
நீதமாக நடக்க மாட்டீர்கள் என நீங்கள் 
பயந்தால், (மற்ை) சபண்களில் உங்களுக்கு 
விருப்பமானவர்கறள இரண்டிரண்டாக; 
அல்லது, மும்மூன்ைாக: அல்லது, நான்கு 
நான்காக மணம் புரியுங்கள். (பல 

اِْن  هََله  ِخْفُتْم  وه  ِف  ُتْقِسُطْوا ا
ا  فهانِْكُحْوا الْیهتَٰمَٰ  ابه  مه  طه
ٓاءِ  َمِنه  لهُكْم  ثْنَٰ  النَِسه  مه
َٰثه   ِخْفُتْم  فهاِْن  وهُربَٰعه    وهثُل
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மறனவிகளுக்கிறடயில்) நீதமாக 
நடக்கமாட்டீர்கள் என பயந்தால் 
ஒருத்திறய மட்டும் மணம் புரியுங்கள். 
அல்லது, உங்கள் வலக்கரங்கள் 
சசாந்தமாக்கியவர்கறளக் சகாண்டு 
கபாதுமாக்கிக் சகாள்ளுங்கள். நீங்கள் 
அநீதியிறழக்காமல் இருப்பதற்கு இதுகவ 
சுலபமா(ன வழியா)கும். 

هََله  ةً  تهْعِدلُْوا ا هوْ  فهوهاِحده ا  ا  مه
لهكهْت  هیْمهانُُكْم    مه لِكه  ا   ذَٰ
هْدنَٰ   هََله  ا  تهُعْولُْوا   ا

4. இன்னும், சபண்களுக்கு அவர்களுறடய 
மணக்சகாறடகறளக் கட்டாயக் கடறமயாக 
(மனமுவந்து மகிழ்வுடன்) சகாடுங்கள். 
அதிலிருந்து ஒரு சிைிறத உங்களுக்கு 
(விட்டுக் சகாடுக்க) அவர்கள் மனம் 
விரும்பினால் மகிழ்ச்சியாக, இன்பமாக 
(அவர்கள் விட்டுக் சகாடுத்த) அறத 
புசியுங்கள். 

ُتوا اَٰ ٓاءه  وه ُدقَِٰتِهَنه  النَِسه  صه
ْن  لهُكْم  ِطْبه  فهاِْن  نِْحلهًة     عه
ء   ْ   فهكُلُْوهُ  نهْفًسا َمِْنهُ  َشه
ِریْٓـ ًا  ههِنْيٓـ ًا   َمه

5. இன்னும், (அனாறதகளின் 
சபாறுப்பாளர்ககள!) உங்களுக்கு 
வாழ்வாதாரமாக அல்லாஹ் ஆக்கிய 
உங்கள் (அனாறதகளின்) சசல்வங்கறள 
(அவர்களில் யார்) புத்தி 
குறைவானவர்களாக இருக்கிைார்ககளா 
அவர்களிடம் சகாடுக்காதீர்கள். இன்னும், 
அவற்ைில் அவர்களுக்கு நீங்ககள 
உணவளியுங்கள். இன்னும், அவர்களுக்கு 
ஆறட அணிவியுங்கள். இன்னும், (அவர்கள் 
தங்கள் சசல்வத்றத ககட்டால் சசல்வத்றத 
நிர்வகிக்கும் அைிவுத் திைறம உங்களுக்கு 
வந்தவுடன் உங்கள் சசல்வத்றத 
உங்களிடம் ஒப்பறடக்கிகைாம் என்று) நல்ல 
சசால்றல அவர்களுக்குச் சசால்லுங்கள்! 

ٓاءه  ُتْؤُتوا وهَله  فههه  الَسُ
هْموهالهُكُم  له  الَهِتْ  ا عه ُ  جه  اّلَلَٰ

ًما َوهاْرُزقُْوُهْم  لهُكْم  ا  قِيَٰ   فِْيهه
ْكُسْوُهْم   لهُهْم  وهقُْولُْوا وها

ْعُرْوفًا  قهْوًَل   َمه

6. இன்னும், அனாறதக(ளிடம் அவர்களின் 
சசல்வங்கறள சகாடுப்பதற்கு முன்னர் 
அவர்க)றளச் கசாதியுங்கள், இறுதியாக, 
அவர்கள் திருமண (பருவ)த்றத 
அறடந்தால் (சசல்வத்றத 
நிர்வகிக்கக்கூடிய) சதளிவான அைிவுத் 

َتَٰ   الْیهتَٰمَٰ  وهابْتهلُوا   اِذها حه
 فهاِْن  الَنِكهاحه    بهلهُغوا

نهْسُتْم  ْ  اَٰ   ُرْشًدا َمِْٰنُ
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திைறமறயயும் அவர்களிடம் நீங்கள் 
கண்டால், அவர்களுறடய சசல்வங்கறள 
அவர்களிடம் ஒப்பறடயுங்கள். அவர்கள் 
சபரியவர்களாகி(த் தங்கள் சசல்வங்கறள 
திரும்பப் சபற்று) விடுவார்கள் என்பதற்காக, 
அளவு கடந்தும் அவசர அவசரமாகவும் 
அவற்றை சாப்பிடாதீர்கள் (அனுபவித்து 
அழித்துவிடாதீர்கள்). (அனாறதயின் 
காப்பாளர்களில்) எவர் சசல்வந்தராக 
இருக்கிைாகரா (அனாறதயின் 
சசல்வத்திலிருந்து தான் பயனறடவறத) 
அவர் தவிர்க்கவும். எவர் ஏறழயாக 
இருக்கிைாகரா அவர் (நீதமாக) முறையுடன் 
(அவசியத்திற்ககற்ப அதிலிருந்து) புசிக்கவும். 
ஆக, அவர்களுறடய சசல்வங்கறள நீங்கள் 
அவர்களிடம் ஒப்பறடத்தால் (அப்கபாது) 
அவர்களுக்கு முன்னர் சாட்சிகறள 
றவயுங்கள். சாட்சியால் அல்லாஹ்கவ 
கபாதுமானவன். 

ا ْ  فهاْدفهُعْو  هْموهالهُهْم    اِلههْْیِ  ا
اًرا تهاْكُلُْوهها   وهَله  ِبده افًا َوه   اِْسره
هْن  ْوا    ا ُ ْن   یَهْكَبه مه هانه  وه  ك

ِنَيًا  ْن  فهلْیهْستهْعِفْف    غه مه   وه
هانه  ا ك   فهلْيهاْكُْل  فهِقْْیً

 دهفهْعُتْم  فهاِذها ِبالْمهْعُرْوِف   
 ْ هْموهالهُهْم  اِلههْْیِ هْشِهُدْوا ا  فها
   ْ ِ  وهكهفَٰ  عهلههْْیِ  ِباّلَلَٰ
ِسیًْبا   حه

7. சபற்கைாரும் சநருங்கிய உைவினர்களும் 
விட்டுச் சசன்ை(சசாத்)திலிருந்து 
ஆண்களுக்கு பங்குண்டு. (அவ்வாகை) 
சபற்கைாரும் சநருங்கிய உைவினர்களும் 
விட்டுச்சசன்ை (சசாத்)திலிருந்து 
சபண்களுக்கு பங்குண்டு. அ(வர்கள் விட்டுச் 
சசன்ை)து, குறைவாக இருந்தாலும் சரி; 
அல்லது, அதிகமாக இருந்தாலும் சரி. அந்த 
பங்குகள் எல்லாம் அளவு நிர்ணயம் 
சசய்யப்பட்டறவ ஆகும். 

اِل  َمها  نهِصْيب   لِلَرِجه كه  َمِ  تهره
ِن  بُْونه  الْوهالِدَٰ   وهاَْلهقْره
ٓاءِ  لِلنَِسه َمها  نهِصْيب   وه  َمِ

كه  ِن  تهره بُْونه  الْوهالِدَٰ   وهاَْلهقْره
هوْ  ِمْنهُ  قهَله  ِمَمها   كهثُره    ا

 َمهْفُرْوًضا  نهِصیًْبا 

8. இன்னும், பங்கு றவக்கப்படும்கபாது 
உைவினர்கள், அனாறதகள், ஏறழகள் 
(அங்கு) வந்தால், அவர்களுக்கும் 
அதிலிருந்து (ஏதும் தானமாக) சகாடுங்கள். 
இன்னும், (சகாடுக்க முடியவில்றல 
என்ைால்) அவர்களுக்கு (அன்பான) நல்ல 
சசால்றல சசால்லுங்கள். 

اِذها ره  وه ضه   اُولُوا الِْقْسمهةه  حه
الْیهتَٰمَٰ  الُْقْربَٰ    وه

ِكْيُ  الْمهسَٰ  فهاْرُزقُْوُهْم  وه
 قهْوًَل  لهُهْم  وهقُْولُْوا َمِْنهُ 

ْعُرْوفًا   َمه
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9. (மரண தருவாயில் மரண சாசனம் 
கூறுபவரிடம் பிரசன்னமாகி இருப்பவர்கள் 
அவர் தனது சந்ததிகள் அல்லாத மற்ை 
உைவுகளுக்கும் பிை தர்மங்களுக்கும் 
அவரது சசல்வத்றதக் சகாடுக்க தூண்டி, 
அவரது சந்ததிகறள அவர் சசல்வமின்ைி 
விட்டுச்சசல்ல நிர்ப்பந்திப்பவர்கள்) தங்கள் 
மரணத்திற்குப் பின்னர் தாங்கள் 
பலவனீமான சந்ததிறய விட்டுச்சசன்ைால் 
எப்படி அவர்கள் மீது (அவர்களுக்கு 
சசல்வங்கள் இல்லாமல் கபாய்விட்டால் 
வாழ்க்றகயில் சிரமப்படுவார்ககள என்று) 
பயப்படுவார்ககளா அப்படிகய (மரணத் 
தருவாயில் உள்ள இவரின் சந்ததிகள் 
விஷயத்திலும்) பயப்பட கவண்டும். ஆககவ 
அல்லாஹ்றவ அஞ்சிக்சகாள்ளட்டும். 
இன்னும், கநர்றமயான சசால்றலச் 
சசால்லட்டும். (இைப்பவர் தனது மூன்ைில் 
ஒன்றை மட்டுகம வாரிசுகள் அல்லாத 
உைவுகளுக்கு; இன்னும், நல்ல 
காரியங்களுக்கு சகாடுக்கும்படியும்; 
மீதமுண்டான சசாத்துக்கறள சந்ததிகளுக்கு 
பாதுகாத்து றவக்கும்படியும் மார்க்க 
முறைப்படி வழிகாட்ட கவண்டும்!) 

لْيهْخشه  ُكْوا لهوْ  الَهِذیْنه  وه  تهره
لِْفِهْم  ِمْن  یَهةً   خه ًفا   ذَُرِ  ِضعَٰ

افُْوا ْ   خه ه  فهلْیهَتهُقوا عهلههْْیِ   اّلَلَٰ
لْيهُقْولُْوا ِدیًْدا  قهْوًَل  وه  سه

10. நிச்சயமாக, எவர்கள் அனாறதகளின் 
சசல்வங்கறள அநியாயமாக 
விழுங்குகிைார்ககளா அவர்கள் தங்கள் 
வயிறுகளில் விழுங்குவசதல்லாம் 
சநருப்றபத்தான். இன்னும், விறரவில் 
அவர்கள் நரக ஜுவாறலயில் எரிவார்கள். 

همْ  یهاْكُلُْونه  الَهِذیْنه  اَِنه    وهاله ا
  ِفْ  یهاْكُلُْونه  اِنَهمها  ُظلًْما  الْیهتَٰمَٰ 
يهْصلهْونه  نهاًرا    بُُطْونِِهْم    وهسه
ان  ِعْْیً  سه

11. உங்கள் பிள்றளகளில் (சசாத்து 
பங்கிடுதல் குைித்து) அல்லாஹ் உங்களுக்கு 
உபகதசிக்கிைான். ஆணுக்கு, இரு 
சபண்களின் பங்கு கபான்று (பாகம்) உண்டு. 
(ஆண் பிள்றளகள் இல்லாமல், இரண்டு 
அல்லது) இரண்டிற்கும் கமலான சபண் 
(பிள்றள)களாக இருந்தால் (தாய் தந்றத) 

ُ  یُْوِصْيُكُم  ْ   اّلَلَٰ ِدُكْم    ِف هْوَله  ا
كهرِ  َظِ  ِمثُْل  لِلَذه   حه

ٓاءً  ُكَنه  فهاِْن  اَْلُنْثهيهْيِ      نِسه
ثْنهتهْيِ  فهْوقه  ا  ثُلُثها  فهلهُهَنه  ا   مه
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விட்டுச் சசன்ை(சசாத்)தில் மூன்ைில் 
இரண்டு (பங்குகள்) அவர்களுக்கு உண்டு. 
(ஆண் பிள்றளகளும் இல்லாமல், சபண் 
பிள்றள) ஒருத்தியாக மட்டும் இருந்தால் 
அவளுக்கு (சசாத்தில்) பாதி (பங்கு) உண்டு. 
(இைந்த) அவருக்கு பிள்றள இருந்தால் 
அவருறடய தாய், தந்றதக்கு (இைந்தவர்) 
விட்டுச் சசன்ை (சசாத்)தில் ஆைில் ஒன்று 
உண்டு. (இைந்த) அவருக்கு பிள்றள 
இல்லாமல் அவருக்கு அவருறடய தாய், 
தந்றத வாரிசுகளாக ஆகினால் அவருறடய 
தாய்க்கு மூன்ைில் ஒன்று(ம் தந்றதக்கு 
மீதமுள்ள சசாத்து முழுவதும்) உண்டு. 
(இைந்த) அவருக்கு சககாதரர்கள் இருந்தால் 
அவருறடய தாய்க்கு ஆைில் ஒன்று உண்டு. 
(ஒரு சககாதரன் அல்லது ஒரு சககாதரி 
மட்டும் இருந்தால் தாய்க்கு மூன்ைில் 
ஒன்று உண்டு.) (இறவ அறனத்தும் 
வஸிய்யத் எனும்) அவர் கூறும் மரண 
சாசனம், அல்லது (அவருறடய) கடனுக்குப் 
பின்னர் (சகாடுக்கப்படும்). உங்கள் 
தந்றதகள் இன்னும் உங்கள் ஆண் 
பிள்றளகளில் யார் உங்களுக்குப் 
பலனளிப்பதில் மிக சநருங்கியவர் என்பறத 
அைியமாட்டீர்கள். (இறவ) அல்லாஹ்வின் 
சட்டமாக(வும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 
பங்காகவும்) இருக்கின்ைன. நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் நன்கைிந்தவனாக, மகா 
ஞானவானாக இருக்கிைான். 

كه    اِْن  تهره هانهْت  وه ةً  ك   وهاِحده
ا  یْهِ  الَنِْصُف    فهلههه َِلهبهوه  وه
ُدُس  َمِْنُهمها  وهاِحد   لِكَُلِ    الَسُ
كه  ِمَمها  هانه  اِْن  تهره لهد     لهه   ك   وه
لهد   لَهه   یهُكْن  لَهْم  فهاِْن    وه

هه    ِرث وه هُ  وه هبهوَٰ  الثَُلُُث    فهِلَُمِهِ  ا
هانه  فهاِْن   فهِلَُمِهِ  اِْخوهة   لهه    ك

ُدُس  ْ  الَسُ   وهِصَيهة    بهْعدِ  ِمنٌۢ
ا   یَُْوِصْ  هوْ  ِبهه بهٓاُؤُكْم  دهیْن     ا   اَٰ

هبْنهٓاُؤُكْم  ا  تهْدُرْونه  َله  وه
هیَُُهْم  ُب  ا هقْره  نهْفًعا    لهُكْم  ا

ةً  ِ    َمِنه  فهِریْضه ه  اَِنه  اّلَلَٰ  اّلَلَٰ
هانه  ِكْيًما   عهلِْيًما  ك  حه

12. இன்னும், உங்கள் மறனவிகள் விட்டுச் 
சசன்ை (சசாத்)தில் - அவர்களுக்குப் பிள்றள 
இல்றலசயன்ைால் - உங்களுக்குப் பாதி 
உண்டு. ஆக, அவர்களுக்குப் பிள்றள 
இருந்தால் அவர்கள் விட்டுச் சசன்ைதில் 
உங்களுக்குக் கால் (பாகம்) உண்டு, 
அவர்கள் சசய்கின்ை மரண சாசனம், 
அல்லது கடனுக்குப் பின்னர். இன்னும், 
உங்களுக்குப் பிள்றள இல்றலசயன்ைால் 

لهُكْم  ا  نِْصُف  وه كه  مه  تهره
هْزوهاُجُكْم   یهُكْن  لَهْم  اِْن  ا

لهد     لَهُهَنه  هانه  فهاِْن  وه   لهُهَنه  ك
لهد   بُعُ  فهلهُكُم  وه  ِمَمها  الَرُ

ْكنه  ْ  تهره   وهِصَيهة   بهْعدِ  ِمنٌۢ
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நீங்கள் விட்டுச் சசன்ை (சசாத்)தில் கால் 
பாகம் (உங்கள் மறனவிகளாகிய) 
அவர்களுக்கு உண்டு. ஆக, உங்களுக்குப் 
பிள்றள இருந்தால் நீங்கள் விட்டுச் சசன்ை 
(சசாத்)தில் எட்டில் ஒன்று (உங்கள் 
மறனவிகளாகிய) அவர்களுக்கு உண்டு, 
நீங்கள் சசய்யும் மரண சாசனம், அல்லது 
கடனுக்குப் பின்னர். இன்னும், (தந்றத, 
பாட்டன், பிள்றள, கபரன் ஆகிய) வாரிசுகள் 
இல்லாத ஓர் ஆண் அல்லது ஒரு சபண் 
(மரணித்து) இருந்தால் இன்னும் அவருக்கு 
ஒரு சககாதரன் அல்லது ஒரு சககாதரி 
இருந்தால், அவ்விருவரில் 
ஒவ்சவாருவருக்கும் (இைந்தவருறடய 
சசாத்தில்) ஆைில் ஒன்று உண்டு. 
இறதவிட அதிகமாக அவர்கள் இருந்தால் 
அவர்கள் மூன்ைில் ஒன்ைில் (சமமான) 
பங்குதாரர்கள் ஆவர், சசய்யப்படும் மரண 
சாசனம், அல்லது கடனுக்குப் பின்னர். 
(இந்தக் கடன், மற்றும் மரண சாசனத்தால் 
வாரிசுகளில் எவருக்கும் இைந்தவர்) நஷ்டம் 
ஏற்படுத்தாதவராக இருக்க கவண்டும். (இந்த 
சட்டங்கள்) அல்லாஹ்விடமிருந்து 
நல்லுபகதசமாக (உங்களுக்கு 
கூைப்படுகின்ைன). இன்னும், அல்லாஹ் 
நன்கைிந்தவன், மகா சகிப்பாளன் ஆவான். 

ا   یَُْوِصْيه  هوْ  ِبهه لهُهَنه  دهیْن     ا  وه
بُعُ  ْكُتْم  ِمَمها  الَرُ   لَهْم  اِْن   تهره
لهد     لَهُكْم  یهُكْن  هانه  فهاِْن  وه  ك
لهد   لهُكْم    ِمَمها  الثَُُمُن  فهلهُهَنه  وه

ْكُتْم  ْ  تهره   وهِصَيهة   بهْعدِ  َمِنٌۢ
ا   ُتْوُصْونه  هوْ  ِبهه اِْن  دهیْن     ا   وه
هانه  ُجل   ك ُث  ره َٰلهةً  یَُوْره هل هوِ  ك  ا

لهه    هة  َوه ا هوْ  اهخ   اْمره   اُْخت   ا
 َمِْنُهمها وهاِحد   فهلِكَُلِ 

ُدُس    ا فهاِْن  الَسُ هانُْو  ْكثهره  ك ه  ا
لِكه  ِمْن  هٓاءُ  فهُهْم  ذَٰ ك  ِف  ُشره

ْ  الثَُلُِث    وهِصَيهة   بهْعدِ  ِمنٌۢ
ا   یَُْوصَٰ  هوْ  ِبهه ْْیه  دهیْن     ا   غه
ٓاَر     ِ     َمِنه  وهِصَيهةً  ُمضه   اّلَلَٰ
 ُ لِْيم    عهلِْيم   وهاّلَلَٰ  حه

13. இறவ, அல்லாஹ்வின் சட்டங்களாகும். 
எவர்கள் அல்லாஹ்விற்கும், அவனுறடய 
தூதருக்கும் கீழ்ப்படிகிைார்ககளா அவர்கறள 
அவன் சசார்க்கங்களில் பிரகவசிக்கச் 
சசய்வான். அவற்ைின் கீழ் ஆறுகள் ஓடும். 
அதில் (அவர்கள்) நிரந்தரமாக தங்கி 
இருப்பார்கள். இதுதான் மகத்தான 
சவற்ைியாகும். 

ِ    ُحُدْودُ  ِتلْكه  ْن  اّلَلَٰ مه  وه
ه  یَُِطِع  ُسْولهه   اّلَلَٰ   یُْدِخلْهُ   وهره
َنَٰت   ا  ِمْن  تهْجِرْی  جه  تهْحِتهه
لِِدیْنه  رُ اَْلهنْهَٰ  ا     خَٰ  فِْيهه
لِكه  ِظْيُم  الْفهوْزُ  وهذَٰ  الْعه

14. இன்னும், எவர் அல்லாஹ்விற்கும் 
அவனுறடய தூதருக்கும் மாறு 
சசய்வாகரா, அவனுறடய சட்டங்கறள 

ْن  مه ه  یَهْعِص  وه ُسْولهه   اّلَلَٰ   وهره
َده  یهتهعه   یُْدِخلْهُ  ُحُدْودهه   وه



 

ஸூரா தை்பா 

 

172 

 

 التوبة

மீறுவாகரா அவறர (அல்லாஹ்) நரகத்தில் 
பிரகவசிக்கச் சசய்வான். அதில் (அவர்) 
நிரந்தரமாக தங்கி இருப்பார். இன்னும், 
இழிவுபடுத்தும் தண்டறனயும் அவருக்கு 
உண்டு. 

الًِدا نهاًرا ا  خه لهه   فِْيهه  وه
اب   ن  عهذه ِهْي   َمُ

15. இன்னும், உங்கள் சபண்களில் 
மானக்ககடானறத சசய்பவர்கள் மீது 
உங்களிலிருந்து நான்கு நபர்கறள 
சாட்சியாகக் சகாண்டு வாருங்கள். அவர்கள் 
(அறத உண்றமப்படுத்தி) சாட்சியளித்தால் 
அவர்களுக்கு மரணம் வரும் வறர அல்லது 
அல்லாஹ் அவர்களுக்கு (கவறு) ஒரு 
சட்டத்றத ஏற்படுத்தும் வறர அவர்கறள 
வடீுகளில் தடுத்து றவயுங்கள். 

الََِٰتْ  ةه  یهاْتِْيه  وه   ِمْن  الْفهاِحشه
ُكْم نَِسه   فهاْستهْشِهُدْوا ٓاى ِ

ةً  عهلهْيِهَنه  هْربهعه  فهاِْن  َمِْنُكْم    ا
ِهُدْوا هْمِسُكْوُهَنه  شه  ِف  فها
َتَٰ  الُْبُيْوِت  فََُٰهَنه  حه  یهتهوه
هوْ  الْمهْوُت  له  ا ُ  یهْجعه  لهُهَنه  اّلَلَٰ
ِبْيًل   سه

16. இன்னும், உங்களிலிருந்து இரு ஆண்கள் 
அ(ந்த மானக்ககடான குற்ைத்)றதச் 
சசய்தால் அவ்விருவறரயும் 
துன்புறுத்துங்கள். ஆக, அவ்விருவரும் 
திருந்தி, அல்லாஹ்விடம் மன்னிப்புக் ககாரி 
(தங்கறள) சீர்திருத்திக்சகாண்டால் 
அவர்கறளப் புைக்கணித்து 
(விட்டு)விடுங்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
தவ்பாறவ அங்கீகரிப்பவனாக, சபரும் 
கருறணயாளனாக இருக்கிைான். 

ِن  الَهذَٰ ا  وه  ِمْنُكْم  یهاْتِیَِٰنهه
ا    ا  تهابها فهاِْن  فهاَٰذُْوُهمه هْصلهحه ا   وه
ا    فهاهْعِرُضْوا ْنُهمه ه  اَِنه  عه  اّلَلَٰ

هانه  ِحْيًما   تهَوهابًا ك  َره

17. அல்லாஹ்விடம் தவ்பா 
அங்கீகரிக்கப்படுவசதல்லாம் 
அைியாறமயினால் பாவத்றதச் சசய்து 
பிைகு அதிசீக்கிரத்தில் (அதிலிருந்து) திருந்தி 
(அல்லாஹ்வின் பக்கம்) 
திரும்புகிைவர்களுக்குத்தான். ஆக, 
அல்லாஹ் அவர்களது தவ்பாறவ 
அங்கீகரி(த்து அவர்கறள மன்னி)ப்பான். 
இன்னும், அல்லாஹ் நன்கைிந்தவனாக, 
மகா ஞானவானாக இருக்கிைான். 

نَهمها  له  الَتهْوبهةُ  اِ ِ  عه  لِلَهِذیْنه  اّلَلَٰ
ْوٓءه  یهْعمهلُْونه  الهة   الَسُ هه   ِبجه

 قهِریْب   ِمْن  یهُتْوبُْونه  ثَُمه 
كه  َٰٓى ِ ُ  یهُتْوُب  فهاُول ْ    اّلَلَٰ  عهلههْْیِ
هانه  ك ُ  وه ِكْيًما  عهلِْيًما  اّلَلَٰ  حه
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18. பாவங்கறளச் சசய்பவர்கள், அவர்களில் 
ஒருவருக்கு மரணம் வந்தால், “இப்கபாது 
நிச்சயமாக நான் (அவற்றை விட்டு) திருந்தி 
(மன்னிப்புக் ககட்டு அல்லாஹ்வின் பக்கம் 
திரும்பி) விடுகிகைன்’’ என்று 
கூறுபவர்களுக்கும், நிராகரிப்பாளர்களாக 
இைந்து விடுபவர்களுக்கும் தவ்பா - 
பிறழசபாறுப்பு கிறடக்காது. துன்புறுத்தும் 
தண்டறனறய இவர்களுக்காக நாம் 
ஏற்படுத்தி இருக்கிகைாம். 

ِت  لهیْسه  لِلَهِذیْنه  الَتهْوبهةُ  وه
اَِٰت    یهْعمهلُْونه  َيِ َتَٰ   الَسه   اِذها حه
ره  ضه ُهُم  حه ده   قهاله  الْمهْوُت  اهحه
 ْ  الَهِذیْنه  وهَله  الْـ َٰنه  ُتْبُت  اَِنِ

 ُكَفهار     وهُهْم  یهُمْوُتْونه 
كه  َٰٓى ِ هْعتهْدنها  اُول ابًا لهُهْم  ا   عهذه
هلِْيًما   ا

19. நம்பிக்றகயாளர்ககள! (இைந்தவரின் 
சசாத்துடன் அவரின்) சபண்கறள(யும்) 
பலவந்தமாக நீங்கள் சசாந்தம் சகாள்வது 
உங்களுக்கு ஆகுமாகாது. இன்னும், 
அவர்களுக்கு நீங்கள் சகாடுத்ததில் 
சிலவற்றை நீங்கள் எடுத்துக் 
சகாள்வதற்காக அவர்க(ளுடன் வாழ 
விருப்பமில்லாமல் அவர்க)றள தடுத்து 
றவ(த்துசகாண்டு அவர்களாக 
உங்களிடமிருந்து விடுதறலறய கவண்டி, 
நீங்கள் சகாடுத்த மஹ்றர திரும்ப 
சகாடுக்கும்படி சசய்வதற்கு அவர்கறள 
நிர்ப்பந்தி)க்காதீர்கள். எனினும், 
சவளிப்பறடயான ஒரு மானக்ககடானறத 
அவர்கள் சசய்தால் தவிர. (அப்கபாது, 
நீங்கள் சகாடுத்த மஹ்ரில் சிலவற்றை 
நீங்கள் திரும்ப சபற்று அவர்கறள 
விடுவிப்பதற்காக நீங்கள் அவர்கறள 
தடுத்து றவப்பதும் அவர்களுக்கு சநருக்கடி 
சகாடுப்பதும் கூடும்). இன்னும், (உங்கள் 
மறனவிகள் ஒழுக்கமானவர்களாக 
இருந்தால்) அவர்களுடன் நல்ல முறையில் 
(கண்ணியமாக பரஸ்பர அன்புடன் 
உரிறமகறளயும் கடறமகறளயும் கபணி) 
வாழுங்கள். ஆக, நீங்கள் அவர்கறள 
சவறுத்தால், நீங்கள் ஒன்றை சவறுக்க, 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  یهِحَلُ  َله  اَٰ
هْن  لهُكْم  ٓاءه  تهِرثُوا ا   النَِسه
ْرًها     تهْعُضلُْوُهَنه   وهَله  كه

ا   ِببهْعِض  لِتهْذههُبْوا  مه
تهیُْتُمْوُهَنه  هْن  اََِله   اَٰ   یَهاْتِْيه  ا
ة   بهیَِنهة     ِبفهاِحشه   َمُ

  ِبالْمهْعُرْوِف    وهعهاِشُرْوُهَنه 
ِرْهُتُمْوُهَنه  فهاِْن  هْن  فهعهسَٰ   كه   ا

ُهْوا له  تهْكره یهْجعه ْيـ ًا َوه ُ  شه   اّلَلَٰ
ا فِْيهِ  ْْیً ا   خه ِثْْیً  كه
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அல்லாஹ் அதில் அதிகமான நன்றமறய 
ஆக்கலாம். 

20. நீங்கள் ஒரு மறனவியின் இடத்தில் 
(அவறள விவாகரத்து சசய்துவிட்டு கவறு) 
ஒரு மறனவிறய மாற்ை நாடினால் (-கவறு 
ஒரு சபண்றண மணம் முடிக்க நாடினால்), 
அவர்களில் (விவாகரத்து சசய்யப்படும்) 
ஒருத்திக்கு (தங்கக்) குவியறலக் 
சகாடுத்திருந்தாலும் அதிலிருந்து எறதயும் 
(திரும்ப) றகப்பற்ைாதீர்கள். அதுகவா 
அபாண்டமாகவும் சவளிப்பறடயான 
பாவமாகவும் இருக்கும் நிறலயில் அறத 
நீங்கள் றகப்பற்றுகிைரீ்களா? 

اِْن  ْدَتُُم  وه هره اله  ا   زهْوج   اْسِتْبده
كهانه  تهیُْتْم   زهْوج     َمه اَٰ  وه

ىُهَنه  اًرا اِْحدَٰ   فهله  قِْنطه
ْيـ ًا    ِمْنهُ  تهاُْخُذْوا   شه

تهاُْخُذْونهه   ه ثًْما  ا  بُْهتهانًا َوهاِ
ِبیًْنا   َمُ

21. உங்களில் சிலர் சிலருடன் (அன்கபாடும் 
அந்தரங்க வாழ்க்றகயில் 
அன்னிகயானியமாகவும் வாழ்ந்து ஒருவர் 
மற்ைவருடன்) கலந்து விட்டிருக்கும் 
நிறலயில்; இன்னும், அப்சபண்கள் 
உங்களிடம் உறுதியான வாக்குறுதிறயயும் 
வாங்கி இருக்கும் நிறலயில் அறத 
எவ்வாறு நீங்கள் (திரும்ப) 
றகப்பற்றுவரீ்கள்? 

قهْد  تهاُْخُذْونهه   وهكهْيفه    وه
هفْضَٰ   بهْعض   اِلَٰ  بهْعُضُكْم  ا

ْذنه  اهخه   َمِیْثهاقًا  ِمْنُكْم  وه
 غهلِْيًظا 

22. முன்னர் நடந்த (திருமணத்)றதத் தவிர, 
(இஸ்லாம் வந்த பின்னர்) உங்கள் 
தந்றதகள் மணமுடித்தவர்கறள நீங்கள் 
மணமுடிக்காதீர்கள். நிச்சயமாக இது 
மானக்ககடானதாகவும், 
சவறுக்கப்பட்டதாகவும் இருக்கிைது, 
இன்னும் இது சகட்ட பழக்கமாகும். 

ا  تهْنِكُحْوا وهَله   نهكهحه  مه
بهٓاُؤُكْم  ٓاءِ  َمِنه  اَٰ ا  اََِله  النَِسه   مه

لهفه    قهْد  نَهه   سه هانه  اِ ًة   ك فهاِحشه
ْقًتا    مه ٓاءه   َوه ِبْيًلن  وهسه  سه

23. உங்கள் தாய்மார்களும், உங்கள் 
மகள்களும், உங்கள் சககாதரிகளும், உங்கள் 
மாமிகளும், உங்கள் தாயின் சககாதரிகளும், 
(உங்கள்) சககாதரனின் மகள்களும், 
(உங்கள்) சககாதரியின் மகள்களும், 
உங்களுக்குப் பாலூட்டிய (சசவிலித்) 
தாய்மார்களும், பால் குடி சககாதரிகளும், 

ْت  مه ُتُكْم  عهلهْيُكْم  ُحَرِ  اَُمههَٰ
بهنَُٰتُكْم  ُتُكْم  وه وَٰ هخه ا  وه
ُتُكْم  َمَٰ َُٰتُكْم  وهعه ل ُت  وهخَٰ بهنَٰ  وه

ُت  اَْلهِخ  بهنَٰ   اَْلُْخِت  وه



 

ஸூரா தை்பா 

 

175 

 

 التوبة

உங்கள் மறனவிகளின் தாய்மார்களும் 
நீங்கள் உைவு சகாண்டுவிட்ட உங்கள் 
மறனவிகளிலிருந்து உங்கள் மடிகளில் 
வளர்க்கப்படுகின்ை (அவர்களின்) சபண் 
பிள்றளகளும் உங்களுக்கு (நீங்கள் மணம் 
முடிக்க) தடுக்கப்பட்டுள்ளனர். நீங்கள் 
அவர்களுடன் உைவு 
சகாண்டிருக்கவில்றலசயன்ைால் 
(அவர்கறள விவாகரத்து சசய்தபின் 
அவர்களின் மகள்கறள மணப்பது) உங்கள் 
மீது குற்ைமில்றல. இன்னும், உங்கள் 
முதுகந்தண்டிலிருந்து (பிைந்த) உங்கள் 
சசாந்த மகன்களின் மறனவிகளும் உங்கள் 
மீது (நீங்கள் மணம் முடிக்க) 
தடுக்கப்பட்டுள்ளனர். இன்னும், இரு 
சககாதரிகறள (ஒகர காலத்தில் 
மறனவிகளாக) ஒன்று கசர்ப்பதும் உங்கள் 
மீது தடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இதற்கு 
முன்னர் நடந்தறதத் தவிர (அறத 
அல்லாஹ் மன்னிப்பான்). நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் மகா மன்னிப்பாளனாக, சபரும் 
கருறணயாளனாக இருக்கிைான். 

ُتُكُم  اَُمههَٰ ْعنهُكْم  الََِٰتْ   وه هْرضه   ا
ُتُكْم  وَٰ هخه ا ةِ  َمِنه  وه اعه ضه   الَره
ُت  اَُمههَٰ ُكْم  وه ٓاى ِ  نِسه

بهٓاى ُِبُكُم   ِفْ  الََِٰتْ  وهره
ُكُم  َمِْن  ُحُجوِْرُكْم  ٓاى ِ   نَِسه

لُْتْم  الََِٰتْ    لَهْم  فهاِْن    ؗ ِبِهَنه  دهخه
لُْتْم  تهُكْونُْوا   فهله  ِبِهَنه  دهخه
ُل  عهلهْيُكْم ؗ  ُجنهاحه  ى ِ اَله   وهحه

ُكُم  هبْنهٓاى ِ  ِمْن  الَهِذیْنه  ا
ِبُكْم    هْن  اهْصله ا  تهْجمهُعْوا وه

ا   اََِله  اَْلُْختهْيِ  بهْيه    قهْد  مه
لهفه    ه  اَِنه  سه هانه  اّلَلَٰ ُفوًْرا  ك   غه
ِحْيًما    َره

24. சபண்களில் மணமானவர்களும் (உங்கள் 
மீது தடுக்கப்பட்டுள்ளனர்). (கபாரில்) உங்கள் 
வலக்கரங்கள் சசாந்தமாக்கிக் சகாண்ட 
சபண்கறளத் தவிர. (அந்த அடிறமகறள 
நீங்கள் திருமணம் சசய்யலாம்.) (இறவ) 
உங்கள் மீது (விதிக்கப்பட்ட) அல்லாஹ்வின் 
சட்டமாகும். (கமல் விவரிக்கப்பட்ட) 
இவர்கறளத் தவிர உள்ளவர்கறள உங்கள் 
சசல்வங்கள் மூலம் (‘மஹ்ர்’ சகாடுத்து 
மணம்புரியத்) கதடுவது உங்களுக்கு 
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. நீங்ககளா 
ஒழுக்கமுள்ளவர்களாக, சட்டவிகராத 
உடலுைவில் ஈடுபடாதவர்களாக 
இருக்ககவண்டும். அவர்களில் எவரிடம் 
நீங்கள் (மணமுடித்து) சுகம் 
அனுபவித்தீர்ககளா அவர்களுக்கு 

ُت  نَٰ الُْمْحصه ٓاءِ ال  ِمنه  وه  نَِسه
ا  اََِله  لهكهْت  مه هیْمهانُُكْم    مه   ا

ِ  ِكتَٰبه  اُِحَله   عهلهْيُكْم    اّلَلَٰ  وه
ا  لهُكْم  ٓاءه  َمه لُِكْم  وهره هْن  ذَٰ  ا

  ِباهْموهالُِكْم  تهْبتهُغْوا
ْْیه  َمُْحِصِنْيه  ِفِحْيه    غه   ُمسَٰ

 ِمْنُهَنه   ِبه   اْستهْمتهْعُتْم  فهمها 
ُهَنه  فهاَُٰتْوُهَنه  ًة    اُُجوْره   فهِریْضه

  فِْيمها   عهلهْيُكْم  ُجنهاحه  وهَله 
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அவர்களுறடய மஹ்ர்கறள கடறமயாக 
சகாடுத்து விடுங்கள். கடறமயான 
மஹ்ருக்குப் பின்னர் நீங்கள் உங்களுக்குள் 
விரும்பி (குறைத்து)க் சகாள்வதில் உங்கள் 
மீது அைகவ குற்ைமில்றல. நிச்சயமாக 
அல்லாஹ், நன்கைிந்தவனாக, மகா 
ஞானவானாக இருக்கிைான். 

یُْتْم  ضه ْ  ِبه   تهرَٰ  بهْعدِ  ِمنٌۢ
ِة    ه  اَِنه  الْفهِریْضه هانه  اّلَلَٰ  ك
ِكْيًما  عهلِْيًما   حه

25. இன்னும், உங்களில் எவர் 
நம்பிக்றகயாளரான, சுதந்திரமான 
சபண்கறள மணம் முடிக்க சபாருளாதார 
சக்தி சபைவில்றலகயா, அவர் உங்கள் 
வலக்கரங்கள் சசாந்தமாக்கிய 
நம்பிக்றகயாளரான உங்கள் அடிறமப் 
சபண்களிலிருந்து அவர் மணம் புரியலாம். 
அல்லாஹ் உங்கள் நம்பிக்றகறய மிக 
அைிந்தவன். உங்களில் சிலர் சிலறரச் 
கசர்ந்தவகர. (அடிறமகளும் சுதந்திரமான 
நீங்களும் மார்க்கம் இன்னும் மனிதத்தில் 
சமமானவர்ககள. அடிறமப் சபண்கறள 
மணம் முடிப்பதில் எந்த தகுதி குறைவும் 
இல்றல.) ஆககவ, (அடிறமப் சபண்கறள) 
அவர்களுறடய உரிறமயாளரின் 
அனுமதியுடன் மணமுடியுங்கள்; இன்னும், 
நல்ல முறையில் அவர்களுறடய 
மஹ்ர்கறளக் சகாடுங்கள், (அப்சபண்கள்) 
பத்தினிகளாக இருக்க கவண்டும்; 
விபச்சாரிகளாக இல்லாமலும் ரகசிய 
நண்பர்கறள எடுத்துக் 
சகாள்ளாதவர்களாகவும் இருக்ககவண்டும். 
அவர்கள் (-அடிறமப் சபண்கள்) மணம் 
முடிக்கப்பட்டு, பின்னர் அவர்கள் 
மானக்ககடான சசயறல சசய்தால் (குற்ைம் 
சசய்த) சுதந்திரமான சபண்கள் மீது 
விதிக்கப்படுகின்ை தண்டறனயில் பாதி 
அவர்கள் மீது நிறைகவற்ைப்படும். இது, (-
அடிறமகறள மணமுடிப்பது) உங்களில் 
பாவத்றத பயந்தவருக்கு சகாடுக்கப்பட்ட 
சலுறகயாகும். நீங்கள் (சுதந்திரமான 

ْن  مه   ِمْنُكْم  یهْستهِطعْ  لَهْم  وه
ْوًَل  هْن  طه ِت  یَهْنِكحه  ا نَٰ   الُْمْحصه

ِت  ا  فهِمْن  الُْمْؤِمنَٰ لهكهْت   َمه   مه
هیْمهانُُكْم   فهتهیَِٰتُكُم  َمِْن  ا
ِت    ُ  الُْمْؤِمنَٰ هعْلهُم  وهاّلَلَٰ   ا
ْ  بهْعُضُكْم  ِباِیْمهانُِكْم     َمِنٌۢ
  ِباِذِْن  فهانِْكُحْوُهَنه  بهْعض    
هْهلِِهَنه  ُتْوُهَنه  ا اَٰ ُهَنه  وه  اُُجوْره

نَٰت   ِبالْمهْعُرْوِف  ْْیه  ُمْحصه   غه
ت  َوهَله  ِفحَٰ ِت  ُمسَٰ   ُمَتهِخذَٰ

ان     هْخده   فهاِْن  اُْحِصَنه  فهاِذها   ا
تهْيه  ه ة   ا لهْيِهَنه   ِبفهاِحشه  فهعه
ا  نِْصُف  له  مه ِت  عه نَٰ   الُْمْحصه
اِب    ِمنه  ذه لِكه  الْعه  لِمهْن  ذَٰ
َِشه  نهته  خه هْن  ِمْنُكْم    الْعه ا   وه

ْوا ْْی   تهْصَِبُ ُ  لَهُكْم    خه   وهاّلَلَٰ
ُفوْر   ن  غه  َرهِحْيم 
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சபண்கறள மணமுடிக்கும் வறர) 
சபாறுறமயாக இருப்பது உங்களுக்கு 
நல்லதாகும். அல்லாஹ் மகா 
மன்னிப்பாளன், சபரும் கருறணயாளன் 
ஆவான். 

26. அல்லாஹ் (தன் சட்டங்கறள) 
உங்களுக்குத் சதளிவுபடுத்துவதற்கும், 
உங்களுக்கு முன்னிருந்த 
(நல்ல)வர்களுறடய (நல்ல) வழிகளில் 
உங்கறள கநர்வழி நடத்துவதற்கும், உங்கள் 
மீது பிறழசபாறுப்பதற்கும் நாடுகிைான். 
அல்லாஹ் நன்கைிந்தவன், மகா ஞானவான் 
ஆவான். 

ُ  یُِریُْد  ه  اّلَلَٰ  لهُكْم  لِیُبهَيِ
یهْهِدیهُكْم   الَهِذیْنه  ُسنهنه  وه

یهُتْوبه  قهْبلُِكْم  ِمْن   وه
ُ  عهلهْيُكْم     عهلِْيم   وهاّلَلَٰ
ِكْيم    حه

27. இன்னும், அல்லாஹ்கவா உங்கறள 
மன்னிக்க நாடுகிைான். ஆனால், காம 
ஆறசகறள பின்பற்றுபவர்கள் நீங்கள் 
(கநர்வழியிலிருந்து விலகி வழிககடு, 
இன்னும் மானக் ககடான காரியங்கள் 
பக்கம்) முழுறமயாக சாய்வறதகய 
விரும்புகிைார்கள். 

 ُ هْن  یُِریُْد  وهاّلَلَٰ  یَهُتْوبه  ا
یُِریُْد  عهلهْيُكْم   الَهِذیْنه  وه
ِت  یهتَهِبُعْونه  وَٰ هه هْن  الَشه  ا
ْيًل  تهِمْيلُْوا ِظْيًما  مه  عه

28. அல்லாஹ் (தன் சட்டங்கறள) 
உங்களுக்கு இலகுவாக்க நாடுகிைான். 
மனிதன் பலவனீனாக 
பறடக்கப்பட்டுள்ளான். 

ُ  یُِریُْد  هْن  اّلَلَٰ َفِفه  ا  یَُخه
ْنُكْم    اُن  وهُخلِقه  عه  اَْلِنْسه
ِعْيًفا   ضه

29. நம்பிக்றகயாளர்ககள! உங்களின் 
பரஸ்பர விருப்பத்துடன் நறடசபறும் 
வர்த்தகமாக இருந்தால் தவிர, நீங்கள் 
உங்கள் சசல்வங்கறள உங்களுக்கு 
மத்தியில் தவைான முறையில் 
புசிக்காதீர்கள். இன்னும், உங்கள் 
உயிர்கறள சகால்லாதீர்கள். நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் உங்கள் மீது சபரும் 
கருறணயாளனாக இருக்கிைான். 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه ا َله  اَٰ  تهاْكُلُْو 
هْموهالهُكْم    ِبالْبهاِطِل  بهیْنهُكْم  ا

هْن  اََِله   ةً  تهُكْونه  ا اره ْن  تِجه   عه
اض   ا  وهَله  َمِْنُكْم  تهره  تهْقُتلُْو 

ُكْم    هنُْفسه ه  اَِنه  ا هانه   اّلَلَٰ  ك
ِحْيًما  ِبُكْم   ره
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30. இன்னும், எவர் அ(ல்லாஹ் தடுத்த)றத 
எல்றல மீைியும், அநியாயமாகவும் 
சசய்வாகரா அவறர நரக சநருப்பில் 
எரிப்கபாம். அது அல்லாஹ்விற்கு 
இலகுவானதாக இருக்கிைது! 

ْن  مه ْل  وه لِكه  یَهْفعه نًا    ذَٰ ا عُْدوه
ْوفه  َوهُظلًْما    نهاًرا    نُْصلِْيهِ  فهسه
هانه  ك لِكه  وه له  ذَٰ ِ  عه ا   اّلَلَٰ یهِسْْیً
 

31. உங்களுக்கு தடுக்கப்பட்ட பாவங்களில் 
சபரும்பாவங்கறள விட்டு நீங்கள் 
விலகினால், உங்கறள விட்டும் உங்கள் 
சிறு பாவங்கறள நாம் கபாக்கிவிடுகவாம். 
இன்னும், உங்கறள கண்ணியமான 
இடத்தில் பிரகவசிக்க றவப்கபாம். 

ا  كهبهٓاى ِره  تهْجتهِنُبْوا اِْن   مه
ْونه  ْنهُ  ُتْنهه رْ  عه ْنُكْم   نُكهَفِ   عه
اَٰتُِكْم  َيِ  وهنُْدِخلُْكْم  سه
ًل  ِریًْما  َمُْدخه  كه

32. உங்களில் சிலறர சிலறரவிட 
அல்லாஹ் கமன்றமயாக்கியறத (கண்டு) 
ஏங்காதீர்கள். ஆண்களுக்கு அவர்கள் 
சம்பாதித்ததிலிருந்து பங்குண்டு. 
சபண்களுக்கும் அவர்கள் 
சம்பாதித்ததிலிருந்து பங்குண்டு. இன்னும், 
அல்லாஹ்விடம் அவன் அருளிலிருந்து 
ககளுங்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
எல்லாவற்றையும் நன்கைிந்தவனாக 
இருக்கிைான். 

ا  تهتهمهَنهْوا وهَله  له  مه ُ  فهَضه  ِبه   اّلَلَٰ
ُكْم  لَٰ  بهْعضه  بهْعض     عه
اِل  َمها  نهِصْيب   لِلَرِجه  َمِ
ُبْوا    ْكتهسه ٓاءِ  ا لِلنَِسه   وه
َمها  نهِصْيب   ْبه    َمِ ْكتهسه  ا
ْسـ هلُوا ه  وه  اَِنه  فهْضلِه     ِمْن  اّلَلَٰ
ه  هانه  اّلَلَٰ ء   ِبكَُلِ  ك ْ عهلِْيًما    َشه
 

33. தாய், தந்றத, சநருங்கிய உைவினர்கள் 
விட்டுச் சசன்ை (சசாத்)தில் (அவர்களில்) 
ஒவ்சவாருவருக்கும் வாரிசுகறள நாம் 
ஏற்படுத்திகனாம். இன்னும், எவர்களுடன் 
பங்காளி உைறவ உங்கள் சத்தியங்கள் 
மூலம் நீங்கள் ஒப்பந்தம் சசய்து உறுதி 
சசய்தீர்ககளா அவர்களுக்கு (உங்கள் 
சசாத்தில்) அவர்களின் பங்றக சகாடுத்து 
விடுங்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
ஒவ்சவாரு சபாருள் மீதும் சாட்சியாளனாக 

لِكَُل   لْنها  وه عه وهاِله  جه   ِمَمها  مه
كه  ِن  تهره بُْونه    الْوهالِدَٰ   وهاَْلهقْره

الَهِذیْنه  ْت  وه قهده هیْمهانُُكْم  عه   ا
ْ    فهاَُٰتْوُهْم  ُ ه  اَِنه  نهِصْيُبه  اّلَلَٰ
هانه  لَٰ  ك ء   كَُلِ  عه ْ  َشه

ِهْيًدان   شه
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இருக்கிைான். (இந்த சட்டம் பிற்காலத்தில் 
இைக்கப்பட்ட சசாத்துரிறம சட்டத்றதக் 
சகாண்டு மாற்ைப்பட்டு விட்டது.) 

34. அவர்களில் சிலறர (-சபண்கறள) விட 
சிலறர (-ஆண்கறள) அல்லாஹ் 
கமன்றமயாக்கியிருப்பதாலும் (ஆண்கள்) 
தங்கள் சசல்வங்களிலிருந்து (சபண்களுக்கு) 
சசலவு சசய்வதாலும் சபண்கறள ஆண்கள் 
நிர்வகிப்பார்கள். ஆககவ, நல்ல சபண்கள் 
(அல்லாஹ்விற்கும்; பிைகு, கணவனுக்கும்) 
பணிந்து நடப்பார்கள்; (கணவன்) மறைவில் 
இருக்கும்கபாது (சபண்) எறத பாதுகாக்க 
கவண்டும் என்று அல்லாஹ் கூைினாகனா 
அறத (-கணவனின் சசல்வத்றதயும் தமது 
கற்றபயும்) பாதுகாப்பார்கள். இன்னும், 
(சபண்களில்) எவர்கள் (உங்கள் 
கட்டறளக்கு) மாறுசசய்வறத நீங்கள் 
பயப்படுகிைரீ்ககளா அவர்களுக்கு உபகதசம் 
சசய்யுங்கள். இன்னும், (அவர்கள் 
திருந்தாவிட்டால்) படுக்றககளில் 
அவர்கறள அப்புைப்படுத்தி றவயுங்கள். 
இன்னும், (அதிலும் அவர்கள் 
திருந்தாவிட்டால்) அவர்கறள 
(காயகமற்படாதவாறு) அடியுங்கள். ஆக, 
அவர்கள் உங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடந்தால் 
அவர்கள் மீது (குற்ைம் சுமத்த) ஏகதனும் 
ஒரு வழிறயத் கதடாதீர்கள். நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் மிக உயர்ந்தவனாக, மிகப் 
சபரியவனாக இருக்கிைான். 

اُل  هلَرِجه ُمْونه  ا له  قهَوَٰ  عه
ٓاءِ  له  ِبمها  النَِسه ُ  فهَضه  اّلَلَٰ
ُهْم  لَٰ  بهْعضه ا   بهْعض   عه ِبمه   وه
هنْفهُقْوا هْموهالِِهْم    ِمْن  ا   ا

ُت  لِحَٰ ت    قَِٰنتَٰت    فهالَصَٰ ِفظَٰ   حَٰ
ْيِب  ِفظه  ِبمها  لَِلْغه ُ    حه   اّلَلَٰ
الََِٰتْ  افُْونه  وه  نُُشوْزهُهَنه  تهخه

 ِف  وهاْهُجُرْوُهَنه  فهِعُظْوُهَنه 
اِجِع    وهاْضِربُْوُهَنه    الْمهضه

ْعنهُكْم  فهاِْن  هطه   تهْبُغْوا فهله  ا
ِبْيًل    عهلهْيِهَنه  ه  اَِنه  سه  اّلَلَٰ
هانه  ا  عهلَِيًا  ك ِبْْیً  كه

35. அந்த (கணவன் மறனவி) இருவருக்குள் 
பிளறவ நீங்கள் பயந்தால் அவனின் 
உைவினரில் ஒரு நடுவறரயும், அவளின் 
உைவினரில் ஒரு நடுவறரயும் 
அனுப்புங்கள். (நடுவர்களாகிய) 
அவ்விருவரும் (கணவன் மறனவி 
இருவருக்குமிறடயில் இணக்கம் ஏற்படுத்தி 
கசர்த்துறவத்து சீர்திருத்தம் சசய்வறத) 
நாடினால் அந்த (கணவன் மறனவி) 

اِْن    بهیِْنِهمها   ِشقهاقه  ِخْفُتْم  وه
ثُْوا كهًما  فهابْعه هْهلِ  َمِْن  حه  ه  ا
كهًما  ا    َمِْن  وهحه هْهلِهه  اِْن  ا
ا   یْده ًحا  یَُِر فَِِق  اِْصله ُ  یَُوه  اّلَلَٰ
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இருவருக்கிறடயில் (நடுவர்களின் கபச்சின் 
மூலம்) அல்லாஹ் ஒற்றுறமறய(யும் 
இணக்கத்றதயும்) ஏற்படுத்துவான். 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் நன்கைிந்தவனாக 
ஆழ்ந்தைிந்தவனாக இருக்கிைான். 

ا    ه  اَِنه  بهیْنهُهمه هانه  اّلَلَٰ   عهلِْيًما  ك
ا  ِبْْیً  خه

36. இன்னும், அல்லாஹ்றவ வணங்குங்கள்; 
இன்னும், அவனுக்கு எறதயும் 
இறணறவத்து வணங்காதீர்கள்; இன்னும், 
தாய், தந்றதக்கும், உைவினருக்கும், 
அனாறதகளுக்கும், ஏறழகளுக்கும், 
உைவினரான அண்றடவடீ்டாருக்கும், 
அந்நியரான அண்றட வடீ்டாருக்கும், 
அருகில் இருக்கும் நண்பருக்கும், 
பயணிக்கும், உங்கள் வலக்கரங்கள் 
சசாந்தமாக்கியவர்களுக்கும் கருறணயுடன் 
உதவி சசய்யுங்கள். கர்வமுறடயவனாக, 
சபருறமயுறடயவனாக இருப்பவறன 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் கநசிக்கமாட்டான். 

ه  وهاْعُبُدوا   ُتْشِرُكْوا وهَله  اّلَلَٰ
یِْن  ِبه   ِبالْوهالِده ْيـ ًا َوه   شه

ِبِذی انًا َوه   الُْقْربَٰ  اِْحسه
الْیهتَٰمَٰ  ِكْيِ  وه الْمهسَٰ  وه
ارِ  ارِ  الُْقْربَٰ  ِذی وهالْجه  وهالْجه
اِحِب  الُْجُنِب   وهالَصه
ِْب  نٌۢ ِبْيِل    وهابِْن  ِبالْجه  الَسه

ا  مه لهكهْت  وه هیْمهانُُكْم    مه  اَِنه  ا
ه  ْن  یُِحَبُ  َله  اّلَلَٰ هانه  مه  ك

ا   ُمْختهاًَل   فهُخوْره

37. அவர்கள் கருமித்தனம் சசய்கிைார்கள்; 
இன்னும், மக்களுக்கு கருமித்தனத்றத 
ஏவுகிைார்கள்; இன்னும், அல்லாஹ் தன் 
அருளிலிருந்து அவர்களுக்குக் சகாடுத்த 
(சசல்வத்)றத மறைக்கிைார்கள். (இத்தறகய 
நன்ைிசகட்ட) நிராகரிப்பாளர்களுக்கு 
இழிவுபடுத்தும் தண்டறனறய நாம் 
தயார்படுத்தி இருக்கிகைாம். 

لُْونه  لَهِذیْنه  یهاُْمُرْونه  یهْبخه   وه
یهْكُتُمْونه  ِبالُْبْخِل  الَنهاسه    وه

ا   هُىُ  مه تَٰ ُ  اَٰ  فهْضلِه     ِمْن  اّلَلَٰ
هْعتهْدنها  ا ابًا لِلْكَِٰفِریْنه  وه   عهذه
ِهیًْنا    َمُ

38. இன்னும், அவர்கள் மக்களுக்குக் 
காண்பிப்பதற்காககவ தங்கள் சசல்வங்கறள 
தர்மம் சசய்கிைார்கள்; இன்னும், 
அல்லாஹ்றவயும், இறுதி நாறளயும் 
அவர்கள் நம்பிக்றக சகாள்ள மாட்டார்கள். 
(அவர்களுக்கு றஷத்தான்தான் நண்பன் 

الَهِذیْنه  هْموهالهُهْم  یُْنِفُقْونه  وه  ا
 یُْؤِمُنْونه  وهَله  الَنهاِس  ِرئهٓاءه 
 ِ   اَْلَِٰخِر    ِبالْيهْوِم  وهَله  ِباّلَلَٰ
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ஆவான்.) எவருக்கு றஷத்தான் நண்பனாக 
ஆகிவிட்டாகனா அவன் மிகக் சகட்ட 
நண்பனாக இருக்கிைான். 

ْن  مه ُن  یَهُكِن  وه ْيطَٰ  لهه   الَشه
ٓاءه  قهِریًْنا   قهِریًْنا   فهسه

39. அல்லாஹ்றவயும் இறுதி நாறளயும் 
நம்பிக்றக சகாண்டு, அல்லாஹ் 
அவர்களுக்கு வழங்கியவற்ைிலிருந்து தர்மம் 
சசய்தால் அவர்களுக்கு என்ன பாதிப்பு 
ஏற்பட்டு விடப்கபாகிைது? அல்லாஹ் 
அவர்கறள நன்கைிந்தவனாக இருக்கிைான். 

ا ذها مه ْ  وه ُنْوا لهوْ  عهلههْْیِ مه  اَٰ
 ِ الْيهْوِم  ِباّلَلَٰ   اَْلَِٰخرِ  وه

هنْفهُقْوا ا قهُهُم  ِمَمها  وه زه ُ    ره   اّلَلَٰ
هانه  ك ُ  وه  عهلِْيًما  ِبِهْم  اّلَلَٰ

40. நிச்சயமாக அல்லாஹ் (எவருக்கும்) ஓர் 
அணுவளவும் அநியாயம் சசய்ய மாட்டான். 
இன்னும், (அவர்கள் சசய்தது) நன்றமயாக 
இருந்தால் அறத பன்மடங்காக்குவான். 
இன்னும், தன்னிடமிருந்து மகத்தான 
கூலிறயயும் சகாடுப்பான். 

ه  اَِنه   ِمثْقهاله  یهْظلُِم  َله  اّلَلَٰ
ة     اِْن  ذهَره نهةً  تهُك  وه سه   حه

ا  ِعْفهه یُْؤِت  یَُضَٰ  لَهُدنْهُ  ِمْن  وه
هْجًرا ِظْيًما  ا  عه

41. ஆக, (நபிகய!) ஒவ்சவாரு 
சமுதாயத்திலிருந்தும் ஒரு சாட்சிறய நாம் 
சகாண்டு வந்தால், இன்னும் உம்றம 
இவர்கள் மீது சாட்சியாக நாம் சகாண்டு 
வந்தால் (உம்றம நிராகரித்த இவர்களின் 
நிறலறம) எப்படி இருக்கும்? 

 كَُلِ  ِمْن  ِجْئنها  اِذها  فهكهْيفه 
ِهْيد  َوهِجْئنها  اَُمهة     ِبكه  ِبشه
لَٰ  ءِ  عه ِهْيًدا ۬ر  هَٰ ُؤاَله  شه

42. (அல்லாஹ்றவ) நிராகரித்து, தூதருக்கு 
மாறு சசய்தவர்கள் அவர்களுடன் பூமி 
சமமாக்கப்பட கவண்டுகம? என்று 
அந்நாளில் விரும்புவார்கள். (இவர்கள்) 
அல்லாஹ்விடத்தில் ஒரு சசய்திறயயும் 
மறைக்கமாட்டார்கள். 

ذ   ى ِ   كهفهُرْوا الَهِذیْنه  یَهوهدَُ  یهْومه
ُوا صه ُسْوله  وهعه َوَٰی لهوْ  الَره  ُتسه
  یهْكُتُمْونه  وهَله     اَْلهْرُض  ِبِهُم 
ه  ِدیْثًان  اّلَلَٰ  حه

43. நம்பிக்றகயாளர்ககள! நீங்கள் 
கபாறதயுற்ைவர்களாக இருக்கும் கபாது 
நீங்கள் கூறுவறத சதளிவாக அைிகின்ை 
(சுதாரிப்பு நிறலக்கு நீங்கள் வருகின்ை) 
வறர சதாழுறகறய சநருங்காதீர்கள். 
இன்னும், (நீங்கள் சபருந்சதாடக்குள்ள) 

ُنْوا الَهِذیْنه  ا یَٰ اهیَُهه  مه  َله  اَٰ
بُوا َٰوةه  تهْقره ل هنُْتْم  الَصه ا  وه
ی رَٰ َتَٰ  ُسكَٰ ا  تهْعلهُمْوا حه  مه
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முழுக்காளிகளாக இருக்கும் கபாதும் நீங்கள் 
குளிக்கும் வறர (சதாழுறகறய 
சநருங்காதீர்கள்). (ஆனால்) நீங்கள் 
பயணிகளாக இருந்தால் தவிர. இன்னும், 
நீங்கள் கநாயாளிகளாக இருந்தால்; 
அல்லது, பயணத்தில் இருந்தால்; அல்லது, 
உங்களில் ஒருவர் மலஜலம் கழித்து 
வந்தால்; அல்லது, மறனவிககளாடு நீங்கள் 
உைவு சகாண்டால், (அப்கபாது சுத்தம் 
சசய்ய) நீங்கள் தண்ணறீர சபை 
வில்றலசயனில் சுத்தமான மண்றண 
நாடுங்கள். (அந்த மண்ணில் தட்டப்பட்ட 
றககள் மூலம்) உங்கள் முகங்கறளயும் 
உங்கள் றககறளயும் தடவுங்கள். 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் (உங்கள் குற்ைங்கள் 
அறனத்றதயும்) முற்ைிலும் 
மன்னிப்பவனாக, மகா மன்னிப்பாளனாக 
இருக்கிைான். 

 اََِله  ُجنًُبا  وهَله  تهُقْولُْونه 
ِبْيل   عهاِبِرْی  َتَٰ  سه   حه
اِْن   تهْغتهِسلُْوا     ُكنُْتْم  وه
هوْ  َمهْرضَٰ   لَٰ  ا فهر   عه هوْ  سه ٓاءه  ا   جه
د   ٓاى ِِط  َمِنه  َمِْنُكْم  اهحه هوْ  الْغه   ا

َٰمهْسُتُم  ٓاءه  ل   فهلهْم  النَِسه
َمهُمْوا مهٓاءً  تهِجُدْوا  فهتهيه
ِعْيًدا  ًبا  صه یَِ ُحْوا طه   فهاْمسه

هیِْدیُْكْم    ِبُوُجْوِهُكْم  ا  اَِنه  وه
ه  هانه  اّلَلَٰ ُفَوًا ك ُفوًْرا  عه  غه

44. (நபிகய!) கவதத்தில் ஒரு பகுதி 
சகாடுக்கப்பட்டவர்கறள நீர் 
பார்க்கவில்றலயா? அவர்கள் வழிககட்றட 
விறலக்கு வாங்குகிைார்கள்; இன்னும், 
நீங்கள் (அல்லாஹ்வுறடய) 
பாறதயிலிருந்து வழிதவறுவறத 
விரும்புகிைார்கள். 

هلهْم    اُْوُتْوا الَهِذیْنه  اِله  تهره  ا
ِب  َمِنه  نهِصیًْبا    الِْكتَٰ

ْونه  ُ َٰلهةه  یهْشَته ل  الَضه
یُِریُْدْونه  هْن  وه   تهِضلَُوا ا
ِبْيله    الَسه

45. உங்கள் எதிரிகறள அல்லாஹ் மிக 
அைிந்தவன். (உங்களுறடய) 
பாதுகாவலனாக (இருப்பதற்கு) 
அல்லாஹ்கவ கபாதுமானவன். இன்னும், 
கபருதவியாளனாக (இருப்பதற்கு) 
அல்லாஹ்கவ கபாதுமானவன். 

 ُ هعْلهُم  وهاّلَلَٰ ُكْم    ا ٓاى ِ   ِباهعْده
ِ  وهكهفَٰ  ا ؗ   ِباّلَلَٰ لَِيً  وهكهفَٰ   وه
 ِ ا  ِباّلَلَٰ  نهِصْْیً

46. யூதர்களில் (சிலர் தவ்ராத்தின்) 
வசனங்கறள அவற்ைின் (சரியான) 
கருத்துகளிலிருந்து புரட்டுகிைார்கள். 
இன்னும், “(நபிகய!) (உமது சசால்றல) 

فُْونه  ههاُدْوا الَهِذیْنه  ِمنه  َرِ  یُحه
ْن  الْكهلِمه   َمهوهاِضِعه   عه
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சசவியுற்கைாம். ஆனால், (உமது 
கட்டறளக்கு) மாறு சசய்கதாம். நீர் (நாங்கள் 
சசால்வறத) சசவியுறுவரீாக! உம்மால் 
சசவியுைமுடியாமல் கபாகட்டும்!” என்று 
கூறுகிைார்கள். இன்னும், தங்கள் நாவுகறள 
வறளத்தும் மார்க்கத்தில் குற்ைம் 
சசால்வதற்காகவும் (உன்ளுர்னா என்று 
கூைாமல்) “ராயினா” என்று கூறுகிைார்கள். 
இன்னும், நிச்சயமாக அவர்கள் - “நாங்கள் 
சசவியுற்கைாம், கீழ்ப்படிந்கதாம்” என்றும், 
“இஸ்மஃ (-நீர் ககட்பரீாக), உன்ளுர்னா 
(எங்கறளப் பார்ப்பரீாக)” என்றும் - கூைி 
இருந்தால் (அது) அவர்களுக்கு மிக 
நன்ைாகவும், மிக கநர்றமயானதாகவும் 
இருந்திருக்கும். எனினும், அவர்களுறடய 
நிராகரிப்பின் காரணமாக அல்லாஹ் 
அவர்கறளச் சபித்து விட்டான். ஆககவ, 
(அவர்களில்) சிலறரத் தவிர 
(அதிகமானவர்கள்) நம்பிக்றக சகாள்ள 
மாட்டார்கள். 

یهُقْولُْونه  ِمْعنها  وه یْنها  سه  وهعهصه
ْْیه  وهاْسمهعْ  اِعنها  ُمْسمهع   غه   وهره
ٌۢا  ْ  لهَيً ْعًنا  ِباهلِْسنههَِتِ   ِف  وهطه

یِْن    لهوْ  الَدِ هنَهُهْم  وه   قهالُْوا ا
ِمْعنها  ْعنها سه هطه ا   وهاْسمهعْ  وه
نُْظْرنها  ا لهكهانه  وها ْْیً  لَهُهْم  خه
هقْوهمه    ا َِٰكْن  وه ل ُ  وه ُ ُ  لَهعهٰنه  اّلَلَٰ

 اََِله  یُْؤِمُنْونه  فهله  ِبُكْفِرِهْم 
 قهلِْيًل 

47. கவதம் சகாடுக்கப்பட்டவர்ககள! - 
முகங்கறள மாற்ைி அவற்றை அவற்ைின் 
பின்புைங்களில் திருப்பிவிடுவதற்கு 
முன்னர்; அல்லது, 
சனிக்கிழறமயுறடகயாறர நாம் 
சபித்ததுகபால் அவர்கறள நாம் சபிப்பதற்கு 
முன்னர் உங்களிடமுள்ள (கவதத்)றத 
உண்றமப்படுத்தக்கூடியதாக நாம் 
இைக்கிய(கவதத்)றத - நம்பிக்றக 
சகாள்ளுங்கள். அல்லாஹ்வுறடய கட்டறள 
நிறைகவைிகய தீரும். 

ا    الِْكتَٰبه  اُْوُتوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه
ِمُنْوا لْنها  ِبمها  اَٰ قًا  نهَزه َدِ   لَِمها  ُمصه
ُكْم  عه هْن  قهْبِل  َمِْن  مه  ا
  فهنهُردَههها  ُوُجْوًها  نَهْطِمسه 
لَٰ   هْدبهاِرهها   عه هوْ  ا ْ  ا ُ مها  نهلْعهٰنه   كه
َنها   به  لهعه هْصحَٰ ْبِت    ا   الَسه
هانه  ك هْمرُ  وه ِ  ا ْفُعْوًَل  اّلَلَٰ  مه

48. நிச்சயமாக அல்லாஹ் தனக்கு 
இறணறவக்கப்படுவறத மன்னிக்க 
மாட்டான். இன்னும், அறதத் தவிர 
மற்ைறத அவன், தான் நாடியவருக்கு 
மன்னிப்பான். எவர் அல்லாஹ்விற்கு 
இறணறய ஏற்படுத்துவாகரா அவர் 

ه  اَِنه  هْن  یهْغِفرُ  َله  اّلَلَٰ كه  ا  یَُْشره
یهْغِفرُ  ِبه   ا  وه لِكه  ُدْونه  مه   ذَٰ
ٓاُء    لِمهْن  ْن  یَهشه مه  یَُْشِرْك  وه
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திட்டமாக (அல்லாஹ்வின் மீது) சபரும் 
பாவத்றத இட்டுக் கட்டிவிட்டார்.  ِ ی فهقهدِ  ِباّلَلَٰ  َٰ ثًْما  افَْته   اِ

ِظْيًما   عه

49. (நபிகய!) “தங்கறள (தாகம உயர்வாக 
கபசி) பரிசுத்தப்படுத்துபவர்கறள (நீர்) 
கவனிக்கவில்றலயா?” மாைாக அல்லாஹ், 
தான் நாடியவர்கறள பரிசுத்தமாக்குகிைான். 
அவர்களுக்கு (கபரீச்சங் சகாட்றடயின் 
சிைிய) சவள்றள நூலளவும் அநீதி 
சசய்யப்படாது. 

هلهْم  َكُْونه  الَهِذیْنه  اِله  تهره  ا   یُزه
ُهْم    هنُْفسه ُ  بهِل  ا ْ  اّلَلَٰ َكِ   یُزه

ْن  ٓاءُ  مه  یُْظلهُمْونه  وهَله  یَهشه
 فهِتْيًل 

50. (நபிகய!) பார்ப்பரீாக! அல்லாஹ்வின் மீது 
எவ்வாறு சபாய்றய அவர்கள் இட்டுக்கட்டி 
கூறுகிைார்கள். சவளிப்பறடயான 
பாவத்திற்கு இதுகவ கபாதுமாகும். 

ُنُْظرْ  ْونه  كهْيفه  ا ُ له  یهْفَته  عه
 ِ ثًْما  ِبه     وهكهفَٰ   الْكهِذبه    اّلَلَٰ   اِ

ِبیًْنان   َمُ

51. (நபிகய!) கவதத்தில் ஒரு பகுதி 
சகாடுக்கப்பட்டவர்கறள (நீர்) 
கவனிக்கவில்றலயா? (அவர்கள்) 
றஷத்தாறனயும், சிறலகறளயும் 
நம்பிக்றக சகாள்கிைார்கள். இன்னும், 
நிராகரிப்பாளர்கறள கநாக்கி “இவர்கள் 
நம்பிக்றகயாளர்கறள விட மார்க்கத்தால் 
கநர்வழிசபற்ைவர்கள்” என்று கூறுகிைார்கள். 

هلهْم    اُْوُتْوا الَهِذیْنه  اِله  تهره  ا
ِب  َمِنه  نهِصیًْبا   یُْؤِمُنْونه   الِْكتَٰ

اُغْوِت  ِبالِْجْبِت    وهالَطه
یهُقْولُْونه   كهفهُرْوا لِلَهِذیْنه  وه
ءِ  ی هَٰ ُؤاَله هْهدَٰ  الَهِذیْنه  ِمنه  ا
ُنْوا مه ِبْيًل  اَٰ  سه

52. இவர்கள் எத்தறககயார் என்ைால் 
இவர்கறள அல்லாஹ் சபித்தான். 
அல்லாஹ் எவறர சபிப்பாகனா அவருக்கு 
உதவியாளறர (நீர்) காணகவ மாட்டீர். 

كه  َٰٓى ِ ُ  الَهِذیْنه  اُول ُ ُ    لهعهٰنه  اّلَلَٰ
ْن  مه ِن  وه ُ  یَهلْعه ْ  اّلَلَٰ  تهِجده  فهله
ا   لهه    نهِصْْیً

53. இவர்களுக்கு ஆட்சியில் பங்கு ஏதும் 
இருக்கிைதா? அவ்வாைிருந்தால் 
(கபரீச்சங்சகாட்றடயின் நடுவில் உள்ள 
ஒரு) கீைல் அளவு(ள்ள சபாருறளயு)ம் 

هْم   الُْملِْك  َمِنه  نهِصْيب   لهُهْم  ا
 الَنهاسه  یُْؤُتْونه  ََله  فهاِذًا
ا    نهِقْْیً
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இவர்கள் மக்களுக்கு (தானமாக) சகாடுக்க 
மாட்டார்கள். 

54. அல்லது, மக்கள் மீது (-நபியின் மீதும் 
அவர்களின் கதாழர்கள் மீதும்) - அல்லாஹ் 
அவர்களுக்கு தன் அருளிலிருந்து 
சகாடுத்ததிற்காக - 
சபாைாறமப்படுகிைார்களா? ஆக, திட்டமாக 
(இதற்கு முன்னர்) இப்ராஹமீுறடய 
குடும்பத்தாருக்கு கவதத்றதயும், 
ஞானத்றதயும் சகாடுத்கதாம். சபரிய 
ஆட்சிறயயும் அவர்களுக்குக் சகாடுத்கதாம். 

هْم  لَٰ  الَنهاسه  یهْحُسُدْونه  ا  عه
ا   هُىُ  مه تَٰ ُ  اَٰ  فهْضلِه     ِمْن  اّلَلَٰ

تهیْنها   فهقهْد  ِهْيمه  اَٰله  اَٰ  اِبْرَٰ
ْ  وهالِْحْكمهةه  الِْكتَٰبه  ُ تهْيٰنَٰ اَٰ   وه
لْكًا ِظْيًما  َمُ  عه

55. ஆக, இ(ந்த கவதத்)றத நம்பிக்றக 
சகாண்டவரும் அவர்களில் இருக்கிைார். 
இன்னும், இறத புைக்கணித்து விலகி 
சசன்ைவரும் அவர்களில் இருக்கிைார். 
(அவர்கறள தண்டிப்பதற்கு) சகாழுந்து 
விட்சடரியும் சநருப்பால் நரககம 
கபாதுமானதாகும். 

 ْ مهنه  َمهْن  فهِمْٰنُ  ِبه   اَٰ
 ْ ِمْٰنُ َده  َمهْن  وه ْنُه    صه  عه
َنهمه  وهكهفَٰ  هه ا  ِبجه ِعْْیً  سه

56. நிச்சயமாக எவர்கள் நம் வசனங்கறள 
நிராகரித்தார்ககளா அவர்கறள நரக 
சநருப்பில் நாம் எரிப்கபாம். அவர்கள் 
தண்டறனறயத் (சதாடர்ந்து) 
சுறவப்பதற்காக அவர்களுறடய கதால்கள் 
கனிந்து (உருகி) விடும்கபாசதல்லாம் 
அவர்களுக்கு அறவ அல்லாத (கவறு புதிய) 
கதால்கறள மாற்றுகவாம். நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் மிறகத்தவனாக, மகா 
ஞானவானாக இருக்கிைான். 

 ِباَٰیَِٰتنها  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اَِنه 
ْوفه  ْ  سه َهمها  نهاًرا    نُْصلِهْْیِ   كُل

ْت  ْ  ُجلُْوُدُهْم  نهِضجه ُ لْٰنَٰ  بهَده
هها   ُجلُْوًدا ْْیه  لِيهُذْوقُوا غه
ابه    ذه ه  اَِنه  الْعه هانه  اّلَلَٰ  ك
ِزیًْزا ِكْيًما  عه  حه

57. இன்னும் எவர்கள் நம்பிக்றக சகாண்டு, 
நன்றமகறள சசய்தார்ககளா அவர்கறள 
சசார்க்கங்களில் பிரகவசிக்கச் சசய்கவாம். 
அவற்ைின் கீழ் நதிகள் ஓடும். (அவர்கள்) 
அதில் என்றும் நிரந்தரமாக தங்கி 
இருப்பார்கள். அவற்ைில் பரிசுத்தமான 
மறனவிகளும் அவர்களுக்கு இருப்பார்கள். 
இன்னும், (சூடும் குளிரும் இல்லாத) 

الَهِذیْنه  ُنْوا وه مه ِملُوا اَٰ   وهعه
ِت  لِحَٰ ُنْدِخلُُهْم  الَصَٰ  سه
َنَٰت   ا  ِمْن  تهْجِرْی  جه  تهْحِتهه
رُ  لِِدیْنه  اَْلهنْهَٰ ا    خَٰ هبهًدا    فِْيهه   ا
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அடர்ந்த நிழலிலும் அவர்கறள 
பிரகவசிக்கச் சசய்கவாம்.  ا   لهُهْم هْزوهاج   فِْيهه ة  ؗ  ا ره َهه  َمُطه

لِْيًل  ِظَلً  وهنُْدِخلُُهْم   ظه

58. “(ஆட்சியாளர்ககள! உங்களிடம் நம்பி 
ஒப்பறடக்கப்பட்ட) சபாறுப்புகறள 
அவற்றுக்கு தகுதியானவர்களிடம் நீங்கள் 
ஒப்பறடக்க கவண்டும்; இன்னும், 
மக்களுக்கிறடயில் நீங்கள் தீர்ப்பளித்தால் 
(பாரபட்சமின்ைி) நீதமாக தீர்ப்பளிக்க 
கவண்டும்” என்று நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
உங்களுக்குக் கட்டறளயிடுகிைான். 
அல்லாஹ் உங்களுக்கு மிக சிைந்தறதகய 
உபகதசிக்கிைான்! நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
சசவியுறுபவனாக, உற்று கநாக்குபவனாக 
இருக்கிைான். 

ه  اَِنه  هْن  یهاُْمُرُكْم  اّلَلَٰ  ُتؤهدَُوا ا
ِت  ا    اِلَٰ   اَْلهمَٰنَٰ هْهلِهه اِذها ا  وه
كهْمتُ  هْن  الَنهاِس  بهْيه  ْم حه   ا
ْدِل    تهْحُكُمْوا ه  اَِنه  ِبالْعه  اّلَلَٰ
ه  اَِنه  ِبه     یهِعُظُكْم  نِِعَمها   اّلَلَٰ
هانه  ِمْيًعٌۢا  ك ا   سه  بهِصْْیً

59. நம்பிக்றகயாளர்ககள! நீங்கள் 
அல்லாஹ்விற்கு கீழ்ப்படியுங்கள். இன்னும், 
(அல்லாஹ்வுறடய) தூதருக்கும், உங்கள் 
ஆட்சியாளர்களுக்கும் கீழ்ப்படியுங்கள். ஆக, 
(நம்பிக்றகயாளர்ககள!) நீங்கள் 
உங்களுக்குள் ஒரு விஷயத்தில் 
தகராறுசசய்தால், (சமய்யாககவ) நீங்கள் 
அல்லாஹ்றவயும், இறுதிநாறளயும் 
நம்பிக்றக சகாண்டவர்களாயிருந்தால் 
அறத அல்லாஹ்விடமும் (அவனுறடய) 
தூதரிடமும் திருப்பிவிடுங்கள். 
(அவர்களுறடய தீர்ப்றப திருப்தியுடன் 
ஒப்புக் சகாள்ளுங்கள்.) இதுதான் 
உங்களுக்கு சிைந்ததும், மிக அழகான 
முடிவும் ஆகும். 

ا  ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه هِطْيُعوا اَٰ   ا
ه  هِطْيُعوا اّلَلَٰ ا ُسْوله  وه  الَره
 فهاِْن  ِمْنُكْم    اَْلهْمرِ  وهاُوِل 

ء   ِفْ  تهنهازهْعُتْم  ْ   ُردَُْوهُ فه  َشه
ِ  اِله  ُسْوِل  اّلَلَٰ الَره  اِْن  وه

ِ  ُتْؤِمُنْونه  ُكنُْتْم   ِباّلَلَٰ
الْيهْوِم  لِكه  اَْلَِٰخِر    وه ْْی    ذَٰ خه
ُن   تهاِْویًْلن  َوهاهْحسه

60. (நபிகய!) உமக்கு இைக்கப்பட்ட 
(இவ்கவதத்)றதயும், உமக்கு முன்னர் 
இைக்கப்பட்ட (கவதங்கள் யா)வற்றையும் 
நிச்சயமாக அவர்கள் நம்பிக்றக 
சகாண்டனர் என்று சவளி பாசாங்கு 
சசய்பவர்கறள நீர் பார்க்கவில்றலயா? 

هلهْم    یهْزُعُمْونه  الَهِذیْنه  اِله  تهره  ا
هنَهُهْم  ُنْوا ا مه ا   اَٰ  اُنِْزله  ِبمه
ا   اِلهْيكه  مه   قهْبلِكه  ِمْن  اُنِْزله  وه
هْن  ْونه یُِریُْد  ا ا ُمْو  كه ا   اِله  یَهتهحه
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தீயவனிடகம அவர்கள் தீர்ப்பு ககட்டுச் 
சசல்ல நாடுகிைார்கள். அ(ந்த தீய)வறன 
புைக்கணிக்க கவண்டுசமன்று அவர்களுக்கு 
கட்டறளயிடப்பட்டுள்ளது. றஷத்தான் 
அவர்கறள சவகு தூரமான வழிககட்டில் 
வழிசகடுக்ககவ நாடுகிைான். 

اُغْوِت  قهْد  الَطه ا وه هْن  اُِمُرْو   ا
یُِریُْد  ِبه     یَهْكُفُرْوا   وه
ُن  ْيطَٰ هْن  الَشه ًَٰلٌۢ  یَُِضلَهُهْم  ا ل  ضه
 بهِعْيًدا 

61. இன்னும், “(நீதமான தீர்ப்றப நாடி) 
அல்லாஹ் இைக்கிய (கவதத்)தின் பக்கமும், 
(அவனது) தூதரின் பக்கமும் நீங்கள் 
வாருங்கள். (அந்த தீயவனிடம் 
சசல்லாதீர்கள்.)’’ என்று அவர்களுக்குக் 
கூைப்பட்டால் அந்நயவஞ்சகர்கறள - 
அவர்கள் உம்றம முற்ைிலும் புைக்கணித்து 
விலகி சசல்வறதகய - நீர் காண்பரீ். 

اِذها الهْوا لهُهْم  قِْيله  وه ا   اِلَٰ  تهعه   مه
له  هنْزه ُ  ا اِله  اّلَلَٰ   ُسْوِل الَره  وه
هیْته  ا ِفِقْيه  ره ْونه  الُْمنَٰ   یهُصَدُ
ْنكه   ُصُدْوًدا   عه

62. ஆக, (நபிகய! தீறமகளில்) அவர்களின் 
கரங்கள் முன்னர் சசய்தவற்ைின் 
காரணமாக அவர்களுக்கு ஒரு சிரமம் 
ஏற்பட்டால் (அதற்குப் பரிகாரம் கதட 
முடியாமல்கபான அவர்களின் இழி 
நிறலறம) எவ்வாறு இருந்தது (என்பறத 
நீர் கவனிப்பரீாக)! பிைகு, “(அந்த தீயவனிடம் 
நாங்கள் சசன்ைசதல்லாம்) நன்றமறயயும் 
ஒற்றுறமறயயும் நாடிகய அன்ைி, 
(கவசைான்றையும்) நாங்கள் நாடவில்றல’’ 
என்று அவர்கள் அல்லாஹ்வின் மீது 
சத்தியம் சசய்தவர்களாக உம்மிடம் 
வருகிைார்கள். 

ْ  اِذها   فهكهْيفه  ابههَْتُ هصه   ا
ٌۢ مَُ  ْت  ِبمها  ِصیْبهة  مه   قهَده

هیِْدیِْهْم  ٓاُءْوكه  ثَُمه  ا  جه
  ۬ ِ  یهْحلُِفْونه   ْدنها    اِْن  ِباّلَلَٰ هره   ا

انًا َوهتهْوفِْيًقا  اََِله    اِْحسه

63. இவர்கள் எத்தறககயார் என்ைால் 
இவர்களின் உள்ளங்களில் இருப்பவற்றை 
அல்லாஹ் நன்கைிவான். ஆககவ, (நபிகய!) 
நீர் அவர்கறளப் புைக்கணிப்பரீாக! இன்னும் 
அவர்களுக்கு உபகதசிப்பரீாக! இன்னும், 
அவர்களுறடய உள்ளங்களில் தாக்கத்றத 
ஏற்படுத்தும் சசால்றல அவர்களுக்கு 
சசால்வரீாக! 

كه  َٰٓى ِ ُ  یهْعلهُم  الَهِذیْنه  اُول  اّلَلَٰ
ا    فهاهْعِرْض  قُلُْوِبِهْم    ِفْ  مه

 ْ ْٰنُ   لَهُهْم  وهقُْل  وهِعْظُهْم  عه
  ْ هنُْفِسِهْم  ِف  بهلِْيًغا  قهْوًَلٌۢ  ا
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64. நாம் எந்த ஒரு தூதறரயும் 
அனுப்பவில்றல, அல்லாஹ்வுறடய 
அனுமதியுடன் அவருக்கு (எல்கலாரும்) 
கீழ்ப்படிய கவண்டும் என்பதற்காககவ தவிர. 
நிச்சயமாக அவர்கள் தங்களுக்குத்தாகம 
தீங்கிறழத்துக் சகாண்டகபாது, உம்மிடம் 
வந்திருந்து, அவர்களும் அல்லாஹ்விடம் 
பாவமன்னிப்புக்ககாரி இருந்தால், இன்னும், 
அவர்களுக்காக தூத(ராகிய நீ)ரும் 
(அல்லாஹ்விடம் அவர்களுக்காக) 
பாவமன்னிப்புக் ககாரியிருந்தால், 
தவ்பாறவ அங்கீகரிப்பவனாக, சபரும் 
கருறணயாளனாக அல்லாஹ்றவ அவர்கள் 
கண்டிருப்பார்கள். 

ا   مه لْنها  وه هْرسه ُسْول   ِمْن  ا  ََله اِ  َره
اعه  ِ    ِباِذِْن  لُِيطه لهوْ  اّلَلَٰ   وه
هنَهُهْم  ا اِذْ  ا لهُمْو  ُهْم  َظه هنُْفسه  ا

ٓاُءْوكه  ه  فهاْستهْغفهُروا جه  اّلَلَٰ
ُسْوُل  لهُهُم  وهاْستهْغفهره    الَره
ُدوا ه  لهوهجه ِحْيًما  تهَوهابًا اّلَلَٰ َره

 

65. ஆக, (உண்றம அவ்வாறு) இல்றல. உம் 
இறைவன் மீது சத்தியமாக! 
அவர்களுக்கிறடயில் சச்சரவு ஏற்பட்டதில் 
அவர்கள் உம்றம தீர்ப்பாளராக்கி, பிைகு, நீர் 
தீர்ப்பளித்ததில் தங்கள் உள்ளங்களில் 
அைகவ அதிருப்தி காணாமல் (-சங்கடத்றத 
உணராமல்) முழுறமயாக (உமது தீர்ப்புக்கு) 
பணியும் வறர அவர்கள் 
நம்பிக்றகயாளர்களாக ஆகமாட்டார்கள். 

بَِكه  فهله  َتَٰ  یُْؤِمُنْونه  َله  وهره   حه
ُمْوكه  َكِ ره  فِْيمها  یُحه جه  شه
 ْ ُ ْ   یهِجُدْوا َله  ثَُمه  بهْيٰنه  ِف

هنُْفِسِهْم  ًجا  ا ره َمها  حه   َمِ
ْيته  لَُِمْوا قهضه یُسه تهْسلِْيًما  وه
 

66. இன்னும், “உங்கறளக் சகால்லுங்கள், 
அல்லது, உங்கள் இல்லங்களிலிருந்து 
சவளிகயறுங்கள்” என்று நாம் அவர்கள் மீது 
விதித்திருந்தால் அவர்களில் சிலறரத் தவிர 
(சபரும்பாலானவர்கள் இவ்வாறு) 
சசய்திருக்க மாட்டார்கள். நிச்சயமாக 
அவர்களுக்கு உபகதசிக்கப்பட்டறத 
அவர்கள் சசய்திருந்தால் அது அவர்களுக்கு 
மிக நன்ைாகவும் (நம்பிக்றகயில் 
அவர்கறள) உறுதிப்படுத்துவதில் மிக 
வலுவானதாகவும் ஆகி இருக்கும். 

لهوْ  هنَها  وه ْ  كهتهْبنها  ا هِن  عهلههْْیِ  ا
ا ُكْم  اقُْتلُْو  هنُْفسه هوِ  ا  ا
ا  ِدیهاِرُكْم  ِمْن  اْخُرُجْوا  َمه
لُْوهُ  ْ    قهلِْيل    اََِله  فهعه  َمِْٰنُ
لهوْ  هنَهُهْم  وه لُْوا ا ا فهعه   مه

ُظْونه  ا  لهكهانه  ِبه   یُْوعه ْْیً  خه
َده  لَهُهْم  هشه ا  تهثِْبیًْتا   وه
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67. இன்னும், அப்கபாது நாம் நம்மிடமிருந்து 
மகத்தான கூலிறய அவர்களுக்கு 
சகாடுத்திருப்கபாம். 

اِذًا ْ  وه ُ َٰتهْيٰنَٰ  لَهُدنَها   َمِْن  ََله
هْجًرا ِظْيًما   ا  عه

68. இன்னும், கநரான பாறதயில் 
அவர்கறள கநர்வழி நடத்தியிருப்கபாம்.  ْ ُ یْٰنَٰ ده لههه  اًطاِصره  وه

 َمُْستهِقْيًما 

69. எவர்கள் அல்லாஹ்விற்கும், தூதருக்கும் 
கீழ்ப்படிகிைார்ககளா அவர்கள் அல்லாஹ் 
அருள்புரிந்த நபிமார்கள், சத்தியவான்கள், 
(கபாரில்) உயிர் நீத்த தியாகிகள், 
நல்லவர்கள் ஆகியவர்களுடன் 
(மறுறமயில் சசார்க்க பூங்காக்களில்) 
இருப்பார்கள். இவர்கள் அழகிய கதாழர்கள் 
ஆவார்கள். 

ْن  مه ه  یَُِطِع  وه ُسْوله  اّلَلَٰ   وهالَره
كه  َٰٓى ِ مه  الَهِذیْنه  مهعه  فهاُول هنْعه   ا

 ُ ْ  اّلَلَٰ ه  َمِنه  عهلههْْیِ  النَهِبَي 
یِْقْيه  َدِ ٓاءِ  وهالَصِ ده هه   وهالَشُ
لِِحْيه    ُسنه   وهالَصَٰ  وهحه

كه  َٰٓى ِ فِْيًقا   اُول  ره

70. இந்த அருள் (உங்களுக்கு) 
அல்லாஹ்விடமிருந்து வழங்கப்பட்டதாகும். 
(அறனத்றதயும்) நன்கைிந்தவனாக 
அல்லாஹ்கவ கபாதுமானவன். 

لِكه  ِ    ِمنه  الْفهْضُل  ذَٰ   اّلَلَٰ
ِ  وهكهفَٰ   عهلِْيًمان  ِباّلَلَٰ

71. நம்பிக்றகயாளர்ககள! (நீங்கள் 
எப்கபாதும் எச்சரிக்றகயாக இருங்கள்! 
இன்னும்,) உங்கள் ஆயுதங்கறள 
(உங்களுடன்) எடுத்து றவத்துக் 
சகாள்ளுங்கள். ஆக, சிறு சிறு 
கூட்டங்களாக அல்லது அறனவருமாக 
(உங்கள் எதிரிறய எதிர்த்து கபாரிட) 
கபாருக்குப் புைப்படுங்கள். 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  ُخُذْوا اَٰ
ُكْم  هوِ  ثُبهات   فهانِْفُرْوا ِحْذره  ا
نِْفُرْوا ِمْيًعا  ا  جه

72. இன்னும், (கபாருக்கு சசல்லாமல்) 
பின்தங்கிவிடுபவரும் நிச்சயமாக உங்களில் 
இருக்கிைார். ஆக, உங்களுக்கு ஒரு 
கசாதறன ஏற்பட்டால், “திட்டமாக 
அல்லாஹ் என் மீது அருள் புரிந்தான். 
ஏசனனில், நான் அவர்களுடன் (கபாரில்) 

اَِنه  ئهَنه    لهمهْن  ِمْنُكْم  وه   لَهیُبهَطِ
ابهْتُكْم  فهاِْن   َمُِصیْبهة   اهصه
مه  قهْد  قهاله  هنْعه ُ  ا َه   اّلَلَٰ له   اِذْ  عه
ُكْن  لهْم  ه ُهْم  ا ِهْيًدا  َمهعه  شه
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பிரசன்னமாகி இருக்கவில்றல” என்று 
கூறுகிைார். 

73. இன்னும், அல்லாஹ்விடமிருந்து ஓர் 
அருள் உங்களுக்கு கிறடத்தால் “நான் 
அவர்களுடன் இருந்திருக்க கவண்டுகம? 
(அவ்வாறு இருந்திருப்பின்) மகத்தான 
(சசல்வ) நற்கபறு சபற்ைிருப்கபகன!” என்று - 
உங்களுக்கிறடயிலும் அவனுக்கிறடயிலும் 
எந்த நட்பும் இல்லாதறதப் கபான்று - 
நிச்சயமாகக் கூறுகிைான். 

ْن  لهى ِ ابهُكْم  وه  َمِنه  فهْضل   اهصه
 ِ هْن   لهيهُقْولهَنه  اّلَلَٰ ها ْ  لَهْم  ك   تهُكنٌۢ

بهیْنهه   بهیْنهُكْم  وهدَهة   وه   مه
ِنْ  ُهْم  ُكْنُت  یََٰلهیْته عه   فهاهفُوْزه  مه
ِظْيًما  فهوًْزا  عه

74. ஆக, மறுறமக்காக இவ்வுலக 
வாழ்க்றகறய விற்பவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
பாறதயில் கபாரிடட்டும். எவர் 
அல்லாஹ்வின் பாறதயில் கபாரிடுவாகரா 
(அவர்) சகால்லப்பட்டாலும் அல்லது 
சவற்ைி சபற்ைாலும் அவருக்கு நாம் 
மகத்தான கூலிறயக் சகாடுப்கபாம். 

اتِْل  ِبْيِل  ِفْ  فهلُْيقه ِ  سه  اّلَلَٰ
وةه  یهْشُرْونه  الَهِذیْنه  يَٰ   الْحه
نْيها  ِة    الَدُ ْن  ِباَْلَِٰخره مه  وه
اتِْل  ِبْيِل  ِفْ  یَُقه ِ  سه  اّلَلَٰ
هوْ  فهُيْقتهْل  ْوفه  یهْغلِْب  ا  فهسه
هْجًرا نُْؤِتْيهِ  ِظْيًما  ا  عه

75. அல்லாஹ்வுறடய பாறதயிலும் 
(எதிரிகளால் அநீதி இறழக்கப்பட்ட, 
துன்புைத்தப்படுகிை) ஆண்கள், சபண்கள், 
சிறுவர்கள் ஆகிய பலவனீர்களுறடய 
பாறதயிலும் (அவர்கறள பாதுகாப்பதற்காக) 
நீங்கள் கபாரிடாமல் இருக்க 
உங்களுக்சகன்ன (கநர்ந்தது)? “எங்கள் 
இறைவா! எங்கறள இவ்வூரிலிருந்து 
சவளிகயற்று, இந்த ஊர்வாசிகள் 
அநியாயக்காரர்கள். எங்களுக்கு உன் 
புைத்திலிருந்து ஒரு பாதுகாவலறர 
ஏற்படுத்து! எங்களுக்கு உன் புைத்திலிருந்து 
ஓர் உதவியாளறர ஏற்படுத்து!” என்று 
(பலவனீமான) அவர்கள் (பிரார்த்தறனயில்) 
கூறுகிைார்கள். 

ا  مه اتِلُ  َله  لهُكْم  وه  ِفْ  ْونه ُتقه
ِبْيِل  ِ  سه  اّلَلَٰ

ِفْيه  الُْمْستهْضعه  ِمنه  وه
اِل  ٓاءِ  الَرِجه   وهالنَِسه
اِن  الْوِلْده  یهُقْولُْونه  الَهِذیْنه  وه

بَهنها   هْخِرْجنها ره ِذهِ   ِمْن  ا  هَٰ
الِِم  الْقهْریهةِ  ا    الَظه هْهلُهه   ا
ْل  ۬   لَهُدنْكه  ِمْن  لَهنها  وهاْجعه ا   لَِيً  وه
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ْل   لَهُدنْكه  ِمْن  لَهنها  وهاْجعه
ا    نهِصْْیً

76. நம்பிக்றகயாளர்கள் அல்லாஹ்வின் 
பாறதயில் கபாரிடுவார்கள். 
நிராகரிப்பாளர்கள் றஷத்தானின் பாறதயில் 
கபாரிடுவார்கள். ஆக, றஷத்தானுறடய 
நண்பர்களிடம் நீங்கள் கபாரிடுங்கள். 
நிச்சயமாக றஷத்தானின் சூழ்ச்சி மிக 
பலவனீமானதாக இருக்கிைது! 

هلَهِذیْنه  ُنْوا ا مه اتِلُْونه  اَٰ   ِفْ  یُقه
ِبْيِل  ِ    سه الَهِذیْنه  اّلَلَٰ   وه
اتِلُْونه  كهفهُرْوا ِبْيِل  ِفْ  یُقه  سه

اُغْوِت  ا الَطه اتِلُْو  هْولِيهٓاءه  فهقه  ا
ِن    ْيطَٰ  كهْيده  اَِنه  الَشه
ِن  ْيطَٰ هانه  الَشه ِعْيًفان  ك  ضه

77. “உங்கள் றககறள (கபாரிடுவதிலிருந்து) 
தடுத்துக் சகாள்ளுங்கள், சதாழுறகறய 
நிறல நிறுத்துங்கள், ஸகாத்றத 
சகாடுங்கள்” என்று எவர்களுக்கு 
கூைப்பட்டகதா அவர்கறள நீர் 
பார்க்கவில்றலயா? ஆக, கபார் அவர்கள் 
மீது விதிக்கப்பட்டகபாது, அப்கபாது 
அவர்களில் ஒரு பிரிவினர் அல்லாஹ்றவ 
பயப்படுவறதப்கபால் அல்லது பயத்தால் 
(அறதவிட) மிகக் கடுறமயாக மக்கறளப் 
பயப்படுகிைார்கள். “எங்கள் இறைவா! ஏன் 
எங்கள் மீது கபாறர விதித்தாய்? இன்னும் 
சமீபமான ஒரு தவறண வறர எங்கறள நீ 
பிற்படுத்தி இருக்க கவண்டாமா?” என்று 
கூைினார்கள். (நபிகய!) கூறுவரீாக: 
“உலகத்தின் இன்பம் அற்பமானதாகும்! 
அல்லாஹ்றவ அஞ்சியவருக்கு மறுறம 
மிக கமலானதாகும். (மறுறமயில் நீங்கள்) 
ஒரு நூல் அளவு கூட அநீதி 
இறழக்கப்படமாட்டீர்கள். 

هلهْم    قِْيله  الَهِذیْنه  اِله  تهره  ا
ا لهُهْم  هیِْدیهُكْم  ُكَفُْو   ا

هقِْيُموا ا َٰوةه  وه ل ُتوا الَصه اَٰ  وه
وةه    كَٰ ُ  ُكِتبه  فهلهَمها  الَزه   عهلههْْیِ
ا  ْ   فهِریْق   اِذها ُل الِْقته  َمِْٰنُ

ْونه  ْشيهةِ  الَنهاسه  یهْخشه   كهخه
 ِ هوْ  اّلَلَٰ َده  ا هشه ْشيهًة    ا  وهقهالُْوا خه
بَهنها    عهلهیْنها   كهتهْبته  لِمه  ره

ْرتهنها   لهْو َله   الِْقتهاله    هَخه   اِلَٰ   ا
ل   تهاعُ  قُْل  قهِریْب     اهجه  مه
نْيها  ةُ  قهلِْيل     الَدُ   وهاَْلَِٰخره
ْْی   تَهقَٰ  لَِمهِن  خه  وهَله  ا

 فهِتْيًل  ُتْظلهُمْونه 
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78. நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் மரணம் 
உங்கறள அறடயும், பலமான 
ககாபுரங்களில் நீங்கள் இருந்தாலும் சரிகய! 
இன்னும், அவர்களுக்கு ஒரு நன்றம 
ஏற்பட்டால், “இது அல்லாஹ்விடமிருந்து 
(எங்களுக்குக்) கிறடத்தது” எனக் 
கூறுகிைார்கள். இன்னும், அவர்களுக்கு ஒரு 
தீங்கு ஏற்பட்டால், “(நபிகய!) இது 
உம்மிடமிருந்து (எங்களுக்கு) ஏற்பட்டது” 
எனக் கூறுகிைார்கள். (நபிகய) நீர் 
கூறுவரீாக: “எல்லாம் 
அல்லாஹ்விடமிருந்கத (ஏற்பட்டன).” ஆக, 
இந்தக் கூட்டத்தினருக்கு என்ன கநர்ந்தது? 
ஒரு கபச்றசயும் அவர்கள் விறரவாக 
(இலகுவாக) விளங்குவதில்றலகய! 

ا  هیْنه مه  یُْدِرْكَكُُم  تهُكْونُْوا ا
لهوْ  الْمهْوُت    بُُرْوج   ِفْ   ُكنُْتْم  وه
ة     َيهده اِْن  َمُشه ْ  وه  ُتِصُْبُ
نهة   سه ِذه   یَهُقْولُْوا حه  ِمْن  هَٰ
ِ    ِعْندِ  اِْن  اّلَلَٰ ْ  وه  ُتِصُْبُ
یَِئهة   ِذه   یَهُقْولُْوا سه  ِمْن   هَٰ
  ِعْندِ  َمِْن  كَُل   قُْل  ِعْنِدكه   
   ِ ءِ  فهمهاِل  اّلَلَٰ  َله  الْقهْوِم  هَٰ ُؤاَله

ِدیْثًا  یهْفقهُهْونه  یهكهاُدْونه  حه
 

79. “நன்றம எது உமக்கு ஏற்பட்டகதா, அது 
அல்லாஹ்வின் புைத்திலிருந்து ஏற்பட்டது. 
இன்னும், தீறம எது உமக்கு ஏற்பட்டகதா 
அது உம் புைத்திலிருந்து (உமது 
பாவத்தினால்) ஏற்பட்டது.” (நபிகய!) உம்றம 
மக்களுக்கு ஒரு தூதராக அனுப்பிகனாம். 
(உமது தூதுத்துவத்திற்கு) சாட்சியால் 
அல்லாஹ்கவ கபாதுமானவன். 

ا   ابهكه  مه هصه نهة   ِمْن  ا سه   فهِمنه  حه
 ؗ ِ ا   اّلَلَٰ مه ابهكه  وه هصه  ِمْن  ا

یَِئهة    نَهْفِسكه    فهِمْن  سه
لْنَٰكه  هْرسه ا ُسْوًَل    لِلَنهاِس  وه   ره

ِ  وهكهفَٰ  ِهْيًدا  ِباّلَلَٰ  شه

80. எவர் தூதருக்கு கீழ்ப்படிகிைாகரா அவர் 
திட்டமாக அல்லாஹ்விற்கு கீழ்ப்படிந்தார். 
எவர்கள் புைக்கணித்தார்ககளா அவர்களின் 
சசயல்கறள கவனிப்பவராக(வும் 
அவர்கறள விசாரிப்பவராகவும்) நாம் 
உம்றம அனுப்பவில்றல. 

ْن  ُسْوله  یَُِطِع  مه   فهقهْد   الَره
اعه  هطه ه    ا ْن  اّلَلَٰ مه َلَٰ  وه ا   تهوه   فهمه

لْنَٰكه  هْرسه ْ  ا ِفْيًظا   عهلههْْیِ  حه

81. “(நபிகய! எங்கள்) கீழ்ப்படிதல் (உமக்கு 
உண்டு - நாங்கள் உமக்கு கீழ்ப்படிந்து 
நடப்கபாம்)” என்று கூறுகிைார்கள். ஆக, 
உம்மிடமிருந்து சவளிகயைினால் 
அவர்களில் ஒரு கூட்டம் நீர் கூறுவதற்கு 

یهُقْولُْونه  ة  ؗ  وه اعه   فهاِذها طه
ُزْوا  بهَيهته  ِعْنِدكه  ِمْن  بهره
ٓاى ِفهة   ْ  طه ْْیه  َمِْٰنُ  الَهِذْی   غه
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மாற்ைமாக இரவில் சதி ஆகலாசறன 
சசய்கிைார்கள். அவர்கள் இரவில் சதி 
ஆகலாசறன சசய்வறத அல்லாஹ் 
பதிவுசசய்கிைான். ஆககவ, (நீர்) அவர்கறளப் 
புைக்கணிப்பரீாக! இன்னும், அல்லாஹ்வின் 
மீது நம்பிக்றக றவ(த்து அவறன மட்டும் 
சார்ந்து இரு)ப்பரீாக. (உம்றம பாதுகாக்க) 
அல்லாஹ்கவ கபாதுமான சபாறுப்பாளனாக 
இருக்கிைான். 

ُ  تهُقْوُل    ا  یهْكُتُب  وهاّلَلَٰ  مه
ْ  فهاهْعِرْض  یُبهیَُِتْونه    ْٰنُ  عه
َهْل  تهوهك له  وه ِ    عه  وهكهفَٰ  اّلَلَٰ
 ِ  وهِكْيًل  ِباّلَلَٰ

82. ஆக, குர்ஆறன அவர்கள் ஆழமாக 
ஆராய கவண்டாமா? இது அல்லாஹ் 
அல்லாதவரிடமிருந்து வந்ததாக 
இருந்திருந்தால் இதில் பல முரண்பாட்றட 
அவர்கள் கண்டிருப்பார்கள். 

هفهله  بَهُرْونه  ا نه    یهتهده  الُْقْراَٰ
لهوْ  هانه  وه ْْیِ   ِعْندِ  ِمْن  ك ِ  غه   اّلَلَٰ

ُدْوا فًا  فِْيهِ  لهوهجه   اْخِتله
ا  ِثْْیً  كه

83. இன்னும், பாதுகாப்பு அல்லது பயம் 
பற்ைிய ஒரு சசய்தி அவர்களிடம் வந்தால் 
அறத (உடகன) பரப்புகிைார்கள். அறத 
தூதரிடமும், அவர்களில் உள்ள 
ஆட்சியாளர்களிடமும் அவர்கள் எடுத்து 
சசன்ைிருந்தால் அவர்களில் அறத 
புலனாய்வு சசய்பவர்கள் அறத சரியாக 
அைிந்திருப்பார்கள். (நம்பிக்றகயாளர்ககள!) 
அல்லாஹ்வின் அருளும், அவனுறடய 
கருறணயும் உங்கள் மீது 
இல்லாதிருந்திருந்தால் (உங்களில்) சிலறரத் 
தவிர (அறனவரும்) றஷத்தாறன 
பின்பற்ைி இருப்பரீ்கள். 

اِذها ُهْم  وه ٓاءه هْمر   جه  َمِنه   ا
هوِ  اَْلهْمِن  ْوِف  ا هذهاُعْوا الْخه   ا

لهوْ  ِبه     دَُْوهُ  وه ُسْوِل  اِله  ره   الَره
اِلَٰ   ْ مِ  اَْلهْمرِ  اُوِل  وه  ْٰنُ
لِمههُ  ِْبُطْونهه   الَهِذیْنه  لهعه   یهْستهنٌۢ
   ْ لهْو َله  ِمْٰنُ ِ  فهْضُل  وه  اّلَلَٰ
ْحمهُته   عهلهْيُكْم  َتهبهْعُتُم   وهره   َله
نه  ْيطَٰ  قهلِْيًل  اََِله  الَشه

84. ஆக, (நபிகய!) அல்லாஹ்வின் 
பாறதயில் கபாரிடுவரீாக! நீர் உம்றமத் 
தவிர (பிைறர) கட்டாயப்படுத்த முடியாது. 
(இறை கட்டறளறய நீர் ஏற்று நடப்பரீாக. 
பிைறர ஏற்று நடக்க றவப்பது உமது 
கடறமயல்ல.) இன்னும், 
நம்பிக்றகயாளர்கறள (கபாருக்கு) 
தூண்டுவரீாக! நிராகரிப்பாளர்களின் 

اتِْل  ِبْيِل  ِفْ  فهقه ِ    سه   َله  اّلَلَٰ
كه  اََِله  ُتكهلَهُف  ِض  نهْفسه َرِ  وهحه

ُ  عهسه     الُْمْؤِمِنْيه  هْن  اّلَلَٰ  ا
  كهفهُرْوا     الَهِذیْنه  بهاْسه  یَهُكَفه 
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வலிறமறய (-அவர்களின் தாக்குதறல) 
அல்லாஹ் தடுத்து விடுவான். அல்லாஹ் 
வலிறமயிலும் (எதிரிகறள தாக்குவதிலும்) 
மிகக் கடுறமயானவன்; இன்னும், 
(அவர்கறள) தண்டிப்பதிலும் மிகக் 
கடுறமயானவன். 

 ُ َدُ  وهاّلَلَٰ هشه َدُ  ا هشه   بهاًْسا َوها
 تهْنِكْيًل 

85. எவர் நல்ல சிபாரிசு சசய்வாகரா 
அவருக்கு அதிலிருந்து ஒரு பங்கு 
இருக்கும். இன்னும், எவர் தீய சிபாரிசு 
சசய்வாகரா அவருக்கு அதிலிருந்து ஒரு 
குற்ைம் இருக்கும். அல்லாஹ் ஒவ்சவாரு 
சபாருறளயும் கண்காணிப்பவனாக 
இருக்கிைான். 

ْن  ةً  یَهْشفهعْ  مه فهاعه نهةً   شه سه   حه
ا    نهِصْيب   لَهه   یَهُكْن  ْن  َمِْنهه مه   وه
ةً  یَهْشفهعْ  فهاعه یَِئهةً  شه  یَهُكْن  سه

ا    ِكْفل   لَهه   هانه  َمِْنهه ك ُ  وه  اّلَلَٰ
لَٰ  ء   كَُلِ  عه ْ  َمُِقیًْتا  َشه

86. உங்களுக்கு (ஸலாம்) முகமன் 
கூைப்பட்டால் அறதவிட மிக அழகியறத 
முகமனாக கூறுங்கள். அல்லது, அறதகய 
திரும்பக் கூறுங்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
(உங்களது) ஒவ்சவாரு சசயறலயும் 
பாதுகாப்பவனாக இருக்கிைான். 

اِذها یُْتْم  وه   ِبتهِحَيهة   ُحَيِ
َيُْوا نه  فهحه ا   ِباهْحسه هوْ  ِمْنهه  ا
ا    ه  اَِنه  ُردَُْوهه هانه  اّلَلَٰ لَٰ  ك  عه
ء   كَُلِ  ْ ِسیًْبا  َشه  حه

87. அல்லாஹ் அவறனத் தவிர 
(உண்றமயில் வணங்கத்தகுதியான) 
இறைவன் அைகவ இல்றல. அவன் 
நிச்சயமாக உங்கறள மறுறம நாளில் 
ஒன்று கசர்ப்பான். அதில் அைகவ சந்கதகம் 
இல்றல. கபச்சால் அல்லாஹ்றவவிட மிக 
உண்றமயானவன் யார்? 

 ُ هّلَلَٰ َٰهه  َله   ا   ُهوه   اََِله  اِل
َنهُكْم   یهْوِم  اِلَٰ  لهيهْجمهعه

مهةِ  یْبه  َله  الِْقيَٰ ْن  فِْيِه    ره مه   وه
ُق  هْصده ِ  ِمنه  ا ِدیْثًان  اّلَلَٰ  حه

88. ஆக, (நம்பிக்றகயாளர்ககள!) 
நயவஞ்சகர்கள் விஷயத்தில் (நீங்கள் 
முரண்பட்ட) இரு பிரிவினர்களாக 
இருப்பதற்கு உங்களுக்கு என்ன கநர்ந்தது? 
அவர்கள் சசய்த (பாவத்)தின் காரணமாக 
அல்லாஹ் அவர்கறளத் தாழ்த்தினான். 
அல்லாஹ் வழிசகடுத்தவறர நீங்கள் 
கநர்வழிப்படுத்த நாடுகிைரீ்களா? எவறர 

ِفِقْيه  ِف  لهُكْم  فهمها   الُْمنَٰ
ُ  فِئهتهْيِ  ُهْم  وهاّلَلَٰ هْركهسه   ِبمها  ا
ُبْوا    هُتِریُْدْونه  كهسه هْن  ا   ا
ْن  تهْهُدْوا َله  مه ُ    اهضه ْن  اّلَلَٰ مه   وه
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அல்லாஹ் வழிசகடுப்பாகனா அவருக்கு 
ஒரு (நல்ல) வழிறய அைகவ நீர் 
காணமாட்டீர்! 

ُ  یَُْضلِِل  ْ  اّلَلَٰ  ه  له  تهِجده  فهله
ِبْيًل   سه

89. அவர்கள் நிராகரித்தறதப் கபான்று 
நீங்களும் நிராகரித்து (அவர்களுக்கு) 
சமமாக நீங்கள் ஆகிவிடுவறத (அவர்கள்) 
விரும்புகிைார்கள். ஆககவ, அல்லாஹ்வின் 
பாறதயில் அவர்கள் ஹிஜ்ரத் சசய்கின்ை 
வறர அவர்களில் (உங்களுக்கு) 
சபாறுப்பாளர்கறள எடுத்துக் 
சகாள்ளாதீர்கள். (ஹிஜ்ரத் சசய்யாமல்) 
அவர்கள் விலகினால் அவர்கறள (சிறைப்) 
பிடியுங்கள்! (அவர்கள் உங்கறள எதிர்த்து 
சண்றட சசய்தால்) அவர்கறள நீங்கள் 
கண்ட இடசமல்லாம் அவர்கறளக் 
சகால்லுங்கள்; (உங்களுக்கு) 
அவர்களிலிருந்து சபாறுப்பாளறரயும் 
உதவியாளறரயும் எடுத்துக் சகாள்ளாதீர்கள். 

دَُ  مها  تهْكُفُرْونه  لهوْ  ْواوه   كه
وهٓاءً  فهتهُكْونُْونه  كهفهُرْوا   فهله  سه
ْ  تهَتهِخُذْوا هْولِيهٓاءه  ِمْٰنُ   ا
َتَٰ  اِجُرْوا حه ِبْيِل  ِفْ  یُهه  سه
   ِ   فهُخُذْوُهْم  تهوهلَهْوا فهاِْن  اّلَلَٰ

ْيُث  وهاقُْتلُْوُهْم   حه
ْدَتُُمْوُهْم    تهَتهِخُذْوا وهَله  وهجه

 ْ لًِيا َوهَله  ِمْٰنُ ا   وه  نهِصْْیً

90. உங்களுடன் (சமாதான) உடன்படிக்றக 
சசய்த சமுதாயத்திடம் சசன்று 
கசர்ந்தவர்கறளத் தவிர; அல்லது, அவர்கள் 
உங்களிடம் கபார்புரிய அல்லது அவர்கள் 
தங்கள் சமுதாயத்திடம் கபார்புரிய 
அவர்களது (மனம் நாடாமல்) சநஞ்சங்கள் 
சநருக்கடிக்குள்ளான நிறலயில் உங்களிடம் 
வந்தவர்கறளத் தவிர. (அவர்கறளக் 
சகால்லாதீர்கள்; சிறைப் பிடிக்காதீர்கள். 
ஏசனன்ைால்,) அல்லாஹ் நாடியிருந்தால் 
உங்கள் மீது அவர்கறளச் சாட்டியிருப்பான். 
அவர்கள் உங்களிடம் கபாரிட்டிருப்பார்கள். 
ஆககவ, (இவர்கள்) உங்கறள விட்டு விலகி 
உங்களிடம் கபாரிடாமல் உங்கள் முன் 
சமாதானத்றத சமர்ப்பித்தால் (அறத 
ஏற்றுக் சகாள்ளுங்கள். ஏசனனில்,) இவர்கள் 
மீது (கபாரிட) அல்லாஹ் உங்களுக்கு ஒரு 
வழிறயயும் (-தகுந்த காரணம் எறதயும்) 
ஆக்கவில்றல. 

  قهْوم    اِلَٰ   یهِصلُْونه  الَهِذیْنه  اََِله 
ْ  بهیْنهُكْم  ُ بهْيٰنه هوْ  َمِیْثهاق   وه   ا

ٓاُءْوُكْم  ْت  جه ِصره  حه
هْن  ُصُدْوُرُهْم  اتِلُْوُكْم  ا هوْ  یَُقه  ا
اتِلُْوا ُهْم    یُقه لهوْ  قهْومه ٓاءه  وه   شه
 ُ ُهْم  اّلَلَٰ لَهطه  عهلهْيُكْم  لهسه

تهلُْوُكْم      فهاِِن  فهلهقَٰ
لُْوُكْم  اتِلُْوُكْم  فهلهْم  اْعتهزه  یُقه

ْوا هلْقه ا لهمه    اِلهْيُكُم  وه  فهمها  الَسه
له  عه ُ  جه ْ  لهُكْم  اّلَلَٰ  عهلههْْیِ
ِبْيًل   سه
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91. (இவர்களல்லாத) மற்ைவர்கறள (நீங்கள்) 
காண்பரீ்கள். அவர்கள் உங்களிடம் 
பாதுகாப்புப் சபைவும் (உங்கள் 
எதிரிகளாகிய) தங்கள் சமுதாயத்திடம் 
பாதுகாப்புப் சபைவும் நாடுகிைார்கள். 
குழப்பம் விறளவிப்பதற்கு அவர்கள் 
திருப்பப்படும் கபாசதல்லாம் அதில் குப்புை 
விழுந்து விடுகிைார்கள். அவர்கள் உங்கறள 
விட்டு விலகாமலும், உங்கள் முன் 
சமாதானத்றத சமர்ப்பிக்காமலும், தங்கள் 
றககறள (உங்களுக்கு தீங்கு 
சசய்வதிலிருந்து) தடுக்காமலும் இருந்தால், 
அவர்கறள (சிறைப்) பிடியுங்கள். (தப்பிச் 
சசல்பவர்கறள) நீங்கள் எங்கு அவர்கறளப் 
சபற்ைாலும் அவர்கறளக் சகால்லுங்கள். 
அவர்களுக்கு எதிராக உங்களுக்குத் 
சதளிவான ஆதாரத்றத நாம் 
ஆக்கிவிட்கடாம். 

تهِجُدْونه  ِریْنه  سه خه  اَٰ
هْن  یُِریُْدْونه  ُنْوُكْم  ا  یَهاْمه
ُنْوا یهاْمه ُهْم    وه ا  كَُله  قهْومه   مه
ا   اُْرِكُسْوا الِْفْتنهةِ  اِله  ُردَُْو 
ا     یهْعتهِزلُْوُكْم  لَهْم  فهاِْن  فِْيهه

ا یُلُْقْو  لهمه  اِلهْيُكُم  وه   الَسه
ا یهُكَفُْو  هیِْدیهُهْم  وه   فهُخُذْوُهْم  ا

ْيُث  وهاقُْتلُْوُهْم   حه
هِقْفُتُمْوُهْم    ُكْم  ث َٰٓى ِ اُول  وه

لْنها  عه ْ  لهُكْم  جه ًنا  عهلههْْیِ   ُسلْطَٰ
ِبیًْنان   َمُ

92. தவறுதலாககவ தவிர, ஒரு 
நம்பிக்றகயாளறர சகால்வது இன்சனாரு 
நம்பிக்றகயாளருக்கு ஆகுமானதல்ல. 
எவராவது ஒரு நம்பிக்றகயாளறர 
தவறுதலாகக் சகான்ைால் (அதற்குப் 
பரிகாரம்) நம்பிக்றகயாளரான ஓர் 
அடிறமறய உரிறமயிட கவண்டும்; 
இன்னும் (இைந்த) அவருறடய 
குடும்பத்தாரிடம் (அதற்குரிய) நஷ்ட ஈட்றட 
ஒப்பறடக்க கவண்டும். (ஆனால், 
குடும்பத்தினர் நஷ்ட ஈட்டுத் சதாறகறய 
சகாறலயாளிக்கு) தானமாக்கினால் தவிர. 
(சகால்லப்பட்ட) அவன் உங்கள் எதிரி 
சமுதாயத்றத கசர்ந்தவராக இருந்து, அவர் 
நம்பிக்றகயாளராகவும் இருந்தால், 
நம்பிக்றகயாளரான ஓர் அடிறமறய 
(மட்டும்) உரிறமயிடகவண்டும். 
(சகால்லப்பட்ட) அவர் 
உங்களுக்கிறடயிலும் 
அவர்களுக்கிறடயிலும் (சமாதான, நட்பு) 

ا  مه هانه  وه هْن  لُِمْؤِمن   ك  یَهْقُتله  ا
ـ ًا    اََِله  ُمْؤِمًنا  طه ْن  خه مه   قهتهله  وه
ـ ًا  ُمْؤِمًنا  طه قهبهة   ِریْرُ فهتهْح   خه   ره

ْؤِمنهة  َوهِدیهة   لَهمهة   َمُ   اِلَٰ   َمُسه
هْهلِه    هْن  اََِله   ا قُْوا    ا َده  فهاِْن  یَهَصه
هانه   لَهُكْم   عهُدَو   قهْوم   ِمْن  ك

قهبهة   فهتهْحِریْرُ  وهُهوهُمْؤِمن     ره
ْؤِمنهة     اِْن  َمُ هانه  وه   قهْوم    ِمْن  ك
ْ  بهیْنهُكْم  ُ بهْيٰنه  َمِیْثهاق   وه
لَهمهة   فهِدیهة   هْهلِه   اِلَٰ   َمُسه  ا

تهْحِریْرُ  قهبهة   وه ْؤِمنهة     ره   َمُ
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உடன்படிக்றக உள்ள சமுதாயத்றத 
கசர்ந்தவராக இருந்தால் அவருறடய 
குடும்பத்தினரிடம் நஷ்டஈடு 
ஒப்பறடக்கப்படும்: இன்னும், 
நம்பிக்றகயாளரான ஓர் அடிறமறய 
உரிறமயிடகவண்டும். (நஷ்டஈடு வழங்க) 
எவர் வசதி சபைவில்றலகயா அவர் 
அல்லாஹ்விடம் மன்னிப்புக்ககாரி 
சதாடர்ந்து இரண்டு மாதங்கள் 
கநான்பிருத்தல் கவண்டும். அல்லாஹ் 
நன்கைிந்தவனாக, மகா ஞானவானாக 
இருக்கிைான். 

 فهِصيهاُم  یهِجْد  لَهْم  فهمهْن 
یِْن  ْهره ْيِ ؗ  شه   تهْوبهةً  ُمتهتهاِبعه

ِ    َمِنه  هانه  اّلَلَٰ ك ُ  وه   عهلِْيًما  اّلَلَٰ
ِكْيًما   حه

93. எவர் ஒரு நம்பிக்றகயாளறர மனம் 
நாடியவராக (கவண்டுசமன்கை) 
சகால்வாகரா அவருக்குரிய தண்டறன 
நரகம்தான். இன்னும், அதில் அவர் 
நிரந்தரமாக தங்கி இருப்பார். இன்னும், 
அவர் மீது அல்லாஹ் ககாபித்துவிட்டான். 
இன்னும், அவறரச் சபித்தான். இன்னும், 
சபரிய தண்டறனறயயும் அவருக்காக 
தயார் சசய்திருக்கிைான். 

ْن  مه َمًِدا ُمْؤِمًنا  یَهْقُتْل  وه تهعه  َمُ
ٓاُؤه   زه َنهُم  فهجه هه لًِدا جه ا  خَٰ   فِْيهه
ُ  وهغهِضبه  نهه   عهلهْيهِ  اّلَلَٰ لهعه  وه
هعهَده  ا ابًا لهه   وه ِظْيًما  عهذه  عه

94. நம்பிக்றகயாளர்ககள! அல்லாஹ்வின் 
பாறதயில் (கபாருக்கு) நீங்கள் பயணித்தால் 
(எதிகர இருப்பவர்கறளத்) சதளிவாக 
சதரிந்து சகாள்ளுங்கள். உங்களுக்கு 
ஸலாம் கூைிய நபறர கநாக்கி, உலக 
வாழ்க்றகயின் (அற்ப) சசல்வத்றத நீங்கள் 
கதடியவர்களாக “நீ நம்பிக்றகயாளர் 
இல்றல” என்று கூைாதீர்கள். ஏசனனில், 
அல்லாஹ்விடம் ஏராளமான சசல்வங்கள் 
உள்ளன. (இதற்கு) முன்னர் நீங்களும் 
இவ்வாகை இருந்தீர்கள். ஆக, அல்லாஹ் 
உங்கள் மீது அருள்புரிந்(து உங்கறள 
முஸ்லிம்களாக்கி கண்ணியத்றதத் 
தந்)தான். ஆககவ (வழியில் உங்கறள 
சந்திப்பவறர) சதளிவாக சதரிந்து 
சகாள்ளுங்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் 

ا  ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه   اِذها اَٰ
بُْتْم  ره ِبْيِل  ِفْ  ضه ِ  سه  اّلَلَٰ
 لِمهْن  تهُقْولُْوا  وهَله  فهتهبهیَهُنْوا
هلْقَٰ   َٰمه  اِلهْيُكُم  ا ل   لهْسته  الَسه
ضه  تهْبتهُغْونه  ُمْؤِمًنا    ره   عه
وةِ  يَٰ ا ؗ  الْحه نْيه ِ  فهِعْنده  الَدُ   اّلَلَٰ
انُِم  غه ة     مه ِثْْیه لِكه  كه  كهذَٰ
ُ  فهمهَنه  قهْبُل  َمِْن  ُكنُْتْم   اّلَلَٰ
ه  اَِنه  فهتهبهیَهُنْوا    عهلهْيُكْم   اّلَلَٰ
هانه  ا   تهْعمهلُْونه  ِبمها  ك ِبْْیً  خه
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நீங்கள் சசய்பவற்றை ஆழ்ந்தைிந்தவனாக 
இருக்கிைான். 

95. நம்பிக்றகயாளர்களில் (கபாருக்குச் 
சசல்லாமல் வடீுகளில்) தங்கிய உடல் 
குறையுறடகயார் அல்லாதவர்கள் இன்னும் 
தங்கள் சசல்வங்களாலும், தங்கள் 
உயிர்களாலும் அல்லாஹ்வுறடய 
பாறதயில் கபாரிடும் வரீர்கள் (ஆகிய 
இவர்கள்) சமமாக மாட்டார்கள். தங்கள் 
சசல்வங்களாலும் தங்கள் உயிர்களாலும் 
கபாரிடும் வரீர்கறள (கபாருக்குச் 
சசல்லாமல்) தங்கியவர்கறள விட 
பதவியால் அல்லாஹ் 
கமன்றமயாக்கினான். அறனவருக்கும் 
சசார்க்கத்றதகய அல்லாஹ் 
வாக்களித்துள்ளான். இன்னும், கபாரிடும் 
வரீர்கறள மகத்தான கூலியால் (கபாருக்கு 
சசல்லாமல் வடீுகளில்) தங்கியவர்கறள 
விட அல்லாஹ் கமன்றமயாக்கினான். 

ِعُدْونه  یهْستهوِی َله   ِمنه  الْقَٰ
ْْیُ  الُْمْؤِمِنْيه  رِ  اُوِل  غه ره   الَضه

ِهُدْونه  الُْمجَٰ ِبْيِل  ِفْ  وه ِ  سه  اّلَلَٰ
هنُْفِسِهْم    ِباهْموهالِِهْم  ا   وه
له  ُ  فهَضه ِهِدیْنه  اّلَلَٰ  الُْمجَٰ

هنُْفِسِهْم  ِباهْموهالِِهْم  ا له  وه  عه
ِعِدیْنه  ًة    الْقَٰ جه كَُلً  دهره   َوهعهده  وه

 ُ له  الُْحْسنَٰ    اّلَلَٰ فهَضه ُ  وه  اّلَلَٰ
ِهِدیْنه  له  الُْمجَٰ ِعِدیْنه  عه  الْقَٰ

هْجًرا ِظْيًما   ا  عه

96. (கபாரிடும் வரீர்களுக்கு) தன்னிடமிருந்து 
(பல) பதவிகறளயும், மன்னிப்றபயும், 
கருறணறயயும் (அல்லாஹ் 
வழங்குகிைான்). அல்லாஹ், மகா 
மன்னிப்பாளனாக சபரும் 
கருறணயாளனாக இருக்கிைான். 

ت   ةً   َمِْنهُ  دهرهجَٰ ْغِفره مه وه
ْحمهًة    هانه   َوهره ك ُ  وه ُفوًْرا  اّلَلَٰ   غه
ِحْيًمان   َره

97. நிச்சயமாக எவர்கள் தங்களுக்குத் தாகம 
தீங்கிறழத்தவர்களாக இருக்கின்ை 
நிறலயில் அவர்கறள வானவர்கள் 
உயிர்வாங்கினார்ககளா, அவர்களிடம் - 
(“மார்க்கக் கட்டறளறய நிறைகவற்ைி 
ஹிஜ்ரத் சசய்யாமல்) - நீங்கள் எவ்வாறு 
(தங்கி) இருந்தீர்கள்?” என்று வானவர்கள் 
கூை, (அதற்கவர்கள்) “இந்தப் பூமியில் 
நாங்கள் பலவனீர்களாக இருந்கதாம்” என்று 
(பதில்) கூைினார்கள். (அதற்கு வானவர்கள்) 
“அல்லாஹ்வின் பூமி விசாலமானதாக 
இருக்கவில்றலயா? நீங்கள் (வசித்த 

فََٰهُىُ  الَهِذیْنه  اَِنه   تهوه
كهةُ  َٰٓى ِ الِِمْ   الْمهل هنُْفِسِهْم  ظه  ا
  قهالُْوا  ُكنُْتْم    فِْيمه  قهالُْوا
ِفْيه  ُكَنها   ِف  ُمْستهْضعه

ا اَْلهْرِض    هلهْم  قهالُْو   تهُكْن  ا
هْرُض  ِ  ا ةً  اّلَلَٰ   وهاِسعه

اِجُرْوا ا    فهُتهه كه  فِْيهه َٰٓى ِ  فهاُول
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சநருக்கடியான இடத்திலிருந்து) அதில் 
(பூமியில் கவறு பகுதிக்கு) ஹிஜ்ரத் 
சசய்திருக்க கவண்டாமா?” என்று 
கூைினார்கள். இத்தறகயவர்கள் அவர்களின் 
ஒதுங்குமிடம் நரகமாகும். அது (மிகக்) 
சகட்ட மீளுமிடமாகும்! 

ىُهْم  اْوَٰ َنهُم    مه هه ْت  جه ٓاءه   وهسه
ا   ِصْْیً  مه

98. ஆண்கள், சபண்கள், சிறுவர்கள் 
ஆகிகயாரில் (ஹிஜ்ரத் சசய்ய முடியாமல்) 
பலவனீர்களாக இருந்தவர்கறளத் தவிர. 
(அவர்கள் மன்னிக்கப்பட்டவர்கள்.) இவர்கள் 
(ஹிஜ்ரத் சசல்வதற்கு கதறவயான) 
யுக்திகறள கமற்சகாள்ள சக்தி சபைாமல் 
இருந்தார்கள். இன்னும், இவர்கள், 
(தப்பித்துச் சசல்ல) ஒரு வழிறயயும் 
சபைாமல் இருந்தார்கள். 

ِفْيه  اََِله   ِمنه   الُْمْستهْضعه
اِل  ٓاءِ  الَرِجه   وهالنَِسه
اِن  الْوِلْده   یهْستهِطْيُعْونه  َله  وه
 یهْهتهُدْونه  ِحْيلهًة َوهَله 
ِبْيًل    سه

99. அல்லாஹ் இத்தறகயவர்கறள 
மன்னிக்கக்கூடும். அல்லாஹ் 
(அடியார்களின் குற்ைங்கறள) முற்ைிலும் 
மன்னிப்பவனாக, (அடியார்களின் 
பாவங்கறள மன்னித்தருளும்) மகா 
மன்னிப்பாளனாக இருக்கிைான். 

كه  َٰٓى ِ ُ  عهسه  فهاُول هْن   اّلَلَٰ  ا
   ْ ْٰنُ هانه   یَهْعُفوهعه ك ُ   وه  اّلَلَٰ

ُفَوًا ُفوًْرا  عه  غه

100. இன்னும், அல்லாஹ்வுறடய 
பாறதயில் எவர் ஹிஜ்ரத் சசய்வாகரா, 
அவர் பூமியில் பல (வசதியான) 
வசிக்குமிடங்கறளயும், (சபாருளாதார) 
வசதிறயயும் சபறுவார். இன்னும், எவர் 
தன் இல்லத்திலிருந்து அல்லாஹ் மற்றும் 
அவன் தூதரின் பக்கம் ஹிஜ்ரத் 
சசய்தவராக சவளிகயறுகிைாகரா, பிைகு, 
அவறர மரணம் அறடகிைகதா அவருறடய 
கூலி திட்டமாக அல்லாஹ்வின் மீது 
கடறமயாகிவிடுகிைது. அல்லாஹ் மகா 
மன்னிப்பாளனாக சபரும் 
கருறணயாளனாக இருக்கிைான். 

ْن  مه اِجرْ  وه ِبْيِل  ِفْ  یَُهه ِ  سه  اّلَلَٰ
ًما  اَْلهْرِض  ِف  یهِجْد  غه   ُمرَٰ

ًة    عه ا َوهسه ِثْْیً ْن  كه مه  یَهْخُرْج  وه
 ْ اِجًرا بهیِْته   ِمنٌۢ ِ  اِله  ُمهه  اّلَلَٰ

ُسْولِه    الْمهْوُت  یُْدِرْكهُ  ثَُمه  وهره
هْجُره   وهقهعه  فهقهْد  ِ    عهله  ا   اّلَلَٰ
هانه  ك ُ  وه ُفوًْرا اّلَلَٰ ِحْيًمان  غه  َره
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101. (நம்பிக்றகயாளர்ககள!) நீங்கள் பூமியில் 
பயணித்தால், நிராகரிப்பாளர்கள் உங்கறளத் 
துன்புறுத்துவறத (-உங்கறள தாக்குவறத) 
நீங்கள் பயந்தால், சதாழுறகறயச் 
சுருக்குவது உங்கள் மீது குற்ைமில்றல. 
நிச்சயமாக நிராகரிப்பாளர்கள் உங்களுக்கு 
சவளிப்பறடயான எதிரிகளாக 
இருக்கிைார்கள். 

اِذها بُْتْم  وه ره   اَْلهْرِض  ِف  ضه
هْن  ُجنهاح   عهلهْيُكْم   فهلهیْسه    ا
۬   ِمنه  تهْقُصُرْوا َٰوِة   ل  اِْن  الَصه
هْن  ِخْفُتْم   الَهِذیْنه  یَهْفِتنهُكُم  ا
ا    هانُْوا الْكَِٰفِریْنه  اَِنه  كهفهُرْو   ك
ِبیًْنا  عهُدَوًا لهُكْم   َمُ

102. (நபிகய! கபாரில்) நீர் அவர்களுடன் 
இருந்து, அவர்களுக்கு நீர் சதாழுறகறய 
நிறலநிறுத்தினால் அவர்களில் ஒரு பிரிவு 
உம்முடன் (சதாழ) நிற்கவும். அவர்கள் 
தங்கள் ஆயுதங்கறள (றககளில்) எடுத்து 
றவத்துக் சகாள்ளவும். ஆக, அவர்கள் 
(உம்முடன் சதாழுது) ஸஜ்தா 
சசய்துவிட்டால் (சதாழுறகயிலிருந்து 
விலகி) உங்களுக்குப் பின்னால் இரு(ந்து 
உங்கறள பாதுகா)க்கவும். இன்னும், 
சதாழாமலிருந்த மற்சைாரு பிரிவு 
(சதாழுறகக்கு) வரவும். ஆக, உம்முடன் 
அவர்கள் சதாழவும். அவர்களும் தங்கள் 
தற்காப்புகறளயும், தங்கள் (கபார்) 
ஆயுதங்கறளயும் எடு(த்து தங்களுடன் 
றவத்திரு)க்கவும். நீங்கள் உங்கள் 
ஆயுதங்கள் மற்றும் உங்கள் 
சபாருள்களிலிருந்து கவனமற்று 
இருப்பறதகய நிராகரிப்பாளர்கள் 
விரும்பினர். (அப்படி நீங்கள் கவனமற்று 
இருந்தால்,) அவர்கள் உடகன உங்கள் மீது 
ஒகர பாய்ச்சலாக பாய்ந்து (தாக்கி) 
விடுவார்கள். இன்னும், மறழயின் 
காரணமாக உங்களுக்கு சிரமம் இருந்தால்; 
அல்லது, நீங்கள் கநாயாளிகளாக இருந்தால் 
(சதாழும்கபாது) உங்கள் ஆயுதங்கறள 
(கீகழ) றவப்பது உங்கள் மீது குற்ைமில்றல. 
உங்கள் (ககடயம், சிறு கத்தி கபான்ை) 

اِ  ْ  ُكْنته  ذهاوه   فهاهقهْمته  فِهْْیِ
َٰوةه  لهُهُم  ل ٓاى ِفهة   فهلْتهُقْم  الَصه   طه
 ْ كه  َمِْٰنُ ا َمهعه لْيهاُْخُذْو   وه

 ْ ُ هَته هْسلِحه ُدْوا فهاِذها  ا جه  سه
ُكْم  ِمْن  فهلْيهُكْونُْوا ٓاى ِ  َوهره
اِْت  لْته ٓاى ِفهة   وه ی طه   لهْم  اُْخرَٰ
لَُْوا لَُْوا  یُصه   مهعهكه  فهلُْيصه

لْيهاُْخُذْوا ُهْم  وه  ِحْذره
   ْ ُ هَته هْسلِحه ا دَه  وه  الَهِذیْنه  وه

ْن  تهْغُفلُْونه  لهوْ  كهفهُرْوا  عه
ِتُكْم  هْسلِحه ِتُكْم  ا هْمِتعه ا  وه
ْيلهًة    عهلهْيُكْم  فهيهِمْيلُْونه  َمه
ةً      عهلهْيُكْم  ُجنهاحه  وهَله  َوهاِحده
هانه  اِْن  هذًی  ِبُكْم  ك ر   َمِْن   ا  َمهطه
هوْ  هْن  َمهْرضَٰ   ُكنُْتْم  ا ا ا ُعْو   تهضه

تهُكْم    هْسلِحه  وهُخُذْوا ا
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தற்காப்புகறள (எப்கபாதும்) எடு(த்து 
றவத்துக் சகாண்டு உஷாராக இரு)ங்கள். 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் இழிவுபடுத்தும் 
தண்டறனறய நிராகரிப்பாளர்களுக்கு 
ஏற்பாடு சசய்திருக்கிைான். 

ُكْم    ه  اَِنه  ِحْذره هعهَده  اّلَلَٰ   ا
ابًا لِلْكَِٰفِریْنه  ِهیًْنا  عهذه  َمُ

103. ஆக, நீங்கள் சதாழுறகறய முடித்தால் 
நின்ைவர்களாகவும், உட்கார்ந்தவர்களாகவும், 
உங்கள் விலாக்கள் மீது 
(படுத்தவர்களாகவு)ம் (நீங்கள் எந்த 
நிறலயில் இருந்தாலும்) அல்லாஹ்றவ 
நிறனவு கூர்ந்தவர்களாக இருங்கள். ஆக, 
(எதிரிகளின் தாக்குதலில் இருந்து) நீங்கள் 
(பாதுகாப்பு சபற்று) நிம்மதி அறடந்தால் 
சதாழுறகறய (முறைப்படி முழுறமயாக) 
நிறலநிறுத்துங்கள். நிச்சயமாகத் சதாழுறக 
நம்பிக்றகயாளர்கள் மீது கநரம் 
குைிக்கப்பட்ட கடறமயாக இருக்கிைது. 

یُْتُم   فهاِذها َٰوةه  قهضه ل   الَصه
ُكُروا ه  فهاذْ ًما َوهقُُعْوًدا   اّلَلَٰ قِيَٰ
لَٰ    فهاِذها ُجُنْوِبُكْم    َوهعه

اْنهنُْتْم  هقِْيُموا اْطمه َٰوةه    فها ل   الَصه
َٰوةه  اَِنه  ل هانهْت  الَصه  عهله  ك

ًبا  الُْمْؤِمِنْيه   َمهْوقُْوًتا  ِكتَٰ

104. (எதிரி) கூட்டத்றதத் கதடி சசல்வதில் 
(நீங்கள் சிைிதும்) கசார்வறடயாதீர்கள். 
நீங்கள் (காயத்தினால்) வலிறய 
உணர்பவர்களாக இருந்தால் நீங்கள் 
வலிறய உணர்வது கபான்று நிச்சயமாக 
அவர்களும் வலிறய உணர்கிைார்கள். 
ஆனால், அவர்கள் ஆதரவு றவக்காத 
(சவற்ைி, நற்கூலி, நன்றமகள் 
அறனத்)றத(யும்) அல்லாஹ்விடம் நீங்கள் 
ஆறச றவக்கிைரீ்கள். அல்லாஹ் 
நன்கைிந்தவனாக, மகா ஞானவானாக 
இருக்கிைான். 

  الْقهْوِم    ابِْتغهٓاءِ  ِف  تهِهُنْوا وهَله 
 فهاِنَهُهْم   تهاْلهُمْونه  تهُكْونُْوا اِْن 

مها  یهاْلهُمْونه  ْلهُمْونه    كه  تها
تهْرُجْونه  ِ  ِمنه  وه ا   اّلَلَٰ  َله  مه
هانه  یهْرُجْونه    ك ُ  وه   عهلِْيًما  اّلَلَٰ
ِكْيًمان   حه

105. (நபிகய!) அல்லாஹ் உமக்கு அைிவித்து 
சகாடுத்ததின் மூலம் மக்கள் மத்தியில் நீர் 
தீர்ப்பளிப்பதற்காக உண்றமயுடன் கூடிய 
இவ்கவதத்றத நிச்சயமாக நாகம உம்மீது 
இைக்கிகனாம். நீர் கமாசடிக்காரர்களுக்கு 
வழக்காடுபவராக (-அவர்களுக்கு 
பரிந்துறரப்பவராக) இருக்காதீர். (அவர்கள் 

َها   ن لْنها   اِ هنْزه  الِْكتَٰبه  اِلهْيكه  ا
َقِ   بهْيه  لِتهْحُكمه  ِبالْحه
ا   الَنهاِس  ىكه  ِبمه هرَٰ ُ    ا   وهَله  اّلَلَٰ
ٓاى ِِنْيه  تهُكْن  ِصْيًما   لَِلْخه  خه
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முஸ்லிம்களாக இருந்தாலும் சரி, ஒப்பந்தம் 
சசய்தவராக இருந்தாலும் சரி) 

106. இன்னும், நீர் அல்லாஹ்விடம் 
மன்னிப்புக் ககாருவரீாக. நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் மகா மன்னிப்பாளனாக, சபரும் 
கருறணயாளனாக இருக்கிைான். 

ه    وهاْستهْغِفرِ  ه   اَِنه  اّلَلَٰ هانه  اّلَلَٰ  ك
ُفوًْرا ِحْيًما   غه  َره

107. இன்னும் (மக்களுக்குத் தீங்கிறழத்து) 
தங்களுக்குத்தாகம கமாசடி சசய்பவர்கள் 
சார்பாக நீர் வாதிடாதீர். (அவர்களுக்காக நீர் 
வழக்காடாதீர்!) சபரும் சதிகாரனாக 
(கமாசடிக்காரனாக), சபரும் பாவியாக 
இருப்பவன் மீது நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
அன்பு றவக்க மாட்டான். 

اِدْل  وهَله  ِن  ُتجه  الَهِذیْنه  عه
هنْ  یهْختهانُْونه  ُهْم   ا  اَِنه  ُفسه

ه  ْن  یُِحَبُ  َله  اّلَلَٰ هانه  مه  ك
نًا  َوها هثِْيًما ۬   خه  ا

108. இவர்கள் (தம் குற்ைத்றத) மக்களிடம் 
மறைக்க முயற்சிக்கிைார்கள். ஆனால், 
அல்லாஹ்விடம் மறைக்க 
முயற்சிப்பதில்றல. அல்லாஹ் விரும்பாத 
கபச்றச இவர்கள் இரவில் சதித்திட்டம் 
சசய்யும்கபாது அவன் அவர்களுடன் 
இருந்தான். இன்னும், அல்லாஹ் அவர்கள் 
சசய்வறத சூழ்ந்(தைிந்)தவனாக 
இருக்கிைான். 

 وهَله  الَنهاِس  ِمنه  یَهْستهْخُفْونه 
ِ  ِمنه  یهْستهْخُفْونه   اّلَلَٰ
ُهْم  عه ا  یُبهیَُِتْونه  اِذْ  وهُهوهمه   َله  مه

هانه   الْقهْوِل    ِمنه  یهْرضَٰ  ك   وه
 ُ  ُمِحْيًطا  یهْعمهلُْونه  ا ِبمه  اّلَلَٰ

109. (நம்பிக்றகயாளர்ககள!) நீங்கள் இவர்கள் 
சார்பாக இவ்வுலக வாழ்க்றகயில் 
வாதிடுகிைரீ்களா? ஆக, மறுறம நாளில் 
இவர்கள் சார்பாக அல்லாஹ்விடம் யார் 
வாதிடுவார்? அல்லது, (அல்லாஹ்விடம் 
தர்க்கம் சசய்வதற்கு) இவர்கள் சார்பாக 
யார் சபாறுப்பாளராக இருப்பார்? 

هنُْتْم  ا ءِ  هَٰ  لُْتْم  هَٰ ُؤاَله ده  جَٰ
 ْ ْٰنُ وةِ  ِف  عه يَٰ نْيها  الْحه   الَدُ
اِدُل  فهمهْن  ه  یَُجه ْ  اّلَلَٰ  عهْٰنُ
مهةِ  یهْومه  هْم  الِْقيَٰ  یَهُكْوُن  َمهْن  ا

 ْ  وهِكْيًل  عهلههْْیِ

110. இன்னும், எவர், ஒரு தீறமறயச் 
சசய்வாகரா; அல்லது, தனக்குத்தாகன அநீதி 
இறழப்பாகரா; பிைகு, அவர் (அதிலிருந்து 
விலகி, றககசதப்பட்டு) அல்லாஹ்விடம் 
மன்னிப்புக் ககட்பாகரா அவர் 

ْن  مه هوْ  ُسْوًٓءا یَهْعمهْل  وه  یهْظلِْم  ا
ه   ه  یهْستهْغِفرِ  ثَُمه  نهْفسه  اّلَلَٰ
ه  یهِجدِ  ُفوًْرا اّلَلَٰ  َرهِحْيًما  غه
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அல்லாஹ்றவ மகா மன்னிப்பாளனாக 
சபரும் கருறணயாளனாகக் காண்பார். 

111. இன்னும், எவர் ஒரு பாவத்றதச் 
சம்பாதிக்கிைாகரா அவர் அறதச் 
சம்பாதிப்பசதல்லாம் தனக்சகதிராகத்தான். 
அல்லாஹ் நன்கைிந்தவனாக, மகா 
ஞானவானாக இருக்கிைான். 

ْن  مه ثًْما  یَهْكِسْب  وه   فهاِنَهمها   اِ
لَٰ  یهْكِسُبه   هانه  نهْفِسه     عه ك   وه
 ُ ِكْيًما   عهلِْيًما  اّلَلَٰ  حه

112. இன்னும், எவர் ஒரு குற்ைத்றத 
அல்லது ஒரு பாவத்றத சசய்வாகரா; 
பிைகு, அறத ஒரு நிரபராதி மீது 
சுமத்துவாகரா அவர் திட்டமாக 
அவதூறையும் சவளிப்பறடயான 
பாவத்றதயும் (தன்மீது) சுமந்து சகாண்டார். 

ْن  مه ِطیْٓئهةً  یَهْكِسْب  وه هوْ  خه  ا
ثًْما    فهقهدِ  بهِریْٓـ ًا  ِبه   یهْرِم  ثَُمه  اِ

ثًْما  اْحتهمهله    بُْهتهانًا َوهاِ
ِبیًْنان   َمُ

113. (நபிகய!) அல்லாஹ்வின் அருளும், 
அவனின் கருறணயும் உம்மீது 
இல்லாதிருந்தால் உம்றம வழி 
சகடுத்துவிட அவர்களில் ஒரு பிரிவு 
திட்டமாக (உள்ளத்தில்) உறுதியாக 
நாடியிருப்பார்கள். அவர்கள் தங்கறளகய 
தவிர (உம்றம) வழி சகடுக்கமாட்டார்கள். 
அவர்கள் உமக்கு எறதயும் தீங்கிறழக்க 
மாட்டார்கள். அல்லாஹ் இவ்கவதத்றதயும், 
ஞானத்றதயும் உம்மீது இைக்கினான். 
இன்னும், நீர் அைிந்திருக்காதவற்றை 
உமக்குக் கற்பித்(து சகாடுத்)தான். இன்னும், 
உம்மீது அல்லாஹ்வின் அருள் 
மகத்தானதாககவ இருக்கிைது. 

لهْو َله  ِ  فهْضُل  وه   عهلهْيكه  اّلَلَٰ
ْحمهُته   َمهْت  وهره ٓاى ِفهة   لههه   َطه
 ْ هْن  َمِْٰنُ ا   یَُِضلَُْوكه    ا مه  وه
ُهْم  اََِله   یُِضلَُْونه  هنُْفسه ا  ا مه  وه
ْونهكه  ء     ِمْن  یهُضَرُ ْ  َشه
له  هنْزه ا ُ  وه   الِْكتَٰبه   عهلهْيكه  اّلَلَٰ

ا   وهعهلَهمهكه  وهالِْحْكمهةه    لهْم  مه
هانه  تهْعلهُم    تهُكْن  ك  فهْضُل   وه
 ِ ِظْيًما   عهلهْيكه  اّلَلَٰ  عه

114. (நபிகய!) அவர்களின் இரகசியங்களில் 
அதிகமானவற்ைில் அைகவ நன்றம 
இல்றல, தர்மத்றத; அல்லது, நன்றமறய; 
அல்லது, மக்களுக்கிறடயில் சமாதானத்றத 
ஏவியவர்கள் இரகசியம் கபசுவதில் தவிர. 
எவர் அல்லாஹ்வின் சபாருத்தத்றத நாடி 
(கமற்கூைப்பட்ட) அவற்றை சசய்வாகரா 

ْْیه  َله  ِثْْی   ِفْ  خه  َمِْن  كه
ىُهْم  ْن  اََِله  نَهْجوَٰ ره  مه همه  ا
قهة   ده هوْ  ِبصه ْعُرْوف   ا هوْ  مه  ا
ح    ْن  الَنهاِس    بهْيه  اِْصله مه   وه
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நாம் அவருக்கு மகத்தான கூலிறயத் 
தருகவாம்.  ْل لِكه  یَهْفعه ٓاءه  ذَٰ  ابِْتغه

اِت  ْرضه ِ  مه ْوفه  اّلَلَٰ  نُْؤِتْيهِ  فهسه
هْجًرا ِظْيًما  ا  عه

115. இன்னும், எவர் தனக்கு கநரான வழி 
சதளிவானதன் பின்னர் இத்தூதருக்கு 
முரண்பட்டு நம்பிக்றகயாளர்களின் வழி 
அல்லாதறதப் பின்பற்றுவாகரா அவறர 
அவர் திரும்பிய வழியிகலகய நாம் 
திருப்பிவிடுகவாம். இன்னும், அவறர 
நரகத்தில் எரிப்கபாம். அது சகட்ட 
மீளுமிடமாகும். 

ْن  مه اقِِق  وه ُسْوله  یَُشه ْ  الَره  ِمنٌۢ
ا  بهْعدِ  ه  مه ی لههُ  تهبهَيه   الُْهدَٰ

یهتَهِبعْ  ْْیه  وه ِبْيِل  غه  سه
ا  نُوهلَِه   الُْمْؤِمِنْيه  َلَٰ   مه  تهوه
َنهمه    وهنُْصلِه   هه ْت  جه ٓاءه   وهسه
ان  ِصْْیً  مه

116. நிச்சயமாக அல்லாஹ் தனக்கு 
இறணறவக்கப்படுவறத மன்னிக்க 
மாட்டான். இன்னும், அது அல்லாதறத 
தான் நாடுபவருக்கு மன்னிப்பான். எவர் 
அல்லாஹ்விற்கு இறணறவப்பாகரா 
திட்டமாக அவர் தூரமான வழிககடாக 
வழிசகட்டுவிட்டார். 

ه  اَِنه  هْن  یهْغِفرُ  َله  اّلَلَٰ كه  ا  یَُْشره
یهْغِفرُ  ِبه   ا  وه لِكه  ُدْونه  مه   ذَٰ
ٓاُء    لِمهْن  ْن  یَهشه مه  یَُْشِرْك  وه
 ِ َله  فهقهْد  ِباّلَلَٰ ًَٰلٌۢ  ضه ل  ضه
 بهِعْيًدا 

117. அவர்கள் அவறனயன்ைி சபண் 
சிறலகளிடகம தவிர பிரார்த்திப்பதில்றல. 
இன்னும், (அல்லாஹ்விற்கு) கீழ்ப்படியாத 
றஷத்தானிடகம தவிர அவர்கள் 
பிரார்த்திப்பதில்றல. 

 اََِله   ُدْونِه    ِمْن  یَهْدُعْونه  اِْن 
ثًا    نَٰ اِْن  اِ  اََِله  یَهْدُعْونه  وه

ًنا  ْيطَٰ ِریًْد  شه  ا  َمه

118. அல்லாஹ் அவறன சபித்தான். அவன் 
கூைினான்: “உன் அடியார்களில் ஒரு 
குைிப்பிட்ட சதாறகயினறர நிச்சயமாக 
நான் எடுத்துக்சகாள்கவன்.” 

نههُ  ُ    لَهعه َنه  وهقهاله  اّلَلَٰ هَتهِخذه  َله
 نهِصیًْبا  ِعبهاِدكه  ِمْن 

 َمهْفُرْوًضا  
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119. “இன்னும், நிச்சயம் நான் அவர்கறள 
வழி சகடுப்கபன்; இன்னும், நிச்சயம் 
அவர்களுக்கு வணீ் நம்பிக்றககறள 
ஊட்டுகவன்; இன்னும், நிச்சயம் 
அவர்களுக்கு (தீறமறய) ஏவுகவன். 
ஆககவ, (சிறலகளுக்கு கநர்ச்றச 
சசய்யப்பட்ட) கால்நறடகளின் காதுகறள 
கட்டாயம் அவர்கள் அறுப்பார்கள். இன்னும், 
நிச்சயம் அவர்களுக்கு ஏவுகவன். ஆககவ, 
அல்லாஹ்வின் பறடப்பு(களின் 
ககாலங்)கறள நிச்சயமாக அவர்கள் 
மாற்றுவார்கள்.” (இவ்வாறு றஷத்தான் 
கூைினான்.) எவன் அல்லாஹ்றவயன்ைி 
றஷத்தாறன நண்பனாக எடுத்துக் 
சகாள்வாகனா அவன் திட்டமாக 
சவளிப்பறடயான நஷ்டமறடந்தான். 

 ْ ُ ُِضلَهَٰنه ْ  وهَله ُ نَِيهَٰنه ُمه   وهَله
نَهُهْم  َُٰمره ُكَنه  وهَله َتِ   فهلهُيبه

ذهانه  اِم  اَٰ نَهُهْم  اَْلهنْعه َُٰمره   وهَله
َنه  ُ َْیِ لْقه  فهلهُيغه ِ    خه ْن  اّلَلَٰ مه   وه
نه  یَهَتهِخذِ  ْيطَٰ لَِيًا  الَشه  َمِْن  وه
ِ  ُدْوِن  ِسره  فهقهْد  اّلَلَٰ  خه

نًا  ا ِبیًْنا   ُخْسره  َمُ

120. றஷத்தான் அவர்களுக்கு 
வாக்களிக்கிைான்; இன்னும், அவர்களுக்கு 
வணீ் நம்பிக்றக ஊட்டுகிைான். இன்னும், 
றஷத்தான் அவர்களுக்கு ஏமாற்ைத்றதத் 
தவிர (உண்றமறய) வாக்களிக்க மாட்டான். 

ْ    یهِعُدُهْم  یُمهَنِهْْیِ ا  وه مه   وه
ُن  یهِعُدُهُم  ْيطَٰ  اََِله  الَشه
 ُغُرْوًرا 

121. அவர்களுறடய ஒதுங்குமிடம் 
நரகம்தான். இன்னும், அவர்கள் அதிலிருந்து 
(தப்பித்து சசல்ல) ஒரு ஒதுங்குமிடத்றதயும் 
காணமாட்டார்கள். 

كه  َٰٓى ِ ىُهْم  اُول اْوَٰ َنهُم ؗ  مه هه  جه
ا  یهِجُدْونه  وهَله  ْنهه ِحْيًصا  عه مه
 

122. எனினும், எவர்கள் (அல்லாஹ்றவ) 
நம்பிக்றக சகாண்டு நன்றமகறள 
சசய்தார்ககளா, அவர்கறள (மறுறமயில்) 
சசார்க்கங்களில் நாம் பிரகவசிக்க 
சசய்கவாம். அவற்ைின் கீழ் நதிகள் ஓடும். 
(அவர்கள்) அதில் என்சைன்றும் நிரந்தரமாக 
தங்கி இருப்பார்கள். அல்லாஹ் 
உண்றமயான வாக்குறுதி அளிக்கிைான். 
சசால்லில் அல்லாஹ்றவவிட மிக 
உண்றமயானவன் யார்? 

الَهِذیْنه  ُنْوا وه مه ِملُوا اَٰ   وهعه
ِت  لِحَٰ ُنْدِخلُُهْم  الَصَٰ  سه

ا  ِمْن  تهْجِرْی  َنَٰت  جه   تهْحِتهه
رُ  لِِدیْنه  اَْلهنْهَٰ ا    خَٰ هبهًدا    فِْيهه   ا
ِ  وهعْده  ا    اّلَلَٰ َقً ْن  حه مه  وه

ُق  هْصده ِ  ِمنه  ا  قِْيًل  اّلَلَٰ
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123. (நம்பிக்றகயாளர்ககள! சவற்ைி என்பது) 
உங்கள் விருப்பங்களுக்கு ஏற்பவும் 
இல்றல, கவதக்காரர்களின் 
விருப்பங்களுக்கு ஏற்பவும் இல்றல. எவன் 
ஒரு தீறமறயச் சசய்வாகனா அவனுக்கு 
அதற்கு கூலி சகாடுக்கப்படும். இன்னும், 
அல்லாஹ்றவயன்ைி தனக்கு ஒரு 
பாதுகாவலறரகயா ஓர் உதவியாளறரகயா 
அவன் காண மாட்டான். 

ُكْم  لهیْسه  انَِيِ اِنَِ  وهَله   ِباهمه همه   ا
هْهِل  ِب    ا ْن  الِْكتَٰ  یَهْعمهْل   مه
 لهه   یهِجْد  وهَله   ِبه     یَُْجزه  ُسْوًٓءا
ِ  ُدْوِن  ِمْن  لًِيا َوهَله  اّلَلَٰ  وه

ا   نهِصْْیً

124. இன்னும், எவர்கள் நம்பிக்றக சகாண்டு 
நன்றமகளில் இருந்து (முடிந்தளவு) 
சசய்வார்ககளா, அவர்கள் ஆண்ககளா 
அல்லது சபண்ககளா அவர்கள்தான் 
சசார்க்கத்தில் பிரகவசிப்பார்கள். இன்னும், 
ஒரு (கபரீத்தங் சகாட்றடயின்) கீைல் 
அளவும் அநீதியிறழக்கப்பட மாட்டார்கள். 

ْن  مه ِت  ِمنه  یَهْعمهْل  وه لِحَٰ   الَصَٰ
كهر   ِمْن  هوْ  ذه ُنْثَٰی  ا   ا

كه  وهُهوهُمْؤِمن   َٰٓى ِ   فهاُول
َنهةه  یهْدُخلُْونه   وهَله  الْجه
ا  یُْظلهُمْونه   نهِقْْیً

125. யார் அல்லாஹ்விற்கு தன் முகத்றத 
முற்ைிலும் பணியறவப்பாகரா (-
அல்லாஹ்வின் மார்க்க சட்டங்களுக்கு 
முழுறமயாக கட்டுப்பட்டு, அல்லாஹ் 
ஒருவறன மட்டும் வணங்கி 
வழிபடுவாகரா); - அவகரா 
நற்குணமுறடயவராக இருக்கும் 
நிறலயில், - இன்னும், இப்ராஹமீுறடய 
மார்க்கத்றத (அதில்) உறுதியானவராக 
(இறணறவத்தறல விட்டு முற்ைிலும் 
விலகியவராக) பின்பற்றுவாகரா அவறர 
விட மார்க்கத்தால் (-சகாள்றகயால்) மிக 
அழகானவர் யார்? இன்னும், அல்லாஹ் 
இப்ராஹறீம (தனது) உற்ை நண்பராக 
எடுத்துக் சகாண்டான். 

ْن  مه ُن  وه َمهْن  ِدیًْنا  اهْحسه  َمِ
هْسلهمه  ه   ا ِ  وهْجهه  ّلِلََٰ

تَه  وهُهوهُمْحِسن   ا   ِملَهةه  بهعه وه
ِهْيمه  ِنْيًفا    اِبْرَٰ ذه  حه تَهخه ا  وه

 ُ ِهْيمه  اّلَلَٰ لِْيًل  اِبْرَٰ  خه
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126. இன்னும், வானங்களிலுள்ளறவயும், 
பூமியிலுள்ளறவயும் 
அல்லாஹ்விற்குரியனகவ! அல்லாஹ் 
எல்லாவற்றையும் சூழ்ந்த(ைிப)வனாக 
இருக்கிைான். 

 ِ ا  وهّلِلََٰ ِت  ِف  مه مَٰوَٰ ا  الَسه مه  ِف  وه
هانه  اَْلهْرِض    ك ُ  وه   ِبكَُلِ   اّلَلَٰ
ء   ْ  َمُِحْيًطان  َشه

127. (நபிகய!) உம்மிடம் சபண்கறளப் பற்ைி, 
மார்க்கத் தீர்ப்பு ககாருகிைார்கள். (நீர்) 
கூறுவரீாக: “அவர்கறளப் பற்ைி அல்லாஹ் 
உங்களுக்குத் தீர்ப்பளிக்கிைான். இன்னும், 
கவதத்தில் உங்களுக்கு எது 
ஓதப்படுகிைகதா அதுவும் தீர்ப்பளிக்கிைது. 
அனாறதப் சபண்கள், அவர்களுக்கு 
விதிக்கப்பட்டறத நீங்கள் சகாடுக்காமல் 
அவர்கறள மணமுடிக்க விரும்புகிைரீ்கள், 
(இது தவறு என்றும்) பலவனீமான 
சிறுவர்களுக்கு (அவர்களின் 
உரிறமகறளயும் இைந்தவருறடய 
சசாத்தில் அவர்களுக்குரிய பாகங்கறளயும் 
சரியாக சகாடுக்க கவண்டுசமன்றும்), 
அனாறதகளுக்கு (மஹ்ர் இன்னும் 
சசாத்தில்) நீதத்றத நீங்கள் நிறல நிறுத்த 
கவண்டும் (என்றும் அல்லாஹ் 
தீர்ப்பளிக்கிைான்). நீங்கள் நன்றமயில் 
எறதச் சசய்தாலும் நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
அறத நன்கைிந்தவனாக இருக்கிைான்.” 

یهْستهْفُتْونهكه  ٓاِء    ِف  وه   النَِسه
ُ  قُِل   فِْيِهَنه    یُْفِتْيُكْم  اّلَلَٰ
ا  مه ِب  ِف  عهلهْيُكْم  یُْتلَٰ  وه  الِْكتَٰ
ٓاءِ  یهتَٰمه  ِفْ    َله  الََِٰتْ  النَِسه

ا  ُتْؤُتْونهُهَنه    لهُهَنه  ُكِتبه  مه
ُبْونه  تهْرغه هْن  وه   تهْنِكُحْوُهَنه  ا

ِفْيه  الُْمْستهْضعه  ِمنه  وه
اِن    هْن  الْوِلْده ا  تهُقْوُمْوا وه
ا   ِبالِْقْسِط    لِلْیهتَٰمَٰ  مه  وه
لُْوا ْْی   ِمْن  تهْفعه ه  فهاَِنه  خه  اّلَلَٰ
هانه   عهلِْيًما  ِبه   ك

128. ஒரு சபண் தன் கணவனிடமிருந்து 
சவறுப்றப அல்லது புைக்கணிப்றப 
பயந்தால், அவ்விருவரு(ம் தங்களு)க்கு 
மத்தியில் ஒரு சமாதான ஒப்பந்தத்றத 
சசய்வது அவ்விருவர் மீதும் அைகவ 
குற்ைமில்றல. சமாதான (ஒப்பந்த)ம் 
சிைந்ததாகும். (சபண்களின்) ஆன்மாக்கள் 
(தங்கள் கணவன் விஷயத்தில்) 
கஞ்சத்தனத்தின் மீது அறமக்கப்பட்டுள்ளன. 
இன்னும், நீங்கள் (உங்கள் மறனவிகளுக்கு) 
நன்றம சசய்தால், (அவர்கள் விஷயத்தில்) 
அல்லாஹ்றவ அஞ்சினால் (உங்கள் 

اِِن  هة   وه ا افهْت  اْمره ْ   خه  ِمنٌۢ
ا  هوْ  نُُشوًْزا بهْعلِهه اًضا  ا  اِْعره
ا   ُجنهاحه  فهله  هْن  عهلهْيِهمه  ا

ا   ُصلًْحا     بهیْنهُهمها  یَُْصلِحه
لُْح  ْْی     وهالَصُ ِت  خه  وهاُْحِضره
َحه    اَْلهنُْفُس  اِْن  الَشُ  وه



 

ஸூரா தை்பா 

 

208 

 

 التوبة

இம்றம மறுறம வாழ்க்றகயின் 
நன்றமக்கு அதுதான் மிகச் சிைந்த 
வழியாகும்.) நிச்சயமாக அல்லாஹ் நீங்கள் 
சசய்பவற்றை ஆழ்ந்தைிந்தவனாக 
இருக்கிைான். 

تهَتهُقْوا ُتْحِسُنْوا ه  فهاَِنه  وه  اّلَلَٰ
هانه  ا   تهْعمهلُْونه  ِبمها  ك ِبْْیً  خه

129. நீங்கள் ஆறசப்பட்டாலும் 
மறனவிகளுக்கிறடயில் நீதமாக 
நடப்பதற்கு அைகவ இயலமாட்டீர்கள். 
ஆககவ, (ஒருத்தியின் பக்கம் மட்டும்) 
நீங்கள் முற்ைிலும் சாய்ந்து விடாதீர்கள். 
அ(ப்படி சாய்ந்து மற்ை)வறள (அந்தரத்தில்) 
சதாங்கவிடப்பட்டவறளப் கபான்று 
விட்டுவிடாதீர்கள்! இன்னும், நீங்கள் 
சமாதானம் சசய்து (உங்கள் 
ஒழுக்கங்கறளயும் குணங்கறளயும் 
சீர்திருத்திக் சகாண்டால்); இன்னும், 
(மறனவிகள் விஷயத்தில்) அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சினால் (உங்கள் பாவங்கறள 
அல்லாஹ் மன்னிப்பதுடன் உங்கள் மீது 
கருறண புரிந்து, மகிழ்ச்சியான 
வாழ்க்றகறய ஏற்படுத்துவான். ஏசனனில்,) 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் மகா 
மன்னிப்பாளனாக சபரும் 
கருறணயாளனாக இருக்கிைான். 

لهْن  ا وه هْن  تهْستهِطْيُعْو    تهْعِدلُْوا ا
ٓاءِ  بهْيه  لهوْ  النَِسه ْصُتْم  وه ره  حه
 الْمهْيِل  كَُله  تهِمْيلُْوا فهله 

ُرْوهها  ِة    فهتهذه لَهقه هالُْمعه اِْن  ك  وه
تهَتهُقْوا ُتْصلُِحْوا ه  فهاَِنه  وه  اّلَلَٰ
هانه  ُفوًْرا ك ِحْيًما   غه  َره

130. இன்னும், (சமாதானம் பலனளிக்காமல் 
கணவன், மறனவி) இருவரும் பிரிந்து 
விட்டாகலா அல்லாஹ் தன் 
(அருட்)சகாறடயினால் ஒவ்சவாருவறரயும் 
நிறைவறடயச் சசய்வான். அல்லாஹ் 
விசாலமானவனாக, மகா ஞானவானாக 
இருக்கிைான். 

اِْن  قها  وه َره ُ  یُْغِن  یَهتهفه  كَُلً  اّلَلَٰ
ِته     َمِْن  عه هانه   سه ك ُ  وه  اّلَلَٰ

ِكْيًما  وهاِسًعا   حه

131. வானங்களிலுள்ளறவயும், 
பூமியிலுள்ளறவயும் அல்லாஹ்வுக்கக 
உரியன! உங்களுக்கு முன்னர் கவதம் 
சகாடுக்கப்பட்டவர்களுக்கும், உங்களுக்கும் 
“அல்லாஹ்றவ அஞ்சுங்கள்” என்று 
திட்டவட்டமாக உபகதசித்கதாம். இன்னும், 

 ِ ا  وهّلِلََٰ ِت  ِف  مه مَٰوَٰ ا  الَسه مه  ِف  وه
لهقهْد  اَْلهْرِض    یْنها  وه َصه  وه
 ِمْن  الِْكتَٰبه  اُْوُتوا الَهِذیْنه 
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நீங்கள் நிராகரித்தால் (அது அவனுக்கு 
நஷ்டமில்றல), வானங்களில் உள்ளறவயும் 
பூமியில் உள்ளறவயும் நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்விற்கக உரியன. அல்லாஹ் 
முற்ைிலும் நிறைவானவனாக 
(எத்கதறவயுமற்ைவனாக), சபரும் 
புகழுக்குரியவனாக இருக்கிைான். 

ُكْم  قهْبلُِكْم  یَها اِ هِن  وه تَهُقوا ا  ا
ه    اِْن  اّلَلَٰ ِ  فهاَِنه  تهْكُفُرْوا وه   ّلِلََٰ
ا  ِت  ِف  مه مَٰوَٰ ا  الَسه مه  ِف   وه

هانه  اَْلهْرِض    ك ُ  وه ِنَيًا   اّلَلَٰ   غه
ِمْيًدا   حه

132. இன்னும், வானங்களிலுள்ளறவயும், 
பூமியிலுள்ளறவயும் அல்லாஹ்வுக்கக 
உரியன! (பறடப்புகளின் காரியங்களுக்கு) 
சபாறுப்பாளனாக அல்லாஹ்கவ 
கபாதுமானவன். 

 ِ ا  وهّلِلََٰ ِت  ِف  مه مَٰوَٰ ا  الَسه مه  ِف  وه
ِ  وهكهفَٰ  اَْلهْرِض    وهِكْيًل  ِباّلَلَٰ
 

133. மனிதர்ககள! அவன் நாடினால் 
உங்கறள கபாக்கிவிடுவான் (-
அழித்துவிடுவான்). இன்னும், 
மற்ைவர்கறளக் சகாண்டுவருவான். 
அல்லாஹ் அதன் மீது 
கபராற்ைலுறடயவனாக இருக்கிைான். 

ْ  اِْن  ا ا  یُْذِهْبُكْم  یَهشه هیَُهه   ا
یهاِْت  الَنهاُس  ِریْنه    وه  ِباَٰخه
هانه  ك ُ  وه لَٰ  اّلَلَٰ لِكه  عه قهِدیًْرا   ذَٰ
 

134. இவ்வுலகத்தின் பலறன மட்டும் எவர் 
நாடுபவராக இருந்தாகரா (அவர் அைிந்து 
சகாள்ளவும்), அல்லாஹ்விடம் உலகம் 
இன்னும் மறுறமயின் பலன் இருக்கிைது. 
(எனகவ இரண்றடயும் அவர் நாடட்டும்). 
அல்லாஹ் நன்கு சசவியுறுபவனாக, உற்று 
கநாக்குபவனாக இருக்கிைான். 

ْن  هانه  مه هوهابه  یُِریُْد  ك نْيها  ث   الَدُ
ِ  فهِعْنده  هوهاُب  اّلَلَٰ نْيها  ث   الَدُ

ِة    هانه  وهاَْلَِٰخره ك ُ  وه ِمْيًعٌۢا  اّلَلَٰ  سه
ان   بهِصْْیً

135. நம்பிக்றகயாளர்ககள! நீங்கள் நீதத்றத 
நிறலநிறுத்துபவர்களாக; அல்லாஹ்விற்காக 
சாட்சி கூறுபவர்களாக இருங்கள்! நீதம் 
உங்களுக்கு அல்லது சபற்கைாருக்கு 
அல்லது உைவினர்களுக்கு எதிராக 
இருந்தாலும் சரிகய. (யாருக்கு எதிராக 
சாட்சி கூைப்படுகின்ைகதா) அவர் 
சசல்வந்தராக அல்லது ஏறழயாக 
(இருந்தாலும் சரி. ஏசனனில் யாராக) 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه   اُكْونُوْ  اَٰ
ِمْيه  ٓاءه  ِبالِْقْسِط  قهَوَٰ ده   ُشهه

 ِ لهوْ  ّلِلََٰ لَٰ   وه هنُْفِسُكْم  عه هوِ  ا  ا
یِْن  ِبْيه    الْوهالِده  اِْن  وهاَْلهقْره

ِنَيًا  یَهُكْن  هوْ  غه ا ا ُ  فهِقْْیً   فهاّلَلَٰ
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இருந்தாலும் அல்லாஹ்தான் அவர்களுக்கு 
மிக ஏற்ைமானவன். (நீங்கள் அல்ல.) 
ஆககவ, நீங்கள் நீதி சசலுத்துவதில் 
(உங்கள்) ஆறசகறள பின்பற்ைாதீர்கள்! 
(ஏறழ, பணக்காரன், உைவுக்காரன், 
தூரமானவன், தன் சமூகத்தவன், கவறு 
சமூகத்தவன் என்று கவறுபாடு 
பார்க்காதீர்கள்!) நீங்கள் (சாட்சியத்றத) 
மாற்ைினால் அல்லது (சாட்சியத்றத) 
புைக்கணித்தால், நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
நீங்கள் சசய்பவற்றை ஆழ்ந்தைிந்தவனாக 
இருக்கிைான். (ஆககவ, அதற்குரிய 
விசாரறண மறுறமயில் கண்டிப்பாக 
உண்டு.) 

هْولَٰ   تهتَهِبُعوا فهله  ِبِهمها  ا
وَٰ ی هْن  الْهه اِْن  تهْعِدلُْوا    ا  وه
ا هوْ  تهلْو   ه  فهاَِنه  ُتْعِرُضْوا ا  اّلَلَٰ
هانه  ا   تهْعمهلُْونه  ِبمها  ك ِبْْیً  خه

136. நம்பிக்றகயாளர்ககள! 
அல்லாஹ்றவயும், அவனின் தூதறரயும், 
அவன் தன் தூதர் மீது இைக்கிய 
கவதத்றதயும், (இதற்கு) முன்னர் அவன் 
இைக்கிய கவதத்றதயும் நம்பிக்றக 
சகாள்ளுங்கள். எவர் அல்லாஹ்றவயும், 
அவனின் வானவர்கறளயும், அவனின் 
கவதங்கறளயும், அவனின் தூதர்கறளயும், 
மறுறம நாறளயும் நிராகரிப்பாகரா அவர், 
திட்டமாக தூரமான வழிககடாக 
வழிசகட்டார். 

ا  ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه ِمُنْوا اَٰ  اَٰ
 ِ ُسْولِه   ِباّلَلَٰ ِب  وهره الِْكتَٰ  وه
له  الَهِذْی  لَٰ  نهَزه ُسْولِه   عه  ره

ِب  الِْكتَٰ له  الَهِذْی   وه هنْزه  ِمْن  ا
ْن  قهْبُل    مه ِ  یَهْكُفرْ  وه  ِباّلَلَٰ

كهِته   َٰٓى ِ ل مه  وهُرُسلِه   وهُكُتِبه   وه
الْيهْوِم  َله  فهقهْد  اَْلَِٰخرِ  وه   ضه
ًَٰلٌۢ  ل  بهِعْيًدا  ضه

137. நிச்சயமாக, எவர்கள் நம்பிக்றக 
சகாண்டு, பிைகு நிராகரித்து, பிைகு 
நம்பிக்றக சகாண்டு, பிைகு நிராகரித்து 
பிைகு நிராகரிப்றப அதிகப்படுத்தினார்ககளா 
(அவர்கள் மரணித்துவிட்டால்) அவர்கறள 
அல்லாஹ் மன்னிக்க மாட்டான். இன்னும் 
(தண்டறனயிலிருந்து தப்பிக்க) 
அவர்களுக்கு ஒரு வழிறயயும் காட்ட 
மாட்டான். 

ُنْوا الَهِذیْنه  اَِنه  مه  كهفهُرْوا ثَُمه  اَٰ
ُنْوا ثَُمه  مه  ثَُمه  كهفهُرْوا ثَُمه  اَٰ

ُ  یهُكِن  لَهْم  ُكْفًرا اْزدهاُدْوا  اّلَلَٰ
 لِيهْهِدیهُهْم  وهَله  لهُهْم  لِيهْغِفره 
ِبْيًل    سه
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138. நயவஞ்சகர்களுக்கு நற்சசய்தி 
கூறுவரீாக: “நிச்சயமாக துன்புறுத்துகின்ை 
தண்டறன அவர்களுக்கு உண்டு” என்று. 

رِ  ِفِقْيه  بهَشِ   لهُهْم  ِباهَنه  الُْمنَٰ
ابًا ا   عهذه هلِْيمه  ا

139. இவர்கள் நம்பிக்றகயாளர்கள் அன்ைி 
நிராகரிப்பாளர்கறள பாதுகாவலர்களாக 
எடுத்துக்சகாள்கிைார்கள். இவர்கள் 
அவர்களிடம் கண்ணியத்றத 
கதடுகிைார்களா? நிச்சயமாக கண்ணியம் 
அறனத்தும் அல்லாஹ்வுக்கக உரியது. 

 الْكَِٰفِریْنه  یهَتهِخُذْونه  لَهِذیْنه 
هْولِيهٓاءه    ُدْوِن  ِمْن  ا

هیهْبتهُغْونه  الُْمْؤِمِنْيه     ا
ُهُم  ةه  ِعْنده ةه  فهاَِنه  الِْعَزه   الِْعَزه

 ِ ِمْيًعا   ّلِلََٰ  جه

140. (ஒரு சறபயில்) அல்லாஹ்வின் 
வசனங்கள் நிராகரிக்கப்படுவறதயும் ககலி 
சசய்யப்படுவறதயும் நீங்கள் சசவியுற்ைால் 
(அவ்வாறு சசய்யும்) அவர்கள் அது 
அல்லாத கவறு கபச்சில் ஈடுபடும் வறர 
அவர்களுடன் உட்காராதீர்கள். (அவ்வாறு 
உட்கார்ந்தால்) அப்கபாது நிச்சயமாக 
நீங்களும் அவர்கறளப் கபான்றுதான் 
ஆவரீ்கள் என்று அல்லாஹ் உங்கள் மீது 
கவதத்தில் (சட்டத்றத) இைக்கி விட்டான். 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் நயவஞ்சகர்கறளயும் 
நிராகரிப்பவர்கறளயும் இவர்கள் 
அறனவறரயும் நரகத்தில் ஒன்று 
கசர்ப்பான். 

قهْد  له  وه  ِف   عهلهْيُكْم  نهَزه
ِب  هْن  الِْكتَٰ ِمْعُتْم  اِذها ا  سه
یَِٰت  ِ  اَٰ ا  یُْكفهرُ  اّلَلَٰ   ِبهه

 ُ ا یُْستهْهزه ا  وه  تهْقُعُدْوا فهله  ِبهه
ُهْم  عه َتَٰ  مه  ِفْ  یهُخْوُضْوا حه
ِدیْث   ْْیِه    ؗ  حه َه  غه ن   اِذًا ُكْم اِ
ه  اَِنه  َمِثْلُُهْم    اِمعُ  اّلَلَٰ   جه

ِفِقْيه  الْكَِٰفِریْنه  الُْمنَٰ   ِفْ  وه
َنهمه  هه ا   جه ِمْيعه  جه

141. (நயவஞ்சகமுறடய) இவர்கள் 
(நம்பிக்றகயாளர்களாகிய) உங்களுக்கு 
(கசாதறனறய) எதிர்பார்க்கிைார்கள். ஆக, 
அல்லாஹ்விடமிருந்து உங்களுக்கு ஒரு 
சவற்ைி (கிறடத்து) இருந்தால், “நாங்களும் 
உங்களுடன் இருக்கவில்றலயா?” என்று 
கூறு(வதுடன் கபாரில் உங்களுக்கு கிறடத்த 
சசல்வத்தில் அவர்களுக்கும் பங்கு கிறடக்க 
கவண்டும் என்று எதிர்பார்க்)கிைார்கள். 
நிராகரிப்பாளர்களுக்கு ஓர் அளவு (சவற்ைி 

بَهُصْونه  لَهِذیْنه  ه  ِبُكْم    یهَته
هانه  فهاِْن   َمِنه  فهْتح   لهُكْم  ك
 ِ ا اّلَلَٰ هلهْم  قهالُْو  ُكْم  ؗ  نهُكْن  ا   َمهعه
اِْن  هانه  وه  نهِصْيب     لِلْكَِٰفِریْنه  ك
ا هلهْم  قهالُْو    نهْستهْحوِذْ  ا

نهْمنهْعُكْم  عهلهْيُكْم   َمِنه   وه
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கிறடத்து) இருந்தால் “நாங்கள் (உங்கறள 
சவல்ல ஆற்ைல் சபற்ைிருந்தும்) உங்கறள 
சவற்ைி சகாள்ளவில்றலகய! இன்னும், 
உங்கறள நம்பிக்றகயாளர்களிடமிருந்து 
பாதுகாக்கவில்றலயா?” என்று 
கூறு(வதுடன் அவர்களின் ஆதரறவ 
எதிர்பார்க்)கிைார்கள். (இப்படியாக இரு 
முகத்றத காட்டுகிைார்கள். யாருக்கு சவற்ைி 
கிறடக்கிைகதா அவர்கள் பக்கம் சாய்ந்து 
விடுகிைார்கள்.) ஆக, உங்களுக்கிறடயில் 
அல்லாஹ் மறுறம நாளில் தீர்ப்பளிப்பான். 
நம்பிக்றகயாளர்கள் மீது (சவற்ைி சகாள்ள) 
நிராகரிப்பாளர்களுக்கு ஒரு வழிறயயும் 
அல்லாஹ் அைகவ ஆக்கமாட்டான். 

ُ  الُْمْؤِمِنْيه     یهْحُكُم  فهاّلَلَٰ
مهِة    یهْومه  بهیْنهُكْم  لهْن  الِْقيَٰ   وه
له  ُ  یَهْجعه له  لِلْكَِٰفِریْنه  اّلَلَٰ   عه

ِبْيًلن  الُْمْؤِمِنْيه   سه

142. நிச்சயமாக நயவஞ்சகர்கள் 
அல்லாஹ்றவ ஏமாற்றுகிைார்கள் (என்று 
நிறனக்கிைார்கள்). அவகனா அவர்கறள 
ஏமாற்ைக் கூடியவன் ஆவான். இன்னும், 
அவர்கள் சதாழுறகக்கு நின்ைால் 
கசாம்கபைிகளாக மனிதர்களுக்குக் 
காண்பித்தவர்களாக (முகஸ்துதிறய 
விரும்பியவர்களாக) நிற்கிைார்கள்; இன்னும், 
குறைவாககவ தவிர அல்லாஹ்றவ 
அவர்கள் நிறனவு கூரமாட்டார்கள். 

ِفِقْيه  اَِنه  ِدُعْونه  الُْمنَٰ   یُخَٰ
ه  اِدُعُهْم    اّلَلَٰ اِذها وهُهوهخه  وه
ا َٰوةِ  اِله  قهاُمْو  ل  قهاُمْوا  الَصه
الَٰ    ٓاُءْونه   ُكسه  الَنهاسه  یُره
ه  یهْذُكُرْونه  وهَله   اََِله  اّلَلَٰ

 قهلِْيًلؗ  

143. அவர்கள் அதற்கிறடயில் (-ஈமானுக்கும் 
ஷிர்க்கிற்கும் இறடயில்) 
தடுமாைியவர்களாக இருக்கிைார்கள். 
(முஸ்லிம்களாகிய) இவர்களுடனும் 
இல்றல, (காபிர்களாகிய) 
இவர்களுடனுமில்றல. எவறர அல்லாஹ் 
வழிசகடுப்பாகனா அவருக்கு ஒரு (நல்ல) 
வழிறயயும் (நீர்) அைகவ காண மாட்டீர். 

ِبْيه  بْذه ۬   بهْيه  َمُذه لِكه    َله   ذَٰ
ءِ  اِلَٰ  ِء   هَٰ   اِلَٰ  وهَله   هَٰ ُؤاَله   ُؤاَله

ْن  مه ُ  یَُْضلِِل  وه ْ  اّلَلَٰ  تهِجده  فهله
ِبْيًل  لهه    سه

144. நம்பிக்றகயாளர்ககள! 
நம்பிக்றகயாளர்கள் அன்ைி 
நிராகரிப்பாளர்கறள (உங்கள் 
காரியங்களுக்கு) சபாறுப்பாளர்களாக 
ஆக்காதீர்கள். உங்களுக்கு எதிராக 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  َله  اَٰ
هْولِيهٓاءه  الْكَِٰفِریْنه  تهَتهِخُذوا  ا

  الُْمْؤِمِنْيه    ُدْوِن  ِمْن 
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அல்லாஹ்விற்கு ஒரு சதளிவான சான்றை 
நீங்கள் ஆக்கிவிட நாடுகிைரீ்களா?  ُتِریُْدْونه ه هْن  ا لُْوا ا ِ  تهْجعه   ّلِلََٰ

ًنا  عهلهْيُكْم  ِبیًْنا  ُسلْطَٰ  َمُ

145. நிச்சயமாக நயவஞ்சகர்கள் நரகத்தின் 
மிகக் கீழ் அடுக்கில் இருப்பார்கள். (நபிகய!) 
அவர்களுக்கு உதவியாளர் எவறரயும் நீர் 
காணமாட்டீர். 

ِفِقْيه  اَِنه  ْرِك  ِف  الُْمنَٰ   الَده
لهْن  الَنهاِر    ِمنه  اَْلهْسفهِل    وه
ا   لهُهْم  تهِجده   نهِصْْیً

146. எவர்கள் (தங்கள் நயவஞ்சகத்றத 
விட்டு) திருந்தி (அல்லாஹ்வின் பக்கம் 
திரும்பி, அவனிடம்) பாவ மன்னிப்புக் 
ககாரினார்ககளா; இன்னும், (தங்கள் 
நம்பிக்றகறயயும் சசயல்கறளயும்) 
சீர்திருத்தம் சசய்தார்ககளா; இன்னும், 
அல்லாஹ்றவ (-அவனது 
உடன்படிக்றகறய உறுதியாக)ப் 
பற்ைிப்பிடித்தார்ககளா; இன்னும், தங்கள் 
வழிபாட்றட(யும் மார்க்கத்றதயும்) 
அல்லாஹ்விற்கு 
தூய்றமப்படுத்தினார்ககளா 
அ(த்தறகய)வர்கறளத் தவிர. அவர்கள் 
நம்பிக்றகயாளர்களுடன் (சசார்க்கத்தில்) 
இருப்பார்கள். நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு 
அல்லாஹ் மகத்தான கூலிறயக் 
சகாடுப்பான். 

هْصلهُحْوا تهابُْوا الَهِذیْنه  اََِله  ا   وه
ُمْوا ِ  وهاْعتهصه هْخلهُصْوا ِباّلَلَٰ ا   وه
 ْ ُ ِ  ِدیْٰنه كه  ّلِلََٰ َٰٓى ِ   مهعه  فهاُول

ْوفه  الُْمْؤِمِنْيه      یُْؤِت   وهسه
 ُ هْجًرا الُْمْؤِمِنْيه  اّلَلَٰ  ا

ِظْيًما   عه

147. நீங்கள் நன்ைி சசலுத்தினால், 
அல்லாஹ்றவ நம்பிக்றக சகாண்டால், 
உங்கறள தண்டறன சசய்து அவன் என்ன 
பலன் அறடயப்கபாகிைான்? அல்லாஹ் 
நன்ைி அைிபவனாக, நன்கைிந்தவனாக 
இருக்கிைான். 

ا  ُل  مه ُ  یهْفعه اِبُكْم  اّلَلَٰ ذه   اِْن  ِبعه
كهْرُتْم  نُْتْم    شه مه اَٰ هانه   وه ك   وه

 ُ ِكًرا اّلَلَٰ ا  عهلِْيًما   شه

148. (யாரும்) சகட்டறதப் பகிரங்கப்படுத்தி 
கபசுவறத அல்லாஹ் விரும்ப மாட்டான், 
அநீதியிறழக்கப்பட்டவறரத் தவிர. (அவர் 
தனக்கு இறழக்கப்பட்ட அநீதிறய எடுத்து 
சசால்லலாம்.) அல்லாஹ் நன்கு 

ُ  یُِحَبُ  َله  ْهره  اّلَلَٰ  الْجه
ْوٓءِ  ْن  اََِله  الْقهْوِل  ِمنه  ِبالَسُ  مه
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சசவியுறுபவனாக, நன்கைிபவனாக 
இருக்கிைான்.    هانه  ُظلِمه ك ُ  وه ِمْيًعا  اّلَلَٰ   سه

 عهلِْيًما 

149. நன்றமறய நீங்கள் 
சவளிப்படுத்தினாலும் அல்லது அறத 
மறைத்தாலும் அல்லது ஒரு சகட்டறத 
நீங்கள் மன்னித்தாலும் (அது நன்கை). 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் (தனது 
அடியார்களின் குற்ைங்கறள அவர்கள் 
திருந்தினால்) முற்ைிலும் மன்னிப்பவனாக, 
(அவர்கள் திருந்தவில்றல என்ைால் 
அவர்கறள தண்டிக்க) 
கபராற்ைலுறடயவனாக இருக்கிைான். 

ا ُتْبُدْوا اِْن  ْْیً هوْ  خه   ُتْخُفْوهُ  ا
هوْ  ْن  تهْعُفْوا ا ه  فهاَِنه  ُسْوٓء   عه   اّلَلَٰ
هانه  ُفَوًا ك  قهِدیًْرا   عه

150. நிச்சயமாக எவர்கள் அல்லாஹ்றவயும், 
அவனுறடய தூதர்கறளயும் 
நிராகரிக்கிைார்ககளா; இன்னும், 
அல்லாஹ்விற்கும் அவனுறடய 
தூதர்களுக்கும் இறடயில் பிரிவிறன 
சசய்ய விரும்புகிைார்ககளா; இன்னும், 
(தூதர்களில்) “சிலறர நம்பிக்றக 
சகாள்கவாம்; சிலறர நிராகரிப்கபாம்” எனக் 
கூறுகிைார்ககளா; இன்னும் அதற்கு 
மத்தியில் (சவறுக்கத்தக்க) ஒரு பாறதறய 
ஏற்படுத்த நாடுகிைார்ககளா, 

ِ  یهْكُفُرْونه  الَهِذیْنه  اَِنه   ِباّلَلَٰ
یُِریُْدْونه  وهُرُسلِه   هْن   وه  ا
قُْوا َرِ ِ  بهْيه  یَُفه  وهُرُسلِه   اّلَلَٰ
یهُقْولُْونه    ِببهْعض   نُْؤِمُن  وه
نهْكُفرُ  یُِریُْدْونه  ِببهْعض     وه   وه
هْن  لِكه  بهْيه  یَهَتهِخُذْوا ا  ذَٰ

ِبْيًل    سه

151. அ(த்தறகய)வர்கள்தான் உண்றமயில் 
நிராகரிப்பாளர்கள் ஆவார்கள். இன்னும், 
இழிவுபடுத்தும் தண்டறனறய 
நிராகரிப்பாளர்களுக்கு நாம் ஏற்படுத்தி 
இருக்கிகைாம். 

كه  َٰٓى ِ ا    الْكَِٰفُرْونه  ُهُم  اُول َقً   حه
هْعتهْدنها  ا ابًا لِلْكَِٰفِریْنه  وه   عهذه
ِهیًْنا   َمُ

152. இன்னும், எவர்கள் அல்லாஹ்றவயும், 
அவனுறடய தூதர்கறளயும் நம்பிக்றக 
சகாண்டார்ககளா; இன்னும், அவர்களில் 
ஒருவருக்கிறடயிலும் பிரிவிறன 
சசய்யவில்றலகயா அவர்களுக்கு 
அவர்களுறடய (தகுந்த நற்) கூலிகறள 

الَهِذیْنه  ُنْوا وه مه ِ  اَٰ   وهُرُسلِه   ِباّلَلَٰ
لهْم  قُْوا وه د   بهْيه  یُفهَرِ  اهحه
 ْ كه  َمِْٰنُ َٰٓى ِ ْوفه  اُول  سه
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அல்லாஹ் சகாடுப்பான். அல்லாஹ் மகா 
மன்னிப்பாளனாக, சபரும் 
கருறணயாளனாக இருக்கிைான். 

 ْ ُهْم    یُْؤِتهْْیِ هانه   اُُجوْره ك   وه
 ُ ُفوًْرا اّلَلَٰ ِحْيًمان  غه  َره

153. (நபிகய!) கவதக்காரர்கள், 
வானத்திலிருந்து ஒரு கவதத்றத அவர்கள் 
மீது நீர் இைக்கி தரும்படி உம்மிடம் 
ககட்கிைார்கள். ஆக, திட்டமாக இறதவிட 
மிகப் சபரிய (விஷயத்)றத மூஸாவிடம் 
அவர்கள் ககட்டனர். அதாவது, 
“அல்லாஹ்றவ கண்கூடாக எங்களுக்குக் 
காண்பி!” என்று கூைினர். ஆககவ, 
அவர்களின் அநியாயத்தினால் அவர்கறள 
இடி முழக்கம் பிடித்தது. பிைகு, சதளிவான 
அத்தாட்சிகள் அவர்களிடம் வந்ததன் 
பின்னர் காறளக் கன்றை(த் சதய்வமாக) 
எடுத்துக் சகாண்டனர். ஆக, அறத(யும் நாம் 
அவர்களுக்கு) மன்னித்கதாம். இன்னும், 
மூஸாவிற்கு சதளிவான சான்றையும் 
சகாடுத்கதாம். 

هْهُل  یهْسـ هلُكه  ِب  ا هْن  الِْكتَٰ  ا
َِله  ْ  ُتَنه ًبا  عهلههْْیِ  َمِنه  ِكتَٰ
هلُْوا  فهقهْد  مهٓاءِ الَسه  ا  ُمْوسَٰ   سه
ه  ْكَبه ه لِكه  ِمْن  ا ا  ذَٰ الُْو  هِرنها  فهقه   ا
ه  ةً  اّلَلَٰ ْهره ْتُهُم  جه ذه  فهاهخه

ِعقهةُ   ثَُمه   ِبُظلِْمِهْم    الَصَٰ
ُذوا تَهخه ْ  الِْعْجله  ا  بهْعدِ  ِمنٌۢ

ا  ْتُهُم  مه ٓاءه ُت  جه   الْبهیَِنَٰ
فهْونها  ْن  فهعه لِكه    عه تهیْنها   ذَٰ اَٰ  وه
ًنا  ُمْوسَٰ  ِبیًْنا  ُسلْطَٰ  َمُ

154. இன்னும், (அவர்கள் அல்லாஹ்விற்கு 
சகாடுத்த) அவர்களுறடய உறுதிசமாழியின் 
காரணமாக (-(அறத முைித்த காரணத்தால்) 
மறலறய அவர்களுக்கு கமல் 
உயர்த்திகனாம். இன்னும், “(றபத்துல் 
முகத்தஸ் உறடய) வாசலில் 
தறலகுனிந்தவர்களாக நுறழயுங்கள்” என்று 
அவர்களுக்குக் கூைிகனாம். இன்னும், 
“சனிக்கிழறமயில் (மீன் பிடிக்கக் கூடாது 
என்ை) கட்டுப்பாட்றட மீைாதீர்கள்” என்று 
அவர்களுக்குக் கூைிகனாம். இன்னும், 
அவர்களிடம் உறுதியான உடன்படிக்றகறய 
எடுத்கதாம். 

فهْعنها  وْره  فهْوقهُهُم  وهره  الَطُ
 لهُهُم  وهقُلْنها  ِبِمیْثهاقِِهْم 
ًدا َوهقُلْنها  الْبهابه  اْدُخلُوا   ُسَجه
ْبِت  ِف  تهْعُدْوا َله  لهُهْم    الَسه

ْذنها  هخه ا ْ  وه   َمِیْثهاقًا  ِمْٰنُ
 غهلِْيًظا 

155. ஆக, அவர்கள் தங்கள் 
உடன்படிக்றகறய முைித்ததாலும்; 
அல்லாஹ்வின் வசனங்கறள அவர்கள் 
நிராகரித்ததாலும்; நியாயமின்ைி 

 َمِیْثهاقهُهْم  ْقِضِهْم نه  فهِبمها 
ِ  ِباَٰیَِٰت  وهُكْفِرِهْم   اّلَلَٰ
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நபிமார்கறளக் சகாறல சசய்ததாலும்; 
“எங்கள் உள்ளங்கள் திறரயிடப்பட்டுள்ளன” 
என்று அவர்கள் கூைியதாலும் (நாம் 
அவர்கறளச் சபித்கதாம்). மாைாக, 
அவர்களுறடய நிராகரிப்பின் காரணமாக 
அவற்ைின் மீது அல்லாஹ் முத்திறரயிட்டு 
விட்டான். ஆககவ, (அவர்களில்) சிலறரத் 
தவிர, நம்பிக்றக சகாள்ள மாட்டார்கள். 

قهْتلِِهُم  ْْیِ   اَْلهنٌِْۢبيهٓاءه  وه   ِبغه
َق   قهْولِِهْم  حه   غُلْف     قُلُْوبُنها  وه
بهعه  بهْل  ُ  طه ا  اّلَلَٰ  عهلهْيهه

 اََِله  یُْؤِمُنْونه  فهله  ِبُكْفِرِهْم 
 قهلِْيًل  

156. இன்னும், அவர்களின் நிராகரிப்பின் 
காரணமாகவும்; (ஈஸாவின் தாயார்) 
மர்யமின் மீது அபாண்டமான 
இட்டுக்கட்டப்பட்ட சபாய்றய அவர்கள் 
கூைியதாலும் (நாம் அவர்கறள சபித்கதாம்). 

ِبُكْفِرِهْم  قهْولِِهْم  وه لَٰ  وه  عه
ْریهمه  ِظْيًما   بُْهتهانًا  مه  عه

157. இன்னும், “அல்லாஹ்வின் தூதர், 
மர்யமுறடய மகன் ஈஸா மஸீறஹ 
நிச்சயமாக நாம் சகான்கைாம்” என்று 
அவர்கள் கூைியதாலும் (அவர்கறளச் 
சபித்கதாம்). அவறர அவர்கள் சகாறல 
சசய்யவுமில்றல. இன்னும், அவறர 
அவர்கள் சிலுறவயில் அறையவுமில்றல. 
எனினும், அவர்களுக்கு (அவறரப் கபான்று) 
ஒருவன் கதாற்ைமாக்கப்பட்டான். 
(அவறனதான் அவர்கள் சகான்ைார்ககள 
தவிர, ஈஸாறவ அல்ல.) இன்னும் 
நிச்சயமாக அவர் விஷயத்தில் கருத்து 
கவறுபாடு சகாண்டவர்கள் அதில் (சபரிய) 
சந்கதகத்தில்தான் இருக்கிைார்கள். 
யூகத்றதப் பின்பற்றுவது தவிர அதில் 
அவர்களுக்கு ஓர் அைிவும் இல்றல. 
இன்னும், உறுதியாக அவர்கள் அவறரக் 
சகாறல சசய்யகவ இல்றல. 

قهْولِ  نَها  ِهْم وه  الْمهِسْيحه  قهتهلْنها  اِ
ْریهمه  ابْنه  ِعْيسه  ُسْوله   مه   ره
   ِ ا  اّلَلَٰ مه ا  قهتهلُْوهُ  وه مه لهُبْوهُ  وه   صه

َِٰكْن  ل هه  وه اَِنه  لهُهْم    ُشَبِ  وه
 لهِفْ  فِْيهِ  اْختهلهُفْوا الَهِذیْنه 
َك   ْنُه    شه ا  َمِ  ِمْن  ِبه   لهُهْم  مه
تَِبهاعه  اََِله  عِلْم   َنِ    ا ا  الَظه مه   وه
ٌۢا   قهتهلُْوهُ   یهِقیًْن

158. மாைாக, அல்லாஹ் அவறரத் 
தன்னளவில் உயர்த்தினான். அல்லாஹ் 
மிறகத்தவனாக, மகா ஞானவானாக 
இருக்கிைான். 

هُ  بهْل  فهعه ُ  َره هانه  اِلهْيِه    اّلَلَٰ ك   وه
 ُ ِزیًْزا اّلَلَٰ ِكْيًما   عه  حه
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159. இன்னும், கவதக்காரர்களில் எவரும் 
இருக்க மாட்டார், அவர் (-ஈஸா) 
இைப்பதற்கு முன்னர் நிச்சயமாக அவறர (-
ஈஸாறவ) நம்பிக்றகக் சகாண்கட தவிர. 
மறுறம நாளில் அவர் (-ஈஸா) அவர்கள் 
மீது சாட்சி கூறுபவராக இருப்பார் (-தன்றன 
நிராகரித்தவர்களுக்கு எதிராகவும் தன்றன 
நம்பிக்றக சகாண்டவர்கறள 
உண்றமப்படுத்தியும் சாட்சி கூறுவார்). 

اِْن  هْهِل  َمِْن  وه ِب  ا  اََِله  الِْكتَٰ
ْوتِه     قهْبله  ِبه   لهُيْؤِمنهَنه    مه
یهْومه  مهةِ  وه  یهُكْوُن  الِْقيَٰ
 ْ ِهْيًدا   عهلههْْیِ  شه

160. ஆக, யூதர்களின் அநியாயத்தின் 
காரணமாகவும் அல்லாஹ்வின் பாறதறய 
விட்டு அதிகமானவர்கறள அவர்கள் 
தடுத்ததின் காரணமாகவும் அவர்களுக்கு 
அனுமதிக்கப்பட்ட (சில) நல்லவற்றை 
அவர்களுக்கு தடுக்கப்பட்டதாக 
ஆக்கிகனாம். 

 ههاُدْوا الَهِذیْنه  َمِنه  فهِبُظلْم  
ْمنها  َره ْ  حه یَِبَٰت   عهلههْْیِ  طه
ِهْم  لهُهْم  اُِحلَهْت  َدِ ِبصه ْن  وه  عه
ِبْيِل  ِ  سه ا   اّلَلَٰ ِثْْیً  كه

161. இன்னும், அவர்கள் வட்டி வாங்கியதன் 
காரணமாகவும்; - அவர்ககளா அதிலிருந்து 
தடுக்கப்பட்டிருக்கிைார்கள். - இன்னும், 
மக்களின் சசல்வங்கறள அவர்கள் தப்பான 
வழியில் (தீர்ப்புக்கு லஞ்சம் வாங்கி) 
சாப்பிட்டதன் காரணமாகவும் (அவர்கறள 
சபித்கதாம்). இன்னும், நிராகரிக்கின்ை 
அவர்களுக்குத் துன்புறுத்தக்கூடிய 
தண்டறனறய தயார் சசய்து இருக்கிகைாம். 

هْخِذِهُم  ا بَٰوا وه قهْد  الَرِ   نُُهْوا وه
ْنهُ  هكْلِِهْم  عه ا هْموهاله  وه  الَنهاِس  ا

هْعتهْدنها  ِبالْبهاِطِل    ا  وه
ْ  لِلْكَِٰفِریْنه  ابًا ِمْٰنُ  عهذه

هلِْيًما   ا

162. எனினும் (நபிகய!) அவர்களில் 
கல்வியில் கதர்ச்சிசபற்ைவர்கள்; இன்னும் 
(உண்றமயான) நம்பிக்றகயாளர்கள் 
(உம்மிடம் மூடர்கள் ககள்வி ககட்டது 
கபான்று ககட்க மாட்டார்கள். மாைாக,) 
உமக்கு இைக்கப்பட்டறதயும், உமக்கு 
முன்னர் இைக்கப்பட்டறதயும் 
சதாழுறகறய நிறலநிறுத்துகின்ை 
வானவர்கறளயும் நம்பிக்றக 
சகாள்வார்கள். இன்னும், ஸகாத்றதக் 
சகாடுப்பவர்கள்; இன்னும், 
அல்லாஹ்றவயும் இறுதி நாறளயும் 

َِٰكِن  ِسُخْونه  ل   الِْعلِْم  ِف  الَرَٰ
 ْ الُْمْؤِمُنْونه  ِمْٰنُ  ْونه یُْؤِمنُ   وه
ا   ا   اِلهْيكه  اُنِْزله  ِبمه مه   اُنِْزله  وه
الُْمِقْيِمْيه  قهْبلِكه  ِمْن   وه

َٰوةه  ل الُْمْؤُتْونه  الَصه وةه  وه كَٰ  الَزه
الُْمْؤِمُنْونه  ِ  وه الْيهْوِم   ِباّلَلَٰ  وه
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நம்பிக்றக சகாண்டவர்கள் (ஆகிய) 
இவர்கள் எல்கலாருக்கும் மகத்தான 
கூலிறயக் சகாடுப்கபாம். 

كه  اَْلَِٰخِر    َٰٓى ِ ْ  اُول ُنْؤِتهْْیِ  سه
هْجًرا ِظْيًمان  ا  عه

163. (நபிகய!) நூஹுக்கும், அவருக்குப் 
பின்னர் (வந்த) நபிமார்களுக்கும் நாம் 
வஹ்யி அைிவித்தது கபான்கை உமக்கும் 
நிச்சயமாக நாம் வஹ்யி அைிவித்கதாம். 
இன்னும், இப்ராஹமீ், இஸ்மாயலீ், 
இஸ்ஹாக், யஅகூப், (அவர்களுறடய) 
சந்ததிகள், ஈஸா, அய்யூப், யூனுஸ், 
ஹாரூன், ஸுறலமான் ஆகியவர்களுக்கும் 
வஹ்யி அைிவித்கதாம். இன்னும் 
தாவூதுக்கு ‘ஸபூர்’ ஐ சகாடுத்கதாம். 

َها   ن یْنها   اِ هْوحه ا   اِلهْيكه  ا مه   كه
یْنها   هْوحه ه  نُْوح   اِلَٰ  ا   وهالنَهِبَي 
 ْ یْنها   بهْعِده     ِمنٌۢ هْوحه ا   اِلَٰ   وه

ِهْيمه   وهاِْسمَِٰعْيله  اِبْرَٰ
قه  یهْعُقْوبه  وهاِْسحَٰ   وه
هیَُْوبه  وهِعْيسَٰ  وهاَْلهْسبهاِط  ا  وه
یُْونُسه  ُرْونه  وه ُسلهْيمَٰنه    وههَٰ   وه
تهیْنها  اَٰ بُوًْرا   دهاو ده  وه  زه

164. இன்னும் (பல) தூதர்களுக்கும் நாம் 
வஹ்யி அைிவித்திருக்கிகைாம். அவர்கறள 
முன்னர் உமக்கு விவரித்கதாம். இன்னும், 
பல தூதர்களுக்கு வஹ்யி 
அைிவித்திருக்கிகைாம். அவர்கறள உமக்கு 
நாம் விவரிக்கவில்றல. இன்னும், 
மூஸாவுடன் அல்லாஹ் கநரடியாக 
கபசினான். 

ْ  قهْد  وهُرُسًل  ُ ْصٰنَٰ  قهصه
  لَهْم  وهُرُسًل  قهْبُل   ِمْن  عهلهْيكه 

هلَهمه  عهلهْيكه    نهْقُصْصُهْم  ك  وه
 ُ  تهكْلِْيًما   ُمْوسَٰ  اّلَلَٰ

165. தூதர்களுக்குப் பின்பு அல்லாஹ்வின் 
மீது (குற்ைம் கூை) மக்களுக்கு ஓர் 
ஆதாரமும் இல்லாதிருக்க, நற்சசய்தி 
கூறுபவர்களாக, (அச்சமூட்டி) 
எச்சரிப்பவர்களாக (பல) தூதர்கறள (எமது 
அடியார்களுக்கு சதாடர்ந்து நாம் 
அனுப்பிகனாம்). இன்னும், அல்லாஹ் 
மிறகத்தவனாக, மகா ஞானவானாக 
இருக்கிைான். 

ِریْنه  ُرُسًل  بهَشِ ُمْنِذِریْنه  َمُ  وه
له  لِلَنهاِس  یهُكْونه  لِئهَله  ِ  عه  اّلَلَٰ
 ٌۢ ة  ُسِل    بهْعده  ُحَجه هانه  الَرُ ك   وه
 ُ ِزیًْزا اّلَلَٰ ِكْيًما   عه  حه
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166. என்ைாலும், அல்லாஹ் உம்மீது 
இைக்கியதற்கு அல்லாஹ்கவ சாட்சி 
கூறுகிைான், - “அறத அவனுறடய அைிவு 
ஞானத்றதக் சகாண்கட இைக்கி 
இருக்கிைான்” என்று. (அவ்வாகை) 
வானவர்களும் (உமக்கு இைக்கப்பட்ட 
கவதத்தின் உண்றமக்கு) சாட்சி 
கூறுகிைார்கள். சாட்சியாளனாக 
அல்லாஹ்கவ கபாதுமானவன். 

َِٰكِن  ُ  ل ُد  اّلَلَٰ ا   یهْشهه له  ِبمه هنْزه   ا
لهه   اِلهْيكه  هنْزه  ِبِعلِْمه     ا

كهةُ  َٰٓى ِ الْمهل ُدْونه    وه  وهكهفَٰ  یهْشهه
 ِ ِهْيًدا   ِباّلَلَٰ  شه

167. நிச்சயமாக, எவர்கள் 
நிராகரித்தார்ககளா; இன்னும், 
அல்லாஹ்வுறடய பாறதயிலிருந்து 
(மக்கறளத்) தடுத்தார்ககளா அவர்கள் 
சவகுதூரமான வழிககடாக வழிசகட்டு 
விட்டனர். 

ْوا كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اَِنه  َدُ   وهصه
ْن  ِبْيِل  عه ِ  سه لَُْوا قهْد  اّلَلَٰ   ضه
ًَٰلٌۢ  ل  بهِعْيًدا  ضه

168. நிச்சயமாக, எவர்கள் 
நிராகரித்தார்ககளா; இன்னும் அநியாயம் 
சசய்தார்ககளா அவர்கறள அல்லாஹ் 
மன்னிப்பவனாக இல்றல. இன்னும், 
(நரகத்தின் வழிறயத் தவிர கவறு) வழிறய 
அவர்களுக்கு வழி காட்டுபவனாக இல்றல. 
(அவர்கள் சசார்க்கப் பாறதயில் சசல்ல 
மாட்டார்கள். அவர்கள் மன முரண்டாக 
நிராகரித்த காரணத்தால் அல்லாஹ் 
அவர்கறள றகவிட்டுவிட்டான்.) 

لهُمْوا كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اَِنه   وهظه
ُ  یهُكِن  لهْم    لهُهْم  لِيهْغِفره  اّلَلَٰ
ِریًْقا   لِيهْهِدیهُهْم  وهَله   طه

169. நரகத்தின் வழிறயத் தவிர (கவறு 
வழிறய அவர்களுக்கு அல்லாஹ் காட்ட 
மாட்டான். அ(ந்த நரகத்)தில் அவர்கள் 
என்சைன்றும் நிரந்தரமாக தங்கிவிடுவார்கள். 
இது (-அவர்கறள நரகத்தில் தள்ளுவது) 
அல்லாஹ்விற்கு இலகுவானதாக 
இருக்கிைது. 

ِریْقه  اََِله  َنهمه  طه هه لِِدیْنه   جه   خَٰ
ا   هبهًدا    فِْيهه هانه  ا ك لِكه  وه له  ذَٰ  عه
 ِ ا  اّلَلَٰ  یهِسْْیً

170. மக்ககள! இத்தூதர் உங்கள் 
இறைவனிடமிருந்து உங்களிடம் 
சத்தியத்றதக் சகாண்டு வந்துவிட்டார். 
ஆககவ, நம்பிக்றக சகாள்ளுங்கள். (அது) 

ا  ُكُم  قهْد  الَنهاُس  یَٰ اهیَُهه ٓاءه  جه
ُسْوُل  َقِ  الَره بَُِكْم  ِمْن  ِبالْحه  َره
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உங்களுக்கு மிக்க நல்லதாக அறமயும். 
நீங்கள் (அவறர) நிராகரித்தால், 
(அல்லாஹ்விற்கு ஒன்றும் நஷ்டமில்றல. 
ஏசனனில்,) வானங்களிலும் 
பூமியிலுமுள்ளறவ நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்விற்கக உரியன! அல்லாஹ் 
நன்கைிந்தவனாக, மகா ஞானவானாக 
இருக்கிைான். 

ا فهاَِٰمُنْوا ْْیً اِْن  لَهُكْم    خه   وه
ِ  فهاَِنه  تهْكُفُرْوا ا  ّلِلََٰ  ِف  مه
ِت  مَٰوَٰ هانه  ِض   وهاَْلهرْ  الَسه ك   وه

 ُ ِكْيًما   عهلِْيًما  اّلَلَٰ  حه

171. கவதக்காரர்ககள! உங்கள் மார்க்கத்தில் 
எல்றல மீைாதீர்கள். இன்னும், 
அல்லாஹ்வின் மீது உண்றமறயத் தவிர 
கூைாதீர்கள். மர்யமுறடய மகன் ஈஸா 
மஸீஹ் எல்லாம், அல்லாஹ்வுறடய 
தூதரும், அவனுறடய (‘குன்’ என்ை) 
வார்த்றதயும், - அ(ந்த வார்த்)றத(றய) 
மர்யமுக்கு கசர்ப்பித்தான்- அவனிலிருந்து 
(பறடக்கப்பட்ட) ஓர் உயிரும் ஆவார். 
ஆககவ, அல்லாஹ்றவயும், அவனுறடய 
தூதர்கறளயும் நம்பிக்றக சகாள்ளுங்கள். 
(கடவுள்) ‘மூவர்’ என்று கூைாதீர்கள். 
(இக்கூற்றை விட்டு) விலகுங்கள். (அது) 
உங்களுக்கு மிக நல்லதாகும். நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் மட்டும்தான் (உண்றமயில் 
வணங்கத்தகுதியான) ஒகர ஓர் இறைவன் 
ஆவான். அவனுக்கு குழந்றத இருப்பறத 
விட்டு அவன் மிகப் பரிசுத்தமானவன். 
வானங்களிலுள்ளறவயும், 
பூமியிலுள்ளறவயும் அவனுக்கக உரியன! 
சபாறுப்பாளனாக அல்லாஹ்கவ 
கபாதுமானவன். 

ِب  له یَٰ اههْ    ِفْ  تهْغلُْوا َله  الِْكتَٰ
له  تهُقْولُْوا وهَله  ِدیِْنُكْم  ِ  عه  اّلَلَٰ

َقه    اََِله  نَهمها  الْحه  الْمهِسْيُح  اِ
ْریهمه  ابُْن  ِعْيسه  ُسْوُل   مه   ره
 ِ هلِمهُته     اّلَلَٰ ك ا   وه ىهه هلْقَٰ   اِلَٰ  ا

ْریهمه  ْنُه ؗ  وهُرْوح   مه   فهاَِٰمُنْوا  َمِ
 ِ  تهُقْولُْوا وهَله   وهُرُسلِه     ِباّلَلَٰ
َٰثهة     هل نْتهُهْوا ث ا اِ ْْیً   لَهُكْم    خه
نَهمها  ُ  اِ َٰه   اّلَلَٰ  َوهاِحد     اِل

نهه    هْن  ُسْبحَٰ لهد     لهه   یَهُكْونه  ا   وه
ا  لهه   ِت  ِف  مه مَٰوَٰ ا  الَسه مه  ِف  وه

ِ  وهكهفَٰ  اَْلهْرِض     ِباّلَلَٰ
 وهِكْيًلن 

172. ஈஸாவும், (அல்லாஹ்விற்கு) 
சநருக்கமான வானவர்களும் 
அல்லாஹ்விற்கு அடிறமகளாக இருப்பறத 
விட்டு அைகவ திமிரு (கர்வம்) 
சகாள்ளமாட்டார்கள். எவர்கள் அவறன 
வணங்குவறத விட்டு திமிரு (கர்வம்) 
சகாள்வார்ககளா இன்னும் 
சபருறமயடிப்பாகரா அவர்கள் 

هْن  الْمهِسْيُح  یَهْستهْنِكفه  لهْن   ا
ْبًدا یَهُكْونه  ِ  عه ََٰ  وهَله  ّلَلِ

كهةُ  َٰٓى ِ بُْونه    الْمهل َره ْن  الُْمقه مه   وه
ْن  یَهْستهْنِكْف   ِعبهادهتِه   عه
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அறனவறரயும் (மறுறமயில்) அவன் தன் 
பக்கம் ஒன்று திரட்டுவான்.  ْیهْستهْكَِب يهْحُشُرُهْم  وه   فهسه

ِمْيًعا  اِلهْيهِ   جه

173. ஆக, எவர்கள் நம்பிக்றக சகாண்டு, 
நற்சசயல்கறளச் சசய்தார்ககளா 
அவர்களுறடய கூலிகறள அவன் 
அவர்களுக்கு (முழுறமயாக) 
நிறைகவற்றுவான், இன்னும், தன் 
அருளிலிருந்து (கவண்டியளவு) 
அவர்களுக்கு அதிகப்படுத்துவான். ஆக, 
எவர்கள் திமிருபிடித்து 
சபருறமயடித்தார்ககளா அவர்கறளத் 
துன்புறுத்தும் தண்டறனயால் அவன் 
தண்டிப்பான். இன்னும், அவர்கள் 
அல்லாஹ்றவ அன்ைி தங்களுக்கு (கவறு) 
பாதுகாவலறரயும் உதவியாளறரயும் 
(அங்கு) காண மாட்டார்கள். 

ا  هَمه ُنْوا الَهِذیْنه  فها مه ِملُوا  اَٰ  وهعه
ِت  لِحَٰ ْ  الَصَٰ  فهُيوهفهَِْْیِ
ُهْم  یهِزیُْدُهْم  اُُجوْره  َمِْن  وه
ا  فهْضلِه     هَمه ا   الَهِذیْنه  وه
ْوا ْنكهُفْوااْسته  ُ  وهاْستهْكَبه

بُُهْم  َذِ ابًا فهُيعه ۬   عهذه هلِْيًما     ا
  ُدْوِن  َمِْن  لهُهْم  یهِجُدْونه  وهَله 
 ِ لًِيا َوهَله  اّلَلَٰ ا  وه  نهِصْْیً

174. மக்ககள! உங்கள் இறைவனிடமிருந்து 
(சதளிவான) ஓர் அத்தாட்சி உங்களிடம் 
திட்டமாக வந்துள்ளது. இன்னும், 
சதளிவான ஓர் ஒளிறய உங்களுக்கு நாம் 
இைக்கிகனாம். 

ا  ُكْم  قهْد  الَنهاُس  یَٰ اهیَُهه ٓاءه  جه
بَُِكْم  َمِْن  بُْرههان   لْنها   َره هنْزه ا  وه
ِبیًْنا  نُوًْرا اِلهْيُكْم   َمُ

175. ஆக, எவர்கள் அல்லாஹ்றவ 
நம்பிக்றக சகாண்டு, அவ(ன் இைக்கிய 
குர்ஆ)றனப் பலமாகப் பற்ைிப் 
பிடித்தார்ககளா அவர்கறள தன் 
புைத்திலிருந்து கருறணயிலும், அருளிலும் 
அவன் பிரகவசிக்க றவப்பான். இன்னும், 
தன் பக்கம் (வருவதற்கு) கநரான 
வழிறயயும் அவர்களுக்கு அவன் 
வழிகாட்டுவான். 

ا  هَمه ُنْوا الَهِذیْنه  فها مه ِ  اَٰ  ِباّلَلَٰ
ُمْوا   ِبه   وهاْعتهصه

ُيْدِخلُُهْم  ْحمهة   ِفْ  فهسه  َمِْنهُ  ره
فهْضل     یهْهِدیِْهْم  وه  اِلهْيهِ  وه
اًطا   َمُْستهِقْيًما   ِصره

176. (நபிகய!) அவர்கள் உம்மிடம் தீர்ப்பு 
ககட்கிைார்கள். கூறுவரீாக! கலாலா (-தந்றத, 
பாட்டன், பிள்றள, கபரன் ஆகிய வாரிசுகள் 
இல்லாதவர்) பற்ைி அல்லாஹ் உங்களுக்குக் 
கட்டறளயிடுகிைான். பிள்றள சந்ததி 

ُ  قُِل  یهْستهْفُتْونهكه     اّلَلَٰ
َٰلهِة    ِف  یُْفِتْيُكْم   اِِن  الْكهل
ا لهد   لهه   لهیْسه  ههلهكه  اْمُرؤ   وه
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இல்லாத ஒரு மனிதன் இைந்து அவனுக்கு 
(ஒகர) ஒரு சககாதரி (மட்டும்) இருந்தால் 
அவளுக்கு அவன் விட்டுச் சசன்ைதில் பாதி 
கிறடக்கும். (ஒரு சபண் இைந்து) அவளுக்கு 
சந்ததி இல்றலசயன்ைால் (அவளுறடய 
சககாதரன் அவளுறடய அறனத்து 
சசாத்திற்கும்) அவளுக்கு வாரிசாக 
ஆகிவிடுவான். ஆக, (பிள்றள இல்லாமல் 
இைந்தவருக்கு உடன் பிைந்த சககாதரிகள்) 
இரு சபண்களாக (அல்லது அறத விட 
அதிகமாக) இருந்தால், (இைந்தவர்) விட்டுச் 
சசன்ைதில் மூன்ைில் இரண்டு 
அவ்விருவருக்கும் உண்டு. (இைந்தவருக்கு) 
உடன் பிைந்தவர்கள் ஆண்களாகவும் 
சபண்களாகவும் (பல சககாதர சககாதரிகள்) 
இருந்தால், இரு சபண்களின் பங்கு ஓர் 
ஆணுக்கு (என்ை அடிப்பறடயில் சசாத்து 
அவர்களுக்கு மத்தியில் பங்கிடப்படும்). 
நீங்கள் வழி தவைாமல் இருப்பதற்காக 
அல்லாஹ் உங்களுக்கு (நீதமான சரியான 
சட்டங்கறள) விவரிக்கிைான். இன்னும், 
அல்லாஹ் எல்லாவற்றையும் 
நன்கைிந்தவன் ஆவான். (ஆககவ, அவனது 
சட்டத்றத ஏற்று திருப்தி சபறுங்கள்!) 

لهه    ا  اُْخت   وه ا  نِْصُف  فهلههه  مه
كه    ا   تهره یهِرثُهه ُهوه   لَهْم  اِْن  وه
ا  یهُكْن  لهد     لَههه ا  فهاِْن  وه هانهته  ك

ثْنهتهْيِ    ِمَمها  الثَُلُثَِٰن  فهلهُهمها  ا
كه    اِْن  تهره ا وه هانُْو    اِْخوهةً  ك
اًَل  ٓاءً  َرِجه كهرِ  وهنِسه  فهلِلَذه
َظِ  ِمثُْل  ُ  اَْلُنْثهيهْيِ    حه   یُبهَيِ
 ُ هْن  لهُكْم  اّلَلَٰ ُ  تهِضلَُْوا    ا   وهاّلَلَٰ
ء   ِبكَُلِ  ْ ن  َشه  عهلِْيم 

ஸூரா மாஇதா المائدة 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ ِمۡسِب   ٱَّلله

1. நம்பிக்றகயாளர்ககள! நீங்கள் 
(உங்களுக்குள் சசய்த) 
உடன்படிக்றககறள நிறைகவற்றுங்கள். 
உங்களுக்கு (மூன்ைாவது வசனத்தில்) 
ஓதிக்காட்டப்படுபவற்றைத் தவிர (மற்ை) 
கால்நறடகள் அறனத்தும் உங்களுக்கு 
ஆகுமாக்கப்பட்டன. நீங்ககளா 
இஹ்ராமுறடயவர்களாக இருக்கும் 

ا  ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه هْوفُْوا اَٰ  ا
  ۬   بهِهْيمهةُ  لهُكْم  اُِحلَهْت  ِبالُْعُقْوِد  
اِم  ا  اََِله  اَْلهنْعه   عهلهْيُكْم  یُْتلَٰ  مه
ْْیه  ْيدِ  ُمِحَلِ  غه هنُْتْم   الَصه ا  وه



 

ஸூரா தை்பா 

 

223 

 

 التوبة

நிறலயில் கவட்றடயாடுவறத 
ஆகுமாக்காதீர்கள். நிச்சயமாக 
அல்லாஹ், தான் விரும்புவறத 
(உங்களுக்கு) சட்டமாக்குகிைான். 

ه  اَِنه  ُحُرم     ا  یهْحُكُم  اّلَلَٰ  مه
 یُِریُْد 

2. நம்பிக்றகயாளர்ககள! அல்லாஹ்வின் 
புனித அறடயாளங்கறளயும் புனித 
மாதத்றதயும், (மாறலயிடப்படாத) 
குர்பானிறயயும், மாறலயிடப்பட்ட 
குர்பானிகறளயும், தங்கள் 
இறைவனிடமிருந்து அருறளயும், 
சபாருத்தத்றதயும் கதடியவர்களாக 
புனிதமான (கஅபா) ஆலயத்றத நாடி 
வருகின்ைவர்கறளயும் (அவமதிப்பறத) 
ஆகுமாக்காதீர்கள். இன்னும், நீங்கள் 
இஹ்ராமிலிருந்து நீங்கினால் நீங்கள் 
கவட்றடயாடுங்கள்! (அது உங்களுக்கு 
அனுமதிக்கப்பட்டுவிட்டது.) புனிதமான 
மஸ்ஜிறதவிட்டு அவர்கள் உங்கறளத் 
தடுத்த காரணத்தால் (அந்த) 
சமுதாயத்தின் (மீது உங்களுக்கு 
ஏற்பட்ட) துகவஷம் (சவறுப்பு, பறகறம) 
நீங்கள் (அவர்கள் மீது) எல்றல மீைி 
நடக்க உங்கறளத் தூண்ட கவண்டாம். 
இன்னும், நன்றமக்கும் 
இறையச்சத்திற்கும் ஒருவருக்சகாருவர் 
உதவுங்கள். இன்னும், பாவத்திற்கும் 
அநியாயத்திற்கும் ஒருவருக்சகாருவர் 
உதவாதீர்கள். இன்னும், அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சுங்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ், 
தண்டிப்பதில் கடுறமயானவன். 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  ُتِحلَُْوا َله  اَٰ
ٓاى ِره  عه ِ  شه ْهره  وهَله  اّلَلَٰ  الَشه
امه  ره ْدیه  وهَله  الْحه  وهَله  الْهه
ى ِده  َٓمِْيه  وهَله   الْقهاَله  الْبهْيته  اَٰ
امه  ره  َمِْن  فهْضًل  یهْبتهُغْونه  الْحه
بَِِهْم  نًا    َره اِذها  وهِرْضوها   وه
لهلُْتْم  اُدْوا    حه   وهَله  فهاْصطه

َنهُكْم  نهاَُٰن  یهْجِرمه هْن  قهْوم    شه   ا
ْوُكْم  َدُ ِن  صه  الْمهْسِجدِ  عه
اِم  ره هْن  الْحه  تهْعتهُدْوا    ا
اوهنُْوا تهعه له  وه الَتهْقوَٰی  الَِْبَِ  عه  وه

اوهنُْوا وهَله  له  تهعه  اَْلِثِْم  عه
تَهُقوا وهالُْعْدوهاِن  ا ه     وه  اَِنه  اّلَلَٰ

ه  ِدیُْد  اّلَلَٰ  الِْعقهاِب  شه

3. (தானாக) சசத்தது, இரத்தம், 
பன்ைியின் இறைச்சி, அல்லாஹ் 
அல்லாதவர்களுக்காக (சிறலகள், 
இறைகநசர்கள், கபான்ைவர்களுக்காக 
கநர்ச்றச சசய்யப்பட்டு) அவர்களின் 
சபயர் கூைி அறுக்கப்பட்டறவ, கழுத்து 

ْت  مه  الْمهیْتهةُ  عهلهْيُكُم  ُحَرِ
ُم  لهْحُم  وهالَده ا   الِْخَْنِیْرِ  وه مه  وه
ْْیِ  اُِهَله  ِ  لِغه   ِبه   اّلَلَٰ

ِنقهةُ  الُْمْنخه الْمهْوقُْوذهةُ  وه   وه
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சநருக்கிச் சசத்தது, அடிப்பட்டுச் 
சசத்தது, விழுந்து சசத்தது, சகாம்பால் 
குத்தப்பட்டுச் சசத்தது, மிருகங்கள் 
தின்று மீதமிருப்பது ஆகியறவ 
உங்களுக்கு (நீங்கள் உண்பதற்கு) 
தடுக்கப்பட்டுவிட்டது. (எனினும், 
மிருகங்கள் கவட்றடயாடியதில் 
உயிகராடிருப்பவற்ைில் பிஸ்மில்லாஹ் 
கூைி) நீங்கள் அறுத்தவற்றைத் தவிர. 
(பூறஜ சசய்வதற்காக) நடப்பட்ட (சகாடி, 
ஜண்டா, அறடயாள சின்னம், சிறல 
கபான்ை)வற்றுக்காக அறுக்கப்பட்டறவ, 
அம்புகளால் (குைி ககட்டுப்) பாகம் 
பிரித்துக் சகாள்வது (ஆகிய அறனத்தும் 
உங்களுக்கு) தடுக்கப்பட்டுவிட்டன. 
இறவ பாவங்களாகும். நிராகரிப்பவர்கள் 
உங்கள் மார்க்கத்றத விட்டு இன்று 
நம்பிக்றக இழந்தனர். ஆக, அவர்கறளப் 
பயப்படாதீர்கள். என்றனப் பயப்படுங்கள். 
இன்று உங்களுக்கு உங்கள் மார்க்கத்றத 
நான் முழுறமயாக்கிகனன். இன்னும், 
என் அருட்சகாறடறய உங்கள் மீது 
நிறைவு சசய்கதன். இன்னும், 
இஸ்லாறம உங்களுக்கு மார்க்கமாக 
திருப்தியறடந்கதன். ஆக, எவர் 
பாவத்தின் பக்கம் சாயாதவராக, 
கடுறமயான பசியில் (அனுமதிக்கப்பட்ட 
உணவின்ைி) நிர்ப்பந்தத்திற்கு ஆளானால் 
(கமல் விலக்கப்பட்ட பிராணிகளின் 
மாமிசத்றத புசிப்பது குற்ைமாகாது. 
ஏசனனில்), நிச்சயமாக அல்லாஹ் மகா 
மன்னிப்பாளன், மகா கருறணயாளன் 
ஆவான். 

دَِیهةُ  ه الُْمَته ةُ  وه الَنهِطْيحه ا   وه مه  وه
هكهله  ُبعُ  ا ا  اََِله  الَسه َكهیُْتْم   مه  ذه
ا  مه له  ذُِبحه  وه هْن  الَنُُصِب  عه ا  وه

ِم    تهْستهْقِسُمْوا   ِباَْلهْزَله
لُِكْم  هلْيهْومه  فِْسق     ذَٰ  یهى ِسه  ا
 ِدیِْنُكْم  ِمْن  كهفهُرْوا الَهِذیْنه 
ْوُهْم  فهله  ْوِن  تهْخشه      وهاْخشه

هلْيهْومه  ْكمهلُْت  ا ه  ِدیْنهُكْم  لهُكْم  ا
ْتمهْمُت  ه ا   نِْعمهِتْ  عهلهْيُكْم  وه
ِضْيُت  مه  لهُكُم  وهره  ِدیًْنا    اَْلِْسله
ة   ِفْ  اْضُطَره  فهمهِن  ْْیه  مهْخمهصه   غه

انِف   ِثْم     ُمتهجه ه  فهاَِنه  ََلِ  اّلَلَٰ
ُفوْر    َرهِحْيم   غه

4. அவர்கள் தங்களுக்கு 
ஆகுமாக்கப்பட்டது எது என்று உம்மிடம் 
ககட்கிைார்கள். (நபிகய!) கூறுவரீாக: 
“நல்ல உணவுப் சபாருட்கள்; இன்னும், 
(கவட்றடயாடுகின்ை) மிருகங்களில் 

ا ذها   یهْسـ هلُْونهكه   لهُهْم    اُِحَله  مه
ُت    لهُكُم  اُِحَله  قُْل  یَِبَٰ ا  الَطه مه  وه

وهاِرِح  َمِنه  عهلَهْمُتْم   الْجه
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நீங்கள் கற்றுக் சகாடுத்தறவ 
கவட்றடயாடியதும் உங்களுக்கு 
ஆகுமாக்கப்பட்டன. அல்லாஹ் 
உங்களுக்குக் கற்பித்தவற்ைிலிருந்து 
அவற்றுக்கு நீங்கள் கற்றுக்சகாடுங்கள். 
கவட்றடயாட பயிற்சி அளியுங்கள். ஆக, 
அறவ உங்களுக்காக (-உங்களுக்காக 
கவட்றடயாடி) 
தடுத்துறவத்தவற்ைிலிருந்து நீங்கள் 
புசியுங்கள். (அவற்றை கவட்றடயின் 
மீது ஏவிவிடும் கபாது) அவற்ைின் மீது 
அல்லாஹ்வின் சபயறரக் கூறுங்கள். 
இன்னும் அல்லாஹ்றவ அஞ்சுங்கள். 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் (அடியார்களின் 
சசயல்கறள) கணக்கிடுவதில் மிகத் 
தீவிரமானவன் ஆவான். 

لَُِمْونههُ  ُمكهلَِِبْيه    ِمَمها  َنه ُتعه
ُكُم  ُ ؗ  عهلَهمه   ِمَمها   فهكُلُْوا اّلَلَٰ
ْكنه  هْمسه ُكُروا عهلهْيُكْم  ا  وهاذْ
ِ  اْسمه  تَهُقوا عهلهْيِه  اّلَلَٰ ا ه    وه   اّلَلَٰ
ه  اَِنه  ِریْعُ  اّلَلَٰ اِب  سه  الِْحسه

5. இன்று, நல்ல உணவுப் சபாருட்கள் 
அறனத்தும் உங்களுக்கு 
ஆகுமாக்கப்பட்டன. கவதம் 
சகாடுக்கப்பட்டவர்களின் புலால் 
உணவும் உங்களுக்கு ஆகுமானதாகும்! 
உங்கள் புலால் உணவும் அவர்களுக்கு 
ஆகுமானதாகும்! ஈமானுறடய 
சபண்களில் கற்புள்ள சபண்களும், 
உங்களுக்கு முன்னர் கவதம் 
சகாடுக்கப்பட்டவர்களில் கற்புள்ள 
சபண்களும் (நீங்கள் திருமணம் முடிக்க 
உங்களுக்கு) ஆகுமானவர்கள் ஆவார்கள், 
நீங்கள் அவர்களுறடய மஹ்ர்கறள 
அவர்களுக்கு சகாடுத்தால் (நீங்கள் 
அவர்கறள மணமுடிக்கலாம்). நீங்களும் 
கற்புள்ளவர்களாக இருக்ககவண்டும், 
சட்டவிகராத (கள்ள) உைவில் 
ஈடுபடாதவர்களாக, இரகசிய 
கதாழிகறள (உங்களுக்கு) 
றவக்காதவர்களாக இருக்ககவண்டும். 
இன்னும், எவர் (இந்த சட்டங்கறள) 
நம்பிக்றகசகாள்ள மறுக்கிைாகரா 

هلْيهْومه  ُت    لهُكُم  اُِحَله  ا یَِبَٰ   الَطه
اُم وه  عه  الِْكتَٰبه  اُْوُتوا الَهِذیْنه  طه

اُمُكْم  لَهُكْم  ِحَل   عه  ِحَل   وهطه
ُت  لَهُهْم ؗ  نَٰ الُْمْحصه  ِمنه  وه

ِت  ُت  الُْمْؤِمنَٰ نَٰ الُْمْحصه   ِمنه  وه
 ِمْن  الِْكتَٰبه  اُْوُتوا الَهِذیْنه 
تهیُْتُمْوُهَنه  اِذها   قهْبلُِكْم   اَٰ
ُهَنه  ْْیه  ُمْحِصِنْيه  اُُجوْره   غه
ِفِحْيه   ُمَتهِخِذْی   وهَله  ُمسَٰ
ان     هْخده ْن  ا مه  یَهْكُفرْ  وه
ِبطه  فهقهْد  ِباَْلِیْمهاِن  مهلُه  ؗ  حه  عه



 

ஸூரா தை்பா 

 

226 

 

 التوبة

அவருறடய (நற்)சசயல் திட்டமாக 
அழிந்துவிடும். இன்னும், அவர் 
மறுறமயில் நஷ்டவாளிகளில் 
இருப்பார். 

ةِ  وهُهوهِف   ِمنه  اَْلَِٰخره
ن  ِسِریْنه  الْخَٰ

6. நம்பிக்றகயாளர்ககள! நீங்கள் 
சதாழுறகக்கு நின்ைால் உங்கள் 
முகங்கறளயும், முழங்றககள் வறர 
உங்கள் றககறளயும் கழுவுங்கள், 
இன்னும், உங்கள் தறலகளில் (நறனந்த 
றககளினால்) தடவுங்கள். இன்னும் இரு 
கணுக்கால்கள் வறர உங்கள் 
கால்கறளயும் கழுவுங்கள். இன்னும், 
நீங்கள் முழுக்காளிகளாக இருந்தால் 
குளித்து நன்கு சுத்தமாகுங்கள். இன்னும், 
நீங்கள் கநாயாளிகளாக இருந்தால்; 
அல்லது, பயணத்தில் இருந்தால்; 
அல்லது, உங்களில் ஒருவர் மலஜலம் 
கழித்துவிட்டு வந்தால்; அல்லது, நீங்கள் 
சபண்களுடன் உைவுசகாண்டால் (ஆக 
இந்த சூழ்நிறலயில்) தண்ணறீர நீங்கள் 
சபைவில்றலசயனில் சுத்தமான 
மண்றண நாடுங்கள். ஆக, அதிலிருந்து 
உங்கள் முகங்கறளயும், றககறளயும் 
தடவுங்கள். உங்கள் மீது சிரமத்றத 
ஆக்குவதற்கு அல்லாஹ் நாடமாட்டான். 
எனினும், நீங்கள் நன்ைி 
சசலுத்துவதற்காக உங்கறளப் 
பரிசுத்தமாக்கவும், தன் 
அருட்சகாறடறய உங்கள் மீது 
முழுறமயாக்கவும் நாடுகிைான். 

ا  ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه   قُْمُتْم  اِذها اَٰ
َٰوةِ  اِله  ل   فهاْغِسلُْوا الَصه

هیِْدیهُكْم  ُوُجْوههُكْم  ا  اِله  وه
افِِق  ُحْوا الْمهره  وهاْمسه

هْرُجلهُكْم  ِبُرُءْوِسُكْم  ا  اِله  وه
اِْن  الْكهْعبهْيِ     ُجنًُبا  ُكنُْتْم  وه
ُرْوا    َهه اِْن  فهاَطه  َمهْرضَٰ   ُكنُْتْم  وه

هوْ  لَٰ  ا فهر   عه هوْ  سه ٓاءه  ا د   جه   اهحه
ٓاى ِِط  َمِنه  َمِْنُكْم  هوْ   الْغه  ا
َٰمهْس  ٓاءه  ُتُم ل   فهلهْم  النَِسه

َمهُمْوا مهٓاءً  تهِجُدْوا ِعْيًدا  فهتهيه   صه
ًبا  یَِ ُحْوا طه  ِبُوُجْوِهُكْم  فهاْمسه

هیِْدیُْكْم  ا ْنُه    وه ا  َمِ ُ  یُِریُْد  مه  اّلَلَٰ
له  ج   َمِْن  عهلهْيُكْم  لِيهْجعه ره  حه
َِٰكْن  ل یُْد  وه ُكْم  یَُِر ره َهِ  لُِيطه
لِیُِتَمه   عهلهْيُكْم  نِْعمهتهه   وه
لَهُكْم   تهْشُكُرْونه  لهعه

7. இன்னும், உங்கள் மீதுள்ள 
அல்லாஹ்வின் அருட்சகாறடறயயும், 
“சசவிமடுத்கதாம், கீழ்ப்படிந்கதாம்” 
என்று நீங்கள் கூைியகபாது அவன் 

ُكُرْوا ِ  نِْعمهةه  وهاذْ   عهلهْيُكْم  اّلَلَٰ
ِمیْثهاقههُ  هقهُكْم  الَهِذْی  وه ث ا  ِبه      وه
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உங்களிடம் உறுதிசமாழி வாங்கிய 
அவனுறடய உறுதிசமாழிறயயும் 
நிறனவு கூருங்கள். இன்னும், 
அல்லாஹ்றவ அஞ்சுங்கள். நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் சநஞ்சங்களில் உள்ளவற்றை 
நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

ِمْعنها  قُلُْتْم  اِذْ  ْعنها ؗ  سه هطه ا  وه
تَهُقوا ا ه    وه ه  اَِنه  اّلَلَٰ ٌۢ  اّلَلَٰ  عهلِْيم 
اِت  ُدْورِ  ِبذه  الَصُ

8. நம்பிக்றகயாளர்ககள! 
அல்லாஹ்வுக்காக சபாறுப்புகறள மிகச் 
சரியாக நிறைகவற்ைக் கூடியவர்களாக 
(நீதம், கநர்றமயில் மிக 
உறுதியானவர்களாக), நீதிக்கு சாதகமாக 
சாட்சி கூறுபவர்களாக இருங்கள். ஒரு 
சமுதாயத்தின் (மீதுள்ள) துகவஷம் 
நீங்கள் நீதமாக நடக்காதிருக்க 
உங்கறளத் தூண்டகவண்டாம். நீதம் 
சசலுத்துங்கள். அதுதான் 
இறையச்சத்திற்கு மிக 
சநருக்கமானதாகும். இன்னும் 
அல்லாஹ்றவ அஞ்சுங்கள். நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் நீங்கள் சசய்பவற்றை 
ஆழ்ந்தைிந்தவன் ஆவான். 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه   ُكْونُْوا اَٰ
ِمْيه  ِ  قهَوَٰ ٓاءه  ّلِلََٰ ده   ِقْسِط ؗ ِبالْ  ُشهه
َنهُكْم  وهَله  نهاَُٰن  یهْجِرمه   قهْوم   شه
لَٰ   هََله  عه   اِعِْدلُْوا  تهْعِدلُْوا    ا

ُب  هقْره تَهُقوا  لِلَتهْقوَٰی ؗ  ُهوها ا   وه
ه    ه  اَِنه  اّلَلَٰ ٌۢ  اّلَلَٰ ِبْْی    ِبمها  خه

 تهْعمهلُْونه 

9. நம்பிக்றக சகாண்டு நற்சசயல்கறளச் 
சசய்தவர்களுக்கு அல்லாஹ் (மகத்தான 
சவற்ைிறய) வாக்களித்தான். 
அவர்களுக்கு மன்னிப்பும் மகத்தான 
கூலியும் உண்டு. 

ُ  وهعهده  ُنْوا الَهِذیْنه  اّلَلَٰ مه  اَٰ
ِملُوا ِت    وهعه لِحَٰ  لهُهْم   الَصَٰ

هْجر   ة  َوها ْغِفره ِظْيم   َمه  عه

10. இன்னும், எவர்கள் நிராகரித்து நம் 
வசனங்கறள சபாய்ப்பித்தார்ககளா 
அவர்கள் நரகவாசிகள் ஆவார்கள். 

الَهِذیْنه  بُْوا كهفهُرْوا وه َذه  وهكه
كه  ِباَٰیَِٰتنها   َٰٓى ِ ُب  اُول  اهْصحَٰ

ِحْيِم   الْجه
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11. நம்பிக்றகயாளர்ககள! உங்கள் 
மீதுள்ள அல்லாஹ்வின் அருறள 
நிறனவு கூருங்கள், ஒரு சமுதாயம் 
தங்கள் கரங்கறள உங்கள் பக்கம் நீட்ட 
நாடியகபாது, அல்லாஹ் அவர்களுறடய 
கரங்கறள உங்கறள விட்டுத் தடுத்தான். 
இன்னும், அல்லாஹ்றவ அஞ்சுங்கள். 
இன்னும், நம்பிக்றகயாளர்கள் 
அல்லாஹ்வின் மீகத நம்பிக்றக 
றவ(த்து அவறன மட்டுகம சார்ந்து 
இரு)க்கவும். 

ا  ُنوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه ُكُرْوا اَٰ  اذْ
ِ  نِْعمهته   ههَمه  اِذْ   عهلهْيُكْم  اّلَلَٰ
ه  قهْوم   ا ْن ا  اِلهْيُكْم  یَهْبُسُطْو 

هیِْدیهُهْم  هیِْدیهُهْم  فهكهَفه  ا  ا
ْنُكْم    تَهُقوا عه ا ه    وه له  اّلَلَٰ  وهعه
 ِ َهِل  اّلَلَٰ ن  فهلْیهتهوهك  الُْمْؤِمُنْونه

12. திட்டமாக அல்லாஹ் 
இஸ்ரகவலர்களின் உறுதிசமாழிறய 
வாங்கினான். இன்னும் அவர்களிலிருந்து 
பன்னிரண்டு தறலவர்கறள நாம் 
அனுப்பிகனாம். “நிச்சயமாக நான் 
உங்களுடன் இருக்கிகைன். நீங்கள் 
சதாழுறகறய நிறலநிறுத்தினால்; 
இன்னும் நீங்கள் ஸகாத்றத 
சகாடுத்தால்; இன்னும், நீங்கள் என் 
தூதர்கறள நம்பிக்றக சகாண்டால்; 
இன்னும், அவர்களுக்கு நீங்கள் 
உதவிபுரிந்தால்; இன்னும், நீங்கள் 
அல்லாஹ்விற்கு அழகிய கடன் 
சகாடுத்தால் நிச்சயமாக உங்கள் 
பாவங்கறள உங்கறள விட்டு 
அகற்ைிவிடுகவன். இன்னும், நதிகள் 
ஓடும் சசார்க்கங்களில் நிச்சயமாக 
உங்கறள பிரகவசிக்க றவப்கபன்’’ 
என்று அல்லாஹ் கூைினான். ஆககவ, 
உங்களில் எவர் இதற்குப் பின்னர், 
நிராகரிப்பாகரா திட்டமாக (அவர்) 
கநரான வழியில் இருந்து வழி 
தவைிவிட்டார். 

ْد  لهقه ذه  وه ُ  اهخه  بهِنْ   ِمیْثهاقه  اّلَلَٰ
ٓاِءیْله    ْثنها  اِْسره بهعه ُ  وه  ِمْٰنُ

 ْ ثْنه ره  ا ُ  وهقهاله  نهِقیًْبا    عهشه  اّلَلَٰ
 ْ ُكْم    اَِنِ عه ْن  مه هقهْمُتُم  لهى ِ  ا

َٰوةه  ل تهیُْتُم  الَصه اَٰ وةه  وه كَٰ  الَزه
نُْتْم  مه اَٰ   ِبُرُسِلْ  وه

ْرُتُمْوُهْم  َزه ْضُتُم  وهعه هقْره ا ه  وه   اّلَلَٰ
ًنا  قهْرًضا  سه َنه  حه ره َفِ كه ُ  ََله
ْنُكْم  اَٰتُِكْم  عه َيِ  سه

ُْدِخلهَنهُكْم  َنَٰت   وهَله   تهْجِرْی  جه
ا  ِمْن  ُر    تهْحِتهه  فهمهْن  اَْلهنْهَٰ
لِكه  بهْعده  كهفهره    فهقهْد  ِمْنُكْم  ذَٰ
َله  وهٓاءه  ضه ِبْيِل  سه  الَسه
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13. ஆக, அவர்கள் தங்கள் 
உறுதிசமாழிறய முைித்த காரணத்தால் 
அவர்கறளச் சபித்கதாம்; இன்னும், 
அவர்களுறடய உள்ளங்கறள 
இறுகியதாக (கடினமானதாக) 
ஆக்கிகனாம். அவர்கள் (இறை) 
வசனங்கறள அதன் (உண்றமயான) 
இடங்களிலிருந்து(ம் 
கருத்துகளிலிருந்தும்) புரட்டுகிைார்கள். 
இன்னும், அவர்களுக்கு 
உபகதசிக்கப்பட்டதில் ஒரு பகுதிறய 
மைந்தார்கள். இன்னும், அவர்களில் 
சிலறரத் தவிர அவர்களிடம் 
கமாசடிறய (நீர்) சதாடர்ந்து பார்ப்பவராக 
இருப்பரீ். ஆக, அவர்கறள மன்னிப்பரீாக; 
இன்னும், புைக்கணிப்பரீாக. நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் நற்பண்பாளர்கள் மீது அன்பு 
றவக்கிைான். 

 َمِیْثهاقهُهْم  نهْقِضِهْم  فهِبمها 
 ْ ُ َٰنَٰ لْنها  لهعه عه   قُلُْوبهُهْم  وهجه
فُْونه  قَِٰسيهًة    َرِ ْن  الْكهلِمه  یُحه   عه

نهُسْوا  َمهوهاِضِعه     ا  وه َظً َمها  حه   َمِ
ُرْوا َكِ اُل  وهَله  ِبه     ذُ لِعُ  تهزه  تهَطه
لَٰ  ٓاى ِنهة   عه ْ  خه   قهلِْيًل  اََِله  َمِْٰنُ

 ْ ْ  فهاْعُف  َمِْٰنُ  وهاْصفهْح    عهْٰنُ
ه  اَِنه   الُْمْحِسِنْيه  یُِحَبُ  اّلَلَٰ

14. இன்னும், “நிச்சயமாக நாங்கள் 
கிைித்தவர்கள்’’ எனக் கூைியவர்களிடம் 
அவர்களுறடய உறுதிசமாழிறய 
வாங்கிகனாம். ஆக, அவர்கள் எறத 
உபகதசிக்கப்பட்டார்ககளா அதிலிருந்து 
ஒரு பகுதிறய அவர்கள் மைந்தார்கள். 
ஆககவ, மறுறம நாள் வறர 
அவர்களுக்கு மத்தியில் 
பறகறமறயயும் சவறுப்றபயும் 
மூட்டிகனாம். இன்னும், அவர்கள் சசய்து 
வந்ததற்கு அல்லாஹ் அவர்களுக்கு 
(மறுறமயில் தகுந்த கூலி சகாடுப்பதன் 
மூலம்) அைிவிப்பான். 

ِمنه  ا الَهِذیْنه  وه   اِنَها  قهالُْو 
ی رَٰ  ْذنها  نهصَٰ هخه   ِمیْثهاقهُهْم  ا
ا  فهنهُسْوا َظً َمها  حه ُرْوا َمِ َكِ  ِبه   ذُ
یْنها  ُ  فهاهْغره ُ ةه  بهْيٰنه اوه ده  الْعه
ٓاءه  الْبهْغضه مهِة    یهْوِم  اِلَٰ  وه  الِْقيَٰ
ْوفه  ُئُهُم  وهسه ُ  یُنهَبِ هانُْوا ِبمها  اّلَلَٰ  ك

 یهْصنهُعْونه 

15. கவதக்காரர்ககள! உங்களிடம் 
திட்டமாக நம் தூதர் வந்துவிட்டார். 
கவதத்தில் நீங்கள் மறைத்திருந்ததில் 
பலவற்றை (அவர்) உங்களுக்குத் 
சதளிவுபடுத்துவார். இன்னும், 

ِب ا یَٰ اهْهله  ُكْم  قهْد  لِْكتَٰ ٓاءه  جه
ُسْولُنها  ُ  ره ا  لهُكْم  یُبهَيِ ِثْْیً  كه
َمها   ِمنه  ُتْخُفْونه  ُكنُْتْم  َمِ
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பலவற்றை விட்டுவிடுவார். 
அல்லாஹ்விடமிருந்து ஒளியும் 
சதளிவான கவதமும் உங்களிடம் 
வந்துவிட்டது. 

ِب  یهْعُفْوا الِْكتَٰ ْن  وه ۬   عه ِثْْی     كه
ُكْم  قهْد  ٓاءه ِ  َمِنه  جه نُوْر   اّلَلَٰ

ِبْي    َوهِكتَٰب    َمُ

16. அல்லாஹ், தன் சபாருத்தத்றதப் 
பின்பற்றுகிைவர்கறள அதன் மூலமாக 
ஈகடற்ைத்திற்குரிய பாறதகளில் 
கநர்வழி சசலுத்துகிைான்; இன்னும், 
இருள்களிலிருந்து ஒளியின் பக்கம் தன் 
கட்டறளப்படி அவர்கறள 
சவளிகயற்றுகிைான்; இன்னும், 
அவர்கறள கநர்வழியின் பக்கம் 
கநர்வழிகாட்டுகிைான். 

ُ  ِبهِ  یَهْهِدْی  ِن  اّلَلَٰ تَهبه  مه  عه ا
نهه   َِٰم  ُسُبله  ِرْضوها ل   الَسه

یُْخِرُجُهْم  لُمَِٰت  َمِنه  وه   اِله  الَظُ
یهْهِدیِْهْم  ِباِذْنِه   الَنُوْرِ   اِلَٰ  وه
اط    َمُْستهِقْيم   ِصره

17. நிச்சயமாக அல்லாஹ்வாகிைவன் 
மர்யமுறடய மகன் மஸீஹ்தான் என்று 
கூைியவர்கள் திட்டவட்டமாக 
நிராகரித்தனர். ஆக, (நபிகய!) கூறுவரீாக: 
மர்யமுறடய மகன் மஸீறஹயும், 
அவருறடய தாறயயும், பூமியிலுள்ள 
அறனவறரயும் அல்லாஹ் அழிக்க 
நாடினால் (அறத தடுக்க) யார் 
அல்லாஹ்விடம் ஒரு சிைிதும் சக்தி 
சபறுவார்? வானங்கள், பூமி இன்னும் 
அறவ இரண்டிற்கும் 
மத்தியிலுள்ளவற்ைின் ஆட்சி 
அல்லாஹ்வுக்கக உரியது! அவன் 
நாடியறத பறடக்கிைான். இன்னும், 
அல்லாஹ் ஒவ்சவாரு சபாருள் மீதும் 
கபராற்ைலுறடயவன். 

ْد  ا الَهِذیْنه  كهفهره  لهقه   اَِنه  قهالُْو 
ه  ْریهمه    ابُْن  ُهوهالْمهِسْيُح  اّلَلَٰ  مه
ِ  ِمنه  یَهْملُِك  فهمهْن  قُْل  ْيـ ًا  اّلَلَٰ   شه
اده  اِْن  هره هْن  ا  الْمهِسْيحه  یَُْهلِكه  ا
ْریهمه  ابْنه  اَُمهه   مه ْن  وه مه  ِف  وه

ِمْيًعا    اَْلهْرِض  ِ  جه  ُملُْك  وهّلِلََٰ
ِت  مَٰوَٰ ا   وهاَْلهْرِض  الَسه مه  وه
ا    ا  یهْخلُُق  بهیْنهُهمه ٓاُء    مه  یهشه
 ُ لَٰ  وهاّلَلَٰ ء   كَُلِ  عه ْ  قهِدیْر   َشه

18. இன்னும், யூதர்களும், 
கிைித்தவர்களும் “நாங்கள் 
அல்லாஹ்வுறடய பிள்றளகள், 
அவனுக்கு விருப்பமானவர்கள்’’ என்று 
கூைினர். (நபிகய!) கூறுவரீாக: 

قهالهِت  ی الْيهُهْودُ  وه رَٰ   وهالَنهصَٰ
ُٓؤا نهْحُن  هبْنَٰ ِ  ا هِحَبهٓاُؤه     اّلَلَٰ ا  وه
بُُكْم  فهلِمه  قُْل  َذِ   ِبُذنُْوِبُكْم    یُعه
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“அவ்வாைாயின் உங்கள் 
குற்ைங்களுக்காக அவன் உங்கறள ஏன் 
தண்டிக்கிைான்? மாைாக, நீங்கள் அவன் 
பறடத்த மனிதர்கள் ஆவரீ். 
(அவனுறடய பிள்றளகளல்ல.) அவன் 
நாடியவர்கறள மன்னிக்கிைான்; 
இன்னும், அவன் நாடியவர்கறள 
தண்டிக்கிைான். இன்னும், வானங்கள், 
பூமி இன்னும், அறவ இரண்டிற்கும் 
மத்தியிலுள்ளவற்ைின் ஆட்சி 
அல்லாஹ்விற்கக உரியது! இன்னும், 
அவன் பக்கம்தான் மீளுமிடம் 
இருக்கிைது.” 

هنُْتْم  بهْل  ر   ا َمهْن  بهشه لهقه    َمِ   خه
ٓاءُ  لِمهْن  یهْغِفرُ  ُب  یَهشه َذِ یُعه   وه
ْن  ٓاُء    مه ِ  یَهشه  ُملُْك  وهّلِلََٰ

ِت  مَٰوَٰ ا   وهاَْلهْرِض  الَسه مه  وه
ا ؗ   الْمهِصْْیُ  اِلهْيهِ وه  بهیْنهُهمه

19. கவதக்காரர்ககள! “நற்சசய்தி 
கூறுபவர், எச்சரிப்பவர் எவரும் 
எங்களுக்கு வரவில்றல’’ என்று நீங்கள் 
கூைாதிருக்க தூதர்களின் 
இறடசவளியில் நம் தூதர் உங்களிடம் 
வந்துவிட்டார். (அவர் இஸ்லாறம) 
உங்களுக்கு சதளிவுபடுத்துகிைார். 
இன்னும், அல்லாஹ், ஒவ்சவாரு 
சபாருள் மீதும் கபராற்ைலுறடயவன் 
ஆவான். 

ِب  یَٰ اهْهله  ُكْم  قهْد  الِْكتَٰ ٓاءه  جه
ُسْولُنها  ُ  ره لَٰ   لهُكْم  یُبهَيِ ة   عه  فهَْته
ُسِل  َمِنه  هْن  الَرُ ا  تهُقْولُْوا ا   مه

نها  ٓاءه ْ  جه  نهِذیْر  ؗ  بهِشْْی  َوهَله  ِمنٌۢ
ٓاءه  فهقهْد   بهِشْْی  َوهنهِذیْر     ُكْم جه
 ُ لَٰ  وهاّلَلَٰ ء   كَُلِ  عه ْ ن  َشه  قهِدیْر 

20. இன்னும், மூஸா தன் 
சமுதாயத்திற்கு கூைிய சமயத்றத 
நிறனவு கூருங்கள்! “என் சமுதாயகம! 
அல்லாஹ் உங்களில் நபிமார்கறள 
ஏற்படுத்தியகபாதும்; இன்னும், உங்கறள 
அரசர்களாக ஆக்கியகபாதும்; இன்னும், 
உலகத்தாரில் ஒருவருக்கும் 
சகாடுக்காதவற்றை உங்களுக்குக் 
சகாடுத்தகபாதும் உங்கள் மீது 
அல்லாஹ் புரிந்த அருட்சகாறடறய 
நிறனவு கூருங்கள்! 

اِذْ    یَٰقهْوِم  لِقهْوِمه   ُمْوسَٰ  قهاله  وه
ُكُرْوا ِ  نِْعمهةه  اذْ   اِذْ  عهلهْيُكْم  اّلَلَٰ
له  عه هنٌِْۢبيهٓاءه  فِْيُكْم  جه  ا

لهُكْم  عه ۬   وهجه لُْوكًا   ىُكْم  َمُ تَٰ اَٰ ا  وه  َمه
ًدا  یُْؤِت  لهْم  هحه   َمِنه  ا

لهِمْيه   الْعَٰ
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21. என் சமுதாயகம! அல்லாஹ் 
உங்களுக்கு விதித்த பரிசுத்தமான 
பூமியில் நுறழயுங்கள். இன்னும், நீங்கள் 
உங்கள் பின்புைங்களில் (புைமுதுகிட்டு) 
திரும்பிவிடாதீர்கள். (அப்படி 
திரும்பினால்) நஷ்டவாளிகளாகத்தான் 
திரும்புவரீ்கள். 

  اَْلهْرضه  اْدُخلُوا  یَٰقهْوِم 
ةه  سه ُ  كهتهبه  الَهِتْ  الُْمقهَده  اّلَلَٰ

ْوا وهَله  لهُكْم  لَٰ   تهْرتهَدُ  عه
هْدبهاِرُكْم   فهتهْنقهلُِبْوا ا
ِسِریْنه   خَٰ

22. (அவர்கள் மூஸாறவ கநாக்கி) 
“மூஸாகவ! நிச்சயமாக அதில் மிக 
பலசாலிகளான சமுதாயம் இருக்கிைது. 
அவர்கள், அதிலிருந்து சவளிகயறும் 
வறர நிச்சயமாக நாங்கள் அதில் 
நுறழயகவ மாட்கடாம். ஆக, அவர்கள் 
அதிலிருந்து சவளிகயைினால் 
நிச்சயமாக நாங்கள் (அதில்) 
நுறழகவாம்” என்று கூைினர். 

ا   َنه اِ  یَُٰمْوسَٰ   قهالُْوا   قهْوًما  فِْيهه
  ۬ َبهاِریْنه   نَها  جه اِ ا   لهْن  وه   نَهْدُخلههه
َتَٰ  ا    یهْخُرُجْوا حه  فهاِْن  ِمْنهه

ا  یَهْخُرُجْوا دَِٰخلُْونه    فهاِنَها  ِمْنهه
 

23. (அல்லாஹ்றவ) பயப்படுகின்ை 
(நல்ல)வர்களில் இருந்து அல்லாஹ் 
அருள்புரிந்த இருவர் (மற்ைவர்கறள 
கநாக்கி), “நீங்கள் அவர்கறள எதிர்த்து 
(அந்நகரத்தின்) வாசலில் நுறழயுங்கள். 
ஆக, அதில் நீங்கள் நுறழந்தால் 
(மட்டுகம கபாதும்) நிச்சயமாக நீங்கள் 
சவற்ைி சபறுவரீ்கள். நீங்கள் 
நம்பிக்றகயாளர்களாக இருந்தால் 
அல்லாஹ்வின் மீகத நம்பிக்றக 
றவ(த்து அவறன மட்டுகம சார்ந்து 
இரு)க்கவும்!’’ என்று கூைினர். 

ِ  قهاله   الَهِذیْنه  ِمنه  رهُجلَٰ
افُْونه  مه  یهخه هنْعه ُ  ا   عهلهْيِهمها  اّلَلَٰ
ُ  اْدُخلُْوا  فهاِذها الْبهابه    عهلههْْیِ
لُْتُمْوهُ  ۬   فهاِنَهُكْم  دهخه  غَٰلُِبْونه  
له  ِ  وهعه ا اّلَلَٰ َهلُْو  ك  ُكنُْتْم  اِْن  فهتهوه

ْؤِمِنْيه   َمُ

24. “மூஸாகவ! அவர்கள் அதிலிருக்கும் 
காலசமல்லாம் நிச்சயமாக நாங்கள் 
அதில் அைகவ நுறழய மாட்கடாம். 
ஆககவ, நீயும், உம் இறைவனும் 
(அங்கு) சசன்று (அவர்களிடம்) 
கபாரிடுங்கள். நிச்சயமாக நாங்கள் 

نَها یَُٰمْوسَٰ   قهالُْوا ا   لهْن  اِ   نَهْدُخلههه
هبهًدا ا  ا ا  دهاُمْوا َمه   فهاذْههْب   فِْيهه
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இங்ககதான் உட்கார்ந்திருப்கபாம்” என்று 
அவர்கள் கூைினார்கள்.  هنْته بَُكه  ا اتِله   وهره نَها   فهقه ُهنها  اِ   هَٰ

 قَِٰعُدْونه 

25. “என் இறைவா! நிச்சயமாக நான் 
எனக்கும், என் சககாதரருக்கும் தவிர, 
(மற்ைவர்கறள கட்டாயப்படுத்த) 
அதிகாரம் சபைமாட்கடன். ஆககவ, 
பாவிகளான சமுதாயத்திற்கு 
மத்தியிலும் எங்களுக்கு மத்தியிலும் நீ 
தீர்ப்பளித்து விடு!’’ என்று (மூஸா) 
கூைினார். 

َبِ  قهاله  ْ  ره هْملُِك  َله   اَِنِ  اََِله  ا
هِخْ  نهْفِسْ  ا   بهْينهنها  فهافُْرْق  وه
بهْيه  ِسِقْيه  الْقهْوِم  وه  الْفَٰ

26. “ஆக, நிச்சயமாக அ(ந்த நகரமான)து 
அவர்கள் மீது தடுக்கப்பட்டுவிட்டது. 
நாற்பது ஆண்டுகள் (அவர்கள்) பூமியில் 
திக்கற்று அறலவார்கள். ஆககவ, 
பாவிகளான மக்கள் மீது நீர் 
கவறலப்படாதீர்!’’ என்று (மூஸாவுக்கு 
அல்லாஹ்) கூைினான். 

ا  قهاله  ة   فهاِنَههه مه َره ْ   ُمحه   عهلههْْیِ
هْربهِعْيه  نهًة    ا  ِف  یهِتْيُهْونه  سه
له   تهاْسه  فهله  اَْلهْرِض     عه
ن  الْقهْوِم  ِسِقْيه  الْفَٰ

27. (நபிகய!) ஆதமுறடய இரு 
மகன்களின் உண்றமயான சசய்திறய 
அவர்களுக்கு முன் ஓதிக் காட்டுவரீாக. 
இருவரும் ஒரு குர்பானி (பலி)றயக் 
சகாடுத்தகபாது, அவ்விருவரில் 
ஒருவரிடமிருந்து (குர்பானி) ஏற்றுக் 
சகாள்ளப்பட்டது. மற்ைவரிடமிருந்து 
ஏற்கப்படவில்றல. (ஏற்கப்படாதவர்) 
“நிச்சயம் நான் உன்றனக் சகால்கவன்’’ 
என்ைார். (ஏற்கப்பட்டவர்) “அல்லாஹ் 
ஏற்பசதல்லாம் அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சுபவர்களிடமிருந்துதான்’’ என்று 
கூைினார். 

ْتُل  ا ْ  وه ه  عهلههْْیِ ْ  نهبها دهمه  ابْنه   اَٰ
َقِ    بها اِذْ  ِبالْحه  قُْربهانًا  قهَره
له  ِدِهمها  ِمْن  فهُتُقَبِ لهْم  اهحه   وه
َبهْل  ِر    ِمنه  یُتهقه  قهاله  اَْلَٰخه

هقُْتلهَنهكه    نَهمها  قهاله  َله َبهُل  اِ  یهتهقه
 ُ  الُْمَتهِقْيه   ِمنه  اّلَلَٰ
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28. “நீ என்றனக் சகால்வதற்காக உன் 
கரத்றத என்னளவில் நீட்டினாலும் 
உன்றனக் சகால்வதற்காக என் கரத்றத 
உன்னளவில் நான் நீட்டுபவனாக 
இல்றல. நிச்சயமாக நான் 
அகிலத்தாரின் இறைவனாகிய 
அல்லாஹ்றவப் பயப்படுகிகைன்.” 

 ْ نٌۢ ْطَته  لهى ِ َه  بهسه كه  اِله  یهده
ا   لِتهْقُتلهِنْ  هنها  مه  یَهِدیه  ِببهاِسط   ا
ْ   َِلهقُْتلهكه    اِلهْيكه  اُف  اَِنِ   اهخه
ه  َبه  اّلَلَٰ لهِمْيه   ره  الْعَٰ

29. “என்(றன நீ சகாறல சசய்த) 
பாவத்றதயும், உனது (மற்ை) 
பாவத்றதயும் நீ சுமந்து, நீ 
நரகவாசிகளில் ஒருவனாக ஆகி 
விடுவறத நிச்சயமாக நான் நாடுகிகைன். 
இதுதான் அநியாயக்காரர்களின் 
கூலியாகும்” (என்று கூைி எச்சரித்தார்.) 

  ْ هْن  اُِریُْد  اَِنِ ۡ تهُبوْٓ  ا ا  ِباِثِْمْ  ءه
ثِْمكه  اِ ِب  ِمْن  فهتهُكْونه  وه  اهْصحَٰ
لِكه  الَنهاِر    ُؤا  وهذَٰ ٓ زَٰ  جه

لِِمْيه    الَظَٰ

30. ஆக, அவர் தன் சககாதரறர சகாறல 
சசய்ய அவருறடய மனம் அவறரத் 
தூண்டியது. ஆககவ, அவர் அவறரக் 
சகான்ைார். ஆககவ, நஷ்டவாளிகளில் 
(அவர்) ஆகிவிட்டார். 

ْت  َوهعه   قهْتله  ُسه  نهفْ  لهه   فهطه
هِخْيهِ   ِمنه  فهاهْصبهحه  فهقهتهلهه   ا

ِسِریْنه   الْخَٰ

31. ஆக, தன் சககாதரரின் சடலத்றத 
எவ்வாறு அவன் மறைப்பான் என்பறத 
அவனுக்கு அல்லாஹ் காட்டுவதற்காக 
(இைந்த இன்சனாரு காகத்றத புறதக்க) 
பூமிறய கதாண்டுகிை ஒரு காகத்றத 
அல்லாஹ் அனுப்பினான். அவன், என் 
நாசகம! (அைிவில்) இந்தக் காகத்றதப் 
கபான்று நான் ஆக முடியாமல் 
பலவனீமறடந்து விட்கடனா! அப்படி 
ஆகியிருந்தால் என் சககாதரனின் 
சடலத்றத மறைத்திருப்கபகன! என்று 
கூைினான். ஆக, (சதா) 
வருந்துபவர்களில் அவன் ஆகிவிட்டான். 

ُ  فهبهعهثه  ابًا اّلَلَٰ ُث  ُغره  ِف  یَهْبحه
  یُوهاِرْی  كهْيفه  لُِْیِیهه   اَْلهْرِض 
ةه  ْوءه هِخْيِه    سه یْلهتَٰ   قهاله  ا  یَٰوه

ْزُت  هْن  اهعهجه ُكْونه  ا ه  ِمثْله   ا
ا ذه اِب  هَٰ ةه  فهاُوهاِریه  الُْغره ْوءه   سه
هِخْ    ِمنه  فهاهْصبهحه  ا

 الَنَِٰدِمْيه 
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32. அதன் காரணமாக, “எவர் பழிக்குப் 
பழி அல்லாமல் அல்லது பூமியில் 
விஷமம் (கலகம், குழப்பம், சீர்ககடு) 
சசய்ததற்காக அல்லாமல் 
(அநியாயமாக) ஓர் உயிறரக் 
சகான்ைாகரா அவர் மக்கள் 
அறனவறரயுகம சகான்ைவர் 
கபாலாவார். இன்னும், எவர் ஓர் உயிறர 
வாழறவத்தாகரா அவர் மக்கள் 
அறனவறரயும் வாழறவத்தவர் 
கபாலாவார்’’ என்று இஸ்ரகவலர்கள் 
மீது (சட்டமாக) விதித்கதாம். திட்டமாக 
அவர்களிடம் நம் தூதர்கள் 
அத்தாட்சிகளுடன் வந்தார்கள். பிைகு, 
நிச்சயமாக அவர்களில் 
அதிகமானவர்கள் அதன் பின்னர் 
பூமியில் எல்றல மீறுகிைார்கள் (-அளவு 
கடந்து சபரும் பாவங்கள் 
சசய்கிைார்கள்). 

هْجِل  ِمْن  ۬   ا ۛ۬ لِكه ر َٰی  كهتهْبنها  ذَٰ   عهل
ٓاِءیْله  بهِنْ   هنَهه   اِْسره ْن   ا   قهتهله  مه
ا ْْیِ  نهْفًسٌۢ هوْ  نهْفس   ِبغه اد   ا  فهسه
هنَهمها  اَْلهْرِض  ِف   قهتهله  فهكها

ِمْيًعا    الَنهاسه  ْن  جه مه هْحيهاهها  وه  ا
ا   هنَهمه هْحيها  فهكها ِمْيًعا    الَنهاسه  ا  جه
لهقهْد  ْتُهْم  وه ٓاءه   ُرُسلُنها  جه

ِت ؗ  ِثْْیً  اَِنه  ثَُمه  ِبالْبهیَِنَٰ  اكه
 ْ لِكه  بهْعده  َمِْٰنُ  اَْلهْرِض   ِف  ذَٰ

 لهُمْسِرفُْونه 

33. அல்லாஹ்விடமும் அவனுறடய 
தூதரிடமும் கபாரிடுபவர்கள்; இன்னும், 
பூமியில் குழப்பம்(கலகம், 
நாசகவறலகள், சீர்ககடுகள்) சசய்ய 
முயல்பவர்களுறடய 
தண்டறனசயல்லாம் அவர்கள் 
சகால்லப்படுவது; அல்லது, அவர்கள் 
கழுமரத்தில் அறையப்படுவது; அல்லது 
அவர்கள் மாறு றக, மாறு கால் 
சவட்டப்படுவது; அல்லது, அந்த நாட்டில் 
இருந்து (கவறு நாட்டுக்கு) அவர்கள் 
கடத்தப்படுவதுதான். இது, அவர்களுக்கு 
இவ்வுலகத்திலுள்ள இழிவாகும். 
இன்னும், அவர்களுக்கு மறுறமயில் 
சபரிய தண்டறன உண்டு. 

نَهمها  ُؤا  اِ ٓ زَٰ اِربُْونه  الَهِذیْنه  جه   یُحه
ه  ُسْولهه   اّلَلَٰ ْونه  وهره یهْسعه  ِف  وه

اًدا اَْلهْرِض  هْن  فهسه ا  ا َتهلُْو  هوْ  یَُقه  ا
ا لَهُبْو  هوْ  یُصه عه  ا هیِْدیِْهْم  ُتقهَطه  ا

هْرُجلُُهْم  ا ف   َمِْن  وه هوْ  ِخله  ا
لِكه  اَْلهْرِض    ِمنه  یُْنفهْوا   ذَٰ
نْيها  ِف  ِخْزی   لهُهْم    لهُهْم وه  الَدُ
ةِ  ِف  اب    اَْلَِٰخره ِظْيم     عهذه  عه
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34. எனினும், எவர்கள் (கலகம் சசய்த 
பின்னர் அவர்கள்) மீது நீங்கள் ஆற்ைல் 
சபறுவதற்கு முன்னர் அவர்கள் 
(மன்னிப்புக் ககாரி) திருந்தி (உங்களிடம்) 
திரும்பிவந்தார்ககளா அவர்கறளத் 
தவிர. (அவர்கள் மன்னிக்கப்படுவார்கள்.) 
ஆக, நிச்சயமாக அல்லாஹ் மகா 
மன்னிப்பாளன், சபரும் கருறணயாளன் 
என்பறத அைிந்து சகாள்ளுங்கள். 

هْن  قهْبِل  ِمْن  تهابُْوا الَهِذیْنه  اََِله    ا
ْ    تهْقِدُرْوا ا عهلههْْیِ هَنه  فهاعْلهُمْو    ا
ه  ُفوْر   اّلَلَٰ ن  غه  َرهِحْيم 

35. நம்பிக்றகயாளர்ககள! நீங்கள் 
சவற்ைியறடவதற்காக அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சுங்கள்! இன்னும் அவனளவில் 
(உங்கறள) சநருக்கமாக்கி றவக்கும் 
நன்றமறயத் கதடுங்கள்! இன்னும், 
அவனுறடய பாறதயில் கபாரிடுங்கள்! 

ا  ُنوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه تَهُقوا اَٰ ه  ا  اّلَلَٰ
ا ابْتهُغْو    الْوهِسْيلهةه  اِلهْيهِ  وه
اِهُدْوا لَهُكْم  ِبْيلِه  سه  ِفْ  وهجه  لهعه
 ُتْفلُِحْونه 

36. நிச்சயமாக நிராகரித்தவர்கள் மறுறம 
நாளின் தண்டறனயிலிருந்து தங்கறள 
விடுவித்துக் சகாள்வதற்காக, 
இப்பூமியிலுள்ள அறனத்தும், அத்துடன் 
அறவ கபான்ைதும் அவர்களுக்கு 
இருந்து, அவர்கள் அவற்றை மீட்புத் 
சதாறகயாக சகாடுத்தாலும் 
அவர்களிடமிருந்து (அறவ) 
அங்கீகரிக்கப்படாது. இன்னும், 
துன்புறுத்தும் தண்டறன அவர்களுக்கு 
உண்டு. 

هَنه  لهوْ  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اَِنه    لهُهْم  ا
ا  ِمثْلهه   اَْلهْرِض  ِف  َمه ِمْيًعا َوه  جه

ه   عه اِب  ِمْن  ِبه   لِيهْفتهُدْوا مه   عهذه
مهةِ  یهْوِم  ا  الِْقيَٰ له  مه ْ    ُتُقَبِ  ِمْٰنُ
لهُهْم  اب   وه هلِْيم   عهذه  ا

37. அவர்கள் நரகத்திலிருந்து சவளிகயை 
விரும்புவார்கள். ஆனால், அதிலிருந்து 
அவர்கள் சவளிகயைகவ முடியாது. 
இன்னும் நிறலயான தண்டறன 
அவர்களுக்கு உண்டு. 

هْن  یُِریُْدْونه   ِمنه  یَهْخُرُجْوا ا
ا  الَنهارِ  مه ِرِجْيه  ُهْم  وه  ِبخَٰ
لهُهْم  ا ؗ ِمْنهه  اب   وه َمُِقْيم   عهذه
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38. இன்னும், எந்த ஆண் 
திருடுகிைாகனா, எந்த சபண் 
திருடுகிைாகளா அவ்விருவரும் 
சசய்ததற்கு கூலியாக, 
அல்லாஹ்விடமிருந்து தண்டறனயாக 
அவ்விருவரின் (வலது) கரங்கறள 
(மணிக்கட்டு வறர) சவட்டுங்கள். 
அல்லாஹ் மிறகத்தவன், மகா 
ஞானவான் ஆவான். 

اِرُق  اِرقهةُ  وهالَسه   وهالَسه
ا ُعْو  هیِْدیهُهمها فهاقْطه ٓاًءٌۢ   ا زه   ِبمها جه
بها  ِ    َمِنه  نهكهاًَل  كهسه ُ  اّلَلَٰ  وهاّلَلَٰ
ِزیْز   ِكْيم   عه  حه

39. ஆக, எவர் தனது குற்ைத்திற்குப் 
பின்னர் திருந்தி (அல்லாஹ்வின் பக்கம்) 
திரும்பி (தன்றனத்) 
திருத்திக்சகாண்டால் நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் அவறர மன்னி(த்து 
அவருறடய தவ்பாறவ அங்கீகரி)ப்பான். 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் மகா 
மன்னிப்பாளன், சபரும் கருறணயாளன் 
ஆவான். 

ْ  تهابه  فهمهْن   ُظلِْمه   بهْعدِ  ِمنٌۢ
هْصلهحه  ا ه  فهاَِنه  وه   عهلهْيِه    یهُتْوُب  اّلَلَٰ

ه  اَِنه  ُفوْر   اّلَلَٰ  َرهِحْيم   غه

40. நிச்சயமாக அல்லாஹ், வானங்கள் 
இன்னும் பூமியின் ஆட்சி அவனுக்கக 
உரியது என்பறத நீர் அைியவில்றலயா? 
அவன், தான் நாடியவர்கறள 
தண்டிப்பான். இன்னும், தான் 
நாடியவர்கறள அவன் மன்னிப்பான். 
இன்னும், அல்லாஹ் ஒவ்சவாரு 
சபாருள் மீதும் கபராற்ைலுறடயவன். 

هلهْم  هَنه  تهْعلهْم  ا ه  ا  ُملُْك  لهه   اّلَلَٰ
ِت  مَٰوَٰ ُب  وهاَْلهْرِض    الَسه َذِ  یُعه

ْن  ٓاءُ  مه یهْغِفرُ  یَهشه  لِمهْن  وه
ٓاُء    ُ  یَهشه لَٰ  وهاّلَلَٰ ء   كَُلِ  عه ْ   َشه
 قهِدیْر  

41. தூதகர! எவர்கள் “நாங்கள் நம்பிக்றக 
சகாண்கடாம்” என்று அவர்களுறடய 
வாய்களால் கூைி, அவர்களுறடய 
உள்ளங்கள் நம்பிக்றக 
சகாள்ளவில்றலகயா 
அவர்களிலிருந்தும்; இன்னும், 
யூதர்களிலிருந்தும் நிராகரிப்பில் 
விறரந்து சசல்பவர்கள் உமக்குக் 
கவறலயூட்டகவண்டாம். அவர்கள் 

ا  ُسْوُل  یَٰ اهیَُهه  یهْحُزنْكه  َله  الَره
اِرُعْونه  الَهِذیْنه   الُْكْفرِ  ِف  یُسه
ا الَهِذیْنه  ِمنه  َنها  قهالُْو  مه   اَٰ

لهْم  ِباهفْوهاِهِهْم   ُتْؤِمْن  وه
  ۬ ِمنه  قُلُْوبُُهْم ۛ ۬   الَهِذیْنه  وه  ههاُدْوا ۛ
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சபாய்யிற்கக அதிகம் சசவி 
சாய்க்கிைார்கள். (இதுவறர) உம்மிடம் 
வராத மற்சைாரு கூட்டத்தினருக்கக 
அதிகம் சசவி சாய்க்கிைார்கள். 
(சபாய்றயயும் பிை மக்களின் 
ஆதாரமற்ை கபச்சுகறளயும் அவர்கள் 
நம்புகிைார்கள். இன்னும், 
இறை)வசனங்கறள அவற்ைின் 
இடங்களிலிருந்து(ம் 
கருத்துகளிலிருந்தும்) மாற்றுகிைார்கள். 
“உங்களுக்கு (இந்த நபியிடமிருந்து) இது 
சகாடுக்கப்பட்டால் அறத 
ஏற்றுக்சகாள்ளுங்கள். இன்னும், 
உங்களுக்கு அது 
சகாடுக்கப்படவில்றலசயனில் (விலகி) 
எச்சரிக்றகயாக இருங்கள்’’ என்றும் 
கூறுகிைார்கள். அல்லாஹ் எவறர 
கசாதிக்க நாடினாகனா அவருக்கு 
அல்லாஹ்விடம் அைகவ (நன்றம) 
ஏதும் (சசய்ய) நீர் உரிறம சபைமாட்டீர். 
அவர்கள் எத்தறககயார் என்ைால் 
அவர்களுறடய உள்ளங்கறளப் 
பரிசுத்தமாக்க அல்லாஹ் நாடவில்றல. 
இன்னும், அவர்களுக்கு இம்றமயில் 
இழிவுண்டு; இன்னும், அவர்களுக்கு 
மறுறமயில் சபரிய தண்டறன உண்டு. 

ُعْونه  َمَٰ ُعْونه  لِلْكهِذِب  سه َمَٰ  سه
ِریْنه    لِقهْوم   خه   یهاُْتْوكه    لهْم  اَٰ

فُْونه  َرِ ْ  الْكهلِمه  یُحه  بهْعدِ  ِمنٌۢ
وهاِضِعه      اِْن  یهُقْولُْونه   مه
ا اُْوِتیُْتْم  ذه اِْن  فهُخُذْوهُ  هَٰ  وه

ُرْوا ُتْؤتهْوهُ  لَهْم  ْن     فهاْحذه مه   وه
ُ  یَُِردِ  ْ  فِْتنهتهه   اّلَلَٰ  تهْملِكه  فهله
ِ  ِمنه  لهه   ْيـ ًا    اّلَلَٰ كه  شه َٰٓى ِ  اُول

ُ  یُِردِ  لهْم  الَهِذیْنه  هْن  اّلَلَٰ ره  ا َهِ   یَُطه
نْيها  ِف  لهُهْم  قُلُْوبهُهْم      الَدُ
  ۬ لهُهْم  ِخْزی    ةِ  ِف  وه   اَْلَِٰخره
اب   ِظْيم   عهذه  عه

42. (அவர்கள்) சபாய்(யான 
சசய்தி)களுக்குத்தான் அதிகம் 
சசவிசாய்க்கிைார்கள்; தவைான (-
பாவமான) வருமானத்றத அதிகம் 
விழுங்குகிைார்கள். ஆக, (நபிகய) 
அவர்கள் உம்மிடம் வந்தால் 
அவர்களுக்கு மத்தியில் தீர்ப்பளிப்பரீாக; 
அல்லது, அவர்கறளப் புைக்கணிப்பரீாக. 
நீர் அவர்கறளப் புைக்கணித்தால் 
அவர்கள் உமக்கு சகாஞ்சமும் சகடுதி 
சசய்யகவ முடியாது. இன்னும், நீர் 
தீர்ப்பளித்தால், அவர்களுக்கு மத்தியில் 

ُعْونه  َمَٰ ََٰلُْونه  لِلْكهِذِب  سه هك   ا
ْحِت    ٓا فهاِْن  لِلَسُ  ُءْوكه جه
ْ  فهاْحُكْم  ُ هوْ  بهْيٰنه هْعِرْض  ا   ا
   ْ ْٰنُ اِْن  عه ْ  ُتْعِرْض  وه ْٰنُ   عه
 ْ ْوكه  فهله ْيـ ًا    یَهُضَرُ اِْن  شه   وه

كهْمته  ْ  فهاْحُكْم  حه ُ  بهْيٰنه
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நீதமாக தீர்ப்பளிப்பரீாக. நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் நீதி சசலுத்துகவார் மீது 
அன்பு றவக்கிைான். 

ه  اَِنه  ِبالِْقْسِط     یُِحَبُ  اّلَلَٰ
 الُْمْقِسِطْيه 

43. (நபிகய! அவர்கள்) உம்றம எவ்வாறு 
நீதிபதியாக - தீர்ப்பளிப்பவராக 
ஆக்குகிைார்கள்? அவர்களிடம் தவ்ராத் 
இருக்கிைது. அதில், அல்லாஹ்வின் 
சட்டம் இருக்கிைது. (உம்மிடம் வந்த) 
பிைகு, அதற்கு பின்னர் (உமது சட்டம் 
அவர்களுக்கு சாதகமாக இல்றல 
என்ைால்) அவர்கள் (உம்றம 
புைக்கணித்து) திரும்புகிைார்கள். அவர்கள் 
நம்பிக்றகயாளர்ககள இல்றல. 

ُمْونهكه  وهكهْيفه  َكِ ُهُم   یُحه  وهِعْنده
ىةُ  ا الَتهوْرَٰ ِ  ُحْكُم  فِْيهه  ثَُمه  اّلَلَٰ
ْ  یهتهوهلَهْونه  لِكه    بهْعدِ  ِمنٌۢ ا   ذَٰ مه  وه
كه  َٰٓى ِ ن  اُول  ِبالُْمْؤِمِنْيه

44. நிச்சயமாக நாம் தவ்ராத்றத 
இைக்கிகனாம். அதில் கநர்வழியும் 
ஒளியும் இருக்கிைது. (அல்லாஹ்விற்கு) 
முற்ைிலும் பணிந்த நபிமார்கள் அதன் 
மூலமாக யூதர்களுக்கு தீர்ப்பளிப்பார்கள். 
இன்னும், குருமார்களும், பண்டிதர்களும் 
அல்லாஹ்வின் கவதத்றதக் காக்கும்படி 
பணிக்கப்பட்டவர்களாகவும், அதற்கு 
சாட்சியாளர்களாகவும் இருந்த 
காரணத்தால் அவர்களும் அதன் 
மூலகம தீர்ப்பளிப்பார்கள். ஆக, 
(பண்டிதர்ககள!) மக்கறள அஞ்சாதீர்கள்; 
என்றன அஞ்சுங்கள். இன்னும், என் 
வசனங்களுக்குப் பகரமாக சசாற்ப 
கிரயத்றத வாங்காதீர்கள். எவர் 
அல்லாஹ் இைக்கியதன் மூலம் 
தீர்ப்பளிக்கவில்றலகயா அவர்கள்தான் 
நிராகரிப்பாளர்கள் ஆவார்கள். 

َها   ن هنْزه  اِ ىةه  لْنها ا ا   الَتهوْرَٰ   فِْيهه
نُوْر     ُهًدی ا  یهْحُكُم  وه   ِبهه

هْسلهُمْوا الَهِذیْنه  الَنهِبَيُْونه    ا
بََِٰنَيُْونه  ههاُدْوا لِلَهِذیْنه  الَره   وه

 اْسُتْحِفُظْوا ِبمها  وهاَْلهْحبهارُ 
ِب  ِمْن  ِ  ِكتَٰ هانُْوا اّلَلَٰ ك  عهلهْيهِ  وه

ٓاءه    ده ُوا فهله  ُشهه  الَنهاسه  تهْخشه
ْوِن  ْوا وهَله  وهاْخشه ُ  ِباَٰیَِٰتْ  تهْشَته

همهًنا  ْن  قهلِْيًل    ث مه  یهْحُكْم  لَهْم  وه
ا   له  ِبمه هنْزه ُ  ا كه  اّلَلَٰ َٰٓى ِ   ُهُم  فهاُول

 الْكَِٰفُرْونه 

45. இன்னும், அவர்கள் மீது அ(ந்த 
தவ்ராத்)தில் சட்டமாக விதித்கதாம்: 
“நிச்சயமாக உயிருக்குப் பதிலாக உயிர், 

ْ  وهكهتهْبنها  ا   عهلههْْیِ هَنه  فِْيهه   ا
ْيه  ِبالَنهْفِس    الَنهْفسه  الْعه   وه
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கண்ணுக்குப் பதிலாக கண், மூக்குக்குப் 
பதிலாக மூக்கு, காதுக்குப் பதிலாக காது, 
பல்லுக்குப் பதிலாக பல், இன்னும் 
(ஒருவர் மற்ைவருக்கு ஏற்படுத்திய) 
காயங்கள் (எல்லாம் இவ்வாறுதான்) 
பழிவாங்கப்படும்” ஆக, எவர் அறத 
(பழிவாங்குவறத) மன்னிப்பாகரா அது 
அவருக்கு (அவரின் பாவங்களுக்கு) 
பரிகாரமாகும். எவர்கள் அல்லாஹ் 
இைக்கியதின் மூலம் 
தீர்ப்பளிக்கவில்றலகயா அவர்கள்தான் 
அநியாயக்காரர்கள் ஆவார்கள்! 

ْيِ   ِباَْلهنِْف  وهاَْلهنْفه  ِبالْعه
َنه  ِباَْلُذُِن  وهاَْلُذُنه   وهالَسِ
َنِ    اص     وهالُْجُرْوحه  ِبالَسِ  قِصه
قه  فهمهْن  َده ة   ِبه   تهصه َفهاره   لَهه     فهُهوهكه
ْن  مه ا   یهْحُكْم  لَهْم  وه له  ِبمه هنْزه   ا
 ُ كه  اّلَلَٰ َٰٓى ِ لُِمْونه  ُهُم  فهاُول الَظَٰ
 

46. இன்னும், அவர்களுறடய 
அடிச்சுவடுகளில் அவர்கறள 
பின்சதாடர்ந்து மர்யமுறடய மகன் 
ஈஸாறவ (இஸ்ரகவலர்களுக்கு 
நபியாக) அனுப்பிகனாம். அவர் தனக்கு 
முன்னுள்ள தவ்ராத்றத 
உண்றமப்படுத்துபவராக இருந்தார். 
இன்னும், அவருக்கு ‘இன்ஜலீ்’ஐ 
சகாடுத்கதாம். அதில் கநர்வழியும் 
ஒளியும் இருக்கின்ைன. இன்னும் 
தனக்கு முன்னுள்ள தவ்ராத்றத 
உண்றமப்படுத்தக்கூடியதாக, 
கநர்வழியாக, அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சுபவர்களுக்கு ஓர் உபகதசமாக 
இன்ஜறீல ஆக்கிகனாம். 

قهَفهیْنها  لَٰ   وه هاِرِهْم  عه ث  ِبِعْيسه  اَٰ
ْریهمه  ابِْن  قًا مه َدِ  بهْيه  لَِمها  ُمصه
یْهِ  ىِة  ِمنه  یهده هُ   الَتهوْرَٰ تهیْنَٰ اَٰ   وه

نُوْر     ُهًدی فِْيهِ  اَْلِنِْجْيله    وه
قًا  َدِ ُمصه یْهِ  بهْيه  لَِمها  وه  ِمنه  یهده
ىةِ  ةً  وهُهًدی الَتهوْرَٰ ْوِعظه مه   وه
 لَِلُْمَتهِقْيه  

47. இன்ஜலீுறடயவர்கள் அதில் 
அல்லாஹ் இைக்கியதின் மூலம் 
தீர்ப்பளிக்கவும். எவர்கள் அல்லாஹ் 
இைக்கியதின் மூலம் 
தீர்ப்பளிக்கவில்றலகயா அவர்கள்தான் 
பாவிகள். 

لْيهْحُكْم  هْهُل  وه   ِبمها   اَْلِنِْجْيِل  ا
له  هنْزه ُ  ا ْن  فِْيِه    اّلَلَٰ مه   لَهْم  وه
ا   یهْحُكْم  له  ِبمه هنْزه ُ  ا  اّلَلَٰ
كه  َٰٓى ِ ِسُقْونه  ُهُم  فهاُول  الْفَٰ
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48. இன்னும், (நபிகய!) முற்ைிலும் 
உண்றமயுடன் கூடிய இவ்கவதத்றத 
உமக்கு இைக்கிகனாம். அது தனக்கு 
முன்னுள்ள கவதங்கறள 
உண்றமப்படுத்தக்கூடியதாக, அவற்றைப் 
பாதுகாக்கக்கூடியதாக இருக்கிைது. 
ஆககவ, அல்லாஹ் (உமக்கு) இைக்கிய 
(இவ்கவதத்)தின் மூலகம அவர்களுக்கு 
மத்தியில் நீ தீர்ப்பளிப்பரீாக. உமக்கு 
வந்த உண்றமறய விட்டுவிட்டு 
அவர்களுறடய மன விருப்பங்கறள 
பின்பற்ைாதீர். உங்களில் 
ஒவ்சவாருவருக்கும் ஒரு 
மார்க்கத்றதயும், ஒரு வழிறயயும் 
ஏற்படுத்திகனாம். இன்னும், அல்லாஹ் 
நாடி இருந்தால் உங்கறள ஒகர ஒரு 
(ஷரீஅத்றத உறடய) சமுதாயமாக 
ஆக்கியிருப்பான். எனினும், உங்களுக்கு 
அவன் சகாடுத்த (கவதத்)தில் 
உங்கறளச் கசாதிப்பதற்காக (இவ்வாறு 
சசய்திருக்கிைான்). ஆககவ, 
நன்றமகளில் கபாட்டிகபாட்டு 
முந்துங்கள். அல்லாஹ்வின் பக்ககம 
உங்கள் அறனவரின் மீளுமிடம் 
இருக்கிைது. ஆக, நீங்கள் எதில் கருத்து 
கவறுபாடு சகாண்டிருந்தீர்ககளா அ(ந்த 
சத்தியத்)றத (அதற்கு கூலி சகாடுப்பதன் 
மூலம் மறுறமயில்) உங்களுக்கு அவன் 
அைிவிப்பான். (உண்றமறய 
பின்பற்ைியவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
அருளிலும் சபாய்றய பின்பற்ைியவர்கள் 
தண்டறனயிலும் இருப்பார்கள்.) 

لْنها   هنْزه ا  الِْكتَٰبه  اِلهْيكه  وه
َقِ  قًا  ِبالْحه َدِ  بهْيه   لَِمها  ُمصه
یْهِ  ِب  ِمنه  یهده ْيِمًنا  الِْكتَٰ ُمهه   وه
ْ  ْم فهاْحكُ  عهلهْيهِ  ُ ا   بهْيٰنه   ِبمه
له  هنْزه ُ  ا   تهتَهِبعْ  وهَله  اّلَلَٰ

ُهْم  هْهوهٓاءه َمها  ا ٓاءهكه  عه  ِمنه  جه
َقِ    لْنها  لِكَُل   الْحه عه   ِمْنُكْم  جه

اًجا    ِمْنهه ًة َوه لهوْ  ِشْرعه ٓاءه  وه   شه
 ُ لهُكْم  اّلَلَٰ عه ةً  لهجه ًة َوهاِحده اَُمه

َِٰكْن  ل هْبلُوهُكْم  َوه ا   ِفْ  لَِی  مه
ىُكْم  تَٰ ِت    فهاْستهِبُقوا اَٰ ْْیَٰ   الْخه
ِ  اِله  ْرِجُعُكْم  اّلَلَٰ ِمْيًعا  مه   جه

ُئُكْم   فِْيهِ  ُكنُْتْم  ِبمها  فهُينهَبِ
 تهْختهلُِفْونه  

49. இன்னும், (நபிகய!) அல்லாஹ் 
இைக்கிய (இவ்கவதத்)தின் மூலம் 
அவர்களுக்கு மத்தியில் தீர்ப்பளிப்பரீாக. 
இன்னும், அவர்களின் மன 
விருப்பங்கறளப் பின்பற்ைாதீர். இன்னும், 
உமக்கு அல்லாஹ் இைக்கியதில் 

هِن  ا ْ  اْحُكْم  وه ُ ا    بهْيٰنه له  ِبمه هنْزه   ا
 ُ ُهْم  تهتَهِبعْ  وهَله  اّلَلَٰ هْهوهٓاءه  ا

ْرُهْم  هْن  وهاْحذه ْ  یَهْفِتُنْوكه  ا نٌۢ  عه
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சிலவற்ைிலிருந்து உம்றம அவர்கள் 
திருப்பிவிடுவறத குைித்தும் 
அவர்களிடம் எச்சரிக்றகயுடன் 
இருப்பரீாக. ஆக, அவர்கள் (உம்றம 
புைக்கணித்து) திரும்பினால் அைிந்து 
சகாள்வரீாக “அல்லாஹ் 
நாடுவசதல்லாம் அவர்களுறடய 
பாவங்கள் சிலவற்ைின் காரணமாக 
அவர்கறள கசாதிப்பறதத்தான்.” 
இன்னும், நிச்சயமாக மனிதர்களில் 
அதிகமாகனார் பாவிகள்தான். 

ا   بهْعِض  له  مه هنْزه ُ  ا  اِلهْيكه    اّلَلَٰ
هنَهمها  فهاعْلهْم  تهوهلَهْوا فهاِْن    یُِریُْد  ا
 ُ هْن  اّلَلَٰ ْ  ا ُ   ِببهْعِض  یَُِصْيُبه

اَِنه  ذُنُْوِبِهْم    ِثْْیً  وه   َمِنه  اكه
ِسُقْونه   الَنهاِس   لهفَٰ

50. ஆக, அைியாறமக் காலத்தின் 
சட்டத்றதயா அவர்கள் கதடுகிைார்கள்? 
(அல்லாஹ் உறடய சட்டங்களின் 
நீதிறய சிந்தித்து புரிந்து அவற்றை) 
உறுதியாக நம்புகிை சமுதாயத்திற்கு 
அல்லாஹ்றவ விட சட்டத்தால் மிக 
அழகானவன் யார்? 

هفهُحْكمه  اِهلَِيهةِ  ا   یهْبُغْونه     الْجه
ْن  مه ُن  وه ِ  ِمنه  اهْحسه  ُحْكًما  اّلَلَٰ
ن  لَِقهْوم    یَُْوقُِنْونه

51. நம்பிக்றகயாளர்ககள! யூதர்கறளயும், 
கிைித்தவர்கறளயும் நண்பர்களாக 
ஆக்காதீர்கள். அவர்களில் சிலர் சிலரின் 
நண்பர்கள் ஆவார்கள். இன்னும், 
உங்களில் எவர் அவர்களுடன் நட்பு 
சகாள்வாகரா, நிச்சயமாக அவர் 
அவர்கறளச் சார்ந்தவர் ஆவார். 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் அநியாயக்கார 
மக்கறள கநர்வழி சசலுத்த மாட்டான். 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  َله  اَٰ
ی الْيهُهْوده  تهَتهِخُذوا رَٰ    وهالَنهصَٰ
  ۬ هْولِيهٓاءه ر هْولِيهٓاءُ  بهْعُضُهْم  ا  ا
ْن  بهْعض     مه لَه  وه  َمِْنُكْم  ُهْم یَهتهوه
ْ    فهاِنَهه   ه  اَِنه  ِمْٰنُ  َله  اّلَلَٰ
لِِمْيه  الْقهْومه  یهْهِدی  الَظَٰ

52. ஆக, (நபிகய!) தங்கள் உள்ளங்களில் 
கநாயுள்ளவர்கள் அவர்களுடன் 
(நட்புறவக்க) விறரபவர்களாக 
இருப்பறதக் காண்பரீ்! “ஆபத்து எங்கறள 
அறடவறத பயப்படுகிகைாம்” என்று 
அவர்கள் கூறுகிைார்கள். ஆக, 
அல்லாஹ் தன்னிடமிருந்து 

هی   قُلُْوِبِهْم  ِفْ  الَهِذیْنه  فهَته
ض   اِرُعْونه  َمهره ْ  یَُسه   فِهْْیِ
هْن  نهْخَشَٰ   یهُقْولُْونه   ُتِصْيبهنها   ا
ة     ُ  فهعهسه  دهٓاى ِره هْن   اّلَلَٰ ه  ا  یَهاِْٰت
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(நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு) சவற்ைிறய 
அல்லது (யூதர்களின் தாக்குதறல 
உங்கறள விட்டு தடுக்கும்படியான) 
கவறு ஒரு காரியத்றத சகாண்டு 
வரலாம். (அது சமயம் அவர்கள்) தங்கள் 
உள்ளங்களில் மறைத்ததின் மீது 
துக்கப்பட்டவர்களாக ஆகிவிடுவார்கள். 

هوْ  ِبالْفهْتِح  هْمر   ا   ِعْنِده   َمِْن  ا
لَٰ  فهُيْصِبُحْوا ا   عه ْوا مه َرُ هسه ْ   ا  ِف
هنُْفِسِهْم  ِدِمْيه   ا  نَٰ

53. நிச்சயமாக அவர்கள் 
உங்களுடன்தான் இருக்கிைார்கள் என்று 
அல்லாஹ்வின் மீது உறுதியாக 
சத்தியம் சசய்தவர்கள் இவர்கள்தானா? 
என்று நம்பிக்றகயாளர்கள் 
(நயவஞ்சகர்கறளப் பற்ைி) கூறுவார்கள். 
(நயவஞ்சகம் உறடய) அவர்களின் 
(நல்ல) சசயல்கள் அழிந்துவிட்டன. 
ஆககவ (அவர்கள்) நஷ்டவாளிகளாக 
ஆகிவிட்டனர். 

یهُقْوُل  ا الَهِذیْنه  وه ُنْو  مه ءِ  اَٰ ههَٰ ُؤاَله  ا
ُمْوا الَهِذیْنه  هقْسه ِ  ا ْهده  ِباّلَلَٰ   جه
هیْمهانِِهْم    نَهُهْم  ا ُكْم    اِ  لهمهعه
ْت  ِبطه هْعمهالُُهْم  حه  فهاهْصبهُحْوا ا
ِسِریْنه   خَٰ

54. நம்பிக்றகயாளர்ககள! உங்களில் 
எவரும் தன் மார்க்கத்றத விட்டும் 
மாைினால் அல்லாஹ் ஒரு 
சமுதாயத்றதக் சகாண்டு வருவான். 
அவன் அவர்கள் மீது அன்பு றவப்பான்; 
அவர்களும் அவன் மீது அன்பு 
றவப்பார்கள். (அவர்கள்) 
நம்பிக்றகயாளர்களிடம் 
பணிவானவர்கள்; நிராகரிப்பாளர்களிடம் 
கண்டிப்பானவர்கள்; அல்லாஹ்வின் 
பாறதயில் கபாரிடுவார்கள். இன்னும், 
பழிப்பவனின் பழிப்றப 
பயப்படமாட்டார்கள். இது 
அல்லாஹ்வின் அருளாகும். அவன், 
தான் நாடியவர்களுக்கு அறதத் 
தருகிைான். அல்லாஹ் விசாலமானவன், 
நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه ْن  اَٰ  یَهْرتهَده  مه
ْن  ِمْنُكْم  ْوفه  ِدیِْنه   عه  فهسه
ُ  یهاِْٰت  ْ  ِبقهْوم   اّلَلَٰ ُ  یَُِحَُبُ

یُِحَبُْونهه      هِذلَهة   وه  عهله  ا
ة   الُْمْؤِمِنْيه  هِعَزه  عهله  ا
اِهُدْونه  الْكَِٰفِریْنه ؗ   ِفْ  یُجه
ِبْيِل  ِ  سه افُْونه  وهَله  اّلَلَٰ  یهخه
ةه  ى ِم     لهْومه لِكه  اَله ِ  فهْضُل  ذَٰ  اّلَلَٰ
ْن  یُْؤِتْيهِ  ٓاُء    مه ُ   یَهشه   وهاّلَلَٰ
 عهلِْيم   وهاِسع  
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55. உங்கள் நண்பர்கசளல்லாம் 
அல்லாஹ்வும், அவனுறடய தூதரும், 
இன்னும் சதாழுறகறய நிறல 
நிறுத்துகின்ை, ஸகாத்றத சகாடுக்கின்ை 
நம்பிக்றகயாளர்களும்தான். இன்னும், 
அ(ந்த நம்பிக்றக சகாண்ட)வர்கள் 
(அல்லாஹ்விற்குமுன்) 
தறலகுனிவார்கள். 

نَهمها  لَِيُُكُم  اِ ُ  وه ُسْولُه   اّلَلَٰ   وهره
الَهِذیْنه  ُنوا وه مه   الَهِذیْنه  اَٰ
َٰوةه  ْونه یُِقْيمُ  ل یُْؤُتْونه  الَصه  وه

وةه  كَٰ ِكُعْونه  وهُهْم  الَزه  رَٰ

56. இன்னும், எவர் அல்லாஹ்றவயும், 
அவனுறடய தூதறரயும், 
நம்பிக்றகயாளர்கறளயும் கநசி(த்து 
அவர்களுடன் நட்பு றவ)க்கிைார்ககளா 
(அவர்கள் அல்லாஹ்வின் பறடயினர்.) 
நிச்சயமாக அல்லாஹ்வின் 
பறடயினர்தான் சவற்ைியாளர்கள். 

ْن  مه َله  وه ه  یَهتهوه ُسْولهه    اّلَلَٰ   وهره
الَهِذیْنه  ُنْوا وه مه  ِحْزبه  فهاَِنه  اَٰ

 ِ ن  ُهُم  اّلَلَٰ لُِبْونه  الْغَٰ

57. நம்பிக்றகயாளர்ககள! உங்களுக்கு 
முன்னர் கவதம் 
சகாடுக்கப்பட்டவர்களில் உங்கள் 
மார்க்கத்றத ககலியாகவும், 
விறளயாட்டாகவும் எடுத்துக் 
சகாண்டவர்கறளயும், 
நிராகரிப்பவர்கறளயும் நண்பர்களாக 
(கநசர்களாக) எடுத்துக் சகாள்ளாதீர்கள். 
இன்னும், நீங்கள் நம்பிக்றகயாளர்களாக 
இருந்தால் அல்லாஹ்றவ அஞ்சுங்கள். 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  َله  اَٰ
ُذْوا الَهِذیْنه  تهَتهِخُذوا تَهخه   ا
لهِعًبا  ُهُزًوا ِدیْنهُكْم   َمِنه  وه
 ِمْن  الِْكتَٰبه  اُْوُتوا الَهِذیْنه 
الُْكَفهاره  قهْبلُِكْم  هْولِيهٓاءه    وه  ا
تَهُقوا ا ه  وه  ُكنُْتْم  اِْن  اّلَلَٰ

ْؤِمِنْيه   َمُ

58. இன்னும், நீங்கள் சதாழுறகக்கு 
அறழத்தால் அறத அவர்கள் 
ககலியாகவும், விறளயாட்டாகவும் 
எடுத்துக் சகாள்கிைார்கள். அதற்கு 
காரணம், நிச்சயமாக அவர்கள் 
(சிந்தித்து) புரியாத மக்கள் என்பதாகும். 

اِذها َٰوةِ  اِله  نهادهیُْتْم  وه ل   الَصه
ُذْوهها  تَهخه لهِعًبا     ُهُزًوا ا لِكه  وه  ذَٰ
هنَهُهْم   یهْعِقلُْونه  ََله  قهْوم   ِبا
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59. (நபிகய!) கூறுவரீாக: 
“கவதக்காரர்ககள! அல்லாஹ்றவயும், 
எங்களுக்கு இைக்கப்பட்டறதயும், 
(இதற்கு) முன்னர் இைக்கப்பட்டறதயும் 
நாங்கள் நம்பிக்றக சகாண்டதற்காககவ 
தவிர (கவறு எதற்காகவும்) எங்கறள 
நீங்கள் சவறுக்கிைரீ்களா? நிச்சயமாக 
உங்களில் அதிகமானவர்கள் பாவிகள்.’’ 

ِب  یَٰ اهْهله  قُْل   ههْل  الِْكتَٰ
هْن  اََِله   ِمَنها   تهْنِقُمْونه  َنها  ا مه   اَٰ
 ِ ا   ِباّلَلَٰ مه ا   اِلهیْنها  اُنِْزله  وه مه   وه
ُنِْزله  هَنه  قهْبُل    ِمْن  ا ا  وه

ُكْم  ْكثهره ه  فَِٰسُقْونه   ا

60. (நபிகய!) கூறுவரீாக: 
“அல்லாஹ்விடம் தண்டறனயால் 
இறதவிட மிகக் சகட்டவறன நான் 
உங்களுக்கு அைிவிக்கவா? எவர்கறள 
அல்லாஹ் சபித்தாகனா; இன்னும், 
எவர்கள் மீது ககாபித்தாகனா; இன்னும், 
எவர்களில் சிலறரக் குரங்குகளாகவும் 
பன்ைிகளாகவும் ஆக்கினாகனா; 
இன்னும், எவர்கள் றஷத்தாறன 
வணங்கினார்ககளா அவர்கள்தான் 
தகுதியால் மிகக் சகட்டவர்கள்; 
இன்னும், கநரான பாறதயிலிருந்து 
மிகவும் வழிதவைியவர்கள் ஆவார்கள்.’’ 

ُئُكْم  ههْل  قُْل  ُنهَبِ َر   ا  َمِْن  ِبشه
لِكه  ثُْوبهةً  ذَٰ ِ    ِعْنده  مه ْن  اّلَلَٰ   مه
نههُ  ُ  لَهعه  عهلهْيهِ  وهغهِضبه  اّلَلَٰ
له  عه ُ  وهجه دهةه  ِمْٰنُ   الِْقره

نهاِزیْره  بهده  وهالْخه اُغْوته    وهعه  الَطه
كه  َٰٓى ِ َر   اُول َلُ  شه كهانًا َوهاهضه ْن  َمه   عه
وهٓاءِ  ِبْيِل  سه  الَسه

61. இன்னும் அவர்கள் உங்களிடம் 
வந்தால் “நம்பிக்றக சகாண்கடாம்” 
என்று கூறுகிைார்கள். (எனினும் 
அவர்கள் உங்களிடம்) 
நிராகரிப்புடன்தான் திட்டமாக 
நுறழந்தார்கள். திட்டமாக 
அதனுடன்தான் சவளிகயைினார்கள். 
இன்னும், அவர்கள் மறைத்துக் 
சகாண்டிருப்பறத அல்லாஹ் மிக 
அைிந்தவன். 

اِذها ٓاُءْوُكْم  وه َنها  الُْو اقه  جه مه   اَٰ
قهْد  لُْوا  وه   قهْد  وهُهْم  ِبالُْكْفرِ  دَهخه

ُجْوا ره ُ  ِبه     خه هعْلهُم  وهاّلَلَٰ   ِبمها  ا
هانُْوا  یهْكُتُمْونه  ك

62. (நபிகய!) அவர்களில் 
அதிகமானவர்கள் பாவத்திலும், 
அநியாயத்திலும், தவைான சசல்வத்றத 
விழுங்குவதிலும் விறரபவர்களாக 

ی تهرَٰ ا وه ِثْْیً ْ  كه  َمِْٰنُ
اِرُعْونه   اَْلِثِْم  ِف  یُسه
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இருப்பறத நீர் காண்பரீ்! அவர்கள் 
சசய்துசகாண்டிருந்தது மிகக் 
சகட்டதாகும்! 

هكْلِِهُم  وهالُْعْدوهاِن  ا ْحته    وه   الَسُ
ا  لهِبْئسه  هانُْوا مه  یهْعمهلُْونه  ك

63. அவர்களுறடய பாவமான 
கபச்சிலிருந்தும், விலக்கப்பட்டறத (-
மக்களின் சசல்வங்கறள தவைான 
முறையில்) விழுங்குவதிலிருந்தும், 
குருமார்களும் பண்டிதர்களும் 
அவர்கறள தறட சசய்ய கவண்டாமா? 
அவர்கள் சசய்துசகாண்டிருந்தது மிகக் 
சகட்டதாகும்! 

هُىُ  لهْو َله  بََِٰنَيُْونه  یهْنهَٰ   الَره
ْن  وهاَْلهْحبهارُ   اَْلِثْمه  قهْولِِهُم  عه
هكْلِِهُم  ا ْحته    وه ا  لهِبْئسه  الَسُ   مه
هانُْوا  یهْصنهُعْونه  ك

64. “அல்லாஹ்வுறடய றக 
கட்டப்பட்டிருக்கிைது’’ என்று யூதர்கள் 
கூைினர். அவர்களுறடய றககள்தான் 
கட்டப்பட்டுள்ளன. அவர்கள் (இவ்வாறு) 
கூைியதன் காரணமாக சபிக்கப்பட்டனர். 
மாைாக, அவனுறடய இரு றககள் 
விரிந்கத இருக்கின்ைன. அவன் 
நாடியவாறு தர்மம் சசய்கிைான். உம் 
இறைவனிடமிருந்து உமக்கு 
இைக்கப்பட்டது அவர்களில் 
அதிகமாகனாருக்கு எல்றல 
மீறுவறதயும் நிராகரிப்றபயும் 
நிச்சயமாக அதிகப்படுத்தும். (நாம்) 
அவர்களுக்கு மத்தியில் 
பறகறமறயயும், சவறுப்றபயும் 
மறுறம நாள் வறர 
(நிறலத்திருக்கும்படி) ஏற்படுத்திகனாம். 
அவர்கள் கபாருக்கு சநருப்றப 
மூட்டும்கபாசதல்லாம் அல்லாஹ் அறத 
அறணத்து விட்டான். அவர்கள் பூமியில் 
கலகம் சசய்வதற்காக விறரகிைார்கள். 
கலகம் சசய்பவர்கள் மீது அல்லாஹ் 
அன்பு றவக்கமாட்டான். 

قهالهِت  ِ  یهُد  الْيهُهْودُ  وه  اّلَلَٰ
ْغلُْولهة     هیِْدیْ  غُلَهْت  مه  ِهْم ا
لُِعُنْوا هُ  بهْل  قهالُْوا    ِبمها  وه  یهدَٰ

   ِ تَٰ ْبُسْوطه  كهْيفه   یُْنِفُق   مه
ٓاُء    َنه  یهشه لهيهِزیْده ا وه ِثْْیً  كه
 ْ ا   َمِْٰنُ   ِمْن  اِلهْيكه  اُنِْزله  َمه
بَِكه   ُطْغيهانًا َوهُكْفًرا    َره

هلْقهیْنها  ا ُ  وه ُ ةه  بهْيٰنه اوه ده   الْعه
ٓاءه  الْبهْغضه مهِة    یهْوِم  اِلَٰ  وه  الِْقيَٰ

ا   َهمه هْوقهُدْوا كُل ْرِب  نهاًرا ا  لَِلْحه
اههها  هْطفه ُ    ا ْونه  اّلَلَٰ یهْسعه  ِف  وه
اًدا    اَْلهْرِض  ُ  فهسه  َله  وهاّلَلَٰ
 الُْمْفِسِدیْنه   یُِحَبُ 
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65. நிச்சயமாக, கவதக்காரர்கள் 
(இத்தூதறர) நம்பிக்றக சகாண்டு, 
அல்லாஹ்றவ அஞ்சி இருந்தால் 
அவர்கறள விட்டும் அவர்களுறடய 
பாவங்கறள நிச்சயமாக நாம் 
அகற்ைிவிடுகவாம். இன்னும், இன்பம் 
நிறைந்த சசார்க்கங்களில் அவர்கறள 
நிச்சயமாக பிரகவசிக்கச் சசய்கவாம். 

لهوْ  هَنه  وه هْهله  ا ِب  ا ُنْوا الِْكتَٰ مه  اَٰ
تَهقهْوا ا ْ  لهكهَفهْرنها  وه ْٰنُ  عه
اَٰتِِهْم  َيِ ْ  سه ُ لْٰنَٰ هْدخه   َنَِٰت جه  وهَله
 الَنهِعْيِم 

66. இன்னும், தவ்ராத்றதயும், 
இன்ஜறீலயும், அவர்களுறடய 
இறைவனிடமிருந்து அவர்களுக்கு 
இைக்கப்பட்ட (இந்த கவதத்)றதயும் 
அவர்கள் நிறலநிறுத்தி இருந்தால் 
அவர்களுக்கு கமலிருந்தும், 
அவர்களுறடய கால்களுக்கு கீழிருந்தும் 
நிச்சயமாக புசித்திருப்பார்கள். 
அவர்களில் ஒரு கநர்றமயான கூட்டம் 
இருக்கிைது. இன்னும், அவர்களில் 
அதிகமாகனார், அவர்கள் சசய்பறவ 
எல்லாம் மிகக் சகட்டறவ ஆகும். 

لهوْ  هنَهُهْم  وه هقهاُموا ا ىةه  ا   الَتهوْرَٰ
ا   وهاَْلِنِْجْيله  مه ْ  اُنِْزله  وه  اِلههْْیِ

بَِِهْم  َمِْن  هلُْوا َره هك   فهْوقِِهْم  ِمْن  َله
ِمْن  هْرُجلِِهْم    تهْحِت  وه ْ  ا   ِمْٰنُ
ة     اَُمهة   ِثْْی   َمُْقتهِصده ْ  وهكه   َمِْٰنُ
ٓاءه  ا  سه ن  مه  یهْعمهلُْونه

67. தூதகர! உம் இறைவனிடமிருந்து 
உமக்கு இைக்கப்பட்டறத நீர் 
எடுத்துறரப்பரீாக. நீர் (அவ்வாறு) 
சசய்யவில்றலசயன்ைால் அவனுறடய 
தூறத நீர் எடுத்துறரக்கவில்றல. 
மக்களிடமிருந்து அல்லாஹ் உம்றமக் 
காப்பாற்றுவான். நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
நிராகரிப்பாளர்களான மக்கறள கநர்வழி 
சசலுத்த மாட்டான். 

ا  ُسْوُل  یَٰ اهیَُهه ا    بهلَِغْ  الَره  اُنِْزله  مه
بَِكه    ِمْن  اِلهْيكه  اِْن  َره   لَهْم  وه
ْل  الهته  بهلَهْغته  فهمها  تهْفعه   ه    ِرسه
 ُ  الَنهاِس     ِمنه  یهْعِصُمكه  وهاّلَلَٰ
ه  اَِنه    الْقهْومه  یهْهِدی َله  اّلَلَٰ

 الْكَِٰفِریْنه 

68. (நபிகய!) கூறுவரீாக, 
“கவதக்காரர்ககள! தவ்ராத்றதயும், 
இன்ஜறீலயும், உங்கள் 
இறைவனிடமிருந்து உங்களுக்கு 
இைக்கப்பட்ட (இவ்கவதத்)றதயும் நீங்கள் 

ِب  یَٰ اهْهله  قُْل  لَٰ  لهْسُتْم  الِْكتَٰ  عه
ء   ْ َتَٰ  َشه ىةه  ُتِقْيُموا حه   الَتهوْرَٰ

ا   وهاَْلِنِْجْيله  مه  اُنِْزله  وه
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நிறலநிறுத்தும் வறர நீங்கள் ஒரு 
விஷயத்திலும் இல்றல.’’ உம் 
இறைவனிடமிருந்து உமக்கு 
இைக்கப்பட்டது அவர்களில் 
அதிகமானவர்களுக்கு எல்றல 
மீறுவறதயும் நிராகரிப்றபயும் 
நிச்சயமாக அதிகப்படுத்துகிைது. ஆககவ, 
நிராகரிப்பாளர்களான மக்கறளப் பற்ைி 
(நீர்) கவறலப்படாதீர். 

بَُِكْم    َمِْن  اِلهْيُكْم    َره
َنه  لهيهِزیْده ا وه ِثْْیً ْ  كه ا   َمِْٰنُ   َمه

ُنِْزله  بَِكه  ِمْن  اِلهْيكه  ا  َره
  تهاْسه  فهله  ُطْغيهانًا َوهُكْفًرا   

له   الْكَِٰفِریْنه  الْقهْوِم  عه

69. நிச்சயமாக நம்பிக்றகயாளர்கள், 
யூதர்கள், சாபியனீ்கள், கிைித்தவர்கள் 
(இவர்களில்) எவர் அல்லாஹ்றவயும், 
இறுதிநாறளயும் நம்பிக்றக சகாண்டு, 
நன்றம சசய்தாகரா அவர்கள் மீது ஒரு 
பயமுமில்றல; அவர்கள் 
கவறலப்படவும் மாட்டார்கள். 

ُنْوا الَهِذیْنه  اَِنه  مه الَهِذیْنه  اَٰ  وه
ِبـ ُْونه  ههاُدْوا ی وهالَصَٰ رَٰ الَنهصَٰ  وه
ْن  مهنه  مه ِ  اَٰ الْيهْوِم  ِباّلَلَٰ  وه

ِمله  اَْلَِٰخرِ  الًِحا   وهعه   فهله  صه
ْوف   ْ  خه  ُهْم   وهَله  عهلههْْیِ

نُْونه   یهْحزه

70. திட்டமாக இஸ்ரகவலர்களின் 
உறுதிசமாழிறய நாம் வாங்கிகனாம். 
இன்னும், அவர்களிடம் (பல) தூதர்கறள 
அனுப்பிகனாம். அவர்களுறடய மனம் 
விரும்பாதவற்றை இறைத் தூதர் 
ஒருவர் அவர்களிடம் சகாண்டு 
வந்தகபாசதல்லாம் அவர்கள் (நமது 
தூதர்களில்) சிலறர சபாய்ப்பித்தனர், 
இன்னும், சிலறர சகான்ைார்கள். 

ْد  ْذنها  لهقه هخه  بهِنْ   ِمیْثهاقه  ا
ٓاِءیْله  لْنها   اِْسره هْرسه ا ْ  وه  اِلههْْیِ

َهمها  ُرُسًل    ُهْم  كُل ٓاءه ٌۢ  جه ُسْول    ره
هنُْفُسُهْم    تهْهوَٰ ی َله  ِبمها    ا

بُْوا فهِریًْقا  َذه فهِریًْقا  كه   وه
 یَهْقُتلُْونه  

71. இன்னும், (அவர்களுக்கு) தண்டறன 
இருக்காது என்று அவர்கள் எண்ணினர். 
ஆககவ, அவர்கள் குருடாகினர், 
சசவிடாகினர். பிைகு, அல்லாஹ் 
அவர்கறள மன்னித்தான். பிைகும், 
அவர்களில் அதிகமாகனார் குருடாகினர், 

ا ِسُبْو  هََله  وهحه   فِْتنهة   تهُكْونه  ا
ُمْوا َمُْوا فهعه ُ  تهابه  ثَُمه  وهصه  اّلَلَٰ
 ْ ُمْوا ثَُمه  عهلههْْیِ َمُْوا عه   وهصه
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சசவிடாகினர். அல்லாஹ் அவர்கள் 
சசய்பவற்றை உற்று கநாக்குபவன் 
ஆவான். 

ِثْْی   ْ    كه ُ  َمِْٰنُ ٌۢ   وهاّلَلَٰ   ِبمها  بهِصْْی 
 یهْعمهلُْونه 

72. “நிச்சயமாக அல்லாஹ் மர்யமுறடய 
மகன் மஸீஹ்தான்’’ என்று 
கூைியவர்கள் திட்டவட்டமாக 
(அல்லாஹ்றவ) நிராகரித்தனர். 
(ஆனால்) மஸீஹ் கூைினார்: 
“இஸ்ரகவலர்ககள! என் இறைவனும், 
உங்கள் இறைவனுமான அல்லாஹ்றவ 
வணங்குங்கள், நிச்சயமாக எவர் 
அல்லாஹ்விற்கு இறணறவக்கிைாகரா 
அவர் மீது திட்டமாக, அல்லாஹ் 
சசார்க்கத்றத தடுத்து விடுகிைான். 
இன்னும் அவருறடய தங்குமிடம் 
நரகம்தான். இன்னும் 
அநியாயக்காரர்களுக்கு 
உதவியாளர்களில் எவரும் இல்றல. 

ْد  ا الَهِذیْنه  كهفهره  لهقه   اَِنه  قهالُْو 
ه  ْریهمه    ابُْن  ُهوهالْمهِسْيُح  اّلَلَٰ  مه
ِنْ   الْمهِسْيُح  وهقهاله    یَٰبه

ٓاِءیْله  ه  اْعُبُدوا اِْسره ْ  اّلَلَٰ َبِ  ره
بَهُكْم    نَهه   وهره ْن  اِ  یَُْشِرْك  مه
 ِ مه  فهقهْد  ِباّلَلَٰ َره ُ  حه  عهلهْيهِ  اّلَلَٰ
َنهةه  ىهُ  الْجه اْوَٰ مه ا  الَنهاُر    وه مه   وه

لِِمْيه  ار   ِمْن  لِلَظَٰ هنْصه  ا

73. “நிச்சயமாக அல்லாஹ் - இறைவன் 
என்பவன் (பிதா, சுதன், பரிசுத்த ஆவி 
ஆகிய) மூவரில் ஒருவன்தான்’’ என்று 
கூைியவர்கள் திட்டவட்டமாக 
நிராகரித்தார்கள். (உண்றமயில் 
வணங்கத் தகுதியான) ஒகர ஒரு 
இறைவறனத் தவிர இறைவன் (யாரும்) 
இல்றல. இன்னும், அவர்கள் 
கூறுவதிலிருந்து அவர்கள் 
விலகவில்றலசயனில் துன்புறுத்தும் 
தண்டறன நிராகரித்தவர்கறள 
நிச்சயமாக அறடயும். 

ْد  ا الَهِذیْنه  كهفهره  لهقه   اَِنه  قهالُْو 
ه  هالُِث  اّلَلَٰ َٰثهة     ث هل ا  ث مه َٰه   ِمْن  وه  اِل
َٰه   اََِله   اِْن  َوهاِحد     اِل  لَهْم   وه

َمها  یهنْتهُهْوا َنه  یهُقْولُْونه  عه  لهيهمهَسه
ْ  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اب   ِمْٰنُ   عهذه
هلِْيم    ا
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74. (இவர்கள் இப்பாவத்திலிருந்து) 
திருந்தி அல்லாஹ்வின் பக்கம் 
திரும்பமாட்டார்களா? இன்னும் 
அவனிடம் மன்னிப்புக் 
ககாரமாட்டார்களா? அல்லாஹ், மகா 
மன்னிப்பாளன், சபரும் கருறணயாளன் 
ஆவான். 

هفهله  ِ  اِله  یهُتْوبُْونه  ا  اّلَلَٰ
یهْستهْغِفُرْونهه     ُ   وه ُفوْر   وهاّلَلَٰ  غه

 َرهِحْيم  

75. மர்யமின் மகன் மஸீஹ் ஒரு தூதகர 
தவிர (அவர் இறைவகனா, இறைவனின் 
மககனா) இல்றல. இவருக்கு முன்னர் 
பல தூதர்கள் சசன்றுவிட்டனர். 
அவருறடய தாய் ஒரு மகா 
உண்றமயாளர். அவர்கள் இருவரும் 
உணவு சாப்பிட்டு வந்தனர். நாம் 
அத்தாட்சிகறள அவர்களுக்கு எவ்வாறு 
சதளிவுபடுத்துகிகைாம் என்று (நபிகய!) 
நீர் கவனிப்பரீாக. பிைகு, அவர்கள் 
எவ்வாறு (சத்தியத்றத விட்டு) 
திருப்பப்படுகிைார்கள் என்று(ம்) 
கவனிப்பரீாக. 

ا  ْریهمه  ابُْن  الْمهِسْيُح  مه   اََِله  مه
ُسْول     لهْت  قهْد  ره   قهْبلِهِ  ِمْن  خه
ُسُل    اَُمُه    الَرُ یْقهة     وه هانها  ِصَدِ  ك
 ِ ُكلَٰ امه    یهاْ عه ُنُْظرْ  الَطه   كهْيفه  ا
 ُ نُْظرْ  ثَُمه  اَْلَٰیَِٰت  لهُهُم  نُبهَيِ   ا
هَنَٰ   یُْؤفهُكْونه  ا

76. “உங்களுக்கு தீங்களிப்பதற்கும் 
பலனளிப்பதற்கும் சக்தி சபைாதவற்றை 
அல்லாஹ்றவ அன்ைி 
வணங்குகிைரீ்களா?’’ என்று (நபிகய!) நீர் 
கூறுவரீாக. அல்லாஹ் நன்கு 
சசவியுறுபவன், மிக அைிந்தவன் 
ஆவான். 

تهْعُبُدْونه  قُْل  ه ِ  ُدْوِن   ِمْن  ا  اّلَلَٰ
ا  ًرا َوهَله  لهُكْم  یهْملُِك  َله  مه  ضه

ُ  نهْفًعا    ِمْيعُ  وهاّلَلَٰ   ُهوهالَسه
لِْيُم   الْعه

77. (நபிகய!) கூறுவரீாக: 
“கவதக்காரர்ககள! உண்றமக்கு 
முரணாக, உங்கள் மார்க்கத்தில் எல்றல 
மீைாதீர்கள். இன்னும், முன்பு 
வழிதவைிவிட்ட சமுதாயத்தின் (சகட்ட) 
பழக்கங்கறள பின்பற்ைாதீர்கள். அவர்கள் 
பலறர வழி சகடுத்தனர். இன்னும், 

ِب  یَٰ اهْهله  قُْل   ِفْ  تهْغلُْوا َله  الِْكتَٰ
ْْیه  ِدیِْنُكْم  َقِ  غه  وهَله   الْحه
ا هْهوهٓاءه  تهتَهِبُعْو  لَُْوا قهْد   قهْوم   ا   ضه
لَُْوا قهْبُل  ِمْن  اهضه ا  وه ِثْْیً كه
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கநரான பாறதயிலிருந்து (தாங்களும்) 
வழி தவைினர்.’’ لَُْوا ْن  َوهضه وهٓاءِ  عه  سه

ِبْيِلن   الَسه

78. இஸ்ரகவலர்களில் நிராகரித்தவர்கள் 
தாவூதுறடய நாவினாலும் மர்யமின் 
மகன் ஈஸாவின் நாவினாலும் 
சபிக்கப்பட்டனர். அது, அவர்கள் மாறு 
சசய்ததாலும் (இறை சட்டங்கறள) 
மீறுபவர்களாக இருந்ததாலும் ஆகும். 

ْ  كهفهُرْوا  الَهِذیْنه  لُِعنه   بهِنْ   ِمنٌۢ
ٓاِءیْله  لَٰ  اِْسره اِن  عه   دهاو ده  لِسه
ْریهمه    ابِْن  وهِعْيسه  لِكه  مه   ذَٰ

ْوا ِبمها  صه هانُْوا عه ك  یهْعتهُدْونه  وه

79. அவர்கள் சசய்த தீறமயிலிருந்து 
ஒருவர் மற்ைவறர தடுக்காதவர்களாக 
இருந்தனர். அவர்கள் சசய்து 
சகாண்டிருந்தறவ திட்டமாக மிகக் 
சகட்டதாகும்! 

هانُْوا ْن  یهتهنهاههْونه  َله  ك ْنكهر   عه   َمُ
لُْوهُ    ا  ْئسه لهبِ  فهعه هانُْوا مه  ك

لُْونه   یهْفعه

80. (நபிகய!) அவர்களில் அதிகமாகனார் 
நிராகரிப்பவர்களிடம் நட்பு றவப்பறத 
நீர் காண்பரீ்! அல்லாஹ் அவர்கள் மீது 
ககாபிக்கும்படியாக அவர்களுக்கு 
அவர்களுறடய ஆன்மாக்கள் 
முற்படுத்தியறவ மிகக் 
சகட்டறவயாகும். இன்னும், 
தண்டறனயில் அவர்கள் நிரந்தரமாக 
தங்கி இருப்பார்கள். 

ی ا تهرَٰ ِثْْیً ْ  كه  یهتهوهلَهْونه  َمِْٰنُ
ا  لهِبْئسه  كهفهُرْوا    الَهِذیْنه    مه
ْت  مه هنُْفُسُهْم  لهُهْم  قهَده هْن  ا  ا
ِخطه  ُ  سه ْ  اّلَلَٰ  وهِف  عهلههْْیِ

اِب  ذه لُِدْونه  ُهْم  الْعه  خَٰ

81. இன்னும், அவர்கள் 
அல்லாஹ்றவயும், நபிறயயும் 
அவருக்கு இைக்கப்பட்டறதயும் 
நம்பிக்றக சகாள்பவர்களாக அவர்கள் 
இருந்திருந்தால் அ(ந்நிராகரிப்ப)வர்கறள 
நண்பர்களாக (தங்களது 
சபாறுப்பாளர்களாக) 
எடுத்திருக்கமாட்டார்கள். என்ைாலும், 

لهوْ  هانُْوا وه ِ  یُْؤِمُنْونه  ك  ِباّلَلَٰ
الَنهِبَِ  ا   وه مه ا  اِلهْيهِ  اُنِْزله  وه  مه

ُذْوُهْم  تَهخه هْولِيهٓاءه  ا َِٰكَنه  ا ل  وه
ا ِثْْیً ْ  كه  فَِٰسُقْونه  َمِْٰنُ
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அவர்களில் அதிகமாகனார் பாவிகள் 
ஆவர். 

82. (நபிகய!) மக்களில் யூதர்கறளயும், 
இறணறவப்பவர்கறளயும் 
நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு கடுறமயான 
பறகவர்களாக காண்பரீ்! இன்னும் 
நாங்கள் கிைித்தவர்கள் என்று 
கூறுபவர்கள் நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு 
அவர்களில் பாசத்தால் மிக 
சநருங்கியவர்களாக இருப்பறத 
நிச்சயமாக நீர் காண்பரீ்! அதற்குக் 
காரணமாவது, நிச்சயமாக அவர்களில் 
குருக்களும், துைவிகளும் இருப்பதும், 
நிச்சயமாக அவர்கள் அகம்பாவம் 
சகாள்ள மாட்டார்கள் என்பதுமாகும். 

َنه  َده  لهتهِجده هشه ةً  الَنهاِس  ا اوه   عهده
َهِذیْنه  ُنوا لَِل مه   الْيهُهْوده  اَٰ
الَهِذیْنه  ُكْوا    وه هْشره َنه   ا لهتهِجده   وه
بهُهْم  هقْره َهِذیْنه  َمهوهدَهةً  ا ُنوا لَِل مه   اَٰ
ا الَهِذیْنه  ی    اِنَها  قهالُْو  رَٰ  نهصَٰ
لِكه  ْ  ِباهَنه  ذَٰ یِْسْيه   ِمْٰنُ   قَِسِ

هنَهُهْم    َله  وهُرْهبهانًا َوها
ْونه   یهْستهْكَِبُ

83. இன்னும், இந்த தூதருக்கு 
இைக்கப்பட்டறத அ(ந்த கிைித்த)வர்கள் 
சசவியுற்ைால், உண்றமறய அவர்கள் 
அைிந்த காரணத்தினால் அவர்களின் 
கண்கள் அறவ கண்ணரீால் நிரம்பி 
வழியக்கூடியதாக இருப்பறத நீர் 
காண்பரீ். “எங்கள் இறைவா! 
(இத்தூதறரயும் இவ்கவதத்றதயும்) 
நாங்கள் நம்பிக்றக சகாண்கடாம். 
ஆககவ, சாட்சியாளர்களுடன் (-
முஸ்லிமான இந்த சமுதாயத்துடன்) 
எங்கறள(யும்) பதிவு சசய்!’’ என்று 
அவர்கள் கூறுகிைார்கள். 

اِذها ِمُعْوا وه ا   سه  اِله  اُنِْزله  مه
ُسْوِل  ی  الَره ْ  تهرَٰ  ُ  اهْعُيٰنه
ْمِع  ِمنه  تهِفْيُض   ِمَمها   الَده
فُْوا ره َقِ    ِمنه  عه  یهُقْولُْونه   الْحه
بَهنها   َنها  ره مه ْكُتْبنها  اَٰ  مهعه   فها

ِهِدیْنه   الَشَٰ

84. இன்னும், “அல்லாஹ்றவயும் 
(அவனிடமிருந்து) நமக்கு வந்த 
சத்தியத்றதயும் நாங்கள் 
நம்பிக்றகசகாள்ளாதிருக்கவும், எங்கள் 
இறைவன் நல்ல மக்களுடன் எங்கறள 
கசர்த்து றவப்பறத நாங்கள் 

ا  مه ِ  نُْؤِمُن  َله  لهنها  وه ا  ِباّلَلَٰ مه  وه
نها  ٓاءه َقِ    ِمنه  جه نهْطمهعُ  الْحه  وه
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ஆறசப்படாமல் இருப்பதற்கும் 
எங்களுக்கு என்ன கநர்ந்தது?’’ (என்று 
கூறுகிைார்கள்). 

هْن  بَُنها  یَُْدِخلهنها ا  الْقهْوِم  مهعه  ره
لِِحْيه   الَصَٰ

85. ஆககவ, அவர்கள் (இவ்வாறு) 
கூைியதன் காரணமாக, சசார்க்கங்கறள 
அல்லாஹ் அவர்களுக்கு கூலியாக 
வழங்கினான். அவற்ைின் கீழ் நதிகள் 
ஓடும். அவற்ைில் (அவர்கள்) நிரந்தரமாக 
தங்கி இருப்பார்கள். இன்னும், இதுதான் 
(சத்தியத்றத ஏற்று) முஹ்சின்* - 
நல்லைம் புரிபவர்களுறடய கூலியாகும்.I 

هابهُهُم  هث ُ  فها َنَٰت   قهالُْوا ِبمها  اّلَلَٰ   جه
ا  ِمْن  تهْجِرْی  رُ  تهْحِتهه  اَْلهنْهَٰ
لِِدیْنه  ا     خَٰ لِكه  فِْيهه ٓاءُ  وهذَٰ زه   جه

 الُْمْحِسِنْيه 

86. இன்னும் எவர்கள் (நம் தூதறர) 
நிராகரித்து, நம் வசனங்கறள 
சபாய்ப்பித்தார்ககளா அவர்கள்தான் 
நரகவாசிகள். 

الَهِذیْنه  بُْوا كهفهُرْوا وه َذه  وهكه
كه  ِباَٰیَِٰتنها   َٰٓى ِ ُب  اُول  اهْصحَٰ

ِحْيِمن   الْجه

87. நம்பிக்றகயாளர்ககள! அல்லாஹ் 
உங்களுக்கு ஆகுமாக்கிய நல்ல 
சபாருட்கறள ஆகாதறவயாக 
(ஹராமாக) ஆக்காதீர்கள். இன்னும், 
எல்றல மீைாதீர்கள். நிச்சயமாக 
அல்லாஹ், எல்றல மீறுபவர்கறள 
விரும்ப மாட்டான். 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  َله  اَٰ
ُمْوا َرِ ِت  ُتحه یَِبَٰ ا   طه َله  مه هحه ُ  ا  اّلَلَٰ
ه  اَِنه  تهْعتهُدْوا    وهَله  لهُكْم   َله  اّلَلَٰ
 الُْمْعتهِدیْنه  یُِحَبُ 

 
I *முஹ்சின் என்றால் யார ்ஒருைர ்அல்லாஹ் ஒருைனன மடட்ும் 

அறடை கலப்பில்லாமல் ைணங்கி, அைனுக்கு இனணனைப்பனத 

விடட்ு முற்றிலும் விலகி இருந்து, நபிமாரக்னளயும் அைரக்ள் 

சகாண்டு ைந்த டைதங்கனளயும் முழுனமயாக ஏற்றுக் சகாண்டு, 

அல்லாஹ் கடனமயாக்கிய கடனமகனள நினறடைற்றி, அைன் 

தடுத்த பாைங்கனள விடட்ு விலகி இருப்பாடரா அைர ்ஆைார.் 
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88. இன்னும், அல்லாஹ் உங்களுக்கு 
வழங்கியவற்ைில் அனுமதிக்கப்பட்ட 
நல்லறத புசியுங்கள். இன்னும், நீங்கள் 
நம்பிக்றக சகாண்டிருக்கிை 
அல்லாஹ்றவ அஞ்சுங்கள். 

كُلُْوا زهقهُكُم  ِمَمها  وه ُ  ره ًَٰل  اّلَلَٰ ل  حه
ًبا  یَِ تَهُقوا طه ا ه  وه   الَهِذْی   اّلَلَٰ
هنُْتْم   ُمْؤِمُنْونه   ِبه   ا

89. உங்கள் சத்தியங்களில் (எண்ணம் 
இல்லாமல் சசய்யப்படும்) வணீான 
சத்தியத்திற்காக அல்லாஹ் உங்கறளத் 
தண்டிக்க மாட்டான். எனினும், நீங்கள் 
சத்தியங்கறள உறுதிப்படுத்திய (பின்னர் 
அறத மீைிய)தற்காக உங்கறளத் 
தண்டிப்பான். அதற்குப் பரிகாரமாவது: 
நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்திற்கு 
உணவளிப்பதில் நடுத்தரமானதிலிருந்து 
பத்து ஏறழகளுக்கு உணவளிப்பது; 
அல்லது, அவர்களுக்கு ஆறடயளிப்பது; 
அல்லது, ஓர் அடிறமறய 
விடுதறலயிடுவதாகும். (இவற்ைில் 
எறதயும் நிறைகவற்ை) அவர் வசதி 
சபைவில்றலசயனில் மூன்று நாட்கள் 
கநான்பிருக்க கவண்டும். இறவதான் 
நீங்கள் சத்தியம் சசய்(து அறத 
முைித்)தால் (முைிக்கப்பட்ட) உங்கள் 
சத்தியங்களுக்குரிய பரிகாரமாகும். 
இன்னும், உங்கள் சத்தியங்கறள 
(முைித்துவிடாமல்) பாதுகாத்துக் 
சகாள்ளுங்கள். (அல்லாஹ் உங்களுக்கு 
மார்க்க சட்டங்கறள கற்பித்தான். 
ஆககவ, அவனுக்கு) நீங்கள் நன்ைி 
சசலுத்துவதற்காக அல்லாஹ், தன் 
வசனங்கறள இவ்வாறு உங்களுக்கு 
விவரிக்கிைான். 

ُ  یُؤهاِخُذُكُم  َله  ْ   ِباللَهْغوِ  اّلَلَٰ  ِف
هیْمهانُِكْم  َِٰكْن  ا ل  یَُؤهاِخُذُكْم  وه

َقهْدَتُُم  ِبمها   اَْلهیْمهانه    عه
ُته    اُم  فهكهَفهاره ةِ  اِْطعه ره  عهشه
ِكْيه  ِط  ِمْن  مهسَٰ هْوسه ا  ا  مه
هْهلِْيُكْم  ُتْطِعُمْونه  هوْ  ا  ا
هوْ  ِكْسوهُتُهْم  قهبهة     تهْحِریْرُ  ا  ره

َٰثهةِ  فهِصيهاُم  یهِجْد  لَهْم  فهمهْن  هل   ث
هیَهام     لِكه  ا ةُ  ذَٰ َفهاره هیْمهانُِكْم  كه   ا
لهْفُتْم    اِذها ا حه ُظْو   وهاْحفه

هیْمهانهُكْم    لِكه  ا ُ   كهذَٰ ُ  یُبهَيِ  اّلَلَٰ
یَِٰته   لهُكْم  لَهُكْم  اَٰ تهْشُكُرْونه  لهعه
 

90. நம்பிக்றகயாளர்ககள! நிச்சயமாக 
மது, சூது, சிறலகள், அம்புகள் (மூலம் 
குைி பார்ப்பது) றஷத்தானுறடய 
சசயல்கறள கசர்ந்த அருவருக்கத்தக்க 

ا  ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه   اِنَهمها  اَٰ
ْمرُ  الْمهیِْسرُ  الْخه اُب  وه  وهاَْلهنْصه
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காரியங்களாகும். ஆககவ, நீங்கள் 
சவற்ைிசபறுவதற்காக இவற்றை விட்டு 
விலகுங்கள். 

ُم  مهِل  َمِْن  ِرْجس   وهاَْلهْزَله   عه
ِن  ْيطَٰ لَهُكْم  فهاْجتهِنُبْوهُ  الَشه  لهعه
 ُتْفلُِحْونه 

91. நிச்சயமாக றஷத்தான் 
நாடுவசதல்லாம் மதுவினாலும் 
சூதாட்டத்தினாலும் உங்களுக்கு 
மத்தியில் பறகறம; இன்னும், 
சவறுப்றப தூண்டிவிடுவறதயும், 
அல்லாஹ்வின் ஞாபகத்திலிருந்தும், 
சதாழுறகயிலிருந்தும் உங்கறளத் 
தடுப்பறதயும்தான். ஆககவ, நீங்கள் 
(அவற்ைிலிருந்து) விலகிவிடுவரீ்களா? 

نَهمها  ُن  یُِریُْد  اِ ْيطَٰ هْن  الَشه   ا
ةه  بهیْنهُكُم  یَُْوقِعه  اوه ده  الْعه

ٓاءه  الْبهْغضه ْمرِ  ِف  وه  الْخه
الْمهیِْسرِ  ُكْم  وه یهُصَده ْن  وه  عه

ِ  ِذْكرِ  ِن  اّلَلَٰ َٰوِة    وهعه ل ْل  الَصه  فههه
هنُْتْم   َمُنْتهُهْونه  ا

92. இன்னும், அல்லாஹ்விற்கு 
கீழ்ப்படியுங்கள்; இன்னும், (அவனுறடய) 
தூதருக்கு கீழ்ப்படியுங்கள். இன்னும், 
(பாவங்கறள விட்டு விலகி, 
றஷத்தானிடமும் நஃப்ஸிடமும்) 
எச்சரிக்றகயாக இருங்கள். ஆக, நீங்கள் 
(அைிவுறரறய) புைக்கணித்தால் நம் 
தூதர் மீதுள்ள கடறம எல்லாம் (நம் 
கட்டறளகறள, உங்களுக்குத்) சதளிவாக 
எடுத்துறரப்பதுதான் என்பறத அைிந்து 
சகாள்ளுங்கள். 

هِطْيُعوا ا ه  وه هِطْيُعوا اّلَلَٰ ا  وه
ُسْوله  ُرْوا     الَره  فهاِْن  وهاْحذه
ا تهوهلَهیُْتْم  هنَهمها  فهاعْلهُمْو  لَٰ  ا  عه
ُسْولِنها  َٰغُ  ره  الُْمِبْيُ  الْبهل

93. நம்பிக்றக சகாண்டு நன்றமகறளச் 
சசய்தவர்கள் மீது குற்ைமில்றல, 
(தடுக்கப்பட்ட உணறவ அதன் தறட 
வருவதற்கு முன்பு) அவர்கள் புசித்ததில், 
(தறடக்குப் பின்பு அதிலிருந்து) அவர்கள் 
விலகி, நம்பிக்றக சகாண்டு, 
நற்சசயல்கறள சசய்து, பிைகு 
அல்லாஹ்றவ அஞ்சி, நம்பிக்றக 
சகாண்டு, பிைகு, அல்லாஹ்றவ அஞ்சி, 

له  لهیْسه  ُنْوا الَهِذیْنه  عه مه  اَٰ
ِملُوا ِت  وهعه لِحَٰ   ُجنهاح    الَصَٰ
ا فِْيمها  ِعُمْو  ا  اِذها طه تَهقهْوا مه  ا

ُنْوا مه اَٰ ِملُوا وه ِت  وهعه لِحَٰ   ثَُمه  الَصَٰ
تَهقهْوا ُنْوا ا مه اَٰ تَهقهْوا ثَُمه  وه  ا
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நல்லைம் சசய்தால், 
(தடுக்கப்பட்டவற்றை அவர்கள் முன்பு 
புசித்தது மன்னிக்கப்படும்). அல்லாஹ் 
நல்லைம் புரிபவர்கள் மீது அன்பு 
றவக்கிைான். 

ُنْوا    هْحسه ا ُ  وه  یُِحَبُ  وهاّلَلَٰ
ن   الُْمْحِسِنْيه

94. நம்பிக்றகயாளர்ககள! மறைவில் 
தன்றன யார் பயப்படுகிைார் என்பறத 
அல்லாஹ் (சவளிப்பறடயாக) 
அைிவதற்காக (நீங்கள் இஹ்ராமில் 
இருக்கும் கபாது) கவட்றடகளில் 
உங்கள் கரங்களும், உங்கள் ஈட்டிகளும் 
அறடந்து விடுகின்ை (அளவிற்கு 
சமீபமாக இருக்கும்) சில 
கவட்றடகறளக் சகாண்டு நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் உங்கறளச் கசாதிப்பான். 
இதற்குப் பின்பு எவர் (அல்லாஹ்வின் 
கட்டறளறய) மீைினாகரா துன்புறுத்தும் 
தண்டறன அவருக்கு உண்டு. 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  اَٰ
ُ  لهیهْبلُوهنَهُكُم  ء   اّلَلَٰ ْ  َمِنه  ِبَشه
ْيدِ  هیِْدیُْكْم  تهنهالُه    الَصه  ا

اُحُكْم  ُ  لِيهْعلهمه  وهِرمه ْن  اّلَلَٰ  مه
افُه   ْيِب    یَهخه  فهمهِن  ِبالْغه
ی لِكه  بهْعده  اْعتهدَٰ  فهلهه    ذَٰ
اب   هلِْيم   عهذه  ا

95. நம்பிக்றகயாளர்ககள! நீங்கள் 
இஹ்ராமு*றடயவர்களாக 
இருக்கும்கபாது கவட்றட(ப் 
பிராணி)கறளக் சகால்லாதீர்கள். 
உங்களில் எவர் அறத கவண்டுசமன்கை 
சகான்ைாகரா அவர் தான் சகான்ை 
கவட்றடப் பிராணிக்கு (ஆடு, மாடு, 
ஒட்டகம் ஆகிய) கால்நறடகளிலிருந்து 
எது ஒப்பானதாக இருக்கிைகதா அ(றத 
பரிகாரமாக அறுத்து குர்பானி 
சகாடுப்பது அவர)து தண்டறனயாகும். 
உங்களில் கநர்றமயான இருவர் அதற்கு 
(-கவட்றடயாடப்பட்ட பிராணிக்கு எது 
சரியாக ஒப்பானதாக இருக்கிைது 
என்பதற்கு) தீர்ப்பளிப்பார்கள். கஅபாறவ 
அறடகிை பலியாக (-புனித ஹரம் 
எல்றலறய அறடந்து அங்கு 
அறுக்கப்பட கவண்டும்). அல்லது (அதன் 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  تهْقُتلُوا َله  اَٰ
ْيده  هنُْتْم  الَصه ا ْن  ُحُرم     وه مه   وه
َمًِدا ِمْنُكْم  قهتهلهه   تهعه   َمُ

ٓاء   زه ا  َمِثُْل  فهجه  ِمنه  قهتهله  مه
ِم  ا ِبه   یهْحُكُم  الَنهعه   عهْدل   ذهوه
ٌۢا َمِْنُكْم  هوْ  الْكهْعبهةِ  بَٰلِغه  ههْدیً  ا
ة   َفهاره اُم  كه عه ِكْيه  طه هوْ  مهسَٰ  ا
لِكه  عهْدُل    لَِيهُذْوقه   ِصيهاًما  ذَٰ
بهاله  هْمِره     وه ا  ا فه ُ  عه َمها  اّلَلَٰ   عه
لهفه    ْن  سه مه  فهيهنْتهِقُم  عهاده  وه
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மதிப்பின் அளவிற்கு) ஏறழகளுக்கு 
உணவளிப்பது பரிகாரமாகும். அல்லது 
(உணவளிக்க வசதியில்லாதவன்) 
அதற்குச் சமமான எண்ணிக்றக கநான்பு 
(கநாற்க கவண்டும்). இது அவன் தன் 
சசயலின் சகட்ட முடிறவ 
அனுபவிப்பதற்காக (உள்ள பரிகாரம்) 
ஆகும். முன் நடந்தவற்றை அல்லாஹ் 
மன்னித்து விட்டான். எவர் (குற்ைத்தின் 
பக்கம்) மீண்டாகரா அல்லாஹ் அவறர 
தண்டிப்பான். அல்லாஹ் மிறகத்தவன், 
தண்டிப்பவன் ஆவான்.I 

 ُ ُ  ِمْنُه    اّلَلَٰ ِزیْز   وهاّلَلَٰ   ذُو  عه
نِْتقهام    ا

96. (நம்பிக்றகயாளர்ககள!) உங்களுக்கு 
பயனுள்ளதாக இருப்பதற்காக கடலில் 
கவட்றடயாடுவதும், அறத புசிப்பதும் 
(இஹ்ராமிலுள்ள) உங்களுக்கும் (மற்ை) 
பயணிகளுக்கும் 
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. (எனினும்,) 
நீங்கள் இஹ்ராமுறடயவர்களாக 
இருக்கும் கபாசதல்லாம் தறரயில் 
கவட்றடயாடுவது உங்களுக்கு 
விலக்கப்பட்டுள்ளது. இன்னும் 
அல்லாஹ்றவ அஞ்சுங்கள்! அவன் 
பக்ககம நீங்கள் ஒன்று 
திரட்டப்படுவரீ்கள். 

ْيُد  لهُكْم  اُِحَله   الْبهْحرِ  صه
اُمه   عه تهاعًا  وهطه  لَهُكْم  مه
ِة    َيهاره لِلَسه   عهلهْيُكْم  وهُحَرِمه  وه

ْيُد  َِ  صه ا  الَْبه   ُحُرًما    ُدْمُتْم   مه
تَهُقوا ا ه  وه  اِلهْيهِ  الَهِذْی   اّلَلَٰ

ُرْونه   ُتْحشه

97. புனித வடீாகிய கஅபாறவ 
மக்களுக்கு பாதுகாப்பாக அல்லாஹ் 
ஆக்கினான். இன்னும் புனித 

له  عه ُ  جه  بهْيته الْ  الْكهْعبهةه  اّلَلَٰ
امه  ره ًما الْحه  لَِلَنهاِس  قِيَٰ

 
I *இஹ்ராம் என்பது ஹஜ் அல்லது உம்ரானை நாடி கஅபா 

சசல்லும்டபாது குறிப்பிட்ட எல்னல ைந்தவுடன் லப்னபக் ஓதி 

தான் ஹஜ் அல்லது உம்ரா ைணக்கத்னத சசய்யப்டபாகிடறன் 

என்று நிய்யத ்சசய்ைதாகும். இதற்கு பின்னர ்அந்த ஹஜ் அல்லது 

உம்ரானை முடிக்கும் ைனர சில கடட்ுப்பாடுகள் உள்ளன, 

அைற்னற அைர ்கனடப்பிடிக்க டைண்டும். இந்த நினலனய 

இஹ்ராம் உனடய நினல என்று கூறப்படும். 
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மாதத்றதயும், (மாறலயிடப்படாத) 
பலிறயயும், மாறல (இடப்பட்ட 
பலி)கறளயும் அல்லாஹ் 
ஏற்படுத்தினான். அ(வ்வாறு அல்லாஹ் 
ஏற்படுத்திய)து ஏசனனில், 
வானங்களிலுள்ளறதயும் 
பூமியிலுள்ளறதயும் நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் அைிகிைான் என்பறதயும் 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
எல்லாவற்றையும் நன்கைிந்தவன் 
என்பறதயும் நீங்கள் அைிந்து 
சகாள்வதற்காக ஆகும். 

ْهره  امه  وهالَشه ره ْدیه  الْحه   وهالْهه
ى ِده    لِكه  وهالْقهاَله ا ذَٰ هَنه  لِتهْعلهُمْو   ا

ه  ا  یهْعلهُم  اّلَلَٰ ِت  ِف  مه مَٰوَٰ ا  الَسه مه   وه
هَنه  اَْلهْرِض  ِف  ا ه  وه   ِبكَُلِ  اّلَلَٰ

ء   ْ  عهلِْيم   َشه

98. நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
(குற்ைவாளிகறள) தண்டிப்பதில் 
கடுறமயானவன் என்பறதயும்; 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் மகா 
மன்னிப்பாளன், சபரும் கருறணயாளன் 
என்பறதயும் அைிந்து சகாள்ளுங்கள். 

ا هَنه  اِعْلهُمْو  ه  ا ِدیُْد  اّلَلَٰ   شه
اِب  هَنه  الِْعقه ا ه  وه ُفوْر   اّلَلَٰ  غه
 َرهِحْيم   

99. தூதர் மீது கடறமயில்றல (தூறத) 
எடுத்துறரப்பறதத் தவிர. இன்னும், 
நீங்கள் சவளிப்படுத்துவறதயும், 
மறைப்பறதயும் அல்லாஹ் 
நன்கைிவான். 

ا  له  مه ُسْوِل  عه َُٰغ    اََِله  الَره   الْبهل
 ُ ا  یهْعلهُم  وهاّلَلَٰ ا  ُتْبُدْونه  مه مه  وه

 تهْكُتُمْونه 

100. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “தீறம 
அதிகமாக இருப்பது உம்றம 
ஆச்சரியப்படுத்தினாலும், தீயதும் 
நல்லதும் சமமாகாது. ஆக, நிறைவான 
அைிவுறடயவர்ககள! நீங்கள் சவற்ைி 
சபறுவதற்காக அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சுங்கள்.’’ 

ِبْيُث  یهْستهوِی ََله  قُْل   الْخه
ُب  َيِ الَطه لهوْ  وه بهكه  وه هْعجه ةُ  ا   كهثْره
ِبْيِث    ه  فهاتَهُقوا الْخه   یَٰ اُوِل  اّلَلَٰ
لَهُكْم  اَْلهلْبهاِب  ن  لهعه  ُتْفلُِحْونه

101. நம்பிக்றகயாளர்ககள! (நபியிடம்) 
பல விஷயங்கள் பற்ைி (வணீாக) 
ககள்வி ககட்காதீர்கள். அறவ 
உங்களுக்கு சவளிப்படுத்தப்பட்டால் 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  تهْسـ هلُْوا َله  اَٰ
ْن  هْشيهٓاءه  عه  لهُكْم  ُتْبده  اِْن  ا
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உங்களுக்கு வருத்தமளிக்கும். இன்னும், 
நீங்கள் குர்ஆன் இைக்கப்படும் கநரத்தில் 
அவற்றைப் பற்ைி ககள்வி ககட்டால் 
அறவ உங்களுக்கு சவளிப்படுத்தப்படும். 
அவற்றை (சவளிப்படுத்தி உங்கறள 
தண்டிக்காமல்) அல்லாஹ் மன்னித்தான். 
அல்லாஹ் மகா மன்னிப்பாளன், சபரும் 
சகிப்பாளன் ஆவான். 

كُ  اِْن   ْم   تهُسْؤ ا تهْسـ هلُْوا وه ْنهه   عه
ُل  ِحْيه  َه ُن  یَُنه  ُتْبده  الُْقْراَٰ
ا  لهُكْم    فه ُ  عه ا    اّلَلَٰ ْنهه ُ  عه   وهاّلَلَٰ
ُفوْر   لِْيم   غه  حه

102. உங்களுக்கு முன்பு சில மக்கள் 
திட்டமாக அவற்றைப் பற்ைி (ககள்வி) 
ககட்டார்கள். (அறவ விவரிக்கப்பட்ட) 
பிைகு அவர்கள் அவற்றை 
நிராகரிப்பவர்களாக மாைிவிட்டனர். 

ا قهْد  هلههه ا   قهْبلُِكْم   َمِْن  قهْوم   سه
هْصبهُحْوا ثَُمه  ا  ا ِفِریْنه  ِبهه  كَٰ

103. பஹரீா,* ஸாயிபா,* வஸீலா,* ஹாம் 
(சிறலகளுக்காக கநர்ச்றச சசய்யப்பட்ட) 
இவற்ைில் எறதயும் அல்லாஹ் 
ஏற்படுத்தவில்றல. எனினும், 
நிராகரிப்பவர்கள் அல்லாஹ் மீது 
சபாய்றய கற்பறனயாக 
இட்டுக்கட்டுகிைார்கள். இன்னும் 
அவர்களில் அதிகமாகனார் 
(உண்றமறய சிந்தித்து) 
புரியமாட்டார்கள்.I 

ا  له  مه عه ُ  جه ْ  اّلَلَٰ ة  َوهَله  ِمنٌۢ   بهِحْْیه
ٓاى ِبهة  َوهَله  ام     وهِصْيلهة  َوهَله  سه   حه

َِٰكَنه  ل  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  وه
ْونه  ُ ِ  له عه  یهْفَته   الْكهِذبه    اّلَلَٰ

ْكثهُرُهْم  ه ا  یهْعِقلُْونه  َله  وه

 
I *பஹீரா: ஓர ்ஒட்டகம் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்னக அளவு 

குட்டிகனள ஈன்ற பின்னர ்அதன் கானத அறுத்து 

சினலகளுக்காக டநரச்ன்ச சசய்து விடட்ுவிடுைது. *ஸாயிபா: ஓர ்

ஒட்டகம் குறிப்பிட்ட ையனத அனடந்த பின்னர ்அனத 

சினலகளுக்காக டநரச்ன்ச சசய்து விடட்ுவிடுைது. *ைஸீலா: 

சதாடரந்்து சபண் குட்டிகனள ஈன்சறடுக்கும் ஒட்டகத்னத 

சினலகளுக்காக டநரச்ன்ச சசய்ைது. *ஹாம்: ஒரு சபண் 

ஒட்டனக குறிப்பிட்ட எண்ணிக்னக அளவு குட்டிகனள 

ஈன்சறடுக்க சினன ஆகுைதற்கு காரணமாக இருந்த ஆண் 

ஒட்டனக. அனத சினலகளுக்காக டநரச்ன்ச சசய்து 

விடட்ுவிடுைாரக்ள். 
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104. இன்னும் “அல்லாஹ் இைக்கியதின் 
பக்கமும், (அவனுறடய) தூதரின் 
பக்கமும் வாருங்கள்’’ என 
அவர்களுக்குக் கூைப்பட்டால், “எங்கள் 
மூதாறதகறள எதன் மீது கண்கடாகமா 
அதுகவ எங்களுக்குப் கபாதும்.’’ எனக் 
கூறுகிைார்கள். அவர்களுறடய 
மூதாறதகள் எறதயும் அைியாமலும், 
கநர் வழிசபைாமலும் இருந்தாலுமா 
(அம்மூதாறதகறள இவர்கள் 
பின்பற்றுவார்கள்)? 

اِذها الهْوا لهُهْم  قِْيله  وه ا   اِلَٰ  تهعه   مه
له  هنْزه ُ  ا اِله  اّلَلَٰ ُسْوِل  وه   الَره
ْسُبنها  قهالُْوا ا  حه ْدنها  مه   وهجه
بهٓا عهلهْيهِ  نها   اَٰ لهوْ  ءه هوه هانه   ا  ك

بهٓاُؤُهْم  ْيـ ًا َوهَله  یهْعلهُمْونه  َله  اَٰ   شه
 یهْهتهُدْونه 

105. நம்பிக்றகயாளர்ககள! நீங்கள் 
உங்கறள கவனித்து சகாள்ளுங்கள் (-
உங்கள் மீது கவனம் சசலுத்துங்கள்). 
நீங்கள் கநர்வழி சசன்ைால் 
வழிசகட்டவர் உங்களுக்கு 
தீங்கிறழக்கமாட்டார். உங்கள் 
அறனவருறடய மீளுமிடமும் 
அல்லாஹ்வின் பக்ககம இருக்கிைது. 
ஆககவ, (அவன்) நீங்கள் சசய்து 
சகாண்டிருந்தறத உங்களுக்கு 
அைிவிப்பான். 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه   عهلهْيُكْم  اَٰ
ُكْم    هنُْفسه ُكْم  َله  ا  َمهْن  یهُضَرُ

َله  یُْتْم    اِذها ضه ِ  اِله  اْهتهده  اّلَلَٰ
ْرِجُعُكْم  ِمْيًعا  مه ُئُكْم   جه   فهُينهَبِ

 تهْعمهلُْونه   ُكنُْتْم  ِبمها 

106. நம்பிக்றகயாளர்ககள! உங்களில் 
ஒருவருக்கு மரணம் சமீபித்தால் (அவர்) 
மரண சாசனம் கூறும் கநரத்தில் 
உங்களில் நீதமான இருவர் உங்கள் 
மத்தியில் சாட்சியாக இருக்க கவண்டும். 
அல்லது நீங்கள் பூமியில் பயணம் 
சசய்து, (அப்பயணத்தில்) உங்கறள 
மரணம் என்ை கசாதறன 
வந்தறடந்தால் (சாட்சிக்காக 
முஸ்லிமான இருவர் 
கிறடக்காவிட்டால் முஸ்லிம்களாகிய) 
நீங்கள் அல்லாத கவைிருவர் 
(சாட்சியாக) இருக்க கவண்டும். 
(சாட்சிகளில், உங்களுக்கு 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه ادهةُ  اَٰ هه   شه
ره  اِذها بهیِْنُكْم  ضه ُكُم  حه ده  اهحه
ثْنَٰ  الْوهِصَيهةِ  ِحْيه  الْمهْوُت    ِن ا
ا هوْ  َمِْنُكْم  عهْدل   ذهوه ِن  ا رَٰ خه   اَٰ
ْْیُِكْم  ِمْن  هنُْتْم  اِْن  غه  ا

بُْتْم  ره  اَْلهْرِض  ِف  ضه
ابهْتُكْم   الْمهْوِت    َمُِصیْبهةُ  فهاهصه
ْ  تهْحِبُسْونهُهمها   بهْعدِ  ِمنٌۢ
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சந்கதககமற்பட்டால்) அவ்விருவறரயும் 
(அஸர்) சதாழுறகக்குப் பின்னர் தடுத்து 
றவயுங்கள். அவ்விருவரும், “அ(ந்த 
சாட்சி கூைிய)தற்குப் பகரமாக ஒரு 
சதாறகறயயும் நாங்கள் 
வாங்கமாட்கடாம், அவர் (எங்கள்) 
உைவினராக இருந்தாலும் சரிகய! 
நாங்கள் அல்லாஹ்விற்காக சாட்சி 
கூைியதில் எறதயும் மறைக்க 
மாட்கடாம். (அவ்வாறு சசய்திருந்தால்) 
அப்கபாது நிச்சயமாக நாங்கள் 
பாவிகளில் ஆகிவிடுகவாம்” என்று 
அல்லாஹ்வின் மீது (அவ்விருவரும்) 
சத்தியம் சசய்து கூைகவண்டும். 

َٰوةِ  ل ِ  فهُيْقِسمَِٰن  الَصه  اِِن  ِباّلَلَٰ
ِْی  َله  اْرتهْبُتْم  همهًنا   ِبه   نهْشَته ث

لهوْ  هانه  َوه  نهْكُتُم  وهَله  قُْربَٰ    ذها ك
ادهةه    هه ِ  شه َها   اّلَلَٰ ن  لَهِمنه   اِذًا اِ

 اَْلَٰثِِمْيه 

107. ஆக, (இவ்வாறு அவர்கள் சத்தியம் 
சசய்த பிைகு) நிச்சயமாக 
அவ்விருவரும் (சபாய் கூைி) 
பாவத்திற்குரியவர்களாகி விட்டனர் 
என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் (இந்த 
சபாய் சாட்சியால் எவருக்கு 
நஷ்டகமற்பட்டு, சத்தியம் சசய்யும்) 
உரிறம சபற்ைவர்களில் (இைந்தவருக்கு) 
சநருங்கிய கவறு இரு வாரிசுகள் 
(முன்னர் சத்தியம் சசய்த) 
அவ்விருவருறடய இடத்தில் நின்று 
சகாண்டு “அவ்விருவரின் சாட்சியத்றத 
விட நிச்சயமாக எங்கள் சாட்சியம்தான் 
மிக உண்றமயானது. நாங்கள் எல்றல 
மீைவில்றல. அவ்வாறு மீைினால் 
அப்கபாது நிச்சயமாக நாங்கள் 
அநியாயக்காரர்களில் ஆகிவிடுகவாம்” 
என்று அவ்விருவரும் அல்லாஹ்வின் 
மீது சத்தியம் சசய்து கூைகவண்டும். 

لَٰ   ُعِثره  فهاِْن  هنَهُهمها  عه ا   ا َقه  اْستهحه
ثًْما  ِن فهاَٰ  اِ رَٰ  یهُقْومَِٰن  خه

ُهمها    الَهِذیْنه  ِمنه  مهقهامه
َقه  ُ  اْستهحه ِ  عهلههْْیِ  اَْلهْولهيَٰ
ِ  فهُيْقِسمَِٰن  ادهُتنها   ِباّلَلَٰ هه   لهشه

َقُ  هحه ادهِتِهمها  ِمْن  ا هه ا  شه مه  وه
ا   ؗ  یْنه َها   اْعتهده  لَهِمنه  اِذًا اِن
لِِمْيه   الَظَٰ

108. அது (-இரு சாட்சிகறள 
சதாழுறகக்குப் பிைகு சத்தியம் சசய்ய 
றவப்பது) சாட்சியத்றத அதற்குரிய 

لِكه  هْدنَٰ   ذَٰ هْن  ا ادهةِ  یَهاُْتْوا ا هه   ِبالَشه
لَٰ  ا   عه هوْ  وهْجِههه ا ا افُْو  هْن  یهخه   ا
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முறையில் அவர்கள் 
நிறைகவற்றுவதற்கும்; அல்லது, 
அவர்களுறடய சத்தியங்களுக்குப் 
பின்னர் சத்தியங்கள் மறுக்கப்படும் 
என்பறத அவர்கள் பயப்படுவதற்கும் 
மிக்க சுலபமானதாகும். அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சுங்கள்! இன்னும், (மார்க்க 
சட்டங்களுக்கு) சசவிசா(ய்த்து, 
கீழ்ப்படி)யுங்கள். பாவிகளான 
கூட்டத்றத அல்லாஹ் கநர்வழி 
சசலுத்த மாட்டான். 

دَه  ٌۢ  ُتره هیْمهان  هیْمهانِِهْم    بهْعده  ا   ا
تَهُقوا ا ه  وه ُ  وهاْسمهُعْوا    اّلَلَٰ   وهاّلَلَٰ

 الْقهْومه  یهْهِدی َله 
ن  ِسِقْيه  الْفَٰ

109. அல்லாஹ் தூதர்கறள ஒன்று 
கசர்க்கும் நாளில், “உங்களுக்கு என்ன 
பதில் கூைப்பட்டது?” என்று 
(அவர்களிடம்) கூறுவான். “எங்களுக்கு 
(அறதப் பற்ைி) அைகவ ஞானமில்றல; 
நிச்சயமாக நீதான் மறைவானவற்றை 
மிக மிக அைிந்தவன்” என்று (அவர்கள் 
பதில்) கூறுவார்கள். 

ُ  یهْجمهعُ  یهْومه  ُسله  اّلَلَٰ  الَرُ
ا ذها   فهيهُقْوُل    قهالُْوا اُِجْبُتْم    مه

هنْته  اِنَهكه  لهنها    عِلْمه  َله  ُم  ا   عهَله
 الُْغُيْوِب 

110. (நபிகய!) அல்லாஹ் (ஈஸாறவ 
கநாக்கி மறுறமயில் பின்வருமாறு) 
கூறும் சமயத்றத நிறனவு கூர்வரீாக! 
(அல்லாஹ் கூறுவான்:) மர்யமுறடய 
மகன் ஈஸாகவ! உம் மீதும், உம் தாய் 
மீதும் நான் புரிந்த அருறள நிறனவு 
கூர்வரீாக! (ஈஸாகவ!) பரிசுத்த 
ஆத்மாவினால் உம்றம நான் 
பலப்படுத்திய சமயத்றத நிறனவு 
கூர்வரீாக! சதாட்டிலி(ல் குழந்றதயாக 
இருந்த சமயத்தி)லும் வாலிபத்திலும் நீர் 
கபசினரீ். இன்னும். எழுதுவறதயும் 
கல்வி ஞானத்றதயும், தவ்ராத்றதயும், 
இன்ஜறீலயும் நான் உமக்குக் கற்பித்த 
சமயத்றத நிறனவு கூர்வரீாக! இன்னும், 
நீர் என் அனுமதியினால் களிமண்ணில் 
பைறவயின் உருவத்றதப் கபால் 

ُ  قهاله  اِذْ    ابْنه   یَِٰعْيسه  اّلَلَٰ
ْریهمه  ُكرْ  مه   عهلهْيكه  نِْعمهِتْ  اذْ
لَٰ  ِتكه    وهعه هیَهْدَتُكه  اِذْ  وهالِده  ا
  الَنهاسه  ُتكهلَُِم  الُْقُدِس  ِبُرْوِح 
ْهًل    الْمهْهدِ  ِف  اِذْ  وهكه   عهلَهْمُتكه  وه

ىةه  وهالِْحْكمهةه  الِْكتَٰبه  الَتهوْرَٰ   وه
اِذْ  وهاَْلِنِْجْيله     ِمنه  تهْخلُُق  وه

ْيِ  ْيـ هةِ  الَطِ ْْیِ  كههه   ِباِذِْنْ  الَطه
ا  فهتهْنُفُخ  ٌۢا فهتهُكْوُن  فِْيهه ْْیً   طه
ُتَْبُِئ  ِباِذِْنْ  ْكمههه  وه  اَْله
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பறடத்து, அதில் நீர் ஊத, அது என் 
அனுமதியினால் பைறவயாக ஆகும். 
இன்னும், பிைவிக் குருடறனயும், 
சவண்குஷ்டறரயும் என் 
அனுமதியினால் நீர் சுகமாக்கிய 
சமயத்றத நிறனவு கூர்வரீாக! இன்னும், 
என் அனுமதியினால் நீர் 
மரணித்தவர்கறள 
(மண்ணறையிலிருந்து உயிருடன்) 
சவளியாக்கிய சமயத்றத நிறனவு 
கூர்வரீாக! இன்னும், இஸ்ரகவலர்கறள 
உம்றம விட்டு நான் தடுத்த சமயத்றத 
நிறனவு கூர்வரீாக. நீர் சதளிவான 
அத்தாட்சிகறள அவர்களிடம் சகாண்டு 
வந்தகபாது, அவர்களில் இருந்த 
நிராகரித்தவர்கள், “இது சதளிவான 
சூனியகம தவிர (உண்றமயான 
அற்புதம்) இல்றல” என்று கூைிய 
சமயத்றத நிறனவு கூர்வரீாக! 

صه  اِذْ  ِباِذِْنْ    وهاَْلهبْره  ُتْخِرُج  وه
اِذْ  ِباِذِْنْ    الْمهْوٰتَٰ    بهِنْ   كهفهْفُت  وه

ٓاِءیْله  ْنكه  اِْسره ْ  اِذْ  عه ُ  ِجْئهَته
ِت   الَهِذیْنه  فهقهاله  ِبالْبهیَِنَٰ
ْ  كهفهُرْوا ا   اِْن  ِمْٰنُ ذه   اََِله  هَٰ
ِبْي   ِسْحر    َمُ

111. இன்னும், என்றனயும், என் 
தூதறரயும் நம்பிக்றக சகாள்ளுங்கள் 
என்று (உமது) சிஷ்யர்களுக்கு மனதில் 
உதிப்றப நான் கபாட்ட சமயத்றத 
நிறனவு கூர்வரீாக! (அதற்கவர்கள்) 
“நம்பிக்றக சகாண்கடாம்; இன்னும், 
நிச்சயமாக நாங்கள் முஸ்லிம்கள்” 
என்பதற்கு (நீர்) சாட்சி அளிப்பரீாக! 
என்று (உம்மிடம்) கூைினார்கள். 

اِذْ  ْيُت  وه هْوحه نه  اِله  ا وهاِریَ   الْحه
هْن  ِمُنْوا ا ُسْوِلْ    ِبْ  اَٰ ِبره ا وه   قهالُْو 
َنها  مه ْد  اَٰ هنَهنها  وهاْشهه ُمْسلُِمْونه    ِبا
 

112. சிஷ்யர்கள் “மர்யமுறடய மகன் 
ஈஸாகவ! உம் இறைவன், 
வானத்திலிருந்து எங்கள் மீது ஓர் 
உணவுத் தட்றட இைக்குவதற்கு 
இயலுவானா?” என்று கூைிய சமயத்றத 
நிறனவு கூர்வரீாக! (அதற்கு ஈஸா) 
“நீங்கள் நம்பிக்றகயாளர்களாக 

وهاِریَُْونه  قهاله  اِذْ   یَِٰعْيسه   الْحه
ْریهمه  ابْنه    یهْستهِطْيعُ  ههْل  مه
بَُكه  هْن  ره َِله  ا ةً  عهلهیْنها  یََُنه ٓاى ِده   مه
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இருந்தால் அல்லாஹ்றவ அஞ்சுங்கள்” 
என்று கூைினார்.  مهٓاِء    َمِنه تَهُقوا قهاله  الَسه ه  ا  اّلَلَٰ

ْؤِمِنْيه  ُكنُْتْم  اِْن   َمُ

113. (அதற்கவர்கள்) கூைினார்கள்: 
“அதிலிருந்து நாங்கள் புசிப்பதற்கும், 
எங்கள் உள்ளங்கள் 
திருப்தியறடவதற்கும், நீர் எங்களிடம் 
திட்டமாக உண்றம கூைினரீ் என்று 
நாங்கள் அைிவதற்கும், 
சாட்சியாளர்களில் நாங்கள் 
ஆகிவிடுவதற்கும் விரும்புகிகைாம்.” 

هْن  نُِریُْد  قهالُْوا ا  نَهاْكُله  ا   ِمْنهه
َنه  تهْطمهى ِ نهْعلهمه  قُلُْوبُنها  وه هْن  وه   ا

قْتهنها   قهْد  ده نهُكْونه  صه ا  وه   عهلهْيهه
ِهِدیْنه  ِمنه   الَشَٰ

114. மர்யமுறடய மகன் ஈஸா 
கூைினார்: “அல்லாஹ்கவ, எங்கள் 
இறைவா! வானத்திலிருந்து ஓர் 
உணவுத் தட்றட எங்களுக்கு இைக்கிக் 
சகாடு! எங்களுக்கும், எங்கள் முன் 
(எங்ககளாடு சம காலத்தில்) 
இருப்பவர்களுக்கும், எங்களுக்குப் பின் 
வருபவர்களுக்கும் அது ஒரு 
சபருநாளாகவும், உன்னிடமிருந்து ஓர் 
அத்தாட்சியாகவும் இருக்கும். இன்னும், 
எங்களுக்கு உணவளி! நீ 
உணவளிப்பவர்களில் மிகச் சிைந்தவன்.” 

ْریهمه  ُن ابْ  ِعْيسه  قهاله   مه
بَهنها   اللََُٰهَمه  هنِْزْل  ره   عهلهیْنها  ا
ةً  ٓاى ِده مهٓاءِ  َمِنه  مه  تهُكْوُن  الَسه
لِنها  ِعْيًدا لهنها  هَوه ِخِرنها  ََلِ اَٰ   وه
یهةً  اَٰ اْرُزقْنها  َمِْنكه    وه هنْته  وه ا   وه
ْْیُ  ِزقِْيه  خه  الَرَٰ

115. அல்லாஹ் கூைினான்: “நிச்சயமாக 
நான் அறத உங்களுக்கு இைக்கிக் 
சகாடுப்கபன். ஆக, (அதற்கு) பின்னர் 
உங்களில் எவர் நிராகரிப்பாகரா, உலக 
மக்களில் ஒருவறரயும் நான் 
தண்டிக்காத தண்டறனயால் நிச்சயம் 
நான் அவறர தண்டிப்கபன்.” 

ُ  قهاله  ْ  اّلَلَٰ ا  اَِنِ ِلُهه َ  عهلهْيُكْم    ُمَنه
ْ   ِمْنُكْم  بهْعُد  یَهْكُفرْ  فهمهْن    فهاَِنِ
بُه   ابًا اُعهَذِ بُه    ََله   عهذه ًدا اُعهَذِ  اهحه
ن  َمِنه  لهِمْيه  الْعَٰ

116. (நபிகய!) அல்லாஹ் (ஈஸாறவ 
கநாக்கி) கூறும் அந்த சமயத்றத 
நிறனவு கூர்வரீாக: “மர்யமுறடய மகன் 

اِذْ  ُ  قهاله  وه   ابْنه  یَِٰعْيسه  اّلَلَٰ
ْریهمه  هنْته  مه ا  لِلَنهاِس   قُلْته   ءه
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ஈஸாகவ! அல்லாஹ்றவ அன்ைி 
என்றனயும், என் தாறயயும் 
வணங்கப்படும் (இரு) சதய்வங்களாக 
எடுத்துக் சகாள்ளுங்கள் என்று 
மக்களுக்கு நீர் கூைினரீா?” (அவர்) 
கூறுவார்: “நீ மிகப் பரிசுத்தமானவன். 
எனக்கு ஒரு சிைிதும் தகுதி இல்லாதறத 
நான் கூறுவது எனக்கு ஆகாது. நான் 
அறத கூைியிருந்தால் திட்டமாக அறத 
நீ அைிந்திருப்பாய்! என் 
உள்ளத்திலுள்ளறத நீ நன்கைிவாய். உன் 
உள்ளத்திலுள்ளறத நான் அைிய 
மாட்கடன். நிச்சயமாக நீதான் 
மறைவானவற்றை மிக மிக 
அைிந்தவன்.” 

تَهِخُذْوِنْ  ه  ا اَُمِ ْيِ  وه َٰهه  ِمْن  اِل
ِ    ُدْوِن  نهكه  قهاله  اّلَلَٰ ا  ُسْبحَٰ   مه
هْن  ِلْ   یهُكْوُن  هقُْوله  ا ا  ا   لهیْسه  مه
۬   ِلْ    َق  ر   قُلُْته   ُكْنُت  اِْن  ِبحه

ا   تهْعلهُم  عهلِْمتهه     فهقهْد   ِفْ  مه
هعْلهُم  وهَله   نهْفِسْ  ا  ا  ِفْ   مه
نَهكه  نهْفِسكه    هنْته  اِ ُم   ا   عهَله
 الُْغُيْوِب 

117. “நீ எனக்கு ஏவியறத, அதாவது, என் 
இறைவனும் உங்கள் இறைவனுமாகிய 
அல்லாஹ்றவ வணங்குங்கள் 
என்பறதத் தவிர (என்றன 
வணங்கும்படி) அவர்களுக்கு நான் 
கூைவில்றல. இன்னும், நான் 
அவர்களுடன் இருந்த வறர அவர்கள் 
மீது சாட்சியாளனாக இருந்கதன். ஆக, நீ 
என்றனக் றகப்பற்ைியகபாது (-என்றன 
நீ வானத்தில் உயர்த்திவிட்டகபாது) 
நீதான் அவர்கறளக் கண்காணிப்பவனாக 
இருந்தாய். நீகய எல்லாவற்ைின் மீதும் 
சாட்சியாளன்.” 

ا  ا   اََِله  لهُهْم  قُلُْت  مه ْرتهِنْ   مه همه  ا
هِن  ِبه    ه  اْعُبُدوا ا ْ  اّلَلَٰ َبِ  ره

بَهُكْم    ُكْنُت  وهره ْ  وه  عهلههْْیِ
ِهْيًدا ا  شه ْ    ُدْمُت   َمه  فهلهَمها  فهِْْیِ
ِنْ  فَهیْته هنْته  ُكْنته  تهوه   قِْيبه الَره  ا
   ْ هنْته  عهلههْْیِ ا لَٰ  وه ء   كَُلِ  عه ْ   َشه
ِهْيد    شه

118. “அவர்கறள நீ தண்டித்தால் 
நிச்சயமாக அவர்கள் உன் அடியார்கள்! 
அவர்கறள நீ மன்னித்தால் நிச்சயமாக 
நீதான் மிறகத்தவன், மகா ஞானவான்.” 

بُْهْم  اِْن  َذِ  ِعبهاُدكه    فهاِنَهُهْم  ُتعه
اِْن  هنْته  فهاِنَهكه  لهُهْم  تهْغِفرْ  وه   ا

ِزیْزُ  ِكْيُم   الْعه  الْحه
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119. அல்லாஹ் கூறுவான்: 
“உண்றமயாளர்களுக்கு அவர்களுறடய 
உண்றம பலனளிக்கும் நாள் இதுவாகும். 
அவர்களுக்கு சசார்க்கங்கள் உண்டு. 
அவற்ைின் கீழ் நதிகள் ஓடும். அவற்ைில் 
அவர்கள் என்சைன்றும் நிரந்தரமாக 
தங்கி இருப்பார்கள். அவர்கறளப் பற்ைி 
அல்லாஹ் மகிழ்ச்சியறடவான். 
அவர்களும் அவறனப் பற்ைி மகிழ்ச்சி 
அறடவார்கள். இதுதான் மகத்தான 
சவற்ைியாகும்.” 

ُ  قهاله  ا اّلَلَٰ ذه  یهْنفهعُ  یهْوُم  هَٰ
ِدقِْيه   لهُهْم  ِصْدقُُهْم    الَصَٰ

َنَٰت   ا  ِمْن  تهْجِرْی  جه  تهْحِتهه
رُ  لِِدیْنه  اَْلهنْهَٰ ا    خَٰ ه  فِْيهه   بهًدا   ا
ِضه  ُ  ره ْ  اّلَلَٰ ْٰنُ ُضْوا عه ْنُه    وهره  عه
لِكه  ِظْيُم  الْفهوْزُ  ذَٰ  الْعه

120. வானங்கள், பூமி, இன்னும் 
அவற்ைில் உள்ளவற்ைின் ஆட்சி 
அல்லாஹ்விற்குரியகத! அவன் 
எல்லாவற்ைின் மீதும் 
கபராற்ைலுறடயவன் ஆவான். 

 ِ ِت  ُملُْك  ّلِلََٰ مَٰوَٰ  وهاَْلهْرِض   الَسه
ا  مه لَٰ  فِْيِهَنه    وه  كَُلِ  وهُهوهعه
ء   ْ ن  َشه  قهِدیْر 

ஸூரா அன்ஆம்  الأنعام 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. புகழ் (எல்லாம்) வானங்கறளயும் 
பூமிறயயும் பறடத்தவனாகிய; இன்னும், 
இருள்கறளயும் ஒளிறயயும் 
உண்டாக்கிய அல்லாஹ்விற்குரியகத! 
(இதற்குப்) பிைகு(ம்), நிராகரிப்பவர்கள் 
தங்கள் இறைவனுக்கு (சபாய்யான 
சதய்வங்கறள வணக்க வழிபாட்டில்) 
சமமாக்குகிைார்கள். 

ْمُد  هلْحه ِ  ا لهقه  الَهِذْی  ّلِلََٰ  خه
ِت  مَٰوَٰ له   وهاَْلهْرضه  الَسه عه  وهجه
لُمَِٰت  ۬   الَظُ الَنُوْره    الَهِذیْنه  ثَُمه  وه
بَِِهْم  كهفهُرْوا  یهْعِدلُْونه  ِبره
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2. அவன்தான் உங்கறளக் 
களிமண்ணிலிருந்து பறடத்தான். பிைகு, 
(உங்கள் மரணத்திற்கு) ஒரு தவறணறய 
விதித்தான். இன்னும், அவனிடம் 
(மறுறம நிகழ்வதற்கு கவறு ஒரு) 
குைிப்பிட்ட தவறணயும் உண்டு. 
(இதற்குப்) பிைகு(ம்), நீங்கள் (அல்லாஹ் 
உங்கறள மறுறமயில் எழுப்புவான் 
என்பதில்) சந்கதகிக்கிைரீ்கள். 

لهقهُكْم  ُهوهالَهِذْی   ِطْي   َمِْن   خه
ًل    قهضَٰ   ثَُمه  هجه ل   ا اهجه   وه

َمً  ه   َمُسه هنُْتْم  ثَُمه  ِعْنده   ا
ْونه  ُ  تهْمَته

3. இன்னும், அவன்தான் வானங்களிலும், 
பூமியிலும் வணங்கப்படுவதற்கு 
தகுதியான அல்லாஹ் ஆவான். (அவன்) 
உங்கள் இரகசியத்றதயும் உங்கள் 
பகிரங்கத்றதயும் நன்கைிவான். இன்னும், 
நீங்கள் சசய்வறதயும் நன்கைிவான். 

 ُ ِت  ِف  وهُهوهاّلَلَٰ مَٰوَٰ  وهِف  الَسه
ُكْم  یهْعلهُم  اَْلهْرِض     ِسَره

ُكْم  ْهره یهْعلهُم  وهجه ا  وه  مه
 تهْكِسُبْونه 

4. அவர்களுக்கு தங்கள் இறைவனின் 
வசனங்களிலிருந்து வசனம் ஏதும் 
வருவதில்றல, அறத அவர்கள் 
புைக்கணிப்பவர்களாக இருந்கத தவிர. 

ا  مه ْ  وه یهة   َمِْن  تهاْتِهْْیِ   َمِْن  اَٰ
یَِٰت  بَِِهْم  اَٰ هانُْوا اََِله  ره ا  ك ْنهه   عه

 ُمْعِرِضْيه 

5. ஆக, அவர்கள் சத்தியத்றத, - அது 
அவர்களிடம் வந்தகபாது - 
சபாய்ப்பித்தனர். ஆக, அவர்கள் எறத 
ககலி சசய்து சகாண்டிருந்தார்ககளா 
அதன் (உண்றம) சசய்திகள் அவர்களிடம் 
விறரவில் வரும். 

ْد  بُْوا فهقه َذه َقِ  كه  لهَمها   ِبالْحه
ُهْم    ٓاءه ْوفه  جه ْ  فهسه  یهاْتِهْْیِ
ُٓؤا هنٌْۢبَٰ ا  ا هانُْوا مه   ِبه   ك

 یهْستهْهِزُءْونه 
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6. அவர்களுக்கு முன்னர் எத்தறனகயா 
சமுதாயத்றத நாம் அழித்கதாம் 
என்பறத அவர்கள் பார்க்கவில்றலயா? 
பூமியில் உங்களுக்கு நாம் 
வசதியளிக்காத அளவு அவர்களுக்கு 
வசதி அளித்கதாம்; இன்னும், அவர்கள் 
மீது தாறர தாறரயாக மறழறய 
அனுப்பிகனாம்; இன்னும், நதிகறள 
அவர்களுக்குக் கீழ் ஓடும்படி 
ஆக்கிகனாம். ஆக, அவர்களுறடய 
பாவங்களினால் அவர்கறள அழித்கதாம். 
இன்னும், அவர்களுக்குப் பின்னர் கவறு 
சமுதாயத்றத உருவாக்கிகனாம். 

هلهْم  ْوا ا هْهلهْكنها  كهْم  یهره   ِمْن  ا
ْ  قهْرن   َمِْن  قهْبلِِهْم  ُ َكهَٰنَٰ  َمه

ا  اَْلهْرِض  ِف  ْن  لهْم  مه َكِ  نُمه
لْنها  لَهُكْم  هْرسه ا مهٓاءه  وه   الَسه

 ْ اًرا  عهلههْْیِ لْنها  َمِْدره عه   وهجه
ره  ْ  ِمْن  تهْجِرْی  اَْلهنْهَٰ  تهْحهَِتِ

 ْ ُ  ِبُذنُْوِبِهْم  فهاهْهلهْكٰنَٰ
ها  اْن هنْشه ا ْ  وه   قهْرنًا  بهْعِدِهْم  ِمنٌۢ
ِریْنه  خه  اَٰ

7. ஏடுகளில் (எழுதப்பட்ட) ஒரு 
கவதத்றதகய நாம் உம்மீது இைக்கி, 
அறத அவர்கள் (உம்மிடமிருந்து) தங்கள் 
கரங்களால் சதாட்டுப் பார்த்தாலும், “இது 
சதளிவான சூனியகம தவிர 
(உண்றமயான கவதம்) இல்றல” என்று 
அந்த நிராகரிப்பாளர்கள் திட்டமாகக் 
கூறுவார்கள். 

لهوْ  لْنها  وه ًبا  عهلهْيكه  نهَزه   ِفْ  ِكتَٰ
اس    ِباهیِْدیِْهْم  فهلهمهُسْوهُ  قِْرطه
ا الَهِذیْنه  لهقهاله    اِْن  كهفهُرْو 
ا   ذه ِبْي   ِسْحر   اََِله  هَٰ  َمُ

8. இன்னும், “அவர் மீது ஒரு வானவர் 
இைக்கப்பட கவண்டாமா?” என்று 
அவர்கள் கூைினார்கள். நாம் ஒரு 
வானவறர இைக்கினால் (அவர்களது) 
காரியம் முடிக்கப்பட்டு விடும். பிைகு, 
அவர்களுக்கு அவகாசம் அளிக்கப்படாது. 

 عهلهْيهِ   اُنِْزله  لهْو َله   وهقهالُْوا
لهك     لهوْ  مه لْنها  وه هنْزه لهكًا ا   مه
 َله  ثَُمه  اَْلهْمرُ  لَهُقِضه 

ُرْونه   یُْنظه
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9. இன்னும், (தூதருக்கு துறணயாக 
வானத்திலிருந்து அனுப்பப்படும்) அவறர 
ஒரு வானவராக நாம் ஆக்கினாலும், 
(அவறர பூமிக்கு அனுப்பும்கபாது) 
அவறர(யும்) (மனித இனத்றதச் கசர்ந்த) 
ஓர் ஆடவராகத்தான் ஆக்குகவாம். 
(ஏசனனில் வானவறர அவருறடய 
அசல் உருவத்தில், இவர்களால் பார்க்க 
முடியாது.) இன்னும், அவர்கள் (தங்கள் 
மீது) எறத குழப்பிக் சகாள்கிைார்ககளா 
அறதகய அவர்கள் மீது (நாமும்) 
குழப்பிவிடுகவாம். (-மீண்டும் பறழய 
சந்கதகத்திற்கக அவர்கள் ஆளாகி 
விடுவர்.) 

لهوْ  لْنَٰهُ  وه عه لهكًا جه لْنَٰهُ  مه عه   لَهجه
ُجًل  لهلهبهْسنها  ره ْ  وه ا  عهلههْْیِ  َمه

 یهلِْبُسْونه 

10. இன்னும், திட்டவட்டமாக உமக்கு 
முன்னர் (பல) தூதர்கள் ஏளனம் 
சசய்யப்பட்டனர். ஆக, அவர்கறள ககலி 
சசய்தவர்கறள அவர்கள் எறத றவத்து 
ஏளனம் சசய்து வந்தார்ககளா அது 
சூழ்ந்து விட்டது. 

لهقهدِ   َمِْن  ِبُرُسل   اْسُتْهِزئه  وه
اقه  قهْبلِكه    ِبالَهِذیْنه  فهحه
ِخُرْوا ْ  سه ا  ِمْٰنُ هانُْوا َمه  ِبه   ك

ن   یهْستهْهِزُءْونه

11. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “நீங்கள் பூமியில் 
(பல பகுதிகளுக்கு) சசல்லுங்கள். பிைகு, 
சபாய்ப்பித்தவர்களின் முடிவு எவ்வாறு 
இருந்தது? என்று பாருங்கள்” 

ْوا قُْل    ثَُمه  اَْلهْرِض  ِف  ِسْْیُ
هنُْظُرْوا هانه  كهْيفه  ا   عهاقِبهةُ  ك

ِبْيه   الُْمكهَذِ
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12. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “வானங்களிலும் 
பூமியிலும் உள்ளறவ யாருக்குரியன?” 
(நபிகய நீர்) கூறுவரீாக: “(அறவ) 
அல்லாஹ்விற்குரியனகவ!” கருறண 
புரிவறத (அவன்) தன் மீது 
கடறமயாக்கினான். நிச்சயமாக உங்கறள 
மறுறம நாளில் ஒன்று கசர்ப்பான். 
அதில் சந்கதககமயில்றல. எவர்கள் 
தங்களுக்கு தாகம நஷ்டம் விறளவித்துக் 
சகாண்டார்ககளா அவர்கள் நம்பிக்றக 
சகாள்ள மாட்டார்கள். 

ا  لَِمهْن  قُْل  ِت الَسه  ِف  َمه  مَٰوَٰ
ِ    قُْل  وهاَْلهْرِض    ََٰ   كهتهبه   ّلَلِ

لَٰ  ْحمهةه    نهْفِسهِ  عه  الَره
َنهُكْم   یهْوِم  اِلَٰ  لهيهْجمهعه

مهةِ  یْبه  َله  الِْقيَٰ   فِْيِه    ره
هلَهِذیْنه  ا ا ِسُرْو  ُهْم  خه هنُْفسه   ا
 یُْؤِمُنْونه   َله  فهُهْم 

13. இரவிலும், பகலிலும் தங்கி 
இருப்பறவ (-இப்பிரபஞ்சத்தில் உள்ள 
அறனத்தும்) அவனுக்குரியனகவ! 
அவன்தான் நன்கு சசவியுறுபவன், 
நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

لهه   ا  وه كهنه  مه  الَهْيِل  ِف  سه
اِر    الَنههه ِمْيعُ  وه ُهوهالَسه   وه
لِْيُم   الْعه

14. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “வானங்கள்; 
இன்னும், பூமியின் பறடப்பாளனாகிய 
அல்லாஹ் அல்லாதவறனயா நான் 
(எனது) பாதுகாவலனாக எடுத்துக் 
சகாள்கவன்? அவன்தான் 
உணவளிக்கிைான்; அவனுக்கு 
உணவளிக்கப்படுவதில்றல.” (கமலும்) 
கூறுவரீாக: “(அல்லாஹ்விற்கு 
முற்ைிலும்) பணிந்தவர்களில் 
முதலாமவனாக நான் ஆககவண்டுசமன 
கட்டறளயிடப்பட்டுள்களன். இன்னும், 
(நபிகய) இறணறவப்பவர்களில் நிச்சயம் 
நீர் ஆகிவிடாதீர்.” 

ْْیه  قُْل  هغه ِ  ا تَهِخذُ  اّلَلَٰ ه لَِيًا  ا  وه
ِت  فهاِطرِ  مَٰوَٰ  وهاَْلهْرِض  الَسه

یُْطِعُم  ُم    وهَله  وهُهوه  قُْل  یُْطعه
  ْ هْن  اُِمْرُت  اَِنِ ُكْونه  ا ه هَوهله  ا  ا
ْن  هْسلهمه  مه  ِمنه  تهُكْونهَنه  وهَله  ا

 الُْمْشِرِكْيه 

15. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “என் 
இறைவனுக்கு நான் மாறு சசய்தால், 
மகத்தான (மறுறம) நாளின் 
தண்டறனறய நிச்சயமாக நான் 
பயப்படுகிகைன்.” 

ْ   قُْل  اُف  اَِنِ ْيُت  اِْن  اهخه   عهصه
 ْ َبِ ابه  ره ِظْيم   یهْوم   عهذه  عه
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16. அந்நாளில் எவறர விட்டும் 
தண்டறன தடுக்கப்படுகிைகதா அவருக்கு 
நிச்சயமாக (அல்லாஹ்) அருள் புரிந்து 
விட்டான். இதுதான் சதளிவான 
சவற்ைியாகும். 

ْن  ْف  مه ْنهُ  یَُْصره ذ   عه ى ِ  یهْومه
ِحمهه     فهقهْد  لِكه  ره   الْفهوْزُ  وهذَٰ

 الُْمِبْيُ 

17. (நபிகய!) அல்லாஹ் உமக்கு ஒரு 
சிரமத்றதக் சகாடுத்தால் அவறனத் 
தவிர அறத நீக்குபவர் அைகவ இல்றல. 
இன்னும், அவன் உமக்கு ஒரு 
நன்றமறயக் சகாடுத்தால் (அறதத் 
தடுப்பவருமில்றல), அவன் 
எல்லாவற்ைின் மீது கபராற்ைலுறடயவன் 
ஆவான். 

اِْن  ْسكه  وه ُ  یَهْمسه  ِبُضَر   اّلَلَٰ
هاِشفه  فهله  اِْن  ُهوه   اََِله  لهه    ك   وه

ْسكه  ْْی   یَهْمسه لَٰ  ِبخه  كَُلِ  فهُهوهعه
ء   ْ  قهِدیْر   َشه

18. அவன்தான், தன் அடியார்கள் கமல் 
ஆதிக்கமுறடயவன். இன்னும், 
அவன்தான் மகா ஞானவான், 
ஆழ்ந்தைிந்தவன். 

اِهرُ   ِعبهاِده     فهْوقه  وهُهوهالْقه
ِكْيُم  ِبْْیُ  وهُهوهالْحه  الْخه
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19. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “எந்த சபாருள் 
சாட்சியால் மிகப் சபரியது?” (நபிகய!) 
கூறுவரீாக: “(சாட்சியால் மிகப் 
சபரியவன்) அல்லாஹ்தான்! (அவன்) 
எனக்கும் உங்களுக்குமிறடயில் 
சாட்சியாளன் ஆவான். இன்னும், இந்த 
குர்ஆன் எனக்கு வஹ்யி 
அைிவிக்கப்பட்டது, இதன் மூலம் 
உங்கறளயும், அது யாருக்கு 
சசன்ைறடகிைகதா அவறரயும் நான் 
எச்சரிப்பதற்காக. நிச்சயமாக நீங்கள், 
அல்லாஹ்வுடன் வணங்கப்படும் கவறு 
கடவுள்கள் இருப்பதாக சாட்சி 
கூறுகிைரீ்களா?” (நபிகய!) கூறுவரீாக: 
“(நான் அதற்கு) சாட்சி கூைமாட்கடன்!” 
(நபிகய நீர்) கூறுவரீாக: “அவன் எல்லாம் 
வணங்கப்படுவதற்கு தகுதியான ஒகர ஓர் 
இறைவன்தான். (பலர் அல்ல.) இன்னும், 
நிச்சயமாக நான் நீங்கள் இறணறவத்து 
வணங்குபவற்ைிலிருந்து விலகியவன் 
ஆகவன்.” 

هَیُ  قُْل  ء   ا ْ ُ  َشه ْكَبه ه ادهةً     ا هه  شه
۬   قُِل    ُ ٌۢ  اّلَلَٰ ِهْيد    بهْيِنْ  شه

بهیْنهُكْم  اُْوِحه  وه َه  وه ا اِله ذه  هَٰ
ُن  ُكْم  الُْقْراَٰ ْ  ِبه    َِلُنِْذره مهنٌۢ   وه
َنهُكْم  بهلهغه    هى ِ ُدْونه  ا هَنه  لهتهْشهه   ا
ِ  مهعه  ةً  اّلَلَٰ لِهه ی    اَٰ   ََله   قُْل  اُْخرَٰ

ُد    هْشهه نَهمها قُْل  ا َٰه   اِ  ُهوهاِل
نَهِنْ  َوهاِحد   اِ ء   وه َمها  بهِرْیٓ   َمِ

 ُتْشِرُكْونه  

20. (முன்னர்) கவதத்றத நாம் 
எவர்களுக்கு சகாடுத்கதாகமா அவர்கள் 
தங்கள் குழந்றதகறள அைிவறதப் கபால் 
அ(ல்லாஹ் ஒருவன்தான் 
வணங்கத்தகுதியானவன்; இன்னும் 
முஹம்மத் நபி உண்றமயானவர் 
என்ப)றத அைிவார்கள். எவர்கள் 
தங்களுக்கு தாகம நஷ்டம் விறளவித்துக் 
சகாண்டார்ககளா அவர்கள் நம்பிக்றக 
சகாள்ளமாட்டார்கள். 

هلَهِذیْنه  ُ  ا ُ تهْيٰنَٰ  الِْكتَٰبه  اَٰ
مها  یهْعِرفُْونهه    یهْعِرفُْونه  كه
ُهْم    هبْنهٓاءه هلَهِذیْنه  ا ا  ا ِسُرْو   خه
ُهْم  هنُْفسه  َله  فهُهْم  ا
ن   یُْؤِمُنْونه

21. அல்லாஹ்வின் மீது சபாய்றய 
புறனபவறனவிட அல்லது அவனுறடய 
வசனங்கறள சபாய்ப்பித்தவறனவிட 
மகா அநியாயக்காரன் யார்? நிச்சயமாக 
அநியாயக்காரர்கள் (இவ்வுலகிலும்) 
சவற்ைிசபை மாட்டார்கள். 

ْن  مه هْظلهُم  وه ی ِمَمهِن  ا َٰ  افَْته
ِ  له عه  هوْ  كهِذبًا اّلَلَٰ به  ا َذه  كه

نَهه   ِباَٰیَِٰته       یُْفلُِح  َله  اِ
لُِمْونه   الَظَٰ
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22. இன்னும், நாம் அவர்கள் 
அறனவறரயும் ஒன்று திரட்டும் 
(மறுறம) நாளிலும் (சவற்ைி சபை 
மாட்டார்கள்). பிைகு, 
இறணறவத்தவர்கறள கநாக்கி, 
“(கடவுள்கள் என) நீங்கள் 
பிதற்ைிக்சகாண்டிருந்த (நீங்கள் 
இறணறவத்து வணங்கிய) உங்கள் 
சதய்வங்கள் எங்கக?” என்று கூறுகவாம். 

یهْومه  ِمْيًعا   نهْحُشُرُهْم  وه   جه
ا لِلَهِذیْنه  نهُقْوُل  ثَُمه  ُكْو  هْشره  ا
هیْنه  هٓاُؤُكُم  ا ك  الَهِذیْنه  ُشره
 تهْزُعُمْونه  ُكنُْتْم 

23. பிைகு, “எங்கள் இறைவனாகிய 
அல்லாஹ் மீது சத்தியமாக நாங்கள் 
இறணறவப்பவர்களாக இருக்கவில்றல!” 
என்று அவர்கள் கூறுவறதத் தவிர 
அவர்களுறடய கசாதறன(யில் கவறு 
பதில் அவர்களிடம்) இருக்காது. 

ْ  تهُكْن  لهْم  ثَُمه    اََِله   فِْتنههَُتُ
هْن  ِ  قهالُْوا  ا بَِنها  وهاّلَلَٰ ا  ره   ُكَنها  مه

 ُمْشِرِكْيه 

24. அவர்கள் தங்கள் மீகத எவ்வாறு 
சபாய் கூைினர்; இன்னும், அவர்கள் 
கற்பறனயாக புறனந்து 
சகாண்டிருந்தறவ அவர்கறள விட்டு 
எவ்வாறு மறைந்துவிட்டன என்பறத 
(நபிகய) கவனிப்பரீாக! 

ُنُْظرْ  بُْوا كهْيفه  ا لَٰ    كهذه  عه
هنُْفِسِهْم  َله  ا ْ  وهضه ْٰنُ ا  عه   َمه

هانُْوا ْونه  ك ُ  یهْفَته

25. (நபிகய!) உம் பக்கம் சசவி 
சாய்ப்பவரும் அவர்களில் உண்டு. 
அவர்களுறடய உள்ளங்களில் அறத 
புரிந்துசகாள்வதற்கு தறடயாக 
திறரகறளயும், அவர்களுறடய 
காதுகளில் சசவிறடயும் ஆக்கிகனாம். 
இன்னும், ஒவ்சவாரு அத்தாட்சிறய 
அவர்கள் பார்த்தாலும் அறத அவர்கள் 
நம்பிக்றக சகாள்ளமாட்டார்கள். (நபிகய!) 
முடிவாக, அவர்கள் உம்மிடம் 
தர்க்கித்தவர்களாக வந்தால் நிராகரித்த 
(அ)வர்கள், “இறவ முன்கனார்களின் 
கட்டுக்கறதகறளத் தவிர (உண்றமயான 
இறை கவதம்) இல்றல” என்கை 
கூறுவார்கள். 

 ْ ِمْٰنُ   اِلهْيكه    یَهْستهِمعُ  َمهْن  وه
لْنها  عه لَٰ  وهجه ِكَنهةً  قُلُْوِبِهْم  عه ه   ا

هْن  ْ  وه  یَهْفقهُهْوهُ  ا نِِهْم  ِف ذها  اَٰ
قًْرا    اِْن  وه ْوا وه یهة   كَُله  یَهره   ََله  اَٰ
ا    یُْؤِمُنْوا َتَٰ   ِبهه  اِذها حه
ٓاُءْوكه  اِدلُْونهكه  جه  یهُقْوُل  یُجه
ا الَهِذیْنه  ا   اِْن  كهفهُرْو  ذه  اََِله   هَٰ
اِطْْیُ  هسه لِْيه  ا هَوه  اَْل
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26. அவர்கள் இதிலிருந்து (மக்கறள) 
தடுக்கிைார்கள்; இன்னும், அவர்களும் 
இறத விட்டு தூரமாக சசல்கிைார்கள். 
(அவர்கள்) தங்கறளகய தவிர அழித்துக் 
சகாள்வதில்றல. ஆனால், (அவர்கள் 
அறத) உணர மாட்டார்கள். 

ْونه  وهُهْم  ْنهُ  یهْنهه یهْنـ هْونه  عه   وه
ْنُه    اِْن  عه  اََِله   یَُْهلُِكْونه  وه

ُهْم  هنُْفسه ا  ا مه  ْونه یهْشُعرُ  وه

27. நரகத்தின் முன் அவர்கள் 
நிறுத்தப்படும் கபாது, (நபிகய! நீர் 
அவர்கறளப்) பார்த்தால், (அப்கபாது) 
அவர்கள் கூறுவார்கள்: “நாங்கள் 
(உலகத்திற்கு) திருப்பி அனுப்பப்பட 
கவண்டுகம! இன்னும், எங்கள் 
இறைவனின் வசனங்கறள நாங்கள் 
சபாய்ப்பிக்க மாட்கடாகம; இன்னும், 
நம்பிக்றகயாளர்களில் ஆகிவிடுகவாகம!” 

لهوْ  ی وه له   ُوقُِفْوا اِذْ  تهرَٰ   عه
الُْوا الَنهارِ  دَُ  یَٰلهْيتهنها  فهقه   نُره
به  وهَله  بَِنها  ِباَٰیَِٰت  نُكهَذِ  ره

نهُكْونه   الُْمْؤِمِنْيه  ِمنه  وه

28. (நிறலறம அவர்கள் எண்ணியது 
கபான்று அல்ல!) மாைாக, முன்னர் 
(அவர்கள்) மறைத்திருந்தறவ 
அவர்களுக்கு (முன்னர்) சவளிப்படும். 
அவர்கள் (உலகத்திற்கு) திருப்பி 
அனுப்பப்பட்டால், அவர்கள் எறத விட்டு 
தடுக்கப்பட்டார்ககளா அதற்கக 
திரும்புவார்கள். இன்னும், நிச்சயமாக 
அவர்கள் சபாய்யர்கள்தான். 

ا بهْل  ا  لهُهْم  بهده هانُْوا َمه  ك
لهوْ      قهْبُل  ِمْن  یُْخُفْونه   وه
اُدْوا ُردَُْوا ْنهُ  نُُهْوا لِمها  لهعه   عه

نَهُهْم  اِ  لهكَِٰذبُْونه  وه

29. இன்னும், அவர்கள் கூைினார்கள்: 
“நமது உலக வாழ்க்றகறயத் தவிர 
(கவறு) வாழ்க்றக இல்றல. இன்னும், 
(இந்த வாழ்க்றகதான் எல்லாம். 
மரணத்திற்கு பின்னர் கவறு 
வாழ்க்றகக்காக) நாம் எழுப்பப்பட 
மாட்கடாம்.’’ 

ا قهالُْو  يهاُتنها  اََِله  ِِهه   اِْن  وه   حه
نْيها  ا  الَدُ مه   نهْحُن  وه

 ِبمهْبُعْوثِْيه 
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30. இன்னும், (அவர்கள்) தங்கள் 
இறைவனுக்கு முன் நிறுத்தப்படும்கபாது 
நீர் (அவர்கறளப்) பார்த்தால், (அப்கபாது 
இறைவன், விசாரறண நாளாகிய) இது 
உண்றம இல்றலயா? என்று கூறுவான். 
அவர்கள், “எங்கள் இறைவன் மீது 
சத்தியமாக! ஏனில்றல (உண்றமதான்)’’ 
எனக் கூறுவர். “ஆககவ, நீங்கள் 
நிராகரித்துக் சகாண்டிருந்த காரணத்தால் 
இந்த தண்டறனறய சுறவயுங்கள்’’ 
என்று (இறைவன்) கூறுவான். 

لهوْ  ی وه لَٰ   ُوقُِفْوا اِذْ  تهرَٰ   عه
بَِِهْم    هلهیْسه  قهاله  ره ذه  ا  اهَٰ
َقِ    ا    بهلَٰ  قهالُْوا ِبالْحه بَِنه   وهره
ابه  فهُذْوقُوا قهاله  ذه   ِبمها  الْعه

ن  ُكنُْتْم   تهْكُفُرْونه

31. அல்லாஹ்வின் சந்திப்றப 
சபாய்ப்பித்தவர்கள் நஷ்டமறடந்து 
விட்டனர். இறுதியாக, திடீசரன 
அவர்களுக்கு மறுறம வந்தால், “நாங்கள் 
(நன்றமகளில்) எவற்ைில் குறை 
சசய்கதாகமா அதனால் கநர்ந்த எங்கள் 
துக்ககம!’’ என்று கூறுவர். அவர்களுகமா 
தங்கள் பாவங்கறளத் தங்கள் முதுகுகள் 
மீது சுமப்பார்கள். அைிந்து சகாள்ளுங்கள்! 
அவர்கள் சுமப்பது மிகக் சகட்டதாகும். 

ِسره   قهْد  بُْوا الَهِذیْنه  خه  كهَذه
ِ    ِبلِقهٓاءِ  َتَٰ   اّلَلَٰ  اِذها حه

ْتُهُم  ٓاءه ةُ  جه اعه  بهْغتهةً   الَسه
تهنها  قهالُْوا ْسره ا  عهلَٰ  یَٰحه  مه
ْطنها  ا    فهَره   وهُهْم  فِْيهه

ُهْم  یهْحِملُْونه  هْوزهاره لَٰ  ا  عه
ٓاءه   اهَله  ُظُهوِْرِهْم    ا  سه  مه
 یهِزُرْونه 

32. உலக வாழ்க்றக இல்றல, 
விறளயாட்டும் ககளிக்றகயும் தவிர. 
அல்லாஹ்வின் அச்சமுள்ளவர்களுக்கு 
மறுறம வடீுதான் மிக கமலானது. 
நீங்கள் (இறத சிந்தித்துப்) 
புரியகவண்டாமா? 

ا  مه وةُ  وه يَٰ ا   الْحه نْيه  اََِله   الَدُ
لهْهو     لهِعب   ارُ   وه لهلَده ةُ  وه   اَْلَِٰخره
ْْی   َهِذیْنه  خه هفهله  یهَتهُقْونه    لَِل   ا

 تهْعِقلُْونه 
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33. (நபிகய!) அவர்கள் கூறுவது, 
நிச்சயமாக உமக்கு கவறலயளிக்கிைது 
என்பறத திட்டமாக நாம் அைிகவாம். 
நிச்சயமாக அவர்கள் உம்றமப் 
சபாய்ப்பிப்பதில்றல. எனினும், 
அநியாயக்காரர்கள் அல்லாஹ்வின் 
வசனங்கறளத்தான் (சபாய்ப்பித்து) 
மறுக்கிைார்கள். 

نَهه   نهْعلهُم  قهْد    لهيهْحُزنُكه  اِ
 َله  ْم فهاِنَههُ  یهُقْولُْونه  الَهِذْی 

بُْونهكه  َِٰكَنه  یُكهَذِ ل لِِمْيه  وه  الَظَٰ
ِ  ِباَٰیَِٰت  ُدْونه  اّلَلَٰ  یهْجحه

34. இன்னும், திட்டவட்டமாக உமக்கு 
முன்னர் பல தூதர்கள் 
சபாய்ப்பிக்கப்பட்டனர். அவர்களுக்கு நம் 
உதவி வரும் வறர அவர்கள் 
சபாய்ப்பிக்கப்பட்டறதயும் 
துன்புறுத்தப்பட்டறதயும் சகித்து 
சபாறுறமயாக இருந்தனர். 
அல்லாஹ்வின் வாக்குகறள மாற்றுபவர் 
அைகவ இல்றல. இன்னும், தூதர்களின் 
சசய்தியில் பல உமக்கு திட்டமாக 
வந்துள்ளன. 

ْد  لهقه بهْت  وه  َمِْن  ُرُسل   ُكَذِ
ْوا قهْبلِكه  ُ َبه لَٰ  فهصه ا  عه  مه
بُْوا اُْوذُْوا ُكَذِ َتَٰ   وه هُىْ  حه تَٰ ه  ا
له  وهَله  نهْصُرنها      لِكهلِمَِٰت  ُمبهَدِ
   ِ لهقهْد  اّلَلَٰ ٓاءهكه  وه  ِمْن   جه
لِْيه   نَهبهاِی  الُْمْرسه

35. (நபிகய!) அவர்களின் புைக்கணிப்பு 
உமக்கு சபரி(ய சுறமயான)தாக 
இருந்தால், நீ பூமியில் ஒரு சுரங்கத்றத 
அல்லது வானத்தில் ஓர் ஏணிறயத் 
கதடிச் சசன்று, (அதன் மூலம்) ஓர் 
அத்தாட்சிறய அவர்களுக்குக் சகாண்டு 
வருவதற்கு நீர் சக்தி சபற்ைால் அப்படி 
சகாண்டு வருவரீாக. இன்னும், 
அல்லாஹ் நாடினால், அவர்கறள 
கநர்வழியில் ஒன்று கசர்த்திருப்பான். 
ஆககவ, அைியாதவர்களில் நிச்சயம் 
ஆகிவிடாதீர். 

اِْن  هانه  وه   عهلهْيكه  كهَُبه  ك
اُضُهْم  ْعته  فهاِِن  اِْعره   اْستهطه

هْن   اَْلهْرِض  ِف  نهفهًقا  تهْبتهِغه  ا
هوْ  مهٓاءِ  ِف  ُسلَهًما  ا   الَسه

 ْ ُ لهوْ  ِباَٰیهة     فهتهاْتِهْیه ٓاءه  وه   شه
 ُ ُهْم  اّلَلَٰ مهعه له  لهجه ی عه   الُْهدَٰ
ِهلِْيه   ِمنه  تهُكْونهَنه  فهله  الْجَٰ
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36. (உண்றமறய) ஏற்றுக் 
சகாள்வசதல்லாம் (அந்த உண்றமக்கு) 
சசவிசாய்ப்பவர்கள்தான். இைந்தவர்ககளா 
- அவர்கறள அல்லாஹ் (மறுறமயில்) 
எழுப்புவான். பிைகு, அவனிடகம 
(அவர்கள் எல்கலாரும்) திரும்ப சகாண்டு 
வரப்படுவார்கள். 

نَهمها   الَهِذیْنه  یهْستهِجْيُب  اِ
  ۬ الْمهْوٰتَٰ  یهْسمهُعْونه ر یه    وه
 ُ ُُثُ ُ  بْعه  اِلهْيهِ  ثَُمه  اّلَلَٰ

ُعْونه یُ   ْرجه

37. “(நம் விருப்பப்படி) ஓர் அத்தாட்சி 
அவருறடய இறைவனிடமிருந்து அவர் 
மீது இைக்கப்பட கவண்டாமா?’’ என்று 
(இறணறவப்பாளர்கள்) கூைினர். (நபிகய!) 
கூறுவரீாக: ஓர் அத்தாட்சிறய 
இைக்குவதற்கு நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
ஆற்ைலுறடயவன்தான். எனினும் 
அவர்களில் அதிகமாகனார் 
அைியமாட்டார்கள். 

یهة   عهلهْيهِ   نَُزِله  لهْو َله  وهقهالُْوا   اَٰ
بَِه     َمِْن  ه  اَِنه  قُْل  َره   قهاِدر   اّلَلَٰ
لَٰ   هْن  عه َِله  ا َِٰكَنه  یََُنه ل یهًة َوه  اَٰ

ُهْم  ْكثهره ه  یهْعلهُمْونه  َله  ا

38. பூமியில் ஊர்ந்து சசல்லக் கூடியதும்; 
தன் இரு இைக்றககளால் (வானத்தில்) 
பைப்பதும் இல்றல, உங்கறளப் கபான்ை 
பறடப்புகளாககவ தவிர. எறதயும் 
(லவ்ஹுல் மஹ்ஃபூள் எனும்) 
புத்தகத்தில் நாம் (குைிப்பிடாமல்) 
விடவில்றல. பிைகு, தங்கள் 
இறைவனிடம் (அவர்கள் அறனவரும்) 
ஒன்று திரட்டப்படுவார்கள். 

ا  مه  اَْلهْرِض  ِف  دهٓابَهة   ِمْن  وه
ى ِ  وهَله  ٓ ْيهِ  یَهِطْْیُ  ر  طَٰ نهاحه  ِبجه
هْمثهالُُكْم    اُمهم   اََِله   ا  ا  مه

ْطنها  ِب  ِف  فهَره ء   ِمْن  الِْكتَٰ ْ   َشه
بَِِهْم  اِلَٰ  ثَُمه  ُرْونه  ره  یُْحشه

39. இன்னும், நம் வசனங்கறளப் 
சபாய்ப்பித்தவர்கள், - இருள்களில் 
(சிக்கிய) சசவிடர்கள், ஊறமயர்கள் 
(கபால்) ஆவர். அல்லாஹ், தான் 
நாடியவர்கறள வழிசகடுக்கிைான். 
இன்னும், தான் நாடியவர்கறள கநரான 
பாறதயில் நடத்துகிைான். 

الَهِذیْنه  بُْوا وه َذه   ُصَم   ِباَٰیَِٰتنها  كه
بُْكم   ِت    ِف  وه لُمَٰ ْن   الَظُ اِ  مه  یَهشه
 ُ ْن  یُْضلِلُْه    اّلَلَٰ مه ْ  وه ا  یَهشه

لْهُ  لَٰ  یهْجعه اط   عه   ِصره
 َمُْستهِقْيم  
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40. (நபிகய!) கூறுவரீாக: உங்களுக்கு 
(நீங்கள் மரணிப்பதற்கு முன்னர்) 
அல்லாஹ்வின் தண்டறன வந்தால் 
அல்லது உங்களுக்கு மறுறம வந்தால் 
அல்லாஹ் அல்லாதவர்கறளயா நீங்கள் 
அறழப்பரீ்கள்? நீங்கள் 
உண்றமயாளர்களாக இருந்தால் (இதன் 
பதிறல) அைிவியுங்கள். 

یْتهُكْم  قُْل  ءه هره ىُكْم  اِْن  ا تَٰ ه  ا
اُب  ِ  عهذه هوْ  اّلَلَٰ تهْتُكُم  ا ه  ا
ةُ  اعه ْْیه  الَسه هغه ِ  ا   تهْدُعْونه     اّلَلَٰ

ِدقِْيه  ُكنُْتْم  اِْن   صَٰ

41. மாைாக! அவறனகய அறழப்பரீ்கள். 
அவன் நாடினால் நீங்கள் எறத 
நீக்குவதற்காக (அவறன) 
அறழக்கிைரீ்ககளா (உங்கறள விட்டு) 
அறத அவன் அகற்றுவான். (அப்கபாது,) 
நீங்கள் எவற்றை (அல்லாஹ்விற்கு) 
இறணறவத்து வணங்குகிைரீ்ககளா 
அவற்றை மைந்து விடுவரீ்கள். 

یَهاهُ  بهْل   فهيهْكِشُف  تهْدُعْونه  اِ
ا  ٓاءه  اِْن  اِلهْيهِ  تهْدُعْونه  مه   شه

ْونه  تهنْسه ا  وه ن  مه  ُتْشِرُكْونه

42. (நபிகய!) உமக்கு முன்னர் பல 
சமுதாயங்களுக்கு (தூதர்கறள) 
திட்டவட்டமாக அனுப்பிகனாம். (அவர்கள் 
நிராகரித்து விடகவ) அவர்கள் (நமக்கு 
முன்) பணிவதற்காக வறுறம இன்னும் 
கநாயின் மூலம் அவர்கறளப் 
பிடித்கதாம். 

ْد  لهقه لْنها   وه هْرسه  َمِْن  اُمهم   اِلَٰ   ا
ُهْم  قهْبلِكه  ْذنَٰ ٓاءِ  فهاهخه  ِبالْبهاْسه

ٓاءِ  َره لَهُهْم  وهالَضه   لهعه
ُعْونه  َره  یهتهضه

43. ஆக, நம் தண்டறன அவர்களுக்கு 
வந்தகபாது அவர்கள் பணிந்திருக்க 
கவண்டாமா? எனினும், அவர்களுறடய 
உள்ளங்கள் இறுகின. இன்னும், அவர்கள் 
சசய்து சகாண்டிருந்தறத றஷத்தான் 
அவர்களுக்கு அலங்கரித்தான். 

ُهْم  اِذْ  فهلهْو َله   ٓاءه  بهاُْسنها  جه
ُعْواتهضه  َِٰكْن  َره ل ْت  وه   قهسه

یَهنه  قُلُْوبُُهْم   لهُهُم  وهزه
ُن  ْيطَٰ ا  الَشه هانُْوا مه یهْعمهلُْونه  ك
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44. ஆக, அவர்களுக்கு 
உபகதசிக்கப்பட்டறத அவர்கள் 
மைந்தகபாது (சசல்வங்கள்) 
எல்லாவற்ைின் வாசல்கறள 
அவர்களுக்குத் திைந்(து சகாடுத்)கதாம். 
முடிவாக, அவர்கள் தங்களுக்கு 
சகாடுக்கப்பட்ட (சசல்வத்)தினால் 
அவர்கள் மகிழ்ச்சியறடந்தகபாது 
அவர்கறளத் திடீசரன பிடித்கதாம். 
அப்கபாது, அவர்கள் துக்கப்பட்டு 
துயரப்பட்டார்கள். 

ا  نهُسْوا فهلهَمها  ُرْوا مه َكِ  ِبه   ذُ
ْ  فهتهْحنها  هبْوهابه  عهلههْْیِ  كَُلِ  ا
ء     ْ َتَٰ   َشه ا   فهِرُحْوا اِذها حه   ِبمه
ا ُهْم  اُْوُتْو  ْذنَٰ هخه   فهاِذها بهْغتهةً  ا
ْبلُِسْونه  ُهْم   َمُ

45. ஆக, அநியாயமிறழத்த கூட்டத்தின் 
கவர் அறுக்கப்பட்டது. புகழ் (அறனத்தும்) 
அகிலத்தார்களின் இறைவன் 
அல்லாஹ்வுக்கக உரியதாகும்! 

 الَهِذیْنه  الْقهْوِم  دهاِبرُ  فهُقِطعه 
لهُمْوا    ْمُد   ظه ِ  وهالْحه  َبِ ره  ّلِلََٰ

لهِمْيه   الْعَٰ

46. “அல்லாஹ், உங்கள் சசவித் 
திைறனயும் உங்கள் பார்றவகறளயும் 
எடுத்தால்; இன்னும், உங்கள் உள்ளங்கள் 
மீது முத்திறரயிட்டால், அல்லாஹ் 
அல்லாத கவறு இறைவன் யார் 
இருக்கிைார், அவர் அவற்றை உங்களுக்கு 
(திரும்ப)க் சகாண்டு வருவாரா என்பறத 
அைிவியுங்கள்?’’ என்று (நபிகய!) 
கூறுவரீாக. (இன்னும், நபிகய!) நாம் 
அத்தாட்சிகறள எவ்வாறு 
விவரிக்கிகைாம் என்பறத கவனிப்பரீாக. 
(இவ்வளவு சதளிவாக விவரித்த) பிைகும், 
அவர்கள் புைக்கணிக்கிைார்கள். 

یُْتْم  قُْل  ءه هره ذه  اِْن  ا ُ  اهخه  اّلَلَٰ
ُكْم  ْمعه ُكْم  سه اره هبْصه ا  وه
تهمه  لَٰ  وهخه  َمهْن  قُلُْوِبُكْم  عه
َٰه   ْْیُ  اِل ِ  غه   ِبه     یهاْتِْيُكْم  اّلَلَٰ
ُنُْظرْ  ُف  كهْيفه  ا َرِ   اَْلَٰیَِٰت  نُصه
 یهْصِدفُْونه  ُهْم  ثَُمه 

47. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “திடீசரன 
அல்லது சவளிப்பறடயாக 
அல்லாஹ்வின் தண்டறன உங்களுக்கு 
வந்தால் அநியாயக்கார மக்கறளத் தவிர 
(யாரும்) அழிக்கப்படுவார்களா? என்று 
(எனக்கு) அைிவியுங்கள்!’’ 

یْتهُكْم  قُْل  ءه هره ىُكْم  اِْن  ا تَٰ ه  ا
اُب  ِ  عهذه هوْ  بهْغتهةً  اّلَلَٰ ةً  ا ْهره   جه
 الْقهْوُم  اََِله  یُْهلهُك  ههْل 

لُِمْونه   الَظَٰ
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48. நற்சசய்தியாளர்களாக, 
எச்சரிப்பவர்களாககவ தவிர தூதர்கறள 
நாம் அனுப்புவதில்றல. ஆககவ, எவர்கள் 
(உண்றமயாககவ) நம்பிக்றக சகாண்டு 
(நல்லமல்கறள சசய்து தங்கறள) 
சீர்திருத்தினார்ககளா அவர்கள் மீது 
பயமில்றல. இன்னும், அவர்கள் 
கவறலப் படமாட்டார்கள். 

ا  مه لِْيه  نُْرِسُل  وه  اََِله  الُْمْرسه
ِریْ  ُمْنِذِریْنه    نه ُمبهَشِ  وه
مهنه  فهمهْن  هْصلهحه  اَٰ ا   فهله   وه
ْوف   ْ  خه  ُهْم   وهَله  عهلههْْیِ

نُْونه   یهْحزه

49. இன்னும், எவர்கள் நம் வசனங்கறளப் 
சபாய்ப்பித்தார்ககளா, அவர்கள் பாவம் 
சசய்து சகாண்டிருந்த காரணத்தால் 
தண்டறன அவர்கறள வந்தறடயும். 

الَهِذیْنه  بُْوا وه َذه   ا ِباَٰیَِٰتنه  كه
ُهُم  اُب  یهمهَسُ ذه هانُْوا ِبمها  الْعه  ك
 یهْفُسُقْونه 

50. (நபிகய!) கூறுவரீாக: ”அல்லாஹ்வின் 
சபாக்கிஷங்கள் என்னிடம் உள்ளன” 
என்று நான் உங்களுக்குக் கூைமாட்கடன். 
இன்னும், நான் மறைவானவற்றை அைிய 
மாட்கடன். நிச்சயமாக நான் ஒரு 
வானவர் என்றும் உங்களுக்கு 
கூைமாட்கடன். எனக்கு வஹ்யி 
அைிவிக்கப்படுவறதத் தவிர நான் 
பின்பற்ைமாட்கடன்.’’ (நபிகய!) கூறுவரீாக: 
“குருடனும், பார்றவயுறடயவனும் 
சமமாவார்களா? நீங்கள் சிந்திக்க 
மாட்டீர்களா?’’ 

هقُْوُل  ََله   قُْل    ِعْنِدْی  لهُكْم  ا
ٓاى ُِن  زه ِ  خه هعْلهُم  وهَله   اّلَلَٰ   ا
ْيبه  هقُْوُل  وهَله   الْغه ْ  لهُكْم  ا   اَِنِ
لهك     تَهِبعُ  اِْن  مه ه ا  اََِله  ا  یُْوحَٰ   مه
ه    َ   یهْستهوِی ههْل  قُْل  اِله

الْبهِصْْیُ    اَْلهْعمَٰ  هفهله  وه   ا
ن   تهتهفهَكهُرْونه

51. இன்னும், (நபிகய!) “(மறுறமயில்) 
தங்கள் இறைவனிடம் ஒன்று 
திரட்டப்படுகவாம், அங்கு தங்களுக்கு 
அவறனத் தவிர பாதுகாவலரும் 
இல்றல பரிந்துறரப்பவரும் இல்றல’’ 
என்று பயப்படுபவர்கறள இதன் மூலம் 
எச்சரிப்பரீாக, அவர்கள் (அதிகமதிகம்) 
அல்லாஹ்றவ அஞ்சுவதற்காக(வும் 
பாவங்கறள விட்டு விலகுவதற்காகவும்). 

هنِْذرْ  ا افُْونه  الَهِذیْنه  ِبهِ  وه  یهخه
هْن  ا ا ُرْو  ِهْم  اِلَٰ  یَُْحشه بَِ  ره

ِلَ   ُدْونِه   َمِْن  لهُهْم  لهیْسه   وه
ِفْيع   وهَله  لَهُهْم  شه یهَتهُقْونه   لَهعه
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52. இன்னும், (நபிகய!) தங்கள் 
இறைவறன - அவனின் முகத்றத 
நாடியவர்களாக - காறலயிலும் 
மாறலயிலும் பிரார்த்திப்பவர்கறள 
(உங்கள் சறபயிலிருந்து) விரட்டாதீர்! 
(அப்படி நீர் விரட்டினால்) 
அநியாயக்காரர்களில் ஆகிவிடுவரீ்! நீர் 
அவர்கறள விரட்டுவதற்கு அவர்களின் 
கணக்கிலிருந்து எதுவும் உம் 
மீதில்றலகய. உம் கணக்கிலிருந்து 
எதுவும் அவர்கள் மீதில்றலகய. (உமது 
சசயல்கறளப் பற்ைி அவர்கள் 
விசாரிக்கப்பட மாட்டார்கள். அவர்களின் 
சசயல்கறளப் பற்ைி நீர் விசாரிக்கப்பட 
மாட்டீர்.) 

  یهْدُعْونه  الَهِذیْنه  تهْطُردِ  وهَله 
بَهُهْم  وةِ  ره َِشَِ  ِبالْغهدَٰ الْعه  وه

ه     یُِریُْدْونه  ا  وهْجهه   عهلهْيكه  مه
اِبِهْم  ِمْن  ء    َمِْن  ِحسه ْ  َشه
ا  مه اِبكه  ِمْن  وه ْ  ِحسه  عهلههْْیِ
ء   َمِْن  ْ  فهتهْطُردهُهْم  َشه

لِِمْيه  ِمنه  فهتهُكْونه   الَظَٰ

53. இவ்வாகை, அவர்களில் சிலறர சிலர் 
மூலம் கசாதித்கதாம். இறுதியில், 
“எங்களுக்கு மத்தியிலிருந்து (நம்பிக்றக 
சகாண்ட) இவர்கள் மீதா அல்லாஹ் 
அருள் புரிந்தான்?’’ என்று அவர்கள் (-
நிராகரிப்பாளர்கள்) கூறுகிைார்கள். 
நன்ைியுள்ளவர்கறள அல்லாஹ் மிக 
அைிந்தவனாக இல்றலயா? 

لِكه  ُهْم  فهتهَنها  وهكهذَٰ  بهْعضه
ا ِببهْعض   ءِ  لَِيهُقْولُْو  ههَٰ ُؤاَله َنه  ا   مه
 ُ ْ  اّلَلَٰ ْ  عهلههْْیِ ا    َمِنٌۢ  بهْيِننه

هلهیْسه  ُ  ا   ِباهعْلهمه  اّلَلَٰ
ِكِریْنه   ِبالَشَٰ
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54. இன்னும், (நபிகய!) நம் வசனங்கறள 
நம்பிக்றக சகாள்பவர்கள் உம்மிடம் 
வந்தால் (அவர்களுக்கு நீர்) கூறுவரீாக: 
“உங்களுக்கு ஸலாம் - ஈகடற்ைம் 
உண்டாகுக! உங்கள் இறைவன் 
கருறணறய தன்மீது கடறமயாக்கினான். 
நிச்சயமாக உங்களில் எவர் 
அைியாறமயினால் ஒரு தீறமறயச் 
சசய்து, பிைகு, அதன் பின்னர் 
(அதிலிருந்து திருந்தி அல்லாஹ்வின் 
பக்கம்) திரும்பி, (தன்றன) 
சீர்திருத்துவாகரா, (அவறர அல்லாஹ் 
மன்னிப்பான். ஏசனன்ைால்,) நிச்சயமாக 
அவன் மகா மன்னிப்பாளன், சபரும் 
கருறணயாளன் ஆவான்.’’ 

اِذها ٓاءهكه  وه   الَهِذیْنه  جه
َٰم   فهُقْل  ِباَٰیَِٰتنها  یُْؤِمُنْونه  ل   سه
بَُُكْم  كهتهبه  عهلهْيُكْم  لَٰ  ره  عه
ْحمهةه    نهْفِسهِ  هنَهه   الَره ْن  ا  مه
ِمله  ًءٌۢا ِمْنُكْم  عه الهة    ُسْوٓ هه   ِبجه
ْ  تهابه  ثَُمه  هْصلهحه  بهْعِده   ِمنٌۢ ا   وه
هنَهه   ُفوْر   فها  َرهِحْيم    غه

55. இவ்வாறுதான், (சத்தியம் 
சதளிவாகுவதற்காகவும்,) 
குற்ைவாளிகளின் வழி 
சதளிவாகுவதற்காகவும் (நமது) 
வசனங்கறள விவரிக்கிகைாம். 

لِكه  ُل  وهكهذَٰ  اَْلَٰیَِٰت  نُفهَصِ
لِتهْستهِبْيه  ِبْيُل  وه  سه
ن   الُْمْجِرِمْيه

56. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “அல்லாஹ்றவத் 
தவிர நீங்கள் பிரார்த்திப்பவற்றை நான் 
வணங்குவதற்கு நிச்சயமாக நான் 
தடுக்கப்பட்டுள்களன்.” (நபிகய!) 
கூறுவரீாக: “நான் உங்கள் ஆறசகறள 
பின்பற்ைமாட்கடன். அவ்வாைாயின், நான் 
வழிதவைிவிடுகவன். இன்னும், கநர்வழி 
சபற்ைவர்களில் நான் இருக்க மாட்கடன்.’’ 

ْ  قُْل  هْن  نُِهْيُت  اَِنِ هْعُبده  ا  ا
  ُدْوِن  ِمْن  تهْدُعْونه  الَهِذیْنه 
   ِ هتَهِبعُ  ََله   قُْل  اّلَلَٰ   ا

ُكْم    هْهوهٓاءه لهلُْت  قهْد  ا   اِذًا ضه
ا   مه هنها  وه  ِدیْنه الُْمْهته  ِمنه  ا
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57. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “நிச்சயமாக நான் 
என் இறைவனின் (சதளிவான) ஓர் 
அத்தாட்சியின் மீதிருக்கிகைன். அவறன 
(நீங்கள்) சபாய்ப்பித்தீர்கள். நீங்கள் 
அவசரப்படுவது என்னிடம் இல்றல. 
(எவருக்கும்) அதிகாரம் இல்றல 
அல்லாஹ்வுக்கக தவிர. (அவன்) 
உண்றமறய விவரிக்கிைான். இன்னும், 
தீர்ப்பாளர்களில் அவன் மிக 
கமலானவன்.’’ 

ْ  قُْل  لَٰ  اَِنِ ْ  َمِْن  بهیَِنهة   عه َبِ   َره
بُْتْم  َذه ا  ِبه     وهكه ا  ِعْنِدْی  مه   مه

 اِِن  ِبه     تهْستهْعِجلُْونه 
ِ    اََِله  الُْحْكُم    یهُقَصُ  ّلِلََٰ
َقه  ْْیُ  الْحه ِصلِْيه  وهُهوهخه الْفَٰ
 

58. கூறுவரீாக: “நீங்கள் அவசரப்படுவது 
என்னிடம் இருந்திருந்தால், எனக்கு 
மத்தியிலும் உங்களுக்கு மத்தியிலும் 
காரியம் முடிக்கப்பட்டிருக்கும். 
அல்லாஹ், அநியாயக்காரர்கறள மிக 
அைிந்தவன்.’’ 

هَنه  لَهوْ  قُْل  ا  ِعْنِدْی  ا  مه
 لهُقِضه  ِبه   تهْستهْعِجلُْونه 

بهیْنهُكْم    بهْيِنْ  اَْلهْمرُ  ُ  وه   وهاّلَلَٰ
هعْلهُم  لِِمْيه  ا  ِبالَظَٰ

59. இன்னும், மறைவானவற்ைின் 
சாவிகள் அவனிடகம இருக்கின்ைன. 
அவற்றை அவறனத் தவிர (யாரும்) 
அைிய மாட்டார். நிலத்திலும், நீரிலும் 
உள்ளவற்றை (அவன்) நன்கைிவான். 
இன்னும், ஓர் இறலயும் விழுவதில்றல 
அறத அவன் அைிந்கத தவிர. பூமியின் 
(ஆழ்) இருள்களில் உள்ள வித்து, 
பசுறமயானது, உலர்ந்தது ஆகிய 
எதுவுமில்றல - சதளிவான புத்தகத்தில் 
(அறவ எழுதப்பட்டு) இருந்கத தவிர. 

ه   فهاتُِح  وهِعْنده ْيِب  مه   َله  الْغه
ا   یهْعلهُم   ُهوه   اََِله  یهْعلهُمهه ا  وه   مه

َِ  ِف  الْبهْحِر    الَْبه ا   وه مه  وه
قهة   ِمْن  ْسُقُط ته   اََِله  َوهره

ا  َبهة   وهَله  یهْعلهُمهه  ُظلُمَِٰت  ِفْ  حه
 رهْطب  َوهَله  وهَله  اَْلهْرِض 
ِبْي     ِكتَٰب   ِفْ  اََِله  یهاِبس   َمُ
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60. இன்னும், இரவில் அவன்தான் 
உங்க(ள் உயிர்க)றள றகப்பற்றுகிைான். 
இன்னும், நீங்கள் பகலில் சசய்தவற்றை 
அவன் அைிகிைான். பிைகு, குைிப்பிட்ட 
தவறண (முழுறமயாக) 
முடிக்கப்படுவதற்காக அதில் (-
காறலயில்) உங்கறள அவன் 
எழுப்புகிைான். பிைகு, அவன் பக்ககம 
உங்கள் மீளுமிடம் இருக்கிைது. பிைகு, 
நீங்கள் சசய்து சகாண்டிருந்தவற்றை 
அவன் உங்களுக்கு அைிவிப்பான். 

فََٰىُكْم  وهُهوهالَهِذْی   ِبالَهْيِل  یهتهوه
یهْعلهُم  ا  وه ْحُتْم  مه ره  جه
ارِ  ثُُكْم  ثَُمه  ِبالَنههه  فِْيهِ  یهْبعه
ل   لُِيْقضَٰ   َمً    اهجه   ثَُمه  َمُسه
ْرِجُعُكْم  اِلهْيهِ   ثَُمه  مه

ُئُكْم   ُكنُْتْم  ِبمها  یُنهَبِ
ن   تهْعمهلُْونه

61. அவன்தான் தன் அடியார்கள் கமல் 
ஆதிக்கமுள்ளவன். இன்னும், உங்கள் 
மீது (வானவ) காவலர்கறளயும் அவன் 
அனுப்புகிைான். இறுதியாக, உங்களில் 
ஒருவருக்கு மரணம் வந்தால், நம் 
(வானவத்) தூதர்கள் அவ(ருறடய 
உயி)றர றகப்பற்றுகிைார்கள். அவர்கள் 
(தங்கள் பணியில்) குறைவு 
சசய்யமாட்டார்கள். 

اِهرُ    ِعبهاِده   فهْوقه  وهُهوهالْقه
یُْرِسُل  ًة    ُكْم عهلهيْ  وه فهظه  حه
َتَٰ   ٓاءه  اِذها حه ُكُم  جه ده  اهحه
فَهْتهُ  الْمهْوُت   وهُهْم  ُرُسلُنها  تهوه

ُطْونه  َله  َرِ  یُفه

62. பிைகு, அவர்களின் உண்றமயான 
எஜமானாகிய அல்லாஹ்விடம் மீண்டும் 
சகாண்டு வரப்படுவார்கள். அைிந்து 
சகாள்ளுங்கள்: “அவனுக்கக (ஆட்சியும்) 
அதிகார(மு)ம் உரியது. அவன் 
கணக்சகடுப்பவர்களில் மிகத் 
தீவிரமானவன்.’’ 

ا ثَُمه  ِ  اِله  ُردَُْو  َٰهُىُ  اّلَلَٰ ْول  مه
َقِ     الُْحْكُم  لههُ  اهَله  الْحه

عُ  هْسره ِسِبْيه  وهُهوها  الْحَٰ

63. “தறர இன்னும் கடலின் இருள்களில் 
உங்கறள யார் பாதுகாப்பான்? எங்கறள 
இதிலிருந்து பாதுகாத்தால் நிச்சயமாக 
நாங்கள் நன்ைிசசலுத்துபவர்களில் 
ஆகிவிடுகவாம்” என்று பணிவாகவும் 
மறைவாகவும் அவனிடகம நீங்கள் 
பிரார்த்திக்கிைரீ்கள். 

ْن  قُْل  ْيُكْم  مه  َمِْن  یَُنهَجِ
َِ  ُظلُمَِٰت  الْبهْحرِ  الَْبه  وه
عًا َوهُخْفيهًة    تهْدُعْونهه   َرُ  تهضه
ْن  هنْ  لهى ِ ىنها ا ِذه   ِمْن  جَٰ  هَٰ

ِكِریْنه  ِمنه  لهنهُكْونهَنه   الَشَٰ
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64. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “இதிலிருந்தும் 
இன்னும் எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் 
அல்லாஹ்தான் உங்கறள 
பாதுகாக்கிைான். (அவன் உங்கறள 
பாதுகாத்த) பிைகு, நீங்கள் (அவனுக்கு) 
இறணறவக்கிைரீ்கள்!’’ 

ُ  قُِل  يْ  اّلَلَٰ ا  ُكْم یُنهَجِ  َمِْنهه
ِمْن  هنُْتْم   ثَُمه  كهْرب   كَُلِ  وه   ا

 ُتْشِرُكْونه 

65. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “உங்களுக்கு 
கமலிருந்து; அல்லது, உங்கள் 
கால்களுக்குக் கீழிருந்து உங்கள் மீது 
தண்டறனறய அனுப்புவதற்கும்; 
அல்லது, உங்கறளப் பல பிரிவுகளாக 
(ஆக்கி, பிைகு, உங்களுக்குள் ஒரு 
பிரிறவ இன்சனாரு பிரிவுடன் 
சண்றடயில்) கலந்து, உங்களில் 
சிலருக்கு சிலருறடய வலிறமறய (-
தாக்குதறல) சுறவக்க றவப்பதற்கும் 
அவன்தான் சக்தியுள்ளவன்.’’ அவர்கள் 
விளங்குவதற்காக வசனங்கறள 
எவ்வாறு விவரிக்கிகைாம் என்று (நபிகய!) 
கவனிப்பரீாக. 

لَٰ   رُ ُهوهالْقهادِ  قُْل  هْن  عه  ا
ابًا عهلهْيُكْم  یَهْبعهثه   َمِْن  عهذه
هوْ  فهْوقُِكْم    تهْحِت  ِمْن  ا
هْرُجلُِكْم  هوْ  ا ُكْم  ا  یهلِْبسه

یُِذیْقه  ُكْم  ِشيهًعا َوه  بهْعضه
ُنُْظرْ  بهْعض     بهاْسه   كهْيفه  ا

ُف  َرِ لَهُهْم  اَْلَٰیَِٰت  نُصه  لهعه
 یهْفقهُهْونه 

66. இதுதான் உண்றமயாக இருந்தும், 
உம் சமுதாயம் இறத சபாய்ப்பித்தனர். 
(நபிகய!) கூறுவரீாக: “உங்கள் மீது 
சபாறுப்பாளனாக நானில்றல.’’ 

به   قهْوُمكه  ِبه   وهكهَذه
َقُ      لَهْسُت  قُْل  وهُهوهالْحه
 ِبوهِكْيل    عهلهْيُكْم 

67. ஒவ்சவாரு சசய்திக்கும் (அது) நிகழும் 
கநரமுண்டு. இன்னும், (நீங்கள் அறத) 
அைியத்தான் கபாகிைரீ்கள். 

َر  ؗ  نهبها   لِكَُلِ  ْوفه   َمُْستهقه   وهسه
 تهْعلهُمْونه 
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68. (நபிகய!) நம் வசனங்களில் (அவற்றை 
ககலி சசய்வதில்) மூழ்குபவர்கறளக் 
கண்டால், அவர்கள் அது அல்லாத 
(கவறு) கபச்சில் மூழ்கும் வறர 
அவர்கறளப் புைக்கணிப்பரீாக. றஷத்தான் 
உம்றம மைக்கடித்தால், நிறனவு வந்த 
பின்னர் அநியாயக்கார கூட்டத்துடன் 
அமராதீர். 

اِذها هیْته  وه ا   الَهِذیْنه  ره
ْ   یهُخْوُضْونه  یَِٰتنها  ِف  اَٰ
ْ  فهاهْعِرْض  ْٰنُ َتَٰ  عه   حه
ِدیْث   ِفْ  یهُخْوُضْوا ْْیِه     حه  غه
ا  اَِمه ُن  یُنِْسیهَنهكه  وه ْيطَٰ  الَشه
ی بهْعده  تهْقُعْد  فهله  ْكرَٰ  الَذِ
لِِمْيه  الْقهْوِم  مهعه   الَظَٰ

69. இன்னும் (வணீ் விவாதத்தில் 
மூழ்கும்) அவர்களுறடய (சசயல்களின்) 
கணக்கிலிருந்து எதுவும் அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சுபவர்கள் மீதில்றல. எனினும், 
அ(வ்வாறு ககலி சசய்ப)வர்கள் தவிர்ந்து 
சகாள்வதற்காக உபகதசித்தல் 
(கடறமயாகும்). 

ا  مه له  وه  ِمْن  یهَتهُقْونه  الَهِذیْنه  عه
اِبِهْم  ء   َمِْن  ِحسه ْ َِٰكْن  َشه ل  وه
ی لَهُهْم  ِذْكرَٰ  یهَتهُقْونه  لهعه



 

ஸூரா தை்பா 

 

287 

 

 التوبة

70. இன்னும், (நபிகய!) எவர்கள் தங்கள் 
மார்க்கத்றத விறளயாட்டாகவும் 
ககளிக்றகயாகவும் எடுத்துக் 
சகாண்டார்ககளா; இன்னும், உலக 
வாழ்க்றக அவர்கறள மயக்கிவிட்டகதா 
அவர்கறள நீர் விட்டுவிடுவரீாக. ஓர் 
ஆன்மா, தான் சசய்ததன் காரணமாக 
(மறுறமயில்) ஆபத்திற்குள்ளாகும் 
என்பறத இதன் மூலம் 
நிறனவூட்டுவரீாக. (அந்நாளில்) 
பாதுகாவலகரா பரிந்துறரயாளகரா, 
அல்லாஹ்றவத் தவிர அதற்கு 
இருக்கமாட்டார். அது 
(தண்டறனயிலிருந்து தப்பிக்க) எவ்வளவு 
ஈடு சகாடுத்தாலும் அதனிடமிருந்து அது 
ஏற்கப்படாது. இவர்கள் எத்தறககயார் 
என்ைால் தாங்கள் சசய்ததன் 
காரணமாககவ ஆபத்திற்குள்ளானார்கள். 
இவர்கள் நிராகரித்துக் சகாண்டிருந்த 
காரணத்தால் கடுறமயான சகாதி 
நீரிலிருந்து குடிபானமும் துன்புறுத்தும் 
தண்டறனயும் இவர்களுக்கு உண்டு. 

ُذْوا الَهِذیْنه  وهذهرِ  تَهخه ْ  ا ُ   ِدیْٰنه
لهْهًوا ْتُهُم  لهِعًبا َوه َره  وهغه
وةُ  يَٰ نْيها الْحه رْ  الَدُ َكِ هْن  ِبه    وهذه   ا
له  ٌۢ  ُتْبسه ۬   ِبمها نهْفس  بهْت     كهسه
ا  لهیْسه  ِ   ُدْوِن   ِمْن  لههه ِلَ   اّلَلَٰ  وه
ِفْيع     وهَله  اِْن  شه  كَُله  تهْعِدْل   وه
ذْ  ََله  عهْدل   ا    یُْؤخه  ِمْنهه
كه  َٰٓى ِ   ِبمها اُبِْسلُْوا الَهِذیْنه  اُول
ُبْوا    اب   لهُهْم  كهسه ره  َمِْن  شه

اب   ِمْيم  َوهعهذه ٌۢ  حه هلِْيم    ِبمها  ا
هانُْوا ن  ك  یهْكُفُرْونه
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71. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “அல்லாஹ்றவத் 
தவிர எங்களுக்கு 
பலனளிக்காதவற்றையும் 
தீங்கிறழக்காதவற்றையும் நாங்கள் 
அறழப்கபாமா? ஒருவர், அவறர 
கநர்வழி பக்கம் அறழக்கின்ை நண்பர்கள் 
அவருக்கு இருந்த நிறலயில், 
றஷத்தான்கள் அவறர வழிதவைச் 
சசய்து, அவகரா திறகத்தவராக பூமியில் 
அறலகிைாகர அவறரப் கபால், நாங்கள் - 
எங்கறள அல்லாஹ் கநர்வழிப்படுத்திய 
பின்னர் - எங்கள் குதிங்கால்கள் கமல் 
(வழிககட்டின் பக்கம்) திரும்பி 
(குழப்பத்தில் ஆகி) விடுகவாமா?’’ 
(நபிகய!) கூறுவரீாக: “நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்வின் கநர்வழி, அதுதான் 
(உண்றமயான) கநர்வழியாகும். 
அகிலத்தார்களின் இறைவனுக்கக 
நாங்கள் (முற்ைிலும்) 
பணிந்துவிடகவண்டும் என்று 
கட்டறளயிடப்பட்கடாம்.’’ 

هنهْدُعْوا قُْل  ِ  ُدْوِن  ِمْن  ا  اّلَلَٰ
ا  نها  وهَله  یهْنفهُعنها  َله  مه   یهُضَرُ

دَُ  لَٰ   وهنُره اِبنها  عه هْعقه   اِذْ  بهْعده   ا
ىنها  ُ  ههدَٰ هالَهِذی اّلَلَٰ   ك

ِطْيُ  اْستهْهوهْتهُ  يَٰ  ِف  الَشه
انه  اَْلهْرِض  ْْیه ب   لهه    حه  اهْصحَٰ
ی اِله  یَهْدُعْونهه    ا    الُْهده   اْئِتنه

ی اَِنه  قُْل  ِ  ُهده   اّلَلَٰ
ی   ُهوهالْهُ  اُِمْرنها  دَٰ  لِنُْسلِمه  وه
َبِ  لهِمْيه   لِره  الْعَٰ

72. இன்னும், “சதாழுறகறய நிறல 
நிறுத்துங்கள்; இன்னும், அவறன 
அஞ்சுங்கள் என்று நாங்கள் கட்டறள 
இடப்பட்டுள்களாம்.” இன்னும், அவன் 
பக்கம்தான் நீங்கள் ஒன்று 
திரட்டப்படுவரீ்கள். 

هْن  ا هقِْيُموا وه َٰوةه  ا ل تَهُقْوهُ    الَصه ا   وه
  اِلهْيهِ  وهُهوهالَهِذْی  
ُرْونه   ُتْحشه
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73. அவன்தான் உண்றமயில் 
வானங்கறளயும், பூமிறயயும் 
பறடத்தான். இன்னும், (மறுறம 
நிகழும்கபாது வானமும் பூமியும் கவறு 
வானமாகவும் பூமியாகவும் மாற்ைப்படும். 
அப்கபாது) ‘ஆகுக!’ என அவன் கூறும் 
அந்த நாளில் உடகன (அது அவன் 
நாடியபடி அறவ இரண்டும்) ஆகிவிடும். 

لهقه  وهُهوهالَهِذْی  ِت  خه مَٰوَٰ   الَسه
َقِ    وهاَْلهْرضه  یهْومه   ِبالْحه  وه
۬   ُكْن  یهُقْوُل   قهْولُهُ  فهيهُكْوُن  
َقُ    لههُ  الْحه  یهْومه   الُْملُْك  وه
وِْر    ِف  یُْنفهُخ    عَٰلُِم  الَصُ
ْيِب  ادهِة    الْغه هه  وهالَشه

ِكْيُم  ِبْْیُ  وهُهوهالْحه  الْخه

74. இப்ராஹமீ் தன் தந்றத ஆஸருக்கு 
கூைிய சமயத்றத நிறனவு கூருவரீாக! 
“நீர் சிறலகறள வணங்கத்தகுதியான 
சதய்வங்களாக எடுத்துக்சகாள்கிைரீா?’’ 
“நிச்சயமாக நான் உம்றமயும் உம் 
சமுதாயத்றதயும் சதளிவான 
வழிககட்டில் காண்கிகைன்.’’ 

اِذْ  ِهْيُم  قهاله  وه   َِلهِبْيهِ   اِبْرَٰ
ره  زه تهَتهِخذُ  اَٰ ه هْصنهاًما  ا ًة    ا لِهه   اَٰ
  ْ ىكه  اَِنِ هرَٰ َٰل   ِفْ   وهقهْومهكه  ا ل  ضه

ِبْي    َمُ

75. இன்னும், (கநர்வழிறயயும் 
வழிககட்றடயும் அவருக்கு நாம் 
காண்பித்து சகாடுத்த) இவ்வாறுதான், 
வானங்கள்; மற்றும், பூமியின் 
கபராட்சிறய இப்ராஹமீுக்கு 
காண்பித்கதாம். ஏசனனில், (அவர் 
அல்லாஹ்வின் வல்லறமறய அைிந்து 
சகாள்வதற்காக.) இன்னும், அவர் 
உறுதியான நம்பிக்றக உறடயவர்களில் 
ஆகுவதற்காக. 

لِكه  ِهْيمه  نُِرْی   وهكهذَٰ  اِبْرَٰ
لهُكْوته  ِت  مه مَٰوَٰ  وهاَْلهْرِض  الَسه
لِيهُكْونه   الُْمْوقِِنْيه  ِمنه  وه

76. ஆக, அவறர இரவு சூழ்ந்தகபாது 
அவர் ஒரு நட்சத்திரத்றதக் கண்டு “இது 
என் இறைவன்’’ எனக் கூைினார். ஆக, 
அது மறைந்தகபாது, “மறையக் 
கூடியவற்றை (இறைவனாக 
எடுத்துக்சகாள்ள நான்) 
விரும்பமாட்கடன்’’ எனக் கூைினார். 

َنه  فهلهَمها  اَٰ  الَهْيُل  عهلهْيهِ  جه   ره
ًبا    ذه  قهاله  كهْوكه ْ    اهَٰ َبِ  فهلهَمها   ره
هفهله  اَْلَٰفِلِْيه   اُِحَبُ  َله   قهاله  ا
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77. ஆக, உதயமாகிய சந்திரறன அவர் 
கண்டகபாது, “இது என் இறைவன்’’ எனக் 
கூைினார். ஆக, அது மறைந்தகபாது 
“என்(றனப் பறடத்த எனது 
உண்றமயான) இறைவன் என்றன 
கநர்வழி படுத்தாவிட்டால் வழிசகட்ட 
சமுதாயத்தில் நிச்சயமாக நான் 
ஆகிவிடுகவன்’’ எனக் கூைினார். 

ه  فهلهَمها  ا   قهاله  بهاِزغًا  الْقهمهره  ره
ا ذه ْ    هَٰ َبِ هفهله  فهلهَمها   ره   قهاله   ا
ْن  ْ  یهْهِدِنْ  لَهْم  لهى ِ َبِ   ره

ُكْونهَنه  ه  الْقهْوِم  ِمنه  َله
ٓالَِْيه   الَضه

78. ஆக, உதயமாகிய சூரியறனக் 
கண்டகபாது, “இது என் இறைவன், இது 
மிகப் சபரியது’’ எனக் கூைினார். ஆக, 
அது மறைந்தகபாது, “என் சமுதாயகம! 
நீங்கள் (உண்றமயான இறைவனாகிய 
அல்லாஹ்விற்கு) 
இறணறவப்பவற்ைிலிருந்து நிச்சயமாக 
நான் விலகியவன்’’ என்று கூைினார். 

ه  فهلهَمها  ا ْمسه  ره ةً  الَشه   بهاِزغه
ا قهاله  ذه ْ  هَٰ َبِ ا   ره ذه ُ    هَٰ ْكَبه ه  ا
هفهلهْت  فهلهَمها   ْ  یَٰقهْوِم  قهاله  ا   اَِنِ

ء   َمها  بهِرْیٓ  ُتْشِرُكْونه  َمِ

79. “வானங்கறளயும் பூமிறயயும் 
பறடத்தவனின் பக்கம் நிச்சயமாக நான் 
ஏகத்துவக் சகாள்றகயில் 
உறுதியுறடயவனாக (அல்லாஹ்வின் 
பக்கம்) என் முகத்றத திருப்பிவிட்கடன். 
இன்னும், நான் இறணறவப்பவர்களில் 
இல்றல.’’ (என்று கூைினார்) 

 ْ ْهُت  اَِنِ َجه  لِلَهِذْی  وهْجِهه  وه
ره  ِت  فهطه مَٰوَٰ   وهاَْلهْرضه  الَسه

ا   مه ِنْيًفا َوه هنها  حه  ِمنه  ا
 الُْمْشِرِكْيه  

80. இன்னும், அவரிடம் அவருறடய 
சமுதாயத்தினர் தர்க்கித்தனர். அவர் 
கூைினார்: “நீங்கள் அல்லாஹ்றவப் பற்ைி 
என்னிடம் தர்க்கிக்கிைரீ்களா? அவகனா 
எனக்கு கநர்வழி காட்டிவிட்டான். 
இன்னும், அவனுக்கு நீங்கள் 
இறணறவப்பறத நான் பயப்பட 
மாட்கடன், என் இறைவன் எறதயும் 
நாடினால் தவிர. என் இறைவன் 
ஞானத்தால் எல்லாவற்றையும் விட 
விசாலமானவனாக இருக்கிைான். நீங்கள் 
நல்லுபகதசம் சபைகவண்டாமா?’’ 

ٓا ه  وهحه  قهاله  قهْوُمه     َجه
 ْ َنِ ْوٓ ٓاَجُ ُتحه ه ِ  ِف  ا قهْد  اّلَلَٰ   وه
ىِن    اُف  وهَله   ههدَٰ هخه ا   ا  مه

هْن  اََِله   ِبه    ُتْشِرُكْونه  ٓاءه  ا   یَهشه
 ْ َبِ ْيـ ًا    ره ْ  وهِسعه  شه َبِ  كَُله  ره
ء   ْ هفهله  عِلًْما    َشه َكهُرْونه  ا تهتهذه
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81. “இன்னும், நீங்கள் 
இறணறவத்தவற்றை எவ்வாறு நான் 
பயப்படுகவன். உங்களுக்கு அவன் எதற்கு 
ஆதாரத்றத இைக்கவில்றலகயா அறத 
நிச்சயமாக நீங்கள் அல்லாஹ்விற்கு 
இறணயாக்கியறதப் பற்ைி நீங்கள் 
பயப்படுவதில்றல. ஆககவ, இரு 
பிரிவினரில் (இறைவனின் 
ககாபத்திலிருந்து) பாதுகாப்புப்சபை மிகத் 
தகுதியுறடயவர் யார்? நீங்கள் 
அைிந்தவர்களாக இருந்தால் (பதில் 
கூறுங்கள்).” 

اُف  وهكهْيفه  ا   اهخه ْكُتْم  مه هْشره  ا
افُْونه  وهَله  هنَهُكْم  تهخه  ا

ْكُتْم  هْشره ِ  ا ا  ِباّلَلَٰ ِْل  لهْم  مه َ  یَُنه
ًنا    عهلهْيُكْم  ِبه   هَیُ  ُسلْطَٰ   فها

َقُ  الْفهِریْقهْيِ  هحه هْمِن    ا   ِباَْل
 نه  تهْعلهُموْ  ُكنُْتْم  اِْن 

82. எவர்கள் நம்பிக்றக சகாண்டு, தங்கள் 
நம்பிக்றகயில் (இறணறவத்தல் எனும்) 
அநியாயத்றத கலக்கவில்றலகயா 
அவர்களுக்கக (அல்லாஹ்வின் 
தண்டறனயிலிருந்து) பாதுகாப்பு உண்டு. 
இன்னும், அவர்கள்தான் கநர்வழி 
சபற்ைவர்கள் ஆவர். 

هلَهِذیْنه  ُنْوا ا مه لهْم  اَٰ ا وه  یهلِْبُسْو 
كه  ِبُظلْم   اِیْمهانهُهْم  َٰٓى ِ   اُول

  وهُهْم  اَْلهْمُن  لهُهُم 
ن  ْهتهُدْونه  َمُ

83. இன்னும், இறவ நம் சான்ைாகும். 
அறத அவருறடய சமுதாயத்திற்கு 
எதிராக இப்ராஹமீுக்கு சகாடுத்கதாம். 
நாம் நாடியவர்கறள பதவிகளால் 
உயர்த்துகிகைாம். (நபிகய!) நிச்சயமாக 
உம் இறைவன் மகா ஞானவான், 
நன்கைிபவன் ஆவான். 

ِتلْكه  ُتنها   وه ا   ُحَجه هه تهیْنَٰ  اَٰ
ِهْيمه  لَٰ  اِبْرَٰ  نهْرفهعُ  قهْوِمه     عه
ت   ٓاُء    َمهْن  دهرهجَٰ  اَِنه  نَهشه
بَهكه  ِكْيم   ره  عهلِْيم   حه
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84. இன்னும் நாம் அவருக்கு 
இஸ்ஹாக்றகயும் யஅகூறபயும் 
வழங்கிகனாம். எல்கலாறரயும் கநர்வழி 
நடத்திகனாம். இதற்கு முன்னர் 
நூறஹயும், அவருறடய சந்ததிகளில் 
தாவூறதயும், ஸுறலமாறனயும், 
ஐயூறபயும், யூஸுஃறபயும், 
மூஸாறவயும், ஹாரூறனயும் நாம் 
கநர்வழி நடத்திகனாம். நல்லைம் 
புரிகவாருக்கு இவ்வாகை (நற்)கூலி 
சகாடுக்கிகைாம். 

وهههْبنها  قه  لهه    وه   اِْسحَٰ
یهْعُقْوبه    ا    كَُلً   وه یْنه   ههده
یْنها  وهنُْوًحا   قهْبُل  ِمْن  ههده
ِمْن  یَهِته   وه  وهُسلهْيمَٰنه  دهاو ده  ذَُرِ
هیَُْوبه  ا یُْوُسفه  وه ُمْوسَٰ  وه  وه
ُرْونه    لِكه  وههَٰ   نهْجِزی وهكهذَٰ

 الُْمْحِسِنْيه  

85. இன்னும், ஸகரிய்யாறவயும், 
யஹ்யாறவயும், ஈஸாறவயும், 
இல்யாறஸயும் (கநர்வழி நடத்திகனாம்). 
(இவர்கள்) எல்கலாரும் நல்கலாரில் 
உள்ளவர்ககள. 

ِریَها یهْحیَٰ  وهزهكه   وهِعْيسَٰ  وه
اِلْيهاسه      َمِنه  كَُل   وه
لِِحْيه    الَصَٰ

86. இன்னும், இஸ்மாயறீலயும், 
அல்யஸஉறவயும், யூனுறஸயும், 
லூத்றதயும் (கநர்வழி நடத்திகனாம்). 
(இவர்கள்) எல்கலாறரயும் 
அகிலத்தார்கறள விட 
கமன்றமப்படுத்திகனாம். 

عه  وهاِْسمَِٰعْيله    وهالْیهسه
یُْونُسه  لُْوًطا    وه كَُلً  وه   وه
لْنها  له  فهَضه لهِمْيه   عه  الْعَٰ

87. இன்னும், இவர்களுறடய 
மூதாறதகளிலும், இவர்களுறடய 
சந்ததிகளிலும், இவர்களுறடய 
சககாதரர்களிலும் (நாம் விரும்பிய 
பலறர கமன்றமப்படுத்திகனாம்). 
இன்னும் அவர்கறள (நபித்துவத்திற்காக) 
கதர்ந்சதடுத்கதாம். இன்னும் 
அவர்களுக்கு கநரான பாறதயின் பக்கம் 
கநர்வழி காட்டிகனாம். 

ِمْن  بهٓاى ِِهْم  وه ْ  اَٰ یََٰهَِتِ   وهذَُرِ
نِِهْم    ْ  وهاِْخوها ُ  وهاْجتهبهْيٰنَٰ
 ْ ُ یْٰنَٰ اط   اِلَٰ  وهههده  ِصره
 َمُْستهِقْيم  
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88. இதுகவ அல்லாஹ்வுறடய 
கநர்வழியாகும். தன் அடியார்களில் தான் 
நாடியவர்கறள அதன் மூலம் கநர்வழி 
நடத்துகிைான். இன்னும், அவர்கள் (-
கமற்கூைப்பட்ட நபிமார்கள்) 
இறணறவத்தால் அவர்கள் சசய்து 
சகாண்டிருந்தறவ அவர்கறள விட்டு 
அழிந்துவிடும். 

لِكه  ی  ذَٰ ِ  ُهده   ِبه   یهْهِدْی  اّلَلَٰ
ْن  ٓاءُ  مه لهوْ  ِعبهاِده     ِمْن  یَهشه   وه

ُكْوا هْشره ِبطه  ا ْ  لهحه ْٰنُ ا  عه   َمه
هانُْوا  یهْعمهلُْونه  ك

89. இவர்கள் எத்தறககயார் என்ைால் 
இவர்களுக்கு கவதத்றதயும், 
ஞானத்றதயும், நபித்துவத்றதயும் 
சகாடுத்கதாம். ஆககவ, அவற்றை 
(மக்காவாசிகளாகிய) இவர்கள் 
நிராகரித்தால் அவற்றை 
நிராகரிப்பவர்களாக இருக்காத ஒரு 
சமுதாயத்றத (நாம் சகாண்டுவருகவாம். 
அவர்கறள) அவற்றுக்கு 
சபாறுப்பாளர்களாக ஆக்கி விடுகவாம். 

كه  َٰٓى ِ ُ  الَهِذیْنه  اُول ُ تهْيٰنَٰ  اَٰ
  وهالنَُُبَوهةه    وهالُْحْكمه  الِْكتَٰبه 
ا  یَهْكُفرْ  فهاِْن  ءِ  ِبهه   فهقهْد  هَٰ ُؤاَله
َه  ك ا  لْنها وه ا  لَهیُْسْوا قهْوًما  ِبهه   ِبهه

ِفِریْنه   ِبكَٰ

90. (நபிகய!) அவர்கள் எத்தறககயார் 
என்ைால் அல்லாஹ் அவர்கறள கநர்வழி 
நடத்தினான். ஆககவ, அவர்களுறடய 
கநர்வழிறயகய - அறதகய நீர் 
பின்பற்றுவரீாக. “இதற்காக உங்களிடம் 
ஒரு கூலிறயயும் நான் ககட்க 
மாட்கடன். இ(ந்த கவதமான)து இல்றல, 
அகிலத்தார்களுக்கு ஒரு 
நல்லுபகதசமாககவ தவிர’’ என்று 
கூறுவரீாக. 

كه  َٰٓى ِ ی الَهِذیْنه  اُول ُ  ههده  اّلَلَٰ
ىُهُم    ََله   قُْل   اقْتهِدهْ    فهِبُهدَٰ
هْسـ هلُُكْم  هْجًرا    عهلهْيهِ  ا  اِْن  ا
ی ُهوهاََِله  ن  ِذْكرَٰ لهِمْيه  لِلْعَٰ
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91. “மனிதர்கள் மீது (கவதத்தில்) 
எறதயும் அல்லாஹ் இைக்கவில்றல’’ 
என்று அவர்கள் கூைியகபாது 
அல்லாஹ்றவ அவனுறடய தகுதிக்கு 
தகுந்தாற்கபால் அவர்கள் அைியவில்றல. 
(நபிகய!) கூறுவரீாக: “மக்களுக்கு 
ஒளியாகவும் கநர்வழியாகவும் மூஸா 
சகாண்டு வந்த கவதத்றத இைக்கியவன் 
யார்? அறத நீங்கள் பல ஏடுகளாக 
ஆக்கி, அவற்(ைில் சிலவற்)றை 
சவளிப்படுத்தினரீ்கள், இன்னும் 
அதிகமானறத மறைத்தும் விடுகிைரீ்கள். 
நீங்களும் உங்கள் மூதாறதகளும் 
அைியாதவற்றை (நீங்கள்) 
கற்பிக்கப்பட்டீர்கள்.” (நபிகய!) “அல்லாஹ் 
(அறத இைக்கினான்)’’ என்று நீர் 
கூைிவிட்டு, அவர்கறள அவர்கள் 
மூழ்குவதிகலகய (-அவர்களின் 
சபாய்யான ககலி கபச்சுகளில்) 
விறளயாடியவர்களாக நீர் 
விட்டுவிடுவரீாக. 

ا  مه ُروا وه ه  قهده َقه  اّلَلَٰ   قهْدِره    حه
ا   قهالُْوا اِذْ  له  مه هنْزه ُ  ا لَٰ  اّلَلَٰ  عه

ر   ء     َمِْن  بهشه ْ ْن  قُْل  َشه  مه
له  هنْزه ٓاءه  الَهِذْی  الِْكتَٰبه  ا   جه
  َوهُهًدینُوًْرا  ُمْوسَٰ  ِبه  

لُْونهه   لَِلَنهاِس   تهْجعه
اِطیْسه  ا  قهره  ُتْبُدْونههه
ُتْخُفْونه  ا    وه ِثْْیً عُلَِْمُتْم   كه  وه

ا  ا لهْم  َمه هنُْتْم  تهْعلهُمْو   وهَله   ا
بهٓاُؤُكْم    ُ    قُِل  اَٰ  ثَُمه   اّلَلَٰ
ْوِضِهْم  ِفْ  ذهْرُهْم  ُبْونه  خه یهلْعه
 

92. (நபிகய!) இது பாக்கியமிக்க (அதிமான 
நன்றமகறள உறடய) கவதமாகும். நாம் 
இறத இைக்கிகனாம். இது, தனக்கு 
முன்னுள்ளறத உண்றமப்படுத்தக் 
கூடியதாகும். இன்னும், நீர் (இதன் 
மூலம்) மக்காறவயும் (-மக்கா நகரத்தில் 
உள்ளவர்கறளயும்) அறதச் சுற்ைி 
உள்ளவர்கறளயும் எச்சரிப்பதற்காக 
(இைக்கிகனாம்). இன்னும், எவர்கள் 
மறுறமறய நம்பிக்றக சகாள்வார்ககளா 
அவர்கள் இறதயும் நம்பிக்றக 
சகாள்வார்கள். இன்னும், அவர்கள் 
தங்கள் சதாழுறகறய மிகுந்த 
கவனத்துடன் சதாடர்ந்து 
நிறைகவற்றுவார்கள். 

ا هُ  ِكتَٰب   وههَٰذه لْنَٰ هنْزه ك   ا ه  ُمَبَٰ
ُق  َدِ یْهِ   بهْيه  الَهِذْی  َمُصه  یهده
لُِتْنِذره  ی  اَُمه  وه ْن  الُْقرَٰ مه  وه
ا    ْولههه الَهِذیْنه  حه  یُْؤِمُنْونه  وه

ةِ    وهُهْم  ِبه   یُْؤِمُنْونه  ِباَْلَِٰخره
لَٰ  ِتِهْم  عه له افُِظْونه  صه  یُحه
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93. (நபிகய!) அல்லாஹ்வின் மீது 
சபாய்றய இட்டுக்கட்டுபவன்; அல்லது, 
அவனுக்கு எதுவும் வஹ்யி 
அைிவிக்கப்படாமலிருக்க "தனக்கு 
வஹ்யி அைிவிக்கப்பட்டது'' என்று 
கூறுபவன்; அல்லது, "அல்லாஹ் 
இைக்கியறதப் கபால் (நானும்) 
இைக்குகவன்'' என்று கூறுபவன் ஆகிய 
(இ)வர்கறள விட மிகப்சபரிய 
அநியாயக்காரன் யார்? (இந்த) 
அக்கிரமக்காரர்கள் மரண கவதறனகளில் 
இருக்கும் சமயத்தில் நீர் (அவர்கறளப்) 
பார்த்தால், வானவர்கள் தங்கள் றககறள 
நீட்டி, (அவர்கறள கநாக்கி) "உங்கள் 
உயிர்கறள சவளிகயற்றுங்கள்; நீங்கள் 
உண்றமயல்லாதறத அல்லாஹ்வின் 
மீது கூைிக்சகாண்டிருந்த காரணத்தாலும், 
நீங்கள் அவனுறடய வசனங்கறள 
மறுத்து சபருறமயடிப்பவர்களாக இருந்த 
காரணத்தாலும் இன்று இழிவான 
கவதறனறய கூலி சகாடுக்கப்படுவரீ்கள்'' 
(என்று கூறுவார்கள்). 

ْن  مه هْظلهُم  وه ی ِمَمهِن  ا َٰ  افَْته
له  ِ  عه هوْ  كهِذبًا اّلَلَٰ  اُْوِحه  قهاله  ا
َه  لهْم  اِله ء   اِلهْيهِ  یُْوحه  وه ْ  َشه

ْن  مه اُنِْزُل  قهاله  وه ا   ِمثْله   سه  مه
له  هنْزه ُ    ا لهوْ  اّلَلَٰ ی وه   اِذِ  تهرَٰ 

لُِمْونه  ِت  ِفْ  الَظَٰ مهرَٰ  الْمهْوِت  غه
كهةُ  َٰٓى ِ الْمهل ا وه هیِْدیِْهْم    بهاِسُطْو    ا
ا هْخِرُجْو  ُكْم    ا هنُْفسه هلْيهْومه  ا   ا
ْونه  ابه  ُتْجزه   ِبمها  الُْهْوِن  عهذه
له  تهُقْولُْونه  ُكنُْتْم  ِ  عه  اّلَلَٰ
ْْیه  َقِ  غه ْن  وهُكنُْتْم  الْحه   عه
یَِٰته   ْونه   اَٰ  تهْستهْكَِبُ

94. “முதல் முறை நாம் உங்கறளப் 
பறடத்தது கபால் தனி நபர்களாக 
நம்மிடம் திட்டமாக வந்துவிட்டீர்கள். 
நாம் உங்களுக்குக் சகாடுத்தவற்றையும் 
உங்கள் முதுகுகளுக்குப் பின்னால் 
விட்டுவிட்டீர்கள். உங்களுடன் (நீங்கள் 
நம்பிக்சகாண்டிருந்த) உங்கள் 
பரிந்துறரயாளர்கறள நாம் 
காணவில்றல. நிச்சயமாக, அவர்கள் 
உங்களுக்கு மத்தியில் (அல்லாஹ்விற்கு) 
இறணயான சதய்வங்கள் என நீங்கள் 
(அவர்கறள) எண்ணினரீ்கள். உங்களுக்கு 
மத்தியில் (இருந்த சதாடர்புகள்) அறுந்து, 
(பரிந்துறரயாளர்கள் என) நீங்கள் 
எண்ணிக்சகாண்டிருந்தறவ உங்கறள 
விட்டும் தவைிப்கபாய்விட்டன.’’ 

ْد  لهقه ادَٰی ِجْئُتُمْونها  وه مه  فُره   ا كه
ُكْم  لهْقنَٰ هَوهله  خه ة   ا َره مه
ْكُتْم  ا  َوهتهره ُكْم  َمه َوهلْنَٰ ٓاءه  خه  وهره
ا   ُظُهوِْرُكْم    مه ی وه ُكْم  نهرَٰ عه   مه

ُكُم  ٓاءه ْمُتْم   الَهِذیْنه  ُشفهعه   زهعه
هنَهُهْم  ُؤا    فِْيُكْم  ا ٓ كَٰ  لهقهْد  ُشره
عه  َله  بهیْنهُكْم  َتهقهَطه  وهضه
ْنُكْم  ا  عه  ُكنُْتْم  َمه
ن   تهْزُعُمْونه
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95. நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
வித்துகறளயும், (பழங்களின்) 
சகாட்றடகறளயும் பிளந்து (சசடி 
சகாடிகறள) துளிர்க்கச் சசய்பவன்; 
இைந்ததிலிருந்து உயிருள்ளறத 
சவளியாக்குகிைான்; இன்னும், 
உயிருள்ளதிலிருந்து இைந்தறத 
சவளியாக்குகிைான். அத்தறகயவன்தான் 
அல்லாஹ். ஆககவ, நீங்கள் (அவறன 
விட்டு கவறு) எங்கு திருப்பப்படுகிைரீ்கள்? 

ه  اَِنه  َبِ  فهالُِق  اّلَلَٰ  الْحه
الَنهوَٰی    َه  یُْخِرُج  وه   ِمنه  الْحه
ِت  ُمْخِرُج  الْمهَيِ ِت  وه   ِمنه  الْمهَيِ
   َِ لُِكُم  الْحه ُ  ذَٰ هَنَٰ  اّلَلَٰ   فها

 ُتْؤفهُكْونه 

96. (அவகன இருளிலிருந்து) ஒளிறய 
பிளப்பவன்; இன்னும், இரறவ அறமதி 
சபறுவதற்காகவும் சூரியறனயும் 
சந்திரறனயும் (கநரம் மற்றும் மாதத்தின்) 
கணக்கிற்காகவும் ஆக்கினான். இறவ 
மிறகத்தவன், நன்கைிந்தவனின் 
ஏற்பாடாகும். 

له  اَْلِْصبهاِح    فهالُِق  عه   وهجه
ْمسه  الَهْيله  كهًنا َوهالَشه   سه
الْقهمهره  لِكه  ُحْسبهانًا    وه   ذَٰ
زِ  تهْقِدیْرُ  لِْيِم  یْزِ الْعه  الْعه

97. இன்னும், நட்சத்திரங்கறள 
உங்களுக்கு அவன்தான் அறமத்தான், 
நீங்கள் தறரயிலும் கடலின் 
இருள்களிலும் அவற்ைின் மூலம் 
கநர்வழி சபறுவதற்காக. அைிவுள்ள 
சமுதாயத்திற்காக அத்தாட்சிகறள 
திட்டமாக நாம் விவரித்து விட்கடாம். 

له  وهُهوهالَهِذْی  عه  لهُكُم  جه
ا  لِتهْهتهُدْوا الَنُُجْومه    ِفْ  ِبهه
َِ  ُظلُمَِٰت  الْبهْحِر    الَْبه   قهْد  وه
لْنها   لِقهْوم   اَْلَٰیَِٰت  فهَصه
 یَهْعلهُمْونه 

98. இன்னும், அவன்தான் உங்கறள ஒகர 
ஓர் ஆத்மாவில் இருந்து 
உருவாக்கினான். ஆக, (ஒவ்சவாரு 
ஆன்மாவிற்கும்) ஒரு தங்குமிடமும் ஒரு 
ஒப்பறடக்கப்படும் இடமும் உண்டு. 
சிந்தித்து புரிகின்ை சமுதாயத்திற்காக 
அத்தாட்சிகறள திட்டமாக விவரித்கதாம். 

ُكْم  وهُهوهالَهِذْی   ه ا هنْشه  َمِْن  ا
ة   نَهْفس   فهُمْستهقهر   َوهاِحده

ُمْستهْودهع     لْنها  قهْد  َوه   فهَصه
 یَهْفقهُهْونه  لِقهْوم   اَْلَٰیَِٰت 
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99. இன்னும், அவன்தான் 
கமகத்திலிருந்து மறழறய இைக்குபவன். 
அதன் மூலம் எல்லா தாவரங்கறளயும் 
நாம் உற்பத்தி சசய்கதாம். (அவ்வாகை) 
அதிலிருந்து பசுறமயானறதயும் 
உற்பத்தி சசய்கதாம். அதிலிருந்து 
அடர்ந்த வித்துக்கறள (உறடய 
கதிர்கறள)யும் உற்பத்தி சசய்கிகைாம். 
கபரீச்ச மரத்தில் அதன் பாறளயிலிருந்து 
(பைிப்பதற்கு) சநருக்கமான 
பழக்குறலகளும் இருக்கின்ைன. 
திராட்றசகளின் கதாட்டங்கறளயும், 
(ஒலிவம்) ஆலிவ் பழங்கறளயும், 
(பார்றவயில்) ஒப்பான, (ருசியில்) 
ஒப்பாகாத மாதுறளகறளயும் (நாகம 
சவளியாக்குகிகைாம்). அறவ 
காய்க்கும்கபாது அதன் கனிகறளயும் 
இன்னும், அறவ பழமாகுவறதயும் 
கவனித்துப் பாருங்கள். நம்பிக்றக 
சகாள்ளும் மக்களுக்கு நிச்சயமாக இதில் 
பல அத்தாட்சிகள் இருக்கின்ைன. 

له  وهُهوهالَهِذْی   هنْزه  ِمنه  ا
مهٓاءِ  ٓاًء    الَسه ْجنها  مه   ِبه   فهاهْخره
ء   كَُلِ  نهبهاته  ْ ْجنها  َشه   فهاهْخره
ِضًرا ِمْنهُ   ِمْنهُ   نَُْخِرُج  خه
َبًا  ِكًبا    حه ا ه ِمنه  َمَُته  وه

ا  ِمْن  الَنهْخِل  لِْعهه   قِْنوهان   طه
َنَٰت   نِيهة  َوهجه هْعنهاب     َمِْن  دها ا
یُْتْونه  َمهانه   َوهالَزه الَرُ  وه
ْْیه  ُمْشتهِبًها  اِبه     وهغه   ُمتهشه
ا ُنُْظُرْو  همهِره    اِلَٰ  ا هثْمهره  اِذها   ث   ا
یهْنِعه     لُِكْم  ِفْ  اَِنه  وه َٰیَٰت   ذَٰ  َله
 یَُْؤِمُنْونه  لَِقهْوم  

100. இன்னும், அவர்கள் ஜின்கறள 
அல்லாஹ்விற்கு இறணயான 
சதய்வங்களாக ஆக்கினர். அவகனா 
அவர்கறளப் பறடத்திருக்கிைான். 
இன்னும், அைிவின்ைி அவனுக்கு 
மகன்கறளயும், மகள்கறளயும் கற்பறன 
சசய்தனர். அவன் (இந்த கற்பறனகறள 
விட்டு) மகாத் தூயவன். இன்னும் அ(ந்த 
இறணறவப்ப)வர்கள் வருணிப்பறத 
விட்டு அவன் மிக உயர்ந்தவன். 

لُْوا عه ِ  وهجه هٓاءه  ّلِلََٰ ك  الِْجَنه   ُشره
لهقهُهْم  قُْوا وهخه ره   بهِنْيه  لهه    وهخه
بهنَٰت    ْْیِ  وه نهه    عِلْم     ِبغه   ُسْبحَٰ
لَٰ  تهعَٰ َمها  وه ن  عه  یهِصُفْونه
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101. (அவன்) வானங்கள் இன்னும் 
பூமியின் நூதன பறடப்பாளன் (-
முன்மாதிரி இன்ைி அவற்றை 
பறடத்தவன்). அவனுக்கு மறனவி 
இல்லாமல் இருக்கும்கபாது அவனுக்கு 
எவ்வாறு சந்ததி இருக்க முடியும்? 
இன்னும், அவகனா எல்லாவற்றையும் 
பறடத்தான். (அவறனத் தவிர எல்லாம் 
பறடக்கப்பட்டறவகய!) இன்னும், அவன் 
எல்லாவற்றையும் நன்கைிந்தவன். 

ِت  بهِدیْعُ  مَٰوَٰ  وهاَْلهْرِض    الَسه
هَنَٰ  لهد   لهه   یهُكْوُن  ا لهْم  وه   تهُكْن  وه
اِحبهة     لَهه   لهقه  صه  كَُله  وهخه

ء     ْ ِبكَُلِ  َشه ء    وهُهوه ْ  َشه
 عهلِْيم  

102. அவன்தான் உங்கள் இறைவனாகிய 
அல்லாஹ்; அவறனத் தவிர 
(உண்றமயில் வணங்கத்தகுதியான) 
இறைவன் அைகவ இல்றல. (அவன்) 
எல்லாவற்ைின் பறடப்பாளன். ஆககவ, 
அவறன வணங்குங்கள்! இன்னும், அவன் 
எல்லாவற்ைின் மீதும் கண்காணிப்பாளன் 
ஆவான். 

لُِكُم  ُ  ذَٰ بَُُكْم    اّلَلَٰ َٰهه  َله    ره  اِل
الُِق  ُهوه   اََِله  ء   كَُلِ  خه ْ  َشه

لَٰ  فهاْعُبُدْوهُ     كَُلِ  وهُهوهعه
ء   ْ  َوهِكْيل   َشه

103. பார்றவகள் அவறன பார்க்க 
முடியாது. அவன் எல்லா(ருறடய) 
பார்றவகறள பார்க்கிைான். இன்னும், 
அவன்தான் மிக நுட்பமானவன்; 
ஆழ்ந்தைிபவன் ஆவான். 

اُر ؗ  ُتْدِرُكهُ  َله   اَْلهبْصه
یُْدِرُك  اره    وهُهوه  اَْلهبْصه

ِبْْیُ  وهُهوهاللَهِطْيُف   الْخه

104. உங்கள் இறைவனிடமிருந்து 
ஆதாரங்கள் உங்களுக்கு வந்துவிட்டன. 
ஆக, எவர் (அவற்றை) கவனமாக 
பார்த்தாகரா அது அவருக்குத்தான் 
நன்றம. எவர் குருடாகி விட்டாகரா (அது) 
அவருக்குத்தான் ககடாகும். (நீர் 
அவர்கறள கநாக்கி) “நான் உங்கள்மீது 
(ஏற்படுத்தப்பட்ட) காவலனாக இல்றல’’ 
(என்று நபிகய! கூறுவரீாக). 

ُكْم  قهْد  ٓاءه ٓاى ِرُ به  جه  ِمْن  صه
بَُِكْم    ره  فهمهْن  َره هبْصه  ا

ْن  فهلِنهْفِسه     مه ِمه  وه  عه
ا    لهْيهه ا   فهعه مه هنها  وه  عهلهْيُكْم  ا
ِفْيظ    ِبحه
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105. (கநர்வழிறய நாடுகவார் 
கநர்வழிசபை நமது) வசனங்கறள 
இவ்வாறு விவரிக்கிகைாம். இன்னும், நீர் 
படித்தீர் என்று அவர்கள் 
சசால்வதற்காகவும், அைிகின்ை 
மக்களுக்கு நாம் அறதத் 
சதளிவுபடுத்துவதற்காகவும் (நம் 
வசனங்கறள சதாடர்ந்து 
விவரிக்கிகைாம்). 

لِكه  ُف  وهكهذَٰ َرِ  اَْلَٰیَِٰت  نُصه
لِيهُقْولُْوا ْسته  وه لُِنبهیَِنهه   دهره   وه
 یَهْعلهُمْونه  لِقهْوم  

106. (நபிகய!) உம் இறைவனிடமிருந்து 
உமக்கு வஹ்யி அைிவிக்கப்பட்டறத 
பின்பற்றுவரீாக. அவறனத் தவிர 
(உண்றமயில் வணங்கத்தகுதியான) 
இறைவன் அைகவ இல்றல. இன்னும் 
இறணறவத்து வணங்குபவர்கறள 
புைக்கணிப்பரீாக! 

تَهِبعْ  ا   اِ   ِمْن  اِلهْيكه  اُْوِحه  مه
بَِكه    َٰهه  َله   َره  ُهوه   اََِله  اِل

هْعِرْض  ا ِن  وه الُْمْشِرِكْيه  عه
 

107. அல்லாஹ் நாடியிருந்தால் (அவர்கள்) 
இறணறவத்திருக்க மாட்டார்கள். 
அவர்கள் மீது காவலராக நாம் உம்றம 
ஆக்கவில்றல. நீர் அவர்கள் மீது 
சபாறுப்பாளராகவும் இல்றல. 

لهوْ  ٓاءه  وه ُ  شه ا   اّلَلَٰ ُكْوا    مه هْشره   ا
ا  مه لْنَٰكه  وه عه ْ  جه  عهلههْْیِ

ِفْيًظا    مه  حه هنْته  ا  وه ْ   ا   عهلههْْیِ
 ِبوهِكْيل  

108. (நம்பிக்றகயாளர்ககள!) 
அல்லாஹ்றவ அன்ைி எவர்கறள 
அவர்கள் வணங்குகிைார்ககளா 
அவர்கறளத் திட்டாதீர்கள். அதனால் 
அவர்கள் அைிவின்ைி வரம்புமீைி 
அல்லாஹ்றவத் திட்டுவார்கள். 
இவ்வாகை, ஒவ்சவாரு சமுதாயத்திற்கும் 
அவர்களுறடய சசயல்கறள நாம் 
அலங்கரித்கதாம். பிைகு, அவர்களுறடய 
இறைவனிடகம அவர்களுறடய மீட்சி 
இருக்கிைது. அவர்கள் சசய்து 
சகாண்டிருந்தவற்றை (அவன்) 
அவர்களுக்கு அைிவிப்பான். 

  یهْدُعْونه  الَهِذیْنه  تهُسَبُوا وهَله 
ِ  ُدْوِن  ِمْن  ه  فهیهُسَبُوا اّلَلَٰ  اّلَلَٰ
ْْیِ  عهْدًوٌۢا لِكه  عِلْم      ِبغه  كهذَٰ
یَهَنها  مهلهُهْم  اَُمهة   لِكَُلِ  زه   ثَُمه  عه
بَِِهْم  اِلَٰ  ْرِجُعُهْم  ره  َمه

ُئُهْم  هانُْوا ِبمها فهُينهَبِ یهْعمهلُْونه  ك
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109. (அவர்கள் விருப்பப்படி) ஓர் 
அத்தாட்சி அவர்களிடம் வந்தால், 
“நிச்சயமாக அறத நம்பிக்றக 
சகாள்கவாம்” என அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் மீது உறுதியாக சத்தியம் 
சசய்தனர். (நபிகய!) “அத்தாட்சிகள் 
எல்லாம் அல்லாஹ்விடகம 
இருக்கின்ைன.’’ என்று கூறுவரீாக. 
(அவர்கள் விரும்பியவாகை) நிச்சயமாக 
அறவ வந்தால், அவர்கள் நம்பிக்றக 
சகாள்ளமாட்டார்கள் என்பது 
(நம்பிக்றகயாளர்ககள!) உங்களுக்கு 
சதரியாதா? 

ُمْوا هقْسه ا ِ  وه ْهده  ِباّلَلَٰ   جه
هیْمهانِِهْم  ْن  ا ْتُهْم  لهى ِ ٓاءه یهة   جه  اَٰ
ا    لَهُيْؤِمُنَنه  نَهمها  قُْل  ِبهه   اِ
ِ  ِعْنده  اَْلَٰیَُٰت  ا  اّلَلَٰ مه  وه

ا   یُْشِعُرُكْم    هنَههه ْت  اِذها ا ٓاءه   جه
 یُْؤِمُنْونه  َله 

110. இன்னும், முதல் முறையாக 
அவர்கள் இ(வ்கவதத்)றத நம்பிக்றக 
சகாள்ளாதது கபான்கை நாம் 
அவர்களுறடய உள்ளங்கறளயும் 
அவர்களுறடய பார்றவகறளயும் (இறுதி 
வறர) புரட்டிவிடுகவாம். இன்னும், 
அவர்களுறடய அட்டூழியத்தில் அவர்கள் 
(கமலும்) கடுறமயாக அட்டூழியம் 
சசய்பவர்களாக அவர்கறள 
விட்டுவிடுகவாம். 

تهُهْم  وهنُقهلَُِب  هفْـ ِده  ا
ُهْم  اره هبْصه ا مها  وه  ْؤِمُنْوایُ  لهْم  كه

هَوهله  ِبه    ُرُهْم  ا ة  َوهنهذه َره  ِفْ  مه
ن  ُطْغيهانِِهْم   یهْعمهُهْونه

111. (அவர்கள் ககாரியபடி) நிச்சயமாக, 
நாம் அவர்களிடம் வானவர்கறள 
இைக்கினாலும்; இன்னும், இைந்தவர்கள் 
அவர்களிடம் கபசினாலும்; இன்னும், 
எல்லாவற்றையும் அவர்களுக்கு 
முன்னால் கண்சணதிகர ஒன்று 
திரட்டினாலும், (அவர்கள்) நம்பிக்றக 
சகாள்பவர்களாக இல்றல, அல்லாஹ் 
நாடினால் தவிர. எனினும், நிச்சயமாக 
அவர்களில் அதிகமாகனார் அைிய 
மாட்டார்கள். 

لهوْ  هنَهنها  وه لْنها   ا ُ  نهَزه  اِلههْْیِ
كهةه  َٰٓى ِ هلَهمهُهُم  الْمهل ك  الْمهْوٰتَٰ  وه
ْرنها  شه ْ  وهحه ء   كَُله  عهلههْْیِ ْ   َشه

ا  قُُبًل  هانُْوا َمه ا ك  اََِله   لُِيْؤِمُنْو 
هْن  ٓاءه  ا ُ  یَهشه َِٰكَنه  اّلَلَٰ ل  وه

ُهْم  ْكثهره ه لُْونه  ا  یهْجهه
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112. இவ்வாகை, ஒவ்சவாரு நபிக்கும் 
மனிதர்களிலும், ஜின்களிலுமுள்ள 
றஷத்தான்கறள நாம் எதிரிகளாக 
ஆக்கிகனாம். அவர்களில் சிலர் சிலருக்கு 
(அவர்கறள) ஏமாற்றுவதற்காக 
அலங்காரமான சசால்றல சசால்லித் 
தருகிைார்கள். உம் இறைவன் 
நாடியிருந்தால் அறத அவர்கள் 
சசய்திருக்க மாட்டார்கள். ஆககவ, 
(நபிகய!) அவர்கறளயும் அவர்கள் 
சபாய்யாக புறனந்து கபசுவறதயும் 
விட்டுவிடுவரீாக. 

لِكه  لْنها  وهكهذَٰ عه   نهِبَ   لِكَُلِ  جه
ا ِطْيه  عهُدَوً يَٰ   نِْس اَْلِ  شه
 اِلَٰ  بهْعُضُهْم  یُْوِحْ  وهالِْجَنِ 
 الْقهْوِل  ُزْخُرفه  بهْعض  
لهوْ  ُغُرْوًرا    ٓاءه  وه بَُكه  شه ا  ره  مه
لُْوهُ  ْرُهْم  فهعه ا فهذه مه  وه

ْونه  ُ  یهْفَته

113. இன்னும், மறுறமறய 
நம்பாதவர்களுறடய உள்ளங்கள் அதன் 
பக்கம் சசவிசாய்ப்பதற்காகவும்; இன்னும், 
அறத அவர்கள் திருப்தி 
சகாள்வதற்காகவும்; இன்னும், அவர்கள் 
சசய்(யும்) ப(ல பாவமான)வற்றை 
சசய்வதற்காகவும் (றஷத்தான்கள் 
அவர்கறள ஏமாற்ைினர்). 

لِتهْصغَٰ   ةُ  اِلهْيهِ  وه هفْـ ِده   الَهِذیْنه  ا
ةِ  یُْؤِمُنْونه  َله    ِباَْلَِٰخره

ْوهُ  ْضه لِْیه ِفُْوا وه لِيهْقَته ا  وه  مه
ِ  ُهْم   فُْونه َمُْقَته

114. “தீர்ப்பாளனாக அல்லாஹ் 
அல்லாதவறரயா நான் கதடுகவன்? 
அவன்தான் உங்களுக்கு மிகத் சதளிவான 
கவதத்றத இைக்கினான்.’’ (என்று நபிகய! 
கூறுவரீாக). இன்னும், (இதற்கு முன்னர்) 
நாம் எவர்களுக்கு கவதத்றத 
சகாடுத்கதாகமா அவர்கள், நிச்சயமாக, 
இது உண்றமயில் (உண்றமயான 
ஆதாரங்களுடன்) உம் 
இறைவனிடமிருந்து இைக்கப்பட்டது 
என்பறத அைிவார்கள். ஆககவ, 
சந்கதகிப்பவர்களில் ஒருகபாதும் 
ஆகிவிடாதீர். 

ْْیه  هفهغه ِ  ا هبْتهِغْ  اّلَلَٰ كهًما  ا حه
له  َوهُهوهالَهِذْی   هنْزه  اِلهْيُكُم  ا
ًل    الِْكتَٰبه  الَهِذیْنه  ُمفهَصه  وه
 ُ ُ تهْيٰنَٰ  یهْعلهُمْونه  الِْكتَٰبه  اَٰ

هنَهه   َهل   ا بَِكه  َمِْن  ُمَنه َقِ  َره  ِبالْحه
ِیْنه  ِمنه  تهُكْونهَنه  فهله  الُْمْمَته
 



 

ஸூரா தை்பா 

 

302 

 

 التوبة

115. (நபிகய!) உம் இறைவனின் வாக்கு (-
கவதம்) உண்றமயாலும் நீதத்தாலும் 
முழுறமயானதாக இருக்கிைது. 
அவனுறடய (கவத) வாக்குகறள 
மாற்றுபவன் அைகவ இல்றல. 
அவன்தான் நன்கு சசவியுறுபவன், 
நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

تهَمهْت  هلِمهُت  وه بَِكه  ك ِصْدقًا   ره
له  َله  َوهعهْدًَل    ِته     ُمبهَدِ   لِكهلِمَٰ

ِمْيعُ  لِْيُم  وهُهوهالَسه  الْعه

116. இன்னும், இப்பூமியில் 
உள்ளவர்களில் அதிகமாகனாருக்கு நீர் 
கீழ்ப்படிந்தால் (அவர்கள்) உம்றம 
அல்லாஹ்வுறடய பாறதயிலிருந்து 
வழிசகடுத்து விடுவார்கள். 
(அதிகமாகனார்) யூகத்றதத் தவிர 
(உண்றமறய) பின்பற்ைமாட்டார்கள். 
இன்னும், கற்பறன சசய்பவர்களாககவ (-
சபாய்றய பின்பற்றுபவர்களாககவ) தவிர 
(உண்றமறய பின்பற்றுபவர்களாக) 
அவர்கள் இல்றல. 

اِْن  ْكثهره  ُتِطعْ  وه ه ْن  ا  ِف  مه
ْن  ْوكه یُِضلَُ  اَْلهْرِض   عه
ِبْيِل  ِ    سه   یَهتَهِبُعْونه  اِْن  اّلَلَٰ
َنه  اََِله  اِْن  الَظه  اََِله  ُهْم  وه

 یهْخُرُصْونه 

117. (நபிகய!) நிச்சயமாக உம் இறைவன், 
அவனுறடய பாறதயிலிருந்து 
வழிசகடுபவறர மிக அைிந்தவன். 
இன்னும், அவன் கநர்வழி 
சபற்ைவர்கறளயும் மிக அைிந்தவன். 

بَهكه  اَِنه  هعْلهُم هُ  ره ْن  وها  یَهِضَلُ  مه
ْن  ِبْيلِه     عه هعْلهُم  سه ُهوها   وه

 ِبالُْمْهتهِدیْنه 

118. ஆககவ, (அறுக்கும்கபாது) 
அல்லாஹ்வுறடய சபயர் 
கூைப்பட்டதிலிருந்து புசியுங்கள், நீங்கள் 
அவனுறடய வசனங்கறள நம்பிக்றக 
சகாண்டவர்களாக இருந்தால். 

ِكره   ِمَمها  فهكُلُْوا ِ  اْسُم  ذُ  اّلَلَٰ
 ِباَٰیَِٰته   ُكنُْتْم  اِْن  عهلهْيهِ 

 ُمْؤِمِنْيه 
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119. இன்னும் (அறுக்கும்கபாது) எதன் மீது 
அல்லாஹ்வின் சபயர் கூைப்பட்(டு 
அறுக்கப்பட்)டகதா அதிலிருந்து நீங்கள் 
புசிக்காதிருக்க உங்களுக்கு என்ன 
ஏற்பட்டது? அவன் உங்கள் மீது 
தடுத்தவற்றை உங்களுக்கு (இந்த 
கவதத்தில் :, : ஆகிய வசனங்களில்) 
விவரித்துவிட்டான் (ஆனால் 
தடுக்கப்பட்ட) அதன் பக்கம் நீங்கள் 
நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டால் தவிர (அப்கபாது, 
அறத உண்ணுவது உங்கள் 
நிர்ப்பந்தத்தின் அளவு உங்களுக்கு 
ஆகுமாகிவிடும்). நிச்சயமாக 
அதிகமாகனார் கல்வி அைிவின்ைி தங்கள் 
ஆறசகளினால் (மக்கறள) வழி 
சகடுக்கிைார்கள். (நபிகய!) நிச்சயமாக உம் 
இறைவன் எல்றல மீறுபவர்கறள மிக 
அைிந்தவன் ஆவான். 

ا  مه هََله  لهُكْم  وه  ِمَمها  تهاْكُلُْوا ا
ِكره  ِ  اْسُم  ذُ قهْد  عهلهْيهِ  اّلَلَٰ   وه
له  ا  لهُكْم  فهَصه مه  َمه َره  حه
ا  اََِله  عهلهْيُكْم   اْضُطِرْرُتْم  مه
اَِنه  اِلهْيِه    ا وه ِثْْیً   لَهُيِضلَُْونه  كه

ْْیِ  ِباهْهوهٓاى ِِهْم   اَِنه  عِلْم     ِبغه
بَهكه  هعْلهُم  ره ِبالُْمْعتهِدیْنه  ُهوها
 

120. (நம்பிக்றகயாளர்ககள!) பாவத்தில் 
சவளிப்பறடயானறதயும் அதில் 
மறைவானறதயும் விட்டுவிடுங்கள். 
நிச்சயமாக பாவத்றத சம்பாதிப்பவர்கள் 
அவர்கள் சசய்து சகாண்டிருந்ததற்கு 
(தகுந்த) கூலி சகாடுக்கப்படுவார்கள். 

اِهره  وهذهُرْوا بهاِطنهه     اَْلِثِْم  ظه   وه
 اَْلِثْمه  یهْكِسُبْونه  الَهِذیْنه  اَِنه 

ْونه  ُيْجزه هانُْوا  ِبمها  سه  ك
ِفُْونه   یهْقَته

121. இன்னும், (நம்பிக்றகயாளர்ககள!) 
அல்லாஹ்வுறடய சபயர் 
கூைப்படாதவற்ைிலிருந்து புசிக்காதீர்கள். 
நிச்சயமாக அது பாவமாகும். உங்களிடம் 
அவர்கள் தர்க்கிப்பதற்காக நிச்சயமாக 
றஷத்தான்கள் தங்கள் நண்பர்களுக்கு 
சசால்லித் தருகிைார்கள். நீங்கள் 
அவர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்தால் நிச்சயமாக 
நீங்கள் இறண றவப்பவர்களாக 
ஆகிவிடுவரீ்கள். 

 یُْذكهرِ  لهْم  ِمَمها  تهاْكُلُْوا وهَله 
ِ  اْسُم  نَهه   عهلهْيهِ  اّلَلَٰ اِ  وه
اَِنه   لهِفْسق     ِطْيه  وه يَٰ  الَشه
ِهْم  اِلَٰ   لهُيْوُحْونه  ٓـ ِ هْولِيَٰ  ا

اِدلُْوُكْم    اِْن  لُِيجه  وه
ْعُتُمْوُهْم  هطه نَهُكْم  ا  اِ
ن   لهُمْشِرُكْونه
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122. எவர் மரணித்தவராக இருந்து, 
அவறர நாம் உயிர்ப்பித்து, அவர் 
மக்களுக்கு மத்தியில் நடமாடுவதற்கு 
ஓர் ஒளிறயயும் அவருக்கு நாம் 
ஏற்படுத்திகனாகமா அவர், யார் 
இருள்களில் இருந்து சகாண்டு 
அவற்ைிலிருந்து சவளிகயைாமல் 
இருக்கிைாகரா அவறரப் கபான்று 
ஆவாரா? இவ்வாகை 
நிராகரிப்பவர்களுக்கு அவர்கள் சசய்து 
சகாண்டிருந்தறவ அலங்கரிக்கப்பட்டன. 

ْن  مه هوه هانه  ا یًْتا  ك  فهاهْحيهیْنَٰهُ  مه
لْنها  عه  ِف  ِبه   یَهْمَِشْ  نُوًْرا لهه   وهجه
مهْن  الَنهاِس   ِف  َمهثهلُه   كه
لُمَِٰت  اِرج   لهیْسه  الَظُ ا    ِبخه   َمِْنهه
لِكه  ا  لِلْكَِٰفِریْنه  ُزیَِنه  كهذَٰ   مه
هانُْوا  یهْعمهلُْونه  ك

123. இன்னும், இவ்வாகை எல்லா 
ஊரிலும் தறலவர்களாக அதிலுள்ள 
சபரிய பாவிகறள ஆக்கிகனாம், 
அவற்ைில் அவர்கள் சதி சசய்வதற்காக. 
அவர்கள் தங்களுக்குத் தாகம தவிர 
(மற்ைவர்களுக்கு) சதி சசய்யமாட்டார்கள். 
(இறத அவர்கள்) உணர மாட்டார்கள். 

لِكه  لْنها  وهكهذَٰ عه   قهْریهة   كَُلِ  ِفْ  جه
َِبه  كَٰ ه  لِيهْمُكُرْوا ا ُمْجِرِمْيهه  ا
ا    ا  فِْيهه مه   اََِله  یهْمُكُرْونه  وه

ا  ِباهنُْفِسِهْم  مه یهْشُعُرْونه  وه
 

124. இன்னும், அவர்களிடம் ஒரு வசனம் 
வந்தால் “அல்லாஹ்வுறடய 
தூதர்களுக்கு சகாடுக்கப்பட்டது கபான்று 
எங்களுக்கும் சகாடுக்கப்படுகின்ை வறர 
(நாங்கள் அறத) நம்பிக்றக சகாள்ளகவ 
மாட்கடாம்” என்று கூறுகிைார்கள். தன் 
தூதுத்துவத்றத எங்கு ஏற்படுத்துவது (-
யாறர நபியாக - தூதராக ஆக்குவது) 
என்பறத அல்லாஹ் மிக அைிந்தவன் 
ஆவான். குற்ைம் புரிந்தவர்கறள 
அவர்கள் சூழ்ச்சி சசய்து சகாண்டிருந்த 
காரணத்தால் அல்லாஹ்விடமிருந்து 
(அவர்களுக்கு) சிறுறமயும் கடுறமயான 
தண்டறனயும் வந்தறடயும். 

اِذها ْتُهْم  وه ٓاءه یهة   جه   لهْن  قهالُْوا  اَٰ
َتَٰ  نَُْؤِمنه  ا   ِمثْله  نُْؤٰتَٰ  حه   مه
ه  ۬   ُرُسُل  اُْوِٰت  ۬ ِ ر ُ  اّلَلَٰ هّلَلَٰ هعْلهُم  ا   ا
ْيُث  ُل  حه الهتهه     یهْجعه  ِرسه

ُيِصْيُب  ُمْوا الَهِذیْنه  سه هْجره  ا
ار   غه ِ  ِعْنده  صه اب   اّلَلَٰ  وهعهذه
 ٌۢ ِدیْد  هانُْوا ِبمها  شه یهْمُكُرْونه  ك
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125. ஆக, அல்லாஹ் எவறர கநர்வழி 
சசலுத்த நாடுகிைாகனா அவருறடய 
சநஞ்றச இஸ்லாறம ஏற்பதற்கு 
விரிவாக்குகிைான். எவறர, அவன் 
வழிசகடுக்க நாடுகிைாகனா அவருறடய 
சநஞ்றச வானத்தில் ஏறுபவறனப் கபால் 
இறுக்கமானதாகவும் சிரமமானதாகவும் 
ஆக்குவான். இவ்வாகை, நம்பிக்றக 
சகாள்ளாதவர்கள் மீது அல்லாஹ் 
தண்டறனறய ஆக்குவான். 

ُ  یَُِردِ  فهمهْن  هْن  اّلَلَٰ  یَهْهِدیهه   ا
ْح  ه   یهْشره ْدره ِم    صه   لِْلِْسله
ْن  مه هْن  یَُِردْ  وه ْل  یَُِضلَهه   ا   یهْجعه
ه   ْدره ًقا صه َيِ ًجا  ضه ره هنَهمها  حه ها  ك
ُد  َعه مهٓاِء    ِف  یهَصه لِكه   الَسه  كهذَٰ
ُل  ُ  یهْجعه له  الَرِْجسه  اّلَلَٰ   عه
 یُْؤِمُنْونه   َله  الَهِذیْنه 

126. (நபிகய!) இது உம் இறைவனின் 
கநரான பாறதயாகும். நல்லுபகதசம் 
சபறும் மக்களுக்கு (நமது) வசனங்கறள 
திட்டமாக விவரித்து விட்கடாம். 

ا اُط  وههَٰذه بَِكه  ِصره  ره
لْنها  قهْد  ُمْستهِقْيًما      فهَصه
َكهُرْونه  لِقهْوم   اَْلَٰیَِٰت   یَهَذه

127. அவர்களுக்கு அவர்களுறடய 
இறைவனிடம் தாருஸ் ஸலாம் (-
ஈகடற்ைமுறடய இல்லம் என்ை 
சசார்க்கம்) உண்டு. அவர்கள் சசய்து 
சகாண்டிருந்தவற்ைின் காரணமாக அவன் 
அவர்களுறடய கநசனும் ஆவான். 

َِٰم  دهارُ  لهُهْم  ل   ِعْنده  الَسه
بَِِهْم  ْ  ره ُ لهَِْیُ هانُْوا ِبمها  وهُهوهوه  ك

 یهْعمهلُْونه 
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128. இன்னும், அவன் அவர்கள் 
அறனவறரயும் ஒன்று திரட்டும் நாளில், 
(ஜின்கறள கநாக்கி) “ஜின்களின் 
கூட்டகம! நீங்கள் மனிதர்களில் 
(வழிககடர்கறள) அதிகப்படுத்தி 
விட்டீர்கள்’’ (என்று கூறுவான்). 
மனிதர்களில் உள்ள அவர்களின் 
நண்பர்கள், “எங்கள் இறைவா! எங்களில் 
சிலர் சிலரினால் பயனறடந்தனர். 
எங்களுக்கு நீ தவறணயளித்த 
தவறணறய அறடந்கதாம். (எங்களுக்கு 
தங்குமிடம் எது?)’’ என்று கூறுவார்கள். 
(அதற்கு இறைவன்) “நரகம்தான் உங்கள் 
தங்குமிடம். அதில் (நீங்கள்) நிரந்தரமாக 
தங்கி இருப்பார்கள், அல்லாஹ் நாடினால் 
தவிர.’’ என்று கூறுவான். (நபிகய!) 
நிச்சயமாக உம் இறைவன், ஞானவான், 
நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

یهْومه  ِمْيًعا    یهْحُشُرُهْم  وه   جه
ره    قهدِ  الِْجَنِ  یَٰمهْعشه

 اَْلِنِْس    َمِنه   اْستهْكثهْرُتْم 
ُٓؤُهْم  وهقهاله  هْولِيَٰ  َمِنه  ا
بَهنها  اَْلِنِْس    اْستهْمتهعه  ره
بهلهْغنها   ِببهْعض   بهْعُضنها    وه
لهنها  هجه لْته  الَهِذْی   ا هَجه ا    ا  لهنه
ىُكْم  الَنهارُ  قهاله  ثْوَٰ  مه

لِِدیْنه  ا    خَٰ ا  اََِله  فِْيهه ٓاءه  مه   شه
   ُ بَهكه  اَِنه  اّلَلَٰ ِكْيم   ره  حه

 عهلِْيم  

129. இவ்வாறு, அக்கிரமக்காரர்களில் 
சிலறர சிலருக்கு நண்பர்களாக 
ஆக்குகவாம், அவர்கள் 
சசய்துசகாண்டிருந்ததன் காரணமாக. 

لِكه  ْ  وهكهذَٰ َلِ   بهْعضه  نُوه
لِِمْيه  ا  الَظَٰ هانُْوا  ِبمها  بهْعًضٌۢ   ك
ن   یهْكِسُبْونه
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130. “ஜின்கள் மற்றும் மனிதர்களின் 
கூட்டகம! உங்களிலிருந்து தூதர்கள் என் 
வசனங்கறள உங்களுக்கு 
விவரிப்பவர்களாக; இன்னும், உங்கள் 
இந்நாறள உங்களுக்கு எச்சரிப்பவர்களாக 
உங்களிடம் வரவில்றலயா?’’ என்று 
கூறுவான். அதற்கவர்கள், “(எங்கள் 
இறைவகன!) எங்களுக்கு எதிராக 
சாட்சியளித்கதாம்" என்று கூறுவார்கள். 
உலக வாழ்க்றக அவர்கறள மயக்கி 
விட்டது. நிச்சயமாக அவர்கள் 
நிராகரிப்பாளர்களாக இருந்தார்கள் என்று 
அவர்கள் தங்களுக்கு எதிராககவ சாட்சி 
கூறுவார்கள். 

ره   وهاَْلِنِْس  الِْجَنِ  یَٰمهْعشه
هلهْم  ْنُكْم  ُرُسل   یهاْتُِكْم  ا   َمِ

ْونه  یَِٰتْ  عهلهْيُكْم  یهُقَصُ  اَٰ
یُْنِذُرْونهُكْم   لِقهٓاءه  وه

ا    یهْوِمُكْم  ذه  قهالُْوا هَٰ
ِهْدنها  لَٰ   شه هنُْفِسنها  عه  ا

ْتُهُم  َره وةُ الْحه  وهغه نْيها  يَٰ   الَدُ
ِهُدْوا لَٰ   وهشه هنُْفِسِهْم  عه  ا
هنَهُهْم  هانُْوا ا ِفِریْنه  ك  كَٰ

131. அதற்குக் காரணமாவது, நகரங்கறள, 
- அங்கு வசிப்பவர்கள் 
கவனமற்ைவர்களாக இருக்கும் 
நிறலயில் (அவர்களுறடய ஷிர்க் எனும்) 
- அநியாயத்தினால் உமது இறைவன் 
அழிப்பவனாக இல்றல. 

لِكه  هْن  ذَٰ بَُكه  یهُكْن  لَهْم  ا  َره
ی ُمْهلِكه  ِبُظلْم    الُْقرَٰ
ا  هْهلُهه ِفلُْونه  َوها  غَٰ

132. இன்னும், எல்கலாருக்கும் அவர்கள் 
சசய்ததற்கு ஏற்ப (தகுந்த) பதவிகள் 
உண்டு. அவர்கள் சசய்வறத உம் 
இறைவன் கவனிக்காதவனாக இல்றல. 

لِكَُل   ت   وه َمها  دهرهجَٰ ِملُْوا     َمِ   عه
ا  مه بَُكه  وه افِل   ره َمها  ِبغه   عه

 یهْعمهلُْونه 

133. இன்னும், (நபிகய!) உம் இறைவன் 
நிறைவானவன் (-எத்கதறவயுமற்ைவன்), 
கருறணயுறடயவன் ஆவான். 
(மனிதர்ககள!) அவன் நாடினால் 
உங்கறளப் கபாக்கி, (சசன்றுகபான) மற்ை 
சமுதாயத்தின் சந்ததியிலிருந்து 
உங்கறள உருவாக்கியறதப் கபான்று 
உங்களுக்குப் பின்னர் அவன் தான் 
நாடியவர்கறள உருவாக்குவான். 

بَُكه  ِنَُ  وهره ْحمهِة    ذُو  الْغه  الَره
ْ  اِْن  ا   یُْذِهْبُكْم  یَهشه

یهْستهْخلِْف  ْ  وه  بهْعِدُكْم  ِمنٌۢ
ا  ٓاءُ  َمه ا   یهشه مه ُكْم  كه ه ا هنْشه  َمِْن  ا

یَهةِ  ِریْنه   قهْوم   ذَُرِ خه  اَٰ
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134. நிச்சயமாக எறத நீங்கள் 
வாக்களிக்கப்படுகிைரீ்ககளா அது 
வரக்கூடியகத. இன்னும், நீங்கள் (உங்கள் 
இறைவறனப்) பலவனீப்படுத்துபவர்களாக 
இல்றல. (அவறன விட்டும் நீங்கள் 
ஒருகபாதும் தப்பிக்க முடியாது.) 

ا  اَِنه  َٰت     ُتْوعهُدْونه  مه ا   َله مه  وه
هنُْتْم   ِبُمْعِجِزیْنه   ا

135. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “என் 
சமுதாயகம! உங்கள் கபாக்கில் (நீங்கள் 
விரும்புவறத) சசய்யுங்கள். நிச்சயமாக 
நான் (என் இறைவனின் கட்டறளப்படி 
அவன் ஏவியறத) சசய்கிகைன். ஆக, 
மறுறமயின் (நல்ல) முடிவு எவருக்கு 
இருக்கும் என்பறத (நீங்கள் விறரவில்) 
அைிவரீ்கள். நிச்சயமாக 
அநியாயக்காரர்கள் சவற்ைிசபை 
மாட்டார்கள்.’’ 

 عهلَٰ  اْعمهلُْوا  یَٰقهْوِم  قُْل 
كهانهِتُكْم  ْ  مه  عهاِمل     اَِنِ
ْوفه  ْن  تهْعلهُمْونه    فهسه  مه
اِر    عهاقِبهةُ  لهه   تهُكْوُن  نَهه   الَده   اِ
لُِمْونه   یُْفلُِح  َله   الَظَٰ

136. இன்னும், அல்லாஹ்விற்கு, - அவன் 
பறடத்த விவசாயத்திலிருந்தும் 
கால்நறடகளிலிருந்தும் ஒரு பாகத்றத 
ஆக்கினார்கள். ஆக, தங்கள் கற்பறன 
எண்ணத்தின்படி, “இது அல்லாஹ்விற்கு 
என்றும், இன்னும், இது எங்கள் 
சதய்வங்களுக்கு’’ என்றும் கூைினர். ஆக, 
எது அவர்களுறடய 
சதய்வங்களுக்குரியகதா அது 
அல்லாஹ்வின் (-அல்லாஹ்வுறடய 
பங்கின்) பக்கம் கசராது. ஆனால், எது 
அல்லாஹ்விற்குரியகதா அது 
அவர்களுறடய சதய்வங்களின் (பங்கின்) 
பக்கம் கசரும்! அவர்கள் (இவ்வாறு) 
சசய்யும் தீர்ப்பு மிகக் சகட்டதாகும். 

لُْوا عه ِ  وهجه ه  ِمَمها  ّلِلََٰ ا  ِمنه  ذهره
ْرِث  اِم  الْحه   نهِصیًْبا  وهاَْلهنْعه
الُْوا ا فهقه ذه ِ  هَٰ ْعِمِهْم  ّلِلََٰ  ِبزه
ذه  هٓاى ِنها    اوههَٰ ك هانه  فهمها  لُِشره  ك

هٓاى ِِهْم  ك   اِله  یهِصُل  فهله  لُِشره
   ِ ا  اّلَلَٰ مه هانه  وه ِ  ك یهِصُل  ّلِلََٰ  فهُهوه
هٓاى ِِهْم    اِلَٰ  ك ٓاءه  ُشره ا  سه   مه

 یهْحُكُمْونه 
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137. இவ்வாகை, இறணறவப்பவர்களில் 
அதிகமாகனாருக்கு அவர்கறள 
அழிப்பதற்காகவும் அவர்கள் மீது 
அவர்களுறடய வணக்க வழிபாட்றட 
குழப்புவதற்காகவும் அவர்களின் 
குழந்றதகறளக் சகால்வறத 
அவர்களுறடய றஷத்தான்கள் 
அலங்கரித்தன. அல்லாஹ் 
நாடியிருந்தால் அறத சசய்திருக்க 
மாட்டார்கள். ஆககவ, (நபிகய!) 
அவர்கறள அவர்கள் சபாய்யாக 
புறனந்து கபசுவதுடன் விட்டுவிடுங்கள். 

لِكه  یَه  وهكهذَٰ   َمِنه  لِكهِثْْی   نه زه
ِدِهْم  قهْتله  الُْمْشِرِكْيه  هْوَله  ا
هٓاُؤُهْم  ك ُدْوُهْم  ُشره  لُِْیْ
لِيهلِْبُسْوا ْ  وه ْ     عهلههْْیِ ُ  ِدیْٰنه

لهوْ  ٓاءه  وه ُ  شه ا  اّلَلَٰ لُْوهُ  مه   فهعه
ْرُهْم  ا  فهذه مه ْونه  وه ُ  یهْفَته

138. இன்னும், “இறவ (சிறலகளுக்காக 
கநர்ச்றச சசய்யப்பட்ட, மனிதர்கள் 
புசிப்பதற்கு) தடுக்கப்பட்ட 
கால்நறடகளும் விவசாயமும் ஆகும். 
நாங்கள் நாடுபவறரத் தவிர (யாரும்) 
அவற்றைப் புசிக்கமாட்டார்” என்று 
தங்கள் கற்பறன எண்ணத்தின் படி 
அவர்கள் கூைினர். இன்னும், பல 
கால்நறடகள் இருக்கின்ைன. அவற்ைின் 
முதுகுகள் தடுக்கப்பட்டன. (-அவற்ைின் 
மீது பயணிப்பதும், சுறமகயற்றுவதும் 
கூடாது.) இன்னும், (பல) கால்நறடகள் 
இருக்கின்ைன. (அவற்றை 
அறுக்கும்கபாது) அவற்ைின் மீது 
அல்லாஹ்வின் சபயறரக் கூை 
மாட்டார்கள், (ஆனால், இவ்வாறுதான் 
அல்லாஹ் கூைினான் என்று) அவன் மீது 
சபாய்றய இட்டுக் கட்டுகிைார்கள். 
அவர்கள் (அல்லாஹ்வின் மீது) 
சபாய்றய இட்டுக்கட்டிக் 
சகாண்டிருந்ததால் அவர்களுக்கு (தகுந்த) 
கூலி சகாடுப்பான். 

ِذه    وهقهالُْوا ام   هَٰ هنْعه ْرث    ا   وهحه
  ۬ ا   ََله  ِحْجر    ُمهه ْن  اََِله  یهْطعه  مه
ٓاءُ  ْعِمِهْم  نَهشه ام   ِبزه هنْعه ا   وه
ْت  مه ام   ُظُهوُْرهها  ُحَرِ هنْعه ا   ََله  وه
ِ  اْسمه  یهْذُكُرْونه  ا  اّلَلَٰ   عهلهْيهه
ٓاءً  يهْجِزیِْهْم  عهلهْيِه    افَِْته  سه

هانُْوا ِبمها  ْونه   ك ُ  یهْفَته
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139. இன்னும், “இந்த கால்நறடகளின் 
வயிறுகளில் இருப்பது எங்கள் 
ஆண்களுக்கு மட்டும் உரியது. (அறத 
அவர்கள் புசிக்கலாம். அது) எங்கள் 
சபண்களுக்கு தடுக்கப்பட்டது. அது 
சசத்ததாக இருந்தால் அதில் அவர்களும் 
பங்காளிகள் (-எங்கள் சபண்களும் அறத 
சாப்பிடலாம்)’’ என்று கூைினர். 
அவர்களுறடய (இவ்)வர்ணிப்பிற்கு 
அவன் அவர்களுக்கு(த் தகுந்த) கூலி 
சகாடுப்பான். நிச்சயமாக அவன் மகா 
ஞானவான், நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

ا  وهقهالُْوا ِذهِ   بُُطْوِن  ِفْ  مه  هَٰ
اِم  ة   اَْلهنْعه الِصه  لَُِذُكوِْرنها  خه
م   َره ُمحه لَٰ   وه هْزوهاِجنها    عه   ا

اِْن   فِْيهِ  فهُهْم  َمهیْتهةً  یَهُكْن  وه
هٓاُء    ك يهْجِزیِْهْم  ُشره  سه
نَهه   وهْصفهُهْم    ِكْيم   اِ  حه
 عهلِْيم  

140. அைிவின்ைி (அபத்தமாக) 
முட்டாள்தனமாக தங்கள் பிள்றளகறளக் 
சகான்ைவர்களும், அல்லாஹ் (அனுமதி) 
சகாடுத்த (நல்ல)வற்றை (தங்கள் மீது) 
தடுத்தவர்களும் திட்டமாக 
நஷ்டமறடந்து விட்டனர். (இவ்வாறு) 
அல்லாஹ்வின் மீது இட்டுக் 
கட்டுகிைார்கள். (அவர்கள்) திட்டமாக 
வழிசகட்டு விட்டனர். இன்னும், அவர்கள் 
கநர்வழி சபற்ைவர்களாக 
இருக்கவில்றல. 

ِسره   قهْد  ا الَهِذیْنه  خه  قهتهلُْو 
دهُهْم  هْوَله ًهٌۢا  ا فه ْْیِ  سه عِلْم    ِبغه
ُمْوا َره ا  َوهحه زهقهُهُم  مه ُ  ره  اّلَلَٰ
ٓاءً  له  افَِْته ِ    عه لَُْوا قهْد  اّلَلَٰ   ضه
ا  مه هانُْوا وه ن  ك  ُمْهتهِدیْنه
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141. அவன்தான் சகாடிகள் நிறைந்த 
கதாட்டங்கள், சகாடிகளற்ை கதாட்டங்கள், 
கபரீச்ச மரங்கள் இன்னும், 
வித்தியாசமான கனிகறள உறடய 
விறளச்சறலயும், ஆலிவ் பழங்கறளயும், 
ஒன்றுக்சகான்று ஒப்பான இன்னும் 
ஒப்பாகாத மாதுறளறயயும் உற்பத்தி 
சசய்தான். அறவ காய்த்தால் அவற்ைின் 
கனிகளிலிருந்து புசியுங்கள். இன்னும், 
அவற்ைின் அறுவறட நாளில் 
அவற்றுறடய கடறமறய (ஸகாத்றத) 
சகாடுங்கள். இன்னும், விரயம் 
சசய்யாதீர்கள். விரயம் சசய்பவர்கறள 
நிச்சயமாக அவன் கநசிக்க மாட்டான். 

ه  وهُهوهالَهِذْی   ا هنْشه َنَٰت   ا   جه
ْْیه  ت  َوهغه ْعُرْوشَٰ   َمه

ت  َوهالَنهْخله  ْعُرْوشَٰ  مه
ْرعه  الَزه  اُكُلُه   ُمْختهلًِفا  وه

یُْتْونه  الَزه َمه   وه الَرُ  انه وه
اِبًها  ْْیه  ُمتهشه اِبه     وهغه   ُمتهشه

همهِره    ِمْن  كُلُْوا هثْمهره  اِذها   ث   ا
ُتْوا اَٰ َقهه   وه اِده   ؗ  یهْومه  حه صه  حه
 یُِحَبُ  َله   اِنَهه   ُتْسِرفُْوا    وهَله 

 الُْمْسِرفِْيه  

142. இன்னும், கால்நறடகளில், சுமக்கத் 
தகுதியானறதயும் சுமக்கத் 
தகுதியற்ைறதயும் உற்பத்தி சசய்தான். 
அல்லாஹ் உங்களுக்கு வழங்கிய 
(அனுமதிக்கப்பட்ட)வற்ைில் இருந்து 
புசியுங்கள். இன்னும், றஷத்தானின் 
அடிச்சுவடுகறளப் பின்பற்ைாதீர்கள். 
நிச்சயமாக அவன் உங்களுக்கு 
சவளிப்பறடயான எதிரியாவான். 

ِمنه  اِم  وه ُمْولهًة  اَْلهنْعه حه
فهْرًشا    زهقهُكُم  ِمَمها  كُلُْوا َوه  ره
 ُ ِت  تهتَهِبُعْوا وهَله  اّلَلَٰ  ُخُطوَٰ

ِن    ْيطَٰ نَهه   الَشه   عهُدَو   لهُكْم  اِ
ِبْي     َمُ
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143. (நபிகய! கால்நறடகளில்) எட்டு 
கஜாடிகறள (உற்பத்தி சசய்தான்). 
(அறவ,) சசம்மைி ஆட்டில் (ஆண், சபண்) 
இரண்றட; இன்னும் சவள்ளாட்டில் 
(ஆண், சபண்) இரண்றட (பறடத்தான்). 
“இ(வ்வி)ரு (வறக) ஆண்கறளயா 
அல்லது இ(வ்வி)ரு (வறக) 
சபண்கறளயா அல்லது இ(வ்வி)ரு 
(வறக) சபண்களின் கர்ப்பங்கள் 
சுமந்தவற்றையா (அல்லாஹ்) தறட 
சசய்தான்? நீங்கள் உண்றமயாளர்களாக 
இருந்தால் கல்வியுடன் (கூடிய 
ஆதாரத்றத) எனக்கு அைிவியுங்கள்” 
என்று (நபிகய) நீர் கூர்வரீாக. 

همَِٰنيهةه  هْزوهاج     ث اِْن  ِمنه  ا   الَضه
ثْنهْيِ  ِمنه  ا ثْنهْيِ     الْمهْعزِ  وه   ا
یِْن  قُْل  كهره ٓالَذه مه  ءَٰ َره هِم  حه  ا

ا  اَْلُنْثهيهْيِ  هَمه   اْشتهمهلهْت  ا
اُم  عهلهْيهِ  هْرحه  اَْلُنْثهيهْيِ    ا
ـ ُْوِنْ   ُكنُْتْم  اِْن  ِبِعلْم   نهَبِ

ِدقِْيه    صَٰ

144. இன்னும், ஒட்டறகயிலும் (ஆண், 
சபண்) இரண்றட, மாட்டிலும் (ஆண், 
சபண்) இரண்றட(ப் பறடத்தான்). 
இ(வ்வி)ரு (வறக) ஆண்கறளயா 
அல்லது இ(வ்வி)ரு (வறக) 
சபண்கறளயா அல்லது இ(வ்வி)ரு 
(வறக) சபண்களின் கர்ப்பங்கள் 
சுமந்தவற்றையா (அல்லாஹ்) தறட 
சசய்தான்? இறத அல்லாஹ் 
உங்களுக்குக் (கட்டறளயிட்டதாகக் 
கூறுகிைரீ்ககள, அவ்வாறு அவன்) 
கட்டறளயிட்ட கபாது நீங்கள் 
சாட்சிகளாக இருந்தீர்களா? (என்று 
நபிகய! ககட்பரீாக). ஆக, கல்வி இன்ைி 
மக்கறள வழி சகடுப்பதற்காக சபாய்றய 
அல்லாஹ்வின் மீது இட்டுக் 
கட்டுபவறன விட மிகப் சபரிய 
அநியாயக்காரன் யார்? நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் அநியாயக்கார மக்கறள 
கநர்வழி நடத்த மாட்டான். 

ِمنه  ثْنهْيِ  اَْلِِبِل  وه ِمنه  ا  وه
ثْنهْيِ    الْبهقهرِ   قُْل  ا

یِْن  كهره ٓالَذه مه  ءَٰ َره هِم  حه  ا
ا  اَْلُنْثهيهْيِ  هَمه   اْشتهمهلهْت  ا

اُم  عهلهْيهِ  هْرحه  اَْلُنْثهيهْيِ    ا
هْم  ٓاءه  ُكنُْتْم  ا ده   اِذْ  ُشهه

ىُكُم  ُ  وهَصَٰ ا    اّلَلَٰ ذه  فهمهْن  ِبهَٰ
هْظلهُم  ی  ِمَمهِن  ا َٰ له  افَْته  عه
 ِ  الَنهاسه  لَُِيِضَله  كهِذبًا اّلَلَٰ
ْْیِ  ه  اَِنه  عِلْم     ِبغه  َله  اّلَلَٰ
ن  الْقهْومه  یهْهِدی لِِمْيه  الَظَٰ
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145. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “புசிப்பவர் மீது 
அறதப் புசிக்க தடுக்கப்பட்டதாக எனக்கு 
வஹ்யி அைிவிக்கப்பட்டதில் நான் 
காணவில்றல, (ஆனால் கால் 
நறடகளில் தானாக) சசத்ததாக; அல்லது, 
ஓடக்கூடிய இரத்தமாக; அல்லது, 
பன்ைியின் மாமிசமாக; - ஏசனனில், 
நிச்சயமாக அது அசுத்தமானதாகும். - 
அல்லது, அல்லாஹ் அல்லாதவருக்காக 
பாவமான முறையில் (மற்ைவர்களின்) 
சபயர் கூைப்பட்(டு அறுக்கப்பட்)டதாக 
இருந்தால் தவிர. (இறவ அறனத்தும் 
தடுக்கப்பட்டறவயாகும்.) ஆக, யார் 
பாவத்றத நாடாதவராக, எல்றல 
மீைாதவராக (இவற்றை உண்ண) 
நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டாகரா (அவர் 
குற்ைவாளியல்ல.) நிச்சயமாக உம் 
இறைவன் மகா மன்னிப்பாளன், சபரும் 
கருறணயாளன் ஆவான். 

هِجُد  ََله   قُْل  ا   ِفْ  ا َه  اُْوِحه  مه   اِله
ًما  َره لَٰ  ُمحه اِعم   عه ُمه    طه  یَهْطعه

هْن  اََِله   یْتهةً  یَهُكْونه  ا هوْ  مه  دهًما  ا
هوْ  َمهْسُفْوًحا    ِخَْنِیْر    لهْحمه  ا

هوْ  ِرْجس   فهاِنَهه    اُِهَله  فِْسًقا  ا
ْْیِ  ِ  لِغه  اْضُطَره  فهمهِن  ِبه     اّلَلَٰ
ْْیه  بَهكه  فهاَِنه  عهاد   وهَله  بهاغ   غه  ره
ُفوْر    َرهِحْيم   غه

146. இன்னும், (நபிகய!) பிளவுபடாத 
குளம்புகறள உறடய பிராணிகள் 
(ஒட்டகம், தீக்ககாழி, வாத்து 
கபான்ைறவ) எல்லாவற்றையும் யூதர்கள் 
மீது தறட சசய்கதாம். மாடு இன்னும் 
ஆட்டிலும் அந்த இரண்டின் 
சகாழுப்புகறள அவர்கள் மீது தறட 
சசய்கதாம். அந்த இரண்டின் முதுகுகள் 
சுமந்துள்ள; அல்லது, சிறு குடல்கள் 
சுமந்துள்ள; அல்லது எலும்புடன் 
கலந்துள்ளறதத் தவிர (அந்த 
சகாழுப்புகறள அவர்கள் சாப்பிடலாம்). 
அ(தன் காரணமாவ)து அவர்களுறடய 
அழிச்சாட்டியத்தினால் அவர்களுக்கு நாம் 
(தகுந்த) கூலி சகாடுத்கதாம். இன்னும், 
நிச்சயமாக நாம் உண்றமயாளர்ககள. 

له  ْمنها  ههاُدْوا الَهِذیْنه  وهعه َره  حه
ِمنه  ُظُفر     ِذْی  كَُله    الْبهقهرِ  وه

نهِم  الْغه ْمنها  وه َره ْ  حه  عهلههْْیِ
ا   ُهمه ا  اََِله  ُشُحْومه مهلهْت  مه   حه
ا   هوِ  ُظُهوُْرُهمه وهایها   ا هوْ  الْحه ا  ا  مه
ْظم     اْختهلهطه  لِكه  ِبعه  ذَٰ
 ْ ُ یْٰنَٰ زه ْ  ؗ  جه نَها  ِببهْغهِْیِ اِ  وه
ِدقُْونه   لهصَٰ
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147. ஆக, (நபிகய!) அவர்கள் உம்றமப் 
சபாய்ப்பித்தால், (அவர்கறள கநாக்கி) 
கூறுவரீாக: “உங்கள் இறைவன் 
விசாலமான கருறணயுறடயவன்; 
இன்னும், அவனது தண்டறன 
குற்ைவாளிகளான மக்கறள விட்டும் 
திருப்பப்படாது’’ 

بُْوكه  فهاِْن  َذه بَُُكْم   فهُقْل  كه  ذُوْ  َره
ة     ْحمهة  َوهاِسعه دَُ   وهَله  ره   یُره

ِن  بهاُْسه   ْوِم  عه  الْقه
 الُْمْجِرِمْيه 

148. “அல்லாஹ் நாடியிருந்தால் 
நாங்களும் எங்கள் மூதாறதகளும் 
இறணறவத்திருக்க மாட்கடாம்; 
இன்னும், (அனுமதிக்கப்பட்ட) எறதயும் 
(கூடாது என) நாங்கள் தறட சசய்திருக்க 
மாட்கடாம்” என்று இறணறவப்பவர்கள் 
கூறுகிைார்கள். இவ்வாகை இவர்களுக்கு 
முன்னர் இருந்தவர்களும் 
சபாய்ப்பித்தார்கள். இறுதியாக, நம் 
தண்டறனறயச் சுறவத்தனர் (-
அனுபவித்தனர்). (நபிகய! அவர்கறள 
கநாக்கி) கூறுவரீாக: (“நீங்கள் இவ்வாறு 
சசய்வதற்கு) உங்களிடம் (உறுதியான) 
கல்வி (ஆதாரம்) ஏதும் உண்டா? 
(அப்படியிருந்தால்) அறத நமக்கு 
சவளிப்படுத்துங்கள். நீங்கள் வணீ் 
சந்கதகத்றதத் தவிர பின்பற்றுவதில்றல. 
இன்னும், (சபாய்றய) கற்பறன 
சசய்பவர்களாககவ தவிர நீங்கள் 
இல்றல.’’ 

يهُقْوُل  ُكْوا الَهِذیْنه  سه هْشره  لهوْ  ا
ٓاءه  ُ  شه ا   اّلَلَٰ ْكنها  مه هْشره  وهَله   ا
بهٓاُؤنها  ْمنها  وهَله  اَٰ َره  ِمْن  حه
ء     ْ لِكه  َشه به  كهذَٰ  الَهِذیْنه  كهَذه
َتَٰ  قهْبلِِهْم  ِمْن    ذهاقُْوا  حه
ا    نه ُكْم  ههْل  قُْل  بهاْسه  ِعْنده
ا    فهُتْخِرُجْوهُ  عِلْم   َمِْن   لهنه
َنه  اََِله  تهتَهِبُعْونه  اِْن  اِْن  الَظه  وه

هنُْتْم   ْخُرُصْونه ته  اََِله  ا

149. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “(மறுக்க 
முடியாத) முழுறமயான ஆதாரம் 
அல்லாஹ்விற்கக உரியது! ஆக, அவன் 
(உங்கறள கட்டாயப்படுத்தி கநர்வழி 
நடத்த) நாடியிருந்தால் உங்கள் 
அறனவறரயும் கநர்வழி 
நடத்தியிருப்பான்.’’ 

ةُ  فهلِلََٰهِ  قُْل  ُة    الُْحَجه  الْبهالِغه
ٓاءه  فهلهوْ  ىُكْم  شه دَٰ هْجمهِعْيه   لههه ا
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150. (நபிகய!) “நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
இறதத் தறட சசய்தான் என்று சாட்சி 
கூறுகின்ை உங்கள் சாட்சிகறள 
அறழத்து வாருங்கள்’’ என்று கூறுவரீாக. 
ஆக, அவர்கள் (சபாய்) சாட்சி 
கூைினாலும் நீர் அவர்களுடன் சாட்சி 
கூைாதீர். இன்னும், நம் வசனங்கறள 
சபாய்ப்பிப்பவர்களுறடய ஆறசகறளயும் 
இறுதிநாறள நம்பிக்றக சகாள்ளாமல், 
தங்கள் இறைவனுக்கு 
இறணறவப்பவர்களின் ஆறசகறளயும் 
(நபிகய!) நீர் பின்பற்ைாதீர். 

ُكُم   ههلَُمه  قُْل  ٓاءه ده  ُشهه
ُدْونه  الَهِذیْنه  هَنه  یهْشهه ه  ا  اّلَلَٰ
مه  َره ا    حه ذه ِهُدْوا فهاِْن  هَٰ  شه
ُهْم    ْد تهْشهه  فهله  عه  وهَله  مه
هْهوهٓاءه  تهتَهِبعْ  بُْوا الَهِذیْنه  ا َذه   كه
الَهِذیْنه  ِباَٰیَِٰتنها    یُْؤِمُنْونه  َله  وه

ةِ  بَِِهْم  وهُهْم  ِباَْلَِٰخره  ِبره
ن   یهْعِدلُْونه

151. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “வாருங்கள்! 
உங்கள் இறைவன் உங்கள் மீது தறட 
சசய்தவற்றை(யும் ஏவியவற்றையும்) 
நான் (உங்களுக்கு) ஓதுகிகைன். 
(அறவயாவன:) அவனுக்கு எறதயும் 
இறணயாக்காதீர்கள். இன்னும், தாய் 
தந்றதக்கு உதவி உபகாரம் சசய்து 
அழகிய முறையில் நடந்து 
சகாள்ளுங்கள். இன்னும், வறுறமயினால் 
உங்கள் பிள்றளகறளக் சகால்லாதீர்கள். 
உங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் நாகம 
உணவளிக்கிகைாம். இன்னும், 
மானக்ககடானவற்றை அவற்ைில் 
சவளிப்பறடயானது இன்னும் 
மறைவானதின் பக்கம் சநருங்காதீர்கள். 
(சகாறல சசய்யக்கூடாது என்று) 
அல்லாஹ் தறட சசய்த உயிறர 
நியாயமின்ைி (அதற்குரிய உரிறம இன்ைி) 
சகால்லாதீர்கள். இறவ, - நீங்கள் 
சிந்தித்துப் புரிவதற்காக இவற்ைின் மூலம் 
(அல்லாஹ்) உங்களுக்கு 
உபகதசிக்கிைான். 

الهْوا  قُْل  هْتُل  تهعه ا  ا مه   مه َره  حه
بَُُكْم  هََله  عهلهْيُكْم  ره   ُتْشِرُكْوا ا
یِْن  ِبه   ِبالْوهالِده ْيـ ًا َوه   شه

انًا    ا وهَله  اِْحسه  تهْقُتلُْو 
ُكْم  ده هْوَله ق     َمِْن  ا   اِْمله

یَهاُهْم    نهْرُزقُُكْم  نهْحُن  اِ   وه
بُوا وهَله  ا  الْفهوهاِحشه  تهْقره   مه
ره  هه ا  ظه ا  ِمْنهه مه نه    وه   وهَله  بهطه

مه  الَهِتْ  الَنهْفسه  تهْقُتلُوا َره  حه
 ُ َقِ    اََِله  اّلَلَٰ لُِكْم  ِبالْحه  ذَٰ

ىُكْم  لَهُكْم  ِبه   وهَصَٰ  لهعه
 تهْعِقلُْونه 
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152. இன்னும், அனாறதயின் சசல்வ(ம் 
உங்கள் பராமரிப்பில் இருந்தால் அந்த 
சசல்வ)த்தின் பக்கம் மிக அழகிய 
வழியில் தவிர சநருங்காதீர்கள். 
இறுதியாக, அவர் தனது பருவத்றத 
அறடயும்கபாது (அவருறடய 
சசல்வத்றத அவரிடம் ஒப்பறடத்து 
விடுங்கள்!) இன்னும், அளந்து 
சகாடுப்பறதயும் நிறுத்து 
சகாடுப்பறதயும் நீதமாக 
முழுறமப்படுத்தி சசய்யுங்கள். ஓர் 
ஆன்மாறவ - அதன் சக்திக்கு உட்பட்கட 
தவிர - நாம் சிரமப்படுத்துவதில்றல. 
இன்னும், நீங்கள் (தீர்ப்பு) கூைினால் 
(அதனால் பாதிக்கப்படுபவர்) உைவினராக 
இருந்தாலும் நீதமாக (தீர்ப்பு) கூறுங்கள். 
அல்லாஹ்வின் (சபயர் கூைி நீங்கள் 
உங்களுக்குள் ஒருவர் மற்ைவருடன் 
சசய்யும்) உடன்படிக்றகறய 
நிறைகவற்றுங்கள். இறவ, - நீங்கள் 
நல்லுபகதசம் சபறுவதற்காககவ 
இவற்ைின் மூலம் (அல்லாஹ்) 
உங்களுக்கு உபகதசித்தான். 

بُْوا وهَله  اله  تهْقره  الْيهِتْيِم  مه
ُن  ِِهه  ِبالَهِتْ  اََِله  َتَٰ  اهْحسه   حه

ه     یهْبلُغه  هُشَده هْوفُوا ا ا   الْكهْيله  وه
انه  الِْمْيزه  َله  ِبالِْقْسِط    وه
ا    اََِله  نهْفًسا نُكهلَُِف  هه   ُوْسعه
اِذها لهوْ  فهاعِْدلُْوا  قُلُْتْم  وه  وه
هانه  ْهدِ  قُْربَٰ    ذها ك ِبعه ِ  وه   اّلَلَٰ
هْوفُْوا    لُِكْم  ا ىُكْم  ذَٰ  ِبه   وهَصَٰ
لَهُكْم  َكهُرْونه   لهعه  تهذه

153. இன்னும், நிச்சயமாக 
(இஸ்லாமாகிய) இது என் கநரான பாறத 
(-மார்க்கம்) ஆகும். ஆக, அறதப் 
பின்பற்றுங்கள்; இன்னும், (அறதத் தவிர 
மற்ை) பாறதகறள (-சகாள்றககறளப்) 
பின்பற்ைாதீர்கள். அறவ அவனுறடய 
பாறதயிலிருந்து உங்கறளப் 
பிரித்துவிடும். இறவ, - நீங்கள் 
அல்லாஹ்றவ அஞ்சுவதற்காக (அவன்) 
இவற்ைின் மூலம் உங்களுக்கு 
உபகதசிக்கிைான். 

هَنه  ا ا وه ذه اِطْ  هَٰ   ِصره
  وهَله  فهاتَهِبُعْوهُ    ُمْستهِقْيًما 
ُبله  تهتَهِبُعوا قه  الَسُ  فهتهفهَره
ْن  ِبُكْم  ِبْيلِه     عه لُِكْم  سه   ذَٰ

ىُكْم  لَهُكْم  ِبه   وهَصَٰ تهَتهُقْونه   لهعه
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154. பிைகு, நல்லைம் புரிந்தவர் மீது 
(அருள்) நிறைவாகுவதற்காகவும் 
எல்லாவற்றையும் விவரிப்பதற்காகவும் 
கநர்வழியாக, கருறணயாக 
அறமவதற்காகவும் அவர்கள் தங்கள் 
இறைவனின் சந்திப்றப நம்பிக்றக 
சகாள்வதற்காகவும் மூஸாவிற்கு 
கவதத்றதக் சகாடுத்(து அதன் மூலம் 
அவருறடய சமுதாய மக்கறள 
உபகதசித்)கதாம். 

تهیْنها  ثَُمه   ِكتَٰبه الْ  ُمْوسه  اَٰ
له  تهمهاًما  نه  الَهِذْی   عه   اهْحسه

تهْفِصْيًل  ء   لَِكَُلِ  وه ْ  َشه
ْحمهةً  وهُهًدی لَهُهْم  وهره  لَهعه
بَِِهْم  ِبلِقهٓاءِ  ن  ره  یُْؤِمُنْونه

155. (மனிதர்ககள!) இதுகவா பாக்கியமிக்க 
(அதிமான நன்றமகறள உறடய) 
கவதமாகும். இறத நாகம இைக்கிகனாம். 
ஆககவ, நீங்கள் கருறண 
காட்டப்படுவதற்காக இறதப் 
பின்பற்றுங்கள். இன்னும் (அல்லாஹ்றவ) 
அஞ்சுங்கள். 

ا هُ  ِكتَٰب   وههَٰذه لْنَٰ هنْزه ك   ا ه  ُمَبَٰ
تَهُقْوا فهاتَهِبُعْوهُ  ا لَهُكْم  وه  لهعه
ُمْونه    ُتْرحه

156. (இறணறவப்பவர்ககள!) “கவதம் 
இைக்கப்பட்டசதல்லாம் நமக்கு முன்னர் 
(சசன்ை யூதர்கள், கிைித்தவர்கள் ஆகிய) 
இரு கூட்டங்கள் மீதுதான். நாங்கள் 
அவர்க(ள் படித்த கவதங்க)ளின் 
படிப்பைிறவ அைியாதவர்களாககவ 
நிச்சயமாக இருந்கதாம் என்று நீங்கள் 
கூைாதிருப்பதற்காக (இந்த கவதத்றத 
உங்களுக்கு இைக்கிகனாம்). 

هْن  ا ا ا   تهُقْولُْو   اُنِْزله  اِنَهمه
ُب  لَٰ  الِْكتَٰ ٓاى ِفهتهْيِ  عه  ِمْن  طه
اِْن  قهْبلِنها  ْن  ُكَنها  وه  عه

 ْ هَِتِ اسه ِفلِْيه   ِدره  لهغَٰ
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157. அல்லது, “நம்மீதும் ஒரு கவதம் 
இைக்கப்பட்டிருந்தால் நிச்சயமாக நாம் 
அவர்கறள விட அதிகம் கநர்வழி 
சபற்ைவர்களாக இருந்திருப்கபாம்” என்று 
நீங்கள் கூைாதிருப்பதற்காகவும் (இந்த 
கவதத்றத உங்களுக்கு அருளிகனாம்). 
ஆக, உங்கள் இறைவனிடமிருந்து, மிகத் 
சதளிவான சான்றும் கநர்வழியும் 
கருறணயும் உங்களிடம் வந்துவிட்டது. 
ஆக, அல்லாஹ்வின் வசனங்கறளப் 
சபாய்ப்பித்து, அவற்றை விட்டு 
விலகியவறன விட மிகப் சபரிய 
அநியாயக்காரன் யார்? நம் 
வசனங்கறளவிட்டு (இவ்வாறு) 
விலகியவர்களுக்கு அவர்கள் 
(உண்றமறயவிட்டு) விலகிக் 
சகாண்டிருந்ததன் காரணமாக சகட்ட 
தண்டறனறய கூலியாகக் சகாடுப்கபாம். 

هوْ  َها   لهوْ  تهُقْولُْوا ا هن   عهلهیْنها اُنِْزله  ا
ُب  ی لهُكَنها   الِْكتَٰ هْهدَٰ ْ    ا  ِمْٰنُ
ُكْم  فهقهْد  ٓاءه  َمِْن   بهیَِنهة   جه
بَُِكْم  ْحمهة     وهُهًدی َره  وهره
هْظلهُم  فهمهْن  به  ِمَمهْن  ا  كهَذه
ِ  ِباَٰیَِٰت  فه  اّلَلَٰ ده ا     وهصه ْنهه  عه

نهْجِزی   یهْصِدفُْونه  الَهِذیْنه  سه
ْن  یَِٰتنها  عه اِب  ُسْوٓءه  اَٰ ذه   ِبمها  الْعه
هانُْوا  یهْصِدفُْونه  ك

158. வானவர்கள் அவர்களிடம் (கநரில்) 
வருவறதகயா; அல்லது, உம் இறைவன் 
வருவறதகயா; அல்லது, உம் 
இறைவனின் சில அத்தாட்சிகள் 
வருவறதகயா தவிர அவர்கள் 
எதிர்பார்க்கின்ைனரா? உம் இறைவனின் 
சில அத்தாட்சிகள் வரும் நாளில் அதற்கு 
முன்னர் நம்பிக்றக சகாண்டிருக்காத; 
அல்லது, தன் நம்பிக்றகயில் ஒரு 
நன்றமறயயும் சசய்திருக்காத ஓர் 
ஆன்மாவிற்கு அதன் நம்பிக்றக(யும் 
நன்றமயும்) பலனளிக்காது. “(நீங்கள் 
உங்கள் முடிறவ) எதிர்பாருங்கள்; 
நிச்சயமாக நாங்கள் (எங்கள் முடிறவ) 
எதிர்பார்க்கிகைாம்” என்று (நபிகய!) 
கூறுவரீாக. 

هْن  اََِله   یهْنُظُرْونه  ههْل   ا
 ُ ُ كهةُ  تهاْتِهْیه َٰٓى ِ هوْ  الْمهل ه  ا  یهاِْٰت
بَُكه  هوْ  ره ه  ا یَِٰت  بهْعُض  یهاِْٰت   اَٰ
بَِكه    ْ  یهْومه  ره یَِٰت  بهْعُض  یهاِْٰت   اَٰ
بَِكه  ا  نهْفًسا یهْنفهعُ  َله  ره   اِیْمهانُهه
نهْت  تهُكْن  لهْم  مه هوْ  قهْبُل  ِمْن  اَٰ   ا

بهْت  ْ   كهسه ا  ِف ا     اِیْمهانِهه ْْیً  خه
ا قُِل  نْتهِظُرْو  ُمنْتهِظُرْونه  اِنَها ا
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159. நிச்சயமாக எவர்கள் தங்கள் 
மார்க்கத்றத (பலவாைாக)ப் 
பிரித்துக்சகாண்டு, (அவர்களும்) பல 
பிரிவினர்களாக ஆகிவிட்டார்ககளா 
அவர்களுடன் நீர் (எந்த) ஒரு 
விஷயத்திலும் (கலந்தவராக) இல்றல. 
(அவர்களது மார்க்கம், அவர்களது 
வழிபாடு கவறு, உமது மார்க்கம், உமது 
வழிபாடு கவறு.) அவர்களுறடய 
காரியசமல்லாம் அல்லாஹ்வின் 
பக்கம்தான் இருக்கிைது. பிைகு, அவர்கள் 
சசய்து சகாண்டிருந்தவற்றை அவன் 
அவர்களுக்கு அைிவிப்பான். 

قُْوا الَهِذیْنه  اَِنه  ْ   فهَره ُ  ِدیْٰنه
هانُْوا ك ْ   لَهْسته  ِشيهًعا  وه  ِمْٰنُ
ء     ِفْ  ْ نَهمها   َشه هْمُرُهْم  اِ  اِله  ا
 ِ ُئُهْم  ثَُمه  اّلَلَٰ هانُْوا ِبمها  یُنهَبِ  ك

لُْونه   یهْفعه

160. எவர் ஒரு நன்றமறயச் சசய்தாகரா 
அவருக்கு அது கபான்ை பத்து நன்றமகள் 
உண்டு. எவர் ஒரு தீறமறயச் 
சசய்தாகரா அது கபான்கை (அதன் 
அளகவ) தவிர அவர் கூலி 
சகாடுக்கப்படமாட்டார். இன்னும், 
(நன்றமறயக் குறைத்கதா தீறமறயக் 
கூட்டிகயா) அவர்கள் அநியாயம் 
சசய்யப்பட மாட்டார்கள். 

ْن  ٓاءه  مه نهةِ ِبالْ  جه سه   فهلهه   حه
ْشرُ  ا    عه هْمثهالِهه ْن  ا مه ٓاءه  وه   جه

یَِئهةِ  ی فهله  ِبالَسه   اََِله  یُْجزَٰ 
ا   یُْظلهُمْونه  َله  وهُهْم  ِمثْلههه

161. “நிச்சயமாக நான், - என் இறைவன் 
எனக்கு கநரான பாறதயின் பக்கம் 
கநர்வழி காட்டி இருக்கிைான். அது 
(இவ்வுலக, மறு உலக வாழ்க்றகயின் 
கதறவகறள உள்ளடக்கிய) நிறலயான 
உறுதியான மார்க்கமாகும், இப்ராஹமீ் 
உறடய சகாள்றகயாகும். (அவர் 
இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில், ஓர் இறைறய 
வணங்குவதில்) மிக உறுதியுறடயவர். 
அவர் இறணறவப்பவர்களில் (ஒரு 
கபாதும்) இருக்கவில்றல” என்று 
(நபிகய!) கூறுவரீாக. 

نَهِنْ  قُْل  ىِنْ  اِ ْ   ههدَٰ َبِ   اِلَٰ  ره
اط   ۬   ِصره  ِدیًْنا   َمُْستهِقْيم   
ِهْيمه  َمِلَهةه  قِيهًما  ِنْيًفا    اِبْرَٰ   حه
ا  مه هانه  وه الُْمْشِرِكْيه  ِمنه  ك
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162. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “நிச்சயமாக என் 
சதாழுறகயும், என் பலியும் (எனது 
வணக்க வழிபாடுகளும்), என் வாழ்வும் 
என் மரணமும் அகிலத்தாரின் 
இறைவனாகிய அல்லாஹ்வுக்கக 
உரியறவ.” 

ْ   اَِنه  قُْل  ِٰت له  وهنُُسِكْ  صه
مهْحيهایه  ْ  وه مهاِٰت مه ِ  وه َبِ  ّلِلََٰ  ره
لهِمْيه    الْعَٰ

163. “அவனுக்கு இறண அைகவ இல்றல; 
இ(ந்த தூய்றமயான ஏகத்துவத்)றதகய 
நான் ஏவப்பட்டுள்களன். இன்னும், 
முஸ்லிம்களில் (-அவனுக்கு முற்ைிலும் 
கீழ்ப்படிந்தவர்களில்) நான் முதலாமவன்.” 

ِریْكه  َله  لِكه  لهه     شه ِبذَٰ  وه
هنها  اُِمْرُت  ا ُل  وه هَوه الُْمْسلِِمْيه  ا
 

164. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “அல்லாஹ் 
அல்லாதவறனயா - அவகனா 
எல்லாவற்ைின் இறைவனாக இருக்க - 
நான் இறைவனாக (எனக்கு)த் 
கதடுகவன்? (பாவம் சசய்கிை) ஒவ்கவார் 
ஆன்மா(வும்) தனக்சகதிராககவ தவிர 
(பாவம்) சசய்வதில்றல. பாவம் 
சசய்யக்கூடிய ஓர் ஆன்மா 
மற்சைான்ைின் பாவத்றத சுமக்காது. 
(நீங்கள் இைந்த) பிைகு, உங்கள் 
இறைவன் பக்கம்தான் உங்கள் மீளுமிடம் 
இருக்கிைது. ஆக, நீங்கள் 
கருத்துகவறுபாடு சகாண்டிருந்தவற்ைில் 
(உண்றமறய) உங்களுக்கு அைிவிப்பான். 
(சசார்க்கவாசிகள் சசார்க்கத்திற்கு 
சசல்லும்கபாதும் நரகவாசிகள் நரகத்தில் 
தள்ளப்படும்கபாதும் உண்றமயான 
வழிபாடு எது சபாய்யான வழிபாடு எது 
என்பறத நீங்கள் அைிவரீ்கள்.) 

ْْیه  قُْل  هغه ِ  ا هبِْغْ  اّلَلَٰ بًا   ا ره
َبُ  ء     كَُلِ  َوهُهوهره ْ  وهَله   َشه
ا    اََِله  نهْفس   كَُلُ  تهْكِسُب    عهلهْيهه
ة   تهِزرُ  وهَله  ی    َوِْزره  وهاِزره  اُْخرَٰ
بَُِكْم  اِلَٰ  ثَُمه  ْرِجُعُكْم  ره  َمه

ُئُكْم   فِْيهِ  ُكنُْتْم  ِبمها  فهُينهَبِ
 تهْختهلُِفْونه 
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165. அவன்தான் உங்கறள பூமியில் 
(முன் சசன்ைவர்களின்) 
வழிகதான்ைல்களாக (பிரதிநிதிகளாக) 
ஆக்கினான். இன்னும், உங்களுக்கு 
அவன் சகாடுத்தவற்ைில் உங்கறளச் 
கசாதிப்பதற்காக உங்களில் சிலறர 
சிலருக்கு கமல் பதவிகளில் 
உயர்த்தினான். நிச்சயமாக உம் 
இறைவன் தண்டிப்பதில் தீவிரமானவன். 
இன்னும், நிச்சயமாக அவன்தான் மகா 
மன்னிப்பாளன், சபரும் கருறணயாளன் 
ஆவான். 

لهُكْم  وهُهوهالَهِذْی  عه َٰٓى ِفه  جه ل   خه
فهعه  اَْلهْرِض  ُكْم  وهره  بهْعضه
ت   بهْعض   فهْوقه    دهرهجَٰ

هْبلُوهُكْم  ا   ِفْ  لَِی ىُكْم    مه تَٰ  اَِنه  اَٰ
بَهكه  ِریْعُ  ره اِب  ؗ  سه نَهه   الِْعقه اِ   وه
ُفوْر   ن  لهغه  َرهِحْيم 

ஸூரா அஃராப்  الأعراف 

 ِ  ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ ِمۡسِب ٱَّلله

1. அலிஃப் லாம் மீம் ஸாத்.   الَٓمٓٓص 

2. (நபிகய! இது) உம் மீது இைக்கப்பட்ட 
ஒரு கவதமாகும். ஆக, இதன் மூலம் (நீர் 
மக்கறள) எச்சரிப்பதற்கு உம் இதயத்தில் 
இதில் சநருக்கடி இருக்க கவண்டாம். 
இன்னும், (இது) நம்பிக்றக 
சகாண்டவர்களுக்கு ஒரு 
நல்லுபகதசமாகும். 

ُنِْزله  ِكتَٰب     فهله  اِلهْيكه  ا
ْدِركه  ِفْ  یهُكْن  ج   صه ره  َمِْنهُ  حه
ی ِبه   لُِتْنِذره   وهِذْكرَٰ

 لِلُْمْؤِمِنْيه 
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3. (உலக மக்ககள!) உங்கள் 
இறைவனிடமிருந்து உங்களுக்கு 
இைக்கப்பட்ட (இந்த கவதத்)றத 
பின்பற்றுங்கள். அறதத் தவிர (நீங்களாக 
ஏற்படுத்திக்சகாண்ட, வழிககட்டின் 
பக்கமும் சிறலகறள வணங்குவதின் 
பக்கமும் உங்கறள அறழக்கின்ை உங்கள்) 
சபாறுப்பாளர்க(ளின் வழிகாட்டுதல்க)றள 
பின்பற்ைாதீர்கள். மிகக் குறைவாககவ 
நீங்கள் நல்லுணர்வு (-நல்லுபகதசம்) 
சபறுகிைரீ்கள். 

تَهِبُعْوا ا   اِ  ْم اِلهْيكُ  اُنِْزله  مه
بَُِكْم  َمِْن   ِمْن  تهتَهِبُعْوا وهَله  َره
هْولِيهٓاءه    ُدْونِه    ا  قهلِْيًل  ا   َمه

َكهُرْونه   تهذه

4. இன்னும், எத்தறனகயா நகரங்கள், 
அவற்றை அழித்கதாம். ஆக, அவற்றுக்கு 
நம் தண்டறன இரவில் அல்லது அவர்கள் 
பகலில் தூங்கிக் சகாண்டிருந்தகபாது 
வந்தது. 

ْم  ا  قهْریهة   َمِْن  وهكه هه هْهلهْكنَٰ  ا
ٓاءههها  هوْ  بهيهاًتا  بهاُْسنها  فهجه  ا

 قهٓاى ِلُْونه  ُهْم 

5. ஆக, அவர்களுக்கு நம் தண்டறன 
வந்தகபாது அவர்களுறடய கூக்குரல் 
இருக்கவில்றல, - “நிச்சயமாக நாம் 
அநியாயக்காரர்களாக இருந்கதாம்” என்று 
அவர்கள் கூைியறதத் தவிர. 

هانه  فهمها  ىُهْم  ك   اِذْ  دهْعوَٰ
ُهْم  ٓاءه هْن   اََِله   بهاُْسنها   جه  ا
ا لِِمْيه  ُكَنها  اِنَها  قهالُْو   ظَٰ

6. ஆக, எவர்களிடம் (தூதர்கள்) 
அனுப்பப்பட்டார்ககளா அவர்கறள 
நிச்சயம் விசாரிப்கபாம். இன்னும், (நமது) 
தூதர்கறள நிச்சயம் விசாரிப்கபாம். 

َه   اُْرِسله  الَهِذیْنه  فهلهنهْسـ هله
 ْ َه  اِلههْْیِ لهنهْسـ هله   وه

لِْيه    الُْمْرسه

7. சதாடர்ந்து, நிச்சயமாக உறுதியான 
ஞானத்துடன் அவர்களுக்கு (அவர்கள் 
சசய்தறத) விவரிப்கபாம். நாம் 
(அவர்கறளவிட்டு எப்கபாதும்) 
மறைந்தவர்களாக இருக்கவில்றல. 

َنه  ْ  فهلهنهُقَصه ِبِعلْم   عهلههْْیِ
ا  مه  غهٓاى ِِبْيه   ُكَنها  َوه



 

ஸூரா தை்பா 

 

323 

 

 التوبة

8. அன்றைய தினம் (சசயல்கள்) 
நிறுக்கப்படுதல் உண்றமகய. ஆககவ, 
எவருறடய (அமல்கள் நிறுக்கப்படும்) 
நிறுறவகள் கனத்தனகவா அவர்கள்தான் 
சவற்ைியாளர்கள். 

الْوهْزُن  ذِ  وه ى ِ َقُ    یهْومه  لْحه
هُقلهْت  فهمهْن  وهاِزیُْنه   ث  مه

كه  َٰٓى ِ الُْمْفلُِحْونه  ُهُم  فهاُول
 

9. இன்னும், எவருறடய (நன்றமயின்) 
நிறுறவகள் இகலசானகதா அவர்கள்தான் 
தங்களுக்குத் தாகம நஷ்டமிறழத்தவர்கள். 
காரணம், அவர்கள் நம் வசனங்களுக்கு 
(கீழ்ப்படியாமல் அவற்றை மறுத்து) 
அநீதியிறழத்துக் சகாண்டிருந்தனர். 

ْن  مه َفهْت  وه وهاِزیُْنه   خه  مه
كه  َٰٓى ِ ِس  الَهِذیْنه  فهاُول اخه  ُرْو 
ُهْم  هنُْفسه هانُْوا ِبمها  ا  ِباَٰیَِٰتنها  ك
 یهْظلُِمْونه 

10. திட்டவட்டமாக நாம் உங்களுக்குப் 
பூமியில் (வசிக்க) இடமளித்கதாம். 
இன்னும், அதில் உங்களுக்கு 
வாழ்வாதாரங்கறள ஏற்படுத்திகனாம். 
(இவ்வாறு இருந்தும்) மிகக் குறைவாககவ 
நன்ைி சசலுத்துகிைரீ்கள். 

ْد  لهقه َكهَنَُٰكْم  وه  اَْلهْرِض  ِف  مه
لْنها  عه ا  لهُكْم  وهجه   فِْيهه
ایِشه    عه ا  قهلِْيًل  مه  َمه
ن   تهْشُكُرْونه

11. இன்னும், திட்டவட்டமாக உங்கறளப் 
பறடத்கதாம். பிைகு, உங்கறள 
வடிவறமத்கதாம். பிைகு, “ஆதமுக்கு சிரம் 
பணியுங்கள்” என வானவர்களுக்குக் 
கூைிகனாம். ஆக, அவர்கள் சிரம் 
பணிந்தனர், இப்லீறஸத் தவிர. அவன், 
சிரம் பணிந்தவர்களில் ஆகவில்றல. 

ْد  لهقه ُكْم  وه لهْقنَٰ  ثَُمه  خه
ُكْم  َوهْرنَٰ   قُلْنها ثَُمه  صه
كهةِ  َٰٓى ِ ۬   اْسُجُدْوا لِلْمهل  َِلَٰدهمه  
ا ُدْو  جه  لهْم  اِبْلِیْسه    اََِله   فهسه

ِجِدیْنه  َمِنه  یهُكْن   الَسَٰ
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12. (அல்லாஹ்) கூைினான்: “நான் 
உனக்குக் கட்டறளயிட்டகபாது, நீ சிரம் 
பணியாதிருக்க உன்றனத் (தூண்டி, 
சிரம்பணிவதிலிருந்து உன்றனத்) தடுத்தது 
எது?” (இப்லீஸ்) கூைினான்: “நான் 
அவறரவிட கமலானவன். நீ என்றன 
சநருப்பால் பறடத்தாய். அவறர 
களிமண்ணால் பறடத்தாய்.” 

ا  قهاله  كه  مه نهعه هََله  مه  تهْسُجده  ا
ْرُتكه    اِذْ  همه هنها  قهاله  ا ْْی   ا   خه
ْنُه    ِنْ  َمِ لهْقته نَهار    ِمْن  خه

لهْقتهه    ِطْي   ِمْن  َوهخه

13. (அல்லாஹ்) கூைினான்: ஆக, 
“இதிலிருந்து நீ இைங்கிவிடு! இதில் நீ 
சபருறம சகாள்வதற்கு உனக்கு 
அனுமதியில்றல. ஆக, நீ 
சவளிகயைிவிடு. நிச்சயமாக நீ 
இழிவானவர்களில் உள்ளவன்.” 

ا  فهاْهِبْط  قهاله    فهمها  ِمْنهه
هْن  لهكه  یهُكْوُن  ه  ا ا  تهتهكهََبه   فِْيهه
نَهكه  فهاْخُرْج    ِمنه  اِ

ِغِریْنه   الَصَٰ

14. (அதற்கு இப்லீஸ்) கூைினான்: 
“(இைந்தவர்கள்) எழுப்பப்படும் நாள் வறர 
எனக்கு அவகாசமளி.” 

هنِْظْرِنْ   قهاله   یهْوِم  اِلَٰ  ا
ثُْونه   یُْبعه

15. (அல்லாஹ்) கூைினான்: “நிச்சயமாக நீ 
அவகாசமளிக்கப்பட்டவர்களில் 
இருக்கிைாய்.” 

نَهكه  قهاله  ِریْنه   ِمنه  اِ الُْمْنظه
 

16. (இப்லீஸ்) கூைினான்: “ஆக, நீ என்றன 
வழிசகடுத்ததின் காரணமாக 
அவர்களுக்காக உன் கநரான பாறதயில் 
நிச்சயம் உட்காருகவன்.” 

ا   قهاله  ِنْ  فهِبمه یْته هْغوه   ا
َنه  هقُْعده كه  لهُهْم  َله اطه   ِصره

 الُْمْستهِقْيمه  

17. “பிைகு, அவர்களுக்கு முன் 
புைத்திலிருந்தும், அவர்களுக்கு பின் 
புைத்திலிருந்தும் அவர்களின் வலது 
புைத்திலிருந்தும், அவர்களின் இடது 
புைத்திலிருந்தும் நிச்சயம் அவர்களிடம் 
வருகவன். அவர்களில் 
அதிகமானவர்கறள (உனக்கு) நன்ைி 
சசலுத்துபவர்களாக நீ காணமாட்டாய்.” 

ْ  ثَُمه  ُ َِٰتيهَٰنه ْ  َله  بهْيِ  َمِنٌۢ
هیِْدیِْهْم  ِمْن  ا لِْفِهْم  وه  خه
ْن  هیْمهانِِهْم  وهعه ْن  ا  وهعه

مهٓاى ِلِِهْم      تهِجُد  وهَله  شه
ُهْم  ْكثهره ه ِكِریْنه  ا  شَٰ
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18. (அல்லாஹ்) கூைினான்: “நீ 
இகழப்பட்டவனாக, (கருறணயிலிருந்து) 
விரட்டப்பட்டவனாக இதிலிருந்து 
சவளிகயறு. அவர்களில் உன்றனப் 
பின்பற்ைியவர் (மற்றும் நீ), உங்கள் 
அறனவராலும் நரகத்றத நிச்சயம் 
நிரப்புகவன்.” 

ا  اْخُرْج  قهاله  ْذُءْوًما  ِمْنهه  مه
كه   لهمهْن  َمهْدُحوًْرا      تهِبعه
 ْ ه  ِمْٰنُ َنهمه  ْملـه هَنه َله هه  جه
هْجمهِعْيه  ِمْنُكْم   ا

19. இன்னும், “ஆதகம! நீரும் உம் 
மறனவியும் சசார்க்கத்தில் 
வசித்திருங்கள். நீங்கள் இருவரும் நாடிய 
இடத்தில் புசியுங்கள். இந்த மரத்றத 
சநருங்காதீர்கள். அப்படி சநருங்கினால் 
அநியாயக்காரர்களில் ஆகிவிடுவரீ்கள்.” 

یَٰ اَٰ  هنْته  اْسُكْن  دهُم وه  ا
َنهةه  وهزهْوُجكه    ِمْن  فهكُله   الْجه
ْيُث  بها وهَله  ِشْئُتمها  حه  تهْقره
ِذهِ  ةه  هَٰ ره جه  ِمنه  فهتهُكْونها  الَشه

لِِمْيه   الَظَٰ

20. ஆக, அவர்கள் இருவருக்கும் 
மறைக்கப்பட்டிருந்த அவர்கள் இருவரின் 
சவட்கத்தலங்கறள அவர்கள் 
இருவருக்கும் சவளிப்படுத்தி 
காட்டுவதற்காக றஷத்தான் 
அவ்விருவருக்கும் (மனதில்) 
ஊசலாட்டத்றத உண்டாக்கினான். “நீங்கள் 
இருவரும் வானவர்களாக ஆகி 
விடுவரீ்கள் அல்லது (சசார்க்கத்தில்) 
நிரந்தரமாக இருப்பவர்களில் 
ஆகிவிடுவரீ்கள் என்பதற்காககவ தவிர 
இம்மரத்றத விட்டு உங்களிருவரின் 
இறைவன் உங்களிருவறரயும் 
தடுக்கவில்றல” என்று கூைினான். 

ُن  لهُهمها  فهوهْسوهسه  ْيطَٰ  الَشه
ا لهُهمها  لِیُْبِدیه    و ِریه  مه
ْنُهمها  تِِهمها  ِمْن  عه ْواَٰ   وهقهاله  سه
ا  ىُكمها  مه بَُُكمها  نههَٰ ْن  ره ِذهِ  عه  هَٰ

ةِ  ره جه هْن  اََِله   الَشه  تهُكْونها  ا
لهكهْيِ  هوْ  مه  ِمنه  تهُكْونها  ا

لِِدیْنه   الْخَٰ

21. இன்னும், “நிச்சயமாக நான் 
உங்களுக்கு நன்றம நாடுகவாரில் 
உள்ளவன்தான்” என்று அவ்விருவரிடமும் 
சத்தியமிட்டான். 

ا   مهُهمه ْ  وهقهاسه  لهِمنه   لهُكمها  اَِنِ
 الَنَِٰصِحْيه  
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22. ஆக, அவர்கள் இருவறரயும் ஏமாற்ைி 
தரம் தாழ்த்தினான் (றஷத்தான்). ஆக, 
(அந்த) இருவரும் (அம்)மரத்றதச் 
சுறவத்தகபாது, அவர்கள் இருவரின் 
சவட்கத்தலங்கள் அவர்கள் இருவருக்கும் 
சதரிந்தன. சசார்க்கத்தின் இறலகளினால் 
தம் இருவர் மீதும் மூடிக்சகாள்ள 
அவர்கள் இருவரும் முயன்ைனர். 
அவர்கள் இருவரின் இறைவன், 
“அம்மரத்றத விட்டு நான் உங்கள் 
இருவறரயும் தடுக்கவில்றலயா? 
நிச்சயமாக றஷத்தான் உங்கள் 
இருவருக்கும் சவளிப்பறடயான எதிரி 
என்று நான் உங்கள் இருவருக்கும் 
கூைவில்றலயா?” என்று (கூைி) அவர்கள் 
இருவறரயும் அறழத்தான். 

لََٰىُهمها    ذهاقها  فهلهَمها  ِبُغُرْور     فهده
ةه  ره جه ْت  الَشه  لهُهمها بهده
ُتُهمها  ْواَٰ ا  سه ِفقه ِن یه  وهطه  ْخِصفَٰ
ِق  ِمْن  عهلهْيِهمها  َنهِة    َوهره  الْجه
نهادَٰىُهمها  ا   وه بَُُهمه هلهْم  ره   ا
ُكمها  هنْهه ْن  ا   ِتلُْكمها  عه
ةِ  ره جه هقُْل  الَشه ا   اَِنه  لَهُكمها   وه
نه  ْيطَٰ ِبْي    عهُدَو   لهُكمها  الَشه َمُ

 

23. (அதற்கு) அவர்கள் இருவரும், “எங்கள் 
இறைவா! எங்கள் ஆன்மாக்களுக்கு 
நாங்கள் தீங்கிறழத்கதாம். நீ எங்கறள 
மன்னிக்கவில்றலசயனில்; நீ எங்களுக்கு 
கருறண புரியவில்றலசயனில் 
நிச்சயமாக நஷ்டவாளிகளில் 
ஆகிவிடுகவாம்” என்று கூைினர். 

بَهنها  قهاَله  لهْمنها   ره نها    ظه هنُْفسه  ا
اِْن   لهنها  تهْغِفرْ  لَهْم  وه

ْمنها  تهْرحه  ِمنه   لهنهُكْونهَنه  وه
ِسِریْنه   الْخَٰ

24. அல்லாஹ் கூைினான்: 
“இைங்கிவிடுங்கள். உங்களில் சிலர் 
சிலருக்கு எதிரி. உங்களுக்கு பூமியில் 
தங்குமிடமும், ஒரு காலம் வறர சுகமும் 
உண்டு.” 

 بهْعُضُكْم  اْهِبُطْوا قهاله 
لهُكْم  عهُدَو     لِبهْعض    ِف  وه
تهاع   اَْلهْرِض  مه  ُمْستهقهر  َوه

  ِحْي   اِلَٰ 

25. அல்லாஹ் கூைினான்: “அதில்தான் 
(நீங்கள்) வாழ்வரீ்கள்; இன்னும், 
அதில்தான் இைப்பரீ்கள்; இன்னும், 
அதிலிருந்கத எழுப்பப்படுவரீ்கள்.” 

ا  قهاله  ا   تهْحيهْونه  فِْيهه فِْيهه  وه
ا  تهُمْوُتْونه  ِمْنهه  وه

ن  ُجْونه  ُتْخره
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26. ஆதமின் சந்ததிககள! உங்கள் 
சவட்கத்தலங்கறள மறைக்கின்ை 
ஆறடகறளயும் (உங்கறள அழகுபடுத்தக் 
கூடிய) அலங்காரத்றதயும் திட்டமாக 
நாம் உங்களுக்கு பறடத்கதாம். இறை 
அச்சத்தின் ஆறட, அதுதான் மிகச் 
சிைந்தது. இறவ, அல்லாஹ்வின் 
அத்தாட்சிகளில் உள்ளறவயாகும். 
அவர்கள் நல்லுபகதசம் சபறுவதற்காக 
(இவற்றை நாம் அவர்களுக்கு 
விவரிக்கிகைாம்)! 

دهمه  یَٰبهِنْ   لْنها  قهْد  اَٰ هنْزه  ا
  یَُوهاِرْی  لِبهاًسا عهلهْيُكْم 
تُِكْم  ْواَٰ لِبهاُس   وهِریًْشا    سه   وه
لِكه  الَتهْقوَٰی    ْْی     ذَٰ لِكه  خه  ذَٰ
یَِٰت  ِمْن  ِ  اَٰ لَهُهْم  اّلَلَٰ  لهعه

َكهُرْونه   یهَذه

27. ஆதமின் சந்ததிககள! றஷத்தான் 
உங்கள் தாய் தந்றதறய, 
அவ்விருவருறடய சவட்கத்தலங்கறள 
அவ்விருவருக்கும் காண்பிப்பதற்காக 
அவன் அவ்விருவறர விட்டு 
அவ்விருவரின் ஆறடறய 
கழட்டியவனாக சசார்க்கத்திலிருந்து 
சவளிகயற்ைி (ஏமாற்ைி)யது கபான்று 
(அல்லாஹ்வின் கட்டறளக்கு மாறு 
சசய்ய அழகிய வார்த்றதகள் கூைி) 
உங்கறள ஏமாற்ைி விடகவண்டாம். 
நிச்சயமாக அவனும் அவனுறடய 
இனத்தாரும் நீங்கள் அவர்கறளப் 
பார்க்காதவாறு உங்கறளப் பார்க்கிைார்கள். 
நிச்சயமாக நாம், நம்பிக்றக 
சகாள்ளாதவர்களுக்கு றஷத்தான்கறள 
நண்பர்களாக ஆக்கிகனாம். 

دهمه  یَٰبهِنْ    یهْفِتنهَنهُكُم  َله  اَٰ
ُن  ْيطَٰ ا   الَشه مه جه  كه هْخره   ا
یُْكْم  هبهوه َنهةِ  َمِنه  ا   یهَْنِعُ  الْجه
ْنُهمها  ُهمها  عه  لُِْیِیهُهمها  لِبهاسه

ا    تِِهمه ْواَٰ ىُكْم  اِنَهه   سه  یهرَٰ
قهِبْيلُه   ْيُث  ِمْن  ُهوهوه  َله  حه
ْونهُهْم    نَها  تهره لْنها  اِ عه  جه
ِطْيه  يَٰ هْولِيهٓاءه  الَشه  لِلَهِذیْنه   ا

 یُْؤِمُنْونه  َله 
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28. இன்னும், அவர்கள் ஒரு 
மானக்ககடானறதச் சசய்தால், “எங்கள் 
மூதாறதகறள இதில்தான் (நாங்கள்) 
கண்கடாம். இறத அல்லாஹ்வும் 
எங்களுக்கு ஏவினான்” என்று 
கூறுகிைார்கள். (நபிகய!) கூறுவரீாக: 
“நிச்சயமாக அல்லாஹ் மானக்ககடானறத 
ஏவ மாட்டான். அல்லாஹ்வின் மீது 
நீங்கள் அைியாதவற்றை கூறுகிைரீ்களா?” 

اِذها لُْوافه  وه ةً   عه   قهالُْوا  فهاِحشه
ْدنها  ا   وهجه نها  عهلهْيهه بهٓاءه ُ  اَٰ  وهاّلَلَٰ
نها  ره همه ا    ا ه  اَِنه  قُْل  ِبهه  َله  اّلَلَٰ
ٓاِء    یهاُْمرُ    ِبالْفهْحشه

تهُقْولُْونه  ه له  ا ِ  عه ا  اّلَلَٰ  َله  مه
 تهْعلهُمْونه 

29. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “என் இறைவன் 
நீதத்றத ஏவினான். இன்னும், எல்லா 
மஸ்ஜிதிலும் (சதாழுறகயில் 
அல்லாஹ்றவ கநாக்கி) உங்கள் 
முகங்கறள நிறுத்துங்கள். இன்னும், 
வழிபடுவறத அவனுக்கு 
தூய்றமப்படுத்தியவர்களாக அவறன 
அறழயுங்கள். அவன் உங்கறள 
ஆரம்பமாக பறடத்தது கபான்று 
(அவனிடகம) நீங்கள் திரும்புவரீ்கள்.” 

ره  قُْل  همه ْ  ا َبِ   ْسِط ِبالْقِ  ره
هقِْيُمْوا ا   ِعْنده   ُوُجْوههُكْم  وه

 مهْسِجد  َوهاْدُعْوهُ  كَُلِ 
۬   لههُ  ُمْخلِِصْيه  یْنه   مها  الَدِ  كه
ُكْم  ه ا  تهُعْوُدْونه   بهده

30. (உங்களில்) ஒரு பிரிறவ அவன் 
கநர்வழி நடத்தினான். (கவறு) ஒரு பிரிவு, 
அதன் மீது வழிககடு உறுதியாகிவிட்டது. 
(ஏசனனில்,) நிச்சயமாக அவர்கள் 
அல்லாஹ்றவயன்ைி றஷத்தான்கறளகய 
(தங்கள்) கதாழர்களாக (பாதுகாவலர்களாக, 
உதவியாளர்களாக) எடுத்துக் சகாண்டனர். 
இன்னும், “நிச்சயமாக அவர்கள் கநர்வழி 
சபற்ைவர்கள்” என எண்ணுகிைார்கள். 

ی فهِریًْقا  فهِریًْقا  ههدَٰ َقه  وه   حه
 ُ َٰلهُة    عهلههْْیِ ل نَهُهُم  الَضه  اِ
ُذوا تَهخه ِطْيه  ا يَٰ  الَشه
هْولِيهٓاءه  ِ  ُدْوِن  ِمْن  ا  اّلَلَٰ

ُبْونه  یهْحسه هنَهُهْم  وه  ا
ْهتهُدْونه   َمُ
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31. ஆதமின் சந்ததிககள! மஸ்ஜிதுகளுக்கு 
சசல்லும்கபாது உங்கறள அலங்கரித்துக் 
சகாள்ளுங்கள் (- முழுறமயான, 
சுத்தமான ஆறடகறள அணிந்து 
சதாழுறகக்கு சசல்லுங்கள்)! இன்னும், 
(அனுமதிக்கப்பட்டறத மட்டும்) புசியுங்கள்; 
பருகுங்கள். ஆனால், விரயம் 
சசய்யாதீர்கள் (அனுமதிக்கப்பட்டறத 
உண்பதிலும் எல்றல மீைாதீர்கள்)! 
(ஏசனன்ைால்,) விரயம் சசய்பவர்கறள 
நிச்சயம் அவன் கநசிக்க மாட்டான். 

دهمه  یَٰبهِنْ    ِزیْنهتهُكْم  ُخُذْوا اَٰ
 ْسِجد  َوهكُلُْوامه  كَُلِ  ِعْنده 

بُْوا  اِنَهه   ُتْسِرفُْوا    وهَله  وهاْشره
ن  یُِحَبُ  َله   الُْمْسِرفِْيه

32. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “அல்லாஹ் தன் 
அடியார்களுக்காக சவளிப்படுத்திய 
அலங்காரத்றதயும், உணவில் 
நல்லவற்றையும் யார் தறடசசய்தார்?” 
“அது இவ்வுலக வாழ்க்றகயில் நம்பிக்றக 
சகாண்டவர்களுக்கு (ஆகுமானது) ஆகும். 
மறுறம நாளில் (அவர்களுக்கு மட்டும் 
அது) பிரத்திகயகமாக இருக்கும்” என்று 
கூறுவரீாக. புரிகின்ை மக்களுக்கு 
வசனங்கறள இவ்வாறு விவரிக்கிகைாம். 

ْن  قُْل  مه  مه َره ِ  ِزیْنهةه  حه   اّلَلَٰ
جه  الَهِتْ   هْخره   لِِعبهاِده   ا

ِت  یَِبَٰ الَطه  قُْل  الَرِْزِق    ِمنه  وه
ُنْوا لِلَهِذیْنه  ِِهه  مه   ِف  اَٰ

وةِ  يَٰ نْيها الْحه ةً  الَدُ الِصه  خه
مهِة    یَهْومه  لِكه  الِْقيَٰ  كهذَٰ

ُل   لِقهْوم   اَْلَٰیَِٰت  نُفهَصِ
 یَهْعلهُمْونه 

33. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “நிச்சயமாக என் 
இறைவன் தறட சசய்தசதல்லாம் 
சவளிப்பறடயான, மறைவான எல்லா 
மானக்ககடான காரியங்கறளயும், 
பாவத்றதயும், நியாயமின்ைி (மக்கறள) 
சகாடுறமப்படுத்துவறதயும், (அல்லாஹ்) 
எதற்கு ஓர் ஆதாரத்றதயும் 
இைக்கவில்றலகயா அறத 
அல்லாஹ்விற்கு நீங்கள் 
இறணயாக்குவறதயும் கமலும் நீங்கள் 
அைியாதவற்றை அல்லாஹ்வின் மீது 
(சபாய்) கூறுவறதயும்தான் (அல்லாஹ் 
தறடசசய்தான்).” 

نَهمها قُْل  مه  اِ َره ه  حه َبِ   ره
ا  الْفهوهاِحشه  ره  مه هه ا  ظه  ِمْنهه

ا  مه نه  وه الْبهْغه  وهاَْلِثْمه  بهطه  وه
ْْیِ  َقِ  ِبغه هْن  الْحه ا   ُتْشِرُكْوا وه
 ِ ا  ِباّلَلَٰ ِْل  لهْم  مه َ  ِبه   یَُنه

هْن  ًنا َوها له   تهُقْولُْوا ُسلْطَٰ  عه
 ِ ا  اّلَلَٰ  تهْعلهُمْونه  َله  مه
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34. இன்னும், எல்லா இனத்தவருக்கும் 
(அவர்கள் வாழ்வதற்கும், அழிவதற்கும்) 
ஒரு தவறணயுண்டு. அவர்களது 
(முடிவுக்குரிய) தவறண வந்தால் ஒரு 
வினாடி பிந்த மாட்டார்கள்; இன்னும், 
(ஒரு வினாடி) முந்த மாட்டார்கள். 

لِكَُلِ  ل     اَُمهة   وه   فهاِذها اهجه
ٓاءه  هجه  جه   َله  لُُهْم ا

ًة َوهَله  یهْستهاِْخُرْونه  اعه  سه
 یهْستهْقِدُمْونه 

35. ஆதமின் சந்ததிககள! (என்) தூதர்கள் 
உங்களில் இருந்கத நிச்சயமாக 
உங்களிடம் என் வசனங்கறள 
உங்களுக்கு விவரித்தவர்களாக வந்தால், 
(அவர்களுக்கு கீழ்ப்படியுங்கள், இன்னும் 
அவர்கள் சகாண்டு வந்தறத 
பின்பற்றுங்கள்!) எவர்கள் அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சி நடந்தார்ககளா, இன்னும், 
(தங்கறள) சீர்திருத்தினார்ககளா அவர்கள் 
மீது பயமில்றல; இன்னும், அவர்கள் 
கவறலப்பட மாட்டார்கள். 

دهمه  یَٰبهِنْ   ا  اَٰ  یهاْتِیهَنهُكْم  اَِمه
ْونه  َمِْنُكْم  ُرُسل    یهُقَصُ

یَِٰتْ    عهلهْيُكْم  تَه  فهمهِن  اَٰ  قَٰ ا
هْصلهحه  ا ْوف   فهله  وه ْ   خه   عهلههْْیِ
نُْونه   ُهْم  وهَله   یهْحزه

36. இன்னும், எவர்கள் நம் வசனங்கறளப் 
சபாய்ப்பித்தார்ககளா, அவற்றை விட்டு 
சபருறமயடித்து புைக்கணித்தார்ககளா 
அவர்கள் நரகவாசிகள் ஆவர். அவர்கள் 
அதில் நிரந்தரமாக தங்கி இருப்பார்கள். 

الَهِذیْنه  بُ  وه َذه   ِباَٰیَِٰتنها  ْواكه
ْوا ُ ا   وهاْستهْكَبه ْنهه كه  عه َٰٓى ِ  اُول
ُب  ا  ُهْم  الَنهاِر    اهْصحَٰ   فِْيهه
لُِدْونه   خَٰ
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37. ஆக, அல்லாஹ்வின் மீது சபாய்றய 
இட்டுக்கட்டியவறன விட; அல்லது, 
அவனுறடய வசனங்கறளப் 
சபாய்ப்பித்தவறன விட மிகப்சபரிய 
அநியாயக்காரன் யார்? விதியில் 
(எழுதப்பட்ட தண்டறனயில்) 
இவர்களுறடய பாகம் இவர்கறள 
வந்தறடயும். இறுதியாக, இவர்கறள 
உயிர் வாங்குபவர்களாக நம் (வானவத்) 
தூதர்கள் இவர்களிடம் வந்தால், 
“அல்லாஹ்றவ அன்ைி நீங்கள் யாரிடம் 
பிரார்த்தித்துக் சகாண்டிருந்தீர்ககளா 
அவர்கள் எங்கக?” என்று கூறுவார்கள். 
“அவர்கள் எங்கறள விட்டு 
மறைந்துவிட்டனர்” என்று (அந்த 
இறணறவப்பாளர்கள் பதில்) கூறுவார்கள். 
இன்னும், நிச்சயமாக அவர்கள் 
நிராகரிப்பவர்களாக(கவ) இருந்தனர் என்று 
அவர்கள் தங்களுக்கு எதிராககவ 
சாட்சியளிப்பார்கள். 

هْظلهُم  فهمهْن  ی ِمَمهِن  ا َٰ  افَْته
له  ِ  عه هوْ  كهِذبًا اّلَلَٰ به  ا َذه  كه
كه  ِباَٰیَِٰته     َٰٓى ِ   یهنهالُُهْم  اُول

 ْ ِب    َمِنه  نهِصْيُُبُ   الِْكتَٰ
َتَٰ   ْتُهْم  اِذها حه ٓاءه  ُرُسلُنها  جه

فَهْونهُهْم    ا یهتهوه هیْنه  قهالُْو  ا  ا   مه
  ُدْوِن  ِمْن  تهْدُعْونه  ُكنُْتْم 
   ِ لَُْوا قهالُْوا اّلَلَٰ َنها  ضه   عه

ِهُدْوا لَٰ   وهشه هنُْفِسِهْم  عه  ا
هنَهُهْم  هانُْوا ا ِفِریْنه  ك  كَٰ
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38. “ஜின்களிலும், மனிதர்களிலும் 
உங்களுக்கு முன்னர் சசன்றுவிட்ட 
(பாவிகளான) கூட்டங்களில் (இறணந்து 
நீங்களும்) நரகத்தில் நுறழயுங்கள்” என்று 
(அல்லாஹ்) கூறுவான். ஒரு கூட்டம் 
(நரகத்தில்) நுறழயும்கபாசதல்லாம் அது, 
தன் சக கூட்டத்றத சபிக்கும். இறுதியாக, 
அதில் அறனவரும் ஒன்று கசர்ந்தால் 
அவர்களில் பின் வந்த கூட்டம் தங்கள் 
முன்சசன்ை கூட்டத்றத சுட்டிக் 
காண்பித்து, “எங்கள் இறைவா! 
இவர்கள்தான் எங்கறள வழி சகடுத்தனர். 
எனகவ, அவர்களுக்கு நரகத்தில் இரு 
மடங்கு தண்டறனறயக் சகாடு!” என்று 
கூறும். “(உங்களில்) எல்கலாருக்குகம 
இருமடங்கு (தண்டறன) உண்டு. 
எனினும், (மற்ைவர்களுறடய 
தண்டறனயின் வலிறய) நீங்கள் 
அைியமாட்டீர்கள்” என்று (அல்லாஹ்) 
கூறுவான். 

ْ   اْدُخلُْوا قهاله    قهْد  اُمهم   ِف
لهْت   َمِنه   قهْبلُِكْم  ِمْن  خه
ا الِْجَنِ   الَنهاِر    ِف  َْلِنِْس وه
َهمها  لهْت  كُل نهْت  اَُمهة   دهخه   لَهعه

ا    َتَٰ   اُْختههه ُكْوا اِذها حه  ادَهاره
ا  ِمْيًعا    فِْيهه  قهالهْت  جه

ىُهْم  َٰهُىْ  اُْخرَٰ بَهنها  َِلُْول  ره
ءِ  لَُْونها  هَٰ ُؤاَله  فهاَٰتِِهْم  اهضه
ابًا ۬   َمِنه  ِضْعًفا  عهذه  الَنهاِر  
َِٰكْن  ِضْعف   لِكَُل   قهاله  ل  ََله  وه

 تهْعلهُمْونه 

39. இன்னும், அவர்களில் முன்சசன்ை 
கூட்டம் அவர்களில் பின்வந்த 
கூட்டத்திற்கு கூறும்: “(நாங்கள் நம்பிக்றக 
சகாள்ளாதது கபான்கை நீங்களும் 
நம்பிக்றக சகாள்ளவில்றல. எங்கறளப் 
பற்ைிய சசய்திகள் உங்களுக்கு 
சசால்லப்பட்டும் நீங்கள் படிப்பிறன 
சபைவில்றல.) ஆககவ, “எங்கறள விட 
உங்களுக்கு ஒரு கமன்றமயும் இல்றல.” 
(அப்கபாது, அல்லாஹ் - அவர்கள் 
எல்கலாறரயும் கநாக்கி - கூறுவான்:) 
ஆக, நீங்கள் சசய்து சகாண்டிருந்ததன் 
காரணமாக (எனது) தண்டறனறயச் 
சுறவயுங்கள்.” 

قهالهْت  َٰهُىْ  وه ىُهْم  اُْول   َِلُْخرَٰ
هانه  فهمها   ِمْن  عهلهیْنها لهُكْم  ك

ابه  فهُذْوقُوا فهْضل   ذه   ِبمها  الْعه
ن  ُكنُْتْم   تهْكِسُبْونه
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40. நிச்சயமாக எவர்கள் நம் 
வசனங்கறளப் சபாய்ப்பித்தார்ககளா; 
இன்னும், அவற்றை விட்டு 
சபருறமயடித்து புைக்கணித்தார்ககளா 
அவர்களுக்கு வானத்தின் வாசல்கள் 
திைக்கப்படாது. ஊசியின் காதில் ஒட்டகம் 
நுறழயும் வறர அவர்கள் சசார்க்கத்தில் 
நுறழய மாட்டார்கள். இன்னும், 
குற்ைவாளிகளுக்கு இவ்வாகை நாம் 
கூலிசகாடுப்கபாம். 

بُْوا الَهِذیْنه  اَِنه  َذه   ِباَٰیَِٰتنها  كه
ْوا ُ ا  وهاْستهْكَبه ْنهه َتهُح  َله  عه   ُتفه

هبْوهاُب  لهُهْم  مهٓاءِ  ا  وهَله  الَسه
َنهةه  یهْدُخلُْونه   یهلِجه  َتَٰ حه  الْجه
مهُل  َمِ  ِفْ  الْجه  الِْخيهاِط    سه
لِكه   نهْجِزی وهكهذَٰ

 الُْمْجِرِمْيه 

41. நரகத்தில் அவர்களுக்கு (கீகழ 
சநருப்பினால் ஆன) விரிப்பும், 
அவர்களுக்கு கமகல (சநருப்பினால் ஆன) 
கபார்றவகளும் உண்டு. இன்னும், 
அநியாயக்காரர்களுக்கு இவ்வாகை நாம் 
கூலிசகாடுப்கபாம். 

َنهمه  َمِْن  لهُهْم  هه اد   جه   ِمهه
ِمْن  وهاش     فهْوقِِهْم  وه   غه

لِكه  لِِمْيه  نهْجِزی وهكهذَٰ الَظَٰ
 

42. ஓர் ஆன்மாறவ அதன் சக்திக்குத் 
தக்கவாகை தவிர (அதன் மீது 
சட்டங்கறள சுமத்தி) சிரமப்படுத்த 
மாட்கடாம். எவர்கள் நம்பிக்றக சகாண்டு, 
நன்றமகறளச் சசய்தார்ககளா 
அவர்கள்தான் சசார்க்கவாசிகள். அவர்கள் 
அதில் நிரந்தரமாக தங்கி இருப்பார்கள். 

الَهِذیْنه  ُنْوا وه مه ِملُوا اَٰ   وهعه
ِت  لِحَٰ  نهْفًسا نُكهلَُِف  َله  الَصَٰ

ا  ؗ  اََِله  هه كه  ُوْسعه َٰٓى ِ  اُول
ُب  َنهِة    اهْصحَٰ ا  ُهْم  الْجه   فِْيهه
لُِدْونه   خَٰ



 

ஸூரா தை்பா 

 

334 

 

 التوبة

43. இன்னும், அவர்களுறடய 
சநஞ்சங்களில் இருந்த குகராதத்றத நீக்கி 
விடுகவாம். அவர்களுக்குக் கீழ் நதிகள் 
ஓடும். “இவற்றை அறடய எங்களுக்கு 
கநர்வழிகாட்டிய அல்லாஹ்வுக்கக புகழ் 
(அறனத்தும்) உரியது. இன்னும், 
அல்லாஹ் எங்கறள கநர்வழி நடத்தி 
இருக்கவில்றலசயன்ைால் நாங்கள் 
கநர்வழி சபற்ைிருக்க மாட்கடாம். எங்கள் 
இறைவனின் தூதர்கள் திட்டவட்டமாக 
உண்றமறய சகாண்டுவந்தார்கள்” என்று 
(அவர்கள்) கூறுவார்கள். இன்னும், “நீங்கள் 
சசய்து சகாண்டிருந்த அமல்களுக்கு 
பகரமாக நீங்கள் வாரிசுகளாக ஆக்கப்பட்ட 
சசார்க்கம் இதுதான்” என்று (நற்சசய்தி 
கூைப்பட்டு அவர்கள்) 
அறழக்கப்படுவார்கள். 

ْعنها  نهزه ا  وه  ُصُدْوِرِهْم  ِفْ  مه
 ِمْن  تهْجِرْی  غَِل   َمِْن 

 ُ ُر    تهْحهَِتِ   وهقهالُوا  اَْلهنْهَٰ
ْمُد  ِ  الْحه ىنها  الَهِذْی  ّلِلََٰ   ههدَٰ
ا  ذه ا  لِهَٰ مه لهْو   لِنهْهتهِدیه  ُكَنها  وه
هْن  َله   ىنها ا ُ    ههدَٰ  لهقهْد  اّلَلَٰ

ْت  ٓاءه بَِنها  ُرُسُل  جه َقِ    ره   ِبالْحه
ا نُْوُدْو  هْن  وه َنهةُ  ِتلُْكُم  ا   الْجه

 ُكنُْتْم  ِبمها  اُْوِرثُْتُمْوهها 
 تهْعمهلُْونه 

44. “எங்கள் இறைவன் எங்களுக்கு 
வாக்களித்தறத நாங்கள் உண்றமயாக 
சபற்றுக் சகாண்கடாம். ஆக, உங்கள் 
இறைவன் உங்களுக்கு வாக்களித்தறத 
உண்றமயாக நீங்கள் சபற்ைரீ்களா?” என்று 
(கூைி) சசார்க்கவாசிகள் நரகவாசிகறள 
அறழப்பார்கள். (அதற்கு நரகவாசிகள்) 
“ஆம்!” என்று கூறுவார்கள். ஆககவ, 
அவர்களுக்கு மத்தியில் ஓர் 
அைிவிப்பாளர், “நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்வின் சாபம் அநியாயக்காரர்கள் 
மீது நிலவட்டும்” என அைிவிப்பார்! 

نهادَٰ ی ُب  وه َنهةِ  اهْصحَٰ   الْجه
هْصحَٰ  هْن  الَنهارِ  به ا   قهْد  ا
ْدنها  ا  وهجه نها  مه بَُنها  وهعهده ا  ره َقً  حه
ْل  ْدَتُْم  فههه ا  وهجه   وهعهده  َمه
بَُُكْم  ا    ره َقً ْم    قهالُْوا حه   نهعه
ٌۢ  فهاهذَهنه  ْ  ُمؤهذَِن  ُ هْن  بهْيٰنه   ا
ِ  لَهْعنهةُ  له  اّلَلَٰ لِِمْيه   عه  الَظَٰ

45. (அந்த அநியாயக்காரர்கள்) 
அல்லாஹ்வின் பாறதறய விட்டு 
(மக்கறள) தடுப்பார்கள். இன்னும் அதில் 
ககாணறலத் கதடுவார்கள். இன்னும், 
அவர்கள் மறுறமறய நிராகரிப்பவர்கள் 
ஆவார்கள். 

ْونه  الَهِذیْنه  ْن  یهُصَدُ  عه
ِبْيِل  ِ  سه ا  اّلَلَٰ یهْبُغْونههه  وه
ةِ  وهُهْم  ِعوهًجا      ِباَْلَِٰخره

ِفُرْونه    كَٰ
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46. இன்னும், அவ்விருவருக்குமிறடயில் 
ஒரு மதில் இருக்கும். இன்னும், 
(சசார்க்கத்தின் உயரமான சுவர்களாகிய) 
சிகரங்கள் மீது (சில) மனிதர்கள் 
இருப்பார்கள். அவர்கள் (சசார்க்க, 
நரகத்தில் உள்ள) ஒவ்சவாருவறரயும் 
அவர்களின் முக அறடயாளத்றத 
றவத்து அைிவார்கள். இவர்கள், 
சசார்க்கவாசிகறள கநாக்கி “உங்கள் மீது 
ஸலாம் - ஈகடற்ைம் உண்டாகுக!” என்று 
(கூைி) அறழப்பார்கள். (சிகரத்தில் 
இருக்கும்) அவர்கள் (இதுவறர) அ(ந்த 
சசார்க்கத்)தில் நுறழயவில்றல. 
அவர்ககளா (அதில் நுறழய) 
ஆறசப்படுவார்கள். 

بهیْنهُهمها  اب     وه له  ِحجه  وهعه
اِف  ال   اَْلهْعره  یَهْعِرفُْونه  ِرجه

 ٌۢ نهادهْوا ِبِسْيمَٰهُىْ    كَُلً  وه
به  َنهةِ  اهْصحَٰ هْن  الْجه َٰم    ا ل  سه
 یهْدُخلُْوهها  لهْم  عهلهْيُكْم 
 یهْطمهُعْونه  وهُهْم 

47. இன்னும், அவர்களின் பார்றவகள் 
நரகவாசிகளின் பக்கம் திருப்பப்பட்டால், 
“எங்கள் இறைவா! அநியாயக்கார 
மக்களுடன் எங்கறள ஆக்கிவிடாகத!” 
என்று கூறுவார்கள். 

اِذها اُرُهْم  ُصِرفهْت  وه هبْصه  ا
ِب  ِتلْقهٓاءه   الَنهاِر    اهْصحَٰ
بَهنها  قهالُْوا لْنها  َله  ره   مهعه  تهْجعه
ن  الْقهْوِم  لِِمْيه  الَظَٰ

48. இன்னும், சிகரவாசிகள் சில 
மனிதர்கறள அறழப்பார்கள். 
(சிகரவாசிகள்) அவர்கறள அவர்களின் 
முக அறடயாளத்றதக் சகாண்டு 
அைிவார்கள். “உங்கள் கசமிப்பு(களும் 
உங்கள் கூட்டங்களு)ம், நீங்கள் 
சபருறமயடித்துக் சகாண்டிருந்ததும் 
உங்களுக்குப் பலனளிக்கவில்றல!” என்று 
கூறுவார்கள். 

نهادَٰ ی ُب  وه اِف  اهْصحَٰ  اَْلهْعره
اًَل   یَهْعِرفُْونهُهْم  ِرجه

ا   قهالُْوا ِبِسْيمَٰهُىْ  هْغنَٰ   مه   ا
ْنُكْم  ْمُعُكْم  عه ا  جه مه  وه
ْونه  ُكنُْتْم   تهْستهْكَِبُ
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49. (சிகரவாசிகறள சுட்டிக் காண்பித்து) 
“அவர்கறள அல்லாஹ் (தன்) 
கருறணயினால் அரவறணக்க மாட்டான் 
என்று நீங்கள் சத்தியம் சசய்தது 
இவர்கள்தானா?” (என்று சபருறமயடித்து 
மறுத்தவர்களிடம் அல்லாஹ் ககட்பான். 
பிைகு,) “நீங்கள் சசார்க்கத்தில் 
நுறழயுங்கள். உங்கள் மீது பயமில்றல. 
நீங்கள் துக்கப்பட மாட்டீர்கள்” (என்று 
சிகரவாசிகளுக்கு அல்லாஹ் கூறுவான்.) 

ءِ  ههَٰ ُؤاَله ْمُتْم  الَهِذیْنه  ا هقْسه  ا
ُ  یهنهالُُهُم  َله  ْحمهة     اّلَلَٰ  ِبره

َنهةه  اُْدُخلُوا ْوف    َله  الْجه  خه
هنُْتْم  وهَله   عهلهْيُكْم    ا
نُْونه   تهْحزه

50. இன்னும், “(நீங்கள் குடிக்கின்ை) 
நீரிலிருந்து (சகாஞ்சம்) எங்கள் மீது 
ஊற்றுங்கள்; அல்லது, அல்லாஹ் 
உங்களுக்கு உணவளித்தவற்ைிலிருந்து 
(சகாஞ்சம் உணவளியுங்கள்).” என்று 
(கூைி) நரகவாசிகள் சசார்க்கவாசிகறள 
அறழப்பார்கள். “நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
நிராகரிப்பவர்கள் மீது அவ்விரண்றடயும் 
தறடசசய்தான்” என்று (சசார்க்கவாசிகள்) 
கூறுவார்கள். 

نهادَٰ ی ُب  وه   الَنهارِ  اهْصحَٰ
به  َنهةِ  اهْصحَٰ هْن  الْجه هفِْيُضْوا  ا  ا
هوْ  الْمهٓاءِ  ِمنه  عهلهیْنها  ِمَمها   ا
زهقهُكُم  ُ    ره ا اّلَلَٰ ه  اَِنه   قهالُْو   اّلَلَٰ
مه  َره له  ُهمها حه  الْكَِٰفِریْنه   عه

51. (நிராகரித்த) அவர்கள் தங்கள் 
மார்க்கத்றத ககளிக்றகயாகவும் 
விறளயாட்டாகவும் எடுத்துக் 
சகாண்டனர். இன்னும், அவர்கறள உலக 
வாழ்க்றக மயக்கியது. அவர்களுறடய 
இந்நாளின் சந்திப்றப அவர்கள் மைந்து, 
நம் வசனங்கறள மறுத்துக் சகாண்டிருந்த 
காரணத்தால் இன்று அவர்கறள (நாமும்) 
மைந்துவிடுகவாம். (-அவர்களின் 
அறழப்றப ஏற்காமல் நரகத்தில் 
அவர்கறள அப்படிகய விட்டுவிடுகவாம்) 

ُذْوا الَهِذیْنه  تَهخه ْ  ا ُ   ِدیْٰنه
ْتُهُم  لهْهًوا َره لهِعًبا َوهغه  وه

وةُ  يَٰ ا    الْحه نْيه  فهالْيهْومه  الَدُ
هُىْ  مها  نهنْسَٰ  لِقهٓاءه  نهُسْوا  كه
ا    یهْوِمِهْم  ذه ا  هَٰ مه هانُْوا وه  ك
ُدْونه  ِباَٰیَِٰتنها   یهْجحه
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52. இன்னும், நாம் அவர்களிடம் 
திட்டவட்டமாக ஒரு கவதத்றதக் 
சகாண்டுவந்கதாம். நம்பிக்றக 
சகாள்கின்ை மக்களுக்கு கநர்வழியாகவும் 
கருறணயாகவும் இருப்பதற்காக 
(அதிலுள்ள உண்றமறய நாம்) அைிந்து 
அறத விவரித்(து சகாடுத்)கதாம். 

ْد  لهقه ْ  وه ُ  ِبِكتَٰب   ِجْئٰنَٰ
هُ  لْنَٰ لَٰ  فهَصه   ُهًدی عِلْم   عه
ْحمهةً   یَُْؤِمُنْونه   لَِقهْوم   وهره

53. (மக்காவாசிகள்) அதன் முடிறவத் 
தவிர (கவறு எறதயாவது) 
எதிர்பார்க்கின்ைனரா? அதன் முடிவு நாள் 
வரும் கபாது முன்னர் அறத 
மைந்(திருந்)தவர்கள், “எங்கள் இறைவனின் 
தூதர்கள் உண்றமறயக் சகாண்டு 
வந்தார்கள். ஆக, சிபாரிசு சசய்பவர்களில் 
எவரும் எங்களுக்கு உண்டா? அவர்கள் 
எங்களுக்கு சிபாரிசு சசய்வார்ககள! 
அல்லது, நாங்கள் (உலகத்திற்கு) திருப்பி 
அனுப்பப்பட்டால் (முன்னர்) நாங்கள் 
சசய்து சகாண்டிருந்த (சகட்ட)றவ 
அல்லாத (நல்ல காரியத்)றத 
சசய்கவாகம!” என்று கூறுவார்கள். 
(அவர்கள்) தங்களுக்குத் தாகம 
நஷ்டமிறழத்துக் சகாண்டனர். இன்னும், 
(இறவதான் எங்கள் கடவுள்கள் என்று) 
அவர்கள் புறனந்து சகாண்டிருந்த 
(சிறலகள்; இன்னும், அறவ கபான்ை)றவ 
எல்லாம் அவர்கறள விட்டு (அந்நாளில்) 
மறைந்துவிடும். 

  تهاِْویْلهه     اََِله  ْنُظُرْونه یه  ههْل 
ْ  یهْومه   یهُقْوُل   تهاِْویْلُه   یهاِْٰت

  قهْد  قهْبُل  ِمْن  نهُسْوهُ  الَهِذیْنه 
ْت  ٓاءه بَِنها  ُرُسُل  جه َقِ    ره   ِبالْحه
ْل  ٓاءه  ِمْن  لَهنها  فههه  ُشفهعه

هوْ  لهنها   فهيهْشفهُعْوا دَُ  ا   نُره
ْْیه   فهنهْعمهله    ُكَنها   الَهِذْی  غه
ا  قهْد  نهْعمهُل    ِسُرْو   خه

ُهْم  هنُْفسه َله  ا ْ  وهضه ْٰنُ ا  عه   َمه
هانُْوا ن  ك ْونه ُ  یهْفَته
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54. நிச்சயமாக உங்கள் (காரியங்கள் 
அறனத்றதயும் சீர்ப்படுத்துபவனும், 
உங்கறள நிர்வகிப்பவனுமாகிய உங்கள்) 
இறைவன் அல்லாஹ்தான் (-எல்லாப் 
பறடப்புகளும் உண்றமயில் 
வணங்குவதற்கு தகுதியானவன்.) 
அவன்தான் வானங்கறளயும், பூமிறயயும், 
சூரியறனயும், சந்திரறனயும், 
நட்சத்திரங்கறளயும் (இறவ எல்லாம் 
அவனுக்கு) பணிந்தறவயாக இருக்கும் 
நிறலயில் தனது கட்டறளயினால் ஆறு 
நாட்களில் பறடத்தான். பிைகு, அர்ஷின் 
மீது (தன் மகிறமக்குத் தக்கவாறு) 
உயர்ந்துவிட்டான். அவகன இரவால் 
பகறல மூடுகிைான். அது தீவிரமாக 
அறதத் கதடுகிைது (-பின் சதாடர்கிைது). 
அைிந்து சகாள்ளுங்கள் “பறடத்தல் 
இன்னும் (-பறடப்புகள் அறனத்தின் மீது) 
அதிகாரம் சசலுத்துதல்” அவனுக்கக 
உரியன. அகிலங்களின் இறைவனான 
அல்லாஹ் மிகுந்த பாக்கியவான், மிகவும் 
உயர்ந்தவன், மிக்க மகத்துவமானவன் 
ஆவான். 

بَهُكُم  اَِنه  ُ  ره لهقه  الَهِذْی  اّلَلَٰ   خه
ِت  مَٰوَٰ  ِسَتهةِ  ِفْ   وهاَْلهْرضه  الَسه
هیَهام   له  اْستهوَٰی ثَُمه  ا  عه

ْرِش   الَهْيله  یُْغَِش  الْعه
اره  ِثیْثًا    یهْطلُُبه   الَنههه   حه

ْمسه  الْقهمهره  وهالَشه  وه
الَنُُجْومه  ت    وه رَٰ َخه   ُمسه
لُْق  لههُ  اهَله  ِباهْمِره      الْخه
اَْلهْمُر    كه   وه ه ُ  تهَبَٰ َبُ   اّلَلَٰ  ره
لهِمْيه   الْعَٰ

55. தாழ்றமயாகவும் மறைவாகவும் 
உங்கள் இறைவறன அறழத்து 
பிரார்த்தறன சசய்யுங்கள். நிச்சயமாக 
அவன் எல்றல மீறுபவர்கறள கநசிக்க 
மாட்டான். 

بَهُكْم  اُْدُعْوا عًا  ره َرُ تهضه
نَهه   َوهُخْفيهًة     یُِحَبُ  َله  اِ

 الُْمْعتهِدیْنه  

56. இன்னும், பூமியில் அது 
சீர்திருத்தப்பட்(டு அதில் சமாதானம் 
ஏற்பட்)ட பின்னர் கலகம் (-குழப்பம், 
விஷமம்) சசய்யாதீர்கள். இன்னும், 
பயத்துடனும், ஆறசயுடனும் அவறன 
அறழத்து பிரார்த்தறன சசய்யுங்கள். 
நிச்சயமாக அல்லாஹ்வின் கருறண 
நல்லைம் புரிகவாருக்கு மிக 
சமீபமானதாகும். 

  اَْلهْرِض  ِف  ُتْفِسُدْوا وهَله 
ا  بهْعده  ِحهه  وهاْدُعْوهُ  اِْصله

مهًعا    ْوفًا َوهطه ْحمهته  اَِنه  خه  ره
 ِ  َمِنه  قهِریْب   اّلَلَٰ

 الُْمْحِسِنْيه 
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57. அவன்தான் தனது (மறழ எனும்) 
கருறணக்கு முன்னர் நற்சசய்தியாக 
(குளிர்ந்த) காற்றுகறள அனுப்புகிைான். 
இறுதியாக, அது கனமான கார்கமகத்றதச் 
சுமந்தால், (வைண்டு) இைந்(து கிடந்)த 
பூமியின் பக்கம் அறத நாம் 
ஓட்டிவருகிகைாம். இன்னும் அதிலிருந்து 
மறழறய இைக்குகிகைாம். ஆக, அதன் 
மூலம் எல்லா கனிகளிலிருந்தும் 
(குைிப்பிட்ட அளறவ உங்களுக்காக) 
சவளியாக்குகிகைாம். இவ்வாகை, 
மரணித்தவர்கறளயும் (உயிர் சகாடுத்து 
பூமியிலிருந்து) சவளியாக்குகவாம். 
நீங்கள் நல்லுபகதசம் சபறுவதற்காக 
(உங்களுக்கு இவற்றை விவரிக்கிகைாம்)! 

یَٰحه  یُْرِسُل  وهُهوهالَهِذْی   الَرِ
ْی  بهْيه  بُْشًرٌۢا ْحمهِته     یهده   ره
َتَٰ   هقهلَهْت  اِذها   حه ابًا ا حه  سه
اًَل  ت    لِبهلهد   ُسْقنَٰهُ  ثِقه َيِ   َمه

لْنها  هنْزه   الْمهٓاءه  ِبهِ  فها
ْجنها   كَُلِ  ِمْن  ِبه   فهاهْخره
ِت    لِكه  الثَهمهرَٰ   نُْخِرُج  كهذَٰ
لَهُكْم  الْمهْوٰتَٰ  َكهُرْونه  لهعه تهذه
 

58. நல்ல பூமி, - அதனுறடய தாவரம் 
அதன் இறைவனின் அனுமதியினால் 
(அதிகமாக) உற்பத்தியாகிைது. இன்னும் 
எது சகட்டுவிட்ட (பூமியாக உள்ள)கதா 
(அதிலிருந்து) சவகு சசாற்பமாககவ தவிர 
(தாவரங்கள்) உற்பத்தியாகாது. நன்ைி 
சசலுத்துகிை மக்களுக்கு இவ்வாறு 
வசனங்கறள நாம் விவரிக்கிகைாம். 

الْبهلهُد  ُب  وه َيِ  یهْخُرُج  الَطه
بَِه     ِباِذِْن  نهبهاُته    الَهِذْی وه  ره
ُبثه   نهِكًدا     اََِله  یهْخُرُج  َله  خه
لِكه  ُف  كهذَٰ َرِ   اَْلَٰیَِٰت  نُصه
ن  لِقهْوم    یَهْشُكُرْونه

59. திட்டவட்டமாக நூறஹ அவருறடய 
சமுதாயத்திற்கு (தூதராக) அனுப்பிகனாம். 
ஆக, அவர் கூைினார்: “என் சமுதாயகம! 
அல்லாஹ்றவ வணங்குங்கள். அவன் 
அன்ைி (உண்றமயில் 
வணங்கத்தகுதியான) இறைவன் யாரும் 
உங்களுக்கில்றல. உங்கள் மீது மகத்தான 
நாளின் தண்டறனறய நிச்சயமாக நான் 
பயப்படுகிகைன்.” 

ْد  لْنها  لهقه هْرسه  اِلَٰ  نُْوًحا  ا
 اْعُبُدوا یَٰقهْوِم  فهقهاله  قهْوِمه  
ه  ا  اّلَلَٰ َٰه   َمِْن  لهُكْم  مه ه     اِل ْْیُ   غه
  ْ اُف  اَِنِ ابه عه   عهلهْيُكْم  اهخه  ذه
ِظْيم   یهْوم    عه
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60. அவருறடய சமுதாயத்திலிருந்து 
முக்கிய பிரமுகர்கள் கூைினார்கள்: 
“(நூகஹ!) உம்றம சதளிவான 
வழிககட்டில் நிச்சயமாக நாம் 
காண்கிகைாம்.” 

ُ  قهاله  نَها  قهْوِمه    ِمْن  الْمهله   اِ
ىكه  َٰل   ِفْ  لهنهرَٰ ل ِبْي   ضه  َمُ

61. (நூஹ்) கூைினார்: “என் சமுதாயகம! 
என்னிடம் எவ்வித வழிககடு(ம் தவறும்) 
இல்றல; எனினும் நிச்சயமாக நான் 
அகிலங்களின் இறைவனிடமிருந்து 
(அனுப்பப்பட்ட) ஒரு தூதர் ஆகவன்.” 

َٰلهة     ِبْ  لهیْسه  یَٰقهْوِم  قهاله  ل ضه
 ْ َِٰكَنِ ل ُسْول   َوه َبِ   َمِْن  ره  َره
لهِمْيه   الْعَٰ

62. “என் இறைவனின் தூது சசய்திகறள 
உங்களுக்கு எடுத்துறரக்கிகைன். இன்னும், 
உங்களுக்கு (நன்றமறய நாடி) 
உபகதசிக்கிகைன். இன்னும், நீங்கள் 
அைியாதவற்றை அல்லாஹ்விடமிருந்து 
நான் (வஹ்யின் மூலம்) அைிகிகைன்.” 

ُبهلَُِغُكْم  َِٰت  ا ل ْ  ِرسَٰ َبِ   ره
ُح  هنْصه ا هعْلهُم  لهُكْم  وه ا   ِمنه  وه
 ِ ا  اّلَلَٰ  تهْعلهُمْونه  َله  مه

63. “உங்களிலுள்ள ஒரு மனிதர் மீது 
உங்கள் இறைவனிடமிருந்து - அவர் 
உங்கறள எச்சரிப்பதற்காகவும்; இன்னும், 
நீங்கள் (அல்லாஹ்றவ) 
அஞ்சுவதற்காகவும்; இன்னும், நீங்கள் 
(அல்லாஹ்வினால்) கருறண 
காட்டப்படுவதற்காகவும் - உங்களுக்கு 
நல்லுபகதசம் வந்தறதப் பற்ைி நீங்கள் 
வியப்பறடகிைரீ்களா?” 

ِجْبُتْم  هوهعه هْن  ا ُكْم  ا ٓاءه  جه
بَُِكْم  َمِْن  ِذْكر   لَٰ  َره ُجل   عه   ره
ُكْم  َمِْنُكْم  لِتهَتهُقْوا لِیُْنِذره  وه

لَهُكْم  لهعه ُمْونه  وه  ُتْرحه

64. ஆக, அவர்கள் அவறர 
சபாய்ப்பித்தனர். ஆககவ, அவறரயும், 
அவருடன் கப்பலில் இருந்கதாறரயும் 
பாதுகாத்கதாம். இன்னும், நம் 
வசனங்கறள சபாய்ப்பித்தவர்கறள 
மூழ்கடித்கதாம். நிச்சயமாக அவர்கள் 
குருடர்களான மக்களாக இருந்தனர். 

بُْوهُ  یْنَٰهُ  فهكهَذه   فهاهنْجه
الَهِذیْنه  ه   وه عه  الُْفلِْك  ِف  مه
قْنها  هْغره ا بُْوا الَهِذیْنه  وه  كهَذه
هانُْوا اِنَهُهْم  ِباَٰیَِٰتنها     قهْوًما  ك
ن  ِمْيه  عه
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65. இன்னும், ‘ஆது’ (சமுதாய மக்களு)க்கு 
அவர்களுறடய சககாதரர் ஹூறத 
(தூதராக அனுப்பிகனாம்). அவர் கூைினார்: 
“என் சமுதாயகம! அல்லாஹ்றவ 
வணங்குங்கள். அவன் அன்ைி 
(உண்றமயில் வணங்கத்தகுதியான) 
இறைவன் யாரும் உங்களுக்கில்றல. 
ஆககவ நீங்கள் (அவறன) அஞ்ச 
கவண்டாமா?” 

اِلَٰ  اُهْم  عهاد   وه هخه  ُهْوًدا    ا
ه  اْعُبُدوا یَٰقهْوِم  قهاله  ا  اّلَلَٰ  مه
َٰه   َمِْن  لهُكْم  ه     اِل ْْیُ هفهله  غه  ا

 تهَتهُقْونه 

66. அவருறடய சமுதாயத்தில் நிராகரித்த 
முக்கிய பிரமுகர்கள் கூைினார்கள்: 
“நிச்சயமாக நாம் உம்றம மடறமயில் 
காண்கிகைாம். இன்னும், நிச்சயமாக நாம் 
உம்றம சபாய்யர்களில் (ஒருவராக) 
எண்ணுகிகைாம்.” 

ُ  قهاله   كهفهُرْوا الَهِذیْنه  الْمهله
نَها  قهْوِمه    ِمْن  ىكه  اِ   ِفْ  لهنهرَٰ

نَها  فهاههة  َوهاِ   ِمنه  لهنهُظَنُكه  سه
 الْكَِٰذِبْيه 

67. (ஹூது) கூைினார்: “என் சமுதாயகம! 
மடறம என்னிடம் இல்றல. எனினும், 
நிச்சயமாக நான் அகிலங்களின் 
இறைவனிடமிருந்து (அனுப்பப்பட்ட) ஒரு 
தூதர் ஆகவன்.” 

  ِبْ  لهیْسه  یَٰقهْوِم  قهاله 
 ْ َِٰكَنِ ل فهاههة  َوه ُسْول   سه  َمِْن  ره

َبِ  لهِمْيه  َره  الْعَٰ

68. “என் இறைவனின் தூது சசய்திகறள 
உங்களுக்கு எடுத்துறரக்கிகைன். நான் 
உங்களுக்கு நல்லுபகதசம் சசய்பவன், 
நம்பிக்றகக்குரியவன் ஆகவன்.” 

ُبهلَُِغُكْم  َِٰت  ا ل ْ  ِرسَٰ َبِ هنها  ره ا   وه
هِمْي   نهاِصح   لهُكْم   ا
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69. “உங்கறள எச்சரிப்பதற்காக உங்களில் 
ஒரு மனிதர் மீது உங்கள் 
இறைவனிடமிருந்து உங்களுக்கு 
நல்லுபகதசம் வந்தறதப் பற்ைி நீங்கள் 
வியப்பறடகிைரீ்களா? நூஹுறடய 
சமுதாயத்திற்கு பின்னர் அவன் உங்கறள 
(இந்த பூமியின்) பிரதிநிதிகளாக்கி றவத்து, 
பறடப்பில் உங்களுக்கு விரிறவ 
(ஆற்ைறல, வசதிறய) அதிகப்படுத்திய 
சமயத்றத நிறனவு கூருங்கள். நீங்கள் 
சவற்ைி சபறுவதற்காக அல்லாஹ்வின் 
அருட்சகாறடகறள நிறனவு கூருங்கள்!” 

ِجْبُتْم  هوهعه هْن  ا ُكْم  ا ٓاءه  جه
بَُِكْم  َمِْن  ِذْكر   لَٰ  َره ُجل   عه   ره
ُكْم    َمِْنُكْم   لِیُْنِذره

ا ُكُرْو  لهُكْم  اِذْ  وهاذْ عه  جه
ْ  ُخلهفهٓاءه   نُْوح   قهْوِم   بهْعدِ  ِمنٌۢ
ُكْم  لِْق  ِف  وهزهاده ًة     الْخه طه ْ   بهص 
ا ُكُرْو  ءه  فهاذْ ِ  اَٰاَله لَهُكْم   اّلَلَٰ  لهعه
 ُتْفلُِحْونه 

70. (அதற்கு) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
“அல்லாஹ் ஒருவறன மட்டும் நாங்கள் 
வணங்குவதற்காகவும் எங்கள் 
மூதாறதகள் வணங்கிக் 
சகாண்டிருந்தவற்றை நாங்கள் 
விட்டுவிடுவதற்காகவும் நீர் எங்களிடம் 
வந்தீரா? ஆக, நீர் உண்றமயாளர்களில் 
இருந்தால் நீர் எங்கறள எச்சரிப்பறத 
எங்களிடம் சகாண்டு வருவரீாக.” 

ا هِجْئتهنها  قهالُْو  ه  لِنهْعُبده  ا   اّلَلَٰ
ه   ره  وهْحده ا  وهنهذه هانه  مه  یهْعُبُد  ك
بهٓاُؤنها      اِْن  تهِعُدنها   ِبمها  فهاْتِنها  اَٰ
ِدقِْيه  ِمنه  ُكْنته   الَصَٰ

71. (ஹூது) கூைினார்: “உங்கள் 
இறைவனிடமிருந்து தண்டறனயும் 
ககாபமும் உங்கள் மீது நிகழ்ந்து விட்டது. 
நீங்களும் உங்கள் மூதாறதகளும் றவத்த 
(சிறலகளின்) சபயர்களில் என்னுடன் 
தர்க்கிக்கிைரீ்களா? அதற்கு ஓர் 
ஆதாரத்றதயும் அல்லாஹ் 
இைக்கவில்றல(கய)! ஆககவ, 
எதிர்பாருங்கள்; நிச்சயமாக, நான் 
உங்களுடன் எதிர்பார்ப்பவர்களில் 
இருக்கிகைன்.” 

 َمِْن  عهلهْيُكْم   وهقهعه  قهْد  قهاله 
بَُِكْم  ب     َره   ِرْجس  َوهغهضه

اِدلُْونهِنْ  ُتجه ه ْ   ا هْسمهٓاء   ِف   ا
َمهیُْتُمْوهها   هنُْتْم  سه   ا
بهٓاُؤُكْم  اَٰ ا   وه له  َمه ُ  نهَزه ا  اّلَلَٰ  ِبهه

ن     ِمْن  ا ُسلْطَٰ ْ  فهانْتهِظُرْو    اَِنِ
ُكْم  عه  َمِنه  مه

 الُْمنْتهِظِریْنه 
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72. ஆக, அவறரயும் அவருடன் 
இருந்தவர்கறளயும் நமது 
கருறணயினால் பாதுகாத்கதாம். நம் 
வசனங்கறளப் சபாய்ப்பித்தவர்களின் 
கவறர அறுத்கதாம் (அடிகயாடு 
அவர்கறள அழித்கதாம்). அவர்கள் 
நம்பிக்றகயாளர்களாக இருக்கவில்றல. 

هُ  یْنَٰ الَهِذیْنه  فهاهنْجه ه    وه عه  مه
ْحمه  َنها  ة  ِبره ْعنها  َمِ   دهاِبره  وهقهطه
بُْوا الَهِذیْنه  َذه ا  ِباَٰیَِٰتنها  كه مه  وه
هانُْوا ن  ك  ُمْؤِمِنْيه

73. இன்னும் ‘ஸமூது’ 
(சமுதாயத்தினரு)க்கு அவர்களுறடய 
சககாதரர் ‘ஸாலிஹ்’ ஐ (நபியாக அனுப்பி 
றவத்கதாம்). அவர் கூைினார்: “என் 
சமுதாயகம! அல்லாஹ்றவ 
வணங்குங்கள். அவன் அன்ைி 
(உண்றமயில் வணங்கத்தகுதியான) 
இறைவன் யாரும் உங்களுக்கில்றல. 
உங்கள் இறைவனிடம் இருந்து ஓர் 
அத்தாட்சி உங்களிடம் திட்டமாக 
வந்துவிட்டது. இது உங்களுக்கு ஓர் 
அத்தாட்சியாக (வந்த) அல்லாஹ்வுறடய 
ஒட்டகமாகும். ஆககவ, அறத (சதாந்தரவு 
சசய்யாமல்) விட்டுவிடுங்கள், 
அல்லாஹ்வுறடய பூமியில் அது 
(சுற்ைித்திரிந்து) கமயும். அதற்கு அைகவ 
தீங்கு சசய்யாதீர்கள். (அவ்வாறு 
சசய்தால்) துன்புறுத்தும் தண்டறன 
உங்கறள வந்தறடயும்.” 

اِلَٰ  هُمْوده  وه اُهْم  ث هخه لًِحا     ا  صَٰ
ه  اْعُبُدوا یَٰقهْوِم  قهاله  ا  اّلَلَٰ  مه
َٰه   َمِْن  لهُكْم  ْْیُ  اِل   قهْد  ه    غه

ْتُكْم  ٓاءه بَُِكْم    َمِْن  بهیَِنهة   جه   َره
ِذه   ِ  نهاقهةُ  هَٰ یهةً  لهُكْم  اّلَلَٰ   اَٰ

ُرْوهها  ْ   تهاْكُْل  فهذه هْرِض  ِف   ا
 ِ ْوهها  وهَله  اّلَلَٰ  ِبُسْوٓء   تهمهَسُ

ُكْم  اب   فهيهاُْخذه هلِْيم    عهذه ا
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74. “இன்னும், ‘ஆது’ க்குப் பின்னர் 
உங்கறள பிரதிநிதிகளாக்கி, பூமியில் 
உங்கறள தங்க றவத்த சமயத்றத 
நிறனவு கூருங்கள். நீங்கள் அதன் 
சமசவளிகளில் மாளிறககறள 
ஏற்படுத்திக் சகாள்கிைரீ்கள், மறலகளில் 
வடீுகறள குறடந்து சகாள்கிைரீ்கள். 
ஆககவ, அல்லாஹ்வின் 
அருட்சகாறடகறள நிறனவு கூருங்கள்; 
இன்னும், விஷமிகளாக (மக்களுக்கு 
சகடுதி சசய்பவர்களாக) பூமியில் அளவு 
கடந்து விஷமம் சசய்யாதீர்கள்.” 

ا ُكُرْو  لهُكْم  اِذْ  وهاذْ عه  جه
ْ  ُخلهفهٓاءه  عهاد     بهْعدِ  ِمنٌۢ
ُكْم  ه بهَوها   اَْلهْرِض  ِف  َوه
ا  ِمْن  تهَتهِخُذْونه    ُسُهْولِهه

 الِْجبهاله  قُُصوًْرا َوهتهْنِحُتْونه 
ا بُُيْوًتا    ُكُرْو  ءه  فهاذْ ِ  اَٰاَله  اّلَلَٰ
  اَْلهْرِض  ِف  تهْعثهْوا وهَله 

 ُمْفِسِدیْنه 

75. அவருறடய சமுதாயத்தில் 
சபருறமயடித்த முக்கிய பிரமுகர்கள், 
அவர்களில் பலவனீர்களாக கருதப்பட்ட 
நம்பிக்றக சகாண்டவர்கறள கநாக்கி 
கூைினார்கள்: “நிச்சயமாக ஸாலிஹ் 
அவருறடய இறைவனிடமிருந்து 
அனுப்பப்பட்ட (தூது)வர் என்று நீங்கள் 
அைிவரீ்களா?” (நம்பிக்றக சகாண்டவர்கள்) 
கூைினார்கள்: “நிச்சயமாக நாங்கள் அவர் 
அனுப்பப்பட்டறதக் சகாண்டு நம்பிக்றக 
சகாண்டவர்கள் ஆகவாம்.” 

ُ  قهاله    الَهِذیْنه  الْمهله
ْوا ُ  قهْوِمه   ِمْن  اْستهْكَبه
 لِمهْن   اْسُتْضِعُفْوا لِلَهِذیْنه 
مهنه  ْ  اَٰ تهْعلهُمْونه  ِمْٰنُ ه هَنه  ا   ا
لًِحا  ل   صَٰ بَِه      َمِْن  َمُْرسه   َره
ا  ِبه    اُْرِسله  ِبمها   اِنَها  قهالُْو 

 ُمْؤِمُنْونه 

76. சபருறமயடித்தவர்கள் கூைினார்கள்: 
“நீங்கள் நம்பிக்றக சகாண்டறத 
நிச்சயமாக நாங்கள் நிராகரிப்பவர்கள் 
ஆகவாம்.” 

ا الَهِذیْنه  قهاله  ْو  ُ َه  اْستهْكَبه  ا اِن
نُْتْم  ِبالَهِذْی   مه ِفُرْونه   ِبه   اَٰ كَٰ
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77. ஆக, (அந்தப்) சபண் ஒட்டகத்றத 
அறுத்தனர். இன்னும், தங்கள் 
இறைவனின் கட்டறளறய மீைினர். 
இன்னும், “ஸாலிகஹ! நீர் 
(இறைவனுறடய) தூதர்களில் (ஒருவராக) 
இருந்தால் நீர் எங்கறள அச்சுறுத்துவறத 
எங்களிடம் சகாண்டு வருவரீாக!” என்று 
கூைினர். 

قهُروا تهْوا الَنهاقهةه  فهعه ْن  وهعه  عه
هْمرِ  بَِِهْم  ا لُِح  وهقهالُْوا ره   یَٰصَٰ
  ُكْنته   اِْن  تهِعُدنها   ِبمها  اْئِتنها 
لِْيه  ِمنه   الُْمْرسه

78. ஆககவ பயங்கர சப்தம் அவர்கறளப் 
பிடித்தது. ஆக, அவர்கள் தங்கள் பூமியில் 
இைந்தவர்களாக காறலறய அறடந்தனர். 

ْتُهُم  ذه ْجفهةُ  فهاهخه   الَره
 دهاِرِهْم  ِفْ  فهاهْصبهُحْوا
ِثِمْيه   جَٰ

79. பிைகு, (ஸாலிஹ் நபி) அவர்கறள 
விட்டு திரும்பினார். இன்னும், கூைினார்: 
“என் சமுதாயகம! நான் உங்களுக்கு என் 
இறைவனின் தூறத திட்டவட்டமாக 
எடுத்துறரத்கதன். இன்னும், உங்களுக்கு 
உபகதசித்கதன். எனினும் 
உபகதசிப்பவர்கறள நீங்கள் 
விரும்புவதில்றல.” 

َلَٰ  ْ  فهتهوه ْٰنُ  یَٰقهْوِم  وهقهاله  عه
هبْلهْغُتُكْم  لهقهْد  الهةه  ا ْ  ِرسه َبِ   ره

ْحُت  َِٰكْن  لهُكْم  وهنهصه ل  ََله  وه
 الَنَِٰصِحْيه  ُتِحَبُْونه 

80. இன்னும், ‘லூத்’ஐ (தூதராக 
அனுப்பிகனாம்). அவர் தம் சமுதாயத்றத 
கநாக்கி, “மானக்ககடானறத 
சசய்கிைரீ்களா? உலகத்தாரில் ஒருவருகம 
இதில் உங்கறள முந்தவில்றல. (உலகில் 
எவரும் இதற்கு முன் சசய்யாத 
மானக்ககடான சசயறல சசய்கிைரீ்களா?)” 
என்று கூைிய சமயத்றத நிறனவு 
கூர்வரீாக. 

لُْوًطا   لِقهْوِمه    قهاله  اِذْ  وه
تهاُْتْونه  ه ةه  ا ا  الْفهاِحشه  مه
بهقهُكْم  ا  سه د   ِمْن  ِبهه  َمِنه  اهحه
لهِمْيه   الْعَٰ
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81. “நிச்சயமாக நீங்கள் சபண்கள் அன்ைி 
ஆண்களிடம் காமத்றத நிறைகவற்ை 
வருகிைரீ்கள். மாைாக, நீங்கள் (பாவத்தில்) 
எல்றல மீைிய மக்கள்” என்று கூைினார். 

نَهُكْم  اُْتْونه  اِ اله  لهته  الَرِجه
ْهوهةً  ٓاِء    ُدْوِن  َمِْن  شه  النَِسه
هنُْتْم  بهْل  َمُْسِرفُْونه  قهْوم   ا

 

82. “இவர்கறள உங்கள் ஊரிலிருந்து 
சவளிகயற்றுங்கள்” என்று அவர்கள் 
கூைியது தவிர அவருறடய 
சமுதாயத்தினரின் பதில் இருக்கவில்றல. 
நிச்சயமாக இவர்கள் சுத்தமான 
மனிதர்கள் (என்று ககலியாக 
கூைினார்கள்). 

ا  مه هانه  وه وهابه  ك  اََِله   قهْوِمه    جه
هْن  ا  ا هْخِرُجْوُهْم  قهالُْو   َمِْن  ا

نَهُهْم  قهْریهِتُكْم    ُنهاس   اِ  ا
ُرْونه  َهه  یَهتهطه

83. ஆக, அவறரயும் அவருறடய 
மறனவிறயத் தவிர அவருறடய 
குடும்பத்றதயும் பாதுகாத்கதாம். அவள் 
(தண்டறனயில்) தங்கியவர்களில் 
ஆகிவிட்டாள். 

هُ  یْنَٰ هْهلهه    فهاهنْجه ا  اََِله  وه
تهه   ؗ  ه ا هانهْت  اْمره   ِمنه  ك
یْنه  َِبِ  الْغَٰ

84. இன்னும், அவர்கள் மீது (கல்) 
மறழறய சபாழியச் சசய்கதாம். ஆககவ, 
குற்ைவாளிகளின் முடிவு எவ்வாறு 
ஆகிவிட்டது என்பறத (நபிகய!) 
கவனிப்பரீாக. 

ْرنها  هْمطه ا ْ  وه ًرا    عهلههْْیِ  َمهطه
هانه  كهْيفه  فهانُْظرْ    عهاقِبهةُ   ك

ن   الُْمْجِرِمْيه
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85. ‘மத்யன்’க்கு அவர்களுறடய சககாதரர் 
‘ஷுஐப்’ஐ (தூதராக அனுப்பிகனாம்). அவர் 
கூைினார்: “என் சமுதாயகம! 
அல்லாஹ்றவ வணங்குங்கள். அவன் 
அன்ைி (உண்றமயில் 
வணங்கத்தகுதியான) இறைவன் யாரும் 
உங்களுக்கில்றல. உங்கள் 
இறைவனிடமிருந்து உங்களுக்கு ஓர் 
அத்தாட்சி திட்டமாக வந்து விட்டது. 
ஆககவ, அளறவறயயும் நிறுறவறயயும் 
முழுறமயாக்குங்கள். இன்னும், 
மக்களுக்கு அவர்களுறடய 
சபாருள்கறளக் குறை(த்து 
சகாடு)க்காதீர்கள். இன்னும், பூமியில் அது 
சீர்திருத்தப்பட்(டு அதில் சமாதானம் 
ஏற்பட்)ட பின்னர் கலகம் (குழப்பம், 
சீர்ககடு) சசய்யாதீர்கள். நீங்கள் நம்பிக்றக 
சகாள்பவர்களாக இருந்தால் (நான் கூறும் 
உபகதசங்களாகிய) இறவ உங்களுக்கு 
சிைந்ததாகும்.” 

اِلَٰ  ْدیهنه  وه اُهْم  مه هخه  ا
یًْبا     یَٰقهْوِم  قهاله  ُشعه
ه  اْعُبُدوا ا  اّلَلَٰ  َمِْن  لهُكْم  مه

َٰه   ه     اِل ْْیُ ْتُكْم  ْد قه  غه ٓاءه  جه
بَُِكْم  َمِْن  بهیَِنهة   هْوفُوا َره  فها
انه  الْكهْيله  الِْمْيزه  وهَله  وه
ُسوا  الَنهاسه  تهْبخه
ُهْم  هْشيهٓاءه  ِف  ُتْفِسُدْوا وهَله  ا
ا    بهْعده  اَْلهْرِض  ِحهه   اِْصله
لُِكْم  ْْی   ذَٰ  اِْن  لَهُكْم  خه
ْؤِمِنْيه   ُكنُْتْم   َمُ

86. “இன்னும், நீங்கள் எல்லாப் 
பாறதயிலும் (மக்கறள) 
அச்சுறுத்தியவர்களாகவும்; அல்லாஹ்வின் 
பாறதறய விட்டு அவறன நம்பிக்றக 
சகாண்டவறர தடுப்பவர்களாகவும்; 
இன்னும், அதில் ககாணறலத் 
கதடியவர்களாகவும் அமராதீர்கள். 
இன்னும், நீங்கள் குறைவாக இருந்தகபாது 
அவன் உங்க(ள் எண்ணிக்றகக)றள 
அதிகமாக்கிய சமயத்றத நிறனவு 
கூருங்கள். இன்னும், கலகம் 
சசய்பவர்களின் முடிவு எவ்வாறு 
இருந்தது என்று கவனியுங்கள்!” 

اط   ِبكَُلِ  تهْقُعُدْوا وهَله    ِصره
ْونه  ُتْوعُِدْونه  تهُصَدُ ْن  وه   عه
ِبْيِل  ِ  سه ْن  اّلَلَٰ مهنه  مه  ِبه   اَٰ

ا  تهْبُغْونههه ا ِعوهًجا    وه ُكُرْو   وهاذْ
ُكْم  لِْيًل قه  ُكنُْتْم  اِذْ   فهكهثَهره

نُْظُرْوا هانه  كهْيفه  وها   عهاقِبهةُ  ك
 الُْمْفِسِدیْنه 
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87. “உங்களில் ஒரு பிரிவினர் நான் 
எறதக் சகாண்டு அனுப்பப்பட்கடகனா 
அறத நம்பிக்றக சகாண்டவர்களாக 
இருந்து, (கவறு) ஒரு பிரிவினர் (அறத) 
நம்பிக்றக சகாள்ளாதவர்களாக 
இருந்தால், - நமக்கு மத்தியில் அல்லாஹ் 
தீர்ப்பளிக்கின்ை வறர சபாறுறமயாக 
இருங்கள். தீர்ப்பளிப்பவர்களில் அவன் 
மிகச் சிைந்தவன்.” 

اِْن  هانه  وه ٓاى ِفهة   ك  َمِْنُكْم  طه
ُنْوا مه   ِبه   اُْرِسلُْت  ِبالَهِذْی   اَٰ

ٓاى ِفهة    یُْؤِمُنْوا  لَهْم  وهطه
ْوا َتَٰ  فهاْصَِبُ ُ  یهْحُكمه  حه  اّلَلَٰ
ا    ْْیُ  بهْينهنه ِكِمْيه  وهُهوهخه الْحَٰ
 

88. அவருறடய சமுதாயத்தில் 
சபருறமயடித்(து நம்பிக்றகறய 
புைக்கணித்)த முக்கிய பிரமுகர்கள், 
“ஷுஐகப! உம்றமயும் உம்முடன் 
நம்பிக்றக சகாண்டவர்கறளயும் நிச்சயம் 
எங்கள் ஊரிலிருந்து சவளிகயற்றுகவாம். 
அல்லது, நீங்கள் (அறனவரும்) எங்கள் 
சகாள்றகக்கு நிச்சயம் திரும்பிவிட 
கவண்டும்” என்று கூைினார்கள். “நாங்கள் 
(அந்த சகாள்றகறய தவறு என்று 
சதரிந்து அறத) சவறுப்பவர்களாக 
இருந்தாலுமா?” என்று (ஷுஐபு) கூைினார். 

ُ  قهاله    الَهِذیْنه  الْمهله
ْوا ُ  قهْوِمه   ِمْن  اْستهْكَبه
َنهكه  ْيُب  لهُنْخِرجه  یَُٰشعه
الَهِذیْنه  ُنْوا وه مه كه  اَٰ   ِمْن  مهعه
هوْ  قهْریهِتنها    ِفْ   لهتهُعْوُدَنه  ا
ا    لهوْ  قهاله  ِملَهِتنه هوه   ُكَنها  ا
ِرِهْيه    كَٰ
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89. “உங்கள் சகாள்றகக்கு நாங்கள் 
திரும்பினால் - அல்லாஹ் எங்கறள 
அதிலிருந்து பாதுகாத்த பின்னர் - நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் மீது சபாய்றய 
இட்டுக்கட்டி(யவர்களாகி) விடுகவாம். 
இன்னும், எங்கள் இறைவனாகிய 
அல்லாஹ் நாடிகய தவிர நாங்கள் அதில் 
திரும்புவது எங்களால் முடியாது. எங்கள் 
இறைவன் ஞானத்தால் எல்லாவற்றையும் 
விட விசாலமானவன். அல்லாஹ்வின் 
மீகத நம்பிக்றக றவத்து (அவறன 
மட்டுகம சார்ந்து) இருந்கதாம். எங்கள் 
இறைவா! எங்களுக்கிறடயிலும் எங்கள் 
சமுதாயத்திற்கிறடயிலும் நியாயமாக 
தீர்ப்பளி! நீ தீர்ப்பளிப்பவர்களில் மிகச் 
சிைந்தவன்.” 

یْنها  قهدِ  ه له  افَْته ِ  عه   كهِذبًا اّلَلَٰ
 بهْعده  ِملَهِتُكْم  ِفْ  عُْدنها  اِْن 
ىنها اِذْ  ُ  نهَجَٰ ا    اّلَلَٰ ا  ِمْنهه مه   وه

هْن  لهنها   یهُكْوُن  ا   نَهُعْوده  ا   فِْيهه
هْن  اََِله   ٓاءه  ا ُ  یَهشه ا    اّلَلَٰ بَُنه   ره
بَُنها  وهِسعه  ء   كَُله  ره ْ   عِلًْما    َشه
له  ِ  عه َهلْنها    اّلَلَٰ ك بَهنها  تهوه  ره
بهْيه  بهْينهنها  افْتهْح    قهْوِمنها  وه
َقِ  هنْته  ِبالْحه ا ْْیُ  وه   خه

ِتِحْيه    الْفَٰ

90. அவருறடய சமுதாயத்தில் நிராகரித்த 
முக்கிய பிரமுகர்கள் 
(நம்பிக்றகயாளர்கறள கநாக்கி) “நீங்கள் 
ஷுஐறபப் பின்பற்ைினால் நிச்சயமாக 
நீங்கள் அப்கபாது நஷ்டவாளிகள்தான்” 
என்று கூைினார்கள். 

ُ  وهقهاله    كهفهُرْوا الَهِذیْنه  الْمهله
ِن  قهْوِمه   ِمْن  تَهبهْعُتْم  لهى ِ  ا

یًْبا    اِذًا اِنَهُكْم  ُشعه
ِسُرْونه   لَهخَٰ

91. ஆக, அவர்கறள (கடும்) நிலநடுக்கம் 
பிடித்தது. ஆக, அவர்கள் தங்கள் பூமியில் 
இைந்தவர்களாக காறலறய அறடந்தனர். 

ْتُهُم  ذه ْجفهةُ  فهاهخه   الَره
 دهاِرِهْم  ِفْ  فهاهْصبهُحْوا
ِثِمْيه   جَٰ

92. ஷுஐறப சபாய்ப்பித்தவர்கள் 
(அழிந்துகபாய்) அதில் 
வசிக்காதவர்கள்கபால் ஆகி விட்டனர். 
ஷுஐறப சபாய்ப்பித்தவர்கள் 
அவர்கள்தான் நஷ்டவாளிகளாக 
ஆகிவிட்டார்கள். 

بُْوا الَهِذیْنه  َذه یًْبا  كه هْن  ُشعه ها  ك
۬   یهْغنهْوا لَهْم  ا ۛ هلَهِذیْنه  فِْيهه  ا

بُْوا َذه یًْبا  كه هانُْوا ُشعه  ُهُم   ك
ِسِریْنه   الْخَٰ
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93. ஆக, (ஷுஐப்) அவர்கறள விட்டு 
விலகினார். இன்னும் கூைினார்: “என் 
சமுதாயகம! என் இறைவனின் தூது 
சசய்திகறள திட்டவட்டமாக உங்களுக்கு 
எடுத்துறரத்கதன். இன்னும், உங்களுக்கு 
உபகதசித்கதன். ஆககவ 
நிராகரிப்பாளர்களான சமுதாயத்தின் மீது 
எவ்வாறு நான் துக்கப்படுகவன்.” 

َلَٰ  ْ  فهتهوه ْٰنُ  یَٰقهْوِم  قهاله وه  عه
هبْلهْغُتُكْم  لهقهْد  َِٰت  ا ل ْ  ِرسَٰ َبِ   ره

ْحُت   فهكهْيفه  لهُكْم    وهنهصه
لَٰ  اَٰسَٰ  ن  قهْوم   عه ِفِریْنه  كَٰ

94. நாம் எந்த ஒரு நபிறயயும் ஓர் ஊரில் 
(வசிக்கும் மக்களுக்கு) அனுப்பவில்றல, - 
அதில் வசிப்பவர்கள் (அந்த தூதறர 
நிராகரித்தால் அவர்கள்) பணி(ந்து, திருந்தி 
நம்மிடம் வரு)வதற்காக 
வறுறமயினாலும், கநாயினாலும் 
அவர்கறள நாம் பிடித்கத தவிர. 

ا   مه لْنها  وه هْرسه   َمِْن  قهْریهة   ِفْ  ا
ْذنها   اََِله   نَهِبَ   هخه ا  ا هْهلههه  ا

ٓاءِ  ٓاءِ  ِبالْبهاْسه َره  وهالَضه
لَهُهْم  ُعْونه  لهعه َره  یهَضه

95. பிைகு, துன்பத்தின் இடத்தில் 
இன்பத்றத மாற்ைிகனாம். இறுதியாக 
அவர்கள் (எண்ணிக்றக) அதிகரிக்ககவ, 
“எங்கள் மூதாறதகறள கநாயும், சுகமும் 
(இப்படித்தான்) அறடந்திருக்கிைது” என்று 
கூைினர். ஆககவ, அவர்கள் உணராமல் 
இருந்த நிறலயில் அவர்கறளத் 
திடீசரனப் பிடித்கதாம். 

لْنها  ثَُمه  كهانه  بهَده یَِئهةِ  مه  الَسه
نهةه  سه َتَٰ  الْحه فهْوا حه  عه
نها  مهَسه  قهْد  وهقهالُْوا بهٓاءه  اَٰ
ٓاءُ  َره ٓاءُ  الَضه َره   وهالَسه

ُهْم  ْذنَٰ  َله  بهْغتهًة َوهُهْم  فهاهخه
 یهْشُعُرْونه 

96. இன்னும், ஊர்வாசிகள் நம்பிக்றக 
சகாண்டு (அல்லாஹ்றவ) அஞ்சி 
இருந்தால், அவர்கள் மீது வானம் 
இன்னும் பூமியிலிருந்து 
அருள்வளங்கறள திைந்திருப்கபாம். 
எனினும், (அவர்ககளா நமது தூதர்கறளப்) 
சபாய்ப்பித்தனர். ஆககவ, அவர்கள் 
சசய்துசகாண்டிருந்ததன் காரணமாக 
(தண்டறனயால்) அவர்கறளப் பிடித்கதாம். 

لهوْ  هَنه  وه هْهله  ا ی ا ُنْوا الُْقرَٰ  مه   اَٰ
تَهقهْوا ا ْ  لهفهتهْحنها  وه  عهلههْْیِ
ت   كَٰ مهٓاءِ  َمِنه  بهره  الَسه

َِٰكْن  وهاَْلهْرِض  ل بُْوا وه َذه  كه
ُهْم  ْذنَٰ هانُْوا ِبمها  فهاهخه  ك
 یهْكِسُبْونه 
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97. ஆக, ஊர்வாசிகள், - அவர்ககளா 
தூங்கியவர்களாக இருக்கும்கபாது நம் 
தண்டறன அவர்களுக்கு இரவில் 
வருவறத - அச்சமற்று விட்டார்களா? 

هفهاهِمنه  هْهُل  ا ی ا هْن  الُْقرَٰ    ا
 ْ ُ  بهيهاًتا َوهُهْم  بهاُْسنها  یَهاْتِهْیه
ُمْونه    نهٓاى ِ

98. அல்லது, ஊர்வாசிகள், - அவர்ககளா 
விறளயாடுபவர்களாக இருக்கும்கபாது 
நம் தண்டறன அவர்களுக்கு முற்பகலில் 
வருவறத - அச்சமற்று விட்டார்களா? 

هِمنه  ا هوه هْهُل  ا ی ا هْن  الُْقرَٰ    ا
 ْ ُ   وهُهْم  ُضًح  نها بهاُْس  یَهاْتِهْیه
ُبْونه   یهلْعه

99. ஆக, அல்லாஹ்வின் சூழ்ச்சிறய 
(அவர்கள்) அச்சமற்று விட்டார்களா? 
அல்லாஹ்வின் சூழ்ச்சிறய அச்சமற்று 
இருக்க மாட்டார்கள், நஷ்டவாளிகளான 
மக்கறளத் தவிர. 

هِمُنْوا هفها ْكره  ا ِ    مه   فهله  اّلَلَٰ
ُن  ْكره  یهاْمه ِ  مه   الْقهْوُم   اََِله  اّلَلَٰ

ن  ِسُرْونه  الْخَٰ

100. இன்னும், பூமிக்கு, அதில் (முன்பு) 
வசித்தவர்களுக்கு பின்னர் 
வாரிசானவர்களுக்கு - நாம் நாடினால் 
அவர்களுறடய பாவங்களின் காரணமாக 
அவர்கறள (தண்டறனயினால் உடகன) 
கசாதித்திருப்கபாம் - என்பது 
சதளிவாகவில்றலயா? இன்னும், 
அவர்களுறடய உள்ளங்கள் மீது 
முத்திறரயிடுகவாம். ஆககவ, (இவர்கள் 
நல்லுபகதசங்கறள) சசவியுை 
மாட்டார்கள். 

لهْم  هوه  یهِرثُْونه  لِلَهِذیْنه  یهْهدِ  ا
ْ  اَْلهْرضه  ا   بهْعدِ  ِمنٌۢ هْهلِهه هْن  ا   ا

ٓاءُ  لَهوْ  ْ  نهشه ُ ْبٰنَٰ   اهصه
نهْطبهعُ   ِبُذنُْوِبِهْم    لَٰ  وه  عه
یهْسمهُعْونه  َله  فهُهْم  قُلُْوِبِهْم 
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101. (நபிகய!) அந்த ஊர்கள், - அவற்ைின் 
சசய்திகளிலிருந்து உமக்கு (எடுத்துக் 
கூைி) விவரிக்கிகைாம். இன்னும், 
அவர்களுறடய தூதர்கள் திட்டவட்டமாக 
அத்தாட்சிகறள அவர்களிடம் 
சகாண்டுவந்தனர். எனினும், முன்னர் 
அவர்கள் எறத சபாய்ப்பித்து 
விட்டார்ககளா அறத (இப்கபாது) அவர்கள் 
நம்பிக்றக சகாள்பவர்களாக 
இருக்கவில்றல. இவ்வாகை, 
நிராகரிப்பாளர்களின் உள்ளங்கள் மீது 
அல்லாஹ் முத்திறரயிடுகிைான். 

ی ِتلْكه    عهلهْيكه  نهُقَصُ  الُْقرَٰ
ا    ِمْن  هنٌْۢبهٓاى ِهه لهقهْد  ا  وه

ْتُهْم  ٓاءه  ُرُسلُُهْم  جه
ِت    هانُْوا  فهمها  ِبالْبهیَِنَٰ  ك
بُْوا ِبمها  لُِيْؤِمُنْوا َذه  ِمْن   كه
لِكه  قهْبُل    ُ  یهْطبهعُ  كهذَٰ  اّلَلَٰ
لَٰ   الْكَِٰفِریْنه  قُلُْوِب  عه

102. இன்னும், அவர்களில் 
அதிகமானவர்களுக்கு உடன்படிக்றகறய 
எறதயும் (பாதுகாக்கும் பண்பு இருப்பதாக) 
நாம் காணவில்றல. இன்னும், நிச்சயமாக 
அவர்களில் அதிகமானவர்கறள 
பாவிகளாககவ கண்கடாம். 

ا  مه ْدنها  وه ْكثهِرِهْم  وهجه  َِله
ْهد     َمِْن  اِْن  عه ْدنها   وه   َوهجه

ُهْم  ْكثهره ه ِسِقْيه  ا  لهفَٰ

103. பிைகு, அவர்களுக்குப் பின்னர் 
மூஸாறவ நம் அத்தாட்சிகறளக் 
சகாண்டு, ஃபிர்அவ்ன் இன்னும் 
அவனுறடய முக்கிய பிரமுகர்களிடம் 
அனுப்பிகனாம். ஆக, அவர்கள் 
அவற்றுக்கு அநீதியிறழத்(து 
சபாய்ப்பித்)தனர். ஆககவ, விஷமிகளின் 
முடிவு எவ்வாறு இருந்தது என்பறத 
(நபிகய!) கவனிப்பரீாக. 

ْثنها  ثَُمه  ْ  بهعه  بهْعِدِهْم  ِمنٌۢ
ْونه  اِلَٰ  ِباَٰیَِٰتنها   َمُْوسَٰ   فِْرعه
ۡى ِه   مهله لهُمْوا وه ا    فهظه  ِبهه
هانه  كهْيفه  فهانُْظرْ    عهاقِبهةُ   ك

 الُْمْفِسِدیْنه 

104. இன்னும், மூஸா கூைினார்: 
“ஃபிர்அவ்கன! நிச்சயமாக நான் 
அகிலங்களின் இறைவனிடமிருந்து 
அனுப்பப்பட்ட ஒரு தூதர் ஆகவன்.” 

ْوُن  ُمْوسَٰ  وهقهاله  ْ  یَِٰفْرعه   اَِنِ
ُسْول   َبِ  َمِْن  ره   َره

لهِمْيه    الْعَٰ
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105. “அல்லாஹ்வின் மீது உண்றமறயத் 
தவிர (கவறு எறதயும்) நான் 
கூைாமலிருப்பதற்கு (நான்) கபராறச 
உள்ளவன் (அதற்கு முழுறமயான 
தகுதியுள்ளவன்). உங்கள் 
இறைவனிடமிருந்து ஓர் அத்தாட்சிறய 
உங்களிடம் திட்டமாக சகாண்டு 
வந்துவிட்கடன். ஆககவ, 
இஸ்ரகவலர்கறள என்னுடன் 
அனுப்பிறவ.” 

ِقْيق   لَٰ   حه هْن  عه هقُْوله  ََله   ا  ا
له  ِ  عه َقه    اََِله  اّلَلَٰ   قهْد  الْحه

بَُِكْم  َمِْن  ِببهیَِنهة   ِجْئُتُكْم   َره
هْرِسْل  ِعه  فها  بهِنْ   مه

ٓاِءیْله    اِْسره

106. (ஃபிர்அவ்ன்) கூைினான்: “நீர் ஓர் 
அத்தாட்சிறயக் சகாண்டு வந்திருந்தால், 
நீர் உண்றமயாளர்களில் இருந்தால் 
(எங்களிடம்) அறதக் சகாண்டு வாரீர்!” 

  ِباَٰیهة   ِجْئته  ُكْنته  اِْن  قهاله 
ا   فهاِْت   ِمنه  ُكْنته  اِْن  ِبهه

ِدقِْيه   الَصَٰ

107. ஆக, (மூஸா) தன் தடிறய எைிந்தார். 
அப்கபாது, அது சதளிவான சபரிய 
பாம்பாக ஆகியது. 

هلْقَٰ  اهُ  فها صه   ِِهه   فهاِذها   عه
ِبْي  ۬   ثُْعبهان    َمُ

108. இன்னும், அவர் தன் றகறய 
(சட்றடப் றபயிலிருந்து) சவளியில் 
எடுத்தார். அப்கபாது, பார்ப்பவர்களுக்கு 
அது மிக சவண்றமயானதாக மாைி 
இருந்தது.. 

عه  نهزه ه   وه ٓاءُ  ِِهه   فهاِذها یهده  بهْيضه
ن   لِلَنَِٰظِریْنه

109. ஃபிர்அவ்னுறடய சமுதாயத்தின் 
முக்கிய பிரமுகர்கள் கூைினார்கள்: 
“நிச்சயமாக இவர் (மந்திரத்றத) கற்ைைிந்த 
(திைறமயான) சூனியக்காரர்.” 

ُ  قهاله   قهْوِم  ِمْن  الْمهله
ْونه  ا اَِنه  فِْرعه ذه ِحر   هَٰ  لهسَٰ
 عهلِْيم   

110. . “இவர் உங்கறள உங்கள் 
பூமியிலிருந்து சவளிகயற்ை நாடுகிைார். 
ஆககவ, (எனக்கு) என்ன கயாசறன 
கூறுகிைரீ்கள்?” (என்று ஃபிர்அவ்ன் தனது 
சறபகயாரிடம் ககட்டான்). 

یُْد  هْن  یَُِر ُكْم  ا  َمِْن  یَُْخِرجه
هْرِضُكْم    تهاُْمُرْونه  فهمها ذها ا

 



 

ஸூரா தை்பா 

 

354 

 

 التوبة

111. அவர்கள் கூைினார்கள்: “அவருக்கும் 
அவருறடய சககாதரருக்கும் தவறண 
சகாடு! இன்னும், நகரங்களில் 
(சூனியக்காரர்கறள) ஒன்றுதிரட்டி 
சகாண்டுவருபவர்(களான காவலாளி)கறள 
அனுப்பிறவ!” 

اقه  هْرِجهْ  الُْو  اهُ  ا هخه ا هْرِسْل   وه ا  وه
ٓاى ِِن  ِف  ِشِریْنه   الْمهده  حَٰ

112. “அவர்கள் கற்ைைிந்த சூனியக்காரர் 
எல்கலாறரயும் உம்மிடம் சகாண்டு 
வருவார்கள்.” 

ِحر   ِبكَُلِ  یهاُْتْوكه  عهلِْيم   سَٰ
 

113. சூனியக்காரர்கள் ஃபிர்அவ்னிடம் 
வந்தனர். இன்னும் கூைினார்கள்: 
“நாங்ககள (மூஸாறவ மிறகத்து) சவற்ைி 
சபற்ைவர்களாக ஆகிவிட்டால் நிச்சயமாக 
எங்களுக்கு (அதற்குரிய) கூலி திட்டமாக 
உண்டு அல்லவா?” 

ٓاءه  ةُ  وهجه ره حه ْونه  الَسه  فِْرعه
ا هْجًرا لهنها  اَِنه  قهالُْو    ُكَنها  اِْن   َله
لِِبْيه  نهْحُن   الْغَٰ

114. (ஃபிர்அவ்ன்) கூைினான்: “ஆம்! 
(சவகுமதி உண்டு.) இன்னும், நிச்சயமாக 
நீங்கள் (என் அரசறவயில் எனக்கு) 
சநருக்கமானவர்களில் இருப்பரீ்கள்.” 

ْم  قهاله  نَهُكْم  نهعه اِ  لهِمنه  وه
ِبْيه  َره  الُْمقه

115. (சூனியக்காரர்கள்) கூைினார்கள்: 
“மூஸாகவ! (முதலில் தடிறய) நீர் 
எைிகிைரீா? அல்லது நாங்ககள (முதலில்) 
எைிபவர்களாக இருக்கவா?” 

ا   یَُٰمْوسَٰ   قهالُْوا هْن  اَِمه   ُتلِْقه  ا
ا   اَِمه هْن  وه  نهْحُن  نَهُكْونه  ا

 الُْملِْقْيه 

116. “(நீங்கள்) எைியுங்கள்” என்று (மூஸா) 
கூைினார். ஆக, அவர்கள் எைிந்தகபாது 
மக்களுறடய கண்கறள மயக்கினார்கள். 
இன்னும், அவர்கறள திடுக்கிடச் 
சசய்தனர். இன்னும், ஒரு சபரிய 
சூனியத்றத சசய்து காட்டினர். 

هلُْقْوا    قهاله  هلْقهْوا فهلهَمها   ا  ا
ا ُرْو  حه هْعُيه  سه  الَنهاِس  ا

ههُبْوُهْم  ْ ٓاُءوْ  وهاْسَته  وهجه
ِظْيم   ِبِسْحر    عه
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117. “நீர் உம் தடிறய எைிவரீாக” என்று 
மூஸாவிற்கு வஹ்யி அைிவித்கதாம். 
(அவர் எைியகவ) அப்கபாது அது அவர்கள் 
கபாலியாக சசய்தவற்றை விழுங்கி 
விட்டது. 

یْنها   هْوحه ا هْن  ُمْوسَٰ   اِلَٰ  وه  ا
هلِْق  اكه    ا   ِِهه  فهاِذها عهصه
ا  تهلْقهُف   یهاْفُِكْونه   مه

118. ஆக, உண்றம (உறுதியாக) 
நிகழ்ந்தது. அவர்கள் சசய்து 
சகாண்டிருந்த (சூனியமான)து 
சபாய்ப்பித்து விட்டது (-சசயலற்ைதாக 
ஆகிவிட்டது). 

َقُ  فهوهقهعه  له  الْحه بهطه ا   وه  مه
هانُْوا  یهْعمهلُْونه   ك

119. ஆக, அவர்கள் அங்கக 
கதாற்கடிக்கப்பட்டனர். இன்னும், 
(ஃபிர்அவ்னும் அவனுறடய மக்களும்) 
தாழ்ந்தவர்களாக (-சிறுறமப்பட்டவர்களாக 
இழிவானவர்களாக றமதானத்றத விட்டு) 
திரும்பினர். 

نْقهلهُبْوا ُهنهالِكه  فهُغلُِبْوا  وها
ِغِریْنه    صَٰ

120. சூனியக்காரர்கள் சிரம் 
பணிந்தவர்களாக தள்ளப்பட்டனர்.  ُلِْقه ا ةُ  وه ره حه  الَسه

ِجِدیْنه ۬    سَٰ

121. “அகிலத்தார்களின் இறைவறன 
(நாங்களும்) நம்பிக்றக சகாண்கடாம்” 
என்று கூைினார்கள். 

ا َنها  قهالُْو  مه َبِ  اَٰ   ِبره
لهِمْيه    الْعَٰ

122. : ‘‘மூஸா இன்னும் ஹாரூனுறடய 
இறைவறன” (நம்பிக்றக சகாண்கடாம்)’  َِب ُرْونه   ُمْوسَٰ  ره  وههَٰ

123. ஃபிர்அவ்ன் கூைினான்: “உங்களுக்கு 
நான் அனுமதியளிப்பதற்கு முன்னர் 
நீங்கள் அவறர நம்பிக்றக சகாண்டீர்கள். 
நிச்சயமாக இந்த நகரத்தில், அதிலிருந்து 
அதில் வசிப்கபாறர 
சவளிகயற்றுவதற்காக நீங்கள் 
சூழ்ச்சிசசய்த சூழ்ச்சிதான் இது. (இதன் 
தண்டறனறய) விறரவில் அைிவரீ்கள்.” 

ْوُن  قهاله  نُْتْم  فِْرعه مه  ِبه   اَٰ
هْن  قهْبله  ذهنه  ا  اَِنه  لهُكْم    اَٰ
ا ذه كهْرُتُمْوهُ  لهمهْكر   هَٰ  ِف  َمه

ا   لُِتْخِرُجْوا الْمهِدیْنهةِ   ِمْنهه
ا    هْهلههه ْوفه  ا  تهْعلهُمْونه  فهسه
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124. “நிச்சயமாக நான் உங்கறள மாறு 
றக மாறு கால் சவட்டுகவன். பிைகு, 
உங்கள் அறனவறரயும் நிச்சயமாக 
கழுமரத்தில் ஏற்றுகவன்.” 

َنه  عه ُقهَطِ هیِْدیهُكْم  َله  ا
هْرُجلهُكْم  ا ف   ْن مَِ  وه   ثَُمه  ِخله
َنهُكْم  لَِبه ُصه هْجمهِعْيه  َله  ا

125. (சூனியக்காரர்கள்) கூைினர்: 
“நிச்சயமாக நாங்கள் எங்கள் 
இறைவனிடம் திரும்பக் கூடியவர்கள்.” 

ا َها   قهالُْو  بَِنها  اِلَٰ  اِن   ره
 ُمْنقهلُِبْونه  

126. “இன்னும், எங்கள் இறைவனின் 
அத்தாட்சிகறள - அறவ எங்களிடம் 
வந்தகபாது - நாங்கள் நம்பிக்றக 
சகாண்கடாம் என்பதற்காககவ தவிர 
எங்கறள நீ பழிக்கவில்றல.” “எங்கள் 
இறைவா! எங்கள் மீது சபாறுறமறய 
இைக்கு! இன்னும், முஸ்லிம்களாக 
(உனக்கு முற்ைிலும் பணிந்தவர்களாக) 
எங்க(ள் உயிர்க)றள றகப்பற்று!” 

ا  مه هْن  اََِله   ِمَنها   تهْنِقُم  وه َنها  ا مه   اَٰ
بَِنها  ِباَٰیَِٰت  ا    لهَمها  ره ْتنه ٓاءه  جه
بَهنها   هفِْرغْ  ره ا  عهلهیْنها  ا َْبً صه

فَهنها  ن  َوهتهوه  ُمْسلِِمْيه

127. ஃபிர்அவ்னுறடய சமுதாயத்திலிருந்து 
பிரமுகர்கள் “மூஸாறவயும் அவருறடய 
சமுதாயத்றதயும் -அவர்கள் பூமியில் 
விஷமம் சசய்வதற்கும் உன்றனயும், 
உன் சதய்வங்கறளயும் அவர் 
(புைக்கணித்து) விட்டுவிடுவதற்கும்- நீ 
விட்டு விடப்கபாகிைாயா?” என்று 
கூைினார்கள். அதற்கு (ஃபிர்அவ்ன்) 
கூைினான்: அவர்களுறடய ஆண் 
பிள்றளகறளக் சகான்று குவிப்கபாம். 
அவர்களுறடய சபண் (பிள்றள)கறள 
வாழவிடுகவாம். நிச்சயமாக நாம் 
அவர்களுக்கு கமல் (என்றும்) ஆதிக்கம் 
வகிப்பவர்கள்.” 

ُ  وهقهاله   قهْوِم  ِمْن  الْمهله
ْونه  رُ  فِْرعه تهذه ه  ُمْوسَٰ  ا
ه    ِف   لُِيْفِسُدْوا وهقهْومه
رهكه  اَْلهْرِض  یهذه تهكه    وه لِهه اَٰ  وه
ُل  قهاله  َتِ ُنقه هبْنهٓاءهُهْم  سه  ا

نهْستهْح   ُهْم    وه ٓاءه نَها  نِسه اِ  وه
 قَِٰهُرْونه  فهْوقهُهْم 
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128. மூஸா தன் சமுதாயத்திற்கு 
கூைினார்: “அல்லாஹ்விடம் 
உதவிகதடுங்கள்! இன்னும், (உறுதியுடன்) 
சபாறுத்திருங்கள்! நிச்சயமாக பூமி 
அல்லாஹ்விற்குரியகத. அவன் தன் 
அடியார்களில் தான் நாடியவர்கறள 
அதற்கு வாரிசாக்குவான். இன்னும், 
(சவற்ைியின் நல்ல) முடிவு 
அல்லாஹ்றவ அஞ்சுகிைவர்களுக்கக.” 

 لِقهْوِمهِ  ُمْوسَٰ  قهاله 
ِ  اْستهِعیُْنْوا ْوا    ِباّلَلَٰ  وهاْصَِبُ

۬   اَْلهْرضه  اَِنه    ِ ا  ّلِلََٰ  یُوِْرثُهه
ْن  ٓاءُ  مه   ِعبهاِده     ِمْن  یَهشه

اقِبهةُ  الْعه  لِلُْمَتهِقْيه  وه

129. அதற்கு அவர்கள் கூைினார்கள்: 
“(மூஸாகவ!) நீர் எங்களிடம் வருவதற்கு 
முன்னரும் துன்புறுத்தப்பட்கடாம்; 
இன்னும், நீர் எங்களிடம் வந்த பின்னரும் 
துன்புறுத்தப்படுகிகைாம்.” அதற்கு (மூஸா) 
கூைினார்: “உங்கள் இறைவன் உங்கள் 
எதிரிகறள அழித்து, (அவர்களின்) 
பூமியில் உங்கறள ஆட்சியாளர்களாக 
ஆக்கக்கூடும். ஆக, நீங்கள் எவ்வாறு 
(சசயல்கள்) சசய்கிைரீ்கள் (-நடந்து 
சகாள்கிைரீ்கள்) என அவன் கவனிப்பான்.” 

ا هْن  قهْبِل  ِمْن  اُْوِذیْنها  قهالُْو    ا
ْ  تهاْتِیهنها  ِمنٌۢ ا  بهْعدِ  وه   ِجْئتهنها    مه
بَُُكْم  عهسَٰ  قهاله  هْن  ره  ا
 عهُدَوهُكْم  یَُْهلِكه 

یهْستهْخلِفهُكْم   اَْلهْرِض  ِف  وه
ن  كهْيفه  فهیهْنُظره   تهْعمهلُْونه

130. திட்டவட்டமாக ஃபிர்அவ்னுறடய 
குடும்பத்தாறர அவர்கள் நல்லைிவு 
சபறுவதற்காக பஞ்சங்களினாலும் 
கனிகளில் (இன்னும், தானியங்களில் 
விறளச்சல்கறள) குறைப்பதாலும் 
பிடித்கதாம். 

ْد  لهقه ْذنها   وه هخه ْونه  اَٰله  ا  فِْرعه
ِنْيه   َمِنه  وهنهْقص   ِبالَسِ
ِت  لَهُهْم  الثَهمهرَٰ َكهُرْونه  لهعه یهَذه
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131. ஆக, அவர்களுக்கு இன்பம் வந்தால் 
இது எங்களுக்கு (வரகவண்டியதுதான்) 
என்று கூறுவார்கள். ஒரு துன்பம் 
அவர்கறள அறடந்தால் “மூஸாறவயும், 
அவருடன் உள்ளவர்கறளயும் 
துர்ச்சகுணமாக எண்ணுவார்கள்” அைிந்து 
சகாள்ளுங்கள்! “அவர்களுறடய 
துர்ச்சகுணசமல்லாம் 
அல்லாஹ்விடம்தான் உள்ளது. (நன்றம, 
தீறம அறனத்தும் 
அல்லாஹ்விடமிருந்துதான் நடக்கிைது.) 
எனினும், அவர்களில் அதிகமானவர்கள் 
(எல்லாம் அல்லாஹ்வின் நாட்டப்படிதான் 
நடக்கிைது என்பறத) அைியமாட்டார்கள்.” 

ْتُهُم  فهاِذها ٓاءه نهةُ  جه سه   الْحه
ِذه     لهنها قهالُْوا اِْن  هَٰ  وه

 ْ یَِئهة   ُتِصُْبُ ْوا سه ُ َْیه  یَهَطه
ْن  ِبُمْوسَٰ  مه ه     وه هَله    َمهعه  ا
نَهمها  ُرُهْم  اِ ى ِ ٓ ِ   ِعْنده  طَٰ  اّلَلَٰ

َِٰكَنه  ل ُهْم  وه ْكثهره ه  َله  ا
 یهْعلهُمْونه 

132. (ஃபிர்அவ்னின் சமுதாயத்தினர் 
மூஸாறவ கநாக்கி) கூைினார்கள்: “நீர் 
எந்த அத்தாட்சிறய எங்களிடம் சகாண்டு 
வந்தாலும், - அதன் மூலம் எங்கறள 
ஏமாற்றுவதற்காக - நாங்கள் உம்றம 
நம்பிக்றக சகாள்பவர்களாக இல்றல.” 

ْهمها  وهقهالُْوا  ِمْن  ِبه   تهاْتِنها  مه
یهة   نها  اَٰ ره ا    لَِتهْسحه   فهمها   ِبهه
 ِبُمْؤِمِنْيه  لهكه  نهْحُن 

133. ஆககவ, அவர்கள் மீது புயல் 
காற்றை, சவட்டுக்கிளிகறள, கபன்கறள, 
தவறளகறள, இரத்தத்றத சதளிவான 
அத்தாட்சிகளாக அனுப்பிகனாம். ஆக, 
அவர்கள் சபருறமயடித்(து 
புைக்கணித்)தனர். இன்னும், குற்ைம் 
புரிகின்ை மக்களாக இருந்தனர். 

لْنها  ُ  فهاهْرسه ْوفهانه  عهلههْْیِ  الَطُ
اده  ره الُْقَمهله  وهالْجه  وه
فهاِدعه  مه  وهالَضه یَٰت    وهالَده   اَٰ
َٰت   ل ْوا َمُفهَصه ُ  فهاْستهْكَبه
هانُْوا ك  َمُْجِرِمْيه  قهْوًما  وه
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134. அவர்கள் மீது தண்டறன 
நிகழ்ந்தகபாது, அவர்கள் கூைினார்கள்: 
“மூஸாகவ! உம் இறைவனிடம் -அவன் 
உம்மிடம் வாக்குறுதி சகாடுத்த பிரகாரம் 
(அறத நிறைகவற்ைக் ககாரி) - 
எங்களுக்காகப் பிரார்த்திப்பரீாக. எங்கறள 
விட்டு தண்டறனறய நீர் நீக்கினால் 
உம்றம நிச்சயம் நம்பிக்றக சகாள்கவாம்; 
இன்னும், இஸ்ரகவலர்கறள உம்முடன் 
நிச்சயம் அனுப்புகவாம்.” 

لهَمها  ُ  وهقهعه  وه ْجزُ  عهلههْْیِ  الَرِ
بَهكه  لهنها  اْدعُ  یَُٰمْوسه  قهالُْوا  ره
ِهده  ِبمها  كه    عه ْن  ِعْنده   لهى ِ
ْفته كه  َنها  شه ْجزه  عه  الَرِ

َه  لهكه  لهُنْؤِمنهَنه  لهُنْرِسله  وه
كه  ٓاِءیْله   بهِنْ   مهعه  اِْسره

135. ஆக, ஒரு தவறண(க்குப் பின் மறு 
தவறண) வறர நாம் அவர்கறள விட்டு 
தண்டறனறய நீக்கி, அறத (-
அத்தவறணயின் இறுதிறய) அவர்கள் 
அறடயும்கபாது அவர்கள் (தங்கள் 
வாக்குறுதிறய) முைித்து விடுகிைார்கள். 

ْفنها  فهلهَمها  ُ  كهشه ْٰنُ  عه
ْجزه  ل   اِلَٰ   الَرِ  بَٰلُِغْوهُ  ُهْم  اهجه
 یهْنُكثُْونه  ُهْم  اِذها

136. ஆககவ, நிச்சயமாக அவர்கள் நம் 
அத்தாட்சிகறள சபாய்ப்பித்ததாலும் 
அவற்ைில் கவனமற்ைவர்களாக 
இருந்ததாலும் அவர்கறள 
பழிவாங்கிகனாம். ஆக, அவர்கறளக் 
கடலில் மூழ்கடித்கதாம். 

ْمنها  ْ  فهانْتهقه   ِمْٰنُ
 ْ ُ قْٰنَٰ  الْيهَمِ  ِف  فهاهْغره

هنَهُهْم  بُْوا ِبا َذه  ِباَٰیَِٰتنها  كه
هانُْوا ك ا  وه ْنهه ِفلِْيه  عه  غَٰ
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137. இன்னும், பலவனீமாகக் கருதப்பட்டுக் 
சகாண்டிருந்த சமுதாயத்றத நாம் 
அபிவிருத்தி சசய்த (ஷாம் கதச) பூமியின் 
கிழக்குப் பகுதிகளுக்கும், கமற்குப் 
பகுதிகளுக்கும் வாரிசாக்கிகனாம். ஆககவ, 
இஸ்ரகவலர்கள் மீது, - அவர்கள் 
சபாறுறமயாக இருந்ததால் - உம் 
இறைவனின் மிக அழகிய வாக்கு 
முழுறமயறடந்தது. ஃபிர்அவ்னும் 
அவனுறடய சமுதாயமும் சசய்து 
சகாண்டிருந்தறதயும் (-
விவசாயங்கறளயும்) அவர்கள் உயரமாக 
கட்டிக் சகாண்டிருந்தறதயும் (-
மாளிறககறளயும் தறரமட்டமாக) 
அழித்கதாம். 

ثْنها  هْوره ا  الَهِذیْنه  الْقهْومه  وه
هانُْوا ُفْونه  ك  یُْستهْضعه

اِرقه   اَْلهْرِض  مهشه
ا  اِربههه غه مه ْكنها  الَهِتْ  وه ا    بَٰره  فِْيهه
تهَمهْت  هلِمهُت  وه بَِكه  ك  ره

لَٰ  الُْحْسنَٰ    بهِنْ   عه
  ۬ ٓاِءیْله   ْوا    ِبمها  اِْسره ُ َبه   صه
ْرنها  ا  وهدهَمه هانه  مه   یهْصنهعُ  ك
ْوُن  قهْوُمه   فِْرعه ا  وه مه هانُْوا وه  ك
 یهْعِرُشْونه 

138. இன்னும், இஸ்ரகவலர்கறள 
கடறலக் கடக்க றவத்கதாம். ஆக, 
தங்கள் சிறலகளுக்கருகில் (அவற்றை 
வழிபடுவதற்காக) தங்கியிருந்த ஒரு 
சமுதாயத்தின் அருகில் (அவர்கள்) 
வந்தனர். (அறத பார்த்துவிட்டு) 
கூைினார்கள்: “மூஸாகவ! வணங்கப்படும் 
கடவுள்(சிறல)கள் அவர்களுக்கு இருப்பது 
கபால் வணங்கப்படும் ஒரு கடவுறள (-
ஒரு சிறலறய) எங்களுக்கும் ஏற்படுத்து!” 
(மூஸா) கூைினார்: “நிச்சயமாக நீங்கள் 
(அல்லாஹ்வின் கண்ணியத்றத) அைியாத 
மக்கள் ஆவரீ்கள்.” 

وهْزنها  ٓاِءیْله  ِببهِنْ   وهجَٰ   اِْسره
هتهْوا الْبهْحره  لَٰ  فها  قهْوم   عه

لَٰ   یَهْعُكُفْونه  هْصنهام   عه  لَهُهْم    ا
ْل  یَُٰمْوسه  قهالُْوا   لَهنها   اْجعه
ًَٰها  مها  اِل ة     لهُهْم  كه لِهه  قهاله  اَٰ
نَهُكْم  لُْونه  قهْوم   اِ  تهْجهه

139. “நிச்சயமாக இவர்கள் எதில் 
இருக்கிைார்ககளா அது 
அழிக்கப்பட்டுவிடும். இன்னும், அவர்கள் 
சசய்து சகாண்டிருப்பறவ சபாய்யாகும்.” 

ءِ  اَِنه  ا  ُمتهََبه   هَٰ ُؤاَله  ُهْم   َمه
بَِٰطل   فِْيهِ  ا  وه هانُْوا َمه  ك

 یهْعمهلُْونه 
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140. (மூஸா) கூைினார்: “அல்லாஹ் 
அல்லாதறதயா (ஒரு கற்சிறலறயயா) 
வணங்கப்படும் ஒரு கடவுளாக 
இருக்கும்படி நான் உங்களுக்காக கதடிக் 
சகாண்டுவருகவன்? அவகனா 
உலகத்தார்கறளப் பார்க்கிலும் உங்கறள 
கமன்றமப்படுத்தினான்.” 

ْْیه  قهاله  هغه ِ  ا هبِْغْيُكْم  اّلَلَٰ  ا
ًَٰها  لهُكْم  اِل فهَضه له  وهُهوه  عه

لهِمْيه   الْعَٰ

141. (இஸ்ரகவலர்ககள!) சகாடிய 
தண்டறனயால் உங்க(ள் மூதாறதக)றளத் 
துன்புறுத்திய ஃபிர்அவ்னுறடய 
குடும்பத்தாரிடமிருந்து உங்க(ள் 
மூதாறதக)றளக் காப்பாற்ைிய சமயத்றத 
நிறனவு கூருங்கள். அவர்கள் உங்கள் 
மகன்கறளக் சகான்று குவிப்பார்கள். 
இன்னும், உங்கள் சபண்(பிள்றள)கறள 
வாழவிடுவார்கள். இன்னும், இதில் 
உங்கள் இறைவனிடமிருந்து சபரிய 
கசாதறன இருந்தது. 

اِذْ  ُكْم  وه یْنَٰ هنْجه ِل   َمِْن  ا  اَٰ
ْونه   ُسْوٓءه  یهُسْوُمْونهُكْم  فِْرعه
اِب    ذه َتِلُْونه  الْعه  یُقه
ُكْم  هبْنهٓاءه یهْستهْحُيْونه  ا  وه
ُكْم    ٓاءه ِفْ  نِسه لُِكْم  وه  ذَٰ

ء   بَُِكْم  َمِْن  بهاَله ن  َره ِظْيم   عه

142. இன்னும், மூஸாவுக்கு நாம் முப்பது 
இரவுகறள வாக்களித்கதாம். இன்னும், 
அறத பத்து இரவுகறளக் சகாண்டு 
(நாற்பது இரவுகளாக) 
முழுறமப்படுத்திகனாம். ஆககவ, 
அவருறடய இறைவனின் குைிப்பிட்ட 
காலம் நாற்பது இரவுகளாக 
முழுறமயறடந்தது. ஹாரூனாகிய தன் 
சககாதரருக்கு மூஸா கூைினார்: “நீர் என் 
சமுதாயத்தில் எனக்கு பிரதிநிதியாக இரு! 
இன்னும், (அவர்கறள) சீர்திருத்து! 
இன்னும், விஷமிகளுறடய பாறதறய 
பின்பற்ைாகத!” 

عهْدنها  وَٰ َِٰثْيه  ُمْوسَٰ  وه هل  ث
ا  هه ْتمهْمنَٰ ه ْشر   لهْيلهًة َوها  ِبعه

اُت  فهتهَمه  بَِه    ِمْيقه هْربهِعْيه  ره  ا
  َِلهِخْيهِ   ُمْوسَٰ  وهقهاله  لهْيلهًة   
ُرْونه   قهْوِمْ   ِفْ  اْخلُْفِنْ  هَٰ
هْصلِْح  ا ِبْيله   تهتَهِبعْ  وهَله  وه  سه

 الُْمْفِسِدیْنه 
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143. இன்னும், நமது (குைித்த இடத்தில்) 
குைித்த கநரத்திற்கு மூஸா வந்து, 
அவருறடய இறைவன் அவருடன் 
கபசியகபாது, “என் இறைவா! நீ (உன்றன) 
எனக்கு காண்பி, உன்றன பார்ப்கபன்” 
என்று கூைினார். “என்றன நீர் 
(இவ்வுலகத்தில்) அைகவ பார்க்க மாட்டீர். 
எனினும், மறலறயப் பார்ப்பரீாக. (எனது 
ஒளிறய அதன் மீது நான் 
சவளிப்படுத்தும்கபாது) அது தன் இடத்தில் 
நிறலத்திருந்தால் நீர் என்றனப் பார்ப்பரீ்” 
என்று (இறைவன்) கூைினான். ஆக, 
அவருறடய இறைவன் (உறடய ஒளி) 
அம்மறல மீது சவளிப்பட்டகபாது அறத 
அவன் துகள்களாக்கினான். இன்னும், 
மூஸா மூர்ச்றசயானவராக விழுந்தார். 
ஆக, அவர் சதளிவு சபற்ைகபாது, “நீ மிகப் 
பரிசுத்தமானவன். நான் (உன்றனப் 
பார்க்கக் ககாரிய குற்ைத்திலிருந்து விலகி, 
உன்னிடம் மன்னிப்புக் ககாரி) திருந்தி 
உன் பக்கம் திரும்புகிகைன். உன்றன 
நம்பிக்றக சகாள்பவர்களில் நான் 
முதலாமவன்” என்று கூைினார். 

لهَمها  ٓاءه  وه اتِنها  ُمْوسَٰ  جه   لِِمْيقه
هلَهمهه   ك بَُه     وه َبِ  قهاله  ره هِرِنْ   ره   ا
هنُْظرْ   لهْن  قهاله  اِلهْيكه    ا
ىِنْ  َِٰكِن  تهرَٰ ل نُْظرْ  وه  اِله   ا
بهِل  َره  فهاِِن  الْجه كهانهه   اْستهقه  مه
ْوفه  ىِنْ    فهسه َلَٰ  فهلهَمها  تهرَٰ  تهجه
بَُه   بهِل  ره لهه   لِلْجه عه  دهكًَا جه
َره  ِعًقا    ُمْوسَٰ  وهخه  فهلهَمها   صه
هفهاقه  نهكه  قهاله  ا   ُتْبُت  ُسْبحَٰ
هنها  اِلهْيكه  ا ُل  وه هَوه الُْمْؤِمِنْيه  ا
 

144. (இறைவன்) கூைினான்: “மூஸாகவ! 
என் தூதுசசய்திகளுக்கும், நான் 
கபசுவதற்கும் மக்கறளவிட நிச்சயமாக 
நான் உம்றமத் கதர்ந்சதடுத்கதன். 
ஆககவ, நான் உமக்கு சகாடுத்தறதப் 
பற்ைிப்பிடிப்பரீாக. இன்னும், நன்ைி 
சசலுத்துகவாரில் ஆகிவிடுவரீாக!” 

  اَِنِ  یَُٰمْوسَٰ   قهاله 
فهیُْتكه  له  اْصطه   الَنهاِس  عه
َِٰتْ  ل ِمْ  ؗ  ِبِرسَٰ ِبكهله  فهُخذْ  وه

ا   تهیُْتكه  مه  َمِنه  وهُكْن  اَٰ
ِكِریْنه   الَشَٰ
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145. இன்னும், (பறடக்கப்பட்ட) ஒவ்சவாரு 
சபாருளிலிருந்து (அைிய கவண்டிய 
படிப்பிறனறயயும்) அைிவுறரறயயும் 
(அல்லாஹ்வின் ஏவல், விலக்கல் 
சதாடர்பான) ஒவ்சவான்ைின் 
விளக்கத்றதயும் அவருக்கு பலறககளில் 
எழுதிகனாம். ஆககவ, “நீர் இவற்றைப் 
பலமாகப் பற்ைிப் பிடித்து, உம் 
சமுதாயத்றத ஏவுவரீாக. அவற்ைில் மிக 
அழகியவற்றை அவர்கள் பற்ைிப் 
பிடிக்கட்டும். பாவிகளின் இல்ல(மாகிய 
நரக)த்றத உங்க(ளில் யார் எனக்கு மாறு 
சசய்கிைார்ககளா அவர்)ளுக்குக் 
விறரவில் காண்பிப்கபன்.” 

 ِمْن  اَْلهلْوهاِح  ِف  ه  له  وهكهتهْبنها 
ء   كَُلِ  ْ ًة   َشه َمهْوِعظه

ء     لَِكَُلِ  َوهتهْفِصْيًل  ْ  َشه
  قهْومهكه  ِبُقَوهة  َوهاُْمرْ  فهُخْذهها 
ا    یهاُْخُذْوا ِنهه   ِباهْحسه

اُوِریُْكْم  ِسِقْيه  دهاره  سه الْفَٰ
 

146. நியாயமின்ைி பூமியில் 
சபருறமயடிப்பவர்கறள என் 
அத்தாட்சி(கறள விட்டும் என் 
வசனங்)கறள விட்டும் திருப்புகவன். 
அவர்கள் எல்லா அத்தாட்சிகறளப் 
பார்த்தாலும் அவற்றை நம்பிக்றக 
சகாள்ள மாட்டார்கள். இன்னும், கநர்வழி, 
நல்லைிவுறடய பாறதறய அவர்கள் 
பார்த்தால் அறத (தாங்கள் சசல்லும்) 
பாறதயாக எடுத்துக் சகாள்ள 
மாட்டார்கள். இன்னும், வழிககடு, 
சமௌட்டீகத்துறடய பாறதறய அவர்கள் 
பார்த்தால் அறத (தாங்கள் சசல்லும்) 
பாறதயாக எடுத்துக் சகாள்வார்கள். 
அதற்கு காரணம், நிச்சயமாக அவர்கள் 
நம் வசனங்கறளப் சபாய்ப்பித்தனர்; 
இன்னும், அவற்றை விட்டு 
கவனமற்ைவர்களாக (அலட்சியமாக) 
இருந்தார்கள் என்பதாகும். 

هْص  ا ْن  ِرُف سه یَِٰته  عه  الَهِذیْنه  اَٰ
ْونه  ُ   اَْلهْرِض  ِف  یهتهكهََبه

ْْیِ  َقِ    ِبغه اِْن  الْحه ْوا وه  كَُله  یَهره
یهة   ا    یُْؤِمُنْوا ََله  اَٰ اِْن  ِبهه  وه
ْوا ِبْيله  یَهره ْشدِ  سه   َله  الَرُ

ِبْيًل    یهَتهِخُذْوهُ  اِْن  سه  وه
ْوا ِبْيله  یَهره َِ  سه   یهَتهِخُذْوهُ  الْغه
ِبْيًل  لِكه     سه هنَهُهْم  ذَٰ  ِبا
بُْوا َذه هانُْوا ِباَٰیَِٰتنها  كه ك ا  وه ْنهه   عه
ِفلِْيه   غَٰ
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147. இன்னும், எவர்கள் நம் 
வசனங்கறளயும், மறுறமயின் 
சந்திப்றபயும் சபாய்ப்பித்தார்ககளா 
அவர்களுறடய (நற்)சசயல்கள் பாழாகின. 
அவர்கள் சசய்து சகாண்டிருந்தவற்றுக்கக 
தவிர (அவர்கள்) கூலி 
சகாடுக்கப்படுவார்களா? 

الَهِذیْنه  بُْوا وه َذه   ِباَٰیَِٰتنها  كه
لِقهٓاءِ  ةِ  وه ْت  اَْلَِٰخره ِبطه   حه

هْعمهالُُهْم    ْونه  ههْل  ا  یُْجزه
ا  اََِله  هانُْوا مه ن  ك  یهْعمهلُْونه

148. இன்னும், மூஸாவுறடய சமுதாயம் 
அவருக்குப் பின்னர் தங்கள் 
நறகயிலிருந்து ஒரு காறளக் கன்றை - 
மாட்டின் சப்தம் அதற்கு இருந்த ஓர் 
உடறல - (வணங்கப்படும் சதய்வமாக) 
எடுத்துக் சகாண்டனர். “நிச்சயமாக அது 
அவர்களுடன் கபசுவதுமில்றல; இன்னும், 
அவர்களுக்கு (கநரான) பாறதறய அது 
வழிகாட்டுவதுமில்றல என்பறத அவர்கள் 
பார்க்கவில்றலயா? அவர்கள் அறத 
(வணங்கப்படும் சதய்வமாக) உறுதியாக 
எடுத்துக் சகாண்டார்கள். இன்னும் 
அவர்கள் அநியாயக்காரர்களாக 
ஆகிவிட்டனர். 

ذه  تَهخه ا ْ  ُمْوسَٰ  قهْوُم  وه  ِمنٌۢ
ْ  ِمْن  بهْعِده   ِ  ِعْجًل  ُحلِهَْیِ
ًدا سه هلهْم  ُخوهار     لَهه   جه ْوا ا  یهره
هنَهه    وهَله  یُكهلَُِمُهْم  َله  ا

ِبْيًل    یهْهِدیِْهْم  ُذْوهُ  سه تَهخه   اِ
هانُْوا ك لِِمْيه  وه  ظَٰ

149. இன்னும், அவர்கள் றககசதப்பட்டு, 
அவர்கள் வழிதவைிவிட்டனர் என்பறத 
அவர்கள் அைிந்தகபாது, “எங்கள் 
இறைவன் எங்களுக்கு கருறண 
புரியவில்றலசயன்ைால், எங்கறள 
மன்னிக்கவில்றலசயன்ைால் நிச்சயம் 
நாங்கள் நஷ்டவாளிகளில் 
ஆகிவிடுகவாம்” என்று கூைினார்கள். 

لهَمها  ْ   ُسِقطه  وه هیِْدیِْهْم  ِف  ا
هْوا ا هنَهُهْم  وهره لَُْوا    قهْد  ا  ضه
ْن  قهالُْوا ْمنها  لَهْم  لهى ِ   یهْرحه
بَُنها  یهْغِفرْ  ره  لهنهُكْونهَنه  لهنها  وه
ِسِریْنه  ِمنه   الْخَٰ
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150. இன்னும், மூஸா ககாபித்தவராக, 
ஆகவசப்பட்டவராக (வருத்தப்பட்டவராக) 
தன் சமுதாயத்திடம் திரும்பியகபாது, 
“எனக்குப் பின்னர் (என் சமுதாயத்திலும் 
என் மார்க்கத்திலும்) நான் சசன்ைதற்குப் 
பிைகு நீங்கள் சசய்தது மிகக் 
சகட்டதாகும். உங்கள் இறைவனின் 
கட்டறளறய (மீறுவதில்) 
அவசரப்பட்டீர்களா?” என்று கூைினார். 
இன்னும், அந்த பலறககறள எைிந்தார். 
இன்னும், தன் சககாதரர் (ஹாரூன்) 
உறடய தறல (முடி)றயப் பிடித்து, 
அவறரத் தன் பக்கம் இழுத்தார். 
அப்கபாது, (ஹாரூன்) கூைினார்: “என் 
தாயின் மககன! நிச்சயமாக (நமது) 
சமுதாயம் என்றன 
பலவனீப்படுத்திவிட்டனர். இன்னும், 
அவர்கள் என்றனக் சகான்றுவிடவும் 
முற்பட்டனர். ஆககவ, என் மூலம் 
எதிரிகறள நறகக்கச் சசய்யாதீர். 
இன்னும், அநியாயக்கார மக்களுடன் 
என்றன கசர்த்துவிடாதீர்.” 

لهَمها  عه  وه  قهْوِمه   اِلَٰ  ُمْوسَٰ   رهجه
ْضبهانه  هِسًفا    غه  قهاله  ا
مها  لهْفُتُمْوِنْ  ِبْئسه ْ   خه  ِمنٌۢ
ِجلُْتْم  بهْعِدْی    هعه هْمره  ا  ا
بَُِكْم    هلْ   ره ا  اَْلهلْوهاحه  قه وه
ذه  اهخه اِْس  وه هِخْيهِ  ِبره ه    ا  یهُجَرُ
 اَِنه   اَُمه  ابْنه  قهاله  اِلهْيِه   
ُفْوِنْ  الْقهْومه    اْستهْضعه
هاُدْوا ك   فهله   یهْقُتلُْونهِنْ  ؗ  وه
ٓاءه  ِبه  ُتْشِمْت   وهَله  اَْلهعْده
لِْنْ   الْقهْوِم  مهعه  تهْجعه
لِِمْيه   الَظَٰ

151. (மூஸா) கூைினார்: “என் இறைவா! 
எனக்கும் என் சககாதரருக்கும் மன்னிப்பு 
வழங்கு! இன்னும், உன் கருறணயில் 
எங்கறள கசர்த்துக்சகாள்! இன்னும், நீ 
கருறணயாளர்களில் மகா 
கருறணயாளன்!” 

َبِ  قهاله   وهَِلهِخْ  ِلْ  اْغِفرْ  ره
هْدِخلْنها  ا ْحمهِتكه  ؗ  ِفْ  وه  ره
هنْته  ا ُم  وه هْرحه ن  ا ِحِمْيه  الَرَٰ

152. “நிச்சயமாக எவர்கள் காறளக் 
கன்றை (சதய்வமாக) எடுத்துக் 
சகாண்டார்ககளா அவர்கறள உலக 
வாழ்க்றகயில் அவர்களின் 
இறைவனிடமிருந்து ககாபமும் இழிவும் 
வந்தறடயும். இன்னும், (சபாய்றய) 
இட்டுக்கட்டுபவர்களுக்கு இவ்வாகை கூலி 
சகாடுப்கபாம். 

ُذوا الَهِذیْنه  اَِنه  تَهخه  ا
یهنهالُُهْم  له الِْعْج  ب   سه  غهضه
بَِِهْم  َمِْن  ِذلَهة   َره وةِ   ِف  وه يَٰ   الْحه

ا    نْيه لِكه  الَدُ   نهْجِزی وهكهذَٰ
ِیْنه   الُْمْفَته
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153. இன்னும், எவர்கள் தீறமகறள 
சசய்து, பிைகு, அவற்றுக்குப் பின்னர் 
(வருந்தி) திருந்தி (அல்லாஹ்வின் பக்கம்) 
திரும்பி, பாவமன்னிப்புக் ககாரினார்ககளா; 
இன்னும், நம்பிக்றக சகாண்டார்ககளா 
அவர்கள் நிச்சயம் மன்னிக்கப்படுவார்கள். 
(ஏசனனில்,) நிச்சயமாக உம் இறைவன் 
அ(வர்கள் பாவமன்னிப்பு ககட்ட)தற்குப் 
பின்னர் மகா மன்னிப்பாளன், சபரும் 
கருறணயாளன் ஆவான். 

الَهِذیْنه  ِملُوا وه اَِٰت  عه َيِ   الَسه
ْ  تهابُْوا ثَُمه   بهْعِدهها  ِمنٌۢ

ا ؗ  ُنْو  مه اَٰ بَهكه  اَِنه  وه ْ  ره  ِمنٌۢ
ُفوْر   بهْعِدهها   َرهِحْيم   لهغه

154. மூஸாவிற்கு ககாபம் தணிந்தகபாது 
அவர் அந்த பலறககறள (றகயில்) 
எடுத்தார். அவற்ைில் எழுதப்பட்டதில் 
“தங்கள் இறைவறன 
பயப்படுகிைவர்களுக்கு கநர்வழியும் 
கருறணயும் உண்டு.” 

لهَمها  كهته  وه ْن  سه  َمُْوسه  عه
ُب  ذه  الْغهضه ۬   اهخه  اَْلهلْوهاحه  

ِفْ  ا  وه ِتهه  ُهًدی نُْسخه
ْحمهة   َهِذیْنه  وهره  ُهْم  لَِل
بَِِهْم   یهْرههُبْونه   لِره
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155. இன்னும், மூஸா தன் சமுதாயத்தில் 
எழுபது ஆடவர்கறள நாம் குைிப்பிட்ட 
கநரத்திற்காக கதர்ந்சதடுத்(து அறழத்து 
வந்)தார். ஆக, அவர்கறள இடிமுழக்கம் 
பிடித்தகபாது, (மூஸா) கூைினார்: “என் 
இறைவா! நீ நாடியிருந்தால் (இதற்கு) 
முன்னகர அவர்கறளயும் என்றனயும் 
அழித்திருப்பாய். எங்களில் அைிவனீர்கள் 
சசய்ததற்காக எங்கறள அழிப்பாயா? உன் 
கசாதறனயாககவ தவிர இது இல்றல. 
இதன் மூலம் நீ நாடியவர்கறள வழி 
சகடுக்கிைாய்; இன்னும், நீ நாடியவர்கறள 
கநர்வழி சசலுத்துகிைாய். நீதான் எங்கள் 
பாதுகாவலன். ஆககவ, நீ எங்களுக்கு 
மன்னிப்பு வழங்கு! இன்னும், எங்களுக்கு 
கருறண புரி! மன்னிப்பவர்களில் நீ மிகச் 
சிைந்தவன்.” 

ه   ُمْوسَٰ  وهاْختهاره   قهْومه
ُجًل  ْبِعْيه سه  اتِنها    ره  لَِِمْيقه

ْتُهُم  فهلهَمها   ذه هخه ْجفهةُ  ا   الَره
َبِ  قهاله    ِشْئته  لهوْ  ره

 ْ ُ هْهلهْكهَته یَهایه    قهْبُل  َمِْن  ا اِ   وه
ُتْهلُِكنها  ه له  ِبمها  ا   فهعه
ٓاءُ  فههه   اََِله  ِِهه  اِْن  ِمَنها    الَسُ
ا  ُتِضَلُ  فِْتنهُتكه    ْن  ِبهه  مه
ٓاءُ  تهْهِدْی  تهشه ْن  وه ٓاُء    مه   تهشه
هنْته  لِیَُنها ا  لهنها   فهاْغِفرْ  وه

ْمنها  هنْته  وهاْرحه ا ْْیُ  وه  خه
ِفِریْنه   الْغَٰ

156. “இன்னும், இம்றமயிலும் 
மறுறமயிலும் எங்களுக்கு அழகியறத* 
விதிப்பாயாக! நிச்சயமாக நாங்கள் உன் 
பக்ககம திரும்பிகனாம்” (அல்லாஹ்) 
கூைினான்: “என் தண்டறன அதன் மூலம் 
நான் நாடியவர்கறள பிடிப்கபன். இன்னும், 
என் கருறண ஒவ்சவாரு சபாருளுக்கும் 
விசாலமாக இருக்கிைது. ஆக, எவர்கள் 
(அல்லாஹ்றவ) அஞ்சுகிைார்ககளா; 
இன்னும், ஸகாத்றதக் சகாடுப்பார்ககளா; 
இன்னும், எவர்கள் நம் வசனங்கறள 
நம்பிக்றக சகாள்கிைார்ககளா 
அவர்களுக்கு அறத விதிப்கபன்.”I 

ْكُتْب  ِذهِ  ِفْ  لهنها  وها نْيها  هَٰ   الَدُ
نهًة َوهِف  سه ِة  حه نَها  اَْلَِٰخره   اِ

ْ   قهاله  اِلهْيكه    ُهْدنها   اِب   عهذه
ْن  ِبه   اُِصْيُب  ٓاُء    مه هشه  ا
ْحمهِتْ  ْت  وهره ء     كَُله  وهِسعه ْ   َشه

ا  ْكُتُبهه ه ا  یهَتهُقْونه   لِلَهِذیْنه  فهسه
یُْؤُتْونه  وةه  وه كَٰ الَهِذیْنه  الَزه  وه

 یُْؤِمُنْونه   ِباَٰیَِٰتنها  ُهْم 

 
I *இம்னமயில் ஹஸனா என்பது நற்சசயல்கனளயும் மறுனமயில் 

ஹஸனா என்பது இனறமன்னிப்னபயும் குறிக்கும். 
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157. அவர்கள் எழுதப் படிக்கத் 
சதரியாதவராகிய, நபியாகிய இத்தூதறர 
பின்பற்றுவார்கள். தங்களிடமுள்ள 
தவ்ராத் இன்னும் இன்ஜலீில் அவறரப் 
பற்ைி குைிப்பிடப்பட்டுள்ளறத அவர்கள் 
காண்பார்கள். அவர்களுக்கு நன்றமறய 
அவர் ஏவுவார்; இன்னும், தீறமறய 
விட்டும் அவர்கறளத் தடுப்பார்; இன்னும், 
நல்லவற்றை அவர்களுக்கு 
ஆகுமாக்குவார்; இன்னும், சகட்டவற்றை 
அவர்களுக்கு தறட சசய்வார்; இன்னும், 
அவர்கறள விட்டும் அவர்கள் மீதிருந்த 
அவர்களுறடய (வழிபாட்டின்) கடின 
சுறமறயயும் (சிரமமான சட்ட) 
விலங்குகறளயும் அகற்றுவார். ஆககவ, 
எவர்கள் அவறர நம்பிக்றக சகாண்டு, 
அவறரப் பாதுகாத்து, (பலப்படுத்தி,) 
அவருக்கு உதவி சசய்து, அவருடன் 
இைக்கப்பட்ட (குர்ஆன் என்ை) ஒளிறய 
பின்பற்றுகிைார்ககளா அவர்கள்தான் 
சவற்ைியாளர்கள். 

هلَهِذیْنه  ُسْوله  یهتَهِبُعْونه  ا   الَره
َه  الَنهِبَه    ْی الَهذِ  اَْلَُمِ

ْكُتْوبًا یهِجُدْونهه   ُهْم  مه  ِعْنده
ىةِ  ِف   وهاَْلِنِْجْيِل ؗ  الَتهوْرَٰ

 ِبالْمهْعُرْوِف  یهاُْمُرُهْم 
هُىْ  یهْنهَٰ ِن  وه   الُْمْنكهرِ  عه
یُِحَلُ  ِت  لهُهُم  وه یَِبَٰ   الَطه
ُم  َرِ یُحه ُ  وه ٓى ِثه  عهلههْْیِ بَٰ  الْخه
عُ  یهضه ْ  وه ْٰنُ ُهْم  عه  اِْصره

َٰله  هانهْت  الَهِتْ  وهاَْلهغْل   ك
   ْ ُنْوا فهالَهِذیْنه  عهلههْْیِ مه  ِبه   اَٰ
ُرْوهُ  َزه ُرْوهُ  وهعه تَهبهُعوا وهنهصه ا  وه
ُنِْزله  الَهِذْی   الَنُوْره  ه       ا عه   مه
كه  َٰٓى ِ ن  ُهُم  اُول  الُْمْفلُِحْونه
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158. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “மனிதர்ககள! 
நிச்சயமாக நான் உங்கள் அறனவருக்கும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் ஆகவன். 
வானங்கள் இன்னும் பூமியின் ஆட்சி 
அவனுக்குரியகத! அவறனத் தவிர 
(உண்றமயில் வணங்கத்தகுதியான) 
இறைவன் அைகவ இல்றல. (அவன்தான்) 
உயிர்ப்பிக்கிைான்; இன்னும், மரணிக்கச் 
சசய்கிைான். ஆககவ, நீங்கள் கநர்வழி 
சபறுவதற்காக அல்லாஹ்றவ நம்பிக்றக 
சகாள்ளுங்கள். இன்னும், (நீங்கள் கநர்வழி 
சபறுவதற்காக) அல்லாஹ்றவயும் 
அவனுறடய வாக்குகறளயும் நம்பிக்றக 
சகாள்பவரான, எழுதப் படிக்கத் 
சதரியாதவரான, நபியான அவனுறடய 
தூதறரயும் நம்பிக்றக சகாள்ளுங்கள்! 
இன்னும், அவறரப் பின்பற்றுங்கள்! 

ا  قُْل  ْ  الَنهاُس  یَٰ اهیَُهه   اَِنِ
ُسْوُل  ِ  ره ا   اِلهْيُكْم  اّلَلَٰ ِمْيعه   جه
ِت  ُملُْك  لهه   لَهِذْی  مَٰوَٰ  الَسه

َٰهه  َله   وهاَْلهْرِض     اََِله  اِل
یُْح   یُِمْيُت  ُهوه  فهاَِٰمُنْوا وه
 ِ ُسْولِهِ  ِباّلَلَٰ َِ  الَنهِبَِ  وهره   اَْلَُمِ
ِ  یُْؤِمُن  الَهِذْی  ِته   ِباّلَلَٰ هلِمَٰ ك  وه

تَهِبُعْوهُ  ا لَهُكْم  وه تهْهتهُدْونه  لهعه
 

159. மூஸாவுறடய சமுதாயத்தில் 
சத்தியத்தின்படி வழிகாட்டுகிை, இன்னும், 
அதன்படி நீதி சசலுத்துகின்ை ஒரு 
கூட்டமும் இருக்கிைது. 

ِمْن   اَُمهة   ُمْوسَٰ   قهْوِم  وه
َقِ  یَهْهُدْونه  ِبه   ِبالْحه  وه
 یهْعِدلُْونه 
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160. அவர்கறளப் பன்னிரண்டு 
சந்ததிகளாக கூட்டங்களாகப் பிரித்கதாம். 
இன்னும், மூஸாவிற்கு வஹ்யி 
அைிவித்கதாம், - அவருறடய சமுதாயம் 
அவரிடம் தண்ணரீ் ககட்டகபாது - “உமது 
தடியால் கல்றல அடிப்பரீாக!” என்று. ஆக, 
அதிலிருந்து பன்னிரண்டு ஊற்றுகள் 
பைீிட்டன. எல்லா மக்களும் தங்கள் நீர் 
அருந்துமிடத்றத அைிந்து சகாண்டார்கள். 
இன்னும், அவர்கள் மீது கமகத்றத 
நிழலிடச் சசய்கதாம். இன்னும், அவர்கள் 
மீது ‘மன்னு’ ‘ஸல்வா’றவ இைக்கிகனாம். 
“உங்களுக்கு நாம் அளித்தவற்ைில் 
நல்லவற்றை உண்ணுங்கள்” (என்று 
அவர்களுக்கு கூைிகனாம்). அவர்கள் 
நமக்கு தீங்கிறழக்கவில்றல. எனினும், 
(அவர்கள்) தங்களுக்குத் தாகம 
தீங்கிறழப்பவர்களாக இருந்தனர். 

 ُ ُ ْعٰنَٰ ْ  وهقهَطه ثْنهته ةه  ا ْشره  عه
هْسبهاًطا  ًما    ا یْنها   اُمه هْوحه ا   اِلَٰ  وه
 قهْوُمه    اْستهْسقَٰىهُ  اِذِ  ُمْوسَٰ  
هِن  اكه  اْضِرْب  ا صه  بَِعه

ره    جه ْت  الْحه سه   ِمْنهُ  فهانٌْۢبهجه
ا  ثْنهته ةه  ا ْشره   قهْد  عهیًْنا    عه
ُنهاس   كَُلُ  عهلِمه  بهُهْم    ا  َمهْشره

لَهلْنها  ُ  وهظه مهامه  عهلههْْیِ   الْغه
لْنها  هنْزه ا ُ  وه  الْمهَنه  عهلههْْیِ
لْوَٰی     ِمْن  كُلُْوا وهالَسه
ِت  یَِبَٰ ا  طه ُكْم    مه زهقْنَٰ ا  ره مه   وه
لهُمْونها  َِٰكْن  ظه ل ا وه هانُْو   ك

ُهْم  هنُْفسه  یهْظلُِمْونه   ا

161. இன்னும், (இஸ்ரகவலர்களாகிய) 
அவர்களுக்கு கூைப்பட்ட சமயத்றத 
நிறனவு கூருங்கள்: “நீங்கள் இவ்வூரில் 
வசித்திருங்கள். இன்னும், நீங்கள் நாடிய 
இடத்தில் புசியுங்கள். ‘ஹித்ததுன்’ (பாவம் 
நீங்கட்டும்!) என்று கூறுங்கள். இன்னும், 
சிரம் தாழ்த்தியவர்களாக (ஊர்) வாசலில் 
நுறழயுங்கள். நாம் உங்கள் பாவங்கறள 
உங்களுக்கு மன்னிப்கபாம். நல்லைம் 
புரிகவாருக்கு (நற்கூலிறய) 
அதிகப்படுத்துகவாம்.” 

اِذْ   اْسُكُنْوا لهُهُم  قِْيله  وه
ِذهِ  كُلُْوا الْقهْریهةه  هَٰ ا  وه  ِمْنهه
ْيُث  ة    وهقُْولُْوا ِشْئُتْم  حه ِحَطه

ًدا الْبهابه  َوهاْدُخلُوا  ُسَجه
ِطْيٓـ َِٰتُكْم    لهُكْم  نَهْغِفرْ    خه
ِیُْد  َنه  الُْمْحِسِنْيه  سه
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162. ஆக, அவர்களில் நிராகரித்தவர்கள், 
அவர்களுக்கு எது கூைப்பட்டகதா அது 
அல்லாத ஒரு சசால்லாக மாற்ைி(க் 
கூைி)னர். ஆககவ, அவர்கள் அநியாயம் (-
பாவம்) சசய்பவர்களாக இருந்ததால் 
அவர்கள் மீது வானத்திலிருந்து 
(கடுறமயான) தண்டறனறய 
இைக்கிகனாம். 

له  لهُمْوا ِذیْنه الَه  فهبهَده  ظه
 ْ ْْیه  قهْوًَل  ِمْٰنُ   الَهِذْی  غه
لْنها   لهُهْم  قِْيله    فهاهْرسه

 ْ مهٓاءِ  َمِنه  ِرْجًزا عهلههْْیِ   الَسه
هانُْوا ِبمها  ن  ك  یهْظلُِمْونه

163. இன்னும் (நபிகய) கடலுக்கருகில் 
இருந்த ஊர் (மக்கறளப்) பற்ைி 
அவர்களிடம் விசாரிப்பரீாக. 
சனிக்கிழறமயில் அவர்கள் எல்றல 
மீைியகபாது, அவர்களின் 
சனிக்கிழறமயில் அவர்களுறடய மீன்கள் 
தறலகறள நீட்டியறவயாக அவர்களிடம் 
வந்தகபாது (அவர்கறள நாம் 
கசாதித்கதாம்). இன்னும் அவர்கள் சனிக் 
கிழறம அல்லாத (கவறு ஒரு) நாளில் 
இருக்கும்கபாது அவர்களிடம் அறவ 
(அந்தளவு அதிகமாக) வருவதில்றல. 
அவர்கள் (அல்லாஹ்வின்) கட்டறளறய 
மீறுபவர்களாக இருந்த காரணத்தால் 
இவ்வாறு அவர்கறள கசாதித்கதாம். 

ْسـ هلُْهْم  ِن  وه   الَهِتْ  الْقهْریهةِ  عه
هانهْت  ةه  ك اِضره  اِذْ  الْبهْحِر    حه

ْبِت  ِف  یهْعُدْونه    اِذْ  الَسه
 ْ  یهْومه  ِحیْتهانُُهْم  تهاْتِهْْیِ
 ْ ْبهَِتِ یهْومه  سه عًا َوه  َله  ُشَره
۬   َله  یهْسِبُتْونه    ۛ ْ  تهاْتِهْْیِ
  ۬ لِكه ۛ هانُْوا ِبمها  نهْبلُْوُهْم  كهذَٰ  ك

 یهْفُسُقْونه 

164. இன்னும், “அல்லாஹ் அவர்கறள 
அழிப்பவனாக அல்லது கடுறமயான 
தண்டறனயால் அவர்கறள 
தண்டிப்பவனாக உள்ள மக்களுக்கு 
(நீங்கள்) ஏன் உபகதசிக்கிைரீ்கள்?” என்று 
அவர்களில் ஒரு கூட்டம் கூைியகபாது, 
“உங்கள் இறைவனிடம் (எங்கள்) 
நியாயத்றத கூறுவதற்காகவும், அவர்கள் 
(அல்லாஹ்றவ) அஞ்சுவதற்காகவும் 
(அதிலிருந்து விலகுவதற்காகவும் 
அவர்களுக்கு உபகதசிக்கிகைாம்)” என்று 
கூைினார்கள். 

اِذْ  ْ  اَُمهة   قهالهْت  وه   لِمه  َمِْٰنُ
ا    تهِعُظْونه  ُ  قهْومه  ّلَلَٰ
هوْ  ُمْهلُِكُهْم  بُُهْم  ا َذِ  ُمعه
ابًا ِدیًْدا    عهذه   قهالُْوا شه
ةً  ْعِذره بَُِكْم  اِلَٰ  مه لَهُهْم  ره لهعه  وه
 یهَتهُقْونه 
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165. ஆக, அவர்கள் (தங்களுக்கு) 
உபகதசிக்கப்பட்டறத மைந்தகபாது 
தீறமறய விட்டும் (மக்கறள) 
தடுத்தவர்கறளப் பாதுகாத்கதாம். 
இன்னும், பாவம் சசய்தவர்கறள - 
அவர்கள் (அல்லாஹ்வின்) கட்டறளறய 
மீறுபவர்களாக இருந்த காரணத்தால் - 
கடுறமயான தண்டறனயால் பிடித்கதாம். 

ا  نهُسْوا فهلهَمها  ُرْوا مه َكِ  ِبه    ذُ
یْنها  هنْجه ْونه  الَهِذیْنه  ا  یهْنهه
ِن  ْوٓءِ  عه ْذنها  الَسُ هخه ا  وه

لهُمْوا الَهِذیْنه  اب    ظه ذه  ِبعه
یْس    هانُْوا ِبمها  بهى ِ  ك

 یهْفُسُقْونه 

166. ஆக, அவர்கள் தங்களுக்கு 
தடுக்கப்பட்டறத மீைியகபாது, 
“குரங்குகளாக (மக்கறள விட்டும் 
அல்லாஹ்வின் அருளிருந்தும்) 
விரட்டப்பட்டவர்களாக இழிவானவர்களாக 
ஆகிவிடுங்கள்” என்று அவர்களுக்குக் 
கூைிகனாம். 

تهْوا فهلهَمها  ْن  عه ا  عه  نُُهْوا َمه
ْنهُ  دهةً  ُكْونُْوا لهُهْم  قُلْنها  عه   قِره

ْيه  ِسى ِ  خَٰ

167. (நபிகய!) இன்னும் சகாடிய 
தண்டறனயால் அவர்கறள 
துன்புறுத்துபவர்கறள அவர்கள் மீது 
மறுறம நாள் வறர நிச்சயமாக அவன் 
அனுப்புவான் என்று உம் இறைவன் 
அைிவித்த சமயத்றத நிறனவு கூர்வரீாக. 
நிச்சயமாக உம் இறைவன் தண்டிப்பதில் 
மிகத் தீவிரமானவன். இன்னும், 
நிச்சயமாக அவன் மகா மன்னிப்பாளன், 
சபரும் கருறணயாளன் ஆவான். 

اِذْ  بَُكه  تهاهذَهنه  وه ثهَنه  ره  لهیهْبعه
 ْ مهةِ  یهْوِم  اِلَٰ  عهلههْْیِ   الِْقيَٰ
ْن   ُسْوٓءه   یَهُسْوُمُهْم  مه

اِب    ذه بَهكه  اَِنه  الْعه ِریْعُ  ره  لهسه
  ۬ اِب   نَهه   الِْعقه اِ ُفوْر   وه  لهغه
 َرهِحْيم  

168. இன்னும், அவர்கறள பூமியில் பல 
பிரிவுகளாகப் பிரித்கதாம். அவர்களில் 
நல்லவர்களும் உண்டு; அவர்களில் மற்ை 
(சபால்லாத)வர்களும் உண்டு. இன்னும், 
அவர்கள் (சத்தியத்தின் பக்கம்) 
திரும்புவதற்காக இன்பங்கள் இன்னும் 
துன்பங்களால் அவர்கறளச் கசாதித்(து 
வந்)கதாம். 

 ْ ُ ْعٰنَٰ ًما    اَْلهْرِض  ِف  وهقهَطه   اُمه
 ُ لُِحْونه  ِمْٰنُ ْ  الَصَٰ ِمْٰنُ  وه
لِكه ؗ  ُدْونه  ُهْم  ذَٰ بهلهْونَٰ  وه

ِت  نَٰ سه اَِٰت  ِبالْحه َيِ   وهالَسه
لَهُهْم   یهْرِجُعْونه   لهعه
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169. ஆக, அவர்களுக்குப் பின்னால் சில 
தீகயார் கதான்ைினார்கள். (அவர்கள்) 
கவதத்திற்கு வாரிசுகளாக ஆகினர். (கவத 
சட்டங்கறள மாற்ைி அதற்குப் பகரமாக) 
இந்த அற்பமான (உலகத்)தின் 
சசல்வத்றத வாங்குகிைார்கள். இன்னும், 
“எங்கறள மன்னிக்கப்படும்” என்றும் 
கூறுகிைார்கள். இதுகபான்ை (அற்ப) 
சசல்வம் அவர்களுக்கு வந்தால் அறதயும் 
வாங்குவார்கள். அல்லாஹ் மீது 
உண்றமறயத் தவிர (கவறு எறதயும்) 
அவர்கள் கூைக்கூடாது என்று அவர்கள் 
மீது கவதத்தின் உறுதிசமாழி 
எடுக்கப்படவில்றலயா? அதிலுள்ளறத 
(அவர்கள்) படித்து (அைிந்து)ள்ளனர். 
அல்லாஹ்றவ அஞ்சுபவர்களுக்கு 
மறுறம வடீுதான் மிகச் சிைந்ததாகும். 
நீங்கள் சிந்தித்து புரிய மாட்டீர்களா? 

لهفه  ْ  فهخه لْف   بهْعِدِهْم  ِمنٌۢ   خه
 یهاُْخُذْونه  الِْكتَٰبه  َوهِرثُوا
ضه  ره ا عه   اَْلهْدنَٰ  هَٰذه

یهُقْولُْونه  ُيْغفهرُ  وه  لهنها    سه
اِْن  ض   یَهاْتِِهْم  وه ره  َمِثْلُه   عه

هلهْم  یهاُْخُذْوهُ    ذْ  ا  یُْؤخه
 ْ ِب  َمِیْثهاُق  عهلههْْیِ هْن  الِْكتَٰ  ا

له  یهُقْولُْوا ََله  ِ  عه  اََِله  اّلَلَٰ
َقه  ُسْوا الْحه ا  وهدهره  فِْيِه    مه
ارُ  ةُ  وهالَده ْْی   اَْلَِٰخره  خه
َهِذیْنه  هفهله  یهَتهُقْونه    لَِل   ا
 تهْعِقلُْونه 

170. எவர்கள் சதாழுறகறய 
நிறலநிறுத்தி, கவதத்றத (கற்றும் 
கற்பித்தும் சசயல் படுத்தியும்) உறுதியாக 
பற்ைிப் பிடிப்பார்ககளா அவர்கள் 
(இத்தறகய) சீர்திருத்தவாதிகளின் 
கூலிறய நிச்சயமாக நாம் வணீாக்க 
மாட்கடாம். 

الَهِذیْنه  ُكْونه  وه   یُمهَسِ
ِب  هقهاُموا ِبالِْكتَٰ ا َٰوةه    وه ل  الَصه

نَها  هْجره  نُِضْيعُ  َله  اِ   ا
 الُْمْصلِِحْيه 

171. அவர்களுக்கு கமல் மறலறய - அது 
நிழலிடும் கமகத்றதப் கபான்று - பிடுங்கி 
(நிறுத்தி)ய சமயத்றத நிறனவு 
கூருவரீாக. நிச்சயமாக அது அவர்கள் மீது 
விழுந்துவிடும் என்று எண்ணினர். “நீங்கள் 
(அல்லாஹ்றவ) அஞ்சுவதற்காக நாம் 
உங்களுக்குக் சகாடுத்தறதப் பலமாகப் 
பிடியுங்கள்; அதிலுள்ளவற்றை நிறனவு 
கூறுங்கள்” (என்று நாம் அவர்களிடம் 
வாக்குறுதி எடுத்கதாம்). 

اِذْ  بهله  نهتهْقنها  وه  فهْوقهُهْم  الْجه
هنَهه   ها ا ك َنُْو  هنَهه   ُظلَهة  َوهظه ٌۢ  ا   وهاقِع 
ا   ُخُذْوا ِبِهْم    ُكْم  مه تهیْنَٰ   اَٰ

ُكُرْوا ا  ِبُقَوهة  َوهاذْ  فِْيهِ  مه
لَهُكْم  ن  لهعه  تهَتهُقْونه
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172. (நபிகய!) இன்னும் உம் இறைவன் 
ஆதமின் சந்ததிகளில் அவர்களுறடய 
முதுகுகளிலிருந்து அவர்களுறடய 
சந்ததிகறள எடுத்த சமயத்றத நிறனவு 
கூர்வரீாக. இன்னும், “நான் உங்கள் 
இறைவனாக இல்றலயா?” (என்று 
வினவி) அவர்கறள அவர்களுக்கக 
சாட்சியாக்கினான். “ஏன் இல்றல, (நீதான் 
எங்கள் இறைவன் என்று) நாங்கள் சாட்சி 
கூைிகனாம்” என்று (அவர்கள்) கூைினர். 
நிச்சயமாக நாங்கள் இ(ந்த சாட்சியத்)றத 
விட்டு கவனமற்ைவர்களாக இருந்கதாம்” 
என்று மறுறம நாளில் நீங்கள் கூைாமல் 
இருப்பதற்காக (உங்களுக்கு இறைவன் 
இறத நிறனவூட்டுகிைான்). 

اِذْ  ذه  وه بَُكه  اهخه ْ  ره  بهِنْ   ِمنٌۢ
دهمه   ُظُهوِْرِهْم  ِمْن  اَٰ

 ْ ُ ُهْم  ذَُرِیَههَته ده هْشهه ا لَٰ   وه  عه
هنُْفِسِهْم  هلهْسُت  ا بَُِكْم    ا  ِبره

۬   قهالُْوا ۬   بهلَٰ ۛ ِهْدنها ۛ هْن  شه  ا
مهةِ  یهْومه  تهُقْولُْوا نَها  الِْقيَٰ   ُكَنها  اِ
ْن  ا عه ِفلِْيه   هَٰذه  غَٰ

173. அல்லது, இதற்கு முன்னர் 
இறணறவத்தசதல்லாம் எங்கள் 
மூதாறதகள்தான். நாங்கள் அவர்களுக்குப் 
பின்னர் (அவர்களின் அடிச்சுவடுகறள 
பின்பற்றுகின்ை) சந்ததிகளாக 
இருக்கிகைாம். (அந்த) வணீர்கள் 
சசய்ததற்காக நீ எங்கறள அழிப்பாயா?” 
என்று கூைாதிருப்பதற்காக (இறத 
உங்களுக்கு நிறனவூட்டுகிகைாம்). 

هوْ  ا ا ا   تهُقْولُْو  كه  اِنَهمه هْشره  ا
بهٓاُؤنها    ُكَنها وه  قهْبُل  ِمْن  اَٰ
یَهةً  ْ  ذَُرِ  بهْعِدِهْم    َمِنٌۢ

هفهُتْهلُِكنها  له  ِبمها  ا   فهعه
 الُْمْبِطلُْونه 

174. இவ்வாகை, (அவர்கள் நல்லுபகதசம் 
சபறுவதற்காகவும்) அவர்கள் (பாவங்கறள 
விட்டு) திரும்புவதற்காகவும் (நம்) 
வசனங்கறள விவரிக்கிகைாம். 

لِكه  ُل  وهكهذَٰ  اَْلَٰیَِٰت  نُفهَصِ
لَهُهْم  لهعه  یهْرِجُعْونه   وه

175. (நபிகய!) நாம் நம் அத்தாட்சிகறள 
யாருக்கு சகாடுத்கதாகமா அவனுறடய 
சசய்திறய அவர்களுக்கு முன் ஓதிக் 
காட்டுவரீாக. அவன் அதிலிருந்து கழன்று 
சகாண்டான். ஆககவ, றஷத்தான் 
அவறனப் பின்சதாடர்ந்தான். ஆக, அவன் 
வழிசகட்டவர்களில் (-மூடர்களில்) 
ஆகிவிட்டான். 

ْتُل  ا ْ  وه ه  عهلههْْیِ   الَهِذْی   نهبها
هُ  تهیْنَٰ یَِٰتنها  اَٰ لهخه  اَٰ   فهانْسه
ا  هُ  ِمْنهه هْتبهعه ُن  فها ْيطَٰ  الَشه
یْنه   ِمنه  فهكهانه  وِ  الْغَٰ
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176. இன்னும், நாம் நாடியிருந்தால் 
அவற்ைின் மூலம் அவறன 
உயர்த்தியிருப்கபாம். என்ைாலும், 
நிச்சயமாக அவன் (இந்த) பூமியில் நிரந்தர 
(சுக)ம் கதடினான். அவன் தன் ஆறசறயப் 
பின்பற்ைினான். ஆககவ, அவனுறடய 
உதாரணம் நாயின் உதாரணத்றதப் 
கபான்ைது. நீர், அறதத் துரத்தினாலும் 
அது நாக்றகத் சதாங்கவிடும். நீர் அறத(த் 
துரத்தாது) விட்டுவிட்டாலும் அது 
நாக்றகத் சதாங்கவிடும். இதுகவ, நம் 
வசனங்கறளப் சபாய்ப்பித்த மக்களின் 
உதாரணமாகும். ஆககவ, அவர்கள் 
சிந்திப்பதற்காக சரித்திரங்கறள 
விவரிப்பரீாக. 

لهوْ  فهْعنَٰهُ  ِشْئنها  وه ا  لهره   ِبهه
َِٰكَنهه    ل هْخلهده  وه  اَْلهْرِض  اِله  ا
تَهبهعه  ا ىُه    وه  فهمهثهلُه   ههوَٰ
مهثهِل   تهْحِمْل  اِْن  الْكهلِْب    كه
ْث  عهلهْيهِ  هوْ  یهلْهه ْكهُ  ا  تهَْتُ
ْث    لِكه  یهلْهه ثهُل  ذَٰ   الْقهْوِم  مه
بُْوا الَهِذیْنه  َذه  ِباَٰیَِٰتنها    كه
صه  فهاقُْصِص  لَهُهْم   الْقهصه  لهعه
 یهتهفهَكهُرْونه 

177. நம் வசனங்கறளப் சபாய்ப்பித்து, 
தங்களுக்கு தாகம தீங்கிறழத்துக் 
சகாண்டிருந்த மக்களுறடய உதாரணம் 
(உதாரணத்தால்) மிகக் சகட்டதாகும். 

ٓاءه  ثهله  سه  الَهِذیْنه  لْقهْوُم  مه
بُْوا َذه ُهْم  ِباَٰیَِٰتنها  كه هنُْفسه ا  وه
هانُْوا  یهْظلُِمْونه  ك

178. எவறர அல்லாஹ் கநர்வழி 
சசலுத்துகிைாகனா அவர்தான் கநர்வழி 
சபற்ைவர். இன்னும், எவர்கறள அவன் 
வழிசகடுக்கிைாகனா அவர்கள்தான் 
நஷ்டவாளிகள்! 

ْن  ُ  یَهْهدِ  مه  اّلَلَٰ
ْن  فهُهوهالُْمْهتهِدْی    مه  وه

كه  یَُْضلِْل  َٰٓى ِ  ُهُم  فهاُول
ِسُرْونه   الْخَٰ
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179. மனிதர்களிலும், ஜின்களிலும் 
அதிகமாகனாறர நரகத்திற்காக பறடத்து 
விட்கடாம். அவர்களுக்கு உள்ளங்கள் 
உண்டு, அவற்ைின் மூலம் சிந்தித்து 
விளங்க மாட்டார்கள். அவர்களுக்கு 
கண்கள் உண்டு, அவற்ைின் மூலம் பார்க்க 
மாட்டார்கள். அவர்களுக்கு சசவிகள் 
உண்டு, அவற்ைின் மூலம் சசவிசகாடுத்து 
ககட்க மாட்டார்கள். அவர்கள் 
கால்நறடகறளப் கபான்ைவர்கள். மாைாக, 
அவர்கள் (அவற்றைவிட) அதிகம் 
வழிசகட்டவர்கள். அவர்கள்தான் (என் 
அத்தாட்சிகறள மைந்த) கவனமற்ைவர்கள் 
ஆவர். 

ْد  لهقه ْنها  وه ا َنهمه  ذهره هه  لِجه
ا ِثْْیً  وهاَْلِنِْس  ؗ  الِْجَنِ  َمِنه  كه
ا ؗ  یهْفقهُهْونه  ََله  قُلُْوب   لهُهْم   ِبهه
لهُهْم  هْعُي   وه  یُْبِصُرْونه  ََله  ا
ا ؗ  لهُهْم  ِبهه ذهان   وه   ََله  اَٰ

ا    یهْسمهُعْونه  كه  ِبهه َٰٓى ِ   اُول
اِم  هاَْلهنْعه َلُ    ُهْم  بهْل  ك  اهضه
كه  َٰٓى ِ ِفلُْونه  ُهُم  اُول  الْغَٰ

180. அல்லாஹ்விற்கக உரியன மிக 
அழகிய சபயர்கள். ஆககவ, அவற்ைின் 
மூலம் அவறன அறழயுங்கள். இன்னும், 
அவனுறடய சபயர்களில் 
தவைிறழப்பவர்கறள விட்டுவிடுங்கள். 
அவர்கள் சசய்துசகாண்டிருந்ததற்கு 
(தகுந்த) கூலி சகாடுக்கப்படுவார்கள். 

 ِ   الُْحْسنَٰ  اَْلهْسمهٓاءُ  وهّلِلََٰ
ا  فهاْدُعْوهُ   الَهِذیْنه  وهذهُروا ِبهه
ْ   یُلِْحُدْونه  هْسمهٓاى ِه     ِف   ا
ْونه  ُيْجزه ا  سه هانُْوا مه   ك
 یهْعمهلُْونه 

181. இன்னும், நாம் பறடத்தவர்களில் 
சத்தியத்றதக் சகாண்டு 
கநர்வழிகாட்டுகின்ை; இன்னும், அறதக் 
சகாண்கட நீதி சசலுத்துகின்ை ஒரு 
கூட்டம் உண்டு. 

ِمَمهْن  لهْقنها   وه  یَهْهُدْونه  اَُمهة   خه
َقِ  ِبه   ِبالْحه ن  وه  یهْعِدلُْونه

182. இன்னும், நம் வசனங்கறள எவர்கள் 
சபாய்ப்பித்தார்ககளா அவர்கறள அவர்கள் 
அைியாத விதத்தில் ஈர்த்து (நமது 
பிடியில்) சிக்க றவப்கபாம். 

الَهِذیْنه  بُْوا وه َذه   ِباَٰیَِٰتنها  كه
نهْستهْدِرُجُهْم  ْيُث  َمِْن  سه  حه

 یهْعلهُمْونه ۬   َله 

183. இன்னும், அவர்களுக்கு 
அவகாசமளிப்கபன். நிச்சயமாக என் 
சூழ்ச்சி மிக உறுதியானது. 

اُْمِلْ  ْيِدْی  اَِنه  لهُهْم    وه   كه
ِتْي    مه
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184. இன்னும், அவர்கள் 
சிந்திக்கவில்றலயா? “அவர்களுறடய 
கதாழருக்கு அைகவ றபத்தியம் இல்றல. 
சதளிவான எச்சரிப்பவராககவ தவிர 
அவரில்றல.” 

لهْم  هوه ا  یهتهفهَكهُرْوا    ا   مه
 ْ اِحُِبِ  اِْن  ِجَنهة     َمِْن  ِبصه

ِبْي    نهِذیْر   ُهوهاََِله   َمُ

185. இன்னும், வானங்கள், பூமியின் 
கபராட்சியிலும், அல்லாஹ் பறடத்த 
(ஏறனய சிைிய, சபரிய) சபாருளிலும், 
அவர்களுறடய (மரணத்தின்) தவறண 
சநருங்கி இருக்கக் கூடும் என்பதிலும் 
அவர்கள் கவனி(த்துப் பார்)க்கவில்றலயா? 
(எச்சரிக்றக நிறைந்த கவறு) எந்த 
சசய்திறயத்தான் அவர்கள் இதற்குப் 
பின்னர் நம்பிக்றக சகாள்வார்கள்? 

لهْم  هوه لهُكْوِت  ِفْ  یهْنُظُرْوا ا  مه
ِت  مَٰوَٰ ا   وهاَْلهْرِض  الَسه مه  وه
لهقه  ُ  خه ء     ِمْن  اّلَلَٰ ْ هْن  َشه ا  وه
هْن  عهسَٰ   هبه   قهدِ  یَهُكْونه  ا  اقَْته
لُُهْم    هجه هَیِ  ا ِدیْث    فهِبا  حه
ه    یُْؤِمُنْونه  بهْعده

186. எவறர அல்லாஹ் வழிசகடுப்பாகனா 
அவறர கநர்வழி சசலுத்துபவர் அைகவ 
இல்றல. இன்னும், அ(த்தறகய)வர்கறள 
அவர்களுறடய அட்டூழியத்தில் 
கடுறமயாக அட்டூழியம் சசய்பவர்களாக 
(சில காலம் வறர) அவன் 
விட்டுறவக்கிைான். 

ْن  ُ  یَُْضلِِل  مه   ههاِدیه   فهله  اّلَلَٰ
ُرُهْم  لهه     یهذه   ِفْ  وه

 یهْعمهُهْونه  ُطْغيهانِِهْم 
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187. (நபிகய!) மறுறமறயப் பற்ைி அது 
நிகழ்வது எப்கபாது? என உம்மிடம் 
ககட்கிைார்கள். கூறுவரீாக: “அதன் அைிவு 
எல்லாம் என் இறைவனிடம்தான் 
இருக்கிைது. அதற்குரிய கநரத்தில் அறத 
அவன்தான் சவளிப்படுத்துவான். அது, 
வானங்களிலும் பூமியிலும் (யாராலும் 
அறத அைியமுடியாதவாறு) கனத்து 
விட்டது (-மறைவாக இருக்கிைது). 
திடீசரன்கை தவிர (அது) உங்களிடம் 
வராது. நிச்சயமாக நீர் அறதப் பற்ைி 
அைிந்தவர் கபான்று உம்மிடம் அவர்கள் 
ககட்கிைார்கள். (நபிகய!) கூறுவரீாக: 
“அதன் அைிசவல்லாம் அல்லாஹ்விடம் 
இருக்கிைது. என்ைாலும், மக்களில் 
அதிகமாகனார் (மறுறமயின் அைிவு 
அல்லாஹ்விடம்தான் இருக்கிைது 
என்பறத) அைிய மாட்டார்கள்.” 

ِن  یهْسـ هلُْونهكه  ةِ  عه اعه   الَسه
هیَهانه  ا    ا ىهه نَهمها  قُْل  ُمْرسَٰ   اِ
ا  ْ    ِعْنده  عِلُْمهه َبِ  َله  ره
ا  لَِْيهه ا   یُجه ۬ ۬    اََِله  لِوهقِْتهه   ُهوهر
هُقلهْت  ِت  ِف  ث مَٰوَٰ   الَسه

 اََِله  تهاْتِْيُكْم  َله  وهاَْلهْرِض   
ًة    هنَهكه  یهْسـ هلُْونهكه  بهْغته ها  ك
ِفَ   ا    حه ْنهه نَهمها  قُْل  عه ا  اِ   عِلُْمهه
ِ  ِعْنده  َِٰكَنه  اّلَلَٰ ل ْكثهره  وه ه  ا
 یهْعلهُمْونه  َله  الَنهاِس 

188. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “அல்லாஹ் 
நாடியறதத் தவிர எனக்கு எந்த ஒரு 
பலனுக்கும் (அறத எனக்கு கதடுவதற்கு) 
இன்னும், எந்த ஒரு சகடுதிக்கும் (அறத 
என்றன விட்டு அகற்றுவதற்கு) நான் 
உரிறம சபைமாட்கடன். இன்னும், நான் 
மறைவானவற்றை அைிபவனாக 
இருந்திருந்தால் நன்றமறய அதிகம் 
சபற்ைிருப்கபன்; இன்னும், தீங்குகள் ஏதும் 
எனக்கு ஏற்பட்டிருக்காது. (பாவிகறள) 
எச்சரிப்பவராகவும் நம்பிக்றக சகாள்கின்ை 
மக்களுக்கு நற்சசய்தி கூறுபவராகவுகம 
தவிர நான் இல்றல.” 

هْملُِك  ََله   قُْل  نهْفًعا   لِنهْفِسْ  ا
ا َوهَله  َرً ا  اََِله  ضه ٓاءه  مه ُ    شه  اّلَلَٰ
لهوْ  هعْلهُم  ُكْنُت  وه َله   الْغهْيبه  ا

۬   ِمنه  ْستهْكثهْرُت   ۬ ْْیِ ۛ  الْخه
ا  مه ِنه  وه َسه ۬   مه ُء ۛ ْوٓ هنها  اِْن  الَسُ   ا
بهِشْْی   اََِله    لَِقهْوم   نهِذیْر  َوه

ن   یَُْؤِمُنْونه
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189. அவன் ஒகர ஒரு மனிதரிலிருந்து 
உங்கறளப் பறடத்தான்; இன்னும், அவர் 
அவளுடன் நிம்மதியாக வசிப்பதற்காக 
அவருறடய மறனவிறய அவரி(ன் 
உடம்பி)லிருந்கத உருவாக்கினான். ஆக, 
அவறள அவர் (தன் உடலால்) மூடிக் 
சகாண்டகபாது அவள் இகலசான 
கர்ப்பமாக கர்ப்பமானாள். அறத(ச் சுமந்து) 
சகாண்டு நடந்தாள். அவள் (கர்ப்பம்) 
கனத்தகபாது அவ்விருவரின் 
இறைவனான அல்லாஹ்விடம் 
அவ்விருவரும் பிரார்த்தித்தனர்: “நீ 
எங்களுக்கு நல்ல குழந்றதறயக் 
சகாடுத்தால் நிச்சயமாக நாங்கள் நன்ைி 
சசலுத்துகவாரில் ஆகிவிடுகவாம்.” 

لهقهُكْم  ْی ُهوهالَهذِ   َمِْن   خه
له  نَهْفس   عه ة  َوهجه ا  َوهاِحده   ِمْنهه
ا  هه ا    لِیهْسُكنه  زهْوجه  اِلهْيهه
ا  فهلهَمها  ىهه َشَٰ مهلهْت  تهغه ْمًل  حه   حه

ِفْيًفا  ْت  خه   فهلهَمها    ِبه     فهمهَره
ثْقهلهْت  ه وها  ا ه  دَهعه بَهُهمها  اّلَلَٰ   ره
ْن  تهْيتهنها  لهى ِ الًِحا اَٰ  صه

ِكِریْنه   ِمنه  لَهنهُكْونهَنه  الَشَٰ
 

190. ஆக, அவன் அவ்விருவருக்கும் நல்ல 
குழந்றதறயக் சகாடுத்தகபாது 
அவ்விருவரும் அவன் சகாடுத்ததில் 
அவனுக்கு இறணகறள ஆக்கினர். 
(இறணறவப்பவர்களான 
மக்காவாசிகளாகிய) அவர்கள் 
இறணறவப்பவற்றை விட்டும் அல்லாஹ் 
மிக உயர்ந்தவன். (அவகனாடு 
வணங்கப்பட யாருக்கும் எவ்வித 
தகுதியும் இல்றல.) 

ىُهمها  فهلهَمها   تَٰ الًِحا اَٰ له  صه عه   جه
هٓاءه  لهه   ك ا   ُشره ا    فِْيمه ىُهمه تَٰ  اَٰ

له  ُ  فهتهعَٰ َمها  اّلَلَٰ یُْشِرُكْونه  عه
 

191. எந்த ஒரு சபாருறளயும் 
பறடக்காதவர்கறள (அவனுக்கு) 
இறணயாக்(கி வணங்)குகிைார்களா? 
(வணங்கப்படும்) அவர்ககளா 
பறடக்கப்படுகிைார்கள். (அவர்கள் 
எறதயும் பறடக்கவில்றல.) 

هیُْشِرُكْونه  ا  ا  یهْخلُُق  َله  مه
ْيـ ًا َوهُهْم  ؗ   شه  یُْخلهُقْونه

192. இன்னும், அவர்கள் இவர்களுக்கு 
உதவி சசய்ய இயலமாட்டார்கள். 
இன்னும், தங்களுக்கு தாகம (அவர்கள்) 
உதவி சசய்து சகாள்ளவும் மாட்டார்கள். 

 لهُهْم  یهْستهِطْيُعْونه  وهَله 
ُهْم  نهْصًرا َوهَله   هنُْفسه  ا
 یهْنُصُرْونه 
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193. இன்னும், நீங்கள் அவர்கறள (-அந்த 
சிறலகறள) கநர்வழிக்கு அறழத்தால் 
அவர்கள் உங்கறள பின்பற்ை 
மாட்டார்கள். நீங்கள் அவர்கறள 
அறழத்தாலும் அல்லது நீங்கள் 
வாய்மூடியவர்களாக இருந்தாலும் 
(அவ்விரண்டும்) உங்களுக்கு சமம்தான். 
(உங்கள் முயற்சிகள் அறனத்தும் 
வணீானறவ ஆகும். ஏசனனில், நீங்கள் 
அறழப்பறவ பார்க்காது, சசவியுைாது.) 

اِْن  ی اِله  تهْدُعْوُهْم  وه   الُْهدَٰ
وهٓاء   یهتَهِبُعْوُكْم    َله   سه

ْوُتُمْوُهْم  عهلهْيُكْم  هدهعه هْم  ا  ا
هنُْتْم  اِمُتْونه  ا  صه

194. நிச்சயமாக அல்லாஹ்றவ அன்ைி 
நீங்கள் யாரிடம் பிரார்த்திக்கிைரீ்ககளா 
அவர்கள் உங்கறளப் கபான்கை 
(அல்லாஹ்வின்) அடிறமகள் ஆவார்கள். 
(நீங்கள் ககட்டறத அவர்கள் உங்களுக்கு 
சகாடுப்பார்கள் என்ை உங்கள் கூற்ைில்) 
நீங்கள் உண்றமயாளர்களாக இருந்தால் 
அவர்களிடம் பிரார்த்தியுங்கள்; அவர்களும் 
உங்களுக்குப் பதிலளிக்கட்டும் 
(பார்க்கலாம்)! 

 ِمْن   تهْدُعْونه  الَهِذیْنه  اَِنه 
ِ  ُدْوِن  هْمثهالُُكْم  ِعبهاد   اّلَلَٰ  ا

  فهلْیهْستهِجیْبهْوا فهاْدُعْوُهْم 
ِدقِْيه   ُكنُْتْم  اِْن  لهُكْم  صَٰ
 

195. (சிறல வணங்கிககள! நீங்கள் யாறர 
வணங்குகிைரீ்ககளா) அவர்கள் நடப்பதற்கு 
அவர்களுக்கு கால்கள் உள்ளனவா?; 
அல்லது, அவர்கள் பிடிப்பதற்கு 
அவர்களுக்கு றககள் உள்ளனவா?; 
அல்லது, அவர்கள் பார்ப்பதற்கு 
அவர்களுக்குக் கண்கள் உள்ளனவா?; 
அல்லது, அவர்கள் சசவியுறுவதற்கு 
அவர்களுக்கு காதுகள் உள்ளனவா?; 
(இறவசயல்லாம் அவர்களுக்கு 
இருக்குமாயின் நீங்கள் வணங்கிய) 
உங்கள் சதய்வங்களிடம் பிரார்த்தித்து, 
பிைகு எனக்கு சூழ்ச்சி சசய்யுங்கள். ஆக, 
எனக்கு அவகாசம் அளிக்காதீர்கள்” என்று 
(நபிகய!) கூறுவரீாக. 

هلهُهْم  هْرُجل   ا ا  ؗ  یَهْمُشْونه  ا   ِبهه
هْم  هیْد   لهُهْم  ا ا  ؗ  یَهْبِطُشْونه  ا  ِبهه
هْم  هْعُي   لهُهْم  ا  یَُْبِصُرْونه  ا
ا  ؗ  هْم  ِبهه ذهان   لهُهْم  ا   اَٰ

ا    یَهْسمهُعْونه    اْدُعْوا قُِل  ِبهه
ُكْم  هٓاءه ك  ِكْيُدْوِن  ثَُمه  ُشره

 ُتْنِظُرْوِن  فهله 
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196. “நிச்சயமாக என் பாதுகாவலன் (இந்த) 
கவதத்றத இைக்கிய அல்லாஹ்தான். 
இன்னும், அவன் நல்லவர்களுக்கு 
சபாறுப்கபற்றுக் சகாள்கிைான். 

ه  اَِنه  ِلَِ   ُ  وه له   الَهِذْی  اّلَلَٰ  نهَزه
َله   الِْكتَٰبه  ؗ  یهتهوه  وهُهوه

لِِحْيه   الَصَٰ

197. இன்னும், அவறனயன்ைி நீங்கள் 
எவர்களிடம் பிரார்த்திக்கிைரீ்ககளா 
அவர்கள் உங்களுக்கும் உதவி சசய்ய 
இயலமாட்டார்கள்; இன்னும், தங்களுக்கு 
தாகம உதவி சசய்து சகாள்ளவும் 
மாட்டார்கள். 

الَهِذیْنه   ِمْن  تهْدُعْونه  وه
ْونه  َله  ُدْونِه    یهْستهِطْيعه

ُكْم  ُهْم  وهَله   نهْصره هنُْفسه  ا
 یهْنُصُرْونه 

198. இன்னும், (சிறல வணங்கிககள!) 
நீங்கள் (வணங்குகிை) அவர்கறள 
கநர்வழிக்கு அறழத்தால் அவர்கள் 
(உங்கள் அறழப்றப) சசவியுை 
மாட்டார்கள். (நபிகய!) அவர்கள் (-அந்த 
சிறலகள்) உம்றமப் பார்ப்பவர்களாக நீர் 
அவர்கறளக் காண்கிைரீ். ஆனால், 
அவர்ககளா (எறதயும்) பார்க்க 
மாட்டார்கள். 

اِْن  ی اِله  تهْدُعْوُهْم  وه   الُْهدَٰ
ىُهْم  یهْسمهُعْوا    َله  تهرَٰ  وه

 َله  وهُهْم  اِلهْيكه  یهْنُظُرْونه 
 یُْبِصُرْونه 

199. (நபிகய!) சபருந்தன்றமறய (-
மன்னிப்றப) பற்ைிப் பிடிப்பரீாக. இன்னும் 
நன்றமறய ஏவுவரீாக. இன்னும், 
அைியாதவர்கறள புைக்கணிப்பரீாக. 

ْفوهوهاُْمرْ  ُخذِ   ِبالُْعْرِف  الْعه
هْعِرْض  ا ِن  وه ِهلِْيه  عه الْجَٰ

 

200. றஷத்தானிடமிருந்து (மனக்) குழப்பம் 
(அல்லது ககாபம்) உம்றமக் குழப்பினால் 
(உம்றம யாரும் ககாபமூட்டினால்) 
அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ககாருவரீாக. 
நிச்சயமாக அவன் நன்கு சசவியுறுபவன், 
நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

ا  اَِمه َنهكه  وه غه   ِمنه  یهَْنه
ِن  ْيطَٰ  فهاْستهِعذْ  نهْزغ   الَشه

   ِ نَهه   ِباّلَلَٰ ِمْيع   اِ  عهلِْيم   سه
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201. நிச்சயமாக (அல்லாஹ்றவ) 
அஞ்சியவர்கள், - றஷத்தானிடமிருந்து 
ஓர் (தீய) எண்ணம் (அல்லது ககாபம்) 
அவர்களுக்கு ஏற்பட்டால் அவர்கள் 
(அல்லாஹ்றவ) நிறனவு கூர்வார்கள்; 
அப்கபாது, அவர்கள் (தங்களுக்குரிய 
அல்லாஹ்வின் கட்டறளறயப்) பார்த்துக் 
சகாள்கிைார்கள். (-அந்த தீய எண்ணத்றத 
விட்டு விலகி, இறைவழிபாட்டின் பக்கம் 
வந்து விடுகிைார்கள்.) 

تَهقهْوا الَهِذیْنه  اَِنه   اِذها ا
ُهْم  َسه ى ِف   مه ٓ   َمِنه  طَٰ
ِن  ْيطَٰ َكهُرْوا الَشه   فهاِذها تهذه

ْبِصُرْونه   ُهْم   َمُ

202. அவர்களுறடய (வழிசகட்ட மனித) 
சககாதரர்கள் இருக்கிைார்ககள, - 
அவர்கறள (றஷத்தான்கள்) வழிககட்டில் 
அதிகப்படுத்துகிைார்கள். பிைகு அவர்கள் (-
அந்த மனிதர்கள்) வழிககட்டில் குறைவு 
சசய்வதில்றல. (வழிககட்டில் முன்கனைி 
சகாண்கட இருப்பார்கள்.) 

نُُهْم  ْونهُهْم  وهاِْخوها  ِف  یهُمَدُ
 َِ  یُْقِصُرْونه  َله  ثَُمه  الْغه

203. (அவர்கள் விரும்புகிை) ஒரு 
வசனத்றத நீர் அவர்களிடம் சகாண்டு 
வரவில்றலசயன்ைால் “அறத நீர் (உம் 
இறைவனிடம் ககட்டு) கதர்ந்சதடுத்திருக்க 
கவண்டாமா?” என்று கூறுகிைார்கள். 
(நபிகய!) கூறுவரீாக: “நான் 
பின்பற்றுவசதல்லாம் என் 
இறைவனிடமிருந்து எனக்கு வஹ்யி 
அைிவிக்கப்படுவறதத்தான். இறவ, 
உங்கள் இறைவனிடமிருந்து 
இைக்கப்பட்டுள்ள சதளிவான ஆதாரங்கள் 
ஆகும்; நம்பிக்றக சகாள்கின்ை 
மக்களுக்கு இது (அல்லாஹ்வின்) 
கநர்வழியும், கருறணயுமாகும். 

اِذها   قهالُْوا ِباَٰیهة   تهاْتِِهْم  لهْم  وه
ا    لهْو َله  ا   قُْل  اْجتهبهیْتههه نَهمه   اِ
تَهِبعُ  ه ا  ا َه  یُْوحَٰ   مه ْ    ِمْن  اِله َبِ  َره
ا ذه ٓاى ِ  هَٰ بَُِكْم  ِمْن  رُ بهصه  َره

ْحمهة   وهُهًدی  لَِقهْوم   وهره
 یَُْؤِمُنْونه 

204. இன்னும், (சதாழுறகயில்) குர்ஆன் 
ஓதப்பட்டால் நீங்கள் கருறண 
காட்டப்படுவதற்காக அதற்கு 
சசவிதாழ்த்துங்கள்! இன்னும், வாய் மூடி 
அறமதியாக இருங்கள்! 

اِذها ُن  قُِرئه  وه   الُْقْراَٰ
ِمُعْوا هنِْصُتْوا لهه   فهاْسته ا  وه
لَهُكْم  ُمْونه  لهعه  ُتْرحه
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205. (நபிகய!) பணிந்தும், பயந்தும், 
சசால்லில் சப்தமின்ைியும் காறலயில் 
இன்னும் மாறலயில் உம் இறைவறன 
உம் மனதில் நிறனவு கூர்வரீாக! 
கவனமற்ைவர்களில் (-மைதியாளர்களில்) 
ஆகிவிடாதீர்! 

ُكرْ  بَهكه  وهاذْ  نهْفِسكه  ِفْ  َره
رَُ   عًا َوهِخْيفهًة َوهُدْونه تهضه
ْهرِ   ِبالُْغُدوَِ   الْقهْوِل  ِمنه  الْجه

اِل   َمِنه  تهُكْن  وهَله  وهاَْلَٰصه
ِفلِْيه   الْغَٰ

206. நிச்சயமாக உம் இறைவனிடம் உள்ள 
(வான)வர்கள் அவறன வணங்குவறத 
விட்டு சபருறமயடிப்பதில்றல; இன்னும், 
அவர்கள் அவறன துதிக்கிைார்கள்; 
இன்னும், அவனுக்கக சிரம் 
பணிகிைார்கள். 

بَِكه  ِعْنده  الَهِذیْنه  اَِنه   َله  ره
ْونه  ْن  یهْستهْكَِبُ  ِعبهادهتِه   عه
ُحْونهه   َبِ یُسه لهه   وه   وه
ن۩   یهْسُجُدْونه

ஸூரா அன்ஃபால்  الأنفال 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. (நபிகய!) ‘அன்ஃபால்’ (கபாரில் கிறடத்த 
சவற்ைிப் சபாருள்கறளப்) பற்ைி 
உம்மிடம் ககட்கிைார்கள். கூறுவரீாக: 
சவற்ைிப் சபாருள்கள், - 
அல்லாஹ்விற்கும், தூதருக்கும் 
சசாந்தமானறவ ஆகும். ஆககவ, 
அல்லாஹ்றவ அஞ்சுங்கள்; இன்னும், 
உங்களுக்கு மத்தியில் சீர்திருத்தம் 
சசய்யுங்கள்; இன்னும், நீங்கள் 
(உண்றமயான, உறுதியான) 
நம்பிக்றகயாளர்களாக இருந்தால் 
(எல்லாக் காரியங்களிலும்) 
அல்லாஹ்விற்கும், அவனுறடய 
தூதருக்கும் கீழ்ப்படியுங்கள். 

ِن  یهْسـ هلُْونهكه  اِل    عه   اَْلهنْفه
ِ  اَْلهنْفهاُل  قُِل  ُسْوِل    ّلِلََٰ الَره   وه

ه  فهاتَهُقوا هْصلُِحْوا اّلَلَٰ ا   ذهاته  وه
هِطْيُعوا بهیِْنُكْم  ا ه  وه  اّلَلَٰ
ُسْولهه      ُكنُْتْم  اِْن  وهره
ْؤِمِنْيه   َمُ



 

ஸூரா தை்பா 

 

384 

 

 التوبة

2. நம்பிக்றகயாளர்கள் எல்லாம், 
அல்லாஹ் நிறனவு கூரப்பட்டால் 
அவர்களுறடய உள்ளங்கள் நடுங்கும்; 
இன்னும், அவனுறடய வசனங்கள் 
அவர்கள் முன் ஓதப்பட்டால் அறவ 
அவர்களுக்கு நம்பிக்றகறய 
அதிகப்படுத்தும்; இன்னும், அவர்கள் 
தங்கள் இறைவன் மீகத நம்பிக்றக 
றவ(த்து அவறனகய சார்ந்து 
இரு)ப்பார்கள். 

نَهمها    اِذها الَهِذیْنه  الُْمْؤِمُنْونه  اِ
ِكره  ُ  ذُ   قُلُْوبُُهْم   وهِجلهْت  اّلَلَٰ
اِذها ْ  ُتلِيهْت  وه یَُٰته    عهلههْْیِ  اَٰ

لَٰ  زهادهْتُهْم  بَِِهْم  اِیْمهانًا َوهعه  ره
َهلُْونه ۬   ك  یهتهوه

3. அவர்கள் சதாழுறகறய 
நிறலநிறுத்துவார்கள்; இன்னும், நாம் 
அவர்களுக்குக் சகாடுத்தவற்ைிலிருந்து 
தர்மம் சசய்வார்கள். 

َٰوةه  یُِقْيُمْونه  الَهِذیْنه  ل   الَصه
ِمَمها  ْ  وه ُ زهقْٰنَٰ  یُْنِفُقْونه   ره

4. அவர்கள்தான் உண்றமயில் 
நம்பிக்றகயாளர்கள் ஆவார்கள். 
அவர்களுக்கு அவர்களுறடய 
இறைவனிடம் பல பதவிகளும் 
மன்னிப்பும் கண்ணியமான உணவும் 
(குடிபானமும் சிைப்பான வாழ்க்றகயும்) 
உண்டு. 

كه  َٰٓى ِ ا    الُْمْؤِمُنْونه  ُهُم  اُول َقً   حه
ت   لهُهْم  بَِِهْم  ِعْنده  دهرهجَٰ  ره

ة  َوهِرْزق   ْغِفره مه ِریْم    وه  كه

5. (நபிகய!) உம் இறைவன் உம் 
இல்லத்திலிருந்து சத்தியத்துடன் உம்றம 
சவளிகயற்ைிய (கபா)து (தர்க்கித்தது) 
கபான்கை (எதிரிகறளப் கபாரில் 
சந்திப்பதிலும் உம்மிடம் தர்க்கிப்பார்கள்). 
இன்னும், நம்பிக்றகயாளர்களில் 
நிச்சயமாக சிலர் (உம்முடன் வர) 
சவறுப்பார்கள். 

ا   مه كه  كه جه هْخره بَُكه  ا ْ   ره  ِمنٌۢ
َقِ  بهیِْتكه  اَِنه  ِبالْحه   ًقا فهِریْ  وه
 لهكَِٰرُهْونه   الُْمْؤِمِنْيه  َمِنه 
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6. (கபார் அவசியம் என்ை உண்றம) 
அவர்களுக்கு சதளிவான பின்னர் 
அவர்கள் (மரணத்றத கண்கூடாக) 
பார்ப்பவர்களாக இருந்த நிறலயில் 
(அந்த) மரணத்தின் பக்கம் தாங்கள் 
ஓட்டிச் சசல்லப்படுவது கபான்று (கபார் 
கடறம என்ை அந்த) உண்றமயில் 
உம்முடன் தர்க்கிக்கிைார்கள். 

اِدلُْونهكه  َقِ  ِف  یُجه بهْعده  الْحه
ا  ه  مه هنَهمها  تهبهَيه ها اقُْونه  ك   اِله  یُسه

 یهْنُظُرْونه   وهُهْم  الْمهْوِت 

7. (நம்பிக்றகயாளர்ககள! எதிரிகளின்) 
இரு கூட்டங்களில் ஒன்றை, நிச்சயமாக 
அது உங்களுக்கு என்று அல்லாஹ் 
உங்களுக்கு வாக்களித்த சமயத்றத 
நிறனவு கூருங்கள். (அவ்விரண்டில்) 
ஆயுதமுறடயது அல்லாதறத, “அது 
உங்களுக்கு ஆககவண்டும்” என்று 
விரும்பினரீ்கள். அல்லாஹ் தன் 
வாக்குகளின் மூலம் உண்றமறய 
உண்றமப்படுத்தவும் (நிறலநாட்டவும்), 
நிராகரிப்பவர்களின் கவறர துண்டித்து 
விடவும் நாடுகிைான். 

اِ  ُ  یهِعُدُكُم  ذْ وه ی اّلَلَٰ   اِْحده
ٓاى ِفهتهْيِ  ا  الَطه هنَههه  لهُكْم  ا
تهوهدَُْونه  هَنه  وه ْْیه  ا   ذهاِت  غه
ْوكهةِ   لهُكْم  تهُكْوُن  الَشه
یُِریُْد  ُ  وه هْن  اّلَلَٰ َقه  یَُِحَقه  ا   الْحه
ِته   عه  ِبكهلِمَٰ یهْقطه   دهاِبره  وه

 الْكَِٰفِریْنه  

8. குற்ைவாளிகள் சவறுத்தாலும் அவன் 
உண்றமறய உண்றமப்படுத்தவும் 
சபாய்றய அழித்துவிடவும் (நாடுகிைான்). 

َقه  لُِيِحَقه  یُْبِطله  الْحه  وه
لهوْ  الْبهاِطله  ِرهه  وه   كه

 الُْمْجِرُمْونه  

9. உங்கள் இறைவனிடம் நீங்கள் 
பாதுகாப்புத்கதடிய சமயத்றத நிறனவு 
கூருங்கள். ஆக, “சதாடர்ந்து வரக்கூடிய 
ஆயிரம் வானவர்களின் மூலம் 
நிச்சயமாக நான் உங்களுக்கு 
உதவுகவன்” என்று (அல்லாஹ்) 
உங்களுக்குப் பதிலளித்தான். 

بَهُكْم  تهْستهِغیْثُْونه  اِذْ   ره
ابه  ْ  لهُكْم  فهاْستهجه هَنِ  ا
ُكْم  كهةِ  َمِنه  ِباهلْف   ُمِمَدُ َٰٓى ِ   الْمهل
 ُمْرِدفِْيه 
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10. ஒரு நற்சசய்தியாகவும் உங்கள் 
உள்ளங்கள் அதன் மூலம் நிம்மதி 
சபறுவதற்காகவும் தவிர அறத (-அந்த 
உதவிறய) அல்லாஹ் ஆக்கவில்றல. 
அல்லாஹ்விடம் இருந்கத தவிர 
(உங்களுக்கு) உதவி இல்றல. நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் மிறகத்தவன், மகா 
ஞானவான் ஆவான். 

ا  مه لههُ  وه عه ُ  جه ی اََِله  اّلَلَٰ   بُْشرَٰ
َنه  لِتهْطمهى ِ ا  قُلُْوبُُكْم    ِبه   وه مه  وه
ِ    ِعْندِ  ِمْن  اََِله  الَنهْصرُ   اّلَلَٰ
ه  اَِنه  ِزیْز   اّلَلَٰ ن  عه ِكْيم   حه

11. (நம்பிக்றகயாளர்ககள! நீங்கள்) 
அச்சமற்ைிருப்பதற்காக (அல்லாஹ்) தன் 
புைத்திலிருந்து சிறு தூக்கத்றத உங்கள் 
மீது கபார்த்திய சமயத்றத நிறனவு 
கூருங்கள். உங்கறள அதன் மூலம் (-
மறழயின் மூலம்) அவன் 
சுத்தப்படுத்துவதற்காகவும், உங்கறள 
விட்டு றஷத்தானுறடய அசுத்தத்றதப் 
கபாக்குவதற்காகவும், உங்கள் 
உள்ளங்கறள அவன் 
பலப்படுத்துவதற்காகவும், அதன் மூலம் 
(உங்கள்) பாதங்கறள அவன் 
உறுதிப்படுத்துவதற்காகவும் (அவகன) 
உங்கள் மீது வானத்திலிருந்து மறழறய 
இைக்கினான் (சபாழியச் சசய்தான்). 

ْيُكُم  اِذْ  َشِ اسه  یُغه نهةً  الَنُعه همه   ا
ُِل  َمِْنهُ  َ یَُنه  َمِنه  عهلهْيُكْم  وه

مهٓاءِ  ُكْم  مهٓاءً  الَسه ره َهِ  ِبه   لَُِيطه
یُْذِهبه  ْنُكْم  وه   ِرْجزه  عه
ِن  ْيطَٰ ِبطه  الَشه ْ لِْیه لَٰ   وه  عه
ته  قُلُْوِبُكْم  یُثهَبِ  ِبهِ  وه
امه    اَْلهقْده

12. “நிச்சயமாக நான் உங்களுடன் 
இருக்கிகைன். ஆககவ 
நம்பிக்றகயாளர்கறள 
உறுதிப்படுத்துங்கள்; 
நிராகரிப்பவர்களுறடய உள்ளங்களில் 
திகிறலப் கபாடுகவன். ஆகவ, நீங்கள் 
அவர்களுறடய கழுத்துகளுக்கு கமல் 
சவட்டுங்கள்; அவர்களின் ஒவ்சவாரு 
கணுறவயும் (மூட்டுகறளயும்) 
சவட்டுங்கள்” என்று (நபிகய!) உம் 
இறைவன் வானவர்களுக்கு வஹ்யி 
அைிவித்த சமயத்றத நிறனவு கூர்வரீாக. 

بَُكه  یُْوِحْ  اِذْ  كهةِ  اِله  ره َٰٓى ِ   الْمهل
 ْ هَنِ ُكْم  ا عه ُتوا مه  الَهِذیْنه  فهثهَبِ

ُنْوا    مه اُلِْقْ  اَٰ  قُلُْوِب  ِفْ  سه
 ْعبه الرَُ  كهفهُروا الَهِذیْنه 
  اَْلهْعنهاِق  فهْوقه  فهاْضِربُْوا
ْ  وهاْضِربُْوا  كَُله  ِمْٰنُ
 بهنهان   
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13. அதற்குக் காரணம், நிச்சயமாக 
அவர்கள் அல்லாஹ்விற்கும், 
அவனுறடய தூதருக்கும் முரண்பட்டனர் 
என்பதாகும். எவர் அல்லாஹ்விற்கும் 
அவனுறடய தூதருக்கும் 
முரண்படுவாகரா (அவறர அல்லாஹ் 
கடுறமயாக தண்டிப்பான். ஏசனனில்,) 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் தண்டிப்பதில் 
கடுறமயானவன். 

لِكه  هنَهُهْم  ذَٰ ٓاقَُوا ِبا ه   شه  اّلَلَٰ
ُسْولهه     ْن   وهره مه اقِِق  وه ه  یَُشه   اّلَلَٰ
ُسْولهه   ه  فهاَِنه  وهره ِدیُْد  اّلَلَٰ   شه
اِب   الِْعقه

14. அது (உங்களுக்கு இவ்வுலக 
தண்டறனயாகும்)! அறத சுறவயுங்கள். 
இன்னும் நிராகரிப்பவர்களுக்கு 
(மறுறமயில்) நிச்சயமாக நரக தண்டறன 
உண்டு. 

لُِكْم  هَنه  فهُذْوقُْوهُ  ذَٰ ا  وه
ابه  لِلْكَِٰفِریْنه   الَنهاِر  عهذه

15. நம்பிக்றகயாளர்ககள! நீங்கள் 
நிராகரிப்பவர்கறள சபரும் பறடயாக 
(கபாரில்) சந்தித்தால் அவர்களுக்கு 
(உங்கள்) பின்புைங்கறள திருப்பாதீர்கள். (-
புைமுதுகு காட்டி ஓடாதீர்கள்) 

ا  ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه   اِذها اَٰ
ُرْوا الَهِذیْنه  لهِقیُْتُم   كهفه
  ُتوهلَُْوُهُم  فهله  زهْحًفا 
 اَْلهْدبهاره  

16. சண்றடயிடுவதற்கு ஒதுங்கக் 
கூடியவராக, அல்லது (தனது) 
கூட்டத்துடன் கசர்ந்து சகாள்பவராக 
அல்லாமல் எவர் தன் பின்புைத்றத 
அவர்களுக்கு அந்நாளில் திருப்புவாகரா (-
புைமுதுகு காட்டி ஓடுவாகரா) அவர் 
அல்லாஹ்வின் ககாபத்றத சுமந்து 
சகாண்டார். இன்னும், அவருறடய 
தங்குமிடம் நரகமாகும். அது 
மீளுமிடத்தால் மிகக் சகட்டதாகும். 

ْن  مه ذ   یَُوهلَِِهْم  وه ى ِ ه    یهْومه   ُدبُره
فًا  اََِله  َرِ هوْ  لَِِقتهال   ُمتهحه  ا

ًزا َيِ   بهٓاءه  فهقهْد  فِئهة   اِلَٰ  ُمتهحه
ب   ِ  َمِنه  ِبغهضه ىهُ  اّلَلَٰ اْوَٰ مه  وه
َنهُم    هه ِبْئسه  جه  الْمهِصْْیُ  وه
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17. ஆக, (நம்பிக்றகயாளர்ககள! கபாரில்) 
நீங்கள் அவர்கறளக் சகால்லவில்றல. 
என்ைாலும். அல்லாஹ்தான் அவர்கறளக் 
சகான்ைான். இன்னும், (நபிகய! எதிரிகள் 
மீது நீர் மண்றண) எைிந்தகபாது நீர் 
எைியவில்றல. என்ைாலும், நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்தான் எைிந்தான். அதன் மூலம் 
நம்பிக்றகயாளர்கறள அழகிய 
கசாதறனயாக அவன் கசாதிப்பதற்காக 
(இவ்வாறு சசய்தான்). நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் நன்கு சசவியுறுபவன் 
நன்ைிந்தவன் ஆவான். 

َِٰكَنه  تهْقُتلُْوُهْم  فهلهْم  ل ه  وه  اّلَلَٰ
ا  قهتهلهُهْم  مه ْيته  وه مه   اِذْ  ره
ْيته  مه َِٰكَنه  ره ل ه  وه   رهمَٰ    اّلَلَٰ
لِیُْبِله   ِمْنهُ   الُْمْؤِمِنْيه  وه
ءً  ًنا    بهاَله سه ه  اَِنه  حه ِمْيع   اّلَلَٰ  سه
 عهلِْيم  

18. (கமற்கூைப்பட்ட) அறவ (அறனத்தும் 
அல்லாஹ் சசய்தறவயாகும்). இன்னும், 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
நிராகரிப்பவர்களின் சூழ்ச்சிறய 
பலவனீப்படுத்தக் கூடியவன் ஆவான். 

لُِكْم  هَنه  ذَٰ ا ه  وه   كهْيدِ  ُمْوِهُن  اّلَلَٰ
 الْكَِٰفِریْنه 

19. (காஃபிர்ககள!) நீங்கள் தீர்ப்புத் 
கதடினால் உங்களுக்கு தீர்ப்பு 
வந்துவிட்டது. (ஆககவ, 
விஷமத்திலிருந்து) நீங்கள் விலகினால் 
அது உங்களுக்கு சிைந்தது. நீங்கள் 
(விஷமத்தின் பக்கம்) திரும்பினால் 
(நாமும் நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு உதவ) 
திரும்புகவாம். உங்கள் கூட்டம் அது 
அதிகமாக இருந்தாலும் உங்கறள 
விட்டும் (அல்லாஹ்வின் தண்டறனறய) 
தடுக்காது. இன்னும், நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் நம்பிக்றகயாளர்களுடன் 
இருக்கிைான். 

  فهقهْد  تهْستهْفِتُحْوا اِْن 
ُكُم  ٓاءه اِْن   الْفهْتُح    جه  وه
ْْی   تهنْتهُهْوا اِْن  لَهُكْم    فهُهوهخه   وه
لهْن  نهُعْد    تهُعْوُدْوا  ُتْغِنه   وه
ْنُكْم  لهوْ  فِئهُتُكْم  عه ْيـ ًا َوه   شه
ْت    هَنه  كهثُره ا ه  وه عه  اّلَلَٰ   مه

ن   الُْمْؤِمِنْيه

20. நம்பிக்றகயாளர்ககள! நீங்கள் 
அல்லாஹ்விற்கும், அவனுறடய 
தூதருக்கும் கீழ்ப்படியுங்கள். நீங்கள் 
(அவருறடய கூற்றை) 
சசவிமடுப்பவர்களாக இருக்கும் 
நிறலயில் அவறர விட்டு விலகாதீர்கள். 

ا  ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه هِطْيُعوا اَٰ   ا
ه  ُسْوله  اّلَلَٰ لَهْوا وهَله  ه  وهره ْنهُ  تهوه   عه

هنُْتْم  ا  تهْسمهُعْونه ۬   وه
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21. இன்னும், அவர்ககளா 
சசவிகயற்காதவர்களாக இருக்கும் 
நிறலயில், “சசவியுற்கைாம்” என்று 
கூைியவர்கறளப் கபால் ஆகிவிடாதீர்கள். 

هالَهِذیْنه  تهُكْونُْوا وهَله    قهالُْوا  ك
ِمْعنها  یهْسمهُعْونه  َله  وهُهْم  سه
 

22. நிச்சயமாக அல்லாஹ்விடம் 
ஊர்வனவற்ைில் மிகக் சகாடூரமானவர்கள் 
யாசரன்ைால் சிந்தித்துப் புரியாத 
ஊறமகளான சசவிடர்கள்தான். 

َره  اَِنه  وهٓاَبِ  شه ِ  ِعْنده  الَده   اّلَلَٰ
َمُ    َله  الَهِذیْنه  الُْبْكُم  الَصُ

 یهْعِقلُْونه 

23. இன்னும், அவர்களிடம் ஏதும் 
நன்றமறய அல்லாஹ் அைிந்திருந்தால் 
(இந்த குர்ஆறன) அவர்கள் 
சசவியுறும்படி சசய்திருப்பான். இன்னும், 
அவன் அவர்கறளச் சசவியுைச் 
சசய்தாலும் அவர்கள் (அறத) 
புைக்கணிப்பவர்களாக இருக்கும் 
நிறலயில் விலகி சசன்றுவிடுவார்கள். 

لهوْ  ُ  عهلِمه  وه ْ  اّلَلَٰ ا فهِْْیِ ْْیً   خه
ُهْم    هْسمهعه لهوْ   ََله ه  وه ُهْم ا  ْسمهعه

ْعِرُضْونه  وهُهْم  لهتهوهلَهْوا  َمُ

24. நம்பிக்றகயாளர்ககள! 
அல்லாஹ்விற்கும், (அவனுறடய) 
தூதருக்கும் - அவர் உங்களுக்கு 
(உயர்வான) வாழ்க்றகறய தரக்கூடியதன் 
பக்கம் உங்கறள அறழத்தால் - 
பதிலளியுங்கள் (உடகன கீழ்ப்படிந்து 
நடங்கள்!). இன்னும், “நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் மனிதனுக்கும் அவனுறடய 
உள்ளத்திற்கும் நடுவில் தறடயாகிைான். 
இன்னும், நிச்சயமாக நீங்கள் அவனிடகம 
ஒன்றுதிரட்டப்படுவரீ்கள்” என்பறத 
அைிந்து சகாள்ளுங்கள். 

ا  ُنوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  اَٰ
ِ  اْستهِجیُْبْوا ُسْوِل  ّلِلََٰ لِلَره   وه

ُكْم  اِذها  یُْحِیْيُكْم    لِمها  دهعها
ا هَنه  وهاعْلهُمْو  ه  ا  بهْيه  یهُحْوُل  اّلَلَٰ
هنَهه    وهقهلِْبه   الْمهْرءِ  ا  اِلهْيهِ  وه

ُرْونه   ُتْحشه
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25. இன்னும், நிச்சயமாக உங்களில் 
உள்ள அநியாயக்காரர்கறள மட்டுகம 
வந்தறடயாத ஒரு தண்டறனறய 
அஞ்சுங்கள். இன்னும், :நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் தண்டிப்பதில் 
கடுறமயானவன்” என்பறத அைிந்து 
சகாள்ளுங்கள். 

تَهُقْوا ا َه  ََله  فِْتنهةً  وه   ُتِصْيبه
لهُمْوا الَهِذیْنه   ِمْنُكْم  ظه
ًة    ٓاَصه ا خه هَنه  وهاعْلهُمْو  ه  ا  اّلَلَٰ
ِدیُْد   الِْعقهاِب  شه

26. இன்னும், நீங்கள் பூமியில் 
குறைவானவர்களாக, பலவனீர்களாக 
இருந்தகபாது உங்கறள மக்கள் தாக்கி 
(சிதைடித்து) விடுவறத பயந்தவர்களாக 
இருந்த சமயத்றத நிறனவு கூருங்கள். 
ஆக, நீங்கள் நன்ைி சசலுத்துவதற்காக 
அவன் உங்களுக்கு ஒதுங்க 
இடமளித்தான்; இன்னும், தன் 
உதவியினால் உங்கறளப் 
பலப்படுத்தினான்; இன்னும், நல்ல 
உணவுகளில் இருந்து உங்களுக்கு 
உணவளித்தான். 

كُ  اوهاذْ هنُْتْم  اِذْ  ُرْو   قهلِْيل    ا
ُفْونه   اَْلهْرِض  ِف  َمُْستهْضعه

افُْونه  هْن  تهخه فهُكُم  ا َطه  یَهتهخه
ىُكْم  الَنهاُس  ُكْم  فهاَٰوَٰ هیَهده ا  وه
زهقهُكْم  ِبنهْصِره    َمِنه  وهره
ِت  یَِبَٰ لَهُكْم  الَطه تهْشُكُرْونه  لهعه

 

27. நம்பிக்றகயாளர்ககள! 
அல்லாஹ்விற்கும், தூதருக்கும் துகராகம் 
சசய்யாதீர்கள். இன்னும், நீங்கள் 
அைிந்தவர்களாக இருக்கும் நிறலயில் 
உங்கள் (மீது சுமத்தப்பட்ட) 
சபாறுப்புகளுக்கு துகராகம் சசய்யாதீர்கள். 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  َله  اَٰ
ه  تهُخْونُوا ُسْوله  اّلَلَٰ  وهالَره
ا تهُخْونُْو  همَٰ  وه هنُْتْم   نَِٰتُكْم ا ا  وه
 تهْعلهُمْونه 

28. இன்னும், “உங்கள் சசல்வங்கள், 
உங்கள் சந்ததிகள் எல்லாம் ஒரு 
கசாதறனயாகும்; நிச்சயமாக அல்லாஹ், 
- அவனிடம்தான் மகத்தான கூலி உண்டு” 
என்பறத அைிந்து சகாள்ளுங்கள். 

ا ا   وهاعْلهُمْو  هنَهمه هْموهالُُكْم  ا  ا
ُدُكْم  هْوَله ا هَنه  فِْتنهة     وه ا ه  وه  اّلَلَٰ

ه    هْجر   ِعْنده ن  ا ِظْيم   عه
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29. நம்பிக்றகயாளர்ககள! நீங்கள் 
அல்லாஹ்றவ அஞ்சினால் அவன் 
உங்களுக்கு (எதிரிகளின் சபாய்றயயும் 
உங்களின் உண்றமறய பிரித்தைிவிக்கும்) 
ஒரு வித்தியாசத்றத (-ஓர் 
அளவுககாறல) ஏற்படுத்துவான்; 
இன்னும், உங்கறள விட்டு உங்கள் 
பாவங்கறள அகற்ைி விடுவான்; 
இன்னும், உங்கறள மன்னிப்பான். 
அல்லாஹ் மகத்தான அருளுறடயவன் 
ஆவான். 

ا  ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه  اِْن  اَٰ
ه  تهَتهُقوا ْل  اّلَلَٰ  لَهُكْم  یهْجعه

رْ  یُكهَفِ ْنُكْم  فُْرقهانًا َوه  عه
اَٰتُِكْم  َيِ یهْغِفرْ  سه   لهُكْم    وه
 ُ ِظْيِم   ْضِل الْفه  ذُو  وهاّلَلَٰ الْعه
 

30. (நபிகய!) நிராகரிப்பவர்கள் உம்றமச் 
சிறைப்படுத்துவதற்கு; அல்லது, அவர்கள் 
உம்றமக் சகால்வதற்கு; அல்லது, 
உம்றம சவளிகயற்றுவதற்கு உமக்கு 
சூழ்ச்சி சசய்த சமயத்றத நிறனவு 
கூர்வரீாக. (அவர்கள்) சூழ்ச்சி 
சசய்கிைார்கள். இன்னும், அல்லாஹ்வும் 
சூழ்ச்சி சசய்கிைான். சூழ்ச்சி 
சசய்பவர்களில் அல்லாஹ் மிகச் 
சிைந்தவன். 

اِذْ    الَهِذیْنه  ِبكه  یهْمُكرُ  وه
هوْ  لُِيثِْبُتْوكه  كهفهُرْوا  یهْقُتلُْوكه  ا

هوْ  یهْمُكُرْونه   یُْخِرُجْوكه    ا  وه
یهْمُكرُ  ُ    وه ُ  اّلَلَٰ ْْیُ  وهاّلَلَٰ  خه

ِكِریْنه   الْمَٰ

31. நம் வசனங்கள் (நிராகரிக்கின்ை) 
அவர்கள் மீது ஓதப்பட்டால், “(நாம் இறத 
முன்கப) திட்டமாக சசவிகயற்று 
விட்கடாம். நாம் நாடியிருந்தால் இது 
கபான்று கூைியிருப்கபாம். முன்கனாரின் 
கட்டுக் கறதகளாககவ தவிர இறவ 
இல்றல” என்று கூறுகிைார்கள். 

اِذها ْ عه  ُتْتلَٰ  وه یَُٰتنها  لههْْیِ   اَٰ
ِمْعنها  قهْد   قهالُْوا ٓاءُ   لهوْ  سه   نهشه
ا     ِمثْله  لهُقلْنها  ذه ا   اِْن  هَٰ ذه  هَٰ
اِطْْیُ  اََِله   هسه لِْيه  ا هَوه  اَْل
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32. (நபிகய! அந்நிராகரிப்பவர்கள்) 
“அல்லாஹ்கவ! இதுதான் 
உன்னிடமிருந்து (இைக்கப்பட்ட) 
உண்றமயா(ன கவதமா)க 
இருக்குகமயானால், எங்கள் மீது 
வானத்திலிருந்து கல் மறழ சபாழி! 
அல்லது துன்புறுத்தும் (ஒரு) 
தண்டறனறய எங்களிடம் சகாண்டு வா!” 
என்று அவர்கள் கூைிய சமயத்றத 
நிறனவு கூர்வரீாக. 

اِذْ  هانه  اِْن  اللََُٰهَمه  قهالُوا  وه  ك
ا ذه َقه  هَٰ   ِعْنِدكه  ِمْن  ُهوهالْحه

هْمِطرْ  ةً  عهلهیْنها  فها اره   َمِنه  ِحجه
مهٓاءِ  هوِ  الَسه اب   اْئِتنها  ا ذه  ِبعه
هلِْيم    ا

33. நீர் அவர்களுடன் இருக்கும் 
நிறலயில் அல்லாஹ் அவர்கறள 
தண்டறன சசய்பவனாக இல்றல. 
இன்னும், அவர்கள் மன்னிப்புத் 
கதடுபவர்களாக இருக்கும் நிறலயில் 
அல்லாஹ் அவர்கறள தண்டிப்பவனாக 
இல்றல. 

ا  مه هانه  وه ُ  ك بههُ  اّلَلَٰ َذِ  ْم لُِيعه
هنْته  ا ْ    وه ا  فِهْْیِ مه هانه  وه ُ  ك  اّلَلَٰ

بهُهْم  َذِ   وهُهْم  ُمعه
 یهْستهْغِفُرْونه  

34. (இவ்விரு காரணங்கள் 
இல்லாதிருப்பின்) அல்லாஹ் அவர்கறள 
தண்டிக்காமல் இருக்க அவர்களுக்கு 
கவறு என்ன காரணம் இருக்க முடியும்? 
அவர்ககளா (நம்பிக்றகயாளர்கறள) 
புனிதமான மஸ்ஜிறத விட்டுத் 
தடுக்கிைார்கள். அவர்ககளா அதன் 
சபாறுப்பாளர்களாக இருக்கவில்றல. 
அதன் சபாறுப்பாளர்கள் இல்றல, இறை 
அச்சமுள்ளவர்ககள தவிர. எனினும், 
நிச்சயமாக அவர்களில் அதிகமாகனார் 
(இறத) அைிய மாட்டார்கள். 

ا  مه هََله  لهُهْم  وه بهُهُم  ا َذِ ُ  یُعه  اّلَلَٰ
ْونه  وهُهْم  ِن  یهُصَدُ  عه

اِم  الْمهْسِجدِ  ره ا  الْحه مه ا وه هانُْو    ك
ه     هْولِيهٓاءه هْولِيهٓاُؤه    اِْن  ا  اََِله  ا
َِٰكَنه  الُْمَتهُقْونه  ل ُهْم  وه ْكثهره ه   ا

 یهْعلهُمْونه  َله 

35. இறை ஆலயம் (கஅபா) அருகில் 
அவர்களுறடய வழிபாடானது 
இருக்கவில்றல சீட்டியடிப்பதாகவும், றக 
தட்டுவதாகவும் தவிர. (ஆககவ) “நீங்கள் 
நிராகரிப்பவர்களாக இருந்த காரணத்தால் 
(இன்று) தண்டறனறய சுறவயுங்கள்” 
(என்று மறுறமயில் அவர்களுக்கு 
கூைப்படும்). 

ا  مه هانه  وه ُتُهْم  ك له   ِعْنده  صه
 ُمكهٓاًء َوهتهْصِدیهًة    اََِله  الْبهْيِت 
ابه  فهُذْوقُوا ذه  ُكنُْتْم  ِبمها  الْعه
 تهْكُفُرْونه 
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36. நிச்சயமாக, நிராகரிப்பவர்கள் தங்கள் 
சசல்வங்கறள அல்லாஹ்வின் 
பாறதறய விட்டு (மக்கறள) தடுப்பதற்கு 
சசலவு சசய்கிைார்கள். அவர்கள் (கமலும் 
இவ்வாகை சதாடர்ந்து) அவற்றை சசலவு 
சசய்வார்கள். பிைகு, அறவ அவர்கள் 
மீது துக்க(த்திற்கு காரண)மாக 
மாைிவிடும்! பிைகு, (அவர்கள்) சவற்ைி 
சகாள்ளப்படுவார்கள். இன்னும், 
(இத்தறகய) நிராகரிப்பாளர்கள் நரகத்தின் 
பக்ககம ஒன்று திரட்டப்படுவார்கள். 

 یُْنِفُقْونه  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اَِنه 
هْموهالهُهْم  ْوا ا ْن  لِيهُصَدُ  عه
ِبْيِل  ِ    سه ا  اّلَلَٰ یُْنِفُقْونههه  فهسه
ْ  تهُكْوُن  ثَُمه  ةً  عهلههْْیِ ْسره   حه
۬  یُ  ثَُمه  الَهِذیْنه  ْغلهُبْونه     وه

ا َنهمه  اِلَٰ  كهفهُرْو  هه  جه
ُرْونه    یُْحشه

37. இறுதியில், அல்லாஹ் 
நல்லவர்களிலிருந்து சகட்டவர்கறளப் 
பிரித்துவிடுவான். இன்னும், 
சகட்டவர்கறள (நரக படித்தரங்களில்) 
அவர்களில் சிலறர சிலர் மீது 
ஆக்கிவிடுவான். ஆக அவர்கள் 
அறனவறரயும் அவன் ஒன்ைிறணத்து, 
அவர்கறள நரகத்தில் ஆக்கிவிடுவான். 
அவர்கள்தான் நஷ்டவாளிகள். 

ُ  لِيهِمْيزه  ِبْيثه  اّلَلَٰ  ِمنه  الْخه
ِب  َيِ له  الَطه یهْجعه ِبْيثه  وه  الْخه
ه   لَٰ  بهْعضه ُكمهه   بهْعض   عه ْ  فهْیه
ِمْيًعا  لهه   جه َنهمه     ِفْ  فهيهْجعه هه  جه
كه  َٰٓى ِ ن  ُهُم  اُول ِسُرْونه  الْخَٰ

38. (நபிகய!) நிராகரிப்பவர்களுக்கு 
கூறுவரீாக: “(இனிகயனும் அவர்கள் 
விஷமத்திலிருந்து) விலகிக்சகாண்டால் 
முன்சசன்ைறவ அவர்களுக்கு 
மன்னிக்கப்படும். இன்னும், (விஷமத்தின் 
பக்கம் அவர்கள்) மீண்டால் முன்கனாரின் 
வழிமுறை சசன்று விட்டது. 
(அவர்களுக்கு நிகழ்ந்த அகத தண்டறன 
இவர்களுக்கும் நிகழும்.) 

َهِذیْنه  قُْل  ا لَِل  اِْن  كهفهُرْو 
ا  لهُهْم  یُْغفهرْ  یَهنْتهُهْوا   قهْد  َمه
لهفه    اِْن  سه   فهقهْد  یَهُعْوُدْوا  وه
ْت  لِْيه  ُسَنهُت  مهضه هَوه  اَْل
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39. இன்னும், குழப்பம் (-இறணறவத்தல்) 
இல்லாமல் ஆகி, வழிபாடு எல்லாம் 
அல்லாஹ்விற்கு மட்டும் ஆகும் வறர 
அவர்களிடம் கபாரிடுங்கள். ஆக, 
(விஷமத்திலிருந்து) அவர்கள் 
விலகிக்சகாண்டால் (அதற்ககற்ப 
அல்லாஹ் அவர்களுடன் நடந்து 
சகாள்வான்.) நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
அவர்கள் சசய்வறத உற்று கநாக்குபவன் 
ஆவான். 

َتَٰ  وهقهاتِلُْوُهْم   تهُكْونه   َله  حه
یهُكْونه فِْتنهة   یُْن  َوه  كُلَُه   الَدِ
   ِ ْوا فهاِِن  ّلِلََٰ نْتههه ه  فهاَِنه  ا  اّلَلَٰ
 بهِصْْی    یهْعمهلُْونه  ِبمها 

40. இன்னும், அவர்கள் (இஸ்லாறம 
ஏற்பறத விட்டு) விலகினால் (அவர்கள் 
உங்களுக்கு எந்தத் தீங்றகயும் 
சசய்துவிட முடியாது. ஏசனனில்,) 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் உங்கள் மவ்லா 
(தறலவன், சபாறுப்பாளன், 
உரிறமயாளன், நிர்வகிப்பவன், 
எஜமானன், பரிபாலிப்பவன், ஆதரவாளன், 
அரசன்) என்பறத அைிந்து சகாள்ளுங்கள். 
அவன் சிைந்த மவ்லா ஆவான். இன்னும், 
அவன் சிைந்த உதவியாளன் ஆவான். 

اِْن  ا تهوهلَهْوا وه هَنه  فهاعْلهُمْو  ه  ا  اّلَلَٰ
َٰىُكْم    ْول  ْولَٰ الْمه  نِْعمه  مه
 الَنهِصْْیُ  وهنِْعمه 
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41. “நீங்கள் அல்லாஹ்றவ 
நம்பிக்றகசகாண்டவர்களாக இருந்தால், 
இன்னும், (உண்றம மற்றும் 
சபாய்யிற்கும் நடுவில்) 
பிரித்தைிவிக்கப்பட்ட நாளில்; 
(நம்பிக்றகயாளர்கள், நிராகரிப்பாளர்கள் 
ஆகிய) இரு பறடகள் (கபாரில்) சந்தித்த 
நாளில் நம் அடியார் மீது நாம் 
இைக்கியறத நீங்கள் நம்பிக்றக 
சகாண்டவர்களாக இருந்தால், நிச்சயமாக 
நீங்கள் (கபாரில்) சவன்ை சபாருள் 
எதுவாக இருந்தாலும் அதில் ஐந்தில் 
ஒன்று அல்லாஹ்விற்கும், தூதருக்கும், 
(அவருறடய) உைவினர்களுக்கும், 
அனாறதகளுக்கும், ஏறழகளுக்கும், 
பயணிகளுக்கும் உரியதாகும் என்பறத 
அைிந்து சகாள்ளுங்கள்! நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் ஒவ்சவாரு சபாருளின் மீதும் 
கபராற்ைலுறடயவன் ஆவான்.” 

ا هنَهمها  وهاعْلهُمْو  ِنْمُتْم  ا  َمِْن  غه
ء   ْ هَنه  َشه ِ  فها ه    ّلِلََٰ  ُخُمسه

ُسْوِل  لِلَره لِِذی وه  الُْقْربَٰ  وه
الْیهتَٰمَٰ  ِكْيِ  وه الْمهسَٰ   وهابِْن  وه
ِبْيِل     ُكنُْتْم  اِْن  الَسه
نُْتْم  مه ِ  اَٰ ا    ِباّلَلَٰ مه لْنها  وه هنْزه  ا
لَٰ  ْبِدنها  عه   الُْفْرقهاِن  یهْومه  عه
ِن    الْتهقه  یهْومه  ْمعَٰ ُ  الْجه   وهاّلَلَٰ
لَٰ  ء   كَُلِ  عه ْ  قهِدیْر   َشه

42. நீங்கள் (‘பத்ர்’ கபாரில் மதீனாவுக்குச்) 
சமீபமான பள்ளத்தாக்கிலும், அவர்கள் 
தூரமான பள்ளத்தாக்கிலும் 
(வர்த்தகர்களாகிய) வாகனக்காரர்கள் 
உங்களுக்குக் கீகழ (உங்கறள விட்டு 
தூரமாக) இருந்த சமயத்றத நிறனவு 
கூருங்கள். நீங்கள் (ஒருவருக்சகாருவர்) 
வாக்குறுதி சகாடுத்திருந்தால் குைிப்பிட்ட 
கநரத்தில் (வந்து கசர முடியாமல்) 
நீங்கள் தவைிறழத்திருப்பரீ்கள். எனினும், 
முடிவு சசய்யப்பட்டதாக இருக்கின்ை 
ஒரு காரியத்றத அல்லாஹ் 
நிறைகவற்றுவதற்காகவும்; அழிபவன் 
ஆதாரத்துடன் அழிவதற்காகவும்; (தப்பி 
உயிர்) வாழ்பவன் ஆதாரத்துடன் 
வாழ்வதற்காகவும் (இவ்வாறு உங்கறள 
அல்லாஹ் கபாரில் சந்திக்க றவத்தான்). 
நிச்சயமாக அல்லாஹ்தான் நன்கு 
சசவியுறுபவன், நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

هنُْتْم  اِذْ  ةِ  ا نْيها  ِبالُْعْدوه   الَدُ
ةِ  وهُهْم   الُْقْصوَٰی ِبالُْعْدوه

ْكُب  الَره هْسفهله  وه  ِمْنُكْم    ا
لهوْ  ْختهلهْفُتْم  تهوهاعهْدَتُْم  وه  َله
ِد    ِف  َِٰكْن  الِْمْيعَٰ ل  لَِيهْقِضه  وه
 ُ هْمًرا اّلَلَٰ هانه  ا ۬   ك ْفُعْوًَل     مه

ْن  لَِيهْهلِكه  ْ  ههلهكه  مه بهیَِنهة    عهنٌۢ
یهْحیَٰ  ْن  َوه َه  مه ْ  حه   بهیَِنهة     عهنٌۢ
اَِنه  ه  وه ِمْيع   اّلَلَٰ  عهلِْيم    لهسه
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43. (நபிகய!) அல்லாஹ், உமது கனவில் 
அவர்கறள உமக்கு குறைவாக 
காண்பித்த சமயத்றத நிறனவு 
கூர்வரீாக. உமக்கு அவர்கறள 
அதிகமானவர்களாக காண்பித்திருந்தால் 
(பிைகு நீர் அறத முஸ்லிம்களுக்கு கூைி 
இருந்தால் முஸ்லிம்ககள) நீங்கள் 
ககாறழயாகி இருப்பரீ்கள்; இன்னும், 
(கபார் பற்ைிய) காரியத்தில் 
ஒருவருக்சகாருவர் (உங்களுக்குள்) 
தர்க்கித்திருப்பரீ்கள். என்ைாலும், 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் (உங்கறள) 
காப்பாற்ைினான். நிச்சயமாக அவன், 
சநஞ்சங்களில் உள்ளவற்றை 
நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

ُ  یُِریْكهُهُم  اِذْ  نهاِمكه  ِفْ  اّلَلَٰ   مه
لهوْ  قهلِْيًل    ىكهُهْم  وه هرَٰ ا ا ِثْْیً  كه

لهتهنهازهْعُتْم  لَهفهِشلُْتْم   ِف  وه
َِٰكَنه  اَْلهْمرِ  ل ه  وه لَهمه    اّلَلَٰ  سه
نَهه   ٌۢ  اِ اِت  عهلِْيم  ُدْوِر  ِبذه الَصُ

 

44. இன்னும், முடிவு சசய்யப்பட்டதாக 
இருக்கின்ை ஒரு காரியத்றத அல்லாஹ் 
நிறைகவற்றுவதற்காக நீங்கள் 
(அவர்கறள) சந்தித்தகபாது உங்கள் 
கண்களில் உங்களுக்கு அவர்கறள 
குறைவாக காண்பித்து, உங்கறள 
அவர்களுறடய கண்களில் குறைவாக 
காண்பித்தகபாது (சத்தியம் சவன்ைது, 
அசத்தியம் கதாற்றுப்கபானது). இன்னும், 
அல்லாஹ்வின் பக்ககம காரியங்கள் 
திருப்பப்படுகின்ைன. 

اِذْ   اِذِ  یُِریُْكُمْوُهْم  وه
ْ   الْتهقهیُْتْم  هعْیُِنُكْم  ِف   قهلِْيًل  ا
یُقهلَِلُُكْم  ْ   وه ْ  ِف هْعُيِٰنِ  ا
ُ  لِيهْقِضه  هْمًرا اّلَلَٰ هانه  ا  ك
ْفُعْوًَل    اِله  مه ِ  وه عُ  اّلَلَٰ   ُتْرجه
 اَْلُُموُْرن 

45. நம்பிக்றகயாளர்ககள! நீங்கள் 
(எதிரிகளின்) ஒரு பிரிறவ (கபாரில்) 
சந்தித்தால், நீங்கள் சவற்ைி 
சபறுவதற்காக (கபார்க்களத்தில்) 
உறுதியாக இருங்கள். (-கபார் நடக்கும் 
றமதானத்றத விட்டு விலகி 
ஓடிவிடாதீர்கள்.) இன்னும், 
அல்லாஹ்றவ அதிகமாக நிறனவு 
கூருங்கள். 

ا  ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه   اِذها اَٰ
 فهاثُْبُتْوا فِئهةً  لهِقیُْتْم 
ُكُروا ه  وهاذْ ا اّلَلَٰ ِثْْیً  كه
لَهُكْم   ُتْفلُِحْونه   لَهعه
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46. இன்னும், அல்லாஹ்விற்கும் 
அவனுறடய தூதருக்கும் கீழ்ப்படியுங்கள்; 
இன்னும், (உங்களுக்குள்) 
தர்க்கிக்காதீர்கள் (சண்றட சச்சரவு 
சசய்து சகாள்ளாதீர்கள்)!. அவ்வாைாயின், 
நீங்கள் கதாற்றுவிடுவரீ்கள்; இன்னும், 
உங்கள் ஆற்ைலும் கபாய்விடும். 
இன்னும், நீங்கள் சபாறுறமயாக 
இருங்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
சபாறுறமயாளர்களுடன் இருக்கிைான். 

هِطْيُعوا ا ه  وه ُسْولهه   اّلَلَٰ   َله وه  وهره
لُْوا تهنهازهُعْوا تهْذههبه  فهتهْفشه   وه
ْوا    ِریُْحُكْم  ه  اَِنه   وهاْصَِبُ  اّلَلَٰ

یْنه   مهعه  َِبِ  الَصَٰ

47. இன்னும், எவர்கள் சபருறமக்காகவும் 
மக்களுக்குக் காண்பிப்பதற்காகவும் 
தங்கள் இல்லங்களிலிருந்து 
புைப்பட்டார்ககளா; இன்னும், 
அல்லாஹ்வின் பாறதறய விட்டு 
(மக்கறள) தடுக்கிைார்ககளா அவர்கறளப் 
கபான்று நீங்கள் ஆகிவிடாதீர்கள். 
அல்லாஹ் அவர்கள் சசய்பவற்றை 
சூழ்ந்திருப்பவன் ஆவான். 

هالَهِذیْنه  تهُكْونُْوا وهَله  ُجْوا ك ره   خه
ًرا َوهِرئهٓاءه  ِدیهاِرِهْم  ِمْن   بهطه

ْونه  الَنهاِس  یهُصَدُ ْن  وه  عه
ِبْيِل  ِ    سه ُ  اّلَلَٰ   ِبمها  وهاّلَلَٰ
 ُمِحْيط   یهْعمهلُْونه 

48. இன்னும், றஷத்தான் அவர்களுறடய 
சசயல்கறள அவர்களுக்கு அலங்கரித்து, 
“மக்களில் இன்று உங்கறள சவல்பவர் 
அைகவ இல்றல; இன்னும், உங்களுக்கு 
நிச்சயமாக நான் துறண ஆகவன்” என்று 
கூைிய சமயத்றத நிறனவு கூருங்கள். 
ஆக, இரு பிரிவினர்களும் 
ஒருவருக்சகாருவர் பார்த்தகபாது தன் 
இரு குதிங்கால்கள் மீது (றஷத்தான்) 
திரும்பி (ஓடி)னான். இன்னும், 
“நிச்சயமாக நான் உங்கறள விட்டு 
விலகியவன் ஆகவன். நீங்கள் 
பார்க்காதறத நிச்சயமாக நான் 
பார்க்கிகைன்; நிச்சயமாக நான் 
அல்லாஹ்றவப் பயப்படுகிகைன்; 
இன்னும், அல்லாஹ் தண்டிப்பதில் 
கடுறமயானவன்” என்று கூைினான். 

اِذْ  یَهنه  وه ُن  لهُهُم  زه ْيطَٰ  الَشه
هْعمهالهُهْم   غهالِبه   َله  وهقهاله  ا

  الَنهاِس  ِمنه  الْيهْومه  لهُكُم 
 ْ اَِنِ ار   وه  فهلهَمها  لَهُكْم    جه

ِت  ٓاءه ِ  تهره لَٰ  نهكهصه  الِْفئهتَٰ   عه
ِقبهْيهِ  ْ  وهقهاله  عه ء   اَِنِ   بهِرْیٓ
ْ   َمِْنُكْم  ی اَِنِ هرَٰ ا  ا ْونه  َله   مه  تهره
  ْ اُف  اَِنِ ه    اهخه ُ  اّلَلَٰ ِدیُْد  وهاّلَلَٰ   شه

اِبن   الِْعقه
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49. நயவஞ்சகர்களும், தங்கள் 
உள்ளங்களில் கநாயுள்ளவர்களும், 
(நம்பிக்றகயாளர்கறள கநாக்கி) 
“இவர்கறள இவர்களுறடய மார்க்கம் 
மயக்கிவிட்டது” என்று கூைிய சமயத்றத 
நிறனவு கூருங்கள். எவர் அல்லாஹ் 
மீது நம்பிக்றக றவ(த்து அவறன 
சார்ந்து இரு)ப்பாகரா (அவகர 
சவற்ைியாளர்.) நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
மிறகத்தவன், மகா ஞானவான் ஆவான். 

ِفُقْونه  یهُقْوُل  اِذْ   الُْمنَٰ
الَهِذیْنه  ض   قُلُْوِبِهْم  ِفْ  وه  َمهره

َره  ءِ  غه ْ     هَٰ ُؤاَله ْن  ِدیُْٰنُ مه   وه
َهْل  له  یَهتهوهك ِ  عه ه  فهاَِنه  اّلَلَٰ  اّلَلَٰ
ِزیْز   ِكْيم   عه  حه

50. (நபிகய!) வானவர்கள், 
நிராகரித்தவர்கறள - அவர்களின் 
முகங்களிலும் முதுகுகளிலும் 
அடித்தவர்களாக - “எரிக்கக்கூடிய (நரக) 
தண்டறனறய சுறவயுங்கள்” (என்று 
கூைியவர்களாக) - உயிர் 
றகப்பற்றும்கபாது நீர் பார்த்தால் (அது 
ஒரு பயங்கரமான காட்சியாக இருக்கும்). 

لهوْ  ی وه  الَهِذیْنه  یهتهوهَفه  اِذْ  تهرَٰ 
كهةُ  كهفهُروا    َٰٓى ِ   یهْضِربُْونه  الْمهل

ُهْم    ُوُجْوههُهْم  هْدبهاره ا   وه
ابه  وهذُْوقُْوا ِریِْق  عهذه  الْحه

51. அதற்குக் காரணம், “உங்கள் கரங்கள் 
முற்படுத்தியறவயும் இன்னும், 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் அடியார்களுக்கு 
அைகவ அநீதியிறழப்பவன் இல்றல 
என்பதும் ஆகும்.” 

لِكه  ْت  ِبمها  ذَٰ مه هیِْدیُْكْم  قهَده  ا
هَنه  ا ه  وه م   لهیْسه  اّلَلَٰ َله   ِبظه

ِبْيِد    لَِلْعه

52. ஃபிர்அவ்னுறடய சமுதாயத்தின் 
நிறலறமறயப் கபான்றும்; இன்னும், 
அவர்களுக்கு முன்னுள்ளவர்களின் 
நிறலறமறயப் கபான்றும் 
(இவர்களுறடய நிறலறம இருக்கிைது). 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் வசனங்கறள 
நிராகரித்தனர். ஆககவ, அவர்களுறடய 
பாவங்களினால் அல்லாஹ் அவர்கறளத் 
தண்டித்தான். நிச்சயமாக அல்லாஹ் மிக 
வலிறமயானவன், தண்டிப்பதில் 
கடுறமயானவன். 

اِْب  ِل  كهده  ْونه   فِْرعه  اَٰ
الَهِذیْنه    قهْبلِِهْم    ِمْن  وه
ِ  ِباَٰیَِٰت  كهفهُرْوا ُهُم  اّلَلَٰ ذه  فهاهخه
 ُ ه   اَِنه  ِبُذنُْوِبِهْم    اّلَلَٰ  اّلَلَٰ
ِدیُْد  قهوَِی    الِْعقهاِب  شه
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53. அதற்குக் காரணமாகும், நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் ஒரு சமுதாயத்தின் மீது, 
தான் அருள்புரிந்த அருட்சகாறடறய - 
அவர்கள் தங்களிடம் உள்ளறத மாற்றும் 
வறர - மாற்றுபவனாக இல்றல 
என்பதும் இன்னும், நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் நன்கு சசவியுறுபவன், 
நன்கைிந்தவன் (ஆவான். ஆககவ, 
அடியார்களின் சசயல்களுக்கு ஏற்ப கூலி 
சகாடுக்கிைான்) என்பதும் ஆகும். 

لِكه  ه  ِباهَنه  ذَٰ  یهُك  لهْم  اّلَلَٰ
ا ً َْیِ ا  نَِْعمهةً  ُمغه مههه هنْعه لَٰ  ا   عه
َتَٰ  قهْوم   ْوا حه ُ َْیِ ا  یُغه  مه

هَنه  ِباهنُْفِسِهْم    ا ه  وه ِمْيع   اّلَلَٰ  سه
 عهلِْيم   

54. ஃபிர்அவ்னுறடய சமுதாயம் இன்னும் 
அவர்களுக்கு முன்னுள்ளவர்களின் 
நிறலறமறயப் கபான்று (இவர்களின் 
நிறலறம இருக்கிைது). அவர்கள் தங்கள் 
இறைவனின் வசனங்கறளப் 
சபாய்ப்பித்தனர். ஆககவ, அவர்களுறடய 
பாவங்களினால் அவர்கறள அழித்கதாம். 
இன்னும், ஃபிர்அவ்னுறடய 
சமுதாயத்றத மூழ்கடித்கதாம். இன்னும், 
(இவர்கள்) எல்கலாரும் 
அநியாயக்காரர்களாக இருந்தனர். 

اِْب  ِل  كهده ْونه    اَٰ  فِْرعه
الَهِذیْنه    قهْبلِِهْم    ِمْن  وه
بُْوا َذه بَِِهْم  ِباَٰیَِٰت  كه  ره

 ْ ُ  ِبُذنُْوِبِهْم  فهاهْهلهْكٰنَٰ
قْنها   هْغره ا ْونه    اَٰله  وه   وهكَُل   فِْرعه
هانُْوا لِِمْيه  ك  ظَٰ

55. நிச்சயமாக அல்லாஹ்விடத்தில் 
மிருகங்களில் (எல்லாம்) மிகக் 
சகாடியவர்கள், எவர்கள் (மன 
முரண்டாக) நிராகரித்தார்ககளா 
அவர்கள்தான். ஆக, அவர்கள் நம்பிக்றக 
சகாள்ளமாட்டார்கள். 

َره  اَِنه  وهٓاَبِ  شه ِ  ِعْنده  الَده   اّلَلَٰ
 َله  فهُهْم  كهفهُرْوا الَهِذیْنه 
 یُْؤِمُنْونه ۬  

56. நீர் அவர்களிடம் உடன்படிக்றக 
சசய்தீர்கள். பிைகு, அவர்கள் தங்கள் 
உடன்படிக்றகறய ஒவ்சவாரு 
முறையிலும் முைிக்கிைார்கள். இன்னும், 
அவர்கள் அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சுவதில்றல. 

هلَهِذیْنه  ْدَته  ا هه ْ  عَٰ  ثَُمه  ِمْٰنُ
ُهْم  یهْنُقُضْونه  ْهده  كَُلِ  ِفْ   عه
ة  َوهُهْم  َره  یهَتهُقْونه  َله  مه
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57. ஆக, கபாரில் நீர் அவர்கறளப் 
சபற்றுக் சகாண்டால் அவர்கறள 
(தண்டிப்பறத)க் சகாண்டு அவர்களுக்குப் 
பின்னுள்ளவர்கறள விரட்டியடிப்பரீாக, 
அவர்கள் நல்லைிவு சபறுவதற்காக. 

ا  ْ  فهاَِمه ُ ْرِب  ِف  تهثْقهفهَٰنه  الْحه
دْ  َرِ لْفهُهْم  َمهْن  ِبِهْم  فهشه  خه
لَهُهْم  َكهُرْونه  لهعه  یهَذه

58. இன்னும், (உம்முடன் உடன்படிக்றக 
சசய்த) சமுதாயத்திடமிருந்து 
கமாசடிறய நீர் பயந்தால், (அதற்குச்) 
சமமாக (அந்த ஒப்பந்தத்றத) நீர் 
அவர்களிடம் எைிந்து விடுவரீாக. 
(அவர்களுடன் சசய்த ஒப்பந்தத்றத 
முைித்துக் சகாள்வதாக 
அைிவித்துவிடுவரீாக!) நிச்சயமாக 
அல்லாஹ், கமாசடிக்காரர்கறள கநசிக்க 
மாட்டான். 

ا  اَِمه افهَنه  وه  قهْوم   ِمْن  تهخه
ْ  فهانٌِْۢبذْ  ِخيهانهةً  لَٰ  اِلههْْیِ  عه
وهٓاء     ه  اَِنه  سه  یُِحَبُ  َله  اّلَلَٰ

ن  ٓاى ِِنْيه  الْخه

59. நிராகரித்தவர்கள் தாங்கள் 
முந்திவிட்டதாக (அல்லாஹ்வின் 
தண்டறனயிலிருந்து தப்பித்துவிட்டதாக) 
ஒருகபாதும் எண்ண கவண்டாம். 
நிச்சயமாக அவர்கள் (நம்றம) 
பலவனீப்படுத்த முடியாது. 

َه  وهَله  به  كهفهُرْوا ِذیْنه الَه  یهْحسه
بهُقْوا    یُْعِجُزْونه  َله  اِنَهُهْم  سه
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60. இன்னும், அவர்கறள எதிர்ப்பதற்காக 
(ஆயுத) பலத்திலிருந்தும், கபார் 
குதிறரகளில் இருந்தும் உங்களுக்கு 
முடிந்தறத ஏற்பாடு சசய்யுங்கள். 
அதன்மூலம் அல்லாஹ்வின் 
எதிரிகறளயும், உங்கள் எதிரிகறளயும் 
(நீங்கள் அைியாத) அவர்கள் அல்லாத 
(பறகறமறய மறைத்திருக்கும்) 
மற்ைவர்கறளயும் நீங்கள் அச்சுறுத்த 
கவண்டும். நீங்கள் அவர்கறள அைிய 
மாட்டீர்கள், அல்லாஹ் அவர்கறள 
அைிவான். இன்னும், அல்லாஹ்வின் 
பாறதயில் நீங்கள் சபாருள்களில் எறத 
தர்மம் சசய்தாலும் அ(தற்குரிய 
நற்கூலியான)து உங்களுக்கு 
முழுறமயாக வழங்கப்படும். இன்னும், 
நீங்கள் அநீதி இறழக்கப்பட மாட்டீர்கள். 

ْوا هعَِدُ ا ا  لهُهْم  وه ْعُتْم  َمه   اْستهطه
ِمْن  َمِْن  بهاِط  قَُوهة  َوه ْيِل  َرِ   الْخه

ِ  ِبه   ُتْرِهُبْونه   عهُدوهاّلَلَٰ
ِریْنه  وهعهُدَوهُكْم  خه اَٰ   ِمْن  وه
ُ  تهْعلهُمْونهُهْم    َله  ُدْونِِهْم    هّلَلَٰ   ا
ا  یهْعلهُمُهْم    مه  ِمْن  ُتْنِفُقْوا وه
ء   ْ ِبْيِل  ِفْ  َشه ِ  سه  یُوهَفه  اّلَلَٰ
هنُْتْم  اِلهْيُكْم  ا ُتْظلهُمْونه  َله  وه

 

61. இன்னும், அவர்கள் சமாதானத்திற்கு 
இணங்கினால், நீர் அதற்கு 
இணங்குவரீாக! அல்லாஹ்வின் மீது 
நம்பிக்றக றவப்பரீாக! நிச்சயமாக 
அவன்தான் நன்கு சசவியுறுபவன், 
நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

اِْن  نهُحْوا وه لِْم  جه   لِلَسه
ا فهاْجنهْح  َهْل  لههه تهوهك له   وه ِ    عه   اّلَلَٰ
نَهه   ِمْيعُ  اِ لِْيُم  ُهوهالَسه  الْعه

62. இன்னும், (நபிகய!) அவர்கள் உம்றம 
ஏமாற்ை நாடினால் நிச்சயமாக உமக்குப் 
கபாதுமானவன் அல்லாஹ்தான். அவன், 
தன் உதவிறயக் சகாண்டும் 
நம்பிக்றகயாளர்கறளக் சகாண்டும் 
உம்றம பலப்படுத்தி இருக்கிைான். 

اِْن  ا وه یُْدْو  هْن  یَُِر ُعْوكه  ا  یَهْخده
ْسبهكه  فهاَِنه  ُ    حه  ُهوهالَهِذْی    اّلَلَٰ
كه  هیَهده   ِبنهْصِره   ا

ِبالُْمْؤِمِنْيه    وه
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63. இன்னும், அவன் அவர்களுறடய 
உள்ளங்களுக்கிறடயில் (இணக்கத்றத 
ஏற்படுத்தி) ஒன்ைிறணத்தான். 
பூமியிலுள்ளறவ அறனத்றதயும் நீர் 
சசலவு சசய்தாலும் அவர்களுறடய 
உள்ளங்களுக்கு மத்தியில் நீர் 
(இணக்கத்றத ஏற்படுத்தி) 
ஒன்ைிறணத்திருக்க மாட்டீர். என்ைாலும், 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் அவர்களுக்கு 
மத்தியில் ஒன்ைிறணத்தான். நிச்சயமாக 
அவன் மிறகத்தவன், மகா ஞானவான் 
ஆவான். 

هلَهفه  ا  لهوْ  قُلُْوِبِهْم    بهْيه  وه
هنْفهْقته  ا  ا   اَْلهْرِض  ِف  مه
ِمْيًعا  ا   جه هلَهْفته  َمه  بهْيه  ا
َِٰكَنه  قُلُْوِبِهْم  ل ه  وه هلَهفه  اّلَلَٰ  ا
   ْ ُ نَهه   بهْيٰنه ِزیْز   اِ ِكْيم   عه حه

 

64. நபிகய! அல்லாஹ்தான் உமக்கும் 
உம்றமப் பின்பற்ைிய 
நம்பிக்றகயாளர்களுக்கும் 
கபாதுமானவன். 

ا  ْسُبكه  الَنهِبَُ  یَٰ اهیَُهه ُ  حه   اّلَلَٰ
ِن  مه كه  وه تَهبهعه  ِمنه  ا

ن   الُْمْؤِمِنْيه

65. நபிகய! நம்பிக்றகயாளர்கறள 
கபாருக்குத் தூண்டுவரீாக! உங்களில் 
இருபது சபாறுறமயாளர்கள் இருந்தால் 
(அவர்கள் உங்கள் எதிரிகளில்) இருநூறு 
நபர்கறள சவல்வார்கள். உங்களில் 
(அத்தறகய) நூறு நபர்கள் இருந்தால் 
நிராகரித்தவர்களில் ஆயிரம் நபர்கறள 
சவல்வார்கள். (அதற்குக்) காரணம், 
நிச்சயமாக அவர்கள் சிந்தித்து விளங்காத 
மக்கள் ஆவார்கள். 

ا  ِض  الَنهِبَُ  یَٰ اهیَُهه َرِ  حه
له  ُمْؤِمِنْيه الْ  اِل    عه   اِْن  الِْقته

 ِعْشُرْونه  َمِْنُكْم  یَهُكْن 
ْونه  َِبُ   ِمائهتهْيِ    یهْغلُِبْوا صَٰ
اِْن  ائهة   َمِْنُكْم  یَهُكْن  وه   َمِ

ا هلًْفا  یَهْغلُِبْو   الَهِذیْنه  َمِنه  ا
هنَهُهْم  كهفهُرْوا  ََله   قهْوم   ِبا

 یهْفقهُهْونه 
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66. இப்கபாது அல்லாஹ் உங்களுக்கு 
(சட்டத்றத) இலகுவாக்கினான். இன்னும், 
நிச்சயமாக உங்களில் பலவனீம் உள்ளது 
என்பறத அவன் அைிந்திருக்கிைான். ஆக, 
உங்களில் நூறு சபாறுறமயாளர்கள் 
இருந்தால் (எதிரிகளில்) இருநூறு 
நபர்கறள அவர்கள் சவல்வார்கள். 
இன்னும், (இத்தறகய) ஆயிரம் நபர்கள் 
உங்களில் இருந்தால், அல்லாஹ்வின் 
அனுமதியினால் (எதிரிகளில்) 
இரண்டாயிரம் நபர்கறள அவர்கள் 
சவல்வார்கள். அல்லாஹ் 
சபாறுறமயாளர்களுடன் இருக்கிைான். 

هلْـ َٰنه  َفهفه  ا ُ  خه ْنُكْم  اّلَلَٰ  عه
هَنه  وهعهلِمه  ْعًفا    فِْيُكْم  ا  ضه
ائهة   َمِْنُكْم  یَهُكْن  فهاِْن    َمِ

ة   اِبره   ِمائهتهْيِ    یَهْغلُِبْوا صه
اِْن  هلْف   َمِْنُكْم  یَهُكْن  وه  ا

ا هلْفهْيِ  یَهْغلُِبْو  ِ    ِباِذِْن  ا  اّلَلَٰ
 ُ یْنه  مهعه  وهاّلَلَٰ َِبِ  الَصَٰ

67. (பத்ர் கபாரில் றகது சசய்யப்பட்ட 
எதிரிகறள) இப்பூமியில் சகான்று 
குவிக்காமல், அவர்கறள 
றகதிகளாக்குவது (பின்னர், பிறணத் 
சதாறக வாங்கி விடுவிப்பது) நபிக்கு 
ஆகுமானதல்ல. (நபியின் கதாழர்ககள! 
நீங்கள்) உலகத்தின் சபாருறள 
நாடுகிைரீ்கள். அல்லாஹ்கவா 
(உங்களுக்கு) மறுறமறய நாடுகிைான். 
அல்லாஹ் மிறகத்தவன், மகா 
ஞானவான் ஆவான். 

ا  هانه  مه ِبَ   ك هْن  لِنه  لهه    یَهُكْونه  ا
ی هْسرَٰ َتَٰ  ا  ِف  یُثِْخنه  حه
ضه  ُتِریُْدْونه  اَْلهْرِض    ره   عه
  ۬ ا   نْيه ُ  الَدُ ةه    یُِریُْد  وهاّلَلَٰ   اَْلَِٰخره
 ُ ِزیْز   وهاّلَلَٰ ِكْيم   عه  حه

68. அல்லாஹ்விடமிருந்து (உங்களுக்கு 
மன்னிப்பு எனும்) விதி 
முந்தியிருக்கவில்றலசயனில் நீங்கள் 
(றகதிகளிடம் மீட்புத்சதாறக) 
வாங்கியதில் மகத்தான தண்டறன 
உங்கறளப் பிடித்கத இருக்கும். 

ِ  َمِنه  ِكتَٰب   لهْو َله  بهقه  اّلَلَٰ   سه
ُكْم  ا   لهمهَسه ْذُتْم  فِْيمه هخه  ا
اب   ِظْيم   عهذه  عه

69. ஆககவ, நீங்கள் எறத (கபாரில்) 
சவன்று சசாந்தமாக்கினரீ்ககளா அந்த 
ஆகுமான நல்லறத புசியுங்கள். 
இன்னும், அல்லாஹ்றவ அஞ்சுங்கள். 
நிச்சயமாக, அல்லாஹ் மகா 
மன்னிப்பாளன், சபரும் கருறணயாளன் 
ஆவான். 

ِنْمُتْم  ِمَمها  فهكُلُْوا ًَٰل   غه ل  حه
ًبا  ؗ  یَِ تَهُقوا  طه ا ه    وه ه  اَِنه   اّلَلَٰ  اّلَلَٰ
ُفوْر   ن  غه  َرهِحْيم 
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70. நபிகய! றகதிகளில் உங்கள் 
கரங்களில் (உங்கள் கட்டுப்பாட்டில்) 
உள்ளவர்களுக்கு கூறுவரீாக: “உங்கள் 
உள்ளங்களில் நல்ல (எண்ணத்)றத 
அல்லாஹ் அைிந்தால் உங்களிடமிருந்து 
எடுக்கப்பட்டறத விட சிைந்தறத 
உங்களுக்குக் சகாடுப்பான். இன்னும், 
உங்கறள மன்னிப்பான். அல்லாஹ் மகா 
மன்னிப்பாளன், சபரும் கருறணயாளன் 
ஆவான்.” 

ا  ْ   لَِمهْن  قُْل  الَنهِبَُ  یَٰ اهیَُهه  ِف
هیِْدیُْكْم  ی    َمِنه  ا  اِْن  اَْلهْسرَٰ 
ُ  یَهْعلهِم  ا قُلُْوِبُكْم  ِفْ  اّلَلَٰ ْْیً  خه
ا یَُْؤِتُكْم  ْْیً َمها   خه   اُِخذه  َمِ
یهْغِفرْ  ِمْنُكْم  ُ  لهُكْم    وه   وهاّلَلَٰ
ُفوْر    َرهِحْيم   غه

71. (நபிகய!) ஆனால், அவர்கள் உமக்கு 
கமாசடி சசய்ய நாடினால் (இதற்கு) 
முன்னர் அவர்கள் அல்லாஹ்விற்கு(ம்) 
கமாசடி சசய்துள்ளனர். ஆககவ, அவர்கள் 
மீது (அல்லாஹ் உங்களுக்கு) 
ஆதிக்கமளித்தான். அல்லாஹ் 
நன்கைிந்தவன், மகா ஞானவான் ஆவான். 

اِْن    فهقهْد  ِخيهانهتهكه  یَُِریُْدْوا وه
انُوا ه  خه  قهْبُل  ِمْن  اّلَلَٰ
ْ    فهاهْمكهنه  ُ  ِمْٰنُ  عهلِْيم   وهاّلَلَٰ
ِكْيم    حه
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72. நிச்சயமாக நம்பிக்றக சகாண்டு, 
(தங்கள் ஊறர விட்டு சவளிகயைி) 
ஹிஜ்ரத் சசன்று, அல்லாஹ்வின் 
பாறதயில் தங்கள் சபாருள்களாலும் 
தங்கள் உயிர்களாலும் கபார் 
புரிந்தவர்கள்; இன்னும், (இவர்கறள) 
அரவறணத்து, உதவியவர்கள் இவர்கள், - 
இவர்களில் சிலர் சிலருக்கு 
சபாறுப்பாளர்கள் ஆவர். இன்னும், 
எவர்கள் நம்பிக்றக சகாண்டு; ஆனால், 
ஹிஜ்ரத் சசல்லவில்றலகயா அவர்கள் 
ஹிஜ்ரத் சசல்லும் வறர எந்த ஒரு 
காரியத்திற்கும் அவர்களுக்காக 
சபாறுப்கபற்பது உங்களுக்கு 
ஆகுமானதல்ல. இன்னும், மார்க்க 
விஷயத்தில் அவர்கள் உங்களிடம் 
உதவிகதடினால் (அவர்களுக்கு) 
உதவுவது உங்கள் மீது கடறமயாகும். 
(எனினும்,) உங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் 
இறடயில் உடன்படிக்றக உள்ள ஒரு 
சமுதாயத்திற்கு எதிராக தவிர. 
(உடன்படிக்றக சசய்தவர்களுக்கு எதிராக 
உதவுவது ஆகுமானதல்ல.) அல்லாஹ் 
நீங்கள் சசய்பவற்றை உற்று 
கநாக்குபவன் ஆவான். 

ُنْوا الَهِذیْنه  اَِنه  مه ُروْ  اَٰ  اوهههاجه
ُدْوا هه  ِباهْموهالِِهْم  وهجَٰ

هنُْفِسِهْم  ا ِبْيِل  ِفْ  وه ِ  سه  اّلَلَٰ
الَهِذیْنه  ْوا وه وه ا اَٰ ُرْو  نهصه  وه
كه  َٰٓى ِ هْولِيهٓاءُ  بهْعُضُهْم  اُول   ا
الَهِذیْنه  بهْعض     ُنْوا وه مه لهْم  اَٰ   وه

اِجُرْوا ا  یُهه  َمِْن  لهُكْم  مه
 ْ یههَِتِ ء   َمِْن  َوهَله ْ َتَٰ  َشه   حه
اِجُرْوا    اِِن  یُهه   وه

ُرْوُكْم  یِْن  ِف  اْستهْنصه   الَدِ
لهْيُكُم  لَٰ  اََِله  الَنهْصرُ  فهعه  عه

ْ  بهیْنهُكْم  قهْوم    ُ بهْيٰنه  وه
ُ   َمِیْثهاق       تهْعمهلُْونه  ِبمها  وهاّلَلَٰ
 بهِصْْی  

73. இன்னும், நிராகரிப்பவர்கள் - 
அவர்களில் சிலர் சிலருக்கு 
சபாறுப்பாளர்கள் ஆவார்கள். நீங்கள் 
அறத சசய்யவில்றலசயன்ைால் 
(நம்பிக்றகயாளர்ககள! நீங்கள் 
உங்களுக்குள் ஒருவர் மற்ைவருக்கு 
உதவவில்றலசயன்ைால்), பூமியில் 
குழப்பமும் (இஸ்லாமிய மார்க்கத்திற்கு 
எதிராக) சபரும் கலகமும் ஆகிவிடும். 

الَهِذیْنه   بهْعُضُهْم  كهفهُرْوا وه
هْولِيهٓاءُ  لُْوهُ ته  اََِله  بهْعض     ا  ْفعه
  اَْلهْرِض  ِف  فِْتنهة   تهُكْن 

اد   فهسه ِبْْی    وه  كه
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74. ஆனால், எவர்கள் நம்பிக்றக 
சகாண்டு, ஹிஜ்ரத் சசன்று, 
அல்லாஹ்வின் பாறதயில் கபார் 
புரிந்தார்ககளா; இன்னும், (அவர்கறள) 
அரவறணத்து உதவி சசய்தார்ககளா 
அவர்கள்தான் உண்றமயில் 
நம்பிக்றகயாளர்கள். அவர்களுக்கு 
மன்னிப்பும் கண்ணியமான உணவும் 
உண்டு. 

الَهِذیْنه  ُنْوا وه مه ُرْوا اَٰ  وهههاجه
ُدْوا هه ِبْيِل  ِفْ  وهجَٰ ِ  سه  اّلَلَٰ
الَهِذیْنه  ْوا وه وه ا اَٰ ُرْو  نهصه  وه
كه  َٰٓى ِ ا    الُْمْؤِمُنْونه  ُهُم  اُول َقً   حه
ة  َوهِرْزق   لهُهْم  ْغِفره ِریْم    َمه كه
 

75. இன்னும், எவர்கள் (இவர்களுக்கு) 
பின்னர் நம்பிக்றக சகாண்டு, ஹிஜ்ரத் 
சசன்று, உங்களுடன் கசர்ந்து (உங்கள் 
எதிரிகளிடம்) கபார் புரிந்தார்ககளா 
அவர்கள் உங்கறளச் கசர்ந்தவர்கள்தான். 
இன்னும், அல்லாஹ்வின் கவதத்தில் 
இரத்த பந்தங்கள் - அவர்களில் சிலர் 
சிலருக்கு - சநருக்கமானவர்கள் (-உரிறம 
உள்ளவர்வர்கள்) ஆவார்கள். நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் எல்லாவற்றையும் 
நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

الَهِذیْنه  ُنْوا وه مه ْ  اَٰ  بهْعُد  ِمنٌۢ
ُرْوا ُدْوا وهههاجه هه ُكْم   وهجَٰ عه  مه
كه  َٰٓى ِ اُولُوا ِمْنُكْم    فهاُول  وه
اِم  هْولَٰ  بهْعُضُهْم  اَْلهْرحه  ا
ِب  ِفْ  ِببهْعض   ِ    ِكتَٰ  اَِنه  اّلَلَٰ
ه  ء   ِبكَُلِ  اّلَلَٰ ْ ن  َشه  عهلِْيم 

ஸூரா தை்பா التوبة 

1. அல்லாஹ்விடமிருந்தும் அவனுறடய 
தூதரிடமிருந்தும் நீங்கள் உடன்படிக்றக 
சசய்த இறணறவப்பாளர்கறள கநாக்கி 
அைிவிக்கப்படுவதாவது: “(அல்லாஹ்வும் 
ரஸூலும் இறணறவப்பாளர்களின் 
உடன்படிக்றகயிலிருந்து) விலகி 
விடுகிைார்கள்” என்று. 

ة   ٓاءه ِ  َمِنه  بهره ُسْولِه    اّلَلَٰ   وهره
ْدَتُْم  الَهِذیْنه  اِله  هه  َمِنه  عَٰ

 الُْمْشِرِكْيه  
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2. ஆககவ, (இறணறவப்பவர்ககள) “நீங்கள் 
நான்கு மாதங்கள் பூமியில் (சுதந்திரமாக) 
சுற்ைலாம். இன்னும், “நிச்சயமாக நீங்கள் 
அல்லாஹ்றவ பலவனீப்படுத்துபவர்கள் 
அல்லர் என்பறதயும், நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் நிராகரிப்பாளர்கறள 
இழிவுபடுத்துவான் என்பறதயும் அைிந்து 
சகாள்ளுங்கள்.” 

  اَْلهْرِض  ِف  فهِسْيُحْوا
ةه  هْربهعه ا ا هْشُهر  َوهاعْلهُمْو   ا
هنَهُكْم  ْْیُ  ا ِ    ُمْعِجِزی غه  اّلَلَٰ
هَنه  ا ه  وه  ُمْخِزی اّلَلَٰ
 ِریْنه الْكَٰفِ 

3. இன்னும், இறணறவப்பவர்களிலிருந்து 
நிச்சயமாக அல்லாஹ்வும் அவனுறடய 
தூதரும் விலகியவர்கள் என்று அல்லாஹ் 
இன்னும் அவனுறடய தூதரிடமிருந்து, 
மாசபரும் ஹஜ்ஜுறடய நாளில் 
(அைிவிக்கப்படும்) அைிவிப்பாகும் இது. 
ஆககவ, (இறணறவப்பதிலிருந்து) நீங்கள் 
திருந்தினால் அது உங்களுக்கு மிக 
நல்லதாகும். நீங்கள் (திருந்தாமல்) 
விலகினால் நிச்சயமாக நீங்கள் 
அல்லாஹ்றவ பலவனீப்படுத்துபவர்கள் 
அல்லர் என்பறத அைிந்து சகாள்ளுங்கள். 
(நபிகய!) நிராகரித்தவர்களுக்கு 
துன்புறுத்தும் தண்டறன உண்டு என்று 
நற்சசய்தி கூறுவரீாக. 

هذهان   ا ِ  َمِنه  وه   ُسْولِه   وهره  اّلَلَٰ
َجِ  یهْومه  الَنهاِس  اِله   الْحه

 ِ ْكَبه هَنه  اَْله ه  ا ء   اّلَلَٰ   بهِرْیٓ
۬   َمِنه    الُْمْشِرِكْيه  

ُسْولُه      ُتْبُتْم  فهاِْن  وهره
ْْی   اِْن  لَهُكْم    فهُهوهخه  وه
ا تهوهلَهیُْتْم  هنَهُكْم  فهاعْلهُمْو   ا
ْْیُ  ِ    ُمْعِجِزی غه  اّلَلَٰ
رِ  بهَشِ  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  وه
اب   ذه هلِْيم    ِبعه  ا
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4. (எனினும்,) இறணறவப்பவர்களில் 
எவர்களிடம் நீங்கள் உடன்படிக்றக சசய்து, 
பிைகு அவர்கள் (உடன்படிக்றகயின் 
அம்சங்களில்) எறதயும் உங்களுக்கு 
குறைக்காமலும், உங்களுக்கு எதிராக 
(எதிரிகளில்) ஒருவருக்கும் உதவாமலும் 
இருந்தார்ககளா அவர்கறளத் தவிர. ஆக, 
அவர்களுக்கு அவர்களின் 
உடன்படிக்றகறய அவர்களுறடய 
(உடன்படிக்றகயின்) தவறண (முடியும்) 
வறர முழுறமப்படுத்துங்கள். நிச்சயமாக 
அல்லாஹ், தன்றன அஞ்சுபவர்கள் மீது 
அன்பு றவக்கிைான். 

ْدَتُْم  الَهِذیْنه  اََِله  هه  َمِنه  عَٰ
 لهْم  ثَُمه  الُْمْشِرِكْيه 
لهْم  یهْنُقُصْوُكْم  ْيـ ًا َوه   شه
اِهُرْوا ًدا عهلهْيُكْم  یُظه   اهحه
ا هتَِمُْو  ْ  فها ُهْم  اِلههْْیِ ْهده  عه
ِتِهْم    اِلَٰ  ه  اَِنه  ُمَده  اّلَلَٰ

 الُْمَتهِقْيه   یُِحَبُ 

5. ஆக, புனித மாதங்கள் முடிந்துவிட்டால் 
(மக்கா நகரத்றத கசர்ந்த) 
இறணறவப்பாளர்கறள - நீங்கள் 
அவர்கறள எங்கு கண்டாலும் - 
சகால்லுங்கள்; இன்னும், 
அவர்கறள(ச்சிறைப்) பிடியுங்கள்; இன்னும், 
அவர்கறள முற்றுறகயிடுங்கள்; இன்னும், 
ஒவ்சவாரு பதுங்குமிடத்திலும் (அவர்கறள 
எதிர்பார்த்து) அவர்களுக்காக அமருங்கள். 
ஆக, அவர்கள் (இறணறவப்பிலிருந்து) 
திருந்தி, சதாழுறகறய நிறலநிறுத்தி, 
ஸகாத்றதக் சகாடுத்தால் அவர்களுறடய 
வழிறய விட்டு விடுங்கள். நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் மகா மன்னிப்பாளன் சபரும் 
கருறணயாளன் ஆவான். 

لهخه  فهاِذها  اَْلهْشُهرُ  انْسه
  فهاقُْتلُوا  الُْحُرُم 

ْيُث  الُْمْشِرِكْيه    حه
ْدَتُُمْوُهْم    وهُخُذْوُهْم  وهجه
 وهاقُْعُدْوا وهاْحُصُرْوُهْم 

د     كَُله  لهُهْم  ْرصه  فهاِْن  مه
هقهاُموا تهابُْوا ا َٰوةه  وه ل   الَصه
تهُوا اَٰ وةه  وه كَٰ لَُْوا الَزه   فهخه

ِبْيلهُهْم    ه  اَِنه  سه ُفوْر   اّلَلَٰ   غه
 َرهِحْيم  



 

ஸூரா தை்பா 

 

409 

 

 التوبة

6. இன்னும், (நபிகய!) அந்த 
இறணறவப்பவர்களில் ஒருவர் உம்மிடம் 
பாதுகாப்புத் கதடினால், அல்லாஹ்வின் 
கபச்றச அவர் சசவியுறும் வறர 
அவருக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பரீாக! பிைகு 
அவறர அவருறடய பாதுகாப்பான 
இடத்திற்குச் கசர்த்து விடுவரீாக! அதற்குக் 
காரணம், நிச்சயமாக அவர்கள் அைியாத 
மக்கள் ஆவார்கள். 

اِْن  د   وه  َمِنه  اهحه
ارهكه اْس  الُْمْشِرِكْيه   تهجه

َتَٰ  فهاهِجْرهُ  َٰمه   یهْسمهعه  حه هل  ك
 ِ هبْلِْغهُ  ثَُمه  اّلَلَٰ نهه     ا اْمه  مه
لِكه  هنَهُهْم  ذَٰ  ََله   قهْوم   ِبا

ن   یهْعلهُمْونه

7. அல்லாஹ்விடத்திலும், அவனுறடய 
தூதரிடத்திலும் இறணறவப்பவர்களுக்கு 
உடன்படிக்றக எப்படி (நீடித்து) இருக்கும்? 
(ஆயினும்) புனித மஸ்ஜிதுக்கு அருகில் 
நீங்கள் உடன்படிக்றக சசய்தவர்கறளத் 
தவிர. அவர்கள் உங்களுடன் ஒழுங்காக 
கநர்றமயாக நடக்கும் வறர நீங்களும் 
அவர்களுடன் ஒழுங்காக நடந்து 
சகாள்ளுங்கள். நிச்சயமாக 
அல்லாஹ், தன்றன அஞ்சுபவர்கள் மீது 
அன்பு றவக்கிைான். 

 لِلُْمْشِرِكْيه  یهُكْوُن  كهْيفه 
ْهد   ِ  ِعْنده  عه   وهِعْنده  اّلَلَٰ
ُسْولِه      الَهِذیْنه  اََِله  ره
ْدَتُْم  هه  الْمهْسِجدِ  ِعْنده  عَٰ
اِم    ره اُمْوا فهمها  الْحه  اْستهقه
  لهُهْم    فهاْستهِقْيُمْوا لهُكْم 
ه  اَِنه  الُْمَتهِقْيه  یُِحَبُ  اّلَلَٰ

 

8. எவ்வாறு (அவர்கறள நம்ப முடியும்)? 
அவர்கள் உங்கறள சவற்ைி சகாண்டால் 
உங்களுடன் (அவர்களுக்கு இருக்கின்ை 
வமிச, குடும்ப இரத்த) உைறவயும் 
(அவர்கள் உங்களுடன் சசய்த) 
உடன்படிக்றகறயயும் 
சபாருட்படுத்தமாட்டார்கள். தங்கள் வாய் 
(வார்த்றத)களால் உங்கறளத் 
திருப்திப்படுத்துகிைார்கள்; இன்னும், 
அவர்களுறடய உள்ளங்கள் (உங்கறள 
ஏற்க) மறுக்கின்ைன. அவர்களில் 
அதிகமாகனார் (சட்டங்கறள மீறுகின்ை) 
பாவிகள் ஆவர். 

اِْن  كهْيفه  ُرْوا وه   یَهْظهه
  یهْرقُُبْوا َله  عهلهْيُكْم 
ًة    وهَله  اََِلً  فِْيُكْم   ِذَمه

 ِباهفْوهاِهِهْم  یُْرُضْونهُكْم 
تهاْبَٰ    قُلُْوبُُهْم    وه

ْكثهُرُهْم  ه ا  فَِٰسُقْونه   وه
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9. அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
வசனங்களுக்குப் பகரமாக சசாற்ப 
விறலறய வாங்கினார்கள். இன்னும், 
(மக்கறள) அவனுறடய பாறதறய 
விட்டுத் தடுத்தனர். நிச்சயமாக அவர்கள் 
சசய்து சகாண்டிருந்தது மிகக் 
சகட்டதாகும். 

ْوا ه ِ  ِباَٰیَِٰت  اِْشَته همهًنا  اّلَلَٰ   ث
ْوا قهلِْيًل  َدُ ْن  فهصه   عه
ِبْيلِه     نَهُهْم  سه ٓاءه   اِ ا  سه   مه
هانُْوا  یهْعمهلُْونه  ك

10. அவர்கள், நம்பிக்றகயாளர்கள் 
விஷயத்தில் (வமிச, குடும்ப இரத்த) 
உைறவயும் (அவர்கள் உங்களுடன் சசய்த) 
உடன்படிக்றகறயயும் 
சபாருட்படுத்தமாட்டார்கள். இன்னும், 
அவர்கள்தான் (உடன்படிக்றககறள) மீைக் 
கூடியவர்கள் ஆவார்கள். 

  اََِلً  ُمْؤِمن   ِفْ  یهْرقُُبْونه  َله 
ًة    وهَله  كه  ِذَمه َٰٓى ِ اُول  ُهُم  وه

 الُْمْعتهُدْونه 

11. ஆக, அவர்கள் (தங்கள் குற்ைங்களில் 
இருந்து) திருந்தி (அல்லாஹ்வின் பக்கம் 
திரும்பி மன்னிப்புக் ககாரி) சதாழுறகறய 
நிறலநிறுத்தி, ஸகாத்றதயும் சகாடுத்தால் 
(அவர்கள்) மார்க்கத்தில் உங்கள் 
சககாதரர்கள் ஆவார்கள். (தங்களுக்கு 
விவரிக்கப்படுவறத) அைிந்து சகாள்கின்ை 
மக்களுக்கு நாம் வசனங்கறள (இந்த 
கவதத்தில்) விவரித்து கூறுகிகைாம். 

هقهاُموا تهابُْوا فهاِْن  ا   وه
َٰوةه  ل تهُوا الَصه اَٰ وةه  وه كَٰ  الَزه
یِْن    ِف  نُُكْم فهاِْخوها  الَدِ

ُل   لِقهْوم   اَْلَٰیَِٰت  وهنُفهَصِ
 یَهْعلهُمْونه 

12. இன்னும், அவர்கள் தங்கள் 
உடன்படிக்றகக்குப் பின்னர் தங்கள் 
சத்தியங்கறள முைித்தால்: இன்னும், 
உங்கள் மார்க்கத்தில் குறை கூைி குத்திப் 
கபசினால், அவர்கள் (இக்குற்ைத்திலிருந்து) 
விலகிக் சகாள்வதற்காக நிராகரிப்புறடய 
(இத்தறகய) தறலவர்களிடம் கபாரிடுங்கள். 
நிச்சயமாக அவர்களுக்கு சத்தியங்கள் 
அைகவ இல்றல. (இவர்கள் தங்கள் 
சத்தியங்கறள மதித்து நடக்க மாட்டார்கள்.) 

اِْن  ا وه هیْمهانهُهْم  نَهكهثُْو  ْ  ا  َمِنٌۢ
ْهِدِهْم  بهْعدِ  ُنْوا عه عه   ِفْ  وهطه

اتِ  ِدیِْنُكْم  افهقه َمهةه  لُْو  هى ِ   ا
نَهُهْم  الُْكْفِر    هیْمهانه  َله   اِ   ا
لَهُهْم  لهُهْم   یهنْتهُهْونه  لهعه
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13. தங்கள் சத்தியங்கறள முைித்து, தூதறர 
(ஊறரவிட்டு) சவளிகயற்றுவதற்கு 
முடிசவடுத்த மக்களிடம் நீங்கள் கபார்புரிய 
மாட்டீர்களா? அவர்கள்தான் (கலகத்றத) 
உங்களிடம் முதல் முறையாக 
ஆரம்பித்தனர். நீங்கள் அவர்கறளப் 
பயப்படுகிைரீ்களா? நீங்கள் நம்பிக்றக 
சகாண்டவர்களாக இருந்தால் 
அல்லாஹ்தான் நீங்கள் பயப்படுவதற்கு 
மிகத் தகுதியானவன் ஆவான். 

اتِلُْونه  اهَله  ا قهْوًما  ُتقه  نَهكهثُْو 
هیْمهانهُهْم  اِج  وهههَمُْوا ا   ِباِْخره
ُسْوِل  ُءْوُكْم به  وهُهْم   الَره   ده

هَوهله  ة     ا َره ْونهُهْم    مه تهْخشه ه   ا
 ُ َقُ  فهاّلَلَٰ هحه هْن  ا ْوهُ  ا   تهْخشه
ْؤِمِنْيه  ُكنُْتْم  اِْن   َمُ

14. அவர்களிடம் கபாரிடுங்கள். உங்கள் 
கரங்களால் அல்லாஹ் அவர்கறள 
தண்டிப்பான்; இன்னும், அவர்கறள 
இழிவுபடுத்துவான்; இன்னும், அவர்களுக்கு 
எதிராக உங்களுக்கு உதவுவான்; இன்னும், 
நம்பிக்றக சகாண்ட மக்களின் 
சநஞ்சங்க(ளில் உள்ள மனக் காயங்க)றள 
குணப்படுத்துவான். 

بُْهُم  قهاتِلُْوُهْم  َذِ ُ  یُعه  اّلَلَٰ
یُْخِزِهْم   ِباهیِْدیُْكْم   وه
یهْنُصْرُكْم  ْ  وه  عهلههْْیِ
یهْشِف   قهْوم   ُصُدْوره  وه
ْؤِمِنْيه    َمُ

15. இன்னும், அவர்களுறடய உள்ளங்களின் 
ககாபத்றதப் கபாக்குவான்; இன்னும், 
அல்லாஹ் (அவர்களில்) தான் 
நாடியவர்கறள திருத்தி, (அவர்கறள) 
மன்னிப்பான். அல்லாஹ் நன்கைிந்தவன், 
மகா ஞானவான் ஆவான். 

یُْذِهْب  ْيظه  وه  قُلُْوِبِهْم    غه
یهُتْوُب  ُ  وه لَٰ  اّلَلَٰ ْن  عه  مه
ٓاُء    ُ  یَهشه  م  عهلِيْ  وهاّلَلَٰ
ِكْيم    حه



 

ஸூரா தை்பா 

 

412 

 

 التوبة

16. (நம்பிக்றகயாளர்ககள!) உங்களில் 
எவர்கள் (மனம் விரும்பி) 
கபார்புரிந்தார்ககளா அவர்கறளயும்; 
இன்னும், அல்லாஹ், அவனுறடய தூதர், 
இன்னும் நம்பிக்றக சகாண்டவர்கள் ஆகிய 
இவர்கள் அல்லாதவர்கறள அந்தரங்க 
நண்பர்களாக எவர்கள் எடுத்துக் 
சகாள்ளாமல் இருக்கிைார்ககளா 
அவர்கறளயும் அல்லாஹ் 
(சவளிப்பறடயாக) அைியாமல் இருக்கும் 
நிறலயில், நீங்கள் (கசாதிக்கப்படாமல்) 
விட்டுவிடப்படுவரீ்கள் என்று 
எண்ணிக்சகாண்டீர்களா? அல்லாஹ் 
நீங்கள் சசய்பவற்றை ஆழ்ந்தைிந்தவன் 
ஆவான். 

هْم  ِسْبُتْم  ا هْن  حه ُكْوا ا   ُتَْته
لهَمها  ُ  یهْعلهِم  وه  الَهِذیْنه  اّلَلَٰ

ُدْوا هه لهْم  ِمْنُكْم  جَٰ   وه
ِ  ُدْوِن  ِمْن  یهَتهِخُذْوا  اّلَلَٰ

ُسْولِه   وهَله    وهَله  ره
ًة    الُْمْؤِمِنْيه  لِْيجه ُ  وه   وهاّلَلَٰ

 ٌۢ ِبْْی  ن  ِبمها  خه  تهْعمهلُْونه

17. அல்லாஹ்வுறடய மஸ்ஜிதுகறளப் 
பரிபாலிப்பதற்கு இறணறவப்பாளர்களுக்கு 
உரிறம இருக்கவில்றல. (அவர்களுறடய) 
நிராகரிப்பிற்கு அவர்ககள சாட்சி 
கூறுபவர்களாக இருக்கிைார்கள். 
அவர்களுறடய (நற்)சசயல்கள் 
(இவ்வுலகிகலகய) அழிந்துவிடும். இன்னும், 
(மறுறமயில்) நரகத்திகல அவர்கள் 
நிரந்தரமாக தங்கிவிடுவார்கள். 

ا  هانه  مه هْن  لِلُْمْشِرِكْيه  ك   ا
ِجده  یَهْعُمُرْوا ِ  مهسَٰ  اّلَلَٰ
ِهِدیْنه  لَٰ   شَٰ هنُْفِسِهْم  عه  ا
كه  ِبالُْكْفِر    َٰٓى ِ ْت  اُول ِبطه   حه
  ۬ هْعمهالُُهْم    ُهْم  الَنهارِ  وهِف  ا
لُِدْونه   خَٰ

18. அல்லாஹ்வின் மஸ்ஜிதுகறள 
பராமரிப்ப(தற்கு தகுதி உள்ள)வர்கள் 
எல்லாம் அல்லாஹ்றவயும் 
இறுதிநாறளயும் நம்பிக்றக சகாண்டு, 
சதாழுறகறய நிறலநிறுத்தி, ஸகாத்றதக் 
சகாடுத்து, அல்லாஹ்றவத் தவிர 
(எவறரயும்) பயப்படாதவர்கள்தான். 
இவர்கள்தான் கநர்வழி சபற்ைவர்களில் 
இருப்பார்கள். 

نَهمها  ِجده  یهْعُمرُ  اِ ِ  مهسَٰ  اّلَلَٰ
ْن  مهنه  مه ِ  اَٰ الْيهْوِم  ِباّلَلَٰ  وه

هقهامه  اَْلَِٰخرِ  ا َٰوةه  وه ل   الَصه
ٰته  اَٰ وةه  وه كَٰ لهْم  الَزه  یهْخشه  وه
ه  اََِله  َٰٓى ِكه  فهعهسَٰ   اّلَلَٰ   اُول
هْن    ِمنه  یَهُكْونُْوا ا

 الُْمْهتهِدیْنه 
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19. ஹஜ் சசய்பவர்களுக்கு தண்ணரீ் 
புகட்டுவறதயும், புனித மஸ்ஜிறத 
பராமரிப்பறதயும் - அல்லாஹ் இன்னும் 
இறுதி நாறள நம்பிக்றக சகாண்டு, 
அல்லாஹ்வின் பாறதயில் கபார்புரிந்தவர் 
(உறடய சசயறலப்) கபான்று - நீங்கள் 
ஆக்கிவிட்டீர்களா? அல்லாஹ்விடம் 
(இவர்கள் இருவரும்) சமமாக மாட்டார்கள். 
அல்லாஹ், அநியாயக்கார மக்கறள 
கநர்வழி சசலுத்த மாட்டான். 

لُْتْم  عه ایهةه  اهجه ٓاَجِ  ِسقه   الْحه
ةه   الْمهْسِجدِ  وهِعمهاره
اِم  ره مهْن  الْحه مهنه  كه ِ   اَٰ   ِباّلَلَٰ
الْيهْوِم  ده  اَْلَِٰخرِ  وه هه   ِفْ  وهجَٰ
ِبْيِل  ِ    سه  یهْستهو نه  َله  اّلَلَٰ
ِ    ِعْنده  ُ  اّلَلَٰ  َله  وهاّلَلَٰ
 الْقهْومه  یهْهِدی

لِِمْيه    الَظَٰ

20. எவர்கள் நம்பிக்றக சகாண்டு, ஹிஜ்ரத் 
சசன்று, அல்லாஹ்வின் பாறதயில் 
தங்கள் சசல்வங்களாலும் தங்கள் 
உயிர்களாலும் கபார் புரிந்தார்ககளா 
அவர்கள் அல்லாஹ்விடம் பதவியால் மிக 
மகத்தானவர்கள் ஆவார்கள். இன்னும், 
இவர்கள்தான் (சசார்க்கத்றதக் சகாண்டு) 
சவற்ைி சபற்ைவர்கள் ஆவார்கள். 

هلَهِذیْنه  ُنْوا ا مه ُرْوا اَٰ  وهههاجه
ُدْوا هه ِبْيِل  ِفْ  وهجَٰ ِ  سه  اّلَلَٰ
هنُْفِسِهْم    ِباهْموهالِِهْم  ا   وه
ُم  هْعظه ةً  ا ِ     ِعْنده  دهرهجه   اّلَلَٰ
كه  َٰٓى ِ اُول الْفهٓاى ُِزْونه  ُهُم  وه

 

21. அவர்களுறடய இறைவன் 
தன்னிடமிருந்து (தன்) கருறண; இன்னும், 
(தனது) சபாருத்தம்; இன்னும், 
சசார்க்கங்கறளக் சகாண்டு அவர்களுக்கு 
நற்சசய்தி கூறுகிைான். அவற்ைில் 
அவர்களுக்கு நிறலயான இன்பம் உண்டு. 

ُرُهْم  بَُُهْم  یُبهَشِ ْحمهة   ره  ِبره
َنَٰت   َمِْنهُ    وهِرْضوهان  َوهجه
ا  لَهُهْم    نهِعْيم   فِْيهه
 َمُِقْيم   

22. அவற்ைில் அவர்கள் எப்கபாதும் 
நிரந்தரமாக தங்கி இருப்பார்கள். நிச்சயமாக 
அல்லாஹ், - அவனிடம் மகத்தான 
கூலியுண்டு. 

لِِدیْنه  ا    خَٰ هبهًدا    فِْيهه  اَِنه  ا
ه  ه    اّلَلَٰ هْجر   ِعْنده ِظْيم   ا عه
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23. நம்பிக்றகயாளர்ககள! உங்கள் 
தந்றதமார்கறளயும், (உங்கள் 
தாய்மார்கறளயும்) உங்கள் 
சககாதரர்கறளயும் (உங்கள் 
சககாதரிகறளயும் உங்களுக்கு உற்ை 
கநசர்களாகவும்) சபாறுப்பாளர்களாக(வும்) 
எடுத்துக் சகாள்ளாதீர்கள், - அவர்கள் 
(இஸ்லாறம ஏற்காமல்) 
இறைநம்பிக்றகறய விட நிராகரிப்றப 
விரும்பினால். இன்னும், உங்களில் 
எவர்கள் அவர்கறள சபாறுப்பாளர்களாக 
(கநசர்களாக) ஆக்கிக் சகாள்வார்ககளா 
அவர்கள்தான் அநியாயக்காரர்கள் 
ஆவார்கள். 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  َله  اَٰ
ا ُكْم  تهَتهِخُذْو  بهٓاءه  اَٰ

نهُكْم  هْولِيهٓا  وهاِْخوها   اِِن  ءه ا
َبُوا له  الُْكْفره  اْستهحه  عه
ْن  اَْلِیْمهاِن    مه لَهُهْم  وه  یَهتهوه
كه  َمِْنُكْم  َٰٓى ِ  ُهُم  فهاُول

لُِمْونه   الَظَٰ

24. (நபிகய! நம்பிக்றகயாளர்கறள கநாக்கி) 
கூறுவரீாக: “உங்கள் தந்றதமார்களும், 
(உங்கள் தாய்மார்களும்) உங்கள் ஆண் 
பிள்றளகளும், (உங்கள் சபண் 
பிள்றளகளும்) உங்கள் சககாதரர்களும், 
(உங்கள் சககாதரிகளும்) உங்கள் 
மறனவிகளும், (நீங்கள் சபண்களாக 
இருந்தால் உங்கள் கணவன்மார்களும்) 
உங்கள் குடும்பமும், நீங்கள் சம்பாதித்த 
சசல்வங்களும், அது மந்தமாகிவிடுகமா 
என்று நீங்கள் பயப்படும் வர்த்தகமும், 
நீங்கள் விரும்பும் வடீுகளும் 
அல்லாஹ்றவ விட; இன்னும், 
அவனுறடய தூதறர விட; இன்னும், 
அவனுறடய பாறதயில் கபாரிடுவறத 
விட உங்களுக்கு மிக விருப்பமாக 
இருந்தால் அல்லாஹ் (உங்களிடம்) தன் 
(தண்டறனயின்) கட்டறளறயக் சகாண்டு 
வரும் வறர எதிர்பாருங்கள். இன்னும், 
அல்லாஹ் பாவிகளான மக்கறள கநர்வழி 
சசலுத்த மாட்டான். 

هانه  اِْن  قُْل  بهٓاُؤُكْم  ك  اَٰ
هبْنهٓاُؤُكْم  ا نُُكْم  وه  وهاِْخوها
هْزوهاُجُكْم  ا   وه
ُتُكْم  ِشْْیه هْموهاُل  وهعه ا  وه
فُْتُمْوهها  ه ة   قَْته اره   وهِتجه
ْونه  ادههها  تهْخشه  كهسه
ِكُن  مهسَٰ ا   وه ْونههه  تهْرضه
َبه  هحه ِ  َمِنه  اِلهْيُكْم  ا  اّلَلَٰ

ُسْولِه   اد   وهره  ِفْ  وهِجهه
ِبْيلِه   بَهُصْوا سه ه َتَٰ  فهَته   حه
ه  ُ  یهاِْٰت ُ  ِباهْمِره     اّلَلَٰ  َله  وهاّلَلَٰ

 الْقهْومه  یهْهِدی
ن  ِسِقْيه  الْفَٰ
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25. அதிகமான கபார்க்களங்களிலும் 
ஹுறனன் கபாரிலும் அல்லாஹ் 
உங்களுக்கு திட்டவட்டமாக உதவினான். 
நீங்கள் (எண்ணிக்றகயில்) அதிகமாக 
இருப்பது உங்கறள 
சபருறமப்படுத்தியகபாது (அந்த 
எண்ணிக்றக) உங்களுக்கு எறதயும் பலன் 
தரவில்றல. இன்னும், பூமி - அது 
விசாலமாக இருந்தும் உங்களுக்கு 
சநருக்கடியாகி விட்டது. பிைகு, நீங்கள் 
புைமுதுகு காட்டியவர்களாக திரும்பி 
(ஓடி)னரீ்கள். 

ْد  ُكُم  لهقه ره ُ  نهصه  ِفْ   اّلَلَٰ
وهاِطنه  ة     مه ِثْْیه یهْومه  كه  وه
بهْتُكْم  اِذْ  ُحنهْي     هْعجه  ا

ُتُكْم   ُتْغِن  فهلهْم  كهثْره
ْنُكْم  اقهْت  عه ْيـ ًا َوهضه   شه
 ِبمها  اَْلهْرُض  عهلهْيُكُم 
ُحبهْت  لَهیُْتْم  ثَُمه  ره  وه

ْدِبِریْنه    َمُ

26. பிைகு, அல்லாஹ் தன் தூதர் மீதும், 
நம்பிக்றக சகாண்டவர்கள் மீதும் தன் 
(புைத்திலிருந்து) அறமதிறய இைக்கினான். 
இன்னும், சில பறடகறள இைக்கினான். 
அவர்கறள நீங்கள் பார்க்கவில்றல. 
இன்னும், நிராகரித்தவர்கறள தண்டித்தான். 
இதுதான் நிராகரிப்பவர்களின் கூலியாகும். 

له  ثَُمه  هنْزه ُ  ا ِكْينهتهه   اّلَلَٰ  سه
لَٰ  ُسْولِه   عه له وه  ره  عه

له  الُْمْؤِمِنْيه  هنْزه ا  وه
ْوهها  لَهْم  ُجُنْوًدا به  تهره  وهعهَذه
لِكه   كهفهُرْوا    الَهِذیْنه   وهذَٰ
ٓاءُ  زه  الْكَِٰفِریْنه   جه

27. பிைகு, அதற்குப் பின்னர் அல்லாஹ், 
தான் நாடியவர்கறள திருந்த சசய்து 
அவர்கறள மன்னிப்பான். அல்லாஹ் மகா 
மன்னிப்பாளன், சபரும் கருறணயாளன் 
ஆவான். 

ُ  یهُتْوُب  ثَُمه  ْ  اّلَلَٰ  بهْعدِ  ِمنٌۢ
لِكه  لَٰ  ذَٰ ْن  عه ٓاُء    مه  یَهشه
 ُ ُفوْر   وهاّلَلَٰ  َرهِحْيم   غه
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28. நம்பிக்றகயாளர்ககள! 
இறணறவப்பவர்கள் எல்லாம் 
அசுத்தமானவர்கள். ஆககவ, அவர்கள் 
அவர்களுறடய இந்த ஆண்டிற்குப் பின்னர் 
புனித மஸ்ஜிறத சநருங்கக் கூடாது. 
வறுறமறய நீங்கள் பயந்தால், தனது 
அருளினால் உங்கறள நிறைவாக்குவான் 
(உங்களுக்கு கதறவயான சசல்வத்றத 
வழங்குவான்) அல்லாஹ் நாடினால். 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் நன்கைிந்தவன், மகா 
ஞானவான் ஆவான். 

ا  ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه   اِنَهمها  اَٰ
س   الُْمْشِرُكْونه    فهله  نهجه

بُوایه   الْمهْسِجده  ْقره
امه  ره  عهاِمِهْم  بهْعده  الْحه
ا    ذه اِْن  هَٰ ْيلهةً   ِخْفُتْم  وه   عه

ْوفه  ُ  یُْغِنْيُكُم  فهسه  اّلَلَٰ
ٓاءه    اِْن  فهْضلِه    ِمْن   اَِنه  شه
ه  ِكْيم   عهلِْيم   اّلَلَٰ  حه

29. கவதம் சகாடுக்கப்பட்டவர்களில் 
எவர்கள் அல்லாஹ்றவயும் மறுறம 
நாறளயும் நம்பிக்றக சகாள்ளாமல், 
அல்லாஹ்வும் அவனுறடய தூதரும் 
தறட சசய்தவற்றை தறட சசய்யாமல், 
சத்திய மார்க்கத்றத மார்க்கமாக ஏற்காமல் 
இருக்கிைார்ககளா அவர்களிடம் - 
அவர்ககளா (சிறுறமயறடந்தவர்களாக) 
பணிந்தவர்களாக இருக்கும் நிறலயில், 
உடகன வரிறய சகாடுக்கும் வறர - 
நீங்கள் கபார் புரியுங்கள். 

  َله  الَهِذیْنه  قهاتِلُوا
ِ  یُْؤِمُنْونه    وهَله  ِباّلَلَٰ
 وهَله  اَْلَِٰخرِ  ِبالْيهْوِم 
ُمْونه  َرِ ا  یُحه مه  مه َره ُ  حه  اّلَلَٰ
ُسْولُه    یهِدیُْنْونه  وهَله  وهره
َقِ  ِدیْنه   الَهِذیْنه  ِمنه  الْحه
َتَٰ  الِْكتَٰبه  اُْوُتوا  یُْعُطوا حه

ْن  الِْجْزیهةه   یَهد  َوهُهْم  عه
ن صَٰ   ِغُرْونه
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30. ‘உறஸர்’ அல்லாஹ்வுறடய மகன் 
என்று யூதர்கள் கூறுகிைார்கள். 
‘மஸீஹ்’அல்லாஹ்வுறடய மகன் என்று 
கிைித்தவர்கள் கூறுகிைார்கள். இது, 
அவர்களின் வாய்களில் இருந்து வரும் 
அவர்களின் (கற்பறனக்) கூற்ைாகும் 
(உண்றமயில்றல). முன்னர் 
நிராகரித்தவர்களின் கூற்றுக்கு ஒப்பா(க 
இவர்களும் கபசு)கிைார்கள். அல்லாஹ் 
அவர்கறள அழிப்பான். அவர்கள் எப்படி 
(உண்றமறய விட்டு வழிககட்டின் பக்கம்) 
திருப்பப்படுகிைார்கள்? 

قهالهِت  یْرُ  الْيهُهْودُ  وه  ُعزه
ِ  بُْن  قهالهِت  اّلَلَٰ   وه

ی ره   ابُْن  الْمهِسْيُح  الَنهصَٰ
 ِ لِكه     اّلَلَٰ   قهْولُُهْم  ذَٰ

اِهـ ُْونه  ِباهفْوهاِهِهْم     یُضه
 ِمْن  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  قهْوله 
ُ ؗ   قَٰتهلهُهُم  قهْبُل    هَنَٰ  اّلَلَٰ   ا

 یُْؤفهُكْونه 

31. இவர்கள் அல்லாஹ்றவயன்ைி தங்கள் 
அைிஞர்கறளயும் தங்கள் துைவிகறளயும் 
மர்யமுறடய மகன் (ஈஸா) மஸீறஹயும் 
கடவுள்களாக எடுத்துக் சகாண்டனர். 
வணக்கத்திற்குரிய ஒகர ஓர் இறைவறன 
அவர்கள் வணங்குவதற்கக தவிர அவர்கள் 
ஏவப்படவில்றல. அவறனத் தவிர 
(உண்றமயில் வணங்கத்தகுதியான) 
இறைவன் அைகவ இல்றல. அவர்கள் 
இறணறவப்பவற்றை விட்டு அவன் மிகத் 
தூயவன். 

ا ُذْو  تَهخه ُهْم  اِ هْحبهاره  ا
هْربهابًا ُهْم وهُرْهبهانه   َمِْن  ا
ِ  ُدْوِن  الْمهِسْيحه  اّلَلَٰ   ابْنه  وه
ْریهمه    ا   مه مه ا وه  اََِله   اُِمُرْو 

ا ًَٰها  لِيهْعُبُدْو   َله   َوهاِحًدا    اِل
َٰهه  نهه   ُهوه   اََِله  اِل َمها  ُسْبحَٰ   عه

 یُْشِرُكْونه 

32. இவர்கள் தங்கள் வாய்களால் (ஊதி) 
அல்லாஹ்வுறடய ஒளிறய 
அறணப்பதற்கு விரும்புகிைார்கள். 
நிராகரிப்பவர்கள் சவறுத்தாலும் அல்லாஹ் 
தன் ஒளிறய முழுறமப்படுத்திகய 
தீருவான். 

هْن  یُِریُْدْونه   نُوْره  یَُْطِفـ ُْوا ا
 ِ یهاْبه  ِباهفْوهاِهِهْم  اّلَلَٰ ُ  وه  اّلَلَٰ
هْن  اََِله   ه   یَُِتَمه  ا لهوْ  نُوْره   وه
ِرهه   الْكَِٰفُرْونه  كه
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33. அவன், தன் தூதறர கநர்வழியுடனும் 
உண்றமயான மார்க்கத்துடனும் 
அனுப்பினான், - எல்லா மார்க்கங்கறளப் 
பார்க்கிலும் அறத கமகலாங்க 
றவப்பதற்காக. இறணறவப்பவர்கள் 
சவறுத்தாலும் சரிகய! 

له  ُهوهالَهِذْی   هْرسه ُسْولهه   ا  ره
ی ِدیِْن  ِبالُْهدَٰ َقِ  وه  الْحه

ه  لُِيْظ  له  ِهره یِْن  عه  كُلَِه     الَدِ
لهوْ  ِرهه  وه  الُْمْشِرُكْونه  كه

34. நம்பிக்றகயாளர்ககள! நிச்சயமாக யூத, 
கிைித்தவ அைிஞர்களில் இருந்தும் இன்னும் 
துைவிகளில் இருந்தும் அதிகமாகனார் 
மக்களின் சசல்வங்கறளத் தவைாக 
அனுபவிக்கிைார்கள். இன்னும், 
அல்லாஹ்வின் பாறதறய விட்டு 
(மக்கறள) தடுக்கிைார்கள். இன்னும், 
எவர்கள் தங்கத்றதயும், சவள்ளிறயயும் 
கசமித்துவிட்டு, அவற்றை அல்லாஹ்வின் 
பாறதயில் தர்மம் சசய்ய மாட்டார்ககளா, 
துன்புறுத்தக்கூடிய தண்டறன 
அவர்களுக்கு உண்டு என்று நற்சசய்தி 
கூறுவரீாக. 

ا  ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه  اَِنه  اَٰ
ِثْْیً   اَْلهْحبهارِ  َمِنه  اكه

ْهبهاِن  الَرُ  لهيهاْكُلُْونه  وه
هْموهاله   ِبالْبهاِطِل  الَنهاِس  ا

ْونه  یهُصَدُ ْن  وه ِبْيِل  عه  سه
   ِ الَهِذیْنه  اّلَلَٰ ْونه  وه  یهْكَِنُ

ههبه  ةه  الَذه  وهَله  وهالِْفَضه
ا  ِبْيِل  ِفْ  یُْنِفُقْونههه ِ    سه  اّلَلَٰ
ْرُهْم  اب   فهبهَشِ ذه  ِبعه

هلِْيم     ا

35. மறுறம நாளில், அவற்றை (-அந்த 
தங்கம் சவள்ளிகறள) நரக சநருப்பில் 
பழுக்கக் காய்ச்சப்படும். ஆக, அவற்றைக் 
சகாண்டு அவர்களுறடய சநற்ைிகளுக்கும், 
அவர்களுறடய விலாக்களுக்கும், 
அவர்களுறடய முதுகுகளுக்கும் சூடு 
கபாடப்படும். “உங்களுக்காக நீங்கள் 
கசமித்தறவதான் இறவ. ஆககவ, நீங்கள் 
கசமித்துக் சகாண்டிருந்தவற்றை (-
அவற்றுக்குரிய தண்டறனறய இன்று) 
சுறவயுங்கள்.” (என்று அவர்களுக்கு 
கூைப்படும்.) 

ا  یُْحمَٰ  یَهْومه   نهارِ  ِفْ  عهلهْيهه
َنهمه  هه ا  فهُتْكوَٰی جه   ِبهه

 وهُجُنْوبُُهْم  ِجبهاُهُهْم 
ا وهُظُهوُْرُهْم    ذه ا  هَٰ   مه
ُتْم  ْ  نُْفِسُكْم َِله  كهَنه
ا  فهُذْوقُْوا  ُكنُْتْم  مه
ْونه   تهْكَِنُ
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36. நிச்சயமாக அல்லாஹ்விடம், 
வானங்கறளயும், பூமிறயயும் பறடத்த 
நாளில், அல்லாஹ்வின் விதியில் 
மாதங்களின் எண்ணிக்றக பன்னிரண்டு 
மாதங்களாகும். அவற்ைில் புனிதமான 
நான்கு மாதங்கள் உள்ளன. இதுதான் 
கநரான மார்க்கமாகும். ஆககவ, அவற்ைில் 
(-அம்மாதங்களில் பாவம் சசய்து) 
உங்களுக்கு தீங்கு இறழக்காதீர்கள். நீங்கள் 
ஒன்ைிறணந்து இறணறவப்பவர்களிடம் 
கபார் புரியுங்கள் அவர்கள் ஒன்ைிறணந்து 
உங்களிடம் கபார் புரிவது கபான்று. 
நிச்சயமாக அல்லாஹ், தன்றன 
அஞ்சுபவர்களுடன் இருக்கிைான் என்பறத 
அைிந்து சகாள்ளுங்கள். 

ةه  اَِنه  ُهوْرِ  عَِده   ِعْنده  الَشُ
 ِ ثْنها  اّلَلَٰ ره  ا ْهًرا عهشه   ِفْ  شه
ِب  ِ  ِكتَٰ لهقه  یهْومه  اّلَلَٰ  خه

ِت  مَٰوَٰ ا    وهاَْلهْرضه  الَسه  ِمْنهه
ة   هْربهعه لِكه  ُحُرم     ا   ذَٰ
یُْن  ۬   الَدِ ُم   َيِ  فهله  الْقه
ُكْم  فِْيِهَنه  تهْظلُِمْوا هنُْفسه  ا
قهاتِلُ   الُْمْشِرِكْيه  واوه
هٓافَهةً  مها  ك اتِلُْونهُكْم  كه  یُقه
هٓافَهًة    ا ك هَنه  وهاعْلهُمْو  ه  ا  اّلَلَٰ
 الُْمَتهِقْيه  مهعه 

37. (புனித மாதங்கறள அவற்ைின் 
காலத்திலிருந்து) பிற்படுத்துவசதல்லாம் 
நிராகரிப்பில் அதிகப்படுத்துவதாகும். 
அதன்மூலம் நிராகரிப்பவர்கள் வழி 
சகடுக்கப்படுகிைார்கள். ஓர் ஆண்டில் (புனித 
மாதமாகிய) அறத ஆகுமாக்குகிைார்கள். 
இன்னும், (கவறு) ஓர் ஆண்டில் அறத 
(புனிதம் என) தறட சசய்து 
சகாள்கிைார்கள். காரணம், அல்லாஹ் 
தறட சசய்த (புனித மாதங்களின்) 
எண்ணிக்றகக்கு அவர்கள் ஒத்துவந்து, 
பிைகு, அல்லாஹ் தறட சசய்தறத 
அவர்கள் ஆகுமாக்கிக் சகாள்ள கவண்டும் 
என்பதாகும். அவர்களுறடய தீயச் 
சசயல்கள் அவர்களுக்கு 
அலங்கரிக்கப்பட்டன. இன்னும், அல்லாஹ் 
நிராகரிப்பாளர்களான மக்கறள கநர்வழி 
சசலுத்தமாட்டான். 

نَهمها  ءُ  اِ  ِف   ِزیهادهة   الَنهِسْٓ
َلُ  الُْكْفرِ   نه الَهِذیْ  ِبهِ  یُضه
عهاًما  یُِحلَُْونهه   كهفهُرْوا

ُمْونهه   َرِ یُحه  عهاًما  َوه
ةه  لَُِيوهاِطـ ُْوا ا  عَِده مه  مه َره  حه

 ُ ا  فهُيِحلَُْوا اّلَلَٰ مه  مه َره  حه
   ُ  ُسْوٓءُ  لهُهْم  ُزیَِنه  اّلَلَٰ

هْعمهالِِهْم    ُ  ا  َله  وهاّلَلَٰ
 الْقهْومه  یهْهِدی

ن   الْكَِٰفِریْنه
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38. நம்பிக்றகயாளர்ககள! அல்லாஹ்வின் 
பாறதயில் (கபாருக்கு) புைப்படுங்கள் என்று 
உங்களுக்குக் கூைப்பட்டால் உங்களுக்கு 
என்ன ஆனது? உலகத்தின் பக்கம் சாய்ந்து 
விட்டீர்கள்! மறுறமறய பார்க்கிலும் உலக 
வாழ்க்றகறயக் சகாண்டு திருப்தி 
அறடந்தீர்களா? உலக வாழ்க்றகயின் 
இன்பம் மறுறமயில் அற்பமானதாககவ 
தவிர இல்றல! 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه ا  اَٰ  مه
 لهُكُم  قِْيله  اِذها لهُكْم 

نِْفُرْوا ِبْيِل  ِفْ  ا ِ  سه  اّلَلَٰ
َهاقهلُْتْم  ث  اَْلهْرِض    اِله  ا
ِضیُْتْم  هره وةِ  ا يَٰ  ِبالْحه
نْيها  ِة    ِمنه  الَدُ  فهمها  اَْلَِٰخره
تهاعُ  وةِ  مه يَٰ نْيها  الْحه   ِف  الَدُ

ةِ   قهلِْيل    اََِله  اَْلَِٰخره

39. (கபாருக்கு) நீங்கள் புைப்படாவிட்டால், 
துன்புறுத்தக்கூடிய தண்டறனயால் அவன் 
உங்கறள தண்டிப்பான்; இன்னும், 
உங்கறள அன்ைி (கவறு) ஒரு 
சமுதாயத்றத (தனது தீனுக்காக) மாற்ைி 
விடுவான். நீங்கள் அவனுக்கு எறதயும் 
தீங்கிறழக்க முடியாது. அல்லாஹ் 
எல்லாவற்ைின் மீதும் கபராற்ைலுறடயவன் 
ஆவான். 

بُْكْم  تهْنِفُرْوا اََِله  َذِ  یُعه
ابًا ۬   عهذه هلِْيًما   یهْستهْبِدْل  ا   وه
ُكْم  قهْوًما  ْْیه   وهَله  غه

ْوهُ  ْيـ ًا    تهُضَرُ ُ  شه لَٰ  وهاّلَلَٰ  عه
ء   كَُلِ  ْ  قهِدیْر   َشه
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40. நீங்கள் அவருக்கு 
உதவவில்றலசயனில் (அவருக்கு நஷ்டம் 
இல்றல). இருவரில் ஒருவராக அவர் 
இருக்கும் நிறலயில் நிராகரித்தவர்கள் 
அவறர (ஊறர விட்டு) 
சவளிகயற்ைியகபாது, அவ்விருவரும் 
குறகயில் இருந்தகபாது, தன் கதாழறர 
கநாக்கி, “நீ கவறலப்படாகத! நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் நம்முடன் இருக்கிைான்” என்று 
கூைியகபாது அல்லாஹ் அவருக்கு உதவி 
சசய்துவிட்டான். ஆக, அல்லாஹ் அவர் 
மீது தன் அறமதிறய இைக்கினான். 
இன்னும், நீங்கள் பார்க்காத பறடகளின் 
மூலம் அவறரப் பலப்படுத்தினான். 
நிராகரித்தவர்களின் வார்த்றதறய 
(மார்க்கத்றத, ஆற்ைறல) மிகத் 
தாழ்ந்ததாக ஆக்கினான். அல்லாஹ்வின் 
வார்த்றததான் (அவனது மார்க்கம், 
வலிறம) மிக உயர்வானது. அல்லாஹ் 
மிறகத்தவன், மகா ஞானவான் ஆவான். 

هُ  فهقهْد  تهْنُصُرْوهُ  اََِله  ره  نهصه
 ُ هُ  اِذْ  اّلَلَٰ جه هْخره  الَهِذیْنه  ا

هاِنه  كهفهُرْوا ثْنهْيِ  ث   اِذْ   ا
ارِ  ِف  ُهمها   یهُقْوُل  اِذْ  الْغه

اِحِبه   ْن  َله  لِصه  اَِنه  تهْحزه
ه  ا    اّلَلَٰ نه عه له  مه هنْزه ُ  فها  اّلَلَٰ

ِكْينهتهه   ه   عهلهْيهِ  سه هیَهده ا   وه
ْوهها  لَهْم  ِبُجُنْود   له  تهره عه   وهجه
هلِمهةه   كهفهُروا  الَهِذیْنه  ك

ْفلَٰ    هلِمهةُ  الَسُ ك ِ  وه   ِِهه  اّلَلَٰ
ا    ُ  الُْعلْيه ِزیْز   وهاّلَلَٰ   عه
ِكْيم    حه

41. நீங்கள் இலகுவானவர்களாக* இருக்கும் 
நிறலயிலும்; இன்னும், கனமானவர்களாக* 
இருக்கும் நிறலயிலும் கபாருக்கு 
புைப்படுங்கள். இன்னும், அல்லாஹ்வின் 
பாறதயில் உங்கள் சசல்வங்களாலும் 
உங்கள் உயிர்களாலும் கபாரிடுங்கள். 
நீங்கள் (உபகதசங்கறள) அைிபவர்களாக 
இருந்தால் இதுகவ உங்களுக்கு மிகச் 
சிைந்ததாகும்.I 

نِْفُرْوا   َوهثِقهاًَل ِخفهافًا  اِ
اِهُدْوا  ِباهْموهالُِكْم  وهجه
هنُْفِسُكْم  ا ِبْيِل  ِفْ  وه  سه

   ِ لُِكْم  اّلَلَٰ ْْی   ذَٰ  لَهُكْم  خه
 تهْعلهُمْونه   ُكنُْتْم  اِْن 

 
I *இலகுைானைரக்ள்: ைாலிபரக்ள், ைாகனிப்பைரக்ள், 

சசல்ைந்தரக்ள். *கனமானைரக்ள்: ைடயாதிகரக்ள், 

கால்நனடயாக சசல்பைரக்ள், ஏனைகள். 
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42. (நபிகய!) அருகில் உள்ள சபாருளாகவும் 
சமீபமான பயணமாகவும் இருந்திருந்தால் 
அவர்கள் உம்றமப் பின்பற்ைி இருப்பார்கள். 
எனினும், (சசல்ல கவண்டிய) எல்றல 
அவர்களுக்கு தூரமாக இருக்கிைது. 
இன்னும், “நாங்கள் ஆற்ைல் சபற்ைிருந்தால் 
உங்களுடன் சவளிகயைி இருப்கபாம்” 
என்று அல்லாஹ்வின் மீது அவர்கள் 
சத்தியம் சசய்கிைார்கள். (சபாய் 
சத்தியத்தால் அவர்கள்) தங்கறளகய 
அழித்துக் சகாள்கிைார்கள். இன்னும், 
நிச்சயமாக அவர்கள் சபாய்யர்கள்தான் 
என்பறத அல்லாஹ் அைிவான். 

هانه  لهوْ  ًضا  ك ره قهِریًْبا  عه
فهًرا َتهبهُعْوكه  قهاِصًدا َوهسه  ََله
 ْ َِٰكنٌۢ ل ْت  وه ُ  بهُعده  عهلههْْیِ
َقهُة    يهْحلُِفْونه  الَشُ  وهسه
 ِ ْعنها  لهوِ  ِباّلَلَٰ  اْستهطه

ْجنها  ره ُكْم    لهخه عه   مه
ُهْم    یُْهلُِكْونه  هنُْفسه  ا
 ُ نَهُهْم  یهْعلهُم  وهاّلَلَٰ   اِ

ن   لهكَِٰذبُْونه

43. அல்லாஹ் உம்றம மன்னிப்பான்! 
(அவர்களில்) உண்றம உறரத்தவர்கள் 
(எவர்கள் என்று) உமக்குத் சதளிவாகின்ை 
வறர; இன்னும், சபாய்யர்கறள(யும் 
அவர்கள் யாசரன்று) நீர் அைிகின்ை வறர 
ஏன் அவர்களுக்கு அனுமதியளித்தீர்? 

ا  فه ُ  عه ْنكه    اّلَلَٰ  لِمه  عه
هِذنْته  َتَٰ  لهُهْم  ا ه  حه   یهتهبهَيه
قُْوا الَهِذیْنه  لهكه  ده   صه

تهْعلهمه   الْكَِٰذِبْيه  وه

44. அல்லாஹ்றவயும் இறுதிநாறளயும் 
நம்பிக்றக சகாள்பவர்கள் தங்கள் 
சசல்வங்களாலும் தங்கள் உயிர்களாலும் 
(அல்லாஹ்வின் பாறதயில்) 
கபாரிடுவதிலிருந்து (விலகியிருக்க) 
உம்மிடம் அனுமதி ககார மாட்டார்கள். 
இன்னும், அல்லாஹ், தன்றன 
அஞ்சுபவர்கறள நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

  الَهِذیْنه  یهْستهاِْذنُكه  َله 
ِ  یُْؤِمُنْونه  الْيهْوِم  ِباّلَلَٰ  وه
هْن  اَْلَِٰخرِ  اِهُدْوا ا  یَُجه

هنُْفِسِهْم    ِباهْموهالِِهْم  ا   وه
 ُ ٌۢ  وهاّلَلَٰ ِبالُْمَتهِقْيه  عهلِْيم 
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45. உம்மிடம் அனுமதி ககாருவசதல்லாம், 
அல்லாஹ்றவயும் இறுதி நாறளயும் 
நம்பிக்றக சகாள்ளாதவர்கள்தான். 
இன்னும், அவர்களுறடய உள்ளங்கள் 
சந்கதகித்தன. ஆககவ, அவர்கள் தங்கள் 
சந்கதகத்தில் தடுமாறுகிைார்கள். 

نَهمها   الَهِذیْنه  یهْستهاِْذنُكه  اِ
ِ  یُْؤِمُنْونه  َله  الْيهْوِم  ِباّلَلَٰ  وه

اْرتهابهْت  اَْلَِٰخرِ    وه
ْ  ِفْ  فهُهْم  قُلُْوبُُهْم  یُِْبِ   ره
دَهُدْونه  ه  یهَته

46. இன்னும், அவர்கள் (கபாருக்காக தங்கள் 
இல்லங்களிலிருந்து) சவளிகயைி 
சசல்வறத நாடியிருந்தால் அதற்கு ஒரு 
(முறையான) தயாரிப்றப ஏற்பாடு 
சசய்திருப்பார்கள். எனினும், (உம்முடன்) 
அவர்கள் கிளம்பிவருவறத அல்லாஹ் 
சவறுத்தான். ஆககவ, (அல்லாஹ்) 
அவர்கறளத் தடுத்து விட்டான். இன்னும், 
தங்குபவர்களுடன் தங்கிவிடுங்கள் என்று 
(அவர்களுக்கு) கூைப்பட்டது. 

لهوْ  اُدوا وه هره   الُْخُرْوجه  ا
ْوا هعهَدُ ةً  لهه   َله َِٰكْن عَُده ل  َوه
ِرهه  ُ  كه هُهْم  اّلَلَٰ اث نٌِْۢبعه  ا

ُهْم   اقُْعُدْوا وهقِْيله  فهثهَبهطه
ِعِدیْنه  مهعه   الْقَٰ

47. அவர்கள் உங்களுடன் (கபாருக்கு) 
சவளிகயைி (வந்து) இருந்தால் தீறமறயத் 
தவிர உங்களுக்கு அதிகப்படுத்தி இருக்க 
மாட்டார்கள்; இன்னும், உங்களுக்கு 
குழப்பத்றதத் கதடி உங்களுக்கிறடயில் 
விறரந்(து விஷமத்தனமான கவறல 
சசய்)திருப்பார்கள். இன்னும், 
அவர்களுக்காக (உளவு பார்க்கும்) 
ஒற்ைர்களும் உங்களுடன் இருக்கிைார்கள். 
இன்னும், அல்லாஹ் அநியாயக்காரர்கறள 
நன்கைிந்தவன். 

ُجْوا لهوْ  ره ا  فِْيُكْم  خه  َمه
اُدْوُكْم  بهاًَل  اََِله  زه  خه

ُعْوا هْوضه ۡا َٰلهُكْم  وهَله  ِخل
 الِْفْتنهةه    یهْبُغْونهُكُم 
فِْيُكْم  ُعْونه  وه َمَٰ   لهُهْم    سه
 ُ ٌۢ  وهاّلَلَٰ لِِمْيه  عهلِْيم  ِبالَظَٰ
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48. திட்டவட்டமாக (அவர்கள் இதற்கு) 
முன்னர் குழப்பத்றதத் கதடியுள்ளனர். 
இன்னும், காரியங்கறள உமக்கு 
(தறலகீழாய்)ப் புரட்டி(க் காண்பித்த)னர். 
இறுதியாக (சவற்ைி எனும்) சத்தியம் 
வந்தது. இன்னும், அவர்கள் 
சவறுப்பவர்களாக இருந்த நிறலயில் 
அல்லாஹ்வின் கட்டறள(யாகிய அவனது 
மார்க்கம்) சவன்ைது. 

ُوا لهقهدِ   ِمْن  الِْفْتنهةه  ابْتهغه
قهلَهُبْوا قهْبُل   اَْلُُموْره  لهكه  وه
َتَٰ  ٓاءه  حه َقُ  جه ره  الْحه هه  وهظه
هْمرُ  ِ  ا ِرُهْونه  وهُهْم  اّلَلَٰ كَٰ
 

49. இன்னும், (நபிகய!) “எனக்கு அனுமதி 
தருவரீாக, என்றனச் கசாதிக்காதீர்” என்று 
கூறுபவரும் அவர்களில் உண்டு. அைிந்து 
சகாள்ளுங்கள்! அவர்கள் 
கசாதறனயில்தான் விழுந்தனர். நிச்சயமாக 
நரகம் நிராகரிப்பவர்கறள சூழ்ந்கத 
உள்ளது. 

 ْ ِمْٰنُ ْن   یَهُقْوُل  َمهْن  وه  اْئذه
 ْ ْ    وهَله  َلِ  ِف   اهَله  تهْفِتَنِ

قهُطْوا    الِْفْتنهةِ  اَِنه   سه  وه
َنهمه  هه ٌۢ  جه ة   لهُمِحْيطه

 ِبالْكَِٰفِریْنه 

50. (நபிகய!) உமக்கு ஒரு நன்றம 
ஏற்பட்டால் அது அவர்கறளத் 
துக்கப்படுத்துகிைது. இன்னும், உமக்கு ஒரு 
கசாதறன ஏற்பட்டால், “முன்னகர எங்கள் 
காரியத்றத (எச்சரிக்றகயுடன்) நாங்கள் 
(முடிவு) எடுத்துக் சகாண்(டு கபாருக்கு 
வராமல் தங்கி விட்)கடாம்” என்று அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்; இன்னும், அவர்ககளா 
மகிழ்ச்சியறடந்தவர்களாக இருக்கும் 
நிறலயில் (உம்றம விட்டு) திரும்பி 
சசல்கிைார்கள். 

نهة   ِصْبكه تُ  اِْن  سه   حه
اِْن  تهُسْؤُهْم      ُتِصْبكه  وه
  قهْد  یَهُقْولُْوا ُمِصیْبهة  
ْذنها   هخه نها  ا هْمره  قهْبُل  ِمْن  ا
یهتهوهلَهْوا فهِرُحْونه   وهُهْم  وه

 

51. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “அல்லாஹ் 
எங்களுக்கு விதித்தறதத் தவிர (எதுவும்) 
எங்களுக்கு அைகவ ஏற்படாது. அவன்தான் 
எங்கள் மவ்லா ஆவான்.” இன்னும், 
நம்பிக்றகயாளர்கள் அல்லாஹ்வின் மீது 
நம்பிக்றக றவ(த்து அவறனகய சார்ந்து 
இரு)க்கவும். 

ا   اََِله  یَُِصْيبهنها   لَهْن  قُْل   مه
ُ  كهتهبه  ا    اّلَلَٰ ا     لهنه َٰىنه ْول  ُهوهمه
له  ِ  وهعه َهِل  اّلَلَٰ  فهلْیهتهوهك

 الُْمْؤِمُنْونه 



 

ஸூரா தை்பா 

 

425 

 

 التوبة

52. (நபிகய!) கூறுவரீாக: (சவற்ைி அல்லது 
சசார்க்கம் இந்த) இரு சிைப்பானவற்ைில் 
ஒன்றைத் தவிர (கவறு எறதயும்) 
எங்களுக்கு எதிர்பார்க்கிைரீ்களா? 
அல்லாஹ், தன்னிடமிருந்து; அல்லது, 
எங்கள் கரங்களால் ஒரு தண்டறனயின் 
மூலம் உங்கறள கசாதிப்பறத நாங்கள் 
உங்களுக்கு எதிர்பார்க்கிகைாம். ஆககவ, 
எதிர்பாருங்கள்! நிச்சயமாக நாங்கள் 
உங்களுடன் கசர்ந்து எதிர்பார்க்கிகைாம். 

بَهُصْونه  ههْل  قُْل   اََِله   ِبنها   تهره
ی   الُْحْسنهيهْيِ    اِْحده
نهْحُن  بَهُص  وه ه هْن  ِبُكْم  نهَته  ا

ُ  یَُِصیْبهُكُم  اب   اّلَلَٰ ذه  ِبعه
هوْ  ِعْنِده    َمِْن  ا  ؗ  ا   ِباهیِْدیْنه

ا بَهُصْو  ه ُكْم  اِنَها  فهَته عه  مه
بَُِصْونه  ه  َمَُته

53. (நபிகய! நயவஞ்சககர்கறள கநாக்கி) 
கூறுவரீாக: “விருப்பமாக அல்லது 
சவறுப்பாக தர்மம் சசய்யுங்கள். (எப்படி 
சசய்தாலும் உங்கள் தர்மம்) 
உங்களிடமிருந்து அைகவ 
அங்கீகரிக்கப்படாது. நிச்சயமாக நீங்கள் 
(அல்லாஹ்வின் கட்டறளகறள மீறுகின்ை) 
பாவிகளான மக்களாக ஆகிவிட்டீர்கள்.” 

هنِْفُقْوا قُْل  ْوعًا  ا هوْ  طه  ا
ْرًها  َبهله  لَهْن  كه  ِمْنُكْم    یَُتهقه
نَهُكْم   قهْوًما  ُكنُْتْم  اِ

 فَِٰسِقْيه 

54. நிச்சயமாக அவர்கள் அல்லாஹ்றவயும் 
அவனுறடய தூதறரயும் நிராகரித்தனர்; 
இன்னும், அவர்கள் கசாம்கபைிகளாக 
இருந்த நிறலயில் தவிர சதாழுறகக்கு 
வர மாட்டார்கள்; இன்னும், அவர்கள் 
சவறுத்தவர்களாக இருந்த நிறலயில் 
தவிர தர்மம் புரிய மாட்டார்கள் ஆகிய 
இவற்றைத் தவிர அவர்களுறடய 
தர்மங்கள் அவர்களிடமிருந்து 
அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கு (கவறு எதுவும் 
காரணம்) அவர்களுக்குத் தறடயாக 
இருக்கவில்றல. 

ا  مه ُهْم  وه نهعه هْن  مه  ُتْقبهله  ا
 ْ ْ  ِمْٰنُ  اََِله   نهفهقَٰهَُتُ
هنَهُهْم  ِ  كهفهُرْوا ا   ِباّلَلَٰ

ُسْولِه   ِبره  یهاُْتْونه   وهَله  وه
َٰوةه  ل الَٰ  وهُهْم  اََِله  الَصه  ُكسه
ُهْم  اََِله  یُْنِفُقْونه  وهَله   وه

ِرُهْونه   كَٰ
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55. ஆககவ, (நபிகய!) அவர்களுறடய 
சசல்வங்களும், அவர்களுறடய 
பிள்றளகளும் உம்றம ஆச்சரியப்படுத்த 
கவண்டாம். அல்லாஹ் நாடுவசதல்லாம் 
அவற்ைின் மூலம் உலக வாழ்க்றகயில் 
அவர்கறள தண்டிப்பதற்கும், இன்னும், 
அவர்கள் நிராகரிப்பவர்களாக இருக்கும் 
நிறலயில் அவர்களுறடய உயிர்கள் 
பிரிந்து சசன்று விடுவறதயும்தான். 

هْموهالُُهْم  ُتْعِجْبكه  فهله    ا
ُدُهْم    وهَله   هْوَله نَهمها  ا  اِ
ُ  یُِریُْد  بهُهْم  اّلَلَٰ َذِ ا  لُِيعه   ِبهه
وةِ  ِف  يَٰ نْيها الْحه   الَدُ

تهْزههقه  هنُْفُسُهْم  وه   وهُهْم  ا
ِفُرْونه   كَٰ

56. இன்னும், “நிச்சயமாக அவர்கள் 
உங்கறளச் கசர்ந்தவர்கள்தான்” என்று 
அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியம் 
சசய்கிைார்கள். ஆனால், அவர்கள் 
உங்கறளச் கசர்ந்தவர்கள் இல்றல. 
என்ைாலும், அவர்கள் (உங்கறள கண்டு) 
பயப்படுகின்ை மக்கள் ஆவார்கள். 

یهْحلُِفْونه  ِ  وه نَهُهْم  ِباّلَلَٰ  اِ
ا  لهِمْنُكْم    مه ْنُكْم  ُهْم  وه   َمِ
 ْ ُ َِٰكَٰنه ل قُْونه   قهْوم   وه یَهْفره

 

57. ஓர் ஒதுங்குமிடத்றத; அல்லது, 
(மறலக்) குறககறள; அல்லது, ஒரு 
சுரங்கத்றத அவர்கள் கண்டால் அவர்ககளா 
விறரந்தவர்களாக அதன் பக்கம் திரும்பி 
(ஓடி)யிருப்பார்கள். 

ً  یهِجُدْونه  لهوْ  ا لْجه هوْ  مه  ا
ت   رَٰ غَٰ هوْ  مه ًل  ا خه   لَهوهلَهْوا ُمَده
 یهْجمهُحْونه  وهُهْم  اِلهْيهِ 

58. இன்னும், (நபிகய! நீர் சகாடுக்கின்ை) 
தர்மங்களில் உம்றமக் குறை 
கூறுபவர்களும் அவர்களில் இருக்கின்ைனர். 
ஆக, அவற்ைிலிருந்து அவர்கள் 
சகாடுக்கப்படுவார்ககளயானால் 
திருப்தியறடவார்கள். இன்னும், 
அவற்ைிலிருந்து அவர்கள் 
சகாடுக்கப்படவில்றலசயன்ைால் அப்கபாது 
அவர்கள் ஆத்திரப்ப(ட்)டு (உம்றம குறை 
கூறு)கிைார்கள். 

 ْ ِمْٰنُ  ِف  یَهلِْمُزكه  َمهْن  وه
قَِٰت    ده  اُْعُطْوا فهاِْن  الَصه

ا  ُضْوا ِمْنهه اِْن  ره  لَهْم  وه
ْوا ا   یُْعطه  ُهْم  اِذها ِمْنهه

ُطْونه   یهْسخه
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59. இன்னும், அல்லாஹ்வும், அவனுறடய 
தூதரும் அவர்களுக்குக் சகாடுத்தறத 
நிச்சயமாக அவர்கள் திருப்தியறடந்திருக்க 
கவண்டுகம! இன்னும், “அல்லாஹ் 
எங்களுக்குப் கபாதுமானவன். அல்லாஹ் 
தனது அருளிலிருந்து(ம்) இன்னும், 
அவனுறடய தூதர் (தன் தர்மத்திலிருந்தும்) 
எங்களுக்குக் சகாடுப்பார்கள். நிச்சயமாக 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் பக்கம்தான் 
ஆறசயுள்ளவர்கள்” என்று அவர்கள் கூைி 
இருக்க கவண்டுகம! 

لهوْ  هنَهُهْم  وه ُضْوا ا ا   ره  مه
هُىُ  تَٰ ُ  اَٰ ُسْولُه     اّلَلَٰ   وهره
ْسُبنها وهقهالُْوا ُ  حه  اّلَلَٰ

ُيْؤِتیْنها  ُ  سه  فهْضلِه   ِمْن  اّلَلَٰ
ُسْولُه      َها   وهره ن ِ  اِله  اِ  اّلَلَٰ
ن  ِغُبْونه  رَٰ

60. (கடறமயான) ஸகாத்துகள் - 
வைியவர்களுக்கும், ஏறழகளுக்கும், 
அவற்றுக்கு ஊழியம் சசய்பவர்களுக்கும், 
அவர்களின் உள்ளங்கள் (புதிதாக 
இஸ்லாமுடன்) 
இறணக்கப்பட்டவர்களுக்கும், அடிறமகறள 
உரிறமயிடுவதற்கும், கடனாளிகளுக்கும், 
அல்லாஹ்வின் பாறதயில் 
இருப்பவர்களுக்கும், 
வழிப்கபாக்கர்களுக்கும் உரியதாகும். இது 
அல்லாஹ்விடமிருந்து (விதிக்கப்பட்ட 
வறரயறுக்கப்பட்ட) கடறமயாக 
இருக்கிைது. இன்னும், அல்லாஹ் 
நன்கைிந்தவன், மகா ஞானவான் ஆவான். 

نَهمها  قَُٰت  اِ ده ٓاءِ  الَصه   لِلُْفقهره
ِكْيِ  الْمهسَٰ ِملِْيه   وه الْعَٰ  وه

ا  الُْمؤهلَهفهةِ  عهلهْيهه   قُلُْوبُُهْم  وه
قهاِب  وهِف  ِرِمْيه  الَرِ الْغَٰ  وه
ِفْ  ِبْيِل  وه ِ  سه   وهابِْن  اّلَلَٰ

ِبْيِل    ةً  الَسه  َمِنه   فهِریْضه
   ِ ُ  اّلَلَٰ ِكْيم   عهلِْيم   وهاّلَلَٰ حه
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61. இன்னும், “அவர் (அறனத்றதயும் 
சசவிகயற்கும்) ஒரு காது” என்று கூைி 
நபிறய இகழ்பவர்களும் அவர்களில் 
உள்ளனர். (நபிகய!) கூறுவரீாக: “(அவர்) 
உங்களுக்கு நல்ல(றத சசவியுறுகின்ை) 
காது ஆவார். அவர் அல்லாஹ்றவ 
நம்பிக்றக சகாள்கிைார். இன்னும், 
நம்பிக்றகயாளர்க(ள் கூறும் சசய்திக)றள 
ஏற்றுக் சகாள்கிைார். இன்னும், உங்களில் 
நம்பிக்றக சகாண்டவர்களுக்கு 
கருறணயாக இருக்கிைார்.” இன்னும், 
எவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதறர 
இகழ்கிைார்ககளா, துன்புறுத்தக்கூடிய 
தண்டறன அவர்களுக்கு உண்டு. 

 ُ ِمْٰنُ  یُْؤذُْونه  الَهِذیْنه  وه
یهُقْولُْونه  الَنهِبَه    ُهوهاُذُن     وه
ْْی   اُذُُن  قُْل    لَهُكْم  خه

ِ  یُْؤِمُن  یُْؤِمُن  ِباّلَلَٰ  وه
ْحمهة   لِلُْمْؤِمِنْيه    وهره
َهِذیْنه  مه  لَِل   ِمْنُكْم    ُنْوااَٰ
الَهِذیْنه  ُسْوله  یُْؤذُْونه  وه   ره

 ِ اب   لهُهْم  اّلَلَٰ هلِْيم   عهذه  ا

62. அவர்கள் உங்கறளத் 
திருப்திப்படுத்துவதற்காக உங்களுக்காக 
அல்லாஹ் மீது சத்தியம் சசய்கிைார்கள். 
அவர்கள் (உண்றமயான) 
நம்பிக்றகயாளர்களாக இருந்தால், 
அவர்கள் திருப்திப்படுத்துவதற்கு 
அல்லாஹ்வும், அவனுறடய தூதரும்தான் 
மிகவும் தகுதியுறடயவர்கள். 

ِ  یهْحلُِفْونه   لهُكْم  ِباّلَلَٰ
ُضْوُكْم    ُ  لُِْیْ   وهاّلَلَٰ
ُسْولُه    َقُ  وهره هحه هْن  ا  یَُْرُضْوهُ  ا

هانُْوا اِْن   ُمْؤِمِنْيه  ك

63. “நிச்சயமாக எவர் அல்லாஹ்விற்கும், 
அவனுறடய தூதருக்கும் முரண்படுவாகரா 
அவருக்கு நிச்சயமாக நரகத்தின் 
சநருப்புதான் உண்டு. அதில் (அவர்) 
நிரந்தரமானவர்” என்பறத அவர்கள் 
அைியவில்றலயா? இதுதான் சபரிய 
இழிவாகும். 

هلهْم  ا ا هنَهه   یهْعلهُمْو  ْن  ا  مه
اِددِ  ه  یَُحه ُسْولهه   اّلَلَٰ هَنه  وهره   فها
َنهمه  نهاره  لهه   هه الًِد  جه   اخه

ا    لِكه  فِْيهه   الِْخْزُی  ذَٰ
ِظْيُم   الْعه
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64. நயவஞ்சகர்கள், அவர்கறளப் பற்ைி ஓர் 
அத்தியாயம் இைக்கப்பட்டு, அது 
அவர்களின் உள்ளங்களில் உள்ளவற்றை 
நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு 
அைிவித்துவிடுவறதப் பயப்படுகிைார்கள். 
(நபிகய! அவர்கறள கநாக்கி) கூறுவரீாக: 
“ககலிசசய்து சகாள்ளுங்கள். நீங்கள் 
பயப்படுவறத நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
(நபிக்கு) சவளியாக்குவான்.” 

رُ  ِفُقْونه  یهْحذه هْن  الُْمنَٰ  ا
َهله  ْ  ُتَنه ة   عهلههْْیِ  ُسوْره

ُئُهْم   قُلُْوِبِهْم    ِفْ  ِبمها  ُتنهَبِ
ه  اَِنه  اْستهْهِزُءْوا    قُِل   اّلَلَٰ

ا  ُمْخِرج   ُرْونه  َمه  تهْحذه

65. (இறதப் பற்ைி) நீர் அவர்களிடம் 
ககட்டால், “நாங்கள் எல்லாம் (சிரித்து 
ககலியாக கபசுவதில் கவனமற்று மிகத் 
தீவிரமாக) மூழ்கி இருந்கதாம்; இன்னும், 
(கபசி) விறளயாடிக் சகாண்டிருந்கதாம்” 
என்று அவர்கள் நிச்சயம் (பதில்) 
கூறுவார்கள். (நபிகய!) கூறுவரீாக! 
“அல்லாஹ்றவயும், அவனுறடய 
வசனங்கறளயும், அவனுறடய 
தூதறரயுமா ககலிசசய்து 
சகாண்டிருந்தீர்கள்?” 

ْن  لهى ِ ْ  وه ُ هلهَْته ا   لهيهُقْولَُنه  سه
نَهمها  ُب    نهُخْوُض  ُكَنها  اِ نهلْعه   وه
ِ  قُْل  هِباّلَلَٰ یَِٰته   ا اَٰ  وه

ُسْولِه    ُكنُْتْم  وهره
 تهْستهْهِزُءْونه 

66. நீங்கள் (சசய்யும் விஷமத்தனத்திற்கு) 
சாக்கு கபாக்கு கூைாதீர்கள். நீங்கள் 
நம்பிக்றக சகாண்டதற்குப் பின்னர் 
திட்டமாக நிராகரித்து விட்டீர்கள். 
உங்களில் ஒரு கூட்டத்றத நாம் 
மன்னித்தால் (மற்ை) ஒரு கூட்டத்றத, - 
நிச்சயமாக அவர்கள் குற்ைவாளிகளாக 
இருந்த காரணத்தால் - தண்டிப்கபாம். 

 كهفهْرُتْم  قهْد  تهْعتهِذُرْوا َله 
 نَهْعُف  اِْن  اِیْمهانُِكْم    بهْعده 
ْن  ٓاى ِفهة   عه   َمِْنُكْم  طه

ْب  َذِ ًةٌۢ  نُعه ٓاى ِفه هنَهُهْم  طه  ِبا
هانُْوا ن  ك  ُمْجِرِمْيه



 

ஸூரா தை்பா 

 

430 

 

 التوبة

67. நயவஞ்சகமுறடய ஆண்களும், 
நயவஞ்சகமுறடய சபண்களும் 
அவர்களில் சிலர் சிலறரச் கசர்ந்தவர்ககள! 
அவர்கள் தீறமறய ஏவுகிைார்கள்; 
இன்னும், நன்றமறய விட்டு 
தடுக்கிைார்கள்; இன்னும், தங்கள் 
கரங்கறள மூடிக் சகாள்கிைார்கள் 
(கருமித்தனம் சசய்கிைார்கள்). அவர்கள் 
அல்லாஹ்றவ மைந்தார்கள். ஆககவ, 
அவனும் அவர்கறள (இறையருள் இன்ைி) 
விட்டுவிட்டான். நிச்சயமாக 
நயவஞ்சகர்கள்தான் (அல்லாஹ்வின் 
கட்டறளறய மீறுகின்ை) பாவிகள் 
ஆவார்கள். 

ِفُقْونه  هلُْمنَٰ ُت  ا ِفقَٰ الُْمنَٰ   وه
ْ  بهْعُضُهْم   بهْعض     َمِنٌۢ
 ِبالُْمْنكهرِ  یهاُْمُرْونه 
ْونه  یهْنهه ِن  وه  الْمهْعُرْوِف  عه

یهْقِبُضْونه  هیِْدیهُهْم    وه   ا
ه  نهُسوا ْ    اّلَلَٰ ُ  اَِنه  فهنهِسهْیه

ِفِقْيه   ُهُم  الُْمنَٰ
ِسُقْونه   الْفَٰ

68. நயவஞ்சகமுறடய ஆண்களுக்கும் 
நயவஞ்சகமுறடய சபண்களுக்கும் 
(எல்லா) நிராகரிப்பாளர்களுக்கும் நரகத்தின் 
சநருப்றப அல்லாஹ் வாக்களித்தான். 
அதில் (அவர்கள்) நிரந்தரமாக 
தங்குவார்கள். அதுகவ, அவர்களுக்குப் 
கபாது(மான கூலியாகு)ம். இன்னும், 
அல்லாஹ் அவர்கறளச் சபித்தான். 
இன்னும், (அங்கு) நிறலயான நிரந்தரமான 
தண்டறன அவர்களுக்கு உண்டு. 

ُ  وهعهده  ِفِقْيه  اّلَلَٰ  الُْمنَٰ
ِت  ِفقَٰ الُْمنَٰ الُْكَفهاره  وه   نهاره  وه
َنهمه  هه لِِدیْنه  جه ا    خَٰ  فِْيهه
ْ    ِِهه  ْسُُبُ ُ  حه ُ لهعهٰنه  وه
   ُ لهُهْم  اّلَلَٰ اب   وه  عهذه

 َمُِقْيم   
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69. (நயவஞ்சகர்ககள! நீங்கள்) உங்களுக்கு 
முன்னுள்ளவர்கறளப் கபான்கை. அவர்கள் 
உங்கறள விட வலிறமயால் 
பலமிகுந்தவர்களாக; சசல்வங்களாலும் 
சந்ததிகளாலும் அதிகமானவர்களாக 
இருந்தனர். ஆக, (அவர்கள் இவ்வுலகில்) 
தங்களுக்கு கிறடத்த உலக பங்றக 
சுகமாக அனுபவித்தார்கள். இன்னும், 
உங்களுக்கு முன்னுள்ளவர்கள் தங்களது 
உலக பங்றக (இவ்வுலகில்) சுகமாக 
அனுபவித்தது கபான்று, (நீங்களும்) உங்கள் 
அதிர்ஷ்டத்றத சுகமாக அனுபவித்தீர்கள். 
இன்னும், அவர்கள் (அல்லாஹ்வின் மீது 
சபாய் கூறுவதில்) மூழ்கியது கபான்கை 
(நீங்களும்) மூழ்கினரீ்கள். அவர்கள், - 
இம்றமயிலும் மறுறமயிலும் 
அவர்களுறடய (நற்)சசயல்கள் அழிந்தன. 
இன்னும், அவர்கள்தான் நஷ்டவாளிகள். 
(அவ்வாகை நீங்களும் நஷ்டவாளிகள்.) 

هالَهِذیْنه   قهْبلُِكْم  ِمْن  ك
ا هانُْو  َده  ك هشه قَُوهةً  ِمْنُكْم  ا

ْكثهره  ه هْموهاًَل  َوها ًدا    ا هْوَله ا  وه
قِِهْم  فهاْستهْمتهُعْوا له  ِبخه
قُِكْم  فهاْستهْمتهْعُتْم  له   ِبخه

مها    ِمْن  الَهِذیْنه  اْستهْمتهعه  كه
قِِهْم  قهْبلُِكْم  له   ِبخه
هالَهِذْی  وهُخْضُتْم  اُضْوا    ك  خه
كه  َٰٓى ِ ْت  اُول ِبطه   حه

هْعمهالُُهْم  نْيها ِف  ا  الَدُ
ِة    كه  وهاَْلَِٰخره َٰٓى ِ اُول  ُهُم  وه

ِسُرْونه   الْخَٰ

70. இவர்களுக்கு முன்னர் 
இருந்தவர்களாகிய நூஹ் (நபி) உறடய 
சமுதாயம், ஆது சமுதாயம், ஸமூது 
சமுதாயம், இப்ராஹமீ் (நபி) உறடய 
சமுதாயம், மத்யன் வாசிகள், தறலகீழாகப் 
புரட்டப்பட்ட ஊர்(வாசி)கள் ஆகிகயாரின் 
சரித்திரம் அவர்களுக்கு வரவில்றலயா? 
அவர்களுறடய தூதர்கள் அவர்களிடம் 
அத்தாட்சிகறளக் சகாண்டு வந்தார்கள். 
ஆக, அல்லாஹ் அவர்களுக்கு 
அநீதியிறழப்பவனாக இருக்கவில்றல. 
எனினும், அவர்கள் தங்களுக்குத் தாகம 
அநீதி சசய்பவர்களாக இருந்தனர். 

هلهْم  ُ  یهاْتِِهْم  ا  الَهِذیْنه  نهبها
 نُْوح   قهْوِم  قهْبلِِهْم  ِمْن 

  ۬ هُمْوده   قهْوِم  وهعهاد  َوهث   وه
ِهْيمه  ِب  اِبْرَٰ اهْصحَٰ  وه
ْدیهنه  ِت    مه الُْمْؤتهِفكَٰ  وه
 ْ تههَْتُ ه   ُرُسلُُهْم  ا

ِت    هانه  فهمها  ِبالْبهیَِنَٰ ُ  ك  اّلَلَٰ
َِٰكْن  لِيهْظلِمهُهْم  ل ا وه هانُْو   ك
ُهْم  هنُْفسه  یهْظلُِمْونه   ا
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71. நம்பிக்றக சகாண்ட ஆண்கள், 
இன்னும், நம்பிக்றக சகாண்ட சபண்கள் 
அவர்களில் சிலர் சிலருக்கு 
சபாறுப்பாளர்கள் ஆவார்கள். அவர்கள், 
நன்றமறய ஏவுகிைார்கள்; இன்னும், 
தீறமறய விட்டு தடுக்கிைார்கள்; இன்னும், 
சதாழுறகறய நிறலநிறுத்துகிைார்கள்; 
இன்னும், ஸகாத்றத சகாடுக்கிைார்கள்; 
இன்னும், அல்லாஹ்விற்கும், அவனுறடய 
தூதருக்கும் கீழ்ப்படிகிைார்கள். இவர்களுக்கு 
அல்லாஹ் கருறண புரிவான். நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் மிறகத்தவன், மகா ஞானவான் 
ஆவான். 

الُْمْؤِمُنْونه  ُت  وه الُْمْؤِمنَٰ   وه
هْولِيهٓاءُ  بهْعُضُهْم   بهْعض     ا
 ِبالْمهْعُرْوِف  یهاُْمُرْونه 
ْونه  یهْنهه ِن  وه   الُْمْنكهرِ  عه
یُِقْيُمْونه  َٰوةه  وه ل   الَصه
یُْؤُتْونه  وةه  وه كَٰ  الَزه

یُِطْيُعْونه  ه  وه ُسْولهه     اّلَلَٰ   وهره
كه  َٰٓى ِ ُمُهُم  اُول حه ْ ْیه ُ    سه   اّلَلَٰ
ه  اَِنه  ِزیْز   اّلَلَٰ ِكْيم   عه  حه

72. நம்பிக்றக சகாண்ட ஆண்களுக்கும் 
நம்பிக்றக சகாண்ட சபண்களுக்கும் 
சசார்க்கங்கறளயும், (அத்ன் எனும்) 
நிறலயான சசார்க்கங்களில் நல்ல 
தங்குமிடங்கறளயும் அல்லாஹ் 
வாக்களித்தான். அவற்ைின் கீழ் நதிகள் 
ஓடும். (அவர்கள்) அவற்ைில் நிரந்தரமாக 
தங்குவார்கள். இன்னும், (இறவ 
அறனத்றதயும் விட அவர்களுக்கு 
கிறடக்க இருக்கும்) அல்லாஹ்வின் 
சபாருத்தம் மிகப் சபரியதாகும். இதுதான் 
மகத்தான சவற்ைியாகும். 

ُ  وهعهده   الُْمْؤِمِنْيه  اّلَلَٰ
ِت  الُْمْؤِمنَٰ َنَٰت   وه   جه
ا تهْح  ِمْن  تهْجِرْی   ِتهه
رُ  لِِدیْنه  اَْلهنْهَٰ ا   خَٰ  فِْيهه

ِكنه  مهسَٰ یَِبهةً  وه َنَِٰت  ِفْ  طه   جه
ِ  َمِنه  وهِرْضوهان   عهْدن      اّلَلَٰ
   ُ ْكَبه ه لِكه  ا  ُهوهالْفهوْزُ  ذَٰ

ِظْيُمن   الْعه

73. நபிகய! நிராகரிப்பவர்களிடமும் 
நயவஞ்சகர்களிடமும் கபாரிடுவரீாக. 
இன்னும், அவர்களிடம் கடுறம 
காட்டுவரீாக. அவர்களுறடய தங்குமிடம் 
நரகம்தான். மீளுமிடத்தால் அது மிகக் 
சகட்டதாகும். 

ا  اِهدِ  الَنهِبَُ  یَٰ اهیَُهه   جه
ِفِقْيه  الُْكَفهاره  الُْمنَٰ  وه
ْ    وهاغْلُْظ   عهلههْْیِ

ىُهْم  اْوَٰ مه َنهُم    وه هه   جه
ِبْئسه   الْمهِصْْیُ  وه
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74. (தூதருக்கு எதிராக ஏதும்) அவர்கள் 
கூைவில்றல என்று அல்லாஹ் மீது 
(நயவஞ்சகர்கள்) சத்தியமிடுன்ைனர். 
இன்னும், திட்டவட்டமாக நிராகரிப்பின் 
வார்த்றதறய அவர்கள் கூைினார்கள். 
அவர்கள் இஸ்லாறம ஏற்ைதற்குப் பின்னர் 
நிராகரித்தனர். அவர்கள் அறடய 
முடியாதறத (சசய்ய) திட்டமிட்டனர். 
(அதாவது, தூதறர சகால்வதற்கு 
முயற்சித்தனர்.) அல்லாஹ் தன் 
அருளினால், இன்னும் அவனுறடய தூதர் 
(தனது தர்மத்தினால்) இவர்களுக்கு 
(சசல்வத்றத வழங்கி) நிறைவாக்கினார்கள் 
என்பதற்கக தவிர (கவறு எதற்காகவும்) 
இவர்கள் (தூதறர) தண்டிக்க 
(நாட)வில்றல. (அதாவது, அல்லாஹ் 
இன்னும் அவனுறடய தூதரின் 
உபகாரத்திற்கு நன்ைியுள்ளவர்களாக 
இருப்பதற்குப் பதிலாக நன்ைிசகட்டதனமாக 
தூதறரகய சகால்ல நாடினர் 
நயவஞ்சகர்கள்.) அவர்கள் திருந்தினால் 
அது அவர்களுக்கக சிைந்ததாக இருக்கும். 
அவர்கள் (திருந்தாமல்) விலகிச் சசன்ைால் 
இம்றமயிலும், மறுறமயிலும் அவர்கறள 
துன்புறுத்தக்கூடிய தண்டறனயால் 
அல்லாஹ் தண்டிப்பான். இந்த பூமியில் 
அவர்களுக்கு (எந்த) பாதுகாவலர் எவரும் 
இல்றல. இன்னும், உதவியாளர் எவரும் 
இல்றல. 

ِ  یهْحلُِفْونه  ا  ِباّلَلَٰ   قهالُْوا    مه
لهقهْد  هلِمهةه  قهالُْوا وه  الُْكْفرِ  ك

ِمِهْم  بهْعده  وهكهفهُرْوا  اِْسله
 یهنهالُْوا    لهْم  ِبمها  وهههَمُْوا
ا  مه انهقه  وه هْن  اََِله   ُمْو   ا

هْغنَٰهُىُ  ُ  ا ُسْولُه   اّلَلَٰ  وهره
 یَهُتْوبُْوا فهاِْن  فهْضلِه     ِمْن 
ا یهُك  ْْیً اِْن  لَهُهْم    خه  وه

بُْهُم  یَهتهوهلَهْوا َذِ ُ  یُعه  اّلَلَٰ
ابًا هلِْيًما    عهذه نْيها  ِف  ا   الَدُ

ِة    ا  وهاَْلَِٰخره مه  ِف  لهُهْم  وه
ِلَ   ِمْن  اَْلهْرِض   وهَله  َوه
 نهِصْْی  

75. இன்னும், “அல்லாஹ் தன் 
அருளிலிருந்து எங்களுக்குக் சகாடுத்தால் 
நிச்சயமாக நாம் தர்மம் சசய்கவாம்; 
இன்னும், நிச்சயமாக நாம் நல்லவர்களில் 
ஆகிவிடுகவாம்” என்று அல்லாஹ்விடம் 
உடன்படிக்றக சசய்தவர்களும் அவர்களில் 
உண்டு. 

 ْ ِمْٰنُ ده  َمهْن  وه هه ه  عَٰ  اّلَلَٰ
ْن  ىنها  لهى ِ تَٰ  فهْضلِه   ِمْن  اَٰ

قهَنه  َده لهنهُكْونهَنه  لهنهَصه  ِمنه  وه
لِِحْيه   الَصَٰ
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76. ஆக, அவன் தன் அருளிலிருந்து 
அவர்களுக்கு சகாடுத்தகபாது, அதில் 
கஞ்சத்தனம் சசய்தனர். இன்னும், (தங்கள் 
உடன்படிக்றகறய நிறைகவற்ைாது) 
விலகிவிட்டனர். அவர்கள் (எப்கபாதும் 
தாங்கள் வாக்குறுதிகறள) 
புைக்கணிப்பவர்ககள. 

هُىْ  فهلهَمها   تَٰ  فهْضلِه   َمِْن  اَٰ
تهوهلَهْوا ِبه   بهِخلُْوا  وهُهْم  وه

ْعِرُضْونه   َمُ

77. ஆககவ, அவர்கள் அல்லாஹ்விடம் 
தாங்கள் வாக்களித்ததற்கு மாைாக நடந்த 
காரணத்தினாலும் அவர்கள் சபாய் 
சசால்பவர்களாக இருந்த காரணத்தாலும் 
அவர்கள் அவறன சந்திக்கின்ை நாள் வறர 
அவர்களுறடய உள்ளங்களில் 
அவர்களுக்கு நயவஞ்சகத்றதகய முடிவாக 
(இறுதி வறர) அல்லாஹ் ஆக்கினான். 

 ْ ُ   ِفْ  نِفهاقًا فهاهْعقهُبه
 یهلْقهْونهه   یهْوِم  اِلَٰ  قُلُْوِبِهْم 

ا   هْخلهُفوا ِبمه ه  ا ا  اّلَلَٰ   مه
ِبمها  وهعهُدْوهُ  هانُْوا وه  ك
 یهْكِذبُْونه 

78. “நிச்சயமாக அவர்களின் 
இரகசியத்றதயும்; இன்னும், அவர்களின் 
கபச்றசயும் அல்லாஹ் அைிவான் 
என்பறதயும், நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
மறைவானவற்றை மிகமிக அைிந்தவன் 
என்பறதயும்” அவர்கள் அைியவில்றலயா? 

هلهْم  ا ا هَنه  یهْعلهُمْو  ه  ا  اّلَلَٰ
ُهْم  یهْعلهُم  ىُهْم  ِسَره نهْجوَٰ  وه
هَنه  ا ه  وه ُم  اّلَلَٰ   عهَله

 الُْغُيْوِب  

79. (நயவஞ்சக்காரர்களான) அவர்கள், 
உபரியாக தர்மம் சசய்கின்ை 
நம்பிக்றகயாளர்கறளயும் (தர்மம் புரிய) 
தங்கள் உறழப்றபத் தவிர (சசல்வம் 
எறதயும்) சபைாதவர்கறளயும் (அவர்கள் 
சசய்கின்ை) தர்மங்கள் விஷயத்தில் குறை 
கூைி குத்திப் கபசுகிைார்கள். இன்னும் 
அவர்கறள ககலி சசய்கிைார்கள். 
அல்லாஹ் அவர்கறள ககலி சசய்கிைான். 
இன்னும் துன்புறுத்தக்கூடிய தண்டறனயும் 
அவர்களுக்கு உண்டு. 

هلَهِذیْنه   یهلِْمُزْونه  ا
َوِِعْيه    ِمنه  الُْمَطه
قَِٰت  ِف  الُْمْؤِمِنْيه  ده   الَصه
الَهِذیْنه    اََِله  یهِجُدْونه  َله  وه
ُهْم  ُرْونه  ُجْهده  فهیهْسخه
   ْ ِخره  ِمْٰنُ ُ  سه ْ ؗ  اّلَلَٰ   ِمْٰنُ
لهُهْم  اب   وه هلِْيم   عهذه  ا
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80. (நபிகய!) நீர் அவர்களுக்காக மன்னிப்புத் 
கதடுவரீாக! அல்லது அவர்களுக்காக 
மன்னிப்புத் கதடாதீர்! அவர்களுக்காக நீர் 
எழுபது முறை மன்னிப்புத் கதடினாலும் 
அல்லாஹ் அவர்கறள மன்னிக்ககவ 
மாட்டான். அதற்குக் காரணம், நிச்சயமாக 
அவர்கள் அல்லாஹ்றவயும், அவனுறடய 
தூதறரயும் நிராகரித்தனர் என்பதாகும். 
அல்லாஹ், (தனது கட்டறளகறள 
மீறுகின்ை) பாவிகளான மக்கறள கநர்வழி 
சசலுத்தமாட்டான். 

هوْ  لهُهْم  اِْستهْغِفرْ    َله  ا
 اِْن  لهُهْم    تهْستهْغِفرْ 
ْبِعْيه  لهُهْم  تهْستهْغِفرْ   سه

ةً  َره ْ  مه ُ  یَهْغِفره  فهله  لهُهْم    اّلَلَٰ
لِكه  هنَهُهْم  ذَٰ ِ  كهفهُرْوا ِبا  ِباّلَلَٰ

ُسْولِه     ُ   وهره   یهْهِدی َله  وهاّلَلَٰ
ن  الْقهْومه  ِسِقْيه  الْفَٰ

81. பின் தங்கியவர்கள், அல்லாஹ்வின் 
தூதருக்கு மாைாக(த் தங்கள் வடீுகளில்) 
தாங்கள் தங்கியறதப் பற்ைி மகிழ்ச்சி 
அறடந்தனர். இன்னும், அல்லாஹ்வின் 
பாறதயில் தங்கள் சசல்வங்களாலும், 
தங்கள் உயிர்களாலும் கபாரிடுவறத 
சவறுத்தனர். இன்னும், (கபாருக்கு 
சசன்ைவர்கறள கநாக்கி) “சவயிலில் 
(கபாருக்குப்) புைப்படாதீர்கள்” என்று 
கூைினர். (நபிகய!) “நரகத்தின் சநருப்பு 
சவப்பத்தால் மிகக் கடுறமயானது” என்று 
கூறுவரீாக. (இறத) அவர்கள் சிந்தித்து 
விளங்குபவர்களாக இருக்க கவண்டுகம! 

لَهُفْونه  فهِرحه   الُْمخه
ِدِهْم  َٰفه  ِبمهْقعه ُسْوِل  ِخل   ره

 ِ ا اّلَلَٰ ِرُهْو  هْن  وهكه   ا
اِهُدْوا  ِهْم ِباهْموهالِ  یَُجه
هنُْفِسِهْم  ا ِبْيِل  ِفْ  وه  سه

 ِ  ِف  تهْنِفُرْوا َله  وهقهالُْوا اّلَلَٰ
َرِ    َنهمه  نهارُ  قُْل  الْحه هه  جه
َدُ  هشه ا    ا َرً هانُْوا لهوْ  حه   ك

 یهْفقهُهْونه 

82. ஆக, (இவ்வுலகில்) அவர்கள் குறைவாக 
சிரித்துக் சகாள்ளட்டும். அவர்கள் சசய்து 
சகாண்டிருந்ததற்கு (தகுந்த) கூலியாக 
(மறுறமயில்) அதிகமாக அழுது 
சகாள்ளட்டும்! (அவர்கள் இவ்வுலகத்தில் 
சிரித்தாலும் அது குறைவுதான். 
மறுறமயிகலா அதிகமாக 
அழப்கபாகிைார்கள்.) 

ُكْوا   قهلِْيًل  فهلْيهْضحه
لْیهْبُكْوا ا    وه ِثْْیً ٓاًءٌۢ  كه زه   جه

هانُْوا ِبمها   یهْكِسُبْونه  ك
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83. (நபிகய!) ஆக, அல்லாஹ் உம்றம 
(சவற்ைி சபற்ைவராக) அவர்களில் ஒரு 
பிரிவினரிடம் திருப்பினால், அப்கபாது 
(அடுத்த கபாரில் உம்முடன் கசர்ந்து) 
அவர்கள் சவளிகயறுவதற்கு உம்மிடம் 
அனுமதி ககாரினால், (நீர்) கூறுவரீாக: 
“ஒருகபாதும் என்னுடன் அைகவ 
புைப்படாதீர்கள். என்னுடன் கசர்ந்து (எந்த) 
ஒரு எதிரியிடமும் அைகவ கபாரிடாதீர்கள். 
நிச்சயமாக நீங்கள் முதல் முறை, 
(கபாருக்கு வராமல் வடீ்டில்) உட்கார்ந்து 
விடுவறத விரும்பினரீ்கள். ஆககவ, 
(இப்கபாதும்) பின் தங்கிவிடுபவர்களுடன் 
உட்கார்ந்து விடுங்கள்.” 

كه  فهاِْن  عه ُ  َرهجه  اِلَٰ  اّلَلَٰ
ٓاى ِفهة   ْ  طه   َمِْٰنُ
اْذه    لِلُْخُرْوِج  نُْوكه فهاْسته
ِعه   تهْخُرُجْوا لَهْن  فهُقْل   مه

لهْن  هبهًدا َوه اتِلُْوا ا ِعه  ُتقه  مه
ا    ِضیُْتْم  اِنَهُكْم  عهُدَوً  ره

هَوهله  ِبالُْقُعْودِ  ة   ا َره  مه
لِِفْيه   مهعه  فهاقُْعُدْوا الْخَٰ

 

84. (நபிகய!) இன்னும், அவர்களில் யார் 
இைந்துவிட்டாகரா அவருக்கு ஒருகபாதும் 
(ஜனாஸா சதாழுறக) சதாழாதீர். 
அவருறடய புறதகுழிக்கு அருகில் 
நிற்காதீர். நிச்சயமாக அவர்கள் 
அல்லாஹ்றவயும் அவனுறடய 
தூதறரயும் நிராகரித்தனர். இன்னும், 
அவர்ககளா பாவிகளாக இருக்கும் 
நிறலயில் இைப்சபய்தினர். 

َلِ  وهَله  لَٰ   ُتصه د   عه  اهحه
 ْ هبهًدا َوه  َمهاته  َمِْٰنُ  َله ا
لَٰ  تهُقْم  نَهُهْم  قهَْبِه     عه  اِ
ِ  كهفهُرْوا ُسْولِه    ِباّلَلَٰ  وهره
اُتْوا مه ُهْم  وه  فَِٰسُقْونه  وه

85. இன்னும், அவர்களுறடய 
சசல்வங்களும் அவர்களுறடய 
பிள்றளகளும் உம்றம ஆச்சரியப்படுத்த 
கவண்டாம். அல்லாஹ் நாடுவசதல்லாம் 
அவற்ைின் மூலம் உலகில் அவர்கறள 
தண்டிப்பதற்கும், அவர்கள் 
நிராகரித்தவர்களாக இருக்கும் நிறலயில் 
அவர்களுறடய உயிர்கள் 
பிரிவறதயும்தான். 

هْموهالُُهْم  ُتْعِجْبكه  وهَله    ا
ُدُهْم    هْوَله ا نَهمها  وه   یُِریُْد  اِ

 ُ هْن  اّلَلَٰ بهُهْم  ا َذِ ا  یَُعه   ِف  ِبهه
نْيها  تهْزههقه  الَدُ  وه

هنُْفُسُهْم    وهُهْم  ا
ِفُرْونه   كَٰ
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86. அல்லாஹ்றவ நம்பிக்றக 
சகாள்ளுங்கள்; இன்னும், அவனுறடய 
தூதருடன் கசர்ந்து (எதிரிகளிடம்) 
கபாரிடுங்கள் என்று ஓர் அத்தியாயம் 
இைக்கப்பட்டால் அவர்களிலுள்ள 
சசல்வந்தர்கள் உம்மிடம் அனுமதிககாரி, 
“எங்கறள விட்டுவிடுவரீாக! (கபாருக்கு 
வராமல் வடீ்டில்) உட்கார்ந்தவர்களுடன் 
(நாங்களும்) இருந்துவிடுகிகைாம்” என்று 
கூறுகிைார்கள். 

اِذها   ة   اُنِْزلهْت  وه هْن  ُسوْره  ا
ِمُنْوا ِ  اَٰ اِهُدْوا ِباّلَلَٰ  وهجه
ُسْولِهِ  مهعه  اْذهنهكه  ره  اْسته
ْوِل  اُولُوا ْ  الَطه  ِمْٰنُ
  َمهعه  نهُكْن  ذهْرنها وهقهالُْوا

ِعِدیْنه   الْقَٰ

87. பின் தங்கிய சபண்களுடன் அவர்கள் 
இருந்துவிடுவறதக் சகாண்டு 
திருப்தியறடந்தனர். இன்னும், 
அவர்களுறடய உள்ளங்கள் மீது 
முத்திறரயிடப்பட்டது. ஆககவ, அவர்கள் 
சிந்தித்து விளங்க மாட்டார்கள். 

ُضْوا عه  یَهُكْونُْوا ِباهْن  ره   مه
وهالِِف  لَٰ  وهُطِبعه  الْخه  عه
  َله  فهُهْم  قُلُْوِبِهْم 
 یهْفقهُهْونه 

88. எனினும், தூதரும் அவருடன் 
நம்பிக்றக சகாண்டவர்களும் தங்கள் 
சசல்வங்களாலும் தங்கள் உயிர்களாலும் 
(அல்லாஹ்வின் பாறதயில்) கபாரிட்டனர். 
இன்னும், அவர்களுக்குத்தான் நன்றமகள் 
உண்டு. இன்னும் அவர்கள்தான் 
சவற்ைியாளர்கள் ஆவார்கள். 

َِٰكِن  ُسْوُل  ل ا  الَره  لَهِذیْنه وه
ُنْوا مه ه   اَٰ عه ُدْوا مه هه  جَٰ

هنُْفِسِهْم    ِباهْموهالِِهْم  ا   وه
كه  َٰٓى ِ اُول ُت ؗ  لهُهُم  وه ْْیَٰ   الْخه
كه  َٰٓى ِ اُول الُْمْفلُِحْونه  ُهُم  وه

 

89. அல்லாஹ், அவர்களுக்காக 
சசார்க்கங்கறள ஏற்படுத்தி இருக்கிைான். 
அவற்ைின் கீழ் நதிகள் ஓடும். அவற்ைில் 
(அவர்கள்) நிரந்தரமாக தங்கிவிடுவார்கள். 
அதுதான் மகத்தான சவற்ைியாகும். 

هعهَده  ُ  ا َنَٰت   لهُهْم  اّلَلَٰ   جه
ا  ِمْن  تهْجِرْی   تهْحِتهه
رُ  لِِدیْنه  اَْلهنْهَٰ ا     خَٰ  فِْيهه
لِكه  ِظْيُمن  الْفهوْزُ  ذَٰ  الْعه
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90. இன்னும், கிராம அரபிகளில் சாக்கு 
கபாக்கு கூறுபவர்கள் அவர்களுக்கு 
அனுமதி அளிக்கப்படுவதற்காக வந்தார்கள். 
இன்னும், அல்லாஹ்றவயும் அவனுறடய 
தூதறரயும் நம்பாதவர்கள் (அனுமதி 
ககாராமல் தங்கள் இல்லங்களில்) 
உட்கார்ந்து விட்டார்கள். நிராகரித்த 
இவர்கறள துன்புறுத்தும் தண்டறன 
வந்தறடயும். 

ٓاءه  ُرْونه  وهجه َذِ  ِمنه  الُْمعه
اِب اَْلهعْ    لهُهْم  لُِيْؤذهنه  ره
ده  بُوا الَهِذیْنه  وهقهعه ه  كهذه  اّلَلَٰ
ُسْولهه     ُيِصْيُب   وهره  سه
ْ  كهفهُرْوا الَهِذیْنه   ِمْٰنُ
اب   هلِْيم   عهذه  ا

91. பலவனீர்கள் மீதும்; இன்னும், 
கநாயாளிகள் மீதும்; இன்னும், 
(கபாருக்காக) சசலவழிப்பதற்கு வசதி 
சபைாதவர்கள் மீதும் - அவர்கள் 
அல்லாஹ்விற்கும் அவனுறடய 
தூதருக்கும் நன்றமறய நாடினால் 
(அவர்கள் கபாரில் கலந்து சகாள்ளாமல் 
இருப்பதில்) - அைகவ குற்ைம் ஏதுமில்றல. 
நல்லைம் புரிகவார் மீது குற்ைம் கூை வழி 
ஏதும் இல்றல. அல்லாஹ் மகா 
மன்னிப்பாளன், சபரும் கருறணயாளன் 
ஆவான். 

له  لهیْسه  فهٓاءِ  عه عه  َله وه  الَضُ
له  له  وهَله  الْمهْرضَٰ  عه  عه

ا  یهِجُدْونه  َله  الَهِذیْنه   مه
ج   یُْنِفُقْونه  ره  اِذها حه
ُحْوا ِ  نهصه ُسْولِه     ّلِلََٰ ا  وهره  مه
له   ِمْن  الُْمْحِسِنْيه  عه

ِبْيل     ُ  سه ُفوْر   وهاّلَلَٰ   غه
 َرهِحْيم   

92. இன்னும், நீர் அவர்கறள (வாகனத்தில்) 
ஏற்ைி அனுப்புவதற்காக உம்மிடம் அவர்கள் 
வந்தால், “உங்கறள ஏற்ைி அனுப்புவதற்கு 
நான் (வாகன) வசதி 
சபற்ைிருக்கவில்றலகய” என்று நீர் 
கூைினால், (கபாருக்கு) சசலவு சசய்கின்ை 
வசதிறய தாம் சபைாத கவறலயினால் 
அவர்களுறடய கண்கள் கண்ணரீால் 
சபாங்கி வழிய எவர்கள் திரும்பி 
சசன்ைார்ககளா அவர்கள் மீதும் குற்ைம் 
இல்றல. 

له  وهَله  ا    اِذها الَهِذیْنه  عه  مه
تهْوكه  ه   َله   قُلْته  لِتهْحِملهُهْم  ا
هِجُد  ا   ا هْحِملُُكْم  مه  عهلهْيِه  ا
ْ  تهوهلَهْوا هْعُيُٰنُ ا   تهِفْيُض  وه
ْمِع  ِمنه  نًا  الَده زه هََله  حه  ا

ا  یهِجُدْوا  یُْنِفُقْونه   مه
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93. குற்ைம் சுமத்த வழிசயல்லாம் எவர்கள், 
அவர்கள் சசல்வந்தர்களாக இருக்கும் 
நிறலயில் உம்மிடம் அனுமதி 
ககாருகிைார்ககளா அவர்கள் மீதுதான். பின் 
தங்கிவிட்ட சபண்களுடன் அவர்கள் 
இருந்து விடுவறதக் சகாண்டு 
திருப்திபடுகிைார்கள். இன்னும், 
அவர்களுறடய உள்ளங்கள் மீது 
அல்லாஹ் முத்திறரயிட்டான். ஆககவ, 
அவர்கள் (தங்கள் தீய சசயலின் சகட்ட 
பாதிப்றப) அைிய மாட்டார்கள். 

نَهمها  ِبْيُل  اِ له  الَسه   عه
 یهْستهاِْذنُْونهكه  الَهِذیْنه 
هْغِنيهٓاُء    وهُهْم  ُضْوا ا  ره
 مهعه  یَهُكْونُْوا ِباهْن 

وهالِِف    بهعه  الْخه ُ  وهطه  اّلَلَٰ
لَٰ   َله   فهُهْم  قُلُْوِبِهْم  عه

 یهْعلهُمْونه 

94. (நம்பிக்றகயாளர்ககள!) நீங்கள் 
அவர்களிடம் திரும்பினால் உங்களிடம் 
அவர்கள் சாக்கு சசால்வார்கள். (நபிகய!) 
கூறுவரீாக: “சாக்கு சசால்லாதீர்கள். 
நாங்கள் உங்க(ள் சாக்கு)கறள நம்ப 
மாட்கடாம். உங்கள் சசய்திகளிலிருந்து 
(சிலவற்றை) அல்லாஹ் எங்களுக்கு 
அைிவித்து விட்டான். இன்னும், அல்லாஹ் 
உங்கள் சசயல்கறளப் பார்ப்பான். இன்னும், 
அவனுறடய தூதரும் (உங்கள் சசயறலப் 
பார்ப்பார்). பிைகு, மறைறவயும் 
சவளிப்பறடறயயும் அைிந்தவ(னாகிய 
அல்லாஹ்வி)னிடம் மீண்டும் சகாண்டு 
வரப்படுவரீ்கள். ஆக, நீங்கள் சசய்து 
சகாண்டிருந்தவற்றை அவன் உங்களுக்கு 
அைிவிப்பான்.” 

  اِذها اِلهْيُكْم  یهْعتهِذُرْونه 
ْعُتْم  جه ْ    ره   ََله  قُْل  اِلههْْیِ
 لهُكْم  نَُْؤِمنه  لهْن  تهْعتهِذُرْوا

هنها  قهْد  ُ  نهَبها   ِمْن  اّلَلَٰ
هْخبهاِرُكْم    هی ا ْیه ُ  وهسه  اّلَلَٰ
مهلهُكْم  ُسْولُه   عه  ثَُمه  وهره
دَُْونه  ْيِب  عَٰلِِم  اِلَٰ  ُتره   الْغه

ادهةِ  هه ُئُكْم  وهالَشه   ِبمها  فهُينهَبِ
 تهْعمهلُْونه  ُكنُْتْم 
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95. நீங்கள் (கபாரிலிருந்து) அவர்களிடம் 
திரும்பி சசன்ைால், நீங்கள் அவர்கறளப் 
புைக்கணித்து விடுவதற்காக உங்களிடம் 
அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியம் சசய்(து 
சபாய் கூறு)வார்கள். ஆககவ, அவர்கறளப் 
புைக்கணித்து விடுங்கள். நிச்சயமாக, 
அவர்கள் அசுத்தமானவர்கள். அவர்கள் 
சசய்து சகாண்டிருந்ததற்கு கூலியாக 
அவர்களுறடய தங்குமிடம் நரகமாகத்தான் 
இருக்கும். 

يهْحلُِفْونه  ِ  سه  لهُكْم  ِباّلَلَٰ
ْ  انْقهلهْبُتْم  اِذها  اِلههْْیِ

ْ    لُِتْعِرُضْوا ْٰنُ  عه
ْ    فهاهْعِرُضْوا ْٰنُ نَهُهْم  عه  اِ
ىُهْم  ِرْجس  ؗ  اْوَٰ مه   وه
َنهُم    هه ٓاًءٌۢ  جه زه هانُْوا  ِبمها  جه   ك

 یهْكِسُبْونه 

96. அவர்கறளப் பற்ைி நீங்கள் 
திருப்தியறடவதற்காக உங்களிடம் 
சத்தியம் சசய்கிைார்கள். அவர்கறளப் பற்ைி 
நீங்கள் திருப்தியறடந்தாலும் நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் பாவிகளான (அம்)மக்கறளப் 
பற்ைி திருப்தியறடயமாட்டான். 

ْوا لهُكْم  یهْحلُِفْونه  ضه ْ  لَِته
   ْ ْٰنُ ْوا فهاِْن  عه  تهْرضه
 ْ ْٰنُ ه  فهاَِنه  عه   َله  اّلَلَٰ
ِن  یهْرضَٰ   الْقهْوِم  عه

ِسِقْيه   الْفَٰ

97. கிராம அரபிகள் நிராகரிப்பிலும் 
நயவஞ்சகத்திலும் மிகக் 
கடுறமயானவர்கள். இன்னும், அல்லாஹ் 
தன் தூதர் மீது இைக்கியவற்ைின் 
சட்டங்கறள அவர்கள் அைியாதவர்கள் 
என்று சசால்வதற்கு மிகத் 
தகுதியானவர்கள். அல்லாஹ் 
நன்கைிந்தவன், மகா ஞானவான் ஆவான். 

اُب  هَْلهْعره َدُ  ا هشه ُكْفًرا  ا
رُ  هْجده هََله  َوهنِفهاقًا َوها   ا

ا   ُحُدْوده  یهْعلهُمْوا له  مه هنْزه  ا
 ُ لَٰ  اّلَلَٰ ُسْولِه     عه ُ وه  ره  اّلَلَٰ

ِكْيم   عهلِْيم    حه
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98. இன்னும், கிராம அரபிகளில் சிலர் 
இருக்கிைார்கள். அவர்கள் தர்மம் 
சசய்வறத நஷ்டமாக எடுத்துக் 
சகாள்கிைார்கள். இன்னும், உங்களுக்கு 
(சகட்ட) சுழற்சிகறள (சகடுதிகள் 
நிகழ்வறத) எதிர்பார்க்கிைார்கள். அவர்கள் 
மீதுதான் தண்டறனயின் சுழற்சி (-சகடுதி 
இைங்க) உள்ளது. அல்லாஹ் நன்கு 
சசவியுறுபவன், நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

ِمنه  اِب  وه ْن  اَْلهْعره  مه
ا  یَهَتهِخذُ  ًما  یُْنِفُق  مه ْغره مه

بَهُص  ه یهَته وهٓاى ِره    ِبُكُم  َوه  الَده
 ْ ةُ  عهلههْْیِ ْوِء    دهٓاى ِره   الَسه
 ُ ِمْيع   وهاّلَلَٰ  عهلِْيم   سه

99. கிராம அரபிகளில் சிலர் இருக்கிைார்கள். 
அவர்கள் அல்லாஹ்றவயும் இறுதி 
நாறளயும் நம்பிக்றக சகாள்கிைார்கள். 
இன்னும், அவர்கள் தாங்கள் தர்மம் 
புரிவறத அல்லாஹ்விடம் 
புண்ணியங்களாகவும், தூதரின் 
பிரார்த்தறனகறள சபறும் வழியாகவும் 
எடுத்துக் சகாள்கிைார்கள். அைிந்து 
சகாள்ளுங்கள்: நிச்சயமாக அது 
அவர்களுக்கு (நன்றம தரும்) 
புண்ணியமாக இருக்கும். அல்லாஹ் 
அவர்கறளத் தன் கருறணயில் 
பிரகவசிக்கச் சசய்வான். நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் மகா மன்னிப்பாளன், சபரும் 
கருறணயாளன் ஆவான். 

ِمنه  اِب  وه ْن  اَْلهْعره  مه
ِ  یَُْؤِمُن  الْيهْوِم  ِباّلَلَٰ  وه
یهَتهِخذُ  اَْلَِٰخرِ   یُْنِفُق  ا مه  وه
ِ  ِعْنده  قُُربَٰت     اّلَلَٰ
ِت  لهوَٰ ُسْوِل    وهصه هَله    الَره  ا
ا  نَههه   لَهُهْم    قُْربهة   اِ

ُيْدِخلُُهُم  ُ  سه   ِفْ  اّلَلَٰ
ْحمهِته     ه  اَِنه  ره ُفوْر   اّلَلَٰ  غه
ن   َرهِحْيم 
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100. (இஸ்லாறம ஏற்பதில்) 
முதலாமவர்களாகவும் 
முந்தியவர்களாகவும் இருந்த 
முஹாஜிர்கள்; இன்னும், அன்ஸாரிகள்; 
இன்னும், இவர்க(ளுக்கு பின்னர் வந்து 
இவர்க)றள நன்றமயில் 
பின்பற்ைிய(மற்ை)வர்க(ள் ஆகிய 
இவர்க)றளப் பற்ைி அல்லாஹ் 
திருப்தியறடந்தான். இன்னும், இவர்களும் 
அவறனப் பற்ைி திருப்தியறடந்தனர். 
இன்னும், சசார்க்கங்கறள இவர்களுக்கு 
(அவன்) தயார் சசய்து றவத்திருக்கிைான். 
அவற்ைின் கீழ் நதிகள் ஓடும். அவற்ைில் 
எப்கபாதும் (அவர்கள்) நிரந்தரமாக தங்கி 
இருப்பார்கள். இதுதான் மகத்தான 
சவற்ைியாகும். 

ِبُقْونه  لُْونه  وهالَسَٰ  اَْلهَوه
ِجِریْنه  ِمنه   الُْمهَٰ

ارِ  الَهِذیْنه  وهاَْلهنْصه   وه
تَهبهُعْوُهْم  ان     ا  ِباِْحسه

ُ  َرهِضه  ْ  اّلَلَٰ ْٰنُ ُضْوا عه  وهره
ْنهُ  هعهَده  عه ا َنَٰت   لهُهْم  وه   جه

ا  تهْجِرْی  رُ  تهْحتههه  اَْلهنْهَٰ
لِِدیْنه  ا    خَٰ هبهًدا    فِْيهه  ا
لِكه  ِظْيُم  الْفهوْزُ  ذَٰ  الْعه

101. இன்னும் உங்கறளச் சூழவுள்ள கிராம 
அரபிகளிலும் மதீனாவாசிகளிலும் 
நயவஞ்சகர்கள் உள்ளனர். அவர்கள் 
நயவஞ்சகத்தின் மீது பிடிவாதமாக 
நிறலத்திருந்து அழிச்சாட்டியம் 
சசய்கிைார்கள். (நபிகய! நீர்) அவர்கறள 
அைியமாட்டீர்; நாம்தான் அவர்கறள 
அைிகவாம். விறரவில் அவர்கறள 
இருமுறை தண்டிப்கபாம். பிைகு, 
(மறுறமயில் நரகத்தின்) சபரிய 
தண்டறனயின் பக்கம் (அவர்கள்) மீண்டும் 
சகாண்டு வரப்படுவார்கள். 

ِمَمهْن  ْولهُكْم  وه  َمِنه  حه
اِب  ۬   اَْلهْعره ِفُقْونه ۛ  ُمنَٰ

ِمْن  هْهِل  وه ۬   ا ۛ۬ ِة ر  الْمهِدیْنه
ُدْوا ره له  مه   َله  الَنِفهاِق  عه
  نهْعلهُمُهْم    نهْحُن  تهْعلهُمُهْم   

بُُهْم  َذِ ُنعه تهْيِ  سه َره  ثَُمه  َمه
دَُْونه  اب   اِلَٰ  یُره   عهذه
ِظْيم     عه
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102. இன்னும், (நயவஞ்சகர்கள் அல்லாத) 
மற்ைவர்கள் சிலரும் (மதீனாவிலும் 
அறதச் சுற்ைிலும்) இருக்கிைார்கள். 
அவர்கள் தங்கள் குற்ைங்கறள ஒப்புக் 
சகாண்டனர். நல்ல சசயறலயும் மற்ை 
(சில) சகட்ட சசயறலயும் கலந்(து 
சசய்)தனர். அல்லாஹ் அவர்கறள 
மன்னிக்கக் கூடும். நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
மகா மன்னிப்பாளன், சபரும் 
கருறணயாளன் ஆவான். 

ُرْونه  خه اَٰ فُْوا وه ه  اْعَته
لهُطْوا ِبُذنُْوِبِهْم  مهًل  خه   عه
الًِحا  ره  صه خه اَٰ ًئا    وه یَِ  سه
ُ  عهسه  هْن  اّلَلَٰ  یَهُتْوبه  ا
   ْ ه  اَِنه  عهلههْْیِ ُفوْر   اّلَلَٰ  غه
 َرهِحْيم  

103. (நபிகய!) அவர்களுறடய 
சசல்வங்களிலிருந்து தர்மத்றத எடுப்பரீாக. 
அதன் மூலம் அவர்கறள நீர் 
சுத்தப்படுத்துவரீ்; இன்னும், (உயர் 
பண்புகளுக்கு) அவர்கறள உயர்த்துவரீ். 
இன்னும், அவர்களுக்காக 
(அல்லாஹ்விடம்) பிரார்த்திப்பரீாக. 
நிச்சயமாக உம் பிரார்த்தறன அவர்களுக்கு 
நிம்மதி தரக்கூடியதாகும். அல்லாஹ் நன்கு 
சசவியுறுபவன், நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

هْموهالِِهْم  ِمْن  ُخذْ    ا
قهةً  ده ُرُهْم  صه َهِ  ُتطه

 ْ َكِهْْیِ ُتزه ا  وه َلِ  ِبهه  وهصه
   ْ َٰوتهكه  اَِنه  عهلههْْیِ ل   صه
كهن   ُ  لَهُهْم    سه ِمْيع   وهاّلَلَٰ   سه
 عهلِْيم  

104. நிச்சயமாக, அல்லாஹ், தன் 
அடியார்களிடமிருந்து தவ்பாறவ (-அவர்கள் 
திருந்துவறதயும் மன்னிப்புக் 
ககாருவறதயும்) ஏற்றுக் சகாள்கிைான்; 
இன்னும், தர்மங்கறள எடுக்கிைான்; 
இன்னும், நிச்சயமாக அல்லாஹ்தான் 
(அடியார்களின்) தவ்பாறவ அங்கீகரிப்பவன், 
சபரும் கருறணயாளன் என்பறத அவர்கள் 
அைியவில்றலயா? 

هلهْم  ا ا هَنه  یهْعلهُمْو  ه  ا  اّلَلَٰ
یهْقبهُل  ْن  الَتهْوبهةه  ُهوه  عه
یهاُْخذُ  ِعبهاِده   قَِٰت  وه ده   الَصه
هَنه  ا ه  وه  ُهوهالَتهَوهاُب  اّلَلَٰ

ِحْيُم   الَره
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105. (நபிகய!) இன்னும், (கபாருக்கு வராமல் 
பின்தங்கிவிட்டு, பிைகு மன்னிப்பு 
ககாரியவர்களிடம்) கூறுவரீாக: “நீங்கள் 
(நல்ல அமல்கறள அதிகம்) சசய்யுங்கள். 
ஆக, அல்லாஹ்வும் அவனுறடய தூதரும் 
நம்பிக்றகயாளர்களும் உங்கள் சசயறலப் 
பார்ப்பார்கள். இன்னும், மறைறவயும், 
சவளிப்பறடறயயும் அைிந்தவ(னாகிய 
அல்லாஹ்வி)ன் பக்கம் (மறுறமயில்) 
மீண்டும் சகாண்டு வரப்படுவரீ்கள். நீங்கள் 
சசய்து சகாண்டிருந்தறத (அவன்) 
உங்களுக்கு அைிவிப்பான். 

هی  اْعمهلُْوا وهقُِل  ْیه   فهسه
 ُ مهلهُكْم  اّلَلَٰ ُسْولُه   عه  وهره

الُْمْؤِمُنْونه    دَُْونه   وه َُته  وهسه
ْيِب  عَٰلِِم  اِلَٰ    الْغه

ادهةِ  هه ُئُكْم  وهالَشه   ِبمها  فهُينهَبِ
 تهْعمهلُْونه   ُكنُْتْم 

106. இன்னும், அல்லாஹ்வின் 
உத்தரவிற்காக தள்ளிறவக்கப்பட்ட 
மற்ைவர்கள் சிலர் இருக்கிைார்கள். ஒன்று, 
(அவர்கள் திருந்தவில்றல என்ைால்) 
அல்லாஹ் அவர்கறள தண்டிப்பான். 
அல்லது, (அவர்கள் திருந்திவிட்டால்) 
அவன் அவர்கறள மன்னிப்பான். இன்னும், 
அல்லாஹ் நன்கைிந்தவன், மகா 
ஞானவான். 

ُرْونه  خه اَٰ ْونه  وه  َِلهْمرِ  ُمْرجه
 ِ ا  اّلَلَٰ بُُهْم  اَِمه َذِ ا  یُعه اَِمه  وه
ْ    یهُتْوُب  ُ  عهلههْْیِ  وهاّلَلَٰ
ِكْيم   عهلِْيم    حه

107. இன்னும், சகடுதல் சசய்வதற்காகவும்; 
நிராகரிப்பிற்காகவும்; 
நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு மத்தியில் 
பிரிவிறன ஏற்படுத்துவதற்காகவும்; இதற்கு 
முன்னர் அல்லாஹ்விடமும் அவனுறடய 
தூதரிடமும் கபாரிட்டவர்(கள் வந்து 
தங்குவதற்காக அவர்)கறள எதிர் 
பார்த்திருப்பதற்காகவும் ஒரு மஸ்ஜிறத 
எடுத்துக் சகாண்டவர்களும் (மதீனாவிலும் 
மதீனாறவ சுற்ைிலும்) இருக்கிைார்கள். 
இன்னும், “நாங்கள் நன்றமறயத் தவிர 
(சகட்டறத) நாடவில்றல” என்று 
நிச்சயமாக சத்தியம் அவர்கள் 
சசய்கிைார்கள். நிச்சயமாக அவர்கள் 
சபாய்யர்கள்தான் என்று அல்லாஹ் சாட்சி 
கூறுகிைான். 

الَهِذیْنه  ُذْوا وه تَهخه   ا
اًرا َوهُكْفًرا  مهْسِجًدا ِضره
 الُْمْؤِمِنْيه  بهْيه  َوهتهْفِریًْقٌۢا 
اًدا اِْرصه ارهبه  لَِمهْن  وه  حه

ه  ُسْولهه   اّلَلَٰ   قهْبُل    ِمْن  وهره
لهيهْحلُِفَنه  ْدنها   ْن اِ  وه هره   اََِله  ا
ُ  الُْحْسنَٰ    ُد  وهاّلَلَٰ   یهْشهه
نَهُهْم   لهكَِٰذبُْونه  اِ
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108. (நபிகய!) ஒருகபாதும் அ(ந்த 
மஸ்ஜி)தில் நின்று வணங்காதீர். முதல் 
நாளிலிருந்கத இறையச்சத்தின் மீது 
அடித்தளமிடப்பட்ட (உமது அல்லது குபா) 
மஸ்ஜிதுதான் நீர் நின்று வணங்குவதற்கு 
மிகத் தகுதியானது. அதில், சில ஆண்கள் 
இருக்கின்ைனர். அவர்கள் அதிகம் 
பரிசுத்தமாக இருப்பறத விரும்புகின்ைனர். 
அல்லாஹ் மிக பரிசுத்தமானவர்கள் மீது 
அன்பு றவக்கிைான். 

هبهًدا    فِْيهِ  تهُقْم  َله    ا
سه  لهمهْسِجد   له  اَُسِ  عه
ِل  ِمْن  الَتهْقوَٰی هَوه  یهْوم   ا
َقُ  هحه هْن  ا   فِْيِه    تهُقْومه  ا
ال   فِْيهِ  هْن  یَُِحَبُْونه  ِرجه  ا

ُرْوا    َهه ُ   یَهتهطه  یُِحَبُ  وهاّلَلَٰ
ِریْنه  َهِ  الُْمَطه

109. அல்லாஹ்வின் அச்சம் இன்னும் 
(அவனது) சபாருத்தத்தின் மீது தமது 
கட்டிடத்றத அடித்தளமிட்டவர் சிைந்தவரா? 
அல்லது, சரிந்து விடக்கூடிய ஓறடயின் 
ஓரத்தில் தமது கட்டிடத்திற்கு 
அடித்தளமிட்டு, அது அவருடன் நரக 
சநருப்பில் சரிந்துவிட்டகத அவ(ர் 
சிைந்தவ)ரா?. அநியாயக்கார மக்கறள 
அல்லாஹ் கநர்வழி சசலுத்த மாட்டான். 

هفهمهْن  سه  ا هَسه لَٰ  بُنْيهانهه   ا  عه
ِ  ِمنه  تهْقوَٰی  وهِرْضوهان   اّلَلَٰ
ْْی   هْم  خه سه  َمهْن  ا هَسه   ا

لَٰ  بُنْيهانهه   ا  عه فه  ُجُرف    شه
اره  ههار    نهارِ  ِفْ  ِبه   فهانْهه

َنهمه    هه ُ  جه   یهْهِدی َله  وهاّلَلَٰ
لِِمْيه  الْقهْومه   الَظَٰ

110. அவர்கள் கட்டிய கட்டடம் 
அவர்களுறடய உள்ளங்களில் 
சந்கதகமாககவ நீடித்திருக்கும், 
அவர்களுறடய உள்ளங்கள் துண்டு 
துண்டானால் தவிர (அது நீங்காது). 
அல்லாஹ் நன்கைிந்தவன், மகா 
ஞானவான். 

اُل  َله   الَهِذْی  بُنْيهانُُهُم  یهزه
 اََِله   قُلُْوِبِهْم  ِفْ  ِریْبهةً  بهنهْوا
هْن  عه  ا ُ  قُلُْوبُُهْم    تهقهَطه   وهاّلَلَٰ

ن  عهلِْيم   ِكْيم   حه
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111. நிச்சயமாக அல்லாஹ், 
நம்பிக்றகயாளர்களிடமிருந்து 
அவர்களுறடய உயிர்கறளயும் 
அவர்களுறடய சசல்வங்கறளயும் 
நிச்சயம் அவர்களுக்கு சசார்க்கம் உண்டு 
என்பதற்கு பகரமாக விறலக்கு 
வாங்கினான். அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
பாறதயில் கபார் சசய்வார்கள்; ஆக, 
அவர்கள் (எதிரிகறள) சகால்வார்கள்; 
இன்னும் (எதிரிகளால்) 
சகால்லப்படுவார்கள். தவ்ராத்திலும், 
இன்ஜலீிலும், குர்ஆனிலும் அவன் மீது 
கடறமயான வாக்குறுதியாக இது 
இருக்கிைது. இன்னும், அல்லாஹ்றவவிட 
தனது உடன்படிக்றகறய முழுறமயாக 
நிறைகவற்றுபவர் யார்? ஆககவ, எதற்குப் 
பகரமாக நீங்கள் (உங்கறள) விற்ைரீ்ககளா 
அந்த உங்கள் விற்பறனறயக் சகாண்டு 
மகிழ்ச்சி அறடயுங்கள். இதுதான் 
மகத்தான சவற்ைி! 

ه  اَِنه  ی اّلَلَٰ َٰ  ِمنه  اْشَته
ُهْم  الُْمْؤِمِنْيه  هنُْفسه  ا
هْموهالهُهْم  ا  لهُهُم  ِباهَنه  وه
َنهةه    اتِلُْونه  الْجه  ِفْ  یُقه
ِبْيِل  ِ  سه  فهيهْقُتلُْونه  اّلَلَٰ

یُْقتهلُْونه   عهلهْيهِ  وهعًْدا وه
ا  َقً ىةِ  ِف  حه   الَتهوْرَٰ

ِن    وهاَْلِنِْجْيِل  الُْقْراَٰ  وه
ْن  مه هْوفَٰ  وه ْهِده   ا  ِمنه  ِبعه
 ِ  فهاْستهْبِشُرْوا اّلَلَٰ

  بهایهْعُتْم  الَهِذْی  ِببهْيِعُكُم 
لِكه  ِبه      ُهوهالْفهوْزُ  وهذَٰ

ِظْيُم   الْعه

112. (சசார்க்க பாக்கியம் சபறுகின்ை 
அவர்கள் பாவத்திலிருந்து) திருந்தியவர்கள்; 
வணக்கசாலிகள்; அல்லாஹ்றவ 
புகழ்பவர்கள்; கநான்பு கநாற்பவர்கள்; 
(சதாழுறகயில் பணிவாக அல்லாஹ்விற்கு 
முன்) குனிபவர்கள், சிரம் பணிபவர்கள்; 
நன்றமறய ஏவக் கூடியவர்கள்; இன்னும், 
பாவத்றத விட்டுத் தடுக்கக் கூடியவர்கள்; 
இன்னும், அல்லாஹ்வுறடய சட்டங்கறளப் 
பாதுகாப்பவர்கள் ஆவார்கள். (இத்தறகய 
தன்றமகறள உறடய) 
நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு (சசார்க்கத்தின்) 
நற்சசய்தி கூறுவரீாக! 

هلَتهٓاى ُِبْونه  ِبُدْونه  ا  الْعَٰ
ِمُدْونه  ٓاى ُِحْونه  الْحَٰ  الَسه
ِكُعْونه  ِجُدْونه  الَرَٰ  الَسَٰ
 ِبالْمهْعُرْوِف  اَْلَِٰمُرْونه 
الَنهاُهْونه  ِن  وه   الُْمْنكهرِ  عه
ِفُظْونه  ِ    لُِحُدْودِ  وهالْحَٰ  اّلَلَٰ

رِ  بهَشِ  الُْمْؤِمِنْيه  وه
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113. நிச்சயமாக நபிக்கும் 
நம்பிக்றகயாளர்களுக்கும் தகுந்ததல்ல, 
இறணறவப்பவர்களுக்காக அவர்கள் 
பாவமன்னிப்பு ககாருவது, அவர்கள் 
நரகவாசிகள் என்று அவர்களுக்கு 
சதளிவான பின்னர். அவர்கள் 
உைவினர்களாக இருந்தாலும் சரி. 

ا  هانه  مه الَهِذیْنه  لِلَنهِبَِ  ك  وه
ا ُنْو  مه هْن  اَٰ  یَهْستهْغِفُرْوا ا

لهوْ   لِلُْمْشِرِكْيه  ا وه هانُْو   ك
ْ  قُْربَٰ  اُوِلْ  ا   بهْعدِ  ِمنٌۢ  مه
ه  هنَهُهْم  لهُهْم  تهبهَيه  ا

ُب  ِحْيِم  اهْصحَٰ  الْجه

114. (நபி) இப்ராஹமீ் தன் தந்றதக்காக 
மன்னிப்புக் ககாரியது, அவர் அவருக்கு 
வாக்களித்த வாக்குறுதிறய முன்னிட்கட 
தவிர (கவறு காரணத்திற்காக) 
இருக்கவில்றல. நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்விற்கு அவர் எதிரி என 
அவருக்குத் சதளிவானகபாது 
அவரிலிருந்து அவர் விலகிக்சகாண்டார். 
நிச்சயமாக இப்ராஹமீ் அதிகம் 
பிரார்த்திப்பவர், சபரும் சகிப்பாளர். 

ا  مه هانه  وه  اْسِتْغفهارُ  ك
ِهْيمه  ْن  اََِله  َِلهِبْيهِ  اِبْرَٰ  عه

هها   ة  َوهعهده  اِیَهاهُ    َمهْوعِده
ه  فهلهَمها  هنَهه   لهه    تهبهَيه  عهُدَو   ا
 ِ ََٰ ه  ّلَلِ ا َه   اَِنه  ِمْنُه    تهَبه

ِهْيمه  هَوهاه   اِبْرَٰ لِْيم   َله حه
 

115. ஒரு கூட்டத்தினறர, அவர்கறள 
அல்லாஹ் கநர்வழிப்படுத்திய பின்னர், 
அவர்கள் தவிர்ந்து விலகி இருக்க 
கவண்டியவற்றை அவன் அவர்களுக்கு 
விவரிக்கும் வறர அவர்கறள அவன் 
வழிசகட்டவர்கள் என்று முடிவு 
சசய்பவனாக இருக்கவில்றல. நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் எல்லாவற்றையும் 
நன்கைிந்தவன். 

ا  مه هانه  وه ُ  ك  لُِيِضَله  اّلَلَٰ
ىُهْم  اِذْ  بهْعده  قهْوًمٌۢا   ههدَٰ
َتَٰ  ه  حه ا  لهُهْم  یُبهَيِ  َمه

ه  اَِنه  یهَتهُقْونه     ِبكَُلِ  اّلَلَٰ
ء   ْ  عهلِْيم   َشه



 

ஸூரா தை்பா 

 

448 

 

 التوبة

116. நிச்சயமாக அல்லாஹ், வானங்கள் 
இன்னும் பூமியின் ஆட்சி அவனுக்கக 
உரியது! இன்னும் அவகன 
உயிர்ப்பிக்கிைான்; இன்னும், மரணிக்கச் 
சசய்கிைான். இன்னும், அல்லாஹ்றவ 
அன்ைி உங்களுக்கு பாதுகாவலர் எவரும் 
இல்றல; இன்னும், உதவியாளர் எவரும் 
இல்றல. 

ه  اَِنه   ُملُْك  لهه   اّلَلَٰ
ِت  مَٰوَٰ  یُْح   وهاَْلهْرِض    الَسه
یُِمْيُت    ا  وه مه  َمِْن  لهُكْم  وه
ِ  ُدْوِن  ِلَ   ِمْن  اّلَلَٰ  وهَله  َوه
 نهِصْْی  

117. நபி; இன்னும், (தபூக் கபாருறடய) 
சிரமமான கநரத்தில் அவறரப் பின்பற்ைிய 
முஹாஜிர்கள்; இன்னும், அன்ஸாரிகறள 
அல்லாஹ் திட்டவட்டமாக மன்னித்தான், 
(கதாழர்களாகிய) அவர்களில் ஒரு 
பிரிவினரின் உள்ளங்கள் வழிதவை 
சநருங்கிய பின்னர். பிைகு, அவன் 
அவர்கறள மன்னித்தான். நிச்சயமாக 
அவன் அவர்கள் மீது மிகவும் 
இரக்கமுள்ளவன், சபரும் கருறணயாளன். 

ْد  ُ  َتهابه  لهقه له  اّلَلَٰ  الَنهِبَِ  عه
ِجِریْنه  الُْمهَٰ ارِ  وه  وهاَْلهنْصه

تَهبهُعْوهُ  الَهِذیْنه  ةِ  ِفْ  ا اعه  سه
ةِ  ْ  الُْعْسره ا  بهْعدِ  ِمنٌۢ هاده  مه   ك
  فهِریْق   قُلُْوُب  یهِزیْغُ 
 ْ ْ    تهابه  ثَُمه  َمِْٰنُ   عهلههْْیِ
نَهه   ُءْوف   ِبِهْم  اِ  ره

 َرهِحْيم   

118. இன்னும், (மன்னிப்பு வழங்கப்படாமல்) 
பிற்படுத்தப்பட்ட மூவறரயும் (அல்லாஹ் 
மன்னித்து விட்டான்). இறுதியாக, பூமி 
விசாலமாக இருந்தும் (அது) அவர்களுக்கு 
சநருக்கடியாக ஆகியது. இன்னும், 
அவர்கள் மீது அவர்களின் ஆன்மாக்கள் 
சநருக்கடியாக ஆகியது. இன்னும், 
அல்லாஹ்விடமிருந்து (தப்பித்து) 
ஒதுங்குமிடம் அவனிடகம தவிர (கவறு 
எங்கும்) அைகவ இல்றல என அவர்கள் 
உறுதி(யாக அைிந்து) சகாண்டனர். பிைகு, 
அவர்கள் திருந்தி அல்லாஹ்வின் பக்கம் 
திரும்புவதற்காக அவர்கறள அவன் 
மன்னித்தான். நிச்சயமாக அல்லாஹ், 
அவன்தான் (அடியார்களின்) தவ்பாறவ 
அங்கீகரிப்பவன், சபரும் கருறணயாளன். 

له  َٰثهةِ  وهعه   الَهِذیْنه  الثَهل
َتَٰ   ُخلَُِفْوا    اقهْت  اِذها حه   ضه
 ُ   ِبمها  اَْلهْرُض  عهلههْْیِ
ُحبهْت  اقهْت  ره ْ  وهضه  عهلههْْیِ

هنُْفُسُهْم  ا ا َنُْو  هْن  وهظه   ََله  ا
ه  ا لْجه ِ  ِمنه  مه   اِلهْيِه    اََِله   اّلَلَٰ
ْ  تهابه  ثَُمه    لِیهُتْوبُْوا    عهلههْْیِ
ه  اَِنه    ُهوهالَتهَوهاُب  اّلَلَٰ

ِحْيُمن   الَره
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119. நம்பிக்றகயாளர்ககள! அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சுங்கள்; இன்னும், 
உண்றமயாளர்களுடன் இருங்கள். 

ا  ُنوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه تَهُقوا اَٰ  ا
ه   مهعه  وهُكْونُْوا اّلَلَٰ

ِدقِْيه   الَصَٰ

120. மதீனாவாசிகள்; இன்னும், அவர்கறளச் 
சுற்ைி உள்ள கிராம அரபிகளுக்கு - 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதறர விட்டு 
பின் தங்குவதும்; அவருறடய உயிறர 
விட தங்கள் உயிர்கறள கநசிப்பதும் - 
ஆகுமானதல்ல. அதற்குக் காரணம், 
அல்லாஹ்வின் பாறதயில் அவர்களுக்கு 
தாககமா, கறளப்கபா, பசிகயா எது 
ஏற்பட்டாலும்; இன்னும், 
நிராகரிப்பாளர்கறளக் ககாபமூட்டுகிை 
இடத்றத இவர்கள் மிதித்தாலும்; இன்னும், 
எதிரிகளிடமிருந்து துன்பத்றத அவர்கள் 
அறடந்தாலும், இவற்ைிற்கு பதிலாக 
அவர்களுக்கு நன்றமயான சசயல்(கள்) 
எழுதப்படாமல் இருக்காது. நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் நல்லைம்புரிபவர்களின் 
கூலிறய வணீாக்க மாட்டான். 

ا  هانه  مه  الْمهِدیْنهةِ  َِلهْهِل  ك
ْن  مه ْولهُهْم  وه  َمِنه  حه

اِب  هْن  اَْلهْعره لَهُفْوا ا  یَهتهخه
ْن  ُسْوِل  عه ِ  َره  وهَله  اّلَلَٰ

ُبْوا ْن   ِباهنُْفِسِهْم  یهْرغه  عه
لِكه  نَهْفِسه     هنَهُهْم  ذَٰ  َله  ِبا

 ْ ا   یُِصْيُُبُ مه ب   وهَله  ظه  نهصه
ة   وهَله  ِبْيِل  ِفْ  مهْخمهصه  سه
 ِ ـ ُْونه  وهَله  اّلَلَٰ ْوِطًئا  یهطه  مه

 وهَله  الُْكَفهاره  یَهِغْيُظ 
  نَهْيًل  عهُدَو   ِمْن  یهنهالُْونه 

مهل   ِبه   لهُهْم  ُكِتبه  اََِله    عه
الِح     ه  اَِنه  صه   یُِضْيعُ  َله  اّلَلَٰ
هْجره   الُْمْحِسِنْيه   ا
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121. இன்னும் (அல்லாஹ்வின் பாறதயில்) 
சிைிய, சபரிய சசலறவ அவர்கள் சசலவு 
சசய்தாலும் ஒரு பள்ளத்தாக்றக அவர்கள் 
கடந்து சசன்ைாலும் அறவ அவர்களுக்கு 
(நன்றமகளாக) பதியப்படாமல் இருக்காது. 
இறுதியாக, அவர்கள் சசய்து 
சகாண்டிருந்ததற்கு மிக 
அழகிய(சசார்க்கத்)றத அல்லாஹ் 
அவர்களுக்குக் கூலியாக சகாடுப்பான். 

 نهفهقهةً  یُْنِفُقْونه  وهَله 
ةً َوهَله  ِغْْیه ةً َوهَله  صه ِبْْیه  كه
ُعْونه  اِدیًا یهْقطه   ُكِتبه  اََِله  وه

ُ  لِيهْجِزیهُهُم  لهُهْم   اّلَلَٰ
نه  ا  اهْحسه هانُْوا مه یهْعمهلُْونه   ك

 

122. நம்பிக்றகயாளர்கள் அறனவருகம 
(நபிறய தனியாக விட்டுவிட்டு 
ஊரிலிருந்து) புைப்படுவது சரியல்ல. 
மார்க்கத்தில் அவர்கள் ஞானம் 
சபறுவதற்காகவும் தங்கள் சமுதாயத்திடம் 
திரும்பும்கபாது அவர்கறள 
எச்சரிப்பதற்காகவும் உங்களில் ஒவ்சவாரு 
பிரிவினரிலிருந்தும் ஒரு கூட்டம் (மட்டும் 
கபாருக்கு) புைப்பட்டிருக்க கவண்டாமா? 
(ஊரில் தங்கிய) அவர்கள் (இதன் மூலம்) 
எச்சரிக்றகயாக இருப்பார்கள். 

ا  مه هانه  وه  الُْمْؤِمُنْونه  ك
هٓافَهًة    لِیهْنِفُرْوا  فهلهْو َله  ك

ْ   فِْرقهة   كَُلِ  ِمْن  نهفهره   َمِْٰنُ
ٓاى ِفهة   هتهفهَقهُهْوا طه  ِف  لَِی
یِْن  لِیُْنِذُرْوا الَدِ  وه
ُهْم  ا اِذها قهْومه ُعْو  جه   ره
 ْ لَهُهْم  اِلههْْیِ  لهعه

ن  ُرْونه  یهْحذه

123. நம்பிக்றகயாளர்ககள! உங்கறள 
அடுத்திருக்கின்ை நிராகரிப்பாளர்களிடம் 
கபாரிடுங்கள். இன்னும், அவர்கள் 
உங்களிடம் கடுறமறய உணரட்டும். 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் (தன்றன) 
அஞ்சுபவர்களுடன் இருக்கிைான் என்பறத 
அைிந்து சகாள்ளுங்கள். 

هیَُ  ا یَٰ ا ُنْوا الَهِذیْنه  هه مه  اَٰ
 یهلُْونهُكْم  الَهِذیْنه  قهاتِلُوا
لْيهِجُدْوا الُْكَفهارِ  َمِنه   وه

ًة    فِْيُكْم  ا غِلْظه  وهاعْلهُمْو 
هَنه  ه  ا  الُْمَتهِقْيه  مهعه  اّلَلَٰ
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124. இன்னும், ஓர் அத்தியாயம் (புதிதாக) 
இைக்கப்பட்டால், “உங்களில் எவருக்கு இது 
நம்பிக்றகறய அதிகப்படுத்தியது?” என்று 
ககட்பவர் அவர்களில் இருக்கிைார்கள். ஆக, 
நம்பிக்றக சகாண்டவர்கள் அவர்ககளா 
(இைக்கப்பட்ட அத்தியாயத்றதக் சகாண்டு) 
மகிழ்ச்சியறடந்தவர்களாக இருக்கும் 
நிறலயில் அவர்களுக்கு (இது) 
நம்பிக்றகறய அதிகப்படுத்தியது. 

اِذها ا   وه ة   اُنِْزلهْت  مه   ُسوْره
 ْ هیَُُكْم  یَهُقْوُل  َمهْن  فهِمْٰنُ  ا
ِذه    زهادهْتهُ  ا  اِیْمهانًا    هَٰ هَمه   فها
ُنْوا الَهِذیْنه  مه ادهْتُهْم  اَٰ   فهزه

 اِیْمهانًا َوهُهْم 
 یهْستهْبِشُرْونه 

125. ஆக, எவர்களுறடய உள்ளங்களில் 
கநாய் இருக்கிைகதா அவர்களுக்கு 
அவர்களுறடய அசுத்தத்துடன் ஒரு 
அசுத்தத்றதகய அது அதிகப்படுத்தியது! 
அவர்ககளா நிராகரிப்பாளர்களாக இருக்கும் 
நிறலயில்தான் இைப்பார்கள். 

ا  هَمه ا  قُلُْوِبِهْم  ِفْ  الَهِذیْنه  وه
ض   ادهْتُهْم  َمهره  ِرْجًسا فهزه
اُتْوا ِرْجِسِهْم  اِلَٰ  مه  وه

ِفُرْونه  وهُهْم   كَٰ

126. ஒவ்கவார் ஆண்டிலும் ஒரு 
முறைகயா அல்லது இரு முறைககளா 
நிச்சயமாக அவர்கள் 
கசாதிக்கப்படுகிைார்கள் என்பறத அவர்கள் 
கவனிக்கவில்றலயா? பிைகும், அவர்கள் 
திருந்துவதுமில்றல. இன்னும், அவர்கள் 
நல்லுணர்ச்சி சபறுவதுமில்றல. 

هوهَله  ْونه  ا هنَهُهْم  یهره  ا
ةً  عهام   كَُلِ  ِفْ  یُْفتهُنْونه  َره   َمه

هوْ  تهْيِ  ا َره  یهُتْوبُْونه  َله  ثَُمه  مه
َكهُرْونه  ُهْم  وهَله   یهَذه

127. இன்னும், ஓர் அத்தியாயம் (புதிதாக) 
இைக்கப்பட்டால், அவர்களில் சிலர் சிலறர 
(விறரக்கப்) பார்க்கிைார்களா? “உங்கறள 
யாரும் பார்க்கின்ைனரா?” என்று (ககட்டு 
விட்டு) பின்னர், (அங்கிருந்து) திரும்பி 
சசன்று விடுகிைார்கள். நிச்சயமாக 
அவர்கள் (சத்தியத்றத) அைிய 
முயற்சிக்காத மக்களாக இருக்கும் 
காரணத்தால், அல்லாஹ்(வும்) 
அவர்களுறடய உள்ளங்கறள (நம்பிக்றக 
சகாள்வதிலிருந்து) திருப்பி விட்டான். 

اِذها ا   وه ة   اُنِْزلهْت  مه   ُسوْره
ره   بهْعض     اِلَٰ  بهْعُضُهْم  نَهظه
ىُكْم یه  ههْل  د   َمِْن  رَٰ   ثَُمه  اهحه

فُْوا    ره نْصه فه  ا ره ُ  صه  اّلَلَٰ
هنَهُهْم  قُلُْوبهُهْم   ََله  قهْوم   ِبا
 یهْفقهُهْونه 
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128. (நம்பிக்றகயாளர்ககள!) நீங்கள் 
சிரமப்படுவறத தன் மீது கடினமாக 
உணரக்கூடிய; உங்கள் மீது அதிக 
பற்றுறடய; நம்பிக்றகயாளர்கள் மீது 
சபரிதும் இரக்கமுள்ள; அதிகம் 
கருறணயுள்ள தூதர் உங்களிலிருந்கத 
உங்களிடம் வந்து விட்டார். 

ْد  ُكْم  لهقه ٓاءه ُسْول   جه  َمِْن  ره
هنُْفِسُكْم  ِزیْز   ا  عهلهْيهِ  عه

ا  ِنَتُْم  مه ِریْص   عه   حه
 ِبالُْمْؤِمِنْيه  عهلهْيُكْم 
ُءْوف    َرهِحْيم   ره

129. (நபிகய) ஆக, அவர்கள் (உம்றம 
விட்டு புைக்கணித்து) விலகி சசன்ைால், 
“எனக்குப் கபாதுமானவன் அல்லாஹ்தான்; 
அவறனத் தவிர (உண்றமயில் 
வணங்கத்தகுதியான) இறைவன் அைகவ 
இல்றல; அவன் மீகத நான் நம்பிக்றக 
றவத்து (அவறனகய சார்ந்து) விட்கடன்; 
இன்னும், அவன் மகத்தான ‘அர்ஷின்’ 
அதிபதி” என்று கூறுவரீாக! 

ْسِبه  فهُقْل  تهوهلَهْوا فهاِْن    حه
 ؗ ۬   ُ َٰهه  َله   اّلَلَٰ  عهلهْيهِ   ُهوه   اََِله  اِل

َهلُْت  ك َبُ  تهوه ْرِش  وهُهوهره  الْعه
ِظْيِمن   الْعه
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ஸூரா யூனுஸ்  يونس 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. அலிஃப் லாம் ைா. இறவ ஞானமிகுந்த 
கவதத்தின் வசனங்களாகும்.  َٰیَُٰت  ِتلْكه  الٓر ِب  اَٰ  الِْكتَٰ

ِكْيِم   الْحه

2. “(நிராகரிக்கின்ை) மனிதர்கறள 
எச்சரிப்பரீாக! இன்னும், நம்பிக்றக 
சகாண்டவர்களுக்கு – நிச்சயமாக 
அவர்களுக்கு தங்கள் இறைவனிடத்தில் 
உயர்வான நற்கூலி உண்டு - என 
நற்சசய்தி கூறுவரீாக!’’ என்று அவர்களில் 
உள்ள ஓர் ஆடவருக்கு நாம் வஹ்யி 
அைிவித்தது இந்த மனிதர்களுக்கு 
ஆச்சரியமாக இருக்கிைதா? நிச்சயமாக 
இவர் சதளிவான சூனியக்காரர்தான் 
என்று (இந்)நிராகரிப்பாளர்கள் (அவறரப் 
பற்ைி) கூைினார்கள். 

هانه  هك ًبا  لِلَنهاِس  ا جه هْن  عه  ا
یْنها   هْوحه ُجل   اِلَٰ  ا ْ  ره  َمِْٰنُ

هْن  هنِْذرِ  ا رِ  الَنهاسه  ا بهَشِ  وه
ا الَهِذیْنه  ُنْو  مه هَنه  اَٰ  لهُهْم  ا
مه  ۬   ِعْنده  ِصْدق    قهده بَِِهْم ر   ره
ا  اَِنه  الْكَِٰفُرْونه  قهاله  ذه  هَٰ

ِحر   ِبْي   لهسَٰ  َمُ

3. (மனிதர்ககள!) நிச்சயமாக உங்கள் 
இறைவன், வானங்கறளயும் பூமிறயயும் 
ஆறு நாள்களில் பறடத்தவனாகிய 
அல்லாஹ்தான். பிைகு, (அவன்) ‘அர்ஷ்’ 
மீது (தன் கண்ணியத்திற்குத் தக்கவாறு) 
உயர்ந்து விட்டான். (உலகத்தில் 
நடக்கின்ை) காரியங்கறள அவன் 
திட்டமிட்டு நிர்வகிக்கிைான். அவனுறடய 
அனுமதிக்கு பின்னகர தவிர 
பரிந்துறரப்பவர் எவரும் இல்றல. 
அத்தறகய அல்லாஹ்தான் உங்கள் 
இறைவன் ஆவான். ஆககவ, அவறன 
வணங்குங்கள். ஆக, நீங்கள் (இந்த 
கவதத்தின் மூலம்) நல்லுபகதசம் 
சபைமாட்டீர்களா? 

بَهُكُم  اَِنه  ُ  ره لهقه  الَهِذْی  اّلَلَٰ   خه
ِت  مَٰوَٰ  ِسَتهةِ  ِفْ   وهاَْلهْرضه  الَسه
هیَهام   له  اْستهوَٰی ثَُمه  ا  عه

ْرِش  بَِرُ  الْعه  ا مه  اَْلهْمره    یُده
ِفْيع   ِمْن  ْ  اََِله  شه  بهْعدِ   ِمنٌۢ

لُِكُم  اِذْنِه     ُ  ذَٰ بَُُكْم  اّلَلَٰ  ره
هفهله  فهاْعُبُدْوهُ    َكهُرْونه  ا تهذه
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4. அவனிடகம உங்கள் அறனவரின் 
மீளுமிடம் இருக்கிைது. அல்லாஹ்வுறடய 
வாக்குறுதி உண்றமகய! நிச்சயமாக 
அவன் பறடப்றப ஆரம்பிக்கிைான். பிைகு, 
அறத (அழிக்கிைான். பிைகு அறத) 
மீண்டும் உருவாக்குகிைான், (ஏசனனில்,) 
நம்பிக்றக சகாண்டு நற்சசயல்கறள 
சசய்தவர்களுக்கு நீதமாக அவன் 
(நற்)கூலி சகாடுப்பதற்காக. இன்னும், 
எவர்கள் நிராகரித்தார்ககளா, - அவர்கள் 
நிராகரித்துக் சகாண்டிருந்ததன் 
காரணமாக, முற்ைிலும் சூகடைி 
சகாதிக்கின்ை (சீழ் சலம் கபான்ை) 
குடிபானமும் மிகத் துன்புறுத்தும் 
தண்டறனயும் அவர்களுக்கு உண்டு. 

ْرِجُعُكْم  اِلهْيهِ  ِمْيًعا    مه   جه
ِ  وهعْده  ا    اّلَلَٰ َقً ُؤا اِنَهه   حه   یهْبده

لْقه   یُِعْيُده   ثَُمه  الْخه
ُنْوا الَهِذیْنه  لِيهْجِزیه  مه  اَٰ
ِملُوا ِت  وهعه لِحَٰ   الَصَٰ
الَهِذیْنه   ِبالِْقْسِط      كهفهُرْوا  وه

اب   لهُهْم  ره ِمْيم   َمِْن  شه  حه
اب   ٌۢ  َوهعهذه هلِْيم  هانُْوا  ِبمها  ا  ك
 یهْكُفُرْونه 

5. அவன்தான் சூரியறன ஒளியாகவும், 
சந்திரறன சவளிச்சமாகவும் ஆக்கினான். 
இன்னும் ஆண்டுகளின் 
எண்ணிக்றகறயயும் (மாதங்களின்) 
கணக்றகயும் நீங்கள் அைிவதற்காக அறத 
(-சந்திரறன பல) தங்குமிடங்களில் 
நிர்ணயித்தான். உண்றமயான 
காரணத்திற்கக தவிர இவற்றை 
அல்லாஹ் பறடக்கவில்றல. (இவற்ைின் 
மூலம் அல்லாஹ்வின் வல்லறமறய) 
அைி(ய முயற்சிக்)கின்ை சமுதாயத்திற்கு 
அத்தாட்சிகறள அவன் (இவ்வாறு) 
விவரிக்கிைான். 

له  ُهوهالَهِذْی  عه ْمسه ا جه   لَشه
ه   ِضيهٓاًء َوهالْقهمهره  ره   نُوًْرا َوهقهَده

نهاِزله  ده  لِتهْعلهُمْوا مه   عهده
ِنْيه  ابه    الَسِ ا  وهالِْحسه   مه
لهقه  ُ  خه لِكه  اّلَلَٰ َقِ     اََِله  ذَٰ   ِبالْحه
ُل   لِقهْوم   اَْلَٰیَِٰت  یُفهَصِ
 یَهْعلهُمْونه 

6. நிச்சயமாக இரவு பகல் (ஒன்ைன் பின் 
ஒன்ைாக சதாடர்ச்சியாக) மாைி மாைி 
வருவதிலும், வானங்கள்; இன்னும், 
பூமியில் அல்லாஹ் 
பறடத்திருப்பவற்ைிலும் அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சுகின்ை மக்களுக்கு உறுதியாக (பல) 
அத்தாட்சிகள் உள்ளன. 

ِف  ِف  اَِنه   الَهْيِل  اْخِتله
ارِ  الَنههه ا  وه مه لهقه  وه ُ  خه  ِف  اّلَلَٰ
ِت  مَٰوَٰ َٰیَٰت    وهاَْلهْرِض  الَسه  َله
 یَهَتهُقْونه  لَِقهْوم  
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7. நிச்சயமாக எவர்கள் நம் சந்திப்றப 
பயப்படாமல் இருக்கிைார்ககளா; இன்னும், 
இவ்வுலக வாழ்க்றகறய 
விரும்புகிைார்ககளா: இன்னும், அறதக் 
சகாண்டு நிம்மதி அறடகிைார்ககளா; 
இன்னும், நம் வசனங்கறள எவர்கள் 
அைியாதவர்களாக இருக்கிைார்ககளா, 

 یهْرُجْونه  َله  الَهِذیْنه  اَِنه 
نها  ُضْوا لِقهٓاءه وةِ  وهره يَٰ   ِبالْحه
نْيها  هنَُْوا الَدُ ا ا  وهاْطمه  ِبهه
الَهِذیْنه  ْن  ُهْم  وه یَِٰتنها  عه   اَٰ
ِفلُْونه    غَٰ

8. அ(த்தறகய)வர்கள், அவர்கள் சசய்து 
சகாண்டிருந்த (தீய)வற்ைின் காரணமாக 
அவர்களுறடய தங்குமிடம் நரகம்தான். 

كه  َٰٓى ِ ىُهُم  اُول اْوَٰ   ِبمها  الَنهارُ  مه
هانُْوا  یهْكِسُبْونه  ك

9. நிச்சயமாக நம்பிக்றக சகாண்டு, 
நற்சசயல்கறள சசய்தவர்கள், - 
அவர்களுறடய இறைவன் அவர்களின் 
நம்பிக்றகயின் காரணமாக அவர்கறள 
கநர்வழி சசலுத்துவான். அவர்கள் 
இன்பமிகு சசார்க்கங்களில் இருப்பார்கள். 
அவர்களுக்குக் கீழ் நதிகள் ஓடும். 

ُنْوا الَهِذیْنه  اَِنه  مه ِملُوا اَٰ   وهعه
ِت  لِحَٰ بَُُهْم  یهْهِدیِْهْم  الَصَٰ  ره
 ِمْن  تهْجِرْی   ِباِیْمهانِِهْم   
 ُ رُ  تهْحهَِتِ َنَِٰت  ِفْ  اَْلهنْهَٰ   جه
 الَنهِعْيِم 

10. அதில் அவர்களின் 
பிரார்த்தறனயாவது, “அல்லாஹ்கவ! நீ 
மிகப் பரிசுத்தமானவன்” என்பதாகும். 
அதில், அவர்களின் முகமன் “ஸலாம்” 
ஆகும். இன்னும், அவர்களுறடய 
பிரார்த்தறனயின் இறுதியானது, 
“நிச்சயமாக புகழ் (அறனத்தும்) 
அகிலங்களின் இறைவன் 
அல்லாஹ்வுக்கக சசாந்தமானது” 
என்பதாகும். 

ىُهْم  ا  دهْعوَٰ نهكه  فِْيهه   ُسْبحَٰ
ْ  اللََُٰهَمه  تهِحَيههَُتُ ا  وه   فِْيهه
َٰم     ل ِخرُ  سه اَٰ ىُهْم  وه هِن  دهْعوَٰ  ا
ْمُد  ِ  الْحه َبِ  ّلِلََٰ   ره
ن  لهِمْيه  الْعَٰ
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11. நன்றமறய (ககட்டு) அவர்கள் 
அவசரப்படுவது கபால் அல்லாஹ்வும் 
மனிதர்களுக்கு (அவர்களின் 
பாவத்திற்குரிய)த் தீங்றக (-
தண்டறனறய) விறரவாகக் சகாடுத்தால் 
அவர்களுக்கு அவர்களுறடய தவறணக் 
காலம் (முன்கப) முடிக்கப்பட்டிருக்கும். 
ஆககவ, நம் சந்திப்றப 
பயப்படாதவர்கறள, - அவர்களுறடய 
வழிககட்டிகலகய கடுறமயாக 
அட்டூழியம் சசய்பவர்களாக – விட்டு 
விடுகிகைாம். 

لهوْ  ُل  وه َجِ ُ  یُعه   لِلَنهاِس  اّلَلَٰ
َره  الهُهْم  الَشه  اْسِتْعجه
ْْیِ  ْ  لهُقِضه  ِبالْخه  اِلههْْیِ
لُُهْم    هجه رُ  ا  َله  الَهِذیْنه  فهنهذه
نها  یهْرُجْونه    ِفْ  لِقهٓاءه

 یهْعمهُهْونه  ُطْغيهانِِهْم 

12. இன்னும், மனிதனுக்கு துன்பம் 
ஏற்பட்டால், அவன் தன் விலாவின் மீது 
(சாய்ந்தவனாக); அல்லது, 
உட்கார்ந்தவனாக; அல்லது, நின்ைவனாக 
(அறத நீக்கித் தரும்படி) நம்மிடம் 
பிரார்த்திக்கிைான். அவறன விட்டு 
அவனுறடய துன்பத்றத நாம் 
நீக்கிவிடும்கபாது அவன் தனக்கு ஏற்பட்ட 
துன்பத்திற்கு நம்றம அறழக்காதது 
கபான்று சசன்று விடுகிைான். எல்றல 
மீைி(ய பாவி)களுக்கு அவர்கள் சசய்து 
சகாண்டிருந்தறவ இவ்வாறு 
அலங்கரிக்கப்பட்டன. 

اِذه  انه  مهَسه  اوه رَُ  اَْلِنْسه   الَضُ
ِْبه    دهعهانها نٌۢ هوْ  لِجه هوْ  قهاعًِدا ا   ا
ًما    ْفنها  فهلهَمها  قهٓاى ِ ْنهُ  كهشه   عه
ه   َره  ُضَره هْن  مه ها   یهْدُعنها   لَهْم  ك
ه     ُضَر   اِلَٰ  لِكه  َمهَسه  ُزیَِنه  كهذَٰ

ا  لِلُْمْسِرفِْيه  هانُْوا مه  ك
 یهْعمهلُْونه 

13. (மனிதர்ககள!) உங்களுக்கு முன்னர் 
(வாழ்ந்த பல) தறலமுறைகறள அவர்கள் 
அநியாயம் சசய்தகபாது திட்டவட்டமாக 
நாம் அழித்கதாம். இன்னும், அவர்களிடம் 
அவர்களுறடய தூதர்கள் சதளிவான 
அத்தாட்சிகறளக் சகாண்டு வந்தனர். 
எனினும், (அவற்றை) அவர்கள் நம்பிக்றக 
சகாள்பவர்களாக இருக்கவில்றல. குற்ைம் 
புரிகின்ை மக்கறள இவ்வாகை நாம் 
தண்டிப்கபாம். 

ْد  لهقه هْهلهْكنها  وه  الُْقُرْونه  ا
لهُمْوا    لهَمها  قهْبلُِكْم  ِمْن    ظه

ْتُهْم  ٓاءه  ُرُسلُُهْم  وهجه
ِت  ا  ِبالْبهیَِنَٰ مه هانُْوا وه   ك
لِكه  لُِيْؤِمُنْوا      نهْجِزی كهذَٰ
 الُْمْجِرِمْيه  الْقهْومه 
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14. பிைகு, நீங்கள் எப்படி(ப்பட்ட 
சசயல்கள்) சசய்கிைரீ்கள் என்று நாம் 
கவனிப்பதற்காக அவர்களுக்குப் பின்னர் 
நாம் உங்கறள பூமியில் வாரிசுகளாக 
(முந்திய சமுதாயத்தின் 
வழித்கதான்ைல்களாக) ஆக்கிகனாம். 

ُكْم  ثَُمه  لْنَٰ عه َٰٓى ِفه  جه ل  ِف  خه
ْ  اَْلهْرِض   بهْعِدِهْم  ِمنٌۢ
 تهْعمهلُْونه  كهْيفه  لِنهْنُظره 

15. இன்னும், (நபிகய!) இவர்களுக்கு 
முன்னர் நமது சதளிவான வசனங்கள் 
ஓதப்பட்டால், நம் சந்திப்றப 
பயப்படாதவர்கள் - “இது அல்லாத (கவறு) 
ஒரு குர்ஆறன நீர் சகாண்டு வாரீர்; 
அல்லது, (எங்கள் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப) நீர் 
அறத மாற்றுவரீாக” என்று கூறுகிைார்கள். 
“என் புைத்திலிருந்து அறத நான் 
மாற்றுவது என்னால் முடியாது. எனக்கு 
வஹ்யி அைிவிக்கப்படுவறதத் தவிர 
(கவறு எறதயும்) நான் பின்பற்ை 
மாட்கடன். என் இறைவனுக்கு நான் 
மாறுசசய்தால் மகத்தான (மறுறம) 
நாளி(ல் நரகத்தி)ன் தண்டறனறய 
நிச்சயமாக நான் பயப்படுகிகைன்” என்று 
(நபிகய!) கூறுவரீாக. 

اِذها ْ  ُتْتلَٰ  وه یهاُتنها  عهلههْْیِ  اَٰ
 َله  الَهِذیْنه  قهاله  بهیَِنَٰت    
نها  یهْرُجْونه    اْئِت  لِقهٓاءه
ن   ْْیِ  ِبُقْراَٰ ا   غه ذه هوْ  هَٰ لُْه    ا  بهَدِ
ا  قُْل  هْن  ِلْ   یهُكْوُن  مه لهه    ا ُبهَدِ  ا
 اِْن   نهْفِسْ    ِتلْقهٓاِئ  ِمْن 
تَهِبعُ  ه ا  اََِله  ا ه    یُْوحَٰ   مه َ ْ   اِله  اَِنِ
اُف  ْيُت   اِْن  اهخه صه ْ   عه َبِ  ره
ابه  ِظْيم    یهْوم   عهذه  عه

16. (கமலும்) கூறுவரீாக: “(இறத நான் 
உங்களுக்கு ஓதிக் காட்டக் கூடாது என்று) 
அல்லாஹ் நாடியிருந்தால், நான் இறத 
உங்களுக்கு ஓதி காண்பித்திருக்கவும் 
மாட்கடன்; இன்னும், அவன் உங்களுக்கு 
இறத அைிவித்திருக்கவும் மாட்டான். ஆக, 
இதற்கு முன்னர் ஒரு (நீண்ட) காலம் 
உங்களுடன் வசித்துள்களன். ஆககவ, 
நீங்கள் சிந்தித்து புரிய மாட்டீர்களா?” 

ٓاءه   لَهوْ  قُْل  ُ  شه ا  اّلَلَٰ  تهلهْوُته   مه
ىُكْم  وهَله   عهلهْيُكْم  هْدرَٰ   ِبه   ؗ  ا
ْد    ُعُمًرا  فِْيُكْم  لهِبثُْت  فهقه
هفهله  قهْبلِه     َمِْن  تهْعِقلُْونه   ا
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17. ஆக, அல்லாஹ்வின் மீது சபாய்றய 
இட்டுக்கட்டியவறனவிட; அல்லது, 
அவனுறடய வசனங்கறளப் 
சபாய்ப்பித்தவறனவிட சபரும் 
அநியாயக்காரன் யார்? நிச்சயமாக 
குற்ைவாளிகள் சவற்ைிசபை மாட்டார்கள். 

هْظلهُم  فهمهْن  ی ِمَمهِن  ا َٰ  افَْته
له  ِ  عه هوْ  كهِذبًا اّلَلَٰ به  ا َذه  كه
نَهه   ِباَٰیَِٰته       یُْفلُِح  َله  اِ

 الُْمْجِرُمْونه 

18. எது அவர்களுக்கு தீங்கிறழக்காகதா; 
இன்னும், அவர்களுக்கு பலனளிக்காகதா 
அறதத்தான் அவர்கள் அல்லாஹ்றவ 
அன்ைி வணங்குகிைார்கள். இன்னும், 
“இறவ அல்லாஹ்விடம் எங்களுறடய 
பரிந்துறரயாளர்கள்” என்று கூறுகிைார்கள். 
(ஆககவ, நபிகய! அவர்கறள கநாக்கி,) 
“வானங்களிலும் பூமியிலும் 
அல்லாஹ்விற்கு அவன் அைியாதவற்றை 
நீங்கள் அைிவிக்கிைரீ்களா? அவன் மிகப் 
பரிசுத்தமானவன்; இன்னும், அவர்கள் 
இறணறவப்பவற்றை விட்டு அவன் 
(தகுதியால்) மிக உயர்ந்தவனாக 
இருக்கிைான்” என்று கூறுவரீாக. 

یهْعُبُدْونه  ِ  ُدْوِن  ِمْن  وه  اّلَلَٰ
ا  ُهْم  َله  مه  وهَله  یهُضَرُ

یهُقْولُْونه  یهْنفهُعُهْم  ءِ  وه  هَٰ ُؤاَله
ٓاُؤنها  ِ    ِعْنده  ُشفهعه  قُْل  اّلَلَٰ
ـ ُْونه  ُتنهَبِ ه ه  ا   یهْعلهُم  َله  ِبمها  اّلَلَٰ

ِت  ِف  مَٰوَٰ  اَْلهْرِض    ِف  وهَله  الَسه
نهه   لَٰ  ُسْبحَٰ تهعَٰ َمها  وه  عه

 یُْشِرُكْونه 

19. மனிதர்கள் (அறனவரும் ஒகர 
மார்க்கத்றதப் பின்பற்றும்) ஒகர ஒரு 
சமுதாயமாககவ தவிர இருக்கவில்றல. 
பிைகு, (சபாைாறமயினால் தங்களுக்குள்) 
கருத்து கவறுபாடு சகாண்டனர். 
(சசயலுக்குரிய கூலி மறுறமயில்தான் 
என்ை) உம் இறைவனின் விதி முந்தி 
இருக்க வில்றலசயனில், (அவர்கள்) 
கருத்து கவறுபாடு சகாள்கின்ைவற்ைில் 
அவர்களுக்கிறடயில் 
தீர்ப்பளிக்கப்பட்டிருக்கும்! 

ا  مه هانه  وه ًة   اََِله   الَنهاُس  ك اَُمه
ةً  لهْوَله  فهاْختهلهُفْوا    َوهاِحده  وه
هلِمهة   بهقهْت  ك  بَِكه َره  ِمْن  سه
ْ  لهُقِضه  ُ  فِْيهِ  فِْيمها  بهْيٰنه

 یهْختهلُِفْونه 
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20. இன்னும், “ஓர் அத்தாட்சி அவர் மீது 
அவருறடய இறைவனிடமிருந்து 
இைக்கப்பட்டிருக்க கவண்டாமா?” என்று 
அவர்கள் கூறுகிைார்கள். (அதற்கு நபிகய!) 
கூறுவரீாக! “மறைவானறவ எல்லாம் 
அல்லாஹ்விற்குரியனகவ. ஆககவ, 
நீங்கள் எதிர்பார்த்திருங்கள். நிச்சயமாக 
நான் உங்களுடன் (அல்லாஹ்வின் 
தீர்ப்றப) எதிர்பார்ப்பவர்களில் 
இருக்கிகைன்.” 

یهُقْولُْونه   عهلهْيهِ  اُنِْزله  لهْوَله   وه
یهة   بَِه     َمِْن  اَٰ نَهمها  فهُقْل   َره   اِ

ْيُب  ِ  الْغه ْ   فهانْتهِظُرْوا    ّلِلََٰ   اَِنِ
ُكْم  عه  َمِنه  مه

ن   الُْمنْتهِظِریْنه

21. இன்னும், மனிதர்களுக்கு அவர்களுக்கு 
ஏற்பட்ட துன்பத்திற்கு பின்னர் 
கருறணறய நாம் சுறவக்க றவத்தால், 
அப்கபாது அவர்களுக்கு நம் வசனங்களில் 
ஒரு சூழ்ச்சி சசய்ய (சிந்தறன 
கதான்றுகிைது). (நபிகய!) “அல்லாஹ் 
சூழ்ச்சி சசய்வதில் மிகத் தீவிரமானவன்” 
என்று கூறுவரீாக! நிச்சயமாக நம் 
(வானவ) தூதர்கள் நீங்கள் சூழ்ச்சி 
சசய்வறதப் பதிவு சசய்கிைார்கள். 

اِذها   هذهقْنها  وه ْحمهةً   الَنهاسه  ا  ره
 ْ ٓاءه  بهْعدِ  َمِنٌۢ َره ْ  ضه هَْتُ َسه  مه
ْكر   لهُهْم  اِذها ْ   َمه ا    ِف یهاتِنه  اَٰ
ُ  قُِل  عُ  اّلَلَٰ هْسره ْكًرا    ا  اَِنه  مه

ا  یهْكُتُبْونه  ُرُسلهنها   مه
 تهْمُكُرْونه 
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22. அவன்தான் உங்கறள நிலத்திலும் 
நீரிலும் பயணிக்க றவக்கிைான். 
இறுதியாக, நீங்கள் கப்பல்களில் இருக்கும் 
நிறலயில், நல்ல காற்ைால் (அந்த 
கப்பல்கள்) அ(வற்ைில் பயணிப்ப)வர்கறள 
சுமந்து சசல்கின்ைன. இன்னும், அதன் 
மூலம் அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக 
இருக்கின்ைனர். (இந்நிறலயில்) 
அவற்றைப் புயல் காற்று வந்தறடந்தன. 
இன்னும், எல்லா இடத்திலிருந்தும் 
அவர்கறள அறலகள் சூழ்ந்து வந்தன. 
இன்னும், “நிச்சயமாக தாம் 
அழிக்கப்பட்கடாம்” என்று அவர்கள் 
எண்ணியகபாது, “(அல்லாஹ்கவ!) 
இதிலிருந்து நீ எங்கறளப் பாதுகாத்(து 
கறர கசர்த்)தால் நிச்சயமாக நாங்கள் 
நன்ைி சசலுத்துபவர்களில் இருப்கபாம்” 
என்று அவர்கள் அல்லாஹ்றவ - 
அவனுக்கு (மட்டும்) வழிபாட்றட 
தூய்றமப்படுத்தியவர்களாக - 
அறழக்கிைார்கள். 

ُكْم  ُهوهالَهِذْی  ُ َْیِ َِ  ِف  یُسه   الَْبه
الْبهْحِر    َتَٰ    وه   ِف   ُكنُْتْم   اِذها  حه
یْنه    الُْفلِْك    ره   ِبِهْم   وهجه
فهِرُحْوا  ِبِریْح   َوه یَِبهة   ا  طه   ِبهه
ا  ْتهه ٓاءه   عهاِصف    ِریْح    جه
ُهُم  ٓاءه  كَُلِ   ِمْن   الْمهْوُج   َوهجه

ا َنُْو  َوهظه كهان   هنَهُهْم   مه  اُِحْيطه   ا
   ِبِهْم   
ُوا ه  دهعه  لههُ  ُمْخلِِصْيه  اّلَلَٰ
یْنه    ْن  ۬   الَدِ ْيتهنها  لهى ِ هنْجه   ا
ِذه ِمْن   ِمنه  لهنهُكْونهَنه  ۬   هَٰ

ِكِریْنه   الَشَٰ

23. ஆக, அவன் அவர்கறள 
பாதுகாத்தகபாது அவர்கள் பூமியில் 
உடகன நியாயமின்ைி, (பாவம் 
சசய்வதிலும் குழப்பம் சசய்வதிலும்) 
எல்றல மீறுகிைார்கள். மனிதர்ககள! 
உங்கள் எல்றல மீறுதல் எல்லாம் 
உங்களுக்கக ககடானதாகும். இவ்வுலக 
வாழ்க்றக சசாற்ப இன்பமாகும். பிைகு, 
நம் பக்ககம உங்கள் மீளுமிடம் 
இருக்கிைது. ஆக, (அப்கபாது) நீங்கள் 
சசய்து சகாண்டிருந்தவற்றை நாம் 
உங்களுக்கு அைிவிப்கபாம். 

هُىْ  فهلهَمها   هنْجَٰ  ُهْم  اِذها ا
ْْیِ  اَْلهْرِض  ِف  یهْبُغْونه    ِبغه
َقِ    ا  الْحه نَهمها  الَنهاُس  یَٰ اهیَُهه   اِ
لَٰ   بهْغُيُكْم  هنُْفِسُكْم    عه   ا
وةِ  َمهتهاعه  يَٰ ا ؗ  الْحه نْيه  ثَُمه  الَدُ
ْرِجُعُكْم  اِلهیْنها    مه

ُئُكْم   ُكنُْتْم  ِبمها  فهُننهَبِ
 تهْعمهلُْونه 
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24. உலக வாழ்க்றகயின் 
உதாரணசமல்லாம் கமகத்திலிருந்து நாம் 
இைக்கிய (மறழ) நீறரப் கபான்றுதான். 
ஆக, மனிதர்களும் கால்நறடகளும் 
புசிக்கின்ை பூமியின் தாவரம் அ(ந்)த 
(மறழயி)ன் மூலம் முறளத்து, 
(ஒன்கைாடு ஒன்று) கலந்து (அடர்த்தியாக 
வளர்ந்து) விட்டது. இறுதியாக, (அந்த 
சசடி சகாடிகளால்) பூமி அலங்காரமாக 
காட்சி தந்தது. இன்னும், அதன் 
உரிறமயாளர்கள் (பயிர்கறள அறுவறட 
சசய்வதற்காக அங்கு வந்து,) நிச்சயமாக 
அவர்கள் அவற்ைின் கமல் (-அவற்றை 
அறுவறட சசய்ய) ஆற்ைல் சபற்ைவர்கள் 
என்று எண்ணியகபாது, - (அவற்றை 
அழிப்பதற்குரிய) நம் கட்டறள இரவில் 
அல்லது பகலில் அவற்றுக்கு வந்தது. 
ஆககவ, அவற்றை அறவ கநற்றைய 
தினம் இல்லாதறதப் கபான்று 
கவரறுக்கப்பட்டதாக நாம் ஆக்கி 
விட்கடாம். (அல்லாஹ்வின் 
அத்தாட்சிகளில்) சிந்திக்கின்ை மக்களுக்கு 
வசனங்கறள இவ்வாறு நாம் 
விவரிக்கிகைாம். 

نَهمها  ثهُل  اِ وةِ  مه يَٰ نْيها  الْحه   الَدُ
مهٓاء   لْنَٰهُ  كه هنْزه مهٓاءِ  ِمنه  ا   الَسه

 اَْلهْرِض  نهبهاُت  ِبه   فهاْختهلهطه 
 الَنهاُس  یهاْكُُل  ِمَمها 

اُم    َتَٰ   وهاَْلهنْعه  اِذها   حه
ِت  ذه ا  اَْلهْرُض  اهخه   ُزْخُرفههه
اَزهیَهنهْت  َنه  وه ا   وهظه هْهلُهه   ا
هنَهُهْم  ا     قَِٰدُرْونه  ا  عهلهْيهه
ا   ىهه تَٰ ه هْمُرنها  ا هوْ  لهْيًل  ا اًرا ا  نههه

ا  هه لْنَٰ عه ِصْيًدا فهجه هْن  حه ها   لَهْم  ك
لِكه   ِباَْلهْمِس    تهْغنه   كهذَٰ

ُل   لِقهْوم   اَْلَٰیَِٰت  نُفهَصِ
 یَهتهفهَكهُرْونه 

25. ஈகடற்ைத்தின் இல்ல(மாகிய 
சசார்க்க)த்தின் பக்கம் அல்லாஹ் 
(உங்கறள) அறழக்கிைான். இன்னும் 
அவன் நாடுகிைவர்கறள கநரான 
பாறதக்கு வழிகாட்டுகிைான். 

 ُ ا وهاّلَلَٰ  دهارِ  اِلَٰ  یهْدُعْو 
َِٰم    ل یهْهِدْی  الَسه ْن  وه  مه
ٓاءُ  اط   اِلَٰ  یَهشه   ِصره

 َمُْستهِقْيم  
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26. (அல்லாஹ்றவ அழகிய முறையில் 
வணங்கி, மார்க்க சட்டங்கறள பின்பற்ைி 
வாழ்ந்து) நல்லைம் புரிந்தவர்களுக்கு மிக 
அழகிய கூலியும் (இறையருளில் 
இன்னும்) அதிகமும் உண்டு. இன்னும், 
அவர்களுறடய முகங்கறள (எவ்வித) 
கவறலயும் இழிவும் சூழாது. அவர்கள் 
சசார்க்கவாசிகள். அவர்கள் அதில் 
நிரந்தரமாக தங்கி இருப்பார்கள். 

ُنوا لِلَهِذیْنه    الُْحْسنَٰ  اهْحسه
  یهْرههُق  وهَله  وهِزیهادهة    

   ِذلَهة      قهَته  َوهَله  ُوُجْوههُهْم 
كه  َٰٓى ِ ُب  اُول َنهِة    اهْصحَٰ  الْجه
ا  ُهْم  لُِدْونه  فِْيهه  خَٰ

27. இன்னும், தீறமகறள சசய்தவர்கள் 
(அவர்களின்) தீறமக்கு கூலி(யாக) அது 
கபான்ை (தீய)றதக் சகாண்டுதான் 
(சகாடுக்கப்படுவார்கள்)! இன்னும், 
அவர்கறள இழிவு சூழ்ந்துவிடும். 
அல்லாஹ்விடமிருந்து பாதுகாப்பவர் 
எவரும் அவர்களுக்கு இல்றல. இருண்ட 
இரவின் ஒரு பல பாகங்களால் 
அவர்களுறடய முகங்கள் 
கபார்த்தப்பட்டறதப் கபான்று (கடும் 
கருப்பாக) இருக்கும். அவர்கள் 
நரகவாசிகள். அதில் அவர்கள் நிரந்தரமாக 
தங்கி இருப்பார்கள். 

الَهِذیْنه  ُبوا وه اَِٰت  كهسه َيِ   الَسه
ٓاءُ  زه یَِئهة    جه ا    سه  ِبِمثْلِهه

تهْرههُقُهْم  ا  ِذلَهة     وه   لهُهْم  مه
ِ  َمِنه  هنَه   عهاصم     ِمْن  اّلَلَٰ ها ا  ك  مه

ًعا  ُوُجْوُهُهْم  اُْغِشيهْت    قِطه
كه   ُمْظلًِما    الَهْيِل  َمِنه  َٰٓى ِ  اُول

ُب  ا  ُهْم  الَنهاِر    اهْصحَٰ   فِْيهه
لُِدْونه   خَٰ

28. இன்னும், (நபிகய!) அவர்கள் 
அறனவறரயும் நாம் ஒன்று கசர்க்கும் 
(மறுறம) நாறள நிறனவு கூர்வரீாக! 
பிைகு, இறண றவத்தவர்கறள கநாக்கி, 
“நீங்களும் (நீங்கள் இறண றவத்து 
வணங்கிய) உங்கள் சதய்வங்களும் 
உங்கள் இடத்திகலகய (தாமதியுங்கள்)” 
என்று கூறுகவாம். ஆக, 
அவர்களுக்கிறடயில் (இருந்த சதாடர்றப) 
நீக்கி விடுகவாம். (அப்கபாது) “நீங்கள் 
எங்கறள வணங்கிக் 
சகாண்டிருக்கவில்றல” என்று அவர்க(ள் 
இறண றவத்து வணங்கிய 
அவர்க)ளுறடய சதய்வங்கள் கூறும். 

یهْومه  ِمْيًعا   نهْحُشُرُهْم  وه   جه
ُكْوا لِلَهِذیْنه  نهُقْوُل  ثَُمه  هْشره  ا

كهانهُكْم  هنُْتْم  مه  ا
هٓاُؤُكْم    ك یَهلْنها  وهُشره  فهزه

 ْ ُ هٓاُؤُهْم  وهقهاله  بهْيٰنه ك  ُشره
ا  یَهانها  ُكنُْتْم  َمه تهْعُبُدْونه  اِ
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29. ஆக, “எங்களுக்கிறடயிலும் 
உங்களுக்கிறடயிலும் சாட்சியால் 
அல்லாஹ்கவ கபாதுமானவன்; உங்கள் 
வழிபாட்றட நிச்சயம் நாங்கள் 
அைியாதவர்களாககவ இருந்கதாம்” 
(என்றும் அந்த கற்பறன சதய்வங்கள் 
கூறும்). 

ِ  فهكهفَٰ  ا ِباّلَلَٰ ِهْيًدٌۢ  بهْينهنها   شه
بهیْنهُكْم  ْن  ُكَنها  اِْن  وه  عه
ِفلِْيه  ِعبهادهِتُكْم   لهغَٰ

30. அங்கு (மறுறமயில்), ஒவ்சவாரு 
ஆத்மாவும் தான் (உலகத்தில்) முன்னர் 
சசய்தவற்றை நன்கு அைிந்துசகாள்ளும். 
இன்னும், அவர்கள் தங்கள் உண்றமயான 
எஜமானாகிய அல்லாஹ்வின் பக்கம் 
சகாண்டு வரப்படுவார்கள். (சதய்வங்கள் 
என்று) அவர்கள் இட்டுக்கட்டிக் 
சகாண்டிருந்தறவ (இறுதியாக) 
அவர்கறள விட்டும் மறைந்துவிடும். 

ا   نهْفس   كَُلُ  تهْبلُْوا ُهنهالِكه    َمه
هْسلهفهْت  ا ا ِ  اِله  وهُردَُْو   اّلَلَٰ
َٰهُىُ  ْول َقِ  مه َله  الْحه  وهضه
 ْ ْٰنُ ا  عه هانُْوا َمه ن  ك ْونه ُ  یهْفَته

31. (நபிகய! அவர்கறள கநாக்கி) 
கூறுவரீாக: “வானத்திலிருந்தும் 
பூமியிலிருந்தும் உங்களுக்கு யார் 
உணவளிக்கிைான்? அல்லது, (உங்கள்) 
சசவிக்கும் பார்றவகளுக்கும் யார் 
உரிறம சகாள்வான்? இன்னும், 
இைந்ததிலிருந்து உயிருள்ளறதயும்; 
உயிருள்ளதிலிருந்து இைந்தறதயும் யார் 
உற்பத்தி சசய்கிைான்? இன்னும், எல்லா 
காரியங்கறளயும் யார் திட்டமிட்டு 
நிர்வகிக்கிைான்?” ஆக, (அதற்கு பதிலில்), 
“அல்லாஹ்தான்” என்று கூறுவார்கள். 
ஆக, நீர் கூறுவரீாக: “ஆககவ, நீங்கள் 
அந்த அல்லாஹ்றவ அஞ்சகவண்டாமா?” 

ْن  قُْل   َمِنه  یَهْرُزقُُكْم  مه
مهٓاءِ  هَمهْن  وهاَْلهْرِض  الَسه  ا
ْمعه  یَهْملُِك  اره  الَسه   وهاَْلهبْصه
ْن  مه َه  یَُْخِرُج  وه  ِمنه  الْحه
ِت  یُْخِرُج  الْمهَيِ ته  وه   الْمهَيِ
َِ  ِمنه  ْن  الْحه مه بَِرُ  وه   یَُده

يهُقْولُْونه   اَْلهْمره   ُ    فهسه   اّلَلَٰ
هفهله  فهُقْل   تهَتهُقْونه   ا

32. ஆக, “அந்த அல்லாஹ்தான் உங்கள் 
உண்றமயான இறைவன். ஆக, (இந்தளவு 
சதளிவான) உண்றமக்குப் பின்னர் 
வழிககட்றடத் தவிர (கவறு) என்ன 
இருக்கிைது? ஆககவ, நீங்கள் 
(உண்றமயிலிருந்து) எவ்வாறு 
திருப்பப்படுகிைரீ்கள்?”. 

لُِكُم  ُ  فهذَٰ بَُُكُم  اّلَلَٰ َقُ     ره  الْحه
َقِ  بهْعده  فهمهاذها  اََِله  الْحه
  ۬ َُٰل   ل هَنَٰ   الَضه فُْونه  فها ُتْصره
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33. (அல்லாஹ்விற்கு கீழ்ப்படியாமல்) 
உண்றமறய மீைியவர்கள் மீது, - 
நிச்சயமாக அவர்கள் நம்பிக்றக சகாள்ள 
மாட்டார்கள் - என்ை உம் இறைவனின் 
சசால் அவ்வாகை உறுதியாகி விட்டது. 

لِكه  َقهْت  كهذَٰ هلِمهُت  حه بَِكه  ك   ره
له  ا الَهِذیْنه  عه ُقْو  هنَهُهْم  فهسه  ا
 یُْؤِمُنْونه  َله 

34. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “பறடப்புகறள 
முதலாவதாக உருவாக்கி, (அறவ இைந்த) 
பிைகு, அவற்றை மீண்டும் 
உருவாக்குபவன் (யாரும்) உங்கள் 
சதய்வங்களில் உண்டா?” (நபிகய!) 
கூறுவரீாக: “அல்லாஹ்தான் பறடப்புகறள 
முதலாவதாக உருவாக்குகிைான். பிைகு, 
(அறவ இைந்த பின்னர்) அவற்றை 
மீண்டும் (மறுறமயில்) உருவாக்குவான்.” 
ஆக, (இத்தறகய இறைவறன 
வணங்குவதிலிருந்து சிறலகறள 
வணங்குவதன் பக்கம்) நீங்கள் எவ்வாறு 
திருப்பப்படுகிைரீ்கள்? 

ُكْم  ِمْن  ههْل  قُْل  هٓاى ِ ك  ُشره
ُؤا َمهْن  لْقه  یَهْبده  ثَُمه   الْخه

ُ  قُِل   یُِعْيُده     ُؤا اّلَلَٰ   یهْبده
لْقه  هَنَٰ  یُِعْيُده   ثَُمه  الْخه   فها
 ُتْؤفهُكْونه 

35. (நபிகய) கூறுவரீாக: “சத்தியத்தின் 
பக்கம் கநர்வழி காட்டுபவர் (யாரும்) 
உங்கள் சதய்வங்களில் உண்டா?” (நபிகய) 
கூறுவரீாக: “அல்லாஹ்தான் 
சத்தியத்திற்கு கநர்வழி காட்டுகிைான். 
ஆக, சத்தியத்தின் பக்கம் கநர்வழி 
காட்டுபவன் பின்பற்ைப்படுவதற்கு மிகத் 
தகுதியானவனா? அல்லது, தான் கநர்வழி 
காட்டப்பட்டால் தவிர கநர்வழி 
அறடயாதவ(ன் பின்பற்ை 
தகுதியானவ)னா? ஆக, உங்களுக்கு என்ன 
கநர்ந்தது? நீங்கள் எவ்வாறு 
தீர்ப்பளிக்கிைரீ்கள்” 

ُكْم  ِمْن  ههْل  قُْل  هٓاى ِ ك  ُشره
َقِ    اِله  یَهْهِدْی   َمهْن    قُِل  الْحه
 ُ هفهمهْن  َقِ   لِلْحه  یهْهِدْی  اّلَلَٰ   ا

َقِ  اِله  یَهْهِدْی   َقُ  الْحه هحه هْن  ا  ا
هَمهْن  یَُتَهبهعه  ْی   ََله  ا   اََِله   یهِهَدِ
هْن  ی    ا  لهُكْم  فهمها  یَُْهدَٰ

 تهْحُكُمْونه  كهْيفه 
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36. இன்னும், அவர்களில் 
சபரும்பாலானவர்கள் சந்கதகத்றதகய 
தவிர (கவறு எறதயும்) 
பின்பற்றுவதில்றல. நிச்சயமாக சந்கதகம் 
உண்றமறய விட்டும் ஒரு சிைிதும் 
பலன்தராது. நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
அவர்கள் சசய்பவற்றை நன்கைிந்தவன். 

ا  مه ْكثهُرُهْم  یهتَهِبعُ  وه ه  اََِله  ا
َنًا    َنه  اَِنه  ظه   یُْغِنْ  َله  الَظه
َقِ  ِمنه  ْيـ ًا    الْحه ه  اَِنه  شه  اّلَلَٰ

 ٌۢ لُْونه   ِبمها  عهلِْيم   یهْفعه

37. இன்னும், இந்தக் குர்ஆன் அல்லாஹ் 
அல்லாதவரிடமிருந்து 
இட்டுக்கட்டப்பட்டதாக இல்றல. எனினும், 
இது (கவதங்களில்) தனக்கு 
முன்னுள்ளவற்றை உண்றமப்படுத்தக் 
கூடியதாகவும், (மார்க்க) சட்டங்கறள 
விவரித்துக் கூைக் கூடியதாகவும் 
இருக்கிைது. அகிலங்களின் 
இறைவனிடமிருந்து இ(து இைக்கப்பட்டது 
என்ப)தில் அைகவ சந்கதகமில்றல. 

ا  مه هانه  وه ا ك ذه ُن  هَٰ هْن  الُْقْراَٰ   ا
ی َٰ ِ  ُدْوِن  ِمْن  یَُْفَته  اّلَلَٰ
َِٰكْن  ل   بهْيه  الَهِذْی  تهْصِدیْقه  وه
یْهِ  تهْفِصْيله  یهده ِب  وه  َله  الِْكتَٰ
یْبه  َبِ  ِمْن  فِْيهِ  ره  َره
 لهِمْيه  الْعَٰ 

38. “இறத (நம் தூதர்) இட்டுக்கட்டினார்” 
என அவர்கள் கூறுகிைார்களா? (நபிகய!) 
கூறுவரீாக! “ஆக, நீங்கள் 
உண்றமயாளர்களாக இருந்தால் அது 
கபான்ை ஓர் அத்தியாயத்றதக் சகாண்டு 
வாருங்கள். இன்னும், 
அல்லாஹ்றவயன்ைி உங்களுக்கு 
முடிந்தவர்கறள (உங்கள் உதவிக்கு) 
அறழத்துக் சகாள்ளுங்கள்!” 

هْم  ىُه    یهُقْولُْونه  ا َٰ  قُْل  افَْته
ة   فهاُْتْوا  وهاْدُعْوا َمِثْلِه   ِبُسوْره
ِن  ْعُتْم  مه   ُدْوِن  َمِْن  اْستهطه
 ِ ِدقِْيه  ُكنُْتْم  اِْن  اّلَلَٰ  صَٰ

39. மாைாக, எறதப் பற்ைிய அைிறவ 
இவர்கள் சூழ்ந்தைியவில்றலகயா அறதப் 
சபாய்ப்பித்தனர். அதன் விளக்ககமா 
இதுவறர இவர்களுக்கு வரவில்றல. 
இவர்களுக்கு முன்னிருந்தவர்களும் 
இவ்வாகை (அவர்கள் அைியாதறத) 
சபாய்ப்பித்தனர். ஆககவ, 
அநியாயக்காரர்களின் முடிவு எவ்வாறு 
இருந்தது என்பறத (நபிகய!) கவனிப்பரீாக! 

بُْوا بهْل  َذه  یُِحْيُطْوا لهْم  ِبمها  كه
لهَمها  ِمه  ِبِعلْ     تهاِْویْلُه     یهاْتِِهْم  وه

لِكه  به  كهذَٰ   ِمْن  الَهِذیْنه  كهَذه
هانه  كهْيفه  فهانُْظرْ  قهْبلِِهْم   ك
لِِمْيه  عهاقِبهةُ   الَظَٰ
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40. இன்னும், இ(ந்த கவதத்)றத நம்பிக்றக 
சகாள்பவரும் அவர்களில் உண்டு; 
இன்னும், இறத நம்பிக்றக 
சகாள்ளாதவரும் அவர்களில் உண்டு. 
இன்னும், உம் இறைவன் விஷமிகறள 
மிக அைிந்தவன். 

 ْ ِمْٰنُ  ِبه   یَُْؤِمُن  َمهْن  وه
 ْ ِمْٰنُ   ِبه     یُْؤِمُن  ََله  َمهْن  وه
بَُكه  هعْلهُم  وهره   ا

ن   ِبالُْمْفِسِدیْنه

41. (நபிகய!) அவர்கள் உம்றம 
சபாய்ப்பித்தால், “என் சசயல் எனக்கு; 
இன்னும், உங்கள் சசயல் உங்களுக்கு; 
நான் சசய்வதிலிருந்து நீங்கள் 
நீங்கியவர்கள்; இன்னும், நீங்கள் 
சசய்வதிலிருந்து நான் நீங்கியவன்” என்று 
கூறுவரீாக! 

اِْن  بُْوكه  وه َذه ْ  فهُقْل  كه مهِلْ  َلِ  عه
لهُكْم  مهلُُكْم    وه هنُْتْم  عه  ا
هْعمهُل  ِمَمها   بهِریْٓـ ُْونه  هنها   ا ا  وه
ء   َمها  بهِرْیٓ  تهْعمهلُْونه  َمِ

42. இன்னும், அவர்களில் உம் பக்கம் (நீர் 
கூறும் உண்றமகறள) 
சசவியுறுபவர்களும் உண்டு. (ஆனால், 
அவர்கள் நம்பிக்றக சகாள்ள 
மாட்டார்கள்.) ஆக, சசவிடர்கறள, - 
அவர்கள் சிந்தித்து புரியாதவர்களாக 
இருந்தாலும் - நீர் ககட்க றவப்பரீா? (அது 
உம்மால் முடியுமா?) 

 ْ ِمْٰنُ  یَهْستهِمُعْونه  َمهْن  وه
هفهاهنْته  اِلهْيكه      ُتْسِمعُ  ا
َمه  لهوْ  الَصُ هانُْوا وه   َله  ك

 یهْعِقلُْونه 

43. இன்னும், உம் பக்கம் (உமது 
சதளிவான அத்தாட்சிகறள கண்களால்) 
பார்ப்பவரும் அவர்களில் உண்டு. 
(ஆனால், அவர்கள் அவற்றை 
நம்பிக்றகசகாள்ள மாட்டார்கள்.) ஆக, 
குருடர்கறள, - அவர்கள் 
பார்க்காதவர்களாக இருந்தாலும் - நீர் 
கநர்வழி சசலுத்துவரீா? (அது உம்மால் 
முடியுமா?) 

 ْ ِمْٰنُ    اِلهْيكه     یَهْنُظرُ   َمهْن   وه
هفهاهنْته  لهوْ   الُْعْمه   تهْهِدی  ا  وه
هانُْوا   ك

 یُْبِصُرْونه  َله  
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44. நிச்சயமாக அல்லாஹ் மனிதர்களுக்கு 
ஒரு சிைிதும் அநீதியிறழக்க மாட்டான். 
எனினும், மனிதர்கள் தங்களுக்குத் தாகம 
அநீதியிறழக்கிைார்கள். 

ه   اَِنه   الَنهاسه   یهْظلُِم   َله   اّلَلَٰ
َِٰكَنه  ل َوه ْيـ ًا   الَنهاسه   شه

ُهْم  هنُْفسه   ا
 یهْظلُِمْونه 

45. இன்னும், அவன் அவர்கறள ஒன்று 
திரட்டும் நாளில், - பகலில் ஒரு (சசாற்ப) 
கநரத்றதத் தவிர (உலகில்) அவர்கள் 
தங்கி இருக்கவில்றல என்பது கபான்று 
(அவர்களுக்கு) கதான்றும். தங்களுக்குள் 
(ஒருவறரசயாருவர்) அைிந்து 
சகாள்வார்கள். அல்லாஹ்வின் 
சந்திப்றபப் சபாய்ப்பித்தவர்கள் திட்டமாக 
நஷ்டமறடந்தார்கள். இன்னும், அவர்கள் 
கநர்வழி சபற்ைவர்களாக இருக்கவில்றல. 

یهْومه  هْن  یهْحُشُرُهْم  وه ها   لَهْم  ك
ا ةً  اََِله  یهلْبهثُْو  اعه  َمِنه  سه
ارِ  فُْونه  الَنههه اره ْ    یهتهعه ُ   بهْيٰنه
ِسره   قهْد  بُْوا الَهِذیْنه  خه  كهَذه

ِ  ِبلِقهٓاءِ  ا  اّلَلَٰ مه هانُْوا وه  ك
 ُمْهتهِدیْنه 

46. (நபிகய!) இன்னும், நாம் அவர்களுக்கு 
வாக்களிக்கும் (தண்டறனகளில்) 
சிலவற்றை (அவர்கள் மீது இைக்கி உம் 
வாழ்விகலகய) உமக்குக் காண்பிப்கபாம்; 
அல்லது, (அதற்கு முன்) உம்றம உயிர் 
றகப்பற்ைிக் சகாள்கவாம். ஆக, 
(எவ்வாைாயினும்) அவர்களுறடய 
மீளுமிடம் நம் பக்ககம இருக்கிைது. பிைகு, 
அவர்கள் சசய்தவற்ைிற்கு எல்லாம் 
அல்லாஹ் சாட்சியாளன் ஆவான். 
(அவர்களின் சசயல்கள் அவனுக்கு 
மறைந்தறவ அல்ல. ஆககவ, அவன் 
அவர்களுக்கு தகுந்த கூலி சகாடுப்பான்.) 

ا  اَِمه   الَهِذْی  بهْعضه  نُِریهَنهكه  وه
هوْ  نهِعُدُهْم  فَهیهَنهكه  ا   نهتهوه
ْرِجُعُهْم  فهاِلهیْنها  ُ  ثَُمه  مه  اّلَلَٰ
ِهْيد   لَٰ  شه ا  عه لُْونه  مه  یهْفعه

47. இன்னும், (சசன்று கபான) ஒவ்சவாரு 
சமுதாயத்திற்கும் ஒரு தூதர் இருந்தார். 
ஆக, அவர்களுறடய தூதர் (மறுறமயில் 
அவர்களுக்கு முன்) வரும்கபாது 
அவர்களுக்கிறடயில் நீதமாக 
தீர்ப்பளிக்கப்படும். இன்னும், அவர்கள் 
அநீதியிறழக்கப்பட மாட்டார்கள். 

لِكَُلِ  ُسْول     ة  اَُمه  وه   فهاِذها  َره
ٓاءه  ُسْولُُهْم  جه  قُِضه  ره

 ْ ُ   وهُهْم  ِبالِْقْسِط  بهْيٰنه
 یُْظلهُمْونه  َله 
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48. இன்னும், (நபிகய! உம்றமயும் 
முஃமின்கறளயும் கநாக்கி) “நீங்கள் 
உண்றமயாளர்களாக இருந்தால் 
(தண்டறனயின்) இந்த வாக்கு எப்கபாது 
(வரும்)?” என்று அவர்கள் ககட்கிைார்கள். 

یهُقْولُْونه  ا مهتَٰ  وه   الْوهعُْد  هَٰذه
ِدقِْيه  ُكنُْتْم  اِْن   صَٰ

49. (அதற்கு நபிகய!) கூறுவரீாக! 
“அல்லாஹ் நாடியறதத் தவிர (எவ்வித) 
தீறமக்ககா நன்றமக்ககா நான் எனக்கு 
உரிறம சபைமாட்கடன். ஒவ்சவாரு 
வகுப்பாருக்கும் ஒரு (குைிப்பிட்ட) 
தவறண உண்டு. அவர்களுறடய 
தவறண வந்தால் (அதிலிருந்து) சிைிது 
கநரம் பிந்தவும் மாட்டார்கள்; இன்னும், 
முந்தவும் மாட்டார்கள்.” 

هْملُِك   ََله    قُْل  ًرا    لِنهْفِسْ   ا ضه
ا   اََِله   نهْفًعا   َوهَله  ٓاءه   مه ُ     شه  اّلَلَٰ
ل     اَُمهة    لِكَُلِ  ٓاءه   اِذها   اهجه   جه

لُُهْم    یهْستهاِْخُرْونه   فهله   اهجه
ةً  اعه  سه

 یهْستهْقِدُمْونه   وهَله  

50. (கமலும்) கூறுவரீாக: 
(இறணறவப்பவர்ககள!) “அவனுறடய 
தண்டறன இரவில்; அல்லது, பகலில் 
உங்களுக்கு வந்தால் (அறத உங்களால் 
தடுக்க முடியுமா)? என்பறத எனக்கு 
நீங்கள் அைிவியுங்கள்.” (நபிகய!) 
(இக்)குற்ைவாளிகள் எறத அவசரமாகத் 
கதடுகிைார்கள்? 

یُْتْم  قُْل  ءه هره ىُكْم  اِْن  ا تَٰ ه  ا
ابُه   هوْ  بهيهاًتا  عهذه اًرا ا اذها نههه   َمه

 ِمْنهُ  یهْستهْعِجُل 
 الُْمْجِرُمْونه 

51. (இறணறவப்பாளர்ககள!) அங்கக 
(அந்த தண்டறன உங்களுக்கு) நிகழ்ந்தால் 
அறத நீங்கள் நம்பிக்றக சகாள்வரீ்களா? 
(அப்கபாது அவர்கறள கநாக்கி 
கூைப்படும்:) “இப்கபாதுதானா (உங்களுக்கு 
நம்பிக்றக வருகிைது)? நீங்ககளா அறத 
அவசரமாக கதடிக் சகாண்டிருந்தீர்கள்!” 

ثَُمه  ه ا  اِذها ا مهنُْتْم  وهقهعه  مه   ِبه     اَٰ
لْـ َٰنه  ٓ قهْد  اَٰ  ِبه   ُكنُْتْم  وه

 تهْستهْعِجلُْونه 

52. பிைகு, அநியாயம் சசய்தவர்கறள 
கநாக்கி, “நிரந்தரமான தண்டறனறய 
சுறவயுங்கள். நீங்கள் சசய்து 
சகாண்டிருந்ததற்காககவ தவிர நீங்கள் 
(இப்கபாது இத்தறகய) கூலி 
சகாடுக்கப்படுகிைரீ்களா?” என்று 
கூைப்படும். 

لهُمْوا لِلَهِذیْنه  قِْيله  ثَُمه   ظه
ابه  ذُْوقُْوا  ههْل  الُْخلِْد    عهذه

ْونه   ُكنُْتْم  ِبمها  اََِله  ُتْجزه
 تهْكِسُبْونه 
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53. (நபிகய!) இன்னும், “அது 
உண்றமதானா?” என்று அவர்கள் 
உம்மிடம் சசய்தி ககட்கிைார்கள். 
கூறுவரீாக! “ஆம். என் இறைவன் மீது 
சத்தியமாக, நிச்சயமாக அது 
உண்றமதான்! இன்னும், நீங்கள் 
(அல்லாஹ்றவ) பலவனீப்படுத்துபவர்கள் 
அல்லர்” 

یهْس  ِْبـ ُْونهكه وه َق   تهنٌۢ هحه ۬   ا   ُهوهر
ْ   اِْی  قُْل  َبِ نَهه   وهره ۬   اِ  ۬ َق  ر       لهحه
ا   مه هنُْتْم  وه ن  ا  ِبُمْعِجِزیْنه

54. இன்னும், அநியாயம் சசய்த ஒவ்கவார் 
ஆன்மாவிற்கும் பூமியில் உள்ளறவ 
(அறனத்தும் சசாந்தமாக) இருந்தால் 
(அந்த ஆன்மா தண்டறனயிலிருந்து 
தப்பிப்பதற்கு) அவற்றை மீட்புத் 
சதாறகயாக சகாடுத்து தன்றன 
விடுவித்துவிடும்! இன்னும், அவர்கள் 
தண்டறனறயக் (கண்ணால்) 
காணும்கபாது துக்கத்றத மறைத்துக் 
சகாள்வார்கள். இன்னும், அவர்களுக்கு 
மத்தியில் நீதமாககவ தீர்ப்பளிக்கப்படும்; 
இன்னும், அவர்கள் அநியாயம் சசய்யப்பட 
மாட்டார்கள். 

لهوْ  هَنه   وه لهمهْت   نهْفس    لِكَُلِ   ا   ظه
ا  ْت  اَْلهْرِض  ِف  مه فْتهده  ِبه     َله
وا  َرُ هسه ا ةه  وه امه هُوا لهَمها  الَنهده ا  ره

ابه    ذه ْ  وهقُِضه   الْعه ُ  بهْيٰنه
یُْظلهُمْونه  َله  وهُهْم   ِبالِْقْسِط 

 

55. வானங்களிலும் பூமியிலும் உள்ளறவ 
நிச்சயமாக அல்லாஹ்விற்குரியன 
என்பறத அைிந்து சகாள்ளுங்கள்! 
நிச்சயமாக அல்லாஹ்வுறடய வாக்குறுதி 
உண்றமயானது என்பறத(யும்) அைிந்து 
சகாள்ளுங்கள்! எனினும், அவர்களில் 
அதிகமானவர்கள் (உண்றமறய) அைிய 
(முயற்சிக்க) மாட்டார்கள். 

هَله   ِ  اَِنه  ا ا  ّلِلََٰ ِت  ِف  مه مَٰوَٰ   الَسه
ه  وهاَْلهْرِض    ِ  وهعْده  اَِنه  َله  ا   اّلَلَٰ

َق   َِٰكَنه  حه ل ُهْم  َوه ْكثهره ه  َله  ا
 یهْعلهُمْونه 

56. அவன்தான் உயிர்ப்பிக்கிைான்; 
இன்னும், மரணிக்கச் சசய்கிைான்; 
இன்னும், அவனிடகம நீங்கள் திரும்பக் 
சகாண்டு வரப்படுவரீ்கள். 

یُْح   یُِمْيُت  ُهوه اِلهْيهِ  وه  وه
ُعْونه   ُتْرجه
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57. மனிதர்ககள! உங்கள் 
இறைவனிடமிருந்து உங்களுக்கு 
உபகதசமும், சநஞ்சங்களிலுள்ளவற்றை 
குணப்படுத்தும் மருந்தும் கநர்வழியும், 
(குைிப்பாக இந்த கவதத்றத பின்பற்ைி 
நடக்கின்ை) நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு 
(இறைவனின்) கருறணயும் (அருளும்) 
வந்துவிட்டன. 

ا  ٓا  قهْد  الَنهاُس  یَٰ اهیَُهه ْتُكْم جه   ءه
ة   بَُِكْم  َمِْن  َمهْوِعظه  َره
۬     ِف  لَِمها  وهِشفهٓاء   ُدْوِر    الَصُ
ْحمهة   وهُهًدی لَِلُْمْؤِمِنْيه  وهره

 

58. (நபிகய) கூறுவரீாக! “(இந்தக் குர்ஆன்) 
அல்லாஹ்வின் அருளினாலும் 
அவனுறடய கருறணயினாலும் 
(உங்களுக்கு) இைக்கப்பட்டிருக்கிைது. 
ஆககவ, இ(றத நம்பிக்றகக் சகாண்டு, 
இறத பின்பற்ைி நடப்ப)தன் மூலகம 
அவர்கள் மகிழ்ச்சியறடயட்டும். இது 
அவர்கள் கசகரி(த்து கசமித்து றவ)க்கின்ை 
(உலக சசல்வத்)றத விட மிக 
கமலானதாகும்.” 

ِ  ِبفهْضِل  قُْل  ْحمهِته   اّلَلَٰ ِبره  وه
لِكه  ُحْوا     فهِبذَٰ  فهلْيهْفره
ْْی   َمها  ُهوهخه  یهْجمهُعْونه  َمِ

59. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “(மக்ககள) 
அைிவிப்பரீ்களாக, உங்களுக்காக 
அல்லாஹ் இைக்கிறவத்த உணவில், 
அதில் சிலவற்றை ஆகாதறவ என்றும், 
சிலவற்றை ஆகுமானறவ என்றும் 
நீங்கள் ஆக்கிக்சகாள்கிைரீ்களா? 
அல்லாஹ் (இதற்கு) உங்களுக்கு அனுமதி 
அளித்தானா? அல்லது, அல்லாஹ்வின் 
மீது நீங்கள் (இவ்வாறு கற்பறனயாக) 
இட்டுக் கட்டுகிைரீ்களா?” 

یُْتْم  قُْل  ءه هره ا   ا له  َمه هنْزه ُ  ا  اّلَلَٰ
لُْتْم  َرِْزق   َمِْن  لهُكْم  عه   فهجه
ًَٰل    َمِْنهُ  ل اًما َوهحه ره   قُْل     حه
 ُ ّٓلَلَٰ هِذنه  اَٰ هْم  لهُكْم  ا ِ  عهله  ا  اّلَلَٰ

ْونه  ُ  تهْفَته
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60. அல்லாஹ்வின் மீது சபாய்றய 
இட்டுக்கட்டுபவர்களுறடய எண்ணம்தான் 
மறுறம நாளில் என்ன? (அல்லாஹ் 
அவர்களுடன் எப்படி நடந்து சகாள்வான் 
என்று எண்ணுகிைார்கள்?) நிச்சயமாக 
(இந்த உலகத்தில்) அல்லாஹ் மனிதர்கள் 
எல்கலார் மீதும் அதிக அருளுறடயவன். 
(ஆககவ, அவன் யாறரயும் உடகன 
தண்டிப்பதில்றல.) எனினும், அவர்களில் 
அதிகமானவர்கள் நன்ைி 
சசலுத்தமாட்டார்கள். 

ا  مه َنُ  وه ْونه  الَهِذیْنه  ظه ُ   یهْفَته
له  ِ  عه  یهْومه  الْكهِذبه  اّلَلَٰ

مهِة    ه  اَِنه  الِْقيَٰ  لهُذوْ  اّلَلَٰ
له  فهْضل   َِٰكَنه   الَنهاِس  عه ل  وه

ُهْم  ْكثهره ه ن  َله  ا  یهْشُكُرْونه

61. (நபிகய) நீர் எந்த ஒரு சசயலில் 
இருந்தாலும், இன்னும், (அல்லாஹ்வின் 
கவதமாகிய) குர்ஆனிலிருந்து நீர் எறத 
ஓதினாலும், இன்னும், (மக்ககள) நீங்கள் 
எந்த ஒரு சசயறல சசய்தாலும் நீங்கள் 
அவற்ைில் ஈடுபடும் கபாது உங்கள் மீது 
சாட்சியாளர்களாக (உங்கறள 
கண்காணித்தவர்களாக) நாம் இருந்கத 
தவிர அவற்றை நீங்கள் 
சசய்யமாட்டீர்கள். இன்னும், பூமியிகலா 
வானத்திகலா மிகச் சிைிய ஓர் எறும்பின் 
கனமளவும் உம் இறைவறன விட்டு 
மறையாது. இன்னும், இறதவிட 
சிைியதும் இல்றல, சபரியதும் இல்றல, 
(அவனுறடய) சதளிவான பதிகவட்டில் 
இருந்கத தவிர. 

ا  مه ا  ِفْ  تهُكْوُن  وه مه اْن  َوه  شه
 ْراَٰن  َوهَله قُ ِمْن  ِمْنهُ  تهْتلُْوا

مهل   ِمْن  تهْعمهلُْونه    ُكَنها  اََِله   عه
  اِذْ  ُشُهْوًدا عهلهْيُكْم 
ا  فِْيِه    ُتِفْيُضْونه  مه   یهْعُزُب  وه

ْن  بَِكه  عه اِل  ِمْن  َره ة   َمِثْقه   ذهَره
مهٓاءِ  ِف  وهَله  اَْلهْرِض  ِف    الَسه
ره  وهَله   هْصغه لِكه  ِمْن  ا  وهَله   ذَٰ
ه  ْكَبه ه ِبْي   ِكتَٰب   ِفْ  اََِله  ا َمُ
 

62. அைிந்து சகாள்ளுங்கள்! நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்வின் நண்பர்கள், - அவர்கள் 
மீது ஒரு பயமுமில்றல; இன்னும், 
அவர்கள் கவறலப்படவும் மாட்டார்கள். 

هَله   هْولِيهٓاءه  اَِنه  ا ِ  ا  َله   اّلَلَٰ
ْوف   ْ  خه  ُهْم   وهَله  عهلههْْیِ

نُْونه ۬    یهْحزه

63. அவர்கள் (அல்லாஹ்றவ) நம்பிக்றக 
சகாள்வார்கள். இன்னும், அவறன 
அஞ்சுபவர்களாக இருப்பார்கள். 

ُنْوا الَهِذیْنه  مه هانُْوا اَٰ ك  وه
 یهَتهُقْونه  
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64. உலக வாழ்க்றகயிலும், இன்னும் 
மறுறம வாழ்க்றகயிலும் அவர்களுக்கக 
நற்சசய்தி உண்டு. அல்லாஹ்வுறடய 
வாக்குகளில் மாற்ைம் அைகவ இல்றல. 
இதுதான் மகத்தான சவற்ைியாகும். 

ی لهُهُم  وةِ  ِف  الُْبْشرَٰ يَٰ   الْحه
نْيها  ِة    وهِف  الَدُ  َله  اَْلَِٰخره
ِ    لِكهلِمَِٰت  تهْبِدیْله  لِكه  اّلَلَٰ   ذَٰ
ِظْيُم   ُهوهالْفهوْزُ   الْعه

65. (நபிகய!) இன்னும், அவர்களுறடய 
(தீய) சசால் உம்றம கவறலக்குள்ளாக்க 
கவண்டாம். நிச்சயமாக கண்ணியம் 
அறனத்தும் அல்லாஹ்விற்கு உரியன! 
அவன் நன்கு சசவியுறுபவன், 
நன்கைிந்தவன். 

 اَِنه  قهْولُُهْم    یهْحُزنْكه  وهَله 
ةه  ِ  الِْعَزه ِمْيًعا    ّلِلََٰ  جه

ِمْيعُ  لِْيُم  ُهوهالَسه  الْعه

66. அைிந்து சகாள்ளுங்கள்! வானங்களில் 
உள்ளவர்களும்; இன்னும், பூமியில் 
உள்ளவர்களும் நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்விற்குரியவர்ககள. 
அல்லாஹ்றவ அன்ைி (அவனுக்கு 
இறணயாக கற்பறன சசய்யப்பட்ட) 
சதய்வங்களிடம் பிரார்த்திப்பவர்கள் 
எறதப் பின்பற்றுகிைார்கள்? சந்கதகத்றதத் 
தவிர அவர்கள் (உறுதியான உண்றமறய) 
பின்பற்றுவதில்றல. இன்னும், அவர்கள் 
(வணீான) கற்பறன சசய்பவர்களாககவ 
தவிர (உண்றமயான ஆதாரங்கறள 
ஏற்பவர்களாக) இல்றல! 

هَله   ِ  اَِنه  ا ْن  ّلِلََٰ ِت  ِف  مه مَٰوَٰ   الَسه
ْن  مه ا  اَْلهْرِض    ِف  وه مه  وه
 ِمْن  یهْدُعْونه  الَهِذیْنه  یهتَهِبعُ 
ِ  ُدْوِن  هٓاءه    اّلَلَٰ ك  اِْن  ُشره

َنه  اََِله  یَهتَهِبُعْونه  اِْن   الَظه  وه
 ُصْونه یهْخرُ  اََِله  ُهْم 

67. அவன்தான் உங்களுக்கு இரறவ, 
நீங்கள் அதில் சுகம் சபறுவதற்காகவும்; 
இன்னும், பகறல பார்க்கக்கூடிய 
(சவளிச்சமுள்ள)தாகவும் ஆக்கினான். 
(அவனுறடய வசனங்களுக்கு) 
சசவிசாய்க்கின்ை மக்களுக்கு நிச்சயமாக 
இதில் (ஏராளமான) அத்தாட்சிகள் 
உள்ளன. 

له  ُهوهالَهِذْی  عه  الَهْيله  لهُكُم  جه
اره  فِْيهِ  لِتهْسُكُنْوا الَنههه  وه
لِكه  ِفْ  اَِنه  ُمْبِصًرا    َٰیَٰت   ذَٰ   َله
 یَهْسمهُعْونه  لَِقهْوم  
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68. அல்லாஹ் (தனக்கு) ஒரு குழந்றதறய 
ஏற்படுத்திக் சகாண்டான் என்று (சிலர்) 
கூறுகிைார்கள். அவகனா மிகப் 
பரிசுத்தமானவன். அவன் (சந்ததிகறள 
விட்டு) மிகவும் கதறவயற்ைவன். 
வானங்களில் உள்ளறவயும், 
பூமியிலுள்ளறவயும் அவனுக்கக உரியன. 
இ(வ்வாறு கூறுவ)தற்கு உங்களிடம் எந்த 
ஓர் ஆதாரமும் இல்றல. நீங்கள் 
(ஆதாரத்துடன்) அைியாதவற்றை 
அல்லாஹ்வின் மீது (சபாய்யாக 
இட்டுகட்டி) கூறுகிைரீ்களா? 

ذه  قهالُوا تَهخه ُ  ا لهًدا اّلَلَٰ   وه
ِنَُ    نهه    ُسْبحَٰ  ا  لهه   ُهوهالْغه   مه
ِت  ِف  مَٰوَٰ ا  الَسه مه   ِف  وه

ُكْم  اِْن  اَْلهْرِض     َمِْن  ِعْنده
ن    ا    ُسلْطَٰ ذه هتهُقْولُْونه  ِبهَٰ  ا
له  ِ  عه ا  اّلَلَٰ  تهْعلهُمْونه  َله  مه

69. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்வின் மீது சபாய்றய 
இட்டுக்கட்டுபவர்கள் சவற்ைிசபை 
மாட்டார்கள்.” 

ْونه  الَهِذیْنه  اَِنه  قُْل  ُ   یهْفَته
له  ِ  عه  َله  الْكهِذبه  اّلَلَٰ

 یُْفلُِحْونه  

70. இவ்வுலகில் (அவர்களுக்கு அற்ப) சுகம் 
(உண்டு). பிைகு, நம்மிடகம 
அவர்களுறடய மீளுமிடம் இருக்கிைது. 
பிைகு, அவர்கள் நிராகரித்துக் 
சகாண்டிருந்ததன் காரணமாக கடினமான 
தண்டறனறய அவர்கள் சுறவக்கும்படி 
சசய்கவாம். 

تهاع   نْيها  ِف  مه   اِلهیْنها   ثَُمه  الَدُ
ْرِجُعُهْم   نُِذیُْقُهُم  ثَُمه  مه
ابه  ذه ِدیْده  الْعه هانُْوا ِبمها  الَشه  ك
ن   یهْكُفُرْونه
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71. (நபிகய!) நூஹ் உறடய சரித்திரத்றத 
அவர்களுக்கு ஓதி காண்பிப்பரீாக! அவர் 
தன் சமுதாயத்றத கநாக்கி, “என் 
சமுதாயகம! (உங்களுடன்) நான் தங்கி 
இருப்பதும், அல்லாஹ்வின் 
வசனங்கறளக் சகாண்டு (உங்களுக்கு) 
நான் உபகதசிப்பதும் உங்கள் மீது பாரமாக 
இருந்தால், நான் அல்லாஹ்வின் மீது 
நம்பிக்றக றவத்து (அவறன சார்ந்து) 
விட்கடன். ஆககவ, உங்கள் (விருப்பப்படி) 
காரியத்றத முடிவு சசய்யுங்கள்; 
இன்னும், (நீங்கள் இறண றவத்து 
வணங்கிய) உங்கள் சதய்வங்கறளயும் 
(அறழத்துக் சகாள்ளுங்கள்). பிைகு, 
உங்கள் காரியம் உங்களுக்கு 
மறைவானதாக குழப்பமானதாக ஆகிவிட 
கவண்டாம். பிைகு, என் மீது 
(அம்முடிறவ) நிறைகவற்றுங்கள். 
இன்னும், (அதில்) நீங்கள் எனக்கு 
அவகாசம் அளிக்காதீர்கள்” என்று (நூஹ்) 
கூைிய சமயத்றத நிறனவு கூர்வரீாக. 

ْتُل  ا ْ  وه ه  عهلههْْیِ  اِذْ  نُْوح     نهبها
هانه  اِْن  یَٰقهْوِم  لِقهْوِمه   قهاله   ك
اِمْ  عهلهْيُكْم  كهَُبه   َمهقه

تهْذِكْْیِْی  ِ  ِباَٰیَِٰت  وه له  اّلَلَٰ  فهعه
 ِ َهلُْت  اّلَلَٰ ك ا تهوه هْجِمُعْو   فها

ُكْم  هْمره ُكْم  ا هٓاءه ك  ثَُمه  وهُشره
هْمُرُكْم  یهُكْن  َله   عهلهْيُكْم  ا

ا ثَُمه  ُغَمهةً  َه  اقُْضْو   وهَله   اِله
 ُتْنِظُرْوِن 

72. “ஆக, நீங்கள் (புைக்கணித்து) 
விலகினால், (எனக்கு நஷ்டமில்றல. 
ஏசனனில்,) நான் உங்களிடம் எந்த 
கூலிறயயும் ககட்கவில்றல; என் கூலி 
அல்லாஹ்வின் மீகத தவிர (உங்கள் மீது) 
இல்றல. இன்னும், முஸ்லிம்களில் நான் 
இருக்க கவண்டுசமன 
கட்டறளயிடப்பட்டுள்களன்” (என்று நூஹ் 
கூைினார்). 

هلُْتُكْم  فهمها  تهوهلَهیُْتْم  فهاِْن  ا   سه
هْجر     َمِْن  هْجِریه  اِْن  ا   اََِله  ا
له  ِ    عه اُِمْرُت  اّلَلَٰ هْن  وه  ا

ُكْونه  ه  الُْمْسلِِمْيه  ِمنه  ا
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73. ஆக, (அம்மக்கள்) அவறரப் 
சபாய்ப்பித்தனர். ஆககவ, அவறரயும் 
அவருடன் இருந்தவர்கறளயும் கப்பலில் 
ஏற்ைி பாதுகாத்கதாம். இன்னும், 
அவர்கறள வாரிசுகளாக ஆக்கிகனாம். 
இன்னும், நம் வசனங்கறளப் 
சபாய்ப்பித்தவர்கறள மூழ்கடித்கதாம். 
ஆக, எச்சரிக்கப்பட்டவர்களின் முடிவு 
எவ்வாறு (கமாசமாக) இருந்தது என்று 
கவனிப்பரீாக! 

بُْوهُ  یْنَٰهُ  فهكهَذه ْن  فهنهَجه مه  وه
ه   ْ  الُْفلِْك  ِف  َمهعه ُ لْٰنَٰ عه  وهجه

َٰٓى ِفه  ل قْنها خه هْغره ا  الَهِذیْنه  وه
بُْوا َذه  فهانُْظرْ  ِباَٰیَِٰتنها    كه
هانه  كهْيفه    عهاقِبهةُ  ك

ِریْنه   الُْمْنذه

74. பிைகு, அவருக்குப் பின்னர் பல 
தூதர்கறள அவர்களுறடய 
சமுதாயத்திற்கு அனுப்பிகனாம். ஆக, 
அவர்கள் (பல) அத்தாட்சிகறள 
அவர்களிடம் சகாண்டு வந்தார்கள். 
முன்னர் அவர்க(ளுறடய மூதாறதக)ள் 
சபாய்ப்பித்தவற்றை இவர்களும் 
நம்பிக்றக சகாள்பவர்களாக 
இருக்கவில்றல. எல்றல மீைியவர்களின் 
உள்ளங்கள் மீது இவ்வாகை நாம் 
முத்திறரயிடுகிகைாம். 

ْثنها  ثَُمه  ْ  بهعه  ُرُسًل  بهْعِده   ِمنٌۢ
ٓاُءْوُهْم  قهْوِمِهْم  اِلَٰ   فهجه

ِت  هانُْوا فهمها  ِبالْبهیَِنَٰ  ك
بُْوا ِبمها  لُِيْؤِمُنْوا َذه  ِمْن  ِبه    كه
لِكه  قهْبُل    لَٰ  نهْطبهعُ  كهذَٰ   عه
 الُْمْعتهِدیْنه   قُلُْوِب 

75. பிைகு, இவர்களுக்குப் பின்னர் 
மூஸாறவயும், ஹாரூறனயும் நம் 
அத்தாட்சிகளுடன் ஃபிர்அவ்ன் இன்னும் 
அவனுறடய முக்கிய பிரமுகர்களிடம் 
அனுப்பிகனாம். ஆக, அவர்கள் கர்வம் 
சகாண்டனர். இன்னும், அவர்கள் குற்ைம் 
புரிகின்ை சமுதாயமாக இருந்தனர். 

ْثنها  ثَُمه  ْ  بهعه  بهْعِدِهْم  ِمنٌۢ
ُرْونه  َمُْوسَٰ   اِلَٰ  وههَٰ
ْونه  ۡى ِه   فِْرعه مهله   ِباَٰیَِٰتنها  وه

ْوا ُ هانُْوا فهاْستهْكَبه ك  قهْوًما   وه
 َمُْجِرِمْيه 

76. ஆக, அவர்களுக்கு நம்மிடமிருந்து 
உண்றம வந்தகபாது, “நிச்சயமாக இது 
சதளிவான சூனியம்தான்” என்று 
கூைினார்கள். 

ُهُم  فهلهَمها  ٓاءه َقُ  جه  ِمْن  الْحه
ا  ِعْنِدنها  ا اَِنه  قهالُْو  ذه  هَٰ
ِبْي   لهِسْحر    َمُ
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77. மூஸா கூைினார்: “உண்றமறயப் 
பார்த்து, - அது உங்களிடம் வந்தகபாது (-
அறத சூனியம் என்று) கூறுகிைரீ்களா? 
சூனியமா இது? சூனியக்காரர்கள் 
(ஒருகபாதும்) சவற்ைி சபைமாட்டார்கள்.” 

تهُقْولُْونه  ُمْوسَٰ   قهاله  ه  ا
َقِ  ُكْم   لهَمها  لِلْحه ٓاءه   جه
هِسْحر   ا    ا ذه   یُْفلُِح  وهَله   هَٰ

ِحُرْونه   الَسَٰ

78. அவர்கள் கூைினார்கள்: “எங்கள் 
மூதாறதயர்கறள நாங்கள் எதில் 
கண்கடாகமா அதிலிருந்து எங்கறள நீர் 
திருப்பி விடுவதற்கும், பூமியில் உங்கள் 
இருவருக்கும் தறலறமத்துவம் 
(சபருறம, ஆதிக்கம்) ஆகிவிட கவண்டும் 
என்பதற்காக நீர் எங்களிடம் வந்தீரா? 
இன்னும், நாங்கள் உங்கள் இருவறரயும் 
நம்பிக்றக சகாள்பவர்களாக இல்றல.” 

ا هِجْئتهنها  قهالُْو  َمها  لِتهلِْفتهنها  ا   عه
ْدنها  نها  عهلهْيهِ  وهجه بهٓاءه  اَٰ
تهُكْونه  یهٓاءُ ا  لهُكمها  وه  ِف  لِْكَْبِ
ا  اَْلهْرِض    مه  لهُكمها  نهْحُن  وه
 ِبُمْؤِمِنْيه 

79. இன்னும், ஃபிர்அவ்ன் கூைினான்: 
“(சூனியத்றத) கற்ைைிந்த (திைறமயான) 
எல்லா சூனியக்காரர்கறளயும் என்னிடம் 
அறழத்து வாருங்கள்!” 

ْوُن  وهقهاله    ِبكَُلِ  اْئُتْوِنْ  فِْرعه
ِحر    عهلِْيم   سَٰ

80. ஆக, சூனியக்காரர்கள் வந்தகபாது, 
அவர்கறள கநாக்கி மூஸா கூைினார்: 
“நீங்கள் (சூனியம் சசய்வதற்காக) எறத 
எைியக்கூடியவர்களாக இருக்கிைரீ்ககளா 
அறத (றமதானத்தில்) எைியுங்கள்!” 

ٓاءه  فهلهَمها  ةُ  جه ره حه   قهاله   الَسه
هلُْقْوا َمُْوسَٰ   لهُهْم  ا   ا هنُْتْم  مه   ا

 َمُلُْقْونه 

81. ஆக, அவர்கள் எைிந்தகபாது, 
(அவர்கறள கநாக்கி) மூஸா கூைினார்: 
“நீங்கள் சசய்தறவ (அறனத்தும் சவறும்) 
சூனியம்தான். நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
அவற்றை விறரவில் அழிப்பான். 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் விஷமிகளின் 
சசயறல சீர் சசய்ய மாட்டான்.” 

هلْقهْوا فهلهَمها   ا  ُمْوسَٰ  اله قه  ا  مه
ْحُر    ِبِه    ِجْئُتْم   اَِنه  الَسِ
ه  یُْبِطلُه     اّلَلَٰ ه  اَِنه  سه  َله  اّلَلَٰ

مهله  یُْصلُِح  الُْمْفِسِدیْنه   عه
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82. இன்னும், “அல்லாஹ் தன் 
கட்டறளகறளக் சகாண்டு உண்றமறய 
நிரூபிப்பான், (அறத) குற்ைவாளிகள் 
சவறுத்தாலும் சரிகய!” 

یُِحَقُ  ُ  وه َقه  اّلَلَٰ ِته   الْحه  ِبكهلِمَٰ
لهوْ  ِرهه  وه ن  كه  الُْمْجِرُمْونه

83. ஆக, ஃபிர்அவ்னும், அவனுறடய 
முக்கிய பிரமுகர்களும் தங்கறள 
துன்புறுத்துவார்கள் என்பறத பயந்து 
மூஸாறவ அவரின் சமுதாயத்திலிருந்து 
ஒரு (சில) சந்ததியினறரத் தவிர 
(அதிமானவர்கள்) நம்பிக்றக 
சகாள்ளவில்றல. நிச்சயமாக ஃபிர்அவ்ன் 
பூமியில் சர்வாதிகாரியாக 
(சகாடுங்ககாலனாக) இருந்தான். இன்னும், 
நிச்சயமாக அவன் (நிராகரிப்பிலும் 
விஷமத்திலும்) எல்றல மீைி 
சசல்பவர்களில் இருந்தான். 

ا   مهنه  فهمه یَهة   اََِله  لُِمْوسَٰ   اَٰ   ذَُرِ
لَٰ  قهْوِمه   َمِْن  ْوف   عه  َمِْن  خه

ْونه  ۡ  فِْرعه مهله هْن  ى ِِهْم وه  ا
   ْ ُ اَِنه  یَهْفِتٰنه ْونه  وه  فِْرعه
ال   نَهه   اَْلهْرِض    ِف  لهعه اِ  وه
 الُْمْسِرفِْيه   لهِمنه 

84. இன்னும், மூஸா கூைினார்: “என் 
சமுதாயகம! நீங்கள் அல்லாஹ்றவ 
நம்பிக்றக சகாண்டவர்களாக இருந்தால், 
நீங்கள் (அல்லாஹ்வின் கட்டறளக்கு 
முற்ைிலும் பணிந்து கட்டுப்படக்கூடிய) 
முஸ்லிம்களாக இருந்தால், அவன் மீகத 
நம்பிக்றக றவத்து (அவறன மட்டுகம 
சார்ந்து) விடுங்கள்!” 

 اِْن   یَٰقهْوِم   ُمْوسَٰ   وهقهاله 
نُْتْم   ُكنُْتْم  مه ِ   اَٰ لهْيهِ   ِباّلَلَٰ   فهعه
ا َهلُْو  ك   تهوه
 َمُْسلِِمْيه  ُكنُْتْم  اِْن 

85. அதற்கு அவர்கள் (பிரார்த்தித்து) 
கூைினார்கள்: “அல்லாஹ்வின் மீகத 
நாங்கள் நம்பிக்றக றவத்து (அவறன 
மட்டுகம சார்ந்து) விட்கடாம். எங்கள் 
இறைவா! அநியாயம் சசய்கின்ை 
சமுதாயத்திற்கு கசாதறனயாக எங்கறள 
ஆக்கி விடாகத! (எங்கள் மீது அவர்கறள 
சாட்டி விடாகத!)” 

الُْوا له  فهقه ِ ا عه َهلْنها    ّلَلَٰ ك  تهوه
بَهنها  لْنها  َله  ره   فِْتنهةً  تهْجعه

لِِمْيه   لَِلْقهْوِم   الَظَٰ

86. இன்னும், “நிராகரிக்கின்ை 
சமுதாயத்திடமிருந்து உன் 
கருறணயினால் எங்கறள 
பாதுகாத்துக்சகாள்!” 

نها  نهَجِ ْحمهِتكه  وه  ِمنه  ِبره
 الْكَِٰفِریْنه  الْقهْوِم 
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87. இன்னும், மூஸாவுக்கும் அவருறடய 
சககாதரருக்கும் நாம் வஹ்யி 
அைிவித்கதாம்: “நீங்கள் இருவரும் உங்கள் 
சமுதாயத்திற்காக எகிப்தில் (பல) 
வடீுகறள அறமயுங்கள்! இன்னும், (அந்த) 
உங்கள் வடீுகறள சதாழுமிடங்களாக 
ஆக்குங்கள்! இன்னும், சதாழுறகறய 
நிறல நிறுத்துங்கள்! இன்னும், 
நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு (அல்லாஹ்வின் 
உதவியும் சசார்க்கமும் உண்டு என்று) 
நற்சசய்தி கூறுவரீாக!” 

یْنها   هْوحه ا  ُمْوسَٰ  اِلَٰ  وه
هِخْيهِ  ا هْن  وه  لِقهْوِمُكمها  تهبهَوهاَٰ  ا
لُْوا ِبِمْصره    بُُيْوًتا َوهاْجعه

هقِْيُموا بُُيْوتهُكْم   قِْبلهًة َوها
َٰوةه    ل رِ  الَصه بهَشِ الُْمْؤِمِنْيه  وه

 

88. இன்னும், மூஸா கூைினார்: “எங்கள் 
இறைவா! நிச்சயமாக நீ ஃபிர்அவ்னுக்கும், 
அவனுறடய பிரமுகர்களுக்கும் இவ்வுலக 
வாழ்க்றகயில் (ஆடம்பர) 
அலங்காரத்றதயும் சசல்வங்கறளயும் 
சகாடுத்தாய். எங்கள் இறைவா! அவர்கள் 
உன் பாறதயில் இருந்து (மக்கறள) 
வழிசகடுப்பதற்காக (அவற்றை 
பயன்படுத்துகிைார்கள்). எங்கள் இறைவா! 
அவர்களின் சபாருள்கறள நாசமாக்கு! 
இன்னும், அவர்களுறடய உள்ளங்கறள 
கடினமாக்கி (அவற்ைின் மீது 
முத்திறரயிட்டு) விடு! ஆக, அவர்கள் 
துன்புறுத்தக்கூடிய தண்டறனறய 
(கண்ணால்) காணும் வறர, நம்பிக்றக 
சகாள்ள மாட்டார்கள்.” 

بَهنها   ُمْوسَٰ  وهقهاله    اِنَهكه  ره
تهْيته  ْونه  اَٰ هه   فِْرعه مهله   وه

هْموهاًَل  وةِ  ِف  ِزیْنهًة َوها يَٰ   الْحه
ا    نْيه بَهنها  الَدُ ْن  لُِيِضلَُْوا ره   عه
ِبْيلِكه    بَهنها  سه لَٰ   اْطِمْس  ره   عه
هْموهالِِهْم   عهلَٰ  وهاْشُددْ  ا
َتَٰ  یُْؤِمُنْوا فهله  قُلُْوِبِهْم    حه
ُوا ابه  یهره ذه  اَْلهلِْيمه  الْعه

89. (அல்லாஹ்) கூைினான்: “(மூஸாகவ! 
ஹாரூகன!) உங்கள் இருவரின் 
பிரார்த்தறன ஏற்கப்பட்டு விட்டது. நீங்கள் 
இருவரும் (மார்க்கத்திலும் அதன் பக்கம் 
அறழப்பதிலும்) உறுதியாக இருங்கள்; 
இன்னும், அைியாதவர்களின் பாறதறய 
நீங்கள் இருவரும் பின்பற்ைாதீர்கள்.” 

 دَهْعوهُتُكمها  اُِجیْبهْت  قهْد  قهاله 
َنِ  وهَله  فهاْستهِقْيمها  ٓ  تهتَهِبعَٰ
ِبْيله  یهْعلهُمْونه   َله  الَهِذیْنه  سه
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90. இன்னும், இஸ்ராயலீின் சந்ததிகள் 
கடறலக் கடக்கும்படி சசய்கதாம். ஆக, 
ஃபிர்அவ்னும் அவனுறடய 
இராணுவங்களும் அழிச்சாட்டியமாகவும் 
(அநியாயம் சசய்வதில்) எல்றல மீைியும் 
அவர்கறளப் பின் சதாடர்ந்து வந்தனர். 
இறுதியாக, (கடலில்) அவன் 
மூழ்கியகபாது, “நிச்சயமாக இஸ்ராயலீின் 
சந்ததிகள் நம்பிக்றக சகாண்ட 
(இறை)வறனத் தவிர (உண்றமயில் 
வணங்கத்தகுதியான) இறைவன் அைகவ 
இல்றல என்று நான் நம்பிக்றக 
சகாண்கடன்; இன்னும், நான் 
முஸ்லிம்களில் ஒருவனாக 
ஆகிவிட்கடன்” என்று (ஃபிர்அவன்) 
கூைினான். 

وهْزنها  ٓاِءیْله  ِببهِنْ   وهجَٰ   اِْسره
ُهْم  الْبهْحره  هْتبهعه ْوُن  فها  فِْرعه
  بهْغًيا َوهعهْدًوا    وهُجُنْوُده  
َتَٰ   كههُ  اِذها   حه هْدره ُق    ا ره   الْغه
ْنُت  قهاله  مه هنَهه   اَٰ َٰهه  َله   ا  اََِله  اِل
نهْت  الَهِذْی   مه ا ِبه   اَٰ  بهُنْو 

ٓاِءیْله  هنها  اِْسره ا  ِمنه  وه
 الُْمْسلِِمْيه 

91. “இப்கபாது தானா (நம்பிக்றக 
சகாள்கிைாய்? இதற்கு) முன்னகரா 
(அல்லாஹ்விற்கு) மாறு சசய்பவனாக 
இருந்தாய். இன்னும், நீ விஷமிகளில் 
(ஒருவனாக) இருந்தாய். 

لْـ َٰنه  ٓ قهْد  اَٰ ْيته  وه   قهْبُل   عهصه
الُْمْفِسِدیْنه   ِمنه  وهُكْنته 
 

92. ஆக, உனக்குப் பின்னுள்ளவர்களுக்கு 
நீ ஓர் அத்தாட்சியாக ஆகுவதற்காக உன் 
உடறல நாம் உயர(மான இட)த்தில் 
றவப்கபாம்.” நிச்சயமாக மக்களில் 
அதிகமானவர்கள் நம் அத்தாட்சிகறள 
அைியாதவர்கள்தான். 

ْيكه  فهالْيهْومه  نِكه  نُنهَجِ   ِببهده
لْفهكه  لِمهْن  لِتهُكْونه  یهًة    خه  اَٰ
اَِنه  ا وه ِثْْیً   الَنهاِس  َمِنه  كه
ْن  یَِٰتنها  عه ن  اَٰ ِفلُْونه  لهغَٰ
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93. திட்டவட்டமாக, இஸ்ராயலீின் 
சந்ததிகளுக்கு (வசிப்பதற்கு தகுதியான 
சிைப்பான) மிக நல்ல இடத்றத அறமத்து 
சகாடுத்கதாம்; இன்னும், நல்ல 
சபாருள்களிலிருந்து அவர்களுக்கு 
உணவு(ம் வாழ்வாதாரமும்) 
வழங்கிகனாம். ஆக, (கவதத்தின்) ஞானம் 
அவர்களிடம் வரும் வறர அவர்கள் 
(தங்களுக்குள்) கருத்து கவறுபாடு 
சகாள்ளவில்றல. எதில் அவர்கள் கருத்து 
கவறுபாடு சகாண்டவர்களாக 
இருக்கிைார்ககளா அதில் அவர்களுக்கு 
மத்தியில் மறுறம நாளில் நிச்சயமாக 
உம் இறைவன் தீர்ப்பளிப்பான். 

ْد  لهقه ْنها  وه ٓاِءیْله  بهِنْ   بهَوها   اِْسره
ه  ْ  ِصْدق   ُمبهَوها ُ زهقْٰنَٰ  َمِنه  َوهره

ِت    یَِبَٰ  اْختهلهُفْوا فهمها  الَطه
َتَٰ  ُهُم  حه ٓاءه  اَِنه  الِْعلُْم    جه
بَهكه  ْ  یهْقِضْ  ره ُ  یهْومه  بهْيٰنه

مهةِ  هانُْوا فِْيمها  الِْقيَٰ  فِْيهِ  ك
 یهْختهلُِفْونه 

94. ஆக, (நபிகய!) நாம் உமக்கு இைக்கிய 
(கவதத்)தில் நீர் சந்கதகத்தில் இருந்தால் 
உமக்கு முன்னர் (சகாடுக்கப்பட்ட) 
கவதத்றத படிக்கின்ைவர்களிடம் 
ககட்பரீாக! உம் இறைவனிடமிருந்து 
உண்றம உமக்கு திட்டவட்டமாக 
வந்துவிட்டது. ஆககவ, 
சந்கதகப்படுபவர்களில் நீர் அைகவ 
ஆகிவிடாதீர்! 

َك   ِفْ  ُكْنته  فهاِْن  َمها    شه  َمِ
لْنها   هنْزه  فهْسـ هِل  اِلهْيكه  ا
ُءْونه  الَهِذیْنه   الِْكتَٰبه  یهْقره
ٓاءهكه  لهقهْد  قهْبلِكه    ِمْن    جه

َقُ  بَِكه  ِمْن  الْحه   فهله  َره
ِیْنه   ِمنه  تهُكْونهَنه   الُْمْمَته

95. இன்னும், அல்லாஹ்வின் 
வசனங்கறளப் சபாய்ப்பித்தவர்களில் 
அைகவ நீர் ஆகிவிடாதீர்! அப்படி 
சசய்தால் நீர் நஷ்டவாளிகளில் 
ஆகிவிடுவரீ். 

 الَهِذیْنه   ِمنه   تهُكْونهَنه   وهَله 
بُْوا َذه ِ   ِباَٰیَِٰت   كه  فهتهُكْونه   اّلَلَٰ
  ِمنه 

ِسِریْنه   الْخَٰ

96. நிச்சயமாக எவர்கள் (நிராகரிப்பில் 
இைப்பார்கள் என்று அவர்கள் மீது) உம் 
இறைவனின் வாக்கு உறுதியாகிவிட்டகதா 
அவர்கள் நம்பிக்றக சகாள்ள மாட்டார்கள். 

َقهْت  الَهِذیْنه  اَِنه  ْ  حه  عهلههْْیِ
هلِمهُت  بَِكه  ك  یُْؤِمُنْونه   َله  ره
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97. அத்தாட்சிகள் எல்லாம் அவர்களிடம் 
வந்தாலும் துன்புறுத்தக்கூடிய 
தண்டறனறய அவர்கள் காணும் வறர 
(அவர்கள் நம்பிக்றக சகாள்ள 
மாட்டார்கள்). 

لهوْ  ْتُهْم  وه ٓاءه یهة   كَُلُ  جه َتَٰ  اَٰ   حه
ُوا ابه  یهره ذه  اَْلهلِْيمه  الْعه

98. ஆக, ஓர் ஊர் (வாசிகள்) நம்பிக்றக 
சகாண்டு அவர்களின் நம்பிக்றக 
அவர்களுக்கு பலனளித்திருக்கக்கூடாதா! 
எனினும் ‘யூனுஸ்’ உறடய சமுதாயம், 
நம்பிக்றக சகாண்டகபாது உலக 
வாழ்க்றகயில் இழிவான தண்டறனறய 
அவர்கறள விட்டு நீக்கிகனாம். இன்னும், 
ஒரு காலம் வறர அவர்களுக்கு சுகமான 
வாழ்வளித்கதாம். 

هانهْت  فهلهْوَله  نهْت  قهْریهة    ك مه   اَٰ
ا   هه ا   فهنهفهعه   قهْومه  اََِله  اِیْمهانُهه
ُنْوا لهَمها   یُْونُسه    مه  ْفنها كهشه  اَٰ
 ْ ْٰنُ ابه  عه   ِف  الِْخْزِی  عهذه
وةِ  يَٰ نْيها الْحه ْ  الَدُ ُ َتهْعٰنَٰ مه   وه

 ِحْي   اِلَٰ 

99. உம் இறைவன் நாடினால், 
பூமியிலுள்ளவர்கள் அறனவரும் 
நம்பிக்றக சகாண்டிருப்பார்கள். ஆக, 
(நபிகய!) நீர் மக்கறள, - அவர்கள் 
நம்பிக்றகயாளர்களாக ஆகுவதற்காக - 
நிர்ப்பந்திப்பரீா? 

لهوْ  ٓاءه  وه بَُكه  شه َٰمهنه  ره ْن  َله  مه
ِمْيًعا    كُلَُُهْم  اَْلهْرِض  ِف    جه

هفهاهنْته  َتَٰ  الَنهاسه  ُتْكِرهُ  ا   حه
 ُمْؤِمِنْيه   یهُكْونُْوا

100. ஓர் ஆன்மாவிற்கு, அது நம்பிக்றக 
சகாள்வது அல்லாஹ்வின் அனுமதி 
சகாண்கட தவிர சாத்தியமாகாது. 
சிந்தித்து புரியாதவர்கள் மீது 
தண்டறனறய அல்லாஹ் 
ஆக்கிவிடுகிைான். 

ا  مه هانه  وه هْن  لِنهْفس   ك  ُتْؤِمنه  ا
ِ    ِباِذِْن  اََِله  ُل  اّلَلَٰ یهْجعه   وه

له  الَرِْجسه    َله  الَهِذیْنه  عه
 یهْعِقلُْونه 

101. (நபிகய!) கூறுவரீாக! “வானங்களிலும் 
பூமியிலும் உள்ளவற்றை கவனியுங்கள். 
நம்பிக்றக சகாள்ளாத சமுதாயத்திற்கு 
வசனங்களும், எச்சரிப்பாளர்களும் 
பலனளிக்க மாட்டார்கள்.” 

نُْظُرْوا قُِل  ا ذها ا  ِف  مه
ِت  مَٰوَٰ ا  وهاَْلهْرِض    الَسه مه   وه
الَنُُذرُ  اَْلَٰیَُٰت  ُتْغِن  ْن  وه   عه
 یُْؤِمُنْونه  ََله  قهْوم  



 

ஸூரா நஹ்ல் 

 

482 

 

 النحل

102. ஆக, அவர்கள் தங்களுக்கு முன் 
சசன்ைவர்களின் நாள்கறளப் 
கபான்ைறதத் தவிர (கவறு எறதயும்) 
அவர்கள் எதிர்பார்க்கின்ைனரா? “நீங்கள் 
(உங்கள் விஷயத்தில் அல்லாஹ்வின் 
தீர்ப்றப) எதிர்பாருங்கள்; நிச்சயமாக நான் 
உங்களுடன் எதிர்பார்ப்பவர்களில் 
இருக்கிகைன்” என்று (நபிகய) கூறுவரீாக. 

ْل   ِمثْله  ََله اِ  یهنْتهِظُرْونه  فههه
هیَهاِم  لهْوا الَهِذیْنه  ا  ِمْن   خه

ا قُْل  قهْبلِِهْم    ْ  فهانْتهِظُرْو    اَِنِ
ُكْم  عه الُْمنْتهِظِریْنه   َمِنه  مه
 

103. பிைகு, நம் தூதர்கறளயும் நம்பிக்றக 
சகாண்டவர்கறளயும் நாம் 
பாதுகா(த்துவிட்டு நிராகரிப்பாளர்கறள 
அழி)ப்கபாம். இவ்வாகை, (உம்றமயும் 
உம்முடன்) நம்பிக்றக 
சகாண்டவர்கறள(யும்) நாம் 
பாதுகாப்கபாம். இது நம்மீது 
கடறமயாகும். 

ْ  ثَُمه  الَهِذیْنه  ُرُسلهنها  نُنهَجِ  وه
ُنْوا مه لِكه    اَٰ ا  كهذَٰ َقً   عهلهیْنها  حه
ن  نُْنِج   الُْمْؤِمِنْيه

104. (நபிகய!) கூறுவரீாக! “மக்ககள! நீங்கள் 
என் மார்க்கத்தில் சந்கதகத்தில் 
இருந்தால், அல்லாஹ்றவ அன்ைி நீங்கள் 
எவர்கறள வணங்குகிைரீ்ககளா 
அவர்கறள நான் வணங்க மாட்கடன். 
எனினும், உங்கள் உயிறரக் 
றகப்பற்றுகின்ை (ஆற்ைல் உறடய) 
அல்லாஹ்றவத்தான் வணங்குகவன். 
இன்னும், நம்பிக்றகயாளர்களில் நான் 
ஆககவண்டுசமன்று 
கட்டறளயிடப்பட்டுள்களன்.” 

ا  قُْل   اِْن  الَنهاُس  یَٰ اهیَُهه
َك   ِفْ  ُكنُْتْم   ِدیِْنْ  َمِْن  شه
هْعُبُد  فهله     الَهِذیْنه  ا

ِ  ُدْوِن  ِمْن  تهْعُبُدْونه   اّلَلَٰ
َِٰكْن  ل هْعُبُد  وه ه  ا   الَهِذْی  اّلَلَٰ

  ۬ فََٰىُكْم   اُِمْرُت  یهتهوه هْن  وه   ا
ُكْونه  ه  الُْمْؤِمِنْيه   ِمنه  ا

105. இன்னும், (நபிகய!) நீர் ஓர் இறைறய 
வணங்குவதில் உறுதியானவராக 
(இறணறவப்றப விட்டும் முற்ைிலும் 
விலகியவராக) மார்க்கத்தின் மீது உம் 
முகத்றத நிறல நிறுத்துவரீாக! இன்னும், 
இறணறவப்பவர்களில் ஒருகபாதும் நீர் 
ஆகிவிடாதீர்! 

هْن  ا هقِْم  وه كه  ا یِْن  وهْجهه   لِلَدِ
ِنْيًفا     ِمنه  تهُكْونهَنه  وهَله  حه

 الُْمْشِرِكْيه 
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106. இன்னும், அல்லாஹ்றவ அன்ைி 
உமக்கு பலனளிக்காதவற்றையும் 
உமக்குத் தீங்களிக்காதவற்றையும் 
(நபிகய!) நீர் அறழக்காதீர்! ஆக, நீர் 
(அல்லாஹ் அல்லாதவருக்கு வணக்க 
வழிபாடு) சசய்து விட்டால் அப்கபாது 
நிச்சயமாக நீர் அநியாயக்காரர்களில் 
ஆகிவிடுவரீ். 

ِ  ُدْوِن  ِمْن  تهْدعُ  وهَله  ا  اّلَلَٰ  مه
كه    وهَله  یهْنفهُعكه  َله   یهُضَرُ
لْته  فهاِْن    َمِنه  اِذًا فهاِنَهكه  فهعه

لِِمْيه   الَظَٰ

107. இன்னும், அல்லாஹ் உமக்கு ஒரு 
தீங்றகக் சகாடுத்தால் அறத நீக்குபவர் 
அவறனத் தவிர அைகவ (யாரும்) 
இல்றல. இன்னும், அவன் உமக்கு ஒரு 
நன்றமறய நாடினால் (உம்றம விட்டும்) 
அவனுறடய அருறளத் தடுப்பவர் அைகவ 
(யாரும்) இல்றல. அவன் தன் 
அடியார்களில் தான் நாடுகின்ைவர்களுக்கு 
அறத சகாடுக்கிைான். இன்னும், 
அவன்தான் மகா மன்னிப்பாளன்; சபரும் 
கருறணயாளன். 

اِْن  ْسكه  وه ُ  یَهْمسه  ِبُضَر   اّلَلَٰ
هاِشفه  فهله  اِْن  ُهوه   اََِله  لهه    ك   وه

ْْی   یَُِرْدكه  ٓادَه  فهله  ِبخه   ره
ْن  ِبه   یُِصْيُب   لِفهْضلِه      مه
ٓاءُ    ِعبهاِده     ِمْن  یَهشه

ُفوْرُ  ِحْيُم  وهُهوهالْغه  الَره

108. (நபிகய!) கூறுவரீாக! “மக்ககள! 
உங்கள் இறைவனிடமிருந்து 
உண்றம(யான கவதம்) உங்களுக்கு 
வந்துவிட்டது. ஆக, எவர் (இறத 
நம்பிக்றகக் சகாண்டு) கநர்வழி 
நடப்பாகரா அவர் கநர்வழி 
நடப்பசதல்லாம் அவரது நன்றமக்காககவ. 
இன்னும், எவர் (அறத நம்பிக்றக 
சகாள்ளாமல்) வழிககட்டில் சசல்வாகரா 
அவர் வழிககட்டில் சசல்வசதல்லாம் 
அவருக்கு ககடாகத்தான். இன்னும், நான் 
உங்கள் மீது சபாறுப்பாளனாக (உங்கறள 
கண்காணிப்பவனாக) இல்றல.” 

ا  قُْل    قهْد  الَنهاُس  یَٰ اهیَُهه
ُكُم  ٓاءه َقُ  جه بَُِكْم    ِمْن  الْحه   َره
ی فهمهِن    فهاِنَهمها اْهتهدَٰ

ْن   لِنهْفِسه     یهْهتهِدْی  مه  وه
َله  ا     یهِضَلُ  فهاِنَهمها  ضه   عهلهْيهه
ا   مه هنها  وه  ِبوهِكْيل    عهلهْيُكْم  ا
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109. (நபிகய!) இன்னும், உமக்கு வஹ்யி 
அைிவிக்கப்படுவறதகய நீர் 
பின்பற்றுவரீாக! அல்லாஹ் தீர்ப்பளிக்கும் 
வறர சபாறுறமயாக (மார்க்கத்திலும் 
அதன் அறழப்புப் பணியிலும் உறுதியாக) 
இருப்பரீாக! இன்னும், தீர்ப்பளிப்பவர்களில் 
அவன் மிக கமலானவன். 

تَهِبعْ  ا ا  وه   اِلهْيكه  یُْوحَٰ   مه
َتَٰ  وهاْصَِبْ  ۬   یهْحُكمه  حه   ُ   اّلَلَٰ
ْْیُ  ن  وهُهوهخه ِكِمْيه  الْحَٰ

  

ஸூரா ஹூத்  هود 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. அலிஃப் லாம் ைா. (இது) ஒரு கவத 
நூல். மகா ஞானவான், 
ஆழ்ந்தைிந்தவனிடமிருந்து இதன் 
வசனங்கள் ஞானத்துடன் உறுதி 
சசய்யப்பட்டன. பிைகு, அறவ 
(நபியவர்களுக்கு ஒவ்சவாரு சட்டமாக) 
சதளிவுபடுத்தப்பட்(டு விவரிக்கப்பட்)டன. 

یَُٰته   اُْحِكمهْت  ِكتَٰب   الٓرَٰ   اَٰ
لهْت  ثَُمه   لَهُدْن  ِمْن  فَُصِ

ِكْيم   ِبْْی    حه  خه

2. “நிச்சயமாக நீங்கள் அல்லாஹ்றவத் 
தவிர (யாறரயும்) வணங்காதீர்கள்! 
நிச்சயமாக நான் உங்களுக்கு 
அவனிடமிருந்து (அனுப்பப்பட்ட) 
எச்சரிப்பாளரும் நற்சசய்தியாளரும் 
ஆகவன்.” 

هََله  ا ا ه    اََِله  تهْعُبُدْو  نَهِنْ  اّلَلَٰ  اِ
نهِذیْر   َمِْنهُ  لهُكْم 

بهِشْْی     َوه
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3. “இன்னும், நிச்சயமாக உங்கள் 
இறைவனிடம் பாவமன்னிப்புக் 
ககாருங்கள். பிைகு, முற்ைிலும் திருந்தி 
(நன்றமகறள சசய்து) அவன் பக்கம் 
திரும்புங்கள். (அவ்வாறு சசய்தால் நீங்கள் 
உலகத்தில் வாழ்கின்ை) குைிப்பிடப்பட்ட 
காலம் வறர உங்களுக்கு அழகிய 
சுகமான வாழ்க்றகறய வழங்குவான். 
இன்னும், கமல் மிச்சமான 
சசல்வமுறடயவ(ர் தனது சசல்வத்றத 
தர்மம் சசய்யும்கபாது அவ)ருக்கு (கமலும்) 
அவருறடய சசல்வத்றத (அதிகப்படுத்தி) 
சகாடுப்பான். இன்னும், நீங்கள் 
புைக்கணித்தால் மாசபரும் (மறுறம) 
நாளின் தண்டறனறய நிச்சயமாக நான் 
உங்கள் மீது பயப்படுகிகைன்.” 

هِن  بَهُكْم  اْستهْغِفُرْوا َوها  ثَُمه  ره
ا ْعُكْم  اِلهْيهِ  ُتْوبُْو    َمهتهاعًا  یُمهَتِ
ًنا  سه ل   اِلَٰ   حه َمً مَُ  اهجه  سه
یُْؤِت   فهْضل    ِذْی  كَُله  َوه
اِْن  فهْضلهه     لَهْوا وه ْ   تهوه   فهاَِنِ
اُف  ابه  عهلهْيُكْم   اهخه  عهذه
ِبْْی   یهْوم    كه

4. “அல்லாஹ்வின் பக்ககம உங்கள் 
மீளுமிடம் இருக்கிைது. இன்னும், அவன் 
எல்லாப் சபாருள்கள் மீதும் 
கபராற்ைலுறடயவன்.” 

ِ  اِله  ْرِجُعُكْم    اّلَلَٰ  مه
لَٰ  ء   كَُلِ   وهُهوهعه ْ قهِدیْر    َشه

 

5. (நபிகய!) அைிவரீாக! “நிச்சயமாக 
இவர்கள் அவனிடமிருந்து மறைப்பதற்காக 
தங்கள் சநஞ்சங்கறள திருப்புகிைார்கள். 
(நபிகய!) அைிவரீாக! அவர்கள் தங்கள் 
ஆறடகளால் (தங்கறள) 
மறைத்துக்சகாள்ளும் கநரத்தில் அவர்கள் 
மறைப்பறதயும் அவர்கள் 
பகிரங்கப்படுத்துவறதயும் அவன் 
நன்கைிகிைான். நிச்சயமாக அவன் 
சநஞ்சங்களில் உள்ளவற்றை நன்கைிபவன் 
ஆவான்.” 

هَله    یهْثُنْونه  اِنَهُهْم  ا
ُهْم   لِیهْستهْخُفْوا ُصُدْوره

 ِحْيه  اهَله  ِمْنُه   
  ثِيهابهُهْم    یهْستهْغُشْونه 

ا  یهْعلهُم  ْونه  مه ا  یُِسَرُ مه  وه
نَهه   ْونه   یُْعلِنُ  ٌۢ  اِ  عهلِْيم 
اِت  ُدْوِر  ِبذه  الَصُ
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6. எந்த ஓர் உயிரினமும் பூமியில் 
இல்றல அதற்கு உணவளிப்பது 
அல்லாஹ்வின் மீது (கடறமயாக) 
இருந்கத தவிர. (உலகத்தில்) அறவ 
தங்குமிடத்றதயும், (அறவ இைந்த பிைகு) 
அறவ அடக்கம் சசய்யப்படும் 
இடத்றதயும் அவன் நன்கைிவான். 
எல்லாம் சதளிவான பதிகவட்டில் 
(முன்கப பதிவுசசய்யப்பட்டு) உள்ளன. 

ا  مه  اَْلهْرِض  ِف  دهٓابَهة   ِمْن  وه
له  اََِله  ِ  عه ا  اّلَلَٰ یهْعلهُم   ِرْزقُهه  وه

هها  َره ا    ُمْستهقه هه ُمْستهْودهعه   وه
ِبْي    ِكتَٰب   ِفْ  كَُل    َمُ

7. அவன்தான் வானங்கறளயும், 
பூமிறயயும் ஆறு நாள்களில் பறடத்தான். 
இன்னும், அவனுறடய ‘அர்ஷ்’ நீரின் 
மீதிருந்தது. உங்களில் யார் சசயலால் மிக 
அழகியவர் என்று அவன் உங்கறள 
கசாதிப்பதற்காக (உங்கறளப் பறடத்தான்). 
(நபிகய) இன்னும், “இைப்பிற்கு பின்னர் 
நிச்சயமாக நீங்கள் எழுப்பப்படுவரீ்கள்” 
என்று நீர் கூைினால், “இது சதளிவான 
சூனியகம தவிர (எதுவும் உண்றம) 
இல்றல” என்று நிராகரிப்பவர்கள் நிச்சயம் 
கூறுவார்கள். 

لهقه  وهُهوهالَهِذْی  ِت  خه مَٰوَٰ   الَسه
هیَهام   ِسَتهةِ  ِفْ  وهاَْلهْرضه   ا
هانه  ْرُشه   َوهك له  عه   الْمهٓاءِ  عه

هیَُُكْم  لِیهْبلُوهُكْم  ُن  ا   اهْحسه
مهًل    ْن  عه لهى ِ نَهُكْم  قُلْته  وه  اِ

ْبُعْوثُْونه  ْ  َمه  الْمهْوِت   بهْعدِ  ِمنٌۢ
ا الَهِذیْنه  لهيهُقْولهَنه   كهفهُرْو 

ا   اِْن  ذه ِبْي   ِسْحر   اََِله  هَٰ َمُ
 

8. இன்னும், அவர்கறள விட்டும் 
தண்டறனறய எண்ணப்பட்ட ஒரு காலம் 
வறர நாம் பிற்படுத்தினால், “அறத எது 
தடுக்கிைது?” என நிச்சயம் அவர்கள் 
கூறுவார்கள். அைிந்து சகாள்ளுங்கள்! 
அவர்களிடம் அ(ந்த தண்டறனயான)து 
வரும் நாளில், (அது) அவர்கறள விட்டும் 
அைகவ திருப்பப்படாது. இன்னும் அவர்கள் 
எறத ககலி சசய்து சகாண்டிருந்தார்ககளா 
அது அவர்கறள சூழ்ந்துவிடும். 

ْن  لهى ِ ْرنها  وه هَخه ُ  ا  عهْٰنُ
ابه  ذه ْعُدْودهة   اَُمهة   اِلَٰ   الْعه   َمه
ا  لَهيهُقْولَُنه   اهَله  یهْحِبُسه     مه
ْ  یهْومه   لهیْسه  یهاْتِهْْیِ

ْصُرْوفًا  ْ  مه ْٰنُ اقه  عه  وهحه
ا  ِبِهْم  هانُْوا َمه   ِبه   ك

ن   یهْستهْهِزُءْونه
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9. இன்னும், நம்மிடமிருந்து ஓர் அருறள 
மனிதன் சுறவக்கும்படி சசய்து, பிைகு, 
அறத அவனிடமிருந்து நீக்கினால், 
நிச்சயமாக அவன் நிராறசயாளனாக 
நன்ைி சகட்டவனாக ஆகிவிடுகிைான். 

ْن  لهى ِ هذهقْنها  وه انه  ا  اَْلِنْسه
ْحمهةً  ِمَنها  ا  ثَُمه  ره هه ْعنَٰ   نهزه
نَهه   ِمْنُه    ُفوْر   لهيهـ ُْوس   اِ  كه

10. இன்னும், அவனுக்கு ஏற்பட்ட 
துன்பத்திற்கு பின்னர் இன்பத்றத அவன் 
சுறவக்கும்படி நாம் சசய்தால், “என்றன 
விட்டு தீறமகள் சசன்று விட்டன” என்று 
நிச்சயமாக கூறுவான். நிச்சயமாக அவன் 
சசருக்குடன் மகிழ்பவனாக தற்சபருறம 
கபசுபவனாக இருக்கிைான். 

ْن  لهى ِ هذهقْنَٰهُ  وه   بهْعده  نهْعمهٓاءه  ا
ٓاءه  َره ْتهُ  ضه َسه  لهيهُقْولهَنه  مه
اَُٰت  ذهههبه  َيِ ْ    الَسه َنِ نَهه   عه  اِ
 فهُخوْر    لهفهِرح  

11. எவர்கள் சபாறுறம(யுடன் மார்க்கத்தில் 
உறுதி)யாக இருந்து, நன்றமகறளச் 
சசய்தார்ககளா அவர்கறளத் தவிர. 
அவர்களுக்கு மன்னிப்பும் சபரிய கூலியும் 
உண்டு. 

ْوا الَهِذیْنه  اََِله  ُ َبه ِملُوا  صه  وهعه
ِت    لِحَٰ َٰٓى ِ  الَصَٰ  لهُهْم  كه اُول

هْجر   ة  َوها ْغِفره ِبْْی   َمه  كه

12. ஆக, “அவருக்கு ஒரு சபாக்கிஷம் 
இைக்கப்பட கவண்டாமா? அல்லது 
அவருடன் ஒரு வானவர் வரகவண்டாமா?” 
என்று அவர்கள் (உம்றமப் பற்ைி) 
கூறுவதால் உமக்கு வஹ்யி 
அைிவிக்கப்படுபவற்ைில் சிலவற்றை நீர் 
விடக் கூடியவராக ஆகலாம்; இன்னும், 
அதன் மூலம் உம் சநஞ்சம் 
சநருக்கடியுற்ைதாக ஆகலாம். (நபிகய!) 
நீசரல்லாம் ஓர் எச்சரிப்பாளர்தான். 
அல்லாஹ்தான் எல்லாப் சபாருள்கள் 
மீதும் சபாறுப்பாளன் (கண்காணிப்பாளன்) 
ஆவான்! (ஆககவ, அவன் தான் நாடியபடி 
தனது பறடப்புகளின் காரியங்கறள 
நிர்வகிக்கிைான்.) 

لَهكه  ٌۢ  فهلهعه ا  بهْعضه  تهاِرك    مه
ٌۢ  اِلهْيكه  یُْوحَٰ   ٓاى ِق   ِبه   وهضه

ْدُركه  هْن  صه   لهْو َله   یَهُقْولُْوا ا
ُنِْزله  هوْ  كهَْن   عهلهْيهِ  ا ٓاءه  ا   جه
ه   عه لهك     مه ا   مه نَهمه هنْته  اِ   ا
ُ  نهِذیْر     لَٰ  وهاّلَلَٰ ء   كَُلِ  عه ْ   َشه
 َوهِكْيل   



 

ஸூரா நஹ்ல் 

 

488 

 

 النحل

13. அல்லது, அவர் இறத இட்டுக்கட்டினார் 
என அவர்கள் கூறுகிைார்களா? (நபிகய!) 
கூறுவரீாக! நீங்கள் உண்றமயாளர்களாக 
இருந்தால் (உங்களால்) இட்டுக்கட்டப்பட்ட 
இது கபான்ை பத்து அத்தியாயங்கறள 
நீங்கள் சகாண்டு வாருங்கள். இன்னும், 
அல்லாஹ்றவ அன்ைி உங்களுக்கு யாறர 
(எல்லாம் அறழக்க) இயலுகமா 
அவர்கறள (எல்லாம் உதவிக்கு) 
அறழத்துக் சகாள்ளுங்கள். 

هْم  ىُه    یهُقْولُْونه  ا َٰ  قُْل  افَْته
ْشرِ  فهاُْتْوا  َمِثْلِه   ُسوهر   ِبعه

یَٰت  َوهاْدُعْوا ه ِن  ُمْفَته  مه
ْعُتْم  ِ  ُدْوِن  َمِْن  اْستهطه  اّلَلَٰ

ِدقِْيه  ُكنُْتْم  اِْن   صَٰ

14. ஆக, “(இறணறவப்பாளர்ககள! நீங்கள் 
அறழத்த) அவர்கள் உங்களுக்கு பதில் 
அளிக்கவில்றலசயனில், (இன்னும், 
நீங்களும் அவர்களும் இந்த கவதத்றத 
கபான்ைறத உருவாக்க முடியவில்றல 
எனில்) இ(ந்த கவதமான)து 
இைக்கப்பட்டசதல்லாம் அல்லாஹ்வின் 
அைிறவக் சகாண்டுதான் என்பறதயும், 
அவறனத் தவிர (உண்றமயில் 
வணங்கத்தகுதியான) இறைவன் அைகவ 
இல்றல என்பறதயும் நீங்கள் அைிந்து 
சகாள்ளுங்கள். ஆக, நீங்கள் 
(அல்லாஹ்விற்கு மட்டும் பணிந்த) 
முஸ்லிம்களா(க ஆகிவிடுகிைரீ்களா)? 
(என்று நபிகய அவர்களிடம் கூறுவரீாக!) 

 لهُكْم  یهْستهِجیُْبْوا فهاِلَهْم 
ا ا   فهاعْلهُمْو  هنَهمه  ِبِعلِْم   اُنِْزله  ا
 ِ هْن  اّلَلَٰ ا َٰ  ََله   وه   ُهوه   اََِله  هه اِل
ْل  هنُْتْم  فههه  َمُْسلُِمْونه  ا

15. எவர்கள் (தங்களது நற்சசயல்களுக்கு 
கூலியாக மறுறமறய நாடாமல்) உலக 
வாழ்க்றகறயயும், அதன் 
அலங்காரத்றதயும் 
விரும்பக்கூடியவர்களாக இருந்தார்ககளா 
அதில் அவர்களின் நற்சசயல்களுக்கு 
முழுறமயாக கூலி தந்து விடுகவாம். 
இன்னும், அதில் அவர்கள் குறைக்கப்பட 
மாட்டார்கள். 

ْن  هانه  مه وةه  یُِریُْد  ك يَٰ   الْحه
نْيها  ا  الَدُ  نُوهَفِ  وهِزیْنهتههه
 ْ هْعمهالهُهْم  اِلههْْیِ ا  ا  فِْيهه
ا  وهُهْم  ُسْونه  َله  فِْيهه یُْبخه
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16. அவர்கள் எத்தறககயார் என்ைால் 
அவர்களுக்கு (நரக) சநருப்றபத் தவிர 
மறுறமயில் (கவசைான்றும்) இல்றல. 
இன்னும், அவர்கள் இ(வ்வுலகத்)தில் 
சசய்தறவ அழிந்து விடும். இன்னும், 
அவர்கள் (இவ்வுலகில்) சசய்து 
சகாண்டிருந்தறவ (அறனத்தும்) 
வணீானறவகய. 

كه  َٰٓى ِ   لهُهْم  لهیْسه  الَهِذیْنه  اُول
ةِ  ِف   الَنهاُر  ؗ  اََِله  اَْلَِٰخره

ِبطه  ا  وهحه نهُعْوا مه ا  صه   فِْيهه
بَِٰطل   ا  وه هانُْوا َمه یهْعمهلُْونه   ك
 

17. ஆக, எவர்கள் தங்கள் 
இறைவனிடமிருந்து வந்த சதளிவான 
அத்தாட்சியின் மீது இருக்கிைார்ககளா; 
இன்னும், - அ(ந்த இறை)வன் 
புைத்திலிருந்து ஒரு சாட்சியாளரும் அறத 
ஓதிக் சகாண்டிருக்கிைாகரா: இன்னும், 
அதற்கு முன்னர் மூஸாவின் கவதம் 
வழிகாட்டியாகவும் அருளாகவும் 
இருக்கிைகதா - அவர்கள்தான் இ(ந்த 
கவதத்)றத நம்பிக்றகக் சகாள்வார்கள். 
இன்னும், (ஏறனய) கூட்டங்களிலிருந்து 
எவர் இறத நிராகரிப்பாகரா நரகம் 
அவருறடய வாக்களிக்கப்பட்ட இடமாக 
இருக்கும். ஆககவ, (நபிகய! நீர்) இதில் 
சந்கதகத்தில் இருக்காதீர். நிச்சயமாக இது 
உம் இறைவனிடமிருந்து வந்த 
உண்றமதான்! எனினும், மக்களில் 
அதிகமாகனார் (இறத) நம்பிக்றக சகாள்ள 
மாட்டார்கள். 

هفهمهْن  هانه  ا لَٰ  ك   َمِْن  بهیَِنهة   عه
بَِه   یهْتلُْوهُ  َره اِهد   وه  َمِْنهُ  شه
ِمْن  ُب  قهْبلِه   وه  ُمْوسَٰ   ِكتَٰ

ْحمهًة    اًما َوهره ُ  اِمه كه ا َٰٓى ِ   ول
ْن  ِبه     یُْؤِمُنْونه  مه  یَهْكُفرْ  وه

اِب  ِمنه  ِبه     فهالَنهارُ  اَْلهْحزه
ْوعُِده      ِمْریهة    ِفْ  تهُك  فهله  مه
ْنُه    نَههُ  َمِ َقُ  اِ بَِكه  ِمْن  الْحه  َره
َِٰكَنه  ل ْكثهره  وه ه   َله  الَنهاِس  ا

 یُْؤِمُنْونه 
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18. அல்லாஹ்வின் மீது சபாய்றய 
இட்டுக்கட்டுபவர்கறள விட மகா 
அநியாயக்காரர்கள் யார்? அவர்கள் தங்கள் 
இறைவன் முன் சமர்ப்பிக்கப்படுவார்கள். 
(அப்கபாது) “இவர்கள் தங்கள் இறைவன் 
மீது சபாய்யுறரத்தவர்கள்” என்று 
சாட்சியாளர்கள் கூறுவார்கள். 
அல்லாஹ்வின் சாபம் அநியாயக்காரர்கள் 
மீது இைங்கும் என்பறத அைிந்து 
சகாள்ளுங்கள். 

ْن  مه هْظلهُم  وه ی ِمَمهِن  ا َٰ  افَْته
له  ِ  عه كه  كهِذبًا    اّلَلَٰ َٰٓى ِ   اُول

ُضْونه  لَٰ  یُْعره بَِِهْم  عه  ره
یهُقْوُل  ادُ  وه ءِ  اَْلهْشهه   هَٰ ُؤاَله
بُْوا الَهِذیْنه  لَٰ  كهذه بَِِهْم    عه   ره
ِ  لهْعنهةُ  اهَله  له  اّلَلَٰ   عه

لِِمْيه    الَظَٰ

19. அவர்கள் அல்லாஹ்வின் பாறதறய 
விட்டு (மக்கறள) தடுக்கிைார்கள். 
இன்னும், அதில் ககாணறலத் 
கதடுகிைார்கள். இன்னும், அவர்கள் 
மறுறமறய நிராகரிப்பவர்கள் ஆவார்கள். 

ْونه  الَهِذیْنه  ْن  یهُصَدُ  عه
ِبْيِل  ِ  سه ا  اّلَلَٰ یهْبُغْونههه  وه
ةِ  وهُهْم  ِعوهًجا      ِباَْلَِٰخره
ِفُرْونه  ُهْم   كَٰ

20. அவர்கள் பூமியில் (அல்லாஹ்றவ) 
பலவனீப்படுத்துபவர்களாக 
இருக்கவில்றல. இன்னும், 
அல்லாஹ்றவயன்ைி அவர்களுக்கு 
உதவியாளர்கள் எவரும் இருக்க 
மாட்டார்கள். அவர்களுக்கு தண்டறன 
பன்மடங்காக்கப்படும். (இவ்வுலகில்) 
அவர்கள் (உண்றமறய) சசவிகயற்க சக்தி 
சபற்ைவர்களாக இருக்கவில்றல. 
இன்னும், அவர்கள் (படிப்பிறன 
சபறுகின்ை பார்றவயால் இறை 
அத்தாட்சிறயப்) பார்ப்பவர்களாகவும் 
இருக்கவில்றல. 

كه  َٰٓى ِ  یهُكْونُْوا لهْم  اُول
ا  اَْلهْرِض  ِف  ُمْعِجِزیْنه  مه  وه

هانه  ِ  ُدْوِن  َمِْن  لهُهْم  ك  اّلَلَٰ
هْولِيهٓاءه    ِمْن  ُف  ا عه   لهُهُم  یُضَٰ

اُب    ذه ا  الْعه هانُْوا مه   ك
ْمعه  یهْستهِطْيُعْونه  ا  الَسه مه   وه

هانُْوا  یُْبِصُرْونه  ك

21. அவர்கள் தங்களுக்குத் தாகம நஷ்டம் 
விறளவித்தவர்கள். இன்னும், அவர்கள் 
இட்டுக்கட்டிக் சகாண்டிருந்தறவ (-
அவர்கள் வணங்கிய சிறலகள் இறுதியாக) 
அவர்கறள விட்டு மறைந்துவிடும். 

كه  َٰٓى ِ ا الَهِذیْنه  اُول ِسُرْو   خه
ُهْم  هنُْفسه َله  ا ْ  وهضه ْٰنُ ا  عه   َمه

هانُْوا ْونه  ك ُ  یهْفَته
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22. சந்கதகமின்ைி நிச்சயமாக 
அவர்கள்தான் மறுறமயில் மகா 
நஷ்டவாளிகள். 

مه  َله  ره هنَهُهْم  جه ةِ  ِف  ا   اَْلَِٰخره
ُرْونه  ُهُم   اَْلهْخسه

23. நிச்சயமாக எவர்கள் 
நம்பிக்றகசகாண்டு, நற்சசயல்கறளச் 
சசய்து, தங்கள் இறைவனின் பக்கம் மிக்க 
பயத்துடனும் பணிவுடனும் 
திரும்பினார்ககளா அவர்கள்தான் 
சசார்க்கவாசிகள், அவர்கள் அதில் 
நிரந்தரமாக தங்கி இருப்பார்கள். 

ُنْوا الَهِذیْنه  اَِنه  مه ِملُوا اَٰ   وهعه
ِت  لِحَٰ ا الَصَٰ ُتْو  هْخبه ا  اِلَٰ   وه
بَِِهْم    كه  ره َٰٓى ِ ُب  اُول  اهْصحَٰ
َنهِة    ا  ُهْم  الْجه  فِْيهه
لُِدْونه   خَٰ

24. (இந்த) இரு பிரிவினரின் உதாரணம் 
குருடன், சசவிடன்; இன்னும், பார்ப்பவன், 
சசவியுறுபவறனப் கபான்ைாகும். இரு 
பிரிவினர்களும் சமமாவார்களா? நீங்கள் 
(இந்த கவதத்றத சிந்தித்து) நல்லுபகதசம் 
சபை மாட்டீர்களா? 

ثهُل  هاَْلهْعمَٰ  فهِریْقهْيِ الْ  مه  ك
َمِ  الْبهِصْْیِ  وهاَْلهصه  وه
ِمْيِع    یَِٰن  ههْل  وهالَسه  یهْستهوِ

ثهًل    هفهله  مه ن  ا َكهُرْونه  تهذه

25. திட்டவட்டமாக, நாம் நூறஹ 
அவருறடய மக்களிடம் அனுப்பிகனாம். 
(அவர் கூைியதாவது:) “நிச்சயமாக நான் 
உங்களுக்கு ஒரு சதளிவான எச்சரிப்பாளர் 
ஆகவன்.” 

ْد  لهقه لْنها  وه هْرسه  اِلَٰ  نُْوًحا  ا
ْ  قهْوِمه   ؗ   نهِذیْر   لهُكْم  اَِنِ
ِبْي     َمُ

26. “நிச்சயமாக அல்லாஹ்றவத் தவிர 
(எறதயும்) வணங்காதீர்கள். நிச்சயமாக 
நான் துன்புறுத்தக்கூடிய நாளின் 
தண்டறனறய உங்கள் மீது 
பயப்படுகிகைன்.” 

هْن  اتهْعبُ  ََله  ا ه    اََِله  ُدْو  ْ   اّلَلَٰ  اَِنِ
اُف  ابه  عهلهْيُكْم   اهخه  عهذه
هلِْيم   یهْوم    ا
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27. ஆக, அவருறடய சமுதாயத்தில் 
நிராகரித்த பிரமுகர்கள் கூைினார்கள்: 
“எங்கறளப் கபான்ை ஒரு மனிதனாககவ 
தவிர, உம்றம நாம் (தூதராக) 
கருதவில்றல. இன்னும், (எங்கள்) 
சவளிப்பறடயான அைிவின்படி எங்களில் 
மிக இழிவானவர்களாக இருப்பவர்ககள 
தவிர (உயர்ந்தவர்கள் எவரும்) உம்றமப் 
பின்பற்றுவறத நாம் பார்க்கவில்றல. 
இன்னும், எங்கறள விட உங்களுக்கு 
எவ்வித கமன்றமயும் இருப்பதாக நாங்கள் 
கருதவில்றல. மாைாக, நாங்கள் உங்கறள 
சபாய்யர்களாக கருதுகிகைாம்.” 

ُ  فهقهاله    كهفهُرْوا ِذیْنه الَه  الْمهله
ا  قهْوِمه   ِمْن  ىكه  مه  اََِله  نهرَٰ
ًرا ا  َمِثْلهنها  بهشه مه ىكه  وه   نهرَٰ
كه  تَهبهعه  ُهْم   الَهِذیْنه  اََِله  ا
اِذلُنها هره اِْی    بهاِدیه  ا ا  الَره مه  وه
ی  ِمْن  عهلهیْنها  لهُكْم  نهرَٰ
ِذِبْيه   نهُظَنُُكْم  بهْل  فهْضل    كَٰ
 

28. (நூஹ்) கூைினார்: “என் மக்ககள! 
நீங்கள் (எனக்கு) அைிவியுங்கள், என் 
இறைவனிடமிருந்து (சகாடுக்கப்பட்ட) ஒரு 
சதளிவான அத்தாட்சியின் மீது நான் 
இருக்கிகைன். இன்னும், அவன் 
தன்னிடமிருந்து அருறள எனக்கு 
அளித்திருக்கிைான். ஆக, இறவ (எல்லாம்) 
உங்களுக்கு மறைக்கப்பட்டுவிட்டால், 
நீங்களும் அவற்றை சவறுப்பவர்களாக 
இருக்கும் நிறலயில் அவற்றை (நீங்கள் 
ஏற்றுக் சகாள்ளும்படி) உங்கறள நாம் 
நிர்ப்பந்திப்கபாமா?” 

یُْتْم  یَٰقهْوِم  قهاله  ءه هره   اِْن  ا
لَٰ  ُكْنُت  ْ  َمِْن  بهیَِنهة   عه َبِ   َره
ىِنْ  تَٰ اَٰ ْحمهةً  وه   ِعْنِده   َمِْن  ره
 عهلهْيُكْم     فهُعَمِيهْت 

هنُلِْزُمُكُمْوهها  هنُْتْم  ا ا ا  وه   لههه
ِرُهْونه   كَٰ

29. இன்னும், “என் மக்ககள! இதற்காக 
நான் உங்களிடம் எந்த சசல்வத்றதயும் 
(கூலியாகக்) ககட்கவில்றல. என் கூலி 
அல்லாஹ்வின் மீகத தவிர (உங்கள் மீது) 
இல்றல. இன்னும், நம்பிக்றக 
சகாண்டவர்கறள (என் சறபறய விட்டும்) 
நான் விரட்டுபவனாக இல்றல. நிச்சயமாக 
அவர்கள் தங்கள் இறைவறன 
(கண்ணியத்துடன்) சந்திப்பார்கள். 
என்ைாலும், நீங்கள் அைியாத மக்களாக 
இருக்கிைரீ்கள் என்கை நிச்சயமாக நான் 
உங்கறள காண்கிகைன்.” 

یَٰقهْوِم  هْسـ هلُُكْم  َله   وه  عهلهْيهِ   ا
اًَل    هْجِریه  اِْن  مه له  اََِله  ا  عه
 ِ ا  وه  اّلَلَٰ هنها  مه اِردِ  ا  الَهِذیْنه  ِبطه
ُنْوا    مه َُٰقْوا اِنَهُهْم  اَٰ ل بَِِهْم  َمُ  ره
  ْ َِٰكَنِ ل ىُكْم  وه هرَٰ  قهْوًما  ا

لُْونه   تهْجهه



 

ஸூரா நஹ்ல் 

 

493 

 

 النحل

30. “இன்னும், என் மக்ககள! நான் 
அவர்கறள விரட்டினால் (அல்லாஹ் 
என்றனத் தண்டிக்க மாட்டானா? 
அதுசமயம்) அல்லாஹ்விடத்தில் எனக்கு 
யார் உதவுவார்? ஆக, நீங்கள் 
நல்லுபகதசம் சபைமாட்டீர்களா?” 

یَٰقهْوِم  ْن  وه   ِمنه  یَهْنُصُرِنْ  مه
 ِ ْدَتُُهْم    اِْن  اّلَلَٰ ره هفهله  طه   ا

َكهُرْونه   تهذه

31. இன்னும், “என்னிடம் அல்லாஹ்வின் 
சபாக்கிஷங்கள் உள்ளன என்றும் நான் 
உங்களுக்கு கூைமாட்கடன். இன்னும், 
நான் மறைவானவற்றை அைியமாட்கடன். 
இன்னும், நிச்சயமாக நான் ஒரு வானவன் 
என்றும் கூைமாட்கடன். இன்னும், உங்கள் 
கண்கள் இழிவாக மதிக்கின்ை 
(முஃமினா)வர்கறள கநாக்கி, அல்லாஹ் 
அவர்களுக்கு ஒரு நன்றமறயயும் 
சகாடுக்ககவ மாட்டான் என்றும் நான் கூை 
மாட்கடன். அல்லாஹ், அவர்களின் 
உள்ளங்களில் உள்ளறத மிக அைிந்தவன். 
(இதற்கு மாைாக நான் கூைினால்) 
அப்கபாது நிச்சயமாக நான் 
அநியாயக்காரர்களில் ஆகிவிடுகவன்.” 

هقُْوُل  وهَله     ِعْنِدْی  لهُكْم  ا
ٓاى ُِن  زه ِ  خه هعْلهُم  وهَله   اّلَلَٰ   ا
ْيبه  هقُْوُل  وهَله   الْغه ْ  ا   اَِنِ
لهك   هقُْوُل  َوهَله   مه  لِلَهِذیْنه  ا

هعْیُُنُكْم  تهْزدهِرْی    لهْن  ا
 ُ ُ ُ  یَُْؤِتهْیه ا   اّلَلَٰ ْْیً ُ  خه هّلَلَٰ   ا
هعْلهُم  ْ   ِبمها  ا ۬   ِف هنُْفِسِهْم     ا
  ْ لِِمْيه  لَهِمنه  اِذًا  اَِنِ  الَظَٰ

32. (நிராகரிப்பாளர்கள்) கூைினார்கள்: 
“நூகஹ! திட்டமாக நீர் எங்களுடன் 
தர்க்கித்து விட்டீர்; எங்களுடன் தர்க்கத்றத 
அதிகப்படுத்தியும் விட்டீர். ஆககவ, நீர் 
உண்றமயாளர்களில் இருந்தால், நீர் 
எங்களுக்கு வாக்களிப்பறத எங்களிடம் 
சகாண்டு வருவரீாக!” 

لْتهنها  قهْد  یَُٰنْوُح  قهالُْوا ده  جَٰ
ْكثهْرته  ه ا لهنها  فها   فهاْتِنها   ِجده

 ِمنه   ُكْنته  اِْن  تهِعُدنها   ِبمها 
ِدقِْيه   الَصَٰ

33. (அதற்கு நூஹ்) கூைினார்: “அறதக் 
சகாண்டு வருவசதல்லாம் 
அல்லாஹ்தான். அவன் நாடினால் (அறதக் 
சகாண்டு வருவான்). நீங்கள் (அவறனப்) 
பலவனீப்படுத்துபவர்களாக (அவறன 
விட்டும் தப்பிப்பவர்களாக) இல்றல.” 

نَهمها  قهاله  ُ  ِبهِ  یهاْتِْيُكْم  اِ  اّلَلَٰ
ٓاءه  اِْن  ا   شه مه هنُْتْم  وه   ا

 ِبُمْعِجِزیْنه 
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34. “இன்னும், நான் உங்களுக்கு 
நல்லுபகதசம் சசய்ய நாடினாலும், 
உங்கறள வழிசகடுக்க அல்லாஹ் நாடி 
இருந்தால் என் நல்லுபகதசம் உங்களுக்கு 
பலனளிக்காது. அவன்தான் உங்கள் 
இறைவன்; இன்னும், அவனிடகம நீங்கள் 
திரும்ப சகாண்டு வரப்படுவரீ்கள்.” 

 اِْن  نُْصِحْ   یهْنفهُعُكْم  وهَله 
ْدَتُ  هره هْن  ا حه  ا هنْصه  اِْن  لهُكْم  ا
هانه  ُ  ك هْن  یُِریُْد  اّلَلَٰ   ا

یهُكْم    بَُُكْم  یَُْغوِ اِلهْيهِ  ُهوهره  وه
ُعْونه    ُتْرجه

35. அல்லது, (நபிகய! உம்றமப் பற்ைி) 
“அவர் இ(ந்த கவதத்)றத தானாக 
இட்டுக்கட்டினார்” என்று கூறுகிைார்களா?” 
(அவ்வாைாயின்) கூறுவரீாக! “நான் அறத 
இட்டுக்கட்டி இருந்தால் என் குற்ைம் 
என்றனகய சாரும். (உங்கறள அல்ல.) 
இன்னும், நீங்கள் புரியும் குற்ைங்கறள 
விட்டும் நான் விலகியவன்.” 

هْم  ىُه    یهُقْولُْونه  ا َٰ  قُْل  افَْته
یْتُ  اِِن  ه َه  ه  افَْته له اِمْ  فهعه  اِْجره
هنها  ا ء   وه َمها  بهِرْیٓ   َمِ

ن   ُتْجِرُمْونه

36. இன்னும், நூஹ்வுக்கு வஹ்யி 
அைிவிக்கப்பட்டது: “நிச்சயமாக (முன்னர்) 
நம்பிக்றக சகாண்டவர்கறளத் தவிர, 
(இனி) உமது மக்களில் (ஒருவரும்) 
அைகவ நம்பிக்றக சகாள்ளமாட்டார். 
ஆககவ, அவர்கள் சசய்து 
சகாண்டிருந்தவற்ைின் காரணமாக நீர் 
துயரப்படாதீர்.” 

اُْوِحه  هنَهه   نُْوح   اِلَٰ  وه  لهْن  ا
ْن  اََِله  قهْوِمكه  ِمْن  یَُْؤِمنه   مه
مهنه  قهْد  ْس  فهله  اَٰ   ِبمها تهْبتهى ِ
هانُْوا لُْونه ۬   ك  یهْفعه

37. “இன்னும், நம் கண்கள் முன்பாகவும் 
நமது அைிவிப்பின்படியும் கப்பறல 
சசய்வரீாக! இன்னும், அநியாயம் 
சசய்தவர்கள் விஷயத்தில் என்னிடம் 
(பரிந்து) கபசாதீர்! நிச்சயமாக அவர்கள் 
மூழ்கடிக்கப்படுபவர்கள்.” 

  ِباهعُْيِننها  الُْفلْكه  وهاْصنهِع 
وهْحِینها  اِطْبِنْ  وهَله  وه   ِف  ُتخه
لهُمْوا    الَهِذیْنه   اِنَهُهْم  ظه

قُْونه  ْغره  َمُ
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38. அவர் கப்பறலச் சசய்கிைார். அவருக்கு 
அருகில் அவருறடய மக்களிலிருந்து 
பிரமுகர்கள் கடந்து சசன்ைகபாசதல்லாம் 
அவர்கள் அவறர ககலி சசய்தனர். 
(அதற்கு) அவர் கூைினார்: “நீங்கள் 
(இப்கபாது) எங்கறள ககலி சசய்தால், 
நீங்கள் ககலி சசய்வது கபான்று 
(சீக்கிரத்தில்) நிச்சயமாக நாங்கள் 
உங்கறள ககலி சசய்கவாம்.” 

یهْصنهعُ  َهمها  الُْفلْكه  وه كُل َره  وه  مه
 قهْوِمه   َمِْن  مهله   عهلهْيهِ 

ِخُرْوا  اِْن  قهاله  ِمْنُه    سه
ُرْوا رُ  فهاِنَها  ِمَنها  تهْسخه   نهْسخه
مها  ِمْنُكْم  ُرْونه   كه  تهْسخه

39. “ஆக, இழிவுபடுத்தும் தண்டறன 
எவருக்கு வருகமா அவறரயும் இன்னும் 
எவர் மீது நிறலயான தண்டறன 
இைங்குகமா அவறரயும் (விறரவில்) 
நீங்கள் அைிவரீ்கள்.” 

ْوفه  ْن  تهْعلهُمْونه    فهسه  مه
اب   یَهاْتِْيهِ   یَُْخِزیْهِ  عهذه
یهِحَلُ  اب   عهلهْيهِ  وه  عهذه
 َمُِقْيم  

40. இறுதியாக, நம் கட்டறள வந்தகபாது, 
இன்னும், அடுப்பும் சபாங்கியகபாது, நாம் 
கூைிகனாம்: “எல்லாவற்ைிலிருந்தும் (ஆண், 
சபண் என) இரண்டு கஜாடிகறளயும் எவர் 
மீது (அவறர அழிப்கபாம் என்ை) வாக்கு 
முந்திவிட்டகதா அவறரத் தவிர (மற்ை) 
உமது குடும்பத்றதயும் நம்பிக்றக 
சகாண்டவறரயும் அதில் ஏற்றுவரீாக!” 
ஆனால், (சவகு) குறைவானவர்கறளத் 
தவிர (அதிகமானவர்கள்) அவருடன் 
நம்பிக்றகசகாள்ளவில்றல. 

َتَٰ   ٓاءه  اِذها حه هْمُرنها  جه فهاره  ا   وه
ا  اْحِمْل  قُلْنها  التَهَنُوُْر      فِْيهه
ْيِ  كَُل   ِمْن  ثْنهْيِ  زهْوجه   ا

هْهلهكه  ا ْن  اََِله  وه بهقه  مه  سه
ْن  الْقهْوُل  عهلهْيهِ  مه مهنه    وه   اَٰ
ا   مه مهنه  وه ه    اَٰ عه قهلِْيل   اََِله  مه
 

41. இன்னும், (நூஹ்) கூைினார்: “இதில் 
பயணியுங்கள். அது ஓடும்கபாதும், அது 
நிறுத்தப்படும்கபாதும் அல்லாஹ்வின் 
சபயரால் (அது ஓடுகிைது; இன்னும், 
நிற்கிைது). நிச்சயமாக என் இறைவன் 
மகா மன்னிப்பாளன், சபரும் 
கருறணயாளன்.” 

ُبْوا وهقهاله  ا  اْركه  ِبْسِم  فِْيهه
 ِ ا  اّلَلَٰ ىهه ْجر  ا    مهر ىهه ُمْرسَٰ   وه
ْ  اَِنه  َبِ ُفوْر   ره  َرهِحْيم   لهغه
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42. அது, மறலகறளப் கபான்று 
அறல(களுக்கு மத்தி)யில் அவர்கறள 
(சுமந்து)க் சகாண்டு சசன்ைது. இன்னும், 
(அவறர விட்டு) விலகி ஓர் 
இடத்திலிருந்த அவரது மகறன கூவி 
அறழத்தார்: “என் மககன! எங்களுடன் 
(இதில்) பயணித்துவிடு! 
நிராகரிப்பாளர்களுடன் ஆகிவிடாகத!” 

ْوج   ِفْ  ِبِهْم  تهْجِرْی  وهِِهه   مه
هالِْجبهاِل  نهادَٰی ك  نُْوُح  وه

هانه  بْنهه   ك ْعِزل   ِفْ  وه َه  مه  یََُٰبنه
نها  اْركهْب    َمهعه  تهُكْن  وهَله  َمهعه

 الْكَِٰفِریْنه 

43. (அதற்கவன்) கூைினான்: “(சவள்ள) 
நீரிலிருந்து என்றனக் காக்கும் ஒரு 
மறலயின் கமல் ஒதுங்குகவன்.” அவர் 
கூைினார்: “இன்று, அல்லாஹ்வின் 
கட்டறளயிலிருந்து பாதுகாப்பவர் அைகவ 
இல்றல, அவன் கருறண காட்டியவறரத் 
தவிர (யாரும் தப்ப முடியாது)!” ஆனால், 
(அது சமயம்) அவ்விருவருக்கும் 
இறடயில் அறல குறுக்கிட்டது. ஆக, 
அவன் (அந்த சவள்ளத்தில்) 
மூழ்கடிக்கப்பட்டவர்களில் ஆகி விட்டான். 

ِوْی   قهاله  اَٰ بهل   اِلَٰ  سه  جه
 قهاله  الْمهٓاِء    ِمنه  یَهْعِصُمِنْ 

هْمرِ  ِمْن  الْيهْومه  عهاِصمه  َله   ا
 ِ ْن  اََِله  اّلَلَٰ اله   َرهِحمه    مه   وهحه

 ِمنه  فهكهانه  الْمهْوُج  بهیْنهُهمها 
قِْيه   الُْمْغره

44. இன்னும், கூைப்பட்டது: “பூமிகய! உன் 
தண்ணறீர விழுங்கு; இன்னும், வானகம! 
(சபாழிவறத) நிறுத்து.” தண்ணரீ் 
வற்ைியது. இன்னும், (அவர்களின்) 
காரிய(மு)ம் முடிக்கப்பட்டது. (அந்த 
கப்பல்) ‘ஜூதி’ மறலயில் தங்கியது. 
இன்னும், “அநியாயக்கார மக்களுக்கு 
அழிவுதான்” என்று கூைப்பட்டது. 

 ابْلهِعْ  یَٰ اهْرُض  وهقِْيله 
ِك  مهٓاءُ  مهٓاءه یَٰسه هقْلِِعْ  وه  ا
 وهقُِضه  الْمهٓاءُ  وهِغْيضه 
له  وهاْستهوهْت  اَْلهْمرُ   عه

  بُْعًدا وهقِْيله  الُْجْوِدَیِ 
لِِمْيه  لَِلْقهْوِم   الَظَٰ

45. இன்னும், நூஹ் தன் இறைவறன 
அறழத்தார். ஆக, அவர் கூைினார்: என் 
இறைவா! நிச்சயமாக என் மகன் என் 
குடும்பத்திலுள்ளவன். இன்னும், 
நிச்சயமாக உன் வாக்கு உண்றமயானகத, 
இன்னும், நீகய தீர்ப்பளிப்பவர்களில் மகா 
நீதமான தீர்ப்பாளன்.” 

بَهه   نُْوح   وهنهادَٰی  فهقهاله  َره
َبِ  هْهِلْ  ِمْن  ابِْنْ  اَِنه  ره  ا
اَِنه  كه  وه َقُ  وهعْده هنْته   الْحه ا   وه

هْحكهُم  ِكِمْيه  ا  الْحَٰ
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46. (அல்லாஹ்) கூைினான்: “நூகஹ! 
அவன் உமது குடும்பத்றதச் கசர்ந்தவன் 
இல்றல. நிச்சயமாக இ(வ்வாறு ககட்ப)து 
நல்ல சசயல் அல்ல. உமக்கு 
ஞானமில்லாதறத என்னிடம் ககட்காதீர். 
அைியாதவர்களில் நீர் ஆகுவதிலிருந்து 
(விலகி இருக்க கவண்டுசமன) நிச்சயமாக 
நான் உமக்கு உபகதசிக்கிகைன்.” 

نَهه   یَُٰنْوُح  قهاله    ِمْن  لهیْسه  اِ
هْهلِكه    نَهه   ا مهل   اِ ْْیُ  عه   غه
الِح   ؗ   ا  تهْسـ هْلِ  فهله  صه  مه
ْ    عِلْم     ِبه   لهكه  لهیْسه    اَِنِ
هِعُظكه  هْن  ا  ِمنه  تهُكْونه  ا

ِهلِْيه   الْجَٰ

47. (உடகன நூஹ்) கூைினார்: “என் 
இறைவா! எனக்கு ஞானமில்லாதறத 
உன்னிடம் நான் ககட்பறத விட்டும் 
உன்னிடம் பாதுகாவல் ககாருகிகைன். நீ 
என்றன மன்னிக்கவில்றலசயனில், 
இன்னும், எனக்கு நீ கருறண 
காட்டவில்றலசயனில் நான் 
நஷ்டவாளிகளில் ஆகிவிடுகவன்.” 

َبِ  قهاله  ْ   ره هُعْوذُ  اَِنِ هْن  ِبكه  ا  ا
هْسـ هلهكه  ا  ا  ِبه    ِلْ  لهیْسه  مه

اََِله   لْم   عِ   ِلْ  تهْغِفرْ  وه
ْمِنْ   تهْرحه ُكْن  وه ه  َمِنه  ا
ِسِریْنه   الْخَٰ

48. (அல்லாஹ்வின் புைத்திலிருந்து) 
கூைப்பட்டது: “நூகஹ! உம்மீதும் 
உம்முடன் இருக்கின்ை உயிரினங்கள் 
மீதும் நம் புைத்திலிருந்து ஸலாம் – 
ஈகடற்ைத்துடன், இன்னும், 
அபிவிருத்திகளுடன் நீர் இைங்குவரீாக! 
இன்னும் (சில) சமுதாயங்கள் 
வருவார்கள். அவர்களுக்கு (சற்று) சுகமான 
வாழ்வளிப்கபாம். பிைகு, அவர்கறள 
நம்மிடமிருந்து துன்புறுத்தக்கூடிய 
தண்டறன வந்தறடயும்.” 

َٰم   اْهِبْط  یَُٰنْوُح  قِْيله  ل   ِبسه
َنها  ت   َمِ كَٰ بهره لَٰ   عهلهْيكه  وه  وهعه
 ُ َمهْن  مهم  ا كه    َمِ اُمهم   َمهعه  وه

ُعُهْم  ُنمهَتِ ُهْم  ثَُمه  سه  یهمهَسُ
َنها  اب   َمِ هلِْيم   عهذه  ا
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49. (நபிகய!) இறவ (உமக்கு) மறைவான 
சரித்திரங்களில் உள்ளறவயாகும். 
இவற்றை உமக்கு வஹ்யி 
அைிவிக்கிகைாம். இதற்கு முன்னர் நீகரா 
அல்லது உமது மக்ககளா இவற்றை 
அைிந்திருக்கவில்றல. ஆககவ, 
சபாறுறமயாக (உறுதியுடன்) இருப்பரீாக! 
நிச்சயமாக (நல்ல) முடிவு அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சுபவர்களுக்கக. 

هنٌْۢبهٓاءِ  ِمْن  ِتلْكه  ْيِب  ا  الْغه
ا   ا  اِلهْيكه    نُْوِحْيهه   ُكْنته   مه
ا   هنْته  تهْعلهُمهه  قهْوُمكه  وهَله  ا
۬   قهْبِل  ِمْن  ا ۛ ذه ۬   هَٰ  فهاْصَِبْ ۛ
اقِبهةه  اَِنه  ن  الْعه  لِلُْمَتهِقْيه

50. ‘ஆது’ சமுதாயத்திடம் அவர்களுறடய 
சககாதரர் -ஹூறத- (தூதராக 
அனுப்பிகனாம்). அவர் கூைினார்: “என் 
மக்ககள! அல்லாஹ்றவ வணங்குங்கள். 
அவறன அன்ைி (உண்றமயில் 
வணங்கத்தகுதியான) இறைவன் யாரும் 
உங்களுக்கில்றல. நீங்கள் (உங்கள் 
கற்பறனக்கு ஏற்ப இறைவறனப் பற்ைி 
சபாய்றய) இட்டுக்கட்டுபவர்களாககவ 
தவிர இல்றல.. 

اِلَٰ  اُهْم  عهاد   وه هخه  ُهْوًدا    ا
ه  اْعُبُدوا یَٰقهْوِم  قهاله  ا  اّلَلَٰ  مه
َٰه   َمِْن  لهُكْم  ه     اِل ْْیُ  اِْن  غه
هنُْتْم  ْونه  اََِله  ا ُ  ُمْفَته

51. என் மக்ககள! (எனது) இ(ந்)த 
(அறழப்பி)ற்காக நான் உங்களிடத்தில் 
ஒரு கூலிறயயும் ககட்கவில்றல. என் 
கூலி என்றன பறடத்தவனின் மீகத தவிர 
(உங்கள் மீது) இல்றல. சிந்தித்துப் 
புரியமாட்டீர்களா? 

هْسـ هلُُكْم  َله   یَٰقهْوِم   عهلهْيهِ  ا
هْجًرا    هْجِریه  اِْن  ا له  اََِله  ا  عه
ِنْ    الَهِذْی  ره هفهله  فهطه   ا

 ْعِقلُْونه ته 

52. ‘‘என் மக்ககள! உங்கள் இறைவனிடம் 
மன்னிப்புக் ககாருங்கள்! பிைகு, (எல்லா 
பாவங்கறள விட்டும்) திருந்தி 
(நன்றமகறள சசய்து) அவன் பக்கம் 
திரும்புங்கள்! மறழறய உங்களுக்கு 
தாறர தாறரயாக அனுப்புவான். இன்னும், 
உங்கள் பலத்துடன் (கமலும்) பலத்றத 
உங்களுக்கு அதிகப்படுத்துவான். இன்னும், 
(உபகதசங்கறள புைக்கணித்த) 
குற்ைவாளிகளாக விலகி சசன்று 
விடாதீர்கள்.” 

یَٰقهْوِم  بَهُكْم   اْستهْغِفُرْوا وه  ره
ا ثَُمه   یُْرِسِل  اِلهْيهِ  ُتْوبُْو 

مهٓاءه  اًرا   عهلهْيُكْم   الَسه َمِْدره
یهِزْدُكْم    قَُوهِتُكْم   اِلَٰ  قَُوهةً  َوه

لَهْوا وهَله   ُمْجِرِمْيه  تهتهوه
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53. (கமலும் அந்த மக்கள்) கூைினார்கள்: 
“ஹூகத! எந்த ஓர் அத்தாட்சிறயயும் 
நம்மிடம் நீர் சகாண்டு வரவில்றல. 
இன்னும், உம் சசால்லுக்காக நாங்கள் 
(வணங்குகின்ை) எங்கள் சதய்வங்கறள 
விட்டுவிடுபவர்களாக இல்றல. இன்னும், 
நாங்கள் உம்றம நம்பிக்றக 
சகாண்டவர்களாகவும் இல்றல” 

ا  یَُٰهْوُد  قهالُْوا   ِجْئتهنها  مه
ا  مه   ِبتهاِرِكْ   نهْحُن  ِببهیَِنهة  َوه
ِتنها  لِهه ْن  اَٰ ا  قهْولِكه  عه مه  وه
 ِبُمْؤِمِنْيه  لهكه  نهْحُن 

54. ‘‘எங்கள் சதய்வங்களில் சில உமக்கு 
ஒரு தீறமறய சசய்துவிட்டன என்கை 
தவிர நாம் கூைமாட்கடாம்” (என்றும் 
அவர்கள் கூைினார்கள். அதற்கு ஹூது) 
கூைினார்: “நீங்கள் (அவறன அன்ைி 
கற்பறனயாக) இறணறவத்து 
வணங்குபவற்ைிலிருந்து நிச்சயமாக நான் 
விலகியவன் என்பதற்கு நிச்சயமாக நான் 
அல்லாஹ்றவ சாட்சியாக்குகிகைன்; 
இன்னும், நீங்களும் (அதற்கு) சாட்சியாக 
இருங்கள்! 

ىكه  اََِله  نَهُقْوُل  اِْن  َٰ   اْعَته
ِتنها  بهْعُض  لِهه  قهاله  ِبُسْوٓء     اَٰ
  ْ ه  اُْشِهُد  اَِنِ ا اّلَلَٰ ُدْو   وهاْشهه
 ْ هَنِ ء   ا َمها  بهِرْیٓ   َمِ

 ُتْشِرُكْونه  

55. அவறன அன்ைி (நீங்கள் வணங்கும் 
அறனத்றதயும் விட்டு நான் விலகியவன் 
ஆகவன்). ஆககவ, அறனவரும் எனக்கு 
சூழ்ச்சி சசய்யுங்கள். பிைகு, எனக்கு 
(அதில்) அவகாசம் அளிக்காதீர்கள்.’’ 

  فهِكْيُدْوِنْ  ُدْونِه   ِمْن 
ِمْيًعا   ُتْنِظُرْوِن  َله  ثَُمه  جه

56. “நிச்சயமாக, நான் என் இறைவனும் 
உங்கள் இறைவனுமான அல்லாஹ்வின் 
மீது நம்பிக்றக றவத்து (அவறன சார்ந்து) 
விட்கடன். உயிரினம் எதுவும் இல்றல, 
அவன் அதன் சநற்ைி முடிறய பிடித்கத 
தவிர. நிச்சயமாக என் இறைவன் (நீதியும் 
கநர்றமயும் மிக்க) கநரான வழியில் 
இருக்கிைான்.” 

 ْ َهلُْت  اَِنِ ك له  تهوه ِ  عه ْ   اّلَلَٰ َبِ  ره
بَُِكْم    ا  وهره   اََِله  دهٓابَهة   ِمْن  مه
 ٌۢ ِخذ  ا    ُهوهاَٰ  اَِنه   ِبنهاِصیهِتهه
 ْ َبِ لَٰ  ره اط   عه   ِصره

 َمُْستهِقْيم  
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57. ஆக, நீங்கள் விலகினால் 
(எனக்சகான்றும் நஷ்டமில்றல.) நான் 
உங்களிடம் எறதக் சகாண்டு 
அனுப்பப்பட்கடகனா அறத உங்களுக்கு 
திட்டமாக எடுத்துறரத்து விட்கடன். 
இன்னும், (உங்கறள அழித்து) நீங்கள் 
அல்லாத கவறு மக்கறள என் இறைவன் 
கதான்ைச் சசய்வான்; நீங்கள் அவனுக்கு 
எறதயும் தீங்கிறழக்க முடியாது. 
நிச்சயமாக என் இறைவன் 
எல்லாவற்றையும் கண்கானிப்பவன் 
ஆவான்.” 

هبْلهْغُتُكْم  فهقهْد  تهوهلَهْوا فهاِْن   ا
ا     اِلهْيُكْم    ِبه    اُْرِسلُْت  َمه

یهْستهْخلُِف  ْ  وه َبِ  قهْوًما  ره
ُكْم    ْْیه ْونهه   وهَله  غه   تهُضَرُ
ْيـ ًا    ْ  اَِنه  شه َبِ لَٰ  ره  كَُلِ  عه
ء   ْ ِفْيظ   َشه  حه

58. (அவர்கறள தண்டிப்பதற்கான) நம் 
உத்தரவு வந்தகபாது ஹூறதயும், 
அவருடன் நம்பிக்றக 
சகாண்டவர்கறளயும் நம் புைத்திலிருந்து 
(அவர்கறள அறடந்த) அருளினால் 
பாதுகாத்கதாம். இன்னும், கடுறமயான 
தண்டறனயிலிருந்து அவர்கறளப் 
பாதுகாத்கதாம். 

لهَمها  ٓاءه  وه هْمُرنها  جه یْنها  ا  نهَجه
ُنْوا ُهْوًدا َوهالَهِذیْنه  مه ه   اَٰ عه  مه

ْحمهة   َنها    ِبره ْ  َمِ ُ ْيٰنَٰ نهَجه  وه
اب   َمِْن   غهلِْيظ    عهذه

59. இவர்கள்தான் ஆது சமுதாய மக்கள் 
ஆவர். இவர்கள் தங்கள் இறைவனின் 
அத்தாட்சிகறள மறுத்தார்கள். இன்னும், 
அவனுறடய தூதர்களுக்கு மாறு 
சசய்தார்கள். இன்னும், சபருறம பிடித்த 
பிடிவாதக்காரர்கள், கீழ்ப்படியாத 
முரடர்கள் (ஆகிய தீகயார்) 
எல்கலாருறடய (தீய) கட்டறளறய 
பின்பற்ைினார்கள். 

ِتلْكه  ۬   وه ُدْوا عهاد    حه  ِباَٰیَِٰت  جه
بَِِهْم  ْوا ره صه  ُرُسلهه   وهعه

ا تَهبهُعْو  ا هْمره  وه َبهار   كَُلِ  ا  جه
ِنْيد    عه
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60. இவ்வுலகிலும் (அல்லாஹ்வின்) சாபம் 
அவர்கறள பின்சதாடர்ந்தது. இன்னும், 
மறுறமயிலும் (அல்லாஹ்வின்) சாபம் 
அவர்கறள பின்சதாடரும். அைிந்து 
சகாள்ளுங்கள்! “நிச்சயமாக ஆது 
சமுதாயம் தங்கள் இறைவறன 
நிராகரித்தனர். அைிந்து சகாள்ளுங்கள்! 
“ஹூதுறடய சமுதாயமாகிய ஆதுக்கு 
அழிவுதான்.” 

ْتِبُعْوا ُ ا ِذهِ  ِفْ  وه نْيها  هَٰ   الَدُ
یهْومه  مهِة    لهْعنهًة َوه هَله   الِْقيَٰ  ا

بَهُهْم    كهفهُرْوا عهاًدا  اَِنه   اهَله  ره
اد   بُْعًدا  ُهْود ن  قهْوِم  لَِعه

61. இன்னும், ‘ஸமூது’ (மக்கள்) இடம் 
அவர்களுறடய சககாதரர் ஸாலிறஹ 
(தூதராக அனுப்பிகனாம்). அவர் கூைினார்: 
“என் மக்ககள! அல்லாஹ்றவ 
வணங்குங்கள்; அவறன அன்ைி 
(உண்றமயில் வணங்கத்தகுதியான) 
இறைவன் யாரும் உங்களுக்கில்றல. 
அவன்தான் உங்கறள பூமியிலிருந்து 
உருவாக்கினான். இன்னும், அதில் அவன் 
உங்கறள வசிக்க றவத்தான். ஆககவ, 
நீங்கள் அவனிடம் மன்னிப்புக் ககாருங்கள்; 
பிைகு, (பாவத்திலிருந்து) திருந்தி 
(நன்றமகறள சசய்து) அவன் பக்ககம 
திரும்புங்கள். நிச்சயமாக என் இறைவன் 
மிகச் சமீபமானவன், பதிலளிப்பவன்.” 

اِلَٰ  هُمْوده  وه اُهْم  ث هخه لًِحا     ا  صَٰ
ه  اْعُبُدوا یَٰقهْوِم  قهاله  ا  اّلَلَٰ  مه
َٰه   َمِْن  لهُكْم  ه     اِل ْْیُ  غه

ُكْم  ه ا هنْشه  اَْلهْرِض  َمِنه  ُهوها
ُكْم  ا  وهاْستهْعمهره  فِْيهه
ا ثَُمه  فهاْستهْغِفُرْوهُ   ُتْوبُْو 

ْ  اَِنه  اِلهْيِه    َبِ  قهِریْب   ره
 َمُِجْيب  

62. அவர்கள் கூைினார்கள்: “ஸாலிகஹ! நீர் 
எங்களில் உயர்ந்த தறலவராக இருந்தீர். 
எங்கள் மூதாறதகள் வணங்கியறத 
நாங்கள் வணங்குவறத விட்டும் நீர் 
எங்கறளத் தடுக்கிைரீா? இன்னும், நீர் 
எங்கறள எதன் பக்கம் அறழக்கிைகீரா 
அது பற்ைி நிச்சயமாக நாங்கள் மிக 
ஆழமான சந்கதகத்தில் இருக்கிகைாம். 

لُِح  قهالُْوا   ُكْنته  قهْد   یَٰصَٰ
ْرُجَوًا فِیْنها  ا   قهْبله  مه  هَٰذه

ىنها   تهْنهَٰ ه هْن  ا ا   نَهْعُبده  ا  مه
بهٓاُؤنها  یهْعُبُد  نَهنها  اَٰ اِ  لهِفْ  وه
َك   َمها  شه  اِلهْيهِ  تهْدُعْونها   َمِ

 ُمِریْب  
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63. (அதற்கு ஸாலிஹ்) கூைினார்: “என் 
மக்ககள! அைிவியுங்கள்: நான் என் 
இறைவனிடமிருந்து (நபித்துவத்தின்) 
சதளிவான அத்தாட்சியில் இருந்தால், 
இன்னும், அவன் தன்னிடமிருந்து 
(நபித்துவம் என்ை) அருறள எனக்கு 
தந்திருந்தால், (இந்த நிறலயில் அவனது 
தூதுத்துவத்றத உங்களுக்கு 
எடுத்துறரக்காமல்) நான் அவனுக்கு மாறு 
சசய்தால் அல்லாஹ்விடத்தில் எனக்கு 
யார் உதவுவார்? ஆக, (நான் உங்களுக்கு 
மாறு சசய்வதால் என்றன) நஷ்டவாளி 
என்று (நீங்கள்) சசால்வறத தவிர 
(எறதயும்) எனக்கு நீங்கள் அதிப்படுத்த 
மாட்டீர்கள்.” 

یُْتْم  یَٰقهْوِم  قهاله  ءه هره   اِْن  ا
لَٰ  ُكْنُت  ْ  َمِْن  بهیَِنهة   عه َبِ   َره
ىِنْ  تَٰ اَٰ ْحمهةً  ِمْنهُ  وه   فهمهْن  ره
ِ  ِمنه  یَهْنُصُرِنْ   اِْن  اّلَلَٰ
یُْته    تهِزیُْدْونهِنْ  فهمها  عهصه
ْْیه   تهْخِسْْی   غه

64. இன்னும், “என் மக்ககள! இது 
உங்களுக்கு அல்லாஹ்வின் 
அத்தாட்சியான சபண் ஒட்டகமாகும். 
ஆககவ, அறத விட்டுவிடுங்கள், அது 
அல்லாஹ்வின் பூமியில் சாப்பிடட்டும்; 
இன்னும், அதற்கு எவ்வித சகடுதியும் 
சசய்யாதீர்கள். (அவ்வாறு சசய்தால்) 
அதிசீக்கிரமான தண்டறன உங்கறள 
பிடித்துக் சகாள்ளும்.” 

یَٰقهْوِم  ِذه   وه ِ  نهاقهةُ  هَٰ  اّلَلَٰ
یهةً  لهُكْم  ُرْوهها  اَٰ ْ   تهاْكُْل  فهذه  ِف
هْرِض  ِ  ا ْوهها  وهَله  اّلَلَٰ  تهمهَسُ
ُكْم  ِبُسْوٓء   اب    فهيهاُْخذه  عهذه
 قهِریْب  

65. ஆக, அவர்கள் அ(ந்த ஒட்டகத்)றத 
சவட்டினார்கள். ஆககவ, (ஸாலிஹ்) 
கூைினார்: “மூன்று நாட்கள் உங்கள் ஊரில் 
சுகமாக இருங்கள். (பிைகு, தண்டறன 
வரும்.) இது ஒரு 
சபாய்ப்பிக்கப்படமுடியாத வாக்காகும்.” 

قهُرْوهها   ِفْ  تهمهَتهُعْوا فهقهاله  فهعه
َٰثهةه  دهاِرُكْم  هل هیَهام     ث لِكه  ا   ذَٰ
ْْیُ  وهعْد   ْكُذْوب   غه  مه
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66. ஆக, நம் கட்டறள வந்தகபாது 
ஸாலிறஹயும், அவருடன் நம்பிக்றக 
சகாண்டவர்கறளயும் நமது அருளினால் 
பாதுகாத்கதாம். இன்னும், (தண்டறன 
இைங்கிய) அந்நாளின் இழிவில் இருந்தும் 
(அவர்கறளப் பாதுகாத்கதாம்). நிச்சயமாக 
உம் இறைவன்தான் மிக்க பலமானவன், 
மிறகத்தவன். 

ٓاءه  فهلهَمها  هْمُرنها  جه یْنها  ا  نهَجه
لًِحا  ُنْوا َوهالَهِذیْنه  صَٰ مه  اَٰ
ه   عه ْحمهة   مه َنها  ِبره ِمْن  َمِ  وه
ذ     ِخْزِی  بَهكه  اَِنه  یهْوِمى ِ  ره

ِزیُْز   ُهوهالْقهوَِیُ   الْعه

67. இன்னும், அநீதியிறழத்தவர்கறள 
கடுறமயான இடி முழக்கம் பிடித்தது. 
ஆக, அவர்கள் காறலயில் தங்கள் 
இல்லங்களில் இைந்தவர்களாக 
ஆகிவிட்டனர். 

ذه  اهخه لهمُ  الَهِذیْنه  وه  واظه
ةُ  ْيحه  ِفْ  فهاهْصبهُحْوا الَصه
ِثِمْيه   ِدیهاِرِهْم   جَٰ

68. அவற்ைில் அவர்கள் வசிக்காதறதப் 
கபான்று ஆகிவிட்டனர். அைிந்து 
சகாள்ளுங்கள்! நிச்சயமாக ஸமூது 
(மக்கள்) தங்கள் இறைவறன 
நிராகரித்தனர். அைிந்து சகாள்ளுங்கள்! 
ஸமூது (மக்களு)க்கு அழிவு 
உண்டாகட்டும். 

هْن  ها ا    یهْغنهْوا لَهْم  ك هَله   فِْيهه  ا
ۡ  اَِنه  هُمْودها بَهُهْم    كهفهُرْوا ث  ره
 لَِثهُمْودهن  بُْعًدا اهَله 

69. இன்னும், திட்டவட்டமாக நம் (வானவ) 
தூதர்கள் இப்ராஹமீிடம் நற்சசய்திறய 
சகாண்டு வந்தனர். “(உமக்கு) ஸலாம் - 
ஈகடற்ைம் உண்டாகுக” என்று அவர்கள் 
கூைினார்கள். (அதற்கு இப்ராஹமீ்,) 
(“உங்களுக்கும்) ஸலாம் - ஈகடற்ைம் 
உண்டாகுக!” என்று கூைினார். உடகன 
தாமதிக்காது சுடப்பட்ட ஒரு 
கன்றுக்குட்டி(யின் கைி)றயக் சகாண்டு 
வந்தார். 

ْد  لهقه ْت   وه ٓاءه   ُرُسلُنها    جه
ِهْيمه  ی  اِبْرَٰ   قهالُْوا   ِبالُْبْشرَٰ
ًَٰما    ل َٰم    قهاله    سه ل   فهمها   سه
هْن  لهِبثه  ٓاءه  ا   ِبِعْجل   جه

ِنْيذ    حه
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70. ஆக, அவர்களுறடய றககள் அதன் 
பக்கம் சசல்லாதறத அவர் பார்த்தகபாது 
அவர்கறளப் பற்ைி சந்கதகித்தார்; 
இன்னும், அவர்கறளப் பற்ைிய பயத்றத 
அவர் (மனதில்) மறைத்தார். “(இப்ராஹகீம) 
பயப்படாதீர்! நிச்சயமாக நாங்கள் 
லூத்துறடய மக்களின் பக்கம் 
(அம்மக்கறள அழிப்பதற்காக) 
அனுப்பப்பட்கடாம்” என்று (அந்த 
வானவர்கள்) கூைினார்கள். 

اَٰ   فهلهَمها  هیِْدیهُهْم  ره  تهِصُل   َله  ا
ُهْم  اِلهْيهِ  سه  نهِكره هْوجه ا   وه
 ْ ًة    ِمْٰنُ  َله  قهالُْوا ِخْيفه
ْف  َها   تهخه ن   قهْوِم  اِلَٰ  اُْرِسلْنها   اِ
 لُْوط   

71. இன்னும், அவருறடய மறனவி 
(ஸாரா) நின்றுசகாண்டிருந்தாள். ஆக, 
(வானவர்கள் கூைியறதக் ககட்ட பின்னர் 
லூத் நபியின் சமுதாயம் அழிக்கப்பட 
கபாவறதயும், அறத அவர்கள் அைியாமல் 
இருப்பறதயும் நிறனத்து) அவள் 
சிரித்தாள். ஆக, அவளுக்கு 
(குறழந்தாயாக) இஸ்ஹாக்றகயும்; 
இன்னும், இஸ்ஹாக்கிற்குப் பின்னால் 
(கபரனாக) யஅகூறபயும் (வழங்குகவாம் 
என்று) நற்சசய்தி கூைிகனாம். 

ُته   ه ا ِحكهْت   قهٓاى ِمهة   وهاْمره  فهضه
ا  هه ْرنَٰ قه    فهبهَشه ِمْن  ِباِْسحَٰ   وه

ٓاءِ  قه  َوهره  یهْعُقْوبه  اِْسحَٰ

72. அவள் கூைினாள்: “என் துக்ககம! 
நானுகமா கிழவியாகவும், என் 
கணவராகிய இவகரா வகயாதிகராகவும் 
இருக்கும் நிறலயில் நான் பிள்றள 
சபறுகவனா! நிச்சயமாக இது வியப்பான 
விஷயம்தான்!” 

یْلهتَٰ   قهالهْت  هلُِد  یَٰوه ا هنها  ءه ا  وه
ُجوْز   ا عه ْيًخا    بهْعِلْ  َوههَٰذه  شه
ا اَِنه  ذه ء   هَٰ ْ ِجْيب   لهَشه  عه

73. (வானவர்கள்) கூைினார்கள்: 
“(இப்ராஹமீின் மறனவிகய!) 
அல்லாஹ்வுறடய கட்டறளயில் 
வியப்பறடகிைரீா? அல்லாஹ்வின் 
கருறணயும், அவனுறடய அருள்களும் 
(அபிவிருத்திகளும் இப்ராஹமீுறடய) 
வடீ்டாகர உங்கள் மீது நிலவுக! 
நிச்சயமாக அவன் மகா புகழாளன், மகா 
கீர்த்தியாளன்.” 

ا ِبْيه  قهالُْو  هتهْعجه هْمرِ  ِمْن  ا  ا
 ِ ْحمهُت  اّلَلَٰ ِ  ره ُته   اّلَلَٰ كَٰ بهره  وه

هْهله  عهلهْيُكْم  ْيِت    ا نَهه   الْبه   اِ
ِمْيد    َمهِجْيد   حه
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74. ஆக, இப்ராஹறீம விட்டும் (பயமும்) 
திடுக்க(மு)ம் சசன்ைகபாது, இன்னும், 
அவருக்கு நற்சசய்தி வந்தகபாது, 
லூத்துறடய மக்கள் விஷயத்தில் 
நம்மிடம் அவர் தர்க்கித்தார். 

ْن  ههبه ذه  فهلهَمها  ِهْيمه  عه  اِبْرَٰ
ْوعُ  ْتهُ  الَره ٓاءه ی وهجه  الُْبْشرَٰ
اِدلُنها   لُْوط    قهْوِم   ِفْ  یُجه

75. நிச்சயமாக இப்ராஹமீ் சபரும் 
சகிப்பாளர், அதிகம் பிரார்த்திப்பவர், 
(எப்கபாதும் நம் பக்ககம) திரும்பக் 
கூடியவர் ஆவார். 

ِهْيمه  اَِنه  لِْيم   اِبْرَٰ هَوهاه   لهحه  ا
 َمُِنْيب  

76. இப்ராஹகீம! (தர்க்கம் சசய்யாது) 
இறத விட்டும் புைக்கணிப்பரீாக! 
நிச்சயமாக உம் இறைவனின் கட்டறள 
வந்து விட்டது. இன்னும், நிச்சயமாக 
அவர்கள் - தடுக்கமுடியாத தண்டறன 
அவர்களுக்கு வரும். 

ِهْيُم  هْعِرْض  یَٰ اِبْرَٰ ْن  ا  عه
ا    ذه ٓاءه  قهْد  اِنَهه   هَٰ هْمرُ  جه  ا
بَِكه    نَهُهْم  ره اِ ْ  وه تِهْْیِ  اَٰ
اب   ْْیُ  عهذه ْرُدْود   غه  مه

77. இன்னும், நம் தூதர்கள் லூத்திடம் 
வந்தகபாது, அவர்களால் அவர் 
சங்கடத்திற்குள்ளானார். இன்னும், 
அவர்களால் அவர் மனம் சுருங்கினார். 
இன்னும், “இது மிகக் கடுறமயான 
(கசாதறன) நாள்” என்று கூைினார். 

ْت  لهَمها وه  ٓاءه  لُْوًطا   ُرُسلُنها  جه
ءه  اقه  ِبِهْم  ِسْٓ  ِبِهْم  وهضه

ا ذهْرعًا َوهقهاله  ذه  یهْوم   هَٰ
ِصْيب    عه
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78. அவருறடய மக்கள் அவர் பக்கம் 
விறரந்தவர்களாக அவரிடம் வந்தார்கள். 
இதற்கு முன்னரும் அவர்கள் தீய 
சசயல்கறள சசய்பவர்களாககவ 
இருந்தனர். (அப்கபாது லூத்) கூைினார்: 
“என் மக்ககள! இவர்கள் என் சபண் 
பிள்றளகள். அவர்கள் உங்களுக்கு (நீங்கள் 
மணம் முடிக்க) மிக்க சுத்தமானவர்கள் (-
ஒழுக்கமானவர்கள்). ஆககவ, (அவர்கறள 
மணம் முடித்து, சுகமனுபவியுங்கள்!) 
அல்லாஹ்றவ அஞ்சுங்கள்! இன்னும், என் 
விருந்தினர் விஷயத்தில் என்றன 
அவமானப்படுத்தாதீர்கள். நல்லைிவுள்ள 
ஓர் ஆடவர் உங்களில் இல்றலயா?” 

ه   ٓاءه ُعْونه  قهْوُمه   وهجه  یُْهره
ِمْن  اِلهْيِه    هانُْوا قهْبُل  وه  ك

اَِٰت    یهْعمهلُْونه  َيِ   قهاله  الَسه
ءِ  یَٰقهْوِم  ْ  هَٰ ُؤاَله  ُهَنه  بهنهاِٰت
رُ  هْطهه ه  فهاتَهُقوا لهُكْم  ا  اّلَلَٰ
ْيِفْ  ِفْ  ُتْخُزْوِن  وهَله       ضه

هلهیْسه  ُجل   ِمْنُكْم  ا  ره
 َرهِشْيد  

79. அவர்கள் கூைினார்கள்: “உம் சபண் 
பிள்றளகளிடம் எங்களுக்கு ஒரு 
கதறவயும் இல்றல என்பறத 
திட்டவட்டமாக நீர் அைிந்திருக்கிைரீ்; 
இன்னும், நாங்கள் நாடுவறதயும் 
நிச்சயமாக நீர் நன்கு அைிவரீ்.” 

ا عهلِْمته   لهقهْد  قهالُْوا   ِفْ  لهنها  مه
َق     ِمْن  بهنَِٰتكه  نَهكه  حه اِ   وه
ا  لهتهْعلهُم   نُِریُْد  مه

80. அவர் கூைினார்: “எனக்கு உங்களிடம் 
(சண்றடயிட) பலம் இருக்க கவண்டுகம! 
அல்லது, (உங்கறள எதிர்க்க) 
வலிறமயான ஓர் ஆதரவாளரின் பக்கம் 
நான் ஒதுங்ககவண்டுகம!” 

هَنه  لهوْ  قهاله  هوْ  قَُوهةً   ِبُكْم  ِلْ  ا   ا
ِوْی   ِدیْد   ُرْكن   اِلَٰ  اَٰ  شه
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81. (வானவர்கள்) கூைினார்கள்: “லூத்கத! 
நிச்சயமாக நாங்கள் உம் இறைவனின் 
(வானவ) தூதர்கள். (ஆககவ, இவர்கள்) 
அைகவ உம் பக்கம் வந்து கசர 
மாட்டார்கள். ஆககவ, உம் மறனவிறயத் 
தவிர, (மற்ை) உம் குடும்பத்தாருடன் 
இரவின் ஒரு பகுதியில் பயணம் 
சசய்வரீாக. இன்னும், உங்களில் 
ஒருவரும் திரும்பிப் பார்க்க கவண்டாம். 
அவர்கறள அறடகின்ை தண்டறன 
நிச்சயமாக அவறளயும் 
அறடயக்கூடியகத. நிச்சயமாக 
அவர்களின் (தண்டறன இைங்குவதற்கு) 
வாக்களிக்கப்பட்ட கநரம் விடியற் 
காறலயாகும். விடியற்காறல சமீபமாக 
இல்றலயா?” 

نَها یَٰلُْوُط  ْواقهالُ  بَِكه  ُرُسُل  اِ  ره
ا لهْن   فهاهْسرِ  اِلهْيكه  یَهِصلُْو 

 الَهْيِل  َمِنه  ِبِقْطع   ِباهْهلِكه 
د   ِمْنُكْم  یهلْتهِفْت  وهَله    اهحه
تهكه    اََِله  ه ا نَهه   اْمره   اِ

ا  ا   ُمِصیُْبهه ابهُهْم    مه هصه  اَِنه  ا
ُهُم  ْوعِده ْبُح    مه هلهیْسه   الَصُ   ا
ْبُح   ِبقهِریْب   الَصُ

82. ஆக, (லூத்துறடய சமுதாயத்றத 
அழிக்க) நம் கட்டறள வந்தகபாது, அதன் 
கமல்புைத்றத அதன் கீழ்ப்புைமாக 
(தறலகீழாக) ஆக்கிகனாம். இன்னும், 
அதன் மீது (நன்கு) இறுக்கமாக்கப்பட்ட 
சுடப்பட்ட களிமண்ணினால் ஆன 
கற்கறள மறழயாகப் சபாழிந்கதாம். 

ٓاءه  فهلهَمها  ه  جه لْنها  ْمُرنها ا عه   جه
ا  ا عهالِيههه افِلههه ْرنها  سه هْمطه ا  وه
ا  ةً  عهلهْيهه اره   َمِْن  ِحجه
  ۬ ْيل    ْنُضْود    ِسَجِ  َمه

83. (அந்த கற்கள்) உம் இறைவனிடம் 
அறடயாளமிடப்பட்டறவயாகும். (நாம் 
இைக்கிய) அ(ந்த தண்டறனயான)து 
அக்கிரமக்காரர்களிலிருந்து தூரமாக 
இல்றல. 

ةً  َوهمه بَِكه    ِعْنده  َمُسه ا  ره مه   وه
لِِمْيه  ِمنه  ِِهه    الَظَٰ

ن   ِببهِعْيد 
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84. இன்னும், ‘மத்யன்’ (வாசிகளு)க்கு 
அவர்களுறடய சககாதரர் ஷுஐறப 
(தூதராக அனுப்பிகனாம்). அவர் கூைினார்: 
“என் மக்ககள! அல்லாஹ்றவ 
வணங்குங்கள்; அவறன அன்ைி 
(உண்றமயில் வணங்கத்தகுதியான) 
இறைவன் யாரும் உங்களுக்கில்றல. 
இன்னும், அளறவயிலும் நிறுறவயிலும் 
(சபாருள்கறள) குறைக்காதீர்கள். 
நிச்சயமாக நான், நல்லசதாரு வசதியில் 
உங்கறள காண்கிகைன். நிச்சயமாக நான், 
சூழ்ந்து விடக்கூடிய ஒரு நாளின் 
தண்டறனறய உங்கள் மீது 
பயப்படுகிகைன்.” 

اِلَٰ  ْدیهنه  وه اُهْم  مه هخه  ا
یًْبا   یَٰقهْوِم  قهاله     ُشعه
ه  اْعُبُدوا ا  اّلَلَٰ  َمِْن  لهُكْم  مه

َٰه   ه     اِل ْْیُ  تهْنُقُصوا وهَله  غه
انه  الِْمْكيهاله  الِْمْيزه ْ   وه   اَِنِ
ىُكْم  هرَٰ ْ   ا ْْی  َوهاَِنِ اُف  ِبخه   اهخه
ابه  عهلهْيُكْم   یهْوم   عهذه
 َمُِحْيط  

85. என் மக்ககள! அளறவறயயும் 
நிறுறவறயயும் நீதமாக (அவற்ைில் 
சபாருள்கறள குறைக்காமல்) 
முழுறமப்படுத்துங்கள். இன்னும், 
மக்களுக்கு அவர்களுறடய 
சபாருள்கறளக் குறைக்காதீர்கள். இன்னும், 
நீங்கள் பூமியில் விஷமிகளாக (-
மக்களுக்கு சகடுதி விறளவிப்பவர்களாக) 
இருக்கும் நிறலயில் எல்றல மீைி 
விஷமம் (கலகம், அடாவடித்தனம்) 
சசய்யாதீர்கள். 

یَٰقهْوِم  هْوفُوا وه  الِْمْكيهاله  ا
انه  الِْمْيزه  وهَله  ِبالِْقْسِط  وه
ُسوا  الَنهاسه  تهْبخه
ُهْم  هْشيهٓاءه  ِف  تهْعثهْوا وهَله  ا
 ُمْفِسِدیْنه  اَْلهْرِض 

86. “நீங்கள் நம்பிக்றக சகாண்டவர்களாக 
இருந்தால் (உங்கள் வர்த்தகத்தில்) 
அல்லாஹ் மீதப்படுத்திய (ஆகுமான 
லாபமான)து உங்களுக்கு (நீங்கள் 
கமாசடியில் கசமிக்கின்ை சசல்வத்றத 
விட) மிக கமலானதாகும். இன்னும், நான் 
உங்கள் மீது கண்காணிப்பாளன் அல்ல.” 

ِ  بهِقَيهُت  ْْی    اّلَلَٰ  اِْن  لَهُكْم  خه
۬   ُكنُْتْم  ْؤِمِنْيه   ا    َمُ مه هنها  وه   ا
ِفْيظ    عهلهْيُكْم   ِبحه
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87. அவர்கள் கூைினார்கள்: “ஷுஐகப! 
எங்கள் மூதாறதகள் வணங்கியவற்றை 
நாங்கள் விடுவதற்கும்; அல்லது, எங்கள் 
சசல்வங்களில் நாங்கள் நாடுகின்ைபடி 
நாங்கள் (சசலவு) சசய்வறத நாங்கள் 
விடுவதற்கும் (பிைகு, நீ கூறுகின்ை 
மார்க்கத்றத நாம் பின்பற்ை கவண்டும் 
என்றும்) உம் சதாழுறகயா உம்றமத் 
தூண்டுகிைது? நிச்சயமாக நீர்தான் மகா 
சகிப்பாளகரா, நல்லைிவாளகரா” (அப்படி 
எண்ணுகிைகீரா) என்று கூைினார்கள். 

ْيُب  قهالُْوا َٰوُتكه  یَُٰشعه ل  اهصه
هْن  تهاُْمُركه  كه  ا ا  نَهَْتُ  یهْعُبُد  مه
بهٓاُؤنها   هوْ  اَٰ هْن  ا له  ا ْ   نَهْفعه  ِف
هْموهالِنها  ا  ا ٓ  مه   اِنَهكه  ُؤا   نهشَٰ
هنْته  لِْيُم  َله ِشْيُد   الْحه الَره
 

88. அவர் கூைினார்: “என் மக்ககள! என் 
இறைவனின் ஒரு சதளிவான 
அத்தாட்சியில் நான் இருந்தால், இன்னும், 
அவன் தன்னிடமிருந்து எனக்கு நல்ல 
(விசாலமான) வாழ்வாதாரத்றத வழங்கி 
இருந்தால் (நான் அவனுறடய தூது 
சசய்தியிலும் எனது வர்த்தகத்திலும் 
கமாசடி சசய்து) அவனுக்கு நன்ைி 
சகட்டத்தனமாக நடப்பது எனக்கு தகுமா? 
என்று அைிவியுங்கள்! இன்னும், நான் 
உங்கறளத் தடுப்பதில் உங்களுக்கு 
முரண்பட்டு நடப்பறத நாடவில்றல. 
(நான் உங்களுக்கு எறத 
உபகதசிக்கிகைகனா அதன் படி நானும் 
நடப்கபன்.) நான், என்னால் இயன்ை வறர 
(உங்கறள) சீர்திருத்தம் சசய்வறதத் தவிர 
(எறதயும்) நாடமாட்கடன். இன்னும், 
அல்லாஹ்றவக் சகாண்கட தவிர நான் 
நன்றம சசய்வதற்குரிய வாய்ப்பு (எனக்கு) 
இல்றல. அவன் மீகத நம்பிக்றக றவத்து 
(அவறனகய சார்ந்து) விட்கடன்; இன்னும், 
அவன் பக்ககம திரும்புகிகைன். 

یُْتْم  یَٰقهْوِم  قهاله  ءه هره   اِْن  ا
لَٰ  ُكْنُت  ْ  َمِْن  بهیَِنهة   عه َبِ   َره

زهقهِنْ  ًنا     ِرْزقًا  ِمْنهُ  وهره سه   حه
ا   مه هْن  اُِریُْد  وه الِفهُكْم  ا  اُخه
ا   اِلَٰ  ىُكْم  مه هنْهَٰ ْنُه    ا  اِْن  عه
حه  اََِله  اُِریُْد  ا   اَْلِْصله  مه

ْعُت    ا  اْستهطه مه  تهْوفِْيِقْ   وه
ِ    اََِله  َهلُْت  عهلهْيهِ  ِباّلَلَٰ ك   تهوه

اِلهْيهِ  ُنِْيُب  وه  ا
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89. “என் மக்ககள! (உங்களுக்கு) என் 
மீதுள்ள பறகறம நூஹ் உறடய 
மக்கறள; அல்லது, ஹூத் உறடய 
மக்கறள; அல்லது, ஸாலிஹ் உறடய 
மக்கறள அறடந்தது கபான்று (ஒரு 
தண்டறன) உங்கறளயும் வந்தறடவதற்கு 
உங்கறள நிச்சயம் தூண்ட கவண்டாம். 
இன்னும், (தறலக்கீழாக புரட்டப்பட்ட) 
லூத்துறடய மக்களும் உங்களுக்குத் 
தூரமாக இல்றல. 

یَٰقهْوِم  َنهُكْم  َله  وه  یهْجِرمه
اِقْ   هْن  ِشقه  َمِثُْل  یَُِصیْبهُكْم  ا
ا   ابه  مه هصه هوْ   نُْوح   قهْومه  ا  ا

هوْ  ُهْود   قهْومه  لِح     قهْومه  ا   صَٰ
ا  مه  َمِْنُكْم  ْوط  لُ  قهْوُم  وه

 ِببهِعْيد  

90. இன்னும், உங்கள் இறைவனிடம் 
மன்னிப்புக் ககாருங்கள். பிைகு, (வருந்தி, 
பாவங்கறள விட்டு) திருந்தி 
(நன்றமகறள சசய்து) அவன் பக்ககம 
திரும்புங்கள். நிச்சயமாக என் இறைவன் 
சபரும் கருறணயாளன், அதிகம் அன்பு 
றவப்பவன்.” 

بَهُكْم  وهاْستهْغِفُرْوا  ثَُمه   ره
ا ْ  اَِنه  اِلهْيِه    ُتْوبُْو  َبِ  ره
ِحْيم    َوهُدْود   ره

91. அவர்கள் கூைினார்கள்: “ஷுஐகப! நீர் 
கூறுவதில் பலவற்றை நாம் விளங்க 
(முடிய)வில்றல. இன்னும், நிச்சயமாக 
நாம் உம்றம எங்களில் பலவனீராகக் 
காண்கிகைாம். இன்னும், உம் 
குடும்பத்தார்கள் இல்லாவிடில் உம்றமக் 
கல் எைிந்கத சகான்ைிருப்கபாம். இன்னும், 
நீர் நம்மிடம் மதிப்புறடயவராகவும் 
இல்றல.” 

ْيُب  قهالُْوا ا یَُٰشعه  نهْفقههُ  مه
ا ِثْْیً َمها  كه نَها  تهُقْوُل  َمِ اِ   وه
ىكه  ِعْيًفا    فِیْنها  لهنهرَٰ لهْو  ضه وه

ْهُطكه  َله  ْمنَٰكه ؗ  ره جه ا   لهره مه  وه
هنْته  ِزیْز    عهلهیْنها  ا  ِبعه

92. அவர் கூைினார்: “என் மக்ககள! 
அல்லாஹ்றவ விட என் குடும்பதார்களா 
உங்களிடம் மதிப்புறடயவர்கள்? நீங்கள் 
அவறன உங்களுக்குப் பின்னால் 
எைியப்பட்டவனாக எடுத்துக் சகாண்டீர்கள். 
நிச்சயமாக என் இறைவன் நீங்கள் 
சசய்பவற்றைச் சூழ்ந்தைிபவன் ஆவான்.” 

ْهِٰطْ   یَٰقهْوِم  قهاله  هره زَُ  ا هعه  ا
ِ    َمِنه  عهلهْيُكْم   اّلَلَٰ

ْذُتُمْوهُ  تَهخه ا ُكْم   وه ٓاءه  وهره
ْ  اَِنه  ِظْهِریًَا    َبِ  ِبمها  ره
 ُمِحْيط   تهْعمهلُْونه 



 

ஸூரா நஹ்ல் 

 

511 

 

 النحل

93. “இன்னும், என் மக்ககள! நீங்கள் 
உங்கள் தகுதிக்கு ஏற்ப சசயல்கறள 
சசய்யுங்கள், நிச்சயமாக நான் (என் 
தகுதிக்கு ஏற்ப) சசயல்கறள சசய்கிகைன். 
யாருக்கு, - அவறர இழிவுபடுத்தும் - 
தண்டறன வரும்; இன்னும், யார் 
சபாய்யர் என்பறத (விறரவில்) 
அைிவரீ்கள். இன்னும், எதிர்பார்த்திருங்கள். 
நிச்சயமாக நான் உங்களுடன் 
எதிர்பார்ப்பவன் ஆகவன்.” 

یَٰقهْوِم   لَٰ عه  اْعمهلُْوا وه
كهانهِتُكْم  ْ  مه  عهاِمل     اَِنِ
ْوفه  ْن   تهْعلهُمْونه    سه  مه
اب   یَهاْتِْيهِ   یَُْخِزیْهِ  عهذه
ْن  مه هاِذب     وه ا ُهوهك اْرتهِقُبْو    وه
 ْ ُكْم  اَِنِ عه قِْيب    مه  ره

94. நம் கட்டறள வந்தகபாது ஷுஐறபயும் 
அவருடன் நம்பிக்றக 
சகாண்டவர்கறளயும் நமது அருளினால் 
பாதுகாத்கதாம். இன்னும், அநியாயம் 
சசய்தவர்கறள (பயங்கர) சப்தம் பிடித்தது. 
ஆக, (அவர்கள்) காறலயில் தங்கள் 
இல்லங்களில் இைந்தவர்களாக 
ஆகிவிட்டனர். 

لهَمها  ٓاءه  وه هْمُرنها  جه یْنها  ا  نهَجه
یًْبا َوهالَهِذیْنه  ُنْوا ُشعه مه  اَٰ

ه   عه ْحمهة   مه َنها  ِبره ِت  َمِ ذه اهخه   وه
لهُموا الَهِذیْنه  ةُ  ظه ْيحه  الَصه

 ِدیهاِرِهْم  ِفْ  فهاهْصبهُحْوا
ِثِمْيه    جَٰ

95. அவற்ைில் அவர்கள் வசிக்காதறதப் 
கபால் ஆகிவிட்டனர். ‘ஸமூத்’ அழிந்தது 
கபான்று ‘மத்யன்’ (வாசிகளு)க்கும் 
அழிவுதான் என்பறத அைிந்து 
சகாள்ளுங்கள். 

هْن  ها ا    یهْغنهْوا لَهْم  ك هَله  فِْيهه  ا
مها  لَِمهْدیهنه  بُْعًدا ْت  كه   بهِعده
هُمْوُدن   ث

96. திட்டவட்டமாக நாம் மூஸாறவ நம் 
வசனங்களுடனும் சதளிவான 
அத்தாட்சியுடனும் அனுப்பிகனாம், 

ْد  لهقه لْنها  وه هْرسه  ُمْوسَٰ  ا
ن   ِباَٰیَِٰتنها  ِبْي    وهُسلْطَٰ  َمُ

97. ஃபிர்அவ்ன்; இன்னும், அவனுறடய 
பிரமுகர்களிடம். ஆக, அவர்கள் 
ஃபிர்அவ்னின் கட்டறளறய 
பின்பற்ைினார்கள். ஆனால், 
ஃபிர்அவ்னுறடய கட்டறளகயா 
நல்லைிவுறடயதாக இல்றல. 

ْونه  اِلَٰ  ۡى ِه   فِْرعه مهله  وه
ا هْمره  فهاتَهبهُعْو  ْونه    ا  فِْرعه
ا   مه هْمرُ  وه ْونه  ا ِشْيد    فِْرعه ِبره
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98. அவன் மறுறம நாளில் தன் 
மக்களுக்கு (வழிகாட்டியாக) முன் 
சசல்வான். பிைகு, அவர்கறள நரகத்தில் 
கசர்த்து விடுவான். இன்னும், கசரும் 
இடங்களில் அது சகட்ட கசருமிடமாகும். 

ه   یهْقُدُم  مهةِ  یهْومه  قهْومه   الِْقيَٰ
دهُهُم  هْوره ِبْئسه  الَنهاره    فها  وه

 الْمهوُْرْوُد  الْوِْردُ 

99. இன்னும், இ(ம்றம வாழ்வாகிய 
இ)திலும் மறுறம நாளிலும் 
(அல்லாஹ்வின்) சாபம் அவர்கறள 
பின்சதாடரும். அது (அவர்களுக்கு) 
சகாடுக்கப்பட்ட மிகக் சகட்ட 
சன்மானமாகும். 

ْتِبُعْوا ُ ا ِذه   ِفْ  وه لهْعنهًة   هَٰ
یهْومه  مهِة    َوه   ِبْئسه  الِْقيَٰ
فُْد   الْمهْرفُْوُد  الَرِ

100. இறவ, (நிராகரித்த) ஊர் (வாசி)களின் 
சரித்திரங்களிலிருந்து உள்ளறவ ஆகும். 
இவற்றை உமக்கு விவரித்துக் 
கூறுகிகைாம். இவற்ைில் (மக்கள் எல்லாம் 
அழிந்து) முகடுகள் இடிந்து சுவர்கள் 
மட்டும் நிற்கின்ை ஊர்களும் உள்ளன; 
இன்னும், முற்ைிலும் கவர் அறுக்கப்பட்(டு 
அடிகயாடு அழிக்கப்பட்)ட ஊர்களும் 
இருக்கின்ைன. 

لِكه  هنٌْۢبهٓاءِ  ِمْن  ذَٰ ی ا   الُْقرَٰ
ه   ا  عهلهْيكه  نهُقَصُ   قهٓاى ِم    ِمْنهه

ِصْيد    َوهحه

101. இன்னும், நாம் அவர்களுக்கு அநீதி 
இறழக்கவில்றல. எனினும், அவர்கள் 
தங்களுக்குத் தாகம அநீதி இறழத்தனர். 
ஆக, உம் இறைவனின் கட்டறள 
வந்தகபாது அல்லாஹ்றவ அன்ைி 
அவர்கள் அறழத்து வணங்குகின்ை 
அவர்களுறடய சதய்வங்கள் அவர்களுக்கு 
சிைிதும் பலனளிக்கவில்றல; இன்னும், 
அறவ அவர்களுக்கு அழிறவத் தவிர 
(எறதயும்) அதிகப்படுத்தவில்றல! 

ا  مه ْ   وه ُ لهْمٰنَٰ َِٰكْن   ظه ل ا   وه لهُمْو   ظه
ُهْم  هنُْفسه ا    ا هْغنهْت   فهمه   ا
 ْ ْٰنُ ُ   عه هَُتُ لِهه  الَهِتْ   اَٰ
ِ   ُدْوِن   ِمْن   یهْدُعْونه     اّلَلَٰ
ء   ِمْن  ْ ٓاءه   لَهَمها   َشه هْمرُ   جه   ا
بَِكه    ا  ره مه اُدْوُهْم  وه  زه

ْْیه    تهْتِبْيب   غه
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102. இன்னும், ஊர்கறள, - அறவகயா 
அநியாயம் சசய்பறவயாக இருக்கும் 
நிறலயில் - உம் இறைவன் 
(தண்டறனயால்) பிடித்தால், அவனது பிடி 
இது கபான்றுதான் இருக்கும். நிச்சயமாக 
அவனுறடய பிடி, துன்புறுத்தக் 
கூடியதாகும்; மிகக் கடுறமயானதாகும் . 

لِكه  هْخذُ  وهكهذَٰ بَِكه  ا   اِذها   ره
ذه  ی اهخه الِمهة     وهِِهه  الُْقرَٰ  ظه
ه    اَِنه  هْخذه هلِْيم   ا ِدیْد   ا  شه

103. மறுறமயின் தண்டறனறயப் 
பயந்தவருக்கு நிச்சயமாக இதில் ஓர் 
அத்தாட்சி இருக்கிைது. அது, மக்கள் 
அதற்காக ஒன்று கசர்க்கப்படும் நாளாகும். 
இன்னும், அது (மக்கள் எல்கலாரும்) 
ஆஜாராகும் நாளாகும். 

لِكه  ِفْ  اَِنه  َٰیهةً  ذَٰ  لَِمهْن  َله
افه  ابه   خه ِة    عهذه   اَْلَِٰخره
لِكه   لَههُ  َمهْجُمْوع     یهْوم   ذَٰ
لِكه  الَنهاُس    یهْوم   وهذَٰ
 ُهْود  َمهْش 

104. இன்னும், எண்ணப்பட்ட ஒரு 
தவறணக்காககவ தவிர அறத (-அந்த 
மறுறம நாறள) நாம் பிற்படுத்த வில்றல. 

ا  مه ُره    وه ل   اََِله  نُؤهَخِ  َِلهجه
ْعُدْود     َمه

105. அது வரும் நாளில், அவனுறடய 
அனுமதி இருந்தாகல தவிர எந்த ஓர் 
ஆன்மாவும் கபசமுடியாது. ஆக, 
அவர்களில் துர்ப்பாக்கியவானும் இருப்பார். 
நற்பாக்கியவானும் இருப்பார். 

 نهْفس   تهكهلَهُم  َله  یهاِْت  یهْومه 
ْ  ِباِذْنِه     اََِله  ِقَ   فهِمْٰنُ  شه

ِعْيد    َوهسه

106. ஆககவ, துர்ப்பாக்கியமறடந்தவர்கள் 
நரகத்தில் (எைியப்படுவார்கள்). அதில் 
அவர்களுக்கு சபரும் கூச்சலும் 
இறைச்சலும் உண்டு. 

ا  هَمه ُقْوا الَهِذیْنه  فها  فهِف  شه
ا  لهُهْم  الَنهارِ  فِْْی    فِْيهه زه

ِهْيق     َوهشه
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107. (நம்பிக்றகயாளர்களில் உள்ள 
பாவிகள் விஷயத்தில்) உம் இறைவன் 
நாடியறதத் தவிர. (அவர்கள் நரகத்தில் 
நிரந்தரமாக தங்க மாட்டார்கள்.) 
வானங்களும் பூமியும் நிறலத்திருக்கும் 
வறர அதில் அவர்கள் (நிராகரிப்பாளர்கள்) 
நிரந்தரமாக தங்கி இருப்பார்கள். 
நிச்சயமாக உம் இறைவன், தான் 
நாடுவறத சசய்(து முடிப்)பவன் ஆவான். 

لِِدیْنه  ا   خَٰ ا  فِْيهه ِت   مه   دهامه
ُت  مَٰوَٰ ا  اََِله   وهاَْلهْرُض  الَسه  مه

ٓاءه  بَُكه    شه بَهكه  اَِنه  ره ال   ره   فهَعه
 یُِریُْد  لَِمها 

108. ஆககவ, (நம்பிக்றக சகாண்டு 
நன்றமகறள சசய்து) நற்பாக்கியம் 
சபற்ைவர்கள் சசார்க்கத்தில் இருப்பார்கள். 
எனினும், (நம்பிக்றக சகாண்டு, ஆனால் 
பாவங்கறள சசய்த நம்பிக்றகயாளர்கள் 
விஷயத்தில்) உம் இறைவன் நாடியறதத் 
தவிர. (அத்தறகயவர்கள் தண்டறன 
அனுபவிப்பதற்காக நரகத்தில் தள்ளப்பட்டு; 
பிைகு, சசார்க்கம் சசல்ல 
அனுமதிக்கபப்டுவார்கள். பிைகு சசார்க்கம் 
சசன்ை எல்கலாரும்) வானங்களும் 
பூமியும் நிறலத்திருக்கும் வறர 
முடிவுைாத அருட்சகாறடயாக அதில் 
என்சைன்றும் தங்கி இருப்பார்கள். 

ا  هَمه ا  فهِف  ُسِعُدْوا الَهِذیْنه  وه
َنهةِ ا لِِدیْنه   لْجه ا  خَٰ ا  فِْيهه   مه

ِت  ُت  دهامه مَٰوَٰ  وهاَْلهْرُض  الَسه
ا  اََِله  ٓاءه  مه بَُكه    شه ٓاءً  ره طه   عه
ْْیه  ْجُذْوذ   غه  مه

109. ஆககவ, (நபிகய! அந்த சிறலகளின் 
பிரமாண்டத்றதயும் அவற்றுக்கு 
சசய்ப்படுகின்ை ஆடம்பர சடங்குகறளயும் 
பார்த்து) இவர்கள் வணங்குபவற்ைில் 
(ஏதும் உண்றம இருக்குகமா என்று) 
சந்கதகத்தில் ஆகிவிடாதீர். (இதற்கு) 
முன்னர் இவர்களுறடய மூதாறதகள் 
(சிறலகளில்) எறத வணங்கினார்ககளா 
அது கபான்ைறவகறள தவிர இவர்கள் 
(புதிதாக எறதயும்) வணங்கவில்றல. 
இவர்களுறடய (தண்டறனயின்) பாகம் 
குறைக்கப்படாமல் நிச்சயமாக நாம் 
இவர்களுக்கு முழுறமயாகக் 
சகாடுப்கபாம். 

َمها  ِمْریهة   ِفْ  تهُك  فهله   َمِ
ِء    یهْعُبُد  ا  هَٰ ُؤاَله   مه

مها  اََِله  یهْعُبُدْونه   یهْعُبُد  كه
بهٓاُؤُهْم  نَها   قهْبُل    َمِْن  اَٰ اِ  وه
فَُْوُهْم  ْ  لهُموه ُ ْْیه  نهِصْيُبه   غه
ن  ْنُقْوص   مه
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110. திட்டவட்டமாக மூஸாவுக்கு 
கவதத்றதக் சகாடுத்கதாம். ஆக, 
(அவர்களுக்குள்) அதில் கருத்து கவறுபாடு 
சகாள்ளப்பட்டது. இன்னும், உம் 
இறைவனிடமிருந்து ஒரு வாக்கு 
முந்தியிருக்கவில்றலசயனில் 
(இம்றமயிகலகய) இவர்களுக்கிறடயில் 
(காரியம்) முடிக்கப்பட்டிருக்கும். 
நிச்சயமாக அவர்கள் இ(ந்த கவதத்)தில் 
மிக ஆழமான சந்கதகத்தில்தான் 
உள்ளனர். 

ْد  لهقه تهیْنها  وه  ُمْوسه  اَٰ
 فِْيِه    فهاْخُتلِفه  الِْكتَٰبه 
لهْو َله  هلِمهة   وه بهقهْت  ك  ِمْن  سه
بَِكه  ْ    لهُقِضه  َره ُ  بهْيٰنه

نَهُهْم  اِ َك   لهِفْ  وه  َمِْنهُ  شه
 ُمِریْب  

111. நிச்சயமாக உம் இறைவன் 
எல்கலாருக்கும் அ(வர)வர்களுறடய 
சசயல்க(ளுக்குரிய கூலிக)றள கண்டிப்பாக 
முழுறமயாகக் சகாடுப்பான். நிச்சயமாக 
அவன், அவர்கள் சசய்பவற்றை 
ஆழ்ந்தைிபவன். 

اَِنه  ْ  لَهَمها  كَُلً  وه ُ فَِيهَٰنه  لهُيوه
بَُكه  هْعمهالهُهْم    ره نَهه   ا   ِبمها  اِ

ِبْْی   یهْعمهلُْونه   خه

112. ஆக, (நபிகய!) நீர் ஏவப்பட்டது 
கபான்கை (கநரான வழியில் நிரந்தரமாக) 
நிறலயாக, ஒழுங்காக இருப்பரீாக! 
இன்னும், (பாவங்கறள விட்டும்) திருந்தி, 
(நன்றமகறள சசய்து) உம்முடன் கசர்ந்து 
அல்லாஹ்வின் பக்கம் திரும்பியவர்களும் 
(மார்க்கத்தில் நிரந்தரமாக) நிறலயாக, 
ஒழுங்காக இருக்கவும்! இன்னும், 
(மார்க்கத்திலும் மக்கள் விஷயங்களிலும்) 
எல்றல மீைாதீர்கள். நிச்சயமாக அவன் 
நீங்கள் (அறனவரும்) சசய்பவற்றை 
உற்றுகநாக்குபவன் ஆவான். 

ا   فهاْستهِقْم  مه ْن  اُِمْرته  كه مه  وه
كه  تهابه  ْوا    وهَله  مهعه   تهْطغه
نَهه    بهِصْْی   تهْعمهلُْونه  ِبمها  اِ
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113. இன்னும், அநீதி இறழத்தவர்கள் 
பக்கம் (சிைிதும்) நீங்கள் சாய்ந்து 
விடாதீர்கள். அவ்வாைாயின் (நரக) சநருப்பு 
உங்கறள பிடித்துக் சகாள்ளும். (அங்கு) 
அல்லாஹ்றவத் தவிர கவறு 
பாதுகாவலர்கள் (எவரும்) உங்களுக்கு 
இருக்க மாட்டார்கள்; பிைகு, நீங்கள் உதவி 
சசய்யப்பட மாட்டீர்கள். 

اتهْركهنُ  وهَله   الَهِذیْنه  اِله  ْو 
لهُمْوا ُكُم  ظه  الَنهاُر    فهتهمهَسه
ا  مه ِ  ُدْوِن  َمِْن  لهُكْم  وه  اّلَلَٰ
هْولِيهٓاءه  ِمْن   َله  ثَُمه  ا

ُرْونه   ُتْنصه

114. இன்னும், (நபிகய!) பகலின் இரு 
ஓரங்களிலும் (-காறல, மாறலயில்), 
இரவின் ஒரு பகுதியிலும் (ஆக, ஐந்து 
கநர) சதாழுறகறய நிறல நிறுத்துவரீாக! 
நிச்சயமாக நன்றமகள் பாவங்கறளப் 
கபாக்கி விடுகின்ைன. (அல்லாஹ்றவ) 
நிறனவு கூர்பவர்களுக்கு இது ஒரு 
நல்லுபகதசமாகும். 

هقِِم  ا َٰوةه  وه ل ِ  الَصه فه ره  طه
ارِ   الَهْيِل    َمِنه  وهُزلهًفا  الَنههه
ِت  اَِنه  نَٰ سه   یُْذِهْبه  الْحه

اَِٰت    َيِ لِكه  الَسه ی ذَٰ   ِذْكرَٰ
ِكِریْنه    لِلَذَٰ

115. இன்னும், சபாறுறமயாக இருப்பரீாக! 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் நல்லைம் 
புரிபவர்களின் கூலிறய வணீாக்க 
மாட்டான். 

ه  فهاَِنه  وهاْصَِبْ    یُِضْيعُ   َله  اّلَلَٰ
هْجره   الُْمْحِسِنْيه  ا

116. ஆக, உங்களுக்கு முன்னர் இருந்த 
தறலமுறையினர்களில் பூமியில் 
விஷமத்றத தடுக்கின்ை (அைிவில்) 
சிைந்கதார் (அதிகம்) இருந்திருக்க 
கவண்டாமா? எனினும், அவர்களில் நாம் 
பாதுகாத்த குறைவானவர்கள்தான் 
(அவ்வாறு சசய்தனர்). இன்னும், 
அநியாயக்காரர்ககளா தாங்கள் எதில் 
ஆடம்பரமான வாழ்க்றக 
அளிக்கப்பட்டார்ககளா அறதகய 
பின்பற்ைினார்கள். (-மறுறமறய விட 
உலக வாழ்க்றகறயகய அதிகம் 
விரும்பினார்கள்.) இன்னும், அவர்கள் 
குற்ைவாளிகளாககவ இருந்தனர். 

هانه  فهلهْو َله   الُْقُرْوِن  ِمنه  ك
  بهِقَيهة   اُولُْوا قهْبلُِكْم  ِمْن 

ْونه  ِن  یَهْنهه ادِ  عه   ِف  الْفهسه
َمهْن   قهلِْيًل  اََِله  اَْلهْرِض   َمِ
یْنها  هنْجه ْ    ا تَهبهعه  ِمْٰنُ ا  وه
لهُمْوا الَهِذیْنه  ا   ظه ُْتِرفُْوا مه  ا
هانُْوا فِْيهِ  ك  ُمْجِرِمْيه  وه
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117. ஊர்(வாசி)கறள, - அவற்ைில் 
வசிப்கபார்(களில் பலர்) 
சீர்திருத்துபவர்களாக இருக்கும் நிறலயில் 
- உம் இறைவன் அநியாயமாக 
அழிப்பவனாக இருக்கவில்றல. 

ا  مه هانه  وه بَُكه  ك  لُِيْهلِكه  ره
یالْ  ا  ِبُظلْم   ُقرَٰ هْهلُهه   َوها

 ُمْصلُِحْونه 

118. உம் இறைவன் நாடியிருந்தால் 
மக்கறள (ஒகர மார்க்கமுறடய) ஒகர 
ஒரு வகுப்பினராக ஆக்கியிருப்பான். 
அவர்கள் (தங்களுக்குள்) கருத்து 
கவறுபட்டவர்களாககவ சதாடர்ந்து 
இருப்பார்கள். 

لهوْ  ٓاءه  وه بَُكه  شه له  ره عه  لهجه
ةً َوهَله  الَنهاسه  ًة َوهاِحده  اَُمه
الُْونه   ُمْختهلِِفْيه   یهزه

119. (எனினும், அவர்களில்) உம் இறைவன் 
அருள் புரிந்தவர்கறளத் தவிர. (அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் கநரிய ஓகர மார்க்கத்தில் 
நிறலத்திருப்பார்கள். ஒகர மார்க்கத்தில் 
நிறலத்திருந்து அல்லாஹ்வின்) அ(ருறள 
சபறுவ)தற்காகத்தான் அவன் அவர்கறளப் 
பறடத்தான். “ஜின்கள்; இன்னும், 
மனிதர்கள் அறனவரிலிருந்தும் 
நிச்சயமாக நான் நரகத்றத நிரப்புகவன்” 
என்ை உம் இறைவனின் வாக்கு 
நிறைகவைி விட்டது. 

ْن  اََِله  بَُكه    َرهِحمه  مه  ره
لِكه  لِذَٰ لهقهُهْم    وه تهَمهْت  خه  وه
هلِمهةُ  بَِكه  ك هْملـه هَنه  ره َنهمه  َله هه  جه
الَنهاِس  الِْجَنهةِ  ِمنه   وه

هْجمهِعْيه   ا

120. இன்னும், தூதர்களின் 
சரித்திரங்களிலிருந்து உம் உள்ளத்றத 
எறதக் சகாண்டு நாம் 
உறுதிப்படுத்துகவாகமா அறவ 
எல்லாவற்றையும் உமக்கு 
விவரிக்கிகைாம். இன்னும், இவற்ைில் 
உமக்கு உண்றமயும், 
நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு நல்லுபகதசமும் 
அைிவுறரயும் வந்தன. 

كَُلً   ِمْن   عهلهْيكه  نَهُقَصُ  وه
هنٌْۢبهٓاءِ  ُسِل  ا ا  الَرُ ُت  مه  نُثهَبِ
ٓاءهكه  فُؤهادهكه    ِبه    ِفْ  وهجه
ِذهِ  َقُ  هَٰ ة    الْحه ْوِعظه مه وه

ی  لِلُْمْؤِمِنْيه  َوهِذْكرَٰ
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121. (நபிகய!) நம்பிக்றக 
சகாள்ளாதவர்களுக்கு கூறுவரீாக! “நீங்கள் 
உங்கள் கபாக்கில் (உங்களுக்கு 
விருப்பமான சசயல்கறள) சசய்யுங்கள்; 
நிச்சயமாக நாங்கள் (எங்கள் கபாக்கில் 
எங்கள் இறைவன் கட்டறளயிட்டறத) 
சசய்கவாம். 

َهِذیْنه  وهقُْل   یُْؤِمُنْونه  َله  لَِل
لَٰ  اْعمهلُْوا كهانهِتُكْم    عه   مه
نَها  ِملُْونه   اِ  عَٰ

122. இன்னும், (உங்கள் முடிறவ) நீங்கள் 
எதிர்பாருங்கள். நிச்சயமாக நாங்கள் 
(எங்கள் முடிறவ) எதிர்பார்க்கிகைாம். 

نْتهِظُرْوا     اِنَها  وها
 ُمنْتهِظُرْونه 

123. கமலும், வானங்கள் இன்னும் 
பூமியின் மறைவானறவ அல்லாஹ்வுக்கக 
உரியன! அவனிடகம எல்லாக் 
காரியங்களும் திருப்பப்படும். ஆககவ, 
அவறன வணங்குவரீாக! இன்னும், அவன் 
மீகத நம்பிக்றக றவ(த்து அவறன 
மட்டுகம சார்ந்து இரு)ப்பரீாக! உம் 
இறைவன் நீங்கள் சசய்பவற்றைப் பற்ைி 
அைியாதவனாக இல்றல. 

 ِ ْيُب  وهّلِلََٰ ِت  غه مَٰوَٰ   الَسه
اِلهْيهِ  وهاَْلهْرِض  عُ  وه   یُْرجه
َهْل   فهاْعُبْدهُ  كُلَُه   اَْلهْمرُ  تهوهك  وه
ا  عهلهْيِه    مه بَُكه  وه افِل   ره   ِبغه
َمها  ن  عه  تهْعمهلُْونه

  

ஸூரா யூஸுப்  يوسف 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. அலிஃப் லாம் ைா. இறவ சதளிவான 
கவதத்தின் வசனங்களாகும்.  َٰیَُٰت  ِتلْكه  الٓر ِب  اَٰ  الِْكتَٰ

 الُْمِبْيِ  

2. நிச்சயமாக நாம் இ(ந்த கவதத்)றத 
அரபிசமாழிறய கசர்ந்த குர்ஆனாக 
இைக்கிகனாம். 

َها   ن هُ  اِ لْنَٰ هنْزه نًا ا ِبَيًا   قُْرءَٰ ره  عه
لَهُكْم   تهْعِقلُْونه  لَهعه
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3. (நபிகய!) இந்த குர்ஆறன உமக்கு நாம் 
வஹ்யி அைிவித்ததன் வாயிலாக 
சரித்திரங்களில் மிக அழகானறத உமக்கு 
விவரிக்கப் கபாகிகைாம். இன்னும், 
நிச்சயமாக இதற்கு முன்னர் (இந்த 
சரித்திரத்றத) அைியாதவர்களில் நீர் 
இருந்தீர். 

  عهلهْيكه  نهُقَصُ  نهْحُن 
نه  ِص  اهْحسه ا   الْقهصه   ِبمه
یْنها   هْوحه ا اِلهْيكه  ا ذه   هَٰ
  ۬ نه   اِْن  الُْقْراَٰ   ِمْن  ُكْنته  وه
ِفلِْيه  لهِمنه  قهْبلِه    الْغَٰ

4. “என் தந்றதகய! நிச்சயமாக நான் 
பதிசனாரு நட்சத்திரங்கறளயும், 
சூரியறனயும், சந்திரறனயும் கனவில் 
கண்கடன். அறவ எனக்குச் சிரம் 
பணியக்கூடியறவயாக இருக்கும் 
நிறலயில் அவற்றை நான் கனவில் 
கண்கடன்” என்று யூஸுஃப் தன் 
தந்றதக்கு கூைிய சமயத்றத நிறனவு 
கூர்வரீாக. 

 َِلهِبْيهِ  یُْوُسُف  قهاله  اِذْ 
ْ اِ  یَٰ اهبهِت  هیُْت  َنِ ا ده  ره   اهحه
ره  ْمسه  عهشه ًبا َوهالَشه   كهْوكه
الْقهمهره  ْ  وه هیهَُْتُ ا  ِلْ  ره
ِجِدیْنه   سَٰ

5. (யூஸுஃபின் தந்றத யஅகூப்) கூைினார்: 
“என்னருறம மககன! உன் கனறவ உன் 
சககாதரர்களிடம் விவரிக்காகத. அவர்கள் 
உனக்சகாரு சூழ்ச்சிறய சூழ்ச்சி 
சசய்வார்கள். நிச்சயமாக றஷத்தான் 
மனிதனுக்கு மிகத் சதளிவான 
எதிரியாவான்.” 

َه  قهاله    تهْقُصْص  َله  یَُٰبنه
لَٰ   ُرْءیهاكه   اِْخوهِتكه  عه

ْيًدا    لهكه  فهيهِكْيُدْوا  اَِنه  كه
نه  ْيطَٰ اِن  الَشه   عهُدَو   لِْلِنْسه
ِبْي    َمُ



 

ஸூரா நஹ்ல் 

 

520 

 

 النحل

6. “இன்னும், இவ்வாகை உன் இறைவன் 
உன்றனத் கதர்ந்சதடுப்பான். இன்னும், 
(கனறவப் பற்ைிய) கபச்சுகளின் 
(முடிவான) விளக்கத்திலிருந்து (அவன் 
நாடியறத) உனக்குக் கற்பிப்பான். உன் 
மீதும், யஅகூபின் (மற்ை) கிறளயார் மீதும் 
அவன் தன் அருறள 
முழுறமயாக்குவான், முன்னர் உன் இரு 
பாட்டன்களான இப்ராஹமீ், இஸ்ஹாக் 
மீது அறத முழுறமப்படுத்தியது கபான்று. 
நிச்சயமாக உன் இறைவன் 
நன்கைிந்தவன், மகா ஞானவான்.” 

لِكه  بَُكه  یهْجتهِبْيكه  وهكهذَٰ  ره
لَُِمكه  یُعه   تهاِْویِْل  ِمْن  وه
اِدیِْث  یُِتَمُ  اَْلهحه  نِْعمهتهه   وه

لَٰ   عهلهْيكه  ِل  وهعه  یهْعُقْوبه  اَٰ
ا   مه ا  كه هتهَمههه لَٰ   ا یْكه  عه هبهوه  ِمْن  ا
ِهْيمه  قهْبُل  قه    اِبْرَٰ   وهاِْسحَٰ
بَهكه  اَِنه  ن  عهلِْيم   ره ِكْيم   حه

7. யூஸுஃப்; இன்னும், அவரது 
சககாதரர்களில் (அவர்கறளப் பற்ைி) 
வினவுகின்ைவர்களுக்கு இறை 
அத்தாட்சிகள் (பல) திட்டவட்டமாக 
இருக்கின்ைன. 

ْد  هانه  لهقه   یُْوُسفه  ِفْ  ك
یَٰت   وهاِْخوهتِه    ٓاى ِلِْيه   اَٰ لَِلَسه

 

8. நாம் ஒரு (சபரும்) கூட்டமாக இருக்கும் 
நிறலயில், திட்டமாக யூஸுஃபும், 
அவருறடய சககாதரரும் நம் தந்றதக்கு 
நம்றமவிட அதிகப் பிரியமுள்ளவர்களாக 
இருக்கிைார்கள். (இதில்) நிச்சயமாக நம் 
தந்றத சதளிவான தவைில்தான் 
இருக்கிைார்” என்று அவர்கள் 
(தங்களுக்குள்) கூைிய சமயத்றத நிறனவு 
கூர்வரீாக. 

هُخْوهُ  لهُيْوُسُف  قهالُْوا اِذْ  ا   وه
َبُ  هحه هِبیْنها  اِلَٰ   ا نهْحُن   ِمَنها ا  وه
هبهانها  اَِنه  ُعْصبهة      لهِفْ  ا
َٰل   ل ِبْيِ ۬   ضه  َمُ

9. “யூஸுஃறபக் சகால்லுங்கள். அல்லது, 
பூமியில் (எங்ககனும்) அவறர எைியுங்கள். 
(அதன் பின்) உங்கள் தந்றதயின் முகம் 
உங்களுக்கு (மட்டும் என்று) 
தனிப்பட்டதாக ஆகிவிடும். இதன் பின்னர், 
நீங்கள் (திருந்தி, பாவமன்னிப்பு ககாரி) 
நல்ல மக்களாக மாைிவிடுவரீ்கள்.” 

هوِ  یُْوُسفه  قُْتلُْوا ُحْوهُ  ا   اْطره
هْرًضا   وهْجهُ  لهُكْم  یَهْخُل  ا
هِبْيُكْم  تهُكْونُْوا ا ْ  وه  بهْعِده   ِمنٌۢ
لِِحْيه  قهْوًما   صَٰ
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10. அவர்களில் கூறுபவர் ஒருவர் 
கூைினார்: “யூஸுஃறப சகால்லாதீர்கள். 
இன்னும், நீங்கள் (அவருக்கு சகடுதல்) 
சசய்பவர்களாக இருந்தால் கிணற்ைின் 
ஆழத்தில் அவறரப் கபா(ட்டு வி)டுங்கள். 
வழிப்கபாக்கர்களில் சிலர் அவறர 
எடுத்துக் சகாள்வார்கள்.” 

ْ  ل  قهٓاى ِ  قهاله   َله   َمِْٰنُ
هلُْقْوهُ  یُْوُسفه  تهْقُتلُْوا ا  ِفْ  وه
 یهلْتهِقْطهُ  الُْجَبِ  غهیَٰبهِت 
ةِ  بهْعُض  َيهاره   ُكنُْتْم   اِْن  الَسه
 فَِٰعلِْيه 

11. அவர்கள் கூைினார்கள்: “எங்கள் 
தந்றதகய! உமக்கு என்ன கநர்ந்தது? 
யூஸுஃப் விஷயத்தில் நீர் எங்கறள 
நம்புவதில்றல? இன்னும், நிச்சயமாக 
நாங்கள் அவருக்கு நன்றமறய 
நாடுபவர்கள்தான்.” 

ا  یَٰ اهبهانها  قهالُْوا  َله   لهكه  مه
َنها  لَٰ  تهاْمه نَها  یُْوُسفه  عه اِ  لهه   وه

ِصُحْونه   لهنَٰ

12. “நாறள அவறர எங்களுடன் 
அனுப்புவரீாக. அவர் மகிழ்ச்சியாக 
இருப்பார்; இன்னும், விறளயாடுவார்; 
இன்னும், நிச்சயமாக நாங்கள் அவறர 
பாதுகாப்கபாம்.” 

هْرِسلْهُ  نها  ا عه   یَهْرتهعْ  غهًدا  مه
ْب  یهلْعه نَها  وه اِ ِفُظْونه  لهه   وه لهحَٰ

 

13. அவர் கூைினார்: “நீங்கள் அவறர 
அறழத்துச் சசல்வது எனக்கு 
கவறலயளிக்கிைது. நீங்கள் 
(விறளயாட்டில் இருக்கும்கபாது) அவறர 
கவனிக்காதவர்களாக இருக்கும் 
நிறலயில் ஓநாய் அவறர 
தின்றுவிடுவறத நிச்சயமாக 
நான்,பயப்படுகிகைன்.” 

ْ  قهاله  هْن  لهيهْحُزنُِنْ   اَِنِ  ا
اُف  ِبه   تهْذههُبْوا اهخه هْن  وه  ا
ْئُب  یَهاْكُلههُ  هنُْتْم   الَذِ ا ْنهُ  وه  عه

ِفلُْونه   غَٰ

14. அவர்கள் கூைினார்கள்: “நாங்கள் ஒரு 
கூட்டமாக இருக்கும் நிறலயில் அவறர 
ஓநாய் தின்ைால் நிச்சயமாக நாங்கள் 
அப்கபாது நஷ்டவாளிகளாயிற்கை.” 

ْن  قهالُْوا هلههُ  لهى ِ هك ْئُب  ا  الَذِ
نهْحُن  َها   ُعْصبهة   وه ن   اِذًا اِ

ِسُرْونه   لَهخَٰ
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15. ஆக, அவர்கள் அவறர அறழத்து 
சசன்ைகபாது, இன்னும், அவறர 
கிணற்ைின் ஆழத்தில் தள்ளிவிட அவர்கள் 
ஒன்று கசர்ந்து முடிவு சசய்தகபாது, 
“அவர்களுறடய இந்த காரியத்றத 
(பின்னர்) அவர்களுக்கு நிச்சயமாக நீர் 
அைிவிப்பரீ். (இறத இப்கபாது) அவர்கள் 
உணர மாட்டார்கள்” என்று அவருக்கு 
வஹ்யி அைிவித்கதாம். 

ا ِبه   ذهههُبْوا فهلهَمها  هْجمهُعْو  ا  وه
هْن  لُْوهُ  ا   غهیَٰبهِت  ِفْ  یَهْجعه

یْنها      الُْجَبِ  هْوحه ا  اِلهْيهِ  وه
 ْ ُ ا ِباهْمِرِهْم  لهُتنهَبِئهَٰنه ذه  هَٰ

 یهْشُعُرْونه   َله  وهُهْم 

16. இன்னும், அவர்கள் தம் தந்றதயிடம் 
இரவில் அழுதவர்களாக வந்தனர்.   ٓاُءْو هبهاُهْم  وهجه ٓاءً  ا   ِعشه

 یَهْبُكْونه  

17. அவர்கள் கூைினார்கள்: “எங்கள் 
தந்றதகய! நிச்சயமாக நாங்கள் 
(அம்சபைிவதிலும் ஓட்டப்பந்தயத்திலும்) 
கபாட்டியிட்டவர்களாக சசன்று 
சகாண்டிருந்கதாம். இன்னும், எங்கள் 
சபாருளுக்கு அருகில் யூஸுஃறப விட்டு 
றவத்திருந்கதாம். ஆக, (அப்கபாது) 
அவறர ஓநாய் (அடித்து) தின்று விட்டது. 
நாங்கள் (அல்லாஹ்விடம்) 
உண்றமயாளர்களாக இருந்தாலும் நீகரா 
எங்கறள நம்பக்கூடியவராக 
இல்றல(கய).” 

 ذهههْبنها   اِنَها  یَٰ اهبهانها   قهالُْوا
ْكنها  نهْستهِبُق  تهره  یُْوُسفه  وه
تهاِعنها  ِعْنده  هلههُ   مه هك   فها

ْئُب    ا   الَذِ مه هنْته  وه   ِبُمْؤِمن   ا
لهوْ  لَهنها  ِدقِْيه  ُكَنها  وه  صَٰ

18. இன்னும், அவருறடய சட்றடயின் 
மீது ஒரு சபாய்யான இரத்தத்றத 
(தடவி)க் சகாண்டு வந்தனர். (யஅகூப்) 
கூைினார்: “(அப்படி ஏதும் நடக்கவில்றல.) 
மாைாக, உங்கள் மனங்கள் ஒரு (தீய) 
காரியத்றத உங்களுக்கு அலங்கரித்தன. 
(ஆககவ, அறத நீங்கள் சசய்து 
விட்டீர்கள்.) ஆக, அழகிய சபாறுறம 
(தான் நல்லது). நீங்கள் (யூஸுஃறப பற்ைி) 
என்ன விளக்கம் கூறுகிைரீ்ககளா அதற்கு 
அல்லாஹ்விடகம உதவி கதடப்படுகிைது.” 

ٓاُءوْ  لَٰ  وهجه م   قهِمْيِصه   عه  ِبده
َوهلهْت  بهْل  قهاله  كهِذب       سه
هنُْفُسُكْم  لهُكْم  هْمًرا    ا  ا
َْب   ِمْيل     فهصه ُ  جه  وهاّلَلَٰ

اُن  لَٰ  الُْمْستهعه ا  عه  مه
 تهِصُفْونه 



 

ஸூரா நஹ்ல் 

 

523 

 

 النحل

19. இன்னும், ஒரு பயணக் கூட்டம் (அந்த 
வழியாக) வந்தது. அவர்கள் தங்களில் 
தண்ணரீ் கதடும் நபறர அனுப்பினார்கள். 
ஆக, அவர் தனது வாளிறய(க் கிணற்ைில்) 
இைக்கினார். (அறதப் பிடித்து யூஸுஃப் 
கமகல வரகவ,) “(எங்களுக்கு கிறடத்த 
மகிழ்ச்சிகய! இகதா ஒரு (அழகிய) 
சிறுவர்! என்று கூைினார். (அவறர) ஒரு 
வர்த்தகப் சபாருளாக (-விற்கப்படும் ஓர் 
அடிறமயாக ஆக்கிக் சகாள்ளக் கருதி) 
அவறர அவர்கள் (தங்களது மற்ை 
கதாழர்களிடம்) மறைத்தார்கள். 
அல்லாஹ்கவா அவர்கள் சசய்வறத 
நன்கைிந்தவன். 

ْت  ٓاءه ة   وهجه َيهاره لُْوا سه  فهاهْرسه
لْوهه     فهاهْدلَٰ  وهاِردهُهْم   قهاله  ده
ی ا یَُٰبْشرَٰ ذه َٰم     هَٰ  غُل
ْوهُ  َرُ هسه ا ًة    وه اعه ُ  ِبضه اّلَلَٰ  وه
 ٌۢ  یهْعمهلُْونه   ِبمها  عهلِْيم 

20. இன்னும், (யூஸுஃபுறடய சககாதரர்கள் 
மீண்டும் அந்த கிணற்ைருகக வந்தனர்.) 
எண்ணப்பட்ட (சில சசாற்ப) 
திர்ஹம்களுக்கு பகரமாக, குறைவான 
ஒரு சதாறகக்கு அவறர (அடிறமயாக 
அந்த பயணக் கூட்டத்திடம்) விற்ைார்கள். 
இன்னும், அவர் விஷயத்தில் அவர்கள் 
ஆறசயற்ைவர்களாக இருந்தனர். 

ْوهُ  ره   بهْخس   ِبثهمهن    وهشه
اِهمه  ْعُدْودهة     دهره هانُْوا مه ك   وه
ن  ِمنه  فِْيهِ  اِهِدیْنه  الَزه
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21. இன்னும், (பயனக்கூட்டம், யூஸுறப 
எகிப்தியர்களிடம் விற்றுவிட்டார்கள்.) 
எகிப்தில் அவறர விறலக்கு வாங்கியவர் 
தனது மறனவியிடம் கூைினார்: “நீ 
இவறர கண்ணியமான இடத்தில் 
தங்கறவ! அவர் நமக்கு பலனளிக்கலாம்; 
அல்லது, அவறர நாம் (நமக்கு) ஒரு 
பிள்றளயாக ஆக்கிக் சகாள்ளலாம்.” 
இன்னும், இவ்வாறுதான் பூமியில் 
யூஸுஃபுக்கு நாம் ஆதிக்கமளித்கதாம். 
(கனவு பற்ைிய) சசய்திகளின் 
விளக்கத்திலிருந்து (நாம் நாடியறத) 
அவருக்குக் கற்பிப்பதற்காகவும் (எகிப்தின் 
அரசாங்கத்றத நிர்வகிப்பதற்காகவும் 
அவருக்கு ஆதிக்கமளித்கதாம்). 
அல்லாஹ், தன் காரியத்தில் 
மிறகத்தவன். எனினும், மக்களில் 
அதிகமானவர்கள் (இறத) அைிய 
மாட்டார்கள். 

ىهُ  یالَهذِ  وهقهاله  َٰ  ِمْن  اْشَته
تِه    َمِْصره  ه ا ْكِرِمْ  َِلْمره ه  ا
ثْوَٰىهُ  هْن  عهسَٰ   مه نها   ا هوْ  یَهْنفهعه   ا
ه   لهًدا    نهَتهِخذه لِكه  وه  وهكهذَٰ
َكهَنها   اَْلهْرِض ؗ  ِف  لُِيْوُسفه  مه

لَِمهه   لُِنعه   تهاِْویِْل  ِمْن  وه
اِدیِْث    ُ  اَْلهحه  غهالِب   وهاّلَلَٰ

لَٰ   هْمِره   عه َِٰكَنه  ا ل ْكثهره  وه ه  ا
 یهْعلهُمْونه  َله  الَنهاِس 

22. இன்னும், அவர் (தன் வாலிபத்தின்) 
முழு ஆற்ைல்கறள அறடந்தகபாது, நாம் 
அவருக்கு ஞானத்றதயும், (-ஆழமாக 
புரிகின்ை திைறமறயயும்) கல்விறயயும் 
சகாடுத்கதாம். இன்னும், நல்லைம் 
புரிபவர்களுக்கு இவ்வாறுதான் நாம் கூலி 
தருகவாம். 

لهَمها  ه    بهلهغه  وه هُشَده هُ  ا تهیْنَٰ  اَٰ
لِكه  ُحْكًما َوهعِلًْما     وهكهذَٰ

 الُْمْحِسِنْيه  نهْجِزی
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23. இன்னும், அவர் எவள் வடீ்டில் 
இருந்தாகரா அவள் (எல்லாக்) 
கதவுகறளயும் மூடிவிட்டு அவறர (தன்) 
விருப்பத்திற்கு (பலவந்தமாக) அறழத்து, 
“(என்றன கநாக்கி) வருவரீாக” என்று 
கூைினாள். (அதற்கு யூஸுஃப்) கூைினார்: 
“அல்லாஹ்வின் பாதுகாப்றப(க் 
ககாருகிகைன்)! நிச்சயமாக அவர் என் 
எஜமானர். என்றன அழகிய 
தங்குமிடத்தில் தங்க றவத்தார். 
நிச்சயமாக (நன்ைி சகட்ட) 
அநியாயக்காரர்கள் சவற்ைி சபை 
மாட்டார்கள்.” 

اوهدهْتهُ  ا  ِفْ ُهوه  الَهِتْ  وهره  بهیِْتهه
ْن    وهغهلَهقهِت  نَهْفِسه   عه

قهالهْت  اَْلهبْوهابه    لهكه    ههْيته  وه
اذه  قهاله  عه ِ  مه نَهه   اّلَلَٰ ْ    اِ َبِ  ره

نه  ثْوهایه    اهْحسه نَهه   مه  َله  اِ
لُِمْونه  یُْفلُِح   الَظَٰ

24. திட்டவட்டமாக அவள் அவறர 
நாடினாள்; இன்னும், அவரும் அவறள 
நாடினார். தன் இறைவனுறடய 
ஆதாரத்றத அவர் 
பார்த்திருக்கவில்றலசயனில் (அவர் 
தவைில் விழுந்திருப்பார்). இவ்வாறுதான், 
சகட்டறதயும் மானக்ககடானறதயும் 
அவறர விட்டு நாம் திருப்புவதற்காக 
(நாம் ஆதாரத்றத காட்டிகனாம்). 
நிச்சயமாக, அவர் (நபித்துவத்திற்காக) 
தூய்றமயாக்கப்பட்ட (கதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட) 
நம் அடியார்களில் இருக்கிைார். 

ْد  لهقه ا  وهههَمه  ِبه     ههَمهْت  وه   ِبهه
هْن  لهْو َله   اَٰ  ا بَِه      بُْرههانه  َره   ره

لِكه  ْنهُ  لِنهْصِرفه  كهذَٰ  عه
ْوٓءه  ٓاءه    الَسُ نَهه   وهالْفهْحشه  اِ
الُْمْخلهِصْيه   ِعبهاِدنها  ِمْن 
 

25. இருவரும், வாசறல கநாக்கி 
ஓடினார்கள். அவகளா அவருறடய 
சட்றடறய பின்புைத்திலிருந்து கிழித்தாள். 
இன்னும், வாசலில் அவளுறடய 
கணவறர அவர்கள் இருவரும் கண்டனர். 
(உடகன) அவள் கூைினாள்: “உம் 
மறனவிக்கு ஒரு சகட்டறத நாடியவனின் 
தண்டறன, அவன் சிறையில் 
அறடக்கப்படுவது; அல்லது, (அவனுக்கு) 
துன்புறுத்தக்கூடிய ஒரு தண்டறன 
(சகாடுக்கப்படுவது) தவிர கவைில்றல.” 

ا  ْت  الْبهابه  وهاْستهبهقه قهَده   وه
ه   هلْفهيها  ِمْن  قهِمْيصه  ُدبُر  َوها
هها  ده َيِ ا سه   قهالهْت  الْبهاِب    لهده

ا  ٓاءُ  مه زه ْن  جه اده  مه هره  ِباهْهلِكه   ا
هْن  اََِله   ُسْوًٓءا نه  ا هوْ  یَُْسجه  ا
اب   هلِْيم   عهذه  ا
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26. (யூஸுஃப் அறத மறுத்தார்.) 
“அவள்தான் என்றன (பலவந்தமாக) தன் 
விருப்பத்திற்கு அறழத்தாள்” என்று 
கூைினார். இன்னும், அவளுறடய 
குடும்பத்திலிருந்து ஒரு சாட்சியாளர் 
சாட்சி கூைினார்: அவருறடய சட்றட 
முன் புைத்திலிருந்து கிழிக்கப்பட்டிருந்தால் 
அவள் உண்றம கூைினாள். அவகரா 
சபாய்யர்களில் இருக்கிைார். 

اوهدهْتِنْ  ِِهه  قهاله  ْن  ره  عه
ِهده  نَهْفِسْ  اِهد   وهشه   َمِْن  شه
ا    هْهلِهه هانه  اِْن  ا   قَُده  قهِمْيُصه   ك
قهْت  قُُبل   ِمْن  ده   فهصه

 الْكَِٰذِبْيه  وهُهوهِمنه 

27. இன்னும், அவருறடய சட்றட பின் 
புைத்திலிருந்து கிழிக்கப்பட்டதாக 
இருந்தால், அவள் சபாய் கூைினாள். 
அவகரா உண்றமயாளர்களில் 
இருக்கிைார்.” 

اِْن  هانه  وه   ِمْن  قَُده  قهِمْيُصه   ك
بهْت  ُدبُر    وهُهوهِمنه  فهكهذه

ِدقِْيه   الَصَٰ

28. ஆக, அவருறடய சட்றட 
பின்புைத்திலிருந்து கிழிக்கப்பட்டதாக 
இருப்பறத (அவளுறடய கணவர்) 
பார்த்தகபாது, “நிச்சயமாக இது 
(சபண்களாகிய) உங்கள் சதி 
திட்டத்திலிருந்து உள்ளதாகும். நிச்சயமாக 
உங்கள் சதி திட்டம் மகத்தானது” என்று 
கூைினார். 

اَٰ  فهلهَمها  ه   ره  ِمْن   قَُده  قهِمْيصه
نَهه   قهاله   ُدبُر    كهْيِدُكَنه    ِمْن  اِ
ُكَنه  اَِنه  ِظْيم   كهْيده  عه

29. “யூஸுஃகப! நீர் இறத புைக்கணிப்பரீாக! 
(பிைகு தன் மறனவிறய கநாக்கி) “நீ உன் 
பாவத்திற்காக மன்னிப்புத் கதடு. 
நிச்சயமாக நீ தவைிறழத்தவர்களில் 
இருக்கிைாய்.” 

هْعِرْض  یُْوُسُف  ْن  ا ا    عه ذه  هَٰ
۬   وهاْستهْغِفِرْی  نٌِْۢبِك    لِذه

نَهِك    ِمنه  ُكْنِت  اِ
ن  ْيه ِطـ ِ  الْخَٰ
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30. இன்னும், நகரத்திலுள்ள சபண்கள் 
கூைினார்கள்: “அதிபரின் மறனவி தன் 
(அடிறமயாக இருக்கின்ை) வாலிபறனத் 
தன் விருப்பத்திற்கு (பலவந்தமாக) 
அறழக்கிைாள். திட்டமாக அவர் மீது 
அவள் றவத்த அன்பு அவளது 
உள்ளத்தின் ஆழத்தில் ஊடுருவி விட்டது! 
நிச்சயமாக நாம் அவறள 
சதளிவானசதாரு வழிககட்டில் 
காண்கிகைாம்.” 

 الْمهِدیْنهةِ  ِف  نِْسوهة   وهقهاله 
هُت  ا ِزیْزِ  اْمره اِودُ  الْعه  ُتره
ا  ْن  فهتَٰىهه   قهْد  نَهْفِسه     عه
ا  غهفههه ا  اِنَها  ُحَبًا    شه ىهه   ِفْ  لهنهرَٰ
َٰل   ل ِبْي   ضه  َمُ

31. ஆக, அவர்களின் சூழ்ச்சிறய அவள் 
சசவியுற்ைகபாது, (அப்சபண்கறள 
அறழத்து வர) அவர்களிடம் (ஓர் 
அறழப்பாளறர) அனுப்பினாள். இன்னும், 
அவர்களுக்கு ஒரு விருந்றத ஏற்பாடு 
சசய்தாள். அவர்களில் 
ஒவ்சவாருவருக்கும் (பழம் இன்னும்) ஒரு 
கத்திறயக் சகாடுத்து, (யூஸுஃகப! 
அறையிலிருந்து) அவர்கள் முன் 
சவளிகய வருவரீாக! எனக் கூைினாள். 
அவறர அப்சபண்கள் பார்த்தகபாது 
அவறர மிக உயர்வாக எண்ணினர். 
இன்னும், (பழத்றத அறுப்பதற்கு பதிலாக) 
தங்கள் றக(விரல்)கறள அறுத்தனர். 
இன்னும், “அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாக! 
இவர் மனிதகர இல்றல! இவர் இல்றல, 
(அழகான) கண்ணியமான ஒரு 
வானவராககவ தவிர.” 

ْت  فهلهَمها  ِمعه ْكِرِهَنه  سه  ِبمه
لهْت  هْرسه ْت وه  اِلهْيِهَنه  ا هْعتهده   ا
ً  لهُهَنه  تهْت  ُمَتهكها  كَُله  َوهاَٰ

ة   ْنُهَنه  وهاِحده یًْنا   َمِ ِسَكِ
  عهلهْيِهَنه     اْخُرْج  َوهقهالهِت 
هیْنهه    فهلهَمها  ا نهه   ره ْ ْكَبه ه  ا

ْعنه  قهَطه هیِْدیهُهَنه  وه   وهقُْله  ا
اشه  ِ  حه ا  ّلِلََٰ ا مه ذه ًرا    هَٰ  بهشه
ا   اِْن  ذه لهك   اََِله  هَٰ ِریْم   مه كه
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32. “நீங்கள் என்றன எவர் விஷயத்தில் 
பழித்தீர்ககளா அவர்தான் இவர். 
திட்டவட்டமாக நான்தான் அவறர என் 
விருப்பத்திற்கு (பலவந்தமாக) 
அறழத்கதன். ஆனால், அவர் (தன்றன) 
பாதுகாத்துக் சகாண்டார். இன்னும், 
அவருக்கு நான் ஏவுவறத அவர் 
சசய்யவில்றலசயனில் நிச்சயமாக அவர் 
சிறையிலிடப்படுவார், இன்னும், 
நிச்சயமாக அவர் இழிவானவர்களில் 
ஆகிவிடுவார்” என்று (அந்த சபண்களிடம் 
மந்திரியின் மறனவி) கூைினாள். 

لُِكَنه   قهالهْت    الَهِذْی  فهذَٰ
لهقهْد  فِْيِه    لُْمُتَنهِنْ   وه
ْدتَُه   اوه ْن  ره   نَهْفِسه   عه

مه    ْن  فهاْستهْعصه لهى ِ  لَهْم   وه
ْل  ا   یهْفعه ُمُره   مه نهَنه  اَٰ  لهیُْسجه

لهيهُكْونًا  ِغِریْنه   َمِنه  وه الَصَٰ
 

33. (யூஸுஃப்) கூைினார்: “என் இறைவா! 
அவர்கள் என்றன எதற்கு 
அறழக்கிைார்ககளா அறத (சசய்வறத) 
விட (நான்) சிறை(யில் தள்ளப்படுவது) 
எனக்கு மிக விருப்பமானது. இன்னும், நீ 
என்றன விட்டும் அவர்களின் சதி 
திட்டத்றத திருப்பவில்றலசயனில் நான் 
அவர்கள் பக்கம் ஆறசப்பட்டு விடுகவன். 
இன்னும், அைிவனீர்களில் ஆகிவிடுகவன்.” 

َبِ  قهاله  ْجُن  ره َبُ  الَسِ هحه  ا
َه    اِلهْيِه    یهْدُعْونهِنْ   ِمَمها  اِله
اََِله  ْ  تهْصِرْف  وه َنِ ُهَنه  عه   كهْيده
هْصُب  ُكْن  اِلهْيِهَنه  ا ه ا  َمِنه  وه

ِهلِْيه   الْجَٰ

34. ஆக, அவருறடய இறைவன் 
அவருறடய பிரார்த்த்றனறய ஏற்றுக் 
சகாண்டான். ஆககவ, அவர்களின் சதி 
திட்டத்றத அவறர விட்டும் திருப்பினான். 
நிச்சயமாக அவன்தான் நன்கு 
சசவியுறுபவன், நன்கைிந்தவன். 

ابه  بَُه   لهه   فهاْستهجه فه  ره ره  فهصه
ْنهُ  ُهَنه    عه نَهه   كهْيده  اِ

ِمْيعُ  لِْيُم  ُهوهالَسه  الْعه

35. பிைகு, (யூஸுஃப் நிரபராதி என்பதின்) 
அத்தாட்சிகறள அவர்கள் பார்த்த 
பின்னரும் (இந்த சசய்தி நகரத்தில் பரவி 
விடக்கூடாது என்பதற்காக) அவர்கள் ஒரு 
(குைிப்பிட்ட) காலம் வறர நிச்சயமாக 
அவறர சிறையில் அறடக்ககவண்டும் 
என (எண்ணம்) அவர்களுக்குத் 
கதான்ைியது. 

ا ثَُمه  ْ  لهُهْم  بهده ا  بهْعدِ  َمِنٌۢ   مه
هُوا ا  لهیهْسُجنَُنهه   اَْلَٰیَِٰت  ره
َتَٰ  ن  حه  ِحْي 
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36. (ஆககவ அவர் சிறையில் 
அறடக்கப்பட்டார். அந்த கநரத்தில்) இரு 
வாலிபர்கள் அவருடன் சிறையில் (தங்கள் 
குற்ைங்களுக்காக) நுறழந்தனர். 
அவ்விருவரில் ஒருவன், “நிச்சயமாக நான் 
மதுறவ பிழிவதாக என்றன கனவில் 
பார்த்கதன்” என்று கூைினான். இன்னும், 
மற்ைவகனா, “என் தறல கமல் நான் 
சராட்டிறயச் சுமக்கும் நிறலயில், 
அதிலிருந்து பைறவகள் புசிப்பதாக 
நிச்சயமாக நான் என்றன கனவில் 
பார்த்கதன்” என்று கூைினான். “இதன் 
விளக்கத்றத எங்களுக்கு அைிவிப்பரீாக! 
நிச்சயமாக நாங்கள் உம்றம நல்லைம் 
புரிபவர்களில் காண்கிகைாம்” (என்று 
அவ்விருவரும் கூைினார்கள்). 

له  هُ  وهدهخه عه ْجنه  مه  الَسِ
   ِ ا   قهاله  فهتهيَٰ ُدُهمه ْ   اهحه   اَِنِ
ىِنْ   هرَٰ هْعِصرُ  ا ْمًرا    ا  وهقهاله  خه
رُ  ْ   اَْلَٰخه ىِنْ   اَِنِ هرَٰ هْحِمُل  ا  ا
اِْسْ  فهْوقه   تهاْكُُل  ُخْبًزا ره
ْْیُ  ْئنها  ِمْنُه    الَطه   نهَبِ
اِْویْلِه     نَها  ِبته ىكه  اِ  ِمنه  نهرَٰ

 الُْمْحِسِنْيه 

37. (யூஸுஃப்) கூைினார்: “நீங்கள் 
(இருவரும்) உணவளிக்கப்படுகிை உணவு 
உங்கள் இருவரிடம் வராது, அது உங்கள் 
இருவரிடம் வருவதற்கு முன்னர் அதன் 
விளக்கத்றத நான் உங்கள் இருவருக்கும் 
அைிவித்கத தவிர. இது, என் இறைவன் 
எனக்கு கற்பித்ததிலிருந்து (நான் 
கூறுவதாகும்). அல்லாஹ்றவ நம்பிக்றக 
சகாள்ளாத மக்களுறடய மார்க்கத்றத 
நிச்சயமாக நான் விட்டுவிட்கடன். 
இன்னும், அவர்ககளா மறுறமறய 
நிராகரிக்கிைார்கள். 

ام   یهاْتِْيُكمها  َله  قهاله  عه  طه
 نهَبهاُْتُكمها  اََِله  ُتْرزهقَِٰنه   
اِْویْلِه   هْن  قهْبله  ِبته ا    ا  یَهاْتِيهُكمه
لُِكمها  ِنْ   ِمَمها  ذَٰ ْ    عهلَهمه َبِ ْ  ره   اَِنِ
ْكُت    ََله  قهْوم   ِملَهةه  تهره
ِ  یُْؤِمُنْونه   وهُهْم  ِباّلَلَٰ
ةِ  ِفُرْونه  ُهْم  ِباَْلَِٰخره  كَٰ
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38. இன்னும், நான் என் மூதாறதகளாகிய 
இப்ராஹமீ், இஸ்ஹாக், யஅகூப் உறடய 
மார்க்கத்றத பின்பற்ைிகனன். நாங்கள் 
அல்லாஹ்விற்கு எறதயும் 
இறணறவப்பது எங்களுக்குத் 
தகுமானதல்ல. இ(ந்த ஓர் இறை 
நம்பிக்றகறய பின்பற்றுவ)து 
எங்களுக்கும் (உலக) மக்களுக்கும் 
கிறடத்த அல்லாஹ்வின் அருளாகும். 
எனினும், மக்களில் அதிகமானவர்கள், 
(அல்லாஹ்விற்கு) நன்ைி சசலுத்த 
மாட்டார்கள். 

تَهبهْعُت  ا بهٓاِءْی   ِملَهةه  وه   اَٰ
ِهْيمه  قه  اِبْرَٰ  وهاِْسحَٰ
یهْعُقْوبه    ا   وه هانه  مه هْن  لهنها   ك   ا
ِ  نَُْشِركه  ء     ِمْن  ِباّلَلَٰ ْ  َشه
لِكه  ِ  فهْضِل  ِمْن  ذَٰ   عهلهیْنها اّلَلَٰ
له  َِٰكَنه  الَنهاِس  وهعه ل ْكثهره  وه ه  ا
 یهْشُكُرْونه  َله  الَنهاِس 

39. என் சிறைத் கதாழர்ககள! 
(பலவனீமான) பலதரப்பட்ட சதய்வங்கள் 
கமலானவர்களா? அல்லது, (நிகரற்ை) ஒகர 
ஒருவனான (அறனவறரயும்) அடக்கி 
ஆளுபவனான அல்லாஹ் கமலானவனா? 

 ِ اِحبه ْجِن ا یَٰصه هْربهاب   لَسِ ا  ءه
قُْونه  تهفهَرِ ْْی   َمُ هِم  خه ُ  ا  اّلَلَٰ
اُر   الْوهاِحُد  َهه  الْقه

40. நீங்கள் வணங்குவசதல்லாம் நீங்களும் 
உங்கள் மூதாறதகளும் சபயர் சூட்டிய 
சிறலகறளத்தான். அல்லாஹ் இவற்றுக்கு 
எவ்வித ஆதாரத்றதயும் இைக்கவில்றல. 
அதிகாரம் அல்லாஹ்விற்கக தவிர 
(எவருக்கும்) இல்றல. அவறனத் தவிர 
(எறதயும்) வணங்காதீர்கள் என்று அவன் 
கட்டறளயிட்டிருக்கிைான். இதுதான் 
கநரான மார்க்கம். எனினும், மக்களில் 
அதிகமானவர்கள் (இறத) அைிய 
மாட்டார்கள்.” 

ا   اََِله   ُدْونِه    ِمْن  تهْعُبُدْونه  مه
هْسمهٓاءً  َمهیُْتُموْ  ا هنُْتْم  هها  سه   ا

بهٓاُؤُكْم  اَٰ ا    وه له  َمه هنْزه ُ  ا  اّلَلَٰ
ا  ن     ِمْن  ِبهه  اِِن  ُسلْطَٰ

ِ    اََِله  الُْحْكُم  ره  ّلِلََٰ همه هََله  ا   ا
ا لِكه  اِیَهاهُ    اََِله   تهْعُبُدْو   ذَٰ
یُْن  ُم  الَدِ َيِ َِٰكَنه  الْقه ل  وه
ْكثهره  ه یهْعلهُمْونه  َله  الَنهاِس  ا
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41. “என் சிறைத் கதாழர்ககள! “ஆக, 
உங்களில் ஒருவன் தன் எஜமானனுக்கு 
மதுறவ புகட்டுவான். ஆக, மற்ைவகனா 
கழுமரத்தில் அறையப்படுவான். 
அவனுறடய தறலயில் பைறவகள் 
(அமர்ந்து அவறன சகாத்தித்) தின்னும். 
நீங்கள் விளக்கம் ககட்ட காரியம் 
விதிக்கப்பட்(டு விட்)டது. 

 ِ اِحبه ْجِن  یَٰصه ا   الَسِ هَمه  ا
ُد  هحه بَهه   فهیهْسِقْ  ُكمها ا  ره
ْمًرا    ا  خه هَمه ا رُ  وه  اَْلَٰخه

اْكُُل  فهُيْصلهُب  ْْیُ  فهته   ِمْن  الَطه
اِْسه      الَهِذْی   اَْلهْمرُ  قُِضه  َره
ِ   فِْيهِ   تهْستهْفِتيَٰ

42. இன்னும், (யூஸுஃப்) கூைினார்: 
“அவ்விருவரில் நிச்சயமாக எவர் 
தப்பிப்பவர் என்று அவர் எண்ணினாகரா 
அவரிடம், நீ உன் எஜமானனிடம் 
என்றனப் பற்ைி கூறு!” ஆக, (யூஸுஃப்) 
தன் இறைவறன நிறனவு கூர்வறத 
றஷத்தான் அவருக்கு மைக்கடித்தான். 
ஆககவ, அவர் சிறையில் (கமலும்) சில 
ஆண்டுகள் தங்கினார். 

َنه  لِلَهِذْی  وهقهاله  هنَهه   ظه   نهاج   ا
ُكْرِنْ  َمِْنُهمها  بَِ  ِعْنده  اذْ  كه ؗ ره

ىهُ  ُن  فهاهنْسَٰ ْيطَٰ   ِذْكره  الَشه
بَِه   ْجِن  ِف  فهلهِبثه  ره  الَسِ
 ِسِنْيه ۬ن  ِبْضعه 

43. (எகிப்தின்) அரசர் கூைினார்: “சகாழுத்த 
ஏழு பசுக்கறள, அவற்றை இறளத்த ஏழு 
பசுக்கள் புசிப்பதாகவும், பசுறமயான ஏழு 
கதிர்கறளயும் (அறவ அல்லாத) காய்ந்த 
கவறு கதிர்கறளயும் நிச்சயமாக நான் 
என் கனவில் கண்கடன். என் (சறப) 
பிரமுகர்ககள! நீங்கள் கனவுக்கு 
வியாக்கியானம் கூறுபவர்களாக 
இருந்தீர்ககளயானால் என் கனவிற்கு 
எனக்கு விளக்கம் தாருங்கள்.” 

ْ   الْمهلُِك  وهقهاله  ی اَِنِ هرَٰ   ا
ْبعه  ت   سه   ِسمهان   بهقهرَٰ

ْبع   یَهاْكُلُُهَنه  اف   سه  ِعجه
ْبعه  َٰت   َوهسه ُْبل ُخْضر   ُسنٌۢ
ره  ت     َوهاُخه ا  یَِٰبسَٰ ُ  یَٰ اهیَُهه   الْمهله
هفُْتْوِنْ   اِْن  ُرْءیهایه  ِفْ  ا
ْءیها ُكنُْتْم  ْونه  لِلَرُ  تهْعَُبُ

44. அவர்கள் கூைினார்கள்: “(இறவ) 
சபாய்யான (குழம்பிய) கனவுகளாகும். 
(வணீான) கனவுகளுக்குரிய விளக்கத்றத 
நாங்கள் அைிந்தவர்களாக இல்றல.” 

ا اُث  قهالُْو  هْضغه م     ا ا  اهْحله مه   وه
اِْویِْل  نهْحُن  ِم  ِبته  اَْلهْحله

لِِمْيه   ِبعَٰ
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45. ஆனால், அவ்விருவரில் தப்பித்தவன் 
கூைினான்: - அவகனா சில 
ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் (யூஸுஃறப) 
அவன் நிறனவு படுத்திக் சகாண்டான். - 
“நான் அவருறடய (கனவின்) 
விளக்கத்றத உங்களுக்கு அைிவிப்கபன். 
ஆககவ, என்றன (சிறையிலுள்ள 
யூஸுஃபிடம்) அனுப்பி றவயுங்கள்.” 

ا  الَهِذْی  وهقهاله    ِمْنُهمها  نهجه
كهره  هنها اَُمهة   بهْعده  وهادَه  ا
ُئُكْم  ُنهَبِ اِْویْلِه   ا   ِبته
هْرِسلُْوِن   فها

46. யூஸுஃகப! உண்றமயாளகர! (அரசர் 
கனவில் பார்த்த) சகாழுத்த ஏழு பசுக்கள், 
- அவற்றை இறளத்த ஏழு பசுக்கள் 
புசிக்கின்ைன - அது பற்ைியும்; இன்னும், 
பசுறமயான ஏழு கதிர்கள், மற்றும் 
காய்ந்த கவறு (ஏழு) கதிர்கள் பற்ைியும் 
எங்களுக்கு விளக்கம் தருவரீாக! நான் 
மக்களிடம் திரும்பி சசல்லகவண்டும், 
அவர்கள் (இதன் விளக்கத்றத) 
அைியகவண்டும். 

ا  یُْوُسُف  هیَُهه یُْق  ا َدِ   الَصِ
هفِْتنها  ْبِع  ِفْ  ا ت   سه   بهقهرَٰ
ْبع   یَهاْكُلُُهَنه  ِسمهان     سه
اف   ْبِع  ِعجه َٰت   َوهسه ُْبل   ُسنٌۢ

ره  ت     ُخْضر  َوهاُخه ْ   یَِٰبسَٰ َلِ  لَهعه
هْرِجعُ  لَهُهْم  الَنهاِس  اِله  ا  لهعه

 یهْعلهُمْونه 

47. (யூஸுஃப்) கூைினார்: “வழக்கமாக ஏழு 
ஆண்டுகள் நீங்கள் விவசாயம் 
சசய்வரீ்கள். ஆக, நீங்கள் புசிப்பதற்குத் 
கதறவயான சகாஞ்சத்றதத் தவிர நீங்கள் 
அறுவறட சசய்தறத அதன் கதிரிகலகய 
விட்டு விடுங்கள்.” 

ُعْونه  قهاله  ْبعه  تهْزره  سه
هبًا    ِسِنْيه  ْدَتُْم  فهمها  دها صه  حه
ُرْوهُ  ُْبلِه    ِفْ  فهذه  اََِله  ُسنٌۢ
َمها  قهلِْيًل   تهاْكُلُْونه   َمِ

48. “பிைகு, அதற்குப் பின்னர், கடினமான 
(பஞ்சமுறடய) ஏழு (ஆண்டுகள்) வரும். 
நீங்கள் கதிர்களில் பத்திரப்படுத்தியதில் 
சகாஞ்சத்றதத் தவிர நீங்கள் 
அவற்றுக்காக முற்படுத்தி (கசமித்து) 
றவத்திருந்தவற்றை அறவ தின்னு 
(அழித்து விடு)ம். 

ْ  ثَُمه  ْ  یهاِْٰت لِكه  بهْعدِ  ِمنٌۢ  ذَٰ
ْبع   اد   سه ُكْله  ِشده ا  یَهاْ  مه

ْمُتْم   قهلِْيًل  اََِله  لهُهَنه  قهَده
َمها   ُتْحِصُنْونه  َمِ
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49. பிைகு, அதற்குப் பின்னர் ஓர் ஆண்டு 
வரும். அதில் மக்கள் மறழ 
சபாழியப்படுவார்கள். இன்னும், அவர்கள் 
(றஸத்தூன், திராட்றச ஆகியவற்றை) 
பிழி(ந்து எண்சணறயயும் 
பழரசங்கறளயும் உற்பத்தி சசய்து 
சகாள்)வார்கள். 

ْ  ثَُمه  ْ  یهاِْٰت لِكه  بهْعدِ  ِمنٌۢ  ذَٰ
اُث  فِْيهِ  عهام     الَنهاُس  یُغه
فِْيهِ  ن  وه  یهْعِصُرْونه

50. (இவ்விளக்கத்றத அரசரிடம் 
அைிவிக்ககவ) அரசர் கூைினார்: “(எனது 
கனவுக்கு விளக்கமளித்த) அவறர 
என்னிடம் சகாண்டு வாருங்கள்.” ஆக, 
(அறழத்துச் சசல்ல) தூதர் அவரிடம் 
வந்தகபாது, அவர் (தூதருடன் சசல்ல 
மறுத்து) “நீ உன் எஜமானனிடம் திரும்பிச் 
சசல். தங்கள் றக(விரல்)கறள சவட்டிய 
சபண்களின் (உண்றம) விஷயசமன்ன?” 
என்று அவறரக் ககள். நிச்சயமாக என் 
இறைவன் அவர்களின் சூழ்ச்சிறய 
நன்கைிந்தவன்” என்று கூைினார். 

 ِبه     اْئُتْوِنْ  الْمهلُِك  وهقهاله 
هُ  فهلهَمها  ٓاءه ُسْوُل  جه   قهاله  الَره
بَِكه  اِلَٰ  اْرِجعْ  ا  فهْسـ هلْهُ  ره  مه
ْعنه  الََِٰتْ  النَِْسوهةِ  بهاُل   قهَطه

هیِْدیهُهَنه    ْ  اَِنه  ا َبِ  ره
 عهلِْيم   ِبكهْيِدِهَنه 

51. (அரசர், அப்சபண்கறள அறழத்து) 
“நீங்கள் யூஸுஃறப உங்கள் 
விருப்பத்திற்கு அறழத்த கபாது உங்கள் 
நிறல என்ன?” என்று ககட்டார். 
“அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாக. நாங்கள் 
அவரிடத்தில் ஒரு தீங்றகயும் 
அைியவில்றல” என்று (அப்சபண்கள்) 
கூைினார்கள். அதிபரின் மறனவிகயா 
“இப்கபாது உண்றம சவளிப்பட்டு விட்டது. 
நான்தான் அவறர (நிர்ப்பந்தமாக) என் 
விருப்பத்திற்கு அறழத்கதன். இன்னும், 
நிச்சயமாக அவர் உண்றமயாளர்களில் 
இருக்கிைார்.” 

ا  قهاله  ْطُبُكَنه  مه   اِذْ  خه
ْدتََُنه  اوه ْن  یُْوُسفه  ره  عه
اشه  قُْله  نَهْفِسه     ِ   حه ا  ّلِلََٰ  مه
  ُسْوٓء     ِمْن  عهلهْيهِ   عهلِْمنها 
هُت  قهالهِت  ا ِزیْزِ  اْمره  الْعه
صه  الْـ َٰنه  ْصحه َقُ ؗ  حه هنها  الْحه  ا

ْدتَُه   اوه ْن  ره نَهه    نَهْفِسه   عه اِ  وه
ِدقِْيه  لهِمنه   الَصَٰ
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52. “அது, நிச்சயமாக நான் (என் எஜமானர்) 
மறைவில் (இருந்த கபாது) அவருக்கு 
துகராகம் சசய்யவில்றல என்பறத அவர் 
அைிவதற்காகவும், நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
கமாசடி சசய்பவர்களின் சதி திட்டத்றத 
நல்வழி படுத்தமாட்டான் 
என்பதற்காகவும்தான் (அந்த சபண்கறள 
விசாரிக்கும்படி நான் கூைிகனன் என்று 
யூஸுஃப் விளக்கம் அளித்தார்).” 

لِكه  ْ  لِيهْعلهمه  ذَٰ هَنِ هُخْنهُ  لهْم  ا   ا
ْيِب  هَنه  ِبالْغه ا ه  وه  َله  اّلَلَٰ
ٓاى ِِنْيه  كهْيده  یهْهِدْی   الْخه

53. “நான், என் ஆன்மா தூய்றமயானது 
என கூை மாட்கடன், என் இறைவன் 
அருள் புரிந்தாகல தவிர. ஆன்மாக்கள் 
பாவத்றத அதிகம் தூண்டக்கூடியறவயாக 
இருக்கின்ைன. நிச்சயமாக என் இறைவன் 
மகா மன்னிப்பாளன், சபரும் 
கருறணயாளன்” (என்று யூஸுஃப் 
கூைினார்). 

ا   مه ُئ  وه  اَِنه  نهْفِسْ    اُبهَرِ
ٌۢ  الَنهْفسه  ة  اره هَمه ْوٓءِ  َله   ِبالَسُ

ا  اََِله  ْ    رهِحمه  مه َبِ ْ  اَِنه  ره َبِ   ره
ُفوْر    َرهِحْيم   غه

54. “அவறர என்னிடம் சகாண்டு 
வாருங்கள்! நான் அவறர எனக்சகன 
மட்டும் பிரத்திகயகமாக 
ஆக்கிக்சகாள்கவன்”என்று அரசர் கூைினார். 
(அரசர்) அவருடன் கபசியகபாது, 
“(யூசுஃகப!) நிச்சயமாக நீர் இன்று நம்மிடம் 
தகுதியுறடயவர், நம்பிக்றகயாளர்”என்று 
கூைினார். 

  ِبه    اْئُتْوِنْ  الْمهلُِك  وهقهاله 
هْستهْخلِْصهُ   فهلهَمها  لِنهْفِسْ    ا

هلَهمهه   نَهكه  قهاله  ك  الْيهْومه  اِ
یْنها  ِكْي   لهده هِمْي   مه  ا

55. “நாட்டின் கஜானாக்கள் மீது 
(சபாறுப்பாளராக, அவற்றை 
நிர்வகிப்பவராக) என்றன ஆக்குவரீாக. 
நிச்சயமாக நான் (சசல்வத்றத) நன்கு 
பாதுகாப்பவன், (நிர்வாகத்றத) 
நன்கைிந்தவன்” என்று (யூஸுஃப்) 
கூைினார். 

لِْنْ  قهاله  لَٰ  اْجعه زه   عه   ٓاى ِِن خه
ْ   اَْلهْرِض    ِفْيظ   اَِنِ  حه
 عهلِْيم  
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56. இவ்வாகை, யூஸுஃபுக்கு அந்நாட்டில் 
வசதியளித்கதாம். அவர், தான் நாடிய 
இடத்தில் தங்கிக்சகாள்வார். நாம் 
நாடுகின்ைவர்களுக்கு நம் அருறளத் 
தருகிகைாம். இன்னும், நல்லைம் 
புரிபவர்களின் கூலிறய நாம் வணீாக்க 
மாட்கடாம். 

لِكه  َكهَنها  وهكهذَٰ  ِف  لُِيْوُسفه  مه
ُ  اَْلهْرِض    ا  یهتهبهَوها  ِمْنهه
ْيُث  ٓاُء    حه  نُِصْيُب  یهشه

ْحمهِتنها  ْن  ِبره ٓاءُ  مه  وهَله  نَهشه
هْجره  نُِضْيعُ  الُْمْحِسِنْيه   ا
 

57. நம்பிக்றக சகாண்டு, அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சக்கூடியவர்களாக இருப்பவர்களுக்கு 
திட்டமாக மறுறமயின் கூலிதான் மிக 
கமலானதாகும். 

هْجرُ  ةِ  وهَله ْْی    اَْلَِٰخره  خه
َهِذیْنه  ُنْوا لَِل مه هانُْوا اَٰ ك  وه
ن   یهَتهُقْونه

58. இன்னும், யூஸுஃபுறடய சககாதரர்கள் 
(எகிப்துக்கு) வந்தார்கள். கமலும், அவரிடம் 
நுறழந்தார்கள். ஆக, அவர் அவர்கறள 
அைிந்து சகாண்டார். ஆனால், அவர்ககளா 
அவறர அைியாதவர்களாக இருந்தனர். 

ٓاءه   یُْوُسفه  اِْخوهةُ  وهجه
لُْوا خه فهُهْم  عهلهْيهِ  فهده ره  فهعه
 ُمْنِكُرْونه   لهه   وهُهْم 

59. கமலும், அவர்களுறடய சாமான்கறள 
அவர்களுக்கு (யூஸுஃப்) தயார் சசய்து 
சகாடுத்தகபாது, “(மறுமுறை நீங்கள் 
வரும்கபாது) உங்கள் தந்றத மூலமாக 
உங்களுக்குள்ள ஒரு சககாதரறன 
என்னிடம் அறழத்து வாருங்கள். 
நிச்சயமாக நான் (உங்களுக்கு 
கதறவயானறத) முழுறமயாக அளந்து 
சகாடுப்பறதயும் விருந்தளிப்பவர்களில் 
நான் சிைந்தவன் என்பறதயும் நீங்கள் 
கவனிக்கவில்றலயா?” என்று கூைினார். 

لهَمها  هُ  وه زه َهه اِزِهْم  ْم جه هه   ِبجه
 َمِْن  لَهُكْم  ِباهخ   اْئُتْوِنْ  قهاله 

هِبْيُكْم    ْونه  اهَله  ا ْ    تهره هَنِ   ا
هنها  الْكهْيله  اُْوِف  ا ْْیُ  وه  خه

 الُْمَْنِلِْيه 
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60. “ஆனால், நீங்கள் அவறர என்னிடம் 
அறழத்து வரவில்றலசயனில் 
உங்களுக்கு என்னிடம் அைகவ (உணவு 
ஏதும்) அளந்து சகாடுக்கப்படாது. இன்னும், 
எனக்கு அருகிலும் வராதீர்கள்” என்று 
(யூஸுஃப்) கூைினார். 

  فهله  ِبه   تهاُْتْوِنْ  لَهْم  فهاِْن 
 وهَله   ِعْنِدْی  لهُكْم  كهْيله 

بُْوِن   تهْقره

61. “நாங்கள் அவருறடய தந்றதயிடம் 
அவறர வலியுறுத்தி ககட்கபாம். இன்னும், 
நிச்சயமாக நாங்கள் (நீர் கூைியறத) 
சசய்து முடிப்கபாம்” என்று (யூஸுஃபின் 
சககாதரர்கள்) கூைினார்கள். 

اِوُد  قهالُْوا ُنره ْنهُ  سه هبهاهُ   عه  ا
نَها  اِ ِعلُْونه  وه  لهفَٰ

62. கமலும், (யூஸுஃப்) தன் 
வாலிபர்களிடம் கூைினார்: 
“அவர்களுறடய கிரயத்றத 
அவர்களுறடய மூட்றடகளில் றவத்து 
விடுங்கள். அவர்கள் தங்கள் 
குடும்பத்திடம் திரும்பி சசன்ைால் அறத 
அவர்கள் அைியகவண்டும், (அறத 
சசலுத்த நம்மிடம்) அவர்கள் திரும்பி 
வரகவண்டும்” என்று கூைினார். 

لُْوا لِِفْتیَِٰنهِ  وهقهاله    اْجعه
 ْ ُ اعههَته الِِهْم  ِفْ  ِبضه   ِرحه
لَهُهْم  ا   لهعه   اِذها یهْعِرفُْونههه
ا نْقهلهُبْو  هْهلِِهْم  اِلَٰ   ا   ا
لَهُهْم   یهْرِجُعْونه  لهعه

63. ஆக, அவர்கள் தம் தந்றதயிடம் 
திரும்பியகபாது, “எங்கள் தந்றதகய! 
(குைிப்பிட்ட அளறவவிட அதிகமான 
உணவு) அளறவ எங்களுக்கு 
(சகாடுக்கப்படாமல்) தடுக்கப்பட்டு 
விட்டது. ஆககவ, எங்கள் சககாதரறனயும் 
எங்களுடன் அனுப்புவரீாக. நாங்கள் (அதிக 
தானியங்கறள) அளந்து (வாங்கி) 
வருகவாம். நிச்சயமாக நாங்கள் அவறர 
பாதுகாப்கபாம்” என்று கூைினார்கள். 

ا فهلهَمها  ُعْو  جه ْ  اِلَٰ   ره هِبهْْیِ   ا
  ِمَنها  ُمِنعه  یَٰ اهبهانها  قهالُْوا
هْرِسْل  الْكهْيُل  نها   فها عه   مه
انها  هخه نَها نهْكتهْل  ا اِ  لهه   وه
ِفُظ   ْونه لهحَٰ
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64. (யஅகூப்) கூைினார்: “முன்னர் 
இவருறடய சககாதரர் (யூஸுஃப்) 
விஷயத்தில் நான் உங்கறள நம்பியது 
கபான்கை தவிர இவர் விஷயத்தில் நான் 
உங்கறள நம்ப முடியுமா? ஆக, 
அல்லாஹ்கவ மிக கமலான 
பாதுகாவலன். இன்னும், அவகன அருள் 
புரிபவர்களில் மிக அதிகம் அருள் 
புரிபவன்.” 

ُنُكْم  ههْل  قهاله  مه  اََِله  عهلهْيهِ   اَٰ
ا   مه هِمنُْتُكْم  كه لَٰ   ا هِخْيهِ  عه   ا
ُ  قهْبُل    ِمْن  ْْی   فهاّلَلَٰ  خه

ِفًظا  ُم  حَٰ هْرحه   َوهُهوها
ِحِمْيه   الَرَٰ

65. கமலும், அவர்கள் தங்கள் மூட்றடறய 
திைந்தகபாது தங்கள் கிரயம் தங்களிடம் 
திரும்பக் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளறதக் கண்டு, 
“எங்கள் தந்றதகய! நாம் (இதற்கு கமல்) 
என்ன கதடுகிகைாம்? இகதா! நம் 
கிரய(மு)ம் நம்மிடகம திரும்பக் 
சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. (உணவும் 
கிறடத்துள்ளது. ஆககவ புன்யாமீறனயும் 
அறழத்துச் சசல்ல அனுமதி தருவரீாக!) 
நம் குடும்பத்திற்கு (கதறவயான) 
தானியங்கறளக் சகாண்டு வருகவாம். 
இன்னும், எங்கள் சககாதரறனயும் 
பாதுகாப்பாக அறழத்து (சசன்று, 
பாதுகாப்பாக அறழத்து) வருகவாம். 
(அவருக்காக) ஓர் ஒட்டகத்தின் 
அளறவயும் அதிகமாக வாங்கிவருகவாம். 
இது (அதிபருக்கு) ஓர் இலகுவான 
அளறவதான்” என்று கூைினார்கள். 

لهَمها  ُهْم  فهتهُحْوا وه تهاعه  مه
ُدْوا ْ  وهجه ُ اعههَته   دَهْت رُ   ِبضه
   ْ ا  یَٰ اهبهانها  قهالُْوا اِلههْْیِ  مه
ِذه   نهْبِغْ    اعهُتنها  هَٰ   ُردَهْت  ِبضه
ا    نهِمْْیُ  اِلهیْنه هْهلهنها  وه  ا

نهْحفهُظ  انها  وه هخه نهْزدهادُ  ا   وه
لِكه  بهِعْْی     كهْيله    كهْيل   ذَٰ
 یَهِسْْی  
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66. (யஅகூப்) கூைினார்: “உங்களுக்கு 
அழிவு ஏற்பட்டால் தவிர, நிச்சயமாக 
அவறர என்னிடம் நீங்கள் சகாண்டு 
வருவரீ்கள் என்று அல்லாஹ்வின் (மீது 
சத்தியம் சசய்து) ஓர் உறுதிசமாழிறய 
நீங்கள் எனக்கு சகாடுக்கும் வறர அவறர 
உங்களுடன் நான் அனுப்பகவ மாட்கடன்” 
என்று (யஅகூப்) கூைினார். அவர்கள், 
(அவ்வாறு) அவருக்கு தங்கள் 
உறுதிசமாழிறய சகாடுக்ககவ, “நாம் 
கூறுவதற்கு அல்லாஹ்கவ சாட்சியாளன் 
ஆவான்” என்று (யஅகூப்) கூைினார். 

ُكْم  اُْرِسلهه   لهْن  قهاله  عه  مه
َتَٰ  ْوثًِقا  ُتْؤُتْوِن  حه  َمِنه   مه
 ِ اُْتَنهِنْ  اّلَلَٰ هْن   اََِله   ِبه    لهته  ا

اطه  تهْوهُ  فهلهَمها   ِبُكْم    یَُحه  اَٰ
ْوثِقهُهْم  ُ  قهاله  مه لَٰ  اّلَلَٰ ا  عه  مه
 وهِكْيل   نهُقْوُل 

67. இன்னும், அவர் கூைினார்: “என் 
பிள்றளககள! (எகிப்தில் நுறழயும்கபாது) 
ஒகர ஒரு வாசல் வழியாக 
நுறழயாதீர்கள். (தனித் தனியாக) 
பல்கவறு வாசல்கள் வழியாக 
நுறழயுங்கள். கமலும், 
அல்லாஹ்விடமிருந்து (வரக்கூடிய) 
எறதயும் நான் உங்கறள விட்டும் தடுக்க 
முடியாது. அதிகாரம் அல்லாஹ்வுக்கக 
தவிர (யாருக்கும்) இல்றல. இன்னும், 
நான் அவன் மீகத நம்பிக்றக றவத்து 
(அவறன மட்டுகம சார்ந்து) விட்கடன். 
ஆக, நம்பிக்றக றவப்பவர்கள் அவன் 
மீகத நம்பிக்றக றவ(த்து அவறன 
மட்டுகம சார்ந்திரு)க்கவும்.” 

ْ  تهْدُخلُْوا َله  یَٰبهِنَه  وهقهاله    ِمنٌۢ
 ِمْن  بهاب  َوهاِحد  َوهاْدُخلُْوا

هبْوهاب   قهة     ا َرِ تهفه ا   َمُ مه  وه
ْنُكْم  اُْغِنْ  ِ  َمِنه  عه  ِمْن  اّلَلَٰ
ء     ْ ِ    اََِله  الُْحْكُم  اِِن  َشه   ّلِلََٰ
َهلُْت    عهلهْيهِ  ك  وهعهلهْيهِ  تهوه

َهِل   الُْمتهوهكَِلُْونه  فهلْیهتهوهك
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68. அவர்கள் தங்கள் தந்றத 
கட்டறளயிட்ட முறையில் (எகிப்து 
நகரத்தில்) நுறழந்தகபாது, அது 
யஅகூபுறடய மனதிலிருந்த ஒரு 
கதறவறய அவர் நிறைகவற்ைியறதத் 
தவிர அவர்கறள விட்டும் 
அல்லாஹ்விடமிருந்து (வரக்கூடிய) 
எறதயும் அது தடுப்பதாக இல்றல. 
கமலும், நிச்சயமாக அவர் நாம் அவருக்கு 
கல்வி கற்பித்திருந்த காரணத்தால் அைிவு 
ஞானம் உறடயவராக இருந்தார். 
என்ைாலும், மக்களில் அதிகமானவர்கள் 
அைியமாட்டார்கள். 

لهَمها  لُْوا  وه ْيُث  ِمْن  دهخه  حه
ُهْم  ره همه هبُْوُهْم    ا ا  ا هانه  مه  ك
ْ  یُْغِنْ  ْٰنُ ِ  َمِنه  عه  ِمْن  اّلَلَٰ
ء   ْ ةً  اََِله  َشه اجه  نهْفِس  ِفْ  حه

ا    یهْعُقْوبه  ىهه نَهه   قهضَٰ اِ  لهُذوْ  وه
هُ   لَِمها  عِلْم   َِٰكَنه  عهلَهْمنَٰ ل  وه
ْكثهره  ه   َله  الَنهاِس  ا

ن   یهْعلهُمْونه

69. கமலும், அவர்கள் யூஸுஃபிடம் 
நுறழந்தகபாது, அவர் தன் சககாதரறன 
தன் பக்கம் ஒதுக்கி (-தன்னுடன் 
அறணத்து)க் சகாண்டார். இன்னும், 
“நிச்சயமாக நான்தான் உனது சககாதரன். 
ஆககவ, அவர்கள் சசய்து 
சகாண்டிருந்தறதப் பற்ைி கவறல படாகத! 
(சங்கடப் படாகத!)” என்று கூைினார். 

لهَمها  لُْوا  وه لَٰ  دهخه  یُْوُسفه  عه
وَٰ ی اهُ  اِلهْيهِ  اَٰ هخه ْ   قهاله  ا هنها  اَِنِ   ا
هُخْوكه  ْس  فهله  ا   ِبمها   تهْبتهى ِ
هانُْوا  یهْعمهلُْونه  ك

70. ஆக, அவர்களுக்கு அவர்களுறடய 
சபாருள்கறள அவர் தயார்படுத்தி 
சகாடுத்தகபாது தன் சககாதரனின் 
சுறமயில் (அளப்பதற்கு 
பயன்படுத்தப்படுகின்ை) குவறளறய 
றவத்து விட்டார். பிைகு, ஓர் 
அைிவிப்பாளர் “ஓ! (தானிய) சுறமகறள 
ஏற்ைி சசல்லும் பயணக் கூட்டத்தார்ககள! 
நிச்சயமாக நீங்கள் திருடர்கள்தான்” என்று 
அைிவித்தார். 

ُهْم  فهلهَمها  زه َهه اِزِهْم  جه هه   ِبجه
له  عه ایهةه  جه قه ْحِل   ِفْ  الَسِ  ره
هِخْيهِ  هذَهنه  ثَُمه  ا  ُمؤهذَِن   ا
ا  هیَهُتهه نَهُكْم  الِْعْْیُ  ا   اِ

ِرقُْونه   لهسَٰ

71. இவர்கள், அ(ைிவிப்றப சசய்த)வர்கள் 
பக்கம் முன்கனாக்கி வந்து, “நீங்கள் எறத 
இழந்துவிட்டு கதடுகிைரீ்கள்?” என்று 
கூைினார்கள். 

هقْبهلُْوا قهالُْوا ا ْ  وه ا  عهلههْْیِ َمه
 تهْفِقُدْونه  ذها
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72. “அரசருறடய குவறளறய 
இழக்கிகைாம்” என்று அவர்கள் 
கூைினார்கள். இன்னும், “அறதக் சகாண்டு 
வருபவருக்கு ஓர் ஒட்டறகச் சுறம 
(அளவு தானியம் சவகுமதியாக) உண்டு. 
நான் அதற்கு சபாறுப்பாளன்” (என்று 
அவர்களில் ஒருவர் கூைினார்.) 

 الْمهلِِك  ُصوهاعه  نهْفِقُد  قهالُْوا
لِمهْن  ٓاءه  وه بهِعْْی    ِحْمُل  ِبه   جه
هنها   زهِعْيم   ِبه   َوها

73. “அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமாக! 
நாங்கள் இவ்வூரில் விஷமம் சசய்வதற்கு 
வரவில்றல. இன்னும், நாங்கள் 
திருடர்களாக இருக்கவில்றல என்பறத 
நீங்கள் அைிந்திருக்கிைரீ்கள்” என்று 
அவர்கள் கூைினார்கள். 

ِ  قهالُْوا ا  عهلِْمُتْم  لهقهْد  تهاّلَلَٰ  َمه
 اَْلهْرِض  ِف  لُِنْفِسده  ِجْئنها 
ا  مه ِرقِْيه   ُكَنها  وه  سَٰ

74. “நீங்கள் (இதில்) சபாய்யர்களாக 
இருந்தால் அ(ந்த சபாருறள 
திருடிய)வரின் தண்டறன என்ன?” என்று 
கூைினார்கள். 

ٓاُؤه    فهمها  قهالُْوا زه  اِْن  جه
ِذِبْيه  ُكنُْتْم   كَٰ

75. “அவரின் தண்டறனயாவது, 
எவருறடய சுறமயில் (அந்த சபாருள்) 
காணப்படுகிைகதா அவகர அதற்குரிய 
தண்டறனயாவார். இவ்வாறுதான் 
அநியாயக்காரர்கறள நாம் தண்டிப்கபாம்” 
என்று கூைினார்கள். 

ٓاُؤه    قهالُْوا زه ْن  جه   ِفْ  َوُِجده  مه
ْحلِه   ٓاُؤه     ره زه لِكه   فهُهوهجه  كهذَٰ
لِِمْيه   نهْجِزی  الَظَٰ



 

ஸூரா நஹ்ல் 

 

541 

 

 النحل

76. ஆக, அவர் தன் சககாதரனின் 
மூட்றடக்கு முன்பாக அவர்களின் (மற்ை 
சககாதரர்களின்) மூட்றடகளில் 
(கசாதறனறய) ஆரம்பித்தார். பிைகு, தன் 
சககாதரனின் மூட்றடயிலிருந்து அறத 
சவளிகய எடுத்தார். யூஸுஃபுக்கு 
இப்படித்தான் நாம் காரணத்றத 
உருவாக்கிகனாம். அல்லாஹ் நாடினால் 
தவிர (எகிப்து) அரசரின் சட்டப்படி அவர் 
தன் சககாதரறன (தன்னுடன்) பிடித்து 
றவக்க முடிந்தவராக இல்றல. நாம் 
விரும்புகிைவர்கறள பதவிகளால் 
உயர்த்துகிகைாம். இன்னும், கல்வியுறடய 
ஒவ்சவாருவருக்கும் கமல் நன்கைிந்த 
கல்வியாளர் ஒருவர் இருக்கிைார். 

ه  ا ْ  فهبهده  قهْبله  ِباهْوِعيههَِتِ
هِخْيهِ  ِوعهٓاءِ    ثَُمه  ا

ا  هه جه   َوِعهٓاءِ  ِمْن  اْستهْخره
هِخْيِه    لِكه  ا  ِكْدنها  كهذَٰ

ا  لُِيْوُسفه    هانه  مه   لِيهاُْخذه  ك
اهُ  هخه  اََِله   الْمهلِِك  ِدیِْن   ِفْ  ا
هْن  ٓاءه  ا ُ    یَهشه   نهْرفهعُ  اّلَلَٰ

ت   ٓاُء    َمهْن  دهرهجَٰ فهْوقه  نَهشه   وه
 عهلِْيم    عِلْم   ِذْی  كَُلِ 

77. அவர் (அறதத்) திருடினால் (யூஸுஃப் 
என்ை) அவருறடய ஒரு சககாதரர் 
முன்னர் (இப்படித்தான்) திருடி இருக்கிைார் 
என்று அவர்கள் கூைினார்கள். யூஸுஃப், 
அறத தன் உள்ளத்தில் மறைத்து 
சகாண்டார். அறத அவர்களுக்கு 
சவளிப்படுத்தவில்றல. “நீங்கள் மிகவும் 
தரம் சகட்டவர்கள். நீங்கள் வருணிப்பறத 
அல்லாஹ் மிக அைிந்தவன்” என்று (தன் 
மனதில்) கூைினார். 

ا   فهقهْد  یَهْسِرْق  اِْن  قهالُْو 
قه  ره  قهْبُل    ِمْن  لَهه   اهخ   سه

هها  َره   نهْفِسه   ِفْ  یُْوُسُف  فهاهسه
لهْم   قهاله  لهُهْم    یُْبِدهها  وه
هنُْتْم  َر   ا كهانًا    شه ُ  َمه  وهاّلَلَٰ
هعْلهُم   تهِصُفْونه   ِبمها  ا

78. அவர்கள் கூைினார்கள்: “அதிபகர! 
அவருக்கு “(கண்ணியத்தில்) சபரியவரான 
(வயதில்) முதியவரான ஒரு தந்றத 
இருக்கிைார். ஆககவ, இவருறடய 
இடத்தில் எங்களில் ஒருவறர பிடித்து 
றவப்பரீாக. நிச்சயமாக நாம் உம்றம 
நற்குண சீலர்களில் காண்கிகைாம்.” 

ا  قهالُْوا ِزیْزُ  یَٰ اهیَُهه  لهه    اَِنه   الْعه
هبًا ْيًخا  ا ا شه ِبْْیً  فهُخذْ  كه

نها  ده كهانهه     اهحه نَها  مه ىكه  اِ   نهرَٰ
 الُْمْحِسِنْيه   ِمنه 
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79. (யூஸுஃப்) கூைினார்: “எவரிடம் நம் 
சபாருறள சபற்றுக் சகாண்கடாகமா 
அவறரத் தவிர (யாறரயும்) நாம் பிடித்து 
றவப்பறத விட்டும் அல்லாஹ் 
(எங்கறளப்) பாதுகாப்பானாக! அப்படி 
சசய்தால் நிச்சயமாக நாங்கள் 
அநியாயக்காரர்களாக ஆகிவிடுகவாம்.” 

اذه  قهاله  عه ِ  مه هْن  اّلَلَٰ   نَهاُْخذه  ا
ْن  اََِله  ْدنها  مه نها  َوهجه تهاعه   مه

ه      َها   ِعْنده ن ن  اِذًا اِ لُِمْونه  لَهظَٰ

80. ஆக, (தங்கள் ககாரிக்றகறய அவர் 
ஏற்கமாட்டார் என்று) அவரிடம் அவர்கள் 
நம்பிக்றகயிழந்தகபாது, அவர்கள் 
(தங்களுக்குள்) ஆகலாசித்தவர்களாக 
(அவறர விட்டு) விலகி சசன்ைனர். 
அவர்களில் (வயதில்) சபரியவர் கூைினார்: 
“திட்டமாக உங்கள் தந்றத உங்களிடம் 
அல்லாஹ்வின் (சபயரால்) ஓர் 
உறுதிசமாழிறய வாங்கியறதயும், இதற்கு 
முன்னர் நீங்கள் யூஸுஃப் விஷயத்தில் 
தவைிறழத்தறதயும் நீங்கள் 
அைிந்திருக்கவில்றலயா? ஆககவ, என் 
தந்றத எனக்கு அனுமதியளிக்கின்ை 
வறர; அல்லது, அல்லாஹ் எனக்கு 
தீர்ப்பளிக்கின்ை வறர இந்த பூமிறய 
விட்டு நான் நகர மாட்கடன். 
தீர்ப்பளிப்பவர்களில் அவன் மிக 
கமலானவன்.” 

 ِمْنهُ  اْستهْيـ هُسْوا فهلهَمها 
لهُصْوا  قهاله  نهِجَيًا    خه
ُهْم  ِبْْیُ هلهْم  كه ا ا هَنه  تهْعلهُمْو   ا
ُكْم  هبها ذه  قهْد  ا  عهلهْيُكْم   اهخه
ْوثًِقا  ِ  َمِنه  َمه ِمْن  اّلَلَٰ   قهْبُل  وه
ا  ْطَتُْم  مه  یُْوُسفه    ِفْ  فهَره
 ْ حه  فهله هبْره َتَٰ  اَْلهْرضه  ا   حه
ْ   ِلْ   یهاْذهنه  هِب هوْ  ا ُ  یهْحُكمه  ا  اّلَلَٰ
ْْیُ  ِلْ    ِكِمْيه  وهُهوهخه  الْحَٰ

81. நீங்கள் உங்கள் தந்றதயிடம் திரும்பிச் 
சசன்று, (அவரிடம்) கூறுங்கள்: “எங்கள் 
தந்றதகய! நிச்சயமாக உம் மகன் 
திருடிவிட்டார். இன்னும், நாங்கள் 
அைிந்தபடிகய தவிர நாங்கள் (சபாய்யாக) 
சாட்சி பகரவில்றல. மறைவானவற்றை 
அைிந்தவர்களாக நாங்கள் 
இருக்கவில்றல.” 

ا هِبْيُكْم  اِلَٰ   اِْرِجُعْو   فهُقْولُْوا  ا
قه    ابْنهكه  اَِنه  یَٰ اهبهانها   ره   سه
ا  مه ِهْدنه  وه   عهلِْمنها   ِبمها اََِله  ا  شه
ا  مه ْيِب  ُكَنها  وه  لِلْغه

ِفِظْيه   حَٰ
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82. “நாங்கள் (தங்கி) இருந்த ஊறரயும், 
நாங்கள் (சசன்று) வந்த பயணக் 
கூட்டத்றதயும் நீர் ககட்பரீாக. இன்னும், 
நிச்சயமாக நாங்கள் உண்றமயாளர்ககள!” 

ْسـ هِل    ُكَنها  الَهِتْ  الْقهْریهةه  وه
ا  هقْبهلْنها  الَهِتْ   وهالِْعْْیه  فِْيهه   ا
ا    نَها  فِْيهه اِ ِدقُْونه  وه  لهصَٰ

83. (யஅகூப்) கூைினார்: “மாைாக! உங்கள் 
ஆன்மாக்கள் ஒரு காரியத்றத 
அலங்கரித்தன. ஆககவ, அழகிய 
சபாறுறம(யாக எனது சபாறுறம 
இருக்கட்டும்). அல்லாஹ், அவர்கள் 
அறனவறரயும் என்னிடம் சகாண்டு 
வரக்கூடும். நிச்சயமாக அவன்தான் 
நன்கைிந்தவன், மகா ஞானவான்.” 

َوهلهْت  بهْل  قهاله   لهُكْم  سه
هنُْفُسُكْم  هْمًرا    ا َْب   ا  فهصه
ِمْيل     ُ  عهسه  جه هْن  اّلَلَٰ  ا
ِمْيًعا    ِبِهْم  یَهاْتِيهِنْ   اِنَهه   جه

لِْيُم  ِكْيُم  ُهوهالْعه  الْحه

84. இன்னும், அவர் அவர்கறள விட்டு 
விலகிச் சசன்று, “யூஸுஃபின் மீது 
எனக்குள்ள துயரகம!” என்று கூைினார். 
இன்னும், அவரது இரு கண்களும் 
கவறலயால் (அழுதழுது) சவளுத்து 
விட்டன. அவர் (தன் ககாபத்றதயும் 
கவறலறயயும்) அடக்கிக் சகாள்பவர். 

َلَٰ  تهوه ْ  وه ْٰنُ فَٰ  وهقهاله  عه  یَٰ اهسه
لَٰ  ْت  یُْوُسفه  عه   وهابْيهَضه
هُ    الُْحْزِن  ِمنه  عهیْنَٰ

 فهُهوهكهِظْيم  

85. “அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமாக! 
அழிறவ சநருங்கியவராக நீர் ஆகும் 
வறர; அல்லது, இைந்தவர்களில் நீர் 
ஆகும் வறர யூஸுஃறப நிறனவு கூர்ந்து 
சகாண்கட இருப்பரீ் (கபாலும்)” என்று 
அவர்கள் கூைினார்கள். 

ِ  قهالُْوا  ْذُكرُ ته  تهْفتهُؤا تهاّلَلَٰ
َتَٰ  یُْوُسفه  ًضا  تهُكْونه  حه ره  حه

هوْ  لِِكْيه  ِمنه  تهُكْونه  ا  الْهَٰ

86. (யஅகூப்) கூைினார்: “என் 
துக்கத்றதயும் என் கவறலறயயும் நான் 
முறையிடுவசதல்லாம் 
அல்லாஹ்விடம்தான். இன்னும், நீங்கள் 
அைியாதவற்றை அல்லாஹ்விடம் நான் 
அைிகவன்.” 

ا   قهاله  نَهمه هْشُكوْ  اِ  بهثَِْی  اا
ِ  اِله  وهُحْزِنْ   هعْلهُم  اّلَلَٰ ا   وه
ِ  ِمنه  ا  اّلَلَٰ  تهْعلهُمْونه  َله  مه
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87. “என் பிள்றளககள! (பூமியின் பல 
பாகங்களில்) சசல்லுங்கள்; இன்னும், 
யூஸுஃறபயும், அவரது சககாதரறரயும் 
நன்கு கதடுங்கள். கமலும், அல்லாஹ்வின் 
அருளில் நம்பிக்றக இழக்காதீர்கள். 
நிச்சயமாக நிராகரிக்கின்ை மக்கறளத் 
தவிர (எவரும்) அல்லாஹ்வின் அருளில் 
நம்பிக்றக இழக்க மாட்டார்கள்.” 

ُسْوا اذْههُبْوا یَٰبهِنَه  َسه  فهتهحه
هِخْيهِ  یَُْوُسفه  ِمْن  ا  وهَله  وه

ْوِح  ِمْن  تهایْـ هُسْوا ِ    َره   اّلَلَٰ
نَهه   ْوِح  ِمْن  یهایْـ هُس  َله  اِ  َره
 ِ الْكَِٰفُرْونه  الْقهْوُم  اََِله  اّلَلَٰ
 

88. ஆக, அவர்கள் அவரிடம் 
நுறழந்தகபாது கூைினார்கள்: “அதிபகர! 
எங்களுக்கும் எங்கள் குடும்பத்திற்கும் 
வறுறம ஏற்பட்டுள்ளது. ஓர் அற்பப் 
சபாருறள (கிரயமாக இங்கக) நாங்கள் 
சகாண்டு வந்திருக்கிகைாம். ஆககவ, 
(அறத ஏற்றுக் சகாண்டு) எங்களுக்கு 
(தானியத்தின்) அளறவறய 
முழுறமப்படுத்தி தருவரீாக! இன்னும், 
எங்களுக்கு தர்மம் வழங்குவரீாக! 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் தர்மம் 
சசய்கவாருக்கு (தகுந்த) கூலி 
சகாடுப்பான்.” 

لُْوا فهلهَمها    قهالُْوا عهلهْيهِ   دهخه
ا  ِزیْزُ  یَٰ اهیَُهه نها  الْعه َسه  مه
هْهلهنها  ا رَُ  وه  ِجْئنها وه  الَضُ
ة   اعه ىة   ِبِبضه ْزجَٰ هْوِف  َمُ  فها

ْق  الْكهْيله  لهنها  َده تهصه  عهلهیْنها    وه
ه  اَِنه    یهْجِزی اّلَلَٰ

قِْيه  َدِ  الُْمتهصه

89. (யூஸுஃப்) கூைினார்: “நீங்கள் 
அைியாதவர்களாக இருந்தகபாது 
யூஸுஃபுக்கும் அவருறடய 
சககாதரருக்கும் என்ன (சகடுதிகறள) 
சசய்தீர்கள் என்பறத நீங்கள் அைிவரீ்களா 
(இல்றலயா)?” 

ا  عهلِْمُتْم  ههْل  قهاله    َمه
لُْتْم  هِخْيهِ  ِبُيْوُسفه  فهعه ا   اِذْ  وه
هنُْتْم  ِهلُْونه  ا  جَٰ
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90. அவர்கள் கூைினார்கள்: “நிச்சயமாக நீர் 
யூஸுஃபா?” அவர் கூைினார்: “நான் 
யூஸுஃப்! இன்னும், இவர் என் சககாதரர். 
திட்டமாக அல்லாஹ் எங்கள் மீது 
அருள்புரிந்தான். நிச்சயமாக எவர் 
அல்லாஹ்றவ அஞ்சி நடப்பாகரா; 
இன்னும், (கசாதறனயில்) சபாறுறமயாக 
இருப்பாகரா, நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
(அத்தறகய) நற்குண சீலர்களின் கூலிறய 
வணீாக்க மாட்டான்.” 

ا نَهكه  قهالُْو  اِ هنْته  ءه   یُْوُسُف     َله
هنها  قهاله  ا   ُسُف یُوْ  ا ذه هِخْ ؗ  وههَٰ  ا
َنه  قهْد  ُ  مه ا    اّلَلَٰ  اِنَهه   عهلهیْنه
ْن  یهْصَِبْ  یَهَتهِق  مه ه  فهاَِنه  وه  اّلَلَٰ
هْجره  یُِضْيعُ  َله    ا

 الُْمْحِسِنْيه 

91. அவர்கள் கூைினார்கள்: 
“அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமாக! 
அல்லாஹ் எங்கறளவிட உம்றம 
கமன்றமப்படுத்தி இருக்கிைான். 
நிச்சயமாக நாங்கள் 
தவைிறழப்பவர்களாககவ இருந்கதாம்.” 

ِ  قهالُْوا كه  لهقهْد  تهاّلَلَٰ هره ث ُ  اَٰ  اّلَلَٰ
اِْن  عهلهیْنها   ُكَنها  وه

ْيه  ِطـ ِ  لهخَٰ

92. (யூஸுஃப்) கூைினார்: “இன்றைய தினம் 
உங்கள் மீது அைகவ பழிப்பில்றல. 
அல்லாஹ் உங்கறள மன்னிப்பான்! 
கருறணயாளர்களில் அவன் மகா 
கருறணயாளன்.” 

 عهلهْيُكُم  تهثِْریْبه  َله  قهاله 
ُ  یهْغِفرُ  الْيهْومه      لهُكْم ؗ  اّلَلَٰ

ُم  هْرحه ِحِمْيه  وهُهوها  الَرَٰ

93. “நீங்கள் எனது இந்த சட்றடறயக் 
சகாண்டு சசல்லுங்கள்; கமலும், என் 
தந்றதயின் முகத்தில் அறதப் 
கபாடுங்கள். அவர் பார்றவயுறடயவராக 
ஆகிவிடுவார். இன்னும், நீங்கள் உங்கள் 
குடும்பத்தினர் அறனவறரயும் என்னிடம் 
அறழத்து வாருங்கள்.” 

ِمْيِصْ  اِذْههُبْوا ا ِبقه ذه  هَٰ
هلُْقْوهُ  لَٰ  فها هِبْ  وهْجهِ  عه  یهاِْت  ا
ا    ُتْوِنْ  بهِصْْیً ْ ا   ِباهْهلُِكْم  وه

ن  هْجمهِعْيه  ا

94. (அவர்களின்) பயணக் கூட்டம் 
(எகிப்திலிருந்து) புைப்படகவ, அவர்களின் 
தந்றத கூைினார்: (“இகதா) யூஸுஃபுறடய 
வாறடறய நிச்சயமாக நான் சபறுகிகைன்; 
என்றன நீங்கள் அைிவனீனாக ஆக்காமல் 
(என்றன பழிக்காமல்) இருக்க 
கவண்டுகம!” 

لهَمها  لهِت  وه   قهاله   الِْعْْیُ  فهصه
هبُْوُهْم  ْ  ا هِجُد  اَِنِ  ِریْحه  َله
هْن  ْو َله  له  یُْوُسفه  َنُِدْوِن   ا ُتفه
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95. (யஅகூறப சுற்ைி இருந்தவர்கள்) 
கூைினார்கள்: “அல்லாஹ்வின் மீது 
சத்தியமாக! நிச்சயமாக நீர் உம் பறழய 
தவைில்தான் இருக்கிைரீ்.” 

ِ  قهالُْوا نَهكه  تهاّلَلَٰ  لهِفْ  اِ
َٰلِكه  ل  الْقهِدیِْم  ضه

96. ஆக, நற்சசய்தியாளர் வந்தகபாது, 
அறத அவருறடய முகத்தில் கபாட்டார். 
உடகன, அவர் பார்றவயுறடயவராக 
ஆகிவிட்டார். (பிைகு, யஅகூப்) கூைினார்: 
“நீங்கள் அைியாதவற்றை அல்லாஹ்விடம் 
நிச்சயமாக நான் அைிகவன் என்று நான் 
உங்களுக்குக் கூைவில்றலயா?” 

هْن  فهلهَمها   ٓاءه  ا   الْبهِشْْیُ  جه
هلْقَٰىهُ  لَٰ  ا  فهاْرتهَده  وهْجِهه   عه
ا    هلهْم  قهاله  بهِصْْیً هقُْل  ا  ا
  ۬ ْ   لَهُكْم   هعْلهُم  اَِنِ ِ  ِمنه  ا  اّلَلَٰ
ا   تهْعلهُمْونه  َله  مه

97. (யஅகூபிடம் அவரின் பிள்றளகள்) 
கூைினார்கள்: “எங்கள் தந்றதகய! 
எங்களுக்கு எங்கள் பாவங்கறள 
அல்லாஹ் மன்னிப்பதற்கு பிரார்த்தறன 
சசய்வரீாக! நிச்சயமாக நாங்கள் 
தவைிறழப்பவர்களாக இருந்கதாம்.” 

  لهنها  اْستهْغِفرْ  یَٰ اهبهانها  قهالُْوا
ِطـ ِْيه   ُكَنها  اِنَها  ذُنُْوبهنها    خَٰ

98. (யஅகூப்) கூைினார்: “நான் என் 
இறைவனிடம் உங்களுக்காக மன்னிப்புக் 
ககாருகவன். நிச்சயமாக அவன்தான் மகா 
மன்னிப்பாளன், சபரும் கருறணயாளன்.” 

ْوفه  قهاله  هْستهْغِفرُ  سه  لهُكْم  ا
   ْ َبِ نَهه   ره ُفوْرُ  اِ  ُهوهالْغه

ِحْيُم   الَره

99. ஆக, அவர்கள் யூஸுஃபிடம் (அவரின் 
சறபயில்) நுறழந்தகபாது, அவர் தன் 
பக்கம் தன் சபற்கைாறர அரவறணத்தார். 
இன்னும், “அல்லாஹ்வின் நாட்டப்படி 
நீங்கள் அச்சமற்ைவர்களாக எகிப்தில் 
நுறழயுங்கள்!” என்று கூைினார். 

لُْوا فهلهَمها  لَٰ  دهخه  یُْوُسفه  عه
وَٰ ی یْهِ  اِلهْيهِ  اَٰ هبهوه  وهقهاله  ا

ٓاءه   اِْن  ِمْصره  اْدُخلُْوا ُ  شه   اّلَلَٰ
ِمِنْيه    اَٰ
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100. இன்னும், அவர் தன் சபற்கைாறர 
அரச கட்டில் கமல் உயர்த்தி 
அமரறவத்தார். இன்னும், அவருக்கு 
(முன்) அவர்கள் சிரம் பணிந்தவர்களாக 
விழுந்தனர். கமலும், (யூஸுஃப்) கூைினார்: 
“என் தந்றதகய! இது, முன்னர் (நான் 
கண்ட) என் கனவின் விளக்கமாகும். 
இன்னும், என் இறைவன் அறத 
உண்றமயாக ஆக்கிவிட்டான். கமலும், 
சிறையிலிருந்து என்றன அவன் 
சவளிகயற்ைியகபாதும், எனக்கும் என் 
சககாதரர்களுக்கு இறடயில் றஷத்தான் 
பிரிவிறனறய உண்டு பண்ணிய பின்னர், 
உங்கறள கிராமத்திலிருந்து (என்னிடம்) 
சகாண்டு வந்தகபாதும் அவன் எனக்கு 
நன்றம புரிந்திருக்கிைான். நிச்சயமாக என் 
இறைவன், தான் நாடியறத சசய்வதற்கு 
மகா நுட்பமானவன். நிச்சயமாக அவன் 
நன்கைிந்தவன், மகா ஞானவான்.” 

فهعه  یْ  وهره هبهوه له  هِ ا ْرِش  عه  الْعه
ْوا َرُ ًدا    لهه   وهخه  وهقهاله   ُسَجه
ا یَٰ اهبهِت  ذه  ُرْءیهایه  تهاِْویُْل  هَٰ
ا  قهْد  قهْبُل ؗ  ِمْن  لههه عه ْ  جه َبِ   ره
ا    َقً نه  وهقهْد  حه ْ   اهْحسه   اِذْ  ِب

ِنْ  جه هْخره ْجِن  ِمنه  ا  الَسِ
ٓاءه   الْبهْدوِ  َمِنه  ِبُكْم  وهجه
 ْ هْن  بهْعدِ  ِمنٌۢ غه  ا  نَهزه

ُن  ْيطَٰ بهْيه  بهْيِنْ  الَشه  وه
   ْ ْ  اَِنه  اِْخوهِٰت َبِ  لَِمها  لهِطْيف   ره
ٓاُء    نَهه   یهشه لِْيُم  اِ  ُهوهالْعه

ِكْيُم   الْحه

101. “என் இறைவா! திட்டமாக நீ எனக்கு 
ஆட்சிறய தந்தாய். (கனவு சம்பந்தமான) 
சசய்திகளின் விளக்கத்றத எனக்கு 
கற்பித்தாய். வானங்கறளயும் பூமிறயயும் 
பறடத்தவகன. நீதான் இம்றமயிலும் 
மறுறமயிலும் என் பாதுகாவலன். நான் 
முஸ்லிமாக இருக்கும் நிறலயில் 
என்றன உயிர் றகப்பற்ைிக்சகாள்! 
இன்னும், நல்லவர்களுடன் என்றன 
கசர்த்து விடு!” 

َبِ  ِنْ  قهْد  ره تهیْته  ِمنه  اَٰ
ِنْ  الُْملِْك   ِمْن  وهعهلَهْمته
اِدیِْث    تهاِْویِْل   فهاِطره  اَْلهحه

ِت  مَٰوَٰ هنْته  وهاَْلهْرِض   الَسه   ا
ِلَ   نْيها  ِف  وه ِة   الَدُ   وهاَْلَِٰخره

فَهِنْ  هلِْحْقِنْ  تهوه   ُمْسلًِما َوها
لِِحْيه   ِبالَصَٰ
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102. (நபிகய) இறவ, மறைவான 
சசய்திகளில் உள்ளறவயாகும். இவற்றை 
உமக்கு வஹ்யி அைிவிக்கிகைாம். கமலும், 
அவர்கள் (யூஸுஃறப கிணற்ைில் 
எைிவதற்காக) தங்கள் காரியத்தில் 
ஒருமித்து முடிசவடுத்தகபாது நீர் 
அவர்களிடம் இருக்கவில்றல. 

لِكه  هنٌْۢبهٓاءِ  ِمْن  ذَٰ ْيِب  ا  الْغه
ا   اِلهْيكه    نُْوِحْيهِ  مه   ُكْنته  وه
یِْهْم  ا اِذْ  لهده هْجمهُعْو  ُهْم  ا هْمره  ا
 یهْمُكُرْونه  وهُهْم 

103. கமலும், (நபிகய!) நீர் 
கபராறசப்பட்டாலும் மக்களில் 
அதிகமானவர்கள் (இந்த கவதத்றத) 
நம்பிக்றக சகாண்டவர்களாக இல்றல. 

ا   مه ْكثهرُ  وه ه لهوْ  الَنهاِس  ا   وه
ْصته  ره  ِبُمْؤِمِنْيه   حه

104. இதற்காக நீர் அவர்களிடம் ஒரு 
கூலிறயயும் ககட்பதில்றல. இது, 
அகிலத்தார்களுக்கு அைிவுறரயாககவ 
தவிர இல்றல. 

ا  مه  ِمْن  عهلهْيهِ  تهْسـ هلُُهْم  وه
هْجر      ِذْكر   ُهوهاََِله  اِْن  ا

ن  لهِمْيه  لَِلْعَٰ

105. வானங்கள், பூமியில் எத்தறனகயா 
அத்தாட்சிகள் இருக்கின்ைன, அவர்ககளா 
அவற்றை (பார்த்து படிப்பிறன சபைாமல்) 
புைக்கணித்தவர்களாககவ அவற்றை 
கடந்து சசல்கிைார்கள். 

هیَِْن  ها ك یهة   َمِْن  وه  ِف  اَٰ
ِت  مَٰوَٰ   وهاَْلهْرِض  الَسه
ْونه  ا  یهُمَرُ ا  وهُهْم  عهلهْيهه ْنهه   عه

 ُمْعِرُضْونه 

106. இன்னும், அவர்களில் 
அதிகமானவர்கள் அல்லாஹ்றவ 
நம்பிக்றக சகாள்ள மாட்டார்கள், 
அவர்ககளா (சிறலகறள 
அல்லாஹ்விற்கு) 
இறணயாக்கியவர்களாக இருந்கத தவிர. 

ا  مه ْكثهُرُهْم  یُْؤِمُن  وه ه ِ  ا   ِباّلَلَٰ
 َمُْشِرُكْونه  وهُهْم  اََِله 
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107. ஆக, அல்லாஹ்வின் 
தண்டறனயிலிருந்து (அவர்கறள) சூழ்ந்து 
சகாள்ளக்கூடிய ஒரு தண்டறன 
அவர்களிடம் வருவறத; அல்லது 
அவர்கள் அைியாமல் இருக்கும் நிறலயில் 
திடீசரன மறுறம அவர்களிடம் வருவறத 
அவர்கள் அச்சமற்று விட்டனரா? 

ا هِمُنْو  هفها هْن  ا ْ  ا ُ  تهاْتهِْیه
اِب   َمِْن  غهاِشيهة   ِ   عهذه هوْ  اّلَلَٰ  ا
 ُ ُ ةُ  تهاْتِهْیه اعه بهْغتهًة  الَسه
 یهْشُعُرْونه   َله  َوهُهْم 

108. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “(அல்லாஹ் 
ஒருவறன மட்டும் வணங்குவது,) 
இதுதான் என் பாறதயாகும். நானும் 
என்றனப் பின்பற்ைியவர்களும் சதளிவான 
அைிவின் மீது இருந்தவர்களாக 
அல்லாஹ்வின் பக்கம் அறழக்கிகைாம். 
அல்லாஹ் மிகப் பரிசுத்தமானவன். நான் 
இறணறவப்பவர்களில் உள்ளவன் 
இல்றல.” 

ِذه   قُْل  ِبْيِلْ   هَٰ ا سه هْدُعْو   اِله  ا
  ۬ ِ ر لَٰ  اّلَلَٰ ة   عه هنها  بهِصْْیه ِن  ا مه  وه

ِنْ    تَهبهعه نه  ا ِ  وهُسْبحَٰ  اّلَلَٰ
ا   مه هنها  وه الُْمْشِرِكْيه  ِمنه  ا
 

109. இன்னும், (நபிகய!) உமக்கு முன்னர், 
ஊர்வாசிகளில் ஆண்கறளத் தவிர 
(சபண்கறளகயா வானவர்கறளகயா 
தூதர்களாக) நாம் அனுப்பவில்றல. நாம் 
அ(ந்த ஆட)வர்களுக்கு வஹ்யி 
அைிவிப்கபாம். ஆக, (கவதத்றத மறுக்கும்) 
அவர்கள் பூமியில் (பயணம்) 
சசல்லவில்றலயா? (அப்படி சசன்ைால்) 
அவர்களுக்கு முன்னிருந்தவர்களின் 
முடிவு எப்படி இருந்தது என்பறதப் 
பார்ப்பார்கள். கமலும், மறுறமயின் 
வடீுதான் அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சியவர்களுக்கு மிக கமலானதாகும். 
நீங்கள் சிந்தித்துப் புரிய கவண்டாமா? 

ا  وه  لْنها  مه هْرسه   اََِله  قهْبلِكه  ِمْن  ا
اًَل  ْ  نَُْوِحْ   ِرجه  َمِْن  اِلههْْیِ
هْهِل  ی    ا هفهلهْم  الُْقرَٰ  ا

ْوا  اَْلهْرِض  ِف  یهِسْْیُ
هانه  كهْيفه  فهیهْنُظُرْوا  ك
 قهْبلِِهْم     ِمْن  الَهِذیْنه  عهاقِبهةُ 
ارُ  لهده ِة  وه ْْی   اَْلَِٰخره  خه
َهِذیْنه  ْوا    لَِل تَهقه هفهله  ا  ا
 تهْعِقلُْونه 
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110. இறுதியாக, (மக்கள் நம்பிக்றக 
சகாள்வார்கள் என்பதிலிருந்து) நம் 
தூதர்கள் நிராறசயறடந்து, இன்னும், 
நிச்சயமாக அவர்கள் (-தூதர்கள்) 
சபாய்ப்பிக்கப்பட்டனர் (-அல்லாஹ் 
உறடய உதவி தங்களுக்கு வரும் என்று 
அவர்கள் கூைியது சபாய்யாக 
ஆகிவிட்டது) என்று மக்கள் 
எண்ணியகபாது, நம் உதவி அவர்கறள (-
அந்த தூதர்கறள) வந்தறடந்தது. ஆக, 
நாம் நாடுகின்ைவர்கள் 
பாதுகாக்கப்பட்டனர். கமலும், நம் 
தண்டறன, குற்ைவாளிகளான 
சமுதாயத்றத விட்டு (ஒரு கபாதும்) 
திருப்பப்படாது. 

َتَٰ   ُسُل  اْستهْيـ هسه  اِذها حه  الَرُ
ا َنُْو  هنَهُهْم  وهظه  ُكِذبُْوا قهْد  ا

ُهْم  ٓاءه ه  نهْصُرنها  جه ْن  فهُنَجِ  مه
ٓاُء    دَُ  وهَله  نَهشه ِن  بهاُْسنها  یُره   عه
 الُْمْجِرِمْيه  الْقهْوِم 

111. நிறைவான அைிவுறடயவர்களுக்கு 
இவர்களுறடய சரித்திரங்களில் ஒரு 
படிப்பிறன திட்டவட்டமாக இருக்கிைது. 
(இது) இட்டுக்கட்டப்படுகின்ை ஒரு 
சசய்தியாக இருக்கவில்றல. எனினும், 
தனக்கு முன்னுள்ளறத 
உண்றமப்படுத்துவதாகவும் 
எல்லாவற்றையும் விவரிப்பதாகவும் 
கநர்வழியாகவும் நம்பிக்றக சகாள்கிை 
மக்களுக்கு (விகசஷமான) ஓர் 
அருளாகவும் இருக்கிைது. 

ْد  هانه  لهقه ِصِهْم  ِفْ  ك  قهصه
ة   ُوِل  ِعَْبه ه  ََلِ ا  لْبهاِب   اَْل   مه
هانه  ِدیْثًا  ك ی حه َٰ َِٰكْن  یَُْفَته ل  وه

یْهِ  بهْيه  الَهِذْی  تهْصِدیْقه   یهده
تهْفِصْيله  ء   كَُلِ  وه ْ  َشه
ْحمهةً  َوهُهًدی  لَِقهْوم   َوهره
ن   یَُْؤِمُنْونه

ஸூரா ரஃது الرعد 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله
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1. அலிஃப்; லாம்; மீம்; ைா. இறவ, 
(மகத்தான, ஞானமிக்க) கவதத்தின் 
வசனங்களாகும். (நபிகய!) உம் 
இறைவனிடமிருந்து உமக்கு 
இைக்கப்பட்டதுதான் (உறுதியான) 
உண்றமயாகும். என்ைாலும், மக்களில் 
அதிகமானவர்கள் (இறத) நம்பிக்றக 
சகாள்ளாமல் இருக்கிைார்கள். 

یَُٰت  ِتلْكه  الَٓمٓرَٰ  ِب    اَٰ   الِْكتَٰ
الَهِذْی   ُنِْزله  وه   ِمْن  اِلهْيكه  ا
بَِكه  َقُ  َره َِٰكَنه  الْحه ل ْكثهره  وه ه  ا

 یُْؤِمُنْونه   َله  الَنهاِس 

2. அல்லாஹ், வானங்கறள தூண்கள் 
இன்ைி உயர்த்தினான். அறத நீங்கள் 
காண்கிைரீ்கள். பிைகு, அர்ஷின் கமல் 
உயர்ந்து விட்டான். சூரியறனயும் 
சந்திரறனயும் வசப்படுத்தினான். எல்லாம் 
குைிப்பிடப்பட்ட ஒரு தவறணறய கநாக்கி 
ஓடுகின்ைன. எல்லா காரியங்கறளயும் 
திட்டமிட்டு நிர்வகிக்கிைான். உங்கள் 
இறைவனின் சந்திப்றப நீங்கள் 
உறுதியாக நம்பகவண்டும் என்பதற்காக 
வசனங்கறள (உங்களுக்கு) 
விவரிக்கிைான். 

 ُ هّلَلَٰ فهعه  الَهِذْی  ا ِت  ره مَٰوَٰ   الَسه
ْْیِ  مهد   ِبغه وْ  عه ا تهره  ثَُمه  نههه

له  اْستهوَٰی ْرِش  عه  الْعه
ره  َخه ْمسه  وهسه الْقهمهره    الَشه   وه
ل   یَهْجِرْی  كَُل   َمً     َِلهجه   َمُسه

بَِرُ  ُل  اَْلهْمره  یُده   اَْلَٰیَِٰت  یُفهَصِ
لَهُكْم  بَُِكْم  ِبلِقهٓاءِ  لهعه  ره
 ُتْوقُِنْونه 

3. அவன்தான் பூமிறய விரித்தான்; 
இன்னும், அதில் மறலகறளயும் 
ஆறுகறளயும் ஏற்படுத்தினான். இன்னும், 
அவற்ைில் எல்லாக் கனிகளிலும் இரண்டு 
கஜாடிகறள ஏற்படுத்தினான். இரவினால் 
பகறல மூடுகிைான். சிந்திக்கின்ை 
மக்களுக்கு நிச்சயமாக (இறைவன் 
ஒருவகன என்பறத உணர்த்தும் பல) 
அத்தாட்சிகள் இதில் இருக்கின்ைன. 

َده  وهُهوهالَهِذْی    اَْلهْرضه  مه
له  عه ا  وهجه وهاِسه  فِْيهه  ره
ًرا    هنْهَٰ ا ِمْن  وه ِت  كَُلِ  وه   الثَهمهرَٰ
له  عه ا جه ْيِ  فِْيهه ثْنهْيِ  زهْوجه   ا
اره    الَهْيله  یُْغَِش   ِفْ  اَِنه  الَنههه
لِكه  َٰیَٰت   ذَٰ   لَِقهْوم   َله

 یَهتهفهَكهُرْونه 
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4. கமலும், பூமியில் ஒன்றுக்சகான்று 
சமீபமான பகுதிகள் உள்ளன. (ஆனால், 
அறவ தன்றமகளால் மாறுபட்டறவ 
ஆகும்.) இன்னும், திராட்றசகளின் 
கதாட்டங்களும், விவசாய (நில)மும், ஒகர 
கவரிலிருந்து ஒன்றுக்கும் கமற்பட்ட 
மரங்கள் முறளக்கின்ை கபரீச்சமும்; 
இன்னும், ஒரு கவரிலிருந்து ஒகர ஒரு 
மரம் முறளக்கின்ை கபரீச்சமும் உள்ளன. 
இறவ (அறனத்தும்) ஒகர நீறரக் 
சகாண்டு (நீர்) புகட்டப்படுகின்ைன. 
ஆனால், அவற்ைில் சிலவற்றை, 
சிலவற்றைவிட சுறவயில் 
சிைப்பிக்கிகைாம். சிந்தித்து புரிகின்ை 
மக்களுக்கு இதில் நிச்சயமாக (இறைவன் 
ஒருவகன என்பறத உணர்த்தும்) 
அத்தாட்சிகள் இருக்கின்ைன. 

ع   اَْلهْرِض  وهِف    قِطه
َنَٰت  مَُ  ت  َوهجه وِرَٰ  َمِْن  تهجَٰ

هْعنهاب  َوهزهْرع    َوهنهِخْيل   ا
ْْیُ  ِصْنوهان    ِصْنوهان   َوهغه
  َوهاِحد   ِبمهٓاء   یَُْسقَٰ 

ُل  ا  وهنُفهَضِ هه لَٰ  بهْعضه  بهْعض   عه
لِكه  ِفْ  اَِنه  اَْلُكُِل    ِف   ذَٰ

َٰیَٰت    یَهْعِقلُْونه  لَِقهْوم   َله

5. (நபிகய! மக்களில் பலர் அல்லாஹ்றவ 
வணங்காமல், கற் சிறலகறள 
வணங்குவறதப் பற்ைி) நீர் 
ஆச்சரியப்பட்டால், “நாம் (இைந்து 
மண்கணாடு) மண்ணாக ஆகிவிட்டால், 
(அதற்கு பின்னர்) புதியகதார் பறடப்பாக 
நிச்சயமாக நாம் உருவாக்கப்படுகவாமா?” 
என்ை அவர்களுறடய கூற்கைா மிக 
ஆச்சரியமானகத! இவர்கள்தான் தங்கள் 
இறைவறன நிராகரித்தவர்கள். கமலும், 
இவர்களுறடய கழுத்துகளில் 
அரிகண்டங்கள் இருக்கும். இன்னும், 
இவர்கள் நரகவாசிககள! அதில் இவர்கள் 
நிரந்தரமாக தங்கி இருப்பார்கள். 

اِْن  ْب  وه ب   تهْعجه  فهعهجه
اِذها قهْولُُهْم  بًا ُكَنها  ءه نَها  ُترَٰ اِ   ءه
لْق   لهِفْ  ۬   خه ِدیْد    كه  جه َٰٓى ِ  اُول

بَِِهْم    كهفهُرْوا الَهِذیْنه   ِبره
كه  َٰٓى ِ اُول َُٰل  وه ْ   اَْلهغْل  ِف
هْعنهاقِِهْم    كه  ا َٰٓى ِ اُول   وه
ُب  ا  ُهْم  الَنهاِر    اهْصحَٰ   فِْيهه
لُِدْونه   خَٰ
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6. இன்னும், (நபிகய!) உம்மிடம் 
நல்லதற்கு முன்னர் சகட்டறத ககட்டு 
அவசரப்படுத்துகிைார்கள். கமலும், 
தண்டறனகள் இவர்களுக்கு முன்னர் 
(பலருக்கு) வந்து சசன்றுள்ளன. 
நிச்சயமாக உம் இறைவன், மக்கறள - 
அவர்கள் குற்ைம் சசய்திருந்தகபாதும் 
மன்னிப்பவனாக இருக்கிைான் (அவர்கள் 
திருந்தி கநர்வழியில் வந்தால்). கமலும், 
நிச்சயமாக உம் இறைவன், (திருந்தாத 
பாவிகறள) தண்டிப்பதில் மிகக் 
கடுறமயானவன் ஆவான். 

یهْستهْعِجلُْونهكه  یَِئهةِ  وه  ِبالَسه
نهةِ  قهْبله  سه قهْد  الْحه لهْت  وه   خه
َُٰت    قهْبلِِهُم  ِمْن  اَِنه  الْمهثُل   وه
بَهكه  ة   لهُذوْ  ره ْغِفره  لَِلَنهاِس  مه
لَٰ  اَِنه   ُظلِْمِهْم    عه بَهكه  وه  ره

ِدیُْد  اِب  لهشه  الِْعقه

7. (நபிகய!) நிராகரிப்பவர்கள் (உம்றமப் 
பற்ைி), “இவர் மீது இவருறடய 
இறைவனிடமிருந்து (நாம் விரும்புகிைபடி) 
ஓர் அத்தாட்சி இைக்கப்பட கவண்டாமா?” 
என்று கூறுகிைார்கள். (நபிகய!) நீர் 
எல்லாம் ஓர் எச்சரிப்பாளர்தான். கமலும், 
எல்லா மக்களுக்கும் (அவர்கறள 
நன்றமயின் பக்கம்; அல்லது தீறமயின் 
பக்கம் வழி நடத்துகின்ை) ஒரு தறலவர் 
இருந்திருக்கிைார். 

یهُقْوُل  ُرْوا الَهِذیْنه  وه لهْو  كهفه
یهة   عهلهْيهِ  اُنِْزله  َله    َمِْن   اَٰ
بَِه     ا   َره نَهمه هنْته  اِ ُمْنِذر   ا

لِكَُلِ   ههاد ن  قهْوم   َوه

8. ஒவ்சவாரு சபண்ணும் (வயிற்ைில்) 
சுமப்பறதயும் கர்ப்பப்றபகள் 
(குழந்றதகறள ஈன்சைடுக்கும் காலங்கள்) 
குறைவறதயும், அறவ அதிகமாவறதயும் 
அல்லாஹ் நன்கைிவான். இன்னும், 
(இறவ அல்லாத) எல்லா காரியங்களும் 
அவனிடம் (நிர்ணயிக்கப்பட்ட) ஓர் 
அளவின்படி நடக்கின்ைன. 

 ُ هّلَلَٰ ا  یهْعلهُم  ا  كَُلُ  تهْحِمُل  مه
ُنْثَٰی  ا  ا مه   تهِغْيُض  وه

اُم  ا  اَْلهْرحه مه  وهكَُلُ  تهْزدهاُد    وه
ء   ْ ه   َشه ار   ِعْنده  ِبِمْقده

9. (அவன்) மறைவானவற்றையும் 
சவளிப்பறடயானவற்றையும் 
நன்கைிந்தவன்; மிகப் சபரியவன்; மிக 
உயர்ந்தவன். 

ْيِب  عَٰلُِم  ادهةِ  الْغه هه   وهالَشه
اِل  الْكهِبْْیُ   الُْمتهعه
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10. உங்களில் (தன்) கபச்றச 
ரகசியப்படுத்தியவனும்; அறத 
பகிரங்கப்படுத்தியவனும்; இரவில் (தனது 
தீறமகறள) மறைத்து சசய்பவனாக 
இருந்துவிட்டு, கமலும், பகலில் 
(நல்லவனாக) சவளிகய வருபவனும் 
அ(ந்த இறை)வனுக்குச் சமமானவர்ககள! 
(அவன் அவர்கள் அனறவறரயும் 
அவர்களின் எல்லா சசயல்கறளயும் 
நன்கைிவான்.) 

وهٓاء   َره  َمهْن  َمِْنُكْم  سه هسه  ا
ْن وه  الْقهْوله  ره  مه هه ْن  ِبه   جه مه  وه

 ِبالَهْيِل  ُهوهُمْستهْخف   
 ٌۢ اِرب  اِر  وهسه  ِبالَنههه

11. (மனிதனாகிய) அவனுக்கு 
முன்புைத்திலிருந்தும், அவனுக்குப் 
பின்புைத்திலிருந்தும் (அவறன 
பாதுகாப்பதற்காக) 
பின்சதாடரக்கூடியவர்கள் (-ஒரு 
கூட்டத்திற்கு பின்னர், ஒரு கூட்டம் 
என்று மாைி மாைி வரக்கூடிய 
வானவர்கள் அவனுடன்) இருக்கிைார்கள். 
அவர்கள் அல்லாஹ்வுறடய (தண்டறன 
எனும்) கட்டறளயிலிருந்து (அல்லாஹ் 
நாடிய காலம் வறர) அவறன 
பாதுகாக்கிைார்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
ஒரு சமுதாயத்திடமுள்ளறத 
மாற்ைமாட்டான், அவர்கள் 
தங்களிடமுள்ளறத மாற்றுகின்ை வறர. 
கமலும், அல்லாஹ் ஒரு சமுதாயத்திற்கு 
அழிறவ நாடினால், (எவராலும்) அறத 
தடுப்பது அைகவ முடியாது; இன்னும், 
அவர்களுக்கு அவறனயன்ைி உதவியாளர் 
எவரும் இல்றல. 

بَٰت   لهه   َقِ ْ  ُمعه یْهِ  بهْيِ  َمِنٌۢ  یهده
ِمْن  لِْفه   وه  ِمْن  یهْحفهُظْونهه   خه
هْمرِ  ِ    ا ه  اَِنه  اّلَلَٰ ُ یُ  َله  اّلَلَٰ َْیِ   غه
ا  َتَٰ  ِبقهْوم   مه ْوا حه ُ َْیِ ا  یُغه  مه

اِذها   ِباهنُْفِسِهْم    اده  وه هره ُ  ا   اّلَلَٰ
دَه  فهله  ُسْوًٓءا ِبقهْوم   ره  لهه     مه
ا  مه  ِمْن  ُدْونِه   َمِْن  لهُهْم  وه
 َوهال  

12. அவன் உங்க(ளில் பயணத்தில் 
இருப்பவர்க)ளுக்கு மின்னறல பயமாகவும் 
(ஊரில் இருப்பவர்களுக்கு மறழ 
வருவதற்குரிய) ஆறசயாகவும் 
காட்டுகிைான். இன்னும், (மறழறயச் 
சுமந்து வரக்கூடிய) கனமான கமகங்கறள 
உருவாக்குகிைான். 

قه  یُِریُْكُم  ُهوهالَهِذْی  ْ  الَْبه
یُْنِشُئ  مهًعا َوه ْوفًا َوهطه  خه

ابه  حه  الثَِقهاله   الَسه
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13. கமலும், இடியும் வானவர்களும் 
அவனுறடய பயத்தால் அவறனப் 
புகழ்ந்து துதிக்கிைார்கள். அவர்ககளா (-
அம்மக்ககளா) அல்லாஹ்றவப் பற்ைி 
தர்க்கித்துக் சகாண்டிருக்கும் நிறலயில், 
அவகன அபாயங்கறள (-எரித்து 
சாம்பலாக்கிவிடும் இடி மின்னல்கறள) 
அனுப்பி, அவற்றைக் சகாண்டு அவன் 
நாடியவர்கறள கவரறுக்கிைான். அவகனா 
(பாவிகறள) பிடிப்பதில் (-தண்டிப்பதால்) 
மிகக் கடுறமயானவன். 

ُح  َبِ یُسه عُْد  وه ْمِده   الَره   ِبحه
كهةُ  َٰٓى ِ الْمهل   ِخْيفهِته     ِمْن  وه
یُْرِسُل  وهاِعقه  وه   الَصه
ا  فهُيِصْيُب  ْن  ِبهه ٓاءُ  مه   یَهشه
اِدلُْونه  وهُهْم  ِ    ِف  یُجه   اّلَلَٰ

ِدیُْد  اِل   وهُهوهشه  الِْمحه

14. (பலன் தரும்) உண்றமப் பிரார்த்தறன 
அவனுக்கக உரியது. இவர்கள் 
அவறனயன்ைி எவர்கறள 
அறழக்கிைார்ககளா அவர்கள் 
இவர்களுக்கு எறதயும் பதில் 
தரமாட்டார்கள். தண்ணரீ் பக்கம் தன் இரு 
றககறளயும் அது (தானாககவ) தன் 
வாறய அறடவதற்காக விரிப்பவறனப் 
கபான்கை தவிர (இவர்களின் சசயல் 
இல்றல). அதுகவா (ஒரு கபாதும்) அறத 
அறடயாது. (சிறலகறள வணங்குகின்ை) 
நிராகரிப்பாளர்களின் பிரார்த்தறன 
வழிககட்டில் தவிர இல்றல. 

َقِ    دهْعوهةُ  لهه   الَهِذیْنه  الْحه  وه
 َله  ُدْونِه   ِمْن  یهْدُعْونه 

ء   لهُهْم  یهْستهِجیُْبْونه  ْ  ِبَشه
َفهْيهِ  كهبهاِسِط  اََِله   اِله  كه

ا  فهاهُ  غه لِیهْبلُ  الْمهٓاءِ  مه  وه
ِببهالِِغه     ا  ُهوه مه   ُدعهٓاءُ  وه
َٰل   ِفْ  اََِله  الْكَِٰفِریْنه  ل  ضه

15. வானங்களிலும் பூமியிலும் 
உள்ளவர்கள் ஆறசயாகவும், 
நிர்ப்பந்தமாகவும் அல்லாஹ்விற்கக சிரம் 
பணிகிைார்கள்; இன்னும், காறல 
கநரங்களிலும் மாறல கநரங்களிலும் 
அவர்களின் நிழல்களும் அவனுக்கக சிரம் 
பணிகின்ைன. 

 ِ ْن  یهْسُجُد  وهّلِلََٰ  ِف  مه
ِت  مَٰوَٰ ْوعًا   وهاَْلهْرِض  الَسه طه
ْرًها  َٰلُُهْم  َوهكه   ِبالُْغُدوَِ  َوهِظل

اِل۩   وهاَْلَٰصه
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16. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “வானங்கள் 
இன்னும் பூமியின் இறைவன் யார்?” 
(நபிகய!) கூறுவரீாக: (அவன்) “அல்லாஹ்” 
என்று. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “நீங்கள் 
அவறன அன்ைி, (உங்களுக்கு) 
சதய்வங்கறள ஏற்படுத்திக் 
சகாண்டீர்களா? அவர்கள் தங்களுக்கு 
தாகம நன்றம சசய்வதற்கும் தீங்கு 
சசய்வதற்கும் உரிறமசபை மாட்டார்கள். 
(நபிகய!) கூறுவரீாக: “குருடனும், 
பார்றவயுறடயவனும் சமமாவார்களா? 
அல்லது, இருள்களும் ஒளியும் 
சமமாகுமா? அல்லது, அல்லாஹ்விற்கு 
இறணக(ளாக கற்பறன சசய்யப்பட்ட 
சதய்வங்)றள அவர்கள் 
ஏற்படுத்தினார்ககள அறவ அவனுறடய 
பறடப்றபப் கபான்று (எறதயும்) 
பறடத்திருக்கின்ைனவா? அதனால், 
பறடத்தல் (யார் மூலம் நிகழ்கிைது 
என்பது) இவர்களுக்கு குழப்பமறடந்து 
விட்டதா?” (நபிகய! இதற்கு பதிலாக நீர்) 
கூறுவரீாக: “அல்லாஹ்தான் 
எல்லாவற்ைின் பறடப்பாளன் ஆவான். 
இன்னும், அவன் (நிகரற்ை) ஒருவன், 
(அறனவறரயும்) அடக்கி ஆளுபவன் 
ஆவான்.” 

ْن  قُْل  َبُ  مه مَٰوَِٰت  َره   الَسه
ُ    قُِل  وهاَْلهْرِض     قُْل  اّلَلَٰ
ْذُتْم  هفهاتَهخه  ُدْونِه    َمِْن  ا
هْولِيهٓاءه    یهْملُِكْونه  َله  ا

ا    نهْفًعا َوهَله  َِلهنُْفِسِهْم  َرً  ضه
 اَْلهْعمَٰ  یهْستهوِی ههْل  قُْل 

  ۬ الْبهِصْْیُ   هْم  وه  تهْستهوِی ههْل  ا
لُمَُٰت  ۬   الَظُ الَنُوُْر   هْم  وه  ا
لُْوا عه ِ  جه هٓاءه  ّلِلََٰ ك لهُقْوا  ُشره   خه
لِْقه   ابههه  كهخه لُْق  فهتهشه  الْخه
   ْ ُ  قُِل  عهلههْْیِ الُِق  اّلَلَٰ  خه
ء   كَُلِ  ْ   َوهُهوهالْوهاِحُد  َشه

اُر  َهه  الْقه
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17. அவன் கமகத்திலிருந்து மறழறய 
இைக்கினான். ஓறடகள் அவற்ைின் 
அளவிற்கு (தண்ணரீால் நிரம்பி) ஓடின. 
ஆக, சவள்ளம், மிதக்கும் நுறரகறள 
சுமந்(து வந்)தது. கமலும், ஆபரணத்றத 
அல்லது (உகலாகப்) சபாருறள (சசய்ய) 
நாடி சநருப்பில் (தங்கம், சவள்ளி, 
பித்தறள கபான்ைவற்றை) அவர்கள் 
பழுக்க றவப்பதிலும் அது கபான்ை 
(அழுக்கு) நுறரகள் உண்டு. இப்படித்தான் 
சத்தியத்றதயும் அசத்தியத்றதயும் 
அல்லாஹ் விவரிக்கிைான். ஆக, 
நுறரகயா வணீானதாக சசன்று 
அழிந்துவிடுகிைது. ஆனால், மனிதனுக்கு 
எது பலனளிக்கிைகதா அதுகவ பூமியில் 
(நிரந்தரமாக) தங்குகிைது. இவ்வாகை, 
அல்லாஹ் உவறமகறள விவரிக்கிைான். 

له  هنْزه مهٓاءِ  ِمنه  ا ٓاءً   الَسه   مه
الهْت  ٌۢ  فهسه هْوِدیهة  ِرهها  ا  ِبقهده
ْيُل  فهاْحتهمهله    زهبهًدا الَسه
ِبًيا    ا ِمَمها  َره  یُْوقُِدْونه  وه
  ابِْتغهٓاءه  الَنهارِ  ِف  عهلهْيهِ 
هوْ  ِحلْيهة   تهاع   ا بهد   مه   َمِثْلُه     زه
لِكه  ُ  یهْضِرُب  كهذَٰ َقه   اّلَلَٰ  الْحه

  ۬ الْبهاِطله   ا  وه هَمه بهُد  فها   الَزه
ا  ُجفهٓاًء    فهيهْذههُب  هَمه ا ا  وه  مه
 ِف  فهيهْمُكُث  الَنهاسه  یهْنفهعُ 

لِكه  اَْلهْرِض     یهْضِرُب  كهذَٰ
 ُ  اَْلهْمثهاله   اّلَلَٰ

18. தங்கள் இறைவனு(றடய அறழப்பு)க்கு 
பதிலளித்தவர்களுக்கு மிக அழகிய 
நற்கூலி உண்டு. கமலும், எவர்கள் 
அவனு(றடய அறழப்பு)க்குப் 
பதிலளிக்கவில்றலகயா அவர்களிடம் 
பூமியிலுள்ளறவ அறனத்தும்; இன்னும், 
அதுகபான்ைறவயும் இருந்திருந்தால், 
(நரகத்திலிருந்து தப்பிக்க) அறத 
மீட்புத்சதாறகயாக சகாடுத்து 
தப்பித்திருப்பார்கள். அவர்களுக்கு 
கடினமான விசாரறண உண்டு. இன்னும், 
அவர்களுறடய தங்குமிடம் நரகம்தான். 
அது மிகக் சகட்ட தங்குமிடமாகும். 

ابُْوا لِلَهِذیْنه  بَِِهُم  اْستهجه  لِره
  ۬ الَهِذیْنه  الُْحْسنَٰ ر  لهْم  وه

هَنه  لهوْ  لهه   یهْستهِجیُْبْوا   لهُهْم  ا
ا  ِمْيًعا   اَْلهْرِض  ِف  َمه جه

ِمثْلهه   ه   َوه عه ْوا مه فْتهده   ِبه     َله
كه  َٰٓى ِ  ُسْوٓءُ  لهُهْم  اُول

  ۬ اِب   ىُهْم  الِْحسه اْوَٰ مه  وه
َنهُم    هه ِبْئسه  جه اُدن  وه  الِْمهه
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19. ஆக, உம் இறைவனிடமிருந்து உமக்கு 
இைக்கப்பட்டசதல்லாம் உண்றமதான் 
என்று அைிபவர் (அறத அைியாமல்) 
குருடராக இருப்பவறரப் கபான்று 
ஆவாரா? (ஆககவ மாட்டார்.) 
நல்லுபகதசம் சபறுவசதல்லாம் 
நிறைவான அைிவுறடயவர்கள்தான். 

هفهمهْن  ا   یَهْعلهُم  ا هنَهمه  اُنِْزله  ا
بَِكه  ِمْن  اِلهْيكه  َقُ  َره  الْحه
مهْن  ا  ُهوهاهْعمَٰ    كه نَهمه  اِ

َكهرُ   اَْلهلْبهاِب   اُولُوا یهتهذه

20. அவர்கள் அல்லாஹ்வின் (சபயரால் 
தங்களுக்குள் சசய்த) ஒப்பந்தத்றத 
நிறைகவற்றுவார்கள். இன்னும், உடன் 
படிக்றகறய முைிக்க மாட்டார்கள். 

ْهدِ  یُْوفُْونه  الَهِذیْنه  ِ  ِبعه   اّلَلَٰ
 الِْمیْثهاقه   یهْنُقُضْونه  وهَله 

21. இன்னும், அவர்கள், எது கசர்க்கப்பட 
கவண்டும் என அல்லாஹ் ஏவினாகனா 
அ(ந்த சசாந்த பந்தத்)றத கசர்ப்பார்கள். 
இன்னும், அவர்கள், தங்கள் இறைவறன 
அஞ்சுவார்கள். கமலும், கடினமான 
விசாரறணறயப் பயப்படுவார்கள். 

الَهِذیْنه  ا   یهِصلُْونه  وه ره  مه همه  ا
 ُ هْن  ِبه    اّلَلَٰ له  ا   یَُْوصه

ْونه  یهْخشه بَهُهْم  وه  ره
افُْونه  یهخه  ُسْوٓءه  وه
اِب    الِْحسه

22. இன்னும், அவர்கள் தங்கள் 
இறைவனின் முகத்றத நாடி 
சபாறுறமயாக இருப்பார்கள்; கமலும், 
சதாழுறகறய நிறலநிறுத்துவார்கள்; 
இன்னும், நாம் அவர்களுக்கு 
வழங்கியவற்ைிலிருந்து இரகசியமாகவும் 
சவளிப்பறடயாகவும் தர்மம் சசய்வார்கள்; 
இன்னும், நல்லறதக் சகாண்டு 
சகட்டறதத் தடுப்பார்கள். 
இ(த்தறகய)வர்கள், இவர்களுக்குத்தான் 
மறுறமயின் அழகிய முடிவுண்டு. 

الَهِذیْنه  وا وه ُ َبه ٓاءه  صه   ابِْتغه
بَِِهْم  وهْجهِ  هقهاُموا ره ا  وه

َٰوةه  ل هنْفهُقْوا الَصه ا  ِمَمها  وه
 ْ ُ زهقْٰنَٰ نِيهًة   ره ِسًرا َوهعهله

ُءْونه  یهْدره نهةِ  َوه سه   ِبالْحه
یَِئهةه  كه  الَسه َٰٓى ِ  لهُهْم  اُول
اِر   ُعْقبه   الَده
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23. (நல்ல முடிவு என்பது,) “அத்ன்” 
சசார்க்கங்கள் ஆகும். அதில் இவர்களும், 
இவர்களுறடய மூதாறதகளில், 
இவர்களுறடய மறனவிகளில், 
இவர்களுறடய சந்ததிகளில் 
நல்லவர்களாக இருந்தவர்களும் 
பிரகவசிப்பார்கள். ஒவ்சவாரு வாசலில் 
இருந்தும் வானவர்கள் இவர்களிடம் 
பிரகவசிப்பார்கள். 

َنَُٰت  ا  عهْدن    جه  یَهْدُخلُْونههه
ْن  مه لهحه  وه بهٓاى ِِهْم  ِمْن  صه  اَٰ

هْزوهاِجِهْم  ا ْ   وه یََٰهَِتِ   وهذَُرِ
كهةُ  َٰٓى ِ الْمهل  یهْدُخلُْونه  وه
 ْ  بهاب    كَُلِ  َمِْن  عهلههْْیِ

24. நீங்கள் சபாறுறமயாக இருந்ததால் 
உங்களுக்கு ஸலாம் - ஈகடற்ைம் 
உண்டாகுக! ஆக, மறுறமயின் அழகிய 
முடிவு மிகச் சிைந்ததாகும். 

َٰم   ل ُتْم   ِبمها  عهلهْيُكْم  سه ْ َبه  صه
اِر   ُعْقبه  فهِنْعمه   الَده

25. கமலும், எவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
உடன்படிக்றகறய அது உறுதியான 
பின்னர் முைிக்கிைார்ககளா; இன்னும், எது 
கசர்க்கப்பட கவண்டும் என அல்லாஹ் 
ஏவினாகனா அ(ந்த சசாந்த பந்தத்)றத 
துண்டிக்கிைார்ககளா; இன்னும், பூமியில் 
விஷமம் (-சகாறல, சகாள்றள, கலகம், 
சபாது சசாத்தில் றகயாடல், ஊழல்) 
சசய்கிைார்ககளா ஆகிய இவர்கள் 
இவர்களுக்கு சாபம்தான். இன்னும், 
இவர்களுக்கு (கடுறமயான தண்டறனகள் 
உறடய) மிகக் சகட்ட வடீு உண்டு. 

الَه  ْهده  یهْنُقُضْونه  ِذیْنه وه   عه
 ِ ْ  اّلَلَٰ  ِمیْثهاقِه   بهْعدِ  ِمنٌۢ

ُعْونه  یهْقطه ا   وه ره  مه همه ُ  ا  ِبه    اّلَلَٰ
هْن  له  ا یُْفِسُدْونه  یَُْوصه  ِف  وه

كه  اَْلهْرِض    َٰٓى ِ  لهُهُم  اُول
لهُهْم  اللَهْعنهةُ  اِر   ُسْوٓءُ  وه الَده

 

26. அல்லாஹ், தான் நாடுகிைவர்களுக்கு 
வாழ்க்றக வசதிறய 
விசாலப்படுத்துகிைான். (தான் 
நாடுகிைவர்களுக்கு அறத) 
சுருக்கிவிடுகிைான். கமலும், (மறுறமறய 
நிராகரிக்கின்ை) அவர்கள் உலக 
வாழ்க்றகறயக் சகாண்டு மகிழ்கிைார்கள். 
உலக வாழ்க்றககயா மறுறமயில் 
(கிறடக்கும் சுகத்கதாடு 
ஒப்பிடப்படும்கபாது) ஒரு (சசாற்ப) 
சுகமாககவ தவிர இல்றல. 

 ُ هّلَلَٰ  لِمهْن   الَرِْزقه  یهْبُسُط  ا
ٓاءُ  یهْقِدُر    یَهشه فهِرُحْوا وه   وه

وةِ  يَٰ ا    ِبالْحه نْيه ا  الَدُ مه  وه
وةُ  يَٰ نْيها الْحه ةِ  ِف  الَدُ   اَْلَِٰخره

تهاع ن  اََِله   مه
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27. நிராகரித்தவர்கள், “இவர் (-இத்தூதர்) 
மீது இவருறடய இறைவனிடமிருந்து 
(நாம் விரும்புகிை) ஓர் அத்தாட்சி 
இைக்கப்பட கவண்டாமா?” என்று 
கூறுகிைார்கள். (நபிகய) கூறுவரீாக! 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் தான் 
நாடுபவர்கறள வழிசகடுக்கிைான். 
இன்னும், (நிராகரிப்பிலிருந்து விலகி 
அவன் பக்கம்) திரும்பியவர்களுக்கு 
அவறன கநாக்கி (வருவதற்கான கநரான 
பாறதறய) வழிகாட்டுகிைான். 

یهُقْوُل  ُرْوا الَهِذیْنه  وه لهْو  كهفه
یهة   عهلهْيهِ  اُنِْزله  َله    َمِْن   اَٰ
بَِه     ه  اَِنه  قُْل  َره   یُِضَلُ  اّلَلَٰ
ْن  ٓاءُ  مه یهْهِدْی   یَهشه  اِلهْيهِ   وه
ْن  هنهابه ۬   مه  ا

28. (அவர்கள்தான்) நம்பிக்றக 
சகாண்டவர்கள்; கமலும், அவர்களுறடய 
உள்ளங்கள் அல்லாஹ்வின் நிறனவால் 
நிம்மதியறடகின்ைன. “அல்லாஹ்வின் 
நிறனவினால் உள்ளங்கள் 
நிம்மதியறடகின்ைன” என்பறத அைிந்து 
சகாள்ளுங்கள். 

هلَهِذیْنه  ُنْوا ا مه َنُ  اَٰ تهْطمهى ِ  وه
ِ    ِبِذْكرِ  قُلُْوبُُهْم   اهَله  اّلَلَٰ
ِ  ِبِذْكرِ  َنُ  اّلَلَٰ   تهْطمهى ِ
 الُْقلُْوُب  

29. எவர்கள் (அல்லாஹ்றவ) நம்பிக்றக 
சகாண்டு, நற்சசயல்கறள சசய்தார்ககளா 
அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியும் 
கண்குளிர்ச்சியும் அழகிய மீளுமிடமும் 
உண்டு. 

هلَهِذیْنه  ُنْوا ا مه ِملُوا اَٰ   وهعه
ِت  لِحَٰ  لهُهْم  ُطْوبَٰ  الَصَٰ
اَٰب   وهُحْسُن   مه
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30. (நபிகய! முன்பு தூதர்கறள அனுப்பிய) 
இவ்வாகை, உம்றம (நம் தூதராக) ஒரு 
சமுதாயத்திடம் அனுப்பிகனாம். 
இவர்களுக்கு முன்னரும் பல 
சமுதாயங்கள் சசன்ைிருக்கின்ைன. நாம் 
உமக்கு வஹ்யி அைிவித்தறத இவர்கள் 
முன் நீர் ஓதி காண்பிப்பதற்காக (உம்றம 
தூதராக அனுப்பிகனாம்). ஆனால், 
இவர்ககளா ரஹ்மாறன (-
கபரருளாளனாகிய அல்லாஹ்றவ) 
நிராகரிக்கிைார்கள். (நபிகய) கூறுவரீாக: 
“அவன்தான் என் இறைவன்; அவறனத் 
தவிர (உண்றமயில் வணங்கத்தகுதியான) 
இறைவன் அைகவ இல்றல. அவன் மீது 
நம்பிக்றக றவத்து (அவறன மட்டுகம 
சார்ந்து) விட்கடன். இன்னும், அவன் 
பக்ககம என் திரும்புதல் இருக்கிைது.” 

لِكه  لْنَٰكه  كهذَٰ هْرسه ْ   ا   اَُمهة   ِف
لهْت   ْد قه  ا   ِمْن  خه  اُمهم   قهْبلِهه

 ۡ ُ  لَِتهْتلُوها   الَهِذْی   عهلههْْیِ
یْنها   هْوحه  وهُهْم  اِلهْيكه  ا
ِن    یهْكُفُرْونه  ْحمَٰ  قُْل  ِبالَره
 ْ َبِ َٰهه  َله   ُهوهره  عهلهْيهِ  ُهوه   اََِله  اِل
َهلُْت  ك اِلهْيهِ  تهوه تهاِب  وه  مه
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31. (நபிகய! முன்னர் இைக்கப்பட்ட) ஒரு 
கவதம், அதன் மூலம் மறலகள் 
நகர்த்தப்பட்டிருந்தால்; அல்லது, அதன் 
மூலம் பூமி துண்டு 
துண்டாக்கப்பட்டிருந்தால்; அல்லது, அதன் 
மூலம் மரணித்தவர்கள் 
கபசறவக்கப்பட்டிருந்தால் (உங்களுக்கு 
இைக்கப்பட்ட இவ்கவதத்தின் மூலமும் 
அப்படி சசய்யப்பட்டிருக்கும்). மாைாக, 
அதிகாரம் எல்லாம் 
அல்லாஹ்விற்குரியகத! ஆககவ, 
அல்லாஹ் நாடினால் மக்கள் 
அறனவறரயும் கநர்வழிபடுத்தியிருப்பான் 
என்பறத நம்பிக்றக சகாண்டவர்கள் 
அைியவில்றலயா? (மக்காறவச் கசர்ந்த 
இந்த) நிராகரிப்பாளர்கள் சசய்ததின் 
காரணமாக அவர்கறள ஒரு திடுக்கம் 
அறடந்து சகாண்கட இருக்கும். அல்லது, 
அவர்களின் ஊருக்கு அருகாறமயில் நீர் 
(உம் பறடயுடன் சசன்று) தங்குவரீ். 
இறுதியாக, அல்லாஹ்வின் வாக்குறுதி 
வரும். (விறரவில் அவர்கறள நீர் சவற்ைி 
சகாள்வரீ்.) நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
வாக்குறுதிறய மாற்ைமாட்டான். 

لهوْ  هَنه  وه نًا ا ْت  قُْراَٰ ه  ِبهِ  ُسَْیِ
هوْ  الِْجبهاُل  ْت  ا عه  ِبهِ   قَُطِ
هوْ  اَْلهْرُض    الْمهْوٰتَٰ    ِبهِ  كُلَِمه  ا

ِ  بهْل  ََٰ ِمْيًعا    اَْلهْمرُ  ّلَلِ  جه
هفهلهْم  ا الَهِذیْنه  یهایْـ هِس  ا ُنْو  مه   اَٰ
هْن  ٓاءُ  لَهوْ  ا ُ  یهشه ی اّلَلَٰ   لهههده

ِمْيًعا    الَنهاسه  اُل  وهَله  جه  یهزه
ْ  كهفهُرْوا الَهِذیْنه   ُتِصْيُُبُ
نهُعْوا ِبمها  ة   صه هوْ  قهاِرعه   ُحَلُ ته  ا

َتَٰ   دهاِرِهْم  َمِْن  قهِریًْبا   حه
ه  ِ    وهعُْد  یهاِْٰت ه  اَِنه  اّلَلَٰ  َله  اّلَلَٰ

ادهن  یُْخلُِف   الِْمْيعه

32. கமலும், (நபிகய!) உமக்கு முன்னர் 
(பல) தூதர்கள் திட்டவட்டமாக ககலி 
சசய்யப்பட்டனர். ஆக, 
நிராகரித்தவர்களுக்கு (அவர்களது 
அவகாசத்றத) நீட்டிக்சகாடுத்கதன். பிைகு, 
(என் தண்டறனயால்) அவர்கறளப் 
பிடித்கதன். ஆக, என் தண்டறன எப்படி 
இருந்தது? 

لهقهدِ   ِبُرُسل   اْسُتْهِزئه  وه
هْملهْيُت  قهْبلِكه  َمِْن    فها

  ثَُمه  كهفهُرْوا لِلَهِذیْنه 
ْذُتُهْم  هخه هانه  فهكهْيفه  ا  ك
اِب   ِعقه
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33. ஆக, ஒவ்கவார் ஆன்மாறவயும் - அது 
சசய்ததற்கு ஏற்ப - அறத நிர்வகிப்பவன் 
எவ்வித சக்தியுமற்ை கற்பறன 
சதய்வங்களுக்கு சமமாவானா? இன்னும், 
அவர்கள் அல்லாஹ்விற்கு இறண(யாக 
கற்பறன சசய்யப்பட்ட சதய்வங்)கறள 
ஏற்படுத்தினர்! (நபிகய!) கூறுவரீாக! 
“(நீங்கள் வணங்கும்) அவற்றுக்கு நீங்கள் 
சபயரிடுங்கள். (அவற்றுக்கு இறைவன் 
என்று உங்களால் சபயரிட முடியுமா?) 
அல்லது, பூமியில் அவன் அைியாதறத; 
அல்லது, சபாய்யான (வணீான) சசால்றல 
அவனுக்கு அைிவிக்கிைரீ்களா? (அதுவும் 
முடியாது.)” மாைாக! நிராகரித்தவர்களுக்கு 
- அவர்களுறடய சூழ்ச்சி - 
அலங்கரிக்கப்பட்டது. இன்னும், (அவர்கள் 
கநரான) பாறதயிலிருந்து 
தடுக்கப்பட்டனர். கமலும், எவறர 
அல்லாஹ் வழிசகடுப்பாகனா அவருக்கு, 
கநர்வழிகாட்டுபவர் எவரும் இல்றல. 

هفهمهْن  لَٰ  ُهوهقهٓاى ِم   ا  كَُلِ   عه
بهْت    ِبمها  نهْفس      كهسه
لُْوا عه ِ  وهجه هٓاءه    ّلِلََٰ ك  قُْل  ُشره
َمُْوُهْم    هْم  سه ـ ُْونهه   ا   ِبمها  ُتنهَبِ

هْم  اَْلهْرِض  ِف  یهْعلهُم  َله   ا
اِهر   ْوِل    َمِنه  ِبظه  بهْل   الْقه
 كهفهُرْوا  لِلَهِذیْنه  ُزیَِنه 

ْكُرُهْم  ْوا مه ِن  وهُصَدُ  عه
ِبْيِل    ْن  الَسه مه  یَُْضلِِل  وه

 ُ  ههاد    ِمْن  لهه   فهمها  اّلَلَٰ

34. அவர்களுக்கு உலக வாழ்க்றகயில் 
தண்டறன உண்டு. இன்னும், 
(அவர்களுக்கு) மறுறமயின் 
தண்டறனதான் மிகச் சிரமமாக இருக்கும். 
கமலும், அல்லாஹ்விடமிருந்து 
அவர்கறள பாதுகாப்பவர் எவரும் 
இல்றல. 

اب   لهُهْم  وةِ  ِف  عهذه يَٰ   الْحه
نْيها  اُب  الَدُ ذه لهعه ةِ  وه   اَْلَِٰخره
َقُ    هشه ا  ا مه ِ  َمِنه  لهُهْم  وه  اّلَلَٰ
 َوهاق   ِمْن 

35. (அல்லாஹ்றவ) அஞ்சியவர்களுக்கு 
வாக்களிக்கப்பட்ட சசார்க்கத்தின் 
தன்றமயாவது, அவற்ைின் கீழ் நதிகள் 
ஓடும். அதன் உணவுகளும் அதன் 
நிழலும் (என்றுகம) நிறலயானறவ. இது 
(அல்லாஹ்றவ) அஞ்சியவர்களின் 
அழகிய முடிவாகும். கமலும், 
நிராகரிப்பாளர்களின் முடிகவா நரகம்தான்! 

ثهُل  َنهةِ  مه   ُوعِده  الَهِتْ  الْجه
 ِمْن   تهْجِرْی  الُْمَتهُقْونه   
ا  ُر    تهْحِتهه ا  اَْلهنْهَٰ   اُكُلُهه
ا    دهٓاى ِم     ُعْقبه   ِتلْكه  َوهِظلَُهه
۬   الَهِذیْنه  ْوا   تَهقه   َوهُعْقبه  ا

 الَنهاُر  الْكَِٰفِریْنه 



 

ஸூரா நஹ்ல் 

 

564 

 

 النحل

36. (நபிகய!) நாம் எவர்களுக்கு கவதத்றத 
சகாடுத்கதாகமா அவர்க(ளில் உம்றம 
நம்பிக்றக சகாண்டவர்க)ள் உமக்கு 
இைக்கப்பட்டறதக் சகாண்டு 
மகிழ்வார்கள். கமலும், இ(வ்கவதத்)தில் 
சிலவற்றை மறுப்பவர்களும் (உமக்கு 
எதிரான) பிரிவுகளில் உண்டு. (நபிகய!) 
கூறுவரீாக: “எனக்கு 
கட்டறளயிடப்பட்டசதல்லாம் 
அல்லாஹ்றவ நான் வணங்குவதற்கும் 
அவனுக்கு நான் இறணறவக்காமல் 
இருப்பதற்கும்தான்; அவன் பக்ககம நான் 
(உங்கறள) அறழக்கிகைன்; இன்னும், 
அவன் பக்ககம என் திரும்புமிடம் 
இருக்கிைது.” 

الَهِذیْنه  ُ  وه ُ تهْيٰنَٰ  الِْكتَٰبه  اَٰ
ُحْونه  ا   یهْفره   اِلهْيكه  اُنِْزله  ِبمه

ِمنه  اِب  وه ْن  اَْلهْحزه  یَُْنِكرُ  مه
ه     ا   قُْل  بهْعضه نَهمه هْن  اُِمْرُت  اِ   ا
هْعُبده  ه  ا   ِبه     اُْشِركه  وهَله   اّلَلَٰ
هْدُعْوا اِلهْيهِ  اِلهْيهِ  ا اَِٰب  وه  مه

37. (நபிகய!) இவ்வாறுதான் நாம் இ(ந்த 
மார்க்கத்)றத (சதளிவான) சட்டமாக அரபி 
சமாழியில் இைக்கிகனாம். இன்னும், 
உமக்கு கல்வி வந்ததற்குப் பின்னர் நீர் 
அவர்களுறடய விருப்பங்கறளப் 
பின்பற்ைினால், அல்லாஹ்விடமிருந்து 
உமக்கு உதவியாளரும் இருக்க மாட்டார், 
இன்னும் பாதுகாவலரும் இருக்க 
மாட்டார். 

لِكه  لْنَٰهُ  وهكهذَٰ هنْزه  ُحْكًما  ا
ِبَيًا    ره ِن  عه لهى ِ تَهبهْعته  وه   ا

ُهْم  هْهوهٓاءه ا  ا ٓاءهكه  بهْعده مه   جه
ا  الِْعلِْم    ِمنه   ِمنه  لهكه  مه
 ِ ِلَ   ِمْن  اّلَلَٰ ن  َوهَله  َوه  وهاق 

38. கமலும், (நபிகய!) உமக்கு முன்னர் 
(பல) தூதர்கறள திட்டவட்டமாக அனுப்பி 
இருக்கிகைாம். இன்னும், அவர்களுக்கு 
மறனவிகறளயும் சந்ததிறயயும் 
ஏற்படுத்திகனாம். கமலும், அல்லாஹ்வின் 
அனுமதியினால் தவிர ஓர் 
அத்தாட்சிறயக் சகாண்டு வருவது எந்த 
தூதராலும் முடியாது. ஒவ்சவாரு 
தவறணக்கும் (அது எழுதப்பட்ட) ஒரு 
நூல் இருக்கிைது. 

ْد  لهقه لْنها  وه هْرسه   َمِْن  ُرُسًل  ا
لْنها  قهْبلِكه  عه  لهُهْم  وهجه

یَهًة    هْزوهاًجا َوهذَُرِ ا  ا مه هانه  وه  ك
ُسْول   هْن  لِره ه  ا   اََِله  ِباَٰیهة   یَهاِْٰت
ِ    ِباِذِْن  ل   لِكَُلِ  اّلَلَٰ  اهجه
 ِكتهاب  
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39. (அதில்) அவன் நாடியறத (தவறண 
வந்தவுடன் அறத நிகழ்த்தி முடித்து) 
அழித்து விடுகிைான்; இன்னும், (அவன் 
நாடியறத தவறண வரும் வறர அதில்) 
தரிபடுத்தி றவக்கிைான். கமலும், 
அவனிடம்தான் விதியுனுறடய மூல நூல் 
இருக்கிைது. 

ُ  یهْمُحوا ا  اّلَلَٰ ٓاءُ  مه  یهشه
  ۬ یُْثِبُت   ه    وه  اَُمُ  وهِعْنده
ِب   الِْكتَٰ

40. (நபிகய!) அவர்களுக்கு நாம் 
எச்சரித்தவற்ைில் சிலவற்றை உமக்கு 
நிச்சயமாக நாம் காண்பித்தால் (அது 
நமது நாட்டப்படிகய நடந்தது); அல்லது, 
(அதற்கு முன்கப) நாம் உம்றம உயிர் 
றகப்பற்ைிக் சகாண்டால் (அதுவும் நமது 
நாட்டப்படிகய நடந்ததாகும்). உம்மீது 
(சுமத்தப்பட்ட) கடறம எல்லாம் (இந்த 
மார்க்கத்றத எல்கலாருக்கும்) 
எடுத்துறரப்பதுதான்! கமலும், விசாரறண 
சசய்வகதா நம்மீது கடறமயாக 
இருக்கிைது. (பாவிகறள நாம் நமது 
நாட்டப்படிதான் தண்டிப்கபாம். உமது 
விருப்பப்படிகயா, அவர்களின் 
விருப்பப்படிகயா இல்றல.) 

اِْن  ا  وه   بهْعضه  نُِریهَنهكه  َمه
هوْ  نهِعُدُهْم  الَهِذْی   ا

فَهیهَنهكه   عهلهْيكه  فهاِنَهمها  نهتهوه
َٰغُ  اُب  وهعهلهیْنها الْبهل الِْحسه
 

41. நிச்சயமாக நாம் (அவர்கள் வசிக்கின்ை) 
பூமிறய அதன் ஓரங்களிலிருந்து 
குறைத்து வருகிகைாம் என்பறத அவர்கள் 
பார்க்கவில்றலயா? அல்லாஹ் (தனது 
அடியார்களுக்கு மத்தியில்) 
தீர்ப்பளிக்கிைான். அவனுறடய தீர்ப்றபத் 
தடுப்பவர் யாரும் அைகவ இல்றல. 
கமலும், அவன் (முன்கனார், பின்கனாறர) 
விசாரிப்பதில் மிக தீவிரமானவன். 

لهْم  هوه ْوا ا هنَها  یهره   نهاِْٰت  ا
ا  اَْلهْرضه   ِمْن  نهْنُقُصهه
ا    افِهه هْطره ُ  ا  َله  یهْحُكُم  وهاّلَلَٰ
َقِبه    لُِحْكِمه     ُمعه

ِریْعُ  اِب  وهُهوهسه  الِْحسه
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42. (நபிகய!) இவர்களுக்கு 
முன்னிருந்தவர்களும் (தூதர்களுக்கு 
எதிராக) திட்டமாக சூழ்ச்சி சசய்தனர். 
ஆக, (நிறைகவறுகின்ை) சூழ்ச்சி 
அறனத்தும் அல்லாஹ்விற்கக 
உரியதாகும். (அவனது சூழ்ச்சிதான் 
நிறைகவறும்.) ஒவ்கவார் ஆன்மாவும் 
சசய்வறத அவன் நன்கைிவான். கமலும், 
எவருக்கு மறுறமயின் அழகிய முடிவு 
உண்டு என்பறத நிராகரிப்பவர்கள் 
விறரவில் அைிவார்கள். 

قهْد  كهره  وه  ِمْن  الَهِذیْنه  مه
 الْمهْكرُ  فهلِلََٰهِ  قهْبلِِهْم 
ِمْيًعا    ا  یهْعلهُم  جه  تهْكِسُب  مه
يهْعلهُم  نهْفس     كَُلُ    وهسه

رُ   ُعْقبه  لِمهْن  الُْكَفَٰ
ارِ   الَده

43. கமலும், (நபிகய!) “நீர் தூதராக 
இருக்கவில்றல” என்று நிராகரிப்பவர்கள் 
கூறுகிைார்கள். (நபிகய!) நீர் கூறுவரீாக: 
“எனக்கு மத்தியிலும் உங்களுக்கு 
மத்தியிலும் அல்லாஹ் கபாதுமான 
சாட்சியாக இருக்கிைான். இன்னும், 
கவதத்தின் ஞானம் உள்ளவர்களும் 
கபாதுமான சாட்சிகளாக இருக்கின்ைனர்.” 

یهُقْوُل  ُرْوا الَهِذیْنه  وه  كهفه
ًل    لهْسته   كهفَٰ  قُْل  ُمْرسه
 ِ ا ِباّلَلَٰ ِهْيًدٌۢ   بهْيِنْ  شه

بهیْنهُكْم    ْن  وه مه ه   وه   ِعْنده
ِبن  عِلُْم   الِْكتَٰ

ஸூரா இப்ராஹீம் ابراهيم 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ ِمۡسِب   ٱَّلله

1. :, அலிஃப் லாம் ைா. (நபிகய!) இது ஒரு 
கவதம். மக்கறள அவர்களுறடய 
இறைவனின் அனுமதியின்படி 
இருள்களிலிருந்து ஒளியின் பக்கம்; 
மிறகத்தவன், மகா புகழாளன் உறடய 
பாறதயின் பக்கம் நீர் 
சவளிகயற்றுவதற்காக இறத உமக்கு 
இைக்கி தந்கதாம். 

لْنَٰهُ  تَٰب  كِ  الٓرَٰ  هنْزه  اِلهْيكه  ا
 ِمنه  الَنهاسه  لُِتْخِرجه 
لُمَِٰت  ۬   اِله  الَظُ  ِباِذِْن   الَنُوِْر  
بَِِهْم  اِط  اِلَٰ  ره ِزیْزِ  ِصره  الْعه

ِمْيِد    الْحه
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2. அல்லாஹ், வானங்களில் 
உள்ளறவயும் பூமியில் உள்ளறவயும் 
அவனுக்கக சசாந்தமானறவயாகும். 
நிராகரிப்பாளர்களுக்கு கடினமான 
தண்டறனயின் ககடு உண்டாகுக! 

 ِ ا  لهه   الَهِذْی  اّلَلَٰ  ِف  مه
ِت  مَٰوَٰ ا  الَسه مه  اَْلهْرِض    ِف  وه
وهیْل    ِمْن  لَِلْكَِٰفِریْنه  وه
اب   ِدیِْد   عهذه  شه

3. அவர்கள் மறுறமறய விட உலக 
வாழ்க்றகறய விரும்புகிைார்கள்; 
இன்னும், அல்லாஹ்வின் பாறதறய 
விட்டும் (மக்கறள) தடுக்கிைார்கள்; 
கமலும், அதில் ககாணறல(யும் 
குறைறயயும் உண்டாக்க) கதடுகிைார்கள். 
அவர்கள் தூரமான வழிககட்டில் 
உள்ளனர். 

وةه   یهْستهِحَبُْونه  لَهِذیْنه  يَٰ   الْحه
نْيها  له  الَدُ ةِ  عه   اَْلَِٰخره

ْونه  یهُصَدُ ْن  وه ِبْيِل  عه ِ  سه  اّلَلَٰ
ا  یهْبُغْونههه كه  ِعوهًجا    وه َٰٓى ِ   ِفْ  اُول
َٰل    ل  بهِعْيد   ضه

4. (நபிகய!) எந்த ஒரு தூதறரயும் 
அவருறடய மக்களின் சமாழியிகலகய 
தவிர நாம் அனுப்பவில்றல. கநாக்கம், 
அவர் அவர்களுக்கு (மார்க்கத்றத) 
சதளிவுபடுத்த கவண்டும் என்பதாகும். 
ஆக, அல்லாஹ், தான் நாடுபவர்கறள 
வழிசகடுக்கிைான். இன்னும், தான் 
நாடுபவர்கறள கநர்வழி சசலுத்துகிைான். 
கமலும், அவன்தான் மிறகத்தவன், மகா 
ஞானவான். 

ا   مه لْنها  وه هْرسه ُسْول   ِمْن  ا  اََِله  َره
اِن  ه  قهْوِمه   ِبلِسه  لهُهْم    لِیُبهَيِ
ُ  فهُيِضَلُ  ْن  اّلَلَٰ ٓاءُ  مه   یَهشه
یهْهِدْی  ْن  وه ٓاُء    مه  یَهشه

ِزیْزُ  ِكْيُم  وهُهوهالْعه  الْحه

5. திட்டவட்டமாக மூஸாறவ நம் 
அத்தாட்சிகளுடன் (அவரது மக்களிடம்) 
நாம் அனுப்பிகனாம், (மூஸாகவ!) “உம் 
சமுதாயத்றத இருள்களில் இருந்து 
ஒளியின் பக்கம் சவளிகயற்றுவரீாக! 
இன்னும், அல்லாஹ்வின் 
அருட்சகாறடகறள அவர்களுக்கு 
ஞாபகமூட்டுவரீாக! மிக சபாறுறமயாளர், 
மிக்க நன்ைியைிபவர் எல்கலாருக்கும் 
நிச்சயமாக இதில் (பல) அத்தாட்சிகள் 
இருக்கின்ைன. 

ْد  لهقه لْنها  وه هْرسه  ِباَٰیَِٰتنها   ُمْوسَٰ  ا
هْن  هْخِرْج  ا  ِمنه  قهْومهكه  ا

لُمَِٰت  ۬   اِله  الَظُ   الَنُوِْر  
ْرُهْم  َكِ ِ    ِباهیََٰىِم  وهذه  اَِنه  اّلَلَٰ

لِكه  ِفْ  َٰیَٰت   ذَٰ َبهار   لَِكَُلِ  َله   صه
ُكوْر    شه
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6. மூஸா தன் சமுதாயத்திற்கு கூைிய 
சமயத்றத நிறனவு கூர்வரீாக! “(என் 
மக்ககள!) உங்கள் மீதுள்ள 
அல்லாஹ்வின் அருறள நிறனவு 
கூருங்கள், அவன் உங்கறள 
ஃபிர்அவ்னுறடய கூட்டத்தாரிடமிருந்து 
காப்பாற்ைியகபாது (உஙகள் மீது 
அருள்புரிந்தான்). அவர்ககளா கடினமான 
தண்டறனயால் உங்களுக்கு மிகுந்த 
சிரமத்றத சகாடுத்தார்கள். இன்னும், 
உங்கள் ஆண் பிள்றளகறள அறுத்(து 
சகாறல சசய்)தார்கள். கமலும், உங்கள் 
சபண் (பிள்றள)கறள வாழவிட்டார்கள். 
இதில் உங்கள் இறைவனிடமிருந்து 
மகத்தான கசாதறன (உங்களுக்கு) 
இருந்தது.” 

اِذْ   لِقهْوِمهِ  ُمْوسَٰ  قهاله  وه
ُكُرْوا ِ  نِْعمهةه  اذْ  عهلهْيُكْم  اّلَلَٰ

ىُكْم  اِذْ  هنْجَٰ ِل  َمِْن  ا  اَٰ
ْونه   ُسْوٓءه  یهُسْوُمْونهُكْم  فِْرعه
اِب  ذه بَُِحْونه  الْعه یُذه  وه
ُكْم  هبْنهٓاءه یهْستهْحُيْونه  ا  وه
ُكْم    ٓاءه ِفْ  نِسه لُِكْم  وه ء   ذَٰ  بهاَله

بَُِكْم  َمِْن  ن  َره ِظْيم   عه

7. கமலும், “நீங்கள் நன்ைி சசலுத்தினால் 
நிச்சயமாக (என் அருறள) உங்களுக்கு 
அதிகப்படுத்துகவன்; இன்னும், நீங்கள் 
நிராகரித்தால் நிச்சயமாக என் தண்டறன 
(உங்களுக்கு) கடுறமயானதாக இருக்கும்” 
என்று உங்கள் இறைவன் அைிவித்த 
சமயத்றத நிறனவு கூருங்கள்! 

اِذْ  بَُُكْم  تهاهذَهنه  وه ْن  ره  لهى ِ
كهْرُتْم  نَهُكْم  شه هِزیْده ْن  َله لهى ِ  وه
اِبْ  اَِنه  كهفهْرُتْم  ِدیْد    عهذه لهشه

 

8. இன்னும், மூஸா கூைினார்: “நீங்களும் 
பூமியிலுள்ள அறனவரும் 
நிராகரித்தாலும் (அவனுக்கு ஒரு 
குறையும் இல்றல. ஏசனனில்,) 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் நிறைவானவன் 
(கதறவயற்ைவன்), மகா புகழாளன்” 
(என்று கூைினார்). 

ا اِْن  ُمْوسَٰ   وهقهاله   تهْكُفُرْو 
هنُْتْم  ْن  ا مه   اَْلهْرِض  ِف  وه
ِمْيًعا    ه  فهاَِنه  جه ِنَ   اّلَلَٰ   لهغه
ِمْيد    حه
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9. உங்களுக்கு முன்னர் இருந்த 
நூஹ்வுறடய மக்கள்; ஆது மக்கள்; 
ஸமூது மக்கள்; இன்னும், அவர்களுக்குப் 
பின்னர் வந்தவர்களுறடய சரித்திரம் 
உங்களுக்கு வரவில்றலயா? 
அல்லாஹ்றவத் தவிர (யாரும்) 
அவர்கறள அைியமாட்டார். அவர்களிடம் 
அவர்களுறடய தூதர்கள் சதளிவான 
சான்றுகறளக் சகாண்டு வந்தார்கள். ஆக, 
அவர்கள் (ககாபத்தால்) தங்கள் றககறள 
தங்கள் வாய்களின் பக்ககம திருப்பினர். 
இன்னும், (தூதர்கறள கநாக்கி) 
“நிச்சயமாக நீங்கள் எறதக் சகாண்டு 
அனுப்பப்பட்டீர்ககளா அறத நாங்கள் 
நிராகரித்கதாம். கமலும், நீங்கள் எங்கறள 
எதன் பக்கம் அறழக்கிைரீ்ககளா அதில் 
நிச்சயமாக நாங்கள் ஆழமான 
சந்கதகத்தில் இருக்கிகைாம்” என்று 
கூைினார்கள். 

هلهْم   الَهِذیْنه  نهبهُؤا یهاْتُِكْم  ا
  َوهعهاد   نُْوح   قهْوِم  قهْبلُِكْم  ِمْن 

  ۬  ۬ هُمْوده ۛ الَهِذیْنه  َوهث ْ  وه  ِمنٌۢ
  ۬  اََِله  یهْعلهُمُهْم  َله  بهْعِدِهْم ۛ

   ُ ْتُهْم  اّلَلَٰ ٓاءه  ُرُسلُُهْم  جه
ِت  ا ِبالْبهیَِنَٰ دَُْو  هیِْدیهُهْم  فهره  ا

  ْ هفْوهاِهِهْم  ِف ا ا قهالُْو    اِنَها   وه
ا   كهفهْرنها  نَها  ِبه   ِسلُْتْم اُرْ  ِبمه اِ  وه
َك   لهِفْ  َمها  شه  اِلهْيهِ  تهْدُعْونهنها   َمِ

 ُمِریْب  

10. “வானங்கள் இன்னும் பூமியின் 
பறடப்பாளனாகிய அல்லாஹ்வின் 
விஷயத்திலா (உங்களுக்கு) சந்கதகம்? 
அவன் உங்களுக்கு உங்கள் பாவங்கறள 
மன்னிப்பதற்கும்; கமலும், ஒரு 
குைிக்கப்பட்ட காலம் வறர உங்கறள 
(இவ்வுலகத்தில் கண்ணியமாக வாழ) 
விட்டுறவப்பதற்கும் அவன் உங்கறள 
அறழக்கிைான்” என்று அவர்களுறடய 
தூதர்கள் (அவர்களிடம்) கூைினார்கள். 
“எங்கறளப் கபான்ை (சாதாரண) 
மனிதர்களாககவ தவிர நீங்கள் இல்றல. 
எங்கள் மூதாறதகள் வணங்கிக் 
சகாண்டிருந்தவற்றை விட்டு எங்கறள 
நீங்கள் தடுக்க(வா) நாடுகிைரீ்கள்(?). 
ஆககவ, சதளிவான ஆதாரத்றத 
நம்மிடம் சகாண்டு வாருங்கள்” என்று 
(அம்மக்கள்) கூைினார்கள். 

هِف  ُرُسلُُهْم  قهالهْت  ِ  ا َك   اّلَلَٰ   شه
ِت  فهاِطرِ  مَٰوَٰ  وهاَْلهْرِض    الَسه

 َمِْن  لهُكْم  لِيهْغِفره  یهْدُعْوُكْم 
ُكْم  ذُنُْوِبُكْم  ره یُؤهَخِ  اِلَٰ   وه
ل   َمً    اهجه ا َمُسه  اِْن   قهالُْو 
هنُْتْم  ر   اََِله  ا ا    بهشه  َمِثْلُنه

هْن  ُتِریُْدْونه  ْونها  ا َمها  تهُصَدُ  عه
هانه  بهٓاُؤنها  یهْعُبُد  ك  فهاُْتْونها  اَٰ

ن   ِبْي   ِبُسلْطَٰ  َمُ
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11. அவர்களுறடய தூதர்கள் அவர்களுக்கு 
கூைினார்கள்: “உங்கறளப் கபான்ை 
மனிதர்களாககவ தவிர நாங்கள் இல்றல. 
எனினும், அல்லாஹ் தன் அடியார்களில் 
தான் நாடுபவர் மீது (தனது வஹ்றய 
இைக்கி) அருள் புரிகிைான். கமலும், 
அல்லாஹ்வுறடய அனுமதியினாகல 
தவிர உங்களிடம் ஓர் ஆதாரத்றத நாம் 
சகாண்டு வருவது எங்களுக்கு முடியாது. 
இன்னும், நம்பிக்றகயாளர்கள் 
அல்லாஹ்வின் மீகத நம்பிக்றக றவ(த்து 
அவறன மட்டுகம சார்ந்து இரு)க்கவும்.” 

  اِْن  ُرُسلُُهْم  لهُهْم  قهالهْت 
ر   اََِله  نَهْحُن   َمِثْلُُكْم  بهشه
َِٰكَنه  ل ه  وه لَٰ  یهُمَنُ  اّلَلَٰ ْن  عه  مه
ٓاءُ  ا   ِعبهاِده     ِمْن  یَهشه مه هانه  وه  ك
هْن  لهنها   ن  ِبُسلْ  نَهاْتِيهُكْم  ا   طَٰ
ِ    ِباِذِْن  اََِله  له  اّلَلَٰ ِ  وهعه  اّلَلَٰ

َهِل   الُْمْؤِمُنْونه  فهلْیهتهوهك

12. “இன்னும், நாங்கள் அல்லாஹ்வின் 
மீது நம்பிக்றக றவக்காதிருக்க 
எங்களுக்கு என்ன கநர்ந்தது? அவன்தான் 
எங்களுக்கு எங்கள் (சரியான) 
பாறதகளில் கநர்வழி நடத்தினான். 
கமலும், நீங்கள் எங்கறள 
துன்புறுத்துவறத நிச்சயமாக நாங்கள் 
சபாறுத்துக் சகாள்கவாம். ஆககவ, 
நம்பிக்றக றவப்பவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
மீகத நம்பிக்றக றவக்கட்டும்.” 

ا  مه هََله  لهنها   وه َهله  ا له  نهتهوهك ِ  عه  اّلَلَٰ
قهْد  ىنها  وه  ُسُبلهنها    ههدَٰ

َنه  لهنهْصَِبه لَٰ  وه ا   عه ذهیُْتُمْونها    مه   اَٰ
له  ِ  وهعه َهِل  اّلَلَٰ  فهلْیهتهوهك

ن   الُْمتهوهكَِلُْونه

13. கமலும், நிராகரித்தவர்கள் தங்கள் 
தூதர்களிடம், “நிச்சயமாக நாங்கள் 
உங்கறள எங்கள் பூமியிலிருந்து 
சவளிகயற்றுகவாம்; அல்லது, எங்கள் 
மார்க்கத்தில் நீங்கள் நிச்சயம் திரும்பி 
விடகவண்டும்” என்று கூைினார்கள். ஆக, 
அவர்களுறடய இறைவன், “நிச்சயமாக 
நாம் அநியாயக்காரர்கறள அழிப்கபாம்” 
என்று அவர்களுக்கு (தூதர்களுக்கு) 
வஹ்யி அைிவித்தான். 

 كهفهُرْوا الَهِذیْنه  وهقهاله 
َنهُكْم  لُِرُسلِِهْم   َمِْن  لهُنْخِرجه
هْرِضنها   هوْ  ا ا    ِفْ   لهتهُعْوُدَنه  ا   ِملَهِتنه
ْ  فهاهْوحَٰ   بَُُهْم  اِلههْْیِ  ره
لِِمْيه   لهُنْهلِكهَنه   الَظَٰ
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14. “இன்னும், அவர்களுக்குப் பின்னர் 
உங்கறள (அவர்களுறடய) பூமியில் 
நிச்சயமாக நாம் வசிக்க சசய்கவாம். 
இ(ந்த வாக்கான)து, எவர் என் முன்னால் 
(விசாரறணக்காக) நிற்பறத பயந்தாகரா; 
இன்னும், என் எச்சரிக்றகறய 
பயந்தாகரா அவருக்காகும்.” 

لهنُْسِكنهَنهُكُم  ْ  اَْلهْرضه  وه   ِمنٌۢ
لِكه  بهْعِدِهْم    افه  لِمهْن  ذَٰ   خه
اِمْ  قه افه  مه  وهِعْيِد  وهخه

15. இன்னும், அவர்கள் சவற்ைி சபை 
முயற்சித்தார்கள். (ஆனால்) 
பிடிவாதக்காரர்கள் வம்பர்கள் எல்கலாரும் 
(இறுதியில்) அழிந்து விட்டனர். 

ابه   وهاْستهْفتهُحْوا  كَُلُ  وهخه
َبهار   ِنْيد    جه  عه

16. அவனுக்கு முன்னால் (அவன் 
மரணித்துவிட்டால்) ஜஹன்னம் (-நரகம்) 
இருக்கும். இன்னும், சீழ் நீரிலிருந்து 
அவன் நீர் புகட்டப்படுவான். 

ٓاى ِه   َمِْن  َنهُم  َوهره هه یُْسقَٰ  جه   وه
ِدیْد    َمهٓاء   ِمْن   صه

17. அறத அவன் மிடறு மிடைாக 
குடிப்பான். அறத இலகுவாக அவன் 
குடித்து விடமாட்டான். கமலும், 
ஒவ்சவாரு இடத்திலிருந்தும் மரணம் 
அவனுக்கு வரும். ஆனால், அவன் 
இைந்து விடமாட்டான். இன்னும், 
அவனுக்கு முன்னால் (கடினமான) 
தண்டறன (அவறன காத்து சகாண்டு) 
இருக்கிைது. 

ُعه   َره  یُِسْيُغه    یهكهادُ  وهَله  یَهتهجه
یهاْتِْيهِ   كَُلِ  ِمْن  الْمهْوُت  وه

ا  مه كهان  َوه ت     مه ِبمهَيِ ِمْن  ُهوه  وه
ٓاى ِه   اب   َوهره  غهلِْيظ   عهذه

18. தங்கள் இறைவறன 
நிராகரித்தவர்களுறடய (சசயல்களின்) 
உதாரணம், புயல் காலத்தில் காற்று 
கடுறமயாக அடித்துச் சசன்ை 
சாம்பறலப்கபால் அவர்களுறடய 
அமல்கள் இருக்கின்ைன! தாங்கள் 
சசய்ததில் (இருந்து நன்றம) எறதயும் 
(அறடய) அவர்கள் சக்தி சபை 
மாட்டார்கள். இதுதான் (சவகு) தூரமான 
வழிககடாகும். 

ثهُل   كهفهُرْوا الَهِذیْنه  مه
بَِِهْم  هْعمهالُُهْم  ِبره ادِ  ا مه   كهره
ْت  یُْح  ِبهِ  ْشتهَده  یهْوم   ِفْ  الَرِ
  ِمَمها  ِدُرْونه یهقْ  َله  عهاِصف    
ُبْوا لَٰ  كهسه ء     عه ْ لِكه   َشه   ذَٰ

َُٰل  ل  الْبهِعْيُد   ُهوهالَضه
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19. நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
வானங்கறளயும் பூமிறயயும் 
உண்றமயான கநாக்கத்திற்கக 
பறடத்துள்ளான் என்பறத (நபிகய!) நீர் 
கவனிக்கவில்றலயா? (மக்ககள!) அவன் 
நாடினால் உங்கறளப் கபாக்கி விடுவான். 
இன்னும், (உங்களுக்கு பதிலாக) 
புதியகதார் பறடப்றபக் சகாண்டு 
வருவான். 

هلهْم  هَنه  تهره  ا ه  ا لهقه  اّلَلَٰ  خه
ِت  مَٰوَٰ َقِ     وهاَْلهْرضه  الَسه   ِبالْحه

ْ  اِْن  ا یهاِْت   یُْذِهْبُكْم  یَهشه   وه
لْق   ِدیْد    ِبخه  جه

20. கமலும், இது அல்லாஹ்விற்கு 
சிரமமானதாக இல்றல.  ا مه لِكه  َوه له  ذَٰ ِ  عه ِزیْز   اّلَلَٰ ِبعه

 

21. கமலும், (மறுறமயில்) 
அல்லாஹ்விற்கு முன் அறனவரும் 
சவளிப்படுவார்கள். (தறலவர்கள் என) 
சபருறமயடித்துக் சகாண்டிருந்தவர்கறள 
கநாக்கி, “நிச்சயமாக நாங்கள் உங்கறள 
பின்பற்றுபவர்களாக இருந்கதாம். ஆககவ, 
அல்லாஹ்வின் தண்டறனயிலிருந்து 
எறதயும் நீங்கள் (இப்கபாது) எங்கறள 
விட்டு தடுப்பரீ்களா?” என்று (அவர்கறள 
பின்பற்ைிய) பலவனீர்கள் கூறுவார்கள். 
“(தண்டறனயிலிருந்து தப்பிக்க) 
அல்லாஹ் எங்களுக்கு வழிகாட்டினால் 
நாங்களும் உங்களுக்கு வழிகாட்டுகவாம். 
(தண்டறனறயப் பற்ைி) நாம் 
பதட்டப்பட்டால் என்ன? அல்லது, நாம் 
(அறத சகித்துக் சகாண்டு) சபாறுறமயாக 
இருந்தால் என்ன? எல்லாம் நமக்கு 
சமகம. (இதிலிருந்து) தப்புமிடம் நமக்கு 
அைகவ இல்றல!” என்று (தறலவர்கள்) 
கூறுவார்கள். 

ُزْوا بهره ِ  وه ِمْيًعا  ّلِلََٰ  فهقهاله   جه
ُٓؤا فَٰ عه   لِلَهِذیْنه  الَضُ
ا ْو  ُ  لهُكْم  ُكَنها  اِنَها  اْستهْكَبه

ْل  تهبهًعا  هنُْتْم  فههه ْغُنْونه  ا  َمُ
َنها  اِب  ِمْن  عه ِ  عهذه  ِمْن  اّلَلَٰ
ء     ْ ىنها  لهوْ  قهالُْوا َشه ُ  ههدَٰ   اّلَلَٰ

ُكْم    یْنَٰ ده وهٓاء   لههه   عهلهیْنها    سه
ِزْعنها   هجه هْم  ا نها   ا ْ َبه ا   صه  لهنها  مه

ن  ِمْن   َمهِحْيص 
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22. கமலும், காரியங்கள் (தீர்ப்புக் கூைி) 
முடிக்கப்பட்டகபாது றஷத்தான் 
கூறுவான்: “நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
உங்களுக்கு உண்றமயான வாக்றக 
வாக்களித்தான். இன்னும், நான் 
உங்களுக்கு வாக்களித்கதன். ஆனால், 
நான் உங்கறள வஞ்சித்கதன். இன்னும், 
உங்கள் மீது எனக்கு அைகவ அதிகாரம் 
ஏதும் இருக்கவில்றல. எனினும், 
உங்கறள (பாவத்தின் பக்கம்) 
அறழத்கதன்; எனக்கு நீங்கள் பதில் 
தந்தீர்கள்; ஆககவ, என்றன 
நிந்திக்காதீர்கள்; உங்கறளகய நிந்தித்து 
சகாள்ளுங்கள். நான் உங்களுக்கு 
உதவுபவனாக இல்றல, நீங்களும் எனக்கு 
உதவுபவர்களாக இல்றல. முன்னகர 
நீங்கள் என்றன (அல்லாஹ்விற்கு) 
இறண ஆக்கியறதயும் நிச்சயமாக நான் 
நிராகரித்கதன். நிச்சயமாக 
அநியாயக்காரர்கள், - துன்புறுத்தும் 
தண்டறன அவர்களுக்கு உண்டு.” 

ُن  وهقهاله  ْيطَٰ   قُِضه   لهَمها  الَشه
ه  اَِنه  اَْلهْمرُ  ُكْم  اّلَلَٰ  وهعهده
َقِ  وهعْده  وهعهْدتَُُكْم  الْحه  وه

هْخلهْفُتُكْم    ا  فها مه هانه  وه  ِله  ك
ن   َمِْن  عهلهْيُكْم  هْن  اََِله   ُسلْطَٰ   ا
ْوُتُكْم  ْبُتْم  دهعه  ِلْ    فهاْستهجه

ا تهلُْوُمْوِنْ  فهله  لُْوُمْو   وه
ُكْم    هنُْفسه ا   ا هنها  مه  ا
ا   ِبُمْصِرِخُكْم  مه هنُْتْم  وه  ا
ه    ْ  ِبُمْصِرِخَ ا   كهفهْرُت  اَِنِ   ِبمه

ْكُتُمْوِن  هْشره  اَِنه  قهْبُل    ِمْن  ا
لِِمْيه  اب   لهُهْم  الَظَٰ هلِْيم    عهذه ا

 

23. (அல்லாஹ்றவ) நம்பிக்றக சகாண்டு, 
நன்றமகறள சசய்தவர்கள் 
சசார்க்கங்களில் பிரகவசிக்க 
அனுமதிக்கப்படுவார்கள். அவற்ைின் கீழ் 
நதிகள் ஓடும். அவர்கள் தங்கள் 
இறைவனின் அனுமதிப்படி அதில் 
நிரந்தரமாக தங்கி இருப்பார்கள். அதில் 
அவர்களின் முகமன் ஸலாம் ஆகும். 

ُنْوا ِذیْنه الَه  وهاُْدِخله  مه  اَٰ
ِملُوا ِت  وهعه لِحَٰ َنَٰت    الَصَٰ   جه
ا  ِمْن  تهْجِرْی  رُ  تهْحِتهه  اَْلهنْهَٰ
لِِدیْنه  ا   خَٰ بَِِهْم    ِباِذِْن  فِْيهه  ره
 ْ ا  تهِحَيههَُتُ َٰم   فِْيهه ل  سه
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24. (நபிகய! ‘கலிமதுத் தவ்ஹதீ்’ என்னும்) 
நல்லசதாரு வாக்கியத்திற்கு அல்லாஹ் 
எவ்வாறு ஓர் உதாரணத்றத 
விவரிக்கிைான் என்பறத நீர் 
கவனிக்கவில்றலயா? அது ஒரு நல்ல 
மரத்றத கபான்ைாகும். அ(ந்)த (மரத்தி)ன் 
கவர் உறுதியானதும்; அதன் கிறள 
(உயரமாக) வானத்திலும் இருக்கிைது. 

هلهْم  به  كهْيفه  تهره  ا ره ُ  ضه  اّلَلَٰ
ثهًل  هلِمهةً  مه یَِبهةً  ك ة   طه ره جه  كهشه
یَِبهة   ا  طه هْصلُهه فه  ا هاِبت  َوه ا ث  ْرُعهه
مهٓاِء   ِف   الَسه

25. அது தன் இறைவனின் 
அனுமதியினால் எல்லாக் காலத்திலும் 
தன் கனிகறளக் சகாடுக்கிைது. 
மனிதர்களுக்கு, - அவர்கள் நல்லுபகதசம் 
சபறுவதற்காக - அல்லாஹ் 
உதாரணங்கறள விவரிக்கிைான். 

  ْ ا  ُتْؤِٰت   ِباِذِْن  ِحْي    كَُله  اُكُلههه
ا    بَِهه یهْضِرُب  ره ُ  وه   اّلَلَٰ

لَهُهْم  لِلَنهاِس  اَْلهْمثهاله    لهعه
َكهُرْونه   یهتهذه

26. (நிராகரிப்பவர்களின்) சகட்ட 
வாசகத்திற்கு உதாரணம் ஒரு சகட்ட 
மரத்றத கபான்ைாகும். அ(ந்த மரமான)து 
பூமியின் கமலிருந்து அறுபட்டு விட்டது. 
அதற்கு அைகவ நிறலத்தன்றம இல்றல. 

ثهُل  مه هلِمهة   وه ِبیْثهة   ك   خه
ة   ره جه ِبیْثهةِ  كهشه   ْجُتثَهْت  خه

ا  اَْلهْرِض  فهْوِق  ِمْن  ا  مه   لههه
ار   ِمْن   قهره

27. நம்பிக்றக சகாண்டவர்கறள உலக 
வாழ்க்றகயிலும் மறுறமயிலும், 
(லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ் எனும்) 
உறுதியான சசால்றலக் சகாண்டு 
அல்லாஹ் உறுதிப்படுத்துகிைான். 
இன்னும், அநியாயக்காரர்கறள 
அல்லாஹ் வழிசகடுக்கிைான்; இன்னும், 
அல்லாஹ், தான் நாடுவறதச் 
சசய்கிைான். 

ُت  ُ  یُثهَبِ ُنْوا الَهِذیْنه  اّلَلَٰ مه  اَٰ
وةِ   ِف  الثَهاِبِت  ِبالْقهْوِل  يَٰ   الْحه
نْيها  ِة    وهِف  الَدُ  اَْلَِٰخره
یُِضَلُ  ُ  وه ۬   اّلَلَٰ لِِمْيه     الَظَٰ
ُل  یهْفعه ُ  وه ا  اّلَلَٰ ٓاُءن  مه  یهشه

28. (நபிகய!) அல்லாஹ்வின் அருறள 
நிராகரிப்பாக மாற்ைி, தங்கள் 
சமுதாயத்றத அழிவு இல்லத்தில் 
தங்கறவத்தவர்கறள நீர் 
பார்க்கவில்றலயா? 

هلهْم  لُْوا الَهِذیْنه  اِله  تهره  ا   بهَده
ِ  نِْعمهته  لَُْوا اّلَلَٰ هحه  ُكْفًرا َوها
ُهْم   الْبهوهاِر   دهاره  قهْومه
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29. அதுதான் நரகமாகும். அதில் அவர்கள் 
எரிந்து சபாசுங்குவார்கள்; இன்னும், அது 
தங்குமிடத்தால் மிகக் சகட்டதாகும். 

َنهمه    هه ا    جه ِبْئسه  یهْصلهْونههه  وه
اُر   الْقهره

30. இன்னும், அவர்கள் அல்லாஹ்விற்கு 
(பல) இறண (சதய்வங்)கறள 
ஏற்படுத்தினர். (அதன்) கநாக்கம், 
அவனுறடய பாறதயிலிருந்து (மக்கறள) 
வழிசகடுப்பதாகும். (நபிகய!) கூறுவரீாக! 
“(இவ்வுலகில்) நீங்கள் சுகமனுபவியுங்கள். 
நிச்சயமாக உங்கள் மீளுமிடம் நரகத்தின் 
பக்கம்தான்.” 

لُْوا عه ِ  وهجه اًدا ّلِلََٰ هنْده  لَُِيِضلَُْوا  ا
ْن  ِبْيلِه     عه  تهمهَتهُعْوا قُْل  سه
ُكْم  فهاَِنه  ِصْْیه  الَنهاِر   له اِ  مه

31. (நபிகய! என் மீது) நம்பிக்றகசகாண்ட 
என் அடியார்களுக்கு கூறுவரீாக: 
“அவர்கள் சதாழுறகறய நிறல 
நிறுத்தட்டும்; இன்னும், நாம் 
அவர்களுக்கு சகாடுத்தவற்ைிலிருந்து 
இரகசியமாகவும், சவளிப்பறடயாகவும் 
தர்மம் சசய்யட்டும் ஒரு நாள் 
வருவதற்கு முன்னதாக. அந்நாளில் 
சகாடுக்கல் வாங்கலும் நட்பும் 
இருக்காது.” 

ُنْوا الَهِذیْنه  لَِِعبهاِدیه  قُْل  مه   اَٰ
َٰوةه  یُِقْيُموا ل یُْنِفُقْوا الَصه  وه
ْ  ِمَمها  ُ زهقْٰنَٰ نِيهةً  ره   ِسًرا َوهعهله
هْن  قهْبِل  َمِْن  ه  ا  ََله  یهْوم   یَهاِْٰت
َٰل    وهَله  فِْيهِ  بهْيع    ِخل

32. அல்லாஹ்தான் வானங்கறளயும் 
பூமிறயயும் பறடத்தான்; இன்னும், 
வானத்தில் இருந்து மறழறய இைக்கி, 
அதன் மூலம் உங்களுக்கு உணவாக 
கனிகளில் (பலவற்றை) 
சவளிப்படுத்தினான்; இன்னும், 
உங்களுக்கு கப்பறல அவனுறடய 
கட்டறளயினால் கடலில் சசல்வதற்காக 
வசப்படுத்தினான்; இன்னும், உங்களுக்கு 
ஆறுகறள (நீங்கள் அவற்ைிலிருந்து 
பயனறடவதற்காக) வசப்படுத்தி 
சகாடுத்தான். 

 ُ هّلَلَٰ لهقه  الَهِذْی  ا ِت  خه مَٰوَٰ   الَسه
له  وهاَْلهْرضه  هنْزه ا  ِمنه  وه
مهٓاءِ  جه  مهٓاءً  الَسه  ِبه   فهاهْخره
ِت  ِمنه    لَهُكْم    ِرْزقًا  الثَهمهرَٰ

ره  َخه  الُْفلْكه  لهُكُم  وهسه
     ِباهْمِره   الْبهْحرِ  ِف  لِتهْجِریه 
ره  َخه ره   لهُكُم  وهسه  اَْلهنْهَٰ
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33. இன்னும், (அவன்) உங்களுக்கு 
சூரியறனயும் சந்திரறனயும் சதாடர்ந்து 
இயங்கக்கூடியதாக வசப்படுத்தி 
சகாடுத்தான். இன்னும், இரறவயும் 
பகறலயும் உங்களுக்கு வசப்படுத்தி 
சகாடுத்தான். 

ره  َخه ْمسه  لهُكُم  وهسه   الَشه
الْقهمهره  ره  دهٓاى ِبهْيِ    وه َخه   وهسه
اره   الَهْيله  لهُكُم  الَنههه  وه

34. இன்னும், நீங்கள் அவனிடம் ககட்ட 
எல்லாவற்ைிலிருந்தும் உங்களுக்கு அவன் 
சகாடுத்தான். கமலும், அல்லாஹ்வின் 
அருறள நீங்கள் எண்ணினால் அறத 
நீங்கள் எண்ணி முடிக்க முடியாது! 
நிச்சயமாக (அல்லாஹ்றவ நம்பிக்றக 
சகாள்ளாத) மனிதன் மகா 
அநியாயக்காரன், மிக நன்ைி சகட்டவன் 
ஆவான். 

ىُكْم  تَٰ اَٰ ا  كَُلِ  َمِْن  وه  مه
هلُْتُمْوهُ    ا اِْن  سه ْوا وه  تهُعَدُ
ِ  نِْعمهته   اَِنه  ُتْحُصْوهها    َله  اّلَلَٰ

انه  لُْوم   اَْلِنْسه ن  لهظه َفهار   كه

35. “என் இறைவா! இவ்வூறர 
பாதுகாப்புமிக்கதாக ஆக்கு! கமலும், 
என்றனயும் என் பிள்றளகறளயும் 
சிறலகறள நாங்கள் வணங்குவறத 
விட்டும் தூரமாக்கி றவ!” என்று 
இப்ராஹமீ் பிரார்த்தறன சசய்தறத 
நிறனவு கூர்வரீாக! 

اِذْ  ِهْيُم  قهاله  وه َبِ  اِبْرَٰ  ره
ْل  ا اْجعه ذه ِمًنا   الْبهلهده  هَٰ اَٰ

بهِنَه  َوهاْجنُْبِنْ  هْن  وه  نَهْعُبده  ا
 اَْلهْصنهامه  

36. “என் இறைவா! நிச்சயமாக இறவ 
மக்களில் பலறர வழி சகடுத்தன. 
ஆககவ, எவர் என்றனப் பின்பற்ைினாகரா 
நிச்சயமாக அவர் என்றன கசர்ந்தவர்; 
கமலும், எவர் எனக்கு மாறு சசய்தாகரா, 
நிச்சயமாக நீ மகா மன்னிப்பாளன், 
சபரும் கருறணயாளன்.” 

َبِ  نَهُهَنه  ره هْضلهْله  اِ اكه  ا  ِثْْیً
ِنْ  فهمهْن  الَنهاِس    َمِنه    تهِبعه
ْ    فهاِنَهه   ْن  ِمَنِ مه اِنْ  وه صه   عه
ُفوْر   فهاِنَهكه   َرهِحْيم   غه
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37. “எங்கள் இறைவா! நிச்சயமாக நான் 
என் சந்ததிகளில் சிலறர விறளச்சல் 
இல்லாத ஒரு பள்ளத்தாக்கில், புனிதமான 
உன் வடீ்டின் அருகில் தங்க றவத்கதன். 
எங்கள் இறைவா! அவர்கள் 
சதாழுறகறய நிறல நிறுத்துவதற்கு 
அவர்களுக்கு அருள் புரி! எங்கள் 
இறைவா! ஆககவ, மக்களின் 
உள்ளங்கறள அவர்கள் பக்கம் 
ஆறசப்படக்கூடியதாக ஆக்கு! இன்னும், 
அவர்கள் (உனக்கு) நன்ைி 
சசலுத்துவதற்காக கனிகளிலிருந்து 
அவர்களுக்கு உணவளி!” 

بَهنها   ْ   ره هْسكه  اَِنِ  ِمْن  ْنُت ا
یَهِتْ  ْْیِ  ِبوهاد   ذَُرِ   زهْرع   ِذْی  غه
ِم    بهیِْتكه  ِعْنده  َره بَهنها  الُْمحه   ره

َٰوةه  لُِيِقْيُموا ل ْل  الَصه   فهاْجعه
ةً  ده هفْى ِ  تهْهوِْی    الَنهاِس  َمِنه  ا
 ْ اْرُزقُْهْم  اِلههْْیِ  َمِنه  وه
ِت  لَهُهْم  الثَهمهرَٰ یهْشُكُرْونه  لهعه

 

38. “எங்கள் இறைவா! நாங்கள் 
மறைப்பறதயும், நாங்கள் 
சவளிப்படுத்துவறதயும் நிச்சயமாக நீ 
நன்கைிவாய். பூமியிலும் வானத்திலும் 
எதுவும் அல்லாஹ்விற்கு மறைந்ததாக 
இல்றல.” 

بَهنها   ا تهْعلهُم  اِنَهكه  ره   نُْخِفْ   مه
ا  مه ا  نُْعِلُ    وه مه له  یهْخفَٰ  وه   عه
 ِ ء   ِمْن  اّلَلَٰ ْ  اَْلهْرِض  ِف  َشه
مهٓاِء  ِف  وهَله   الَسه

39. “வகயாதிகத்தில் எனக்கு 
இஸ்மாயறீலயும் இஸ்ஹாக்றகயும் 
வழங்கிய அல்லாஹ்விற்கக எல்லாப் 
புகழும் உரியதாகும். நிச்சயமாக என் 
இறைவன் பிரார்த்தறனறய நன்கு 
சசவியுறுபவன் ஆவான்.” 

ْمُد  هلْحه ِ  ا  ِلْ  وهههبه  الَهِذْی  ّلِلََٰ
له  ِ  عه  اِْسمَِٰعْيله  الِْكَبه

قه    ْ  اَِنه  وهاِْسحَٰ َبِ ِمْيعُ  ره   لهسه
عهٓاِء   الَدُ

40. “என் இறைவா! என்றன 
சதாழுறகறய நிறலநிறுத்துபவனாக 
ஆக்கு! இன்னும் என் சந்ததிகளிலும் 
சதாழுறகறய நிறலநிறுத்துபவர்கறள 
ஏற்படுத்து!. எங்கள் இறைவா! இன்னும், 
என் பிரார்த்தறனறய ஏற்றுக்சகாள்!” 

َبِ  َٰوةِ  ُمِقْيمه  لِْنْ اْجعه  ره ل   الَصه
ِمْن  ۬   وه یَهِتْ   بَهنها  ذَُرِ َبهْل  ره تهقه   وه
 ُدعهٓاِء 
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41. “எங்கள் இறைவா! விசாரறண 
நடக்கின்ை நாளில் எனக்கும், என் தாய் 
தந்றதக்கும், நம்பிக்றகயாளர்களுக்கும் 
மன்னிப்பளி!” 

بَهنها  َیه  ِلْ  اْغِفرْ  ره لِوهالِده   وه
لِلُْمْؤِمِنْيه   یهُقْوُم  یهْومه  وه
اُبن   الِْحسه

42. (நபிகய!) அக்கிரமக்காரர்கள் 
சசய்வறத கவனிக்காதவனாக அல்லாஹ் 
இருக்கிைான் என்று எண்ணி விடாதீர்! 
அவன் அவர்கறள (தண்டிக்காமல்) 
தாமதிப்பசதல்லாம் ஒரு 
நாளுக்காகத்தான். பார்றவகள் அதில் 
கூர்ந்து விழித்திடும். 

َه ته  وهَله  به ه  ْحسه   غهافًِل  اّلَلَٰ
َمها  ۬   یهْعمهُل  عه لُِمْونه   نَهمها  الَظَٰ  اِ

ُرُهْم  ُص  لِيهْوم   یُؤهَخِ  تهْشخه
اُر   فِْيهِ   اَْلهبْصه

43. (அந்நாளில் அந்த அநியாயக்காரர்கள்) 
விறரந்தவர்களாக, தங்கள் தறலகறள 
உயர்த்தியவர்களாக வருவர். அவர்களின் 
பார்றவ அவர்களிடம் திரும்பாது; 
கமலும், அவர்களுறடய உள்ளங்கள் 
(பயத்தால்) சவற்ைிடமாக ஆகிவிடும். 

 ُمْقِنِعْ  ُمْهِطِعْيه 
ْ   یهْرتهَدُ  َله  ُرُءْوِسِهْم   اِلههْْیِ
ْرفُُهْم    ُتُهْم  طه هفْـ ِده ا  وه
 ههوهٓاء   

44. (நபிகய!) கமலும், மக்கறள 
அவர்களுக்கு தண்டறன வரும் ஒரு 
நாறளப் பற்ைி அச்சமூட்டி எச்சரிப்பரீாக! 
ஆக, (அந்நாளில்) அநியாயக்காரர்கள் 
கூறுவார்கள்: “எங்கள் இறைவா! 
சமீபமான ஒரு தவறண (வரும்) வறர 
எங்கறள (இன்னும்) பிற்படுத்து! நாங்கள் 
உன் அறழப்புக்கு பதிலளிப்கபாம்; 
இன்னும், தூதர்கறளப் பின்பற்றுகவாம்.” 
(இறைவன் கூறுவான்:) “உங்களுக்கு 
(உலகத்தில்) அழிகவ இல்றல என்று 
இதற்கு முன்னர் நீங்கள் சத்தியம் சசய்(து 
மறுறமறய நம்பா)திருக்கவில்றலயா?” 

هنِْذرِ  ا ُ  یهْومه  الَنهاسه  وه   یهاْتِهْْیِ
اُب  ذه  الَهِذیْنه  فهيهُقْوُل  الْعه
لهُمْوا بَهنها   ظه ْرنها   ره هَخِ ل   اِلَٰ   ا   اهجه
 دهْعوهتهكه  نَُِجْب  قهِریْب    
نهتَهِبِع  ُسله    وه لهْم  الَرُ هوه   ا
ا ْمُتْم  تهُكْونُْو  هقْسه   قهْبُل  َمِْن  ا

ا   زهوهال    َمِْن  لهُكْم  مه



 

ஸூரா நஹ்ல் 

 

579 

 

 النحل

45. “இன்னும், நீங்கள் தங்களுக்கு தாகம 
தீங்கிறழத்தவர்களுறடய 
வசிப்பிடங்களில் வசித்துக் 
சகாண்டிருந்தீர்கள் அல்லவா? கமலும், 
நாம் அவர்களுக்கு எப்படி சசய்கதாம் 
என்பது உங்களுக்கு சதளிவாக சதரிந்து 
இருந்தது. இன்னும், உங்களுக்கு 
உதாரணங்கறள விவரித்கதாம்.” 

كهنُْتْم  ِكِن  ِفْ  َوهسه  مهسَٰ
ا الَهِذیْنه  لهُمْو  ُهْم  ظه هنُْفسه  ا
ه  تهبهَيه لْنها  كهْيفه  لهُكْم  وه   فهعه
بْنها  ِبِهْم  ره  لهُكُم  وهضه

 اَْلهْمثهاله 

46. கமலும், திட்டமாக அவர்கள் தங்கள் 
சூழ்ச்சிறய சசய்(து முடித்)தனர். 
அல்லாஹ்விடம் அவர்களுறடய சூழ்ச்சி 
அைியப்பட்டதாக இருக்கிைது. 
அவர்களுறடய சூழ்ச்சி, அதனால் 
மறலகள் சபயர்த்துவிடும்படி 
இருந்தாலும் சரிகய! (அல்லாஹ்வின் 
வல்லறமக்கு முன் அது ஒன்றுகம 
இல்றல.) 

قهْد  كهُرْوا وه ُهْم  مه ْكره  مه
ِ  وهِعْنده  ْكُرُهْم    اّلَلَٰ اِْن  مه   وه
هانه  ْكُرُهْم  ك  ِمْنهُ  لِتهُزْوله  مه

 الِْجبهاُل 

47. ஆக, (நபிகய!) அல்லாஹ் தனது 
தூதர்களு(க்கு அளித்த அவனு)றடய 
வாக்றக மீைக்கூடியவன் என்று 
ஒருகபாதும் நீர் நிறனத்து விடாதீர். 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் மிறகத்தவன், 
பழிவாங்குபவன் ஆவான். 

َه  فهله  به ه  تهْحسه  ُمْخلِفه  اّلَلَٰ
ه  اَِنه  ُرُسلهه     وهعِْده    اّلَلَٰ
ِزیْز   نِْتقهام    ذُو  عه  ا

48. பூமி கவறு பூமியாகவும் வானங்களும் 
(கவறு வானங்களாக) மாற்ைப்பட்டு, ஒகர 
ஒருவனான, அடக்கி ஆளுபவனான 
அல்லாஹ்விற்கு (முன்) அவர்கள் 
சவளிப்படும் நாளில் (அவன் 
அநியாயக்காரர்களிடம் பழிவாங்குவான்). 

ُل  یهْومه  ْْیه  اَْلهْرُض  ُتبهَده   غه
ُت  اَْلهْرِض  مَٰوَٰ ُزْوا  وهالَسه بهره  وه

 ِ اِر  الْوهاِحدِ  ّلِلََٰ َهه  الْقه

49. கமலும், அந்நாளில் குற்ைவாளிகறள 
சங்கிலிகளில் கட்டப்பட்டவர்களாக 
காண்பரீ். 

تهرهی ذ    الُْمْجِرِمْيه  وه ى ِ   یهْومه
نِْيه َمُقه  اِد   ِف  َره  اَْلهْصفه
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50. அவர்களுறடய சட்றடகள் தாரினால் 
ஆனறவயாக இருக்கும். இன்னும், 
அவர்களுறடய முகங்கறள நரக சநருப்பு 
சூழ்ந்து விடும். 

اِبْيلُُهْم  ره ان   َمِْن  سه قهِطره
 الَنهاُر   ُوُجْوههُهُم  َوهتهْغَشَٰ 

51. ஒவ்சவாரு ஆன்மாவுக்கும், - அது 
சசய்தவற்ைின் கூலிறய அல்லாஹ் 
சகாடுப்பதற்காககவ (மறுறம நாறள 
அல்லாஹ் ஏற்படுத்தி இருக்கிைான்). 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் (தனது 
அடியார்கறள) விசாரி(த்து கூலி 
சகாடு)ப்பதில் மிகத் தீவிரமானவன். 

ُ  لِيهْجِزیه  ا  نهْفس   كَُله  اّلَلَٰ   َمه
بهْت    ه  اَِنه  كهسه ِریْعُ  اّلَلَٰ  سه
اِب   الِْحسه

52. இ(வ்கவதமான)து, மக்களுக்கு 
எடுத்துச் சசால்லப்படும் சசய்தியாகும். 
இதன் மூலம் அவர்கள் 
எச்சரிக்கப்படுவதற்காகவும்; இன்னும், 
அவன்தான் வணக்கத்திற்குரிய ஒகர 
இறைவனாக இருக்கிைான் என்பறத 
அவர்கள் அைிவதற்காகவும்; இன்னும், 
நிறைவான அைிவுறடயவர்கள் 
நல்லுபகதசம் சபறுவதற்காகவும் 
(இவ்கவதத்றத தன் தூதருக்கு அவன் 
இைக்கினான்). 

ا َٰغ   هَٰذه ُرْوا لَِلَنهاِس  بهل لِیُْنذه  وه
ا ِبه   لِيهْعلهُمْو  هنَهمها  وه َٰه   ا  ُهوهاِل

َكهره  َوهاِحد   لِيهَذه   اُولُوا وه
 اَْلهلْبهاِبن 

ஸூரா ஹிஜ்ர ்الحجر 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح   ٱلرهِحيمِ ِمۡسِب ٱَّلله

1. அலிஃப் லாம் ைா. (நபிகய!) இறவ, 
(முந்திய) கவதங்களுறடய; இன்னும், 
சதளிவான குர்ஆனுறடய 
வசனங்களாகும். 

یَُٰت  ِتلْكه  الٓرَٰ  ِب  اَٰ  الِْكتَٰ
ن   ِبْي   وهقُْراَٰ  َمُ

2. நிராகரித்தவர்கள், தாங்கள் 
முஸ்லிம்களாக இருந்திருக்க 
கவண்டுகம! என்று (மறுறமயில்) 
சபரிதும் ஆறசப்படுவார்கள். 

 لهوْ  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  یهوهدَُ  ُربهمها 
هانُْوا  ُمْسلِِمْيه  ك
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3. (நபிகய!) அவர்கறள விடுவரீாக! 
அவர்கள் உண்ணட்டும்; இன்னும், 
அவர்கள் சுகம் அனுபவிக்கட்டும்; கமலும். 
அவர்களுறடய ஆறசகள் (மறுறமறய 
விட்டும்) அவர்கறள திறச திருப்பட்டும். 
ஆக, (அவர்கள் தங்களது சகட்ட 
முடிறவ) விறரவில் அைிவார்கள். 

َتهُعْوا یهاْكُلُْوا ذهْرُهْم  یهتهمه  وه
یُلِْهِهُم  ُل  وه ْوفه  اَْلهمه  فهسه
 یهْعلهُمْونه 

4. எந்த ஓர் ஊறரயும் அதற்சகன 
குைிப்பிட்ட ஒரு தவறண இருந்கத தவிர 
நாம் (உடகன அறத) அழிக்கவில்றல. 

ا   مه هْهلهْكنها  وه   اََِله  قهْریهة   ِمْن  ا
ا  لههه  َمهْعلُْوم   ِكتهاب   وه

5. எந்த ஒரு சமுதாயமும் தங்களது 
தவறணறய முந்தவும் மாட்டார்கள்; 
பிந்தவும் மாட்டார்கள். 

ا  ا  اَُمهة   ِمْن  تهْسِبُق  مه لههه هجه   ا
ا  مه  یهْستهاِْخُرْونه  وه

6. கமலும், (உம்றம கநாக்கி) “ஓ 
அைிவுறர (நிறைந்த குர்ஆன்) 
இைக்கப்பட்டவகர! நிச்சயமாக நீர் 
றபத்தியக்காரர்தான்” என்று 
கூறுகிைார்கள். 

ا  وهقهالُْوا  نَُزِله   الَهِذْی  یَٰ اهیَُهه
ْكرُ  عهلهْيهِ  نَهكه  الَذِ   اِ

 لهمهْجُنْون   

7. “நீர் உண்றமயாளர்களில் ஒருவராக 
இருந்தால், நம்மிடம் (உமக்கு 
சாட்சிகளாக) வானவர்கறள நீர் சகாண்டு 
வரலாகம?” 

ا  لهوْ  كهةِ  تهاْتِیْنها  مه َٰٓى ِ   اِْن  ِبالْمهل
ِدقِْيه  ِمنه  ُكْنته   الَصَٰ

8. உண்றம(யான தண்டறன)றயக் 
சகாண்கட தவிர வானவர்கறள நாம் 
(பூமிக்கு) இைக்க மாட்கடாம். கமலும், 
(அப்படி இைக்கி, அவர்கள் நம்பிக்றக 
சகாள்ளவில்றல என்ைால்) அப்கபாது 
அவர்கள் அவகாசம் 
சகாடுக்கப்பட்டவர்களாக 
இருக்கமாட்டார்கள். 

ا  َُِل  مه كهةه  نَُنه َٰٓى ِ  اََِله  الْمهل
َقِ  ا  ِبالْحه مه ا وه هانُْو   اِذًا ك

ِریْنه  ْنظه  َمُ

9. நிச்சயமாக நாம்தான் இந்த 
அைிவுறரறய (உம்மீது) இைக்கிகனாம். 
இன்னும், நிச்சயமாக நாம் அறத 
பாதுகாப்பவர்கள் ஆகவாம். 

َه  ن لْنها  نهْحُن  ا اِ ْكره  نهَزه نَها  الَذِ اِ  وه
ِفُظْونه  لهه    لهحَٰ
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10. (நபிகய!) உமக்கு முன்பு 
முன்கனார்களின் (பல) பிரிவுகளில் திட்ட 
வட்டமாக (பல தூதர்கறள) 
அனுப்பிகனாம். 

ْد  لهقه لْنها  وه هْرسه   ِفْ  قهْبلِكه  ِمْن  ا
لِْيه  ِشيهِع  هَوه  اَْل

11. அவர்களிடம் எந்த ஒரு (இறைத்) 
தூதரும் வருவதில்றல, அவறர 
அவர்கள் ககலி சசய்பவர்களாக இருந்கத 
தவிர. 

ا  مه ْ  وه ُسْول   َمِْن  یهاْتِهْْیِ  اََِله  َره
هانُْوا  یهْستهْهِزُءْونه  ِبه   ك

12. (முன்னர் நாம் எப்படி சசய்கதாகமா) 
அதுகபான்கை, அ(ந்த நிராகரிப்பு தனத்)றத 
(இந்த) குற்ைவாளிகளின் உள்ளங்களிலும் 
புகுத்துகிகைாம். 

لِكه   قُلُْوِب  ِفْ  نهْسلُُكه   كهذَٰ
 الُْمْجِرِمْيه  

13. (ஆககவ,) அவர்கள் இவறர நம்பிக்றக 
சகாள்ளமாட்டார்கள். கமலும், 
முன்கனாரின் வழிமுறை திட்டமாக 
சசன்றுவிட்டது. (அவர்கறளப் கபாலகவ 
இவர்களும் அழிந்து கபாவார்கள்.) 

قهْد  ِبه   یُْؤِمُنْونه  َله  لهْت   وه   خه
لِْيه  ُسَنهةُ  هَوه  اَْل

14. அவர்கள் மீது வானத்திலிருந்து ஒரு 
வாசறல நாம் திைந்து, அதில் பகல் 
கநரத்தில் அவர்கள் ஏைினாலும், 

لهوْ  ْ  فهتهْحنها  وه   َمِنه  بهابًا  عهلههْْیِ
مهٓاءِ  لَُْوا  الَسه  فِْيهِ  فهظه
 یهْعُرُجْونه  

15. அவர்கள் (நம்பிக்றக சகாள்ள 
மாட்டார்கள். மாைாக), “எங்கள் கண்கள் 
நிச்சயம் மயக்கப்பட்டு விட்டன; மாைாக, 
நாங்கள் மந்திரம் சசய்யப்பட்ட மக்களாக 
ஆகிவிட்கடாம்” என்கை கூறுவார்கள். 

ا الُْو  ْت  اِنَهمها  لهقه ره   ُسَكِ
اُرنها  هبْصه  قهْوم    نهْحُن  بهْل  ا

ن   َمهْسُحوُْرْونه

16. திட்டவட்டமாக வானத்தில் சபரிய 
நட்சத்திரங்கறள அறமத்து, 
பார்ப்பவர்களுக்கு அறத 
அலங்கரித்கதாம். 

ْد  لهقه لْنها  وه عه مهٓاءِ  ِف  جه   الَسه
ا  یَهَنَٰهه  بُُرْوًجا َوهزه
 لِلَنَِٰظِریْنه  
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17. இன்னும், விரட்டப்பட்ட எல்லா 
றஷத்தான்கறள விட்டும் அ(ந்த 
வானத்)றதப் பாதுகாத்கதாம். 

ا  هه ِفْظنَٰ ن   كَُلِ  ِمْن  وهحه ْيطَٰ   شه
 َرهِجْيم   

18. எனினும், எவன் ஒட்டுக் ககட்பாகனா, 
அவறன பிரகாசமான எரி நட்சத்திரம் 
பின் சதாடரும். 

ِن  اََِله  هقه  مه ْمعه  اْسَته   الَسه
ه   هْتبهعه اب   فها ِبْي   ِشهه  َمُ

19. இன்னும், பூமி - அறத நாம் 
விரித்கதாம்; கமலும், அதில் அறசயாத 
மறலகறள நிறுவிகனாம்; கமலும், 
அதில் (நிறுறவயில்) நிறுக்கப்படும் 
(அளறவயில் அளக்கப்படும்) எல்லா 
வறகயான உணவுகறளயும் முறளக்க 
றவத்கதாம். 

ا  وهاَْلهْرضه  هه ْدنَٰ هلْقهیْنها  مهده ا  وه
ا  وهاِسه  فِْيهه هنٌْۢبهْتنها  ره ا ا  وه   فِْيهه
ء   كَُلِ  ِمْن  ْ  َمهوُْزْون   َشه

20. இன்னும், அதில் உங்களுக்கும், 
கமலும், எவர்களுக்கு நீங்கள் 
உணவளிப்பவர்களாக இல்றலகயா 
அவர்களுக்கும் (நாம்தான்) 
வாழ்வாதாரங்கறள அறமத்(து 
சகாடுத்)கதாம். 

لْنها  عه ا  لهُكْم  وهجه   فِْيهه
ایِشه  عه ْن  مه مه  لهه   لَهْسُتْم  وه
ِزقِْيه   ِبرَٰ

21. எப்சபாருளும் இல்றல, அதன் 
சபாக்கிஷங்கள் நம்மிடம் இருந்கத தவிர. 
கமலும், குைிப்பிடப்பட்ட ஓர் அளவிகல 
தவிர அறத நாம் (பூமிக்கு) இைக்க 
மாட்கடாம். 

اِْن  ء   َمِْن  وه ْ نها  اََِله  َشه   ِعْنده
ٓاى ُِنه  ؗ  زه ا  خه مه ِلُه    وه َ  اََِله  نَُنه
ر    َمهْعلُْوم   ِبقهده

22. (கமகத்றத) கருக்சகாள்ள 
றவக்கக்கூடிய காற்றுகறள 
அனுப்புகிகைாம். ஆக, 
அம்கமகத்திலிருந்து மறழ நீறர இைக்கி, 
அறத உங்களுக்கு நீர் புகட்டுகிகைாம். 
கமலும், அறத நீங்கள் கசகரிப்பவர்களாக 
இல்றல. (நாகம அறத உங்களுக்காக 
பூமியில் கசகரித்து றவக்கிகைாம்.) 

لْنها  هْرسه ا یَٰحه  وه  لهوهاقِحه  الَرِ
لْنها  هنْزه مهٓاءِ  ِمنه  فها   مهٓاءً  الَسه

ُكُمْوهُ    ا   فهاهْسقهیْنَٰ مه هنُْتْم   وه   ا
ِزنِْيه  لهه    ِبخَٰ
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23. நிச்சயமாக நாம்தான் உயிர் 
சகாடுக்கிகைாம்; இன்னும், மரணிக்க 
றவக்கிகைாம். கமலும், நாகம 
(அறனத்திற்கும்) வாரிசுகள் (-இறுதி 
உரிறமயாளர்கள்) ஆகவாம்! 

نَها  اِ   وهنُِمْيُت  نُْح   لهنهْحُن  وه
نهْحُن   الْوَِٰرثُْونه  وه

24. திட்டவட்டமாக உங்களில் முன் 
சசன்ைவர்கறளயும் நாம் 
அைிந்திருக்கிகைாம்; இன்னும், (உங்களில்) 
பின் வருபவர்கறளயும் நாம் 
அைிந்திருக்கிகைாம். 

ْد  لهقه   عهلِْمنها  وه
 ِمْنُكْم  الُْمْستهْقِدِمْيه 

لهقهْد    الُْمْستهاِْخِریْنه  عهلِْمنها  وه
 

25. இன்னும், (நபிகய!) நிச்சயமாக உம் 
இறைவன்தான் இவர்கறள (எல்லாம் 
மறுறமயில் உயிர்ப்பித்து) ஒன்று 
திரட்டுவான். நிச்சயமாக அவன் மகா 
ஞானவான், நன்கைிந்தவன். 

اَِنه  بَهكه  وه یهْحُشُرُهْم    ره   ُهوه
نَهه   ِكْيم   اِ ن  حه  عهلِْيم 

26. கமலும், திட்டவட்டமாக பிசுபிசுப்பான 
களிமண்ணிலிருந்து, (பின்னர் அது 
காய்ந்தால்) ‘கன் கன்’ என்று சப்தம் 
வரக்கூடிய (அத்தறகய) 
களிமண்ணிலிருந்து மனிதறனப் 
பறடத்கதாம். 

ْد  لهقه لهْقنها  وه انه  خه  ِمْن  اَْلِنْسه
ال   لْصه ا   َمِْن  صه مه   حه
 َمهْسُنْون   

27. இன்னும், (மனிதறனப் பறடப்பதற்கு) 
முன்கப ஜின்கறளக் சகாடிய 
உஷ்ணமுள்ள சநருப்பிலிருந்து 
பறடத்கதாம். 

ٓاَنه  لهْقنَٰهُ  وهالْجه   قهْبُل  ِمْن  خه
ُمْوِم   نَهارِ  ِمْن   الَسه

28. கமலும், (நபிகய!) நிச்சயமாக நான், 
பிசுபிசுப்பான களிமண்ணிலிருந்து, 
(பின்னர் அது காய்ந்தால்) ‘கன் கன்’ 
என்று சப்தம் வரக்கூடிய (அத்தறகய) 
களிமண்ணிலிருந்து மனிதறனப் 
பறடக்கப்கபாகிகைன்” என்று உம் 
இறைவன் வானவர்களுக்கு கூைிய 
சமயத்றத நிறனவு கூருவரீாக! 

اِذْ  بَُكه  قهاله  وه كهةِ  ره َٰٓى ِ ْ  لِلْمهل   اَِنِ
 ٌۢ الِق  ًرا خه ال   َمِْن  بهشه لْصه   صه
ا   َمِْن  مه  َمهْسُنْون   حه
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29. ஆக, “நான் அவறர சசம்றமபடுத்தி, 
அவரி(ன் உடலி)ல் நான் பறடத்த 
உயிரிலிருந்து ஊதினால் அவருக்கு 
(முன்) சிரம் பணிந்தவர்களாக விழுங்கள்!” 
(என்று வானத்தில் உள்களாருக்கு நாம் 
கட்டறளயிட்கடாம்.) 

یُْته   فهاِذها َوه نهفهْخُت  سه   فِْيهِ  وه
ْوِحْ  ِمْن  ُعْوا َرُ  لهه   فهقه

ِجِدیْنه   سَٰ

30. ஆக, (அவ்வாகை) வானவர்கள் 
எல்கலாரும், அறனவரும் சிரம் 
பணிந்தார்கள், 

ده  جه كهةُ  فهسه َٰٓى ِ  كُلَُُهْم  الْمهل
هْجمهُعْونه    ا

31. இப்லீறஸத் தவிர. சிரம் 
பணிந்தவர்களுடன் ஆகுவதற்கு அவன் 
மறுத்(து பிடிவாதம் பிடித்)தான். 

هبَٰ   اِبْلِیْسه    اََِله   هْن  ا   یَهُكْونه  ا
ِجدِ  مهعه   یْنه الَسَٰ

32. (அல்லாஹ்) கூைினான்: “இப்லீகஸ! 
சிரம் பணிந்தவர்களுடன் நீ(யும் சிரம் 
பணிந்தவனாக) ஆகாமல் இருக்க 
உனக்சகன்ன கநர்ந்தது?” 

ا  یَٰ اِبْلِیُْس  قهاله  هََله  لهكه  مه  ا
ِجِدیْنه  مهعه  تهُكْونه   الَسَٰ

33. (இப்லீஸ்) கூைினான்: “பிசுபிசுப்பான 
களிமண்ணிலிருந்து, (பின்னர் அது 
காய்ந்தால்) ‘கன் கன்’ என்று சப்தம் 
வரக்கூடிய (அத்தறகய) 
களிமண்ணிலிருந்து நீ பறடத்த ஒரு 
மனிதனுக்கு (சநருப்பிலிருந்து 
பறடக்கப்பட்டவனாகிய) நான் சிரம் 
பணிவது எனக்கு சரி இல்றல. (அது 
என்னால் முடியாது!)” 

ُكْن  لهْم  قهاله  ه هْسُجده  ا  ََلِ
ر   لهْقتهه   لِبهشه ال    ِمْن  خه لْصه   صه
ا   َمِْن  مه  َمهْسُنْون   حه

34. (அல்லாஹ்) கூைினான்: “ஆக, 
இதிலிருந்து நீ சவளிகயறு. நிச்சயமாக நீ 
விரட்டப்பட்டவன்.” 

ا فهاْخُرْج  قهاله    فهاِنَهكه  ِمْنهه
ِجْيم     ره

35. “இன்னும், நிச்சயமாக உன் மீது 
(எனது) சாபம், கூலி (சகாடுக்கப்படும்) 
நாள் வறர உண்டாகட்டும்!” 

اَِنه   یهْوِم  اِلَٰ   اللَهْعنهةه  عهلهْيكه  وه
یِْن   الَدِ
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36. (இப்லீஸ்) கூைினான்: “ஆக, என் 
இறைவா! (இைந்தவர்கள்) எழுப்பப்படும் 
நாள் (வரும்) வறர எனக்கு நீ 
அவகாசமளி!” 

َبِ  قهاله  هنِْظْرِنْ   ره  یهْوِم  اِلَٰ  فها
ثُْونه   یُْبعه

37. (அல்லாஹ்) கூைினான்: “ஆக, 
நிச்சயமாக நீ 
அவகாசமளிக்கப்பட்டவர்களில் 
ஆகிவிட்டாய்,” 

  ِمنه  فهاِنَهكه  قهاله 
ِریْنه    الُْمْنظه

38. “(தீர்ப்புக்காக) குைிப்பிடப்பட்ட 
கநரத்தின் (அந்த மறுறம) நாள் 
(வருகின்ை) வறர.” 

الْمهْعلُْوِم   الْوهقِْت  یهْوِم  اِلَٰ 
 

39. (இப்லீஸ்) கூைினான்: “என் இறைவா! 
என்றன நீ வழிசகடுத்ததன் காரணமாக 
பூமியில் (அசிங்கமான சசயல்கறள) 
அவர்களுக்கு நிச்சயமாக நான் 
அலங்கரிப்கபன்; இன்னும், நிச்சயமாக 
அவர்கள் அறனவறரயும் நான் 
வழிசகடு(க்க முயற்சி)ப்கபன்,” 

َبِ  قهاله  ا   ره یْته  ِبمه هْغوه   ِنْ ا
یَِنهَنه  ُزه   اَْلهْرِض  ِف  لهُهْم  َله

 ْ ُ یهَٰنه ُْغوِ هْجمهِعْيه   وهَله  ا

40. “அவர்களில் (மனத்தூய்றமயுடன் 
உன்றன மட்டும் வணங்குகின்ை) 
பரிசுத்தமான உன் அடியார்கறளத் தவிர.” 

ُ  ِعبهادهكه  اََِله    ِمْٰنُ
 الُْمْخلهِصْيه 

41. (அல்லாஹ்) கூைினான்: “இது என் 
பக்கம் கசர்ப்பிக்கின்ை கநரான 
வழியாகும்.” 

ا قهاله  ذه اط   هَٰ َه  ِصره له  عه
 ُمْستهِقْيم  

42. “நிச்சயமாக என் அடியார்கள் - 
அவர்கள் மீது உனக்கு எவ்வித 
அதிகாரமும் இல்றல. எனினும், 
உன்றனப் பின்பற்றுகின்ை 
வழிசகட்டவர்கறளத் தவிர. 
(அவர்கறளத்தான் நீ வழிசகடுப்பாய்.)” 

 لهكه  لهیْسه  ِعبهاِدْی  اَِنه 
 ْ ن   عهلههْْیِ ِن   اََِله  ُسلْطَٰ  مه
كه  تَهبهعه یْنه  ِمنه  ا وِ  الْغَٰ
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43. “கமலும், நிச்சயமாக நரகம் 
(வழிசகடுத்தவனாகிய உனக்கும், 
வழிசகட்டவர்களாகிய) அவர்கள் 
அறனவருக்கும் வாக்களிக்கப்பட்ட 
இடமாகும்.” 

اَِنه  َنهمه  وه هه  لهمهْوعُِدُهْم  جه
هْجمهعِ   ْيه ۬  ا

44. அதற்கு ஏழு வாசல்கள் உண்டு. 
ஒவ்சவாரு வாசலுக்கும் அவர்களில் 
(தனியாக) பிரி(த்து ஒது)க்கப்பட்ட ஒரு 
பிரிவினர் உண்டு. 

ا  ةُ  لههه ْبعه هبْوهاب     سه   بهاب   لِكَُلِ  ا
 ْ ن  ُجْزء   َمِْٰنُ  َمهْقُسْوم 

45. நிச்சயமாக, அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சியவர்கள் சசார்க்கங்களிலும் 
(அவற்ைில் உள்ள) நீரருவிகளிலும் 
இருப்பார்கள். 

َنَٰت    ِفْ  الُْمَتهِقْيه  اَِنه  جه
 َوهُعُيْون   

46. “நீங்கள், ஸலாம் (என்ை முகமன்) 
உடன் அச்சமற்ைவர்களாக அதில் 
நுறழயுங்கள்!” (என்று அவர்களுக்கு 
கூைப்படும்). 

َٰم   اُْدُخلُْوهها  ل ِمِنْيه  ِبسه  اَٰ

47. கமலும், அவர்களுறடய 
சநஞ்சங்களில் இருந்த குகராதத்றத நாம் 
நீக்கிவிடுகவாம். (அவர்கள் அங்கு) 
சககாதரர்களாக, ஒருவர் ஒருவறர முகம் 
கநாக்கியவர்களாக கட்டில்கள் மீது 
(சாய்ந்து கபசிக்சகாண்டு) இருப்பார்கள். 

ْعنها  نهزه ا  وه  ُصُدْوِرِهْم  ِفْ  مه
نًااِخْ  غَِل   َمِْن   ُسُرر   عهلَٰ  وها

ِبلِْيه  تهقَٰ  َمُ

48. அவர்களுக்கு அதில் சிரமம் ஏதும் 
ஏற்படாது. இன்னும், அதிலிருந்து 
அவர்கள் சவளிகயற்ைப்படுபவர்களாக 
இல்றல. 

ُهْم  َله  ا  یهمهَسُ ب   فِْيهه ا  نهصه مه  وه
ا  ُهْم  ِجْيه  َمِْنهه  ِبُمْخره

49. (நபிகய!) என் அடியார்களுக்கு 
அைிவிப்பரீாக! “நிச்சயமாக நான்தான் மகா 
மன்னிப்பாளன், மகா கருறணயாளன்.” 

ْئ  ْ   ِعبهاِدْی   نهَبِ هَنِ هنها ا ُفوْرُ  ا   الْغه
ِحْيُم    الَره

50. “இன்னும் நிச்சயமாக என் 
தண்டறனதான் துன்புறுத்தக்கூடிய 
தண்டறன!” 

هَنه  ا اِبْ  وه اُب  عهذه ذه  ُهوهالْعه
 اَْلهلِْيُم 
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51. கமலும், (நபிகய!) இப்ராஹமீுறடய 
விருந்தாளிகள் பற்ைி அவர்களுக்கு 
அைிவிப்பரீாக. 

ْئُهْم  نهَبِ ْن  وه ْيِف  عه  ضه
ِهْيمه    اِبْرَٰ

52. அவர்கள் அவரிடம் நுறழந்த 
சமயத்தில் (நடந்த நிகழ்றவ கூறுவரீாக). 
ஆக, அவர்கள், “ஸலாம்” (ஈகடற்ைம் 
உண்டாகுக!) என்று (முகமன்) 
கூைினார்கள். (இப்ராஹமீ்) கூைினார்: 
‘‘நிச்சயமாக நாங்கள் உங்கறளப் பற்ைி 
அச்சப்படுகிகைாம்.” 

لُْوا  اِذْ  الُْوا عهلهْيهِ  دهخه   فهقه
ًَٰما    ل نَها  قهاله  سه  ِمْنُكْم  اِ

 وهِجلُْونه 

53. அவர்கள் கூைினார்கள்: “பயப்படாதீர். 
நிச்சயமாக நாம் உமக்கு (மார்க்கத்றத) 
அதிகம் அைிந்த ஒரு மகறனக் சகாண்டு 
நற்சசய்தி கூறுகிகைாம்.” 

ْل  َله  قهالُْوا نَها  تهْوجه ُركه  اِ  نُبهَشِ
َٰم    عهلِْيم   ِبُغل

54. அவர் கூைினார்: “எனக்கு முதுறம 
ஏற்பட்டிருக்க, எனக்கு நற்சசய்தி 
கூறுகிைரீ்களா? ஆக, எந்த அடிப்பறடயில் 
(இப்படி) நற்சசய்தி கூறுகிைரீ்கள்?” 

ْرُتُمْوِنْ  قهاله  هبهَشه لَٰ   ا هْن  عه  ا
ِنه  ُ  َمهَسه  فهِبمه  الِْكَبه

ُرْونه   ُتبهَشِ

55. அவர்கள் கூைினார்கள்: “நாங்கள் 
உமக்கு உண்றம(யான சசய்தி)றயக் 
சகாண்டு(தான்) நற்சசய்தி கூைிகனாம். 
ஆககவ, அவநம்பிக்றகயாளர்களில் 
ஆகிவிடாதீர்” என்று கூைினார்கள். 

ْرنَٰكه  قهالُْوا َقِ  بهَشه   فهله  ِبالْحه
ِنِطْيه  َمِنه  تهُكْن   الْقَٰ

56. அவர் கூைினார்: “வழிசகட்டவர்கறளத் 
தவிர தன் இறைவனின் அருளில் யார் 
அவநம்பிக்றக சகாள்வார்?” 

ْن  قهاله  مه   َرهْحمهةِ  ِمْن  یَهْقنهُط  وه
بَِه    ٓالَُْونه   اََِله  ره  الَضه

57. அவர் கூைினார்: “ஆக, (வானவத்) 
தூதர்ககள! (நீங்கள் அனுப்பப்பட்ட) 
உங்கள் காரியசமன்ன?” 

ْطُبُكْم   فهمها  قهاله  ا  خه هیَُهه   ا
لُْونه   الُْمْرسه
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58. அவர்கள் கூைினார்கள்: 
“குற்ைவாளிகளான மக்களிடம் 
(அவர்கறள அழிக்க) நிச்சயமாக நாங்கள் 
அனுப்பப்பட்கடாம்.” 

ا َها   قهالُْو    قهْوم   اِلَٰ  اُْرِسلْنها   اِن
 َمُْجِرِمْيه  

59. “(எனினும்,) லூத்துறடய 
குடும்பத்தாறரத் தவிர. நிச்சயமாக 
நாங்கள் அவர்கள் அறனவறரயும் 
பாதுகாப்கபாம்.” 

نَها  لُْوط     اَٰله  اََِله   ْوُهْم  اِ   لهُمنهَجُ
هْجمهِعْيه    ا

60. “(எனினும்,) அவருறடய 
மறனவிறயத் தவிர. நிச்சயமாக அவள் 
(அந்தப் பாவிகளுடன் தண்டறனயில்) 
தங்கிவிடுபவர்களில் இருப்பார் என்று 
(அல்லாஹ்வின் கட்டறளயின்படி) 
நாங்கள் முடிவு சசய்கதாம்.” 

تهه   اََِله  ه ا ْرنها     اْمره ا  قهَده  اِنَههه
ن  لهِمنه  یْنه َِبِ  الْغَٰ

61. ஆக, (வானவத்) தூதர்கள் லூத்துறடய 
குடும்பத்தாரிடம் வந்தகபாது,  ٓاءه  فهلهَمها له  جه   لُْوِط  اَٰ

لُْونه    لُْمْرسه

62. அவர் கூைினார்: “நிச்சயமாக நீங்கள் 
அைிமுகமற்ை கூட்டமாகும்!”  نَهُكْم  قهاله ْنكهُرْونه  قهْوم    اِ َمُ

 

63. அவர்கள் கூைினார்கள்: “மாைாக! (உம் 
மக்களாகிய) இவர்கள் சந்கதகித்துக் 
சகாண்டிருந்தறத (-அல்லாஹ்வின் 
தண்டறனறய) உம்மிடம் சகாண்டு 
வந்துள்களாம்.” 

هانُْوا ِبمها  ِجْئنَٰكه  بهْل  قهالُْوا  ك
ْونه  فِْيهِ  ُ  یهْمَته

64. “இன்னும், உம்மிடம் உண்றமறயக் 
சகாண்டு வந்துள்களாம். நிச்சயமாக நாம் 
உண்றமயாளர்கள்தான்.” 

تهیْنَٰكه  ه ا َقِ  وه نَها  ِبالْحه اِ   وه
ِدقُْونه   لهصَٰ
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65. “ஆககவ, (இன்றைய) இரவின் ஒரு 
பகுதியில் உம் குடும்பத்தினருடன் 
சசல்வரீாக; கமலும் நீர் அவர்களுக்குப் 
பின்னால் (அவர்கறள) பின்பற்ைி 
சசல்வரீாக; கமலும், உங்களில் 
ஒருவரும் திரும்பிப் பார்க்க கவண்டாம்; 
இன்னும், நீங்கள் ஏவப்பட்ட இடத்றத 
கநாக்கி (இகத நிறலயில்) சசன்று 
சகாண்கட இருங்கள்.” 

  َمِنه  ِبِقْطع   ِباهْهلِكه  فهاهْسرِ 
تَهِبعْ  الَهْيِل  ا ُهْم  وه هْدبهاره   وهَله  ا
د   ِمْنُكْم  یهلْتهِفْت    اهحه
ْيُث  وهاْمُضْوا ُرْونه  حه  ُتْؤمه

66. “நிச்சயமாக இவர்களின் கவர், 
(இவர்கள்) சபாழுது விடிந்தவர்களாக 
காறலயில் இருக்கும்கபாது 
துண்டிக்கப்படும்” என்று (அவர்களின்) 
காரியத்றத முடிவு சசய்து அவருக்கு 
அைிவித்கதாம். 

یْنها   لِكه  اِلهْيهِ  وهقهضه  اَْلهْمره   ذَٰ
هَنه  ءِ  دهاِبره  ا ْقُطْوع   هَٰ ُؤاَله  مه

 َمُْصِبِحْيه 

67. கமலும், அந்நகரவாசிகள் 
மகிழ்ச்சியறடந்தவர்களாக (லூத் 
நபியிடம்) வந்தார்கள். 

هْهُل  ٓاءه وهجه    الْمهِدیْنهةِ  ا
 یهْستهْبِشُرْونه 

68. (லூத்) கூைினார்: “நிச்சயமாக இவர்கள் 
என் விருந்தினர். ஆககவ, (அவர்கள் 
விஷயத்தில்) என்றன 
அவமானப்படுத்தாதீர்கள்.” 

ءِ  اَِنه  قهاله  ْيِفْ  هَٰ ُؤاَله   فهله  ضه
ُحْوِن    تهْفضه

69. “கமலும், அல்லாஹ்றவ அஞ்சுங்கள்; 
இன்னும், என்றன இழிவு படுத்தாதீர்கள்” تَهُقوا ا ه  وه  ُتْخُزْوِن  وهَله  اّلَلَٰ

70. அவர்கள் கூைினார்கள்: “(கவறு ஊர்) 
மக்கறள (விருந்துக்கு அறழப்பறத) 
விட்டும் நாம் உம்றமத் 
தடுக்கவில்றலயா.” 

ا لهْم  قهالُْو  هوه كه  ا ِن   نهْنهه  عه
لهِمْيه   الْعَٰ
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71. லூத் கூைினார்: “(இகதா!) இவர்கள் 
என் (ஊரில் உள்ள) சபண் பிள்றளகள் 
ஆவார்கள். நீங்கள் (நான் ஏவுவறத) 
சசய்பவர்களாக இருந்தால் (இவர்கறள 
முறைப்படி திருமணம் சசய்து உங்கள் 
ஆறசறய நிறைகவற்ைிக் 
சகாள்ளுங்கள்).” 

ءِ  قهاله  ِتْ   هَٰ ُؤاَله  ُكنُْتْم  اِْن  بهنَٰ
 فَِٰعلِْيه  

72. (நபிகய!) உம் வாழ்க்றகயின் மீது 
சத்தியம்! நிச்சயமாக இவர்கள் (-சிறல 
வணங்கிகள்) தங்கள் மயக்கத்தில் 
(வழிககட்டில் கடுறமயாக) 
தடுமாறுகிைார்கள். 

ْمُركه  نَهُهْم  لهعه  لهِفْ  اِ
ِتِهْم  ْكره  یهْعمهُهْونه   سه

73. ஆககவ, (லூத் நபியின் ஊர் மக்கள் 
காறலயில் சூரிய) 
சவளிச்சமறடந்தவர்களாக 
இருக்கும்கபாது அவர்கறள பயங்கரமான 
சப்தம் பிடித்தது. 

ْتُهُم  ذه ةُ  فهاهخه ْيحه   الَصه
 ُمْشِرقِْيه  

74. ஆக, அதன் கமல் புைத்றத அதன் 
கீழ்புைமாக (தறலகீழாக) ஆக்கிகனாம். 
இன்னும், அவர்கள் மீது சகட்டியான 
களிமண்ணினால் ஆன கல்றல 
(மறழயாக)ப் சபாழிந்கதாம்; 

لْنها  عه ا  فهجه افِله  عهالِيههه ا سه   هه
ْرنها  هْمطه ا ْ  وه ةً  عهلههْْیِ اره   ِحجه

ْيل    َمِْن   ِسَجِ

75. படிப்பிறன சபறுகின்ை 
நுண்ணைிவாளர்களுக்கு நிச்சயமாக 
இதில் அத்தாட்சிகள் (பல) இருக்கின்ைன. 

لِكه  ِفْ  اَِنه  َٰیَٰت   ذَٰ   َله
ِمْيه  َسِ  لَِلُْمتهوه

76. இன்னும், நிச்சயமாக அது (அவர்கள் 
சசன்று வருகின்ை) நிறலயான, 
(சதளிவான பார்க்கும்படியான) 
பாறதயில்தான் (அழியாமல் இன்றும்) 
இருக்கிைது. 

ا  نَههه اِ ِبْيل   وه  َمُِقْيم   لهِبسه

77. நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு நிச்சயமாக 
அதில் ஓர் அத்தாட்சி இருக்கிைது.  لِكه  ِفْ  اَِنه َٰیهةً  ذَٰ   َله

 لَِلُْمْؤِمِنْيه  
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78. கமலும், நிச்சயமாக (ஷுஐபுறடய 
மக்களாகிய) அடர்த்தியான 
கதாப்புறடயவர்கள் 
அநியாயக்காரர்களாககவ இருந்தார்கள். 

اِْن  هانه  وه ُب  ك  اَْلهیْكهةِ  اهْصحَٰ
لِِمْيه    لهظَٰ

79. ஆககவ, அவர்கறள பழி 
வாங்கிகனாம். இன்னும், அவ்விரண்டு 
(ஊர்களு)ம் சதளிவான பாறதயில்தான் 
உள்ளன. 

ْمنها  ْ  فهانْتهقه ا     ِمْٰنُ نَهُهمه اِ   وه
ام   ِبْي  ۬ن  لهِباِمه  َمُ

80. கமலும், (ஹூத் நபியின் 
சமுதாயமாகிய) ‘ஹிஜ்ர்’வாசிகள் 
தூதர்கறளத் திட்டவட்டமாக 
சபாய்ப்பித்தார்கள். 

ْد  لهقه به  وه ُب  كهَذه  اهْصحَٰ
لِْيه   الِْحْجرِ   الُْمْرسه

81. இன்னும், அவர்களுக்கு நம் 
அத்தாட்சிகறளக் சகாடுத்கதாம். ஆனால், 
அவர்கள் அவற்றைப் 
புைக்கணித்தவர்களாக இருந்தனர். 

 ْ ُ تهْيٰنَٰ اَٰ یَِٰتنها  وه  فهكهانُْوا اَٰ
ا  ْنهه  ُمْعِرِضْيه   عه

82. கமலும், அச்சமற்ைவர்களாக, 
மறலகளில் வடீுகறளக் குறடந்து 
(வாழ்ந்து) சகாண்டிருந்தனர். 

هانُْوا ك  ِمنه  یهْنِحُتْونه   وه
ِمِنْيه  ًتا بُُيوْ  الِْجبهاِل   اَٰ

83. ஆக, (அவர்கள்) சபாழுது 
விடிந்தவர்களாக இருக்கும் நிறலயில் 
அவர்கறள பயங்கரமான சப்தம் 
பிடித்தது. 

ْتُهُم  ذه ةُ  فهاهخه ْيحه   الَصه
 ُمْصِبِحْيه  

84. ஆக, அவர்கள் (தங்கறள பாதுகாக்க) 
சசய்து சகாண்டிருந்தறவ (எதுவும்) 
அவர்கறள விட்டும் (அல்லாஹ்வின் 
தண்டறனறய) தடுக்கவில்றல. 

ا   هْغنَٰ  فهمه ْ  ا ْٰنُ ا عه هانُْوا  َمه   ك
 یهْكِسُبْونه  
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85. கமலும், வானங்கறளயும் 
பூமிறயயும், அறவ இரண்டிற்கு 
மத்தியிலுள்ளவற்றையும் உண்றமயான 
கநாக்கத்திற்காககவ தவிர நாம் 
பறடக்கவில்றல. இன்னும், நிச்சயமாக 
மறுறம வரக்கூடியகத! ஆககவ, அழகிய 
புைக்கணிப்பாக (அவர்கறள) 
புைக்கணிப்பரீாக. 

ا  مه لهْقنها  وه مَٰوَِٰت  خه   الَسه
ا  وهاَْلهْرضه  مه ا   وه   اََِله  بهیْنهُهمه
َقِ    اَِنه  ِبالْحه ةه  وه اعه   الَسه
َِٰتيهة   ْفحه  فهاْصفهِح  َله  الَصه

ِمْيله   الْجه

86. நிச்சயமாக உம் இறைவன்தான் மகா 
பறடப்பாளன், நன்கைிந்தவன்.  بَهكه  اَِنه لََُٰق  ره لِْيُم  ُهوهالْخه الْعه

 

87. இன்னும், (நபிகய!) மீண்டும் மீண்டும் 
ஓதப்படும் ஏழு வசனங்கறளயும், 
மகத்துவமிக்க குர்ஆறனயும் 
திட்டவட்டமாக உமக்கு நாம் 
சகாடுத்கதாம். 

ْد  لهقه تهیْنَٰكه  وه ْبًعا  اَٰ  َمِنه  سه
نه  الْمهثهاِنْ  ِظْيمه   وهالُْقْراَٰ الْعه

 

88. இவர்களில் சில வறகயினர்களுக்கு 
(இவ்வுலகில்) நாம் சகாடுத்த 
சுககபாகங்கள் பக்கம் உம் இரு 
கண்கறளயும் கண்டிப்பாக நீட்டாதீர்! 
(அவற்ைின் மீது ஆறசப்படாதீர்!) இன்னும், 
அவர்கள் மீது கவறலப்படாதீர். இன்னும், 
நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு உம் புஜத்றத 
தாழ்த்துவரீாக! (அவர்களுடன் 
சமன்றமயாக, பணிவுடன் நடப்பரீாக!). 

َنه  َله  ا  اِلَٰ  عهْينهْيكه  تهُمَده  مه
َتهْعنها  هْزوهاًجا  ِبه    مه ْ  ا  َمِْٰنُ
ْن  وهَله  ْ  تهْحزه  عهلههْْیِ

كه  وهاْخِفْض  نهاحه   جه
 لِلُْمْؤِمِنْيه 

89. இன்னும், “நிச்சயமாக நான்தான் 
சதளிவான எச்சரிப்பாளன்” என்று 
கூறுவரீாக. 

ْ   وهقُْل  هنها  اَِنِ   الَنهِذیْرُ  ا
 الُْمِبْيُ  

90. (கவதத்றத) பிரித்தவர்கள் மீது நாம் 
(தண்டறனறய) இைக்கியது கபான்கை 
(இந்நிராகரிப்பாளர்கள் மீது தண்டறனறய 
இைக்குகவாம்). 

ا   مه لْنها  كه هنْزه له  ا   عه
 الُْمْقتهِسِمْيه  
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91. அவர்கள் குர்ஆறனப் (பற்ைி அது 
சூனியம், அது கவிறத, அது குைி கூறும் 
வாசகம் என்று வர்ணித்து அறதப்) பல 
வறககளாக ஆக்கினார்கள். 

لُوا الَهِذیْنه  عه نه  جه  الُْقْراَٰ
 ِعِضْيه 

92. ஆககவ, உம் இறைவன் மீது 
சத்தியமாக! நிச்சயமாக அவர்கள் 
அறனவரிடமும் நாம் விசாரிப்கபாம், 

بَِكه  ْ  فهوهره ُ   لهنهْسـ هلهَٰنه
هْجمهِعْيه    ا

93. அவர்கள் சசய்து சகாண்டிருந்தறதப் 
பற்ைி.  َمها هانُْوا عه  یهْعمهلُْونه  ك

94. ஆககவ, (நபிகய!) உமக்கு 
ஏவப்படுவறத மிகத் சதளிவாக 
பகிரங்கப்படுத்துவரீாக. கமலும், 
இறணறவப்பவர்கறளப் புைக்கணிப்பரீாக. 

عْ  رُ  ِبمها فهاْصده هْعِرْض  ُتْؤمه ا   وه
ِن   ِكْيه  الُْمْشرِ  عه

95. (நபிகய! உம்றம) 
ககலிசசய்பவர்களிடமிருந்து நிச்சயமாக 
நாம் உம்றமப் பாதுகாப்கபாம். 

نَها    كهفهیْنَٰكه  اِ
 الُْمْستهْهِزِءیْنه  

96. அவர்கள் அல்லாஹ்வுடன் கவறு ஒரு 
சதய்வத்றத ஏற்படுத்துகிைார்கள். ஆக, 
அவர்கள் (தங்கள் முடிறவ) விறரவில் 
அைிவார்கள். 

لُْونه  الَهِذیْنه  ِ  مهعه  یهْجعه   اّلَلَٰ
ًَٰها  ره    اِل ْوفه  اَٰخه یهْعلهُمْونه   فهسه
 

97. (நபிகய!) நிச்சயமாக நீர் (உம்றமப் 
பற்ைி) அவர்கள் (தரக் குறைவாக) 
கூறுவதால் உம் சநஞ்சம் 
சநருக்கடிக்குள்ளாகிைது என்பறத 
திட்டவட்டமாக அைிகவாம். 

ْد  لهقه هنَهكه  نهْعلهُم  وه   یهِضْيُق  ا
ْدُركه   یهُقْولُْونه   ِبمها  صه

98. ஆககவ, உம் இறைவறனப் புகழ்ந்து 
துதிப்பரீாக! இன்னும், (அவனுக்குச்) சிரம் 
பணிபவர்களில் ஆகிவிடுவரீாக! 

ْح  َبِ ْمدِ  فهسه بَِكه  ِبحه   وهُكْن  ره
ِجِدیْنه   َمِنه   الَسَٰ
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99. கமலும், உங்களுக்கு ‘யகீன்’ - 
நம்பிக்றக (எனும் மரணம்) வருகின்ை 
வறர உம் இறைவறன வணங்குவரீாக! 

بَهكه  وهاْعُبْد  َتَٰ  ره  یهاْتِيهكه  حه
ن   الْيهِقْيُ

  

ஸூரா நஹ்ல் النحل 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. அல்லாஹ்வுறடய கட்டறள வந்கத 
தீரும்! அறத (உடகன சகாண்டுவரும்படி 
கூைி) நீங்கள் அவசரப்படுத்தாதீர்கள். 
அவன் மிகப் பரிசுத்தமானவன். இன்னும், 
அவர்கள் (-சிறல வணங்கிகள்) 
இறணறவப்பறத விட்டும் அவன் 
முற்ைிலும் உயர்ந்தவன். 

هٰتَٰ   هْمرُ  ا ِ  ا   فهله  اّلَلَٰ
نهه    تهْستهْعِجلُْوهُ     ُسْبحَٰ

لَٰ  تهعَٰ َمها  وه  یُْشِرُكْونه  عه

2. அவன், தன் கட்டறளப்படி (வஹ்யி 
எனும்) உயிருடன், தன் அடியார்களில் 
தான் நாடுகின்ைவர் மீது வானவர்கறள 
இைக்குகிைான், “நிச்சயமாக என்றனத் 
தவிர (உண்றமயில் வணங்கத்தகுதியான) 
இறைவன் அைகவ இல்றல; ஆககவ, 
(என்றன வணங்கி, என்றன மட்டுகம) 
அஞ்சுங்கள்” என்று (தூதர்ககள!) நீங்கள் 
எச்சரியுங்கள். 

ُِل  َ كهةه  یَُنه َٰٓى ِ ْوِح  الْمهل  ِبالَرُ
هْمِره   ِمْن  لَٰ  ا ْن  عه ٓاءُ  مه   یَهشه
هْن  ِعبهاِده    ِمْن  ا ا هنِْذُرْو  هنَهه   ا  ا
َٰهه  َله   هنها  اََِله   اِل  فهاتَهُقْوِن  ا

3. அவன் வானங்கறளயும் பூமிறயயும் 
உண்றமயான கநாக்கத்திற்கக 
பறடத்தான். அவர்கள் இறணறவப்பறத 
விட்டும் அவன் முற்ைிலும் உயர்ந்தவன். 

لهقه  ِت  خه مَٰوَٰ  وهاَْلهْرضه  الَسه
َقِ    لَٰ  ِبالْحه َمها  تهعَٰ  عه

 یُْشِرُكْونه 
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4. இந்திரியத்திலிருந்து மனிதறனப் 
பறடத்தான். ஆக, அவகனா 
(இறைவனுக்கு) சவளிப்பறடயான 
எதிரியாக இருக்கிைான். 

لهقه  انه  خه   نَُْطفهة   ِمْن  اَْلِنْسه
ِصْيم   فهاِذها ِبْي   ُهوهخه  َمُ

5. கமலும், கால்நறடகள் - அவற்றை 
உங்களுக்காகப் பறடத்தான். அவற்ைில் 
உங்களுக்கு (குளிருக்கும் சவப்பத்திற்கும் 
இதமான) ஆறடயும் இன்னும், பல 
பலன்களும் உள்ளன. இன்னும், 
அவற்ைிலிருந்து நீங்கள் புசிக்கிைரீ்கள். 

امه  ا    وهاَْلهنْعه لهقههه  لهُكْم  خه
ا  نهافِعُ  ِدْفء   فِْيهه مه   وه
ِمْنهه   تهاْكُلُْونه   ا وه

6. இன்னும், நீங்கள் அவற்றை 
மாறலயில் (இருப்பிடங்களுக்கு) ஓட்டி 
வரும் கநரத்திலும் (காறலயில்) கமய்க்க 
ஓட்டிச் சசல்லும் கநரத்திலும் அவற்ைில் 
உங்களுக்கு அழகு(ம் மகிழ்ச்சியும்) 
இருக்கிைது. 

لهُكْم  ا  وه مهال   فِْيهه  ِحْيه   جه
  وهِحْيه  ُتِریُْحْونه 
ُحْونه    تهْسره

7. மிகுந்த சிரமத்துடகன தவிர நீங்கள் 
சசன்று அறடய முடியாத ஊருக்கு 
அறவ (உங்கறளயும்) உங்கள் 
சுறமகறளயும் சுமக்கின்ைன. நிச்சயமாக 
உங்கள் இறைவன் சபரும் 
இரக்கமுள்ளவன், மகா கருறணயாளன். 

تهْحِمُل  الهُكْم  وه ثْقه ه  بهلهد   اِلَٰ  ا
 اََِله  بَٰلِِغْيهِ  تهُكْونُْوا لَهْم 

بَهُكْم  اَِنه  اَْلهنُْفِس    ِبِشَقِ   ره
ُءْوف    َرهِحْيم    لهره

8. குதிறரகறள, ககாகவறு கழுறதகறள, 
கழுறதகறள, அவற்ைில் நீங்கள் 
வாகணிப்பதற்காகவும் (அறவ 
உங்களுக்கு) அலங்காரமாக 
இருப்பதற்காகவும் (அல்லாஹ் 
பறடத்தான்). இன்னும், நீங்கள் அைியாத 
(பல)வற்றை (அவன் உங்களுக்காக) 
பறடப்பான். 

ْيله  اله  وهالْخه  وهالِْبغه
ِمْْیه  ُكُبْوهها  وهالْحه ْ  وهِزیْنهًة    لَِته
یهْخلُُق  ا  وه  تهْعلهُمْونه  َله  مه
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9. கநர்வழி(றய சதளிவுபடுத்துவது) 
அல்லாஹ்வின் சபாறுப்பாகும். கமலும், 
வழிகளில் (சில) ககாணலானதும் 
இருக்கிைது. இன்னும், அவன் நாடினால் 
உங்கள் அறனவறரயும் கநர்வழி நடத்தி 
இருப்பான். 

له  ِ  وهعه ِبْيِل  قهْصُد  اّلَلَٰ   الَسه
ا  ِمْنهه ٓاى ِر     وه لهوْ  جه ٓاءه  وه   شه

ىُكْم  دَٰ ن  لههه هْجمهِعْيه  ا

10. அவன் கமகத்திலிருந்து மறழ நீறர 
இைக்குகிைான். அதில் உங்களுக்கு குடிநீர் 
இருக்கிைது. இன்னும், அதிலிருந்து 
மரங்கள் (சசடி சகாடிகள், புற்பூண்டுகள்) 
முறளக்கின்ைன. அவற்ைில் (உங்கள் 
கால்நறடகறள) நீங்கள் கமய்க்கிைரீ்கள். 

له  ُهوهالَهِذْی   هنْزه  ِمنه  ا
مهٓاءِ   َمِْنهُ  لَهُكْم  مهٓاءً  الَسه
اب   ره ِمْنهُ  شه ر   وه جه   فِْيهِ  شه

 ُتِسْيُمْونه 

11. அதன் மூலம் பயிர்கறளயும், ஆலிவ் 
மரத்றதயும், கபரீச்றச மரங்கறளயும், 
திராட்றசகறளயும் இன்னும், எல்லா 
கனிவர்க்கங்கறளயும் அவன் 
உங்களுக்காக முறளக்க றவக்கிைான். 
சிந்திக்கின்ை மக்களுக்கு நிச்சயமாக 
இவற்ைில் ஓர் அத்தாட்சி இருக்கிைது. 

ِْبُت  ْرعه  ِبهِ  لهُكْم  یُنٌۢ  الَزه
یُْتوْ  الَزه الَنهِخْيله   نه وه  وه

ِمْن  وهاَْلهْعنهابه   كَُلِ  وه
ِت    لِكه  ِفْ  اَِنه  الثَهمهرَٰ َٰیهةً  ذَٰ  َله
 یَهتهفهَكهُرْونه  لَِقهْوم  

12. இன்னும், அவன் இரறவயும், 
பகறலயும், சூரியறனயும், சந்திரறனயும் 
உங்களுக்கு வசப்படுத்தினான். கமலும், 
நட்சத்திரங்களும் அவனுறடய 
கட்டறளயினால் (உங்களுக்கு) 
வசப்படுத்தப்பட்டறவயாகும். சிந்தித்து 
புரிகின்ை மக்களுக்கு நிச்சயமாக 
இவற்ைில் பல அத்தாட்சிகள் 
இருக்கின்ைன. 

ره  َخه  الَهْيله  لهُكُم  وهسه
اره    الَنههه ْمسه  وه   وهالَشه
الْقهمهره    الَنُُجْوُم   وه  وه

 ٌۢ ت  رَٰ َخه  ِفْ  اَِنه  ِباهْمِره     ُمسه
لِكه  َٰیَٰت   ذَٰ   لَِقهْوم   َله

 یَهْعِقلُْونه  
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13. இன்னும், பூமியில் உங்களுக்காக 
மாறுபட்ட நிைங்களுடன் எவற்றை 
பறடத்தாகனா அவற்றையும் 
உங்களுக்காக வசப்படுத்தினான். 
நல்லுபகதசம் சபறுகின்ை மக்களுக்கு 
நிச்சயமாக இதில் ஓர் அத்தாட்சி 
இருக்கிைது. 

ا  مه ه  وه ا   اَْلهْرِض  ِف  لهُكْم  ذهره
نُه     ُمْختهلًِفا  هلْوها  ِفْ  اَِنه  ا
لِكه  َٰیهةً  ذَٰ   لَِقهْوم   َله

َكهُرْونه   یَهَذه

14. இன்னும், கடலிலிருந்து பசுறமயான 
(சமன்றமயான) மாமிசத்றத நீங்கள் 
புசிப்பதற்காகவும்; இன்னும், நீங்கள் 
அணிகிை ஆபரணங்கறள அதிலிருந்து 
நீங்கள் சவளிசயடுப்பதற்காகவும்; 
இன்னும், அவனுறடய அருறள நீங்கள் 
கதடி பயணிப்பதற்காகவும்; இன்னும், 
(இவற்றை எல்லாம் சபற்ைதற்காக 
அவனுக்கு) நீங்கள் நன்ைி 
சசலுத்துவதற்காகவும் (உங்களுக்கு) 
கடறல வசப்படுத்தி சகாடுத்தான். 
இன்னும், அதில் கப்பல்கறள – 
(அறலகறள) பிளந்து சசல்பறவயாக நீர் 
பார்க்கிைரீ். 

ره  وهُهوهالَهِذْی  َخه  الْبهْحره  سه
اْكُلُْوا ِریًا  لهْحًما  ِمْنهُ  لِته طه

 ِحلْيهةً   ِمْنهُ  َوهتهْستهْخِرُجْوا
ا    ی تهلْبهُسْونههه تهره  الُْفلْكه  وه
وهاِخره  لِتهْبتهُغْوا فِْيهِ  مه  ِمْن  وه
لَهُكْم  فهْضلِه   لهعه  وه

 تهْشُكُرْونه 

15. இன்னும், பூமியில் - அது உங்கறள 
அறசத்துவிடாமல் இருப்பதற்காக 
மறலகறள ஊன்ைினான். இன்னும், 
(உங்கள் நீர் கதறவகளுக்காக) 
நதிகறளயும்; இன்னும், நீங்கள் (உங்கள் 
இலக்குகறள அறடய) சரியான வழியில் 
சசல்வதற்காக பாறதகறளயும் அவன் 
அறமத்(து சகாடுத்)தான். 

هلْقَٰ  ا وهاِسه  اَْلهْرِض  ِف  وه   ره
هْن  ًرا  ِبُكْم  تهِمْيده  ا هنْهَٰ ا وه

لَهُكْم  َوهُسُبًل    لَهعه
 تهْهتهُدْونه  

16. இன்னும், (பகலில் நீங்கள் சசல்லும் 
திறசகறள அைிய மறலகள் கபான்ை) பல 
அறடயாளங்கறள அறமத்தான். இன்னும், 
(இரவில் பயணம் சசய்யும்கபாது) 
அவர்கள் நட்சத்திரங்கள் மூலம் 
பாறதகறள அைிகிைார்கள். 

َٰمَٰت    وهعه  ِبالَنهْجِم  ل  ُهْم  وه
 یهْهتهُدْونه 
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17. ஆக, (இவற்றை எல்லாம்) 
பறடப்பவன், (எறதயுகம) பறடக்காதவன் 
கபால் ஆவானா? (இருவரும் 
சமமானவர்களா?) ஆக, நீங்கள் 
நல்லுபகதசம் சபை கவண்டாமா? 

هفهمهْن  مهْن  یَهْخلُُق  ا  ََله  كه
هفهله  یهْخلُُق    َكهُرْونه  ا  تهذه

18. கமலும், அல்லாஹ்வின் அருறள 
நீங்கள் எண்ணினால் அறத நீங்கள் 
எண்ணி முடிக்க மாட்டீர்கள். நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் மகா மன்னிப்பாளன், மகா 
கருறணயாளன். 

اِْن  ْوا وه ِ  نِْعمهةه  تهُعَدُ  َله  اّلَلَٰ
ه  اَِنه  ُتْحُصْوهها    ُفوْر   اّلَلَٰ   لهغه
 َرهِحْيم  

19. நீங்கள் மறைப்பறதயும் நீங்கள் 
சவளிப்படுத்துவறதயும் அல்லாஹ் 
நன்கைிவான். 

 ُ ا  یهْعلهُم  وهاّلَلَٰ ْونه  مه  ُتِسَرُ
ا  مه  ُتْعلُِنْونه  وه

20. கமலும், அல்லாஹ்றவயன்ைி 
எவர்கறள இவர்கள் அறழக்கிைார்ககளா (-
வணங்குகிைார்ககளா) அவர்கள் எறதயும் 
பறடக்க மாட்டார்கள். அவர்ககளா 
(மனிதர்களால்) உருவாக்கப்படுகிைார்கள். 

الَهِذیْنه   ِمْن  یهْدُعْونه  وه
ِ  ُدْوِن   یهْخلُُقْونه  َله  اّلَلَٰ

ْيـ ًا َوهُهْم   یُْخلهُقْونه   شه

21. (அல்லாஹ்றவ அன்ைி 
வணங்கப்படுகின்ை இந்த சிறலகள்) 
இைந்தவர்கள்; உயிருள்ளவர்கள் அல்லர். 
இன்னும், (தாம்) எப்கபாது (மறுறமயில்) 
எழுப்பப்படுகவாம் என்பறத அவர்கள் 
அைியமாட்டார்கள். 

هْموهات   ْْیُ  ا هْحيهٓاء     غه ا  ا مه   وه
هیَهانه  یهْشُعُرْونه     ا
ن  ثُْونه  یُْبعه

22. (நீங்கள் வணங்கத்தகுதியான) உங்கள் 
இறைவன் ஒகர ஓர் இறைவன்தான். ஆக, 
எவர்கள் மறுறமறய நம்பிக்றக 
சகாள்ளவில்றலகயா அவர்களுறடய 
உள்ளங்கள் (அந்த உண்றமயான 
இறைவறன) நிராகரிக்கின்ைன. இன்னும், 
அவர்கள் (உண்றமயான இறைவறன 
ஏற்காமல்) சபருறமயடிக்கிைார்கள். 

َُٰهُكْم  َٰه   اِل  َوهاِحد     اِل
 یُْؤِمُنْونه  َله  فهالَهِذیْنه 
ةِ  ة     قُلُْوبُُهْم  ِباَْلَِٰخره ْنِكره َمُ
ْونه   َوهُهْم   َمُْستهْكَِبُ
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23. நிச்சயமாக உண்றமயில் அல்லாஹ் 
அவர்கள் மறைப்பறதயும் அவர்கள் 
சவளிப்படுத்துவறதயும் நன்கைிவான். 
நிச்சயமாக அவன் 
சபருறமயடிப்பவர்கறள 
கநசிக்கமாட்டான். 

مه  َله  ره هَنه  جه ه  ا ا  یهْعلهُم  اّلَلَٰ   مه
ْونه  ا  یُِسَرُ مه  یُْعلُِنْونه    وه

نَهه    یُِحَبُ  َله  اِ
یْنه   الُْمْستهْكَِبِ

24. “கமலும், உங்கள் இறைவன் என்ன 
இைக்கினான்” என்று அவர்களிடம் 
கூைப்பட்டால் “முன்கனாரின் 
கட்டுக்கறதகள்” என்று கூறுகிைார்கள். 

اِذها ا ذها   لهُهْم  قِْيله  وه له  َمه هنْزه  ا
بَُُكْم    ا ره اِطْْیُ  قهالُْو  هسه   ا

لِْيه   هَوه  اَْل

25. இதன் காரணமாக, மறுறம நாளில் 
அவர்கள் தங்கள் (பாவச்)சுறமகறள 
முழுறமயாக சுமப்பார்கள். இன்னும், 
எவர்கறள கல்வியின்ைி இவர்கள் 
வழிசகடுத்தார்ககளா அவர்களின் (பாவச்) 
சுறமகளிலிருந்தும் சுமப்பார்கள். அைிந்து 
சகாள்ளுங்கள்! அவர்கள் சுமப்பது மிகக் 
சகட்டதாகும். 

ا ُهْم  لِيهْحِملُْو  هْوزهاره هاِملهةً  ا  ك
مه  یَهْومه  ِمْن  ِة   الِْقيَٰ هْوزهارِ   وه  ا

ْْیِ  یُِضلَُْونهُهْم  الَهِذیْنه    ِبغه
ٓاءه  اهَله  عِلْم     ا  سه  مه

ن   یهِزُرْونه

26. திட்டமாக இவர்களுக்கு 
முன்னிருந்தவர்களும் (இவ்வாகை) சூழ்ச்சி 
சசய்தனர். ஆககவ, அல்லாஹ் 
அவர்களின் கட்டடத்திற்கு 
அடித்தளங்களில் இருந்து (தண்டறனறய 
சகாண்டு) வந்தான். ஆக, அவர்களுக்கு 
கமலிருந்து (அவர்கள் எழுப்பிய 
மாளிறகயின்) முகடு அவர்கள் மீது 
விழுந்தது. இன்னும், அவர்கள் அைியாத 
விதத்தில் (அல்லாஹ்வின்) தண்டறன 
அவர்களுக்கு வந்தது. 

كهره  قهْد   ِمْن  الَهِذیْنه  مه
ُ  فهاهٰته  قهْبلِِهْم   بُنْيهانهُهْم  اّلَلَٰ
َره  قهوهاعِدِ الْ  َمِنه  ُ  فهخه   عهلههْْیِ

ْقُف   فهْوقِِهْم  ِمْن  الَسه
هُىُ  تَٰ ه ا اُب  وه ذه  ِمْن  الْعه
ْيُث   یهْشُعُرْونه  َله  حه
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27. பிைகு, மறுறம நாளில் (அல்லாஹ்) 
அவர்கறள இழிவு படுத்துவான். இன்னும், 
“நீங்கள் எனக்கு இறணறவத்து 
வணங்கிய சதய்வங்கள் எங்கக? அவர்கள் 
விஷயத்தில் நீங்கள் (என்னிடம்) 
தர்க்கித்துக் சகாண்டிருந்தீர்ககள!” என்று 
கூறுவான். கல்வி சகாடுக்கப்பட்டவர்கள் 
கூறுவார்கள்: “நிச்சயமாக இன்று இழிவும், 
தண்டறனயும் நிராகரிப்பவர்கள் மீதுதான் 
(நிகழும்).” 

مهةِ  یهْومه  ثَُمه   یُْخِزیِْهْم  الِْقيَٰ
یهُقْوُل  هیْنه  وه هٓاِءیه  ا ك   ُشره
ٓاقَُْونه  ُكنُْتْم  نه الَهِذیْ    ُتشه
   ْ   اُْوُتوا الَهِذیْنه  قهاله  فِهْْیِ
 الْيهْومه   الِْخْزیه  اَِنه  الِْعلْمه 
ْوٓءه  له  وهالَسُ  الْكَِٰفِریْنه   عه

28. அவர்கள் தங்களுக்குத் தாகம 
தீங்கிறழத்தவர்களாக இருக்கும் 
நிறலயில் அவர்கறள வானவர்கள் உயிர் 
றகப்பற்றுகிைார்கள். ஆக, (அப்கபாது 
அவர்கள்) “தீறம எறதயும் நாங்கள் 
சசய்து சகாண்டிருக்கவில்றல” (என்று 
கூைி) முற்ைிலும் பணிந்து விடுவார்கள். 
“அவ்வாைல்ல! நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
நீங்கள் சசய்து சகாண்டிருந்தவற்றை 
நன்கைிந்தவன்” (என்று வானவர்கள் 
பதிலளிப்பார்கள்). 

فََٰهُىُ  الَهِذیْنه  كهةُ  تهتهوه َٰٓى ِ   الْمهل
الِِمْ   هنُْفِسِهْم  ظه هلْقهُوا ا  فها
لهمه  ا  الَسه  ِمْن  نهْعمهُل  ُكَنها مه
ه  اَِنه  بهلَٰ   ُسْوٓء     ٌۢ  اّلَلَٰ  عهلِْيم 
 تهْعمهلُْونه   ُكنُْتْم  ِبمها 

29. ஆக, “நரகத்தின் வாசல்களில் 
நுறழயுங்கள், அதில் நிரந்தரமாக தங்கி 
விடுங்கள்.” ஆக, சபருறமயடிப்பவர்களின் 
தங்குமிடம் மிகக் சகட்டதாகும். 

ا هبْوهابه  فهاْدُخلُْو  َنهمه  ا هه  جه
لِِدیْنه  ا     خَٰ   فهلهِبْئسه  فِْيهه
ثْوهی یْنه  مه ِ  الُْمتهكهََبِ

30. இறையச்சம் உள்ளவர்களிடம், “உங்கள் 
இறைவன் என்ன இைக்கினான்” என்று 
கூைப்பட்டது. “சிைந்தறத இைக்கினான்” 
என்று அவர்கள் கூைினார்கள். நல்லைம் 
புரிந்தவர்களுக்கு இந்த உலகில் அழகியது 
உண்டு. (அவர்களுக்குரிய) மறுறமயின் 
இல்லகமா (இம்றமறய விட 
அவர்களுக்கு) மிக கமலானதாகும். 
இன்னும், இறையச்சமுள்ளவர்களின் 
(மறுறம) இல்லகமா மிகச் சிைந்ததாகும். 

َه  وهقِْيله  تَهقهْوا ِذیْنه لِل ا ذها   ا   مه
له  هنْزه بَُُكْم    ا ا    قهالُْوا ره ْْیً  خه
ُنْوا لِلَهِذیْنه  هْحسه ِذهِ   ِفْ  ا  هَٰ
نْيها  نهة     الَدُ سه ارُ  حه لهده   وه
ةِ  ْْی      اَْلَِٰخره لهِنْعمه  خه   دهارُ  وه
 الُْمَتهِقْيه  
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31. அத்ன் (என்னும்) சசார்க்கங்கள் 
(அவர்களுக்கு உண்டு). அவற்ைில் 
அவர்கள் நுறழவார்கள். அவற்ைின் கீழ் 
நதிகள் ஓடும். அவர்களுக்கு அதில் 
அவர்கள் நாடுவசதல்லாம் உண்டு. 
இவ்வாறுதான் அல்லாஹ் 
இறையச்சமுள்ளவர்களுக்கு கூலி 
சகாடுக்கிைான். 

َنَُٰت  ا  عهْدن    جه  یَهْدُخلُْونههه
ا  ِمْن  تهْجِرْی  رُ  تهْحِتهه  اَْلهنْهَٰ
ا  لهُهْم  ا  فِْيهه ٓاُءْونه   یه  مه   شه

لِكه  ُ  یهْجِزی كهذَٰ  اّلَلَٰ
 الُْمَتهِقْيه  

32. இறையச்சம் உள்ளவர்ககளா 
நல்லவர்களாக இருக்கும் நிறலயில் 
வானவர்கள் அவர்கறள உயிர் 
றகப்பற்றுகிைார்கள். “ஸலாமுன் 
அறலக்கும் (உங்களுக்கு ஈகடற்ைம் 
உண்டாகுக!) நீங்கள் (நற்சசயல்) சசய்து 
சகாண்டிருந்ததின் காரணமாக 
சசார்க்கத்தில் நுறழயுங்கள்” என்று 
(வானவர்கள் அவர்களிடம்) கூறுவார்கள். 

فََٰهُىُ  الَهِذیْنه  كهةُ  تهتهوه َٰٓى ِ   الْمهل
یَِِبْيه    َٰم   یهُقْولُْونه  طه ل   سه
َنهةه  اْدُخلُوا عهلهْيُكُم      الْجه

 تهْعمهلُْونه   ُكنُْتْم  ِبمها 

33. வானவர்கள் தங்களிடம் வருவறத; 
அல்லது, உம் இறைவனின் கட்டறள 
வருவறதத் தவிர அவர்கள் (கவறு 
எறதயும்) எதிர்பார்க்கிைார்களா? 
இவர்களுக்கு முன்னிருந்தவர்களும் 
இவ்வாகை (அநியாயம்) சசய்தனர். 
ஆனால், அல்லாஹ் அவர்களுக்கு 
தீங்கிறழக்கவில்றல. எனினும், அவர்கள் 
தங்களுக்குத் தாகம தீங்கிறழப்பவர்களாக 
இருந்தனர். 

هْن  اََِله   یهْنُظُرْونه  ههْل   ا
 ُ ُ كهةُ  تهاْتِهْیه َٰٓى ِ هوْ  الْمهل ه  ا  یهاِْٰت
هْمرُ  بَِكه    ا لِكه  ره له  كهذَٰ   فهعه

ا  قهْبلِِهْم    ِمْن  الَهِذیْنه  مه   وه
لهمهُهُم  ُ  ظه َِٰكْن  اّلَلَٰ ل ا  وه هانُْو    ك
ُهْم  هنُْفسه  یهْظلُِمْونه   ا

34. ஆககவ, அவர்கள் சசய்தவற்ைின் 
தண்டறனகள் அவர்கறள வந்தறடந்தன. 
இன்னும், அவர்கள் எறத ககலி சசய்து 
சகாண்டிருந்தார்ககளா அது அவர்கறளச் 
சூழ்ந்து சகாண்டது. 

ابهُهْم  اَُٰت  فهاهصه َيِ ا  سه ِملُْوا  مه   عه
اقه  ا  ِبِهْم  وهحه هانُْوا  َمه  ِبه   ك

ن   یهْستهْهِزُءْونه
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35. இறணறவத்தவர்கள் கூைினார்கள்: 
“அல்லாஹ் நாடியிருந்தால் நாங்களும் 
எங்கள் மூதாறதகளும் அவறனயன்ைி 
கவறு எறதயும் வணங்கியிருக்க 
மாட்கடாம்; இன்னும், அவனுறடய 
அனுமதி இன்ைி எறதயும் 
தடுக்கப்பட்டதாக ஆக்கியிருக்க 
மாட்கடாம்.” இவ்வாகை, இவர்களுக்கு 
முன்னிருந்தவர்களும் (விதண்டாவாதம்) 
சசய்தார்கள். ஆக, தூதர்கள் மீது 
சதளிவாக எடுத்துறரப்பறதத் தவிர ஏதும் 
(சபாறுப்பு) உண்டா? 

ُكْوا الَهِذیْنه  وهقهاله  هْشره  لهوْ  ا
ٓاءه  ُ  شه ا  اّلَلَٰ بهْدنها  مه  ِمْن   عه
ء   ِمْن  ُدْونِه   ْ  وهَله   نَهْحُن  َشه
بهٓاُؤنها  ْمنها  وهَله  اَٰ َره  ِمْن  حه
ء     ِمْن  ُدْونِه   ْ لِكه  َشه  كهذَٰ
له   قهْبلِِهْم    ِمْن  الَهِذیْنه  فهعه
ْل  له  فههه ُسِل  عه  اََِله  الَرُ
َٰغُ   الُْمِبْيُ  الْبهل

36. “அல்லாஹ்றவ வணங்குங்கள்; 
இன்னும், றஷத்தாறன விட்டும் 
விலகுங்கள்” என்று (கபாதிப்பதற்காக) 
ஒவ்சவாரு சமுதாயத்திலும் 
திட்டவட்டமாக ஒரு தூதறர 
அனுப்பிகனாம். ஆக, அல்லாஹ் கநர்வழி 
காட்டியவர்களும் அவர்களில் உண்டு. 
இன்னும், வழிககடு உறுதியாகி 
விட்டவர்களும் அவர்களில் உண்டு. ஆக, 
பூமியில் பயணியுங்கள்; இன்னும், 
(நபிகறளப்) சபாய்ப்பித்தவர்களின் முடிவு 
எவ்வாறு இருந்தது என்று பாருங்கள். 

ْد  لهقه ْثنها  وه  اَُمهة   كَُلِ  ِفْ  بهعه
ُسْوًَل  هِن  َره ه  اْعُبُدوا ا  اّلَلَٰ

اُغْوته    اْجتهِنُبواوه   الَطه
 ْ ی َمهْن  فهِمْٰنُ ُ  ههده  اّلَلَٰ
 ْ ِمْٰنُ َقهْت  َمهْن  وه  عهلهْيهِ  حه
َٰلهُة    ل ْوا الَضه  ِف  فهِسْْیُ
 كهْيفه  فهانُْظُرْوا اَْلهْرِض 
هانه  ِبْيه  عهاقِبهةُ  ك  الُْمكهَذِ

37. (நபிகய!) அவர்கள் கநர்வழி 
காட்டப்படுவதின் மீது நீர் 
கபராறசப்பட்டாலும், (பிைறர) 
வழிசகடுப்பவர்கறள நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் கநர்வழி சசலுத்த மாட்டான். 
இன்னும், உதவியாளர்கள் அவர்களுக்கு 
இருக்க மாட்டார்கள். 

لَٰ  تهْحِرْص  اِْن  ىُهْم  عه   ُهدَٰ
ه  فهاَِنه  ْن   یهْهِدْی  َله  اّلَلَٰ  مه
ا  یَُِضَلُ  مه  َمِْن  لهُهْم  وه

 نََِٰصِریْنه 
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38. கமலும், “இைந்து கபாகிைவர்கறள 
அல்லாஹ் (உயிர் சகாடுத்து) எழுப்ப 
மாட்டான்” என்று அல்லாஹ்வின் மீது 
இவர்கள் மிக உறுதியாக சத்தியம் 
சசய்தனர். அவ்வாைன்று, (“இைந்தவர்கறள 
எழுப்புதல்” என்பது) அவன் மீது 
கடறமயான (சத்திய) வாக்காகும்! 
எனினும், மக்களில் அதிகமானவர்கள் 
அைிய மாட்டார்கள். 

ُمْوا هقْسه ا ِ  وه ْهده  ِباّلَلَٰ   جه
هیْمهانِِهْم    ُث  َله  ا ُ  یهْبعه  اّلَلَٰ

ْن    وهعًْدا بهلَٰ  یَهُمْوُت    مه
َِٰكَنه  عهلهْيهِ  ل ًقا َوه ْكثهره  حه ه  ا
 یهْعلهُمْونه   َله  الَنهاِس 

39. அவர்கள் எதில் கருத்து கவறுபாடு 
சகாள்கிைார்ககளா அறத (அல்லாஹ்) 
அவர்களுக்கு சதளிவுபடுத்துவதற்காகவும், 
நிராகரித்தவர்கள் நிச்சயமாக தாம் 
சபாய்யர்களாக இருந்கதாம் என்பறத 
அைிவதற்காகவும் (மறுறமயில் 
அவர்கறள அல்லாஹ் உயிர்ப்பிப்பான்). 

ه   الَهِذْی  لهُهُم  لِیُبهَيِ
لِيهْعلهمه  فِْيهِ  یهْختهلُِفْونه    وه
ا الَهِذیْنه  هنَهُهْم  كهفهُرْو  ه  ا   انُْواك
ِذِبْيه   كَٰ

40. நாம் ஒரு சபாருறள (உருவாக்க) 
நாடினால், அதற்கு நாம் (கூறுகிை) 
கூற்சைல்லாம் “ஆகு!” என்று 
கூறுவதுதான். (உடகன அது) ஆகிவிடும். 

نَهمها  ء   قهْولُنها  اِ ْ  اِذها   لَِشه
هُ  ْدنَٰ هره هْن  ا  ُكْن  لهه   نَهُقْوله  ا
 فهيهُكْوُنن 

41. இன்னும், எவர்கள் தங்களுக்கு 
அநீதியிறழக்கப்பட்ட பின்பு 
அல்லாஹ்விற்காக(த் தங்கள் ஊறர 
அல்லது தங்கள் நாட்றட) துைந்து 
சசன்ைார்ககளா, அவர்களுக்கு நிச்சயமாக 
நாம் இவ்வுலகில் அழகிய (இருப்பிடத்)றத 
அறம(த்து சகாடுத்து அதில் வசிக்க 
றவ)ப்கபாம். (அவர்களுக்குரிய) 
மறுறமயின் கூலிகயா (இறதவிட) மிகப் 
சபரியது. (இறத எல்கலாரும்) 
அைிந்திருக்க கவண்டுகம! 

الَهِذیْنه  ُرْوا وه ِ  ِف  ههاجه  اّلَلَٰ
 ْ ا  بهْعدِ  ِمنٌۢ  ُظلُِمْوا مه

 ْ ُ ا  ِف  لهنُبهَوِئهَٰنه نْيه  الَدُ
نهًة    سه هْجرُ  حه ةِ  وهَله   اَْلَِٰخره
   ُ ْكَبه ه هانُْوا لهوْ  ا  یهْعلهُمْونه   ك
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42. அவர்கள் (கசாதறனகளில்) 
சபாறுறமயாக இருந்தார்கள். இன்னும், 
தங்கள் இறைவன் மீகத நம்பிக்றக 
றவ(த்து அவறன மட்டுகம சார்ந்து 
இரு)ப்பார்கள். 

ْوا الَهِذیْنه  ُ َبه لَٰ  صه  وهعه
بَِِهْم  َهلُْونه  ره ك  یهتهوه

43. (நபிகய!) உமக்கு முன்பு நாம் 
(தூதர்களாக மனித இனத்றத கசர்ந்த) 
ஆடவர்கறளத் தவிர (வானவர்கறள) 
அனுப்பவில்றல. அ(ந்த ஆட)வர்களுக்கு 
நாம் வஹ்யி அைிவிப்கபாம். ஆககவ, 
(இவர்கறள கநாக்கி,) “நீங்கள் (இறத) 
அைியாதவர்களாக இருந்தால் 
(உண்றமயான இறை கவதத்தின்) 
ஞானமுறடயவர்கறளக் ககளுங்கள்” 
(என்று கூறுவரீாக!). 

ا   مه لْنها  وه هْرسه   اََِله  قهْبلِكه  ِمْن  ا
اًَل  ْ  نَُْوِحْ   ِرجه  اِلههْْیِ
ا هْهله  فهْسـ هلُْو  ْكرِ  ا   اِْن  الَذِ
 تهْعلهُمْونه   َله  ُكنُْتْم 

44. அத்தாட்சிகறளயும் கவதங்கறளயும் 
சகாண்டு (அத்தூதர்கறள அனுப்பிகனாம்). 
(இந்த) ஞானத்றத (நபிகய!) உமக்கு 
இைக்கிகனாம், அம்மக்களுக்காக 
இைக்கப்பட்ட (இந்த ஞானத்)றத நீர் 
அவர்களுக்கு சதளிவுபடுத்துவதற்காகவும்; 
(அந்த ஞானத்றதயும் நபியின் 
விளக்கத்றதயும்) அவர்கள் சிந்திக்க 
கவண்டும் என்பதற்காகவும்! 

ِت  بُِر    ِبالْبهیَِنَٰ الَزُ   وه
لْنها   هنْزه ا ْكره  اِلهْيكه  وه  الَذِ
ه  ا  لِلَنهاِس  لُِتبهَيِ  نَُزِله  مه
 ْ لَهُهْم  اِلههْْیِ لهعه  وه
 ْونه یهتهفهَكهرُ 

45. ஆக, தீறமகளுக்கு சூழ்ச்சி 
சசய்தவர்கள் தங்கறள அல்லாஹ் 
பூமியில் சசாருகிவிடுவான் என்பறத; 
அல்லது, அவர்கள் உணராத விதத்தில் 
அவர்களுக்கு தண்டறன வரும் என்பறத 
அச்சமற்று விட்டனரா? 

هفهاهِمنه  كهُروا الَهِذیْنه  ا  مه
اَِٰت  َيِ هْن  الَسه ُ  یَهْخِسفه  ا  اّلَلَٰ
ه  ِبِهُم  هوْ  ْرضه اَْل ُ  ا ُ  یهاْتِهْیه

اُب  ذه ْيُث  ِمْن  الْعه  َله  حه
 یهْشُعُرْونه  
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46. அல்லது, அவர்களது பயணத்தில் 
அவர்கறள அவன் (கசாதறனயால்) 
பிடித்து விடுவறத அச்சமற்றுவிட்டனரா? 
ஆக, அவர்ககளா (அவறன) 
பலவனீப்படுத்துபவர்கள் இல்றல. 

هوْ  ُهْم  ا ْ  ِفْ  یهاُْخذه  تهقهلَُُِبِ
 ِبُمْعِجِزیْنه   ُهْم  فهمها 

47. அல்லது (அவர்களது பூமிறயயும் 
சசல்வத்றதயும்) சகாஞ்சம் சகாஞ்சமாக 
குறைத்து அவர்கறள அவன் பிடித்து 
விடுவறத அச்சமற்ைனரா? ஆக, 
நிச்சயமாக உங்கள் இறைவன் மகா 
இரக்கமானவன், சபரும் கருறணயாளன். 
(அதனால்தான் நீங்கள் உடனுக்குடன் 
தண்டிக்கப்படாமல் விட்டு 
றவக்கப்பட்டுள்ளரீ்கள்.) 

هوْ  ُهْم  ا لَٰ  یهاُْخذه َوُف     عه   تهخه
بَهُكْم  فهاَِنه  ُءْوف   ره  لهره

 َرهِحْيم  

48. கமலும், அல்லாஹ் பறடத்த ஒரு 
சபாருறளகயனும் இவர்கள் கவனித்து 
பார்க்கவில்றலயா? அவற்ைின் நிழல்கள் 
அல்லாஹ்விற்கு சிரம் பணிந்தறவயாக 
வலப்புைமாக இன்னும் இடப்புைமாக 
சாய்கின்ைன. கமலும், அறவ (அறனத்தும் 
அவனுக்கு) மிகப் பணிந்தறவயாக 
இருக்கின்ைன. 

لهْم  هوه ْوا ا ا  اِلَٰ  یهره لهقه  مه  خه
 ُ ء   ِمْن  اّلَلَٰ ْ َيهُؤا َشه  یَهتهفه
َٰلُه   ِن  ِظل  الْيهِمْيِ  عه

ِل  مهٓاى ِ ًدا وهالَشه ِ   ُسَجه ََٰ  ّلَلِ
 دَِٰخُرْونه  وهُهْم 

49. வானங்களில் உள்ள, பூமியில் உள்ள 
எல்லா உயிரினங்களும் வானவர்களும் 
அல்லாஹ்விற்கு சிரம் பணிகிைார்கள். 
அவர்ககளா (அல்லாஹ்றவ வணங்காமல்) 
சபருறமயடிப்பதில்றல. 

 ِ ا  یهْسُجُد  وهّلِلََٰ  ِف  مه
ِت  مَٰوَٰ ا  الَسه مه   اَْلهْرِض  ِف  وه

كهةُ  ِمْن  َٰٓى ِ  وهُهْم  دهٓابَهة  َوهالْمهل
ْونه  َله   یهْستهْكَِبُ

50. அவர்கள் தங்களுக்கு கமலுள்ள தங்கள் 
இறைவறனப் பயப்படுகிைார்கள். இன்னும், 
அவர்கள் தங்களுக்கு 
கட்டறளயிடப்படுவறத (மட்டுகம) 
சசய்கிைார்கள். 

افُْونه  بَهُهْم  یهخه  َمِْن  ره
لُْونه  فهْوقِِهْم  یهْفعه ا   وه  مه
ن۩  ُرْونه  یُْؤمه



 

ஸூரா நஹ்ல் 

 

607 

 

 النحل

51. இன்னும், அல்லாஹ் கூறுகிைான்: 
(மனிதர்ககள! நீங்கள் வணங்குவதற்கு) 
இரண்டு கடவுள்கறள எடுத்துக் 
சகாள்ளாதீர்கள். (நீங்கள் எவறன 
வணங்ககவண்டுகமா) அவசனல்லாம் 
ஒகர ஒரு கடவுள்தான். ஆக, என்றனகய 
பயப்படுங்கள். 

ُ  وهقهاله  ا َله  اّلَلَٰ  تهَتهِخُذْو 
ْيِ  َٰهه ثْنهْيِ    اِل نَهمها  ا َٰه   اِ  ُهوهاِل
َهایه  َوهاِحد     فهاْرههُبْوِن  فهاِی
 

52. இன்னும், வானங்களிலும் பூமியிலும் 
உள்ளறவ அவனுக்கக உரியன! கமலும், 
வணக்க வழிபாடுகள் (நிறலயானதாக,) 
என்சைன்றும் அவனுக்கக உரியன. 
ஆககவ, அல்லாஹ் அல்லாதவற்றையா 
(சதய்வங்களாக ஆக்கிக்சகாண்டு 
அவற்றை) அஞ்சுகிைரீ்கள்? 

لهه   ا  وه ِت  ِف  مه مَٰوَٰ  الَسه
لههُ  وهاَْلهْرِض  یُْن  وه   الَدِ
ْْیه  وهاِصًبا    هفهغه ِ  ا تهَتهُقْونه   اّلَلَٰ
 

53. கமலும், உங்களிடம் உள்ள 
அருட்சகாறடகள் எல்லாம் 
அல்லாஹ்விடம் இருந்துதான் 
(உங்களுக்கு) கிறடத்தன. பிைகு, 
உங்களுக்கு துன்பம் ஏற்பட்டால் 
அவனிடகம (பிரார்த்தித்து அறத நீக்கக் 
ககாரி) மன்ைாடுகிைரீ்கள். 

ا  مه   فهِمنه   نَِْعمهة   َمِْن  ِبُكْم  وه
 ِ ُكُم  اِذها ثَُمه  اّلَلَٰ َسه رَُ  مه   الَضُ

 تهْجـ هُرْونه   فهاِلهْيهِ 

54. பிைகு, அவன் உங்கறள விட்டு அந்த 
துன்பத்றத நீக்கினால், அப்கபாது 
உங்களில் ஒரு பிரிவினர் தங்கள் 
இறைவனுக்கு இறணறவக்கிைார்கள். 

فه  اِذها ثَُمه  َره  كهشه  الَضُ
ْنُكْم    َمِْنُكْم  فهِریْق   اِذها  عه
بَِِهْم   یُْشِرُكْونه   ِبره

55. நாம் அவர்களுக்கு சகாடுத்தவற்றுக்கு 
நன்ைி மறுப்பதற்க்காககவ (இவ்வாறு 
இறணறவக்கிைார்கள்). ஆககவ, 
(இவ்வுலகில் சகாஞ்சம்) 
சுகமனுபவியுங்கள். நீங்கள் (உங்கள் தீய 
முடிறவ மறுறமயில்) அைிவரீ்கள். 

ا   لِيهْكُفُرْوا ْ    ِبمه ُ تهْيٰنَٰ  اَٰ
ْوفه  فهتهمهَتهُعْوا  تهْعلهُمْونه  فهسه
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56. இன்னும், நாம் அவர்களுக்குக் 
சகாடுத்தவற்ைிலிருந்து ஒரு பாகத்றத 
(எறதயும்) அைியாதவர்களுக்காக (-
சிறலகளுக்காக) பறடக்கிைார்கள். 
அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமாக! நீங்கள் 
இட்டுக்கட்டிக் சகாண்டிருந்தறதப் பற்ைி 
(மறுறமயில்) நிச்சயமாக 
விசாரிக்கப்படுவரீ்கள். 

لُْونه  یهْجعه   یهْعلهُمْونه  َله  لِمها  وه
َمها  نهِصیًْبا  ْ    َمِ ُ زهقْٰنَٰ ِ  ره   تهاّلَلَٰ
َمها  لهُتْسـ هُلَه   ُكنُْتْم  عه
ْونه   ُ  تهْفَته

57. இன்னும், அல்லாஹ்விற்குப் சபண் 
பிள்றளகறளயும் அவர்களுக்ககா 
அவர்கள் விரும்புவறதயும் ஏற்படுத்திக் 
சகாள்கிைார்கள். அவகனா (சந்ததிகளின் 
கதறவறய விட்டு) மிகப் 
பரிசுத்தமானவன். 

لُْونه  یهْجعه ِ  وه ِت  ّلِلََٰ   الْبهنَٰ
نهه     لهُهْم  ُسْبحَٰ ا  وه  َمه
 یهْشتهُهْونه 

58. கமலும், சபண் குழந்றதறயக் 
சகாண்டு அவர்களில் ஒருவனுக்கு 
நற்சசய்தி கூைப்பட்டால் அவகனா 
துக்கப்பட்டவனாக அவனுறடய முகம் 
கறுத்ததாக ஆகிவிடுகிைது. 

اِذها ره  وه ُدُهْم  بَُشِ  اهحه
َله  ِباَْلُنْثَٰی   وهْجُهه   ظه

 ُمْسوهًدا َوهُهوهكهِظْيم   

59. தனக்குக் கூைப்பட்ட நற்சசய்தியின் 
தீறமயினால், “ககவலத்துடன் அறத 
றவத்திருப்பதா? அல்லது (உயிருடன்) 
அறத மண்ணில் புறதப்பதா?” என்று (பிை) 
மக்கறள விட்டு (தனக்கு பிைந்த சபண் 
பிள்றளறய) மறைந்து சகாள்கிைான். 
அைிந்து சகாள்ளுங்கள்: அவர்களின் (இந்த) 
தீர்ப்பு மிகக் சகட்டதாகும். 

ی  ِمْن  الْقهْوِم  ِمنه  یهتهوهارَٰ
ره  ا مه  ُسْوٓءِ  هیُْمِسُكه   ِبه     بَُشِ  ا
لَٰ  هْم  ُهْون   عه ه   ا  ِف  یهُدَسُ

اِب    ه ٓاءه  اهَله  الََتُ ا  سه  مه
 یهْحُكُمْونه 

60. மறுறமறய நம்பிக்றக 
சகாள்ளாதவர்களுக்கக சகட்ட தன்றம 
உள்ளது. அல்லாஹ்விற்ககா மிக உயர்ந்த 
தன்றம உண்டு. இன்னும், அவன் 
மிறகத்தவன், மகா ஞானவான். 

 یُْؤِمُنْونه  َله  لِلَهِذیْنه 
ةِ  ثهُل  ِباَْلَِٰخره ْوِء    مه   الَسه

 ِ  اَْلهْعلَٰ    الْمهثهُل  وهّلِلََٰ
ِزیْزُ  ِكْيُمن  وهُهوهالْعه  الْحه
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61. கமலும், மக்கறள அவர்களுறடய 
குற்ைத்தின் காரணமாக அல்லாஹ் 
(உடனுக்குடன்) தண்டித்தால் (பூமியில்) 
ஓர் உயிரினத்றதயுகம அவன் விட்டு 
றவத்திருக்க மாட்டான். எனினும், ஒரு 
குைிப்பிடப்பட்ட தவறண வறர 
அவர்கறளப் பிற்படுத்துகிைான். ஆக, 
அவர்களுறடய (இறுதி) தவறண வந்தால் 
ஒரு விநாடி பிந்தவும் மாட்டார்கள்; 
முந்தவும் மாட்டார்கள். 

لهوْ  ُ  یُؤهاِخذُ  وه  الَنهاسه  اّلَلَٰ
ا  ِبُظلِْمِهْم  كه  َمه ا  تهره  عهلهْيهه

َِٰكْن  ِمْن  ل   دهٓابَهة  َوه
ُرُهْم  ل   اِلَٰ   یَُؤهَخِ َمً     اهجه   َمُسه

ٓاءه  فهاِذها لُُهْم  جه  َله   اهجه
ًة َوهَله  یهْستهاِْخُرْونه  اعه  سه
 یهْستهْقِدُمْونه 

62. அவர்கள் சவறுப்பவற்றை 
அல்லாஹ்விற்கு ஆக்குகிைார்கள். 
இன்னும், நிச்சயமாக தங்களுக்கு 
சசார்க்கம் உண்டு என்று அவர்களின் 
நாவுகள் சபாய்றய வர்ணிக்கின்ைன. 
கண்டிப்பாக நிச்சயம் இவர்களுக்கு 
நரகம்தான்; கமலும், நிச்சயம் இவர்கள் 
(நரகத்தில் உதவி சசய்கவார் யாருமின்ைி 
விட்டு) விடப்படுவார்கள். 

لُْونه  یهْجعه ِ  وه ا  ّلِلََٰ   مه
ُهْونه  تهِصُف  یهْكره   وه
 ُ هلِْسنههَُتُ هَنه  لْكهِذبه ا ا  ا

مه   َله  الُْحْسنَٰ    لهُهُم  ره  جه
هَنه  هنَهُهْم  الَنهاره  لهُهُم  ا ا  وه

ُطْونه   َمُْفره

63. (நபிகய!) அல்லாஹ்வின் மீது 
சத்தியமாக! உமக்கு முன்னர் (பல) 
சமுதாயங்களுக்கு (நம்) தூதர்கறள 
திட்டவட்டமாக அனுப்பிகனாம். ஆக, 
றஷத்தான் அவர்களுக்கு அவர்களுறடய 
(தீய) சசயல்கறள அலங்கரித்தான். 
ஆககவ, இன்று(ம்) அவர்களுக்கு அவகன 
நண்பன் ஆவான். இன்னும், (நரகத்தில்) 
துன்புறுத்தக்கூடிய தண்டறன 
அவர்களுக்கு உண்டு. 

 ِ لْنها   لهقهْد  تهاّلَلَٰ هْرسه  اُمهم   اِلَٰ   ا
یَهنه  قهْبلِكه  َمِْن    لهُهُم  فهزه

ُن  ْيطَٰ هْعمهالهُهْم  الَشه  ا
 ُ ُ لهَِْیُ لهُهْم   الْيهْومه  فهُهوهوه  وه

اب   هلِْيم   عهذه  ا
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64. (நபிகய!) இவர்கள் எதில் கருத்து 
கவறுபாடு சகாண்டார்ககளா அறத நீர் 
சதளிவுபடுத்துவதற்காக; (மக்கள் 
எல்கலாருக்கும்) கநர்வழியாகவும் 
நம்பிக்றக சகாள்கிை மக்களுக்கு 
அருளாகவும் இருப்பதற்காககவ தவிர 
உம்மீது இவ்கவதத்றத நாம் 
இைக்கவில்றல. 

ا   مه لْنها  وه هنْزه   الِْكتَٰبه  عهلهْيكه  ا
ه  اََِله    الَهِذی لهُهُم  لُِتبهَيِ

  وهُهًدی فِْيِه    اْختهلهُفْوا
ْحمهةً   یَُْؤِمُنْونه   لَِقهْوم   وهره

65. அல்லாஹ் கமகத்திலிருந்து மறழறய 
இைக்குகிைான்; ஆக, அதன் மூலம் 
பூமிறய - அது இைந்த பின்னர் - 
உயிர்ப்பிக்கின்ைான். (நல்லுபகதசத்திற்கு) 
சசவிசாய்க்கின்ை மக்களுக்கு நிச்சயமாக 
இதில் ஓர் அத்தாட்சி இருக்கிைது. 

 ُ له  وهاّلَلَٰ هنْزه مهٓاءِ  ِمنه  ا   الَسه
ٓاءً    اَْلهْرضه  ِبهِ  فهاهْحيها  مه
ا    بهْعده  ْوِتهه لِكه   ِفْ  اَِنه  مه   ذَٰ
َٰیهةً  ن  لَِقهْوم   َله  یَهْسمهُعْونه

66. இன்னும், நிச்சயமாக (ஆடு, மாடு, 
ஒட்டகம் ஆகிய) கால்நறடகளில் 
உங்களுக்கு ஒரு படிப்பிறன உண்டு. 
இரத்தத்திற்கும் சாணத்திற்கும் இறடயில் 
அவற்ைின் வயிறுகளிலிருந்து கலப்பற்ை, 
அருந்துபவர்களுக்கு மதுரமான பாறல 
உங்களுக்குப் புகட்டுகிகைாம். 

اَِنه  ه  ِف  لهُكْم  وه اِم اَْل  نْعه
ةً    َمها  نُْسِقْيُكْم  لهِعَْبه  ِفْ  َمِ
ْ  بُُطْونِه    فهْرث   بهْيِ  ِمنٌۢ
ًنا  وهدهم   الًِصا  لَهبه ٓاى ًِغا  خه   سه

ِرِبْيه   لَِلَشَٰ

67. இன்னும், கபரீச்றச மரத்தின் கனிகள் 
இன்னும் திராட்றசகளில் இருந்து கபாறத 
தரக்கூடிய பானத்றதயும்,* நல்ல 
உணவுகறளயும் சசய்கிைரீ்கள். சிந்தித்துப் 
புரிகின்ை மக்களுக்கு நிச்சயமாக இதில் 
ஓர் அத்தாட்சி இருக்கிைது.I 

ِمْن  ِت  وه همهرَٰ  الَنهِخْيِل  ث
 ِمْنهُ  تهَتهِخُذْونه  وهاَْلهْعنهاِب 
كهًرا َوهِرْزقًا  ًنا    سه سه  اَِنه  حه

لِكه  ِفْ  َٰیهةً  ذَٰ  لَِقهْوم   َله
 یَهْعِقلُْونه 

 
I *இது மது தடுக்கப்படுைதற்கு முன்பு இறக்கப்படட் ைசனமாகும். 

பிறகு, : ைது ைசனத்தின் மூலம் மது ஹராமாக - 

தடுக்கப்படட்தாக ஆக்கப்பட்டது. 
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68. இன்னும், “மறலகளிலும், 
மரங்களிலும், அவர்கள் கட்டுகிை 
(சபட்டிகள் கபான்ை)வற்ைிலும் கூடுகறள 
அறமத்துக்சகாள்” என்று உம் இறைவன் 
கதனகீ்கு உள்ளுணர்றவ ஏற்படுத்தினான். 

هْوحَٰ  ا بَُكه  وه  الَنهْحِل  اِله  ره
هِن  تَهِخِذْی  ا  الِْجبهاِل  ِمنه  ا

رِ  بُُيْوًتا َوهِمنه  جه ِمَمها  الَشه  وه
 یهْعِرُشْونه  

69. பிைகு, “ஒவ்சவாரு பூக்களிலிருந்தும் 
புசி! ஆக, உனது இறைவன் (உனக்கு 
காண்பித்த) சுலபமான வழிகளில் (உன் 
கூட்றட கநாக்கிச்) சசல்!” (எனக் 
கட்டறளயிட்டான்). இதனால், அதன் 
வயிறுகளிலிருந்து மாறுபட்ட பல 
நிைங்கறளயுறடய பானம் (கதன்) 
சவளிகயறுகிைது. அதில் மக்களுக்கு 
கநாய் நிவாரணம் உண்டு. சிந்திக்கின்ை 
மக்களுக்கு நிச்சயமாக இதில் அத்தாட்சி 
இருக்கிைது. 

ِت  كَُلِ  ِمْن  كُِلْ  ثَُمه    الثَهمهرَٰ
بَِِك  ُسُبله  فهاْسلُِكْ  لًُل    ره  ذُ
ْ  یهْخُرُج  ا  ِمنٌۢ اب   بُُطْونِهه ره  شه
هلْوه  َمُْختهلِف   نُه  ا  فِْيهِ  ا
 ِفْ  اَِنه  لَِلَنهاِس    ِشفهٓاء  
لِكه  َٰیهةً  ذَٰ   لَِقهْوم   َله

 یَهتهفهَكهُرْونه 

70. அல்லாஹ்தான் உங்கறளப் 
பறடத்தான். பிைகு உங்கறள உயிர் 
றகப்பற்றுகிைான். இன்னும், (பலவற்றை) 
அைிந்திருந்த பின்பு ஒன்றையும் 
அைியாமல் ஆகுவதற்காக அற்பமான 
(முதுறம) வயது வறர 
திருப்பப்படுபவரும் உங்களில் உண்டு. 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் நன்கைிந்தவன், 
கபராற்ைலுறடயவன். 

 ُ لهقهُكْم  وهاّلَلَٰ   ثَُمه  خه
  ۬ فََٰىُكْم   ِمْنُكْم  یهتهوه  َمهْن  وه

دَُ  هْرذهِل  اِلَٰ   یَُره ْ  الُْعُمرِ  ا  لِكه
ْيـ ًا     عِلْم   بهْعده  یهْعلهمه  َله    شه
ه  اَِنه  ن  عهلِْيم   اّلَلَٰ  قهِدیْر 
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71. இன்னும், உங்களில் சிலறரவிட 
சிலறர வாழ்வாதாரத்தில் அல்லாஹ்தான் 
கமன்றமயாக்கினான். ஆக, 
இவ்வாைிருந்தும், 
கமன்றமயாக்கப்பட்டவர்கள், தங்கள் 
வாழ்வாதாரத்(தில் தங்கள் கதறவக்குப் 
கபாக இருப்ப)றத தங்கள் வலக்கரங்கள் 
சசாந்தமாக்கியவர்கள் மீது திருப்பக் 
கூடியவர்களாக இல்றல. (அப்படி 
சகாடுத்தால்) அவர்களும் அதில் 
(இவர்களுக்கு) சமமானவர்களாக 
ஆகிவிடுவார்கள். (ஆனால், அறத 
அவர்கள் விரும்புவது இல்றல. அப்படி 
இருக்க அல்லாஹ்விற்கு மட்டும் இறண 
சதய்வங்கறள எப்படி கற்பறன 
சசய்கிைார்கள்?) அல்லாஹ்வின் 
அருறளயா (அவர்கள்) நிராகரிக்கிைார்கள் 
(அதில் அல்லாஹ் அல்லாதவர்கறள 
கூட்டாக்குவதன் மூலம்)? 

 ُ له  وهاّلَلَٰ ُكْم  فهَضه لَٰ  بهْعضه  عه
  فهمها  الَرِْزِق    ِف  بهْعض  
لُْوا الَهِذیْنه  ٓادَِْی  فَُضِ   ِبره
لَٰ  ِرْزقِِهْم  ا  عه لهكهْت  مه   مه
هیْمهانُُهْم  وهٓاء      فِْيهِ  فهُهْم  ا   سه
هفهِبِنْعمهةِ  ِ  ا ُدْونه  اّلَلَٰ یهْجحه

 

72. இன்னும், உங்களிலிருந்கத (உங்கள்) 
மறனவிகறள உங்களுக்காக அல்லாஹ் 
பறடத்தான். உங்கள் மறனவிகளிலிருந்து 
ஆண் பிள்றளகறளயும், கபரன்கறளயும் 
உங்களுக்கு பறடத்தான். இன்னும், 
நல்லவற்ைிலிருந்து உங்களுக்கு 
உணவளித்தான். ஆக, (இவ்வாைிருக்க) 
அவர்கள் (சிறலகள் அல்லது இறை 
கநசர்கள் குழந்றத பாக்கியம் தருவார்கள் 
என்று) சபாய்றய நம்பிக்றக சகாண்டு, 
அல்லாஹ்வின் அருட்சகாறடறய 
நிராகரிக்கின்ைனரா? 

 ُ له  وهاّلَلَٰ عه  َمِْن  لهُكْم  جه
هنُْفِسُكْم  له  ا عه هْزوهاًجا َوهجه   ا

هْزوهاِجُكْم  َمِْن  لهُكْم   بهِنْيه  ا
زهقهُكْم  ةً َوهره فهده  َمِنه  وهحه

ِت    یَِبَٰ هفهِبالْبهاِطِل  الَطه  ا
ِبِنْعمهِت  یُْؤِمُنْونه  ِ  وه  اّلَلَٰ

 یهْكُفُرْونه   ُهْم 

73. இன்னும், இவர்கள் அல்லாஹ்றவ 
அன்ைி எவற்றை வணங்குகிைார்கள் 
என்ைால் அறவ இவர்களுக்கு வானங்கள் 
இன்னும் பூமியிலிருந்து எந்த ஒன்றையும் 
உணவளிக்க உரிறம சபை மாட்டார்கள். 
இன்னும், அறவ (அதற்கு அைகவ) 
ஆற்ைல் சபை மாட்டார்கள். 

یهْعُبُدْونه  ِ  ُدْوِن  ِمْن  وه  اّلَلَٰ
ا    َمِنه  ِرْزقًا  لهُهْم  یهْملُِك  َله  مه

ِت  مَٰوَٰ ْيـ ًا    وهاَْلهْرِض  الَسه شه
 یهْستهِطْيُعْونه   َوهَله 
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74. ஆககவ, அல்லாஹ்விற்கு நீங்கள் 
உதாரணங்கறள(யும் தன்றமகறளயும்) 
விவரிக்காதீர்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
(தன் தன்றமறய) அைிவான்; நீங்ககளா 
(அவனது தன்றமகறள அவன் 
உங்களுக்கு அைிவித்தால் தவிர) அைிய 
மாட்டீர்கள். 

ِ  تهْضِربُْوا فهله    اَْلهْمثهاله    ّلِلََٰ
ه  اَِنه  هنُْتْم  یهْعلهُم  اّلَلَٰ ا  َله  وه

 نه تهْعلهُموْ 

75. அல்லாஹ் ஓர் உதாரணத்றத 
விவரிக்கிைான். பிைருக்குச் சசாந்தமான, 
ஒன்றையும் (சசய்ய) ஆற்ைல் சபைாத 
அடிறம ஒருவர் இருக்கிைார். இன்னும் 
(கவறு) ஒருவர் இருக்கிைார். அவருக்கு 
நாம் நம் புைத்திலிருந்து அழகிய 
வாழ்வாதாரத்றத வழங்கிகனாம். ஆககவ 
அவர் அதிலிருந்து இரகசியமாகவும் 
சவளிப்பறடயாகவும் தர்மம் புரிகிைார். 
இ(ந்த இரு)வர்கள் சமமாவார்களா? 
(சமமாக மாட்டார்கள்.) புகழ் அறனத்தும் 
அல்லாஹ்விற்கக. எனினும், அவர்களில் 
அதிகமானவர்கள் (இறத) அைிய 
மாட்டார்கள். 

به  ره ُ  ضه ثهًل  اّلَلَٰ ْبًدا مه   عه
ْملُْوكًا ء   عهلَٰ  یهْقِدرُ  ََله  َمه ْ  َشه
ْن  مه   ِرْزقًا  ِمَنها  َرهزهقْنَٰهُ  وه
ًنا  سه یُْنِفُق  حه  ِمْنهُ  فهُهوه

ْهًرا      یهْستهو نه    ههْل  ِسًرا َوهجه
ْمُد  هلْحه ِ    ا ْكثهُرُهْم  بهْل  ّلِلََٰ ه   ا

 یهْعلهُمْونه  َله 

76. இன்னும், அல்லாஹ் ஓர் 
உதாரணத்றத விவரிக்கிைான்: இரு 
ஆடவர்கள் இருக்கிைார்கள். அவ்விருவரில் 
ஒருவர் ஊறம. அவர் எறதயும் சசய்ய 
சக்தி சபைமாட்டார். இன்னும், அவர் தன் 
எஜமானர் மீது சுறமயாக இருக்கிைார். 
அவறர அவர் எங்கு (கவறலக்கு) 
அனுப்பினாலும் ஒரு நன்றமயும் அவர் 
சசய்யமாட்டார். இவரும், எவர் தானும் 
கநரான வழியில் இருந்துசகாண்டு 
(மற்ைவர்களுக்கும்) நீதத்றத ஏவுகிைாகரா 
அவரும் சமமாவார்களா? 

به  ره ُ  وهضه ثهًل  اّلَلَٰ ُجلهْيِ  مه   َره
ا   ُدُهمه هبْكهُم  اهحه   یهْقِدرُ  َله  ا

لَٰ  ء   عه ْ هَل   َشه لَٰ   وهُهوهك  عه
َٰىُه    ْول هیْنهمها  مه ْههَُ  ا  َله  یُوهَجِ
ْْی     یهاِْت   یهْستهوِْی  ههْل  ِبخه
ْن   ُهوه   مه ْدِل    یَهاُْمرُ  وه   ِبالْعه

لَٰ  اط   وهُهوهعه  ِصره
ن   َمُْستهِقْيم 
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77. வானங்களிலும் பூமியிலும் உள்ள 
மறைவானறவ அல்லாஹ்வுக்கக 
சசாந்தம். மறுறமயின் காரியம், கண் 
பார்றவ சிமிட்டுவறதப் கபால்; அல்லது, 
(அறதவிட) மிக சமீபமானதாககவ தவிர 
இருக்காது. நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
எல்லாவற்ைின் மீதும் 
கபராற்ைலுறடயவன். 

 ِ ْيُب  وهّلِلََٰ ِت  غه مَٰوَٰ   الَسه
ا   وهاَْلهْرِض    مه هْمرُ  وه   ا
ةِ  اعه هلهْمِح  اََِله  الَسه رِ  ك  الْبهصه

هوْ  ُب    ا هقْره ه  اَِنه  ُهوها لَٰ  اّلَلَٰ  عه
ء   كَُلِ  ْ  قهِدیْر   َشه

78. ஒன்றையுகம நீங்கள் 
அைியாதவர்களாக இருக்கின்ை நிறலயில் 
உங்கள் தாய்மார்களின் வயிறுகளிலிருந்து 
அல்லாஹ்தான் உங்கறள 
சவளிப்படுத்தினான். இன்னும், 
உங்களுக்குச் சசவிகறளயும், 
பார்றவகறளயும், உள்ளங்கறளயும் 
பறடத்தான், நீங்கள் (அவனுக்கு) நன்ைி 
சசலுத்துவதற்காக! 

 ُ ُكْم  وهاّلَلَٰ جه هْخره ْ  ا  َمِنٌۢ
ِتُكْم  بُُطْوِن   َله  اَُمههَٰ

ْيـ ًا    تهْعلهُمْونه  له وهجه  شه   عه
ْمعه  لهُكُم  اره  الَسه   وهاَْلهبْصه

ةه    لَهُكْم  وهاَْلهفْـ ِده  لهعه
 تهْشُكُرْونه 

79. வானத்தின் ஆகாயத்தில் 
(பைப்பதற்காகவும் மிதப்பதற்காகவும்) 
வசப்படுத்தப்பட்டறவயாக (மிதக்கின்ை) 
பைறவகறள அவர்கள் 
பார்க்கவில்றலயா? அவற்றை 
(வானத்தில்) அல்லாஹ்றவத் தவிர 
(எவரும்) தடுத்து றவக்கவில்றல. 
நம்பிக்றக சகாள்கிை மக்களுக்கு 
நிச்சயமாக இதில் பல அத்தாட்சிகள் 
இருக்கின்ைன. 

هلهْم  ْوا ا ْْیِ  اِله  یهره  الَطه
ت   رَٰ َخه َوِ  ِفْ  ُمسه مهٓاِء    جه  الَسه

ا  ُ    اََِله  یُْمِسُكُهَنه  مه  اَِنه  اّلَلَٰ
لِكه  ِفْ  َٰیَٰت   ذَٰ  لَِقهْوم   َله

 یَُْؤِمُنْونه 
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80. அல்லாஹ் உங்கள் வடீுகளில் 
உங்களுக்கு (வசதியான) தங்குதறல 
அறமத்தான். இன்னும், கால்நறடகளின் 
கதால்களிலிருந்து உங்களுக்கு 
கூடாரங்கறள அறமத்தான். அவற்றை 
நீங்கள் பயண நாளிலும், நீங்கள் 
தங்குகின்ை நாளிலும் எளிதாக 
பயன்படுத்திக்சகாள்கிைரீ்கள். அவற்ைில் 
(சசம்மைியாட்டின்) கம்பளிகள், 
(ஒட்டகத்தின்) உகராமங்கள் 
(சவள்ளாட்டின்) முடிகள் 
ஆகியவற்ைிலிருந்து (கதறவயான 
ஆறடகறளயும் பல வறகயான) 
சபாருள்கறளயும் (அவற்ைின் 
வியாபாரத்தினால் அதிகமான 
சசல்வத்றதயும், உங்கள் மரணம் 
சமீபிக்கும்) ஒரு காலம் வறர சுகமான 
பயன்பாட்றடயும் உங்களுக்கு அவன் 
ஏற்படுத்திக் சகாடுத்தான். 

 ُ له  وهاّلَلَٰ عه ْ  لهُكْم  جه  َمِنٌۢ
له   بُُيْوِتُكْم  عه كهًنا َوهجه   سه
اِم  ُجلُْودِ  َمِْن  لهُكْم   اَْلهنْعه
ا  بُُيْوًتا   یهْومه   تهْستهِخَفُْونههه

ْعِنُكْم  یهْومه  ظه ِتُكْم    وه   اِقهامه
ِمْن  ا  وه هْصوهافِهه هْوبهاِرهها  ا ا  وه

اِرهها   هْشعه ا هاثًا وه هث تهاعًا  ا مه   وه
 ِحْي   اِلَٰ 

81. இன்னும், அல்லாஹ், தான் 
பறடத்திருப்பவற்ைில் உங்களுக்கு 
நிழல்கறள அறமத்தான். இன்னும், 
மறலகளில் உங்களுக்கு குறககறள 
அறமத்தான். இன்னும், 
சவப்பத்திலிருந்து(ம் குளிரிலிருந்தும்) 
உங்கறள பாதுகாக்கக்கூடிய 
சட்றடகறளயும், உங்கள் (எதிரிகளின்) 
பலமான தாக்குதறல விட்டும் உங்கறள 
பாதுகாக்கக்கூடிய (இரும்பினால் ஆன 
உருக்கு) சட்றடகறளயும் ஏற்படுத்தினான். 
இவ்வாறுதான், அவன் தன் 
அருட்சகாறடறய உங்கள் மீது 
முழுறமயாக்குகிைான், நீங்கள் 
(அவனுக்கு) முற்ைிலும் பணிந்து 
நடப்பதற்காக! 

 ُ له  وهاّلَلَٰ عه َمها  لهُكْم  جه   َمِ
لهقه  ًَٰل  خه له  ِظل عه  لهُكْم   وهجه
ْكنهانًا  الِْجبهاِل  َمِنه  ه ا

له  عه اِبْيله  لهُكْم  َوهجه ره  سه
َره  تهِقْيُكُم  اِبْيله  الْحه ره  وهسه
ُكْم    تهِقْيُكْم  لِكه  بهاْسه  كهذَٰ
 عهلهْيُكْم  نِْعمهتهه   یُِتَمُ 

لَهُكْم   ُتْسلُِمْونه  لهعه
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82. ஆக, (நபிகய!) அவர்கள் (உம்றம 
விட்டு புைக்கணித்து) விலகினால் 
(கவறலப்படாதீர்.) உம் மீது கடறம 
எல்லாம் சதளிவாக எடுத்துறரப்பதுதான். 

 عهلهْيكه   فهاِنَهمها  تهوهلَهْوا فهاِْن 
َٰغُ   الُْمِبْيُ  الْبهل

83. அல்லாஹ்வின் அருட்சகாறடறய 
அைிகிைார்கள். பிைகு, அறத 
நிராகரிக்கிைார்கள். இன்னும், அவர்களில் 
அதிகமானவர்கள் நன்ைி சகட்டவர்கள். 

ِ  نِْعمهته  یهْعِرفُْونه   ثَُمه  اّلَلَٰ
ا  ْكثهُرُهُم  یُْنِكُرْونههه ه ا  وه
ن   الْكَِٰفُرْونه

84. அந்நாளில் ஒவ்சவாரு 
சமுதாயத்திலிருந்தும் (நாம்) ஒரு 
சாட்சியாளறர எழுப்புகவாம். பிைகு, 
(தூதர்கறள) நிராகரித்தவர்களுக்கு 
(எதுவும் கபச) அனுமதிக்கப்படாது. 
இன்னும், அவர்கள் (தங்கள் 
பாவங்களுக்கு) சாக்குகபாக்கு சசால்ல (-
மன்னிப்பு ககட்க) றவக்கப்பட 
மாட்டார்கள். 

یهْومه  ُث  وه   اَُمهة   كَُلِ  ِمْن  نهْبعه
ِهْيًدا  یُْؤذهُن  َله  ثَُمه  شه
 ُهْم   وهَله  كهفهُرْوا لِلَهِذیْنه 
 تهُبْونه یُْستهعْ 

85. தீங்கிறழத்தவர்கள் (மறுறமயில்) 
தண்டறனறயக் கண்டால் (அறதக் 
குறைக்க காரணம் கூறுவார்கள். ஆனால்), 
அவர்கறள விட்டு (தண்டறன) 
இலகுவாக்கப்படாது. இன்னும், அவர்கள் 
(சிைிது கநரம் தண்டறன இன்ைி இருக்க) 
அவகாசமும் அளிக்கப்பட மாட்டார்கள். 

اِذها ه  وه ا لهُموا الَهِذیْنه  ره  ظه
ابه  ذه َفهُف  فهله  الْعه  یُخه
 ْ ْٰنُ ُرْونه  ُهْم  وهَله  عه یُْنظه
 

86. இறணறவத்தவர்கள் (அல்லாஹ்விற்கு 
இறண றவத்து வணங்கிய) தங்களுறடய 
(கற்பறன) சதய்வங்கறள (மறுறமயில்) 
பார்த்தால் (அல்லாஹ்றவ கநாக்கி), 
“எங்கள் இறைவா! உன்றனயன்ைி நாங்கள் 
அறழத்துக் சகாண்டிருந்த எங்கள் 
சதய்வங்கள் இறவதான்” என்று 
கூறுவார்கள். ஆனால், அறவககளா 
இவர்கறள கநாக்கி “நிச்சயமாக நீங்கள் 
சபாய்யர்கள்தான், (நாங்கள் 
சதய்வங்களல்ல)” என்று கூைிவிடும். 

اِذها ه  وه ا ُكْوا الَهِذیْنه  ره هْشره  ا
ُهْم  هٓاءه ك بَهنها  قهالُْوا ُشره  ره

ءِ  هٓاُؤنها  هَٰ ُؤاَله ك  الَهِذیْنه  ُشره
 ُدْونِكه    ِمْن  نهْدُعْوا ُكَنها 

هلْقهْوا ُ  فها  الْقهْوله  اِلههْْیِ
نَهُكْم   لهكَِٰذبُْونه   اِ
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87. இன்னும், அந்நாளில் அவர்கள் 
அல்லாஹ்விற்கு முன் முற்ைிலும் 
பணிந்து விடுவார்கள். கமலும், 
(சதய்வங்கள் என்று) இவர்கள் 
இட்டுக்கட்டிக் சகாண்டிருந்தறவ 
இவர்கறள விட்டும் மறைந்து விடும். 

ْوا هلْقه ا ِ  اِله  وه ذِ  اّلَلَٰ ى ِ  یهْومه
لهمه  َله  لَسه ْ  وهضه ا  عهْٰنُ   َمه
هانُْوا ْونه  ك ُ  یهْفَته

88. எவர்கள் நிராகரித்தார்ககளா, இன்னும், 
அல்லாஹ்வுறடய பாறதறய விட்டு (பிை 
மக்கறள) தடுத்தார்ககளா - அவர்களுக்கு, 
அவர்கள் விஷமம் சசய்து சகாண்டிருந்த 
காரணத்தால் தண்டறனக்கு கமல் 
தண்டறனறய அதிகப்படுத்துகவாம். 

هلَهِذیْنه  ْوا كهفهُرْوا ا َدُ  وهصه
ْن  ِبْيِل  عه ِ  سه ُهْم  اّلَلَٰ  ِزْدنَٰ
ابًا اِب  فهْوقه  عهذه ذه   ِبمها  الْعه
هانُْوا  یُْفِسُدْونه  ك

89. இன்னும், (நபிகய!) அந்த நாறள 
நிறனவு கூர்வரீாக! அதில் ஒவ்சவாரு 
சமுதாயத்திலும் அவர்களிலிருந்கத 
அவர்களுக்கு எதிராக ஒரு சாட்சியாளறர 
நாம் எழுப்புகவாம்; இன்னும், (நிராகரித்த) 
இவர்களுக்கு எதிராக உம்றம 
சாட்சியாளராக அறழத்து வருகவாம். 
(நபிகய!) எல்லாவற்றையும் 
சதளிவுபடுத்தக்கூடியதாகவும் கநர்வழி 
காட்டியாகவும் (அறத ஏற்று 
சசயல்படுகின்ை) முஸ்லிம்களுக்கு 
அருளாகவும் நற்சசய்தியாகவும் 
இவ்கவதத்றத உம்மீது இைக்கிகனாம். 

یهْومه  ُث  وه  اَُمهة   كَُلِ  ِفْ  نهْبعه
ِهْيًدا ْ  شه  َمِْن  عهلههْْیِ

هنُْفِسِهْم   ِبكه  وهِجْئنها  ا
ِهْيًدا لَٰ  شه ِء    عه  هَٰ ُؤاَله
لْنها  نهَزه  الِْكتَٰبه  عهلهْيكه  وه
ء   لَِكَُلِ  تِْبيهانًا  ْ   وهُهًدی َشه

ی بُْشرَٰ ْحمهًة َوه  وهره
ن   لِلُْمْسلِِمْيه

90. நிச்சயமாக அல்லாஹ், (நீங்கள்) நீதம் 
சசலுத்துவதற்கும், நல்லைம் புரிவதற்கும், 
உைவினர்களுக்கு சகாடுப்பதற்கும் 
(உங்கறள) ஏவுகிைான். கமலும், 
மானக்ககடானறவ, பாவம், அநியாயம் 
ஆகியவற்றை விட்டும் அவன் 
(உங்கறளத்) தடுக்கிைான். நீங்கள் 
நல்லுபகதசம் சபறுவதற்காக உங்களுக்கு 
(இவற்றை) உபகதசிக்கிைான். 

ه  اَِنه  ْدِل  یهاُْمرُ  اّلَلَٰ  ِبالْعه
اِن  اِیْتهٓاِئ  وهاَْلِْحسه   ِذی وه

یهْنهَٰ  الُْقْربَٰ  ِن  وه  عه
ٓاءِ  الُْمْنكهرِ  الْفهْحشه  وه
الْبهْغِ    لَهُكْم  یهِعُظُكْم   وه  لهعه

َكهُرْونه   تهذه
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91. இன்னும், நீங்கள் உடன்படிக்றக 
சசய்தால் அல்லாஹ்வின் (சபயரால் 
சசய்யப்பட்ட அந்த) உடன்படிக்றகறய 
முழுறமயாக நிறைகவற்றுங்கள். கமலும், 
சத்தியங்கறள - அவற்றை உறுதிபடுத்திய 
பின்பு - முைிக்காதீர்கள். நீங்ககளா 
அல்லாஹ்றவ உங்கள் மீது 
சபாறுப்பாளனாக ஆக்கிவிட்டீர்கள். 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் நீங்கள் சசய்வறத 
நன்கைிவான். 

هْوفُْوا ا ْهدِ  وه ِ  ِبعه   اِذها اّلَلَٰ
ْدَتُْم  هه  تهْنُقُضوا وهَله  عَٰ
  تهْوِكْيِدهها  بهْعده  اَْلهیْمهانه 
قهْد  لُْتُم  وه عه ه  جه  عهلهْيُكْم  اّلَلَٰ
ِفْيًل    ه  اَِنه  كه ا  یهْعلهُم  اّلَلَٰ   مه

لُْونه   تهْفعه

92. இன்னும், எவள் தான் சநய்த கயிறை 
(அது சநய்யப்பட்டு) உறுதி சபற்ை பின்பு 
(பல) உதிரிகளாக பிரித்தாகளா அவறளப் 
கபான்று நீங்கள் ஆகிவிடாதீர்கள். ஒரு 
சமுதாயத்றத விட (கவறு) ஒரு 
சமுதாயம் பலம் வாய்ந்தவர்களாக 
இருப்பதற்காக (பலவனீர்களுடன் நீங்கள் 
சசய்த) உங்கள் சத்தியங்கறள 
ஏமாற்றுவதாக, வஞ்சகமாக 
ஆக்கிவிடுகிைரீ்களா?. நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் உங்கறள இதன் மூலம் 
கசாதிக்கிைான். நீங்கள் தர்க்கித்துக் 
சகாண்டிருந்தவற்றை மறுறம நாளில் 
(அவன்) உங்களுக்கு நிச்சயம் 
சதளிவுபடுத்துவான். 

هالَهِتْ  تهُكْونُْوا وهَله  ْت نهقه  ك  ضه
ا  ْزلههه ْ  غه   قَُوهة    بهْعدِ  ِمنٌۢ
هنْكهاثًا      تهَتهِخُذْونه  ا

هیْمهانهُكْم  ًلٌۢ  ا  بهیْنهُكْم  دهخه
هْن  هْربَٰ  ِِهه  اَُمهة   تهُكْونه  ا   ِمْن  ا
نَهمها  اَُمهة     ُ  یهْبلُْوُكُم  اِ   ِبه     اّلَلَٰ

لهُيبهیَِنهَنه   یهْومه  لهُكْم  وه
مهةِ  ا  الِْقيَٰ  فِْيهِ  ُكنُْتْم  مه

 تهْختهلُِفْونه 

93. அல்லாஹ் நாடியிருந்தால் 
(இஸ்லாறமப் பின்பற்றுகிை) ஒகர ஒரு 
சமுதாயமாக உங்கறள ஆக்கியிருப்பான். 
எனினும், தான் நாடுகின்ைவர்கறள 
வழிசகடுக்கிைான். இன்னும், தான் 
நாடுகின்ைவர்கறள கநர்வழி 
சசலுத்துகிைான். கமலும், நீங்கள் சசய்து 
சகாண்டிருந்தவற்றைப் பற்ைி நிச்சயமாக 
(மறுறமயில்) விசாரிக்கப்படுவரீ்கள். 

لهوْ  ٓاءه  وه ُ  شه لهُكْم  اّلَلَٰ عه  لهجه
َِٰكْن  ل ةً َوه ًة َوهاِحده  یَُِضَلُ   اَُمه

ْن  ٓاءُ  مه یهْهِدْی  یَهشه ْن   وه  مه
ٓاُء    لهُتْسـ هُلَه  یَهشه َمها  وه   عه
 تهْعمهلُْونه  ُكنُْتْم 
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94. உங்கள் சத்தியங்கறள உங்களுக்கு 
மத்தியில் (பிைறர) ஏமாற்றுவதற்காக, 
(வஞ்சிப்பதற்காக) ஆக்கிக் சகாள்ளாதீர்கள். 
(அவ்வாறு சசய்தால், இஸ்லாமிய 
மார்க்கத்தில் உங்கள் கால்) பாதம் அது 
நிறலசபற்ை பின் (அதிலிருந்து) சருகி 
(வழிககட்டில் சசன்று) விடும். இன்னும், 
(சத்தியத்றத முைித்து) அல்லாஹ்வின் 
பாறதறய விட்டும் நீங்கள் தடுத்த 
காரணத்தால் துன்பத்றத அனுபவிப்பரீ்கள். 
இன்னும், உங்களுக்கு மகத்தானசதாரு 
தண்டறன உண்டு. 

ا وهَله  هیْمهانهُكْم  تهَتهِخُذْو   ا
ًلٌۢ  ٌۢ  فهتهِزَله  بهیْنهُكْم  دهخه م    قهده
ا  بهْعده  تهُذْوقُوا ثُُبْوِتهه  وه

ْوٓءه  ْدَتُْم   ِبمها  الَسُ ده ْن  صه  عه
ِ    ِبْيِل سه  لهُكْم  اّلَلَٰ اب   وه  عهذه

ِظْيم    عه

95. அல்லாஹ்வின் (சபயரால் 
சசய்யப்பட்ட) உடன்படிக்றகக்குப் பகரமாக 
(உலகத்தின்) சசாற்ப விறலறய 
வாங்காதீர்கள். நீங்கள் (ஒப்பந்தத்றத 
மீைாமல் இருப்பதன் மூலம் 
அல்லாஹ்விடம் உங்களுக்கு கிறடக்கும் 
இம்றம மறுறமயின் நன்றமறய நீங்கள்) 
அைிந்தவர்களாக இருந்தால் 
அல்லாஹ்விடத்தில் இருப்பதுதான் 
உங்களுக்கு மிக கமலானதாகும். (ஆககவ 
உடன்படிக்றககறள கபணி நடங்கள்!) 

ْوا وهَله  ُ ْهدِ  تهْشَته ِ  ِبعه  اّلَلَٰ
همهًنا  نَهمها  قهلِْيًل    ث ِ  ِعْنده  اِ   اّلَلَٰ

ْْی    ُكنُْتْم  اِْن  لَهُكْم  ُهوهخه
 نه تهْعلهُموْ 

96. உங்களிடம் உள்ளறவ தீர்ந்துவிடும். 
அல்லாஹ்விடத்தில் உள்ளறவகயா 
நிரந்தரமானறவயாகும். கமலும், 
(உடன்படிக்றகறய நிறைகவற்றுவதில்) 
சபாறுறமயாக(வும் உறுதியாகவும்) 
இருந்தவர்களுக்கு அவர்களின் கூலிறய 
அவர்கள் சசய்து சகாண்டிருந்தவற்ைில் 
மிக அழகியறதக் சகாண்டு சகாடுப்கபாம். 

ا  ُكْم  مه ا  یهْنفهُد  ِعْنده مه  وه
ِ  ِعْنده  لهنهْجِزیهَنه  بهاق     اّلَلَٰ  وه
ا الَهِذیْنه  ْو  ُ َبه ُهْم  صه هْجره  ا
ِن  ا  ِباهْحسه هانُْوا مه یهْعمهلُْونه   ك
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97. ஆண்; அல்லது, சபண்களில் எவர்கள் 
நம்பிக்றக சகாண்டவர்களாக இருக்கும் 
நிறலயில் நல்லறத சசய்வார்ககளா 
நிச்சயம் நாம் அவர்கறள நல்ல 
வாழ்க்றக வாழச் சசய்கவாம். இன்னும், 
அவர்கள் சசய்து சகாண்டிருந்தவற்ைில் 
மிக அழகியறதக் சகாண்டு அவர்களின் 
கூலிறய நிச்சயம் அவர்களுக்குக் 
சகாடுப்கபாம். 

ْن  ِمله  مه الًِحا  عه  َمِْن  صه
كهر   هوْ  ذه ُنْثَٰی  ا  وهُهوهُمْؤِمن   ا

وةً  فهلهُنْحِيیهَنهه   يَٰ یَِبهًة    حه   طه
 ْ ُ لهنهْجِزیهَٰنه ُهْم  وه هْجره  ا

ِن  ا  ِباهْحسه هانُْوا مه یهْعمهلُْونه   ك
 

98. ஆக, (நபிகய!) நீர் குர்ஆறன ஓதினால் 
விரட்டப்பட்ட றஷத்தாறன விட்டும் 
அல்லாஹ்விடம் பாதுகாவல் ககாருவரீாக. 

اْته   فهاِذها نه  قهره  الُْقْراَٰ
ِ  فهاْستهِعذْ    ِمنه  ِباّلَلَٰ
ِن  ْيطَٰ ِجْيِم  ال  الَشه  َره

99. நிச்சயமாக எவர்கள் (அல்லாஹ்றவ) 
நம்பிக்றக சகாண்டு, தங்கள் இறைவன் 
மீது நம்பிக்றக றவத்(து அவறன 
மட்டுகம சார்ந்த்)திருக்கிைார்ககளா 
அவர்கள் மீது அவனுக்கு (-
றஷத்தானுக்கு) அதிகாரம் எதுவும் 
இல்றல. 

نَهه   ن   لهه   لهیْسه  اِ له  ُسلْطَٰ  عه
ُنْوا الَهِذیْنه  مه لَٰ  اَٰ بَِِهْم  وهعه  ره

َهلُْونه  ك  یهتهوه

100. நிச்சயமாக அவனுறடய 
அதிகாரசமல்லாம் அவனுடன் நட்பு 
றவப்பவர்கள் மீதும் அல்லாஹ்விற்கு 
இறணறவப்பவர்கள் மீதும்தான். 

نَهمها  ُنه   اِ له  ُسلْطَٰ  الَهِذیْنه  عه
الَهِذیْنه  یهتهوهلَهْونهه    ِبه   ُهْم  وه
ن ُمْشِرُكوْ   نه

101. (நபிகய!) நாம் ஒரு வசனத்தின் 
இடத்தில் மற்சைாரு வசனத்றத 
மாற்ைினால், - அல்லாஹ்கவா தான் 
இைக்குவறத மிக அைிந்தவனாக 
இருக்கிைான், - இவர்கள் (உம்றம கநாக்கி) 
“நிச்சயமாக நீர் (தானாக இறத) 
இட்டுக்கட்டுகிைரீ்” என்று கூறுகிைார்கள். 
மாைாக, இவர்களில் அதிகமானவர்கள் 
(இதன் உண்றமறய) அைிய மாட்டார்கள். 

اِذها لْنها   وه یهةً  بهَده كهانه  اَٰ یهة     َمه   اَٰ
 ُ هعْلهُم  وهاّلَلَٰ ُِل  ِبمها ا َ  یَُنه
ا ا   قهالُْو  هنْته  اِنَهمه   بهْل  ُمْفَته     ا

ْكثهُرُهْم  ه  یهْعلهُمْونه  َله  ا
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102. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “நம்பிக்றக 
சகாண்டவர்கறள 
உறுதிப்படுத்துவதற்காகவும், (எல்லா 
மக்களுக்கும்) கநர்வழியாகவும் (குைிப்பாக 
அதன்படி நடக்கின்ை) முஸ்லிம்களுக்கு 
நற்சசய்தியாகவும் இறத உம் 
இறைவனிடமிருந்து ‘ரூஹுல் குதுஸ்’ 
(என்ை ஜிப்ரயலீ்) உண்றமயுடன் 
இைக்கினார்.” 

لهه   قُْل    الُْقُدِس  ُرْوُح  نهَزه
بَِكه  ِمْن  َقِ ِبا َره ته  لْحه  لُِيثهَبِ

ُنْوا الَهِذیْنه  مه   وهُهًدی اَٰ
ی بُْشرَٰ  لِلُْمْسلِِمْيه  وه

103. “அவருக்குக் கற்றுக் 
சகாடுப்பசதல்லாம் (கராம் நாட்றட 
கசர்ந்த) மனிதர்தான் (அல்லாஹ் அல்ல)” 
என்று அவர்கள் கூறுவறத 
திட்டவட்டமாக அைிகவாம். எவர் பக்கம் 
(இறத) அவர்கள் கசர்க்கிைார்ககளா 
அவருறடய சமாழி அரபி அல்லாததாகும். 
இதுகவா (நாகரிகமான) சதளிவான அரபி 
சமாழியாகும். 

ْد  لهقه هنَهُهْم  نهْعلهُم  وه   ا
نَهمها  یهُقْولُْونه  لَُِمه   اِ ر     یُعه  بهشه
اُن   یُلِْحُدْونه  الَهِذْی  لِسه
ِمَ   اِلهْيهِ  هْعجه ا ا ذه ان    وههَٰ  لِسه
  َ ِب ره ِبْي   عه  َمُ

104. நிச்சயமாக எவர்கள் 
அல்லாஹ்வுறடய வசனங்கறள 
நம்பிக்றக சகாள்ளமாட்டார்ககளா 
அவர்கறள அல்லாஹ் கநர்வழி சசலுத்த 
மாட்டான். இன்னும், துன்புறுத்தக்கூடிய 
தண்டறன அவர்களுக்கு உண்டு. 

 یُْؤِمُنْونه  َله  الَهِذیْنه  اَِنه 
ِ    ِباَٰیَِٰت   یهْهِدیِْهُم  َله  اّلَلَٰ
 ُ لهُهْم  اّلَلَٰ اب   وه هلِْيم    عهذه ا
 

105. சபாய்றய இட்டுக்கட்டுவசதல்லாம் 
அல்லாஹ்வின் வசனங்கறள நம்பிக்றக 
சகாள்ளாதவர்கள்தான். இன்னும், 
அவர்கள்தான் சபாய்யர்கள். (நமது நபி 
அல்ல.) 

نَهمها  ِی اِ  الْكهِذبه  یهْفَته
 ِباَٰیَِٰت   یُْؤِمُنْونه  َله  الَهِذیْنه 
   ِ كه  اّلَلَٰ َٰٓى ِ اُول  ُهُم  وه

 الْكَِٰذبُْونه 
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106. எவர் அல்லாஹ்றவ நம்பிக்றக 
சகாண்ட பின்னர், அவறன 
நிராகரிப்பாகரா, ஆனால் அவர் 
நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டு, அவரது உள்ளகமா 
நம்பிக்றகயில் திருப்தியறடந்த 
நிறலயில் இருப்பவறரத் தவிர - (அவர் 
மன்னிக்கப்பட்டவர் ஆவார்.) எனினும், 
எவராவது மனதால் நிராகரிப்றப 
விரும்பினால் அவர்கள் மீது 
அல்லாஹ்வுறடய ககாபம் நிகழும். 
இன்னும், அவர்களுக்கு கடுறமயான 
தண்டறன உண்டு. 

ْن  ِ  كهفهره  مه ْ  ِباّلَلَٰ  بهْعدِ   ِمنٌۢ
ْن  اََِله  اِیْمهانِه    ْكِرهه  مه ُ  ا
ٌۢ  وهقهلُْبه   َن    ِباَْلِیْمهاِن  ُمْطمهى ِ
َِٰكْن  ل حه  َمهْن  وه ره  ِبالُْكْفرِ  شه
ْد  ْ  ًراصه لههْْیِ ب   فهعه  غهضه
ِ    َمِنه  لهُهْم  اّلَلَٰ اب   وه  عهذه

ِظْيم    عه

107. அது, “நிச்சயமாக அவர்கள் 
மறுறமறயவிட உலக வாழ்க்றகறய 
விரும்பினார்கள்; இன்னும், நிராகரிக்கின்ை 
மக்கறள நிச்சயமாக அல்லாஹ் கநர்வழி 
சசலுத்த மாட்டான்” என்ை காரணத்தினால் 
ஆகும். 

لِكه  َه  ذَٰ هن َبُوا ُهُم ِبا  اْستهحه
وةه  يَٰ نْيها الْحه له  الَدُ  عه
ِة    هَنه  اَْلَِٰخره ا ه  وه  َله   اّلَلَٰ
الْكَِٰفِریْنه   الْقهْومه  یهْهِدی
 

108. அவர்கள், எத்தறககயார் என்ைால் 
அவர்களின் உள்ளங்கள் மீதும், சசவிகள் 
மீதும், பார்றவகள் மீதும் அல்லாஹ் 
முத்திறரயிட்டான். இன்னும், 
அவர்கள்தான் (தங்கள் தீயமுடிறவ 
உணராமல்) கவனமற்று இருப்பவர்கள் 
ஆவார்கள். 

كه  َٰٓى ِ بهعه  الَهِذیْنه  اُول ُ  طه   اّلَلَٰ
لَٰ  ْمِعِهْم  قُلُْوِبِهْم  عه  وهسه

اِرِهْم    هبْصه ا كه  وه َٰٓى ِ اُول  ُهُم  وه
ِفلُْونه   الْغَٰ

109. உண்றமயில் நிச்சயமாக அவர்கள் 
மறுறமயில் நஷ்டவாளிகள்தான்.  مه  َله ره هنَهُهْم  جه ةِ  ِف  ا   اَْلَِٰخره

ِسُرْونه  ُهُم   الْخَٰ
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110. பிைகு, எவர்கள் தாங்கள் 
துன்புறுத்தப்பட்ட பின்பு ஹிஜ்ரத் சசய்து 
(தமது தாய் நாட்றட துைந்து), பிைகு கபார் 
புரிந்து, (கசாதறனகளில்) சபாறுறமயாக 
இருந்தார்ககளா அவர்களுக்கு நிச்சயமாக 
உம் இறைவன், இவற்றுக்குப் பின்னர் 
(அவர்கறள மன்னித்து கருறண காட்டும்) 
மகா மன்னிப்பாளனாக, மகா 
கருறணயாளனாக இருக்கிைான். 

بَهكه  اَِنه  ثَُمه    لِلَهِذیْنه  ره
ُرْوا ْ  ههاجه ا  بهْعدِ  ِمنٌۢ   فُِتُنْوا مه

ُدْوا ثَُمه  هه ا    جَٰ ْو  ُ َبه  اَِنه  وهصه
بَهكه  ْ  ره ُفوْر   بهْعِدهها  ِمنٌۢ  لهغه
ن   َرهِحْيم 

111. ஒவ்கவார் ஆன்மாவும் தன்றனப் 
பற்ைி தாகன தர்க்கித்ததாக வருகிை 
நாளில் (அல்லாஹ் அந்த தியாகிகறள 
மன்னிப்பான்). கமலும், (அந்நாளில்) 
ஒவ்கவார் ஆன்மாவுக்கும் அது சசய்த 
சசயல்களுக்கு முழுறமயாக கூலி 
சகாடுக்கப்படும். கமலும், அவர்கள் 
அநீதியிறழக்கப்பட மாட்டார்கள். 

ْ  یهْومه   نهْفس   كَُلُ  تهاِْٰت
اِدُل  ْن  ُتجه ا  عه ُتوهَفَٰ  نَهْفِسهه   وه
ا  نهْفس   كَُلُ  ِملهْت  َمه  وهُهْم  عه
 یُْظلهُمْونه  َله 

112. ஓர் ஊறர அல்லாஹ் உதாரணமாக 
விவரிக்கிைான். அது, நிம்மதி சபற்ைதாக, 
அச்சமற்ைதாக இருந்தது. எல்லா 
இடங்களிலிருந்தும் தாராளமாக அதன் 
உணவு (-வாழ்வாதார கதறவ) அதற்கு 
வந்தது. ஆக, (இப்படி இருக்கும் 
நிறலயில்) அது அல்லாஹ்வு(க்கு 
மாறுசசய்து அவனு)றடய 
அருட்சகாறடகறள நிராகரித்தது. ஆககவ, 
அ(வ்வூரில் உள்ள)வர்கள் சசய்து 
சகாண்டிருந்த (தீய)வற்ைின் காரணமாக 
அல்லாஹ் பசி; இன்னும், பயத்தின் 
ஆறடறய அதற்கு (-அந்த ஊர் 
மக்களுக்கு) சுறவக்கச் சசய்தான். 
(அவர்கள் உடல் சமலிந்தவர்களாக, 
பயந்து நடுங்கியவர்களாக ஆகிவிட்டனர்.) 

به  ره ُ  وهضه ثهًل  اّلَلَٰ   قهْریهةً  مه
هانهْت  ِمنهةً  ك َنهةً  اَٰ ْطمهى ِ   َمُ
ا  ا  یَهاْتِْيهه غهًدا ِرْزقُهه  َمِْن  ره
كهان   كَُلِ  ْت فهكه  مه  ِباهنُْعِم   فهره
 ِ ا اّلَلَٰ ُ  فهاهذهاقههه   لِبهاسه  اّلَلَٰ

ْوِف  الُْجْوِع  هانُْوا ِبمها  وهالْخه  ك
 یهْصنهُعْونه 
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113. இன்னும், அவர்களிலிருந்கத ஒரு 
தூதர் திட்டவட்டமாக அவர்களிடம் 
வந்தார். ஆக, அவர்கள் அவறரப் 
சபாய்ப்பித்தனர். ஆககவ, அவர்கள் 
அநியாயக்காரர்களாக இருக்கின்ை 
நிறலயில் அவர்கறள (அல்லாஹ்வின்) 
தண்டறனப் பிடித்தது. 

ْد  لهقه ُهْم  وه ٓاءه ُسْول   جه  ره
 ْ بُْوهُ  َمِْٰنُ ُهُم  فهكهَذه ذه  فهاهخه
اُب  ذه لُِمْونه  وهُهْم  الْعه  ظَٰ

114. ஆக, (நம்பிக்றகயாளர்ககள!) 
அல்லாஹ் உங்களுக்கு அளித்தவற்ைில் 
ஆகுமானறத, நல்லறத புசியுங்கள்! 
கமலும், அல்லாஹ்வின் 
அருட்சகாறடகளுக்கு நன்ைி 
சசலுத்துங்கள்! நீங்கள் அவறனகய 
வணங்குபவர்களாக இருந்தால். 

زهقهُكُم  ِمَمها  فهكُلُْوا ُ  ره  اّلَلَٰ
ًَٰل  ل ًبا  حه یَِ  وهاْشُكُرْوا طه
ِ  نِْعمهته  یَهاهُ  ُكنُْتْم  اِْن  اّلَلَٰ  اِ

 تهْعُبُدْونه 

115. அவன் உங்கள் மீது தடுத்தசதல்லாம் 
சசத்தது, இரத்தம், பன்ைியின் மாமிசம், 
அல்லாஹ் அல்லாதவற்ைின் சபயர் 
கூைப்பட்(டு அறுக்கப்பட்)டறவ 
ஆகியறவயாகும். ஆக, எவர் (அறத) 
விரும்பியவராக அல்லாமல், (சட்டத்றத) 
மீைியவராக அல்லாமல் (பசியின் 
சகாடுறமயால் கமற் கூைப்பட்ட 
தடுக்கப்பட்டவற்ைில் எறதயும் 
உண்ணகவண்டிய) 
நிர்ப்பந்தத்திற்குள்ளானாகரா நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் (அவறர மன்னித்து கருறண 
புரியும்) மகா மன்னிப்பாளன், மகா 
கருறணயாளன் ஆவான். 

نَهمها  مه  اِ َره   الْمهیْتهةه   عهلهْيُكُم  حه
مه  لهْحمه  وهالَده  الِْخَْنِیْرِ  وه
ا   مه ْْیِ  اُِهَله  وه ِ  لِغه   ِبه      اّلَلَٰ
ْْیه  اْضُطَره  فهمهِن   وهَله  بهاغ   غه
ه  فهاَِنه   عهاد   ُفوْر   اّلَلَٰ َرهِحْيم    غه
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116. கமலும், நீங்கள் அல்லாஹ்வின் மீது 
இட்டுக்கட்டுவதற்காக உங்கள் நாவுகள் 
வருணிக்கும் சபாய்களின் பிரகாரம் “இது 
ஹலால் - ஆகுமானதாகும்; இது ஹராம் 
ஆகாததாகும்” என்று கூைாதீர்கள். 
நிச்சயமாக எவர்கள் அல்லாஹ்வின் மீது 
சபாய்றய இட்டுக்கட்டுகிைார்ககளா 
அவர்கள் சவற்ைி சபை மாட்டார்கள். 

 تهِصُف  لِمها  تهُقْولُْوا وهَله 
هلِْسنهُتُكُم  ا الْكهِذبه  ا ذه  هَٰ

َٰل   ل ا حه ام   وههَٰذه ره   حه
ْوا ُ له  لَِتهْفَته ِ  عه   الْكهِذبه    اّلَلَٰ

ْونه  الَهِذیْنه  اَِنه  ُ له  یهْفَته  عه
 ِ  َله  كهِذبه الْ  اّلَلَٰ

 یُْفلُِحْونه  

117. (உலகில் அவர்கள் அனுபவிப்பகதா) 
ஒரு சசாற்ப இன்பமாகும். இன்னும், 
(மறுறமயில்) துன்புறுத்தக்கூடிய 
தண்டறன அவர்களுக்கு உண்டு. 

تهاع   لهُهْم  قهلِْيل   مه اب    وه  عهذه
هلِْيم    ا

118. (நபிகய!) இதற்கு முன்னர் (ம் 
அத்தியாயம் ம் வசனத்தில்) நாம் உம்மீது 
விவரித்தவற்றை யூதர்கள் மீது (ஹராம் 
என்று) தடுத்கதாம். நாம் அவர்களுக்குத் 
தீங்கிறழக்கவில்றல. எனினும், 
அவர்கள்தான் தங்களுக்குத் தாகம 
தீங்கிறழப்பவர்களாக இருந்தனர். 

له   ههاُدْوا الَهِذیْنه  وهعه
ْمنها  َره ا  حه ْصنها مه   عهلهْيكه   قهصه
ا     قهْبُل  ِمْن  مه ْ  وه ُ لهْمٰنَٰ  ظه

َِٰكْن  ل ا وه هانُْو  ُهْم  ك هنُْفسه  ا
 یهْظلُِمْونه 

119. பிைகு, (தூதகர!) நிச்சயமாக உம் 
இறைவன், - எவர்கள் அைியாறமயின் 
காரணமாக சகட்டறதச் சசய்து, அதற்கு 
பின்னர் அதிலிருந்து திருந்தி, 
மன்னிப்புக்ககட்டு, (தங்கறள) சீர்படுத்தி 
சகாண்டார்ககளா அவர்களுக்கு நிச்சயமாக 
உம் இறைவன் அ(வர்கள் திருந்திய)தற்குப் 
பின்னர் (அவர்கறள) மன்னிப்பவனாகவும் 
(அவர்கள் மீது) கருறணபுரிபவனாகவும் 
இருக்கிைான். 

بَهكه  اَِنه  ثَُمه  ِملُوا  لِلَهِذیْنه  ره   عه
ْوٓءه  الهة   الَسُ هه  تهابُْوا  ثَُمه  ِبجه
 ْ لِكه  بهْعدِ  ِمنٌۢ ا    ذَٰ هْصلهُحْو  ا  وه
بَهكه  اَِنه  ْ  ره  بهْعِدهها  ِمنٌۢ

ُفوْر   ن  لهغه  َرهِحْيم 
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120. நிச்சயமாக இப்ராஹமீ் நன்றமறய 
கபாதிப்பவராக, அல்லாஹ்விற்கு மிக 
பணிந்தவராக, இஸ்லாமிய சகாள்றகயில் 
உறுதியுறடயவராக இருந்தார். இன்னும் 
அவர் இறணறவப்பவர்களில் 
இருக்கவில்றல. 

ِهْيمه  اَِنه  هانه  اِبْرَٰ  اَُمهةً  ك
ِ  قهانًِتا  ََٰ ِنْيًفا    ّلَلِ لهْم  حه   وه
 الُْمْشِرِكْيه   ِمنه  یهُك 

121. அவனுறடய அருட்சகாறடகளுக்கு 
நன்ைி சசலுத்துபவராக இருந்தார். 
அல்லாஹ் அவறரத் கதர்ந்சதடுத்தான். 
இன்னும், கநரான பாறதயில் அவறர 
அவன் கநர்வழி சசலுத்தினான். 

ِكًرا ا ه  شه ىهُ  نُْعِمه    ََلِ  اِْجتهبَٰ
ىهُ  اط   اِلَٰ  وهههدَٰ   ِصره

 َمُْستهِقْيم  

122. கமலும், இவ்வுலகில் அவருக்கு 
அழகிய கூலிறய சகாடுத்கதாம். 
இன்னும், நிச்சயமாக அவர் மறுறமயில் 
நல்லவர்களில் உள்ளவர் ஆவார். 

هُ  تهیْنَٰ اَٰ نْيها  ِف  وه نهًة    الَدُ سه  حه
نَهه   اِ ةِ  ِف  وه  لهِمنه  اَْلَِٰخره

لِِحْيه    الَصَٰ

123. பிைகு, (நபிகய!) நீர் இஸ்லாமியக் 
சகாள்றகயில் உறுதியுறடயவராக 
இருக்கின்ை நிறலயில் இப்ராஹமீின் 
மார்க்கத்றத பின்பற்றுவரீாக என்று 
உமக்கு வஹ்யி அைிவித்கதாம். இன்னும், 
அவர் இறணறவப்பவர்களில் 
இருக்கவில்றல. 

یْنها   ثَُمه  هْوحه هِن  لهْيكه اِ  ا  ا
تَهِبعْ  ِهْيمه  ِملَهةه  ا  اِبْرَٰ
ِنْيًفا    ا  حه مه هانه  وه  ِمنه  ك

 الُْمْشِرِكْيه 

124. சனிக்கிழறமறய(க் 
கண்ணியப்படுத்துவது கடறமயாக) 
ஆக்கப்பட்டசதல்லாம், அதில் (தங்கள் 
நபியிடம்) கருத்து கவறுபாடு 
சகாண்டவர்கள் மீதுதான். கமலும், 
நிச்சயமாக உம் இறைவன் மறுறம 
நாளில் அவர்களுக்கிறடயில், அவர்கள் 
கருத்து கவறுபாடு சகாண்டிருந்தவற்ைில் 
தீர்ப்பளிப்பான். 

نَهمها  ْبُت  ُجِعله  اِ له   الَسه  عه
  فِْيِه    اْختهلهُفْوا الَهِذیْنه 
اَِنه  بَهكه  وه ْ   لهيهْحُكُم  ره ُ  بهْيٰنه
مهةِ  یهْومه  هانُْوا فِْيمها  الِْقيَٰ  ك
 یهْختهلُِفْونه  فِْيهِ 
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125. (நபிகய!) ஞானம்; இன்னும், அழகிய 
உபகதசத்தின் மூலம் உம் 
இறைவனுறடய பாறதயின் பக்கம் 
(மக்கறள) அறழப்பரீாக! கமலும், மிக 
அழகிய முறையில் அவர்களிடம் 
தர்க்கிப்பரீாக! நிச்சயமாக உம் இறைவன், 
- அவனுறடய பாறதயிலிருந்து யார் வழி 
தவைினாகரா அவறர - மிக அைிந்தவன் 
ஆவான். இன்னும், 
கநர்வழிசபற்ைவர்கறளயும் அவன் மிக 
அைிந்தவன் ஆவான். 

ِبْيِل  اِلَٰ  اُْدعُ  بَِكه  سه  ره
ةِ  ِبالِْحْكمهةِ  الْمهْوِعظه   وه
نهةِ  سه اِدلُْهْم  الْحه  ِبالَهِتْ  وهجه

ُن    ِِهه  هْحسه بَهكه  اَِنه  ا  ره
هعْلهُم  َله  ِبمهْن  ُهوها ْن   ضه  عه
ِبْيلِه   هعْلهُم  سه  وهُهوها

 ِبالُْمْهتهِدیْنه 

126. (நம்பிக்றகயாளர்ககள! உங்கறள 
தாக்கியவர்கறள) நீங்கள் தண்டித்தால் 
(வரம்பு மீைாமல்) நீங்கள் 
தண்டிக்கப்பட்டது கபான்கை தண்டியுங்கள். 
நீங்கள் சபாறு(றமயாக இருந்து 
அவர்கறள மன்னி)த்தால் அதுதான் 
சபாறுறமயாளர்களுக்கு மிக நல்லது! 

اِْن  اقُِبْوا عهاقهْبُتْم  وه  فهعه
ا  ِبِمثِْل    ِبه     ُعْوقِْبُتْم  مه
ْن  لهى ِ ُتْم  وه ْ َبه ْْی   صه  لهُهوهخه

یْنه  َِبِ  لَِلَصَٰ

127. (நபிகய!) சபாறுறமயாக இருப்பரீாக. 
கமலும், அல்லாஹ்விற்காககவ தவிர உம் 
சபாறுறம இல்றல. கமலும், அவர்கள் 
மீது கவறலப்படாதீர்! இன்னும், அவர்கள் 
சூழ்ச்சி சசய்வறதப் பற்ைி (மன) 
சநருக்கடியில் நீர் ஆகிவிடாதீர். 

ا  وهاْصَِبْ  مه كه  وه َْبُ  اََِله   صه
 ِ ْن  وهَله  ِباّلَلَٰ ْ  تهْحزه  عهلههْْیِ
ْيق   ِفْ  تهُك  وهَله  َمها  ضه   َمِ

 یهْمُكُرْونه 

128. நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
இறையச்சமுள்ளவர்களுடனும், நல்லைம் 
புரிபவர்களுடனும் இருக்கிைான். 

ه  اَِنه  تَهقهْوا  الَهِذیْنه  مهعه  اّلَلَٰ  ا
الَهِذیْنه    ُهْم  وه

ن   َمُْحِسُنْونه
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ஸூரா இஸ்ராஃ الإسراء 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. (மக்காவின்) புனிதமான 
மஸ்ஜிதிலிருந்து (றபத்துல் முகத்தஸில் 
உள்ள) அல் மஸ்ஜிதுல் அக்ஸா வறர 
தன் அடிறம(யாகிய முஹம்மத் நபி)றய 
இரவில் அறழத்துச் சசன்ை (இறை)வன் 
மிகப் பரிசுத்தமானவன். அ(ந்த 
மஸ்ஜி)றதச் சுற்ைி நாம் அருள் 
புரிந்கதாம். நமது அத்தாட்சிகளிலிருந்து 
(பலவற்றை) அவருக்கு காண்பிப்பதற்காக 
அவறர அறழத்து சசன்கைாம். 
நிச்சயமாக அவன்தான் நன்கு 
சசவியுறுபவன், உற்று கநாக்குபவன் 
ஆவான். 

نه  ی الَهِذْی   ُسْبحَٰ هْسرَٰ   ا
ْبِده    الْمهْسِجدِ  َمِنه  لهْيًل  ِبعه
اِم  ره  الْمهْسِجدِ  اِله  الْحه
ا  ْكنها  الَهِذْی  اَْلهقْصه ْولهه   بَٰره   حه
ا    ِمْن  لُِنِریهه   یَِٰتنه  اِنَهه   اَٰ

ِمْيعُ   الْبهِصْْیُ  ُهوهالَسه

2. இன்னும், மூஸாவிற்கு கவதத்றதக் 
சகாடுத்கதாம். கமலும், “நீங்கள் என்றனத் 
தவிர (எவறரயும் உங்கள் கதறவகளுக்கு 
நீங்கள் பிரார்த்திக்கின்ை) சபாறுப்பாளனாக 
எடுத்துக் சகாள்ளாதீர்கள் என்று” 
இஸ்ராயலீின் சந்ததிகளுக்கு கநர்வழி 
காட்டக் கூடியதாக அ(ந்த கவதத்)றத 
ஆக்கிகனாம். 

تهیْنها  اَٰ  الِْكتَٰبه  ُمْوسه  وه
هُ  لْنَٰ عه   لَِبهِنْ   ُهًدی وهجه
ٓاِءیْله  هََله  اِْسره  ِمْن  تهَتهِخُذْوا ا

 وهِكْيًل   ُدْوِنْ 

3. நூஹ்வுடன் நாம் (கப்பலில்) ஏற்ைி 
பயணிக்க றவத்தவர்களின் சந்ததிககள! 
நிச்சயமாக (நூஹ் ஆகிய) அவர் 
(அல்லாஹ்விற்கு) அதிகம் நன்ைி 
சசலுத்துகிை அடியாராக இருந்தார். 

یَهةه  ْن  ذَُرِ مهلْنها  مه  نُْوح     مهعه  حه
نَهه   هانه  اِ ْبًدا ك ُكوًْرا  عه  شه
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4. “நிச்சயமாக பூமியில் இரு முறை 
நீங்கள் விஷமம் சசய்வரீ்கள்; இன்னும், 
(இறைவனுக்கு முன்பாக) நிச்சயமாக 
நீங்கள் சபரும் ஆணவத்துடன் நடந்து 
சகாள்வரீ்கள் (-மக்கள் மீது 
சகாடுங்ககாலர்களாக, திமிர் 
பிடித்தவர்களாக ஆட்சி சசய்வரீ்கள்) 
என்று இஸ்ராயலீின் சந்ததிகளுக்கு 
கவதத்தில் அைிவித்கதாம். 

یْنها   ٓاِءیْله  بهِنْ   اِلَٰ  وهقهضه   اِْسره
ِب  ِف   ِف  لهُتْفِسُدَنه  الِْكتَٰ

تهْيِ  اَْلهْرِض  َره لهتهْعُلَه  مه   وه
ا  عُلَُوًا ِبْْیً  كه

5. ஆக, அவ்விரண்டில் முதல் 
(முறையின்) வாக்கு வந்தகபாது 
கடுறமயான பலமு(ம் வரீமும் உ)றடய 
நமக்குரிய (சில) அடியார்கறள உங்கள் 
மீது அனுப்பிகனாம். ஆக, அவர்கள் 
(உங்கள்) வடீுகளுக்கு நடுவில் ஊடுருவிச் 
சசன்ைனர். கமலும், (அது) ஒரு 
நிறைகவற்ைப்பட்ட வாக்காக இருந்தது. 

ٓاءه  فهاِذها َٰىُهمها  وهعُْد  جه  اُْول
ْثنها    لَهنها   ِعبهاًدا عهلهْيُكْم  بهعه
ِدیْد   بهاْس   اُوِلْ  اُسْوا شه   فهجه
َٰله  یهارِ  ِخل هانه  الَدِ ك   وهعًْدا وه

 َمهْفُعْوًَل 

6. பிைகு, (நீங்கள் திருந்தி, அல்லாஹ்வின் 
பக்கம் திரும்பியதால்) உங்களுக்கு 
சாதகமாக அவர்களுக்கு எதிராக 
தாக்குதறல (சவற்ைிறய) திருப்பிகனாம். 
சசல்வங்கள்; இன்னும், ஆண் 
பிள்றளகறளக் சகாண்டு உங்களுக்கு 
உதவிகனாம். இன்னும், (குடும்ப) 
எண்ணிக்றகயில் அதிகமானவர்களாக 
உங்கறள ஆக்கிகனாம். 

دهْدنها  ثَُمه  ةه  لهُكُم  ره   الْكهَره
 ْ ُكْم  عهلههْْیِ ْدنَٰ هْمده ا  وه

بهِنْيه  ُكْم  ِباهْموهال  َوه لْنَٰ عه   وهجه
ْكثهره  ه ا  ا  نهِفْْیً
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7. நீங்கள் நன்றம சசய்தால் (அது) 
உங்கள் ஆன்மாக்களுக்குத்தான் நன்றம 
சசய்தீர்கள். கமலும், நீங்கள் தீறம 
சசய்தால் அதுவும் அவற்றுக்கக 
(தீறமயாக அறமயும்). ஆக, (இரண்டு 
வாக்குகளில்) மற்சைாரு வாக்கு 
வந்தகபாது, (மீண்டும்) உங்கள் 
முகங்கறள அவர்கள் சகடுப்பதற்காகவும் 
(-கதால்வியினால் உங்கள் முகங்கள் 
இழிவறடந்து வாடிகபாவதற்காகவும்), 
முதல் முறை மஸ்ஜிதில் அவர்கள் 
நுறழந்தவாறு (இம்முறையும்) அவர்கள் 
அதில் நுறழவதற்காகவும், அவர்கள் 
சவற்ைிசகாண்ட ஊர்கறள எல்லாம் 
அழித்சதாழிப்பதற்காகவும் (அவர்கறள 
மீண்டும் உங்கள் மீது அனுப்பிகனாம்). 

نُْتْم  اِْن  نُْتْم  اهْحسه  اهْحسه
اِْن  َِلهنُْفِسُكْم  اُْتْم  وه هسه  ا

ا    ٓاءه  فهاِذها فهلههه   وهعُْد  جه
ةِ  ا اَْلَِٰخره  ُوُجْوههُكْم  لِیهُسْوٓء 

لِيهْدُخلُوا مها  الْمهْسِجده  وه   كه
هَوهله  لُْوهُ دهخه  ْوا ا ُ لِیُتهََبِ ة  َوه َره  مه
ا  ا  عهلهْوا مه  تهْتِبْْیً

8. உங்கள் இறைவன் உங்களுக்கு 
கருறண புரியலாம். இன்னும், நீங்கள் 
(அழிச்சாட்டியத்தின் பக்கம்) திரும்பினால் 
நாமும் (உங்கறளத் தண்டிக்க) 
திரும்புகவாம். கமலும், 
நிராகரிப்பாளர்களுக்கு நரகத்றத 
விரிப்பாக ஆக்கிகனாம். 

بَُُكْم  عهسَٰ  هْن  ره ُكْم    ا مه   یَهْرحه
اِْن  لْنها  عُْدنها    عُْدَتُْم  وه عه   وهجه

َنهمه  هه ا  لِلْكَِٰفِریْنه  جه ِصْْیً حه
 

9. நிச்சயமாக இந்த குர்ஆன் மிகச் 
சரியான (-மிகவும் கநர்றமயான, நீதமான, 
எல்கலாருக்கும் சபாருத்தமான) 
மார்க்கத்தின் பக்கம் கநர்வழி காட்டுகிைது. 
இன்னும், நன்றமகறள சசய்கின்ை 
நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு, “நிச்சயமாக 
அவர்களுக்கு சபரிய கூலி உண்டு” என்று 
நற்சசய்தி கூறுகிைது. 

ا اَِنه  ذه نه  هَٰ   یهْهِدْی  الُْقْراَٰ
َهِتْ  هقْوهُم  ِِهه  لِل رُ  ا یُبهَشِ  وه

 یهْعمهلُْونه  نه الَهِذیْ  الُْمْؤِمِنْيه 
ِت  لِحَٰ هَنه  الَصَٰ هْجًرا لهُهْم  ا   ا
ا   ِبْْیً  كه
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10. இன்னும், “நிச்சயமாக எவர்கள் 
மறுறமறய நம்பிக்றக சகாள்ள 
வில்றலகயா அவர்களுக்கு 
துன்புறுத்தக்கூடிய தண்டறனறய தயார் 
சசய்து இருக்கிகைாம்” (என்று 
எச்சரிக்கிைது). 

هَنه  ا  یُْؤِمُنْونه  َله  الَهِذیْنه  وه
ةِ  هْعتهْدنها  ِباَْلَِٰخره   لهُهْم  ا
ابًا هلِْيًمان  عهذه  ا

11. மனிதன், தனது நன்றமக்காக 
பிரார்த்திப்பறதப் கபாலகவ தீறமக்காக 
பிரார்த்திக்கிைான். கமலும், மனிதன் 
(எதிலும்) அவசரக்காரனாக இருக்கிைான். 

یهْدعُ  اُن  وه رَِ  اَْلِنْسه   ِبالَشه
ه   ْْیِ  ُدعهٓاءه هانه     ِبالْخه ك  وه

اُن  ُجْوًَل   اَْلِنْسه  عه

12. இரறவயும் பகறலயும் நாம் இரு 
அத்தாட்சிகளாக ஆக்கிகனாம். ஆக, 
இரவின் அத்தாட்சிறய மங்கச்சசய்கதாம். 
இன்னும், பகலின் அத்தாட்சிறய 
ஒளிரக்கூடியதாக ஆக்கிகனாம், உங்கள் 
இறைவன் புைத்திலிருந்து (வாழ்வாதார) 
அருறள நீங்கள் கதடுவதற்காகவும் 
ஆண்டுகளின் எண்ணிக்றகறயயும் 
(மாதங்கள் இன்னும் கநரங்களின்) 
கணக்றகயும் நீங்கள் அைிவதற்காகவும் 
(இப்படி அறமத்கதாம்). கமலும், எல்லா 
விஷயங்கறளயும் நாம் மிக விரிவாக 
விவரித்கதாம். 

لْنها  عه اره  الَهْيله  وهجه الَنههه  وه
یهتهْيِ  ْونها   اَٰ یهةه  فهمهحه  ِل الَهيْ   اَٰ
لْنها   عه یهةه  وهجه ارِ  اَٰ   الَنههه
ةً   َمِْن  فهْضًل  لَِتهْبتهُغْوا ُمْبِصره
بَُِكْم  لِتهْعلهُمْوا َره ده  وه   عهده

ِنْيه  ابه    الَسِ  وهكَُله  وهالِْحسه
ء   ْ لْنَٰهُ  َشه  تهْفِصْيًل  فهَصه

13. இன்னும், ஒவ்சவாரு மனிதனுக்கும் 
அவனுறடய சசயல்கறள (நாம் பதிவு 
சசய்கின்ை ஓர் பதிகவட்றட) 
அவனுறடய கழுத்தில் இறணத்கதாம். 
இன்னும், அவனுக்கு மறுறம நாளில் 
(அறத) ஒரு புத்தகமாக 
சவளிப்படுத்துகவாம். அறத அவன் 
(தனக்கு முன்) விரிக்கப்பட்டதாக 
சந்திப்பான். 

ان   وهكَُله  نْسه هُ  اِ ْمنَٰ هلْزه ه   ا ره ى ِ ٓ  طَٰ
 یهْومه  لهه   وهنُْخِرُج  ُعُنِقه     ِفْ 

مهةِ  ًبا  الِْقيَٰ  یَهلْقَٰىهُ  ِكتَٰ
ْنُشوًْرا   مه

14. “உன் (அமல்கள் எழுதப்பட்ட) 
புத்தகத்றத நீ படி! இன்று உன்றன 
விசாரிக்க நீகய கபாதுமானவன். 

 ْ ا  ِبنهْفِسكه  كهفَٰ  ِكتَٰبهكه    اِقْره
ِسیًْبا   عهلهْيكه  الْيهْومه   حه
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15. எவர் கநர்வழி சசல்வாகரா அவர் 
கநர்வழி சசல்வசதல்லாம் தன் 
நன்றமக்காககவ. இன்னும், எவர் 
வழிசகடுவாகரா அவர் 
வழிசகடுவசதல்லாம் 
தனக்சகதிராகத்தான். கமலும், பாவியான 
ஓர் ஆன்மா மற்கைார் ஆன்மாவின் 
பாவத்திற்கு சபாறுப்பாகாது. இன்னும், 
நாம் ஒரு தூதறர அனுப்பும் வறர 
(எவறரயும்) தண்டிப்பவர்களாக நாம் 
இருக்கவில்றல. 

ِن  ی مه   یهْهتهِدْی  فهاِنَهمها  اْهتهدَٰ
ْن   لِنهْفِسه     مه َله  وه   فهاِنَهمها  ضه
ا    یهِضَلُ   تهِزرُ  وهَله  عهلهْيهه
ة   ی    َوِْزره  وهاِزره ا  اُْخرَٰ مه  ُكَنها  وه

ِبْيه  َذِ َتَٰ  ُمعه  نهْبعهثه  حه
ُسْوًَل   ره

16. இன்னும், ஓர் ஊறர நாம் அழிக்க 
நாடினால், அதில் வசதி பறடத்தவர்கறள 
(நன்றமறயக் சகாண்டு) ஏவுகவாம். 
(ஆனால், அவர்கள் நமது கட்டறளக்கு 
மாறு சசய்து) அதில் பாவம் சசய்வார்கள். 
ஆககவ, அதன் மீது நமது 
(தண்டறனயின்) வாக்கு 
உறுதியாகிவிடும். ஆககவ, அறத நாம் 
முற்ைிலும் தறரமட்டமாக்கி (அழித்து) 
விடுகவாம். 

اِذها   ْدنها   وه هره هْن  ا   قهْریهةً  نَُْهلِكه  ا
ْرنها  همه ا  ا فِْيهه ُقْوا ُمَْته  فهفهسه
ا  َقه  فِْيهه ا  فهحه   الْقهْوُل  عهلهْيهه

ا  هه ْرنَٰ َمه ا   فهده  تهْدِمْْیً

17. கமலும், நூஹுக்குப் பின்னர் 
எத்தறனகயா (பல) தறலமுறைகறள 
அழித்கதாம். இன்னும், தன் 
அடியார்களின் பாவங்கறள 
ஆழ்ந்தைிந்தவனாக, உற்று 
கநாக்கியவனாக உம் இறைவகன 
கபாதுமானவன். 

ْم  هْهلهْكنها  وهكه   الُْقُرْوِن  ِمنه  ا
 ْ بَِكه  وهكهفَٰ  نُْوح     بهْعدِ  ِمنٌۢ  ِبره

ٌۢا ِعبهاِده   ِبُذنُْوِب  ِبْْیً   خه
ا   بهِصْْیً
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18. எவர், (அவசரமான) இம்றம 
(வாழ்க்றக)றய (மட்டும்) நாடுகின்ைவராக 
இருப்பாகரா (அப்படிப்பட்டவர்களில்) நாம் 
நாடுபவருக்கு (உலக சசல்வத்தில்) நாம் 
நாடுவறத (மட்டும்) அதில் முற்படுத்திக் 
சகாடுப்கபாம். பிைகு, அவருக்கு நரகத்றத 
(தங்குமிடமாக) ஆக்குகவாம். அவர் 
இகழப்பட்டவராக, (நம் அருறளவிட்டு) 
தூரமாக்கப்பட்டவராக (ககவலமாக 
தள்ளப்பட்டு) அதில் நுறழ(ந்து எரிந்து 
சபாசுங்கு)வார். 

ْن  هانه  مه اِجلهةه  یُِریُْد  ك   الْعه
لْنها  َجه ا  لهه   عه ا  فِْيهه ٓاءُ  مه   نهشه
لْنها  ثَُمه  نَُِریُْد  لِمهْن  عه  لهه   جه

َنهمه    هه ا  جه َٰىهه ْذُمْوًما  یهْصل  مه
 َمهْدُحوًْرا 

19. இன்னும், எவர்கள் நம்பிக்றக 
சகாண்டவர்களாக இருந்து, மறுறமறய 
நாடி, அதற்குரிய (சரியான) முயற்சிகறள 
சசய்வார்ககளா, அத்தறகயவர்களுறடய 
முயற்சி நன்ைி சசலுத்தப்பட்(டு நற்கூலி 
சகாடுக்கப்பட்)டதாக இருக்கும். 

ْن  مه اده  وه هره ةه  ا عَٰ   اَْلَِٰخره   وهسه
ا  ا  لههه ْعيههه  وهُهوهُمْؤِمن   سه

كه  َٰٓى ِ هانه  فهاُول ْ  ك ْعهُْیُ  سه
 َمهْشُكوًْرا 

20. (உலறக விரும்புகிை) இவர்களுக்கும் 
(மறுறமறய விரும்புகிை) இவர்களுக்கும் 
உம் இறைவனின் சகாறடயிலிருந்து 
நாம் சகாடுத்து உதவுகவாம். கமலும், 
உம் இறைவனின் சகாறட (இவ்வுலகில் 
எவருக்கும்) தடுக்கப்பட்டதாக 
இருக்கவில்றல. 

ءِ  نَُِمَدُ  كَُلً  ءِ  هَٰ ُؤاَله   وههَٰ ُؤاَله
ٓاءِ  ِمْن  طه بَِكه    عه ا  ره مه هانه  وه  ك

ٓاءُ  طه بَِكه  عه ْحُظوًْرا  ره  مه

21. (நபிகய!) அவர்களில் சிலறர விட 
சிலறர (சபாருளாதாரத்தில்) எப்படி 
கமன்றமயாக்கிகனாம் என்பறத 
கவனிப்பரீாக! கமலும், மறுறம 
(வாழ்வு)தான் பதவிகளாலும் மிகப் 
சபரியது; கமன்றமயாலும் மிகப் 
சபரியது. 

ُنُْظرْ  لْنها كهْيفه  ا   فهَضه
ُهْم به  لَٰ  ْعضه  بهْعض     عه

ةُ  لهْلَِٰخره ُ  وه ْكَبه ه ت     ا دهرهجَٰ
 ُ ْكَبه ه  تهْفِضْيًل  َوها
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22. (நபிகய!) அல்லாஹ்வுடன் 
வணங்கப்படுகின்ை கவறு ஓர் 
இறைவறன ஆக்காதீர். (அவ்வாறு 
சசய்தால்) இகழப்பட்டவராக, 
றகவிடப்பட்டவராக, முடங்கிவிடுவரீ். 

ْل  َله  ِ  مهعه  تهْجعه ًَٰها  اّلَلَٰ ره اَٰ  اِل   خه
ْذُمْوًما  فهتهْقُعده   مه
 َمهْخُذْوًَلن 

23. கமலும், (நபிகய!) உம் இறைவன் 
(உமக்கும் உமது சமுதாயத்திற்கும்) 
கட்டறளயிடுகிைான்: “அவறனத் தவிர 
(யாறரயும்) நீங்கள் வணங்காதீர்கள்; 
இன்னும், சபற்கைாருக்கு நல்லுபகாரம் 
புரியுங்கள்!” (மனிதகன!) உன்னிடம் 
அவ்விருவர்களில் ஒருவர்; அல்லது, 
அவர்கள் இருவரும் முதுறமறய 
அறடந்தால் அவ்விருவறரயும் 
(உதாசினப்படுத்தி) ‘ச்சீ’ என்று 
சசால்லாகத; இன்னும், அவ்விருவறரயும் 
அதட்டாகத; இன்னும், அவ்விருவரிடமும் 
மிக கண்ணியமாக கபசு. 

بَُكه  وهقهضَٰ  هََله  ره ا ا  اََِله   تهْعُبُدْو 
یَهاهُ  یِْن  اِ ِبالْوهالِده انًا    وه  اِْحسه
ا  َنه  اَِمه كه  یهْبلُغه ه   ِعْنده  الِْكَبه

ا   ُدُهمه هوْ  اهحه َُٰهمها  ا  تهُقْل  فهله  كِل
ا   ْرُهمها  وهَله  اَُف   لَهُهمه   وهقُْل  تهْنهه
ِریًْما  قهْوًَل  لَهُهمها   كه

24. இன்னும், அவர்களுக்கு முன் 
கருறணயுடன் பணிவாக நடந்துசகாள்! 
இன்னும், “என் இறைவா! நான் 
சிைியவனாக இருக்கும்கபாது என்றன 
அவர்கள் வளர்த்தவாகை நீயும் 
அவ்விருவருக்கும் கருறண புரி!” என்று 
கூறு! 

نهاحه   لهُهمها  وهاْخِفْض  َلِ  جه  الَذُ
ْحمهةِ  ِمنه  َبِ  وهقُْل  الَره  َره

ْمُهمها  مها  اْرحه ِنْ  كه بَهيَٰ   ره
ا   ِغْْیً  صه

25. உங்கள் மனங்களில் உள்ளறத 
உங்கள் இறைவன் மிக அைிந்தவன். 
நீங்கள் நல்லவர்களாக இருந்தால் 
நிச்சயமாக அவன், (தன் பக்கம்) 
முற்ைிலுமாக மீளுகிைவர்கறள (-அதிகம் 
நன்றமகறள சசய்பவர்கறள) சபரிதும் 
மன்னிப்பவனாக இருக்கிைான். 

بَُُكْم  هعْلهُم  ره   ِفْ  ِبمها ا
 اتهُكْونُوْ  اِْن  نُُفْوِسُكْم   
لِِحْيه  هانه  فهاِنَهه   صَٰ  ك
هَوهاِبْيه  ُفوًْرا  لِْل  غه



 

ஸூரா அன்பியாஃ 

 

635 

 

 الأنبياء 

26. இன்னும், (மனிதகன! உன்) 
உைவினருக்கு அவருறடய உரிறமறயக் 
சகாடு! ஏறழக்கும் வழிப்கபாக்கருக்கும் 
(அவர்களின் உரிறமகறளக்) சகாடு! 
மிதமிஞ்சி (வணீாக) சசலவழிக்காகத! 

ِت  اَٰ َقهه   الُْقْربَٰ  ذها وه  حه
الِْمْسِكْيه   وهابْنه   وه
ِبْيِل  رْ  وهَله  الَسه تهْبِذیًْرا   ُتبهَذِ

 

27. மிதமிஞ்சி சசலவழிப்பவர்கள் 
றஷத்தான்களின் சககாதரர்களாக 
இருக்கிைார்கள். றஷத்தான் தன் 
இறைவனுக்கு நன்ைி சகட்டவனாக 
இருக்கிைான். 

ِریْنه  اَِنه  ا  الُْمبهَذِ هانُْو    اِْخوهانه  ك
ِطْيِ    يَٰ هانه  الَشه ك   وه
ُن  ْيطَٰ بَِه   الَشه  كهُفوًْرا  لِره

28. இன்னும், (மனிதகன!) நீ உம் 
இறைவனிடமிருந்து ஓர் அருறள நாடி, 
அறத ஆதரவு றவத்தவனாக இருக்கும் 
நிறலயில் (யாராவது உன்னிடம் யாசித்து 
வரும்கபாது) அவர்கறள நீ 
புைக்கணித்தால், அவர்களுக்கு 
சமன்றமயான சசால்றலச் சசால்! (அவர் 
மீது கடுகடுக்காகத!). 

ا  اَِمه َنه  وه ُ  ُتْعِرضه ْٰنُ  عه
ٓاءه  ْحمهة   ابِْتغه بَِكه   َمِْن  ره  َره
 قهْوًَل  لَهُهْم  فهُقْل  تهْرُجْوهها 
 َمهیُْسوًْرا 

29. கமலும், (மனிதகன! தர்மம் 
சசய்யாமல்) உனது றகறய உன் 
கழுத்தில் விலங்கிடப்பட்டதாக ஆக்காகத! 
(சசலவு சசய்வதில்) அறத முற்ைிலும் 
விரிக்காகத! அதனால் நீ 
பழிப்பிற்குரியவராக, (சசல்வம் 
அறனத்தும்) தீர்ந்துகபானவராக 
தங்கிவிடுவாய். 

ْل  وهَله  كه  تهْجعه ْغلُْولهةً  یهده   مه
ا  وهَله  ُعُنِقكه  اِلَٰ    كَُله  تهْبُسْطهه

لُْوًما  فهتهْقُعده  الْبهْسِط   مه
 َمهْحُسوًْرا 

30. நிச்சயமாக உம் இறைவன், தான் 
நாடுகிைவருக்கு வாழ்வாதாரத்றத 
விரிவாக்குகிைான்; இன்னும், (தான் 
நாடுகிைவருக்கு) அளவாக (சுருக்கி)க் 
சகாடுக்கிைான். நிச்சயமாக அவன், தன் 
அடியார்கறள ஆழ்ந்தைிபவனாக, உற்று 
கநாக்குபவனாக இருக்கிைான். 

بَهكه  اَِنه    الَرِْزقه  یهْبُسُط  ره
ٓاءُ  لِمهْن  یهْقِدُر    یَهشه َه  وه ن  ه  اِ
هانه  ٌۢا ِبِعبهاِده   ك ِبْْیً   خه

ان   بهِصْْیً
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31. (மனிதர்ககள!) வறுறமறயப் பயந்து 
உங்கள் குழந்றதகறளக் சகால்லாதீர்கள். 
நாம்தான் அவர்களுக்கும் உங்களுக்கும் 
உணவளிக்கிகைாம். நிச்சயமாக 
அவர்கறளக் சகால்வது சபரிய குற்ைமாக 
இருக்கிைது. 

ا وهَله  ُكْم  تهْقُتلُْو  ده هْوَله  ا
ْش  ق     يهةه خه  نهْحُن  اِْمله

ُكْم    نهْرُزقُُهْم  یَها اِ  اَِنه   وه
هانه  قهْتلهُهْم  ً  ك ا  ِخْطا ِبْْیً  كه

32. (மனிதர்ககள!) விபச்சாரத்றத 
சநருங்காதீர்கள்! நிச்சயமாக அது 
மானக்ககடானதாக இருக்கிைது. இன்னும், 
அது சகட்ட வழியாக இருக்கிைது. 

بُوا وهَله  نَهه   الَزِنَٰ   تهْقره هانه  اِ  ك
ًة    ٓاءه  فهاِحشه ِبْيًل  وهسه  سه

33. கமலும், அல்லாஹ் புனிதமாக்கிய 
உயிறர உரிறமயின்ைி சகால்லாதீர்கள். 
இன்னும், எவர் அநீதி சசய்யப்பட்டவராக 
சகால்லப்பட்டாகரா, (அவருக்காக 
பழிக்குப் பழி வாங்கும்) அதிகாரத்றத 
அவருறடய உைவினருக்கு நாம் 
ஆக்கிகனாம். ஆககவ, அவர் (-அந்த 
உைவினர் பழிக்குப்பழி) சகால்வதில் 
அளவு கடக்க கவண்டாம். நிச்சயமாக 
அவர் (-சகால்லப்பட்டவரின் உைவினர்) 
உதவி சசய்யப்பட்டவராக இருக்கிைார்.*I 

  الَهِتْ  الَنهْفسه  تهْقُتلُوا وهَله 
مه  َره ُ  حه َقِ    اََِله  اّلَلَٰ  ِبالْحه
ْن  مه ْظلُْوًما  قُِتله  وه   فهقهْد   مه
لْنها  عه ه   جه ًنا  لِوهلَِيِ   فهله  ُسلْطَٰ
ْتِل    َفِ  یُْسِرْف  نَهه    الْقه هانه  اِ  ك
ْنُصوًْرا   مه

34. இன்னும், அனாறதயின் சசல்வத்றத 
அவர் தன் வாலிபத்றத அறடயும் வறர 
மிக அழகிய முறையில் தவிர 
சநருங்காதீர்கள். கமலும், 
உடன்படிக்றகறய நிறைகவற்றுங்கள். 
நிச்சயமாக உடன்படிக்றக (குைித்து 
மறுறமயில்) விசாரிக்கப்படக் கூடியதாக 
இருக்கிைது. 

بُْوا وهَله  اله  تهْقره  الْيهِتْيِم  مه
ُن  ِِهه  ِبالَهِتْ  اََِله  َتَٰ  اهْحسه   حه

ه   یهْبلُغه  هُشَده هْوفُْوا ا ا ْهِد     وه   ِبالْعه
ْهده  اَِنه  هانه  الْعه ْسـ ُْوًَل  ك  مه

 
I *சகான்றைனன சகான்று பழிதீரக்்க; அல்லது, நஷ்டஈடு சபற 

சகால்லப்பட்டைரின் ைாரிசுகளுக்கு அரசு உதை டைண்டும். 
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35. இன்னும், நீங்கள் (சபாருள்கறள) 
அளந்(து சகாடுத்)தால் (அந்த) 
அளறவறய முழுறமயாக்குங்கள்; 
இன்னும், சரியான (நீதமான) தராறசக் 
சகாண்டு (சபாருள்கறள) நிறு(த்துக் 
சகாடு)ங்கள். அது மிகச் சிைந்ததும் 
முடிவால் மிக அழகியதும் ஆகும். 

هْوفُوا ا  كِلُْتْم  اِذها الْكهْيله  وه
اِس  وهِزنُْوا  ِبالِْقْسطه

لِكه  ْيِم   الُْمْستهقِ  ْْی    ذَٰ خه
ُن   تهاِْویًْل  َوهاهْحسه

36. இன்னும், உனக்கு எறதப் பற்ைி 
அைிவு இல்றலகயா அறதப் பின் 
சதாடராகத! (அறதச் சசய்யாகத). 
நிச்சயமாக சசவி, பார்றவ, உள்ளம் 
ஆகிய இறவ எல்லாம் அவற்றைப் பற்ைி 
விசாரிக்கப்படுபறவயாக இருக்கின்ைன. 

ا  تهْقُف  وهَله   ِبه   لهكه  لهیْسه  مه
ْمعه  اَِنه  عِلْم     ره  الَسه  وهالْبهصه

كه  كَُلُ  وهالُْفؤهاده  َٰٓى ِ هانه  اُول  ك
ْنهُ  ْسـ ُْوًَل  عه  مه

37. இன்னும், பூமியில் கர்வம் 
சகாண்டவனாக நடக்காகத. நிச்சயமாக நீ 
பூமிறய அைகவ கிழிக்கவும் முடியாது. 
இன்னும், நீ மறலகளின் உயரத்றத 
அைகவ அறடயவும் முடியாது. 

ًحا    اَْلهْرِض  ِف  تهْمِش  وهَله  ره  مه
نَهكه    اَْلهْرضه  تهْخِرقه  لهْن  اِ
لهْن  ُطْوًَل   الِْجبهاله  تهْبلُغه  وه
 

38. இறவசயல்லாம், இவற்ைின் தீறம 
உமது இறைவனிடம் சவறுக்கப்பட்டதாக 
இருக்கிைது. 

لِكه  كَُلُ  هانه  ذَٰ یَُِئه   ك   ِعْنده  سه
بَِكه  ْكُرْوًها  ره  مه

39. (நபிகய! நல்லுபகதசங்களில் 
கமற்கூைப்பட்ட) இறவ, உமக்கு உம் 
இறைவன் வஹ்யி அைிவித்த 
ஞானத்திலிருந்து உள்ளறவயாகும். 
(நபிகய!) கமலும், அல்லாஹ்வுடன், 
வணங்கப்படும் கவறு ஒருவறர 
ஆக்காதீர். (அவ்வாறு நீர் சசய்தால்) 
இகழப்பட்டவராக, (இறை அருறள 
விட்டு) தூரமாக்கப்பட்டவராக நரகில் 
எைியப்படுவரீ். 

لِكه  هْوحَٰ   ِمَمها   ذَٰ بَُكه  اِلهْيكه  ا  ره
ْل   وهَله  الِْحْكمهِة    ِمنه   تهْجعه
ِ  مهعه  ًَٰها  اّلَلَٰ ره  اِل  ِفْ  فهُتلْقَٰ  اَٰخه

َنهمه  هه لُْوًما  جه  َمهْدُحوًْرا  مه
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40. ஆக, (மனிதர்ககள!) உங்கள் இறைவன் 
உங்களுக்கு ஆண் பிள்றளகறள 
சசாந்தமாக்கிவிட்டு, (உங்கள் கற்பறன 
படி தமக்கு) வானவர்கறள சபண் 
பிள்றளகளாக ஆக்கிக் சகாண்டானா? 
நிச்சயமாக நீங்கள் சபரிய (அபாண்டமான 
சபாய்யான) கூற்றை கூறுகிைரீ்கள். 

ىُكْم  هفهاهْصفَٰ بَُُكْم  ا  ره
ذه  ِبالْبهِنْيه  تَهخه ا  ِمنه  وه
كهةِ  َٰٓى ِ ثًا    الْمهل نها  اِنَهُكْم  اِ
ِظْيًمان  قهْوًَل  لهتهُقْولُْونه   عه

41. கமலும், அவர்கள் நல்லுபகதசம் 
சபறுவதற்காக இந்த குர்ஆனில் 
திட்டவட்டமாக (பல 
நல்லுபகதசங்கறளயும் பல வறகயான 
உதாரணங்கறளயும்) விவரித்கதாம். 
ஆனால், அது அவர்களுக்கு சவறுப்றபத் 
தவிர அதிகப்படுத்தவில்றல. 

ْد  لهقه فْنها  وه َره اهَٰ  ِفْ  صه  ذه
ِن  َكهُرْوا    الُْقْراَٰ ا   لِيهَذه مه  وه
 نُُفوًْرا  اََِله  یهِزیُْدُهْم 

42. (நபிகய!) கூறுவரீாக! அவர்கள் 
கூறுவது கபால் அவனுடன் (கவறு) பல 
கடவுள்கள் இருந்திருந்தால், அப்கபாது 
அர்ஷ்ஷுக்குரிய (உண்றமயான 
இறை)வன் பக்கம் சசல்வ(தற்கு; 
இன்னும், அவறன வழீ்த்தி ஆட்சிறயக் 
றகப்பற்றுவ)தற்கு ஒரு வழிறயத் 
கதடியிருப்பார்கள். 

هانه  لَهوْ  قُْل  ه    ك عه ة   مه لِهه مها  اَٰ   كه
ْوا اِذًا یهُقْولُْونه  بْتهغه  اِلَٰ  ََله
ْرِش  ِذی ِبْيًل  الْعه  سه

43. அவன் மிகப் பரிசுத்தமானவன். 
இன்னும், இவர்கள் கூறுவறத விட்டு 
அவன் மிக மிக உயர்ந்தவன். 

نهه   لَٰ  ُسْبحَٰ تهعَٰ َمها  وه  عه
ا  عُلَُوًا یهُقْولُْونه  ِبْْیً  كه

44. ஏழு வானங்களும் பூமியும் 
அவற்ைிலுள்ளவர்களும் அவறனத் 
துதிக்கிைார்கள். இன்னும், அவறனப் 
புகழ்ந்து துதித்கத தவிர எந்த ஒரு 
சபாருளும் இல்றல. எனினும், 
(மனிதர்ககள) அவர்களின் துதிறய நீங்கள் 
அைிய மாட்டீர்கள். நிச்சயமாக அவன் 
மகா சகிப்பாளனாக, சபரும் 
மன்னிப்பாளனாக இருக்கிைான். 

ُح  َبِ ُت  لههُ  ُتسه مَٰوَٰ ْبعُ  الَسه   الَسه
ْن  وهاَْلهْرُض  مه  فِْيِهَنه    وه

اِْن  ء   َمِْن  وه ْ ُح  اََِله  َشه َبِ  یُسه
ْمِده   َِٰكْن  ِبحه ل  تهْفقهُهْونه  ََله  وه

ُهْم    نَهه   تهْسِبْيحه هانه  اِ  ك
لِْيًما  ُفوًْرا  حه  غه
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45. (நபிகய!) நீர் குர்ஆறன ஓதினால் 
உமக்கு இறடயிலும் மறுறமறய 
நம்பிக்றக சகாள்ளாதவர்களுக்கு 
இறடயிலும் (குர்ஆறன புரிவதிலிருந்து 
அவர்கறள) மறைக்கக் கூடிய ஒரு 
திறரறய (அவர்களின் புைக்கணிப்பினால் 
அவர்களுக்கு தண்டறனயாக) 
ஆக்கிவிடுகவாம். 

اِذها اْته قه  وه نه  ره لْنها  الُْقْراَٰ عه   جه
بهْيه  بهیْنهكه    َله  الَهِذیْنه  وه

ةِ  یُْؤِمُنْونه  ابًا  ِباَْلَِٰخره  ِحجه
 َمهْسُتوًْرا  

46. இன்னும், அவர்களுறடய உள்ளங்கள் 
மீது அறத அவர்கள் விளங்குவதற்கு 
(தறடயாக) மூடிகறளயும் அவர்களுறடய 
காதுகளில் சசவிட்டு தனத்றதயும் 
ஆக்கிவிடுகவாம். கமலும், (நபிகய!) 
குர்ஆனில் உம் இறைவன் ஒருவறன 
மட்டும் (புகழ்ந்து துதித்து) நீர் நிறனவு 
கூர்ந்தால், அவர்கள் (அறத) சவறுத்து 
தங்கள் பின்புைங்கள் மீது திரும்பி (ஓடி) 
விடுகிைார்கள். 

لْنها  عه لَٰ  وهجه  قُلُْوِبِهْم  عه
ِكَنهةً  ه هْن  ا ْ   یَهْفقهُهْوهُ  ا ِف  وه

نِِهْم  ذها قًْرا    اَٰ اِذها  وه كهْرته  وه   ذه
بَهكه  ِن  ِف  ره ه   الُْقْراَٰ   وهْحده
لَهْوا لَٰ   وه هْدبهاِرِهْم  عه نُُفوًْرا  ا
 

47. அவர்கள் உம்மிடம் (இந்த குர்ஆறன) 
சசவியுறும்கபாது எதற்காக அவர்கள் 
சசவியுறுகிைார்கள் என்பறதயும்; 
இன்னும், அவர்கள் தனித்து 
கபசும்கபாதும், “உண்ணவும் குடிக்கவும் 
சசய்யும் (மனித இனத்றதச் கசர்ந்த) ஓர் 
ஆடவறரத் தவிர (உயர்வான ஒரு 
வானவறர) நீங்கள் பின்பற்ைவில்றல” 
என்று அந்த அநியாயக்காரர்கள் கூறும் 
கபாதும் அவர்கள் கூறுவறத நாம் மிக 
அைிந்தவர்களாக இருக்கிகைாம். 

هعْلهُم  نهْحُن   یهْستهِمُعْونه  ِبمها  ا
اِذْ  اِلهْيكه  یهْستهِمُعْونه  ذْ اِ  ِبه      وه
 یهُقْوُل  اِذْ  نهْجوَٰ ی ُهْم 

لُِمْونه    اََِله  تهتَهِبُعْونه  اِْن  الَظَٰ
ُجًل   َمهْسُحوًْرا  ره

48. (நபிகய!) உமக்கு எவ்வாறு (தவைான) 
தன்றமகறள அவர்கள் விவரிக்கிைார்கள் 
என்பறத கவனிப்பரீாக! ஆக, அவர்கள் 
வழிசகட்டனர். இன்னும், அவர்கள் 
(கநர்வழியின் பக்கம் வருவதற்கு) எந்த 
ஒரு பாறதக்கும் சக்தி சபை மாட்டார்கள். 

ُنُْظرْ  بُْوا كهْيفه  ا ره  لهكه   ضه
لَُْوا اَْلهْمثهاله    فهله  فهضه

ِبْيًل  یهْستهِطْيُعْونه   سه
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49. “இன்னும், நாம் (இைந்து) 
எலும்புகளாகவும், (மண்கணாடு 
மண்ணாக) மக்கியவர்களாகவும் 
ஆகிவிட்டால் புதியசதாரு பறடப்பாக 
நிச்சயமாக நாம் எழுப்பப்படுகவாமா?” 
என்று அவர்கள் கூறுகிைார்கள். 

ا قهالُْو  اِذها وه اًما   ُكَنها  ءه ِعظه
نَها  َوهُرفهاًتا  اِ  لهمهْبُعْوثُْونه  ءه
لًْقا  ِدیًْدا  خه  جه

50. (நபிகய!) கூறுவரீாக! நீங்கள் 
கல்லாககவா; அல்லது, இரும்பாககவா 
ஆகிவிடுங்கள். (ஆனால், அது உங்களால் 
முடியாது.) 

ةً  ُكْونُْوا قُْل  اره هوْ  ِحجه  ا
ِدیًْدا    حه

51. அல்லது, உங்கள் சநஞ்சங்களில் 
சபரியதாக கதான்றுகின்ை (கவறு) ஒரு 
பறடப்பாக ஆகிவிடுங்கள். (அதுவும் 
உங்களால் முடியாது.) ஆக, “எங்கறள 
(உயிருள்ள மனிதர்களாக) யார் மீண்டும் 
உருவாக்குவார்?” என்று அவர்கள் 
(ககலியாக) கூறுகிைார்கள். (நபிகய!) 
கூறுவரீாக: “உங்கறள முதல் 
முறையாகப் பறடத்தவன்தான் (உங்கறள 
மீண்டும் உருவாக்குவான்).” உடகன, 
(ககலியாக) தங்கள் தறலகறள உம் 
பக்கம் ஆட்டுவார்கள். பிைகு, “அது (-
மறுறம) எப்கபாது (வரும்)?” என்று 
கூறுவார்கள். “அது (தூரத்தில் இல்றல) 
சமீபமாக இருக்கக்கூடும்” என்று 
கூறுவரீாக. 

هوْ  لًْقا ا َمها  خه  ِفْ  یهْكَُبُ  َمِ
يهُقْولُْونه  ُصُدْوِرُكْم     فهسه

ْن    الَهِذْی  قُِل  یَُِعْيُدنها    مه
ُكْم  ره هَوهله  فهطه ة     ا َره   مه

یُْنِغُضْونه    اِلهْيكه  فهسه
ُهْم  یهُقْولُْونه  ُرُءْوسه   مهتَٰ  وه

هْن  عهسَٰ   قُْل  ُهوه    یَهُكْونه  ا
 قهِریًْبا 

52. உங்கறள அவன் அறழக்கிை நாளில், 
நீங்கள் அவனுறடய கட்டறளக்கு 
கீழ்ப்படிந்து, எல்லாப் புகழும் அவனுக்கக 
என்று பதில் அளிப்பரீ்கள். இன்னும், 
சசாற்ப (கால)ம் தவிர நீங்கள் (உலகிலும் 
மண்ணறையிலும்) தங்கவில்றல என்று 
(அந்நாளில்) எண்ணுவரீ்கள்! 

  یهْدُعْوُكْم  یهْومه 
ْمِده   فهتهْستهِجیُْبْونه    ِبحه

تهُظَنُْونه   اََِله  لَهِبْثُتْم  اِْن  وه
 قهلِْيًلن 
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53. கமலும், (நபிகய!) என் அடியார்களுக்கு 
கூறுவரீாக: “அவர்கள் (தங்களுக்குள்) மிக 
அழகியறத கபசவும். நிச்சயமாக 
றஷத்தான் அவர்களுக்கிறடயில் 
(அவர்கள் கபசும் தீய சசாற்களால்) 
குழப்பம் சசய்வான். நிச்சயமாக 
றஷத்தான் மனிதனுக்கு சதளிவான 
எதிரியாக இருக்கிைான்.” 

  الَهِتْ  یهُقْولُوا لَِِعبهاِدْی  وهقُْل 
ُن    ِِهه  هْحسه نه  اَِنه  ا ْيطَٰ   الَشه

غُ  ْ    یهَْنه ُ   اَِنه  بهْيٰنه
نه  ْيطَٰ هانه  الَشه اِن  ك  لِْلِنْسه
ِبیًْنا  عهُدَوًا  َمُ

54. (மனிதர்ககள!) உங்கள் இறைவன் 
உங்கறள மிக அைிந்தவன். அவன் 
நாடினால் உங்கள் மீது கருறண 
புரிவான்; அல்லது, அவன் நாடினால் 
உங்கறள தண்டிப்பான். (நபிகய!) உம்றம 
அவர்கள் மீது சபாறுப்பாளராக (-
கண்காணிப்பாளராக) நாம் 
அனுப்பவில்றல. 

بَُُكْم  هعْلهُم  ره ْ  اِْن   ِبُكْم    ا ا  یَهشه
ْمُكْم  هوْ  یهْرحه ْ  اِْن  ا ا  یَهشه
بُْكْم    َذِ ا   یُعه مه لْنَٰكه  وه هْرسه   ا
 ْ  وهِكْيًل  عهلههْْیِ

55. வானங்களில், இன்னும் பூமியில் 
உள்ளவர்கறள உம் இறைவன் மிக 
அைிந்தவன். நபிமார்களில் சிலறர சிலர் 
மீது திட்டவட்டமாக 
கமன்றமப்படுத்திகனாம். இன்னும், (நபி) 
தாவூதுக்கு ‘ஸபூறர’க் சகாடுத்கதாம். 

بَُكه  هعْلهُم  وهره  ِف   ِبمهْن  ا
ِت  مَٰوَٰ لهقهْد  وهاَْلهْرِض    الَسه   وه
لْنها  ه  بهْعضه  فهَضه لَٰ  النَهِبَي   عه
تهیْنها  بهْعض   اَٰ زهبُوًْرا   دهاو ده  وه
 

56. (நபிகய!) கூறுவரீாக! அவறனயன்ைி 
நீங்கள் (சதய்வங்கள் என்று) 
கூைியவற்றை (உங்கள் துன்பத்தில் 
உங்களுக்கு உதவுவதற்கு) அறழயுங்கள். 
ஆனால், அறவ உங்கறள விட்டும் 
துன்பத்றத நீக்குவதற்கும், (அறத கவறு 
ஒருவர் பக்கம்) திருப்புவதற்கும் ஆற்ைல் 
சபை மாட்டார்கள். 

ْمُتْم  الَهِذیْنه  اْدُعوا  قُِل   زهعه
 یهْملُِكْونه  له فه  ُدْونِه   َمِْن 

رَِ  كهْشفه  ْنُكْم  الَضُ  وهَله  عه
یًْل   تهْحوِ



 

ஸூரா அன்பியாஃ 

 

642 

 

 الأنبياء 

57. (தூதர்கள், வானவர்கள், இன்னும் 
இறைகநசர்களில்) எவர்கறள இவர்கள் 
(தங்கள் கதறவக்காக பிரார்த்தறன 
சசய்து) அறழக்கிைார்ககளா, - அவர்ககளா 
தங்கள் இறைவன் பக்கம் தங்களில் மிக 
சநருங்கியவராக யார் ஆகுவது என்று 
(ஆர்வப்பட்டு) நன்றமறய (அதிகம் 
சசய்வதற்கு வழிகறள)த் கதடுகிைார்கள்; 
இன்னும், அவனுறடய கருறணறய 
ஆதரவு றவக்கிைார்கள்; இன்னும், 
அவனுறடய தண்டறனறயப் 
பயப்படுகிைார்கள். நிச்சயமாக உம் 
இறைவனின் தண்டறன 
பயத்திற்குரியதாக இருக்கிைது! (ஆககவ, 
அவர்களிடம் எப்படி இவர்கள் 
இரட்சிப்றபத் கதடமுடியும்) 

كه  َٰٓى ِ  یهْدُعْونه  الَهِذیْنه  اُول
بَِِهُم  اِلَٰ  یهْبتهُغْونه   ره
هیَُُهْم  الْوهِسْيلهةه  ُب  ا هقْره  ا
یهْرُجْونه  ْحمهتهه   وه   ره
افُْونه  یهخه ابهه     وه  اَِنه  عهذه
ابه  بَِكه  عهذه هانه  ره ْحُذْوًرا   ك مه
 

58. (அநியாயக்காரர்களின்) எந்த ஊரும் 
இல்றல, மறுறம நாளுக்கு முன்பாக 
நாம் அறத அழிப்பவர்களாக; அல்லது, 
கடுறமயான தண்டறனயால் (அறத) 
தண்டிப்பவர்களாக இருந்கத தவிர. இது 
விதியில் எழுதப்பட்டதாக இருக்கிைது. 

اِْن    نهْحُن   اََِله  قهْریهة   َمِْن  وه
مهةِ  یهْوِم  قهْبله  ُمْهلُِكْوهها    الِْقيَٰ

هوْ  بُْوهها  ا َذِ ِدیًْدا    ابًاعهذه  ُمعه   شه
هانه  لِكه  ك ِب  ِف  ذَٰ  الِْكتَٰ

ْسُطوًْرا   مه

59. முன்கனார் அவற்றை சபாய்ப்பித்தனர் 
என்பறதத் தவிர, அத்தாட்சிகறள நாம் 
அனுப்பி றவக்க நம்றம தடுக்கவில்றல. 
கமலும், ‘ஸமூது’க்கு சபண் ஒட்டகத்றத 
சதளிவான அத்தாட்சியாகக் 
சகாடுத்கதாம். ஆனால், அவர்ககளா 
அதற்குத் தீங்கிறழத்தனர். கமலும், 
பயமுறுத்துவதற்கக தவிர 
அத்தாட்சிகறள நாம் அனுப்பமாட்கடாம். 

ا  مه نها   وه نهعه هْن  مه  نَُْرِسله  ا
هْن  اََِله   ِباَْلَٰیَِٰت  به  ا ا  كهَذه  ِبهه
لُْونه    هَوه تهیْنها  اَْل اَٰ هُمْوده  وه   ث
ةً  الَنهاقهةه  لهُمْوا ُمْبِصره ا    فهظه  ِبهه
ا  مه  اََِله  اَْلَٰیَِٰت بِ  نُْرِسُل  وه

یًْفا   تهْخوِ
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60. (நபிகய!) “நிச்சயமாக உம் இறைவன் 
(அைிவாலும் ஆற்ைலாலும்) மனிதர்கறளச் 
சூழ்ந்திருக்கிைான்” என்று நாம் உமக்குக் 
கூைிய சமயத்றத நிறனவு கூர்வரீாக! 
(எனகவ எவறரயும் நீர் அஞ்சாமல் 
மார்க்கத்றத எடுத்துக் கூறுவரீாக!). 
(நபிகய!) உமக்கு நாம் (மிஃராஜ் 
பயணத்தில்) காண்பித்த காட்சிறயயும் 
குர்ஆனில் (கூைப்பட்ட) சாபத்திற்குரிய 
மரத்றதயும் மனிதர்களுக்கு 
கசாதறனயாககவ தவிர நாம் 
ஆக்கவில்றல. கமலும், அவர்கறளப் 
பயமுறுத்துகிகைாம். ஆனால், அது 
அவர்களுக்கு சபரும் அட்டூழியத்றதத் 
தவிர அதிகப்படுத்துவதில்றல. 

اِذْ  بَهكه  اَِنه  لهكه  قُلْنها  وه  ره
اطه  ا  ِبالَنهاِس    اهحه مه لْنها  وه عه   جه
ْءیها یْنَٰكه  الَهِتْ   الَرُ هره  اََِله  ا
ةه  لَِلَنهاِس  فِْتنهةً  ره جه  وهالَشه

ِن    ِف  الْمهلُْعْونهةه   الُْقْراَٰ
َوِفُُهْم     یهِزیُْدُهْم  فهمها  وهنُخه

ان  ُطْغيهانًا  اََِله  ِبْْیً  كه

61. கமலும், “ஆதமுக்குச் சிரம் 
பணியுங்கள்” என வானவர்களுக்கு நாம் 
கூைிய சமயத்றத நிறனவு கூர்வரீாக! 
ஆக, இப்லீறஸத் தவிர (அறனவரும்) 
சிரம் பணிந்தனர். அவன் கூைினான்: “நீ 
மண்ணிலிருந்து பறடத்தவருக்கு நான் 
சிரம் பணிகவனா?” 

اِذْ  كهةِ  قُلْنها  وه َٰٓى ِ   اْسُجُدْوا لِلْمهل
ا مه َِلَٰده  ُدْو  جه  اََِله   فهسه

هْسُجُد  قهاله  اِبْلِیْسه    ا  لِمهْن  ءه
لهْقته   ِطیًْنا   خه

62. (இப்லீஸ்) கூைினான்: “என்றன விட நீ 
கண்ணியப்படுத்தியவர் இவர்தானா என்று 
நீ அைிவிப்பாயாக?” (என்று ஏளனம் 
சசய்துவிட்டு கூைினான்:) “நீ என்றன 
மறுறம நாள் வறர பிற்படுத்தினால், 
இவருறடய சந்ததிகறள நான் (அவர்கள் 
மீது ஆதிக்கம் சசலுத்தி அவர்கறள) 
வழிசகடுத்து விடுகவன். ஆனால், (நீ 
அருள் புரியும்) குறைவானவர்கறளத் 
தவிர” 

یْتهكه  قهاله  ءه هره ا ا ذه  الَهِذْی  هَٰ
ْمته  َره ه ؗ  كه َ له ْن  عه ْرتهِن  لهى ِ هَخه   ا

مهةِ  یهْوِم  اِلَٰ  هحْ  الِْقيَٰ  تهِنكهَنه َله
یَهتهه     قهلِْيًل  اََِله  ذَُرِ
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63. (அல்லாஹ்) கூைினான்: “நீ கபாய் 
விடு; ஆக, அவர்களில் உன்றன யார் 
பின்பற்ைினாகரா நிச்சயமாக நரகம்தான் 
உங்கள் (அறனவரின்) முழுறமயான 
கூலியாக அறமயும். 

كه  فهمهْن  اذْههْب  قهاله    تهِبعه
 ْ َنهمه  فهاَِنه  ِمْٰنُ هه   جه

ٓاُؤُكْم  زه ٓاءً  جه زه َمهْوفُوًْرا  جه
 

64. இன்னும், அவர்களில் உனக்கு 
இயன்ைவர்கறள உன் சப்தத்றதக் 
சகாண்டு தூண்டிவிடு; இன்னும், உன் 
குதிறரப் பறடகறளயும், 
காலாட்பறடகறளயும் அவர்கள் மீது 
ஏவிவிடு; கமலும், (அவர்களுறடய) 
சசல்வங்களிலும் சந்ததிகளிலும் 
அவர்களுடன் இறணந்து விடு; இன்னும், 
அவர்களுக்கு வாக்களி. ஆனால், 
ஏமாற்றுவதற்கக தவிர றஷத்தான் 
அவர்களுக்கு வாக்களிக்க மாட்டான். 

ِن  وهاْستهْفِززْ  ْعته  مه   اْستهطه
 ْ ْوِتكه  ِمْٰنُ هْجلِْب  ِبصه ا  وه
 ْ ْيلِكه  عهلههْْیِ ِجلِكه  ِبخه   وهره

اِرْكُهْم   اَْلهْموهاِل  ِف  وهشه
دِ  ا  وهعِْدُهْم    وهاَْلهْوَله مه   وه
ُن  یهِعُدُهُم  ْيطَٰ  اََِله  الَشه
 ُغُرْوًرا

65. “நிச்சயமாக என் அடியார்கள் அவர்கள் 
மீது உனக்கு அதிகாரம் இல்றல” 
இன்னும், (நபிகய! உமக்கு) 
சபாறுப்பாளனாக (-உம்றம 
பாதுகாப்பவனாக) உம் இறைவகன 
கபாதுமானவன். 

 لهكه  لهیْسه  ِعبهاِدْی  اَِنه 
 ْ ن     عهلههْْیِ  وهكهفَٰ  ُسلْطَٰ
بَِكه   وهِكْيًل  ِبره

66. (மனிதர்ககள!) உங்கள் இறைவன் 
உங்களுக்காக கப்பறலக் கடலில் 
(அறலகறள கிழித்துக் சகாண்டு) 
சசல்லும்படி சசய்கிைான், அவனுறடய 
அருளிலிருந்து நீங்கள் கதடுவதற்காக. 
நிச்சயமாக அவன் உங்கள் மீது சபரும் 
கருறணயாளனாக இருக்கிைான். 

بَُُكُم   لهُكُم  یُْزِجْ  ِذْی الَه  ره
 لِتهْبتهُغْوا الْبهْحرِ  ِف  الُْفلْكه 
نَهه   فهْضلِه     ِمْن  هانه  اِ   ِبُكْم  ك

ِحْيًما   ره
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67. இன்னும், கடலில் உங்களுக்கு துன்பம் 
ஏற்பட்டால், அவறனத் தவிர நீங்கள் 
பிரார்த்தித்தறவ (அறனத்தும் உங்கள் 
எண்ணங்கறள விட்டு) மறைந்து 
விடுகின்ைன. அவன் உங்கறள 
பாதுகாத்(து கறரயில் கசர்ப்பித்)தகபாது 
(அவறன) புைக்கணிக்கிைரீ்கள். மனிதன் 
மகா நன்ைி சகட்டவனாக இருக்கிைான். 

اِذها ُكُم  وه َسه رَُ  مه  ِف  الَضُ
َله  الْبهْحرِ  ْن  ضه  تهْدُعْونه  مه
ىُكْم  فهلهَمها  اِیَهاهُ    اََِله    اِله  نهَجَٰ
 َِ ْضتُ  الَْبه هْعره هانه   ْم   ا ك  وه

اُن   كهُفوًْرا  اَْلِنْسه

68. ஆக, பூமியின் ஓரத்தில் அவன் 
உங்கறள சசாருகிவிடுவறத; அல்லது, 
உங்கள் மீது கல் மறழறய அனுப்புவறத 
நீங்கள் அச்சமற்று விட்டீர்களா? பிைகு, 
(அவ்வாறு நிகழ்ந்து விட்டால்) 
உங்களுக்கு (-உங்கறளப் பாதுகாக்கும்) 
சபாறுப்பாளறர (-பாதுகாவலறர) நீங்கள் 
காணமாட்டீர்கள். 

هِمنُْتْم  هفها هْن  ا   ِبُكْم  یَهْخِسفه  ا
انِبه  َِ  جه هوْ  الَْبه  یُْرِسله  ا
اِصًبا  عهلهْيُكْم   َله  ثَُمه  حه
ِكْيًل   لهُكْم  تهِجُدْوا  وه

69. அல்லது, மற்சைாரு முறை உங்கறள 
அவன் அதில் (-கடலில்) மீண்டும் 
அறழத்து சசன்று, (கப்பறல) 
உறடத்சதரியும் காற்றை உங்கள் மீது 
அனுப்பி, (முன்பு புரிந்த அருளுக்கு) 
நீங்கள் நன்ைி சகட்ட(த்தனமாக நடந்து 
சகாண்ட)தால் உங்கறள அவன் (கடலில்) 
மூழ்கடித்து விடுவறத நீங்கள் பயமற்று 
விட்டீர்களா? (அவ்வாறு சசய்தால் அதன்) 
பிைகு, அதறன முன்னிட்டு உங்களுக்காக 
நம்மிடம் பழிதீர்ப்பவறர நீங்கள் 
காணமாட்டீர்கள். 

هْم  هِمنُْتْم  ا هْن  ا ُكْم  ا  یَُِعْيده
ةً  فِْيهِ  ی تهاره ِسله  اُْخرَٰ  فهُْیْ

یِْح  َمِنه  قهاِصًفا  عهلهْيُكْم   الَرِ
  كهفهْرُتْم    ِبمها  فهُيْغِرقهُكْم 

  عهلهیْنها  لهُكْم  تهِجُدْوا َله  ثَُمه 
 تهِبْيًعا  ِبه  
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70. திட்டவட்டமாக ஆதமுறடய 
சந்ததிகறள (-மனிதர்கறள) நாம் 
கண்ணியப்படுத்திகனாம். இன்னும், 
கறரயிலும் கடலிலும் அவர்கள் 
வாகனித்து சசல்லும்படி நாம் சசய்கதாம். 
இன்னும், நல்ல உணவுகளிலிருந்து நாம் 
அவர்களுக்கு உணவளித்கதாம். இன்னும், 
நாம் பறடத்த அதிகமான பறடப்புகறள 
விட நாம் அவர்கறள முற்ைிலும் 
கமன்றமப்படுத்திகனாம். 

ْد  لهقه ْمنها  وه َره دهمه  بهِنْ   كه   اَٰ
 ْ ُ مهلْٰنَٰ َِ  ِف  وهحه الْبهْحرِ   الَْبه  وه
 ْ ُ زهقْٰنَٰ ِت  َمِنه  وهره یَِبَٰ  الَطه
 ْ ُ لْٰنَٰ فهَضه لَٰ  وه ِثْْی   عه َمهْن  كه   َمِ
لهْقنها   تهْفِضْيًلن  خه

71. ஒவ்சவாரு மனிதறனயும் அவர்களின் 
தறலவர்களுடன் நாம் அறழக்கும் 
நாளில், எவர் தமது (அமல்கள் 
எழுதப்பட்ட) புத்தகத்றத தமது 
வலக்றகயில் சகாடுக்கப்படுவாகரா 
அ(த்தறகய)வர்கள் தமது புத்தகத்றத 
(மகிழ்ச்சியுடன்) வாசிப்பார்கள். கமலும், 
ஒரு நூல் அளவும் அநியாயம் 
சசய்யப்பட மாட்டார்கள். 

ُ  كَُله  نهْدُعْوا یهْومه   نهاس   ا
اِمِهْم    ه  فهمهْن  ِباِمه  ِكتَٰبهه   اُْوِٰت
كه  ِبيهِمیِْنه   َٰٓى ِ ُءْونه  فهاُول  یهْقره
 ْ ُ فهِتْيًل   یُْظلهُمْونه  وهَله  ِكتَُٰبه

 

72. கமலும், எவர் இம்றமயில் (கநர்வழி 
சபைாத) குருடராக இருந்தாகரா அவர் 
மறுறமயிலும் (சசார்க்கப் பாறதயில் 
சசல்ல முடியாத) குருடராகவும் 
பாறதயால் மிக வழிசகட்டவராகவும் 
இருப்பார். 

ْن  مه هانه  وه ِذه    ِفْ  ك  اهْعمَٰ  هَٰ
ةِ  فهُهوهِف   اهْعمَٰ  اَْلَِٰخره
َلُ  اهضه ِبْيًل  وه  سه

73. நாம் உமக்கு வஹ்யி அைிவித்தறத 
விட்டு (கவறு ஒன்ைின் பக்கம்) உம்றம 
அவர்கள் திருப்பிவிட நிச்சயமாக 
சநருங்கிவிட்டனர், ஏசனனில், நீர் 
(வஹ்யில் எது அைிவிக்கப்பட்டகதா) அது 
அல்லாதறத (சபாய்யாக) நம் மீது 
இட்டுக் கட்டுவதற்காக. (அப்படி நீ 
இட்டுக்கட்டி இருந்தால்) அப்கபாது 
அவர்கள் உம்றம உற்ை நண்பராக 
எடுத்துக் சகாண்டிருப்பார்கள். 

اِْن  هاُدْوا وه ِن  لهيهْفِتُنْونهكه  ك   عه
یْنه  الَهِذْی   هْوحه   اِلهْيكه  ا  ا

ِیه  ۬   عهلهیْنها لِتهْفَته ه    ْْیه اِذًا غه  وه
ُذْوكه  َتهخه لِْيًل  ََله  خه
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74. கமலும், உம்றம நாம் உறுதிபடுத்தி 
இருக்காவிட்டால் சகாஞ்சம் ஓர் 
அளவாவது அவர்கள் பக்கம் நீர் 
சாய்ந்துவிட சநருங்கி இருப்பரீ். 

لهْو َله   هْن  وه هَبهْتنَٰكه  ا  لهقهْد  ث
ْ  تهْركهُن  ِكْدَته  ْيـ ًا  اِلههْْیِ   شه
 قهلِْيًل ۬  

75. (அப்படி நீர் சாய்ந்திருந்தால்) அப்கபாது 
இவ்வாழ்றகயில் இரு மடங்கு 
தண்டறனறயயும் மரணத்திற்குப் பின் 
இரு மடங்கு தண்டறனறயயும் நீர் 
சுறவக்கும்படி சசய்திருப்கபாம். பிைகு, 
நமக்கு எதிராக உமக்கு உதவக் 
கூடியவறர காணமாட்டீர். 

هذهقْنَٰكه  اِذًا وةِ  ِضْعفه  ََله يَٰ   الْحه
 َله  ثَُمه  الْمهمهاِت  وهِضْعفه 
ا  عهلهیْنها لهكه  تهِجُد   نهِصْْیً

76. கமலும், நிச்சயமாக (நபிகய! உமது) 
ஊரிலிருந்து அவர்கள் உம்றம 
சவளிகயற்றுவதற்காக உம்றம அவர்கள் 
தூண்டி விட (உமக்கு சதாந்தரவு தர) 
சநருங்கிவிட்டார்கள். (அப்படி அவர்கள் 
சசய்திருந்தால்) அப்கபாது, அவர்கள் 
உமக்குப் பின்னால் சசாற்ப காலகம 
தவிர வசித்திருக்க மாட்டார்கள். 

اِْن  هاُدْوا وه ْونهكه  ك  لهیهْستهِفَزُ
 لُِيْخِرُجْوكه  اَْلهْرِض  ِمنه 
ا  اِذًا ِمْنهه  یهلْبهثُْونه  ََله  وه

َٰفهكه   قهلِْيًل    اََِله  ِخل

77. நம் தூதர்களில் உமக்கு முன்பு நாம் 
அனுப்பியவர்களின் நறடமுறை(ப்படிகய 
இப்கபாதும் நடக்கும்). கமலும், நம் 
நறடமுறையில் மாற்ைத்றத நீர் 
காணமாட்டீர். 

ْن  ُسَنهةه  لْنها  قهْد  مه هْرسه   قهْبلهكه  ا
ُسلِنها  ِمْن    تهِجُد  وهَله  َرُ

یًْلن  لُِسَنهِتنها   تهْحوِ

78. (நபிகய!) சூரியன் (வானத்தின் 
நடுவிலிருந்து) சாய்ந்ததிலிருந்து இரவின் 
இருள் வறர உள்ள சதாழுறககறளயும் 
ஃபஜ்ருறடய சதாழுறகறயயும் நிறல 
நிறுத்துவரீாக. நிச்சயமாக ஃபஜ்ர் உறடய 
சதாழுறக வானவர்கள் கலந்து சகாள்ளக் 
கூடியதாக இருக்கிைது. 

هقِِم  َٰوةه  ا ل  لُِدلُْوِك  الَصه
ْمِس  ِق  لَٰ اِ  الَشه  الَهْيِل  غهسه
نه  نه  اَِنه  الْفهْجِر    وهقُْراَٰ   قُْراَٰ
هانه  الْفهْجرِ  ْشُهْوًدا  ك  مه
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79. இன்னும், இரவில் (சகாஞ்சம்) உைங்கி 
எழுந்து அறத (-குர்ஆறன) ஓதி 
சதாழுவரீாக! இது உமக்கு (மட்டும்) 
உபரியா(ன கடறமயா)கும். (மறுறமயில்) 
மகாம் மஹ்மூது எனும் புகழப்பட்ட 
இடத்தில் உம்றம உம் இறைவன் 
எழுப்பக் கூடும். 

ِمنه  ْد  الَهْيِل  وه َجه  ِبه   فهتههه
۬   نهافِلهةً  هْن  عهسَٰ   لَهكه    ا
ثهكه  بَُكه  یَهْبعه اًما  ره قه  مه
 َمهْحُمْوًدا 

80. கமலும், (நபிகய!) கூறுவரீாக: “என் 
இறைவா! என்றன நல்ல நுறழவிடத்தில் 
(மதீனாவில்) நுறழயறவ. நல்ல 
சவளிகயறுமிடத்தில் (மக்காவில்) இருந்து 
என்றன சவளிகயற்று! உதவக்கூடிய ஓர் 
ஆதாரத்றத உன்னிடமிருந்து எனக்கு 
ஏற்படுத்து!” 

َبِ  وهقُْل  هْدِخلِْنْ  َره له  ا   ُمْدخه
هْخِرْجِنْ  ِصْدق   ا جه  وه  ُمْخره
ْل  ِصْدق   ْ  وهاْجعه  ِمْن  َلِ
ًنا لَهُدنْكه  ا  ُسلْطَٰ  نَهِصْْیً

81. இன்னும், (நபிகய!) கூறுவரீாக: 
“உண்றம வந்தது, சபாய் அழிந்தது. 
நிச்சயமாக சபாய் அழியக் கூடியதாககவ 
இருக்கிைது.” 

ٓاءه  وهقُْل  َقُ  جه  وهزهههقه  الْحه
هانه  الْبهاِطله  اَِنه  الْبهاِطُل     ك
 زهُهْوقًا 

82. கமலும், நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு 
அருளாகவும் கநாய் நிவாரணியாகவும் 
எது இருக்குகமா அறதகய குர்ஆனில் 
நாம் இைக்குகிகைாம். இன்னும், 
அநியாயக்காரர்களுக்கு இது நஷ்டத்றதத் 
தவிர அதிகப்படுத்தாது. 

ُِل  َ ِن  ِمنه  وهنَُنه ا  الُْقْراَٰ   مه
ْحمهة   ُهوهِشفهٓاء    وهره
 یهِزیُْد  وهَله   لَِلُْمْؤِمِنْيه   
لِِمْيه  اًرا  اََِله  الَظَٰ سه  خه

83. நாம் மனிதனுக்கு அருள் புரிந்தால் 
(அதற்கு நன்ைி சசலுத்தாமல்) அவன் 
புைக்கணிக்கிைான்; இன்னும், (பாவங்கள் 
சசய்து நம்றம விட்டு) தூரமாகி 
விடுகிைான். கமலும், அவறன தீங்குகள் 
அணுகினால் நிராறச அறடந்தவனாக (-
இறைவனின் அருள் மீது நம்பிக்றக 
அற்ைவனாக) ஆகிவிடுகிைான். 

اِذها   ْمنها وه هنْعه له  ا اِن  عه  اَْلِنْسه
ضه  هْعره نهاَٰ  ا انِِبه     وه اِذها ِبجه  وه
هُ  َسه رَُ  مه هانه  الَشه  یـه ُْوًسا  ك
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84. (நபிகய!) கூறுவரீாக! ஒவ்சவாருவரும் 
தனது பாறதயில் (தனது கபாக்கில்) 
சசயல்படுகிைார். ஆக, மார்க்கத்தால் மிக 
கநர்வழி சபற்ைவர் யார் என்பறத உங்கள் 
இறைவன் மிக அைிந்தவன் ஆவான். 

لَٰ  یَهْعمهُل  كَُل   قُْل  اكِلهِته      عه   شه
بَُُكْم  هعْلهُم  فهره   ِبمهْن  ا
ی هْهدَٰ ِبْيًلن  ُهوها  سه

85. கமலும், (நபிகய!) ‘ரூஹ்’ பற்ைி 
அவர்கள் உம்மிடம் ககட்கிைார்கள். “ரூஹ் 
என் இறைவனின் கட்டறளயில் 
உள்ளதாகும். கல்வியில் சசாற்ப அளகவ 
தவிர நீங்கள் சகாடுக்கப்படவில்றல” 
என்று கூறுவரீாக! 

یهْسـ هلُْونهكه  ِن  وه ْوِح    عه   الَرُ
ْوُح  قُِل  هْمرِ  ِمْن  الَرُ ْ  ا َبِ   ره
ا   مه   اََِله  الِْعلِْم  َمِنه  اُْوِتیُْتْم  وه

 قهلِْيًل 

86. (நபிகய!) நாம் நாடினால், உமக்கு 
வஹ்யி அைிவித்தவற்றை நிச்சயம் 
கபாக்கி விடுகவாம். பிைகு, நமக்கு 
எதிராக அதற்காக உமக்கு (உதவுகின்ை) 
ஒரு சபாறுப்பாளறர (-பாதுகாவலறர) நீர் 
காண மாட்டீர். 

ْن  لهى ِ َه  ِشْئنها  وه   لهنهْذههبه
یْنها   ِبالَهِذْی   هْوحه   ثَُمه  اِلهْيكه  ا

  عهلهیْنها  ِبه   لهكه  تهِجُد  َله 
 وهِكْيًل  

87. ஆனால், உம் இறைவனுறடய அருள் 
(காரணமாக அவ்வாறு அவன் 
சசய்யவில்றல). நிச்சயமாக உம்மீது 
அவனுறடய அருள் மிகப் சபரிதாக 
இருக்கிைது. 

ْحمهةً  اََِله  بَِكه    َمِْن  ره  اَِنه  َره
هانه  فهْضلهه   ا  عهلهْيكه  ك كهِبْْیً
 

88. (நபிகய!) கூறுவரீாக! மனிதர்களும் 
ஜின்களும் இந்த குர்ஆன் கபான்ை (ஒரு 
கவதத்)றதக் சகாண்டு வர ஒன்று 
கசர்ந்தாலும் இது கபான்ை (கவதத்)றத 
அவர்கள் சகாண்டு வர மாட்டார்கள், 
அவர்களில் சிலர் சிலருக்கு 
உதவியாளராக இருந்தாலும் சரிகய. 

ِن  قُْل  ِت  لَهى ِ  اَْلِنُْس   اْجتهمهعه
لَٰ   وهالِْجَنُ  هْن  عه  ِبِمثِْل  یَهاُْتْوا ا
ا ذه ِن  هَٰ  یهاُْتْونه  َله  الُْقْراَٰ
لهوْ  ِبِمثْلِه   هانه  وه  بهْعُضُهْم  ك
ا  لِبهْعض   ِهْْیً  ظه
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89. கமலும், திட்டவட்டமாக இந்த 
குர்ஆனில் எல்லா உதாரணங்கறளயும் 
மக்களுக்கு விவரித்கதாம். ஆனால், 
மக்களில் அதிகமானவர்கள் (நம்பிக்றக 
சகாள்ள) மறுத்து, நிரகாரிக்ககவ 
சசய்தனர். 

ْد  لهقه فْنها  وه َره  ِفْ  لِلَنهاِس  صه
ا ذه ِن الْقُ  هَٰ ثهل  ؗ  كَُلِ  ِمْن  ْراَٰ   مه
ْكثهرُ  فهاهبَٰ   ه  اََِله  الَنهاِس  ا

 ُكُفوًْرا 

90. கமலும், (நிராகரிப்பாளர்கள்) 
கூைினார்கள்: (நபிகய!) “பூமியில் ஓர் 
ஊற்றை எங்களுக்காக நீர் பிளந்து (ஓட) 
விடும் வறர உம்றம நம்பிக்றக 
சகாள்ளகவ மாட்கடாம்.” 

َتَٰ  لهكه  نَُْؤِمنه  لهْن  وهقهالُْوا   حه
  اَْلهْرِض  ِمنه  لهنها  تهْفُجره 
ُْبْوعًا    یهنٌۢ

91. “அல்லது கபரிட்றச மரம்; இன்னும், 
திராட்றச சசடியின் ஒரு கதாட்டம் 
உமக்கு இருந்து, அதற்கு மத்தியில் (பல 
இடங்களில்) நதிகறள நீர் பிளந்கதாடச் 
சசய்கின்ை வறர (உம்றம நம்பிக்றக 
சகாள்ளகவ மாட்கடாம்).” 

هوْ  َنهة   لهكه  تهُكْونه  ا  َمِْن   جه
ره  نَهِخْيل  َوهِعنهب    فهُتفهَجِ

ره  ا  اَْلهنْهَٰ َٰلههه ا   ِخل  تهْفِجْْیً

92. “அல்லது நீர் கூைியது கபான்று 
(முைிக்கப்பட்ட) துண்டுகளாக வானத்றத 
எங்கள் மீது நீர் விழறவக்கின்ை வறர; 
அல்லது, அல்லாஹ்றவயும் 
வானவர்கறளயும் கண்முன் நீர் 
சகாண்டுவருகின்ை வறர (உம்றம நாம் 
நம்பிக்றக சகாள்ளகவ மாட்கடாம்).” 

هوْ  مهٓاءه  ُتْسِقطه  ا مها  الَسه  كه
ْمته  ًفا  عهلهیْنها  زهعه هوْ  ِكسه ه  ا  تهاِْٰت
 ِ كهةِ  ِباّلَلَٰ َٰٓى ِ الْمهل  قهِبْيًل   وه
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93. “அல்லது, தங்கத்தினால் ஆன ஒரு 
வடீு உமக்கு இருக்கும் வறர; அல்லது, 
வானத்தில் நீர் ஏறும் வறர (உம்றம 
நம்பிக்றக சகாள்ளகவ மாட்கடாம்), 
(அப்படி நீர் ஏைிவிட்டாலும்) உமது 
ஏறுதலுக்காக (மட்டும்) நாம் அைகவ 
நம்பிக்றக சகாள்ள மாட்கடாம், நாங்கள் 
படிக்கின்ை ஒரு கவதத்றத எங்கள் மீது 
நீர் இைக்கி றவக்கும் வறர. (நபிகய) 
கூறுவரீாக! “என் இறைவன் மிகப் 
பரிசுத்தமானவன். நான் ஒரு மனிதராக, 
தூதராக தவிர (இசதற்சகல்லாம் சுயமாக 
ஆற்ைல் சபற்ைவனாக) இருக்கின்கைனா?” 

هوْ   َمِْن   بهْيت   لهكه  یهُكْونه  ا
هوْ  ُزْخُرف   مهٓاِء    ِف  تهْرقَٰ  ا   الَسه
لهْن  كه  نَُْؤِمنه  وه َتَٰ  لُِرقَِيِ   حه
َِله  ًبا  عهلهیْنها  ُتَنه ُؤه     ِكتَٰ  نَهْقره

انه  ْل قُ  ْ  ُسْبحه َبِ   ُكْنُت  ههْل  ره
ًرا اََِله  ُسْوًَلن  بهشه  َره

94. மனிதர்களுக்கு கநர்வழி வந்தகபாது, 
“ஒரு மனிதறரயா தூதராக அல்லாஹ் 
அனுப்பினான்?” என்று அவர்கள் 
கூைியறதத் தவிர (அந்த கநர்வழிறய) 
அவர்கள் நம்பிக்றக சகாள்வதிலிருந்து 
அவர்கறளத் தடுக்கவில்றல. 

ا  مه نهعه  وه هْن  الَنهاسه  مه  ا
ا ُهُم  اِذْ  یَُْؤِمُنْو  ٓاءه ی جه   الُْهدَٰ 
هْن  اََِله   ا ا هبهعهثه  قهالُْو  ُ   ا  اّلَلَٰ

ًرا ُسْوًَل  بهشه  َره

95. (நபிகய) கூறுவரீாக! “பூமியில், 
நிம்மதியானவர்களாக நடந்து சசல்கின்ை 
(வாழுகின்ை) வானவர்கள் இருந்திருந்தால் 
வானத்திலிருந்து வானவறரகய ஒரு 
தூதராக அவர்களிடம் இைக்கியிருப்கபாம். 

هانه  لَهوْ  قُْل    اَْلهْرِض  ِف  ك
كهة   َٰٓى ِ ل َنِْيه  یَهْمُشْونه  مه  ُمْطمهى ِ
لْنها  َه ْ  لهَنه مهٓاءِ  َمِنه  عهلههْْیِ   الَسه
لهكًا ُسْوًَل  مه  َره

96. (நபிகய) கூறுவரீாக! “எனக்கிறடயிலும் 
உங்களுக்கிறடயிலும் சாட்சியாளனாக 
அல்லாஹ்கவ கபாதுமானவன். 
நிச்சயமாக அவன் தன் அடியார்கறள 
ஆழ்ந்தைிந்தவனாக உற்றுகநாக்கியவனாக 
இருக்கிைான். 

ِ  كهفَٰ  قُْل  ا ِباّلَلَٰ ِهْيًدٌۢ   بهْيِنْ  شه
بهیْنهُكْم    نَهه   وه هانه  اِ  ِبِعبهاِده   ك
ٌۢا ِبْْیً ا  خه  بهِصْْیً
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97. அல்லாஹ் எவறர கநர்வழி 
சசலுத்துவாகனா அவர்தான் கநர்வழி 
சபற்ைவர். (அல்லாஹ்) எவறர வழி 
சகடுப்பாகனா அவர்களுக்கு 
அவறனயன்ைி உதவியாளர்கறள நீர் 
அைகவ காணமாட்டீர். மறுறமநாளில் 
அவர்கறளக் குருடர்களாகவும், 
ஊறமயர்களாகவும், சசவிடர்களாகவும் 
(ஆக்கி அவர்கள்) தங்கள் முகங்கள் மீது 
(நடந்து வரும்படி சசய்து) ஒன்று 
திரட்டுகவாம். அவர்களுறடய தங்குமிடம் 
நரகம்தான். அது அனல் தணியும் 
கபாசதல்லாம் சகாழுந்து விட்சடரியும் 
சநருப்றப அவர்களுக்கு 
அதிகப்படுத்துகவாம். 

ْن  مه ُ  یَهْهدِ  وه ِد    اّلَلَٰ   فهُهوهالُْمْهته
ْن  مه ْ  یَُْضلِْل  وه  تهِجده  فهله
هْولِيهٓاءه  لهُهْم    ْونِه    ُد  ِمْن  ا

نهْحُشُرُهْم  مهةِ  یهْومه  وه   الِْقيَٰ
لَٰ  بُْكًما  ُوُجْوِهِهْم  عه ُعْمًيا َوه
ىُهْم  َوهُصَمًا    اْوَٰ َنهُم    مه هه  جه
َهمها  بهْت  كُل ُهْم  خه ا   ِزْدنَٰ ِعْْیً سه
 

98. இதுதான் அவர்களின் தண்டறன. 
காரணம், நிச்சயமாக அவர்கள் நம் 
வசனங்கறள நிராகரித்தனர். இன்னும், 
“நாங்கள் (மரணித்து) எலும்புகளாகவும், 
(மண்கணாடு மண்ணாக) மக்கியவர்களாக 
ஆகிவிட்டால் நிச்சயமாக நாம் புதிய 
பறடப்பாக எழுப்பப்படுகவாமா?” என்று 
கூைினார்கள். 

لِكه  ٓاُؤُهْم  ذَٰ زه هنَهُهْم  جه  ِبا
ا ِباَٰیَِٰتنها  كهفهُرْوا قهالُْو  اِذها  وه   ءه
اًما َوهُرفهاتً  ُكَنها  نَها  ا ِعظه اِ   ءه

لًْقا  لهمهْبُعْوثُْونه  ِدیًْدا   خه جه
 

99. நிச்சயமாக வானங்கறளயும் 
பூமிறயயும் பறடத்த அல்லாஹ் 
அவர்கள் கபான்ைவர்கறள பறடக்க 
ஆற்ைலுறடயவன் என்பறத அவர்கள் 
அைியவில்றலயா? அவர்களுக்கு ஒரு 
தவறணறய அவன் ஏற்படுத்தி 
இருக்கிைான். அதில் சந்கதககம இல்றல. 
அக்கிரமக்காரர்கள் ஏற்காமல் 
நிராகரிக்ககவ சசய்தார்கள்! 

لهْم  هوه ْوا ا هَنه  یهره ه  ا  الَهِذْی  اّلَلَٰ
لهقه  ِت  خه مَٰوَٰ  وهاَْلهْرضه  الَسه
لَٰ   قهاِدر   هْن  عه  یَهْخلُقه  ا

له  ِمثْلهُهْم  عه ًل  لهُهْم  وهجه هجه   ا
یْبه  ََله   فهاهبه  فِْيِه    ره

لُِمْونه   ُكُفوًْرا  اََِله  الَظَٰ
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100. (நபிகய!) கூறுவரீாக! என் 
இறைவனுறடய அருளின் 
சபாக்கிஷங்கறள நீங்கள் (உங்களுக்கு) 
சசாந்தமாக்கியவர்களாக இருந்திருந்தால், 
அப்கபாது (சசல்வத்றத) தர்மம் சசய்ய 
பயந்து (அறத) தடுத்துக் 
சகாண்டிருப்பரீ்கள். மனிதன் மகா 
கஞ்சனாக இருக்கிைான். 

هنُْتْم  لَهوْ  قُْل   تهْملُِكْونه  ا
زه  ْحمهةِ  ٓاى ِنه خه ْ   ره َبِ   اِذًا  ره

ْكُتْم  هْمسه ْشيهةه  ََله  خه
هانه  اَْلِنْفهاِق    ك اُن  وه  اَْلِنْسه
 قهُتوًْران 

101. கமலும், திட்டவட்டமாக, நாம் 
மூஸாவிற்கு சதளிவான ஒன்பது 
அத்தாட்சிகறளக் சகாடுத்கதாம். ஆக, 
(நபிகய) இஸ்ராயலீின் சந்ததிகறளக் 
ககட்பரீாக, அவர் (மூஸா) அவர்களிடம் 
வந்தகபாது (நடந்தது என்ன? என்று). ஆக, 
ஃபிர்அவ்ன் அவறர கநாக்கி “மூஸாகவ! 
நிச்சயமாக நான் உம்றம சூனியக்காரராக 
கருதுகிகைன்” என்று கூைினான். 

ْد  لهقه تهیْنها  وه  ِتْسعه  ُمْوسَٰ  اَٰ
یَٰت     بهِنْ    فهْسـ هْل  بهیَِنَٰت   اَٰ

ٓاِءیْله  ٓاءهُهْم  اِذْ  اِْسره  جه
ْوُن  لهه   فهقهاله  ْ  فِْرعه   اَِنِ
هُظَنُكه  مهْسُحوًْرا  یَُٰمْوسَٰ  َله

 

102. (மூஸா) கூைினார்: “வானங்கள் 
இன்னும் பூமியின் இறைவறனத் தவிர 
(கவறு எவரும்) சதளிவான 
அத்தாட்சிகளாக இவற்றை இைக்கி 
றவக்கவில்றல என்பறத 
திட்டவட்டமாக நீ அைிந்தாய். 
ஃபிர்அவ்கன! நிச்சயமாக நான் உன்றன 
அழிந்துவிடுபவனாக கருதுகிகைன்” 

ا   عهلِْمته  لهقهْد  قهاله  له   مه هنْزه  ا
ءِ  َبُ  اََِله  هَٰ ُؤاَله ِت  ره مَٰوَٰ  الَسه

ٓاى ِره    وهاَْلهْرِض  ْ  بهصه اَِنِ   وه
هُظَنُكه  ْوُن  َله ْثُبوًْرا    یَِٰفْرعه مه

 

103. ஆக, (மூஸா இன்னும் அவறர 
நம்பிக்றக சகாண்ட) இவர்கறள 
(ஃபிர்அவ்ன் தன்) பூமியிலிருந்து 
விரட்டிவிடுவதற்கு நாடினான். ஆககவ, 
அவறனயும் அவனுடன் இருந்தவர்கள் 
அறனவறரயும் நாம் மூழ்கடித்கதாம். 

اده  هره هْن  فها ُهْم  ا  َمِنه  یَهْستهِفَزه
قْنَٰهُ  اَْلهْرِض  ْن   فهاهْغره مه  وه
ه   ِمْيًعا   َمهعه  جه
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104. இன்னும், இதன் பின்னர், 
இஸ்ராயலீின் சந்ததிகளுக்கு நாம் 
கூைிகனாம்: ‘‘நீங்கள் இப்பூமியில் 
வசியுங்கள். மறுறமயின் வாக்குறுதி 
வந்தால், உங்கள் அறனவறரயும் 
ஒன்கைாடு ஒன்று கலந்தவர்களாக நாம் 
சகாண்டு வருகவாம். 

ْ  وهقُلْنها    لِبهِنْ   بهْعِده   ِمنٌۢ
ٓاِءیْله   اَْلهْرضه  اْسُكُنوا اِْسره

ٓاءه  فهاِذها ةِ  وهعُْد  جه   اَْلَِٰخره
 لهِفْيًفا   ِبُكْم  ِجْئنها 

105. இன்னும், உண்றமயுடன் இ(ந்த 
கவதத்)றத இைக்கிகனாம். கமலும், 
உண்றமயுடகனகய இ(ந்த கவதமான)து 
இைங்கியது. இன்னும், (நபிகய!) நற்சசய்தி 
கூறுபவராகவும் (அச்சமூட்டி) 
எச்சரிப்பவராகவுகம தவிர நாம் உம்றம 
அனுப்பவில்றல. 

َقِ  ِبالْحه لْنَٰهُ  وه هنْزه ِبالْ  ا َقِ وه  حه
له    ا   نهزه مه لْنَٰكه  وه هْرسه   اََِله  ا

ًرا َوهنهِذیًْرا    ُمبهَشِ

106. (நபிகய!) குர்ஆறன நாம் 
சதளிவுபடுத்தி (இைக்கி)கனாம், 
மக்களுக்கு இறத நீர் கவனத்துடன் 
(சதளிவாக) நிதானமாக ஓதுவதற்காக. 
இன்னும், இறத நாம் சகாஞ்சம் 
சகாஞ்சமாக இைக்கிகனாம். 

نًا  قُْراَٰ قْنَٰهُ  وه هه   فهره ا له  لِتهْقره  عه
لَٰ  الَنهاِس  لْنَٰهُ  ُمْكث   عه نهَزه  وه
 تهَْنِیًْل 

107. (நபிகய!) கூறுவரீாக! “(மக்ககள) 
நீங்கள் (இறத) நம்பிக்றக சகாள்ளுங்கள். 
அல்லது, நம்பிக்றக சகாள்ளாதீர்கள். 
நிச்சயமாக இதற்கு முன்னர் (முந்திய 
கவதங்களின் உண்றமயான) கல்வி 
சகாடுக்கப்பட்(டு அதன்படி இறத 
நம்பிக்றக சகாண்)டவர்கள், - அவர்கள் 
மீது (இந்த கவதம்) ஓதப்பட்டால் 
அவர்கள் (அல்லாஹ்விற்கு) சிரம் 
பணிந்தவர்களாக தாறடகள் மீது 
விழுவார்கள். 

ِمُنْوا قُْل  هوْ  ِبه    اَٰ  ُتْؤِمُنْوا    َله  ا
  الِْعلْمه  اُْوُتوا الَهِذیْنه  اَِنه 
ْ   ْتلَٰ یُ  اِذها قهْبلِه    ِمْن    عهلههْْیِ

ْونه  هذْقهاِن  یهِخَرُ   لِْل
ًدا    ُسَجه

108. இன்னும், கூறுவார்கள்: “எங்கள் 
இறைவன் மிகப் பரிசுத்தமானவன்; 
நிச்சயமாக எங்கள் இறைவனின் வாக்கு 
நிறைகவைக்கூடியதாககவ இருக்கிைது.” 

یهُقْولُْونه  نه  وه بَِنها   ُسْبحَٰ  اِْن  ره
هانه  بَِنها  وهعُْد  ك  لهمهْفُعْوًَل  ره
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109. இன்னும், அழுதவர்களாக தாறடகள் 
மீது விழுவார்கள். கமலும் இ(ந்த 
கவதமான)து அவர்களுக்கு 
(அல்லாஹ்விற்கு முன்) உள்ளச்சத்றத 
அதிகப்படுத்துகிைது. 

ْونه  یهِخَرُ هذْقهاِن  وه  یهْبُكْونه  لِْل
یهِزیُْدُهْم   ُخُشْوعًا۩  وه

110. (நபிகய!) கூறுவரீாக! “அல்லாஹ் 
என்று அறழயுங்கள்! அல்லது, ரஹ்மான் 
என்று அறழயுங்கள்; (அவ்விரு 
சபயர்களில்) எறத (கூைி) நீங்கள் 
(அவறன) அறழத்தாலும் அவனுக்கு 
(இன்னும்) மிக அழகிய (பல) சபயர்கள் 
உள்ளன.” கமலும், (நபிகய!) உமது 
சதாழுறகயில் (அதில் ஓதப்படும் 
குர்ஆறனயும் பிரார்த்தறனறயயும்) மிக 
சப்தமிட்டு ஓதாதீர்! இன்னும், அதில் மிக 
சமதுவாகவும் ஓதாதீர்! அதற்கிறடயில் 
(மிதமான) ஒரு வழிறயத் கதடுவரீாக! 

ه  اْدُعوا  قُِل  هوِ  اّلَلَٰ  اْدُعوا ا
ْحمَٰنه    هیًَا الَره ا  ا  تهْدُعْوا َمه

 الُْحْسنَٰ    اَْلهْسمهٓاءُ  فهلههُ 
رْ  وهَله  ِتكه  تهْجهه له  وهَله  ِبصه

افِْت  ا  ُتخه ابْتهِغ  ِبهه  بهْيه   وه
لِكه  ِبْيًل  ذَٰ  سه

111. இன்னும், (நபிகய!) கூறுவரீாக! 
“புகழறனத்தும் அல்லாஹ்விற்குரியகத! 
அவன் (யாறரயும் தனக்கு) குழந்றதயாக 
எடுக்கவில்றல. கமலும், ஆட்சியில் 
அவனுக்கு அைகவ இறண இல்றல. 
இன்னும், பலவனீத்தினால் அவனுக்கு 
நண்பன் யாரும் அைகவ இல்றல.” 
கமலும், (நபிகய!) அவறன மிக மிகப் 
சபருறமப்படுத்துவரீாக! 

ْمُد  وهقُِل  ِ  الْحه   لهْم  الَهِذْی  ّلِلََٰ
لهْم  یهَتهِخذْ  لهًدا َوه  لَهه   یهُكْن  وه
ِریْك   لهْم  الُْملِْك  ِف  شه   وه
ِلَ   لَهه   یهُكْن  َلِ  َمِنه  وه  الَذُ
هُ  ْ ان  وهكهََبِ  تهْكِبْْیً

ஸூரா கஹ்ப் الكهف 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ ِمۡسِب   ٱَّلله
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1. தன் அடியார் (முஹம்மது நபி) மீது 
கவதத்றத இைக்கிய அல்லாஹ்விற்கக 
புகழ் அறனத்தும் உரியன. இன்னும், 
அ(ந்த கவதத்)தில் அவன் ஒரு 
குறைறயயும் ஆக்கவில்றல. 

ْمُد  هلْحه ِ  ا له  الَهِذْی   ّلِلََٰ هنْزه  ا
لَٰ  ْبِدهِ  عه لهْم  الِْكتَٰبه  عه  وه

ْل   ِعوهًجا    لَهه   یهْجعه

2. அது (முரன்பாடுகள் அற்ை) கநரானதும் 
நீதமானதுமாகும். (நிராகரிப்பவர்களுக்கு) 
அவன் புைத்திலிருந்து கடுறமயான 
தண்டறனறய அது எச்சரிப்பதற்காகவும் 
நன்றமகறள சசய்கின்ை 
நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு - நிச்சயமாக 
அவர்களுக்கு அழகிய கூலி(யாகிய 
சசார்க்கம்) உண்டு - என்று நற்சசய்தி 
கூறுவதற்காகவும் (அறத இைக்கினான்). 

ًما  ِدیًْدا بهاًْسا لَِیُْنِذره  قهَيِ   شه
ره  لَهُدنْهُ  َمِْن  یُبهَشِ   وه

 یهْعمهلُْونه  الَهِذیْنه  الُْمْؤِمِنْيه 
ِت  لِحَٰ هَنه  الَصَٰ هْجًرا لهُهْم  ا   ا
ًنا   سه  حه

3. அ(ந்த சசார்க்கத்)தில் அவர்கள் 
எப்கபாதும் நிரந்தரமாக தங்கி 
இருப்பார்கள். 

ِكِثْيه  ا هبهًدا   فِْيهِ  َمه  ا

4. இன்னும், அல்லாஹ், (தனக்கு) ஒரு 
குழந்றதறய எடுத்துக் சகாண்டான் என்று 
கூறுபவர்கறள அது எச்சரிப்பதற்காகவும் 
(அறத இைக்கினான்). 

یُْنِذره  ذه  قهالُوا الَهِذیْنه  وه تَهخه  ا
 ُ لهًدا   اّلَلَٰ  وه

5. அவறனப் பற்ைி (-அல்லாஹ்றவப் 
பற்ைி) எந்த அைிவும் அவர்களுக்கும் 
இல்றல, அவர்களுறடய 
மூதாறதகளுக்கும் இல்றல. அவர்களின் 
வாய்களிலிருந்து சவளிப்படும் (இந்த) 
சசால் சபரும் பாவமாக இருக்கிைது. 
அவர்கள் சபாய்றயத் தவிர 
கூறுவதில்றல. (இறைவறனப் பற்ைி 
இறணறவப்பாளர்கள் கபசுவசதல்லாம் 
சபாய்யாகும்.) 

ا   عِلْم  َوهَله  ِمْن  ِبه   لهُهْم  مه
ْت  ۬   َِلَٰبهٓاى ِِهْم  هلِمهةً  كهَُبه  ك
هفْوهاِهِهْم  ِمْن  تهْخُرُج    اِْن  ۬   ا
  كهِذبًا اََِله  یَهُقْولُْونه 



 

ஸூரா அன்பியாஃ 

 

657 

 

 الأنبياء 

6. ஆக, (நபிகய!) அவர்கள் இந்த 
குர்ஆறன நம்பிக்றக சகாள்ளவில்றல 
என்பதற்காக (அவர்கள் மீது) துக்கப்பட்டு 
(விலகி சசன்ை) அவர்களுறடய (காலடி) 
சுவடுகள் மீகத உம் உயிறர நீர் அழித்துக் 
சகாள்வகீரா! 

لَهكه  كه  بهاِخع   فهلهعه لَٰ   نَهْفسه   عه
هاِرِهْم  ث  یُْؤِمُنْوا لَهْم  اِْن  اَٰ
ا ذه ِدیِْث  ِبهَٰ ًفا  الْحه هسه   ا

7. நிச்சயமாக நாம், பூமியின் 
கமலுள்ளறத அதற்கு அலங்காரமாக 
ஆக்கிகனாம், அவர்களில் யார் சசயலால் 
மிக அழகியவர் என்று அவர்கறள நாம் 
கசாதிப்பதற்காக. 

نَها  لْنها اِ عه ا  جه له  مه  اَْلهْرِض  عه
ا  ِزیْنهةً  هیَُُهْم   لِنهْبلُوهُهْم  لَههه  ا

ُن  هْحسه مهًل  ا   عه

8. இன்னும், நிச்சயமாக நாம் அதன் 
கமலுள்ளவற்றை (காய்ந்துகபான) 
சசடிசகாடியற்ை சமமான தறரயாக 
(மண்ணாக) ஆக்கிவிடுகவாம். 

نَها  اِ ِعلُْونه  وه ا  لهجَٰ ا   مه  عهلهْيهه
ِعْيًدا   ُجُرًزا   صه

9. நிச்சயமாக குறக வாசிகளும் 
கற்பலறகயில் சபயர்கள் 
எழுதப்பட்கடாரும் நம் அத்தாட்சிகளில் 
ஓர் அற்புதமாக இருக்கிைார்கள் என்று 
எண்ணுகிைரீா? 

هْم  ِسْبته  ا هَنه  حه به  ا  اهْصحَٰ
قِْيِم  الْكهْهِف  الَره هانُْوا ۬   وه  ك
یَِٰتنها  ِمْن  ًبا  اَٰ جه   عه

10. அவ்வாலிபர்கள் குறகயின் பக்கம் 
ஒதுங்கிய சமயத்றத நிறனவு கூர்வரீாக! 
ஆக, அவர்கள் கூைினார்கள்: “எங்கள் 
இறைவா உன் புைத்திலிருந்து எங்களுக்கு 
அருறளத் தா! இன்னும், எங்கள் 
காரியத்தில் (நாங்கள் எப்படி நடந்து 
சகாள்ள கவண்டும் என்று) எங்களுக்கு 
நல்லைிறவ(யும் நல் வழிறயயும்) 
ஏற்படுத்திக் சகாடு!” 

 الْكهْهِف   اِله  الِْفْتيهةُ  اهوهی اِذْ 
الُْوا بَهنها   فهقه تِنها ره  ِمْن  اَٰ
ْئ  لَهُدنْكه  ْحمهًة َوهههَيِ  لهنها  ره
هْمِرنها  ِمْن  ًدا ا    رهشه

11. ஆக, எண்ணப்பட்ட (பல) ஆண்டுகள் 
அக்குறகயில் (அவர்கள் தூங்கும்படி) 
அவர்களுறடய காதுகளின் மீது (சவளி 
ஓறசகறள தடுக்கக்கூடிய ஒரு திறரறய) 
அறமத்(து அவர்கறள நிம்மதியாக தூங்க 
றவத்)கதாம். 

بْنها  ره لَٰ   فهضه نِِهْم  عه ذها  ِف  اَٰ
ًدا   ِسِنْيه  الْكهْهِف   عهده
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12. பிைகு, இரு பிரிவுகளில் யார் அவர்கள் 
தங்கிய (கால) எல்றலறய மிகச் சரியாக 
கணக்கிடுபவர் என்று நாம் (மக்களுக்கு 
சதரியும் விதமாக) அைிவதற்காக நாம் 
அவர்கறள (தூக்கத்திலிருந்து) 
எழுப்பிகனாம். 

ْ  ثَُمه  ُ ثْٰنَٰ هَیُ  لِنهْعلهمه  بهعه   ا
ا  اهْحصَٰ  الِْحْزبهْيِ  ا لِمه  لهِبثُْو 

ًدان  همه  ا

13. நாம் உமக்கு அவர்களின் சசய்திறய 
உண்றமயுடன் விவரிக்கிகைாம். 
நிச்சயமாக அவர்கள் தங்கள் இறைவறன 
நம்பிக்றக சகாண்ட வாலிபர்கள். 
இன்னும், அவர்களுக்கு (நம்பிக்றக 
என்னும்) கநர்வழிறய 
அதிகப்படுத்திகனாம். 

هُهْم   عهلهْيكه  نهُقَصُ  نهْحُن   نهبها
َقِ  نَهُهْم  ۬   ِبالْحه ُنْوا فِْتيهة   اِ مه   اَٰ
بَِِهْم  ُهْم  ِبره  ُهًدی ۬   وهِزْدنَٰ

14. அவர்கள் (தங்கள் சமுதாயத்தின் முன்) 
நின்ைவர்களாக, “வானங்கள் இன்னும் 
பூமியின் இறைவகன எங்கள் இறைவன். 
அவறனயன்ைி கவறு ஒரு கடவுறள 
அறழக்ககவ மாட்கடாம். (அவ்வாறு 
நாங்கள் கவறு கடவுறள வணங்கி 
விட்டால்) அப்கபாது, எல்றல மீைிய 
சபாய்றய திட்டவட்டமாக கூைி 
விடுகவாம்” என்று அவர்கள் கூைியகபாது 
அவர்களுறடய உள்ளங்கறள (இறை 
நம்பிக்றகயில்) உறுதிபடுத்திகனாம். 

بهْطنها  لَٰ  وهره   اِذْ  قُلُْوِبِهْم  عه
الُْوا  قهاُمْوا بَُنها  فهقه َبُ  ره  ره

ِت  مَٰوَٰ  لهْن   وهاَْلهْرِض  الَسه
 ۡ ا ًَٰها  ُدْونِه    ِمْن  نَهْدُعوه ْد  اِل   لَهقه
ًطا  اِذًا قُلْنها   طه  شه

15. “எங்கள் சமுதாயமாகிய இவர்கள், 
அவறனயன்ைி பல கடவுள்கறள 
எடுத்துக் சகாண்டனர். அவர்கள் 
விஷயத்தில் (அறவ எல்லாம் 
கடவுள்கள்தான் என்பறத நிரூபிக்க) 
சதளிவான ஆதாரத்றத அவர்கள் 
சகாண்டு வர கவண்டாமா? ஆக, 
அல்லாஹ்வின் மீது சபாய்றய 
இட்டுக்கட்டுபவறன விட மகா தீயவன் 
யார்?” 

ءِ  ُذْوا قهْوُمنها  هَٰ ُؤاَله تَهخه  ِمْن  ا
ةً  ُدْونِه    لِهه  یهاُْتْونه  َله  لهوْ  ۬    اَٰ
 ْ ن    عهلههْْیِ   فهمهْن  ۬   بهَيِ   ِبُسلْطَٰ
هْظلهُم  ی  ِمَمهِن  ا َٰ له  افَْته  عه
 ِ  كهِذبًا   اّلَلَٰ
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16. (அவர்களில் சிலர் மற்ைவர்கறள 
கநாக்கி கூைினார்கள்:) “(சிறலகறள 
வணங்குகின்ை) அவர்கறளயும் 
அல்லாஹ்றவத் தவிர அவர்கள் 
வணங்குகின்ைவற்றையும் விட்டு நீங்கள் 
விலகி சசல்லும்கபாது (உங்கறள 
பாதுகாத்துக் சகாள்வதற்காக) குறகயின் 
பக்கம் ஒதுங்குங்கள். உங்கள் இறைவன் 
உங்களுக்கு தன் அருளிலிருந்து 
(கதறவயான வாழ்வாதாரத்றத) 
விரிவாக்கி சகாடுப்பான். இன்னும் உங்கள் 
காரியத்தில் இலகுறவ உங்களுக்கு 
ஏற்படுத்துவான். 

اِذِ  لُْتُمْوُهْم  وه ا  اْعتهزه مه  وه
ه  اََِله  یهْعُبُدْونه  ا اّلَلَٰ  اِله  فهاْو  
بَُُكْم  لهُكْم  یهْنُشرْ  الْكهْهِف   ره
یُ  َرهْحمهِته   َمِْن  ْئ وه َيِ  لهُكْم  هه
هْمِرُكْم  َمِْن    َمِْرفهًقا  ا

17. இன்னும், சூரியன் அது உதிக்கும்கபாது 
அவர்களின் குறகறய விட்டு வலது 
பக்கமாக சாய்வறதயும் அது 
மறையும்கபாது அவர்கறள இடது 
பக்கமாக சவட்டிவி(ட்)டு (கடந்து 
சசல்)வறதயும் பார்ப்பரீ். அவர்கள் 
(அக்குறகயில் அறை கபான்ை) ஒரு 
விசாலமான பள்ளப்பகுதியில் 
இருக்கிைார்கள். இது அல்லாஹ்வின் 
அத்தாட்சிகளில் உள்ளதாகும். எவறர 
அல்லாஹ் கநர்வழி சசலுத்துகிைாகனா 
அவர்தான் கநர்வழி சபற்ைவர். இன்னும், 
எவறர அவன் வழி சகடுப்பாகனா 
அவருக்கு நல்லைிவு புகட்டுகின்ை 
நண்பறன காணகவ மாட்டீர். 

تهرهی ْمسه  وه ْت   ااِذه  الَشه لهعه   طه
وهرُ  ْن  َتهزَٰ ْهِفِهْم  عه   ذهاته   كه

اِذها الْيهِمْيِ  بهْت  وه ره   غه
مهاِل  ذهاته  َتهْقِرُضُهْم   الَشِ

لِكه  ۬   َمِْنهُ  فهْجوهة   ِفْ  وهُهْم    ذَٰ
یَِٰت  ِمْن  ِ  اَٰ ْن  ۬    اّلَلَٰ ُ  یَهْهدِ  مه   اّلَلَٰ

ْن  ۬   فهُهوهالُْمْهتهدِ  مه  یَُْضلِْل  وه
 ْ لَِيًا  لهه   تهِجده  فهله  وه

ْرِشًدان   َمُ
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18. இன்னும், அவர்ககளா 
உைங்குபவர்களாக இருக்கும் நிறலயில் 
அவர்கறள விழித்திருப்பவர்களாக 
கருதுவரீ். கமலும், (அவர்களின் 
உடல்கறள மண் தின்றுவிடாமல் இருக்க) 
அவர்கறள வலது பக்கமாகவும் இடது 
பக்கமாகவும் புரட்டுகிகைாம். 
அவர்களுறடய நாகயா தன் இரு 
குடங்றககறளயும் முற்ைத்தில் விரித்து 
(உட்கார்ந்து)ள்ளது. நீர் அவர்கறள 
எட்டிப்பார்த்தால் அவர்கறள விட்டுத் 
திரும்பி விரண்டு ஓடி இருப்பரீ். இன்னும், 
உமது உள்ளம் அவர்களின் பயத்தால் 
நிரப்பப்பட்டிருக்கும். 

 ْ ُُبُ تهْحسه اًظا َوهُهْم  وه هیْقه   ا
ْ  ۬ ۬    ُرقُْود     ذهاته  وهنُقهلَُُِبُ

مهاِل  وهذهاته  الْيهِمْيِ   ۬ ۬   الَشِ
 ْ هلُُْبُ ك ْيهِ  بهاِسط   وه اعه  ِذره
لهْعته  لهوِ  ۬    ِبالْوهِصْيدِ    اَطه
 ْ ْ  لهوهلَهْيته  عهلههْْیِ  ِمْٰنُ

لهُملِْئته  اًرا َوه ْ  فِره  ِمْٰنُ
  ُرْعًبا 

19. (நீண்ட காலமாகியும் எவ்வித 
மாற்ைமும் அவர்களில் ஏற்படாதவாறு 
அவர்கறள பாதுகாத்த) அவ்வாகை, 
அவர்கள் தங்களுக்கு மத்தியில் (தாங்கள் 
தூங்கிய கால அளறவப் பற்ைி 
அவர்களுக்குள்) ககட்டுக் சகாள்வதற்காக 
அவர்கறள (தூக்கத்திலிருந்து) 
எழுப்பிகனாம். “எத்தறன(க் காலம்) 
தங்கினரீ்கள் என்று அவர்களில் ஒருவர் 
கூைினார். (மற்ைவர்கள்) கூைினார்கள்: 
“ஒரு நாள்; அல்லது, ஒரு நாளின் சில 
பகுதி தங்கிகனாம்.”“உங்கள் இறைவன் 
நீங்கள் தங்கியறத மிக அைிந்தவன். 
ஆககவ, உங்களில் ஒருவறர உங்கள் 
சவள்ளி நாணயமாகிய இறதக் சகாண்டு 
பட்டணத்திற்கு அனுப்புங்கள், அவர் 
அதில் மிக சுத்தமான (-ஹலாலான) 
உணறவ விற்பவர் யார் என்று கவனித்து 
அவரிடமிருந்து உங்களுக்கு ஓர் 
உணறவக் சகாண்டு வரட்டும். இன்னும், 
அவர் மதிநுட்பமாக நடக்கட்டும். கமலும், 
உங்கறளப் பற்ைி (நகரத்தில் எவர்) 
ஒருவருக்கும் உணர்த்திவிட கவண்டாம்” 
என்று(ம்) அவர்கள் கூைினார்கள். 

لِكه  ْ  وهكهذَٰ ُ ثْٰنَٰ  بهعه
لُْوا ٓاءه ْ  لِيهتهسه ُ   قهاله  ۬   بهْيٰنه

ْ  قهٓاى ِل   ْم  َمِْٰنُ  ۬   لهِبْثُتْم  كه
هوْ  یهْوًما  لهِبْثنها  قهالُْوا  بهْعضه   ا
بَُُكْم  قهالُْوا ۬   یهْوم   هعْلهُم  ره   ِبمها  ا

ا ۬   لهِبْثُتْم  ثُْو  ُكْم  فهابْعه ده  اهحه
ِذه    ِبوهِرقُِكْم   الْمهِدیْنهةِ  اِله  هَٰ
ا   فهلْیهْنُظرْ  هیَُهه هْزكَٰ  ا اًما   ا عه   طه
 َمِْنهُ  ِبِرْزق   فهلْيهاْتُِكْم 
ْف  لْیهتهلهَطه َنه  وهَله  ۬ر  وه   یُْشِعره

ًدا ِبُكْم    اهحه
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20. நிச்சயமாக அவர்கள் உங்கறள 
அைிந்து சகாண்டால் உங்கறள 
ஏசுவார்கள்; (அல்லது, சகான்று 
விடுவார்கள்;) அல்லது, உங்கறள தங்கள் 
மார்க்கத்திற்கு திருப்பி விடுவார்கள். 
அவ்வாறு நடந்துவிட்டால் ஒருகபாதும் 
நீங்கள் சவற்ைி சபைகவ மாட்டீர்கள். 

نَهُهْم  ُرْوا اِْن  اِ  عهلهْيُكْم  یَهْظهه
هوْ  یهْرُجُمْوُكْم   یُِعْيُدْوُكْم  ا

ْ  ِفْ  لهْن  ِملَههَِتِ ا وه   اِذًا ُتْفلُِحْو 
هبهًدا   ا

21. அவர்கள் தங்களது (மறுறம) 
விஷயத்தில் தங்களுக்கிறடயில் 
தர்க்கித்த கபாது, நிச்சயம் அல்லாஹ்வின் 
வாக்கு உண்றமயாகும்; இன்னும், 
நிச்சயம் மறுறம - அ(து நிகழ்வ)தில் 
அைகவ சந்கதகம் இல்றல என்று 
அவர்கள் அைிவதற்காக 
(அக்குறகவாசிகறள எழுப்பிய) 
அவ்வாகை, அவர்கறள (அந்த ஊர் 
மக்களுக்கு) காண்பித்து சகாடுத்கதாம். 
ஆக, அவர்களுக்கருகில் ஒரு கட்டடத்றத 
எழுப்புங்கள், அவர்களின் இறைவன் 
அவர்கறள மிக அைிந்தவன் என்று (அந்த 
ஊர் மக்கள்) கூைினார்கள். அவர்களின் 
விஷயத்தில் மிறகத்தவர்கள் 
கூைினார்கள்: “நிச்சயம் அவர்களுக்கருகில் 
ஒரு சதாழுமிடத்றத (மஸ்ஜிறத) நாம் 
ஏற்படுத்துகவாம்.” 

لِكه  هْعثهْرنها  وهكهذَٰ ْ  ا  عهلههْْیِ
ا هَنه  لِيهْعلهُمْو  ِ  وهعْده  ا َق   اّلَلَٰ  حه
هَنه  ا ةه  وه اعه یْبه  َله  الَسه ا  ره  ۬ ۬    فِْيهه
ْ  یهتهنهازهُعْونه  اِذْ  ُ  بهْيٰنه

ُهْم  هْمره الُوا ا  ابُْنْوا فهقه
 ْ بَُُهْم  ۬    بُنْيهانًا عهلههْْیِ  ره
هعْلهُم   الَهِذیْنه  قهاله  ۬    ِبِهْم  ا
لَٰ   غهلهُبْوا هْمِرِهْم  عه  ا

َنه  ْ  لهنهَتهِخذه  عهلههْْیِ
 اَمهْسِجًد 
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22. “(அக்குறகவாசிகள்) மூவர் 
(இருந்தனர்), அவர்களில் நான்காவதாக 
அவர்களின் நாய் இருந்தது” என்று 
(பிற்காலத்தில் சிலர்) கூறுகிைார்கள். 
இன்னும், (சிலர்) கூறுகிைார்கள்: 
“(அவர்கள்) ஐவர் (இருந்தனர்), அவர்களில் 
ஆைாவதாக அவர்களின் நாய் இருந்தது” 
என்று” (இந்த இரு வறகயான 
கூற்றுகளும்) மறைவான அைிறவப்பற்ைி 
கண்மூடித்தனமாக கபச்சாகும். (சிலர்) 
கூறுகிைார்கள்: “(அவர்கள்) ஏழு நபர்கள். 
இன்னும் அவர்களில் எட்டாவதாக 
அவர்களின் நாய் இருந்தது. (நபிகய!) 
கூறுவரீாக! “என் இறைவன் அவர்களின் 
எண்ணிக்றகறய மிக அைிந்தவன். 
குறைவானவர்கறளத் தவிர அவர்கறளப் 
பற்ைி அைிய மாட்டார்கள்.” ஆககவ, 
அவர்கறளப் பற்ைி சவளிப்பறடயான 
விவாதமாககவ தவிர (இவர்களிடம்) 
விவாதிக்காதீர். இன்னும், இவர்களில் 
ஒருவரிடமும் அவர்கறளப் பற்ைி 
விளக்கம் (எதுவும்) ககட்காதீர். 

يهُقْولُْونه  َٰثهة   سه هل اِبُعُهْم  ث  َره
 ْ هلُُْبُ یهُقوْ  ۬   ك ة   لُْونه وه ْمسه   خه

اِدُسُهْم  ْ  سه هلُُْبُ ٌۢا  ك ْجًم   ره
ْيِب  یهُقْولُْونه  ۬   ِبالْغه ة   وه ْبعه سه
 ْ هاِمُٰنُ ْ  َوهث هلُُْبُ ْ   قُْل  ۬   ك َبِ   َره
هعْلهُم  ِتِهْم  ا ا  ِبِعَده   یهْعلهُمُهْم  َمه
ْ   ُتمهارِ  فهله    قهلِْيل   اََِله    فِهْْیِ
ٓاءً  اََِله  اِهًرا ِمره  وهَله   ظه

ْ  تهْستهْفِت  ْ  فِهْْیِ  َمِْٰنُ
ًدان  هحه  ا

23. (நபிகய!) ஒரு காரியத்றதப் பற்ைி, 
நிச்சயம் நான் நாறள அறத சசய்பவன் 
என்று அைகவ கூைாதீர்! 

اْیء   تهُقْولهَنه  وهَله  ْ  لِشه   اَِنِ
لِكه   فهاعِل    غهًدا   ذَٰ

24. அல்லாஹ் நாடினால் தவிர (என்று). 
இன்னும், நீர் மைந்து விட்டால் (பிைகு 
நிறனவு வந்தவுடன்) உம் இறைவறன 
நிறனவு கூர்வரீாக! இன்னும், என் 
இறைவன் இறதவிட மிக சரியான 
அைிவிற்கு மிக சநருக்கமானதன் பக்கம் 
எனக்கு அவன் கநர்வழி காட்டக்கூடும் 
என்று (அவன் மீது நம்பிக்றக றவத்து) 
கூறுவரீாக! 

هْن  اََِله   ٓاءه  ا ُ  یَهشه ُكرْ  ؗ   اّلَلَٰ   وهاذْ
بَهكه   وهقُْل  نهِسْيته  اِذها َره
هْن  عهسَٰ   ْ  یَهْهِدیهِن  ا َبِ   ره
به  ا ِمْن  َِلهقْره ًدا هَٰذه   رهشه
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25. கமலும், (அவர்கள்) தங்கள் குறகயில் 
முன்னூறு ஆண்டுகள் 
(உைங்கியவர்களாக) தங்கினர். இன்னும், 
(சிலர் அவர்கள் தங்கிய கால அளவில்) 
ஒன்பது ஆண்டுகறள அதிகப்படுத்தி 
(கூறுகின்ை)னர். 

لهِبثُْوا ْهِفِهْم  ِفْ  وه َٰثه  كه هل  ث
 وهاْزدهاُدْوا ِسِنْيه  ِمائهة  
 ِتْسًعا 

26. (நபிகய!) கூறுவரீாக! (இன்று வறர) 
அவர்கள் தங்கிய(சமாத்த காலத்)றத 
அல்லாஹ் (ஒருவன்)தான் மிக 
அைிந்தவன். வானங்கள் இன்னும் 
பூமியில் உள்ள மறைவானறவ (-
அவற்றைப் பற்ைிய அைிவு) அவனுக்கக 
உரியன. அவன் துல்லியமாகப் 
பார்ப்பவன், இன்னும் துல்லியமாகக் 
ககட்பவன். அவர்களுக்கு அவறனயன்ைி 
பாதுகாவலன் ஒருவனும் இல்றல. 
இன்னும், அவன் தனது அதிகாரத்தில் 
எவ(ர் ஒருவ)றரயும் கூட்டாக்க மாட்டான். 

ُ  قُِل  هعْلهُم  اّلَلَٰ  لهه   ۬   لهِبثُْوا ِبمها  ا
ْيُب  ِت  غه مَٰوَٰ  ۬    وهاَْلهْرِض  الَسه
هبِْصرْ  هْسِمعْ  ِبه   ا ا ا  ۬    وه   لهُهْم  مه
ِلَ   ِمْن  ُدْونِه   َمِْن   وهَله  ؗ  َوه

ًدا ُحْكِمه    ِفْ  یُْشِرُك    اهحه

27. (நபிகய! ஒவ்சவாரு நாளும்) உம் 
இறைவனின் கவதத்தில் உமக்கு வஹ்யி 
அைிவிக்கப்பட்டறத ஓதுவரீாக! (அதன்படி 
சசயல்படுவரீாக!) அவனுறடய 
வாக்கியங்கறள மாற்றுபவர் அைகவ 
இல்றல. இன்னும், அவறனயன்ைி 
அறடக்கலம் சபறுமிடத்றத காணகவ 
மாட்டீர் 

ْتُل  ا ا   وه   ِمْن  اِلهْيكه  اُْوِحه  مه
بَِكه  ِكتهاِب  له  َله  ۬ ۬   ره  ُمبهَدِ
ِته   لهْن  ۬   لِكهلِمَٰ  ِمْن  تهِجده  وه
ًدا ُدْونِه     ُملْتهحه
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28. கமலும், தங்கள் இறைவறன 
அவனுறடய முகத்றத நாடியவர்களாக 
காறலயிலும் மாறலயிலும் (அவறன 
சதாழுது) பிரார்த்திப்பவர்களுடன் உம்றம 
தடுத்து (அமர) றவப்பரீாக! இன்னும், 
உலக வாழ்க்றகயின் அலங்காரத்றத நீர் 
விரும்பியவராக அவர்கறள விட்டு உம் 
இரு கண்களும் அகன்ைிட கவண்டாம். 
இன்னும், எவனுறடய உள்ளத்றத நம் 
நிறனறவ மைந்ததாக ஆக்கிவிட்கடாகமா 
அவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்து விடாதீர்! அவன் 
தனது (சகட்ட) விருப்பத்றதகய 
பின்பற்ைினான். கமலும், அவனுறடய 
காரியம் எல்றல மீைியதாக 
(நாசமறடந்ததாக) ஆகிவிட்டது. 

كه  وهاْصَِبْ   الَهِذیْنه   مهعه  نهْفسه
بَهُهْم  یهْدُعْونه  وةِ  ره   ِبالْغهدَٰ
َِشَِ  الْعه ه   یُِریُْدْونه  وه  وهْجهه

ْ  عهیْنَٰكه  تهْعُد  وهَله   ۬    عهْٰنُ
وةِ  ِزیْنهةه  ُتِریُْد  يَٰ نْيها  الْحه  ۬    الَدُ
ْن  ُتِطعْ  وهَله  هْغفهلْنها  مه   قهلْبهه   ا
ْن  تَهبهعه  ِذْكِرنها  عه ا ىهُ   وه  ههوَٰ
هانه  ك هْمُره   وه   فُُرًطا  ا

29. இன்னும், (நபிகய!) உங்கள் 
இறைவனிடமிருந்து உண்றம(யான இந்த 
கவதம்) வந்துவிட்டது. விரும்பியவர்கள் 
(இறத) நம்பிக்றக சகாள்ளலாம். 
விரும்பியவர்கள் (இறத) நிராகரித்து 
விடலாம். நிச்சயமாக நாம், (இறத 
நிராகரிக்கின்ை) தீயவர்களுக்கு நரக 
சநருப்றப தயார்படுத்தியுள்களாம். அதன் 
சுவர் அவர்கறள சூழ்ந்துள்ளது. கமலும், 
அவர்கள் இரட்சிப்றப கதடினால் 
முகங்கறள சபாசுக்கக்கூடிய முற்ைிலும் 
சூகடைி உருகிப்கபான உகலாக 
திரவத்றதப் கபான்ை நீறரக் சகாண்கட 
இரட்சிக்கப்படுவார்கள். அது மகா சகட்ட 
பானமாகும். இன்னும், அது ஒரு தீய 
ஓய்விடம் ஆகும். 

َقُ  وهقُِل  بَُِكْم  ِمْن  الْحه   َره
ٓاءه  فهمهْن  ْن  فهلُْيْؤِمْن  شه مه  وه
ٓاءه  َها   ۬    فهلْيهْكُفرْ  شه ن هْعتهْدنها  اِ  ا

لِِمْيه  اطه  ۬   نهاًرا لِلَظَٰ  ِبِهْم  اهحه
ا  اِدقُهه اِْن  ۬    ُسره  یَهْستهِغیْثُْوا وه
اثُْوا هالُْمْهِل  ِبمهٓاء   یُغه  ك
  ِبْئسه  ۬   الُْوُجْوهه  یهْشوِی
اُب  ره ْت  ۬   الَشه ٓاءه  فهًقا ُمْرته  وهسه

 

30. நிச்சயமாக எவர்கள் நம்பிக்றக 
சகாண்டு, நன்றமகறள சசய்தார்ககளா, - 
(இவ்வாறு) மிக அழகிய சசயறல 
சசய்தவர்களின் கூலிறய நிச்சயமாக 
நாம் வணீாக்க மாட்கடாம். 

ُنْوا الَهِذیْنه  اَِنه  مه ِملُوا اَٰ   وهعه
ِت  لِحَٰ نَها  الَصَٰ   نُِضْيعُ  َله  اِ

هْجره  ْن  ا نه  مه مهًل   اهْحسه  عه
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31. அவர்கள், - ‘அத்ன்’ சசார்க்கங்கள் 
அவர்களுக்கு உண்டு. அவர்களின் 
(இல்லங்களுக்கு) கீழ் நதிகள் ஓடும். 
அவற்ைில் தங்க வறளயல்களினால் 
அவர்கள் அலங்காரம் சசய்யப்படுவார்கள். 
இன்னும், சமன்றமயான, தடிப்பமான 
பட்டு துணிகளிலிருந்து (விரும்பிய) 
பச்றச நிை ஆறடகறள அவர்கள் 
அணிவார்கள். அவற்ைில், கட்டில்கள் 
மீது(ள்ள தறலயறணகளில்) 
சாய்ந்தவர்களாக (ஒருவர் மற்ைவரிடம் 
கபசுவார்கள்). இதுகவ சிைந்த கூலியாகும். 
இன்னும், இதுகவ அழகிய 
ஓய்விடமாகும். 

كه  َٰٓى ِ َنَُٰت  لهُهْم  اُول   عهْدن    جه
ُ  ِمْن  تهْجِرْی   تهْحهَِتِ
رُ  لَهْونه  اَْلهنْهَٰ ا فِ  یُحه  ِمْن  ْيهه
اوِره  هسه ذهههب    ِمْن  ا

یهلْبهُسْونه   ُخْضًرا ثِيهابًا َوه
ق   ُسْنُدس   َمِْن   وهاِْستهَْبه

ْيه  َتهِكـ ِ ا  َمُ له  فِْيهه  عه
ٓاى ِِك   ۬   الثَهوهاُب  نِْعمه  ۬    اَْلهره
ُسنهْت   ُمْرتهفهًقان  وهحه

32. கமலும், ஓர் உதாரணத்றத 
அவர்களுக்கு விவரிப்பரீாக! இரு 
ஆடவர்கள், அவ்விருவரில் ஒருவருக்கு 
திராட்றசகளினால் நிரம்பிய இரு 
கதாட்டங்கறள ஆக்கிகனாம். இன்னும், 
அவ்விரண்றட சுற்ைியும் (அதிகமான) 
கபரிட்ச மரங்கறள ஏற்படுத்திகனாம். 
கமலும், அவ்விரண்டுக்கும் இறடயில் 
(தானிய) விவசாயத்றதயும் ஆக்கிகனாம். 

 َمهثهًل  لهُهْم  وهاْضِرْب 
لْنها لهْيِ َرهجُ  عه ِدِهمها  جه   َِلهحه

نَهتهْيِ  هْعنهاب   ِمْن  جه ا
ُهمها  فهْفنَٰ لْنها  َوهحه عه   ِبنهْخل  َوهجه
ْرعًا   بهیْنهُهمها   زه

33. அவ்விரு கதாட்டங்களும் தத்தமது 
கனிகறள (நிறைவாக)த் தந்தன. 
அவற்ைில் எறதயும் அறவ 
குறைக்கவில்றல. இன்னும், 
அவ்விரண்டுக்கும் இறடயில் ஓர் 
ஆற்றை பிளந்கதாடச் சசய்கதாம். 

ا  نَهتهْيِ  كِلْته تهْت  الْجه ا  اَٰ   اُكُلههه
لهْم  ْيـ ًا  َمِْنهُ  تهْظلِْم  وه  ۬    شه

ْرنها  فهَجه َٰلهُهمها  وه ًرا   ِخل  نههه
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34. கமலும், அவனுக்கு 
(இவ்விரண்டிலிருந்தும்) கனிகள் (பலவும் 
இறவ தவிர கவறு பல சசல்வங்களும்) 
இருந்தன. ஆக, அவகனா தன் நண்பறன 
கநாக்கி, - அவரிடம் கபசியவனாக – 
(அல்லாஹ்றவ மறுக்கின்ை) நான் 
உன்றன விட சசல்வத்தால் மிக 
அதிகமானவன், குடும்பத்தால் மிக 
கண்ணியமுள்ளவன் என்று கூைினான். 

هانه  ك همهر   لهه   وه  فهقهاله  ۬   ث
اِحِبه   اِوُره    لِصه یُحه هنها  وهُهوه   ا
ْكثهرُ  ه اًَل  ِمْنكه  ا زَُ  مه هعه ا  وه
  نهفهًرا

35. அவகனா (இறைவனுக்கு நன்ைி 
சசலுத்தாமல்) தனக்குத் தாகன 
தீங்கிறழத்தவனாக தனது கதாட்டத்தில் 
(சபருறமகயாடு) நுறழந்தான். இது 
அழியும் என்று ஒருகபாதும் நான் 
எண்ணவில்றல என்று கூைினான். 

له  نَهتهه   وهدهخه الِم   جه   وهُهوهظه
ا   قهاله  ۬   لَِنهْفِسه   هُظَنُ  مه هْن  ا   ا
ِذه    تهِبْيده  هبهًدا   هَٰ  ا

36. இன்னும், “மறுறம நிகழும் என்றும் 
நான் எண்ணவில்றல. நான் என் 
இறைவனிடம் திரும்பக் 
சகாண்டுவரப்பட்டாலும் இறதவிட சிைந்த 
(இடத்)றத (எனக்கு) மீளுமிடமாக நிச்சயம் 
நான் சபறுகவன்.” 

ا   مه هُظَنُ  وه ةه  ا اعه  ۬    قهٓاى ِمهةً   الَسه
ْن  لهى ِ ْ  اِلَٰ  ِدْدَتُ رَُ  وه َبِ   ره

َنه  هِجده ا َله ْْیً ا  خه  َمِْنهه
  ُمْنقهلهًبا 

37. அவரது கதாழர், - அவகரா அவனிடம் 
கபசியவராக - அவனுக்கு கூைினார்: 
“உன்றன (உன் மூல தந்றத ஆதறம) 
மண்ணிலிருந்தும், பிைகு (உன்றன) 
இந்திரியத்திலிருந்தும் பறடத்து; பிைகு, 
உன்றன ஓர் ஆடவராக சீரறமத்தாகன 
அப்படிப்பட்ட (இறை)வறன நீ 
நிராகரிக்கிைாயா? 

اِحُبه   لهه   قهاله    صه
اوُِره    یُحه كهفهْرته  وهُهوه ه   ا

لهقهكه  ِبالَهِذْی  اب    ِمْن  خه  ُتره
َوَٰىكه  ثَُمه  نَُْطفهة   ِمْن  ثَُمه   سه

ُجًل    ره

38. எனினும், நான் அவ்வாறு 
சசய்யமாட்கடன். அல்லாஹ்வாகிய 
அவன்தான் என் இறைவன். என் 
இறைவனுக்கு ஒருவறரயும் நான் 
இறணயாக்க மாட்கடன்.” 

 ۡ َِٰكَنها ُ  ل ْ  ُهوهاّلَلَٰ َبِ   اُْشِرُك  وهَله   ره
  ْ َبِ ًدا ِبره   اهحه
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39. கமலும், உன் கதாட்டத்தில் நீ 
நுறழந்தகபாது, “இது அல்லாஹ் நாடி 
(எனக்கு) கிறடத்தது, அல்லாஹ்றவக் 
சகாண்கட தவிர (நமக்கு) அைகவ 
ஆற்ைல் இல்றல” என்று நீ கூைியிருக்க 
கவண்டாமா? நான் உன்றனவிட 
சசல்வத்திலும் சந்ததியிலும் 
குறைந்தவனாக இருப்பதாக என்றன நீ 
பார்த்தால், 

لهوْ  لْته   اِذْ  َله   وه نَهتهكه  دهخه  جه
ا  قُلْته  ٓاءه  مه ُ  شه   قَُوهةه  َله  ۬    اّلَلَٰ
ِ  اََِله  ِن  اِْن  ۬   ِباّلَلَٰ هنها  تهره هقهَله  ا   ا

اًَل  ِمْنكه  لهًدا   مه وه  وه

40. ஆக, உன் கதாட்டத்றத விட 
சிைந்தறத என் இறைவன் எனக்குத் 
தரக்கூடும். இன்னும் அ(ந்)த (உன் 
கதாட்டத்தி)ன் மீது வானத்திலிருந்து 
அழிறவ (இரவில்) அவன் 
அனுப்பக்கூடும். (அப்கபாது அத்கதாட்டம்) 
வழுவழுப்பான சவறும் தறரயாக 
காறலயில் ஆகிவிடும். 

ْ   فهعهسَٰ  َبِ هْن  ره ِ  ا ا یَُْؤتِيه ْْیً   خه
نَهِتكه  َمِْن  یُْرِسله  جه  وه

ا   َمِنه  ُحْسبهانًا  عهلهْيهه
مهٓاءِ  ِعْيًدا فهُتْصِبحه  الَسه   صه
لهًقا    زه

41. “அல்லது, அதன் தண்ணரீ் (பூமியின்) 
ஆழத்தில் சசன்று விடக் கூடும். ஆககவ, 
அறதத் கதடி (கமகல) சகாண்டு 
வருவதற்கு அைகவ நீ இயலமாட்டாய்.” 

هوْ  ٓاُؤهها  یُْصِبحه  ا وًْرا مه ْ  غه   فهله
لهًبا  لهه   تهْستهِطْيعه    طه

42. இன்னும், அவனுறடய கனிகள் (இதர 
சசல்வங்கள்) எல்லாம் அழிந்தன. ஆக, 
தான் அதில் சசலவழித்ததின் மீது 
(வருத்தப்பட்டு) தன் இரு றககறளயும் 
அவன் புரட்ட ஆரம்பித்தான். இன்னும், 
அதன் சசடி சகாடிகறள விட்டு அ(வனது 
கதாட்டமான)து சவறுறமயாகி விட்டது. 
கமலும், அவன் (மறுறமயில்) கூறுவான்: 
“என் இறைவனுக்கு ஒருவறரயும் நான் 
இறணயாக்காமல் இருந்திருக்க 
கவண்டுகம!” 

 فهاهْصبهحه  ِبثهمهِره   وهاُِحْيطه 
َفهْيهِ  یُقهلَُِب  لَٰ  كه ا   عه هنْفهقه  مه   ا
ا  اوِ  وهِِهه  فِْيهه  عهلَٰ  یهة  خه

ا  یهُقْوُل  ُعُرْوِشهه ِنْ  وه   یَٰلهیْته
ْ   اُْشِرْك  لهْم  َبِ ًدا ِبره   اهحه
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43. கமலும், அல்லாஹ்றவ அன்ைி 
அவனுக்கு உதவுகிை கூட்டம் எதுவும் 
அவனுக்கு இருக்கவில்றல. இன்னும், 
அவன் தன்றனத் தாகன 
பாதுகாப்பவனாகவும் இருக்கவில்றல. 

لهْم   فِئهة   لَهه   تهُكْن  وه
ِ  ُدْوِن  ِمْن   یَهْنُصُرْونهه    اّلَلَٰ

ا  مه هانه  وه  ُمنْتهِصًرا   ك

44. அந்கநரத்தில் உதவி (நட்பு, அதிகாரம் 
அறனத்தும்) உண்றமயான 
அல்லாஹ்விற்கக உரியது. அவன் 
நன்றமயாலும் சிைந்தவன், முடிவாலும் 
சிைந்தவன் ஆவான். 

یهةُ  ُهنهالِكه  ِ  الْوهَله َقِ   ّلِلََٰ  ۬    الْحه
ْْی   هوه  ُهوهخه ْْی  ث  ابًا َوهخه
 ُعْقًبان 

45. கமலும், (நபிகய!) அவர்களுக்கு உலக 
வாழ்க்றகயின் தன்றம மறழ நீறரப் 
கபான்ைது என்று விவரிப்பரீாக! (அதாவது,) 
அறத வானத்திலிருந்து நாம் 
இைக்கிகனாம். பூமியின் தாவரம் 
அதனுடன் கலந்(து வளர்ந்)தது. (பிைகு 
சில காலத்தில்) காற்றுகள் அறத அடித்து 
வசீும்படியான காய்ந்த சருகாக அது மாைி 
விட்டது. (இது கபான்றுதான் இந்த உலக 
வாழ்க்றகயும் ஒன்றுமில்லாமல் 
ஆகிவிடும்.) கமலும், அல்லாஹ் 
எல்லாவற்ைின் மீதும் 
கபராற்ைலுறடயவனாக இருக்கிைான். 

  َمهثهله  لهُهْم  وهاْضِرْب 
وةِ  يَٰ نْيها الْحه مهٓاء   الَدُ  كه
هُ  لْنَٰ هنْزه مهٓاءِ  ِمنه  ا  الَسه
 اَْلهْرِض  نهبهاُت  ِبه   فهاْختهلهطه 
 تهْذُرْوهُ  ههِشْيًما  فهاهْصبهحه 
یَُٰح  هانه  ۬   الَرِ ك ُ  وه لَٰ  اّلَلَٰ  كَُلِ  عه
ء   ْ ْقتهِدًرا َشه   َمُ

46. சசல்வமும் ஆண்பிள்றளகளும் உலக 
வாழ்க்றகயின் அலங்காரமாகும். ஆனால், 
என்சைன்றும் நிறலயாக இருக்கக்கூடிய 
நற்சசயல்கள்தான் உம் இறைவனிடம் 
(உங்களுக்கு) நன்றமயாலும் சிைந்தறவ; 
இன்னும், ஆறசயாலும் சிைந்தறவயாகும். 

هلْمهاُل  الْبهُنْونه  ا  ِزیْنهةُ  وه
وةِ  يَٰ نْيها الْحه ُت  ۬    الَدُ ِقيَٰ الْبَٰ   وه

ُت  لِحَٰ ْْی   الَصَٰ بَِكه  ِعْنده  خه   ره
ْْی   هوهابًا َوهخه ًل  ث همه   ا
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47. இன்னும், மறலகறள (அவற்ைின் 
இடங்களிலிருந்து) நாம் 
சபயர்த்துவிடுகின்ை நாறள நிறனவு 
கூர்வரீாக! இன்னும், பூமிறய - (அதுகவா 
அதில் உள்ள அறனத்றதயும் விட்டு 
நீங்கி, சசடி சகாடிகள், கமடு பள்ளம்) 
எதுவுமின்ைி சதளிவாக சமதளமாக 
பார்ப்பரீ். இன்னும், (அந்த மறுறம நாளில்) 
அவர்கறள ஒன்று திரட்டுகவாம். ஆக, 
அவர்களில் ஒருவறரயும் (எழுப்பாமல்) 
விடமாட்கடாம். 

یهْومه  ُ  وه َْیِ  الِْجبهاله  نُسه
تهرهی ةً  اَْلهْرضه  وه  ۬   بهاِرزه

ُهْم  ْرنَٰ شه اِدرْ  فهلهْم  وهحه  نُغه
 ْ ًدا   ِمْٰنُ هحه  ا

48. இன்னும், உம் இறைவன் முன், 
வரிறசயாக (எல்கலாரும்) 
சமர்ப்பிக்கப்படுவார்கள். (அப்கபாது அவன் 
கூறுவான்:) “நாம் உங்கறள (தாயின் 
வயிற்ைிலிருந்து) முதல் முறைப் 
பறடத்தது கபான்கை (இப்கபாது) 
எங்களிடம் வந்துவிட்டீர்கள். மாைாக, 
(உங்கறள உயிர்ப்பிப்பதற்கு) 
வாக்களிக்கப்பட்ட ஒரு கநரத்றத 
உங்களுக்கு நாம் ஏற்படுத்தகவ 
மாட்கடாம் என்று நீங்கள் (உலகில் 
வாழும்கபாது) பிதற்ைினரீ்கள்.” 

لَٰ  وهُعِرُضْوا بَِكه  عه َفًا   ره  ۬    صه
ْد  مها  ِجْئُتُمْونها  لهقه  كه

ُكْم  لهْقنَٰ هَوهله  خه ة    ا َره  بهْل  ؗ  مه
ْمُتْم  هلَهْن  زهعه له  ا  لهُكْم  نَهْجعه
  َمهْوعًِدا
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49. இன்னும், (சசயல்கள் பதியப்பட்ட) 
புத்தகம் (மக்கள் முன்) றவக்கப்படும். 
ஆக, குற்ைவாளிககளா அ(ந்த புத்தகத்)தில் 
உள்ளவற்ைினால் பயந்தவர்களாக 
இருப்பறதப் பார்ப்பரீ். இன்னும், எங்கள் 
நாசகம! இந்த புத்தகத்திற்கு என்ன? 
(குற்ைங்களில்) சிைியறதயும் 
சபரியறதயும் அவற்றைக் கணக்கிட்கட 
தவிர (-அவற்றைப் பதிவு சசய்து 
றவக்காமல்) அது விடவில்றலகய! எனக் 
கூறுவார்கள். அவர்கள் சசய்தறத 
(எல்லாம் அவர்கள் தங்கள் கண்களுக்கு) 
முன்னால் காண்பார்கள். இன்னும், உம் 
இறைவன் (யார்) ஒருவருக்கும் (அவரின் 
நன்றமறய குறைத்கதா, பாவத்றத 
கூட்டிகயா) தீங்கிறழக்க மாட்டான். 

ُوِضعه  ُب  وه هی الِْكتَٰ   فهَته
 ِمَمها  ُمْشِفِقْيه  الُْمْجِرِمْيه 

یهُقْولُْونه  هِ فِيْ  یْلهتهنها  وه   یَٰوه
اِل  ا مه ِب  هَٰذه اِدرُ  َله   الِْكتَٰ   یُغه

ةً َوهَله  ِغْْیه ةً  صه ِبْْیه  اََِله    كه
ا  ىهه هْحصَٰ ُدْوا ۬   ا وهجه ا   وه  مه
ِملُْوا اِضًرا عه  یهْظلُِم  وهَله  ۬    حه
بَُكه  ًدان  ره هحه  ا

50. இன்னும், (நபிகய!) ஆதமுக்கு சிரம் 
பணியுங்கள் என்று வானவர்களுக்கு நாம் 
கூைிய சமயத்றத நிறனவு கூர்வரீாக! 
ஆக, அவர்கள் (எல்கலாரும்) சிரம் 
பணிந்தனர், இப்லீறஸத் தவிர. அவன் 
ஜின்களில் ஒருவனாக இருந்தான். ஆக, 
அவன் தன் இறைவனின் கட்டறளறய 
மீைினான். ஆக, அவறனயும் அவனது 
சந்ததிறயயும் என்றனயன்ைி (உங்கள்) 
நண்பர்களாக எடுத்துக் சகாள்கிைரீ்களா? 
அவர்ககளா உங்களுக்கு எதிரிகள் 
ஆவார்கள். (அல்லாஹ்வின் நட்றப 
தவிர்த்து விட்டு றஷத்தாறன நண்பனாக 
மாற்ைிய அந்த) தீயவர்களுக்கு அவன் மிக 
சகட்ட மாற்ைமாக இருக்கிைான். 

اِذْ  كهةِ  قُلْنها  وه َٰٓى ِ   اْسُجُدْوا لِلْمهل
ا َِلَٰدهمه  ُدْو  جه  اََِله   فهسه
هانه  ۬    اِبْلِیْسه    الِْجَنِ  ِمنه  ك
قه  ْن  فهفهسه هْمرِ  عه بَِه   ا  ۬   ره

هفهتهَتهِخُذْونهه   یَهتهه    ا  وهذَُرِ
هْولِيهٓاءه   وهُهْم  ُدْوِنْ  ِمْن  ا
لِِمْيه  ِبْئسه  ۬   عهُدَو   لهُكْم   لِلَظَٰ
ًَل    بهده
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51. வானங்கள்; இன்னும், பூமிறய 
பறடத்ததிலும், (அது மட்டுமா,) 
அவர்கறள பறடத்ததிலும் (என் 
உதவிக்கு) நான் அவர்கறள 
ஆஜராக்கவில்றல. கமலும், 
வழிசகடுப்பவர்கறள (எனக்கு) 
உதவியாளர்களாக நான் எடுத்துக் 
சகாள்பவனாகவும் இருக்கவில்றல. 

ا   ْدَتُُهْم  مه هْشهه لْقه  ا  خه
ِت  مَٰوَٰ  وهَله   وهاَْلهْرِض  الَسه
لْقه  هنُْفِسِهْم  خه ا   ا مه   ُكْنُت  وه
ُضًدا الُْمِضلَِْيه  ُمَتهِخذه    عه
 

52. இன்னும், நீங்கள் 
பிதற்ைிக்சகாண்டிருந்த என் இறணகறள 
(உங்கள் உதவிக்கு) அறழயுங்கள் என 
(இறணறவத்து வணங்கியவர்கறள 
கநாக்கி) அவன் கூறுகின்ை நாறள 
(நபிகய! அவர்களுக்கு நிறனவு கூர்வரீாக). 
ஆக, அவர்கள் (-இறணறவத்தவர்கள்) 
அவர்கறள (-இறணறவக்கப்பட்ட 
சபாய்யான சதய்வங்கறள) 
அறழப்பார்கள். (ஆனால்) அவர்கள் 
அவர்களுக்கு பதிலளிக்க மாட்டார்கள். 
இன்னும், அவர்களுக்கு மத்தியில் ஓர் 
அழிவிடத்றத (-நரகத்றத) ஆக்குகவாம். 
(அதில் அவர்கள் எல்கலாரும் விழுந்து 
எரிவார்கள்.) 

یهْومه    نهاُدْوا یهُقْوُل  وه
هٓاِءیه  ك  ْمُتْم زهعه  الَهِذیْنه  ُشره
ْوُهْم  عه   فهلهْم  فهده
لْنها  لهُهْم  یهْستهِجیُْبْوا عه   وهجه
 ْ ُ ْوِبًقا  بهْيٰنه   َمه

53. இன்னும், குற்ைவாளிகள் நரகத்றத 
பார்த்து, நிச்சயமாக தாங்கள் அதில் 
விழக்கூடியவர்கள்தான் என்று உறுதி 
சகாள்வார்கள். கமலும், அ(ந்த நரகத்)றத 
விட்டு விலகி சசல்லுமிடத்றத அவர்கள் 
(தங்களுக்கு) காண மாட்டார்கள். 

ه  ا   الَنهاره  الُْمْجِرُمْونه  وهره
ا َنُْو  هنَهُهْم  فهظه وهاقُِعْوهها  ا  َمُ
لهْم  ا  یهِجُدْوا وه ْنهه   عه

ْصِرفًان   مه

54. இன்னும், இந்த குர்ஆனில் 
மக்களுக்காக எல்லா உதாரணங்கறளயும் 
திட்டவட்டமாக விவரித்து விட்கடாம். 
ஆனால், (நிராகரிக்கின்ை) மனிதன் (ஒகர 
ஓர் இறைவறன மட்டும் வணங்குவறத 
எதிர்த்து) மிக அதிகம் வாதிடுபவனாக 
இருக்கிைான். 

ْد  لهقه فْنها  وه َره ا ِفْ  صه  هَٰذه
ِن   كَُلِ  ِمْن  لِلَنهاِس  الُْقْراَٰ
ثهل   هانه  ۬   مه ك اُن  وه  اَْلِنْسه
ْكثهره  ه ء   ا ْ ًَل  َشه ده    جه
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55. இன்னும், மக்களுக்கு கநர்வழி 
வந்தகபாது (அறத ஏற்று) அவர்கள் 
நம்பிக்றக சகாண்டு, அவர்களுறடய 
இறைவனிடம் பாவமன்னிப்புக் 
ககாருவறத விட்டும் அவர்கறளத் 
தடுக்கவில்றல, முன்கனாரின் 
நறடமுறை அவர்களுக்கு வருவறத; 
அல்லது, கண்முன் (சவளிப்பறடயாக, 
திடீசரன) தண்டறன அவர்களுக்கு 
வருவறத (அவர்கள் எதிர்பார்ப்பகத) 
தவிர. 

ا  مه نهعه  وه هْن  الَنهاسه  مه  ا
ا ُهُم  اِذْ  یَُْؤِمُنْو  ٓاءه ی جه   الُْهدَٰ

یهْستهْغِفُرْوا بَهُهْم  وه هْن  اََِله   ره   ا
 ْ ُ لِْيه  ُسَنهةُ  تهاْتِهْیه هَوه هوْ  اَْل  ا
 ُ ُ اُب  یهاْتِهْیه ذه   قُُبًل  الْعه

56. இன்னும், நற்சசய்தி 
கூறுபவர்களாகவும் 
எச்சரிப்பவர்களாகவுகம தவிர தூதர்கறள 
நாம் அனுப்பமாட்கடாம். மாைாக, 
அசத்தியத்றதக் சகாண்டு சத்தியத்றத 
அழிப்பதற்காக நிராகரித்தவர்கள் அ(ந்த 
அசத்தியத்)றதக் சகாண்டு 
வாதிடுகிைார்கள். இன்னும், என் 
வசனங்கறளயும் அவர்கள் எறதக் 
சகாண்டு எச்சரிக்கப்பட்டார்ககளா 
அறதயும் அவர்கள் ககலியாக எடுத்துக் 
சகாண்டனர். 

ا  مه لِْيه  نُْرِسُل  وه  اََِله  الُْمْرسه
ِریْنه  ُمْنِذِریْنه  ُمبهَشِ  ۬    وه
اِدُل  یُجه  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  وه
 ِبهِ  لُِيْدِحُضْوا ِبالْبهاِطِل 
َقه  ا الْحه ُذْو  تَهخه ا یَِٰتْ  وه ا   اَٰ مه  وه
ُنِْذُرْوا   ُهُزًوا ا

57. இன்னும், எவர் தன் இறைவனின் 
வசனங்கறளக் சகாண்டு அைிவுறர 
கூைப்பட்டாகரா, இன்னும், அவற்றைப் 
புைக்கணித்து, தன் இரு கரங்களும் 
முற்படுத்திய (தீய)வற்றை மைந்தாகனா 
அவறன விட மகா தீயவன் யார்? அ(ந்த 
சத்தியத்)றத அவர்கள் புரிந்து 
சகாள்வறத தடுக்கின்ை மூடிகறள 
அவர்களின் உள்ளங்கள் மீதும், 
அவர்களுறடய காதுகள் மீது 
கனத்றதயும் (-சசவிட்டுத் தனத்றதயும்) 
நாம் நிச்சயமாக ஆக்கிகனாம். கமலும், 
(நபிகய!) நீர் அவர்கறள கநர்வழிக்கு 
அறழத்தால், அப்கபாதும் அவர்கள் 
அைகவ கநர்வழி சபை மாட்டார்கள். 

ْن  مه هْظلهُم  وه ره  ِمَمهْن  ا َكِ  ذُ
بَِه   ِباَٰیَِٰت  ضه  ره ا  فهاهْعره ْنهه   عه
نهِسه  ا  وه ْت  مه مه هُ  قهَده نَها  ۬    یهدَٰ   اِ
لْنها  عه لَٰ  جه ِكَنهةً  قُلُْوِبِهْم   عه ه   ا
هْن  ْ   یَهْفقهُهْوهُ  ا ِف نِِهْم  وه ذها  اَٰ
اِْن  ۬   وهقًْرا  اِله  تهْدُعُهْم  وه

ی ْ  الُْهدَٰ ا فهله   اِذًا یَهْهتهُدْو 
هبهًدا   ا



 

ஸூரா அன்பியாஃ 

 

673 

 

 الأنبياء 

58. இன்னும், உம் இறைவன் மகா 
மன்னிப்பாளன், (நிறைவான) 
கருறணயுறடயவன் ஆவான். அவர்கள் 
சசய்தவற்றுக்காக அவன் அவர்கறள 
தண்டித்தால் தண்டறனறய அவர்களுக்கு 
தீவிரப்படுத்தியிருப்பான். மாைாக, 
அவர்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட ஒரு 
கநரம் இருக்கிைது. அதிலிருந்து (தப்பிக்க) 
ஒதுங்குமிடத்றத (அவர்கள்) அைகவ சபை 
மாட்டார்கள். 

بَُكه  ُفوْرُ  وهره ْحمهةِ  ذُو  الْغه  ۬   الَره
ُبْوا ِبمها یُؤهاِخُذُهْم  لهوْ    كهسه

له  َجه ابه  لهُهُم  لهعه ذه  بهْل  ۬   الْعه
 ِمْن  یَهِجُدْوا لَهْن  َمهْوعِد   لَهُهْم 
ْوى ًِل  ُدْونِه     مه

59. அந்த ஊர்(வாசி)கள், அவர்கள் 
தீங்கிறழத்தகபாது அவர்கறள 
அழித்கதாம். இன்னும், அவர்களின் 
அழிவிற்காக வாக்களிக்கப்பட்ட ஒரு 
கநரத்றத நாம் ஆக்கிகனாம். 

ِتلْكه  ی وه ْ  الُْقرَٰ  ُ هْهلهْكٰنَٰ  ا
لهُمْوا لهَمها  لْنها  ظه عه  وهجه

 َمهْوعًِدان  لِمهْهلِِكِهْم 

60. இன்னும், மூஸா தன்(னுடன் இருந்த) 
வாலிபறர கநாக்கி “இரு கடல்களும் 
இறணகின்ை இடத்றத நான் அறடயும் 
வறர சசன்று சகாண்கட இருப்கபன். 
அல்லது, நீண்டசதாரு காலம் நடந்து 
சசன்று சகாண்கட இருப்கபன்” என்று 
கூைிய சமயத்றத நிறனவு கூர்வரீாக! 

اِذْ    َله   لِفهتَٰىهُ  ُمْوسَٰ  قهاله  وه
ُح  هبْره َتَٰ   ا هبْلُغه  حه  مهْجمهعه  ا

یِْن  هوْ  الْبهْحره هْمِضه  ا  ُحُقًبا  ا
 

61. ஆக, அவ்விருவரும் அந்த இரண்டு 
(கடல்களு)ம் இறணயும் இடத்றத 
அறடந்தகபாது இருவரும் தங்கள் மீறன 
மைந்தனர். ஆக, அது கடலில் தன் 
வழிறயச் சுரங்கம் கபால் ஆக்கிக் 
சகாண்டது. 

ا  فهلهَمها    بهیِْنِهمها  مهْجمهعه  بهلهغه
ذه  ُحْوتهُهمها  نهِسيها   فهاتَهخه
ِبْيلهه   بًا الْبهْحرِ  ِف  سه ره   سه

62. ஆக, (தாங்கள் கதடிச் சசன்ை 
இடத்றத அைியாமல் அறத) 
அவ்விருவரும் கடந்து சசன்ைகபாது 
(மூஸா) தன் வாலிபறர கநாக்கி, “நம் 
உணறவ நம்மிடம் சகாண்டுவா. 
திட்டவட்டமாக இந்த நம் பயணத்தில் 
(அதிக) கறளப்றபச் சந்தித்கதாம்” என்று 
கூைினார். 

اوهزها فهلهَمها   لِفهتَٰىهُ  قهاله   جه
تِنها  نها  اَٰ ٓاءه  لهِقیْنها  قهْد له  ؗ   غهده
فهِرنها  ِمْن  ا سه ًبا  هَٰذه   نهصه
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63. (அந்த வாலிபர் மூஸாறவ கநாக்கி) 
அந்த கற்பாறை அருகில் நாம் 
(ஓய்வுக்காக) ஒதுங்கி (அங்கு தங்கி)ய 
கபாது (நடந்த அதிசயத்றத) நீர் பார்த்தீரா? 
ஆக, நிச்சயமாக நான் (அப்கபாது அந்த) 
மீறன(ப் பற்ைிக் கூை) மைந்கதன். கமலும், 
அறதப் பற்ைி நான் கூறுவறத எனக்கு 
மைக்கடிக்கவில்றல, றஷத்தாறனத் 
தவிர. இன்னும், (அவ்விடத்தில்) கடலில் 
(சசல்ல) ஆச்சரியமான விதத்தில் அது 
தன் வழிறய ஆக்கிக் சகாண்டது” என்று 
கூைினார். 

ءهیْته  قهاله  هره یْنها   اِذْ  ا هوه  اِله  ا
ةِ  ْخره ْ  الَصه   نهِسْيُت  فهاَِنِ
ا   ؗ  الُْحْوته  مه ىِنْيهُ  وه هنْسَٰ  اََِله  ا
ُن  ْيطَٰ هْن  الَشه ه   ا ُكره هذْ  ۬    ا
ذه  تَهخه ا ِبْيلهه   وه  ۬ ۬   الْبهْحرِ  ِف  سه
ًبا  جه   عه

64. (மூஸா) கூைினார்: “நாம் 
கதடிக்சகாண்டிருந்த (இடமான)து 
அதுதான்.” ஆக, அவ்விருவரும் 
(அவ்விடத்றதத்) கதடியவர்களாக தங்கள் 
(காலடி) சுவடுகள் மீகத (அவற்றை 
பின்பற்ைி வந்த வழிகய) திரும்பினார்கள். 

لِكه  قهاله  ا  ذَٰ  ۬ ۬    نهْبِغ  ُكَنها  مه
ا لَٰ   فهاْرتهَده هاِرِهمها  عه ث  اَٰ
ًصا    قهصه

65. ஆக, அவ்விருவரும் (அங்கு 
வந்தகபாது) நம் அடியார்களில் ஓர் 
அடியாறரக் கண்டார்கள். நம்மிடமிருந்து 
அவருக்கு (சிைப்பான) கருறணறய நாம் 
சகாடுத்திருந்கதாம். இன்னும், நம் 
புைத்திலிருந்து அவருக்கு கல்வி 
ஞானத்றதயும் நாம் கற்பித்திருந்கதாம். 

ا ده ْبًدا فهوهجه   ِعبهاِدنها    َمِْن  عه
هُ  تهیْنَٰ ْحمهةً  اَٰ   ِعْنِدنها  َمِْن  ره
هُ    عِلًْما  لَهُدنَها  ِمْن  وهعهلَهْمنَٰ

66. மூஸா, அவறர கநாக்கி “நீர் 
கற்பிக்கப்பட்டதிலிருந்து (சில) 
நல்லைிறவ எனக்கு நீர் கற்பிப்பதற்காக 
நான் உம்றமப் பின்சதாடர்ந்து வரலாமா?” 
என்று கூைினார். 

تَهِبُعكه  ههْل  ُمْوسَٰ  لهه   قهاله  ه  ا
لَٰ   هْن  عه لَِمهِن  ا   عُلَِْمته   ِمَمها  ُتعه
  ُرْشًدا

67. அவர் கூைினார்: “என்னுடன் 
சபாறுறமயாக இருக்க நிச்சயமாக நீர் 
அைகவ இயல மாட்டீர்.” 

نَهكه  قهاله    تهْستهِطْيعه  لهْن  اِ
ِعه  ا مه َْبً   صه



 

ஸூரா அன்பியாஃ 

 

675 

 

 الأنبياء 

68. “எறத நீர் ஆழமாக 
சூழ்ந்தைியவில்றலகயா (அறத நான் 
சசய்யும்கபாது) அதன் மீது எப்படி நீர் 
சபாறுறமயாக இருப்பரீ்.” 

لَٰ  تهْصَِبُ  وهكهْيفه  ا  عه   لهْم  مه
ا ِبه   ُتِحْط    ُخَْبً

69. (மூஸா) கூைினார்: “அல்லாஹ் 
நாடினால் சபாறுறமயாளனாக என்றனக் 
காண்பரீ். இன்னும், எந்த ஒரு 
காரியத்திலும் உமக்கு நான் மாறுசசய்ய 
மாட்கடன்.” 

تهِجُدِنْ   قهاله  ٓاءه   اِْن  سه ُ  شه   اّلَلَٰ
اِبًرا َوهَله   هْعِصْ  صه  لهكه  ا

هْمًرا  ا

70. அவர் கூைினார்: “நீர் என்றனப் 
பின்சதாடர்ந்தால் (நான் சசய்யும்) எந்த 
ஒரு விஷயத்றதப் பற்ைியும் என்னிடம் 
ககள்வி ககட்காதீர், (அது குைித்த) 
விளக்கத்றத நான் கூை ஆரம்பிக்கும் 
வறர.” 

ِنْ  فهاِِن  قهاله  تَهبهْعته   فهله   ا
ْن  تهْسـ هلِْنْ  ء   عه ْ َتَٰ   َشه  حه
 ِذْكًران  ِمْنهُ  لهكه  اُْحِدثه 

71. ஆக, இருவரும் சசன்ைனர். 
இறுதியாக, கப்பலில் இருவரும் 
பயணித்த கபாது, அவர் அதில் 
ஓட்றடயிட்டார். (உடகன) (மூஸா) 
கூைினார்: “இதில் உள்ளவர்கறள நீர் 
மூழ்கடிப்பதற்காக அதில் 
ஓட்றடயிட்டீரா? திட்டவட்டமாக மிக 
(அபாயகரமான) சகட்ட காரியத்றத நீர் 
சசய்தீர்.” 

ا  لهقه َتَٰ     فهانْطه ِكبها  اِذها حه  ِف  ره
ِفیْنهةِ  ا  الَسه قههه ره  قهاله  ۬    خه
ا  قْتههه ره ا  لُِتْغِرقه  اهخه هْهلههه  ۬    ا

ْد  ْيـ ًا  ِجْئته  لهقه   اِْمًرا شه

72. அவர் கூைினார்: “என்னுடன் 
சபாறுறமயாக இருப்பதற்கு நிச்சயமாக 
நீர் இயலகவ மாட்டீர் என்று நான் 
கூைவில்றலயா?” 

هلهْم  قهاله  هقُْل  ا نَهكه  ا  لهْن   اِ
ِعه  ْستهِطْيعه ته  ا مه َْبً   صه

73. (மூஸா) கூைினார்: “நான் மைந்துவிட்ட 
காரணத்தால் என்றன நீர் குற்ைம் 
பிடிக்காதீர். இன்னும், (உம்கமாடு உள்ள) 
என் காரியத்தில் சிரமத்திற்கு என்றன 
கட்டாயப்படுத்தாதீர்” 

 ِبمها  ُتؤهاِخْذِنْ  َله  قهاله 
  ِمْن  ُتْرِهْقِنْ  وهَله  نهِسْيُت 
هْمِرْی    ُعْسًرا ا
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74. ஆக. இருவரும் சசன்ைனர். 
இறுதியாக, இருவரும் (வழியில்) ஒரு 
சிறுவறனச் சந்தித்தகபாது, ஆக, (அவர்) 
அவறனக் சகான்று விட்டார். (உடகன, 
மூஸா) கூைினார்: “ஓர் உயிறரக் சகான்ை 
குற்ைம் (அதனிடம்) இல்லாமல் ஒரு 
பரிசுத்தமான உயிறரக் சகான்று 
விட்டீரா? திட்டவட்டமாக நீர் ஒரு மகா 
சகாடிய சசயறல சசய்து விட்டீர்.” 

ا  لهقه َتَٰ     فهانْطه  لهِقيها  اِذها حه
ًَٰما  هقهتهلْته  قهاله  ۬   فهقهتهلهه   غُل   ا
ِكَيهًةٌۢ  نهْفًسا ْْیِ  زه  ۬    نهْفس   ِبغه
ْد  ْيـ ًا  ِجْئته  لهقه   نَُْكًرا شه

75. அவர் கூைினார்: “என்னுடன் 
சபாறுறமயாக இருப்பதற்கு நிச்சயமாக 
நீர் இயலகவ மாட்டீர்” என்று நான் 
உமக்கு கூைவில்றலயா?” 

هلهْم  قهاله  هقُْل  ا نَهكه  لَهكه  ا  لهْن  اِ
ِعه  تهْستهِطْيعه  ا مه َْبً   صه

76. (மூஸா) கூைினார்: “இதன் பின்னர் 
நான் (ஏதாவது) ஒரு விஷயத்றதப் பற்ைி 
உம்மிடம் ககட்டால் என்றன (உம்முடன்) 
கசர்க்காதீர். (என்றன விடுவதற்குரிய) 
ஒரு காரணத்றத என்னிடம் திட்டமாக 
அறடந்தீர்.” 

هلُْتكه  اِْن  قهاله  ا ْن  سه ء    عه ْ   َشه
هها  ِحْبِنْ  فهله  بهْعده   قهْد  ۬    ُتصَٰ
ْ  ِمْن  بهلهْغته    عُْذًرا  لَهُدَنِ

77. ஆக, இருவரும் (சதாடர்ந்து) 
சசன்ைனர். இறுதியாக, அவ்விருவரும் 
ஓர் ஊராரிடம் வரகவ அவ்வூராரிடம் 
அவ்விருவரும் உணவு ககட்டார்கள். ஆக, 
அவர்கள் அவ்விருவருக்கும் விருந்தளிக்க 
மறுத்தனர். பிைகு, அங்கு இடிந்து 
விழுவதற்கு சநருக்கமாக இருந்த ஒரு 
சுவற்றை அவ்விருவரும் கண்டனர். ஆக, 
அவர் அறத (சசப்பனிட்டு விழாது) 
நிறுத்தினார். (அதற்கு மூஸா) கூைினார்: 
“நீர் நாடியிருந்தால் இதற்காக (இந்த 
ஊராரிடம்) ஒரு கூலிறய 
எடுத்திருக்கலாகம!” 

ا  لهقه َتَٰ     فهانْطه ا   اِذها   حه تهيه ه   ا
هْهله  ا   قهْریهةِ  ا مه ا  ْستهْطعه هْهلههه   ا
هبهْوا هْن  فها ُفْوُهمها  ا َيِ  یَُضه
ا ده ا فهوهجه اًرا فِْيهه یُْد  ِجده   یَُِر
هْن  ه   یَهْنقهَضه  ا هقهامه   لهوْ  قهاله  ۬    فها

ْذته  ِشْئته  هْجًرا عهلهْيهِ  لهَتهخه   ا
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78. அவர் கூைினார்: எனக்கிறடயிலும் 
உமக்கிறடயிலும் இதுகவ பிரிவு(க்குரிய 
கநரம்) ஆகும். நீர் சபாறுறமயாக இருக்க 
இயலாதவற்ைின் விளக்கத்றத உமக்கு 
விறரவில் அைிவிப்கபன். 

ا قهاله  اُق  هَٰذه   بهْيِنْ  فِره
بهیِْنكه  هَبُِئكه  ۬   وه اُن اِْویِْل  سه  ِبته

ا  ا عَهلهْيهِ  تهْستهِطعْ  لهْم  مه َْبً   صه
 

79. ஆக, அக்கப்பல், கடலில் (கூலி) 
கவறல சசய்கிை ஏறழகளுக்கு உரியதாக 
இருக்கிைது. அறத நான் குறைபடுத்த 
நாடிகனன். (ஏசனன்ைால், அக்கப்பல் 
சசல்லும் வழியில்) அவர்களுக்கு முன் 
(தான் காணுகின்ை) எல்லா 
கப்பல்கறளயும் அபகரித்து எடுத்துக் 
சகாள்கிை ஓர் (அநியாயக்கார) அரசன் 
இருக்கிைான். (அவனிடமிருந்து 
காப்பாற்ைகவ அறத குறைபடுத்திகனன்.) 

ا  هَمه ِفیْنهةُ  ا   فهكهانهْت  الَسه
ِكْيه   ِف  یهْعمهلُْونه  لِمهسَٰ
ْدَتُ  الْبهْحرِ  هره هْن  فها ا  ا هعِیْبههه  ا
هانه  ك ُهْم  وه ٓاءه  یَهاُْخذُ  َمهلِك   وهره
ِفیْنهة   كَُله  ْصًبا  سه    غه

80. ஆக, (சகாறல சசய்யப்பட்ட) அந்தச் 
சிறுவன் - அவனுறடய தந்றதயும் தாயும் 
(நல்ல) நம்பிக்றகயாளர்களாக 
இருந்தார்கள். அவன் (வாலிபத்றத 
அறடந்து) அவ்விருவறரயும் அட்டூழியம் 
சசய்வதற்கும், நிராகரிப்பதற்கும் 
கட்டாயப்படுத்தி விடுவான் என்று நாம் 
பயந்(து அப்படி சசய்)கதாம். 

ا  هَمه ا َُٰم  وه هُ  فهكهانه  الُْغل هبهوَٰ   ا
ِشیْنها   ُمْؤِمنهْيِ  هْن   فهخه  ا
ُطْغيهانًا  یَُْرِهقهُهمها 
 َوهُكْفًرا  

81. (சகால்லப்பட்ட) அ(ந்த சிறு)வறன 
விட சிைந்த தூய்றமயான நல்லவறர, 
இன்னும் (தாய் தந்றத மீது) அதிக 
சநருக்கமான கருறணயுறடயவறர 
அவ்விருவரின் இறைவன் 
அவ்விருவருக்கும் பகரமாக சகாடுப்பறத 
நாடிகனாம். 

ْدنها   هره هْن  فها بَُُهمها  یَُْبِدلهُهمها ا   ره
ا ْْیً به  َمِْنهُ  خه هقْره وةً َوها  زهكَٰ
 ُرْحًما 
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82. ஆக, (அந்தச்) சுவகரா (அந்த) 
நகரத்திலுள்ள இரு அனாறதக் 
குழந்றதகளுக்குரியதாக இருந்தது. 
இன்னும், அதற்குக் கீழ் 
அவ்விருவருக்குரிய புறதயல் ஒன்று 
இருக்கிைது. அவ்விருவரின் தந்றத (மிக) 
நல்லவராக இருந்தார். ஆககவ, 
அவ்விருவரும் தங்கள் வாலிபத்றத 
அறடந்து, தங்கள் புறதயறல சவளிகய 
எடுக்க கவண்டும் என்பறத உம் 
இறைவன் நாடினான். (எனகவ, நான் 
அந்தச் சுவறரச் சசப்பனிட்கடன். இது,) 
உம் இறைவனின் அருளினால் 
(சசய்யப்பட்டது). (கமற்படி நிகழ்ந்த) 
இவற்றை நான் என் இஷ்டப்படி 
சசய்யவில்றல. நீர் சபாறுறமயாக 
இருப்பதற்கு இயலாதவற்ைின் விளக்கம் 
இதுதான். 

ا  هَمه ا ارُ  وه  فهكهانه  الِْجده
َٰمهْيِ   ِف  ْيمهْيِ یهتِ  لُِغل
هانه  الْمهِدیْنهةِ  ك َْن   تهْحتهه   وه  كه

هانه  لَهُهمها  ك هبُْوُهمها  وه الًِحا   ا  ۬     صه
اده  هره بَُكه  فها هْن  ره ا   ا   یَهْبلُغه

ُهمها  هُشَده ا  ا یهْستهْخِرجه   وه
ُهمها  ْحمهةً  ۬ ۬   كهَْنه بَِكه  َمِْن  ره  ۬   َره
ا  مه لُْته   وه ْن  فهعه هْمِرْی  عه  ۬    ا
لِكه  ا  تهاِْویُْل  ذَٰ  تهْسِطعْ   لهْم  مه
ا ۬ن  عَهلهْيهِ  َْبً  صه

83. (நபிகய!) கமலும், துல்கர்றனன் பற்ைி 
(அவர்கள்) உம்மிடம் ககட்கிைார்கள். 
“அவறரப் பற்ைிய நல்லுபகதசத்றத 
உங்களுக்கு நான் ஓதுகவன்” என்று 
கூறுவரீாக. 

یهْسـ هلُْونهكه  ْن  وه   ِذی عه
هْتلُْوا قُْل  ۬   الْقهْرنهْيِ  ا   سه
 ِذْكًرا   َمِْنهُ  عهلهْيُكْم 

84. நிச்சயமாக நாம் அவருக்குப் பூமியில் 
ஆதிக்கத்றதக் சகாடுத்கதாம். இன்னும், 
ஒவ்சவாரு சபாருறளப் பற்ைி (-அறத 
எப்படி பயன்படுத்த கவண்டும் என்ை) 
அைிறவ அவருக்குக் சகாடுத்கதாம். 

نَها  َكهَنها  اِ   اَْلهْرِض  ِف  لهه   مه
هُ  تهیْنَٰ اَٰ ْ   كَُلِ  ِمْن  وه  ء  َشه
ًبا   به  سه

85. ஆக, அவர் (பூமியில்) ஒரு வழிறயப் 
பின்சதாடர்ந்(து அதில் ஓர் எல்றலறய 
அறடந்)தார். 

هْتبهعه  ًبا  فها به   سه
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86. இறுதியாக, சூரியன் மறையும் 
இடத்றத (கமற்குத் திறசறய) அவர் 
அறடந்தகபாது (கரு நிை) கசறுகள் 
நிறைந்த கடலில் மறைவதாக அறதக் 
கண்டார். இன்னும், அதனிடத்தில் 
(ஒருவறகயான) சில மக்கறளக் கண்டார். 
“துல்கர்றனகன! ஒன்று, (இவர்கறளத்) 
தண்டிப்பரீ், அல்லது, அவர்களில் ஓர் 
அழகிய (நடத்)றத(றய) கறடப்பிடி(த்து 
அவர்கறள மன்னி)ப்பரீ். (இரண்டும் 
உமக்கு அனுமதிக்கப்பட்டகத!)” என்று 
கூைிகனாம். 

َتَٰ    ْغِربه مه  بهلهغه  اِذها حه
ْمِس  هها  الَشه ده  ِفْ  تهْغُرُب  وهجه
ْي   ده  عه ِمئهة  َوهوهجه هها  حه   ِعْنده
ا قُلْنها  ۬ ۬   قهْوًما   الْقهْرنهْيِ  یَٰذه
ا   هْن  اَِمه به  ا َذِ ا   ُتعه اَِمه هْن  وه  ا

ْ  تهَتهِخذه    ُحْسًنا  فِهْْیِ

87. (துல் கர்றனன்) கூைினார்: ஆக, எவன் 
(இறணறவத்து வணங்கியும் என் 
கட்டறளறய மீைியும்) அநியாயம் 
சசய்தாகனா அவறன தண்டிப்கபாம். 
பிைகு, அவன் தன் இறைவனிடம் 
மீண்டும் சகாண்டு வரப்படுவான். அவன் 
சகாடிய தண்டறனயால் அவறன 
தண்டிப்பான். 

ا  قهاله  هَمه ْن  ا لهمه  مه ْوفه   ظه  فهسه
بُه   َذِ دَُ  ثَُمه  نُعه بَِه    اِلَٰ  یُره  ره
بُه   َذِ ابًا فهُيعه   نَُْكًرا عهذه

88. “ஆக, எவர் நம்பிக்றக சகாண்டு, 
நற்சசயறல சசய்தாகரா அவருக்கு 
(இறைவனிடத்தில்) அழகிய சசார்க்கம் 
கூலியாக இருக்கிைது. இன்னும், நாம் நம் 
காரியத்தில் இலகுவானறத அவருக்கு 
விறரவில் கூறுகவாம்.” 

ا  هَمه ا ْن  وه مهنه  مه ِمله  اَٰ  وهعه
الًِحا  ٓاءه  فهلهه    صه زه   جه
نه  ۬   لُْحْسنَٰ   ِمْن  لهه   ُقْوُل وهسه
هْمِرنها   یُْسًرا   ا

89. பிைகு, அவர் (மற்ை) ஒரு வழிறயப் 
பின்சதாடர்ந்(து அதில் ஓர் எல்றலறய 
அறடந்)தார். 

ْتبهعه  ثَُمه  ه ًبا  ا به   سه
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90. இறுதியாக, அவர் சூரியன் 
உதிக்குமிடத்றத (கிழக்குத் திறசறய) 
அறடந்தகபாது, ஒரு சமுதாயத்தின் மீது 
அது உதிப்பதாக அறதக் கண்டார். அதற்கு 
முன்னாலிருந்து (அதன் சவப்பத்திலிருந்து 
அவர்கறள காப்பாற்றும் நிழல் தரும் 
மறல, மரம், வடீு கபான்ை) ஒரு தடுப்றப 
அவர்களுக்கு நாம் ஆக்கி 
இருக்கவில்றல. 

َتَٰ   ْطلِعه  بهلهغه  اِذها حه   مه
ْمِس  هها  الَشه ده  تهْطلُعُ  وهجه

لَٰ  ْل نه  لَهْم  قهْوم   عه   لَهُهْم  ْجعه
ا  َمِْن  ا   ُدْونِهه  ِسَْتً

91. (அவர்களுறடய நிறலறம) 
அப்படித்தான் (இருந்தது). கமலும், 
திட்டமாக அதனிடத்தில் இருந்தவற்றை 
நாம் ஆழமாக சூழ்ந்தைிந்கதாம். 

لِكه  قهْد  ۬   كهذَٰ ْطنها وه   ِبمها  اهحه
یْهِ  ا لهده   ُخَْبً

92. பிைகு, அவர் (மற்ை) ஒரு வழிறயப் 
பின்சதாடர்ந்(து அதில் ஓர் எல்றலறய 
அறடந்)தார். 

ْتبهعه  ثَُمه  ه ًبا  ا به   سه

93. இறுதியாக, (அங்கிருந்த) இரு 
மறலகளுக்கு இறடயில் (உள்ள ஓர் 
இடத்றத) அவர் அறடந்தகபாது 
அவ்விரண்டிற்கும் முன்னால் 
(பிைருறடய) எந்த கபச்றசயும் எளிதில் 
விளங்கமுடியாத ஒரு சமுதாயத்றதக் 
கண்டார். 

َتَٰ     بهْيه  بهلهغه  اِذها حه
یِْن  َده ده  الَسه  ِمْن  وهجه
 یهكهاُدْونه  ََله  ۬    قهْوًما  ُدْونِِهمها 
  قهْوًَل  یهْفقهُهْونه 

94. அவர்கள் (றசறகயால்) கூைினார்கள்: 
“துல்கர்றனகன! நிச்சயமாக யஃஜூஜ், 
மஃஜூஜ் (என்பவர்கள் எங்கள்) பூமியில் 
(நுறழந்து) விஷமம் சசய்கிைார்கள். 
ஆககவ, எங்களுக்கிறடயிலும் 
அவர்களுக்கிறடயிலும் ஒரு தறடறய 
நீர் ஏற்படுத்துவதற்காக ஒரு சதாறகறய 
நாங்கள் உமக்கு ஏற்படுத்தி 
சகாடுக்கட்டுமா?” 

ا قهالُْوا  اَِنه   الْقهْرنهْيِ  یَٰذه
اُْجْوجه  یهاُْجْوجه  مه  وه

  اَْلهْرِض  ِف  ُمْفِسُدْونه 
ْل  ُل  فههه رْ  لهكه  نهْجعه   ًجا خه
لَٰ   هْن  عه له  ا   بهْينهنها  تهْجعه

 ْ ُ بهْيٰنه ا وه َدً   سه
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95. அவர் கூைினார்: “என் இறைவன் எதில் 
எனக்கு ஆற்ைல் அளித்துள்ளாகனா 
அதுகவ (எனக்கு கபாதுமானதும்) மிக்க 
கமலானது(ம்) ஆகும். ஆககவ, (உங்கள் 
உறழப்பு எனும்) வலிறமறயக்சகாண்டு 
எனக்கு உதவுங்கள். உங்களுக்கிறடயிலும் 
அவர்களுக்கிறடயிலும் பலமான ஒரு 
தடுப்றப நான் ஏற்படுத்துகவன்.” 

ا  قهاله  ْ  مه َكهَنِ ْ  فِْيهِ  مه َبِ ْْی   ره   خه
ْل  ِبُقَوهة   فهاهعِیُْنْوِنْ  هْجعه  ا
ْ  بهیْنهُكْم  ُ بهْيٰنه ْدًما   وه  ره

96. “(கதறவயான) இரும்பு பாலங்கறள 
என்னிடம் சகாண்டு வாருங்கள். 
இறுதியாக, இரு மறலகளின் 
உச்சிகளுக்கு அறவ சமமாகினால், (அதில் 
சநருப்றப மூட்ட) ஊதுங்கள்” என்று 
கூைினார். இறுதியாக, (நீங்கள் ஊதுவது) 
அவற்றை (பழுத்த) சநருப்பாக 
ஆக்கிவிட்டால் “என்னிடம் (சசம்றபக்) 
சகாண்டு வாருங்கள். (அந்த) சசம்றப 
(உருக்கி) அதன் மீது நான் ஊற்றுகவன்” 
என்று கூைினார். 

ُتْوِنْ  ِدیْدِ  ُزبهره  اَٰ َتَٰ   ۬    الْحه   حه
اوَٰی اِذها فهْيِ  بهْيه  سه ده   الَصه
نُْفُخْوا قهاله  َتَٰ   ۬   ا   اِذها حه
لهه   عه ُتْوِنْ   قهاله  ۬    نهاًرا جه   اَٰ
 قِْطًرا   عهلهْيهِ  اُفِْرغْ 

97. “ஆக, அதன் மீது ஏறுவதற்கு 
அவர்களால் இயலவில்றல. இன்னும், 
அறதத் துறளயிடவும் அவர்களால் 
இயலவில்றல.” 

ا فهمها  اُعْو  هْن  اْسطه ُرْوهُ  ا  یَهْظهه
ا  مه اُعْوا وه   نهْقًبا  لهه   اْستهطه

98. அவர் கூைினார்: “இது என் 
இறைவனிடமிருந்து கிறடத்த அருளாகும். 
ஆக, என் இறைவனின் (யுக முடிவு 
எனும்) வாக்கு வரும்கபாது அவன் 
இறதத் தூள் தூளாக்கிவிடுவான். 
இன்னும், என் இறைவனின் வாக்கு 
(முற்ைிலும் நிகழக்கூடிய) உண்றமயாக 
இருக்கிைது!” 

ا قهاله  ْحمهة   هَٰذه ْ  َمِْن  ره َبِ  ۬    َره
ٓاءه  فهاِذها ْ  وهعُْد  جه َبِ لهه    ره عه   جه
َهٓاءه  هانه  ۬    دهك ك ْ  وهعُْد  وه َبِ   ره
ا   َقً  حه
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99. இன்னும், அந்நாளில் சிலர் சிலருடன் 
(-ஜின்கள் மனிதர்களுடன்) 
கலந்துவிடும்படி விட்டுவிடுகவாம். 
(இரண்டாவது முறையாக) சூரில் 
(எக்காளத்தில்) ஊதப்படும். ஆககவ, 
(விசாரறணக்காக உயிர் சகாடுத்து) 
அவர்கறள நிச்சயமாக ஒன்று 
கசர்ப்கபாம். 

ْكنها  تهره ُهْم  وه ذ    بهْعضه ى ِ  یهْومه
 ِف  وهنُِفخه  بهْعض   ِفْ  یَهُمْوُج 
وْرِ  ْ  الَصُ ُ مهْعٰنَٰ ْمًعا   فهجه  جه

100. இன்னும், நிச்சயமாக அந்நாளில் 
நிராகரிப்பாளர்களுக்கு நரகத்றத 
சவளிப்படுத்துகவாம். 

ْضنها  ره َنهمه  وهعه هه ذ   جه ى ِ  یهْومه
ا   لَِلْكَِٰفِریْنه  ْرضه  عه

101. அவர்களுறடய கண்கள் என் 
நல்லுபகதசங்கறள (பார்ப்பறத) விட்டு 
திறரக்குள் இருந்தன. இன்னும், அவர்கள் 
(நல்லுபகதசங்கறளச்) சசவியுை 
இயலாதவர்களாக இருந்தனர். 

هانهْت  لَهِذیْنه  ْ  ك هْعُيُٰنُ   ِفْ  ا
ٓاء   ْن  ِغطه هانُْوا  ِذْكِرْی  عه ك   وه
ْمًعان  یهْستهِطْيُعْونه  َله   سه

102. நிராகரிப்பவர்கள் என்றன அன்ைி என் 
அடியார்கறள(த் தங்களுக்கு) 
பாதுகாவலர்களாக எடுத்துக்சகாள்ள 
எண்ணுகிைார்களா? நிச்சயமாக நாம், 
நிராகரிப்பவர்களுக்கு தங்குமிடங்களாக 
நரகத்றத தயார்படுத்திகனாம். 

ِسبه  هفهحه ا الَهِذیْنه  ا  كهفهُرْو 
هْن    ِمْن  ِعبهاِدْی  یَهَتهِخُذْوا ا
هْولِيهٓاءه  ُدْوِنْ   َها   ۬    ا ن هْعتهْدنها  اِ  ا
َنهمه  هه   نُُزًَل  لِلْكَِٰفِریْنه  جه

103. (நபிகய) கூறுவரீாக! “சசயல்களால் 
மிகப் சபரிய நஷ்டவாளிகறள நாம் 
உங்களுக்கு அைிவிக்கவா?” 

ُئُكْم  ههْل  قُْل    نُنهَبِ
ِریْنه  هْعمهاًَل   ِباَْلهْخسه  ا

104. உலக வாழ்க்றகயில் அவர்களின் 
முயற்சிகள் (எல்லாம்) வழிசகட்டு 
விட்டன. அவர்ககளா நிச்சயமாக 
அவர்கள் நல்ல சசயறல சசய்கிைார்கள் 
என்று எண்ணுகிைார்கள். 

هلَهِذیْنه  َله  ا ْ  ضه ْعهُْیُ   ِف  سه
وةِ  يَٰ نْيها الْحه  وهُهْم  الَدُ

ُبْونه  هنَهُهْم  یهْحسه   ا
   ُصْنًعا  یُْحِسُنْونه 
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105. இவர்கள் எத்தறககயார் என்ைால் 
தங்கள் இறைவனின் வசனங்கறளயும் 
அவனுறடய சந்திப்றபயும் 
நிராகரித்தார்கள். ஆககவ, அவர்களுறடய 
(நல்ல) சசயல்கள் (அறனத்தும்) அழிந்து 
விட்டன. ஆககவ, அவர்களுக்காக 
மறுறம நாளில் எவ்வித எறடறயயும் 
நிறுத்த மாட்கடாம். (அவர்களுக்கு எவ்வித 
மதிப்பும் மறுறமயில் இருக்காது.) 

كه  َٰٓى ِ  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اُول
لِقهٓاى ِه   بَِِهْم ره  ِباَٰیَِٰت   وه

ْت  ِبطه هْعمهالُُهْم  فهحه   فهله   ا
مهةِ  یهْومه  لهُهْم  نُِقْيُم    الِْقيَٰ
  وهْزنًا 

106. அவர்கள் நிராகரித்ததாலும்; என் 
வசனங்கறளயும் என் தூதர்கறளயும் 
ககலியாக எடுத்துக் சகாண்டதாலும் 
அவர்களுக்கு தயார் சசய்யப்பட்ட அந்த 
கூலியானது நரகமாகும். 

لِكه  ٓاُؤُهْم  ذَٰ زه َنهُم  جه هه   ِبمها  جه
ا كهفهُرْوا ُذْو  تَهخه ا یَِٰتْ  وه  اَٰ
  ُهُزًوا وهُرُسِلْ 

107. நிச்சயமாக எவர்கள் நம்பிக்றக 
சகாண்டு, நன்றமகறள சசய்தார்ககளா 
அவர்களுக்கு ‘ஃபிர்தவ்ஸ்’ என்னும் 
சசார்க்கங்கள் தங்குமிடங்களாக 
இருக்கும். 

ُنْوا الَهِذیْنه  اَِنه  مه ِملُوا اَٰ   وهعه
ِت  لِحَٰ هانهْت  الَصَٰ  لهُهْم  ك
َنَُٰت   نُُزًَل   الِْفْردهْوِس  جه

108. அவற்ைில் அவர்கள் 
நிரந்தரமானவர்களாக இருப்பார்கள். 
அதிலிருந்து (கவறு இடத்திற்கு) 
மாறுவறத அவர்கள் விரும்ப 
மாட்டார்கள். 

لِِدیْنه  ا   خَٰ  یهْبُغْونه  َله  فِْيهه
ا  ْنهه   ِحوهًَل  عه

109. (நபிகய!) கூறுவரீாக: என் 
இறைவனின் (ஞானத்றதயும் அைிறவயும் 
விவரிக்கும்) வாக்கியங்களுக்கு கடல் (நீர்) 
றமயாக மாைினால், என் இறைவனின் 
வாக்கியங்கள் தீர்ந்துவிடுவதற்கு 
முன்னதாககவ கடல் (நீர்) தீர்ந்துவிடும். 
அது (-அந்த கடல் நீர்) கபான்று அதிகம் 
அதிகமாக நாம் (றமகறள) சகாண்டு 
வந்தாலும் சரிகய! 

هانه  لَهوْ  قُْل  اًدا  الْبهْحرُ  ك   ِمده
ْ  لَِكهلِمَِٰت  َبِ  الْبهْحرُ  لهنهِفده  ره
هْن  قهْبله  هلِمَُٰت  تهْنفهده  ا ْ  ك َبِ   ره
لهوْ  ًدا ِبِمثْلِه   ِجْئنها  وه   مهده
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110. (நபிகய) கூறுவரீாக: “நிச்சயமாக 
நாசனல்லாம் உங்கறளப் கபான்ை ஒரு 
மனிதன்தான், (-நீங்கள் வணங்குவதற்கு 
தகுதியான) உங்கள் கடவுள் எல்லாம் 
ஒகர ஒரு கடவுள்தான் என்று எனக்கு 
வஹ்யி அைிவிக்கப்படுகிைது. ஆககவ, 
எவர் தன் இறைவனின் சந்திப்றப 
பயப்படுவாகரா அவர் நல்ல சசயறலச் 
சசய்யட்டும்! இன்னும், தன் இறைவறன 
வணங்குவதில் ஒருவறரயும் (அவனுக்கு) 
இறணயாக்க கவண்டாம்!” 

ا   قُْل  نَهمه هنها  اِ ر   ا  َمِثْلُُكْم  بهشه
َه  یُْوحَٰ   ا   اِله هنَهمه َُٰهُكْم  ا َٰه   اِل  اِل
هانه  فهمهْن  ۬   َوهاِحد    یهْرُجْوا ك
بَِه   لِقهٓاءه  مهًل   فهلْيهْعمهْل  ره   عه
الًِحا   ِبِعبهادهةِ   یُْشِرْك  وهَله  صه
بَِه    ًدان  ره هحه  ا

 ஸூரா மரய்ம் مريم  

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ ِمۡسِب   ٱَّلله

1. காஃப் ஹா யா ஐன் ஸாத்.   ۬ ٓعٓص يَٰ  ٓكهَٰ

2. (இது,) உமது இறைவன் தன் அடியார் 
ஸகரிய்யாவுக்கு அருள் புரிந்தறத 
நிறனவு கூர்வதாகும். 

ْحمهِت  ِذْكرُ  بَِكه  ره ه    ره ْبده  عه
ِریَها ۬    زهكه

3. அவர் தன் இறைவறன மறைவாக 
அறழத்தகபாது,  ْبَهه   نهادَٰی  اِذ ٓاءً  ره ِفَيًا    نِده خه

 

4. அவர் கூைினார்: “என் இறைவா! 
நிச்சயமாக நான், எனக்குள் எலும்புகள் 
பலவனீமறடந்து விட்டன. இன்னும், (என்) 
தறல நறரயால் சவளுத்து விட்டது. (என் 
இறைவா! உன்னிடம் (நான்) 
பிரார்த்தித்ததில் துர்பாக்கியவனாக 
(பிரார்த்தறன நிராகரிக்கப்பட்டவனாக, 
நிராறச அறடந்தவனாக) நான் 
(ஒருகபாதும்) ஆகமாட்கடன். 

َبِ  قهاله  ْ  ره ْظُم  وهههنه  اَِنِ  الْعه
 ْ له  ِمَنِ اُْس  وهاْشتهعه  الَره

لهْم  یًْبا َوه ْ  شه ُكنٌۢ ه   ِبُدعهٓاى ِكه  ا
َبِ  ِقَيًا  ره  شه
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5. இன்னும், நிச்சயமாக நான் எனக்குப் 
பின்னால் (எனது உைவினர்கள் மார்க்கப் 
பணிறய சரியாக சசய்ய மாட்டார்கள் 
என்று என்) உைவினர்கறளப் பற்ைி 
பயப்படுகிகைன். என் மறனவிகயா 
மலடியாக இருக்கிைாள். ஆககவ, எனக்கு 
உன் புைத்திலிருந்து (எனக்கு) உதவியாக 
இருக்கும் ஒரு வாரிறசத் தா! 

 ْ اَِنِ  ِمْن  الْمهوهاِله  ِخْفُت  وه
ٓاِءْی  هانهِت  َوهره ك هِٰتْ امْ  وه ا  ره
ْب  عهاقًِرا    لَهُدنْكه   ِمْن  ِلْ  فههه
لَِيًا    وه

6. அவர் என(து நபித்துவத்து)க்கும் 
வாரிசாக இருப்பார். இன்னும், யஅகூபின் 
கிறளயினரு(றடய நபித்துவத்து)க்கும் 
வாரிசாக இருப்பார். இன்னும், என் 
இறைவா! அவறர (உன்) 
சபாருத்தத்திற்குரியவராக ஆக்கு! 

ِل  ِمْن  یهِرُث وه  یَهِرثُِنْ   اَٰ
  ۬ لْهُ   یهْعُقْوبه   َبِ  وهاْجعه  ره
ِضَيًا   ره

7. ஸகரிய்யாகவ! நிச்சயமாக நாம் 
உமக்கு ஓர் ஆண் குழந்றதறயக் 
சகாண்டு நற்சசய்தி தருகிகைாம். அதன் 
சபயர் யஹ்யா ஆகும். இதற்கு முன் 
அதற்கு ஒப்பானவறர நாம் 
பறடக்கவில்றல. (கவறு யாருக்கும் அந்த 
சபயறர நாம் சூட்டியதில்றல.) 

ِریَها   كه ُركه  اِنَها  یَٰزه َِٰم  نُبهَشِ   ِبُغل
ْل  لهْم  یهْحیَٰ    ْسُمه     لَهه   نهْجعه
ِمَيًا  قهْبُل  ِمْن   سه

8. அவர் கூைினார்: “என் இறைவா! எனக்கு 
எப்படி குழந்றத கிறடக்கும்? என் 
மறனவிகயா மலடியாக இருக்கிைாள். 
நாகனா முதுறமயின் எல்றலறய 
அறடந்து (முற்ைிலும் பலவனீனாக 
ஆகி)விட்கடன்.” 

َبِ  قهاله  هَنَٰ  ره َٰم   ِلْ   یهُكْوُن  ا   غُل
هانهِت  ك ْ  وه هِٰت ا   عهاقًِرا َوهقهْد  اْمره
ِ  ِمنه  بهلهْغُت   عِِتَيًا  الِْكَبه

9. (அல்லாஹ்) கூைினான்: “(அது) 
அப்படித்தான். அது எனக்கு மிக எளிது. 
திட்டமாக இதற்கு முன்னர் நீர் ஒரு 
சபாருளாககவ இல்லாதகபாது நான் 
உன்றனப் பறடத்திருக்கிகைன் என்று உம் 
இறைவன் கூைினான்.” 

لِكه    قهاله  بَُكه  قهاله  كهذَٰ  ره
َه  له قهْد  ههَيِ   ُهوهعه لهْقُتكه  وه   خه
لهْم  قهْبُل  ِمْن  ْيـ ًا   تهُك  وه  شه
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10. அவர் கூைினார்: “என் இறைவா! 
எனக்கு ஓர் அத்தாட்சிறய ஏற்படுத்து!” 
அவன் கூைினான்: “நீர் (எவ்வித 
கநாயுமின்ைி) சுகமாக இருக்க, மூன்று 
இரவுகள் மக்களிடம் நீர் கபசாமல் 
இருப்பதுதான் உமக்கு அத்தாட்சியாகும்.” 

َبِ  قهاله  ْل  ره ْ   اْجعه یهًة    َلِ  اَٰ
یهُتكه  قهاله  هََله  اَٰ   ُتكهلَِمه  ا

َٰثه  الَنهاسه  هل یًَا   لهيهال   ث وِ  سه

11. ஆக, அவர் தனது மக்களுக்கு முன் 
சதாழுமிடத்திலிருந்து சவளிகயைி 
வந்தார். அவர்கறள கநாக்கி 
“காறலயிலும் மாறலயிலும் 
(அல்லாஹ்றவ) துதியுங்கள்” என்று 
றசறக காண்பித்தார். 

جه  ره لَٰ  فهخه  ِمنه  قهْوِمه   عه
اِب  ْ  فهاهْوحَٰ   الِْمْحره  اِلههْْیِ

هْن  ُحْوا ا َبِ ِشَيًا  سه ةً َوهعه بُْكره
 

12. (ஆக, அவருக்கு யஹ்யா என்ை மகன் 
பிைந்தார். அவர் கபசுகின்ை வயறத 
அறடந்த கபாது நாம் அவறர கநாக்கி 
கூைிகனாம்:) “யஹ்யாகவ! (தவ்ராத்) 
கவதத்றத பலமாகப் பற்ைிப் பிடிப்பரீாக!” 
இன்னும், (கவதத்றதப் புரிவதற்கு) 
ஞானத்றத (அவர்) சிறு குழந்றதயாக 
இருக்கும்கபாகத அவருக்குக் 
சகாடுத்கதாம். 

  ِبُقَوهة     الِْكتَٰبه  ُخذِ  یَٰيهْحیَٰ 
هُ  تهیْنَٰ اَٰ ِبَيًا   الُْحْكمه  وه  صه

13. இன்னும், நம்மிடமிருந்து 
இரக்கத்றதயும் தூய்றமறயயும் 
(அவருக்குக் சகாடுத்கதாம்). இன்னும், 
அவர் இறையச்சமுள்ளவராக இருந்தார். 

نهانًا  وةً    لَهُدنَها  َمِْن  وهحه  وهزهكَٰ
هانه  ك  تهِقَيًا   وه

14. இன்னும், அவர் தன் சபற்கைாருக்கு 
நன்றம புரிபவராக இருந்தார். அவர் 
முரடராக (சபருறமபிடித்தவராக), 
மாறுசசய்பவராக இருக்கவில்றல. 

ٌۢا بهَرً یْهِ  وه لهْم  ِبوهالِده   یهُكْن  وه
َبهاًرا ِصَيًا  جه  عه

15. இன்னும், அவர் பிைந்த நாளிலும் 
அவர் மரணிக்கின்ை நாளிலும் அவர் 
உயிர்சபற்ைவராக (மீண்டும்) 
எழுப்பப்படுகின்ை நாளிலும் அவருக்கு 
ஸலாம் - ஈகடற்ைம் உண்டாகுக! 

َٰم   ل   ُولِده  یهْومه  عهلهْيهِ  وهسه
یهْومه  یهْومه  یهُمْوُت  وه ُث  وه  یُْبعه
َيًان   حه
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16. இன்னும், இவ்கவதத்தில் மர்யறம 
நிறனவு கூர்வரீாக! அவள் கிழக்கக 
இருக்கின்ை இடத்தில் தன் 
குடும்பத்தினறர விட்டு ஒதுங்கியகபாது, 

ُكرْ  ِب  ِف  وهاذْ ْریهمه    الِْكتَٰ  مه
ْت  اِذِ  نْتهبهذه ا  ِمْن  ا هْهلِهه   ا

كهانًا  ْرقَِيًا   مه  شه

17. அவர்களுக்கு முன்புைத்திலிருந்து ஒரு 
திறரறய அவள் ஏற்படுத்திக் சகாண்டாள். 
ஆக, அவளிடம் நமது தூதறர 
அனுப்பிகனாம். அவர், அவளுக்கு (முன்) 
ஒரு முழுறமயான மனிதராகத் 
கதான்ைினார். 

ْت  ذه  ُدْونِِهْم  ِمْن  فهاتَهخه
ابًا  لْنها   ِحجه ا  فهاهْرسه  اِلهْيهه
نها  ا  فهتهمهثَهله  ُرْوحه ًرا لههه  بهشه
یًَا   وِ  سه

18. அவள் கூைினாள்: “நிச்சயமாக நான் 
உம்றமவிட்டும் ரஹ்மானிடம் பாதுகாவல் 
கதடுகிகைன். நீர் இறையச்சமுறடயவராக 
இருந்தால் (என்னிடமிருந்து விலகி 
சசன்றுவிடுவரீாக!)” 

ْ   قهالهْت  هُعْوذُ  اَِنِ ْحمَِٰن  ا  ِبالَره
 تهِقَيًا  ُكْنته  اِْن  ِمْنكه 

19. அவர் கூைினார்: “நாசனல்லாம் உமது 
இறைவனின் தூதர்தான் (தீங்றக 
நாடக்கூடிய மனிதன் அல்ல), 
பரிசுத்தமான ஒரு குழந்றதறய உமக்கு 
நான் வழங்குவதற்காக (உம்மிடம் 
வந்திருக்கிகைன்).” 

ا   قهاله  نَهمه هنها  اِ ُسْوُل  ا ۬   ره ِك   بَِ   ره
ًَٰما  لهِك  َِلهههبه  ِكَيًا  غُل  زه

20. அவள் கூைினாள்: “எனக்கு எப்படி 
குழந்றத உண்டாகும்? என்றன ஆடவர் 
எவரும் சதாடவில்றலகய! நான் ஒரு 
விபச்சாரியாக இல்றலகய!” 

هَنَٰ  قهالهْت  َٰم    ِلْ  یهُكْوُن  ا   غُل
لهْم  ْسِنْ  وه لهْم  یهْمسه ر  َوه   بهشه
هُك   بهِغَيًا  ا
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21. அவர் கூைினார்: (அது) அப்படித்தான் 
நடக்கும். உமது இறைவன் கூறுகிைான், 
“அது எனக்கு மிக எளிதா(ன 
காரியமா)கும். அவறர மனிதர்களுக்கு ஓர் 
அத்தாட்சியாகவும் நம் புைத்திலிருந்து ஓர் 
அருளாகவும் நாம் ஆக்குவதற்காக 
(இவ்வாறு நறடசபறும்). இன்னும், இது 
முடிவுசசய்யப்பட்ட ஒரு காரியமாக 
இருக்கிைது.” 

لِِك    قهاله  بَُِك  قهاله  كهذَٰ  ره
َه  له لهه     ههَيِ     ُهوهعه لِنهْجعه  وه
یهةً  ْحمهةً  لَِلَنهاِس  اَٰ َنها    وهره  َمِ
هانه  ك هْمًرا وه  َمهْقِضَيًا  ا

22. ஆக, அவள் அறத (-அக்குழந்றதறய) 
கர்ப்பத்தில் சுமந்தாள். கமலும், அதனுடன் 
(-அந்த கர்ப்பத்துடன்) தூரமான இடத்திற்கு 
விலகிச் சசன்ைாள். 

مهلهْتهُ  ْت  فهحه  ِبه   فهانْتهبهذه
كهانًا   قهِصَيًا  مه

23. ஆக, (அவளுக்கு) பிரசவ வலி 
(ஏற்பட்டு அது) அவறள கபரீச்ச மரத்தின் 
பக்கம் சகாண்டு சசன்ைது. அவள் 
கூைினாள்: “இதற்கு முன்னர் நான் 
மரணித்திருக்க கவண்டுகம! இன்னும், 
முற்ைிலும் (மக்களின் சிந்தறனயிலிருந்து) 
மைக்கப்பட்டவளாக நான் (ஆகி) இருக்க 
கவண்டுகம!” 

ٓاءههها  اُض  فهاهجه  اِلَٰ  الْمهخه
  قهالهْت  ْخلهِة   الَنه  ِجْذِع 
ِنْ  ا قهْبله  ِمَتُ  یَٰلهیْته ذه  هَٰ
 َمهنِْسَيًا  نهْسًيا  وهُكْنُت 

24. ஆக, அதனுறடய அடிப்புைத்திலிருந்து 
அவர் (-ஜிப்ரீல்) அவறள அறழத்தார்: 
“(மர்யகம!) கவறலப்படாதீர்! உமது 
இறைவன் உமக்குக் கீழ் ஓர் நீகராறடறய 
ஏற்படுத்தி இருக்கிைான்.” 

ا ا   ِمْن  فهنهادَٰىهه هََله  تهْحِتهه  ا
ِنْ  له  قهْد  تهْحزه عه بَُِك  جه  ره
ِریًَا  تهْحتهِك   سه

25. “இன்னும், கபரீச்ச மரத்தின் 
நடுத்தண்றட உம் பக்கம் அறசப்பரீாக! 
அது உம்மீது பழுத்த பழங்கறளக் 
சகாட்டும்.” 

ْی   ُهَزِ   ِبِجْذِع  اِلهْيِك  وه
ِقْط  الَنهْخلهةِ   عهلهْيِك  ُتسَٰ
بً  ِنَيًاؗ  ا ُرطه  جه
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26. “ஆக, நீர் (அந்த மரத்திலிருந்து விழும் 
பழங்கறள) புசிப்பரீாக! இன்னும், (அந்த 
நீகராறடயிலிருந்து) பருகுவரீாக! கண் 
குளிர்வரீாக! ஆக, மனிதர்களில் யாறரயும் 
நீர் பார்த்தால், “நிச்சயமாக நான் 
ரஹ்மானுக்கு கநான்றப (-கபசாமல் 
இருப்பறத) கநர்ச்றச சசய்துள்களன். 
ஆககவ, இன்று நான் எந்த மனிதனிடமும் 
அைகவ கபசமாட்கடன்” என்று கூறுவரீாக!” 

ِبْ  فهكُِلْ  ْی  وهاْشره قهَرِ  عهیًْنا    وه
ا  یَِنه  فهاَِمه رِ  ِمنه  تهره  الْبهشه
ًدا    هحه ْ  فهُقْوِلْ   ا ْرُت  اَِنِ   نهذه

ْحمَِٰن  ْوًما  لِلَره ْ  صه هلَِمه  فهله   اُك
نِْسَيًا   الْيهْومه   اِ

27. ஆக, அதனுடன் அவள் தனது 
மக்களிடம் அறதச் சுமந்தவளாக வந்தாள். 
அவர்கள் கூைினார்கள்: “மர்யகம! நீ ஒரு 
சபரிய (தவைான) காரியத்றதச் சசய்து 
விட்டாய்!” 

هتهْت  ا  ِبه   فها هه  تهْحِملُه     قهْومه
  ِجْئِت   لهقهْد  یَٰمهْریهُم  قهالُْوا
ْيـ ًا   فهِریًَا  شه

28. “ஹாரூனுறடய சககாதரிகய! உமது 
தந்றத சகட்டவராக இருக்கவில்றல. 
இன்னும், உமது தாயும் நடத்றத 
சகட்டவளாக இருக்கவில்றல.” 

ُرْونه  یَٰ اُْخته  ا  هَٰ هانه  مه  ك
هبُْوِك  ه  ا ا ْوء   اْمره ا  سه مه هانهْت  وه   ك
ِك  ا ۬   اَُمُ  بهِغَيً

29. ஆக, அவள் அ(ந்)த (குழந்றதயிடம் 
ககட்கும்படி அத)ன் பக்கம் றசறக 
காண்பித்தாள். அவர்கள் கூைினார்கள்: 
“மடியில் குழந்றதயாக இருக்கின்ைவரிடம் 
நாங்கள் எப்படி கபசுகவாம்!” 

ْت  اره   قهالُْوا اِلهْيِه    فهاهشه
ْن  نُكهلَُِم  كهْيفه  هانه  مه  ِف  ك
ِبَيًا  الْمهْهدِ   صه

30. அவர் (-ஈஸா) கூைினார்: “நிச்சயமாக 
நான் அல்லாஹ்வின் அடிறமயாகவன். 
அவன் எனக்கு கவதத்றதக் சகாடுப்பான்; 
இன்னும், என்றன நபியாக ஆக்குவான்.” 

ْ  قهاله  ْبُد  اَِنِ ۬   عه   ِ ىِنه  اّلَلَٰ تَٰ  اَٰ
لهِنْ  الِْكتَٰبه  عه  نهِبَيًا   وهجه
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31. இன்னும் நான் எங்கிருந்தாலும் 
என்றன பாக்கியமிக்கவனாக (மக்களுக்கு 
நன்றமறய ஏவி, தீறமறய தடுப்பவனாக, 
நல்லவற்றை கற்பிப்பவனாக, மக்களுக்கு 
நன்றம சசய்பவனாக) ஆக்குவான். 
இன்னும், நான் உயிருள்ளவனாக 
இருக்கின்ைவறர சதாழுறகறயயும் 
தர்மத்றதயும் (பாவங்கறள விட்டு விலகி 
தூய்றமயாக இருப்பறதயும்) அவன் 
எனக்கு கட்டறளயிட்டுள்ளான். 

لهِنْ  عه كًا وهجه ه هیْنه  ُمَبَٰ ا  ا   مه
ِنْ  ُكْنُت  هْوصَٰ ا َٰوةِ  وه ل   ِبالَصه

وةِ  كَٰ ا  وهالَزه ا     ُدْمُت  مه َيً  حه

32. இன்னும், என் தாய்க்கு நன்றம 
சசய்பவனாகவும் (என்றன ஆக்கினான்). 
இன்னும், அவன் என்றன 
சபருறமயடிப்பவனாக (-இறைவனுக்கு 
கீழ்ப்படியாதவனாக) தீயவனாக 
ஆக்கவில்றல. 

ٌۢا بهَرً ْ ؗ  وه ِٰت لهْم  ِبوهالِده  وه
لِْنْ  َبهاًرا یهْجعه ِقَيًا  جه  شه

33. நான் பிைந்த நாளிலும் எனக்கு 
ஸலாம் - ஈகடற்ைம் கிறடத்தது. 
(அவ்வாகை,) நான் மரணிக்கின்ை நாளிலும் 
நான் உயிருள்ளவனாக எழுப்பப்படுகின்ை 
நாளிலும் என் மீது ஸலாம் உண்டாகுக! 

َُٰم  ل َه  وهالَسه له  ُولِْدَتُ  یهْومه  عه
یهْومه  هُمْوُت  وه یهْومه  ا ُث   وه ُبْعه  ا
َيًا   حه

34. இவர்தான் மர்யமுறடய மகன் ஈஸா 
ஆவார். (இந்த) உண்றமயான கூற்றைகய 
கூறுங்கள். இவர் விஷயத்தில்தான் 
அவர்கள் தர்க்கிக்கிைார்கள். (யூதர்கள் 
கூறுவதுகபான்று அவர் மந்திரவாதியும் 
அல்ல. கிைித்தவர்கள் கூறுவதுகபான்று 
அவர் அல்லாஹ்வின் மககனா, 
அல்லாஹ்கவா, கடவுள் மூவரில் 
ஒருவகரா அல்ல. மாைாக அவர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் ஆவார்.) 

لِكه  ْریهمه    ابُْن  ِعْيسه  ذَٰ  مه
َقِ  قهْوله   فِْيهِ  الَهِذْی  الْحه

ْونه  ُ  یهْمَته
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35. (தனக்கு) ஒரு குழந்றதறய எடுத்துக் 
சகாள்வது அல்லாஹ்விற்கு தகுந்ததல்ல. 
அவன் மகா பரிசுத்தமானவன். அவன் 
ஒரு காரியத்றத முடிவு சசய்தால் அவன் 
அதற்கு கூறுவசதல்லாம், “ஆகு” 
என்றுதான். உடகன அது ஆகிவிடும். 

ا  هانه  مه ِ  ك هْن  ّلِلََٰ  ِمْن  یَهَتهِخذه  ا
لهد     نهه     َوه   قهضَٰ   اِذها ُسْبحَٰ
هْمًرا  ُكْن  لهه   یهُقْوُل  فهاِنَهمها  ا

 فهيهُكْوُن  

36. இன்னும், நிச்சயமாக அல்லாஹ்தான் 
என் இறைவனும் உங்கள் இறைவனும் 
ஆவான். ஆககவ, அவறன வணங்குங்கள். 
இது கநரான பாறதயாகும். 

اَِنه  ه  وه ْ  اّلَلَٰ َبِ بَُُكْم  ره  وهره
ا فهاْعُبُدْوهُ    ذه اط   هَٰ  ِصره
 َمُْستهِقْيم  

37. ஆக, பல பிரிவினர் தங்களுக்கு 
மத்தியில் (ஈஸா பற்ைி) தர்க்கித்தனர். 
ஆககவ, (அவர் விஷயத்தில் 
அல்லாஹ்வின் கவத அைிவிப்றப) 
நிராகரிப்பாளர்களுக்குக் ககடுதான் 
உண்டாகும், மகத்தான நாறள (அவர்கள்) 
காணும்கபாது. 

اُب  فهاْختهلهفه  ْ  اَْلهْحزه  ِمنٌۢ
   ْ یْل   بهْيِٰنِ َهِذیْنه  فهوه  لَِل
دِ  ِمْن  كهفهُرْوا  یهْوم    َمهْشهه
ِظْيم    عه

38. அவர்கள் நம்மிடம் வருகின்ை நாளில் 
நன்ைாக சசவிசாய்ப்பார்கள்; இன்னும், 
நன்ைாக பார்ப்பார்கள். (ஆனால், அவர்கள் 
சசவியுறுவதும் பார்ப்பதும் அன்று 
அவர்களுக்கு பயனளிக்காது.) எனினும், 
இன்றைய தினம் அநியாயக்காரர்கள் 
சதளிவான வழிககட்டில்தான் 
இருக்கிைார்கள். 

هْسِمعْ  هبِْصْر    ِهْم بِ  ا ا   یهْومه  وه
َِٰكِن  یهاُْتْونهنها  لُِمْونه  ل  الَظَٰ
َٰل   ِفْ  الْيهْومه  ل ِبْي   ضه  َمُ

39. இன்னும், (நபிகய! இறுதி) தீர்ப்பு 
முடிவு சசய்யப்படும்கபாது (அந்த) 
துயரமான நாறளப் பற்ைி அவர்கறள 
எச்சரிப்பரீாக! அவர்கள் அைியாறமயில் 
(மைதியில்) இருக்கிைார்கள். அவர்கள் 
நம்பிக்றக சகாள்ள மாட்டார்கள். 

هنِْذْرُهْم  ا ةِ  یهْومه  وه ْسره  الْحه
 ِفْ  وهُهْم  اَْلهْمُر    قُِضه  اِذْ 

ْفلهة  َوهُهْم   یُْؤِمُنْونه  َله  غه
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40. நிச்சயமாக நாம்தான் பூமிக்கும் அதில் 
இருப்பவர்களுக்கும் உரிறமயாளர்களாக 
ஆகுகவாம். நம்மிடகம அவர்கள் திரும்பக் 
சகாண்டு வரப்படுவார்கள். 

نَها    اَْلهْرضه  نهِرُث  نهْحُن  اِ
ْن  مه ا  وه اِلهیْنها  عهلهْيهه   وه

ن  ُعْونه  یُْرجه

41. (நபிகய!) இவ்கவதத்தில் இப்ராஹறீம 
நிறனவு கூர்வரீாக! நிச்சயமாக அவர் 
உண்றமயாளராக நபியாக இருக்கிைார். 

ُكرْ  ِب  ِف  وهاذْ بْرَٰ  الِْكتَٰ ۬  اِ  ِهْيمه  
نَهه   هانه  اِ یًْقا  ك  نَهِبَيًا  ِصَدِ

42. அவர் தனது தந்றதக்கு கூைிய 
சமயத்றத நிறனவு கூர்வரீாக! “என் 
தந்றதகய எது சசவியுைாகதா, 
பார்க்காகதா, உம்றம விட்டு (தீறமகளில்) 
எறதயும் தடுக்காகதா அறத நீர் ஏன் 
வணங்குகிைரீ்?” 

  لِمه  یَٰ اهبهِت  َِلهِبْيهِ  قهاله  اِذْ 
ا  ْعُبُد ته   وهَله   یهْسمهعُ  َله  مه

ْنكه  یُْغِنْ  وهَله  یُْبِصرُ    عه
ْيـ ًا   شه

43. “என் தந்றதகய! நிச்சயமாக நான் 
(கூறுவதாவது: அல்லாஹ்வின் 
புைத்திலிருந்து) உமக்கு வராத கல்வி 
ஞானம் எனக்கு வந்திருக்கிைது. ஆககவ, 
என்றனப் பின்பற்றுவரீாக. நான் உமக்கு 
சமமான கநரான பாறதறய 
வழிகாட்டுகவன்.” 

ْ  یَٰ اهبهِت  ِنْ  قهْد  اَِنِ ٓاءه   ِمنه  جه
ا  الِْعلِْم    یهاْتِكه  لهْم  مه
هْهِدكه  فهاتَهِبْعِنْ   اًطا  ا   ِصره
یًَا   وِ  سه

44. “என் தந்றதகய! றஷத்தாறன 
வணங்காதீர்! நிச்சயமாக 
றஷத்தானாகிைவன் ரஹ்மானுக்கு 
மாறுசசய்தவனாக இருக்கிைான்.” 

نه    تهْعُبدِ  َله  یَٰ اهبهِت  ْيطَٰ  الَشه
نه  اَِنه  ْيطَٰ هانه  الَشه   ك

ْحمَِٰن  ِصَيًا  لِلَره  عه

45. என் தந்றதகய! “ரஹ்மானிடமிருந்து 
தண்டறன உம்றம வந்தறடந்தால் 
(அறத உம்றம விட்டு றஷத்தானால் 
தடுக்க முடியாது. அப்கபாது) நீர் (அந்த) 
றஷத்தானுக்கு (நரகத்தில்) கதாழனாக 
ஆகிவிடுவரீ்” என்று நிச்சயமாக நான் 
பயப்படுகிகைன். 

ْ   یَٰ اهبهِت  اُف  اَِنِ هْن  اهخه  ا
كه  اب   یَهمهَسه   َمِنه  عهذه
ْحمَِٰن   فهتهُكْونه  الَره
ِن  ْيطَٰ لَِيًا  لِلَشه  وه
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46. (இப்ராஹமீின் தந்றத) கூைினார்: 
இப்ராஹகீம! என் சதய்வங்கறள நீ 
சவறுக்கிைாயா? நீ (இவற்றை குறை 
கூறுவதிலிருந்து) விலகவில்றலசயனில் 
நிச்சயமாக நான் உன்றன மிக 
அசிங்கமாக ஏசுகவன். (நான் உன்றன 
ஏசுவதற்கு முன்னர் உன் கண்ணியம்) 
பாதுகாக்கப்பட்டவராக என்றன விட்டு 
விலகி சசன்றுவிடு! 

اِغب   قهاله  هره هنْته  ا ْن   ا  عه
ِتْ  لِهه ِهْيُم    اَٰ ْن  یَٰ اِبْرَٰ   لَهْم  لهى ِ
هْرُجمهَنه  تهنْتههِ   وهاْهُجْرِنْ  كه َله
لَِيًا   مه

47. (இப்ராஹமீ்) கூைினார்: “ஸலாமுன் 
அறலக்க" (என் புைத்திலிருந்து உமக்கு 
பாதுகாப்பு உண்டாகுக! இனி நீர் 
சவறுப்பறதக் கூைமாட்கடன்). உமக்காக 
என் இறைவனிடம் பாவமன்னிப்புக் 
ககாருகவன். நிச்சயமாக அவன் என் மீது 
கருறணயும் அன்பும் உறடயவனாக 
இருக்கிைான்.” 

َٰم   قهاله  ل   عهلهْيكه    سه
هْستهْغِفرُ  ا ْ    لهكه  سه َبِ نَهه   ره  اِ

هانه  ِفَيًا  ِبْ  ك  حه

48. இன்னும், உங்கறளயும் 
அல்லாஹ்றவ அன்ைி நீங்கள் 
வணங்குகின்ைவற்றையும் விட்டு நான் 
விலகி விடுகிகைன். இன்னும், என் 
இறைவறன நான் (கலப்பற்ை முறையில்) 
பிரார்த்திப்கபன். என் இறைவனிடம் (நான்) 
பிரார்த்திப்பதில் நான் துர்பாக்கியவானாக 
(-நம்பிக்றக அற்ைவனாக, பிரார்த்தறன 
நிராகரிக்கப்பட்டவனாக) ஆகாமல் 
இருப்கபன். 

هْعتهِزلُُكْم  ا ا  وه مه  تهْدُعْونه  وه
ِ  ُدْوِن  ِمْن  هْدُعْوا اّلَلَٰ ا ْ  ؗ  وه َبِ  ره
هََله   عهسَٰ   ُكْونه  ا ه   ُدعهٓاءِ بِ  ا
 ْ َبِ ِقَيًا  ره  شه

49. ஆக, அவர் - அவர்கறளயும் 
அல்லாஹ்றவ அன்ைி அவர்கள் 
வணங்கியறதயும் விட்டு விலகியகபாது 
அவருக்கு (மகனாக) இஸ்ஹாக்றகயும் 
(கபரனாக) யஅகூறபயும் வழங்கிகனாம். 
இன்னும், (அவர்களில்) 
ஒவ்சவாருவறரயும் நபியாக 
ஆக்கிகனாம். 

لهُهْم  فهلهَمها  مه  اْعتهزه  ا وه
ِ     ُدْوِن  ِمْن  یهْعُبُدْونه    اّلَلَٰ
قه  لهه    وهههْبنها  یهْعُقْوبه     اِْسحَٰ   وه
كَُلً  لْنها  وه عه  نهِبَيًا   جه
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50. இன்னும், அவர்களுக்கு நமது 
அருளிலிருந்து வழங்கிகனாம். உயர்வான 
உண்றமயான நிறலயான புகறழயும் 
நாம் அவர்களுக்கு ஏற்படுத்திகனாம். 

وهههْبنها  ْحمهِتنها  َمِْن  لهُهْم  وه  َره
لْنها  عه انه  لهُهْم  وهجه  لِسه
 عهلَِيًان  ِصْدق  

51. இன்னும், இவ்கவதத்தில் மூஸாறவ 
நிறனவு கூர்வரீாக! நிச்சயமாக அவர் 
கதர்ந்சதடுக்கப்பட்டவராக இருக்கிைார். 
இன்னும், தூதராக நபியாக இருக்கிைார். 

ُكرْ  ِب  ِف  وهاذْ   ُمْوسَٰ  ؗ  الِْكتَٰ
نَهه   هانه  اِ هانه  لهًصا ُمخْ  ك ك  وه

ُسْوًَل   نَهِبَيًا  ره

52. இன்னும், மறலயில் (மூஸாவுறடய) 
வலது பக்கத்திலிருந்து நாம் அவறர 
அறழத்கதாம். நாம் அவறர (நம்முடன்) 
கபசுகிைவராக சநருக்கமாக்கிகனாம். 

هُ  نهادهیْنَٰ انِِب  ِمْن  وه وْرِ  جه  الَطُ
بْنَٰهُ  اَْلهیْمهِن  قهَره  نهِجَيًا  وه

53. இன்னும், நமது அருளால் அவருறடய 
சககாதரர் ஹாரூறன அவருக்கு நபியாக 
வழங்கிகனாம். 

وهههْبنها   َرهْحمهِتنها   ِمْن  لهه   وه
اهُ  هخه ُرْونه  ا  نهِبَيًا   هَٰ

54. இன்னும், இவ்கவதத்தில் 
இஸ்மாயறீல நிறனவு கூர்வரீாக! 
நிச்சயமாக அவர், வாக்கில் 
உண்றமயாளராக இருந்தார். இன்னும் 
தூதராக நபியாக இருந்தார். 

ُكرْ  ِب  ِف  وهاذْ  الِْكتَٰ
نَهه   اِْسمَِٰعْيله ؗ  هانه  اِ اِدقه  ك   صه
هانه  الْوهعْدِ  ك ُسْوًَل  وه  ره
 نَهِبَيًا  

55. இன்னும், அவர் தனது 
குடும்பத்தினருக்கு சதாழுறகறயயும் 
ஸகாத்றதயும் ஏவுகின்ைவராக இருந்தார். 
கமலும், அவர் தன் இறைவனிடம் 
திருப்திக்குரியவராக இருந்தார். 

هانه  ك هْهلهه   یهاُْمرُ  وه َٰوةِ  ا ل   ِبالَصه
وِة  كَٰ هانه  وهالَزه ك بَِه   ِعْنده  وه  ره
ْرِضَيًا   مه

56. இன்னும், இவ்கவதத்தில் இத்ரீறஸ 
நிறனவு கூர்வரீாக! நிச்சயமாக அவர் 
உண்றமயாளராக நபியாக இருந்தார். 

ُكرْ  ِب  ِف  وهاذْ   اِْدِریْسه ؗ  الِْكتَٰ
نَهه   هانه  اِ یًْقا  ك ا ۬   ِصَدِ  نَهِبَيً
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57. இன்னும், அவறர உயர்வான 
இடத்திற்கு கமகல உயர்த்திகனாம்.  ُه فهْعنَٰ كهانًا  وهره  عهلَِيًا  مه

58. அல்லாஹ் அருள் புரிந்த இந்த 
நபிமார்கள் ஆதமுறடய 
சந்ததியிலிருந்தும்; நூஹுடன் நாம் 
(கப்பலில்) ஏற்ைியவர்களிலிருந்தும்; 
இப்ராஹமீுறடய சந்ததியிலிருந்தும், 
இஸ்ராயலீுறடய சந்ததியிலிருந்தும்; 
இன்னும், நாம் எவர்கறள கநர்வழியில் 
சசலுத்திகனாகமா, கதர்ந்சதடுத்கதாகமா 
அவர்களிலிருந்தும் உள்ளவர்கள் 
ஆவார்கள். அவர்களுக்கு முன் 
ரஹ்மானுறடய வசனங்கள் ஓதப்பட்டால் 
சிரம்பணிந்தவர்களாக அழுதவர்களாக 
(ஸுஜூதில்) விழுந்து விடுவார்கள். 

كه  َٰٓى ِ مه  الَهِذیْنه  اُول هنْعه ُ  ا  اّلَلَٰ
 ْ ه  َمِنه  عهلههْْیِ  ِمْن  النَهِبَي 
یَهةِ  دهمه    ذَُرِ ِمَمهْن  اَٰ مهلْنها   وه  حه
ِمْن  نُْوح  ؗ  مهعه  یَهةِ  وه   ذَُرِ

ِهْيمه  ٓاِءیْله ؗ  اِبْرَٰ  وهاِْسره
ِمَمهْن  یْنها  وه   وهاْجتهبهیْنها    ههده
ْ  ُتْتلَٰ  اِذها یَُٰت  عهلههْْیِ   اَٰ

ْحمَِٰن  ْوا الَره َرُ ًدا  خه ُسَجه
بُِكَيًا۩   َوه

59. ஆக, அவர்களுக்குப் பின்னர் ஒரு 
கூட்டம் கதான்ைினார்கள். அவர்கள் 
சதாழுறகறய பாழாக்கினர். இன்னும், 
காம இச்றசகளுக்கு பின்னால் சசன்ைனர். 
ஆககவ, அவர்கள் (நரக சநருப்பில் மிகப் 
சபரிய) தீறமறய சந்திப்பார்கள். (இந்த 
தீறம என்பது நரகத்தில் மிக கமாசமான 
தண்டறனகள் நிறைந்த ஒரு 
கிணற்றைகயா அல்லது ஒரு 
பள்ளத்தாக்றககயா குைிக்கிைது என 
விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.) 

لهفه  ْ  فهخه لْف   بهْعِدِهْم  ِمنٌۢ   خه
اُعوا َٰوةه  اهضه ل تَهبهُعوا الَصه ا  وه
ِت  وَٰ هه ْوفه  الَشه  یهلْقهْونه  فهسه

َيًا    غه

60. (எனினும்,) எவர்கள் (சதாழுறகறய 
விடுகின்ை குற்ைத்திலிருந்து) 
திருந்தினார்ககளா; இன்னும், நம்பிக்றக 
சகாண்டார்ககளா; இன்னும், நன்றமறய 
சசய்தார்ககளா அவர்கறளத் தவிர. 
அ(த்தறகய)வர்கள் சசார்க்கத்தில் 
பிரகவசிப்பார்கள். இன்னும், அவர்கள் 
அைகவ அநீதி சசய்யப்பட மாட்டார்கள். 

ْن  اََِله  مهنه  تهابه  مه اَٰ ِمله   وه  وهعه
الًِحا  كه   صه َٰٓى ِ   یهْدُخلُْونه  فهاُول
َنهةه   یُْظلهُمْونه  وهَله  الْجه
ْيـ ًا    شه
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61. (அவர்கள்) ‘அத்ன்’ சசார்க்கங்களில் 
(நுறழவார்கள்). ரஹ்மான் தன் 
அடியார்களுக்கு மறைவில் (அவற்றை) 
வாக்களித்துள்ளான். நிச்சயமாக 
அவனுறடய வாக்கு 
நிறைகவைக்கூடியதாக இருக்கிைது. 

َنَِٰت    وهعهده  لَهِتْ  عهْدِن   جه
ْحمَُٰن  ْيِب    ِعبهادهه   الَره  ِبالْغه

نَهه   هانه  اِ اْتَِيًا  وهعُْده   ك  مه

62. அவற்ைில் (அழகிய முகமனாகிய) 
ஸலாறமத் தவிர வணீான கபச்சுகறள 
சசவியுை மாட்டார்கள். இன்னும், 
அவர்களுக்கு அவற்ைில் அவர்களுறடய 
(விருப்ப) உணவு காறலயிலும் 
மாறலயிலும் கிறடக்கும். 

ا  یهْسمهُعْونه  َله    اََِله  لهْغًوا فِْيهه
ًَٰما    ل لهُهْم  سه ا  ِرْزقُُهْم  وه   فِْيهه

ِشَيًا  ةً َوهعه  بُْكره

63. இந்த சசார்க்கத்றத நம் அடியார்களில் 
யார் இறையச்சமுள்ளவராக 
இருக்கிைாகரா அவருக்கு சசாந்தமாக்கி 
றவப்கபாம். 

َنهةُ  ِتلْكه    نُوِْرُث  الَهِتْ  الْجه
ْن  ِعبهاِدنها  ِمْن  هانه  مه تهِقَيًا  ك
 

64. இன்னும், (ஜிப்ரீகல! நபி 
முஹம்மதுக்கு கூறுவரீாக!) உமது 
இறைவனின் உத்தரவின்படிகய தவிர 
நாம் இைங்க மாட்கடாம். எங்களுக்கு 
முன் இருப்பறவயும் (-மறுறம 
காரியங்களும்) எங்களுக்கு பின் 
இருப்பறவயும் (-உலக காரியங்களும்) 
அவற்றுக்கு மத்தியில் இருக்கின்ை 
காரியங்களும் அவனுக்கக 
உரிறமயானறவ ஆகும். இன்னும், உமது 
இறைவன் மைதியாளனாக இல்றல. 

ا  مه ُل  وه َه بَِكه    ِباهْمرِ  اََِله  نهتهَنه  ره
ا  لهه   هیِْدیْنها  بهْيه  مه ا  ا مه  وه

لْفهنها  ا  خه مه لِكه    بهْيه  وه ا  ذَٰ مه   وه
هانه  بَُكه  ك  نهِسَيًا   ره

65. (அவகன) வானங்கள், பூமி இன்னும் 
அறவ இரண்டிற்கும் இறடயில் 
உள்ளவற்ைின் இறைவன் ஆவான். 
ஆககவ, அவறன வணங்குவரீாக! 
இன்னும், அவறன வணங்குவதில் 
உறுதியாக (நிரந்தரமாக) இருப்பரீாக! 
அவனுக்கு ஒப்பான ஒருவறர நீர் 
அைிவரீா! 

َبُ  ِت  ره مَٰوَٰ   وهاَْلهْرِض  الَسه
ا  مه  فهاْعُبْدهُ  بهیْنهُهمها  وه

َِبْ   ههْل   لِِعبهادهتِه     وهاْصطه
ِمَيًان  لهه   تهْعلهُم   سه
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66. இன்னும், மனிதன் கூறுகிைான்: “நான் 
மரணித்து விட்டால் உயிருள்ளவனாக 
(மீண்டும்) எழுப்பப்படுகவனா!” 

یهُقْوُل  اُن  وه اِذها  اَْلِنْسه ا  ءه   مه
ْوفه  ِمَتُ  ُج  لهسه َيًا   اُْخره  حه

67. “இதற்கு முன்னர் நிச்சயமாக நாம் 
அவறனப் பறடத்தறதயும் (நாம் 
அவறனப் பறடப்பதற்கு முன்பு) அவன் 
எந்த ஒரு சபாருளாகவும் 
இருக்கவில்றல” என்பறதயும் அந்த 
மனிதன் சிந்திக்க கவண்டாமா! 

هوهَله  اُن  یهْذُكرُ  ا هنَها  اَْلِنْسه   ا
هُ  لهْقنَٰ لهْم  قهْبُل  ِمْن  خه  یهُك  وه
ْيـ ًا   شه

68. ஆக, உமது இறைவன் மீது 
சத்தியமாக! நிச்சயமாக நாம் 
அவர்கறளயும் றஷத்தான்கறளயும் 
ஒன்று திரட்டுகவாம். பிைகு, அவர்கள் 
முழங்காலிட்டவர்களாக இருக்கும் 
நிறலயில் நரகத்திற்கு அருகில் 
அவர்கறளக் சகாண்டுவருகவாம். 

بَِكه  نَهُهْم  فهوهره  لهنهْحُشره
ِطْيه  يَٰ  ثَُمه  وهالَشه
نَهُهْم  ْوله  لهُنْحِضره َنهمه   حه هه  جه

 ِجِثَيًا  

69. பிைகு, ஒவ்சவாரு பிரிவினரிலிருந்தும் 
அவர்களில் யார் பாவம் சசய்வதில் 
ரஹ்மானுக்கு கடுறமயானவகரா அவறர 
நாம் கழட்டி (தனியாக) எடுப்கபாம். 

َنه  ثَُمه   كَُلِ  ِمْن  لهنهَْنِعه
ة   هیَُُهْم  ِشْيعه َدُ  ا هشه له   ا  عه

ْحمَِٰن   عِِتَيًا   الَره

70. பிைகு, அதில் கடுறமயாக 
தண்டறனறய அனுபவிப்பதற்கு மிகவும் 
தகுதியானவர்கறள நாம் மிக 
அைிந்தவர்கள் ஆகவாம். 

هعْلهُم  لهنهْحُن  ثَُمه   ِبالَهِذیْنه  ا
هْولَٰ  ْم هُ  ا  ا  ِصلَِيًا   ِبهه

71. உங்களில் எல்கலாரும் அதன் மீது 
கடந்து சசன்கை ஆக கவண்டும். அது 
உமது இறைவனிடம் முடிவு சசய்யப்பட்ட 
உறுதியான காரியமாக இருக்கிைது. 

اِْن  ا    اََِله  َمِْنُكْم  وه اِرُدهه  وه
هانه  لَٰ  ك بَِكه  عه ْتًما  ره  حه

 َمهْقِضَيًا  
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72. பிைகு, எவர்கள் அல்லாஹ்றவ அஞ்சி 
நடந்தார்ககளா அவர்கறள நாம் 
(நரகத்தில் விழுந்துவிடாமல்) 
பாதுகாப்கபாம். இன்னும், 
அநியாயக்காரர்கறள 
முழங்காலிட்டவர்களாக அதில் (தள்ளி) 
விட்டுவிடுகவாம். 

تَهقهْوا الَهِذیْنه  نُنهَجِ  ثَُمه   ا
رُ  لِِمْيه  وهنهذه ا  الَظَٰ ِجِثَيًا   فِْيهه
 

73. அவர்களுக்கு முன் நமது சதளிவான 
வசனங்கள் ஓதப்பட்டால் 
நிராகரித்தவர்கள் நம்பிக்றகயாளர்கறள 
கநாக்கி, “(நம்) இரு பிரிவுகளில் 
தங்குமிடத்தால் யார் சிைந்தவர், இன்னும், 
சறபயால் யார் மிக அழகானவர்?” என்று 
(ககலியாக) கூறுகிைார்கள்: 

اِذها ْ  ُتْتلَٰ  وه یَُٰتنها  عهلههْْیِ   اَٰ
  كهفهُرْوا  الَهِذیْنه  قهاله  بهیَِنَٰت  
ا    لِلَهِذیْنه  ُنْو  مه هَیُ  اَٰ  ا

ْْی   الْفهِریْقهْيِ  اًما   خه َمهقه
ُن   نهِدیًَا  َوهاهْحسه

74. இன்னும், இவர்களுக்கு முன்னர் 
எத்தறனகயா தறலமுறையினறர நாம் 
அழித்திருக்கிகைாம். அவர்கள் (இவர்கறள 
விட வடீ்டு பயன்பாட்டுப்) 
சபாருட்களாலும் (சசல்வத்தாலும் உடல்) 
கதாற்ைத்தாலும் மிக அழகானவர்கள். 

ْم  هْهلهْكنها  وهكه  َمِْن  قهْبلهُهْم  ا
ُن  ُهْم  قهْرن   هاثًا  اهْحسه ث ه   ا
 وهِرْءیًا 

75. (நபிகய!) கூறுவரீாக: (நம் இரு 
பிரிவினரில்) யார் வழிககட்டில் 
இருக்கிைாகரா அவருக்கு ரஹ்மான் 
(அறத) நீட்டிவிடட்டும். இறுதியாக, 
அவர்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்டறத - 
ஒன்று தண்டறனறய; அல்லது, மறுறம 
நாறள- அவர்கள் (கண்கூடாக) பார்த்தால் 
யார் தங்குமிடத்தால் மிகக் சகட்டவர், 
பறடயால் மிகப் பலவனீமானவர் 
என்பறத அைிவார்கள். 

ْن  قُْل  هانه  مه َٰلهةِ  ِف  ك ل   الَضه
ْحمَُٰن  لههُ  فهلْيهْمُددْ  ۬  مه  الَره ا    َدً
َتَٰ   هْوا اِذها حه ا ا  ره   یُْوعهُدْونه  مه
ا  ابه  اَِمه ذه ا  الْعه اَِمه ةه    وه اعه   الَسه

يهْعلهُمْونه  ْن  فهسه َر   مه  ُهوهشه
ُف  هْضعه كهانًا َوها  ُجْنًدا  َمه
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76. இன்னும், கநர்வழி நடப்கபாருக்கு 
கநர்வழிறய அல்லாஹ் 
அதிகப்படுத்துவான். நிரந்தரமான 
நன்றமகள்தான் உமது இறைவனிடம் 
நற்கூலியால் மிகச் சிைந்ததும் முடிவால் 
மிகச் சிைந்ததும் ஆகும். 

یهِزیُْد  ُ  وه  الَهِذیْنه  اّلَلَٰ
ْوا ُت  ُهًدی    اْهتهده ِقيَٰ الْبَٰ   وه
ُت  لِحَٰ ْْی   الَصَٰ بَِكه  ِعْنده  خه   ره
ْْی   هوهابًا َوهخه دًَا  ث  َمهره

77. எவன் நமது வசனங்கறள 
நிராகரித்தாகனா; இன்னும், “நிச்சயமாக 
நான் சசல்வமும் சந்ததியும் 
சகாடுக்கப்படுகவன்” என்று கூைினாகனா 
அவறனப் பற்ைி நீர் அைிவிப்பரீாக! 

ءهیْته  هفهره  كهفهره  الَهِذْی  ا
َه  وهقهاله  ِباَٰیَِٰتنها  ُْوتهيه اًَل  َله  مه
لهًدا   وه  وه

78. (இப்படி அவன் கூறுவதற்கு) அவன் 
மறைவானறத அைிந்திருக்கிைானா?; 
அல்லது, ரஹ்மானிடம் ஓர் 
உடன்படிக்றகறய ஏற்படுத்தி 
இருக்கிைானா? 

لهعه  هَطه ْيبه  ا هِم  الْغه ذه  ا تَهخه  ا
ْحمَِٰن  ِعْنده  ْهًدا   الَره  عه

79. அவ்வாைல்ல! அவன் கூறுவறத நாம் 
பதிவு சசய்கவாம். இன்னும், 
(மறுறமயில்) அவனுக்கு தண்டறனறய 
அதிகப்படுத்துகவாம். 

هَله    نهْكُتُب  ك ا  سه  یهُقْوُل  مه
نهُمَدُ  اِب  ِمنه  لهه   وه ذه  الْعه
ا   َدً  مه

80. இன்னும், அவன் கூைிய (அவனது 
சசல்வம், சந்ததி ஆகியவற்றை விட்டு 
அவறன பிரித்துவிட்டு அ)வற்றுக்கு நாம் 
வாரிசாகி விடுகவாம். இன்னும், அவன் 
நம்மிடம் (மறுறமயில் தன்னந்) தனியாக 
வருவான். 

نهِرثُه   ا  وه یهاْتِیْنها  یهُقْوُل  مه  وه
 فهْرًدا 

81. அவர்கள் அல்லாஹ்றவ அன்ைி பல 
சதய்வங்கறள ஏற்படுத்திக் சகாண்டனர், 
அறவ (அல்லாஹ்வின் தண்டறனறய 
விட்டு தங்கறள பாதுகாக்கக்கூடிய) 
வலிறமயாக தங்களுக்கு இருக்க 
கவண்டும் என்பதற்காக. 

ُذْوا تَهخه ا ِ  ُدْوِن  ِمْن  وه  اّلَلَٰ
ةً اَٰ  ا   لهُهْم  لَِيهُكْونُْوا لِهه  ِعَزً
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82. அவ்வாைல்ல! அறவ அவர்கள் தம்றம 
வணங்கியறத நிராகரித்து விடும். 
இன்னும் அறவ அவர்களுக்கு 
எதிரானறவயாக மாைிவிடும். 

هَله    يهْكُفُرْونه  ك   سه
یهُكْونُْونه  ِبِعبهادهِتِهْم   وه
 ْ ان  عهلههْْیِ  ِضَدً

83. (நபிகய!) நீர் பார்க்கவில்றலயா? 
நிச்சயமாக நாம் றஷத்தான்கறள 
நிராகரிப்பவர்கள் மீது ஏவி விட்டுள்களாம். 
அறவ அவர்கறள (பாவத்தின் பக்கம்) 
தூண்டுகின்ைன. 

هلهْم  َها   تهره  ا هن لْنها  ا هْرسه   ا
ِطْيه  يَٰ له  الَشه  الْكَِٰفِریْنه  عه
ا   تهؤَُزُُهْم  هَزً  ا

84. ஆககவ, அவர்கள் மீது (தண்டறன 
உடகன இைங்க கவண்டுசமன்று) 
அவசரப்படாதீர். நிச்சயமாக நாம் 
அவர்களுக்காக (அவர்களுறடய 
நாட்கறளயும் அவர்களுறடய 
சசயல்கறளயும்) எண்ணுகிகைாம். 

ْل  فهله  ْ    تهْعجه نَهمها  عهلههْْیِ  اِ
ا   لهُهْم  نهُعَدُ   عهَدً

85. இறையச்சமுள்ளவர்கறள ரஹ்மானின் 
பக்கம் குழுவாக நாம் ஒன்று திரட்டுகின்ை 
நாளில், 

 اِله  الُْمَتهِقْيه  نهْحُشرُ  یهْومه 
ْحمَِٰن  فًْدا   الَره  وه

86. இன்னும் குற்ைவாளிகறள நரகத்தின் 
பக்கம் அவர்ககளா தாகித்தவர்களாக 
இருக்கும் நிறலயில் நாம் ஓட்டிக் 
சகாண்டு வருகின்ை நாளில், 

نهُسْوُق   اِلَٰ  الُْمْجِرِمْيه  وه
َنهمه  هه  وِْرًدا   جه

87. அவர்கள் (யாருக்கும்) சிபாரிசு 
சசய்ய(கவா யாரிடமிருந்து சிபாரிசு 
சபைகவா) உரிறம சபைமாட்டார்கள். 
(எனினும்) ரஹ்மானிடம் ஓர் 
உடன்படிக்றகறய ஏற்படுத்திய 
(நம்பிக்றகயாளர்களான நல்ல)வர்கறளத் 
தவிர. 

ةه  یهْملُِكْونه  َله  فهاعه   اََِله  الَشه
ِن  ذه  مه تَهخه ْحمَِٰن  ِعْنده  ا  الَره
هْ   ًدا  عه

88. இன்னும், “ரஹ்மான் (தனக்சகாரு) 
குழந்றதறய எடுத்துக் சகாண்டான்” 
என்று அவர்கள் கூறுகிைார்கள். 

ذه  وهقهالُوا تَهخه ْحمَُٰن  ا  الَره
لهًدا    وه
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89. (இவ்வாறு சசால்வதின் மூலம்) 
திட்டமாக (மகா கமாசமான) சபரிய 
(பாவமான) ஒரு காரியத்றத சசய்து 
விட்டீர்கள். 

ْد  ْيـ ًا  ِجْئُتْم  لهقه  اِدًَا   شه

90. இ(ந்)த (சசால்லி)னால் வானங்கள் 
துண்டு துண்டாகி விடுவதற்கும்; பூமி 
பிளந்து விடுவதற்கும்; மறலகள் (ஒன்ைன் 
மீது ஒன்று) சரிந்து விழுந்து (சநாறுங்கி) 
விடுவதற்கும் சநருங்கி விட்டன, 

ُت  تهكهادُ  مَٰوَٰ ْرنه  الَسه  یهتهفهَطه
َقُ  ِمْنهُ  تهْنشه   اَْلهْرُض  وه
تهِخرَُ  ا   الِْجبهاُل  وه  ههَدً

91. அவர்கள் ரஹ்மானுக்கு குழந்றத 
இருக்கிைது என்று அறழத்ததால்.  هْن ْوا ا ْحمَِٰن  دهعه لهًدا   لِلَره  وه

92. ஆனால், (தனக்சகாரு) குழந்றதறய 
ஏற்படுத்திக் சகாள்வது ரஹ்மானுக்கு 
தகுதியானது அல்ல. 

ا  مه ْبهِغْ  وه ِن  یهنٌۢ ْحمَٰ هْن  لِلَره   ا
لهًدا   یَهَتهِخذه   وه

93. வானங்கள்; இன்னும், பூமியில் உள்ள 
ஒவ்சவாருவரும் ரஹ்மானிடம் (பணிந்த) 
அடிறமயாக வருவாகர தவிர 
(குழந்றதயாககவா அவனுக்கு 
நிகரானவராககவா) இல்றல. 

ْن  كَُلُ  اِْن  ِت  ِف  مه مَٰوَٰ  الَسه
ِٰت  اََِله   وهاَْلهْرِض  ْحمَِٰن  اَٰ  الَره
ْبًدا    عه

94. திட்டவட்டமாக அவன் அவர்கறள 
(தீர்க்கமாக) கணக்கிட்டு விட்டான்; 
இன்னும், அவர்கறள (துல்லியமாக) 
எண்ணி றவத்திருக்கிைான். 

ْد  هُىْ  لهقه ُهْم  اهْحصَٰ  وهعهَده
ا    عهَدً

95. இன்னும், அவர்கள் ஒவ்சவாருவரும் 
மறுறம நாளில் அவனிடம் தனியாககவ 
வருவார். 

تِْيهِ  كُلَُُهْم وه  مهةِ  یهْومه  اَٰ   الِْقيَٰ
 فهْرًدا 

96. நிச்சயமாக எவர்கள் நம்பிக்றக 
சகாண்டு, நன்றமகறள சசய்தார்ககளா 
அவர்களுக்கு ரஹ்மான் (மக்களின் 
உள்ளங்களில்) அன்றப ஏற்படுத்துவான். 

ُنْوا الَهِذیْنه  اَِنه  مه ِملُوا اَٰ   وهعه
ِت  لِحَٰ ُل  الَصَٰ يهْجعه   لهُهُم  سه
ْحمَُٰن   ُودًَا  الَره
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97. ஆக, இ(ந்த கவதத்)றத உமது நாவில் 
நாம் இலகுவாக்கியசதல்லாம் 
இறையச்சமுள்ளவர்களுக்கு நீர் இதன் 
மூலம் நற்சசய்தி கூறுவதற்காகவும்; 
விதண்டாவாதம் சசய்கின்ை மக்கறள 
இதன் மூலம் நீர் 
எச்சரிப்பதற்காகவும்தான். 

هُ  فهاِنَهمها  ْرنَٰ انِكه  یهَسه  ِبلِسه
ره   الُْمَتهِقْيه  ِبهِ  لُِتبهَشِ
ُتْنِذره  ا  قهْوًما  ِبه   وه  لََُدً

98. இன்னும், இவர்களுக்கு முன் 
எத்தறனகயா தறலமுறையினறர நாம் 
அழித்கதாம். அவர்களில் யாறரயும் நீர் 
(இப்கபாது) பார்க்கிைரீா? அல்லது, 
அவர்களுறடய சிைிய சப்தத்றத நீர் 
ககட்கிைரீா? 

ْم  هْهلهْكنها  وهكه  َمِْن  قهْبلهُهْم  ا
ْ  ُتِحَسُ  ههْل  قهْرن      ِمْٰنُ
د   َمِْن  هوْ  اهحه  لهُهْم  تهْسمهعُ  ا
 ِرْكًزان 

ஸூரா தாஹா  طه 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. தா ஹா.   َٰه  طَٰ

2. (நபிகய!) நாம் இந்த குர்ஆறன நீர் 
சிரமப்படுவதற்காக உம்மீது 
இைக்கவில்றல, 

ا   لْنها  مه هنْزه نه  عهلهْيكه  ا  الُْقْراَٰ
 لِتهْشقَٰ   

3. எனினும், (அல்லாஹ்றவ) 
அஞ்சுகிைவர்களுக்கு ஒரு 
நிறனவூட்டலாக (இறத நாம் 
இைக்கிகனாம்). 

ةً  اََِله   یَهْخَشَٰ   لَِمهْن  تهْذِكره

4. இது பூமிறயயும் உயர்ந்த 
வானங்கறளயும் பறடத்தவனிடமிருந்து 
இைக்கப்பட்டதாகும். 

َمهْن  تهَْنِیًْل  لهقه  َمِ  اَْلهْرضه  خه
ِت  مَٰوَٰ  الُْعلَٰ   وهالَسه
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5. ரஹ்மான், அர்ஷுக்கு கமல் உயர்ந்து 
விட்டான்.  ْحمَُٰن هلَره له  ا ْرِش  عه  الْعه

 اْستهوَٰی 

6. வானங்களில் உள்ளறவயும் பூமியில் 
உள்ளறவயும் அறவ 
இரண்டிற்குமிறடயில் உள்ளறவயும் 
ஈரமான மண்ணுக்குக் கீழ் உள்ளறவயும் 
அவனுக்கக உரியன. 

ا  لهه   ِت  ِف  مه مَٰوَٰ ا  الَسه مه  ِف  وه
ا  اَْلهْرِض  مه ا  بهیْنهُهمها  وه مه  وه
ی  تهْحته   الثَهرَٰ

7. நீர் கபச்றச பகிரங்கப்படுத்தினாலும் 
(அல்லது மறைத்தாலும்) நிச்சயமாக 
அவன் இரகசியத்றதயும் (அறதவிட) மிக 
மறைந்தறதயும் நன்கைிவான். 

اِْن  رْ  وه   فهاِنَهه    ِبالْقهْوِل  تهْجهه
َره  یهْعلهُم  اهْخفَٰ  الَسِ  وه

8. அல்லாஹ் - அவறனத் தவிர 
(உண்றமயில் வணங்கத்தகுதியான) 
இறைவன் அைகவ இல்றல. அவனுக்கு 
மிக அழகிய சபயர்கள் உள்ளன. 

 ُ هّلَلَٰ َٰهه  َله   ا  لههُ  ُهوه   اََِله  اِل
 الُْحْسنَٰ   اَْلهْسمهٓاءُ 

9. (நபிகய!) மூஸாவுறடய சசய்தி உமக்கு 
வந்ததா?  ىكه  وهههْل تَٰ ه ِدیُْث  ا  حه

 ُمْوسَٰ  

10. அவர் ஒரு சநருப்றபப் பார்த்தகபாது 
(நிகழ்ந்த சம்பவத்தின் சசய்தி உமக்கு 
வந்ததா?). ஆக, அவர் தனது 
குடும்பத்தினருக்குக் கூைினார்: “(இங்கக) 
தங்கி இருங்கள்! நிச்சயமாக நான் ஒரு 
சநருப்றபக் கண்கடன். (நான் அங்கு 
சசன்று) அதிலிருந்து ஒரு சிைிய சநருப்பு 
சகாள்ளிறய உங்களிடம் நான் சகாண்டு 
வரலாம். அல்லது, சநருப்பின் அருகில் 
ஒரு வழிகாட்டிறய நான் சபைலாம். 

اَٰ  اِذْ   َِلهْهلِهِ  فهقهاله  نهاًرا ره
ا ْ   اْمُكثُْو  نهْسُت  اَِنِ  اًرانه   اَٰ
  ْ َلِ تِْيُكْم  لَهعه ا  اَٰ   ِبقهبهس   َمِْنهه
هوْ  هِجُد  ا له  ا ُهًدی   الَنهارِ  عه

 

11. ஆக, அவர் அதனிடம் வந்தகபாது 
(இறைவனின் புைத்திலிருந்து) 
அறழக்கப்பட்டார், மூஸாகவ! 

ا  فهلهَمها   ىهه هتَٰ   نُْوِدیه  ا
 یَُٰمْوسَٰ  
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12. நிச்சயமாக நான்தான் உமது 
இறைவன். ஆக, உமது சசருப்புகறள 
கழட்டுவரீாக! நிச்சயமாக நீர் துவா 
என்னும் பரிசுத்தமான பள்ளத்தாக்கில் 
இருக்கிைரீ். 

  ْ هنها  اَِنِ بَُكه  ا  فهاْخلهعْ  ره
نَهكه  نهْعلهْيكه      ِبالْوهادِ  اِ
ِس   ُطًوی   الُْمقهَده

13. இன்னும், நான் உம்றமத் 
கதர்ந்சதடுத்திருக்கிகைன். ஆககவ, 
(உமக்கு) வஹ்யி அைிவிக்கப்படுபவற்றை 
சசவிமடுப்பரீாக! 

هنها  ا ُتكه  وه ْ  لِمها  فهاْستهِمعْ  اْخَته
 یُْوحَٰ 

14. நிச்சயமாக நான்தான் அல்லாஹ். 
என்றனத் தவிர (உண்றமயில் 
வணங்கத்தகுதியான) இறைவன் அைகவ 
இல்றல. ஆககவ, என்றன 
வணங்குவரீாக! இன்னும், என் 
நிறனவிற்காக சதாழுறகறய 
நிறலநிறுத்துவரீாக! 

نَهِنْ   هنها اِ ُ  ا َٰهه  َله   اّلَلَٰ هنها  اََِله    اِل   ا
هقِِم  فهاْعُبْدِنْ    ا َٰوةه  وه ل   الَصه
 لِِذْكِرْی 

15. நிச்சயமாக மறுறம (உண்றமதான். 
அது ஒரு நாள்) வரக்கூடியதாகும், - அறத 
(யாரும் அைியாதவாறு) நான் மறைத்து 
றவத்திருப்கபன், - ஒவ்சவாரு 
ஆன்மாவும் அது சசய்ததற்கு (அங்கு) 
கூலி சகாடுக்கப்படுவதற்காக. 

ةه  اَِنه  اعه تِيهة   الَسه هادُ  اَٰ هك   ا
ا  ی اُْخِفْيهه  كَُلُ  لُِتْجزَٰ
 تهْسعَٰ  ِبمها  نهْفس   

16. ஆக, அறத நம்பிக்றக சகாள்ளாமல், 
தனது மன இச்றசறய பின்பற்ைியவன் 
அறத விட்டு உம்றம (தவைான 
பாறதயின் பக்கம்) திருப்பிவிட 
கவண்டாம், நீர் அழிந்து விடுவரீ். 

نَهكه  فهله  ا  یهُصَده ْنهه ْن   عه  ََله  مه
ا  یُْؤِمُن  تَهبهعه  ِبهه ا  ههوَٰىهُ  وه
دَٰی  ْ  فهَته

17. மூஸாகவ! உமது வலக்றகயில் உள்ள 
அது என்ன?”  ا مه یَُٰمْوسَٰ  ِبيهِمیِْنكه  ِتلْكه  وه
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18. அவர் கூைினார்: அது எனது றகத்தடி. 
அதன்மீது நான் சாய்ந்து சகாள்கவன். 
இன்னும், அதன் மூலம் என் ஆடுகளுக்கு 
இறலகறள பைிப்கபன். இன்னும், எனக்கு 
அதில் மற்ை பல கதறவகளும் உள்ளன. 

ایه    ِِهه  قهاله  تهوهَكهُؤا عهصه ه  ا
ا  هُهَشُ  عهلهْيهه ا ا  وه  عهلَٰ  ِبهه
نهِمْ  ِله  غه ا  وه اَِٰرُب  فِْيهه  مه
ی   اُْخرَٰ

19. அவன் கூைினான்: மூஸாகவ! அறத 
நீர் எைிவரீாக!  ا  قهاله هلِْقهه  یَُٰمْوسَٰ  ا

20. ஆக, அறத அவர் எைிந்தார். ஆக, அது 
விறரந்து ஓடுகின்ை ஒரு பாம்பாக 
ஆகிவிட்டது. 

ا  ىهه هلْقَٰ َيهة   ِِهه  فهاِذها فها   حه
 تهْسعَٰ 

21. அவன் கூைினான்: அறதப் பிடிப்பரீாக! 
பயப்படாதீர். நாம் அறத அதன் முந்திய 
தன்றமக்கக திருப்புகவாம். 

ْف  وهَله  ُخْذهها  قهاله    تهخه
ُنِعْيُدهها  ا  سه تههه اَْلُْولَٰ   ِسْْیه

 

22. இன்னும், உமது கரத்றத புஜத்தின் கீழ் 
கசர்த்து றவப்பரீாக! (பிைகு நீர் அறத 
எடுக்கும்கபாது) அது (எவ்வித) 
கநாயுமின்ைி (பனிக்கட்டிறயப் கபான்று) 
சவண்றமயாக சவளிகய வரும். இது 
மற்றுகமார் அத்தாட்சியாகும். 

كه  وهاْضُمْم  نهاِحكه  اِلَٰ  یهده   جه
ٓاءه  تهْخُرْج  ْْیِ  ِمْن  بهْيضه   غه
یهةً  ُسْوٓء   ی   اَٰ  اُْخرَٰ

23. (மூஸாகவ!) நமது சபரிய 
அத்தாட்சிகளில் இருந்து உமக்கு நாம் 
காண்பிப்பதற்காக (இவற்றைக் 
சகாடுத்கதாம்). 

یَِٰتنها  ِمْن  لُِنِریهكه   اَٰ
ی    الُْكَْبَٰ

24. ஃபிர்அவ்னிடம் நீர் சசல்வரீாக! 
நிச்சயமாக அவன் வரம்புமீைி விட்டான்.  ْونه  اِلَٰ  اِذْههْب نَهه    فِْرعه  اِ

ن  غَٰ  طه

25. அவர் கூைினார்: என் இறைவா! 
எனக்கு என் சநஞ்றச விரிவாக்கு!  َبِ  قهاله ْح  ره   ِلْ  اْشره

ْدِرْی    صه
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26. இன்னும், என் காரியத்றத எனக்கு 
இலகுவாக்கு!  ْر یهَسِ هْمِرْی   ِلْ   وه  ا

27. இன்னும், சகான்னறல என் 
நாவிலிருந்து அவிழ்த்துவிடு!*  
இயலாறமறய கபாக்கிவிடு!)I 

ةً  وهاْحلُْل   َمِْن  ُعْقده
اِنْ    لَِسه

28. அவர்கள் என் கபச்றச (சதளிவாக) 
புரிந்து சகாள்வார்கள். قهْوِلْ   یهْفقهُهْوا 

29. இன்னும், என் குடும்பத்திலிருந்து 
எனக்கு ஓர் உதவியாளறர ஏற்படுத்து!  ْل ْ  وهاْجعه  َمِْن  وهِزیًْرا َلِ

هْهِلْ    ا

30. என் சககாதரர் ஹாரூறன (எனக்கு 
உதவியாளராக ஆக்கி றவ)!  ُرْونه هِخ   هَٰ  ا

31. அவர் மூலம் எனது முதுறகப் 
பலப்படுத்து!  ْهْزِرْی   ِبه    اْشُدد  ا

32. இன்னும், எனது (நபித்துவப்) பணியில் 
அவறர (என்னுடன்) இறணத்துவிடு!  ُهْشِرْكه ا ْ   وه هْمِرْی   ِف  ا

33. நாங்கள் உன்றன அதிகம் 
துதிப்பதற்காக,  ْ كه  كه حه َبِ ا   نُسه ِثْْیً  كه

34. இன்னும், நாங்கள் உன்றன அதிகம் 
நிறனவு கூர்வதற்காக (என் 
பிரார்த்தறனகறள ஏற்றுக்சகாள்!). 

كه  نهْذُكره ا   وه ِثْْیً  كه

35. நிச்சயமாக நீ எங்கறள உற்று 
கநாக்கியவனாக இருக்கின்ைாய்.  نَهكه ا  ِبنها  ُكْنته  اِ  بهِصْْیً

36. அவன் கூைினான்: “மூஸாகவ! உமது 
ககாரிக்றகறய நீர் சகாடுக்கப்பட்டீர்.”  ُسْؤلهكه  اُْوِتْيته  قهْد  قهاله 

 یَُٰمْوسَٰ 

 
I *(நான் சதளிைாகவும் சதாடரச்ச்ியாகவும் டபசமுடியாமல் 

இருக்கும் 
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37. இன்னும், உம்மீது (இது அல்லாத) 
கவறு ஒரு முறையும் திட்டமாக நான் 
அருள் புரிந்திருந்கதன், 

ْد  لهقه نهَنها  وه ةً   عهلهْيكه  مه َره  مه
ی    اُْخرَٰ 

38. அைிவிக்கப்பட கவண்டியவற்றை நாம் 
உமது தாய்க்கு அைிவித்தகபாது.  ْیْنها   اِذ هْوحه ا   اَُمِكه  اِلَٰ   ا  مه

 یُْوحَٰ   

39. அதாவது: அவறர (நீர் சசய்து 
றவத்திருந்த) கபறழயில் கபாடுவரீாக! 
பிைகு, அறத (றநல்) நதியில் கபாடுவரீாக! 
நதி அறத கறரயில் எைியும். எனது எதிரி, 
இன்னும் அவரது எதிரி அறத எடுப்பான் 
(என்று உமது தாய்க்கு அைிவித்கதாம்). 
இன்னும், உம்மீது அன்றப என் 
புைத்திலிருந்து ஏற்படுத்திகனன். இன்னும், 
என் கண் பார்றவயில் (எனது நாட்டப்படி) 
நீ (வளர்க்கப்படுவதற்காகவும்) 
பராமரிக்கப்படுவதற்காக(வும் உம்மீது 
பிைருக்கு அன்றப ஏற்படுத்திகனன்). 

هِن    الَتهابُْوِت  ِف  اقِْذفِْيهِ  ا
  فهلُْيلِْقهِ   الْيهَمِ  ِف  فهاقِْذفِْيهِ 
اِحِل  الْيهَمُ    یهاُْخْذهُ  ِبالَسه
ْ  عهُدَو    لَهه     وهعهُدَو   َلِ

هلْقهْيُت  ا َبهةً  عهلهْيكه  وه  مهحه
  ۬   ْ َنِ لُِتْصنهعه  َمِ لَٰ  وه  عه
ْيِنْ    عه

40. உமது சககாதரி (அந்த கபறழயுடன்) 
நடந்துசசன்ைகபாது, “அவருக்கு 
சபாறுப்கபற்பவறர நான் உங்களுக்கு 
அைிவிக்கவா?” என்று (அந்த கபறழறய 
எடுத்தவர்களிடம்) அவள் கூைினாள். ஆக, 
(உமது தாய்) கண் குளிர்வதற்காகவும் 
அவள் கவறலப்படாமல் 
இருப்பதற்காகவும் உம்றம உமது 
தாயிடம் நாம் திரும்பக் சகாண்டு 
வந்கதாம். இன்னும் நீர் ஓர் உயிறர 
சகான்று இருந்தீர். ஆக, அந்த 
துக்கத்திலிருந்து உம்றம நாம் 
பாதுகாத்கதாம். இன்னும் நாம் உம்றம 
நன்கு கசாதித்கதாம். ஆக, 
மத்யன்வாசிகளிடம் பல ஆண்டுகள் நீர் 
தங்கினரீ். பிைகு (உம்றம தூதராக 
அனுப்புவதற்கு) நிர்ணயிக்கப்பட்ட 
காலத்றத மூஸாகவ! நீர் அறடந்தீர். 

 فهتهُقْوُل  اُْخُتكه  تهْمَِشْ   اِذْ 
هُدلَُُكْم  ههْل  لَٰ  ا  مهْن  عه

ْعنَٰ  یَهْكُفلُه     جه  اِلَٰ   كه فهره
ْ  اَُمِكه  َره  كه ا تهقه  وهَله   عهیُْنهه
  ۬ نه    نهْفًسا وهقهتهلْته   تهْحزه

یْنَٰكه  َمِ  ِمنه  فهنهَجه  الْغه
فهتهَنَٰكه    فهلهِبثْته  فُُتْونًا  وه
ْ   ِسِنْيه  هْهِل  ِف ۬   ا ْدیهنه    ثَُمه  مه
لَٰ  ِجْئته  ر   عه  یََُٰمْوسَٰ  قهده
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41. இன்னும், நான் எனக்காக உம்றமத் 
கதர்வு சசய்திருக்கிகைன்.  نهْعُتكه  لِنهْفِسْ   وهاْصطه

42. நீரும் உமது சககாதரரும் என் 
அத்தாட்சிகளுடன் (ஃபிர்அவ்னிடம்) 
சசல்வரீ்களாக! இன்னும், என்றன 
நிறனவு கூர்வதில் நீங்கள் இருவரும் 
பலவனீப்பட்டு (பின்தங்கி) விடாதீர்கள். 

هنْته  اِذْههْب  هُخْوكه  ا ا   ِباَٰیَِٰتْ  وه
 ِذْكِرْی   ِفْ  تهِنيها  وهَله 

43. நீங்கள் இருவரும் ஃபிர்அவ்னிடம் 
சசல்வரீ்களாக! நிச்சயமாக அவன் 
(நிராகரிப்பில்) எல்றல மீைிவிட்டான். 

ْونه  اِلَٰ  اِذْههبها   نَهه   فِْرعه  اِ
غَٰ ۬    طه

44. ஆக, அவனுக்கு (நீர் உபகதசம் 
சசய்யும்கபாது) சமன்றமயான சசால்றல 
நீங்கள் இருவரும் சசால்லுங்கள்! அவன் 
(உங்கள் உபகதசத்தால்) நல்லைிவு 
சபைலாம், அல்லது (அல்லாஹ்றவ) 
பயப்படலாம். 

ًنا  قهْوًَل  لهه   فهُقْوَله  لَهه    لَهیَِ  لَهعه
َكهرُ  هوْ  یهتهذه  یهْخَشَٰ   ا

45. (அவ்விருவரும்) கூைினார்கள்: எங்கள் 
இறைவா! நிச்சயமாக நாங்கள் அவன் 
எங்கள் விஷயத்தில் அவசரப்பட்டு 
எங்கறள தண்டித்துவிடுவறத; அல்லது, 
அவன் (எங்கள் மீது) எல்றல மீறுவறத 
(எங்கறள சகான்றுவிடுவறத) 
பயப்படுகிகைாம். 

بَهنها   قهاَله  اُف  اِنَهنها  ره هْن  نهخه   ا
هوْ  عهلهیْنها   یَهْفُرطه  هْن  ا   ا
 یَهْطغَٰ 

46. (அல்லாஹ்) கூைினான்: நீங்கள் 
இருவரும் பயப்படாதீர்கள். நிச்சயமாக 
நான் உங்கள் இருவருடன் இருக்கிகைன். 
நான் சசவியுறுகிகைன்; இன்னும், 
பார்க்கிகைன். 

افها   َله  قهاله  ا    اِنَهِنْ  تهخه ُكمه عه  مه
هْسمهعُ  ی  ا هرَٰ ا  وه
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47. ஆக, அவனிடம் நீங்கள் இருவரும் 
வாருங்கள்! பிைகு, (அவனிடம்) கூறுங்கள்: 
நிச்சயமாக நாங்கள் உனது இறைவனின் 
தூதர்கள் ஆகவாம். ஆககவ, எங்களுடன் 
இஸ்ரகவலர்கறள அனுப்பி விடு! 
அவர்கறளத் தண்டிக்காகத! 
(துன்புறுத்தாகத!) திட்டமாக உனது 
இறைவனிடமிருந்து ஓர் அத்தாட்சிறய 
உன்னிடம் நாங்கள் சகாண்டு 
வந்துள்களாம். கநர்வழிறய 
பின்பற்ைியவருக்கு ஈகடற்ைம் உண்டாகுக! 

هُ  ُسْوَله  اِنَها  فهُقْوَله   فهاْتِيَٰ  ره
بَِكه  هْرِسْل  ره نها  فها عه  بهِنْ    مه

  ۬ ٓاِءیْله   بُْهْم    وهَله  اِْسره َذِ   ُتعه
بَِكه    َمِْن  ِباَٰیهة   ِجْئنَٰكه  قهْد    َره

َُٰم  ل لَٰ  وهالَسه ِن  عه تَهبهعه  مه  ا
ی   الُْهدَٰ

48. நிச்சயமாக நாங்கள், எங்களுக்கு 
திட்டமாக வஹ்யி அைிவிக்கப்பட்டுள்ளது: 
“எவர் சபாய்ப்பிப்பாகரா, புைக்கணித்து, 
திரும்புவாகரா அவர் மீது நிச்சயமாக 
தண்டறன நிகழும்” 

نَها  هَنه  اِلهیْنها   اُْوِحه  قهْد  اِ  ا
ابه  ذه لَٰ  الْعه ْن  عه به  مه َذه  كه
َلَٰ  تهوه  وه

49. அவன் கூைினான்: “மூஸாகவ! உங்கள் 
இருவரின் இறைவன் யார்?”  بَُُكمها  فهمهْن  قهاله  یَُٰمْوسَٰ  َره

50. (மூஸா) கூைினார்: எவன் ஒவ்சவாரு 
சபாருளுக்கும் அதற்குரிய பறடப்றப 
(அதுகபான்ை ஒரு கஜாடிறய - 
துறணறயக்) சகாடுத்து, பிைகு (அதற்கு) 
வழிகாட்டினாகனா அவன்தான் (நாங்கள் 
வணங்கும்) எங்கள் இறைவன். 

بَُنها  قهاله   كَُله  اهْعٰطَٰ  الَهِذْی   ره
ء   ْ لْقهه   َشه ی  ثَُمه  خه  ههدَٰ

51. அவன் கூைினான்: “ஆக, முந்திய 
தறலமுறையினர்களின் நிறல 
என்னவாகும்.” 

 الُْقُرْوِن  بهاُل  فهمها  قهاله 
 اَْلُْولَٰ 

52. (மூஸா) கூைினார்: அவர்கறளப் 
பற்ைிய ஞானம் என் இறைவனிடம் ஒரு 
பதிவுப்புத்தகத்தில் (பாதுகாப்பாக) 
இருக்கிைது. என் இறைவன் தவைிறழக்க 
மாட்டான். இன்னும், மைக்கமாட்டான். 

ا  قهاله  ْ  ِعْنده  عِلُْمهه َبِ   ِفْ  ره
ْ  یهِضَلُ  َله  ِكتَٰب     َبِ  وهَله  ره
 ؗ  یهْنسه
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53. அவன் எத்தறகயவன் என்ைால் 
உங்களுக்கு பூமிறய (சதாட்டிலாகவும்) 
விரிப்பாக(வும்) ஆக்கி உங்களுக்கு அதில் 
(பல) பாறதகறள (அவற்ைில் நீங்கள் 
சசன்றுவருவதற்காக) ஏற்படுத்தினான். 
இன்னும், வானத்திலிருந்து மறழறய 
இைக்கினான். ஆக, அதன் மூலம் 
பலதரப்பட்ட தாவரங்களிலிருந்து பல 
வறக(உணவு வறக)கறள நாம் உற்பத்தி 
சசய்கிகைாம். 

له  الَهِذْی  عه  اَْلهْرضه  لهُكُم  جه
لهكه  ْهًدا َوهسه ا   لهُكْم  مه   فِْيهه

له  ُسُبًل  هنْزه ا مهٓاءِ  ِمنه  وه   الَسه
ٓاًء    ْجنها  مه هْزوهاًجا   ِبه    فهاهْخره  ا
َتَٰ  نَهبهات   َمِْن   شه

54. (அந்த உணவுகளிலிருந்து நீங்களும்) 
சாப்பிடுங்கள்! உங்கள் கால்நறடகறளயும் 
கமய்த்துக் சகாள்ளுங்கள். 
அைிவுறடயவர்களுக்கு நிச்சயமாக இதில் 
பல அத்தாட்சிகள் உள்ளன. 

ْوا كُلُْوا ُكْم    وهاْرعه امه هنْعه   ا
لِكه  ِفْ  اَِنه  َٰیَٰت   ذَٰ ُوِل   َله  ََلِ

ن   الَنُهَٰ

55. அதிலிருந்துதான் உங்கறளப் 
பறடத்கதாம். இன்னும், அதில்தான் 
உங்கறள திரும்பக் சகாண்டுவருகவாம். 
இன்னும், அதிலிருந்துதான் மற்சைாரு 
முறை உங்கறள சவளிகயற்றுகவாம். 

ا  ُكْم  ِمْنهه لهْقنَٰ ا  خه فِْيهه   وه
ا  نُِعْيُدُكْم  ِمْنهه  وه
ةً  نُْخِرُجُكْم  ی  تهاره  اُْخرَٰ

56. அவனுக்கு (நாம் காட்டகவண்டிய) 
நமது அத்தாட்சிகள் அறனத்றதயும் 
காண்பித்கதாம். எனினும், அவன் 
(அவற்றை) சபாய்ப்பித்தான். இன்னும், 
(அவற்றை) ஏற்க மறுத்தான். 

ْد  لهقه یْنَٰهُ  وه هره یَِٰتنها  ا ا  اَٰ َههه   كُل
به  اهبَٰ  فهكهَذه  وه

57. அவன் கூைினான்: “மூஸாகவ! உமது 
சூனியத்தால் எங்கள் பூமியிலிருந்து 
எங்கறள நீர் சவளிகயற்றுவதற்காக 
எங்களிடம் வந்தீரா?”அவன் கூைினான்: 
“மூஸாகவ! உமது சூனியத்தால் எங்கள் 
பூமியிலிருந்து எங்கறள நீர் 
சவளிகயற்றுவதற்காக எங்களிடம் 
வந்தீரா?” 

هِجْئتهنها  قهاله  نها  ا   لُِتْخِرجه
هْرِضنها  ِمْن   ِبِسْحِركه  ا

 یَُٰمْوسَٰ 
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58. ஆக, நிச்சயமாக நாமும் அதுகபான்ை 
ஒரு சூனியத்றத உம்மிடம் சகாண்டு 
வருகவாம். ஆககவ, எங்களுக்கு 
மத்தியிலும் உங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒரு 
சமமான இடத்தில் (நாம் ஒன்று கசர) 
குைிப்பிட்ட ஒரு கநரத்றத முடிவு 
சசய்வரீாக! நாமும் அறத மீை 
மாட்கடாம். நீயும் அறத மீைக் கூடாது. 

 َمِثْلِه    ِبِسْحر   فهلهنهاْتِیهَنهكه 
ْل  بهیْنهكه  بهْينهنها  فهاْجعه   وه
ْوعًِدا   نهْحُن  نُْخلُِفه   ََله  مه
هنْته  وهَله   كهانًا  ا  ُسًوی  مه

59. அவர் கூைினார்: உங்களுக்கு 
குைிக்கப்பட்ட கநரம் “யவ்முஸ் ஸீனா” 
(என்ை உங்கள் சபருநாள்) ஆகும். 
இன்னும், (அந்த நாளில்) மக்கள் 
முற்பகலில் ஒன்று திரட்டப்பட கவண்டும்! 

ْوعُِدُكْم  قهاله   یهْوُم  مه
یْنهةِ  هْن  الَزِ ا ره  وه  یَُْحشه
 ُضًح  الَنهاُس 

60. ஆக, ஃபிர்அவ்ன் திரும்பிச் சசன்ைான். 
இன்னும், (மூஸாறவ கதாற்கடிக்க) தனது 
தந்திர யுக்திகறள ஒன்ைிறணத்தான். 
பிைகு (குைிக்கப்பட்ட கநரத்தில் அந்த 
இடத்திற்கு சூனியக்காரர்களுடன்) 
வந்தான். 

َلَٰ  ْوُن  فهتهوه مهعه  فِْرعه   فهجه
ه    اهٰتَٰ  ثَُمه  كهْيده

61. அவர்களுக்கு மூஸா கூைினார்: 
“உங்களுக்கு ககடுதான்! அல்லாஹ்வின் 
மீது சபாய்றய இட்டுக் கட்டாதீர்கள்! 
அவன் உங்கறள (கடுறமயான) 
தண்டறனயால் அழித்து விடுவான். 
(அல்லாஹ்வின் மீது சபாய்றய) 
இட்டுக்கட்டியவன் திட்டமாக 
நஷ்டமறடந்து விட்டான்.” 

یْلهُكْم  َمُْوسَٰ  لهُهْم  قهاله   َله  وه
ْوا ُ له  تهْفَته ِ  عه ِذبًا  اّلَلَٰ  كه

اب     فهیُْسِحتهُكْم  ذه قهْد  ِبعه  وه
ابه  ِن  خه ی   مه َٰ  افَْته

62. ஆக, (மூஸாறவ எதிர்த்து சூனியம் 
சசய்வதற்காக அறழத்து வரப்பட்ட) 
அவர்கள் தங்களுக்கு மத்தியில் தங்கள் 
காரியத்தில் விவாதித்தனர். இன்னும், 
அவர்கள் இரகசியமாக கபசினர். 

ا ُعْو  ُهْم  فهتهنهازه هْمره ْ  ا ُ  بهْيٰنه
وا َرُ هسه ا  الَنهْجوَٰی  وه
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63. அவர்கள் கூைினார்கள்: “நிச்சயமாக 
இந்த இருவரும் சூனியக்காரர்கள்தான். 
அவ்விருவரும் தங்கள் சூனியத்தினால் 
உங்கள் பூமியிலிருந்து உங்கறள 
சவளிகயற்றுவதற்கும்; உங்கள் சிைந்த 
தறலவர்கறள அவ்விருவரும் மிறகத்து 
விடுவதற்கும் நாடுகிைார்கள்.” 

ا ىِن  اِْن  قهالُْو  ِن  هَٰذَٰ ِحرَٰ  لهسَٰ
ِن  هْن  یُِریْدَٰ ُكْم  ا  یَُْخِرجَٰ
هْرِضُكْم  َمِْن   ِبِسْحِرِهمها  ا

یهْذههبها  ِریْقهِتُكُم  وه  ِبطه
 الُْمثْلَٰ 

64. “ஆககவ, உங்கள் தந்திர யுக்திகறள 
உறுதிப்படுத்தி, பிைகு ஓர் அணியாக 
(அவறர எதிர்க்க) வாருங்கள். இன்றைய 
தினம் யார் (மற்ைவறர) மிறகப்பாகரா 
அவர் திட்டமாக சவற்ைி அறடந்து 
விட்டார்.” 

هْجِمُعْوا ُكْم  فها  ثَُمه  كهْيده
ا    اْئُتْوا َفً هفْلهحه  وهقهْد  صه   ا
ِن  الْيهْومه   اْستهْعلَٰ   مه

65. (சூனியக்காரர்கள்) கூைினார்கள்: 
“மூஸாகவ! ஒன்று, நீர் (முதலில்) 
எைிவரீாக! அல்லது, எைிபவர்களில் 
முதலாமவர்களாக நாங்கள் 
இருக்கிகைாம்.” 

ا   یَُٰمْوسَٰ   قهالُْوا هْن  اَِمه   ُتلِْقه  ا
ا   اَِمه هْن  وه هَوهله  نَهُكْونه  ا ْن  ا  مه
هلْقَٰ   ا

66. (மூஸா) கூைினார்: “மாைாக, 
(முதலாவதாக) நீங்கள் எைியுங்கள்.” ஆக, 
அ(வர்கள் எைிந்த அ)ப்கபாது 
அவர்களுறடய கயிறுகளும் 
அவர்களுறடய தடிகளும் அவர்களுறடய 
சூனியத்தால் நிச்சயமாக அறவ 
ஓடுவதாக அவருக்கு 
கதாற்ைமளிக்கப்பட்டது. 

هلُْقْوا    بهْل  قهاله   فهاِذها ا
ْ  ِحبهالُُهْم  ُ  وهِعِصهَْیُ
َيهُل    ِسْحِرِهْم  ِمْن  اِلهْيهِ  یُخه
ا  هنَههه  تهْسعَٰ  ا

67. ஆக, மூஸா தனது உள்ளத்தில் 
பயத்றத உணர்ந்தார்.  سه   ِخْيفهةً  نهْفِسه   ِفْ  فهاهْوجه

 َمُْوسَٰ 

68. நாம் கூைிகனாம்: “பயப்படாதீர்! 
நிச்சயமாக நீர்தான் மிறகத்தவர் 
(சவற்ைிசபறுபவர்) ஆவரீ். 

ْف  َله  قُلْنها  نَهكه  تهخه هنْته   اِ   ا
 اَْلهْعلَٰ 
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69. இன்னும், உமது றகயில் உள்ளறத 
நீர் எைிவரீாக! அது அவர்கள் சசய்தறத 
(எல்லாம்) விழுங்கி விடும். அவர்கள் 
சசய்தசதல்லாம் ஒரு சூனியக்காரனின் 
சூழ்ச்சிதான். இன்னும், சூனியக்காரன் 
எங்கிருந்து வந்தாலும் (அவன் என்னதான் 
தந்திரம் சசய்தாலும்) சவற்ைிசபை 
மாட்டான். 

هلِْق  ا ا  وه  تهلْقهْف  یهِمیِْنكه  ِفْ  مه
ا  نهُعْوا    مه نهُعْوا اِنَهمها  صه  صه

ْيُد  ِحر     كه   یُْفلُِح  وهَله  سَٰ
اِحرُ  ْيُث  الَسه  اهٰتَٰ  حه

70. ஆக, (இறத கண்ணுற்ை) 
சூனியக்காரர்கள் சிரம்பணிந்தவர்களாக 
(பூமியில்) விழுந்தனர். ஹாரூன் இன்னும், 
மூஸாவுறடய இறைவறன நாங்கள் 
நம்பிக்றக சகாண்கடாம் என்று 
கூைினார்கள். 

ةُ  فهاُلِْقه  ره حه ًدا الَسه  ُسَجه
ا َنها  قهالُْو  مه َبِ  اَٰ ُرْونه  ِبره  هَٰ

ُمْوسَٰ   وه

71. (ஃபிர்அவ்ன்) கூைினான்: நான் 
உங்களுக்கு அனுமதி அளிப்பதற்கு 
முன்னர் அவறர நீங்கள் நம்பிக்றக 
சகாண்டீர்களா? நிச்சயமாக அவர் 
உங்களுக்கு சூனியத்றதக் கற்றுக்சகாடுத்த 
உங்கள் சபரிய(தறல)வர் ஆவார். ஆககவ, 
நிச்சயமாக நான் உங்கறள மாறுறக 
மாறுகால் சவட்டுகவன். இன்னும், கபரீச்ச 
மரத்தின் பலறககளில் உங்கறள 
நிச்சயமாக கழுமரத்தில் ஏற்றுகவன். 
இன்னும், தண்டிப்பதில் எங்களில் யார் 
கடினமானவர், நிரந்தரமானவர் என்பறத 
நிச்சயமாக நீங்கள் (எல்கலாரும்) 
அைிவரீ்கள். 

نُْتْم  قهاله  مه هْن  قهْبله  لهه   اَٰ   ا
ذهنه  نَهه   لهُكْم    اَٰ ُكُم  اِ  لهكهِبْْیُ
ُكُم  الَهِذْی  ْحره    عهلَهمه   الَسِ

َنه  عه ُقهَطِ هیِْدیهُكْم  فهله  ا
هْرُجلهُكْم  ا ف   َمِْن  وه   ِخله

َنهُكْم  لَِبه ُصه  ُجُذْوِع  ِفْ  وهَله
لهتهْعلهُمَنه  الَنهْخِل ؗ  هیَُنها   وه  ا
َدُ  هشه هبْقَٰ  ا ابًا َوها  عهذه
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72. (சூனியக்காரர்கள்) கூைினார்கள்: 
“சதளிவான அத்தாட்சிகளில் இருந்து 
எங்களிடம் எது வந்தகதா அறத விடவும்; 
இன்னும், எங்கறளப் பறடத்த 
(இறை)வறன விடவும் உன்றன 
(பின்பற்றுவறத) நாம் கதர்ந்சதடுக்க 
மாட்கடாம். ஆககவ, நீ எறத (முடிவு) 
சசய்பவனாக இருக்கிைாகயா அறத நீ 
(முடிவு) சசய்! நீ சசய்வசதல்லாம் இந்த 
உலக வாழ்க்றகயில்தான். (எங்களது 
மறுறமறய நீ ஒன்றும் சசய்துவிட 
முடியாது.)” 

كه  لهْن  قهالُْوا ا  عهلَٰ  نَُْؤثِره  مه
نها  ٓاءه   الْبهیَِنَِٰت  ِمنه  جه
الَهِذْی  نها  وه ره ا   فهاقِْض  فهطه   مه
هنْته  نَهمها  قهاض      ا  تهْقِضْ  اِ
ِذهِ  وةه  هَٰ يَٰ نْيها   الْحه  الَدُ

73. “நிச்சயமாக நாங்கள் எங்கள் 
இறைவறன நம்பிக்றக சகாண்கடாம், 
அவன் எங்களுக்கு எங்கள் 
பாவங்கறளயும் சூனியம் சசய்வதற்கு நீ 
எங்கறள நிர்ப்பந்தித்தறதயும் அவன் 
மன்னிக்க கவண்டும் என்பதற்காக. 
அல்லாஹ், (நற்கூலி சகாடுப்பதில்) மிகச் 
சிைந்தவன், (தண்டிப்பதில்) மிக 
நிரந்தரமானவன்.” 

َها   ن َنها  اِ مه بَِنها  اَٰ  لهنها  لِيهْغِفره  ِبره
یَٰنها  طَٰ ا   خه مه ْهتهنها  وه ْكره ه   ا
ْحِر    ِمنه  عهلهْيهِ  ُ  الَسِ   وهاّلَلَٰ

هبْقَٰ  ْْی  َوها  خه

74. நிச்சயமாக விஷயமாவது, எவன் தன் 
இறைவனிடம் பாவியாக வருகிைாகனா 
நிச்சயமாக அவனுக்கு நரகம்தான். அதில் 
அவன் மரணிக்கவும் மாட்டான்; 
(நிம்மதியாக) வாழவும் மாட்டான். 

نَهه   ْن  اِ بَهه   یَهاِْت  مه  ُمْجِرًما  ره
َنهمه    لهه   فهاَِنه  هه  یهُمْوُت   َله  جه
ا   یهْحیَٰ  وهَله  فِْيهه

75. இன்னும், யார் அவனிடம் 
நன்றமகறள சசய்த நம்பிக்றகயாளராக 
வருவாகரா அவர்களுக்குத்தான் 
(சசார்க்கத்தின்) மிக உயர்வான தகுதிகள் 
உண்டு. 

ْن  مه ِمله  قهْد  ُمْؤِمًنا  یَهاْتِه   وه   عه
ِت  لِحَٰ كه  الَصَٰ َٰٓى ِ  لهُهُم   فهاُول
ُت  رهجَٰ  الُْعلَٰ   الَده
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76. ‘அத்ன்’ எனும் சசார்க்கங்கள் 
(அவர்களுக்கு உண்டு). அவற்ைின் கீகழ 
நதிகள் ஓடும். அவற்ைில் அவர்கள் 
நிரந்தரமானவர்களாக இருப்பார்கள். 
இன்னும், யார் (இறணறவத்தறல 
விட்டும் பாவங்கறள விட்டும் நீங்கி) 
பரிசுத்தவானாக இருந்தாகரா 
அவருக்குரிய நற் கூலியாகும் இது. 

َنَُٰت    ِمْن  تهْجِرْی  عهْدن    جه
ا  رُ  تهْحِتهه لِِدیْنه  اَْلهنْهَٰ  خَٰ
ا    لِكه  فِْيهه ُؤا  وهذَٰ ٓ زَٰ ْن   جه  مه
ن  َكَٰ  تهزه

77. மூஸாவிற்கு திட்டவட்டமாக நாம் 
வஹ்யி அைிவித்கதாம்: அதாவது, “என் 
அடியார்(களான இஸ்ரகவலர்)கறள 
இரவில் அறழத்துச் சசல்வரீாக! ஆக, 
அவர்களுக்காக கடலில் (ஈரமற்ை) காய்ந்த 
பாறதறய ஏற்படுத்துவரீாக! 
(ஃபிர்அவ்னால் நீங்கள்) 
பிடிக்கப்படுவறத(யும்) நீர் பயப்பட 
மாட்டீர்; (கடலில் நீங்கள் 
மூழ்கிவிடுவறதயும்) அஞ்சமாட்டீர்.” 

ْد  لهقه یْنها   وه هْوحه ۬   اِلَٰ  ا   ُمْوسَٰ   
هْن  هْسرِ  ا  فهاْضِرْب  ِبِعبهاِدْی  ا
ِریًْقا  لهُهْم   الْبهْحرِ  ِف  طه
ُف  ََله  یهبهًسا    كًا تهخَٰ  وهَله  دهره
 تهْخَشَٰ 

78. ஃபிர்அவ்ன் தனது பறடகளுடன் 
அவர்கறள பின்சதாடர்ந்தான். ஆக, 
அவர்கறள கடலில் இருந்து எது சூழ 
இருந்தகதா அது அவர்கறள சூழ்ந்து 
சகாண்(டு அழித்து விட்)டது. 

ُهْم  هْتبهعه ْوُن  فها  فِْرعه
ْ  ِبُجُنْوِده   ُ  َمِنه   فهغهِشهْیه
ا  الْيهَمِ  ْ   مه ُ  غهِشهْیه

79. ஃபிர்அவ்ன் தன் சமுதாயத்தினறர 
வழிசகடுத்தான். இன்னும், (அவர்களுக்கு) 
அவன் கநர்வழி காட்டவில்றல. 

َله  اهضه ْوُن  وه ه   فِْرعه ا  قهْومه مه  وه
ی   ههدَٰ

80. இஸ்ரகவலர்ககள! திட்டமாக உங்கள் 
எதிரிகளிடமிருந்து உங்கறள நாம் 
பாதுகாத்கதாம். இன்னும், தூர் மறலயின் 
வலது பகுதிறய (நீங்கள் 
வந்தறடயும்கபாது அங்கு தவ்ராத் 
சகாடுக்கப்படும் என்று) உங்களுக்கு 
வாக்களித்கதாம். இன்னும், உங்கள் மீது 
“மன்னு” “ஸல்வா” றவ இைக்கிகனாம். 

ٓاِءیْله  یَٰبهِنْ    قهْد  اِْسره
ُكْم  یْنَٰ هنْجه   عهُدَوُِكْم  َمِْن  ا
ُكْم  عهْدنَٰ وَٰ انِبه  وه وْرِ  جه  الَطُ
لْنها  اَْلهیْمهنه  نهَزه  عهلهْيُكُم  وه
لْوَٰی  الْمهَنه   وهالَسه
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81. நாம் உங்களுக்கு வழங்கிய 
நல்லவற்ைிலிருந்து புசியுங்கள். அதில் 
எல்றல மீைாதீர்கள். (வாழ்வாதாரத்றத 
கதடுவதிலும் அறத சசலவழிப்பதிலும் 
என் கட்டறளறய மீைாதீர்கள்! அப்படி 
மீைினால்) உங்கள் மீது என் ககாபம் 
இைங்கிவிடும். இன்னும், எவன் மீது என் 
ககாபம் இைங்கிவிடுகமா திட்டமாக 
அவன் (துர்ப்பாக்கியமறடந்து நரகத்தில்) 
வழீ்ந்து விடுவான். 

ِت  ِمْن  كُلُْوا یَِبَٰ ا  طه  مه
ُكْم  زهقْنَٰ ْوا وهَله  ره   فِْيهِ  تهْطغه
ِبْ     عهلهْيُكْم  فهيهِحَله   غهضه
ْن  مه ِبْ  عهلهْيهِ  یَهْحلِْل  وه   غهضه
 ههوَٰی فهقهْد 

82. இன்னும், (பாவங்களிலிருந்து) யார் 
திருந்தி, நம்பிக்றக சகாண்டு, நன்றம 
சசய்து பிைகு, கநர்வழி சபற்ைாகரா 
அவறர நிச்சயமாக நான் மிகவும் 
மன்னிக்கக் கூடியவன் ஆகவன். 

 ْ اَِنِ َفهار   وه  تهابه  لَِمهْن  لهغه
مهنه  اَٰ ِمله  وه الًِحا  وهعه   ثَُمه  صه
ی  اْهتهدَٰ

83. மூஸாகவ! உமது சமுதாயத்றத 
விட்டும் உம்றம எது விறரவுபடுத்தியது?   ا مه لهكه  وه هْعجه ْن  ا  قهْوِمكه  عه

 یَُٰمْوسَٰ 

84. அவர் கூைினார்: அவர்கள் என் 
அடிச்சுவட்டின் மீது (அறதப் பின்பற்ைி 
எனக்குப் பின்னால் வந்த வண்ணமாக) 
இருக்கிைார்கள். இன்னும், “நீ (என் மீது) 
திருப்திபடுவதற்காக (அவர்களுக்கு 
முன்னால்) உன் பக்கம் நான் விறரந்(து 
வந்)கதன்.” 

ءِ  ُهْم  قهاله  لَٰ   اُواَله هِرْی  عه ث ه   ا
ِجلُْت  َبِ  اِلهْيكه  وهعه  ره
ْضَٰ   لَِته

85. (அல்லாஹ்) கூைினான்: நிச்சயமாக 
நாம் உமக்குப் பின்னர் உமது 
சமுதாயத்றத திட்டமாக கசாதித்கதாம். 
இன்னும், அவர்கறள ஸாமிரி 
வழிசகடுத்தான். 

 قهْومهكه   َنها فهته  قهْد   فهاِنَها  قهاله 
 ْ لَهُهُم  بهْعِدكه  ِمنٌۢ اهضه  وه

اِمِرَیُ   الَسه
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86. ஆக, மூஸா ககாபமுற்ைவராக, 
கவறலயறடந்தவராக தனது 
சமுதாயத்திடம் திரும்பினார். அவர் 
கூைினார்: “என் சமுதாயகம! உங்கள் 
இறைவன் உங்களுக்கு அழகிய வாக்றக 
வாக்களிக்கவில்றலயா? (என்றன விட்டுப் 
பிரிந்த) காலம் உங்களுக்கு 
தூரமாகிவிட்டதா? அல்லது, உங்கள் மீது 
உங்கள் இறைவன் புைத்திலிருந்து ககாபம் 
இைங்குவறத நீங்கள் நாடுகிைரீ்களா? 
அதனால் என் (இறைவன் நமக்கு) 
குைிப்பிட்ட கநரத்திற்கு (வராமல்) மாறு 
சசய்தீர்களா?” 

عه  جه   قهْوِمه   اِلَٰ  ُمْوسَٰ   فهره
ْضبهانه  ۬   غه هِسًفا    یَٰقهْوِم  قهاله  ا
هلهْم  بَُُكْم  یهِعْدُكْم  ا   وهعًْدا ره

  ۬ ًنا   سه اله  حه هفهطه  عهلهْيُكُم  ا
ْهُد  هْم  الْعه ْدَتُْم  ا هره هْن  ا  یَهِحَله  ا
ب   عهلهْيُكْم  بَُِكْم  َمِْن  غهضه  َره

 َمهْوعِِدْی  فهاهْخلهْفُتْم 

87. அவர்கள் கூைினார்கள்: “உமது 
குைிப்பிட்ட கநரத்திற்கு (வராமல்) நாங்கள் 
எங்கள் விருப்பப்படி மாறுசசய்யவில்றல. 
என்ைாலும் நாங்கள் (ஃபிர்அவ்னுறடய) 
மக்களின் ஆபரணங்களில் இருந்து பல 
சுறமகறள நாங்கள் சுமக்கும்படி 
ஏவப்பட்கடாம். பிைகு, அவற்றை நாங்கள் 
(சநருப்பில்) எைிந்கதாம். ஆக, அவ்வாகை 
சாமிரியும் (தன்னிடமுள்ளறத) எைிந்தான்.” 

ا   قهالُْوا هْخلهْفنها مه كه  ا ْوعِده   مه
َِٰكَنها  ِبمهلِْكنها  ل  ُحَمِلْنها   وه
اًرا هْوزه   الْقهْوِم  ِزیْنهةِ  َمِْن  ا

ا  هه فْنَٰ لِكه  فهقهذه هلْقه  فهكهذَٰ  ا
اِمِرَیُ    الَسه

88. ஆக, அவன் அவர்களுக்கு ஒரு 
காறளக் கன்றை, அதாவது (காறளக் 
கன்ைின் உருவத்தில் சசய்யப்பட்ட 
உயிரற்ை) ஓர் உடறல உருவாக்கினான். 
அதற்கு மாட்டின் சத்தம் இருந்தது. ஆக, 
(இறதப் பார்த்தவர்களில் சிலர்) 
கூைினார்கள்: “இதுதான் உங்கள் 
சதய்வமும் மூஸாவுறடய சதய்வமும் 
ஆகும். ஆனால், அவர் (அறத) 
மைந்து(விட்டு எங்ககா சசன்று) விட்டார்.” 

جه   ًل ِعْج  لهُهْم  فهاهْخره
ًدا سه   فهقهالُْوا ُخوهار   لَهه   جه
ا   ذه َُٰهُكْم  هَٰ َٰهُ  اِل اِل  ُمْوسَٰ  وه
 فهنهِسه  
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89. (அவர்களின்) எந்த கபச்சுக்கும் அது 
பதில் கபசாமல் இருப்பறதயும் 
அவர்களுக்கு அது தீறம சசய்வதற்கும் 
நன்றம சசய்வதற்கும் அது ஆற்ைல் 
சபைாமல் இருப்பறதயும் அவர்கள் 
கவனிக்ககவண்டாமா? 

هفهله  ْونه  ا هََله  یهره   یهْرِجعُ  ا
 ْ ۬   اِلههْْیِ  یهْملُِك  وهَله  قهْوًَل  
ًرا َوهَله  لهُهْم   نهْفًعان  ضه

90. இன்னும், இதற்கு முன்னர் 
திட்டவட்டமாக ஹாரூன் அவர்களுக்கு 
கூைினார்: “என் சமுதாயகம! நிச்சயமாக 
இதன்மூலம் நீங்கள் 
கசாதிக்கப்பட்டுள்ளரீ்கள். நிச்சயமாக 
உங்கள் இறைவன் ரஹ்மான்தான். 
ஆககவ, என்றனப் பின்பற்றுங்கள். 
இன்னும், என் கட்டறளக்கு 
கீழ்ப்படியுங்கள்.” 

ْد  لهقه ُرْوُن  لهُهْم  قهاله  وه  هَٰ
نَهمها  یَٰقهْوِم  قهْبُل  ِمْن   اِ

اَِنه   ِبه     فُِتنُْتْم  بَهُكُم  وه  ره
ْحمَُٰن   ِنْ فهاتَهِبُعوْ  الَره
ا هِطْيُعْو  ا هْمِرْی  وه  ا

91. அவர்கள் கூைினார்கள்: மூஸா 
எங்களிடம் திரும்புகின்ை வறர நாங்கள் 
இறத வணங்கியவர்களாககவ 
நீடித்திருப்கபாம். 

حه  لهْن  قهالُْوا  عهلهْيهِ   نَهَْبه
ِكِفْيه  َتَٰ  عَٰ   اِلهیْنها یهْرِجعه  حه
 ُمْوسَٰ 

92. (மூஸா) கூைினார்: ஹாரூகன! 
அவர்கள் வழிதவைி விட்டார்கள் என்று 
நீர் அவர்கறளப் பார்த்தகபாது உம்றம 
எது தடுத்தது, 

ُرْوُن  قهاله  ا  یَٰهَٰ كه  مه نهعه   اِذْ  مه
 ْ ُ هیهَْته ا ا   ره لَُْو   ضه

93. நீர் என்றனப் பின்பற்ைாமல் இருக்க? 
ஆக, எனது கட்டறளக்கு நீர் மாறு 
சசய்துவிட்டீரா? 

هََله  ِن    ا ْيته  تهتَهِبعه صه هفهعه   ا
هْمِرْی   ا
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94. (ஹாரூன்) கூைினார்: “என் தாயின் 
மககன! எனது தாடிறயயும் என் தறல 
(முடி)றயயும் பிடி(த்திழு)க்காகத! “என் 
கூற்றை நீர் கவனிக்காமல் 
இஸ்ரகவலர்களுக்கு மத்தியில் பிரிவிறன 
சசய்து விட்டாய்!” என்று நீர் 
கூைிவிடுவறத நிச்சயமாக நான் 
பயந்கதன். 

 تهاُْخذْ  َله  یهْبنهُؤَمه  اله قه 
اِْسْ    وهَله  ِبلِْحيهِتْ  ْ  ِبره  اَِنِ
ِشْيُت  هْن  خه قْته  تهُقْوله  ا   فهَره
ٓاِءیْله  بهِنْ   بهْيه  لهْم  اِْسره  وه

 قهْوِلْ  تهْرقُْب 

95. (மூஸா) கூைினார்: ஆக, ஸாமிரிகய! 
உன் விஷயம்தான் என்ன?  ْطُبكه   فهمها  قهاله اِمِرَیُ  خه یَٰسه

 

96. அவன் கூைினான்: “எறத (மக்கள்) 
பார்க்கவில்றலகயா அறத நான் 
பார்த்கதன். ஆககவ, (மூஸாறவ பார்க்க 
வந்த வானத்) தூதருறடய (குதிறரயின்) 
காலடி சுவட்டிலிருந்து ஒரு பிடி 
(மண்றண) எடுத்து, (காறளக் கன்ைின் 
சிறலயில்) எைிந்கதன். இப்படித்தான் 
எனக்கு என் மனம் (இந்த தீய சசயறல 
நான் சசய்ய கவண்டும் என்று) 
அலங்கரித்தது. 

  لهْم  ِبمها  بهُصْرُت  قهاله 
  فهقهبهْضُت  ِبه   یهْبُصُرْوا
ةً  هرِ  َمِْن  قهْبضه ث ه ُسْوِل  ا   الَره

ا  لِكه  فهنهبهْذُتهه َوهلهْت   وهكهذَٰ  سه
 نهْفِسْ  ِلْ 

97. (மூஸா) கூைினார்: ஆக, நீ சசன்று 
விடு. இவ்வாழ்க்றகயில் “லா மிஸாஸ்” 
(என்றனத்) சதாடாதீர் என்று நீ (சதா) 
சசால்லியவனாக இருப்பதுதான் 
நிச்சயமாக உனக்கு நிகழும். இன்னும், 
உமக்கு ஒரு குைிப்பிட்ட கநரம் உண்டு. 
அறத நீ தவைவிடமாட்டாய். நீ எறத 
வணங்கியவனாக இருந்தாகயா அந்த 
உனது சதய்வத்றதப் பார். நிச்சயமாக 
நாம் அறத எரித்து விடுகவாம். பிைகு, 
நிச்சயமாக அறத (-அதன் சாம்பறல) 
கடலில் பரப்பிவிடுகவாம். 

 ِف  لهكه  فهاَِنه  فهاذْههْب  قهاله 
وةِ  يَٰ هْن  الْحه  َله  تهُقْوله  ا
اسه  اَِنه  ِمسه ْوعًِدا لهكه  وه   مه

نُْظرْ   ُتْخلهفهه     لَهْن   اِلَٰ   وها
َِٰهكه  لْته  الَهِذْی  اِل  عهلهْيهِ   ظه
ِكًفا    قهَنهه   عها َرِ  ثَُمه  لهُنحه

َنهه   نهْسًفا   الْيهَمِ  ِف  لهنهنِْسفه
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98. உங்கள் வணக்கத்திற்குரிய இறைவன் 
எல்லாம் அல்லாஹ்தான். அவறனத் 
தவிர (உண்றமயில் வணங்கத்தகுதியான) 
இறைவன் அைகவ இல்றல. அவன் 
எல்லாவற்றையும் விசாலமாகி 
அைிகிைான். 

ا   نَهمه َُٰهُكُم  اِ ُ  اِل   َله   الَهِذْی  اّلَلَٰ
َٰهه  ء   كَُله  وهِسعه  ُهوه   اََِله  اِل ْ   َشه
 عِلًْما 

99. இவ்வாறு, முன் 
சசன்றுவிட்டவர்களின் சசய்திகறள 
உமக்கு விவரிக்கிகைாம். இன்னும், 
திட்டமாக உமக்கு நம் புைத்திலிருந்து 
நல்லுபகதசத்றத சகாடுத்கதாம். 

لِكه    ِمْن  عهلهْيكه  نهُقَصُ  كهذَٰ
هنٌْۢبهٓاءِ  ا  ا بهقه    قهْد  مه  وهقهْد  سه
تهیْنَٰكه   ِذْكًرا ۬   لَهُدنَها  ِمْن  اَٰ

100. யார் அறத புைக்கணித்தாகரா 
நிச்சயமாக அவர் மறுறம நாளில் 
பாவத்றத சுமப்பார். 

ْن  ضه  مه هْعره ْنهُ  ا  فهاِنَهه   عه
مهةِ  یهْومه  یهْحِمُل   الِْقيَٰ
 وِْزًرا  

101. அதில் அவர்கள் நிரந்தரமாக 
இருப்பார்கள். (அவர்கள் சுமக்கின்ை) 
பாவம் மறுறம நாளில் மிகக் சகட்ட 
சுறமயாக இருக்கும். 

لِِدیْنه  ٓاءه  فِْيِه     خَٰ   لهُهْم  وهسه
مهةِ  یهْومه   ِحْمًل   الِْقيَٰ

102. எக்காளத்தில் ஊதப்படும் நாளில் 
(அவர்கள் தங்கள் பாவ சுறமறய 
சுமப்பார்கள்). இன்னும், அந்நாளில் 
பாவிகறள, - (அவர்களின்) கண்கள் நீல 
நீைமானவர்களாக இருக்கின்ை நிறலயில் 
- நாம் எழுப்புகவாம். 

وْرِ  ِف  یُْنفهُخ  یَهْومه    الَصُ
 الُْمْجِرِمْيه  وهنهْحُشرُ 
ذ   ى ِ  ُزْرقًا ۬   یهْومه

103. அவர்கள் தங்களுக்கு மத்தியில், 
“நீங்கள் பத்து நாட்ககள தவிர 
தங்கவில்றல” என்று சமதுவாகப் 
கபசுவார்கள். 

افهُتْونه  ْ  یَهتهخه ُ  اِْن   بهْيٰنه
ْشًرا  اََِله  لَهِبْثُتْم   عه
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104. அவர்களில் அைிவால் 
முழுறமயானவர், “நீங்கள் (உலகத்தில்) 
ஒரு நாகள தவிர தங்கவில்றல” என்று 
கூறும்கபாது அவர்கள் கபசுவறத நாம் 
நன்கைிந்தவர்கள் ஆகவாம். 

هعْلهُم  نهْحُن    اِذْ  یهُقْولُْونه  ِبمها  ا
هْمثهلُُهْم  یهُقْوُل  ِریْقهةً  ا   اِْن  طه
 یهْوًمان  اََِله  لَهِبْثُتْم 

105. அவர்கள் மறலகறளப் பற்ைி 
உம்மிடம் ககட்கிைார்கள். நீர் கூறுவரீாக! 
“என் இறைவன் அவற்றை தூள் தூளாக 
ஆக்கி விடுவான்.” 

یهْسـ هلُْونهكه  ِن  وه  الِْجبهاِل  عه
ا  فهُقْل  ْ  یهنِْسُفهه َبِ   ره
 نهْسًفا  

106. ஆக, அவற்றை சமமான பூமியாக 
(ஆக்கி) விட்டுவிடுவான்.  ُرهها ًفا    قهاعًا  فهيهذه ْفصه  صه

107. அவற்ைில் ககாணறலயும் 
வறளறவயும் (கமடு பள்ளத்றதயும்) நீர் 
காணமாட்டீர். 

ی ََله  ا  تهرَٰ  ِعوهًجا َوهَله   فِْيهه
هْمًتا    ا

108. அந்நாளில் அவர்கள் அறழப்பாளறர 
பின் சதாடர்வார்கள். அவறர விட்டு 
(அவர்கள் எங்கும்) திரும்ப முடியாது. 
இன்னும், சத்தங்கள் எல்லாம் 
ரஹ்மானுக்கு முன் அறமதியாகிவிடும். 
(அங்கு பாதங்களின்) சமன்றமயான 
(நறட) சத்தத்றத தவிர நீர் சசவிமடுக்க 
மாட்டீர். 

ذ   ى ِ اِعه  یَهتَهِبُعْونه  یهْومه   َله  الَده
ِت وه  لهه     ِعوهجه  عه  خهشه

ْحمَِٰن  اَْلهْصوهاُت    فهله  لِلَره
 ههْمًسا  اََِله  تهْسمهعُ 

109. அந்நாளில் ரஹ்மான் எவருக்கு 
அனுமதித்து அவருறடய கபச்றச அவன் 
விரும்பினாகனா அவறரத் தவிர 
(பிைருறடய) பரிந்துறர (எவருக்கும்) 
பலனளிக்காது. 

ذ   ى ِ ةُ  تهْنفهعُ  ََله  یهْومه فهاعه   الَشه
ْن  اََِله  هِذنه  مه ْحمَُٰن  لههُ  ا  الَره

ِضه   قهْوًَل  لهه   وهره
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110. அவர்களுக்கு முன் உள்ளறதயும் 
(மறுறமயில் நடக்கப் கபாவறதயும்) 
அவர்களுக்குப் பின்னுள்ளறதயும் 
(உலகில் அவர்கள் சசய்த 
சசயல்கறளயும்) அவன் நன்கைிவான். 
அவர்கள் அவறன முழுறமயாக 
சூழ்ந்தைிய மாட்டார்கள். 

ا  یهْعلهُم  هیِْدیِْهْم  بهْيه  مه ا  ا مه  وه
لْفهُهْم   ِبه   یُِحْيُطْونه  وهَله  خه
 عِلًْما 

111. இன்னும், என்றும் உயிருள்ளவன் 
என்றும் நிறலயானவனுக்கு முகங்கள் 
அடிபணிந்து விட்டன. அநியாயத்றத (-
இறணறவப்பறத) சுமந்தவன் திட்டமாக 
நஷ்டமறடந்தான். 

نهِت  َِ  الُْوُجْوهُ  وهعه   لِلْحه
قهْد   َيُْوِم   الْقه  ابه  وه ْن  خه  مه

مهله   ُظلًْما  حه

112. இன்னும், யார், அவகரா 
நம்பிக்றகயாளராக இருக்கும் நிறலயில் 
நன்றமகறள சசய்வாகரா அவர் 
அநியாயத்றதயும் (-பிைர் குற்ைங்கள் 
தன்மீது சுமத்தப்படுவறதயும்) (தனது 
நன்றமகள்) குறைக்கப்படுவறதயும் 
பயப்பட மாட்டார். 

ْن  مه ِت  ِمنه  یَهْعمهْل  وه لِحَٰ   الَصَٰ
ُف  فهله  وهُهوهُمْؤِمن   ُظلًْما  یهخَٰ

 ههْضًما  َوهَله 

113. இவ்வாகை, இ(ந்த கவதத்)றத அரபி 
சமாழியிலான குர்ஆனாக இைக்கிகனாம். 
இன்னும், அதில் எச்சரிக்றகறய 
பலவாைாக விவரித்து (கூைி) 
இருக்கிகைாம், அவர்கள் 
இறையச்சமுள்ளவர்களாக ஆகுவதற்காக; 
அல்லது அது, அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல 
புத்திறய ஏற்படுத்துவதற்காக. 

لِكه  لْنَٰهُ  وهكهذَٰ هنْزه نًا  ا   قُْراَٰ
فْنها  َره ِبًيا َوهصه ره  ِمنه  فِْيهِ  عه

لَهُهْم  الْوهِعْيدِ  هوْ  یهَتهُقْونه  لهعه  ا
 ِذْكًرا   لهُهْم  یُْحِدُث 
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114. ஆக, உண்றமயாளனும் 
அரசனுமாகிய அல்லாஹ் மிக 
உயர்ந்தவன். (நபிகய!) குர்ஆனில் (ஒரு 
வசனம் இைக்கப்பட்ட பின்னர்) 
அதனுறடய (முழு விளக்கம் சதாடர்பான) 
வஹ்யி உமக்கு அைிவிக்கப்படுவதற்கு 
முன்னர் அவசரப்ப(ட்டு பிைருக்கு ஓதி 
காண்பித்து வி)டாதீர்! இன்னும், 
கூறுவரீாக: “என் இறைவா எனக்கு 
ஞானத்றத அதிகப்படுத்து!” 

له  ُ  فهتهعَٰ َقُ    الْمهلُِك  اّلَلَٰ  الْحه
ْل  وهَله  ِن  تهْعجه  ِمْن  ِبالُْقْراَٰ
هْن  قهْبِل    اِلهْيكه  یَُْقضَٰ   ا
َبِ  وهقُْل   وهْحُيه  ؗ    ِزْدِنْ  َره
 عِلًْما 

115. திட்டவட்டமாக இதற்கு முன்னர் 
ஆதமுக்கு நாம் கட்டறளயிட்கடாம். 
ஆனால், அவர் (அறத) மைந்து விட்டார். 
அவரிடம் நாம் (நமது கட்டறளறய 
நிறைகவற்றுவதில்) உறுதிறயக் 
காணவில்றல. 

ْد  لهقه ِهْدنها   وه دهمه  اِلَٰ   عه  ِمْن  اَٰ
لهْم  فهنهِسه  قهْبُل    لهه   نهِجْد  وه
ْزًمان   عه

116. இன்னும், “ஆதமுக்கு நீங்கள் சிரம் 
பணியுங்கள்” என்று வானவர்களுக்கு நாம் 
கூைிய சமயத்றத நிறனவு கூர்வரீாக! 
ஆக, இப்லீறஸத் தவிர அவர்கள் சிரம் 
பணிந்தனர். அவன் மறுத்து விட்டான். 

اِذْ  كهةِ  قُلْنها  وه َٰٓى ِ   لِلْمهل
ا َِلَٰدهمه  اْسُجُدْوا ُدْو  جه  فهسه

هبَٰ  اِبْلِیْسه    اََِله    ا

117. ஆக, நாம் கூைிகனாம்: “ஆதகம! 
நிச்சயமாக இவன் உமக்கும் உமது 
மறனவிக்கும் எதிரி ஆவான். ஆககவ, 
அவன் உங்கள் இருவறரயும் 
சசார்க்கத்திலிருந்து 
சவளிகயற்ைிவிடாமல் இருக்கட்டும். 
(அப்படி நீர் சவளிகயைிவிட்டால்) மிகுந்த 
சிரமப்படுவரீ்.” 

ا اَِنه  یَٰ اَٰدهُم  فهُقلْنها  ذه   عهُدَو   هَٰ
ْوِجكه  لَهكه  لِزه  فهله  وه

َنهُكمها  َنهةِ  ِمنه  یُْخِرجه   الْجه
 فهتهْشقَٰ 

118. இ(ந்த சசார்க்கத்)தில் நீர் 
பசித்திருக்காத, நீர் ஆறடயற்ைிருக்காத 
பாக்கியம் நிச்சயமாக உமக்கு உண்டு. 

هََله  لهكه  اَِنه  ا  تهُجْوعه  ا  وهَله  فِْيهه
ی    تهْعرَٰ
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119. இன்னும், நிச்சயமாக நீர் அதில் 
தாகிக்க மாட்டீர். இன்னும், சவப்பத்றத 
உணரமாட்டீர். 

هنَهكه  ا ا  تهْظمهُؤا َله  وه  وهَله  فِْيهه
 تهْضحَٰ 

120. ஆக, றஷத்தான் அவருக்கு 
ஊசலாட்டத்றத ஏற்படுத்தினான். ஆதகம! 
(சசார்க்கத்தில்) நிரந்தரத்றத தரும் 
மரத்றதயும் (உமக்கு) அழியாத ஆட்சி 
கிறடப்பறதயும் நான் உமக்கு 
அைிவிக்கவா? என்று கூைினான். 

ُن  اِلهْيهِ  فهوهْسوهسه  ْيطَٰ  الَشه
هُدلَُكه  ْل هه  یَٰ اَٰدهُم  قهاله  لَٰ  ا  عه

ةِ  ره جه ُملْك   الُْخلْدِ  شه  ََله  وه
 یهْبلَٰ 

121. ஆக, அவ்விருவரும் அ(ந்த 
மரத்)திலிருந்து சாப்பிட்டனர். ஆககவ, 
அவ்விருவருக்கும் அவ்விருவரின் 
மறைவிடங்கள் சதரிய வந்தன. இன்னும், 
சசார்க்கத்தின் இறலகறள அவ்விருவரும் 
தங்கள் மீது கட்டி (தங்கள் மறைவிடத்றத 
மறைத்து)க் சகாள்வதற்கு முற்பட்டனர். 
ஆதம், தன் இறைவனுக்கு மாறுசசய்தார். 
ஆககவ, அவர் வழி தவைிவிட்டார். 

هله  هك ا  فها ْت  ِمْنهه   لهُهمها  فهبهده
ُتُهمها  ْواَٰ ا  سه ِفقه ِن  وهطه  یهْخِصفَٰ
ِق  ِمْن  عهلهْيِهمها  َنهِة ؗ  َوهره  الْجه
دهُم  وهعهصَٰ   بَهه   اَٰ وَٰی    ره  فهغه

122. (அவர் தன் தவறை உணர்ந்து வருந்தி 
பாவமன்னிப்பு ககாரிய) பிைகு 
அவருறடய இறைவன் அவறர 
கதர்ந்சதடுத்தான். ஆக, அவன் அவறர 
மன்னித்தான். இன்னும், (அவருக்கு 
பாவமன்னிப்புத் கதடுவதற்கும் 
கட்டறளக்கு கீழ்ப்படிந்து நடப்பதற்கும்) 
கநர்வழி காட்டினான். 

هُ  ثَُمه  بَُه   اْجتهبَٰ  فهتهابه  ره
ی  عهلهْيهِ   وهههدَٰ

123. (அல்லாஹ்) கூைினான்: “நீங்கள் 
இருவரும் (இப்லீஸ் உட்பட) அறனவரும் 
இதிலிருந்து இைங்குங்கள். உங்களில் 
சிலர், சிலருக்கு எதிரி ஆவர். ஆக, 
என்னிடமிருந்து உங்களுக்கு கநர்வழி 
வந்தால் எவர் எனது கநர்வழிறய 
பின்பற்றுவாகரா அவர் வழிதவை 
மாட்டார். இன்னும், அவர் (மறுறமயில்) 
சிரமப்பட மாட்டார். 

ا  قهاله  ا  اْهِبطه ِمْيًعٌۢا  ِمْنهه   جه
 عهُدَو     لِبهْعض   بهْعُضُكْم 
ا  ْ  یهاْتِیهَنهُكْم  فهاَِمه َنِ ۬   َمِ   ُهًدی  
تَهبهعه  فهمهِن  ایه  ا   فهله   ُهده
 یهْشقَٰ  وهَله  یهِضَلُ 
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124. இன்னும், எவன் என் அைிவுறரறய 
புைக்கணிப்பாகனா நிச்சயமாக அவனுக்கு 
(மண்ணறையில்) மிக சநருக்கடியான 
வாழ்க்றகதான் உண்டு. இன்னும், 
மறுறமயில் அவறன குருடனாக நாம் 
எழுப்புகவாம். 

ْن  مه ضه  وه هْعره ْن  ا   ِذْكِرْی   عه
ةً  لهه   فهاَِنه  ِعْيشه ْنكًا مه  ضه

نهْحُشُره   مهةِ  یهْومه  وه   الِْقيَٰ
 اهْعمَٰ 

125. அவன் கூறுவான்: “என் இறைவா! 
என்றன குருடனாக ஏன் எழுப்பினாய், 
நான் பார்றவ உள்ளவனாக இருந்கதகன?” 

َبِ  قهاله  ْرتهِنْ   لِمه  ره شه   حه
قهْد  اهْعمَٰ  ا  ُكْنُت  وه  بهِصْْیً

126. (அல்லாஹ்) கூறுவான்: “(உனது 
நிறல) அவ்வாறுதான். (ஏசனனில்,) எனது 
வசனங்கள் உன்னிடம் வந்தன. ஆக, நீ 
அவற்றை (பின்பற்ைாது) விட்டுவிட்டாய். 
அவ்வாகை இன்று நீ (நரகத்தில் கடும் 
தண்டறனறய அனுபவிப்பவனாக) 
விட்டுவிடப்படுவாய்.” 

لِكه  قهاله  تهْتكه  كهذَٰ ه یَُٰتنها  ا   اَٰ
ا    لِكه   فهنهِسیْتههه  الْيهْومه  وهكهذَٰ
 ُتْنسَٰ 

127. இன்னும், யார் வரம்பு மீறுவாகரா; 
தன் இறைவனின் வசனங்கறள 
நம்பிக்றக சகாள்ளமாட்டாகரா அவறர 
இவ்வாறுதான் தண்டிப்கபாம். இன்னும், 
(அவனுக்கு) மறுறமயின் தண்டறன 
மிகக் கடுறமயானதும் நிரந்தரமானதும் 
ஆகும். 

لِكه  ْن  نهْجِزْی  وهكهذَٰ  مه
فه  هْسره لهْم  ا ْ  وه  ِباَٰیَِٰت  یُْؤِمنٌۢ
بَِه     اُب  ره ذه لهعه ةِ  وه   اَْلَِٰخره
َدُ  هشه هبْقَٰ  ا ا  وه

128. ஆக, இவர்களுக்கு முன்னர் 
எத்தறனகயா தறலமுறையினர்கறள 
நாம் அழித்தது அவர்களுக்கு (தங்கள் 
தவறை) சதளிவுபடுத்தவில்றலயா? 
இவர்கள் (தங்கள் பயணத்தில் 
அழிவுக்குள்ளான) அவர்களின் 
இருப்பிடங்களில் சசல்கிைார்கள். 
அைிவுறடயவர்களுக்கு நிச்சயமாக இதில் 
பல அத்தாட்சிகள் உள்ளன. 

هفهلهْم   كهْم  لهُهْم  یهْهدِ  ا
هْهلهْكنها   َمِنه  قهْبلهُهْم  ا
 ِفْ   یهْمُشْونه  الُْقُرْوِن 
   ْ ِكِٰنِ لِكه  ِفْ  اَِنه  مهسَٰ   ذَٰ

َٰیَٰت   ُوِل  َله ن  ََلِ  الَنُهَٰ
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129. (ஆதாரத்றத நிறல நிறுத்தாமல் 
அல்லாஹ் யாறரயும் தண்டிக்கமாட்டான் 
என்ை) வாக்கும் (தண்டறன 
இைங்குவதற்கு என்று) ஒரு குைிப்பிட்ட 
தவறணயும் உமது இறைவனிடம் 
முன்னகர முடிவாகி 
இருக்கவில்றலசயனில் கண்டிப்பாக 
(எல்றல மீைியவர்களுக்கு) அழிவு உடகன 
ஏற்பட்டிருக்கும். 

لهْو َله  هلِمهة   وه بهقهْت  ك  ِمْن  سه
بَِكه  ل   لهكهانه  َره اًما َوهاهجه   لِزه
َمً    َمُسه

130. ஆக, (நபிகய!) அவர்கள் கூறுவறத 
நீர் (சபாறுறமயுடன்) சகி(த்திரு)ப்பரீாக! 
இன்னும், சூரியன் உதிப்பதற்கு 
முன்னரும் அது மறைவதற்கு முன்னரும் 
இரவின் கநரங்களிலும் பகலின் 
ஓரங்களிலும் உமது இறைவறன புகழ்ந்து 
சதாழுவரீாக! (இதன் மூலம் இறைவனின் 
அருள் உமக்கு கிறடக்கப் சபற்று) நீர் 
திருப்தி சபறுவரீ்! 

لَٰ  فهاْصَِبْ  ا  عه   یهُقْولُْونه  مه
ْح  َبِ ْمدِ  وهسه بَِكه  ِبحه   قهْبله  ره
ْمِس  ُطلُْوِع   وهقهْبله  الَشه

ا    ِمْن  ُغُرْوِبهه نهٓاِئ  وه  اَٰ
ْح  الَهْيِل  َبِ افه  فهسه هْطره ا  وه
ارِ  لَهكه  الَنههه  تهْرضَٰ  لهعه

131. இன்னும், இ(றணறவப்ப)வர்களில் 
(இவர்கறளப்) கபான்ை பலருக்கு உலக 
வாழ்க்றகயின் அலங்காரமாக நாம் 
சகாடுத்த (இவ்வுலக) இன்பத்தின் பக்கம் 
உமது கண்கறள நீர் திருப்பாதீர். நாம் 
அவர்கறள அதில் கசாதிப்பதற்காக 
(சகாடுத்கதாம்). உமது இறைவனின் 
அருட்சகாறட (உமக்கு) சிைந்ததும் 
நிறலயானதும் ஆகும். 

َنه  وهَله  ا  اِلَٰ   عهْينهْيكه  تهُمَده  مه
َتهْعنها  هْزوهاًجا  ِبه    مه ْ  ا  َمِْٰنُ
ةه  وةِ  زهْهره يَٰ ۬   الْحه ا   نْيه  الَدُ

 ْ ُ  وهِرْزُق  فِْيِه    لِنهْفِتٰنه
بَِكه  هبْقَٰ  ره ْْی  َوها  خه

132. இன்னும், உமது குடும்பத்திற்கு 
சதாழுறகறய ஏவுவரீாக! இன்னும், 
அதன்மீது நீர் உறுதியாக இருப்பரீாக! நாம் 
(உமக்ககா மற்ைவர்களுக்ககா நீர்) 
உணவளிக்கும்படி உம்மிடம் 
ககட்கவில்றல. நாகம உமக்கு 
உணவளிக்கிகைாம். நல்ல முடிவு 
இறையச்சத்திற்குத்தான். 

اُْمرْ  هْهلهكه  وه َٰوةِ  ا ل   ِبالَصه
َِبْ  ا    وهاْصطه   َله  عهلهْيهه
 نهْحُن  ِرْزقًا    نهْسـ هلُكه 
اقِبهةُ  نهْرُزقُكه    الْعه  وه
 لِلَتهْقوَٰی 
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133. “இவர் தன் இறைவனிடமிருந்து ஓர் 
அத்தாட்சிறய நம்மிடம் சகாண்டு 
வரமாட்டாரா?” என்று 
(இறணறவப்பவர்கள்) கூறுகிைார்கள். 
முந்திய கவதங்களில் உள்ளறத 
சதளிவுப்படுத்தும் (-குர்ஆன் என்னும்) 
உறுதியான சான்று அவர்களிடம் 
வரவில்றலயா? 

 ِباَٰیهة    یهاْتِیْنها  لهْو َله  وهقهالُْوا
بَِه     َمِْن  لهْم  َره هوه  تهاْتِِهْم  ا
ا  بهیَِنهةُ  ُحِف  ِف  مه  الَصُ
 اَْلُْولَٰ 

134. இன்னும், இதற்கு முன்னகர ஒரு 
தண்டறனறயக் சகாண்டு இவர்கறள 
நாம் அழித்திருந்தால், “எங்கள் இறைவா! 
எங்களுக்கு ஒரு தூதறர நீ அனுப்பி 
இருக்கக்கூடாதா? நாங்கள் 
இழிவறடவதற்கும் ககவலப்படுவதற்கும் 
முன்னர் உனது வசனங்கறள பின்பற்ைி 
இருப்கபாகம!” என்று கூைி இருப்பார்கள். 

لهوْ  َها   وه هن ْ  ا ُ هْهلهْكٰنَٰ اب   ا ذه  ِبعه
الُْوا قهْبلِه   َمِْن  بَهنها  لهقه   لهْو َله   ره

لْته  هْرسه ُسْوًَل  اِلهیْنها ا  ره
یَِٰتكه  فهنهتَهِبعه  هْن  قهْبِل  ِمْن  اَٰ  ا
ی  نَهِذَله   وهنهْخزَٰ

135. (நபிகய!) கூறுவரீாக! (நீங்கள்) 
ஒவ்சவாருவரும் (உங்கள் முடிறவ) 
எதிர்பார்ப்பவர்ககள! ஆககவ, (இப்கபாதும் 
உங்கள் முடிறவ) எதிர்பாருங்கள். 
சமமான (கநரான) பாறத உறடயவர்கள் 
யார்? இன்னும், கநர்வழி சபற்ைவர்கள் 
யார் என்பறத (உங்கள் மரணத்தின்கபாது) 
நீங்கள் விறரவில் அைிவரீ்கள். 

بَِص   كَُل   قُْل  ه بَهُصْوا    َمَُته ه   فهَته
تهْعلهُمْونه  ْن  فهسه ُب  مه  اهْصحَٰ
اِط  ره وَِیِ  الَصِ ِن  الَسه مه  وه
ین   اْهتهدَٰ

ஸூரா அன்பியாஃ  الأنبياء 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. மக்களுக்கு அவர்களின் விசாரறண 
(நாள்) சநருங்கி வருகிைது. அவர்ககளா 
மைதியில் இருக்கிைார்கள், (நமது 
எச்சரிக்றகறய) புைக்கணிக்கிைார்கள். 

هبه  ابُُهْم  لِلَنهاِس  اِقَْته   ِحسه
ْفلهة   ِفْ  وهُهْم    غه

ْعِرُضْونه    َمُ
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2. அவர்களுறடய இறைவனிடமிருந்து 
புதிய அைிவுறர ஏதும் அவர்களுக்கு 
வந்தால் அவர்ககளா 
விறளயாடியவர்களாக இருக்கும் 
நிறலயில் அறத சசவியுறுகிைார்கள். 

ا  ْ  مه  َمِْن  ِذْكر   َمِْن  یهاْتِهْْیِ
بَِِهْم  ث   َره  اََِله  َمُْحده

ُبْونه   وهُهْم  اْستهمهُعْوهُ   یهلْعه

3. அவர்களது உள்ளங்கள் மைதியில் 
இருக்கின்ைன. (இறணறவக்கின்ை) 
அநியாயக்காரர்கள் (நமது நபிறய குைித்து 
அவர்கள் என்ன சசால்ல கவண்டுசமன்று 
தங்களுக்கு மத்தியில் ஒருமித்து முடிவு 
சசய்த) கபச்றச (சவளியில்) 
பகிரங்கப்படுத்தி கபசினார்கள். (அதாவது, 
நபியவர்கறள சுட்டிக்காண்பித்து) “இவர் 
உங்கறளப் கபான்ை மனிதகர தவிர 
கவைில்றல. (மக்ககள!) நீங்கள் (இறத) 
அைிந்துசகாண்கட (அவர் ஓதுகிை) 
சூனியத்றத ஏற்றுக் சகாள்கிைரீ்களா?” 
(என்று சவளிப்பறடயாக ககட்டனர்.) 

ِهيهةً  وا قُلُْوبُُهْم    َله َرُ هسه ا   وه
  ۬ ۬   الَهِذیْنه  الَنهْجوهی   لهُمْوا     ظه

ا   ههْل  ذه ر   اََِله  هَٰ   َمِثْلُُكْم    بهشه
اُْتْونه  هفهته ْحره  ا هنُْتْم  الَسِ ا   وه
 ُتْبِصُرْونه 

4. (நபி) கூைினார்: என் இறைவன் 
வானத்திலும் பூமியிலும் உள்ள 
கபச்சுகறள அைிகிைான். அவன்தான் 
நன்கு சசவியுறுபவன், நன்கு அைிபவன். 

ْ  قَٰله  َبِ  ِف  الْقهْوله  یهْعلهُم  ره
مهٓاءِ    وهاَْلهْرِض ؗ  الَسه

ِمْيعُ  لِْيُم  وهُهوهالَسه  الْعه

5. மாைாக, (அவர்களில் சிலர்) 
கூைினார்கள்: “(இது) பயமுறுத்துகின்ை 
கனவுகள்.” (மற்றும் சிலர் கூைினார்கள்:) 
“மாைாக, (முஹம்மத் இறைவன் மீது) 
இறத சபாய்யாக இட்டுக்கட்டுகிைார்.” 
(கவறு சிலர் கூைினார்கள்): “மாைாக, இவர் 
ஒரு கவிஞர்.” “ஆககவ, முதலாமவர்கள் 
(முந்திய தூதர்கள்) அனுப்பப்பட்டது 
கபான்று அவரும் எங்களிடம் ஓர் 
அத்தாட்சிறயக் சகாண்டு வரட்டும்.” 
(என்று அவர்கள் கூறுகிைார்கள்). 

ا بهْل  اُث  قهالُْو  هْضغه م    ا  اهْحله
ىهُ  بهِل  َٰ ۬   بهْل  افَْته اِعر     ُهوهشه

ا   ِباَٰیهة   فهلْيهاْتِنها  مه  اُْرِسله  كه
لُْونه   اَْلهَوه
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6. இவர்களுக்கு முன்னர், (அத்தாட்சிறயக் 
ககட்ட) எந்த சமுதாயமும் (அந்த 
அத்தாட்சி வந்த பின்னர்) நம்பிக்றக 
சகாள்ளவில்றல. ஆககவ, அவர்கறள 
(எல்லாம்) நாம் அழித்கதாம். எனகவ, 
(மக்காவாசிகளாகிய) இவர்கள் (மட்டும்) 
(நமது அத்தாட்சிகள் அவர்களிடம் 
வந்தால் அவற்றை அவர்கள்) நம்பிக்றக 
சகாள்வார்களா? 

ا   نهْت  مه مه  َمِْن  قهْبلهُهْم   اَٰ
ا    قهْریهة   هه هْهلهْكنَٰ هفهُهْم  ا  ا

 یُْؤِمُنْونه 

7. உமக்கு முன்னர் நாம் (மனிதர்களான) 
ஆடவர்கறளத் தவிர (வானவர்கறள) 
தூதர்களாக அனுப்பவில்றல. அ(ந்த 
ஆட)வர்களுக்கு நாம் வஹ்யி 
அைிவித்கதாம். ஆககவ, (மக்காவாசிககள) 
நீங்கள் அைியாதவர்களாக இருந்தால் 
(முந்திய) கவதக்காரர்களிடம் நீங்கள் 
விசாரியுங்கள், 

ا   مه لْنها  وه هْرسه  اََِله   قهْبلهكه  ا
اًَل  ْ  نَُْوِحْ   ِرجه ا اِلههْْیِ   فهْسـ هلُْو 
هْهله  ْكرِ  ا  َله  ُكنُْتْم  اِْن  الَذِ

 تهْعلهُمْونه 

8. நாம் அ(ந்த தூது)வர்கறள உணவு 
சாப்பிடாத உடல்களாக (-வானவர்களாக) 
ஆக்கவில்றல. இன்னும், அவர்கள் 
(மரணமில்லாத) நிரந்தரமானவர்களாகவும் 
இருக்கவில்றல. 

ا  مه ْ  وه ُ لْٰنَٰ عه ًدا جه سه   ََله  جه
امه  یهاْكُلُْونه  عه ا  الَطه مه هانُْوا وه  ك
لِِدیْنه   خَٰ

9. பிைகு, நாம் அ(ந்த தூது)வர்களுக்கு 
(நமது) வாக்றக உண்றமப்படுத்திகனாம். 
ஆக, நாம் அ(ந்த தூது)வர்கறளயும் நாம் 
நாடியவர்கறளயும் பாதுகாத்கதாம். 
இன்னும், (நிராகரிப்பில்) எல்றல 
மீைியவர்கறள நாம் அழித்கதாம். 

ُ  ثَُمه  ُ قْٰنَٰ ده   الْوهعْده  صه
 ْ ُ ْيٰنَٰ ْن  فهاهنْجه مه ٓاءُ  وه   نَهشه
هْهلهْكنها  ا  الُْمْسِرفِْيه  وه

10. திட்டமாக நாம் உங்களுக்கு ஒரு 
கவதத்றத இைக்கி இருக்கிகைாம். அ(றதப் 
பின்பற்றுவ)தில் உங்கள் கண்ணியம் 
இருக்கிைது. நீங்கள் சிந்தித்துப் புரிய 
கவண்டாமா? 

ْد  لْنها   لهقه هنْزه ًبا  اِلهْيُكْم  ا   ِكتَٰ
هفهله  ِذْكُرُكْم    فِْيهِ    ا

ن   تهْعِقلُْونه
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11. தீயவர்களாக இருந்த எத்தறனகயா 
பல ஊர்(வாசி)கறள நாம் அழித்கதாம். 
அவர்களுக்குப் பின்னர் கவறு மக்கறள 
நாம் உருவாக்கிகனாம். 

ْم  ْمنها  وهكه   قهْریهة   ِمْن  قهصه
هانهْت  ها  ك اْن هنْشه الِمهًة َوها  ظه
هها  ِریْنه  قهْوًما  بهْعده  اَٰخه

12. ஆக, அவர்கள் நமது தண்டறனறய 
உணர்ந்தகபாது அப்கபாது அவர்கள் 
அதிலிருந்து (தப்பிப்பதற்காக) விறரந்து 
ஓடினர். 

ْوا فهلهَمها   َسُ هحه نها   ا  ُهْم  اِذها  بهاْسه
ا   یهْرُكُضْونه   َمِْنهه

13. விறரந்து ஓடாதீர்கள். நீங்கள் எதில் 
சபரும் இன்பம் அனுபவித்து வந்தீர்ககளா 
அதன் பக்கமும் உங்கள் (ஆடம்பரமான) 
இல்லங்களின் பக்கமும் திரும்புங்கள்! 
“நீங்கள் (உங்கள் உலக சசல்வத்திலிருந்து 
சிைிது) ககட்கப்படுவரீ்கள்” (அறத 
சகாடுத்து நீங்கள் தப்பித்து விடலாம் 
என்று ககலியாக கூைப்படும்.) 

ا تهْرُكُضْوا َله  اْرِجُعْو  ا   اِلَٰ  وه  مه
ْتِرفُْتْم  ُ ِكِنُكْم  فِْيهِ  ا مهسَٰ  وه
لَهُكْم   ُتْسـ هلُْونه  لهعه

14. (தண்டறன இைக்கப்பட்ட) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: எங்கள் நாசகம! நிச்சயமாக 
நாங்கள் அநியாயக்காரர்களாக 
இருந்கதாம். 

یْلهنها   قهالُْوا  ُكَنها  اِنَها  یَٰوه
لِِمْيه   ظَٰ

15. ஆக, அதுகவ அவர்களது கூப்பாடாக 
நீடித்திருந்தது. இறுதியாக, அவர்கறள 
(வாளால்) அறுக்கப்பட்டவர்களாக, அழிந்து 
நாசமறடந்தவர்களாக நாம் 
ஆக்கிவிட்கடாம். 

الهْت  فهمها   دهْعوَٰىُهْم  َتِلْكه  زه
َتَٰ  ْ  حه ُ لْٰنَٰ عه ِصْيًدا جه   حه

ِمِدیْنه   خَٰ

16. இன்னும், வானத்றதயும் பூமிறயயும் 
அவ்விரண்டுக்கும் இறடயில் 
உள்ளவற்றையும் நாம் (வணீ் 
விறளயாட்டு) விறளயாடுபவர்களாக 
பறடக்கவில்றல. 

ا  مه لهْقنها  وه مهٓاءه  خه  الَسه
ا  وهاَْلهْرضه  مه   بهیْنهُهمها  وه
َِٰعِبْيه   ل
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17. நாம் கவடிக்றகறய (-மறனவிறய) 
ஏற்படுத்த நாடி இருந்தால் அறத 
நம்மிடமிருந்கத ஏற்படுத்திக் 
சகாண்டிருப்கபாம். (ஆனால், அது நமக்கு 
தகுதியானதல்ல என்பதால்) நாம் (அப்படி) 
சசய்பவர்களாக இல்றல. 

ْدنها   لهوْ  هره هْن  ا  لهْهًوا نَهَتهِخذه  ا
هُ  ْذنَٰ َتهخه ۬   ِمْن  ََله  اِْن  لَهُدنَها   

  فَِٰعلِْيه  ُكَنها 

18. மாைாக, நாம் சத்தியத்றத 
அசத்தியத்தின் மீது எைிகிகைாம். அறத 
உறடத்து விடுகிைது அது. அப்கபாது 
அ(ந்த அசத்தியமான)து அழிந்து 
விடுகிைது. நீங்கள் (உங்கள் இறைவறன 
தவைாக) வர்ணிக்கின்ை காரணத்தால் 
உங்களுக்கு அழிவுதான். 

َقِ  نهْقِذُف  بهْل  له  ِبالْحه  عه
ُغه   الْبهاِطِل    فهاِذها فهيهْدمه
لهُكُم   ُهوهزهاِهق     یُْل  وه   الْوه

 تهِصُفْونه  ِمَمها 

19. வானங்களிலும் பூமியிலும் 
உள்ளவர்கள் அவனுக்கக 
உரிறமயானவர்கள். இன்னும், அவனிடம் 
இருக்கின்ை (வான)வர்கள் அவறன 
வணங்குவதற்கு வமீ்புபிடிக்க மாட்டார்கள். 
இன்னும் (அதில்) கசார்வறடய 
மாட்டார்கள். 

لهه   ْن  وه ِت  ِف  مه مَٰوَٰ   الَسه
ْن  وهاَْلهْرِض    مه ه   وه   َله  ِعْنده

ْونه  ْن  یهْستهْكَِبُ  ِعبهادهتِه   عه
 یهْستهْحِسُرْونه   وهَله 

20. அவர்கள் இரவு பகலாக 
(சறடவில்லாமல் அல்லாஹ்றவ) 
துதிக்கிைார்கள். அவர்கள் பலவனீமறடய 
மாட்டார்கள். 

ُحْونه  َبِ اره  الَهْيله  یُسه الَنههه  وه
ْونه  َله   یهْفَُتُ

21. அ(ல்லாஹ்விற்கு இறணறவக்கின்ை 
அ)வர்கள், (மரணித்தவர்கறள) 
உயிர்ப்பி(ப்பதற்கு சக்தி இரு)க்கின்ை 
கடவுள்கறளயா பூமியில் (வணக்க 
வழிபாட்டுக்கு) எடுத்துக் சகாண்டார்கள்? 
(அல்லாஹ்றவ அன்ைி இைந்தவர்கறள 
உயிர்ப்பிப்பவர் யார் இருக்கிைார்?) 

هِم  ا ا ُذْو  تَهخه ةً  ا لِهه  َمِنه  اَٰ
 یُْنِشُرْونه  ُهْم  اَْلهْرِض 
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22. (வானம், பூமி) அறவ இரண்டிலும் 
அல்லாஹ்றவத் தவிர (கவறு) கடவுள்கள் 
இருந்திருந்தால் அறவ இரண்டும் 
சீரழிந்திருக்கும். ஆக, (இறணறவக்கும்) 
அவர்கள் வர்ணிப்பறத விட்டும் 
அர்ஷுறடய அதிபதியான அல்லாஹ் 
மகாத்தூயவன். 

هانه  لهوْ  ا   ك ة   فِْيِهمه لِهه ُ  اََِله  اَٰ  اّلَلَٰ
تها    ده نه  لهفهسه ِ  فهُسْبحَٰ  اّلَلَٰ

َبِ  ْرِش  ره َمها  الْعه یهِصُفْونه  عه
 

23. அவன் சசய்வறதப் பற்ைி ககள்வி 
ககட்கப்பட மாட்டான். அவர்கள்தான் 
ககள்வி ககட்கப்படுவார்கள். 

َمها  یُْسـ هُل  َله  ُل  عه  وهُهْم  یهْفعه
 یُْسـ هلُْونه 

24. அவ(ன் ஒருவ)றன அன்ைி பல 
கடவுள்கறள அவர்கள் எடுத்துக் 
சகாண்டார்களா? (நபிகய!) கூறுவரீாக: 
“உங்கள் ஆதாரத்றதக் சகாண்டு 
வாருங்கள். இது என்னுடன் 
உள்ளவர்கறளப் பற்ைிய சசய்தியாகும்; 
இன்னும், எனக்கு முன் உள்ளவர்கறளப் 
பற்ைிய சசய்தியாகும். மாைாக, 
அவர்களில் அதிகமானவர்கள் 
சத்தியத்றத அைியமாட்டார்கள். ஆககவ, 
அவர்கள் (சத்தியத்றத) 
புைக்கணிப்பவர்கள் ஆவார்கள்.” 

هِم  ُذْوا ا تَهخه ًة    ُدْونِه    ِمْن  ا لِهه  اَٰ
ا بُْرههانهُكْم    ههاُتْوا قُْل  ذه   هَٰ
ْن  ِذْكرُ  ِعه  مه ِذْكرُ  َمه ْن  وه  مه
ْكثهُرُهْم  بهْل  قهْبِلْ    ه  َله  ا

َقه  یهْعلهُمْونه     فهُهْم  الْحه
ْعِرُضْونه   َمُ

25. “நிச்சயமாக விஷயமாவது, என்றனத் 
தவிர (உண்றமயில் வணங்கத்தகுதியான) 
இறைவன் அைகவ இல்றல. ஆககவ, 
என்றனகய வணங்குங்கள்.” என்று நாம் 
வஹ்யி அைிவித்கத தவிர உமக்கு 
முன்னர் எந்த ஒரு தூதறரயும் நாம் 
அனுப்பவில்றல. 

ا   مه لْنها  وه هْرسه  ِمْن  قهْبلِكه  ِمْن  ا
ُسْول   هنَهه   اِلهْيهِ  نُْوِحْ   اََِله  َره  ا

َٰهه  َله   هنها  اََِله   اِل  فهاْعُبُدْوِن  ا

26. “ரஹ்மான் (தனக்கு) ஒரு குழந்றதறய 
எடுத்துக் சகாண்டான்” என்று அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள். அவன் மகா தூயவன். 
(அந்த வானவர்கள் அவனுறடய மகள்கள் 
அல்ல.) மாைாக, அவனுறடய 
கண்ணியமான அடியார்கள் ஆவார்கள். 

ذه  وهقهالُوا تَهخه ْحمَُٰن  ا  الَره
لهًدا نهه     وه   ِعبهاد    بهْل   ُسْبحَٰ

ُمْونه   ْكره  َمُ
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27. அவர்கள் கபச்சில் அவறன 
முந்தமாட்டார்கள். (எதிர்த்து கபச 
மாட்டார்கள்.) இன்னும், அவர்கள் 
அவனுறடய கட்டறளயின்படிகய 
சசய்கிைார்கள். 

  وهُهْم  ِبالْقهْوِل  یهْسِبُقْونهه   َله 
 یهْعمهلُْونه  ِباهْمِره  

28. அ(ந்த வான)வர்களுக்கு முன் 
உள்ளறதயும் அவர்களுக்குப் பின் 
உள்ளறதயும் அவன் நன்கைிவான். அவன் 
விரும்பியவர்களுக்கக தவிர அவர்கள் 
சிபாரிசு சசய்யமாட்டார்கள். இன்னும், 
அவர்கள் அவனுறடய அச்சத்தால் 
(அவனுக்கு மாறு சசய்யாமல்) மிகுந்த 
எச்சரிக்றகயுடன் பயந்தவர்களாக 
இருப்பார்கள். 

ا  یهْعلهُم  هیِْدیِْهْم  بهْيه  مه ا  ا مه  وه
لْفهُهْم    یهْشفهُعْونه    وهَله  خه

 َمِْن  وهُهْم  اْرتهضَٰ  لِمهِن  اََِله 
ْشیهِته    ُمْشِفُقْونه  خه

29. இன்னும், அவர்களில் யார் “நிச்சயமாக 
அவறன அன்ைி நான்தான் கடவுள் என்று 
கூறுவாகரா அவருக்கு நரகத்றதகய 
கூலியாக சகாடுப்கபாம். இவ்வாறுதான், 
அநியாயக்காரர்களுக்கு கூலி 
சகாடுப்கபாம். 

ْن  مه ْ  یَهُقْل  وه ْ   ِمْٰنُ َٰه   اَِنِ   اِل
لِكه  ُدْونِه   َمِْن   نهْجِزیْهِ  فهذَٰ

َنهمه    هه لِكه كه  جه   نهْجِزی ذَٰ
ن  لِِمْيه  الَظَٰ

30. அவர்கள் அைியகவண்டாமா? 
“நிச்சயமாக வானங்களும் பூமியும் 
கசர்ந்து இருந்தன. நாம்தான் அவற்றைப் 
பிளந்(து பிரித்)கதாம். இன்னும் உயிருள்ள 
எல்லா வஸ்துகறளயும் தண்ணரீிலிருந்து 
உருவாக்கிகனாம். அவர்கள் (பறடத்த 
இறைவறன) நம்பிக்றக 
சகாள்ளமாட்டார்களா?” 

لهْم  هوه ا الَهِذیْنه  یهره  ا هَنه  كهفهُرْو   ا
ِت  مَٰوَٰ ا   وهاَْلهْرضه  الَسه هانهته  ك

ْتًقا  ا    ره ُهمه لْنها  فهفهتهْقنَٰ عه   وهجه
ء   كَُله  الْمهٓاءِ  ِمنه  ْ َ     َشه  حه
هفهله   یُْؤِمُنْونه  ا
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31. இன்னும், பூமியானது, அவர்களுடன் 
சாய்ந்து விடாமல் இருப்பதற்காக 
பூமியில் நாம் மறலகறள 
ஏற்படுத்திகனாம். இன்னும், அவர்கள் 
(தங்கள் வாழ்வாதாரத்றத கநாக்கி) 
சரியாக சசல்வதற்காக அவர்களுக்கு 
அதில் விசாலமான பாறதகறள 
ஏற்படுத்திகனாம். 

لْنها  عه وهاِسه   اَْلهْرِض  ِف  وهجه   ره
هْن  لْنها  ِبِهْم  تهِمْيده  ا عه   وهجه
ا  اًجا  فِْيهه لَهُهْم  ُبًل ُس  فِجه  لَهعه

 یهْهتهُدْونه 

32. இன்னும், வானத்றத பாதுகாக்கப்பட்ட 
(உயர்த்தப்பட்ட) ஒரு முகடாக நாம் 
ஆக்கிகனாம். அவர்ககளா அதில் உள்ள 
(சூரியன், சந்திரன், நட்ச்சத்திரம் கபான்ை) 
அத்தாட்சிகறளப் (பார்த்தும் அவற்றை 
பறடத்த அல்லாஹ்றவ நம்பிக்றக 
சகாள்ளாமல்) புைக்கணிக்கின்ைார்கள். 

لْنها  عه مهٓاءه  وهجه ْقًفا  الَسه  سه
  ۬ ْن  وهُهْم   َمهْحُفْوًظا   ا  عه یَِٰتهه  اَٰ
 ُمْعِرُضْونه 

33. இன்னும், அவன்தான் இரறவயும் 
பகறலயும் சூரியறனயும் சந்திரறனயும் 
பறடத்தான். (அறவ) ஒவ்சவான்றும் 
(ஒரு) சுற்று வட்டத்தில் நீந்துகின்ைன. 

لهقه  وهُهوهالَهِذْی   الَهْيله  خه
اره  الَنههه ْمسه  وه الْقهمهره    وهالَشه   وه

 یَهْسبهُحْونه  فهلهك   ِفْ  كَُل  

34. உமக்கு முன்னர் எந்த ஒரு 
மனிதருக்கும் (இப்பூமியில்) நிரந்தரமான 
வாழ்க்றகறய நாம் ஆக்கவில்றல. 
ஆககவ, நீர் மரணித்து விட்டால் அவர்கள் 
(இப்பூமியில்) நிரந்தரமாக வாழ்ந்து 
விடுவார்களா? 

ا  مه لْنها  وه عه ر   جه  َمِْن  لِبهشه
هفهاۡى ِْن  الُْخلْده    قهْبلِكه    َمَِته  ا
لُِدْونه  فهُهُم   الْخَٰ

35. ஒவ்கவார் ஆன்மாவும் மரணத்றத 
சுறவக்கக் கூடியதாகும். துன்பத்தினாலும் 
இன்பத்தினாலும் உங்கறள நாம் நன்கு 
கசாதிப்கபாம். இன்னும், நம்மிடகம 
நீங்கள் திரும்பக் சகாண்டு வரப்படுவரீ்கள். 

  الْمهْوِت    ذهٓاى ِقهةُ  نهْفس   كَُلُ 
نهْبلُْوُكْم  رَِ  وه ْْیِ  ِبالَشه   وهالْخه

اِلهیْنها  فِْتنهًة    ُعْونه  وه  ُتْرجه
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36. (நபிகய!) நிராகரிப்பாளர்கள் உம்றமப் 
பார்த்தால், உம்றம ககலியாக தவிர 
எடுத்துக் சகாள்ளமாட்டார்கள். “இவரா 
உங்கள் கடவுள்கறள விமர்ச்சிக்கிைார்” 
(என்று தங்களுக்குள் கபசுகிைார்கள்.) 
அவர்ககளா (தங்கறள பறடத்து 
பரிபாலிக்கின்ை) ரஹ்மாறன (நன்ைியுடன்) 
நிறனவு கூர மறுக்கிைார்கள். 

اِذها كه  وه اَٰ ا الَهِذیْنه  ره  كهفهُرْو 
  ُهُزًوا    اََِله  یَهَتهِخُذْونهكه  اِْن 
ا ذه ههَٰ تهُكْم    یهْذُكرُ  الَهِذْی  ا لِهه   اَٰ
ِن  ِبِذْكرِ  وهُهْم  ْحمَٰ  ُهْم  الَره

ِفُرْونه   كَٰ

37. மனிதன் விறரவாக பறடக்கப்பட்டான். 
எனது (தண்டறனயின்) அத்தாட்சிகறள 
உங்களுக்கு விறரவில் காண்பிப்கபாம். 
ஆககவ, என்னிடம் அவசரப்படாதீர்கள். 

اُن  ُخلِقه  ل     ِمْن  اَْلِنْسه  عهجه
اُوِریُْكْم  یَِٰتْ  سه  فهله  اَٰ

 تهْستهْعِجلُْوِن 

38. நீங்கள் உண்றமயாளர்களாக 
இருந்தால் (தண்டறனயின்) இந்த வாக்கு 
எப்கபாது நிகழும் என அவர்கள் 
(உங்களிடம்) கூறுகிைார்கள். 

یهُقْولُْونه  ا مهتَٰ  وه   الْوهعُْد  هَٰذه
ِدقِْيه  ُكنُْتْم  اِْن   صَٰ

39. நிராகரிப்பாளர்கள் தங்களது 
முகங்கறள விட்டும் தங்களது 
முதுகுகறள விட்டும் நரக சநருப்றப 
தடுக்கமாட்டார்ககள, இன்னும், அவர்கள் 
உதவிசசய்யப்பட மாட்டார்ககள (அந்த) 
கநரத்றத அவர்கள் அைிந்து சகாண்டால் 
(அல்லாஹ்றவ நிராகரித்திருக்க 
மாட்டார்கள்). 

 ُرْواكهفه  الَهِذیْنه  یهْعلهُم  لهوْ 
ْن  یهُكَفُْونه  َله  ِحْيه   عه

ْن  وهَله  الَنهاره  َوُُجْوِهِهُم    عه
 ُهْم  وهَله  ُظُهوِْرِهْم 
ُرْونه   یُْنصه

40. மாைாக, அ(ந்த நரக சநருப்பான)து 
அவர்களிடம் திடீசரன வரும். ஆக, அது 
அவர்கறள திடுக்கிடச் சசய்யும். அவர்கள் 
(தங்கறள விட்டும்) அறத தடுப்பதற்கு 
இயல மாட்டார்கள். இன்னும், அவர்கள் 
(மன்னிப்புத் கதட) கால அவகாசம் 
சகாடுக்கப்பட மாட்டார்கள். 

ْ  بهْل   بهْغتهةً  تهاْتِهْْیِ
 ْ هَُتُ   فهله  فهتهْبهه

دَههها  یهْستهِطْيُعْونه    ُهْم  وهَله  ره
ُرْونه   یُْنظه
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41. உமக்கு முன்னர் பல தூதர்கள் ககலி 
சசய்யப்பட்டுள்ளார்கள். ஆக, அவர்கறள 
ககலி சசய்தவர்கறள அவர்கள் எறதப் 
பற்ைி ககலி சசய்தார்ககளா அதுகவ 
சூழ்ந்து சகாண்டது. 

لهقهدِ   ِبُرُسل   اْسُتْهِزئه  وه
اقه  قهْبلِكه  َمِْن   ِبالَهِذیْنه  فهحه

ِخُرْوا ْ  سه ا  ِمْٰنُ هانُْوا َمه  ِبه   ك
ن   یهْستهْهِزُءْونه

42. (நபிகய!) கூறுவரீாக! “இரவிலும் 
பகலிலும் உங்கறள ரஹ்மானிடமிருந்து 
பாதுகாப்பவர் யார் இருக்கிைார்?” மாைாக, 
அவர்கள் தங்கள் இறைவனின் 
அைிவுறரறய (-குர்ஆறன) 
புைக்கணிக்கிைார்கள். 

ْن  قُْل  ُكْم  مه  ِبالَهْيِل  یَهكْلهُؤ
ارِ  الَنههه ِن    ِمنه  وه ْحمَٰ   بهْل  الَره
ْن  ُهْم  بَِِهْم  ِذْكرِ  عه  ره

ْعِرُضْونه   َمُ

43. அல்லது, அவர்கறள (நமது 
தண்டறனயிலிருந்து) பாதுகாக்கிை 
கடவுள்கள் நம்றம அன்ைி அவர்களுக்கு 
உண்டா? (இவர்கள் கடவுள்கள் என்று 
வணங்கும்) அவர்கள் தங்களுக்கு 
உதவுவதற்கக இயலமாட்டார்கள். 
இன்னும் இ(ந்த நிராகரிப்ப)வர்கள் 
நம்மிடமிருந்து (யார் மூலமாகவும்) 
பாதுகாக்கப்பட மாட்டார்கள். 

هْم  ة   لهُهْم  ا لِهه  َمِْن  تهْمنهُعُهْم  اَٰ
ا     یهْستهِطْيُعْونه  َله  ُدْونِنه
هنُْفِسِهْم  نهْصره   ُهْم  وهَله  ا
َنها  ُبْونه  َمِ  یُْصحه

44. மாைாக, இவர்களுக்கும் இவர்களின் 
மூதாறதகளுக்கும் (இவ்வுலக 
வாழ்க்றகயில்) சுகமான 
வாழ்வளித்கதாம். இறுதியாக 
இவர்களுக்கு வாழ்க்றக நீண்டு சசன்ைது. 
(நீண்ட காலம் சுகமாக வாழ்கவாம் என்று 
நிறனத்தனர்.) நிச்சயமாக நாம் பூமிறய 
அதன் சுற்றுப்புைங்களிலிருந்து அழித்து 
வருகிகைாம் என்பறத அவர்கள் 
பார்க்கவில்றலயா? ஆககவ, இவர்கள் 
(இந்த மக்காவாசிகள் மட்டும் நமது 
தூதறர) மிறகத்து விடுவார்களா? 

َتهْعنها  بهْل  ءِ  مه  هَٰ ُؤاَله
ُهْم  بهٓاءه اَٰ َتَٰ  وه اله  حه  طه
 ُ هفهله  الُْعُمُر    عهلههْْیِ ْونه  ا   یهره

هنَها  ا  اَْلهْرضه  نهاِْٰت  ا  نهْنُقُصهه
ا    ِمْن  افِهه هْطره هفهُهُم  ا  ا

لُِبْونه   الْغَٰ
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45. (நபிகய!) கூறுவரீாக: நான் உங்கறள 
எச்சரிப்பசதல்லாம் வஹ்யின் 
மூலமாகத்தான். இன்னும், சசவிடர்ககளா 
அவர்கள் எச்சரிக்கப்படும்கபாது 
(கநர்வழியின்) அறழப்புக்கு சசவிசாய்க்க 
மாட்டார்கள். 

ا   قُْل  نَهمه  ِبالْوهْحِ  ؗ  اُنِْذُرُكْم  اِ
َمُ  یهْسمهعُ  وهَله  عهٓاءه  الَصُ   الَدُ
ا  اِذها ُرْونه  مه  یُْنذه

46. உமது இறைவனின் 
தண்டறனயிலிருந்து ஒரு பகுதி 
அவர்கறள அறடந்தால், “எங்கள் நாசகம! 
நிச்சயமாக நாங்கள் அநியாயக்காரர்களாக 
இருந்கதாம்” என்று திட்டமாக 
கூறுவார்கள். 

ْن  لهى ِ ْ  وه هَْتُ ة   َمهَسه  َمِْن  نهْفحه
اِب  بَِكه  عهذه  لهيهُقْولَُنه  ره
یْلهنها   لِِمْيه  ُكَنها  اِنَها  یَٰوه  ظَٰ

47. மறுறம நாளில் நீதமான தராசுகறள 
நாம் றவப்கபாம். ஆககவ, எந்த ஓர் 
ஆன்மாவுக்கும் அைகவ அநீதி 
இறழக்கப்படாது. (அது சசய்த சசயல்) 
கடுகின் விறத அளவு இருந்தாலும் 
அறத(யும் விசாரறணக்கு) நாம் சகாண்டு 
வருகவாம். இன்னும், (அவர்கறள) 
விசாரிப்பதற்கு நாகம கபாதுமானவர்கள். 

عُ   الِْقْسطه  الْمهوهاِزیْنه  وهنهضه
مهةِ  لِيهْوِم    ُتْظلهُم  فهله  الِْقيَٰ
ْيـ ًا    نهْفس   اِْن  شه هانه  وه  ك
َبهة   ِمثْقهاله  ْردهل   َمِْن  حه   خه
تهیْنها  ه ا    ا  ِبنها  وهكهفَٰ  ِبهه

ِسِبْيه   حَٰ

48. இறையச்சமுள்ளவர்கள் பயன் 
சபறுவதற்காக பிரித்தைிவிக்கக்கூடிய 
(சத்தியத்)றதயும் சவளிச்ச(மிக்க 
கவத)த்றதயும் அைிவுறரறயயும் 
மூஸாவுக்கும் ஹாரூனுக்கும் 
திட்டவட்டமாக நாம் சகாடுத்கதாம். 

ْد  لهقه تهیْنها  وه  ُمْوسَٰ  اَٰ
ُرْونه  وهِضيهٓاًء   الُْفْرقهانه  وههَٰ
 لَِلُْمَتهِقْيه   َوهِذْكًرا

49. அ(ந்த இறையச்சமுள்ள)வர்கள் தங்கள் 
இறைவறன மறைவில் (-இவ்வுலக 
வாழ்க்றகயில்) பயப்படுவார்கள். 
இன்னும், அவர்கள் மறுறமறய குைித்து 
(எச்சரிக்றகயுடன்) அச்சப்படுவார்கள். 

ْونه  الَهِذیْنه  بَهُهْم  یهْخشه  ره
ْيِب    َمِنه  وهُهْم  ِبالْغه
ةِ  اعه  ُمْشِفُقْونه  الَسه
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50. இது, பாக்கியமிகுந்த (அதிகமான 
நற்பலன்கறள உறடய) ஓர் 
அைிவுறரயாகும். நாம் இறத 
இைக்கிகனாம். ஆக, நீங்கள் இறத 
மறுக்கிைரீ்களா? 

ا ك   ِذْكر   وههَٰذه ه ُه    َمَُبَٰ لْنَٰ هنْزه   ا
هنُْتْم  هفها ن  لهه   ا  ُمْنِكُرْونه

51. (மூஸாவிற்கு) முன்னர் 
இப்ராஹமீுக்கு அவருக்குரிய கநரிய 
அைிறவ திட்டமாக நாம் சகாடுத்கதாம். 
இன்னும் நாம் அவறர 
நன்கைிந்தவர்களாக இருந்கதாம். 

ْد  لهقه تهیْنها   وه ِهْيمه  اَٰ  اِبْرَٰ
ه   ُكَنها  قهْبُل  ِمْن  ُرْشده   ِبه   وه
 عَٰلِِمْيه  

52. அவர், தனது தந்றத இன்னும் தனது 
சமுதாயத்றத கநாக்கி, “நீங்கள் இவற்ைின் 
மீது நிறலயாக (-பிடிவாதமாக) 
இருக்கின்ை இந்த உருவ சிறலகள் 
(உறடய உண்றம நிறலதான்) என்ன?” 
என்று கூைிய சமயத்றத நிறனவு 
கூர்வரீாக! 

قهْوِمه   َِلهِبْيهِ  قهاله  اِذْ  ا  وه  مه
ِذهِ  هنُْتْم  الَهِتْ   الَتهمهاثِْيُل  هَٰ   ا
ا  ِكُفْونه  لههه  عَٰ

53. அவர்கள் கூைினார்கள்: “எங்கள் 
மூதாறதகள் அவற்றை 
வணங்குபவர்களாக இருப்பறத நாங்கள் 
கண்கடாம்.” 

ْدنها   قهالُْوا نها  وهجه بهٓاءه ا  اَٰ   لههه
ِبِدیْنه   عَٰ

54. (இப்ராஹமீ்) கூைினார்: “திட்டமாக 
நீங்களும் உங்கள் மூதாறதகளும் 
சதளிவான வழிககட்டில் இருக்கிைரீ்கள்.” 

هنُْتْم  ُكنُْتْم  لهقهْد  قهاله   ا
بهٓاُؤُكْم  اَٰ َٰل   ِفْ  وه ل ِبْي     ضه َمُ

 

55. அவர்கள் கூைினார்கள்: “நீர் எங்களிடம் 
சத்தியத்றதக் சகாண்டு வந்தீரா? அல்லது, 
நீர் (வணீ் விறளயாட்டு) 
விறளயாடுபவர்களில் உள்ளவரா?” 

ا هِجْئتهنها  قهالُْو  َقِ  ا هْم  ِبالْحه   ا
هنْته   اللََِٰعِبْيه  ِمنه  ا
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56. அவர் கூைினார்: “மாைாக, வானங்கள், 
இன்னும், பூமியின் இறைவன்தான் 
உங்கள் இறைவன் ஆவான். (இந்த 
சிறலகளில் எதுவும் அல்ல.) அவன்தான் 
அவற்றைப் பறடத்தான். இன்னும், நான் 
இதற்கு சாட்சி கூறுபவர்களில் ஒருவன் 
ஆகவன். 

بَُُكْم  بهْل  قهاله  َبُ  َره  ره
ِت  مَٰوَٰ  الَهِذْی   وهاَْلهْرِض  الَسه
ُهَنه  ؗ  ره هنها  فهطه ا لَٰ  وه لُِكْم  عه   ذَٰ

ِهِدیْنه  َمِنه   الَشَٰ

57. இன்னும், அல்லாஹ்வின் மீது 
சத்தியமாக நீங்கள் (என்னிடமிருந்து) 
திரும்பிச் சசன்ை பின்னர் உங்கள் 
சிறலகளுக்கு நிச்சயமாக நான் சதி 
திட்டம் சசய்(து அவற்றை 
உறடத்துவிடு)கவன். 

 ِ تهاّلَلَٰ َنه  وه ِكْيده ه  َله
ُكْم  هْصنهامه هْن  بهْعده  ا  ُتوهلَُْوا  ا
 ُمْدِبِریْنه 

58. ஆக, அவர் அவற்றை (உறடக்கப்பட்ட) 
சிறுசிறு துண்டுகளாக ஆக்கிவிட்டார், 
அவர்களுறடய சபரிய சிறலறயத் தவிர. 
அவர்கள் அதனளவில் திரும்ப 
வருவதற்காக (அறத மட்டும் 
உறடக்காமல் விட்டுவிட்டார்). 

لهُهْم  عه ذًا  فهجه ا اََِله  ُجذَٰ ِبْْیً  كه
لَهُهْم  لَهُهْم   اِلهْيهِ  لهعه

 یهْرِجُعْونه 

59. அவர்கள் கூைினார்கள்: எங்கள் 
கடவுள்களுடன் இப்படி யார் 
நடந்துசகாண்டார்? நிச்சயமாக அவர் 
அநியாயக்காரர்களில் உள்ளவர் ஆவார். 

ْن  قهالُْوا له  مه ا فهعه ذه  هَٰ
ِتنها   لِهه لِِمْيه  لهِمنه  اِنَهه   ِباَٰ الَظَٰ

 

60. அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு வாலிபர் 
அவற்றை விமர்சிப்பறத நாங்கள் 
சசவியுற்கைாம். அவருக்கு இப்ராஹமீ் 
என்று (சபயர்) சசால்லப்படும். 

ِمْعنها  قهالُْوا   فهًت  سه
اُل  یَهْذُكُرُهْم   لهه    یُقه
ِهْيُم    اِبْرَٰ

61. அவர்கள் கூைினார்கள்: ஆக, அவறர 
மக்களின் கண்களுக்கு முன் சகாண்டு 
வாருங்கள், (அவருக்கு சகாடுக்கப்படும் 
தண்டறனறய) அவர்கள் பார்ப்பதற்காக. 

لَٰ   ِبه   فهاُْتْوا قهالُْوا هْعُيِ  عه  ا
لَهُهْم  الَنهاِس  ُدْونه  لهعه یهْشهه
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62. அவர்கள் கூைினார்கள்: இப்ராஹகீம! 
எங்கள் கடவுள்கறள நீர் இப்படி 
சசய்தீரா? 

ا هنْته  قهالُْو  ا لْته  ءه ا  فهعه ذه  هَٰ
ِتنها  لِهه ِهْيُم   ِباَٰ  یَٰ اِبْرَٰ

63. அவர் கூைினார்: மாைாக, இறத 
அவர்களில் உள்ள இந்த சபரிய 
சிறலதான் சசய்தது. ஆககவ, 
(உறடக்கப்பட்ட கடவுள்களாகிய) 
அவர்களிடகம நீங்கள் ககளுங்கள், 
அவர்கள் கபசக்கூடியவர்களாக 
இருந்தால். 

۬   بهْل  قهاله  لهه    ُهْم  فهعه ِبْْیُ  كه
ا هانُْوا اِْن  فهْسـ هلُْوُهْم  هَٰذه   ك

 یهْنِطُقْونه 

64. பிைகு, அவர்கள் தங்க(ளுக்கு)ள் 
(ஒருவர் மற்ைவர்) பக்கம் திரும்பி 
(ககள்வி ககட்டுக்சகாண்ட)னர். கமலும், 
“நிச்சயமாக (இத்தறகய சிறலகறள 
வணங்குகிை) நீங்கள்தான் 
அநியாயக்காரர்கள்” என்று (ஒருவர் 
மற்ைவறர பார்த்துக்) கூைினார்கள். 

ا ُعْو  جه هنُْفِسِهْم  اِلَٰ   فهره  ا
الُ  افهقه هنُْتُم  اِنَهُكْم  ْو   ا

لُِمْونه    الَظَٰ

65. பிைகு, அவர்கள் தறலகீழாக மாைினர். 
(திறகத்தனர், பின்னர் இப்ராஹமீுறடய 
ஆதாரத்றத றவத்கத அவரிடம்) 
“இவர்கள் கபச மாட்டார்கள் என்பறத நீர் 
திட்டவட்டமாக அைிவரீ்தாகன” என்று 
கூைினார்கள். 

لَٰ  نُِكُسْوا ثَُمه    ُرُءْوِسِهْم    عه
ا  عهلِْمته  لهقهْد  ءِ  مه  هَٰ ُؤاَله

 یهْنِطُقْونه 

66. அவர் கூைினார்: உங்களுக்கு எறதயும் 
பலனளிக்காத, (எறதயும்) 
தீங்கிறழக்காதறதயா அல்லாஹ்றவ 
அன்ைி நீங்கள் வணங்குகிைரீ்கள்? 

هفهتهْعُبُدْونه  قهاله    ُدْوِن  ِمْن  ا
 ِ ا  اّلَلَٰ ْيـ ًا   یهْنفهُعُكْم  َله  مه شه
ُكْم   َوهَله   یهُضَرُ

67. உங்களுக்கும் அல்லாஹ்றவ அன்ைி 
நீங்கள் வணங்குபவர்களுக்கும் 
இழிவுதான். ஆக, நீங்கள் சிந்தித்து 
புரியமாட்டீர்களா? 

لِمها  لَهُكْم  اَُف    تهْعُبُدْونه  وه
ِ    ُدْوِن  ِمْن  هفهله  اّلَلَٰ  ا

 تهْعِقلُْونه 
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68. அவர்கள் கூைினார்கள்: அவறர எரித்து 
விடுங்கள். நீங்கள் (ஏதும் உதவி) 
சசய்பவர்களாக இருந்தால் உங்கள் 
கடவுள்களுக்கு (இந்த) உதவி(றய) 
சசய்யுங்கள். 

قُْوهُ  قهالُْوا َرِ ا حه نُْصُرْو   وها
تهُكْم  لِهه فَِٰعلِْيه   ُكنُْتْم  اِْن  اَٰ

 

69. (இப்ராஹறீம அவர்கள் சநருப்பில் 
கபாட்டகபாது) நாம் கூைிகனாம்: 
“சநருப்கப! இப்ராஹமீுக்கு 
குளிர்ச்சியாகவும், பாதுகாப்பாகவும் 
ஆகிவிடு.” 

ًَٰما  ُكْوِنْ  یَٰنهارُ  قُلْنها  ل  بهْرًدا َوهسه
لَٰ   ِهْيمه   عه  اِبْرَٰ

70. அவர்கள் அவருக்கு ஒரு சூழ்ச்சிறய 
நாடினர். ஆக, நாம் அவர்கறள சபரும் 
நஷ்டவாளிகளாக ஆக்கிவிட்கடாம். 

اُدْوا هره ا ْيًدا ِبه   وه  كه
 ُ ُ لْٰنَٰ عه ِریْنه   فهجه  اَْلهْخسه

71. இன்னும், அவறரயும் லூத்றதயும் 
அகிலத்தார்களுக்கு நாம் அதில் 
அருள்வளம் புரிந்த பூமியின் பக்கம் 
அறழத்து சசன்று பாதுகாத்கதாம். 

هُ  یْنَٰ نهَجه لُْوًطا  وه  اَْلهْرِض  اِله  وه
ْكنها  الَهِتْ  ا  بَٰره   فِْيهه

لهِمْيه   لِلْعَٰ

72. இன்னும், நாம் அவருக்கு 
இஸ்ஹாக்றக வழங்கிகனாம். இன்னும், 
(அவருக்கு இஸ்ஹாக்கின் மகனான) 
யஅகூறப (நம் புைத்திலிருந்து 
அதிகப்படியான) அருட்சகாறடயாக 
வழங்கிகனாம். இன்னும், (அவர்கள்) 
அறனவறரயும் நல்லவர்களாக 
ஆக்கிகனாம். 

وهههْبنها  قه    لهه    وه  اِْسحَٰ
یهْعُقْوبه  كَُلً  نهافِلهًة    وه   وه
لْنها  عه لِِحْيه  جه  صَٰ

73. இன்னும், நமது கட்டறளயின்படி 
கநர்வழிகாட்டுகின்ை தறலவர்களாக நாம் 
அவர்கறள ஆக்கிகனாம். இன்னும், 
நன்றமகறள சசய்யும்படியும், 
சதாழுறகறய நிறல நிறுத்தும்படியும், 
ஸகாத்றத சகாடுக்கும்படியும் நாம் 
அவர்களுக்கு வஹ்யி அைிவித்கதாம். 
இன்னும், அவர்கள் நம்றம 
வணங்குபவர்களாக இருந்தார்கள். 

 ْ ُ لْٰنَٰ عه َمهةً  وهجه هى ِ  یَهْهُدْونه  ا
یْنها   ِباهْمِرنها  هْوحه ا ْ  وه  اِلههْْیِ
ِت  فِْعله  ْْیَٰ اِقهامه  الْخه  وه

َٰوةِ  ل اِیْتهٓاءه  الَصه وِة    وه كَٰ  الَزه
هانُْوا ك ِبِدیْنه ۬   لهنها  وه  عَٰ
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74. இன்னும், லூத்றத நிறனவு கூர்வரீாக! 
(மக்களுக்கு மத்தியில்) தீர்ப்பளிக்கின்ை 
சட்ட ஞானத்றதயும் (மார்க்க) 
கல்விறயயும் நாம் அவருக்கு 
சகாடுத்கதாம். இன்னும், அசிங்கமான 
சசயல்கறள சசய்துசகாண்டிருந்த 
ஊரிலிருந்து நாம் அவறர பாதுகாத்கதாம். 
நிச்சயமாக அவர்கள் சகட்ட மக்களாக, 
பாவிகளாக இருந்தார்கள். 

لُْوًطا  تهیْنَٰهُ  وه ُحْكًما َوهعِلًْما  اَٰ
یْنَٰهُ    الَهِتْ  الْقهْریهةِ  ِمنه  َوهنهَجه
هانهْت  ٓى ِثه    َتهْعمهُل  ك بَٰ   الْخه
نَهُهْم  هانُْوا اِ ْوء   قهْومه  ك  سه

 فَِٰسِقْيه  

75. இன்னும், அவறர நமது அருளில் நாம் 
கசர்த்துக் சகாண்கடாம். நிச்சயமாக அவர் 
நல்லவர்களில் உள்ளவர் ஆவார். 

هُ  لْنَٰ هْدخه ا ا    ِفْ  وه ْحمهِتنه  اِنَهه   ره
ن  ِمنه  لِِحْيه  الَصَٰ

76. இன்னும் நூறஹயும் நிறனவு 
கூர்வரீாக! அவர் இதற்கு முன்னர் 
(நம்றம) அறழத்தகபாது, நாம் அவருக்கு 
பதிலளித்து அவறரயும் அவருறடய 
குடும்பத்தாறரயும் சபரிய 
தண்டறனயிலிருந்து பாதுகாத்கதாம். 

  قهْبُل  ِمْن  نهادَٰی اِذْ  وهنُْوًحا 
ْبنها  هُ  لهه   فهاْستهجه یْنَٰ  فهنهَجه

هْهلهه   ا   الْكهْرِب  ِمنه  وه
ِظْيِم    الْعه

77. இன்னும், நமது அத்தாட்சிகறள 
சபாய்ப்பித்த மக்களிடமிருந்து (அவறர) 
நாம் காப்பாற்ைி அவருக்கு உதவி 
சசய்கதாம். நிச்சயமாக அவர்கள் சகட்ட 
மக்களாக இருந்தனர். ஆககவ, அவர்கள் 
அறனவறரயும் நாம் மூழ்கடித்கதாம். 

هُ  ْرنَٰ ْوِم  ِمنه  وهنهصه  الْقه
بُْوا الَهِذیْنه  َذه  ِباَٰیَِٰتنها    كه
نَهُهْم  هانُْوا اِ ْوء   قهْومه  ك  سه

 ْ ُ قْٰنَٰ هْجمهِعْيه  فهاهْغره  ا
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78. இன்னும், தாவூறதயும் 
சுறலமாறனயும் நிறனவு கூர்வரீாக! 
அவ்விருவரும் விவசாயத்தின் 
விறளச்சலில் தீர்ப்பளித்த சமயத்றத 
நிறனவு கூர்வரீாக! அதில் (அந்த 
விறளச்சலில் கவறு) மக்களுறடய 
ஆடுகள் (இரவில்) நுறழந்த கபாது 
(அறவ விறளச்சறல கமய்ந்து 
நாசப்படுத்தி விட்டன). (தாவூது, 
சுறலமான் மற்றும் அந்தக் கூட்டத்தார் 
ஆகிய) அவர்களின் தீர்ப்றப நாம் 
அைிந்தவர்களாக இருந்கதாம். 

ده   اِذْ  وهُسلهْيمَٰنه  وهدهاو 
ْرِث  ِف  یهْحُكمَِٰن    اِذْ  الْحه
ْت  نهُم  فِْيهِ  نهفهشه   الْقهْوِم    غه
ُكَنها  ِهِدیْنه ۬   لُِحْكِمِهْم  وه  شَٰ

79. ஆக, அ(ந்த பிரச்சிறனக்குரிய 
சட்டத்)றத நாம் சுறலமானுக்கு புரிய 
றவத்கதாம். இன்னும், (நமது தூதர்கள்) 
எல்கலாருக்கும் ஞானத்றதயும் (நீதி 
சதாடர்பான சட்டக்) கல்விறயயும் நாம் 
சகாடுத்கதாம். இன்னும், தாவூதுடன் 
மறலகறளயும் பைறவகறளயும் (அறவ 
அவருடன் கசர்ந்து நம்றம) 
துதிக்கக்கூடியறவயாக அடிபணிய 
றவத்கதாம். இன்னும், (இறத விதியில் 
முன்கப) நாம் முடிவு சசய்தவர்களாக 
இருந்கதாம். 

ا  هه ْمنَٰ كَُلً  ُسلهْيمَٰنه    فهفهَهه  وه
تهیْنها   ُحْكًما َوهعِلًْما ؗ  اَٰ

ْرنها  َخه  الِْجبهاله  دهاو ده  مهعه  وهسه
ْحنه  َبِ ْْیه    یُسه الَطه ُكَنها   وه  وه
 فَِٰعلِْيه 

80. உங்களுக்காக கவச ஆறடகள் 
(இன்னும் ஆயுதங்கள்) சசய்வறத நாம் 
அவருக்கு கற்றுக் சகாடுத்கதாம். 
ஏசனனில், உங்கள் கபாரில் (எதிரிகளின் 
தாக்குதலில் இருந்து) அறவ உங்கறள 
பாதுகாக்கும். ஆக, நீங்கள் 
(அல்லாஹ்விற்கு) நன்ைி 
சசலுத்துவரீ்களா? 

هُ  ةه  وهعهلَهْمنَٰ ْنعه  لهُبْوس   صه
ْ  لُِتْحِصنهُكْم  لَهُكْم   َمِنٌۢ

ْل  بهاِْسُكْم    هنُْتْم  فههه  ا
ِكُرْونه   شَٰ
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81. இன்னும், விறரவாக வசீக்கூடிய 
காற்றை சுறலமானுக்கு நாம் 
வசப்படுத்திகனாம். அவருறடய 
கட்டறளயின்படி நாம் அருள்புரிந்த 
பூமிக்கு அது (சுறலமாறனயும் 
அவருறடய பறடறயயும் சுமந்து) 
சசல்லும். இன்னும், நாம் 
எல்லாவற்றையும் அைிந்தவர்களாக 
இருந்கதாம். 

لُِسلهْيمَٰنه  یْحه  وه   ةً عهاِصفه  الَرِ
 اَْلهْرِض  اِله  ِباهْمِره    تهْجِرْی 
ْكنها  الَهِتْ  ا    بَٰره ُكَنها  فِْيهه   وه
ء   ِبكَُلِ  ْ  عَٰلِِمْيه  َشه

82. (கடலில்) அவருக்காக மூழ்கி (முத்து 
பவளங்கறள எடுத்து) வருபவர்கறளயும் 
அது அல்லாத கவறு சசயறல 
சசய்பவர்கறளயும் றஷத்தான்களில் 
இருந்து நாம் அவருக்கு அடிபணிய 
றவத்கதாம். இன்னும், அவர்கறள 
கண்காணிப்பவர்களாக நாம் இருந்கதாம். 

ِمنه  ِطْيِ  وه يَٰ ْن  الَشه  مه
یهْعمهلُْونه  لهه   یَهُغْوُصْونه    وه
مهًل  لِكه     ُدْونه  عه ُكَنها  ذَٰ   وه
ِفِظْيه   لهُهْم   حَٰ

83. இன்னும், அய்யூறப நிறனவு 
கூர்வரீாக! அவர் தன் இறைவறன 
அறழத்தகபாது, “நிச்சயமாக நான் (உனது 
அடிறம,) எனக்கு கநாய் ஏற்பட்டது. நீகயா 
கருறணயாளர்களில் மகா 
கருறணயாளன்! (ஆககவ, எனக்கு 
சுகமளிப்பாயாக!”) 

هیَُْوبه  ا بَهه    نهادَٰی اِذْ  وه ْ  ره هَنِ   ا
ِنه  َسه رَُ  مه هنْته  الَضُ ا ُم  وه هْرحه  ا

ِحِمْيه ۬    الَرَٰ

84. ஆக, அவருக்கு நாம் பதிலளித்கதாம். 
ஆக, அவருக்கு இருந்த கநாறய (அவறர 
விட்டு) அகற்ைிகனாம். இன்னும், 
அவருக்கு அவருறடய குடும்பத்றதயும் 
அவர்களுடன் அவர்கள் கபான்ை 
(மற்ை)வர்கறளயும் அவருக்கு 
வழங்கிகனாம், நம் புைத்திலிருந்து (அவர் 
மீது) கருறணயாகவும் 
வணக்கசாலிகளுக்கு நிறனவூட்டலாகவும் 
இருப்பதற்காக. 

ْبنها  ْفنها  لهه   فهاْستهجه ا  فهكهشه   مه
تهیْنَٰهُ  ِمْن  ِبه   هْهلهه   ُضر  َوهاَٰ  ا

ِمثْلهُهْم  ُهْم  وه ْحمهةً  َمهعه  َمِْن  ره
ی  ِعْنِدنها    وهِذْكرَٰ

ِبِدیْنه   لِلْعَٰ
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85. இன்னும், இஸ்மாயறீலயும் 
இத்ரீறஸயும் துல்கிஃப்றலயும் நிறனவு 
கூர்வரீாக! (இவர்கள்) எல்கலாரும் 
சபாறுறமயாளர்களில் உள்ளவர்கள். 

اِْدِریْسه  وهاِْسمَِٰعْيله   وهذها وه
  َمِنه  كَُل   الِْكْفِل   

یْنه ۬   َِبِ  الَصَٰ

86. இவர்கறள நமது அருளில் நாம் 
பிரகவசிக்க சசய்கதாம். நிச்சயமாக 
இவர்கள் (வணக்க வழிபாடுகறள அதிகம் 
சசய்த) நல்லவர்களில் உள்ளவர்கள் 
ஆவார்கள். 

 ْ ُ لْٰنَٰ هْدخه ا ا    ِفْ  وه ْحمهِتنه  ره
نَهُهْم  لِِحْيه  َمِنه  اِ  الَصَٰ

87. இன்னும், மீனுறடயவறர நிறனவு 
கூர்வரீாக! அவர் ககாபித்தவராக 
சசன்ைகபாது, நாம் அவருக்கு அைகவ 
சநருக்கடிறய சகாடுக்க மாட்கடாம் 
என்று எண்ணினார். ஆக, அவர் 
இருள்களில் இருந்தவராக (என்றன) 
அறழத்தார், “நிச்சயமாக உன்றனத் தவிர 
(உண்றமயில் வணங்கத்தகுதியான) 
இறைவன் அைகவ இல்றல. நீ மகா 
பரிசுத்தமானவன். நிச்சயமாக நான் 
அநியாயக்காரர்களில் இருக்கிகைன்.” 

  ذَهههبه  اِذْ  الَنُْوِن  وهذها
اِضًبا  َنه  ُمغه هْن  فهظه  لَهْن  ا
 ِف  فهنهادَٰی  عهلهْيهِ  نَهْقِدره 

لُمَِٰت  هْن  الَظُ َٰهه  ََله   ا هنْته  اََِله   اِل   ا
  ۬ نهكه   ْ  ُسْبحَٰ   ِمنه  ُكْنُت  اَِنِ
لِِمْيه ۬    الَظَٰ

88. ஆக, அவருக்கு நாம் பதிலளித்கதாம். 
இன்னும், அவறர கடும் துக்கத்திலிருந்து 
நாம் பாதுகாத்கதாம். இப்படித்தான் 
நம்பிக்றகயாளர்கறள நாம் 
பாதுகாப்கபாம். 

ْبنها  یْنَٰ   لهه     فهاْستهجه نهَجه  هُ وه
َمِ    ِمنه  لِكه  الْغه ـ ِْج  وهكهذَٰ  نُ

 الُْمْؤِمِنْيه 

89. இன்னும், ஸகரிய்யாறவ நிறனவு 
கூர்வரீாக! அவர் தன் இறைவறன 
அறழத்தகபாது, என் இறைவா! என்றன 
(சந்ததி இன்ைி) தனி ஒருத்தனாக 
விட்டுவிடாகத! நீதான் வாரிசுகளில் மிகச் 
சிைந்தவன். 

ِریَها   بَهه   نهادَٰی اِذْ  وهزهكه َبِ  ره  ره
ْرِنْ  َله  هنْته  تهذه ْْیُ  فهْرًدا َوها   خه

 الْوَِٰرثِْيه ۬  
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90. ஆக, அவருக்கு நாம் பதிலளித்கதாம். 
இன்னும், அவருக்கு யஹ்யாறவ 
(வாரிசாக) வழங்கிகனாம். இன்னும், 
(அதற்கு முன்னர்) அவருறடய 
மறனவிறய அவருக்கு சீர்படுத்திகனாம். 
நிச்சயமாக அவர்கள் (எல்கலாரும்) 
நன்றமகளில் விறரபவர்களாகவும் 
ஆர்வத்துடனும் பயத்துடனும் நம்றம 
அறழப்பவர்களாகவும் (-
வணங்குபவர்களாகவும்) இருந்தனர். 
இன்னும் அவர்கள் நமக்கு (பயந்து) 
பணிந்தவர்களாக இருந்தனர். 

ْبنها  وهههْبنها   لهه  ؗ  فهاْستهجه  لهه   وه
هْصلهْحنها یهْحیَٰ  ا ه     لهه   وه   زهْوجه
نَهُهْم  هانُْوا اِ ِرُعْونه  ك  ِف  یُسَٰ

ِت  ْْیَٰ یهْدُعْونهنها  الْخه ًبا   وه غه ره
ههًبا    هانُْوا َوهره ك ِشِعْيه    لهنها  وه خَٰ
 

91. இன்னும், தனது மறைவிடத்றத 
பாதுகாத்தவறள (-மர்யறம) நிறனவு 
கூர்வரீாக! (நாம் பறடத்த) நமது 
உயிர்களிலிருந்து ஓர் உயிறர அவளில் (-
அவளுறடய கமலாறடயின் முன்பக்க 
வழியில்) நாம் ஊதிகனாம். இன்னும், 
அவறளயும் அவளுறடய மகறனயும் 
அகிலத்தார்களுக்கு ஓர் அத்தாட்சியாக 
நாம் ஆக்கிகனாம். 

الَهِتْ   نهْت  وه هْحصه ا  ا هه   فهْرجه
ا  فهنهفهْخنها  ْوِحنها  ِمْن  فِْيهه  َرُ
ا  هه لْنَٰ عه ا   وهجه ابْنههه یهةً  وه   اَٰ
لهِمْيه   لَِلْعَٰ

92. நிச்சயமாக இதுதான் (நீங்கள் பின்பற்ை 
கவண்டிய) உங்கள் ஒகர மார்க்கமாகும். 
நான்தான் உங்கள் இறைவன். ஆககவ, 
என்றன (மட்டும் கலப்பற்ை முறையில்) 
வணங்குங்கள். 

ِذه    اَِنه  ُتُكْم  هَٰ ًة   اَُمه اَُمه
ةً  ؗ  هنها  َوهاِحده ا بَُُكْم  وه  ره

 فهاْعُبُدْوِن 

93. இன்னும், அவர்கள் தங்களுக்கு 
மத்தியில் தங்கள் காரியத்தில் (பல 
பிரிவுகளாக) பிரிந்து விட்டனர். (அவர்கள்) 
எல்கலாரும் நம்மிடகம திரும்புவார்கள். 

ا ُعْو  َطه تهقه ُهْم  وه هْمره ْ    ا ُ   بهْيٰنه
ن  اِلهیْنها  كَُل   ِجُعْونه  رَٰ
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94. ஆக, யார் - அவகரா 
நம்பிக்றகயாளராக இருந்து, - 
நற்காரியங்கறள சசய்வாகரா 
அவருறடய (நல்ல) முயற்சிக்கு மறுப்பு 
இல்றல. (அவருக்கு கண்டிப்பாக நற்கூலி 
உண்டு.) இன்னும், நிச்சயமாக நாம் அறத 
பதிவு சசய்(து பாதுகாத்து வரு)கிகைாம். 

ِت  ِمنه  یَهْعمهْل  فهمهْن  لِحَٰ   الَصَٰ
انه  فهله  وهُهوهُمْؤِمن    ُكْفره

عْ  نَها  ِيه    لِسه اِ ِتُبْونه   لهه   وه كَٰ
 

95. நாம் அழித்த (அந்த) ஊர் (மக்கள்) மீது 
உறுதியாகி விட்டது, “நிச்சயமாக 
அவர்கள் (கநர்வழியின் பக்கம்) திரும்ப 
மாட்டார்கள்.” (ஆககவதான் அவர்கள் 
அழிக்கப்பட்டார்கள்.) 

م   رَٰ لَٰ  وهحه ا   قهْریهة   عه هه هْهلهْكنَٰ  ا
هنَهُهْم   یهْرِجُعْونه   َله  ا

96. இறுதியாக, யஃஜூஜ் இன்னும் 
மஃஜூஜ் (உறடய அறடப்பு) 
திைக்கப்பட்டால், (மறுறம சம்பவித்து 
விடும்.) அவர்கள் உயரமான எல்லா 
இடத்திலிருந்தும் விறரந்து வருவார்கள். 

َتَٰ   ْت  اِذها حه  یهاُْجْوُج  فُِتحه
اُْجْوُج  مه  كَُلِ   َمِْن  وهُهْم  وه
ب   ده   یَهنِْسلُْونه  حه

97. இன்னும், (மறுறம நிகழும் என) 
உண்றமயான வாக்கு சமீபமாகிவிடும். 
அப்கபாது, நிராகரித்தவர்களின் 
பார்றவகள் கூர்றமயாக (உற்று கநாக்கிய 
வண்ணமாக) இருக்கும். “எங்கள் நாசகம! 
திட்டமாக நாங்கள் இறத (புைக்கணித்து) 
விட்டு அலட்சியத்தில் இருந்கதாம். அது 
மட்டுமல்ல, நாங்கள் 
அநியாயக்காரர்களாக இருந்கதாம்” (என்று 
அந்த நிராகரிப்பாளர்கள் கூறுவார்கள்). 

هبه  َقُ  الْوهعُْد  وهاقَْته   فهاِذها الْحه
ة   ِِهه  اِخصه ارُ  شه هبْصه  الَهِذیْنه   ا

یْلهنها   كهفهُرْوا      ِفْ  ُكَنها  قهْد  یَٰوه
ْفلهة   ا َمِْن  غه ذه   ُكَنها   بهْل  هَٰ
لِِمْيه   ظَٰ

98. நிச்சயமாக நீங்களும் அல்லாஹ்றவ 
அன்ைி நீங்கள் வணங்குபறவயும் 
நரகத்தில் வசீி எைியப்படும் 
சபாருளாவரீ்கள். (இறைவனுக்கு 
மாறுசசய்த) நீங்கள் (எல்கலாரும்) அதில் 
நுறழவரீ்கள். 

نَهُكْم  ا  اِ مه  ِمْن  تهْعُبُدْونه  وه
ِ  ُدْوِن  ُب  اّلَلَٰ صه َنهمه    حه هه  جه
هنُْتْم  ا  ا ِرُدْونه   لههه  وَٰ
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99. (நாங்கள் வணங்கிய) இறவ 
கடவுள்களாக இருந்திருந்தால் இ(ந்த 
நரகத்)தில் நுறழந்திருக்க மாட்டார்கள். 
“(அல்லாஹ்விற்கு இறண கற்பித்த 
நீங்கள்) எல்கலாரும் அதில் நிரந்தரமாக 
தங்கி விடுவரீ்கள்” (என்று அவர்கறள 
கநாக்கி கூைப்படும்). 

هانه  لهوْ  ءِ  ك ةً  هَٰ ُؤاَله لِهه ا   اَٰ  َمه
ا    ُدْوهه ا  وهكَُل    وهره  فِْيهه
لُِدْونه   خَٰ

100. அவர்களுக்கு அதில் கடுறமயாக 
மூச்சு இறைத்தல் உண்டு. இன்னும், 
அவர்கள் அதில் (பிைரின் சத்தத்றத) 
சசவியுை மாட்டார்கள். 

ا  لهُهْم  فِْْی  َوهُهْم  فِْيهه ا  زه   فِْيهه
 یهْسمهُعْونه  َله 

101. நிச்சயமாக எவர்களுக்கு 
நம்மிடமிருந்து மிக அழகிய வாக்கு 
முந்திவிட்டகதா அவர்கள் அ(ந்த 
நரகத்)திலிருந்து தூரமாக்கப்பட்டு 
இருப்பார்கள். 

بهقهْت  الَهِذیْنه  اَِنه    لهُهْم  سه
َنها  كه  الُْحْسنَٰ     َمِ َٰٓى ِ   اُول
ا  ْنهه ُدْونه   عه  ُمْبعه

102. அவர்கள் அதன் சத்தத்றத 
சசவியுைமாட்டார்கள். அவர்கள் தங்களது 
ஆன்மாக்கள் விரும்பிய (இன்பத்)தில் 
நிரந்தரமாக இருப்பார்கள். 

ا    یهْسمهُعْونه  َله  هه ِسیْسه   حه
ا  ِفْ  وهُهْم  ْت  مه  اْشتههه

هنُْفُسُهْم  لُِدْونه   ا  خَٰ

103. மிகப்சபரிய திடுக்கம் அவர்கறள 
கவறலக்குள்ளாக்காது. இன்னும், “நீங்கள் 
(சசார்க்கம் சசல்வரீ்கள் என்று) 
வாக்களிக்கப்பட்டு சகாண்டிருந்த உங்கள் 
(மகிழ்ச்சியான) நாள் இதுதான்” (என்று 
கூைி) வானவர்கள் அவர்கறள 
வரகவற்பார்கள். 

عُ  یهْحُزنُُهُم  َله   الْفهزه
 ُ ْكَبه تهتهلهَقَٰهُىُ  اَْله  وه
كهُة    َٰٓى ِ ا الْمهل ذه  یهْوُمُكُم  هَٰ
 ُتْوعهُدْونه  ُكنُْتْم  الَهِذْی 
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104. நூல்களுக்காக ஏடுகள் 
மடிக்கப்படுவது கபான்று வானத்றத நாம் 
மடிக்கின்ை நாளில் (மறுறமயின் திடுக்கம் 
அவர்கறள கவறலக்குள்ளாக்காது). 
பறடப்புகறள முதல் முறையாக நாம் 
பறடத்தது கபான்கை அவர்கறள மீண்டும் 
உருவாக்குகவாம். இது நம்மீது 
கடறமயான வாக்காகும். நிச்சயமாக நாம் 
(இறத) சசய்(து முடிப்)பவர்களாககவ 
இருக்கிகைாம். 

مهٓاءه  نهْطوِی یهْومه  َِ  الَسه  كهٰطه
ِجَلِ  مها   لِلُْكُتِب    الَسِ   كه
ْنها   ا هَوهله  بهده لْق   ا   نَُِعْيُده     خه
 ُكَنها  اِنَها  عهلهیْنها    وهعًْدا
 فَِٰعلِْيه 

105. “லவ்ஹுல் மஹ்ஃபூள்” (-விதியின் 
தாய் நூலில்) எழுதப்பட்டதற்குப் பின்னர். 
(இறைத்தூதர்கள் மீது இைக்கப்பட்ட) 
கவதங்களில் திட்டவட்டமாக நாம் 
எழுதிகனாம்: “நிச்சயமாக (சசார்க்க) 
பூமியானது, - அறத எனது 
நல்லடியார்கள்தான் 
சசாந்தமாக்குவார்கள்.” 

ْد  لهقه بُوْرِ  ِف  كهتهْبنها  وه ْ  الَزه   ِمنٌۢ
ْكرِ  بهْعدِ  هَنه  الَذِ   اَْلهْرضه  ا
ا  لُِحْونه  ِعبهاِدیه  یهِرثُهه الَصَٰ
 

106. நிச்சயமாக (அல்லாஹ்விற்கு 
இறணறவக்காமல் அவறன மட்டும்) 
வணங்குகின்ை மக்களுக்கு கபாதுமான 
அைிவுறர இ(ந்த கவதத்)தில் இருக்கிைது. 

ا ِفْ  اَِنه  ذه ًَٰغا  هَٰ  لَِقهْوم   لهبهل
ِبِدیْنه    عَٰ

107. (நபிகய!) உம்றம அகிலத்தார்களுக்கு 
ஓர் அருளாககவ தவிர நாம் 
அனுப்பவில்றல. 

ا   مه لْنَٰكه  وه هْرسه ْحمهةً  اََِله  ا  ره
لهِمْيه   لَِلْعَٰ

108. (நபிகய!) நீர் கூறுவரீாக! எனக்கு 
வஹ்யி அைிவிக்கப்படுவசதல்லாம் 
நிச்சயமாக (வணங்கத் தகுதியான) 
உங்கள் கடவுள் எல்லாம் ஒகர ஒரு 
கடவுள்தான். நீங்கள் (அவனுக்கு) 
முற்ைிலும் கட்டுப்பட்டு கீழ்ப்படிந்து 
நடப்பரீ்களா? 

نَهمها قُْل  َه  یُْوحَٰ   اِ ا   اِله هنَهمه   ا
َُٰهُكْم  َٰه   اِل ْل  َوهاِحد     اِل  فههه
هنُْتْم   َمُْسلُِمْونه  ا
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109. அவர்கள் விலகிச் சசன்ைால் 
(அவர்கறள கநாக்கி) நீர் கூைிவிடுவரீாக: 
மிகத் சதளிவாக உங்களுக்கு நான் 
(அைிவிக்க கவண்டிய அறனத்றதயும்) 
அைிவித்து விட்கடன். (இதற்கு கமல்) 
நீங்கள் எறத வாக்களிக்கப்பட்டீர்ககளா 
அது சமீபமாக உள்ளதா அல்லது தூரமாக 
உள்ளதா என்பறத நான் அைியமாட்கடன். 

ذهنُْتُكْم  فهُقْل  تهوهلَهْوا فهاِْن    اَٰ
لَٰ  وهٓاء     عه اِْن  سه هْدِرْی   وه   ا

هقهِریْب   هْم  ا ا  ِعْيد  به  ا  َمه
 ُتْوعهُدْونه 

110. நிச்சயமாக அவன் கபச்சில் 
சவளிப்பறடயானறதயும் நன்கைிவான். 
இன்னும், நீங்கள் (உங்கள் உள்ளங்களில்) 
எறத மறைக்கிைரீ்ககளா அறதயும் அவன் 
நன்கைிவான். 

نَهه   ْهره  یهْعلهُم  اِ  ِمنه  الْجه
یهْعلهُم  الْقهْوِل  ا  وه تهْكُتُمْونه  مه
 

111. அ(ல்லாஹ்வின் தண்டறன அல்லது 
மறுறம தாமதமாகுவ)து உங்களுக்கு 
கசாதறனயாகவும் ஒரு (குைிப்பிட்ட) 
கநரம் வறர (உங்களுக்கு) இன்பமாகவும் 
இருக்கலாம், நான் (அறத) 
அைியமாட்கடன். 

اِْن  هْدِرْی  وه لَهه   ا   فِْتنهة   لهعه
تهاع   لَهُكْم  مه  ِحْي   اِلَٰ  وه

112. (அல்லாஹ்வின் தூதர்) கூைினார்: என் 
இறைவா! உண்றமயான தீர்ப்றப 
(எங்களுக்கு) நீ தீர்ப்பாக வழங்குவாயாக! 
இன்னும், (அவர் மக்கறள கநாக்கி 
கூைினார்:) எங்கள் இறைவன் ரஹ்மான் - 
கபரருளாளன் ஆவான், நீங்கள் (அவறனப் 
பற்ைி தவைாக) வர்ணிப்பதற்கு எதிராக 
அவனிடம் உதவி கதடப்படுகிைது. 

َبِ  قَٰله  َقِ    اْحُكْم  ره  ِبالْحه
بَُنها  ْحمَُٰن  وهره اُن  الَره  الُْمْستهعه
لَٰ  ا  عه ن  مه  تهِصُفْونه
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ஸூரா ஹஜ் الحج 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. மக்ககள! உங்கள் இறைவறன 
அஞ்சுங்கள். நிச்சயமாக மறுறம 
(நிகழும்கபாது பூமி)யின் அதிர்வு 
மிகப்சபரிய ஒன்ைாக இருக்கும். 

ا  تَهُقْوا الَنهاُس  یَٰ اهیَُهه بَهُكْم    ا   ره
لهةه  اَِنه  لْزه ةِ  زه اعه ء    الَسه ْ  َشه

ِظْيم    عه

2. நீங்கள் அறத பார்க்கின்ை நாளில், 
பாலூட்டுகின்ை ஒவ்சவாரு சபண்ணும் 
தான் பால் சகாடுத்தறத (-அந்த 
குழந்றதறய) மைந்து விடுவாள். 
இன்னும், கர்ப்பம் தரித்த ஒவ்சவாரு 
சபண்ணும் தமது கர்ப்பத்றத (குறை 
மாதத்தில்) ஈன்று விடுவாள். இன்னும், 
மக்கறள மயக்கமுற்ைவர்களாக நீர் 
பார்ப்பரீ். ஆனால், அவர்கள் (மதுவினால்) 
மயக்கமுற்ைவர்கள் அல்லர். என்ைாலும், 
அல்லாஹ்வுறடய தண்டறன மிகக் 
கடினமானதாகும். 

ا  یهْومه  ْونههه  كَُلُ  تهْذههُل  تهره
ة   َمها   ُمْرِضعه ْت  عه عه هْرضه   ا
عُ  تهضه ْمل   ذهاِت  كَُلُ  وه  حه
ا  ْملههه ی حه تهره  الَنهاسه  وه
ی رَٰ ا  ُسكَٰ مه ی ُهْم  وه رَٰ   ِبُسكَٰ
َِٰكَنه  ل ابه  وه ِ  عهذه ِدیْد    اّلَلَٰ شه
 

3. அல்லாஹ்வின் (ஆற்ைல்) விஷயத்தில் 
கல்வியைிவு இன்ைி தர்க்கிப்பவனும் 
மக்களில் இருக்கிைான். (இது 
விஷயத்தில்) திமிரு பிடித்த எல்லா 
றஷத்தான்கறளயும் அவன் 
பின்பற்றுகிைான். 

ِمنه  ْن  الَنهاِس  وه اِدُل  مه   یَُجه
ِ  ِف  ْْیِ  اّلَلَٰ یهتَهِبعُ  ِبغه   عِلْم  َوه
ن   كَُله  ْيطَٰ ِریْد    شه  َمه

4. அவன் (-றஷத்தான்) மீது 
விதிக்கப்பட்டதாவது, யார் அவறன 
பின்பற்றுகிைாகரா அவறர நிச்சயமாக 
அவன் வழிசகடுப்பான். இன்னும், 
சகாழுந்துவிட்சடரியும் நரக 
தண்டறனயின் பக்கம் அவருக்கு 
வழிகாட்டுவான். 

هنَهه   عهلهْيهِ  ُكِتبه  ْن  ا هُ  مه  تهوهََله
هنَهه   یهْهِدیْهِ  یُِضلَُه   فها  اِلَٰ  وه
اِب  ِعْْیِ  عهذه  الَسه
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5. மக்ககள! நீங்கள் (மறுறமயில்) 
எழுப்பப்படுவதில் சந்கதகத்தில் 
இருந்தால், (நாம் கூறும் இறத சிந்தித்துப் 
பாருங்கள்!) நிச்சயமாக நாம் உங்கறள 
மண்ணிலிருந்து பறடத்கதாம். பின்னர், 
இந்திரியத்திலிருந்தும் பின்னர், இரத்தக் 
கட்டியிலிருந்தும் பின்னர், முழுறமயான 
உருவம் சகாடுக்கப்பட்ட, முழுறமயான 
உருவம் சகாடுக்கப்படாத சறத 
துண்டிலிருந்தும் (உங்கறள பறடத்து 
உருவாக்கிகனாம்). (இறத நாம் கூறுவது) 
ஏசனனில், (நமது ஆற்ைறல) உங்களுக்கு 
விவரிப்பதற்காக ஆகும். (முழு 
குழந்றதயாக பிைக்ககவண்டும் என்று) 
நாம் நாடியறத கர்ப்பப் றபகளில் 
குைிப்பிட்ட (முழு) தவறண வறர தங்க 
றவக்கிகைாம். பிைகு, உங்கறள 
குழந்றதகளாக சவளியாக்குகிகைாம். 
பிைகு, நீங்கள் உங்களது (முழு 
அைிறவயும்) வலிறமறய(யும்) 
அறடவதற்காக (உங்கறள உயிர் 
வாழறவக்கிகைாம்). இன்னும், 
(வாலிபத்றத அறடவதற்கு முன்னகர) 
உயிர் றகப்பற்ைப்படுகின்ைவரும் 
உங்களில் உண்டு. இன்னும், தள்ளாத 
வயது வறர (வாழ்வு அளிக்கப்பட்டு, 
பின்னர் குழந்றதயாக இருந்தறதப் 
கபான்ை பலவனீமான நிறலக்கு) 
திருப்பப்படுகின்ைவரும் உங்களில் உண்டு, 
இறுதியாக, (வகயாதிகத்தில் மனிதன், 
தான் பலவற்றை) அைிந்திருந்ததற்குப் 
பின்னர் எறதயும் அைியாதவனாக 
ஆகிவிடுகிைான். இன்னும், பூமி அழிந்து 
கபாய்விட்டதாக (-காய்ந்து கபானதாக) 
பார்க்கிைரீ். ஆக, அதன்மீது நாம் 
மறழநீறர இைக்கினால் அது (உயிர்ப் 
சபற்று தாவரங்களால்) அறசகிைது. 
இன்னும், (அதிக மறழயினால் 
புற்பூண்டுகளும் விறளச்சல்களும்) 

ا   ِفْ  ُكنُْتْم  اِْن  الَنهاُس  یَٰ اهیَُهه
یْب    فهاِنَها  الْبهْعِث  َمِنه  ره

ُكْم  لهْقنَٰ اب   َمِْن  خه  ثَُمه  ُتره
  عهلهقهة   ِمْن  ثَُمه  نَُْطفهة   ِمْن 
ة   ِمْن  ثَُمه  لَهقهة    َمُْضغه َمُخه

ْْیِ  لَهقهة   َوهغه ه  ُمخه   لهُكْم    لَِنُبهَيِ
اِم  ِف  وهنُِقرَُ  ا  اَْلهْرحه ٓاءُ  مه   نهشه
ل   اِلَٰ   َمً  اهجه  ثَُمه  َمُسه

 ثَُمه  ِطْفًل  نُْخِرُجُكْم 
ا ُكْم    لِتهْبلُُغْو  هُشَده ِمْنُكْم  ا  وه
ِمْنُكْم  یَُتهوهَفَٰ  َمهْن  دَُ  َمهْن   وه   یَُره
هْرذهِل  اِلَٰ     لِكهْيله  الُْعُمرِ  ا

ْ  یهْعلهمه  ْيـ ًا    عِلْم   بهْعدِ  ِمنٌۢ  شه
ی تهره ةً  اَْلهْرضه  وه   فهاِذها   ههاِمده
لْنها  هنْزه ا  ا  الْمهٓاءه  عهلهْيهه
ْت  َزه بهْت  اْهته هنٌْۢبهتهْت  وهره ا   وه
 بهِهْيج   زهْوج    كَُلِ  ِمْن 
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உயர்ந்து வளர்கிைது. இன்னும், எல்லா 
விதமான அழகிய தாவரங்கறள அது 
முறளக்க றவக்கிைது. 

6. இ(வ்வாறு அல்லாஹ்வின் வல்லறம 
விவரிக்கப்பட்ட)து ஏசனனில், நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்தான் உண்றமயானவன்; 
நிச்சயமாக அவன் இைந்தவர்கறள 
உயிர்ப்பிக்கிைான்; நிச்சயமாக அவன்தான் 
எல்லா சபாருட்கள் மீதும் கபராற்ைல் 
உள்ளவனாவான்; 

لِكه  ه  ِباهَنه  ذَٰ َقُ  اّلَلَٰ   ُهوهالْحه
هنَهه   ا هنَهه   الْمهْوٰتَٰ  یُْحِ  وه ا لَٰ  وه  عه
ء   كَُلِ  ْ  قهِدیْر    َشه

7. இன்னும், நிச்சயமாக மறுறம நிகழும். 
அதில் அைகவ சந்கதகம் இல்றல; 
கமலும், நிச்சயமாக அல்லாஹ், 
புறதக்குழிகளில் உள்ளவர்கறள 
எழுப்புவான் (என்பறத நீங்கள் சதளிவாக 
அைிவதற்காக ஆகும்). 

هَنه  ا ةه  وه اعه تِيهة   الَسه یْبه  ََله   اَٰ  ره
ا    هَنه  فِْيهه ا ه  وه ُث  اّلَلَٰ ْن  یهْبعه  مه
 الُْقُبوِْر  ِف 

8. எவ்வித கல்வி அைிவுமில்லாமலும் 
கநர்வழி இல்லாமலும் (தனது வாதத்றத) 
சவளிப்படுத்தக்கூடிய (இறை)கவதம் 
(தன்னிடம்) இல்லாமலும் அல்லாஹ்வின் 
விஷயத்தில் தர்க்கிப்பவர்கள் 
மனிதர்களில் இருக்கிைார். 

ِمنه  ْن  الَنهاِس  وه اِدُل  مه   یَُجه
ِ  ِف  ْْیِ  اّلَلَٰ  عِلْم  َوهَله  ِبغه

 ِنْْی   مَُ  ِكتَٰب   وهَله  ُهًدی

9. (சபருறமயுடன்) தனது கழுத்றதத் 
திருப்பிய(வனாக, இன்னும் 
புைக்கணித்த)வனாக அல்லாஹ்வின் 
மார்க்கத்திலிருந்து 
(நம்பிக்றகயாளர்கறள) தடுப்பதற்காக 
(அல்லாஹ்வின் விஷயத்தில் அவன் 
உங்களிடம் தர்க்கிக்கிைான்). அவனுக்கு 
இவ்வுலகத்தில் ககவலம் (நிறைந்த 
தண்டறன) உண்டு. இன்னும், மறுறம 
நாளில் எரித்து சபாசுக்கக்கூடிய 
தண்டறனறய நாம் அவனுக்கு சுறவக்க 
சசய்கவாம். 

هاِنه  ْن   لُِيِضَله  ِعْطِفه   ث  عه
ِبْيِل  ِ    سه نْيها  ِف  لهه   اّلَلَٰ   الَدُ
 یهْومه  وهنُِذیُْقه   ِخْزی  
مهةِ  ابه  الِْقيَٰ ِریِْق  عهذه  الْحه
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10. அ(ந்த தண்டறனயான)து, உனது 
கரங்கள் எறத முற்படுத்தியகதா அ(ந்)த 
(பாவங்களி)ன் காரணத்தினாலும், நிச்சயம் 
அல்லாஹ் அடியார்களுக்கு அநியாயம் 
சசய்பவன் இல்றல என்ை 
காரணத்தினாலும் ஆகும். 

لِكه  ْت  ِبمها  ذَٰ مه كه  قهَده هَنه  یهدَٰ ا  وه
ه  م   لهیْسه  اّلَلَٰ َله   ِبظه

ِبْيِدن   لَِلْعه

11. இன்னும், சந்கதகத்துடன் 
அல்லாஹ்றவ வணங்குபவரும் 
மக்களில் இருக்கிைார். ஆக, அவருக்கு 
சசல்வம் கிறடத்தால் அதனால் அவர் 
திருப்தியறடகிைார். இன்னும், அவருக்கு 
கசாதறன ஏற்பட்டால் தனது 
(நிராகரிப்பின்) முகத்தின் மீகத அவர் 
திரும்பி விடுகிைார். அவர் இவ்வுலகிலும் 
மறு உலகிலும் நஷ்டமறடந்து விட்டார். 
இதுதான் சதளிவான (சபரிய) 
நஷ்டமாகும். 

ِمنه  ْن  الَنهاِس  وه  یَهْعُبُد  مه
ه  لَٰ  اّلَلَٰ ْرف     عه  فهاِْن  حه

ابهه   ْْیُ  اهصه هَنه  خه ا   ِبه      ْطمه
اِْن  ابهْتهُ  وه  نْقهلهبه   فِْتنهةُ  اهصه
لَٰ  ۬   عه ِسره  وهْجِهه    نْيها  خه   الَدُ

ةه    لِكه  وهاَْلَِٰخره  ذَٰ
اُن   الُْمِبْيُ  ُهوهالُْخْسره

12. அவர் (இஸ்லாறம விட்டு சவளிகயைி 
விடுகிைார். இன்னும், அவகரா) 
அல்லாஹ்றவ அறழக்காமல், தனக்கு 
தீங்கிறழக்காதறத, தனக்கு நன்றம 
சசய்யாதறத (-சிறலகறள) 
அறழக்கிைார். இதுதான் மிக தூரமான 
வழிககடாகும். 

ِ  ُدْوِن  ِمْن  یهْدُعْوا ا  اّلَلَٰ  َله  مه
ه   ا  یهُضَرُ مه لِكه  یهْنفهُعه     َله  وه  ذَٰ

َُٰل  ل  الْبهِعْيُد   ُهوهالَضه

13. யாருறடய நன்றமறயவிட 
அவருறடய தீறமதான் மிக சமீபமாக 
இருக்கிைகதா அவறரத்தான் அவர் 
அறழக்கிைார். (சிறலகறள 
வணங்கக்கூடிய) அவர் 
(நம்பிக்றகயாளருக்கு சகாள்றகயால்) 
நிச்சயமாக சகட்ட உைவினர் ஆவார். 
இன்னும், அவர் நிச்சயமாக சகட்ட 
கதாழர் ஆவார். 

ه    لهمهْن  یهْدُعْوا َرُ ُب  ضه هقْره  ا
 الْمهْولَٰ  لهِبْئسه  نَهْفِعه     ِمْن 

لهِبْئسه  ِشْْیُ   وه  الْعه



 

ஸூரா நம்லு 

 

755 

 

 النمل

14. நிச்சயமாக நம்பிக்றக சகாண்டு 
நன்றமகள் சசய்தவர்கறள அல்லாஹ் 
சசார்க்கங்களில் பிரகவசிக்க றவப்பான். 
அவற்ைின் கீழ் நதிகள் ஓடும். நிச்சயமாக 
அல்லாஹ், தான் நாடுவறத சசய்கிைான். 

ه  اَِنه   الَهِذیْنه  یُْدِخُل  اّلَلَٰ
ُنْوا مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ   الَصَٰ
َنَٰت   ا  ِمْن  تهْجِرْی  جه  تهْحِتهه
ُر    ه  اَِنه  اَْلهنْهَٰ ُل  اّلَلَٰ ا  یهْفعه   مه
 یُِریُْد 

15. அல்லாஹ், அவருக்கு (-நபிக்கு) 
இவ்வுலகிலும் மறு உலகிலும் உதவகவ 
மாட்டான் என்று யார் எண்ணி 
இருக்கிைாகனா அவன் (வடீ்டின்) 
முகட்டில் ஒரு கயிறை சதாங்கவிட்டு 
பிைகு (அறத) துண்டித்து (-தூக்கிட்டு)க் 
சகாள்ளவும். ஆக, (அவறன) எது 
ககாபமூட்டுகிைகதா அறத அவனுறடய 
(இந்த தூக்கிட்டுக் சகாள்ளும்) சூழ்ச்சி 
நிச்சயமாக கபாக்கி விடுகிைதா என்று 
அவன் கவனிக்கட்டும். 

ْن  هانه  مه هْن  یهُظَنُ  ك  لَهْن  ا
هُ  ُ  یَهْنُصره نْيها  ِف  اّلَلَٰ   الَدُ
ةِ  بهب   فهلْيهْمُددْ  وهاَْلَِٰخره  ِبسه

مهٓاءِ  اِله  عْ  ثَُمه  الَسه   لْيهْقطه
َه  ههْل  فهلْیهْنُظرْ  ْيُده   یُْذِهبه   كه

ا   یهِغْيُظ  مه

16. இன்னும், (-நமது வல்லறமறய 
மறுத்தவருக்கு நமது அத்தாட்சிகறள 
விவரித்த) இவ்வாகை இ(ந்த கவதத்)றத 
(நமது வல்லறமறய விவரிக்கிை) 
சதளிவான அத்தாட்சிகளாக நாம் (நபி 
முஹம்மதுக்கு) இைக்கிகனாம். கமலும், 
நிச்சயமாக அல்லாஹ், தான் 
நாடியவருக்கு கநர்வழி காட்டுகிைான் 
(என்பதற்காகவும் அல்லாஹ் இந்த 
குர்ஆறன இைக்கினான்). 

لِكه  لْنَٰهُ  وهكهذَٰ هنْزه یَٰت    ا   اَٰ
هَنه  بهیَِنَٰت     ا ه  وه   یهْهِدْی  اّلَلَٰ
ْن  یُْد  مه  یَُِر

17. நிச்சயமாக நம்பிக்றக சகாண்டவர்கள், 
கிைித்தவர்கள், ஸாபியனீ்கள், யூதர்கள், 
மஜூஸிகள் இன்னும், 
இறணறவத்தவர்கள் (ஆகிய) 
இவர்களுக்கு மத்தியில் மறுறமநாளில் 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் தீர்ப்பளிப்பான். 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் (இவர்களின் 

ُنْوا الَهِذیْنه  اَِنه  مه الَهِذیْنه  اَٰ  وه
ْيه  ههاُدْوا ِبـ ِ   وهالَصَٰ

ی رَٰ الْمهُجْوسه  وهالَنهصَٰ  وه
الَهِذیْنه  ۬   وه ا   ُكْو  هْشره ه  اَِنه  ا  اّلَلَٰ
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சசயல்கள்) எல்லாவற்ைின் மீதும் 
சாட்சியாளன் ஆவான். (அவனுக்கு 
எதுவும் மறைந்ததல்ல). 

ْ  یهْفِصُل  ُ مهِة    یهْومه  بهْيٰنه  الِْقيَٰ
ه  اَِنه  لَٰ  اّلَلَٰ ء   كَُلِ  عه ْ  َشه

ِهْيد    شه

18. (நபிகய!) நீர் பார்க்கவில்றலயா, 
நிச்சயமாக அல்லாஹ், வானங்களில் 
உள்ளவர்களும் பூமியில் உள்ளவர்களும் 
சூரியனும் சந்திரனும் நட்சத்திரங்களும் 
மறலகளும் மரங்களும் கால்நறடகளும் 
மக்களில் அதிகமானவர்களும் 
அவனுக்குத்தான் சிரம் பணிகிைார்கள். 
இன்னும், பலர் (அல்லாஹ்விற்கு சிரம் 
பணிவதில்றல. ஆககவ) அவர்களுக்கு 
தண்டறன உறுதியாகி விட்டது. இன்னும், 
எவறர அல்லாஹ் இழிவுபடுத்தினாகனா 
அவறர கண்ணியப்படுத்துபவர் எவரும் 
இல்றல. நிச்சயமாக அல்லாஹ், தான் 
நாடுவறத சசய்வான். 

هلهْم  هَنه  تهره  ا ه  ا  لهه   یهْسُجُد  اّلَلَٰ
ْن  ِت  ِف  مه مَٰوَٰ ْن  الَسه مه  ِف  وه

ْمُس  اَْلهْرِض  الْقهمهرُ   وهالَشه   وه
الَنُُجْوُم   وهالِْجبهاُل   وه
رُ  جه وهٓاَبُ  وهالَشه ِثْْی   وهالَده   وهكه

ِثْْی   الَنهاِس    َمِنه  َقه  وهكه   حه
اُب    عهلهْيهِ  ذه ْن  الْعه مه  یَُِهِن  وه
 ُ ْكِرم     ِمْن  لهه   فهمها  اّلَلَٰ  اَِنه  َمُ
ه  ُل  اّلَلَٰ ا  یهْفعه ٓاُء ۩  مه  یهشه

19. (அல்லாஹ்றவ நம்பிக்றக 
சகாண்டவர், இன்னும், அவறன 
நிராகரித்தவர் ஆகிய) இவ்விருவரும் 
தங்கள் இறைவனின் விஷயத்தில் 
தர்க்கிக்கிைார்கள். ஆக, எவர்கள் 
நிராகரித்தார்ககளா அவர்களுக்கு நரக 
சநருப்பில் (பழுக்க சூடுகாட்டப்பட்ட 
சசம்பிலிருந்து) ஆறடகள் சசய்யப்படும். 
அவர்களின் தறலகளுக்கு கமலிருந்து 
கடுறமயாக சகாதிக்கின்ை சுடு நீர் 
ஊற்ைப்படும். 

ِن  ْصمَِٰن  هَٰذَٰ ُمْوا خه  ِفْ  اْختهصه
بَِِهْم ؗ   كهفهُرْوا فهالَهِذیْنه  ره
ْت  عه  نَهار     َمِْن   ثِيهاب   لهُهْم  قَُطِ
َبُ    ُرُءْوِسِهُم  فهْوِق  ِمْن  یُصه

ِمْيُم    الْحه

20. அதன் மூலம் அவர்களுறடய 
வயிறுகளில் உள்ளறவ (எல்லாம்) 
உருக்கப்பட்டு விடும். இன்னும், 
(அவர்களுறடய) கதால்களும் (உருகி 
விடும்). 

رُ  ا  ِبه   یُْصهه  بُُطْونِِهْم  ِفْ  مه
 وهالُْجلُْوُد  
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21. அவர்களுக்கு இரும்பு சம்மட்டிகள் 
(உறடய அடிகள்) உண்டு.  لهُهْم ِدیْد    ِمْن  َمهقهاِمعُ  وه حه

 

22. (அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட துன்பத்தின்) 
துக்கத்தினால் அ(ந்த நரகத்)திலிருந்து 
அவர்கள் சவளிகயறுவதற்கு 
நாடும்கபாசதல்லாம் அ(ந்த 
நரகத்)திகலகய திரும்பக் சகாண்டு 
வரப்படுவார்கள். இன்னும், (அவர்கறள 
கநாக்கி கூைப்படும்:) சபாசுக்கக்கூடிய 
தண்டறனறய சுறவயுங்கள். 

ا   َهمه ا كُل اُدْو  هره هْن  ا  یَهْخُرُجْوا ا
ا  َم   ِمْن  ِمْنهه  اُِعْيُدْوا غه
ا    ابه  وهذُْوقُْوا فِْيهه  عهذه

ِریِْقن   الْحه

23. நிச்சயமாக எவர்கள் நம்பிக்றக 
சகாண்டு நன்றமகள் சசய்தார்ககளா 
அவர்கறள அல்லாஹ் சசார்க்கங்களில் 
பிரகவசிக்கச் சசய்வான். அவற்ைின் கீழ் 
நதிகள் ஓடும். அவற்ைில் 
தங்கத்தினாலான வறளயல்களும் முத்து 
(ஆபரணமு)ம் அவர்கள் 
அணிவிக்கப்படுவார்கள். இன்னும், 
அவற்ைில் அவர்களது ஆறட பட்டாக 
இருக்கும். 

ه  اَِنه   الَهِذیْنه  یُْدِخُل  اّلَلَٰ
ُنْوا مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ   الَصَٰ
َنَٰت   ا  ِمْن  تهْجِرْی  جه  تهْحِتهه
رُ  لَهْونه  اَْلهنْهَٰ ا  یُحه  ِمْن  فِْيهه
اوِره  هسه لُْؤلًُؤا    ِمْن  ا   ذهههب  َوه

لِبهاُسُهْم  ا  وه ِریْر   فِْيهه  حه

24. இன்னும், அவர்கள் (இவ்வுலகில்) 
நல்ல கபச்சிற்கு வழிகாட்டப்பட்டார்கள். 
இன்னும், புகழுக்குரியவனின் 
பாறத(யாகிய இஸ்லாமு)க்கு 
வழிகாட்டப்பட்டார்கள். 

ا ِب  اِله  وهُهُدْو  َيِ  ِمنه   الَطه
  ۬ ْوِل   ا الْقه اِط   اِلَٰ  وهُهُدْو    ِصره
ِمْيِد   الْحه

25. நிச்சயமாக எவர்கள் 
நிராகரித்தார்ககளா; இன்னும், 
அல்லாஹ்வின் பாறதயிலிருந்தும் (-
அவனது மார்க்கத்திலிருந்தும்) 
அல்மஸ்ஜிதுல் ஹராம் புனித 
பள்ளிவாசலிலிருந்தும் (முஃமின்கறள) 
தடுக்கிைார்ககளா (அவர்களுக்குக் 
கடுறமயான தண்டறனறய சுறவக்க 
றவப்கபாம்). அது, (-அல்மஸ்ஜிதுல் 

 كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اَِنه 
ْونه  یهُصَدُ ْن  وه ِبْيِل  عه ِ  سه  اّلَلَٰ
الْمهْسِجدِ  اِم  وه ره   الَهِذْی  الْحه
هُ  لْنَٰ عه وهٓاءه  لِلَنهاِس  جه   سه
ِكُف  ا الْبهاِد    فِْيهِ  لْعه ْن  وه مه  وه
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ஹராம்) அதில் தங்கி இருப்பவருக்கும் 
சவளியிலிருந்து வருபவருக்கும் 
சபாதுவான (மஸ்ஜி)தாகும். எவர் அ(ந்த 
மஸ்ஜி)தில் அநியாயமாக பாவம் சசய்ய 
நாடுவாகரா, துன்புறுத்துகின்ை 
தண்டறனறய நாம் அவருக்கு சுறவக்க 
சசய்கவாம். 

اد    فِْيهِ  یَُِردْ    ِبُظلْم   ِباِلْحه
اب   ِمْن  نَُِذقْهُ  ن  عهذه هلِْيم   ا

26. இன்னும், (நபிகய!) இப்ராஹமீுக்கு 
(கஅபாவாகிய எனது) ஆலயத்தின் 
இடத்றத நாம் (காண்பித்து சகாடுத்து 
அதில் ஆலயத்றத புதிதாக கட்டி எழுப்ப) 
அறமத்து சகாடுத்த சமயத்றத நிறனவு 
கூர்வரீாக! (இப்ராஹகீம!) நீர் எனக்கு 
எறதயும் இறணறவத்து வணங்காதீர்! 
கமலும், எனது வடீ்றட (அறத) தவாஃப் 
சசய்பவர்களுக்காகவும் சதாழுறகயில் 
நிற்பவர்களுக்காகவும், 
குனிபவர்களுக்காகவும், சிரம் 
பணிபவர்களுக்காகவும் (சிறலகறள 
விட்டும்) சுத்தமாக றவத்திருப்பரீாக! 

اِذْ  ْنها  وه ِهْيمه  بهَوها كهانه  َِلِبْرَٰ  مه
هْن  الْبهْيِت    ِبْ  ُتْشِرْك  ََله  ا

رْ  َهِ ْيـ ًا َوهطه   بهْيِته  شه
ٓاى ِِفْيه  ِمْيه  لِلَطه الْقهٓاى ِ  وه
َكهِع  الَرُ ُجْوِد  وه  الَسُ

27. இன்னும், ஹஜ்ஜுக்காக மக்களுக்கு 
(மத்தியில்) அைிவிப்(புச் சசய்து 
அவர்கறள அறழப்)பரீாக! அவர்கள் 
நடந்தவர்களாக உம்மிடம் வருவார்கள். 
இன்னும் தூரமான பாறதகளிலிருந்து 
வருகின்ை சமலிந்த எல்லா (வறகயான) 
வாகனத்தின் மீது 
(வாகனித்தவர்களாகவும் வருவார்கள்). 

هذَِْن  ا َجِ  الَنهاِس  ِف  وه  ِبالْحه
اًَل  یهاُْتْوكه  لَٰ  ِرجه  كَُلِ  وهعه
اِمر     فهَج   كَُلِ  ِمْن  یَهاْتِْيه  ضه
ِمْيق     عه

28. அவர்கள் தங்களுக்குரிய பலன்கறள 
அறடவதற்காகவும், (அல்லாஹ்) 
அவர்களுக்குக் சகாடுத்த கால்நறட 
பிராணிகள் மீது குைிப்பிட்ட (அந்த 
ஹஜ்ஜுறடய) நாட்களில் (அவற்றை 
அறுக்கும் கபாது) அல்லாஹ்வுறடய 
சபயறர நிறனவு கூர்வதற்காகவும் 
(அவர்கறள ஹஜ்ஜுக்கு அறழப்பரீாக!) 
ஆக, (அல்லாஹ்விற்காக அறுக்கப்பட்ட) 

ُدْوا نهافِعه  لَِيهْشهه   لهُهْم  مه
یهْذُكُروا ِ  اْسمه  وه ْ   اّلَلَٰ  ِف

هیَهام   لَٰ  َمهْعلُْومَٰت   ا ا  عه  مه
زهقهُهْم  ْ  ره   بهِهْيمهةِ  َمِنٌۢ
اِم    ا  لُْوافهكُ  اَْلهنْعه  ِمْنهه
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அவற்ைிலிருந்து புசியுங்கள். இன்னும், 
வைியவருக்கும் ஏறழக்கும் 
(அவற்ைிலிருந்து) உணவளியுங்கள். 

هْطِعُموا ا   الْبهٓاى ِسه  وه
 ؗ  الْفهِقْْیه

29. பிைகு, அவர்கள் தங்களது 
(உடல்களில் இருந்து) அழுக்குகறள 
நீக்கிக் சகாள்ளட்டும். இன்னும், தங்களது 
கநர்ச்றசகறள நிறைகவற்ைிக் 
சகாள்ளட்டும். இன்னும், மிகப் 
பழறமயான இறையாலத்றத அவர்கள் 
தவாஃப் சசய்யட்டும். 

ْ  لْيهْقُضْوا ثَُمه  ُ  تهفهُثه
لُْيْوفُْوا ُهْم  وه   نُُذْوره
َوهفُْوا لْيهَطه  ِبالْبهْيِت  وه
ِتْيِق   الْعه

30. அறவ உங்கள் மீது கடறமயாகும். 
எவர் அல்லாஹ்வுறடய புனிதங்கறள (-
மக்கா, ஹஜ், உம்ரா இன்னும், அவற்ைில் 
கபணகவண்டிய சட்டங்கறள) மதிப்பாகரா 
அது அவருக்கு அவருறடய 
இறைவனிடம் மிகச் சிைந்ததாகும். 
இன்னும், உங்களுக்கு கால்நறடகள் 
ஆகுமாக்கப்பட்டுள்ளன. உங்களுக்கு 
(இந்தக் குர்ஆனில் ஐந்தாவது 
அத்தியாயத்தில் மூன்ைாவது வசனத்தில் 
விளக்கமாக) ஓதிக்காட்டப்படுவறதத் 
தவிர. (அறவ உங்களுக்கு 
தடுக்கப்பட்டறவயாகும்.) சிறலகள் எனும் 
அசுத்தத்றத விட்டு விலகி இருங்கள். 
இன்னும், சபாய்யான கபச்றச விட்டு 
விலகி இருங்கள். 

لِكه    ْن  ذَٰ مه ْم  وه َظِ  ُحُرمَِٰت  یَُعه
 ِ ْْی   اّلَلَٰ بَِه     ِعْنده  لَهه   فهُهوهخه  ره

اُِحلَهْت  اُم  لهُكُم  وه   اََِله  اَْلهنْعه
ا    فهاْجتهِنُبوا عهلهْيُكْم  یُْتلَٰ  مه

هاِن  ِمنه  الَرِْجسه    اَْلهْوث
ْوِر   قهْوله  اْجتهِنُبْواوه   الَزُ

31. அல்லாஹ்விற்கு முற்ைிலும் பணிந்து 
கட்டுப்பட்டவர்களாக, அவனுக்கு 
(எறதயும்) இறணயாக்காதவர்களாக 
இருங்கள். இன்னும், எவர் 
அல்லாஹ்விற்கு இறணறவப்பாகரா 
அவர் வானத்திலிருந்து கீகழ விழுந்து, 
(அவர் இைந்த) பிைகு பைறவகள் அவறர 
சகாத்தி தின்ைறதப் கபான்று; அல்லது, 
காற்று அவறர தூரமான இடத்தில் வசீி 
எைிந்தறதப் கபான்று ஆவார். 

ِ  ُحنهفهٓاءه  ْْیه  ّلِلََٰ  ُمْشِرِكْيه  غه
ْن  ِبه     مه ِ  یَُْشِرْك  وه  ِباّلَلَٰ

هنَهمها  َره  فهكها مهٓاءِ  ِمنه  خه   الَسه
ُفهُ  ْْیُ  فهتهْخطه هوْ  الَطه  تهْهوِْی  ا

یُْح  ِبهِ  كهان   ِفْ  الَرِ ِحْيق   مه سه
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32. இறவ அல்லாஹ்வின் 
சட்டங்களாகும். இன்னும் எவர் 
அல்லாஹ்வின் அறடயாளங்கறள 
கண்ணியப்படுத்துவாகரா நிச்சயமாக அது 
உள்ளங்களின் இறையச்சத்திலிருந்து 
சவளிப்படக் கூடியதாகும். 

لِكه    ْن  ذَٰ مه ْم  وه َظِ ٓاى ِره  یَُعه عه   شه
 ِ ا  اّلَلَٰ   تهْقوهی ِمْن  فهاِنَههه
 ُقلُْوِب الْ 

33. (அல்லாஹ்வின் புனித 
அறடயாளங்கள், குர்பானி பிராணிகள் 
ஆகிய) இவற்ைில் குைிப்பிட்ட ஒரு 
காலம்வறர உங்களுக்கு பலன்கள் 
உள்ளன. பின்னர் அவற்றை 
அறுப்பதற்குரிய (ஹலாலான) இடம் அல் 
றபத்துல் அதீக் (-புனித எல்றல) ஆகும். 

ا  لهُكْم  نهافِعُ  فِْيهه ل   اِلَٰ   مه   اهجه
َمً  ا   ثَُمه  َمُسه ِحلَُهه  اِله  مه
ِتْيِقن  الْبهْيِت   الْعه

34. (உங்களுக்கு முன்சசன்ை நம்பிக்றக 
சகாண்ட) ஒவ்சவாரு சமுதாயத்திற்கும் 
பிராணிறய (அல்லாஹ்விற்காக அறுத்து) 
பலியிடுவறத (வணக்கமாக) நாம் ஆக்கி 
இருக்கிகைாம். அல்லாஹ், அவர்களுக்குக் 
சகாடுத்த கால்நறடகள் மீது (அவற்றை 
அறுக்கும்கபாது) அல்லாஹ்வின் சபயறர 
அவர்கள் நிறனவு கூர்வதற்காக (கால் 
நறடகறள பலியிடுவறத 
ஏற்படுத்திகனாம்). ஆக, நீங்கள் வணங்க 
கவண்டிய கடவுள், ஒகர ஒரு 
கடவுள்தான். ஆககவ, அவனுக்கக 
பணிந்து விடுங்கள். இன்னும், (நபிகய! 
அல்லாஹ்விற்கு) பயந்து பணிந்து 
கீழ்ப்படிந்தவர்களுக்கு நற்சசய்தி 
கூறுவரீாக! 

لِكَُلِ  لْنها  اَُمهة   وه عه كًا  جه   مهنْسه
ِ  اْسمه  لَِيهْذُكُروا لَٰ  اّلَلَٰ ا  عه   مه
قهُهْم  زه ْ  ره   بهِهْيمهةِ  َمِنٌۢ
اِم    َُٰهُكْم  اَْلهنْعه َٰه   فهاِل  اِل
هْسلُِمْوا    فهلهه    َوهاِحد   رِ   ا بهَشِ  وه

 الُْمْخِبِتْيه  

35. (அவர்களுக்கு முன்) அல்லாஹ்றவ 
நிறனவு கூைப்பட்டால் அவர்களது 
உள்ளங்கள் பயத்தால் நடுங்கும். 
இன்னும், அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட 
கசாதறனகள் மீது சபாறுறமயாக 
இருப்பார்கள். இன்னும், அவர்கள் 
சதாழுறகறய நிறலநிறுத்துவார்கள். 
இன்னும், நாம் அவர்களுக்கு 

ِكره  اِذها ِذیْنه الَه  ُ  ذُ   وهِجلهْت  اّلَلَٰ
یْنه  قُلُْوبُُهْم  َِبِ لَٰ  وهالَصَٰ   عه

ا   ابهُهْم  مه هصه الُْمِقْيِم  ا  وه
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சகாடுத்தவற்ைிலிருந்து தர்மம் 
சசய்வார்கள்.    َٰوِة ل ِمَمها  الَصه ْ  وه ُ زهقْٰنَٰ  ره

 یُْنِفُقْونه 

36. சகாழுத்த ஒட்டகங்கள், (மற்றும் 
மாடுகள்,) அவற்றை உங்களுக்கு 
அல்லாஹ்வின் (மார்க்க) அறடயாள 
சின்னங்களில் நாம் ஆக்கி இருக்கிகைாம். 
அவற்ைில் உங்களுக்கு நன்றமகள் 
உண்டு. ஆககவ, அறவ (ஒரு கால் 
கட்டப்பட்டு, மூன்று கால்கள் மீது) 
நின்ைறவயாக இருக்க அவற்ைின் மீது 
அல்லாஹ்வின் சபயறரக் கூ(ைி 
அ)றுங்கள். ஆக, (அறவ அறுக்கப்பட்ட 
பின்) அவற்ைின் விலாக்கள் (பூமியில்) 
சாய்ந்து விட்டால் அவற்ைிலிருந்து 
சாப்பிடுங்கள்; இன்னும், யாசிப்பவருக்கும் 
எதிர்பார்த்து வருபவருக்கும் 
உணவளியுங்கள். நீங்கள் நன்ைி 
சசலுத்துவதற்காக இவ்வாகை அவற்றை 
(-கால்நறடகறள) உங்களுக்கு பணிய 
றவத்கதாம். 

ا  وهالُْبْدنه  هه لْنَٰ عه  َمِْن  لهُكْم  جه
ٓاى ِرِ  عه ِ  شه ا  لهُكْم  اّلَلَٰ ۬   فِْيهه ْْی      خه
ُكُروا ِ  اْسمه  فهاذْ ا  اّلَلَٰ   عهلهْيهه
وهٓاَفه    بهْت  فهاِذها صه   وهجه
ا  ا فهكُلُْوا  ُجُنْوبُهه  ِمْنهه
هْطِعُموا ا انِعه  وه َه    الْقه الُْمْعَته   وه
لِكه  ا  كهذَٰ هه ْرنَٰ َخه  لهُكْم  سه
لَهُكْم   تهْشُكُرْونه  لهعه

37. அவற்ைின் இறைச்சிகள், அவற்ைின் 
இரத்தங்கள் அல்லாஹ்றவ அைகவ 
அறடயாது. எனினும், இறையச்சம்தான் 
உங்களிடமிருந்து அவறன அறடயும். 
இவ்வாறுதான், அவன் அவற்றை (அந்த 
குர்பானி பிராணிகறள) உங்களுக்கு 
பணிய றவத்தான், அல்லாஹ்றவ - 
அவன் உங்களுக்கு கநர்வழி 
காட்டியதற்காக - நீங்கள் 
சபருறமப்படுத்துவதற்காக. இன்னும், 
(நபிகய!) அல்லாஹ்விற்கு அழகிய 
முறையில் கீழ்ப்படிபவர்களுக்கு 
(சசார்க்கத்தின்) நற்சசய்தி கூறுவரீாக! 

ه  یَهنهاله  لهْن  ا  اّلَلَٰ  وهَله  لُُحْوُمهه
ٓاُؤهها  َِٰكْن  ِدمه ل  یَهنهالُهُ  وه
لِكه  ِمْنُكْم    الَتهْقوَٰی  كهذَٰ
هها  ره َخه وا لهُكْم  سه ُ ه  لُِتكهََبِ  اّلَلَٰ
لَٰ  ا  عه ىُكْم    مه رِ  ههدَٰ بهَشِ  وه

 الُْمْحِسِنْيه 
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38. நிச்சயமாக அல்லாஹ், நம்பிக்றக 
சகாண்டவர்கறள (பாதுகாத்து, 
அவர்கறள) விட்டும் 
(நிராகரிப்பாளர்கறள) தடுத்து விடுவான். 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் எல்லா 
கமாசடிக்காரர்கறளயும் நன்ைி 
சகட்டவர்கறளயும் கநசிக்க மாட்டான். 

ه  اَِنه  فِعُ  اّلَلَٰ ِن  یُدَٰ  الَهِذیْنه  عه
ُنْوا    مه ه  اَِنه  اَٰ  كَُله  یُِحَبُ  َله  اّلَلَٰ
َوهان   ن  خه  كهُفوْر 

39. சண்றடயிடப்படுபவர்களுக்கு - 
நிச்சயமாக அவர்கள் 
அநீதியிறழக்கப்பட்டார்கள் என்பதற்காக - 
(தங்களிடம் சண்றட சசய்பவர்கறள 
எதிர்த்து கபார் புரிய) அனுமதி 
அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்னும், நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் அவர்களுக்கு உதவி சசய்ய 
கபராற்ைலுறடயவன் ஆவான். 

تهلُْونه  لِلَهِذیْنه  اُِذنه   یُقَٰ
هنَهُهْم  اَِنه  ُظلُِمْوا    ِبا ه   وه  اّلَلَٰ
لَٰ   لهقهِدیُْر   نهْصِرِهْم  عه

40. அவர்கள் தங்கள் இல்லங்களிலிருந்து 
எவ்வித நியாய(மான காரண)மின்ைி 
சவளிகயற்ைப்பட்டார்கள், எங்கள் 
இறைவன் அல்லாஹ் என்று அவர்கள் 
கூைியதற்காககவ தவிர (கவறு 
எதற்காகவும் அவர்கள் 
சவளிகயற்ைப்படவில்றல). மக்கறள - 
அவர்களில் சிலறர சிலறரக் சகாண்டு 
அல்லாஹ் பாதுகாப்பது இல்றல 
என்ைால் துைவிகளின் தங்குமிடங்களும் 
கிைித்தவ ஆலயங்களும் யூத 
ஆலயங்களும் அதிகமாக அல்லாஹ்வின் 
சபயர் நிறனவு கூைப்படும் 
மஸ்ஜிதுகளும் உறடக்கப்பட்டிருக்கும். 
இன்னும், நிச்சயமாக எவர் அவனுக்கு 
(அல்லாஹ்விற்கு) உதவுவாகரா 
அவருக்கு அல்லாஹ் உதவுவான். 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் வலிறம 
உள்ளவன், மிறகத்தவன் ஆவான். 

 ِمْن  اُْخِرُجْوا لَهِذیْنه 
ْْیِ  ِدیهاِرِهْم  َق   ِبغه هْن  اََِله   حه   ا
بَُنها  یَهُقْولُْوا ُ    ره لهْو َله  اّلَلَٰ   وه
ِ  دهفْعُ  ُهْم  الَنهاسه  اّلَلَٰ  بهْعضه

ْت  ِببهْعض   مه وهاِمعُ  لَهُهَدِ  صه
ِبيهع   ِجُد  وه لهوَٰت  َوهمهسَٰ  وهصه
ا  یُْذكهرُ  ِ  اْسُم  فِْيهه  اّلَلَٰ
ا    ِثْْیً َنه  كه لهیهْنُصره ُ  وه  اّلَلَٰ
ْن  ه  اَِنه  یَهْنُصُره     مه   لهقهوَِی   اّلَلَٰ

ِزیْز    عه
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41. (அல்லாஹ்வின் பாறதயில் 
கபார்புரிகின்ை) அவர்களுக்கு பூமியில் 
நாம் இடமளித்தால் (-அதிகாரமளித்தால்) 
அவர்கள் சதாழுறகறய 
நிறைகவற்றுவார்கள்; இன்னும், (தங்களது 
சசல்வங்களுக்கு உரிய) ஸகாத்றதக் 
சகாடுப்பார்கள்; இன்னும், (மக்களுக்கு) 
நன்றமறய (தவ்ஹறீத) ஏவுவார்கள்; 
இன்னும், தீறமயிலிருந்து (-
ஷிர்க்கிலிருந்து மக்கறள) தடுப்பார்கள். 
எல்லாக் காரியங்களின் முடிவும் 
அல்லாஹ்வின் பக்ககம இருக்கிைது. 

هلَهِذیْنه  ْ  اِْن  ا ُ َكهَٰنَٰ  ِف  َمه
هقهاُموا اَْلهْرِض  َٰوةه  ا ل   الَصه
تهُوا اَٰ وةه  وه كَٰ ُرْوا الَزه همه ا  وه

ْوا  ِبالْمهْعُرْوِف  نههه ِن   وه  عه
ِر    ِ  الُْمْنكه   عهاقِبهةُ  وهّلِلََٰ
 اَْلُُموِْر 

42. (நபிகய!) உம்றம இவர்கள் 
சபாய்ப்பித்தால் (அதற்காக 
கவறலப்படாதீர்.) இவர்களுக்கு முன்னர் 
நூஹுறடய மக்களும் ஆது, இன்னும் 
ஸமூது சமுதாயத்தினரும் 
சபாய்ப்பித்தார்கள். 

اِْن  بُْوكه  وه بهْت  فهقهْد  یَُكهَذِ َذه  كه
  وهعهاد   نُْوح   قهْوُم  قهْبلهُهْم 
هُمْوُد   ث  وه

43. இன்னும், இப்ராஹமீுறடய மக்களும் 
லூத்துறடய மக்களும் (சபாய்ப்பித்தனர்).  قهْوُم ِهْيمه  وه قهْوُم  اِبْرَٰ  وه

 لُْوط   

44. இன்னும், மத்யன் வாசிகளும் 
(தங்களது தூதர்கறள சபாய்ப்பித்தனர்). 
மூஸாவும் (ஃபிர்அவ்ன் மற்றும் 
அவனுறடய சமுதாயத்தால்) 
சபாய்ப்பிக்கப்பட்டார். ஆக, (இந்த) 
நிராகரிப்பாளர்களுக்கு நான் அவகாசம் 
அளித்கதன். (சிைிது காலத்திற்கு) பிைகு, 
(தண்டறனறயக் சகாண்டு) நான் 
அவர்கறளப் பிடித்கதன். ஆககவ, (நான் 
அவர்களுக்கு சகாடுத்த) எனது மறுப்பு (-
தண்டறன) எப்படி இருந்தது! 

ُب  اهْصحَٰ ْدیهنه    وه به  مه ُكَذِ  وه
هْملهْيُت  ُمْوسَٰ   لِلْكَِٰفِریْنه  فها
ْذُتُهْم    ثَُمه  هخه هانه  فهكهْيفه  ا  ك

 نهِكْْیِ 

45. ஆக, எத்தறனகயா ஊர்கறள அறவ 
அநியாயம் சசய்பறவயாக இருக்கும் 
நிறலயில் அவற்றை நாம் அழித்கதாம். 
அறவ தமது முகடுகள் மீது 

هیَِْن  ا  قهْریهة   َمِْن  فهكها هه هْهلهْكنَٰ  ا
الِمهة   وهِِهه  اِویهة    فهِهه  ظه  خه
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வழீ்ந்துள்ளன. இன்னும், (பராமரிப்பு 
இல்லாமல்) விடப்பட்ட எத்தறனகயா 
கிணறுகறளயும், சுண்ணாம்புக் 
கலறவகறளக் சகாண்டு கட்டப்பட்ட 
(உயரமான, நீளமான) மாளிறககறளயும் 
(அழித்கதாம்). 

لَٰ  ا  عه ِبْئر   ُعُرْوِشهه لهة    وه َطه عه َمُ
 َمهِشْيد   َوهقهْصر  

46. ஆக, அவர்கள் (அழிக்கப்பட்டவர்கள்) 
பூமியில் பயணம் சசய்து பார்க்க 
மாட்டார்களா? (அப்படி அவர்கள் 
சசய்தால்) அவர்களுக்கு உள்ளங்கள் 
இருந்தால் அவற்ைின் மூலம் சிந்தித்து 
புரிவார்கள். இன்னும், அவர்களுக்கு 
(நல்லுபகதசத்றத சசவியுறும்) காதுகள் 
இருந்தால் அவர்கள் அவற்ைின் மூலம் 
சசவியுறுவார்கள். ஆக, நிச்சயமாக 
(கண்களின்) பார்றவகள் 
குருடாகுவதில்றல. எனினும், 
சநஞ்சங்களில் உள்ள உள்ளங்கள்தான் 
குருடாகி விடுகின்ைன. 

هفهلهْم  ْوا ا  اَْلهْرِض  ِف  یهِسْْیُ
  قُلُْوب   لهُهْم  فهتهُكْونه 
ا   یَهْعِقلُْونه  هوْ  ِبهه ذهان   ا  اَٰ
ا    یَهْسمهُعْونه  ا  ِبهه   َله  فهاِنَههه
ارُ  تهْعمه  َِٰكْن  اَْلهبْصه ل  تهْعمه  وه

ُدْوِر  ِف  الَهِتْ  الُْقلُْوُب  الَصُ
 

47. (நபிகய! எச்சரிக்கப்பட்ட) 
தண்டறனறய அவசரமாக வர 
கவண்டுசமன உம்மிடம் ககாருகிைார்கள். 
அல்லாஹ் தனது வாக்றக அைகவ 
மாற்ை மாட்டான். நிச்சயமாக உமது 
இறைவனிடம் ஒரு நாள் என்பது நீங்கள் 
எண்ணக் கூடியவற்ைிலிருந்து (உங்கள் 
நாட்களின் கணக்குப்படி) ஆயிரம் 
ஆண்டுகறளப் கபான்ைாகும். 

یهْستهْعِجلُْونهكه  اِب  وه ذه  ِبالْعه
لهْن  ُ  یَُْخلِفه  وه ه   اّلَلَٰ      وهعْده
اَِنه  بَِكه  ِعْنده  یهْوًما  وه هلِْف  ره ها  ك
نهة   َمها  سه ْونه   َمِ  تهُعَدُ

48. எத்தறனகயா ஊர்கள் - அறவ 
அநியாயம் சசய்பறவயாக இருக்கும் 
நிறலயில் - நான் அவற்றுக்கு அவகாசம் 
அளித்கதன். பிைகு, அவற்றை 
(தண்டறனயினால்) நான் பிடித்கதன். என் 
பக்ககம (அறனவரின்) மீளுமிடம் 
இருக்கிைது. 

هیَِْن  ها ك هْملهْيُت  قهْریهة   َمِْن  وه   ا
ا  الِمهة   وهِِهه  لههه ا    ثَُمه  ظه ْذُتهه هخه  ا
َه  اِله ن  وه  الْمهِصْْیُ
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49. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “மக்ககள! 
நிச்சயமாக நான் எல்லாம் உங்களுக்கு 
சதளிவான எச்சரிப்பாளர்தான்.” 

ا  قُْل  نَهمه  الَنهاُس  یَٰ اهیَُهه هنها  ا  اِ   ا
ِبْي    نهِذیْر   لهُكْم   َمُ

50. ஆக, எவர்கள் நம்பிக்றக சகாண்டு, 
நன்றமகறள சசய்தார்ககளா, 
அவர்களுக்கு பாவமன்னிப்பும் 
(சசார்க்கத்தில்) கண்ணியமான உணவும் 
உண்டு. 

ُنْوا فهالَهِذیْنه  مه ِملُوا اَٰ   وهعه
ِت  لِحَٰ ة    لهُهْم  الَصَٰ ْغِفره َمه
ِریْم   َوهِرْزق    كه

51. இன்னும், எவர்கள் (நம்றம) 
மிறகத்துவிட நாடியவர்களாக நமது 
வசனங்களில் (அவற்றைப் சபாய்ப்பிக்க) 
முயற்சித்தார்ககளா அவர்கள் 
நரகவாசிகள் ஆவார்கள். 

الَهِذیْنه  ْوا وه عه ْ   سه یَِٰتنها  ِف   اَٰ
ِجِزیْنه  كه  ُمعَٰ َٰٓى ِ ُب  اُول  اهْصحَٰ
ِحْيِم   الْجه

52. உமக்கு முன்னர் எந்த ஒரு 
ரஸூறலயும் நபிறயயும் நாம் 
அனுப்பினால், அவர் ஓதும்கபாது 
றஷத்தான் அவர் ஓதுவதில் (தனது 
கூற்றை நுறழத்துக்) கூைாமல் 
இருந்ததில்றல. பின்னர், றஷத்தான் 
(நபியின் ஓதுதலுக்கு இறடயில் 
நுறழத்துக்) கூைியறத அல்லாஹ் 
கபாக்கி விடுவான். பிைகு, அல்லாஹ் 
தனது வசனங்கறள உறுதிப்படுத்துவான். 
(நபியின் ஓதுதலில் றஷத்தான் 
நுறழத்தறத அல்லாஹ் நீக்கி கவதத்றத 
சுத்தப்படுத்தி விடுவான்.) அல்லாஹ் 
நன்கைிந்தவன், மகா ஞானவான் ஆவான். 

ا   مه لْنها  وه هْرسه  ِمْن  قهْبلِكه  ِمْن  ا
ُسْول  َوهَله  َنَٰ   اِذها اََِله   نهِبَ   َره   تهمه

هلْقه  ُن  ا ْيطَٰ ْ   الَشه   ِته    اُْمِنیَه  ِف
ُخ  ُ  فهيهنْسه ا  اّلَلَٰ  یُلِْق  مه
ُن  ْيطَٰ ُ  یُْحِكُم  ثَُمه  الَشه  اّلَلَٰ

یَِٰته     ُ  اَٰ  عهلِْيم   وهاّلَلَٰ
ِكْيم     حه

53. முடிவில், றஷத்தான் கூறுவறத 
உள்ளங்களில் கநாய் உள்ளவர்களுக்கும் 
உள்ளங்கள் இறுகியவர்களுக்கும் 
கசாதறனயாக ஆக்குவான். நிச்சயமாக 
அநியாயக்காரர்கள் (உண்றமறய விட்டு) 
மிக தூரமான முரண்பாட்டில்தான் 
இருக்கிைார்கள். 

له  ا  لَِيهْجعه ُن  یُلِْق  مه ْيطَٰ   الَشه
َهِذیْنه  فِْتنهةً   قُلُْوِبِهْم  ِفْ  لَِل
ض   الْقهاِسيهةِ  َمهره   قُلُْوبُُهْم    وه
اَِنه  لِِمْيه  وه  ِشقهاق    لهِفْ  الَظَٰ
 بهِعْيد   
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54. இன்னும், முடிவில் (அல்லாஹ்வின் 
மார்க்க) அைிவு சகாடுக்கப்பட்டவர்கள் 
நிச்சயமாக இது உமது இறைவன் 
புைத்திலிருந்து நிகழ்ந்த உண்றமதான் 
என்று அைிந்து அறத நம்பிக்றக 
சகாண்டு அவர்களுறடய உள்ளங்கள் 
அதற்கு (-அந்த குர்ஆனுக்கு) பணிந்து 
விடும். நிச்சயமாக அல்லாஹ் நம்பிக்றக 
சகாண்டவர்கறள கநரான பாறதக்கு 
வழிகாட்டக் கூடியவன் ஆவான். 

لِيهْعلهمه   اُْوُتوا الَهِذیْنه  وه
هنَههُ  الِْعلْمه  َقُ  ا بَِكه  ِمْن  الْحه  َره
  لهه   فهُتْخِبته  ِبه   فهُيْؤِمُنْوا
اَِنه  قُلُْوبُُهْم    ه  وه ادِ   اّلَلَٰ   لههه
ا الَهِذیْنه  ُنْو  مه اط   اِلَٰ  اَٰ  ِصره

 َمُْستهِقْيم  

55. நிராகரித்தவர்கள், மறுறம திடீசரன 
அவர்களிடம் வரும் வறர; அல்லது, ஒரு 
மலட்டு நாளின் (-பத்ர் கபாரினால் 
அவர்கள் அனுபவிக்கப் கபாகும்) 
தண்டறன அவர்களிடம் வரும் வறர 
இ(ந்த கவதத்)தில் சந்கதகத்தில்தான் 
சதாடர்ந்து இருக்கிைார்கள். 

اُل  وهَله   ِفْ  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  یهزه
َتَٰ  َمِْنهُ  یهة  ِمرْ  ُ  حه ُ  تهاْتِهْیه

ةُ  اعه هوْ  بهْغتهةً  الَسه ْ  ا ُ  یهاْتِهْیه
اُب  ِقْيم   یهْوم   عهذه  عه

56. அந்நாளில் ஆட்சி அல்லாஹ்விற்கக 
உரியது. அவர்களுக்கு மத்தியில் அவன் 
தீர்ப்பளிப்பான். ஆக, நம்பிக்றக சகாண்டு 
நன்றமகறள சசய்தவர்கள் இன்பமிகு 
சசார்க்கங்களில் இருப்பார்கள். 

هلُْملُْك  ذ   ا ى ِ ِ    یهْومه ََٰ  یهْحُكُم   ّلَلِ
   ْ ُ ُنْوا فهالَهِذیْنه  بهْيٰنه مه  اَٰ
ِملُوا ِت  وهعه لِحَٰ َنَِٰت  ِفْ   الَصَٰ   جه
 الَنهِعْيِم 

57. எவர்கள் நிராகரித்து நமது 
வசனங்கறள சபாய்ப்பித்தனகரா, 
அவர்களுக்கு - இழிவுதரக்கூடிய 
தண்டறன உண்டு. 

الَهِذیْنه  بُْوا كهفهُرْوا وه َذه  وهكه
كه  ِباَٰیَِٰتنها  َٰٓى ِ اب   لهُهْم  فهاُول  عهذه
ن  ِهْي   َمُ

58. இன்னும், எவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
பாறதயில் “ஹிஜ்ரத்” நாடு துைந்து 
சசன்று, பிைகு (எதிரிகளால்) 
சகால்லப்பட்டார்ககளா; அல்லது, 
மரணித்து விட்டார்ககளா நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் அவர்களுக்கு அழகிய 
உணறவக் சகாடுப்பான். நிச்சயமாக 

ُرْوا لَهِذیْنه وها ِبْيِل  ِفْ  ههاجه  سه
 ِ ا ثَُمه  اّلَلَٰ هوْ  قُِتلُْو  اُتْوا ا  مه

 ُ ُ ُزقهَٰنه ْ ُ  لهْیه  ِرْزقًا  اّلَلَٰ



 

ஸூரா நம்லு 

 

767 

 

 النمل

அல்லாஹ் உணவளிப்பவர்களில் மிகச் 
சிைந்தவன் ஆவான்.    ًنا سه اَِنه  حه ه  وه ْْیُ  اّلَلَٰ  لهُهوهخه

ِزقِْيه   الَرَٰ

59. நிச்சயமாக அல்லாஹ், அவர்கள் 
திருப்திபடுகின்ை இட(மான இன்பங்கள் 
நிறைந்த சசார்க்க)த்தில் அவர்கறள 
பிரகவசிக்க சசய்வான். நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் நன்கைிந்தவன், மகா 
சகிப்பாளன் ஆவான். 

 ْ ُ ًل  لهُيْدِخلهَٰنه   َمُْدخه
ْونهه     اَِنه   یَهْرضه ه  وه لِْيم   اّلَلَٰ  لهعه
لِْيم    حه

60. அது, (நம்பிக்றகயாளர்கள் சசார்க்கம் 
சசல்வது அல்லாஹ்வின் 
சவகுமதியாகும்). இன்னும், எவர் தான் 
தண்டிக்கப்பட்டறதப் கபான்று (தன்றனத் 
தண்டித்தவறர) தண்டித்தாகரா, பிைகு, 
அவர் மீது (மீண்டும்) வன்முறை 
சசய்யப்பட்டகதா நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
அவருக்கு உதவுவான். நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் மகா மன்னிப்பாளன், சபரும் 
பிறழ சபாறுப்பாளன் ஆவான். 

لِكه    ْن  ذَٰ مه  ِبِمثِْل  عهاقهبه  وه
ا    عهلهْيهِ  بُِغه  ثَُمه  ِبه   ُعْوقِبه  مه

نَههُ  ُ    لهیهْنُصره ه  اَِنه  اّلَلَٰ  اّلَلَٰ
ُفَو   ُفوْر   لهعه  غه

61. அ(நீதி இறழக்கப்பட்டவருக்கு 
உதவுவது எனக்கு மிக இலகுவான)து, 
ஏசனனில், (நான் அதற்கு ஆற்ைல் 
உள்ளவன் ஆகவன். இன்னும்) நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்(வின் வல்லறமயாவது அவன்) 
இரறவ பகலில் நுறழக்கிைான். பகறல 
இரவில் நுறழக்கிைான். இன்னும், 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் (அநீதி 
இறழக்கப்பட்டவரின் பிரார்த்தறனறய) 
நன்கு சசவியுறுபவன், (அவரின் 
நிறலறய) உற்று கநாக்குபவன் ஆவான். 

لِكه  ه  ِباهَنه  ذَٰ  الَهْيله  یُْولُِج  اّلَلَٰ
ارِ ا ِف  یُْولُِج  لَنههه اره  وه  ِف  الَنههه

هَنه  الَهْيِل  ا ه  وه ٌۢ  اّلَلَٰ ِمْيع    سه
 بهِصْْی  

62. அது (-இரறவ பகலிலும் பகறல 
இரவிலும் நுறழப்பது அல்லாஹ்விற்கு 
மிக எளிதாகும்.) ஏசனனில், நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்தான் உண்றமயானவன். 
(எறதயும் பறடக்க ஆற்ைல் உள்ளவன்). 
இன்னும், அவறனயன்ைி அவர்கள் 

لِكه  ه  ِباهَنه  ذَٰ َقُ  اّلَلَٰ   ُهوهالْحه
هَنه  ا ا  وه  ُدْونِه   ِمْن  یهْدُعْونه  مه
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அறழக்கின்ைறவ சபாய்யானறவயாகும். 
(-எறதயும் பறடப்பதற்கும் 
உருவாக்குவதற்கும் ஆற்ைல் அற்ைறவ). 
இன்னும், நிச்சயமாக அல்லாஹ்தான் மிக 
உயர்ந்தவன், மகா சபரியவன். 

هَنه  ُهوهالْبهاِطُل  ا ه  وه  اّلَلَٰ
ِلَُ   الْكهِبْْیُ  ُهوهالْعه

63. நீர் பார்க்கவில்றலயா? நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் வானத்திலிருந்து மறழறய 
இைக்குகிைான். ஆக, பூமி பசுறமயாக 
மாறுகிைது. நிச்சயமாக அல்லாஹ் மிக்க 
நுட்பமானவன், ஆழ்ந்தைிபவன் ஆவான். 

هلهْم  هَنه  تهره  ا ه  ا له  اّلَلَٰ هنْزه  ِمنه  ا
مهٓاءِ  ٓاًء ؗ  الَسه  فهُتْصِبُح  مه
ةً    اَْلهْرُض  َره ه  اَِنه  ُمْخضه  اّلَلَٰ
ِبْْی    لهِطْيف    خه

64. வானங்களில் உள்ளறவயும் பூமியில் 
உள்ளறவயும் அவனுக்கக 
சசாந்தமானறவ. இன்னும், நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்தான் மகா சசல்வந்தன் (-
நிறைவானவன், எத்கதறவயுமற்ைவன்), 
சபரும் புகழுக்குரியவன் ஆவான். 

ا  لهه   ِت  ِف  مه مَٰوَٰ ا  الَسه مه  ِف  وه
اَِنه  اَْلهْرِض    ه  وه  اّلَلَٰ
ِنَُ  ِمْيُدن  لهُهوهالْغه  الْحه

65. (நபிகய!) நீர் பார்க்கவில்றலயா? 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் பூமியில் 
உள்ளவற்றை உங்களுக்கு 
வசப்படுத்தியுள்ளான். இன்னும், அவனது 
கட்டறளப்படி கடலில் சசல்லக்கூடிய 
கப்பல்கறளயும் (உங்களுக்கு 
வசப்படுத்தியுள்ளான்). இன்னும், 
வானத்றத - அது பூமியின் மீது வழீ்ந்து 
விடாமல் - தடுத்து றவத்திருக்கிைான். 
அவனுறடய அனுமதி இல்லாமல் அது 
விழாது. நிச்சயமாக அல்லாஹ் மக்கள் 
மீது மகா இரக்கமுள்ளவன், சபரும் 
கருறணயாளன் ஆவான். 

هله  هَنه  تهره  ْم ا ه  ا ره  اّلَلَٰ َخه  لهُكْم  سه
ا   وهالُْفلْكه  اَْلهْرِض  ِف  َمه

 ِباهْمِره     الْبهْحرِ  ِف  تهْجِرْی 
یُْمِسُك  مهٓاءه  وه هْن  الَسه  تهقهعه  ا

له   اَِنه  ِباِذْنِه     اََِله  اَْلهْرِض  عه
ه  ُءْوف   ِبالَنهاِس  اّلَلَٰ  لهره

 َرهِحْيم  

66. அவன்தான் உங்கறள உயிர்ப்பித்தான். 
பிைகு, உங்கறள மரணிக்கச் சசய்வான். 
பிைகு, உங்கறள உயிர்ப்பிப்பான். 
நிச்சயமாக மனிதன் (தன் இறைவனின் 

ُكْم ؗ  وهُهوهالَهِذْی   هْحيها   ثَُمه  ا
 اَِنه  یُْحِیْيُكْم    ثَُمه  یُِمیُْتُكْم 
انه   لهكهُفوْر   اَْلِنْسه
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அத்தாட்சிறய) மிகவும் மறுக்கக் 
கூடியவன் ஆவான். 

67. ஒவ்சவாரு சமுதாயத்திற்கும் நாம் 
(கால்நறடகறள அறுத்து) பலியிடுவறத 
ஏற்படுத்திகனாம். அவர்கள் அறத 
பலியிடுவார்கள். ஆககவ, (நபிகய!) 
அவர்கள் உம்மிடம் இந்த விஷயத்தில் (-
அறுக்கப்பட்ட பிராணிறய 
சாப்பிடுவதிலும் தானாக சசத்த 
பிராணிறய தவிர்த்து விடுவதிலும்) 
தர்க்கம் சசய்ய கவண்டாம். இன்னும், 
(நபிகய!) இறைவனின் பக்கம் 
அறழப்பரீாக! நிச்சயமாக நீர் கநரான 
(மிகச் சரியான) வழிகாட்டுதல் மீது 
இருக்கிைரீ். 

لْنها  اَُمهة   لِكَُلِ  عه كًا جه  مهنْسه
  یُنهاِزُعَنهكه  فهله  نهاِسُكْوهُ  ُهْم 
بَِكه    اِلَٰ  وهاْدعُ  اَْلهْمرِ  ِف    ره

نَهكه  لَٰ  اِ َمُْستهِقْيم   ُهًدی لهعه
 

68. (நபிகய!) அவர்கள் உம்மிடம் (மார்க்க 
விஷயங்களில்) தர்க்கித்தால், “நீங்கள் 
சசய்வறத அல்லாஹ் மிக அைிந்தவன்” 
என்று நீர் கூறுவரீாக! 

اِْن  لُْوكه  وه ده ُ   فهُقِل  جَٰ  اّلَلَٰ
هعْلهُم   تهْعمهلُْونه   ِبمها  ا

69. நீங்கள் முரண்பட்டுக் 
சகாண்டிருந்தவற்ைில் உங்கள் மத்தியில் 
மறுறம நாளில் அல்லாஹ் 
தீர்ப்பளிப்பான். 

 ُ هّلَلَٰ  یهْومه  بهیْنهُكْم  یهْحُكُم  ا
مهةِ    فِْيهِ  ُكنُْتْم  فِْيمها  الِْقيَٰ

 تهْختهلُِفْونه 

70. (நபிகய!) நிச்சயமாக அல்லாஹ், 
வானத்திலும் பூமியிலும் உள்ளவற்றை 
நன்கைிவான் என்பறத நீர் 
அைியவில்றலயா? நிச்சயமாக இறவ 
(அறனத்தும்) ‘லவ்ஹுல் மஹ்பூல்’ எனும் 
பதிகவட்டில் இருக்கிைது. நிச்சயமாக இது 
அல்லாஹ்விற்கு மிக சுலபமானகத! 

هلهْم  هَنه  تهْعلهْم  ا ه  ا  یهْعلهُم   اّلَلَٰ
ا  مهٓاءِ  ِف  مه  وهاَْلهْرِض    الَسه
لِكه  اَِنه  لِكه  اَِنه  ِكتَٰب     ِفْ  ذَٰ   ذَٰ
له  ِ  عه  یهِسْْی   اّلَلَٰ

71. இன்னும், அல்லாஹ் எதற்கு எந்த ஓர் 
ஆதாரத்றதயும் இைக்கவில்றலகயா 
அறதயும்; இன்னும், அவர்களுக்கு எறதப் 
பற்ைி அைகவ எவ்வித அைிவும் 

یهْعُبُدوْ  ِ  ُدْوِن  ِمْن  نه وه  اّلَلَٰ
ا  ِْل  لهْم  مه َ ا  ِبه   یَُنه مه ًنا َوه   ُسلْطَٰ



 

ஸூரா நம்லு 

 

770 

 

 النمل

இல்றலகயா அறதயும் அவர்கள் 
அல்லாஹ்றவ அன்ைி வணங்குகிைார்கள். 
(விசாரறண நாளில்) 
அநியாயக்காரர்களுக்கு உதவுபவர் யாரும் 
இல்றல. 

ا  عِلْم     ِبه   لهُهْم  لهیْسه  مه   وه
لِِمْيه   نَهِصْْی   ِمْن  لِلَظَٰ

72. இன்னும், அவர்கள் மீது நமது 
சதளிவான வசனங்கள் ஓதப்பட்டால் 
நிராகரித்தவர்களுறடய முகங்களில் 
சவறுப்றப (-முக சுளிப்றப) நீர் பார்ப்பரீ்! 
நமது வசனங்கறள அவர்களுக்கு முன் 
ஓதிக் காட்டுபவர்கறள கடுறமயாகப் 
பிடித்து (சகான்று) விடுவதற்கு அவர்கள் 
முயற்சிக்கிைார்கள். (நபிகய!) நீர் 
கூறுவரீாக: “(சத்தியம் இன்னும் அதன் 
பக்கம் அறழக்கிை) இவர்கறளவிட 
(அவர்களுக்கு) சவறுப்பானறத நான் 
உங்களுக்கு அைிவிக்கவா?” அதுதான் 
நரகமாகும். நிராகரித்தவர்களுக்கு 
அல்லாஹ் அறத வாக்களித்துள்ளான். 
மீளுமிடங்களில் அது மிகக் சகட்டதாகும். 

اِذها ْ  ُتْتلَٰ  وه یَُٰتنها  عهلههْْیِ   اَٰ
 ُوُجْوهِ  ِفْ  تهْعِرُف  بهیَِنَٰت  
 الُْمْنكهره    كهفهُروا الَهِذیْنه 
 ِبالَهِذیْنه  یهْسُطْونه  یهكهاُدْونه 
ْ  یهْتلُْونه  یَِٰتنها    عهلههْْیِ   قُْل  اَٰ

ُئُكْم  هفهاُنهَبِ َر   ا لُِكْم    َمِْن  ِبشه   ذَٰ
هلَنهاُر    هها  ا ُ  وهعهده  الَهِذیْنه  اّلَلَٰ
ِبْئسه   كهفهُرْوا    ن  وه  الْمهِصْْیُ

73. மக்ககள! ஓர் உதாரணம் (உங்களுக்கு) 
விவரிக்கப்படுகிைது. ஆக, அறத 
சசவிமடுத்து ககளுங்கள். நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்றவ அன்ைி நீங்கள் 
அறழப்பறவ ஓர் ஈறயயும் அைகவ 
பறடக்க மாட்டார்கள், அவர்கள் 
(எல்கலாரும்) அதற்கு ஒன்று 
கசர்ந்தாலும் சரி. இன்னும், 
அவர்களிடமிருந்து அந்த ஈ எறதயும் 
பைித்தாலும் அறத அதனிடமிருந்து 
அவர்கள் பாதுகாத்து பிடுங்கவும் 
மாட்டார்கள். (அவர்களின்) கடவுள்களும் 
(அவற்ைால்) கதடப்படுகின்ைதும் (-ஈயும்) 
பலவனீமானவர்ககள! 

ا  ثهل   ُضِربه  الَنهاُس  یَٰ اهیَُهه  مه
ِمُعْوا  الَهِذیْنه  اَِنه  لهه     فهاْسته
ِ  ُدْوِن  ِمْن  تهْدُعْونه   لهْن  اّلَلَٰ
لهوِ  یَهْخلُُقْوا  اْجتهمهُعْوا ذُبهابًا َوه

اِْن  لهه     ُ  وه بهاُب  یَهْسلُُْبُ   الَذُ
ْيـ ًا   ِمْنُه    یهْستهْنِقُذْوهُ  ََله  شه
ُعفه  الُِب  ضه الْمهْطلُْوُب  الَطه وه
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74. அவர்கள் அல்லாஹ்றவ அவனுறடய 
தகுதிக்குத் தக்கவாறு 
கண்ணியப்படுத்தவில்றல. நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் மகா வலிறமயுறடயவன் 
மிறகத்தவன் ஆவான். 

ا  ُروا مه ه  قهده َقه  اّلَلَٰ   قهْدِره      حه
ه  اَِنه  ِزیْز   لهقهوَِی   اّلَلَٰ  عه

75. அல்லாஹ் வானவர்களிலிருந்தும் 
மனிதர்களிலிருந்தும் தூதர்கறள கதர்வு 
சசய்கிைான். நிச்சயமாக அல்லாஹ் நன்கு 
சசவியுறுபவன், உற்று கநாக்குபவன் 
ஆவான். 

 ُ هّلَلَٰ ِفْ  ا كهةِ  ِمنه  یهْصطه َٰٓى ِ   الْمهل
ِمنه  ُرُسًل   اَِنه  الَنهاِس    وه
ه  ٌۢ  اّلَلَٰ ِمْيع   بهِصْْی    سه

76. அவன், அவர்களுக்கு முன்னர் 
இருந்தவற்றையும் அவர்களுக்கு பின்னர் 
இருப்பவற்றையும் நன்கைிவான். 
இன்னும், அல்லாஹ்வின் பக்ககம 
காரியங்கள் திருப்பப்படுகின்ைன. 

ا  یهْعلهُم  هیِْدیِْهْم  بهْيه  مه ا  ا مه  وه
لْفهُهْم    اِ  خه ِ  له وه عُ   اّلَلَٰ   ُتْرجه
 اَْلُُموُْر 

77. நம்பிக்றகயாளர்ககள! (சதாழுறகயில்) 
குனியுங்கள்! இன்னும், சிரம்பணியுங்கள்! 
இன்னும், உங்கள் இறைவறன 
வணங்குங்கள்! இன்னும், நன்றம 
சசய்யுங்கள்! நீங்கள் (அவற்ைின் மூலம்) 
சவற்ைி அறடவதற்காக. 

ا  ُنوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه ُعْوا اَٰ  اْركه
بَهُكْم  وهاْعُبُدْوا  وهاْسُجُدْوا  ره
لُوا ْْیه  وهافْعه لَهُكْم  الْخه  لهعه
 ُتْفلُِحْونه ۩ 

78. அல்லாஹ்வின் பாறதயில் (இறண 
றவப்பவர்களிடம்) முழுறமயாக 
கபாரிடுங்கள். அவன்தான் உங்கறளத் 
கதர்ந்சதடுத்தான். இன்னும், உங்கள் மீது 
(உங்கள்) மார்க்கத்தில் எவ்வித 
சநருக்கடிறயயும் அவன் 
றவக்கவில்றல. உங்கள் தந்றத 
இப்ராஹமீுறடய மார்க்கத்றதப் பற்ைிப் 
பிடியுங்கள். அவன் இதற்கு முன்னரும் (-
முந்றதய கவதங்களிலும்) இதிலும் (-
குர்ஆனிலும்) உங்களுக்கு ‘முஸ்லிம்கள்’ 
என்று சபயர் றவத்தான். காரணம், தூதர் 
(-முஹம்மத்) உங்கள் மீது சாட்சியாளராக 
இருப்பதற்காகவும் நீங்கள் மக்கள் மீது 

اِهُدْوا ِ  ِف  وهجه َقه  اّلَلَٰ  حه
اِده     ىُكْم  ِجهه ا  ُهوهاْجتهبَٰ مه  وه
له  عه یِْن  ِف  عهلهْيُكْم  جه   الَدِ
ج     ِمْن  ره هِبْيُكْم  ِملَهةه  حه  ا

ِهْيمه    َمَٰىُكُم  اِبْرَٰ  ُهوهسه
  ۬ ِفْ  قهْبُل  ِمْن   الُْمْسلِِمْيه    وه

ا ذه ُسْوُل  لِيهُكْونه  هَٰ  الَره
ِهْيًدا تهُكْونُْوا عهلهْيُكْم  شه  وه
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சாட்சியாளர்களாக இருப்பதற்காகவும் 
(அல்லாஹ் உங்கறள கதர்ந்சதடுத்து, 
முஸ்லிம்கள் என்று சபயரிட்டான்). ஆக, 
சதாழுறகறய நிறலநிறுத்துங்கள்! 
இன்னும், ஸகாத்றதக் சகாடுங்கள்! 
இன்னும், அல்லாஹ்றவ உறுதியாக 
பற்ைிப்பிடியுங்கள்! அவன்தான் உங்கள் 
சபாறுப்பாளன் ஆவான். ஆக, அவகன 
சிைந்த சபாறுப்பாளன். இன்னும், அவகன 
சிைந்த உதவியாளன் ஆவான். 

ٓاءه  ده له  ُشهه ۬   عه  الَنهاِس  
هقِْيُموا َٰوةه  فها ل ُتوا الَصه اَٰ  وه
وةه  كَٰ ِ     وهاْعتهِصُمْوا الَزه   ِباّلَلَٰ

َٰىُكْم    ْول  الْمهْولَٰ  مه فهِنعْ  ُهوهمه
ن  وهنِْعمه   الَنهِصْْیُ

ஸூரா முஃமினூன் المؤمنون 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. திட்டமாக நம்பிக்றகயாளர்கள் சவற்ைி 
சபற்று விட்டார்கள்.  هفْلهحه  قهْد  الُْمْؤِمُنْونه   ا

 

2. அவர்கள் தங்கள் சதாழுறகயில் மிகுந்த 
பணிவுடன் உள்ளச்சமுள்ளவர்களாக 
இருப்பார்கள். 

ِتِهْم  ِفْ  ُهْم  الَهِذیْنه  له   صه
ِشُعْونه    خَٰ

 

3. இன்னும், அவர்கள் வணீான 
விஷயங்கறள விட்டு விலகி 
இருப்பார்கள். 

الَهِذیْنه  ِن  ُهْم  وه  اللَهْغوِ  عه
 ُمْعِرُضْونه  

 

4. இன்னும், அவர்கள் ஸகாத்றத சரியாக 
நிறைகவற்றுவார்கள்.  الَهِذیْنه وةِ  ُهْم  وه كَٰ  لِلَزه

 فَِٰعلُْونه  

 

5. இன்னும், அவர்கள் தங்கள் 
மர்மஸ்தானங்கறள (விபச்சாரத்றத 
விட்டும் ஓரின கசர்க்றகறய விட்டும்) 
பாதுகாப்பார்கள். 

الَهِذیْنه   لُِفُرْوِجِهْم  ُهْم  وه
ِفُظْونه    حَٰ
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6. தங்கள் மறனவியர்களிடம்; அல்லது, 
தங்கள் வலக்கரங்கள் சசாந்தமாக்கிக் 
சகாண்ட சபண்களிடம் தவிர. (ஆககவ, 
அவர்கள் மற்ை சபண்களிடம் தங்கள் 
ஆறசறய தீர்க்க மாட்டார்கள்.) நிச்சயமாக 
இ(த்தறகய)வர்கள் பழிக்கப்படுபவர்கள் 
அல்லர். 

لَٰ   اََِله  هْزوهاِجِهْم  عه هوْ  ا ا  ا  مه
لهكهْت  هیْمهانُُهْم  مه  فهاِنَهُهْم  ا
ْْیُ  لُْوِمْيه   غه  مه

 

7. ஆக, (தனது மறனவி, அல்லது தனது 
அடிறமப் சபண் ஆகிய) இவர்கள் 
அல்லாத சபண்களிடம் யார் (காமத்றத) 
கதடுவார்ககளா அவர்கள்தான் 
(அல்லாஹ்வின் சட்டத்றத மீைிய) 
எல்றல மீைிகள் ஆவார்கள். 

ٓاءه  ابْتهغَٰ  فهمهِن  لِكه  وهره   ذَٰ
كه فهاُو  َٰٓى ِ ُدْونه   ُهُم  ل  الْعَٰ

 

8. இன்னும், அவர்கள் தங்கள் 
சபாறுப்புகறளயும் தங்கள் 
உடன்படிக்றகறயயும் கவனித்து 
நடப்பார்கள். 

الَهِذیْنه  ْ  ُهْم  وه  َِلهمَٰنَٰهَِتِ
ْهِدِهْم  ُعْونه   وهعه  رَٰ

 

9. இன்னும், அவர்கள் தங்கள் 
சதாழுறககறள கபணி பாதுகாப்பார்கள்.  الَهِذیْنه لَٰ  ُهْم  وه ِتِهْم   عه لهوَٰ  صه

افُِظْونه    یُحه

 

10. அவர்கள்தான் (சசார்க்கத்றத) 
சசாந்தமாக்கிக் சகாள்பவர்கள்,  كه َٰٓى ِ  الْوَِٰرثُْونه   ُهُم  اُول

 

11. ‘ஃபிர்தவ்ஸ்’ (என்னும்) சசார்க்கத்றத 
அவர்கள் சசாந்தமாக்கிக் சகாள்வார்கள். 
அவர்கள் அதில் நிரந்தரமாக இருப்பார்கள். 

 الِْفْردهْوسه    یهِرثُْونه  الَهِذیْنه 
ا  ُهْم  لُِدْونه   فِْيهه  خَٰ

 

12. திட்டவட்டமாக களி மண்ணிலிருந்து 
(பறடக்கப்பட்ட முதல் மனிதனின்) 
இந்திரியத்திலிருந்து மனிதர்கறள நாம் 
பறடத்கதாம். 

ْد  لهقه لهْقنها  وه انه  خه  اَْلِنْسه
َٰلهة   ِمْن   ِطْي    َمِْن  ُسل

 

13. பிைகு, அவறன உறுதியான ஒரு 
தங்குமிடத்தில் (-தாயின் கற்ப அறையில்) 
ஓர் இந்திரியத் துளியாக நாம் 
றவத்கதாம். 

هُ  ثَُمه  لْنَٰ عه ار   ِفْ   نُْطفهةً  جه   قهره
ِكْي     َمه
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14. பிைகு, அந்த இந்திரியத் துளிறய ஓர் 
இரத்தக் கட்டியாக (-கருவாக) நாம் 
ஆக்கிகனாம். ஆக, அந்த இரத்தக் 
கட்டிறய ஒரு சறதத் துண்டாக நாம் 
ஆக்கிகனாம். ஆக, அந்த சறதத் துண்றட 
எலும்புகளாக நாம் ஆக்கிகனாம். ஆக, 
அந்த எலும்புகளுக்கு சறதறய 
அணிவித்கதாம். பிைகு அவறன (உயிர் 
ஊதி அதன் மூலம்) கவறு ஒரு (புதிய) 
பறடப்பாக நாம் உருவாக்கிகனாம். 
(சபாருள்கறள) சசய்பவர்களில் மிக 
அழகிய (முறையில்) சசய்பவனாகிய 
அல்லாஹ் மிகுந்த பாக்கியவான், மிகவும் 
உயர்ந்தவன், மிக்க மகத்துவமானவன் 
ஆவான். 

لهْقنها  ثَُمه    عهلهقهةً   الَنُْطفهةه  خه
لهْقنها  لهقهةه  فهخه ةً  الْعه  ُمْضغه
لهْقنها  ةه  فهخه ًما  الُْمْضغه   ِعظَٰ
ْونها  مه  فهكهسه  ثَُمه  لهْحًما    الِْعظَٰ
هُ  اْنَٰ هنْشه لًْقا  ا ره    خه  اَٰخه
كه  ه ُ  فهتهَبَٰ ُن  اّلَلَٰ  اهْحسه

لِِقْيه    الْخَٰ

 

15. பிைகு, நிச்சயமாக நீங்கள் இதற்குப் 
பின்னர் மரணித்து விடுவரீ்கள்.  نَهُكْم  ثَُمه لِكه  بهْعده  اِ  ذَٰ

 لهمهیَُِتْونه  

 

16. பிைகு, நிச்சயமாக நீங்கள் மறுறம 
நாளில் எழுப்பப்படுவரீ்கள்.  نَهُكْم  ثَُمه مهةِ  یهْومه  اِ   الِْقيَٰ

ثُْونه   ُتْبعه

 

17. திட்டவட்டமாக உங்களுக்கு கமல் ஏழு 
வானங்கறள நாம் பறடத்கதாம். (-அந்த 
வானங்களுக்கு கீகழ உள்ள நமது) 
பறடப்புகறளப் பற்ைி நாம் 
கவனமற்ைவர்களாக (மைந்தவர்களாக) 
இல்றல. 

ْد  لهقه لهْقنها  وه ْبعه  فهْوقهُكْم  خه  سه
  ۬ ٓاى ِقه   ره ا  طه مه ِن  ُكَنها  وه  عه
لِْق  ِفلِْيه  الْخه  غَٰ

 

18. இன்னும், வானத்திலிருந்து மறழறய 
(குைிப்பிட்ட) ஓர் அளவிற்கு நாம் 
இைக்கிகனாம். ஆக, அறத பூமியில் தங்க 
றவத்கதாம். (நாம் நாடினால்) நிச்சயமாக 
நாம் அறத (பூமியிலிருந்து) கபாக்கி 
விடுவதற்கு ஆற்ைலுறடயவர்கள். 

لْنها  هنْزه ا مهٓاءِ  ِمنه  وه ٓاًءٌۢ  الَسه   مه
ر   ۬   ِف  فهاهْسكهَنَٰهُ  ِبقهده  اَْلهْرِض  
نَها  اِ لَٰ  وه  ِبه   ذهههاب    عه

ِدُرْونه    لهقَٰ
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19. ஆக, கபரீட்றச மரங்கள்; இன்னும், 
திராட்றச சசடிகளினால் உருவான (பல) 
கதாட்டங்கறள அதன் மூலம் 
உங்களுக்காக நாம் உருவாக்கிகனாம். 
உங்களுக்கு அதில் (இன்னும் 
பலவறகயான) அதிகமான பழங்களும் 
உண்டு. இன்னும், அவற்ைிலிருந்து (-அந்த 
கனிவர்க்கங்களிலிருந்து உணவாகவும்) 
நீங்கள் சாப்பிடுகிைரீ்கள். 

ها  اْن َنَٰت   ِبه   لهُكْم  فهاهنْشه   جه
هْعنهاب     َمِْن    لهُكْم  نَهِخْيل  َوها
ا  ِكهُ  فِْيهه ا  فهوها ِمْنهه ة  َوه ِثْْیه  كه

 تهاْكُلُْونه  

 

20. இன்னும், ஸினாய் மறலயிலிருந்து 
உற்பத்தி ஆகக்கூடிய ஒரு மரத்றத நாம் 
பறடத்கதாம். அது எண்றணறயயும் (-
அதற்குரிய காறயயும்) உண்பவர்களுக்கு 
ஒரு சுறவயான உணறவயும் 
முறளப்பிக்கிைது. 

ةً  ره جه  ُطوْرِ  ِمْن  تهْخُرُج  وهشه
یْنهٓاءه  ُْبُت  سه ْهِن  تهنٌۢ  ِبالَدُ
 ْيه لَِْلَٰكِلِ  وهِصْبغ  

 

21. நிச்சயமாக கால்நறடயில் உங்களுக்கு 
ஒரு படிப்பிறன இருக்கிைது. அவற்ைின் 
வயிற்ைிலிருந்து (சவளிவரக்கூடிய பாறல) 
உங்களுக்கு நாம் புகட்டுகிகைாம். இன்னும் 
அவற்ைில் உங்களுக்கு அதிகமான 
பலன்களும் உள்ளன. இன்னும் 
அவற்ைிலிருந்து (கிறடக்கும் 
மாமிசத்றதயும்) நீங்கள் புசிக்கிைரீ்கள். 

اَِنه  اِم  ِف  لهُكْم  وه  اَْلهنْعه
ةً    َمها  نُْسِقْيُكْم  لهِعَْبه  ِفْ  َمِ
ا  لهُكْم  بُُطْونِهه ا  وه نهافِعُ  فِْيهه   مه

ا  ِمْنهه ة  َوه ِثْْیه  تهاْكُلُْونه   كه

 

22. இன்னும், நீங்கள் அவற்ைின் மீதும் 
கப்பல்கள் மீதும் சுமக்கப்படுகிைரீ்கள்.  ا له  وهعهلهْيهه  الُْفلِْك  وهعه

ن   ُتْحمهلُْونه

 

23. திட்டவட்டமாக நூறஹ அவருறடய 
மக்களிடம் நாம் அனுப்பிகனாம். ஆக, 
அவர் கூைினார்: எனது மக்ககள! 
அல்லாஹ்றவ வணங்குங்கள். அவறன 
அன்ைி (உண்றமயில் 
வணங்கத்தகுதியான) இறைவன் யாரும் 
உங்களுக்கில்றல. நீங்கள் (அவனுறடய 
தண்டறனறய) அஞ்ச கவண்டாமா? 

ْد  لهقه لْنها  وه هْرسه  اِلَٰ  نُْوًحا  ا
 اْعُبُدوا یَٰقهْوِم  فهقهاله  قهْوِمه  
ه  ا  اّلَلَٰ َٰه   َمِْن  لهُكْم  مه ه     اِل ْْیُ   غه
هفهله   تهَتهُقْونه  ا
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24. ஆக, அவருறடய மக்களில் நிராகரித்து 
சகாண்டிருந்த பிரமுகர்கள் கூைினார்கள்: 
இவர் உங்கறளப் கபான்ை மனிதகர தவிர 
இல்றல. அவர் உங்கறளப் பார்க்கிலும் 
கமன்றம அறடய நாடுகிைார். இன்னும், 
அல்லாஹ் நாடியிருந்தால் 
வானவர்க(ளுக்கு தூதுத்துவத்றத 
சகாடுத்து அவர்க)றள (பூமியில் 
உங்களுக்கு தூதர்களாக) இைக்கி 
இருப்பான். இறத, எங்கள் 
முன்கனார்களான மூதாறதகளில் நாங்கள் 
ககள்விப்பட்டதில்றல. 

 كهفهُرْوا الَهِذیْنه  الْمهلهُؤا فهقهاله 
ا  قهْوِمه   ِمْن  ا   مه ذه ر   اََِله  هَٰ  بهشه

هْن  یُِریُْد   َمِثْلُُكْم      ا
له  لهوْ  عهلهْيُكْم    یَهتهفهَضه ٓاءه  وه   شه

 ُ له  اّلَلَٰ هنْزه ۬   َله كهًة   َٰٓى ِ ل ا  مه  َمه
ِمْعنها  ا سه ذه ْ   ِبهَٰ بهٓاى ِنها  ِف   اَٰ
لِْيه   هَوه  اَْل

 

25. அவர் ஓர் ஆடவகர தவிர (அவர் தூதர்) 
இல்றல. அவருக்கு றபத்தியம் 
ஏற்பட்டிருக்கிைது. ஆக, ஒரு காலம் வறர 
(அவருக்கு என்ன நிகழப்கபாகிைது என 
சபாறுத்திருந்து) எதிர்பார்த்திருங்கள். 

ٌۢ  ُهوهاََِله  اِْن  ُجل    ِجَنهة   ِبه   ره
ه  َتَٰ  ِبه   بَهُصْوافهَته  ِحْي   حه

 

26. அவர் கூைினார்: என் இறைவா! 
அவர்கள் என்றன சபாய்ப்பித்து 
விட்டதால் எனக்கு நீ உதவுவாயாக! 

َبِ  قهاله  نُْصْرِنْ  ره   ِبمها  ا
بُْوِن  َذه  كه

 

27. ஆக, அவருக்கு நாம் வஹ்யி 
அைிவித்கதாம்: நமது கண்களுக்கு 
முன்பாகவும் நமது அைிவிப்பின்படியும் நீர் 
கப்பறல சசய்வரீாக! ஆக, நமது கட்டறள 
வந்துவிட்டால்; இன்னும், அடுப்பு சபாங்க 
ஆரம்பித்துவிட்டால் 
எல்லாவற்ைிலிருந்தும் இரண்டு 
கஜாடிகறளயும் உமது 
குடும்பத்தினறரயும் அதில் ஏற்றுவரீாக, 
அவர்களில் எவன் மீது (இறைவனின்) 
வாக்கு முந்திவிட்டகதா அவறனத் தவிர. 
(அவறன ஏற்ைாதீர்!) இன்னும், 
அநியாயக்காரர்கள் விஷயத்தில் 
(அவர்களுக்காக பரிந்து கபசி) என்னிடம் 
நீர் உறரயாடாதீர்! நிச்சயமாக அவர்கள் 
மூழ்கடிக்கப்படுவார்கள். 

یْنها   هِن  اِلهْيهِ  فهاهْوحه   اْصنهِع  ا
وهْحِینها  ِباهعُْيِننها  الُْفلْكه    وه
ٓاءه  فهاِذها هْمُرنها  جه فهاره  ا   وه

ا  فهاْسلُْك  التَهَنُوُْر     ِمْن  فِْيهه
ْيِ  كَُل   ثْنهْيِ  زهْوجه هْهلهكه  ا ا  وه
ْن  اََِله  بهقه  مه   الْقهْوُل  عهلهْيهِ  سه

   ْ اِطْبِنْ  وهَله  ِمْٰنُ   ِف  ُتخه
لهُمْوا    الَهِذیْنه   اِنَهُهْم  ظه

قُْونه  ْغره  َمُ
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28. ஆக, நீரும் உன்னுடன் இருப்பவரும் 
கப்பலில் ஏைிவிட்டால் கூறுவரீாக: 
“எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்விற்கக! 
அநியாயக்கார மக்களிடமிருந்து அவன் 
எங்கறள பாதுகாத்தான்.” 

یْته  فهاِذها هنْته  اْستهوه ْن   ا مه  وه
كه  له  َمهعه  فهُقِل  الُْفلِْك  عه
ْمُد  ِ  الْحه ىنها  الَهِذْی  ّلِلََٰ   نهَجَٰ
لِِمْيه  الْقهْوِم  ِمنه   الَظَٰ

 

29. இன்னும் கூறுவரீாக: “என் இறைவா! 
(உனது) பாக்கியங்கள் நிறைந்த ஓர் 
இடத்தில் என்றன தங்க றவப்பாயாக! 
தங்க றவப்பவர்களில் நீ மிகச் 
சிைந்தவன்.” 

َبِ  وهقُْل  هنِْزلِْنْ  َره ًَل  ا  ُمَْنه
كًا ه هنْته  َمَُبَٰ ا ْْیُ  وه  خه

 الُْمَْنِلِْيه 

 

30. நிச்சயமாக இதில் பல அத்தாட்சிகள் 
உள்ளன. நிச்சயமாக நாம் (அவர்கறள) 
கசாதிப்பவர்களாக இருந்கதாம். 

لِكه  ِفْ  اَِنه  َٰیَٰت  َوهاِْن  ذَٰ   ُكَنها  َله
 لهُمْبتهلِْيه 

 

31. பிைகு, அவர்களுக்குப் பின்னர் கவறு 
ஒரு தறலமுறையினறர நாம் (புதிதாக) 
உருவாக்கிகனாம். 

ها  ثَُمه  اْن هنْشه ْ  ا  بهْعِدِهْم  ِمنٌۢ
ِریْنه   قهْرنًا   اَٰخه

 

32. ஆக, அவர்களில் இருந்கத ஒரு 
தூதறர அவர்களிடம் நாம் அனுப்பிகனாம். 
(அவர் கூைினார்:) அல்லாஹ்றவ 
வணங்குங்கள். அவறன அன்ைி 
(உண்றமயில் வணங்கத்தகுதியான) 
இறைவன் யாரும் உங்களுக்கில்றல. ஆக, 
(அவனது தண்டறனறய) நீங்கள் அஞ்ச 
கவண்டாமா? 

لْنها  ْ  فهاهْرسه ُسْوًَل  فِهْْیِ  ره
 ْ هِن  َمِْٰنُ ه  اْعُبُدوا ا ا  اّلَلَٰ  مه
َٰه   َمِْن  لهُكْم  ه     اِل ْْیُ هفهله  غه  ا

ن   تهَتهُقْونه
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33. இன்னும், அவருறடய மக்களில் 
நிராகரித்துக் சகாண்டிருந்த, இன்னும் 
மறுறமயின் சந்திப்றப சபாய்யாக்கி 
சகாண்டிருந்த பிரமுகர்களுக்கு இவ்வுலக 
வாழ்க்றகயில் அதிக வசதிகறள 
சகாடுத்திருந்கதாம். அவர்கள் 
கூைினார்கள்: “உங்கறளப் கபான்ை 
மனிதகர தவிர இவர் இல்றல. நீங்கள் 
சாப்பிடுவதிலிருந்து அவர் சாப்பிடுகிைார். 
இன்னும், நீங்கள் குடிப்பதிலிருந்து அவர் 
குடிக்கிைார்.” 

ُ  وهقهاله   قهْوِمهِ  ِمْن  الْمهله
بُْوا كهفهُرْوا الَهِذیْنه  َذه  وهكه
ةِ  ِبلِقهٓاءِ  ْ  اَْلَِٰخره ُ فْٰنَٰ ْتره ه ا   وه
وةِ  ِف  يَٰ ا    الْحه نْيه ا  الَدُ ا   مه ذه  هَٰ
ر   اََِله    یهاْكُُل  َمِثْلُُكْم    بهشه
ُب  ِمْنهُ  تهاْكُلُْونه  ِمَمها  یهْشره  وه
بُْونه    ِمَمها   تهْشره

 

34. இன்னும் (அவர்கள் கூைினார்கள்:), 
“நீங்கள் உங்கறளப் கபான்ை மனிதருக்கு 
கீழ்ப்படிந்து நடந்தால் நிச்சயமாக நீங்கள் 
அப்கபாது நஷ்டவாளிகள்தான்.” 

ْن  لهى ِ ْعُتْم  وه هطه ًرا ا  بهشه
نَهُكْم  َمِثْلهُكْم    اِذًا اِ

ِسُرْونه    لَهخَٰ

 

35. “நீங்கள் மரணித்து, மண்ணாகவும் 
(சறதயற்ை) எலும்புகளாகவும் 
ஆகிவிட்டால் (மறுறமயில்) நிச்சயமாக 
நீங்கள் (உயிருடன் பூமியிலிருந்து) 
சவளிகயற்ைப்படுவரீ்கள் என்று அவர் 
உங்களுக்கு வாக்குறுதி அளிக்கிைாரா?” 

هیهِعُدُكْم  هنَهُكْم  ا  ِمَتُْم  اِذها  ا
اًما   وهُكنُْتْم  ابًا َوهِعظه   ُتره
هنَهُكْم  ُجْونه    ا  َمُْخره

 

36. “நீங்கள் எறத 
வாக்களிக்கப்படுகிைரீ்ககளா அது சவகு 
தூரமாக இருக்கிைது! அது சவகு தூரம்!” 
(அது நடக்ககவ நடக்காது என்றும் 
அவர்கள் கூைினார்கள்). 

اته  اته  ههْيهه   لِمها  ههْيهه
 ُتْوعهُدْونه   
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37. வாழ்க்றக என்பது நமது உலக 
வாழ்க்றகறயத் தவிர (இதற்கு பின்னர் 
கவறு வாழ்க்றக) இல்றல. நாம் (சிைிது 
காலத்திற்கு பின்னர்) இைந்து விடுகிகைாம். 
நாம் (இப்கபாது) வாழ்கிகைாம். (-நம்மில் 
சிலர் இைந்துவிட புதிதாக சிலர் பிைந்து 
வாழ்வார்கள். அவ்வளவுதான். நமது 
மரணத்திற்கு பின்னர்) நாம் எழுப்பப்பட 
மாட்கடாம். 

يهاُتنها اََِله  ِِهه  اِْن  نْيها  حه   الَدُ
نهْحيه  نهُمْوُت  ا  ا وه مه   نهْحُن  وه

 ِبمهْبُعْوثِْيه   

 

38. அவர் அல்லாஹ்வின் மீது சபாய்றய 
இட்டுக்கட்டிய ஒரு மனிதராககவ தவிர 
இல்றல. நாங்கள் அவறர நம்பிக்றக 
சகாண்டவர்கள் இல்றல. 

ُجُل  ُهوهاََِله  اِْن  ی ره َٰ  فَْته
له  ِ  عه ا  اّلَلَٰ مه  لهه   نهْحُن  كهِذبًا َوه

 ِبُمْؤِمِنْيه 

 

39. அவர் கூைினார்: என் இறைவா! 
அவர்கள் என்றன சபாய்ப்பித்து 
விட்டதால் (அவர்களுக்கு எதிராக) நீ 
எனக்கு உதவுவாயாக! 

َبِ  قهاله  نُْصْرِنْ  ره   ِبمها  ا
بُْوِن  َذه  كه

 

40. (அல்லாஹ்) கூைினான்: சவகு 
விறரவில் நிச்சயமாக அவர்கள் 
றககசதப்பட்டவர்களாக ஆகிவிடுவார்கள். 

َمها  قهاله   لَهُيْصِبُحَنه  قهلِْيل    عه
ِدِمْيه    نَٰ

 

41. ஆக, உண்றமயில் அவர்கறள 
கடுறமயான சத்தம் பிடித்துக் சகாண்டது. 
ஆககவ, அவர்கறள (எதற்கும் பயனற்ை) 
நுறரகளாக (அறதப் கபான்று) மாற்ைி 
விட்கடாம். ஆக, அநியாயக்கார கூட்டம் 
அழிந்துகபாகும். 

ْتُهُم  ذه ةُ  فهاهخه ْيحه   الَصه
َقِ  ْ  ِبالْحه ُ لْٰنَٰ عه   ُغثهٓاًء    فهجه
لِِمْيه  لَِلْقهْوِم  فهُبْعًدا  الَظَٰ

 

42. பிைகு, அவர்களுக்குப் பின்னர் கவறு 
(புதிய பல) தறலமுறைகறள நாம் 
உருவாக்கிகனாம். 

ها  ثَُمه  اْن هنْشه ْ  ا  بهْعِدِهْم  ِمنٌۢ
ِریْنه   قُُرْونًا   اَٰخه

 

43. எந்த ஒரு சமுதாயமும் தமது 
தவறணறய முந்தவும் மாட்டார்கள். 
இன்னும், பிந்தவும் மாட்டார்கள். 

ا  ا  اَُمهة   ِمْن  تهْسِبُق  مه لههه هجه   ا
ا  مه  یهْستهاِْخُرْونه   وه
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44. பிைகு, நாம் நமது தூதர்கறள 
சதாடர்ச்சியாக அனுப்பிகனாம். ஒரு 
சமுதாயத்திற்கு, அதன் தூதர் 
வந்தகபாசதல்லாம் அவர்கள் அவறர 
சபாய்ப்பித்தனர். ஆககவ, அவர்களில் 
சிலறர சதாடர்ந்து சிலறர அழித்கதாம். 
இன்னும், அவர்க(ளின் சசய்திக)றள (பிை 
மக்களுக்கு) படிப்பிறன நிறைந்த 
நிகழ்வுகளாக நாம் ஆக்கிவிட்கடாம். ஆக, 
நம்பிக்றக சகாள்ளாத மக்கள் அழிந்து 
கபாவார்கள். 

لْنها  ثَُمه  هْرسه ا    ُرُسلهنها  ا   تهَْته
ا  كَُله  ٓاءه  مه ا  اَُمهةً  جه ُسْولُهه  َره

بُْوهُ  َذه هْتبهْعنها  كه ُهْم  فها  بهْعضه
ْ  بهْعًضا  ُ لْٰنَٰ عه اِدیْثه    وهجه   اهحه
یُْؤِمُنْونه  ََله  لَِقهْوم   فهُبْعًدا
 

 

45. பிைகு, நாம் மூஸாறவயும் 
அவருறடய சககாதரர் ஹாரூறனயும் 
நமது அத்தாட்சிகளுடனும் சதளிவான 
ஆதாரத்துடனும் அனுப்பிகனாம், 

ه  ثَُمه  لْنها ا اهُ  ُمْوسَٰ  ْرسه هخه ا   وه
  ۬ ُرْونه   ن   ِباَٰیَِٰتنها  هَٰ   وهُسلْطَٰ
ِبْي     َمُ

 

46. ஃபிர்அவ்னிடமும் அவனுறடய 
முக்கிய பிரமுகர்களிடமும். ஆக, 
அவர்கள் சபருறமயடித்தனர். இன்னும், 
அவர்கள் (மக்கள் மீது) ஆதிக்கம் 
சசலுத்தக்கூடிய (எல்றல மீைிய 
அநியாயக்கார) கூட்டமாக இருந்தனர். 

ْونه  اِلَٰ  ۡى ِه   فِْرعه مهله  وه
ْوا ُ هانُْوا فهاْستهْكَبه ك  قهْوًما   وه

 عهالِْيه  

 

47. ஆக, அவர்கள் கூைினார்கள்: 
“எங்கறளப் கபான்ை மனித (இனத்றத 
கசர்ந்த இருவ)ர்கறள நாங்கள் நம்பிக்றக 
சகாள்கவாமா? அவ்விருவரின் 
சமுதாயகமா எங்களுக்கு 
அடிபணிந்தவர்களாக இருக்கிைார்கள்.” 

ا الُْو  هنُْؤِمُن  فهقه یِْن  ا ره   لِبهشه
قهْوُمُهمها  ِمثْلِنها   لهنها  وه

ِبُدْونه    عَٰ

 

48. ஆக, அவ்விருவறரயும் அவர்கள் 
சபாய்ப்பித்தனர். ஆககவ, அவர்கள் 
அழிக்கப்பட்டவர்களில் ஆகிவிட்டனர். 

بُْوُهمها   ِمنه  فهكهانُْوا فهكهَذه
  الُْمْهلهِكْيه 
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49. இன்னும், திட்டவட்டமாக 
மூஸாவிற்கு, – அவ(ருறடய 
சமுதாயமாகிய இஸ்ரகவல)ர்கள் கநர்வழி 
சபறுவதற்காக - நாம் கவதத்றதக் 
சகாடுத்கதாம். 

ْد  لهقه تهیْنها  وه   الِْكتَٰبه  ُمْوسه  اَٰ
لَهُهْم   یهْهتهُدْونه  لهعه

 

50. இன்னும், மர்யமுறடய மகறனயும் 
அவருறடய தாயாறரயும் ஓர் 
அத்தாட்சியாக நாம் ஆக்கிகனாம். 
இன்னும், உறுதியான உயரமான சமமான 
இடத்திற்கும் ஓடுகின்ை நீரூற்றுக்கும் 
அவ்விருவறர நாம் ஒதுங்க றவத்கதாம். 

لْنها  عه ْریهمه  ابْنه  وهجه اَُمهه    مه  وه
ا   ُهمه یْنَٰ وه یهًة َوهاَٰ بْوهة   اِلَٰ  اَٰ   ذهاِت  ره

ار   ن قهره ِعْي  مه  َوه

 

51. தூதர்ககள! நல்லவற்ைிலிருந்து 
சாப்பிடுங்கள். இன்னும், நல்லறத 
சசய்யுங்கள். நீங்கள் சசய்வறத 
நிச்சயமாக நான் நன்கைிந்தவன் ஆகவன். 

ا  ُسُل  یَٰ اهیَُهه  ِمنه  كُلُْوا الَرُ
ِت  یَِبَٰ الًِحا    وهاْعمهلُْوا الَطه  صه

 ْ  عهلِْيم     تهْعمهلُْونه  ِبمها اَِنِ

 

52. நிச்சயமாக இதுதான் (நீங்கள் பின்பற்ை 
கவண்டிய) உங்கள் ஒகர மார்க்கமாகும். 
இன்னும், நான்தான் உங்கள் இறைவன். 
ஆககவ, என்றன அஞ்சி நடந்து 
சகாள்ளுங்கள். 

اَِنه  ِذه    وه ُتُكْم  هَٰ ًة  اَُمه اَُمه
هنها  ةً َوها بَُُكْم  َوهاِحده  ره
 فهاتَهُقْوِن 

 

53. ஆக, அவர்கள் தங்களது மார்க்கத்றத 
தங்களுக்கு மத்தியில் பல 
கவதங்களாக(வும் பல பிரிவுகளாகவும்) 
பிரித்துக் சகாண்டனர். ஒவ்சவாரு பிரிவும் 
தங்களிடம் உள்ளறதக் சகாண்டு 
சபருறமப்படுகிைார்கள். 

ا ُعْو  َطه ُهْم  فهتهقه هْمره ْ  ا ُ  بهْيٰنه
 ِبمها  ِحْزب    كَُلُ  ُزبًُرا   

یِْهْم   فهِرُحْونه  لهده

 

54. ஆககவ, (நபிகய!) அவர்கறள 
அவர்களுறடய வழிககட்டில் (சிைிது) 
காலம் வறர விடுவரீாக! 

ْرُهْم  ِتِهْم  ِفْ  فهذه ْمره َتَٰ  غه  حه
 ِحْي  
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55. (ஏகத்துவக் சகாள்றகறய பின்பற்ைாத) 
அவர்கள் எண்ணுகிைார்களா?, நாம் 
அவர்களுக்கு சசல்வத்திலிருந்தும் ஆண் 
பிள்றளகளிலிருந்தும் எறதக் 
சகாடுக்கிகைாகமா, 

ُبْونه  هیهْحسه هنَهمها  ا ُهْم  ا  نُِمَدُ
بهِنْيه   ِمْن  ِبه    َمهال  َوه

 

56. அது அவர்களுக்கு நாம் நன்றமகறள 
விறரந்து சசய்கிகைாம் என்று 
(எண்ணுகிைார்களா?) மாைாக, அவர்கள் 
உ(ண்றமறய புரிந்து)ணர மாட்டார்கள். 

اِرعُ  ِت  ِف  لهُهْم  نُسه ْْیَٰ      الْخه
 یهْشُعُرْونه  ََله  بهْل 

 

57. நிச்சயமாக எவர்கள் தங்கள் 
இறைவனின் பயத்தால் நடுங்கி 
இருக்கிைார்ககளா, 

ْشيهةِ  َمِْن  ُهْم  الَهِذیْنه  اَِنه    خه
بَِِهْم   َمُْشِفُقْونه   ره

 

58. இன்னும், எவர்கள் தங்கள் 
இறைவனின் வசனங்கறள நம்பிக்றக 
சகாள்கிைார்ககளா, 

الَهِذیْنه  بَِِهْم  ِباَٰیَِٰت  ُهْم  وه  ره
 یُْؤِمُنْونه  

 

59. இன்னும், எவர்கள் தங்கள் 
இறைவனுக்கு 
இறணறவக்கவில்றலகயா, 

الَهِذیْنه  بَِِهْم  ُهْم  وه  َله  ِبره
 یُْشِرُكْونه  

 

60. இன்னும், எவர்கள் தாங்கள் 
சகாடுக்கும் தர்மத்றத சகாடுப்பார்ககளா, 
அவர்களுறடய உள்ளங்ககளா நிச்சயம் 
அவர்கள் தங்கள் இறைவனின் பக்கம் 
திரும்பக் கூடியவர்கள் என்று 
பயந்தறவயாக இருக்கும் நிறலயில், 

الَهِذیْنه  ا   یُْؤُتْونه  وه تهْوا مه  اَٰ
هنَهُهْم  وهِجلهة   وهقُلُْوبُُهْم   اِلَٰ  ا
بَِِهْم  ِجُعْونه   ره  رَٰ

 

61. அவர்கள்தான் நன்றமகளில் விறரந்து 
சசல்கிைார்கள். இன்னும், அவர்கள் 
அவற்றை முந்தி சசய்பவர்கள் ஆவார்கள். 
(ஆககவ, அவர்களுக்காக இறைவனிடம் 
நற்பாக்கியம் முந்திவிட்டது.) 

كه  َٰٓى ِ ِرُعْونه  اُول  ِف  یُسَٰ
ِت  ْْیَٰ ا  وهُهْم  الْخه ِبُقْونه    لههه سَٰ
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62. எந்த ஓர் ஆன்மாவுக்கும் அதன் 
சக்திக்கு உட்பட்கட தவிர நாம் சிரமம் 
தருவதில்றல. நம்மிடம் 
(பறடப்புகளுறடய சசயல்கள் 
எழுதப்பட்ட,) சத்தியத்றத கபசுகிை ஒரு 
புத்தகம் இருக்கிைது. (கூடுதல் 
குறைவின்ைி அடியார்களின் சசயறல 
அது அைிவிக்கும்.) இன்னும், அவர்கள் 
அநீதியிறழக்கப்பட மாட்டார்கள். 

 اََِله  نهْفًسا نُكهلَُِف  وهَله 
ا  هه یْنه  ُوْسعه لهده  ِكتَٰب   ا وه
َقِ  یَهْنِطُق   َله  وهُهْم  ِبالْحه

 یُْظلهُمْونه 

 

63. மாைாக, அவர்களது உள்ளங்கள் இ(ந்த 
கவதத்)றத அைியாமல் இருப்பதில் 
இருக்கின்ைன. இன்னும், அவர்களுக்கு 
அறவ அல்லாத (இறை 
நம்பிக்றகயாளர்கள் சசய்கின்ை 
நல்லைங்கள் அல்லாமல்) கவறு (பாவ) 
சசயல்கள் (மட்டுகம) உள்ளன. அவர்கள் 
அவற்றைத்தான் சசய்கிைார்கள். (அவர்கள் 
நல்கலார் சசய்கின்ை நல்லைங்கறள 
சசய்ய மாட்டார்கள்.) 

ة   ِفْ  قُلُْوبُُهْم  بهْل  ْمره   َمِْن  غه
ا ذه لهُهْم  هَٰ هْعمهال   وه  َمِْن  ا
لِكه  ُدْوِن  ا  ُهْم  ذَٰ ِملُْونه    لههه عَٰ
 

 

64. இறுதியாக, அவர்களில் (சபரும் 
பாவிகளாக) இருந்த சுகவாசிகறள (-
சசல்வமும் பதவியும் உறடய 
நிராகரிப்பாளர்கறள) தண்டறனறயக் 
சகாண்டு நாம் பிடித்தால் அப்கபாது 
அவர்கள் (உதவி ககட்டு) கதறுகிைார்கள். 

َتَٰ   ْذنها  اِذها   حه هخه ْ  ا فِهْْیِ  ُمَْته
اِب  ذه  ُهْم  اِذها ِبالْعه
 یهْجـ هُرْونه  

 

65. இன்றைய தினம் கதைாதீர்கள். 
நிச்சயமாக நீங்கள் நம்மிடமிருந்து 
பாதுகாக்கப்பட மாட்டீர்கள். 

نَهُكْم  الْيهْومه  تهْجـ هُروا َله   اِ
َنها  ُرْونه   َله  َمِ  ُتْنصه

 

66. திட்டமாக எனது வசனங்கள் 
உங்களுக்கு ஓதி காண்பிக்கப்பட்டு வந்தன. 
ஆக, நீங்கள் உங்கள் குதிங்கால்கள் மீது 
பின்கனாக்கி சசல்பவர்களாக இருந்தீர்கள். 

هانهْت  قهْد  یَِٰتْ  ك  ُتْتلَٰ  اَٰ
لَٰ   فهُكنُْتْم  عهلهْيُكْم   عه
اِبُكْم  هْعقه  تهْنِكُصْونه   ا
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67. (அவர்கள் சசய்கின்ை) அ(ந்)த (தீய, 
பாவ சசயல்களி)னால் சபருறம 
அடித்தவர்களாக (உம்றம விட்டு திரும்பிச் 
சசல்கிைார்கள்). இரவில் இறதப் (பற்ைி 
ககலியாக) கபசியவர்களாக (குர்ஆன் 
விஷயத்தில் மக்களிடம்) வணீான 
(தவைான கருத்)றதக் கூறுகிைார்கள். 

  ۬ یْنه   ِمًرا  ِبه   ُمْستهْكَِبِ  سَٰ
 تهْهُجُرْونه 

 

68. ஆக, இந்த குர்ஆறன இவர்கள் 
ஆழ்ந்து ஆராய கவண்டாமா? அல்லது, 
முன்கனார்களான இவர்களது 
மூதாறதகளுக்கு வராத ஒன்று 
இவர்களிடம் வந்து விட்டதா? (அதனால் 
அவர்கள் இறத புைக்கணிக்கிைார்களா?) 

هفهلهْم  بَهُروا ا هْم  الْقهْوله  یهَده  ا
ُهْم  ٓاءه ا  جه   یهاِْت  لهْم  َمه
ُهُم  بهٓاءه ؗ  اَٰ لِْيه هَوه  اَْل

 

69. அல்லது, இவர்கள் தங்களது தூதறர 
(அவர் உண்றமயாளர், 
நம்பிக்றகக்குரியவர் என்று) 
அைியவில்றலயா? அதனால், அவர்கள் 
அவறர மறுக்கிைார்களா? 

هْم  ُسْولهُهْم  یهْعِرفُْوا لهْم  ا  ره
ؗ  لهه   فهُهْم   ُمْنِكُرْونه

 

70. அல்லது, “அவருக்கு றபத்தியம் 
இருக்கிைது (எனகவதான் இப்படி 
உளருகிைார்)” என்று இவர்கள் 
கூறுகின்ைனரா? மாைாக, இவர் 
அவர்களிடம் உண்றமறயக் சகாண்டு 
வந்துள்ளார். இன்னும், அவர்களில் 
அதிகமானவர்கள், உண்றமறய 
சவறுக்கிைார்கள். 

هْم   بهْل  ِجَنهة     ِبه   یهُقْولُْونه  ا
ُهْم  ٓاءه َقِ  جه   ِبالْحه

ْكثهُرُهْم  ه ا َقِ  وه ِرُهْونه   لِلْحه كَٰ
 

 

71. உண்றமயாளன் (-அல்லாஹ்) 
அவர்களது விருப்பங்கறள பின்பற்ைி 
(காரியங்கறள நடத்தி)னால் வானங்களும், 
பூமியும் இன்னும், அவற்ைில் 
உள்ளவர்களும் நாசமறடந்து 
இருப்பார்கள். மாைாக, அவர்களுக்கு உரிய 
விளக்கத்றத நாம் அவர்களுக்கு 
விவரித்துவிட்கடாம். ஆனால், அவர்கள் 
தங்களுக்கு கூைப்பட்ட விளக்கத்றத 
புைக்கணிக்கிைார்கள். 

لهوِ  تَهبهعه  وه َقُ  ا ُهْم  الْحه هْهوهٓاءه  ا
ِت  ده ُت  لهفهسه مَٰوَٰ   الَسه
ْن  وهاَْلهْرُض  مه   بهْل  فِْيِهَنه    وه
 ْ ُ تهْيٰنَٰ ه  فهُهْم  ِبِذْكِرِهْم  ا
ْن  ْعِرُضْونه   ِذْكِرِهْم  عه  َمُ
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72. (இந்த சத்தியத்றத அவர்களுக்கு நீர் 
கபாதித்ததற்காக) அவர்களிடம் நீர் கூலி 
ககட்கிைரீா? (அதனால் அவர்கள் இந்த 
சத்தியத்றத விட்டு விலகி 
சசல்கிைார்களா?) ஆக, உமது இறைவனின் 
கூலிதான் மிகச் சிைந்தது. இன்னும், 
அவன் சகாறட வழங்குபவர்களில் மிகச் 
சிைந்தவன் ஆவான். 

هْم  ْرًجا  تهْسـ هلُُهْم  ا   خه
اُج  ره بَِكه  فهخه ۬   ره ْْی     خه
ْْیُ  ِزقِْيه  وهُهوهخه  الَرَٰ

 

73. இன்னும், (நபிகய!) நிச்சயமாக நீர் 
அவர்கறள கநரான பாறதயின் பக்ககம 
அறழக்கிைரீ். 

نَهكه  اِ  اِلَٰ  لهتهْدُعْوُهْم  وه
اط    َمُْستهِقْيم   ِصره

 

74. இன்னும், நிச்சயமாக மறுறமறய 
நம்பிக்றக சகாள்ளாதவர்கள் (அந்த 
கநரான) பாறதறய விட்டு விலகிவிடக் 
கூடியவர்கள்தான். 

اَِنه   یُْؤِمُنْونه  َله  الَهِذیْنه  وه
ةِ  ِن  ِباَْلَِٰخره اِط  عه ره  الَصِ
ِكُبْونه   لهنَٰ

 

75. அவர்கள் மீது நாம் கருறண புரிந்து, 
அவர்களுக்குள்ள தீங்றக (-பஞ்சத்றத) 
நாம் நீக்கி விட்டால் அவர்கள் தங்களது 
வரம்பு மீறுதலில் தைி சகட்டு 
தடுமாைியவர்களாக அளவுகடந்து 
பிடிவாதம் பிடித்திருப்பார்கள். 

ْ  لهوْ وه  ُ ْفنها  رهِحْمٰنَٰ ا  وهكهشه   مه
ْوا ُضَر   َمِْن  ِبِهْم   ِفْ  لَهلهَجُ

 یهْعمهُهْونه  ُطْغيهانِِهْم 

 

76. அவர்கறள தண்டறனறயக் சகாண்டு 
திட்டவட்டமாக நாம் பிடித்கதாம். ஆக, 
அவர்கள் தங்கள் இறைவனுக்கு 
பணியவில்றல. இன்னும், (அவனுக்கு 
முன்) பணிந்து மன்ைாடவும் இல்றல. 

ُهْم  لهقهْد وه  ْذنَٰ هخه اِب  ا ذه  ِبالْعه
بَِِهْم  اْستهكهانُْوا فهمها  ا  لِره مه  وه

ُعْونه  َره  یهتهضه

 

77. இறுதியாக, அவர்கள் மீது கடுறமயான 
தண்டறனயின் ஒரு வாசறல நாம் 
திைந்தால் அப்கபாது அவர்கள் அதில் (-
அந்த தண்டறனயில் தங்கள் பாவத்றத 
நிறனத்து) கவறலப்பட்டவர்களாக 
ஆகிவிடுவார்கள். 

َتَٰ   ْ   فهتهْحنها  اِذها حه  عهلههْْیِ
اب   ذها بهابًا ِدیْد   عهذه   اِذها شه
ن  فِْيهِ  ُهْم   ُمْبلُِسْونه
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78. இன்னும், அவன்தான் உங்களுக்கு 
(முதலாவதாக) சசவிறயயும் 
பார்றவறயயும் உள்ளங்கறளயும் 
ஏற்படுத்தினான். நீங்கள் குறைவாககவ 
(அவனுக்கு) நன்ைி சசலுத்துகிைரீ்கள். 

ه  وهُهوهالَهِذْی   ا هنْشه  لهُكُم  ا
ْمعه  اره  الَسه   وهاَْلهبْصه
ةه    ا قهلِْيًل  وهاَْلهفْـ ِده  َمه
 تهْشُكُرْونه 

 

79. இன்னும், அவன்தான் உங்கறள 
பூமியில் பறடத்தான். அவனிடம்தான் 
நீங்கள் (மறுறமயில் விசாரறணக்காக) 
ஒன்று திரட்டப்படுவரீ்கள். 

ُكْم  وهُهوهالَهِذْی  ه ا  ِف  ذهره
اِلهْيهِ  اَْلهْرِض  ُرْونه  وه ُتْحشه

 

 

80. இன்னும், அவன்தான் 
உயிர்ப்பிக்கிைான்; இன்னும், மரணிக்க 
றவக்கிைான். இன்னும், இரவு பகல் 
மாைிமாைி வருவதும் அவனுறடய 
சசயல்தான். ஆக, நீங்கள் சிந்தித்து புரிய 
மாட்டீர்களா? 

یُِمْيُت  یُْح   وهُهوهالَهِذْی    وه
لههُ  ُف  وه  الَهْيِل  اْخِتله

اِر    الَنههه هفهله  وه  تهْعِقلُْونه  ا

 

81. (அவர்கள் அத்தாட்சிகறள 
சிந்திக்கவில்றல.) மாைாக, (தங்கள்) 
முன்கனார்கள் கூைியது கபான்கை 
கூைினார்கள். 

ا  ِمثْله  قهالُْوا بهْل   قهاله  مه
لُوْ  هَوه  نه اَْل

 

82. அவர்கள் கூைினார்கள்: “நாங்கள் 
மரணித்துவிட்டால்; இன்னும், 
மண்ணாகவும் எலும்புகளாகவும் 
மாைிவிட்டால் நிச்சயமாக நாங்கள் 
(உயிருடன் மீண்டும்) எழுப்பப்படுகவாமா? 

ا اِذها قهالُْو  ُكَنها  ِمْتنها ءه ابًا  وه ُتره
اًما  نَها  َوهِعظه اِ  لهمهْبُعْوثُْونه  ءه

 

83. திட்டவட்டமாக எங்களுக்கும் இதற்கு 
முன்னர் எங்கள் மூதாறதகளுக்கும் இது (-
இப்படித்தான்) வாக்களிக்கப்பட்டது. 
(ஆனால், இது நாள் வறர அப்படி ஏதும் 
நிகழவில்றல. ஆறகயால்) இது 
முன்கனார்களின் கட்டுக் கறதகளாககவ 
தவிர இல்றல.” 

ْد  بهٓاُؤنها  نهْحُن  ُوعِْدنها  لهقه اَٰ  وه
ا ذه ا   اِْن  قهْبُل  ِمْن  هَٰ ذه   اََِله   هَٰ

اِطْْیُ  هسه لِْيه  ا هَوه  اَْل
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84. (நபிகய! அவர்கறள கநாக்கி) 
கூறுவரீாக: பூமியும் அதில் உள்ளவர்களும் 
யாருக்கு உரிறமயானவர்கள்? நீங்கள் 
அைிந்தவர்களாக இருந்தால் (இதற்கு பதில் 
சசால்லுங்கள்)! 

ْن  اَْلهْرُض  لَِمهِن  قُْل  مه  وه
ا   تهْعلهُمْونه  ُكنُْتْم  اِْن  فِْيهه
 

 

85. அல்லாஹ்விற்கக உரிறமயானவர்கள் 
என்று அவர்கள் கூறுவார்கள். ஆக, 
(நபிகய! அவர்களிடம்) கூறுவரீாக! நீங்கள் 
நல்லைிவு சபை கவண்டாமா? 

يهُقْولُْونه  ِ    سه هفهله  قُْل  ّلِلََٰ   ا
َكهُرْونه   تهذه

 

86. (நபிகய!) கூறுவரீாக: ஏழு வானங்களின் 
இறைவன் யார்? இன்னும், மகத்தான 
அர்ஷின் இறைவன் யார்? 

ْن  قُْل  َبُ  مه مَٰوَِٰت  َره   الَسه
ْبِع  َبُ  الَسه ْرِش  وهره  الْعه
ِظْيِم   الْعه

 

87. அவர்கள் கூறுவார்கள்: “(அறவ 
அறனத்தும்) அல்லாஹ்விற்கக 
உரியறவயாகும்.” நீர் கூறுவரீாக: ஆக, 
நீங்கள் (அந்த அல்லாஹ்றவ) அஞ்ச 
மாட்டீர்களா? 

يهُقْولُْونه  ِ    سه هفهله  قُْل  ّلِلََٰ   ا
 تهَتهُقْونه 

 

88. (நபிகய!) கூறுவரீாக: யாருறடய 
கரத்தில் (பிரபஞ்சம்) எல்லாவற்ைின் 
கபராட்சி இருக்கிைது? இன்னும், அவன் 
பாதுகாப்பு அளிக்கிைான். அவனுக்கு 
எதிராக (யாரும் யாருக்கும்) பாதுகாப்பு 
அளிக்க முடியாது, நீங்கள் 
அைிந்தவர்களாக இருந்தால் (இதற்கு பதில் 
கூறுங்கள்). 

ْ  قُْل  لهُكْوُت  ِبيهِده   مهنٌۢ   كَُلِ  مه
ء   ْ یُِجْْیُ  َشه ارُ  وهَله  وهُهوه  یُجه
تهْعلهُمْونه  ُكنُْتْم  اِْن  عهلهْيهِ 
 

 

89. அவர்கள் கூறுவார்கள்: “(அவற்ைின் 
கபராட்சி) அல்லாஹ்விற்கு உரியகத!” 
(நபிகய!) நீர் கூறுவரீாக: “ஆக, நீங்கள் 
(அந்த உண்றமறய நம்பிக்றக 
சகாள்வதிலிருந்து) எவ்வாறு திறச 
திருப்பப்படுகிைரீ்கள்!” 

يهُقْولُْونه  ِ    سه هَنَٰ  قُْل  ّلِلََٰ   فها
ُرْونه    ُتْسحه
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90. (வானவர்கள் அல்லாஹ்வின் சபண் 
பிள்றளகள், சிறலகறள வணங்குவது 
இறைவறன வணங்குவதுதான் என்று 
இவர்கள் எண்ணுவது கபால் அல்ல 
உண்றம.) மாைாக, நாம் அவர்களுக்கு 
விரிவாக உண்றமறயக் கூைிவிட்கடாம். 
இன்னும் நிச்சயமாக இவர்கள் 
சபாய்யர்கள்தான். 

ْ  بهْل  ُ تهْيٰنَٰ ه َقِ  ا  ِبالْحه
نَهُهْم  اِ  لهكَِٰذبُْونه  وه

 

91. அல்லாஹ் (தனக்கு) குழந்றதறய 
எடுத்துக் சகாள்ளவில்றல. இன்னும், 
(பறடப்புகறள அவன் முதலாவதாக 
பறடத்தகபாது) அவனுடன் கவறு 
கடவுள்கள் யாரும் இருக்கவில்றல. 
அப்படி இருந்திருந்தால் ஒவ்சவாரு 
கடவுளும், தான் பறடத்தறத (தனியாக) 
சகாண்டு சசன்று விடுவார்கள். இன்னும் 
(தங்களுக்குள் சண்றடயிட்டு) சிலர், 
சிலறர சவன்று இருப்பார்கள். 
(இறைவறனப் பற்ைி) அவர்கள் எறத 
வர்ணிக்கிைார்ககளா அறத விட்டு 
அல்லாஹ் மகா பரிசுத்தமானவன் 
ஆவான். (ஆக, அவனுக்கு குழந்றதயும் 
இல்றல, பங்காளியும் இல்றல, 
அவனுடன் கவறு கடவுளும் இல்றல. 
அவனுக்கு நிகராக யாரும் இல்றல.) 

ا  ذه  مه تَهخه ُ  ا ا  ِمْن  اّلَلَٰ مه لهد  َوه  َوه
هانه  ه   ك عه َٰه   ِمْن  مه   اِذًا اِل

ههبه  َٰه    كَُلُ  لَهذه لهقه  ِبمها  اِل   خه
له  لهعه لَٰ  بهْعُضُهْم  وه  بهْعض     عه
نه  ِ  ُسْبحَٰ َمها  اّلَلَٰ  عه
 یهِصُفْونه  

 

92. (அவன்) மறைறவயும் 
சவளிப்பறடறயயும் நன்கைிந்தவன். ஆக, 
அவர்கள் (அவனுக்கு) எறத 
இறணறவத்து வணங்குகிைார்ககளா 
அறத விட்டும் அவன் மிக உயர்ந்தவன். 

ْيِب  عَٰلِِم  ادهةِ  الْغه هه   وهالَشه
لَٰ  َمها  فهتهعَٰ ن  عه  یُْشِرُكْونه

 

93. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “என் இறைவா! 
அவர்கள் (தண்டறனயில்) எறத 
எச்சரிக்கப்படுகிைார்ககளா அறத நீ எனக்கு 
காண்பித்தால் (அவர்களுடன் என்றனயும் 
அழித்துவிடாகத)! 

َبِ  قُْل  ا  َره ْ  اَِمه ا   ُتِریهَنِ  مه
 یُْوعهُدْونه  
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94. ஆக, என் இறைவா! அநியாயக்கார 
மக்களில் என்றனயும் நீ ஆக்கிவிடாகத!  َِب لِْنْ  فهله  ره   الْقهْوِم   ِف  تهْجعه

لِِمْيه   الَظَٰ

 

95. நிச்சயமாக நாம் அவர்களுக்கு எறத 
எச்சரிக்கிகைாகமா அறத நாம் உமக்கு 
காண்பிப்பதற்கு ஆற்ைல் 
உள்ளவர்கள்தான். 

نَها  اِ لَٰ   وه هْن  عه ا  نَُِریهكه  ا  مه
ِدُرْونه  نهِعُدُهْم   لهقَٰ

 

96. (சகிப்புத் தன்றம என்ை) மிக அழகிய 
(குணத்)தின் மூலம் (அவர்களின் பறகறம 
என்ை) சகட்டறத தடுப்பரீாக! 
(அல்லாஹ்வின் விஷயத்திலும் உமது 
விஷயத்திலும்) அவர்கள் 
வர்ணிப்பவற்றை நாம் மிக அைிந்தவர்கள் 
ஆகவாம். 

ُن  ِِهه   ِبالَهِتْ  اِْدفهعْ    اهْحسه
یَِئهةه    هعْلهُم  نهْحُن  الَسه   ِبمها  ا
 یهِصُفْونه 

 

97. (நபிகய!) கூறுவரீாக! என் இறைவா! 
றஷத்தான்கள் (என்றன) சநைிப்பறத 
விட்டும் (அவர்களின் குழப்பங்கறள 
விட்டும்) உன்னிடம் பாதுகாவல் 
கதடுகிகைன். 

َبِ  وهقُْل  هُعْوذُ  َره  ِمْن   ِبكه  ا
ِت  ِطْيِ   ههمهزَٰ يَٰ  الَشه

 

98. இன்னும், என் இறைவா! அவர்கள் 
என்னிடம் (என் காரியங்களுக்குள்) வந்து 
கலந்துவிடுவறத விட்டும் உன்னிடம் 
பாதுகாவல் கதடுகிகைன். 

هُعوْ  ا َبِ  ِبكه  ذُ وه هْن  ره  ا
 یَهْحُضُرْوِن 

 

99. இறுதியாக, மரணம் அவர்களில் 
ஒருவருக்கு வந்தால் அவன் கூறுகிைான்: 
என் இறைவா! என்றன (உலகத்திற்கு) 
திருப்பி அனுப்புவாயாக! 

َتَٰ   ٓاءه  اِذها حه ُهُم  جه ده  اهحه
َبِ  قهاله  الْمهْوُت   ره

 اْرِجُعْوِن  

 



 

ஸூரா நம்லு 

 

790 

 

 النمل

100. (அமல்களில்) நான் 
விட்டவற்ைிலிருந்து (சில) நல்ல 
அமல்கறள(யாவது) நான் சசய்வதற்காக 
(என்றன மீண்டும் உலகத்திற்கு 
அனுப்புவாயாக! என்று அவன் கூறுவான்). 
ஒரு கபாதும் அவ்வாறு அல்ல. 
(உலகத்திற்கு அவன் அனுப்பப்படகவ 
மாட்டான். என்றன உலகிற்கு 
அனுப்புவாயாக என்ை கபச்சு) நிச்சயமாக 
இது ஒரு வணீ் கபச்சாகும். அவன் 
அறதக் கூைிக்சகாண்கட இருப்பான். 
இன்னும், அவர்கள் எழுப்பப்படுகின்ை நாள் 
வறர அவர்களுக்கு முன் ஒரு தறட 
இருக்கிைது. (ஆறகயால் அவர்கள் 
உலகிற்கு திரும்ப முடியாது.) 

  ْ َلِ هْعمهُل  لهعه الًِحا ا   فِْيمها   صه
ْكُت  هَله    تهره ا  ك نَههه هلِمهة   اِ  ك

ا    ِمْن  ُهوهقهٓاى ِلُهه ٓاى ِِهْم  وه  َوهره
ثُْونه  یهْوِم  اِلَٰ  بهْرزهخ    یُْبعه

 

101. எக்காளத்தில் (முதல் முறை அல்லது 
இரண்டாவது முறை) ஊதப்பட்டால் 
அவர்களுக்கு மத்தியில் அந்நாளில் 
உைவுகள் அைகவ (பலன் தரக்கூடியதாக) 
இருக்காது. இன்னும், அவர்கள் 
தங்களுக்குள் (ஒருவர் மற்ைவறர) 
விசாரித்துக் சகாள்ளவும் மாட்டார்கள். 

وْرِ  ِف  نُِفخه  فهاِذها   فهله    الَصُ
ابه  هنْسه ْ  ا ُ ذ   بهْيٰنه ى ِ  وهَله  یهْومه

لُْونه  ٓاءه  یهتهسه

 

102. ஆக, எவரின் (நன்றமகளின்) எறடகள் 
கனத்தனகவா அவர்கள்தான் சவற்ைி 
சபற்ைவர்கள் ஆவார்கள். 

هُقلهْت  فهمهْن  وهاِزیْنُ  ث  ه  مه
كه  َٰٓى ِ الُْمْفلُِحْونه  ُهُم  فهاُول

 

 

103. இன்னும், எவர்களுறடய 
(நன்றமகளின்) எறடகள் (கனமற்று) 
இலகுவாகிவிட்டனகவா அவர்கள்தான் 
தங்களுக்குத் தாகம நஷ்டம் 
விறளவித்தவர்கள் ஆவார்கள். அவர்கள் 
நரகத்தில் நிரந்தரமாக தங்கி இருப்பார்கள். 

ْن  مه َفهْت  وه وهاِزیُْنه   خه  مه
كه  َٰٓى ِ ا الَهِذیْنه  فهاُول ِسُرْو   خه
ُهْم  هنُْفسه َنهمه  ِفْ  ا هه  جه
لُِدْونه    خَٰ
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104. நரக சநருப்பு அவர்களது முகத்றத 
சபாசுக்கிவிடும். இன்னும், அவர்கள் அதில் 
உதடுகள் சபாசுங்கி பற்கள் சவளிகய 
சதரிந்தவர்களாக இருப்பார்கள். 

  الَنهارُ  ُوُجْوههُهُم  تهلْفهُح 
ا  وهُهْم  َٰلُِحْونه  فِْيهه  ك

 

105. எனது (குர்ஆனின்) வசனங்கள் 
(உலகத்தில்) உங்களுக்கு முன் ஓதப்பட்டு 
வந்தன அல்லவா? ஆனால், நீங்கள் 
அவற்றைப் சபாய்ப்பித்துக் 
சகாண்டிருந்தீர்கள். 

هلهْم  یَِٰتْ  تهُكْن  ا  ُتْتلَٰ  اَٰ
ا  فهُكنُْتْم  عهلهْيُكْم   ِبهه
بُْونه   ُتكهَذِ

 

106. அவர்கள் கூறுவார்கள்: எங்கள் 
இறைவா! எங்களது துர்பாக்கியம் 
எங்கறள மிறகத்து விட்டது. இன்னும், 
நாங்கள் வழிசகட்ட மக்களாக இருந்கதாம். 

بَهنها  قهالُْوا   عهلهیْنها  غهلهبهْت  ره
ُكَنها  ِشْقوهُتنها  ٓالَِْيه   قهْوًما  وه ضه

 

 

107. எங்கள் இறைவா! எங்கறள இ(ந்த 
நரகத்)திலிருந்து சவளிகயற்ைிவிடு! ஆக, 
(பாவங்களின் பக்கம்) நாங்கள் திரும்பச் 
சசன்ைால் நிச்சயமாக நாங்கள் 
அநியாயக்காரர்கள்தான். (அப்கபாது நீ 
எங்கறள கண்டிப்பாக தண்டிக்கலாம்.) 

بَهنها   هْخِرْجنها ره ا  ا   فهاِْن   ِمْنهه
لُِمْونه   فهاِنَها  عُْدنها   ظَٰ

 

108. அவன் கூறுவான்: இ(ந்த நரகத்)தில் 
நீங்கள் (நிரந்தரமாக) இழிவுடன் தங்கி 
விடுங்கள். இன்னும், என்னிடம் 
கபசாதீர்கள். 

ـ ُْوا قهاله  ا اْخسه  وهَله   فِْيهه
 ُتكهلَُِمْوِن 

 

109. நிச்சயமாக விஷயமாவது, என் 
அடியார்களில் ஒரு கூட்டம், “எங்கள் 
இறைவா! நாங்கள் நம்பிக்றக 
சகாண்கடாம். ஆககவ, எங்கறள 
மன்னித்து விடு! இன்னும், எங்கள் மீது 
கருறண புரி! நீகயா கருறண 
புரிபவர்களில் மிகச் சிைந்தவன்” என்று 
கூறுபவர்களாக இருந்தார்கள். 

نَهه   هانه  اِ  َمِْن  فهِریْق   ك
بَهنها   یهُقْولُْونه  ِعبهاِدْی  َنها  ره مه   اَٰ
ْمنها  لهنها  فهاْغِفرْ  هنْته  وهاْرحه ا   وه
ْْیُ  ِحِمْيه ۬   خه  الَرَٰ
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110. ஆக, அவர்கறள நீங்கள் ககலியாக 
எடுத்துக் சகாண்டீர்கள். இறுதியாக, 
அவர்கள் என் நிறனறவ உங்களுக்கு 
மைக்க றவத்து விட்டார்கள். (அவர்கறள 
ககலி சசய்வதில் ஈடுபட்டு என்றன 
நீங்கள் மைந்து விட்டீர்கள்.) இன்னும், 
நீங்கள் அவர்கறளப் பார்த்து (எப்கபாதும் 
ககலிசசய்து) சிரித்துக் சகாண்டிருந்தீர்கள். 

ْذُتُمْوُهْم   ِسْخِریًَا فهاتَهخه
َتَٰ   ْوُكْم  حه هنْسه   ِذْكِرْی  ا

ْ   وهُكنُْتْم  ُكْونه  َمِْٰنُ تهْضحه
 

 

111. அவர்கள் (உலகத்தில்) சபாறுறமயாக 
இருந்த காரணத்தால் இன்றைய தினம் 
நிச்சயமாக நான் அவர்களுக்கு கூலி 
சகாடுத்கதன், “நிச்சயமாக அவர்கள்தான் 
(சசார்க்கத்தின்) பாக்கியம் சபற்ைவர்கள்” 
என்று. 

 ْ ُ  اَِنِ یهَُْتُ زه   ِبمها  الْيهْومه  جه
ا    ْو  ُ َبه هنَهُهْم  صه   ُهُم  ا

 الْفهٓاى ُِزْونه 

 

112. (அல்லாஹ்) கூறுவான்: பூமியில் 
நீங்கள் எத்தறன பல ஆண்டுகள் தங்கி 
இருந்தீர்கள். 

 اَْلهْرِض  ِف  لهِبْثُتْم  كهْم  قَٰله 
ده   ِسِنْيه  عهده

 

113. அவர்கள் கூறுவார்கள்: ஒரு நாள்; 
அல்லது, ஒரு நாளில் சில பகுதி தங்கி 
இருந்கதாம். ஆக, (சரியாக) எண்ணக் 
கூடியவர்களிடம் நீ ககட்பாயாக! 

هوْ  یهْوًما  لهِبْثنها  قهالُْوا  بهْعضه   ا
ٓادَِیْنه  فهْسـ هِل  یهْوم    الْعه

 

114. அவன் கூறுவான்: நீங்கள் (பூமியில்) 
குறைவாககவ தவிர தங்கவில்றல. 
நீங்கள் (மறுறமயில் தங்கப் கபாகும் 
காலத்றத) அைிந்திருக்க கவண்டுகம! 

  لَهوْ  قهلِْيًل   اََِله  لَهِبْثُتْم  اِْن  قَٰله 
هنَهُكْم   تهْعلهُمْونه  ُكنُْتْم  ا

 

115. நாம் உங்கறளப் பறடத்தசதல்லாம் 
வணீாகத்தான் என்றும், நிச்சயமாக நீங்கள் 
நம்மிடம் திரும்பக் சகாண்டு வரப்பட 
மாட்டீர்கள் என்றும் எண்ணிக் 
சகாண்டீர்களா? 

ِسْبُتْم  هفهحه هنَهمها  ا ُكْم  ا لهْقنَٰ   خه
هنَهُكْم  عهبهثًا  ا  َله   اِلهیْنها  وه

ُعْونه   ُتْرجه
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116. ஆக, அரசனாகிய, உண்றமயான 
இறைவனாகிய, கண்ணியமிக்க 
அர்ஷுறடய அதிபதியாகிய அல்லாஹ் 
(இவர்களின் இழிவான வர்ணிப்றப 
விட்டும்) மிக உயர்ந்தவனாக 
இருக்கிைான். அவறனத் தவிர 
(உண்றமயில் வணங்கத்தகுதியான) 
இறைவன் அைகவ இல்றல. 

له  ُ  فهتهعَٰ َقُ    الْمهلُِك  اّلَلَٰ  الْحه
َٰهه  َله   َبُ  ُهوه   اََِله  اِل ْرِش  ره  الْعه
 لْكهِریِْم ا

 

117. இன்னும், யார் அல்லாஹ்வுடன் 
கவறு ஒரு கடவுறள அறழப்பாகரா - 
அதற்கு அவரிடம் அைகவ ஆதாரம் 
இல்லாமல் இருக்க - அவருறடய 
விசாரறணசயல்லாம் அவரது 
இறைவனிடம்தான். நிச்சயமாக 
(அல்லாஹ் ஒருவறன மட்டும் வணங்க 
மறுக்கின்ை) நிராகரிப்பாளர்கள் சவற்ைி 
சபைமாட்டார்கள். 

ْن  مه ِ  مهعه  یَهْدعُ  وه ًَٰها  اّلَلَٰ   اِل
ره    خه   ِبه     لهه   بُْرههانه  َله  اَٰ
ابُه   فهاِنَهمها  بَِه     ِعْنده  ِحسه   ره
نَهه    الْكَِٰفُرْونه  یُْفلُِح  َله  اِ

 

118. (நபிகய!) கூறுவரீாக! என் இறைவா! 
(என்றன) மன்னிப்பாயாக, இன்னும், (என் 
மீது) கருறண புரிவாயாக! நீதான் 
கருறண புரிபவர்களில் மிகச் சிைந்தவன். 

َبِ  وهقُْل  ْم  اْغِفرْ  َره  وهاْرحه
هنْته  ا ْْیُ  وه ن  خه ِحِمْيه  الَرَٰ

 

ஸூரா நூர ் النور 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. இது ஓர் அத்தியாயமாகும். இறத நாம் 
இைக்கிகனாம். இ(திலுள்ள சட்டங்கறள 
பின்பற்ைி நடப்ப)றத நாம் 
கடறமயாக்கிகனாம். இன்னும், நீங்கள் 
நல்லைிவு சபறுவதற்காக சதளிவான பல 
அத்தாட்சிகறள இதில் நாம் 
இைக்கிகனாம். 

ة   ا  ُسوْره هه لْنَٰ هنْزه ا  ا هه ْضنَٰ فهره   وه
لْنها  هنْزه ا ا   وه یَٰت    فِْيهه   بهیَِنَٰت    اَٰ
لَهُكْم  َكهُرْونه   لَهعه  تهذه
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2. விபச்சாரி; இன்னும், விபச்சாரன் 
இவ்விருவரில் ஒவ்சவாருவறரயும் நூறு 
பிரம்படி அடியுங்கள். அல்லாஹ்வின் 
மார்க்கத்தில் (அதன் சட்டத்றத 
நிறைகவற்றும்கபாது) அந்த இருவர் மீதும் 
உங்களுக்கு இரக்கம் வந்துவிட 
கவண்டாம், நீங்கள் அல்லாஹ்றவயும் 
மறுறம நாறளயும் நம்பிக்றக 
சகாண்டவர்களாக இருந்தால். இன்னும், 
நம்பிக்றகயாளர்களில் ஒரு சபரும் 
கூட்டம் அவ்விருவரின் தண்டறன 
(நிறைகவறுகின்ை இடத்து)க்கு 
ஆஜராகட்டும். 

نِيهةُ  ا هلَزه اِنْ  ا الَزه   فهاْجلُِدْوا وه
  ِمائهةه  َمِْنُهمها  وهاِحد   كَُله 

ة    لْده   ِبِهمها  تهاُْخْذُكْم  وهَله  جه
اْفهة   ِ  ِدیِْن   ِفْ  ره  اِْن  اّلَلَٰ
ِ  ُتْؤِمُنْونه  ُكنُْتْم   ِباّلَلَٰ
الْيهْوِم  ْد  اَْلَِٰخِر    وه لْيهْشهه  وه
ابهُهمها  ٓاى ِفهة   عهذه  َمِنه  طه
 الُْمْؤِمِنْيه 

3. விபச்சாரன், ஒரு விபச்சாரியுடன்; 
அல்லது, இறணறவப்பவளுடன் தவிர 
(மற்ைவளுடன்) உ(டலு)ைவு றவக்க 
மாட்டான். இன்னும், விபச்சாரியாக 
இருப்பவள், - அவளுடன் ஒரு விபச்சாரன்; 
அல்லது, இறணறவப்பவன் ஒருவறனத் 
தவிர (மற்ைவர்) உ(டலு)ைவு றவக்க 
மாட்டான். இது (-விபச்சாரம் சசய்வது) 
நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு ஹராம் - 
தடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

اِنْ  هلَزه نِيهةً  اََِله  یهْنِكُح  َله  ا   زها
هوْ  ًة ؗ  ا نِيهةُ   ُمْشِركه ا الَزه   َله  وه

ا   هوْ  زهان   اََِله  یهْنِكُحهه   ا
لِكه  وهُحَرِمه   ُمْشِرك     له  ذَٰ  عه

 الُْمْؤِمِنْيه 

4. எவர்கள் பத்தினிகள் மீது விபச்சார 
குற்ைம் சுமத்துவார்ககளா, பிைகு, அவர்கள் 
(தாங்கள் கூைியதற்கு) நான்கு சாட்சிகறள 
சகாண்டு வரவில்றல என்ைால் 
அவர்கறள எண்பது பிரம்படி அடியுங்கள். 
அவர்களின் சாட்சியத்றத ஒருகபாதும் 
ஏற்காதீர்கள். அவர்கள்தான் பாவிகள் 
(சபாய்யர்கள்) ஆவார்கள். 

الَهِذیْنه    یهْرُمْونه  وه
ِت  نَٰ   یهاُْتْوا  لهْم  ثَُمه  الُْمْحصه
ةِ  ٓاءه  ِباهْربهعه ده   ُشهه

ِنْيه  فهاْجلُِدْوُهْم  همَٰ ةً   ث لْده جه
ادهةً  لهُهْم  تهْقبهلُْوا َوهَله  هه   شه
هبهًدا    كه  ا َٰٓى ِ اُول  ُهُم  وه

ِسُقْونه    الْفَٰ
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5. எவர்கள் அதற்குப் பின்னர் 
திருந்திவிட்டார்ககளா; இன்னும், 
(தங்கறள) சீர்படுத்திக் சகாண்டார்ககளா 
அவர்கறளத் தவிர. (அவர்கள் பாவிகள் 
அல்லர்.) ஆக, நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
மகா மன்னிப்பாளன், மகா 
கருறணயாளன் ஆவான். 

ْ  تهابُْوا الَهِذیْنه  اََِله   بهْعدِ  ِمنٌۢ
لِكه  هْصلهُحْوا    ذَٰ ا ه  فهاَِنه  وه  اّلَلَٰ
ُفوْر    َرهِحْيم   غه

6. இன்னும், எவர்கள் தங்களது 
மறனவிகள் மீது விபச்சார குற்ைம் 
சுமத்துகிைார்ககளா; இன்னும், 
அவர்களிடம் அவர்கறளத் தவிர 
சாட்சிகள் (கவறு) இல்றலகயா, ஆக, 
அவர்களில் ஒருவர், “அல்லாஹ்வின் மீது 
சத்தியமாக நிச்சயமாக தான் உண்றம 
கூறுபவர்களில் உள்ளவன்தான்” என்று 
நான்கு முறை சாட்சி சசால்ல கவண்டும். 

الَهِذیْنه    یهْرُمْونه  وه
ُهْم  هْزوهاجه لهْم  ا   لَهُهْم  یهُكْن  وه
ٓاءُ  ده هنُْفُسُهْم  اََِله   ُشهه  ا
ادهةُ  هه ِدِهْم  فهشه هْربهعُ  اهحه  ا
ت    دَٰ هَٰ ِ    شه نَهه   ِباّلَلَٰ  لهِمنه  اِ

ِدقِْيه   الَصَٰ

7. ஐந்தாவது முறை, “நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்வின் சாபம் தன் மீது 
உண்டாகட்டும், தான் சபாய் 
கூறுபவர்களில் ஒருவனாக இருந்தால்” 
(என்று கூைகவண்டும்). 

ةُ  اِمسه هَنه  وهالْخه ِ  لهْعنهته  ا   اّلَلَٰ
هانه  اِْن  عهلهْيهِ    ِمنه  ك
 ِذِبْيه الْكَٰ 

8. இன்னும், அல்லாஹ்வின் மீது 
சத்தியமாக நிச்சயமாக (எனது 
கணவராகிய) அவர் சபாய் கூறுபவர்களில் 
உள்ளவர் என்று நான்கு முறை அவள் 
சாட்சி சசால்வது அவறள விட்டும் 
(விபச்சாரத்தின்) தண்டறனறய தடுக்கும். 

ُؤا یهْدره ا  وه ْنهه ابه  عه ذه هْن  الْعه  ا
ده  هْربهعه  تهْشهه دَٰ  ا هَٰ ِ    ت   شه   ِباّلَلَٰ
نَهه    الْكَِٰذِبْيه   لهِمنه  اِ

9. இன்னும், ஐந்தாவது முறை, “அவர் 
உண்றம கூறுபவர்களில் இருந்தால் தன் 
மீது அல்லாஹ்வின் ககாபம் 
உண்டாகட்டும்” (என்று அவள் சசால்ல 
கவண்டும்). 

ةه  اِمسه هَنه  وهالْخه به  ا  غهضه
 ِ ا   اّلَلَٰ هانه  اِْن  عهلهْيهه  ِمنه   ك

ِدقِْيه   الَصَٰ
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10. அல்லாஹ்வின் அருளும் அவனது 
கருறணயும் உங்கள் மீது 
இல்லாதிருந்தால், நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
தவ்பாறவ அங்கீகரிப்பவனாகவும் 
ஞானவானாகவும் இல்லாதிருந்தால் 
(அவன் உங்கறள உடகன 
தண்டித்திருப்பான்). 

لهْو َله  ِ  فهْضُل  وه  عهلهْيُكْم  اّلَلَٰ
ْحمهُته   هَنه  وهره ا ه  وه  تهَوهاب   اّلَلَٰ
ن  ِكْيم   حه

11. நிச்சயமாக (நபியின் மறனவியின் 
மீது) இட்டுக்கட்டியவர்கள் உங்களில் 
உள்ள ஒரு குழுவினர்தான். அறத 
உங்களுக்கு தீறமயாக கருதாதீர்கள். 
மாைாக, அதுவும் உங்களுக்கு ஒரு 
நன்றமதான். அவர்களில் 
ஒவ்சவாருவருக்கும் - பாவத்தில் அவர் 
எறத சசய்தாகரா - அதனுறடய 
தண்டறன உண்டு. இன்னும், அவர்களில் 
யார் அதில் (-இட்டுக்கட்டுவதில்) 
சபரியறத சபாறுப்சபடுத்து சசய்தாகரா (-
இந்த பழிறய அதிகம் பரப்பினாகரா) 
அவருக்கு சபரிய தண்டறன உண்டு. 

ٓاُءوْ  الَهِذیْنه  اَِنه    ِباَْلِفِْك  جه
 َله  َمِْنُكْم    ُعْصبهة  

ُبْوهُ  ا تهْحسه َرً   بهْل  لَهُكْم    شه
ْْی    اْمِرئ    لِكَُلِ   لَهُكْم    ُهوهخه
 ْ ا  َمِْٰنُ به  َمه ْكتهسه  ِمنه  ا
الَهِذْی  اَْلِثِْم    َلَٰ  وه ه   تهوه  ِكَْبه
 ْ اب   لهه   ِمْٰنُ ِظْيم    عهذه عه
 

12. நீங்கள் அறதக் ககட்டகபாது 
நம்பிக்றக சகாண்ட ஆண்களும் 
நம்பிக்றக சகாண்ட சபண்களும் 
தங்கறளப் பற்ைி (-தங்களில் யார் மீது 
ஆதாரமின்ைி இட்டுக்கட்டப்பட்டகதா 
அவறரப் பற்ைி) நல்லறத எண்ணியிருக்க 
கவண்டாமா! இன்னும், இது சதளிவான 
இட்டுக்கட்டப்பட்ட (சபாய்யான) 
சசய்தியாகும் என்று சசால்லியிருக்க 
கவண்டாமா! 

ِمْعُتُمْوهُ  اِذْ  لهْو َله   َنه  سه  ظه
ُت  الُْمْؤِمُنْونه  الُْمْؤِمنَٰ   وه

ا    ُفِسِهْم ِباهنْ  ْْیً قهالُْوا  خه   وه
ا   ذه ِبْي   اِفْك   هَٰ  َمُ

13. அவர்கள் அதற்கு நான்கு சாட்சிகறளக் 
சகாண்டு வந்திருக்க கவண்டாமா! ஆக, 
அவர்கள் சாட்சிகறளக் சகாண்டு 
வரவில்றல எனில் அவர்கள்தான் 
அல்லாஹ்விடம் சபாய்யர்கள் ஆவார்கள். 

ٓاُءوْ  لهْو َله  ةِ  عهلهْيهِ   جه  ِباهْربهعه
ٓاءه    ده  یهاُْتْوا لهْم  فهاِذْ  ُشهه

ٓاءِ  ده هه كه  ِبالَشُ َٰٓى ِ   ِعْنده  فهاُول
 ِ  الْكَِٰذبُْونه  ُهُم  اّلَلَٰ
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14. இம்றமயிலும் மறுறமயிலும் உங்கள் 
மீது அல்லாஹ்வின் அருளும் 
கருறணயும் இல்லாதிருந்தால் நீங்கள் 
எதில் ஈடுபட்டீர்ககளா அதன் காரணமாக 
உங்களுக்கு சபரிய தண்டறன 
கிறடத்திருக்கும். 

لهْو َله  ِ  فهْضُل  وه  عهلهْيُكْم  اّلَلَٰ
ْحمهُته   نْيها  ِف  وهره  الَدُ
ةِ  ُكْم  وهاَْلَِٰخره ا   ِفْ  لهمهَسه  مه
هفهْضُتْم  اب   فِْيهِ  ا  عهذه
ِظْيم  ۬    عه

15. ஏசனனில், நீங்கள் உங்கள் நாவுகளால் 
அறத உங்களுக்குள் (ஒருவர் 
மற்ைவருக்கு) அைிவித்துக் சகாண்டீர்கள். 
இன்னும், உங்களுக்கு எறதப் பற்ைி 
அைிவு இல்றலகயா அறத உங்கள் 
வாய்களால் கூறுகிைரீ்கள். இன்னும், 
அறத மிக இலகுவாக (-சாதாரணமாக) 
கருதுகிைரீ்கள். அதுகவா அல்லாஹ்விடம் 
மிகப்சபரியதாக இருக்கிைது. 

 ِباهلِْسنهِتُكْم  تهلهَقهْونهه   اِذْ 
تهُقْولُْونه  ا  ِباهفْوهاِهُكْم  وه  َمه
  عِلْم   ِبه   لهُكْم  لهیْسه 

ُبْونهه   تهْحسه ۬   وه ًنا     ههیَِ
ِ  وهُهوهِعْنده  ِظْيم   اّلَلَٰ  عه

16. இன்னும், அறத நீங்கள் 
ககள்வியுற்ைகபாது, “இறத நாங்கள் 
கபசுவது எங்களுக்கு ஆகுமானதல்ல, 
அல்லாஹ்கவ! நீ மிகப் பரிசுத்தமானவன், 
இது சபரிய அபாண்டமான கபச்சாகும்” 
என்று நீங்கள் சசால்லியிருக்க 
கவண்டாமா! 

لهْو َله   ِمْعُتُمْوهُ  اِذْ  وه   قُلُْتْم   سه
ا  هْن  لهنها   یهُكْوُن  َمه   نَهتهكهلَهمه  ا

  ۬ ا   ذه نهكه  ِبهَٰ ا ُسْبحَٰ  هَٰذه
ِظْيم   بُْهتهان    عه

17. நீங்கள் நம்பிக்றகயாளர்களாக 
இருந்தால் இது கபான்ை ஒரு சசயலின் 
பக்கம் நீங்கள் மீள்வதிலிருந்து (நீங்கள் 
விலகி இருக்க கவண்டும் என்று) 
அல்லாஹ் உங்களுக்கு உபகதசிக்கிைான். 

ُ  یهِعُظُكُم  هْن  اّلَلَٰ  تهُعْوُدْوا ا
هبهًدا لِِمثْلِه     ُكنُْتْم  اِْن  ا

ْؤِمِنْيه    َمُ

18. இன்னும், அல்லாஹ் உங்களுக்கு 
(தனது) வசனங்க(ள் வாயிலாக 
கதறவயான மார்க்க சட்டங்க)றள 
விவரிக்கிைான். அல்லாஹ் நன்கைிந்தவன், 
மகா ஞானவான் ஆவான். 

 ُ یُبهَيِ ُ  وه  اَْلَٰیَِٰت    لهُكُم  اّلَلَٰ
 ُ ِكْيم   عهلِْيم   وهاّلَلَٰ  حه
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19. நிச்சயமாக (விபச்சாரம், ஆபாசங்கள், 
பழிகபாடுதல் கபான்ை) அசிங்கமான 
சசயல்(கள்) 
நம்பிக்றகயாளர்களுக்கிறடயில் 
பரவுவறத எவர்கள் விரும்புவார்ககளா 
அவர்களுக்கு துன்புறுத்தும் தண்டறன 
இம்றமயிலும் மறுறமயிலும் உண்டு. 
அல்லாஹ்தான் (உங்களுக்கு நன்றம 
தரும் சட்டங்கறள) நன்கைிவான். நீங்கள் 
அைியமாட்டீர்கள். 

هْن  یُِحَبُْونه  الَهِذیْنه  اَِنه   ا
ةُ  تهِشْيعه   ِف   الْفهاِحشه
ُنْوا الَهِذیْنه  مه اب    لهُهْم  اَٰ  عهذه
هلِْيم     نْيها  ِف  ا ِة    الَدُ  وهاَْلَِٰخره
 ُ هنُْتْم  یهْعلهُم  وهاّلَلَٰ ا  َله  وه

 تهْعلهُمْونه 

20. அல்லாஹ்வின் அருளும் அவனது 
கருறணயும் உங்கள் மீது 
இல்லாதிருந்தால், இன்னும், நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் மிக இரக்கமுள்ளவனாகவும் 
மகா கருறணயுள்ளவனாகவும் 
இல்லாதிருந்தால் (அல்லாஹ்வின் 
தண்டறனயால் நீங்கள் அழிந்து 
கபாயிருப்பரீ்கள்). 

لهْو َله  ِ  فهْضُل  وه  عهلهْيُكْم  اّلَلَٰ
ْحمهُته   هَنه  وهره ا ه  وه ُءْوف   اّلَلَٰ  ره
ن   َرهِحْيم 

21. நம்பிக்றகயாளர்ககள! றஷத்தானின் 
அடிச்சுவடுகறள பின்பற்ைாதீர்கள். யார் 
றஷத்தானின் அடிச்சுவடுகறள 
பின்பற்றுவாகரா நிச்சயமாக அ(ந்த 
றஷத்தானான)வன் அசிங்கமான 
சசயல்கறளயும் சகட்டறதயும் (தன்றன 
பின்பற்றுகவாருக்கு) ஏவுகிைான். 
அல்லாஹ்வுறடய அருளும் அவனது 
கருறணயும் உங்கள் மீது 
இல்லாதிருந்தால் உங்களில் எவரும் ஒரு 
கபாதும் தூய்றம அறடந்திருக்க மாட்டார் 
(-கநர்வழி சபற்ைிருக்க மாட்டார்). 
எனினும், அல்லாஹ் தான் 
நாடியவர்கறள பரிசுத்தப்படுத்துகிைான். 
அல்லாஹ் நன்கு சசவியுறுபவன், 
நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  َله  اَٰ
ِت  تهتَهِبُعْوا ِن    ُخُطوَٰ ْيطَٰ  الَشه
ْن  مه ِت  یَهتَهِبعْ  وه   ُخُطوَٰ

ِن  ْيطَٰ  یهاُْمرُ  فهاِنَهه   الَشه
ٓاءِ  ِر    ِبالْفهْحشه الُْمْنكه لهْو  وه وه

ِ  فهْضُل  َله   عهلهْيُكْم  اّلَلَٰ
ْحمهُته   ا  وهره  ِمْنُكْم  زهكَٰ  مه

د   َمِْن  هبهًدا    اهحه َِٰكَنه  ا ل ه  وه  اّلَلَٰ
 ْ َكِ ْن  یُزه ٓاُء    مه ُ  یَهشه  وهاّلَلَٰ
ِمْيع    عهلِْيم   سه
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22. உங்களில் சசல்வமும் வசதியும் 
உறடயவர்கள் தங்கள் உைவினர்களுக்கும் 
வைியவர்களுக்கும், அல்லாஹ்வின் 
பாறதயில் ஹிஜ்ரத் சசன்ைவர்களுக்கும் 
தர்மம் சகாடுக்க மாட்கடாம் என சத்தியம் 
சசய்ய கவண்டாம். (சசல்வந்தர்களான) 
அவர்கள் மன்னிக்கட்டும், 
சபருந்தன்றமயுடன் விட்டுவிடட்டும். 
அல்லாஹ் உங்கறள மன்னிப்பறத 
நீங்கள் விரும்ப மாட்டீர்களா? அல்லாஹ் 
மகா மன்னிப்பாளன், மகா 
கருறணயாளன் ஆவான். 

 الْفهْضِل  اُولُوا یهاْتهِل  وهَله 
ةِ  ِمْنُكْم  عه هْن  وهالَسه ا ا  یَُْؤُتْو 
ِكْيه  الُْقْربَٰ  اُوِل  الْمهسَٰ  وه

ِجِریْنه  الُْمهَٰ ِبْيِل  ِفْ  وه  سه
    ِ لْيهْعُفْوا اّلَلَٰ لْيهْصفهُحْوا    وه   وه
هْن  ُتِحَبُْونه  اهَله  ُ  یَهْغِفره  ا  اّلَلَٰ
ُ  لهُكْم    ُفوْر   وهاّلَلَٰ َرهِحْيم   غه
 

23. நிச்சயமாக (அசிங்கமான சசயறல) 
அைியாதவர்களான நம்பிக்றக 
சகாண்டவர்களான பத்தினியான சபண்கள் 
மீது யார் (அவர்கள் சசய்யாதறத) குற்ைம் 
சுமத்துகிைார்ககளா அவர்கள் உலகத்திலும் 
மறுறமயிலும் சபிக்கப்படுவார்கள். 
இன்னும், அவர்களுக்கு சபரிய தண்டறன 
உண்டு, 

 یهْرُمْونه  الَهِذیْنه  اَِنه 
ِت  نَٰ َِٰت  الُْمْحصه ِفل   الْغَٰ
ِت  نْيها   ِف  لُِعُنْوا الُْمْؤِمنَٰ   الَدُ
ِة  لهُهْم  وهاَْلَِٰخره اب    وه  عهذه
ِظْيم     عه

24. அவர்களுக்கு எதிராக அவர்களது 
நாவுகளும் அவர்களது கரங்களும் 
அவர்களது கால்களும் அவர்கள் சசய்து 
சகாண்டிருந்த சசயலுக்கு சாட்சி பகரும் 
நாளில் (அந்த தண்டறனறய அவர்கள் 
அறடவார்கள்). 

ُد  یَهْومه  ْ  تهْشهه  عهلههْْیِ
 ْ هلِْسنههَُتُ هیِْدیِْهْم  ا ا  وه
هْرُجلُُهْم  ا هانُوْ  ِبمها  وه   اك
 یهْعمهلُْونه 

25. அந்நாளில் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு 
அவர்களுறடய உண்றமயான கூலிறய 
முழுறமயாக தருவான். இன்னும், 
நிச்சயமாக அல்லாஹ்தான் 
உண்றமயானவன், சதளிவானவன் என்று 
அவர்கள் அைிந்து சகாள்வார்கள். 

ذ   ى ِ ُ  یهْومه فَِهْْیِ ُ  یَُوه  اّلَلَٰ
 ُ ُ َقه  ِدیْٰنه یهْعلهُمْونه  الْحه  وه
هَنه  ه  ا َقُ  اّلَلَٰ الُْمِبْيُ   ُهوهالْحه
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26. சகட்ட சசாற்கள் சகட்டவர்களுக்கு 
உரியன. சகட்டவர்கள் சகட்ட 
சசாற்களுக்கு உரியவர்கள். இன்னும், 
நல்ல சசாற்கள் நல்லவர்களுக்கு உரியன. 
நல்லவர்கள் நல்ல சசாற்களுக்கு 
உரியவர்கள். அ(ந்த நல்ல)வர்கள் 
(பாவிகளாகிய) இவர்கள் 
சசால்வதிலிருந்து நிரபராதிகள் ஆவார்கள். 
அவர்களுக்கு மன்னிப்பும் (சசார்க்கம் 
எனும்) கண்ணியமான அருட்சகாறடயும் 
உண்டு. 

ِبیْثَُٰت  هلْخه ِبیِْثْيه  ا  لِلْخه
ِبیْثُْونه  ِبیْثَِٰت    وهالْخه   لِلْخه
ُت  یَِبَٰ الَطه یَِِبْيه  وه  لِلَطه
ُبْونه  یَِ الَطه یَِ  وه ِت   لِلَطه   بَٰ
كه  َٰٓى ِ ُءْونه  اُول َه   ِمَمها  ُمَبه
ة    لهُهْم  یهُقْولُْونه    ْغِفره َمه
ن  َوهِرْزق   ِریْم   كه

27. நம்பிக்றகயாளர்ககள! உங்கள் வடீுகள் 
அல்லாத (பிைருறடய) வடீுகளில் நீங்கள் 
(அனுமதியின்ைி) நுறழயாதீர்கள், நீங்கள் 
அவ்வடீ்டார்களுக்கு ஸலாம் கூைி, கபசி 
அனுமதி சபறுகின்ை வறர (உள்கள 
சசல்லாதீர்கள்). இதுதான் உங்களுக்கு 
சிைந்ததாகும், நீங்கள் நல்லைிவு 
சபைகவண்டும் என்பதற்காக. 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  َله  اَٰ
ْْیه  بُُيْوًتا  تهْدُخلُْوا   غه
َتَٰ  بُُيْوِتُكْم  اْنُِسْوا حه  تهْسته
لَُِمْوا لَٰ   وهُتسه ا    عه هْهلِهه  ا
لُِكْم  ْْی   ذَٰ لَهُكْم  لَهُكْم  خه  لهعه

َكهُرْونه   تهذه

28. ஆக, அவற்ைில் நீங்கள் ஒருவறரயும் 
காணவில்றலசயனில், உங்களுக்கு 
அனுமதி சகாடுக்கப்படுகிை வறர 
அவற்ைில் நீங்கள் நுறழயாதீர்கள். 
இன்னும், “திரும்பி விடுங்கள்” என்று 
உங்களுக்கு சசால்லப்பட்டால் (வடீ்டுக்குள் 
நுறழயாமல்) திரும்பி விடுங்கள். அது 
உங்க(ள் ஆன்மாக்க)ளுக்கு மிக 
சுத்தமானதாகும். அல்லாஹ் நீங்கள் 
சசய்வறத நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

ا   تهِجُدْوا لَهْم  فهاِْن   فِْيهه
ًدا َتَٰ  تهْدُخلُْوهها فهله  اهحه   حه
اِْن  لهُكْم    یُْؤذهنه    قِْيله  وه
 فهاْرِجُعْوا اْرِجُعْوا لهُكُم 
هزْ  ُ  لهُكْم    كَٰ ُهوها   ِبمها  وهاّلَلَٰ

 عهلِْيم   تهْعمهلُْونه 

29. உங்கள் சபாருள் (மட்டும் 
றவக்கப்பட்டு) இருக்கிை (யாரும்) 
வசிக்காத வடீுகளில் நீங்கள் (அனுமதி 
இன்ைி) நுறழவது உங்கள் மீது 
குற்ைமில்றல. நீங்கள் 

هْن  ُجنهاح    عهلهْيُكْم  لهیْسه    ا
ْْیه  بُُيْوًتا  تهْدُخلُْوا   غه
ْسُكْونهة   ا  مه تهاع   فِْيهه  لَهُكْم    مه
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சவளிப்படுத்துவறதயும் நீங்கள் 
மறைப்பறதயும் அல்லாஹ் நன்கைிவான்.  ُ ا  یهْعلهُم  وهاّلَلَٰ  ُتْبُدْونه  مه

ا  مه  تهْكُتُمْونه  وه

30. (நபிகய!) நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு 
கூறுவரீாக: அவர்கள் தங்கள் 
பார்றவகறள (தங்களுக்கு ஆகாதறத 
பார்ப்பதிலிருந்து) தடுத்துக் சகாள்ளட்டும்; 
இன்னும், தங்கள் மறைவிடங்கறள (பிைர் 
பார்றவகளிலிருந்தும் பாவத்திலிருந்தும்) 
பாதுகாத்துக் சகாள்ளட்டும். அதுதான் 
அவர்களுக்கு மிக சுத்தமானதாகும். 
நிச்சயமாக அல்லாஹ், அவர்கள் 
சசய்வறத ஆழ்ந்தைிந்தவன் ஆவான். 

ْوا لَِلُْمْؤِمِنْيه  قُْل   ِمْن  یهُغَضُ
اِرِهْم  هبْصه یهْحفهُظْوا ا  وه
ُهْم    لِكه  فُُرْوجه هْزكَٰ  ذَٰ   لهُهْم    ا

ه  اَِنه  ٌۢ  اّلَلَٰ ِبْْی    ِبمها  خه
 یهْصنهُعْونه 

31. இன்னும், (நபிகய!) 
நம்பிக்றகயாளர்களான சபண்களுக்கு 
கூறுவரீாக! அவர்கள் தங்கள் 
பார்றவகறள தடுத்துக் சகாள்ளட்டும்; 
இன்னும், தங்கள் மறைவிடங்கறள 
பாதுகாத்துக் சகாள்ளட்டும்; இன்னும், 
தங்கள் அலங்காரங்கறள - அதிலிருந்து 
சவளியில் சதரிபவற்றைத் தவிர 
(மற்ைறத) - சவளிப்படுத்த கவண்டாம்; 
இன்னும், அவர்கள் தங்கள் 
முந்தாறனகறள தங்கள் (தறலகளுக்கு 
கமலிருந்து சட்றடகளின்) சநஞ்சுப் 
பகுதிகள் மீது கபார்த்திக் சகாள்ளட்டும்; 
இன்னும், தங்கள் அலங்காரங்கறள 
சவளிப்படுத்த கவண்டாம், தங்கள் 
கணவர்களுக்கு; அல்லது, தங்கள் 
தந்றதகளுக்கு; அல்லது, தங்கள் 
கணவர்களின் தந்றதகளுக்கு; அல்லது, 
தங்கள் ஆண் பிள்றளகளுக்கு; அல்லது, 
தங்கள் கணவர்களின் ஆண் 
பிள்றளகளுக்கு; அல்லது, தங்கள் 
சககாதரர்களுக்கு; அல்லது, தங்கள் 
சககாதரர்களின் ஆண் பிள்றளகளுக்கு; 
அல்லது, தங்கள் சககாதரிகளின் ஆண் 

ِت  وهقُْل   یهْغُضْضنه  لَِلُْمْؤِمنَٰ
اِرِهَنه  ِمْن  هبْصه یهْحفهْظنه  ا   وه

ُهَنه    یُْبِدیْنه  وهَله  فُُرْوجه
ا  اََِله  ِزیْنهتهُهَنه  ره  مه هه ا  ظه   ِمْنهه

لْيهْضِربْنه  لَٰ  ِبُخُمِرِهَنه  وه  عه
  یُْبِدیْنه  وهَله  ُجُيْوِبِهَنه 
هوْ  لُِبُعْولهِتِهَنه  اََِله  ِزیْنهتهُهَنه   ا
بهٓاى ِِهَنه  هوْ  اَٰ بهٓاءِ  ا  بُُعْولهِتِهَنه  اَٰ

هوْ  هبْنهٓاى ِِهَنه  ا هوْ  ا هبْنهٓاءِ  ا  ا
هوْ  بُُعْولهِتِهَنه  نِِهَنه  ا هوْ  اِْخوها  ا

نِِهَنه  بهِنْ   هوْ  اِْخوها  بهِنْ   ا
ِتِهَنه  وَٰ هخه هوْ  ا ٓاى ِِهَنه  ا هوْ  نِسه ا  ا  مه
لهكهْت  هیْمهانُُهَنه  مه هوِ  ا   ا

ْْیِ  التََِٰبِعْيه   اَْلِْربهةِ   اُوِل  غه
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பிள்றளகளுக்கு; அல்லது, தங்கள் 
(முஸ்லிமான) சபண்களுக்கு; அல்லது, 
தங்கள் வலக்கரங்கள் 
சசாந்தமாக்கியவர்களுக்கு; அல்லது, 
ஆண்களில் (சபண்) ஆறசயில்லாத 
பணியாளர்களுக்கு; அல்லது, சபண்களின் 
மறைவிடங்கறள அைியாத 
சிறுவர்களுக்கு (ஆகிய இவர்களுக்கக)த் 
தவிர. (கணவனுக்கு மறனவியிடம் எந்த 
மறைவும் இல்றல. அவறரத் தவிர கமல் 
கூைப்பட்ட மற்ைவர்களுக்கு முன் ஒரு 
சபண் தனது முகம், குடங்றக, கழுத்துப் 
பகுதி, பாதம், காதுகள் சதரியும்படி 
இருந்தால் அவள் மீது குற்ைமில்றல.) 
தங்கள் அலங்காரங்களிலிருந்து அவர்கள் 
மறைப்பது (மற்ைவர்களிடம்) 
அைியப்படுவதற்காக அவர்கள் தங்கள் 
கால்(களில் உள்ள சலங்றக 
சகாலுசு)கறள பூமியில் தட்டி 
நடக்ககவண்டாம். இன்னும், 
நம்பிக்றகயாளர்ககள! நீங்கள் சவற்ைி 
சபறுவதற்காக அல்லாஹ்விடம் 
பாவமன்னிப்புக் ககாரி திரும்பி விடுங்கள். 

اِل  ِمنه  هوِ  الَرِجه ْفِل  ا  الَطِ
ُرْوا لهْم  الَهِذیْنه  لَٰ  یهْظهه  عه
ِت  وْرَٰ ٓاِء  عه  َله وه  النَِسه
  لُِيْعلهمه   ِباهْرُجلِِهَنه  یهْضِربْنه 

ا    ِزیْنهِتِهَنه    ِمْن  یُْخِفْيه  مه
ا ُتْوبُْو  ِ  اِله  وه ِمْيًعا  اّلَلَٰ هیَُهه  جه   ا

لَهُكْم  الُْمْؤِمُنْونه   لهعه
 ُتْفلُِحْونه 

32. இன்னும், உங்களில் துறண 
இல்லாதவர்களுக்கும் (-மறனவி இல்லாத 
ஆண்களுக்கும், கணவன் இல்லாத 
சபண்களுக்கும்) உங்கள் ஆண் 
அடிறமகளிலும் உங்கள் சபண் 
அடிறமகளிலும் உள்ள (ஒழுக்கமான) 
நல்லவர்களுக்கும் நீங்கள் திருமணம் 
சசய்து றவயுங்கள். அவர்கள் ஏறழகளாக 
இருந்தால் அல்லாஹ் அவர்கறள தனது 
அருளால் (அவர்களுக்கு சசல்வத்றத 
சகாடுத்து) நிறைவுைச் சசய்வான். 
அல்லாஹ் விசாலமானவன், 
நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

هنِْكُحوا ا   ِمْنُكْم  اَْلهیهامَٰ  وه
لِِحْيه   ِعبهاِدُكْم  ِمْن  وهالَصَٰ
ُكْم    ٓاى ِ اِمه  یَهُكْونُْوا اِْن  وه
ٓاءه  ُ  فُقهره ُ  یُْغِٰنِ  ِمْن  اّلَلَٰ
ُ  فهْضلِه     عهلِْيم    وهاِسع   وهاّلَلَٰ
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33. எவர்கள் திருமணத்திற்கு வசதி 
சபைவில்றலகயா அவர்கள் அல்லாஹ் 
அவர்கறள தன் அருளால் 
வசதியுள்ளவர்களாக ஆக்கும் வறர 
ஒழுக்கமாக இருக்கட்டும். இன்னும், 
உங்கள் வலக் கரங்கள் சசாந்தமாக்கிக் 
சகாண்டவர்களில் உரிறமப் பத்திரம் 
எழுதி விடுதறல சபை எவர்கள் 
விரும்புகிைார்ககளா அவர்களில் நீங்கள் 
நன்றமறய (-நம்பிக்றகறயயும் நல்ல 
குணத்றதயும்) அைிந்தால் அவர்களுக்கு 
உரிறமப் பத்திரம் எழுதிக் சகாடுங்கள். 
இன்னும், (நம்பிக்றகயாளர்ககள!) 
உங்களுக்கு அல்லாஹ் சகாடுத்த 
அல்லாஹ்வின் சசல்வத்திலிருந்து 
அவர்களுக்கு சகாடு(த்து அவர்கள் 
விடுதறல சபை உதவு)ங்கள். நீங்கள் 
உலக வாழ்க்றகயின் சசல்வத்றத 
சம்பாதிக்க விரும்பி உங்கள் அடிறம 
சபண்கறள விபச்சாரத்தில் நிர்ப்பந்த(மாக 
ஈடு)படுத்தாதீர்கள், அந்த அடிறமப் 
சபண்கள் பத்தினித்தனத்றத 
விரும்பினால். இன்னும், யார் அந்த 
அடிறம சபண்கறள (விபச்சாரம் சசய்ய) 
நிர்ப்பந்திப்பாகரா நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
அந்த அடிறம சபண்கள் 
நிர்ப்பந்திக்கப்பட்ட பின்னர் அவர்கறள 
மன்னிப்பவன், (அவர்கள் மீது) கருறண 
காட்டுபவன் ஆவான். 

لْیهْستهْعِفِف    َله  الَهِذیْنه  وه
َتَٰ  نِكهاًحا  یهِجُدْونه    حه
 ُ ُ ُ  یُْغِنهْیه   فهْضلِه     ِمْن  اّلَلَٰ
الَهِذیْنه   الِْكتَٰبه  یهْبتهُغْونه  وه

لهكهْت  ِمَمها  هیْمهانُُكْم  مه  ا
 عهلِْمُتْم  اِْن  ْوُهْم فهكهاتِبُ 
 ْ ۬   فِهْْیِ ا   ْْیً ُتْوُهْم  خه اَٰ  َمِْن  وه
اِل  ِ  َمه ىُكْم    الَهِذْی   اّلَلَٰ تَٰ   اَٰ
له  فهتهیَِٰتُكْم  ُتْكِرُهْوا وهَله   عه

ْدنه  اِْن  الِْبغهٓاءِ  هره ًنا  ا َصُ  تهحه
ضه  لَِتهْبتهُغْوا ره وةِ  عه يَٰ   الْحه
ا    نْيه ْن  الَدُ مه َنه  وه  یَُْكِرْهَهُ
ه  فهاَِنه  ْ  اّلَلَٰ   بهْعدِ  ِمنٌۢ

اِهِهَنه  ْكره ُفوْر   اِ َرهِحْيم   غه
 

34. திட்டவட்டமாக உங்களுக்கு 
சதளிவான வசனங்கறளயும் உங்களுக்கு 
முன்னர் (வாழ்ந்து) சசன்ைவர்களின் 
உதாரணத்றதயும் 
இறையச்சமுள்ளவர்களுக்கு 
உபகதசத்றதயும் இைக்கி இருக்கிகைாம். 

ْد  لهقه لْنها   وه هنْزه   یَٰت  اَٰ  اِلهْيُكْم  ا
ثهًل  مه بهیَِنَٰت  َوه  الَهِذیْنه  َمِنه  َمُ

لهْوا   قهْبلُِكْم   ِمْن  خه
ةً  ْوِعظه مه ن  وه  لَِلُْمَتهِقْيه
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35. அல்லாஹ், வானங்கள் இன்னும் 
பூமியின் ஒளி (கநர்வழிகாட்டி) ஆவான். 
(முஃமினுறடய உள்ளத்தில் உள்ள) 
அவனது (கநர்வழி மற்றும் குர்ஆனுறடய) 
ஒளியின் தன்றமயாவது ஒரு மாடத்றதப் 
கபான்ைாகும். அதில் ஒரு விளக்கு 
உள்ளது. அந்த விளக்கு கண்ணாடியில் 
உள்ளது. அந்தக் கண்ணாடி மின்னக்கூடிய 
ஒரு நட்சத்திரத்றதப் கபால் உள்ளது. 
(அந்த விளக்கு,) கிழக்கிலும் அல்லாத 
கமற்கிலும் அல்லாத (-சூரியன் உதிக்கும் 
கபாதும் அது மறையும் கபாதும் அதன் 
சவயில் படாத அளவிற்கு இறலகள் 
அடர்த்தியான) ஆலிவ் என்னும் 
பாக்கியமான மரத்தில் இருந்து 
(எடுக்கப்பட்ட எண்சணயிலிருந்து) 
எரிக்கப்படுகிைது. அதன் எண்சணய் ஒளிர 
ஆரம்பித்து விடுகிைது, அதன் மீது தீ 
படவில்றல என்ைாலும் சரிகய. (தீ 
பட்டால் அது) ஒளிக்கு கமல் ஒளியாக 
ஆகிவிடுகிைது. அல்லாஹ், தனது 
(இஸ்லாம் எனும்) ஒளியின் பக்கம் தான் 
நாடியவர்களுக்கு கநர்வழி காட்டுகிைான். 
இன்னும், மக்களுக்கு (அவர்கள் கநர்வழி 
சபறுவதற்காக பல) உதாரணங்கறள 
அல்லாஹ் விவரிக்கிைான். அல்லாஹ் 
அறனத்றதயும் நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

 ُ هّلَلَٰ ِت  نُوْرُ  ا مَٰوَٰ   الَسه
ثهُل  اَْلهْرِض   وه    نُوِْره   مه

وة   ِمْشكَٰ ا  كه   ِمْصبهاح     فِْيهه
هلِْمْصبهاُح  ة     ِفْ  ا اجه  ُزجه
ةُ  اجه جه هلَزُ ا  ا هنَههه ها  كهْوكهب   ك

َی   ة   ِمْن  یَُْوقهُد  ُدَرِ ره جه  شه
كهة   ه ْرقَِيهة    ََله  زهیُْتْونهة   َمَُبَٰ شه
ْرِبَيهة     َوهَله  ا  یَهكهادُ  غه  زهیُْتهه

ءُ  لهوْ  یُِضْٓ ْسهُ  لهْم  وه  تهْمسه
لَٰ  نُوْر   نهار       یهْهِدی نُوْر     عه
 ُ ْن  لُِنوِْره   اّلَلَٰ ٓاُء    مه  یَهشه

یهْضِرُب  ُ  وه  اَْلهْمثهاله  اّلَلَٰ
ُ  لِلَنهاِس    ء   ِبكَُلِ  وهاّلَلَٰ ْ  َشه
 عهلِْيم   

36. (அந்த விளக்கு) இறை இல்லங்களில் 
எரிக்கப்படுகிைது. அறவ உயர்த்தி 
கட்டப்படுவதற்கும் அவற்ைில் அவனது 
சபயர் நிறனவு கூைப்படுவதற்கும் 
அல்லாஹ் கட்டறளயிட்டுள்ளான். 
அவற்ைில் காறலயிலும் மாறலயிலும் 
(முஃமினான ஆண்கள்) அவறன துதித்து 
சதாழுகிைார்கள். 

هِذنه  بُُيْوت   ِفْ  ُ  ا هْن  اّلَلَٰ  ا
یُْذكهره  ُتْرفهعه  ا  وه   اْسُمه      فِْيهه
ُح  َبِ ا  لهه   یُسه   ِبالُْغُدوَِ  فِْيهه

اِل    وهاَْلَٰصه
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37. (இறை இல்லங்களில் சதாழுகின்ை) 
ஆண்கள் - வர்த்தககமா விற்பறனகயா 
அல்லாஹ்வின் நிறனறவ விட்டும் 
சதாழுறகறய நிறல நிறுத்துவறத 
விட்டும் ஸகாத் சகாடுப்பறத விட்டும் 
(இன்னும் வணக்க வழிபாடுகறள 
அல்லாஹ்விற்கு மட்டும் தூய்றமயாக 
சசய்வறத விட்டும்) அவர்கறள திறச 
திருப்பி விடாது. அவர்கள் ஒரு நாறள 
பயப்படுவார்கள். அதில் (-அந்நாளில்) 
உள்ளங்களும் பார்றவகளும் தடுமாறும். 

ال     ْ  ََله  ِرجه ة   ُتلِْههْْیِ اره تِجه
ْن  بهْيع   َوهَله  ِ  ِذْكرِ  عه  اّلَلَٰ

اِقهاِم  َٰوةِ  وه ل اِیْتهٓاءِ  الَصه   وه
وِة     كَٰ افُْونه  الَزه  یهْوًما  یهخه
 الُْقلُْوُب  فِْيهِ  تهتهقهلَهُب 

اُر ۬    وهاَْلهبْصه

38. (அவர்கள் அப்படி அமல் சசய்தது 
ஏசனனில்,) அவர்கள் சசய்த மிக அழகிய 
நன்றமகளுக்கு அல்லாஹ் கூலி 
வழங்குவதற்காகவும் தனது 
அருளிலிருந்து அவர்களுக்கு கமலும் 
அதிகப்படுத்துவதற்காகவும் ஆகும். 
அல்லாஹ் தான் நாடியவருக்கு 
கணக்கின்ைி வழங்குகிைான். 

ُ  لِيهْجِزیهُهُم  نه  اّلَلَٰ ا  اهْحسه   مه
ِملُْوا ُهْم  عه یهِزیْده  َمِْن  وه
ُ  فهْضلِه     ْن  یهْرُزُق  وهاّلَلَٰ  مه
ٓاءُ  ْْیِ  یَهشه اب   ِبغه  ِحسه

39. நிராகரிப்பாளர்கள் - அவர்களுறடய 
சசயல்கள் சவட்டசவளியில் இருக்கும் 
கானல் நீறரப் கபாலாகும். (தாகித்தவர்) 
அறத தண்ணரீாக எண்ணுகிைார். 
இறுதியாக, அதனிடம் அவர் வந்தால் 
அறத அைகவ (அங்கு) காணமாட்டார். 
இன்னும், அல்லாஹ்றவத்தான் அதனிடம் 
காண்பார். ஆக, அவன் அவருறடய 
கணக்றக அவருக்கு முழுறமயாக 
நிறைகவற்றுவான். இன்னும், ககள்வி 
கணக்கு ககட்பதில் அல்லாஹ் மிகத் 
தீவிரமானவன். 

الَهِذیْنه  ا وه هْعمهالُُهْم  كهفهُرْو    ا
اب    ره ة   كهسه ُبهُ  ِبِقْيعه   یَهْحسه
ْماَُٰن  ٓاًء    الَظه َتَٰ   مه   اِذها حه
ه   ٓاءه ْيـ ًا   یهِجْدهُ  لهْم  جه شه
ده  ه  َوهوهجه ه   اّلَلَٰ فََٰىهُ  ِعْنده  فهوه
ابهه     ُ  ِحسه ِریْعُ  وهاّلَلَٰ  سه
اِب    الِْحسه

40. அல்லது, ஆழமான கடலில் உள்ள 
இருள்கறளப் கபாலாகும் (அவர்களது 
சசயல்கள்). அறத (-அந்த கடறல) 
அறலக்கு கமல் அறல சூழ்ந்திருக்க, 
அதற்கு கமல் கமகம் சூழ்ந்திருக்கிைது. 
(இப்படி) இருள்கள் -அவற்ைில் சில, 

هوْ  َ    بهْحر   ِفْ  كهُظلُمَٰت   ا  لََُجِ
ىهُ  ْوج   یَهْغشَٰ  فهْوقِه   َمِْن  مه

اب     فهْوقِه   َمِْن  ْوج  مه  حه   سه
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சிலவற்றுக்கு- கமலாக (-கடுறமயாக) 
இருக்கிைது. அவன் தனது றகறய 
சவளிகய நீட்டினால் அறத அவனால் 
பார்க்க முடியாது. அல்லாஹ் யாருக்கு 
(கநர்வழி எனும்) ஒளிறய 
ஏற்படுத்தவில்றலகயா அவருக்கு எவ்வித 
ஒளியும் இல்றல. 

 ٌۢ ا  ُظلُمَٰت    بهْعض     فهْوقه  بهْعُضهه
جه  اِذها   هْخره ه   ا  یهكهْد  لهْم  یهده

ا    ىهه ْن  یهرَٰ مه ِل  لَهْم  وه   یهْجعه
 ُ  ِمْن  لهه   فهمها  نُوًْرا لهه   اّلَلَٰ
ن   نَُوْر 

41. (நபிகய!) நீர் பார்க்கவில்றலயா! 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் - வானத்தில் 
உள்ளவர்களும் பூமியில் உள்ளவர்களும் 
வரிறசயாக பைக்கின்ை பைறவகளும் 
அவறன துதிக்கிைார்கள். ஒவ்சவாருவரும் 
அவறனத் சதாழுவறதயும் அவறனத் 
துதிப்பறதயும் திட்டமாக அைிந்துள்ளனர். 
அல்லாஹ் அவர்கள் சசய்வறத 
நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

هلهْم  هَنه  تهره  ا ه  ا ُح  اّلَلَٰ َبِ   لهه   یُسه
ْن  ِت  ِف  مه مَٰوَٰ  وهاَْلهْرِض  الَسه

ْْیُ  َفَٰت     وهالَطه ٓ   قهْد   كَُل   صَٰ
تهه    عهلِمه  له ه     صه تهْسِبْيحه   وه
 ُ ٌۢ  وهاّلَلَٰ لُْونه   ِبمها  عهلِْيم  یهْفعه
 

42. இன்னும், அல்லாஹ்விற்கக 
வானங்களின் பூமியின் ஆட்சி உரியது. 
இன்னும், அல்லாஹ்வின் பக்ககம (இறுதி) 
மீளுதல் இருக்கிைது. 

 ِ ِت  ُملُْك  وهّلِلََٰ مَٰوَٰ  الَسه
اِله  وهاَْلهْرِض    ِ  وه  اّلَلَٰ
 الْمهِصْْیُ 

43. (நபிகய!) நீர் பார்க்கவில்றலயா!? 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் கமகங்கறள (ஓர் 
இடத்திலிருந்து மற்சைாரு இடத்திற்கு) 
ஓட்டுகிைான். பிைகு, அவற்றுக்கு 
இறடயில் இறண(த்து ஒன்று 
கசர்)க்கிைான், பிைகு, அவற்றை 
ஒன்ைிறணக்கப்பட்டதாக ஆக்குகிைான். 
ஆக, அவற்றுக்கு இறடயில் இருந்து 
மறழ சவளிவருவறத நீர் பார்க்கிைரீ். 
இன்னும், வானத்திலிருந்து, அதில் உள்ள 
பனி மறலகளில் இருந்து அவன் (நீறர, 
ஆலங்கட்டிகறள) இைக்குகிைான். அதன் 
மூலம் அவன், தான் நாடியவர்கறள 

هلهْم  هَنه  تهره  ا ه  ا  یُْزِجْ  اّلَلَٰ
ابًا حه  ثَُمه  بهیْنهه   یُؤهلَُِف  ثَُمه  سه
لُه   هاًما  یهْجعه هی ُرك   فهَته
َٰلِه      ِمْن  یهْخُرُج  ْدقه الْوه   ِخل

َُِل  یَُنه مهٓاءِ  ِمنه  وه  ِمْن  الَسه
ا  ِجبهال   ْ  فِْيهه د   ِمنٌۢ   بهره

ْن  ِبه   فهُيِصْيُب  ٓاءُ  مه   یَهشه
یهْصِرفُه   ْن  وه ٓاُء    َمهْن  عه  یَهشه
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தண்டிக்கிைான். இன்னும், தான் 
நாடியவர்கறள விட்டும் அவன் அறத 
திருப்பிவிடுகிைான். அதன் மின்னலின் 
கடுறமயான சவளிச்சம் பார்றவகறள 
பைித்துவிடவும் சநருங்கி விடுகிைது. 

نها  یهكهادُ   یهْذههُب  بهْرقِه   سه
اِر    ِباَْلهبْصه

44. அல்லாஹ் இரறவயும் பகறலயும் 
(ஒன்ைன் பின் ஒன்றை) மாற்றுகிைான். 
அைிவுறடயவர்களுக்கு நிச்சயமாக இதில் 
படிப்பிறன இருக்கிைது. 

ُ  یُقهلَُِب  اره    الَهْيله  اّلَلَٰ الَنههه   وه
لِكه  ِفْ  اَِنه  ةً  ذَٰ ُوِل   لهِعَْبه  ََلِ

اِر   اَْلهبْصه

45. அல்லாஹ் (இப்பூமியில் உள்ள) எல்லா 
உயிரினங்கறளயும் தண்ணரீிலிருந்து 
பறடத்தான். ஆக, தனது வயிற்ைின் மீது 
நடப்பறவயும் அவர்களில் உண்டு. 
இன்னும், இரண்டு கால்கள் மீது 
நடப்பறவயும் அவர்களில் உண்டு. 
இன்னும், நான்கு கால்கள் மீது 
நடப்பறவயும் அவர்களில் உண்டு. 
அல்லாஹ், தான் நாடியறதப் 
பறடக்கிைான். நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
எல்லாவற்ைின் மீதும் 
கபராற்ைலுறடயவன் ஆவான். 

 ُ لهقه  وهاّلَلَٰ   َمِْن  دهٓابَهة   كَُله  خه
ْ  َمهٓاء       یَهْمَِشْ  َمهْن  فهِمْٰنُ
لَٰ  ْ  بهْطِنه     عه ِمْٰنُ  َمهْن  وه
لَٰ  یَهْمَِشْ   ِرْجلهْيِ    عه
 ْ ِمْٰنُ لَٰ   یَهْمَِشْ  َمهْن  وه  عه
هْربهع     ُ  یهْخلُُق  ا ا   اّلَلَٰ  مه
ٓاُء    ه  َنه اِ  یهشه لَٰ  اّلَلَٰ  كَُلِ  عه
ء   ْ  قهِدیْر   َشه

46. திட்டவட்டமாக நாம் சதளிவான 
வசனங்கறள இைக்கியுள்களாம். 
அல்லாஹ், தான் நாடியவருக்கு கநரான 
பாறதயின் பக்கம் கநர்வழி காட்டுகிைான். 

ْد  لْنها   لهقه هنْزه یَٰت   ا  َمُبهیَِنَٰت     اَٰ
 ُ ْن  یهْهِدْی  وهاّلَلَٰ ٓاءُ  مه   اِلَٰ  یَهشه
اط    َمُْستهِقْيم   ِصره

47. அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: “நாங்கள் 
அல்லாஹ்றவயும் தூதறரயும் நம்பிக்றக 
சகாண்கடாம், இன்னும், (அவர்களுக்கு) 
கீழ்ப்படிந்கதாம்” என்று. பிைகு, அவர்களில் 
ஒரு பிரிவினர் அதற்குப் பின்னர் 
(ஈமாறன விட்டு) திரும்பி விடுகிைார்கள். 

یهُقْولُْونه  َنها  وه مه ِ  اَٰ  ِباّلَلَٰ
ُسْوِل  ِبالَره ْعنها  وه هطه ا  ثَُمه  وه

َلَٰ  ْ  فهِریْق   یهتهوه ْ  َمِْٰنُ  َمِنٌۢ
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அ(த்தறகய)வர்கள் நம்பிக்றகயாளர்கள் 
இல்றல.  ِلِكه    بهْعد ا   ذَٰ مه كه  وه َٰٓى ِ   اُول

 ِبالُْمْؤِمِنْيه 

48. அவர்களுக்கு மத்தியில் தூதர் 
தீர்ப்பளிப்பதற்காக அல்லாஹ் இன்னும் 
அவனது தூதரின் பக்கம் அவர்கள் 
அறழக்கப்பட்டால், அப்கபாது அவர்களில் 
ஒரு பிரிவினர் (தூதரின் தீர்ப்றப) 
புைக்கணிக்கிைார்கள். 

اِذها ا وه ِ  اِله  ُدُعْو  ُسْولِه   اّلَلَٰ   وهره
ْ  لِيهْحُكمه  ُ   فهِریْق   اِذها بهْيٰنه
 ْ ْعِرُضْونه  َمِْٰنُ  َمُ

49. இன்னும், அவர்களுக்கு சாதகமாக 
சத்தியம் இருந்தால் (தீர்ப்புக்கு) 
கட்டுப்பட்டவர்களாக அவர் பக்கம் 
வருகிைார்கள். 

اِْن  َقُ  لَهُهُم  یَهُكْن  وه  الْحه
ا  ُمْذِعِنْيه   اِلهْيهِ  یهاُْتْو 

50. அவர்களது உள்ளங்களில் கநாய் 
இருக்கிைதா? அல்லது, அவர்கள் 
சந்கதகிக்கிைார்களா? அல்லது, 
அல்லாஹ்வும் அவனது தூதரும் அவர்கள் 
மீது அநீதியிறழத்து விடுவார்கள் என்று 
பயப்படுகிைார்களா? மாைாக, அவர்கள்தான் 
அநியாயக்காரர்கள். 

هِفْ  هِم   َمهرهض   قُلُْوِبِهْم  ا  ا
ا هْم  اْرتهابُْو  افُْونه  ا هْن  یهخه   ا
ُ  یَهِحْيفه  ْ  اّلَلَٰ  عهلههْْیِ
ُسْولُه     كه  بهْل  وهره َٰٓى ِ  ُهُم  اُول
ن  لُِمْونه  الَظَٰ

51. அவர்களுக்கு மத்தியில் தூதர் 
தீர்ப்பளிப்பதற்காக அல்லாஹ் இன்னும் 
அவனது தூதர் பக்கம் நம்பிக்றகயாளர்கள் 
அறழக்கப்பட்டால் அப்கபாது அந்த 
நம்பிக்றகயாளர்களுறடய கூற்ைாக 
இருப்பசதல்லாம், நாங்கள் 
சசவியுற்கைாம், கீழ்ப்படிந்கதாம் என்று 
அவர்கள் கூறுவதுதான். இன்னும், 
அவர்கள்தான் சவற்ைியாளர்கள் ஆவர். 

نَهمها  هانه  اِ  الُْمْؤِمِنْيه  قهْوله  ك
ا اِذها ِ  اِله  ُدُعْو  ُسْولِه   اّلَلَٰ   وهره

ْ  لِيهْحُكمه  ُ هْن  بهْيٰنه  یَهُقْولُْوا ا
ِمْعنها  ْعنها    سه هطه ا كه  وه َٰٓى ِ اُول  وه
 الُْمْفلُِحْونه  ُهُم 

52. யார் அல்லாஹ்விற்கும் அவனது 
தூதருக்கும் கீழ்ப்படிவாகரா; இன்னும், 
அல்லாஹ்றவ பயப்படுவாகரா; இன்னும், 
அவறன அஞ்சி நடப்பாகரா 

ْن  مه ه  یَُِطِع  وه ُسْولهه   اّلَلَٰ  وهره
یهْخشه  ه  وه یهَتهْقهِ  اّلَلَٰ  وه



 

ஸூரா நம்லு 

 

809 

 

 النمل

அ(த்தறகய)வர்கள்தான் (சசார்க்கத்தின்) 
நற்பாக்கியம் சபற்ைவர்கள்.  ِ َٰٓى الْفهٓاى ُِزْونه  ُهُم  كه فهاُول

 

53. அவர்கள் அல்லாஹ்வின் மீது 
உறுதியாக சத்தியம் சசய்தனர்: “நீர் 
அவர்களுக்கு கட்டறளயிட்டால் 
நிச்சயமாக அவர்கள் (கபாருக்கு) புைப்பட்டு 
வருவார்கள்” என்று. (நபிகய) கூறுவரீாக: 
“நீங்கள் சத்தியமிடாதீர்கள். (உங்கள் 
கீழ்ப்படிதல் சபாய் என்று) அைியப்பட்ட 
கீழ்ப்படிதகல.” நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
நீங்கள் சசய்வறத ஆழ்ந்தைிபவன் 
ஆவான். 

ُمْوا هقْسه ا ِ  وه ْهده  ِباّلَلَٰ   جه
هیْمهانِِهْم  ْن  ا ْرتهُهْم  لهى ِ همه  ا
  ُتْقِسُمْوا    ََله  قُْل  لهيهْخُرُجَنه   

ة   اعه ْعُرْوفهة     طه ه  اَِنه  َمه  اّلَلَٰ
 ٌۢ ِبْْی   تهْعمهلُْونه   ِبمها  خه

54. (நபிகய!) கூறுவரீாக: அல்லாஹ்விற்கு 
கீழ்ப்படியுங்கள். இன்னும், தூதருக்கு 
கீழ்ப்படியுங்கள். ஆக, நீங்கள் விலகிச் 
சசன்ைால் அவர் மீது கடறமசயல்லாம் 
அவர் மீது சுமத்தப்பட்டதுதான் (-
மார்க்கத்றத எடுத்துச் சசால்வதுதான்). 
உங்கள் மீது கடறமசயல்லாம் உங்கள் 
மீது சுமத்தப்பட்டதுதான் (-தூதருக்கு 
கீழ்ப்படிவதும் கட்டுப்படுவதும்தான்). 
இன்னும், நீங்கள் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்தால் 
நீங்கள் கநர் வழிப் சபறுவரீ்கள். இன்னும், 
தூதர் மீது கடறம இல்றல, (மார்க்கத்றத) 
சதளிவாக எடுத்துறரப்பறதத் தவிர. 

هِطْيُعوا قُْل  ه  ا ه  اّلَلَٰ ا   ِطْيُعواوه
ُسْوله      فهاِنَهمها  تهوهلَهْوا فهاِْن  الَره
ا  عهلهْيهِ   وهعهلهْيُكْم  ُحَمِله  مه
ا  اِْن  ُحَمِلُْتْم    َمه  ُتِطْيُعْوهُ  وه

ا  تهْهتهُدْوا    مه له  وه ُسْوِل  عه   الَره
َٰغُ  اََِله   الُْمِبْيُ  الْبهل

55. உங்களில் எவர்கள் நம்பிக்றகசகாண்டு 
நற்சசயல்கள் சசய்தார்ககளா 
அவர்களுக்கு அல்லாஹ் 
வாக்களித்துள்ளான்: அவர்களுக்கு 
முன்னுள்ளவர்கறள (பூமியின்) 
ஆட்சியாளர்களாக ஆக்கியது கபான்று 
இப்பூமியில் அவர்கறள 
ஆட்சியாளர்களாக ஆக்குவான். இன்னும், 
அவர்களுக்காக அவன் திருப்தியறடந்த 
அவர்களுறடய மார்க்கத்றத அவர்களுக்கு 

ُ  وهعهده  ُنْوا الَهِذیْنه  اّلَلَٰ مه  اَٰ
ِملُوا ِمْنُكْم  ِت  وهعه لِحَٰ   الَصَٰ

 ْ ُ  اَْلهْرِض  ِف  لهیهْستهْخلِفهَٰنه
مها    ِمْن  الَهِذیْنه  اْستهْخلهفه  كه

نهَنه  قهْبلِِهْم  َكِ لهُيمه  لهُهْم   وه
 ُ ُ  لهُهْم  اْرتهضَٰ  الَهِذی ِدیْٰنه
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பலப்படுத்தித் தருவான். அவர்களது 
பயத்திற்கு பின்னர் நிம்மதிறய 
அவர்களுக்கு மாற்ைித்தருவான். அவர்கள் 
என்றன வணங்குவார்கள், எனக்கு 
எறதயும் இறணறவக்க மாட்டார்கள். 
இதற்குப் பின்னர் யார் நிராகரிப்பார்ககளா 
அவர்கள்தான் பாவிகள். 

 ْ ُ لهَٰنه لهیُبهَدِ ْ  وه  بهْعدِ  َمِنٌۢ
ْوفِِهْم  هْمًنا    خه  یهْعُبُدْونهِنْ  ا

ْيـ ًا    ِبْ  یُْشِرُكْونه  َله   شه
ْن  مه لِكه  بهْعده  كهفهره  وه  ذَٰ

كه  َٰٓى ِ ِسُقْونه  ُهُم  فهاُول الْفَٰ
 

56. இன்னும், நீங்கள் கருறண 
காட்டப்படுவதற்காக சதாழுறகறய நிறல 
நிறுத்துங்கள். ஸகாத்றத சகாடுங்கள். 
இன்னும் தூதருக்கு கீழ்ப்படியுங்கள். 

هقِْيُموا ا َٰوةه  وه ل ُتوا الَصه اَٰ  وه
وةه  كَٰ هِطْيُعوا الَزه ا ُسْوله  وه   الَره
لَهُكْم  ُمْونه   لهعه  ُتْرحه

57. (நபிகய!) நிராகரிப்பாளர்கள் 
இப்பூமியில் (அல்லாஹ்றவ) 
பலவனீப்படுத்தி விடுவார்கள் என்று 
எண்ணி விடாதீர். இன்னும், அவர்களது 
தங்குமிடம் நரகம்தான். அது சகட்ட 
மீளுமிடமாகும். 

َه  َله  به   كهفهُرْوا الَهِذیْنه  تهْحسه
 اَْلهْرِض    ِف  ُمْعِجِزیْنه 
ىُهُم  اْوَٰ مه لهِبْئسه   الَنهاُر    وه   وه
ن   الْمهِصْْیُ

58. நம்பிக்றகயாளர்ககள! உங்கள் 
வலக்கரங்கள் சசாந்தமாக்கியவர்களும் 
உங்களில் பருவத்றத அறடயாதவர்களும் 
மூன்று கநரங்களில் (உங்கள் 
இல்லங்களில் நுறழய) உங்களிடம் 
அனுமதி ககாரட்டும். அதிகாறல 
சதாழுறகக்கு முன்; இன்னும், மதியத்தில் 
(நீங்கள் ஓய்வு எடுப்பதற்காக) உங்கள் 
ஆறடகறள நீங்கள் கறளந்துவிடும் 
கநரத்தில்; இன்னும், இஷா சதாழுறகக்கு 
பின் இறவ மூன்றும் உங்களுக்கு 
மறைவான கநரங்கள் ஆகும். (இந்த 
கநரங்களில் அவர்கள் உங்களிடம் 
அனுமதி சபற்று உள்கள பிரகவசிக்கவும். 
மற்ை கநரங்களில் அனுமதியின்ைி 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  اَٰ
  الَهِذیْنه  لِیهْستهاِْذنُْكُم 

لهكهْت  هیْمهانُُكْم  مه الَهِذیْنه  ا  وه
 ِمْنُكْم   الُْحلُمه  یهْبلُُغوا لهْم 
َٰثه  هل ت     ث َرَٰ  قهْبِل  ِمْن  مه
َٰوِة  ل  وهِحْيه  الْفهْجرِ  صه

ُعْونه   َمِنه  ثِيهابهُكْم  تهضه
ةِ  ِهْْیه ْ  الَظه ِمنٌۢ َٰوِة   بهْعدِ  وه ل   صه
  ۬ ٓاِء   َُٰث  الِْعشه هل ت   ث وْرَٰ   عه
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அவர்கள் நுறழவது) உங்கள் மீதும் 
அவர்கள் மீதும் குற்ைமில்றல. உங்களில் 
சிலர் சிலரிடம் அதிகம் வந்துகபாகக் 
கூடியவர்கள் ஆவார்கள். இவ்வாறு 
அல்லாஹ் உங்களுக்கு வசனங்கறள 
சதளிவுபடுத்துகிைான். அல்லாஹ் 
நன்கைிந்தவன், மகா ஞானவான் ஆவான். 

 وهَله  عهلهْيُكْم  لهیْسه  لَهُكْم   
 ْ ٌۢ  عهلههْْیِ ُهَنه    ُجنهاح    بهْعده
فُْونه  َوَٰ  بهْعُضُكْم  عهلهْيُكْم  طه
لَٰ  لِكه  بهْعض     عه ُ   كهذَٰ  یُبهَيِ
 ُ ُ  اَْلَٰیَِٰت    لهُكُم  اّلَلَٰ اّلَلَٰ  وه

ِكيْ  عهلِْيم    م  حه

59. உங்களில் குழந்றதக(ளாக 
இருப்பவர்க)ள் பருவத்றத 
அறடந்துவிட்டால் அவர்கள் (உங்கள் 
இல்லங்களில் நுறழயும் கபாது) அனுமதி 
ககாரட்டும் அவர்களுக்கு முன்னர் உள்ள 
(வயது வந்த)வர்கள் அனுமதி ககாரியது 
கபான்று. இவ்வாறு அல்லாஹ் 
உங்களுக்கு தனது வசனங்கறள 
சதளிவுபடுத்துகிைான். அல்லாஹ் 
நன்கைிந்தவன், மகா ஞானவான் ஆவான். 

اِذها  ِمْنُكُم  اَْلهْطفهاُل  بهلهغه  وه
اِْذنُْوا الُْحلُمه  مها  فهلْیهْسته   كه
 ِمْن  الَهِذیْنه  اْستهاْذهنه 
لِكه  قهْبلِِهْم    ُ  كهذَٰ ُ  یُبهَيِ  اّلَلَٰ
یَِٰته     لهُكْم  ُ   اَٰ  عهلِْيم   وهاّلَلَٰ

ِكْيم    حه

60. சபண்களில் திருமணத்றத 
ஆறசப்படாத வயது முதிர்ந்தவர்கள் 
(தங்களது பர்தாவின் கமல் உள்ள) 
அவர்களின் துப்பட்டாக்கறள 
(அணியாமல்) கழட்டுவதில் அவர்கள் மீது 
குற்ைமில்றல. அவர்கள் 
அலங்காரங்களுடன் சவளிகய வராமல் 
இருக்க கவண்டும். இன்னும், அவர்கள் 
கபணுதலாக இரு(ந்து துப்பட்டாக்கறள 
எல்கலார் முன்பும் அணிந்து 
இரு)ப்பதுதான் அவர்களுக்கு சிைந்ததாகும். 
அல்லாஹ் நன்கு சசவியுறுபவன், 
நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

الْقهوهاعُِد  ٓاءِ  ِمنه  وه   النَِسه
 نِكهاًحا  یهْرُجْونه  َله  الََِٰتْ 

هْن  ُجنهاح   عهلهْيِهَنه   فهلهیْسه    ا
ْعنه  ْْیه  ثِيهابهُهَنه  یَهضه   غه

ت    ِجَٰ َ هْن  ِبِزیْنهة     ُمتهَبه ا  وه
ْْی   یَهْستهْعِفْفنه   لَهُهَنه    خه

 ُ ِمْيع   وهاّلَلَٰ  عهلِْيم   سه

61. குருடர் மீது குற்ைம் இல்றல, 
ஊனமுற்ைவர் மீது குற்ைம் இல்றல, 
கநாயாளி மீது குற்ைம் இல்றல, உங்கள் 
மீது குற்ைம் இல்றல - நீங்கள் உங்கள் 

له  لهیْسه  ج    اَْلهْعمَٰ  عه ره  حه
له  وهَله  ِج  عه ج   اَْلهْعره ره  حه
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இல்லங்களிலிருந்து; அல்லது, உங்கள் 
தந்றதகளின் இல்லங்களிலிருந்து; 
அல்லது, உங்கள் தாய்மார்களின் 
இல்லங்களிலிருந்து; அல்லது, உங்கள் 
சககாதரர்களின் இல்லங்களிலிருந்து; 
அல்லது, உங்கள் சககாதரிகளின் 
இல்லங்களிலிருந்து; அல்லது, உங்கள் 
தந்றதயின் சககாதரர்களின் 
இல்லங்களிலிருந்து; அல்லது, உங்கள் 
மாமிகளின் இல்லங்களிலிருந்து; அல்லது, 
உங்கள் தாய்மாமன்களின் 
இல்லங்களிலிருந்து; அல்லது, உங்கள் 
தாயின் சககாதரிகளின் 
இல்லங்களிலிருந்து; அல்லது, எந்த 
இல்லத்தின் சாவிகறள நீங்கள் உங்கள் 
உரிறமயில் றவத்திருக்கிைரீ்ககளா 
அதிலிருந்து; அல்லது, உங்கள் நண்பனின் 
இல்லங்களிலிருந்து நீங்கள் உண்பது 
(உங்கள் மீது குற்ைமில்றல). நீங்கள் 
ஒன்ைிறணந்தவர்களாக அல்லது 
பிரிந்தவர்களாக (தனித்தனியாக) உண்பது 
உங்கள் மீது குற்ைமில்றல. நீங்கள் 
(உங்களுறடய அல்லது பிைருறடய) 
இல்லங்களில் நுறழந்தால் உங்களுக்கு -
அல்லாஹ்விடமிருந்து (கற்பிக்கப்பட்ட) 
பாக்கியமான நல்ல முகமனாகிய- 
ஸலாறம (அங்குள்ள உங்கள் 
சககாதரர்களுக்கு) சசால்லுங்கள். நீங்கள் 
சிந்தித்து விளங்குவதற்காக அல்லாஹ் 
உங்களுக்கு இவ்வாறு வசனங்கறள 
சதளிவுபடுத்துகிைான். 

له  وهَله  ج    الْمهِریِْض  عه ره  حه
لَٰ   َله وه  هنُْفِسُكْم  عه هْن  ا  ا

ْ  تهاْكُلُْوا هوْ   بُُيْوِتُكْم  ِمنٌۢ  ا
ُكْم  بُُيْوِت  بهٓاى ِ هوْ  اَٰ  بُُيْوِت  ا

ِتُكْم  هوْ  اَُمههَٰ  بُُيْوِت  ا
نُِكْم  هوْ  اِْخوها  بُُيْوِت  ا
ِتُكْم  وَٰ هخه هوْ  ا  بُُيْوِت  ا
هْعمهاِمُكْم  هوْ  ا  بُُيْوِت  ا
ِتُكْم  َمَٰ هوْ  عه   بُُيْوِت  ا
هْخوهالُِكْم  هوْ  ا  بُُيْوِت  ا
َِٰتُكْم  ل هوْ  خَٰ ا  ا لهْكُتْم  مه  مه
ه    هوْ  َمهفهاتِحه ِدیِْقُكْم    ا   صه
هْن  ُجنهاح    عهلهْيُكْم  لهیْسه    ا
ِمْيًعا  تهاْكُلُْوا هوْ  جه اًتا    ا هْشته   ا
لُْتْم   فهاِذها  بُُيْوًتا  دهخه

لَُِمْوا لَٰ   فهسه هنُْفِسُكْم  عه  ا
ِ  ِعْندِ  َمِْن  تهِحَيهةً   اّلَلَٰ
كهةً  ه یَِبهًة    ُمَبَٰ لِكه  طه  كهذَٰ
 ُ ُ  یُبهَيِ   اَْلَٰیَِٰت  لهُكُم  اّلَلَٰ
لَهُكْم  ن  لهعه  تهْعِقلُْونه

62. நம்பிக்றகயாளர்கள் எல்லாம் 
அல்லாஹ்றவயும் அவனது தூதறரயும் 
(அவர்கள் கூைிய எல்லா 
விஷயங்களிலும்) 
உண்றமப்படுத்தியவர்கள்தான். இன்னும், 

نَهمها   الَهِذیْنه  الُْمْؤِمُنْونه  اِ
ُنْوا مه ِ  اَٰ ُسْولِه   ِباّلَلَٰ اِذها وهره   وه
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அவர்கள் (-தூதருடன் கபார், சதாழுறக, 
ஆகலாசறன கபான்ை) ஒரு சபாது 
காரியத்தில் அவருடன் இருந்தால் 
அவரிடம் அனுமதி ககட்காமல் 
(அங்கிருந்து) அவர்கள் 
சசல்லமாட்டார்கள். நிச்சயமாக 
உங்களிடம் அனுமதி ககட்பவர்கள், 
அவர்கள்தான் அல்லாஹ்றவயும் அவனது 
தூதறரயும் உண்றமப்படுத்தியர்கள் 
ஆவார்கள். ஆக, அவர்கள் உம்மிடம் 
தங்களின் சில காரியத்திற்கு அனுமதி 
ககட்டால் அவர்களில் நீர் நாடியவருக்கு 
அனுமதி அளிப்பரீாக. இன்னும், 
அவர்களுக்காக அல்லாஹ்விடம் 
பாவமன்னிப்புக் ககாருவரீாக. நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் மகா மன்னிப்பாளன், சபரும் 
கருறணயாளன் ஆவான். 

هانُْوا ه   ك عه لَٰ   مه هْمر   عه اِمع    ا   جه
َتَٰ  یهْذههُبْوا لَهْم   حه

اِْذنُْوهُ     الَهِذیْنه  اَِنه  یهْسته
كه  یهْستهاِْذنُْونهكه  َٰٓى ِ   اُول

ِ  یُْؤِمُنْونه  الَهِذیْنه   ِباّلَلَٰ
ُسْولِه     اْذهنُْوكه  فهاِذها وهره  اْسته
اْنِِهْم  لِبهْعِض   لَِمهْن  فهاْذهْن  شه
ْ  ِشْئته   وهاْستهْغِفرْ  ِمْٰنُ
ه    لهُهُم  ه  اَِنه  اّلَلَٰ ُفوْر   اّلَلَٰ   غه

 َرهِحْيم  

63. (நம்பிக்றகயாளர்ககள!) உங்களுக்கு 
மத்தியில் தூதர் (உங்களுக்கு எதிராக) 
பிரார்த்திப்பறத உங்களில் சிலர் சிலருக்கு 
(எதிராக) பிரார்த்திப்பது கபான்று 
ஆக்கிவிடாதீர்கள். (அவருறடய 
பிரார்த்தறன கண்டிப்பாக நிகழ்ந்துவிடும்.) 
உங்களில் மறைவாக நழுவிச் 
சசல்பவர்கறள திட்டமாக அல்லாஹ் 
நன்கைிவான். ஆக, அவருறடய 
கட்டறளக்கு மாறுசசய்பவர்கள் (-
உள்ளங்கள் இறுகி நிராகரிப்பு என்னும்) 
குழப்பம் தங்கறள அறடந்துவிடுவறத; 
அல்லது, வலி தரும் (கடுறமயான) 
தண்டறன தங்கறள 
அறடந்துவிடுவறதப் பற்ைி உஷாராக 
(பயந்தவர்களாக) இருக்கட்டும். 

لُْوا َله  ُسْوِل  ُدعهٓاءه  تهْجعه   الَره
 بهْعِضُكْم  كهُدعهٓاءِ  بهیْنهُكْم 
ُ  یهْعلهُم  قهْد  بهْعًضا     اّلَلَٰ
لَهلُْونه  الَهِذیْنه   ِمْنُكْم  یهتهسه
رِ  لِوهاذًا     الَهِذیْنه  فهلْيهْحذه

الُِفْونه  ْن  یُخه هْمِره    عه هْن  ا   ا
 ْ ُ هوْ  فِْتنهة   ُتِصْيُبه   ا
 ْ ُ اب   یُِصْيُبه هلِْيم   عهذه  ا

64. அைிந்து சகாள்ளுங்கள்! நிச்சயமாக 
வானங்களிலும் பூமியிலும் உள்ளறவ 
அல்லாஹ்விற்கக சசாந்தமானறவயாகும். 
திட்டமாக நீங்கள் இருக்கும் நிறலறய 
அவன் நன்கைிவான். இன்னும், (நபியின் 

هَله   ِ  اَِنه  ا ا  ّلِلََٰ ِت  ِف  مه مَٰوَٰ   الَسه
ا   یهْعلهُم  قهْد  وهاَْلهْرِض      مه
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கட்டறளக்கு மாறுசசய்த) அவர்கள் 
அந்நாளில் அவனிடம் அவர்கள் திரும்பக் 
சகாண்டு வரப்படும்கபாது, ஆக, அவர்கள் 
சசய்தறத அவன் அவர்களுக்கு 
அைிவிப்பான். இன்னும், அல்லாஹ் 
எல்லாவற்றையும் நன்கைிந்தவன் 
ஆவான். 

هنُْتْم  یهْومه  عهلهْيِه    ا   وه
ُعْونه  ُئُهْم  اِلهْيهِ  یُْرجه  فهُينهَبِ

ِملُْوا    ِبمها  ُ  عه  ِبكَُلِ  وهاّلَلَٰ
ء   ْ ن  َشه  عهلِْيم 

  

ஸூரா புரக்ான் الفرقان 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. தனது அடியார் மீது - அவர் 
அகிலத்தார்கறள எச்சரிப்பவராக 
இருப்பதற்காக - பிரித்தைிவிக்கும் 
கவதத்றத இைக்கிய (இறை)வன் மிகுந்த 
பாக்கியவான், மிகவும் உயர்ந்தவன், மிக்க 
மகத்துவமானவன் ஆவான். 

كه  ه له  الَهِذْی  تهَبَٰ  نهَزه
لَٰ  الُْفْرقهانه  ْبِده   عه  عه
لهِمْيه  لِيهُكْونه  ا   لِلْعَٰ  نهِذیْره

2. வானங்கள் இன்னும் பூமியின் ஆட்சி 
அவனுக்கக உரியது. அவன் (தனக்கு) 
குழந்றதறய (-சந்ததிறய) 
ஏற்படுத்தவில்றல. இன்னும், ஆட்சியில் 
அவனுக்கு இறண ஒருவரும் இல்றல. 
இன்னும், எல்லாவற்றையும் அவகன 
பறடத்தான். அதுமட்டுமல்ல, அவற்றை 
(எப்படி பறடக்க கவண்டுகமா அப்படி) 
சீராக நிர்ணயம் சசய்(து, அவற்றை 
பறடத்)தான். 

ِت  ُملُْك  لهه   لَهِذْی  مَٰوَٰ  الَسه
لهْم  وهاَْلهْرِض  لهًدا  یهَتهِخذْ  وه وه

لهْم  ِریْك   لَهه   یهُكْن  َوه  ِف  شه
لهقه  الُْملِْك  ء   كَُله  وهخه ْ  َشه
ه   ره  تهْقِدیًْرا  فهقهَده
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3. அ(ந்த இறணறவப்ப)வர்கள் அவறன 
அன்ைி (பல) கடவுள்கறள 
(வழிபாடுகளுக்கு) ஏற்படுத்திக் 
சகாண்டனர். அந்த கடவுள்கள் எறதயும் 
பறடக்க மாட்டார்கள். அவர்ககளா 
(மனிதர்களால்) சசய்யப்படுகிைார்கள். 
இன்னும், அவர்கள் தங்களுக்குத் தாகம 
தீறம சசய்வதற்கும் நன்றம 
சசய்வதற்கும் சக்தி சபை மாட்டார்கள். 
இன்னும், (பிைரின்) இைப்பிற்கும் 
வாழ்விற்கும் மீண்டும் உயிர்த்சதழச் 
சசய்வதற்கும் அவர்கள் சக்தி சபை 
மாட்டார்கள். 

ُذْوا تَهخه ا ةً  ُدْونِه    ِمْن  وه لِهه   اَٰ
ْيـ ًا َوهُهْم  یهْخلُُقْونه  ََله   شه

 یهْملُِكْونه  وهَله  یُْخلهُقْونه 
ًرا َوهَله  َِلهنُْفِسِهْم  نهْفًعا   ضه

ْوًتا َوهَله  یهْملُِكْونه  َوهَله   مه
وةً َوهَله  يَٰ  نُُشوًْرا   حه

4. நிராகரிப்பாளர்கள் கூறுகிைார்கள்: “இ(ந்த 
கவதமான)து இட்டுக்கட்டப்பட்டகத தவிர 
கவறு இல்றல. இன்னும், இவர் (-இந்த 
தூதர்) இறத இட்டுக்கட்டினார். இவருக்கு 
மற்ை மக்கள் இதற்கு உதவினர்.” ஆக, 
திட்டமாக இவர்கள் சபரும் 
அநியாயத்றதயும் சபாய்றயயும் 
கூைினார்கள். 

ا الَهِذیْنه  وهقهاله    اِْن  كهفهُرْو 
ا   ذه ىهُ  اِفُْك  اََِله   هَٰ َٰ  فَْته

هعهانهه   ا   قهْوم   عهلهْيهِ  وه
  ۬ ُرْونه ۛ خه ٓاُءوْ  فهقهْد  اَٰ ُظلًْما  جه
 َوهُزْوًرا ۬ۛ 

5. இன்னும், கூைினார்கள்: (இந்த குர்ஆன்) 
முன்கனாரின் கட்டுக் கறதகளாகும். அவர் 
இவற்றை தானாக எழுதிக்சகாண்டார். 
ஆக, இறவ காறலயிலும் மாறலயிலும் 
அவர் மீது படித்துக்காட்டப்படுகிைது. 

ا قهالُْو  اِطْْیُ  وه هسه لِْيه  ا هَوه  اَْل
ا  ْكتهتهبههه  عهلهْيهِ   ُتْملَٰ  فهِهه  ا

هِصْيًل  ةً َوها  بُْكره

6. (நபிகய!) கூறுவரீாக! வானங்களிலும் 
பூமியிலும் (உள்ள சர்வ) ரகசியத்றத(யும்) 
எவன் நன்கைிவாகனா அவன்தான் இறத 
(உம் மீது) இைக்கினான். நிச்சயமாக 
அவன் மகா மன்னிப்பாளனாக சபரும் 
கருறணயாளனாக இருக்கிைான். 

لههُ  قُْل  هنْزه   یهْعلهُم  الَهِذْی  ا
َره  ِت  ِف  الَسِ مَٰوَٰ   الَسه

َه  وهاَْلهْرِض    ن هانه  ه  اِ ُفوًْرا  ك   غه
ِحْيًما   َره
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7. அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: “இந்த 
தூதருக்கு என்ன ஏற்பட்டது!? இவர் 
உணவு சாப்பிடுகிைார்; இன்னும், கறடத் 
சதருக்களில் உலாவுகிைார். இவர் மீது 
ஒரு வானவர் இைக்கப்பட்டு அவர் 
இவருடன் (மக்கறள) எச்சரிப்பவராக 
இருக்க கவண்டாமா?” 

قهالُوْ  اِل  اوه ا مه ُسْوِل  هَٰذه   الَره
امه  یهاْكُُل  عه یهْمَِشْ  الَطه   ِف  وه

 اُنِْزله  لهْو َله    اَْلهْسوهاِق   
لهك   اِلهْيهِ  ه    فهيهُكْونه  مه عه  مه
 نهِذیًْرا  

8. “அல்லது, இவருக்கு ஒரு சபாக்கிஷம் 
இைக்கப்பட கவண்டாமா! அல்லது, 
இவருக்கு ஒரு கதாட்டம் இருந்து 
அதிலிருந்து இவர் புசிக்க கவண்டாமா!” 
இன்னும் அந்த அநியாயக்காரர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: “நீங்கள் குடல்கள் உள்ள 
ஒரு (உணவு சாப்பிடுகிை சாதாரண) 
மனிதறரத் தவிர (புனிதமான 
வானவர்கறள) நீங்கள் பின்பற்ைவில்றல.” 

هوْ  َْن   اِلهْيهِ  یُلْقَٰ   ا هوْ  كه  تهُكْوُن  ا
َنهة   لهه   ا    كُُل یَهاْ  جه  وهقهاله  ِمْنهه

لُِمْونه    اََِله  تهتَهِبُعْونه  اِْن  الَظَٰ
ُجًل   َمهْسُحوًْرا  ره

9. (நபிகய!) பார்ப்பரீாக! அவர்கள் எப்படி 
உமக்கு (தவைான) தன்றமகறள எடுத்துக் 
கூறுகிைார்கள். ஆக, அவர்கள் 
வழிசகட்டனர். (கநர்வழி சபை) அவர்கள் 
ஒரு (சரியான) பாறதயில் சசல்வதற்கு 
சக்தி சபைமாட்டார்கள். 

ُنُْظرْ  بُْوا كهْيفه  ا ره  لهكه   ضه
لَُْوا اَْلهْمثهاله    فهله  فهضه

ِبْيًلن  یهْستهِطْيُعْونه   سه

10. அவன் (-அல்லாஹ்) மிகுந்த 
பாக்கியவான், மிகவும் உயர்ந்தவன், மிக்க 
மகத்துவமானவன் ஆவான். அவன் 
நாடினால் உமக்கு இவற்றைவிட 
சிைந்தறத - அவற்றை சுற்ைி நதிகள் 
ஓடும் சசார்க்கங்கறள- ஏற்படுத்துவான். 
இன்னும், உமக்கு (அங்கு) மாளிறககறள 
ஏற்படுத்துவான். 

كه  ه ٓاءه  اِْن  الَهِذْی   تهَبَٰ  شه
له  عه ا لهكه  جه ْْیً لِكه  َمِْن  خه   ذَٰ
َنَٰت   ا  ِمْن  تهْجِرْی  جه  تهْحِتهه
ُر    ْل  اَْلهنْهَٰ یهْجعه  لَهكه  وه
 قُُصوًْرا 
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11. மாைாக, அவர்கள் உலக முடிறவ 
சபாய்ப்பித்தனர். உலக முடிறவ 
சபாய்ப்பிப்பவருக்கு சகாழுந்து 
விட்சடரியும் சநருப்றப நாம் 
தயார்படுத்தியுள்களாம். 

بُْوا بهْل  َذه ِة  كه اعه   ِبالَسه
هْعتهْدنها  ا به  لِمهْن  وه  كهَذه
ةِ  اعه ا   ِبالَسه ِعْْیً  سه

12. அது அவர்கறள தூரமான 
இடத்திலிருந்து பார்த்தால் அதனுறடய (-
சநருப்பு பற்ைி எரியும் கபாது 
சவளிப்படும்) சத்தத்றதயும் 
இறரச்சறலயும் அவர்கள் 
சசவியுறுவார்கள். 

ْتُهْم  اِذها ه ا كهان    َمِْن  ره  َمه
ِمُعْوا بهِعْيد   ا  سه َيًُظا   لههه تهغه
ا  َوهزهفِْْیً

13. இன்னும், அவர்கள் அதில் 
சநருக்கடியான இடத்தில் (சங்கிலிகளால் 
றககள் கழுத்துகளுடன்) 
கட்டப்பட்டவர்களாக கபாடப்பட்டால் 
அங்கு, “(எங்கள்) றககசதகம!” என்று 
(தங்களின் அழிறவயும் நாசத்றதயும் 
கூவி) அறழப்பார்கள். (உலகிற்கு திரும்ப 
சசல்ல கவண்டுகம! அல்லது, தாங்கள் 
அழிந்து விடகவண்டுகம என்று 
சத்தமிடுவார்கள்.) 

اِذها   ا مِ  اُلُْقْوا وه كهانًا  ْنهه  مه
ًقا  َيِ نِْيه  ضه َره ْوا َمُقه  دهعه
 ثُُبوًْرا   ُهنهالِكه 

14. இன்று, றககசதகம! என ஒரு முறை 
அறழக்காதீர்கள். றககசதகம! என்று பல 
முறை அறழயுங்கள். 

ثُُبوًْرا  الْيهْومه  تهْدُعوا َله 
  ثُُبوًْرا َوهاِحًدا َوهاْدُعْوا

ا  ِثْْیً  كه

15. (நபிகய!) நீர் ககட்பரீாக! அது (-நரகம்) 
சிைந்ததா? அல்லது, இறை 
அச்சமுள்ளவர்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட 
ஜன்னதுல் குல்து (என்ை நிரந்தர 
சசார்க்கம்) சிைந்ததா? அது அவர்களுக்கு 
கூலியாகவும் மீளுமிடமாகவும் இருக்கும். 

لِكه  قُْل  هذَٰ ْْی    ا هْم  خه َنهةُ   ا   جه
  الُْمَتهُقْونه    ُوعِده  الَهِتْ  الُْخلْدِ 
هانهْت  ا   لهُهْم  ك ِصْْیً ٓاًء َوهمه زه جه
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16. அவர்கள் நாடுவசதல்லாம் 
அவர்களுக்கு அதில் கிறடக்கும், 
(அவர்கள் அதில்) நிரந்தரமாக 
இருப்பார்கள். இது, உமது இறைவன் மீது 
(அவனது நல்லடியார்களால்) 
கவண்டப்பட்ட வாக்காக இருக்கிைது. 

ا  لهُهْم  ا  فِْيهه ٓا مه  ُءْونه یهشه
لِِدیْنه    هانه  خَٰ لَٰ  ك بَِكه  عه  ره
 َمهْسـ ُْوًَل  وهعًْدا

17. இன்னும், அவன் அவர்கறளயும் 
அல்லாஹ்றவ அன்ைி அவர்கள் 
வணங்கியவர்கறளயும் ஒன்று திரட்டும் 
நாளில், “நீங்கள்தான் எனது (இந்த) 
அடியார்கறள வழிசகடுத்தீர்களா? அல்லது 
அவர்கள் (கநரான) பாறதறய விட்டு 
தாமாக வழிசகட்டனரா?” என்று 
(இறைவன்) ககட்பான். 

یهْومه  ا  یهْحُشُرُهْم  وه مه  وه
ِ   ُدْوِن  ِمْن  یهْعُبُدْونه   اّلَلَٰ
هنُْتْم  فهيهُقْوُل  ا هْضلهلُْتْم  ءه  ا
ءِ  ِعبهاِدْی  هْم  هَٰ ُؤاَله  ُهْم   ا
لَُوا ِبْيله   ضه  الَسه

18. அவர்கள் (-வானவர்களும் ஈஸாவும் 
உறஸரும்) கூறுவார்கள்: “நீ மிகப் 
பரிசுத்தமானவன். உன்றன அன்ைி 
பாதுகாவலர்கறள (சதய்வங்கறள) 
எடுத்துக் சகாள்வது எங்களுக்கு 
தகுதியானதாக (சரியானதாக) இல்றல. 
எனினும், நீ அவர்களுக்கும் 
அவர்களுறடய மூதாறதகளுக்கும் 
(உலகத்தில்) வசதியான வாழ்வளித்தாய். 
இறுதியாக, அவர்கள் (உனது) 
அைிவுறரறய மைந்தனர். இன்னும், 
அழிந்து கபாகும் மக்களாக ஆகிவிட்டனர்.” 

نهكه  قهالُْوا ا  ُسْبحَٰ هانه  مه  ك
ْبهِغْ  هْن  لهنها   یهنٌۢ  ِمْن  نَهَتهِخذه  ا
هْولِيهٓاءه  ِمْن  ُدْونِكه  َِٰكْن   ا ل  وه

 ْ ُ َتهْعهَته ُهْم  َمه بهٓاءه اَٰ َتَٰ  وه   حه
ْكره    نهُسوا هانُْوا  الَذِ ك   قهْوًمٌۢا  وه
 بُوًْرا 
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19. ஆக, திட்டமாக அவர்கள் (-
வானவர்கள், நபிமார்கள் மற்றும் 
நல்லவர்கள்) நீங்கள் கூைியதில் உங்கறள 
சபாய்ப்பித்து விட்டனர். ஆககவ, நீங்கள் 
(அல்லாஹ்வின் தண்டறனறய உங்கறள 
விட்டு) திருப்பி விடுவதற்ககா 
(உங்களுக்கு) உதவுவதற்ககா சக்தி 
சபைமாட்டீர்கள். இன்னும், உங்களில் யார் 
(அல்லாஹ்விற்கு இறணறவத்து 
வணங்கி தனக்குத்தாகன) அநீதி 
இறழத்தாகரா அவருக்கு சபரிய 
தண்டறனறய நாம் சுறவக்க றவப்கபாம். 

ْد  بُْوُكْم  فهقه َذه   تهُقْولُْونه    ِبمها  كه
ْرفًا   تهْستهِطْيُعْونه  فهمها  صه
ْن  نهْصًرا    َوهَله  مه   یَهْظلِْم  وه

ابًا نُِذقْهُ  َمِْنُكْم  ا  عهذه ِبْْیً كه
 

20. உமக்கு முன்னர் தூதர்களில் 
எவறரயும் நாம் அனுப்பவில்றல, 
நிச்சயமாக அவர்கள் உணவு 
உண்பவர்களாக, கறட வதீிகளில் 
உலாவுபவர்களாக இருந்கத தவிர. 
இன்னும், உங்களில் சிலறர சிலருக்கு 
கசாதறனயாக ஆக்கிகனாம். நீங்கள் 
சபாறு(றமயாக இரு)ப்பரீ்களா? கமலும், 
உமது இறைவன் உற்று கநாக்குபவனாக 
(அறனத்றதயும் கூர்ந்து பார்ப்பவனாக) 
இருக்கிைான். (ஆககவ அவனது 
பார்றவறய விட்டு எதுவும் தவைி 
விடாது.) 

ا   مه لْنها  وه هْرسه  ِمنه   قهْبلهكه  ا
لِْيه   اِنَهُهْم  اََِله   الُْمْرسه
امه  لهيهاْكُلُْونه  عه  الَطه
یهْمُشْونه    اَْلهْسوهاِق    ِف  وه
لْنها  عه ُكْم  وهجه   لِبهْعض   بهْعضه
ْونه    فِْتنهًة    تهْصَِبُ ه هانه   ا ك   وه
بَُكه  ان  ره  بهِصْْیً

21. இன்னும், நமது சந்திப்றப ஆறச 
றவக்காதவர்கள் கூைினார்கள்: 
“எங்களிடம் வானவர்கள் இைக்கப்பட 
கவண்டாமா? அல்லது, நாங்கள் எங்கள் 
இறைவறன பார்க்க கவண்டுகம?” 
திட்டவட்டமாக அவர்கள் தங்களுக்குள் 
கர்வம் சகாண்டனர். இன்னும், மிகப் 
சபரிய அளவில் கடுறமயாக 
அழிச்சாட்டியம் சசய்தனர். 

 یهْرُجْونه  َله  الَهِذیْنه  وهقهاله 
نها    عهلهیْنها  اُنِْزله  لهْو َله   لِقهٓاءه
كهةُ  َٰٓى ِ هوْ  الْمهل ی ا ا    نهرَٰ بَهنه  ره
ْوا لهقهدِ  ُ ْ   اْستهْكَبه   ِف
هنْفُ  تهوْ  ِسِهْم ا  ُعُتَوًا وهعه

ا  ِبْْیً  كه
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22. அவர்கள் வானவர்கறள பார்க்கும் 
நாளில் (அந்த வானவர்கள் கூறுவார்கள்:) 
இந்நாளில் குற்ைவாளிகளுக்கு நற்சசய்தி 
அைகவ இல்றல. இன்னும், (வானவர்கள்) 
கூறுவார்கள்: “நற்சசய்தி உங்களுக்கு 
முற்ைிலும் தடுக்கப்பட்டு விட்டது.” 

ْونه  یهْومه  كهةه  یهره َٰٓى ِ   َله  الْمهل
ی ذ   بُْشرَٰ ى ِ  یهْومه

یهُقْولُْونه   لَِلُْمْجِرِمْيه    وه
 َمهْحُجوًْرا  ِحْجًرا

23. (அல்லாஹ்றவ நிராகரித்த) அவர்கள் 
சசய்த (நற்) சசயல்கறள நாம் 
(அவற்றுக்கு கூலி சகாடுப்பதற்காக) 
நாடுகவாம். ஆக, அவற்றை பரத்தப்பட்ட 
புழுதியாக (நன்றமகள் இல்லாமல்) 
ஆக்கிவிடுகவாம். 

ا  اِلَٰ  وهقهِدْمنها   ِملُْوا مه   ِمْن  عه
مهل   لْنَٰهُ  عه عه  ههبهٓاءً  فهجه
 َمهنْثُوًْرا

24. சசார்க்கவாசிகள் அந்நாளில் 
தங்குமிடத்தால் மிக சிைந்தவர்கள்; 
இன்னும், ஓய்சவடுக்கும் இடத்தால் மிக 
சிைப்பானவர்கள் ஆவார்கள். 

ُب  ذ   َنهةِ الْجه  اهْصحَٰ ى ِ  یهْومه
ْْی   ُن  خه ًرا َوهاهْحسه   َمُْستهقه
ِقْيًل   مه

25. இன்னும், வானம் பிளந்து, சவண் 
கமகம் சவளிப்படும் நாளில்; இன்னும், 
வானவர்கள் (மஹ்ஷர் றமதானத்திற்கு) 
இைக்கப்படும் நாளில், 

یهْومه  َقهُق  وه مهٓاءُ  تهشه   الَسه
مهاِم  كهةُ  وهنَُزِله  ِبالْغه َٰٓى ِ   الْمهل
 تهَْنِیًْل 

26. உண்றமயான (உறுதியான) ஆட்சி 
அந்நாளில் ரஹ்மானிற்கக உரியது. 
இன்னும், அந்நாள் நிராகரிப்பாளர்களுக்கு 
மிக சிரமமான நாளாக இருக்கும். 

هلُْملُْك  ذِ  ا ى ِ َقُ  یهْومه  لْحه
ِن    ْحمَٰ هانه  لِلَره ك له  یهْوًما  وه  عه
ا   الْكَِٰفِریْنه  ِسْْیً  عه

27. இன்னும், அந்நாளில் அநியாயக்காரன் 
(-இறணறவத்தவன்) தனது இரு 
கரங்கறளயும் கடிப்பான், “நான் தூதருடன் 
(எனக்கு) ஒரு (நல்ல) வழிறய ஏற்படுத்தி 
(அவறர பின்பற்ைி) இருக்க கவண்டுகம!” 
என்று கூறுவான். 

یهْومه  َضُ  وه الُِم  یهعه لَٰ  الَظه   عه
یْهِ  ِن یَٰله  یهُقْوُل  یهده   یْته

ْذُت  تَهخه ُسْوِل  مهعه  ا  الَره
ِبْيًل   سه
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28. “எனது நாசகம! (என் வழிககட்டுக்கு 
காரணமாக இருந்த) இன்னவறன 
நண்பனாக நான் எடுத்திருக்கக் கூடாகத!” 

یْلهتَٰ  ِنْ  یَٰوه تَهِخذْ  لهْم  لهیْته ه  ا
نًا  لِْيًل  فُله  خه

29. (குர்ஆன் எனும்) அைிவுறர என்னிடம் 
வந்த பின்னர் (அறத பின்பற்ைவிடாமல்) 
அதிலிருந்து என்றன அவன் 
திட்டவட்டமாக வழிசகடுத்து விட்டான். 
இன்னும், (மறுறமயில்) றஷத்தான் 
மனிதறன றகவிடுபவனாக இருக்கிைான். 

ْد  لَهِنْ  لهقه ِن  اهضه ْكرِ  عه  الَذِ
ِنْ    اِذْ  بهْعده  ٓاءه هانه  جه ك  وه

ُن  ْيطَٰ اِن  الَشه  لِْلِنْسه
ُذْوًَل   خه

30. இன்னும், (மறுறமயில் நமது) தூதர் 
கூறுவார்: “என் இறைவா! நிச்சயமாக 
எனது மக்கள் இந்த குர்ஆறன 
புைக்கணிக்கப்பட்ட ஒரு சபாருளாக 
எடுத்துக்சகாண்டனர்.” 

ُسْوُل  وهقهاله  َبِ  الَره  اَِنه  یَٰره
ُذْوا قهْوِم  تَهخه ا ا ذه  هَٰ

نه  ْهُجوًْرا   الُْقْراَٰ  مه

31. (நபிகய! நீர் எதிரிகளால் 
சிரமப்படுகின்ை) இவ்வாகை, ஒவ்சவாரு 
நபிக்கும் குற்ைவாளிகளில் இருந்து 
எதிரிகறள நாம் ஆக்கிகனாம். (உமக்கு) 
கநர்வழி காட்டுவதற்கும் (உமக்கு) 
உதவுவதற்கும் உமது இறைவகன 
கபாதுமானவன் ஆவான். 

لِكه  لْنها  وهكهذَٰ عه   نهِبَ   لِكَُلِ  جه
ا   الُْمْجِرِمْيه    َمِنه  عهُدَوً
بَِكه  وهكهفَٰ  ههاِدیًا   ِبره

ا   َوهنهِصْْیً

32. நிராகரிப்பாளர்கள் கூைினார்கள்: “இவர் 
(-இந்த தூதர்) மீது இந்த குர்ஆன் ஒகர 
தடறவயில் ஒட்டு சமாத்தமாக 
இைக்கப்பட கவண்டாமா!” இவ்வாறுதான் 
(நாம் சகாஞ்சம் சகாஞ்சமாக 
இைக்கிகனாம். அது) ஏசனனில், அதன் 
மூலம் உமது உள்ளத்றத 
உறுதிப்படுத்துவதற்காக ஆகும். இன்னும், 
இறத சிைிது சிைிதாக (உமக்கு 
ஓதிகாண்பித்து அதன் விளக்கத்றதயும்) 
கற்பித்(து சகாடுத்)கதாம். 

  لهْو َله  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  وهقهاله 
ُن  عهلهْيهِ  نَُزِله  ُجْملهًة   الُْقْراَٰ

  ۬ ةً ۛ ۬   َوهاِحده لِكه ۛ ته   كهذَٰ  لُِنثهَبِ
َتهلْنَٰهُ  ادهكه فُؤه  ِبه   تهْرِتْيًل  وهره
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33. (நபிகய!) அவர்கள் உமக்கு எந்த ஒரு 
(சகட்ட) தன்றமறயயும் கூைமாட்டார்கள், 
(அறத முைிப்பதற்கு) சத்தியத்றதயும் மிக 
அழகான விளக்கத்றதயும் உமக்கு நாம் 
கூைிகய தவிர. 

 اََِله  ِبمهثهل   یهاُْتْونهكه  وهَله 
َقِ  ِجْئنَٰكه  نه  ِبالْحه اهْحسه   وه
ا    تهْفِسْْیً

34. எவர்கள் தங்கள் முகங்கள் மீது 
நரகத்தின் பக்கம் ஒன்று 
திரட்டப்படுவார்ககளா அவர்கள்தான் 
தங்குமிடத்தால் மிக சகட்டவர்கள்; 
இன்னும், பாறதயால் மிக 
வழிதவைியவர்கள் ஆவார்கள். 

هلَهِذیْنه  ُرْونه  ا لَٰ   یُْحشه  عه
َنهمه    اِلَٰ  ُوُجْوِهِهْم  هه   جه

 ُ كه ا َٰٓى ِ َر   ول َلُ  شه كهانًا َوهاهضه  َمه
ِبْيًلن   سه

35. திட்டவட்டமாக மூஸாவுக்கு 
கவதத்றத சகாடுத்கதாம். இன்னும், 
அவருடன் அவரது சககாதரர் ஹாரூறன 
(அவருக்கு) உதவியாளராக ஆக்கிகனாம். 

ْد  لهقه تهیْنها  وه   الِْكتَٰبه  ُمْوسه  اَٰ
لْنها  عه ه    وهجه عه اهُ  مه هخه ُرْونه   ا  هَٰ
 وهِزیًْرا ۬  

36. ஆக, நாம் கூைிகனாம்: “நீங்கள் 
இருவரும் நமது அத்தாட்சிகறள 
சபாய்ப்பித்த மக்களிடம் சசல்லுங்கள்.” 
(அம்மக்கள் அவ்விருவறரயும் நிராகரித்து 
விட்டனர்.) ஆககவ, நாம் அவர்கறள 
முற்ைிலும் தறர மட்டமாக அழித்து 
விட்கடாம். 

 الْقهْوِم  اِله  اذْههبها   فهُقلْنها 
َذه  الَهِذیْنه  ا    بُْواكه  ِباَٰیَِٰتنه

ُهْم  ْرنَٰ َمه ا   فهده  تهْدِمْْیً

37. இன்னும், நூஹ் உறடய மக்கறள, 
அவர்கள் (நமது) தூதர்கறள 
சபாய்ப்பித்தகபாது அவர்கறள (சவள்ளப் 
பிரளயத்தில்) மூழ்கடித்கதாம். இன்னும், 
அவர்கறள மக்களுக்கு ஓர் அத்தாட்சியாக 
ஆக்கிகனாம். இன்னும், வலி தரும் 
தண்டறனறய அநியாயக்காரர்களுக்கு 
நாம் தயார்படுத்தி இருக்கிகைாம். 

بُوا لَهَمها  نُْوح   وهقهْومه  َذه  كه
ُسله  ْ  الَرُ ُ قْٰنَٰ هْغره   ا

 ْ ُ لْٰنَٰ عه یهًة    لِلَنهاِس  وهجه  اَٰ
هْعتهْدنها  ا لِِمْيه  وه ابًا  لِلَظَٰ  عهذه
هلِْيًما ۬    ا
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38. இன்னும் ஆது, ஸமூது, கிணறு 
வாசிகள், இன்னும், இவர்களுக்கிறடயில் 
(வாழ்ந்த) பல தறலமுறையினறர (நாம் 
தறரமட்டமாக அழித்துள்களாம்). 

 ۡ هُمْودها به  وهعهاًدا َوهث اهْصحَٰ  وه
َسِ  ٌۢا  الَره قُُرْونً لِكه  بهْيه  وه   ذَٰ
ا ِثْْیً  كه

39. இன்னும், (இவர்களில்) 
ஒவ்சவாருவருக்கும் (அவர்களுக்கு முன் 
வாழ்ந்த சமுதாயம் அழிக்கப்பட்ட) 
உதாரணங்கறள நாம் விவரித்கதாம். 
(ஆனால், அவர்கள் திருந்தவில்றல. 
ஆககவ, அவர்கள்) எல்கலாறரயும் நாம் 
அடிகயாடு அழித்து விட்கடாம். 

كَُلً  بْنها  وه ره   اَْلهْمثهاله ؗ  لههُ  ضه
كَُلً  نها  وه ْ ا  تهََبه  تهْتِبْْیً

40. திட்டவட்டமாக மிக கமாசமான (கல் 
மறழயால்) மறழ சபாழியப்பட்ட (லூத் 
நபியுறடய சமுதாயம் வாழ்ந்த) ஊரின் 
அருகில் அவர்கள் (சசன்று) 
வந்திருக்கிைார்கள். ஆக, அறத அவர்கள் 
பார்த்திருக்கவில்றலயா? மாைாக, 
அவர்கள் (மறுறமயில்) எழுப்பப்படுவறத 
எதிர்ப்பார்க்காதவர்களாக (-
நம்பாதவர்களாக) இருந்தனர். 

ْد  لهقه تهْوا وه ه له  ا ْریه  عه   ةِ الْقه
ْت  الَهِتْ   ره  اُْمِطره ْوِء    مهطه  الَسه
هفهلهْم  ا    یهُكْونُْوا ا ْونههه   بهْل  یهره
هانُْوا  نُُشوًْرا  یهْرُجْونه  َله  ك

41. அவர்கள் உம்றமப் பார்த்தால் 
“இவறரயா அல்லாஹ் தூதராக 
அனுப்பினான்?” என்று கூைி உம்றம 
ககலி சசய்யாமல் இருக்க மாட்டார்கள். 

اِذها هْوكه  وه ا  یَهَتهِخُذْونهكه  اِْن  ره
ا ُهُزًوا    اََِله  ذه ههَٰ   الَهِذْی  ا
ُ  بهعهثه  ُسْوًَل   اّلَلَٰ  ره

42. “இவர் நமது சதய்வங்கறள விட்டு 
நம்றம நிச்சயமாக வழி சகடுத்திருப்பார், 
நாம் அவற்ைின் மீது உறுதியாக 
இருந்திருக்கவில்றல என்ைால்” (என்றும் 
அவர்கள் கூறுகின்ைனர்). அவர்கள் (நமது) 
தண்டறனறய பார்க்கும் கபாது, 
“மார்க்கத்தால் மிகவும் வழிசகட்டவர் 
யார்” என்று அவர்கள் அைிந்து 
சகாள்வார்கள். 

هاده  اِْن  ْن  لهُيِضلَُنها  ك ِتنها  عه لِهه   اَٰ
هْن  لهْو َله   نها ا ْ َبه ا    صه   عهلهْيهه

ْوفه   ِحْيه  یهْعلهُمْونه  وهسه
ْونه  ابه  یهره ذه ْن  الْعه َلُ  مه   اهضه
بِ   ْيًل سه
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43. தனது கடவுளாக தனது 
மனஇச்றசறய ஆக்கிக் சகாண்டவறன 
நீர் பார்த்தீரா? அவனுக்கு நீர் 
சபாறுப்பாளராக ஆகுவரீா? 

ءهیْته  هره ِن  ا ذه  مه تَهخه ه    ا َٰهه  اِل
ىُه    هفهاهنْته  ههوَٰ   عهلهْيهِ  تهُكْوُن  ا
 وهِكْيًل  

44. நிச்சயமாக அவர்களில் 
அதிகமானவர்கள் சசவிமடுப்பார்கள்; 
அல்லது, சிந்தித்துப் புரிவார்கள் என்று நீர் 
எண்ணுகிைரீா? அவர்கள் கால்நறடகறளப் 
கபான்கை தவிர இல்றல. மாைாக, 
அவர்கள் (அவற்றைவிட) பாறதயால் 
மிகவும் வழி சகட்டவர்கள் ஆவார்கள். 

هْم  ُب  ا هَنه  تهْحسه ُهْم  ا ْكثهره ه   ا
هوْ  یهْسمهُعْونه   اِْن  یهْعِقلُْونه    ا

اِم  اََِله  ُهْم  هاَْلهنْعه  ُهْم  بهْل  ك
َلُ  ِبْيًلن  اهضه  سه

45. (நபிகய!) நீர் பார்க்கவில்றலயா, உமது 
இறைவன் எப்படி நிழறல 
(அதிகாறலயிலிருந்து சூரியன் உதிக்கும் 
வறர) நீட்டுகிைான்? அவன் 
நாடியிருந்தால் அறத (-நிழறல) 
நிரந்தரமாக (ஒகர இடத்தில் இருக்கும்படி) 
ஆக்கியிருப்பான். பிைகு, அதற்கு 
சூரியறன நாம் ஆதாரமாக ஆக்கிகனாம். 
(சூரியன் நகர்வதற்கு ஏற்ப அந்த நிழலில் 
மாற்ைத்றத ஏற்படுத்துகிகைாம்.) 

هلهْم  بَِكه  اِلَٰ  تهره  ا َده  كهْيفه  ره   مه
َله    لهوْ  الَظِ ٓاءه  وه لهه   شه عه  لهجه
ِكًنا    ا لْنها  ثَُمه  سه عه   جه
ْمسه  لِْيًل   عهلهْيهِ  الَشه  ده

46. பிைகு, அறத (-நிழறல) நம் பக்கம் 
(மறைவாகவும் விறரவாகவும்) 
இலகுவாக(வும்) றகப்பற்ைி விடுகிகைாம். 

هُ  ثَُمه   قهْبًضا   اِلهیْنها  قهبهْضنَٰ
ا   یَهِسْْیً

47. இன்னும், அவன்தான் இரறவ 
உங்களுக்கு ஓர் ஆறடயாகவும் 
தூக்கத்றத ஓய்வாகவும் ஆக்கினான். 
இன்னும், பகறல விழிப்பதற்கும் 
(உறழத்து வாழ்வாதாரத்றத 
கதடுவதற்கும்) ஆக்கினான். 

له  وهُهوهالَهِذْی  عه  لهُكُم  جه
ُسبهاًتا  لِبهاًسا َوهالَنهْومه  الَهْيله 
له  عه اره  َوهجه  نُُشوًْرا  الَنههه



 

ஸூரா நம்லு 

 

825 

 

 النمل

48. அவன்தான் (பல திறசகளிலிருந்து 
வசீும்) காற்றுகறள (மறழ எனும்) தன் 
அருளுக்கு முன்பாக (மறழயின்) 
நற்சசய்தி கூைக்கூடியதாக அனுப்புகிைான். 
இன்னும், வானத்திலிருந்து மிகவும் 
சுத்தமான (சுத்தமாக்கக்கூடிய) மறழ நீறர 
நாம் இைக்குகிகைாம்.- 

له  وهُهوهالَهِذْی   هْرسه یَٰحه  ا  الَرِ
ْی  بهْيه  بُْشًرٌۢا ْحمهِته     یهده   ره

لْنها  هنْزه ا مهٓاءِ  ِمنه  وه   مهٓاءً  الَسه
ُهوًْرا    طه

49. அதன்மூலம் இைந்த பூமிறய நாம் 
உயிர்ப்பிப்பதற்காகவும் நாம் பறடத்த 
பறடப்புகளில் பல கால்நறடகளுக்கும் 
அதிகமான மனிதர்களுக்கும் நாம் அறத 
புகட்டுவதற்காகவும் (அந்த மறழறய 
பூமியில் சபாழிய றவக்கிகைாம்). 

ه  ةً  ِبه   لَُِنْحِ   َمهیًْتا  بهلْده
لهْقنها   ِمَمها  َوهنُْسِقيهه     خه

هنهاِسَه  اًما َوها هنْعه ا  ا ِثْْیً  كه

50. இன்னும், அறத (-அந்த மறழறய) 
அவர்களுக்கு மத்தியில் நாம் பிரித்(து 
பரவலாக பல இடங்களில் சபாழிய 
றவத்)கதாம், அவர்கள் (அதன் மூலம் என் 
அருறள சிந்தித்து) நல்லைிவு 
சபறுவதற்காக. ஆனால், மனிதர்களில் 
அதிகமானவர்கள் நிராகரிப்பறதத் தவிர 
(நன்ைி சசலுத்த) மறுத்து விட்டனர். 

ْد  لهقه فْنَٰهُ  وه َره ْ  صه ُ  بهْيٰنه
َكهُرْوا  ؗ  ْكثهرُ  فهاهبَٰ   لِيهَذه ه  ا
 ُكُفوًْرا  اََِله  الَنهاِس 

51. இன்னும், நாம் நாடியிருந்தால், 
ஒவ்சவாரு ஊரிலும் (தூதர்களில் இருந்து) 
ஓர் எச்சரிப்பாளறர அனுப்பியிருப்கபாம். 
(அதன் மூலம் உமது சுறமறய குறைத்து 
இருப்கபாம். ஆனால், அப்படி இன்ைி 
உம்றமகய உலக மக்கள் எல்கலாறரயும் 
எச்சரிக்கின்ை தூதராக 
ஆக்கியிருக்கிகைாம்.) 

لهوْ  ْثنها  ِشْئنها  وه  كَُلِ  ِفْ   لهبهعه
 نَهِذیًْرؗا   قهْریهة  

52. ஆக, (நபிகய!) நிராகரிப்பாளர்களுக்கு 
கீழ்ப்படியாதீர். இன்னும், இ(ந்த கவதத்றத 
எடுத்துறரப்ப)தன் மூலம் அவர்களிடம் 
சபரும் கபார் சசய்வரீாக! 

  الْكَِٰفِریْنه  ُتِطِع  فهله 
اِهْدُهْم  اًدا ِبه   وهجه   ِجهه

ا  ِبْْیً  كه
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53. இன்னும், அவன்தான் இரு கடல்கறள 
இறணத்தான். இது மிக்க மதுரமான 
இனிப்பு நீராகும். இதுகவா மிக்க 
உவர்ப்பான உப்பு நீராகும். இன்னும், 
அவ்விரண்டுக்கும் இறடயில் ஒரு 
திறரறயயும் (அவ்விரண்டும் கசர்ந்து 
விடுவறத) முற்ைிலும் தடுக்கக்கூடிய 
ஒரு தடுப்றபயும் அவன் ஆக்கினான். 

جه  وهُهوهالَهِذْی  ره یِْن  مه  الْبهْحره
ا ذه ا عهْذب   هَٰ ات  َوههَٰذه  فُره
له  اج    اُجه  ِملْح   عه  وهجه

  ِحْجًراَوه  بهْرزهًخا بهیْنهُهمها 
 َمهْحُجوًْرا 

54. இன்னும், அவன்தான் (இந்திரியம் 
எனும்) நீரிலிருந்து மனிதறனப் 
பறடத்தான். ஆக, அவறன இரத்த 
உைவுகறள உறடயவனாகவும் திருமண 
உைவுகறள உறடயவனாகவும் 
ஆக்கினான். இன்னும் உமது இறைவன் 
கபராற்ைலுறடயவனாக இருக்கிைான். 

لهقه  وهُهوهالَهِذْی    الْمهٓاءِ  ِمنه  خه
ًرا لهه   بهشه عه ًبا  فهجه نهسه
هانه  َوهِصْهًرا    ك بَُكه  وه  ره
 قهِدیًْرا 

55. அவர்கள் அல்லாஹ்றவ அன்ைி (- 
அவறன வணங்காமல்) தங்களுக்கு 
எறதயும் பலனளிக்காதறத, இன்னும், 
தங்களுக்கு எறதயும் தீங்கிறழக்காதறத 
வணங்குகிைார்கள். இன்னும், 
நிராகரிப்பவன் தன் இறைவனுக்கு எதிராக 
(றஷத்தாறன) ஆதரிக்கக் கூடியவனாக 
(சிறலகளுக்கு உதவக்கூடியவனாக) 
இருக்கிைான். 

یهْعُبُدْونه  ِ  ُدْوِن  ِمْن  وه  اّلَلَٰ
ا    وهَله  یهْنفهُعُهْم  َله  مه

ُهْم    هانه   یهُضَرُ ك   الْكهافِرُ  وه
لَٰ  بَِه   عه ا  ره ِهْْیً  ظه

56. (நபிகய!) நற்சசய்தி கூறுபவராகவும் 
எச்சரிப்பவராகவும் தவிர உம்றம 
(கண்காணிப்பாளராக) நாம் 
அனுப்பவில்றல. 

ا   مه لْنَٰكه  وه هْرسه ًرا  اََِله  ا ُمبهَشِ
 َوهنهِذیًْرا 

57. (நபிகய!) கூறுவரீாக! நான் இதற்காக 
உங்களிடம் எவ்வித கூலிறயயும் 
ககட்கவில்றல. எனினும், யார் தன் 
இறைவனிடம் தனக்கு ஒரு பாறதறய 
எடுத்துக்சகாள்ள நாடினாகனா (அவன் 
நல்ல வழியில் தனது சசல்வத்றத 
சசலவு சசய்து இறைவனின் அருறள 
அறடந்து சகாள்ளட்டும்). 

ا   قُْل  هْسـ هلُُكْم  مه  ِمْن  عهلهْيهِ  ا
هْجر   ْن  اََِله  ا ٓاءه  مه هْن  شه  ا
بَِ  اِلَٰ  یَهَتهِخذه  ِبْيًل  ه  ره  سه
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58. (நபிகய!) என்றுகம மரணிக்காமல் 
உயிகராடிருக்கின்ை (இறை)வன் மீது 
நம்பிக்றக றவப்பரீாக! இன்னும், 
அவறனப் புகழ்ந்து துதிப்பரீாக! தன் 
அடியார்களின் பாவங்கறள 
ஆழ்ந்தைிவதற்கு அவகன கபாதுமானவன்! 

َهْل  تهوهك له  وه َِ  عه   َله  الَهِذْی  الْحه
ْح  یهُمْوُت  َبِ ْمِده     وهسه  ِبحه
  ِعبهاِده   ِبُذنُْوِب  ِبه   وهكهفَٰ 
ا ِبْْیه  خه

59. அவன்தான் வானங்கறளயும் 
பூமிறயயும் அவற்றுக்கு இறடயில் உள்ள 
(எல்லா)வற்றையும் ஆறு நாட்களில் 
பறடத்தான். பிைகு, அர்ஷின் மீது 
உயர்ந்து விட்டான். அவன் மகா 
கருறணயுள்ள கபரருளாளன் ஆவான். 
ஆக, அவறன நன்கு அைிந்தவனிடம் 
(அவறனப் பற்ைி) ககட்பரீாக! 
(அல்லாஹ்றவ அவகன அைிந்தவன். 
அவறன அன்ைி யாரும் சரியாக, 
முழுறமயாக அவறன அைிய முடியாது. 
ஆககவ, அவன் தன்றனப் பற்ைி 
கூறுவறத நபிகய! நீர் நம்பிக்றக 
சகாள்வரீாக!) 

لهقه  لَهِذْی  مَٰوَِٰت  خه   الَسه
ا  وهاَْلهْرضه  مه   ِفْ  بهیْنهُهمها  وه

هیَهام   ِسَتهةِ  له  اْستهوَٰی ثَُمه  ا  عه
  ۬ ْرِش ۛ ْحمَُٰن  الْعه هلَره  فهْسـ هْل   ا

ا  ِبه   ِبْْیً  خه

60. ரஹ்மானுக்கு (மகா கருறணமிக்க 
கபரருளாளனாகிய அல்லாஹ்விற்கு) 
நீங்கள் சிரம் பணியுங்கள் என்று 
அவர்களுக்கு கூைப்பட்டால் அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: “ரஹ்மான் என்பவன் யார்? 
நீர் ஏவக் கூடியவனுக்கு நாங்கள் சிரம் 
பணிய கவண்டுமா?” என்று. 
அ(ர்ரஹ்மானாகிய அல்லாஹ் 
ஒருவனுக்கு மட்டும் சிரம் பணியுங்கள் 
என்று சசால்வ)து, அவர்களுக்கு 
சவறுப்றப அதிகப்படுத்துகிைது. 

اِذها  اْسُجُدْوا لهُهُم  قِْيله  وه
ْحمَِٰن  ا  قهالُْوا لِلَره مه  وه

ُن   الَره  هنهْسُجُد  ْحمَٰ  لِمها  ا
 نُُفوًْران۩  وهزهادهُهْم  تهاُْمُرنها 
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61. வானங்களில் சபரும் ககாட்றடகறள 
அறமத்தவன் மிகுந்த பாக்கியவான், 
மிகவும் உயர்ந்தவன், மிக்க 
மகத்துவமானவன் ஆவான். இன்னும், 
அவன்தான் அதில் சூரியறனயும் 
ஒளிவசீும் சந்திரறனயும் அறமத்தான். 

كه  ه له  ِذْی الَه  تهَبَٰ عه  ِف   جه
مهٓاءِ  له  الَسه عه   بُُرْوًجا َوهجه
ا  ًجا َوهقهمهًرا  فِْيهه ا    ِسرَٰ ِنْْیً َمُ
 

62. இன்னும், அவன்தான் இரறவயும் 
பகறலயும் (ஒன்றுக்சகான்று) பகரமாக (-
ஒன்றுக்கு பின் ஒன்று 
மாைிவரக்கூடியதாக) அறமத்தான். 
ஏசனனில், நல்லைிவு சபை நாடுபவர் 
(இதன் மூலம்) நல்லைிவு சபறுவார்; 
அல்லது, நன்ைி சசலுத்த நாடுபவர் நன்ைி 
சசலுத்துவார் என்பதற்காக. 

له  وهُهوهالَهِذْی  عه  الَهْيله  جه
اره  الَنههه اده  لَِمهْن  ِخلْفهةً  وه هره   ا

هْن  َكهره  ا هوْ  یَهَذه اده  ا هره ُشُكوًْرا  ا
 

63. ரஹ்மானுறடய அடியார்கள் பூமியில் 
சமன்றமயாக (அடக்கமாக, பணிவாக, 
சபருறமயின்ைி, அக்கிரமம் சசய்யாமல்) 
நடப்பார்கள். இன்னும், அவர்களிடம் 
அைிவனீர்கள் கபசினால் ஸலாம் கூைி 
(விலகி சசன்று) விடுவார்கள். 

ْحمَِٰن  وهِعبهادُ   الَهِذیْنه  الَره
له  یهْمُشْونه  ههْونًا  اَْلهْرِض  عه
ُ  َوهاِذها ُ ُبه اطه ِهلُْونه  خه   الْجَٰ
ًَٰما  اقهالُوْ  ل  سه

64. இன்னும், அவர்கள் தங்கள் 
இறைவனுக்காக (சதாழுறகயில்) சிரம் 
பணிந்தவர்களாகவும் நின்ைவர்களாகவும் 
இரவு கழிப்பார்கள். 

الَهِذیْنه  بَِِهْم  یهِبیُْتْونه  وه  لِره
ًدا َوهقِيهاًما   ُسَجه

65. இன்னும், அவர்கள் கூறுவார்கள்: 
“எங்கள் இறைவா! எங்கறள விட்டு 
ஜஹன்னம் - நரகத்தின் தண்டறனறய 
தூரமாக்கி விடு. நிச்சயமாக அதனுறடய 
தண்டறன (நிராகரிப்பாளர்கறள விட்டும்) 
நீங்காத ஒன்ைாக இருக்கிைது.” 

الَهِذیْنه  بَهنها  یهُقْولُْونه  وه  ره
َنها اْصِرْف  ابه  عه ۬    عهذه َنهمه   هه  جه
ا اَِنه  ابههه هانه  عهذه اًما ۬   ك ره  غه

66. “நிச்சயமாக அது நிரந்தர 
தங்குமிடத்தாலும் தற்காலிக 
தங்குமிடத்தாலும் மிக சகட்டது.” 

ا  نَههه ْت  اِ ٓاءه ًرا  سه ُمْستهقه
اًما  ُمقه  َوه
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67. இன்னும், அவர்கள் சசலவு சசய்தால் 
வரம்பு மீைமாட்டார்கள், கருமித்தனமும் 
காட்ட மாட்டார்கள். அவர்கள் 
சசலவழிப்பது அதற்கு மத்தியில் 
நடுநிறலயாக இருக்கும். 

الَهِذیْنه  هنْفهُقْوا اِذها   وه   لهْم  ا
لهْم  یُْسِرفُْوا ْوا وه  یهْقَُتُ
هانه  ك لِكه  بهْيه  وه  قهوهاًما  ذَٰ

68. இன்னும், அவர்கள் அல்லாஹ்வுடன் 
கவறு ஒரு கடவுறள அறழக்க 
மாட்டார்கள் (-வணங்க மாட்டார்கள்), 
(சகால்லக்கூடாது என்று) அல்லாஹ் 
தடுத்த உயிறர சகால்ல மாட்டார்கள் 
(அதற்குரிய) உரிறம இருந்தாகல தவிர. 
இன்னும், விபச்சாரம் சசய்யமாட்டார்கள். 
யார் இவற்றை சசய்வாகரா அவர் 
(மறுறமயில்) தண்டறனறய சந்திப்பார். 

الَهِذیْنه    مهعه  یهْدُعْونه  َله  وه
 ِ ًَٰها  اّلَلَٰ ره  اِل   یهْقُتلُْونه  وهَله  اَٰخه

مه  الَهِتْ  الَنهْفسه  َره ُ  حه  اّلَلَٰ
َقِ  اََِله    یهْزنُْونه    وهَله  ِبالْحه

ْن  مه ْل  وه لِكه  یَهْفعه   یهلْقه  ذَٰ
هاًما   ث ه  ا

69. அவருக்கு அந்த தண்டறன மறுறம 
நாளில் பன்மடங்காக ஆக்கப்படும். 
இன்னும், அவர் அதில் 
இழிவுபடுத்தப்பட்டவராக நிரந்தரமாக 
தங்கி விடுவார். 

ْف  عه اُب  لههُ  یَُضَٰ ذه  یهْومه  الْعه
مهةِ الْقِ  یهْخلُْد  يَٰ  فِْيه   وه

انًا ۬    ُمهه

70. எனினும், எவர்கள் (பாவங்கறள 
விட்டு) திருந்தி (அல்லாஹ்விடம்) 
மன்னிப்புக் ககாரி, நம்பிக்றகக் சகாண்டு, 
நன்றமயான சசயறல சசய்வார்ககளா 
அவர்களுறடய தீய சசயல்கறள நல்ல 
சசயல்களாக அல்லாஹ் மாற்ைி 
விடுவான். (இஸ்லாமில் நுறழவதற்கு 
முன்பு அவர்கள் சசய்த தீறமயான 
காரியங்களுக்குப் பதிலாக நன்றமகறள 
அவர்கள் சசய்யும்படி அவன் அவர்கறள 
மாற்ைி விடுகிைான்.) அல்லாஹ் மகா 
மன்னிப்பாளனாக, சபரும் 
கருறணயாளனாக இருக்கிைான். 

ْن  اََِله  مهنه  تهابه  مه اَٰ ِمله   وه  وهعه
مهًل  الًِحا  عه كه  صه َٰٓى ِ   فهاُول
ُل یُبه  ُ  َدِ اَٰتِِهْم  اّلَلَٰ َيِ  سه

نَٰت     سه هانه  حه ك ُ  وه ُفوًْرا اّلَلَٰ   غه
ِحْيًما   َره
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71. இன்னும், எவர் (பாவங்கறள விட்டு) 
திருந்தி (அல்லாஹ்விடம்) மன்னிப்புக் 
ககாரி, இன்னும், நன்றம சசய்வாகரா 
நிச்சயமாக அவர், அல்லாஹ்வின் பக்கம் 
முற்ைிலும் திரும்பி விடுகிைார். 

ْن  مه ِمله  ابه ته  وه الًِحا   وهعه   صه
ِ  اِله  یهُتْوُب  فهاِنَهه   تهابًا   اّلَلَٰ مه
 

72. இன்னும், அவர்கள் (இறணறவத்தல், 
ஆடல், பாடல், இறச, உண்றமக்கு 
மாற்ைமாக நடத்தல் இன்னும் 
இதுகபான்ை) சபாய்யான சசயல்க(ள் 
நடக்கும் இடங்க)ளில் கலந்துசகாள்ள 
மாட்டார்கள். இன்னும், வணீான 
சசயலுக்கு அருகில் அவர்கள் கடந்து 
சசன்ைால் (அதில் ஈடுபடாமல்) 
கண்ணியவான்களாக கடந்து சசன்று 
விடுவார்கள். 

الَهِذیْنه  ُدْونه  َله  وه  یهْشهه
ْوره    اِذها الَزُ ْوا وه َرُ  ِباللَهْغوِ  مه
ْوا َرُ اًما  مه  ِكره

73. இன்னும், அவர்கள் தங்கள் 
இறைவனின் வசனங்கறளக் சகாண்டு 
உபகதசம் சசய்யப்பட்டார்ககளயானால் 
அவற்ைின் மீது சசவிடர்களாக, 
குருடர்களாக விழமாட்டார்கள். 
(அவற்றைக் ககட்டு உடகன பயன் 
சபறுவார்கள்.) 

الَهِذیْنه  ُرْوا اِذها وه َكِ  ِباَٰیَِٰت   ذُ
بَِِهْم  ْوا لهْم  ره ا  یهِخَرُ  عهلهْيهه

 ُصًما َوهُعْميهانًا 

74. இன்னும், அவர்கள் கூறுவார்கள்: 
“எங்கள் இறைவா! எங்களுக்கு எங்கள் 
மறனவிகள் மூலமும், எங்கள் சந்ததிகள் 
மூலமும் (எங்கள்) கண்களின் 
குளிர்ச்சிறய தருவாயாக! எங்கறள 
இறையச்சமுள்ளவர்களுக்கு இமாம்களாக 
(-வழிகாட்டிகளாக) ஆக்குவாயாக!” 

الَهِذیْنه  بَهنها  یهُقْولُْونه  وه  ههْب  ره
هْزوه  ِمْن  لهنها  یََِٰتنها  اِجنها ا  وهذَُرِ
ةه  لْنها  قَُره هْعُي  َوهاْجعه  ا

اًما  لِلُْمَتهِقْيه   اِمه

75. அவர்கள் சபாறுறமயாக இருந்ததால் 
அறை(கள் நிறைந்த உயரமான 
மாளிறக)கறள கூலியாக 
சகாடுக்கப்படுவார்கள். இன்னும், அதில் 
அவர்களுக்கு முகமன் கூைப்பட்டும் 
ஸலாம் கூைப்பட்டும் அவர்கள் 
வரகவற்கப்படுவார்கள். 

كه  َٰٓى ِ ْونه  اُول   الُْغْرفهةه  یُْجزه
ْوا ِبمها  ُ َبه یُلهَقهْونه  صه ا  وه   فِْيهه

ًَٰما   ل  تهِحَيهًة َوهسه
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76. அதில் அவர்கள் நிரந்தரமாக தங்கி 
இருப்பார்கள். நிரந்தர தங்குமிடத்தாலும் 
தற்காலிக தங்குமிடத்தாலும் அது மிக 
அழகானது. 

لِِدیْنه  ا   فِ   خَٰ ُسنهْت  ْيهه   حه
اًما   ُمقه ًرا َوه  ُمْستهقه

77. (நபிகய!) கூறுவரீாக! உங்களது 
(துன்பத்தில் அவனிடம் மட்டும் 
பிரார்த்திக்கப்படுகின்ை பிரார்த்தறனயாக 
உங்களில் சிலருறடய) பிரார்த்தறன 
இல்லாதிருந்தால் என் இறைவன் 
உங்கறள ஒரு சபாருட்டாககவ கருதி 
(உங்களுக்கு உதவி) இருக்க மாட்டான். 
ஆக, திட்டமாக நீங்கள் (தூதறரயும் 
கவதத்றதயும்) சபாய்ப்பித்தீர்கள். இ(ந்த 
சபாய்ப்பித்தலின் தண்றடயான)து 
உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சதாடர்ந்து 
இருக்கும். (இதன் தண்டறனறய 
இம்றமயில்; அல்லது, மறுறமயில்; 
அல்லது, ஈருலகிலும் கண்டிப்பாக 
அனுபவிப்பரீ்கள்.) 

ا  قُْل  ْ  ِبُكْم  بهُؤایهعْ  مه َبِ لهْو   ره
بُْتْم  فهقهْد  ُدعهٓاُؤُكْم    َله  َذه  كه

ْوفه  اًمان  یهُكْوُن  فهسه  لِزه

ஸூரா ஷுஅரா  الشعراء 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. தா, சீம், மீம்.  ٓٓسَم  طَٰ

2. இறவ, சதளிவான கவதத்தின் 
வசனங்களாகும்.  یَُٰت  ِتلْكه ِب  اَٰ الُْمِبْيِ   الِْكتَٰ

 

3. (நபிகய!) அவர்கள் நம்பிக்றக 
சகாள்பவர்களாக மாைாததால் உம்றம நீர் 
அழித்துக் சகாள்வகீரா! 

لَهكه  كه  بهاِخع   لهعه هََله  نَهْفسه   ا
 ُمْؤِمِنْيه   یهُكْونُْوا
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4. நாம் நாடினால் வானத்திலிருந்து 
அவர்கள் மீது ஒரு அத்தாட்சிறய 
இைக்குகவாம். ஆக, அவர்களது 
கழுத்துகள் அதற்கு பணிந்தறவயாக 
ஆகிவிடும். 

ْ  اِْن  ا ِْل  نَهشه َ ْ  نَُنه  َمِنه  عهلههْْیِ
مهٓاءِ  یهةً  الَسه لَهْت  اَٰ  فهظه
هْعنهاقُُهْم  ا ا ِضِعْيه  لههه  خَٰ

5. ரஹ்மானிடமிருந்து புதிதாக 
இைக்கப்பட்ட அைிவுறர எதுவும் 
அவர்களிடம் வந்தால் அறத அவர்கள் 
புைக்கணிக்காமல் இருப்பதில்றல. 

ا  مه ْ  وه  َمِنه  ِذْكر   َمِْن  یهاْتِهْْیِ
ْحمَِٰن  ث   الَره هانُْوا اََِله  ُمْحده   ك
ْنهُ   ُمْعِرِضْيه  عه

6. ஆக, திட்டமாக இவர்கள் (நமது 
தூதறரயும் அவர் சகாண்டு வந்தறதயும்) 
சபாய்ப்பித்தனர். ஆககவ, அவர்கள் எறத 
ககலி சசய்பவர்களாக இருந்தனகரா 
அதன் (நிகழ்வதுறடய) சசய்திகள் 
அவர்களிடம் விறரவில் வரும். 

ْد  بُْوا فهقه َذه ْ  كه يهاْتهِْْیِ  فهسه
ُٓؤا هنٌْۢبَٰ ا  ا هانُْوا مه   ِبه   ك

 یهْستهْهِزُءْونه 

7. பூமிறய அவர்கள் ஆராய்ந்து பார்க்க 
கவண்டாமா? “அதில் நாம் எத்தறன 
அழகிய தாவர கஜாடிகறள முறளக்க 
றவத்திருக்கிகைாம்” என்று. 

لهْم  هوه ْوا ا  كهْم  اَْلهْرِض  اِله  یهره
هنٌْۢبهْتنها  ا  ا  زهْوج   كَُلِ  ِمْن  فِْيهه
ِریْم    كه

8. நிச்சயமாக இதில் ஓர் அத்தாட்சி 
இருக்கிைது. அவர்களில் அதிகமானவர்கள் 
நம்பிக்றகயாளர்களாக இல்றல. 

لِكه  ِفْ  اَِنه  َٰیهًة    ذَٰ ا  َله مه هانه  وه  ك
ْكثهُرُهْم  ه ْؤِمِنْيه  ا  َمُ

9. இன்னும், நிச்சயமாக உமது 
இறைவன்தான் மிறகத்தவன், சபரும் 
கருறணயாளன் ஆவான். 

اَِنه  بَهكه  وه ِزیْزُ  ره  لهُهوهالْعه
ِحْيُمن   الَره

10. அந்கநரத்றத நிறனவு கூருங்கள்! 
உமது இறைவன் மூஸாறவ அறழத்து, 
நீர் அநியாயக்கார மக்களிடம் வருவரீாக! 
என்று கூைினான். 

اِذْ  بَُكه  نهادَٰی وه هِن  ُمْوسَٰ   ره  ا
لِِمْيه   الْقهْومه  اْئِت   الَظَٰ
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11. ஃபிர்அவ்னின் மக்களிடம் (வருவரீாக!). 
அவர்கள் (அல்லாஹ்வின் தண்டறனறய) 
அஞ்ச கவண்டாமா! 

ْونه    قهْومه  یهَتهُقْونه  اهَله  فِْرعه
 

12. (மூஸா) கூைினார்: “என் இறைவா! 
நிச்சயமாக அவர்கள் என்றன 
சபாய்ப்பிப்பார்கள் என்று நான் 
பயப்படுகிகைன்.” 

َبِ  قهاله  ْ   ره اُف  اَِنِ هْن   اهخه  ا
بُْوِن    یَُكهَذِ

13. “இன்னும், என் சநஞ்சம் 
சநருக்கடிக்குள்ளாகிவிடும்; என் நாவு 
கபசாமல் ஆகிவிடும். ஆககவ, நீ 
ஹாரூனுக்கு (அவர் எனக்கு உதவும்படி) 
வஹ்யி அனுப்புவாயாக!” 

یهِضْيُق  ْدِرْی  وه  وهَله  صه
لُِق  اِنْ  یهْنطه هْرِسْل  لِسه  اِلَٰ  فها
ُرْونه   هَٰ

14. இன்னும், அவர்களுக்கு என் மீது ஒரு 
குற்ைம் இருக்கிைது. ஆககவ. அவர்கள் 
என்றன சகான்று விடுவார்கள் என்று 
நான் பயப்படுகிகைன். 

لهُهْم  َه  وه له اُف  ذهنٌْۢب   عه   فهاهخه
هْن   ْقُتلُْوِن  یَه  ا

15. (அல்லாஹ்) கூைினான்: “அவ்வாைல்ல! 
ஆக, நீங்கள் இருவரும் எனது 
அத்தாட்சிகறள (அவர்களிடம்) சகாண்டு 
சசல்லுங்கள். நிச்சயமாக நாம் 
உங்களுடன் (அறனத்றதயும்) 
சசவிகயற்பவர்களாக (இன்னும் 
பார்ப்பவர்களாக) இருக்கிகைாம். 

هَله    قهاله    نَها اِ  ِباَٰیَِٰتنها   فهاذْههبها  ك
ُكْم  عه  َمُْستهِمُعْونه   مه

16. ஆக, நீங்கள் இருவரும் ஃபிர்அவ்னிடம் 
வாருங்கள்! இன்னும், “நிச்சயமாக 
நாங்கள் அகிலங்களின் இறைவனுறடய 
தூதராக இருக்கிகைாம்” என்று (அவனிடம்) 
கூறுங்கள்! 

ْونه  فهاْتِيها    اِنَها  فهُقْوَله   فِْرعه
ُسْوُل  َبِ  ره لهِمْيه   ره  الْعَٰ

17. நிச்சயமாக, எங்களுடன் 
இஸ்ரகவலர்கறள அனுப்பிவிடு!  هْن هْرِسْل  ا نها  ا عه  بهِنْ   مه

ٓاِءیْله    اِْسره
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18. (ஃபிர்அவ்ன்) கூைினான்: “நாம் உம்றம 
(நீ) குழந்றதயாக (இருந்தகபாது) 
எங்களிடம் வளர்க்கவில்றலயா? 
இன்னும், எங்களுக்கு மத்தியில் உமது 
வாழ்க்றகயில் (பல) ஆண்டுகள் 
தங்கியிருந்தாய் (அல்லவா)!” 

هلهْم  قهاله  بَِكه  ا   فِیْنها  نُره
لهِبثْته  لِْيًدا َوه  ِمْن  فِیْنها  وه

 ِسِنْيه   ُعُمِركه 

19. “இன்னும், (மூஸாகவ!) நீ உனது (ஒரு 
சகட்ட) சசயறல சசய்து விட்டாய். நீ 
நன்ைி சகட்டவர்களில் ஒருவராக 
இருக்கிைாகய.” 

لْته  فهعه  الَهِتْ  ْعلهتهكه فه  وه
لْته  هنْته  فهعه ا   ِمنه  وه

 الْكَِٰفِریْنه 

20. (மூஸா) கூைினார்: (ஆம்,) அ(ந்த 
சகட்ட காரியத்)றத நான் சசய்கதன், 
அப்கபாது, நாகனா (அல்லாஹ்வின் 
மார்க்கத்றத) அைியாதவர்களில் 
(ஒருவனாக) இருந்கதன். 

ا   قهاله  لُْتهه هنها  اِذًا فهعه ا  ِمنه  وه
ٓالَِْيه    الَضه

21. ஆக, உங்கறள நான் பயந்தகபாது 
உங்கறள விட்டு ஓடிவிட்கடன். ஆக, என் 
இறைவன் எனக்கு (நபித்துவ) ஞானத்றத 
வழங்கினான். இன்னும், என்றன 
இறைத்தூதர்களில் ஒருவராக ஆக்கினான். 

ْرُت    لهَمها  ِمْنُكْم  فهفهره
ْ  ِلْ  فهوهههبه  ِخْفُتُكْم  َبِ  ره

لهِنْ  عه   ِمنه  ُحْكًما َوهجه
لِْيه   الُْمْرسه

22. இன்னும், அ(ப்படி என்றன நீ 
வளர்த்த)து நீ என் மீது சசால்லிக் 
காட்டுகிை ஓர் உபகாரம்தான். அதாவது, நீ 
(என் சமுதாயமான) இஸ்ரகவலர்கறள 
அடிறமயாக்கி றவத்திருக்கிைாய். 
(ஆனால், என்றன அடிறமயாக்கவில்றல. 
அதற்காக நான் உன்றன சத்தியத்தின் 
பக்கம் அறழப்பறத விட முடியாது.) 

ِتلْكه  ا  نِْعمهة   وه َه  تهُمَنُهه له هْن  عه  ا
َبهْدَته  ٓاِءیْله   بهِنْ   عه  اِْسره

23. ஃபிர்அவ்ன் கூைினான்: “அகிலங்களின் 
இறைவன் யார்?”  ْوُن  قهاله ا  فِْرعه مه َبُ  وه  ره

لهِمْيه    الْعَٰ
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24. (மூஸா) கூைினார்: வானங்கள், பூமி, 
இன்னும் அறவ இரண்டுக்கும் இறடயில் 
உள்ளவற்ைின் இறைவன்தான் 
அகிலங்களின் இறைவன் ஆவான். நீங்கள் 
(கண்ணால் பார்ப்பறத) உறுதியாக 
நம்பக்கூடியவர்களாக இருந்தால் 
(அதுகபான்கை பறடப்பாளன் 
அல்லாஹ்தான். அவகன வணங்கத் 
தகுதியானவன் என்பறதயும் உறுதியாக 
நம்பிக்றக சகாள்ளுங்கள்.) 

َبُ  قهاله  ِت الَسه  ره   مَٰوَٰ
ا  وهاَْلهْرِض  مه ا    وه  اِْن  بهیْنهُهمه
ْوقِِنْيه  ُكنُْتْم   َمُ

25. அவன் தன்றன சுற்ைி 
உள்ளவர்களிடம் கூைினான்: (இவர் 
கற்பறனயாக கூறுவறத) நீங்கள் 
சசவியுறுகிைரீ்களா? 

ْولهه    لِمهْن  قهاله    اهَله  حه
 تهْستهِمُعْونه 

26. (மூஸா) கூைினார்: அவன்தான் உங்கள் 
இறைவன், இன்னும் முன்கனார்களான 
உங்கள் மூதாறதகளின் இறைவன் 
ஆவான். 

بَُُكْم  قهاله  َبُ  ره ُكُم  وهره بهٓاى ِ  اَٰ
لِْيه  هَوه  اَْل

27. (ஃபிர்அவ்ன்) கூைினான்: “நிச்சயமாக 
உங்களிடம் அனுப்பப்பட்ட உங்கள் இந்த 
தூதர் ஒரு றபத்தியக்காரர் ஆவார்.” 

ُسْولهُكُم  اَِنه  قهاله   الَهِذْی   ره
 لهمهْجُنْون   اِلهْيُكْم  اُْرِسله 

28. (மூஸா) கூைினார்: (நீங்கள் யாறர 
வணங்க கவண்டும் என்று நான் 
உங்கறள அறழக்கிகைகனா அவன்தான் 
சூரியன் உதிக்கும்) கிழக்கு திறச(களில் 
உள்ள எல்லா நாடுகளு)க்கும், (சூரியன் 
மறைகிை) கமற்கு திறச(களில் உள்ள 
எல்லா நாடுகளு)க்கும் இன்னும் 
(நாடுகளில்) அறவ இரண்டுக்கும் 
இறடயில் உள்ளவற்ைின் இறைவன் 
ஆவான், நீங்கள் சிந்தித்து புரிபவர்களாக 
இருந்தால் (இறத புரிந்து சகாள்வரீ்கள்). 

َبُ  قهاله   الْمهْشِرِق  ره
الْمهْغِرِب  ا   وه مه ا    وه  اِْن  بهیْنهُهمه
 تهْعِقلُْونه  ُكنُْتْم 
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29. (ஃபிர்அவ்ன்) கூைினான்: “என்றன 
அன்ைி கவறு ஒரு கடவுறள நீர் எடுத்துக் 
சகாண்டால் (எனது சிறையில்) 
சிறைப்படுத்தப்பட்டவர்களில் உம்றமயும் 
ஆக்கி விடுகவன்.” 

ِن  قهاله  ْذته  لهى ِ تَهخه ًَٰها  ا   اِل
ْْیِْی  لهَنهكه  غه هْجعه  ِمنه   َله

 الْمهْسُجْونِْيه  

30. (மூஸா) கூைினார்: (அத்தாட்சிகளில்) 
சதளிவான ஒன்றை உம்மிடம் நான் 
சகாண்டு வந்தாலுமா? (அல்லாஹ்றவ 
நம்பிக்றகசகாள்ள மறுப்பாய்!) 

لهوْ  قهاله  هوه ء   ِجْئُتكه  ا ْ  ِبَشه
ِبْي     َمُ

31. (ஃபிர்அவ்ன்) கூைினான்: ஆக, நீர் 
உண்றமயாளர்களில் இருந்தால் 
(என்னிடம்) அறதக் சகாண்டுவாரீர். 

  ِمنه  ُكْنته  اِْن  ِبه    فهاِْت  قهاله 
ِدقِْيه   الَصَٰ

32. ஆக, அவர் தனது றகத்தடிறய 
எைிந்தார். உடகன அது சதளிவான 
(உண்றமயான) சபரிய மறலப் பாம்பாக 
ஆகிவிட்டது. 

هلْقَٰ  اهُ  فها صه   ِِهه   فهاِذها   عه
ِبْي  ۬   ثُْعبهان    َمُ

33. இன்னும், அவர் தனது றகறய 
(சட்றடயின் முன் பக்க 
துவாரத்திலிருந்து) சவளிகய எடுக்க, 
உடகன அது பார்ப்பவர்களுக்கு (மின்னும்) 
சவண்றமயானதாக ஆகிவிட்டது. 

عه  نهزه ه   وه ٓاءُ  ِِهه   فهاِذها یهده  بهْيضه
ن   لِلَنَِٰظِریْنه

34. அவன், தன்றன சுற்ைியுள்ள 
பிரமுகர்களிடம் கூைினான்: “நிச்சயமாக 
இவர் (சூனியத்றத) நன்கைிந்த 
(திைறமயான) ஒரு சூனியக்காரர்தான்.” 

ِ  قهاله  ْولهه    لِلْمهله ا اَِنه  حه ذه  هَٰ
ِحر    عهلِْيم    لهسَٰ

35. “இவர் உங்க(ள் அடிறமகளாகிய 
இஸ்ரகவலர்க)றள தனது மந்திர 
சக்தியால் உங்கள் பூமியிலிருந்து 
சவளிகயற்ை நாடுகிைார். ஆககவ, (இவர் 
விஷயத்தில்) நீங்கள் என்ன 
கருதுகிைரீ்கள்?” 

یُْد  هْن  یَُِر ُكْم  ا  َمِْن  یَُْخِرجه
هْرِضُكْم  ۬   ا   فهمها ذها  ِبِسْحِره   
 تهاُْمُرْونه 
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36. (அந்த பிரமுகர்கள்) கூைினார்கள்: 
“அவருக்கும் அவரது சககாதரருக்கும் நீ 
அவகாசம் அளி! இன்னும், (எகிப்தின் 
எல்லா) நகரங்களில் (இருக்கிை 
சூனியக்காரர்கறள) ஒன்றுதிரட்டி 
அறழத்து வருபவர்கறள அனுப்பிறவ!” 

ا هْرِجهْ  قهالُْو  اهُ  ا هخه ا ْث   وه   وهابْعه
ٓاى ِِن  ِف  ِشِریْنه   الْمهده  حَٰ

37. “(சூனியத்றத) நன்கைிந்த சபரிய 
சூனியக்காரர்கள் எல்கலாறரயும் அவர்கள் 
உன்னிடம் அறழத்து வருவார்கள்.” 

ار   ِبكَُلِ  یهاُْتْوكه  َحه عهلِْيم   سه
 

38. ஆக, அைியப்பட்ட ஒரு நாளுறடய 
குைிப்பிட்ட தவறணயில் சூனியக்காரர்கள் 
ஒன்று கசர்க்கப்பட்டனர். 

ةُ  فهُجِمعه  ره حه اِت  الَسه   لِِمْيقه
 َمهْعلُْوم    یهْوم  

39. இன்னும், மக்களுக்கு 
அைிவிக்கப்பட்டது: “(மூஸாவும் 
சூனியக்காரர்களும் கபாட்டியிடும்கபாது 
யார் சவற்ைியாளர் என்று பார்ப்பதற்கு) 
நீங்கள் ஒன்று கசருவரீ்களா?” 

هنُْتْم  ههْل  لِلَنهاِس  وهقِْيله    ا
 َمُْجتهِمُعْونه  

40. “சூனியக்காரர்கறள நாம் 
பின்பற்ைலாம், அவர்கள் சவற்ைி 
சபற்ைவர்களாக ஆகிவிட்டால்” 

لَهنها  ةه  نهتَهِبعُ  لهعه ره حه   اِْن  الَسه
هانُْوا لِِبْيه  ُهُم  ك  الْغَٰ

41. ஆக, சூனியக்காரர்கள் வந்தகபாது, 
அவர்கள் ஃபிர்அவ்னிடம் கூைினார்கள்: 
“நாங்கள் சவற்ைியாளர்களாக 
ஆகிவிட்டால் நிச்சயமாக எங்களுக்கு 
கூலி உண்டா?” 

ٓاءه  فهلهَمها  ةُ  جه ره حه   قهالُْوا  الَسه
ْونه  هى َِنه  لِِفْرعه هْجًرا لهنها  ا   َله

لِِبْيه  نهْحُن  ُكَنها  اِْن   الْغَٰ

42. அவன் கூைினான்: “ஆம். (கூலி 
உண்டு)! இன்னும், நிச்சயமாக 
(உங்களுக்கு பதவிகள் சகாடுக்கப்பட்டு) 
நீங்கள் அப்கபாது (எனக்கு) மிக 
சநருக்கமானவர்களில் ஆகிவிடுவரீ்கள்.” 

ْم  قهاله  نَهُكْم  نهعه اِ  لَهِمنه  اِذًا وه
ِبْيه  َره  الُْمقه
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43. அவர்களுக்கு மூஸா கூைினார்: 
“நீங்கள் எறத எைியப் கபாகிைரீ்ககளா 
அறத (நீங்கள் முதலில்) எைியுங்கள்.” 

هلُْقْوا َمُْوسَٰ   لهُهْم  قهاله  ا   ا  مه
هنُْتْم   َمُلُْقْونه  ا

44. ஆக, அவர்கள் தங்கள் கயிறுகறளயும் 
தங்கள் தடிகறளயும் எைிந்தனர். இன்னும், 
ஃபிர்அவ்னுறடய சகௌரவத்தின் மீது 
சத்தியமாக! “நிச்சயமாக நாங்கள்தான் 
சவற்ைியாளர்கள்” என்று அவர்கள் 
கூைினார்கள். 

هلْقهْوا ْ  ِحبهالهُهْم  فها ُ  وهِعِصهَْیه
ةِ  وهقهالُْوا ْونه  ِبِعَزه نَها  فِْرعه   اِ
لُِبْونه  لهنهْحُن   الْغَٰ

45. ஆக, மூஸா தனது தடிறய எைிந்தார். 
ஆக, அது உடகன அவர்கள் சபாய்யாக 
வித்றத காட்டிய அறனத்றதயும் 
விழுங்கியது. 

هلْقَٰ  اهُ  ُمْوسَٰ  فها صه   فهاِذها  عه
ا  تهلْقهُف  ِِهه   یهاْفُِكْونه ۬   مه

46. உடகன, சூனியக்காரர்கள் (நம்பிக்றக 
சகாண்டு) சிரம் பணிந்தவர்களாக 
(பூமியில்) விழுந்தனர். 

ةُ  فهاُلِْقه  ره حه   الَسه
ِجِدیْنه    سَٰ

47. அவர்கள் கூைினார்கள்: “நாங்கள் 
அகிலங்களின் இறைவறன நம்பிக்றக 
சகாண்கடாம்.” 

ا َنها  قهالُْو  مه َبِ  اَٰ   ِبره
لهِمْيه    الْعَٰ

48. “மூஸா இன்னும் ஹாரூனுறடய 
இறைவறன (நம்பிக்றக சகாண்கடாம்).”  َِب ُرْونه   ُمْوسَٰ  ره  وههَٰ

49. (ஃபிர்அவ்ன்) கூைினான்: “அவறர 
நீங்கள் நம்பிக்றக சகாண்டீர்களா - நான் 
உங்களுக்கு (அது பற்ைி) அனுமதி 
தருவதற்கு முன்? நிச்சயமாக அவர் 
உங்களுக்கு சூனியத்றத கற்பித்த உங்கள் 
சபரிய (தறல)வர் ஆவார். ஆககவ, 
நீங்கள் (நான் உங்கறள தண்டிக்கும்கபாது 
உங்கள் தவறை) விறரவில் அைிவரீ்கள். 
திட்டமாக நான் உங்கள் றககறள, 
உங்கள் கால்கறள மாறுறக மாறுகால் 
சவட்டுகவன். இன்னும், உங்கள் 
அறனவறரயும் கழுமரத்தில் ஏற்றுகவன்.” 

نُْتْم  قهاله  مه هْن  قهْبله  لهه   اَٰ   ا
ذهنه  نَهه   لهُكْم    اَٰ ُكُم  اِ  لهكهِبْْیُ
ُكُم  الَهِذْی  ْحره    عهلَهمه   الَسِ

ْوفه  ۬   فهلهسه  تهْعلهُمْونه  
َنه  عه ُقهَطِ هیِْدیهُكْم  َله  ا
هْرُجلهُكْم  ا ف   َمِْن  وه   ِخله

َنهُكْم  لَِبه ُصه هْجمهِعْيه   وهَله  ا
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50. அவர்கள் கூைினார்கள்: “பிரச்சறன 
இல்றல. நிச்சயமாக நாங்கள் எங்கள் 
இறைவனிடம் திரும்பக் கூடியவர்கள் 
ஆகவாம்.” 

ْْیه ؗ  َله  قهالُْوا َها   ضه ن بَِنها  اِلَٰ  اِ  ره
 ُمْنقهلُِبْونه  

51. “நிச்சயமாக நாங்கள் நம்பிக்றக 
சகாள்பவர்களில் முதலாமவர்களாக 
இருப்பதால் எங்கள் இறைவன் எங்கள் 
குற்ைங்கறள எங்களுக்கு மன்னிப்பறத 
நாங்கள் மிகவும் ஆறசப்படுகிகைாம்.” 

نَها  هْن  نهْطمهعُ  اِ  لهنها   یَهْغِفره  ا
بَُنها  یَٰنها   ره طَٰ هْن  خه هَوهله  ُكَنها   ا  ا

 الُْمْؤِمِنْيه ۬ن 

52. இன்னும், நாம் மூஸாவிற்கு வஹ்யி 
அைிவித்கதாம், அதாவது “எனது 
அடியார்கறள இரவில் அறழத்துச் 
சசல்லுங்கள். நிச்சயமாக நீங்கள் (உங்கள் 
எதிரிகளால்) பின்சதாடரப்படுவரீ்கள்.” 

یْنها   هْوحه ا هْن  ُمْوسَٰ   اِلَٰ  وه  ا
هْسرِ  نَهُكْم  ِبِعبهاِدْی   ا  اِ

تَهبهُعْونه   َمُ

53. ஆக, (இஸ்ரகவலர்கறள 
தடுப்பதற்காக) ஃபிர்அவ்ன் நகரங்களில் 
(தனது பறடகறள) ஒன்று திரட்டி 
சகாண்டு வருபவர்கறள அனுப்பி 
றவத்தான். 

له  ْوُن  فهاهْرسه   ِف  فِْرعه
ٓاى ِِن  ِشِریْنه   الْمهده  حَٰ

54. “நிச்சயமாக இவர்கள் குறைவான 
கூட்டம்தான்.”  ءِ  اَِنه ة   هَٰ ُؤاَله   لهِشْرِذمه

 قهلِْيلُْونه  

55. “இன்னும், நிச்சயமாக இவர்கள் நமக்கு 
ஆத்திரமூட்டுகிைார்கள்.”  نَهُهْم اِ ٓاى ُِظْونه   لهنها  وه  لهغه

56. “இன்னும், நிச்சயமாக நாம் 
அறனவரும் தயாரிப்புடன் உஷார் 
நிறலயில் இருக்கிகைாம்.” (இவ்வாறு, 
ஃபிர்அவ்ன் கூைி முடித்தான்.) 

نَها  اِ ِمْيع   وه ِذُرْونه   لهجه  حَٰ

57. ஆக, நாம் அவர்கறள கதாட்டங்கள் 
இன்னும் ஊற்றுகளில் இருந்து 
சவளிகயற்ைிகனாம். 

 ْ ُ ْجٰنَٰ َنَٰت    َمِْن  فهاهْخره جه
 َوهُعُيْون   
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58. இன்னும், சபாக்கிஷங்களிலிருந்தும் 
கண்ணியமான இடத்திலிருந்தும் 
(சவளிகயற்ைிகனாம்). 

ِریْم    مهقهام  َوه  وهُكُنوْز    كه

59. இப்படித்தான் (அவர்கறள 
சவளிகயற்ைிகனாம்). இன்னும், அவற்றை 
இஸ்ரகவலர்களுக்கு சசாந்தமாக்கிகனாம். 

لِكه    ا  كهذَٰ هه ثْنَٰ هْوره ا  بهِنْ   وه
ٓاِءیْله    اِْسره

60. ஆக, (ஃபிர்அவ்னின் கூட்டத்தார்) 
காறலப் சபாழுதில் அவர்கறளப் 
பின்சதாடர்ந்தனர். 

هْتبهُعْوُهْم   َمُْشِرقِْيه  فها

61. ஆக, இரண்டு பறடகளும் ஒருவறர 
ஒருவர் பார்த்தகபாது மூஸாவின் 
கதாழர்கள், “நிச்சயமாக நாங்கள் 
பிடிக்கப்பட்கடாம்” என்று கூைினார்கள். 

ٓاءه  فهلهَمها  ِن  تهره ْمعَٰ   قهاله  الْجه
ُب  نَها  ُمْوسَٰ   اهْصحَٰ  اِ

ُكْونه    لهُمْدره

62. (மூஸா) கூைினார்: அவ்வாைல்ல. 
நிச்சயமாக என்னுடன் என் இறைவன் 
இருக்கிைான். அவன் எனக்கு (விறரவில்) 
வழிகாட்டுவான். 

هَله    قهاله  ِعه  اَِنه  ك ْ  مه َبِ   ره
يهْهِدیِْن   سه

63. ஆக, “உமது தடியினால் கடறல 
அடிப்பரீாக!” என்று மூஸாவிற்கு நாம் 
வஹ்யி அைிவித்கதாம். ஆக, அது 
பிளந்தது. ஆக, ஒவ்சவாரு பிளவும் 
சபரிய மறலப் கபான்று இருந்தது. 

یْنها  فه  هِن  ُمْوسَٰ   اِلَٰ  اهْوحه  ا
اكه  اْضِرْب  صه   الْبهْحره    بَِعه
 فِْرق    كَُلُ  فهكهانه  فهانْفهلهقه 
ْودِ  هالَطه ِظْيِم   ك  الْعه

64. இன்னும், அங்கு மற்ைவர்கறள (-
ஃபிர்அவ்னின் கூட்டத்தார்கறள கடலுக்கு) 
நாம் சநருக்கமாக்கிகனாம். 

هْزلهْفنها  ا هَمه  وه ِریْنه   ث  اَْلَٰخه

65. இன்னும், மூஸாறவயும் அவருடன் 
இருந்தவர்கள் அறனவறரயும் நாம் 
பாதுகாத்கதாம். 

یْنها  هنْجه ا ْن  ُمْوسَٰ  وه مه ه    وه  َمهعه
هْجمهِعْيه    ا

66. பிைகு, மற்ைவர்கறள மூழ்கடித்கதாம்.  قْنها ثَُمه هْغره ِریْنه   ا  اَْلَٰخه
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67. நிச்சயமாக இதில் ஓர் அத்தாட்சி 
இருக்கிைது. அவர்களில் அதிகமானவர்கள் 
நம்பிக்றகயாளர்களாக இல்றல. 

لِكه  ِفْ  اَِنه  َٰیهًة    ذَٰ ا  َله مه هانه  وه  ك
ْكثهُرُهْم  ه ْؤِمِنْيه  ا  َمُ

68. இன்னும், நிச்சயமாக உமது 
இறைவன்தான் மிறகத்தவன், சபரும் 
கருறணயாளன் ஆவான். 

اَِنه  بَهكه  وه ِزیْزُ  ره  لهُهوهالْعه
ِحْيُمن   الَره

69. அவர்களுக்கு இப்ராஹமீுறடய 
சசய்திறய ஓதி காட்டுவரீாக!  ْتُل ا ْ  وه ه  عهلههْْیِ   نهبها

ِهْيمه    اِبْرَٰ

70. அவர் தனது தந்றத இன்னும் தனது 
மக்கறள கநாக்கி, நீங்கள் யாறர 
வணங்குகிைரீ்கள்? என்று கூைிய 
சமயத்றத நிறனவு கூர்வரீாக!) 

قهْوِمه   َِلهِبْيهِ  قهاله  اِذْ  ا  وه  مه
 تهْعُبُدْونه 

71. அவர்கள் கூைினார்கள்: “நாங்கள் 
சிறலகறள வணங்குகிகைாம். அவற்றை 
வழிபட்டவர்களாககவ நாங்கள் சதாடர்ந்து 
இருப்கபாம்.” 

هْصنهاًما نهْعُبُد  قهالُْوا َلُ  ا   فهنهظه
ا  ِكِفْيه  لههه  عَٰ

72. அவர் கூைினார்: “நீங்கள் (அவற்றை) 
அறழக்கும்கபாது, அறவ உங்களுக்கு 
சசவிமடுக்கின்ைனவா?” 

  اِذْ  یهْسمهُعْونهُكْم  ههْل  قهاله 
 تهْدُعْونه  

73. “அல்லது, (நீங்கள் அவற்றை 
வணங்கினால் உங்களுக்கு) அறவ 
நன்றம தருமா? அல்லது (நீங்கள் 
அவற்றை வணங்கவில்றல என்ைால் 
உங்களுக்கு) அறவ தீங்கு 
விறளவிக்குமா?” 

هوْ  هوْ  یهْنفهُعْونهُكْم  ا ْونه   ا یهُضَرُ
 

74. அவர்கள் கூைினார்கள்: “அவ்வாைல்ல! 
எங்கள் மூதாறதகறள அவ்வாறு 
சசய்பவர்களாக கண்கடாம். (ஆககவ, 
நாங்களும் அவற்றை வணங்குகிகைாம்.)” 

ْدنها   بهْل  قهالُْوا نها  وهجه بهٓاءه  اَٰ
لِكه  لُْونه  كهذَٰ  یهْفعه
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75. அவர் கூைினார்: “நீங்கள் வணங்கிக் 
சகாண்டு இருக்கின்ை சிறலகள் பற்ைி 
(எனக்கு) சசால்லுங்கள்.” 

یُْتْم  قهاله  ءه هفهره ا  ا  ُكنُْتْم  َمه
 تهْعُبُدْونه  

76. “நீங்களும் உங்கள் முந்திய 
மூதாறதகளும் (வணங்குகின்ை சிறலகள் 
பற்ைி சசால்லுங்கள்.)” 

هنُْتْم  بهٓاُؤُكُم  ا اَٰ  وه
  ؗ ُمْونه  اَْلهقْده

77. “ஏசனனில், நிச்சயமாக அறவ எனக்கு 
எதிரிகள் ஆவார்கள். ஆனால், 
அகிலங்களின் இறைவறனத் தவிர. 
(அவன்தான் எனது கநசன், நான் 
வணங்கும் கடவுள்)” 

ْ   عهُدَو   فهاِنَهُهْم  َبه   اََِله  َلِ  ره
لهِمْيه    الْعَٰ

78. “அவன்தான் என்றனப் பறடத்தான். 
ஆககவ, அவன் எனக்கு கநர்வழி 
காட்டுவான்.” 

ِنْ  الَهِذْی  لهقه   خه
یهْهِدیِْن    فهُهوه

79. “இன்னும், அவன்தான் எனக்கு 
உணவளிக்கிைான். இன்னும், எனக்கு நீர் 
புகட்டுகிைான்.” 

الَهِذْی  یُْطِعُمِنْ  وه   ُهوه
یهْسِقْيِ    وه

80. “இன்னும், நான் கநாயுற்ைால் 
அவன்தான் எனக்கு சுகமளிக்கிைான்.” اِذها ِرْض  وه   ُت مه

یهْشِفْيِ     فهُهوه

81. “இன்னும், அவன்தான் எனக்கு 
மரணத்றதத் தருவான். பிைகு, அவன் 
என்றன உயிர்ப்பிப்பான்.” 

الَهِذْی   ثَُمه  یُِمیُْتِنْ  وه
 یُْحِيْيِ  

82. “இன்னும், விசாரறண நாளில் என் 
பாவங்கறள எனக்கு அவன் மன்னிக்க 
கவண்டும் என்று நான் மிகவும் 
ஆறசப்படுகிகைன்.” 

الَهِذْی   هْطمهعُ  وه هْن  ا  ِلْ  یَهْغِفره  ا
ِطْيٓـ هِتْ  یِْن   یهْومه  خه  الَدِ

83. “என் இறைவா! எனக்கு தூதுத்துவ 
ஞானத்றத வழங்குவாயாக! இன்னும், 
என்றன நல்லவர்களுடன் கசர்ப்பாயாக!” 

َبِ  ُحْكًما  ِلْ  ههْب  ره
هلِْحْقِنْ  لِِحْيه   َوها  ِبالَصَٰ
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84. “இன்னும், பின்வருகவார்களில் எனக்கு 
நற்சபயறர ஏற்படுத்துவாயாக!”  ْل ْ  وهاْجعه انه  َلِ   ِف  ِصْدق    لِسه

 اَْلَِٰخِریْنه  

85. “இன்னும், என்றன நயமீ் 
சசார்க்கத்தின் வாரிசுகளில் 
ஆக்கிவிடுவாயாக!” 

لِْنْ  هةِ  ِمْن  وهاْجعه ث َنهةِ  َوهره   جه
 الَنهِعْيِم  

86. “இன்னும், என் தந்றதக்கு 
மன்னிப்பளிப்பாயாக! நிச்சயமாக அவர் 
வழி தவைியவர்களில் இருக்கிைார்.” 

ْ   وهاْغِفرْ  نَهه   َِلهِب هانه  اِ  ِمنه  ك
ٓالَِْيه    الَضه

87. “இன்னும், மக்கள் எழுப்பப்படும் 
நாளில் என்றன இழிவுபடுத்தி விடாகத!”  یهْومه  ُتْخِزِنْ  وهَله  

ثُْونه    یُْبعه

88. “சசல்வமும் ஆண் பிள்றளகளும் 
பலனளிக்காத (அந்த மறுறம) நாளில்.”  ال   یهْنفهعُ  َله  یهْومه  وهَله  مه

 بهُنْونه  

89. “எனினும், யார் (சந்கதகமில்லாத) 
பாதுகாப்பான (நம்பிக்றக உள்ள) 
உள்ளத்கதாடு அல்லாஹ்விடம் வந்தாகரா 
(அவர் தனது சசல்வம் இன்னும் 
பிள்றளகள் மூலம் பயன் சபறுவார்).” 

ْن  اََِله  ه  اهٰته  مه  ِبقهلْب   اّلَلَٰ
لِْيم     سه

90. இன்னும், சசார்க்கம் இறையச்சம் 
உள்ளவர்களுக்கு சமீபமாக்கப்படும்.  اُْزلِفهِت َنهةُ  وه  الْجه

 لِلُْمَتهِقْيه  

91. இன்னும், வழிககடர்களுக்கு நரகம் 
சவளிப்படுத்தப்படும்.  بَُرِزهِت ِحْيُم  وه   الْجه

وِ   یْنه  لِلْغَٰ

92. இன்னும், அவர்களிடம் ககட்கப்படும்: 
“(அல்லாஹ்றவ அன்ைி) நீங்கள் 
வணங்கிக் சகாண்டிருந்தறவ எங்கக?” 

هیْنه  لهُهْم  وهقِْيله  ا ا   ُكنُْتْم   مه
 تهْعُبُدْونه  
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93. அல்லாஹ்றவ அன்ைி, (நீங்கள் 
வணங்கிய) அறவ உங்களுக்கு உதவுமா? 
அல்லது, தமக்குத் தாகம உதவி சசய்து 
சகாள்ளுமா? 

ِ    ُدْوِن  ِمْن   ههْل  اّلَلَٰ
هوْ  یهْنُصُرْونهُكْم    ا
 یهنْتهِصُرْونه  

94. ஆக, அறவயும் (-அந்த சிறலகளும் 
அவற்றை வணங்கிய) வழிககடர்களும் 
ஒருவர் கமல் ஒருவர் அ(ந்த நரகத்)தில் 
எைியப்படுவார்கள். 

ا  فهُكْبِكُبْوا  ُهْم  فِْيهه
او نه   الْغه  وه

95. இன்னும், இப்லீஸின் இராணுவங்கள் 
அறனவரும் (அதில் தூக்கி 
எைியப்படுவார்கள்). 

  اِبْلِیْسه  وهُجُنْودُ 
هْجمهُعْونه    ا

96. அவர்கள் அதில் தர்க்கித்தவர்களாக 
கூறுவார்கள்: ا  وهُهْم  قهالُْوا   فِْيهه

 یهْختهِصُمْونه  

97. “அல்லாஹ்வின் மீது ஆறணயாக! 
நிச்சயமாக நாம் சதளிவான 
வழிககட்டில்தான் இருந்கதாம், 

 ِ َٰل   لهِفْ  ُكَنها  اِْن  تهاّلَلَٰ ل  ضه
ِبْي     َمُ

98. உங்கறள அகிலங்களின் 
இறைவனுக்கு சமமாக ஆக்கி 
(வணங்கி)யகபாது. 

یُْكْم  اِذْ  َوِ َبِ  نُسه  ِبره
لهِمْيه   الْعَٰ

99. எங்கறள வழி சகடுக்கவில்றல 
குற்ைவாளிகறளத் தவிர.   ا مه لَهنها   وه هضه الُْمْجِرُمْونه  اََِله  ا

 

100. ஆக, பரிந்துறரப்பவர்களில் யாரும் 
எங்களுக்கு இல்றல.  افِِعْيه   ِمْن  لهنها  فهمها  شه

101. இன்னும், உற்ை நண்பர்களில் யாரும் 
(எங்களுக்கு) இல்றல.  ِدیْق   وهَله ِمْيم    صه  حه
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102. ஆக, (உலகத்திற்கு) ஒருமுறை 
திரும்பச்சசல்வது எங்களுக்கு 
முடியுமாயின் நாங்கள் (அங்கு சசன்று) 
நம்பிக்றகயாளர்களில் ஆகிவிடுகவாம்.” 

هَنه  فهلهوْ  ةً  لهنها ا َره  فهنهُكْونه  كه
 الُْمْؤِمِنْيه  ِمنه 

103. நிச்சயமாக இதில் ஓர் அத்தாட்சி 
இருக்கிைது. அவர்களில் அதிகமானவர்கள் 
நம்பிக்றகயாளர்களாக இல்றல. 

لِكه  ِفْ  اَِنه  َٰیهًة    ذَٰ ا  َله مه هانه  وه  ك
ْكثهُرُهْم  ه ْؤِمِنْيه  ا  َمُ

104. இன்னும், நிச்சயமாக உமது 
இறைவன்தான் மிறகத்தவன், சபரும் 
கருறணயாளன் ஆவான். 

اَِنه  بَهكه  وه ِزیْزُ  ره  لهُهوهالْعه
ِحْيُمن    الَره

105. நூஹுறடய மக்கள் தூதர்கறள 
சபாய்ப்பித்தனர்.  بهْت َذه   نُْوِح  قهْوُم  كه

لِْيه ۬    لُْمْرسه

106. அவர்களது சககாதரராகிய நூஹ் 
அவர்களுக்கு கூைியகபாது, “நீங்கள் 
(அல்லாஹ்வின் தண்டறனறய) அஞ்ச 
மாட்டீர்களா?” 

هُخْوُهْم  لهُهْم  قهاله  اِذْ   نُْوح   ا
 تهَتهُقْونه   اهَله 

107. “நிச்சயமாக நான் உங்களுக்கு 
நம்பிக்றகக்குரிய தூதர் ஆகவன்.”  ْ ُسْول   لهُكْم  اَِنِ هِمْي    ره  ا

108. “ஆககவ, அல்லாஹ்றவ அஞ்சுங்கள்! 
இன்னும், எனக்கு கீழ்ப்படியுங்கள்!” ه  فهاتَهُقوا هِطْيُعْوِن   اّلَلَٰ ا  وه

109. “இன்னும், இதற்காக நான் உங்களிடம் 
எவ்வித கூலிறயயும் ககட்கவில்றல. 
அகிலங்களின் இறைவனிடகம தவிர 
(மக்களிடம்) என் கூலி இல்றல.” 

ا   مه هْسـ هلُُكْم  وه  ِمْن  عهلهْيهِ  ا
هْجر     هْجِریه  اِْن  ا لَٰ  اََِله  ا  عه
َبِ  لهِمْيه   ره  الْعَٰ

110. “ஆக, அல்லாஹ்றவ அஞ்சுங்கள்! 
இன்னும், எனக்கு கீழ்ப்படியுங்கள்!” ه  فهاتَهُقوا هِطْيُعْوِن   اّلَلَٰ ا  وه
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111. அவர்கள் கூைினார்கள்: 
“சாதாரணமானவர்கள் (மட்டும்) உம்றம 
பின்பற்ைி இருக்க, நாம் உம்றம 
நம்பிக்றக சகாள்கவாமா?” 

ا هنُْؤِمُن  قهالُْو  كه  لهكه  ا تَهبهعه ا  وه
لُْونه    اَْلهْرذه

112. அவர் கூைினார்: “அவர்கள் (-
நம்பிக்றகயாளர்கள்) சசய்துசகாண்டு 
இருப்பது பற்ைி எனக்கு ஞானம் இல்றல. 

ا  قهاله  مه هانُْوا ِبمها عِلِْمْ  وه  ك
 یهْعمهلُْونه  

113. அவர்களது விசாரறண என் 
இறைவன் மீகத தவிர (என் மீகதா 
உங்கள் மீகதா) இல்றல. நீங்கள் (இறத) 
உணர கவண்டுகம! 

ابُُهْم  اِْن  ْ  عهلَٰ  اََِله  ِحسه َبِ  ره
 تهْشُعُرْونه   لهوْ 

114. நான் நம்பிக்றகயாளர்கறள (என் 
சறபறய விட்டு) விரட்டக் கூடியவன் 
இல்றல. 

ا   مه هنها  وه اِردِ  ا   ِبطه
 الُْمْؤِمِنْيه  

115. நான் சதளிவான எச்சரிப்பாளராககவ 
தவிர இல்றல.”  هنها  اِْن ِبْي    نهِذیْر   اََِله  ا  َمُ

116. அவர்கள் கூைினார்கள்: “நூகஹ! நீர் 
(எங்கறள அறழப்பறதவிட்டு) 
விலகவில்றல என்ைால் நிச்சயமாக நீர் 
ஏசப்படுபவர்களில் (அல்லது, 
சகால்லப்படுபவர்களில்) ஆகிவிடுவரீ்.” 

ْن  قهالُْوا  یَُٰنْوُح  تهنْتههِ  لَهْم  لهى ِ
 ِمنه  لهتهُكْونهَنه 

 الْمهْرُجْوِمْيه  

117. அவர் கூைினார்: “என் இறைவா! 
நிச்சயமாக என் மக்கள் என்றன 
சபாய்ப்பித்து விட்டனர். 

َبِ  قهاله    قهْوِمْ  اَِنه  ره
بُْوِن ۬   َذه  كه

118. ஆககவ, எனக்கும் அவர்களுக்கும் 
இறடயில் நீ தீர்ப்பளி! இன்னும், 
என்றனயும் என்னுடன் இருக்கின்ை 
நம்பிக்றகயாளர்கறளயும் 
பாதுகாத்துக்சகாள்!” 

ْ  بهْيِنْ  فهافْتهْح  ُ بهْيٰنه  وه
ِنْ  فهْتًحا  نهَجِ ْن  وه مه ِعه  وه  َمه
 الُْمْؤِمِنْيه  ِمنه 
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119. ஆக, அவறரயும் அவருடன் 
உள்ளவர்கறளயும் (உயிரிணங்களால்) 
நிரப்பப்பட்ட கப்பலில் (ஏற்ைி) 
பாதுகாத்கதாம். 

هُ  یْنَٰ ْن  فهاهنْجه مه ه   وه  ِف  َمهعه
 الْمهْشُحْوِن   الُْفلِْك 

120. பிைகு, மீதம் இருந்தவர்கறள பின்னர் 
நாம் அழித்துவிட்கடாம்.  قْنها ثَُمه هْغره   بهْعُد  ا

ِقْيه    الْبَٰ

121. நிச்சயமாக இதில் ஓர் அத்தாட்சி 
இருக்கிைது. அவர்களில் அதிகமானவர்கள் 
நம்பிக்றகயாளர்களாக இல்றல. 

لِكه  ِفْ  اَِنه  َٰیهًة    ذَٰ ا  َله مه هانه  وه  ك
ْكثهُرُهْم  ه ْؤِمِنْيه  ا  َمُ

122. இன்னும், நிச்சயமாக உமது 
இறைவன்தான் மிறகத்தவன், சபரும் 
கருறணயாளன் ஆவான். 

اَِنه  بَهكه  وه ِزیْزُ  ره  لهُهوهالْعه
ِحْيُمن   الَره

123. ஆது சமுதாய மக்கள் தூதர்கறள 
சபாய்ப்பித்தனர்.  بهْت َذه لِْيه ۬   عهاُد  كه  لُْمْرسه

124. அவர்களது சககாதரரான ஹூது 
அவர்களுக்கு (பின் வருமாறு) கூைிய 
சமயத்றத நிறனவு கூர்வரீாக! “நீங்கள் 
(அல்லாஹ்வின் தண்டறனறய) 
பயந்துசகாள்ள மாட்டீர்களா? 

هُخْوُهْم  لهُهْم  قهاله  اِذْ   ُهْود   ا
 تهَتهُقْونه   اهَله 

125. நிச்சயமாக நான் உங்களுக்கு 
நம்பிக்றகக்குைிய தூதர் ஆகவன்.  ْ ُسْول   لهُكْم  اَِنِ هِمْي    ره  ا

126. ஆக, அல்லாஹ்றவ அஞ்சுங்கள்! 
இன்னும், எனக்கு கீழ்ப்படியுங்கள்! ه  فهاتَهُقوا هِطْيُعْوِن   اّلَلَٰ ا  وه

127. இன்னும், இதற்காக நான் உங்களிடம் 
எவ்வித கூலிறயயும் ககட்கவில்றல. 
அகிலங்களின் இறைவனிடகம தவிர என் 
கூலி (மக்களிடம்) இல்றல. 

ا   مه هْسـ هلُُكْم  وه  ِمْن  عهلهْيهِ  ا
هْجر   هْجِریه  اِْن     ا لَٰ  اََِله  ا  عه
َبِ  لهِمْيه   ره  الْعَٰ
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128. உயரமான ஒவ்கவார் இடத்திலும் 
பிரமாண்டமான கட்டடத்றத வணீாக 
கட்டுகிைரீ்களா? 

تهْبُنْونه  ه یهةً  ِریْع   ِبكَُلِ  ا   اَٰ
 تهْعبهثُْونه 

129. இன்னும், சபரிய ககாட்றடகறள(யும் 
நீர் துறைகறளயும்) நீங்கள் 
ஏற்படுத்துகிைரீ்கள், நீங்கள் நிரந்தரமாக 
(இந்த உலகத்தில்) இருக்கப்கபாவறதப் 
கபான்று. 

تهَتهِخُذْونه  انِعه  وه  مهصه
لَهُكْم   تهْخلُُدْونه   لهعه

130. இன்னும், நீங்கள் யாறரயும் 
தாக்கினால் கருறணயின்ைி 
அநியாயக்காரர்களாக தாக்குகிைரீ்கள். 

اِذها ْشُتْم  وه ْشُتْم  بهطه  بهطه
َبهاِریْنه    جه

131. ஆக, அல்லாஹ்றவ அஞ்சுங்கள்! 
இன்னும், எனக்கு கீழ்ப்படியுங்கள்! ه  فهاتَهُقوا هِطْيُعْوِن   اّلَلَٰ ا  وه

132. இன்னும், நீங்கள் அைிந்தவற்றைக் 
சகாண்டு உங்களுக்கு உதவிய (உங்கள் 
இறை)வறன அஞ்சுங்கள்! 

تَهُقوا ا ُكْم  الَهِذْی   وه َده همه   ِبمها  ا
 تهْعلهُمْونه  

133. கால்நறடகள்; இன்னும், ஆண் 
பிள்றளகள் மூலம் உங்களுக்கு அவன் 
உதவினான். 

ُكْم  َده همه بهِنْيه ۬   ا ام  َوه  ِباهنْعه

134. இன்னும், கதாட்டங்கறளக் 
சகாண்டும் ஊற்றுகறளக் சகாண்டும் 
(உதவினான்). 

َنَٰت  َوهُعُيْون     وهجه

135. நிச்சயமாக நான் உங்கள் மீது சபரிய 
(மறுறம) நாளின் தண்டறனறயப் 
பயப்படுகிகைன். 

  ْ اُف  اَِنِ ابه   عهلهْيُكْم  اهخه  عهذه
ِظْيم    یهْوم    عه

136. அவர்கள் கூைினார்கள்: நீர் 
உபகதசிப்பதும்; அல்லது, உபகதசிக்காமல் 
இருப்பதும் எங்களுக்கு சமம்தான். 

وهٓاء   قهالُْوا ْظته  عهلهیْنها    سه هوهعه   ا
هْم    َمِنه  تهُكْن  لهْم  ا

ِعِظْيه    الْوَٰ
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137. (சசயல்களில் நாங்கள் சசய்கிை) 
இறவ முன்கனாரின் குணமாக 
(பழக்கமாக, வழிமுறையாக)கவ தவிர 
இல்றல. 

ا   اِْن  ذه   ُخلُُق  اََِله  هَٰ
لِْيه   هَوه  اَْل

138. இன்னும், நாங்கள் (இதற்காக) 
தண்டிக்கப்படுபவர்களாக இல்றல.  ا مه ِبْيه   نهْحُن  وه َذه  ِبُمعه

139. ஆக, அவர்கள் அவறரப் 
சபாய்ப்பித்தனர். ஆககவ, அவர்கறள நாம் 
அழித்கதாம். நிச்சயமாக இதில் ஓர் 
அத்தாட்சி இருக்கிைது. இன்னும், 
அவர்களில் அதிகமானவர்கள் 
நம்பிக்றகயாளர்களாக இல்றல. 

بُْوهُ  هْهلهكْ  فهكهَذه ْ   فها ُ  اَِنه  ٰنَٰ
لِكه  ِفْ  َٰیهًة    ذَٰ ا  َله مه هانه  وه  ك

ْكثهُرُهْم  ه ْؤِمِنْيه  ا  َمُ

140. நிச்சயமாக உமது இறைவன்தான் 
மிறகத்தவன், மகா கருறணயாளன்.  اَِنه بَهكه  وه ِزیْزُ  ره  لهُهوهالْعه

ِحْيُمن   الَره

141. சமூது மக்கள் தூதர்கறள 
சபாய்ப்பித்தனர்.  بهْت َذه هُمْودُ  كه لِْيه ۬  الُْمرْ  ث  سه

142. அவர்களது சககாதரர் ஸாலிஹ், 
நீங்கள் (அல்லாஹ்றவ) அஞ்ச 
கவண்டாமா? என்று அவர்களுக்கு கூைிய 
சமயத்றத நிறனவு கூருங்கள்! 

هُخْوُهْم  لهُهْم  قهاله  اِذْ  لِح   ا   صَٰ
 تهَتهُقْونه   اهَله 

143. நிச்சயமாக நான் உங்களுக்கு 
நம்பிக்றகக்குரிய தூதர் ஆகவன்.  ْ ُسْول   لهُكْم  اَِنِ هِمْي    ره  ا

144. ஆக, அல்லாஹ்றவ அஞ்சுங்கள்! 
இன்னும், எனக்கு கீழ்ப்படியுங்கள்! ه  فهاتَهُقوا هِطْيُعْوِن   اّلَلَٰ ا  وه

145. இதற்காக நான் உங்களிடம் எவ்வித 
கூலிறயயும் ககட்கவில்றல. 
அகிலங்களின் இறைவனிடகம தவிர என் 
கூலி (மக்களிடம்) இல்றல. 

مه  هْسـ هلُُكْم  ا  وه  ِمْن  عهلهْيهِ  ا
هْجر     هْجِریه  اِْن  ا لَٰ  اََِله  ا  عه
َبِ  لهِمْيه   ره  الْعَٰ
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146. இங்கு (இந்த உலகத்தில்) 
இருப்பவற்ைில் (சுகம் அனுபவித்து) 
நிம்மதியானவர்களாக இருக்கும்படி 
நீங்கள் விடப்படுவரீ்களா? 

ُكْونه  ُتَْته ه ا  ِفْ  ا ُهنها   مه   هَٰ
ِمِنْيه    اَٰ

147. கதாட்டங்களிலும் ஊற்றுகளிலும் 
(நீங்கள் நிரந்தரமாக தங்கிவிடுவரீ்களா)?  َْنَٰت  َوهُعُيْون    ِف  جه

148. இன்னும், விவசாய 
விறளச்சல்களிலும் (பழுத்த பழங்களால்) 
குறலகள் சமன்றமயாக சதாங்கும் 
கபரீச்ச மரங்க(ள் நிறைந்த 
கதாட்டங்க)ளிலும் (நீங்கள் நிரந்தரமாக 
தங்கிவிடுவரீ்களா)? 

ا  وهنهْخل   وهُزُرْوع   لُْعهه  طه
 ههِضْيم   

149. இன்னும், நீங்கள் மறலகளில் 
வடீுகறள மதிநுட்ப மிக்கவர்களாக 
(நுணுக்கத்துடன் எங்கு எப்படி குறடய 
கவண்டும் என்பறத அைிந்து அதற்ககற்ப) 
குறடந்து சகாள்கிைரீ்கள். 

تهْنِحُتْونه   الِْجبهاِل  ِمنه  وه
 فَِٰرِهْيه   بُُيْوًتا 

150. ஆக, அல்லாஹ்றவ அஞ்சுங்கள்! 
இன்னும், எனக்கு கீழ்ப்படியுங்கள்! ه  فهاتَهُقوا هِطْيُعْوِن   اّلَلَٰ ا  وه

151. இன்னும், எல்றல மீைியவர்களின் 
கட்டறளக்கு கீழ்ப்படியாதீர்கள்!  ا وهَله هْمره  ُتِطْيُعْو   ا

 الُْمْسِرفِْيه  

152. அவர்கள் பூமியில் தீறமகறள 
சசய்கிைார்கள். இன்னும், அவர்கள் 
நல்லது எறதயும் சசய்வதில்றல. 

 ِف  یُْفِسُدْونه  الَهِذیْنه 
 یُْصلُِحْونه  وهَله  اَْلهْرِض 

153. அவர்கள் கூைினார்கள்: “நீர் எல்லாம் 
(உண்பது, குடிப்பதால் கநாயுைக்கூடிய) 
மனிதர்களில் ஒருவர்தான். 

ا ا   قهالُْو  هنْته  اِنَهمه  ِمنه  ا
ِریْنه   َحه  الُْمسه
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154. (முஹம்மகத!) நீர் எங்கறளப் கபான்ை 
மனிதராககவ தவிர இல்றல. ஆககவ, நீர் 
உண்றமயாளர்களில் இருந்தால் 
(எங்களிடம்) ஓர் அத்தாட்சிறயக் சகாண்டு 
வாரீர். 

ا   هنْته  مه ر   اََِله  ا ۬   بهشه ا    َمِثْلُنه
 ِمنه   ُكْنته  اِْن  ِباَٰیهة   فهاِْت 

ِدقِْيه   الَصَٰ

155. அவர் கூைினார்: “இது ஒரு சபண் 
ஒட்டறக. இதற்கு நீர் அருந்துவதற்குரிய 
ஒரு பங்கு (-அளவு) உள்ளது. இன்னும், 
குைிப்பிட்ட நாளில் உங்களுக்கும் நீர் 
அருந்துவதற்குரிய பங்கு உள்ளது.” 

ِذه   قهاله  ا  نهاقهة   هَٰ  ِشْرب    لَههه
لهُكْم   یهْوم   ِشْرُب  وه
 َمهْعلُْوم   

156. “இன்னும், அதற்கு தீங்கு சசய்து 
விடாதீர்கள்! உங்கறள சபரிய (மறுறம) 
நாளின் தண்டறன பிடித்துக் சகாள்ளும்.” 

ْوهها  وهَله   ِبُسْوٓء   تهمهَسُ
ُكْم  اُب  فهيهاُْخذه  یهْوم    عهذه
ِظْيم    عه

157. ஆக, அவர்கள் அறத அறுத்து 
விட்டார்கள். ஆககவ, அவர்கள் 
றககசதப்பட்டவர்களாக ஆகிவிட்டனர். 

قهُرْوهها   فهاهْصبهُحْوا فهعه
ِدِمْيه    نَٰ

158. ஆக, அவர்கறள தண்டறன பிடித்தது. 
நிச்சயமாக இதில் ஓர் அத்தாட்சி 
இருக்கிைது. இன்னும், அவர்களில் 
அதிகமானவர்கள் நம்பிக்றகயாளர்களாக 
இல்றல. 

ُهُم  ذه اُب   الْعه  فهاهخه  ِفْ  اَِنه  ذه
لِكه  َٰیهًة    ذَٰ ا  َله مه هانه  وه  ك

ْكثهُرُهْم  ه ْؤِمِنْيه  ا  َمُ

159. நிச்சயமாக உமது இறைவன்தான் 
மிறகத்தவன், மகா கருறணயாளன் 
ஆவான். 

اَِنه  بَهكه  وه ِزیْزُ  ره  لهُهوهالْعه
ِحْيُمن   الَره

160. லூத்துறடய மக்கள் தூதர்கறள 
சபாய்ப்பித்தனர்.  بهْت َذه   لُْوِط  قهْوُم  كه

لِْيه ۬    لُْمْرسه
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161. அவர்களது சககாதரர் லூத்து (பின் 
வருமாறு) அவர்களுக்கு கூைிய 
சமயத்றத நிறனவு கூருங்கள்! “நீங்கள் 
(அல்லாஹ்றவ) அஞ்ச கவண்டாமா? 

هُخْوُهْم  لهُهْم  قهاله  اِذْ   لُْوط   ا
 تهَتهُقْونه   اهَله 

162. நிச்சயமாக நான் உங்களுக்கு ஒரு 
நம்பிக்றகக்குரிய தூதர் ஆகவன்.  ْ ُسْول   لهُكْم  اَِنِ هِمْي    ره  ا

163. ஆக, அல்லாஹ்றவ அஞ்சுங்கள்! 
இன்னும், எனக்கு கீழ்ப்படியுங்கள்! ه  فهاتَهُقوا هِطْيُعْوِن   اّلَلَٰ ا  وه

164. இதற்காக நான் உங்களிடம் எவ்வித 
கூலிறயயும் ககட்கவில்றல. 
அகிலங்களின் இறைவனிடகம தவிர என் 
கூலி (மக்களிடம்) இல்றல. 

ا   مه هْسـ هلُُكْم  وه  ِمْن  عهلهْيهِ  ا
هْجر     هْجِریه  اِْن  ا لَٰ  اََِله  ا  عه
َبِ  لهِمْيه   ره  الْعَٰ

165. பறடப்பினங்களில் (சபண்கறள 
விட்டுவிட்டு) ஆண்களிடம் நீங்கள் உைவு 
றவக்கிைரீ்களா? 

تهاُْتْونه  ه انه  ا ْكره  ِمنه  الَذُ
له   ِمْيه  الْعَٰ

166. இன்னும், உங்களுக்கு உங்கள் 
இறைவன் பறடத்த உங்கள் 
மறனவிகறள விட்டுவிடுகிைரீ்கள்! இது 
மட்டுமல்ல, நீங்கள் எல்றல மீைி பாவம் 
சசய்கிை மக்கள் ஆவரீ்கள்.” 

ُرْونه  تهذه ا  وه لهقه  مه  لهُكْم  خه
بَُُكْم  هْزوهاِجُكْم    َمِْن  ره   بهْل  ا
هنُْتْم   عَُٰدْونه    قهْوم   ا

167. அவர்கள் கூைினார்கள்: “லூத்கத! நீர் 
(எங்கறளக் கண்டிப்பதிலிருந்து) 
விலகவில்றல என்ைால் நிச்சயமாக 
(எங்கள் ஊரிலிருந்து) 
சவளிகயற்ைப்பட்டவர்களில் நீர் 
ஆகிவிடுவரீ்.” 

ْن  قهالُْوا  یَٰلُْوُط  تهنْتههِ  لَهْم  لهى ِ
ِجْيه  ِمنه  لهتهُكْونهَنه  الُْمْخره

 

168. அவர் கூைினார்: “நிச்சயமாக நான் 
உங்கள் (இத்தீய) சசயறல 
சவறுப்பவர்களில் உள்ளவன் ஆகவன். 

ْ  قهاله  مهلُِكْم  اَِنِ  َمِنه  لِعه
الِْيه    الْقه
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169. என் இறைவா! என்றனயும் என் 
குடும்பத்தாறரயும் அவர்கள் சசய்(யும் 
பா)வ(த்)திலிருந்து(ம் அதன் 
தண்டறனயிலிருந்தும்) 
பாதுகாத்துக்சகாள்!” 

َبِ  ِنْ  ره هْهِلْ  نهَجِ ا  ِمَمها  وه
 یهْعمهلُْونه 

170. ஆக, அவறரயும் அவருறடய 
குடும்பத்தார் அறனவறரயும் நாம் 
பாதுகாத்கதாம். 

هُ  یْنَٰ هْهلهه    فهنهَجه ا  وه
هْجمهِعْيه    ا

171. மிஞ்சியவர்களில் (அவரின் 
மறனவியான) ஒரு கிழவிறயத் தவிர. 
(அவளும் பின்னர் அழிக்கப்பட்டாள்.) 

ُجوًْزا اََِله  یْنه   ِف  عه َِبِ  الْغَٰ

172. பிைகு, மற்ைவர்கறள நாம் (தறர 
மட்டமாக) அழித்கதாம்.  ْرنها  ثَُمه ِریْنه   دهَمه  اَْلَٰخه

173. இன்னும், அவர்கள் மீது ஒரு 
மறழறய சபாழிவித்கதாம். ஆக, 
எச்சரிக்கப்பட்டவர்களுறடய மறழ மிக 
சகட்டதாகும். 

ْرنها  هْمطه ا ْ  وه ًرا    عهلههْْیِ  َمهطه
ٓاءه  رُ  فهسه ِریْنه  مهطه  الُْمْنذه

174. நிச்சயமாக இதில் ஓர் அத்தாட்சி 
இருக்கிைது. இன்னும், அவர்களில் 
அதிகமானவர்கள் நம்பிக்றகயாளர்களாக 
இல்றல. 

لِكه  ِفْ  اَِنه  َٰیهًة    ذَٰ ا  َله مه هانه  وه  ك
ْكثهُرُهْم  ه ْؤِمِنْيه  ا  َمُ

175. நிச்சயமாக உமது இறைவன்தான் 
மிறகத்தவன், மகா கருறணயாளன் 
ஆவான். 

اَِنه  بَهكه  وه ِزیْزُ  ره  لهُهوهالْعه
ِحْيُمن   الَره

176. கதாட்டக்காரர்கள் (என்று அைியப்பட்ட 
மத்யன் வாசிகள்) தூதர்கறள 
சபாய்ப்பித்தனர். 

به  ُب  كهَذه   لْـ هْيكهةِ  اهْصحَٰ
لِْيه ۬    الُْمْرسه

177. அவர்களது சககாதரர் ஷுஐபு (பின் 
வருமாறு) அவர்களுக்கு கூைிய 
சமயத்றத நிறனவு கூருங்கள்! “நீங்கள் 
(அல்லாஹ்றவ) அஞ்ச கவண்டாமா? 

ْيب   لهُهْم  قهاله  اِذْ   اهَله  ُشعه
 تهَتهُقْونه  
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178. நிச்சயமாக நான் உங்களுக்கு 
நம்பிக்றகக்குரிய தூதர் ஆகவன்.  ْ ُسْول   لهُكْم  اَِنِ هِمْي    ره  ا

179. ஆக, அல்லாஹ்றவ அஞ்சுங்கள்! 
இன்னும், எனக்கு கீழ்ப்படியுங்கள்! ه  فهاتَهُقوا هِطْيُعْوِن   اّلَلَٰ ا  وه

180. இதற்காக நான் உங்களிடம் எவ்வித 
கூலிறயயும் ககட்கவில்றல. 
அகிலங்களின் இறைவனிடகம தவிர என் 
கூலி (மக்களிடம்) இல்றல. 

ا   مه هْسـ هلُُكْم  وه  ِمْن  عهلهْيهِ  ا
هْجر     هْجِریه  اِْن  ا لَٰ  اََِله  ا  عه
َبِ  لهِمْيه   ره  الْعَٰ

181. (நீங்கள் அளந்து சகாடுக்கும்) 
அளறவறய முழுறமப்படுத்துங்கள். 
இன்னும், (மக்களுக்கு) நஷ்டம் 
ஏற்படுத்துபவர்களில் ஆகிவிடாதீர்கள். 

هْوفُوا  تهُكْونُْوا وهَله  الْكهْيله  ا
 الُْمْخِسِریْنه   ِمنه 

182. இன்னும், கநரான (சரியான, நீதமான) 
தராசினால் நிறுங்கள்! اِس  وهِزنُْوا  ِبالِْقْسطه

 الُْمْستهِقْيِم  

183. இன்னும், (அளந்து அல்லது நிறுத்துக் 
சகாடுக்கும்கபாது) மக்களுக்கு 
அவர்களுறடய சபாருள்கறள 
குறைக்காதீர்கள்! இன்னும், பூமியில் 
கலகம் (பாவம்) சசய்தவர்களாக கடும் 
குழப்பம் (தீறம) சசய்யாதீர்கள்! 

ُسوا وهَله   الَنهاسه  تهْبخه
ُهْم  هْشيهٓاءه  ِف  تهْعثهْوا وهَله  ا
 ُمْفِسِدیْنه   اَْلهْرِض 

184. இன்னும், உங்கறளயும் (உங்களுக்கு) 
முன்சசன்ை சமுதாயத்தினறரயும் 
பறடத்தவறன அஞ்சுங்கள்!” 

تَهُقوا ا لهقهُكْم  الَهِذْی  وه  خه
لِْيه   وهالِْجِبلَهةه  هَوه  اَْل

185. அவர்கள் கூைினார்கள்: “நீசரல்லாம் 
(உண்பது, குடிப்பதால் கநாயுைக்கூடிய) 
மனிதர்களில் ஒருவர்தான். 

ا ا   قهالُْو  هنْته  اِنَهمه  ِمنه  ا
ِریْنه   َحه  الُْمسه
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186. இன்னும், எங்கறளப் கபான்ை 
மனிதராககவ தவிர நீர் இல்றல. 
நிச்சயமாக சபாய்யர்களில் ஒருவராககவ 
நாங்கள் உம்றமக் கருதுகிகைாம். 

ا   مه هنْته  وه ر   اََِله  ا  َمِثْلُنها   بهشه
اِْن    لهِمنه  نَهُظَنُكه  وه

 الْكَِٰذِبْيه  

187. ஆககவ, நீர் உண்றமயாளர்களில் 
இருந்தால் வானத்தில் இருந்து 
(துண்டிக்கப்பட்ட) சில துண்டுகறள 
எங்கள் மீது விழ றவப்பரீாக!” 

ًفا  عهلهیْنها فهاهْسِقْط   َمِنه  ِكسه
مهٓاءِ   ِمنه  ُكْنته  اِْن  الَسه

ِدقِْيه    الَصَٰ

188. அவர் கூைினார்: “நீங்கள் 
(சசால்வறதயும் சசய்வறதயும்) என் 
இறைவன் மிக அைிந்தவன்.” 

ْ   قهاله  َبِ هعْلهُم  ره تهْعمهلُْونه   ِبمها  ا
 

189. ஆக, அவர்கள் அவறர 
சபாய்ப்பித்தனர். ஆககவ, (அடர்த்தியான 
நிழலுறடய) கமக நாளின் தண்டறன 
அவர்கறளப் பிடித்தது. நிச்சயமாக அது 
ஒரு சபரிய நாளின் தண்டறனயாக 
இருந்தது. 

بُْوهُ  ُهْم  فهكهَذه ذه اُب  فهاهخه  عهذه
لَهِة    یهْوِم  نَهه   الَظُ هانه  اِ  ك

ابه  ِظْيم    یهْوم   عهذه  عه

190. நிச்சயமாக இதில் ஓர் அத்தாட்சி 
இருக்கிைது. இன்னும், அவர்களில் 
அதிகமானவர்கள் நம்பிக்றகயாளர்களாக 
இல்றல. 

لِكه  ِفْ  اَِنه  َٰیهًة    ذَٰ ا  َله مه هانه  وه  ك
ْكثهُرُهْم  ه ْؤِمِنْيه  ا  َمُ

191. நிச்சயமாக உமது இறைவன்தான் 
மிறகத்தவன், மகா கருறணயாளன் 
ஆவான். 

اَِنه  بَهكه  وه ِزیْزُ  ره  لهُهوهالْعه
ِحْيُمن   الَره

192. இன்னும், நிச்சயமாக இது 
அகிலங்களின் இறைவனால் இைக்கப்பட்ட 
கவதமாகும். 

نَهه   اِ َبِ  لهتهَْنِیُْل  وه  ره
لهِمْيه    الْعَٰ

193. நம்பிக்றகக்குரியவரான ரூஹ் (என்ை 
ஜிப்ரீல், அல்லாஹ்விடமிருந்து) இறத 
இைக்கினார். 

له  ْوُح  ِبهِ  نهزه  اَْلهِمْيُ   الَرُ
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194. உமது உள்ளத்தில் (இது 
இைக்கப்பட்டது), நீர் (மக்கறள) அச்சமூட்டி 
எச்சரிப்பவர்களில் ஆககவண்டும் 
என்பதற்காக. 

لَٰ   ِمنه   لِتهُكْونه  قهلِْبكه  عه
 الُْمْنِذِریْنه 

195. சதளிவான அரபி சமாழியில் (இது 
இைக்கப்பட்டது).   ان َ   ِبلِسه ِب ره ِبْي    عه  َمُ

196. இன்னும், நிச்சயமாக இ(ந்த 
கவதத்றதப் பற்ைிய முன்னைிவிப்பான)து 
முன்கனார்களுறடய கவதங்களில் 
கூைப்பட்டுள்ளது. 

نَهه   اِ لِْيه  ُزبُرِ  لهِفْ  وه هَوه  اَْل

197. இஸ்ரகவலர்களின் அைிஞர்கள் இறத 
அைிவகத இவர்களுக்கு ஓர் (கபாதுமான) 
அத்தாட்சியாக இல்றலயா? 

لهْم  هوه یهةً  لَهُهْم  یهُكْن  ا هْن  اَٰ   ا
ُٓؤا یَهْعلهمهه    بهِنْ   عُلهمَٰ

ٓاِءیْله    اِْسره

198. இ(ந்த கவதத்)றத வாயற்ை 
பிராணிகள் சிலவற்ைின் மீது நாம் இைக்கி 
இருந்தால், 

لهوْ  لْنَٰهُ  وه لَٰ  نهَزه   بهْعِض  عه
ِمْيه    اَْلهْعجه

199. ஆக, அறவ இவர்கள் மீது இறத 
ஓதி(க் காண்பித்து) இருந்தாலும் இவர்கள் 
நம்பிக்றக சகாண்டவர்களாக ஆகி 
இருக்க மாட்டார்கள். 

هه   ا ْ  فهقهره ا  عهلههْْیِ هانُْوا َمه  ِبه   ك
 ُمْؤِمِنْيه  

200. இவ்வாறுதான் குற்ைவாளிகளின் 
உள்ளங்களில் நாம் இ(ந்த கவதத்றத 
நிராகரிப்ப)றத நுறழத்து விட்கடாம். 

لِكه  لهْكنَٰهُ  كهذَٰ  قُلُْوِب  ِفْ  سه
 الُْمْجِرِمْيه  

201. அவர்கள் இறத நம்பிக்றக 
சகாள்ளகவ மாட்டார்கள், வலி தரும் 
தண்டறனறய அவர்கள் பார்க்கின்ை 
வறர. 

َتَٰ  ِبه   یُْؤِمُنْونه  َله  ُوا حه  یهره
ابه  ذه  اَْلهلِْيمه   الْعه

202. ஆக, அது அவர்களிடம் திடீசரன 
வரும், அவர்ககளா (அறத) 
உணராதவர்களாக இருக்கும் நிறலயில். 

 ْ ُ  َله  بهْغتهًة َوهُهْم  فهيهاْتِهْیه
 یهْشُعُرْونه  
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203. ஆக, அவர்கள் கூறுவார்கள்: “நாங்கள் 
அவகாசம் அளிக்கப்படுகவாமா?” (அப்படி 
அவகாசம் அளிக்கப்பட்டால் நாங்கள் 
திருந்தி விடுகவாகம.) 

  نهْحُن  ههْل  فهيهُقْولُْوا
ُرْونه    ُمْنظه

204. ஆக, அவர்கள் நமது தண்டறனறய 
அவசரமாக ககட்கிைார்களா?  اِبنها ذه هفهِبعه یهْستهْعِجلُْونه   ا

 

205. ஆக, (நபிகய!) அைிவிப்பரீாக! நாம் 
அவர்களுக்கு (இன்னும்) பல ஆண்டுகள் 
(வாழ்வதற்கு) சுகமளித்தால், 

ءهیْته  هفهره ْ  اِْن  ا ُ َتهْعٰنَٰ  َمه
 ِسِنْيه  

206. பிைகு, அவர்கள் எறதப் பற்ைி 
எச்சரிக்கப்பட்டார்ககளா அ(ந்த 
தண்டறனயான)து அவர்களிடம் வந்தால், 

ُهْم  ثَُمه  ٓاءه ا  جه هانُْوا َمه  ك
 یُْوعهُدْونه  

207. அவர்களுக்கு சுகமளிக்கப்பட்டுக் 
சகாண்டிருந்த (வசதியான உலக 
வாழ்க்றகயான)து அவர்கறள விட்டும் 
(தண்டறனறய) தடுக்காது. 

ا   هْغنَٰ  مه ْ  ا ْٰنُ ا  عه هانُوْ  َمه  اك
 یُمهَتهُعْونه  

208. நாம் எந்த ஊறரயும் அழித்ததில்றல, 
எச்சரிப்பாளர்கள் அதற்கு (அனுப்பப்பட்டு) 
இருந்கத தவிர. 

ا   مه هْهلهْكنها  وه   اََِله  قهْریهة   ِمْن  ا
ا   ُمْنِذُرْونه  لههه

209. இது அைிவுறரயாகும். நாம் 
அநியாயக்காரர்களாக இல்றல.   ۬ ی ۛ ا  ِذْكرَٰ مه لِِمْيه  ُكَنها  وه ظَٰ

 

210. இ(ந்த கவதத்)றத (நபியின் 
உள்ளத்தில்) றஷத்தான்கள் 
இைக்கவில்றல. 

ا  مه لهْت  وه َه ِطْيُ  ِبهِ  تهَنه يَٰ الَشه
 

211. அது அவர்களுக்குத் தகுதியானதும் 
இல்றல. இன்னும், (அதற்கு) அவர்கள் 
சக்தி சபைவும் மாட்டார்கள். 

ا  مه ْبهِغْ  وه ا  لهُهْم  یهنٌۢ مه  وه
 ُعْونه  یهْستهِطيْ 
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212. நிச்சயமாக அவர்கள் (வானத்தில் 
குர்ஆன் றவக்கப்பட்டுள்ள இடத்திலிருந்து 
அந்த குர்ஆன் ஓதி காட்டப்படும்கபாது 
அறத) சசவியுறுவதிலிருந்து 
தூரமாக்கப்பட்டவர்கள். (ஆககவ, அதன் 
பக்கம் அவர்கள் சநருங்ககவ முடியாது.) 

نَهُهْم  ِن  اِ ْمِع  عه   الَسه
 لهمهْعُزْولُْونه  

213. ஆக, அல்லாஹுடன் கவறு ஒரு 
கடவுறள அறழக்காதீர்! அப்படி 
அறழத்தால் தண்டிக்கப்படுபவர்களில் நீர் 
ஆகிவிடுவரீ். 

ِ  مهعه  تهْدعُ  فهله  ًَٰها  اّلَلَٰ ره  اِل   اَٰخه
ِبْيه   ِمنه  فهتهُكْونه  َذه  الُْمعه

214. இன்னும், உமது சநருங்கிய 
உைவினர்கறள எச்சரிப்பரீாக!  ْهنِْذر ا تهكه  وه ِشْْیه  عه

ِبْيه    اَْلهقْره

215. இன்னும், உம்றம பின்பற்ைிய 
நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு உமது புஜத்றத 
தாழ்த்துவரீாக! (அவர்களுடன் பணிவுடன் 
பழகுவரீாக!) 

كه  وهاْخِفْض  نهاحه  لِمهِن   جه
كه  تَهبهعه  الُْمْؤِمِنْيه   ِمنه  ا

216. ஆக, (-உமது உைவினர்கள்) உமக்கு 
மாறு சசய்தால், “நிச்சயமாக நான் நீங்கள் 
சசய்வதிலிருந்து நீங்கியவன்” என்று 
கூறுவரீாக! 

ْوكه  فهاِْن  ْ  فهُقْل  عهصه   اَِنِ
ء   َمها  بهِرْیٓ  تهْعمهلُْونه   َمِ

217. இன்னும் மிறகத்தவன், மகா 
கருறணயாளன் மீது நம்பிக்றக 
றவப்பரீாக! 

َهْل  تهوهك له  وه ِزیْزِ  عه  الْعه
ِحْيِم    الَره

218. அவன்தான் (சதாழுறகக்கு) நீர் 
நிற்கின்ைகபாது உம்றம பார்க்கிைான்.  ىكه  الَهِذْی   ِحْيه  یهرَٰ

 تهُقْوُم  

219. இன்னும், (உம்றம பின்பற்ைி) சிரம் 
பணி(ந்து சதாழு)பவர்களுடன் (ஒரு 
நிறலயிலிருந்து இன்சனாரு நிறலக்கு) 
நீர் மாறுவறதயும் (அவன் பார்க்கிைான்). 

تهقهلَُبهكه  ِجِدیْنه  ِف  وه  الَسَٰ
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220. நிச்சயமாக அவன்தான் நன்கு 
சசவியுறுபவன், நன்கு அைிந்தவன் 
ஆவான். (ஆககவ, அழகிய முறையில் 
அதில் குர்ஆறன ஓதுவரீாக! ஒவ்சவாரு 
ருக்னுகறளயும் முழுறமயாக சசய்வரீாக! 
நாம் உம்றம பார்க்கிகைாம் என்பறத 
நிறனவில் றவப்பரீாக!) 

نَهه   ِمْيعُ  اِ لِْيُم  ُهوهالَسه الْعه
 

221. (மக்களில்) யார் மீது றஷத்தான்கள் 
இைங்குகிைார்கள் என்று உங்களுக்கு நான் 
அைிவிக்கவா? 

ُئُكْم  ههْل  ُنهَبِ لَٰ  ا ْن  عه  مه
ُل  َه ِطْيُ   تهَنه يَٰ  الَشه

222. சபரும் சபாய்யர்கள், சபரும் பாவிகள் 
எல்கலார் மீதும் (றஷத்தான்கள்) 
இைங்குகிைார்கள். 

ُل  َه لَٰ  تهَنه هفَهاك   كَُلِ  عه  ا
ثِْيم    ه  ا

223. (திருட்டுத்தனமாக) ககட்டறத (அந்த 
பாவிகளிடம் றஷத்தான்கள்) 
கூறுகிைார்கள். இன்னும் (பாவிகளான) 
அவர்களில் அதிகமானவர்கள் 
சபாய்யர்கள். 

ْمعه  یَُلُْقْونه  ْكثهُرُهْم  الَسه ه ا   وه
ِذبُْونه    كَٰ

224. இன்னும் (இறணறவப்பவர்களான, 
பாவிகளான) கவிஞர்கறள (மனிதர்கள் 
மற்றும் ஜின்களில் உள்ள) 
வழிககடர்கள்தான் பின்பற்றுவார்கள். 

ٓاءُ  ره عه  یهتَهِبُعُهُم  وهالَشُ
او نه    الْغه

225. நீர் பார்க்கவில்றலயா? நிச்சயமாக 
அவர்கள் ஒவ்சவாரு பள்ளத்தாக்கிலும் (-
வணீ் கபச்சுகளிலும் சபாய் 
கற்பறனகளிலும் திறசயின்ைி) 
அறலகிைார்கள். 

هلهْم  هنَهُهْم  تهره  ا   وهاد   كَُلِ  ِفْ  ا
 یَهِهْيُمْونه  

226. இன்னும், நிச்சயமாக அவர்கள் 
தாங்கள் சசய்யாதறத (சசய்ததாக) 
கூறுகிைார்கள். 

هنَهُهْم  ا ا  یهُقْولُْونه  وه  َله  مه
لُْونه    یهْفعه
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227. (எனினும்,) எவர்கள் நம்பிக்றக 
சகாண்டு, நன்றமகறள சசய்து, 
அல்லாஹ்றவ அதிகம் நிறனவு கூர்ந்து, 
தங்களுக்கு அநீதி இறழக்கப்பட்ட பின்னர் 
(அல்லாஹ்வின் எதிரிகளிடம்) 
பழிவாங்கினார்ககளா அவர்கறளத் தவிர. 
(அவர்கள் பழிப்புக்கு உரியவர்கள் அல்லர்.) 
(இறணறவத்து) அநியாயம் சசய்தவர்கள் 
தாங்கள் எந்த திரும்பும் இடத்திற்கு 
திரும்புவார்கள் என்பறத விறரவில் 
அைிவார்கள். 

ُنْوا الَهِذیْنه  اََِله  مه ِملُوا اَٰ   وهعه
ِت  لِحَٰ كهُروا الَصَٰ ه  وهذه  اّلَلَٰ

ُرْوا نْتهصه ا َوها ِثْْیً ْ  كه  بهْعدِ  ِمنٌۢ
ا  يهْعلهُم  ُظلُِمْوا    مه   وهسه

ا الَهِذیْنه  لهُمْو  هَیه  ظه   ُمْنقهلهب   ا
ن   یَهْنقهلُِبْونه

ஸூரா நம்லு النمل 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. தா சீன். (இப்கபாது ஓதிகாட்டப்படும்) 
இறவ இந்த குர்ஆனுறடய இன்னும் 
சதளிவான கவதத்தின் வசனங்கள் ஆகும். 

ٓس  یَُٰت  ِتلْكه  طَٰ ِن  اَٰ  الُْقْراَٰ
ِبْي    وهِكتهاب    َمُ

2. (இது) கநர்வழியாகவும், 
நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு நற்சசய்தியாகவும் 
இருக்கிைது. 

ی ُهًدی بُْشرَٰ   وه
 لِلُْمْؤِمِنْيه  

3. அவர்கள் சதாழுறகறய நிறல 
நிறுத்துவார்கள்; இன்னும், ஸகாத்றத 
சகாடுப்பார்கள், இன்னும், அவர்கள் 
மறுறமறய உறுதியாக நம்பிக்றக 
சகாள்வார்கள். 

َٰوةه  یُِقْيُمْونه  الَهِذیْنه  ل   الَصه
یُْؤُتْونه  وةه  وه كَٰ  وهُهْم  الَزه
ةِ   یُْوقُِنْونه  ُهْم  ِباَْلَِٰخره

4. நிச்சயமாக எவர்கள் மறுறமறய 
நம்பிக்றக சகாள்ளவில்றலகயா 
அவர்களுக்கு நாம் அவர்களுறடய (தீய) 
சசயல்கறள (நல்ல சசயல்களாக) 
அலங்கரித்து விட்கடாம். ஆககவ, அவர்கள் 
(தங்கள் தீறமகளில்) தைிசகட்டு 
அறலகிைார்கள். 

 یُْؤِمُنْونه  َله  الَهِذیْنه  اَِنه 
ةِ  یَهَنها  ِباَْلَِٰخره  لهُهْم  زه
هْعمهالهُهْم   یهْعمهُهْونه   فهُهْم  ا
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5. அவர்கள் எத்தறககயார்கள் என்ைால் 
சகட்ட தண்டறன அவர்களுக்கு உண்டு. 
இன்னும் மறுறமயில் அவர்கள்தான் 
நஷ்டவாளிகள். 

كه  َٰٓى ِ  ُسْوٓءُ  لهُهْم  الَهِذیْنه  اُول
اِب  ذه ةِ  ِف  وهُهْم  الْعه   اَْلَِٰخره

ُرْونه  ُهُم   اَْلهْخسه

6. நிச்சயமாக நன்கைிந்த மகா 
ஞானவானிடமிருந்து நீர் இந்த குர்ஆறன 
(கற்றுக் சகாடுக்கப்பட்டு) மனனம் சசய்து 
சகாடுக்கப்படுவரீ். 

نَهكه  اِ نه  لهُتلهَقه  وه  ِمْن  الُْقْراَٰ
ِكْيم   لَهُدْن   عهلِْيم   حه

7. அந்த சமயத்றத நிறனவு கூர்வரீாக! 
மூஸா தன் குடும்பத்தினருக்கு கூைினார்: 
“நிச்சயமாக நான் சநருப்றபப் பார்த்கதன். 
அதிலிருந்து ஒரு சசய்திறய; அல்லது, 
(அதிலிருந்து) எடுக்கப்பட்ட சநருப்புக் 
சகாள்ளிறய நீங்கள் குளிர் காய்வதற்காக 
உங்களிடம் சகாண்டு வருகிகைன்.” 

ْ   َِلهْهلِه    ُمْوسَٰ  قهاله  اِذْ    اَِنِ
نهْسُت  تِْيُكْم  نهاًرا    اَٰ اَٰ  سه
ا  َبه   َمِْنهه هوْ  ِبخه تِْيُكْم  ا  اَٰ

اب   لَهُكْم  قهبهس   ِبِشهه  لَهعه
لُْونه   تهْصطه

8. ஆக, அவர் அதனிடம் வந்தகபாது, அவர் 
அறழக்கப்பட்டு “சநருப்பில் (-ஒளியில்) 
இருப்பவனும் இன்னும் அறத சுற்ைி 
உள்ளவர்களும் புனிதமானவர்கள் என்று 
நற்சசய்தி கூைப்பட்டார். அகிலங்களின் 
இறைவன் அல்லாஹ் (எல்லா குறைகறள 
விட்டு) மிக்க பரிசுத்தமானவன்.” 

ٓاءههها  فهلهَمها  ْ   نُْوِدیه  جه  اهنٌۢ
ْن  بُوِْركه  ْن   الَنهارِ  ِف  مه مه  وه
ا    ْولههه نه  حه ِ  وهُسْبحَٰ َبِ  اّلَلَٰ  ره

لهِمْيه    الْعَٰ

9. “மூஸாகவ! நிச்சயமாக நான்தான் 
மிறகத்தவனும் மகா 
ஞானமுறடயவனுமாகிய அல்லாஹ் 
ஆகவன்.” 

نَهه    یَُٰمْوسَٰ   هنها  اِ ُ  ا ِزیْزُ   اّلَلَٰ  الْعه
ِكْيُم    الْحه
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10. “உமது தடிறயப் கபாடுவரீாக! ஆக, 
அவர் அறத -அது பாம்றபப் கபான்று- 
சநளிவதாக பார்த்தகபாது புைமுதுகிட்டு 
திரும்பி (ஓடி)னார். அவர் திரும்பி 
பார்க்ககவ இல்றல. மூஸாகவ, 
பயப்படாதீர்! நிச்சயமாக என்னிடம் 
இறைத்தூதர்கள் பயப்பட மாட்டார்கள்.” 

هلِْق  ا اكه    وه هها   فهلهَمها  عهصه اَٰ  ره
ا  تهْهتهزَُ  هنَههه ها ٓاَن   ك َلَٰ  جه  َوه

لهْم  ْب    ُمْدِبًرا َوه َقِ   یَُٰمْوسَٰ  یُعه
ْف  َله  ْ  تهخه اُف  َله  اَِنِ َیه  یهخه   لهده

لُْونه ۬    الُْمْرسه

11. “(எனினும் தூதர்களில்) யார் 
தவைிறழத்தாகரா அவறரத் தவிர. பிைகு, 
(தான் சசய்த) தீறமக்கு பின்னர் அழகிய 
சசயறல மாற்ைி சசய்தாகரா அவறர நான் 
மன்னித்து விடுகவன். ஏசனனில், 
நிச்சயமாக நான் மகா மன்னிப்பாளன், 
சபரும் கருறணயாளன் ஆகவன்.” 

ْن  اََِله  لهمه  مه له  ثَُمه  ظه  بهَده
ٌۢا  ْ  ُسْوٓء   بهْعده  ُحْسًن ُفوْر   فهاَِنِ   غه
 َرهِحْيم  

12. “இன்னும், உமது கரத்றத உமது 
சட்றடப் றபயில் நுறழப்பரீாக! அது 
எவ்வித குறையுமின்ைி மின்னுகின்ை 
சவண்றமயாக - ஃபிர்அவ்னுக்கும் அவனது 
மக்களுக்கும் நீர் அனுப்பப்பட்ட ஒன்பது 
அத்தாட்சிகளில் ஒன்ைாக - சவளிவரும். 
நிச்சயமாக அவர்கள் (அகிலங்களின் 
இறைவறன நிராகரித்த) பாவிகளான 
மக்களாக இருக்கிைார்கள்.” 

هْدِخْل  ا كه  وه یِْبكه   ِفْ  یهده  جه
ٓاءه  تهْخُرْج  ْْیِ  ِمْن  بهْيضه   غه
یَٰت   ِتْسِع  ِفْ  ُسْوٓء    اِلَٰ   اَٰ
ْونه فِ  قهْوِمه     ْرعه نَهُهْم  وه  اِ

هانُْوا  فَِٰسِقْيه  قهْوًما  ك

13. ஆக, (அவர்கள் மிகத்சதளிவாக) 
பார்க்கும்படியாக நம் அத்தாட்சிகள் 
அவர்களிடம் வந்தகபாது, “இது சதளிவான 
சூனியம்” என்று கூைினார்கள். 

ْتُهْم  فهلهَمها  ٓاءه یَُٰتنها  جه  اَٰ
ةً  ا قهالُْوا ُمْبِصره ذه  ِسْحر    هَٰ
ِبْي     َمُ



 

ஸூரா நம்லு 

 

863 

 

 النمل

14. (அவர்களுக்கு அல்லாஹ் ஒன்பது 
அத்தாட்சிகறள காண்பித்தான்.) அவர்கள் 
அவற்றை அநியாயமாகவும் 
சபருறமயாகவும் மறுத்தனர். 
அவர்களுறடய ஆன்மாக்ககளா அவற்றை 
உறுதிசகாண்டிருந்தன. ஆக, (இந்த) 
விஷமிகளின் முடிவு எவ்வாறு ஆகிவிட்டது 
என்பறத (நபிகய!) நீர் கவனிப்பரீாக. 

ُدْوا حه ا  وهجه ا   ِبهه  وهاْستهْيقهنهْتهه
هنُْفُسُهْم   ُظلًْما َوهعُلَُوًا    ا
هانه  كهْيفه  فهانُْظرْ    عهاقِبهةُ   ك

ن   الُْمْفِسِدیْنه

15. திட்டவட்டமாக தாவூதுக்கும் 
ஸுறலமானுக்கும் (பைறவகளின் சமாழி 
அைிவு மற்றும் பல துறைகளின் சிைப்பான) 
கல்வி அைிறவ நாம் தந்கதாம். 
அவ்விருவரும் கூைினார்கள்: “தனது 
நம்பிக்றகயாளர்களான அடியார்களில் 
பலறரப் பார்க்கிலும் எங்கறள 
கமன்றமப்படுத்திய அல்லாஹ்விற்கக 
எல்லா புகழும்.” 

ْد  لهقه تهیْنها  وه ده  اَٰ  وهُسلهْيمَٰنه  دهاو 
ْمُد  وهقهاَله  عِلًْما    ِ  الْحه  ّلِلََٰ
لهنها  الَهِذْی  لَٰ  فهَضه ِثْْی    عه  كه
 الُْمْؤِمِنْيه  ِعبهاِدهِ  َمِْن 

16. தாவூதுக்கு (அவரின் கல்விக்கும் 
ஆட்சிக்கும் அவரின் மற்ை பிள்றளகறளப் 
பார்க்கிலும்) ஸுறலமான் வாரிசாக ஆனார். 
இன்னும், அவர் கூைினார்: “மக்ககள! 
நாங்கள் பைறவகளின் கபச்றச (-
சமாழிகறள புரியும் கல்விறய) 
கற்பிக்கப்பட்கடாம். இன்னும், (பல 
சசல்வங்களிலிருந்து எங்களுக்கு 
கதறவயான) எல்லா சபாருள்கறளயும் 
நாங்கள் வழங்கப்பட்கடாம். நிச்சயமாக 
இதுதான் சதளிவான கமன்றமயாகும். 

وهِرثه  ده  ُسلهْيمَُٰن  وه   وهقهاله  دهاو 
ا  ْنِطقه   عُلَِْمنها  الَنهاُس  یَٰ اهیَُهه  مه
ْْیِ  اُْوِتیْنها  الَطه  كَُلِ  ِمْن  وه
ء     ْ ا اَِنه  َشه ذه  لهُهوهالْفهْضُل  هَٰ

 الُْمِبْيُ 

17. ஸுறலமானுக்கு ஜின்கள், மனிதர்கள் 
இன்னும் பைறவகளில் இருந்து 
அவருறடய இராணுவங்கள் 
ஒன்றுதிரட்டப்பட்டன. ஆக, அவர்கள் 
(ஒன்ைிறணந்து வரிறச ஒழுங்குடன் 
சசல்வதற்காக இறடயிறடகய) 
நிறுத்தப்படுவார்கள். 

  ُجُنْوُده   لُِسلهْيمَٰنه  وهُحِشره 
  وهاَْلِنِْس  الِْجَنِ  ِمنه 

ْْیِ   یُوْزهُعْونه  فهُهْم  وهالَطه
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18. இறுதியாக, (ஒரு பயணத்தில்) 
எறும்புகளின் ஒரு பள்ளத்தாக்கில் அவர்கள் 
வந்தகபாது ஓர் எறும்பு கூைியது: 
எறும்புககள! உங்கள் சபாந்துகளுக்குள் 
நுறழந்து விடுங்கள்! சுறலமானும் 
அவருறடய இராணுவங்களும் உங்கறள 
(மிதித்து) அழித்து விடகவண்டாம். 
அவர்ககளா (நீங்கள் கீகழ இருப்பறதயும் 
அவர்கள் உங்கறள மிதிப்பறதயும்) உணர 
மாட்டார்கள். 

َتَٰ   هتهْوا اِذها   حه لَٰ  ا   وهادِ  عه
ا  نهْملهة   قهالهْت  الَنهْمِل     یََٰ اهیَُهه
ِكنهُكْم    اْدُخلُْوا الَنهْمُل   مهسَٰ

 ُسلهْيمَُٰن  ِطمهَنهُكْم یهْح  َله 
  َله  وهُهْم  وهُجُنْوُده    
 یهْشُعُرْونه 

19. ஆக, அதன் கபச்சினால் அவர் 
சிரித்தவராக புன்முறுவல் பூத்தார். இன்னும் 
கூைினார்: “என் இறைவா! நீ என் மீதும் என் 
சபற்கைார் மீதும் அருள்புரிந்த உன் 
அருட்சகாறடக்கு நான் நன்ைி 
சசலுத்துவதற்கும் நீ எந்த நல்லறதக் 
சகாண்டு திருப்தி அறடவாகயா அறத 
நான் சசய்வதற்கும் எனக்கு நீ உள்ளத்தில் 
உதிப்றப ஏற்படுத்து! (மனதில் 
அதற்குண்டான ஆறசறயயும் 
உணர்றவயும் ஏற்படுத்து!) இன்னும், உன் 
கருறணயால் உன் நல்லடியார்களில் 
என்றன நுறழத்துவிடு!” 

مه  اِحكًا فهتهبهَسه ا  َمِْن  ضه   قهْولِهه
َبِ  قهاله وه  هْوِزْعِنْ   ره هْن  ا  ا

هْشُكره  ْمته   الَهِتْ   نِْعمهتهكه  ا هنْعه   ا
َه  له لَٰ  عه َیه  وهعه هْن  وهالِده ا  وه

هْعمهله  الًِحا  ا ىهُ  صه  تهْرضَٰ
هْدِخلِْنْ  ا ْحمهِتكه  وه   ِفْ  ِبره
لِِحْيه   ِعبهاِدكه   الَصَٰ

20. இன்னும், அவர் பைறவகளில் 
(ஹுத்ஹுத் பைறவறயத்) கதடினார். (அது 
காணவில்றல. அப்கபாது) எனக்சகன்ன 
ஏற்பட்டது, நான் ஹுத்ஹுறத (ஏன்) காண 
முடியவில்றல?! அல்லது, அது (இங்கு) 
வராதவர்களில் இருக்கிைதா? என்று 
கூைினார். 

تهفهَقهده  ْْیه  وه ا  فهقهاله  الَطه  ِله  مه
هرهی َله   هْم  الُْهْدُهده  ؗ  ا هانه  ا  ك
ٓاى ِِبْيه  ِمنه   الْغه

21. “நிச்சயமாக நான் அறத கடுறமயாக 
தண்டிப்கபன். அல்லது, அறத நிச்சயமாக 
நான் அறுத்து விடுகவன். அல்லது அது 
கண்டிப்பாக சதளிவான ஆதாரத்றத 
என்னிடம் சகாண்டுவர கவண்டும்.” 

بهَنهه   ُعهَذِ ابًا َله ِدیًْدا عهذه هوْ  شه   ا
َنهه    هذْبهحه ۡا هوْ  َله ْ  ا َنِ   لهيهاْتِيه
ن   ِبْي   ِبُسلْطَٰ  َمُ
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22. ஆக, அவர் (ஹுத்ஹுறதப் பற்ைி 
விசாரித்த பின்னர்) சிைிது கநரம்தான் 
தாமதித்தார். (அதற்குள் ஹுத்ஹுத் அவர் 
முன் வந்துவிட்டது.) ஆக, அது கூைியது: 
“(ஸுறலமாகன!) நீர் அைியாதறத நான் 
அைிந்து (வந்து)ள்களன். இன்னும், ‘சபா’ 
நாட்டவர்களிடமிருந்து உறுதியான 
சசய்திறய உம்மிடம் சகாண்டு 
வந்திருக்கிகைன். 

ْْیه  فهمهكهثه   فهقهاله  بهِعْيد   غه
ْطَتُ   ِبه   ُتِحْط  لهْم  ِبمها  اهحه
ا    ِمْن  وهِجْئُتكه  به  ِبنهبها   سه
 یَهِقْي  

23. நிச்சயமாக நான் (அங்கு) ஒரு சபண், 
அவர்கறள ஆட்சி சசய்வறதக் கண்கடன். 
இன்னும், (ஆட்சிக்கு கதறவயான) 
சபாருள்கள் எல்லாம் அவள் வழங்கப்பட்டு 
இருக்கிைாள். இன்னும், அவளுக்கு 
சசாந்தமான ஒரு சபரிய (-விறல உயர்ந்த) 
அரச கட்டிலும் உள்ளது. 

 ْ ْدَتُ  اَِنِ هةً  وهجه ا   تهْملُِكُهْم  اْمره
اُْوِتيهْت  ء    كَُلِ  ِمْن  وه ْ ا  َشه لههه   وه
ْرش   ِظْيم   عه  عه

24. இன்னும், அவறளயும் அவளுறடய 
மக்கறளயும் - அவர்கள் அல்லாஹ்றவ 
அன்ைி சூரியனுக்கு சிரம் பணிந்து 
வணங்குபவர்களாக - கண்கடன். றஷத்தான் 
அவர்களுக்கு அவர்களின் (தீய) சசயல்கறள 
அலங்கரித்து விட்டான். ஆக, அவர்கறள 
(கநரான) பாறதயிலிருந்து அவன் தடுத்து 
விட்டான். ஆக, (அல்லாஹ்வின் பக்கம்) 
அவர்கள் கநர்வழி சபைாமல் 
இருக்கிைார்கள். 

ا  ْدَتُهه ا  وهجه هه  وهقهْومه
ْمِس  یهْسُجُدْونه    ِمْن  لِلَشه

ِ  ُدْوِن  یَهنه  اّلَلَٰ  لهُهُم  وهزه
ُن  ْيطَٰ هْعمهالهُهْم  الَشه  ا
ُهْم  َده ِن  فهصه ِبْيِل  عه  الَسه
 یهْهتهُدْونه   َله  فهُهْم 

25. வானங்களிலும் பூமியிலும் 
மறைந்திருப்பவற்றை (-மறழ மற்றும் 
தாவரங்கறள) சவளிப்படுத்துகின்ைவனும்; 
இன்னும், நீங்கள் மறைப்பறதயும் நீங்கள் 
சவளிப்படுத்துவறதயும் 
அைிகின்ைவனுமாகிய அல்லாஹ்விற்கு 
அவர்கள் சிரம் பணியாமல் இருப்பதற்காக 
(அவன் அவர்களது சகட்ட சசயல்கறள 
அலங்கரித்துக் காட்டினான்). 

هََله  ِ  یهْسُجُدْوا ا   الَهِذْی  ّلِلََٰ
ْبءه  یُْخِرُج  ِت  ِف  الْخه مَٰوَٰ   الَسه

یهْعلهُم  وهاَْلهْرِض  ا  وه  مه
ا  ُتْخُفْونه  مه  ُتْعلُِنْونه  وه
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26. அல்லாஹ் - மகத்தான அர்ஷுறடய 
அதிபதியாகிய அவறனத் தவிர 
(உண்றமயில் வணங்கத்தகுதியான) 
இறைவன் அைகவ இல்றல. 

 ُ هّلَلَٰ َٰهه  َله   ا َبُ  اََِله  اِل  ُهوهره
ْرِش  ِظْيِم۩  الْعه  الْعه

27. (ஸுறலமான்) கூைினார்: “நீ உண்றம 
கூைினாயா, அல்லது சபாய்யர்களில் 
ஆகிவிட்டாயா? என்று நாம் ஆராய்கவாம். 

نهْنُظرُ  قهاله  قْته  سه ده هْم  اهصه   ا
 الْكَِٰذِبْيه  ِمنه  ُكْنته 

28. எனது இந்தக் கடிதத்றத எடுத்துச் சசல்! 
ஆக, இறத அவர்கள் முன் நீ கபாடு! பிைகு, 
அவர்கறள விட்டு விலகி இரு! ஆக, 
அவர்கள் என்ன பதில் தருகிைார்கள் என்று 
நீ பார்!” 

ِبْ  اِذْههْب  ا بَِِكتَٰ ذه هلِْقهْ  هَٰ  فها
 ْ َله  ثَُمه  اِلههْْیِ ْ  تهوه ْٰنُ  عه
ا ذها فهانُْظرْ   یهْرِجُعْونه  مه

29. (ஹுத்ஹுத் கடிதத்றத எடுத்து சசன்று 
அரசியின் முன் கபாட்டது. அப்கபாது அந்த 
அரசி) கூைினாள்: “முக்கிய பிரமுகர்ககள! 
நிச்சயமாக நான், ஒரு கண்ணியமான 
கடிதம் என்னிடம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.” 

ا  قهالهْت  ْ   الْمهلهُؤا یَٰ اهیَُهه ُلِْقه  اَِنِ   ا
َه  ِریْم   ِكتَٰب   اِله  كه

30. நிச்சயமாக அது சுறலமானிடமிருந்து 
(அனுப்பப்பட்டுள்ளது). நிச்சயமாக (அதில் 
எழுதப்பட்ட) சசய்தியாவது: “கபரருளாளன் 
கபரன்பாளன் அல்லாஹ்வின் சபயரால் 
(இறத எழுதுகிகைன்). 

نَهه   نَهه     ُسلهْيمَٰنه  ِمْن  اِ اِ  وه
ْحمَِٰن  ِ الَره ِبْسِم اّلَلَٰ

ِحْيِم   الَره

31. அதாவது, என்னிடம் நீங்கள் சபருறம 
காட்டாதீர்கள்! (முரண்டு பிடித்து கர்வம் 
சகாண்டு என் கட்டறளறய மீைி 
நடக்காதீர்கள்!) என்னிடம் பணிந்தவர்களாக 
வந்து விடுங்கள்!” 

هََله  َه  تهْعلُْوا ا له ُتْوِنْ  عه ْ ا   وه
ن   ُمْسلِِمْيه

32. அவள் கூைினாள்: “முக்கிய 
பிரமுகர்ககள! எனது இந்த காரியத்தில் 
நீங்கள் எனக்கு ஆகலாசறன கூறுங்கள். 
நான் ஒரு காரியத்றத நீங்கள் என்னிடம் 
ஆஜராகி (அதில் கருத்து கூறுகி)ன்ை வறர 
முடிவு சசய்பவளாக இல்றல.” 

ا  قهالهْت  هفُْتْوِنْ  الْمهلهُؤا یَٰ اهیَُهه  ا
  ْ هْمِرْی    ِف ا  ا ةً   ُكْنُت  مه   قهاِطعه

هْمًرا َتَٰ  ا ُدْوِن  حه  تهْشهه
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33. அவர்கள் கூைினார்கள்: “நாங்கள் (உடல்) 
பலமுறடயவர்கள்; இன்னும், (எதிரிகறள 
தாக்க கதறவயான) கடும் வலிறம 
உறடயவர்கள். ஆனால், முடிவு 
உன்னிடகம இருக்கிைது. ஆககவ, நீ 
(முடிவாக கருதுவறத அல்லது) 
உத்தரவிடுவறத நன்கு கயாசி(த்து 
முடிசவடு)ப்பாயாக! 

 قَُوهة  َوهاُولُْوا  اُولُْوا نهْحُن  قهالُْوا
۬   بهاْس   ِدیْد      اِلهْيِك  وهاَْلهْمرُ  شه

ا ذها فهانُْظِرْی   تهاُْمِریْنه  مه

34. அவள் கூைினாள்: “நிச்சயமாக 
மன்னர்கள் ஓர் ஊருக்குள் நுறழந்து 
விட்டால் அறத சின்னாபின்னப்படுத்தி 
விடுவார்கள். அந்த ஊர்வாசிகளில் உள்ள 
கண்ணியவான்கறள இழிவானவர்களாக 
ஆக்கிவிடுவார்கள். (ஆககவ, இவர்களும்) 
அப்படித்தான் சசய்வார்கள்.” 

لُْوا  اِذها الُْملُْوكه  اَِنه  قهالهْت    دهخه
ُدْوهها  قهْریهةً  هفْسه ا ا لُْو  عه   وهجه
ةه  هِعَزه ا   ا هْهلِهه هِذلَهًة    ا لِكه  ا  وهكهذَٰ

لُْونه   یهْفعه

35. “நிச்சயமாக நான் அவர்களிடம் (என் 
அரசறவ தூதர்களுடன்) ஓர் அன்பளிப்றப 
அனுப்புகிகைன். (நான் அனுப்பிய அந்த) 
தூதர்கள் என்ன பதிறல திரும்பக் சகாண்டு 
வருகிைார்கள் என்று பார்க்கிகைன். (அதன் 
பின்னர் முடிவு சசய்கிகைன்.)” 

 ْ اَِنِ ْ  ُمْرِسلهة   وه ِدیَهة   اِلههْْیِ   ِبهه
 ٌۢ ة  ِظره   یهْرِجعُ  ِبمه  فهنَٰ

لُْونه   الُْمْرسه

36. ஆக, (அவளின் தூதர்) சுறலமானிடம் 
வந்தகபாது, (சுறலமான்) கூைினார்: 
“சசல்வத்றத எனக்கு நீங்கள் தருகிைரீ்களா? 
அல்லாஹ் எனக்கு தந்திருப்பது அவன் 
உங்களுக்கு தந்திருப்பறத விட மிகச் 
சிைந்ததாகும். மாைாக, நீங்கள் உங்கள் 
அன்பளிப்பினால் சபருமிதம் அறடவரீ்கள். 
(நான் அறத ஏற்க மாட்கடன்.)” 

ٓاءه  فهلهَمها    قهاله  ُسلهْيمَٰنه  جه
ْونهِن  ُتِمَدُ ه ا   ِبمهال  ؗ  ا ه  فهمه ىِن   تَٰ   اَٰ

 ُ ْْی   اّلَلَٰ َمها   خه ىُكْم    َمِ تَٰ   بهْل  اَٰ
هنُْتْم  ِدیَهِتُكْم  ا ُحْونه   ِبهه تهْفره
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37. “நீ அவர்களிடம் திரும்பிப் கபா! ஆக, 
நாம் அவர்களிடம் (பல) இராணுவங்கறளக் 
சகாண்டு வருகவாம். அவர்கறள 
எதிர்ப்பதற்கு அவ(ளின் வரீர்க)ளுக்கு 
அைகவ வலிறம இருக்காது. இன்னும், 
நிச்சயமாக அவர்கறள அ(வர்களின் 
நகரத்)திலிருந்து இழிவானவர்களாக நாம் 
சவளிகயற்றுகவாம். இன்னும், அவர்கள் 
சிறுறமப்படுவார்கள்.” 

ْ  اِْرِجعْ  ْ  اِلههْْیِ ُ   فهلهنهاْتِيهَٰنه
ا  لهُهْم  قِبهله  ََله  ِبُجُنْود     ِبهه

 ْ ُ َٰنه لهُنْخِرجه ا   وه هِذلَهًة   َمِْنهه ا
ِغُرْونه  َوهُهْم   صَٰ

38. அவர் (தன் அறவகயாரிடம்) கூைினார்: 
“முக்கிய பிரமுகர்ககள! உங்களில் யார் 
அவளுறடய அரச கட்டிறல - அவர்கள் 
என்னிடம் பணிந்தவர்களாக வருவதற்கு 
முன்னர் - சகாண்டு வருவார்.” 

ا  قهاله  هیَُُكْم  الْمهلهُؤا یَٰ اهیَُهه  ا
ا  یهاْتِْيِنْ  ْرِشهه هْن  قهْبله  ِبعه   ا
 ُمْسلِِمْيه  یَهاُْتْوِنْ 

39. ஜின்களில் (கடும் தந்திரமும் 
வலிறமயும் வரீமும் முரட்டுக் குணமும் 
உறடய) பராக்கிரமசாலி கூைியது: நீர் உமது 
(இந்த) இடத்திலிருந்து எழுவதற்கு முன்னர் 
நான் அறத உம்மிடம் சகாண்டு வருகவன். 
நிச்சயமாக நான் அதற்கு ஆற்ைல் 
உள்ளவன், (அதில் உள்ள சபாருள்கறள 
பாதுகாப்பாக சகாண்டு வருவதற்கு நான்) 
நம்பிக்றகக்குரியவன் ஆகவன். 

 الِْجَنِ  َمِنه  ِعْفِریْت   قهاله 
هنها  تِْيكه  ا هْن  قهْبله   ِبه   اَٰ  تهُقْومه  ا
ْ وه  َمهقهاِمكه    ِمْن   عهلهْيهِ  اَِنِ
هِمْي   لهقهوَِی    ا
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40. தன்னிடம் கவதத்தின் ஞானம் இருந்த 
(மனிதர்) ஒருவர் கூைினார்: “(நீர் தூரமாக 
ஒன்றை பார்த்த பின்னர்,) உமது பார்றவ 
உன் பக்கம் திரும்புவதற்கு முன்னர் நான் 
அறத உம்மிடம் சகாண்டு வருகவன்.” ஆக, 
(அவ்வாகை சகாண்டு வரப்பட்ட) அறத (-
அந்த அரசகட்டிறல) தன்னிடம் (-தனக்கு 
முன்னால்) முழுறமயாக வந்து கசர்ந்து 
விட்டறத சுறலமான் பார்த்தகபாது, (எனது 
இந்த ஆட்சி, அதிகாரம், பறடபலம், அைிவு 
ஆகிய) இறவ என் இறைவனின் 
அருளினால் கிறடத்ததாகும். நான் நன்ைி 
சசலுத்துகிகைனா, அல்லது நன்ைி 
சகட்டவனாக இருக்கிகைனா என்று அவன் 
என்றன கசாதிப்பதற்காக (இவற்றை 
எனக்கு தந்துள்ளான்). யார் நன்ைி 
சசலுத்துகிைாகரா அவர் நன்ைி 
சசலுத்துவசதல்லாம் அவருக்குத்தான் 
நன்றமயாகும். யார் நிராகரிப்பாகரா (-நன்ைி 
சகடுவாகரா அவரால் அல்லாஹ்விற்கு 
எவ்வித குறையும் இல்றல.) ஏசனனில், 
என் இறைவன் முற்ைிலும் கதறவ 
அற்ைவன் (-தன்னில் நிறைவானவன், 
எல்கலாருக்கும் கணக்கின்ைி சகாடுக்கும்) 
சபரும் தயாளன் ஆவான். 

ه   الَهِذْی  قهاله    َمِنه  عِلْم    ِعْنده
ِب  هنها  الِْكتَٰ تِْيكه  ا   قهْبله  ِبه   اَٰ
هْن  ْرفُكه    اِلهْيكه  یَهْرتهَده  ا   طه
هُ  فهلهَمها  اَٰ ا ره ه   ُمْستهِقَرً   ِعْنده
ا قهاله  ذه ۬   فهْضِل  ِمْن  هَٰ   ْ َبِ  ره

هْشُكرُ  لِیهْبلُوهِنْ   ا هْم  ءه ْكُفُر    ا ه  ا
ْن  مه كهره  وه  یهْشُكرُ  فهاِنَهمها  شه

ْن   لِنهْفِسه     مه   فهاَِنه  كهفهره  وه
 ْ َبِ ِنَ   ره ِریْم   غه  كه

41. அவர் கூைினார்: “நீங்கள் அவளுக்கு 
அவளுறடய அரச கட்டிறல மாற்ைி 
விடுங்கள். நாம் பார்ப்கபாம், அவள் (தனது 
சபாருறள) அைிந்து சகாள்கிைாளா? அல்லது 
அவள் (தமது சபாருறள) அைியாதவர்களில் 
ஆகிவிடுகிைாளா?” 

ُرْوا قهاله  ا  نهَكِ ا  لههه هه ْرشه   عه
تهْهتهِدْی   نهْنُظرْ  ه هْم  ا  تهُكْوُن   ا
 یهْهتهُدْونه  َله  الَهِذیْنه  ِمنه 
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42. ஆக, அவள் வந்தகபாது, “இது உனது 
அரச கட்டில் கபான்ைா இருக்கிைது?” என்று 
ககட்கப்பட்டது. அவள் கூைினாள்: “இது 
அறதப் கபான்றுதான் இருக்கிைது.” (பின்னர் 
சுறலமான் கூைினார்:) இவளுக்கு முன்னகர 
நாம் (அல்லாஹ்றவப் பற்ைியும் 
அவனுறடய ஆற்ைறலப் பற்ைியும்) அைிவு 
சகாடுக்கப்பட்டு இருக்கிகைாம். இன்னும், 
நாம் முஸ்லிம்களாக (அல்லாஹ்வின் 
கட்டறளக்கு கீழ்ப்படிந்தவர்களாக) 
இருக்கிகைாம். 

ٓاءهْت  فهلهَمها  ا قِْيله  جه كهذه ههَٰ  ا
ْرُشِك    هنَهه   قهالهْت  عه ها   ُهوه   ك
اُْوِتیْنها  ا  ِمْن  الِْعلْمه  وه   قهْبلِهه
ُكَنها   ُمْسلِِمْيه  وه

43. அவள் அல்லாஹ்றவ அன்ைி 
(சூரியறன) வணங்கிக்சகாண்டு இருந்தது 
(அல்லாஹ்றவ அவள் வணங்குவறத 
விட்டும்) அவறளத் தடுத்து விட்டது. 
நிச்சயமாக, அவள் நிராகரிக்கின்ை மக்களில் 
இருந்தாள். 

هها  َده ا  وهصه هانهْت  مه  ِمْن  َتهْعُبُد  ك
ِ    ُدْوِن  ا  اّلَلَٰ نَههه هانهْت  اِ   ِمْن  ك
ِفِریْنه  قهْوم    كَٰ

44. “நீ மாளிறகயில் நுறழ!” என்று 
அவளுக்கு கூைப்பட்டது. அவள் அறதப் 
பார்த்தகபாது அறத அறல அடிக்கும் 
நீராகக் கருதி, தன் இரு சகண்றடக் 
கால்கறள விட்டும் (தன் ஆறடறய) 
அகற்ைினாள். (அப்கபாது சுறலமான்) 
கூைினார்: “நிச்சயமாக இது (-இந்த 
மாளிறகயின் தறர) கண்ணாடிகளால் 
சமப்படுத்தப்பட்ட (சமாழுவப்பட்ட, 
உருவாக்கப்பட்ட) மாளிறக(யின் 
தறர)யாகும்.” அவள், கூைினாள்: “என் 
இறைவா! நிச்சயமாக நான் எனக்கக அநீதி 
சசய்து சகாண்கடன். இன்னும், 
அகிலங்களின் இறைவனான 
அல்லாஹ்விற்கு சுறலமானுடன் கசர்ந்து 
நானும் (பணிந்து) முஸ்லிமாகி விட்கடன்.” 

ا  قِْيله  ْرحه    اْدُخِل  لههه   الَصه
ْتهُ  فهلهَمها  ه ا ِسبه  ره ًة    ْتهُ حه لَُجه

فهْت  ْن  َوهكهشه ا    عه اقهْيهه  سه
نَهه   قهاله  ْرح   اِ د   صه مهَره   َمِْن  َمُ

  ۬ َبِ  قهالهْت  قهوهاِریْره   ْ   ره   اَِنِ
لهْمُت  هْسلهْمُت  نهْفِسْ  ظه ا   مهعه  وه
ِ  ُسلهْيمَٰنه  َبِ  ّلِلََٰ  ره
ن  لهِمْيه  الْعَٰ
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45. திட்டவட்டமாக நாம் ஸமூது 
(மக்களு)க்கு அவர்களுறடய சககாதரர் 
ஸாலிறஹ (நமது தூதராக) அனுப்பிகனாம், 
“நிச்சயமாக நீங்கள் அல்லாஹ்றவ 
வணங்குங்கள்” (என்று 
கட்டறளயிடுவதற்காக). ஆனால், 
அவர்ககளா தங்களுக்குள் இரண்டு 
பிரிவுகளாக ஆகி தர்க்கித்துக் சகாண்டனர். 

ْد  لهقه لْنها   وه هْرسه هُمْوده  اِلَٰ  ا   ث
اُهْم  هخه لًِحا  ا هِن  صَٰ  اْعُبُدوا ا
ه  ِن  ُهْم  فهاِذها اّلَلَٰ  فهِریْقَٰ

 یهْختهِصُمْونه 

46. (ஸாலிஹ்) கூைினார்: “என் மக்ககள! 
(இறைவனின் அருளாகிய) நன்றமக்கு 
முன்னதாக (அவனின் தண்டறனயாகிய) 
தீறமறய ஏன் அவசரப்படுகிைரீ்கள்? நீங்கள் 
கருறண காட்டப்படுவதற்காக 
அல்லாஹ்விடம் நீங்கள் (எல்கலாரும்) 
பாவமன்னிப்புத் கதடமாட்டீர்களா?” 

  تهْستهْعِجلُْونه  لِمه  یَٰقهْوِم  قهاله 
یَِئهةِ  نهِة    قهْبله  ِبالَسه سه لهْو  الْحه

ه  تهْستهْغِفُرْونه  َله   اّلَلَٰ
لَهُكْم  ُمْونه   لهعه  ُتْرحه

47. அவர்கள் கூைினார்கள்: “உம்மாலும் 
உம்முடன் உள்ளவர்களாலும் நாங்கள் 
துர்ச்சகுனம் அறடந்கதாம்.” அவர் கூைினார்: 
“(மாைாக) உங்கள் துன்பத்தின் காரணம் 
அல்லாஹ்விடம்தான் இருக்கிைது. (உங்கள் 
சசயலுக்கு ஏற்ப அவன் உங்களிடம் நடந்து 
சகாள்கிைான்.) மாைாக, நீங்கள் 
கசாதிக்கப்படுகின்ை மக்கள் ஆவரீ்கள்.” 

نها  قهالُوا ْ َْیه ِبمهْن  ِبكه  اَطه   وه
كه    ى ِ  قهاله  َمهعه ٓ   ِعْنده  ُرُكْم طَٰ
 ِ هنُْتْم  بهْل  اّلَلَٰ ُتْفتهُنْونه   قهْوم   ا
 

48. அப்பட்டணத்தில் ஒன்பது கபர் 
இருந்தனர். அவர்கள் (அந்த) பூமியில் கடும் 
தீறமகறள சசய்தனர். அவர்கள் நல்லறத 
சசய்யவில்றல. 

هانه  ك ةُ  الْمهِدیْنهةِ  ِف  وه   ِتْسعه
ْهط    اَْلهْرِض  ِف  یَُْفِسُدْونه  ره
 یُْصلُِحْونه  وهَله 
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49. அவர்கள் தங்களுக்குள் அல்லாஹ்வின் 
மீது சத்தியம் சசய்து கூைினார்கள்: 
“நிச்சயமாக நாங்கள் அவறரயும் 
அவருறடய குடும்பத்றதயும் சகான்று 
விடுகவாம். பிைகு, அவருறடய 
சபாறுப்பாளருக்கு, ‘அவ(ரும் அவ)ரது 
குடும்ப(மு)ம் சகால்லப்பட்ட இடத்திற்கு 
நாம் பிரசன்னமாகி இருக்கவில்றல, 
நிச்சயமாக நாங்கள் (இது விஷயத்தில்) 
உண்றமயாளர்கள்’ என்று கூறுகவாம்.” 

ُمْوا قهالُْوا ِ  تهقهاسه  ِباّلَلَٰ
تهَنهه   هْهلهه   لهُنبهَيِ ا  ثَُمه  وه
ه   لهنهُقْولهَنه  ا  لِوهلَِيِ ِهْدنها  مه   شه
ْهلِكه  هْهلِه   مه نَها  ا اِ ِدقُْونه   وه لهصَٰ
 

50. இன்னும், அவர்கள் ஒரு சூழ்ச்சி 
சசய்தனர். இன்னும், நாம் ஒரு சூழ்ச்சி 
சசய்கதாம். அவர்ககளா (நமது சூழ்ச்சிறய) 
உணராதவர்களாக இருந்தனர். 

كهُرْوا مه كهْرنها  وه ْكًرا َوهمه  مه
ْكًرا َوهُهْم   یهْشُعُرْونه  َله  مه

51. ஆக, அவர்களுறடய சூழ்ச்சியின் இறுதி 
முடிவு எப்படி இருந்தது என்று (நபிகய!) நீர் 
பார்ப்பரீாக! (அதன் முடிவானது:) நிச்சயமாக 
நாம் அவர்கறளயும் அவர்களின் மக்கள் 
அறனவறரயும் (தறரமட்டமாக) அழித்து 
விட்கடாம். 

هانه  كهْيفه  فهانُْظرْ    عهاقِبهةُ   ك
ْكِرِهْم    هنَها  مه ُهْم  ا ْرنَٰ  دهَمه
ُهْم  هْجمهِعْيه  وهقهْومه  ا

52. இகதா அவர்கள் சசய்த அநியாயத்தால் 
அவர்க(ள் அழிக்கப்பட்ட பின்னர் அவர்க)ளது 
வடீுகள் சவறுறமயாக இருக்கின்ைன. 
கல்வி ஞானமுள்ள மக்களுக்கு நிச்சயமாக 
இதில் ஓர் அத்தாட்சி இருக்கிைது. 

اِویهًةٌۢ  بُُيْوُتُهْم  فهِتلْكه    ِبمها  خه
لهُمْوا    لِكه  ِفْ  اَِنه  ظه َٰیهةً   ذَٰ  َله
 نه یَهْعلهُموْ  لَِقهْوم  

53. இன்னும், நம்பிக்றக சகாண்டவர்கறள 
நாம் பாதுகாத்கதாம். அவர்கள் 
(அல்லாஹ்வின் தண்டறனறய) அஞ்சிக் 
சகாண்டிருந்தனர். 

یْنها  هنْجه ا ُنْوا الَهِذیْنه  وه مه  اَٰ
هانُْوا ك  یهَتهُقْونه   وه
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54. இன்னும், லூத்றதயும் (தூதராக நாம் 
அனுப்பிகனாம்). அவர் தம் மக்களுக்கு 
கூைிய சமயத்றத நிறனவு கூர்வரீாக! 
“நீங்கள் மகா அசிங்கமான சசயறல 
சசய்கிைரீ்கள். (இதன் அசிங்கத்றதயும் 
ககவலத்றதயும்) நீங்கள் அைியத்தான் 
சசய்கிைரீ்கள்.” 

لُْوًطا   لِقهْوِمه    قهاله  اِذْ  وه
تهاُْتْونه  ه ةه  ا هنُْتْم  الْفهاِحشه ا  وه

 ُتْبِصُرْونه 

55. “சபண்கறள தவிர்த்துவிட்டு 
ஆண்களிடமா நீங்கள் (உங்கள் சரீர) 
இச்றசறய தீர்க்கிைரீ்கள். மாைாக, நீங்கள் 
(அல்லாஹ்வின் சட்டத்றத மீறுவதால் 
நிகழப்கபாகும் தண்டறனறயயும்) அைியாத 
மக்கள் ஆவரீ்கள்.” 

َنهُكْم  هى ِ اُْتْونه  ا اله  لهته  الَرِجه
ْهوهةً  ٓاِء    ُدْوِن  َمِْن  شه  النَِسه
هنْتُ  بهْل  لُْونه  قهْوم   ْم ا  تهْجهه

56. ஆக, அவருறடய மக்களின் பதிகலா, 
“லூத்துறடய குடும்பத்தாறர உங்கள் 
ஊரிலிருந்து சவளிகயற்றுங்கள். நிச்சயமாக 
அவர்கள் சுத்தமாக இருக்கின்ை மனிதர்கள்” 
என்பதாககவ தவிர இல்றல. 

هانه  فهمها  وهابه  ك هْن  اََِله   قهْوِمه    جه   ا
ا ا قهالُْو  هْخِرُجْو    َمِْن  لُْوط   اَٰله  ا

نَهُهْم  قهْریهِتُكْم    ُنهاس   اِ  ا
ُرْونه  َهه  یَهتهطه

57. ஆக, அவருறடய மறனவிறயத் தவிர 
நாம் அவறரயும் அவருறடய 
குடும்பத்றதயும் பாதுகாத்கதாம். (ஊரில்) 
மிஞ்சி இருப்பவர்களில் அவறள (இருக்க 
றவத்து நமது தண்டறன இைங்கும்கபாது 
அவள் அழிக்கப்படகவண்டும் என்று) முடிவு 
சசய்கதாம். 

هُ  یْنَٰ هْهلهه    فهاهنْجه ا  اََِله  وه
تهه  ؗ  ه ا ا  اْمره هه ْرنَٰ  ِمنه  قهَده
یْنه  َِبِ  الْغَٰ

58. இன்னும், அவர்கள் மீது (தண்டறனயின்) 
மறழறய சபாழிவித்கதாம். ஆக, 
எச்சரிக்கப்பட்டவர்களின் அந்த மறழ 
(தண்டறனக்காக இைக்கப்பட்ட 
மறழகளிகல) மிகக் சகட்டதாகும். 

ْرنها  هْمطه ا ْ  وه ًرا    عهلههْْیِ  َمهطه
ٓاءه  رُ  فهسه ن  مهطه ِریْنه  الُْمْنذه
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59. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “எல்லாப் புகழும் 
அல்லாஹ்விற்கக. அவன் கதர்ந்சதடுத்த 
அவனுறடய அடியார்(களாகிய உம்மீதும் 
உமது கதாழர்)கள் மீதும் ஸலாம் - 
ஈகடற்ைம்- உண்டாகுக! அல்லாஹ் 
சிைந்தவனா? அல்லது அவர்கள் 
இறணறவப்பறவ (சிைந்தறவ)யா? 
(அல்லாஹ்றவ வணங்குவது சிைந்ததா? 
அல்லது, அவனல்லாத பறடப்புகறள 
வணங்குவது சிைந்ததா?)” 

ْمُد  قُِل  ِ  الْحه َٰم   ّلِلََٰ ل لَٰ  وهسه   عه
فَٰ    الَهِذیْنه  ِعبهاِدهِ  ُ  اْصطه ّٓلَلَٰ   اَٰ
ْْی   ا  خه هَمه  یُْشِرُكْونه   ا

60. வானங்கறளயும் பூமிறயயும் 
பறடத்தவன் (நாம் வணங்குவதற்கு) 
சிைந்தவனா? (அல்லது எறதயும் பறடக்க 
ஆற்ைல் இல்லாத சிறலகள் 
சிைந்தறவயா?). அவன் உங்களுக்கு 
கமகத்திலிருந்து மறழறய இைக்கினான். 
அதன்மூலம் நாம் அழகிய காட்சியுறடய 
கதாட்டங்கறள முறளக்க றவத்கதாம். 
(அவன் மறழ நீறர இைக்கவில்றல 
என்ைால்) உங்களால் அதன் மரங்கறள 
முறளக்க றவக்க முடியாது. (இத்தறகய) 
அல்லாஹ்வுடன் (வணங்கப்படும் கவறு) 
ஒரு கடவுளா?! மாைாக, அவர்கள் 
(அல்லாஹ்வுடன் பறடப்புகறள) 
இறணறவக்கின்ை மக்கள் ஆவார்கள். 

هَمهْن  لهقه  ا مَٰوَِٰت  خه   الَسه
له  وهاَْلهْرضه  هنْزه ا  َمِنه  لهُكْم  وه

ٓاًء    مهٓاءِ الَسه  هنٌْۢبهْتنها  مه  ِبه   فها
ٓاى ِقه  ده ة     ذهاته  حه ا  بهْهجه  مه
هانه  هْن  لهُكْم  ك ِْبُتْوا ا  ُتنٌۢ

ا    هه ره جه َٰه   شه اِل ِ    َمهعه  ءه   بهْل  اّلَلَٰ
 یَهْعِدلُْونه   قهْوم   ُهْم 
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61. அல்லது, எவன் பூமிறய நிறலயானதாக 
ஆக்கி, அதற்கிறடயில் ஆறுகறள 
ஏற்படுத்தி, அதற்காக (-அது குலுங்காமல் 
இருப்பதற்காக) சபரும் மறலகறளப் 
பறடத்து, இரு கடல்களுக்கு இறடயில் 
தடுப்றப அறமத்தாகனா அவன் (நாம் 
வணங்குவதற்கு) சிைந்தவனா? (அல்லது 
இவற்ைில் எறதயும் சசய்ய சக்தி 
இல்லாதவர்கள் வணங்குவதற்கு 
சிைந்தவர்களா?) (இத்தறகய) 
அல்லாஹ்வுடன் (வணங்கப்படும் கவறு) 
ஒரு கடவுளா?! மாைாக, அவர்களில் 
அதிகமானவர்கள் (அல்லாஹ்வின் 
கண்ணியத்றதயும் தாங்கள் வணங்கும் 
சபாய்யான சதய்வங்களின் 
பலவனீத்றதயும்) அைியமாட்டார்கள். 

هَمهْن  له  ا عه اًرا   اَْلهْرضه  جه قهره
له  عه ا   َوهجه َٰلههه ًرا  ِخل هنْهَٰ ا
له  عه ا  َوهجه وهاِسه  لههه له  ره عه  وهجه
یِْن  بهْيه  اِجًزا    الْبهْحره  حه
َٰه   اِل ِ    َمهعه  ءه   بهْل  اّلَلَٰ

ْكثهُرُهْم  ه  یهْعلهُمْونه   َله  ا

62. அல்லது, எவன் சிரமத்தில் 
இருப்பவருக்கு - அவர் அவறன அறழக்கும் 
கபாது (அவருக்கு) - பதிலளித்து, கமலும், 
(அவருறடய) துன்பத்றத நீக்குவாகனா, 
இன்னும், உங்கறள இப்பூமியின் 
பிரதிநிதிகளாக ஆக்குவாகனா (அவறன 
வணங்குவது சிைந்ததா? அல்லது 
அறழத்தாலும் ககட்காத, மனிதர்களுக்கு 
எந்த நன்றமறயயும் சசய்ய சக்தி 
இல்லாதவற்றை வணங்குவது சிைந்ததா?) 
அல்லாஹ்வுடன் (வணங்கப்படும் கவறு) 
ஒரு கடவுளா?! (அல்லாஹ்வின் 
அத்தாட்சிகறளக் சகாண்டு) நீங்கள் மிகக் 
குறைவாககவ நல்லுணர்வு சபறுகிைரீ்கள். 

هَمهْن  َره  یَُِجْيُب  ا   اِذها الُْمْضطه
یهْكِشُف  دهعهاهُ  ْوٓءه  وه  الَسُ

لُُكْم  یهْجعه  اَْلهْرِض     ُخلهفهٓاءه  وه
َٰه   اِل ِ    َمهعه  ءه ا  قهلِْيًل  اّلَلَٰ   َمه

َكهُرْونه    تهذه
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63. அல்லது, தறர மற்றும் கடலின் 
இருள்களில் உங்களுக்கு எவன் 
வழிகாட்டுகிைாகனா, இன்னும் தனது 
அருளுக்கு முன்னர் காற்றுகறள 
சுபச்சசய்தியாக எவன் அனுப்புகிைாகனா 
அவன் (நாம் வணங்குவதற்கு) சிைந்தவனா? 
(அல்லது இவற்ைில் எறதயும் சசய்ய சக்தி 
இல்லாத சிறலகள் சிைந்தறவயா? 
இத்தறகய) அல்லாஹ்வுடன் 
(வணங்கப்படும் கவறு) ஒரு கடவுளா?! 
அவர்கள் இறணறவப்பவற்றை விட்டு 
அல்லாஹ் மிக்க உயர்ந்தவன். 

هَمهْن    ُظلُمَِٰت  ِفْ  یَهْهِدیُْكْم  ا
 َِ الْبهْحرِ  الَْبه ْن  وه مه  یَُْرِسُل   وه

یَٰحه  ْی  بهْيه  بُْشًرٌۢا الَرِ   یهده
ْحمهِته     َٰه   ره اِل ِ    َمهعه  ءه   اّلَلَٰ
له  ُ  تهعَٰ َمها  اّلَلَٰ  یُْشِرُكْونه   عه

64. அல்லது, எவன் பறடப்புகறள முதலில் 
உருவாக்கி, (பின்னர் அறவ அழிந்த) பிைகு 
அவற்றை மீண்டும் உருவாக்குகிைாகனா, 
இன்னும் கமகத்திலிருந்தும் 
பூமியிலிருந்தும் உங்களுக்கு எவன் 
உணவளிக்கிைாகனா அவன் சிைந்தவனா? 
(அல்லது இவற்ைில் எறதயும் சசய்ய சக்தி 
இல்லாதறவ சிைந்தறவயா? இத்தறகய) 
அல்லாஹ்வுடன் (வணங்கப்படும் கவறு) 
ஒரு கடவுளா?! (நபிகய!) கூறுவரீாக: 
“நீங்கள் உண்றமயாளர்களாக இருந்தால் 
உங்கள் (வழிபாடுகளுக்கு) ஆதாரத்றதக் 
சகாண்டு வாருங்கள்!” 

هَمهْن  ُؤا ا لْقه  یَهْبده  ثَُمه   الْخه
ْن  یُِعْيُده   مه  َمِنه  یَهْرُزقُُكْم  وه
مهٓاءِ  َٰه    وهاَْلهْرِض    الَسه اِل  ءه

ِ    َمهعه   ههاُتْوا قُْل  اّلَلَٰ
 ُكنُْتْم  اِْن  بُْرههانهُكْم 
ِدقِْيه   صَٰ

65. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “அல்லாஹ்றவத் 
தவிர, வானங்களிலும் பூமியிலும் 
உள்ளவர்கள் மறைவானவற்றை 
அைியமாட்டார்கள். இன்னும், அவர்கள் 
தாங்கள் எப்கபாது எழுப்பப்படுகவாம் 
என்பறத உணர மாட்டார்கள்.” 

ْن  یهْعلهُم  ََله  قُْل   ِف  مه
ِت  مَٰوَٰ ْيبه   وهاَْلهْرِض  الَسه   الْغه

ُ    اََِله  ا  اّلَلَٰ مه  یهْشُعُرْونه  وه
هیَهانه  ثُْونه  ا  یُْبعه
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66. அது மட்டுமா, அவர்களது அைிவு 
மறுறம விஷயத்தில் மறைந்து விட்டதா? 
(அவர்கள் தங்கள் அைிவால் மறுறமறய 
புரிய முடியாமல் ஆகிவிட்டனரா?) மாைாக, 
அவர்கள் அ(ந்த மறுறம விஷயத்)தில் 
சந்கதகத்தில் இருக்கிைார்கள். அது 
மட்டுமல்ல, அவர்கள் அ(ந்த மறுறம 
விஷயத்)தில் குருடர்கள் ஆவர். 
(குருடனால் ஒரு சபாருறள பார்க்க 
முடியாதது கபால் அவர்களால் மறுறமறய 
அைிய முடியாமல் இருக்கிைார்கள்.) 

 ِف  لُْمُهْم عِ  ادََٰرهكه  بهِل 
ِة   َك   ِفْ  ُهْم  بهْل  اَْلَِٰخره   شه
ا ؗ  ا  ُهْم  بهْل  َمِْنهه  َمِْنهه
ن  ُمْونه  عه

67. இன்னும், நிராகரித்தவர்கள் கூைினார்கள்: 
“நாங்களும் எங்கள் மூதாறதகளும் (இைந்த 
பின்னர் மண்கணாடு) மண்ணாக 
மாைிவிட்டாலும் நிச்சயமாக நாங்கள் 
(பூமியிலிருந்து உயிருடன்) 
சவளிகயற்ைப்படுகவாமா?” 

ا الَهِذیْنه  وهقهاله  اِذها كهفهُرْو    ءه
بهٓاُؤنها   ُكَنها  بًا َوهاَٰ َنها  ُترَٰ هى ِ   ا

ُجْونه   لهُمْخره

68. “திட்டவட்டமாக நாங்களும் இதற்கு 
முன்னர் எங்கள் மூதாறதகளும் இறத 
வாக்களிக்கப்பட்கடாம். (ஆனால், இதுவறர 
அப்படி நடக்கவில்றலகய! ஆககவ,) இது 
முன்கனார்களின் கட்டுக் கறதகள் அன்ைி 
கவறு இல்றல.” 

ْد  ا ُوعِْدنها  لهقه ذه  نهْحُن  هَٰ
بهٓاُؤنها  اَٰ ا   اِْن  قهْبُل    ِمْن  وه ذه  هَٰ

اِطْْیُ  اََِله   هسه لِْيه  ا هَوه  اَْل

69. (நபிகய!) கூறுவரீாக! “பூமியில் 
(அழிக்கப்பட்ட மக்களின் ஊர்களுக்கு) 
சசல்வரீ்களாக! ஆக, குற்ைவாளிகளின் 
முடிவு எப்படி இருந்தது என்று (சிந்தித்துப்) 
பார்ப்பரீ்களாக!” 

ْوا قُْل    اَْلهْرِض  ِف  ِسْْیُ
هانه  كهْيفه  فهانُْظُرْوا   عهاقِبهةُ  ك

 الُْمْجِرِمْيه 

70. அவர்கள் மீது நீர் துக்கப்படாதீர்! 
இன்னும், அவர்கள் (உமக்கு) சூழ்ச்சி 
சசய்வதால் நீர் (மன) சநருக்கடியில் 
ஆகிவிடாதீர்! 

ْن  وهَله  ْ  تهْحزه  وهَله  عهلههْْیِ
ْيق   ِفْ  تهُكْن  َمها  ضه یهْمُكُرْونه  َمِ
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71. அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: “நீங்கள் 
உண்றமயாளர்களாக இருந்தால் இந்த 
வாக்கு எப்கபாது நிகழும்?” 

یهُقْولُْونه  ا مهتَٰ  وه   الْوهعُْد  هَٰذه
ِدقِْيه  ُكنُْتْم  اِْن   صَٰ

72. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “(தண்டறனகளில்) 
நீங்கள் அவசரப்படுபவற்ைில் சில 
உங்களுக்கு விறரவில் வரக்கூடும்.” 

هْن  عهسَٰ   قُْل  ِدفه  یَهُكْونه  ا   ره
 الَهِذْی  بهْعُض  لهُكْم 

 تهْستهْعِجلُْونه 

73. நிச்சயமாக உமது இறைவன் மக்கள் 
மீது அருளுறடயவன் ஆவான். எனினும், 
அவர்களில் அதிகமானவர்கள் 
(அல்லாஹ்வின் அருளுக்கு) நன்ைி சசலுத்த 
மாட்டார்கள். 

اَِنه  بَهكه  وه له  فهْضل   لهُذوْ  ره   عه
َِٰكَنه  الَنهاِس  ل ُهْم  وه ْكثهره ه  َله  ا

 یهْشُكُرْونه 

74. நிச்சயமாக உமது இறைவன் அவர்களது 
உள்ளங்கள் மறைப்பறதயும் அவர்கள் 
சவளிப்படுத்துவறதயும் நன்கைிவான். 

اَِنه  بَهكه  وه ا  لهيهْعلهُم  ره   ُتِكَنُ  مه
ا  ُصُدْوُرُهْم  مه  یُْعلُِنْونه  وه

75. வானத்திலும் பூமியிலும் (மக்களின் 
பார்றவகளுக்கும் சசவிகளுக்கும்) மறைந்த 
எதுவும் இல்றல, (அது) சதளிவான 
பதிகவட்டில் இருந்கத தவிர. 

ا  مه مهٓاءِ  ِف  غهٓاى ِبهة   ِمْن  وه   الَسه
 ِكتَٰب   ِفْ  اََِله  اَْلهْرِض وه 

ِبْي    َمُ

76. நிச்சயமாக இந்த குர்ஆன் 
இஸ்ரகவலர்கள் மீது அவர்கள் கருத்து 
கவறுபாடு சகாள்கின்ைவற்ைில் பல 
விஷயங்கறள (அவற்ைில் எது உண்றம 
என்று) விவரிக்கிைது. 

ا اَِنه  ذه نه  هَٰ لَٰ  یهُقَصُ  الُْقْراَٰ   عه
ٓاِءیْله  بهِنْ   ْكثهره  اِْسره ه   الَهِذْی  ا
 یهْختهلُِفْونه  فِْيهِ  ُهْم 

77. நிச்சயமாக இ(ந்த கவதமான)து 
கநர்வழியும் நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு 
(இறைவனின்) கருறணயும் ஆகும். 

نَهه   اِ ْحمهة   لهُهًدی وه   وهره
 لَِلُْمْؤِمِنْيه 
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78. நிச்சயமாக உமது இறைவன் தனது 
சட்டத்தின் படி (-தனது ஞானத்தின் படி) 
அவர்களுக்கு மத்தியில் தீர்ப்பளிப்பான். 
அவன்தான் மிறகத்தவன், நன்கைிந்தவன் 
ஆவான். 

بَهكه  اَِنه  ْ  یهْقِضْ  ره ُ  بهْيٰنه
ِزیْزُ  ِبُحْكِمه     ُهوهالْعه   وه
لِْيُم ۬    الْعه

79. ஆக, (நபிகய!) அல்லாஹ்வின் மீது 
நம்பிக்றக (தவக்குல்) றவப்பரீாக! 
நிச்சயமாக நீர் சதளிவான சத்தியத்தின் மீது 
இருக்கிைரீ். 

َهْل  له  فهتهوهك ِ    عه نَهكه  اّلَلَٰ له  اِ   عه
َقِ   الُْمِبْيِ  الْحه

80. நிச்சயமாக (உள்ளம்) மரணித்தவர்கறள 
நீர் சசவியுைச் சசய்யமுடியாது. (சசவியில் 
முத்திறர இடப்பட்ட) சசவிடர்களுக்கும் - 
அவர்கள் புைமுதுகிட்டவர்களாக (-
புைக்கணித்தவர்களாக) திரும்பினால் - (இந்த 
ஏகத்துவ) அறழப்றப நீர் சசவியுைச் 
சசய்யமுடியாது. 

نَهكه   وهَله  الْمهْوٰتَٰ  ُتْسِمعُ  َله  اِ
َمه  ُتْسِمعُ  عهٓاءه  الَصُ   اِذها  الَدُ
لَهْوا  ُمْدِبِریْنه  وه

81. இன்னும், (அல்லாஹ் எவர்களின் 
கண்கறள சத்தியத்றத பார்ப்பதிலிருந்து 
குருடாக்கி விட்டாகனா அந்த) குருடர்கறள 
அவர்களின் வழிககட்டிலிருந்து நீர் 
கநர்வழிபடுத்த முடியாது. நமது 
வசனங்கறள நம்பிக்றக சகாள்பவர்கறளத் 
தவிர (பிைறர) நீர் சசவியுைச் சசய்ய 
முடியாது. அவர்கள்தான் (நமது 
கட்டறளகளுக்கு முற்ைிலும் பணிந்து 
நடக்கின்ை) முஸ்லிம்கள் ஆவார்கள். 

ا   مه هنْته  وه ِدی ا ْن  الُْعْمِ  ِبهَٰ  عه
   ْ َٰلههَِتِ ل   اََِله  ُتْسِمعُ  اِْن  ضه

ْن   فهُهْم  ِباَٰیَِٰتنها  یَُْؤِمُن  مه
 َمُْسلُِمْونه 

82. அவர்கள் மீது (இனி அவர்கள் நம்பிக்றக 
சகாள்ள மாட்டார்கள் என்ை) நமது வாக்கு 
உறுதியாக நிகழ்ந்து விட்டால் 
பூமியிலிருந்து ஒரு மிருகத்றத நாம் 
அவர்களுக்கு சவளிப்படுத்துகவாம். 
“நிச்சயமாக மக்கள் நமது அத்தாட்சிகறள 
உறுதி(யாக நம்பிக்றக) சகாள்ளாதவர்களாக 
இருந்தனர்” என்று அவர்களிடம் அது கபசும். 

اِذها ْ  الْقهْوُل  وهقهعه  وه  عهلههْْیِ
ْجنها هْخره  َمِنه  دهٓابَهةً  لهُهْم  ا
هَنه  ُتكهلَُِمُهْم    اَْلهْرِض   ا
هانُْوا الَنهاسه   َله  ِباَٰیَِٰتنها  ك
ن   یُْوقُِنْونه
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83. இன்னும், ஒவ்சவாரு 
சமுதாயத்திலிருந்தும் நமது அத்தாட்சிகறள 
சபாய்ப்பிக்கின்ைவர்களின் கூட்டத்றத நாம் 
(மறுறமயில்) எழுப்புகிை நாறள நிறனவு 
கூர்வரீாக! ஆக, அவர்க(ளில் முன்கனாரும் 
பின்கனாரும் ஒன்று கசருவதற்காக 
அவர்க)ள் (மஹ்ஷர் றமதானத்தில்) தடுத்து 
நிறுத்தப்படுவார்கள். 

یهْومه    اَُمهة   كَُلِ  ِمْن  نهْحُشرُ  وه
َمهْن  فهْوًجا  ُب  َمِ  ِباَٰیَِٰتنها  یَُكهَذِ
 یُوْزهُعْونه  فهُهْم 

84. இறுதியாக, அவர்கள் (எல்கலாரும் 
மறுறமயில் எழுப்பப்பட்டு 
அல்லாஹ்விடம்) வந்து விடும்கபாது 
(அல்லாஹ்) கூறுவான்: “எனது 
அத்தாட்சிகறள - அவற்றை நீங்கள் 
முழுறமயாக அைியாமல் இருக்கும் 
நிறலயில் - நீங்கள் சபாய்ப்பித்தீர்களா? 
அல்லது, நீங்கள் என்ன சசய்து சகாண்டு 
இருந்தீர்கள்?” 

َتَٰ   ٓاُءوْ  اِذها حه  قهاله  جه
بُْتْم  َذه كه ه لهْم  ِباَٰیَِٰتْ  ا   وه
ا  ُتِحْيُطْوا ا ذها عِلًْما  ِبهه هَمه   ا
 تهْعمهلُْونه  ُكنُْتْم 

85. இன்னும், அவர்கள் (இம்றமயில்) சசய்த 
தீறமகளால் (அல்லாஹ்வின் 
தண்டறனயின்) கூற்று அவர்கள் மீது 
(மறுறமயில்) நிகழ்ந்து விட்டது. ஆககவ, 
அவர்கள் (விசாரறணயின் கபாது எதிர்த்து) 
பதில் கபசமாட்டார்கள். 

وهقهعه  ْ  الْقهْوُل  وه   ِبمها  عهلههْْیِ
لهُمْوا  یهْنِطُقْونه  َله  فهُهْم  ظه

86. நிச்சயமாக நாம் இரறவ -அதில் 
அவர்கள் ஓய்வு சபறுவதற்காகவும், பகறல 
(அவர்கள் சபாருள் சம்பாதிக்க வசதியாக) 
சவளிச்சமாகவும் அறமத்திருப்பறத 
அவர்கள் பார்க்கவில்றலயா? நம்பிக்றக 
சகாள்கிை மக்களுக்கு நிச்சயமாக இதில் 
பல அத்தாட்சிகள் உள்ளன. 

هلهْم  ْوا ا هنَها  یهره لْنها  ا عه   الَهْيله  جه
اره  فِْيهِ  لِیهْسُكُنْوا الَنههه  وه
لِكه  ِفْ  اَِنه  ُمْبِصًرا    َٰیَٰت   ذَٰ   َله
 یَُْؤِمُنْونه  لَِقهْوم  
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87. இன்னும், எக்காளத்தில் ஊதப்படும் 
நாளில் வானங்களில் உள்ளவர்களும் 
பூமியில் உள்ளவர்களும் (-பயத்தால் 
நடுங்கி) திடுக்கிடுவார்கள். ஆனால், 
அல்லாஹ் நாடியவர்கறளத் தவிர. (கபாரில் 
சகால்லப்பட்டவர்கறளத் தவிர 
அவர்களுக்கு திடுக்கம் இருக்காது.) 
இன்னும், எல்கலாரும் அவனிடம் 
பணிந்தவர்களாக வருவார்கள். 

یهْومه  وْرِ  ِف  یُْنفهُخ  وه  الَصُ
ْن  فهفهِزعه  ِت  ِف  مه مَٰوَٰ  الَسه
ْن  مه ْن  اََِله  اَْلهْرِض  ِف  وه  مه
ٓاءه  ُ    شه تهْوهُ  وهكَُل   اّلَلَٰ ه  ا

 دَِٰخِریْنه 

88. (நபிகய!) நீர் மறலகறளப் பார்த்து 
அவற்றை உறுதியாக நிற்பதாகக் கருதுவரீ். 
அறவகயா (அந்நாளில்) கமகங்கள் 
சசல்வறதப் கபான்று 
சசன்றுசகாண்டிருக்கும். (இது,) 
எல்லாவற்றையும் சசம்றமயாகச் சசய்த 
அல்லாஹ்வின் சசயலாகும். நிச்சயமாக 
அவன் நீங்கள் சசய்பவற்றை 
ஆழ்ந்தைிபவன் ஆவான். 

تهرهی ا  الِْجبهاله  وه ُبهه  تهْحسه
ةً َوهِِهه  اِمده َره  تهُمرَُ  جه  مه
اِب    حه ِ  ُصْنعه  الَسه  الَهِذْی   اّلَلَٰ
ْتقهنه  ه ْ  كَُله  ا نَهه   ء    َشه ٌۢ  اِ ِبْْی    خه
لُْونه  ِبمها   تهْفعه

89. (லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ் என்ை) 
நன்றமறய யார் சகாண்டு வருவாகரா 
அவருக்கு அதன் காரணமாக 
(சசார்க்கமாகிய) சிைந்தது (கூலியாக) 
உண்டு. இன்னும், அவர்கள் அந்நாளில் 
திடுக்கத்திலிருந்து பாதுகாப்புப் 
சபறுவார்கள். 

ْن  ٓاءه  مه نهةِ ِبالْ  جه سه   فهلهه   حه
ْْی   ا    خه ع   َمِْن  وهُهْم  َمِْنهه   فهزه
ذ   ى ِ ِمُنْونه  یَهْومه  اَٰ

90. இன்னும், யார் (இறணறவத்தல், பாவம் 
என்ை) தீறமறய சகாண்டுவருவாகரா 
அவர்களுறடய முகங்கள் நரகத்தில் 
தள்ளப்படும். “நீங்கள் சசய்துசகாண்டு 
இருந்ததற்கக தவிர கூலி 
சகாடுக்கப்படுவரீ்களா?” (என்று அவர்களிடம் 
கூைப்படும்.) 

ْن  مه ٓاءه  وه یَِئهةِ  جه   فهُكَبهْت  ِبالَسه
 ههْل   الَنهاِر    ِف  ُوُجْوُهُهْم 
ْونه  ا  اََِله  ُتْجزه  ُكنُْتْم  مه
 تهْعمهلُْونه 
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91. (நபிகய கூறுவரீாக!) நான் கட்டறள 
இடப்பட்டசதல்லாம், இந்த ஊரின் 
இறைவறன வணங்குவதற்குத்தான். அவன் 
அறத புனிதப்படுத்தியுள்ளான். இன்னும், 
அவனுக்குத்தான் எல்லாப் சபாருள்களும் 
உரிறமயானறவயாகும். இன்னும், நான் 
(அவனுக்கு முற்ைிலும் பணிந்து, நபி 
இப்ராஹமீுறடய மார்க்கத்றத 
பின்பற்றுகிை) முஸ்லிம்களில் 
ஆககவண்டும் என்று கட்டறள 
இடப்பட்டுள்களன். 

ا   نَهمه ُ  اِ هْن  ِمْرُت ا هْعُبده  ا َبه  ا   ره
ِذهِ  ةِ  هَٰ ا   الَهِذْی  الْبهلْده هه مه َره  حه
لهه   ء  ؗ  كَُلُ  وه ْ اُِمْرُت  َشه هْن  وه   ا

ُكْونه  ه  الُْمْسلِِمْيه   ِمنه  ا

92. இன்னும், (இந்த) குர்ஆறன நான் 
(மக்களுக்கு முன்) ஓதுவதற்கும் (கட்டறள 
இடப்பட்டுள்களன்). ஆககவ, யார் (அந்த 
குர்ஆன் மூலம்) கநர்வழி சபறுகிைாகரா 
அவர் கநர்வழி சபறுவசதல்லாம் அவரது 
நன்றமக்காகத்தான். யார் வழி 
சகடுகிைாகனா (அவனுக்கு நபிகய நீர் 
உம்றமப் பற்ைி) கூறுவரீாக! “நான் எல்லாம் 
எச்சரிப்பவர்களில் உள்ளவன்தான். (நான் 
எச்சரித்து விட்கடன். நீங்கள் என்றன 
பின்பற்ைினால் நீங்கள் அறடயப்கபாகும் 
நன்றம உங்களுக்குத்தான். நீங்கள் என்றன 
நிராகரித்தால் அதனால் ஏற்படும் தீறம 
உங்களுக்குத்தான்.)” 

هْن  ا ْتلُوها وه ه نه    ا  فهمهِن  الُْقْراَٰ
ی   یهْهتهِدْی  فهاِنَهمها  اْهتهدَٰ
ْن   لِنهْفِسه     مه َله  وه   فهُقْل  ضه
ا   نَهمه هنها  اِ  الُْمْنِذِریْنه  ِمنه  ا

93. இன்னும் (நபிகய!) கூறுவரீாக: “எல்லாப் 
புகழும் அல்லாஹ்விற்கக. அவன் தனது 
அத்தாட்சிகறள உங்களுக்கு காண்பிப்பான். 
அச்சமயம் அவற்றை நீங்கள் 
(உண்றமசயன) அைிவரீ்கள்.” இன்னும், 
(நபிகய!) உமது இறைவன் 
(இறணறவப்பவர்களாகிய) நீங்கள் 
சசய்பவற்றை கவனிக்காதவனாக இல்றல. 
(அவர்கள் ஒரு தவறணக்காககவ விட்டு 
றவக்கப்படுகிைார்கள். கண்டிப்பாக 
அவர்களுக்கு அழிவும் உமக்கு சவற்ைியும் 
உண்டு.) 

ْمُد  وهقُِل  ِ  الْحه ُْیِیُْكْم  ّلِلََٰ  سه
یَِٰته   ا    اَٰ ا  فهتهْعِرفُْونههه مه بَُكه  وه  ره

افِل   َمها ِبغه ن  عه  تهْعمهلُْونه
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ஸூரா கஸஸ் القصص 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. தா சீம் மீம்.  ٓٓسَم  طَٰ

2. (உமக்கு இைக்கப்படும் வசனங்களாகிய) 
இறவ, சதளிவான கவதத்தின் 
வசனங்களாகும். 

یَُٰت  ِتلْكه  ِب  اَٰ الُْمِبْيِ   الِْكتَٰ
 

3. நம்பிக்றக சகாள்கின்ை மக்களுக்காக 
மூஸா இன்னும் ஃபிர்அவ்னின் சசய்திறய 
உண்றமயாக நாம் உமக்கு ஓதி 
காண்பிக்கிகைாம். 

 ُمْوسَٰ  نَهبهاِ  ِمْن  عهلهْيكه   نهْتلُْوا
ْونه  فِْرعه َقِ  وه   لِقهْوم   ِبالْحه
 یَُْؤِمُنْونه 

4. நிச்சயமாக ஃபிர்அவ்ன் (எகிப்து) பூமியில் 
(மக்கறள அடக்கி ஆண்டு) சபருறமயடித்(து 
வந்)தான். இன்னும், அங்குள்ளவர்கறள பல 
பிரிவுகளாக ஆக்கினான். அவர்களில் ஒரு 
வகுப்பாறர (-இஸ்ரகவலர்கறள) 
பலவனீப்படுத்தி (அவர்கறள 
துன்புறுத்தி)னான். அவர்களின் ஆண் 
பிள்றளகறள அவன் சகால்வான். இன்னும், 
அவர்களின் சபண் (பிள்றள)கறள 
வாழவிடுவான். நிச்சயமாக அவன் சகடுதி 
சசய்கவாரில் ஒருவனாக இருந்தான். 

ْونه  اَِنه   اَْلهْرِض   ِف  عهله  فِْرعه
له  عه ا  وهجه هْهلههه  ِشيهًعا ا

ٓاى ِفهةً  یَهْستهْضِعُف  ْ   طه  َمِْٰنُ
بَُِح  ُهْم  یُذه هبْنهٓاءه یهْستهْح   ا  وه

ُهْم    ٓاءه نَهه   نِسه هانه  اِ  ِمنه  ك
 الُْمْفِسِدیْنه 

5. இன்னும், பூமியில் 
பலவனீப்படுத்தப்பட்டவர்கள் மீது நாம் 
அருள்புரிவதற்கும் அவர்கறள 
ஆட்சியாளர்களாக நாம் ஆக்குவதற்கும் 
(ஃபிர்அவ்னும் அவனுறடய சமுதாயமும் 
அழிக்கப்பட்டதன் பின்னர் அவர்களின் 
பூமிக்கும் சசாத்துகளுக்கும்) 
சசாந்தக்காரர்களாக அவர்கறள நாம் 
ஆக்குவதற்கும் நாடிகனாம். 

هْن  وهنُِریُْد  له  نَهُمَنه  ا  الَهِذیْنه  عه
  اَْلهْرِض  ِف  اْسُتْضِعُفْوا
لهُهْم  نهْجعه لهُهُم  وه َمهًة َوهنهْجعه هى ِ   ا
 الْوَِٰرثِْيه  
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6. இன்னும், பூமியில் அவர்களுக்கு நாம் 
(மக்கள் மீது ஆட்சி சசய்கிை) ஆதிக்கத்றத 
நிறல நிறுத்துவதற்கும்; ஃபிர்அவ்ன், 
ஹாமான், இன்னும் அவ்விருவரின் 
இராணுவங்களுக்கு அவர்கள் (-
இஸ்ரகவலர்கள்) மூலமாக அச்சப்பட்டுக் 
சகாண்டிருந்தறத நாம் காண்பிப்பதற்கும் 
நாடிகனாம். 

نه  َكِ نُمه   اَْلهْرِض  ِف  لهُهْم  وه
ْونه  وهنُِریه   وهههامَٰنه  فِْرعه

ْ  وهُجُنْودهُهمها  ا   ِمْٰنُ هانُْوا َمه   ك
ُرْونه   یهْحذه

7. இன்னும், மூஸாவின் தாயாருக்கு 
(மூஸாறவ அவர் சபற்சைடுத்த பின்னர்) 
நாம் உள்ளத்தில் உதிப்றப கபாட்கடாம்: 
“(குழந்றதயாக இருக்கும்) அவருக்கு நீ 
பாலூட்டு! அவர் மீது (எதிரிகளின் பார்றவ 
பட்டு, அவர்கள் அவறர 
சகான்றுவிடுவார்கள் என்று) நீ பயந்தால் 
அவறர கடலில் எைிந்து விடு! பயப்படாகத! 
கவறலப்படாகத! நிச்சயமாக நாம் அவறர 
உம்மிடம் திரும்பக் சகாண்டு வருகவாம். 
இன்னும், அவறர (நமது) தூதர்களில் 
(ஒருவராக) ஆக்குகவாம்.” 

یْنها   هْوحه ا هْن  ُمْوسَٰ   اَُمِ  اِلَٰ   وه  ا
هْرِضِعْيِه      عهلهْيهِ  ِخْفِت  فهاِذها ا
هلِْقْيهِ  اِفْ  وهَله  الْيهَمِ  ِف  فها  تهخه
ِنْ    وهَله  نَها  تهْحزه ٓادَُْوهُ  اِ  ره
اعِلُْوهُ  اِلهْيِك   ِمنه  وهجه

لِْيه   الُْمْرسه

8. ஆக, ஃபிர்அவ்னின் குடும்பத்தினர் 
அவறரக் கண்சடடுத்தனர். முடிவில் அவர் 
அவர்களுக்கு எதிரியாகவும் 
கவறலயாகவும் ஆகுவதற்காக இவ்வாறு 
நிகழ்ந்தது. நிச்சயமாக ஃபிர்அவ்ன், 
ஹாமான், இன்னும் அவ்விருவரின் 
ராணுவங்கள் (குற்ைம் புரிகின்ை) பாவிகளாக 
இருந்தனர். 

ه    ُل  فهالْتهقهطه ْونه  اَٰ  فِْرعه
نًا     عهُدَوًا لهُهْم  لِيهُكْونه  زه   وهحه
ْونه  اَِنه   وهههامَٰنه  فِْرعه

هانُْوا وهُجُنْودهُهمها  ْيه  ك ِطـ ِ  خَٰ
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9. ஃபிர்அவ்னின் மறனவி கூைினாள்: 
“(இந்தக் குழந்றத) எனக்கும் உனக்கும் 
கண்குளிர்ச்சியாக இருக்கும். அறதக் 
சகால்லாதீர்கள்! அது நமக்கு நன்றம 
தரலாம். அல்லது, அறத நாம் (நமக்கு) 
பிள்றளயாக றவத்துக் சகாள்ளலாம்.” 
(இவரின் கரத்தினால்தான் தங்களுக்கு 
அழிவு ஏற்படும் என்பறத அப்கபாது) 
அவர்கள் உணரவில்றல. 

قها  هُت  لهِت وه ا ْونه   اْمره  فِْرعه
ُت  ْي   قَُره ْ  عه لهكه    َلِ  َله  وه
  ۬ هْن  عهسَٰ   تهْقُتلُْوهُ   نها   ا   یَهْنفهعه

هوْ  ه   ا لهًدا َوهُهْم  نهَتهِخذه  َله  وه
 یهْشُعُرْونه 

10. மூஸாவின் தாயாருறடய உள்ளம் 
(மூஸாவின் நிறனறவத் தவிர மற்ை 
அறனத்திலிருந்தும்) சவற்ைிடமாக 
ஆகிவிட்டது. அவளுறடய உள்ளத்றத நாம் 
உறுதிப்படுத்தி இருக்கவில்றலசயனில் 
நிச்சயமாக அவள் அவறர (பற்ைிய 
சசய்திறய) சவளிப்படுத்தி இருக்கக்கூடும். 
அவள் நம்பிக்றகயாளர்களில் ஆககவண்டும் 
என்பதற்காக (இவ்வாறு சசய்கதாம்). 

هْصبهحه  ا  ُمْوسَٰ  اَُمِ  فُؤهادُ  وه
هادهْت  اِْن  فَِٰرغًا      ِبه   لهُتْبِدْی  ك
هْن  لهْو َله   بهْطنها  ا لَٰ  َره ا   عه   قهلِْبهه

 الُْمْؤِمِنْيه  ِمنه  لِتهُكْونه 

11. (-மூஸாவின் தாயார்) அவருறடய 
சககாதரிக்கு, “நீ அவறரப் பின்சதாடர்ந்து 
சசல்” என்று கூைினாள். ஆக, அவள் 
அவறர (யார் எடுக்கிைார்கள் என்பறத) 
தூரத்திலிருந்து பார்த்துவிட்டாள். எனினும், 
அவர்கள் (-ஃபிர்அவ்னின் குடும்பத்தார் 
அவருறடய சககாதரியாகிய இவள் அவறர 
கண்காணித்தவளாக பின்சதாடர்கிைாள் 
என்பறத) உணரவில்றல. 

قهالهْت  ْيِه ؗ   َِلُْخِته   وه  قَُصِ
ْت  ْن  ِبه   فهبهُصره ُجُنب   عه
 یهْشُعُرْونه   َله  َوهُهْم 
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12. இன்னும், (அவருறடய தாயார் 
வருவதற்கு) முன்னர் பாலூட்டுகின்ை 
தாய்கறள (அவர் அவர்களிடமிருந்து பால் 
அருந்தாமல் இருக்கும்படி) அவர் மீது நாம் 
தடுத்துவிட்கடாம். ஆக, (அவரது சககாதரி) 
கூைினாள்: “ஒரு வடீ்டாறர நான் 
உங்களுக்கு அைிவிக்கலாமா? அவர்கள் 
உங்களுக்காக அவறர சபாறுப்கபற்று 
(நன்கு கவனித்து)க் சகாள்வார்கள். அவர்கள் 
அவருக்கு நன்றமறய நாடுபவர்கள் ஆவர்.” 

ْمنها  َره اِضعه  عهلهْيهِ  وهحه   الْمهره
الهْت  قهْبُل  ِمْن   ههْل  فهقه

هُدلَُُكْم  لَٰ   ا هْهِل  عه   بهْيت   ا
ُهْم  لهُكْم  یَهْكُفلُْونهه    لهه   وه
ِصُحْونه   نَٰ

13. ஆக, அவறர அவருறடய தாயாரிடம் 
அவளது கண் குளிர்வதற்காகவும், அவள் 
கவறலப்படாமல் இருப்பதற்காகவும், 
நிச்சயமாக அல்லாஹ்வின் வாக்கு 
உண்றம என்பறத அவள் அைிவதற்காகவும் 
நாம் திரும்பக் சகாண்டுவந்கதாம். 
என்ைாலும், அவர்களில் அதிகமானவர்கள் 
(அல்லாஹ்வின் வாக்கு உண்றம என்பறத) 
அைியமாட்டார்கள். 

هُ  دهْدنَٰ ْ   ه  اُمَِ  اِلَٰ   فهره َره   كه  تهقه
ا  نه  وهَله  عهیُْنهه لِتهْعلهمه  تهْحزه   وه
هَنه  ِ  وهعْده  ا َق   اّلَلَٰ َِٰكَنه  حه ل  وه

ُهْم  ْكثهره ه ن  َله  ا  یهْعلهُمْونه

14. அவர் தனது முழு வலிறமறய 
அறடந்து, அவர் (அைிவு) முதிர்ச்சி 
சபற்ைகபாது (முந்திய நபிமார்களின் 
மார்க்கத்றதப் பற்ைிய) ஞானத்றதயும் 
(முந்திய கவதங்கள் பற்ைிய) கல்வி 
அைிறவயும் நாம் அவருக்கு தந்கதாம். 
இன்னும், இவ்வாகை நன்றம 
சசய்பவர்களுக்கு நாம் கூலி தருகிகைாம். 

لهَمها  ه   بهلهغه  وه هُشَده  وهاْستهوَٰ ی ا
تهیْنَٰهُ   ُحْكًما َوهعِلًْما    اَٰ
لِكه   نهْجِزی وهكهذَٰ

 الُْمْحِسِنْيه 
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15. நகரவாசிகள் கவனமற்று இருந்த 
கநரத்தில் - மூஸா அந்த நகரத்தில் 
நுறழந்தார். ஆக, அவர் அ(ந்த நகரத்தின் 
ஒரு பகு)தி(யி)ல் இரு ஆடவர்கறளக் 
கண்டார். அவ்விருவரும் சண்றட 
சசய்தனர். இவர் அவருறடய பிரிறவ 
கசர்ந்தவர். இன்னும், இவகரா அவருறடய 
எதிரிகளில் உள்ளவர். இவருறடய 
பிரிறவச் கசர்ந்தவன் தனது எதிரிகளில் 
உள்ளவனுக்கு எதிராக அவரிடம் உதவி 
ககட்டான். ஆக, மூஸா அவனுக்கு குத்து 
விட்டார். ஆக, அவறன முடித்து விட்டார். 
(பிைகு தான் சசய்த தவறை உணர்ந்து 
அவர்) கூைினார்: “இது றஷத்தானின் 
சசயலில் உள்ளதாகும். நிச்சயமாக அவன் 
வழி சகடுக்கின்ை சதளிவான எதிரி 
ஆவான்.” 

له   ِحْيِ  عهلَٰ  الْمهِدیْنهةه  وهدهخه
ْفلهة   ا  َمِْن  غه هْهلِهه ده  ا   فهوهجه
ا  ُجلهْيِ  فِْيهه ِ ؗ   ره ا یهْقتهِتلَٰ ذه  هَٰ
ِته   ِمْن  ا ِشْيعه ذه  ِمْن  وههَٰ
ههُ  عهُدَوِه     اث  الَهِذْی  فهاْستهغه
ِته   ِمْن  له  ِشْيعه   ِمْن  الَهِذْی  عه
ه   عهُدَوِه      ُمْوسَٰ  فهوهكهزه
ا  قهاله  عهلهْيِه ؗ   فهقهضَٰ  ذه  ِمْن  هَٰ
مهِل  ِن    عه ْيطَٰ نَهه   الَشه   عهُدَو   اِ
ِبْي   َمُِضَل    َمُ

16. (கமலும்) அவர் கூைினார்: “என் 
இறைவா! நிச்சயமாக நான் எனக்கு தீங்கு 
இறழத்துக் சகாண்கடன். ஆககவ, என்றன 
மன்னித்துவிடு.” ஆக, அவன் அவறர 
மன்னித்தான். நிச்சயமாக அவன்தான் மகா 
மன்னிப்பாளன், மகா கருறணயாளன் 
ஆவான். 

َبِ  قهاله  ْ  ره لهْمُت  اَِنِ  نهْفِسْ   ظه
نَهه   لهه     فهغهفهره  ِلْ  فهاْغِفرْ   اِ

ُفوْرُ  ِحْيُم  ُهوهالْغه  الَره

17. (கமலும்) அவர் கூைினார்: “என் 
இறைவா! நீ (என்றன மன்னித்து) எனக்கு 
அருள்புரிந்து விட்டதால், குற்ைவாளிகளுக்கு 
உதவுபவனாக (இனி ஒருக்காலும்) நான் 
இருக்ககவ மாட்கடன்.” 

َبِ  قهاله  ا   ره ْمته  ِبمه هنْعه َه  ا له   عه
 ْ ُكْونه  فهله ه ا ا ِهْْیً   ظه

 لَِلُْمْجِرِمْيه 



 

ஸூரா அஹ்ஸாப் 

 

888 

 

 الأحزاب

18. ஆக, அந்த நகரத்தில் பயந்தவராக 
(சசய்திகறள) எதிர் பார்த்தவராக (மறுநாள்) 
காறலறய அவர் அறடந்தார். அப்கபாது 
கநற்று அவரிடத்தில் உதவி கதடிய (அவரது 
இனத்த)வன் (இன்றும் அவரிடம் உதவி 
கதடியவனாக) அவறர கத்தி அறழத்தான். 
அவனுக்கு மூஸா கூைினார்: “நிச்சயமாக நீ 
ஒரு சதளிவான மூடன் ஆவாய்.” 

ٓاى ًِفا  الْمهِدیْنهةِ  ِف  فهاهْصبهحه    خه
قَهُب  ه   الَهِذی  افهاِذه  یَهَته

ه   ره   ِباَْلهْمِس  اْستهْنصه
  ُمْوسَٰ   لهه   قهاله  یهْستهْصِرُخه    

نَهكه  وَِی   اِ ِبْي    لهغه  َمُ

19. ஆக, அவர்கள் இருவருக்கும் எதிரியாக 
உள்ளவறன அவர் தண்டிக்க நாடியகபாது 
(அவறர உதவிக்கு அறழத்தவன் மூஸா 
தன்றன சகால்ல நிறனக்கிைார் என்று 
கருதி) அவன் கூைினான்: “மூஸாகவ! 
கநற்று ஓர் உயிறர நீ சகான்ைது கபான்று 
நீ என்றன (இன்று) சகான்றுவிட 
நாடுகிைாயா? பூமியில் நீ 
அநியாயக்காரனாக (வன்முறையாளனாக) 
ஆகுவறதத் தவிர நீ நாடவில்றல. 
இன்னும், சீர்திருத்தவாதிகளில் நீ 
ஆகுவறத நீ நாடவில்றல.” 

هْن  فهلهَمها   اده  ا هره هْن  ا   یَهْبِطشه  ا
ا    ُهوهعهُدَو   ِبالَهِذْی   قهاله  لَهُهمه
ُتِریُْد  یَُٰمْوسَٰ   ه هْن  ا  تهْقُتلهِنْ  ا
مها  ا قهتهلْته  كه ۬   نهْفًسٌۢ  ِباَْلهْمِس  
هْن  اََِله   ُتِریُْد  اِْن   تهُكْونه  ا

َبهاًرا ا  اَْلهْرِض  ِف  جه مه  ُتِریُْد  وه
هْن  الُْمْصلِِحْيه   ِمنه  تهُكْونه  ا
 

20. அந்த நகரத்தின் இறுதியிலிருந்து ஓர் 
ஆடவர் விறரந்தவராக வந்து கூைினார்: 
“மூஸாகவ! (ஃபிர்அவ்னின்) பிரமுகர்கள் 
உம்றமக் சகால்வதற்கு உமது விஷயத்தில் 
ஆகலாசிக்கிைார்கள். ஆககவ, நீர் 
சவளிகயைிவிடும்! நிச்சயமாக நான் உமக்கு 
நன்றமறய நாடுபவர்களில் இருக்கிகைன்.” 

ٓاءه  ُجل   وهجه ا  َمِْن  ره هقْصه  ا
 قهاله  یهْسعَٰ ؗ  الْمهِدیْنهةِ 
ه  اَِنه  یَُٰمْوسَٰ    یهاْتهِمُرْونه  الْمهله
ْ  فهاْخُرْج  لِيهْقُتلُْوكه  ِبكه    اَِنِ
 الَنَِٰصِحْيه  ِمنه  لهكه 
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21. ஆக, அவர் (தனது குற்ைத்தின் 
தண்டறனறய) பயந்தவராக (தன்றனத் 
துரத்தி பிடிக்க வருபவர்கறள) 
கண்காணித்தவராக அதிலிருந்து 
சவளிகயைினார். அவர் கூைினார்: “என் 
இறைவா! அநியாயக்கார மக்களிடமிருந்து 
என்றன காப்பாற்று!” 

جه  ره ا  فهخه ٓاى ًِفا ِمْنهه قَهُب ؗ  خه ه  یَهَته
َبِ  قهاله  ِنْ  ره   الْقهْوِم   ِمنه  نهَجِ

ن  لِِمْيه  الَظَٰ

22. கமலும், அவர் மத்யன் நகரத்றத 
கநாக்கி முன்கனைி சசன்ைகபாது கூைினார்: 
“என் இறைவன் கநரான பாறதயில் 
என்றன நிச்சயமாக வழி நடத்துவான்.” 

لهَمها  هه  وه ْدیهنه  ِتلْقهٓاءه  تهوهَجه   مه
ْ   عهسَٰ  قهاله  َبِ هْن  ره  یَهْهِدیهِنْ  ا
وهٓاءه  ِبْيِل  سه  الَسه

23. அவர் மத்யனுறடய நீர்நிறலக்கு 
வந்தகபாது அதனருகில் (தங்களது 
கால்நறடகளுக்கு) நீர் புகட்டுகின்ை சில 
மக்கறளக் கண்டார். அவர்கள் அல்லாமல் 
(தங்கள் ஆடுகறள மக்களின் ஆடுகறள 
விட்டும், அறவ அங்கும் இங்கும் ஓடுவறத 
விட்டும்) தடுத்துக் சகாண்டிருந்த இரண்டு 
சபண்கறளயும் கண்டார். அவர் ககட்டார்: 
“உங்கள் இருவரின் பிரச்சறன என்ன?” 
அவ்விருவரும் கூைினார்கள்: 
“கமய்ப்பவர்கள் (தங்களது கால்நறடகளுக்கு 
நீர் புகட்டிவிட்டு, அவற்றை இங்கிருந்து) 
சவளிகயற்ைாதவறர நாங்கள் (எங்கள் 
கால்நறடகளுக்கு) நீர் புகட்ட இயலாது. 
இன்னும், எங்கள் தந்றதகயா வயதான 
சபரியவர் ஆவார்.” 

لهَمها  ده  وه ٓاءه  وهره ْدیهنه  مه ده  مه   وهجه
 الَنهاِس  َمِنه  اَُمهةً  عهلهْيهِ 

ده   یهْسُقْونه ؗ   وهجه  ِمْن  وه
تهْيِ  ُدْونِِهُم  ه ا ِن    اْمره  تهُذْودَٰ
ا  قهاله  ْطُبُكمها    مه ا  خه   َله  قهالهته
َتَٰ  نهْسِقْ  عهٓاُء    یُْصِدره  حه   الَرِ
هبُْونها  ا ْيخ   وه ِبْْی    شه  كه

24. ஆக, அவர் அவ்விருவருக்காக 
(அவ்விருவரின் கால்நறடகளுக்கு) நீர் 
புகட்டினார். பிைகு, நிழலி(ல் அமர்ந்து 
இறளப்பாறுவதற்காக அத)ன் பக்கம் 
திரும்பிச் சசன்ைார். அவர் கூைினார்: “என் 
இறைவா! நீ எனக்கு இைக்கிய நன்றமயின் 
பக்கம் நிச்சயமாக நான் கதறவ உள்ளவன். 
(ஆககவ, என் பசிக்கு உணவளி!)” 

قَٰ  َلَٰ   ثَُمه  لهُهمها  فهسه  اِله  تهوه
َلِ  َبِ  فهقهاله  الَظِ ْ  ره ا   اَِنِ  لِمه
لْته  هنْزه َه  ا ْْی   ِمْن  اِله فهِقْْی    خه
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25. ஆக, அவ்விருவரில் ஒருத்தி (தன் 
முகத்றத மறைத்துக் சகாண்டு) 
சவட்கத்துடன் நடந்து வந்து கூைினாள்: “நீ 
எங்களுக்காக (எங்கள் கால் நறடகளுக்கு) 
நீர் புகட்டியதற்குரிய கூலிறய உமக்கு 
தருவதற்காக நிச்சயமாக என் தந்றத 
உம்றம அறழக்கிைார்.” ஆக, அவர் 
அவ(ளின் தந்றதயா)ரிடம் வந்து, (தனது) 
சரித்திரத்றத அவருக்கு விவரித்தகபாது, 
(அப்சபண்ணின் தந்றதயாகிய) அவர் 
கூைினார்: “பயப்படாகத! அநியாயக்கார 
மக்களிடமிருந்து நீ தப்பித்து விட்டாய்.” 

ْتهُ  ٓاءه ىُهمها  فهجه  تهْمَِشْ   اِْحدَٰ
له    اَِنه  قهالهْت  اْسِتْحيهٓاء  ؗ  عه
هِبْ  هْجره  لِيهْجِزیهكه  یهْدُعْوكه  ا   ا
ا  قهْيته  مه ه   فهلهَمها  لهنها    سه ٓاءه   جه

صه    عهلهْيهِ  وهقهَصه    قهاله  الْقهصه
ْف  َله  ْوته  تهخه  الْقهْوِم  ِمنه  نهجه

لِِمْيه   الَظَٰ

26. அவ்விருவரில் ஒருத்தி கூைினாள்: என் 
தந்றதகய! (நம்மிடம் கவறல சசய்ய) 
அவறர கூலிக்கு அமர்த்துவரீாக! நீர் 
கூலிக்கு அமர்த்துபவர்களில் சிைந்தவர் 
(யாசரன்ைால்), பலசாலி, நம்பிக்றகயாளர் 
ஆவார். 

ىُهمها  قهالهْت    یَٰ اهبهِت  اِْحدَٰ
ْْیه  اَِنه  اْستهاِْجْرهُ ؗ  ِن  خه  مه
ْرته  اَْلهِمْيُ  الْقهوَِیُ  اْستهاْجه

 

27. அவர் கூைினார்: நீர் எனக்கு எட்டு 
ஆண்டுகள் (என் கால்நறடகறள 
கமய்ப்பறத) எனக்குக் கூலியாக (-மஹ்ராக) 
தரகவண்டும் என்ை நிபந்தறனயின்படி நான் 
எனது இந்த இரண்டு சபண்பிள்றளகளில் 
ஒருத்திறய உமக்கு மண முடித்துத்தர 
விரும்புகிகைன். ஆக, நீர் பத்து 
ஆண்டுகளாக பூர்த்திசசய்தால் அது உன் 
புைத்திலிருந்து நீர் சசய்யும் உதவியாகும். 
நான் உன்மீது சிரமம் ஏற்படுத்த 
விரும்பவில்றல. அல்லாஹ் நாடினால் 
என்றன நல்கலாரில் நீ காண்பாய். 

ْ   قهاله  هْن  اُِریُْد  اَِنِ كه  ا ُنِْكحه  ا
ی َه  اِْحده تهْيِ  ابْنهته لَٰ   هَٰ  عه
هْن  ْ  ا ِنْ تها ِنه  ُجره همَٰ ج     ث  ِحجه
ْتمهْمته  فهاِْن  ه ْشًرا ا   فهِمْن  عه

ا   ِعْنِدكه    مه هْن  اُِریُْد  وه هُشَقه  ا   ا
تهِجُدِنْ   عهلهْيكه    ٓاءه  اِْن  سه   شه
 ُ لِِحْيه  ِمنه  اّلَلَٰ  الَصَٰ
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28. (மூஸா) கூைினார்: “எனக்கு மத்தியிலும் 
உமக்கு மத்தியிலும் நாம் சசய்த 
ஒப்பந்தமாகும் இது. இரண்டு தவறணயில் 
எறத நான் நிறைகவற்ைினாலும் (அறதவிட 
அதிகம் என்னிடம் ககட்டு) என் மீது வரம்பு 
மீறுதல் கூடாது. இன்னும், நாம் 
கூறுவதற்கு அல்லாஹ் சபாறுப்பாளன் 
(சாட்சியாளன்) ஆவான்.” 

لِكه  قهاله  بهیْنهكه    بهْيِنْ  ذَٰ   وه
هیَهمها  لهْيِ  ا يْ   اَْلهجه   فهله  ُت قهضه

ه    عُْدوهانه  َ له ُ  عه لَٰ   وهاّلَلَٰ ا  عه  مه
ن  نهُقْوُل   وهِكْيل 

29. ஆக, மூஸா (அந்த) தவறணறய 
முடித்து, தனது குடும்பத்தினகராடு 
(புைப்பட்டு) சசன்ைகபாது மறலயின் 
அருகில் சநருப்றபப் பார்த்தார். தனது 
குடும்பத்தினரிடம் கூைினார்: “நீங்கள் 
(இங்கககய) தாமதியுங்கள், நிச்சயமாக நான் 
ஒரு சநருப்றபப் பார்த்கதன். அதிலிருந்து 
ஒரு சசய்திறய; அல்லது, நீங்கள் 
குளிர்காய்வதற்காக தீ சகாள்ளிறய நான் 
உங்களிடம் சகாண்டு வருகிகைன்.” 

له  ُمْوسه  قهضَٰ  فهلهَمها    اَْلهجه
اره  نهسه  ِباهْهلِه    وهسه  ِمْن  اَٰ
انِِب  وْرِ  جه   قهاله  نهاًرا    الَطُ
ا َِلهْهلِهِ  ْ   اْمُكثُْو  نهْسُت  اَِنِ   اَٰ
ْ   نهاًرا َلِ تِْيُكْم  لَهعه ا  اَٰ   َمِْنهه
َبه   هوْ  ِبخه ة   ا ْذوه   الَنهارِ  َمِنه  جه
لَهُكْم  لُْونه  لهعه  تهْصطه

30. ஆக, அவர் அதனிடம் (-அந்த சநருப்புக்கு 
அருகில்) வந்தகபாது பள்ளத்தாக்கின் வலது 
பக்கத்திலிருந்து அந்த மரத்தின் 
பாக்கியமான இடத்தில் (இவ்வாறு) 
சப்தமிட்டு அறழக்கப்பட்டார்: அதாவது, 
“மூஸாகவ! நிச்சயமாக (உம்றம 
அறழக்கிை) நான்தான் அகிலங்களின் 
இறைவனாகிய அல்லாஹ் ஆகவன்.” 

ا  فهلهَمها   ىهه هتَٰ  ِمْن  نُْوِدیه  ا
اِطِئ   ِف  اَْلهیْمهِن  الْوهادِ  شه
ةِ  كهةِ  الُْبْقعه ه  ِمنه  الُْمَبَٰ
ةِ  ره جه هْن  الَشه ْ   یََُٰمْوسَٰ   ا هنها  اَِنِ   ا

 ُ َبُ  اّلَلَٰ لهِمْيه   ره  الْعَٰ
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31. “இன்னும், உமது றகத்தடிறய 
எைிவரீாக!” ஆக, அது ஒரு சபரிய பாம்றபப் 
கபான்று சநளிவதாக அவர் பார்த்தகபாது 
புைமுதுகிட்டவராக திரும்பி ஓடினார். 
(பயத்தால்) அவர் (திரும்பி) பார்க்கவில்றல. 
“மூஸாகவ! முன்கன வருவரீாக! 
பயப்படாதீர்! நிச்சயமாக (பயப்படுகின்ை 
அறனத்திலிருந்தும்) நீர் பாதுகாப்பு 
சபற்ைவர்களில் உள்ளவர்.” 

هْن  ا هلِْق  وه اكه    ا هها  فهلهَمها  عهصه اَٰ  ره
ا  تهْهتهزَُ  هنَههه ها ٓاَن   ك َلَٰ  جه  َوه

لهْم  ْب    ُمْدِبًرا َوه َقِ   یَُٰمْوسَٰ   یُعه
هقِْبْل  نَهكه  ْف تهخه  وهَله  ا  ِمنه  اِ

 اَْلَِٰمِنْيه 

32. “உமது றகறய உமது சட்றடப் றபயில் 
நுறழப்பரீாக! அது குறை இன்ைி (மின்னும்) 
சவண்றமயாக சவளிகயவரும். இன்னும், 
(பாம்றபப் பார்த்து நீர்) பயந்து விட்டதால் 
உமது றகறய உம்முடன் அறணப்பரீாக! 
(உமக்கு அந்த பயம் கபாய்விடும்.) ஆக, 
இறவ இரண்டும் உமது இறைவன் 
புைத்திலிருந்து ஃபிர்அவ்ன் இன்னும் 
அவனது பிரமுகர்கள் பக்கம் (நீர் நபியாக 
சசல்வதற்குரிய) இரண்டு 
அத்தாட்சிகளாகும். நிச்சயமாக அவர்கள் 
பாவிகளான மக்களாக இருக்கிைார்கள்.” 

كه  اُْسلُْك  یِْبكه  ِفْ  یهده   جه
ٓاءه  تهْخُرْج  ْْیِ  ِمْن  بهْيضه   غه
  اِلهْيكه  وهاْضُمْم  ؗ ُسْوٓء  

كه  نهاحه ْهِب  ِمنه  جه  الَره
نِكه  ِن  فهذَٰ بَِكه  ِمْن  بُْرههانَٰ  َره
ْونه  اِلَٰ  ۡى ِه     فِْرعه مهله نَهُهْم  وه   اِ
هانُْوا  فَِٰسِقْيه  قهْوًما  ك

33. அவர் கூைினார்: “என் இறைவா! 
நிச்சயமாக நான் அவர்களில் ஓர் உயிறரக் 
சகான்று இருக்கிகைன். ஆககவ, அவர்கள் 
என்றன (பழிக்குப்பழி) சகால்வார்கள் என்று 
நான் பயப்படுகிகைன்.” 

َبِ  قهاله  ْ  ره ْ   قهتهلُْت   اَِنِ  ِمْٰنُ
اُف  نهْفًسا هْن  فهاهخه یَهْقُتلُْوِن   ا
 

34. இன்னும், “எனது சககாதரர் ஹாரூன் 
இருக்கிைார். அவர் என்றனவிட சதளிவான 
நாவன்றம உறடயவர். ஆககவ, அவறர 
என்னுடன் உதவியாளராக அனுப்பு! அவர் 
என்றன உண்றமப்படுத்துவார். நிச்சயமாக 
நான் - அவர்கள் என்றன சபாய்ப்பிப்பார்கள் 
என்று - பயப்படுகிகைன்.” 

هِخْ  ا ُرْوُن  وه ُح  هَٰ هفْصه ْ  ُهوها  ِمَنِ
انًا  هْرِسلْهُ  لِسه ِعه  فها ً  مه   ِرْدا

قُِنْ  ؗ  َدِ ْ   یَُصه اُف  اَِنِ هْن  اهخه   ا
بُْوِن   یَُكهَذِ
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35. (அல்லாஹ்) கூைினான்: “உமது 
சககாதரறர (உம்முடன் நபியாக 
அனுப்புவது) சகாண்டு உமது புஜத்றத 
பலப்படுத்துகவாம். இன்னும், உம் 
இருவருக்கும் ஓர் அத்தாட்சிறய 
ஆக்குகவாம். ஆககவ, அவர்கள் உங்கள் 
இருவர் பக்கம் (எந்த தீங்றகயும்) கசர்ப்பிக்க 
முடியாது. நீங்கள் இருவரும் உங்கறள 
பின்பற்ைியவர்களும்தான் நமது 
அத்தாட்சிகறளக் சகாண்டு 
(ஃபிர்அவ்றனயும் அவனது கூட்டத்றதயும்) 
மிறகத்தவர்கள் ஆவரீ்கள்.” 

نهُشَدُ  قهاله  كه  سه ُضده  عه
ُل  ِباهِخْيكه  نهْجعه   لهُكمها  وه
ًنا  ۬    یهِصلُْونه  فهله  ُسلْطَٰ ا ۛ  اِلهْيُكمه
  ۬ ا  ۛ هنُْتمها  ِباَٰیَِٰتنه ِن  ا مه  وه

ُكمها  تَهبهعه لُِبْونه  ا  الْغَٰ

36. ஆக, நமது சதளிவான 
அத்தாட்சிகளுடன் அவர்களிடம் மூஸா 
வந்தகபாது அவர்கள் கூைினார்கள்: “இது 
(உம்மால்) இட்டுக்கட்டப்பட்ட சூனியகம 
தவிர இல்றல. இன்னும், எங்கள் முந்திய 
மூதாறதகளில் இறதப் பற்ைி நாங்கள் 
ககள்விப்பட்டதில்றல.” 

ٓا  فهلهَمها   ِباَٰیَِٰتنها  َمُْوسَٰ  ءهُهْم جه
ا  قهالُْوا بهیَِنَٰت   ا   مه ذه  اََِله  هَٰ
ًی ِسْحر   ا  َمُْفَته مه ِمْعنها   وه   سه
ا ذه ْ   ِبهَٰ بهٓاى ِنها ِف لِْيه  اَٰ هَوه  اَْل

37. இன்னும், மூஸா கூைினார்: “என் 
இறைவனிடமிருந்து கநர்வழிறய 
சகாண்டுவந்தவறரயும் யாருக்கு 
மறுறமயின் (நல்ல) முடிவு ஆகிவிடுகமா 
அவறரயும் அவன் நன்கைிந்தவன் ஆவான். 
நிச்சயமாக, (நிராகரிக்கின்ை) 
அநியாயக்காரர்கள் சவற்ைிசபை 
மாட்டார்கள்.” 

ْ   ُمْوسَٰ  وهقهاله  َبِ هعْلهُم  ره   ِبمهْن  ا
ٓاءه  ی جه   ِعْنِده    ِمْن  ِبالُْهدَٰ
ْن  مه  عهاقِبهةُ  لهه   تهُكْوُن  وه
اِر    نَهه   الَده   یُْفلُِح  َله  اِ

لُِمْونه   الَظَٰ
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38. ஃபிர்அவ்ன் கூைினான்: “முக்கிய 
பிரமுகர்ககள! என்றன அன்ைி (கவறு) ஒரு 
கடவுறள உங்களுக்கு நான் 
அைியமாட்கடன். ஆக, ஹாமாகன! 
குறழத்த களிமண்றண சநருப்பூட்டி 
சசங்கல்லாக சசய். ஆக, முகடுள்ள ஓர் 
உயரமான ககாபுரத்றத எனக்காக 
உருவாக்கு. நான் மூஸாவின் கடவுறள 
(வானத்தில்) கதடிப்பார்க்க கவண்டும். 
இன்னும், நான் அவறர சபாய்யர்களில் 
ஒருவராகக் கருதுகிகைன்.” 

ْوُن  وهقهاله  ا  فِْرعه ُ  یَٰ اهیَُهه   الْمهله
ا  َٰه    َمِْن  لهُكْم  عهلِْمُت  مه  اِل

ْْیِْی    هْوقِْد  غه امَُٰن  ِلْ  فها   یَٰهه
له  ْيِ  عه ْل  الَطِ ْ  فهاْجعه   َلِ

ْرًحا  ْ   صه َلِ لِعُ  لَهعه هَطه َٰهِ  اِلَٰ   ا  اِل
ْ   ُمْوسَٰ    اَِنِ هُظَنُه   وه  ِمنه  َله

 الْكَِٰذِبْيه 

39. அவனும் அவனுறடய ராணுவங்களும் 
பூமியில் நியாயமின்ைி (சத்தியத்றத 
ஏற்காமல்) சபருறமயடித்தனர். இன்னும், 
நிச்சயமாக அவர்கள் நம்மிடம் திரும்பக் 
சகாண்டு வரப்பட மாட்டார்கள் என்று 
நிறனத்தனர். 

ه    ِف  ُهوهوهُجُنْوُده   وهاْستهْكَبه
ْْیِ  اَْلهْرِض  َقِ  ِبغه ا الْحه َنُْو   وهظه
هنَهُهْم  ُعْونه  َله  اِلهیْنها  ا  یُْرجه

40. ஆககவ, அவறனயும் அவனுறடய 
ராணுவங்கறளயும் நாம் ஒன்ைிறணத்து 
அவர்கறள கடலில் எைிந்கதாம். ஆக, 
(நபிகய!) (நம்பிக்றகயற்ை) 
அநியாயக்காரர்களின் முடிவு எப்படி 
இருந்தது என்று பார்ப்பரீாக. 

هُ  ْذنَٰ   وهُجُنْودهه   فهاهخه
ُهْم    فهانُْظرْ  الْيهَمِ    ِف  فهنهبهْذنَٰ

هانه  كهْيفه  لِِمْيه  عهاقِبهةُ  ك الَظَٰ
 

41. அவர்கறள நரகத்தின் பக்கம் அறழக்கிை 
தறலவர்களாக ஆக்கிகனாம். மறுறம 
நாளில் அவர்கள் (எவராலும்) உதவி 
சசய்யப்பட மாட்டார்கள். 

 ْ ُ لْٰنَٰ عه َمهةً  وهجه هى ِ  یَهْدُعْونه  ا
یهْومه  الَنهاِر    اِله  مهةِ  وه   َله  الِْقيَٰ

ُرْونه   یُْنصه

42. இவ்வுலகத்திலும் மறுறமயிலும் 
சதாடர்ச்சியாக சாபம் அவர்கறள கசரும்படி 
சசய்கதாம். இன்னும், (கடுறமயான 
தண்டறனயால்) அவர்கள் 
இழிவுபடுத்தப்பட்டவர்களில் இருப்பார்கள். 

 ْ ُ ْتبهْعٰنَٰ ه ا ِذهِ  ِفْ  وه نْيها  هَٰ   الَدُ
یهْومه  لهْعنهًة    مهةِ  وه  ُهْم  الِْقيَٰ
ن  َمِنه   الْمهْقُبْوِحْيه
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43. முந்திய தறலமுறையினர்கறள நாம் 
அழித்த பின்னர் மக்களுக்கு ஒளியாகவும் 
கநர்வழியாகவும் கருறணயாகவும் 
மூஸாவிற்கு நாம் திட்ட வட்டமாக 
கவதத்றதக் சகாடுத்கதாம், அவர்கள் 
நல்லுணர்வு சபைகவண்டும் என்பதற்காக. 

ْد  لهقه تهیْنها  وه   الِْكتَٰبه  ُمْوسه  اَٰ
 ْ ا   بهْعدِ  ِمنٌۢ هْهلهْكنها  مه   ا

ٓاى ِره  اَْلُْولَٰ  الُْقُرْونه    بهصه
ْحمهةً  وهُهًدی لِلَنهاِس   وهره
لَهُهْم  َكهُرْونه   لَهعه  یهتهذه

44. மூஸாவிடம் நாம் (தூதுத்துவத்றதயும் 
பல) சட்டங்கறள(யும்) ஒப்பறடத்தகபாது 
(மறலயின்) கமற்கு பக்கத்தில் (நபிகய!) நீர் 
இருக்கவில்றல. இன்னும், (அந்த இடத்தில் 
அவருடன்) இருந்தவர்களிலும் நீர் 
இருக்கவில்றல. (அப்படி இருந்தும் 
மூஸாறவப் பற்ைிய வரலாற்றை நீங்கள் 
சரியாகக் கூறுகிைரீ்கள். ஆககவ, உமது 
தூதுத்துவத்றத கவதக்காரர்கள் எப்படி 
மறுக்கிைார்கள்?) 

ا  مه انِِب  ُكْنته  وه َِ  ِبجه ْرِب   الْغه
یْنها   اِذْ   اَْلهْمره  ُمْوسه  اِلَٰ  قهضه
ا  مه   ِمنه  ُكْنته  وه

ِهِدیْنه    الَشَٰ

45. என்ைாலும், நாம் பல 
தறலமுறையினறர (அவருக்குப் பின்) 
உருவாக்கிகனாம். ஆக, அவர்களுக்கு 
காலம் நீண்டு சசன்ைது. (சில காலம் 
கழிந்தது. ஆககவ, அவர்கள் 
அல்லாஹ்விடம் சகாடுத்த வாக்றக 
மைந்தனர்.) இன்னும் (நபிகய!) நீர் மத்யன் 
நகரவாசிகளுடன் தங்கி(யவராகவும்) 
அவர்கள் மீது நமது வசனங்கறள ஓதி 
காண்பிப்பவராக(வும்) நீர் இல்றல. 
(இவற்ைில் எந்த ஒரு சம்பவத்திலும் நீர் 
அவர்களுடன் இருக்கவில்றல.) என்ைாலும், 
(நாம்தான் அவற்றை எல்லாம் சசய்கதாம். 
இன்னும், இறுதி நபி வறர சதாடர்ந்து) 
தூதர்கறள நாம் அனுப்பக்கூடியவர்களாக 
இருந்கதாம். 

َِٰكَنها   ل ها  وه اْن هنْشه  قُُرْونًا   ا
له  اوه ُ  فهتهطه  الُْعُمُر    عهلههْْیِ

مه  هاِویًا ُكْنته  ا وه ْ   ث هْهِل  ِف  ا
ْدیهنه  ْ  تهْتلُْوا مه یَِٰتنها    عهلههْْیِ  اَٰ
َِٰكَنها  ل  ُمْرِسلِْيه  ُكَنها  وه
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46. (அந்த) மறலக்கு அருகில் நாம் 
(மூஸாறவ) அறழத்தகபாது நீர் (அங்கு) 
இருக்கவில்றல. எனினும், (முந்திய 
நபிமார்களின் வரலாறுகறள உமக்கு நாம் 
எடுத்துக்கூைியதும் உம்றம இவர்களுக்கு 
தூதராக அனுப்பியதும்) உமது இறைவனின் 
அருளினால் ஆகும். ஏசனனில், ஒரு 
மக்கறள - அவர்கள் நல்லுணர்வு 
சபறுவதற்காக - நீர் எச்சரிக்க கவண்டும். 
உமக்கு முன்னர் அந்த மக்களுக்கு 
எச்சரிப்பாளர் எவரும் வரவில்றல. 

ا  مه انِِب  ُكْنته  وه وْرِ  ِبجه  اِذْ  الَطُ
َِٰكْن  دهیْنها نها  ل   َمِْن  َرهْحمهةً  وه

بَِكه  ا   قهْوًما  لُِتْنِذره  َره هُىْ  َمه هتَٰ   ا
 قهْبلِكه  َمِْن  نَهِذیْر   َمِْن 

لَهُهْم  َكهُرْونه   لهعه  یهتهذه

47. அவர்களின் கரங்கள் முற்படுத்தியதால் 
அவர்களுக்கு ஒரு கசாதறன (தண்டறன 
ஒன்று) ஏற்பட்டு, பிைகு, எங்கள் இறைவா! 
நீ எங்களிடம் ஒரு தூதறர அனுப்பி 
இருக்கக்கூடாதா? ஆக, நாங்கள் உனது 
வசனங்கறள பின்பற்ைி இருப்கபாகம! 
இன்னும், நம்பிக்றகயாளர்களில் நாங்கள் 
ஆகியிருப்கபாகம! என்று அவர்கள் 
கூைாதிருப்பதற்காக (உம்றம அவர்களுக்கு 
தூதராக அனுப்பிகனாம். இல்றல என்ைால் 
உம்றம தூதராக அனுப்புவதற்கு முன்னகர 
நாம் அவர்கறள தண்டித்திருப்கபாம்). 

لهْو َله   هْن  وه ْ  ا ُ  ُتِصْيُبه
 ٌۢ ْت  ِبمها  َمُِصیْبهة  مه   قهَده
هیِْدیِْهْم  بَهنها  فهيهُقْولُْوا ا   لهْو َله   ره
لْته  هْرسه ُسْوًَل  اِلهیْنها ا  ره
یَِٰتكه  فهنهتَهِبعه  نهُكْونه  اَٰ  ِمنه  وه

 الُْمْؤِمِنْيه 
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48. ஆக, நம்மிடமிருந்து சத்திய தூதர் 
அவர்களுக்கு வந்தகபாது, “மூஸாவிற்கு 
வழங்கப்பட்ட(கவதத்)றத கபான்று (ஒரு 
கவதம் அவருக்கும்) வழங்கப்பட்டிருக்க 
கவண்டாமா!” என்று கூைினார்கள். இதற்கு 
முன்னர் மூஸாவிற்கு வழங்கப்பட்டறத 
இவர்கள் (-இந்த யூதர்கள்) 
மறுக்கவில்றலயா? (கமலும், அந்த 
யூதர்கள்) கூைினார்கள்: (மூஸாவின் 
கவதமும் ஈஸாவின் கவதமும் இறவ 
இரண்டும்) தங்களுக்குள் உதவி சசய்த 
இரண்டு சூனியங்களாகும். இன்னும், 
(உமக்கு இந்த கவதம் வழங்கப்பட்ட 
பின்னர்) அவர்கள் கூைினார்கள்: “நிச்சயமாக 
நாங்கள் (இந்த பூமியில் இைக்கப்பட்ட 
கவதங்கள்) அறனத்றதயும் மறுப்பவர்கள் 
ஆகவாம்.” 

ُهُم  فهلهَمها  ٓاءه َقُ  جه  ِمْن  الْحه
ه  لهْو َله   قهالُْوا  ِعْنِدنها   اُْوِٰت
ا   ِمثْله  ه  مه لهْم  ُمْوسَٰ    اُْوِٰت هوه  ا

ا   یهْكُفُرْوا ه  ِبمه  ِمْن  ُمْوسَٰ  اُْوِٰت
ِن  قهالُْوا قهْبُل    ا  ِسْحرَٰ ره هه   تهظَٰ
ا قهالُْو  ِفُرْونه  ِبكَُل   اِنَها  وه  كَٰ

49. (நபிகய!) கூறுவரீாக: “ஆக, (தவ்ராத்தும் 
இன்ஜலீும் சூனியம் என்று நீங்கள் 
கூறுவதில்) நீங்கள் உண்றமயாளர்களாக 
இருந்தால், (தவ்ராத், இன்ஜலீ் ஆகிய) 
இவ்விரண்றட விட மிக்க கநர்வழி 
காட்டக்கூடிய ஒரு கவதத்றத 
அல்லாஹ்விடமிருந்து சகாண்டு 
வாருங்கள். நான் அறத பின்பற்றுகிகைன்.” 

  ِعْندِ  َمِْن  ِبِكتَٰب   فهاُْتْوا قُْل 
 ِ ی اّلَلَٰ هْهدَٰ ا   ُهوها هتَهِبْعهُ  ِمْنُهمه  ا
ِدقِْيه  ُكنُْتْم  اِْن   صَٰ

50. ஆக, அவர்கள் உமக்கு 
பதிலளிக்கவில்றல என்ைால் (அவர்கறளப் 
பற்ைி) நீர் அைிவரீாக! “நிச்சயமாக அவர்கள் 
பின்பற்றுவசதல்லாம் தங்கள் மன 
விருப்பங்கறளத்தான்.” அல்லாஹ்வின் 
கநர்வழி இன்ைி தனது மன விருப்பத்றத 
பின்பற்ைியவறன விட சபரும் வழிககடன் 
யார்? நிச்சயமாக அல்லாஹ் (அவனது 
கட்டறளகறள மீறுகின்ை) அநியாயக்கார 
மக்கறள கநர்வழி சசலுத்த மாட்டான். 

 لهكه  یهْستهِجیُْبْوا لَهْم  فهاِْن 
هنَهمها  فهاعْلهْم   یهتَهِبُعْونه  ا

ُهْم    هْهوهٓاءه ْن   ا مه َلُ  وه  اهضه
تَهبهعه  ِمَمهِن  ْْیِ  ههوَٰىهُ  ا   ِبغه
ِ    َمِنه  ُهًدی ه  اَِنه  اّلَلَٰ  َله  اّلَلَٰ
ن  الْقهْومه  یهْهِدی لِِمْيه  الَظَٰ
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51. திட்டவட்டமாக அவர்களுக்கு (-
குறைஷிகளுக்கும் யூதர்களுக்கும் 
அவர்களுக்கு முன்னர் 
நிராகரித்தவர்களுக்கும் இைக்கப்பட்ட 
தண்டறனகள் பற்ைிய) சசய்திறய நாம் 
கசர்ப்பித்கதாம், அவர்கள் நல்லுணர்வு 
சபறுவதற்காக. 

ْد  لهقه لْنها  وه َصه   الْقهْوله  لهُهُم  وه
لَهُهْم  َكهُرْونه   لهعه  یهتهذه

52. (குர்ஆனாகிய) இதற்கு முன்னர் நாம் 
எவர்களுக்கு கவதத்றத சகாடுத்கதாகமா 
அவர்க(ளில் உள்ள நல்லவர்க)ள் இ(ந்த 
கவதத்)றதயும் (அறத சகாண்டு வந்த 
தூதறரயும் உண்றமயில்) நம்பிக்றக 
சகாள்வார்கள். 

هلَهِذیْنه  ُ  ا ُ تهْيٰنَٰ  الِْكتَٰبه  اَٰ
یُْؤِمُنْونه  ِبه   ُهْم  قهْبلِه   ِمْن 
 

53. இன்னும், அவர்களுக்கு முன் (இந்த 
கவதம்) ஓதப்பட்டால் அவர்கள் 
கூறுவார்கள்: “நாங்கள் இறத நம்பிக்றக 
சகாண்கடாம். நிச்சயமாக இது எங்கள் 
இறைவனிடமிருந்து வந்த உண்றமயான 
கவதம்தான். நிச்சயமாக நாங்கள் இதற்கு 
முன்னரும் (எங்கள் கவதத்தில் கூைப்பட்ட 
பிரகாரம் இறுதி நபிறயயும் இறுதி 
கவதத்றதயும் நம்பிக்றக சகாண்ட) 
முஸ்லிம்களாககவ இருந்கதாம்.” 

اِذها ْ  یُْتلَٰ  وه ا عهلههْْیِ َنها  قهالُْو  مه   اَٰ
نَههُ  ِبه    َقُ  اِ بَِنها   ِمْن  الْحه   اِنَها  َره
 ُمْسلِِمْيه  قهْبلِه   ِمْن  ُكَنها 

54. அவர்கள் (முந்திய கவதத்றத 
பின்பற்றுவதிலும் இந்தத் தூதறர 
பின்பற்றுவதிலும் உறுதியுடன்) 
சபாறுறமயாக இருந்ததால் அவர்கள் 
தங்கள் (நற்) கூலிறய இருமுறை 
வழங்கப்படுவார்கள். இன்னும், அவர்கள் 
நன்றமயினால் தீறமறயத் தடுப்பார்கள். 
இன்னும், நாம் அவர்களுக்கு 
வழங்கியவற்ைிலிருந்து தர்மம் சசய்வார்கள். 

كه  َٰٓى ِ ُهْم  یُْؤتهْونه  اُول هْجره  ا
تهْيِ  َره ْوا ِبمها  َمه ُ َبه   صه

ُءْونه  یهْدره نهةِ ِبالْ  وه سه   حه
یَِئهةه  ِمَمها  الَسه ْ  وه ُ زهقْٰنَٰ  ره
 یُْنِفُقْونه 
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55. இன்னும், அவர்கள் வணீானவற்றை 
சசவியுற்ைால் அறத புைக்கணித்து (விலகி 
சசன்று) விடுவார்கள்; எங்களுக்கு எங்கள் 
சசயல்கள் (உறடய கூலி கிறடக்கும்); 
உங்களுக்கு உங்கள் சசயல்கள் (உறடய 
கூலி கிறடக்கும்); உங்கள் மீது ஸலாம் 
உண்டாகட்டும்; (நாங்கள் உங்களுக்கு 
சதாந்தரவு தரமாட்கடாம்;) 
அைியாதவர்களிடம் (கபசுவறதயும் 
தர்க்கிப்பறதயும்) நாங்கள் விரும்ப 
மாட்கடாம் என்று கூறுவார்கள். 

اِذها ِمُعوا وه ُضْوا سه هْعره  اللَهْغوها
ْنهُ  هْعمهالُنها  لهنها   وهقهالُْوا عه   ا
لهُكْم  هْعمهالُُكْم ؗ  وه َٰم    ا ل  سه
  نهْبتهِغ  َله  عهلهْيُكْم ؗ 
ِهلِْيه   الْجَٰ

56. (நபிகய!) நிச்சயமாக நீர் விரும்பிய 
நபறர நீர் கநர்வழி சசலுத்த முடியாது. 
என்ைாலும், அல்லாஹ், எவறர 
நாடுகிைாகனா அவறர கநர்வழி 
சசலுத்துகிைான். இன்னும், அவன்தான் 
கநர்வழி சசல்பவர்கறள மிக அைிந்தவன். 

نَهكه  ْن  تهْهِدْی  َله  اِ هْحبهْبته   مه   ا
َِٰكَنه  ل ه  وه ْن  یهْهِدْی  اّلَلَٰ  مه
ٓاُء    هعْلهُم  یَهشه  وهُهوها

 ِبالُْمْهتهِدیْنه 

57. அவர்கள் கூைினார்கள்: “நாம் உம்முடன் 
கநர்வழிறய பின்பற்ைினால் எங்கள் 
பூமியிலிருந்து (உடகன எங்கள் எதிரிகளால்) 
நாங்கள் சவளிகயற்ைப்பட்டிருப்கபாம்.” 
(இவ்வாறு அவர்கள் சசால்வது சபாய்.) நாம் 
அவர்களுக்காக பாதுகாப்பான புனித 
தலத்றத ஸ்திரப்படுத்தித் தரவில்றலயா? 
எல்லா வறகயான கனிகளும் நம் 
புைத்திலிருந்து உணவாக அங்கு சகாண்டு 
வரப்படுகின்ைன. என்ைாலும், அவர்களில் 
அதிகமானவர்கள் (அல்லாஹ்வின் 
அருட்சகாறடயின் மதிப்றப) 
அைியமாட்டார்கள். 

ا قهالُْو  ی نَهتَهِبِع  اِْن  وه   الُْهدَٰ
كه  ْف  مهعه َطه ا    ِمْن  نُتهخه هْرِضنه   ا
لهْم  هوه ْن  ا َكِ ًما  لَهُهْم  نُمه ره  حه
ِمًنا  ُت  اِلهْيهِ  یَُْجبَٰ   اَٰ همهرَٰ   كَُلِ  ث
ء   ْ َِٰكَنه  لَهُدنَها  َمِْن  َرِْزقًا  َشه ل  وه

ُهْم  ْكثهره ه  یهْعلهُمْونه  َله  ا
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58. எத்தறனகயா ஊர்கறள நாம் 
அழித்கதாம். அவர்கள் தங்களது 
(வசதியான) வாழ்க்றகயால் எல்றல மீைி 
நிராகரித்தனர். இகதா அவர்களது 
இல்லங்கள் அவர்களுக்கு பின்னர் 
குறைவாககவ தவிர வசிக்கப்படாமல் 
இருக்கின்ைன. நாகம (அறனத்திற்கும்) 
வாரிசுகளாக (உண்றமயான 
உரிறமயாளர்களாக) இருக்கிகைாம். 

ْم  هْهلهْكنها  وهكه   قهْریهة    ِمْن  ا
ْت  ا    بهِطره تههه ِعْيشه  فهِتلْكه  مه

 ْ ِكُٰنُ ْ  ُتْسكهْن  لهْم  مهسَٰ  َمِنٌۢ
ُكَنها   قهلِْيًل    اََِله  بهْعِدِهْم   وه
 الْوَِٰرثِْيه  نهْحُن 

59. உமது இறைவன் (மக்காறவ சுற்ைி 
உள்ள) ஊர்கறள அழிப்பவனாக இல்றல, 
(புனித மக்காவாகிய) அதனுறடய 
தறலநகரில் அவர்களுக்கு முன் நமது 
வசனங்கறள ஓதிக் காண்பிக்கிை ஒரு 
தூதறர (-உம்றம) அனுப்புகிை வறர. 
(சபாதுவாக எந்த) ஊர்கறள(யும்) நாம் 
அழிப்பவர்களாக இல்றல, அதில் 
இருப்பவர்கள் அநியாயக்காரர்களாக 
இருக்கும்கபாகத தவிர. 

ا  مه هانه  وه بَُكه  ك  لِكه ُمهْ  ره
ی َتَٰ  الُْقرَٰ ْ   یهْبعهثه  حه ا  ِف   اَُمِهه
ُسْوًَل  ْ  یَهْتلُْوا ره یَِٰتنها    عهلههْْیِ  اَٰ
ا  مه ی ُمْهلِِك  ُكَنها  وه   اََِله  الُْقرَٰ 

ا  هْهلُهه ا لُِمْونه  وه  ظَٰ

60. நீங்கள் (உலக) சபாருளில் எது 
சகாடுக்கப்பட்டீர்ககளா அது இவ்வுலக 
வாழ்க்றகயின் இன்பமும் அதன் 
அலங்காரமும் ஆகும். (மறுறமயில்) 
அல்லாஹ்விடம் உள்ளதுதான் சிைந்ததும் 
நிறலயானதும் ஆகும். (அறத) நீங்கள் 
சிந்தித்து புரியமாட்டீர்களா? 

ا   مه ء    َمِْن  اُْوِتیُْتْم  وه ْ  َشه
وةِ  فهمهتهاعُ  يَٰ نْيها  الْحه   الَدُ
ا    ا  وهِزیْنهُتهه مه ِ   ِعْنده  وه  اّلَلَٰ

هبْقَٰ    ْْی  َوها هفهله  خه  ا
ن   تهْعِقلُْونه

61. ஆக, எவருக்கு நாம் அழகிய 
வாக்குகறள வாக்களித்து, அவர் அவற்றை 
(மறுறமயில்) அறடவாகரா அ(ந்த 
நம்பிக்றகயாளரான நல்ல)வர் இவ்வுலக 
வாழ்க்றகயின் இன்பத்றத நாம் யாருக்கு 
சகாடுத்து, பிைகு, அவர் மறுறம நாளில் 
நரகத்தில் தள்ளப்படுவாகரா அ(ந்த 
நிராகரிப்பாளரான சகட்ட)வறரப் கபான்று 
ஆவாரா? 

هفهمهْن  هُ  ا ًنا  وهعًْدا  َوهعهْدنَٰ سه   حه
قِْيهِ  مهْن  فهُهوهَله َتهْعنَٰهُ  كه   َمه

تهاعه  وةِ  مه يَٰ نْيها  الْحه  ثَُمه  الَدُ
یهْومه  مهةِ  ُهوه  ِمنه  الِْقيَٰ

ِریْنه   الُْمْحضه
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62. இன்னும், (இறணறவத்து வணங்கிய) 
அவர்கறள அவன் அறழத்து, (இறவ 
எங்கள் சதய்வங்கள் என்று) நீங்கள் 
பிதற்ைிக் சகாண்டிருந்த எனக்கு இறணயாக 
வணங்கப்பட்ட (உங்கள்) சதய்வங்கள் 
எங்கக? என்று அவன் ககட்கும் நாளில், 

یهْومه   فهيهُقْوُل  یُنهاِدیِْهْم  وه
هیْنه  هٓاِءیه  ا ك   الَهِذیْنه  ُشره
 تهْزُعُمْونه  ُكنُْتْم 

63. (அல்லாஹ்வின் சாப) வாக்கு 
உறுதியாகிவிட்டவர்கள் (-றஷத்தான்கள்) 
கூறுவார்கள்: “எங்கள் இறைவா! நாங்கள் 
வழிசகடுத்தவர்கள் இவர்கள்தான். நாங்கள் 
வழிசகட்டது கபான்கை இவர்கறளயும் 
நாங்கள் வழிசகடுத்கதாம். (இப்கபாது 
அவர்கறள விட்டும்) விலகி உன் பக்கம் 
நாங்கள் ஒதுங்கி விட்கடாம். அவர்கள் 
எங்கறள வணங்கிக் 
சகாண்டிருக்கவில்றல.” 

َقه  الَهِذیْنه  قهاله  ُ  حه  عهلههْْیِ
بَهنها  الْقهْوُل  ءِ  ره  الَهِذیْنه  هَٰ ُؤاَله
ا    یْنه هْغوه ْ  ا ُ یْٰنَٰ هْغوه مها  ا  كه
یْنها    وه ْنها   غه ا َه ا  اِلهْيكه ؗ  تهَبه  مه
ا هانُْو   یهْعُبُدْونه  اِیَهانها  ك

64. இன்னும், (இறணறவப்பாளர்கறள 
கநாக்கி) கூைப்படும்: “(நீங்கள் 
அல்லாஹ்விற்கு இறணறவத்து 
வணங்கிய) உங்கள் சதய்வங்கறள 
அறழயுங்கள்!” ஆக, அவர்கள் அவற்றை 
அறழப்பார்கள். ஆனால், அவர்களுக்கு 
அறவ பதில் தரமாட்டா. இன்னும், 
(அவர்கள் எல்கலாரும் தாங்கள் 
அறடயப்கபாகும்) தண்டறனறய 
(கண்கூடாக)க் காண்பார்கள். “நிச்சயமாக 
தாங்கள் கநர்வழி சபற்ைவர்களாக 
இருந்திருக்க கவண்டுகம!” (என்று அப்கபாது 
ஆறசப்படுவார்கள்!) 

ُكْم  اْدُعْوا وهقِْيله  هٓاءه ك  ُشره
ْوُهْم  عه  یهْستهِجیُْبْوا فهلهْم  فهده

هُوا لهُهْم  ا ابه    وهره ذه  لهوْ  الْعه
هنَهُهْم  هانُْوا ا  یهْهتهُدْونه  ك

65. இன்னும், அவன் அவர்கறள 
அறழக்கின்ை நாளில், “நீங்கள் தூதர்களுக்கு 
என்ன பதிலளித்தீர்கள்” என்று அவன் 
ககட்பான். 

یهْومه  ا  فهيهُقْوُل  یُنهاِدیِْهْم  وه مه
ْبُتُم  ذها   هجه لِْيه  ا  الُْمْرسه
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66. ஆக, அந்நாளில் (ஏற்படும் திடுக்கத்தால் 
அவர்கள் என்ன சசால்ல நிறனத்தார்ககளா 
அந்த) சசய்திகள் அவர்களுக்கு சதரியாமல் 
கபாய் விடும். ஆககவ, அவர்கள் 
(தங்களுக்குள் ஒருவர் மற்ைவரிடம் 
எறதயும்) ககட்டுக்சகாள்ள மாட்டார்கள். 

ِميهْت  ُ   فهعه   اَْلهنٌْۢبهٓاءُ  عهلههْْیِ
ذ   ى ِ لُْونه   َله  فهُهْم  یهْومه ٓاءه یهتهسه
 

67. ஆக, யார் திருந்தி, மன்னிப்புக் ககட்டு, 
நம்பிக்றகசகாண்டு, நற்சசயறல 
சசய்வாகரா, அவர் சவற்ைியாளர்களில் 
ஆகிவிடுவார். 

ا  هَمه ْن  فها مهنه  تهابه  مه اَٰ ِمله  وه  وهعه
الًِحا  هْن  فهعهسَٰ    صه  یَهُكْونه  ا
 الُْمْفلِِحْيه  ِمنه 

68. இன்னும், உமது இறைவன் தான் 
நாடுவறத பறடக்கிைான். இன்னும், (தான் 
விரும்பியவர்கறள கநர்வழிக்கு) 
கதர்ந்சதடுக்கிைான். (இறணறவக்கின்ை) 
அவர்களுக்கு (அல்லாஹ்வின் மீது 
ஆட்கசபறன சசய்ய எந்த) உரிறமயும் 
இல்றல. அல்லாஹ் மகா பரிசுத்தமானவன். 
அவர்கள் இறணறவப்பவற்றை விட்டு 
அவன் மிக உயர்ந்தவனாக இருக்கிைான். 

بَُكه  ا  یهْخلُُق  وهره ٓاءُ  مه   یهشه
اُر   وه  ا  یهْخته هانه  مه  لهُهُم  ك

ةُ    ه نه  الِْخْیه ِ  ُسْبحَٰ لَٰ  اّلَلَٰ تهعَٰ   وه
َمها   یُْشِرُكْونه  عه

69. இன்னும், அவர்களது சநஞ்சங்கள் 
மறைக்கின்ைவற்றையும் அவர்கள் 
பகிரங்கப்படுத்துபவற்றையும் உமது 
இறைவன் நன்கைிகிைான். 

بَُكه  ا  یهْعلهُم  وهره  ُتِكَنُ  مه
ا  ُصُدْوُرُهْم  مه  یُْعلُِنْونه  وه

70. அவன்தான் அல்லாஹ். அவறனத் தவிர 
(உண்றமயில் வணங்கத்தகுதியான) 
இறைவன் அைகவ இல்றல. இவ்வுலகிலும் 
மறுறமயிலும் அவனுக்கக புகழ் 
அறனத்தும் உரியன. இன்னும், 
தீர்ப்பளித்தல் அவனுக்கக உரிறமயானது! 
இன்னும், அவனிடகம நீங்கள் திரும்பக் 
சகாண்டு வரப்படுவரீ்கள். 

 ُ َٰهه  َله   وهُهوهاّلَلَٰ  لههُ  ُهوه    اََِله  اِل
ْمُد  ِة ؗ  اَْلُْولَٰ  ِف  الْحه  وهاَْلَِٰخره
لههُ  اِلهْيهِ  الُْحْكُم  وه   وه

ُعْونه   ُتْرجه
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71. (நபிகய!) கூறுவரீாக! “அல்லாஹ் உங்கள் 
மீது இரறவ மறுறம நாள் வறர 
(நீடித்திருக்கும்படி) நிரந்தரமானதாக 
ஆக்கிவிட்டால் அல்லாஹ்றவ அன்ைி 
கவறு எந்த கடவுள் உங்களுக்கு ஒளிறயக் 
சகாண்டு வருவார் என்று நீங்கள் 
அைிவியுங்கள். (இறைவனின் வசனங்கறள) 
சசவிமடு(த்து சிந்தி)க்க மாட்டீர்களா?” 

یُْتْم  قُْل  ءه هره له  اِْن  ا عه ُ  جه   اّلَلَٰ
ًدا الَهْيله  عهلهْيُكُم  ْرمه   اِلَٰ  سه
مهةِ  یهْوِم  ْن  الِْقيَٰ َٰه   مه ْْیُ  اِل   غه
 ِ هفهله  ِبِضيهٓاء     یهاْتِْيُكْم  اّلَلَٰ   ا

 تهْسمهُعْونه 

72. (நபிகய!) கூறுவரீாக! “அல்லாஹ் உங்கள் 
மீது பகறல மறுறம நாள் வறர 
(நீடித்திருக்கும்படி) நிரந்தரமாக 
ஆக்கிவிட்டால் நீங்கள் ஓய்வு 
எடுக்கக்கூடிய இரறவ உங்களுக்கு 
அல்லாஹ்றவ அன்ைி கவறு எந்த கடவுள் 
சகாண்டு வருவார்” என்பறத அைிவியுங்கள்! 
நீங்கள் (உங்கள் மீது இறை அருளாக இரவு, 
பகல் மாைி மாைி வருவறத) பார்(த்து 
அவற்றை சசய்பவன்தான் வணங்கத் 
தகுதியானவன் என்பறத சிந்தி)க்க 
மாட்டீர்களா? 

یُْتْم  قُْل  ءه هره له  اِْن  ا عه ُ  جه   اّلَلَٰ
ًدا اره الَنههه  عهلهْيُكُم  ْرمه   اِلَٰ  سه
مهةِ  یهْوِم  ْن  الِْقيَٰ َٰه   مه ْْیُ  اِل   غه
 ِ   ِبلهْيل   یهاْتِْيُكْم  اّلَلَٰ

هفهله  فِْيِه    تهْسُكُنْونه    ا
 ُتْبِصُرْونه 

73. அவன் தனது கருறணயினால் 
உங்களுக்கு இரறவ, - அதில் நீங்கள் ஓய்வு 
எடுப்பதற்காகவும்; பகறல, -(அதில் உங்கள் 
வாழ்வாதாரமாக இருக்கின்ை) அவனுறடய 
அருறள நீங்கள் கதடுவதற்காகவும்; நீங்கள் 
(இந்த அருட்சகாறடகளுக்காக அவனுக்கு) 
நன்ைி சசலுத்துவதற்காகவும் - ஆக்கினான். 

ِمْن  له  َرهْحمهِته   وه عه  لهُكُم  جه
اره  الَهْيله  الَنههه  لِتهْسُكُنْوا وه
لِتهْبتهُغْوا فِْيهِ   فهْضلِه   ِمْن  وه
لهعه   تهْشُكُرْونه  لَهُكْم وه

74. இன்னும், (இறணறவத்து வணங்கிய) 
அவர்கறள அவன் அறழத்து, (இறவ 
எங்கள் சதய்வங்கள் என்று) நீங்கள் 
பிதற்ைிக் சகாண்டிருந்த எனக்கு இறணயாக 
வணங்கப்பட்ட சதய்வங்கள் எங்கக? என்று 
அவன் ககட்கும் நாறள நிறனவு கூருங்கள்! 

یهْومه   فهيهُقْوُل  یُنهاِدیِْهْم  وه
هیْنه  هٓاِءیه  ا ك   الَهِذیْنه  ُشره
 تهْزُعُمْونه  ُكنُْتْم 
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75. ஒவ்சவாரு சமுதாயத்திலிருந்தும் ஒரு 
சாட்சியாளறர (-அதன் தூதறர) நாம் 
சகாண்டு வருகவாம். ஆக, (நீங்கள் 
இறணறவத்ததற்கு) உங்கள் 
ஆதாரங்கறளக் சகாண்டு வாருங்கள் என்று 
(அந்த சமுதாயத்திடம்) கூறுகவாம். ஆக, 
அவர்கள், “நிச்சயமாக உண்றம(யான 
ஆதாரம்) அல்லாஹ்விற்கக உரியது” என்று 
அைிந்து சகாள்வார்கள். இன்னும், அவர்கள் 
சபாய்யாக கற்பறன சசய்து (வணங்கி) 
சகாண்டிருந்தறவ அவர்கறள விட்டு 
மறைந்து விடும். 

ْعنها  نهزه   اَُمهة   كَُلِ  ِمْن  وه
ِهْيًدا  ههاُتْوا نهافهُقلْ  شه

ا بُْرههانهُكْم  لُِمْو  هَنه  فهعه  ا
َقه  ِ  الْحه َله  ّلِلََٰ ْ  وهضه ْٰنُ ا  عه   َمه
هانُْوا ن  ك ْونه ُ  یهْفَته

76. நிச்சயமாக காரூன் மூஸாவின் 
சமுதாயத்தில் ஒருவனாக இருந்தான். ஆக, 
அவன் அவர்கள் மீது அளவு கடந்து 
அநியாயம் புரிந்தான். அவனுக்கு நாம் (பல) 
சபாக்கிஷங்களிலிருந்து எறத நாம் 
சகாடுத்கதாகமா அதன் சாவிகறள 
பலமுறடய கூட்டத்தினர் சிரமத்கதாடு 
சுமந்து சசல்வார்கள். அந்த சமயத்றத 
நிறனவு கூர்வரீாக: “அவனுறடய மக்கள் 
அவனுக்கு (அைிவுறர) கூைினார்கள், 
(காரூகன!) மகிழ்ச்சியில் மமறத 
சகாள்ளாகத! நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
மகிழ்ச்சியில் மமறத சகாள்கவாறர 
கநசிக்க மாட்டான். 

هانه  قهاُرْونه  اَِنه    قهْوِم  ِمْن  ك
ْ  فهبهغَٰ  ُمْوسَٰ   عهلههْْیِ
تهیْنَٰهُ  اَٰ ا   الُْكُنوْزِ  ِمنه  وه   اَِنه  مه
ه   ُ  مهفهاتِحه ا  ِبالُْعْصبهةِ  لهتهُنْوٓ
ِة    اُوِل   قهْوُمه   لهه   قهاله  اِذْ  الُْقَوه
ْح  َله  ه  اَِنه  تهْفره  یُِحَبُ  َله  اّلَلَٰ

 الْفهِرِحْيه 
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77. இன்னும், அல்லாஹ் உமக்கு 
வழங்கியவற்ைில் மறுறம வடீ்றட 
கதடிக்சகாள்! இன்னும், உலகத்திலிருந்து 
(மறுறமக்கு நீ எடுத்துச் சசல்லகவண்டிய) 
உனது பங்றக மைந்து விடாகத! இன்னும், 
அல்லாஹ் உனக்கு உபகாரம் சசய்தது 
கபான்று நீ (மக்களுக்கு) உபகாரம் சசய்! 
பூமியில் சகடுதிறய விரும்பாகத! 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் சகடுதி சசய்கவாறர 
கநசிக்க மாட்டான்.” 

ابْتهِغ  ا   وه ىكه  فِْيمه تَٰ ُ  اَٰ  اّلَلَٰ
اره  ةه  الَده   تهنْسه  وهَله  اَْلَِٰخره

نْيها  ِمنه  نهِصیْبهكه   الَدُ
هْحِسْن  ا ا   وه مه نه  كه هْحسه ُ  ا  اّلَلَٰ
اده  تهْبِغ  وهَله  اِلهْيكه    ِف  الْفهسه
ه  اَِنه  اَْلهْرِض     یُِحَبُ  َله  اّلَلَٰ

 الُْمْفِسِدیْنه 

78. அவன் கூைினான்: “இறத நான் 
வழங்கப்பட்டசதல்லாம் என்னிடம் உள்ள 
அைிவினால்தான்.” இவனுக்கு முன்னர் பல 
தறலமுறையினர்களில் இவறனவிட 
எவர்கள் கடுறமயான 
பலமுறடயவர்களாகவும் (சசல்வங்கறள) 
மிக அதிகமாக கசகரித்தவர்களாகவும் 
இருந்தார்ககளா அவர்கறள நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் அழித்திருக்கிைான் என்பறத 
அவன் அைியவில்றலயா? இன்னும், 
(மறுறம நாளில் நிராகரிப்பாளர்களான) 
குற்ைவாளிகள் தங்கள் குற்ைங்கறளப் பற்ைி 
விசாரிக்கப்படமாட்டார்கள். (அவர்கள் 
விசாரறனயின்ைி நரக சநருப்பில் வசீி 
எைியப்படுவார்கள்.) 

ا   قهاله  نَهمه لَٰ  اُْوِتیُْته   اِ   عِلْم   عه
لهْم  ِعْنِدْی    هوه هَنه  یهْعلهْم  ا   ا
ه  هْهلهكه  قهْد  اّلَلَٰ  قهْبلِه    ِمْن  ا
ْن  الُْقُرْوِن  ِمنه  َدُ  مه هشه   ُهوها
ْكثهرُ  ِمْنهُ  ه ْمًعا    قَُوهةً َوها   وهَله  جه
ْن  یُْسـ هُل   ذُنُْوِبِهُم  عه

 الُْمْجِرُمْونه 

79. ஆக, அவன் தனது அலங்காரத்தில் 
தனது மக்களுக்கு முன் சவளியில் 
வந்தான். உலக வாழ்க்றகறய 
விரும்புகின்ைவர்கள் (அவறனப் பார்த்து) 
கூைினார்கள்: “காரூனுக்கு வழங்கப்பட்டது 
கபான்று நமக்கும் (சசல்வங்கள்) இருக்க 
கவண்டுகம! நிச்சயமாக அவன் சபரும் 
கபருறடயவன்.” 

جه  ره لَٰ  فهخه   ِزیْنهِته     ِفْ  ه  قهْومِ  عه
 یُِریُْدْونه  الَهِذیْنه  قهاله 

وةه  يَٰ نْيها الْحه   لهنها  یَٰلهْيته  الَدُ
ا   ِمثْله  ه  مه نَهه   قهاُرْوُن    اُْوِٰت  اِ
َظ   لهُذوْ  ِظْيم   حه  عه
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80. இன்னும், கல்வி வழங்கப்பட்டவர்கள் 
கூைினார்கள்: “உங்களுக்கு நாசம் 
உண்டாகட்டும்! நம்பிக்றக சகாண்டு 
நன்றம சசய்பவருக்கு அல்லாஹ்வின் 
நற்கூலி மிகச் சிைந்ததாகும்.” இதற்கு (-இந்த 
வார்த்றதறய கூறுவதற்கு) 
சபாறுறமயாளர்கறளத் தவிர 
வாய்ப்பளிக்கப்பட மாட்டார்கள். 

  الِْعلْمه   اُْوُتوا الَهِذیْنه  وهقهاله 
یْلهُكْم  هوهاُب  وه ِ  ث ْْی    اّلَلَٰ  لَِمهْن  خه
مهنه  ِمله  اَٰ الِ  وهعه   وهَله  ًحا   صه

ا   ىهه ْونه  اََِله  یُلهَقَٰ َِبُ  الَصَٰ

81. ஆக, அவறனயும் அவனுறடய 
இல்லத்றதயும் பூமியில் சசாருகி 
விட்கடாம். ஆக, அல்லாஹ்றவ அன்ைி 
உதவுகின்ை கூட்டம் ஏதும் அவனுக்கு 
இல்றல. அவன் (தனக்குத்தாகன) உதவி 
சசய்துசகாள்பவர்களிலும் இல்றல. 

ْفنها  سه اِرهِ  ِبه   فهخه ِبده  وه
هانه  فهمها اَْلهْرضه   ِمْن  لهه   ك
 ُدْوِن   ِمْن  یَهْنُصُرْونهه   فِئهة  
   ِ ا  اّلَلَٰ مه هانه  وه  ِمنه  ك

 الُْمنْتهِصِریْنه 

82. இன்னும், கநற்று அவனுறடய இடத்றத 
(-அவறனப் கபான்று ஆககவண்டுசமன) 
ஆறசப்பட்டவர்கள் காறலயில் 
கூைினார்கள்: “நாம் பார்க்கவில்றலயா, 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் தனது அடியார்களில் 
தான் நாடியவர்களுக்கு வாழ்வாதாரத்றத 
விசாலமாக்குகிைான். (தான் 
நாடியவர்களுக்கு) சுருக்கி விடுகிைான். 
அல்லாஹ் நம்மீது அருள் 
புரிந்திருக்கவில்றல என்ைால் அவன் 
நம்றமயும் (பூமியில்) சசாருகியிருப்பான். 
நாம் பார்க்கவில்றலயா, நிச்சயமாக 
நிராகரிப்பாளர்கள் சவற்ைிசபை 
மாட்டார்கள்.” 

هْصبهحه  ا  تهمهَنهْوا الَهِذیْنه  وه
كهانهه    یهُقْولُْونه  ِباَْلهْمِس  مه
هَنه  یْكها ه  وه  الَرِْزقه  یهْبُسُط  اّلَلَٰ
ٓاءُ  لِمهْن    ِعبهاِده   ِمْن  یَهشه

یهْقِدُر    هْن  لهْو َله   وه َنه  ا ُ  َمه  اّلَلَٰ
فه  عهلهیْنها سه ا    لهخه هنَهه   ِبنه یْكها   وه
ن  یُْفلُِح  َله   الْكَِٰفُرْونه
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83. (இன்பங்கள் நிறைந்த சசார்க்கமாகிய) 
அதுதான் மறுறம இல்லமாகும். எவர்கள் 
பூமியில் அநியாயத்றதகயா 
(அராஜகத்றதகயா,) சகடுதிறயகயா 
விரும்பவில்றலகயா அவர்களுக்கு அறத 
நாம் ஆக்குகவாம். முடிவான நற்பாக்கியம் 
இறையச்சமுறடயவர்களுக்குத்தான் உண்டு. 

ارُ  ِتلْكه  ةُ  الَده ا  اَْلَِٰخره لُهه   نهْجعه
  ِف  عُلَُوًا  یُِریُْدْونه  َله  لِلَهِذیْنه 
اًدا    وهَله  اَْلهْرِض   فهسه
اقِبهةُ  الْعه  لِلُْمَتهِقْيه  وه

84. எவர் நன்றமகறள சகாண்டு 
வருவாகரா அவருக்கு அவற்ைின் 
சபாருட்டால் நற்கூலி கிறடக்கும். எவர்கள் 
பாவங்கறள சகாண்டு வருவார்ககளா, ஆக, 
அந்த பாவங்கறளச் சசய்தவர்கள் அவர்கள் 
எறத சசய்து சகாண்டிருந்தார்ககளா 
அதற்கக தவிர கூலி சகாடுக்கப்பட 
மாட்டார்கள். 

ْن  ٓاءه  مه نهةِ  جه سه   فهلهه   ِبالْحه
ْْی   ا    خه ْن  َمِْنهه مه ٓاءه  وه   جه

یَِئهةِ    یُْجزهی فهله  ِبالَسه
ِملُوا الَهِذیْنه  اَِٰت  عه َيِ   اََِله  الَسه

ا  هانُْوا مه  یهْعمهلُْونه  ك

85. நிச்சயமாக உம்மீது குர்ஆறன 
இைக்கியவன் உம்றம (உமது) 
மீளுமிடத்திற்கு* திரும்பக் சகாண்டு 
வருவான். (நபிகய!) கூறுவரீாக! 
“கநர்வழிறயக் சகாண்டு வந்தவறரயும் 
சதளிவான வழிககட்டில் இருப்பவறரயும் 
என் இறைவன் மிக அைிந்தவன்.”I 

ضه  الَهِذْی  اَِنه   عهلهْيكه  فهره
نه  ٓادَُكه  الُْقْراَٰ اد     اِلَٰ  لهره عه   مه

ْ   قُْل  َبِ هعْلهُم  َره ْن  ا ٓاءه   مه   جه
ی ْن  ِبالُْهدَٰ مه َٰل   ُهوهِفْ  وه ل  ضه
ِبْي    َمُ

86. (நபிகய!) இந்த கவதம் உமக்கு 
இைக்கப்படுவறத நீர் 
எதிர்பார்த்திருக்கவில்றல, என்ைாலும் 
உமது இறைவனின் கருறணயினால்தான் 
(உமக்கு இது இைக்கப்பட்டது). ஆககவ, 
நிராகரிப்பாளர்களுக்கு உதவியாளராக 
அைகவ நீர் ஆகிவிடாதீர். 

ا  مه ا ُكْنته  وه هْن  تهْرُجْو   یَُلْقَٰ   ا
ُب  اِلهْيكه  ْحمهةً  اََِله  الِْكتَٰ  ره
بَِكه  َمِْن  ا نهَنه تهُكوْ  فهله  َره ِهْْیً  ظه

 ؗ  لَِلْكَِٰفِریْنه

 
I *மஆத் - மீளுமிடம் என்றால் மக்கா அல்லது சசாரக்்கம் அல்லது 

இயல்பான இயற்னக மரணம் என்று விளக்கம் கூறப்படுகிறது. 
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87. அல்லாஹ்வின் வசனங்கறள 
(பின்பற்றுவறதயும் அவற்றை மக்களுக்கு 
எடுத்துச் சசால்வறதயும்) விட்டு - அறவ 
உமக்கு இைக்கப்பட்டதன் பின்னர் - 
அவர்கள் (-அந்த நிராகரிப்பாளர்கள் உம்றம 
தடுத்து, சகட்ட பாறதயின் பக்கம்) உம்றம 
திருப்பி விடகவண்டாம். உமது இறைவன் 
பக்கம் (உலக மக்கறள எப்கபாதும்) 
அறழப்பரீாக! இறணறவப்பவர்களில் நீர் 
ஒருகபாதும் ஆகிவிடாதீர். 

نَهكه  وهَله  ْن  یهُصَدُ یَِٰت  عه ِ  اَٰ   اّلَلَٰ
ُنِْزلهْت  اِذْ  بهْعده    وهاْدعُ  اِلهْيكه  ا
بَِكه  اِلَٰ   ِمنه  تهُكْونهَنه  وهَله  ره

 الُْمْشِرِكْيه  

88. அல்லாஹ்வுடன் கவறு ஒரு கடவுறள 
அறழத்து விடாதீர்! (அவறனயன்ைி கவறு 
ஒன்றை வணங்கி விடாதீர்!) அவறனத் 
தவிர வணக்கத்திற்குரிய கவறு ஒரு 
இறைவன் இல்லகவ இல்றல. எல்லாப் 
சபாருள்களும் அழியக்கூடியறவகய, 
அவனது முகத்றதத் தவிர. (முடிவான) 
தீர்ப்பு அவனுக்கக உரியது. இன்னும், 
அவனிடகம நீங்கள் திரும்பக் சகாண்டு 
வரப்படுவரீ்கள். 

ِ  مهعه  تهْدعُ  وهَله  ًَٰها  اّلَلَٰ ره    اِل   اَٰخه
َٰهه  َله   ء   كَُلُ  ُهوه  اََِله  اِل ْ  َشه

ه     اََِله  ههالِك    لههُ  وهْجهه
اِلهْيهِ  الُْحْكُم  ن  وه ُعْونه  ُتْرجه

ஸூரா அன்கபூத்  العنكبوت 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح   ٱلرهِحيمِ ِمۡسِب ٱَّلله

1. அலிஃப் லாம் மீம்.   ٓالَٓم 

2. “நாங்கள் நம்பிக்றக சகாண்கடாம் என்று 
அவர்கள் கூறுவதால் அவர்கள் 
கசாதிக்கப்படாமல் விடப்படுவார்கள்?” என்று 
மக்கள் நிறனத்துக் சகாண்டனரா? 

ِسبه  هْن  الَنهاُس  اهحه ا  ا ُكْو    یََُْته
هْن  ا ا َنها  یَهُقْولُْو  مه  َله  وهُهْم  اَٰ

 یُْفتهُنْونه 
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3. திட்டவட்டமாக நாம் இவர்களுக்கு 
முன்னர் இருந்தவர்கறள கசாதித்கதாம். 
ஆக, அல்லாஹ் நிச்சயமாக 
உண்றமயாளர்கறளயும் அைிவான். 
இன்னும், நிச்சயமாக சபாய்யர்கறளயும் 
அவன் அைிவான். 

ْد  لهقه  ِمْن  الَهِذیْنه  فهتهَنها  وه
ُ  فهلهيهْعلهمهَنه  قهْبلِِهْم   اّلَلَٰ
قُْوا نه الَهِذیْ  ده لهيهْعلهمهَنه  صه  وه

 الْكَِٰذِبْيه 

4. பாவங்கறள சசய்பவர்கள் நம்மிடமிருந்து 
தப்பித்து விடுவார்கள் என்று எண்ணிக் 
சகாண்டார்களா? அவர்கள் தீர்ப்பளிப்பது 
மிகக் சகட்டதாக இருக்கிைது. 

هْم  ِسبه  ا  یهْعمهلُْونه  الَهِذیْنه  حه
اَِٰت  َيِ هْن  الَسه   یَهْسِبُقْونها    ا
ٓاءه  ا  سه  یهْحُكُمْونه  مه

5. யார் அல்லாஹ்வின் சந்திப்றப 
விரும்பியவராக இருப்பாகரா நிச்சயமாக, 
அல்லாஹ்வின் (அந்த) தவறண 
வரக்கூடியதுதான் (என்பறத அவர் அைிந்து 
சகாள்ளட்டும்). அவன்தான் நன்கு 
சசவியுறுபவன், நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

ْن  هانه  مه ِ  قهٓاءه لِ  یهْرُجْوا ك  اّلَلَٰ
له  فهاَِنه  ِ  اهجه َٰت     اّلَلَٰ  َله

ِمْيعُ  لِْيُم  وهُهوهالَسه  الْعه

6. யார் (தனது ஆன்மாவின் தீய 
ஆறசகளுக்கு எதிராகவும் அல்லாஹ்வின் 
எதிரிகளுக்கு எதிராகவும்) கபாரிடுவாகரா 
அவர் கபாரிடுவசதல்லாம் அவரது 
நன்றமக்காககவ. நிச்சயமாக, அல்லாஹ் 
அகிலத்தார்கறள விட்டு முற்ைிலும் 
கதறவயற்ைவன் ஆவான். 

ْن  مه اههده  وه اِهُد  فهاِنَهمها  جه  یُجه
ه  اَِنه  لِنهْفِسه     ِنَ   اّلَلَٰ ِن  لهغه   عه
لهِمْيه   الْعَٰ
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7. இன்னும், எவர்கள் (அல்லாஹ்றவ) 
நம்பிக்றக சகாண்டு, நன்றமகறளச் 
சசய்தார்ககளா - அவர்கறள விட்டும் 
அவர்களின் பாவங்கறள நிச்சயமாக நாம் 
நீக்கி விடுகவாம். இன்னும், அவர்கள் 
(இறணறவப்பில்) சசய்து சகாண்டிருந்தறத 
விட (ஈமான் சகாண்டதற்கு பின்னர் 
அவர்கள் சசய்த) மிகச் சிைந்த 
நன்றமகளுக்கு நாம் அவர்களுக்கு நற்கூலி 
தருகவாம். (இன்னும் இறணறவப்பில் 
அவர்கள் சசய்த பாவங்கறளயும் 
மன்னித்துவிடுகவாம்.) 

الَهِذیْنه  ُنْوا وه مه ِملُوا اَٰ   وهعه
ِت  لِحَٰ َنه  الَصَٰ ره ْ  لهُنكهَفِ ْٰنُ   عه
اَٰتِِهْم  َيِ ْ  سه ُ لهنهْجِزیهَٰنه   وه
نه  هانُْوا الَهِذْی  اهْحسه  ك
 یهْعمهلُْونه 

8. மனிதனுக்கு, அவன் தனது சபற்கைாரிடம் 
அழகிய முறையில் நடக்க கவண்டும் என 
நாம் உபகதசித்கதாம். இன்னும், உனக்கு 
எறதப் பற்ைி அைிவு இல்றலகயா அறத 
எனக்கு நீ இறணயாக்(கி வணங்)கும்படி 
அவர்கள் உன்றன வற்புறுத்தினால் 
அவர்களுக்கு நீ கீழ்ப்படியாகத! என் பக்ககம 
உங்கள் (அறனவரின்) மீளுதல் இருக்கிைது. 
ஆக, நீங்கள் சசய்து சகாண்டிருந்தவற்றை 
நான் உங்களுக்கு அைிவிப்கபன். 

یْنها  َصه وه یْهِ  انه اَْلِنْسه  وه  ِبوهالِده
اِْن  ُحْسًنا    كه  وه اههدَٰ  جه
ا  ِبْ  لُِتْشِركه    ِبه   لهكه  لهیْسه  مه
ا    فهله  عِلْم   َه  ُتِطْعُهمه  اِله

ْرِجُعُكْم  ُئُكْم  مه   ِبمها  فهاُنهَبِ
 تهْعمهلُْونه  ُكنُْتْم 

9. இன்னும், எவர்கள் நம்பிக்றக சகாண்டு 
நன்றமகறள சசய்தார்ககளா - அவர்கறள 
நாம் நிச்சயமாக நல்கலாரில் (நல்கலார் 
நுறழயுமிடத்தில்) பிரகவசிக்கறவப்கபாம். 

الَهِذیْنه  ُنْوا وه مه ِملُوا اَٰ   وهعه
ِت  لِحَٰ ْ  الَصَٰ ُ  ِف  لهُنْدِخلهَٰنه
لِِحْيه   الَصَٰ
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10. இன்னும், நாங்கள் அல்லாஹ்றவ 
நம்பிக்றக சகாண்கடாம் என்று 
கூறுபவர்களும் மக்களில் இருக்கிைார்கள். 
ஆக, அவர் அல்லாஹ்வின் விஷயத்தில் (-
அவறன ஏற்றுக்சகாண்டதற்காக) 
துன்புறுத்தப்பட்டால் மக்களுறடய 
கசாதறனறய அல்லாஹ்வின் 
தண்டறனறயப் கபான்று ஆக்கிவிடுகிைார். 
இன்னும், உமது இறைவனிடமிருந்து ஓர் 
உதவி வந்தால், “நிச்சயமாக நாம் 
உங்களுடன் இருக்கிகைாம்” என்று 
கூறுகிைார்கள். அகிலத்தாரின் 
சநஞ்சங்களில் உள்ளவற்றை அல்லாஹ் 
மிக அைிந்தவனாக இல்றலயா? 

ِمنه  ْن  الَنهاِس  وه  یَهُقْوُل  مه
َنها  مه ِ  اَٰ   ِف  اُْوِذیه  فهاِذها   ِباّلَلَٰ
 ِ له  اّلَلَٰ عه   الَنهاِس  فِْتنهةه  جه

اِب  ذه ِ    كهعه ْن  اّلَلَٰ لهى ِ ٓاءه  وه   جه
بَِكه  َمِْن  نهْصر   نَها  لهيهُقْولَُنه  َره  اِ
ُكْم    ُكَنها  عه لهیْسه  مه هوه ُ  ا   اّلَلَٰ

 ُصُدْورِ  ِفْ  ِبمها ِباهعْلهمه 
لهِمْيه   الْعَٰ

11. இன்னும், நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
நம்பிக்றக சகாண்டவர்கறள நன்கைிவான். 
இன்னும், நிச்சயமாக நயவஞ்சகர்கறள 
நன்கைிவான். 

لهيهْعلهمهَنه  ُ  وه   الَهِذیْنه  اّلَلَٰ
ُنْوا مه لهيهْعلهمهَنه  اَٰ فِ  وه ِقْيه الُْمنَٰ
 

12. நம்பிக்றகயாளர்கறள கநாக்கி, “நீங்கள் 
எங்கள் மார்க்கத்றத பின்பற்றுங்கள்! 
நாங்கள் உங்கள் தவறுகளுக்கு 
சபாறுப்கபற்றுக் சகாள்கிகைாம்” என்று 
நிராகரித்தவர்கள் கூைினார்கள். 
அவர்களுறடய (-நம்பிக்றகயாளர்களுறடய) 
தவறுகளில் எதற்கும் அவர்கள் 
சபாறுப்கபற்பவர்கள் அல்லர். நிச்சயமாக 
அவர்கள் சபாய்யர்கள்தான். 

 كهفهُرْوا الَهِذیْنه  وهقهاله 
ُنوا لِلَهِذیْنه  مه تَهِبُعْوا اَٰ  ا
ِبْيلهنها  لْنهْحِمْل  سه ُكْم    وه يَٰ طَٰ   خه
ا  مه ِملِْيه  ُهْم  وه  ِمْن  ِبحَٰ

 ْ ُ هْیَٰ طَٰ ء     َمِْن  خه ْ نَهُهْم  َشه  اِ
 لهكَِٰذبُْونه 

13. இன்னும், அவர்கள் தங்கள் 
சுறமகறளயும் தங்களது சுறமகளுடன் 
(தங்களால் வழிசகடுக்கப்பட்டவர்களின்) 
சுறமகறளயும் நிச்சயம் சுமப்பார்கள். 
இன்னும், அவர்கள் சபாய்றய இட்டுக் 
கட்டிக் சகாண்டிருந்தது பற்ைி மறுறம 
நாளில் நிச்சயம் விசாரிக்கப்படுவார்கள். 

لهيهْحِمُلَه  الهُهْم  وه ثْقه ه  ا
اًَل  ثْقه ه ا الِِهْم ؗ  َمهعه  وه ثْقه ه   ا
لهیُْسـ هُلَه  مهةِ  یهْومه  وه َمها الِْقيَٰ   عه

هانُْوا ن  ك ْونه ُ  یهْفَته
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14. திட்டவட்டமாக நாம் நூறஹ அவரது 
மக்களிடம் அனுப்பிகனாம். ஆக, அவர் 
அவர்களுடன் ஆயிரத்திற்கு ஐம்பது 
ஆண்டுகள் குறைவாக தங்கி இருந்தார். 
ஆக, அவர்கள் அநியாயக்காரர்களாக 
இருக்கும் நிறலயில் அவர்கறள 
சவள்ளப்பிரளயம் பிடித்தது. 

ْد  لهقه لْنها  وه هْرسه  اِلَٰ  نُْوًحا  ا
ْ  فهلهِبثه  قهْوِمه   هلْفه   فِهْْیِ  ا
نهة   ْمِسْيه  اََِله  سه  عهاًما     خه

ُهُم  ذه ْوفهاُن  فهاهخه   وهُهْم  الَطُ
لُِمْونه   ظَٰ

15. ஆக, அவறரயும் (அவருடன்) கப்பலில் 
இருந்தவர்கறளயும் நாம் பாதுகாத்கதாம். 
இன்னும், அறத அகிலத்தாருக்கு ஓர் 
அத்தாட்சியாக ஆக்கிகனாம். 

هُ  یْنَٰ به  فهاهنْجه اهْصحَٰ  وه
ِفیْنهةِ  ا   الَسه هه لْنَٰ عه یهةً  وهجه   اَٰ
لهِمْيه   لَِلْعَٰ

16. இன்னும், இப்ராஹமீ் அவர் தனது 
மக்களுக்கு (பின் வருமாறு உபகதசம்) 
கூைிய சமயத்றத நிறனவு கூருங்கள்! 
(அவர் கூைினார்:) அல்லாஹ்றவ 
வணங்குங்கள்; இன்னும், அவறன 
அஞ்சுங்கள். நீங்கள் (உண்றமறய) 
அைிபவர்களாக இருந்தால் இதுதான் 
உங்களுக்கு சிைந்ததாகும். 

ِهْيمه  اِبْرَٰ   لِقهْوِمهِ  قهاله  اِذْ  وه
ه  اْعُبُدوا تَهُقْوهُ    اّلَلَٰ ا لُِكْم  وه  ذَٰ
ْْی    ُكنُْتْم  اِْن  لَهُكْم  خه

 تهْعلهُمْونه 

17. அல்லாஹ்றவ அன்ைி நீங்கள் 
வணங்குவசதல்லாம் சிறலகறளத்தான். 
இன்னும், (அந்த சிறலகள் பற்ைி) 
சபாய்(யான கறத)கறள 
இட்டுக்கட்டுகிைரீ்கள். நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்றவ அன்ைி நீங்கள் எவர்கறள 
வணங்குகிைரீ்ககளா அவர்கள் உங்கள் 
வாழ்வாதாரத்திற்கு சக்தி சபைமாட்டார்கள். 
ஆககவ, அல்லாஹ்விடம் 
வாழ்வாதாரத்றதத் கதடுங்கள். இன்னும், 
அவறன வணங்குங்கள்; இன்னும், 
அவனுக்கு நன்ைி சசலுத்துங்கள். அவன் 
பக்ககம நீங்கள் திரும்பக் சகாண்டு 
வரப்படுவரீ்கள். 

نَهمها   ُدْوِن  ِمْن  تهْعُبُدْونه  اِ
 ِ هانًا َوهتهْخلُُقْونه  اّلَلَٰ هْوث  اِفْكًا    ا
 ِمْن  تهْعُبُدْونه  الَهِذیْنه  َنه اِ 

ِ  ُدْوِن   لهُكْم  یهْملُِكْونه  َله  اّلَلَٰ
ِ   ِعْنده  فهابْتهُغْوا ِرْزقًا   اّلَلَٰ
 وهاْشُكُرْوا وهاْعُبُدْوهُ  الَرِْزقه 

ُعْونه  اِلهْيهِ  لهه      ُتْرجه
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18. (மனிதர்ககள!) நீங்கள் (இந்தத் தூதறர) 
சபாய்ப்பித்தால் உங்களுக்கு முன்னர் பல 
சமுதாயத்தினர் (தங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட 
தூதர்கறள) திட்டமாக சபாய்ப்பித்துள்ளனர். 
சதளிவாக எடுத்துறரப்பகத தவிர 
(உங்கறள கநர்வழியில் நிர்ப்பந்திப்பது) 
தூதர் மீது கடறம இல்றல. 

اِْن  بُْوا وه به  فهقهْد  ُتكهَذِ  كهَذه
ا  قهْبلُِكْم    َمِْن  اُمهم   مه له  وه  عه

ُسْوِل  َٰغُ  اََِله  الَره الُْمِبْيُ   الْبهل
 

19. அல்லாஹ் பறடப்புகறள ஆரம்பமாக 
எப்படி பறடத்தான் என்பறத அவர்கள் 
சிந்தித்துப் பார்க்கவில்றலயா? பிைகு 
(இைந்த பின்னர் மறுறம நிகழும்கபாது) 
அவன் அவர்கறள மீண்டும் 
உருவாக்குவான். நிச்சயமாக இது 
அல்லாஹ்விற்கு இலகுவானதாகும். 

لهْم  هوه ْوا ا   یُْبِدُئ  كهْيفه  یهره
 ُ لْقه  اّلَلَٰ  اَِنه  یُِعْيُده     ثَُمه  الْخه
لِكه  له  ذَٰ ِ  عه  یهِسْْی   اّلَلَٰ

20. (நபிகய!) கூறுவரீாக! நீங்கள் பூமியில் 
சுற்றுங்கள்! ஆக, (அல்லாஹ்) பறடப்புகறள 
பறடப்பறத எப்படி ஆரம்பித்தான் என்று 
பாருங்கள்! பிைகு, அல்லாஹ் மற்சைாரு 
முறை (அவற்றை) உருவாக்குவான். 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் எல்லாவற்ைின் 
மீதும் கபராற்ைல் உள்ளவன் ஆவான். 

ْوا قُْل    اَْلهْرِض  ِف  ِسْْیُ
ه  كهْيفه  فهانُْظُرْوا ا لْقه   بهده  الْخه

ُ  ثَُمه  هةه  یُْنِشُئ  اّلَلَٰ  الَنهْشا
ةه    ه  اَِنه  اَْلَِٰخره لَٰ  اّلَلَٰ  كَُلِ  عه
ء   ْ  قهِدیْر    َشه

21. அவன், தான் நாடியவர்கறள 
தண்டிப்பான்; இன்னும், அவன் தான் 
நாடியவர் மீது கருறண காட்டுவான். 
இன்னும், அவனிடகம நீங்கள் திரும்பக் 
சகாண்டு வரப்படுவரீ்கள். 

ُب  َذِ ْن  یُعه ٓاءُ  مه ُم  یَهشه یهْرحه  وه
ْن  ٓاُء    مه اِلهْيهِ  یَهشه  وه

 ُتْقلهُبْونه 

22. நீங்கள் பூமியில், வானத்தில் 
(அல்லாஹ்றவ) பலவனீப்படுத்தி (அவறன 
விட்டும் தப்பி)விட முடியாது. இன்னும், 
அல்லாஹ்றவ அன்ைி உங்களுக்கு ஒரு 
பாதுகாவலரும் இல்றல, உதவியாளரும் 
இல்றல. 

ا   مه هنُْتْم  وه   ِف  ِبُمْعِجِزیْنه  ا
مهٓاِء ؗ  ِف  وهَله  اَْلهْرِض    الَسه
ا  مه ِ  ُدْوِن  َمِْن  لهُكْم  وه  ِمْن  اّلَلَٰ
ِلَ   ن  وهَله  َوه  نهِصْْی 
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23. இன்னும், எவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
அத்தாட்சிகறளயும் அவனது சந்திப்றபயும் 
நிராகரிக்கிைார்ககளா அவர்கள் எனது 
கருறணயிலிருந்து நிராறச அறடந்து 
விடுவார்கள். இன்னும், கடுறமயான 
வலிமிக்க தண்டறன அவர்களுக்கு நிச்சயம் 
உண்டு. 

الَهِذیْنه  ِ  ِباَٰیَِٰت  كهفهُرْوا وه   اّلَلَٰ
لِقهٓاى ِه    كه  وه َٰٓى ِ ُسْوا اُول  ِمْن  یهى ِ
كه  َرهْحمهِتْ  َٰٓى ِ اُول  لهُهْم  وه
اب   هلِْيم   عهذه  ا

24. ஆக, (இப்ராஹமீ் தமது மக்கறள 
அல்லாஹ்வின் பக்கம் அறழத்தகபாது) 
“அவறரக் சகால்லுங்கள்! அல்லது, அவறர 
எரித்து விடுங்கள்” என்கை தவிர 
அவருறடய மக்களின் பதில் இல்றல. ஆக, 
அல்லாஹ் அவறர சநருப்பிலிருந்து 
பாதுகாத்தான். நம்பிக்றக சகாள்கிை 
மக்களுக்கு நிச்சயமாக இதில் பல 
அத்தாட்சிகள் உள்ளன. 

هانه  فهمها  وهابه  ك هْن  اََِله   قهْوِمه    جه   ا
هوْ  اقُْتلُْوهُ  قهالُوا قُْوهُ  ا َرِ   حه

ىهُ  ُ  فهاهنْجَٰ  اَِنه  الَنهاِر    ِمنه  اّلَلَٰ
لِكه  ِفْ  َٰیَٰت   ذَٰ  لَِقهْوم   َله

 یَُْؤِمُنْونه 

25. இன்னும் (இப்ராஹமீ்) கூைினார்: 
அல்லாஹ்றவ அன்ைி நீங்கள் 
(வணங்குவதற்காக) சிறலகறள 
ஏற்படுத்தியசதல்லாம் இவ்வுலக வாழ்வில் 
உங்களுக்கு மத்தியில் (சிறலகள் மீது 
நீங்கள் றவத்துள்ள கண்மூடித்தனமான) 
அன்பினால்தான். பிைகு, மறுறம நாளில் 
உங்களில் சிலர் (-வணங்கப்பட்டவர்கள்) 
சிலறர (வணங்கியவர்கறள) மறுத்து 
விடுவார்கள். இன்னும், உங்களில் சிலர் (-
வழிசகட்டவர்கள்) சிலறர (-
வழிசகடுத்தவர்கறள) சபிப்பார்கள். 
இன்னும், உங்கள் (அறனவரின்) தங்குமிடம் 
நரகம்தான். உங்களுக்கு உதவியாளர்கள் 
யாரும் இருக்க மாட்டார்கள். 

نَهمها  وهقهاله  ْذُتْم  اِ تَهخه  َمِْن  ا
ِ  ُدْوِن  هانًا    اّلَلَٰ هْوث وهدَهةه  ا   َمه

وةِ  ِف  بهیِْنُكْم  يَٰ ا    الْحه نْيه  الَدُ
مهةِ  یهْومه  ثَُمه   یهْكُفرُ  الِْقيَٰ

ُن  ِببهْعض   بهْعُضُكْم  یهلْعه  وه
ىُكُم  بهْعًضا ؗ  بهْعُضُكْم  اْوَٰ مه  وه
ا  الَنهارُ  مه  َمِْن  لهُكْم  وه

 نََِٰصِریْنه ۬  
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26. ஆக, அவறர லூத் நம்பிக்றக 
சகாண்டார். இன்னும், (-இப்ராஹமீ்) 
கூைினார்: நிச்சயமாக நான் (என் ஊறர 
விட்டு) சவளிகயைி என் இறைவனின் 
பக்கம் (அவன் எனக்கு கட்டறளயிட்டபடி 
ஷாம் கதசம் கநாக்கி) சசல்கிகைன். 
நிச்சயமாக அவன்தான் மிறகத்தவன், மகா 
ஞானவான் ஆவான். 

ْ  وهقهاله  لُْوط     لهه   فهاَٰمهنه    اَِنِ
اِجر   ْ    اِلَٰ  ُمهه َبِ نَهه   ره  اِ

ِزیْزُ  ِكْيُم  ُهوهالْعه  الْحه

27. இன்னும், நாம் அவருக்கு (மகனாக) 
இஸ்ஹாக்றகயும் (கபரனாக) யஅகூறபயும் 
வழங்கிகனாம். இன்னும், அவரது 
சந்ததிகளில் நாம் நபித்துவத்றதயும் 
கவதங்கறளயும் ஆக்கிகனாம். இன்னும், 
அவருக்கு அவருறடய (சபாறுறமக்கான) 
கூலிறய இம்றமயில் நாம் சகாடுத்கதாம். 
நிச்சயமாக அவர் மறுறமயில் 
நல்லவர்களில் இருப்பார். (அங்கும் 
அவருக்கு நிறைவான கூலி கிறடக்கும்.) 

وه  قه  لهه    ههْبنها وه   اِْسحَٰ
یهْعُقْوبه  لْنها  وه عه یَهِتهِ  ِفْ  وهجه  ذَُرِ
الِْكتَٰبه  النَُُبَوهةه  تهیْنَٰهُ  وه اَٰ  وه
ه   هْجره ا    ِف  ا نْيه نَهه   الَدُ اِ  ِف  وه

ةِ  لِِحْيه  لهِمنه  اَْلَِٰخره  الَصَٰ

28. இன்னும் லூத்றத (தூதராக 
அனுப்பிகனாம்). அவர் தனது மக்களுக்கு 
கூைிய சமயத்றத நிறனவு கூர்வரீாக! 
“நிச்சயமாக நீங்கள் மானக்ககடான 
சசயறல சசய்கிைரீ்கள். அகிலத்தாரில் 
ஒருவரும் இ(ந்த அசிங்கத்)றத உங்களுக்கு 
முன் சசய்ததில்றல.” 

لُْوًطا  نَهُكْم  لِقهْوِمه    قهاله  اِذْ  وه  اِ
اُْتْونه  ةه ؗ  لهته ا  الْفهاِحشه  مه
بهقهُكْم  ا  سه د   ِمْن  ِبهه  َمِنه  اهحه
لهِمْيه   الْعَٰ

29. “நிச்சயமாக நீங்கள் ஆண்களிடம் 
உடலுைவு சகாள்கிைரீ்களா? பாறதகறள 
(மக்கள் பயன்படுத்த முடியாமல்) 
தடுக்கிைரீ்கள். உங்கள் சறபகளில் சகட்ட 
சசயறல சசய்கிைரீ்கள்.” ஆக, அவருறடய 
மக்களின் பதில் இருக்கவில்றல, “நீர் 
உண்றமயாளர்களில் இருந்தால் 
அல்லாஹ்வின் தண்டறனறய எங்களிடம் 
சகாண்டு வருவரீாக” என்று அவர்கள் 
கூைியறதத் தவிர. 

َنهُكْم  هى ِ اُْتْونه  ا اله  لهته  الَرِجه
ُعْونه  تهْقطه ۬   وه ِبْيله    الَسه
تهاُْتْونه   الُْمْنكهره     نهاِدیُْكُم  ِفْ  وه

هانه  فهمها  وهابه  ك  اََِله   قهْوِمه    جه
هْن  اِب  اْئِتنها  قهالُوا  ا ذه ِ  ِبعه  اّلَلَٰ
ِدقِْيه  ِمنه  ُكْنته  اِْن   الَصَٰ



 

ஸூரா அஹ்ஸாப் 

 

916 

 

 الأحزاب

30. அவர் கூைினார்: “என் இறைவா! சகட்ட 
சசயல்கறள சசய்கிை மக்களுக்கு எதிராக 
எனக்கு நீ உதவி சசய்!” 

َبِ  قهاله  نُْصْرِنْ  ره  عهله  ا
ن  الْقهْوِم   الُْمْفِسِدیْنه

31. நமது (வானவத்) தூதர்கள் 
இப்ராஹமீிடம் நற்சசய்தியுடன் வந்தகபாது 
அவர்கள் கூைினார்கள்: “நிச்சயமாக நாங்கள் 
இந்த ஊரில் வசிப்பவர்கறள அழிக்கப் 
கபாகிகைாம். நிச்சயமாக இதில் 
வசிப்பவர்கள் தீயவர்களாக இருக்கிைார்கள்.” 

لهَمها  ْت  وه ٓاءه   ُرُسلُنها   جه
ِهْيمه  ی    اِبْرَٰ ا ِبالُْبْشرَٰ   قهالُْو 

نَها  ا اِ هْهِل  ُمْهلُِكْو  ِذهِ  ا  هَٰ
ْریهِة    ا  اَِنه  الْقه هْهلههه هانُْوا ا  ك
لِِمْيه ۬    ظَٰ

32. (இப்ராஹமீ்) கூைினார்: “நிச்சயமாக 
அதில் (-அவ்வூரில் நபி) லூத் இருக்கிைார்.” 
அவர்கள் கூைினார்கள்: அதில் 
உள்ளவர்கறள நாங்கள் நன்கைிந்தவர்கள். 
நிச்சயமாக அவறரயும் அவருறடய 
குடும்பத்தாறரயும் நாம் பாதுகாப்கபாம், 
அவருறடய மறனவிறயத் தவிர. அவள் 
(அழிவில்) தங்கிவிடக் கூடியவர்களில் 
ஆகிவிடுவாள். 

ا اَِنه  قهاله    قهالُْوا  لُْوًطا    فِْيهه
هعْلهُم  نهْحُن  ا ؗۥ  ِبمهْن  ا  فِْيهه

یهَنهه   هْهلهه    لهنُنهَجِ ا  اََِله  وه
تهه  ؗ   ه ا هانهْت  اْمره   ِمنه  ك

یْنه الْغَٰ   َِبِ

33. இன்னும், நமது (வானவத்) தூதர்கள் 
(நபி) லூத்திடம் வந்தகபாது அவர் (தம்மிடம் 
வந்த வானவர்)களினால் கவறலப்பட்டார். 
இன்னும், அ(ந்த வான)வர்களால் அவர் மன 
சநருக்கடிக்கு உள்ளானார். (வானவர்கள்) 
கூைினார்கள்: “பயப்படாதீர்! இன்னும், 
கவறலப்படாதீர்! நிச்சயமாக நாம் 
உம்றமயும் உமது மறனவிறயத் தவிர 
உமது குடும்பத்றதயும் பாதுகாப்கபாம். 
(அழிவில்) தங்கிவிடுபவர்களில் அவள் 
ஆகிவிடுவாள்.” 

لهَمها   هْن  وه ْت  ا ٓاءه   لُْوًطا  ُرُسلُنها  جه
ءه  اقه  ِبِهْم  ِسْٓ  ِبِهْم  وهضه

ْف  َله  ذهْرعًا َوهقهالُْوا  وهَله  تهخه
ْن  نَها  تهْحزه ْوكه  اِ هْهلهكه  ُمنهَجُ ا  وه
تهكه  اََِله  ه ا هانهْت  اْمره  ِمنه   ك

یْنه  َِبِ  الْغَٰ
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34. நிச்சயமாக நாம் இந்த ஊர்வாசிகள் மீது, 
அவர்கள் (அல்லாஹ்வின் கட்டறளறய) 
மீைிக்சகாண்டு இருந்ததால் 
வானத்திலிருந்து (கடுறமயான) ஒரு 
தண்டறனறய இைக்குகவாம். 

نَها  لَٰ   ُمَْنِلُْونه  اِ هْهِل  عه  ِذهِ هَٰ  ا
مهٓاءِ  َمِنه  ِرْجًزا الْقهْریهةِ    الَسه

هانُْوا ِبمها   یهْفُسُقْونه  ك

35. சிந்தித்து புரிகின்ை மக்களுக்கு 
திட்டவட்டமாக அதில் சதளிவான ஓர் 
அத்தாட்சிறய நாம் விட்டுறவத்துள்களாம். 

ْد  لهقه ْكنها  وه ا   َتهره یهًةٌۢ  ِمْنهه   بهیَِنهةً  اَٰ
 یَهْعِقلُْونه  لَِقهْوم  

36. இன்னும், ‘மத்யன்’ நகரவாசிகளுக்கு 
அவர்களுறடய சககாதரர் ஷுஐறப (நாம் 
அனுப்பிகனாம்). ஆக, அவர் கூைினார்: என் 
மக்ககள! அல்லாஹ்றவ வணங்குங்கள்! 
இன்னும், மறுறம நாறள பயந்து 
சகாள்ளுங்கள்! இன்னும், இந்த பூமியில் 
சகட்டறத சசய்கின்ை தீயவர்களாக அளவு 
கடந்து அழிச்சாட்டியம் சசய்யாதீர்கள். 

اِلَٰ  ْدیهنه  وه اُهْم  مه هخه یًْبا    ا  ُشعه
ه  اْعُبُدوا یَٰقهْوِم  فهقهاله   اّلَلَٰ
  وهَله  اَْلَِٰخره  الْيهْومه  وهاْرُجوا
 اَْلهْرِض  ِف  تهْعثهْوا

 ُمْفِسِدیْنه 

37. ஆக, அவர்கள் அவறரப் 
சபாய்ப்பித்தனர். ஆககவ, அவர்கறள 
நிலநடுக்கம் பிடித்தது. ஆக, அவர்கள் 
தங்கள் இல்லத்தில் இைந்தவர்களாக 
காறலயில் ஆகிவிட்டனர். 

بُْوهُ  ْتُهُم  فهكهَذه ذه  فهاهخه
ْجفهةُ   ِفْ   فهاهْصبهُحْوا الَره
ؗ  دهاِرِهْم  ِثِمْيه  جَٰ

38. இன்னும், ஆறதயும் சமூறதயும் 
நிறனவு கூருங்கள்! அவர்களின் 
தங்குமிடங்களில் இருந்து (அவர்களுக்கு 
என்ன கநர்ந்தது என்பது) உங்களுக்குத் 
சதளிவாகத் சதரிகிைது. றஷத்தான், 
அவர்களுக்கு அவர்களின் சசயல்கறள 
அலங்கரித்தான். ஆக, அவன் அவர்கறள 
(கநரான) பாறதயிலிருந்து தடுத்தான். 
(கநர்வழி எது வழிககடு எது என்பதில்) 
அவர்கள் சதளிவானவர்களாக இருந்தனர். 
(சத்தியத்றத அைிந்த பின்னர் அறத 
நிராகரித்தனர். வழிககட்றடத் சதளிவாக 
அைிந்தும் அதில்தான் சசன்ைனர்.) 

 ۡ هُمْودها قهْد  وهعهاًدا َوهث ه   وه   َتهبهَيه
ْ  َمِْن  لهُكْم  ِكِٰنِ یَهنه  َمهسَٰ   وهزه
ُن  لهُهُم  ْيطَٰ هْعمهالهُهْم  الَشه   ا

ُهْم  َده ِن  فهصه ِبْيِل  عه  الَسه
هانُْوا ك  ُمْستهْبِصِریْنه    وه
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39. இன்னும் காரூறனயும் ஃபிர்அவ்றனயும் 
ஹாமாறனயும் நிறனவு கூருங்கள்! 
திட்டவட்டமாக அவர்களிடம் சதளிவான 
அத்தாட்சிகறள மூஸா சகாண்டு வந்தார். 
ஆக, அவர்கள் பூமியில் சபருறமயடித்தனர். 
அவர்கள் (நம்மிடமிருந்து) தப்பி 
விடுபவர்களாக இல்றல. 

ْونه  وهقهاُرْونه  فِْرعه  نه وهههامَٰ  وه
لهقهْد  ُهْم  وه ٓاءه  َمُْوسَٰ  جه

ِت  ْوا ِبالْبهیَِنَٰ ُ  ِف  فهاْستهْكَبه
ا  اَْلهْرِض  مه هانُْوا وه  ك
ِبِقْيه ۬    سَٰ

40. ஆக, (இவர்களில்) ஒவ்சவாருவறரயும் 
அவர்களின் பாவத்தினால் நாம் 
தண்டித்கதாம். எவர்கள் மீது நாம் கல் 
மறழறய அனுப்பிகனாகமா அவர்களும் 
இவர்களில் உள்ளனர். இன்னும், யாறர இடி 
முழக்கம் பிடித்தகதா அவர்களும் 
இவர்களில் உள்ளனர். இன்னும், நாம் 
யாறர பூமியில் சசாருகிகனாகமா 
அவர்களும் இவர்களில் உள்ளனர். இன்னும், 
யாறர நாம் மூழ்கடித்கதாகமா அவர்களும் 
இவர்களில் உள்ளனர். அல்லாஹ் 
அவர்களுக்கு அநியாயம் சசய்பவனாக 
இல்றல. எனினும், அவர்கள் தங்களுக்கு 
தாகம அநியாயம் சசய்பவர்களாக 
இருந்தனர். 

ْذنها  فهكَُلً  هخه نٌِْۢبه     ا  ِبذه
 ْ لْنها َمهْن  فهِمْٰنُ هْرسه   عهلهْيهِ  ا
اِصًبا    ْ  حه ِمْٰنُ ْن  وه  َمه
ْتهُ  ذه ُة    اهخه ْيحه ْ  الَصه ِمْٰنُ  وه
ْفنها  َمهْن  سه  اَْلهْرضه    ِبهِ  خه

 ْ ِمْٰنُ قْنه  َمهْن  وه هْغره ا  ا   ا مه  وه
هانه  ُ  ك َِٰكْن   لِيهْظلِمهُهْم  اّلَلَٰ ل  وه
ا هانُْو  ُهْم  ك هنُْفسه  یهْظلُِمْونه  ا

41. அல்லாஹ்றவ அன்ைி (சிறலகறளயும் 
இைந்தவர்கறளயும் தங்களுக்கு) 
பாதுகாவலர்களாக ஆக்கிக் 
சகாண்டவர்களுக்கு உதாரணம் சிலந்தியின் 
உதாரணத்றதப் கபாலாகும். அது (தனக்கு) 
ஒரு வடீ்றட ஏற்படுத்திக் சகாண்டது. 
நிச்சயமாக வடீுகளில் மிக பலவனீமானது 
சிலந்தியின் வகீட. அவர்கள் 
(அல்லாஹ்றவ அன்ைி 
வணங்குகின்ைவற்ைின் பலவனீத்றத) 
அைிந்திருக்க கவண்டுகம! 

ثهُل  ُذْوا الَهِذیْنه  مه تَهخه  ِمْن  ا
ِ  ُدْوِن  هْولِيهٓاءه  اّلَلَٰ مهثهِل  ا  كه

  ۬ ْنكهُبْوِت   تَه  الْعه ْت اِ ذه  بهیًْتا    خه
اَِنه  هْوههنه  وه  لهبهْيُت  الُْبُيْوِت  ا

ْنكهُبْوِت    هانُْوا لهوْ  الْعه  ك
 یهْعلهُمْونه 
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42. நிச்சயமாக அல்லாஹ், அவறன அன்ைி 
அவர்கள் எறத அறழக்கிைார்ககளா (-
வணங்குகிைார்ககளா) அது எதுவாக 
இருந்தாலும் அறத அல்லாஹ் 
நன்கைிவான். அவன்தான் மிறகத்தவன், 
மகா ஞானவான் ஆவான். 

ه  اَِنه  ا  یهْعلهُم  اّلَلَٰ   یهْدُعْونه  مه
ء     ِمْن  ُدْونِه   ِمْن  ْ  َشه

ِزیْزُ  ِكْيُم  وهُهوهالْعه  الْحه

43. இந்த உதாரணங்கள், இவற்றை நாம் 
மக்களுக்கு விவரிக்கிகைாம். அைிஞர்கறளத் 
தவிர (மற்ைவர்கள்) இவற்றை சிந்தித்து 
புரியமாட்டார்கள். 

ِتلْكه  ا  اَْلهْمثهاُل  وه   نهْضِربُهه
ا  لِلَنهاِس    مه ا   وه   اََِله  یهْعِقلُهه
لُِمْونه   الْعَٰ

44. அல்லாஹ், வானங்கறளயும் 
பூமிறயயும் உண்றமயான 
காரணத்திற்காககவ பறடத்திருக்கிைான். 
நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு நிச்சயமாக இதில் 
ஓர் அத்தாட்சி இருக்கிைது. 

لهقه  ُ  خه ِت  اّلَلَٰ مَٰوَٰ  الَسه
ه  اَْل َقِ    ْرضه وه  ِفْ  اَِنه  ِبالْحه
لِكه  َٰیهةً  ذَٰ ن  َله  لَِلُْمْؤِمِنْيه

45. இந்த கவதத்திலிருந்து உமக்கு 
வஹ்யில் எது அைிவிக்கப்பட்டகதா அறத 
ஓதுவரீாக! இன்னும், சதாழுறகறய நிறல 
நிறுத்துவரீாக! நிச்சயமாக சதாழுறக 
மானக்ககடானவற்றை விட்டும் 
தீயகாரியங்கறள விட்டும் தடுக்கிைது. 
அல்லாஹ் (உங்கறள) நிறனவு கூர்வது 
(நீங்கள் அவறன நிறனவு கூர்வறத விட) 
மிகப் சபரியதாகும். இன்னும், அல்லாஹ் 
நீங்கள் சசய்பவற்றை நன்கைிகிைான். 

ْتُل  ُ ا   ا  ِمنه   اِلهْيكه  اُْوِحه  مه
ِب  هقِِم  الِْكتَٰ ا َٰوةه    وه ل  اَِنه  الَصه
َٰوةه  ل ِن  تهْنهَٰ  الَصه   عه

ٓاءِ  ِر    الْفهْحشه الُْمْنكه  وه
لهِذْكرُ  ِ  وه ُ    اّلَلَٰ ْكَبه ه ُ   ا   وهاّلَلَٰ
ا  یهْعلهُم   تهْصنهُعْونه  مه
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46. கவதமுறடயவர்களிடம் மிக அழகிய 
முறையிகலகய தவிர தர்க்கம் 
சசய்யாதீர்கள். அவர்களில் எவர்கள் 
அநியாயக்காரர்களாக இருக்கிைார்ககளா 
அவர்களிடகம தவிர. (அந்த 
அநியாயக்காரர்கள் உங்களிடம் 
கபார்சதாடுத்தால் நீங்களும் அவர்களிடம் 
கபாரிடுங்கள்.) இன்னும், நீங்கள் கூறுங்கள்: 
எங்களுக்கு இைக்கப்பட்டறதயும் 
உங்களுக்கு இைக்கப்பட்டறதயும் நாங்கள் 
நம்பிக்றக சகாண்கடாம், எங்கள் கடவுளும் 
உங்கள் கடவுளும் ஒருவன்தான். நாங்கள் 
அவனுக்கு கீழ்ப்பணிந்தவர்கள் ஆகவாம். 

ا وهَله  اِدلُْو  هْهله  ُتجه ِب  ا   الِْكتَٰ
۬   ِِهه  ِبالَهِتْ  اََِله  ُن   هْحسه  اََِله  ا

لهُمْوا الَهِذیْنه  ْ  ظه ا ِمْٰنُ   وهقُْولُْو 
َنها  مه ُنِْزله  ِبالَهِذْی   اَٰ   اِلهیْنها   ا

ُنِْزله  ا َُٰهنها  اِلهْيُكْم  وه اِل   وه
َُٰهُكْم  اِل نهْحُن  وهاِحد   وه  لهه   وه
 ُمْسلُِمْونه 

47. (உமக்கு முன்னர் உள்ள நபிமார்களுக்கு 
கவதத்றத இைக்கிய) இவ்வாறுதான் 
உமக்கு(ம்) இவ்கவதத்றத நாம் 
இைக்கிகனாம். (இதற்கு முன்) கவதங்கறள 
நாம் எவர்களுக்கு சகாடுத்கதாகமா 
அவர்கள் (-இஸ்ரகவலர்களில் பலர்) இ(ந்த 
கவதத்)றத நம்பிக்றக சகாள்வார்கள். 
இன்னும், இவர்களில் (-மக்காவாசிகளில்) 
இறத நம்பிக்றக சகாள்பவர்களும் 
இருக்கிைார்கள். நிராகரிப்பாளர்கறளத் தவிர 
(மற்ைவர்கள்) நமது வசனங்கறள மறுக்க 
மாட்டார்கள். 

لِكه  لْنها   وهكهذَٰ هنْزه   اِلهْيكه  ا
ُ  فهالَهِذیْنه  الِْكتَٰبه    ُ تهْيٰنَٰ   اَٰ
ِمْن  ِبه     یُْؤِمُنْونه  الِْكتَٰبه    وه
ْن  ءِ هَٰ ُؤاَله  ا  ِبه     یَُْؤِمُن  مه مه   وه
ُد   اََِله  ِباَٰیَِٰتنها   یهْجحه

 الْكَِٰفُرْونه 

48. இதற்கு முன் (கவறு) ஒரு கவதத்றத 
நீர் ஓதுபவராக இருக்கவில்றல. உமது 
வலக்கரத்தால் அறத எழுதவும் இல்றல. 
அப்படி இருந்திருந்தால் வணீர்கள் (இது 
அல்லாஹ்வின் புைத்திலிருந்து வந்தது 
என்பதில்) நிச்சயமாக சந்கதகம் 
சகாண்டிருப்பார்கள். 

ا  مه   قهْبلِه   ِمْن  تهْتلُْوا ُكْنته  وه
ه   ِكتَٰب  َوهَله  ِمْن   تهُخَطُ

ْرتهابه  اِذًا ِبيهِمیِْنكه   ََله
 الُْمْبِطلُْونه 
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49. மாைாக, இ(ந்த கவதமான)து கல்வி 
சகாடுக்கப்பட்டவர்களின் சநஞ்சங்களில் 
சதளிவான அத்தாட்சிகளாக இருக்கிைது. 
இன்னும், நமது வசனங்கறள மறுக்க 
மாட்டார்கள் அநியாயக்காரர்கறளத் தவிர. 

ٌۢ  بهْل  یَٰت    ُصُدْورِ  ِفْ   بهیَِنَٰت   ُهوهاَٰ
ا  الِْعلْمه    اُْوُتوا الَهِذیْنه  مه  وه
ُد  لُِمْونه  اََِله  ِباَٰیَِٰتنها   یهْجحه الَظَٰ
 

50. இன்னும், அவர்கள் கூைினார்கள்: “இவர் 
மீது அவருறடய இறைவனிடமிருந்து 
அத்தாட்சிகள் இைக்கப்பட கவண்டாமா!” 
(நபிகய!) கூறுவரீாக! “அத்தாட்சிகள் 
எல்லாம் அல்லாஹ்விடம் இருக்கின்ைன. 
(அவன் நாடியபடி அத்தாட்சிறய 
இைக்குவான்.) நாசனல்லாம் சதளிவான 
எச்சரிப்பாளர்தான்.” 

 عهلهْيهِ   اُنِْزله  لهْو َله   وهقهالُْوا
یَٰت   بَِه     َمِْن  اَٰ نَهمها  قُْل  َره   اِ
ِ    ِعْنده  اَْلَٰیَُٰت  ا   اّلَلَٰ نَهمه اِ هنها  وه   ا
ِبْي   نهِذیْر    َمُ

51. (அவர்கள் ககட்கும் அத்தாட்சிறய விட) 
இந்த கவதத்றத நிச்சயமாக நாம் உம்மீது 
இைக்கி இருப்பது அவர்களுக்கு கபாதாதா? 
இது அவர்கள் மீது ஓதி 
காண்பிக்கப்படுகிைகத! நம்பிக்றக சகாள்கிை 
மக்களுக்கு நிச்சயமாக இதில் அருளும் 
அைிவுறரயும் இருக்கின்ைன. 

لهْم  هوه َها   یهْكِفِهْم  ا هن لْنها  ا هنْزه  ا
ْ    یُْتلَٰ  الِْكتَٰبه  عهلهْيكه    عهلههْْیِ
لِكه  ِفْ  اَِنه  ْحمهًة  ذَٰ لهره

ی ن  لِقهْوم   َوهِذْكرَٰ  یَُْؤِمُنْونه

52. (நபிகய!) கூறுவரீாக! எனக்கும் 
உங்களுக்கும் இறடயில் சாட்சியால் 
அல்லாஹ்கவ கபாதுமானவன். வானங்கள் 
இன்னும் பூமியில் உள்ளவற்றை அவன் 
நன்கைிவான். இன்னும், சபாய்றய 
நம்பிக்றக சகாண்டவர்களும் 
அல்லாஹ்றவ நிராகரித்தவர்களும் 
அவர்கள்தான் நஷ்டவாளிகள் ஆவார்கள். 

ِ  كهفَٰ  قُْل   بهْيِنْ  ِباّلَلَٰ
بهیْنهُكْم  ِهْيًدا    وه ا  یهْعلهُم  شه   مه

ِت  ِف  مَٰوَٰ  وهاَْلهْرِض    الَسه
الَهِذیْنه  ُنْوا وه مه  ِبالْبهاِطِل  اَٰ
ِ    وهكهفهُرْوا كه  ِباّلَلَٰ َٰٓى ِ  ُهُم  اُول

ِسُرْونه   الْخَٰ
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53. அவர்கள் உம்மிடம் தண்டறனறய 
அவசரமாகக் ககட்கிைார்கள். 
(தண்டறனக்கான) தவறண 
குைிப்பிடப்பட்டதாக இல்றல என்ைால் 
அவர்களுக்கு தண்டறன (உடகன) 
வந்திருக்கும். அவர்கள் உணராதவர்களாக 
இருக்கும் நிறலயில் நிச்சயமாக 
அவர்களிடம் அ(ந்த தண்டறனயான)து 
திடீசரன வரும். 

یهْستهْعِجلُْونهكه  اِب    وه ذه   ِبالْعه
لهْو َله   ل   وه هجه َمً  ا   َمُسه

ُهُم  ٓاءه اُب    لَهجه ذه  الْعه
 ْ ُ لهيهاْتِيهَٰنه  َله  بهْغتهًة َوهُهْم  وه
 یهْشُعُرْونه 

54. அவர்கள் உம்மிடம் தண்டறனறய 
அவசரமாகக் ககட்கிைார்கள். 
(இவ்வுலகத்தின் தண்டறனறய விட 
மறுறமயின் தண்டறனயாகிய) நரகம் 
நிச்சயமாக நிராகரிப்பாளர்கறள சூழ்ந்து 
சகாள்ளும். 

اِب    یهْستهْعِجلُْونهكه  ذه   ِبالْعه
اَِنه  َنهمه  وه هه ٌۢ  جه ة    لهُمِحْيطه

 ِبالْكَِٰفِریْنه  

55. அவர்களுக்கு கமலிருந்தும் அவர்களின் 
கால்களுக்கு கீகழ இருந்தும் (வறக 
வறகயான) தண்டறன அவர்கறள 
மூடிக்சகாள்கின்ை நாளில் (அந்த நரகம் 
அவர்கறள சூழ்ந்து இருக்கும்). இன்னும், 
நீங்கள் சசய்து சகாண்டிருந்தறத (-அதன் 
தண்டறனறய) சுறவயுங்கள் என்று 
(இறைவன்) கூறுவான். 

هُىُ  یهْومه  اُب  یهْغشَٰ ذه  ِمْن  الْعه
ِمْن  فهْوقِِهْم   تهْحِت  وه
هْرُجلِِهْم  یهُقْوُل  ا ا  ذُْوقُْوا وه  مه
 تهْعمهلُْونه  ُكنُْتْم 

56. நம்பிக்றக சகாண்ட என் அடியார்ககள! 
நிச்சயமாக எனது பூமி விசாலமானது. 
ஆககவ, என்றனகய (கலப்பற்ை முறையில்) 
நீங்கள் வணங்குங்கள்! 

ا الَهِذیْنه  یَِٰعبهاِدیه  ُنْو  مه   اَِنه  اَٰ
هْرِضْ  ة   ا َهایه  وهاِسعه   فهاِی

 فهاْعُبُدْوِن 

57. எல்லா ஆன்மாவும் மரணத்றத 
சுறவக்கக் கூடியகத! பிைகு, நம்மிடகம 
நீங்கள் திரும்பக் சகாண்டு வரப்படுவரீ்கள். 

 الْمهْوِت  ذهٓاى ِقهةُ  نهْفس   كَُلُ 
ُعْونه   اِلهیْنها  ثَُمه   ُتْرجه
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58. இன்னும், எவர்கள் நம்பிக்றக சகாண்டு 
நன்றமகறள சசய்தார்ககளா – நிச்சயமாக 
நாம் அவர்களுக்கு சசார்க்கத்தில் பல 
அறைகறள தயார்படுத்திக் சகாடுப்கபாம். 
அவற்ைின் கீழ் நதிகள் ஓடும். அவர்கள் 
அதில் நிரந்தரமாக தங்கி இருப்பார்கள். 
அமல் சசய்தவர்களின் கூலி மிகச் 
சிைப்பானகத! 

الَهِذیْنه  ُنْوا وه مه ِملُوا اَٰ   وهعه
ِت  لِحَٰ ْ  الَصَٰ ُ  َمِنه  لهنُبهَوِئهَٰنه
َنهةِ  فًا   الْجه   ِمْن  تهْجِرْی  ُغره
ا  رُ  تهْحِتهه لِِدیْنه  اَْلهنْهَٰ  خَٰ
ا    هْجرُ  نِْعمه  فِْيهه   ا

ِملِْيه ۬    الْعَٰ

59. அவர்கள் சபாறுறமயாக இருந்தனர். 
இன்னும், தங்கள் இறைவன் மீகத 
நம்பிக்றக றவத்து (அவறனகய சார்ந்து) 
இருந்தார்கள். 

ْوا الَهِذیْنه  ُ َبه لَٰ  صه بَِِهْم  وهعه  ره
َهلُْونه  ك  یهتهوه

60. எத்தறனகயா கால்நறடகள் தனது 
உணறவ சுமப்பதில்றல. அல்லாஹ்தான் 
அவற்றுக்கும் உங்களுக்கும் 
உணவளிக்கிைான். இன்னும், அவன்தான் 
நன்கு சசவியுறுபவன், நன்கைிந்தவன் 
ஆவான். 

هیَِْن  ها ك  تهْحِمُل  ََله  دهٓابَهة   َمِْن  وه
  ۬ ا   ُ  ِرْزقههه هّلَلَٰ ا  ا   یهْرُزقُهه

ُكْم  ؗ  یَها اِ ِمْيعُ   وه   وهُهوهالَسه
لِْيُم   الْعه

61. வானங்கறளயும் பூமிறயயும் யார் 
பறடத்தான்? சூரியறனயும் சந்திரறனயும் 
(யார் உங்களுக்கு) வசப்படுத்தினான் என்று 
அவர்களிடம் நீர் ககட்டால், 
“அல்லாஹ்தான்” என்று நிச்சயமாக 
அவர்கள் கூறுவார்கள். ஆக, அவர்கள் 
எப்படி (அந்த அல்லாஹ்றவ 
வணங்குவதிலிருந்து சிறலகறள 
வணங்குவதின் பக்கம்) 
திருப்பப்படுகிைார்கள். 

ْن  لهى ِ ْ  وه ُ هلهَْته ا لهقه  َمهْن  سه   خه
ِت  مَٰوَٰ ره   وهاَْلهْرضه  الَسه َخه   وهسه
ْمسه  الْقهمهره  الَشه   لهيهُقْولَُنه  وه

   ُ هَنَٰ  اّلَلَٰ  یُْؤفهُكْونه   فها



 

ஸூரா அஹ்ஸாப் 

 

924 

 

 الأحزاب

62. அல்லாஹ், தனது அடியார்களில் தான் 
நாடியவருக்கு வாழ்வாதாரத்றத 
விசாலமாக்குகிைான். இன்னும், (தான் 
நாடுகிை) அவருக்கு (அறத) சுருக்கி 
விடுகிைான். நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
எல்லாவற்றையும் நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

 ُ هّلَلَٰ  لِمهْن   الَرِْزقه  یهْبُسُط  ا
ٓاءُ  یهْقِدرُ  ِعبهاِده   ِمْن  یَهشه   وه
ه  اَِنه  لهه     ء   ِبكَُلِ  اّلَلَٰ ْ  َشه

 عهلِْيم  

63. வானத்திலிருந்து மறழறய இைக்கி, 
அதன் மூலம் பூமிறய, அது இைந்து விட்ட 
பின்னர் உயிர்ப்பிப்பவன் யார் என்று நீர் 
அவர்களிடம் ககட்டால், “அல்லாஹ்” என்று 
நிச்சயமாக அவர்கள் கூறுவார்கள். (நபிகய!) 
நீர் கூறுவரீாக! “புகழ் எல்லாம் 
அல்லாஹ்விற்கக!” மாைாக, (இறைவன் 
அல்லாத ஒன்றை வணங்குவது தவறு 
என்பறத) அவர்களில் அதிகமானவர்கள் 
சிந்தித்து புரிய மாட்டார்கள். 

ْن  لهى ِ ْ  وه ُ هلهَْته ا له  َمهْن  سه  نَهَزه
مهٓاءِ  ِمنه   ِبهِ  فهاهْحيها  مهٓاءً  الَسه

ْ  اَْلهْرضه  ا  بهْعدِ  ِمنٌۢ ْوِتهه  مه
ُ    لهيهُقْولَُنه  ْمُد  قُِل  اّلَلَٰ   الْحه

   ِ ْكثهُرُهْم  بهْل  ّلِلََٰ ه  َله   ا
ن   یهْعِقلُْونه

64. இவ்வுலக வாழ்க்றக கவடிக்றகயாகவும் 
விறளயாட்டாகவும் தவிர இல்றல. 
நிச்சயமாக மறுறம வடீு - அதுதான் 
நிரந்தரமான (வாழ்க்றகறய உறடய)தாகும். 
அவர்கள் அைிந்து சகாள்ள கவண்டுகம! 

ا  مه ِذهِ  وه وةُ  هَٰ يَٰ ا   الْحه نْيه   اََِله  الَدُ
لهِعب     لهْهو   اَِنه   وه اره  وه   الَده

ةه  يهوهاُن    لهِهه  اَْلَِٰخره  لهوْ  الْحه
هانُْوا  یهْعلهُمْونه  ك

65. ஆக, அவர்கள் கப்பலில் பயணித்தால் 
அல்லாஹ்றவ - அவனுக்கு மட்டும் 
வணக்க வழிபாட்றட 
தூய்றமப்படுத்தியவர்களாக - 
அறழக்கிைார்கள். ஆக, அவன் அவர்கறள 
கறரக்கு காப்பாற்ைிக் சகாண்டு வந்தால் 
அப்கபாது அவர்கள் (அவனுக்கு சிறலகறள) 
இறணயாக்குகிைார்கள். 

ِكُبْوا فهاِذها ُوا الُْفلِْك  ِف  ره   دهعه
ه  ۬   لههُ  ُمْخلِِصْيه  اّلَلَٰ یْنه    الَدِ
هُىْ  فهلهَمها  َِ  اِله  نهَجَٰ   اِذها الَْبه
 یُْشِرُكْونه   ُهْم 
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66. ஏசனனில், (நமது அருட்சகாறடகளில்) 
நாம் அவர்களுக்கு சகாடுத்தவற்றை 
அவர்கள் நிராகரிப்பதற்காகவும் 
(பாவங்கறளக் சகாண்டு) அவர்கள் 
இன்புறுவதற்காகவும் (அல்லாஹ் 
அல்லாதவற்றை வணங்குகிைார்கள்). ஆக, 
அவர்கள் (விறரவில் தங்களது சகட்ட 
முடிறவ) அைிவார்கள். 

ا   لِيهْكُفُرْوا ۬   ِبمه   ْ ُ تهْيٰنَٰ  اَٰ
لِیهتهمهَتهُعْوا  ْوفه  وه  فهسه
 یهْعلهُمْونه 

67. “பாதுகாப்பு அளிக்கின்ை புனிதத்தலத்றத 
நிச்சயமாக நாம் (அவர்களுக்கு) 
ஏற்படுத்திகனாம்; அவர்கறளச் சுற்ைி மக்கள் 
(சகாறல சகாள்றளயால்) 
சூறையாடப்படுகிைார்கள்” என்பறத (-
மக்காறவ கசர்ந்த இறணறவப்பாளர்கள்) 
பார்க்கவில்றலயா? ஆக, அவர்கள் 
சபாய்றய நம்பிக்றக சகாள்கின்ைனரா? 
இன்னும், (உண்றமயாளனாகிய) 
அல்லாஹ்வின் அருறள 
நிராகரிக்கின்ைனரா? 

لهْم  هوه ْوا ا هنَها  یهره لْنها  ا عه ًما  جه ره  حه
ُف  َطه یُتهخه ِمًنا َوه   ِمْن  الَنهاُس  اَٰ

ْولِِهْم    هفهِبالْبهاِطِل  حه  ا
ِبِنْعمهةِ  یُْؤِمُنْونه  ِ  وه  اّلَلَٰ
 یهْكُفُرْونه 

68. அல்லாஹ்வின் மீது சபாய்றய 
இட்டுக்கட்டியவறன விட; அல்லது, 
உண்றமறய - அது தன்னிடம் வந்தகபாது - 
சபாய்ப்பித்தவறன விட மகா 
அநியாயக்காரன் யார்? 
நிராகரிப்பாளர்களுக்கு நரகத்தில் தங்குமிடம் 
இல்றலயா? 

ْن  مه هْظلهُم  وه ی ِمَمهِن  ا َٰ  افَْته
له  ِ  عه هوْ  اكهِذبً  اّلَلَٰ به  ا َذه  كه

َقِ  ه     لهَمها  ِبالْحه ٓاءه هلهیْسه  جه   ِفْ  ا
َنهمه  هه  لَِلْكَِٰفِریْنه  مهثًْوی جه

69. எவர்கள் நமக்காக (நமது தீன் 
உயர்வதற்காக இறணறவப்பாளர்களிடம்) 
கபாரிட்டார்ககளா - அவர்களுக்கு நாம் 
நிச்சயமாக நமது (கநரான) பாறதகறள 
வழிகாட்டுகவாம். இன்னும், நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் (இத்தறகய) நல்லைம் 
புரிகவாருடன் இருக்கிைான். 

الَهِذیْنه  اههُدْوا وه  فِیْنها  جه
 ْ ُ ا    لهنهْهِدیهَٰنه اَِنه   ُسُبلهنه  وه

ه  ن  لهمهعه  اّلَلَٰ  الُْمْحِسِنْيه
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ஸூரா ரூம்  الروم 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. அலிஃப் லாம் மீம்.   ٓالَٓم 

2. கராமர்கள் கதாற்கடிக்கப்பட்டனர்,  ْوُم   غُلِبهِت  الَرُ

3. (அவர்கள் கதாற்கடிக்கப்பட்டது ஷாம் 
கதசமாகிய) பூமியின் கீழ்ப் பகுதியில். 
அவர்கள் கதாற்கடிக்கப்பட்டதன் பின்னர் 
(விறரவில் தங்கள் எதிரிகறள 
சவற்ைிசகாண்டு) கதாற்கடிப்பார்கள். 

  ْ هْدنه  ِف ْ  وهُهْم  اَْلهْرِض  ا  َمِنٌۢ
ْ  بهْعدِ  يهْغلُِبْونه   غهلهُِبِ  سه

4. சில ஆண்டுகளில் இது நறடசபறும். 
(இதற்கு) முன்னரும் (இதற்கு) பின்னரும் 
அல்லாஹ்விற்கக அதிகாரம் உரியது. 
(ஆககவ, அவன் நாடியவர்களுக்கு சவற்ைி 
அளிக்கிைான்.) இன்னும், அந்நாளில் 
நம்பிக்றகயாளர்கள் மகிழ்ச்சியறடவார்கள். 

۬   ِبْضِع  ِفْ  ِ  ِسِنْيه    اَْلهْمرُ  ّلِلََٰ
ْ  قهْبُل  ِمْن  ِمنٌۢ  بهْعُد    وه

ذ   ى ِ یهْومه ُح  وه   یَهْفره
 الُْمْؤِمُنْونه  

5. (அந்த மகிழ்ச்சி) அல்லாஹ்வின் 
உதவியினால் ஆகும். அவன், தான் 
நாடியவர்களுக்கு உதவுகிைான். அவன் 
மிறகத்தவன், மகா கருறணயாளன். 

ِ    ِبنهْصرِ  ْن  یهْنُصرُ  اّلَلَٰ  مه
ٓاُء    ِزیْزُ  یَهشه  وهُهوهالْعه

ِحْيُم    الَره

6. (இறத) அல்லாஹ் 
வாக்களித்திருக்கிைான். அல்லாஹ் தனது 
வாக்றக மாற்ை மாட்டான். என்ைாலும், 
மக்களில் அதிகமானவர்கள் (அல்லாஹ்வின் 
வாக்கு உண்றம என்பறத) அைிய 
மாட்டார்கள். 

ِ    وهعْده  ُ  یُْخلُِف  َله  اّلَلَٰ  اّلَلَٰ
ه   َِٰكَنه  وهعْده ل ْكثهره  وه ه  الَنهاِس  ا
 یهْعلهُمْونه  َله 
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7. அவர்கள் இவ்வுலக வாழ்க்றகயில் 
சவளிப்புை (கதாற்ை)த்றத அைிவார்கள். 
அவர்கள் மறுறமறயப் பற்ைி முற்ைிலும் 
கவனமற்ைவர்கள் ஆவார்கள். 

اِهًرا یهْعلهُمْونه  وةِ  َمِنه  ظه يَٰ   الْحه
  ۬ ا   نْيه ِن  وهُهْم  الَدُ ةِ  عه   اَْلَِٰخره
ِفلُْونه  ُهْم   غَٰ

8. அவர்கள் தங்கறளத் தாகம சிந்தித்து 
பார்க்க மாட்டார்களா? அல்லாஹ் 
வானங்கறளயும் பூமிறயயும் இன்னும் 
அந்த இரண்டிற்கு மத்தியில் 
உள்ளவற்றையும் உண்றமயான 
காரியத்திற்காகவும் ஒரு குைிப்பிட்ட 
தவறணக்காகவும் தவிர பறடக்கவில்றல. 
நிச்சயமாக மக்களில் அதிகமானவர்கள் 
தங்கள் இறைவனின் சந்திப்றப 
நிராகரிப்பவர்கள்தான். 

لهْم  هوه ْ   یهتهفهَكهُرْوا ا  ِف
هنُْفِسِهْم  ا  ا لهقه  مه ُ   خه  اّلَلَٰ
ِت  مَٰوَٰ ا   وهاَْلهْرضه  الَسه مه  وه
ا   َقِ  اََِله  بهیْنهُهمه ل    ِبالْحه اهجه  وه
َمً    اَِنه   َمُسه ا  وه ِثْْیً  َمِنه  كه
بَِِهْم  ِبلِقهٓاِئ  الَنهاِس   ره

 لهكَِٰفُرْونه 

9. இவர்கள் பூமியில் பயணிக்க 
கவண்டாமா? தங்களுக்கு 
முன்னுள்ளவர்களின் முடிவு எப்படி 
இருந்தது என்று இவர்கள் பார்ப்பார்ககள! 
இவர்கறள விட ஆற்ைலால் அவர்கள் 
கடுறமயானவர்களாக இருந்தார்கள். 
இன்னும், அவர்கள் பூமிறய உழுதார்கள். 
இன்னும், இவர்கள் அறத 
சசழிப்பாக்கியறதவிட அதிகமாக அவர்கள் 
அறத சசழிப்பாக்கினார்கள். இன்னும், 
அவர்களுறடய இறைத் தூதர்கள் 
அவர்களிடம் சதளிவான அத்தாட்சிகறளக் 
சகாண்டு வந்தார்கள். ஆக, அல்லாஹ் 
அவர்களுக்கு அநியாயம் சசய்பவனாக 
இருக்கவில்றல. எனினும், அவர்கள் 
தங்களுக்குத் தாங்ககள அநியாயம் 
சசய்பவர்களாக இருந்தனர். 

لهْم  هوه ْوا ا  اَْلهْرِض  ِف  یهِسْْیُ
هانه  كهْيفه  فهیهْنُظُرْوا   عهاقِبهةُ  ك
ا قهْبلِِهْم    ِمْن  الَهِذیْنه  هانُْو    ك
َده  هشه ْ  ا هاُروا ِمْٰنُ ث ه  قَُوهةً َوها
مهُرْوهها   ضه اَْلهرْ  ْكثهره  وهعه ه  ا
مهُرْوهها  ِمَمها  ْتُهْم  عه ٓاءه   وهجه

ِت    ُرُسلُُهْم  هانه  فهمها  ِبالْبهیَِنَٰ   ك
 ُ َِٰكْن  لِيهْظلِمهُهْم  اّلَلَٰ ل ا وه هانُْو   ك

ُهْم  هنُْفسه  یهْظلُِمْونه   ا
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10. பிைகு, தீறம சசய்தவர்களின் முடிவு 
மிக தீயதாககவ ஆகிவிட்டது. ஏசனனில், 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் அத்தாட்சிகறள 
சபாய்ப்பித்தனர். இன்னும், அவற்றைக் 
ககலி சசய்பவர்களாக இருந்தனர். 

هانه  ثَُمه   الَهِذیْنه  عهاقِبهةه  ك
ٓاُءوا اَٰ ی اهسه ْوٓ هْن  الَسُ بُْوا ا َذه  كه
ِ  ِباَٰیَِٰت  هانُْوا اّلَلَٰ ك ا  وه  ِبهه

ن   یهْستهْهِزُءْونه

11. அல்லாஹ்தான் பறடப்புகறள 
ஆரம்பமாக பறடக்கிைான். பிைகு, (அறவ 
இைந்த பின்னர்) அவற்றை மீண்டும் 
உருவாக்குகிைான். பிைகு, அவனிடகம, 
நீங்கள் திரும்பக் சகாண்டு வரப்படுவரீ்கள். 

 ُ هّلَلَٰ ُؤا ا لْقه  یهْبده  ثَُمه  الْخه
ُعْونه   اِلهْيهِ  ثَُمه  یُِعْيُده   ُتْرجه
 

12. இன்னும், மறுறம நிகழ்கின்ை நாளில் 
குற்ைவாளிகள் சபரும் சிரமப்படுவார்கள்.  یهْومه ةُ  تهُقْوُم  وه اعه   الَسه

 الُْمْجِرُمْونه   یُْبلُِس 

13. அவர்களுக்கு அவர்க(றள வழிசகடுத்த 
அவர்க)ளுறடய நண்பர்களில் 
பரிந்துறரயாளர்கள் யாரும் இருக்க 
மாட்டார்கள். இன்னும், அவர்கள் (-
வழிசகடுத்தவர்கள்) (தங்களால் 
வழிசகடுக்கப்பட்ட) தங்களது நண்பர்க(ள் 
தங்களுக்கு சசய்த வழிபாடுக)றள 
நிராகரிப்பவர்களாக ஆகிவிடுவார்கள். 

لهْم   َمِْن  لَهُهْم  یهُكْن  وه
هٓاى ِِهْم  ك ُؤا ُشره ٓ هانُْوا ُشفهعَٰ ك   وه
هٓاى ِِهْم  ك ِفِریْنه  ِبُشره  كَٰ

14. இன்னும், மறுறம நிகழும் நாளில் - 
அந்நாளில் அவர்கள் (ஒவ்சவாருவரும் 
தத்தமது அமலுக்குரிய கூலிறயப் 
சபறுவதற்கு) பிரிந்து விடுவார்கள். 

یهْومه  ةُ  تهُقْوُم  وه اعه   الَسه
ذ   ى ِ قُْونه   یهْومه  یَهتهفهَره

15. ஆக, எவர்கள் நம்பிக்றக சகாண்டு 
நன்றமகறள சசய்தார்ககளா, அவர்கள் 
(சசார்க்கத்தின்) கதாட்டத்தில் 
மகிழ்விக்கப்படுவார்கள். 

ا  هَمه ُنْوا الَهِذیْنه  فها مه ِملُوا  اَٰ  وهعه
ِت  لِحَٰ ة   ِفْ  فهُهْم  الَصه ْوضه  ره
ْونه  ُ  یَُْحَبه
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16. ஆக, எவர்கள் நிராகரித்தார்ககளா, நமது 
வசனங்கறளயும் மறுறமயின் 
சந்திப்றபயும் சபாய்ப்பித்தார்ககளா 
அவர்கள் (நரக) தண்டறனக்குக் சகாண்டு 
வரப்படுவார்கள். 

ا  هَمه ا بُْوا كهفهُرْوا  الَهِذیْنه  وه َذه  وهكه
لِقهٓاِئ  ِباَٰیَِٰتنها  ةِ  وه   اَْلَِٰخره
كه  َٰٓى ِ اِب  ِف  فهاُول ذه  الْعه

ُرْونه   ُمْحضه

17. ஆககவ, நீங்கள் மாறலப் சபாழுறத 
அறடயும்கபாதும் (-சூரியன் மறைந்த 
பின்னரும்) காறலப் சபாழுறத 
அறடயும்கபாதும் (சூரியன் உதிக்கும் 
முன்னரும் - மஃரிபு மற்றும் ஃபஜ்ரு 
சதாழுறகறய நிறைகவற்ைி) 
அல்லாஹ்றவத் துதியுங்கள். 

نه  ِ  فهُسْبحَٰ  ِحْيه  اّلَلَٰ
ُتْصِبُحْونه    وهِحْيه  ُتْمُسْونه 

 

18. இன்னும், வானங்களிலும் பூமியிலும் 
எல்லாப் புகழும் அவனுக்கக உரியன. 
இன்னும், மாறலயிலும் நீங்கள் மதியப் 
சபாழுதில் இருக்கும்கபாதும் 
(அல்லாஹ்றவ சதாழுது துதியுங்கள்). 

لههُ  ْمُد  وه ِت  ِف  الْحه مَٰوَٰ  الَسه
ِشًيا َوهِحْيه  وهاَْلهْرِض   وهعه
 ُتْظِهُرْونه 

19. அவன், இைந்தவற்ைிலிருந்து 
உயிருள்ளவற்றை சவளியாக்குகிைான்; 
இன்னும், உயிருள்ளவற்ைிலிருந்து 
இைந்தவற்றை சவளியாக்குகிைான்: 
இன்னும், பூமிறய - அது இைந்த பின்னர் - 
உயிர்ப்பிக்கிைான். இவ்வாகை நீங்களும் 
(இைந்த பின்னர் பூமியிலிருந்து மீண்டும் 
உயிருடன்) சவளிகயற்ைப்படுவரீ்கள். 

َه  یُْخِرُج  ِت  ِمنه  الْحه   الْمهَيِ
یُْخِرُج  ته  وه َِ  ِمنه  الْمهَيِ   الْحه
یُْحِ  ا    بهْعده  اَْلهْرضه  وه ْوِتهه   مه
لِ  ن  كه وهكهذَٰ ُجْونه  ُتْخره

20. இன்னும், அவனுறடய அத்தாட்சிகளில் 
உள்ளதுதான், அவன் உங்கறள (-உங்கள் 
மூலப் பிதாறவ) மண்ணிலிருந்து 
பறடத்தான். பிைகு, (அவரின் 
சந்ததிகளாகிய) நீங்ககளா மனிதர்களாக 
(பூமியில் உணறவத்கதடி பல 
இடங்களுக்கு) பிரிந்து சசல்கிைரீ்கள். 

ِمْن  یَِٰته    وه هْن  اَٰ لهقهُكْم  ا  َمِْن  خه
اب   هنُْتْم  اِذها   ثَُمه  ُتره ر    ا  بهشه

 تهْنتهِشُرْونه 
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21. இன்னும், அவன் உங்களுக்காக 
உங்களிலிருந்கத (உங்கள்) மறனவிகறள - 
அவர்களிடம் நீங்கள் அறமதி 
சபைகவண்டும் என்பதற்காக - பறடத்ததும் 
அவனுறடய அத்தாட்சிகளில் உள்ளதுதான். 
இன்னும், உங்க(ள் இரு குடும்பங்க)ளுக்கு 
மத்தியில் அன்றபயும் கருறணறயயும் 
அவன் ஏற்படுத்தினான். சிந்திக்கின்ை 
மக்களுக்கு நிச்சயமாக இதில் பல 
அத்தாட்சிகள் உள்ளன. 

ِمْن  یَِٰته    وه هْن  اَٰ لهقه  ا  لهُكْم  خه
هنُْفِسُكْم  َمِْن  هْزوهاًجا  ا   ا

ا ا اِلهيْ  لَِتهْسُكُنْو  له  هه عه   وهجه
ْحمهًة    بهیْنهُكْم   اَِنه  َمهوهدَهةً َوهره

لِكه  ِفْ  َٰیَٰت   ذَٰ  لَِقهْوم   َله
 یَهتهفهَكهُرْونه 

22. இன்னும், வானங்களும் பூமியும் 
பறடக்கப்பட்டிருப்பதும் உங்கள் 
சமாழிகளும் உங்கள் நிைங்களும் 
கவறுபட்டு இருப்பதும் அவனுறடய 
அத்தாட்சிகளில் உள்ளதுதான். 
கல்வியாளர்களுக்கு நிச்சயமாக இதில் பல 
அத்தாட்சிகள் உள்ளன. 

ِمْن  یَِٰته   وه لُْق  اَٰ ِت  خه مَٰوَٰ   الَسه
ُف  وهاَْلهْرِض   وهاْخِتله
هلِْسنهِتُكْم  نُِكْم    ا هلْوها ا  اَِنه  وه

لِكه  ِفْ  َٰیَٰت   ذَٰ لِِمْيه  َله  لَِلْعَٰ

23. இன்னும், நீங்கள் இரவிலும் பகலிலும் 
தூங்குவதும்; அவனுறடய அருளிலிருந்து 
நீங்கள் (சபாருள் சம்பாதிக்க) கதடுவதும் 
அவனுறடய அத்தாட்சிகளில் உள்ளதுதான். 
(உபகதசங்கறள) சசவிகயற்கிை மக்களுக்கு 
நிச்சயமாக இதில் பல அத்தாட்சிகள் 
உள்ளன. 

ِمْن  یَِٰته   وه نهاُمُكْم  اَٰ  ِبالَهْيِل  مه
ارِ  الَنههه ٓاُؤُكْم  وه  َمِْن  وهابِْتغه
لِكه  ِفْ  اَِنه  ه    فهْضلِ  َٰیَٰت    ذَٰ  َله
 یَهْسمهُعْونه  لَِقهْوم  

24. இன்னும், அவன் உங்களுக்கு மின்னறல 
பயமாகவும் ஆறசயாகவும் காட்டுவதும்; 
இன்னும், வானத்திலிருந்து மறழறய 
அவன் இைக்குவதும்; அதன் மூலம் பூமிறய 
- அது மரணித்த பின்னர் - உயிர்ப்பிப்பதும் 
அவனுறடய அத்தாட்சிகளில் உள்ளதுதான். 
சிந்தித்து புரிகிை மக்களுக்கு நிச்சயமாக 
இதில் பல அத்தாட்சிகள் உள்ளன. 

ِمْن  یَِٰته   وه قه   یُِریُْكُم  اَٰ ْ  الَْبه
َُِل  یَُنه مهًعا َوه ْوفًا َوهطه  ِمنه  خه

مهٓاءِ   ِبهِ   فهُيْح   مهٓاءً  الَسه
ا    بهْعده  اَْلهْرضه  ْوِتهه  ِفْ  اَِنه  مه
لِكه  َٰیَٰ  ذَٰ یَهْعِقلُْونه  لَِقهْوم   ت  َله
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25. இன்னும், வானமும் பூமியும் 
அவனுறடய கட்டறளயின்படி 
(அவற்றுக்குரிய இடத்தில் நிறலயாக) 
நிற்பது, அவனுறடய அத்தாட்சிகளில் 
உள்ளதுதான். பிைகு, அவன் உங்கறள 
பூமியிலிருந்து ஒருமுறை அறழத்தால், 
அப்கபாது நீங்கள் (அதிலிருந்து உயிருடன்) 
சவளிகயறுவரீ்கள். 

ِمْن  یَِٰته    وه هْن  اَٰ  تهُقْومه  ا
مهٓاءُ    ِباهْمِره     وهاَْلهْرُض  الَسه

ُكْم  اِذها ثَُمه  ۬    دهعها  َمِنه  دهْعوهةً  
  ۬ هنُْتْم  اِذها   اَْلهْرِض     ا

 تهْخُرُجْونه 

26. இன்னும், வானங்களிலும் பூமியிலும் 
உள்ளவர்(கறள அவகன பறடத்தான். 
ஆககவ அவர்)கள் அவனுக்கக உரியவர்கள். 
எல்கலாரும் அவனுக்கக (வாழ்விலும் 
சாவிலும் உயிர்த்சதழுவதிலும்) பணிந்து 
நடக்கிைார்கள். (அவனது விதிறய அவர்கள் 
யாராலும் மீை முடியாது.) 

لهه   ْن  وه ِت  ِف  مه مَٰوَٰ   الَسه
قَِٰنُتْونه  لَهه   كَُل   وهاَْلهْرِض   

 

27. அவன்தான் பறடப்புகறள ஆரம்பமாக 
பறடக்கிைான். பிைகு, (அறவ அழிந்த 
பின்னர்) அவன் அவற்றை மீண்டும் 
பறடப்பான். அதுகவா அவனுக்கு மிக 
இலகுவானதாகும். இன்னும், 
வானங்களிலும் பூமியிலும் மிக உயர்ந்தத் 
தன்றமகள் அவனுக்கக உரியன. 
அவன்தான் மிறகத்தவன், மகா ஞானவான். 

ُؤا وهُهوهالَهِذْی  لْقه  یهْبده  الْخه
هْهوهُن  ه  یُِعْيُد  ثَُمه    عهلهْيِه    وهُهوها
لههُ   ِف   اَْلهْعلَٰ  الْمهثهُل  وه

ِت  مَٰوَٰ  وهاَْلهْرِض    الَسه
ِزیْزُ  ِكْيُمن  وهُهوهالْعه  الْحه
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28. (இறணறவப்பாளர்ககள!) அவன் 
உங்களுக்கு உங்களிலிருந்கத ஓர் 
உதாரணத்றத விவரிக்கிைான். நாம் 
உங்களுக்கு (மட்டும் உரிறமயாக்கி) 
சகாடுத்த (சசல்வத்)தில் உங்கள் 
வலக்கரங்கள் சசாந்தமாக்கியவர்களில் (-
உங்கள் அடிறமகளில்) யாரும் உங்களுக்கு 
பங்காளிகளாக இருப்பதும், நீங்கள் 
(அறனவரும்) அதில் சமமானவர்களாக 
ஆகிவிடுவதும் முடியுமா? அவர்கறள (-
உங்களுக்கு நாம் சகாடுத்த சசல்வத்தில் 
உங்கள் அடிறமகறள உங்களுடன் 
கசர்த்துக் சகாள்ள) நீங்கள் பயப்படுகிைரீ்கள் 
-(அல்லவா?) நீங்கள் (-சுதந்திரமானவர்கள்) 
உங்கறள - (உங்களில் ஒருவர் மற்ைவர் 
தனது சசாத்தில் பங்காளியாக ஆகுவறத) 
பயப்படுவது கபான்று. (சுதந்திரமான 
பங்காளிகறள பயப்படுவது கபால நீங்கள் 
உங்கள் அடிறமகள் உங்களுடன் 
பங்காளிகளாக ஆகுவறத பயப்படுகிைரீ்கள். 
யாறரயும் கூட்டாக்கிக் சகாண்டால் 
சுதந்திரமாக சசயல்பட முடியாசதன்று 
நிறனக்கிைரீ்கள். அப்படி இருக்க, அல்லாஹ் 
எப்படி தனது பறடப்புகறள தனக்கு 
உரிறமயானவற்ைில் கூட்டாக்கிக் 
சகாள்வான்? அவனுடன் கூட்டாகுவதற்கு 
எந்தத் தகுதியும் யாருக்கும் இல்றலகய!) 
சிந்தித்துப் புரிகிை மக்களுக்கு (நம்) 
வசனங்கறள இவ்வாறு சதளிவாக 
விவரிக்கிகைாம். 

به  ره  َمِْن  َمهثهًل  لهُكْم  ضه
هنُْفِسُكْم    ا  َمِْن  لَهُكْم  ههْل  ا  َمه
لهكهْت  هیْمهانُُكْم  مه  َمِْن  ا
هٓاءه  ك ا  ِفْ  ُشره ُكْم  مه زهقْنَٰ  ره
هنُْتْم  وهٓاء   فِْيهِ  فها   سه

افُْونهُهْم   ُكْم كهِخْيفهتِ  تهخه
ُكْم    هنُْفسه لِكه  ا ُل   كهذَٰ  نُفهَصِ
 یَهْعِقلُْونه  لِقهْوم   اَْلَٰیَِٰت 

29. மாைாக, அநியாயக்காரர்கள் கல்வி 
அைிவு இன்ைி, தங்கள் மன விருப்பங்கறள 
பின்பற்றுகிைார்கள். ஆக, அல்லாஹ் எவறர 
வழிக் சகடுத்தாகனா அவறர யார் கநர்வழி 
சசலுத்துவார்? இன்னும், உதவியாளர்களில் 
எவரும் அவர்களுக்கு இல்றல. 

تَهبهعه  بهِل  ا الَهِذیْنه  ا لهُمْو   ظه
ُهْم  هْهوهٓاءه ْْیِ  ا  فهمهْن  عِلْم     ِبغه
ْن  یَهْهِدْی  َله  مه ُ    اهضه ا  اّلَلَٰ مه   وه
 نََِٰصِریْنه  َمِْن  لهُهْم 
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30. ஆக, (நபிகய!) நீர் இஸ்லாமியக் 
சகாள்றகயில் உறுதியுறடயவராக 
இருக்கும் நிறலயில் உமது முகத்றத(யும் 
உமது சமுதாய மக்களுடன் 
அல்லாஹ்வின்) மார்க்கத்தின் பக்கம் நிறல 
நிறுத்துவரீாக! அல்லாஹ்வுறடய இயற்றக 
மார்க்கம் அதுதான். அ(ந்த 
மார்க்கத்)தில்தான் அல்லாஹ் மக்கறள 
இயற்றகயாக அறமத்தான். அல்லாஹ்வின் 
பறட(ப்பின் அறம)ப்றப மாற்ைக்கூடாது. 
இதுதான் நிறலயான (நீதமான, கநரான) 
மார்க்கம் ஆகும். என்ைாலும், மக்களில் 
அதிகமானவர்கள் (தங்கள் தவறை) அைிய 
மாட்டார்கள். 

هقِْم  یِْن  وهْجههكه  فها   لِلَدِ
ِنْيًفا    ته  حه ِ  فِْطره  الَهِتْ  اّلَلَٰ
ره  ا    الَنهاسه  فهطه  َله  عهلهْيهه

لِْق  تهْبِدیْله  ِ    لِخه لِكه  اّلَلَٰ   ذَٰ
یُْن  ۬   الَدِ ُم   َيِ َِٰكَنه  الْقه ل  وه
ْكثهره  ه  یهْعلهُمْونه ۬   َله  الَنهاِس  ا

31. (நீங்கள் அறனவரும்) அவன் பக்கம் 
முற்ைிலும் திரும்பியவர்களாக இருங்கள். 
இன்னும், அவறன அஞ்சிக் சகாள்ளுங்கள். 
இன்னும், சதாழுறகறய நிறல 
நிறுத்துங்கள். இறணறவப்பவர்களில் 
நீங்கள் ஆகிவிடாதீர்கள். 

تَهُقْوهُ  اِلهْيهِ  ُمِنیِْبْيه  ا  وه
هقِْيُموا ا َٰوةه  وه ل  تهُكْونُْوا وهَله  الَصه
 الُْمْشِرِكْيه   ِمنه 

32. தங்களது மார்க்கத்றத(யும் 
வழிபாடுகறளயும் இறைவன் 
அல்லாதவர்களுக்காக) பிரித்து பல 
(கடவுள்கறள வணங்கி, பல) பிரிவுகளாக 
ஆகிவிட்டவர்களில் நீங்கள் 
ஆகிவிடாதீர்கள். ஒவ்சவாரு பிரிவும் 
தங்களிடம் உள்ளறதக் சகாண்டு 
மகிழ்ச்சியறடகிைார்கள். 

قُْوا الَهِذیْنه  ِمنه  ْ   فهَره ُ   ِدیْٰنه
هانُْوا ك   ِبمها  ِحْزب    كَُلُ  ِشيهًعا    وه
یِْهْم   فهِرُحْونه  لهده
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33. இன்னும், மக்களுக்கு ஒரு தீங்கு 
கநர்ந்தால் தங்கள் இறைவறன - அவன் 
பக்கம் முற்ைிலும் திரும்பியவர்களாக - 
அறழக்கிைார்கள். பிைகு, அவன் தன் 
புைத்திலிருந்து அவர்களுக்கு (தனது) 
அருறள சுறவக்க றவத்தால் அப்கபாது 
அவர்களில் ஒரு சாரார் தங்கள் (சபாய்யான 
சதய்வங்கறள) இறைவனுக்கு 
இறணறவக்கிைார்கள். 

اِذها ْوا ُضَر    الَنهاسه  مهَسه  وه   دهعه
بَههُ  ِنیِْبْيه  ْم ره   اِذها   ثَُمه  اِلهْيهِ  َمُ

هذهاقهُهْم  ْحمهةً  َمِْنهُ  ا   اِذها ره
ْ  فهِریْق   بَِِهْم  َمِْٰنُ  ِبره

 یُْشِرُكْونه  

34. நாம் அவர்களுக்கு சகாடுத்தவற்றை (-
நமது அருட்சகாறடகளுக்கு நன்ைி 
சசலுத்தாமல்) நிராகரிப்பதற்காக (இவ்வாறு 
இறணறவக்கிைார்கள்). ஆக, 
(இறணறவப்கபாகர! சிைிது காலம்) சுகம் 
அனுபவியுங்கள்! ஆக, (மறுறமயில் உங்கள் 
முடிறவ) நீங்கள் அைிவரீ்கள். 

ا   لِيهْكُفُرْوا ْ    ِبمه ُ تهْيٰنَٰ  اَٰ
ْوفه  فهتهمهَتهُعْوا  تهْعلهُمْونه  فهسه

 

35. (அவர்களின் இறணறவப்புக்கு) அவர்கள் 
மீது நாம் ஓர் ஆதாரத்றத இைக்கிகனாமா? 
அவர்கள் எறத அவனுக்கு 
இறணறவப்பவர்களாக இருந்தார்ககளா 
அறதப் பற்ைி (அது சரி என்று) அ(ந்த 
ஆதாரமான)து கபசுகிைதா? 

هْم  لْنها  ا هنْزه ْ  ا ًنا   عهلههْْیِ   ُسلْطَٰ
یهتهكهلَهُم  هانُْوا ِبمها  فهُهوه  ِبه   ك
 یُْشِرُكْونه 

36. இன்னும், மக்களுக்கு நாம் (நமது) 
அருறள சுறவக்க றவத்தால் அவர்கள் 
அதனால் மகிழ்ச்சியறடகிைார்கள். இன்னும், 
அவர்களின் கரங்கள் முற்படுத்திய 
(பாவத்)தால் அவர்கறள ஒரு தீறம 
அறடந்தால், அப்கபாது அவர்கள் 
நிராறசயறடந்து விடுகிைார்கள். 

اِذها   هذهقْنها  وه ْحمهةً   الَنهاسه  ا  ره
ا    فهِرُحْوا اِْن  ِبهه ْ  وه  ُتِصُْبُ
 ٌۢ یَِئهة  ْت  ِبمها  سه مه هیْ  قهَده  ِدیِْهْم ا
 یهْقنهُطْونه   ُهْم  اِذها

37. இவர்கள் பார்க்க கவண்டாமா? 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் தான் நாடியவருக்கு 
உணறவ விசாலமாக்குகிைான். இன்னும், 
(தான் நாடியவருக்கு) சுருக்கி விடுகிைான். 
நம்பிக்றக சகாள்கிை மக்களுக்கு 
நிச்சயமாக இதில் பல அத்தாட்சிகள் 
இருக்கின்ைன. 

لهْم  هوه ْوا ا هَنه  یهره ه  ا   یهْبُسُط  اّلَلَٰ
ٓاءُ  لِمهْن  الَرِْزقه  یهْقِدُر    یَهشه   وه
لِكه  ِفْ  اَِنه  َٰیَٰت   ذَٰ   لَِقهْوم   َله

 یَُْؤِمُنْونه 
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38. ஆககவ, உைவினர்கள், வைியவர்கள், 
வழிப்கபாக்கர்கள் ஆகிகயாருக்கு 
அவர்களின் உரிறமகறள சகாடுப்பரீாக! 
அல்லாஹ்வின் முகத்றத நாடுகவாருக்கு 
இ(வ்வாறு தர்மம் சகாடுப்ப)துதான் 
சிைந்ததாகும். இன்னும், இவர்கள்தான் 
சவற்ைியாளர்கள். 

َقهه   الُْقْربَٰ  ذها  فهاَِٰت   حه
الِْمْسِكْيه  ِبْيِل    وهابْنه   وه  الَسه

لِكه  ْْی    ذَٰ َهِذیْنه  خه   یُِریُْدْونه  لَِل
ِ ؗ  وهْجهه  كه   اّلَلَٰ َٰٓى ِ اُول  ُهُم  وه

 الُْمْفلُِحْونه 

39. மக்களின் சசல்வங்களில் வளர்ச்சி 
காணுவதற்காக (பிரதிபலறன எதிர்பார்த்து) 
அன்பளிப்புகளிலிருந்து எறத நீங்கள் 
சகாடுத்தீர்ககளா அது அல்லாஹ்விடம் 
வளர்ச்சி காணாது. அல்லாஹ்வின் 
முகத்றத நீங்கள் நாடியவர்களாக 
தர்மங்களிலிருந்து எறத நீங்கள் 
சகாடுத்தீர்ககளா (அதுதான் வளர்ச்சி 
அறடயும். அப்படி சகாடுக்கின்ை) 
அவர்கள்தான் (தங்கள் சசல்வங்கறளயும் 
நன்றமகறளயும்) பன்மடங்காக்கிக் 
சகாள்பவர்கள். 

ا   مه تهیُْتْم  وه بًا َمِْن  اَٰ ۡ  َرِ ا بُوه ْ  لَِْیه
  ْ هْموهاِل  ِف   یهْربُْوا فهله  الَنهاِس  ا

ِ    ِعْنده  ا   اّلَلَٰ مه تهیُْتْم  وه  ْن مَِ  اَٰ
وة   ِ  وهْجهه  ُتِریُْدْونه  زهكَٰ  اّلَلَٰ

كه  َٰٓى ِ الُْمْضِعُفْونه  ُهُم  فهاُول
 

40. அல்லாஹ்தான் உங்கறளப் பறடத்தான். 
பிைகு, அவன் உங்களுக்கு உணவளித்தான். 
பிைகு, அவன் உங்கறள மரணிக்க 
றவப்பான். பிைகு, அவன் உங்கறள 
உயிர்ப்பிப்பான். இவற்ைில் (-இந்தக் 
காரியங்களில்) எறதயும் சசய்பவர் உங்கள் 
சதய்வங்களில் இருக்கிைாரா? 
(அல்லாஹ்வாகிய) அவகனா மிக 
பரிசுத்தமானவன். இன்னும், அவர்கள் 
இறணறவப்பவற்றை விட்டும் அவன் மிக 
உயர்ந்தவன். 

 ُ هّلَلَٰ لهقهُكْم  الَهِذْی  ا  ثَُمه  خه
زهقهُكْم   ثَُمه  یُِمیُْتُكْم  ثَُمه  ره
 ِمْن  ههْل  یُْحِیْيُكْم   
ُكْم  هٓاى ِ ك ُل  َمهْن  ُشره  ِمْن  یَهْفعه
لُِكْم  ء     َمِْن  ذَٰ ْ نهه    َشه   ُسْبحَٰ
لَٰ  تهعَٰ َمها  وه ن  عه  یُْشِرُكْونه
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41. தறரயிலும் கடலிலும் (நகரங்களிலும் 
கிராமங்களிலும்) பாவம் சபருகி விட்டது, 
மக்களின் கரங்கள் சசய்தவற்ைினால் 
(அநியாயங்கள் அதிகரித்து விட்டன). 
இறுதியாக, அவர்கள் சசய்தவற்ைின் (-
அவர்களின் பாவங்களின்) சிலவற்றை (-
அதற்குரிய தண்டறனறய) அவர்கறள 
சுறவக்க றவப்கபாம்- அவர்கள் 
(உண்றமயின் பக்கம்) திரும்புவதற்காக. 

ره  هه ادُ  ظه َِ  ِف  الْفهسه  الَْبه
الْبهْحرِ  بهْت  ِبمها  وه هیِْدی  كهسه   ا
 بهْعضه  لُِيِذیْقهُهْم  الَنهاِس 
ِملُْوا الَهِذْی  لَهُهْم  عه  لهعه

 یهْرِجُعْونه 

42. (நபிகய! இறணறவப்பவர்கறள கநாக்கி) 
கூறுவரீாக! பூமியில் பயணியுங்கள். 
(உங்களுக்கு) முன்னிருந்தவர்களுறடய 
முடிவு எப்படி இருந்தது என்று பாருங்கள். 
அ(ழிக்கப்பட்ட அ)வர்களில் 
அதிகமானவர்கள் இறணறவப்பவர்களாக 
இருந்தனர். 

ْوا ْل قُ    اَْلهْرِض  ِف  ِسْْیُ
هانه  كهْيفه  فهانُْظُرْوا   عهاقِبهةُ  ك
هانه  قهْبُل    ِمْن  الَهِذیْنه   ك

ْكثهُرُهْم  ه  َمُْشِرِكْيه  ا

43. ஆக, (நபிகய!) அறத தடுக்க முடியாத 
ஒரு நாள் அல்லாஹ்விடமிருந்து 
வருவதற்கு முன்னர் உமது முகத்றத 
கநரான மார்க்கத்தின் பக்கம் நிறல 
நிறுத்துவரீாக! அந்நாளில் அவர்கள் (-மக்கள் 
இரண்டு பிரிவுகளாக) பிரிந்து விடுவார்கள். 

هقِْم  یِْن  وهْجههكه  فها   لِلَدِ
ِم  َيِ هْن  قهْبِل  ِمْن  الْقه ه  ا  یَهاِْٰت
دَه  ََله  یهْوم   ره ِ  ِمنه  لهه   مه  اّلَلَٰ

ذ   ى ِ ُعْونه  یهْومه َده  یَهَصه

44. யார் நிராகரிப்பாகரா அவருறடய 
நிராகரிப்பு அவர் மீதுதான் ககடாக முடியும். 
இன்னும், எவர்கள் நன்றம சசய்வார்ககளா 
அவர்கள் தங்களுக்குத்தான் (சசார்க்கத்தில் 
சசாகுசான) படுக்றககறள விரித்துக் 
சகாள்கிைார்கள். 

ْن  لهْيهِ  كهفهره  مه  ُكْفُره     فهعه
ْن  مه ِمله  وه الًِحا عه   صه

هنُْفِسِهْم  ُدْونه   فهِل  یهْمهه

45. இறுதியாக, நம்பிக்றக சகாண்டு 
நன்றமகறள சசய்தவர்களுக்கு அவன் தன் 
அருளிலிருந்து கூலி சகாடுப்பான். (கமலும், 
பாவிகளுக்கு தண்டறன சகாடுப்பான்). 
நிச்சயமாக அவன் (தன்றன) 
நிராகரிப்பாளர்கறள கநசிக்க மாட்டான். 

ُنْوا الَهِذیْنه  لِيهْجِزیه  مه  اَٰ
ِملُوا ِت  وهعه لِحَٰ  ِمْن   الَصه
نَهه   لِه    فهْض   یُِحَبُ  َله  اِ

 الْكَِٰفِریْنه 
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46. இன்னும், காற்றுகறள (-மறழயின்) 
நற்சசய்தி தரக்கூடியறவயாக அவன் 
அனுப்புவதும் அவனுறடய அத்தாட்சிகளில் 
உள்ளதுதான். இன்னும், தனது அருறள (-
மறழறய) உங்களுக்கு சுறவக்க 
றவப்பதற்கும்; கப்பல்கள் - அவனுறடய 
கட்டறளயின்படி (கடலில்) – சசல்வதற்கும்; 
அவனது அருளிலிருந்து நீங்கள் (-
வாழ்வாதாரத்றத) கதடுவதற்கும்; நீங்கள் 
நன்ைி சசலுத்துவதற்கும் (அவன் 
உங்களுக்கு காற்றுகறள அனுப்புகிைான்). 

ِمْن  یَِٰته    وه هْن  اَٰ  یَُْرِسله  ا
یهاحه  ت   الَرِ رَٰ ُمبهَشِ

لُِيِذیْقهُكْم    مهِته  َرهحْ  َمِْن  َوه
لِتهْجِریه   ِباهْمِره   الُْفلُْك  وه
لِتهْبتهُغْوا  فهْضلِه   ِمْن  وه
لَهُكْم  لهعه  تهْشُكُرْونه  وه

47. திட்டவட்டமாக உமக்கு முன்னர் பல 
தூதர்கறள அவர்களுறடய மக்களுக்கு நாம் 
அனுப்பிகனாம். ஆக, அவர்களிடம் அவர்கள் 
சதளிவான அத்தாட்சிகளுடன் வந்தனர். 
ஆக, குற்ைமிறழத்தவர்களிடம் நாம் 
பழிவாங்கிகனாம். இன்னும், (தூதர்கறள 
நம்பிக்றக சகாண்டவர்களுக்கு நாம் 
உதவிகனாம்.) நம்பிக்றகக் 
சகாண்டவர்களுக்கு உதவுவது நம்மீது 
கடறமயாக இருக்கிைது. 

ْد  لهقه لْنها  وه هْرسه   قهْبلِكه  ِمْن  ا
 قهْوِمِهْم  اِلَٰ  ُرُسًل 

ٓاُءْوُهْم  ِت  فهجه   ِبالْبهیَِنَٰ
ْمنها    الَهِذیْنه  ِمنه  فهانْتهقه
ُمْوا    هْجره هانه  ا ك ا  وه َقً   عهلهیْنها  حه
 الُْمْؤِمِنْيه  نهْصرُ 

48. அல்லாஹ்தான் காற்றுகறள 
அனுப்புகிைான். ஆக, அறவ கமகங்கறள 
கிளப்புகின்ைன. அவன் அவற்றை 
வானத்தில் தான் நாடியவாறு பரப்புகிைான். 
இன்னும், அவற்றை பல துண்டுகளாக 
அவன் மாற்றுகிைான். ஆக, மறழறய - 
அது அவற்றுக்கு இறடயிலிருந்து 
சவளிகயைக்கூடியதாக - பார்க்கிைரீ். ஆக, 
அவன் தனது அடியார்களில் தான் 
நாடியவர்களுக்கு அறத அருளினால், 
அப்கபாது அவர்கள் மகிழ்ச்சியறடகிைார்கள். 

 ُ هّلَلَٰ یَٰحه  یُْرِسُل  الَهِذْی  ا  الَرِ
ابًا فهُتِثْْیُ  حه  ِف  ه  فهيهْبُسُط  سه
مهٓاءِ  ٓاءُ  كهْيفه  الَسه  یهشه
لُه   یهْجعه ًفا  وه هی ِكسه  فهَته
َٰلِه      ِمْن  یهْخُرُج  الْوهْدقه   ِخل
ابه  فهاِذها   هصه ْن  ِبه   ا ٓاءُ   مه  یَهشه
  ُهْم  اِذها ِعبهاِده    ِمْن 

 یهْستهْبِشُرْونه  
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49. நிச்சயமாக அவர்கள் இதற்கு முன்னர், 
அ(ந்த மறழயான)து அவர்கள் மீது 
இைக்கப்படுவதற்கு முன்னர் 
கவறலப்பட்டவர்களாக 
(மனச்கசார்வறடந்தவர்களாக, 
நிராறசயறடந்தவர்களாக) இருந்தனர். 

اِْن  هانُْوا وه هْن  قهْبِل  ِمْن  ك   ا
َهله  ْ  یََُنه  قهْبلِه   َمِْن  عهلههْْیِ

 لهُمْبلِِسْيه 

50. ஆக, அல்லாஹ்வுறடய அருளின் 
அறடயாளங்கறளப் பார்ப்பரீாக! பூமிறய - 
அது மரணித்த பின்னர் - அவன் எப்படி 
உயிர்ப்பிக்கிைான் (என்பறதக் கவனியுங்கள்)! 
நிச்சயமாக அவன்தான் இைந்தவர்கறளயும் 
உயிர்ப்பிப்பவன் ஆவான். அவன் எல்லா 
சபாருள்கள் மீதும் கபராற்ைலுறடயவன் 
ஆவான். 

ثَٰرِ  اِلَٰ   فهانُْظرْ  ْحمهِت  اَٰ ِ  ره   اّلَلَٰ
 بهْعده   اَْلهْرضه  یُْحِ  كهْيفه 
ا    ْوِتهه لِكه  اَِنه  مه  لهُمْحِ  ذَٰ
لَٰ   الْمهْوٰتَٰ    ء   كَُلِ  وهُهوهعه ْ   َشه
 قهِدیْر  

51. நாம் ஒரு காற்றை அனுப்பி(னால், அது 
அவர்களது விறளச்சறல அழித்துவிட்ட 
பின்னர்) அறத (-அந்த விறளச்சறல) 
அவர்கள் மஞ்சளாக பார்த்தால் அ(து 
அழிந்த)தற்குப் பின்னர் அவர்கள் 
(அல்லாஹ்றவ) நிராகரிப்பவர்களாக 
ஆகிவிடுகிைார்கள். 

ْن  لهى ِ لْنها  وه هْرسه هْوهُ  ِریًْحا  ا ا   فهره
ا َرً لَُْوا ُمْصفه ْ  لَهظه  بهْعِده   ِمنٌۢ
 یهْكُفُرْونه 

52. ஆக, (நபிகய!) நிச்சயமாக நீர், (உமது) 
அறழப்றப இைந்தவர்களுக்கு ககட்கறவக்க 
முடியாது. இன்னும், சசவிடர்களுக்கும் 
ககட்கறவக்க முடியாது, அவர்கள் 
புைமுதுகிட்டவர்களாக திரும்பினால். 

 وهَله  الْمهْوٰتَٰ  ُتْسِمعُ  َله  فهاِنَهكه 
َمه  ُتْسِمعُ  عهٓاءه  الَصُ   اِذها  الَدُ
لَهْوا  ُمْدِبِریْنه  وه

53. இன்னும், குருடர்கறள அவர்களின் 
வழிககட்டிலிருந்து (மீட்சடடுத்து 
அவர்கறள) நீர் கநர்வழி சசலுத்துபவர் 
அல்லர். நமது வசனங்கறள நீர் சசவியுைச் 
சசய்ய முடியாது, நம்பிக்றக 
சகாள்பவர்களுக்கக தவிர. ஆக, 
அவர்கள்தான் (முஸ்லிம்கள் - நமது 
கட்டறளகளுக்கு) முற்ைிலும் 
கீழ்ப்படிகிைவர்கள். 

ا   مه هنْته  وه دِ  ا ْن  الُْعْمِ  ِبهَٰ  عه
   ْ َٰلههَِتِ ل   اََِله  ُتْسِمعُ  اِْن  ضه

ْن   فهُهْم  ِباَٰیَِٰتنها  یَُْؤِمُن  مه
ن   َمُْسلُِمْونه



 

ஸூரா அஹ்ஸாப் 

 

939 

 

 الأحزاب

54. அல்லாஹ்தான் உங்கறள (இந்திரியம் 
என்ை) பலவனீமான ஒரு சபாருளிலிருந்து 
பறடத்தான். பிைகு, பலவனீத்திற்கு பின்னர் 
பலத்றத ஏற்படுத்தினான். பிைகு, பலத்திற்கு 
பின்னர் பலவனீத்றதயும் 
வகயாதிகத்றதயும் ஏற்படுத்தினான். அவன், 
தான் நாடுவறத பறடக்கிைான். இன்னும், 
அவன்தான் மிக்க அைிந்தவன், 
கபராற்ைலுறடயவன் ஆவான். 

 ُ هّلَلَٰ لهقهُكْم  الَهِذْی  ا  َمِْن  خه
ْعف   له  ثَُمه  ُضر عه ْ  جه  بهْعدِ  ِمنٌۢ
ْعف   له  ثَُمه  قَُوهةً  ُضر عه ْ  جه  ِمنٌۢ
یْبهًة    قَُوهة   بهْعدِ  ْعًفا َوهشه   ُضر

ا  یهْخلُُق  ٓاُء    مه   یهشه
لِْيُم   الْقهِدیُْر  وهُهوهالْعه

55. மறுறம நாள் நிகழ்கின்ை நாளில் 
குற்ைவாளிகள், “தாங்கள் சில மணி கநரகம 
அன்ைி (மண்ணறையில்) தங்கவில்றல” 
என்று சத்தியம் சசய்வார்கள். 
இவ்வாறுதான் அவர்கள் (உலகத்தில் 
வாழும் கபாதும்) சபாய் சசால்பவர்களாக 
இருந்தார்கள். 

یهْومه  ةُ  تهُقْوُم  وه اعه   الَسه
۬   یُْقِسُم  ا  الُْمْجِرُمْونه    مه
ْْیه  لهِبثُْوا ة     غه اعه لِكه   سه  كهذَٰ
هانُْوا  یُْؤفهُكْونه  ك

56. கல்வியும் ஈமானும் 
சகாடுக்கப்பட்டவர்கள் கூறுவார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் விதிப்படி நீங்கள் 
எழுப்பப்படுகின்ை நாள் வறர 
திட்டவட்டமாக தங்கி இருந்தீர்கள். இகதா 
எழுப்பப்படுகின்ை (அந்த) நாள் (வந்து 
விட்டது). என்ைாலும், நீங்கள் (இந்த நாள் 
உண்றமயில் நிகழும் என்பறத) 
அைியா(மலும் நம்பிக்றக 
சகாள்ளா)தவர்களாக இருந்தீர்கள். 

  الِْعلْمه   اُْوُتوا الَهِذیْنه  وهقهاله 
 ِفْ  لهِبْثُتْم  لهقهْد  وهاَْلِیْمهانه 
ِب  ِ  ِكتَٰ  الْبهْعِث ؗ  یهْوِم  اِلَٰ  اّلَلَٰ
ا ذه َِٰكَنهُكْم  الْبهْعِث  یهْوُم  فههَٰ ل   وه
 تهْعلهُمْونه   َله  ُكنُْتْم 

57. ஆக, அந்நாளில் அநியாயக்காரர்களுக்கு 
அவர்கள் வருத்தம் சதரிவிப்பது 
பலனளிக்காது. இன்னும், (அல்லாஹ்றவ) 
திருப்திபடுத்துகின்ை சசயல்கறள 
சசய்யுங்கள் என்றும் அவர்களிடம் 
கூைப்படாது. 

ذ   ى ِ  الَهِذیْنه  یهْنفهعُ  ََله  فهيهْومه
لهُمْوا ُتُهْم  ظه ْعِذره  ُهْم  وهَله   مه

 یُْستهْعتهُبْونه 
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58. இந்தக் குர்ஆனில் எல்லா 
உதாரணங்கறளயும் நாம் திட்டவட்டமாக 
மக்களுக்கு விவரித்துள்களாம். இன்னும், நீர் 
அவர்களிடம் ஓர் அத்தாட்சிறயக் 
சகாண்டுவந்தால் திட்டமாக 
நிராகரித்தவர்கள் கூறுவார்கள்: 
“(முஹம்மறத நம்பிக்றக 
சகாண்டவர்ககள!) நீங்கள் சபாய்யர்ககள 
தவிர கவைில்றல”. 

ْد  لهقه بْنها  وه ره  ِفْ  لِلَنهاِس  ضه
ا ذه ِن  هَٰ ثهل     كَُلِ  ِمْن  الُْقْراَٰ   مه
ْن  لهى ِ ْ  وه ُ  ِباَٰیهة   ِجْئهَته
ا الَهِذیْنه  لَهيهُقْولهَنه   اِْن  كهفهُرْو 
هنُْتْم   ُمْبِطلُْونه   اََِله  ا

59. இவ்வாறுதான், (இந்த கவதத்தின் 
உண்றமறய) அைியாதவர்களின் 
உள்ளங்களில் அல்லாஹ் 
முத்திறரயிடுகிைான். 

لِكه  ُ  یهْطبهعُ  كهذَٰ لَٰ  اّلَلَٰ  عه
یهْعلهُمْونه  َله  الَهِذیْنه  قُلُْوِب 
 

60. ஆக, சபாறுறமயாக இருப்பரீாக! 
நிச்சயமாக அல்லாஹ்வுறடய வாக்கு 
உண்றமயாகும்! (மறுறமறய) உறுதி 
சகாள்ளாதவர்கள் உம்றம (-உமது 
சபாறுறமறய) இகலசாகக் கருதிவிட 
கவண்டாம். (அப்படி அவர்கள் உமது 
சபாறுறமறய இகலசாக பார்த்துவிட்டால் 
உமது தீனிலிருந்து உம்றம திருப்பிவிட 
முயற்சிப்பார்கள்.) 

ِ  وهعْده  اَِنه  فهاْصَِبْ  َق   اّلَلَٰ  حه
 َله  الَهِذیْنه  یهْستهِخَفهَنهكه  وهَله 

ن   یُْوقُِنْونه

ஸூரா லுக்மான் لقمان 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. அலிஃப் லாம் மீம்.   ٓالَٓم 

2. இறவ ஞானமிக்க கவதத்தின் 
வசனங்களாகும்.  یَُٰت  ِتلْكه ِب  اَٰ  الِْكتَٰ

ِكْيِم    الْحه
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3. (இறவ) கநர்வழிகாட்டியும் நல்லைம் 
புரிகவாருக்கு (அல்லாஹ்வின்) கருறணயும் 
ஆகும். 

ْحمهةً  ُهًدی  وهره
 لَِلُْمْحِسِنْيه  

4. அவர்கள் சதாழுறகறய நிறல 
நிறுத்துவார்கள்; இன்னும், ஸகாத்றதக் 
சகாடுப்பார்கள். இன்னும், அவர்கள்தான் 
மறுறமறய உறுதியாக நம்புவார்கள். 

َٰوةه  یُِقْيُمْونه  الَهِذیْنه  ل   الَصه
یُْؤُتْونه  وةه  وه كَٰ  وهُهْم  الَزه
ةِ   یُْوقُِنْونه   ُهْم  ِباَْلَِٰخره

5. அவர்கள் தங்கள் இறைவனிடமிருந்து 
வந்த கநர்வழியில் இருக்கிைார்கள். 
இன்னும், அவர்கள்தான் சவற்ைி 
சபற்ைவர்கள். 

كه  َٰٓى ِ لَٰ  اُول  َمِْن   ُهًدی عه
بَِِهْم  ٓ  َره َٰ اُول كه وه  ُهُم  ى ِ

 الُْمْفلُِحْونه 

6. அல்லாஹ்வின் பாறதயிலிருந்து 
(மக்கறள) வழிசகடுப்பதற்காகவும், அறத 
பரிகாசமாக எடுத்துக் சகாள்வதற்காகவும் 
கல்வி இன்ைி வணீ் கபச்றச விறலக்கு 
வாங்குபவன் மக்களில் இருக்கிைான். 
இத்தறகயவர்களுக்கு (அவர்கறள) 
இழிவுபடுத்தும் தண்டறன உண்டு. 

ِمنه  ْن  الَنهاِس  وه ِْی  مه  یَهْشَته
ِدیِْث  ْن  لُِيِضَله  لهْهوهالْحه   عه

ِبْيِل  ِ  سه ْْیِ  اّلَلَٰ ۬   ِبغه   عِلْم   
هها  یهَتهِخذه كه  ُهُزًوا    وه َٰٓى ِ  اُول

اب   لهُهْم  ِهْي   عهذه  َمُ

7. இன்னும், அவனுக்கு முன் நமது 
வசனங்கள் ஓதப்பட்டால் 
சபருறமயடித்தவனாக திரும்பி விடுகிைான் 
- அவற்றை அவன் சசவியுைாதறதப் 
கபான்று, அவனுறடய இரண்டு காதுகளில் 
மந்தம் இருப்பறதப் கபான்று. ஆககவ, 
வலிமிகுந்த தண்டறனறயக் சகாண்டு 
அவனுக்கு நற்சசய்திக் கூறுவரீாக! 

اِذها یَُٰتنها  عهلهْيهِ  ُتْتلَٰ  وه َلَٰ  اَٰ  وه
ا هْن  ُمْستهْكَِبً ها ا  لَهْم  ك  یهْسمهْعهه

هَنه  ها ْ   ك قًْرا    اُذُنهْيهِ  ِف  وه
ْرهُ  اب   فهبهَشِ ذه هلِْيم   ِبعه  ا

8. நிச்சயமாக எவர்கள் நம்பிக்றக சகாண்டு 
நன்றமகறள சசய்தார்ககளா அவர்களுக்கு 
இன்பமிகுந்த சசார்க்கங்கள் உண்டு. 

ُنْوا الَهِذیْنه  اَِنه  مه ِملُوا اَٰ   وهعه
ِت  لِحَٰ َنَُٰت  لهُهْم  الَصَٰ   جه
 الَنهِعْيِم  
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9. அவற்ைில் அவர்கள் நிரந்தரமாக 
தங்குவார்கள். (இது) அல்லாஹ்வின் 
உண்றமயான வாக்காகும். அவன்தான் 
மிறகத்தவன்; மிகுந்த ஞானவான். 

لِِدیْنه  ا     خَٰ ِ  وهعْده  فِْيهه   اّلَلَٰ
ا    َقً ِزیْزُ  حه ُهوهالْعه ِكْيُم  وه الْحه
 

10. அவன் வானங்கறள - நீங்கள் 
பார்க்கும்படியான தூண்கள் இன்ைி 
பறடத்தான். இன்னும், பூமியில் உறுதியான 
மறலகறள ஏற்படுத்தினான், அது உங்கறள 
சாய்த்துவிடாமல் இருப்பதற்காக. இன்னும், 
அதில் எல்லா உயிரினங்கறளயும் 
பரப்பினான். இன்னும், நாம் கமகத்திலிருந்து 
மறழறய இைக்கிகனாம். (அதன் மூலம்) 
அதில் எல்லா வறகயான அழகிய 
தாவரங்கறள முறளக்க றவத்கதாம். 

لهقه  ِت  خه مَٰوَٰ ْْیِ  الَسه مهد   ِبغه   عه
ا  ْونههه هلْقَٰ  تهره ا  اَْلهْرِض  ِف  وه
وهاِسه  هْن  ره بهَثه  ِبُكْم  تهِمْيده  ا  وه
ا   دهٓابَهة     كَُلِ  ِمْن  فِْيهه

لْنها  هنْزه ا مهٓاءِ  ِمنه  وه   مهٓاءً  الَسه
هنٌْۢبهْتنها ا  فها  زهْوج   كَُلِ  ِمْن  فِْيهه
ِریْم    كه

11. இறவ அல்லாஹ்வின் பறடப்புகளாகும். 
ஆக, அவனல்லாத மற்ைவர்கள் எறதப் 
பறடத்தார்கள் என்று எனக்கு நீங்கள் 
காண்பியுங்கள்! மாைாக, அநியாயக்காரர்கள் 
சதளிவான வழிககட்டில்தான் 
இருக்கிைார்கள். 

ا لُْق  هَٰذه ِ  خه هُرْوِنْ  اّلَلَٰ ا ذها فها   مه
لهقه    بهِل  ُدْونِه     ِمْن  الَهِذیْنه  خه

لُِمْونه  َٰل   ِفْ  الَظَٰ ل ن  ضه ِبْي   َمُ

12. திட்டவட்டமாக நாம் லுக்மானுக்கு 
ஞானத்றத வழங்கிகனாம். அதாவது: நீர் 
அல்லாஹ்விற்கு நன்ைி சசலுத்துவரீாக! 
யார் நன்ைி சசலுத்துவாகரா அவர் நன்ைி 
சசலுத்துவசதல்லாம் தன் 
நன்றமக்காகத்தான். எவர் நிராகரிப்பாகரா 
(அவறர விட்டும் அல்லாஹ் 
கதறவயற்ைவன். ஏசனனில்,) நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் நிறைவானவன், மிகுந்த 
புகழாளன். 

ْد  لهقه تهیْنها  وه   الِْحْكمهةه  لُْقمَٰنه  اَٰ
هِن  ِ    اْشُكرْ  ا ْن  ّلِلََٰ مه  یَهْشُكرْ  وه

ْن  لِنهْفِسه     یهْشُكرُ  فهاِنَهمها  مه   وه
ه  فهاَِنه  كهفهره  ِنَ   اّلَلَٰ   غه
ِمْيد    حه
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13. இன்னும், லுக்மான் தனது மகனாருக்கு - 
அவர் அவருக்கு உபகதசித்தவராக - கூைிய 
சமயத்றத நிறனவு கூர்வரீாக! என் மககன! 
அல்லாஹ்விற்கு இறண றவக்காகத! 
நிச்சயமாக இறணறவத்தல் மிகப் சபரிய 
அநியாயமாகும். 

اِذْ   َِلبِْنه   لُْقمَُٰن  قهاله  وه
یهِعُظه   َه  وهُهوه  ُتْشِرْك  َله  یَُٰبنه

  ۬ ِ ر ْركه  اَِنه  ِباّلَلَٰ   لهُظلْم   الَشِ
ِظْيم    عه

14. இன்னும், மனிதனுக்கு - அவனது 
சபற்கைாருடன் நல்லுைவு கபணும்படி - 
நாம் உபகதசித்கதாம். அவனது தாய் 
அவறன பலவனீத்துக்கு கமல் 
பலவனீத்துடன் (-சிரமத்திற்கு கமல் 
சிரமத்துடன்) சுமந்தாள். அவனுக்கு பால்குடி 
மைக்க றவப்பது இரண்டு ஆண்டுகளில் 
ஆகும். அதாவது, நீ எனக்கும் உன் 
சபற்கைாருக்கும் நன்ைி சசலுத்து! என் 
பக்கம்தான் மீளுதல் இருக்கிைது. 

یْنها  َصه وه انه  وه یِْه    اَْلِنْسه   ِبوهالِده
مهلهْتهُ  ْهًنا  اَُمُه   حه لَٰ  وه وهْهن    عه
لُه   ْيِ  ِفْ  َوهفِصَٰ هِن  عهامه  ا
یْكه    ِلْ  اْشُكرْ  لِوهالِده َه  وه   اِله
 الْمهِصْْیُ 

15. இன்னும், உனக்கு அைிவில்லாத 
ஒன்றை எனக்கு நீ இறணயாக்குவதற்கு 
அவர்கள் உன்றன கட்டாயப்படுத்தினால் 
அவ்விருவருக்கும் நீ கீழ்ப்படியாகத! 
(ஆனால்) உலக (விஷய)த்தில் 
அவ்விருவருடன் நல்ல முறையில் 
பழகுவாயாக! என் பக்கம் திரும்பிய 
(நல்ல)வர்களின் பாறதறய நீ பின்பற்று! 
பிைகு, என் பக்கம்தான் உங்கள் 
(அறனவருறடய) மீளுமிடம் இருக்கிைது. 
ஆக, நீங்கள் சசய்துசகாண்டிருந்தறத நான் 
உங்களுக்கு அைிவிப்கபன். 

اِْن  كه  وه اههدَٰ لَٰ   جه هْن  عه  ا
ا  ِبْ  ُتْشِركه   ِبه   لهكه   لهیْسه  مه
 ُتِطْعُهمها  فهله  عِلْم    
ا  نْيها  ِف  ِحْبُهمها وهصه   الَدُ

ْعُرْوفًا ؗ  تَهِبعْ  مه ا ِبْيله  وه  سه
ْن  هنهابه  مه ه    ا َ َه  ثَُمه  اِله  اِله

ْرِجُعُكْم  ُئُكْم  مه   ِبمها  فهاُنهَبِ
 تهْعمهلُْونه  ُكنُْتْم 
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16. என் மககன! நிச்சயமாக (நீ சசய்கிை) 
அ(ந்த நன்றம அல்லது; தீறமயான)து 
எள்ளின் விறத அளவு இருந்தாலும், அது 
ஒரு பாறையில் இருந்தாலும், அல்லது; 
வானங்களில் இருந்தாலும்; அல்லது, 
பூமியில் இருந்தாலும் அல்லாஹ் அறதக் 
சகாண்டு வருவான். நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
மிக நுட்பமானவன், ஆழ்ந்தைிபவன் 
ஆவான். 

َه  ا   یَُٰبنه نَههه  ِمثْقهاله  تهُك  اِْن  اِ
َبهة   ْردهل   َمِْن  حه  ِفْ  ُكْن فهته  خه

ة   ْخره هوْ  صه مَٰوَِٰت  ِف  ا هوْ  الَسه   ِف  ا
ا  یهاِْت  اَْلهْرِض  ُ    ِبهه  اَِنه  اّلَلَٰ
ه  ِبْْی    لهِطْيف   اّلَلَٰ  خه

17. என் மககன! சதாழுறகறய 
நிறலநிறுத்து! (மக்களுக்கு) நன்றமறய 
ஏவு! தீறமறய விட்டும் (மக்கறளத்) தடு! 
உனக்கு ஏற்பட்ட கசாதறனயில் 
சபாறுறமயாக இரு! நிச்சயமாக இறவதான் 
உறுதிமிக்க (உயர்வான) காரியங்களில் 
உள்ளறவ ஆகும். 

َه  هقِِم  یَُٰبنه َٰوةه  ا ل  وهاُْمرْ  الَصه
نْهه   ِبالْمهْعُرْوِف  ِن  وها  عه
ا   عهلَٰ  وهاْصَِبْ  الُْمْنكهرِ   مه
ابهكه    لِكه  اَِنه  اهصه  ِمْن  ذَٰ
ْزِم   اَْلُُموِْر   عه

18. இன்னும், மக்க(ள் உன்னிடம் 
கபசும்கபாது அவர்க)றள விட்டும் உனது 
கன்னத்றத திருப்பிக் சகாள்ளாகத! பூமியில் 
சபருறம பிடித்தவனாக நடக்காகத! 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் கர்வமுறடயவர்கள் 
தற்சபருறம கபசுபவர்கள் எவறரயும் 
விரும்ப மாட்டான். 

رْ  وهَله  َعِ كه  ُتصه َده  لِلَنهاِس  خه
ًحا    اَْلهْرِض  ِف  تهْمِش  وهَله  ره  مه
ه  اَِنه   كَُله  یُِحَبُ  َله  اّلَلَٰ

 فهُخوْر    ُمْختهال  

19. இன்னும், (விறரந்து சசல்லாமலும் 
ஊர்ந்து சசல்லாமலும்) உனது நறடயில் 
நடுநிறலப் கபணு! (நிதானமாக நட!) 
இன்னும், (நீ கபசும்கபாது) உனது குரறல 
தாழ்த்து! நிச்சயமாக குரல்களில் மிக 
அருவருப்பானது கழுறதகளின் குரலாகும். 

  مهْشِيكه  ِفْ  وهاقِْصْد 
ْوِتكه    ِمْن  وهاْغُضْض   اَِنه  صه

هنْكهره  ْوُت  اَْلهْصوهاِت  ا  لهصه
ن  ِمْْیِ  الْحه
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20. நீங்கள் பார்க்கவில்றலயா? நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் வானங்களில் உள்ளவற்றையும் 
பூமியில் உள்ளவற்றையும் உங்களுக்கு 
வசப்படுத்தினான். இன்னும், உங்கள் மீது 
தனது அருட்சகாறடகறள 
சவளிப்பறடயாகவும் மறைவாகவும் 
நிறைவாக்கினான். அல்லாஹ்வின் 
விஷயத்தில் கல்வி இன்ைியும் கநர்வழி 
இன்ைியும் பிரகாசமான கவதமின்ைியும் 
தர்க்கம் சசய்பவர்கள் மக்களில் 
இருக்கிைார்கள். 

هلهْم  ْوا ا هَنه  تهره ه  ا ره  اّلَلَٰ َخه  سه
ا  لهُكْم  ِت ال  ِف  َمه مَٰوَٰ ا  َسه مه   ِف  وه

هْسبهغه  اَْلهْرِض  ا  عهلهْيُكْم  وه
مهه   بهاِطنهًة    نِعه ةً َوه اِهره ِمنه  ظه  وه
ْن  الَنهاِس  اِدُل  مه ِ  ِف  یَُجه  اّلَلَٰ
ْْیِ   وهَله  ُهًدی عِلْم  َوهَله  ِبغه
ِنْْی   ِكتَٰب    َمُ

21. இன்னும், அல்லாஹ் இைக்கியறத 
பின்பற்றுங்கள் என்று அவர்களுக்கு 
கூைப்பட்டால், மாைாக, எங்கள் 
மூதாறதகறள நாங்கள் எதன் மீது 
கண்கடாகமா அறதகய நாங்கள் 
பின்பற்றுகவாம் என்று கூறுகிைார்கள். 
சகாழுந்து விட்சடரியும் நரக 
தண்டறனயின் பக்கம் றஷத்தான் 
அவர்கறள அறழப்பவனாக இருந்தாலுமா 
(இவர்கள் றஷத்தானின் வழிகாட்டறலப் 
பின்பற்றுவார்கள்)? 

اِذها تَهِبُعْوا لهُهُم  قِْيله  وه ا   ا  مه
له  هنْزه ُ  ا   نهتَهِبعُ  بهْل  قهالُْوا اّلَلَٰ
ا  ْدنها  مه نها    عهلهْيهِ  وهجه بهٓاءه  اَٰ
لهوْ  هوه هانه  ا ُن  ك ْيطَٰ   الَشه

اِب  اِلَٰ  یهْدُعْوُهْم   عهذه
ِعْْیِ   الَسه

22. இன்னும், எவர் தனது முகத்றத 
அல்லாஹ்விற்கு முன் - அவகரா நல்லைம் 
புரிபவராக இருக்கும் நிறலயில் – பணிய 
றவப்பாகரா திட்டமாக அவர் மிக 
உறுதியான வறளயத்றத பற்ைிப் பிடித்தார். 
அல்லாஹ்வின் பக்கம்தான் எல்லா 
காரியங்களின் முடிவு இருக்கிைது. 

ْن  مه ه    یَُْسلِْم  وه ِ  اِله  وهْجهه  اّلَلَٰ
 فهقهدِ  وهُهوهُمْحِسن  
كه   الُْوثْقَٰ    ةِ ِبالُْعْروه  اْستهْمسه

اِله  ِ  وه  اَْلُُموِْر  عهاقِبهةُ  اّلَلَٰ
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23. இன்னும், எவர் நிராகரிப்பாகரா 
அவருறடய நிராகரிப்பு உம்றம 
கவறலப்படுத்த கவண்டாம். நம் பக்கம்தான் 
அ(த்தறகய)வர்களின் மீளுமிடம் 
இருக்கிைது. ஆக, அவர்கள் சசய்தவற்றை 
அவர்களுக்கு நாம் அைிவிப்கபாம். 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் சநஞ்சங்களில் 
உள்ளவற்றை நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

ْن  مه  یهْحُزنْكه  فهله  كهفهره  وه
ْرِجُعُهْم  اِلهیْنها  ُكْفُره      مه

ُئُهْم  ِملُْوا    ِبمها  فهُننهَبِ  اَِنه  عه
ه  ٌۢ  اّلَلَٰ اِت  عهلِْيم  ُدْوِر  ِبذه الَصُ
 

24. அவர்களுக்கு நாம் சகாஞ்ச (கால)ம் 
சுகமளிப்கபாம். பிைகு, நாம் கடுறமயான 
முரட்டு தண்டறனயின் பக்கம் அவர்கறள 
நிர்ப்பந்தமாக சகாண்டு வருகவாம். 

ُعُهْم    ثَُمه  قهلِْيًل  نُمهَتِ
ُهْم  َرُ اب   اِلَٰ  نهْضطه غهلِْيظ   عهذه

 

25. யார் வானங்கறளயும் பூமிறயயும் 
பறடத்தான் என்று அவர்களிடம் நீர் 
ககட்டால், அல்லாஹ்தான் (பறடத்தான்) 
என்று நிச்சயமாக அவர்கள் கூறுவார்கள். 
“எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்விற்கக!” என்று 
கூறுவரீாக! மாைாக, அவர்களில் 
அதிகமாகனார் (பறடத்தவனாகிய 
அல்லாஹ்றவ மட்டுகம வணங்க 
கவண்டும் என்பறத) அைிய மாட்டார்கள். 

ْن  لهى ِ ْ  وه ُ هلهَْته ا لهقه  َمهْن  سه   خه
ِت  مَٰوَٰ   لهيهُقْولَُنه   ضه وهاَْلهرْ  الَسه

   ُ ْمُد  قُِل  اّلَلَٰ ِ     الْحه   بهْل  ّلِلََٰ
ْكثهُرُهْم  ه  یهْعلهُمْونه  َله  ا

26. வானங்களில் உள்ளறவயும் பூமியில் 
உள்ளறவயும் அல்லாஹ்விற்கக 
சசாந்தமானறவ. நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்தான் முற்ைிலும் நிறைவானவன் 
(-கதறவயற்ைவன்), மிகுந்த புகழாளன். 

 ِ ا  ّلِلََٰ ِت  ِف  مه مَٰوَٰ   وهاَْلهْرِض     الَسه
ه  اَِنه  ِنَُ  اّلَلَٰ   ُهوهالْغه

ِمْيُد   الْحه
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27. நிச்சயமாக பூமியில் உள்ள மரங்கள் 
எல்லாம் எழுது ககால்களாக இருந்து, 
இன்னும் கடல் - (றமயாக மாைி) அதற்குப் 
பின்னர் ஏழு கடல்களும் அதற்கு றமயாக 
மாைினால், (பின்னர் அல்லாஹ்வின் 
ஞானங்கள் எழுதப்பட்டால், எழுதுககால்கள் 
கதய்ந்துவிடும், கடல் நீசரல்லாம் 
தீர்ந்துவிடும். ஆனால்,) அல்லாஹ்வின் 
ஞானங்கள் தீர்ந்துவிடாது. நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் மிறகத்தவன், மகா ஞானவான் 
ஆவான். 

لهوْ  هنَهمها  وه  ِمْن   اَْلهْرِض  ِف  ا
ة   ره جه م   شه هقْله الْبهْحرُ  ا  وه
ه   ْ  یهُمَدُ ةُ  بهْعِده   ِمنٌۢ ْبعه   سه
هبُْحر   ا  ا ْت  َمه هلِمَُٰت  نهِفده ِ    ك  اّلَلَٰ
ه  اَِنه  ِزیْز   اّلَلَٰ ِكْيم   عه  حه

28. உங்கறள பறடப்பதும் (நீங்கள் மரணித்த 
பின்னர்) உங்கறள (உயிருடன்) 
எழுப்புவதும் ஒகர ஓர் ஆன்மாறவப் 
(பறடப்பறதப்) கபான்கை தவிர (எனக்கு 
சிரமமான காரியம்) இல்றல. நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் நன்கு சசவியுறுபவன்; உற்று 
கநாக்குபவன் ஆவான். 

ا  لُْقُكْم  مه   اََِله  بهْعثُُكْم  وهَله  خه
ة     كهنهْفس   ه  اَِنه  َوهاِحده  اّلَلَٰ
 ٌۢ ِمْيع   بهِصْْی   سه

29. நிச்சயமாக அல்லாஹ் பகலில் இரறவ 
நுறழத்து (இரறவ சுருக்கி)விடுகிைான்; 
இரவில் பகறல நுறழத்து (பகறல 
சுருக்கி)விடுகிைான்; சூரியறனயும் 
சந்திரறனயும் வசப்படுத்தினான்; எல்லாம் 
ஒரு குைிப்பிட்ட தவறணயின் பக்கம் 
ஓடுகின்ைன என்பறதயும் நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் நீங்கள் (எல்கலாரும்) 
சசய்பவற்றை ஆழ்ந்தைிபவன் என்பறதயும் 
நீர் கவனிக்கவில்றலயா? 

هلهْم  هَنه  تهره  ا ه  ا   ْيله الَه  یُْولُِج  اّلَلَٰ
ارِ  ِف  یُْولُِج  الَنههه اره  وه  ِف  الَنههه

ره  الَهْيِل  َخه ْمسه  وهسه   الَشه
الْقهمهره ؗ    اِلَٰ   یَهْجِرْی   كَُل    وه
ل   َمً  اهجه هَنه  َمُسه ا ه  وه   ِبمها  اّلَلَٰ

ِبْْی   تهْعمهلُْونه   خه

30. அது, (-கமற்கூைப்பட்ட அறனத்தும்) 
நிச்சயமாக அல்லாஹ்தான் 
உண்றமயானவன்; இன்னும், நிச்சயமாக 
அவறன அன்ைி அவர்கள் அறழப்பறவ (-
வணங்குபறவ) சபாய்யானறவ; இன்னும், 
நிச்சயமாக அல்லாஹ்தான் மிக 
உயர்ந்தவன், மிகப் சபரியவன் என்ை 
காரணத்தால் ஆகும். 

لِكه  ه  ِباهَنه  ذَٰ َقُ  اّلَلَٰ   ُهوهالْحه
هَنه  ا ا  وه  ُدْونِهِ  ِمْن  یهْدُعْونه  مه

هَنه وه  الْبهاِطُل    ه  ا ِلَُ  اّلَلَٰ   ُهوهالْعه
ن   الْكهِبْْیُ
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31. நிச்சயமாக கப்பல்கள் கடலில் 
அல்லாஹ்வின் அருளினால் ஓடுகின்ைன - 
அவன் தனது (வல்லறமயின்) 
அத்தாட்சிகறள உங்களுக்குக் 
காண்பிப்பதற்காக (இறத சசய்தான்) 
என்பறத நீர் கவனிக்கவில்றலயா? சபரிய 
சபாறுறமயாளர்கள், அதிகம் நன்ைி 
சசலுத்துபவர்கள் எல்கலாருக்கும் 
நிச்சயமாக இதில் பல அத்தாட்சிகள் 
உள்ளன. 

هلهْم  هَنه  تهره  ا  تهْجِرْی  الُْفلْكه  ا
ِ  ِبِنْعمهِت  الْبهْحرِ  ِف   اّلَلَٰ

یَِٰته     َمِْن  لُِْیِیهُكْم    ِفْ  اَِنه   اَٰ
لِكه  َٰیَٰت   ذَٰ َبهار    لَِكَُلِ  َله  صه
ُكوْر    شه

32. (சபரும்) நிழல்கறளப் கபான்ை ஓர் 
அறல அவர்கறள சூழ்ந்துசகாண்டால் 
அல்லாஹ்றவ (மட்டும் உதவிக்கு) 
அறழக்கிைார்கள், - வழிபாடுகறள 
அவனுக்கு மட்டும் 
தூய்றமப்படுத்தியவர்களாக இருக்கும் 
நிறலயில். ஆக, அவர்கறள அவன் 
கறரக்கு காப்பாற்ைியகபாது அவர்களில் 
சிலர் (சசால்லால் மட்டும்) நல்லவர்களாக 
இருக்கிைார்கள். (உள்ளத்தில் நிராகரிப்றப 
மறைத்துக் சகாள்கிைார்கள். மற்றும் 
அதிகமானவர்ககளா சவளிப்பறடயாக 
நிராகரிப்புக்கக திரும்பி விடுகிைார்கள்.) 
வாக்குறுதிகறள அதிகம் மீைக் 
கூடியவர்கள், நன்ைி சகட்டவர்கள் தவிர 
நமது அத்தாட்சிகறள மறுக்க மாட்டார்கள். 

اِذها ْ  وه ُ لهِل   َمهْوج   غهِشهْیه هالَظُ  ك
ُوا ه  دهعه  لههُ  ُمْخلِِصْيه  اّلَلَٰ
  ۬ یْنه   هُىْ  فهلهَمها  الَدِ   اِله  نهَجَٰ
 َِ ْ  الَْبه ْقتهِصد     فهِمْٰنُ ا  َمُ مه  وه

ُد  َتهار   كَُلُ  اََِله  ِباَٰیَِٰتنها   یهْجحه   خه
 كهُفوْر  
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33. மக்ககள! உங்கள் இறைவறன பயந்து 
சகாள்ளுங்கள்! இன்னும், ஒரு நாறள 
பயந்து சகாள்ளுங்கள்! (அந்நாளில்) தந்றத, 
தன் மகறன விட்டும் (தண்டறனறய) 
தடுக்க மாட்டார். பிள்றளயும் தனது 
தகப்பறன விட்டும் (தண்டறனறய) 
தடுக்கக் கூடியவராக இல்றல. நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்வின் வாக்கு உண்றமயானது. 
ஆககவ, உலக வாழ்க்றக உங்கறள 
ஏமாற்ைிவிட கவண்டாம். இன்னும், 
ஏமாற்ைக் கூடியவன் அல்லாஹ்வின் 
விஷயத்தில் உங்கறள ஏமாற்ைி 
விடகவண்டாம். 

ا  تَهُقْوا الَنهاُس  یَٰ اهیَُهه بَهُكْم  ا  ره
ْوا   یهْجِزْی  ََله  یهْوًما  وهاْخشه
الِد   ْن  وه لهِده  ؗ  عه ْولُْود   وهَله  َوه   مه
از   ْن  ُهوهجه ْيـ ًا    َوهالِِده   عه   شه
ِ  وهعْده  اَِنه  َق   اّلَلَٰ   فهله  حه

نَهُكُم  وةُ  تهُغَره يَٰ نْيها  الْحه   الَدُ
نَهُكْم  وهَله  ِ  یهُغَره ُرْوُر   ِباّلَلَٰ الْغه
 

34. நிச்சயமாக அல்லாஹ், - அவனிடம்தான் 
மறுறமறயப் பற்ைி (அது எப்கபாது நிகழும் 
என்ை) அைிவு இருக்கிைது. அவன்தான் 
மறழறய இைக்குகிைான். கர்ப்பப்றபகளில் 
உள்ளவற்றை அவன் அைிகிைான். ஓர் 
ஆன்மா நாறள அது என்ன சசய்யும் 
என்பறத அைியாது. ஓர் ஆன்மா அது எந்த 
பூமியில் மரணிக்கும் என்பறதயும் 
அைியாது. நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
நன்கைிந்தவன், ஆழ்ந்தைிபவன் ஆவான். 

ه  اَِنه  ه   اّلَلَٰ   عِلُْم   ِعْنده
ِة    اعه َُِل  الَسه یَُنه ْيثه    وه  الْغه
یهْعلهُم  ا  وه اِم    ِف  مه   اَْلهْرحه
ا  مه ا ذها نهْفس   تهْدِرْی  وه   َمه

ا  غهًدا    تهْكِسُب  مه   تهْدِرْی  وه
 ٌۢ  تهُمْوُت    اهْرض   ِباهَیِ  نهْفس 
ه  اَِنه  ن  عهلِْيم   اّلَلَٰ ِبْْی   خه

ஸூரா ஸஜ்தா السجدة 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. அலிஃப் லாம் மீம்.   ٓالَٓم 
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2. இது, (முஹம்மத் நபியின் மீது) 
அகிலங்களின் இறைவனிடமிருந்து 
இைக்கப்பட்ட கவதமாகும். இதில் அைகவ 
சந்கதகம் இல்றல. 

ِب  تهَْنِیُْل  یْبه  َله  الِْكتَٰ  فِْيهِ  ره
َبِ  ِمْن  لهِمْيه   َره  الْعَٰ

3. இறத (முஹம்மத்) இட்டுக் கட்டினார் 
என்று அவர்கள் கூறுகிைார்களா? மாைாக! 
இது, உமது இறைவனிடமிருந்து வந்த 
உண்றமயா(ன கவதமா)கும். இதற்கு 
முன்னர் அவர்களிடம் அச்சமூட்டி 
எச்சரிப்பவர் எவரும் வராத ஒரு 
சமுதாயத்றத - அவர்கள் கநர்வழி 
சபறுவதற்காக - நீர் எச்சரிப்பதற்காக 
(உமக்கு இவ்கவதம் இைக்கப்பட்டது). 

هْم  ىُه    یهُقْولُْونه  ا َٰ   بهْل  افَْته
َقُ  بَِكه  ْن مِ  ُهوهالْحه  لُِتْنِذره  َره
ا   قهْوًما  هُىْ  َمه هتَٰ   نَهِذیْر   َمِْن  ا
لَهُهْم  قهْبلِكه  َمِْن    لهعه

 یهْهتهُدْونه 

4. அல்லாஹ்தான் வானங்கறளயும் 
பூமிறயயும் அவ்விரண்டுக்கும் இறடயில் 
உள்ளவற்றையும் ஆறு நாட்களில் 
பறடத்தான். பிைகு, அர்ஷ் மீது உயர்ந்தான். 
அவறன அன்ைி உங்களுக்கு 
சபாறுப்பாளகரா பரிந்துறரயாளகரா 
இல்றல. நீங்கள் நல்லுணர்வு 
சபைமாட்டீர்களா? 

 ُ هّلَلَٰ لهقه  الَهِذْی  ا ِت  خه مَٰوَٰ   الَسه
ا  وهاَْلهْرضه  مه   ِفْ  بهیْنهُهمها  وه

هیَهام   ِسَتهةِ  له  اْستهوَٰی ثَُمه  ا  عه
ْرِش    ا  الْعه  ُدْونِه   َمِْن  لهُكْم  مه
ِلَ   ِمْن  ِفْيع   وهَله  َوه هفهله     شه  ا

َكهُرْونه   تهتهذه

5. வானத்திலிருந்து பூமி வறர உள்ள 
(எல்லா) காரியத்றத(யும்) அவன் 
திட்டமிட்டு நிர்வகிக்கிைான். (பிைகு, ஒரு 
நாளில் அது பூமியில் இைங்குகிைது.) பிைகு, 
(அகத) ஒரு நாளில் அது அவன் பக்கம் 
உயர்கிைது. அ(ந்)த (ஒரு நாளி)ன் அளவு 
நீங்கள் எண்ணுகிை(கால அளவின்)படி 
ஆயிரம் ஆண்டுகளாக இருக்கிைது. 

بَِرُ  مهٓاءِ  ِمنه  اَْلهْمره  یُده   الَسه
 اِلهْيهِ  یهْعُرُج  ثَُمه  اَْلهْرِض  اِله 
هانه  یهْوم   ِفْ  اُره    ك هلْفه  ِمْقده  ا

نهة   َمها  سه ْونه   َمِ  تهُعَدُ
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6. அவன்தான் (உங்கள் பார்றவகளுக்கு) 
மறைவானறதயும் (உங்கள் பார்றவக்கு 
சவளியில்) சதரிவறதயும் அைிந்தவன், 
மிறகத்தவன், மகா கருறணயாளன் 
ஆவான். 

لِكه  ْيِب  عَٰلُِم   ذَٰ   الْغه
ادهةِ  هه ِزیْزُ  وهالَشه   الْعه
ِحْيُم    الَره

7. தான் பறடத்த ஒவ்சவான்றையும் அவன் 
சசம்றமயா(க, சீராக, அழகாக 
உருவா)க்கினான். மனிதன் 
பறடக்கப்படுவறத களிமண்ணிலிருந்து 
ஆரம்பித்தான். 

نه  الَهِذْی   ء    كَُله  اهْحسه ْ  َشه
لهقهه   ه  خه ا بهده لْقه   وه اِن  خه  اَْلِنْسه
 ِطْي    ِمْن 

8. பிைகு, அவனது சந்ததிகறள 
(ஆணிடமிருந்து) சவளிகயைக்கூடிய 
நீரிலிருந்து, சமன்றமயான (இந்திரிய) 
நீரிலிருந்து உருவாக்கினான். 

له  ثَُمه  عه َٰلهة   ِمْن  نهْسلهه   جه   ُسل
 َمهِهْي    َمهٓاء   َمِْن 

9. பிைகு, அவறன சமமாக்கினான் (சீரான, 
கநர்த்தியான முறையில் உருவறமத்தான்). 
தான் பறடத்த உயிரிலிருந்து அவனுக்குள் 
ஊதினான். இன்னும், உங்களுக்கு 
சசவிறயயும் பார்றவகறளயும் 
இதயங்கறளயும் அவன் அறமத்தான். 
நீங்கள் மிகக் குறைவாககவ நன்ைி 
சசலுத்துகிைரீ்கள். 

ىهُ  ثَُمه  َوَٰ نهفهخه  سه  ِمْن  فِْيهِ  وه
ْوِحه   له  َرُ عه ْمعه   لهُكُم  وهجه   الَسه

اره  ةه    وهاَْلهبْصه   قهلِْيًل  وهاَْلهفْـ ِده
ا   تهْشُكُرْونه  َمه

10. அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: “நாங்கள் 
(மரணித்தப் பின்னர் புறதக்கப்பட்டு) 
பூமியில் (மண்கணாடு மண்ணாக) மறைந்து 
விட்டால், (அதன் பிைகு) நிச்சயமாக 
நாங்கள் புதிய பறடப்பாக (மீண்டும்) 
பறடக்கப்படுகவாமா?” மாைாக, அவர்கள் 
தங்கள் இறைவனின் சந்திப்றப 
நிராகரிப்பவர்கள் ஆவார்கள். 

ا قهالُْو  اِذها وه لهلْنها  ءه  ِف   ضه
نَها  اَْلهْرِض  اِ لْق    لهِفْ  ءه  خه
  ۬ ِدیْد      ِبلِقهٓاِئ  ُهْم  بهْل  جه
بَِِهْم  ِفُرْونه  ره  كَٰ
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11. (நபிகய) கூறுவரீாக! உங்களுக்கு 
நியமிக்கப்பட்ட மலக்குல் மவுத் (-உயிர் 
வாங்கும் வானவர்) உங்கறள உயிர் 
றகப்பற்றுவார். பிைகு, உங்கள் 
இறைவனிடம் நீங்கள் திரும்பக் சகாண்டு 
வரப்படுவரீ்கள். 

فََٰىُكْم  قُْل   الْمهْوِت  َمهلهُك  یهتهوه
 اِلَٰ  ثَُمه  ِبُكْم  ُوكَِله  الَهِذْی 
بَُِكْم  ن  ره ُعْونه  ُتْرجه

12. குற்ைவாளிகள் தங்கள் இறைவனிடம் 
தங்கள் தறலகறள தாழ்த்தியவர்களாக, 
எங்கள் இறைவா! நாங்கள் (உனது 
தண்டறனறய கண்கூடாகப்) பார்த்கதாம்; 
இன்னும், (உனது தூதர்கறள நீ 
உண்றமப்படுத்தியறதயும்) நாங்கள் 
சசவியுற்கைாம். ஆககவ, எங்கறள 
(உலகிற்கு) திரும்ப அனுப்பு! நாங்கள் 
நற்சசயல்கறளச் சசய்கவாம். (நீதான் 
வணக்கத்திற்குரியவன்; நீ கூைிய மறுறம, 
சசார்க்கம், நரகம் எல்லாம் உண்றம என்று 
இப்கபாது) நிச்சயமாக நாங்கள் உறுதியாக 
நம்புகிகைாம் என்று கூறுகிை சமயத்றத நீர் 
பார்த்தால் (அது திடுக்கம் மிகுந்த ஒரு 
காட்சியாக இருக்கும்). 

لهوْ  ی وه  الُْمْجِرُمْونه  اِذِ  تهرَٰ 
ِكُسْوا   ِعْنده   ُرُءْوِسِهْم  نها
بَِِهْم    بَهنها   ره ْرنها  ره هبْصه  ا

ِمْعنها    نهْعمهْل  فهاْرِجْعنها  وهسه
الًِحا   ُمْوقُِنْونه  اِنَها  صه

13. நாம் நாடியிருந்தால் எல்லா 
ஆன்மாவிற்கும் அதற்குரிய கநர்வழிறய 
(அதற்கு வலுக்கட்டாயமாக) 
சகாடுத்திருப்கபாம். எனினும், நிச்சயமாக 
ஜின்கள் இன்னும் மனிதர்கள் 
அறனவரிலிருந்தும் (நரகத்திற்குத் 
தகுதியானவர்கறளக் சகாண்டு) நரகத்றத 
நான் நிரப்புகவன் என்ை வாக்கு 
என்னிடமிருந்து உறுதியாகி விட்டது. 

لهوْ  َٰتهیْنها  ِشْئنها  وه   نهْفس   كَُله  َله
ا  ىهه َِٰكْن  ُهدَٰ ل َقه  وه   الْقهْوُل  حه
 ْ هْملـه هَنه  ِمَنِ َنهمه  َله هه  ِمنه  جه

الَنهاِس  الِْجَنهةِ  هْجمهِعْيه  وه ا
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14. ஆக, நீங்கள் உங்கள் இந்த நாளின் 
சந்திப்றப மைந்த காரணத்தால் (நரக 
தண்டறனறய) சுறவயுங்கள்! நிச்சயமாக 
நாம் உங்கறள (நரக தண்டறனயில்) 
விட்டுவிடுகவாம். இன்னும், நீங்கள் சசய்து 
சகாண்டிருந்தவற்ைின் காரணமாக 
நிரந்தரமான தண்டறனறய சுறவயுங்கள்! 

 لِقهٓاءه  نهِسیُْتْم  ِبمها  فهُذْوقُْوا
ا    یهْوِمُكْم  ذه ُكْم  اِنَها  هَٰ  نهِسیْنَٰ
ابه  وهذُْوقُْوا   ِبمها دِ الُْخلْ  عهذه
 تهْعمهلُْونه  ُكنُْتْم 

15. நமது வசனங்கறள நம்பிக்றகக் 
சகாள்பவர்கள் எல்லாம் எவர்கள் என்ைால் 
அவர்களுக்கு அவற்ைின் மூலம் அைிவுறர 
கூைப்பட்டால் அவர்கள் சிரம் 
பணிந்தவர்களாக (பூமியில்) விழுந்து 
விடுவார்கள்; இன்னும், தங்கள் 
இறைவறனப் புகழ்ந்து துதிப்பார்கள். 
அவர்ககளா சபருறமயடிக்க மாட்டார்கள். 

نَهمها   الَهِذیْنه  ِباَٰیَِٰتنها  یُْؤِمُن  اِ
ُرْوا اِذها َكِ ا ذُ ْوا ِبهه َرُ ًدا  خه ُسَجه

َبهُحْوا ْمدِ  َوهسه بَِِهْم  ِبحه   وهُهْم  ره
۩  َله  ْونه  یهْستهْكَِبُ

16. (இரவில் அவர்கள் வணக்க வழிபாட்டில் 
ஈடுபட்டிருப்பதால்) அவர்களின் விலாக்கள் 
படுக்றககறள விட்டு தூரமாக இருக்கும். 
அவர்கள் தங்கள் இறைவறன பயத்துடனும் 
ஆறசயுடனும் வணங்குவார்கள். இன்னும், 
நாம் அவர்களுக்கு சகாடுத்தவற்ைிலிருந்து 
தர்மம் சசய்வார்கள். 

افَٰ  ِن  ُجُنْوبُُهْم  تهتهجه  عه
اِجِع   بَهُهْم ره   یهْدُعْونه  الْمهضه

مهًعا ؗ  ْوفًا َوهطه ِمَمها  خه   وه
 ْ ُ زهقْٰنَٰ  یُْنِفُقْونه  ره

17. ஆக, அவர்கள் சசய்து 
சகாண்டிருந்தவற்றுக்குக் கூலியாக 
அவர்களுக்காக (சசார்க்கத்தில்) மறைத்து 
றவக்கப்பட்டுள்ள கண்களுக்கு 
குளிர்ச்சியான (இன்பத்)றத ஓர் ஆன்மாவும் 
அைியாது. 

ا   نهْفس   تهْعلهُم  فهله   اُْخِفه   َمه
ةِ  َمِْن  لهُهْم  هْعُي     قَُره ٓاًءٌۢ  ا زه  جه
هانُْوا ِبمها   یهْعمهلُْونه  ك

18. ஆக, நம்பிக்றகயாளராக இருப்பவர் 
பாவியாக இருப்பவறரப் கபான்று ஆவாரா? 
அவர்கள் (இருவரும்) சமமாக மாட்டார்கள். 

هفهمهْن  هانه  ا هانه  كهمهْن  ُمْؤِمًنا  ك  ك
  ۬  یهْستهو نه  َله  فهاِسًقا ر
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19. ஆக, எவர்கள் நம்பிக்றக சகாண்டு 
நன்றமகறள சசய்தார்ககளா அவர்களுக்கு 
அவர்கள் சசய்ததன் காரணமாக “அல்மஃவா” 
என்னும் சசார்க்கங்கள் 
விருந்துபசரறணயாக கிறடக்கும். 

ا  هَمه ُنْوا الَهِذیْنه  ا مه ِملُوا اَٰ   وهعه
ِت  لِحَٰ َنَُٰت   فهلهُهْم  الَصَٰ   جه
ی ؗ  هانُْوا مها بِ  نُُزًَلٌۢ  الْمهاْوَٰ  ك
 یهْعمهلُْونه 

20. ஆக, எவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
கட்டறளறய மீைினார்ககளா அவர்களின் 
தங்குமிடம் நரகமாகும். அதிலிருந்து 
அவர்கள் சவளிகயை நாடும் கபாசதல்லாம் 
அதில் அவர்கள் திரும்பக் சகாண்டு 
வரப்படுவார்கள். இன்னும், நீங்கள் 
சபாய்ப்பித்துக் சகாண்டிருந்த நரக 
தண்டறனறய (இப்கபாது) சுறவயுங்கள் 
என்று அவர்களுக்குக் கூைப்படும். 

ا  هَمه ا ُقْوا الَهِذیْنه  وه  فهسه
ىُهُم  ا   الَنهاُر    فهمهاْوَٰ َهمه ا كُل اُدْو  هره   ا

هْن  ا   یَهْخُرُجْوا ا   اُِعْيُدْوا ِمْنهه
ا   ذُْوقُْوا لهُهْم  وهقِْيله  فِْيهه
ابه    ُكنُْتْم   الَهِذْی  الَنهارِ  عهذه
بُْونه  ِبه    ُتكهَذِ

21. அவர்கள் (கநர்வழியின் பக்கம்) 
திரும்புவதற்காக மிகப் சபரிய 
தண்டறனக்கு முன்னர் சிைிய 
தண்டறனறய நிச்சயமாக நாம் 
அவர்களுக்கு சுறவக்க றவப்கபாம். 

 ْ ُ لهُنِذیْقهَٰنه اِب  َمِنه  وه ذه  الْعه
اِب  ُدْونه   اَْلهْدنَٰ  ذه  الْعه
 ِ ْكَبه لَهُهْم  اَْله یهْرِجُعْونه   لهعه
 

22. தனது இறைவனின் வசனங்களினால் 
அைிவுறரக் கூைப்பட்டு, பிைகு அவற்றை 
புைக்கணித்த ஒருவறன விட சபரிய 
அநியாயக்காரன் யார்? நிச்சயமாக நாம் 
குற்ைவாளிகளிடம் பழிவாங்குகவாம். 

ْن  مه هْظلهُم  وه ره  ِمَمهْن  ا َكِ  ذُ
بَِه   ِباَٰیَِٰت  ضه  ثَُمه  ره هْعره ا    ا ْنهه  عه
نَها   الُْمْجِرِمْيه  ِمنه  اِ

ن   ُمنْتهِقُمْونه
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23. திட்டவட்டமாக மூஸாவிற்கு நாம் 
கவதத்றதத் சகாடுத்கதாம். ஆககவ, 
அவறர (விண்ணுலகப் பயணத்தில்) 
சந்திப்பதில் நீர் சந்கதகத்தில் இருக்க 
கவண்டாம். அ(ந்த கவதத்)றத 
இஸ்ரகவலர்களுக்கு கநர்வழியாக நாம் 
ஆக்கிகனாம். 

ْد  لهقه تهیْنها  وه   الِْكتَٰبه  ُمْوسه  اَٰ
 َمِْن   ِمْریهة   ِفْ  تهُكْن  فهله 

هُ  لَِقهٓاى ِه   لْنَٰ عه   لَِبهِنْ   ُهًدی وهجه
ٓاِءیْله    اِْسره

24. அவர்கள் (நமது மார்க்கத்தில்) 
சபாறுறமயாக (உறுதியாக) இருந்தகபாது 
நமது கட்டறளயின்படி கநர்வழி காட்டுகிை 
தறலவர்கறள அவர்களில் நாம் 
உருவாக்கிகனாம். அ(ந்தத் தறல)வர்கள் 
நமது வசனங்கறள உறுதியாக நம்பிக்றக 
சகாள்பவர்களாக இருந்தனர். 

لْنها  عه ْ  وهجه َمهةً  ِمْٰنُ هى ِ   ا
۬   لهَمها  ِباهْمِرنها  یَهْهُدْونه  ْوا   ُ َبه  صه
هانُْوا ك  یُْوقُِنْونه  ِباَٰیَِٰتنها  وه

25. நிச்சயமாக உமது இறைவன் அவர்கள் 
எதில் கருத்து கவறுபாடு சகாண்டவர்களாக 
இருந்தார்ககளா அதில் அவர்களுக்கு 
மத்தியில் மறுறம நாளில் தீர்ப்பளிப்பான். 

بَهكه  اَِنه  یهْفِصُل  ره ْ  ُهوه ُ  بهْيٰنه
مهةِ  یهْومه  هانُْوا فِْيمها  الِْقيَٰ  فِْيهِ  ك

 یهْختهلُِفْونه 

26. இ(ந்த மக்காவில் வசிப்ப)வர்களுக்கு 
முன்னர் தங்கள் வசிப்பிடங்களில் சுற்ைித் 
திரிந்த எத்தறனகயா பல 
தறலமுறையினர்கறள நாம் அழித்தது 
(பாவிகளின் விஷயத்தில் நாம் 
நடந்துசகாள்ளும் விதத்றத) அவர்களுக்கு 
சதளிவுபடுத்தவில்றலயா? நிச்சயமாக 
இதில் பல அத்தாட்சிகள் உள்ளன. அவர்கள் 
சசவிசாய்க்க மாட்டார்களா? 

لهْم  هوه هْهلهْكنها  كهْم  لهُهْم  یهْهدِ  ا   ا
 الُْقُرْوِن  َمِنه  قهْبلِِهْم  ِمْن 

ْ    ِفْ  یهْمُشْونه  ِكِٰنِ  اَِنه  مهسَٰ
لِكه  ِفْ  َٰیَٰت     ذَٰ هفهله  َله   ا

 یهْسمهُعْونه 
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27. நிச்சயமாக நாம் காய்ந்த பூமிக்கு மறழ 
நீறர ஓட்டிவருகிகைாம்; அதன் மூலம் 
அவர்களின் கால்நறடகளும் அவர்களும் 
சாப்பிடுகிை விறளச்சறல உற்பத்தி 
சசய்கிகைாம் என்பறத அவர்கள் 
பார்க்கவில்றலயா? (இறத) அவர்கள் 
கவனித்துப் பார்க்க கவண்டாமா? 

لهْم  هوه ْوا ا هنَها  یهره   الْمهٓاءه  نهُسْوُق  ا
  فهُنْخِرُج   الُْجُرزِ  اَْلهْرِض  اِله 
 ِمْنهُ  تهاْكُُل  زهْرعًا  ِبه  

اُمُهْم  هنْعه هنُْفُسُهْم    ا ا هفهله  وه  ا
 یُْبِصُرْونه 

28. இன்னும், அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: 
“(முஹம்மதின் கதாழர்ககள!) நீங்கள் 
உண்றமயாளர்களாக இருந்தால் 
(எங்களுக்கு தண்டறன உண்டு என்ை) இந்த 
தீர்ப்பு எப்கபாது (நிகழும்)?” 

یهُقْولُْونه  ا مهتَٰ  وه   الْفهْتُح  هَٰذه
ِدقِْيه  ُكنُْتْم  اِْن   صَٰ

29. (நபிகய!) கூறுவரீாக! “தீர்ப்பு (வருகின்ை) 
நாளில் நிராகரிப்பவர்களுக்கு அவர்களது 
ஈமான் (-நம்பிக்றக) பலனளிக்காது. 
இன்னும் அவர்கள் அவகாசம் அளிக்கப்பட 
மாட்டார்கள்.” 

 یهْنفهعُ  َله  الْفهْتِح  یهْومه  قُْل 
ا الَهِذیْنه   وهَله  اِیْمهانُُهْم  كهفهُرْو 
ُرْونه  ُهْم   یُْنظه

30. ஆக! (நபிகய!) நீர் அவர்கறளப் 
புைக்கணிப்பரீாக! (அல்லாஹ்வின் தீர்ப்றப) 
எதிர்பார்த்திருப்பரீாக! நிச்சயமாக (நீர் 
அவர்களுக்கு எச்சரித்தறத) அவர்கள் 
எதிர்பார்த்திருக்கிைார்கள். 

ْ  فهاهْعِرْض  ْٰنُ نْتهِظرْ  عه   وها
نَهُهْم  ن  اِ  َمُنْتهِظُرْونه

ஸூரா அஹ்ஸாப்  الأحزاب 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. நபிகய! அல்லாஹ்றவ அஞ்சுவரீாக! 
நிராகரிப்பவர்களுக்கும் நயவஞ்சகர்களுக்கும் 
கீழ்ப்படியாதீர். நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
நன்கைிந்தவனாக மகா ஞானவானாக 
இருக்கிைான். 

ا  تَهِق  الَنهِبَُ  یَٰ اهیَُهه ه  ا  ُتِطِع  وهَله  اّلَلَٰ
ِفِقْيه    الْكَِٰفِریْنه  الُْمنَٰ  اَِنه  وه

ه  هانه  اّلَلَٰ ِكْيًما   عهلِْيًما  ك  حه
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2. இன்னும், (நபிகய!) உமது 
இறைவனிடமிருந்து உமக்கு வஹ்யி எது 
அைிவிக்கப்படுகிைகதா (அது குர்ஆனாக 
இருந்தாலும் சரி, அல்லது ஸுன்னாவாக 
இருந்தாலும் சரி) அறதகய பின்பற்றுவரீாக! 
நிச்சயமாக நீங்கள் சசய்வறத அல்லாஹ் 
ஆழ்ந்தைிந்தவனாக இருக்கிைான். 

تَهِبعْ  ا ا  وه   ِمْن  اِلهْيكه  یُْوحَٰ   مه
بَِكه    ه  اَِنه  َره هانه  اّلَلَٰ   ِبمها  ك

ا   تهْعمهلُْونه  ِبْْیً  خه

3. இன்னும், (நபிகய!) அல்லாஹ்வின் மீது 
நம்பிக்றக றவ(த்து அவறனகய 
சார்ந்திரு)ப்பரீாக! சபாறுப்பாளனாக 
அல்லாஹ்கவ கபாதுமானவன். 

َهْل  تهوهك له  وه ِ    عه ِ  وهكهفَٰ  اّلَلَٰ   ِباّلَلَٰ
 وهِكْيًل 

4. அல்லாஹ் ஒரு மனிதனுக்கு அவனது 
உடலில் இரு உள்ளங்கறள 
அறமக்கவில்றல. இன்னும், நீங்கள் 
ளிஹார் சசய்த உங்கள் மறனவிகறள 
உங்கள் தாய்மார்களாக அவன் 
ஆக்கவில்றல. இன்னும், உங்கள் வளர்ப்பு 
பிள்றளகறள உங்கள் சசாந்த 
பிள்றளகளாக அவன் ஆக்கவில்றல. அது 
உங்கள் வாய்களால் நீங்கள் கூறுவதாகும். 
அல்லாஹ் உண்றமறய கூறுகிைான். 
அவன்தான் நல்ல பாறதக்கு 
வழிகாட்டுகிைான். 

ا  له  مه عه ُ  جه ُجل   اّلَلَٰ  َمِْن  لِره
ْوفِه     ِفْ  قهلْبهْيِ  ا  جه مه له  وه عه   جه

ُكُم  هْزوهاجه ِهُرْونه   الََٰٓـ ِْی  ا  ُتظَٰ
ِتُكْم    ِمْنُهَنه  ا   اَُمههَٰ مه له  وه عه   جه

ُكْم  هْدِعيهٓاءه ُكْم    ا هبْنهٓاءه   ا
لُِكْم    ِباهفْوهاِهُكْم    قهْولُُكْم  ذَٰ
 ُ َقه  یهُقْوُل  وهاّلَلَٰ یهْهِدی  الْحه  وهُهوه

ِبْيله   الَسه

5. அவர்கறள அவர்களது தந்றதகளுடன் 
கசர்த்கத அறழயுங்கள்! அதுதான் 
அல்லாஹ்விடம் மிக நீதமானதாகும். ஆக, 
நீங்கள் அவர்களின் தந்றதகறள 
அைியவில்றல என்ைால் மார்க்கத்தில் 
அவர்கள் உங்கள் சககாதரர்கள் (ஆவார்கள் 
அவர்கள் முஸ்லிம்களாக இருந்தால். 
அப்படி இல்றல என்ைால்) அவர்கள் உங்கள் 
உதவியாளர்கள் ஆவார்கள். நீங்கள் எதில் 
தவறு சசய்தீர்ககளா அதில் உங்கள் மீது 
குற்ைம் இல்றல. என்ைாலும், எ(ந்த 
பாவத்)றத உங்கள் உள்ளங்கள் 

ُط  َِلَٰبهٓاى ِِهْم  اُْدُعْوُهْم  هقْسه  ُهوها
ِ    ِعْنده  ا لَهْم  فهاِْن  اّلَلَٰ  تهْعلهُمْو 

ُهْم  بهٓاءه نُُكْم  اَٰ  ِف  فهاِْخوها
یِْن  وهالِْيُكْم    الَدِ مه لهیْسه  وه  وه
اُْتْم  فِْيمها   ُجنهاح   عهلهْيُكْم  هْخطه   ا

َِٰكْن  ِبه     ل ا  وه ْت  َمه َمهده   تهعه
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கவண்டுசமன்கை சசய்தகதா அதுதான் 
குற்ைம் ஆகும். அல்லாஹ் மகா 
மன்னிப்பாளனாக மகா கருறணயாளனாக 
இருக்கிைான். 

هانه  قُلُْوبُُكْم    ك ُ  وه ُفوًْرا اّلَلَٰ  غه
ِحْيًما   َره

6. நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு அவர்களின் 
உயிர்கறளவிட நபிதான் மிக உரிறமயாளர் 
(மிக சநருக்கமானவர், மிக ஏற்ைமானவர்) 
ஆவார். அவருறடய மறனவிமார்கள் 
அவர்களுக்கு தாய்மார்கள் ஆவார்கள். 
இரத்த பந்தங்கள் அல்லாஹ்வின் 
கவதத்தின் படி அவர்களில் சிலர் சிலருக்கு 
உரிறமயுள்ளவர்கள் ஆவார்கள், (மற்ை) 
நம்பிக்றகயாளர்கறளயும் 
முஹாஜிர்கறளயும் விட. எனினும், உங்கள் 
(வாரிசு அல்லாத) உங்கள் சசாந்தங்களுக்கு 
நீங்கள் ஏதும் நன்றம சசய்தால் தவிர. இது 
கவதத்தில் எழுதப்பட்டதாக இருக்கிைது. 

هلَنهِبَُ  هْولَٰ  ا  ِمْن  ِبالُْمْؤِمِنْيه  ا
هنُْفِسِهْم  هْزوهاُجه    ا ا ْ    وه هَُتُ   اَُمههَٰ
اُولُوا اِم  وه  بهْعُضُهْم  اَْلهْرحه
هْولَٰ  ِب  ِفْ  ِببهْعض   ا ِ  ِكتَٰ  ِمنه  اّلَلَٰ

ِجِریْنه  الُْمْؤِمِنْيه  الُْمهَٰ   اََِله   وه
هْن  ا ا لُْو  ُكْم  اِلَٰ   تهْفعه هْولِیَٰٓى ِ  ا

ْعُرْوفًا    هانه  َمه لِكه  ك ِب  ِف  ذَٰ  الِْكتَٰ
ْسُطوًْرا   مه

7. எல்லா நபிமார்களிடமும் (அவர்கள் 
அல்லாஹ்றவ மட்டும் வணங்க கவண்டும், 
அவனுக்கு எறதயும் இறணறவக்கக் 
கூடாது என்று) அவர்களின் வாக்குறுதிறய 
வாங்கிய சமயத்றத நிறனவு கூர்வரீாக! 
இன்னும், (அகத வாக்குறுதிறய) 
உம்மிடமும் நூஹ், இப்ராஹமீ், மூஸா, 
மர்யமின் மகன் ஈஸாவிடமும் நாம் 
வாங்கிகனாம். இன்னும், அவர்களிடம் 
உறுதியான வாக்குறுதிறய நாம் 
வாங்கிகனாம். 

اِذْ  ْذنها  وه هخه ه  ِمنه  ا  النَهِبَي 
ِمْنكه  ِمیْثهاقهُهْم  ِمْن  وه  نَُْوح   وه
ِهْيمه  اِبْرَٰ ُمْوسَٰ  وه  وهِعْيسه   وه

ْریهمه  ابِْن  ْذنها  مه هخه ا ْ  وه  ِمْٰنُ
 غهلِْيًظا   َمِیْثهاقًا 

8. (அல்லாஹ் இந்த வாக்குறுதிறய 
வாங்கியது) ஏசனன்ைால், 
உண்றமயாளர்கறள (-நபிமார்கறள) 
அவர்களின் உண்றமறயப் பற்ைி 
(அவர்களின் சமுதாய மக்கள் அவர்களுக்கு 
என்ன பதில் கூைினார்கள், ஏற்ைார்களா, 
நிராகரித்தார்களா என்று) விசாரிப்பதற்காக 
ஆகும். நிராகரிப்பாளர்களுக்கு வலிமிகுந்த 

هْسـ هله  ِدقِْيه  لَِی ْن   الَصَٰ  عه
هعهَده  ِصْدقِِهْم    ا  لِلْكَِٰفِریْنه  وه
ابًا هلِْيًمان  عهذه  ا
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தண்டறனறய (அல்லாஹ்) ஏற்படுத்தி 
இருக்கிைான். 

9. நம்பிக்றகயாளர்ககள! உங்கள் மீது 
அல்லாஹ் புரிந்த அருட்சகாறடறய 
நிறனவு கூருங்கள். பல ராணுவங்கள் 
(உங்கறள தாக்குவதற்கு) உங்களிடம் 
வந்தகபாது அவர்களுக்கு எதிராக 
காற்றையும் பல ராணுவங்கறளயும் நாம் 
அனுப்பிகனாம். அவர்கறள நீங்கள் 
பார்க்கவில்றல. அல்லாஹ் நீங்கள் 
சசய்வறத உற்று கநாக்கியவனாக 
இருக்கிைான். 

ا  ُنوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه ُكُرْوا اَٰ  اذْ
ِ  نِْعمهةه    اِذْ  عهلهْيُكْم  اّلَلَٰ

ْتُكْم  ٓاءه لْنها  ُجُنْود   جه  فهاهْرسه
 ْ   لَهْم  وهُجُنْوًدا ِریًْحا  عهلههْْیِ
ا    ْوهه هانه   تهره ك ُ  وه   تهْعمهلُْونه  ِبمها  اّلَلَٰ
ا    بهِصْْیً

10. உங்களுக்கு கமல் புைத்திலிருந்தும் 
உங்களுக்கு கீழ்ப்புைத்திலிருந்தும் 
உங்களிடம் அவர்கள் வந்த சமயத்தில், 
இன்னும் பார்றவகள் சசாருகி, உள்ளங்கள் 
சதாண்றடகளுக்கு எட்டிய சமயத்தில் 
(உங்கள் சசயல்கறள அல்லாஹ் உற்று 
கநாக்கியவனாக இருந்தான்). 
(நயவஞ்சகர்ககள!) நீங்கள் அல்லாஹ்றவப் 
பற்ைி பல (தப்பான) எண்ணங்கறள 
எண்ணினரீ்கள். 

ٓاُءْوُكْم  اِذْ   فهْوقُِكْم  َمِْن  جه
ِمْن  هْسفهله  وه اِ  ِمْنُكْم  ا   ذْ وه
ِت  ارُ  زهاغه ِت  اَْلهبْصه بهلهغه   وه
نهاِجره  الُْقلُْوُب  تهُظَنُْونه   الْحه  وه
 ِ ُنْونها  ِباّلَلَٰ  الَظُ

11. அங்குதான் நம்பிக்றகயாளர்கள் 
கசாதிக்கப்பட்டார்கள். இன்னும், கடுறமயாக 
அச்சுறுத்தப்பட்டார்கள். 

 الُْمْؤِمُنْونه  ابُْتِله  ُهنهالِكه 
اًَل  وهُزلِْزلُْوا ِدیًْدا  ِزلْزه  شه

12. இன்னும், நயவஞ்சகர்களும் தங்கள் 
உள்ளங்களில் (சந்கதக) கநாய் 
உள்ளவர்களும் “அல்லாஹ்வும் அவனது 
தூதரும் நமக்கு சபாய்றய (ஏமாற்ைம் 
தரக்கூடியறத)த் தவிர (உண்றமயான 
சவற்ைிறய) வாக்களிக்கவில்றல” என்று 
கூைிய சமயத்றத நிறனவு கூருங்கள். 

اِذْ  ِفُقْونه  یهُقْوُل  وه الَهِذیْنه  الُْمنَٰ  وه
ا   َمهرهض   قُلُْوِبِهْم  ِفْ  نها  َمه   وهعهده
 ُ ُسْولُه    اّلَلَٰ  ُغُرْوًرا  اََِله  وهره
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13. “யஸ்ரிப் வாசிககள! உங்களுக்கு (இந்த 
கபார் றமதானத்தில் தாக்குப்பிடித்து) 
தங்குவது அைகவ முடியாது. ஆககவ, 
(உங்கள் இல்லங்களுக்கு) திரும்பி 
விடுங்கள்” என்று அவர்களில் ஒரு சாரார் 
கூைிய சமயத்றத நிறனவு கூருங்கள். 
இன்னும், அவர்களில் ஒரு பிரிவினர் 
(கபாரில் கலந்துசகாள்ளாமல் இருக்க) 
நபியிடம் அனுமதி ககட்கிைார்கள். 
“நிச்சயமாக எங்கள் இல்லங்கள் பாதுகாப்பு 
அற்ைதாக இருக்கின்ைன” என்று 
கூறுகிைார்கள். ஆனால், அறவ பாதுகாப்பு 
அற்ைதாக இல்றல. அவர்கள் 
(கபார்க்களத்றத விட்டு) 
விரண்கடாடுவறதத் தவிர (கபார்க்களத்தில் 
நின்று உறுதியாக கபார் சசய்வறத) 
நாடவில்றல. 

اِذْ  ٓاى ِفهة   قهالهْت  وه ْ  َطه  یَٰ اهْهله  َمِْٰنُ
 لهُكْم  ُمقهامه  َله  یهثِْربه 

یهْس  فهاْرِجُعْوا      فهِریْق   تهاِْذُن وه
 ُ   اَِنه  یهُقْولُْونه  الَنهِبَه  َمِْٰنُ
۬   بُُيْوتهنها  ة  ۛ وْره ا  عه مه ۬   ِِهه   وه ة  ۛ وْره   ِبعه
اًرا  اََِله  یَُِریُْدْونه  اِْن   فِره

14. (மதீனாவில் உள்ள) அவர்கள் (-
முனாஃபிக்குகள்) மீது அதனுறடய சுற்றுப் 
புைங்களில் இருந்து (பறடகள்) நுறழந்தால், 
பிைகு குழப்பம் விறளவிக்கும்படி (-
நிராகரிப்றபயும் இறணறவத்தறலயும் 
சசய்யும்படி) அவர்களிடம் ககட்கப்பட்டால் 
அவர்கள் அறத (உடகன) சசய்திருப்பார்கள். 
(நிராகரிப்பாளர்களின் அறழப்புக்கு பதில் 
தர) அவர்கள் சகாஞ்ச (கநர)கம தவிர 
தாமதித்திருக்க மாட்டார்கள். 

لهوْ  ْ   ُدِخلهْت  وه  َمِْن   عهلههْْیِ
اِرهها  هقْطه لُوا ثَُمه  ا  الِْفْتنهةه   ُسى ِ
َٰتهْوهها  ا  َله مه ا   تهلهَبهثُْوا وه   اََِله  ِبهه
ا   یهِسْْیً

15. திட்டவட்டமாக இதற்கு முன்னர், 
“அவர்கள் புைமுதுகிட்டு ஓடமாட்டார்கள்” 
என்று அவர்கள் அல்லாஹ்விடம் 
உடன்படிக்றக சசய்திருந்தனர். 
அல்லாஹ்வின் (சபயர் கூைி இவர்கள் 
சசய்த) ஒப்பந்தம் விசாரிக்கப்படுவதாக 
இருக்கிைது. 

ْد  لهقه هانُْوا وه ه  عهاههُدوا  ك  ِمْن  اّلَلَٰ
هانه  اَْلهدْبهاره    یُوهلَُْونه  َله  قهْبُل  ك   وه
ْهُد  ِ  عه ْسـ ُْوًَل  اّلَلَٰ  مه
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16. (நபிகய!) கூறுவரீாக! நீங்கள் 
மரணத்றதவிட்டு அல்லது 
சகால்லப்படுவறத விட்டு 
விரண்கடாடினால் (நீங்கள்) 
விரண்கடாடுவது உங்களுக்கு அைகவ 
பலனளிக்காது. அப்கபாதும் (-அப்படி 
விரண்கடாடினாலும்) சகாஞ்ச (கால)கம 
தவிர (இவ்வுலகில் வாழ்வதற்கு) நீங்கள் 
சுகமளிக்கப்பட மாட்டீர்கள். 

ُكُم  لَهْن  قُْل  ارُ  یَهْنفهعه  اِْن  الِْفره
هوِ  الْمهْوِت  َمِنه  ْرُتْم فهره    الْقهْتِل  ا
اِذًا  قهلِْيًل  اََِله  ُتمهَتهُعْونه  ََله  وه

17. (நபிகய) கூறுவரீாக! அல்லாஹ், 
உங்களுக்கு ஒரு தீங்றக நாடினால் 
அல்லாஹ்விடமிருந்து உங்கறளப் 
பாதுகாப்பவர் யார்? அல்லது, அவன் 
உங்களுக்கு கருறண புரிய நாடினால் 
(அறத யாரால் தடுத்து நிறுத்த முடியும்?). 
அல்லாஹ்றவ அன்ைி தங்களுக்கு 
சபாறுப்பாளறரகயா உதவியாளறரகயா 
அவர்கள் காணமாட்டார்கள். 

ْن  قُْل   یهْعِصُمُكْم  الَهِذْی  ذها  مه
ِ  َمِنه  اده  اِْن  اّلَلَٰ هره  ُسْوًٓءا ِبُكْم  ا
هوْ  اده  ا هره ْحمهًة    ِبُكْم  ا   وهَله  ره

ِ  ِن ُدوْ  َمِْن  لهُهْم  یهِجُدْونه   اّلَلَٰ
لًِيا َوهَله  ا  وه  نهِصْْیً

18. உங்களில் (நபிறய விட்டு மக்கறள) 
தடுப்பவர்கறளயும்; தங்கள் 
சககாதரர்களுக்கு, “எங்களிடம் 
வந்துவிடுங்கள் (நபியுடன் கபாருக்கு 
சசல்லாதீர்கள்)” என்று சசால்பவர்கறளயும் 
அல்லாஹ் நன்கைிவான். அவர்கள் மிகக் 
குறைவாககவ தவிர கபாருக்கு 
வரமாட்டார்கள். 

ُ  یهْعلهُم  قهْد  َوِقِْيه  اّلَلَٰ  الُْمعه
الْقهٓاى ِلِْيه  ِمْنُكْم   وه

نِِهْم    وهَله  اِلهیْنها    ههلَُمه  َِلِْخوها
 قهلِْيًل   اََِله  الْبهاْسه  یهاُْتْونه 

19. அவர்கள் உங்கள் விஷயத்தில் 
(உங்களுக்கு உதவாமல்) மிகக் கருமிகளாக 
இருக்கிைார்கள். ஆக, (கபார் பற்ைிய) பயம் 
(அவர்களுக்கு) வந்தால், மரண (பய)த்தால் 
மயக்கம் அறடபவறனப் கபால் அவர்களது 
கண்கள் சுழலக்கூடிய நிறலயில், உம் 
பக்கம் அவர்கள் பார்ப்பவர்களாக 
அவர்கறள நீர் காண்பரீ். ஆக, (எதிரிகறளப் 
பற்ைி) பயம் சசன்றுவிட்டால் சசல்வத்தின் 
மீது கபராறசயுறடயவர்களாக கூர்றமயான 

ةً  هِشَحه ۬   ا ٓاءه  فهاِذها عهلهْيُكْم     جه
ْوُف  ْ  الْخه ُ هیهَْته ا  یهْنُظُرْونه  ره
ْ  تهُدْورُ  اِلهْيكه  هْعُيُٰنُ هالَهِذْی  ا  ك
 فهاِذها الْمهْوِت    ِمنه  عهلهْيهِ  یُْغَشَٰ 
ْوُف  ذهههبه  لهُقْوُكْم  الْخه  سه

اد   ِباهلِْسنهة   ةً  ِحده هِشَحه له  ا  عه
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நாவுகளினால் (அத்துமீைி) உங்களுக்கு 
சதாந்தரவு தருகிைார்கள் (-உங்கறள 
ஏசுகிைார்கள்). அவர்கள் (உண்றமயில்) 
நம்பிக்றக சகாள்ளவில்றல. ஆககவ, 
அவர்களின் அமல்கறள அல்லாஹ் 
பாழ்ப்படுத்திவிட்டான். இது 
அல்லாஹ்விற்கு மிக எளிதாக இருக்கிைது. 

ْْیِ    كه  الْخه َٰٓى ِ  یُْؤِمُنْوا  لهْم  اُول
ُ  فهاهْحبهطه  هْعمهالهُهْم    اّلَلَٰ هانه  ا ك  وه
لِكه  له  ذَٰ ِ  عه ا  اّلَلَٰ  یهِسْْیً

20. (நயவஞ்சகர்களான) அவர்கள் 
(முஸ்லிம்கள் மீது கபார் சதாடுத்து வந்த 
எதிரி) ராணுவங்கள் (முஸ்லிம்கறள 
அழிக்காமல் தங்கள் ஊர்களுக்கு திரும்ப) 
சசல்லமாட்டார்கள் என்று எண்ணுகிைார்கள். 
இன்னும், அந்த ராணுவங்கள் (மீண்டும் 
ஒருமுறை) வந்தால் நிச்சயமாக 
கிராமவாசிகளுடன் கிராமங்களில் அவர்கள் 
தங்கி இருந்திருக்க கவண்டுகம என்று 
ஆறசப்படுகிைார்கள். உங்க(ளுக்கு என்ன 
ஆனது என்று உங்க)ள் சசய்திகறளப் பற்ைி 
அவர்கள் விசாரிக்கிைார்கள். அவர்கள் 
உங்களுடன் (கபாருக்கு வந்து) இருந்தாலும் 
(எதிரிகளிடம்) மிகக் குறைவாககவ தவிர 
கபார் புரிந்திருக்க மாட்டார்கள். 

ُبْونه  ابه  یهْحسه  لهْم  اَْلهْحزه
اِْن  یهْذههُبْوا    اُب  یَهاِْت  وه   اَْلهْحزه
َه  لهوْ  یهوهدَُْوا هن  ِف  بهاُدْونه  ُهْم ا

اِب  هلُْونه  اَْلهْعره ْن  یهْسا  عه
ُكْم    هنٌْۢبهٓاى ِ لهوْ  ا هانُْوا وه ا  فِْيُكْم  ك   َمه
ا  قهلِْيًلن   اََِله  قَٰتهلُْو 

21. அல்லாஹ்வின் தூதரில் உங்களுக்கு - 
அல்லாஹ்றவயும் மறுறம நாறளயும் 
பயந்தவராக இருப்பவருக்கு - 
திட்டவட்டமாக அழகிய முன்மாதிரி 
இருக்கிைது. இன்னும், அவர் அல்லாஹ்றவ 
அதிகம் நிறனவு கூர்பவராகவும் இருப்பார். 

ْد  هانه  لهقه ُسْوِل  ِفْ  لهُكْم  ك ِ  ره   اّلَلَٰ
نهة   اُْسوهة   سه هانه  لَِمهْن  حه   یهْرُجوا ك
ه  الْيهْومه  اّلَلَٰ كهره  اَْلَِٰخره  وه ه  وهذه  اّلَلَٰ

ا   ِثْْیً  كه

22. இன்னும், நம்பிக்றகயாளர்கள் (எதிரி) 
ராணுவங்கறளப் பார்த்தகபாது, 
“அல்லாஹ்வும் அவனது தூதரும் 
எங்களுக்கு வாக்களித்ததாகும் இது; 
அல்லாஹ்வும் அவனது தூதரும் உண்றம 
உறரத்தார்கள்” என்று கூைினார்கள். அ(ந்த 
எதிரி ராணுவங்களின் வருறகயான)து, 
(அல்லாஹ்வின் மீது) நம்பிக்றகறயயும் 

لهَمها  ه  وه ا ابه    الُْمْؤِمُنْونه  ره   اَْلهْحزه
ا قهالُْوا ذه ا  هَٰ نها  مه ُ  وهعهده  اّلَلَٰ

ُسْولُه   قه  وهره ده ُ  وهصه ُسْولُه  ؗ  اّلَلَٰ   وهره
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(அல்லாஹ்வின் கட்டறளக்கு) 
கட்டுப்படுதறலயும் தவிர அவர்களுக்கு 
அதிகப்படுத்தவில்றல. 

ا  مه اِیْمهانًا   اََِله   زهادهُهْم  وه
 لِْيًما  َوهتهْس 

23. அல்லாஹ்விடம் எறத ஒப்பந்தம் 
சசய்தார்ககளா அறத உண்றமப்படுத்திய 
ஆண்களும் நம்பிக்றகயாளர்களில் 
இருக்கிைார்கள். (வரீ மரணம் அறடய 
கவண்டும் என்ை) தனது கநர்ச்றசறய 
நிறைகவற்ைியவரும் அவர்களில் உண்டு. 
(வரீ மரணத்றத) எதிர்பார்த்து இருப்பவரும் 
அவர்களில் உண்டு. அவர்கள் (தங்கள் 
ஒப்பந்தத்றத) மாற்ைிவிடவில்றல. 

ال   الُْمْؤِمِنْيه  ِمنه  قُْوا ِرجه ده   صه
ا  ه  عهاههُدوا مه ْ  عهلهْيِه    اّلَلَٰ  فهِمْٰنُ
ْ  نهْحبهه   قهضَٰ  َمهْن  ِمْٰنُ  َمهْن  وه

ا  یَهنْتهِظُر  ؗ  مه لُْوا وه  تهْبِدیًْل   بهَده

24. இறுதியாக, அல்லாஹ் 
உண்றமயாளர்களுக்கு அவர்களின் 
உண்றமக்கு நற்கூலி தருவான். இன்னும், 
நயவஞ்சகர்கறள அவன் நாடினால் 
தண்டிப்பான். அல்லது, அவர்கள் 
திருந்தும்படி சசய்வான். நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் மகா மன்னிப்பாளனாக, மகா 
கருறணயாளனாக இருக்கிைான். 

ُ  لَِيهْجِزیه  ِدقِْيه  اّلَلَٰ   الَصَٰ
به  ِبِصْدقِِهْم  َذِ یُعه ِفِقْيه  وه  الُْمنَٰ

ٓاءه  اِْن  هوْ  شه ْ    یهُتْوبه  ا  اَِنه  عهلههْْیِ
ه  هانه  اّلَلَٰ ُفوًْرا ك ِحْيًما   غه  َره

25. இன்னும், நிராகரிப்பாளர்கறள 
அவர்களது ககாபத்துடன் அல்லாஹ் 
திருப்பி விட்டான். அவர்கள் (இந்தப் 
கபாரினால்) எந்த நன்றமறயயும் 
அறடயவில்றல. இன்னும், 
(நம்பிக்றகயாளர்கள் கடுறமயாக) சண்றட 
சசய்(து அதிகமான இழப்புகள் அவர்களுக்கு 
ஏற்படு)வறத விட்டும் 
நம்பிக்றகயாளர்கறள அல்லாஹ் 
பாதுகாத்தான். அல்லாஹ் மகா 
வலிறமமிக்கவனாக, மிறகத்தவனாக 
இருக்கிைான். 

دَه  ُ  وهره  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اّلَلَٰ
ْيِظِهْم  ا    یهنهالُْوا  لهْم  ِبغه ْْیً  خه
ُ  وهكهفه    الِْقتهاله    الُْمْؤِمِنْيه  اّلَلَٰ
هانه  ك ُ  وه یًَا اّلَلَٰ ِزیًْزا   قهوِ  عه

26. இன்னும், கவதக்காரர்களில் இருந்து 
அவர்களுக்கு (-நிராகரிப்பாளர்களுக்கு) 
உதவியவர்கறள அவர்களின் 

له  هنْزه ا اههُرْوُهْم  الَهِذیْنه  وه   ظه
هْهِل  َمِْن  ِب  ا  ِمْن  الِْكتَٰ
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ககாட்றடகளில் இருந்து அல்லாஹ் 
இைக்கினான். இன்னும், அவர்களின் 
உள்ளங்களில் திகிறல கபாட்டான். 
(அவர்களில்) ஒரு பிரிவினறர நீங்கள் 
சகான்ைரீ்கள். இன்னும், ஒரு பிரிவினறர 
சிறைப் பிடித்தீர்கள். 

 ْ يهاِصهْْیِ فه  صه  ِفْ  وهقهذه
ْعبه  قُلُْوِبِهُم    فهِریًْقا  الَرُ
تهاِْسُرْونه  تهْقُتلُْونه   فهِریًْقا   وه

27. இன்னும், அவர்களின் பூமிறயயும் 
அவர்களின் இல்லங்கறளயும் அவர்களின் 
சசல்வங்கறளயும் நீங்கள் (உங்கள் 
பாதங்களால்) மிதிக்காத ஒரு பூமிறயயும் 
(அல்லாஹ்) உங்களுக்கு சசாந்தமாக்கி 
சகாடுத்தான். அல்லாஹ் எல்லாவற்ைின் 
மீதும் கபராற்ைலுறடயவனாக இருக்கிைான். 

هُكْم  ث هْوره ا ُهْم  وه هْرضه ُهْم   ا ِدیهاره   وه
هْموهالهُهْم  ا هْرًضا  وه ا ا    لَهْم  وه ـ ُْوهه   تهطه

هانه  ك ُ  وه لَٰ  اّلَلَٰ ء    كَُلِ  عه ْ  َشه
 قهِدیًْران 

28. நபிகய! உமது மறனவிகளுக்கு 
சசால்வரீாக! “உலக வாழ்க்றகறயயும் 
அதன் அலங்காரத்றதயும் நீங்கள் 
விரும்புகிைவர்களாக இருந்தால் வாருங்கள்! 
உங்களுக்கு சசல்வம் தருகின்கைன்; அழகிய 
முறையில் உங்கறள விட்டு 
விடுகின்கைன்.” 

ا  هْزوهاِجكه  قُْل  الَنهِبَُ  یَٰ اهیَُهه   اِْن  ََلِ
وةه  ُتِرْدنه  ُكْنُتَه  يَٰ نْيها  الْحه   الَدُ

ا  الهْيه  وهِزیْنهتههه تَِ  فهتهعه  ْعُكَنه اُمه
ْحُكَنه  َرِ اُسه اًحا  وه ره ِمْيًل  سه  جه

29. நீங்கள் அல்லாஹ்றவயும் அவனது 
தூதறரயும் (சசார்க்கமாகிய) மறுறம 
வடீ்றடயும் விரும்பக் கூடியவர்களாக 
இருந்தால் நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
நல்லவர்களாகிய உங்களுக்கு மகத்தான 
கூலிறய தயார்படுத்தி றவத்திருக்கிைான். 

اِْن  ه  ُتِرْدنه  ُكْنُتَه  وه  اّلَلَٰ
ُسْولهه   اره  وهره ةه  وهالَده   فهاَِنه   اَْلَِٰخره
ه  هعهَده  اّلَلَٰ ِت  ا   ِمْنُكَنه  لِلُْمْحِسنَٰ
هْجًرا ِظْيًما  ا  عه

30. நபியின் மறனவிமார்ககள! உங்களில் 
யார் சதளிவான மானக்ககடான சசயறல 
சசய்வாகரா அவருக்கு தண்டறன இரு 
மடங்காக ஆக்கப்படும். அ(வ்வாறு 
தண்டறன சகாடுப்ப)து அல்லாஹ்விற்கு 
இலகுவானதாக இருக்கிைது. 

ٓاءه  ْن  الَنهِبَِ  یَِٰنسه   ِمْنُكَنه  یَهاِْت  مه
ة   بهیَِنهة   ِبفهاِحشه ْف  َمُ عه ا  یَُضَٰ   لههه
اُب  ذه هانه   ِضْعفهْيِ    الْعه ك لِكه  وه  ذَٰ

له  ِ  عه ا  اّلَلَٰ  یهِسْْیً
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31. (நபியின் மறனவிககள!) உங்களில் யார் 
அல்லாஹ்விற்கும் அவனது தூதருக்கும் 
பணிந்து (கீழ்ப்படிந்து) நடப்பாகரா, இன்னும் 
(மார்க்கம் கூைிய முறைப்படி) நன்றமறய 
சசய்வாகரா அவருக்கு அவரது கூலிறய 
இருமுறை நாம் சகாடுப்கபாம். இன்னும், 
அவருக்கு கண்ணியமான கூலிறய 
(அவருக்காக) ஏற்படுத்தி 
றவத்திருக்கிகைாம். 

ْن  مه ِ  ِمْنُكَنه  یَهْقُنْت  وه  ّلِلََٰ
ُسْولِه   تهْعمهْل  وهره الًِحا  وه ا   صه   نَُْؤِتهه
هها  هْجره تهْيِ    ا َره هْعتهْدنها  مه ا ا  وه   لههه
ِریًْما  ِرْزقًا   كه

32. நபியின் மறனவிககள! நீங்கள் 
(சபாதுவான) சபண்களில் ஒருவறரப் 
கபான்று இல்றல, நீங்கள் அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சி (மார்க்கத்றத பின்பற்ைி) நடந்தால் 
(தகுதியால் மிக கமலானவர்களாக 
இருப்பரீ்கள்). ஆககவ, (அந்நிய 
ஆண்களுடன் குறழந்து) சமன்றமயாகப் 
கபசாதீர்கள். அப்படிப் கபசினால் தனது 
உள்ளத்தில் கநாய் உள்ளவன் (உங்கள் மீது) 
தப்பான ஆறசப்படுவான். ஆககவ, சரியான 
(முறையான) கபச்றசப் கபசுங்கள். 

ٓاءه  د   لهْسُتَه  الَنهِبَِ  یَِٰنسه هاهحه  ك
ٓاءِ  َمِنه  تَهقهْيُتَه  اِِن  النَِسه   فهله  ا

ْعنه    فهيهْطمهعه  ِبالْقهْوِل  تهْخضه
  وهقُْله  مهرهض   قهلِْبه   ِفْ  الَهِذْی 
ْعُرْوفًا   قهْوًَل   َمه

33. இன்னும், உங்கள் இல்லங்களில் 
தங்கியிருங்கள். (அவசிய கதறவ இன்ைி 
சவளி இடங்களுக்கு சசல்லாதீர்கள்.) 
முந்திய அைியாறமக் காலத்தில் 
அலங்காரங்கறள சவளிப்படுத்தி(யவர்களாக 
சவளிகய சுற்ைி)யது கபான்று நீங்கள் 
அலங்காரங்கறள சவளிப்படுத்தாதீர்கள். 
(முகத்றத திைந்தவர்களாக சவளிகய 
சசல்லாதீர்கள்.) இன்னும், சதாழுறகறய 
நிறலநிறுத்துங்கள்! ஸகாத்றதக் 
சகாடுங்கள்! அல்லாஹ்விற்கும் அவனது 
தூதருக்கும் கீழ்ப்படியுங்கள்! (நபியின்) 
வடீ்டார்ககள! அல்லாஹ் நாடுவசதல்லாம் 
உங்கறள விட்டும் அசுத்தத்றத (பாவத்றத) 
கபாக்குவதற்கும் உங்கறள முற்ைிலும் 
சுத்தப்படுத்துவதற்கும்தான். 

 وهَله  بُُيْوِتُكَنه  ِفْ  وهقهْرنه 
َهْجنه  جه ته  تهَبه َُ اِهلَِيهةِ  َبه  الْجه
هقِْمنه  اَْلُْولَٰ  ا َٰوةه  وه ل تِْيه  الَصه اَٰ   وه
وةه  كَٰ هِطْعنه  الَزه ا ه  وه ُسْولهه     اّلَلَٰ   وهره
نَهمها  ُ  یُِریُْد  اِ  لُِيْذِهبه  اّلَلَٰ

ْنُكُم  هْهله  الَرِْجسه  عه   الْبهْيِت  ا
ُكْم  ره َهِ یُطه ا   وه  تهْطِهْْیً
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34. இன்னும், படிக்கப்பட கவண்டிய 
அல்லாஹ்வின் கவத வசனங்கறளயும் 
(நபியின் சுன்னாவாகிய) ஞானத்றதயும் 
நீங்கள் உங்கள் இல்லங்களில் (படித்து) 
மனனம் சசய்யுங்கள்! நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் மிக கருறணயாளனாக 
ஆழ்ந்தைிபவனாக இருக்கிைான். 

ُكْرنه  ا  وهاذْ   بُُيْوِتُكَنه  ِفْ  یُْتلَٰ  مه
یَِٰت  ِمْن  ِ  اَٰ  اَِنه     وهالِْحْكمهةِ  اّلَلَٰ
ه  هانه  اّلَلَٰ ان  لهِطْيًفا  ك ِبْْیً  خه

35. நிச்சயமாக முஸ்லிமான ஆண்கள், 
முஸ்லிமான சபண்கள், முஃமினான 
ஆண்கள், முஃமினான சபண்கள், (மார்க்க 
சட்டங்களுக்கு) கீழ்ப்படிந்து நடக்கும் 
ஆண்கள், கீழ்ப்படிந்து நடக்கும் சபண்கள், 
உண்றமயான ஆண்கள், உண்றமயான 
சபண்கள், சபாறுறமயான ஆண்கள், 
சபாறுறமயான சபண்கள், உள்ளச்சமுறடய 
ஆண்கள், உள்ளச்சமுறடய சபண்கள், 
தர்மம் சசய்கிை ஆண்கள், தர்மம் சசய்கிை 
சபண்கள், கநான்பாளியான ஆண்கள், 
கநான்பாளியான சபண்கள், தங்கள் 
மறைவிடங்கறள பாதுகாக்கிை ஆண்கள், 
தங்கள் மறைவிடங்கறள பாதுகாக்கிை 
சபண்கள், அல்லாஹ்றவ அதிகம் நிறனவு 
கூர்கின்ை ஆண்கள், நிறனவு கூர்கின்ை 
சபண்கள் - இவர்களுக்கு மன்னிப்றபயும் 
மகத்தான கூலிறயயும் அல்லாஹ் 
ஏற்படுத்தி இருக்கிைான். 

الُْمْسلِمَِٰت  الُْمْسلِِمْيه  اَِنه   وه
الُْمْؤِمِنْيه  ِت  وه الُْمْؤِمنَٰ   وه
ِنِتْيه  الْقَٰ ِت  وه ِنتَٰ الْقَٰ   وه
ِدقِْيه  ِدقَِٰت  وهالَصَٰ   وهالَصَٰ
یْنه  َِبِ ِت  وهالَصَٰ َِبَٰ   وهالَصَٰ
ِشِعْيه  ِت  وهالْخَٰ ِشعَٰ   وهالْخَٰ
قِْيه  َدِ الُْمتهصه قَِٰت  وه َدِ الُْمتهصه   وه
ِمْيه  ٓاى ِ مَِٰت  وهالَصه ى ِ ٓ   وهالَصَٰ
ِفِظْيه  ُهْم  وهالْحَٰ  فُُرْوجه
ِت  ِفظَٰ ِكِریْنه  وهالْحَٰ ه  وهالَذَٰ  اّلَلَٰ

ِت    ِكرَٰ ا َوهالَذَٰ ِثْْیً هعهَده   كه ُ  ا   اّلَلَٰ
هْجًرا لهُهْم  ةً َوها ْغِفره ِظْيًما  َمه  عه

36. நம்பிக்றக சகாண்ட ஆணுக்கும் 
நம்பிக்றக சகாண்ட சபண்ணுக்கும் 
தங்களது காரியத்தில் அவர்களுக்கு என்று 
ஒரு விருப்பம் இருப்பது ஆகுமானதல்ல, 
அல்லாஹ்வும் அவனது தூதரும் ஒரு 
காரியத்றத முடிவுசசய்துவிட்டால். ஆக, 
யார் அல்லாஹ்விற்கும் அவனது 
தூதருக்கும் மாறுசசய்வாகரா அவர் 
திட்டமாக சதளிவாக வழிசகட்டுவிட்டார். 

ا  مه هانه  وه   ُمْؤِمنهة   لُِمْؤِمن  َوهَله  ك
ُ  قهضه  اِذها ُسْولُه    اّلَلَٰ هْمًرا وهره  ا
هْن  ةُ  لهُهُم  یَهُكْونه  ا ه   ِمْن  الِْخْیه

هْمِرِهْم    ْن   ا مه ه  یَهْعِص  وه   اّلَلَٰ
ُسْولهه   َله  فهقهْد  وهره ًَٰل  ضه ل  ضه
ِبیًْنا    َمُ
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37. எவர் மீது அல்லாஹ் அருள் 
புரிந்தாகனா; இன்னும், நீர் அருள் புரிந்தீகரா 
அவறர கநாக்கி, “நீ உன் மறனவிறய 
உன்னுடன் றவத்துக்சகாள்! அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சிக்சகாள்!” என்று நீர் கூைிய சமயத்றத 
நிறனவு கூருவரீாக! இன்னும், அல்லாஹ் 
எறத சவளிப்படுத்தக் கூடியவனாக 
இருக்கிைாகனா அறத உமது உள்ளத்தில் 
நீர் மறைக்கிைரீ். இன்னும், மக்கறள 
பயப்படுகிைரீ். அல்லாஹ்தான், நீர் அவறன 
பயப்படுவதற்கு மிகத் தகுதியானவன். 
றஸது, அவளிடம் (திருமணத்) கதறவறய 
முடித்து (அவறள விவாகரத்து சசய்து) 
விட்டகபாது அவறள உமக்கு நாம் 
மணமுடித்து றவத்கதாம். இது ஏசனனில், 
நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு அவர்களது 
வளர்ப்பு பிள்றளகளின் மறனவிகள் 
விஷயத்தில், அவர்களிடம் (-அந்த 
மறனவிகளிடம்) அவர்கள் (-அந்த வளர்ப்புப் 
பிள்றளகள் திருமணத்) கதறவறய 
முடித்து (விவாகரத்து சசய்து) விட்டால் 
அப்கபாது (அப்சபண்கறள வளர்ப்புப் 
பிள்றளகளின் தந்றதகள் திருமணம் 
முடித்துக் சகாள்வதில்) சிரமம் 
இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக ஆகும். 
அல்லாஹ்வின் காரியம் (கண்டிப்பாக) 
நடக்கக்கூடியதாக இருக்கிைது. 

اِذْ  َهِذْی   تهُقْوُل  وه مه  لِل هنْعه ُ  ا  اّلَلَٰ
ْمته  عهلهْيهِ  هنْعه ا هْمِسْك  عهلهْيهِ   وه  ا
كه زهوْ  عهلهْيكه  تَهِق  جه ا ه  وه  اّلَلَٰ
ُتْخِفْ  ا  نهْفِسكه  ِفْ  وه ُ  مه  اّلَلَٰ
تهْخَشه  ُمْبِدیْهِ  ُ  الَنهاسه    وه   وهاّلَلَٰ
َقُ  هحه هْن  ا ىُه    ا   قهضَٰ  فهلهَمها   تهْخشَٰ
ا  زهیْد   ًرا َمِْنهه ا  وهطه َوهْجنَٰكههه ْ  زه   لِكه
له  یهُكْونه  َله    الُْمْؤِمِنْيه  عه

ج   ره ْ   حه اِج  ِف هْزوه هْدِعيهٓاى ِِهْم  ا   اِذها  ا
ْوا ًرا    ِمْنُهَنه  قهضه هانه  وهطه ك هْمرُ  وه   ا
 ِ ْفُعْوًَل  اّلَلَٰ  مه

38. நபியின் மீது, அல்லாஹ் அவருக்கு 
கடறமயாக்கியறத சசய்வதில் அைகவ 
குற்ைம் இருக்கவில்றல. இதற்கு முன்னர் 
சசன்ைவர்களில் அல்லாஹ்வின் 
வழிமுறைறய (நபிகய! உமக்கும்) 
வழிமுறையாக ஆக்கப்பட்டது. 
அல்லாஹ்வின் கட்டறள 
நிறைகவற்ைப்படுகிை தீர்ப்பாக இருக்கிைது. 

ا  هانه  مه له  ك ج   ِمْن  الَنهِبَِ  عه ره  حه
ُ  فهرهضه  فِْيمها  ِ  ُسَنهةه  لهه     اّلَلَٰ  اّلَلَٰ
لهْوا  الَهِذیْنه  ِف    قهْبُل    ِمْن  خه

هانه  ك هْمرُ  وه ِ  ا ًرا اّلَلَٰ  قهده
اؗ    َمهْقُدْوره
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39. அவர்கள் (-அந்தத் தூதர்கள்) 
அல்லாஹ்வின் தூதுச் சசய்திகறள - 
சட்டங்கறள எடுத்துச் சசால்வார்கள்; 
இன்னும் அவறன பயப்படுவார்கள்; 
அல்லாஹ்றவத் தவிர ஒருவறரயும் 
பயப்படமாட்டார்கள். (அடியார்கள் 
அறனவறரயும்) விசாரிப்பவனாக 
அல்லாஹ்கவ கபாதுமானவன். 

َِٰت رِ  یُبهلَُِغْونه  ۬۬ ِالَهِذیْنه  ل ِ  سَٰ   اّلَلَٰ
ْونهه   یهْخشه ْونه  وهَله  وه   یهْخشه

ًدا هحه ه    اََِله  ا ِ  وهكهفَٰ  اّلَلَٰ   ِباّلَلَٰ
ِسیًْبا   حه

40. முஹம்மத் உங்கள் ஆண்களில் 
ஒருவருக்கும் தந்றதயாக இருக்கவில்றல. 
என்ைாலும், அவர் அல்லாஹ்வின் 
தூதராகவும் நபிமார்களின் இறுதி 
முத்திறரயாகவும் இருக்கிைார். அல்லாஹ் 
எல்லாவற்றையும் நன்கைிந்தவனாக 
இருக்கிைான். 

ا  هانه  مه َمهد   ك هبها   ُمحه د   ا هحه  َمِْن  ا
الُِكْم  َِٰكْن  َرِجه ل ُسْوله  وه ِ  َره   اّلَلَٰ
اتهمه  ه    وهخه هانه   النَهِبَي  ك ُ  وه  اّلَلَٰ
ء   ِبكَُلِ  ْ  عهلِْيًمان  َشه

41. நம்பிக்றகயாளர்ககள! அல்லாஹ்றவ 
மிக அதிகம் நிறனவு கூருங்கள்!  ا ُنوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه ُكُروا اَٰ  اذْ

ه  ا   ِذْكًرا اّلَلَٰ ِثْْیً  كه

42. இன்னும், அவறன காறலயிலும் 
மாறலயிலும் துதியுங்கள். (ஸுப்ஹு, 
இன்னும் அஸ்ர் சதாழுறககறள 
நிறைகவற்றுங்கள்.) 

ُحْوهُ  َبِ هِصْيًل  وهسه ةً َوها  بُْكره

43. அவன் இருள்களில் இருந்து 
சவளிச்சத்தின் பக்கம் உங்கறள 
சவளிகயற்றுவதற்காக உங்கள் மீது 
விகசஷமாக அருள் புரிகிைான். இன்னும், 
அவனது வானவர்கள் (உங்களுக்காக 
அல்லாஹ்விடம்) பிரார்த்திக்கிைார்கள். 
அவன் நம்பிக்றகயாளர்கள் மீது மகா 
கருறணயாளனாக இருக்கிைான். 

ْ  ُهوهالَهِذْی  َلِ  عهلهْيُكْم  یُصه
كهُته   َٰٓى ِ ل مه ُكْم  وه  َمِنه  لُِيْخِرجه
لُمَِٰت  هانه   الَنُوِْر    اِله  الَظُ ك   وه

ِحْيًما  ِبالُْمْؤِمِنْيه   ره

44. அவர்கள் அவறன சந்திக்கிை நாளில் 
அவர்களது முகமன் ஸலாம் ஆகும். 
இன்னும், அவன் அவர்களுக்கு 

 ْ ۬   یهلْقهْونهه   یهْومه  تهِحَيههَُتُ َٰم    ل  سه
هعهَده  ا هْجًرا لهُهْم  وه  كهِریًْما  ا
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கண்ணியமான கூலிறய ஏற்படுத்தி 
றவத்திருக்கிைான். 

45. நபிகய! நிச்சயமாக நாம் உம்றம 
சாட்சியாளராகவும் நற்சசய்தி 
கூறுபவராகவும் அச்சமூட்டி 
எச்சரிப்பவராகவும் அனுப்பிகனாம். 

ا  َها   الَنهِبَُ  یَٰ اهیَُهه ن لْنَٰكه  اِ هْرسه   ا
ًرا َوهنهِذیًْرا   ُمبهَشِ اِهًدا َوه  شه

46. இன்னும், அல்லாஹ்வின் பக்கம் 
அவனது அனுமதிசகாண்டு 
அறழப்பவராகவும் பிரகாசிக்கின்ை 
விளக்காகவும் (நாம் உம்றம 
அனுப்பிகனாம்.) 

ِ  اِله  وهدهاِعًيا   ِباِذْنِه   اّلَلَٰ
اًجا  ا  وهِسره ِنْْیً  َمُ

47. (நபிகய!) நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு 
நற்சசய்தி கூறுவரீாக! “நிச்சயமாக 
அவர்களுக்கு அல்லாஹ்விடம் மிகப் சபரிய 
அருள் இருக்கிைது.” 

رِ  بهَشِ   لهُهْم  ِباهَنه  الُْمْؤِمِنْيه  وه
ِ  َمِنه  ا  فهْضًل  اّلَلَٰ ِبْْیً  كه

48. (நபிகய!) நிராகரிப்பாளர்களுக்கும் 
நயவஞ்சகர்களுக்கும் கீழ்ப்படியாதீர்! 
அவர்களின் சதாந்தரறவ (கண்டு 
சகாள்ளாமல்) விட்டுவிடுவரீாக! இன்னும் 
அல்லாஹ்வின் மீது நம்பிக்றக றவ(த்து 
அவறன மட்டும் சார்ந்து இரு)ப்பரீாக! 
சபாறுப்பாளனாக அல்லாஹ்கவ 
கபாதுமானவன். 

 الْكَِٰفِریْنه  ُتِطِع  وهَله 
ِفِقْيه  الُْمنَٰ هذَٰىُهْم  وهدهعْ  وه  ا

َهْل  تهوهك له  وه ِ    عه ِ  وهكهفَٰ  اّلَلَٰ   ِباّلَلَٰ
 وهِكْيًل 

49. நம்பிக்றகயாளர்ககள! 
நம்பிக்றகசகாண்ட சபண்கறள நீங்கள் 
திருமணம் முடித்தால், பிைகு அவர்களுடன் 
நீங்கள் உைவு றவப்பதற்கு முன்னர் 
அவர்கறள நீங்கள் விவாகரத்து 
சசய்துவிட்டால் நீங்கள் கணக்கிட 
கவண்டிய இத்தா – தவறணக் காலம் ஏதும் 
உங்களுக்கு அவர்கள் மீது (கடறம) 
இல்றல. ஆக, (நீங்கள் விவாகரத்து 
சசய்யும்கபாது) அவர்களுக்கு (உங்கள் 
வசதிக்கு ஏற்ப) சசல்வத்றதக் சகாடுங்கள்! 

ا  ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه   اِذها اَٰ
ِت  نهكهْحُتُم   ثَُمه  الُْمْؤِمنَٰ
لَهْقُتُموْ  هْن  قهْبِل  ِمْن  ُهَنه طه   ا
ْوُهَنه    عهلهْيِهَنه   لهُكْم  فهمها  تهمهَسُ

ة   ِمْن  ا    عَِده ْونههه  تهْعتهَدُ
ُعْوُهَنه  ُحْوُهَنه  فهمهَتِ َرِ  وهسه
اًحا  ره ِمْيًل  سه  جه
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இன்னும், அழகிய முறையில் அவர்கறள 
விடுவித்து விடுங்கள். 

50. நபிகய! நீர் அவர்களுக்கு (மஹ்ர் என்ை) 
திருமணக் சகாறடகறள சகாடுத்(து 
மணமுடித்)த உமது மறனவிகறளயும் 
அல்லாஹ் உமக்கு கபாரில் சகாடுத்த 
அடிறமப் சபண்களில் உமது வலக்கரம் 
சசாந்தமாக்கியவர்கறளயும் (-உமக்கு என்று 
றவத்துக்சகாண்ட சபண்கறளயும்) 
உம்முடன் ஹிஜ்ரத் சசய்து வந்த உமது 
தந்றதயின் உடன் பிைந்தவர்களின் 
மகள்கறளயும் உமது மாமியின் 
மகள்கறளயும் உமது தாய் மாமாவின் 
மகள்கறளயும் உமது தாயின் உடன்பிைந்த 
சககாதரிகளின் மகள்கறளயும் நிச்சயமாக 
நாம் உமக்கு (நீர் அவர்கறள 
மணமுடிப்பதற்கு) ஆகுமாக்கிகனாம். 
இன்னும், ஒரு முஃமினான சபண், தன்றன 
நபிக்கு அன்பளிப்பு சசய்தால், நபியும் 
அவறள மணமுடிக்க நாடினால் அந்த 
சபண்றணயும் உமக்கு ஆகுமாக்கிகனாம். 
இது (-மஹ்ர் இன்ைி மணமுடிப்பது எல்லா) 
முஃமின்களுக்கும் அன்ைி உமக்கு மட்டும் 
பிரத்திகயாகமான சலுறகயாகும். அவர்கள் 
மீது (-நம்பிக்றகயாளர்கள் மீது) அவர்களின் 
மறனவிமார்கள் இன்னும் அவர்களது 
வலக்கரங்கள் சசாந்தமாக்கியவர்கள் (-
அடிறமப் சபண்கள்) விஷயத்தில் நாம் 
கடறமயாக்கியறத திட்டமாக நாம் 
அைிகவாம். (நபிகய!) உமக்கு சிரமம் 
இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக (நாம் 
கமற்கூைப்பட்ட சபண்கறள 
மணமுடிப்பறதயும் தன்றன அன்பளிப்புச் 
சசய்யும் சபண்றண மஹ்ரின்ைி 
மணமுடிப்பறதயும் உமக்கு 
ஆகுமாக்கிகனாம்). அல்லாஹ் மகா 
மன்னிப்பாளனாக, சபரும் 
கருறணயாளனாக இருக்கிைான். 

ا  َها   الَنهِبَُ  یَٰ اهیَُهه ن هْحلهلْنها  اِ  لهكه  ا
كه  هْزوهاجه تهْيته  الََِٰتْ   ا   اَٰ
ُهَنه  ا  اُُجوْره مه لهكهْت  وه   یهِمیُْنكه  مه

هفهٓاءه  ِمَمها   ُ  ا ِت  عهلهْيكه   اّلَلَٰ بهنَٰ   وه
َمِكه  ِت  عه بهنَٰ َمَِٰتكه  وه ِت  عه بهنَٰ   وه
الِكه  ِت  خه بهنَٰ َِٰتكه   وه ل   الََِٰتْ  خَٰ
رْ  كه ؗ  نه ههاجه هةً  مهعه ا   وهاْمره
ْؤِمنهةً  ا  َوهههبهْت  اِْن  َمُ هه  نهْفسه
اده  اِْن  لِلَنهِبَِ  هره هْن  الَنهِبَُ  ا   ا

ا    هه ةً  یَهْستهْنِكحه الِصه   ِمْن  لَهكه  خه
ا  عهلِْمنها  قهْد  الُْمْؤِمِنْيه    ُدْوِن    مه

ْضنها  ْ  فهره ْ   عهلههْْیِ هْزوهاِجِهْم  ِف   ا
ا  مه لهكهْت  وه هیْمهانُُهْم  مه  لِكهْيله  ا

ج     عهلهْيكه  یهُكْونه  ره هانه  حه ك   وه
 ُ ُفوًْرا اّلَلَٰ ِحْيًما   غه  َره
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51. (நபிகய!) அவர்களில் (-உமது 
மறனவிகளில்) நீர் நாடுபவறர 
தள்ளிறவப்பரீாக! இன்னும், நீர் நாடுபவறர 
உம் பக்கம் கசர்த்துக்சகாள்வரீாக! நீர் 
நீக்கிவிட்டவர்களில் யாறர நீர் கசர்க்க 
விரும்பினகீரா அது உம்மீது குற்ைம் 
இல்றல. இது அவர்களின் கண்கள் 
குளிர்ச்சி அறடவதற்கும் அவர்கள் 
கவறலப்படாமல் இருப்பதற்கும் நீர் 
அவர்களுக்கு சகாடுத்தறதக்சகாண்டு 
அவர்கள் எல்கலாரும் திருப்தி 
அறடவதற்கும் சநருக்கமான(து இன்னும் 
சுலபமான)து ஆகும். அல்லாஹ் உங்கள் 
உள்ளங்களில் உள்ளவற்றை நன்கைிவான். 
அல்லாஹ் நன்கைிந்தவனாக, மகா 
சகிப்பாளனாக இருக்கிைான். 

ْن  ُتْرِجْ  ٓاءُ  مه  ِمْنُهَنه  تهشه
ُتـ ْوِْی   ْن  اِلهْيكه  وه ٓاُء    مه  تهشه
ِن  مه ْيته  وه لْته  ِمَمهْن  ابْتهغه زه   عه
لِكه   عهلهْيكه    ُجنهاحه  فهله  هْدنَٰ   ذَٰ   ا
هْن  َره  ا هعْیُُنُهَنه  تهقه َنه  وهَله  ا  یهْحزه

ْيه  یهْرضه ا   وه تهیْتهُهَنه  ِبمه  كُلَُُهَنه    اَٰ
 ُ ا  یهْعلهُم  وهاّلَلَٰ   قُلُْوِبُكْم    ِفْ  مه
هانه  ك ُ  وه لِْيًما  عهلِْيًما  اّلَلَٰ  حه

52. (இந்த அத்தியாயத்தின் ஐம்பதாவது 
வசனத்தில் கூைப்பட்ட சபண்களுக்கு) 
பின்னர் (கவறு) சபண்கள் உமக்கு ஆகுமாக 
மாட்டார்கள். இன்னும், இவர்களுக்கு 
பதிலாக (கவறு) சபண்கறள நீர் 
மாற்றுவதும் (உமக்கு) ஆகுமானதல்ல, 
அவர்களின் அழகு உம்றமக் கவர்ந்தாலும் 
சரிகய. உமது வலக்கரம் சசாந்தமாக்கிய 
சபண்கறளத் தவிர. (அந்த அடிறமப் 
சபண்கள் உமக்கு ஆகுமானவர்ககள.) 
அல்லாஹ் எல்லாவற்றையும் 
கண்காணிப்பவனாக இருக்கிைான். 

ٓاءُ  لهكه  یهِحَلُ  َله  ْ  النَِسه   بهْعُد  ِمنٌۢ
هْن  وهَله   له  ا هْزوهاج   ِمْن  ِبِهَنه  تهبهَده  ا
لهوْ  بهكه  وه هْعجه ا  اََِله  ُحْسُنُهَنه  ا   مه

لهكهْت  هانه  یهِمیُْنكه    مه ك ُ  وه  اّلَلَٰ
لَٰ  ء   كَُلِ  عه ْ قِیًْبان  َشه  َره

53. நம்பிக்றகயாளர்ககள! ஓர் உணவின் 
பக்கம் உங்களுக்கு அனுமதி 
சகாடுக்கப்பட்டால் தவிர நபியின் 
வடீுகளுக்குள் நுறழயாதீர்கள். (அப்படி 
அறழக்கப்பட்டாலும் முன் கூட்டிகய அங்கு 
சசன்று) அது தயாராவறத 
எதிர்பார்க்காதவர்களாக இருக்க கவண்டும். 
என்ைாலும், நீங்கள் (விருந்துக்கு) 
அறழக்கப்பட்டால் (வடீ்டினுள்) 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه   تهْدُخلُْوا  َله  اَٰ
هْن  اََِله   الَنهِبَِ  بُُيْوته    یَُْؤذهنه   ا
ام   اِلَٰ  لهُكْم  عه ْْیه  طه ِظِریْنه  غه   نَٰ
ىُه    نَٰ َِٰكْن  اِ ل   ُدعِیُْتْم  اِذها وه

ِعْمُتْم  فهاِذها فهاْدُخلُْوا  طه
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நுறழயுங்கள். நீங்கள் சாப்பிட்டுவிட்டால் 
(வடீ்டிலிருந்து) பிரிந்து (சசன்று) விடுங்கள். 
(உணவு உண்ட பின்னர்) கபச்றச புதிதாக 
ஆரம்பிக்காதவர்களாக இருக்க கவண்டும். 
நிச்சயமாக இது நபிக்கு சதாந்தரவு 
தரக்கூடியதாக இருக்கும். அவர் உங்களிடம் 
(அறதக் கூை) சவட்கப்படுவார். அல்லாஹ் 
சத்தியத்திற்கு சவட்கப்படமாட்டான். நீங்கள் 
அவர்களிடம் (-நபியின் மறனவிகளிடம் 
ஏகதனும்) ஒரு சபாருறளக் ககட்டால் 
திறரக்குப் பின்னால் இருந்து அவர்களிடம் 
ககளுங்கள். அதுதான் உங்கள் 
உள்ளங்களுக்கும் அவர்களின் 
உள்ளங்களுக்கும் மிகத் 
தூய்றமயானதாகும். அல்லாஹ்வின் 
தூதருக்கு நீங்கள் சதாந்தரவு தருவதும் 
அவருக்குப் பின்னர் அவருறடய 
மறனவிகறள நீங்கள் மணமுடிப்பதும் 
உங்களுக்கு எப்கபாதும் ஆகுமானதல்ல. 
நிச்சயமாக இறவ அல்லாஹ்விடம் சபரிய 
பாவமாக இருக்கிைது. 

اْنِِسْيه  وهَله  فهانْتهِشُرْوا  ُمْسته
ِدیْث     لُِكْم  اَِنه  لِحه هانه  ذَٰ  ك
 ِمْنُكْم ؗ  فهیهْستهْح   الَنهِبَه  یُْؤِذی
 ُ َقِ    ِمنه  یهْستهْح   َله  وهاّلَلَٰ  الْحه
اِذها هلُْتُمْوُهَنه  وه ا تهاعًا  سه   مه

ٓاءِ  ِمْن  فهْسـ هلُْوُهَنه  اب     َوهره  ِحجه
لُِكْم  رُ  ذَٰ هْطهه  لُِقلُْوِبُكْم  ا

ا  وهقُلُْوِبِهَنه    مه هانه  وه هْن  لهُكْم  ك  ا
ُسْوله  ُتْؤذُْوا ِ  ره هْن  وهَله   اّلَلَٰ   ا

ا ه   تهْنِكُحْو  هْزوهاجه ْ  ا  بهْعِده    ِمنٌۢ
هبهًدا    لُِكْم  اَِنه  ا هانه  ذَٰ ِ  ِعْنده  ك   اّلَلَٰ

ِظْيًما   عه

54. நீங்கள் ஒரு விஷயத்றத 
சவளிப்படுத்தினால்; அல்லது, அறத 
மறைத்தால் நிச்சயமாக அல்லாஹ் எல்லா 
விஷயங்கறளயும் நன்கைிந்தவனாக 
இருக்கிைான். 

ْيـ ًا  ُتْبُدْوا اِْن  هوْ  شه  فهاَِنه  ُتْخُفْوهُ  ا
ه  هانه  اّلَلَٰ ء   ِبكَُلِ  ك ْ  عهلِْيًما   َشه

55. அவர்கள் மீது (நபியின் மறனவிகள் 
மீது, முஃமினான சபண்கள் மீது) தங்கள் 
தந்றதமார்கள், தங்கள் ஆண் பிள்றளகள், 
தங்கள் சககாதரர்கள், தங்கள் 
சககாதரர்களின் ஆண் பிள்றளகள், தங்கள் 
சககாதரிகளின் ஆண் பிள்றளகள், தங்கள் 
(சமுதாயத்றதச் கசர்ந்த முஃமினான) 
சபண்கள், தங்கள் வலக்கரங்கள் 
சசாந்தமாக்கியவர்கள் விஷயத்தில் (-
அவர்கள் முன் பர்தா அணியாமல் 
இருப்பதில்) குற்ைம் இல்றல. (சபண்ககள!) 

ْ    عهلهْيِهَنه   ُجنهاحه  َله  بهٓاى ِِهَنه  ِف  اَٰ
هبْنه  وهَله   نِِهَنه  وهَله   ٓاى ِِهَنه ا   اِْخوها
هبْنهٓاءِ  وهَله   نِِهَنه  ا  وهَله   اِْخوها

هبْنهٓاءِ  ِتِهَنه  ا وَٰ هخه ٓاى ِِهَنه   وهَله  ا  نِسه
ا  وهَله  لهكهْت  مه هیْمهانُُهَنه    مه   ا
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அல்லாஹ்றவ பயந்து சகாள்ளுங்கள்! 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் எல்லாவற்றையும் 
நன்கு பார்த்தவனாக இருக்கிைான். 

تَهِقْيه  ا ه    وه ه  اَِنه  اّلَلَٰ هانه  اّلَلَٰ  ك
لَٰ  ء   كَُلِ  عه ْ ِهْيًدا  َشه  شه

56. நிச்சயமாக அல்லாஹ்வும் அவனது 
மலக்குகளும் நபிறய வாழ்த்துகிைார்கள். 
நம்பிக்றகயாளர்ககள! நீங்களும் அவறர 
வாழ்த்துங்கள்! இன்னும் ஸலாம் கூறுங்கள்! 

ه  اَِنه  كهتهه   اّلَلَٰ َٰٓى ِ ل مه لَُْونه  وه   یُصه
له  ِبَِ    عه ا  الَنه  الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه
ُنْوا مه لَُْوا اَٰ لَُِمْوا عهلهْيهِ   صه   وهسه

 ْسلِْيًما ته 

57. நிச்சயமாக எவர்கள் அல்லாஹ்விற்கும் 
அவனது தூதருக்கும் சதாந்தரவு 
தருகிைார்ககளா அவர்கறள இம்றமயிலும் 
மறுறமயிலும் அல்லாஹ் சபிக்கிைான். 
இன்னும், இழிவுபடுத்துகிை தண்டறனறய 
அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தியிருக்கிைான். 

ه  یُْؤذُْونه  الَهِذیْنه  اَِنه   اّلَلَٰ
ُس  ُ  ْولهه  وهره ُ ُ  لهعهٰنه نْيها  ِف  اّلَلَٰ   الَدُ

ةِ  هعهَده  وهاَْلَِٰخره ا ابًا لهُهْم  وه   عهذه
ِهیًْنا   َمُ

58. எவர்கள் முஃமினான ஆண்களுக்கும் 
முஃமினான சபண்களுக்கும் அவர்கள் 
சசய்யாத ஒன்றைக் சகாண்டு சதாந்தரவு 
தருவார்ககளா அவர்கள் அபாண்டமான 
பழிறயயும் சதளிவான பாவத்றதயும் 
திட்டமாக (தங்கள் கமல்) சுமந்து 
சகாண்டார்கள். 

الَهِذیْنه   الُْمْؤِمِنْيه  یُْؤذُْونه  وه
ِت  الُْمْؤِمنَٰ ْْیِ  وه ا ِبغه ُبْوا مه ْكتهسه   ا

ثًْما  اْحتهمهلُْوا فهقهدِ    بُْهتهانًا َوهاِ
ِبیًْنان   َمُ

59. நபிகய! உமது மறனவிமார்களுக்கும் 
உமது சபண் பிள்றளகளுக்கும் 
முஃமின்களின் சபண்(பிள்றள)களுக்கும் 
கூறுவரீாக, அவர்கள் தங்கள் பர்தாக்கறள 
தங்கள் மீது கபார்த்திக்சகாள்வார்கள்! இது 
அவர்கள் (கண்ணியமானவர்கள் என்று) 
அைியப்படுவதற்கு மிக சுலபமானதாகும். 
ஆககவ, அவர்கள் சதாந்தரவு சசய்யப்பட 
மாட்டார்கள். அல்லாஹ் மகா 
மன்னிப்பாளனாக சபரும் 
கருறணயாளனாக இருக்கிைான். 

ا  هْزوهاِجكه  قُْل  الَنهِبَُ  یَٰ اهیَُهه  ََلِ
بهنَِٰتكه  ٓاءِ  وه  الُْمْؤِمِنْيه  وهنِسه
 ِمْن  عهلهْيِهَنه  یُْدنِْيه 

ِبیِْبِهَنه    له لِكه  جه هْدنَٰ   ذَٰ هْن  ا   ا
فْنه  هانه  یُْؤذهیْنه    فهله  یَُْعره ك   وه
 ُ ُفوًْرا اّلَلَٰ ِحْيًما   غه  َره
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60. நயவஞ்சகர்களும் தங்கள் உள்ளங்களில் 
கநாய் (விபச்சார ஆறச) உள்ளவர்களும் 
மதீனாவில் சகட்ட காரியங்களில் 
ஈடுபடுபவர்களும் (தங்கள் சகட்ட 
சசயல்களிலிருந்து) விலகவில்றல 
என்ைால் அவர்கள் மீது (உம்றம 
சாட்டிவிட்டு அவர்கறள நீர் தண்டிக்க) 
உம்றம தூண்டிவிடுகவாம். பிைகு, அவர்கள் 
அதில் உம்முடன் குறைவாககவ தவிர 
வசிக்க மாட்டார்கள். 

ْن  ِفُقْونه  یهنْتههِ  لَهْم  لهى ِ  الُْمنَٰ
الَهِذیْنه  ض   قُلُْوِبِهْم  ِفْ  وه  َمهره

الُْمْرِجُفْونه   الْمهِدیْنهةِ  ِف  وه
 َله  ثَُمه  ِبِهْم  لهُنْغِریهَنهكه 
اوُِرْونهكه  ا   یُجه  قهلِْيًل  اََِله  فِْيهه

61. அவர்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள். அவர்கள் 
எங்கு காணப்பட்டாலும் அவர்கள் சிறை 
பிடிக்கப்பட கவண்டும். இன்னும், 
முற்ைிலும் சகால்லப்படகவண்டும். 

  ۬ هیْنهمها  َمهلُْعْونِْيه ۛ ا ا  ثُِقُفْو 
قَُتِلُْوا اُِخُذْوا  تهْقِتْيًل  وه

62. இதற்கு முன்னர் சசன்ைவர்களில் 
அல்லாஹ்வின் நறடமுறைதான் (இவர்கள் 
விஷயத்திலும்) பின்பற்ைப்படும். 
அல்லாஹ்வின் நறடமுறையில் எவ்வித 
மாற்ைத்றதயும் அைகவ நீர் காணமாட்டீர். 

ِ  ُسَنهةه  لهْوا  الَهِذیْنه  ِف  اّلَلَٰ   ِمْن  خه
لهْن  قهْبُل    ِ  لُِسَنهةِ  تهِجده  وه   اّلَلَٰ

 تهْبِدیًْل 

63. மக்கள் உம்மிடம் மறுறமறயப் பற்ைி 
(அது எப்கபாது வரும் என்று) ககட்கிைார்கள். 
(நபிகய!) கூறுவரீாக! அதன் அைிசவல்லாம் 
அல்லாஹ்விடம்தான் இருக்கிைது. மறுறம 
சமீபமாக இருக்கக்கூடும் என்பது உமக்குத் 
சதரியுமா? 

ِن  الَنهاُس  یهْسـ هلُكه  ِة    عه اعه   الَسه
نَهمها قُْل  ا  اِ ِ    ِعْنده  عِلُْمهه ا  اّلَلَٰ مه  وه

َله  یُْدِریْكه  ةه  لهعه اعه   تهُكْوُن  الَسه
 قهِریًْبا 

64. நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
நிராகரிப்பாளர்கறள (இவ்வுலகில்) 
சபித்தான். இன்னும், சகாழுந்து 
விட்சடரியும் நரகத்றத அவர்களுக்கு 
(மறுறமயில்) ஏற்படுத்தினான். 

ه  اَِنه  نه  اّلَلَٰ هعهَده  الْكَِٰفِریْنه  لهعه ا   وه
ا   لهُهْم  ِعْْیً  سه

65. அவர்கள் அதில் எப்கபாதும் நிரந்தரமாக 
தங்கிவிடுவார்கள். (தங்கறள பாதுகாக்கும்) 
சபாறுப்பாளறரகயா உதவியாளறரகயா 
காணமாட்டார்கள். 

لِِدیْنه  ا    خَٰ هبهًدا    فِْيهه  َله  ا
لًِيا َوهَله  یهِجُدْونه  ا   وه  نهِصْْیً
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66. அவர்களது முகங்கள் சநருப்பில் 
புரட்டப்படுகின்ை நாளில் அவர்கள் 
கூறுவார்கள்: “அல்லாஹ்விற்கு நாங்கள் 
கீழ்ப்படிந்திருக்க கவண்டுகம! இன்னும் 
(அவனது) ரஸூலுக்கு நாங்கள் 
கீழ்ப்படிந்திருக்க கவண்டுகம!” 

  الَنهارِ  ِف  ُوُجْوُهُهْم  ُتقهلَهُب  یهْومه 
ْعنها  یَٰلهْيتهنها   یهُقْولُْونه  هطه ه  ا   اّلَلَٰ
ْعنها  هطه ا ُسْوَله  وه  الَره

67. இன்னும், அவர்கள் கூறுவார்கள்: 
“எங்கள் இறைவா! நிச்சயமாக நாங்கள் 
எங்கள் தறலவர்களுக்கும் எங்கள் 
சபரியவர்களுக்கும் கீழ்ப்படிந்கதாம். ஆக, 
அவர்கள் எங்கறள வழிசகடுத்துவிட்டனர்.” 

بَهنها   وهقهالُْوا َها   ره ْعنها  اِن هطه ادهتهنها  ا   سه
نها  ٓاءه ه لَُْونهافه  وهُكَبه ِبْيله   اهضه الَسه

 

68. “எங்கள் இறைவா! இருமடங்கு 
தண்டறனறய அவர்களுக்குக் சகாடு! 
இன்னும், அவர்கறள சபரிய சாபத்தால் 
சபிப்பாயாக!” 

بَهنها   تِِهْم  ره  ِمنه  ِضْعفهْيِ  اَٰ
اِب  ذه ْ  الْعه ْٰنُ   لهْعًنا  وهالْعه
ان  ِبْْیً  كه

69. நம்பிக்றகயாளர்ககள! மூஸாவிற்கு 
சதாந்தரவு தந்தவர்கறளப் கபான்று நீங்கள் 
ஆகிவிடாதீர்கள். அவர்கள் கூைியதிலிருந்து 
(-அந்தக் குற்ைச்சாட்டுகளில் இருந்து) 
அல்லாஹ் அவறர நிரபராதியாக்கினான். 
அவர் அல்லாஹ்விடம் மிக 
மதிப்பிற்குரியவராக இருந்தார். 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  تهُكْونُْوا َله  اَٰ
هالَهِذیْنه  ذهْوا ك ههُ  ُمْوسَٰ  اَٰ ا َه  فهَبه
 ُ هانه  قهالُْوا    ِمَمها  اّلَلَٰ ك ِ  ِعْنده  وه   اّلَلَٰ

 وهِجْيًها  

70. நம்பிக்றகயாளர்ககள! அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சுங்கள். இன்னும், கநர்றமயான 
கபச்றசப் கபசுங்கள். 

ا  ُنوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه تَهُقوا اَٰ ه  ا  اّلَلَٰ
ِدیًْدا   قهْوًَل  وهقُْولُْوا  سه

71. (அல்லாஹ்) உங்கள் அமல்கறள 
உங்களுக்கு சீர்படுத்துவான். இன்னும், 
உங்களுக்கு உங்கள் பாவங்கறள 
மன்னிப்பான். அல்லாஹ்விற்கும் அவனது 
தூதருக்கும் யார் கீழ்ப்படிவாகரா திட்டமாக 
அவர் மகத்தான சவற்ைி சபறுவார். 

هْعمهالهُكْم  لهُكْم  یَُْصلِْح  یهْغِفرْ  ا  وه
ْن   ذُنُْوبهُكْم    لهُكْم  مه ه  یَُِطِع  وه   اّلَلَٰ

ُسْولهه   ِظْيًما   فهوًْزا فهازه  فهقهْد  وهره عه
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72. நிச்சயமாக நாம் அமானிதத்றத (-மார்க்க 
சட்டங்கறள) வானங்கள், பூமி(கள்), 
இன்னும் மறலகள் மீது சமர்ப்பித்கதாம். 
அறவ அறத சுமப்பதற்கு மறுத்துவிட்டன. 
இன்னும் அறவ அதனால் பயந்தன. 
ஆனால், மனிதன் அறத சுமந்து 
சகாண்டான். நிச்சயமாக அவன் 
அநியாயக்காரனாக அைியாதவனாக 
இருக்கிைான். 

نَها  ْضنها  اِ ره انهةه  عه له  اَْلهمه   عه
ِت  مَٰوَٰ   وهالِْجبهاِل   وهاَْلهْرِض  الَسه
هبهْيه  هْن  فها ا ا هْشفهْقنه  یَهْحِملْنههه ا  وه
ا  ا  ِمْنهه مهلههه اُن    وهحه نَهه   اَْلِنْسه   اِ
هانه  لُْوًما  ك ُهْوًَل   ظه  جه

73. நயவஞ்சகமுறடய ஆண்கறளயும், 
நயவஞ்சகமுறடய சபண்கறளயும், 
இறணறவக்கின்ை ஆண்கறளயும், 
இறணறவக்கின்ை சபண்கறளயும் 
அல்லாஹ் தண்டறன சசய்வதற்காகவும், 
நம்பிக்றக சகாண்ட ஆண்கறளயும் 
நம்பிக்றக சகாண்ட சபண்கறளயும் 
அல்லாஹ் மன்னிப்பதற்காகவும் (அல்லாஹ் 
தனது கட்டறளகறள மக்களுக்குக் 
சகாடுத்து கசாதிக்கிைான்). 

به  َذِ ُ  لَُِيعه ِفِقْيه  اّلَلَٰ  الُْمنَٰ
ِت  ِفقَٰ الُْمنَٰ الُْمْشِرِكْيه  وه  وه
ِت  الُْمْشِركَٰ یهُتْوبه  وه ُ  وه  اّلَلَٰ

له  ِت    الُْمْؤِمِنْيه  عه الُْمْؤِمنَٰ  وه
هانه  ك ُ  وه ُفوْ  اّلَلَٰ ِحْيًمان  ًراغه  َره
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ஸூரா ஸபஃ سبإ 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்விற்கக! 
வானங்களில் உள்ளறவயும் பூமியில் 
உள்ளறவயும் அவனுக்கக உரியன. 
மறுறமயிலும் அவனுக்கக எல்லாப் 
புகழும். அவன்தான் மகா 
ஞானமுறடயவன், ஆழ்ந்தைிபவன் 
ஆவான். 

ْمُد  هلْحه ِ  ا ا  لهه   الَهِذْی  ّلِلََٰ  مه
ِت  ِف  مَٰوَٰ ا  الَسه مه   ِف  وه

لههُ  اَْلهْرِض  ْمُد  وه   ِف  الْحه
ِة    ِكْيُم  اَْلَِٰخره  وهُهوهالْحه
ِبْْیُ   الْخه

 

2. பூமியில் நுறழவறதயும் அதிலிருந்து 
சவளிகயறுவறதயும் வானத்திலிருந்து 
இைங்குவறதயும் அதில் ஏறுவறதயும் 
அவன் நன்கைிவான். அவன்தான் மகா 
கருறணயாளன், மகா மன்னிப்பாளன். 

ا  یهْعلهُم    اَْلهْرِض  ِف  یهلُِج  مه
ا  مه ا  یهْخُرُج  وه ا  ِمْنهه مه  وه
مهٓاءِ  ِمنه  یهَْنُِل  ا   الَسه مه  وه
ا    یهْعُرُج   فِْيهه

ِحْيُم  ُفوُْر  وهُهوهالَره  الْغه
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3. “மறுறம எங்களிடம் (ஒருகபாதும்) 
வராது” என்று நிராகரிப்பாளர்கள் 
கூறுகிைார்கள். (நபிகய!) கூறுவரீாக! “ஏன் 
(வராது), மறைவானவற்றை 
நன்கைிந்தவனாகிய என் இறைவன் மீது 
சத்தியமாக நிச்சயமாக அது உங்களிடம் 
வரும். வானங்களிலும் பூமியிலும் அணு 
அளவு(ள்ள அற்பசபாருள் எதுவு)ம் 
அவறன விட்டும் மறைந்துவிடாது. அறத 
விட சிைியதும் அறத விட சபரியதும் 
இல்றல, (அறவ அறனத்தும்) சதளிவான 
பதிகவட்டில் இருந்கத தவிர!” 

 َله  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  وهقهاله 
ُة    تهاْتِیْنها  اعه   بهلَٰ  قُْل  الَسه
 ْ َبِ اْتِیهَنهُكْم    وهره   لِِم عَٰ  لهته

ْيِب    ْنهُ   یهْعُزُب  َله  الْغه  عه
اُل  ة   ِمثْقه ِت  ِف  ذهَره مَٰوَٰ  الَسه
 وهَله   اَْلهْرِض  ِف  وهَله 

رُ  هْصغه لِكه  ِمْن  ا  وهَله   ذَٰ
 ُ ْكَبه ه  ِكتَٰب   ِفْ  اََِله  ا
ِبْي  ۬    َمُ

 

4. நம்பிக்றக சகாண்டு, நன்றமகறள 
சசய்தவர்களுக்கு அவன் கூலி 
சகாடுப்பதற்காக (அந்தப் பதிகவட்டில் 
சசயல்கள் பதியப்படுகின்ைன). 
அவர்களுக்கு மன்னிப்பும் கண்ணியமான 
வாழ்க்றகயும் (சசார்க்கத்தில்) உண்டு. 

ُنْوا الَهِذیْنه  لَِيهْجِزیه  مه  اَٰ
ِملُوا ِت    وهعه لِحَٰ   الَصَٰ
كه  َٰٓى ِ ة    لهُهْم  اُول ْغِفره َمه
ِریْم   َوهِرْزق    كه

 

5. எவர்கள் நமது வசனங்களில் 
(அவற்றை) முைியடிப்பதற்காக 
முயற்சிக்கிைார்ககளா அவர்களுக்கு சகட்ட 
கமாசமான தண்டறனயின் மிகவும் 
துன்புறுத்தும் தண்டறன உண்டு. 

الَهِذیْنه  وْ  وه عه ْ   سه یَِٰتنها  ِف   اَٰ
ِجِزیْنه  كه  ُمعَٰ َٰٓى ِ   لهُهْم  اُول
اب   هلِْيم   َرِْجز   َمِْن  عهذه ا
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6. கல்வி சகாடுக்கப்பட்டவர்கள், உமது 
இறைவனிடமிருந்து உமக்கு எது 
இைக்கப்பட்டகதா அதுதான் சத்தியம் 
என்றும்; மிறகத்தவன், மகா 
புகழுக்குரியவனின் பாறதக்கு அது 
கநர்வழி காட்டுகிைது என்றும் 
அைிவார்கள். 

یهرهی  اُْوُتوا الَهِذیْنه  وه
ُنِْزله  الَهِذْی   الِْعلْمه   ا
بَِ  ِمْن  اِلهْيكه  َقه    كه َره  ُهوهالْحه

یهْهِدْی   اِط  اِلَٰ  وه   ِصره
ِزیْزِ  ِمْيِد  الْعه  الْحه

 

7. நிராகரித்தவர்கள் கூறுகிைார்கள்: 
“நீங்கள் சுக்குநூைாக கிழிக்கப்பட்ட பின்னர் 
நிச்சயமாக நீங்கள் புதிய பறடப்பாக 
உருவாக்கப்படுவரீ்கள் என்று உங்களுக்கு 
அைிவிக்கிை ஓர் ஆடவறர நாங்கள் 
உங்களுக்கு அைிவிக்கவா?” 

 ههْل  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  وهقهاله 
لَٰ  نهُدلَُُكْم  ُجل   عه   ره
ُئُكْم  قُْتْم  اِذها یَُنهَبِ  كَُله  ُمَزِ
ق     نَهُكْم  ُممهَزه لْق   لهِفْ  اِ   خه
ِدیْد     جه

 

8. “அவர் அல்லாஹ்வின் மீது சபாய்றய 
இட்டுக்கட்டுகிைாரா? அல்லது, அவருக்கு 
றபத்தியம் பிடித்திருக்கிைதா?” (என்றும் 
கூறுகிைார்கள்.) மாைாக, மறுறமறய 
நம்பிக்றக சகாள்ளாதவர்கள் 
தண்டறனயிலும் தூரமான வழிககட்டிலும் 
இருக்கிைார்கள். 

َٰی هفَْته له  ا ِ  عه هْم  كهِذبًا اّلَلَٰ  ا
  َله  الَهِذیْنه  بهِل  ِجَنهة     ِبه  

ةِ  یُْؤِمُنْونه   ِف   ِباَْلَِٰخره
اِب  ذه َٰ  الْعه ل  ِل وهالَضه
 الْبهِعْيِد 
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9. ஆக, அவர்கள் தங்களுக்கு முன்னுள்ள; 
இன்னும், தங்களுக்கு பின்னுள்ள 
வானத்றதயும் பூமிறயயும் 
பார்க்கவில்றலயா? நாம் நாடினால் 
அவர்கறள பூமியில் சசாருகிவிடுகவாம். 
அல்லது, அவர்கள் மீது வானத்தின் 
துண்டுகறள விழறவப்கபாம். நிச்சயமாக 
இதில் (அல்லாஹ்வின் பக்கம்) 
திரும்பக்கூடிய எல்லா அடியார்களுக்கும் 
ஓர் அத்தாட்சி இருக்கிைது. 

هفهلهْم  ْوا ا ا  اِلَٰ  یهره  بهْيه  مه
هیِْدیِْهْم  ا  ا مه لْفهُهْم  وه  خه

مهٓاءِ  َمِنه   وهاَْلهْرِض    الَسه
ْ  اِْن  ا  ِبِهُم  نهْخِسْف  نَهشه

هوْ  اَْلهْرضه   نُْسِقْط  ا
 ْ ًفا  عهلههْْیِ  َمِنه  ِكسه
مهٓاِء    لِكه  ِفْ  اَِنه  الَسه  ذَٰ
َٰیهةً  ْبد   لَِكَُلِ  َله  عه
ن   َمُِنْيب 

 

10. திட்டவட்டமாக தாவூதுக்கு நம் 
புைத்தில் இருந்து கமன்றமறய(யும் 
பைறவகறளயும்) வழங்கிகனாம். 
மறலககள! பைறவககள! அவருடன் 
கசர்ந்து நீங்களும் (அல்லாஹ்றவ) 
துதியுங்கள். இன்னும், அவருக்கு 
இரும்றப சமன்றமயாக்கிகனாம். 

ْد  لهقه تهیْنها  وه ده  اَٰ   ِمَنها  دهاو 
هَوِِبْ  یَِٰجبهاُل  فهْضًل    ه   ا عه  مه
ْْیه    الَطه هلهَنها   وه ا   لههُ  وه
ِدیْده    الْحه

 

11. உருக்குச் சட்றடகள் சசய்வரீாக! 
இன்னும், (சட்றடகளில் உள்ள 
துவாரங்களுக்கு ஏற்ப) ஆணிகறள 
அளவாக சசய்வரீாக! (தாவூகத! தாவூதின் 
குடும்பத்தாகர!) நன்றமறய சசய்யுங்கள்! 
நிச்சயமாக நான் நீங்கள் சசய்வறத 
உற்று கநாக்குகிகைன். 

هِن  رْ  اْعمهْل  ا ت  َوهقهَدِ ِبغَٰ   سَٰ
ْردِ  ِف    وهاْعمهلُْوا  الَسه

الًِحا    ْ  صه   تهْعمهلُْونه  ِبمها  اَِنِ
 بهِصْْی  
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12. இன்னும், சுறலமானுக்குக் 
காற்றையும் கட்டுப்படுத்தி தந்கதாம். 
அதன் காறலப் சபாழுதும் ஒரு 
மாதமாகும். அதன் மாறலப்சபாழுதும் 
ஒரு மாதமாகும். அவருக்கு நாம் 
சசம்புறடய சுரங்கத்றத (தண்ணரீாக) ஓட 
றவத்கதாம். அவருக்கு முன்னால் அவரது 
இறைவனின் உத்தரவின்படி கவறல 
சசய்கிை ஜி̀ன்கறளயும் (அவருக்கு நாம் 
கட்டுப்படுத்திக் சகாடுத்கதாம்). அவர்களில் 
யார் நமது கட்டறளறய விட்டு 
விலகுவாகரா அவருக்கு சகாழுந்து 
விட்சடரியும் சநருப்பின் தண்டறனறய 
நாம் சுறவக்க றவப்கபாம். 

لُِسلهْيمَٰنه  یْحه  وه  الَرِ
ا  غُُدَوُهها  وهاُحهه ْهر  َوهره  شه
ْهر     لْنها  شه هسه ا ْيه  لهه   وه  عه
ِمنه  الِْقْطِر    ْن  الِْجَنِ  وه  مه
یْهِ  بهْيه  یَهْعمهُل    ِباِذِْن  یهده
بَِه     ْن  ره مه ْ  یَهِزغْ  وه  ِمْٰنُ
ْن  هْمِرنها  عه  ِمْن  نُِذقْهُ  ا

اِب  ِعْْیِ  عهذه  الَسه

 

13. அறவ (-அந்த றஷத்தான்கள்) 
அவருக்கு அவர் நாடுகிைபடி 
சதாழுமிடங்கறளயும் சிறலகறளயும் நீர் 
சதாட்டிகறளப் கபான்ை சபரிய 
பாத்திரங்கறளயும் உறுதியான 
சட்டிகறளயும் சசய்வார்கள். தாவூதின் 
குடும்பத்தார்ககள! (அல்லாஹ்விற்கு) 
நன்ைி சசலுத்துவதற்காக (நன்றமகறள) 
சசய்யுங்கள். என் அடியார்களில் நன்ைி 
சசலுத்துபவர்கள் குறைவானவர்ககள. 

ا  لهه   یهْعمهلُْونه  ٓاءُ  مه  ِمْن  یهشه
اِریْبه  تهمهاثِْيله  َمهحه  وه
وهاِب  وهِجفهان   هالْجه  ك
ِسيَٰت     وهقُُدْور   ا َرَٰ   اِْعمهلُْو 
له   وهقهلِْيل   ُشْكًرا    دهاو ده  اَٰ
ُكوُْر  ِعبهاِدیه  َمِْن   الَشه
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14. ஆக, அவருக்கு மரணத்றத நாம் 
முடிவு சசய்(து அவரும் மரணித்)தகபாது 
அவர் மரணம் எய்தியறத அவருறடய 
தடிறய தின்ை கறரயாறனத் தவிர (கவறு 
எதுவும்) அவர்களுக்கு அைிவிக்கவில்றல. 
அவர் கீகழ விழுந்தகபாது, “தாங்கள் 
மறைவானவற்றை அைிந்திருந்தால் மிக 
இழிவான தண்டறனயில் தங்கி 
இருந்திருக்க மாட்டார்கள்” என்று 
ஜின்களுக்கு சதளிவாக சதரிய வந்தது. 

یْنها  فهلهَمها   الْمهْوته  عهلهْيهِ   قهضه
ا  لَهُهْم  مه لَٰ  ده ْوتِه    عه  اََِله  مه
 تهاْكُُل  اَْلهْرِض  ةُ دهٓابَه 

هتهه     ا َره  فهلهَمها  ِمنْسه   خه
هْن  الِْجَنُ  تهبهیَهنهِت    لَهوْ  ا
هانُْوا ْيبه  یهْعلهُمْونه  ك ا  الْغه  مه
اِب  ِف  لهِبثُْوا ذه   الْعه

 الُْمِهْيِ  

 

15. ஸபா நகர மக்களுக்கு அவர்களின் 
தங்குமிடத்தில் ஓர் அத்தாட்சி 
திட்டவட்டமாக இருக்கிைது. வலது 
பக்கத்திலும் இடது பக்கத்திலும் என 
இரண்டு கதாட்டங்கள் (அவர்களுக்கு) 
இருந்தன. (ஸபா வாசிககள!) உங்கள் 
இறைவன் அருளிய உணறவ 
உண்ணுங்கள்! அவனுக்கு நன்ைி 
சசலுத்துங்கள்! (உங்கள் ஊரும்) நல்ல 
ஊர். (உங்கள் இறைவனும்) மகா 
மன்னிப்பாளனாகிய இறைவன் ஆவான். 

هانه  ْد لهقه  بها   ك  ِفْ  لِسه
 ْ یهة     مهْسكهِٰنِ ِ  اَٰ َنهتَٰ  جه

ْن  ۬   عه  كُلُْوا یَهِمْي  َوهِشمهال   
بَُِكْم  َرِْزِق  ِمْن    ره

ة   لهه     وهاْشُكُرْوا یَِبهة   بهلْده طه
َب   ُفوْر   َوهره  غه

 

16. ஆக, அவர்கள் புைக்கணித்தனர். 
ஆககவ, அடிகயாடு அரித்து சசல்கிை 
சபரும் சவள்ளத்றத அவர்கள் மீது 
அனுப்பிகனாம். அவர்களின் இரண்டு 
(நல்ல) கதாட்டங்கறள (கசப்பான சகட்ட) 
துர்நாற்ைமுள்ள பழங்கறளயும், காய்க்காத 
மரங்கறளயும், மிகக் குறைவான சில 
இலந்றத மரங்கறளயும் உறடய இரண்டு 
கதாட்டங்களாக மாற்ைிவிட்கடாம். 

ُضْوا لْنها  فهاهْعره   فهاهْرسه
 ْ ِرِم  ْيله سه  عهلههْْیِ  الْعه

 ْ ُ لْٰنَٰ بهَده ْ  وه نَهتههْْیِ  ِبجه
نَهتهْيِ  ْ  جه ْمط   اُكُل   ذهوهاٰته   خه

ء   ْ ثْل  َوهَشه ه ا   ِسْدر   َمِْن  وه
 قهلِْيل  
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17. இது, அவர்கள் நிராகரித்த 
காரணத்தினால் அவர்களுக்கு நாம் 
(இத்தறகய) கூலி சகாடுத்கதாம். 
நிராகரிப்பாளர்கறளத் தவிர நாம் 
தண்டிப்கபாமா? 

لِكه  ْ  ذَٰ ُ یْٰنَٰ زه   ِبمها جه
ِزْی   وهههْل   كهفهُرْوا      اََِله  نُجَٰ
 الْكهُفوْره 

 

18. அவர்களுக்கு இறடயிலும் நாம் 
அருள்வளம் புரிந்த (ஷாம் கதச) 
ஊர்களுக்கு இறடயிலும் (ஒவ்சவாரு 
ஊராருக்கும்) சதளிவாகத் 
சதரியும்படியான பல ஊர்கறள நாம் 
ஏற்படுத்திகனாம். அவற்ைில் பயணத்றத 
நிர்ணயித்கதாம் (ஓர் ஊரிலிருந்து 
மற்சைாரு ஊருக்கு சிரமமின்ைி 
பயணிப்பறத எளிதாக்கிகனாம்). அவற்ைில் 
பல இரவுகளும் பல பகல்களும் 
பாதுகாப்புப் சபற்ைவர்களாக 
பயணியுங்கள். 

لْنها  عه ْ  وهجه ُ بهْيه  بهْيٰنه  وه
ی ْكنها  الَهِتْ  الُْقره ا   بَٰره   فِْيهه
ةً  قًُری اِهره ْرنها ظه  َوهقهَده
ا  ْْیه    فِْيهه ْوا الَسه  ِسْْیُ
ا  هیَهاًما  لهيهاِله  فِْيهه ا  وه

ِمِنْيه   اَٰ

 

19. ஆக, அவர்கள் கூைினார்கள்: “எங்கள் 
இறைவா! (எங்கள் பாறதயில் உள்ள 
ஊர்கறள இல்லாமல் ஆக்கி) எங்கள் 
பயணங்களுக்கு மத்தியில் தூரத்றத 
ஏற்படுத்து! (அப்கபாது அதிக பயண 
சாமான்ககளாடு சசல்லும் எங்களுக்கு 
ஏறனய மக்களுக்கு மத்தியில் 
சபருறமயாக இருக்கும்.)” அவர்கள் 
தங்களுக்குத் தாகம அநீதி இறழத்தனர். 
ஆக, அவர்கறள (மக்களுக்கு மத்தியில் 
கபசப்படுகின்ை) சசய்திகளாக்கி விட்கடாம். 
அவர்கறள சுக்குநூைாக 
கிழித்துவிட்கடாம். (முற்ைிலுமாக 
பிரித்துவிட்கடாம்.) நிச்சயமாக இதில் 
சபாறுறமயாளர்களுக்கு, அதிகம் நன்ைி 
சசலுத்துபவர்களுக்கு பல அத்தாட்சிகள் 
இருக்கின்ைன. 

الُْوا بَهنها  فهقه  بهْيه  بَِٰعْد  ره
هْسفهاِرنها  ا ا لهُمْو    وهظه
ُهْم  هنُْفسه ْ  ا ُ لْٰنَٰ عه  فهجه
اِدیْثه  ْ  اهحه ُ قْٰنَٰ َزه مه  كَُله  وه
ق     لِكه  ِفْ  اَِنه  ُممهَزه  ذَٰ
َٰیَٰت   َبهار   لَِكَُلِ  َله ُكوْر   صه شه
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20. திட்டவட்டமாக இப்லீஸ் அவர்கள் மீது 
தன் எண்ணத்றத உண்றமயாக்கினான். 
ஆககவ, அவர்கள் அவறன பின்பற்ைினர், 
நம்பிக்றக சகாண்ட பிரிவினறரத் தவிர. 
(நம்பிக்றகயாளர்கள் இப்லீஸின் வழியில் 
சசல்ல மாட்டார்கள்.) 

ْد  لهقه قه  وه َده ْ  صه  عهلههْْیِ
َنهه   اِبْلِیُْس   اََِله  فهاتَهبهُعْوهُ  ظه
 الُْمْؤِمِنْيه  َمِنه  فهِریًْقا 

 

21. அவனுக்கு அவர்கள் மீது அைகவ 
அதிகாரம் இருக்கவில்றல. இருந்தாலும் 
மறுறமறய நம்பிக்றக சகாள்பவர்கறள 
அதில் சந்கதகத்தில் இருப்பவர்களிலிருந்து 
(பிரித்து சவளிப்பறடயாக) நாம் 
அைிவதற்காக (இவ்வாறு கசாதித்கதாம்). 
உமது இறைவன் எல்லாவற்றையும் 
கண்காணிப்பவன் ஆவான். 

ا  مه هانه  وه ْ  لهه   ك  َمِْن  عهلههْْیِ
ن   ْن   لِنهْعلهمه  اََِله  ُسلْطَٰ  مه
ةِ  یَُْؤِمُن   ِمَمهْن  ِباَْلَِٰخره
ا  َك     ِفْ  ُهوهِمْنهه بَُكه  شه  وهره
لَٰ  ء   كَُلِ  عه ْ ن  َشه ِفْيظ   حه

 

22. (நபிகய!) கூறுவரீாக! அல்லாஹ்றவ 
அன்ைி (சதய்வங்கள் என்று) நீங்கள் 
பிதற்ைிக் சகாண்டிருந்தவர்கறள 
அறழயுங்கள்! அவர்கள் வானங்களிலும் 
பூமியிலும் அணு அளவுக்கும் உரிறம 
சபைமாட்டார்கள். இன்னும், 
அவ்விரண்டிலும் அவர்களுக்கு எவ்வித 
பங்கும் இல்றல. அவர்களில் எவரும் 
அவனுக்கு உதவியாளராக இல்றல. 

  الَهِذیْنه  اْدُعوا  قُِل 
ْمُتْم  ِ    ُدْوِن  َمِْن  زهعه   اّلَلَٰ

ة   ِمثْقهاله  یهْملُِكْونه  َله    ذهَره
ِت  ِف  مَٰوَٰ   ِف  وهَله  الَسه

ا  اَْلهْرِض  مه   فِْيِهمها  لهُهْم  وه
ا  ِشْرك   ِمْن  مه ْ  لهه   وه  ِمْٰنُ
ِهْْی   َمِْن   ظه
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23. அவன் எவருக்கு அனுமதி 
அளித்தாகனா அவருக்கக தவிர 
அவனிடம் சிபாரிசுகள் பலன்தராது. 
இறுதியாக, அவர்களது உள்ளங்கறள 
விட்டு திடுக்கம் (பயம்) சசன்றுவிட்டால் 
உங்கள் இறைவன் என்ன கூைினான் 
என்று (சில வானவர்கள்) ககட்பார்கள். 
உண்றமறயத்தான் (கூைினான்) என்று 
(மற்ை வானவர்கள் பதில்) கூறுவார்கள். 
அவன்தான் மிக உயர்ந்தவன், மகா 
சபரியவன். 

ةُ  تهْنفهعُ  وهَله  فهاعه   الَشه
ه    هِذنه  لِمهْن  اََِله  ِعْنده   لهه     ا
َتَٰ   ْن  فَُزِعه  اِذها حه   عه

ا ذها    قهالُْوا   قُلُْوِبِهْم   قهاله  مه
بَُُكْم    َقه    قهالُوا ره  الْحه

ِلَُ   الْكهِبْْیُ  وهُهوهالْعه

 

24. (நபிகய!) கூறுவரீாக! வானங்கள் 
இன்னும் பூமியில் இருந்து யார் 
உங்களுக்கு வாழ்வாதாரத்றத 
ஏற்படுத்துகிைான்? (நபிகய!) 
“அல்லாஹ்தான்” என்று நீர் கூறுவரீாக! 
நிச்சயமாக நாங்கள் கநர்வழியில்; 
அல்லது, சதளிவான வழிககட்டில் 
இருக்கிகைாமா? அல்லது, நீங்கள் 
இருக்கிைரீ்களா? 

ْن  قُْل   َمِنه  ُزقُُكْم یَهرْ  مه
ِت  مَٰوَٰ  قُِل  وهاَْلهْرِض    الَسه

   ُ َها   اّلَلَٰ ن اِ هوْ  وه ُكْم  ا یَها لَٰ  اِ  لهعه
هوْ  ُهًدی َٰل   ِفْ  ا ل ِبْي   ضه َمُ
 

 

25. (நபிகய!) கூறுவரீாக! நாங்கள் சசய்த 
குற்ைத்றதப் பற்ைி நீங்கள் விசாரிக்கப்பட 
மாட்டீர்கள். நீங்கள் சசய்பவற்றைப் பற்ைி 
நாங்கள் விசாரிக்கப்பட மாட்கடாம். 

َمها   ُتْسـ هلُْونه  ََله  قُْل   عه
ْمنها  هْجره َمها  نُْسـ هُل  وهَله  ا   عه
 تهْعمهلُْونه 

 

26. (நபிகய!) கூறுவரீாக! நமது இறைவன் 
நமக்கு மத்தியில் ஒன்று கசர்ப்பான். 
பிைகு, நமக்கு மத்தியில் உண்றமயான 
(நீதமான) தீர்ப்றப தீர்ப்பளிப்பான். 
அவன்தான் மகா நீதமான தீர்ப்பாளன், 
நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

بَُنها  بهْينهنها یهْجمهعُ  قُْل   ثَُمه  ره
َقِ    بهْينهنها  یهْفتهُح   ِبالْحه

َتهاُح  لِْيُم  وهُهوهالْفه  الْعه
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27. (நபிகய!) கூறுவரீாக! அவனுடன் 
(அவனுக்கு சமமாக வணங்கப்படுகின்ை) 
சதய்வங்களாக நீங்கள் கசர்ப்பித்தவர்கள் 
பற்ைி எனக்கு அைிவியுங்கள். ஒருகபாதும் 
(அவனுக்கு இறணகள் இருக்க) முடியாது. 
மாைாக, அவன்தான் அல்லாஹ் (-
வணங்கத்தகுதியான பறடத்து 
பரிபாலிக்கின்ை இறணயற்ை ஒகர ஓர் 
இறைவன். அவன்தான்) மிறகத்தவன், 
மகா ஞானவான் ஆவான். 

هُرْوِنه  قُْل    الَهِذیْنه  ا
ْقُتْم  هلْحه هٓاءه  ِبه   ا ك هَله    ُشره  ك

ُ  بهْل  ِزیْزُ  ُهوهاّلَلَٰ   الْعه
ِكْيُم   الْحه

 

28. (நபிகய!) மக்கள் அறனவருக்கும் 
நற்சசய்தி சசால்பவராகவும் 
எச்சரிப்பவராகவும் தவிர நாம் உம்றம 
அனுப்பவில்றல. என்ைாலும் மக்களில் 
அதிகமானவர்கள் (நீர் உண்றமயான தூதர் 
என்பறத) அைியமாட்டார்கள். 

ا   مه لْنَٰكه  وه هْرسه هٓافَهةً  اََِله  ا   ك
ا َوهنهِذیًْرا  لَِلَنهاِس  بهِشْْیً
َِٰكَنه  ل ْكثهره  َوه ه   َله  الَنهاِس  ا

 یهْعلهُمْونه 

 

29. நீங்கள் உண்றமயாளர்களாக 
இருந்தால் இந்த வாக்கு எப்கபாது (வரும்) 
என்று (அைிவியுங்கள் என உங்கறள 
கநாக்கி இறை மறுப்பாளர்கள்) 
கூறுகிைார்கள். 

یهُقْولُْونه  ا مهتَٰ  وه  هَٰذه
 ُكنُْتْم  اِْن  الْوهعُْد 

ِدقِْيه   صَٰ

 

30. (நபிகய!) கூறுவரீாக! உங்களுக்கு 
வாக்களிக்கப்பட்ட ஒரு நாள் இருக்கிைது. 
அறத விட்டும் நீங்கள் சிைிது கநரம் 
பிந்தவும் மாட்டீர்கள்; முந்தவும் 
மாட்டீர்கள். 

اُد  ُكْم لَه  قُْل   ََله  یهْوم   َمِْيعه
ْنهُ  تهْستهاِْخُرْونه  ًة  عه اعه سه

ن  َوهَله   تهْستهْقِدُمْونه
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31. நிராகரிப்பவர்கள் கூைினார்கள்: “இந்த 
குர்ஆறனயும் இதற்கு முன்னுள்ள 
(கவதத்)றதயும் நாங்கள் அைகவ 
நம்பிக்றக சகாள்ள மாட்கடாம்.” இன்னும், 
அநியாயக்காரர்கள் தங்கள் இறைவன் 
முன்னால் நிறுத்தி றவக்கப்பட்டு 
அவர்களில் சிலர் சிலரிடம் எதிர்த்து 
(பதில்) கபசுகிை சமயத்றத (நபிகய!) நீர் 
பார்த்தால் (அக்காட்சி மிக பயங்கரமாக 
இருக்கும்). சபருறம அடித்த 
(தறல)வர்களுக்கு (அவர்கறள 
பின்பற்ைிய) பலவனீர்கள் கூறுவார்கள், 
“நீங்கள் இல்றல என்ைால் நாங்கள் 
நம்பிக்றகயாளர்களாக ஆகியிருப்கபாம்.” 

 لهْن  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  وهقهاله 
ا نَُْؤِمنه  ذه ِن  ِبهَٰ  وهَله  الُْقْراَٰ
یِْه    بهْيه  ِبالَهِذْی  لهوْ   یهده  وه
ی لُِمْونه  اِذِ  تهرَٰ    الَظَٰ

ْوقُْوفُْونه  ۬   ِعْنده  مه بَِِهْم     ره
 اِلَٰ  بهْعُضُهْم  یهْرِجعُ 
 یهُقْوُل   الْقهْوله    بهْعِض 
  اْسُتْضِعُفْوا الَهِذیْنه 
ْوا لِلَهِذیْنه  ُ   لهْو َله   اْستهْكَبه
هنُْتْم   ُمْؤِمِنْيه  لهُكَنها  ا

 

32. சபருறம அடித்த (தறல)வர்கள் 
(தங்கறளப் பின்பற்ைி வழிசகட்ட) 
பலவனீர்களுக்கு கூறுவார்கள்: “கநர்வழி 
உங்களிடம் வந்த பின்னர் (அந்த) 
கநர்வழிறய விட்டும் நாங்களா 
உங்கறளத் தடுத்கதாம்? மாைாக, 
நீங்கள்தான் குற்ைவாளிகளாக (சபரும் 
பாவிகளாக) இருந்தீர்கள்.” 

ْوا الَهِذیْنه  قهاله  ُ  اْستهْكَبه
ا لِلَهِذیْنه    اْسُتْضِعُفْو 
هنهْحُن  ُكْم  ا ْدنَٰ ده ِن   صه  عه
ی ُكْم  اِذْ  بهْعده  الُْهدَٰ ٓاءه  جه
ْجِرِمْيه  ُكنُْتْم  بهْل   َمُ
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33. பலவனீர்கள் சபருறம 
அடித்தவர்களுக்குக் கூறுவார்கள்: மாைாக, 
(இது) இரவிலும் பகலிலும் (நீங்கள் 
எங்களுக்கு) சசய்த சூழ்ச்சியாகும். 
நாங்கள் அல்லாஹ்றவ நிராகரிப்பதற்கும் 
அவனுக்கு இறண (சதய்வங்)கறள 
நாங்கள் ஏற்படுத்துவதற்கும் நீங்கள் 
எங்கறள ஏவிய சமயத்றத நிறனவு 
கூருங்கள். அவர்கள் (அறனவரும்) 
தண்டறனறய கண்ணால் காணும்கபாது 
துக்கத்றத சவளிப்படுத்துவார்கள். 
நிராகரித்தவர்களின் கழுத்துகளில் சங்கிலி 
விலங்குகறள நாம் ஆக்குகவாம். 
அவர்கள் சசய்துசகாண்டிருந்ததற்கக 
தவிர அவர்கள் கூலி 
சகாடுக்கப்படுவார்களா? 

 اْسُتْضِعُفْوا نه الَهِذیْ  وهقهاله 
ْوا لِلَهِذیْنه  ُ  بهْل  اْستهْكَبه
ْكرُ  ارِ  الَهْيِل  مه الَنههه   اِذْ  وه

هْن  تهاُْمُرْونهنها   ِ  نَهْكُفره  ا  ِباّلَلَٰ
له  نهْجعه اًدا    لهه    وه هنْده  ا
وا َرُ هسه ا ةه  وه امه  لهَمها  الَنهده
هُوا ا ابه    ره ذه لْنها   الْعه عه   وهجه

َٰله  ْ   اَْلهغْل هْعنهاِق  ِف   ا
 ههْل   كهفهُرْوا    الَهِذیْنه 
ْونه  ا  اََِله  یُْجزه هانُْوا مه  ك
 یهْعمهلُْونه 

 

34. ஓர் ஊரில் (அந்த ஊர் மக்கறள) 
எச்சரிக்றக சசய்கின்ை தூதறர நாம் 
அனுப்பினால், அதன் சுகவாசிகள் நீங்கள் 
எறதக்சகாண்டு அனுப்பப்பட்டீர்ககளா 
அறத நிச்சயமாக நாங்கள் 
நிராகரிக்கிகைாம் என்று (அவர்களிடம்) 
கூைாமல் இருக்க மாட்டார்கள். (-
சபரும்பாலான சுகவாசிகள் 
இறைத்தூதர்களின் மார்க்கத்றத 
நிராகரித்கத வந்திருக்கிைார்கள்.) 

ا   مه لْنها  وه هْرسه   َمِْن  قهْریهة   ِفْ  ا
ا     قهاله  اََِله  نَهِذیْر   فُْوهه   ُمَْته
نَها  ا   اِ  ِبه   اُْرِسلُْتْم  ِبمه

ِفُرْونه   كَٰ

 

35. இன்னும், அவர்கள் கூைினார்கள்: 
“நாங்கள் சசல்வங்களாலும் 
பிள்றளகளாலும் (உங்கறள விட 
இவ்வுலகில்) அதிகமானவர்கள். (இது 
எங்கள் மீது இவ்வுலகில் இறைவன் 
சசய்த அருள்.) ஆககவ, நாங்கள் 
(மறுறமயிலும்) அைகவ தண்டிக்கப்பட 
மாட்கடாம்.” 

ْكثه  نهْحُن  وهقهالُْوا ه   رُ ا
هْموهاًَل  ًدا    ا هْوَله ا ا   وه مه  وه
ِبْيه  نهْحُن  َذه  ِبُمعه
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36. (நபிகய!) கூறுவரீாக! நிச்சயமாக என் 
இறைவன் அவன் நாடுபவர்களுக்கு 
வாழ்வாதாரத்றத விசாலமாகத் 
தருகிைான். இன்னும், (அவன் 
நாடுபவர்களுக்கு) சுருக்கி சகாடுக்கிைான். 
என்ைாலும், மக்களில் அதிகமானவர்கள் 
(இதன் தத்துவத்றத) அைியமாட்டார்கள். 

ْ  اَِنه  قُْل  َبِ   یهْبُسُط  ره
ٓاءُ  لِمهْن  الَرِْزقه   یَهشه
یهْقِدرُ  َِٰكَنه  وه ل ْكثهره  وه ه  ا
ن  َله  الَنهاِس   یهْعلهُمْونه

 

37. உங்கள் சசல்வங்கள், உங்கள் 
பிள்றளகள் உங்கறள எங்களிடம் 
சநருக்கமாக்கி றவக்கக்கூடியதாக 
இல்றல. எனினும், எவர்கள் நம்பிக்றக 
சகாண்டு, நன்றமறய சசய்வார்ககளா 
அவர்களுக்கு அவர்கள் சசய்ததற்கு 
பகரமாக இரு மடங்கு கூலி உண்டு. 
இன்னும், அவர்கள் (சசார்க்கத்தில் ககாபுர) 
அறைகளில் நிம்மதியாக இருப்பார்கள். 

ا   مه هْموهالُُكْم  وه   وهَله   ا
ُدُكْم  هْوَله  الَهِتْ بِ  ا
بُُكْم  َرِ نها  ُتقه  ُزلْفَٰ   ِعْنده

ْن  اََِله  مهنه  مه ِمله  اَٰ  وهعه
الًِحا ؗ  كه  صه َٰٓى ِ   لهُهْم  فهاُول
ٓاءُ  زه ْعِف  جه   ِبمها  الَضِ
ِملُْوا   الُْغُرفَِٰت  ِف  وهُهْم  عه
ِمُنْونه   اَٰ

 

38. எவர்கள் நமது வசனங்களில் 
(அவற்றைப் சபாய்ப்பித்து, நம்றம) 
பலவனீப்படுத்த முயல்வார்ககளா 
அவர்கள் (நரக) தண்டறனக்கு 
சகாண்டுவரப்படுவார்கள். 

الَهِذیْنه  ْونه  وه ْ   یهْسعه  ِف
یَِٰتنها  ِجِزیْنه  اَٰ كه  ُمعَٰ َٰٓى ِ   اُول
اِب  ِف  ذه ُرْونه  الْعه ُمْحضه
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39. (நபிகய!) கூறுவரீாக! நிச்சயமாக என் 
இறைவன் தனது அடியார்களில் தான் 
நாடியவர்களுக்கு வாழ்வாதாரத்றத 
விசாலமாக்குகிைான். இன்னும், (தான் 
நாடியவருக்கு) சுருக்கி விடுகிைான். 
நீங்கள் எறத தர்மம் சசய்தாலும் அதற்கு 
அவன் (சிைந்த) பகரத்றத ஏற்படுத்துவான். 
உணவளிப்பவர்களில் அவன் மிகச் 
சிைந்தவன். 

ْ  اَِنه  قُْل  َبِ   یهْبُسُط  ره
ٓاءُ  لِمهْن  الَرِْزقه   ِمْن  یَهشه
یهْقِدرُ  ِعبهاِده   ا   لهه     وه مه  وه

هنْفهْقُتْم  ء   َمِْن  ا ْ  َشه
یُْخلُِفه     ْْیُ  فهُهوه  وهُهوهخه
ِزقِْيه   الَرَٰ

 

40. இன்னும், அவன் அவர்கள் 
அறனவறரயும் (உயிர்பிக்கச் சசய்து) 
ஒன்று திரட்டும் நாளில், பிைகு, அவன் 
வானவர்களுக்குக் கூறுவான்: “இவர்கள் 
(இந்த இறணறவப்பாளர்கள்) உங்கறள 
வணங்கிக் சகாண்டிருந்தார்களா?” 

یهْومه  ِمْيًعا  یهْحُشُرُهْم  وه   جه
كهةِ  یهُقْوُل  ثَُمه  َٰٓى ِ  لِلْمهل

ءِ  ههَٰ ُؤاَله ُكْم  ا یَها هانُْوا اِ  ك
 یهْعُبُدْونه 

 

41. (வானவர்கள்) கூறுவார்கள்: 
(அல்லாஹ்கவ!) நீ மகா தூயவன். 
அவர்கள் இன்ைி, நீதான் எங்கள் 
பாதுகாவலன். மாைாக, அவர்கள் 
ஜின்கறள வணங்கிக் சகாண்டிருந்தனர். 
அவர்களில் அதிகமானவர்கள் 
அவர்கறளத்தான் (-அந்த ஜின்கறளத்தான்) 
நம்பிக்றக சகாண்டவர்கள் ஆவார்கள். 

نهكه  قهالُْوا هنْته  ُسْبحَٰ   ا
لِیَُنها   بهْل   ُدْونِِهْم    ِمْن  وه
هانُْوا  الِْجَنه    یهْعُبُدْونه  ك
كْ  ه ْؤِمُنْونه  ِبِهْم  ثهُرُهْم ا َمُ

 

 

42. ஆக, இன்றைய தினம் உங்களில் சிலர் 
சிலருக்கு நன்றம சசய்வதற்ககா தீறம 
சசய்வதற்ககா உரிறம சபைமாட்டார். 
இன்னும், அநியாயக்காரர்களுக்கு நாம் 
கூறுகவாம்: “நீங்கள் 
சபாய்ப்பித்துக்சகாண்டிருந்த நரக 
தண்டறனறய சுறவயுங்கள்.” 

  یهْملُِك  َله  فهالْيهْومه 
نَهْفًعا   لِبهْعض   بهْعُضُكْم 

ا    َوهَله  َرً نهُقْوُل  ضه   وه
لهُمْوا لِلَهِذیْنه   ذُْوقُْوا ظه
ابه   ُكنُْتْم  الَهِتْ  الَنهارِ  عهذه
ا  بُْونه  ِبهه  ُتكهَذِ
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43. அவர்கள் முன் சதளிவான நமது 
வசனங்கள் ஓதப்பட்டால், “உங்கள் 
மூதாறதகள் 
வணங்கிக்சகாண்டிருந்தவற்றை விட்டும் 
இவர் உங்கறளத் தடுக்க நாடுகிை ஓர் 
ஆடவகர தவிர (உண்றமயான நபி) 
இல்றல” என்று கூறுகிைார்கள். இன்னும், 
அவர்கள் கூைினார்கள்: “இது (-இந்த 
கவதம்) இட்டுக்கட்டப்பட்ட சபாய்றயத் 
தவிர (உண்றமயான இறைகவதம்) 
இல்றல.” நிராகரித்தவர்கள் இந்த 
உண்றமயான கவதத்றதப் பற்ைி – அது 
தங்களிடம் சத்தியம் வந்தகபாது - 
கூைினார்கள்: “இது சதளிவான சூனியகம 
தவிர (உண்றமயான கவதம்) இல்றல.” 

اِذها ْ  ُتْتلَٰ  وه یَُٰتنها  عهلههْْیِ   اَٰ
ا  قهالُْوا بهیَِنَٰت   ا   مه ذه  اََِله  هَٰ
ُجل   یُْد  ره هْن  یَُِر ُكْم  ا  یَهُصَده
َمها  هانه  عه بهٓاُؤُكْم    یهْعُبُد  ك   اَٰ

ا  وهقهالُْوا ا   مه ذه   اِفْك   اََِله   هَٰ
ی    ً  الَهِذیْنه  وهقهاله  َمُْفَته
َقِ  كهفهُرْوا  لهَمها  لِلْحه
ُهْم    ٓاءه ا   اِْن  جه ذه  اََِله  هَٰ
ِبْي   ِسْحر    َمُ

 

44. (இந்த குர்ஆனுக்கு முன்பாக) அவர்கள் 
படிப்பதற்கு கவதங்கறள அவர்களுக்கு 
நாம் சகாடுத்ததில்றல. இன்னும், உமக்கு 
முன்னர் அவர்களிடம் எச்சரிக்கும் தூதர் 
எவறரயும் நாம் அனுப்பியதில்றல. 

ا   مه ْ  وه ُ تهْيٰنَٰ  ُكُتب   َمِْن  اَٰ
ا  ا   یَهْدُرُسْونههه مه لْنها   وه هْرسه   ا
 ْ  ِمْن  قهْبلهكه  اِلههْْیِ
 نَهِذیْر   

 

45. இவர்களுக்கு முன்னுள்ளவர்களும் 
சபாய்ப்பித்தனர். இவர்கள் (நிராகரிக்கின்ை 
இந்த மக்காவாசிகள்) அவர்களுக்கு (-முன் 
சசன்ை சமுதாயத்திற்கு) நாம் சகாடுத்த 
(சசல்வத்)தில் பத்தில் ஒன்றைக் கூட 
அறடயவில்றல. இருந்தும் அவர்கள் 
(முந்தியக் கால காஃபிர்கள்) எனது 
தூதர்கறள சபாய்ப்பித்தனர். எனது 
மாற்ைம் (-நான் அவர்களுக்குச் சசய்த 
அருறள எடுத்துவிட்டு அவர்களுக்குக் 
சகாடுத்த தண்டறன) எப்படி இருந்தது 
(என்று மக்கா வாசிககள பாருங்கள்)! 

به    ِمْن  الَهِذیْنه  وهكهَذه
ا  قهْبلِِهْم    مه  بهلهُغْوا وه
اره  ا   ِمْعشه ْ  مه ُ تهْيٰنَٰ  اَٰ
بُْوا  فهكهْيفه  ُرُسِلْ  فهكهَذه
هانه  ن  ك  نهِكْْیِ
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46. (நபிகய!) கூறுவரீாக! “நான் உங்களுக்கு 
உபகதசிப்பசதல்லாம் ஒன்கை 
ஒன்றைத்தான். (அதாவது) நீங்கள் 
அல்லாஹ்விற்காக ஒருவர் ஒருவராக, 
இருவர் இருவராக நில்லுங்கள். (இந்த 
நபிறயப் பற்ைி இவர் உண்றமயாளரா 
அல்லது உண்றமயாளர் இல்றலயா 
என்று விவாதம் சசய்யுங்கள். பிைகு 
ஒருவர் ஒருவராக தனித்து விடுங்கள்). 
பிைகு, சிந்தியுங்கள்.” உங்கள் இந்தத் 
கதாழருக்கு றபத்தியம் அைகவ இல்றல. 
கடுறமயான தண்டறன (நிகழப் 
கபாவதற்)க்கு முன்னர் (அது பற்ைி) 
எச்சரிப்பவராககவ தவிர அவர் இல்றல 
(என்பறத திட்டமாக அைிந்து 
சகாள்வரீ்கள்). 

ا   قُْل  نَهمه هِعُظُكْم  اِ   ا
ة   هْن     ِبوهاِحده ِ  تهُقْوُمْوا ا  ّلِلََٰ
ثْنَٰ  ادَٰی مه فُره   ثَُمه  وه

ا  تهتهفهَكهُرْوا  اِحِبُكْم  مه  ِبصه
 ُهوهاََِله  اِْن  ِجَنهة     َمِْن 
ْی  بهْيه  لَهُكْم  نهِذیْر     یهده
اب   ِدیْد   عهذه  شه

 

47. (நபிகய!) கூறுவரீாக! நான் எறதக் 
கூலியாக உங்களிடம் ககட்கடகனா அது 
உங்களுக்கக இருக்கட்டும். (நான் 
உங்களுக்கு எடுத்துறரத்த அறனத்தும் 
உங்கள் நன்றமக்காககவ. நான் 
உங்களிடம் இதற்கு எறதயும் கூலியாக 
ககட்கவில்றல!) எனது கூலி 
அல்லாஹ்வின் மீகத தவிர (உங்கள் மீது) 
இல்றல. அவன்தான் (எனது சசயல்கள்; 
இன்னும், உங்கள் சசயல்கள்) அறனத்தின் 
மீதும் சாட்சியாளன் ஆவான். 

ا  قُْل  هلُْتُكْم  مه ا  َمِْن  سه
هْجر    اِْن  فهُهوهلهُكْم    ا

هْجِریه  له  اََِله  ا ِ    عه  اّلَلَٰ
لَٰ  ء   كَُلِ   وهُهوهعه ْ ِهْيد    َشه شه

 

 

48. (நபிகய!) கூறுவரீாக! “நிச்சயமாக என் 
இறைவன் உண்றமயான சசய்திறய 
(நபிமார்களுக்கு) இைக்கி றவக்கிைான். 
அவன் மறைவான விஷயங்கள் 
அறனத்றதயும் மிக அைிந்தவன் ஆவான்.” 

ْ  اَِنه  قُْل  َبِ   یهْقِذُف  ره
َقِ    ُم  ِبالْحه الُْغُيْوِب  عهَله
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49. (நபிகய!) கூறுவரீாக! “(குர்ஆன் என்ை) 
உண்றம வந்துவிட்டது. (இப்லீஸும் 
அல்லாஹ்றவ அன்ைி வணங்கப்படுகிை) 
சபாய்யான சதய்வங்கள் புதிதாக 
பறடக்கவும் மாட்டார்கள். (இைந்தறத) 
மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கவும் மாட்டார்கள்.” 
(அல்லாஹ்றவ அன்ைி யாருக்கும் 
பறடக்கின்ை சக்தி அைகவ இல்றல.) 

ٓاءه  قُْل  َقُ  جه ا  الْحه مه  وه
ا  الْبهاِطُل  یُْبِدُئ  مه   وه
 یُِعْيُد 

 

50. (நபிகய!) கூறுவரீாக! நான் 
வழிசகட்டால் நான் வழிசகடுவசதல்லாம் 
எனக்குத்தான் தீங்காக அறமயும். நான் 
கநர்வழி சபற்ைால் (அது) என் இறைவன் 
எனக்கு வஹ்யி அைிவிக்கின்ை 
காரணத்தால் ஆகும். (என் இறைவன் 
எனக்கு வஹ்யி அைிவித்த கவதத்தினால் 
நான் கநர்வழி சபறுகிகைன்.) நிச்சயமாக 
அவன் நன்கு சசவியுறுபவன், மிக 
சமீபமானவன் ஆவான். 

لهلُْت  اِْن  قُْل  ا   ضه  فهاِنَهمه
هِضَلُ  لَٰ  ا اِِن  نهْفِسْ    عه  وه

یُْت  َه  یُْوِحْ   فهِبمها  اْهتهده   اِله
   ْ َبِ نَهه   ره ِمْيع   اِ قهِریْب   سه

 

 

51. “(நமது பிடி வரும்கபாது) அவர்கள் 
திடுக்கிடுவார்கள். ஆனால், (அவர்கள் 
அதிலிருந்து) தப்பிக்ககவ முடியாது. 
இன்னும், சவகு சமீபமான இடத்திலிருந்து 
அவர்கள் பிடிக்கப்பட்டுவிடுவார்கள். 
(பின்னர் தண்டிக்கப்பட்டு 
அழிக்கப்படுவார்கள்.)” (நபிகய!) இறத நீர் 
பார்த்தால் (மிக ஆச்சரியமான ஒரு 
காரியத்றத பார்ப்பரீ்.) 

لهوْ  ی وه   فهله   فهِزُعْوا اِذْ  تهرَٰ 
كهان   ْن مِ  وهاُِخُذْوا فهْوته   َمه
 قهِریْب   
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52. அவர்கள் (அல்லாஹ்வின் 
தண்டறனறயப் பார்த்தகபாது) அவறன (-
அல்லாஹ்றவ) நாங்கள் நம்பிக்றக 
சகாண்கடாம்” என்று கூறுவார்கள். 
தூரமான இடத்திலிருந்து (-மறுறமக்கு 
சசன்றுவிட்ட அவர்கள் அங்கிருந்துக் 
சகாண்டு தவ்பா - பாவமீட்சிறயயும் 
இறை நம்பிக்றகறயயும்) அறடவது 
எங்கக அவர்களுக்கு சாத்தியமாகும். 
(அதாவது உலகத்தில் சசய்ய 
கவண்டியறத மறுறமயில் சசய்ய 
ஆறசப்படுகிைார்கள். அங்கக ஆறசப்பட்டு 
என்ன ஆகப்கபாகிைது?!) 

ا قهالُْو  َنها  وه مه هَنَٰ  ِبه     اَٰ ا   وه
  ِمْن  التَهنهاُوُش  لهُهُم 
كهان     بهِعْيد  ۬   َمه

 

53. திட்டமாக (இதற்கு) முன்னர் அவர்கள் 
இ(ந்த கவதத்)றத மறுத்து விட்டனர். 
அவர்கள் (சத்தியத்றத விட்டு) சவகு 
தூரமான இடத்தில் இருந்துசகாண்டு 
கற்பறனயாக அதிகம் கபசுகிைார்கள். 

قهْد   قهْبُل    ِمْن  ِبه   كهفهُرْوا وه
یهْقِذفُْونه  ْيِب  وه  ِمْن  ِبالْغه

كهان     بهِعْيد   َمه

 

54. இதற்கு முன்னர் அவர்களின் 
(முந்றதய) கூட்டங்களுக்கு 
சசய்யப்பட்டறதப் கபான்று அவர்களுக்கு 
இறடயிலும் அவர்கள் விரும்புவதற்கு 
இறடயிலும் தடுக்கப்பட்டுவிடும். 
நிச்சயமாக இவர்கள் (உலகில் 
வாழ்ந்தகபாது மறுறமறயப் பற்ைி) சபரிய 
சந்கதகத்தில்தான் இருந்தனர். 

ْ  وهِحْيله  ُ بهْيه  بهْيٰنه ا  وه  مه
مها  یهْشتهُهْونه   فُِعله  كه
 قهْبُل    َمِْن  ِباهْشيهاِعِهْم 

نَهُهْم  هانُْوا اِ َك   ِفْ  ك  شه
ن  ِریْب   َمُ

 

ஸூரா பாதிர ் فاطر 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله
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1. எல்லாப் புகழும் வானங்கள் இன்னும் 
பூமியின் பறடப்பாளனாகிய; வானவர்கறள 
(நபிமார்களிடம் அனுப்பப்படுகிை) 
தூதர்களாகவும் இரண்டு இரண்டு, மூன்று 
மூன்று, நான்கு நான்கு இைக்றககறள 
உறடயவர்களாகவும் ஆக்கக் 
கூடியவனாகிய அல்லாஹ்விற்கக உரியது. 
அவன் பறடப்புகளில் தான் நாடுவறத 
அதிகப்படுத்துவான். நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
எல்லாவற்ைின் மீதும் கபராற்ைல் 
உள்ளவன். 

ْمُد  هلْحه ِ  ا ِت  فهاِطرِ  ّلِلََٰ مَٰوَٰ   الَسه
اعِِل  وهاَْلهْرِض  كهةِ  جه َٰٓى ِ   الْمهل
ة   اُوِلْ   ُرُسًل  هْجِنحه  َمهثْنَٰ   ا
َٰثه   ِف  یهِزیُْد  وهُربَٰعه    وهثُل
لِْق  ا  الْخه ٓاُء    مه ه  اَِنه  یهشه  اّلَلَٰ
لَٰ  ء   كَُلِ  عه ْ  قهِدیْر   َشه

2. அல்லாஹ் மக்களுக்கு (தன்) அருள்களில் 
இருந்து எறதயும் திைந்தால் அறத 
தடுப்பவர் எவரும் இல்றல. இன்னும், 
அவன் எறதயும் தடுத்து நிறுத்திவிட்டால் 
அவனுக்குப் பின் அறத அனுப்பித்தருபவர் 
எவரும் இல்றல. இன்னும், அவன்தான் 
மிறகத்தவன், மகா ஞானவான் ஆவான். 

ا  ُ  یهْفتهِح  مه  ِمْن  لِلَنهاِس  اّلَلَٰ
ا    ُمْمِسكه  فهله  َرهْحمهة   ا  لههه مه   وه
ْ  لهه   ُمْرِسله  فهله  یُْمِسْك     ِمنٌۢ
ِزیْزُ  بهْعِده      وهُهوهالْعه

ِكْيُم   الْحه

3. மக்ககள! உங்கள் மீதுள்ள 
அல்லாஹ்வுறடய அருட்சகாறடறய 
நிறனவு கூருங்கள். வானங்களில் இருந்தும் 
பூமியில் இருந்தும் உங்களுக்கு 
உணவளிக்கிை பறடப்பாளன் 
அல்லாஹ்றவ அன்ைி யாரும் உண்டா? 
அவறனத் தவிர (உண்றமயில் 
வணங்கத்தகுதியான) இறைவன் அைகவ 
இல்றல. ஆககவ, நீங்கள் எப்படி (அவறன 
விட்டு) திருப்பப்படுகிைரீ்கள். 

ا  ُكُرْوا الَنهاُس  یَٰ اهیَُهه   نِْعمهته  اذْ
 ِ  ِمْن  ههْل  عهلهْيُكْم    اّلَلَٰ

الِق   ْْیُ  خه ِ  غه   ُزقُُكْم یهرْ  اّلَلَٰ
مهٓاءِ  َمِنه   َله   وهاَْلهْرِض    الَسه
َٰهه  هَنَٰ  ُهوه ؗ  اََِله  اِل ُتْؤفهُكْونه   فها
 

4. (நபிகய!) அவர்கள் உம்றம 
சபாய்ப்பித்தால், (அது புதிதல்ல.) உமக்கு 
முன்னரும் பல தூதர்கள் (அக்கால 
மக்களால்) சபாய்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளனர். 
இன்னும், அல்லாஹ்வின் பக்ககம எல்லாக் 
காரியங்களும் திருப்பப்படும். 

اِْن  بُْوكه  وه بهْت  فهقهْد  یَُكهَذِ  ُكَذِ
اِله  قهْبلِكه    َمِْن  ُرُسل   ِ  وه  اّلَلَٰ
عُ   اَْلُُموُْر  ُتْرجه
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5. மக்ககள! நிச்சயமாக அல்லாஹ்வின் 
வாக்கு உண்றமயானகத! ஆககவ, உலக 
வாழ்க்றக உங்கறள மயக்கிவிட 
கவண்டாம். (றஷத்தானாகிய) ஏமாற்ைக் 
கூடியவனும் அல்லாஹ்வின் விஷயத்தில் 
உங்கறள மயக்கிவிட கவண்டாம். 

ا  ِ  وهعْده  اَِنه  الَنهاُس  یَٰ اهیَُهه   اّلَلَٰ
َق   نَهُكُم  فهله  حه وةُ  تهُغَره يَٰ   الْحه

نْيها  نَهُكْم  وهَله  الَدُ ِ  یهُغَره   ِباّلَلَٰ
ُرْوُر   الْغه

6. நிச்சயமாக றஷத்தான் உங்களுக்கு எதிரி 
ஆவான். ஆககவ, அவறன எதிரியாககவ 
எடுத்துக்சகாள்ளுங்கள்! அவன் தனது 
கூட்டத்தார்கறள அறழப்பசதல்லாம் 
அவர்கள் சகாழுந்துவிட்சடரியும் 
நரகவாசிகளாக ஆகுவதற்காகத்தான். 

نه  اَِنه  ْيطَٰ   عهُدَو    لهُكْم  الَشه
ا    فهاتَهِخُذْوهُ   اِنَهمها  عهُدَوً
 ِمْن  لِيهُكْونُْوا ِحْزبهه   یهْدُعْوا
ِب  ِعْْیِ   اهْصحَٰ  الَسه

7. எவர்கள் நிராகரித்தார்ககளா அவர்களுக்கு 
கடுறமயான தண்டறன உண்டு. எவர்கள் 
நம்பிக்றகசகாண்டு, நன்றமகறள 
சசய்தார்ககளா அவர்களுக்கு மன்னிப்பும் 
சபரிய கூலியும் உண்டு. 

هلَهِذیْنه  اب   لهُهْم  كهفهُرْوا ا   عهذه
  ۬ ِدیْد    الَهِذیْنه  شه ُنْوا وه مه  اَٰ
مِ  ِت  لُواوهعه لِحَٰ   لهُهْم  الَصَٰ

هْجر   ة  َوها ْغِفره ن  َمه ِبْْی   كه

8. ஆக, எவர் ஒருவர், அவருக்கு தனது 
சகட்ட சசயல் அலங்கரிக்கப்பட்டு அவர் 
அறத அழகாக கருதினாகரா (அவர் மீது நீர் 
கவறலப்படாதீர்.) ஏசனன்ைால், நிச்சயமாக 
அல்லாஹ், தான் நாடுகிைவறர 
வழிசகடுக்கிைான். தான் நாடுகிைவறர 
கநர்வழிபடுத்துகிைான். ஆககவ, அவர்கள் 
மீதுள்ள கவறலகளால் உமது உயிர் 
கபாய்விட கவண்டாம். நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் அவர்கள் சசய்வறத 
நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

هفهمهْن  مهلِه   ُسْوٓءُ  لهه   ُزیَِنه  ا  عه
هُ  اَٰ ًنا    فهره سه ه  فهاَِنه  حه  اّلَلَٰ
ْن  یُِضَلُ  ٓاءُ  مه یهْهِدْی  یَهشه   وه
ْن  ٓاُء  ؗ  مه  تهْذههْب  فهله  یَهشه

ْ  نهْفُسكه  ت     عهلههْْیِ رَٰ سه   حه
ه  اَِنه  ٌۢ  اّلَلَٰ یهْصنهُعْونه   ِبمها عهلِْيم 
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9. அல்லாஹ்தான் காற்றுகறள 
அனுப்புகிைான். ஆக, அறவ கமகத்றத 
கிளப்புகின்ைன. அ(ந்த கமகத்)றத இைந்து 
கபான (-வைண்ட) ஊருக்கு நாம் ஓட்டி 
வருகிகைாம். ஆக, அதன் மூலம் அந்த 
பூமிறய அது இைந்ததற்குப் பின்னர் நாம் 
உயிர்ப்பிக்கிகைாம். இப்படித்தான் 
(பறடப்புகள் மறுமுறை) எழுப்பப்படுவதும் 
நிகழும். 

 ُ له  الَهِذْی   وهاّلَلَٰ هْرسه یَٰحه  ا  الَرِ
ابًا فهُتِثْْیُ  حه  اِلَٰ  فهُسْقنَٰهُ  سه
ت   بهلهد   َيِ  ِبهِ  فهاهْحيهیْنها َمه

ا    بهْعده  اَْلهْرضه  ْوِتهه لِكه  مه   كهذَٰ
 الَنُُشوُْر 

10. யார் கண்ணியத்றத நாடுபவராக 
இருக்கிைாகரா (அவர் அல்லாஹ்விடம் 
அறதத் கதடட்டும்.) ஏசனனில், 
அல்லாஹ்விற்குத்தான் கண்ணியம் 
அறனத்தும் சசாந்தமானது. அவன் 
பக்கம்தான் நல்ல சசாற்கள் உயர்கின்ைன. 
இன்னும், நல்ல சசயல்கள் அவற்றை 
உயர்த்துகின்ைன. சகட்ட சூழ்ச்சிகறள 
சசய்பவர்கள் - அவர்களுக்குக் கடுறமயான 
தண்டறன உண்டு. அவர்களின் சூழ்ச்சி - 
அது அழிந்து கபாய்விடும். 

ْن  هانه  مه ةه  یُِریُْد  ك   فهلِلََٰهِ  الِْعَزه
ةُ  ِمْيًعا    الِْعَزه ُد  اِلهْيهِ  جه   یهْصعه
ُب  الْكهلُِم  َيِ مهُل  الَطه الْعه   وه
الَهِذیْنه  یهْرفهُعه     الُِح الَصه   وه

اَِٰت  یهْمُكُرْونه  َيِ  لهُهْم   الَسه
اب   ِدیْد     عهذه ْكرُ  شه مه  وه
كه  َٰٓى ِ یهُبوُْر  اُول  ُهوه

11. அல்லாஹ்தான் உங்கறள 
மண்ணிலிருந்து, பிைகு, இந்திரியத்திலிருந்து 
பறடத்தான். பிைகு, அவன் உங்கறள 
கஜாடிகளாக ஆக்கினான். ஒரு சபண் 
கர்ப்பமாவதும் இல்றல, அவள் கர்ப்பம் 
தரிப்பதும் இல்றல அவன் அைிந்கத தவிர. 
நீண்ட வயது சகாடுக்கப்பட்டவருக்கு நீண்ட 
வயது சகாடுக்கப்படுவதில்றல, இன்னும் 
ஒருவருறடய வயது 
குறைக்கப்படுவதில்றல (அறவ எல்லாம்) 
பதிவுப் புத்தகத்தில் இருந்கத தவிர. 
நிச்சயமாக இது அல்லாஹ்விற்கு மிக 
எளிதானகத. 

 ُ لهقهُكْم  وهاّلَلَٰ اب    َمِْن  خه  ُتره
لهُكْم  ثَُمه  نَُْطفهة   ِمْن  ثَُمه  عه   جه

هْزوهاًجا    ا  ا مه  ِمْن  تهْحِمُل  وه
ُنْثَٰی  عُ  وهَله  ا   ِبِعلِْمه      اََِله  تهضه
ا  مه َمهرُ  وه َمهر  َوهَله  ِمْن  یُعه عه  َمُ

 ِفْ  اََِله  ُعُمِره    ِمْن  یُْنقهُص 
لِكه  اَِنه  ِكتَٰب     له  ذَٰ ِ  عه  اّلَلَٰ
 یهِسْْی  
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12. இரண்டு கடல்களும் சமமாகாது. இ(தன் 
நீரான)து மதுரமானதும், சுறவயானதும் 
அறதக் குடிப்பதற்கு இலகுவானதும் ஆகும். 
(மற்ை) இதுகவா மிகவும் உவர்ப்பானதும் 
கசப்பானதும் ஆகும். (இறவ) 
எல்லாவற்ைிலிருந்தும் நீங்கள் பசுறமயான 
(ருசியான மீன்) இறைச்சிறய 
சாப்பிடுகிைரீ்கள்; நீங்கள் அணிகின்ை 
ஆபரணங்கறள (அவற்ைிலிருந்து) உற்பத்தி 
சசய்துசகாள்கிைரீ்கள். அவற்ைில் (-அந்தக் 
கடல்களில்) கப்பல்கள் (தண்ணறீர) 
கிழித்துச் சசல்லக்கூடியதாக பார்க்கிைரீ், 
அவனது அருள்களிலிருந்து நீங்கள் 
கதடுவதற்காகவும் நீங்கள் நன்ைி 
சசலுத்துவதற்காகவும் (அந்தக் கப்பல்களில் 
உங்கறள அவன் பயணிக்க றவத்தான்). 

ا  مه ۬   یهْستهوِی وه ِن    الْبهْحرَٰ
ا ذه ات   عهْذب   هَٰ ٓاى ِغ   فُره   سه

ابُه   ره ا شه اج     ِملْح   وههَٰذه   اُجه
ِمْن    لهْحًما  تهاْكُلُْونه  كَُل   وه

ِریًا َوهتهْستهْخِرُجْونه    ِحلْيهةً  طه
ا    ی تهلْبهُسْونههه تهره  الُْفلْكه  وه

وهاِخره  فِْيهِ   ِمْن  لِتهْبتهُغْوا مه
لَهُكْم  فهْضلِه   لهعه تهْشُكُرْونه  وه
 

13. இரறவ பகலில் நுறழக்கிைான்; பகறல 
இரவில் நுறழக்கிைான். சூரியறனயும் 
சந்திரறனயும் வசப்படுத்தினான். எல்லாம் 
குைிப்பிட்ட தவறணறய கநாக்கி 
ஓடுகின்ைன. (இவற்றை எல்லாம் பறடத்துப் 
பரிபாலிக்கக்கூடிய) அவன்தான் உங்கள் 
இறைவனாகிய அல்லாஹ் ஆவான். 
அவனுக்கக ஆட்சி அறனத்தும் உரியது. 
அவறன அன்ைி நீங்கள் அறழப்பவர்கள்* (-
நீங்கள் வணங்குகின்ை உங்கள் 
சதய்வங்கள்) ஒரு (தானிய சகாட்றடயின் 
மீதுள்ள) சதாலிக்குக் கூட உரிறம சபை 
மாட்டார்கள்.I 

ارِ  ِف  الَهْيله  یُْولُِج   الَنههه
یُْولُِج  اره  وه  الَهْيِل    ِف  الَنههه
ره  َخه ْمسه  وهسه الْقهمهره  ؗ  الَشه   وه
ل   یَهْجِرْی  كَُل   َمً     َِلهجه   َمُسه

لُِكُم  ُ  ذَٰ بَُُكْم  اّلَلَٰ   الُْملُْك    لههُ  ره
الَهِذیْنه   ُدْونِه   ِمْن  تهْدُعْونه  وه

ا   قِْطِمْْی    ِمْن  یهْملُِكْونه  مه

 
I *இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் எனதயும் அைரக்ள் பனடக்கவில்னல. 

அைரக்ளுக்கு சசாந்தமானது எதுவும் இல்னல. எனதயும் 

பனடப்பதற்கும் பனடப்புகனள இயக்குைதற்கும் சக்தியற்ற 

ஒன்னற எப்படி ைணங்குவீரக்ள்? 
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14. நீங்கள் அவர்கறள அறழத்தாலும் 
அவர்கள் உங்கள் அறழப்றப சசவியுை 
மாட்டார்கள். அப்படிகய அவர்கள் 
சசவியுறுகிைார்கள் என்று றவத்துக் 
சகாண்டாலும் உங்களுக்கு அவர்கள் பதில் 
தர மாட்டார்கள். இன்னும், மறுறம நாளில் 
நீங்கள் இறணறவத்தறத மறுத்து 
விடுவார்கள். ஆழ்ந்தைிபவன் (-
அல்லாஹ்றவப்) கபான்று உமக்கு (கவறு 
யாரும் இந்த சிறலகறளப் பற்ைி 
உண்றமயான சசய்திகறள) அைிவிக்க 
முடியாது. 

 یهْسمهُعْوا َله  تهْدُعْوُهْم  اِْن 
ُكْم    لهوْ  ُدعهٓاءه ِمُعْوا وه ا  سه  مه
ابُْوا یهْومه  لهُكْم    اْستهجه  وه
مهةِ    یهْكُفُرْونه  الِْقيَٰ

ُئكه  وهَله   ِبِشْرِكُكْم      یُنهَبِ
ن  ِمثُْل  ِبْْی   خه

15. மக்ககள! நீங்கள்தான் அல்லாஹ்வின் 
பக்கம் கதறவயுள்ளவர்கள். அல்லாஹ் - 
அவன்தான் முற்ைிலும் நிறைவானவன், 
புகழுக்குரியவன் ஆவான். 

ا  هنُْتُم  الَنهاُس  یَٰ اهیَُهه   ا
ٓاءُ  ِ    اِله  الُْفقهره ُ   اّلَلَٰ   وهاّلَلَٰ
ِنَُ  ِمْيُد   ُهوهالْغه  الْحه

16. அவன் நாடினால் உங்கறள அழித்து 
விடுவான். இன்னும், (கவறு) ஒரு புதிய 
பறடப்றப அவன் சகாண்டு வருவான். 

ْ  اِْن  ا یهاِْت   یُْذِهْبُكْم  یَهشه   وه
لْق   ِدیْد    ِبخه  جه

17. அது அல்லாஹ்விற்கு சிரமமானதாக 
இல்றல.  ا مه لِكه  وه له  ذَٰ ِ  عه ِزیْز   اّلَلَٰ ِبعه
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18. பாவியான ஓர் ஆன்மா மற்கைார் 
(பாவியான) ஆன்மாவின் பாவத்றத 
சுமக்காது. பாவச்சுறமயுறடய ஓர் ஆன்மா 
தனது சுறமயின் பக்கம் (அறத சுமக்க 
கவறு ஓர் ஆன்மாறவ) அறழத்தால், 
அதிலிருந்து (-அந்தப் பாவச்சுறமயில் 
இருந்து) எறதயும் சுமக்க முடியாது, 
அ(றழக்கப்பட்ட ஆன்மாவான)து 
உைவினராக இருந்தாலும் சரிகய (நபிகய!) 
நீர் எச்சரிப்பசதல்லாம் தங்கள் இறைவறன 
மறைவில் அஞ்சுபவர்கறளத்தான். அவர்கள் 
சதாழுறகறய நிறல நிறுத்துவார்கள். யார் 
பரிசுத்தம் அறடகிைாகரா அவர் பரிசுத்தம் 
அறடவசதல்லாம் தனது 
நன்றமக்காகத்தான். இன்னும் 
அல்லாஹ்வின் பக்கம்தான் மீளுதல் 
இருக்கிைது. 

ة   تهِزرُ  وهَله  ی    َوِْزره  وهاِزره  اُْخرَٰ
اِْن  ا  اِلَٰ  ُمثْقهلهة   تهْدعُ  وه   ِحْملِهه
ء   ِمْنهُ  یُْحمهْل  َله  ْ لهوْ  َشه   وه
هانه  نَهمها  قُْربَٰ    ذها ك   ُتْنِذرُ  اِ

ْونه  الَهِذیْنه  بَهُهْم  یهْخشه  ره
ْيِب  هقهامُ  ِبالْغه ا َٰوةه    واوه ل  الَصه
ْن  مه َكَٰ  وه َكَٰ  فهاِنَهمها  تهزه   یهتهزه

اِله   لِنهْفِسه     ِ  وه الْمهِصْْیُ  اّلَلَٰ
 

19. குருடரும் பார்றவயுறடயவரும் சமமாக 
மாட்டார்.  ا مه  اَْلهْعمَٰ  یهْستهوِی وه

الْبهِصْْیُ    وه

20. இருள்களும் சவளிச்சமும் (சமமாகாது.)  لُمَُٰت  وهَله  الَنُوُْر   وهَله  الَظُ

21. நிழலும் சவயிலும் (சமமாகாது.)  َلُ  وهَله ُرْوُر   وهَله  الَظِ  الْحه

22. உயிருள்ளவர்களும் இைந்தவர்களும் 
சமமாக மாட்டார்கள். நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் தான் நாடுபவறர சசவியுை 
றவப்பான். மண்ணறையில் உள்ளவர்கறள 
சசவியுை றவப்பவராக நீர் இல்றல. 

ا  مه   وهَله  اَْلهْحيهٓاءُ  یهْستهوِی وه
ه  اَِنه  اَْلهْموهاُت      یُْسِمعُ  اّلَلَٰ

ْن  ٓاُء    مه ا   یَهشه مه هنْته  وه   ا
 الُْقُبوِْر  ِف  َمهْن  ِبُمْسِمع  

23. நீர் இல்றல அச்சமூட்டி 
எச்சரிப்பவராககவ தவிர.  هنْته  اِْن  نهِذیْر    اََِله  ا
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24. நிச்சயமாக நாம் உம்றம நற்சசய்தி 
கூறுபவராகவும் அச்சமூட்டி 
எச்சரிப்பவராகவும் சத்தியத்றதக் சகாண்டு 
அனுப்பிகனாம். எந்த ஒரு சமுதாயமும் 
இல்றல அவர்களில் அச்சமூட்டி 
எச்சரிப்பவர் சசன்ைிருந்கத தவிர. 

َها   ن لْنَٰكه  اِ هْرسه َقِ  ا ا   ِبالْحه بهِشْْیً
اِْن  َوهنهِذیًْرا      اََِله  اَُمهة   َمِْن  وه
له  ا  خه  نهِذیْر   فِْيهه

25. இவர்கள் உம்றம சபாய்ப்பித்தால், 
திட்டமாக இவர்களுக்கு 
முன்னுள்ளவர்களும் (தங்களுக்கு 
அனுப்பப்பட்டத் தூதர்கறள) 
சபாய்ப்பித்துள்ளனர். அவர்களுறடயத் 
தூதர்கள் அவர்களிடம் சதளிவான 
அத்தாட்சிகறளயும் கவதங்கறளயும் 
இன்னும் பிரகாசமான கவதங்கறளயும் 
சகாண்டு வந்தனர். 

اِْن  بُْوكه  وه به  فهقهْد  یَُكهَذِ  كهَذه
 قهْبلِِهْم    ِمْن  الَهِذیْنه 

ْتُهْم  ٓاءه ِت  ُرُسلُُهْم  جه   ِبالْبهیَِنَٰ
بُرِ  ِبالَزُ ِب  وه ِبالِْكتَٰ الُْمِنْْیِ    وه

 

26. பிைகு, நிராகரித்தவர்கறள நான் 
தண்டித்கதன். ஆக, (அவர்களுக்கு) நான் 
ஏற்படுத்திய மாற்ைம் (-எனது தண்டறன) 
எப்படி இருந்தது? 

ْذُت  ثَُمه    كهفهُرْوا  الَهِذیْنه  اهخه
هانه  فهكهْيفه  ن  ك  نهِكْْیِ

27. (நபிகய!) நீர் பார்க்கவில்றலயா: 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் கமகத்தில் இருந்து 
மறழறய இைக்கினான். அதன் மூலம் 
பலதரப்பட்ட நிைங்கறள உறடய கனிகறள 
நாம் உற்பத்தி சசய்கதாம். இன்னும், 
மறலகளில் சவண்றமயான, சிவப்பான, 
இன்னும், கடும் கருப்பான பாறதகள் 
உறடயறவ உள்ளன. அவற்ைின் நிைங்கள் 
பலதரப்பட்டறவயாக உள்ளன. 

هلهْم  هَنه  تهره  ا ه  ا له  اّلَلَٰ هنْزه  ِمنه  ا
مهٓاءِ  ٓاًء    الَسه ْجنها  مه   ِبه   فهاهْخره
ت   همهرَٰ ا    َمُْختهلًِفا ث نُهه هلْوها  ا
ِمنه  ٌۢ  الِْجبهاِل  وه د   ِبْيض   ُجده
ا  َمُْختهلِف   وهُحْمر   نُهه هلْوها  ا

اِبْيُب  ره  ُسْود   وهغه
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28. மக்களிலும், ஊர்வன விலங்குகளிலும், (-
பூமியின் கமல் சசல்லக் கூடிய சபாதுவான 
மிருகங்களிலும், ஆடு மாடு ஒட்டகம் 
குதிறர கபான்ை) கால்நறடகளிலும் 
இவ்வாகை (அவற்ைின்) நிைங்கள் 
மாறுபட்டறவ உள்ளன. அல்லாஹ்றவ 
அவனது அடியார்களில் அஞ்சுபவர்கள் 
எல்லாம் அைிஞர்கள்தான். நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் மிறகத்தவன், மகா 
மன்னிப்பாளன் ஆவான். 

ِمنه  وهٓاَبِ  الَنهاِس  وه   وهالَده
اِم  نُه   ُمْختهلِف   وهاَْلهنْعه هلْوها   ا
لِكه    نَهمها  كهذَٰ ه  یهْخَشه  اِ  اّلَلَٰ
ُٓؤا    ِعبهاِدهِ  ِمْن  ه  اَِنه  الُْعلهمَٰ  اّلَلَٰ

ِزیْز   ُفوْر   عه  غه

29. நிச்சயமாக எவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
கவதத்றத ஓதுகிைார்ககளா, இன்னும் 
சதாழுறகறய நிறலநிறுத்தி, நாம் 
அவர்களுக்கு வழங்கியவற்ைிலிருந்து 
இரகசியமாகவும் சவளிப்பறடயாகவும் 
தர்மம் சசய்தார்ககளா அவர்கள் அைகவ 
அழிந்து கபாகாத வியாபாரத்றத 
ஆறசப்படுகிைார்கள். 

  ِكتَٰبه   یهْتلُْونه  الَهِذیْنه  اَِنه 
 ِ هقهاُموا اّلَلَٰ ا َٰوةه  وه ل   الَصه

هنْفهُقْوا ا ْ  ِمَمها  وه ُ زهقْٰنَٰ ِسًرا  ره
نِيهةً  ةً  یَهْرُجْونه  َوهعهله اره   تِجه

 تهُبوْره   لَهْن 

30. (அல்லாஹ்) அவர்களுக்கு அவர்களின் 
கூலிகறள முழுறமயாக 
நிறைகவற்றுவதற்கும் தனது அருளில் 
இருந்து கமலும் அவன் அவர்களுக்கு 
அதிகப்படுத்துவதற்கும் (அவர்கள் அந்த 
நல்லமல்கறளச் சசய்தார்கள்). நிச்சயமாக 
அவன் மகா மன்னிப்பாளன், 
நன்ைியுறடயவன் ஆவான். 

 ْ ُ ُهْم  لُِيوهفَِهْیه  اُُجوْره
ُهْم  یهِزیْده نَهه   فهْضلِه     َمِْن  وه  اِ

ُفوْ  ُكوْر   ر  غه  شه

31. உமக்கு நாம் வஹ்யி அைிவித்த இந்த 
கவதம்தான் சத்தியமானதும் தனக்கு 
முன்னுள்ள கவதங்கறள 
உண்றமப்படுத்தக்கூடியதும் ஆகும். 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் தனது அடியார்கறள 
ஆழ்ந்தைிபவன், உற்று கநாக்குபவன் 
ஆவான். 

الَهِذْی   یْنها   وه هْوحه   ِمنه  اِلهْيكه  ا
ِب  َقُ  الِْكتَٰ قًا  ُهوهالْحه َدِ   ُمصه

یِْه    بهْيه  لَِمها  ه  اَِنه  یهده  اّلَلَٰ
ٌۢ  ِبِعبهاِده   ِبْْی   بهِصْْی   لهخه
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32. பிைகு, இந்த கவதத்றத நமது 
அடியார்களில் நாம் 
கதர்ந்சதடுத்தவர்களுக்கு (கற்பித்து) 
சகாடுத்கதாம். அவர்களில் தனக்குத் தாகன 
தீறம சசய்தவரும் இருக்கிைார். அவர்களில் 
(அமல்களில்) நடுநிறலயானவரும் 
இருக்கிைார். இன்னும், அவர்களில் 
அல்லாஹ்வின் அனுமதிப்படி நன்றமகளில் 
முந்தி சசல்பவரும் இருக்கிைார். இதுதான் 
மாசபரும் சிைப்பாகும். 

ثْنها  ثَُمه  هْوره  الَهِذیْنه  الِْكتَٰبه  ا
فهیْنها   ِعبهاِدنها    ِمْن  اْصطه
 ْ الِم   فهِمْٰنُ   لَِنهْفِسه     ظه
 ْ ِمْٰنُ ْقتهِصد     وه ْ   َمُ ِمْٰنُ  وه
 ٌۢ اِبق  ِت  سه ْْیَٰ ِ    ِباِذِْن  ِبالْخه  اّلَلَٰ
لِكه   الْكهِبْْیُ   ُهوهالْفهْضُل  ذَٰ

33. (அவர்கள் சபைப்கபாகும் சிைப்பு) “அத்ன்” 
சசார்க்கங்கள் ஆகும். அவர்கள் அவற்ைில் 
நுறழவார்கள்; அவற்ைில் தங்கத்தினாலான 
காப்புகளும் (-வறளயல்களும்) முத்து 
(ஆபரணங்களு)ம் அவர்கள் 
அணிவிக்கப்படுவார்கள். இன்னும், 
அவர்களின் ஆறடகள் அவற்ைில் பட்டுத் 
துணியாகும். 

َنَُٰت  ا  عهْدن    جه  یَهْدُخلُْونههه
لَهْونه  ا  یُحه اوِره  ِمْن  فِْيهه هسه   ا
لُْؤلًُؤا    ِمْن    ذهههب  َوه

لِبهاُسُهْم  ا فِ  وه ِریْر   ْيهه  حه

34. அவர்கள் கூறுவார்கள்: எங்கறள விட்டு 
கவறலறயப் கபாக்கிய அல்லாஹ்விற்கக 
எல்லாப் புகழும். நிச்சயமாக எங்கள் 
இறைவன் மகா மன்னிப்பாளன், 
நன்ைியுறடயவன் ஆவான். 

ْمُد  وهقهالُوا ِ  الْحه   الَهِذْی   ّلِلََٰ
هذْههبه  َنها  ا نه    عه زه  اَِنه  الْحه
بَهنها  فُ  ره ُكوُْر   وْر  لهغه  شه

35. அவன் தனது அருளினால் எங்கறள 
நிரந்தர (இன்பங்கள் நிறைந்த) இல்ல(மான 
சசார்க்க)த்தில் தங்க றவத்தான். அதில் 
எங்களுக்கு கசார்வும் ஏற்படாது. அதில் 
எங்களுக்கு கறளப்பும் ஏற்படாது. 

لَهنها  ۬۬ ِالَهِذْی   هحه ةِ  دهاره  ا  الُْمقهامه
نها  َله  فهْضلِه     ِمْن  ا یهمهَسُ   فِْيهه
ب   نها  وهَله  نهصه ا  یهمهَسُ   فِْيهه
 لُُغْوب  
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36. எவர்கள் நிராகரித்தார்ககளா 
அவர்களுக்கு நரக சநருப்புதான் உண்டு. 
அவர்களுக்கு (மரணம் நிகழும் என) 
தீர்ப்பளிக்கப்படாது. அவர்களுக்கு மரணம் 
இருந்தால்தாகன அவர்கள் மரணிப்பதற்கு. 
இன்னும், அதன் தண்டறன அவர்கறள 
விட்டும் கலசாக்கப்படாது. இப்படித்தான் 
எல்லா நிராகரிப்பாளர்களுக்கும் நாம் 
கூலிசகாடுப்கபாம். 

الَهِذیْنه   نهارُ  لهُهْم  كهفهُرْوا وه
َنهمه    هه ْ  یُْقضَٰ  َله  جه  عهلههْْیِ
َفهُف  وهَله  فهيهُمْوُتْوا ْ  یُخه ْٰنُ   عه
ا    َمِْن  اِبهه لِكه  عهذه  كهذَٰ

 كهُفوْر    كَُله  نهْجِزْی 

37. இன்னும், “எங்கள் இறைவா எங்கறள 
சவளிகயற்று! நாங்கள் சசய்து 
சகாண்டிருந்தது அல்லாமல் கவறு நல்ல 
அமல்கறள சசய்கவாம்” என்று அவர்கள் 
அ(ந்த நரகத்)தில் கதறுவார்கள். “அைிவுறர 
சபறுபவர் அைிவுறர சபறுகின்ை காலம் 
வறர நாம் உங்களுக்கு (உலகத்தில்) 
வாழ்க்றகயளிக்கவில்றலயா? இன்னும், 
உங்களிடம் அச்சமூட்டி எச்சரிப்பவர் 
வந்தார் அல்லவா? ஆககவ, (இந்த 
தண்டறனறய) சுறவயுங்கள்! 
அநியாயக்காரர்களுக்கு உதவியாளர் எவரும் 
இல்றல” (என்று அவர்களுக்கு பதில் 
கூைப்படும்). 

ِرُخْونه  وهُهْم  ا    یهْصطه  فِْيهه
بَهنها   هْخِرْجنها ره الًِحا  نهْعمهْل  ا   صه
ْْیه   نهْعمهُل    ُكَنها  الَهِذْی  غه
لهْم  هوه َمِْرُكْم  ا ا  نُعه َكهرُ  َمه  یهتهذه
ْن  فِْيهِ  َكهره  مه ُكُم  تهذه ٓاءه  وهجه

  فهمها  فهُذْوقُْوا الَنهِذیُْر   
لِِمْيه  ن  ِمْن  لِلَظَٰ  نَهِصْْی 

38. நிச்சயமாக அல்லாஹ் வானங்கள் 
மற்றும் பூமியில் உள்ள மறைவானவற்றை 
நன்கைிந்தவன் ஆவான். நிச்சயமாக அவன் 
சநஞ்சங்களில் உள்ளவற்றை நன்கைிந்தவன் 
ஆவான். 

ه  اَِنه  ْيِب  عَٰلُِم  اّلَلَٰ   غه
ِت  مَٰوَٰ نَهه   وهاَْلهْرِض    الَسه  اِ
 ٌۢ اِت  عهلِْيم  ُدْوِر  ِبذه  الَصُ
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39. அவன்தான் உங்கறள பூமியில் 
பிரதிநிதிகளாக (ஒரு தறலமுறைக்குப் 
பின்னர் ஒரு தறலமுறையாக) ஆக்கினான். 
ஆக, எவர் நிராகரிப்பாகரா அவருறடய 
நிராகரிப்பு அவருக்குத்தான் தீங்காகும். 
நிராகரிப்பாளர்களுக்கு அவர்களின் 
நிராகரிப்பு அவர்களின் இறைவனிடம் 
ககாபத்றதத் தவிர அதிகப்படுத்தாது. 
இன்னும், நிராகரிப்பாளர்களுக்கு அவர்களின் 
நிராகரிப்பு நஷ்டத்றதத் தவிர 
அதிகப்படுத்தாது. 

لهُكْم  ُهوهالَهِذْی  عه َٰٓى ِفه  جه ل   خه
 كهفهره  فهمهْن  اَْلهْرِض    ِف 

لهْيهِ    یهِزیُْد  وهَله  ُكْفُره     فهعه
  ِعْنده  ُكْفُرُهْم  الْكَِٰفِریْنه 
بَِِهْم  ْقًتا    اََِله  ره   یهِزیُْد  وهَله  مه

 اََِله  ُكْفُرُهْم  الْكَِٰفِریْنه 
اًرا  سه  خه

40. (நபிகய!) கூறுவரீாக! அல்லாஹ்றவ 
அன்ைி நீங்கள் அறழக்கின்ை (-
வணங்குகின்ை) உங்கள் (கற்பறன) 
சதய்வங்கறளப் பற்ைி எனக்கு 
அைிவியுங்கள்! பூமியில் அறவ எறதப் 
பறடத்தன என்று எனக்குக் காண்பியுங்கள். 
அல்லது, வானங்களில் (இருக்கும் 
பறடப்புகளில்) அவர்களுக்கு ஏதும் பங்கு 
உண்டா? அல்லது, (இறணறவத்து 
வணங்குகின்ை) அவர்களுக்கு நாம் ஒரு 
கவதத்றதக் சகாடுத்து, அவர்கள் அது 
விஷயத்தில் சதளிவான சான்ைின் மீது 
இருக்கிைார்களா?! மாைாக, 
அநியாயக்காரர்கள் அவர்களில் சிலர் 
சிலருக்கு ஏமாற்ைத்றதத் தவிர 
வாக்களிப்பதில்றல. 

یُْتْم  قُْل  ءه هره ُكُم  ا هٓاءه ك  ُشره
  ُدْوِن  ِمْن  تهْدُعْونه  الَهِذیْنه 
   ِ هُرْوِنْ  اّلَلَٰ ا ذها ا لهُقْوا مه   خه
هْم  اَْلهْرِض  ِمنه    ِشْرك   لهُهْم  ا
ِت    ِف  مَٰوَٰ هْم  الَسه ْ  ا ُ تهْيٰنَٰ   اَٰ

ًبا  لَٰ  فهُهْم  ِكتَٰ ْنُه    بهیَِنهت   عه   َمِ
لُِمْونه  یَهِعُد  اِْن  بهْل   الَظَٰ

ُغُرْوًرا   اََِله  بهْعًضا  بهْعُضُهْم 
 

41. நிச்சயமாக அல்லாஹ் வானங்கறளயும் 
பூமிறயயும் அறவ இரண்டும் (அவற்ைின் 
இடங்கறள விட்டு) நீங்கிவிடாமல் தடுத்து 
றவத்திருக்கிைான். அறவ இரண்டும் 
நீங்கிவிட்டால் அவனுக்குப் பின்னர் எவர் 
ஒருவரும் அவ்விரண்றடயும் தடுத்து 
றவக்க முடியாது. நிச்சயமாக அவன் மகா 
சகிப்பாளனாக, மகா மன்னிப்பாளனாக 
இருக்கிைான். 

ه  اَِنه  ِت  یُْمِسُك  اّلَلَٰ مَٰوَٰ  الَسه
هْن  وهاَْلهْرضه  ۬   ا ْن  تهُزْوَله   لهى ِ  وه
ا   الهته كهُهمها  اِْن  زه هْمسه  ِمْن  ا
د   ْ  اهحه نَهه   بهْعِده     َمِنٌۢ هانه  اِ  ك
لِْيًما  ُفوًْرا  حه  غه
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42. அவர்கள் மிக உறுதியாக 
அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியம் சசய்தனர்: 
“அவர்களிடம் ஓர் எச்சரிப்பாளர் வந்தால், 
சமுதாயங்களில் (கநர்வழிசபற்ை) ஒரு 
சமுதாயத்றத விட மிக அதிகம் கநர்வழி 
சபற்ைவர்களாக நிச்சயமாக அவர்கள் 
இருந்திருப்பார்கள்” என்று. ஆக, 
அவர்களிடம் ஓர் எச்சரிப்பாளர் வந்தகபாது 
அது அவர்களுக்கு (சத்தியத்றத விட்டு) 
விலகிச் சசல்வறதத் தவிர 
அதிகப்படுத்தவில்றல. 

ُمْوا هقْسه ا ِ  وه ْهده  ِباّلَلَٰ   جه
هیْمهانِِهْم  ْن  ا ٓاءهُهْم  لهى ِ  جه
ی لَهيهُكْونَُنه  نهِذیْر   هْهدَٰ   ِمْن  ا
ی ِم    اِْحده  فهلهَمها  اَْلُمه
ُهْم  ٓاءه ا  نهِذیْر   جه  زهادهُهْم  َمه

ا   اََِله   نُُفوْره

43. பூமியில் சபருறமயடிப்பறதயும் தீய 
சூழ்ச்சி சசய்வறதயும் தவிர 
அதிகப்படுத்தவில்றல. தீய சூழ்ச்சி அறத 
சசய்தவர்கறளத் தவிர சூழ்ந்துசகாள்ளாது. 
முன் சசன்கைாரின் வழிமுறைறயத் தவிர 
(கவறு எறதயும்) இவர்கள் 
எதிர்பார்க்கிைார்களா? ஆக, அல்லாஹ்வின் 
வழிமுறையில் அைகவ மாற்ைத்றத நீர் 
காணமாட்டீர். இன்னும் அல்லாஹ்வின் 
வழிமுறையில் நீர் எவ்வித திருப்பத்றதயும் 
காணமாட்டீர். 

ْكره  اَْلهْرِض  ِف  ۬۬ ِاْسِتْكبهاًرا مه  وه
ِئ    َيِ  الْمهْكرُ  یهِحْيُق  وهَله  الَسه
ُئ  َيِ ْل  ِباهْهلِه     اََِله  الَسه  فههه
 ُسَنهته  اََِله  یهْنُظُرْونه 
لِْيه    هَوه ْ  اَْل   تهِجده  فهله
ِ  لُِسَنهِت  ۬   اّلَلَٰ لهْن  تهْبِدیًْل     وه
ِ  لُِسَنهِت  تهِجده  یًْل   اّلَلَٰ تهْحوِ
 

44. அவர்கள் பூமியில் பயணிக்க 
மாட்டார்களா? அப்படிப் பயணித்தால் 
அவர்களுக்கு முன்னுள்ளவர்களின் முடிவு 
எப்படி இருந்தது என்று அவர்கள் 
பார்ப்பார்ககள! அ(க்காலத்தில் 
இருந்த)வர்கள் இ(க்காலத்தில் 
இருப்ப)வர்கறள விட வலிறமயால் 
பலமிக்கவர்களாக இருந்தனர். வானங்களில், 
பூமியில் உள்ள எதுவும் அல்லாஹ்றவ 
பலவனீப்படுத்தக்கூடியதாக 
இருக்கவில்றல. நிச்சயமாக அவன் 
நன்கைிந்தவனாக, கபராற்ைலுறடயவனாக 
இருக்கிைான். 

لهْم  هوه وْ  ا  اَْلهْرِض  ِف  ایهِسْْیُ
هانه  كهْيفه  فهیهْنُظُرْوا   عهاقِبهةُ  ك
ا  قهْبلِِهْم  ِمْن  الَهِذیْنه  هانُْو  ك   وه
َده  هشه ْ  ا ا  قَُوهةً    ِمْٰنُ مه هانه  وه  ك
 ُ ه   اّلَلَٰ ء   ِمْن  لُِيْعِجزه ْ   ِف  َشه

ِت  مَٰوَٰ  اَْلهْرِض    ِف  وهَله  الَسه
نَهه   هانه  اِ  قهِدیًْرا   عهلِْيًما  ك
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45. அல்லாஹ் மக்கறள அவர்கள் 
சசய்தவற்றுக்காக தண்டிப்பதாக இருந்தால் 
அதன் கமற்பரப்பில் எந்த ஓர் 
உயிரினத்றதயும் அவன் விட்டிருக்க 
மாட்டான். எனினும், ஒரு குைிப்பிட்ட 
தவறண வறர அவர்கறள அவன் 
பிற்படுத்தி றவக்கிைான். ஆக, 
அவர்களுறடய தவறண வந்துவிட்டால் 
(அவர்கள் அவனது தண்டறனறய விட்டும் 
தப்பிக்க முடியாது. ஏசனனில்) நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் தனது அடியார்கறள 
உற்றுகநாக்கியவனாக இருக்கிைான். 

لهوْ  ُ  یُؤهاِخذُ  وه   ِبمها  الَنهاسه  اّلَلَٰ
ُبْوا ا  كهسه كه  مه لَٰ  تهره ْهِرهها  عه  ظه
َِٰكْن  ِمْن  ل ُرُهْم  دهٓابَهة  َوه  یَُؤهَخِ
ل   اِلَٰ   َمً    اهجه ٓاءه  فهاِذها َمُسه   جه

لُُهْم  ه  فهاَِنه  اهجه هانه  اّلَلَٰ  ك
ان  ِبِعبهاِده    بهِصْْیً

ஸூரா யாஸீன் يس 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. யா சீன்.   یَٰٓس 

2. ஞானமிகுந்த குர்ஆன் மீது சத்தியமாக!  ِن الُْقْراَٰ ِكْيِم   وه  الْحه

3. நிச்சயமாக நீர் இறைத்தூதர்களில் 
இருக்கிைரீ்.  نَهكه لِْيه   لهِمنه  اِ  الُْمْرسه

4. கநரான பாறதயின் மீது இருக்கிைரீ்.  َٰل اط   عه  َمُْستهِقْيم    ِصره

5. மிறகத்தவன், மகா கருறணயாளன் 
இைக்கிய கவதமாகும் (இது.)  ِزیْزِ  تهَْنِیْله ِحْيِم   الْعه  الَره

6. ஒரு சமுதாயத்றத நீர் எச்சரிப்பதற்காக 
(உமக்கு இந்த கவதம் அருளப்பட்டது). 
அவர்களின் மூதாறதகள் (இதற்கு முன்னர் 
இறைத்தூதர்களால்) எச்சரிக்கப்படவில்றல. 
ஆககவ, அவர்கள் கவனமற்ைவர்களாக 
இருக்கிைார்கள். 

ا   قهْوًما  لُِتْنِذره   اُنِْذره  َمه
بهٓاُؤُهْم  ِفلُْونه  فهُهْم  اَٰ  غَٰ
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7. அவர்களில் அதிகமானவர்கள் மீது 
(அல்லாஹ்வின் தண்டறனயின்) வாக்கு 
திட்டவட்டமாக உறுதியாகிவிட்டது. 
ஆககவ, அவர்கள் நம்பிக்றக சகாள்ள 
மாட்டார்கள். 

ْد  َقه  لهقه لَٰ   الْقهْوُل  حه  عه
ْكثهِرِهْم  ه یُْؤِمُنْونه   َله  فهُهْم  ا

 

8. நிச்சயமாக நாம் அவர்களின் 
கழுத்துகளில் அரிகண்டங்கறள ஏற்படுத்தி 
விட்கடாம். அறவ (அவர்களின்) தாறடகள் 
வறர இருக்கின்ைன. ஆககவ, அவர்கள் 
(தங்கள் தறலகறள எப்கபாதும்) 
உயர்த்தியவர்களாக இருக்கிைார்கள். 

نَها  لْنها اِ عه ْ   جه هْعنهاقِِهْم  ِف  ا
ًَٰل  هغْل   اَْلهذْقهاِن  اِله  فهِهه  ا
ْقمهُحْونه  فهُهْم   َمُ

9. அவர்களுக்கு முன்னர் ஒரு தடுப்றபயும் 
அவர்களுக்கு பின்னர் ஒரு தடுப்றபயும் 
நாம் ஆக்கிகனாம். ஆககவ, நாம் 
அவர்க(ளின் பார்றவக)றள மறைத்து 
விட்கடாம் (-குருடாக்கி விட்கடாம்). ஆககவ, 
அவர்கள் பார்க்கமாட்டார்கள். 

لْنها  عه ْ  وهجه هیِْدیِْهْم  بهْيِ  ِمنٌۢ  ا
ِمْن  ًدا َوه لِْفِهْم  سه ا  خه َدً  سه

 ْ ُ ْيٰنَٰ  َله   فهُهْم  فهاهْغشه
 یُْبِصُرْونه 

10. நீர் அவர்கறள எச்சரித்தாலும் அல்லது 
அவர்கறள நீர் எச்சரிக்கவில்றல 
என்ைாலும் அவர்களுக்கு (இரண்டும்) சமம் 
தான். அவர்கள் நம்பிக்றக சகாள்ள 
மாட்டார்கள். 

وهٓاء   ْ  وهسه ْرتهُهْم  عهلههْْیِ هنْذه ا   ءه
هْم   َله  ُتْنِذْرُهْم  لهْم  ا

 یُْؤِمُنْونه 

11. நீர் எச்சரிப்ப(து பயன் தருவ)சதல்லாம் 
இந்த கவதத்றத பின்பற்ைி மறைவில் 
ரஹ்மாறன பயந்தவருக்குத்தான். ஆககவ, 
அவருக்கு மன்னிப்றபயும் கண்ணியமான 
கூலிறயயும் நற்சசய்தி கூறுவரீாக! 

نَهمها  ِن  ُتْنِذرُ  اِ تَهبهعه  مه ْكره  ا   الَذِ
َِشه  ْحمَٰنه ا وهخه ْيِب    لَره  ِبالْغه
ْرهُ  هْجر   فهبهَشِ ة  َوها   ِبمهْغِفره
ِریْم    كه
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12. நிச்சயமாக நாம்தான் இைந்தவர்கறள 
உயிர்ப்பிக்கிகைாம். அவர்கள் முன்னர் 
சசய்தவற்றையும் (நன்றமகளின் பக்கம் 
அவர்கள் சசல்லும்கபாது) அவர்களின் 
காலடிச் சுவடுகறளயும் நாம் பதிவு 
சசய்கவாம். எல்லாவற்றையும் நாம் 
சதளிவான பதிகவட்டில் பதிவு 
சசய்துள்களாம். 

نَها   الْمهْوٰتَٰ  نُْحِ  نهْحُن  اِ
نهْكُتُب  ا  وه ُمْوا مه  قهَده
  ۬ ُهْم ر هاره ث اَٰ ء   وهكَُله  وه ْ  َشه
یْنَٰهُ  هْحصه ْ   ا ام   ِف ن  اِمه ِبْي   َمُ

13. அவர்களுக்கு அந்த ஊர்வாசிகறள 
உதாரணமாக எடுத்துச் சசால்வரீாக! 
அவர்களிடம் தூதர்கள் வந்த சமயத்றத 
நிறனவு கூர்வரீாக! 

به  َمهثهًل  لهُهْم  وهاْضِرْب   اهْصحَٰ
ْریهِة    ٓاءههها  اِذْ  الْقه   جه

لُْونه    الُْمْرسه

14. அவர்களிடம் நாம் இருவறர 
அனுப்பியகபாது ஆக, அவர்கள் 
அவ்விருவறரயும் சபாய்ப்பித்தனர். நாம் 
மூன்ைாவது ஒருவர் மூலமாக (முந்திய 
இருவறர) பலப்படுத்திகனாம். ஆக, (அந்த 
மூவரும்) கூைினார்கள்: “நிச்சயமாக நாங்கள் 
உங்கள் பக்கம் அனுப்பப்பட்ட தூதர்கள் 
ஆகவாம்”. 

لْنها   اِذْ  هْرسه ُ  ا ثْنهْيِ  اِلههْْیِ   ا
بُْوُهمها  ْزنها  فهكهَذه َزه  ِبثهالِث    فهعه
ا الُْو  َها   فهقه لُْونه   اِلهْيُكْم  اِن ْرسه َمُ
 

15. அவர்கள் கூைினார்கள்: “எங்கறளப் 
கபான்ை மனிதர்களாககவ தவிர நீங்கள் 
இல்றல. இன்னும், ரஹ்மான் எறதயும் 
(உங்கள் மீது) இைக்கவில்றல. நீங்கள் 
சபாய் சசால்பவர்களாககவ தவிர இல்றல.” 

ا   قهالُْوا هنُْتْم  مه ر   اََِله  ا  بهشه
ا    ا   َمِثْلُنه مه له  وه هنْزه حْ  ا   مَُٰن الَره
ء     ِمْن  ْ هنُْتْم  اِْن  َشه  اََِله  ا

 تهْكِذبُْونه 

16. (தூதர்கள்) கூைினார்கள்: “நிச்சயமாக 
நாங்கள் உங்கள் பக்கம் அனுப்பப்பட்ட 
தூதர்கள் என்று எங்கள் இறைவன் 
நன்கைிவான்.” 

بَُنها  قهالُْوا َها   یهْعلهُم  ره ن  اِلهْيُكْم  اِ
لُْونه   لهُمْرسه

17. சதளிவாக எடுத்துறரப்பறதத் தவிர 
(உங்கறள நிர்ப்பந்திப்பது) எங்கள் மீது 
கடறம இல்றல. 

ا  مه َٰغُ  اََِله  عهلهیْنها   وه  الْبهل
 الُْمِبْيُ 
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18. அவர்கள் கூைினார்கள்: “நாங்கள் 
உங்கறள துர்ச்சகுனமாக கருதுகின்கைாம். 
நீங்கள் விலகவில்றல என்ைால் நிச்சயமாக 
நாங்கள் உங்கறள கல்லால் எைி(ந்து 
சகான்று விடு)கவாம். இன்னும், 
எங்களிடமிருந்து துன்புறுத்தும் தண்டறன 
நிச்சயமாக உங்கறள வந்தறடயும்.” 

ا نها  اِنَها  قهالُْو  ْ َْیه ْن  ِبُكْم    تهطه  لهى ِ
 لهنهْرُجمهَنهُكْم  تهنْتهُهْوا لَهْم 

َنهُكْم  لهيهمهَسه َنها  وه اب   َمِ  عهذه
هلِْيم    ا

19. அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்கள் 
துர்ச்சகுனம் உங்களுடன்தான். நீங்கள் 
(சதளிவாக அழகிய முறையில்) 
அைிவுறுத்தப்பட்டாலுமா (இப்படி 
மூடர்களாக நடப்பரீ்கள்)? மாைாக, நீங்கள் 
வரம்பு மீறுகிை மக்கள் ஆவரீ்கள். 

ٓاى ُِرُكْم  قهالُْوا ُكْم    طه هى ِْن  َمهعه  ا
ْرُتْم    َكِ هنُْتْم  بهْل  ذُ  قهْوم   ا

 َمُْسِرفُْونه 

20. பட்டணத்தின் கறடக்ககாடியில் இருந்து 
ஓர் ஆடவர் விறரந்து வந்தார். அவர் 
கூைினார்: “என் மக்ககள! இந்த தூதர்கறள 
நீங்கள் பின்பற்றுங்கள்.” 

ٓاءه  ا ِمْن  وهجه هقْصه  الْمهِدیْنهةِ  ا
ُجل    یَٰقهْوِم  قهاله  یَهْسعَٰ  ره
تَهِبُعوا لِْيه   ا  الُْمْرسه

21. “உங்களிடம் அைகவ கூலி ககட்காத 
(இந்த நல்ல)வர்கறள பின்பற்றுங்கள். 
அவர்கள்தான் கநர்வழி சபற்ைவர்கள் 
ஆவார்கள்.” 

تَهِبُعْوا ْن  ا  یهْسـ هلُُكْم  ََله  مه
هْجًرا َوهُهْم  ْهتهُدْونه  ا  َمُ

22. என்றனப் பறடத்தவறன நான் 
வணங்காமல் இருப்பதற்கு எனக்கு என்ன 
கநர்ந்தது? அவன் பக்கம்தான் நீங்கள் 
திரும்பக் சகாண்டு வரப்படுவரீ்கள். 

ا  مه هْعُبُد  َله   ِله  وه   الَهِذْی  ا
ِنْ  ره اِلهْيهِ  فهطه ُعْونه  وه  ُتْرجه

23. அவறன அன்ைி (கவறு) சதய்வங்கறள 
நான் எடுத்துக் சகாள்கவனா! (அந்த) 
ரஹ்மான் எனக்கு ஒரு தீங்றக நாடினால் 
அவற்ைின் சிபாரிசு என்றன விட்டும் 
(அல்லாஹ்வின் தண்டறனயில் இருந்து) 
எறதயும் தடுக்காது. இன்னும், அவர்கள் 
என்றன காப்பாற்ை மாட்டார்கள். 

تَهِخذُ  ه ا ةً  ُدْونِه    ِمْن  ءه لِهه   اِْن  اَٰ
ْحمَُٰن  یَُِرْدِن    ََله  ِبُضَر   الَره
ْ  ُتْغِن  َنِ ْ  عه فهاعههَُتُ ْيـ ًا   شه شه
 یُْنِقُذْوِن   َوهَله 
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24. அப்கபாது (-அவற்றைக் கடவுளாக 
எடுத்துக் சகாண்டால்) நிச்சயமாக நான் 
சதளிவான வழிககட்டில்தான் சசன்று 
விடுகவன். 

  ْ َٰل   لَهِفْ  اِذًا  اَِنِ ل  َمُِبْي   ضه

25. நிச்சயமாக நான் உங்கள் இறைவறன 
நம்பிக்றக சகாண்கடன். ஆககவ, எனக்கு 
சசவிசாயுங்கள்! 

  ْ ْنُت  اَِنِ مه بَُِكْم  اَٰ   ِبره
 فهاْسمهُعْوِن  

26. (அவருக்கு) கூைப்பட்டது: “நீர் 
சசார்க்கத்தில் நுறழவரீாக!” என்று. அவர் 
கூைினார்: “என் மக்கள் அைிய கவண்டுகம, 

َنهةه    اْدُخِل  قِْيله   قهاله  الْجه
 یهْعلهُمْونه   قهْوِمْ  یَٰلهْيته 

27. எனக்கு என் இறைவன் மன்னிப்பு 
வழங்கியறதயும்; அவன் என்றன 
கண்ணியமானவர்களில் ஆக்கியறதயும்!” 

فهره  ِبمها  ْ  ِلْ  غه َبِ لهِنْ  ره عه   وهجه
ِمْيه  ِمنه   الُْمْكره

28. அவருக்குப் பின்னர் அவருறடய மக்கள் 
மீது வானத்தில் இருந்து ஒரு ராணுவத்றத 
நாம் இைக்கவில்றல. நாம் (அப்படி) 
இைக்குபவர்களாகவும் இல்றல. 

ا   مه لْنها  وه هنْزه لَٰ  ا ْ  قهْوِمه   عه  ِمنٌۢ
 َمِنه  ُجْند   ِمْن  بهْعِده  

مهٓاءِ  ا  الَسه مه ُمَْنِلِْيه  ُكَنها وه
 

29. (அந்த தண்டறன) ஒகர ஒரு 
சத்தமாககவ தவிர இருக்கவில்றல. ஆக, 
அப்கபாது அவர்கள் அழிந்து (இைந்து) 
விட்டார்கள். 

هانهْت  اِْن  ًة   اََِله  ك ْيحه صه
ةً  ِمُدْونه  ُهْم  فهاِذها  َوهاِحده خَٰ
 

30. அடியார்கள் மீது நிகழ்ந்த துக்ககம! 
அவர்களிடம் எந்த ஒரு தூதரும் 
வரவில்றல, அவர்கள் அவறர ககலி 
சசய்பவர்களாக இருந்கத தவிர. 

ةً  ْسره له  یَٰحه ۬   عه ا  الِْعبهاِد ر  مه
 ْ ُسْول   َمِْن  یهاْتِهْْیِ  اََِله   َره
هانُْوا  یهْستهْهِزُءْونه  ِبه   ك
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31. “அவர்களுக்கு முன்னர் எத்தறனகயா 
தறலமுறைகறள நாம் அழித்திருக்கிகைாம், 
நிச்சயமாக அவர்கள் தங்கள் பக்கம் திரும்பி 
வரமாட்டார்கள்” என்பறத அவர்கள் 
கவனிக்க மாட்டார்களா? 

هلهْم  ْوا ا هْهلهْكنها  كهْم  یهره   ا
هنَهُهْم  الُْقُرْوِن  َمِنه  قهْبلهُهْم   ا
 ْ  یهْرِجُعْونه   َله  اِلههْْیِ

32. (அவர்கள்) எல்கலாரும் நம்மிடம் 
கண்டிப்பாக சகாண்டுவரப்படுவார்கள்.  اِْن ِمْيع   لَهَمها  كَُل   وه یْنها   جه  لَهده

ن  ُرْونه  ُمْحضه

33. இைந்துகபான (-காய்ந்து கபான) பூமி 
அவர்களுக்கான (நமது வல்லறமறய 
விளக்கும்) ஓர் அத்தாட்சியாகும். அறத 
நாம் உயிர்ப்பித்கதாம். இன்னும், 
அதிலிருந்து வித்துக்கறள 
சவளியாக்கிகனாம். ஆக, அதிலிருந்துதான் 
அவர்கள் (தங்கள் உணவுகறள) 
சாப்பிடுகிைார்கள். 

یهة   اَٰ ۬   اَْلهْرُض  لَهُهُم  وه ُة     الْمهیْته
ا  هه هْحيهیْنَٰ ْجنها ا هْخره ا ا  وه   ِمْنهه

َبًا  ُ  فهِمْنهُ  حه  لُْونه  یهاْك

34. இன்னும், கபரீச்ச மரங்கறளயும் 
திராட்றசகளின் கதாட்டங்கறளயும் அதில் 
நாம் ஏற்படுத்திகனாம்; இன்னும், 
ஊற்றுக்கண்கறள அதில் பிளந்கதாடச் 
சசய்கதாம், 

لْنها  عه ا  وهجه َنَٰت   فِْيهه   َمِْن  جه
ْرنها  فهَجه هْعنهاب  َوه  نَهِخْيل  َوها

ا   الُْعُيْوِن   ِمنه  فِْيهه

35. அவன் பறடத்த கனிகளில் இருந்து 
அவர்கள் புசிப்பதற்காக. இன்னும், இவற்றை 
அவர்களின் கரங்கள் சசய்யவில்றல. 
ஆககவ, இவர்கள் (அல்லாஹ்விற்கு) நன்ைி 
உள்ளவர்களாக இருக்க கவண்டாமா? 

همهِره     ِمْن  لِيهاْكُلُْوا ا  ث مه  وه
ِملهْتهُ  هیِْدیِْهْم    عه هفهله  ا   ا

 یهْشُكُرْونه 

36. பூமி முறளக்க றவக்கக்கூடியதிலும் (-
தாவரங்களிலும் மனிதர்களாகிய) 
அவர்களிலும் இன்னும் அவர்கள் 
அைியாதவற்ைிலும் (மாறுபட்ட 
நிைங்கறளயும் ருசிகறளயும் உறடய) 
எல்லா வறககறளயும் (ஆண், சபண் 
கஜாடிகறளயும்) பறடத்தவன் மிகப் 
பரிசுத்தமானவன். 

نه  لهقه  الَهِذْی  ُسْبحَٰ  خه
ا  اَْلهْزوهاجه  َههه ِْبُت  ِمَمها  كُل  ُتنٌۢ
ِمْن  اَْلهْرُض  هنُْفِسِهْم  وه  ا
ِمَمها   یهْعلهُمْونه   َله  وه
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37. இன்னும், இரவும் அவர்களுக்கு ஓர் 
அத்தாட்சியாகும். அதிலிருந்து பகறல நாம் 
கழட்டிவிடுகிகைாம். அப்கபாது அவர்கள் 
(முற்ைிலும் இரவின்) இருளில் 
ஆகிவிடுகிைார்கள். 

یهة   اَٰ ۬   لَهُهُم  وه  نهْسلهُخ  الَهْيُل  
اره  ِمْنهُ   ُهْم  فهاِذها الَنههه

ْظلُِمْونه    َمُ

38. இன்னும், சூரியன் தனது இருப்பிடத்றத 
கநாக்கி ஓடுகிைது. அது, (அறனத்றதயும்) 
நன்கைிந்தவன் (யாவறரயும்) 
மிறகத்தவனுறடய ஏற்பாடாகும் (-
திட்டமிடுதலாகும்). 

ْمُس  َر   تهْجِرْی  وهالَشه   لُِمْستهقه
ا    لِكه  لَههه ِزیْزِ  تهْقِدیْرُ  ذَٰ  الْعه

لِْيِم    الْعه

39. இன்னும், சந்திரன் - பல 
தங்குமிடங்களில் தங்கும்படி அறத நாம் 
திட்டமிட்கடாம். இறுதியாக, அது பறழய 
(காய்ந்த சமலிந்த வறலந்த) கபரீச்றச 
குறலறயப் கபால் திரும்பிவிடுகிைது. 

الْقهمهره  هُ  وه ْرنَٰ نهاِزله  قهَده  مه
َتَٰ  هالُْعْرُجْوِن  عهاده  حه  ك

 الْقهِدیِْم 

40. சூரியன் - சந்திரறன அறடந்து 
சகாள்வது அதற்கு ஆகுமாகாது. இன்னும், 
இரவு பகறல முந்திவிடாது. (இரவும் 
பகலும் அறவ ஒவ்சவான்றுக்கும் 
அல்லாஹ் குைித்த கநரத்றத அறவ 
முந்தியும் விடாது, பிந்தியும் விடாது.) 
ஒவ்சவான்றும் ஒரு சுற்றுப் பாறதயில் 
நீந்துகின்ைன. (-சுற்றுகின்ைன.) 

ْمُس  َله  ْبهِغْ  الَشه ا    یهنٌۢ هْن  لههه   ا
 الَهْيُل  وهَله  الْقهمهره  ُتْدِركه 
اِبُق  اِر    سه   فهلهك   ِفْ  وهكَُل   الَنههه

 یَهْسبهُحْونه 

41. இன்னும், நிச்சயமாக நாம் (மக்களால்) 
நிரம்பிய கப்பலில் அவர்களின் சந்ததிகறள 
பயணிக்க றவத்திருப்பதும் அவர்களுக்கு 
(நமது) அத்தாட்சியாகும். 

یهة   اَٰ هنَها  لَهُهْم  وه مهلْنها  ا  حه
 ْ ُ   الُْفلِْك  ِف  ذَُرِیَههَته

 الْمهْشُحْوِن  

42. இன்னும், அறதப் கபான்று அவர்கள் 
வாகனிப்ப(தற்கு கதறவயான)றத (-கால 
கதறவகளுக்கு ஏற்ப பல வறகயான சிைிய 
சபரிய கப்பல்கறளயும் நிலத்தில் சசல்லும் 
வாகனங்கறளயும்) நாம் அவர்களுக்கு 
பறடப்கபாம். 

لهْقنها ا  َمِثْلِه   َمِْن  لهُهْم  وهخه  مه
ُبْونه   یهْركه
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43. இன்னும், (அவர்கள் கடலில் 
பயணிக்கும்கபாது) நாம் நாடினால் 
அவர்கறள மூழ்கடிப்கபாம். அவர்களுக்கு 
உதவியாளர் அைகவ இருக்க மாட்டார். 
இன்னும், அவர்கள் பாதுகாக்கப்பட 
மாட்டார்கள். 

اِْن  ْ  وه ا   فهله  نُْغِرقُْهْم  نَهشه
ِریْخه   ُهْم  وهَله  لهُهْم  صه
 یُْنقهُذْونه  

44. எனினும் நமது கருறணயினாலும் சில 
காலம் வறர (அவர்கள்) சுகம் 
அனுபவிப்பதற்காகவும் (பாவிகளான 
அவர்கறள நாம் கடலில் 
மூழ்கடிப்பதில்றல). 

ْحمهةً  اََِله  َنها  ره تهاعًا  َمِ مه   اِلَٰ  وه
 ِحْي  

45. உங்களுக்கு முன்னுள்ளறதயும் (முந்திய 
சமுதாயத்திற்கு இைக்கப்பட்ட 
தண்டறனறயயும்) உங்களுக்கு 
பின்னுள்ளறதயும் (மறுறமயின் 
தண்டறனறயயும்) நீங்கள் பயந்து 
சகாள்ளுங்கள்! நீங்கள் கருறண 
காட்டப்படுவரீ்கள்! என்று அவர்களுக்கு 
கூைப்பட்டால் (அவர்ககளா அறத 
புைக்கணித்து சசன்று விடுகிைார்கள்.) 

اِذها تَهُقْوا لهُهُم  قِْيله  وه ا  ا  مه
هیِْدیُْكْم  بهْيه  ا  ا مه لْفهُكْم   وه   خه

لَهُكْم  ُمْونه   لهعه  ُتْرحه

46. அவர்களிடம் அவர்களுறடய 
இறைவனின் அத்தாட்சிகளில் இருந்து ஓர் 
அத்தாட்சி வருவதில்றல, அறத அவர்கள் 
புைக்கணித்தவர்களாக இருந்கத தவிர. 

ا  مه ْ  وه یهة   َمِْن  تهاْتِهْْیِ   َمِْن  اَٰ
یَِٰت  بَِِهْم  اَٰ هانُْوا اََِله  ره ا  ك ْنهه   عه

 ُمْعِرِضْيه 
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47. அல்லாஹ் உங்களுக்கு 
சகாடுத்தவற்ைில் இருந்து நீங்கள் தர்மம் 
சசய்யுங்கள் என்று அவர்களுக்கு 
கூைப்பட்டால் நிராகரித்தவர்கள் 
நம்பிக்றகயாளர்கறள கநாக்கி 
கூறுகிைார்கள்: “அல்லாஹ் நாடினால் 
எவருக்கு உணவளித்து விடுவாகனா 
அவருக்கு நாங்கள் உணவளிக்க 
கவண்டுமா? நீங்கள் சதளிவான 
தவைிகலகய தவிர (சரியான கருத்தில்) 
இல்றல.” என்று (முஸ்லிம்கறளப் பார்த்து 
கூறுகிைார்கள்). 

اِذها هنِْفُقْوا لهُهْم  قِْيله  وه  ِمَمها  ا
زهقهُكُم  ُ    ره  الَهِذیْنه  قهاله  اّلَلَٰ
ا لِلَهِذیْنه  كهفهُرْوا ُنْو  مه  اَٰ
هنُْطِعُم  ْن  ا ٓاءُ  لَهوْ  مه ُ  یهشه  اّلَلَٰ
  ۬ مهه     هْطعه هنُْتْم  اِْن  ا  ِفْ  اََِله  ا
َٰل   ل ِبْي   ضه  َمُ

48. இன்னும், “இந்த வாக்கு எப்கபாது 
நிகழும், நீங்கள் உண்றமயாளர்களாக 
இருந்தால்” என்று அவர்கள் கூறுகிைார்கள். 

یهُقْولُْونه  ا مهتَٰ  وه   الْوهعُْد  هَٰذه
ِدقِْيه  ُكنُْتْم  اِْن   صَٰ

49. ஒகர ஒரு சத்தத்றதத் தவிர அவர்கள் 
எதிர்பார்க்கவில்றல. அ(ந்த சத்தமான)து 
(ஒரு நாள்) அவர்கறளப் பிடித்துக் 
சகாள்ளும். (அப்கபாது) அவர்கள் (உலக 
காரியங்கறளப் பற்ைி) தர்க்கித்துக் 
சகாண்டிருப்பார்கள். 

ا  ًة  اََِله  یهْنُظُرْونه  مه ْيحه صه
ةً   وهُهْم  تهاُْخُذُهْم  َوهاِحده

ُمْونه   یهِخَصِ

50. ஆக, அவர்கள் மரண சாசனம் 
கூறுவதற்கு சக்தி சபை மாட்டார்கள். 
இன்னும், தங்கள் குடும்பத்தாரிடம் திரும்பி 
வர மாட்டார்கள். (அதற்குள் மறுறம 
நிகழ்ந்துவிடும்). 

تهْوِصيهًة   یهْستهِطْيُعْونه  فهله 
هْهلِِهْم  اِلَٰ   َوهَله   ن  ا  یهْرِجُعْونه

51. இன்னும், எக்காளத்தில் ஊதப்படும். 
அப்கபாது அவர்கள் புறதக்குழிகளில் 
இருந்து தங்கள் இறைவன் பக்கம் 
விறரவாக சவளிகயைி வருவார்கள். 

وْرِ  ِف  وهنُِفخه   ُهْم  فهاِذها الَصُ
اِث  َمِنه  بَِِهْم  اِلَٰ  اَْلهْجده  ره

 یهنِْسلُْونه 
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52. (இறை மறுப்பாளர்கள்) கூறுவார்கள்: 
“எங்கள் நாசகம! யார் எங்கறள எங்கள் 
புறதக்குழியில் இருந்து எழுப்பியது?” 
(அதற்கு நம்பிக்றகயாளர்கள் பதில் 
கூறுவார்கள்:) “இ(ந்த மறுறம நாளான)து 
எறத ரஹ்மான் வாக்களித்தாகனா, 
தூதர்கள் உண்றம கூைினார்ககளா 
அதுவாகும்.” 

یْلهنها  قهالُْوا ْ  یَٰوه ثهنها  مهنٌۢ   ِمْن  بهعه
  ۬ ْرقهِدنها ر  ا َمه ذه ا  هَٰ   وهعهده  مه
ْحمَُٰن  قه  الَره ده  وهصه

لُْونه   الُْمْرسه

53. அ(ந்த மறுறம நிகழ்வதான)து ஒகர ஒரு 
சத்தமாககவ தவிர இருக்காது. ஆக, 
அப்கபாது அவர்கள் அறனவரும் நம்மிடம் 
ஆஜர் படுத்தப்படுவார்கள். 

هانهْت  اِْن  ًة   اََِله  ك ْيحه صه
ةً  ِمْيع   ُهْم  فهاِذها  َوهاِحده   جه
یْنها  ُرْونه   لَهده  ُمْحضه

54. இன்றைய தினம் ஓர் ஆன்மாவிற்கு 
சிைிதளவும் அநீதி இறழக்கப்படாது. 
இன்னும், (அடியார்ககள!) நீங்கள் சசய்து 
சகாண்டிருந்தவற்றுக்கக தவிர கூலி 
சகாடுக்கப்பட மாட்டீர்கள். 

 نهْفس   ُتْظلهُم  َله  فهالْيهْومه 
ْيـ ًا َوهَله  ْونه  شه ا  اََِله  ُتْجزه  مه
 تهْعمهلُْونه  ُكنُْتْم 

55. நிச்சயமாக சசார்க்கவாசிகள் இன்று 
(தங்களுக்கு சுகமளிக்கும்) கவறளயில் 
இன்புற்ைவர்களாக இருப்பார்கள். 

به  اَِنه  َنهةِ  اهْصحَٰ  الْيهْومه   الْجه
 فَِٰكُهْونه   ُشُغل   ِفْ 

56. அவர்களும் அவர்களின் மறனவிகளும் 
நிழல்களில் கட்டில்கள் மீது 
சாய்ந்தவர்களாக இருப்பார்கள். 

ه  ُهْم  ا َٰل   ِفْ  ْزوهاُجُهْم وه  ِظل
له  ٓاى ِِك  عه  ُمَتهِكـ ُْونه  اَْلهره

57. அவர்களுக்கு அதில் கனிகள் உண்டு. 
இன்னும், அவர்கள் ஆறசப்படுவதும் 
அவர்களுக்கு கிறடக்கும். 

ا  لهُهْم  لهُهْم  فِْيهه ة  َوه ِكهه ا  فها   َمه
ُعْونه ۬    یهَده

58. (உங்கள் மீது) ஸலாம் உண்டாகட்டும் 
என்று மகா கருறணயாளனாகிய இறைவன் 
புைத்தில் இருந்து கூைப்படும். 

َٰم   ل َب   َمِْن  قهْوًَل  سه َرهِحْيم   َره
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59. குற்ைவாளிககள! இன்றைய தினம் 
(நல்லவர்கறள விட்டும்) நீங்கள் பிரிந்து 
விடுங்கள்! 

ا  الْيهْومه  وهاْمتهاُزوا هیَُهه   ا
 الُْمْجِرُمْونه 

60. ஆதமின் மக்ககள! றஷத்தாறன நீங்கள் 
வணங்காதீர்கள் என்று உங்களுக்கு நான் 
கட்டறளயிடவில்றலயா? நிச்சயமாக 
அவன் உங்களுக்கு சதளிவான 
எதிரியாவான். 

هلهْم  ْد  ا هْعهه   یَٰبهِنْ   اِلهْيُكْم  ا
دهمه  هْن  اَٰ   تهْعُبُدوا ََله  ا

نه    ْيطَٰ نَهه   الَشه   عهُدَو   لهُكْم  اِ
ِبْي     َمُ

61. இன்னும், நிச்சயமாக என்றன 
வணங்குங்கள்! இதுதான் கநரான 
பாறதயாகும். 

هِن  ا ۬   وه ا اْعُبُدْوِنْ ر ذه اط   هَٰ   ِصره
 َمُْستهِقْيم  

62. இன்னும், அவன் உங்களில் அதிகமான 
மக்கறள திட்டவட்டமாக 
வழிசகடுத்துள்ளான். நீங்கள் சிந்தித்து 
புரிபவர்களாக இருக்கவில்றலயா? 

ْد  لهقه َله  وه  ِجِبَلً  ِمْنُكْم  اهضه
ا    ِثْْیً هفهلهْم  كه  تهُكْونُْوا ا

 تهْعِقلُْونه 

63. இதுதான் நீங்கள் அச்சுறுத்தப்பட்டுக் 
சகாண்டிருந்த நரகமாகும்.   ِذه َنهُم  هَٰ هه  ُكنُْتْم  الَهِتْ  جه

 ُتْوعهُدْونه 

64. இன்று அதில் நீங்கள் எரிந்து 
சபாசுங்குங்கள், நீங்கள் 
நிராகரித்துக்சகாண்டிருந்த காரணத்தால். 

  ُكنُْتْم   ِبمها الْيهْومه  اِْصلهْوهها 
 تهْكُفُرْونه 

65. இன்று நாம் அவர்களின் வாய்கள் மீது 
முத்திறரயிடுகவாம். இன்னும், அவர்களின் 
கரங்கள் நம்மிடம் கபசும். அவர்கள் 
சசய்துசகாண்டிருந்ததற்கு அவர்களின் 
கால்கள் சாட்சி சசால்லும். 

هلْيهْومه  لَٰ   نهْخِتُم  ا  عه
هفْوهاِهِهْم  ُتكهلَُِمنها   ا هیِْدیِْهْم  وه  ا
ُد  تهْشهه هْرُجلُُهْم  وه هانُْوا ِبمها  ا  ك

 یهْكِسُبْونه 
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66. நாம் (அவர்கறள இவ்வுலகத்திகலகய 
தண்டிக்க) நாடியிருந்தால் அவர்களின் 
கண்கறள குருடாக்கி இருப்கபாம். ஆக, 
அவர்கள் பாறத தவைி இருப்பார்கள். ஆக, 
அவர்கள் எப்படி பார்ப்பார்கள்! 

لهوْ  ٓاءُ  وه مهْسنها  نهشه لَٰ    لهطه  عه
 ْ هْعُيِٰنِ  فهاْستهبهُقوا  ا
اطه  ره هَنَٰ  الَصِ  یُْبِصُرْونه  فها

67. நாம் (அவர்கறள இவ்வுலகத்திகலகய 
தண்டிக்க) நாடி இருந்தால் அவர்கறள 
அவர்களின் இடத்திகலகய உட்கார றவத்து 
(அவர்கறள உருமாற்ைி அழித்து) 
இருப்கபாம். ஆக, அவர்கள் (முன்னால்) 
நடப்பதற்கும் ஆற்ைல் சபைமாட்டார்கள். 
(பின்னால்) திரும்பி வரவும் மாட்டார்கள். 

لهوْ  ٓاءُ  وه ْ  نهشه ُ ْخٰنَٰ لَٰ  لهمهسه  عه
 ْ كهانههَِتِ اُعْوا فهمها  مه  اْستهطه
ن  ُمِضًيا َوهَله   یهْرِجُعْونه

68. நாம் எவருக்கு நீண்ட வயறத 
சகாடுக்கிகைாகமா பறடப்பில் (-உருவத்தில் 
பறழய நிறலக்கு) அவறர திருப்பி 
விடுகவாம். (பலமுள்ளவராக இருந்தவறர 
பலவனீராக மாற்ைிவிடுகவாம். இறத) 
அவர்கள் சிந்தித்து புரிய கவண்டாமா? 

ْن  مه َمِْرهُ  وه ْسهُ  نَُعه  ِف  نُنهَكِ
لِْق    هفهله  الْخه  یهْعِقلُْونه  ا

69. நாம் அவருக்கு கவிறதகறள 
கற்றுத்தரவில்றல. அது அவருக்கு 
தகுதியானதும் இல்றல. இது அைிவுறரயும் 
சதளிவான குர்ஆனும் அன்ைி கவைில்றல. 

ا  مه ْعره  عهلَهْمنَٰهُ  وه ا   الَشِ مه  وه
ْبهِغْ  ِذْكر    ُهوهاََِله  اِْن  لهه     یهنٌۢ
ن   ِبْي    َوهقُْراَٰ  َمُ

70. (உள்ளத்தால்) உயிருள்ளவராக 
இருப்பவறர அது எச்சரிப்பதற்காகவும் 
நிராகரிப்பாளர்கள் மீது (தண்டறனயின்) 
வாக்கு உறுதியாகி விடுவதற்காகவும் (இந்த 
கவதத்றத நாம் அவருக்கு இைக்கிகனாம்). 

ْن  لَِیُْنِذره  هانه  مه یهِحَقه  ك ًيا َوه  حه
له  الْقهْوُل   الْكَِٰفِریْنه  عه

71. நிச்சயமாக நாம் அவர்களுக்கு நமது 
கரங்கள் சசய்தவற்ைிலிருந்து 
கால்நறடகறளப் பறடத்தறத அவர்கள் 
(சிந்தித்து) பார்க்கவில்றலயா? ஆக, 
அவர்கள் அவற்றுக்கு உரிறமயாளர்களாக 
இருக்கிைார்கள். 

لهْم  هوه ْوا ا هنَها  یهره لهْقنها  ا   لهُهْم  خه
َمها  ِملهْت  َمِ هیِْدیْنها   عه اًما  ا هنْعه   ا
ا  فهُهْم   ُكْونه  مَٰلِ  لههه
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72. இன்னும், நாம் அவற்றை அவர்களுக்கு 
பணியறவத்கதாம். அவற்ைில் அவர்களின் 
வாகனங்களும் உண்டு. இன்னும், 
அவற்ைி(ன் மாமிசங்களி)லிருந்து அவர்கள் 
புசிக்கிைார்கள். 

ا  هه لَهلْنَٰ ا  لهُهْم  وهذه  فهِمْنهه
ُكْوبُُهْم  ا  ره ِمْنهه  یهاْكُلُْونه  وه

73. இன்னும் அவர்களுக்கு இவற்ைில் (-
கால்நறடகளில் பலவிதமான) பலன்களும் 
(குைிப்பாக) குடிபானங்களும் உள்ளன. ஆக, 
(இவற்றை வழங்கிய அல்லாஹ்விற்கு) 
அவர்கள் நன்ைி சசலுத்த கவண்டாமா? 

لهُهْم  ا  وه نهافِعُ  فِْيهه   مه
اِرُب    مهشه هفهله  وه یهْشُكُرْونه  ا

 

74. (இறணறவக்கின்ை) அவர்கள் உதவி 
சசய்யப்படுவதற்காக அல்லாஹ்றவ அன்ைி 
பல கடவுள்கறள (சிறலகறள 
சதய்வங்களாக) ஏற்படுத்திக் சகாண்டனர். 

ُذْوا تَهخه ا ِ  ُدْوِن  ِمْن  وه  اّلَلَٰ
ةً  لِهه لَهُهْم  اَٰ ُرْونه   لَهعه  یُْنصه

75. (அந்த சிறலககளா) அவ(ற்றை 
வணங்குகிைவ)ர்களுக்கு உதவி சசய்ய சக்தி 
சபைமாட்டார்கள். அ(ந்த சிறலகறள 
வணங்குப)வர்கள் அவர்க(ள் வணங்கும் 
சிறலக)ளுக்கு முன் தயாராக இருக்கும் 
இராணுவமாக இரு(ந்து சிறலகறள 
பாதுகா)க்கிைார்கள். 

ُهْم    یهْستهِطْيُعْونه  َله    نهْصره
  ُجْند   لهُهْم  وهُهْم 

ُرْونه   َمُْحضه

76. ஆக, அவர்களின் கபச்சு உம்றம 
கவறலக்குள்ளாக்க கவண்டாம். நிச்சயமாக 
நாம் அவர்கள் மறைத்து கபசுவறதயும் 
அவர்கள் சவளிப்படுத்தி கபசுவறதயும் 
நன்கைிகவாம். 

نَها  قهْولُُهْم    یهْحُزنْكه  فهله   اِ
ا  نهْعلهُم  ْونه  مه ا   یُِسَرُ مه  وه

 یُْعلُِنْونه 

77. நிச்சயமாக நாம் மனிதறன ஓர் 
இந்திரியத் துளியில் இருந்து 
பறடத்துள்களாம் என்பறத அவன் 
(சிந்தித்து) பார்க்கவில்றலயா? ஆனால், 
அவகனா சதளிவாக தர்க்கம் சசய்பவனாக 
இருக்கிைான். 

لهْم  هوه اُن  یهره  ا هنَها  اَْلِنْسه   ا
هُ  لهْقنَٰ   فهاِذها  نَُْطفهة   ِمْن  خه

ِصْيم   ِبْي   ُهوهخه  َمُ
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78. அவன் நமக்கு ஓர் உதாரணத்றத 
விவரிக்கிைான். தான் பறடக்கப்பட்டறத 
அவன் மைந்துவிட்டான். அவன் கூறுகிைான்: 
“எலும்புகறள அறவ மக்கிப்கபான 
நிறலயில் இருக்கும்கபாது யார் 
உயிர்ப்பிப்பான்?” 

به  ره ثهًل  لهنها  وهضه نهِسه  مه  وه
لْقهه     ْن  قهاله  خه  یَُْحِ  مه
امه  ِمْيم   وهِِهه  الِْعظه  ره

79. (நபிகய!) கூறுவரீாக! “அவற்றை முதல் 
முறை உருவாக்கியவன்தான் அவற்றை 
(மறுமுறையும்) உயிர்ப்பிப்பான். இன்னும், 
அவன் எல்லா பறடப்புகறளயும் 
நன்கைிந்தவன் ஆவான்.” 

ا  قُْل  ههها    الَهِذْی   یُْحِیْيهه ا هنْشه   ا
هَوهله  ة     ا َره ِبكَُلِ  مه ُهوه لْق   وه   خه
 عهلِْيُم  

80. அவன், பசுறமயான பச்றச மரத்தில் 
இருந்து உங்களுக்கு சநருப்றப ஏற்படுத்தி 
இருக்கிைான். ஆக, அப்கபாது நீங்கள் அதில் 
சநருப்றப மூட்டிக் சகாள்கிைரீ்கள். 

له  لَهِذْی  عه  َمِنه  لهُكْم  جه
رِ  جه رِ  الَشه   فهاِذها   نهاًرا اَْلهْخضه
هنُْتْم   ُتْوقُِدْونه  َمِْنهُ  ا

81. இன்னும், வானங்கறளயும் பூமிறயயும் 
பறடத்தவன் இவர்கறளப் கபான்ைவர்கறள 
பறடப்பதற்கு ஆற்ைலுறடயவனாக 
இல்றலயா? ஏன் இல்றல! அவன்தான் 
மகா பறடப்பாளன், நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

لهیْسه  هوه لهقه  الَهِذْی  ا  خه
ِت  مَٰوَٰ ِدر    وهاَْلهْرضه  الَسه   ِبقَٰ

لَٰ   هْن  عه ۬   یَهْخلُقه  ا   بهلَٰ    ِمثْلهُهْم ر
لََُٰق  لِْيُم  وهُهوهالْخه  الْعه

82. அவன் எறதயும் நாடினால் அவனது 
கட்டறள எல்லாம், ‘ஆகு’ என்று அதற்கு 
அவன் கூறுவதுதான். உடகன அது 
ஆகிவிடும். 

ا   نَهمه هْمُره    اِ اده  اِذها   ا هره ْيـ ًا   ا هْن  شه   ا
 فهيهُكْوُن  ُكْن  لهه   یَهُقْوله 

83. ஆக, எவனுறடய கரத்தில் எல்லா 
சபாருட்களின் கபராட்சி இருக்கிைகதா 
அவன் மகா பரிசுத்தமானவன். அவன் 
பக்கம்தான் நீங்கள் திரும்பக் சகாண்டு 
வரப்படுவரீ்கள். 

نه    ِبيهِده   الَهِذْی  فهُسْبحَٰ
لهُكْوُت  ء   كَُلِ  مه ْ اِلهْيهِ  َشه  وه
ن  ُعْونه  ُتْرجه
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ஸூரா ஸாப்பாத் الصافات 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. அணி அணியாக அணிவகுப்பவர்கள் (-
வானவர்கள்) மீது சத்தியமாக!  ِت َفَٰ ٓ ا   وهالَصَٰ َفً  صه

2. கடுறமயாக விரட்டுகின்ை (வான)வர்கள் 
மீது சத்தியமாக!  ِت ِجرَٰ  زهْجًرا   فهالَزَٰ

3. கவதத்றத ஓதுபவர்கள் மீது 
சத்தியமாக!  ِت لِيَٰ  ِذْكًرا    فهالَتَٰ

4. நிச்சயமாக உங்கள் கடவுள் 
ஒருவன்தான்.  ُكْم  اَِنه َٰهه  لهوهاِحد    اِل

5. (அவன்தான்) வானங்கள், பூமி, இன்னும் 
அறவ இரண்டுக்கும் இறடயில் 
உள்ளவற்ைின் இறைவன் (-அதிபதி) 
ஆவான். இன்னும் (அவன்) சூரியன் 
உதிக்கும் இடங்கறளயும் (அது மறையும் 
இடங்கறளயும் அந்த சூரியறனயும்) 
நிர்வகிப்பவன் ஆவான். 

َبُ  ِت  ره مَٰوَٰ ه  الَسه اَْل   ْرِض وه
ا  مه َبُ  بهیْنهُهمها  وه  وهره

اِرِق    الْمهشه

6. நிச்சயமாக நாம் கீழுள்ள வானத்றத 
நட்சத்திரங்களின் அலங்காரத்தால் 
அலங்கரித்துள்களாம். 

نَها  یَهَنها  اِ مهٓاءه  زه نْيها  الَسه   الَدُ
ِكِب   ِبِزیْنهةِ   الْكهوها

7. இன்னும், (இறைவனுக்கு) அடங்காத 
எல்லா றஷத்தான்களிடமிருந்து 
பாதுகாப்பதற்காகவும் (நட்சத்திரங்களால் 
வானத்றத அலங்கரித்கதாம்). 

ن   كَُلِ  َمِْن  وهِحْفًظا  ْيطَٰ  شه
اِرد     َمه

8. மிக உயர்ந்த (வானவக்) கூட்டத்தினரின் 
பக்கம் (அவர்களின் கபச்றச) அவர்களால் 
சசவியுை முடியாது. எல்லா பக்கங்களில் 
இருந்தும் (அந்த றஷத்தான்கள் வால் 
நட்சத்திரங்களால்) எைியப்படுவார்கள். 

َمهُعْونه  َله  ِ  اِله  یهَسه   الْمهله
فُْونه  اَْلهْعلَٰ  یُْقذه  ِمْن  وه
انِب  ۬   كَُلِ   جه
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9. (வானத்றத விட்டு) 
தடுக்கப்படுவதற்காக (அவர்கள் மீது 
நட்சத்திரங்கள் எைியப்படும்). இன்னும், 
அவர்களுக்கு (மறுறமயில்) நிரந்தரமான 
தண்டறன உண்டு. 

لهُهْم  اب    ُدُحوًْرا َوه  عهذه
 َوهاِصب   

10. எனினும், (வானவர்களின் கபச்றச) 
யார் திருட்டுத்தனமாக திருடுகிைாகரா 
(கள்ளத்தனமாக ஒட்டுக்ககட்க 
முயற்சிக்கிைாகரா) எரிக்கின்ை சநருப்புக் 
கங்கு அவறர பின்சதாடர்ந்து (அவறர 
எரித்து)விடும். 

ْن  اََِله  ِط  مه ْطفهةه  فه خه  الْخه
ه   هْتبهعه اب   فها هاقِب   ِشهه  ث

11. ஆக, (மறுறமறய மறுக்கின்ை) 
அவர்கள் பறடப்பால் பலமிக்கவர்களா? 
அல்லது, (வானம் பூமி, வானவர்கள் 
கபான்ை) நமது பறடப்புகளா? என்று 
அவர்களிடம் விளக்கம் ககட்பரீாக! 
நிச்சயமாக நாம் அவர்கறள (-
மனிதர்கறள) பிசுபிசுப்பான 
(ஒட்டிக்சகாள்கின்ை நல்ல) 
மண்ணிலிருந்து பறடத்கதாம். 

 ْ هُهْم  فهاْستهْفهَِتِ َدُ  ا هشه   ا
لًْقا  هْم  خه لهْقنها    َمهْن  ا  اِنَها  خه

 ْ ُ لهْقٰنَٰ   ِطْي   َمِْن  خه
ِزب    ََله

12. அன்ைி, (நபிகய! இந்த குர்ஆன் உமக்கு 
சகாடுக்கப்பட்டகபாது) நீர் 
ஆச்சரியப்பட்டீர். இன்னும் அவர்கள் 
(உம்றமயும் இந்த கவதத்றதயும்) ககலி 
சசய்தனர். 

ِجْبته  بهْل   عه
ُرْونه   یهْسخه  وه

13. அவர்களுக்கு அைிவுறர கூைப்பட்டால் 
அைிவுறர சபைமாட்டார்கள். اِذها ُرْوا وه َكِ   َله  ذُ

 یهْذُكُرْونه  

14. அவர்கள் (நபியிடம்) ஓர் 
அத்தாட்சிறயப் பார்த்தால் (தாங்களும் 
அறத) ஏளனம் ககலி சசய்(து அறத 
ககலி சசய்யும்படி பிைரிடமும் 
கூறு)கிைார்கள். 

اِذها هْوا وه ا یهةً  ره   اَٰ
 یَهْستهْسِخُرْونه  
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15. இன்னும், “சதளிவான சூனியமாககவ 
தவிர இது இல்றல” என்று கூறுகிைார்கள். ا قهالُْو  ا   اِْن  وه ذه  ِسْحر    اََِله  هَٰ

ِبْي  ۬    َمُ

16. “நாங்கள் இைந்து, எலும்புகளாகவும், 
(எங்கள் சறதகள்) மண்ணாகவும் 
மாைிவிட்டால் நிச்சயமாக நாங்கள் 
(மீண்டும் உயிர் சகாடுக்கப்பட்டு) 
எழுப்பப்படுகவாமா?” 

اِذها ُكَنها  ِمْتنها  ءه ابًا  وه ُتره
اًما  نَها  َوهِعظه اِ   ءه

 لهمهْبُعْوثُْونه  

17. “இன்னும், எங்கள் முந்திய 
முன்கனார்களுமா (எழுப்பப்படுவார்கள்)?” 
(என்று அவர்கள் ககட்கிைார்கள்.) 

بهٓاُؤنها  اَٰ هوه لُْونه   ا هَوه  اَْل

18. “ஆம், (நீங்கள் அறனவரும் 
எழுப்பப்படுவரீ்கள். அப்கபாது) நீங்கள் 
மிகவும் சிறுறமப்பட்டவர்களாக 
இருப்பரீ்கள்” என்று கூறுவரீாக! 

ْم  قُْل  هنُْتْم  نهعه ا   وه
 دهاِخُرْونه  

19. ஆக, (மறுறம நிகழ்வு) அதுசவல்லாம் 
ஒகர ஒரு பலமான சத்தம்தான். அப்கபாது 
அவர்கள் (மறுறமயின் காட்சிகறள 
கண்கூடாகப்) பார்ப்பார்கள். 

ة   ِِهه  فهاِنَهمها  ة  َوهاِحده   زهْجره
 یهْنُظُرْونه  ُهْم  فهاِذها

20. இன்னும், எங்கள் நாசகம! என்று 
அவர்கள் கூறுவார்கள். (அப்கபாது 
அவர்களுக்குக் கூைப்படும்:) “இதுதான் 
கூலி சகாடுக்கப்படும் நாள்.” 

یْلهنها  وهقهالُْوا ا یَٰوه ذه  یهْوُم  هَٰ
یِْن   الَدِ

21. “இதுதான் தீர்ப்பு நாள் ஆகும். இறத 
நீங்கள் சபாய்ப்பிப்பவர்களாக இருந்தீர்கள்.” ا   الَهِذْی  الْفهْصِل  یهْوُم  هَٰذه

ن  ِبه   ُكنُْتْم  بُْونه  ُتكهَذِ
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22. அநியாயம் சசய்தவர்கறளயும் 
அவர்களின் இனத்தவர்கறளயும் 
(அவர்கறளப் பின்பற்ைியவர்கறளயும் 
அவர்கறளப் கபான்று நிராகரித்த 
மற்ைவர்கறளயும்) இன்னும், அவர்கள் 
வணங்கி வந்தவர்கறளயும் ஒன்று 
திரட்டுங்கள்! 

لهُمْوا الَهِذیْنه  اُْحُشُروا  ظه
ُهْم  هْزوهاجه ا ا وه   وه هانُْوا مه  ك
 یهْعُبُدْونه  

23. அல்லாஹ்றவ அன்ைி (அவர்கள் 
வணங்கியவர்கறள சகாண்டுவாருங்கள்)! 
ஆக, அவர்களுக்கு நரகத்தின் பாறதயின் 
பக்கம் வழிகாட்டுங்கள். 

ِ  ُدْوِن  ِمْن    فهاْهُدْوُهْم  اّلَلَٰ
اِط  اِلَٰ  ِحْيِم  ِصره  الْجه

24. இன்னும், அவர்கறள நிறுத்துங்கள்! 
நிச்சயமாக அவர்கள் 
(நிந்திக்கப்படுவதற்காக) 
விசாரிக்கப்படுவார்கள். 

نَهُهْم  وهقُِفْوُهْم    اِ
 َمهْسـ ُْولُْونه  

25. (இன்னும், அவர்கறள கநாக்கி 
நிந்தறனயாக கூைப்படும்:) “உங்களுக்கு 
என்ன கநர்ந்தது நீங்கள் உங்களுக்குள் 
ஒருவர் மற்ைவருக்கு உதவி சசய்யாமல் 
இருக்கிைரீ்கள்?” 

ا  ُرْونه  َله  لهُكْم  مه  تهنهاصه

26. மாைாக, அவர்கள் இன்று 
(அல்லாஹ்வின் கட்டறளக்கு) முற்ைிலும் 
கீழ்ப்படிந்து விடுவார்கள். 

  الْيهْومه  ُهُم  بهْل 
 ُمْستهْسلُِمْونه  

27. இன்னும், அவர்களில் சிலர், சிலறர 
முன்கனாக்கி (தங்களது இறுதி 
தங்குமிடத்றதப் பற்ைி) விசாரித்துக் 
சகாள்வார்கள். 

هقْبهله  ا لَٰ  بهْعُضُهْم  وه  عه
لُْونه  بهْعض   ٓاءه  یَهتهسه

28. (வழிசகட்டவர்கள் தங்கறள 
வழிசகடுத்த தறலவர்கறள கநாக்கி) 
கூறுவார்கள்: “நன்றமறய விட்டும் 
(எங்கறள) தடுக்க நீங்கள் எங்களிடம் 
சதாடர்ந்து வந்தீர்கள்.” 

 ُكنُْتْم  اِنَهُكْم  اقهالُْو  
ِن  تهاُْتْونهنها   الْيهِمْيِ  عه
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29. (வழிசகடுத்தவர்கள்) கூறுவார்கள்: 
“(நீங்கள் சசால்வது சபாய்!) மாைாக, 
நீங்கள் நம்பிக்றகயாளர்களாக 
இருக்கவில்றல.” 

 تهُكْونُْوا لَهْم  بهْل  قهالُْوا
 ُمْؤِمِنْيه  

30. “(உங்கறள வழிசகடுக்க) எங்களுக்கு 
உங்கள் மீது எவ்வித அதிகாரமும் 
இருக்கவில்றல. மாைாக, நீங்கள் அளவு 
கடந்து பாவம் சசய்யும் மக்களாக 
இருந்தீர்கள்.” 

ا  مه هانه  وه  َمِْن  عهلهْيُكْم  لهنها  ك
ن      قهْوًما   ُكنُْتْم  بهْل  ُسلْطَٰ
ِغْيه   طَٰ

31. “ஆககவ, நம் மீது நமது 
இறைவனுறடய (தண்டறனயின்) வாக்கு 
உறுதியாகி விட்டது. நிச்சயமாக நாம் 
(தண்டறனறய) சுறவப்பவர்கள்தான்.” 

َقه  ۬   قهْوُل  عهلهیْنها  فهحه ا    بَِنه   ره
نَها  ٓاى ُِقْونه  اِ  لهذه

32. “ஆக, நாங்கள் உங்கறள 
வழிசகடுத்கதாம். நிச்சயமாக நாங்கள் 
வழி சகட்டவர்களாககவ இருந்கதாம்.” 

ُكْم  یْنَٰ هْغوه نَها  فها   ُكَنها  اِ
یْنه  وِ  غَٰ

33. ஆக, நிச்சயமாக அவர்கள் 
(வழிசகடுத்தவர்களும் 
வழிசகட்டவர்களும்) அந்நாளில் 
தண்டறனயில் (ஒன்ைாக) 
கூட்டாகிவிடுவார்கள். 

ذ   فهاِنَهُهْم  ى ِ  ِف  یهْومه
اِب  ذه ُِكْونه  الْعه  ُمْشَته

34. நிச்சயமாக நாம் இப்படித்தான் 
குற்ைவாளிகளுடன் நடந்து சகாள்கவாம்.  نَها لِكه  اِ ُل  كهذَٰ   نهْفعه

 ِبالُْمْجِرِمْيه 

35. “அல்லாஹ்றவத் தவிர (உண்றமயில் 
வணங்கத்தகுதியான) இறைவன் அைகவ 
இல்றல” என்று அவர்களுக்கு 
கூைப்பட்டால் நிச்சயமாக அவர்கள் (அறத 
ஏற்றுக் சகாள்ளாமல்) சபருறம அடி(த்து 
புைக்கணி)ப்பவர்களாக இருந்தனர். 

نَهُهْم  ه  اِ اك   لهُهْم  قِْيله  اِذها انُْو 
َٰهه  َله   ُ    اََِله  اِل  اّلَلَٰ

ْونه    یهْستهْكَِبُ
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36. இன்னும், “றபத்தியக்காரரான ஒரு 
கவிஞருக்காக எங்கள் சதய்வங்கறள 
நிச்சயமாக நாங்கள் விட்டுவிடுகவாமா?” 
என்று அவர்கள் கூறுகிைார்கள். 

یهُقْولُْونه  َنها  وه هى ِ ا ا اِرُكْو   لهته
ِتنها  لِهه اِعر   اَٰ   لِشه
 َمهْجُنْون   

37. (அவர்கள் கூறுவது கபான்ைல்ல.) 
மாைாக, அவர் சத்தியத்றதக் சகாண்டு 
வந்தார். இன்னும், (முன்னர் வந்த) 
தூதர்கறள உண்றமப்படுத்தினார். 

ٓاءه  بهْل  َقِ  جه قه  ِبالْحه َده   وهصه
لِْيه   الُْمْرسه

38. (இறணறவப்பாளர்ககள!) நிச்சயமாக 
நீங்கள் துன்புறுத்தும் தண்டறனறய 
சுறவப்பரீ்கள். 

نَهُكْم  ٓاى ُِقوا اِ اِب  لهذه ذه  الْعه
 اَْلهلِْيِم  

39. நீங்கள் எறத 
சசய்துசகாண்டிருந்தீர்ககளா அதற்கக 
தவிர நீங்கள் கூலி 
சகாடுக்கப்படமாட்டீர்கள். 

ا  مه ْونه  وه ا  اََِله  ُتْجزه   مه
 تهْعمهلُْونه   ُكنُْتْم 

40. அல்லாஹ்வின் பரிசுத்தமான 
அடியார்கறளத் தவிர. (அவர்கள் 
தண்டறனறய விட்டும் 
பாதுகாக்கப்படுவார்கள்.) 

ِ  ِعبهاده  اََِله    اّلَلَٰ
 الُْمْخلهِصْيه 

41. (ருசியும் மணமும்) அைியப்பட்ட 
(சிைப்பான) உணவு அவர்களுக்கு உண்டு.  كه َٰٓى ِ  ِرْزق   لهُهْم  اُول

 َمهْعلُْوم   

42. பழங்கள் (அவர்களுக்கு உண்டு). 
இன்னும், அவர்கள் (சசார்க்கத்தில் 
பலவிதமான சிைப்புகறளக் சகாண்டு) 
கண்ணியப்படுத்தப்படுவார்கள். 

ِكُه    ُهْم  فهوها   وه
ُمْونه   ْكره  َمُ

43. இன்பமிகு சசார்க்கங்களில் 
(இருப்பார்கள்).  َْنَِٰت  ِف  الَنهِعْيِم   جه

44. கட்டில்கள் மீது ஒருவறர ஒருவர் 
கநருக்கு கநர் பார்த்தவர்களாக 
இருப்பார்கள். 

لَٰ  ِبلِْيه  ُسُرر   عه تهقَٰ  َمُ
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45. மதுரமான சதளிவான நீறரப் கபான்ை 
மதுவினால் நிரம்பிய கிண்ணங்களுடன் 
அவர்கறள சுற்ைிவரப்படும். 

اُف  ْ  یُطه  ِبكهاْس   عهلههْْیِ
ِعْي     َمِْن   َمه

46. அந்த மது சவண்றமயாக 
அருந்துபவர்களுக்கு மிக இன்பமானதாக 
இருக்கும். 

ٓاءه  ة   بهْيضه   لهَذه
ِرِبْيه ۬    لَِلَشَٰ

47. அதில் (அைிறவப் கபாக்கக்கூடிய) 
கபாறதயும் இருக்காது (தறலவலி, 
வயிற்று வலி இருக்காது.) இன்னும், 
அவர்கள் அதனால் மயக்கமுை 
மாட்டார்கள். 

ا  َله  ْول   فِْيهه  ُهْم  وهَله  غه
ا  ْنهه فُْونه  عه  یَُْنه

48. பார்றவகறள தாழ்த்திய 
கண்ணழகிகள் அவர்களிடம் இருப்பார்கள்.  ُهْم ُت  وهِعْنده   قَِٰصرَٰ

ْرِف   ِعْي    الَطه

49. அவர்கள் பாதுகாக்கப்பட்ட (-
மறைக்கப்பட்ட தீக்ககாழியின்) 
முட்றடறயப் கபான்று (-அதன் நிைத்தில்) 
இருப்பார்கள். 

هنَهُهَنه  ها ْكُنْون   بهْيض   ك   َمه

50. ஆக, அவர்களில் சிலர் சிலறர 
முன்கனாக்கி (நரகவாசிகறளப் பற்ைி) 
விசாரிப்பார்கள். 

لَٰ  بهْعُضُهْم  فهاهقْبهله   عه
لُْونه  بهْعض   ٓاءه  یَهتهسه

51. “நிச்சயமாக எனக்கு ஒரு நண்பன் 
இருந்தான்” என்று அவர்களில் கபசிய 
ஒருவர் கூறுவார். 

ْ  قهٓاى ِل   قهاله  ْ  َمِْٰنُ هانه  اَِنِ   ك
 قهِریْن    ِلْ 

52. “நிச்சயமாக நீ (தூதர்கறள) 
உண்றமப்படுத்துபவர்களில் உள்ளவனா?” 
என்று (உலகில் வாழும்கபாது என்னிடம்) 
கூறுவான். 

َنهكه  یَهُقْوُل  هى ِ   لهِمنه  ا
قِْيه  َدِ  الُْمصه
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53. “நாம் இைந்துவிட்டால் (பின்னர்) 
எலும்புகளாகவும் மண்ணாகவும் மாைி 
விட்டால், நிச்சயமாக நாம் (நமது 
சசயல்களுக்கு) கூலி 
சகாடுக்கப்படு(வதற்காக 
எழுப்பப்படு)கவாமா?” (என்றும் அவன் 
கூறுவான்) 

اِذها ُكَنها  ِمْتنها  ءه ابًا  وه ُتره
اًما  نَها  َوهِعظه اِ لهمهِدیُْنْونه  ءه

 

54. (அந்த நம்பிக்றகயாளர்) கூறுவார்: 
“(நரகத்தில் உள்ளவர்கறள) நீங்கள் 
எட்டிப்பார்க்க முடியுமா?” என்று கூறுவார். 

هنُْتْم  ههْل  قهاله  لُِعْونه  ا َطه َمُ
 

55. ஆக, (அந்த நம்பிக்றகயாளர் 
நரகத்தில்) எட்டிப்பார்ப்பார். அவர் அவறன 
நரகத்தின் நடுவில் பார்ப்பார். 

لهعه  هُ  فهاَطه اَٰ وهٓاءِ  ِفْ  فهره  سه
ِحْيِم   الْجه

56. (அந்த நம்பிக்றகயாளர்) கூறுவார்: 
“அல்லாஹ்வின் மீது ஆறணயாக 
நிச்சயமாக நீ என்றன (வழிககட்டில் 
தள்ளி) நாசமாக்கி இருப்பாய்.” 

ِ  قهاله   ِكْدَته  اِْن  تهاّلَلَٰ
ِدیِْن    لهَُتْ

57. “என் இறைவனின் (கநர்வழி எனும்) 
அருட்சகாறட (என்னுடன்) 
இல்லாதிருந்தால் நானும் (நரகத்தில் 
தண்டறனக்காக) 
சகாண்டுவரப்பட்டவர்களில் ஆகி 
இருப்கபன்.” 

لهْو َله  ْ  نِْعمهةُ  وه َبِ   لهُكْنُت  ره
ِریْنه  ِمنه   الُْمْحضه

58. “ஆக, (இந்த சசார்க்க வாழ்க்றகயில்) 
நாங்கள் மரணிப்பவர்களாக இல்றலகய!”  هفهمها  ِبمهیَِِتْيه   نهْحُن  ا

59. “எங்கள் முதல் மரணத்றதத் தவிர 
(கவறு மரணம் எங்களுக்கு இல்றல). 
இன்னும் நாங்கள் தண்டறன 
சசய்யப்படுபவர்களாக இல்றல.” 

ْوتهتهنها  اََِله  ا  اَْلُْولَٰ  مه مه  وه
ِبْيه  نهْحُن  َذه  ِبُمعه

60. நிச்சயமாக இதுதான் மகத்தான 
சவற்ைியாகும்.  ا اَِنه ذه  لهُهوهالْفهوْزُ  هَٰ

ِظْيُم   الْعه
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61. (உலக வாழ்க்றகயில்) அமல் 
சசய்பவர்கள் இது கபான்ை (சசார்க்க 
பாக்கியத்றத மறுறமயில் 
அறடவ)தற்காக அமல் சசய்யட்டும். 

ا لِِمثِْل  ذه  فهلْيهْعمهِل  هَٰ
ِملُْونه   الْعَٰ

62. அது (-கமற்கூைப்பட்ட சசார்க்க 
இன்பங்கள் இறைவனின்) 
விருந்கதாம்பலால் மிகச் சிைந்ததா? 
அல்லது, ஸக்கூம் என்ை கள்ளி மரமா? 

لِكه  هذَٰ ْْی    ا هْم  نَُُزًَل  خه  ا
ةُ  ره جه قَُْوِم  شه  الَزه

63. நிச்சயமாக நாம் அறத 
இறணறவப்பவர்களுக்கு ஒரு 
கசாதறனயாக (தண்டறனயாக) ஆக்கி 
இருக்கிகைாம். 

نَها  ا  اِ هه لْنَٰ عه   فِْتنهةً   جه
لِِمْيه   لَِلَظَٰ

64. நிச்சயமாக அது நரகத்தின் அடியில் 
முறளக்கின்ை ஒரு மரமாகும்.  نَههه ة   ا اِ ره جه ْ    تهْخُرُج  شه  ِف

هْصِل  ِحْيِم   ا  الْجه

65. அதன் கனிகள் றஷத்தான்களின் 
தறலகறளப் கபால் (மிக விகாரமாக) 
இருக்கும். 

ا  لُْعهه هنَهه   طه ها  ُرُءْوُس  ك
ِطْيِ  يَٰ  الَشه

66. ஆக, நிச்சயமாக அவர்கள் அதிலிருந்து 
சாப்பிடுவார்கள். இன்னும், அதிலிருந்து 
(தங்கள்) வயிறுகறள நிரப்புவார்கள். 

َٰكِلُْونه  فهاِنَهُهْم  ا  َله  ِمْنهه
ا  فهمهالِـ ُْونه   ِمْنهه
 الُْبُطْونه  

67. பிைகு, நிச்சயமாக அவர்களுக்கு 
அதற்கு கமல் சகாதி நீர் கலக்கப்பட்ட 
(அருவருக்கத்தக்க) பானமும் உண்டு. 

ا  لهُهْم  اَِنه  ثَُمه  ْوبًا عهلهْيهه  لهشه
ِمْيم    َمِْن   حه

68. பிைகு, நிச்சயமாக அவர்களின் 
மீளுமிடம் நரக சநருப்பின் பக்கம்தான் 
இருக்கும். 

ُهْم  اَِنه  ثَُمه  ْرِجعه ۡاِله  مه  َله
ِحْيِم   الْجه
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69. நிச்சயமாக இ(ந்த 
இறணறவப்ப)வர்கள் தங்கள் 
மூதாறதகறள வழிசகட்டவர்களாக 
சபற்ைார்கள். 

نَهُهْم  هلْفهْوا اِ ُهْم  ا بهٓاءه  اَٰ
ٓالَِْيه    ضه

70. ஆக, அவர்களின் அடிச்சுவடுகளில் 
(கண்மூடித்தனமாக அவர்கறள 
பின்பற்றுவதற்கு) இவர்கள் 
விறரகிைார்கள். 

لَٰ   فهُهْم  ثَِٰرِهْم  عه  اَٰ
ُعْونه   یُْهره

71. இவர்களுக்கு முன் முன்கனாரில் 
அதிகமானவர்கள் திட்டவட்டமாக வழி 
சகட்டுள்ளனர். 

ْد  لهقه َله  وه ْكثهرُ   قهْبلهُهْم  ضه ه  ا
لِْيه   هَوه  اَْل

72. திட்டவட்டமாக அவர்களில் 
அச்சமூட்டி எச்சரிப்பவர்க(ளாகிய நமது 
தூதர்)றள நாம் அனுப்பிகனாம். 

ْد  لهقه لْنها  وه هْرسه ْ  ا  فِهْْیِ
ْنِذِریْنه   َمُ

73. ஆககவ, எச்சரிக்கப்பட்டவர்களின் 
முடிவு எப்படி இருந்தது என்று (நபிகய) 
நீர் பார்ப்பரீாக! 

هانه  ْيفه كه  فهانُْظرْ    عهاقِبهةُ   ك
ِریْنه    الُْمْنذه

74. எனினும், அல்லாஹ்வின் 
பரிசுத்தமான அடியார்கள் (தண்டறனயில் 
இருந்து) பாதுகாக்கப்படுவார்கள். 

ِ  ِعبهاده  اََِله    اّلَلَٰ
ن   الُْمْخلهِصْيه

75. திட்டவட்டமாக (நபி) நூஹ் நம்றம 
அறழத்தார். ஆக, பதில் தருபவர்களில் 
நாம் மிகச் சிைந்தவர்கள். 

ْد  لهقه   نُْوح   نهادَٰىنها  وه
ؗ   فهلهِنْعمه   الُْمِجیُْبْونه

76. இன்னும், மிகப் சபரிய துக்கத்தில் 
இருந்து அவறரயும் அவரது 
குடும்பத்தாறரயும் பாதுகாத்கதாம். 

هُ  یْنَٰ نهَجه هْهلهه   وه ا  ِمنه  وه
ِظْيِمؗ   الْكهْرِب   الْعه

77. இன்னும், அவரது சந்ததிகறளத்தான் 
(உலகில்) மீதமானவர்களாக நாம் 
ஆக்கிகனாம். 

لْنها  عه یَهتهه   وهجه  ُهُم  ذَُرِ
  ؗ ِقْيه  الْبَٰ
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78. இன்னும், பிற்காலத்தில் 
வருபவர்களில் அவறரப் பற்ைிய 
நற்சபயறர நாம் ஏற்படுத்திகனாம். 

ْكنها  تهره  ِف  عهلهْيهِ  وه
  ؗ  اَْلَِٰخِریْنه

79. உலகத்தார்களில் (யாரும் அவறர 
பழித்துப் கபசாதவாறு) நூஹுக்கு ஸலாம் 
உண்டாகட்டும். 

َٰم   ل لَٰ  سه  ِف  نُْوح   عه
لهِمْيه   الْعَٰ

80. நிச்சயமாக நாம் இவ்வாறுதான் 
நல்லவர்களுக்கு கூலி சகாடுப்கபாம்.  نَها لِكه  اِ   نهْجِزی كهذَٰ

 الُْمْحِسِنْيه 

81. நிச்சயமாக அவர் 
நம்பிக்றகயாளர்களான நமது 
அடியார்களில் உள்ளவர் ஆவார். 

نَهه     ِعبهاِدنها  ِمْن  اِ
 الُْمْؤِمِنْيه 

82. பிைகு, மற்ைவர்கறள நாம் 
மூழ்கடித்கதாம்.  قْنها ثَُمه هْغره ِریْنه  ا اَْلَٰخه

 

83. நிச்சயமாக அவரது சகாள்றகறய 
கசர்ந்தவர்களில் உள்ளவர்தான் 
இப்ராஹமீ். 

اَِنه  ِته   ِمْن  وه  ِشْيعه
ِهْيمه   ِبْرَٰ  َله

84. அவர் தனது இறைவனிடம் ஈகடற்ைம் 
சபற்ை உள்ளத்துடன் வந்த சமயத்றத 
நிறனவு கூர்வரீாக! 

ٓاءه  اِذْ  بَهه   جه   ِبقهلْب   ره
لِْيم    سه

85. தனது தந்றத இன்னும் தனது 
மக்கறள கநாக்கி, எறத நீங்கள் 
வணங்குகிைரீ்கள் என்று அவர் கூைிய 
சமயத்றத நிறனவு கூர்வரீாக! 

قهْوِمه   َِلهِبْيهِ  قهاله  ذْ اِ  ا  وه مه
 تهْعُبُدْونه   ذها

86. அல்லாஹ்றவ அன்ைி பல சபாய்யான 
சதய்வங்கறளயா (உங்கள் 
கதறவகளுக்கும் வழிபாடுகளுக்கும்) 
நீங்கள் நாடுகிைரீ்கள்? 

هى ِْفكًا ةً  ا لِهه ِ  ُدْونه  اَٰ  اّلَلَٰ
 ُتِریُْدْونه  
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87. ஆக, அகிலங்களின் இறைவறனப் 
பற்ைி உங்கள் எண்ணம் என்ன? (அவன் 
ஒருவறன மட்டும் வணங்காமல் ஏன் 
கற்பறனயாக பல சதய்வங்கறள 
உருவாக்கினரீ்கள்?) 

َنُُكْم  فهمها  َبِ  ظه  ِبره
لهِمْيه   الْعَٰ

88. ஆக, அவர் நட்சத்திரங்களின் பக்கம் 
ஒரு பார்றவ பார்த்தார்.  ره ةً  فهنهظه   ِف  نهْظره

 الَنُُجْوِم  

89. சதாடர்ந்து அவர் கூைினார், 
“நிச்சயமாக நான் ஒரு கநாயாளி 
ஆகவன்”. 

ْ  فهقهاله  ِقْيم    اَِنِ  سه

90. ஆககவ, அவர்கள் முகம் 
திரும்பியவர்களாக அவறர விட்டு 
விலகிச் சசன்ைனர். 

ْنهُ  فهتهوهلَهْوا  ُمْدِبِریْنه  عه

91. ஆக, அவர்களின் சதய்வங்கள் பக்கம் 
(இப்ராஹமீ்) விறரந்தார். ஆக, அவர் 
(அந்த சிறலகறள கநாக்கி) கூைினார்: 
“நீங்கள் சாப்பிட மாட்டீர்களா?” 

اغه  ْ  اِلَٰ   فهره هَِتِ لِهه  فهقهاله  اَٰ
 تهاْكُلُْونه   اهَله 

92. “உங்களுக்கு என்ன ஏற்பட்டது? நீங்கள் 
ஏன் கபசுவதில்றல?”  ا  تهْنِطُقْونه  َله  لهُكْم  مه

93. ஆக, வலக்கரத்தால் அவற்றை 
அடி(த்து உறட)ப்பதற்காக அவற்ைின் மீது 
பாய்ந்தார். 

اغه  ْ  فهره ٌۢا عهلههْْیِ ْربً  ضه
 ِبالْيهِمْيِ 

94. ஆக, அவர்கள் விறரந்தவர்களாக 
அவர் பக்கம் முன்கனாக்கி வந்தனர். ا هقْبهلُْو   یهِزفَُْونه  اِلهْيهِ  فها

95. அவர் கூைினார்: “நீங்கள் (கற்களிலும் 
கட்றடகளிலும்) எறத சசதுக்கி 
உருவாக்குகிைரீ்ககளா அறத 
வணங்குகிைரீ்களா?” 

تهْعُبُدْونه  قهاله  ه ا  ا   مه
 تهْنِحُتْونه  
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96. “அல்லாஹ்தான் உங்கறளயும் உங்கள் 
சசயல்கறளயும் பறடக்கிைான்.”  ُ لهقهُكْم  وهاّلَلَٰ ا  خه مه   وه

 تهْعمهلُْونه 

97. அவர்கள் கூைினார்கள்: “அவருக்கு ஒரு 
கட்டடத்றதக் கட்டுங்கள். (அதில் 
விைகுகறள கபாட்டு சநருப்பு எரியுங்கள்!) 
ஆக, அந்த எரியும் சநருப்பில் அவறர 
எைிந்து விடுங்கள்!” 

 بُنْيهانًا  لهه   ابُْنْوا قهالُوا
هلُْقْوهُ  ِحْيِم  ِف  فها  الْجه

98. ஆக, அவர்கள் அவருக்கு ஒரு 
சூழ்ச்சிறய நாடினர். ஆக, நாம் 
அவர்கறளத்தான் மிகத் தாழ்ந்தவர்களாக 
ஆக்கிகனாம். 

اُدْوا هره ْيًدا ِبه   فها   كه
 ُ ُ لْٰنَٰ عه اَْلهْسفهلِْيه  فهجه

 

99. இன்னும், அவர் கூைினார்: “நிச்சயமாக 
நான் என் இறைவனின் பக்கம் 
சசல்கிகைன். அவன் எனக்கு கநர்வழி 
காட்டுவான்.” 

ْ  وهقهاله  ْ  اِلَٰ  ذهاِهب   اَِنِ َبِ   ره
يهْهِدیِْن   سه

100. “என் இறைவா! எனக்கு 
நல்லவர்களில் ஒருவராக இருக்கும் ஒரு 
குழந்றதறயத் தா!” 

َبِ   ِمنه  ِلْ  ههْب  ره
لِِحْيه   الَصَٰ

101. ஆககவ, மிக சகிப்பாளரான ஒரு 
குழந்றதறயக் சகாண்டு நாம் அவருக்கு 
நற்சசய்தி கூைிகனாம். 

هُ  ْرنَٰ َٰم   فهبهَشه لِْيم   ِبُغل حه
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102. ஆக, (அந்த குழந்றத) அவருடன் 
உறழக்கின்ை பருவத்றத அறடந்தகபாது 
அவர் கூைினார்: “என் மககன! நிச்சயமாக 
நான் உன்றன பலியிடுவதாக கனவில் 
பார்க்கிகைன். ஆககவ, நீ என்ன 
கருதுகிைாய் என்று நீ கயாசி(த்து சசால்)!” 
(மகனார்) கூைினார்: “என் தந்றதகய! 
உமக்கு எது ஏவப்படுகிைகதா அறத நீர் 
நிறைகவற்றுவரீாக! இன் ஷா அல்லாஹ் 
(-அல்லாஹ் நாடினால் அல்லாஹ்வின் 
தீர்ப்பின் மீது) சபாறுறமயாக 
இருப்பவர்களில் ஒருவராக என்றன நீர் 
காண்பரீ்.” 

هُ  بهلهغه  فهلهَمها  عه ْعه  مه  الَسه
َه  قهاله  ْ   یَُٰبنه ی اَِنِ هرَٰ  ِف   ا

ْ   الْمهنهاِم  هَنِ هذْبهُحكه  ا   ا
ا ذها فهانُْظرْ  ی    مه   قهاله  تهرَٰ
ْل  یَٰ اهبهِت  ا  افْعه ُر ؗ  مه  ُتْؤمه

تهِجُدِنْ   ٓاءه  اِْن  سه ُ  شه  اّلَلَٰ
یْنه  ِمنه  َِبِ  الَصَٰ

103. ஆக, அப்கபாது அவர்கள் இருவரும் 
(இறைவனின் கட்டறளக்கு) முற்ைிலும் 
பணிந்தனர். அவர் அவறர (அவருறடய) 
கன்னத்தின் மீது கீகழ சாய்த்தார். 

هْسلهمها  فهلهَمها   تهلَهه   ا  وه
ِبْيِ    لِلْجه

104. இன்னும், “இப்ராஹகீம!” என்று நாம் 
அவறர அறழத்கதாம்.  ُه نهادهیْنَٰ هْن  وه ِهْيُم   ا  یََٰ اِبْرَٰ

105. “திட்டமாக நீர் கனறவ 
உண்றமப்படுத்தினரீ். நிச்சயமாக நாம் 
நல்லவர்களுக்கு இவ்வாறுதான் கூலி 
சகாடுப்கபாம்.” 

قْته   قهْد  َده ْءیها    صه  اِنَها  الَرُ
لِكه    نهْجِزی كهذَٰ

 الُْمْحِسِنْيه 

106. நிச்சயமாக இதுதான் சதளிவான 
கசாதறனயாகும்.  ا اَِنه ذه َُٰٓؤا هَٰ   لهُهوهالْبهل

 الُْمِبْيُ 

107. இன்னும், மகத்தான ஒரு 
பலிப்பிராணிறயக் சகாண்டு அவறர 
விடுதறல சசய்கதாம். 

هُ  یْنَٰ فهده ِظْيم   ِبِذبْح   وه عه
 

108. இன்னும், பின்கனாரில் அவறரப் 
பற்ைி அழகிய சபயறர ஏற்படுத்திகனாம்.  ْكنها تهره  ِف  عهلهْيهِ  وه

 اَْلَِٰخِریْنه  
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109. இப்ராஹமீுக்கு ஸலாம் 
உண்டாகட்டும்.   َٰم ل لَٰ   سه ِهْيمه   عه  اِبْرَٰ

110. இப்படித்தான் நல்லவர்களுக்கு நாம் 
கூலி சகாடுப்கபாம்.  لِكه   نهْجِزی كهذَٰ

 الُْمْحِسِنْيه 

111. நிச்சயமாக அவர் 
நம்பிக்றகயாளர்களான நமது 
அடியார்களில் உள்ளவர். 

نَهه     ِعبهاِدنها  ِمْن  اِ
 الُْمْؤِمِنْيه 

112. இன்னும், நல்லவர்களில் 
ஒருவராகவும் நபியாகவும் 
இருக்கப்கபாகின்ை இஸ்ஹாக்றகக் 
சகாண்டு நாம் அவருக்கு நற்சசய்தி 
கூைிகனாம். 

رْ  بهَشه هُ وه قه  نَٰ  نهِبَيًا  ِباِْسحَٰ
لِِحْيه  َمِنه   الَصَٰ

113. அவருக்கும் இஸ்ஹாக்கிற்கும் அருள் 
வளம் புரிந்கதாம். இன்னும், 
அவ்விருவரின் சந்ததியில் நல்லவரும் 
இருக்கிைார். தனக்கு சதளிவாக 
தீங்கிறழத்தவரும் இருக்கிைார். 

ْكنها  بَٰره لَٰ   عهلهْيهِ  وه  وهعه
قه    ِمْن   اِْسحَٰ یَهِتِهمها  وه  ذَُرِ
الِم   ُمْحِسن    لَِنهْفِسه   وهظه
ن   ُمِبْي 

114. திட்டவட்டமாக மூஸாவிற்கும் 
ஹாரூனுக்கும் அருள்புரிந்கதாம்.  ْد لهقه نهَنها  وه لَٰ  مه  ُمْوسَٰ  عه

ُرْونه    وههَٰ

115. அவ்விருவறரயும் அவ்விருவரின் 
மக்கறளயும் சபரிய துக்கத்தில் இருந்து 
பாதுகாத்கதாம். 

نهَجه  ُهمها وه ُهمها  یْنَٰ  ِمنه  وهقهْومه
ِظْيِم   الْكهْرِب   الْعه

116. இன்னும், அவர்களுக்கு உதவிகனாம். 
ஆககவ, அவர்கள்தான் 
சவற்ைியாளர்களாக ஆகிவிட்டார்கள். 

ُهْم  ْرنَٰ  ُهُم  فهكهانُْوا وهنهصه
لِِبْيه    الْغَٰ
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117. இன்னும், அவ்விருவருக்கும் 
சதளிவான கவதத்றத சகாடுத்கதாம்.  ُهمها تهیْنَٰ اَٰ   الِْكتَٰبه  وه

 الُْمْستهِبْيه  

118. இன்னும், அவ்விருவறரயும் கநரான 
பாறதயில் கநர்வழி நடத்திகனாம்.  ُهمها یْنَٰ اطه  وهههده ره  الَصِ

 الُْمْستهِقْيمه  

119. இன்னும், பிற்காலத்தில் வருகவாரில் 
அவ்விருவருக்கும் நற்சபயறர 
ஏற்படுத்திகனாம். 

ْكنها  تهره   ِف  عهلهْيِهمها  وه
 اَْلَِٰخِریْنه  

120. மூஸாவிற்கும் ஹாரூனுக்கும் 
ஸலாம் உண்டாகட்டும்.   َٰم ل لَٰ  سه  ُمْوسَٰ  عه

ُرْونه   وههَٰ

121. நிச்சயமாக நாம் நல்லவர்களுக்கு 
இவ்வாறுதான் கூலி சகாடுப்கபாம்.  نَها لِكه  اِ   نهْجِزی كهذَٰ

 الُْمْحِسِنْيه 

122. நிச்சயமாக அவ்விருவரும் 
நம்பிக்றகயாளர்களான நமது 
அடியார்களில் உள்ளவர்கள். 

نَهُهمها    ِعبهاِدنها  ِمْن  اِ
 الُْمْؤِمِنْيه 

123. நிச்சயமாக இல்யாஸ் (நமது) 
தூதர்களில் உள்ளவர்.  اَِنه  لهِمنه  اِلْيهاسه  وه

لِْيه    الُْمْرسه

124. அவர் தனது மக்களுக்கு, “நீங்கள் 
(அல்லாஹ்றவ) அஞ்ச மாட்டீர்களா?” 
என்று கூைிய சமயத்றத நிறனவு 
கூர்வரீாக! 

تهَتهُقْونه  اهَله  لِقهْوِمه    قهاله  اِذْ 
 

125. ‘பஅல்’ சிறலறய நீங்கள் 
வணங்குகிைரீ்களா? மிக அழகிய 
பறடப்பாளறன (வணங்குவறத) 
விட்டுவிடுகிைரீ்களா? 

تهْدُعْونه  ه ُرْونه  بهْعًل  ا تهذه  وه
ه  نه ا الِِقْيه   ْحسه  الْخه
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126. உங்கள் இறைவனான, இன்னும் 
முன்கனார்களான உங்கள் மூதாறதகளின் 
இறைவனுமான அல்லாஹ்றவ 
(வணங்குவறத) விட்டுவிடுகிைரீ்களா? 

ه  بَهُكْم  اّلَلَٰ َبه  ره ُكُم  وهره بهٓاى ِ  اَٰ
لِْيه  هَوه  اَْل

127. ஆக, அவர்கள் அவறர 
சபாய்ப்பித்தனர். ஆககவ, நிச்சயமாக 
அவர்கள் (நரகத்தில் தண்டறன 
அனுபவிக்க) சகாண்டுவரப்படுவார்கள். 

بُْوهُ    فهاِنَهُهْم  فهكهَذه
ُرْونه    لهُمْحضه

128. (எனினும்,) அல்லாஹ்வின் 
பரிசுத்தமான (இறணறவக்காத) 
அடியார்கறளத் தவிர. (அவர்கள் 
தண்டறனயிலிருந்து 
பாதுகாக்கப்படுவார்கள்). 

ِ  ِعبهاده  اََِله    اّلَلَٰ
 الُْمْخلهِصْيه 

129. இன்னும், பிற்காலத்தில் வருகவாரில் 
அவருக்கு நற்சபயறர ஏற்படுத்திகனாம்.  ْكنها تهره  ِف  عهلهْيهِ  وه

 اَْلَِٰخِریْنه  

130. இல்யாஸுக்கு(ம் அவரது மக்களில் 
அவறர பின்பற்ைியவர்களுக்கும்) ஸலாம் 
உண்டாகட்டும். 

َٰم   ل لَٰ   سه  اِلْيهاِسْيه  عه

131. நிச்சயமாக நல்லவர்களுக்கு நாம் 
இப்படித்தான் கூலி சகாடுப்கபாம்.  نَها لِكه  اِ   نهْجِزی كهذَٰ

 الُْمْحِسِنْيه 

132. நிச்சயமாக அவர் 
நம்பிக்றகயாளர்களான நமது 
அடியார்களில் உள்ளவர். 

نَهه     ِعبهاِدنها  ِمْن  اِ
 الُْمْؤِمِنْيه 

133. நிச்சயமாக லூத், (நமது) தூதர்களில் 
ஒருவர்தான்.  اَِنه  لَهِمنه  لُْوًطا  وه

لِْيه    الُْمْرسه

134. அவறரயும் அவரது குடும்பத்தார் 
அறனவறரயும் நாம் காப்பாற்ைிய 
சமயத்றத நிறனவு கூர்வரீாக! 

هُ  اِذْ  یْنَٰ هْهلهه    نهَجه ا   وه
هْجمهِعْيه    ا
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135. (தண்டறனயில்) தங்கி விடுபவர்களில் 
(ஒருவராக இருந்த அவரது குடும்பத்றதச் 
கசர்ந்த) ஒரு மூதாட்டிறயத் தவிர. 

ُجوًْزا اََِله  یْنه  ِف  عه َِبِ الْغَٰ
 

136. (அவறரயும் முஃமின்கறளயும் 
பாதுகாத்த) பிைகு, மற்ைவர்கறள நாம் 
அழித்கதாம். 

ْرنها  ثَُمه  ِریْنه  دهَمه  اَْلَٰخه

137. இன்னும், நிச்சயமாக நீங்கள் 
காறலயில் அவர்கறள கடந்து 
சசல்கிைரீ்கள். 

نَهُكْم  اِ ْونه  وه ُمَرُ ْ  لهته  عهلههْْیِ
 َمُْصِبِحْيه 

138. இரவிலும் (அவர்கறள கடந்து 
சசல்கிைரீ்கள்). (நபிறய 
நிராகரிப்பவர்ககள!) நீங்கள் (இந்த 
வரலாறுகறள) சிந்தித்து 
புரியமாட்டீர்களா? 

ِبالَهْيِل    هفهله  وه  ا
ن   تهْعِقلُْونه

139. நிச்சயமாக யூனுஸ், (நமது) 
தூதர்களில் உள்ளவர்தான்.  اَِنه  لهِمنه  یُْونُسه  وه

لِْيه    الُْمْرسه

140. (சபாருள்களால்) நிரம்பிய கப்பறல 
கநாக்கி அவர் ஓடிய சமயத்றத நிறனவு 
கூர்வரீாக! 

هبهقه  اِذْ    الُْفلِْك  اِله  ا
 الْمهْشُحْوِن  

141. ஆக, (அவர் சசன்ை கப்பல் 
நின்றுவிடகவ) அவர் சீட்டு குலுக்கிப் 
கபாட்டார். ஆக, குலுக்கலில் சபயர் 
எடுக்கப்பட்டவர்களில் அவர் ஆகிவிட்டார். 
(அவரது சபயர் எழுதப்பட்ட சீட்டு வந்தது.) 

اههمه   ِمنه  فهكهانه  فهسه
ِضْيه    الُْمْدحه

142. ஆக, (அவர் தன்றன கடலில் 
எைியகவ) அவறர திமிங்கலம் 
விழுங்கியது. அவர் (தனது இறைவனின் 
கட்டறள இன்ைி கடலுக்கு சசன்ைதால்) 
பழிப்புக்குரிய சசயறல சசய்தவர் ஆவார். 

  الُْحْوُت  فهالْتهقهمههُ 
 وهُهوهُملِْيم  
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143. ஆக, நிச்சயமாக அவர் 
அல்லாஹ்றவ அதிகம் (சதாழுது) 
துதிப்பவர்களில் இருந்திருக்கவில்றல 
என்ைால், 

هنَهه   فهلهْو َله   هانه  ا  ِمنه  ك
ِحْيه  ا َبِ  لُْمسه

144. அதனுறடய வயிற்ைில் (மக்கள் 
மறுறமயில்) எழுப்பப்படுகின்ை நாள் 
வறர தங்கி இருந்திருப்பார். 

 یهْوِم  اِلَٰ  بهْطِنه    ِفْ  لهلهِبثه 
ثُْونه    یُْبعه

145. ஆக, (அருகிலிருந்த) சபருசவளியில் 
அவறர எைிந்கதாம். அவர் கநாயுற்ைவராக 
இருந்தார். 

هُ  ٓاءِ  فهنهبهْذنَٰ ره  ِبالْعه
ِقْيم     وهُهوهسه

146. இன்னும், அவருக்கு அருகில் ஒரு 
சுறரக்காய் சசடிறய முறளக்க 
றவத்கதாம். 

هنٌْۢبهْتنها  ا ةً  عهلهْيهِ  وه ره جه   شه
 یَهْقِطْي    َمِْن 

147. இன்னும், ஒரு இலட்சம் அல்லது 
அறத விட அதிகமானவர்களுக்கு 
(தூதராக) அவறர அனுப்பிகனாம். 

هُ  لْنَٰ هْرسه ا هلْف   ِمائهةِ  اِلَٰ  وه  ا
هوْ   یهِزیُْدْونه   ا

148. ஆக, அவர்கள் நம்பிக்றக 
சகாண்டனர். ஆககவ, நாம் அவர்களுக்கு 
ஒரு காலம் வறர சுகமளித்கதாம். 

ُنْوا ْ  فهاَٰمه ُ  اِلَٰ  فهمهَتهْعٰنَٰ
 ِحْي   

149. ஆககவ, (நபிகய! நீர்) அவர்களிடம் (-
இந்த மக்காவாசிகளிடம்) விளக்கம் 
ககட்பரீாக! உமது இறைவனுக்கு சபண் 
பிள்றளகளும், அவர்களுக்கு ஆண் 
பிள்றளகளுமா? 

 ْ بَِكه  فهاْستهْفهَِتِ هلِره  ا
لهُهُم  الْبهنهاُت   وه
 الْبهُنْونه  

150. வானவர்கறள சபண்களாகவா நாம் 
பறடத்கதாம், அவர்கள் (அறத) பார்த்துக் 
சகாண்டு (அங்கு ஆஜராகி) இருந்தார்களா? 

هْم  لهْقنها  ا كهةه  خه َٰٓى ِ نهاثًا   الْمهل   اِ
ِهُدْونه  وهُهْم   شَٰ

151. அைிந்து சகாள்ளுங்கள்! நிச்சயமாக 
அவர்கள் தங்களது சபரும் சபாய்யில் 
ஒன்ைாக கூறுகிைார்கள்: 

هَله    اِفِْكِهْم  َمِْن  اِنَهُهْم  ا
 لهيهُقْولُْونه  
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152. “அல்லாஹ் குழந்றத 
சபற்சைடுத்தான்” என்று. நிச்சயமாக 
அவர்கள் சபாய்யர்கள் ஆவர். 

لهده  ُ    وه نَهُهْم  اّلَلَٰ اِ   وه
 لهكَِٰذبُْونه 

153. ஆண் பிள்றளகறள விட சபண் 
பிள்றளகறள அவன் (தனக்கு) 
கதர்சதடுத்துக் சகாண்டானா? 

فه  هْصطه  عهله  الْبهنهاِت  ا
 الْبهِنْيه  

154. உங்களுக்கு என்ன கநர்ந்தது? 
(இவ்வாறு) எப்படி தீர்ப்பளிக்கிைரீ்கள்?  ا تهْحُكُمْونه  كهْيفه  لهُكْم  مه

 

155. ஆக, நீங்கள் நல்லுபகதசம் சபை 
மாட்டீர்களா?  هفهله َكهُرْونه   ا  تهذه

156. அல்லது, உங்களிடம் சதளிவான 
ஆதாரம் (ஏதும்) இருக்கிைதா?  هْم ن   لهُكْم  ا ِبْي    ُسلْطَٰ  َمُ

157. ஆக, நீங்கள் உண்றமயாளர்களாக 
இருந்தால் உங்கள் (கூற்றுக்கு ஆதாரமாக 
இருக்கின்ை) கவதத்றதக் சகாண்டு 
வாருங்கள். 

  ُكنُْتْم   اِْن  ِبِكتَِٰبُكْم  فهاُْتْوا
ِدقِْيه   صَٰ

158. அவனுக்கும் ஜின்களுக்கும் இறடயில் 
ஓர் உைறவ அவர்கள் ஏற்படுத்தினர். 
நிச்சயமாக அவர்கள் (நரகத்தில்) 
ஆஜர்படுத்தப்படுவார்கள் என்று 
திட்டவட்டமாக அந்த ஜின்கள் அைிந்து 
சகாண்டனர். 

لُْوا عه بهْيه  بهیْنهه   وهجه  وه
ًبا    الِْجَنهةِ  ْد  نهسه لهقه   وه
نَهُهْم  الِْجَنهةُ  عهلِمهِت   اِ

ُرْونه    لهُمْحضه

159. அவர்கள் வர்ணிப்பறத விட்டும் 
அல்லாஹ் மிகப் பரிசுத்தமானவன்.  نه ِ  ُسْبحَٰ َمها  اّلَلَٰ  عه

 یهِصُفْونه  

160. (எனினும்,) அல்லாஹ்வின் 
பரிசுத்தமான அடியார்கறளத் தவிர. 
(அவர்கள் நரகத்திலிருந்து 
பாதுகாக்கப்படுவார்கள்.) 

ِ  ِعبهاده  اََِله    اّلَلَٰ
 الُْمْخلهِصْيه 
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161. ஆக, நிச்சயமாக நீங்களும் நீங்கள் 
வணங்குகின்ைறவயும்,  ا  فهاِنَهُكْم مه  تهْعُبُدْونه   وه

162. அதன் மூலம் (யாறரயும்) நீங்கள் 
வழி சகடுப்பவர்களாக இல்றல,   ا هنُْتْم  مه  عهلهْيهِ  ا

ِتِنْيه    ِبفَٰ

163. யார் நரகத்தில் எரிந்து 
சபாசுங்குவாகரா அவறரத் தவிர. 
(நரகவாசிகள் என்று 
முடிவாகிவிட்டவர்கறளத்தான் நீங்கள் 
வழிசகடுக்க முடியும்.) 

ْن  اََِله  اِل  مه  ُهوهصه
ِحْيِم   الْجه

164. (வானவர்கள் கூறுவார்கள்:) “எங்களில் 
(யாரும்) இல்றல அவருக்கு ஒரு 
குைிப்பிட்ட தகுதி இருந்கத தவிர.” 

ا  مه  مهقهام   لهه   اََِله  ِمَنها   وه
 َمهْعلُْوم   

165. இன்னும், நிச்சயமாக நாங்கள்தான் 
(அல்லாஹ்றவ வணங்குவதற்காக) 
அணிவகுத்து நிற்பவர்கள். 

نَها  اِ ٓافَُْونه   لهنهْحُن  وه  الَصه

166. இன்னும், நிச்சயமாக நாங்கள்தான் 
(அல்லாஹ்றவ) துதித்து சதாழுபவர்கள்.  نَها اِ ُحْونه  لهنهْحُن  وه َبِ الُْمسه

 

167. நிச்சயமாக (இந்த மக்காவாசிகள்) 
கூறுபவர்களாக இருந்தனர்:  اِْن هانُْوا وه  لهيهُقْولُْونه   ك

168. “நிச்சயமாக முன்கனாரிடம் இருந்த 
கவதம் எங்களிடம் இருந்திருந்தால்,  ْهَنه  لهو نها  ا  َمِنه   ِذْكًرا  ِعْنده

لِْيه   هَوه  اَْل

169. நாங்களும் அல்லாஹ்வின் 
பரிசுத்தமான அடியார்களாக 
ஆகியிருப்கபாம்.” 

ِ  ِعبهاده  لهُكَنها    اّلَلَٰ
 الُْمْخلهِصْيه 
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170. ஆக (அது வந்த பின்னர் இப்கபாது) 
அவர்கள் அறத நிராகரித்து விட்டனர். 
(தங்கள் முடிறவ) அவர்கள் விறரவில் 
அைிந்து சகாள்வார்கள். 

ْوفه  ِبه   فهكهفهُرْوا  فهسه
 یهْعلهُمْونه 

171. திட்டவட்டமாக நமது வாக்கு 
தூதர்களான நமது அடியார்களுக்கு 
முந்திவிட்டது. 

ْد  لهقه بهقهْت  وه هلِمهُتنها  سه   ك
لِْيه ۬   لِِعبهاِدنها   الُْمْرسه

172. நிச்சயமாக அவர்கள்தான் 
உதவப்படுவார்கள்.  نَهُهْم  لهُهُم  اِ

 الْمهْنُصوُْرْونه  

173. நிச்சயமாக நமது இராணுவம்தான் 
சவற்ைி சபறுவார்கள்.  اَِنه نها  وه   لهُهُم  ُجْنده

لُِبْونه   الْغَٰ

174. ஆககவ, (நபிகய) அவர்கறள விட்டு 
சிைிது காலம் வறர விலகி இருப்பரீாக!  َله ْ  فهتهوه ْٰنُ َتَٰ  عه  حه

 ِحْي   

175. இன்னும், (நபிகய!) அவர்கறளப் 
பார்ப்பரீாக! (அவர்களுக்கு இைங்கப் 
கபாகும் தண்டறனறய அவர்கள்) 
விறரவில் பார்ப்பார்கள். 

هبِْصْرُهْم  ا ْوفه  وه  فهسه
 یُْبِصُرْونه 

176. ஆக, அவர்கள் நமது தண்டறனறய 
அவசரமாக கவண்டுகின்ைனரா?  اِبنها ذه هفهِبعه یهْستهْعِجلُْونه   ا

 

177. ஆக, அது அவர்களின் முற்ைத்தில் 
(அதிகாறலயில்) இைங்கிவிட்டால் 
எச்சரிக்கப்பட்டவர்களின் (அந்த) 
அதிகாறல மிக சகட்டதாக இருக்கும். 

له  فهاِذها ْ  نهزه هَِتِ احه  ِبسه
ٓاءه  بهاُح  فهسه ِریْنه  صه الُْمْنذه
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178. சிைிது காலம் வறர அவர்கறள 
விட்டு விலகி இருப்பரீாக!  َله تهوه ْ  وه ْٰنُ َتَٰ  عه  حه

 ِحْي   

179. இன்னும், (நபிகய!) நீர் அவர்கறளப் 
பார்ப்பரீாக! ஆக, (அவர்களுக்கு இைங்கப் 
கபாகின்ை தண்டறனறய) விறரவில் 
அவர்கள் பார்ப்பார்கள். 

هبِْصرْ  ا ْوفه  وه  فهسه
 یُْبِصُرْونه 

180. கண்ணியத்தின் அதிபதியான உமது 
இறைவன் அவர்கள் வர்ணிப்பறத 
விட்டும் மிக பரிசுத்தமானவன். 

نه  بَِكه  ُسْبحَٰ َبِ  ره ةِ  ره   الِْعَزه
َمها   یهِصُفْونه   عه

181. இறைத்தூதர்களுக்கு ஸலாம் 
உண்டாகுக!   َٰم ل له  وهسه  عه

لِْيه    الُْمْرسه

182. இன்னும், அகிலங்களின் 
இறைவனாகிய அல்லாஹ்விற்கு எல்லாப் 
புகழும் உரித்தாகுக! 

ْمُد  ِ  وهالْحه َبِ  ّلِلََٰ  ره
ن  لهِمْيه  الْعَٰ

ஸூரா ஸாத் ص 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. ஸாத்! அைிவுறரகள் நிறைந்த 
அல்குர்ஆன் மீது சத்தியமாக!  ِن  ٓص الُْقْراَٰ   ِذی وه

ْكِر    الَذِ

2. மாைாக, நிராகரிப்பவர்கள் 
பிடிவாதத்திலும் முரண்பாட்டிலும் 
இருக்கிைார்கள். 

ة    ِفْ   كهفهُرْوا الَهِذیْنه  بهِل  ِعَزه
 َوهِشقهاق  
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3. இவர்களுக்கு முன்னர் எத்தறனகயா 
பல தறலமுறைகறள நாம் அழித்கதாம். 
ஆக, (நம் தண்டறன வந்தகபாது அவர்கள் 
நம்மிடம் மன்ைாடி பிரார்த்தித்து நம்றம) 
அறழத்தனர். (ஆனால், தண்டறன வந்த) 
அந்த கநரம் தப்பித்து ஓடுவதற்குரிய 
கநரம் அல்ல. 

ْم  هْهلهْكنها  كه   قهْبلِِهْم  ِمْن  ا
ته  فهنهادهْوا قهْرن   َمِْن    وهَله
نهاص   ِحْيه   مه

4. அவர்களில் இருந்கத ஓர் எச்சரிப்பாளர் 
அவர்களிடம் வந்ததால் அவர்கள் 
ஆச்சரியப்பட்டனர். இன்னும், 
நிராகரிப்பாளர்கள் (அவறரப் பற்ைி,) “இவர் 
ஒரு சூனியக்காரர், ஒரு சபரும் சபாய்யர்” 
என்று கூைினார்கள். 

ا ِجُبْو  هْن  وهعه ُهْم  ا ٓاءه  جه
ْنِذر   ْ ؗ  َمُ  وهقهاله  َمِْٰنُ

ا الْكَِٰفُرْونه  ذه ِحر   هَٰ  سَٰ
اب  ۬   َذه  كه

5. (இன்னும் அவர்கள் கூைினார்கள்:) 
“இவர் சதய்வங்கறள (எல்லாம்) ஒகர 
ஒரு சதய்வமாக மாற்ைிவிட்டாரா? 
நிச்சயமாக இது ஒரு ஆச்சரியமான 
விஷயம்தான்.” 

له  عه ةه  اهجه ًَٰها  اَْلَٰلِهه ۬    اِل   َوهاِحًدا  
ا اَِنه  ذه ء   هَٰ ْ اب   لهَشه  ُعجه

6. “நீங்கள் சசன்று, உங்கள் சதய்வங்கறள 
வழிபடுவதில் உறுதியாக இருங்கள்! 
நிச்சயமாக (முஹம்மத் கூறுகின்ை) இது 
(நமக்கு தீறமயும் அவருக்கு 
தறலறமத்துவமும்) நாடப்பட்ட ஒரு 
விஷயமாகத்தான் இருக்கிைது” என்று 
கூைியவர்களாக அவர்களில் உள்ள 
பிரமுகர்கள் (ஆகலாசறன சறபயிலிருந்து 
கறலந்து) சசன்ைனர். 

لهقه  نْطه ُ  وها ْ  الْمهله هِن  ِمْٰنُ   ا
ْوا اْمُشْوا لَٰ   وهاْصَِبُ  عه

لِ  ۬  اَٰ ِتُكْم   ا اَِنه  هه ذه ء   هَٰ ْ  لهَشه
اُد ۬    یَُره

7. (இன்னும், அவர்கள் கூைினார்கள்:) 
“இறத கவறு மார்க்கத்தில் நாங்கள் 
ககள்விப்பட்டதில்றல. இது கற்பறனயாக 
இட்டுக்கட்டப்பட்டதாககவ தவிர இல்றல.” 

ا  ِمْعنها  مه ا سه ذه  الِْملَهةِ  ِف  ِبهَٰ
  ۬ ِة   ا   اِْن  اَْلَِٰخره ذه  اََِله  هَٰ
ق  ۬    اْخِتله
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8. “நமக்கு மத்தியில் (-மனிதராக வாழ்கிை) 
அவர் மீது கவதம் இைக்கப்பட்டதா?” 
(என்று ககலி சசய்தனர்.) மாைாக, 
அவர்கள் எனது கவதத்தில் சந்கதகத்தில் 
இருக்கிைார்கள். மாைாக, அவர்கள் 
(இதுவறர) எனது தண்டறனறய 
சுறவக்கவில்றல. (அப்படி 
சுறவத்திருந்தால் இந்த கவதத்றத 
உடகன நம்பியிருப்பார்கள்.) 

ُنِْزله  ا ْكرُ  عهلهْيهِ  ءه ْ  الَذِ  ِمنٌۢ
َك    ِفْ  ُهْم  بهْل  بهْيِننها      َمِْن  شه
 یهُذْوقُْوا لَهَمها  بهْل  ِذْكِرْی   
اِب    عهذه

9. கண்ணியமிக்கவனான, மகா சகாறட 
வள்ளலான உமது இறைவனின் 
அருளுறடய சபாக்கிஷங்கள் 
அவர்களிடமா இருக்கின்ைன? 

هْم  ُهْم  ا ٓاى ُِن  ِعْنده زه  خه
ْحمهةِ  بَِكه  ره ِزیْزِ  ره  الْعه
 الْوهَههاِب  

10. வானங்கள், பூமி, இன்னும் அறவ 
இரண்டுக்கும் இறடயில் உள்ளவற்ைின் 
ஆட்சி அவர்களுக்கா இருக்கிைது? அப்படி 
இருந்தால் அவர்கள் (வானங்களின்) 
வாசல்களில் கமகல ஏைிவரட்டும். 

هْم  لُْك  لهُهْم  ا ِت  َمُ مَٰوَٰ  الَسه
ا  وهاَْلهْرِض  مه   بهیْنهُهمها  وه
تهُقْوا ْ  اَْلهْسبهاِب  ِف  فهلْْیه

11. (இவர்கள் உம்றம சபாய்ப்பிக்கின்ை) 
அந்த விஷயத்தில் பல பறடகளில் 
கதாற்கடிக்கப்படும்படியான (பலவனீமான) 
ஒரு ராணுவம்தான். (இன்னும், இவர்கள் 
இப்லீஸின் கட்சிறயச் கசர்ந்தவர்கள்.) 

ا  ُجْند   ْهُزْوم   ُهنهالِكه  َمه  مه
اِب  َمِنه   اَْلهْحزه

12. இவர்களுக்கு முன்னர் நூஹ் உறடய 
மக்களும் ஆது சமுதாயமும் ஆணிகறள 
உறடய ஃபிர்அவ்னும் (நபிமார்கறள) 
சபாய்ப்பித்தனர். 

بهْت  َذه  نُْوح   قهْوُم   قهْبلهُهْم  كه
ْوُن  وهعهاد   فِْرعه   ذُو  وه
ه   ْوتهاِد  اَْل

13. ஸமூது சமுதாயமும் லூத்துறடய 
மக்களும் கதாட்டமுறடயவர்களும் 
சபாய்ப்பித்தனர். அவர்கள்தான் 
(பாவத்திற்காக ஒன்றுகூடிய) குழுக்கள் 
ஆவார்கள். 

هُمْودُ  ث قهْوُم  وه  لُْوط   وه
ُب  اهْصحَٰ كه  لْـ هْيكهِة    وه َٰٓى ِ   اُول
اُب   اَْلهْحزه
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14. இவர்கள் எல்கலாரும் தூதர்கறள 
சபாய்ப்பித்தனர். ஆககவ, எனது 
தண்டறன (அவர்களுக்கு) உறுதியானது. 

به  اََِله  كَُل   اِْن  ُسله  كهَذه  الَرُ
َقه  اِبن  فهحه  ِعقه

15. இவர்கள் ஒகர ஒரு சத்தத்றதத் தவிர 
எறதயும் எதிர்பார்க்கவில்றல. அதற்கு 
(அந்த சத்தத்திற்கு) துண்டிப்பு, இறடசவளி 
இருக்காது. (அந்த தண்டறன இறடசவளி 
இல்லாத ஒகர சத்தமாக இருக்கும்.) 

ا  مه ءِ  یهْنُظرُ  وه  اََِله  هَٰ ُؤاَله
ةً  ًة َوهاِحده ْيحه ا صه ا  َمه   ِمْن  لههه

 فهوهاق  

16. அவர்கள் கூைினார்கள்: “எங்கள் 
இறைவா! விசாரறண நாளுக்கு முன்பாக 
எங்களுக்கு எங்கள் பத்திரத்றத (பங்றக, 
ஆவணத்றத) தீவிரப்படுத்திக் சகாடு.” 
(மறுறமயில் எங்களுக்கு நீ என்ன 
சகாடுக்கப்கபாகிைாகயா அது நல்லகதா, 
சகட்டகதா அறத ஒரு பத்திரத்தில் எழுதி 
உலகத்திகலகய எங்களுக்கு 
சகாடுத்துவிடு.) 

بَهنها  وهقهالُْوا ْل  ره َجِ  لَهنها  عه
نها  اِب  یهْوِم  قهْبله   قَِطه الِْحسه
 

17. (நபிகய!) அவர்கள் கூறுவறத 
சகிப்பரீாக! (அல்லாஹ்வின் விஷயத்தில், 
அல்லாஹ்றவ வணங்குவதில்) மிக 
வலிறம, உறுதி உறடய நமது அடியார் 
தாவூறத நிறனவு கூர்வரீாக! நிச்சயமாக 
அவர் (அல்லாஹ்றவ அதிகம் 
வணங்குவதன் மூலம் அவன் பக்கம்) 
முற்ைிலும் திரும்பக் கூடியவர் ஆவார். 

لَٰ  اِْصَِبْ  ا  عه  یهُقْولُْونه  مه
نها  ُكرْ وهاذْ  ْبده   ذها دهاو ده  عه

نَهه    اَْلهیِْد    هَوهاب    اِ  ا

18. நிச்சயமாக நாம் (அவருக்கு) 
மறலகறள வசப்படுத்திகனாம். அவருடன் 
மாறலயிலும் காறலயிலும் அறவ 
(அல்லாஹ்றவ) துதிக்கும். 

نَها  ْرنها  اِ َخه ه   الِْجبهاله  سه عه  مه
ْحنه  َبِ َِشَِ  یُسه  ِبالْعه
اِق    وهاَْلِْشره
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19. இன்னும் (அவருக்கு முன்பாக) ஒன்று 
கசர்க்கப்பட்ட பைறவகறளயும் (அவருக்கு 
நாம் வசப்படுத்திக் சகாடுத்கதாம்.) அறவ 
எல்லாம் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்தறவயாக 
இருந்தன. (எல்லாம் அவருடன் கசர்ந்து 
அல்லாஹ்றவ துதிப்பறவயாக இருந்தன.) 

ْْیه  الَطه ةً    وه  لَهه    كَُل   مهْحُشوْره
هَوهاب    ا

20. இன்னும், அவருறடய ஆட்சிறய 
பலப்படுத்திகனாம். அவருக்கு 
ஞானத்றதயும் (-நபித்துவத்றதயும் சட்ட 
நுணுக்கத்றதயும்) மிகத்சதளிவான, மிக 
உறுதியான கபச்றசயும் சகாடுத்கதாம். 

ْدنها  ده تهیْنَٰهُ  ُملْكهه   وهشه اَٰ  وه
فهْصله  الِْحْكمهةه  اِب  وه الِْخطه

 

21. (நபிகய) வழக்காளிகளுறடய சசய்தி 
உம்மிடம் வந்ததா? (தாவூத், 
அல்லாஹ்றவ வணங்கி வந்த) வடீ்டின் 
முன்பக்கமாக அவர்கள் சுவர் ஏைி வந்த 
சமயத்றத நிறனவு கூர்வரீாக! 

ىكه  وهههْل  تَٰ ه ْصِم    نهبهُؤا ا   الْخه
َوهُروا اِذْ  ابه   تهسه  الِْمْحره

22. அவர்கள் தாவூத் (நபி) இடம் (திடீசரன) 
நுறழந்த கபாது அவர் அவர்கறளப் 
பார்த்து திடுக்கிட்டார். அவர்கள் 
கூைினார்கள்: பயப்படாதீர். நாங்கள் இரு 
வழக்காளிகள். எங்களில் ஒருவர், (மற்ை) 
ஒருவர் மீது அநியாயம் சசய்தார். 
ஆககவ! எங்களுக்கு மத்தியில் நீதமாக 
தீர்ப்பளிப்பரீாக! அநீதி இறழத்து விடாதீர். 
கநரான பாறதயின் பக்கம் எங்களுக்கு 
வழிகாட்டுவரீாக! 

لُْوا  اِذْ  لَٰ  دهخه   فهفهِزعه   دهاو ده  عه
 ْ ْف    َله  قهالُْوا ِمْٰنُ  تهخه
ْصمَِٰن  لَٰ  بهْعُضنها بهغَٰ  خه  عه
  بهْينهنها  فهاْحُكْم  بهْعض  
َقِ    ُتْشِطْط  وهَله  ِبالْحه
وهٓاءِ  اِلَٰ  وهاْهِدنها   اِط  سه ره الَصِ
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23. “நிச்சயமாக இவர் எனது சககாதரர். 
அவருக்கு சதாண்ணூற்ைி ஒன்பது 
ஆடுகள் உள்ளன. எனக்கு ஒகர ஓர் 
ஆடுதான் உள்ளது. அறத(யும்) எனக்கு 
தந்துவிடு! என்று அவர் கூறுகிைார். அவர் 
வாதத்தில் என்றன மிறகத்துவிட்டார்.” 

ا   اَِنه  ذه هِخْ  هَٰ   ِتْسع   لهه   ا
ِتْسُعْونه  ِله  وه ًة َوه  نهْعجه

ة  َوهاِحده   فهقهاله  ة  نهْعجه
ا  ْكِفلِْنْيهه ه ِنْ  ا َزه  ِف   وهعه
اِب   الِْخطه

24. (தாவூத்) கூைினார்: உனது ஆட்றட 
தனது ஆடுகளுடன் கசர்க்க அவர் 
(உன்னிடம்) ககட்டதினால் அவர் உனக்கு 
அநீதி இறழத்துவிட்டார். நிச்சயமாக 
பங்காளிகளில் அதிகமானவர்கள் - 
அவர்களில் சிலர், சிலர் மீது அநீதி 
இறழக்கிைார்கள். (ஆனால்,) நம்பிக்றக 
சகாண்டு, நன்றமகறள சசய்தவர்கறளத் 
தவிர. அவர்கள் மிகக் குறைவானவர்ககள! 
தாவூத், நாம் அவறர கசாதித்கதாம் 
என்பறத அைிந்து சகாண்டார். ஆககவ, 
அவர் தன் இறைவனிடம் மன்னிப்புக் 
ககட்டார். சிரம் பணிந்தவராக (பூமியில்) 
விழுந்தார். அல்லாஹ்வின் பக்கம் 
திரும்பினார். 

لهمهكه  لهقهْد  قهاله   ِبُسؤهاِل  ظه
ِتكه  اِجه     اِلَٰ  نهْعجه اَِنه  نِعه   وه
ا ِثْْیً ٓاءِ  َمِنه  كه  الُْخلهطه
لَٰ  بهْعُضُهْم  لهیهْبِغْ   بهْعض   عه
ُنْوا الَهِذیْنه  اََِله  مه ِملُوا اَٰ   وهعه

ِت  لِحَٰ ا  وهقهلِْيل   الَصَٰ   ُهْم    َمه
َنه  هنَهمها  دهاو دُ  وهظه  فهتهَنَٰهُ  ا

بَهه   فهاْستهْغفهره  َره  ره   وهخه
 ۩ هنهابه ِكًعا َوها ا  ره

25. ஆக, நாம் அவருக்கு அ(ந்த 
குற்ைத்)றத மன்னித்தருளிகனாம். 
நிச்சயமாக அவருக்கு நம்மிடம் மிக 
சநருக்கமும் அழகிய மீளுமிடமும் 
உண்டு. 

فهْرنها  لِكه    لهه   فهغه اَِنه  ذَٰ  لهه   وه
نها    وهُحْسنه  لهُزلْفَٰ  ِعْنده
اَٰب    مه
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26. தாவூகத! நிச்சயமாக நாம் உம்றம 
இந்த பூமியில் அதிபராக ஆக்கிகனாம். 
ஆககவ, மக்களுக்கு மத்தியில் 
சத்தியத்றதக் சகாண்டு தீர்ப்பளிப்பரீாக! 
சுய விருப்பத்றத பின்பற்ைிவிடாதீர். அது 
உம்றம அல்லாஹ்வின் மார்க்கத்தில் 
இருந்து வழிசகடுத்துவிடும். நிச்சயமாக 
எவர்கள் அல்லாஹ்வின் மார்க்கத்தில் 
இருந்து (மக்கறள) வழிசகடுப்பார்ககளா - 
அவர்களுக்கு கடுறமயான தண்டறன 
உண்டு, அவர்கள் விசாரறண நாறள 
மைந்த காரணத்தால். 

دُ  او  نَها  یَٰده لْنَٰكه  اِ عه   جه
لِْيفهةً    اَْلهْرِض  ِف  خه
 الَنهاِس  بهْيه  فهاْحُكْم 

َقِ ِبالْ  وَٰی تهتَهِبِع  وهَله  حه   الْهه
ْن  فهُيِضلَهكه  ِبْيِل  عه ِ    سه  اّلَلَٰ

ْن   یهِضلَُْونه  الَهِذیْنه  اَِنه   عه
ِبْيِل  ِ  سه اب   لهُهْم  اّلَلَٰ  عهذه
 ٌۢ ِدیْد   یهْومه  نهُسْوا ِبمها  شه

اِبن   الِْحسه

27. வானத்றதயும் பூமிறயயும் 
அவ்விரண்டுக்கு மத்தியில் 
உள்ளவற்றையும் நாம் வணீாக 
பறடக்கவில்றல. அ(றவ கநாக்கமின்ைி 
பறடக்கப்பட்டன என்ப)து 
நிராகரிப்பவர்களின் எண்ணமாகும். 
ஆககவ, நிராகரிப்பவர்களுக்கு நரகத்தில் 
நாசம் உண்டாகட்டும். 

ا  مه لهْقنها  وه مهٓاءه  خه  الَسه
ا  وهاَْلهْرضه  مه   بهیْنهُهمها  وه
لِكه  بهاِطًل    َنُ  ذَٰ  نه الَهِذیْ  ظه
یْل   كهفهُرْوا    َهِذیْنه  فهوه   لَِل
 الَنهاِر   ِمنه  كهفهُرْوا

28. நம்பிக்றக சகாண்டு நன்றமகறள 
சசய்தவர்கறள பூமியில் சகட்டறத 
சசய்பவர்கறளப் கபான்று ஆக்குகவாமா? 
அல்லது, இறையச்சம் உள்ளவர்கறள 
பாவிகறளப் கபான்று ஆக்குகவாமா? 

هْم  ُل  ا ُنْوا الَهِذیْنه  نهْجعه مه  اَٰ
ِملُوا ِت  وهعه لِحَٰ   الَصَٰ

هالُْمْفِسِدیْنه   اَْلهْرِض ؗ  ِف  ك
هْم  ُل  ا  الُْمَتهِقْيه  نهْجعه

اِر  هالُْفَجه  ك
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29. இது, அபிவிருத்தி சசய்யப்பட்ட (அதிக 
நன்றமகளுறடய அருள் நிறைந்த) ஒரு 
கவதமாகும். இதன் வசனங்கறள 
அவர்கள் சிந்திப்பதற்காகவும், 
அைிவுள்ளவர்கள் (இதன் மூலம்) 
நல்லுபகதசம் சபறுவதற்காகவும் இறத 
நாம் உமக்கு இைக்கிகனாம். 

لْنَٰهُ  ِكتَٰب   هنْزه ك   اِلهْيكه  ا ه  ُمَبَٰ
ا بَهُرْو  یَِٰته   لَِيهَده َكهره  اَٰ لِیهتهذه  وه
 اَْلهلْبهاِب  اُولُوا

30. தாவூதுக்கு நாம் சுறலமாறன (நல்ல 
சந்ததியாக) வழங்கிகனாம். அவர் சிைந்த 
அடியார். நிச்சயமாக அவர் 
அல்லாஹ்வின் பக்கம் அதிகம் திரும்பக் 
கூடியவர் ஆவார். (அல்லாஹ்றவ அதிகம் 
நிறனப்பவரும் சதாழுபவரும் அவனுக்கு 
அதிகம் கீழ்ப்படிந்து நடப்பவரும் ஆவார்.) 

وهههْبنها  او ده  وه  ُسلهْيمَٰنه    لِده
ْبُد    نِْعمه  نَهه    الْعه هَوهاب    اِ  ا

31. (ஓடும்கபாது) விறரந்து ஓடக்கூடிய, 
(நிற்கும்கபாது மூன்று கால்களின் மீது 
நின்று, ஒரு காலின் குழம்றப பூமியில் 
சதாட்டு) அறமதியாக நிற்கக்கூடிய 
குதிறரகள் மாறல கநரத்தில் அவருக்கு 
முன் சமர்ப்பிக்கப்பட்டகபாது, 

َِشَِ  عهلهْيهِ  ُعِرضه  اِذْ   ِبالْعه
ُت  ِفنَٰ  الِْجيهاُد   الَصَٰ

32. ஆக, அவர் கூைினார்: “என் 
இறைவறன சதாழுவறத விட்டும் 
(மைக்கும் அளவுக்கு குதிறர) சசல்வத்தின் 
ஆறசறய நிச்சயமாக நான் ஆறச 
றவத்து விட்கடன்.” இறுதியாக, (சூரியன் 
அது மறையக்கூடிய) திறரயில் மறைந்து 
(-பார்க்க முடியாமல்) விட்டது. 

ْ   فهقهاله  هْحبهْبُت  اَِنِ  ُحَبه   ا
ْْیِ  ْن  الْخه ْ    رِ ِذكْ  عه َبِ َتَٰ  ره  حه
ْت  اِبۥ  تهوهاره  ِبالِْحجه

33. அவற்றை என்னிடம் திரும்பக் 
சகாண்டு வாருங்கள். ஆக, (அவற்ைின்) 
சகண்றட கால்களிலும் கழுத்துகளிலும் 
(அன்புடன்) தடவ ஆரம்பித்தார். 

ه    ُردَُْوهها  َ له ِفقه  عه ا  فهطه ْسًحٌۢ  مه
ْوِق   وهاَْلهْعنهاِق  ِبالَسُ
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34. சுறலமாறன நாம் திட்டவட்டமாக 
கசாதித்கதாம். இன்னும், அவருறடய 
நாற்காலியில் ஓர் உடறல கபாட்கடாம். 
பிைகு, அவர் (நம் பக்கம்) திரும்பிவிட்டார். 

ْد  لهقه  ُسلهْيمَٰنه  فهتهَنها  وه
هلْقهیْنها  ا لَٰ  وه ه   عه  ُكْرِسَيِ
ًدا سه هنهابه   ثَُمه  جه  ا

35. அவர் கூைினார்: “என் இறைவா! 
என்றன மன்னிப்பாயாக! இன்னும், 
எனக்குப் பிைகு கவறு ஒருவருக்கும் 
தகுதியாகாத ஓர் ஆட்சிறய நீ எனக்குத் 
தா! நிச்சயமாக நீதான் மகா சபரிய 
சகாறடவள்ளல் ஆவாய்.” 

َبِ  قهاله   ِلْ  وهههْب  ِلْ  اْغِفرْ  ره
ْبهِغْ  ََله  ُملْكًا د   یهنٌۢ ْ  َِلهحه   َمِنٌۢ
نَهكه  بهْعِدْی    هنْته  اِ  الْوهَههاُب  ا
 

36. ஆககவ, அவருக்கு நாம் காற்றை 
பணிய றவத்கதாம். அவர் விரும்புகின்ை 
இடத்திற்கு அவருறடய 
கட்டறளக்கிணங்க அது சமன்றமயாக 
வசீும். 

ْرنها  َخه یْحه  لههُ  فهسه  الَرِ
ٓاءً  ِباهْمِره   تهْجِرْی   ُرخه
ْيُث  ابه   حه  اهصه

37. இன்னும், எல்லா றஷத்தான்கறளயும் 
(அவருக்கு பணிய றவத்கதாம்). 
அவர்களில் கட்டிட வல்லுனர்கள், முத்துக் 
குளிப்பவர்கள் இருந்தனர். 

ِطْيه  يَٰ  بهَنهٓاء   كَُله  وهالَشه
َوهاص     وهغه

38. (இவர்கள் அறனவறரயும்,) இன்னும், 
சங்கிலிகளில் பிறணக்கப்பட்ட 
மற்ைவர்கறளயும் (நாம் அவருக்கு பணிய 
றவத்கதாம்). 

ِریْنه  خه اَٰ نِْيه  وه َره  ِف  ُمقه
اِد   اَْلهْصفه

39. இது நமது அருட்சகாறடயாகும். 
ஆககவ, (இந்த அருறள பிைருக்கு) நீர் 
சகாடுப்பரீாக! அல்லது, நீகர 
றவத்துக்சகாள்வரீாக! (அது விஷயமாக 
உம்மிடம்) விசாரறண இருக்காது. 

ا ٓاُؤنها  هَٰذه طه هوْ  فهاْمُنْن  عه  ا
هْمِسْك  ْْیِ  ا اب   ِبغه  ِحسه

40. நிச்சயமாக அவருக்கு நம்மிடம் 
சநருக்கமும் அழகிய மீளுமிடமும் 
இருக்கிைது. 

اَِنه  نها  لهه   وه  لهُزلْفَٰ  ِعْنده
ن  وهُحْسنه  اَٰب   مه
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41. இன்னும். நமது அடியார் அய்யூறப 
நிறனவு கூர்வரீாக! நிச்சயமாக எனக்கு 
கறளப்றபயும் வலிறயயும் றஷத்தான் 
ஏற்படுத்தி விட்டான் என்று அவர் தன் 
இறைவறன அறழத்(து பிரார்த்தித்)த 
சமயத்தில், 

ُكرْ  نها   وهاذْ ْبده هیَُْوبه    عه  اِذْ  ا
بَهه    نهادَٰی ْ  ره هَنِ ِنه  ا َسه   مه

ُن  ْيطَٰ ِبُنْصب   الَشه
اب     َوهعهذه

42. (நாம் அவருக்கு கூைிகனாம்:) “உமது 
காலால் (பூமிறய) உறதப்பரீாக! இது 
குளிர்ந்த நீருறடய குளிக்கின்ை நீரூற்றும் 
குடிக்கின்ை நீருமாகும்.” 

ا ِبِرْجلِكه    اُْرُكْض  ذه  هَٰ
 ٌۢ ل  اب   بهاِرد   ُمْغتهسه ره  وهشه

43. இன்னும், நம் புைத்தில் இருந்து 
கருறணயாகவும் நிறைவான 
அைிவுறடயவர்களுக்கு ஓர் உபகதசமாக 
இருப்பதற்காகவும் அவருறடய 
குடும்பத்தாறரயும் அவர்களுடன் 
(குணத்திலும் அழகிலும்) அவர்கள் 
கபான்ைவர்கறளயும் அவருக்கு நாம் 
(அதிகமாகக்) சகாடுத்கதாம். 

وهههْبنها  هْهلهه   لهه    وه ِمثْلهُهْم   ا  وه
ُهْم  ْحمهةً  َمهعه َنها  ره ی َمِ   وهِذْكرَٰ
 اَْلهلْبهاِب  َِلُوِل 

44. இன்னும், (அவருக்கு கூைிகனாம்:) 
“உமது கரத்தால் ஒரு பிடி புல்றல 
எடுப்பரீாக! ஆக, அதன்மூலம் (பூமியில்) 
அடிப்பரீாக! நீர் (சசய்த) சத்தியத்றத 
முைிக்காதீர்!” நிச்சயமாக நாம் அவறர 
சபாறுறமயாளராக கண்கடாம். அவர் 
சிைந்த அடியார். நிச்சயமாக அவர் 
(இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் எல்லா 
நிறலயிலும்) அல்லாஹ்வின் பக்ககம 
திரும்பியவர் ஆவார். 

 ا ِضْغثً  ِبيهِدكه  وهُخذْ 
 تهْحنهْث    وهَله  بَِه   فهاْضِرْب 

نَها  هُ  اِ ْدنَٰ اِبًرا    وهجه  نَِْعمه  صه
ْبُد    نَهه    الْعه هَوهاب    اِ  ا

45. நமது அடியார்களான, (வணக்க 
வழிபாட்டில்) வலிறமகளும் 
(அல்லாஹ்றவ அைிவதில்) 
அகப்பார்றவயும் உறடயவர்களான 
இப்ராஹமீ், இஸ்ஹாக், யஅகூப் 
ஆகிகயாறர நிறனவு கூர்வரீாக! 

ُكرْ  نها   وهاذْ ده ِهْيمه  ِعبَٰ  اِبْرَٰ
قه  یهْعُقْوبه  وهاِْسحَٰ  اُوِل  وه
اِر   اَْلهیِْدْی   وهاَْلهبْصه
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46. நிச்சயமாக நாம் “மறுறமறய அதிகம் 
நிறனத்தல் (அதற்காக அமல் சசய்தல்)” 
என்ை சிைப்றபக் சகாண்டு அவர்கறள 
விகசஷமாக கதர்ந்சதடுத்கதாம். 
(அவர்களும் அல்லாஹ்றவ, மறுறமறய 
நிறனவு கூர்ந்தவர்களாக இருந்ததுடன் 
மக்களுக்கும் அறத 
நிறனவூட்டுபவர்களாக இருந்தார்கள்.) 

َها   ن ْ  اِ ُ هْخلهْصٰنَٰ ة   ا الِصه  ِبخه
ی اِر   ِذْكره  الَده

47. இன்னும், நிச்சயமாக அவர்கள், 
நம்மிடம் மிகச் சிைந்தவர்களான 
கதர்ந்சதடுக்கப்பட்டவர்களில் 
இருந்தார்கள். 

نَهُهْم  اِ نها  وه  لهِمنه  ِعْنده
فهْيه   اَْلهْخيهاِر   الُْمْصطه

48. இன்னும், இஸ்மாயறீலயும் 
அல்யசவுறவயும் துல்கிஃப்றலயும் 
நிறனவு கூர்வரீாக! (இவர்கள்) 
எல்கலாரும் மிகச் சிைந்தவர்களில் 
உள்ளவர்கள். 

ُكرْ  عه  اِْسمَِٰعْيله  وهاذْ   وهالْیهسه
 َمِنه  وهكَُل   الِْكْفِل    وهذها

 اَْلهْخيهاِر  

49. இது ஒரு நிறனவூட்டல் 
(நல்லுபகதசம்) ஆகும். நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்றவ அஞ்சியவர்களுக்கு 
அழகிய மீளுமிடம் (தங்குமிடம்) 
இருக்கிைது. 

ا اَِنه  ِذْكر     هَٰذه  لِلُْمَتهِقْيه  وه
اَٰب    لهُحْسنه   مه

50. அத்ன் சசார்க்கங்கள் (அவர்களுக்கு) 
உண்டு. (அவற்ைின்) வாசல்கள் 
அவர்களுக்காக திைக்கப்பட்டறவயாக 
இருக்கும். 

َنَِٰت  ةً  عهْدن    جه   لَهُهُم  َمُفهَتهحه
 اَْلهبْوهاُب  

51. அவற்ைில் அவர்கள் (-கட்டில்கள் மீது) 
சாய்ந்தவர்களாக இருப்பார்கள். அதிகமான 
பழங்கறளயும் பானங்கறளயும் 
சகாண்டுவரும்படி (கூைி தங்கள் 
பணியாளர்கறள) அறழப்பார்கள். 

ْيه  ا  ُمَتهِكـ ِ  یهْدُعْونه  فِْيهه
ا  ة   فِْيهه ِكهه ة    ِبفها ِثْْیه كه

اب   ره  َوهشه

52. இன்னும், சம வயதுறடய, 
பார்றவகறள தாழ்த்திய சபண்கள் 
அவர்களிடம் இருப்பார்கள். 

ُهْم  ُت  وهِعْنده ْرِف  قَِٰصرَٰ  الَطه
اب   ْتره ه  ا
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53. விசாரறண நாளில் (நீங்கள் 
சபறுவரீ்கள் என்று) உங்களுக்கு 
வாக்களிக்கப்பட்டறவ இறவதான். 

ا ا  هَٰذه  لِيهْوِم  ُتْوعهُدْونه  مه
اِب   الِْحسه

54. நிச்சயமாக இறவ 
(சசார்க்கவாசிகளுக்கு சகாடுக்கப்பட்ட) 
நமது சகாறடயாகும். இவற்றுக்கு அழிவு, 
முடிவு அைகவ இல்றல. (அல்லாஹ்வின் 
சசார்க்க அருள்கள் தீர்ந்து கபாகாதறவ.) 

ا اَِنه  ذه ا  لهِرْزقُنها هَٰ  ِمْن  لهه   مه
 نَهفهاد  ۬  

55. (கமற்கூைப்பட்ட) இறவ 
(நல்லவர்களுக்கு உரியதாகும்). ஆனால், 
நிச்சயமாக எல்றல மீைியவர்களுக்கு (-
பாவிகளுக்கு) மிகக் சகட்ட 
மீளுமிடம்தான் உண்டு. 

ا    ذه اَِنه  هَٰ ِغْيه  وه َره   لِلَطَٰ  لهشه
اَٰب     مه

56. (அதுதான்) நரகம், அதில் அவர்கள் 
எரிந்து சபாசுங்குவார்கள். (அங்கக 
அவர்களுக்கு விரிப்பு இருக்கும்.) அந்த 
விரிப்பு (சநருப்பினால் ஆன) மிகக் சகட்ட 
விரிப்பாகும். 

َنهمه    هه ا    جه   فهِبْئسه  یهْصلهْونههه
اُد   الِْمهه

57. இறவ, சகாதி நீரும் சீல் சலமும் 
ஆகும். ஆக, இவற்றை அவர்கள் 
சுறவக்கட்டும். 

ا    ذه ِمْيم   فهلْيهُذْوقُْوهُ  هَٰ  حه
اق    َسه  وهغه

58. இன்னும், கதாற்ைத்தில் பல 
வறகயான கவறு தண்டறனகளும் 
(அவர்களுக்கு) உண்டு. 

رُ  خه اَٰ كْلِه    ِمْن  وه هْزوهاج    شه  ا

59. இது உங்களுடன் (நரகத்தில்) 
நுறழயக்கூடிய (இன்சனாரு) கூட்டமாகும் 
(என்று பாவிகளின் தறலவர்களுக்கு 
கூைப்படும். அப்கபாது அவர்கள் பதில் 
கூறுவார்கள்:) “அவர்களுக்கு (இங்கு) வசதி 
உண்டாகாமல் இருக்கட்டும். நிச்சயமாக 
அவர்கள் நரகத்தில் எரிந்து 
சபாசுங்குவார்கள்.” 

ا ُكْم     َمُْقتهِحم   فهْوج   هَٰذه   َمهعه
ٌۢا  َله  ًب ْرحه نَهُهْم  ِبِهْم    مه  اِ

الُوا  الَنهاِر  صه
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60. (பாவிகள்) கூறுவார்கள்: “மாைாக, 
நீங்கள்தான் (நாங்கள் இங்கு வருவதற்கு 
காரணமாக இருந்தீர்கள்). உங்களுக்கு 
இங்கு வசதி கிறடக்காமல் கபாகட்டும். 
நீங்கள்தான் இவற்றை எங்களுக்கு 
முற்படுத்தினரீ்கள். (எங்கள் பாவங்களுக்கு 
நீங்கள்தான் காரணம்.)” ஆக, (அவர்களது 
தங்குமிடம்) மிகக் சகட்ட தங்குமிடமாகும். 

هنُْتْم  بهْل  قهالُْوا ٌۢا   َله  ا ًب ْرحه  مه
هنُْتْم  ِبُكْم    ْمُتُمْوهُ  ا ا    قهَده  لهنه

اُر  فهِبْئسه   الْقهره

61. (பாவிகள்) கூறுவார்கள்: “எங்கள் 
இறைவா! யார் இவற்றை எங்களுக்கு 
முற்படுத்தினாகரா (-எங்கறள யார் 
பாவத்தில் தள்ளினாகரா) அவருக்கு 
நரகத்தில் இரண்டு மடங்கு தண்டறனறய 
நீ அதிகப்படுத்து.” 

بَهنها  قهالُْوا ْن  ره مه   مه  لهنها  قهَده
ا ذه ابًا فهِزْدهُ  هَٰ   ِف  ِضْعًفا  عهذه
 الَنهارِ 

62. இன்னும், அவர்கள் கூறுவார்கள்: 
“சகட்டவர்களில் உள்ளவர்கள் என்று 
நாங்கள் கருதி வந்த பல மனிதர்கறள 
எங்களால் (இங்கு நரகத்தில்) பார்க்க 
முடிவதில்றலகய!” 

ا  وهقهالُْوا ی َله  لهنها  مه   نهرَٰ
اًَل  ُهْم  ُكَنها  ِرجه  َمِنه  نهُعَدُ

اِر    اَْلهْشره

63. (நரகத்தில் நுறழயாத) அ(ந்த 
நல்ல)வர்கறள நாங்கள் ககலியாக 
எடுத்துக் சகாண்கடாமா? அல்லது, 
(அவர்கள் இங்கு இருந்தும் அவர்கறள 
நாங்கள் கதடியும் எங்கள்) பார்றவகள் 
அவர்கறளப் பார்க்க முடியாமல் கசார்ந்து 
விட்டனவா? 

ُهْم  ْذنَٰ تَهخه ه هْم   ِسْخِریًَا ا  ا
ْت  ُ  زهاغه ْٰنُ اُر  عه  اَْلهبْصه

64. நரகவாசிகள் (இவ்வாறு) தங்களுக்குள் 
தர்க்கிப்பது - நிச்சயமாக இது 
உண்றமயாகும். 

لِكه  اَِنه  َق   ذَٰ   اُصُم تهخه  لهحه
هْهِل   الَنهاِرن  ا
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65. (நபிகய!) கூறுவரீாக! “நிச்சயமாக நான் 
எல்லாம் ஓர் எச்சரிப்பாளர்தான். ஒகர 
ஒருவனுமாகிய (அறனவறரயும்) அடக்கி 
ஆளுகிைவனுமாகிய அல்லாஹ்றவத் 
தவிர (வணக்கத்திற்குரிய) இறைவன் 
யாரும் இல்றல.” 

ا   قُْل  نَهمه هنها  اِ ۬   ا ا  ُمْنِذر    مه  وه
َٰه   ِمْن  ُ  اََِله  اِل  الْوهاِحُد  اّلَلَٰ

اُر   َهه  الْقه

66. (அவன்,) வானங்கள், பூமி, இன்னும் 
அறவ இரண்டுக்கும் இறடயில் 
உள்ளவற்ைின் உரிறமயாளன், 
மிறகத்தவன், மகா மன்னிப்பாளன் 
(ஆவான்). 

َبُ  ِت  ره مَٰوَٰ   وهاَْلهْرِض  الَسه
ا  مه ِزیْزُ  بهیْنهُهمها  وه  الْعه

َفهاُر   الْغه

67. (நபிகய!) கூறுவரீாக! “இ(ந்த 
கவதமான)து ஒரு மகத்தான 
சசய்தியாகும். 

ِظْيم    ُهوهنهبهؤ ا قُْل   عه

68. நீங்கள் இறத புைக்கணிக்கிைரீ்கள்.”  هنُْتْم ْنهُ  ا  ُمْعِرُضْونه  عه

69. மிக உயர்ந்த வானவர்கறளப் பற்ைி, 
(ஆதறம அல்லாஹ் பறடப்பதற்கு 
முன்னர் அவர் விஷயமாக) அவர்கள் 
தர்க்கித்த கபாது (என்ன கூைினார்கள் 
என்று) எனக்கு அைகவ ஞானம் இல்றல. 
(அல்லாஹ் எனக்கு அறத கூைிய 
பின்னர்தான் நான் அறத அைிகவன். 
ஆககவ, இது சதளிவான ஓர் ஆதாரமாக 
இல்றலயா?) 

ا  هانه  مه ِ   عِلْم    ِمْن  ِله  ك  ِبالْمهله
 یهْختهِصُمْونه  اِذْ  اَْلهْعلَٰ  

70. “நிச்சயமாக நான் எல்லாம் சதளிவான 
ஓர் எச்சரிப்பாளர்தான்” என்கை தவிர 
எனக்கு வஹ்யி அைிவிக்கப்படுவதில்றல. 

َه  یَُْوحَٰ   اِْن  هنَهمها   اََِله   اِله هنها  ا   ا
ِبْي   نهِذیْر    َمُ

71. (நபிகய!) அந்த சமயத்றத நிறனவு 
கூர்வரீாக, உமது இறைவன் 
வானவர்கறள கநாக்கி கூைினான்: 
“நிச்சயமாக நான் களிமண்ணிலிருந்து 
ஒரு மனிதறர பறடக்கப்கபாகிகைன்” 

بَُكه  قهاله  اِذْ  كهةِ  ره َٰٓى ِ ْ  لِلْمهل   اَِنِ
 ٌۢ الِق  ًرا خه  ِطْي   َمِْن  بهشه
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72. “ஆக, நான் அவறர சசம்றமபடுத்தி, 
அவரில் நான் பறடத்த உயிறர ஊதினால் 
(வானவர்ககள!) நீங்கள் அவருக்கு முன் 
சிரம் பணிந்தவர்களாக விழுந்து 
விடுங்கள்!” 

یُْته   فهاِذها َوه نهفهْخُت  سه   فِْيهِ  وه
ْوِحْ  ِمْن  ُعْوا َرُ  لهه   فهقه

ِجِدیْنه   سَٰ

73. ஆக, வானவர்கள், அவர்கள் 
ஒவ்சவாருவரும், அவர்கள் அறனவரும் 
சிரம் பணிந்தனர். 

ده  جه كهةُ  فهسه َٰٓى ِ  كُلَُُهْم  الْمهل
هْجمهُعْونه    ا

74. இப்லீறஸத் தவிர. அவன் சபருறம 
அடித்தான். இன்னும், நிராகரிப்பவர்களில் 
ஆகிவிட்டான். 

ه  اِبْلِیْسه    اََِله    اِْستهْكَبه
هانه  ك  الْكَِٰفِریْنه  ِمنه  وه

75. (அல்லாஹ்) கூைினான்: “இப்லீகஸ! 
நான் எனது இரு கரத்தால் 
பறடத்தவருக்கு நீ ஸஜ்தா 
சசய்வதிலிருந்து உன்றன தடுத்தது எது? 
நீ சபருறமயடிக்கிைாயா? (இதற்கு முன் நீ 
சபருறமயடித்ததில்றலகய!) அல்லது, 
(இதற்கு முன்னரும்) நீ 
சபருறமயடிப்பவர்களில்தான் 
இருந்தாயா?” 

ا  یَٰ اِبْلِیُْس  قهاله  كه  مه نهعه   مه
هْن  لهْقُت  لِمها  تهْسُجده  ا   خه

َیه    ْته  ِبيهده هْستهْكَبه هْم  ا  ا
الِْيه   ِمنه  ُكْنته   الْعه

76. (றஷத்தான்) கூைினான்: “நான் அவறர 
விட சிைந்தவன். நீ என்றன சநருப்பில் 
இருந்து பறடத்தாய். இன்னும், அவறர 
மண்ணிலிருந்து பறடத்தாய்.” 

هنها  قهاله  ْْی    ا ْنُه    خه  َمِ
ِنْ  لهْقته لهْقتهه   ِمْن  خه   نَهار  َوهخه

 ِطْي   ِمْن 

77. (அல்லாஹ்) கூைினான்: “நீ இ(ந்த 
சசார்க்கத்)திலிருந்து சவளிகயைி விடு! 
ஆக, நிச்சயமாக நீ சபிக்கப்பட்டவன் 
ஆவாய்.” 

ا فهاْخُرْج  قهاله    فهاِنَهكه  ِمْنهه
ِجْيم  ۬    ره

78. “இன்னும், நிச்சயமாக கூலி 
(சகாடுக்கப்படும் மறுறம) நாள் வறர 
உன் மீது என் சாபம் உண்டாகட்டும்.” 

اَِنه   یهْوِم  اِلَٰ  لهْعنهِتْ   عهلهْيكه  وه
یِْن   الَدِ
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79. (இப்லீஸ்) கூைினான்: “என் இறைவா! 
ஆக, அவர்கள் எழுப்பப்படுகின்ை நாள் 
வறர எனக்கு அவகாசம் அளி!” 

َبِ  قهاله  هنِْظْرِنْ   ره  یهْوِم  اِلَٰ  فها
ثُْونه   یُْبعه

80. (அல்லாஹ்) கூைினான்: “நிச்சயமாக நீ, 
அவகாசமளிக்கப்பட்டவர்களில் இருப்பாய்.”  ِمنه  فهاِنَهكه  قهاله  

ِریْنه    الُْمْنظه

81. “(மறுறமக்கான) அைியப்பட்ட 
கநரத்தின் நாள் வரும் வறர (உனக்கு 
அவகாசம் அளிக்கப்படும்).” 

الْمهْعلُْوِم   الْوهقِْت  یهْوِم  اِلَٰ 
 

82. (இப்லீஸ்) கூைினான்: “ஆக, உனது 
கண்ணியத்தின் மீது சத்தியமாக அவர்கள் 
அறனவறரயும் நிச்சயமாக நான் 
வழிசகடுப்கபன்.” 

ِتكه  قهاله  ْ  فهِبِعَزه ُ یهَٰنه ُْغوِ  َله
هْجمهِعْيه    ا

83. “அவர்களில் உனது பரிசுத்தமான 
அடியார்கறளத் தவிர. (அவர்கறள 
வழிசகடுக்க என்னால் முடியாது.)” 

ُ  ِعبهادهكه  اََِله    ِمْٰنُ
 الُْمْخلهِصْيه 

84. (அல்லாஹ்) கூைினான்: “ஆக, 
(இதுதான் என்னிடமிருந்து வந்த) 
உண்றமயாகும். நான் உண்றமறயத்தான் 
கூறுகவன்.” 

َقُ ؗ  قهاله  َقه  فهالْحه  وهالْحه
هقُْوُل    ا

85. “உன்னாலும் அவர்களில் உன்றன 
பின்பற்ைியவர்களாலும் (உங்கள்) 
அறனவர்களாலும் நரகத்றத நிரப்புகவன்.” 

هْملـه هَنه  َنهمه  َله هه   ِمْنكه  جه
ِمَمهْن  كه  وه ْ مِ  تهِبعه  ْٰنُ

هْجمهِعْيه   ا

86. (நபிகய!) கூறுவரீாக! “இதற்காக நான் 
உங்களிடம் கூலி எறதயும் 
ககட்கவில்றல. இன்னும், நான் 
(சபாய்யாக) வரட்டு சகௌரவம் 
கதடுபவர்களில் இல்றல.” 

ا   قُْل  هْسـ هلُُكْم  مه  ِمْن  عهلهْيهِ  ا
ا   مه هْجر  َوه هنها  ا   ِمنه  ا

 الُْمتهكهلَِِفْيه 
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87. (குர்ஆனாகிய) இது இல்றல, 
அகிலத்தார்களுக்கு ஓர் அைிவுறரயாககவ 
தவிர. 

لهِمْيه  ِذْكر   ُهوهاََِله  اِْن  لَِلْعَٰ
 

88. இதன் சசய்திறய (அது 
உண்றமயானது என்று சவளிப்பறடயாக) 
சில காலத்திற்குப் பின்னர் நிச்சயம் 
நீங்கள் அைிவரீ்கள். 

لهتهْعلهُمَنه  هه   وه  بهْعده  نهبها
ن   ِحْي 

ஸூரா ஸுமர ்الزمر 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. மிறகத்தவனும் மகா ஞானவானுமான 
அல்லாஹ்வின் புைத்திலிருந்து 
இைக்கப்பட்ட கவதமாகும் (இது). 

ِب  تهَْنِیُْل  ِ   ِمنه  الِْكتَٰ  اّلَلَٰ
ِزیْزِ  ِكْيِم   الْعه  الْحه

2. நிச்சயமாக நாம் இந்த கவதத்றத 
உண்றமயுடன் உமக்கு இைக்கிகனாம். 
ஆககவ, அல்லாஹ்றவ வணங்குவரீாக, 
வணக்க வழிபாடுகறள - தீறன 
அவனுக்கு முற்ைிலும் 
தூய்றமப்படுத்தியவராக. 

َها   ن لْنها   اِ هنْزه  الِْكتَٰبه  اِلهْيكه  ا
َقِ  ه  فهاْعُبدِ  ِبالْحه   اّلَلَٰ
یْنه   لَههُ  ُمْخلًِصا   الَدِ
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3. அைிந்து சகாள்ளுங்கள்! பரிசுத்தமான 
வணக்க வழிபாடுகள் எல்லாம் 
அல்லாஹ்விற்கக உரியன. அவறன 
அன்ைி (பல) சதய்வங்கறள (தங்களுக்கு) 
எடுத்துக் சகாண்டவர்கள், “நாங்கள் 
அவர்கறள வணங்குவதில்றல, 
அல்லாஹ்வின் பக்கம் அந்தஸ்தால் 
எங்கறள அவர்கள் 
சநருக்கமாக்குவதற்காககவ தவிர.” என்று 
கூறுகிைார்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
அவர்களுக்கு மத்தியில் அவர்கள் கருத்து 
கவறுபாடு சசய்கின்ைவற்ைில் 
தீர்ப்பளிப்பான். சபாய்யர்கறள 
நிராகரிப்பாளர்கறள நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் கநர்வழி சசலுத்தமாட்டான். 

ِ  اهَله  یُْن  ّلِلََٰ الُِص    الَدِ  الْخه
الَهِذیْنه  ُذْوا وه تَهخه  ِمْن  ا
هْولِيهٓاءه    ُدْونِه    ا  ا  مه

بُْونها   اََِله  نهْعُبُدُهْم  َرِ   اِله  لُِيقه
 ِ ه  اَِنه  ُزلْفَٰ    اّلَلَٰ  یهْحُكُم  اّلَلَٰ

 ْ ُ ا  ِفْ  بهْيٰنه  فِْيهِ  ُهْم  مه
  ۬ ه  اَِنه  یهْختهلُِفْونه    َله  اّلَلَٰ
ْن  یهْهِدْی  ِذب   مه َفهار   ُهوهكَٰ كه
 

4. அல்லாஹ் ஒரு குழந்றதறய (தனக்கு) 
எடுத்துக்சகாள்ள நாடினால் அவன் தான் 
பறடத்தவற்ைில் இருந்து தான் நாடுவறத 
கதர்ந்சதடுத்திருப்பான். அவன் மகா 
பரிசுத்தமானவன். அவன்தான் ஒருவனும் 
அடக்கி ஆளுகிைவனுமாகிய அல்லாஹ் 
ஆவான். 

اده  لهوْ  هره ُ  ا هْن  اّلَلَٰ لهًدا یَهَتهِخذه  ا  وه
فَٰ  ْصطه ا  یهْخلُُق  ِمَمها  ََله  مه
ٓاُء    نهه     یهشه ُ  ُسْبحَٰ  ُهوهاّلَلَٰ
اُر  الْوهاِحُد  َهه  الْقه

5. அவன் வானங்கறள, பூமிறய 
உண்றமயான காரணத்திற்காக 
பறடத்தான். பகல் மீது இரறவ 
சுருட்டுகிைான். இரவின் மீது பகறல 
சுருட்டுகிைான். சூரியறனயும் 
சந்திரறனயும் அவன் கட்டுப்படுத்தி 
றவத்துள்ளான். எல்லாம் குைிப்பிட்ட ஒரு 
தவறணறய கநாக்கி ஓடுகின்ைன. 
அைிந்துசகாள்ளுங்கள்! அவன்தான் 
மிறகத்தவன், மகா மன்னிப்பாளன். 

لهقه  ِت  خه مَٰوَٰ  وهاَْلهْرضه  الَسه
َقِ    له  الَهْيله  یُكهوَِرُ  ِبالْحه   عه
ارِ  یُكهوَِرُ  الَنههه اره  وه له  الَنههه  عه
ره  الَهْيِل  َخه ْمسه  وهسه   الَشه
الْقهمهره    ل   یَهْجِرْی  كَُل    وه   َِلهجه
َمً    ِزیْزُ  اهَله  َمُسه  ُهوهالْعه
َفهاُر   الْغه
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6. அவன் உங்கறள ஒகர ஓர் ஆன்மாவில் 
இருந்து பறடத்தான். பிைகு, அதில் 
இருந்து அதன் கஜாடிறய பறடத்தான். 
இன்னும், அவன் உங்களுக்காக 
கால்நறடகளில் எட்டு கஜாடிகறள 
உருவாக்கினான். அவன் உங்கறள 
உங்கள் தாய்மார்களின் வயிற்ைில் (-
தாயின் வயிறு, கருவறை, நஞ்சுக்சகாடி 
ஆகிய) மூன்று இருள்களில் ஒரு 
பறடப்புக்குப் பின்னர் இன்சனாரு 
பறடப்பாக பறடக்கிைான். அவன்தான் 
உங்கள் இறைவனாகிய அல்லாஹ் 
ஆவான். அவனுக்கக ஆட்சி அறனத்தும் 
உரியது. அவறனத் தவிர (உண்றமயில் 
வணங்கத்தகுதியான) இறைவன் அைகவ 
இல்றல. ஆக, நீங்கள் எவ்வாறு (அவறன 
விட்டு கவறு ஒன்றை வணங்குவதற்காக 
திறசத்) திருப்பப்படுகிைரீ்கள். 

لهقهُكْم   نَهْفس   َمِْن  خه
ة   له  ثَُمه  َوهاِحده عه ا  جه   ِمْنهه
ا  هه له  زهْوجه هنْزه ا  َمِنه  لهُكْم  وه
اِم  همَِٰنيهةه  اَْلهنْعه هْزوهاج     ث   ا
  بُُطْوِن  ِفْ  یهْخلُُقُكْم 
ِتُكْم  لًْقا  اَُمههَٰ ْ  خه  بهْعدِ   َمِنٌۢ
لْق   َٰث     ُظلُمَٰت   ِفْ  خه هل   ث
لُِكُم  ُ  ذَٰ بَُُكْم  اّلَلَٰ  لههُ  ره
َٰهه  َله   الُْملُْك    هَنَٰ  ُهوه   اََِله  اِل  فها

فُْونه   ُتْصره

7. நீங்கள் நிராகரித்தால் நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் உங்கறள விட்டும் முற்ைிலும் 
கதறவயற்ைவன் - (எல்லா வறகயிலும் 
அவன்) நிறைவானவன். அவன் தனது 
அடியார்களுக்கு நிராகரிப்றப விரும்ப 
மாட்டான். நீங்கள் நன்ைி சசலுத்தினால் 
அவன் உங்களுக்கு அறத விரும்புவான். 
பாவியான ஓர் ஆன்மா இன்சனாரு 
(பாவியான) ஆன்மாவின் பாவத்றத 
சுமக்காது. பிைகு, உங்கள் இறைவன் 
பக்ககம உங்கள் மீளுமிடம் இருக்கிைது. 
ஆக, அவன் நீங்கள் சசய்து 
சகாண்டிருந்தறத உங்களுக்கு 
அைிவிப்பான். நிச்சயமாக அவன் 
சநஞ்சங்களில் உள்ளறத நன்கைிந்தவன் 
ஆவான். 

ه  فهاَِنه  تهْكُفُرْوا اِْن  ِنَ   اّلَلَٰ   غه
ْنُكْم   لِِعبهاِدهِ   یهْرضَٰ  وهَله  عه
اِْن  الُْكْفره     تهْشُكُرْوا وه
هُ   تهِزرُ  وهَله   لهُكْم    یهْرضه
ة   ی    َوِْزره  وهاِزره  اِلَٰ  ثَُمه  اُْخرَٰ
بَُِكْم  ْرِجُعُكْم  ره  َمه

ُئُكْم   ُكنُْتْم  ِبمها  فهُينهَبِ
نَهه   تهْعمهلُْونه    ٌۢ  اِ اِت  عهلِْيم    ِبذه
ُدْوِر   الَصُ
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8. மனிதனுக்கு ஒரு தீங்கு ஏற்பட்டால் 
அவன் தன் இறைவறன அவன் பக்கம் 
முற்ைிலும் திரும்பியவனாக அறழத்து 
பிரார்த்திக்கிைான். பிைகு, (இறைவன்) தன் 
புைத்திலிருந்து அவனுக்கு ஓர் அருறள 
வழங்கினால் இதற்கு முன்னர் அவனிடம் 
பிரார்த்திப்பவனாக இருந்தறத அவன் 
மைந்து விடுகிைான். இன்னும், 
அல்லாஹ்விற்கு இறண(யாக கற்பறன 
சதய்வங்)கறள ஏற்படுத்துகிைான், 
அவனுறடய பாறதறய விட்டு (மக்கறள) 
வழிசகடுப்பதற்காக (இவ்வாறு 
சசய்கிைான்). (நபிகய!) கூறுவரீாக! “நீ 
உனது நிராகரிப்றபக் சகாண்டு சிைிது 
(காலம்) சுகமறடந்துசகாள்! நிச்சயமாக நீ 
நரகவாசிகளில் ஒருவன்தான்.” 

اِذها انه  مهَسه  وه   ُضَر   اَْلِنْسه
بَهه   دهعها    اِذها ثَُمه  ْيهِ اِله  ُمِنیًْبا  ره
َوهلهه   ا  نهِسه  َمِْنهُ  نِْعمهةً  خه  مه
هانه  ا ك   قهْبُل  ِمْن  اِلهْيهِ  یهْدُعْو 

له  عه ِ  وهجه اًدا  ّلِلََٰ هنْده  لَُِيِضَله  ا
ْن  ِبْيلِه     عه  تهمهَتهعْ  قُْل  سه

۬   ِبُكْفِركه  نَهكه  قهلِْيًل    ِمْن  اِ
ِب   الَنهاِر  اهْصحَٰ

9. யார் மறுறமறய பயந்து, தன் 
இறைவனின் அருறள ஆறச றவத்து, 
இரவு கநரங்களில் சிரம் பணிந்தவராகவும் 
நின்ைவராகவும் அல்லாஹ்றவ 
வணங்குவாகரா அவர் அல்லாஹ்றவ 
நிராகரிப்பவருக்கு சமமாவாரா? (நபிகய!) 
கூறுவரீாக! “(அல்லாஹ்றவ வணங்கி 
அவனுக்கு கீழ்ப்படிவதில் உள்ள 
நன்றமறய) அைிந்தவர்களும் (அறத) 
அைியாதவர்களும் சமமாவார்களா? 
நல்லுபகதசம் சபறுவசதல்லாம் 
நிறைவான அைிவுறடயவர்கள்தான்.” 

هَمهْن  نهٓاءه  ُهوهقهانِت   ا  الَهْيِل  اَٰ
ًما اِجًدا َوهقهٓاى ِ رُ  سه  یَهْحذه

ةه  یهْرُجْوا اَْلَِٰخره ْحمهةه  وه  ره
بَِه       یهْستهوِی ههْل  قُْل  ره

الَهِذیْنه  یهْعلهُمْونه  الَهِذیْنه   وه
نَهمها  یهْعلهُمْونه    َله  َكهرُ  اِ  یهتهذه

 اَْلهلْبهاِبن  اُولُوا
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10. (நபிகய நான் என் அடியார்களுக்கு 
கட்டறளயிடுவதாக) கூறுவரீாக! 
“நம்பிக்றக சகாண்ட என் அடியார்ககள! 
உங்கள் இறைவறன அஞ்சுங்கள்! 
இவ்வுலகில் நன்றம சசய்தவர்களுக்கு 
(மறுறமயில்) நன்றம (-சசார்க்கம்) 
உண்டு. இன்னும் அல்லாஹ்வின் பூமி 
விசாலமானதாகும். 
சபாறுறமயாளர்களுக்கு அவர்களது கூலி 
(மறுறமயில்) வழங்கப்படுவசதல்லாம் 
கணக்கின்ைிதான். (முடிவுைாத 
நற்பாக்கியங்கறள அவர்கள் 
அனுபவிப்பார்கள்.)” 

ُنوا الَهِذیْنه  یَِٰعبهادِ  قُْل  مه  اَٰ
تَهُقْوا بَهُكْم    ا   لِلَهِذیْنه  ره

ُنْوا هْحسه ِذهِ  ِفْ  ا نْيها  هَٰ   الَدُ
نهة     سه هْرُض  حه ا ِ  وه  اّلَلَٰ
ة     نَهمها  وهاِسعه  یُوهَفه  اِ

ْونه  َِبُ ُهْم  الَصَٰ هْجره ْْیِ   ا   ِبغه
اب    ِحسه

11. (நபிகய!) கூறுவரீாக! “அல்லாஹ்றவ 
நான் வணங்க கவண்டும், மார்க்கத்றத - 
வணக்க வழிபாடுகறள அவனுக்கு 
(மட்டும்) நான் தூய்றமயாக சசய்ய 
கவண்டும்” என்று நிச்சயமாக நான் 
கட்டறளயிடப்பட்டுள்களன். 

ْ   قُْل  هْن  اُِمْرُت  اَِنِ هْعُبده  ا  ا
ه  یْنه   لَههُ  ُمْخلًِصا  اّلَلَٰ  الَدِ

12. இன்னும், “முஸ்லிம்களில் 
முதலாமவனாக நான் இருக்க கவண்டும்” 
என்றும் நான் கட்டறளயிடப்பட்டுள்களன். 

اُِمْرُت  ُكْونه  َِلهْن  وه ه هَوهله  ا  ا
 الُْمْسلِِمْيه 

13. (நபிகய!) கூறுவரீாக! “நான் என் 
இறைவனுக்கு மாறுசசய்தால் மகத்தான 
(மறுறம) நாளின் தண்டறனறய 
நிச்சயமாக நான் பயப்படுகிகைன்.” 

ْ   قُْل  اُف  اَِنِ ْيُت  اِْن  اهخه   عهصه
 ْ َبِ ابه  ره ِظْيم   یهْوم   عهذه  عه

14. (நபிகய!) கூறுவரீாக! 
“அல்லாஹ்றவத்தான் நான் 
வணங்குகவன், அவனுக்கு (மட்டும்) என் 
மார்க்கத்றத - வணக்க வழிபாட்றட 
தூய்றமப்படுத்தியவனாக இருக்கும் 
நிறலயில்.” 

ه  قُِل  هْعُبُد  اّلَلَٰ   لَهه   ُمْخلًِصا  ا
 ِدیِْنْ  
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15. ஆக, அவறன அன்ைி நீங்கள் 
விரும்பியவர்கறள நீங்கள் வணங்குங்கள். 
(நபிகய!) கூறுவரீாக! “நிச்சயமாக 
நஷ்டவாளிகள் (யாசரன்ைால்) 
தங்களுக்கும் தங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் 
மறுறமயில் நஷ்டமிறழத்தவர்கள்தான்.” 
அைிந்து சகாள்ளுங்கள்! “இதுதான் 
மிகத்சதளிவான நஷ்டமாகும்.” 

ا  فهاْعُبُدْوا  َمِْن  ِشْئُتْم  مه
ِسِریْنه  اَِنه  قُْل  ُدْونِه      الْخَٰ
ا ِذیْنه الَه  ِسُرْو  ُهْم  خه هنُْفسه   ا

 ْ هْهلِهْْیِ ا مهِة    یهْومه  وه  اهَله  الِْقيَٰ
لِكه  اُن  ذَٰ  ُهوهالُْخْسره

 الُْمِبْيُ 

16. அவர்களுக்கு அவர்களின் கமலிருந்து 
நரகத்தின் நிழல்கள் (அடுக்கடுக்காக 
நரகத்தின் புறககளும் ஜுவாறலகளும் 
இருக்கும்.) இன்னும் அவர்களுக்கு 
கீழிருந்து (நரகத்தின்) நிழல்கள் உண்டு. 
இ(ந்த தண்டறனயான)து - இதன் மூலம் 
அல்லாஹ் தனது அடியார்கறள 
பயமுறுத்துகிைான். என் அடியார்ககள! 
என்றன அஞ்சுங்கள்! (நரக சநருப்பு 
அவர்கறள அடர்த்தியாக சூழ்ந்துவிடும்.) 

 َمِنه  ُظلهل   فهْوقِِهْم  َمِْن  لهُهْم 
ِمْن  الَنهارِ  ْ  وه  ُظلهل     تهْحهَِتِ
لِكه  َوُِف  ذَٰ ُ  یُخه  ِعبهادهه     ِبه   اّلَلَٰ
 فهاتَهُقْوِن  یَِٰعبهادِ 

17. இன்னும், எவர்கள் தாகூத்துகறள (-
றஷத்தான்கள், சிறலகள், தாம் 
வணங்கப்படுவறத விரும்புகின்ை 
தறலவர்கள், குருக்கள் ஆகிய) 
இவர்கறள வணங்குவறத விட்டு விலகி, 
அல்லாஹ்வின் பக்கம் திரும்பினார்ககளா 
அவர்களுக்குத்தான் (சசார்க்கத்தின்) 
நற்சசய்தி உண்டு. ஆககவ, என் 
அடியார்களுக்கு நற்சசய்தி சசால்வரீாக!. 

الَهِذیْنه    اْجتهنهُبوا وه
اُغْوته  هْن  الَطه  یَهْعُبُدْوهها  ا
ا هنهابُْو  ا ِ  اِله  وه  لهُهُم  اّلَلَٰ
ی    رْ  الُْبْشرَٰ  ِعبهاِد    فهبهَشِ
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18. அவர்கள் உண்றமயான கபச்சுகறள 
சசவியுறுவார்கள். பின்னர், அவற்ைில் மிக 
அழகானறத பின்பற்றுவார்கள். அவர்கள், 
எத்தறககயார் என்ைால் அல்லாஹ் 
அவர்களுக்கு கநர்வழி காட்டினான். 
இன்னும் அவர்கள்தான் அைிவாளிகள். 

  الْقهْوله  یهْستهِمُعْونه  الَهِذیْنه 
نهه     تَهِبُعْونه فهيه   اهْحسه

كه  َٰٓى ِ ىُهُم  الَهِذیْنه  اُول  ههدَٰ
 ُ كه  اّلَلَٰ َٰٓى ِ اُول  اُولُوا ُهْم  وه

 اَْلهلْبهاِب 

19. ஆக, எவர் மீது தண்டறனயின் வாக்கு 
உறுதியாகிவிட்டகதா அவறர; இன்னும், 
நரகத்தில் எவர் இருப்பாகரா அவறர 
(நபிகய) நீர் பாதுகாப்பரீா? (உம்மால் 
அவர்கறள பாதுகாக்க முடியாது)? 

هفهمهْن  َقه  ا هلِمهةُ  عهلهْيهِ  حه  ك
اِب    ذه هفهاهنْته  الْعه  ُتْنِقذُ  ا

ْن   الَنهاِر   ِف  مه

20. எனினும், எவர்கள் தங்கள் 
இறைவறன அஞ்சினார்ககளா 
அவர்களுக்கு (சசார்க்கத்தில் 
ககாபுரங்களில்) அறைகள் உண்டு. 
அவற்றுக்குகமல் (-அந்த அறைகளுக்கு 
கமல் இன்னும் பல) அறைகள் 
கட்டப்பட்டிருக்கும். அவற்றைச் சுற்ைி 
நதிகள் ஓடும். இது அல்லாஹ் 
வாக்களித்த வாக்காகும். அல்லாஹ் 
(தனது) வாக்றக (ஒருகபாதும்) 
மாற்ைமாட்டான். 

َِٰكِن  تَهقهْوا الَهِذیْنه  ل بَهُهْم  ا  ره
ف   لهُهْم  ا  َمِْن  ُغره  فهْوقِهه
ف   ْبِنَيهة     ُغره   ِمْن  تهْجِرْی  َمه
ا  ۬   تهْحِتهه ُر   ِ    وهعْده  اَْلهنْهَٰ  اّلَلَٰ
ُ  یُْخلُِف  َله  اده  اّلَلَٰ  الِْمْيعه
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21. (நபிகய!) நீர் பார்க்கவில்றலயா? 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் வானத்தில் 
இருந்து மறழறய இைக்கினான். அறத 
பூமியில் பல ஊற்றுகளாக ஓடறவத்தான். 
பிைகு, அதன் நிைங்கள் மாறுபட்ட 
விறளச்சல்கறள அதன் மூலம் அவன் 
உற்பத்தி சசய்கிைான். பிைகு, அது 
காய்ந்து விடுகிைது. அறத மஞ்சளாக 
பார்க்கிைரீ். பிைகு அறத அவன் காய்ந்த 
சருகுகளாக ஆக்கிவிடுகிைான். நிறைவான 
அைிவுறடயவர்களுக்கு நிச்சயமாக இதில் 
ஓர் உபகதசம் இருக்கிைது. 

هلهْم  هَنه  تهره  ا ه  ا له  اّلَلَٰ هنْزه  ِمنه  ا
مهٓاءِ  لهكهه   مهٓاءً  الَسه  فهسه
 ثَُمه  اَْلهْرِض  ِف  یهنهاِبْيعه 
  َمُْختهلًِفا زهْرعًا  ِبه   یُْخِرُج 
نُه   هلْوها ىهُ  یهِهْيُج  ثَُمه  ا َٰ  فهَته
ا َرً لُه   ثَُمه  ُمْصفه اًما    یهْجعه   ُحطه

لِكه  ِفْ  اَِنه  ی ذَٰ  َِلُوِل  لهِذْكرَٰ
 اَْلهلْبهاِبن 

22. அல்லாஹ் எவருறடய சநஞ்றச 
இஸ்லாமிய மார்க்கத்றத 
பின்பற்றுவதற்கு விரிவாக்கிவிடுவாகனா, 
அவர் தன் இறைவனின் (கநர்வழி என்ை) 
சவளிச்சத்தில் இருப்பார். அத்தறகயவர் 
உள்ளம் இறுகியவருக்கு சமமாவாகரா? 
அல்லாஹ்வின் நிறனறவ விட்டு 
உள்ளங்கள் இறுகியவர்களுக்கு நாசம் 
உண்டாகட்டும். அவர்கள் சதளிவான 
வழிககட்டில் இருக்கிைார்கள். 

هفهمهْن  حه  ا ره ُ  شه ه    اّلَلَٰ ْدره   صه
ِم  لَٰ  لِْلِْسله  َمِْن  نُوْر   فهُهوهعه

بَِه     یْل   َره   لَِلْقَِٰسيهةِ  فهوه
ِ    ِذْكرِ   َمِْن  قُلُْوبُُهْم    اّلَلَٰ
كه  َٰٓى ِ َٰل   ِفْ  اُول ل ِبْي   ضه  َمُ
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23. அல்லாஹ் மிக அழகிய கபச்றச - 
பலமுறை ஓதப்படுகின்ை, 
ஒன்றுக்சகான்று ஒப்பான - ஒரு 
கவதமாக இைக்கினான். தங்கள் 
இறைவறன பயப்படுபவர்களின் கதால்கள் 
அ(றத அவர்கள் ஓதுவ)தன் மூலம் 
சிலிர்க்கின்ைன. பிைகு, அவர்களின் 
கதால்களும் அவர்களின் உள்ளங்களும் 
அல்லாஹ்வின் நிறனவின் பக்கம் 
திரும்பி சமன்றமயாகி (அறமதி 
சபறுகி)ன்ைன. இதுதான் அல்லாஹ்வின் 
கநர்வழியாகும். தான் நாடியவர்கறள 
அவன் இதன்மூலம் கநர்வழி 
சசலுத்துகிைான். அல்லாஹ் எவறர 
வழிசகடுக்கிைாகனா அவறர 
கநர்வழிபடுத்துபவர் யாரும் இல்றல. 

 ُ هّلَلَٰ له  ا نه  نهَزه  اهْحسه
ِدیِْث  ًبا  الْحه اِبًها  ِكتَٰ  َمُتهشه
  ۬ ِعرَُ  َمهثهاِنه     لُْودُ جُ  ِمْنهُ  تهْقشه
ْونه  الَهِذیْنه  بَهُهْم    یهْخشه  ره
  ُجلُْوُدُهْم  تهلِْيُ  ثَُمه 

ِ    ِذْكرِ  اِلَٰ  وهقُلُْوبُُهْم    اّلَلَٰ
لِكه  ی  ذَٰ ِ  ُهده   ِبه   یهْهِدْی  اّلَلَٰ
ْن  ٓاُء    مه ْن  یَهشه مه  یَُْضلِِل  وه
 ُ  ههاد   ِمْن  لهه   فهمها  اّلَلَٰ

24. தனது முகத்தால் மறுறம நாளில் 
நிகழப்கபாகும் சகட்ட தண்டறனறய 
தவிர்த்துக் சகாள்பவன் றககள் 
விலங்கிடப்பட்டு நரகத்தில் தறலகீழாக 
எைியப்படுபவறனப் கபான்று ஆவாரா? 
இன்னும், (அந்த நாளில்) 
அநியாயக்காரர்களுக்கு கூைப்படும்: 
“நீங்கள் சசய்துசகாண்டிருந்தறத (-
அதற்குரிய தண்டறனறய இப்கபாது) 
சுறவயுங்கள்!” 

هفهمهْن   ُسْوٓءه  ِبوهْجِهه   یَهَتهِقْ  ا
اِب  ذه ِة    یهْومه  الْعه مه  الِْقيَٰ
لِِمْيه  وهقِْيله  ا  ذُْوقُْوا لِلَظَٰ   مه
 تهْكِسُبْونه  ُكنُْتْم 

25. இவர்களுக்கு முன்னர் உள்ளவர்களும் 
(தூதர்கறளயும் கவதங்கறளயும்) 
சபாய்ப்பித்தனர். ஆககவ, அவர்கள் 
உணராத விதத்தில் 
(அல்லாஹ்விடமிருந்து) அவர்களுக்கு 
தண்டறன வந்தது. 

به   قهْبلِِهْم  ِمْن  الَهِذیْنه  كهَذه
هُىُ  هتَٰ اُب  فها ذه  ِمْن  الْعه
ْيُث   یهْشُعُرْونه  َله  حه
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26. ஆக, அல்லாஹ் அவர்களுக்கு 
இவ்வுலக வாழ்விலும் ககவலத்றத 
சுறவக்க றவப்பான். (மறுறமயிலும் 
தண்டறனறய சுறவக்க றவப்பான்.) 
நிச்சயமாக மறுறமயின் தண்டறன மிகப் 
சபரியது, அவர்கள் (இறத) அைிந்திருக்க 
கவண்டுகம! 

ُ  فهاهذهاقهُهُم    ِف  الِْخْزیه  اّلَلَٰ
وةِ  يَٰ ا    الْحه نْيه اُب  الَدُ ذه لهعه  وه
ةِ  ُ    اَْلَِٰخره ْكَبه ه هانُْوا لهوْ  ا  ك
 یهْعلهُمْونه 

27. இந்த குர்ஆனில் மக்களுக்கு எல்லா 
உதாரணங்கறளயும் நாம் திட்டவட்டமாக 
விவரித்கதாம், அவர்கள் நல்லுபகதசம் 
சபறுவதற்காக. 

ْد  لهقه بْنها  وه ره  ِفْ  لِلَنهاِس  ضه
ا ذه ِن  هَٰ ثهل   كَُلِ  ِمْن  الُْقْراَٰ  مه

لَهُهْم  َكهُرْونه   لَهعه  یهتهذه

28. குழப்பமும், ககாணலும் இல்லாத, 
அரபி சமாழி குர்ஆனாக (நாம் இறத 
ஆக்கிகனாம்), அவர்கள் (இறத படித்து, 
உணர்ந்து அல்லாஹ்றவ) 
அஞ்சுவதற்காக. 

نًا  ِبَيًا  قُْراَٰ ره ْْیه   عه   ِذْی   غه
لَهُهْم  ِعوهج    یهَتهُقْونه  لَهعه

29. அல்லாஹ் ஓர் உதாரணத்றத 
விவரிக்கிைான். ஒரு மனிதன் 
இருக்கிைான். அவன் விஷயத்தில் 
(தங்களுக்குள்) பிணங்கிக் சகாள்கின்ை பல 
பங்குதாரர்கள் இருக்கிைார்கள். (இது 
இறணறவப்பவனுக்கான உதாரணமாகும்.) 
(கவறு) ஒரு சரியான மனிதர் இருக்கிைார். 
அவர் ஒரு மனிதருக்கு மட்டும் 
உரிறமயானவர். (இது 
நம்பிக்றகயாளருக்கான உதாரணமாகும்.) 
இந்த இரண்டு நபர்களும் தன்றமயால் 
சமமாவார்களா? எல்லாப்புகழும் 
அல்லாஹ்விற்கக. மாைாக, அவர்களில் 
அதிகமானவர்கள் (தங்கள் வழிககட்றட) 
அைியமாட்டார்கள். 

به  ره ُ  ضه ثهًل  اّلَلَٰ ُجًل  مه   فِْيهِ  َره
هٓاءُ  ك ِكُسْونه  ُشره  ُمتهشَٰ
ُجًل  لهًما  وهره ُجل     سه  ههْل  لَِره

یَِٰن  ثهًل    یهْستهوِ ْمُد  مه هلْحه   ا
   ِ ْكثهُرُهْم  بهْل  ّلِلََٰ ه  َله   ا

 یهْعلهُمْونه 

30. நிச்சயமாக நீரும் மரணிப்பவகர! 
இன்னும், நிச்சயமாக அவர்களும் 
மரணிப்பவர்கள்தான். 

نَهكه  نَهُهْم  اِ ت  َوهاِ َيِ   مه
 ؗ یَُِتْونه  َمه
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31. பிைகு, நிச்சயமாக நீங்கள் மறுறம 
நாளில் உங்கள் இறைவனிடம் 
(உங்களுக்குள்) தர்க்கித்துக் சகாள்வரீ்கள். 

نَهُكْم  ثَُمه  مهةِ  یهْومه  اِ   الِْقيَٰ
بَُِكْم  ِعْنده  ن  ره  تهْختهِصُمْونه

32. ஆக, அல்லாஹ்வின் மீது சபாய் 
சசால்பவறன விடவும் உண்றமறய - 
அது அவனிடம் வந்தகபாது - 
சபாய்ப்பித்தவறன விடவும் மகா 
அநியாயக்காரன் யார்? 
நிராகரிப்பவர்களுக்கு நரகத்தில் 
தங்குமிடம் இல்றலயா? (கண்டிப்பாக 
அங்குதான் அவர்களின் தங்குமிடம் 
இருக்கிைது.) 

هْظلهُم  مهْن فه  به  ِمَمهْن  ا  كهذه
له  ِ  عه به  اّلَلَٰ ْدِق  وهكهَذه  ِبالَصِ
ه     اِذْ  ٓاءه هلهیْسه  جه َنهمه  ِفْ  ا هه   جه

 لَِلْكَِٰفِریْنه  مهثًْوی

33. எவர் உண்றமறயக் சகாண்டு 
வந்தாகரா இன்னும் எவர் அறத உண்றம 
என்று ஏற்ைாகரா அவர்கள்தான் 
இறையச்சம் உள்ளவர்கள். 

الَهِذْی  ٓاءه  وه ْدِق  جه   ِبالَصِ
قه  َده كه  ِبه    وهصه َٰٓى ِ  ُهُم   اُول
 الُْمَتهُقْونه 

34. அவர்களுக்கு அவர்களின் 
இறைவனிடம் அவர்கள் 
நாடக்கூடியசதல்லாம் கிறடக்கும். 
இதுதான் நல்லவர்களின் சவகுமதியாகும். 

ا  لهُهْم  ٓاُءْونه  َمه   ِعْنده  یهشه
بَِِهْم    لِكه  ره ُؤا  ذَٰ ٓ زَٰ   جه
 ْحِسِنْيه ۬  الْمُ 

35. அவர்கள் சசய்த சகட்ட சசயல்கறள 
அவர்கறள விட்டும் அல்லாஹ் 
கபாக்கிவிடுவதற்காகவும் அவர்கள் 
சசய்துசகாண்டிருந்த நன்றமகளுக்கு 
பகரமாக அவர்களுக்கு அவர்களின் 
கூலிகறள அல்லாஹ் 
சகாடுப்பதற்காகவும் (இத்தறகய அழகிய 
முறையில் அல்லாஹ் அவர்களுடன் 
நடந்து சகாள்வான்). 

ره  ُ  لُِيكهَفِ ْ  اّلَلَٰ ْٰنُ ه  عه هْسوها  ا
ِملُْوا الَهِذْی  یهْجِزیهُهْم  عه  وه

ُهْم  هْجره ِن  ا   الَهِذْی  ِباهْحسه
هانُْوا  یهْعمهلُْونه  ك
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36. அல்லாஹ் தனது அடியானுக்கு 
கபாதுமானவனாக இல்றலயா? அவர்கள் 
உம்றம அவன் அல்லாதவர்கறளக் 
சகாண்டு (-அந்த சிறலகள் உமக்கு தீங்கு 
சசய்துவிடும் என்று) 
பயமுறுத்துகிைார்கள். யாறர அல்லாஹ் 
வழிசகடுப்பாகனா அவறர கநர்வழி 
சசலுத்துபவர் யாரும் இல்றல. 

هلهیْسه  ُ  ا ه     ِبكهاف   اّلَلَٰ ْبده  عه
َوِفُْونهكه  یُخه   ِمْن  ِبالَهِذیْنه  وه

ْن  ُدْونِه     مه ُ  یَُْضلِِل   وه  اّلَلَٰ
 ههاد    ِمْن  لهه   فهمها 

37. இன்னும், யாறர அல்லாஹ் கநர்வழி 
சசலுத்தினாகனா அவறர வழிசகடுப்பவர் 
யாரும் இல்றல. அல்லாஹ் 
மிறகத்தவனாக பழி தீர்ப்பவனாக 
இல்றலயா? 

ْن  مه ُ  یَهْهدِ  وه  ِمْن  لهه   فهمها  اّلَلَٰ
هلهیْسه  َمُِضَل     ُ  ا ِزیْز   اّلَلَٰ  ِبعه
نِْتقهام   ِذی  ا

38. (நபிகய!) நீர் அவர்களிடம் ககட்டால், 
வானங்கறளயும் பூமிறயயும் யார் 
பறடத்தான் என்று? அவர்கள் நிச்சயமாக 
கூறுவார்கள்: “அல்லாஹ்” என்று. (நபிகய!) 
கூறுவரீாக! “அல்லாஹ்றவ அன்ைி நீங்கள் 
அறழப்பறவ (-வணங்குபறவ)ப் பற்ைி 
நீங்கள் அைிவியுங்கள்! அல்லாஹ் எனக்கு 
ஒரு தீங்றக நாடினால் அறவ அவனது 
தீங்றக (என்றன விட்டு) 
நீக்கிவிடக்கூடியறவயா? அல்லது, அவன் 
எனக்கு ஓர் அருறள நாடினால் அறவ 
அவனது அருறள (என்றன விட்டும்) 
தடுத்துவிடக்கூடியறவயா?” (நபிகய!) 
கூறுவரீாக! “அல்லாஹ்கவ எனக்குப் 
கபாதுமானவன். நம்பிக்றக றவப்பவர்கள் 
அவன் மீது மட்டுகம நம்பிக்றக 
றவக்கவும்.” 

ْن  لهى ِ ْ  وه ُ هلهَْته ا لهقه  َمهْن  سه   خه
ِت  مَٰوَٰ   وهاَْلهْرضه  الَسه
ُ    لهيهُقْولَُنه   قُْل  اّلَلَٰ
یُْتْم  ءه هفهره ا  ا  ِمْن  تهْدُعْونه  َمه

ِ  ُدْوِن  ادهِنه  اِْن  اّلَلَٰ هره ُ  ا   اّلَلَٰ
ُت  ُهَنه  ههْل  ِبُضَر   ِشفَٰ   كَٰ
ه    هوْ  ُضَرِ ادهِنْ  ا هره ْحمهة   ا  ِبره
ُت  ُهَنه  ههْل  ْحمهِته     ُمْمِسكَٰ   ره
ْسِبه  قُْل  ُ    حه  عهلهْيهِ  اّلَلَٰ

َهُل   الُْمتهوهكَِلُْونه  یهتهوهك

39. (நபிகய!) கூறுவரீாக! “என் மக்ககள! 
நீங்கள் உங்கள் தகுதிக்குத் தக்கவாறு 
அமல் சசய்யுங்கள்! நிச்சயமாக நானும் 
(என் தகுதிக்குத் தக்கவாறு) அமல் 
சசய்கிகைன். ஆக, நீங்கள் (உங்கள் சகட்ட 
முடிறவ) விறரவில் அைிவரீ்கள்.” 

 عهلَٰ  اْعمهلُْوا  یَٰقهْوِم  قُْل 
كهانهِتُكْم  ْ  مه  عهاِمل     اَِنِ
ْوفه   تهْعلهُمْونه   فهسه
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40. எவருக்கு, அவறர இழிவுபடுத்துகின்ை 
தண்டறன வரும், இன்னும், எவர் மீது 
நிரந்தரமான தண்டறன இைங்கும் 
(என்பறத நீங்கள் அைிவரீ்கள்). 

ْن  اب   یَهاْتِْيهِ  مه  یَُْخِزیْهِ  عهذه
یهِحَلُ  اب   عهلهْيهِ  وه  عهذه
 َمُِقْيم  

41. நிச்சயமாக நாம் மக்களுக்காக உம்மீது 
இந்த கவதத்றத சத்தியத்துடன் 
இைக்கிகனாம். ஆக, யார் கநர்வழி 
சசல்கிைாகரா அவர் தனது (ஆன்மாவின்) 
நன்றமக்காகத்தான் கநர்வழி சசல்கிைார். 
யார் வழிசகடுகிைாகரா அவர் வழி 
சகடுவசதல்லாம் அதற்கு (-தனது 
ஆன்மாவிற்கு) பாதகமாகத்தான். (நபிகய!) 
நீர் அவர்கள் மீது கண்காணிப்பவராக (-
அவர்கறள நிர்ப்பந்திப்பவராக) இல்றல. 

َها   ن لْنها  اِ هنْزه  الِْكتَٰبه  عهلهْيكه  ا
َقِ    لِلَنهاِس   فهمهِن  ِبالْحه
ی ْن وه   فهلِنهْفِسه     اْهتهدَٰ  مه
َله  ا     یهِضَلُ  فهاِنَهمها  ضه   عهلهْيهه
ا   مه هنْته  وه ْ  ا  عهلههْْیِ

ن   ِبوهِكْيل 

42. அல்லாஹ்தான் உயிர்கறள அறவ 
மரணிக்கும் கநரத்தில் உயிர் 
றகப்பற்றுகிைான். இன்னும், (அவ்வாகை 
இது வறர) இைந்து கபாகாத 
உயிர்கறளயும் அவற்ைின் தூக்கத்தில் 
அவன்தான் உயிர் றகப்பற்றுகிைான். 
(தூங்கும்கபாது) மரணத்றத எதன் மீது 
விதித்து விட்டாகனா அறத (-அதனுறடய 
உயிறர தூக்கத்திகலகய) அவன் தடுத்துக் 
சகாள்கிைான். (மரணம் விதிக்கப்படாத) 
மற்சைான்றை ஒரு குைிப்பிட்ட தவறண 
வறர (-அதனுறடய மரண கநரம் வறர 
இவ்வுலகில் உயிர்வாழ) அவன் விட்டு 
றவக்கிைான். சிந்திக்கின்ை மக்களுக்கு 
நிச்சயமாக இதில் பல அத்தாட்சிகள் 
உள்ளன. 

 ُ هّلَلَٰ  ِحْيه  اَْلهنُْفسه  یهتهوهَفه  ا
ا  ْوِتهه الَهِتْ  مه   ِفْ  تهُمْت  لهْم  وه
ا    نهاِمهه  الَهِتْ  فهُيْمِسُك  مه
ا  قهضَٰ    الْمهْوته  عهلهْيهه

یُْرِسُل  ی وه  اِلَٰ   اَْلُْخرَٰ 
ل   َمً    اهجه لِكه  ِفْ  اَِنه  َمُسه   ذَٰ
َٰیَٰت    یَهتهفهَكهُرْونه  لَِقهْوم   َله
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43. (இறணறவப்பவர்கள்) அல்லாஹ்றவ 
அன்ைி (அல்லாஹ்விடம் தங்களுக்கு) 
பரிந்துறர சசய்பவர்கறள எடுத்துக் 
சகாண்டார்களா? (நபிகய!) கூறுவரீாக! 
“அவர்கள் (-அந்த சதய்வங்கள்) எதற்கும் 
சக்தியற்ைவர்களாகவும் சிந்தித்து 
புரியாதவர்களாகவும் இருந்தாலுமா 
(நீங்கள் அவர்கறள பரிந்துறரயாளர்களாக 
எடுத்துக்சகாள்வரீ்கள்)?” 

هِم  ُذْوا ا تَهخه ِ  ُدْوِن  ِمْن  ا  اّلَلَٰ
ٓاءه    لهوْ  قُْل  ُشفهعه هوه هانُْوا ا  َله  ك
ْيـ ًا َوهَله  یهْملُِكْونه  یهْعِقلُْونه  شه

 

44. (நபிகய) கூறுவரீாக! சிபாரிசுகள் 
அறனத்தும் அல்லாஹ்விற்கக 
சசாந்தமாகும். வானங்கள் இன்னும் 
பூமியின் ஆட்சி அவனுக்கக உரியன. 
பிைகு, அவன் பக்ககம நீங்கள் திரும்பக் 
சகாண்டு வரப்படுவரீ்கள். 

ِ  قُْل  ََٰ ةُ  ّلَلِ فهاعه ِمْيًعا     الَشه   جه
ِت  ُملُْك  لهه   مَٰوَٰ  الَسه

  اِلهْيهِ  ثَُمه  وهاَْلهْرِض   
ُعْونه   ُتْرجه

45. அல்லாஹ் ஒருவன் மட்டும் நிறனவு 
கூரப்பட்டால் மறுறமறய நம்பிக்றக 
சகாள்ளாதவர்களின் உள்ளங்கள் சுருங்கி 
விடுகின்ைன (அறத சவறுக்கின்ைன). 
அவறன அன்ைி மற்ைவர்கள் நிறனவு 
கூரப்பட்டால் அப்கபாது அவர்கள் 
மகிழ்ச்சி அறடகிைார்கள். 

اِذها ِكره  وه ُ  ذُ هُ  اّلَلَٰ  وهْحده
هَزهْت  ا  َله  الَهِذیْنه  قُلُْوُب  اْشمه
ِة    یُْؤِمُنْونه  اِذها  ِباَْلَِٰخره  وه
ِكره    اِذها ُدْونِه    ِمْن  الَهِذیْنه  ذُ
 یهْستهْبِشُرْونه   ُهْم 

46. (நபிகய!) கூறுவரீாக! “அல்லாஹ்கவ! 
வானங்கறளயும் பூமிறயயும் 
பறடத்தவகன! மறைவானறதயும் 
சவளிப்பறடயானறதயும் அைிந்தவகன! 
நீதான் உனது அடியார்களுக்கு மத்தியில் 
அவர்கள் தர்க்கித்துக் சகாண்டிருந்த 
விஷயங்களில் தீர்ப்பளிப்பாய்.” 

ِت  فهاِطره  اللََُٰهَمه  قُِل  مَٰوَٰ   الَسه
ْيِب  عَٰلِمه  وهاَْلهْرِض   الْغه
ادهةِ  هه هنْته  وهالَشه  تهْحُكُم  ا

ا  ِفْ  ِعبهاِدكه  بهْيه  هانُْوا مه  ك
 یهْختهلُِفْونه  فِْيهِ 
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47. நிச்சயமாக பூமியில் உள்ள 
அறனத்தும் அதனுடன் அது கபான்ைதும் 
அநியாயம் சசய்தவர்களுக்கு சசாந்தமாக 
இருந்தால் மறுறம நாளில், சகட்ட 
தண்டறனயில் இருந்து 
(தப்பித்துக்சகாள்ள) அறத அவர்கள் 
பிறணத் சதாறகயாக சகாடுத்து 
(தங்கறள விடுவித்து) 
சகாண்டிருப்பார்கள். இன்னும், அவர்கள் 
எண்ணிப் பார்த்திருக்காத (அவர்களுறடய) 
விஷயங்கள் எல்லாம் அல்லாஹ்விடம் 
(மறுறம நாளில்) அவர்களுக்கு முன் 
சவளிப்படும். 

لهوْ  هَنه  وه لهُمْوا لِلَهِذیْنه  ا ا  ظه  ِف  مه
ِمثْلهه   اَْلهْرِض  ِمْيًعا َوه  جه
ه   عه ْوا مه فْتهده  ُسْوٓءِ  ِمْن  ِبه   َله

اِب  ذه ِة    یهْومه  الْعه مه  الِْقيَٰ
ا بهده ِ  َمِنه  لهُهْم  وه ا  اّلَلَٰ   لهْم  مه
 یهْحتهِسُبْونه   یهُكْونُْوا

48. இன்னும், அவர்கள் சசய்தவற்ைின் 
தீறமகள் அவர்களுக்கு முன் 
(மறுறமயில்) சவளிப்படும். இன்னும், 
அவர்கள் எறதப் பற்ைி ககலி சசய்து 
சகாண்டிருந்தார்ககளா அது அவர்கறள 
சூழ்ந்து சகாள்ளும். 

ا بهده اَُٰت  لهُهْم  وه َيِ ا  سه  مه
ُبْوا اقه  كهسه ا  ِبِهْم  وهحه  َمه
هانُْوا  یهْستهْهِزُءْونه  ِبه   ك

49. ஆக, மனிதனுக்கு ஒரு தீங்கு 
ஏற்பட்டால் அவன் நம்மிடம் 
பிரார்த்திக்கிைான். பிைகு, நாம் அவனுக்கு 
நம்மிடமிருந்து ஒரு அருட்சகாறடறய 
வழங்கினால், அவன் கூறுகிைான்: “இது 
எனக்கு சகாடுக்கப்பட்டசதல்லாம் (நான் 
அதற்கு தகுதியானவன் என்ை அல்லாஹ் 
உறடய) அைிவின்படிதான். (அவன் 
கூறுவது கபான்ைல்ல.) மாைாக, 
(அவனுக்கு) அது ஒரு கசாதறனயாகும். 
என்ைாலும், அவர்களில் அதிகமானவர்கள் 
(சசல்வம் சகாடுக்கப்பட்டதன் 
கநாக்கத்றத) அைியமாட்டார்கள். 

ْ  مهَسه  فهاِذها انه اَْلِن   ُضَر   سه
هُ  اِذها ثَُمه  دهعهانها ؗ  َوهلْنَٰ  خه
َنها    نِْعمهةً  ا   قهاله  َمِ نَهمه  اِ
لَٰ  اُْوِتیُْته     ِِهه  بهْل  عِلْم     عه

َِٰكَنه  ل ُهْم  فِْتنهة  َوه ْكثهره ه  َله  ا
 یهْعلهُمْونه 
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50. திட்டமாக இவர்களுக்கு 
முன்னுள்ளவர்களும் இறதச் சசால்லி 
இருக்கிைார்கள். ஆக, அவர்கள் சசய்து 
சகாண்டிருந்தறவ அவர்கறள விட்டும் 
(அல்லாஹ்வின் தண்டறனறய) 
தடுக்கவில்றல. 

ا   قهْد   ِمْن  الَهِذیْنه  قهالههه
ا   قهْبلِِهْم  هْغنَٰ  فهمه ْ  ا ا  عهْٰنُ   َمه
هانُْوا  یهْكِسُبْونه  ك

51. ஆக, அவர்கள் சசய்ததின் தீங்குகள் (-
தண்டறனகள்) அவர்கறள அறடந்தன. 
(அவ்வாகை) இவர்களில் எவர்கள் 
அநியாயம் சசய்தார்ககளா அவர்கறளயும் 
அவர்கள் சசய்தவற்ைின் தீங்குகள் (-
தண்டறனகள்) விறரவில் அறடயும். 
இன்னும், அவர்கள் (நம்றம விட்டும்) 
தப்பிக்க மாட்டார்கள். 

ابهُهْم  اَُٰت  فهاهصه َيِ ا  سه  مه
ُبْوا    الَهِذیْنه  كهسه لهُمْوا وه  ظه
ءِ هَٰ   ِمْن  ْ  ُؤاَله ُيِصْيُُبُ  سه

اَُٰت  َيِ ا  سه ُبْوا    مه ا   كهسه مه  ُهْم  وه
 ِبُمْعِجِزیْنه 

52. “நிச்சயமாக அல்லாஹ் தான் 
நாடுபவர்களுக்கு வாழ்வாதாரத்றத 
விசாலமாகக் சகாடுக்கிைான். (தான் 
நாடுபவர்களுக்கு) சுருக்கமாகக் 
சகாடுக்கிைான்” என்பறத அவர்கள் 
அைியவில்றலயா? நம்பிக்றக சகாள்கிை 
மக்களுக்கு நிச்சயமாக இதில் பல 
அத்தாட்சிகள் உள்ளன. 

لهْم  هوه ا ا هَنه  یهْعلهُمْو  ه  ا  اّلَلَٰ
ٓاءُ  لِمهْن  الَرِْزقه  یهْبُسُط   یَهشه
یهْقِدُر    لِكه  ِفْ  اَِنه  وه َٰیَٰت   ذَٰ   َله
ن  لَِقهْوم    یَُْؤِمُنْونه

53. (நபிகய!) கூறுவரீாக! (பாவங்கள் 
சசய்து) தங்கள் ஆன்மாக்கள் மீது எல்றல 
மீைிய என் அடியார்ககள! அல்லாஹ்வின் 
கருறணயில் இருந்து நிராறச 
ஆகாதீர்கள். (நீங்கள் வருந்தி, திருந்தி, 
அல்லாஹ்விடம் மன்னிப்பு ககட்டால் 
உங்களது) எல்லாப் பாவங்கறளயும் 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் மன்னிப்பான். 
நிச்சயமாக அவன் மகா மன்னிப்பாளன், 
சபரும் கருறணயாளன். 

  الَهِذیْنه  یَِٰعبهاِدیه  قُْل 
فُْوا هْسره لَٰ   ا هنُْفِسِهْم  عه  َله  ا
ِ    َرهْحمهةِ  ِمْن  تهْقنهُطْوا   اّلَلَٰ

ه  اَِنه  نُْوبه  یهْغِفرُ  اّلَلَٰ   الَذُ
ِمْيًعا    ُفوْرُ  اِنَهه   جه  ُهوهالْغه

ِحْيُم   الَره
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54. இன்னும், உங்கள் இறைவன் பக்கம் 
திரும்புங்கள்! உங்களுக்கு தண்டறன 
வருவதற்கு முன்னர் அவனுக்கு 
முற்ைிலும் பணிந்து விடுங்கள். 
(அல்லாஹ்வின் தண்டறன 
வந்துவிட்டால்) பிைகு, நீங்கள் உதவி 
சசய்யப்பட மாட்டீர்கள். 

ا هنِیُْبْو  ا بَُِكْم  اِلَٰ  وه  ره
هْسلُِمْوا ا هْن  قهْبِل  ِمْن  لهه   وه   ا
اُب  یَهاْتِيهُكُم  ذه  َله  ثَُمه  الْعه
ُرْونه   ُتْنصه

55. இன்னும், நீங்கள் உணராமல் 
இருக்கின்ை நிறலயில் திடீசரன 
உங்களுக்கு தண்டறன வருவதற்கு 
முன்னர், உங்கள் இறைவனிடமிருந்து 
உங்களுக்கு இைக்கப்பட்ட மிக அழகிய 
(கவதத்றத; இன்னும், நபியின் மூலம் 
வழங்கப்பட்ட சுன்னா என்ை அழகிய 
ஞானத்)றத நீங்கள் (உறுதியாக) 
பின்பற்றுங்கள், 

ا تَهِبُعْو  ا نه  وه هْحسه ا   ا  اُنِْزله  مه
بَُِكْم  َمِْن  اِلهْيُكْم   َمِْن  َره
هْن  قهْبِل  اُب  یَهاْتِيهُكُم  ا ذه  الْعه

هنُْتْم    َله  بهْغتهًة َوها
 تهْشُعُرْونه  

56. “அல்லாஹ்வின் விஷயங்களில் நான் 
குறைசசய்து விட்டதால் எனக்கு கநர்ந்த 
துக்ககம! நிச்சயமாக நான் ககலி 
சசய்பவர்களில்தான் இருந்கதன்” என்று 
எந்த ஓர் ஆன்மாவும் சசால்லாமல் 
இருப்பதற்காக (இந்த உலகத்தில் நீங்கள் 
வாழும்கபாகத அவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து 
விடுங்கள்!) 

هْن  ٰتَٰ  نهْفس   تهُقْوله  ا ْسره  یََٰحه
لَٰ  ا  عه ْطُت  مه ِْب  ِفْ  فهَره نٌۢ  جه
 ِ اِْن  اّلَلَٰ  لهِمنه  ُكْنُت  وه

ِخِریْنه    الَسَٰ

57. அல்லது, “நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
எனக்கு கநர்வழிகாட்டி இருந்தால் நானும் 
இறையச்சமுள்ளவர்களில் ஆகி 
இருப்கபகன” என்று (எந்த ஓர் 
ஆன்மாவும்) சசால்வதற்கு முன்பாககவ 
(நீங்கள் அவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து 
விடுங்கள்!) 

ه  هَنه  لهوْ  تهُقْوله  وْ ا ه  ا ىِنْ  اّلَلَٰ   ههدَٰ
 الُْمَتهِقْيه   ِمنه  لهُكْنُت 
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58. அல்லது, “அந்த ஆன்மா 
தண்டறனறய கண்ணால் பார்க்கும் 
கநரத்தில் நிச்சயமாக எனக்கு 
(உலகத்திற்கு) திரும்பி வரமுடிந்தால் 
நானும் நல்லவர்களில் ஆகி விடுகவன்” 
என்று (எந்த ஓர் ஆன்மாவும்) 
சசால்வதற்கு முன்பாககவ (நீங்கள் 
அவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து விடுங்கள்!) 

هوْ  ی  ِحْيه  تهُقْوله  ا   تهره
ابه  ذه هَنه  لهوْ  الْعه ةً  ِلْ  ا َره   كه
ُكْونه  ه الُْمْحِسِنْيه  ِمنه  فها
 

59. இல்றல, திட்டமாக உன்னிடம் எனது 
வசனங்கள் வந்தன. ஆக, நீ அவற்றை 
சபாய்ப்பித்தாய், (அவற்றை ஏற்காமல்) 
சபருறம அடித்தாய், நிராகரிப்பவர்களில் 
நீ ஆகி இருந்தாய். 

ْتكه   قهْد  بهلَٰ  ٓاءه یَِٰتْ  جه  اَٰ
بْته  ا فهكهَذه ْته  ِبهه   وهاْستهْكَبه
 الْكَِٰفِریْنه  ِمنه  وهُكْنته 

60. இன்னும் மறுறம நாளில் 
அல்லாஹ்வின் மீது 
சபாய்யுறரத்தவர்கறள - அவர்களின் 
முகங்கள் கருப்பாக இருப்பறத - (நபிகய!) 
நீர் பார்ப்பரீ். (அல்லாஹ்றவ நம்பிக்றக 
சகாள்ளாமல்) சபருறம அடிப்பவர்களுக்கு 
நரகத்தில் தங்குமிடம் இல்றலயா? 
(கண்டிப்பாக அவர்களின் நிறலயான 
தங்குமிடம் நரகம்தான்.) 

یهْومه  مهةِ  وه ی الِْقيَٰ  الَهِذیْنه  تهره
بُْوا له  كهذه ِ  عه   ُوُجْوُهُهْم  اّلَلَٰ
هلهیْسه  َمُْسوهدَهة     َنهمه  ِفْ  ا هه  جه
یْنه  مهثًْوی ِ  لَِلُْمتهكهََبِ

61. இன்னும், அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சியவர்கறள அவர்களின் 
நல்லமல்களின் காரணத்தால் அல்லாஹ் 
(நரகத்திலிருந்து) பாதுகாப்பான். 
அவர்கறள தீங்குகள் அணுகாது. இன்னும், 
அவர்கள் கவறலப்பட மாட்டார்கள். 

یُنهَجِ  ُ  وه تَهقهْوا  الَهِذیْنه  اّلَلَٰ  ا
ِتِهْم ؗ  ُهُم  َله  ِبمهفهازه  یهمهَسُ
ْوٓءُ  نُْونه  ُهْم  وهَله  الَسُ یهْحزه
 

62. அல்லாஹ்தான் எல்லாவற்றுக்கும் 
பறடப்பாளன் ஆவான். அவன்தான் 
எல்லாவற்றையும் (கண்காணித்து) 
பாதுகாப்பவன் ஆவான். 

 ُ هّلَلَٰ الُِق  ا ء  ؗ  كَُلِ  خه ْ  َشه
لَٰ  ء   كَُلِ   وهُهوهعه ْ َوهِكْيل   َشه
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63. அவனுக்கக வானங்கள், இன்னும் 
பூமியி(லுள்ள சபாக்கிஷங்களி)ன் சாவிகள் 
உரியன. எவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
அத்தாட்சிகறள நிராகரித்தார்ககளா 
அவர்கள்தான் உண்றமயான 
நஷ்டவாளிகள் ஆவார்கள். 

الِْيُد  لهه   قه ِت  مه مَٰوَٰ   الَسه
الَهِذیْنه  وهاَْلهْرِض      كهفهُرْوا وه
ِ  ِباَٰیَِٰت  كه  اّلَلَٰ َٰٓى ِ  ُهُم  اُول

ن  ِسُرْونه  الْخَٰ

64. (நபிகய) கூறுவரீாக! ஆக, 
அைிவனீர்ககள! அல்லாஹ் 
அல்லாதவர்கறளயா நான் வணங்க 
கவண்டும் என்று எனக்கு நீங்கள் 
ஏவுகிைரீ்கள்? 

ْْیه  قُْل  هفهغه ِ  ا ْ   اّلَلَٰ َنِ  تهاُْمُرْوٓ
هْعُبُد  ا  ا هیَُهه ِهلُْونه الْ  ا  جَٰ

65. திட்டவட்டமாக உமக்கும் உமக்கு 
முன்னுள்ளவர்களுக்கும் வஹ்யி 
அைிவிக்கப்பட்ட(தாவ)து: “நீர் 
இறணறவத்தால் உமது அமல்கள் 
நாசமாகிவிடும். இன்னும், நீர் 
நஷ்டவாளிகளில் ஆகிவிடுவரீ்.” 

ْد  لهقه اِله  اِلهْيكه  اُْوِحه  وه  وه
ْن  قهْبلِكه    ِمْن  الَهِذیْنه   لهى ِ
ْكته  هْشره َنه  ا مهلُكه  لهيهْحبهطه   عه
لهتهُكْونهَنه   ِمنه  وه
ِسِریْنه   الْخَٰ

66. (பறடப்புகறள வணங்காமல்) மாைாக, 
(யாவறரயும் பறடத்தவனாகிய) 
அல்லாஹ்றவ (மட்டுகம) நீர் 
வணங்குவரீாக! இன்னும், (அவனுக்கு) 
நன்ைி சசலுத்துகவாரில் நீர் 
ஆகிவிடுவரீாக! 

ه  بهِل   َمِنه  وهُكْن  ْد فهاْعبُ  اّلَلَٰ
ِكِریْنه   الَشَٰ
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67. (இறணறவப்பவர்கள்) அல்லாஹ்றவ 
கண்ணியப்படுத்த கவண்டிய முறையில் 
கண்ணியப்படுத்தவில்றல. பூமி 
அறனத்தும் மறுறம நாளில் அவனது 
றகப்பிடியில் இருக்கும். வானங்கள் 
(அறனத்தும்) அவனது வலக்றகயில் 
சுருட்டப்பட்டதாக இருக்கும். அவன் மிகப் 
பரிசுத்தமானவன். இன்னும், அவர்கள் 
இறணறவப்பறத விட்டு அவன் மிக 
உயர்ந்தவன். 

ا  مه ُروا وه ه  قهده َقه  اّلَلَٰ ۬   حه   قهْدِره   
ِمْيًعا  وهاَْلهْرُض  ُته    جه   قهْبضه

مهةِ  یهْومه  ُت  الِْقيَٰ مَٰوَٰ  وهالَسه
 ٌۢ یََٰت  ْطوِ نهه    ِبيهِمیِْنه     مه   ُسْبحَٰ
لَٰ  تهعَٰ َمها  وه  یُْشِرُكْونه  عه

68. எக்காளத்தில் ஊதப்படும். ஆக, 
வானங்களில் உள்ளவர்களும் பூமியில் 
உள்ளவர்களும் இைந்து விடுவார்கள், 
அல்லாஹ் நாடியவர்கறளத் தவிர. பிைகு, 
அதில் மற்சைாரு முறை ஊதப்படும். 
அப்கபாது அவர்கள் (உயிர்சபற்று எழுந்து 
தங்களுக்கு நிகழப்கபாவறத) 
பார்த்தவர்களாக 
நின்றுசகாண்டிருப்பார்கள். 

وْرِ  ِف  وهنُِفخه  ِعقه  الَصُ   فهصه
ْن  ِت  ِف  مه مَٰوَٰ ْن  الَسه مه  ِف  وه

ْن  اََِله  اَْلهْرِض  ٓاءه  مه ُ    شه  اّلَلَٰ
ی فِْيهِ  نُِفخه  ثَُمه    فهاِذها  اُْخرَٰ
 یَهْنُظُرْونه  قِيهام   ُهْم 

69. (மறுறம நாளில் இறைவன் 
வரும்கபாது) பூமி தனது இறைவனின் 
ஒளியால் பிரகாசிக்கும். (சசயல்கள் 
பதியப்பட்ட) புத்தகம் (முன்னால்) 
றவக்கப்படும். நபிமார்கள், ஷஹதீுகள் 
சகாண்டு வரப்படுவார்கள். அவர்களுக்கு 
மத்தியில் நீதமாக தீர்ப்பளிக்கப்படும். 
அவர்கள் அநீதி இறழக்கப்பட 
மாட்டார்கள். 

قهِت  هْشره ا  ِبُنوْرِ  اَْلهْرُض  وه
ا  بَِهه وُ  ره ُب  ِضعه وه  الِْكتَٰ

ءه  ه  وهِجاْیٓ   ِبالنَهِبَي 
ٓاءِ  ده هه ْ   وهقُِضه  وهالَشُ ُ  بهْيٰنه
َقِ  یُْظلهُمْونه  َله  وهُهْم  ِبالْحه
 

70. ஒவ்கவார் ஆன்மாவுக்கும் அது 
சசய்தவற்றுக்கு முழுறமயாக கூலி 
சகாடுக்கப்படும். அவன் அவர்கள் 
சசய்கின்ை அறனத்றதயும் மிக 
அைிந்தவன் ஆவான். 

ُوفَِيهْت  ا   نهْفس   كَُلُ  وه  َمه
ِملهْت  هعْلهُم  عه   ِبمها  وهُهوها
ن  لُْونه  یهْفعه
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71. நிராகரித்தவர்கள் கூட்டம் கூட்டமாக 
நரகத்தின் பக்கம் ஓட்டிக் சகாண்டு 
வரப்படுவார்கள். இறுதியாக, அதற்கருகில் 
வந்தவுடன் அதன் வாசல்கள் (திடீசரன) 
திைக்கப்படும். இன்னும், அதன் 
காவலாளிகள் அவர்களிடம் கூறுவார்கள்: 
“உங்களில் இருந்கத உங்களுக்கு தூதர்கள் 
வரவில்றலயா? அவர்கள் உங்களுக்கு 
உங்கள் இறைவனின் வசனங்கறள ஓதிக் 
காட்டினார்ககள. இன்னும், நீங்கள் 
சந்திக்ககவண்டிய இந்த நாறளப் பற்ைி 
உங்கறள எச்சரித்தார்ககள.” 
(நிராகரிப்பாளர்களாகிய) அவர்கள் 
கூறுவார்கள்: “ஏன் இல்றல. (தூதர்களும் 
அறழப்பாளர்களும் வந்தார்கள். 
நாங்கள்தான் அவர்கறள நிராகரித்கதாம். 
அல்லாஹ் கருறணயாளன்தான்.) 
எனினும், நிராகரிப்பவர்கள் மீது 
(அல்லாஹ் உறடய) தண்டறனயின் 
வாக்கு உறுதியாகி விட்டது.” 

ا الَهِذیْنه  وهِسْيقه   اِلَٰ  كهفهُرْو 
َنهمه  هه ًرا    جه َتَٰ   ُزمه   اِذها حه
ٓاُءْوهها  ْت  جه ا  فُِتحه هبْوهابُهه   ا
ا   لهُهْم  وهقهاله  نهُتهه زه هلهْم  خه   ا
 َمِْنُكْم  ُرُسل   یهاْتُِكْم 
یَِٰت  عهلهْيُكْم  یهْتلُْونه    اَٰ
بَُِكْم  یُْنِذُرْونهُكْم  ره  لِقهٓاءه  وه
ا    یهْوِمُكْم  ذه  بهلَٰ  قهالُْوا هَٰ
َِٰكْن  ل َقهْت  وه هلِمهةُ  حه  ك
ا ذه له  ِب الْعه  الْكَِٰفِریْنه  عه

72. (அவர்களுக்கு) கூைப்படும்: “நீங்கள் 
நரகத்தின் வாசல்களில் நுறழயுங்கள்! 
அதில் நிரந்தரமாகத் தங்கிவிடுவரீ்கள். 
ஆக, (அல்லாஹ்றவ நம்பிக்றக 
சகாள்ளாமல்) சபருறமயடிப்பவர்களின் 
தங்குமிடம் மிகக் சகட்டதாக இருக்கும்.” 

ا قِْيله  هبْوهابه  اْدُخلُْو   ا
َنهمه  هه لِِدیْنه  جه ا    خَٰ  فِْيهه
ثْوهی فهِبْئسه   مه

یْنه  ِ  الُْمتهكهََبِ
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73. இன்னும், தங்கள் இறைவறன 
அஞ்சியவர்கள் கூட்டம் கூட்டமாக 
சசார்க்கத்திற்கு சகாண்டு வரப்படுவார்கள். 
இறுதியாக, அவர்கள் அதற்கருகில் 
வரும்கபாது அவர்களுக்கு (உள்கள 
நுறழவதற்கு அனுமதி வழங்கப்படும். 
இன்னும்) அதன் வாசல்கள் திைக்கப்படும். 
கமலும், அதன் காவலாளிகள் 
கூறுவார்கள்: “உங்களுக்கு ஸலாம் - 
ஈகடற்ைம் உண்டாகட்டும். நீங்கள் 
(சசயலாலும் குணத்தாலும்) 
நல்லவர்களாக இருந்தீர்கள். ஆககவ, 
இ(ந்த சசார்க்கத்)தில் - நீங்கள் 
நிரந்தரமானவர்களாக இருக்கும் 
நிறலயில் - நுறழயுங்கள்!” 

تَهقهْوا الَهِذیْنه  وهِسْيقه   ا
بَهُهْم  َنهةِ  اِله  ره ًرا    الْجه   ُزمه
َتَٰ   ٓاُءْوهها  اِذها حه ْت  جه فُِتحه  وه

ا  هبْوهابُهه   لهُهْم  وهقهاله  ا
ا  نهُتهه زه َٰم   خه ل  عهلهْيُكْم  سه
لِِدیْنه    فهاْدُخلُْوهها  ِطْبُتْم  خَٰ
 

74. அவர்கள் கூறுவார்கள்: “எல்லாப் 
புகழும் அல்லாஹ்விற்கக! அவன்தான் 
தனது வாக்றக எங்களுக்கு 
உண்றமயாக்கினான். இன்னும், இந்த 
(சசார்க்க) பூமிறய எங்களுக்கு 
சசாந்தமாக்கித் தந்தான். இந்த 
சசார்க்கத்தில் நாங்கள் நாடிய இடத்தில் 
நாங்கள் தங்குகவாம். ஆக, 
(அல்லாஹ்வின் கட்டறளப்படி) நல்லமல் 
சசய்கவாரின் கூலி மிகச் சிைந்ததாகும்.” 

ْمُد  وهقهالُوا ِ  الْحه   الَهِذْی  ّلِلََٰ
قهنها  ده ه   صه هنها  وهعْده ث هْوره ا   وه
ُ  اَْلهْرضه  َنهةِ  ِمنه  نهتهبهَوها   الْجه
ْيُث  ٓاُء    حه هْجرُ  فهِنْعمه  نهشه   ا

ِملِْيه   الْعَٰ

75. (நபிகய!) வானவர்கள் அர்றஷ 
சுற்ைிலும் சூழ்ந்திருப்பவர்களாக 
இருப்பறத நீர் பார்ப்பரீ். அவர்கள் தங்கள் 
இறைவனின் புகறழ துதிப்பார்கள். 
இன்னும், அவர்களுக்கு மத்தியில் 
சத்தியமான முறையில் (மிக நீதமாக) 
தீர்ப்பளிக்கப்படும். இன்னும், 
அகிலங்களின் இறைவனாகிய 
அல்லாஹ்வுக்கக எல்லாப் புகழும் என்று 
கூைப்படும். 

تهرهی َٰٓى ِ  وه ٓافَِْيه  كهةه الْمهل  حه
ْوِل  ِمْن  ْرِش  حه  الْعه

ُحْونه  َبِ ْمدِ  یُسه بَِِهْم    ِبحه  ره
ْ  وهقُِضه  ُ َقِ  بهْيٰنه  ِبالْحه
ْمُد  وهقِْيله  ِ  الْحه َبِ  ّلِلََٰ  ره

ن  لهِمْيه  الْعَٰ
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ஸூரா (g)காஃபிர ் غافر 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. ஹா மீம்.   ٓم  حَٰ

2. மிறகத்தவனும் நன்கைிந்தவனுமாகிய 
அல்லாஹ்வின் புைத்தில் இருந்து 
இைக்கப்பட்ட கவதமாகும் (இது). 

ِب  تهَْنِیُْل  ِ   ِمنه  الِْكتَٰ  اّلَلَٰ
ِزیْزِ  لِْيِم   الْعه  الْعه

3. (அவன்) பாவங்கறள மன்னிப்பவன், 
(அடியார்கள் பாவங்கறளவிட்டு விலகி) 
திருந்தி மன்னிப்புக் ககாருதறல 
அங்கீகரிப்பவன், (திருந்தாத பாவிகறள) 
தண்டிப்பதில் கடுறமயானவன், 
(நல்லவர்கள் மீது) அருளுறடயவன். 
அவறனத் தவிர (உண்றமயில் 
வணங்கத்தகுதியான) இறைவன் அைகவ 
இல்றல. அவன் பக்ககம மீளுதல் 
இருக்கிைது. 

نٌِْۢب  غهافِرِ  قهاِبِل  الَذه  وه
ِدیْدِ  الَتهْوِب  اِب    شه   الِْعقه
ْوِل    ِذی َٰهه  َله   الَطه   ُهوه   اََِله  اِل
 الْمهِصْْیُ  اِلهْيهِ 

4. நிராகரித்தவர்கறளத் தவிர 
அல்லாஹ்வின் அத்தாட்சிகளில் விவாதம் 
சசய்ய மாட்டார்கள். ஆககவ, (நபிகய) 
நகரங்களில் அவர்கள் (சுகமாக) 
சுற்ைித்திரிவது உம்றம மயக்கிவிட 
கவண்டாம். 

ا  اِدُل  مه ْ   یُجه یَِٰت  ِف ِ  اَٰ  اََِله  اّلَلَٰ
 یهْغُرْركه  فهله  كهفهُرْوا الَهِذیْنه 
 ْ ِد   ِف  تهقهلَُُُبُ  الِْبله
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5. இவர்களுக்கு முன்னர் நூஹுறடய 
மக்களும் அவர்களுக்குப் பின்னர் வந்த 
(ஆது, ஸமூது, ஃபிர்அவ்ன் இன்னும் பல) 
குழுக்களும் (தூதர்கறள) சபாய்ப்பித்தனர். 
எல்லா சமுதாயத்தினரும் தங்களது 
தூதறர தண்டிப்பதற்கு(ம் சகால்வதற்கும்) 
உறுதிபூண்டார்கள். இன்னும், 
அசத்தியத்றதக் சகாண்டு (சத்தியத்தில்) 
தர்க்கம் சசய்தனர், அதன் மூலம் 
சத்தியத்றத அழிப்பதற்காக. ஆககவ, நான் 
அவர்கறள (எனது தண்டறனறயக் 
சகாண்டு) பிடித்கதன். ஆக, எனது 
தண்டறன எப்படி இருந்தது? 

بهْت  َذه  نُْوح   قهْوُم   قهْبلهُهْم  كه
اُب  ْ  وهاَْلهْحزه  بهْعِدِهْم  ِمنٌۢ

ُسْولِِهْم  اَُمهة    كَُلُ  وهههَمهْت   ِبره
لُْوا لِيهاُْخُذْوهُ  ده   وهجَٰ
 ِبهِ  لُِيْدِحُضْوا ِبالْبهاِطِل 
َقه  ْذُتُهْم  الْحه   فهكهْيفه  فهاهخه
هانه  اِب  ك  ِعقه

6. இவ்வாறுதான் நிராகரித்தவர்கள் மீது – 
“நிச்சயமாக அவர்கள் நரகவாசிகள்” என்று 
- உமது இறைவனின் வாக்கு 
உறுதியாகிவிட்டது. 

لِكه  َقهْت  وهكهذَٰ هلِمهُت  حه بَِكه  ك   ره
له  ا الَهِذیْنه  عه هنَهُهْم  كهفهُرْو   ا

ُب   الَنهارِ  اهْصحَٰ

7. அர்றஷ சுமப்பவர்களும் அறதச் சுற்ைி 
இருப்பவர்களும் தங்கள் இறைவனின் 
புகறழ துதிக்கிைார்கள். இன்னும், 
அவறன நம்பிக்றக சகாள்கிைார்கள். 
கமலும், நம்பிக்றக சகாண்டவர்களுக்காக 
பாவமன்னிப்புக் ககாருகிைார்கள், “எங்கள் 
இறைவா! எல்லாவற்றையும் நீ 
கருறணயாலும் கல்வியாலும் 
விசாலமறடந்து இருக்கின்ைாய். ஆககவ, 
(இறணறவப்பு, நிராகரிப்பு, இன்னும் 
பாவங்கறள விட்டு) திருந்தி, உன் பக்கம் 
திரும்பி, உனது மார்க்கத்றத 
பின்பற்ைியவர்கறள நீ மன்னிப்பாயாக! 
அவர்கறள நரகத்தின் தண்டறனறய 
விட்டு பாதுகாப்பாயாக!” 

هلَهِذیْنه  ْرشه  یهْحِملُْونه  ا  الْعه
ْن  مه ْولهه   وه ُحْونه  حه َبِ  یُسه
ْمدِ  بَِِهْم  ِبحه یُْؤِمُنْونه  ره  ِبه   وه

یهْستهْغِفرُ   لِلَهِذیْنه  ْونه وه
ُنْوا    مه بَهنها  اَٰ  كَُله  وهِسْعته  ره
ء   ْ   فهاْغِفرْ   َرهْحمهًة َوهعِلًْما  َشه
تَهبهُعْوا تهابُْوا لِلَهِذیْنه  ا  وه
ِبْيلهكه  ابه  وهقِِهْم  سه  عهذه
ِحْيِم   الْجه
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8. எங்கள் இறைவா! இன்னும் அவர்கறள 
அத்ன் சசார்க்கங்களில் பிரகவசிக்கச் 
சசய்வாயாக! அறத நீ அவர்களுக்கு 
வாக்களித்திருக்கிைாய். இன்னும், 
அவர்களின் சபற்கைார்கள், அவர்களின் 
மறனவிகள், அவர்களின் சந்ததிகளில் 
நல்லவர்களாக இருந்தவர்கள் 
அறனவறரயும் (சசார்க்கங்களில் 
பிரகவசிக்கச் சசய்வாயாக)! நிச்சயமாக 
நீதான் மிறகத்தவன், மகா ஞானவான். 

بَهنها  هْدِخلُْهْم  ره ا َنَٰ  وه   ِت جه
ْن  وهعهْدَتهُهْم  الَهِتْ  عهْدِن  مه  وه
لهحه  بهٓاى ِِهْم  ِمْن  صه   اَٰ

هْزوهاِجِهْم  ا ْ     وه یََٰهَِتِ  وهذَُرِ
نَهكه  هنْته  اِ ِزیْزُ  ا   الْعه

ِكْيُم    الْحه

9. இன்னும், அவர்கறள தீறமகளிலிருந்து 
(தண்டறனகளிலிருந்து) பாதுகாப்பாயாக! 
அன்றைய தினம் எவறர நீ 
தண்டறனகளிலிருந்து பாதுகாப்பாகயா 
திட்டமாக அவர் மீது நீ கருறண 
புரிந்துவிட்டாய். அதுதான் மகத்தான 
நற்பாக்கியமாகும். 

قِِهُم  اَِٰت    وه َيِ ْن  الَسه مه  تهِق  وه
اَِٰت  َيِ ذ   الَسه ى ِ   فهقهْد  یهْومه
ِحْمتهه     لِكه  ره   ُهوهالْفهوْزُ  وهذَٰ
ِظْيُمن   الْعه

10. நிச்சயமாக நிராகரிப்பவர்கள் 
(நரகத்தில்) சப்தமிட்டு 
அறழக்கப்படுவார்கள்: “நீங்கள் உங்கறள 
ககாபிப்பறத விட அல்லாஹ் (உங்கறள) 
ககாபிப்பது மிகப் சபரியதாகும். நீங்கள் 
நம்பிக்றக சகாள்வதற்கு 
அறழக்கப்பட்டகபாது (அறத) 
நிராகரித்தீர்கள்.” 

 یُنهادهْونه  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اَِنه 
ِ  لهمهْقُت  ُ  اّلَلَٰ ْكَبه ه  ْن مِ  ا
ُكْم  َمهْقِتُكْم  هنُْفسه   اِذْ   ا
ْونه   اَْلِیْمهاِن  اِله  ُتْدعه

 فهتهْكُفُرْونه 

11. அவர்கள் கூறுவார்கள்: “எங்கள் 
இறைவா! நீ எங்களுக்கு இருமுறை 
மரணத்றதக் சகாடுத்தாய். இன்னும், 
இருமுறை எங்களுக்கு வாழ்க்றகறயக் 
சகாடுத்தாய். ஆக, நாங்கள் எங்கள் 
பாவங்கறள ஒப்புக்சகாண்கடாம். ஆககவ, 
(நரகத்தில் இருந்து) சவளிகயறுவதற்கு 
ஏகதனும் வழி உண்டா?” 

بَهنها   قهالُْوا تَهنها ره همه ثْنهتهْيِ  ا  ا
هْحيهْيتهنها  ا ثْنهتهْيِ  وه  ا
فْنها  ه ْل   ِبُذنُْوِبنها  فهاْعَته  فههه

ِبْيل   َمِْن  ُخُرْوج   اِلَٰ   سه
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12. இது ஏசனன்ைால், நிச்சயமாக 
அல்லாஹ், அவன் ஒருவன் மட்டும் 
அறழக்கப்பட்டால் நீங்கள் (அவறன 
ஏற்காமல்) நிராகரித்தீர்கள். அவனுக்கு 
இறணறவத்து வணங்கப்பட்டால் 
(அவறன) நம்பிக்றக சகாள்கிைரீ்கள். ஆக, 
எல்லா அதிகாரமும் (ஆட்சியும்) மிக 
உயர்ந்தவனும் மிகப் சபரியவனுமாகிய 
அல்லாஹ்வுக்கக உரியது. (அப்படியிருக்க 
அவனல்லாதவர்கறள எப்படி வணங்க 
முடியும்.) 

لُِكْم  ُ  ُدِعه  اِذها ِباهنَهه   ذَٰ  اّلَلَٰ
ه   اِْن   كهفهْرُتْم    وهْحده  وه
ْك    ُتْؤِمُنْوا    ِبه   یَُْشره
ِ  فهالُْحْكُم  ِلَِ  ّلِلََٰ الْكهِبْْیِ  الْعه

 

13. அவன்தான் தனது அத்தாட்சிகறள 
உங்களுக்கு காண்பிக்கிைான். இன்னும், 
வானத்திலிருந்து உங்களுக்கு உணறவ (-
வாழ்வாதாரத்தின் மூலதனமாகிய 
மறழறய) இைக்குகிைான். அல்லாஹ்வின் 
பக்கம் திரும்புகிைவர்கறளத் தவிர (இதன் 
மூலம்) நல்லுபகதசம் சபை மாட்டார்கள். 

یَِٰته   یُِریُْكْم  ُهوهالَهِذْی   اَٰ
ُِل  َ یَُنه مهٓاءِ  َمِنه  لهُكْم  وه   الَسه
ا  ِرْزقًا    مه َكهرُ  وه ْن  اََِله  یهتهذه  مه
 یَُِنْيُب 

14. ஆககவ, அல்லாஹ்றவ - அவனுக்கு 
மார்க்கத்றத (-வழிபாடுகறள) 
பரிசுத்தமாக்கியவர்களாக - அறழயுங்கள்! 
(இறணறவக்கின்ை) நிராகரிப்பாளர்கள் 
(அறத) சவறுத்தாலும் சரிகய! 

ه  فهاْدُعوا  لههُ  ُمْخلِِصْيه  اّلَلَٰ
یْنه  لهوْ  الَدِ ِرهه  وه   كه

 الْكَِٰفُرْونه 

15. அவன் (அடியார்களின்) அந்தஸ்துகறள 
உயர்த்தக் கூடியவன், அர்ஷுறடயவன். 
தனது அடியார்களில் தான் நாடியவர் மீது 
தனது கட்டறளகறள உள்ளடக்கிய 
வஹ்றய இைக்குவான் (உலகத்தார் 
எல்கலாரும்) சந்திக்கின்ை (மறுறம) 
நாறளப் பற்ைி (மக்கறள) அவர் 
எச்சரிப்பதற்காக. 

فِ  ِت  ْيعُ ره رهجَٰ   ذُو   الَده
ْرِش    ْوحه  یُلِْق  الْعه  ِمْن  الَرُ
هْمِره   لَٰ  ا ْن  عه ٓاءُ  مه  ِمْن  یَهشه
  یهْومه  لِیُْنِذره  ِعبهاِده  
ِق    الَتهله
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16. அந்நாளில் அவர்கள் (கப்ருகளில் 
இருந்து) சவளிப்பட்டு நிற்பார்கள். 
அவர்களில் எதுவும் அல்லாஹ்வின் 
முன்னால் மறைந்துவிடாது. “இன்று 
ஆட்சி யாருக்கு உரியது?” (என்று அவன் 
ககட்பான். பதில் அளிப்பவர் யாரும் 
இருக்க மாட்டார். அவகன பதில் 
அளிப்பான்:) “(நிகரற்ை) ஒருவனாகிய, 
(அறனவறரயும்) அடக்கி 
ஆளுகிைவனாகிய அல்லாஹ்விற்கக 
உரியது ஆட்சி அறனத்தும்.” 

۬   ُهْم  یهْومه   ْخفَٰ یه  َله  بَِٰرُزْونه  
له  ِ  عه ْ  اّلَلَٰ ء     ِمْٰنُ ْ   لِمهِن  َشه

ِ  الْيهْومه    الُْملُْك    الْوهاِحدِ  ّلِلََٰ
اِر  َهه  الْقه

17. இன்று எல்லா ஆன்மாவுக்கும் அறவ 
சசய்ததற்கு பதிலாக கூலி 
சகாடுக்கப்படும். இன்று (யார் மீதும்) 
அைகவ அநியாயம் இருக்காது. நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் விசாரிப்பதில் மிக 
விறரவானவன் ஆவான். 

هلْيهْومه  ی ا  نهْفس    كَُلُ  ُتْجزَٰ
بهْت    ِبمها    ُظلْمه  َله  كهسه

ه  اَِنه  الْيهْومه    ِریْعُ  اّلَلَٰ  سه
اِب   الِْحسه

18. இன்னும், சநருங்கி வரக்கூடிய 
(மறுறம) நாறளப் பற்ைி அவர்கறள நீர் 
எச்சரிப்பரீாக! உள்ளங்கள் (பயத்தால்) 
சதாண்றடகளுக்கு அருகில் 
வந்துவிடும்கபாது அவர்கள் துக்கம் 
நிறைந்தவர்களாக இருப்பார்கள். அந்த 
அநியாயக்காரர்களுக்கு நண்பர் எவரும் 
இருக்கமாட்டார். (பரிந்துறர) 
ஏற்றுக்சகாள்ளப்படும்படியான 
பரிந்துறரயாளரும் இருக்க மாட்டார். 

هنِْذْرُهْم  ا   اِذِ  اَْلَِٰزفهةِ  یهْومه  وه
ی الُْقلُْوُب  نهاِجرِ الْ  لهده   حه
  ۬ ِظِمْيه   ا  كَٰ لِِمْيه  مه  ِمْن  لِلَظَٰ

ِمْيم  َوهَله  ِفْيع   حه اعُ   شه  یَُطه

19. கண்களின் கமாசடிகறளயும் 
சநஞ்சங்கள் மறைப்பறதயும் அவன் 
நன்கைிவான். 

ٓاى ِنهةه  یهْعلهُم  ا  اَْلهْعُيِ  خه مه  وه
ُدْوُر  ُتْخِف   الَصُ
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20. இன்னும், அல்லாஹ் உண்றமறய 
(நீதமான தீர்ப்றப)த்தான் தீர்ப்பளிக்கிைான். 
அவறன அன்ைி அவர்கள் எவர்கறள 
அறழக்கிைார்ககளா (-வணங்குகிைார்ககளா) 
அவர்கள் எறதயும் தீர்ப்பளிக்க 
மாட்டார்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ்தான் 
நன்கு சசவியுறுபவன், உற்று 
கநாக்குபவன் ஆவான். 

 ُ َقِ    یهْقِضْ  وهاّلَلَٰ  ِبالْحه
الَهِذیْنه   ِمْن  یهْدُعْونه  وه
ء     یهْقُضْونه  َله  ُدْونِه   ْ   ِبَشه
ه  اَِنه  ِمْيعُ  اّلَلَٰ  ُهوهالَسه

ن   الْبهِصْْیُ

21. இவர்கள் பூமியில் சுற்றுப் பயணம் 
சசய்யவில்றலயா? (அப்படி 
சசய்திருந்தால்) தங்களுக்கு 
முன்னுள்ளவர்களின் முடிவு எப்படி 
இருந்தது என்று இவர்கள் 
பார்த்திருப்பார்ககள! அவர்கள் இவர்கறள 
விட (உடல்) வலிறமயால் மிக 
பலசாலிகளாகவும் பூமியில் (-
மாடமாளிறககள், சதாழிற்சாறலகள் 
கபான்ை) அறடயாளங்களால் மிக 
அதிகமானவர்களாகவும் இருந்தார்கள். 
ஆக, அவர்களின் பாவங்களினால் 
அல்லாஹ் அவர்கறள தண்டித்தான். 
அல்லாஹ்விடமிருந்து அவர்கறள 
பாதுகாப்பவர் எவரும் இருக்கவில்றல. 

لهْم  هوه ْوا ا  اَْلهْرِض  ِف  یهِسْْیُ
هانه  كهْيفه  فهیهْنُظُرْوا  ك
هانُْوا الَهِذیْنه  عهاقِبهةُ   ِمْن   ك
هانُْوا قهْبلِِهْم    َده  ُهْم  ك هشه   ا
 ْ هاًرا ِمْٰنُ ث  ِف   قَُوهةً َوهاَٰ
ُهُم  اَْلهْرِض  ذه ُ  فهاهخه  اّلَلَٰ
ا   ِبُذنُْوِبِهْم    مه هانه  وه   لهُهْم  ك

ِ  َمِنه   َوهاق    ِمْن  اّلَلَٰ

22. அதற்கு காரணம், நிச்சயமாக அவர்கள் 
- அவர்களின் தூதர்கள் சதளிவான 
அத்தாட்சிகளுடன் அவர்களிடம் வந்து 
சகாண்டிருந்தார்கள். ஆக, அவர்கள் 
நிராகரித்தார்கள். ஆககவ, அல்லாஹ் 
அவர்கறள தண்டித்தான். நிச்சயமாக 
அவன் வலிறம மிக்கவன், தண்டிப்பதில் 
கடுறமயானவன். 

لِكه  هنَهُهْم  ذَٰ هانهْت  ِبا ْ  ك  َتهاْتِهْْیِ
ِت  ُرُسلُُهْم   فهكهفهُرْوا ِبالْبهیَِنَٰ
ُهُم  ذه ُ    فهاهخه نَهه   اّلَلَٰ   قهوَِی   اِ
ِدیُْد   الِْعقهاِب  شه

23. திட்டவட்டமாக மூஸாறவ நமது 
அத்தாட்சிகளுடன் இன்னும் சதளிவான 
ஆதாரத்துடன் அனுப்பிகனாம், 

ْد  لهقه لْنها  وه هْرسه  ُمْوسَٰ  ا
ن   ِباَٰیَِٰتنها  ِبْي    وهُسلْطَٰ  َمُ
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24. ஃபிர்அவ்ன், ஹாமான் இன்னும் 
காரூனிடம் (மூஸாறவ அனுப்பிகனாம்). 
ஆக, அவர்கள் (அவறர) சூனியக்காரர், 
சபரும் சபாய்யர் என்று கூைினார்கள். 

ْونه  اِلَٰ   وهههامَٰنه  فِْرعه
الُْوا وهقهاُرْونه  ِحر   فهقه  سَٰ
اب   َذه  كه

25. ஆக, அவர் நம்மிடமிருந்து 
சத்தியத்றத அவர்களிடம் 
சகாண்டுவந்தகபாது அவர்கள் 
கூைினார்கள்: “இவருடன் நம்பிக்றக 
சகாண்டவர்களின் ஆண் பிள்றளகறளக் 
சகான்று விடுங்கள்! அவர்களின் 
சபண்(பிள்றள)கறள வாழவிடுங்கள்!” 
(இத்தறகய அநியாயம் சசய்கிை) 
நிராகரிப்பவர்களின் சூழ்ச்சிகள் (எல்லாம்) 
வழிககட்டில் தவிர இல்றல. 

ُهْم  فهلهَمها  ٓاءه َقِ  جه  ِمْن  ِبالْحه
ا  قهالُوا  ِعْنِدنها  هبْنهٓاءه  اقُْتلُْو    ا
ُنْوا الَهِذیْنه  مه ه   اَٰ عه  مه

ُهْم    وهاْستهْحُيْوا ٓاءه ا  نِسه مه   وه
ْيُد   ِفْ   اََِله  الْكَِٰفِریْنه  كه
َٰل   ل  ضه

26. இன்னும், ஃபிர்அவ்ன் கூைினான்: 
“என்றன விடுங்கள், நான் மூஸாறவ 
சகான்று விடுகிகைன். அவர் தன் 
இறைவறன (உதவிக்கு) அறழக்கட்டும். 
அவர் உங்கள் மார்க்கத்றத 
மாற்ைிவிடுவார்; அல்லது, இந்த பூமியில் 
குழப்பத்றத உருவாக்கி விடுவார் என்று 
நிச்சயமாக நான் பயப்படுகிகைன்.” 

ْوُن  وهقهاله    ذهُرْوِنْ   فِْرعه
هقْتُ  لْيهْدعُ  ُمْوسَٰ  ْل ا بَهه     وه  ره
  ْ اُف  اَِنِ هْن  اهخه له  ا  یَُبهَدِ

هوْ  ِدیْنهُكْم  هْن  ا   ِف  یَُْظِهره  ا
اده  اَْلهْرِض   الْفهسه

27. மூஸா கூைினார்: “நிச்சயமாக நான் 
எனது இறைவனிடம், இன்னும் உங்கள் 
இறைவனிடம் விசாரறண நாறள 
நம்பிக்றக சகாள்ளாமல் சபருறம 
அடிக்கிை எல்கலாறர விட்டும் 
பாதுகாவல் கதடுகிகைன்.” 

ْ  ُمْوسَٰ   وهقهاله    عُْذُت  اَِنِ
 ْ َبِ بَُِكْم  ِبره  كَُلِ  َمِْن  وهره

 ِبيهْوِم  یُْؤِمُن  ََله  ُمتهكهََبِ  
اِبن   الِْحسه
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28. ஃபிர்அவ்னுறடய குடும்பத்தாரில் 
உள்ள நம்பிக்றக சகாண்ட ஓர் ஆடவர் 
தனது நம்பிக்றகறய மறைத்தவராகக் 
கூைினார்: “ஒரு மனிதறர - 
அல்லாஹ்தான் என் இறைவன் என்று 
அவர் கூைியதற்காக - நீங்கள் 
சகால்கிைரீ்களா? அவர் திட்டமாக 
சதளிவான அத்தாட்சிகறள உங்கள் 
இறைவனிடமிருந்து உங்களிடம் சகாண்டு 
வந்திருக்கிைார். அவர் சபாய்யராக 
இருந்தால் அவருறடய சபாய் 
அவருக்குத்தான் ககடாக அறமயும். அவர் 
உண்றமயாளராக இருந்தால் அவர் 
எச்சரிக்கின்ை சில (தண்டறன) உங்கறள 
வந்தறடயும். நிச்சயமாக எவர் எல்றல 
மீைி பாவம் சசய்பவராகவும் சபரும் 
சபாய்யராகவும் இருக்கிைாகரா அவறர 
அல்லாஹ் கநர்வழி சசலுத்தமாட்டான்.” 

ُجل   وهقهاله  ۬   ره ْؤِمن     َمِْن  َمُ
ِل  ْونه  اَٰ یْمهانهه    یهْكُتُم  فِْرعه   اِ

تهْقُتلُْونه  ه ُجًل  ا هْن  ره  یَهُقْوله   ا
ه  َبِ ُ  ره قهْد  اّلَلَٰ ُكْم  وه ٓاءه  جه

ِت  بَُِكْم    ِمْن  ِبالْبهیَِنَٰ اِْن  َره   وه
هاِذبًا یَهُك  لهْيهِ  ك ِذبُه     فهعه   كه
اِْن  اِدقًا یَهُك  وه  یَُِصْبُكْم  صه
 اَِنه  یهِعُدُكْم    الَهِذْی  بهْعُض 
ه  ْن  یهْهِدْی  َله  اّلَلَٰ   مه

اب    ُهوهُمْسِرف   َذه  كه

29. “எனது மக்ககள! உங்களுக்கு ஆட்சி 
இன்று இருக்கிைது. நீங்கள் பூமியில் 
மிறகத்திருக்கிைரீ்கள். அல்லாஹ்வின் 
தண்டறனயில் இருந்து - அது நம்மிடம் 
வந்தால் - யார் நமக்கு உதவுவார்?” 
(இவ்வாறு அவர் கூைினார்.) (அதற்கு) 
ஃபிர்அவ்ன் கூைினான்: “நான் (நல்லதாகக்) 
கருதுவறதத் தவிர உங்களுக்கு நான் 
காண்பிக்க மாட்கடன். இன்னும், கநரான 
பாறதறயத் தவிர உங்களுக்கு நான் 
வழிகாட்ட மாட்கடன்.” 

 الْيهْومه  الُْملُْك  لهُكُم  یَٰقهْوِم 
ِهِریْنه   فهمهْن  اَْلهْرِض ؗ  ِف  ظَٰ
ْ  یَهْنُصُرنها  ِ  بهاِْس  ِمنٌۢ  اِْن  اّلَلَٰ
نها    ٓاءه ْوُن  قهاله  جه ا   فِْرعه   مه
ا   اََِله  اُِریُْكْم  ی مه هرَٰ ا    ا مه  وه
هْهِدیُْكْم  ِبْيله  اََِله  ا  سه
ادِ  شه  الَره

30. இன்னும், நம்பிக்றக சகாண்டவர் 
கூைினார்: “என் மக்ககள! நிச்சயமாக நான் 
உங்கள் மீது (நபிமார்களுக்கு எதிராக 
ஒன்றுகூடிய) குழுக்களுறடய (தண்டறன) 
நாறள கபான்ைறத (-அது கபான்ை ஒரு 
தண்டறன உறடய நாள் வருவறத)ப் 
பயப்படுகிகைன்.” 

مهنه  الَهِذْی   وهقهاله   یَٰقهْوِم  اَٰ
  ْ اُف  اَِنِ  َمِثْله   عهلهْيُكْم  اهخه
اِب   یهْوِم   اَْلهْحزه
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31. நூஹுறடய மக்கள், ஆது, ஸமூது, 
இன்னும் அவர்களுக்குப் பின்னர் 
வந்தவர்களுறடய வழறமறயப் 
கபான்றுதான் (உங்கள் வழறமயும் 
இருக்கிைது. ஆககவ, அவர்களுக்கு வந்த 
தண்டறன உங்களுக்கும் வரும்). 
அல்லாஹ் அடியார்களுக்கு அநியாயத்றத 
நாடுகிைவனாக இல்றல. 

وهعهاد    نُْوح   قهْوِم  دهاِْب  ِمثْله 
هُمْوده  الَهِذیْنه  َوهث ْ  وه  ِمنٌۢ
ا   بهْعِدِهْم    مه ُ  وه   یُِریُْد  اّلَلَٰ
 لَِلِْعبهاِد  ُظلًْما 

32. “இன்னும், என் மக்ககள! நிச்சயமாக 
நான் உங்கள் மீது (மக்கள் ஒருவறர 
ஒருவர்) கூவி அறழக்கின்ை (மறுறம) 
நாறளப் பயப்படுகிகைன்.” 

یَٰقهْوِم  ْ   وه اُف  اَِنِ  عهلهْيُكْم   اهخه
 التَهنهاِد   یهْومه 

33. அந்நாளில் நீங்கள் 
புைமுதுகிட்டவர்களாக திரும்பி 
ஓடுவரீ்கள். அல்லாஹ்விடமிருந்து 
(உங்கறள) பாதுகாப்பவர் எவரும் இருக்க 
மாட்டார். யாறர அல்லாஹ் 
வழிசகடுத்தாகனா அவருக்கு கநர்வழி 
காட்டுபவர் யாரும் இல்றல. 

ا  ُمْدِبِریْنه    ُتوهلَُْونه  یهْومه   مه
ِ  َمِنه  لهُكْم   عهاِصم     ِمْن  اّلَلَٰ
ْن  مه ُ  یَُْضلِِل  وه  لهه   فهمها  اّلَلَٰ
 ههاد   ِمْن 

34. திட்டவட்டமாக இதற்கு முன்னர் 
உங்களிடம் (பல) சதளிவான 
அத்தாட்சிகளுடன் யூஸுஃப் வந்தார். ஆக, 
அவர் உங்களிடம் எறதக் 
சகாண்டுவந்தாகரா அதில் நீங்கள் 
சந்கதகத்தில்தான் சதாடர்ந்து இருந்தீர்கள். 
இறுதியாக, அவர் இைந்துவிட்டகபாது 
அவருக்கு பின்னர் ஒரு தூதறரயும் 
அல்லாஹ் அனுப்பகவ மாட்டான் என்று 
கூைினரீ்கள். இவ்வாறுதான், எவர் எல்றல 
மீைி பாவம் சசய்பவராகவும் சந்கதகம் 
சகாள்பவராகவும் இருப்பாகரா அவறர 
அல்லாஹ் வழிசகடுப்பான். 

ْد  لهقه ُكْم  وه ٓاءه  ِمْن  یُْوُسُف  جه
ِت  قهْبُل   ِزلُْتْم   فهمها ِبالْبهیَِنَٰ
َك   ِفْ  َمها  شه ُكْم  َمِ ٓاءه   ِبه     جه

َتَٰ    لهْن  قُلُْتْم   ههلهكه  اِذها حه
ُ  یَهْبعهثه  ْ  اّلَلَٰ   بهْعِده   ِمنٌۢ
ُسْوًَل    لِكه   ره ُ  یُِضَلُ  كهذَٰ  اّلَلَٰ
ْن  ْرتهاُب ۬   ُهوهُمْسِرف   مه  َمُ
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35. இவர்கள் தங்களுக்கு வந்த 
ஆதாரமின்ைி அல்லாஹ்வின் 
அத்தாட்சிகளில் தர்க்கம் சசய்கிைார்கள். 
அல்லாஹ்விடமும் 
நம்பிக்றகயாளர்களிடமும் (இவர்களது 
சசயல்) மிகப் சபரிய ககாபத்திற்குரியது. 
இவ்வாறுதான் சபருறம அடிப்பவர்கள், 
அநியாயக்காரர்கள் எல்கலாருறடய 
உள்ளத்திலும் அல்லாஹ் முத்திறர 
இடுகிைான். 

اِدلُْونه  ۬۬ ِالَهِذیْنه  ْ    یُجه یَِٰت  ِف   اَٰ
 ِ ْْیِ  اّلَلَٰ ن   ِبغه هُىْ    ُسلْطَٰ تَٰ ه  ا
ْقًتا  كهَُبه  ِ  ِعْنده  مه   وهِعْنده  اّلَلَٰ

ُنْوا    الَهِذیْنه  مه لِكه  اَٰ  كهذَٰ
ُ  یهْطبهعُ  لَٰ  اّلَلَٰ   قهلِْب  كَُلِ  عه
َبهار   ُمتهكهََبِ    جه

36. ஃபிர்அவ்ன் கூைினான்: “ஹாமாகன! 
எனக்காக ஒரு (சபரிய, உயரமான) 
ககாபுரத்றதக் கட்டு. நான் அந்த 
வாசல்களுக்கு சசன்ைறடய கவண்டும்.” 

ْوُن  وهقهاله  امَُٰن  فِْرعه   ابِْن  یَٰهه
ْرًحا  ِلْ  ْ   صه َلِ هبْلُغُ  لَهعه  ا

 اَْلهْسبهابه  

37. “(அதாவது,) வானங்களின் 
வாசல்களுக்கு (நான் சசன்ைறடய 
கவண்டும்). அப்படி ஏைிவிட்டால் நான் 
மூஸாவின் கடவுறள 
எட்டிப்பார்த்துவிடுகவன். இன்னும், 
நிச்சயமாக நான் அவறர சபாய்யராககவ 
கருதுகிகைன்.” இவ்வாறுதான், 
ஃபிர்அவ்னுக்கு அவனது தீய சசயல் 
அலங்காரமாக்கப்பட்டது. இன்னும், அவன் 
கநரான பாறதறய விட்டு 
தடுக்கப்பட்டான். ஃபிர்அவ்னின் சூழ்ச்சி 
அழிவில் தவிர இல்றல. 

هْسبهابه  ِت  ا مَٰوَٰ لِعه  الَسه هَطه  فها
َٰهِ  اِلَٰ   ْ  سَٰ ُموْ  اِل اَِنِ هُظَنُه   وه  َله
هاِذبًا    لِكه   ك   ُزیَِنه  وهكهذَٰ

ْونه  مهلِه   ُسْوٓءُ  لِِفْرعه   وهُصَده  عه
ِن  ِبْيِل    عه ا  الَسه مه ْيُد  وه   كه

ْونه  ن  ِفْ  اََِله  فِْرعه  تهبهاب 

38. இன்னும், நம்பிக்றக சகாண்டவர் 
கூைினார்: “என் மக்ககள! என்றன 
பின்பற்றுங்கள்! நான் உங்களுக்கு கநரான 
பாறதறய வழிகாட்டுகிகைன்.” 

مهنه  الَهِذْی   وهقهاله   یَٰقهْوِم  اَٰ
تَهِبُعْوِن  هْهِدُكْم  ا ِبْيله  ا  سه
اِد   شه  الَره
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39. “என் மக்ககள! இந்த உலக வாழ்க்றக 
எல்லாம் அற்ப இன்பம்தான். நிச்சயமாக 
மறுறமதான் நிரந்தரமான இல்லமாகும்.” 

نَهمها  یَٰقهْوِم  ِذهِ  اِ وةُ  هَٰ يَٰ   الْحه
نْيها  تهاع  ؗ  الَدُ اَِنه  مه   وه
ةه  اِر  دهارُ   ِِهه   اَْلَِٰخره  الْقهره

40. “யார் ஒரு தீறமறய சசய்வாகரா 
அவர் அது கபான்ைகத தவிர கூலி 
சகாடுக்கப்பட மாட்டார். ஆண்கள் அல்லது 
சபண்களில் யார் ஒருவர் அவர் 
நம்பிக்றகயாளராக இருக்கின்ை 
நிறலயில் நன்றமறய சசய்வாகரா 
அவர்கள் சசார்க்கத்தில் பிரகவசிப்பார்கள். 
அதில் அவர்கள் கணக்கின்ைி (உணவு, 
குடிபானம், இன்னும் பலவிதமான) 
அருட்சகாறடகள் வழங்கப்படுவார்கள்.” 

ْن  ِمله  مه یَِئهةً  عه   فهله  سه
ی ا    اََِله  یُْجزَٰ  ْن   ِمثْلههه مه  وه
ِمله  الًِحا  عه هوْ  ذهكهر   َمِْن  صه  ا
ُنْثَٰی  كه  ْؤِمن  وهُهوهمُ  ا َٰٓى ِ  فهاُول

َنهةه  یهْدُخلُْونه    یُْرزهقُْونه  الْجه
ا  ْْیِ  فِْيهه اب    ِبغه  ِحسه

41. “என் மக்ககள! எனக்கு என்ன கநர்ந்தது 
(நீங்கள் நரகத்றத விட்டு) பாதுகாப்பு 
சபறுவதற்கு நான் உங்கறள 
அறழக்கிகைன். நீங்ககளா என்றன 
நரகத்தின் பக்கம் அறழக்கிைரீ்கள்.” 

یَٰقهْوِم  ا  وه هْدُعْوُكْم  ِلْ   مه  اِله  ا
وةِ  تهْدُعْونهِنْ   الَنهجَٰ  اِله  وه
 الَنهاِر  

42. “நான் அல்லாஹ்றவ நிராகரிப்பதற்கும் 
எனக்கு அைிவில்லாத ஒன்றை அவனுக்கு 
நான் இறணறவப்பதற்கும் நீங்கள் 
என்றன அறழக்கிைரீ்கள். நாகனா 
உங்கறள மிறகத்தவனின் பக்கம், மகா 
மன்னிப்பாளனின் பக்கம் அறழக்கிகைன்.” 

ْكُفره  تهْدُعْونهِنْ  ِ  َِله  ِباّلَلَٰ
ا  ِبه   وهاُْشِركه    ِبه   ِلْ  لهیْسه  مه
هنها  عِلْم  ؗ  ا هْدُعْوُكْم  وه  اِله  ا

ِزیْزِ  َفهاِر  الْعه  الْغه
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43. “கண்டிப்பாக, நீங்கள் என்றன எதன் 
பக்கம் அறழக்கிைரீ்ககளா அதற்கு 
இவ்வுலகத்திலும் மறுறமயிலும் 
(அங்கீகரிக்கப்பட்ட) பிரார்த்தறன ஏதும் 
இல்றல. (-நீங்கள் ககட்கிை எந்த 
பிரார்த்தறனயும் அது சசவியுைாது, 
சசவியுைவும் முடியாது.) நிச்சயமாக நாம் 
திருப்பப்படுவது அல்லாஹ்வின் 
பக்கம்தான், நிச்சயமாக எல்றல மீைி 
பாவம் சசய்பவர்கள்தான் நரகவாசிகள்.” 

مه  َله  ره ه  جه   تهْدُعْونهِنْ   نَهمها ا
 ِف  دهْعوهة   لهه   لهیْسه  اِلهْيهِ 

نْيها  ةِ  ِف  وهَله  الَدُ هَنه  اَْلَِٰخره ا   وه
دَهنها   ره ِ  اِله  مه هَنه  اّلَلَٰ ا  وه

ُب  ُهْم  الُْمْسِرفِْيه   اهْصحَٰ
 الَنهاِر 

44. “ஆக, நான் உங்களுக்கு கூறுவறத 
நீங்கள் விறரவில் நிறனவு கூர்வரீ்கள். 
என் காரியத்றத நான் அல்லாஹ்விடம் 
ஒப்பறடக்கிகைன். நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
அடியார்கறள உற்று கநாக்குபவன் 
ஆவான்.” 

تهْذُكُرْونه  ا   فهسه هقُْوُل  مه  ا
اُفهَوُِض  لهُكْم    هْمِرْی   وه   اِله  ا
   ِ ه  اَِنه  اّلَلَٰ ٌۢ  اّلَلَٰ  بهِصْْی 

 ِبالِْعبهاِد 

45. ஆக, அவர்கள் சசய்த சூழ்ச்சிகளின் 
தீங்குகறள விட்டு அல்லாஹ் அவறர 
பாதுகாத்தான். இன்னும், ஃபிர்அவ்னின் 
குடும்பத்தார்கறள கடுறமயான 
தண்டறன சூழ்ந்துசகாண்டது. 

ُ  فهوهقَٰىهُ  اَِٰت  اّلَلَٰ َيِ ا  سه  مه
كهُرْوا اقه  مه   ِباَِٰل  وهحه
ْونه  اِب   ُسْوٓءُ  فِْرعه ذه  الْعه

46. நரகம், அதில் காறலயிலும் 
மாறலயிலும் அவர்கள் 
சகாண்டுவரப்படுவார்கள். (இது 
அவர்களுக்கு மண்ணறையில் நடக்கும் 
தண்டறனயாகும்.) இன்னும், மறுறம 
நிகழ்கின்ை நாளிகலா, “ஃபிர்அவ்னின் 
குடும்பத்தார்கறள கடுறமயான 
தண்டறனயில் புகுத்துங்கள்!” (என்று 
சசால்லப்படும்). 

هلَنهارُ  ُضْونه  ا ا  یُْعره  عهلهْيهه
ِش  غُُدَوًا یهْومه  َيًا   وهعه  وه
ُة  تهُقْوُم  اعه ا الَسه هْدِخلُْو    اَٰله  ا

ْونه  َده  فِْرعه هشه اِب  ا ذه  الْعه
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47. இன்னும், அவர்கள் நரகத்தில் 
ஒருவருக்சகாருவர் வாய்ச் சண்றட 
சசய்யும்கபாது, (வழிசகட்ட) பலவனீர்கள் 
சபருறம அடித்த (தங்கள் தறல)வர்கறள 
கநாக்கி கூறுவார்கள்: “நிச்சயமாக நாங்கள் 
உங்கறளப் பின்பற்றுபவர்களாக 
இருந்கதாம். ஆககவ, நரகத்திலிருந்து ஒரு 
பகுதி (சிைிது தண்டறன)றய நீங்கள் 
எங்கறள விட்டு தடுப்பரீ்களா?” 

اِذْ  ْونه  وه ٓاَجُ  الَنهارِ  ِف  یهتهحه
ُٓؤا فهيهُقْوُل  فَٰ عه  لِلَهِذیْنه  الَضُ

ا ْو  ُ  لهُكْم  ُكَنها  اِنَها  اْستهْكَبه
ْل  تهبهًعا  هنُْتْم  فههه ْغُنْونه  ا  َمُ
َنها   الَنهارِ  َمِنه  نهِصیًْبا  عه

48. சபருறம அடித்த (தறல)வர்கள் 
கூறுவார்கள்: “நிச்சயமாக நாம் 
எல்கலாரும் அதில்தான் தங்கி 
இருப்கபாம். நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
அடியார்களுக்கு மத்தியில் (இறுதி) 
தீர்ப்பளித்துவிட்டான்.” 

ْو   الَهِذیْنه  قهاله  ُ  اِنَها  ااْستهْكَبه
ا     كَُل   ه  اَِنه  فِْيهه   قهْد  اّلَلَٰ

كهمه   الِْعبهاِد  بهْيه  حه

49. நரகத்தில் உள்ளவர்கள் நரகத்தின் 
காவலாளிகளுக்குக் கூறுவார்கள்: “உங்கள் 
இறைவறன அறழயுங்கள்! அவன் 
எங்கறள விட்டும் ஒரு நாளாவது 
தண்டறனறய இலகுவாக்குவான்.” 

  الَنهارِ  ِف  الَهِذیْنه  وهقهاله 
نهةِ  زه َنهمه  لِخه هه  اْدُعْوا جه
بَهُكْم  ْف  ره َفِ َنها  یُخه  یهْوًما  عه
اِب  َمِنه  ذه  الْعه

50. (அந்த காவலாளிகள்) கூறுவார்கள்: 
“சதளிவான அத்தாட்சிகளுடன் உங்களிடம் 
உங்கள் தூதர்கள் வந்திருக்கவில்றலயா?” 
அவர்கள் (பதில்) கூறுவார்கள்: “ஏன் 
இல்றல! (கண்டிப்பாக வந்தார்கள்.)” 
அவர்கள் கூறுவார்கள்: “(உங்கள் 
அறனவருக்காகவும்) நீங்கள் பிரார்த்தறன 
ககளுங்கள்!” காஃபிர்கள் – 
நிராகரிப்பாளர்களின் பிரார்த்தறன (எந்த 
பலனுமளிக்காது. ஏசனனில், அவர்களின் 
பிரார்த்தறன) வணீான வழிககட்டில்தான் 
இருக்கிைது. 

ا لهْم  قهالُْو  هوه   تهاْتِْيُكْم  تهُك  ا
ِت    ُرُسلُُكْم    قهالُْوا ِبالْبهیَِنَٰ

ا   فهاْدُعْوا    قهالُْوا بهلَٰ    مه  وه
ُؤا ٓ  ِفْ  اََِله  الْكَِٰفِریْنه  ُدعَٰ
ن  َٰل  ل  ضه
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51. நிச்சயமாக நாம் நமது தூதர்களுக்கும் 
நம்பிக்றக சகாண்டவர்களுக்கும் 
இவ்வுலக வாழ்க்றகயிலும் சாட்சிகள் 
(சாட்சி சசால்ல) நிற்கின்ை (மறுறம) 
நாளிலும் உதவுகவாம். 

نَها  الَهِذیْنه  ُرُسلهنها  لهنهْنُصرُ  اِ  وه
ُنْوا مه وةِ  ِف  اَٰ يَٰ نْيها  الْحه   الَدُ
یهْومه  اُد   یهُقْوُم  وه  اَْلهْشهه

52. அந்நாளில் அநியாயக்காரர்களுக்கு 
அவர்கள் வருத்தங்கள் சதரிவிப்பது 
பலனளிக்காது. அவர்களுக்கு சாபம்தான் 
உண்டாகும். இன்னும், அவர்களுக்கு 
(தங்குமிடம் தண்டறனகள் நிறைந்த 
நரகமாகிய) சகட்ட இல்லமாகும். 

لِِمْيه  یهْنفهعُ  َله  یهْومه   الَظَٰ
ُتُهْم  ْعِذره لهُهُم  مه  اللَهْعنهةُ  وه

لهُهْم  اِر  ُسْوٓءُ  وه  الَده

53. திட்டவட்டமாக நாம் மூஸாவிற்கு 
கநர்வழிறயக் சகாடுத்கதாம். இன்னும், 
இஸ்ராயலீின் சந்ததிகறள அந்த 
கவதத்திற்கு வாரிசுகளாக ஆக்கிகனாம். 

ْد  لهقه تهیْنها  وه ی ُمْوسه  اَٰ   الُْهدَٰ
ثْنها  هْوره ا ٓاِءیْله  بهِنْ   وه  اِْسره
 الِْكتَٰبه  

54. (அந்த கவதம்) கநர்வழிகாட்டியும் 
நிறைவான அைிவுறடயவர்களுக்கு 
நல்லுபகதசமும் ஆகும். 

ی ُهًدی  َِلُوِل  وهِذْكرَٰ
 اَْلهلْبهاِب 

55. ஆக, (சகிப்புடன் மன உறுதியுடன்) 
சபாறுறமயாக இருப்பரீாக! நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்வின் வாக்கு உண்றமயானகத! 
இன்னும், உமது பாவங்களுக்காக 
மன்னிப்புக் ககட்பரீாக! இன்னும், 
மாறலயிலும் காறலயிலும் உமது 
இறைவறனப் புகழ்ந்து துதிப்பரீாக! 

ِ  وهعْده  اَِنه  فهاْصَِبْ  َق   اّلَلَٰ  حه
نٌِْۢبكه  وهاْستهْغِفرْ  ْح   لِذه َبِ  وهسه
ْمدِ  بَِكه  ِبحه َِشَِ  ره  ِبالْعه

 وهاَْلِبْكهاِر 
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56. நிச்சயமாக எவர்கள் தங்களிடம் 
எவ்வித ஆதாரமும் வராமல் இருக்க 
அல்லாஹ்வின் அத்தாட்சிகளில் தர்க்கம் 
சசய்கிைார்ககளா, அவர்களின் 
உள்ளங்களில் சபருறமறயத் தவிர 
இல்றல. அவர்கள் அந்த சபருறமறய 
அறடயவும் முடியாது. ஆககவ, 
அல்லாஹ்விடம் நீர் பாதுகாப்புத் 
கதடுவரீாக! நிச்சயமாக அவன்தான் நன்கு 
சசவியுறுபவன், உற்று கநாக்குபவன். 

اِدلُْونه  الَهِذیْنه  اَِنه  ْ   یُجه  ِف
یَِٰت  ِ  اَٰ ْْیِ  اّلَلَٰ ن   ِبغه   ُسلْطَٰ

هُىْ    تَٰ ه   ُصُدْوِرِهْم  ِفْ  اِْن  ا
ا  ِكَْب   اََِله   ِببهالِِغْيِه    ُهْم  َمه

ِ    فهاْستهِعذْ  نَهه   ِباّلَلَٰ   اِ
ِمْيعُ   الْبهِصْْیُ  ُهوهالَسه

57. மனிதர்கறள பறடப்பறதவிட 
வானங்கறளயும் பூமிறயயும் 
பறடப்பதுதான் மிகப் சபரியது. 
என்ைாலும், மனிதர்களில் 
அதிகமானவர்கள் (எல்லா 
பறடப்புகறளயும் பறடத்த 
இறைவனாகிய அல்லாஹ்றவ மட்டுகம 
வணங்க கவண்டும் என்பறத) 
அைியமாட்டார்கள். 

لُْق  ِت  لهخه مَٰوَٰ  وهاَْلهْرِض  الَسه
 ُ ْكَبه ه لِْق  ِمْن  ا   الَنهاِس  خه
َِٰكَنه  ل ْكثهره  وه ه   َله  الَنهاِس  ا

 یهْعلهُمْونه 

58. குருடரும் பார்றவயுள்ளவரும் சமமாக 
மாட்டார்கள். நம்பிக்றக சகாண்டு 
நன்றமகறள சசய்தவர்களும் 
சகட்டவர்களும் சமமாக மாட்டார்கள். 
நீங்கள் மிகக் குறைவாகத்தான் 
நல்லுபகதசம் சபறுகிைரீ்கள். 

ا  مه  اَْلهْعمَٰ  یهْستهوِی وه
  ۬ الْبهِصْْیُ   الَهِذیْنه  وه ُنْوا  وه مه  اَٰ
ِملُوا ِت  وهعه لِحَٰ  وهَله  الَصَٰ
ُء    ا  قهلِْيًل  الُْمِسْٓ   َمه

َكهُرْونه   تهتهذه

59. நிச்சயமாக மறுறம வந்கத தீரும். 
அதில் எவ்வித சந்கதகமும் இல்றல. 
என்ைாலும் மனிதர்களில் 
அதிகமானவர்கள் (அறத) நம்பிக்றக 
சகாள்ளமாட்டார்கள். 

ةه  اَِنه  اعه َِٰتيهة   الَسه یْبه  ََله   َله  ره
ا  َِٰكَنه  فِْيهه ل ْكثهره  وه ه  الَنهاِس  ا
 یُْؤِمُنْونه  َله 
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60. இன்னும், உங்கள் இறைவன் 
கூறுகிைான்: “என்னிடம் பிரார்த்தியுங்கள்! 
நான் உங்களுக்கு (உங்கள் 
பிரார்த்தறனறய) அங்கீகரிப்கபன். 
நிச்சயமாக எனது வணக்க வழிபாடுகறள 
விட்டு சபருறம அடிப்பவர்கள் 
சிறுறமப்பட்டவர்களாக விறரவில் 
நரகத்தில் நுறழவார்கள்.” 

بَُُكُم  وهقهاله    اْدُعْوِنْ   ره
هْستهِجْب   الَهِذیْنه   اَِنه  لهُكْم    ا

ْونه  ْن  یهْستهْكَِبُ ْ  عه  ِعبهادهِٰت
يهْدُخلُْونه  َنهمه  سه هه  جه
ن   دَِٰخِریْنه

61. அல்லாஹ்தான் உங்களுக்கு இரறவ - 
அதில் நீங்கள் ஓய்வு எடுப்பதற்காகவும்; - 
இன்னும், பகறல சவளிச்சமுள்ளதாகவும் 
ஆக்கினான். நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
மக்கள் மீது அருளுறடயவன் ஆவான். 
என்ைாலும், மனிதர்களில் 
அதிகமானவர்கள் (அல்லாஹ்விற்கு) 
நன்ைி சசலுத்த மாட்டார்கள். 

 ُ هّلَلَٰ له  الَهِذْی  ا عه  لهُكُم  جه
 فِْيهِ  لِتهْسُكُنْوا الَهْيله 

اره  الَنههه ه  اَِنه  ُمْبِصًرا    وه  اّلَلَٰ
له  فهْضل   لهُذوْ   الَنهاِس  عه

َِٰكَنه  ل ْكثهره  وه ه   َله  الَنهاِس  ا
 یهْشُكُرْونه 

62. (இவற்றை எல்லாம் சசய்த) அந்த 
அல்லாஹ்தான் உங்கள் இறைவன், 
எல்லாவற்றையும் பறடத்தவன். 
அவறனத் தவிர (உண்றமயில் 
வணங்கத்தகுதியான) இறைவன் அைகவ 
இல்றல. ஆக, நீங்கள் எவ்வாறு (அவறன 
வணங்குவதிலிருந்து) திருப்பப்படுகிைரீ்கள். 

لِكُ  ُ  ُم ذَٰ بَُُكْم  اّلَلَٰ الُِق  ره  خه
ء     كَُلِ  ْ َٰهه  َله   َشه   ُهوه ؗ  اََِله  اِل
هَنَٰ   ُتْؤفهُكْونه  فها

63. இவ்வாறுதான் அல்லாஹ்வின் 
அத்தாட்சிகறள மறுத்துக் 
சகாண்டிருந்தவர்கள் (அல்லாஹ்றவ 
வணங்குவறத விட்டு) 
திருப்பப்படுகிைார்கள். 

لِكه  هانُْوا الَهِذیْنه  یُْؤفهُك  كهذَٰ  ك
ِ  اَٰیَِٰت بِ  ُدْونه  اّلَلَٰ  یهْجحه
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64. அல்லாஹ்தான் உங்களுக்கு பூமிறய 
(நீங்கள்) வசிப்பதற்கு வசதியாகவும் 
வானத்றத ஒரு கட்டிடமாகவும் 
அறமத்தான். இன்னும், அவன்தான் 
உங்கறள உருவறமத்தான். ஆக, 
(மனிதர்களாகிய) உங்கள் உருவங்கறள 
(ஏறனய பறடப்புகறள பார்க்கிலும்) 
அழகாக்கினான். இன்னும், நல்ல 
உணவுகளில் இருந்து உங்களுக்கு 
உணவளித்தான். (இவற்றை எல்லாம் 
சசய்த) அந்த அல்லாஹ்தான் (நீங்கள் 
வணங்ககவண்டிய) உங்கள் இறைவன் 
ஆவான். ஆக, அகிலங்களின் 
இறைவனாகிய அல்லாஹ் மிகுந்த 
பாக்கியவான், மிகவும் உயர்ந்தவன், மிக்க 
மகத்துவமானவன் ஆவான். 

 ُ هّلَلَٰ له  ْی الَهذِ  ا عه  لهُكُم  جه
مهٓاءه  اَْلهْرضه  اًرا َوهالَسه   قهره

ُكْم  َوهره نه  ِبنهٓاًء َوهصه   فهاهْحسه
ُكْم  زهقهُكْم  ُصوهره  َمِنه  وهره
ِت    یَِبَٰ لُِكُم  الَطه ُ  ذَٰ  اّلَلَٰ
  ۬ بَُُكْم   كه  ره ه ُ  فهتهَبَٰ َبُ  اّلَلَٰ  ره

لهِمْيه   الْعَٰ

65. அவன்தான் என்றும் உயிகராடு 
இருப்பவன். (வணங்கத்தகுதியான) 
இறைவன் அவறனத் தவிர அைகவ 
இல்றல. ஆககவ, மார்க்கத்றத (-
வழிபாடுகறள) அவனுக்கு 
தூய்றமப்படுத்தியவர்களாக அவனிடகம 
நீங்கள் பிரார்த்தியுங்கள்! அகிலங்களின் 
இறைவனாகிய அல்லாஹ்விற்கக 
எல்லாப் புகழும் உரியது. 

 َُ َٰهه  َله   ُهوهالْحه  اََِله  اِل
فهاْدُعْوهُ   لههُ  ُمْخلِِصْيه  ُهوه
یْنه    ْمُد  الَدِ هلْحه ِ  ا َبِ  ّلِلََٰ  ره

لهِمْيه   الْعَٰ

66. (நபிகய) நீர் கூறுவரீாக! “என் 
இறைவனிடமிருந்து சதளிவான 
அத்தாட்சிகள் வந்துவிட்டகபாது, 
அல்லாஹ்றவ அன்ைி நீங்கள் 
அறழப்பவர்கறள நான் வணங்குவதற்கு 
நிச்சயமாக நான் தடுக்கப்பட்டு விட்கடன். 
இன்னும், அகிலங்களின் இறைவனுக்கு 
நான் முற்ைிலும் பணிந்து நடக்ககவண்டும் 
என்று நான் கட்டறள இடப்பட்டுள்களன்.” 

ْ  قُْل  هْن  نُِهْيُت  اَِنِ هْعُبده  ا  ا
  ُدْوِن  ِمْن  تهْدُعْونه  الَهِذیْنه 
 ِ ِنه  لهَمها  اّلَلَٰ ٓاءه ُت  جه   الْبهیَِنَٰ
ْ ؗ  ِمْن  َبِ اُِمْرُت  َره هْن  وه  ا

َبِ  اُْسلِمه  لهِمْيه  لِره  الْعَٰ
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67. அவன்தான் உங்கறள (முதன் 
முதலில்) மண்ணிலிருந்தும்; பிைகு, 
இந்திரியத்திலிருந்தும்; பிைகு, இரத்தக் 
கட்டியிலிருந்தும் பறடத்தான். பிைகு, 
அவன் உங்கறள குழந்றதகளாக 
சவளிக்சகாண்டு வருகிைான். பிைகு, 
நீங்கள் உங்கள் (வாலிபத்தின்) 
வலிறமறய அறடவதற்காகவும்; பிைகு, 
நீங்கள் வகயாதிகர்களாக 
ஆகுவதற்காகவும் (அவன் உங்களுக்கு 
ஆயுள் காலத்றத நீட்டுகிைான்). இதற்கு 
முன்னர் உங்களில் உயிர் 
றகப்பற்ைப்படுபவரும் உண்டு. இன்னும், 
ஒரு குைிப்பிட்ட தவறணறய நீங்கள் 
அறடவதற்காகவும் நீங்கள் சிந்தித்து 
புரிவதற்காகவும் (அவன் உங்கறள 
இவ்வாறு பறடத்தது மட்டுமல்லாமல், 
தான் பறடத்த விதத்றதயும் உங்களுக்கு 
விவரிக்கிைான்). 

لهقهُكْم  ُهوهالَهِذْی   َمِْن   خه
اب     ثَُمه  نَُْطفهة   ِمْن  ثَُمه  ُتره
 یُْخِرُجُكْم  ثَُمه  عهلهقهة   ِمْن 
ا ثَُمه  ِطْفًل  ُكْم  لِتهْبلُُغْو  هُشَده  ا
 ُشُيْوًخا    لِتهُكْونُْوا ثَُمه 

ِمْنُكْم   ِمْن   یَُتهوهَفَٰ  َمهْن  وه
ا قهْبُل  لِتهْبلُُغْو  ًل  وه هجه   ا
َمً  لَهُكْم  َمُسه لهعه تهْعِقلُْونه   وه
 

68. அவன்தான் உயிர்ப்பிக்கிைான், 
மரணிக்கச் சசய்கிைான். ஆக, அவன் ஒரு 
காரியத்றத முடிவு சசய்துவிட்டால் 
அவன் அதற்கு கூறுவசதல்லாம், “ஆகு” 
என்றுதான். உடகன அது ஆகிவிடும். 

یُِمْيُت    یُْح   ُهوهالَهِذْی    وه
هْمًرا قهضَٰ    فهاِذها  فهاِنَهمها  ا
 فهيهُكْوُنن  ُكْن  لهه   یهُقْوُل 

69. (நபிகய!) அல்லாஹ்வின் வசனங்களில் 
தர்க்கம் சசய்பவர்கறள - அவர்கள் 
எவ்வாறு (சத்தியத்தில் இருந்து) 
திருப்பப்படுகிைார்கள் என்று - நீர் 
பார்க்கவில்றலயா? 

هلهْم   الَهِذیْنه  اِله  تهره  ا
اِدلُْونه  ْ   یُجه یَِٰت  ِف ِ    اَٰ هَنَٰ  اّلَلَٰ  ا
فُْونه   یُْصره

70. எவர்கள் கவதத்றதயும் நமது 
தூதர்கறள நாம் எறதக் சகாண்டு 
அனுப்பிகனாகமா அறதயும் 
சபாய்ப்பித்தார்ககளா அவர்கள் விறரவில் 
(அல்லாஹ்வின் தண்டறனறய) அைிந்து 
சகாள்வார்கள். 

بُْوا الَهِذیْنه  َذه ِب  كه  ِبالِْكتَٰ
ا   ِبمه لْنها  وه هْرسه ۬   ِبه   ا ا ۛ  ُرُسلهنه

ْوفه   یهْعلهُمْونه   فهسه
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71. அப்கபாது, இரும்பு வறளயங்களும் 
சங்கிலிகளும் அவர்களின் (றககள், 
கால்கள் இன்னும்) கழுத்துகளில் 
கபாடப்பட்டு (நரகத்றத கநாக்கி) 
இழுக்கப்படுவார்கள். 

َُٰل  اِذِ  ْ   اَْلهغْل هْعنهاقِِهْم  ِف  ا
َِٰسُل    ل ُبْونه   وهالَسه  یُْسحه

72. சகாதிக்கின்ை நீரில் (அவர்கள் 
மூழ்கடிக்கப்படுவார்கள்). பிைகு நரக 
சநருப்பில் அவர்கள் எரிக்கப்படுவார்கள். 

۬   ِف  ِمْيِم    الَنهارِ  ِف  ثَُمه  الْحه
ُرْونه    یُْسجه

73. பிைகு, நீங்கள் இறணறவத்து 
வணங்கிக் சகாண்டிருந்தறவ எங்கக? 
என்று அவர்களிடம் கூைப்படும். 

هیْنه  لهُهْم  قِْيله  ثَُمه  ا   ا  مه
 ُتْشِرُكْونه   ُكنُْتْم 

74. அல்லாஹ்றவ அன்ைி (நீங்கள் 
அவர்கறள வணங்கினரீ்ககள!) அவர்கள் 
கூறுவார்கள்: “அறவ எங்கறள விட்டும் 
தவைிவிட்டன. மாைாக, இதற்கு முன்னர் 
நாங்கள் எறதயும் வணங்குபவர்களாக 
இருக்கவில்றலகய!” (என்றும் சபாய் 
கூறுவார்கள்). இவ்வாறுதான், அல்லாஹ் 
நிராகரிப்பாளர்கறள வழிசகடுக்கிைான். 

ِ    ُدْوِن  ِمْن  لَُْوا قهالُْوا اّلَلَٰ   ضه
َنها    نَهْدُعْوا نهُكْن  لَهْم  بهْل  عه
ْيـ ًا    قهْبُل  ِمْن  لِكه  شه  كهذَٰ
ُ  یُِضَلُ   الْكَِٰفِریْنه  اّلَلَٰ

75. இது (-அல்லாஹ் உங்கறள தண்டிப்பது 
ஏசனனில்), பூமியில் அநியாயத்றத 
(பாவங்கறள)க் சகாண்டு நீங்கள் (அளவு 
கடந்து) மகிழ்ச்சி அறடபவர்களாக இருந்த 
காரணத்தாலும்; மமறதயும் ஆணவமும் 
சகாள்பவர்களாக நீங்கள் இருந்த 
காரணத்தாலும் ஆகும். 

لُِكْم    ُكنُْتْم  ِبمها  ذَٰ
ُحْونه  ْْیِ  اَْلهْرِض  ِف  تهْفره   ِبغه
َقِ  ِبمها  الْحه  ُكنُْتْم  وه

ُحْونه    تهْمره

76. நரகத்தின் வாசல்களில் நீங்கள் 
நுறழயுங்கள்! அதில் 
நிரந்தரமானவர்களாக தங்கிவிடுங்கள். 
ஆக, சபருறம அடிப்பவர்களின் 
தங்குமிடம் மிகக் சகட்டது. 

ا هبْوهابه  اُْدُخلُْو  َنهمه  ا هه  جه
لِِدیْنه  ا     خَٰ   فهِبْئسه  فِْيهه
ثْوهی یْنه  مه ِ  الُْمتهكهََبِ
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77. ஆககவ, (நபிகய! சகிப்புடன் மன 
உறுதியுடன்) சபாறுறமயாக இருப்பரீாக! 
நிச்சயமாக அல்லாஹ்வின் வாக்கு 
உண்றமயானகத! ஆக, ஒன்று, 
அவர்கறள நாம் எச்சரித்தவற்ைில் 
சிலவற்றை உமக்கு காண்பிப்கபாம். 
அல்லது, (அதற்கு முன்னர்) உம்றம 
உயிர் றகப்பற்றுகவாம். ஆக, (பின்னர்) 
நம் பக்கம்தான் அவர்கள் திரும்பக் 
சகாண்டு வரப்படுவார்கள். (அப்கபாது 
அவர்கறள தண்டிப்கபாம்.) 

ِ  وهعْده  اَِنه  فهاْصَِبْ  َق     اّلَلَٰ   حه
ا    الَهِذْی  بهْعضه  كه نُِریهَنه  فهاَِمه

هوْ  نهِعُدُهْم  فَهیهَنهكه  ا   نهتهوه
ُعْونه   فهاِلهیْنها   یُْرجه

78. திட்டவட்டமாக உமக்கு முன்னர் பல 
தூதர்கறள நாம் அனுப்பிகனாம். 
அவர்களில் சிலறர(ப் பற்ைிய 
வரலாறுகறள) நாம் உமக்கு 
விவரித்கதாம். இன்னும், அவர்களில் 
சிலறர(ப் பற்ைிய வரலாறுகறள) நாம் 
உமக்கு விவரிக்கவில்றல. 
அல்லாஹ்வின் அனுமதி சகாண்கட தவிர 
ஓர் அத்தாட்சிறயக் சகாண்டுவருவது 
எந்த ஒரு தூதருக்கும் சாத்தியமானது 
அல்ல. ஆக, அல்லாஹ்வின் கட்டறள 
வந்துவிட்டால் நீதமாக தீர்ப்பளிக்கப்படும். 
அப்கபாது சபாய்யர்கள் 
நஷ்டமறடவார்கள். 

ْد  لهقه لْنها  وه هْرسه   ْن مَِ  ُرُسًل  ا
ْ  قهْبلِكه  ْصنها  َمهْن  ِمْٰنُ   قهصه
ْ  عهلهْيكه  ِمْٰنُ  لَهْم   َمهْن  وه
ا  عهلهْيكه    نهْقُصْص  مه هانه  وه  ك
ُسْول   هْن  لِره ه  ا   اََِله  ِباَٰیهة   یَهاِْٰت
ِ    ِباِذِْن  ٓاءه  فهاِذها اّلَلَٰ هْمرُ  جه   ا
 ِ َقِ  قُِضه  اّلَلَٰ ِسره  ِبالْحه   وهخه

ن  ُهنهالِكه   الُْمْبِطلُْونه

79. அல்லாஹ்தான் உங்களுக்காக 
கால்நறடகறள, - அவற்ைில் (சிலவற்ைின் 
மீது) நீங்கள் வாகனிப்பதற்காக - 
பறடத்தான். இன்னும், அவற்ைில் 
(சிலவற்ைின் மாமிசங்கறள) நீங்கள் 
புசிக்கிைரீ்கள். 

 ُ هّلَلَٰ له  الَهِذْی  ا عه  لهُكُم  جه
امه  ُبْوا اَْلهنْعه كه ْ   ا ِمْنهه  لَِته
ا  ِمْنهه ؗ  وه  تهاْكُلُْونه
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80. இன்னும், உங்களுக்கு அவற்ைில் பல 
பலன்கள் உள்ளன. இன்னும், உங்கள் 
சநஞ்சங்களில் உள்ள ஓர் ஆறசறய 
அதன் மூலம் நீங்கள் அறடவதற்காகவும் 
(அவன் உங்களுக்கு இந்த 
கால்நறடகறளப் பறடத்தான்). இன்னும், 
அவற்ைின் மீதும் கப்பலின் மீதும் நீங்கள் 
சுமந்து சசல்லப்படுகிைரீ்கள். (-நீங்கள் 
அவற்ைில் பயணம் சசய்கிைரீ்கள்.) 

لهُكْم  ا  وه نهافِعُ  فِْيهه   مه
لِتهْبلُُغْوا ا  وه ةً  عهلهْيهه اجه   ِفْ  حه
ا  ُصُدْوِرُكْم  له  وهعهلهْيهه  وهعه
 ُتْحمهلُْونه   الُْفلِْك 

81. இன்னும், அவன் உங்களுக்கு தனது 
அத்தாட்சிகறளக் காண்பிக்கிைான். ஆக, 
அல்லாஹ்வின் அத்தாட்சிகளில் எறத 
நீங்கள் மறுப்பரீ்கள்?. 

یُِریُْكْم  ۬   وه یَِٰته    هَیه  اَٰ یَِٰت  فها   اَٰ
 ِ  ُتْنِكُرْونه  اّلَلَٰ

82. ஆக, இவர்கள் பூமியில் சுற்றுப் 
பயணம் சசய்யவில்றலயா? (அப்படி 
சசய்திருந்தால்) தங்களுக்கு 
முன்னுள்ளவர்களின் முடிவு எப்படி 
இருந்தது என்று இவர்கள் 
பார்த்திருப்பார்ககள! அவர்கள் இவர்கறள 
விட அதிகமாகவும், வலிறமயால் மிக 
பலசாலிகளாகவும், பூமியில் 
அறடயாளங்களால் (சதாழிற்சாறலகள் 
இன்னும் மாட மாளிறககளால்) 
அதிகமாகவும் இருந்தனர். ஆனால், 
அவர்கள் சசய்து சகாண்டிருந்தது (-
அவர்களின் பலமான ககாட்றடகள்) 
அவர்கறள விட்டும் (அல்லாஹ்வின் 
தண்டறனறய) தடுக்கவில்றல. 

هفهلهْم  ْوا ا  اَْلهْرِض  ِف  یهِسْْیُ
هانه  كهْيفه  فهیهْنُظُرْوا  ك
 قهْبلِِهْم     ِمْن  الَهِذیْنه  عهاقِبهةُ 
ا هانُْو  ْكثهره  ك ه ْ  ا َده   ِمْٰنُ هشه ا  وه
هاًراقَُوهةً  ث ا   اَْلهْرِض  ِف  َوهاَٰ   فهمه
هْغنَٰ  ْ  ا ْٰنُ ا  عه هانُْوا َمه  ك

 یهْكِسُبْونه 
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83. ஆக, அவர்களிடம் அவர்களின் 
தூதர்கள் சதளிவான அத்தாட்சிகறளக் 
சகாண்டு வந்தகபாது, அவர்கள் 
தங்களிடம் இருந்த கல்வித் 
திைறமகறளக் சகாண்டு மகிழ்ச்சி 
அறடந்தனர். அவர்கள் எறத ககலி 
சசய்பவர்களாக இருந்தார்ககளா 
அ(ல்லாஹ்வின் தண்டறனயான)து 
அவர்கறள சூழ்ந்துவிட்டது. 

ْتُهْم  فهلهَمها  ٓاءه  ُرُسلُُهْم  جه
ِت   ِبمها  فهِرُحْوا ِبالْبهیَِنَٰ
ُهْم    الِْعلِْم  َمِنه  ِعْنده
اقه  ا  ِبِهْم  وهحه هانُْوا  َمه  ِبه   ك

 یهْستهْهِزُءْونه 

84. ஆக, அவர்கள் நமது தண்டறன 
(இைங்கிய சமயத்தில் நமது 
வலிறம)றயப் பார்த்தகபாது “நாங்கள் 
அல்லாஹ்றவ - அவன் ஒருவறன 
மட்டும் - நம்பிக்றக சகாண்கடாம்; 
இன்னும், நாங்கள் எறத 
(அல்லாஹ்விற்கு) இறணறவப்பவர்களாக 
இருந்கதாகமா அறத நிராகரித்து 
விட்கடாம்” என்று கூைினார்கள். 

هْوا فهلهَمها  ا نها  ره ا بهاْسه َنها  قهالُْو  مه   اَٰ
ِ بِ  ه   اّلَلَٰ   ِبمها  وهكهفهْرنها  وهْحده

 ُمْشِرِكْيه  ِبه   ُكَنها 

85. ஆக, அவர்கள் நமது தண்டறனறயப் 
பார்த்தகபாது அவர்கள் நம்பிக்றக 
சகாண்டது அவர்களுக்கு பலன் 
தரக்கூடியதாக இருக்கவில்றல. அவனது 
அடியார்கள் விஷயத்தில் அல்லாஹ்வின் 
நறடமுறை எது (முன்னர்) சசன்ைகதா 
அகத நறடமுறைதான் (இவர்களுடனும் 
பின்பற்ைப்படும்). அப்கபாது 
நிராகரிப்பாளர்கள் நிச்சயம் 
நஷ்டமறடவார்கள். 

 یهْنفهُعُهْم  یهُك  فهلهْم 
هْوا لهَمها  اِیْمهانُُهْم  ا ا    ره نه  بهاْسه
ِ  ُسَنهته  لهْت   قهْد  الَهِتْ  اّلَلَٰ   خه
ِسره  ِعبهاِده     ِفْ   ُهنهالِكه   وهخه

ن   الْكَِٰفُرْونه

ஸூரா புஸ்ஸிலத் فصلت 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. ஹா மீம்.   ٓم  حَٰ
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2. கபரருளாளன் கபரன்பாளனிடமிருந்து 
இைக்கப்பட்ட கவதமாகும் (இது).   ِن  َمِنه  تهَْنِیْل ْحمَٰ  الَره

ِحْيِم    الَره

3. (இது) அரபி சமாழியில் உள்ள 
(கபாற்ைத் தகுந்த) குர்ஆன் என்னும் 
கவதமாகும். (அரபி சமாழிறய) அைிகின்ை 
மக்களுக்காக (அரபி சமாழியில்) இதன் 
வசனங்கள் விவரிக்கப்பட்டன. 

لهْت  ِكتَٰب   یَُٰته   فَُصِ نًا  اَٰ   قُْراَٰ
ِبَيًا  ره  یَهْعلهُمْونه   لَِقهْوم   عه

4. (இந்த கவதம்) நற்சசய்தி 
கூைக்கூடியதும், அச்சமூட்டி எச்சரிக்கக் 
கூடியதும் ஆகும். ஆக, அவர்களில் 
அதிகமாகனார் (இறத) புைக்கணித்தனர். 
ஆக, அவர்கள் (இதன் நல்லுபகதசங்கறள) 
சசவியுறுவதில்றல. 

ا َوهنهِذیًْرا    ضه  بهِشْْیً   فهاهْعره
ْكثهُرُهْم  ه  َله  فهُهْم  ا
 یهْسمهُعْونه 

5. அவர்கள் கூைினார்கள்: “நீர் எதன் 
பக்கம் எங்கறள அறழக்கிைகீரா அதில் 
இருந்து (எங்கறளத் தடுக்கக்கூடிய) 
திறரகளில்தான் எங்கள் உள்ளங்கள் 
இருக்கின்ைன. இன்னும், எங்கள் 
சசவிகளில் சசவிட்டுத்தனம் இருக்கிைது. 
எங்களுக்கு மத்தியிலும் உமக்கு 
மத்தியிலும் (உமது உபகதசத்றத நாங்கள் 
சசவியுைாமல் எங்கறள தடுக்கக்கூடிய) 
ஒரு திறரயும் இருக்கிைது. ஆககவ, நீர் 
(விரும்பியறத) சசய்வரீாக! நிச்சயமாக 
நாங்கள் (விரும்புவறத நாங்கள்) 
சசய்கவாம்.” 

ْ   قُلُْوبُنها  وهقهالُْوا ِكَنهة   ِف ه َمها  ا   َمِ
ْ   اِلهْيهِ  تهْدُعْونها   ِف نِنها  وه ذها   اَٰ

 ْ بهیِْنكه  بهْيِننها  وهقْر  َوهِمنٌۢ   وه
اب   نَهنها  فهاْعمهْل  ِحجه  اِ
ِملُْونه   عَٰ
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6. (நபிகய) கூறுவரீாக! “நான் எல்லாம் 
உங்கறளப் கபான்ை ஒரு மனிதர்தான். 
எனக்கு வஹ்யி அைிவிக்கப்படுவது 
என்னசவன்ைால்: “(நீங்கள் வணங்கத் 
தகுதியான) உங்கள் கடவுள் எல்லாம் 
ஒகர ஒரு கடவுள்தான்.” ஆககவ, அவன் 
பக்கம் (உங்கறள கசர்த்துறவக்கின்ை 
கநரான பாறதயில்) நீங்கள் கநர்வழி 
சசல்லுங்கள்! இன்னும், அவனிடம் 
பாவமன்னிப்புக் ககளுங்கள்! 
இறணறவப்பவர்களுக்கு நாசம்தான்.” 

ا   قُْل  نَهمه هنها  اِ ر   ا  َمِثْلُُكْم  بهشه
َه  یُْوحَٰ   ا   اِله هنَهمه َُٰهُكْم  ا َٰه   اِل  اِل
ا َوهاِحد    اِلهْيهِ  فهاْستهِقْيُمْو 

وه   وهاْستهْغِفُرْوهُ      یْل  وه
 لَِلُْمْشِرِكْيه  

7. அவர்கள் (சசல்வங்களில் 
அவற்றுக்குரிய) ஸகாத்றத 
சகாடுப்பதில்றல. இன்னும், அவர்கள் 
மறுறமறய நிராகரிக்கிைார்கள். 

وةه  یُْؤُتْونه  َله  الَهِذیْنه  كَٰ  الَزه
ةِ  وهُهْم   ُهْم  ِباَْلَِٰخره

ِفُرْونه   كَٰ

8. நிச்சயமாக எவர்கள் நம்பிக்றக 
சகாண்டு நன்றமகறள சசய்தார்ககளா - 
அவர்களுக்கு முடிவுைாத சவகுமதிகள் 
உண்டு. 

ُنْوا الَهِذیْنه  اَِنه  مه ِملُوا اَٰ   وهعه
ِت  لِحَٰ هْجر   لهُهْم  الَصَٰ ْْیُ  ا   غه
ن  ْمُنْون   مه

9. (நபிகய!) கூறுவரீாக! “பூமிறய இரண்டு 
நாள்களில் பறடத்தவறன நீங்கள் 
நிராகரிக்கிைரீ்களா? இன்னும், அவனுக்கு 
இறணகறள ஏற்படுத்துகிைரீ்களா? அவன் 
அகிலங்களின் இறைவன் ஆவான்.” 

َنهُكْم  قُْل  هى ِ  لهتهْكُفُرْونه  ا
لهقه  ِبالَهِذْی    ِفْ  اَْلهْرضه  خه
ْيِ  لُْونه  یهْومه تهْجعه  لهه    وه
اًدا    هنْده لِكه  ا َبُ  ذَٰ   ره
لهِمْيه    الْعَٰ
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10. இன்னும், அவன் அதில் அதற்கு 
கமலாக மறலகறள ஏற்படுத்தினான். 
அதில், அருள்வளம் (-அபிவிருத்தி) 
சசய்தான். அதன் உணவுகறள அதில் 
திட்டமிட்டு நிர்ணயித்தான். (இறவ 
எல்லாம் ஞாயிறு, திங்கள், சசவ்வாய், 
புதன் ஆகிய பூரணமான) நான்கு 
நாட்களில் முடிந்தன. (பூமிறயயும் அதில் 
உள்ள பறடப்புகறளப் பற்ைியும்) 
விசாரிப்பவர்களுக்கு சரியான பதிலாக 
(இறதச் சசால்லுங்கள்). 

له  عه ا  وهجه وهاِسه  فِْيهه  ِمْن  ره
ا  كه  فهْوقِهه بَٰره ا وه ره   فِْيهه قهَده   وه
ا   ا  فِْيهه تههه هقْوها ْ   ا ةِ  ِف هْربهعه  ا
هیَهام     وهٓاءً   ا ٓاى ِلِْيه  سه  لَِلَسه

11. பிைகு, அவன் வானத்திற்கு கமல் 
உயர்ந்தான். அது (தண்ணரீில் இருந்து 
சவளிகயறும்) ஓர் ஆவியாக இருந்தது. 
ஆக, (அந்த ஆவிறய ஒரு வானமாக 
அவன் ஆக்கினான். அந்த ஒரு வானத்தில் 
இருந்து ஏழு வானங்கறளப் பறடத்தான்.) 
அவன் அதற்கும் (-வானத்திற்கும்) 
பூமிக்கும் கூைினான்: “நீங்கள் இருவரும் 
விருப்பத்துடன் அல்லது சவறுப்புடன் 
வாருங்கள் (-என் கட்டறளக்கு பணிந்து 
நடங்கள்! உங்களுக்குள் 
பறடக்கப்பட்டறத சவளிப்படுத்துங்கள்.)!” 
அறவ இரண்டும் கூைின: “நாங்கள் 
விருப்பமுள்ளவர்களாககவ வந்கதாம் 
(உனக்கு கீழ்ப்படிந்து உனது கட்டறளறய 
ஏற்று நடப்கபாம்.” ஆககவ, சூரியறனயும் 
சந்திரறனயும் நட்சத்திரங்கறளயும் 
இன்னும் அதனுள் அல்லாஹ் பறடத்த 
மற்ை பறடப்புகறளயும் வானம் 
சவளிப்படுத்தியது. மறல, சசடிசகாடி, 
நதி, கடல், ஊர், கிராமம், பாறலவனம், 
காடுகள் என தன்னில் உள்ளவற்றை பூமி 
சவளிப்படுத்தியது.) 

مهٓاءِ  اِله  اْستهوَٰ ی ثَُمه    الَسه
ان   وهِِهه  ا  فهقهاله  ُدخه   لههه

هْرِض  لِْل ْوعًا  اْئِتيها  وه هوْ  طه   ا
ْرًها    ا   كه هتهیْنها  قهالهته   ا

ٓاى ِِعْيه   طه
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12. ஆக, அவன் அவற்றை ஏழு 
வானங்களாக (வியாழன், சவள்ளி ஆகிய) 
இரண்டு நாட்களில் (பறடத்து) முடித்தான். 
இன்னும், ஒவ்சவாரு வானத்திலும் அதன் 
காரியத்றதயும் அவன் அைிவித்தான். கீழ் 
வானத்றத (நட்சத்திரங்கள் என்னும்) 
விளக்குகளால் நாம் அலங்கரித்கதாம். 
இன்னும் (றஷத்தான்கள் வானத்தின் 
பக்கம் ஏறுவதிலிருந்து வானப் 
பாறதகறள) பாதுகாப்பதற்காகவும் (நாம் 
நட்சத்திரங்கறள அறமத்கதாம்). இது, 
நன்கைிந்தவனுறடய, மிறகத்தவனுறடய 
ஏற்பாடாகும். 

ىُهَنه  ْبعه  فهقهضَٰ مَٰوهات   سه  ِفْ  سه
ْيِ  ه  یهْومه ا مهٓاء   كَُلِ  ِفْ  ْوحَٰ وه   سه
ا    هه هْمره یَهَنها  ا مهٓاءه  وهزه   الَسه
نْيها  ۬   الَدُ اِبْيحه     وهِحْفًظا     ِبمهصه
لِكه  ِزیْزِ  تهْقِدیْرُ  ذَٰ   الْعه

لِْيِم   الْعه

13. ஆக, அவர்கள் புைக்கணித்தால் 
(நபிகய!) நீர் கூறுவரீாக! “ஆது, ஸமூது 
உறடய கபரழிறவப் கபான்ை ஒரு 
கபரழிறவ நான் உங்களுக்கு 
எச்சரிக்கிகைன்.” 

ُضْوا فهاِْن  هْعره   فهُقْل  ا
ْرُتُكْم  هنْذه ِعقهةً  ا  َمِثْله  صَٰ
ِعقهةِ  هُمْوده    صَٰ  عهاد  َوهث

14. அவர்களிடம் தூதர்கள் அவர்களுக்கு 
முன்னிருந்தும் அவர்களுக்கு 
பின்னிருந்தும் (ஒருவர் பின் ஒருவராக 
சதாடர்ந்து) வந்தார்கள். (இன்னும் 
அவர்கள் கூைினார்கள்:) “அல்லாஹ்றவத் 
தவிர (யாறரயும் எறதயும்) 
வணங்காதீர்கள்!” (இறணறவப்பாளர்கள்) 
கூைினார்கள்: “எங்கள் இறைவன் 
நாடியிருந்தால் அவன் (எங்கறள 
கநர்வழிபடுத்த) வானவர்கறள இைக்கி 
இருப்பான். ஆககவ, நீங்கள் எறதக் 
சகாண்டு அனுப்பப்பட்டீர்ககளா அறத 
நிச்சயமாக நாங்கள் நிராகரிப்பவர்கள் 
ஆகவாம்.” 

ْتُهُم  اِذْ  ٓاءه ُسُل  جه ْ  الَرُ  ِمنٌۢ
هیِْدیِْهْم  بهْيِ  ِمْن  ا  وه

لِْفِهْم  هََله  خه ا ا   اََِله  تهْعُبُدْو 
ه    ٓاءه  لهوْ  قهالُْوا اّلَلَٰ بَُنها   شه  ره

له  هنْزه كهةً  َله َٰٓى ِ ل ا    فهاِنَها  مه   ِبمه
ِفُرْونه  ِبه   اُْرِسلُْتْم   كَٰ
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15. ஆக, ஆது சமுதாயம் பூமியில் 
அநியாயமாக சபருறம அடித்தனர். 
இன்னும், “எங்கறள விட ஆற்ைல் மிகுந்த 
பலசாலிகள் யார்” என்று கூைினார்கள். 
நிச்சயமாக அவர்கறளப் பறடத்த 
அல்லாஹ் அவர்கறள விட ஆற்ைல் 
மிகுந்த பலசாலியாவான் என்பறத 
இவர்கள் கவனிக்கவில்றலயா? அவர்கள் 
நமது வசனங்கறள மறுப்பவர்களாக 
இருந்தனர். 

ا  هَمه ْوا عهاد   فها ُ  ِف  فهاْستهْكَبه
ْْیِ  اَْلهْرِض  َقِ  ِبغه  الْحه
ْن  وهقهالُْوا َدُ  مه هشه  قَُوهةً    ِمَنها  ا
لهْم  هوه ْوا ا هَنه  یهره ه  ا  الَهِذْی  اّلَلَٰ

لهقهُهْم  َدُ  خه هشه ْ  ُهوها  ِمْٰنُ
هانُْوا قَُوهةً    ك  ِباَٰیَِٰتنها  وه

ُدْونه   یهْجحه

16. ஆககவ, ககவலமான தண்டறனறய 
இவ்வுலகில் அவர்களுக்கு நாம் சுறவக்க 
றவப்பதற்காக, அவர்கள் மீது கடும் குளிர் 
காற்றை துரதிர்ஷ்டமான (தீறமகள் 
நிறைந்த) நாட்களில் நாம் அனுப்பிகனாம். 
மறுறமயின் தண்டறனகயா 
(அவர்களுக்கு) மிக ககவலமானது. (அங்கு) 
அவர்கள் உதவி சசய்யப்பட மாட்டார்கள். 

لْ  ْ  نها فهاهْرسه  ِریًْحا  عهلههْْیِ
ًرا ْرصه ْ   صه هیَهام   ِف ات   ا   نَهِحسه
ابه  لَُِنِذیْقهُهْم    الِْخْزِی  عهذه

وةِ  ِف  يَٰ ا    الْحه نْيه  الَدُ
اُب  ذه لهعه ةِ  وه ی اَْلَِٰخره هْخزَٰ   ا
ُرْونه  َله  وهُهْم   یُْنصه

17. ஆக, ஸமூது சமுதாயம், நாம் 
அவர்களுக்கு கநர்வழிகாட்டிகனாம். 
ஆனால், அவர்கள் கநர்வழிறய விட 
(வழிககடான) குருட்டுத் தனத்றதத்தான் 
அதிகம் விரும்பினார்கள். ஆககவ, 
அவர்கள் சசய்து சகாண்டிருந்தவற்ைின் 
காரணமாக அவர்கறள இழிவான 
தண்டறனயின் கபரழிவு பிடித்தது. 

ا  هَمه ا هُمْودُ  وه ْ  ث ُ یْٰنَٰ ده   فههه
َبُوا له  الْعهمَٰ  فهاْستهحه  عه
ی ْتُهْم  الُْهدَٰ ذه ِعقهةُ   فهاهخه   صَٰ
اِب  ذه هانُْوا  ِبمها  الُْهْوِن  الْعه   ك
 یهْكِسُبْونه  

18. (அல்லாஹ்றவ) நம்பிக்றக சகாண்டு, 
(அவறன) அஞ்சுபவர்களாக 
இருந்தவர்கறள நாம் பாதுகாத்(து 
தண்டறனயில் இருந்து தப்பிக்க 
றவத்)கதாம். 

یْنها  نهَجه ُنْوا الَهِذیْنه  وه مه  اَٰ
هانُْوا ك ن   وه  یهَتهُقْونه
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19. அல்லாஹ்வின் எதிரிகள் நரகத்தின் 
பக்கம் ஒன்று திரட்டப்படுகின்ை நாளில், 
ஆக அவர்கள் (அறனவரும் முன்கனார் 
பின்கனார் எல்லாம் ஒகர இடத்தில் 
ஒன்று கசர்வதற்காக) நிறுத்தி 
றவக்கப்படுவார்கள். 

یهْومه  رُ  وه ٓاءُ  یُْحشه هعْده ِ  ا  اّلَلَٰ
 یُوْزهُعْونه  فهُهْم  الَنهارِ  اِله 

20. இறுதியாக, அவர்கள் அதற்கருகில் 
வரும்கபாது அவர்களுறடய சசவியும் 
அவர்களுறடய பார்றவகளும் 
அவர்களுறடய கதால்களும் அவர்கள் 
சசய்துசகாண்டிருந்தறதப் பற்ைி 
அவர்களுக்கு எதிராககவ சாட்சி கூறும். 

َتَٰ   ا  اِذها حه ٓاُءْوهها  مه ِهده  جه   شه
 ْ ْمُعُهْم  عهلههْْیِ  سه

اُرُهْم  هبْصه ا   ِبمها  وهُجلُْودُُهْم  وه
هانُْوا  یهْعمهلُْونه  ك

21. இன்னும், அவர்கள் தங்களுறடய 
கதால்களிடம், “எங்களுக்கு எதிராக ஏன் 
சாட்சி கூைினரீ்கள்” என்று கூறுவார்கள். 
அதற்கு அறவ கூறும்: “எல்லாவற்றையும் 
கபசறவத்த அல்லாஹ்தான் எங்கறளயும் 
(இன்று) கபச றவத்தான்.” (மனிதர்ககள!) 
அவன்தான் உங்கறள முதல் 
முறையாகப் பறடத்தான். இன்னும் 
அவன் பக்கம்தான் நீங்கள் திரும்பக் 
சகாண்டு வரப்படுவரீ்கள். 

  لِمه  لُِجلُْوِدِهْم  وهقهالُْوا
ِهْدَتُْم  ا عهلهیْنها    شه   قهالُْو 
قهنها  هنْطه ُ  ا قه  ِذْی  الَه  اّلَلَٰ هنْطه  ا
ء   كَُله  ْ لهقهُكْم  َشه  وهُهوهخه
هَوهله  ة  َوهاِلهْيهِ  ا َره ُعْونه   مه ُتْرجه
 

22. உங்களுக்கு எதிராக உங்கள் சசவியும் 
உங்கள் பார்றவகளும் உங்கள் 
கதால்களும் சாட்சி கூைிவிடும் 
என்பதற்காக நீங்கள் (உங்கள் 
சசயல்கறள) மறைப்பவர்களாக 
இருக்கவில்றல. (ஏசனனில் உங்களுக்கு 
மறுறம நம்பிக்றக இல்றல. இன்னும், 
உங்கள் சசயல்கறள மறைக்கவும் 
உங்களால் முடியாது.) என்ைாலும், 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் நீங்கள் சசய்வதில் 
அதிகமானறத அைியமாட்டான் என்று 
நீங்கள் எண்ணினரீ்கள். 

ا  مه ْونه  ُكنُْتْم  وه هْن  تهْستهَِتُ  ا
ده  ْمُعُكْم  عهلهْيُكْم  یَهْشهه  سه

اُرُكْم  َله  وه  هبْصه  وهَله  ا
َِٰكْن  ُجلُْوُدُكْم  ل نهنُْتْم  وه  ظه

هَنه  ه  ا ا یهْعلهُم  َله  اّلَلَٰ ِثْْیً   كه
َمها   تهْعمهلُْونه  َمِ
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23. உங்கள் இறைவறனப் பற்ைி நீங்கள் 
எண்ணிய அந்த உங்கள் எண்ணம்தான் 
உங்கறள நாசமாக்கியது. ஆககவ, நீங்கள் 
நஷ்டவாளிகளில் ஆகிவிட்டீர்கள். 

لُِكْم  َنُُكُم  وهذَٰ   الَهِذْی  ظه
نهنُْتْم  بَُِكْم  ظه هْردَٰىُكْم  ِبره   ا

 َمِنه  فهاهْصبهْحُتْم 
ِسِریْنه   الْخَٰ

24. ஆக, அவர்கள் சபாறுறமயாக 
இருந்தாலும், (சபாறுறமயாக இல்றல 
என்ைாலும்,) நரகம்தான் அவர்களுக்கு 
தங்குமிடமாகும். அவர்கள் 
(அல்லாஹ்வின்) சபாருத்தத்றத 
கதடினாலும் அவர்கள் (அல்லாஹ்வின்) 
சபாருத்தம் சபற்ைவர்களில் ஆக 
மாட்டார்கள். 

ْوا فهاِْن   مهثًْوی فهالَنهارُ  یَهْصَِبُ
اِْن  لَهُهْم      فهمها  یَهْستهْعِتُبْوا وه
 الُْمْعتهِبْيه  َمِنه  ُهْم 

25. இன்னும், (நிராகரிப்பாளர்களாகிய) 
அவர்களுக்கு சில நண்பர்கறள நாம் 
இலகுவாக அறமத்துக் சகாடுத்கதாம். 
ஆக, அவர்களுக்கு முன்னுள்ளறதயும் 
அவர்களுக்கு பின்னுள்ளறதயும் அந்த 
நண்பர்கள் அலங்கரித்துக் காட்டினார்கள். 
இவர்களுக்கு முன்னர் சசன்றுவிட்ட 
ஜின்கள் மற்றும் மனிதர்களில் உள்ள 
(பாவிகளான) சமுதாயங்களுக்கு 
விதிக்கப்பட்ட அகத விதி (-அகத 
தண்டறன) இவர்கள் மீதும் 
உறுதியாகிவிட்டது. நிச்சயமாக இவர்கள் 
நஷ்டவாளிகளாக இருக்கிைார்கள். 

قهَيهْضنها  نهٓاءه   لهُهْم  وه  قُره
یَهُنْوا ا  لهُهْم  فهزه  بهْيه  َمه
هیِْدیِْهْم  ا  ا مه لْفهُهْم  وه  خه
َقه  ُ  وهحه ْ   الْقهْوُل  عهلههْْیِ  ِف
لهْت   قهْد  اُمهم     قهْبلِِهْم   ِمْن  خه
 وهاَْلِنِْس    الِْجَنِ  َمِنه 
نَهُهْم  هانُْوا اِ ن  ك ِسِریْنه  خَٰ
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26. நிராகரிப்பாளர்கள் கூைினார்கள்: “இந்த 
குர்ஆறன நீங்கள் சசவியுைாதீர்கள் 
(அறத ஏற்காதீர்கள்), இன்னும், அதில் (-
அது ஓதப்படும்கபாது பிைர் ககட்க 
முடியாதவாறு) கூச்சல் குழப்பங்கறள 
ஏற்படுத்துங்கள்! (அவறர ஓதவிடாமல் 
சசய்ய கவண்டும், பிைறர 
ககட்கவிடாமல் சசய்ய கவண்டும் என்ை 
உங்கள் கநாக்கத்தில்) நீங்கள் சவற்ைி 
சபறுவதற்காக.” 

 َله  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  وهقهاله 
ا تهْسمهُعْوا ذه ِن  لِهَٰ  الُْقْراَٰ
ْوا الْغه لَهُكْم  فِْيهِ  وه  لهعه
 تهْغلُِبْونه 

27. ஆககவ, நிராகரித்தவர்களுக்கு 
கடுறமயான தண்டறனறய நிச்சயமாக 
சுறவக்க றவப்கபாம். இன்னும், 
நிச்சயமாக, அவர்கள் சசய்து 
சகாண்டிருந்த மிகக் சகட்ட சசயலுக்கு 
(தகுந்த) கூலிறய அவர்களுக்கு 
சகாடுப்கபாம். 

  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  فهلهُنِذیْقهَنه 
ابًا ِدیًْدا    عهذه  شه

 ْ ُ لهنهْجِزیهَٰنه ه  وه هْسوها  الَهِذْی   ا
هانُْوا  یهْعمهلُْونه  ك

28. இதுதான் அல்லாஹ்வின் 
எதிரிகளுக்குரிய நரகம் என்ை கூலியாகும். 
அதில் அவர்களுக்கு நிரந்தரமாக தங்கும் 
இல்லம் உண்டு, நமது வசனங்கறள 
அவர்கள் மறுப்பவர்களாக இருந்ததற்குக் 
கூலியாக. 

لِكه  ٓاءُ  ذَٰ زه ٓاءِ  جه هعْده ِ  ا  اّلَلَٰ
ا  لهُهْم  الَنهاُر     دهارُ  فِْيهه
ٓاًءٌۢ  الُْخلِْد    زه هانُْوا ِبمها  جه  ك
ُدْونه  ِباَٰیَِٰتنها   یهْجحه

29. நிராகரிப்பவர்கள் கூறுவார்கள்: “எங்கள் 
இறைவா! ஜின் மற்றும் மனிதர்களில் 
எங்கறள வழிசகடுத்தவர்கறள 
எங்களுக்குக் காண்பித்துக் சகாடு! 
அவர்கள் (- வழிசகடுத்த அந்த இரு 
கூட்டங்களும்) மிகக் 
கீழ்த்தரமானவர்களில் ஆகிவிடுவதற்காக 
அவர்கறள நாங்கள் எங்கள் 
பாதங்களுக்குக் கீழ் ஆக்கி (மிதித்து) 
விடுகிகைாம்.” 

بَهنها   كهفهُرْوا الَهِذیْنه  وهقهاله   ره
هِرنها  یِْن  ا لََٰنها  الَهذه  ِمنه   اهضه
لُْهمها  وهاَْلِنِْس  الِْجَنِ    نهْجعه
اِمنه  تهْحته  هقْده  ِمنه  لِيهُكْونها  ا ا

 اَْلهْسفهلِْيه 
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30. நிச்சயமாக எவர்கள், “(நாங்கள் 
வணங்கத்தகுதியான) எங்கள் இறைவன், 
அல்லாஹ்தான்” என்று கூைி; பிைகு, 
(அதில்) உறுதியாக இருந்தார்ககளா 
அவர்கள் மீது வானவர்கள் 
இைங்குவார்கள். (அந்த வானவர்கள் 
நம்பிக்றகயாளர்கறள கநாக்கிக் 
கூறுவார்கள்:) “நீங்கள் பயப்படாதீர்கள்! 
கவறலப்படாதீர்கள்! நீங்கள் 
வாக்களிக்கப்பட்டுக் சகாண்டிருந்த 
சசார்க்கத்றதக் சகாண்டு நற்சசய்தி 
சபறுங்கள்!” 

بَُنها  قهالُْوا الَهِذیْنه  اَِنه  ُ  ره  اّلَلَٰ
اُمْوا ثَُمه  ُل  اْستهقه َه  تهتهَنه

 ُ كهةُ  عهلههْْیِ َٰٓى ِ هََله  الْمهل  ا
افُْوا نُْوا وهَله  تهخه  تهْحزه
هبِْشُرْوا ا َنهةِ  وه  الَهِتْ  ِبالْجه
 ُتْوعهُدْونه  ُكنُْتْم 

31. “நாங்கள் இந்த உலக வாழ்க்றகயிலும் 
மறுறமயிலும் உங்கள் கநசர்கள் 
ஆகவாம். அ(ந்த சசார்க்கத்)தில் உங்கள் 
மனங்கள் விரும்புவதும் உங்களுக்கு 
உண்டு. இன்னும், அதில் நீங்கள் 
(வாய்விட்டு) ககட்பதும் உங்களுக்கு 
உண்டு.” 

ُكْم  نهْحُن  ُٓؤ هْولِيَٰ وةِ  ِف  ا يَٰ   الْحه
نْيها  ِة    وهِف  الَدُ  اَْلَِٰخره
لهُكْم  ا  وه ا  فِْيهه   تهْشتهِهْ   مه

هنُْفُسُكْم  لهُكْم  ا ا  وه ا  فِْيهه   مه
ُعْونه    تهَده

32. “(இறவ எல்லாம்) மகா மன்னிப்பாளன், 
மகா கருறணயாளனிடமிருந்து 
விருந்கதாம்பலாக (உங்களுக்கு 
வழங்கப்படும்).” 

ُفوْر   َمِْن  نُُزًَل  ن  غه  َرهِحْيم 

33. யார் அல்லாஹ்வின் பக்கம் அறழத்து, 
தானும் நல்லமறல சசய்து, நிச்சயமாக 
நான் முஸ்லிம்களில் ஒருவன் என்று 
கூறுவாகரா அவறரவிட கபச்சால் மிக 
அழகானவர் யார்? 

ْن  مه ُن اهحْ  وه َمهْن   قهْوًَل  سه  َمِ
ِ  اِله  دهعها   ِمله  اّلَلَٰ الًِحا   وهعه   صه
نَهِنْ  وهقهاله  الُْمْسلِِمْيه  ِمنه  اِ
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34. நன்றமயும் தீறமயும் சமமாகாது. மிக 
அழகியறதக் சகாண்டு (தீறமறய) 
தடுப்பரீாக! அப்கபாது உமக்கும் எவர் 
ஒருவருக்கும் இறடயில் பறகறம 
இருக்கிைகதா அவர் ஓர் சநருக்கமான 
உைவுக்காரறரப்கபால் ஆகிவிடுவார். 

نهةُ  تهْستهوِی وهَله  سه   وهَله  الْحه
یَِئهُة      ِِهه  ِبالَهِتْ  اِْدفهعْ  الَسه
ُن    بهیْنهكه   الَهِذْی  فهاِذها  اهْحسه
بهیْنهه   ة   وه اوه هنَهه   عهده ها ِلَ   ك  وه
ِمْيم    حه

35. இ(ந்த குணத்)றத சபாறுறமயாளர்கள் 
தவிர சகாடுக்கப்பட மாட்டார்கள். 
இன்னும், சபரும் பாக்கியம் 
உறடயவர்கள் தவிர இ(ந்த குணத்)றத 
சகாடுக்கப்பட மாட்டார்கள். 

ا  مه ا   وه ىهه  الَهِذیْنه  اََِله  یُلهَقَٰ
ْوا    ُ َبه ا  صه مه ا   وه ىهه   ذُوْ  اََِله  یُلهَقَٰ
َظ   ِظْيم   حه  عه

36. நிச்சயமாக றஷத்தானிடமிருந்து 
ஏதாவது தீய எண்ணம் (உமது எதிரிறய 
பழிவாங்கும்படி) உம்றமத் தூண்டினால் 
அல்லாஹ்விடம் பாதுகாவல் கதடுவரீாக! 
நிச்சயமாக அவன்தான் நன்கு 
சசவியுறுபவன், நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

ا  اَِمه َنهكه  وه غه   ِمنه  یهَْنه
ِن  ْيطَٰ  فهاْستهِعذْ  نهْزغ   الَشه

   ِ نَهه   ِباّلَلَٰ ِمْيعُ  اِ   ُهوهالَسه
لِْيُم   الْعه

37. இரவு, பகல், சூரியன், சந்திரன் 
அறனத்தும் அவனுறடய அத்தாட்சிகளில் 
உள்ளறவயாகும். நீங்கள் சூரியனுக்கும் 
சந்திரனுக்கும் சிரம் பணியாதீர்கள்! 
இவற்றைப் பறடத்த அல்லாஹ்விற்கு 
சிரம் பணியுங்கள் நீங்கள் அ(ந்த 
உண்றமயான இறை)வறன 
வணங்குபவர்களாக இருந்தால். 

ِمْن  یَِٰتهِ  وه ارُ  ْيُل الَه  اَٰ الَنههه  وه
ْمُس  ُر    وهالَشه مه الْقه  َله  وه
ْمِس  تهْسُجُدْوا  وهَله  لِلَشه
ِ   وهاْسُجُدْوا لِلْقهمهرِ   ّلِلََٰ
لهقهُهَنه  الَهِذْی    ُكنُْتْم   اِْن  خه
یَهاهُ   تهْعُبُدْونه  اِ
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38. ஆக, அவர்கள் சபருறமயடித்து 
விலகினால் (நீர் கவறலப்படாதீர்), உமது 
இறைவனிடம் இருக்கின்ை(வான)வர்கள் 
அவறன இரவிலும் பகலிலும் 
துதிக்கிைார்கள். இன்னும், அவர்கள் 
கசார்வறடய மாட்டார்கள். 

ْوا فهاِِن  ُ  فهالَهِذیْنه  اْستهْكَبه
بَِكه  ِعْنده  ُحْونه  ره َبِ  لهه   یُسه
ارِ  ِبالَهْيِل  الَنههه  َله  وهُهْم  وه

 ۩  یهْسـ هُمْونه

39. இன்னும், நிச்சயமாக நீர் பூமிறய 
காய்ந்ததாக பார்க்கிைரீ். பிைகு, அதன் மீது 
நாம் (மறழ) நீறர இைக்கினால் அது 
சசழிப்பறடந்து நன்கு வளர்கிைது. இது, 
அவனுறடய அத்தாட்சிகளில் 
உள்ளதுதான். நிச்சயமாக அறத 
உயிர்ப்பித்தவன்தான் 
மரணித்தவர்கறளயும் உயிர்ப்பிப்பவன் 
ஆவான். நிச்சயமாக அவன் 
எல்லாவற்ைின் மீதும் 
கபராற்ைலுறடயவன் ஆவான். 

ِمْن  یَِٰته    وه هنَهكه  اَٰ ی ا   تهره
ةً  اَْلهْرضه  اِشعه   فهاِذها    خه
لْنها  هنْزه ا  ا  الْمهٓاءه  عهلهْيهه
ْت  َزه بهْت    اْهته  الَهِذْی   اَِنه  وهره
هْحيهاهها  نَهه   الْمهْوٰتَٰ    لهُمْحِ  ا  اِ
لَٰ  ء   كَُلِ  عه ْ  قهِدیْر   َشه

40. நிச்சயமாக நமது வசனங்களில் 
(குழப்பம் சசய்து சத்தியத்றத விட்டு) 
தடம் புரளுகிைவர்கள் நம்மிடம் 
மறைந்துவிட மாட்டார்கள். ஆக, யார் 
நரகத்தில் கபாடப்படுபவகரா அவர் 
சிைந்தவரா? அல்லது, மறுறம நாளில் 
பாதுகாப்பு சபற்ைவராக வருகிைவரா? 
நீங்கள் நாடியறத சசய்து சகாள்ளுங்கள்! 
நிச்சயமாக அவன் நீங்கள் சசய்வறத 
உற்று கநாக்குகிைவன் ஆவான். 

ْ   یُلِْحُدْونه  الَهِذیْنه  اَِنه   ِف
یَِٰتنها  ا    یهْخفهْونه  َله  اَٰ   عهلهیْنه
هفهمهْن  ْْی   الَنهارِ  ِف  یَُلْقَٰ  ا   خه
هْم  ْ   َمهْن  ا ِمًنا  یَهاِْٰت  یَهْومه  اَٰ

مهِة    ا  اِْعمهلُْوا الِْقيَٰ   ِشْئُتْم     مه
نَهه    بهِصْْی   تهْعمهلُْونه  ِبمها  اِ

41. நிச்சயமாக எவர்கள் இந்த கவதத்றத - 
அது அவர்களிடம் வந்தகபாது - 
நிராகரித்தார்ககளா (அவர்கள் 
தண்டறனக்கு உரியவர்ககள.) நிச்சயமாக 
இது மிக கண்ணியமான கவதமாகும். 

ْكرِ  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اَِنه   ِبالَذِ
ُهْم    لهَمها  ٓاءه نَهه   جه اِ   لهِكتَٰب   وه

ِزیْز     عه
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42. அதற்கு முன்னிருந்தும் அதற்குப் 
பின்னிருந்தும் சபாய்யர்கள் அதனிடம் 
வரமாட்டார்கள். (சபாய்யர்கள் யாராலும் 
அதில் இல்லாதறத அதில் கசர்க்கவும் 
முடியாது, அதில் உள்ளறத அதில் 
இருந்து எடுக்கவும் முடியாது.) மகா 
ஞானவான், மகா 
புகழுக்குரியவனிடமிருந்து இைக்கப்பட்ட 
கவதமாகும் (இது). 

ْ  الْبهاِطُل  یهاْتِْيهِ  ََله   بهْيِ  ِمنٌۢ
یْهِ  لِْفه     ِمْن  وهَله  یهده   خه
ِكْيم   َمِْن  تهَْنِیْل   ِمْيد    حه حه
 

43. உமக்கு முன்னர் (அனுப்பப்பட்ட) 
தூதர்களுக்கு திட்டமாக எது 
சசால்லப்பட்டகதா அறதத் தவிர (கவறு 
ஏதும்) உமக்கு சசால்லப்படாது. 
நிச்சயமாக உமது இறைவன் 
மன்னிப்புறடயவன், வலி தருகின்ை 
தண்டறன சகாடுப்பவன் ஆவான். 

ا  اُل  مه ا  اََِله  لهكه  یُقه   قهْد  مه
ُسِل  قِْيله    قهْبلِكه    ِمْن  لِلَرُ
بَهكه  اَِنه  ة  َوهذُوْ  لهُذوْ  ره ْغِفره  مه

هلِْيم   ِعقهاب    ا
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44. அரபி அல்லாத சமாழியில் உள்ள 
குர்ஆனாக இறத நாம் ஆக்கி இருந்தால், 
“இதன் வசனங்கள் (அரபி சமாழியில்) 
விவரிக்கப்பட்டிருக்க கவண்டாமா? (இந்த 
குர்ஆன்) அரபி அல்லாத ஒரு சமாழியா! 
(இது இைக்கப்பட்டவரின் சமாழிகயா) 
அரபி ஆயிற்கை” என்று கூைியிருப்பார்கள். 
(நபிகய!) கூறுவரீாக! “இது (-இந்த குர்ஆன் 
அறத) நம்பிக்றக சகாண்டவர்களுக்கு 
(அவர்கள் எந்த சமாழி உறடயவர்களாக 
இருந்தாலும் அவர்களுக்கு) கநர்வழியும் 
நிவாரணமும் ஆகும்.” இன்னும், எவர்கள் 
நம்பிக்றக சகாள்ளவில்றலகயா 
அவர்களின் காதுகளில் சசவிட்டுத்தனம் 
இருக்கிைது. (அவர்கள் படிப்பிறன சபறும் 
கநாக்கத்துடன் இறத சசவியுை 
மாட்டார்கள்.) அது அவர்கள் (உறடய 
உள்ளங்கள்) மீது மறைந்திருக்கிைது. 
(ஆககவ, அவர்களுறடய உள்ளங்களால் 
அறத புரிய முடியாது. இந்த கவதத்றத 
நிராகரிக்கும்) அவர்கள் மிக தூரமான 
இடத்தில் இருந்து அறழக்கப்படுகிைார்கள் 
(கபாலும். ஆககவதான் இந்த கவதத்தின் 
சத்தியத்றத அவர்களால் புரிய 
முடியவில்றல கபாலும்). 

لهوْ  لْنَٰهُ  وه عه نًا  جه ِمَيًا  قُْراَٰ هْعجه   ا
الُْوا لهْت  لهْو َله  لَهقه یَُٰته      فَُصِ   اَٰ

ِمَ   هْعجه ا َ     ءهر ِب ره  قُْل  وهعه
ُنْوا ُهوهلِلَهِذیْنه  مه   ُهًدی اَٰ
الَهِذیْنه  وهِشفهٓاء      َله   وه
ْ   یُْؤِمُنْونه  نِِهْم  ِف ذها وهقْر    اَٰ

 ْ ًم    َوهُهوهعهلههْْیِ كه  عه َٰٓى ِ  اُول
كهان    ِمْن  یُنهادهْونه   َمه
ن   بهِعْيد 

45. திட்டவட்டமாக மூஸாவிற்கு நாம் 
கவதத்றதக் சகாடுத்கதாம். ஆக, அதில் 
முரண்பாடு சசய்யப்பட்டது. உமது 
இறைவனிடமிருந்து ஒரு வாக்கு 
முந்தியிருக்கவில்றல என்ைால் 
அவர்களுக்கு மத்தியில் 
(இவ்வுலகிகலகய) 
தீர்ப்பளிக்கப்பட்டிருக்கும். இன்னும், 
நிச்சயமாக அவர்கள் இ(ந்த கவதத்)தில் 
மிக ஆழமான சந்கதகத்தில்தான் 
இருக்கிைார்கள். 

ْد  لهقه تهیْنها  وه   الِْكتَٰبه  ُمْوسه  اَٰ
لهْو َله  فِْيِه    فهاْخُتلِفه  هلِمهة   وه  ك
بهقهْت  بَِكه  ِمْن  سه  لهُقِضه  َره
   ْ ُ نَهُهْم  بهْيٰنه اِ َك   لهِفْ  وه   شه
 ُمِریْب   َمِْنهُ 
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46. யார் நல்லறத சசய்வாகரா அது 
அவருக்குத்தான் நன்றமயாகும். இன்னும், 
யார் சகட்டறத சசய்வாகரா அது 
அவருக்குத்தான் ககடாகும். உமது 
இறைவன் அடியார்களுக்கு சிைிதும் 
அநியாயம் சசய்பவனாக இல்றல. 

ْن  ِمله  مه الًِحا  عه  فهلِنهْفِسه   صه
ْن  مه ٓاءه  وه ا    اهسه لهْيهه ا  فهعه مه   وه
بَُكه  م   ره َله ِبْيِد  ِبظه  لَِلْعه

47. மறுறமறயப் பற்ைிய அைிவு அவன் 
பக்ககம திருப்பப்படுகிைது. (அவறன 
அன்ைி மறுறம நிகழப்கபாவறத யாரும் 
அைியமாட்டார்.) அவனது 
ஞானமில்லாமல் பழங்களில் எதுவும் 
அவற்ைின் பாறலகளில் இருந்து 
சவளிவருவதில்றல, சபண்களில் எவரும் 
கர்ப்பமறடவதுமில்றல, அவர்கள் 
குழந்றத சபற்சைடுப்பதுமில்றல. 
இன்னும், “எனக்கு இறணயாக்கப்பட்ட 
சதய்வங்கள் எங்கக?” என்று அவன் 
அவர்கறள அறழக்கின்ை நாளில் 
அவர்கள் கூறுவார்கள்: “(இன்றைய தினம்) 
எங்களில் யாரும் (உனக்கு இறண 
உள்ளது என) சாட்சி சசால்பவர் இல்றல 
என்று நாங்கள் உனக்கு அைிவித்து 
விட்கடாம்.” 

دَُ  اِلهْيهِ  ِة    عِلُْم  یُره اعه  الَسه
ا  مه ت   ِمْن  تهْخُرُج  وه همهرَٰ   َمِْن  ث

ا  ْكمهاِمهه ه ا  ا مه  ِمْن  تهْحِمُل  وه
ُنْثَٰی  عُ  وهَله  ا   ِبِعلِْمه      اََِله  تهضه
یهْومه  هیْنه  یُنهاِدیِْهْم  وه   ا

هٓاِءْی    ك ا ُشره ذهنََٰكه    قهالُْو  ا  اَٰ  مه
ِهْيد    ِمْن  ِمَنها   شه

48. இன்னும், இதற்கு முன்னர் அவர்கள் 
பிரார்த்தித்துக் சகாண்டிருந்தறவ 
அவர்கறள விட்டும் மறைந்து விடும். 
இன்னும், தப்பிப்பதற்குரிய இடம் எதுவும் 
தங்களுக்கு இல்றல என்பறத அவர்கள் 
அைிந்து சகாள்வார்கள். 

َله  ْ  وهضه ْٰنُ ا  عه هانُْوا َمه  ك
َنُْوا قهْبُل  ِمْن  یهْدُعْونه   وهظه

ا   َمهِحْيص   َمِْن  لهُهْم  مه

49. மனிதன் நன்றமக்காகப் 
பிரார்த்திப்பதில் சறடவறடய மாட்டான். 
(ஆனால்) அவனுக்கு தீறமகள் நிகழ்ந்தால் 
அவன் நிராறச அறடந்தவனாக, 
நம்பிக்றக இழந்தவனாக ஆகிவிடுகிைான். 

اُن  یهْسـ هُم  َله   ِمْن  اَْلِنْسه
ْْیِ ؗ  ُدعهٓاءِ  اِْن  الْخه هُ  وه   َمهَسه
رَُ   قهُنْوط   فهيهـ ُْوس   الَشه
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50. அவனுக்கு நிகழ்ந்த தீங்குக்குப் பின்னர் 
நம் புைத்தில் இருந்து ஓர் அருறள நாம் 
அவனுக்கு சுறவக்க றவத்தால் (அதற்கு 
நன்ைி சசலுத்தாமல்,) “இது எனக்குரியது (-
என் தகுதியினால், என் திைறமயினால் 
எனக்கு கிறடத்தது), மறுறம நிகழும் 
எனவும் நான் எண்ணவில்றல, நான் என் 
இறைவனிடம் திரும்பக் 
சகாண்டுவரப்பட்டாலும் நிச்சயமாக 
எனக்கு அவனிடம் சசார்க்கம்தான் 
உண்டு” என்று நிச்சயமாக அவன் 
கூறுகிைான். ஆக, நிராகரித்தவர்களுக்கு 
அவர்கள் சசய்தறத நாம் நிச்சயமாக 
அைிவிப்கபாம். இன்னும், அவர்களுக்கு 
கடுறமயான தண்டறனறய நாம் 
சுறவக்க றவப்கபாம். 

ْن  لهى ِ هذهقْنَٰهُ  وه ْحمهةً  ا َنها  ره   َمِ
 ْ ٓاءه  بهْعدِ  ِمنٌۢ َره ْتهُ  ضه َسه   مه

ا لهيهُقْولهَنه  ذه ا   ِلْ    هَٰ مه هُظَنُ  وه   ا
ةه  اعه مهًة    الَسه ْن  قهٓاى ِ لهى ِ   وه
ِجْعُت  ْ   اِلَٰ  َرُ َبِ  ِلْ   اَِنه  ره
ه    لهلُْحْسنَٰ    ِعْنده

ئهَنه   كهفهُرْوا الَهِذیْنه  فهلهُننهَبِ
ِملُْوا ؗ  ِبمها  ْ  عه ُ لهُنِذیْقهَٰنه  وه
اب   َمِْن   غهلِْيظ    عهذه

51. மனிதன் மீது நாம் அருள் புரிந்தால் 
(அதற்கு அவன் நன்ைி சசலுத்தாமல் 
நம்றம விட்டு) புைக்கணித்து சசல்கிைான். 
இன்னும், (நமக்கு கீழ்ப்படிவறத விட்டு 
விலகி) முற்ைிலும் தூரமாகி விடுகிைான். 
அவனுக்கு தீங்கு நிகழ்ந்தால் (நம்மிடம்) 
மிக அதிகமான பிரார்த்தறன 
சசய்பவனாக ஆகிவிடுகிைான். 

اِذها   ْمنها وه هنْعه له  ا اِن  عه  اَْلِنْسه
ضه  هْعره نهاَٰ  ا انِِبه     وه اِذها ِبجه  وه
هُ  َسه رَُ  مه   ُدعهٓاء   فهُذوْ  الَشه

ِریْض    عه

52. (நபிகய! அவர்கறள கநாக்கி) நீர் 
கூறுவரீாக! “நீங்கள் எனக்கு 
அைிவியுங்கள்! இந்த கவதம் 
அல்லாஹ்விடமிருந்து இைக்கப்பட்டதாக 
இருந்து பிைகு, நீங்கள் அறத நிராகரித்து 
(உண்றமக்கு சவகு தூரம் முரண்பட்டு, 
வழிககட்டில் சசன்று)விட்டால், சவகு 
தூரமான முரண்பாட்டில் இருப்பவறன 
விட மிகப் சபரிய வழிககடன் யார் 
இருக்க முடியும்?” 

یُْتْم  قُْل  ءه هره هانه  اِْن  ا  ِمْن  ك
ِ  ِعْندِ   ِبه   كهفهْرُتْم  ثَُمه  اّلَلَٰ
ْن  َلُ  مه  ُهوهِفْ  ِمَمهْن  اهضه

 بهِعْيد   ِشقهاق   
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53. நாம் நமது அத்தாட்சிகறள (அவர்கள் 
வசிக்கின்ை பூமியின்) பல பகுதிகளிலும் (-
மக்காறவச் சுற்ைியுள்ள நாடுகளிலும்) 
அவர்க(ளுறடய உயிர்க)ளிலும் 
அவர்களுக்கு நாம் விறரவில் 
காண்பிப்கபாம். இறுதியாக, நிச்சயமாக 
இதுதான் உண்றம என்று அவர்களுக்கு 
சதளிவாகிவிடும். நிச்சயமாக அவன் 
எல்லாவற்றையும் நன்கு பார்ப்பவனாக 
இருக்கிைான் என்பது (இந்த கவதத்றத 
நிராகரிப்பவர்கறள தண்டிப்பதற்கும்; 
இறத நம்பிக்றக சகாண்டவர்கறள 
இரட்சிப்பதற்கும்) உமது இறைவனுக்கு 
கபாதாதா? 

ُنِریِْهْم  یَِٰتنها  سه  اَْلَٰفهاِق  ِف  اَٰ
  ْ ِف هنُْفِسِهْم  وه َتَٰ  ا ه  حه  یهتهبهَيه
هنَههُ  لهُهْم  َقُ    ا لهْم  الْحه هوه   ا
بَِكه  یهْكِف  هنَهه   ِبره لَٰ  ا  كَُلِ  عه
ء   ْ ِهْيد   َشه  شه

54. அைிந்து சகாள்ளுங்கள்! நிச்சயமாக 
அவர்கள் தங்கள் இறைவறன சந்திப்பதில் 
சந்கதகத்தில் இருக்கிைார்கள். அைிந்து 
சகாள்ளுங்கள்! நிச்சயமாக அவன் 
எல்லாவற்றையும் (தனது அைிவாலும் 
ஆற்ைலாலும்) சூழ்ந்திருக்கிைான். 

هَله    َمِْن   ِمْریهة   ِفْ  نَهُهْم اِ  ا
بَِِهْم    لَِقهٓاءِ  هَله   ره   ِبكَُلِ  اِنَهه   ا
ء   ْ ن  َشه  َمُِحْيط 

ஸூரா ஷூரா  الشورى 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. ஹா மீம்.   ٓم  حَٰ

2. அய்ன் சீன் காஃப்.  ٓعٓسٓق 

3. இவ்வாறுதான் மிறகத்தவனும் மகா 
ஞானவானுமாகிய அல்லாஹ் உமக்கு 
வஹ்யி அைிவிக்கிைான். இன்னும், உமக்கு 
முன்னுள்ளவர்களுக்கும் இவ்வாறுதான் 
வஹ்யி அைிவிக்கப்பட்டது. 

لِكه  اِله  اِلهْيكه  یُْوِحْ   كهذَٰ  وه
ُ  قهْبلِكه    ِمْن  الَهِذیْنه   اّلَلَٰ
ِزیْزُ  ِكْيُم   الْعه  الْحه
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4. வானங்களில் உள்ளறவயும் பூமியில் 
உள்ளறவயும் அவனுக்குத்தான் 
சசாந்தமானறவ ஆகும். அவன்தான் மிக 
உயர்ந்தவன், மிக மகத்தானவன். 

ا  لهه   ِت  ِف  مه مَٰوَٰ ا  الَسه مه  ِف  وه
ِلَُ  اَْلهْرِض      وهُهوهالْعه
ِظْيُم   الْعه

5. அவற்றுக்கு (-ஏழு பூமிகளுக்கு) கமல் 
உள்ள வானங்கள் (அல்லாஹ்வின் 
அச்சத்தால்) பிளந்து சதரித்து விடுவதற்கு 
சநருங்கி விடுகின்ைன. வானவர்கள் தங்கள் 
இறைவறனப் புகழ்ந்து துதிக்கிைார்கள். 
இன்னும் பூமியில் உள்ளவர்களுக்காக 
பாவமன்னிப்புக் ககட்கிைார்கள். அைிந்து 
சகாள்ளுங்கள்! நிச்சயமாக அல்லாஹ்தான் 
மகா மன்னிப்பாளன், மகா கருறணயாளன். 

ُت  تهكهادُ  مَٰوَٰ ْرنه یه  الَسه  تهفهَطه
كهةُ  فهْوقِِهَنه  ِمْن  َٰٓى ِ الْمهل   وه

ُحْونه  َبِ ْمدِ  یُسه بَِِهْم  ِبحه  ره
یهْستهْغِفُرْونه   ِف  لِمهْن  وه

هَله   اَْلهْرِض    ه  اَِنه  ا  اّلَلَٰ
ُفوْرُ  ِحْيُم  ُهوهالْغه  الَره

6. அவறன அன்ைி எவர்கள் 
பாதுகாவலர்கறள (பிை சதய்வங்கறள) 
எடுத்துக் சகாண்டார்ககளா அவர்கள் மீது 
அல்லாஹ்தான் கண்காணிப்பவன் ஆவான். 
(நபிகய!) நீர் அவர்கள் மீது சபாறுப்பாளர் 
இல்றல. (ஆககவ, அல்லாஹ் அவர்களின் 
சசயல்கறளப் பதிவு சசய்து அவற்றுக்கு 
ஏற்ப அவர்களுக்கு கூலி வழங்குவான்.) 

الَهِذیْنه  ُذْوا وه تَهخه  ِمْن  ا
هْولِيهٓاءه  ُدْونِه    ُ  ا  اّلَلَٰ
ِفْيظ   ْ  ؗ  حه ا   عهلههْْیِ مه  وه
هنْته  ْ   ا  ِبوهِكْيل   عهلههْْیِ

7. இவ்வாறுதான் உமக்கு அரபி சமாழியில் 
உள்ள குர்ஆறன நாம் வஹ்யி 
அைிவித்கதாம், நீர் மக்காவாசிகறளயும் 
அறதச் சுற்ைி உள்ளவர்கறளயும் 
எச்சரிப்பதற்காகவும் (மனிதர்கள் 
எல்கலாரும் ஒன்று கசர்க்கப்படும்) மறுறம 
நாறளப் பற்ைி எச்சரிப்பதற்காகவும். அ(ந்த 
மறுறம நாள் நிகழப்கபாவ)தில் அைகவ 
சந்கதகம் இல்றல. ஒரு பிரிவு 
சசார்க்கத்தில் இருப்பார்கள். ஒரு பிரிவு 
நரகத்தில் இருப்பார்கள். 

لِكه  یْنها   وهكهذَٰ هْوحه  اِلهْيكه  ا
نًا  ِبَيًا  قُْراَٰ ره  اَُمه  لَُِتْنِذره  عه
ی ْن  الُْقرَٰ مه ْوله  وه ا حه  هه
ُتْنِذره  ْمِع  یهْومه  وه  َله  الْجه
یْبه   ِف  فهِریْق   فِْيِه    ره
َنهةِ  فهِریْق   الْجه   ِف  وه
ِعْْیِ   الَسه
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8. அல்லாஹ் நாடியிருந்தால் அவர்கறள 
(அவர்கள் அறனவறரயும்) ஒகர ஒரு 
மார்க்கமுறடயவர்களாக ஆக்கியிருப்பான். 
என்ைாலும் அவன், தான் நாடியவர்கறள 
தனது அருளில் நுறழக்கிைான். 
அநியாயக்காரர்ககளா - அவர்களுக்கு 
பாதுகாவலர் எவரும் இல்றல; இன்னும், 
உதவியாளர் எவரும் இல்றல. 

لهوْ  ٓاءه  وه ُ  شه لهُهْم  اّلَلَٰ عه  لهجه
َِٰكْن  ل ةً َوه ًة َوهاِحده   اَُمه

ْن  یَُْدِخُل  ٓاءُ  مه  ِفْ   یَهشه
ْحمهِته     لُِمْونه  ره الَظَٰ ا  وه  مه
ِلَ   َمِْن  لهُهْم   وهَله  َوه
 نهِصْْی  

9. அவறன அன்ைி அவர்கள் 
பாதுகாவலர்கறள எடுத்துக்சகாண்டார்களா? 
ஆக, அல்லாஹ்தான் (உண்றமயான) 
பாதுகாவலன். அவன்தான் இைந்தவர்கறள 
உயிர்ப்பிப்பான். இன்னும், அவன் எல்லா 
சபாருட்கள் மீதும் கபராற்ைலுறடயவன் 
ஆவான். 

هِم  ُذْوا ا تَهخه  ُدْونِه    ِمْن  ا
هْولِيهٓاءه    ُ  ا ِلَُ  فهاّلَلَٰ   ُهوهالْوه
یُْحِ    الْمهْوٰتَٰ ؗ  وهُهوه
لَٰ  ء   كَُلِ   وهُهوهعه ْ  َشه
ن   قهِدیْر 

10. எந்த ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் 
முரண்படுகிைரீ்ககளா அதன் இறுதி தீர்ப்பு 
அல்லாஹ்வின் பக்கம்தான் உள்ளது. அந்த 
அல்லாஹ்தான் என் இறைவன் ஆவான். 
அவன் மீகத நான் நம்பிக்றக 
றவத்துள்களன். அவன் பக்ககம நான் 
முற்ைிலும் திரும்புகிகைன். 

ا  مه  ِمْن   فِْيهِ  اْختهلهْفُتْم  وه
ء   ْ ِ    اِله  فهُحْكُمه    َشه   اّلَلَٰ
لُِكُم  ُ  ذَٰ ْ  اّلَلَٰ َبِ  عهلهْيهِ  ره
  ۬ َهلُْت   ك اِلهْيهِ  تهوه ُنِْيُب  وه  ا
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11. அவன்தான், வானங்கறளயும் 
பூமிறயயும் பறடத்தவன். உங்களுக்கு 
உங்களில் இருந்கத கஜாடிகறளயும் 
இன்னும், கால்நறடகளில் கஜாடிகறளயும் 
அவன் ஏற்படுத்தினான். இ(ப்படி கஜாடியாக 
ஏற்படுத்திய)தில் அவன் உங்கறள 
அதிகமாக பறட(த்து வாழறவ)க்கிைான். 
அவறனப் கபான்று எதுவும் இல்றல. 
அவன்தான் நன்கு சசவியுறுபவன், உற்று 
கநாக்குபவன் ஆவான். 

ِت  فهاِطرُ  مَٰوَٰ   الَسه
له  وهاَْلهْرِض    عه  لهُكْم  جه

هنُْفِسُكْم  َمِْن  هْزوهاًجا   ا ا
اِم  َوهِمنه  هْزوهاًجا    اَْلهنْعه  ا

ُؤُكْم    لهیْسه  فِْيِه    یهْذره
ِمثْلِه   ء     كه ْ   َشه

ِمْيعُ  الْبهِصْْیُ   وهُهوهالَسه
 

12. வானங்கள் இன்னும் பூமியி(லுள்ள 
சபாக்கிஷங்களி)ன் சாவிகள் அவனுக்கக 
உரியன. அவன், தான் நாடியவர்களுக்கு 
வாழ்வாதாரத்றத விரிவாக்குகிைான்; 
இன்னும், (தான் நாடியவர்களுக்கு 
வாழ்வாதாரத்றத) சுருக்குகிைான். 
நிச்சயமாக அவன் எல்லாவற்றையும் 
நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

الِْيُد  لهه   قه ِت  مه مَٰوَٰ   الَسه
 یهْبُسُط  وهاَْلهْرِض   
ٓاءُ  مهْن لِ  الَرِْزقه   یَهشه
یهْقِدُر    نَهه   وه ء   ِبكَُلِ  اِ ْ  َشه
 عهلِْيم  
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13. அவன் நூஹுக்கு எறத 
உபகதசித்தாகனா அறதகய உங்களுக்கும் 
இந்த மார்க்கத்தில் சட்டமாக்கினான். 
உமக்கு நாம் எறத வஹ்யி 
அைிவித்கதாகமா, இன்னும் இப்ராஹமீ், 
மூஸா, ஈஸாவிற்கு எறத நாம் 
உபகதசித்கதாகமா அது, “இந்த மார்க்கத்றத 
நீங்கள் நிறல நிறுத்துங்கள்! அதில் நீங்கள் 
பிரிந்து விடாதீர்கள்!” என்பதாகும். 
இறணறவப்பவர்களுக்கு நீங்கள் எதன் 
பக்கம் அறழக்கிைரீ்ககளா அது மிக பாரமாக 
ஆகிவிட்டது. அல்லாஹ், தான் 
நாடுகிைவர்கறள தன் பக்கம் 
கதர்ந்சதடுக்கிைான். (தன் பக்கம்) 
திரும்பக்கூடியவர்களுக்கு அவன் தன் 
பக்கம் (சநருங்குவதற்குரிய) கநர்வழி 
காட்டுகிைான். 

عه  ره یِْن  َمِنه  لهُكْم  شه  الَدِ
ا   نُْوًحا  ِبه   وهَصَٰ  مه

الَهِذْی   یْنها   وه هْوحه   اِلهْيكه  ا
ا  مه یْنها  وه َصه ِهْيمه  ِبه    وه  اِبْرَٰ

ُمْوسَٰ  هْن  وهِعْيسَٰ   وه  ا
هقِْيُموا یْنه  ا   وهَله  الَدِ

قُْواتهته  له   كهَُبه  فِْيِه    فهَره  عه
ا  الُْمْشِرِكْيه    مه
ُ  اِلهْيِه    تهْدُعْوُهْم  هّلَلَٰ  ا
ِبْ   ْن  اِلهْيهِ  یهْجته ٓاءُ  مه   یَهشه
یهْهِدْی   ْن  اِلهْيهِ  وه  مه
 یَُِنْيُب 

14. தங்களிடம் கல்வி வந்ததன் பின்னகர 
தவிர அவர்கள் (தங்களுக்குள்) பல 
பிரிவுகளாக பிரியவில்றல. (அவர்கள் 
அவ்வாறு பிரிந்தது) தங்களுக்கு மத்தியில் 
இருந்த சபாைாறமயினால்தான். ஒரு 
குைிப்பிட்ட தவறண(யாகிய மறுறம நாள் 
வரும்) வறர (அவன் தனது தண்டறனறய 
உங்களுக்கு பிற்படுத்துவான் என்ை) ஒரு 
வாக்கு உமது இறைவன் புைத்தில் இருந்து 
முன் சசன்று இருக்கவில்றல என்ைால் 
அவர்களுக்கு மத்தியில் (இவ்வுலகிகலகய) 
தீர்ப்பளிக்கப்பட்டிருக்கும். (அவர்களது கறத 
முடிக்கப்பட்டிருக்கும்.) நிச்சயமாக, 
இவர்களுக்குப் பின்னர் கவதம் 
சகாடுக்கப்பட்டவர்கள் அதில்சபரிய 
சந்கதகத்தில் இருக்கிைார்கள். 

ا  مه ا وه قُْو  َره ْ  اََِله  تهفه  بهْعدِ  ِمنٌۢ
ا  ٌۢا   الِْعلُْم  ٓاءهُهُم جه  مه   بهْغًي

   ْ ُ لهْو َله  بهْيٰنه هلِمهة   وه   ك
بهقهْت  بَِكه  ِمْن  سه  اِلَٰ   َره
ل   َمً  اهجه  لَهُقِضه  َمُسه
   ْ ُ اَِنه  بهْيٰنه   الَهِذیْنه  وه
ْ   الِْكتَٰبه  اُْوِرثُوا  ِمنٌۢ
َك   لهِفْ  بهْعِدِهْم   َمِْنهُ  شه
 ُمِریْب  
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15. ஆக, இதன் பக்ககம (-உமக்கும் 
நூஹுக்கும் மற்ை நபிமார்களுக்கும் நாம் 
எறத மார்க்கமாக அறமத்கதாகமா அந்த 
மார்க்கத்தின் பக்ககம) நீர் அறழப்பரீாக! நீர் 
கட்டறளயிடப்பட்டது கபான்கை (உமக்கு 
சகாடுக்கப்பட்ட கட்டறளகளில்) நீர் 
நிறலயாக நீடித்து உறுதியாக இருப்பரீாக! 
அவர்களின் (-இந்த சத்திய மார்க்கத்தில் 
சந்கதகித்தவர்களின்) மனவிருப்பங்கறள நீர் 
பின்பற்ைாதீர்! இன்னும், நீர் கூறுவரீாக! 
“அல்லாஹ் இைக்கிய கவதங்கறள நான் 
நம்பிக்றக சகாண்கடன். உங்களுக்கு 
மத்தியில் நீதமாக நடக்க கவண்டும் என்று 
நான் பணிக்கப்பட்டுள்களன். 
அல்லாஹ்தான் எங்கள் இறைவன், 
இன்னும் உங்கள் இறைவன் ஆவான். 
எங்களுக்கு எங்கள் அமல்கள் (உறடய 
கூலி கிறடக்கும்). உங்களுக்கு உங்கள் 
அமல்கள் (உறடய கூலி கிறடக்கும்). 
நமக்கு மத்தியிலும் உங்களுக்கு 
மத்தியிலும் தர்க்கம் கவண்டாம். 
அல்லாஹ்தான் (நம்றம) ஒன்று கசர்(த்து 
நமக்கு மத்தியில் தீர்ப்பளி)ப்பான். அவன் 
பக்ககம மீளுதல் இருக்கிைது.” 

لِكه   وهاْستهِقْم  فهاْدعُ    فهلِذَٰ
ا   مه   تهتَهِبعْ  وهَله  اُِمْرته    كه

ُهْم    هْهوهٓاءه ْنُت  وهقُْل   ا مه   اَٰ
ا   له  ِبمه هنْزه ُ  ا   ِكتَٰب      ِمْن  اّلَلَٰ

اُِمْرُت   بهیْنهُكْم    َِلهعِْدله  وه
 ُ هّلَلَٰ بَُنها  ا بَُُكْم    ره  لهنها   وهره

هْعمهالُنها  لهُكْم  ا  وه
هْعمهالُُكْم    ةه  َله  ا   ُحَجه
بهیْنهُكْم    بهْينهنها  ُ  وه هّلَلَٰ  ا
ا    یهْجمهعُ  اِلهْيهِ  بهْينهنه  وه
 الْمهِصْْیُ  

16. இன்னும், எவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
(மார்க்க) விஷயத்தில், - அவறன (மக்கள்) 
ஏற்றுக் சகாண்டதன் பின்னர் - தர்க்கம் 
சசய்கிைார்ககளா அவர்களின் தர்க்கம் 
எல்லாம் அல்லாஹ்விடம் வணீானகத 
(அழிந்துகபாகக்கூடியகத) ஆகும்! இன்னும், 
அவர்கள் மீது (அல்லாஹ்வின்) ககாபம் 
இைங்கும். இன்னும், அவர்களுக்கு 
கடுறமயான தண்டறன உண்டு. 

الَهِذیْنه  ْونه  وه ٓاَجُ  ِف  یُحه
 ِ ْ  اّلَلَٰ ا  بهْعدِ  ِمنٌۢ  مه

ْ  لهه   اْسُتِجْيبه  هَُتُ  ُحَجه
ة   بَِِهْم  ِعْنده  دهاِحضه  ره
 ْ ب   وهعهلههْْیِ لهُهْم  غهضه   وه
اب   ِدیْد   عهذه  شه
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17. அல்லாஹ், உண்றமயுடன் கூடிய இந்த 
கவதத்றதயும் தராறசயும் இைக்கி (நீதமாக 
நடக்க கவண்டும் என்பறத 
சட்டமாக்கி)னான். மறுறம மிக சமீபமானது 
என்று (நபிகய!) உமக்கு யார் அைிவிப்பார்? 
(அல்லாஹ்றவத் தவிர யாரும் அைிவிக்க 
முடியாது.) 

 ُ هّلَلَٰ له  الَهِذْی   ا هنْزه  ا
َقِ  الِْكتَٰبه   ِبالْحه

انه    الِْمْيزه ا  وه مه   یُْدِریْكه  وه
َله  ةه  لهعه اعه  قهِریْب   الَسه

18. அறத (-மறுறமறய) நம்பிக்றக 
சகாள்ளாதவர்கள் அறத அவசரமாகத் 
கதடுகிைார்கள். (அறத) நம்பிக்றக 
சகாண்டவர்கள் அறத பயப்படுகிைார்கள். 
இன்னும், நிச்சயமாக அது உண்றம(யாக 
நிகழக்கூடியது)தான் என்று அவர்கள் 
அைிவார்கள். அைிந்து சகாள்ளுங்கள்! 
நிச்சயமாக மறுறம விஷயத்தில் 
தர்க்கிப்பவர்கள் சவகு தூரமான 
வழிககட்டில்தான் இருக்கிைார்கள். 

ا  یهْستهْعِجُل    َله  الَهِذیْنه  ِبهه
ا    یُْؤِمُنْونه  الَهِذیْنه  ِبهه   وه
ُنْوا مه ا    ُمْشِفُقْونه  اَٰ  ِمْنهه

یهْعلهُمْونه  ا  وه هنَههه َقُ    ا  الْحه
هَله    یُمهاُرْونه  الَهِذیْنه  اَِنه  ا
ةِ  ِف  اعه َٰل    لهِفْ  الَسه ل  ضه

 بهِعْيد  

19. அல்லாஹ், தன் அடியார்கள் மீது மிக 
கருறண(யும் தயவும்) உறடயவன். அவன், 
தான் நாடுகிைவர்களுக்கு உணவளிக்கிைான். 
அவன்தான் மிக வலிறம உள்ளவன், 
(யாவறரயும்) மிறகத்தவன். 

 ُ هّلَلَٰ ٌۢ  ا  ِبِعبهاِده   لهِطْيف 
ْن  یهْرُزُق  ٓاُء    مه   یَهشه

ِزیُْزن  وهُهوهالْقهوَِیُ   الْعه

20. யார் மறுறமயின் விறளச்சறல 
நாடுகிைவராக இருக்கிைாகரா அவருக்கு 
அவருறடய விறளச்சலில் (-நன்றமக்குரிய 
கூலியில்) நாம் அதிகப்படுத்துகவாம். 
இன்னும், யார் (தனது நல்லமல்களுக்கு) 
உலகத்தின் விறளச்சறல நாடுகிைவராக 
இருக்கிைாகரா அவருக்கு அ(வர் விரும்புகிை 
உலக சசல்வத்)திலிருந்து நாம் 
சகாடுப்கபாம். அவருக்கு மறுறமயில் 
(அவர் சசய்த நன்றமயிலிருந்து) எவ்வித 
பங்கும் இல்றல. 

ْن  هانه  مه ْرثه  یُِریُْد  ك  حه
ةِ    ِفْ  لهه   نهِزدْ  اَْلَِٰخره
ْرثِه     ْن   حه مه هانه  وه   یُِریُْد  ك
ْرثه  نْيها  حه ا  نُْؤتِه   الَدُ  ِمْنهه
ا  مه ةِ  ِف  لهه   وه  ِمْن  اَْلَِٰخره

 نَهِصْيب  
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21. (அல்லாஹ்வின்) மார்க்கத்தில் 
அல்லாஹ் எறத கட்டறள 
இடவில்றலகயா அறத இவர்களுக்கு 
சட்டமாக (-மார்க்கமாக) ஆக்கித்தருகின்ை 
சதய்வங்களும் இவர்களுக்கு உண்டா? 
(இவர்களுக்கு தண்டறன மறுறமயில்தான் 
என்ை) தீர்ப்பின் வாக்கு மட்டும் இல்றல 
என்ைால் அவர்களுக்கு மத்தியில் 
(இவ்வுலகிகலகய) தீர்ப்பளிக்கப்பட்டிருக்கும். 
நிச்சயமாக அநியாயக்காரர்கள், 
துன்புறுத்தும் தண்டறன அவர்களுக்கு 
உண்டு. 

هْم  ُؤا لهُهْم  ا ٓ كَٰ ُعْوا ُشره ره  شه
یِْن  َمِنه  لهُهْم  ا  الَدِ  لهْم   مه
 ْ ُ    ِبهِ  یهاْذهنٌۢ لهْو َله  اّلَلَٰ  وه
هلِمهةُ   لهُقِضه  الْفهْصِل  ك

   ْ ُ اَِنه  بهْيٰنه لِِمْيه  وه  الَظَٰ
اب   لهُهْم  هلِْيم   عهذه  ا

22. (நபிகய!) அநியாயக்காரர்கறள - 
அவர்கள் சசய்தவற்ைின் (-பாவங்களின்) 
காரணமாக (மறுறம நாளில் 
அல்லாஹ்வின் தண்டறனறய) - 
பயந்தவர்களாக நீர் பார்ப்பரீ்! அ(ந்த 
தண்டறனயான)து அவர்களுக்கு நிகழ்ந்கத 
தீரும். இன்னும், நம்பிக்றக சகாண்டு, 
நன்றமகறள சசய்தவர்கள் 
சசார்க்கங்களின் கசாறலகளில் 
இருப்பார்கள். அவர்கள் நாடுகின்ைறவ 
(எல்லாம்) அவர்களின் இறைவனிடம் 
அவர்களுக்கு கிறடக்கும். இதுதான் மிகப் 
சபரிய சிைப்பாகும். 

لِِمْيه  تهرهی  الَظَٰ
ُبْوا ِمَمها  ُمْشِفِقْيه   كهسه
 ٌۢ   ِبِهْم    وهُهوهوهاقِع 
الَهِذیْنه  ُنْوا وه مه ِملُوا اَٰ   وهعه
ِت  لِحَٰ ِت  ِفْ  الَصَٰ ْوضَٰ   ره
ِت    َنَٰ ا  لهُهْم  الْجه  َمه
ٓاُءْونه  بَِِهْم    ِعْنده  یهشه   ره

لِكه   ُهوهالْفهْضُل  ذَٰ
 الْكهِبْْیُ 
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23. (நல்லவர்களுக்குரிய சசார்க்க 
இன்பமாகிய) இது எத்தறகயது என்ைால், 
நம்பிக்றக சகாண்டு, நன்றமகறள சசய்த 
தன் அடியார்களுக்கு அல்லாஹ் இதன் 
மூலம் நற்சசய்தி) கூறுகிைான். (நபிகய!) 
கூறுவரீாக! “இதற்காக நான் உங்களிடத்தில் 
எந்த கூலிறயயும் ககட்கவில்றல, இரத்த 
உைவினால் உள்ள அன்றபத் தவிர.” 
இன்னும், யார் அழகிய அமறல 
சசய்வாகரா அவருக்கு அதில் (கமலும்) 
அழறக நாம் அதிகப்படுத்துகவாம். (ஒரு 
நன்றமக்கு பத்து நன்றமகறள கூலியாகத் 
தருகவாம்.) நிச்சயமாக அல்லாஹ் மகா 
மன்னிப்பாளன், நன்ைி பாராட்டக்கூடியவன் 
ஆவான். 

لِكه  رُ  الَهِذْی  ذَٰ ُ  یُبهَشِ  اّلَلَٰ
ُنْوا الَهِذیْنه  ِعبهادههُ  مه  اَٰ
ِملُوا ِت    وهعه لِحَٰ   قُْل   الَصَٰ

هْسـ هلُُكْم  ََله   هْجًرا عهلهْيهِ  ا   ا
 الُْقْربَٰ    ِف  الْمهوهدَهةه  اََِله 
مه  ِْف  ْن وه نهةً  یَهْقَته سه   حه
ا  لهه   نَهِزدْ   اَِنه  ُحْسًنا    فِْيهه
ه  ُفوْر   اّلَلَٰ ُكوْر   غه  شه

24. (இந்த தூதர்) அல்லாஹ்வின் மீது 
சபாய்றய இட்டுக்கட்டினார் என்று இவர்கள் 
கூறுகிைார்களா? ஆக, (நபிகய! நீர் அப்படி 
சபாய் கூைி இருந்தால்) அல்லாஹ் 
நாடினால் உமது உள்ளத்தின் மீது அவன் 
முத்திறரயிட்டு விடுவான். (இந்த 
கவதத்றத நீர் மைந்துவிடுவரீ்.) இன்னும், 
அல்லாஹ் சபாய்றய அழித்து விடுவான்; 
தனது கட்டறளகறளக் சகாண்டு 
சத்தியத்றத உறுதிப்படுத்துவான். 
நிச்சயமாக அவன் சநஞ்சங்களில் உள்ளறத 
நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

هْم  َٰ  یهُقْولُْونه  ا له   یافَْته  عه
 ِ اِ  فهاِْن  كهِذبًا    اّلَلَٰ ُ  یَهشه  اّلَلَٰ

لَٰ  یهْخِتْم   قهلِْبكه    عه
یهْمُح  ُ  وه  الْبهاِطله  اّلَلَٰ
یُِحَقُ  َقه  وه ِته     الْحه   ِبكهلِمَٰ
نَهه   ٌۢ  اِ اِت  عهلِْيم    ِبذه

ُدْوِر   الَصُ

25. அவன் தனது அடியார்களிடமிருந்து 
(அவர்கள்) திருந்தி பாவமன்னிப்பு 
ககாருவறத ஏற்றுக் சகாள்கிைான்; 
இன்னும், (திருந்தியவர்களின்) பாவங்கறள 
அவன் முற்ைிலுமாக மன்னிக்கிைான்; 
இன்னும், நீங்கள் சசய்வறத அவன் 
நன்கைிகிைான். 

  الَتهْوبهةه  یهْقبهُل  وهُهوهالَهِذْی 
ْن  یهْعُفْوا ِعبهاِده   عه ِن  وه  عه

اَِٰت  َيِ یهْعلهُم  الَسه ا وه  مه
لُْونه    تهْفعه
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26. நம்பிக்றக சகாண்டு நன்றமகறள 
சசய்தவர்களுக்கு (அவர்களில் சிலர் 
சிலருக்காக ககட்கின்ை துஆக்களுக்கு) 
அவன் பதில் அளிக்கிைான் (-அந்த 
துஆக்கறள அங்கீகரிக்கிைான்). இன்னும், 
தனது அருளிலிருந்து அவர்களுக்கு 
(சவகுமதிகறள) அதிகப்படுத்துவான். 
எவர்கள் நிராகரிக்கிைார்ககளா அவர்களுக்கு 
கடுறமயான தண்டறன உண்டு. 

یهْستهِجْيُب    الَهِذیْنه  وه
ُنْوا مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ   الَصَٰ

یهِزیُْدُهْم   فهْضلِه     َمِْن  وه
الْكَِٰفُرْونه  اب   لهُهْم  وه  عهذه

ِدیْد    شه

27. அல்லாஹ் தனது அடியார்களுக்கு 
வாழ்வாதாரத்றத முற்ைிலும் 
விசாலமாக்கினால் அவர்கள் பூமியில் 
எல்றல மீைி விடுவார்கள். என்ைாலும், 
தான் எறத நாடுகிைாகனா அறத ஓர் 
அளவுடன் இைக்குகிைான். நிச்சயமாக 
அவன் தன் அடியார்கறள ஆழ்ந்தைிபவன், 
உற்று கநாக்குபவன் ஆவான். 

لهوْ  طه  وه ُ  بهسه  الَرِْزقه  اّلَلَٰ
ْوا لِِعبهاِده     اَْلهْرِض  ِف  لهبهغه
َِٰكْن  ل َُِل  وه ر   یََُنه ا  ِبقهده  َمه
ٓاُء    نَهه   یهشه  ِبِعبهاِده   اِ
 ٌۢ ِبْْی   بهِصْْی   خه

28. (மறழ வராது என்று) அவர்கள் நிராறச 
அறடந்த பின்னர் அவன்தான் மறழறய 
இைக்குகிைான். இன்னும், தனது அருறள 
(பூமியில்) பரப்புகிைான். அவன்தான் 
(உண்றமயான) பாதுகாவலன், மகா 
புகழாளன். 

َُِل  وهُهوهالَهِذْی  ْيثه  یَُنه   الْغه
 ْ ا  بهْعدِ  ِمنٌۢ   قهنهُطْوا مه

یهْنُشرُ  ْحمهتهه     وه   ره
ِلَُ  ِمْيُد   وهُهوهالْوه  الْحه

29. வானங்களும் பூமியும் 
பறடக்கப்பட்டதும் அவ்விரண்டில் 
உயிரினங்களில் எவற்றை அவன் 
(பறடத்து, பல பகுதிகளில்) பரத்தி 
இருக்கிைாகனா அறவயும் அவனது 
அத்தாட்சிகளில் உள்ளறவதான். இன்னும், 
அவன் நாடும்கபாது அவர்கறள 
(மறுறமயில்) ஒன்று கசர்ப்பதற்கும் அவன் 
கபராற்ைலுறடயவன் ஆவான். 

ِمْن  یَِٰته   وه لُْق  اَٰ  خه
ِت  مَٰوَٰ ا   وهاَْلهْرِض  الَسه مه  وه

 دهٓابَهة     ِمْن  فِْيِهمها  بهَثه 
لَٰ  ْمِعِهْم  وهُهوهعه   اِذها جه
ٓاءُ  ن  یهشه  قهِدیْر 
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30. கசாதறனகளில் எது உங்களுக்கு 
ஏற்பட்டகதா அது உங்கள் கரங்கள் 
சசய்தவற்ைினால்தான் (ஏற்பட்டது). 
இன்னும் (நீங்கள் சசய்த) அதிகமான 
தவறுகறள அவன் முற்ைிலும் மன்னித்து 
விடுகிைான். (ஆககவ, உங்களுக்கு 
தண்டறனறய இைக்குவதில்றல.) 

ا   مه ابهُكْم  وه هصه  َمِْن  ا
  بهْت كهسه  فهِبمها  َمُِصیْبهة  
هیِْدیُْكْم  یهْعُفْوا ا ْن  وه  عه
ِثْْی     كه

31. நீங்கள் இந்த பூமியில் (அல்லாஹ்றவ 
பலவனீப்படுத்த முடியாது. அவனது 
பிடிறய விட்டும்) தப்பித்துவிட முடியாது. 
அல்லாஹ்றவ அன்ைி உங்களுக்கு 
பாதுகாவலர் எவரும் இல்றல, இன்னும், 
உதவியாளர் எவரும் இல்றல. 

ا   مه هنُْتْم  وه   ِف  ِبُمْعِجِزیْنه  ا
  ۬ ا  اَْلهْرِض   مه  َمِْن   لهُكْم  وه
ِ  ُدْوِن  ِلَ   ِمْن  اّلَلَٰ  وهَله  َوه
 نهِصْْی  

32. இன்னும், மறலகறளப் கபான்று 
கடலில் மிதந்து சசல்லக்கூடிய கப்பல்கள் 
அவனுறடய அத்தாட்சிகளில் 
உள்ளறவதான். 

ِمْن  یَِٰتهِ  وه وهارِ  اَٰ  ِف  الْجه
ِم   الْبهْحرِ  هاَْلهعْله  ك

33. அவன் நாடினால் காற்றுகறள 
அறமதியாக்கி விடுவான். அறவ (-அந்த 
கப்பல்கள் முன்கனைிச் சசல்லாமல்) அதன் 
மீகத (-அந்த தண்ணரீின் மீகத) அறசயாமல் 
நிற்கக்கூடியதாக ஆகிவிடும். சபரும் 
சபாறுறமயாளர்கள், நன்ைி உள்ளவர்கள் 
எல்கலாருக்கும் நிச்சயமாக இதில் பல 
அத்தாட்சிகள் இருக்கின்ைன. 

ْ  اِْن  ا یْحه  یُْسِكِن  یَهشه  الَرِ
ِكده  فهيهْظلهْله  وها  عهلَٰ  ره
ْهِره     لِكه  ِفْ  اَِنه  ظه   ذَٰ
َٰیَٰت   َبهار   لَِكَُلِ  َله   صه
ُكوْر     شه

34. அல்லது (பாவங்களில்) அவர்கள் 
சசய்தவற்ைின் காரணமாக அவற்றை (-
அந்த கப்பல்கறள) அவன் அழித்து 
விடுவான். இன்னும், (நீங்கள் சசய்த) 
அதிகமான தவறுகறள அவன் முற்ைிலும் 
மன்னித்துவிடுகிைான். 

هوْ  ُبْوا ِبمها  یُْوِبْقُهَنه  ا  كهسه
یهْعُف  ْن  وه ِثْْی ؗ  عه  كه
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35. நமது வசனங்களில் தர்க்கிப்பவர்கறள 
அவன் நன்கைிவான். தப்பிக்கும் இடம் 
ஏதும் அவர்களுக்கு இல்றல. 

یهْعلهمه   الَهِذیْنه  وه
اِدلُْونه  ْ   یُجه ا    ِف یَِٰتنه ا  اَٰ  مه

 َمهِحْيص   َمِْن  لهُهْم 

36. ஆக, நீங்கள் (உலக சபாருள்களில்) எது 
சகாடுக்கப்பட்டுள்ளரீ்ககளா அறவ எல்லாம் 
இவ்வுலக வாழ்க்றகயின் இன்பமாகும். 
இன்னும், நம்பிக்றக சகாண்டு, தங்கள் 
இறைவன் மீது நம்பிக்றக றவ(த்து 
அவறனகய சார்ந்திரு)ப்பவர்களுக்கு 
அல்லாஹ்விடம் (மறுறமயில்) எது 
உள்ளகதா அதுதான் மிகச் சிைந்ததும் மிக 
நிரந்தரமானதும் ஆகும். 

ا   ء    َمِْن  اُْوِتیُْتْم  فهمه ْ  َشه
وةِ  فهمهتهاعُ  يَٰ ا    الْحه نْيه  الَدُ
ا  مه ِ  ِعْنده  وه ْْی    اّلَلَٰ خه

هبْقَٰ  ُنْوا لِلَهِذیْنه  َوها مه  اَٰ
لَٰ  بَِِهْم  وهعه َهلُْونه   ره ك  یهتهوه

37. இன்னும், அவர்கள் சபரும் பாவங்கறள 
விட்டும், மானக்ககடான விஷயங்கறள 
விட்டும் விலகி இருப்பார்கள். அவர்கள் 
ககாபப்படும்கபாது (தங்கறள 
ககாபப்படுத்தியவர்கறள) மன்னித்து 
விடுவார்கள். 

الَهِذیْنه   یهْجتهِنُبْونه  وه
ره  ٓى ِ بَٰ  اَْلِثِْم  كه

الْفهوهاِحشه  اِذها وه ا  وه  مه
ِضُبْوا  یهْغِفُرْونه   ُهْم  غه

38. இன்னும், அவர்கள் தங்கள் 
இறைவனுக்கு பதில் அளிப்பார்கள். 
(அவனது அறழப்றப, கட்டறளகறள ஏற்று 
நடப்பார்கள்.) இன்னும், சதாழுறகறய 
நிறல நிறுத்துவார்கள். இன்னும், 
அவர்களது காரியம் அவர்களுக்கு 
மத்தியில் ஆகலாசிக்கப்படும். இன்னும், 
அவர்களுக்கு நாம் சகாடுத்தவற்ைில் 
இருந்து அவர்கள் தர்மம் சகாடுப்பார்கள். 

الَهِذیْنه  ابُْوا وه  اْستهجه
بَِِهْم  هقهاُموا لِره ا َٰوةه  وه ل   الَصه
هْمُرُهْم  ا ی وه ْ  ُشوْرَٰ ُ   بهْيٰنه
ِمَمها  ْ  وه ُ زهقْٰنَٰ  ره

 یُْنِفُقْونه  

39. இன்னும், அவர்கள் மீது அநியாயம் 
நிகழ்ந்தால் அவர்கள் (நீதமாக, எல்றல 
மீைாமல்) பழி வாங்குவார்கள். 

الَهِذیْنه  ابهُهُم  اِذها   وه هصه  ا
یهنْتهِصُرْونه  ُهْم  الْبهْغُ 
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40. தீறமயின் தண்டறன அது கபான்ை 
தீறமதான். ஆக, யார் மன்னிப்பாகரா, 
சமாதானம் சசய்வாகரா அவரது கூலி 
அல்லாஹ்வின் மீது கட்டாயமாக 
இருக்கிைது. நிச்சயமாக அவன் 
அநியாயக்காரர்கறள கநசிக்கமாட்டான். 

ُؤا ٓ زَٰ یَِئهة   وهجه یَِئهة   سه   سه
ا    ا  فهمهْن  َمِثْلُهه فه   عه
هْصلهحه  ا له  فهاهْجُره   وه ِ    عه   اّلَلَٰ
نَهه   لِِمْيه  یُِحَبُ  َله  اِ الَظَٰ
 

41. யார் தனக்கு அநீதி இறழக்கப்பட்ட 
பின்னர் பழிவாங்குவாகரா அவர்கள் மீது 
எவ்வித குற்ைமும் இல்றல. 

لهمهِن  ره  وه نْتهصه   بهْعده  ا
كه  ُظلِْمه   َٰٓى ِ ا  فهاُول   مه
 ْ ِبْيل    َمِْن  عهلههْْیِ  سه

42. குற்ைசமல்லாம் மக்கள் மீது (முதலில்) 
அநியாயம் சசய்பவர்கள் மீதும், பூமியில் 
அநியாயமாக எல்றல மீறுகிைவர்கள் (-
கலகம் சசய்வதிலும் மக்களுக்கு இன்னல் 
சசய்வதிலும் ஈடுபடுகிைவர்கள்) மீதும்தான். 
அத்தறககயார், துன்புறுத்தும் தண்டறன 
அவர்களுக்கு உண்டு. 

نَهمها  ِبْيُل  اِ له  الَسه   عه
  الَنهاسه  یهْظلُِمْونه  الَهِذیْنه 
یهْبُغْونه    اَْلهْرِض  ِف  وه
ْْیِ  َقِ    ِبغه كه  الْحه َٰٓى ِ   اُول
اب   لهُهْم  هلِْيم   عهذه  ا

43. இன்னும், யார் சபாறுறமயாக 
இருப்பாகரா, மன்னிப்பாகரா நிச்சயமாக 
அது மிக வரீமான காரியங்களில் 
உள்ளதாகும். 

لهمهْن  ه  وه َبه فهره  صه  اَِنه  وهغه
لِكه  ْزِم  لهِمْن  ذَٰ   عه
 اَْلُُموِْرن 
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44. யாறர அல்லாஹ் வழிசகடுத்தாகனா 
அவனுக்குப் பிைகு (-அல்லாஹ் அவறன 
றகவிட்டதற்குப் பிைகு) அவனுக்கு 
பாதுகாவலர் எவரும் இல்றல. இன்னும், 
(மறுறமயில்) அநியாயக்காரர்கள் 
தண்டறனறயப் பார்க்கும்கபாது, 
(உலகத்திற்கு) திரும்புவதற்கு ஏகதனும் 
வழி உண்டா என்று அவர்கள் கூறுவறத 
(நபிகய) நீர் பார்ப்பரீ்!. 

ْن  مه ُ  یَُْضلِِل  وه  لهه   فهمها  اّلَلَٰ
ِلَ   ِمْن  ْ  َوه   بهْعِده     َمِنٌۢ

ی تهره لِِمْيه  وه هُوا لهَمها  الَظَٰ ا  ره
ابه  ذه  ههْل  یهُقْولُْونه  الْعه

دَ   اِلَٰ  ره ِبْيل    َمِْن  مه  سه

45. (நபிகய!) அதற்கு முன்பாக அவர்கள் 
சமர்ப்பிக்கப்படுவறத நீர் காண்பரீ், அவர்கள் 
இழிவினால் தறல குனிந்தவர்களாக 
மறைவான (திருட்டுப்) பார்றவயால் 
அவர்கள் (நரகத்றத) பார்ப்பார்கள். இன்னும், 
நம்பிக்றகயாளர்கள் கூறுவார்கள்: 
“நிச்சயமாக எவர்கள் தங்களுக்கும் தங்கள் 
குடும்பத்திற்கும் மறுறம நாளில் 
நஷ்டமிறழத்தார்ககளா அவர்கள்தான் 
(உண்றமயான) நஷ்டவாளிகள். அைிந்து 
சகாள்ளுங்கள்! நிச்சயமாக 
அநியாயக்காரர்கள் நிறலயான 
(நிரந்தரமான) தண்டறனயில் இருப்பார்கள்.” 

ىُهْم  تهرَٰ ُضْونه  وه  یُْعره
ا  ِشِعْيه  عهلهْيهه  ِمنه  خَٰ
َلِ   ِمْن  یهْنُظُرْونه  الَذُ
ْرف   َفِ     طه  وهقهاله  خه
ا الَهِذیْنه  ُنْو  مه   اَِنه  اَٰ

ِسِریْنه   الَهِذیْنه  الْخَٰ
ا ِسُرْو  ُهْم  خه هنُْفسه  ا
 ْ هْهلِهْْیِ ا مهِة    یهْومه  وه  الِْقيَٰ

هَله   لِِمْيه  اَِنه  ا   ِفْ  الَظَٰ
اب    َمُِقْيم   عهذه

46. இன்னும், அல்லாஹ்றவ அன்ைி 
அவர்களுக்கு உதவுகின்ை பாதுகாவலர்கள் 
யாரும் அவர்களுக்கு இருக்க மாட்டார்கள். 
இன்னும், யாறர அல்லாஹ் 
வழிசகடுப்பாகனா அவ(ர் கநர்வழி சபை 
அவ)ருக்கு வழிகள் ஏதும் இல்றல. 

ا  مه هانه  وه  َمِْن  لهُهْم  ك
هْولِيهٓاءه   یهْنُصُرْونهُهْم  ا
ِ    ُدْوِن  َمِْن  ْن  اّلَلَٰ مه  وه

ُ  یَُْضلِِل   ِمْن  لهه   فهمها  اّلَلَٰ
ِبْيل     سه
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47. அல்லாஹ்விடமிருந்து ஒரு நாள் 
வருவதற்கு முன்பாக உங்கள் 
இறைவனுக்கு (-அவன் அனுப்பிய 
தூதருக்கு) நீங்கள் பதில் அளியுங்கள்! 
(இஸ்லாமிற்குள் நுறழந்து விடுங்கள்!) 
அறத (-அந்த நாறள) அைகவ தடுத்துவிட 
முடியாது. அந்நாளில் (தண்டறனயில் 
இருந்து தப்பிப்பதற்கு) உங்களுக்கு 
ஒதுங்குமிடம் ஏதும் இருக்காது. இன்னும், 
(உங்கறள விட்டும் அந்த தண்டறனறய) 
தடுப்பவர் யாரும் உங்களுக்கு இருக்க 
மாட்டார். (நீங்கள் சசய்த பாவங்கறள 
உங்களால் மறுக்க முடியாது.) 

بَُِكْم  اِْستهِجیُْبْوا  َمِْن   لِره
هْن  قهْبِل  ه  ا  ََله  یهْوم   یَهاِْٰت
دَه  ره ِ    ِمنه  لهه   مه ا  اّلَلَٰ  مه
ا   َمِْن  لهُكْم  ذ   َمهلْجه ى ِ  یَهْومه
ا  مه  نَهِكْْی   َمِْن  لهُكْم  وه

48. அவர்கள் (உம்றமயும் உமது 
மார்க்கத்றதயும்) புைக்கணித்தால் (அறதப் 
பற்ைி நபிகய! நீர் கவறலப்படாதீர். 
ஏசனனில்) நாம் உம்றம அவர்கள் மீது 
கண்காணிப்பவராக அனுப்பவில்றல. 
(மார்க்கத்றத) எடுத்துறரப்பறதத் தவிர 
(நிர்ப்பந்திப்பது) உம்மீது கடறம இல்றல. 
நிச்சயமாக நாம் மனிதர்களுக்கு 
நம்மிடமிருந்து ஓர் அருறள சுறவக்க 
றவத்தால் அதனால் அவர்கள் 
மகிழ்ச்சியறடகிைார்கள். அவர்களுக்கு 
அவர்களின் கரங்கள் முற்படுத்திய 
(பாவத்)தால் ஒரு தீங்கு ஏற்பட்டால் 
(அவர்கள் நிராகரித்து விடுகிைார்கள்.) ஆக, 
நிச்சயமாக மனிதன் மிகப்சபரிய 
நிராகரிப்பாளனாக இருக்கிைான். 

ُضْوا ْن فهاِ  هْعره ا   ا   فهمه
لْنَٰكه  هْرسه ْ  ا   عهلههْْیِ
ِفْيًظا     اََِله   عهلهْيكه  اِْن  حه
َُٰغ    َها   الْبهل ن اِ هذهقْنها  اِذها   وه   ا

انه  ْحمهةً  ِمَنها  اَْلِنْسه   ره
ا    فهِرحه  اِْن  ِبهه ْ  وه  ُتِصُْبُ
 ٌۢ یَِئهة  ْت  ِبمها  سه مه   قهَده

هیِْدیِْهْم  انه  فهاَِنه  ا  اَْلِنْسه
 كهُفوْر  

49. வானங்கள், பூமியின் ஆட்சி 
அல்லாஹ்விற்கக உரியது. அவன், தான் 
நாடுவறத பறடக்கிைான். அவன், தான் 
நாடுகிைவர்களுக்கு சபண் பிள்றளகறள 
வழங்குகிைான். இன்னும், அவன்தான் 
நாடுகிைவர்களுக்கு ஆண் பிள்றளகறள 
வழங்குகிைான். 

 ِ ِت  ُملُْك  ّلِلََٰ مَٰوَٰ   الَسه
ا  یهْخلُُق  وهاَْلهْرِض     مه
ٓاُء    ُب  یهشه ٓاءُ  لِمهْن  یههه   یَهشه
نهاثًا  ُب  اِ یههه ٓاءُ  لِمهْن  وه   یَهشه

ُكوْره    الَذُ
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50. அல்லது, அவர்களுக்கு ஆண் 
பிள்றளகறளயும் சபண் பிள்றளகறளயும் 
கலந்து சகாடுக்கின்ைான். இன்னும், தான் 
நாடுகிைவறர மலடாக ஆக்கிவிடுகிைான். 
நிச்சயமாக அவன் நன்கைிந்தவன், 
கபராற்ைலுறடயவன் ஆவான். 

هوْ  َوُِجُهْم  ا نًا  یُزه ا ْكره ذُ
ثًا    نها ُل  َوهاِ یهْجعه ْن  وه  مه
ٓاءُ  ِقْيًما    یَهشه  اِنَهه   عه
 قهِدیْر   عهلِْيم  

51. ஒரு மனிதருக்கு - அவரிடம் அல்லாஹ் 
கநரடியாகப் கபசுவது தகுதியாகாது. 
என்ைாலும், வஹ்யி - அைிவிப்பதன் மூலம் 
(அவரிடம் கபசுவான்); அல்லது, திறரக்குப் 
பின்னால் இருந்து (அவரிடம் கபசுவான்); 
அல்லது, ஒரு வானவ தூதறர (அவரிடம்) 
அனுப்பி, தனது உத்தரவின் படி (அந்த 
தூதருக்கு) தான் நாடுவறத வஹ்யி - 
அைிவித்து கபசுவான். (அப்படி இல்லாமல் 
அல்லாஹ் யாரிடமும் கநரடியாகப் 
கபசமாட்டான்). நிச்சயமாக அவன் மிக 
உயர்ந்தவன், மகா ஞானவான் ஆவான். 

ا  مه هانه  وه ر   ك هْن  لِبهشه  ا
ُ  یَُكهلَِمههُ  هوْ  وهْحًيا  اََِله  اّلَلَٰ  ا
ٓاِئ  ِمْن  اب   َوهره هوْ  ِحجه  ا

ُسْوًَل  یُْرِسله   فهُيْوِحه  ره
ا  ِباِذْنِه   ٓاُء    مه نَهه   یهشه  اِ
ِلَ   ِكْيم   عه  حه

52. இவ்வாறுதான், நாம் நமது 
கட்டறளயினால் (நம்மிடமிருந்து இந்த 
குர்ஆறன எல்கலாருக்கும்) அருளாக 
(இருக்கும்படி) உமக்கு வஹ்யி மூலம் 
அைிவித்கதாம். கவதம் என்ைால் என்ன, 
ஈமான் என்ைால் என்ன என்று நீர் 
அைிந்திருக்கவில்றல. எனினும், நாம் இ(ந்த 
கவதத்)றத ஓர் ஒளியாக ஆக்கிகனாம். 
இதன் மூலம் நமது அடியார்களில் நாம் 
நாடுகிைவர்களுக்கு நாம் கநர்வழி 
காட்டுகிகைாம். (நபிகய!) நிச்சயமாக நீர் 
கநரான பாறதயின் பக்கம் கநர்வழி 
காட்டுகிைரீ். 

لِكه  یْنها   وهكهذَٰ هْوحه  اِلهْيكه  ا
هْمِرنها    َمِْن  ُرْوًحا  ا  ا  مه
ا  تهْدِرْی  ُكْنته  ُب  مه  الِْكتَٰ
َِٰكْن  اَْلِیْمهاُن  وهَله  ل  وه

لْنَٰهُ  عه  ِبه   نَهْهِدْی  نُوًْرا جه
ْن  ٓاءُ  مه  ِعبهاِدنها    ِمْن  نَهشه

نَهكه  اِ   اِلَٰ  لهتهْهِدْی   وه
اط    َمُْستهِقْيم    ِصره
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53. அல்லாஹ்வின் பாறதயின் பக்கம் (நீர் 
கநர்வழி காட்டுகிைரீ்). வானங்களில் 
உள்ளறவயும் பூமியில் உள்ளறவயும் 
அவனுக்கக உரியறவயாகும். அைிந்து 
சகாள்ளுங்கள்! அல்லாஹ்வின் பக்ககம 
காரியங்கள் (எல்லாம்) திரும்புகின்ைன. 

اِط  ِ  ِصره ا  لهه   الَهِذْی  اّلَلَٰ  مه
ِت  ِف  مَٰوَٰ ا  الَسه مه   ِف  وه

هَله   اَْلهْرِض    ِ  اِله  ا  اّلَلَٰ
 اَْلُُموُْرن  تهِصْْیُ 
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ஸூரா ஸுக்ருஃப் لزخرف ا  

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. ஹா மீம்.  ۛ۬ ٓم  حَٰ

2. (சசால்லாலும் கருத்தாலும்) சதளிவான 
இந்த கவதத்தின் மீது சத்தியமாக!  ِب الِْكتَٰ  الُْمِبْيِ ۛ۬  وه

3. நிச்சயமாக நாம் இறத அரபிசமாழியில் 
ஓதப்படுகிை குர்ஆனாக ஆக்கிகனாம், 
நீங்கள் சிந்தித்து புரிய கவண்டும் 
என்பதற்காக. 

نَها  هُ  اِ لْنَٰ عه نًا   جه   قُْرءَٰ
ِبَيًا  ره لَهُكْم  عه  لَهعه
 تهْعِقلُْونه  

4. நிச்சயமாக நம்மிடம் (இருக்கின்ை 
அல்லவ்ஹுல் மஹ்ஃபூள் என்ை) தாய் 
புத்தகத்தில் பதியப்பட்டுள்ள இ(ந்த 
கவதமான)து மிக உயர்ந்ததும், மகா 
ஞானமுறடயதும் ஆகும். 

نَهه   اِ ْ   وه ِب  اَُمِ  ِف  الِْكتَٰ
یْنها  ِلَ   لهده ِكْيم    لهعه  حه

5. ஆக, நீங்கள் எல்றல மீைி குற்ைம் புரிகிை 
மக்களாக இருக்க, உங்கறள விட்டும் 
தண்டறனறய அகற்ைி (உங்கறள நாங்கள் 
தண்டிக்காமல்) விடுகவாமா? (நீங்கள் இந்த 
குர்ஆறனக் சகாண்டு கநர்வழி சபைாமல், 
எல்றல மீைி குற்ைம் புரிகிை மக்களாக 
இருப்பதால் இந்த குர்ஆறன சதாடர்ந்து 
இைக்குவறத நாம் விட்டுவிடுகவாமா?) 

هفهنهْضِرُب  ْنُكُم  ا   عه
ْكره  ْفًحا  الَذِ هْن  صه   ا
َمُْسِرفِْيه  قهْوًما  ُكنُْتْم 
 

6. முன்கனாரில் நாம் எத்தறனகயா 
நபிமார்கறள அனுப்பிகனாம்.  ْم لْنها  وهكه هْرسه   نَهِبَ   ِمْن  ا

لِْيه  ِف  هَوه  اَْل
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7. அவர்களிடம் நபி எவரும் வருவதில்றல, 
அவர்கள் அவறர ககலி சசய்பவர்களாக 
இருந்கத தவிர. 

ا  مه ْ  وه   اََِله  نَهِبَ   َمِْن  یهاْتِهْْیِ
هانُْوا یهْستهْهِزُءْونه  ِبه   ك
 

8. ஆக, (உம்றம ஏற்க மறுக்கின்ை) 
இவர்கறளவிட வலிறமயால் மிக பலமான 
(அ)வர்கறள நாம் அழித்கதாம். இன்னும், 
முன்கனாரின் உதாரணம் (-தண்டறன 
இவர்களின் கண் முன்) சசன்ைிருக்கிைது. 

هْهلهْكنها   َده  فها هشه ْ  ا  ِمْٰنُ
ثهُل  وهمهضَٰ  بهْطًشا   مه

لِْيه  هَوه  اَْل

9. வானங்கறளயும் பூமிறயயும் யார் 
பறடத்தான் என்று (நபிகய!) நீர் 
அவர்களிடம் ககட்டால், “மிறகத்தவன், 
நன்கைிந்தவன் (-அல்லாஹ்) அவற்றைப் 
பறடத்தான்” என்று நிச்சயமாக அவர்கள் 
(பதில்) கூறுவார்கள்: 

ْن  لهى ِ ْ  وه ُ هلهَْته ا  َمهْن  سه
لهقه  ِت  خه مَٰوَٰ   الَسه

  لهيهُقْولَُنه  وهاَْلهْرضه 
لهقهُهَنه  ِزیْزُ  خه   الْعه
لِْيُم    الْعه

10. அவன் உங்களுக்கு பூமிறய விரிப்பாக 
ஆக்கினான். இன்னும், அதில் உங்களுக்கு 
பல பாறதகறள ஏற்படுத்தினான், 
(அவற்ைின் மூலம்) நீங்கள் (உங்களுக்குத் 
கதறவயான இடங்களுக்கு) சரியான 
பாறதயில் (இலகுவாக) சசல்வதற்காக. 

له  الَهِذْی  عه   لهُكُم  جه
له  اَْلهْرضه  عه ْهًدا َوهجه  مه
ا  لهُكْم  لَهُكْم  ُسُبًل  فِْيهه  لَهعه

 تهْهتهُدْونه  

11. இன்னும், அவன் வானத்தில் இருந்து 
மறழறய ஓர் அளகவாடு இைக்கினான். 
ஆக, இைந்து (-காய்ந்து) கபான பூமிறய 
நாம் அதன் மூலம் உயிர்ப்பிக்கிகைாம். 
இவ்வாறுதான் நீங்கள் (இைந்த பின்னர் 
பூமியில் இருந்து மீண்டும் நீங்கள் 
உயிர்ப்பிக்கப்பட்டு) சவளியாக்கப்படுவரீ்கள். 

الَهِذْی  له  وه  ِمنه  نهَزه
مهٓاءِ  ٓاًءٌۢ  الَسه ر     مه  ِبقهده
ْرنها  ةً  ِبه   فهاهنْشه   َمهیًْتا    بهلْده
لِكه  ُجْونه   كهذَٰ  ُتْخره
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12. இன்னும், அவன் (பறடப்புகளில் உள்ள) 
கஜாடிகள் எல்லாவற்றையும் பறடத்தான் (-
பறடப்புகள் எல்லாவற்றையும் ஆண், சபண் 
என்று கஜாடி கஜாடியாகப் பறடத்தான்). 
இன்னும், கப்பல்களிலும், கால்நறடகளிலும் 
நீங்கள் எதில் பயணம் சசய்வரீ்ககளா அறத 
உங்களுக்காக ஏற்படுத்திக் சகாடுத்தான். 

الَهِذْی  لهقه  وه   اَْلهْزوهاجه  خه
ا  َههه له  كُل عه  َمِنه  لهُكْم  وهجه

اِم  الُْفلِْك  ا  وهاَْلهنْعه  مه
ُبْونه    تهْركه

13. அவற்ைின் முதுகுகளில் நீங்கள் 
ஸ்திரமாக அமர்வதற்காகவும்; பிைகு 
அவற்ைின் மீது நீங்கள் ஸ்திரமாக 
அமரும்கபாது உங்கள் இறைவனின் 
அருட்சகாறடறய நீங்கள் நிறனவு 
கூர்வதற்காகவும்; “இறத எங்களுக்கு 
வசப்படுத்தி தந்தவன் மகா தூயவன். 
நாங்கள் இறதக் கட்டுப்படுத்தும் ஆற்ைல் 
உள்ளவர்களாக இருக்கவில்றல.” 

لَٰ  لِتهْستهو ا  ثَُمه  ُظُهوِْره   عه
بَُِكْم  نِْعمهةه  تهْذُكُرْوا   اِذها  ره
یُْتْم   عهلهْيهِ  اْستهوه
تهُقْولُْوا نه  وه   الَهِذْی  ُسْبحَٰ
ره  َخه ا لهنها  سه ذه ا  هَٰ مه   ُكَنها   وه
 ُمْقِرنِْيه   لهه  

14. “இன்னும், நிச்சயமாக நாங்கள் (எங்கள் 
மரணத்திற்குப் பின்) எங்கள் இறைவனின் 
பக்கம் திரும்பக் கூடியவர்கள் ஆகவாம்” 
என்று நீங்கள் கூறுவதற்காகவும் (அவன் 
உங்களுக்கு இந்த வாகனங்கறள 
ஏற்படுத்திக் சகாடுத்தான்). 

َها   ن اِ بَِنها  اِلَٰ  وه لهُمْنقهلُِبْونه  ره
 

15. இன்னும், அவனது அடியார்களில் 
சிலறர (-வானவர்கறள) அவர்கள் 
அவனுக்கு குழந்றதகளாக ஆக்கிவிட்டனர். 
நிச்சயமாக மனிதன் மிகத் சதளிவான மகா 
நன்ைி சகட்டவன் ஆவான். 

لُْوا عه   ِعبهاِده   ِمْن  لهه   وهجه
انه  اَِنه  ُجْزًءا     اَْلِنْسه
ِبْي  ۬ن  لهكهُفوْر    َمُ

16. அவன், தான் பறடத்தவற்ைில் சபண் 
பிள்றளகறள (தனக்கு) எடுத்துக் 
சகாண்டானா, உங்களுக்கு ஆண் 
பிள்றளகறள 
கதர்ந்சதடுத்(துக்சகாடுத்)தானா? 

هِم  ذه  ا تَهخه  یهْخلُُق  ِمَمها  ا
ىُكْم  هْصفَٰ  بهنَٰت  َوها

 ِبالْبهِنْيه 
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17. அவர்களில் ஒருவருக்கு - அவர் 
ரஹ்மானுக்கு எறத தன்றமயாக 
விவரித்தாகரா அறதக் சகாண்டு - 
நற்சசய்தி கூைப்பட்டால் அவரது முகம் 
கருப்பாக மாைிவிடுகிைது. இன்னும், அவர் 
துக்கப்படுகிைார். (இறணறவக்கின்ை 
மனிதன் தனக்கு சபண் பிள்றளறய 
விரும்புவதில்றல. ஆனால், 
அல்லாஹ்விற்கு சபண் பிள்றளகள் 
இருப்பதாக கற்பறன சசய்கிைான்.) 

اِذها ره  وه ُدُهْم  بَُشِ   ِبمها  اهحه
به  ره ْحمَِٰن  ضه ثهًل  لِلَره   مه
َله  ُمْسوهًدا  وهْجُهه   ظه

 َوهُهوهكهِظْيم  

18. யார் ஆபரணங்களில் (அறவ 
அணிவிக்கப்பட்டு) வளர்க்கப்படுகிைாகரா, 
இன்னும் அவர் வாதிப்பதில் 
சதளிவற்ைவராக இருக்கிைாகரா அவறரயா 
அல்லாஹ் தனக்கு பிள்றளகளாக 
எடுத்துக்சகாள்வான்? (பலவனீமான 
பறடப்பாகிய சபண்கறளயா 
அல்லாஹ்விற்கு பிள்றளகள் என்று 
கூறுகிைரீ்கள்?) 

ْن  مه هوه ُؤا ا  ِف  یَُنهَشه
 وهُهوهِف  الِْحلْيهةِ 
اِم  ْْیُ  الِْخصه  ُمِبْي   غه

19. இன்னும், ரஹ்மானின் அடியார்களாகிய 
வானவர்கறள (அல்லாஹ்வின்) 
சபண்(பிள்றள)களாக இவர்கள் 
ஆக்கிவிட்டனர். அ(ந்த வான)வர்கள் 
பறடக்கப்பட்டறத இவர்கள் (அங்கு 
பிரசன்னமாகி இருந்து) பார்த்தார்களா? 
(வானவர்கறள சபண்கள் என்று கூைிய) 
இவர்களின் (இந்த) சாட்சி பதியப்படும். 
இன்னும், (அது பற்ைி மறுறமயில்) 
இவர்கள் விசாரிக்கப்படுவார்கள். 

لُوا عه كهةه  وهجه َٰٓى ِ   الْمهل
ُد  ُهْم  الَهِذیْنه   ِعبَٰ
ْحمَِٰن  ثًا    الَره نها  اِ
ِهُدْوا هشه لْقهُهْم    ا  خه
ُتْكتهُب  ادهُتُهْم  سه هه  شه
یُْسـ هلُْونه   وه

20. இவர்கள் கூறுகிைார்கள்: “ரஹ்மான் 
நாடியிருந்தால் நாம் அவர்கறள (-அந்த 
சிறலகறள) வணங்கியிருக்க மாட்கடாம்.” 
இவர்களுக்கு இறதப் பற்ைி எந்த அைிவும் 
இல்றல. இவர்கள் கற்பறனயாக 
கபசுகிைார்ககள தவிர (உண்றம 
கபசுபவர்கள்) இல்றல. 

ٓاءه  لهوْ  وهقهالُْوا ْحمَُٰن  شه  الَره
ا  ُهْم    مه بهْدنَٰ ا  عه  لهُهْم  مه

لِكه   اِْن  عِلْم     ِمْن  ِبذَٰ
 یهْخُرُصْونه   اََِله  ُهْم 
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21. (இவர்களின் கூற்றுகளுக்கு ஆதாரமாக) 
இதற்கு முன்னர் நாம் ஒரு கவதத்றத 
அவர்களுக்குக் சகாடுத்திருக்கிகைாமா? ஆக, 
அவர்கள் அறத உறுதியாக 
பிடித்திருக்கிைார்களா? (அதன்படி 
சசயல்படுகிைார்களா? அவர்களிடம் எந்த 
ஆதாரமும் இல்லாமல் இருக்க எதன் 
அடிப்பறடயில் இவர்கள் கபசுகிைார்கள்?) 

هْم  ْ  ا ُ تهْيٰنَٰ ًبا  اَٰ  َمِْن  ِكتَٰ
 ِبه   فهُهْم  قهْبلِه  

 ُمْستهْمِسُكْونه 

22. மாைாக, அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: 
“நிச்சயமாக நாம் எங்கள் மூதாறதகறள 
ஒரு சகாள்றகயில் கண்கடாம். நிச்சயமாக 
நாங்கள் அவர்களின் அடிச்சுவடுகள் மீகத 
வழி நடப்கபாம். (உமது மார்க்கத்றத 
நாங்கள் பின்பற்ை மாட்கடாம்.)” 

ا بهْل  ْدنها   اِنَها قهالُْو   وهجه
نها  بهٓاءه لَٰ   اَٰ نَها اَُمهة  َوه  عه  اِ
لَٰ   ثَِٰرِهْم  عه ْهتهُدْونه  اَٰ َمُ
 

23. இவ்வாறு, உமக்கு முன்னர் நாம் 
எச்சரிப்பாளர் எவறரயும் ஓர் ஊரில் 
அனுப்பியகபாசதல்லாம், அந்த ஊரில் 
உள்ள (சசல்வந்தர்களாகிய) சுகவாசிகள் - 
“நிச்சயமாக நாம் எங்கள் மூதாறதகறள 
ஒரு சகாள்றகயில் கண்கடாம். நிச்சயமாக 
நாங்கள் அவர்களின் அடிச்சுவடுகறள 
பின்பற்ைி நடப்கபாம். (உமது மார்க்கத்றத 
நாங்கள் பின்பற்ை மாட்கடாம்.)” என்றுதான் 
கூைி இருக்கிைார்கள். (ஆக, நபிகய! 
முன்சசன்ை மக்கள் தங்களது தூதர்களுக்கு 
கூைியறதத்தான் உமது மக்களும் 
கூறுகிைார்கள்.) 

لِكه  ا   وهكهذَٰ لْنها  مه هْرسه  ِمْن  ا
 َمِْن  قهْریهة   ِفْ  قهْبلِكه 
ا     قهاله  اََِله  نَهِذیْر   فُْوهه   ُمَْته
نَها  ْدنها   اِ نها  وهجه بهٓاءه لَٰ    اَٰ  عه

نَها  لَٰ   اَُمهة  َوهاِ ثَِٰرِهْم  عه  اَٰ
ْقتهُدْونه   َمُ

24. (நமது தூதர்) கூைினார்: “நீங்கள் உங்கள் 
மூதாறதகறள எதன்மீது கண்டீர்ககளா 
அறதவிட மிகச் சிைந்த கநர்வழிறய நான் 
உங்களிடம் சகாண்டு வந்தாலுமா (நீங்கள் 
என்றனப் பின்பற்ை மறுப்பரீ்கள்)?” அதற்கு 
அவர்கள் கூைினார்கள்: “நீங்கள் எறதக் 
சகாடுத்து அனுப்பப்பட்டீர்ககளா (அது 
எதுவாக இருந்தாலும் சரி) அறத 
நிச்சயமாக நாங்கள் நிராகரிப்கபாம்.” 

لهوْ  قَٰله  هوه   ِجْئُتُكْم  ا
ی ْدَتُْم  ِمَمها  ِباهْهدَٰ  وهجه
ُكْم    عهلهْيهِ  بهٓاءه ا اَٰ   قهالُْو 
نَها  ا   اِ  ِبه   اُْرِسلُْتْم  ِبمه

ِفُرْونه   كَٰ
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25. ஆககவ, அவர்களிடம் நாம் 
பழிவாங்கிகனாம். ஆக, 
சபாய்ப்பித்தவர்களின் முடிவு எப்படி 
இருந்தது என்று (நபிகய!) நீர் கவனிப்பரீாக! 

ْمنها  ْ  فهانْتهقه   فهانُْظرْ  ِمْٰنُ
هانه  ْيفه كه    عهاقِبهةُ  ك

ن  ِبْيه  الُْمكهَذِ

26. இன்னும், (நபிகய!) தனது தந்றதக்கும் 
தனது மக்களுக்கும் இப்ராஹமீ் கூைிய 
சமயத்றத நிறனவு கூர்வரீாக: “நீங்கள் 
வணங்குகின்ை அறனத்றதயும் விட்டும் 
நிச்சயமாக நான் முற்ைிலும் நீங்கியவன்,” 

اِذْ  ِهْيُم  قهاله  وه   اِبْرَٰ
قهْوِمه    َِلهِبْيهِ  نَهِنْ  وه  اِ
ٓاء   َمها  بهره  تهْعُبُدْونه   َمِ

27. “என்றனப் பறடத்த (இறை)வறனத் 
தவிர. (அவறன மட்டுகம நான் 
வணங்குகவன்.) ஆக, நிச்சயமாக அவன் 
எனக்கு கநர்வழி காட்டுவான்.” 

ِنْ  الَهِذْی  اََِله  ره  فهاِنَهه   فهطه
يهْهِدیِْن   سه

28. இன்னும், இறத (-அல்லாஹ்றவத் தவிர 
வணக்கத்திற்குரியவன் இல்றல என்ை தூய 
சகாள்றகறய) தனது சந்ததிகளில் நீடித்து 
நிற்கின்ை ஒரு (சகாள்றக) வாக்கியமாக 
அவர் ஆக்கினார், அவர்கள் (எல்லா 
தவைான சகாள்றகயிலிருந்து விலகி 
அல்லாஹ் ஒருவறன மட்டும் 
வணங்குவதன் பக்கம்) திரும்ப கவண்டும் 
என்பதற்காக. 

ا  لههه عه هلِمهًةٌۢ  وهجه   ِفْ  بهاقِيهةً  ك
ِقِبه   لَهُهْم  عه یهْرِجُعْونه  لهعه
 

29. (இவர்கறள நாம் உடகன 
அழிக்கவில்றல.) மாைாக, இவர்களுக்கும் 
இவர்களின் மூதாறதகளுக்கும் நாம் 
சுகமான வாழ்க்றகறயக் சகாடுத்கதாம். 
இறுதியாக, உண்றமயான கவதம் 
அவர்களிடம் வந்தது. இன்னும், சதளிவான 
தூதரும் அவர்களிடம் வந்தார். 

َتهْعُت  بهْل  ءِ  مه  هَٰ ُؤاَله
ُهْم  بهٓاءه اَٰ َتَٰ  وه  حه
ُهُم  ٓاءه َقُ  جه ُسْول   الْحه   وهره
ِبْي    َمُ

30. இன்னும், அவர்களிடம் உண்றமயான 
கவதம் (அல்குர்ஆன்) வந்தகபாது, “இது 
சூனியம்” என்றும் “நிச்சயமாக நாங்கள் 
இறத நிராகரிக்கக் கூடியவர்கள்” என்றும் 
கூைினார்கள். 

لهَمها  ُهُم  وه ٓاءه َقُ  جه  الْحه
ا قهالُْوا ذه نَها  هَٰ  ِبه   ِسْحر  َوهاِ

ِفُرْونه   كَٰ
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31. இன்னும், “இந்த குர்ஆன் (மக்கா 
இன்னும் தாயிஃப் ஆகிய) இந்த இரண்டு 
ஊர்களில் உள்ள (வசதி பறடத்த) ஒரு 
சபரிய மனிதர் மீது இைக்கப்பட்டிருக்க 
கவண்டாமா!” என்று அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள். 

ا نَُزِله  لهْو َله  وهقهالُْوا  هَٰذه
ُن  لَٰ  الُْقْراَٰ ُجل   عه  َمِنه  ره

ْریهتهْيِ  ِظْيم   الْقه  عه

32. அவர்கள் உமது இறைவனின் அருறள 
(தமது விருப்பப்படி) பங்கு றவக்கின்ைனரா? 
நாம்தான் அவர்களுக்கு மத்தியில் 
அவர்களது வாழ்வாதாரத்றத இவ்வுலக 
வாழ்க்றகயில் பங்குறவத்கதாம். 
அவர்களில் சிலறர சிலருக்கு கமலாக 
(சசல்வத்திலும் பதவியிலும்) தகுதிகளால் 
உயர்த்திகனாம். காரணம், அவர்களில் சிலர் 
சிலறர (தங்களுக்கு) பணியாளராக எடுத்துக் 
சகாள்வதற்காக. (இப்படி நாம் ஆக்கியதால் 
ஒருவர் மூலமாக ஒருவர் பயன் 
சபறுகிைார்.) உமது இறைவனின் (சசார்க்கம் 
என்ை மறுறம) அருள்தான் (இவ்வுலக 
சசல்வங்களில்) அவர்கள் எறத 
கசகரிக்கிைார்ககளா அறதவிட மிகச் 
சிைந்ததாகும். 

هُهْم  ْحمهته  یهْقِسُمْونه  ا   ره
بَِكه    ْمنها نهْحُن  ره  قهسه

 ْ ُ ْ  بهْيٰنه ُ هَته  ِف  َمهِعْيشه
يَٰ  نْيها وةِ الْحه فهْعنها  الَدُ   وهره

ُهْم    بهْعض   فهْوقه  بهْعضه
ت   هَتهِخذه  دهرهجَٰ   لَِی
  ُسْخِریًَا    بهْعًضا  بهْعُضُهْم 
ْحمهُت  بَِكه  وهره ْْی   ره َمها  خه  َمِ
 یهْجمهُعْونه 

33. மக்கள் எல்லாம் (குஃப்ர் - நிராகரிப்பில் 
மாைிவிடுவார்கள், நிராகரிக்கின்ை) ஒகர 
ஒரு சமுதாயமாக ஆகிவிடுவார்கள் என்று 
இல்றலசயனில் ரஹ்மாறன 
நிராகரிப்பவர்களுக்கு - அவர்களின் 
வடீுகளுக்கு சவள்ளியினால் ஆன 
முகடுகறளயும் ஏணிகறளயும் நாம் 
ஆக்கியிருப்கபாம். அவற்ைின் மீது (-அந்த 
ஏணிகளின் மீது) அவர்கள் (தங்கள் வடீ்டு 
மாடிகளுக்கு) ஏ(ைி மக்கள் முன் 
கதான்)றுவார்கள். 

لهْو َله   هْن  وه  الَنهاُس  یَهُكْونه  ا
ةً  ًة َوهاِحده لْنها  اَُمه عه  لَهجه

ِن  یَهْكُفرُ  لِمهْن  ْحمَٰ  ِبالَره
 َمِْن  ُسُقًفا  لُِبُيْوِتِهْم 

اِرجه  عه ة  َوهمه ا  فَِضه  عهلهْيهه
ُرْونه    یهْظهه
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34. இன்னும். அவர்களின் வடீுகளுக்கு 
சவள்ளியினால் ஆன கதவுகறளயும் 
அவற்ைின் மீது அவர்கள் சாய்ந்து 
படுக்கும்படியான கட்டில்கறளயும் நாம் 
ஆக்கியிருப்கபாம். 

لُِبُيْوِتِهْم  هبْوهابًا   وه ا
ا  َوهُسُرًرا  عهلهْيهه
 یهَتهِكـ ُْونه  

35. இன்னும், (சவள்ளி மட்டுமல்ல,) 
தங்கத்றதயும் (நாம் அவர்களுக்கு 
சசாந்தமாக்கி இருப்கபாம்.) இறவ எல்லாம் 
உலக வாழ்க்றகயின் இன்பங்ககள தவிர 
கவறு இல்றல. உமது இறைவனிடம் உள்ள 
மறுறம(யின் சசார்க்க வாழ்க்றக)கயா 
இறையச்சமுள்ளவர்களுக்கு இருக்கிைது. 

اِْن  وهُزْخُرفًا    لِكه   كَُلُ  وه   ذَٰ
تهاعُ  لهَمها  وةِ  مه يَٰ   الْحه

ا    نْيه ةُ  الَدُ   ِعْنده   وهاَْلَِٰخره
بَِكه  ن  ره  لِلُْمَتهِقْيه

36. யார் ரஹ்மாறன நிறனவு 
கூர்வறத(யும் அவனுறடய கவதத்றதயும்) 
புைக்கணிப்பாகரா (-அவனது 
அத்தாட்சிகறளப் பார்த்து நம்பிக்றக 
சகாள்ள மறுப்பாகரா) அவருக்கு ஒரு 
றஷத்தாறன நாம் சாட்டிவிடுகவாம். ஆக, 
அவன் அவருக்கு (இறணபிரியா) நண்பனாக 
ஆகிவிடுவான். 

ْن  مه ْن  یَهْعُش  وه  ِذْكرِ  عه
ْحمَِٰن  ْض  الَره َيِ  لهه   نُقه
ًنا  ْيطَٰ  قهِریْن   فهُهوهلهه   شه

37. நிச்சயமாக இவர்கள் (-இந்த 
றஷத்தான்கள்) அவர்கறள (-
இறணறவப்பவர்கறள கநரான) பாறதயில் 
இருந்து தடுக்கிைார்கள். இன்னும், அ(ந்த 
இறணறவப்ப)வர்கள் நிச்சயமாக தாங்கள் 
கநர்வழி நடப்பவர்கள்தான் என்று 
எண்ணுகிைார்கள். 

نَهُهْم  اِ ْونهُهْم  وه  لهيهُصَدُ
ِن  ِبْيِل  عه   الَسه

ُبْونه  یهْحسه هنَهُهْم  وه  ا
ْهتهُدْونه   َمُ

38. இறுதியாக, (-ரஹ்மானின் நிறனறவ 
புைக்கணித்து வாழ்ந்த) அவன் நம்மிடம் 
வரும்கபாது, (தன்றன வழிசகடுத்த 
றஷத்தாறன கநாக்கி) எனக்கு மத்தியிலும் 
உனக்கு மத்தியிலும் கிழக்கிற்கும் 
கமற்கிற்கும் இறடப்பட்ட தூரம் இருக்க 
கவண்டுகம! என்று கூறுவான். அவன் (-
றஷத்தான்) மிகக் சகட்ட நண்பன் ஆவான். 

َتَٰ   نها  اِذها حه ٓاءه  قهاله   جه
بهیْنهكه  بهْيِنْ  یَٰلهْيته    وه
 الْمهْشِرقهْيِ  بُْعده 

 الْقهِریُْن  فهِبْئسه 
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39. நீங்கள் (இறைவனுக்கு இறணறவத்து) 
அநியாயம் சசய்த காரணத்தால் நிச்சயமாக 
(வழிசகடுத்த) நீங்கள் (இன்னும், உங்கறள 
பின்பற்ைி வழிசகட்டவர்கள் எல்கலாருமாக) 
தண்டறனயில் இறணந்திருப்பது இன்றைய 
தினம் உங்களுக்கு அைகவ பலனளிக்காது. 
(நரக தண்டறன உங்களுக்கு இறடயில் 
பங்கிட்டுக் சகாடுக்கப்படாமல், 
ஒவ்சவாருவருக்கும் முழுறமயான 
தண்டறன சகாடுக்கப்படும்.) 

لهْن  ُكُم  وه   اِذْ  الْيهْومه  یَهْنفهعه
لهْمُتْم  هنَهُكْم  َظه  ِف  ا
اِب  ذه ُِكْونه  الْعه  ُمْشَته

40. ஆக, (அல்லாஹ்வின் கவத 
ஆதாரங்கறள சசவி ஏற்க முடியாமல் 
யாறர அல்லாஹ் சசவிடர்களாகவும் 
அவனது அத்தாட்சிகறள பார்க்கமுடியாமல் 
யாறர அல்லாஹ் குருடர்களாகவும் 
ஆக்கிவிட்டாகனா) அந்த சசவிடர்கறள நீர் 
சசவி ஏற்க றவக்க முடியுமா? அல்லது 
அந்த குருடர்கறளயும் சதளிவான 
வழிககட்டில் இருப்பவர்கறளயும் நீர் 
கநர்வழி சசலுத்திட முடியுமா? 

هفهاهنْته  َمه  ُتْسِمعُ  ا هوْ  الَصُ  ا
ْن  الُْعْمه  تهْهِدی مه هانه  وه  ك

َٰل   ِفْ  ل ِبْي   ضه  َمُ

41. ஆககவ, (நபிகய!) ஒன்று நிச்சயமாக 
உம்றம நாம் மரணிக்கச் சசய்கவாம். 
பிைகு, நிச்சயமாக நாம் அவர்களிடம் 
பழிவாங்குகவாம். 

ا  َه  فهاَِمه  فهاِنَها  ِبكه  نهْذههبه
 ْ  َمُنْتهِقُمْونه   ِمْٰنُ

42. அல்லது, நாம் அவர்களுக்கு 
எச்சரித்தறத (-தண்டறனறய) நாம் உமக்கு 
(உமது வாழ்நாளிகலகய) காண்பிப்கபாம். 
ஆக, நிச்சயமாக நாம் அவர்கள் மீது முழு 
ஆற்ைல் உள்ளவர்கள் ஆகவாம்! 

هوْ   الَهِذْی  نُِریهَنهكه  ا
ُهْم  ْ  فهاِنَها  وهعهْدنَٰ  عهلههْْیِ
ْقتهِدُرْونه   َمُ

43. ஆககவ, (நபிகய!) உமக்கு வஹ்யி 
அைிவிக்கப்பட்ட(இந்த கவதத்)றத 
உறுதியாக பற்ைிப்பிடிப்பரீாக! நிச்சயமாக நீர் 
கநரான பாறதயில் இருக்கிைரீ். 

 ِبالَهِذْی   فهاْستهْمِسْك 
نَهكه  اِلهْيكه    اُْوِحه  لَٰ  اِ  عه
اط    َمُْستهِقْيم   ِصره
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44. நிச்சயமாக இ(ந்த கவதமான)து 
உமக்கும் உமது மக்களுக்கும் ஒரு (சபரிய) 
சிைப்பாகும். (இதன் படி நீங்கள் அமல் 
சசய்தது பற்ைி) உங்களிடம் விறரவில் 
விசாரிக்கப்படும். 

نَهه   اِ  لَهكه  لهِذْكر   وه
لِقهْوِمكه    ْوفه  وه   وهسه
 ُتْسـ هلُْونه 

45. (நபிகய!) உமக்கு முன்னர் நாம் 
அனுப்பிய நமது தூதர்க(ளின் சமுதாயத்றத 
கசர்ந்த உண்றம நம்பிக்றகயாளர்க)றள நீர் 
விசாரிப்பரீாக! “ரஹ்மாறன அன்ைி 
வணங்கப்படுகின்ை (கவறு) சதய்வங்கறள 
நாம் (அவர்களுக்கு) ஏற்படுத்தி 
சகாடுத்திருக்கிகைாமா?” என்று. 

ْسـ هْل  ْن  وه لْنها  مه هْرسه  ِمْن  ا
ُسلِنها   ِمْن  قهْبلِكه    َرُ
لْنها  عه   ُدْوِن  ِمْن  اهجه
ْحمَِٰن  ةً  الَره لِهه  اَٰ
ن   یَُْعبهُدْونه

46. திட்டவட்டமாக நாம் மூஸாறவ 
ஃபிர்அவ்ன் இன்னும் அவனது 
பிரமுகர்களிடம் நமது அத்தாட்சிகளுடன் 
அனுப்பிகனாம். ஆக, (அவர்கறள கநாக்கி) 
அவர் கூைினார்: “நிச்சயமாக நான் 
(உங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட) அகிலங்களின் 
இறைவனுறடய தூதர் ஆகவன்.” 

ْد  لهقه لْنها  وه هْرسه  ُمْوسَٰ  ا
ْونه  اِلَٰ  ِباَٰیَِٰتنها     فِْرعه

ۡى ِه  وه  ْ  فهقهاله  مهله   اَِنِ
ُسْوُل  َبِ  ره لهِمْيه  ره  الْعَٰ

47. ஆக, அவர்களிடம் அவர் நமது 
அத்தாட்சிகளுடன் வந்தகபாது, அப்கபாது 
அவர்கள் அவற்றைப் பார்த்து (ககலியாக) 
சிரித்தார்கள். 

ُهْم  فهلهَمها  ٓاءه   اِذها ِباَٰیَِٰتنها   جه
ا  ُهْم  ُكْونه  َمِْنهه  یهْضحه

48. அவர்களுக்கு நாம் ஓர் அத்தாட்சிறயக் 
காண்பிக்க மாட்கடாம், அது அதற்கு முன்பு 
வந்த அத்தாட்சிறய விட சபரியதாக 
இருந்கத தவிர. இன்னும், நாம் அவர்கறள 
தண்டறனயால் பிடித்கதாம், அவர்கள் (நம் 
பக்கம்) திரும்புவதற்காக. 

ا  مه یهة   َمِْن  نُِریِْهْم  وه   اََِله  اَٰ
ُ  ِِهه  ْكَبه ه ا ؗ  ِمْن  ا  اُْخِتهه

ُهْم  ْذنَٰ هخه ا اِب  وه ذه  ِبالْعه
لَهُهْم   یهْرِجُعْونه   لهعه
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49. அவர்கள் கூைினார்கள்: “ஓ 
மந்திரவாதிகய! (-ஓ அைிஞகர! உமது 
இறைவன்) உம்மிடம் சசய்த 
உடன்படிக்றகறய (-ககட்டு; அல்லது, இந்த 
தண்டறனறய நீக்குமாறு) உமது 
இறைவனிடம் எங்களுக்காக நீர் 
பிரார்த்திப்பரீாக! நிச்சயமாக நாங்கள் 
கநர்வழி சபறுகவாம்.” 

ِحرُ  یَٰ اهیَُهه  وهقهالُْوا  الَسَٰ
بَهكه  لهنها  اْدعُ  ِهده  ِبمها  ره   عه

كه    نَهنها  ِعْنده لهُمْهتهُدْونه  اِ
 

50. ஆக, அவர்கறள விட்டும் நாம் 
தண்டறனறய அகற்றும்கபாது அப்கபாது 
அவர்கள் (மூஸாவிற்குக் சகாடுத்த 
வாக்றக) முைித்து விடுகிைார்கள். 

ْفنها  فهلهَمها  ُ  كهشه ْٰنُ  عه
ابه  ذه  ُهْم  اِذها الْعه
 یهْنُكثُْونه 

51. இன்னும், ஃபிர்அவ்ன் தனது மக்கறள 
அறழத்தான்: “என் மக்ககள! எகிப்துறடய 
ஆட்சி எனக்கு சசாந்தமானதாக 
இல்றலயா? இந்த ஆறுகள் (என்றனச் 
சுற்ைி) எனக்கு முன்னால் ஓடுகின்ைன. ஆக, 
நீங்கள் (இவற்றை) உற்று 
கநாக்கவில்றலயா?” என்று கூைினான். 

ْوُن  وهنهادَٰی   ِفْ  فِْرعه
هلهیْسه  یَٰقهْوِم  قهاله  قهْوِمه     ا
ِذهِ  ِمْصره  ُملُْك  ِلْ   وههَٰ

رُ   ِمْن  تهْجِرْی  اَْلهنْهَٰ
هفهله  تهْحِتْ     ا

 ُتْبِصُرْونه  

52. இந்த பலவனீமானவறர விட, 
சதளிவாக கபசமுடியாதவறர விட நான் 
சிைந்தவன்தாகன? 

هْم  هنها  ا ْْی   ا ا َمِْن  خه ذه  هَٰ
۬  َوهَله  الَهِذْی  ِهْي     ُهوهمه
 یُِبْيُ  یهكهادُ 

53. ஆக, அவர் மீது தங்கத்தினால் ஆன 
காப்புகள் அணிவிக்கப்பட கவண்டாமா? 
அல்லது, வானவர்கள் அவருடன் 
கசர்ந்தவர்களாக (நம்மிடம்) வர 
கவண்டாமா! 

ة   عهلهْيهِ   اُلِْقه   َله  فهلهوْ  هْسوِره  ا
هوْ  ذهههب   َمِْن  ٓاءه  ا هُ  جه  مهعه

كهةُ  َٰٓى ِ ِنِْيه  الْمهل  ُمْقَته
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54. ஆக, அவன் தனது மக்கறள (மிகவும்) 
அற்பமாகக் கருதினான். ஆக, அவர்கள் 
அவனுக்கு கீழ்ப்படிந்தனர். நிச்சயமாக 
அவர்கள் பாவிகளான மக்களாக இருந்தனர். 

َفه  ه   فهاْستهخه   قهْومه
اُعْوهُ    نَهُهْم  فهاهطه هانُْوا اِ  ك
 فَِٰسِقْيه  قهْوًما 

55. ஆக, அவர்கள் நம்றம ககாபமூட்டகவ 
நாம் அவர்களிடம் பழிவாங்கிகனாம். 
ஆககவ, அவர்கள் அறனவறரயும் 
மூழ்கடித்கதாம். 

ُفْونها  فهلهَمها   ْمنها  اَٰسه   انْتهقه
 ْ ْ  ِمْٰنُ ُ قْٰنَٰ   فهاهْغره

هْجمهِعْيه    ا

56. ஆக, அவர்கறள (நிராகரிப்பாளர்களுக்கு) 
முன்கனாடிகளாகவும் மற்ைவர்களுக்கு 
படிப்பிறனயாகவும் நாம் ஆக்கிகனாம். 

 ْ ُ لْٰنَٰ عه ثهًل  فهجه مه لهًفا َوه  سه
ن   لَِْلَِٰخِریْنه

57. மர்யமின் மகன் ஓர் உதாரணமாக 
விவரிக்கப்பட்டகபாது, அப்கபாது உமது 
மக்கள் அதன் காரணமாக பதைிப்கபாய் 
கூச்சல் கபாடுகிைார்கள். (கிைித்தவர்கள் 
ஈஸாறவ வணங்குவது கபான்று 
முஹம்மறத நாம் வணங்ககவண்டும் 
என்று அவர் விரும்புகிைார் கபாலும் என்று 
கபச ஆரம்பித்தனர்.) 

لهَمها  ْریهمه  ابُْن  ُضِربه  وه  مه
ثهًل   ِمْنهُ  قهْوُمكه  اِذها مه

ْونه   یهِصَدُ

58. அவர்கள் கூைினார்கள்: “எங்கள் 
கடவுள்கள் சிைந்தவர்களா? அல்லது அவர் 
(முஹம்மத்) சிைந்தவரா? (எங்கள் 
கடவுள்ககள சிைந்தறவ. எனகவ, நாங்கள் 
அவற்றைகய வணங்குகவாம்.)” தர்க்கம் 
சசய்வதற்காககவ தவிர அவறர (-
ஈஸாறவ) அவர்கள் உமக்கு உதாரணமாக 
கபசவில்றல. மாைாக, அவர்கள் 
(எப்கபாதுகம) வாக்குவாதம் சசய்யக்கூடிய 
மக்கள் ஆவர். 

ا قهالُْو  ُتنها وه لِهه اَٰ ْْی   ءه هْم  خه  ا
ا  ُهوه   بُْوهُ  مه ره  اََِله  لهكه  ضه

ًَل    ده  قهْوم   ُهْم   بهْل  جه
ِصُمْونه   خه
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59. (ஈஸா) அவர்மீது நாம் அருள் புரிந்த ஓர் 
அடியாராககவ தவிர அவர் (கடவுகளா, 
கடவுளின் மககனா இல்றல.) இன்னும், 
நாம் அவறர இஸ்ரகவலர்களுக்கு ஓர் 
அத்தாட்சியாக ஆக்கிகனாம். 

ْبد   ُهوهاََِله  اِْن  ْمنها  عه هنْعه   ا
لْنَٰهُ  عهلهْيهِ  عه ثهًل  وهجه   مه
ٓاِءیْله   لَِبهِنْ    اِْسره

60. இன்னும், நாம் நாடினால் (உங்கறள 
அழித்துவிட்டு) உங்களுக்குப் பதிலாக 
வானவர்கறள இந்த பூமியில் (ஒரு 
தறலமுறைக்கு பின்னர் ஒரு 
தறலமுறையாக) வசிப்பவர்களாக 
ஆக்கியிருப்கபாம். 

لهوْ  ٓاءُ  وه لْنها  نهشه عه   لهجه
كهةً  ِمْنُكْم  َٰٓى ِ ل   ِف  َمه
 یهْخلُُفْونه  اَْلهْرِض 

61. (நபிகய! அவர்கறள கநாக்கி கூறுவரீாக!) 
“நிச்சயமாக அவர் (-ஈஸா) மறுறமயின் 
அறடயாளம் ஆவார். ஆககவ, அ(ந்த 
மறுறம நிகழ்வ)தில் நீங்கள் அைகவ 
சந்கதகிக்காதீர்கள். இன்னும், என்றன 
பின்பற்றுங்கள்! இது, கநரான பாறதயாகும்.” 

نَهه   اِ ةِ  لهِعلْم   وه اعه   لَِلَسه
َنه  فهله  ُ ا  تهْمَته   ِبهه

تَهِبُعْوِن    ا ا  وه ذه اط   هَٰ  ِصره
 َمُْستهِقْيم  

62. “இன்னும், றஷத்தான் (இந்த கநரான 
பாறதறய விட்டு) உங்கறள தடுத்துவிட 
கவண்டாம். நிச்சயமாக அவன் உங்களுக்கு 
சதளிவான எதிரி ஆவான்.” 

نَهُكُم  وهَله   یهُصَده
ُن    ْيطَٰ نَهه   الَشه  لهُكْم  اِ

ِبْي   عهُدَو    َمُ

63. சதளிவான அத்தாட்சிகளுடன் ஈஸா 
வந்தகபாது அவர் கூைினார்: “திட்டமாக 
நான் உங்களிடம் ஞான(மிகுந்த கவத)த்றத 
சகாண்டுவந்துள்களன். இன்னும், நீங்கள் 
எதில் கருத்து கவற்றுறம சகாள்கிைரீ்ககளா 
அதில் (சரியான) சிலவற்றை உங்களுக்கு 
விவரிப்பதற்காகவும் வந்துள்களன். ஆககவ, 
அல்லாஹ்றவ அஞ்சுங்கள்! இன்னும், 
எனக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்!” 

لهَمها  ٓاءه  وه   ِعْيسَٰ  جه
ِت ِبالْبه    قهْد  قهاله  یَِنَٰ

  ِبالِْحْكمهةِ  ِجْئُتُكْم 
ه    بهْعضه  لهُكْم  وهَِلُبهَيِ
 فِْيِه    تهْختهلُِفْونه  الَهِذْی 
ه  فهاتَهُقوا هِطْيُعْوِن  اّلَلَٰ ا وه
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64. “நிச்சயமாக அல்லாஹ்தான் எனது 
இறைவனும் உங்கள் இறைவனும் ஆவான். 
ஆககவ, அவறனகய வணங்குங்கள்! இது, 
கநரான பாறதயாகும்.” 

ه  اَِنه  ْ  اّلَلَٰ َبِ بَُُكْم  ُهوهره  وهره
ا فهاْعُبُدْوهُ    ذه اط   هَٰ  ِصره
 َمُْستهِقْيم  

65. ஆக, (வழிசகட்ட) பிரிவினர்கள் 
தங்களுக்கு மத்தியில் (ஈஸாவின் 
விஷயத்தில்) தர்க்கித்தனர். ஆக, மிகவும் 
வலி தரக்கூடிய நாளுறடய 
தண்டறனயினால் அநியாயக்காரர்களுக்கு 
நாசம் உண்டாகட்டும். 

اُب  فهاْختهلهفه  ْ  اَْلهْحزه  ِمنٌۢ
   ْ یْل   بهْيِٰنِ َهِذیْنه  فهوه  لَِل
لهُمْوا اِب  ِمْن  ظه  یهْوم   عهذه
هلِْيم    ا

66. அவர்கள் உணராமல் இருக்கின்ை 
நிறலயில் மறுறம அவர்களிடம் 
திடீசரன்று வருவறதத் தவிர அவர்கள் 
எதிர்பார்க்கிைார்களா? 

 اََِله  یهْنُظُرْونه  ههْل 
ةه  اعه هْن  الَسه ْ  ا ُ  تهاْتهِْیه

 َله  بهْغتهًة َوهُهْم 
 یهْشُعُرْونه 

67. இறையச்சமுள்ளவர்கறளத் தவிர 
நண்பர்கள் எல்லாம் அந்நாளில் அவர்களில் 
சிலர், சிலருக்கு எதிரிகளாக இருப்பார்கள். 

ءُ  هَْلهِخاََله ذ    ا ى ِ  یهْومه
 عهُدَو   لِبهْعض   بهْعُضُهْم 

 الُْمَتهِقْيه ۬ن  اََِله 

68. (இறையச்சமுள்ள) என் அடியார்ககள! 
இன்று உங்களுக்கு பயமில்றல. இன்னும் 
நீங்கள் கவறலப்பட மாட்டீர்கள். 

ْوف   َله  یَِٰعبهادِ   عهلهْيُكُم  خه
هنُْتْم  وهَله   الْيهْومه   ا

نُْونه    تهْحزه

69. (என் அடியார்கள்) எத்தறககயார் 
என்ைால் அவர்கள் நமது வசனங்கறள 
நம்பிக்றக சகாண்டனர். இன்னும், அவர்கள் 
(நமக்கு முற்ைிலும் பணிந்து நடக்கின்ை) 
முஸ்லிம்களாக இருந்தார்கள். 

هلَهِذیْنه  ُنْوا ا مه  ِباَٰیَِٰتنها  اَٰ
هانُْوا ك  ُمْسلِِمْيه    وه
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70. நீங்களும் உங்கள் மறனவிகளும் 
(ஈமான் சகாண்ட உங்கறளப் 
கபான்ைவர்கள் எல்கலாரும்) சசார்க்கத்தில் 
நுறழயுங்கள். (அதில்) நீங்கள் 
மகிழ்விக்கப்படுவரீ்கள்! 

َنهةه  اُْدُخلُوا هنُْتْم  الْجه  ا
هْزوهاُجُكْم  ا ْونه  وه ُ ُتْحَبه

 

71. தங்கத்தினால் ஆன தட்டுகளுடனும், 
குவறளகளுடனும் அவர்கறள சுற்ைி 
வரப்படும். இன்னும், அதில் (அவர்களது) 
மனங்கள் விரும்புகின்ைறவயும் கண்கள் 
இன்புறுகின்ைறவயும் அவர்களுக்கு உண்டு. 
(நம்பிக்றகயாளர்ககள!) நீங்கள் அதில் 
நிரந்தரமாக தங்கி இருப்பரீ்கள். 

اُف  ْ  یُطه اف   عهلههْْیِ  ِبِصحه
ْكوهاب     َمِْن  ه  ذهههب  َوها

ا  فِْيهه ا  وه   تهْشتهِهْيهِ  مه
تهلهذَُ  اَْلهنُْفُس   اَْلهْعُيُ    وه
هنُْتْم  ا ا  وه   فِْيهه
لُِدْونه    خَٰ

72. இதுதான், நீங்கள் சசய்துசகாண்டிருந்த 
நன்றமகளின் காரணமாக உங்களுக்கு 
சசாந்தமாக்கி றவக்கப்பட்ட சசார்க்கமாகும். 

ِتلْكه  َنهةُ  وه   الَهِتْ   الْجه
 ُكنُْتْم  ِبمها  اُْوِرثُْتُمْوهها 
 تهْعمهلُْونه 

73. உங்களுக்கு அதில் அதிகமான (-வறக 
வறகயான) பழங்கள் உண்டு. அவற்ைில் 
இருந்து நீங்கள் (மனமாை) உண்பரீ்கள். 

ا  لهُكْم  ة   فِْيهه ِكهه   فها
ة   ِثْْیه ا  كه  تهاْكُلُْونه  َمِْنهه

74. நிச்சயமாக குற்ைவாளிகள் நரகத்தின் 
தண்டறனயில் நிரந்தரமாக தங்கி 
இருப்பார்கள். 

 ِفْ  الُْمْجِرِمْيه  اَِنه 
اِب  َنهمه  عهذه هه   جه
لُِدْونه ۬    خَٰ

75. அவர்கறள விட்டும் தண்டறன 
குறைக்கப்படாது. இன்னும், அவர்கள் அ(ந்த 
தண்டறனகள் குறைக்கப்படும் என்ப)தில் 
நம்பிக்றக இழந்திருப்பார்கள். 

ُ  َله  ْ  یُفهََته ْٰنُ  وهُهْم  عه
 ُمْبلُِسْونه   فِْيهِ 
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76. நாம் அவர்களுக்கு அநியாயம் 
சசய்யவில்றல. எனினும், அவர்கள்தான் 
முற்ைிலும் அநியாயக்காரர்களாக 
இருந்தார்கள். 

ا  مه ْ  وه ُ لهْمٰنَٰ َِٰكْن  ظه ل  وه
هانُْوا لِِمْيه   ُهُم  ك  الَظَٰ

77. இன்னும், “மாலிக்கக! உமது இறைவன் 
எங்கறள அழித்துவிடட்டும்!” என்று கூைி 
அவர்கள் (நரகத்தின் காவலாளியான 
மாலிக்றக) அறழப்பார்கள். அவர் 
(அப்கபாது உடகன பதில் தராமல், ஆயிரம் 
ஆண்டுகள் கழித்து பதில்) கூறுவார்: 
“நீங்கள் (இதில் நிரந்தரமாக) தங்குவரீ்கள்! 
(உங்களுக்கு இங்கு மரணமில்றல)” 

نهادهْوا   لِيهْقِض  یَٰمَٰلُِك  وه
بَُكه    عهلهیْنها نَهُكْم  قهاله  ره  اِ
ِكثُْونه   َمَٰ

78. திட்டவட்டமாக நாம் உங்களிடம் 
உண்றமறயக் சகாண்டு வந்கதாம். 
என்ைாலும், உங்களில் அதிகமானவர்கள் 
இந்த உண்றமறய சவறுக்கிைரீ்கள். 

ْد  ُكْم  لهقه َقِ  ِجْئنَٰ  ِبالْحه
َِٰكَنه  ل ُكْم  وه ْكثهره ه َقِ  ا  لِلْحه
ِرُهْونه   كَٰ

79. (இந்த உண்றமக்கு எதிராக) ஒரு 
காரியத்றத அவர்கள் முடிவு சசய்து 
விட்டார்களா? நிச்சயமாக நாங்கள்தான் 
(அவர்கறள இழிவுபடுத்தும் காரியத்றத) 
முடிவு சசய்யப்கபாகிகைாம். 

هْم  ا ا ُمْو  هبْره هْمًرا ا  فهاِنَها  ا
 ُمَْبُِمْونه  

80. நாம் அவர்களின் இரகசிய கபச்றசயும் 
அவர்கள் கூடி (ஒன்ைாக)ப் கபசுவறதயும் 
சசவியுை மாட்கடாம் என்று அவர்கள் 
எண்ணுகிைார்களா? ஏன் இல்றல, நமது 
(வானவத்) தூதர்கள் அவர்களிடம் 
இருந்தவர்களாக (அவர்கள் தனிறமயில்; 
அல்லது, சறபயில் கபசுகின்ை 
அறனத்றதயும்) பதிவு சசய்கிைார்கள். 

هْم  ُبْونه  ا هنَها  یهْحسه  َله  ا
ُهْم  نهْسمهعُ   ِسَره

ىُهْم    نهْجوَٰ  وهُرُسلُنها  بهلَٰ  وه
یِْهْم   یهْكُتُبْونه  لهده

81. (நபிகய!) கூறுவரீாக! “ரஹ்மான் – 
கபரருளாளனாகிய அல்லாஹ்விற்கு 
குழந்றத இருக்குகமயானால் (அறத) 
வணங்குபவர்களில் முதலாமவனாக நான் 
இருந்திருப்கபன்.” 

هانه  اِْن  قُْل  ْحمَِٰن  ك  لِلَره
  ۬ لهد    هنها  وه ُل  فها هَوه  ا

ِبِدیْنه   الْعَٰ
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82. வானங்கள் இன்னும் பூமியின் அதிபதி, 
அர்ஷுறடய அதிபதி(யாகிய அவன்) 
அவர்கள் வர்ணிக்கின்ை (இந்த சபாய்யான) 
வர்ணிப்புகறள விட்டும் மிகப் 
பரிசுத்தமானவன். 

نه  َبِ  ُسْبحَٰ ِت  ره مَٰوَٰ   الَسه
َبِ  وهاَْلهْرِض  ْرِش  ره  الْعه

َمها   یهِصُفْونه  عه

83. ஆககவ, (நபிகய!) அவர்கறள விடுங்கள்! 
அவர்கள் (தங்கள் சபாய்களில்) மூழ்கட்டும், 
(தங்கள் உலக வாழ்க்றகயில்) 
விறளயாடட்டும்! இறுதியாக, அவர்கள் 
எச்சரிக்கப்படுகின்ை அவர்களது 
(தண்டறனயின்) நாறள அவர்கள் 
சந்திப்பார்கள். 

ْرُهْم    یهُخْوُضْوا فهذه
ُبْوا یهلْعه َتَٰ  وه َُٰقْوا حه  یُل
ُهُم  یُْوعهُدْونه  الَهِذْی  یهْومه
 

84. அவன் வானத்திலும் வணங்கப்படும் 
இறைவனாக, பூமியிலும் வணங்கப்படும் 
இறைவனாக இருக்கிைான். அவன்தான் 
மகா ஞானவான், நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

مهٓاءِ  ِف  وهُهوهالَهِذْی    الَسه
َٰه   َٰه     اَْلهْرِض  وهِف  اِل  اِل

ِكْيُم  لِْيُم  وهُهوهالْحه الْعه
 

85. வானங்கள், பூமி, இன்னும் அறவ 
இரண்டிற்கும் இறடயில் உள்ளவற்ைின் 
ஆட்சி எவனுக்கு உரியகதா அ(ந்த 
இறை)வன் மிகுந்த பாக்கியவான், மிகவும் 
உயர்ந்தவன், மிக்க மகத்தானவன் ஆவான். 
இன்னும், அவனிடகம மறுறமயின் அைிவு 
இருக்கிைது. இன்னும், அவன் பக்ககம 
நீங்கள் திரும்பக் சகாண்டு வரப்படுவரீ்கள். 

كه  ه  ُملُْك  لهه   الَهِذْی  وهتهَبَٰ
ِت الَسه  ا   وهاَْلهْرِض  مَٰوَٰ مه  وه

ا    ه   بهیْنهُهمه   عِلُْم  وهِعْنده
ِة    اعه اِلهْيهِ  الَسه   وه
ُعْونه   ُتْرجه



 

ஸூரா ஜாஸியா 

 

1152 

 

 الجاثية 

86. அவறன அன்ைி அவர்கள் எவர்கறள 
அறழக்கிைார்ககளா அவர்கள் 
(அல்லாஹ்விடம் யாருக்கும்) சிபாரிசு 
சசய்வதற்கு உரிறம சபை மாட்டார்கள். 
ஆனால், எவர்கள் (அல்லாஹ்தான் 
வணக்கத்திற்குரியவன் என்ை) உண்றமக்கு 
- அவர்கள் (அறத) நன்கு அைிந்தவர்களாக - 
சாட்சி கூைினார்ககளா (-அல்லாஹ்றவ 
மட்டும் வணங்கி அவனுக்கு எறதயும் 
இறணறவக்காமல், சிபாரிறச 
அல்லாஹ்விடம் மட்டும் எதிர்பார்த்து 
இருந்தார்ககளா) அவர்களுக்குத்தான் 
(வானவர்களும் நல்லவர்களும் 
அல்லாஹ்வின் அனுமதிசகாண்டு) சிபாரிசு 
சசய்வார்கள். (அவர்கறள 
வணங்கியவர்களுக்கு அல்ல.) 

 الَهِذیْنه  یهْملُِك  وهَله 
 ُدْونِهِ  ِمْن  یهْدُعْونه 
ةه  فهاعه ْن  اََِله  الَشه ِهده   مه   شه
َقِ  یهْعلهُمْونه  وهُهْم  ِبالْحه
 

87. அவர்கறள யார் பறடத்தான் என்று நீர் 
அவர்களிடம் ககட்டால், நிச்சயமாக 
அவர்கள் கூறுவார்கள்: “அல்லாஹ்” என்று. 
(அப்படி இருக்க) அவர்கள் (அவறன 
வணங்குவதில் இருந்து) அவர்கள் எப்படி 
திருப்பப்படுகிைார்கள்! 

ْن  لهى ِ ْ  وه ُ هلهَْته ا  َمهْن  سه
لهقهُهْم  ُ  لهيهُقْولَُنه  خه  اّلَلَٰ
هَنَٰ   یُْؤفهُكْونه   فها

88. இன்னும், “என் இறைவா! நிச்சயமாக 
இவர்கள் நம்பிக்றக சகாள்ளாத மக்கள் 
ஆவார்கள்” என்ை அவருறடய (-
தூதருறடய) கூற்ைின் அைிவும் 
அவனிடம்தான் இருக்கிைது. 

قِْيلِه   َبِ  وه ءِ  اَِنه  یَٰره   هَٰ ُؤاَله
 یُْؤِمُنْونه   ََله  قهْوم  

89. ஆககவ, (நபிகய!) அவர்கறள 
புைக்கணிப்பரீாக! இன்னும், (அவர்களுக்கு) 
ஸலாம் கூைிவிடுவரீாக! ஆக, அவர்கள் 
விறரவில் (அவர்களின் தண்டறனறய) 
அைிவார்கள். 

ْ  فهاْصفهْح  ْٰنُ  وهقُْل  عه
َٰم     ل ْوفه  سه  فهسه

ن   یهْعلهُمْونه
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ஸூரா துகான் الدخان 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. ஹா மீம்.  ۛ۬ ٓم  حَٰ

2. சதளிவான இந்த கவதத்தின் மீது 
சத்தியமாக!  ِب الِْكتَٰ  الُْمِبْيِ ۛ۬  وه

3. நிச்சயமாக நாம் அபிவிருத்தி 
சசய்யப்பட்ட (அதிக நன்றமகளுறடய) ஓர் 
இரவில் இறத இைக்கிகனாம். நிச்சயமாக 
நாம் அச்சமூட்டி எச்சரிப்பவர்களாக 
இருந்கதாம். 

َها   ن هُ  اِ لْنَٰ هنْزه   لهْيلهة   ِفْ  ا
كهة   ه نَها  َمَُبَٰ   ُكَنها  اِ

 ُمْنِذِریْنه 

4. இதில்தான் ஞானமிக்க எல்லாக் 
காரியங்களும் முடிவு சசய்யப்படுகின்ைன,  ا ُق  فِْيهه هْمر   كَُلُ  یُْفره  ا

ِكْيم     حه

5. நம்மிடமிருந்து வருகின்ை 
கட்டறளயின்படி. நிச்சயமாக நாம் (அவறர) 
தூதராக அனுப்பக் கூடியவர்களாககவ 
இருந்கதாம், 

هْمًرا َها     ِعْنِدنها َمِْن  ا   اِن
 ُمْرِسلِْيه   ُكَنها 

6. (அவர்) உமது இறைவனின் ஓர் அருளாக 
இருக்ககவண்டும் என்பதற்காக. நிச்சயமாக 
அவன்தான் நன்கு சசவியுறுபவன், 
நன்கைிந்தவன். 

ْحمهةً  بَِكه    َمِْن  ره نَهه   َره  اِ
ِمْيعُ  لِْيُم   ُهوهالَسه  الْعه

7. வானங்கள், பூமி, இன்னும் அறவ 
இரண்டிற்கும் இறடயில் உள்ளவற்ைின் 
அதிபதி(யிடமிருந்து அவர் அருளாக 
அனுப்பப்பட்டு இருக்கிைார்). நீங்கள் 
(உண்றமகறள) உறுதியாக நம்பக் 
கூடியவர்களாக இருந்தால் (இறத 
உறுதியாக நம்பிக்றக சகாள்ளுங்கள்)! 

َبِ  ِت  ره مَٰوَٰ   وهاَْلهْرِض  الَسه
ا  مه ا    وه  ُكنُْتْم  اِْن  بهیْنهُهمه
وْ   قِِنْيه َمُ
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8. அவறனத் தவிர (உண்றமயில் 
வணங்கத்தகுதியான) இறைவன் அைகவ 
இல்றல. அவன் உயிர்ப்பிக்கிைான்; 
மரணிக்க றவக்கிைான்; அவன்தான் உங்கள் 
இறைவனும் முன்கனார்களான உங்கள் 
மூதாறதகளின் இறைவனும் ஆவான். 

َٰهه  َله   یُْح   اََِله  اِل  ُهوه
یُِمْيُت    بَُُكْم  وه َبُ  ره  وهره

به  ُكُم اَٰ لِْيه  ٓاى ِ هَوه  اَْل

9. மாைாக, அவர்கள் (இந்த கவதத்றத 
நம்பிக்றக சகாள்ளாமல்) சந்கதகத்தில் 
இருக்கிைார்கள்; (வணீ் ககளிக்றககளில்) 
விறளயாடுகிைார்கள். 

َك   ِفْ  ُهْم  بهْل  ُبْونه  شه یَهلْعه
 

10. ஆக, வானம் ஒரு சதளிவான 
புறகறயக் சகாண்டு வருகின்ை நாறள 
எதிர்பார்ப்பரீாக! 

 تهاِْٰت  یهْومه  فهاْرتهِقْب 
مهٓاءُ  ان   الَسه   ِبُدخه
ِبْي     َمُ

11. அது மக்கறள சூழ்ந்துசகாள்ளும். இது 
துன்புறுத்தும் தண்டறனயாகும்.  ا  الَنهاسه    یَهْغَشه ذه  هَٰ

اب   هلِْيم   عهذه  ا

12. “எங்கள் இறைவா! எங்கறள விட்டு 
தண்டறனறய நீக்கி விடுவாயாக! 
நிச்சயமாக நாங்கள் (உன்றன நம்பிக்றக 
சகாண்ட) நம்பிக்றகயாளர்கள் ஆகவாம்” 
(என்று அழுது பிரலாபிப்பார்கள்). 

بَهنها  ْكِشْف  ره َنها  ا   عه
ابه  ذه نَها  الْعه ُمْؤِمُنْونه  اِ

 

13. (தண்டறன வந்த பின்னர்) நல்லைிவு 
சபறுவது அவர்களுக்கு எப்படி பலன் தரும்? 
திட்டமாக அவர்களிடம் சதளிவான ஒரு 
தூதர் வந்தார். 

هَنَٰ  ی لهُهُم  ا ْكرَٰ   وهقهْد  الَذِ
ُهْم  ٓاءه ُسْول   جه  ره
ِبْي     َمُ

14. பிைகு, அவர்கள் அவறர விட்டு விலகி 
சசன்று விட்டனர். இன்னும், (பிை 
மனிதர்களால் இந்த கவதத்றத) 
கற்பிக்கப்பட்டவர், றபத்தியக்காரர் என்று 
(அவறரப் பற்ைி) கூைினார்கள். 

ْنهُ  تهوهلَهْوا ثَُمه    وهقهالُْوا عه
لَهم    َمهْجُنْون    ُمعه
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15. நிச்சயமாக நாம் இந்த தண்டறனறய 
சகாஞ்சம் நீக்குகவாம். (ஆனால்,) 
நிச்சயமாக நீங்கள் (உங்கள் வழிககட்டின் 
பக்ககம) திரும்புவரீ்கள். 

نَها  هاِشُفوا اِ اِب  ك ذه  الْعه
نَهُكْم  قهلِْيًل    اِ
 نه  عهٓاى ُِدوْ 

16. சபரிய தாக்குதலாக (அவர்கறள) நாம் 
தாக்குகின்ை நாளில் (அவர்களிடம்) 
நிச்சயமாக நாம் பழி வாங்குகவாம். 

ةه  نهْبِطُش  یهْومه   الْبهْطشه
ی    نَها  الُْكَْبَٰ ُمنْتهِقُمْونه  اِ

 

17. இவர்களுக்கு முன்னர் நாம் 
ஃபிர்அவ்னுறடய மக்கறள திட்டவட்டமாக 
கசாதித்கதாம். இன்னும், அவர்களிடம் 
கண்ணியமான ஒரு தூதர் வந்தார். 

ْد  لهقه  قهْومه   قهْبلهُهْم  فهتهَنها  وه
ْونه  ُهْم  فِْرعه ٓاءه  وهجه
ُسْول   ِریْم    ره  كه

18. (அவர் கூைினார்:) “நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்வின் அடியார்கறள என்னிடம் 
ஒப்பறடத்து விடுங்கள்! நிச்சயமாக நான் 
உங்களுக்கு (அனுப்பப்பட்ட) 
நம்பிக்றகக்குரிய தூதர் ஆகவன்.” 

هْن  ا ا هدَُْو  َه  ا ِ    ِعبهاده  اِله   اّلَلَٰ
 ْ ُسْول   لهُكْم  اَِنِ  ره

هِمْي     ا

19. “இன்னும், நிச்சயமாக அல்லாஹ்விற்கு 
முன் சபருறம அடிக்காதீர்கள்! (அவனது 
அடியார்கள் மீது அழிச்சாட்டியம் 
சசய்யாதீர்கள்.) நிச்சயமாக நான் 
உங்களிடம் சதளிவான ஆதாரத்றதக் 
சகாண்டு வருகவன்.” 

هْن  ا له  تهْعلُْوا ََله  وه ِ    عه   اّلَلَٰ
  ْ تِْيُكْم  اَِنِ ن   اَٰ  ِبُسلْطَٰ

ِبْي     َمُ

20. “இன்னும், நிச்சயமாக நான் எனது 
இறைவனிடம்; இன்னும், உங்கள் 
இறைவனிடம் நீங்கள் என்றனக் 
சகால்வதில் இருந்து பாதுகாவல் 
கதடிகனன்.” 

 ْ اَِنِ ْ  عُْذُت  وه َبِ بَُِكْم  ِبره  وهره
هْن   تهْرُجُمْوِنؗ  ا

21. “நீங்கள் என்றன நம்பிக்றக 
சகாள்ளவில்றல என்ைால் என்றன விட்டு 
விலகி சசன்று விடுங்கள்.” 

اِْن   ِلْ  ُتْؤِمُنْوا لَهْم  وه
 فهاْعتهِزلُْوِن 
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22. ஆக, அவர் தனது இறைவறன 
அறழத்தார்: “நிச்சயமாக இவர்கள் (உனக்கு 
எதிராக) குற்ைம் சசய்கின்ை மக்கள் 
ஆவார்கள்.” 

عها  بَهه    فهده هَنه  ره ءِ  ا  هَٰ ُؤاَله
 َمُْجِرُمْونه  قهْوم  

23. (இறைவன் கூைினான்:) “ஆக, என் 
அடியார்கறள இரவில் நீர் அறழத்துச் 
சசல்வரீாக. நிச்சயமாக நீங்கள் (உங்கள் 
எதிரிகளால்) பின்சதாடரப்படுவரீ்கள்.” 

 لهْيًل  ِبِعبهاِدْی  فهاهْسرِ 
نَهُكْم  تَهبهُعْونه   اِ  َمُ

24. இன்னும், கடறல (அது) அறமதியாக 
(இருக்கின்ை நிறலயில் அப்படிகய) 
விட்டுவிடுங்கள்! நிச்சயமாக அவர்கள் 
மூழ்கடிக்கப்படுகின்ை ராணுவம் ஆவார்கள். 

ْتُرِك  ا ْهًوا    الْبهْحره  وه  ره
نَهُهْم  قُْونه  ُجْند   اِ ْغره َمُ
 

25. அவர்கள் எத்தறனகயா 
கதாட்டங்கறளயும் ஊற்றுகறளயும் 
விட்டுச்சசன்ைார்கள். 

ْم  ُكْوا كه َنَٰت    ِمْن  تهره جه
 َوهُعُيْون   

26. இன்னும், விவசாய நிலங்கறளயும் 
கண்ணியமான இடங்கறளயும் (-மாட 
மாளிறககறளயும் விட்டுச்சசன்ைார்கள்.) 

مهقهام   وهُزُرْوع    وه
ِریْم     كه

27. இன்னும், அவர்கள் சுகமாக 
அனுபவித்துக் சகாண்டிருந்த வசதிகறளயும் 
விட்டுச்சசன்ைார்கள். 

نهْعمهة   هانُْوا وه ا  ك  فِْيهه
 فَِٰكِهْيه  

28. இப்படித்தான் (உமது இறைவனின் 
தண்டறன வந்தால் பாவிகளின் நிறல 
இருக்கும்). இன்னும், இவற்றை (எல்லாம்) 
கவறு மக்களுக்கு நாம் சசாந்தமாக்கிகனாம். 

لِكه  ا  كهذَٰ هه ثْنَٰ هْوره ا  قهْوًما  وه
ِریْنه  خه  اَٰ

29. ஆக, அவர்கள் மீது வானமும் பூமியும் 
அழவில்றல. அவர்கள் (பாவமன்னிப்பு 
கதடுவதற்கு) அவகாசம் 
சகாடுக்கப்படுபவர்களாகவும் 
இருக்கவில்றல. 

ُ  بهكهْت  فهمها    عهلههْْیِ
مه  ا   وهاَْلهْرُض  ٓاءُ الَسه مه  وه
هانُْوا ن  ك ِریْنه  ُمْنظه
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30. இழிவுபடுத்தும் தண்டறனயிலிருந்து 
இஸ்ரகவலர்கறள திட்டவட்டமாக நாம் 
காப்பாற்ைிகனாம். 

ْد  لهقه یْنها  وه   بهِنْ   نهَجه
ٓاِءیْله  اِب  ِمنه  اِْسره ذه  الْعه
 الُْمِهْيِ  

31. ஃபிர்அவ்னிடமிருந்து (அவர்கறள 
பாதுகாத்கதாம்). நிச்சயமாக அவன் 
சபருறம அடிப்பவனாக (-அழிச்சாட்டியம் 
சசய்பவனாக), வரம்புமீைிகளில் ஒருவனாக 
இருந்தான். 

ْونه    ِمْن  نَهه   فِْرعه هانه  اِ  ك
الُْمْسِرفِْيه  َمِنه  عهالًِيا 
 

32. இன்னும், (-இஸ்ரகவலர்களின் 
தகுதிறய) அைிந்கத (அக்கால) மக்கறள 
விட அவர்கறள திட்டவட்டமாக நாம் 
கதர்ந்சதடுத்கதாம். 

لهقهدِ  ُهْم  وه نَٰ ْ لَٰ  اْخَته  عه
له  عِلْم   لهِمْيه   عه  الْعَٰ

33. இன்னும், சதளிவான (பல வறகயான) 
கசாதறனகள் உள்ள அத்தாட்சிகறள 
அவர்களுக்கு நாம் சகாடுத்கதாம். 

 ْ ُ تهْيٰنَٰ اَٰ ا  اَْلَٰیَِٰت  َمِنه  وه   مه
َٰٓؤ ا فِْيهِ  ِبْي   بهل  َمُ

34. (நபிகய!) நிச்சயமாக (உமது மக்களாகிய) 
இவர்கள் கூறுகிைார்கள்:  ءِ  اَِنه  لهيهُقْولُْونه   هَٰ ُؤاَله

35. “இது நமது முதல் மரணமாககவ தவிர 
இல்றல. இன்னும், நாங்கள் (மரணித்த 
பின்னர் மீண்டும் உயிர்சகாடுத்து) 
எழுப்பப்படுபவர்களாக இல்றல.” 

ْوتهُتنها  اََِله  ِِهه  اِْن    مه
 ُ ا  ْولَٰ اَْل مه  نهْحُن  وه

ِریْنه   ِبُمْنشه

36. “ஆககவ, (முஹம்மகத!) நீங்கள் 
உண்றமயாளர்களாக இருந்தால் எங்கள் 
மூதாறதகறள (உயிர்ப்பித்து)க் சகாண்டு 
வாருங்கள்!” 

 ُكنُْتْم  اِْن  ِباَٰبهٓاى ِنها   فهاُْتْوا
ِدقِْيه   صَٰ
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37. இவர்கள் சிைந்தவர்களா? அல்லது, 
துப்பஃ உறடய மக்களா? இன்னும், 
இவர்களுக்கு முன்னுள்ளவர்களா? 
அவர்கறள (எல்லாம்) நாம் 
அழித்துவிட்கடாம். நிச்சயமாக அவர்கள் 
குற்ைவாளிகளாக இருந்தனர். 

هُهْم  ْْی   ا هْم  خه  ُتَبهع     قهْوُم  ا
الَهِذیْنه    قهْبلِِهْم    ِمْن  وه
 ؗ ْ ُ هْهلهْكٰنَٰ نَهُهْم  ا هانُْوا اِ  ك
 ُمْجِرِمْيه 

38. இன்னும், வானங்கறளயும் பூமிறயயும் 
அறவ இரண்டுக்கும் இறடயில் 
உள்ளவற்றையும் விறளயாடுபவர்களாக 
நாம் பறடக்கவில்றல. 

ا  مه لهْقنها  وه مَٰوَِٰت  خه   الَسه
ا  وهاَْلهْرضه  مه   بهیْنهُهمها  وه
َِٰعِبْيه   ل

39. நாம் அவ்விரண்றடயும் உண்றமயான 
காரணத்திற்கக தவிர பறடக்கவில்றல. 
என்ைாலும், அவர்களில் அதிகமானவர்கள் 
(இறத) அைியமாட்டார்கள். 

ا  ا   مه ُهمه لهْقنَٰ َقِ  اََِله  خه   ِبالْحه
َِٰكَنه  ل ُهْم  وه ْكثهره ه  َله  ا
 یهْعلهُمْونه 

40. நிச்சயமாக தீர்ப்பு நாள் இவர்கள் 
அறனவரின் (தண்டறனக்காக) கநரம் 
குைிக்கப்பட்ட நாளாகும். 

 فهْصِل الْ  یهْومه  اَِنه 
اُتُهْم  هْجمهِعْيه   ِمْيقه  ا

41. அந்நாளில் நண்பன், நண்பறன விட்டு 
(உைவுக்காரன் உைவுக்காரறன விட்டு 
தண்டறனயில்) எறதயும் தடுக்க மாட்டான். 
இன்னும், அவர்கள் (ஆதரவு றவத்த 
யாராலும்) உதவி சசய்யப்பட மாட்டார்கள். 

ْوًل  یُْغِنْ  َله  یهْومه  ْن  مه  عه
ْوًل  ْيـ ًا َوهَله  َمه  ُهْم  شه

ُرْونه    یُْنصه

42. அல்லாஹ் எவர்கள் மீது கருறண 
புரிந்தாகனா அவர்கறளத் தவிர. (மற்ைவர் 
யாரும் தண்டறனயில் இருந்து தப்பிக்க 
முடியாது). நிச்சயமாக அவன்தான் 
மிறகத்தவன், மகா கருறணயாளன். 

ْن  اََِله  ُ    َرهِحمه  مه نَههُ   اّلَلَٰ  اِ
ِزیْ  ِحْيُمن  زُ ُهوهالْعه  الَره

43. நிச்சயமாக ஸக்கூம் மரம்  ته  اَِنه ره جه قَُْوِم   شه  الَزه

44. பாவிகளின் உணவாகும்.  اُم عه  اَْلهثِْيِم  طه
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45. உருக்கப்பட்ட சசம்றபப் கபால், 
வயிறுகளில் அது சகாதித்துக் 
சகாண்டிருக்கும், 

  ۬ هالُْمْهِل ۛ   ِف  یهْغِلْ   ك
 الُْبُطْوِن  

46. கடுறமயாக சகாதிக்கின்ை தண்ணரீ் 
சகாதிப்பறதப் கபால்.  ِْل ِمْيِم  كهغه  الْحه

47. அவறனப் பிடியுங்கள்! ஆக, நரகத்தின் 
நடுவில் அவறன இழுத்து வாருங்கள்!  ُاِلَٰ  فهاْعِتلُْوهُ  ُخُذْوه  

وهٓاءِ  ِحْيِم ۬   سه  الْجه

48. பிைகு, அவனது தறலக்கு கமல் 
சகாதிக்கின்ை நீறர ஊற்றுங்கள். (அதன் 
தண்டறன அவறன விட்டு பிரியாமல் 
இருக்கும்.) 

اِْسه   فهْوقه  ُصَبُْوا ثَُمه   ره
اِب  ِمْن  ِمْيِم   عهذه  الْحه

49. நீ (இந்த தண்டறனகறள) சுறவ! 
நிச்சயமாக நீதான் கண்ணியமானவன் 
மதிப்பிற்குரியவன். 

  ۬ نَهكه  ذُْق   هنْته  اِ ِزیْزُ  ا   الْعه
 الْكهِریُْم 

50. நிச்சயமாக, நீங்கள் சந்கதகிப்பவர்களாக 
இருந்தது இதுதான்.  ا اَِنه ذه ا  هَٰ  ِبه   ُكنُْتْم  مه

ْونه  ُ  تهْمَته

51. நிச்சயமாக இறையச்சமுள்ளவர்கள் 
பாதுகாப்பான இடத்தில்,  مهقهام   ِفْ  الُْمَتهِقْيه  اَِنه 

هِمْي     ا

52. சசார்க்கங்களில், ஊற்றுகளில் 
இருப்பார்கள்.  َْنَٰ  ِف  ت  َوهُعُيْون  ۬  جه

53. அவர்கள் சமன்றமயான, தடிப்பமான 
பட்டு ஆறடகறள அணிவார்கள். ஒருவறர 
ஒருவர் பார்த்தவர்களாக இருப்பார்கள். 

 ُسْنُدس   ِمْن  یَهلْبهُسْونه 
ِبلِْيه ۬    وهاِْستهَْبهق   تهقَٰ  َمُ
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54. இவ்வாறுதான் (அவர்கள் சசார்க்கத்தில் 
கண்ணியப்படுத்தப்படுவார்கள்). இன்னும், 
நாம் அவர்களுக்கு கண்ணழகிகளான 
சவண்றமயான கன்னிகறள மணமுடித்து 
றவப்கபாம். 

لِكه  ْ  كهذَٰ ُ َوهْجٰنَٰ  وهزه
 ِعْي    ِبُحوْر  

55. அதில் எல்லா (வறகயான)ப் 
பழங்கறளயும் (அவர்கள் உண்பதற்கு 
அவர்களின் பணியாளர்களிடம்) ககட்பார்கள். 
அவர்கள் (நிம்மதியாக) பாதுகாப்புப் 
சபற்ைவர்களாக இருப்பார்கள். 

ا  یهْدُعْونه    ِبكَُلِ  فِْيهه
ة   ِكهه ِمِنْيه   فها  اَٰ

56. அதில் மரணத்றத அவர்கள் சுறவக்க 
மாட்டார்கள், (உலகத்தில் அவர்கள் 
மரணித்த) முதல் மரணத்றதத் தவிர. 
(சசார்க்கத்தில் மரணம் இருக்காது.) 
இன்னும், நரகத்தின் தண்டறனறய 
விட்டும் அவன் அவர்கறளப் பாதுகாத்தான். 

ا  یهُذْوقُْونه  َله    فِْيهه
 الْمهْوتهةه  اََِله  الْمهْوته 
وهقَٰهُىْ  اَْلُْولَٰ     وه
ابه  ِحْيِم   عهذه  الْجه

57. உமது இறைவனின் அருளினால் (இறவ 
எல்லாம் அவர்களுக்குக் கிறடக்கப் சபறும்). 
இதுதான் மகத்தான சவற்ைியாகும். 

بَِكه    َمِْن  فهْضًل  لِكه  َره  ذَٰ
ِظْيُم  ُهوهالْفهوْزُ   الْعه

58. ஆக, உமது (அரபி) சமாழியில் இ(ந்த 
கவதத்)றத (கற்பறதயும் கற்பிப்பறதயும்) 
நாம் இலகுவாக்கி றவத்தசதல்லாம் 
அவர்கள் நல்லுபகதசம் 
சபறுவதற்காகத்தான். 

هُ  فهاِنَهمها  ْرنَٰ انِكه  یهَسه  ِبلِسه
لَهُهْم  َكهُرْونه   لهعه  یهتهذه

59. ஆக, நீர் எதிர்பார்த்திருப்பரீாக! 
நிச்சயமாக அவர்கள் எதிர்பார்க்கின்ைார்கள்.  نَهُهْم  فهاْرتهِقْب  اِ

ن  ْرتهِقُبْونه  َمُ

  

  



 

ஸூரா ஜாஸியா 

 

1161 

 

 الجاثية 

ஸூரா ஜாஸியா الجاثية 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. ஹா மீம்.   ٓم  حَٰ

2. மிறகத்தவன், மகா ஞானவான் 
அல்லாஹ்விடமிருந்து இந்த கவதம் 
இைக்கப்பட்டது. 

ِب  تهَْنِیُْل    ِمنه  الِْكتَٰ
 ِ ِزیْزِ  اّلَلَٰ ِكْيِم  الْعه الْحه
 

3. நிச்சயமாக வானங்கள், இன்னும் 
பூமியில் பல அத்தாட்சிகள் 
நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு இருக்கின்ைன. 

ِت  ِف  اَِنه  مَٰوَٰ   الَسه
َٰیَٰت   وهاَْلهْرِض   َله
 لَِلُْمْؤِمِنْيه  

4. இன்னும், (அல்லாஹ்வின் 
வல்லறமறய) உறுதியாக நம்பிக்றக 
சகாள்கின்ை மக்களுக்கு உங்கறளப் 
பறடத்திருப்பதிலும் உயிரினங்கறள அவன் 
(பறடத்து பூமியின் பல பாகங்களில் 
அவற்றை) பரப்புவதிலும் பல அத்தாட்சிகள் 
உள்ளன. 

ِفْ  لِْقُكْم  وه ا  خه مه  یهُبَثُ  وه
یَٰت   ٓابَهة  ده  ِمْن   لَِقهْوم   اَٰ

 یَُْوقُِنْونه  

5. இன்னும், சிந்தித்துப் புரிகின்ை 
மக்களுக்கு இரவு, பகல் மாைி மாைி 
வருவதிலும்; வானத்தில் இருந்து 
மறழறய இைக்கி அதன் மூலம் பூமிறய - 
அது இைந்த பின்னர் – உயிர்ப்பிப்பதிலும்; 
காற்றுகறள (பல திறசகளில்) 
திருப்புவதிலும் பல அத்தாட்சிகள் உள்ளன. 

ِف    الَهْيِل  وهاْخِتله
ارِ  الَنههه ا   وه مه له  وه هنْزه ُ  ا  اّلَلَٰ
مهٓاءِ  ِمنه   َرِْزق   ِمْن  الَسه

 بهْعده  اَْلهْرضه  ِبهِ  فهاهْحيها 
ا  ْوِتهه تهْصِریِْف  مه  وه
یَِٰح  یَٰت   الَرِ  لَِقهْوم   اَٰ

 یَهْعِقلُْونه 
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6. இறவ அல்லாஹ்வின் (வல்லறமகறள 
விவரிக்கும்) வசனங்களாகும். இவற்றை 
உம்மீது உண்றமயாககவ நாம் 
ஓதுகிகைாம். ஆக, அல்லாஹ்(வுறடய 
சசய்திக்குப் பின்னர்) இன்னும், அவனது 
அத்தாட்சிகளுக்குப் பின்னர் எந்த 
சசய்திறய இவர்கள் நம்பிக்றக 
சகாள்வார்கள்? 

یَُٰت  ِتلْكه  ِ  اَٰ  نهْتلُْوهها  اّلَلَٰ
َقِ    عهلهْيكه  هَیِ فهبِ  ِبالْحه   ا
ِدیْث    ِ  بهْعده  حه  اّلَلَٰ
یَِٰته   اَٰ  یُْؤِمُنْونه  وه

7. அதிகம் சபாய் கபசுகின்ை சபரும் 
பாவிகள் ஒவ்சவாருவருக்கும் நாசம்தான்.   یْل هفَهاك   لَِكَُلِ  وه   ا

ثِْيم    ه  ا

8. அவன், தனக்கு முன் அல்லாஹ்வின் 
வசனங்கள் ஓதப்படுவறத சசவியுறுகிைான். 
பிைகு, சபருறம பிடித்தவனாக அவகனா 
அவற்றை சசவியுைாதவறனப் கபால 
(நிராகரிப்பிகலகய) பிடிவாதம் பிடிக்கிைான். 
ஆக, துன்புறுத்தும் தண்டறனறயக் 
சகாண்டு அவனுக்கு நற்சசய்தி கூறுவரீாக! 

یَِٰت  یَهْسمهعُ  ِ  اَٰ  ُتْتلَٰ  اّلَلَٰ
  یُِصرَُ  ثَُمه  عهلهْيهِ 

ا هْن  ُمْستهْكَِبً ها  لَهْم  ك
ا      ْرهُ فهبهَشِ  یهْسمهْعهه
اب   ذه هلِْيم    ِبعه  ا

9. இன்னும், நமது வசனங்களில் எறதயும் 
அவன் அைிந்தால் அறத ககலியாக 
எடுத்துக்சகாள்கிைான். அவர்கள், 
இழிவுதரும் தண்டறன அவர்களுக்கு 
உண்டு. 

اِذها یَِٰتنها  ِمْن  عهلِمه  وه  اَٰ
ْيـ ها  هها  شه ذه تَهخه  ُهُزًوا    ا

كه  َٰٓى ِ اب   لهُهْم  اُول   عهذه
ِهْي     َمُ
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10. அவர்களுக்கு முன்னால் நரகம் 
இருக்கிைது. அவர்கள் சம்பாதித்ததும் 
அல்லாஹ்றவ அன்ைி அவர்கள் எவற்றை 
(தங்கள்) பாதுகாவலர்களாக எடுத்துக் 
சகாண்டார்ககளா அறவயும் அவர்கறள 
விட்டும் (அல்லாஹ்வின் தண்டறனயில்) 
எறதயும் தடுக்காது. இன்னும், சபரிய 
(கடுறமயான) தண்டறன அவர்களுக்கு 
உண்டு. 

ٓاى ِِهْم  ِمْن  َنهُم    َوهره هه   جه
ْ  یُْغِنْ  وهَله  ْٰنُ ا  عه   َمه

ُبْوا ْيـ ًا َوهَله  كهسه ا  شه  مه
ُذْوا تَهخه ِ  ُدْوِن  ِمْن  ا  اّلَلَٰ
هْولِيهٓاءه    لهُهْم  ا اب   وه  عهذه
ِظْيم     عه

11. இது கநர்வழியாகும். எவர்கள் தங்கள் 
இறைவனின் அத்தாட்சிகறள 
நிராகரித்தார்ககளா - அவர்களுக்கு, அதிகம் 
வலி தருகின்ை கடுறமயான தண்டறன 
உண்டு. 

ا الَهِذیْنه  ُهًدی    هَٰذه   وه
بَِِهْم  ِباَٰیَِٰت  كهفهُرْوا  ره
اب   لهُهْم   َرِْجز   َمِْن  عهذه
ن  هلِْيم   ا

12. அல்லாஹ் எத்தறகயவன் என்ைால் 
அவன் உங்களுக்கு கடறல, - அதில் 
அவனது கட்டறளப்படி கப்பல்கள் 
சசல்வதற்காகவும், அவனுறடய 
அருளிலிருந்து நீங்கள் (சபாருளாதாரத்றத) 
கதடுவதற்காகவும், நீங்கள் (அவனுக்கு) 
நன்ைி சசலுத்துவதற்காகவும் – 
வசப்படுத்தினான். 

 ُ هّلَلَٰ ره  الَهِذْی  ا َخه  لهُكُم  سه
 الُْفلُْك  لِتهْجِریه  الْبهْحره 
لِتهْبتهُغْوا ِباهْمِره   فِْيهِ   وه
لَهُكْم  فهْضلِه   ِمْن  لهعه  وه

 تهْشُكُرْونه  

13. இன்னும், வானங்களில் 
உள்ளவற்றையும் பூமியில் 
உள்ளவற்றையும் - இறவ அறனத்றதயும் 
- அவன் உங்களுக்கு தன் புைத்திலிருந்து 
வசப்படுத்தினான். சிந்திக்கின்ை மக்களுக்கு 
நிச்சயமாக இதில் பல அத்தாட்சிகள் 
உள்ளன. 

ره  َخه ا  لهُكْم  وهسه  ِف  َمه
ِت  مَٰوَٰ ا  الَسه مه   ِف  وه
ِمْيًعا اَْلهْرِض  ْنُه    جه   َمِ

لِكه  ِفْ  اَِنه  َٰیَٰت   ذَٰ   َله
 یَهتهفهَكهُرْونه   لَِقهْوم  



 

ஸூரா ஜாஸியா 

 

1164 

 

 الجاثية 

14. (நபிகய!) நம்பிக்றகயாளர்களுக்குக் 
கூறுவரீாக! “(பாவிகறள அல்லாஹ் எப்படி 
தண்டிப்பான் என்று) அல்லாஹ்வின் 
நடவடிக்றககறள பயப்படாதவர்கறள 
அவர்கள் மன்னிப்பார்களாக.” இறுதியாக, 
(அழிச்சாட்டியமும் நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு 
சதாந்தரவும் சசய்து சகாண்டிருந்த) ஒரு 
கூட்டத்றத அவர்கள் சசய்து சகாண்டிருந்த 
சசயல்களுக்காக அவன் (தகுந்த 
தண்டறனயால்) தண்டிப்பான். 

َهِذیْنه  قُْل  ُنْوا لَِل مه   اَٰ
  َله  لَهِذیْنه لِ  یهْغِفُرْوا
هیَهامه  یهْرُجْونه  ِ  ا  اّلَلَٰ
هانُْوا ِبمها  قهْوًمٌۢا  لِيهْجِزیه   ك
 یهْكِسُبْونه 

15. யார் ஒரு நன்றமறய சசய்வாகரா அது 
அவருக்குத்தான் நல்லது. இன்னும், எவர் 
தீறம சசய்வாகரா அது அவருக்குத்தான் 
ககடாகும். பிைகு, நீங்கள் (யாராக 
இருந்தாலும்) உங்கள் இறைவனிடம் 
திரும்பக் சகாண்டு வரப்படுவரீ்கள். 

ْن  ِمله  مه الًِحا  عه   صه
ْن  فهلِنهْفِسه     مه ٓاءه  وه   اهسه
ا ؗ  لهْيهه بَُِكْم  اِلَٰ  ثَُمه  فهعه  ره

ُعْونه   ُتْرجه

16. இஸ்ரகவலர்களுக்கு கவதங்கறளயும் 
ஞானத்றதயும் நபித்துவத்றதயும் நாம் 
திட்டவட்டமாகக் சகாடுத்கதாம். இன்னும், 
நல்ல உணவுகறள அவர்களுக்கு நாம் 
வழங்கிகனாம். இன்னும், (அக்கால) 
மக்கறள விட நாம் அவர்கறள 
கமன்றமபடுத்திகனாம். 

ْد  لهقه تهیْنها  وه  بهِنْ   اَٰ
ٓاِءیْله   الِْكتَٰبه  اِْسره
 وهالنَُُبَوهةه  وهالُْحْكمه 
 ْ ُ زهقْٰنَٰ  َمِنه  وهره
ِت  یَِبَٰ ْ  الَطه ُ لْٰنَٰ فهَضه  وه

له  لهِمْيه   عه  الْعَٰ
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17. இன்னும், இந்த மார்க்கத்தின் 
சதளிவான சட்டங்கறள நாம் 
அவர்களுக்குக் சகாடுத்கதாம். ஆக, 
அவர்களிடம் கல்வி வந்த பின்னர், 
தங்களுக்கு மத்தியில் உள்ள 
சபாைாறமயினால் அவர்கள் (தங்களுக்குள் 
தர்க்கித்துக் சகாண்டு) கருத்து கவறுபாடு 
சகாண்டார்கள். நிச்சயமாக உமது 
இறைவன் மறுறம நாளில் அவர்களுக்கு 
மத்தியில் அவர்கள் கருத்து கவறுபாடு 
சகாண்டிருந்தவற்ைில் தீர்ப்பளிப்பான். 

 ْ ُ تهْيٰنَٰ اَٰ  َمِنه  بهیَِنَٰت   وه
ا فهمها  اَْلهْمِر     اْختهلهُفْو 
ْ  اََِله  ا  بهْعدِ  ِمنٌۢ   مه

ُهُم  ٓاءه ٌۢا  الِْعلُْم    جه   بهْغًي
   ْ ُ بَهكه  اَِنه  بهْيٰنه   ره

ْ  ْقِضْ یه  ُ  یهْومه  بهْيٰنه
مهةِ  هانُْوا فِْيمها  الِْقيَٰ  فِْيهِ  ك

 یهْختهلُِفْونه 

18. பிைகு, நாம் உம்றம இந்த மார்க்கத்தின் 
(உறுதியான) சதளிவான சட்டங்கள் மீது 
அறமத்கதாம். ஆககவ, அறத நீர் 
பின்பற்றுவரீாக! அைியாதவர்களின் மன 
விருப்பங்கறள நீர் பின்பற்ைாதீர்! 

لْنَٰكه  ثَُمه  عه لَٰ  جه   عه
ة   ِریْعه  اَْلهْمرِ  َمِنه  شه
ا    تهتَهِبعْ  وهَله  فهاتَهِبْعهه
هْهوهٓاءه   َله  الَهِذیْنه  ا

 یهْعلهُمْونه 

19. நிச்சயமாக அவர்கள் உம்றம விட்டு 
அல்லாஹ்விடமிருந்து (-அவனது 
தண்டறனயில் இருந்து) எறதயும் அைகவ 
தடுக்க மாட்டார்கள். நிச்சயமாக 
அநியாயக்காரர்கள் அவர்களில் சிலர் 
சிலருக்கு நண்பர்கள் ஆவார்கள். 
அல்லாஹ்கவா இறையச்சமுள்ளவர்களின் 
நண்பன் ஆவான். 

نَهُهْم  ْنكه  یَُْغُنْوا لهْن  اِ   عه
ِ  ِمنه  ْيـ ًا    اّلَلَٰ اَِنه  شه  وه

لِِمْيه    بهْعُضُهْم  الَظَٰ
هْولِيهٓاءُ  ُ  بهْعض     ا  وهاّلَلَٰ
ِلَُ   الُْمَتهِقْيه  وه

20. இ(ந்த கவதமான)து மக்களுக்கு 
சதளிவான ஆதாரங்களாகவும் 
கநர்வழியாகவும் (அல்லாஹ்றவ) 
உறுதியாக நம்பிக்றக சகாள்கிை 
மக்களுக்கு கருறணயாகவும் இருக்கிைது. 

ا ٓاى ِرُ  هَٰذه  لِلَنهاِس  بهصه
ْحمهة   وهُهًدی  لَِقهْوم   وهره
 یَُْوقُِنْونه 
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21. பாவங்கறள சசய்தவர்கள் 
எண்ணுகிைார்களா, “நம்பிக்றக சகாண்டு 
நன்றமகறள சசய்தவர்கறளப் கபான்று 
அவர்கறள நாம் ஆக்குகவாம்” என்று? 
இ(ந்த இரு கூட்டத்த)வர்களின் 
வாழ்க்றகறயயும் இ(ந்த இரு 
கூட்டத்த)வர்களின் மரணத்றதயும் நாம் 
சமமாக ஆக்கிவிடுகவாம் என்று 
எண்ணுகிைார்களா? (அவ்வாறு ஆக்ககவ 
மாட்கடாம். இவ்வுலகில் முஃமினாக 
இருந்தவர் இைக்கும்கபாதும் முஃமினாக 
இருப்பார், மறுறமயிலும் முஃமினாக 
இருப்பார். இவ்வுலகில் காஃபிராக 
இருந்தவர் மறுறமயிலும் காஃபிராகத்தான் 
இருப்பார்.) இவர்கள் எறத 
தீர்ப்பளிக்கிைார்ககளா அது மிகக் சகட்ட 
தீர்ப்பாகும். 

هْم  ِسبه  ا   نه الَهِذیْ  حه
ُحوا ه اَِٰت  اْجَته َيِ هْن   الَسه  ا
لهُهْم  هالَهِذیْنه  نَهْجعه   ك
ُنْوا مه ِملُوا اَٰ   وهعه

ِت    لِحَٰ وهٓاءً  الَصَٰ  سه
مهاُتُهْم    َمهْحيهاُهْم  مه   وه

ٓاءه  ا  سه ن  مه  یهْحُكُمْونه

22. இன்னும், அல்லாஹ் வானங்கறளயும் 
பூமிறயயும் - உண்றமயான 
காரணத்திற்காக (-அவனது வல்லறமறய 
அடியார்கள் அைிவதற்காக)வும் ஒவ்சவாரு 
ஆன்மாவும் அது எறத சசய்தகதா 
அதற்குக் கூலி சகாடுக்கப்படுவதற்காகவும் 
- பறடத்தான். இன்னும், அவர்கள் அநீதி 
இறழக்கப்பட மாட்டார்கள். 

لهقه  ُ  وهخه ِت  اّلَلَٰ مَٰوَٰ   الَسه
َقِ  وهاَْلهْرضه   ِبالْحه
ی لُِتْجزَٰ   نهْفس    كَُلُ  وه

بهْت  ِبمها   َله  ْم وههُ  كهسه
 یُْظلهُمْونه 
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23. (நபிகய!) தனது மனவிருப்பத்றத தனது 
கடவுளாக எடுத்துக் சகாண்டவறனப் பற்ைி 
நீர் அைிவிப்பரீாக! இன்னும், (அவனுக்கு 
கநர்வழியின்) அைிவு வந்ததன் பின்னர் 
(அவன் அறத பின்பற்ைாமல் தனது 
மனவிருப்பத்றத பின்பற்ைியதால்) 
அல்லாஹ் அவறன வழிசகடுத்தான். 
இன்னும், அவனது சசவியிலும் அவனது 
உள்ளத்திலும் அவன் முத்திறரயிட்டான். 
இன்னும், அவனது பார்றவயில் திறரறய 
அவன் ஆக்கினான். ஆககவ, 
அல்லாஹ்விற்குப் பின்னர் (-அல்லாஹ் 
அவறன றகவிட்ட பின்னர்) யார் 
அவனுக்கு கநர்வழி காட்டுவார்? ஆக, 
நீங்கள் நல்லுபகதசம் சபைமாட்டீர்களா? 

ءهیْته  هفهره ِن  ا ذه  مه تَهخه  ا
ه   َٰهه لَههُ  ههوَٰىهُ  اِل اهضه ُ  وه  اّلَلَٰ
لَٰ  تهمه  عه  عهلَٰ  عِلْم  َوهخه

ْمِعه   له  وهقهلِْبه   سه عه  وهجه
لَٰ  ِره   عه وهةً    بهصه   ِغشَٰ
ْ  یَهْهِدیْهِ  فهمهْن    بهْعدِ  ِمنٌۢ
   ِ هفهله  اّلَلَٰ َكهُرْونه  ا  تهذه

24. அவர்கள் கூைினார்கள்: “இது நமது 
உலக வாழ்க்றகறயத் தவிர (இதற்கு 
பின்னர் நமக்கு வாழ்க்றக) இல்றல. நாம் 
(சில காலம் கழித்து) மரணித்து விடுகவாம். 
இன்னும், நாம் (இப்கபாது) உயிர் 
வாழ்கிகைாம். (-நமக்குப் பின்னர் நமது 
பிள்றளகள் இவ்வுலகில் 
உயிர்வாழ்வார்கள். இப்படிகய உலகம் 
சதாடர்ந்து இருந்து சகாண்கட இருக்கும்.) 
காலத்றதத் தவிர நம்றம (கவசைான்றும்) 
அழிக்காது.” (நபிகய!) இறதப் பற்ைி அைகவ 
அைிவு அவர்களுக்கு இல்றல. அவர்கள் 
வணீ் எண்ணம் எண்ணுபவர்களாககவ 
தவிர இல்றல. 

ا  وهقهالُْوا   اََِله  ِِهه   مه
يهاُتنها  نْيها  حه   نهُمْوُت  الَدُ
نهْحيها  ا  وه مه  اََِله   یُْهلُِكنها   وه
ْهُر    ا  الَده مه  لهُهْم  وه
لِكه   اِْن  عِلْم     ِمْن  ِبذَٰ
 یهُظَنُْونه  اََِله  ُهْم 

25. அவர்களுக்கு முன்னர் நமது சதளிவான 
வசனங்கள் ஓதப்பட்டால், நீங்கள் 
உண்றமயாளர்களாக இருந்தால் எங்கள் 
மூதாறதகறளக் சகாண்டு வாருங்கள் 
என்று (உம்றம கநாக்கி) அவர்கள் கூைியது 
தவிர அவர்களின் ஆதாரம் (கவறு ஏதும்) 
இருக்கவில்றல. 

اِذها ْ  ُتْتلَٰ  وه یَُٰتنها  عهلههْْیِ   اَٰ
ا  بهیَِنَٰت   هانه  َمه ْ  ك ُ هَته  ُحَجه
هْن  اََِله    اْئُتْوا قهالُوا ا

 ُكنُْتْم  اِْن  ِباَٰبهٓاى ِنها  
ِدقِْيه   صَٰ
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26. (நபிகய!) கூறுவரீாக! “அல்லாஹ்தான் 
உங்கறள உயிர்ப்பிக்கிைான். பிைகு, 
உங்கறள மரணிக்க றவப்பான். பிைகு, 
மறுறம நாளில் உங்கறள ஒன்று 
கசர்ப்பான். அதில் அைகவ சந்கதகமில்றல. 
என்ைாலும், மக்களில் அதிகமானவர்கள் 
(மறுறமறய) அைியமாட்டார்கள்.” 

ُ  قُِل   ثَُمه  یُْحِیْيُكْم  اّلَلَٰ
 یهْجمهُعُكْم  ثَُمه  یُِمیُْتُكْم 

مهةِ  ِم یهوْ  اِلَٰ    َله  الِْقيَٰ
یْبه  َِٰكَنه  فِْيهِ  ره ل ْكثهره  وه ه  ا
ن  َله  الَنهاِس   یهْعلهُمْونه

27. வானங்கள் இன்னும் பூமியின் ஆட்சி 
அல்லாஹ்விற்கக உரியது. மறுறம நாள் 
நிகழ்கின்ை நாளில் (அல்லாஹ் 
அல்லாதவற்றை வணங்கிய) சபாய்யர்கள் 
எல்கலாரும் அந்நாளில் 
நஷ்டமறடவார்கள். 

 ِ ِت  ُملُْك  وهّلِلََٰ مَٰوَٰ  الَسه
یهْومه  وهاَْلهْرِض     تهُقْوُم   وه
ةُ  اعه ذ   الَسه ى ِ  یهْومه
رُ   الُْمْبِطلُْونه  یَهْخسه

28. இன்னும், (நபிகய! அந்நாளில்) 
ஒவ்சவாரு சமுதாயமும் 
முழந்தாளிட்டவர்களாக நிற்பறத நீர் 
பார்ப்பரீ். ஒவ்சவாரு சமுதாயமும் தமது 
பதிவு புத்தகத்தின் பக்கம் அறழக்கப்படும். 
“நீங்கள் (உலகத்தில்) சசய்துசகாண்டிருந்த 
சசயல்களுக்கு இன்று கூலி 
சகாடுக்கப்படுவரீ்கள்” (என்று அவர்களிடம் 
கூைப்படும்). 

ی تهرَٰ اثِيهًة  اَُمهة   كَُله  وه   جه
  اِلَٰ  ُتْدعَٰ   اَُمهة   كَُلُ 

ا    هلْيهْومه  ِكتَِٰبهه   ا
ْونه  ا  ُتْجزه  ُكنُْتْم  مه
 تهْعمهلُْونه 

29. இகதா நமது (தாய்) பதிகவடு 
இருக்கிைது. அது உங்கள் முன்னால் 
உண்றமறயப் கபசும். நிச்சயமாக நாம் 
நீங்கள் சசய்து சகாண்டிருந்தவற்றை 
எழுதிக் சகாண்டிருந்கதாம். 

ا ُبنها  هَٰذه   یهْنِطُق  ِكتَٰ
َقِ    عهلهْيُكْم  نَها  ِبالْحه  اِ
ا  نهْستهنِْسُخ  ُكَنها    مه
 تهْعمهلُْونه  نُْتْم كُ 
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30. ஆக, நம்பிக்றக சகாண்டு, நன்றமகறள 
சசய்தவர்கள், அவர்கறள அவர்களது 
இறைவன் தனது அருளில் பிரகவசிக்க 
சசய்வான். இதுதான் மிகத் சதளிவான 
சவற்ைியாகும். 

ا  هَمه ُنْوا الَهِذیْنه  فها مه   اَٰ
ِملُوا ِت  وهعه لِحَٰ   الَصَٰ

بَُُهْم  فهُيْدِخلُُهْم   ِفْ   ره
ْحمهِته     لِكه  ره   ُهوهالْفهوْزُ  ذَٰ
 الُْمِبْيُ 

31. ஆக, நிராகரித்தவர்கள் (அவர்கறள 
கநாக்கி கூைப்படும்:) “எனது வசனங்கள் 
உங்களுக்கு முன்னால் 
ஓதப்படவில்றலயா? ஆக, நீங்கள் 
(அவற்றை ஏற்காமல்) சபருறம 
அடித்தீர்கள். இன்னும், நீங்கள் குற்ைம் 
புரிகின்ை மக்களாக இருந்தீர்கள்.” 

ا  هَمه ا   كهفهُرْوا  الَهِذیْنه  وه
هفهلهْم  یَِٰتْ  تهُكْن  ا  ُتْتلَٰ  اَٰ

ُتْم  عهلهْيُكْم  ْ  فهاْستهْكَبه
  قهْوًما  وهُكنُْتْم 

 َمُْجِرِمْيه 

32. “நிச்சயமாக அல்லாஹ்வின் வாக்கு 
உண்றமயானது, மறுறம அதில் அைகவ 
சந்கதகமில்றல” என்று (உங்களிடம்) 
கூைப்பட்டால் நீங்கள் கூைினரீ்கள்: “மறுறம 
என்ைால் என்ன? என்று நாங்கள் 
அைியமாட்கடாம். (மறுறம வரலாம் என்று) 
நாங்கள் ஒரு சாதாரணமான 
எண்ணமாககவ தவிர எண்ணவில்றல. 
(அது வரும் என்று) 
உறுதிசகாண்டவர்களாக நாங்கள் இல்றல.” 

اِذها ِ  وهعْده  اَِنه  قِْيله  وه  اّلَلَٰ
َق   ةُ  حه اعه یْبه  َله  وهالَسه  ره
ا  ا  قُلُْتْم  فِْيهه   نهْدِرْی  َمه
ا  ُة    مه اعه  نَهُظَنُ  اِْن  الَسه
ا  اََِله  مه ًنا َوه   نهْحُن  ظه

 ِبُمْستهْيِقِنْيه 

33. இன்னும், அவர்கள் சசய்தவற்ைின் 
தீறமகள் (-தண்டறனகள்) அவர்களுக்கு 
சவளிப்படும். இன்னும், அவர்கள் எ(ந்த 
நரகத்)றத ககலி சசய்பவர்களாக 
இருந்தார்ககளா அ(ந்த நரகமான)து 
அவர்கறள சூழ்ந்துசகாள்ளும். 

ا بهده اَُٰت  لهُهْم  وه َيِ ا  سه  مه
ِملُْوا اقه  عه ا  ِبِهْم  وهحه  َمه
هانُْوا یهْستهْهِزُءْونه  ِبه   ك
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34. இன்னும், (அவர்கறள கநாக்கி) 
கூைப்படும்: “இன்று நாங்கள் உங்கறள 
(தண்டறனயில்) விட்டுவிடுகவாம், நீங்கள் 
உங்களது இன்றைய தினத்தின் சந்திப்றப 
(மைந்து அதற்கு அமல் சசய்வறத) நீங்கள் 
விட்டுவிட்டது கபான்று. உங்கள் 
ஒதுங்குமிடம் நரகம்தான். உதவியாளர்கள் 
யாரும் உங்களுக்கு இல்றல.” 

 الْيهْومه  وهقِْيله 
ىُكْم  مها  نهنْسَٰ  نهِسیُْتْم  كه

ا یهْوِمُكْم  لِقهٓاءه  ذه   هَٰ
ىُكُم  اْوَٰ مه ا  الَنهارُ  وه مه  وه

 نََِٰصِریْنه  َمِْن  لهُكْم 

35. இதற்குக் காரணம், நிச்சயமாக நீங்கள் 
அல்லாஹ்வின் வசனங்கறள ககலியாக 
எடுத்துக் சகாண்டீர்கள். இன்னும், உலக 
வாழ்க்றக உங்கறள மயக்கிவிட்டது. 
ஆககவ, இன்று அ(ந்த நரகத்)திலிருந்து 
அவர்கள் சவளிகயற்ைப்பட மாட்டார்கள். 
இன்னும், அவர்கள் மன்னிப்பு 
ககாருவதற்காக உலகத்திற்கு திரும்ப 
அனுப்பப்பட மாட்டார்கள். 

لُِكْم  هنَهُكُم  ذَٰ  ِبا
ْذُتْم  تَهخه یَِٰت  ا ِ  اَٰ  اّلَلَٰ
ْتُكُم  ُهُزًوا َره   وهغه

وةُ  يَٰ ا    الْحه نْيه  الَدُ
ُجْونه  َله  فهالْيهْومه   یُْخره
ا   ُهْم  وهَله  ِمْنهه

 یُْستهْعتهُبْونه 

36. ஆக, எல்லாப் புகழும் வானங்களின் 
அதிபதி, பூமியின் அதிபதி, 
அகிலத்தார்களின் அதிபதி 
அல்லாஹ்விற்கக உரியதாகும். 

ْمُد  فهلِلََٰهِ  َبِ  الْحه   ره
ِت  مَٰوَٰ َبِ  الَسه   اَْلهْرِض  وهره

َبِ  لهِمْيه  ره  الْعَٰ

37. இன்னும், வானங்களிலும் பூமியிலும் 
சபருறம அவனுக்கக உரியது. அவன்தான் 
மிறகத்தவன், மகா ஞானவான் ஆவான். 

لههُ  یهٓاءُ  وه   ِف  الِْكَْبِ
ِت  مَٰوَٰ  وهاَْلهْرِض   الَسه

ِزیْزُ   وهُهوهالْعه
ِكْيُمن   الْحه
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ஸூரா அஹ்காஃப்  الأحقاف 

 ِ  ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ ِمۡسِب ٱَّلله

1. ஹா மீம்.   ٓم  حَٰ

2. மிறகத்தவன், மகா ஞானவான் 
அல்லாஹ்விடமிருந்து இந்த கவதம் 
இைக்கப்பட்டதாகும். 

ِب  تهَْنِیُْل  ِ   ِمنه  الِْكتَٰ  اّلَلَٰ
ِزیْزِ  ِكْيِم   الْعه  الْحه

3. வானங்கறளயும் பூமிறயயும் அறவ 
இரண்டிற்குமிறடயில் உள்ளவற்றையும் 
உண்றமயான காரணத்திற்காகவும் ஒரு 
குைிப்பிட்ட தவறணக்காகவும் தவிர நாம் 
பறடக்கவில்றல. நிராகரிப்பவர்கள், எறதப் 
பற்ைி எச்சரிக்கப்பட்டார்ககளா அவர்கள் 
அறத புைக்கணிக்கிைார்கள். 

ا  لهْقنها  مه ِت  خه مَٰوَٰ   الَسه
ا  وهاَْلهْرضه  مه ا   وه   بهیْنهُهمه

َقِ  اََِله  ل   ِبالْحه اهجه  وه
َمً    الَهِذیْنه   َمُسه   وه
َمها   كهفهُرْوا  اُنِْذُرْوا عه

 ُمْعِرُضْونه 

4. (நபிகய) நீர் கூறுவரீாக! அல்லாஹ்றவ 
அன்ைி நீங்கள் (சதய்வங்கள் என்று) 
அறழப்பவற்றை குைித்து நீங்கள் 
அைிவியுங்கள்! “அவர்கள் பூமியில் எறதப் 
பறடத்தார்கள் என்று எனக்குக் 
காண்பியுங்கள்? அல்லது, வானங்க(றளயும் 
வானங்க)ளில் (உள்ள பறடப்புகறள 
பறடத்ததிலும்) அவர்களுக்கு ஏதும் பங்கு 
இருக்கிைதா? (அப்படி இருக்கிைசதன்ைால் 
அதற்கு ஆதாரமாக) இதற்கு முன்னுள்ள 
ஒரு கவதத்றத; அல்லது, (முன்கனாரின்) 
கல்வியில் (அைிவு சார்ந்த ஆதாரங்களில் 
ஏதும்) மீதமிருப்பறத என்னிடம் சகாண்டு 
வாருங்கள், நீங்கள் (கூறுவதில்) 
உண்றமயாளர்களாக இருந்தால் 
(ஆதாரத்றதக் காட்டுங்கள்!).” 

یُْتْم  قُْل  ءه هره ا  ا   َمه
ِ  ُدْوِن  ِمْن  تهْدُعْونه   اّلَلَٰ
هُرْوِنْ  ا ذها ا لهُقْوا  مه  ِمنه   خه
هْم  اَْلهْرِض   ِشْرك   لهُهْم  ا

ِت    ِف  مَٰوَٰ   اِیُْتْوِنْ  الَسه
ا   قهْبِل  َمِْن  ِبِكتَٰب   ذه هوْ  هَٰ  ا
ة   ثَٰره ه   اِْن  عِلْم   َمِْن  ا
ِدقِْيه  ُكنُْتْم   صَٰ
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5. அல்லாஹ்றவ அன்ைி மற்ைவர்கறள 
அறழப்பவர்கறள விட மிகப் சபரிய 
வழிககடர்கள் யார்? அவர்ககளா மறுறம 
நாள் வறர இவர்களுக்கு பதில் அளிக்க 
மாட்டார்கள். இன்னும், இவர்களின் 
அறழப்றப அவர்கள் அைியவும் 
மாட்டார்கள். 

ْن  مه َلُ  وه  ِمَمهْن  اهضه
ِ  ُدْوِن  ِمْن  یَهْدُعْوا  اّلَلَٰ
ْن   لهه    یهْستهِجْيُب  ََله  مه
مهةِ  یهْوِم  اِلَٰ   وهُهْم  الِْقيَٰ
ْن  ِفلُْونه  ُدعهٓاى ِِهْم  عه غَٰ
 

6. மக்கள் எழுப்பப்படும்கபாது அவர்கள் 
இவர்களுக்கு எதிரிகளாக ஆகிவிடுவார்கள். 
இன்னும், அவர்கள் தாங்கள் 
வணங்கப்பட்டறத(யும் இவர்கள் தங்கறள 
வணங்கியறதயும்) மறுப்பவர்களாக 
ஆகிவிடுவார்கள். 

اِذها   الَنهاُس  ُحِشره  وه
هانُْوا ٓاًء   لهُهْم  ك هعْده ا
هانُْوا   ِبِعبهادهِتِهْم  َوهك

ِفِریْنه   كَٰ

7. இன்னும், இவர்களுக்கு முன்னர் நமது 
சதளிவான வசனங்கள் ஓதிக் 
காண்பிக்கப்பட்டகபாது, அவர்களிடம் 
உண்றம வந்தகபாது அந்த உண்றமக்கு, 
“இது சதளிவான சூனியமாகும்” என்று 
நிராகரிப்பாளர்கள் கூைினார்கள். 

اِذها ْ  ُتْتلَٰ  وه یَُٰتنها  عهلههْْیِ   اَٰ
  الَهِذیْنه  قهاله  بهیَِنَٰت  
َقِ  كهفهُرْوا  لهَمها  لِلْحه
ُهْم    ٓاءه ا جه  ِسْحر   هَٰذه
ِبْي     َمُ
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8. “இவர் இறத இட்டுக்கட்டினார்” என்று 
கூறுகிைார்களா? (நபிகய!) கூறுவரீாக! “நான் 
இறத இட்டுக்கட்டி இருந்தால் (அதற்காக 
அல்லாஹ் என்றன தண்டிக்கும்கபாது) 
அல்லாஹ்விடமிருந்து எனக்காக எறதயும் 
(-பரிந்துறர சசய்யகவா அவனது 
தண்டறனறய நீக்ககவா) நீங்கள் ஆற்ைல் 
சபை மாட்டீர்கள். நீங்கள் எதில் 
ஈடுபடுகிைரீ்ககளா அறத அவன் மிக 
அைிந்தவன் ஆவான். எனக்கு மத்தியிலும் 
உங்களுக்கு மத்தியிலும் அவகன 
கபாதுமான சாட்சியாளனாக இருக்கிைான். 
அவன்தான் மகா மன்னிப்பாளன், மகா 
கருறணயாளன் ஆவான்.” 

هْم  ىُه    یهُقْولُْونه  ا َٰ  افَْته
یُْته   اِِن  قُْل  ه   فهله  افَْته

ِ  ِمنه  ِلْ  تهْملُِكْونه   اّلَلَٰ
ْيـ ًا    هعْلهُم  شه   ِبمها  ُهوها

 ِبه   كهفَٰ  فِْيِه    ُتِفْيُضْونه 
ا ِهْيًدٌۢ بهیْنهُكْم    بهْيِنْ  شه  وه

ُفوْرُ  ِحْيُم  وهُهوهالْغه الَره
 

9. (நபிகய!) கூறுவரீாக! “நான் தூதர்களில் 
புதுறமயானவனாக (முதலாமவனாக) 
இருக்கவில்றல. இன்னும், எனக்கு என்ன 
சசய்யப்படும், உங்களுக்கு என்ன 
சசய்யப்படும் என்று நான் அைியமாட்கடன். 
எனக்கு எது வஹ்யி அைிவிக்கப்படுகிைகதா 
அறதத் தவிர நான் பின்பற்ை மாட்கடன். 
சதளிவான எச்சரிப்பாளராககவ தவிர நான் 
இல்றல.” 

ا  قُْل   َمِنه   ِبْدعًا  ُكْنُت  مه
ُسِل  ا   الَرُ مه هْدِرْی  وه ا  ا  مه
ُل   اِْن   ِبُكْم    وهَله  ِبْ  یُْفعه
تَهِبعُ  ه ا  اََِله  ا َه  یُْوحَٰ   مه  اِله
ا   مه هنها  وه ِبْي   نهِذیْر   اََِله  ا َمُ
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10. (நபிகய!) கூறுவரீாக! இ(ந்த கவதமான)து 
(உண்றமயில்) அல்லாஹ்விடமிருந்து 
(வந்ததாக) இருக்கிைது, நீங்கள் அறத 
நிராகரித்துவிட்டீர்கள். ஆனால், 
இஸ்ரகவலர்களில் உள்ள ஒரு சாட்சியாளர் 
இது கபான்ைதற்கு (-இதில் முஹம்மத் 
நபிறயப் பற்ைி சசால்லப்பட்டிருப்பறதப் 
கபான்று முந்திய கவதம் தவ்ராத்திலும் 
சசால்லப்பட்டிருக்கிைது என்ை உண்றமக்கு) 
சாட்சி கூைினார். ஆக, (அவர் இந்த நபிறய) 
நம்பிக்றக சகாண்டு விட்டார். ஆனால், 
நீங்ககளா (அவறர ஏற்றுக் சகாள்ளாமல்) 
சபருறம அடித்து (நிராகரித்து) விட்டீர்கள். 
(இறத விட சபரிய அநியாயம், சபரிய 
நிராகரிப்பு கவறு என்ன இருக்கும்?) 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் அநியாயக்கார 
மக்களுக்கு கநர்வழி காட்டமாட்டான். 

یُْتْم  قُْل  ءه هره هانه  اِْن  ا  ك
ِ  ِعْندِ  ِمْن   ْم وهكهفهْرتُ  اّلَلَٰ
ِهده  ِبه   اِهد   وهشه ْ  شه  َمِنٌۢ
ٓاِءیْله  بهِنْ   لَٰ  اِْسره  عه
 فهاَٰمهنه  ِمثْلِه  

ُتْم    ْ ه  اَِنه  وهاْستهْكَبه  اّلَلَٰ
 الْقهْومه  یهْهِدی َله 

ن  لِِمْيه  الَظَٰ

11. நிராகரித்தவர்கள், நம்பிக்றக 
சகாண்டவர்கறள கநாக்கி கூைினார்கள்: 
“இ(ந்த கவதமான)து சிைந்ததாக இருந்தால் 
(பாமர மக்களாகிய) இவர்கள் இதனளவில் 
நம்றம முந்தியிருக்க மாட்டார்கள். 
அவர்கள் இதன் மூலம் கநர்வழி சபைாமல் 
கபானகபாது, “இது பறழய சபாய்யாகும்” 
என்று (ககலியாக) கூறுகிைார்கள். 

 كهفهُرْوا الَهِذیْنه  وهقهاله 
ُنْوا لِلَهِذیْنه  مه هانه  لهوْ  اَٰ  ك
ا ْْیً ا  خه بهُقوْ  َمه   اِلهْيِه    نها  سه
اِذْ   ِبه   یهْهتهُدْوا لهْم  وه

يهُقْولُْونه  ا   فهسه ذه   اِفْك   هَٰ
 قهِدیْم  
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12. இன்னும், இதற்கு முன்னர் மூஸாவின் 
கவதம் வழிகாட்டுகின்ை 
முன்கனாடியாகவும் அருளாகவும் 
இருக்கிைது. (அறதயும் நாம்தான் 
இைக்கிகனாம். அது இந்த கவதத்திற்கு 
சாட்சியாக இருக்கிைது.) இன்னும், இதுகவா 
(முந்திய கவதங்கறள) 
உண்றமப்படுத்தக்கூடிய, (சதளிவான) அரபி 
சமாழியில் உள்ள கவதமாகும். 
அநியாயக்காரர்கறள எச்சரிப்பதற்காகவும் 
நல்லவர்களுக்கு நற்சசய்தியாக 
இருப்பதற்காகவும் (இது இைக்கப்பட்டது). 

ِمْن  ُب  قهْبلِه   وه   ِكتَٰ
اًما  ُمْوسَٰ   ًة   اِمه ْحمه  َوهره
ا ذه ق   ِكتَٰب   وههَٰ َدِ  َمُصه
انًا  ِبَيًا  لَِسه ره  لَِیُْنِذره  عه
۬   الَهِذیْنه  لهُمْوا     ظه
ی بُْشرَٰ  وه

 لِلُْمْحِسِنْيه  

13. நிச்சயமாக, எவர்கள் “எங்கள் இறைவன் 
அல்லாஹ்தான்” என்று கூைி, பிைகு 
(தங்களது நம்பிக்றகயிலும் மார்க்கத்திலும்) 
உறுதியாக இருந்தார்ககளா அவர்கள் மீது 
பயமில்றல, அவர்கள் கவறலப்பட 
மாட்டார்கள். 

بَُنها  قهالُْوا الَهِذیْنه  اَِنه   ره
 ُ اُمْوا ثَُمه  اّلَلَٰ   فهله   اْستهقه
ْوف   ْ  خه  ُهْم   وهَله  عهلههْْیِ

نُْونه    یهْحزه

14. அவர்கள் சசார்க்கவாசிகள், அதில் 
அவர்கள் நிரந்தரமாக இருப்பார்கள், 
அவர்கள் சசய்துசகாண்டிருந்தவற்ைிற்குக் 
கூலியாக (இந்த சசார்க்கத்றத அவர்கள் 
சபற்ைார்கள்). 

كه  َٰٓى ِ ُب  اُول َنهةِ  اهْصحَٰ   الْجه
لِِدیْنه  ا     خَٰ ٓاًءٌۢ  فِْيهه زه   جه

هانُْوا ِبمها   یهْعمهلُْونه  ك



 

ஸூரா கமர ்

 

1176 

 

 القمر 

15. இன்னும், “தன் சபற்கைாருக்கு மிகவும் 
நல்லமுறையில் நன்றம சசய்யும்படி” 
மனிதனுக்கு நாம் உபகதசித்கதாம். அவனது 
தாய் அவறன சிரமத்துடன் (வயிற்ைில்) 
சுமந்தாள். சிரமத்துடன் அவறன 
ஈன்சைடுத்தாள். அவறன (அவள்) சுமந்ததும் 
அவனுக்கு (அவள்) பால்குடி மைக்கச் 
சசய்ததும் முப்பது மாதங்களாகும். 
இறுதியாக, அவன் தனது வாலிபத்றத 
அறடந்து, நாற்பது வயறத அறடந்தகபாது, 
அவன் கூறுகிைான்: “என் இறைவா! நீ என் 
மீதும் என் சபற்கைார் மீதும் அருள் புரிந்த 
உனது அருளுக்கு நான் நன்ைி 
சசலுத்துவதற்கும் நீ திருப்திபடுகின்ை நல்ல 
அமறல நான் சசய்வதற்கும் எனக்கு 
உத்கவகத்றத ஏற்படுத்துவாயாக! என் 
சந்ததியில் எனக்கு சீர்திருத்தம் 
சசய்வாயாக! நிச்சயமாக நான் உன் பக்கம் 
திரும்பிவிட்கடன். நிச்சயமாக நான் 
முஸ்லிம்களில் (ஒருவனாக) இருக்கிகைன்.” 

یْنها  َصه وه انه  وه  اَْلِنْسه
یْهِ  ًنا    ِبوهالِده   اِْحسَٰ
مهلهْتهُ   ُكْرًها  اَُمُه   حه

ْتهُ  عه وهضه   ُكْرًها    وه
ْملُه   لُه   وهحه فِصَٰ َٰثُْونه  وه هل  ث
ْهًرا    َتَٰ   شه  بهلهغه  اِذها حه
ه   هُشَده بهلهغه  ا هْربهِعْيه  وه  ا
نهًة    َبِ  قهاله  سه هْوِزْعِنْ   ره   ا
هْن  هْشُكره  ا  الَهِتْ   نِْعمهتهكه  ا

ْمته  هنْعه َه  ا له لَٰ  عه   وهعه
َیه  هْن  وهالِده ا هْعمهله  وه   ا
الًِحا  ىهُ  صه   تهْرضَٰ
هْصلِْح  ا ۬    ِفْ  ِلْ  وه یَهِتْ     ذَُرِ

 ْ ْ  اِلهْيكه  ُتْبُت  اَِنِ اَِنِ  وه
 الُْمْسلِِمْيه  ِمنه 

16. இவர்கள் எத்தறககயார் என்ைால் 
இவர்கள் சசய்த மிக அழகானறத நாம் 
இவர்களிடமிருந்து ஏற்றுக் சகாள்கவாம். 
இன்னும், இவர்களின் (முந்திய) தவறுகறள 
நாம் (தண்டிக்காமல்) புைக்கணித்து 
விடுகவாம். இவர்கள் சசார்க்கவாசிகளில் 
இருப்பார்கள். இவர்களுக்கு 
வாக்களிக்கப்பட்டுக் சகாண்டிருந்த 
உண்றமயான வாக்காகும் (இது.) 

كه  َٰٓى ِ َبهُل  الَهِذیْنه  اُول  نهتهقه
 ْ ْٰنُ نه  عه ا  اهْحسه   مه
ِملُْوا اوهزُ  عه نهتهجه ْن  وه  عه

اَٰتِِهْم  َيِ ْ   سه ِب  ِف  اهْصحَٰ
َنهِة    ْدِق  وهعْده  الْجه  الَصِ
هانُْوا الَهِذْی  یُْوعهُدْونه  ك
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17. இன்னும், எவர் தனது சபற்கைாறர 
கநாக்கி, “உங்கள் இருவருக்கும் ககவலம் 
உண்டாகட்டும், நான் (இைந்த பின்னர் 
மண்ணறையில் இருந்து உயிருடன்) 
சவளிகயற்ைப்படுகவன் என்று என்றன 
எச்சரிக்கிைரீ்களா? எனக்கு முன்னர் பல 
தறலமுறைகள் திட்டமாக சசன்றுள்ளனர்” 
என்று கூறுகிைார். அவ்விருவருகமா 
(தங்களது மகறன கநாக்கி) “உனக்கு என்ன 
ககடு! நீ நம்பிக்றக சகாள்! நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்வின் வாக்கு உண்றமயானகத!” 
என்று கூைியவர்களாக அல்லாஹ்விடம் 
(அவனது கநர்வழிக்காக) உதவி 
கதடுகிைார்கள். ஆக, அவன் கூறுகிைான்: 
“இறவ (-நீங்கள் கூறுவறதப் கபான்று 
மறுறமயில் எழுப்பப்படுவதும் சசார்க்கமும் 
நரகமும்) முன்கனாரின் கறதககள தவிர 
(உண்றமயில் நிகழக் கூடியறவ) இல்றல.” 

الَهِذْی  یْهِ  قهاله  وه  لِوهالِده
ا   اَُف   نِِنْ   لَهُكمه هتهِعدَٰ هْن  ا  ا

جه  قهْد  اُْخره لهِت  وه   خه
  قهْبِلْ    ِمْن  الُْقُرْوُن 
ه  یهْستهِغیْثَِٰن  وهُهمها   اّلَلَٰ
یْلهكه  ۬   وه ِمْن     وهعْده  اَِنه  اَٰ
 ِ ۬   اّلَلَٰ َق    ا  فهيهُقْوُل  حه  مه
ا   ذه اِطْْیُ  اََِله   هَٰ هسه  ا

لِْيه  هَوه  اَْل

18. இவர்கள் எத்தறககயார் என்ைால் 
இவர்களுக்கு முன்னர் சசன்றுவிட்ட ஜின், 
மற்றும் மனித சமுதாயங்களுடன் இவர்கள் 
மீதும் (அல்லாஹ்வுறடய தண்டறனயின்) 
வாக்கு உறுதியாகிவிட்டது. “நிச்சயமாக 
இவர்கள் (நிராகரிப்பாளர்களான முன்கனார், 
பின்கனார் எல்கலாரும்) 
நஷ்டவாளிகளாககவ இருக்கிைார்கள்.” 

كه  َٰٓى ِ َقه  الَهِذیْنه  اُول  حه
 ُ ْ   الْقهْوُل  عهلههْْیِ  اُمهم   ِف
لهْت   قهْد   قهْبلِِهْم  ِمْن  خه
 وهاَْلِنِْس    الِْجَنِ  َمِنه 
نَهُهْم  هانُْوا اِ ِسِریْنه   ك خَٰ
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19. (நம்பிக்றகயாளர்கள், நிராகரிப்பாளர்கள் 
ஆகிய இவர்கள்) எல்கலாருக்கும் 
(மறுறமயில்) அவர்கள் சசய்தவற்ைின் (-
அவர்களுறடய சசயல்களின்) 
அடிப்பறடயில் தகுதிகள் உண்டு. இன்னும், 
இறுதியாக அவன் அவர்களுறடய 
சசயல்களுக்காக அவர்களுக்கு 
முழுறமயான கூலி சகாடுப்பான். இன்னும், 
அவர்கள் (நன்றமகள் குறைக்கப்பட்கடா 
குற்ைங்கள் அதிகப்படுத்தப்பட்கடா) 
அநீதியிறழக்கப்பட மாட்டார்கள். 

لِكَُل   ت   وه َمها  دهرهجَٰ   َمِ
ِملُْوا    ْ  عه ُ لُِيوهفَِهْیه  وه

هْعمهالهُهْم   َله  وهُهْم  ا
 یُْظلهُمْونه 

20. இன்னும், நிராகரிப்பாளர்கள் நரகத்தின் 
முன் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ை நாளில், 
(அவர்களுக்குக் கூைப்படும்:) “நீங்கள் உங்கள் 
(வாழ்க்றக) இன்பங்கறள உங்கள் உலக 
வாழ்க்றகயிகலகய முடித்துக் சகாண்டீர்கள் 
(அவற்றை அனுபவித்து முடித்து 
விட்டீர்கள்). இன்னும், அவற்ைின் மூலம் 
(உலகத்தில்) இன்பம் அறடந்தீர்கள். ஆககவ, 
நீங்கள் அநியாயமாக பூமியில் 
சபருறமயடிப்பவர்களாக இருந்த 
காரணத்தாலும் நீங்கள் பாவம் 
சசய்பவர்களாக இருந்த காரணத்தாலும் 
இன்றைய தினம் இழிவான தண்டறனறய 
கூலியாகக் சகாடுக்கப்படுவரீ்கள்.” 

یهْومه  ُض  وه   الَهِذیْنه  یُْعره
له  كهفهُرْوا   الَنهاِر    عه
هذْههْبُتْم  ِتُكْم  ا بَٰ َيِ  ِفْ   طه
يهاتُِكُم  نْيها  حه  الَدُ

ا    وهاْستهْمتهْعُتْم    ِبهه
ْونه  فهالْيهْومه    ُتْجزه
ابه    ِبمها الُْهْوِن  عهذه
ْونه  ُكنُْتْم   ِف  تهْستهْكَِبُ
ْْیِ  اَْلهْرِض  َقِ  ِبغه  الْحه
ِبمها   ُكنُْتْم  وه

ن   تهْفُسُقْونه
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21. (நபிகய!) ஆது சமுதாயத்தின் 
சககாதரறர (-நபி ஹூறத) நிறனவு 
கூர்வரீாக! அவர் தனது மக்கறள அஹ்காஃப் 
என்ை மணல் பாங்கான பிரகதசத்தில் (உள்ள 
அவர்களது இல்லங்களுக்கு அருகில் 
றவத்து) எச்சரித்த சமயத்றத நிறனவு 
கூர்வரீாக! இவருக்கு முன்னரும் 
எச்சரிப்பாளர்கள் திட்டமாக சசன்றுள்ளனர். 
இவருக்குப் பின்னரும் (எச்சரிப்பாளர்கள் 
வந்துள்ளனர்). (அவர் எச்சரித்துக் 
கூைியதாவது:) “நிச்சயமாக அல்லாஹ்றவத் 
தவிர நீங்கள் யாறரயும் வணங்காதீர்கள். 
நிச்சயமாக நான் உங்கள் மீது சபரிய 
(ஆபத்துகள் நிறைந்த) நாளின் 
தண்டறனறய பயப்படுகின்கைன்.” 

ُكرْ  ا  وهاذْ هخه  اِذْ  عهاد      ا
ره  هنْذه ه   ا اِف  قهْومه  ِباَْلهْحقه
قهْد  لهِت  وه ْ  الَنُُذرُ  خه  ِمنٌۢ
یْهِ  بهْيِ  ِمْن  یهده لِْفه    وه  خه
هََله  ا ا ه    اََِله  تهْعُبُدْو   اّلَلَٰ
  ْ اُف  اَِنِ   عهلهْيُكْم  اهخه

ابه  ِظْيم    یهْوم   عهذه  عه

22. அவர்கள் கூைினார்கள்: “நீர் எங்கறள 
எங்கள் சதய்வங்கறள விட்டு 
திருப்புவதற்காக எங்களிடம் வந்தீரா? ஆக, 
நீர் உண்றமயாளர்களில் இருந்தால் 
எங்களுக்கு எறத எச்சரிக்கிைகீரா அறத 
எங்களிடம் சகாண்டு வருவரீாக!” 

ا هِجْئتهنها  قهالُْو  اْفِكهنها  ا   لِته
ْن  ِتنها    عه لِهه   ِبمها  فهاْتِنها  اَٰ
 ِمنه  ُكْنته  اِْن  تهِعُدنها  

ِدقِْيه   الَصَٰ

23. அவர் கூைினார்: “(உங்கள் முடிறவப் 
பற்ைிய) அைிசவல்லாம் 
அல்லாஹ்விடம்தான் இருக்கிைது. நான் 
எறதக் சகாண்டு அனுப்பப்பட்கடகனா அறத 
உங்களுக்கு எடுத்துச் சசால்கிகைன். 
என்ைாலும், (அல்லாஹ்வின் தண்டறன 
வந்தால் உங்கள் நிறல என்னவாகும் 
என்பறத) நீங்கள் அைியாத மக்களாக 
இருக்கிைரீ்கள் என்கை நான் உங்கறள 
கருதுகிகைன்.” 

نَهمها  قهاله    ِعْنده  الِْعلُْم  اِ
 ؗ  ِ ُبهلَُِغُكْم  اّلَلَٰ ا ا    وه  َمه

ْ   ِبه   اُْرِسلُْت  َِٰكَنِ ل   وه
ىُكْم  هرَٰ لُْونه   قهْوًما  ا تهْجهه
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24. ஆக, அவர்கள் (-அல்லாஹ்வின் 
தண்டறன) தங்களது பள்ளத்தாக்றக 
முன்கனாக்கி வரக்கூடிய அடர்த்தியான கார் 
கமகமாக அறதப் பார்த்தகபாது, 
கூைினார்கள்: “இது நமக்கு மறழ 
சபாழிவிக்கும் அடர்த்தியான கார் 
கமகமாகும்.” (நபி ஹூது கூைினார்: இது 
மறழ சபாழியும் கமகம் இல்றல.) மாைாக, 
இது நீங்கள் (அல்லாஹ்வின் 
தண்டறனயில்) எறத அவசரமாகத் 
கதடினரீ்ககளா அதுவாகும். இது ஒரு 
காற்ைாகும். துன்புறுத்தும் தண்டறன இதில் 
இருக்கிைது. 

هْوهُ  فهلهَمها  ا   عهاِرًضا  ره
ْ    َمُْستهْقِبله  هْوِدیههَِتِ  ا

ا قهالُْوا ذه   عهاِرض    هَٰ
ْمِطُرنها    ا  بهْل  َمُ  ُهوهمه

لُْتْم   ِریْح   ِبه     اْستهْعجه
ا  اب   فِْيهه هلِْيم    عهذه  ا

25. இது தனது இறைவனின் கட்டறளப்படி 
எல்லாவற்றையும் (அழித்து, நாசமாக்கி) 
சின்னாபின்னமாக்கிவிடும். (அப்படிகய 
நடந்தது.) ஆக, அவர்களின் 
வசிப்பிடங்கறளத் தவிர (கவறு எறதயும்) 
பார்க்க முடியாதபடி அவர்கள் ஆகிவிட்டனர். 
(அவர்கள் எல்கலாரும் அழிந்துவிட்டனர். 
அவர்கள் வசித்த வடீுகளின் இடிபாடுகள் 
மட்டும் மிஞ்சி இருக்கின்ைன.) 
இவ்வாறுதான் குற்ைவாளிகளான மக்கறள 
நாம் தண்டிப்கபாம். 

َمِرُ  ء    كَُله  ُتده ْ  ِباهْمرِ  َشه
ا  بَِهه ی َله  فهاهْصبهُحْوا ره   یُرَٰ 
ْ    اََِله  ِكُٰنُ لِكه  مهسَٰ  كهذَٰ

 الْقهْومه  نهْجِزی
 الُْمْجِرِمْيه 
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26. உங்களுக்கு எதில் நாம் வசதி 
சகாடுக்கவில்றலகயா அதில் அவர்களுக்கு 
வசதியளித்கதாம். இன்னும், அவர்களுக்கு 
(உங்கறள விட திைறமயான) சசவிறயயும் 
பார்றவகறளயும் உள்ளங்கறளயும் 
ஏற்படுத்திகனாம். ஆக, அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் அத்தாட்சிகறள 
மறுப்பவர்களாக இருந்தகபாது அவர்களின் 
சசவியும் அவர்களின் பார்றவகளும் 
அவர்களின் உள்ளங்களும் அவர்கறள 
விட்டும் (அல்லாஹ்வின் தண்டறனயில்) 
எறதயும் தடுக்கவில்றல. இன்னும், 
அவர்கள் எறத ககலி சசய்பவர்களாக 
இருந்தார்ககளா அ(ந்த தண்டறனயான)து 
அவர்கறள சூழ்ந்து (அழித்து) விட்டது. 

ْد  لهقه ْ  وه ُ َكهَٰنَٰ ا   مه   اِْن  فِْيمه
َكهَنَُٰكْم  لْنها  فِْيهِ  َمه عه  وهجه
اًرا  لهُهْم  هبْصه ْمًعا َوها سه

ةً  ؗ  هفْـ ِده ا   َوها هْغنَٰ  فهمه   ا
 ْ ْٰنُ ْمُعُهْم  عه  وهَله   سه

اُرُهْم  هبْصه  وهَله   ا
ُتُهْم  هفْـ ِده ء   َمِْن  ا ْ   اِذْ  َشه

هانُْوا ُدْونه    ك   ِباَٰیَِٰت  یهْجحه
 ِ اقه  اّلَلَٰ ا  ِبِهْم  وهحه  َمه
هانُْوا   ِبه   ك

ن   یهْستهْهِزُءْونه

27. இன்னும், உங்கறள சுற்ைி உள்ள 
ஊர்கறள நாம் திட்டவட்டமாக அழித்கதாம். 
இன்னும், (அவர்கறள அழிப்பதற்கு முன்னர்) 
அவர்கள் (நம் பக்கம்) திரும்புவதற்காக 
அத்தாட்சிகறள நாம் (அவர்களுக்கு) 
விவரித்கதாம். (ஆனால், அவர்கள் 
புைக்கணித்து சசன்ைகபாது நமது தண்டறன 
அவர்களுக்கு வந்தது.) 

ْد  لهقه هْهلهْكنها  وه ا  ا  مه
ْولهُكْم  ی َمِنه  حه   الُْقرَٰ
فْنها  َره   اَْلَٰیَِٰت  وهصه
لَهُهْم   یهْرِجُعْونه   لهعه
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28. ஆக, இவர்கள் அல்லாஹ்றவ அன்ைி 
வழிபாட்டுக்காக எவர்கறள சதய்வங்களாக 
எடுத்துக் சகாண்டார்ககளா அவர்கள் 
இவர்களுக்கு உதவி சசய்திருக்க 
கவண்டாமா? மாைாக, அவர்கள் (-அந்த 
சதய்வங்கள், அவற்றை வணங்கிய) 
இவர்கறள விட்டு மறைந்து விட்டனர். 
இ(ந்த சிறல வணக்க வழிபாடு என்ப)து 
இவர்களின் இட்டுக் கட்டப்பட்டப் 
சபாய்யாகும். இன்னும், இவர்கள் (எறத) 
கற்பறனயாக இட்டுக்கட்டிக் 
சகாண்டிருந்தார்ககளா அந்த 
கற்பறனயுமாகும். (பல சதய்வ வழிபாடும் 
சிறல வழிபாடுகளும் மனிதர்கள் சபாய்யாக 
இட்டுக்கட்டியதும் அவர்களின் கற்பறனயும் 
ஆகும். அதற்கு உண்றமயான ஆதாரம் 
ஏதும் இல்றல.) 

ُهُم  فهلهْو َله  ره  الَهِذیْنه  نهصه
ُذْوا تَهخه ِ  ُدْوِن  ِمْن  ا  اّلَلَٰ
ًة    قُْربهانًا  لِهه لَُْوا بهْل  اَٰ   ضه
   ْ ْٰنُ لِكه  عه  اِفُْكُهْم  وهذَٰ
ا  مه هانُْوا وه ْونه  ك ُ  یهْفَته

29. இன்னும், ஜின்களின் சில நபர்கறள உம் 
பக்கம் நாம் திருப்பிய சமயத்றத நிறனவு 
கூர்வரீாக! அவர்கள், (நீர் ஓதுகின்ை) 
குர்ஆறன சசவியுறுகிைார்கள். அவர்கள் 
அந்த இடத்திற்கு வந்தகபாது, “வாய்மூடி 
இருங்கள்!” என்று (தங்களுக்குள்) 
கூைினார்கள். ஆக, (குர்ஆன் ஓதி) 
முடிக்கப்பட்டகபாது அவர்கள் தங்களது 
சமுதாயத்தினர் பக்கம் (அவர்கறள) 
எச்சரிப்பவர்களாகத் திரும்பினார்கள். 

اِذْ  فْنها   وه ره  نهفهًرا اِلهْيكه  صه
 یهْستهِمُعْونه  الِْجَنِ  َمِنه 

نه    ُرْوهُ  فهلهَمها  الُْقْراَٰ ضه  حه
ا هنِْصُتْوا    قهالُْو   فهلهَمها  ا
لَهوْ  قُِضه   قهْوِمِهْم  اِلَٰ  وه

ْنِذِریْنه   َمُ

30. (அந்த ஜின்கள்) கூைினார்கள்: “எங்கள் 
சமுதாயகம! மூஸாவிற்கு பின்னர் தனக்கு 
முந்தியவற்றை (-முந்திய கவதங்கறள) 
உண்றமப்படுத்தக்கூடிய ஒரு கவதத்றத 
நாங்கள் சசவியுற்கைாம். அது, 
(அல்லாஹ்வின் சபாருத்தம் எதில் 
இருக்குகமா அந்த) உண்றமக்கும் 
(இஸ்லாம் என்ை) மிக கநரான பாறதக்கும் 
வழிகாட்டுகிைது.” 

نها   قهالُْوا   اِنَها  یَٰقهْومه
ِمْعنها  ًبا  سه ْ  اُنِْزله  ِكتَٰ  ِمنٌۢ
قًا  ُمْوسَٰ  بهْعدِ  َدِ  لَِمها  ُمصه
یْهِ  بهْيه   اِله  یهْهِدْی   یهده
َقِ  اِلَٰ  الْحه ِریْق   وه  طه

 َمُْستهِقْيم  
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31. “எங்கள் சமுதாயகம! அல்லாஹ்வின் 
(இறுதி தூதராகிய இந்த) அறழப்பாளருக்கு 
பதில் தாருங்கள்! இன்னும், அவறர 
நம்பிக்றக சகாள்ளுங்கள்! (அவரின் 
அறழப்றப ஏற்று, அவருறடய மார்க்கத்றத 
தழுவுங்கள்!) அல்லாஹ் உங்களுக்கு 
உங்கள் பாவங்கறள மன்னிப்பான்; 
வலிமிக்க தண்டறனயில் இருந்து 
உங்கறளப் பாதுகாப்பான்.” 

نها   هِجیُْبْوا یَٰقهْومه  دهاِعه  ا
 ِ ِمُنْوا اّلَلَٰ اَٰ  یهْغِفرْ  ِبه   وه
 ذُنُْوِبُكْم  َمِْن  لهُكْم 

یُِجْرُكْم  اب   َمِْن  وه  عهذه
هلِْيم    ا

32. எவர் அல்லாஹ்வின் அறழப்பாளருக்கு 
பதில் தரவில்றலகயா (அவரது மார்க்கத்றத 
ஏற்றுக்சகாள்ளவில்றலகயா) அவர் பூமியில் 
(அல்லாஹ்வின் பிடிறய விட்டு எங்கும்) 
தப்பித்துவிட மாட்டார். இன்னும், அவறன 
அன்ைி அவருக்கு பாதுகாவலர்கள் இல்றல. 
இப்படிப்பட்டவர்கள் மிகத் சதளிவான 
வழிககட்டில் இருக்கிைார்கள். 

ْن  مه  دهاِعه  یُِجْب  ََله  وه
 ِ  ِف  ِبُمْعِجز   فهلهیْسه  اّلَلَٰ

لهیْسه  اَْلهْرِض   ِمْن   لهه   وه
هْولِيهٓاُء    ُدْونِه    كه  ا َٰٓى ِ   اُول
َٰل   ِفْ  ل ِبْي   ضه  َمُ

33. நிச்சயமாக வானங்கறளயும் பூமிறயயும் 
பறடத்தவனாகிய, இன்னும் அவற்றைப் 
பறடத்ததால் கறலப்பறடயாதவனுமாகிய 
அல்லாஹ் இைந்தவர்கறள உயிர்பிப்பதற்கு 
ஆற்ைலுறடயவன் என்பறத அவர்கள் 
கவனிக்கவில்றலயா? ஏன் இல்றல. (அவன் 
கண்டிப்பாக உயிர்ப்பிப்பான்,) நிச்சயமாக 
அவன் எல்லாவற்ைின் மீதும் 
கபராற்ைலுறடயவன் ஆவான். 

لهْم  هوه ْوا ا هَنه  یهره ه  ا  اّلَلَٰ
لهقه  الَهِذْی  مَٰوَِٰت  خه   الَسه

لهْم  وهاَْلهْرضه   یهْعه  وه
لِْقِهَنه  ِدر   ِبخه لَٰ   ِبقَٰ هْن  عه  ا

ه  نَهه   بهلَٰ   الْمهْوٰتَٰ    یَُْحِ    اِ
لَٰ  ء   كَُلِ  عه ْ  قهِدیْر   َشه
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34. அந்நாளில், நிராகரித்தவர்கள் நரகத்தின் 
முன் சகாண்டுவரப்படுவார்கள். (இன்னும் 
அவர்களுக்குக் கூைப்படும்:) “இது 
உண்றமயாக இல்றலயா?” அவர்கள் 
கூறுவார்கள்: “ஏன் இல்றல? எங்கள் 
இறைவன் மீது சத்தியமாக (இது 
உண்றமதான்.)” (அல்லாஹ்) கூறுவான்: 
“ஆக, நீங்கள் நிராகரிப்பவர்களாக இருந்த 
காரணத்தால் இந்த தண்டறனறய 
சுறவயுங்கள்!” 

یهْومه  ُض  وه   الَهِذیْنه  یُْعره
له  كهفهُرْوا   الَنهاِر    عه
هلهیْسه  ا ا ذه َقِ    هَٰ  ِبالْحه
ا    بهلَٰ  قهالُْوا بَِنه  قهاله  وهره

ابه الْ  فهُذْوقُوا ذه  ِبمها  عه
 تهْكُفُرْونه  ُكنُْتْم 

35. ஆக, தூதர்களில் மிகவும் வரீமிக்கவர்கள் 
(-மிக உறுதியுறடயவர்கள்) சபாறுத்தது 
கபான்று (நபிகய!) நீரும் சபாறுறம 
காப்பரீாக! (நிராகரிப்பில் இருக்கும்) 
அவர்களுக்காக (தண்டறனறய) அவசரமாக 
ககட்காதீர்! அவர்கள் எச்சரிக்கப்பட்டறத 
அவர்கள் பார்க்கின்ை நாளில் பகலில் சில 
மணிகநரம் தவிர அவர்கள் (இவ்வுலகில்) 
தங்கவில்றல என்று அவர்களுக்குத் 
கதான்றும். (குர்ஆனாகிய) இது எடுத்து 
சசால்லப்படும் சசய்தியாகும். ஆக, (அது 
உங்களுக்கு எடுத்து சசால்லப்பட்டுவிட்டது. 
அல்லாஹ்வின் தண்டறன வரும்கபாது) 
அழிக்கப்படுமா பாவிகளான மக்கறளத் 
தவிர? 

مها  فهاْصَِبْ  ه   كه َبه   اُولُوا صه
ْزِم  ُسِل  ِمنه  الْعه  الَرُ
  لَهُهْم    تهْستهْعِجْل  وهَله 

هنَهُهْم  ها ْونه  یهْومه  ك ا   یهره  مه
ا لهْم  یُْوعهُدْونه     یهلْبهثُْو 

ةً  اََِله  اعه ار     َمِْن  سه  نَههه
َٰغ     ْل  بهل  اََِله  یُْهلهُك  فههه

ن  الْقهْوُم  ِسُقْونه  الْفَٰ

ஸூரா முஹம்மத்  محمد 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. எவர்கள் நிராகரித்தார்ககளா, இன்னும் 
அல்லாஹ்வின் பாறதயிலிருந்து (மக்கறள) 
தடுத்தார்ககளா அவர்களின் சசயல்கறள 
அல்லாஹ் வழிசகடுத்து விட்டான் (-
வணீாக்கிவிட்டான்). 

هلَهِذیْنه  ْوا كهفهُرْوا ا َدُ  وهصه
ْن  ِبْيِل  عه ِ  سه َله  اّلَلَٰ  اهضه

هْعمهالهُهْم   ا
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2. இன்னும், எவர்கள் நம்பிக்றக சகாண்டு, 
நன்றமகறள சசய்தார்ககளா; இன்னும், 
முஹம்மத் (நபியின்) மீது இைக்கப்பட்டறத 
- அதுகவா அவர்களின் இறைவனிடம் 
இருந்து வந்த உண்றமயாக இருக்கும் 
நிறலயில் (அறத) - நம்பிக்றக 
சகாண்டார்ககளா அவர்களின் பாவங்கறள 
அவர்கறள விட்டு அல்லாஹ் கபாக்கி 
விடுவான். இன்னும், அவர்களின் 
காரியத்றத அவன் சீர் சசய்து விடுவான். 

الَهِذیْنه  ُنْوا وه مه ِملُوا اَٰ   وهعه
ِت  لِحَٰ ُنْوا الَصَٰ مه اَٰ   ِبمها  وه

لَٰ  نَُزِله  َمهد   عه ُمحه
َقُ  بَِِهْم    ِمْن  َوهُهوهالْحه   َره

َفهره  ْ  كه ْٰنُ اَٰتِِهْم  عه َيِ  سه
هْصلهحه  ا  بهالهُهْم  وه

3. இது ஏசனனில், நிச்சயமாக 
நிராகரித்தவர்கள் சபாய்யறன (-
றஷத்தாறனயும் அவனது தீய 
வழிகாட்டறலயும்) பின்பற்ைினர். இன்னும், 
நிச்சயமாக நம்பிக்றக சகாண்டவர்கள் 
தங்கள் இறைவனிடமிருந்து வந்த 
உண்றமறய (-முஹம்மத் நபிறயயும் அவர் 
சகாண்டு வந்த குர்ஆறனயும்) 
பின்பற்ைினார்கள். இவ்வாறுதான் அல்லாஹ் 
மக்களுக்கு அவர்களுக்குரிய தன்றமகறள 
விவரிக்கிைான். 

لِكه    الَهِذیْنه  ِباهَنه  ذَٰ
تَهبهُعوا كهفهُرْوا  الْبهاِطله  ا
هَنه  ا ُنوا الَهِذیْنه  وه مه  اَٰ
تَه  َقه  بهُعواا  ِمْن  الْحه

بَِِهْم    لِكه  َره  یهْضِرُب  كهذَٰ
 ُ هْمثهالهُهْم  لِلَنهاِس  اّلَلَٰ ا
 

4. ஆக, நீங்கள் (உங்கள் எதிரி நாட்டில் 
இருந்து உங்களிடம் கபார் சசய்ய 
வருகின்ை) நிராகரிப்பாளர்கறள 
(கபார்க்களத்தில்) சந்தித்தால் (அவர்களின்) 
பிடரிகறள சவட்டுங்கள்! இறுதியாக, நீங்கள் 
அவர்கறள மிறகத்துவிட்டால், (அவர்கறள 
றகது சசய்து) கயிறுகளில் உறுதியாகக் 
கட்டுங்கள்! ஆக, அதற்குப் பின்னர் ஒன்று, 
(அவர்கள் மீது நீங்கள்) உபகாரம் புரியுங்கள்! 
அல்லது, (அவர்கள் உங்களிடம்) 
பிறணத்சதாறக சகாடு(த்து தங்கறள 
விடுவி)க்கட்டும்! இறுதியாக, கபார் அதன் 
சுறமகறள முடிக்கின்ை வறர (-அதாவது 
இறுதி காலத்தில் ஈஸா நபி இைங்கி வந்த 
பின்னர், நிராகரிப்பாளர்கள் எல்கலாரும் 
இஸ்லாறம ஏற்கின்ை வறர அவர்களிடம் 

 الَهِذیْنه  لهِقیُْتُم  فهاِذها
ْربه  كهفهُرْوا قهاِب    فهضه  الَرِ
َتَٰ   نُْتُمْوُهْم  اِذها   حه هثْخه  ا

وا ۬   فهُشَدُ هاقه   ا  الْوهث  فهاَِمه
ٌۢا  َنً ا  بهْعُد  مه اَِمه ٓاءً  وه  فِده
َتَٰ  عه  حه ْرُب  تهضه   الْحه

هها  هْوزهاره ۬   ا لِكه ۛ لهوْ  ذَٰر   وه
ٓاءُ  ُ  یهشه ره  اّلَلَٰ نْتهصه   َله
 ْ َِٰكْن  ِمْٰنُ ل ۡ  وه هْبلُوها  لَِی
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கபார் சசய்யும்கபாது இகத சட்டங்கறள 
பின்பற்றுங்கள்!). இதுதான் (உண்றமயாகும்). 
இன்னும், அல்லாஹ் நாடினால் 
(உங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் இறடயில் 
கபார் நடக்காமகலகய இவ்வுலகத்தில் 
விறரவான தண்டறனறயக் சகாண்டு) 
அவன் அவர்களிடம் பழிதீர்த்திருப்பான். 
என்ைாலும், உங்களில் சிலறர சிலர் 
மூலமாக அவன் கசாதிப்பதற்காக இவ்வாறு 
சசய்தான். (-உங்களில் கபார் சசய்து, அதில் 
சபாறுறமயாக இருப்பவர்கள் யார் என்று 
கசாதிப்பதற்கும், எதிரிகளில் 
சகால்லப்பட்டவர்கறளக் சகாண்டு எஞ்சிய 
நிராகரிப்பாளர்கள் படிப்பிறனப் சபற்று 
இஸ்லாறம ஏற்ககவண்டும் 
என்பதற்காகவும், அல்லது உங்களுக்குப் 
பணிந்து, பயந்து கபார் சசய்யாமல் இருக்க 
கவண்டும் என்பதற்காகவும் அல்லாஹ் 
இவ்வாறு சசய்தான்.) இன்னும், எவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் பாறதயில் 
சகால்லப்பட்டார்ககளா அவர்களின் 
அமல்கறள அல்லாஹ் வணீாக்கிவிட 
மாட்டான். 

ُكْم    ِببهْعض     بهْعضه
الَهِذیْنه    ِفْ  قُِتلُْوا وه
ِبْيِل  ِ  سه ْ  اّلَلَٰ   یَُِضَله  فهله

هْعمهالهُهْم   ا

5. (அல்லாஹ்வின் பாறதயில் கபார் 
சசய்கின்ை) அவர்களுக்கு அவன் கநர்வழி 
காட்டுவான்; அவர்களின் காரியத்றத(யும் 
நிறலறமகறளயும்) சீர் சசய்வான். 

يهْهِدیِْهْم  یُْصلُِح  سه   وه
 بهالهُهْم  

6. இன்னும், அவன் அவர்கறள 
சசார்க்கத்தில் பிரகவசிக்கச் சசய்வான். 
அறத (அந்த சசார்க்கத்தில் உள்ள 
அவர்களின் இல்லங்கறள) அவன் 
அவர்களுக்கு காண்பித்துக் சகாடுப்பான். 

یُْدِخلُُهُم  َنهةه  وه   الْجه
ا  فههه َره  لهُهْم  عه

7. நம்பிக்றகயாளர்ககள! நீங்கள் 
அல்லாஹ்விற்கு உதவினால் அவன் 
உங்களுக்கு உதவுவான். இன்னும், உங்கள் 
பாதங்கறள அவன் உறுதிப்படுத்துவான். 

ا  ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه  اِْن  اَٰ
ه  تهْنُصُروا  یهْنُصْرُكْم  اّلَلَٰ
ْت  یُثهَبِ ُكْم   وه امه هقْده  ا
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8. இன்னும், எவர்கள் நிராகரித்தார்ககளா 
அவர்களுக்கு ககடு (-இழிவு, ககவலம், 
துர்பாக்கியம்) உண்டாகட்டும். அவர்களின் 
சசயல்கறள அவன் வழிககட்டில் 
விட்டுவிடுவான். 

الَهِذیْنه   فهتهْعًسا ُرْواكهفه  وه
َله  لَهُهْم  اهضه هْعمهالهُهْم  وه ا
 

9. அது ஏசனனில், நிச்சயமாக அவர்கள் 
அல்லாஹ் இைக்கிய (கவதத்றத, தூதர் 
சகாண்டு வந்த மார்க்கத்)றத 
சவறுத்தார்கள். ஆககவ, அவன் அவர்களின் 
சசயல்கறள வணீாக்கிவிட்டான். 

لِكه  هنَهُهْم  ذَٰ ِرُهْوا ِبا ا   كه  مه
له  هنْزه ُ  ا   فهاهْحبهطه  اّلَلَٰ

هْعمهالهُهْم   ا

10. ஆக, அவர்கள் பூமியில் பயணித்து, 
தங்களுக்கு முன்னர் இருந்தவர்களின் 
முடிவு எவ்வாறு இருந்தது என்று பார்க்க 
கவண்டாமா? அல்லாஹ் அவர்கறள 
அழித்துவிட்டான். இன்னும் அது கபான்ை 
முடிவுகள்தான் (-முந்திய 
சமுதாயத்தவர்களுக்கு நிகழ்ந்த 
தண்டறனகள் கபான்றுதான்) இந்த 
நிராகரிப்பாளர்களுக்கு நிகழும். 

هفهلهْم  ْوا ا   ِف  یهِسْْیُ
  فهیهْنُظُرْوا اَْلهْرِض 
هانه  كهْيفه    عهاقِبهةُ  ك
 قهْبلِِهْم    ِمْن  الَهِذیْنه 
ُ  دهَمهره  ْ ؗ  اّلَلَٰ   عهلههْْیِ

لِلْكَِٰفِریْنه  ا  وه هْمثهالُهه  ا

11. அது (-நம்பிக்றகயாளர்கள், 
நிராகரிப்பாளர்கள் ஆகிய இரு சாராருக்கும் 
அவரவர்களுக்குத் தகுதியானறத அல்லாஹ் 
சசய்தது) ஏசனனில், நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்தான் நம்பிக்றகயாளர்களின் 
மவ்லா (எஜமானன், உதவியாளன், 
பாதுகாவலன்) ஆவான். இன்னும், 
நிச்சயமாக நிராகரிப்பாளர்கள் -அவர்களுக்கு 
அைகவ எஜமானன் (உதவியாளன்) இல்றல. 
(அவர்கள் வணங்கிய சதய்வங்கள் 
அவர்கறள றகவிட்டு விடும்.) 

لِكه  ه  ِباهَنه  ذَٰ ْوله  اّلَلَٰ  مه
ُنْوا الَهِذیْنه  مه هَنه  اَٰ ا  وه

ْولَٰ  َله  الْكَِٰفِریْنه   مه
 لهُهْمن 

12. நிச்சயமாக நம்பிக்றக சகாண்டு, 
நன்றமகறள சசய்தவர்கறள அல்லாஹ் 
சசார்க்கங்களில் பிரகவசிக்கச் சசய்வான். 
அவற்ைின் கீழ் ஆறுகள் ஓடும். இன்னும், 
நிராகரித்தவர்ககளா (இவ்வுலகில்) 

ه  اَِنه   الَهِذیْنه  یُْدِخُل  اّلَلَٰ
ُنْوا مه ِملُوا اَٰ   وهعه

ِت  لِحَٰ َنَٰت   الَصَٰ   جه
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சுககபாகமாக வாழ்கிைார்கள். கால்நறடகள் 
சாப்பிடுவது கபால் சாப்பிடுகிைார்கள். 
நரகம்தான் அவர்களுக்கு தங்குமிடமாகும். 

ا  ِمْن  تهْجِرْی   تهْحِتهه
ُر    الَهِذیْنه  اَْلهنْهَٰ  وه
  یهتهمهَتهُعْونه  كهفهُرْوا
یهاْكُلُْونه  مها  وه  تهاْكُُل  كه
اُم  الَنهارُ  اَْلهنْعه  مهثًْوی وه
 لَهُهْم 

13. உம்றம சவளிகயற்ைிய உமது ஊறர (-
உமது ஊர் மக்கறள) விட பலத்தால் மிகக் 
கடுறமயான எத்தறனகயா ஊர் மக்கள் - 
அவர்கறள நாம் அழித்கதாம். ஆக, 
அவர்களுக்கு (அப்கபாது) அைகவ 
உதவியாளர்(கள்) இருக்கவில்றல. 

هیَِْن  ها ك   ِِهه  قهْریهة   َمِْن  وه
َدُ  هشه   قهْریهِتكه  َمِْن  قَُوهةً  ا
ْتكه    الَهِتْ   جه هْخره  ا

 ْ ُ هْهلهْكٰنَٰ  نهاِصره  فهله  ا
 لهُهْم 

14. ஆக, தமது இறைவனின் சதளிவான 
அத்தாட்சியில் இருப்பவர்கள், எவர்களுக்கு 
அவர்களது சகட்ட சசயல்கள் 
அலங்கரிக்கப்பட்டு; இன்னும், 
அவர்களுறடய மன இச்றசகறள 
பின்பற்ைினார்ககளா அவர்கறளப் கபான்று 
ஆவார்களா? 

هفهمهْن  هانه  ا لَٰ  ك   بهیَِنهة   عه
بَِه   َمِْن  مهْن  َره  لهه   ُزیَِنه  كه
ا مهلِه  عه  ُسْوٓءُ  تَهبهُعْو  ا  وه

ُهْم  هْهوهٓاءه  ا

15. இறையச்சமுள்ளவர்களுக்கு 
வாக்களிக்கப்பட்ட சசார்க்கத்தின் 
தன்றமயாவது துர்வாறட வசீாத (சகட்டுப் 
கபாகாத) தண்ணரீ் ஆறுகளும், அதன் ருசி 
மாைாத பால் ஆறுகளும், 
அருந்துபவர்களுக்கு ருசியாக இருக்கும் மது 
ஆறுகளும் தூய்றமயான கதன் ஆறுகளும் 
அ(ந்த சசார்க்கத்)தில் இருக்கும். இன்னும், 
அவர்களுக்கு எல்லாவறகயான கனிகளும் 
அதில் கிறடக்கும். இன்னும், அவர்களின் 
இறைவனிடமிருந்து மன்னிப்பும் 

ثهُل  َنهةِ  مه   ُوعِده  الَهِتْ  الْجه
ا   الُْمَتهُقْونه    ر   فِْيهه هنْهَٰ  ا

ْْیِ  َمهٓاء   َمِْن  ِسن     غه  اَٰ
ر   هنْهَٰ ا   لَهْم  لَهبه   َمِْن  وه
 ْ َْیه ْعُمه     یهتهغه ر   طه هنْهَٰ ا  وه
ْمر   َمِْن  ة   خه   لَهَذه
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அவர்களுக்கு உண்டு. இத்தறகய 
சசார்க்கவாசிகள், நரகத்தில் நிரந்தரமாக 
இருப்பவர்கறள கபான்று ஆகிவிடுவார்களா? 
(நரகத்தில் நுறழந்த) அவர்கள் சகாதிக்கின்ை 
நீர் புகட்டப்படுவார்கள். ஆக, அது 
அவர்களின் குடல்கறள துண்டு துண்டாக 
அறுத்து விடும். 

  ۬ ِرِبْيه   ر   لَِلَشَٰ هنْهَٰ ا  َمِْن   وه
ل   َفً    عهسه لهُهْم  َمُصه  وه
ا  ِت  كَُلِ  ِمْن  فِْيهه   الثَهمهرَٰ

ة   ْغِفره مه بَِِهْم    َمِْن  وه  َره
مهْن  الِد   كه  الَنهارِ  ِف  ُهوهخه
ُسُقْوا ِمْيًما  مهٓاءً  وه  حه
عه  همْ  فهقهَطه ُهْم  ا ٓاءه  عه

16. அவர்களில் (-அந்த நயவஞ்சகர்களில் 
அலட்சியமாக) உம் பக்கம் சசவி 
சாய்ப்பவர்களும் உள்ளனர். இறுதியில் 
அவர்கள் உம்மிடமிருந்து சவளிகய 
புைப்பட்டால் (தாங்களும் கவனமாகக் 
ககட்டது கபான்று காண்பிப்பதற்காகவும் 
ககலியாகவும்) கல்வி 
சகாடுக்கப்பட்டவர்களிடம் கூறுகிைார்கள்: 
“இவர் (-இந்த தூதர்) சற்று கநரத்திற்கு 
முன்பு என்ன கூைினார் (சதரியுமா? 
எவ்வளவு அழகான கருத்றதக் கூைினார் 
சதரியுமா?)” இவர்கள் எத்தறககயார் 
என்ைால், அல்லாஹ் இவர்களின் 
உள்ளங்களில் முத்திறரயிட்டு விட்டான். 
இன்னும், இவர்கள் தங்கள் சகட்ட 
ஆறசகறளப் பின்பற்ைினார்கள். 

 ْ ِمْٰنُ   یَهْستهِمعُ  َمهْن  وه
َتَٰ   اِلهْيكه      اِذها حه
ُجْوا ره  ِعْنِدكه  ِمْن  خه
 اُْوُتوا لِلَهِذیْنه  قهالُْوا
ا ذها الِْعلْمه  نًِفا  قهاله   مه  اَٰ
كه  َٰٓى ِ بهعه  الَهِذیْنه  اُول   طه
 ُ لَٰ  اّلَلَٰ   قُلُْوِبِهْم  عه

ا تَهبهُعْو  ا هْهوه  وه ُهْم ا  ٓاءه

17. இன்னும், எவர்கள் கநர்வழி 
சபற்ைார்ககளா அவர்களுக்கு (அல்லாஹ்) 
கநர்வழிறய அதிகப்படுத்துவான். இன்னும், 
அவர்களுக்கு அவர்களின் தக்வாறவயும் (-
உள்ளச்சத்றதயும்) அவன் வழங்குவான். 

الَهِذیْنه  ْوا وه   اْهتهده
هُىْ  ُهًدی زهادهُهْم  تَٰ اَٰ  وه
ىُهْم   تهْقوَٰ

18. ஆக, அவர்களிடம் திடீசரன மறுறம 
வருவறதத் தவிர அவர்கள் 
எதிர்பார்க்கிைார்களா? ஆக, திட்டமாக அதன் 
அறடயாளங்கள் வந்து விட்டன. ஆக, (அந்த 

ْل   اََِله  یهْنُظُرْونه  فههه
ةه  اعه ه  الَسه ْ  ْن ا ُ  تهاْتهِْیه
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மறுறம) அவர்களிடம் வரும்கபாது 
அவர்கள் நல்லைிவு சபறுவது அவர்களுக்கு 
எப்படி பலனளிக்கும்! 

ًة    ٓاءه  فهقهْد  بهْغته   جه
ا    اُطهه هْشره هَنَٰ  ا   اِذها لهُهْم  فها
ْتُهْم  ٓاءه ىُهْم  جه  ِذْكرَٰ

19. ஆக, (நபிகய!) “நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்றவத் தவிர (உண்றமயில் 
வணங்கத்தகுதியான) இறைவன் அைகவ 
இல்றல” என்பறத நன்கைிந்து சகாள்வரீாக! 
இன்னும், உமது தவறுகளுக்காகவும் 
நம்பிக்றக சகாண்ட ஆண்களுக்காகவும், 
நம்பிக்றக சகாண்ட சபண்களுக்காகவும் 
பாவமன்னிப்பு ககாருவரீாக! நீங்கள் (பகலில்) 
சுற்றுகிை இடங்கறளயும் (இரவில் 
தூங்குவதற்காக நீங்கள் ஒதுங்குகிை) உங்கள் 
தங்குமிடங்கறளயும் அல்லாஹ் 
நன்கைிவான். (உங்கள் காறல, மாறல, 
இரவு என எதுவும் அல்லாஹ்விற்கு 
மறைந்தறவ அல்ல.) 

هنَهه   فهاعْلهْم  َٰهه  َله   ا  اََِله  اِل
 ُ نٌِْۢبكه  وهاْستهْغِفرْ  اّلَلَٰ   لِذه

لِلُْمْؤِمِنْيه    وه
ِت    الُْمْؤِمنَٰ ُ  وه   وهاّلَلَٰ

 ُمتهقهلَهبهُكْم  یهْعلهُم 
ىُكْمن  ثْوَٰ مه  وه

20. (இந்த எதிரிகளிடம் கபார் புரிய 
கவண்டும் என்ை கட்டறள அடங்கிய) ஓர் 
அத்தியாயம் இைக்கப்பட கவண்டாமா என்று 
நம்பிக்றகயாளர்கள் கூறுகிைார்கள். ஆக, 
(சட்டங்கள்) உறுதி சசய்யப்பட்ட ஓர் 
அத்தியாயம் இைக்கப்பட்டு, அதில் 
(எதிரிகளிடம்) கபார் (சசய்யுங்கள் என்ை 
கட்டறள) பற்ைி கூைப்பட்டால் தங்கள் 
உள்ளங்களில் கநாய் உள்ள 
(நய)வ(ஞ்சக)ர்கள் மயக்கமுற்ைவர்கள் 
பார்ப்பதுகபால் மரண பயத்தால் உம் பக்கம் 
பார்ப்பார்கள். ஆக, அவர்களுக்குக் ககடுதான். 

یهُقْوُل  ُنْوا الَهِذیْنه  وه مه  اَٰ
لهْت  لهْو َله  ة     نَُزِ   فهاِذها    ُسوْره

ُنِْزلهْت  ة   ا َمُْحكهمهة    ُسوْره
ِكره  ا  َوهذُ اُل    فِْيهه  الِْقته
هیْته  ا   ِفْ  الَهِذیْنه  ره

ض   قُلُْوِبِهْم    َمهره
ره  اِلهْيكه  یَهْنُظُرْونه   نهظه
 ِمنه  عهلهْيهِ  الْمهْغَِشَِ 
 لهُهْم   فهاهْولَٰ  الْمهْوِت   
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21. (கபார் சசய்வது அவசியமாகி விட்டால் 
இறைத் தூதருக்கு) கீழ்ப்படிவதும், 
(உங்களுடன் கபாருக்கு புைப்படுகவாம் 
என்று) கநர்றமயாக கபசுவதும்தான் 
(உங்கள் சவளிப்பறடயான சசயலாக 
இருந்தது). ஆக, (கபாருக்கு புைப்பட 
கவண்டும் என்று) கட்டறள 
உறுதியாகிவிட்டகபாது (அறத சவறுத்து 
கபாறர சிரமமாக பார்க்கிைரீ்கள். அப்படி 
சசய்யாமல்,) அவர்கள் அல்லாஹ்வுடன் 
உண்றமயாக நடந்திருந்தால் அது 
அவர்களுக்கு சிைந்ததாக இருந்திருக்கும். 

ة   اعه  َمهْعُرْوف   َوهقهْول  طه
مه  فهاِذها زه   فهلهوْ  اَْلهْمُر   عه

قُوا ده ه  صه   لهكهانه  اّلَلَٰ
ا ْْیً  لَهُهْم   خه

22. (அல்லாஹ்வின் கவதத்றத விட்டும் 
அதன் சட்டங்கறள விட்டும்) நீங்கள் 
விலகிவிட்டால் பூமியில் குழப்பம் 
சசய்வரீ்கள்தாகன! உங்கள் இரத்த 
உைவுகறள துண்டித்து விடுவரீ்கள்தாகன! 

ْل  یُْتْم  فههه  اِْن  عهسه
هْن  تهوهلَهیُْتْم   ُتْفِسُدْوا ا

ا اَْلهْرِض  ِف  ُعْو  َطِ ُتقه  وه
ُكْم  امه هْرحه  ا

23. அவர்கள் எத்தறககயார் என்ைால் 
அல்லாஹ் அவர்கறள சபித்தான். ஆக, 
அவர்கறள அவன் சசவிடாக்கி விட்டான்; 
அவர்களின் பார்றவகறள குருடாக்கி 
விட்டான். 

كه  َٰٓى ِ ُ  الَهِذیْنه  اُول ُ  لهعهٰنه
 ُ َمهُهْم  اّلَلَٰ اهْعمَٰ   فهاهصه  وه

ُهْم  اره هبْصه  ا

24. ஆக, அவர்கள் குர்ஆறன ஆழ்ந்து 
சிந்தித்து ஆராய கவண்டாமா? அவர்களது 
உள்ளங்கள் மீது பூட்டுகளா 
கபாடப்பட்டுள்ளன? 

هفهله  بَهُرْونه  ا   یهتهده
نه  هْم  الُْقْراَٰ لَٰ  ا  قُلُْوب   عه
ا  هقْفهالُهه  ا

25. (முந்திய கவதம் 
சகாடுக்கப்பட்டவர்களில்) நிச்சயமாக 
எவர்கள் தங்களுக்கு கநர்வழி 
சதளிவானதற்குப் பின்னர் தங்களது பின் 
புைங்களின் மீகத திரும்பிச் சசன்ைார்ககளா 
அவர்களுக்கு றஷத்தான் (சகட்ட சசயறல 
சசய்யத் தூண்டி அறத) அலங்கரித்தான். 

ْوا الَهِذیْنه  اَِنه  لَٰ   اْرتهَدُ  عه
هْدبهاِرِهْم  ْ  ا ا  بهْعدِ  َمِنٌۢ  مه
ه  ی    لهُهُم  تهبهَيه  الُْهده
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இன்னும், அல்லாஹ் அவர்களுக்கு (சிைிது 
காலம் வறர இந்த உலகத்தில்) அவகாசம் 
சகாடுத்துள்ளான். 

ُن  ْيطَٰ َوهله  الَشه   لهُهْم    سه
هْملَٰ  ا  لهُهْم  وه

26. இது ஏசனனில், நிச்சயமாக 
(கவதக்காரர்களாகிய) இவர்கள் அல்லாஹ் 
இைக்கியறத சவறுத்தவர்களிடம் (-
நயவஞ்சகர்களிடம்), “சில விஷயங்களில் 
உங்களுக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படிகவாம்” என்று 
கூைினார்கள். இவர்கள் (தங்களுக்குள்) 
கபசுவறத அல்லாஹ் நன்கைிவான். 

لِكه  هنَهُهْم  ذَٰ   قهالُْوا ِبا
ِرُهْوا لِلَهِذیْنه  ا  كه له  مه  نهَزه
 ُ ُنِطْيُعُكْم  اّلَلَٰ  ِفْ  سه

۬   بهْعِض  ُ  اَْلهْمِر    وهاّلَلَٰ
ُهْم   یهْعلهُم  اره  اِْسره

27. ஆக, அவன் எப்படி அைியாமல் 
இருப்பான்! வானவர்கள் அவர்கறள உயிர் 
வாங்கும் கபாது அவர்களின் முகங்களிலும் 
அவர்களின் பின் புைங்களிலும் அடிப்பார்கள். 

ُ  اِذها  فهكهْيفه  فَههَْتُ  تهوه
 ٓ َٰ كهةُ الْمهل   یهْضِربُْونه  ى ِ

ُهْم  ُوُجْوههُهْم  هْدبهاره ا وه
 

28. இ(ப்படி வானவர்கள் அடிப்ப)து 
ஏசனனில், நிச்சயமாக இவர்கள் 
அல்லாஹ்விற்கு எது ககாபமூட்டுகமா 
அறத பின்பற்ைி நடந்தார்கள். இன்னும், 
அவனது சபாருத்த(த்திற்குரிய இஸ்லாமிய 
மார்க்க)த்றத சவறுத்தார்கள். ஆககவ, 
அவர்களின் சசயல்கறள அல்லாஹ் 
வணீாக்கி விட்டான். 

لِكه  هنَهُهُم  ذَٰ تَهبهُعْوا ِبا ا   ا  مه
طه  هْسخه ه  ا ِرُهْوا اّلَلَٰ  وهكه
نهه     فهاهْحبهطه  ِرْضوها
هْعمهالهُهْمن   ا

29. தங்களது உள்ளங்களில் கநாய் 
உள்ளவர்கள் எண்ணிக் சகாண்டார்களா, 
“அல்லாஹ் அவர்களின் (உள்ளங்களில் 
உள்ள) குகராதங்கறள 
(நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு) சவளிப்படுத்தி 
காண்பிக்க மாட்டான்?” என்று. 

هْم  ِسبه  ا  ِفْ   الَهِذیْنه  حه
ض   قُلُْوِبِهْم  هْن  َمهره  لَهْن   ا
ُ  یَُْخِرجه  انهُهْم  اّلَلَٰ هْضغه ا
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30. இன்னும், நாம் நாடினால் அவர்கறள 
உமக்கு காண்பித்து விடுகவாம். ஆக, 
அவர்கறள அவர்களின் சவளிப்பறடயான 
அறடயாளங்களினால் நீர் அைிந்து 
சகாள்வரீ். இன்னும், அவர்களின் கபச்சின் 
சதானியிலும் அவர்கறள நிச்சயமாக நீர் 
அைிந்துவிடுவரீ். அல்லாஹ் உங்கள் 
(அறனவரின்) சசயல்கறள நன்கைிவான். 

لهوْ  ٓاءُ  وه یْنَٰكهُهْم  نهشه هره  َله
 ْ ُ فهَْته ره  ِبِسْيمَٰهُىْ    فهلهعه
لهتهْعِرفه  ْ وه ُ  لهْحِن  ِفْ  َٰنه
ْوِل    ُ  الْقه   یهْعلهُم   وهاّلَلَٰ

هْعمهالهُكْم   ا

31. இன்னும், உங்களிலிருந்து ஜிஹாது 
சசய்பவர்கறளயும் 
சபாறுறமயாளர்கறளயும் நாம் (அதாவது, 
எனது நல்லடியார்கள்) அைிகின்ை வறர 
நிச்சயமாக நாம் உங்கறள கசாதிப்கபாம். 
உங்கள் சசய்திகறள (-சசால்கறளயும் 
சசயல்கறளயும்) நாம் கசாதிப்கபாம் 
(உண்றமயாளர் யார், சபாய்யர் யார் என்று 
நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு 
சவளிப்படுத்துவதற்காக). 

لهنهْبلُوهنَهُكْم  َتَٰ  وه  حه
ِهِدیْنه  نهْعلهمه   الُْمجَٰ
یْنه    ِمْنُكْم  َِبِ  وهالَصَٰ
 ۡ نهْبلُوها ُكْم   وه هْخبهاره  ا

32. நிச்சயமாக எவர்கள் நிராகரித்தார்ககளா; 
இன்னும், அல்லாஹ்வின் பாறதயில் 
இருந்து (மக்கறள) தடுத்தார்ககளா; 
இன்னும், கநர்வழி தங்களுக்கு 
சதளிவானதற்குப் பின்னர் தூதருக்கு 
மாறுசசய்தார்ககளா அவர்கள் 
அல்லாஹ்விற்கு அைகவ தீங்கிறழக்க 
முடியாது. இன்னும், அல்லாஹ் அவர்களின் 
(நல்ல) சசயல்கறள வணீாக்கி (மறுறமயில் 
நற்கூலி அற்ைதாக ஆக்கி) விடுவான். 

 كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اَِنه 
ْوا َدُ ْن  وهصه ِبْيِل  عه  سه
 ِ ٓاقَُوا اّلَلَٰ ُسْوله  وهشه  الَره
 ْ ا  بهْعدِ  ِمنٌۢ ه  مه   لهُهُم  تهبهَيه

ی    وا لهْن  الُْهدَٰ  یَهُضَرُ
ه  ْيـ ًا    اّلَلَٰ ُيْحِبُط  شه  وهسه

هْعمهالهُهْم   ا

33. நம்பிக்றகயாளர்ககள! அல்லாஹ்விற்கு 
(அவனது மார்க்க சட்டங்கள் அறனத்திலும்) 
கீழ்ப்படியுங்கள்! இன்னும், தூதருக்கு 
(அவருறடய கட்டறளகள் அறனத்திலும்) 
கீழ்ப்படியுங்கள்! (நிராகரிப்பினாலும் மாறு 
சசய்வதாலும்) உங்கள் அமல்கறள 
வணீாக்காதீர்கள்! 

ا  نُ  الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه ااَٰ  ْو 
هِطْيُعوا ه  ا هِطْيُعوا اّلَلَٰ ا  وه
ُسْوله  ا وهَله   الَره  ُتْبِطلُْو 
هْعمهالهُكْم   ا
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34. நிச்சயமாக எவர்கள் நிராகரித்தார்ககளா; 
இன்னும், அல்லாஹ்வின் பாறதயில் 
இருந்து (மக்கறள) தடுத்தார்ககளா; பிைகு, 
அவர்ககளா நிராகரிப்பாளர்களாக இருக்கின்ை 
நிறலயில் மரணித்தார்ககளா அவர்கறள 
அல்லாஹ் மன்னிக்ககவ மாட்டான். 

 كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اَِنه 
ْوا َدُ ْن  وهصه ِبْيِل  عه  سه
 ِ اُتْوا ثَُمه  اّلَلَٰ  وهُهْم  مه
ْ  ُكَفهار   ُ  یَهْغِفره  فهله  اّلَلَٰ
 لهُهْم 

35. ஆக, நீங்கள் பலவனீப்பட்டு, 
சமாதானத்திற்கு அறழத்து விடாதீர்கள்! 
நீங்கள்தான் மிக உயர்வானவர்கள் - 
சவற்ைியாளர்கள். இன்னும், அல்லாஹ் 
உங்களுடன் இருக்கிைான். அவன் உங்கள் 
அமல்கறள (அவற்ைின் சவகுமதிகறள) 
உங்களுக்கு குறைக்ககவ மாட்டான். 

ا تهِهُنْوا فهله  تهْدُعْو   اِله  وه
  ۬ لِْم   هنُْتُم  الَسه ا  وه
  ۬ ُ  اَْلهعْلهْونه   ُكْم  وهاّلَلَٰ عه  مه

لهْن  ُكْم  وه هْعمهالهُكْم  یَهَِته ا
 

36. உலக வாழ்க்றக எல்லாம் 
விறளயாட்டும் கவடிக்றகயும்தான். நீங்கள் 
நம்பிக்றக சகாண்டு, (அல்லாஹ்றவ) அஞ்சி 
நடந்தால் அவன் உங்கள் 
(நன்றமகளுக்குரிய) கூலிகறள உங்களுக்கு 
சகாடுப்பான். உங்கள் சசல்வங்கறள 
(எல்லாம் அல்லாஹ்வின் பாறதயில் 
சகாடுத்துவிடுங்கள் என்று) அவன் 
உங்களிடம் ககட்கமாட்டான். 

نَهمها  وةُ  اِ يَٰ نْيها الْحه  الَدُ
لهْهو     لهِعب   اِْن   وه  وه
تهَتهُقْوا ُتْؤِمُنْوا  یُْؤِتُكْم  وه
ُكْم   یهْسـ هلُْكْم  وهَله  اُُجوْره
هْموهالهُكْم   ا

37. அவன் அவற்றை (-உங்கள் 
சசல்வங்கறள எல்லாம் தர்மமாக) 
உங்களிடம் ககட்டால், உங்கறள (அதற்காக) 
வலியுறுத்தினால் (-உங்கறள 
சிரமப்படுத்தினால்) நீங்கள் (அவ்வாறு 
தர்மம் சசய்ய முடியாமல்) கருமித்தனம் 
சசய்துவிடுவரீ்கள். இன்னும், அவன் உங்கள் 
குகராதங்கறள (சசல்வங்கறள கநசிப்பதில் 
உங்கள் உள்ளங்களில் இருக்கின்ை 
கபராறசகறள) சவளிப்படுத்தி காண்பித்து 
விடுவான். 

 یَهْسـ هلُْكُمْوهها  اِْن 
لُْوا فهُيْحِفُكْم    تهْبخه
یُْخِرْج  انهُكْم  وه هْضغه  ا
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38. நீங்கள்தான் அல்லாஹ்வின் பாறதயில் 
தர்மம் சசய்வதற்கு அறழக்கப்படுகிைரீ்கள். 
ஆக, உங்களில் கருமித்தனம் சசய்பவரும் 
இருக்கிைார். எவர் கருமித்தனம் சசய்வாகரா 
அவர் கருமித்தனம் சசய்வசதல்லாம் 
அவருறடய (கருமித்தனம் நிறைந்த) 
ஆன்மாவின் காரணமாகத்தான். 
(அவருறடய ஆன்மா சகாறடத் 
தன்றமயுறடயதாக இருந்திருந்தால் அவர் 
கருமித்தனம் சசய்திருக்க மாட்டார். மாைாக, 
அல்லாஹ்வின் பாறதயில் தாராளமாக 
தர்மம் சசய்திருப்பார்.) அல்லாஹ் 
முற்ைிலும் நிறைவானவன், யாருறடய 
கதறவயுமற்ைவன் ஆவான். நீங்கள்தான் 
(எல்லா வறகயிலும்) கதறவயுள்ளவர்கள் 
(ஏறழகள்) ஆவரீ்கள். இன்னும், (நமது நபி 
முஹம்மத் சகாண்டு வந்த இந்த 
மார்க்கத்றத விட்டு) நீங்கள் 
விலகிச்சசன்ைால் நீங்கள் அல்லாத ஒரு 
சமுதாயத்றத அவன் மாற்ைி 
சகாண்டுவருவான். பிைகு, அவர்கள் 
உங்கறளப் கபான்று இருக்க மாட்டார்கள். 

هنُْتْم  ا ءِ  هَٰ  ْونه  هَٰ ُؤاَله  ُتْدعه
ِبْيِل  ِفْ  لُِتْنِفُقْوا ِ     سه   اّلَلَٰ
ُل    َمهْن  فهِمْنُكْم   یَهْبخه
ْن  مه ْل  وه  فهاِنَهمها  یَهْبخه
ُل  ْن  یهْبخه  نَهْفِسه     عه
 ُ ِنَُ  وهاّلَلَٰ هنُْتُم  الْغه ا   وه

ٓاُء    اِْن  الُْفقهره لَهْوا وه  تهتهوه
  قهْوًما  یهْستهْبِدْل 
ُكْم    ْْیه ا َله  ثَُمه  غه  یهُكْونُْو 
هْمثهالهُكْمن   ا

ஸூரா பத்ஹ்  الفتح 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. (நபிகய!) நிச்சயமாக நாம் உமக்கு 
சதளிவான சவற்ைிறய வழங்கிகனாம்.  نَها  فهْتًحا  لهكه  فهتهْحنها  اِ

ِبیًْنا    َمُ

2. அல்லாஹ் உமது பாவத்தில் 
முந்தியறதயும் (பறழயறதயும்) 
பிந்தியறதயும் (புதியறதயும்) உமக்கு 
மன்னிப்பதற்காகவும் அவனது அருறள உம் 
மீது முழுறமப்படுத்துவதற்காகவும் உமக்கு 

ُ  لهكه  لَِيهْغِفره  ا  اّلَلَٰ  مه
َده  ا  ذهنٌِْۢبكه  ِمْن  مه تهقه مه  وه
ره  هَخه یُِتَمه  تها  نِْعمهتهه   وه
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கநரான பாறதறய வழி 
காண்பிப்பதற்காகவும்,  یهْهِدیهكه  عهلهْيكه   وه

اًطا   َمُْستهِقْيًما   ِصره

3. அல்லாஹ் உமக்கு மிக கம்பரீமான 
(மிகப்சபரிய) உதவிறய சசய்வதற்காகவும் 
(உமக்கு மகத்தான சதளிவான சவற்ைிறய 
அளித்கதாம்). 

كه  یهْنُصره ُ  وه  نهْصًرا اّلَلَٰ
ِزیًْزا   عه

4. அவன்தான் நம்பிக்றகயாளர்களின் 
உள்ளங்களில் அறமதிறய (நிம்மதிறய) 
இைக்கினான், அவர்கள் (முன்னர் 
இைக்கப்பட்ட சட்டங்கறள நம்பிக்றக 
சகாண்டும் சசயல்படுத்தியும் வந்த) தங்கள் 
நம்பிக்றகயுடன் (புதிதாக இைக்கப்பட்ட 
சட்டங்கறளயும் நம்பிக்றக சகாண்டு, 
சசயல்படுத்தி) கமலும் நம்பிக்றக 
அதிகரிப்பதற்காக (அவன் அவர்கள் மீது 
நிம்மதிறய இைக்கினான்). வானங்கள் 
இன்னும் பூமியின் இராணுவங்கள் 
அல்லாஹ்விற்கக உரியன. அல்லாஹ் 
நன்கைிந்தவனாக, மகா ஞானவானாக 
இருக்கிைான். 

له  ُهوهالَهِذْی   هنْزه  ا
ِكیْنهةه    قُلُْوِب  ِفْ  الَسه
ا ِنْيه الُْمْؤمِ   لِيهْزدهاُدْو 
 اِیْمهانِِهْم    َمهعه  اِیْمهانًا 
 ِ ِت  ُجُنْودُ  وهّلِلََٰ مَٰوَٰ   الَسه

هانه  وهاَْلهْرِض    ك ُ  وه  اّلَلَٰ
ِكْيًما   عهلِْيًما   حه

5. நம்பிக்றகசகாண்ட ஆண்கறளயும், 
நம்பிக்றகசகாண்ட சபண்கறளயும் 
சசார்க்கங்களில் அவன் பிரகவசிக்க 
றவப்பதற்காகவும் அவர்கறள விட்டும் 
அவர்களின் பாவங்கறள 
கபாக்கிவிடுவதற்காகவும் (அவன் உமக்கு 
மகத்தான சவற்ைிறய சகாடுத்தான்). 
அவற்ைின் கீழ் (அந்த சசார்க்கங்களில் உள்ள 
மரங்கறளயும் கட்டிடங்கறளயும் சுற்ைி) 
நதிகள் ஓடும். அவர்கள் அதில் நிரந்தரமாகத் 
தங்குவார்கள். இதுதான் அல்லாஹ்விடம் 
மகத்தான சவற்ைியாக (- நற்பாக்கியமாக) 
இருக்கிைது. 

 الُْمْؤِمِنْيه  لَُِيْدِخله 
ِت  الُْمْؤِمنَٰ َنَٰت   وه   جه
ا  ِمْن  تهْجِرْی   تهْحِتهه
رُ  لِِدیْنه  اَْلهنْهَٰ ا   خَٰ  فِْيهه
ره  یُكهَفِ ْ  وه ْٰنُ  عه
اَٰتِِهْم    َيِ هانه   سه ك لِكه  وه  ذَٰ
ِ  ِعْنده    فهوًْزا اّلَلَٰ
ِظْيًما    عه
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6. இன்னும், நயவஞ்சகம் உறடய 
ஆண்கறளயும் நயவஞ்சகம் உறடய 
சபண்கறளயும் இறணறவக்கின்ை 
ஆண்கறளயும் இறணறவக்கின்ை 
சபண்கறளயும் அல்லாஹ் தண்டிப்பதற்காக 
(அவன் உமக்கு மகத்தான சவற்ைிறய 
சகாடுத்தான்). அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
விஷயத்தில் (அவன் தனது நபிக்கும் 
நம்பிக்றகயாளர்களுக்கும் உதவமாட்டான் 
என்று) சகட்ட எண்ணம் எண்ணுகிைார்கள். 
அவர்கள் மீதுதான் சகட்ட சுழற்சி (சுற்ை) 
இருக்கிைது. (-அவர்கள்தான் கதாற்கப் 
கபாகிைார்கள். நம்பிக்றகயாளர்களின் 
கரத்தால் தண்டறனறய சுறவக்க 
இருக்கிைார்கள்.) இன்னும், அல்லாஹ் 
அவர்கள் மீது ககாபப்படுகிைான். அவர்கறள 
சபிக்கிைான். அவர்களுக்கு நரகத்றத தயார் 
சசய்திருக்கிைான். அது மிகக் சகட்ட 
மீளுமிடமாகும். 

به  َذِ یُعه ِفِقْيه  وه  الُْمنَٰ
ِت  ِفقَٰ الُْمنَٰ  وه
الُْمْشِرِكْيه   وه
ِت  الُْمْشِركَٰ ٓانَِْيه  وه  الَظه

 ِ َنه  ِباّلَلَٰ ْوِء    ظه   الَسه
 ْ ةُ  عهلههْْیِ ْوِء    دهٓاى ِره   الَسه
ُ  ِضبه وهغه  ْ  اّلَلَٰ  عهلههْْیِ

 ْ ُ لهعهٰنه هعهَده  وه ا  لهُهْم  وه
َنهمه    هه ْت  جه ٓاءه  وهسه
ا  ِصْْیً  مه

7. வானங்கள், இன்னும் பூமியின் 
இராணுவங்கள் அல்லாஹ்விற்கக உரியன. 
அல்லாஹ் (அறனவறரயும்) 
மிறகத்தவனாக, மகா ஞானவானாக 
இருக்கிைான். 

 ِ ِت  ُجُنْودُ  وهّلِلََٰ مَٰوَٰ   الَسه
هانه  وهاَْلهْرِض    ك ُ  وه  اّلَلَٰ
ِزیًْزا ِكْيًما  عه  حه

8. நிச்சயமாக நாம் உம்றம 
சாட்சியாளராகவும் நற்சசய்தி 
கூறுபவராகவும் எச்சரிப்பவராகவும் 
அனுப்பிகனாம், 

َها   ن لْنَٰكه  اِ هْرسه اِهًدا  ا شه
ًرا َوهنهِذیًْرا   ُمبهَشِ  َوه

9. நீங்கள் அல்லாஹ்றவயும் அவனது 
தூதறரயும் நம்பிக்றக சகாள்வதற்காகவும் 
அவறர கண்ணியப்படுத்துவதற்காகவும் 
அவறர மதிப்பதற்காகவும் அ(ந்த 
இறை)வறன காறலயிலும் மாறலயிலும் 
புகழ்ந்து துதித்து வணங்குவதற்காகவும் 
(அவன் தனது தூதறர உங்களிடம் 
அனுப்பினான்). 

ِ  لَُِتْؤِمُنْوا ُسْولِه   ِباّلَلَٰ  وهره
ُرْوهُ  َزِ ُتعه ُتوهقَُِرْوهُ    وه  وه
ُحْوهُ  َبِ ةً   وهُتسه بُْكره
هِصْيًل   َوها
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10. நிச்சயமாக எவர்கள் உம்மிடம் றபஅத் (-
விசுவாச உறுதிசமாழி) சசய்தார்ககளா 
அவர்கள் விசுவாச உறுதி சமாழி 
சசய்வசதல்லாம் அல்லாஹ்விடம்தான். 
அல்லாஹ்வின் றக அவர்களின் றககளுக்கு 
கமல் இருக்கிைது. ஆககவ, யார் (அந்த 
உறுதி சமாழிறய) முைிப்பாகரா அவர் 
முைிப்பசதல்லாம் தனக்கு எதிராகத்தான். (-
அது அவருக்குத்தான் ககடாகும்.) இன்னும், 
யார் அல்லாஹ்விடம் எதன் மீது ஒப்பந்தம் 
சசய்தாகரா அறத நிறைகவற்றுவாகரா 
அவருக்கு அவன் மகத்தான கூலிறய (-
சசார்க்கத்றத) சகாடுப்பான். 

 یُبهایُِعْونهكه  الَهِذیْنه  اَِنه 
نَهمها  ه    یُبهایُِعْونه  اِ   اّلَلَٰ
ِ  یهُد  هیِْدیِْهْم    فهْوقه  اّلَلَٰ   ا
  فهاِنَهمها نَهكهثه  فهمهْن 
لَٰ  یهْنُكُث    نهْفِسه     عه
ْن  مه هْوفَٰ  وه ده  ِبمها  ا هه   عَٰ
ه  عهلهْيهُ  ُيْؤِتْيهِ  اّلَلَٰ  فهسه
هْجًرا ِظْيًمان  ا  عه

11. : கிராமவாசிகளில் (கபாருக்கு வராமல்) 
பின் தங்கியவர்கள் உமக்கு கூறுவார்கள்: 
“எங்கறள எங்கள் சசல்வங்களும் எங்கள் 
குடும்பங்களும் (கபாருக்கு சசல்ல 
முடியாதபடி மற்ை அலுவல்களில்) 
ஈடுபடுத்திவிட்டன. (எனகவதான் கபாரில் 
நாங்கள் உங்களுடன் கலந்துசகாள்ள 
முடியவில்றல.) ஆககவ, நீர் எங்களுக்காக 
(உமது இறைவனிடம்) பாவமன்னிப்புக் 
ககாருவரீாக!” அவர்கள் தங்கள் 
நாவுகளினால் தங்கள் உள்ளங்களில் 
இல்லாதவற்றை கூறுகிைார்கள். (நபிகய!) 
கூறுவரீாக! “ஆக, அல்லாஹ் உங்களுக்கு 
ஏதும் தீங்றக நாடினால் (அறத தடுப்பதற்கு); 
அல்லது, உங்களுக்கு ஏதும் நன்றமறய 
நாடினால் (அறத நிறுத்துவதற்கு) 
அல்லாஹ்விடம் உங்களுக்காக சிைிதும் யார் 
உரிறம சபறுவார்? (யாருக்கும் அந்த சக்தி 
இல்றல.) மாைாக, அல்லாஹ் நீங்கள் 
சசய்வறத (எல்லாம்) ஆழ்ந்தைிபவனாக 
இருக்கிைான். 

يهُقْوُل    لهكه  سه
لَهُفْونه   ِمنه  الُْمخه
اِب  لهْتنها   اَْلهْعره غه   شه
هْموهالُنها  هْهلُْونها  ا ا  وه

ا    فهاْستهْغِفرْ    لهنه
ْ  یهُقْولُْونه   ِباهلِْسنههَِتِ

ا    قُلُْوِبِهْم     ِفْ  لهیْسه  َمه
 لهُكْم  یَهْملُِك  فهمهْن  قُْل 
ِ  َمِنه  ْيـ ًا  اّلَلَٰ اده  اِْن  شه هره   ا
ا ِبُكْم  َرً هوْ  ضه اده  ا هره   ا
هانه  بهْل  نهْفًعا    ِبُكْم   ك
 ُ   تهْعمهلُْونه  ِبمها  اّلَلَٰ

ا  ِبْْیً  خه
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12. மாைாக, தூதரும், நம்பிக்றகயாளர்களும் 
தங்கள் குடும்பங்களுக்கு ஒருகபாதும் 
திரும்பகவ மாட்டார்கள் என்று நீங்கள் 
எண்ணினரீ்கள். இ(ந்த எண்ணமான)து 
உங்கள் உள்ளங்களில் அலங்கரிக்கப்பட்டு 
விட்டது. (அல்லாஹ், தன் தூதருக்கு 
உதவமாட்டான் என்று அல்லாஹ்வின் மீது) 
நீங்கள் சகட்ட எண்ணம் எண்ணினரீ்கள். 
(இந்த தீய எண்ணத்தால் அல்லாஹ்வின் 
தண்டறனயில்) நீங்கள் அழிந்து 
நாசமாகக்கூடிய மக்களாக இருக்கின்ைரீ்கள். 

نهنُْتْم  بهْل  هْن  ظه   لَهْن  ا
ُسْوُل  یَهْنقهلِبه    الَره

الُْمْؤِمُنْونه   اِلَٰ   وه
 ْ هْهلِهْْیِ هبهًدا َوهُزیَِنه  ا   ا
لِكه    قُلُْوِبُكْم   ِفْ  ذَٰ

نهنُْتْم  َنه  وهظه ۬   ظه ْوِء    الَسه
 بُوًْرا  قهْوًمٌۢا  وهُكنُْتْم 

13. எவர்கள் அல்லாஹ்றவயும் அவனது 
தூதறரயும் நம்பிக்றக சகாள்ள 
வில்றலகயா நிச்சயமாக நாம் (அத்தறகய) 
நிராகரிப்பாளர்களுக்கு சகாழுந்து 
விட்சடரியும் நரகத்றத தயார் 
சசய்திருக்கிகைாம். 

ْن  مه ْ  لَهْم  وه ِ بِ  یُْؤِمنٌۢ  اّلَلَٰ
ُسْولِه   َها   وهره هْعتهْدنها  فهاِن  ا
ا  لِلْكَِٰفِریْنه  ِعْْیً  سه

14. வானங்கள் இன்னும் பூமியின் ஆட்சி 
அல்லாஹ்விற்கக உரியது. அவன், தான் 
நாடுகிைவர்கறள மன்னிக்கிைான்; இன்னும், 
தான் நாடுகிைவர்கறள தண்டிக்கிைான். 
அல்லாஹ் மகா மன்னிப்பாளனாக, மகா 
கருறணயாளனாக இருக்கிைான். 

 ِ ِت  ُملُْك  وهّلِلََٰ مَٰوَٰ  الَسه
 لِمهْن  یهْغِفرُ  وهاَْلهْرِض   
ٓاءُ  ُب  یَهشه َذِ یُعه ْن  وه  مه
ٓاُء    هانه  یَهشه ك ُ  وه   اّلَلَٰ
ُفوًْرا ِحْيًما  غه  َره

15. நீங்கள் கனமீத்துகறள (-கபாரில் 
றகப்பற்ைப்பட்ட சசல்வங்கறள) கநாக்கி 
அவற்றை நீங்கள் எடுப்பதற்காக சசன்ைால், 
“எங்கறள விடுங்கள்! நாங்களும் உங்கறளப் 
பின்பற்ைி வருகிகைாம்” என்று (கபாருக்கு 
வராமல்) பின்தங்கியவர்கள் கூறுவார்கள். 
அல்லாஹ்வின் கபச்றச (-வாக்றக) அவர்கள் 
மாற்ைிவிட நாடுகிைார்கள். (நபிகய!) நீர் 
கூறுவரீாக! “நீங்கள் அைகவ எங்கறள 
பின்பற்ை மாட்டீர்கள். இப்படித்தான் இதற்கு 
முன்னகர (இறதப் பற்ைி) அல்லாஹ் 

يهُقْوُل  لَهُفْونه  سه  الُْمخه
لهْقُتْم  اِذها   اِلَٰ  انْطه

انِمه  غه  لِتهاُْخُذْوهها  مه
 نهتَهِبْعُكْم    ذهُرْونها 

هْن  یُِریُْدْونه  لُْوا ا  یَُبهَدِ
َٰمه  هل ِ    ك  لَهْن  قُْل  اّلَلَٰ
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(எங்களுக்கு) கூைி இருக்கிைான்.” “இல்றல, 
நீங்கள் எங்கள் மீது 
சபாைாறமப்படுகின்ைரீ்கள்” என்று அவர்கள் 
கூறுவார்கள். மாைாக, குறைவாககவ தவிர 
அவர்கள் (அல்லாஹ்வின் கட்டறளகறள) 
விளங்காதவர்களாக இருக்கிைார்கள். 

لُِكْم  تهتَهِبُعْونها   قهاله  كهذَٰ
 ُ  قهْبُل    ِمْن  اّلَلَٰ

يهُقْولُْونه   بهْل  فهسه
ا    هانُْوا بهْل  تهْحُسُدْونهنه  ك

قهلِْيًل   اََِله  یهْفقهُهْونه  َله 
 

16. கிராமவாசிகளில் பின்தங்கியவர்கறள 
கநாக்கி கூறுவரீாக! “நீங்கள் கடுறமயான 
பலமுறடய ஒரு கூட்டத்தின் பக்கம் நீங்கள் 
அறழக்கப்படுவரீ்கள். அவர்களிடம் நீங்கள் 
சண்றட சசய்ய கவண்டும். அல்லது, 
அவர்கள் பணிந்துவிட கவண்டும். ஆக, 
நீங்கள் (அந்த அறழப்புக்கு) கீழ்ப்படிந்தால் 
அல்லாஹ் உங்களுக்கு அழகிய கூலிறய 
சகாடுப்பான். இதற்கு முன்பு நீங்கள் 
விலகியறதப் கபான்று (இப்கபாதும் கபார் 
சசய்யாமல்) விலகினால் அவன் வலி 
நிறைந்த தண்டறனயால் உங்கறள 
தண்டிப்பான். 

لَهِفْيه  قُْل   ِمنه  لَِلُْمخه
اِب  ْونه  اَْلهْعره ُتْدعه  سه

 بهاْس   اُوِلْ  قهْوم   اِلَٰ 
ِدیْد   اتِلُْونهُهْم  شه هوْ  ُتقه  ا

 فهاِْن  یُْسلُِمْونه   
ُ  یُْؤِتُكُم  ُتِطْيُعْوا  اّلَلَٰ
هْجًرا ًنا    ا سه اِْن  حه  وه
مها  تهتهوهلَهْوا  تهوهلَهیُْتْم  كه
بُْكْم  قهْبُل  َمِْن  َذِ   یُعه

ابًا هلِْيًما  عهذه  ا

17. குருடர் மீது குற்ைம் இல்றல, 
ஊனமானவர் மீது குற்ைம் இல்றல, 
கநாயாளி மீது குற்ைம் இல்றல. (அவர்கள் 
கபாருக்கு வராமல் இருப்பது அவர்கள் மீது 
குற்ைமாகாது.) எவர் அல்லாஹ்விற்கும் 
அவனது தூதருக்கும் கீழ்ப்படி(ந்து கபாருக்கு 
அறழக்கப்படும் கபாது கபாரில் கலந்து 
சகாள்)வாகரா அவறர அவன் 
சசார்க்கங்களில் பிரகவசிக்க றவப்பான். 
அவற்ைின் கீழ் நதிகள் ஓடும். (உடல் 
வலிறம இருந்தும்) எவர் (கபாருக்கு 

له  لهیْسه    اَْلهْعمَٰ  عه
ج   ره له  وهَله  حه  عه

ِج  ج   اَْلهْعره ره   وهَله  حه
له  ج     الْمهِریِْض  عه ره  حه
ْن  مه ه  یَُِطِع  وه  اّلَلَٰ

ُسْولهه    یُْدِخلْهُ  وهره
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வராமல்) விலகுவாகரா அவறர வலி 
நிறைந்த தண்டறனயால் அவன் 
தண்டிப்பான். 

َنَٰت     ِمْن  تهْجِرْی  جه
ا  ُر    تهْحِتهه ْن  اَْلهنْهَٰ مه  وه
َله  بْهُ  یَهتهوه َذِ ابًا یُعه  عهذه
هلِْيًمان   ا

18. திட்டவட்டமாக அல்லாஹ் 
நம்பிக்றகயாளர்கறள திருப்தி அறடந்தான், 
அவர்கள் உம்மிடம் மரத்தின் கீழ் விசுவாச 
உறுதிசமாழி சசய்தகபாது. ஆக, அவன் 
அவர்களின் உள்ளங்களில் உள்ளறத (-
உறுதிசமாழிறய நிறைகவற்றும் 
உண்றமயான எண்ணத்றத) அைிந்தான். 
ஆககவ, அவர்கள் மீது அறமதிறய 
(நிம்மதிறய, சபாறுறமறய, கண்ணியத்றத, 
மார்க்கத்தில் உறுதியாக இருப்பறத) 
இைக்கினான்; இன்னும், சமீபமான ஒரு 
சவற்ைிறயயும் அவன் அவர்களுக்கு 
சவகுமதியாகக் சகாடுத்தான். 

ْد  ِضه  لهقه ُ  ره ِن  اّلَلَٰ  عه
  اِذْ  الُْمْؤِمِنْيه 
 تهْحته  یُبهایُِعْونهكه 
ةِ  ره جه لِمه  الَشه ا  فهعه  ِفْ   مه
له فه  قُلُْوِبِهْم  هنْزه   ا
ِكیْنهةه  ْ  الَسه   عهلههْْیِ
هابهُهْم  ث ه ا  فهْتًحا  وه
 قهِریًْبا  

19. இன்னும், அதிகமான கனமீத்துகறள 
(அவன் அவர்களுக்கு சவகுமதியாகக் 
சகாடுப்பான்). அவர்கள் அவற்றை 
சபறுவார்கள். அல்லாஹ் மிறகத்தவனாக, 
மகா ஞானவானாக இருக்கிைான். 

انِمه  غه مه ةً  وه ِثْْیه  كه
ا   یَهاُْخُذْونه  هانه   هه ك ُ  وه  اّلَلَٰ
ِزیًْزا ِكْيًما  عه  حه

20. அல்லாஹ் உங்களுக்கு அதிகமான 
கனமீத்துகறள வாக்களித்தான். அவற்றை 
நீங்கள் சபறுவரீ்கள். ஆக, (அவற்ைில்) இறத 
(-றகபர் யுத்தத்தின் கனமீத் சபாருட்கறள) 
அவன் உங்களுக்கு விறரவாகக் 
சகாடுத்தான். இன்னும், (பிை) மக்களின் 
கரங்கறள உங்கறள (விட்டும் உங்கள் 
குடும்பத்றத) விட்டும் அவன் தடுத்தான். 
(நம்பிக்றகயாளர்கறளயும் அவர்களின் 
குடும்பங்கறளயும் அல்லாஹ் பாதுகாத்தது) 
நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு ஓர் அத்தாட்சியாக 

ُكُم  ُ  وهعهده انِمه  اّلَلَٰ غه  مه
ةً  ِثْْیه ا  كه  تهاُْخُذْونههه
له  َجه ِذه   لهُكْم  فهعه  هَٰ
هیِْدیه  وهكهَفه   الَنهاِس  ا
ْنُكْم    لِتهُكْونه  عه یهةً  وه   اَٰ

یهْهِدیهُكْم  لَِلُْمْؤِمِنْيه   وه
اًطا   َمُْستهِقْيًما   ِصره
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இருப்பதற்காகவும்; இன்னும், உங்கறள 
கநரான பாறதயில் வழி நடத்துவதற்காகவும் 
(அவன் உங்கறள விட்டு எதிரிகளின் 
கரங்கறள தடுத்து, உங்கறள பாதுகாத்தான்). 

21. இன்னும் (நாடுகளில்) கவறு 
பலவற்றையும் உங்களுக்கு 
வாக்களித்திருக்கிைான். (இப்கபாது) நீங்கள் 
அவற்ைின் மீது (கபார் சதாடுத்து அவற்றை 
சவற்ைி சகாள்ள) ஆற்ைல் சபைவில்றல. 
அல்லாஹ் அவற்றை (எல்லாம்) திட்டமாக 
சூழ்ந்திருக்கிைான். இன்னும், அல்லாஹ் 
எல்லாவற்ைின் மீதும் 
கபராற்ைலுறடயவனாக இருக்கிைான். 

ی  ِدُرْواتهقْ  لهْم  وهاُْخرَٰ
ا  اطه  قهْد  عهلهْيهه ُ  اهحه  اّلَلَٰ
ا    هانه  ِبهه ك ُ  وه لَٰ  اّلَلَٰ  كَُلِ   عه
ء   ْ  قهِدیًْرا  َشه

22. நிராகரிப்பாளர்கள் உங்களிடம் 
கபாரிட்டால் (கண்டிப்பாக) அவர்கள் 
புைமுதுகு காட்டி (ஓடி)யிருப்பார்கள். பிைகு, 
அவர்கள் (தங்களுக்கு) பாதுகாவலறரயும் 
உதவியாளறரயும் காண மாட்டார்கள். 

لهوْ   الَهِذیْنه  قَٰتهلهُكُم  وه
 اَْلهْدبهاره  لهوهلَهُوا كهفهُرْوا
لًِيا  یهِجُدْونه  َله  ثَُمه  وه
ا  َوهَله   نهِصْْیً

23. இதற்கு முன்னர் சசன்ை அல்லாஹ்வின் 
நறடமுறைப்படிதான் (இவர்களுடனும் 
அல்லாஹ் நடந்து சகாண்டான்). 
அல்லாஹ்வின் நறடமுறையில் (எவ்வித) 
மாற்ைத்றத(யும்) நீர் காணமாட்டீர். 

ِ  ُسَنهةه    قهْد  الَهِتْ  اّلَلَٰ
لهْت  ۬   ِمْن  خه لهْن  قهْبُل    وه
ِ  لُِسَنهةِ  تهِجده    اّلَلَٰ

 تهْبِدیًْل 

24. அவன்தான் அவர்களின் கரங்கறள 
உங்கறள விட்டும் தடுத்தான். இன்னும், 
அவர்கள் மீது உங்களுக்கு சவற்ைிறய 
சகாடுத்த பின்னர் உங்கள் கரங்கறள 
அவர்கறள விட்டும் மக்காவின் 
நடுப்பகுதியில் றவத்து தடுத்தான். இன்னும், 
அல்லாஹ் நீங்கள் சசய்பவற்றை உற்று 
கநாக்கியவனாக இருக்கிைான். 

  كهَفه  وهُهوهالَهِذْی 
هیِْدیهُهْم  ْنُكْم  ا   عه
هیِْدیهُكْم  ا ْ  وه ْٰنُ  عه
َكهةه  ِببهْطِن  ْ  مه   بهْعدِ  ِمنٌۢ

ه  ُكْم  ْن ا هْظفهره ْ    ا   عهلههْْیِ
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هانه  ك ُ  وه   تهْعمهلُْونه  ِبمها  اّلَلَٰ
ا   بهِصْْیً

25. (மக்காவின் குறைஷிகளாகிய) அவர்கள் 
எத்தறககயார் என்ைால் அவர்கள் 
(அல்லாஹ்றவ பரிசுத்தமாக 
வணங்குவறதயும் உமது 
தூதுத்துவத்றதயும்) நிராகரித்தார்கள்; 
இன்னும், புனிதமான மஸ்ஜிறத விட்டு 
உங்கறளயும் வழிபாட்டுக்காக 
சகாண்டுவரப்பட்ட பலிப் பிராணிறய – அது 
தனது இடத்திற்கு (சசன்று) கசர்வறதயும் - 
அவர்கள் தடுத்தார்கள். இன்னும், நம்பிக்றக 
சகாண்ட ஆண்களும் நம்பிக்றக சகாண்ட 
சபண்களும் அங்கு (-மக்காவில்) இல்லாமல் 
இருந்திருந்தால் (நீங்கள் அந்த 
மக்காவாசிகறள தாக்கும்படி நாம் 
சசய்திருப்கபாம். அப்படி சசய்திருந்தால் 
ஹிஜ்ரத் சசய்யாமல் மக்காவில் 
காஃபிர்களுக்கு மத்தியில் தங்கியிருந்த 
நம்பிக்றக சகாண்ட ஆண்கறளயும் 
சபண்கறளயும் நீங்கள் தவைாக 
சகான்ைிருப்பரீ்கள். நீங்கள் அைியாமல் 
இப்படி சசய்து விட்டால் உங்கள் மீது 
பழியும் பாவமும் வந்திருக்கும்). நீங்கள் 
(அவர்கறள) அைியாமல் அவர்கறள 
தாக்கிவிட, அவர்களினால் (-அவர்கறளக் 
சகான்றுவிடுவதால்) உங்களுக்கு பழிப்பு(ம் 
குற்ைப் பரிகாரமும்) ஏற்பட்டுவிடும். (எதிரி 
நாட்டில் இருந்த நம்பிக்றகயாளர்கறள 
சகான்ைதால் பரிகாரம் - கஃப்பாரா சசய்வது 
உங்கள் மீது கடறமயாகிவிடும். அது 
உங்களுக்கு சபரும் சிரமத்றத 
ஏற்படுத்திவிடும். ஆககவ, கபார் நிகழாமல் 
அல்லாஹ் தடுத்தான். கமலும்,) அல்லாஹ், 
தான் நாடுகிைவர்கறள தனது அருளில் (-
இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில்) 
நுறழப்பதற்காக(வும் மக்காவில் 

  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  ُهُم 
ْوُكْم  َدُ ِن  وهصه  عه
اِم  الْمهْسِجدِ  ره  الْحه
ْدیه  ْعُكْوفًا  وهالْهه هْن  مه  ا
ِحلَهه     یَهْبلُغه  لهْو َله   مه  وه
ال    ْؤِمُنْونه مَُ  ِرجه
ٓاء   ْؤِمنَٰت   وهنِسه   لَهْم  َمُ

هْن  تهْعلهُمْوُهْم    ا
ـ ُْوُهْم   فهُتِصیْبهُكْم  تهطه
 ْ ٌۢ  َمِْٰنُ ة  َره ْْیِ  َمهعه   ِبغه
ُ  لُِيْدِخله  عِلْم      ِفْ   اّلَلَٰ

ْحمهِته   ْن  ره ٓاُء    مه  لهوْ  یَهشه
یَهلُْوا بْنها  تهزه َذه  الَهِذیْنه  لهعه
ْ  كهفهُرْوا ابًا ِمْٰنُ  عهذه
هلِْيًما   ا
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உங்களுக்குள் கபார் நிகழ்ந்துவிடாமல் 
பாதுகாத்தான்). அவர்கள் (-அந்த 
நம்பிக்றகயாளர்கள் ஹிஜ்ரத் சசய்து 
நிராகரிப்பாளர்கறள விட்டு) நீங்கி 
இருந்திருந்தால் அவர்களில் (-அந்த மக்கா 
வாசிகளில்) நிராகரித்தவர்கறள 
துன்புறுத்தும் தண்டறனயால் 
தண்டித்திருப்கபாம். 

26. நிராகரித்தவர்கள் தங்கள் உள்ளங்களில் 
அைியாறமக்கால திமிறர (அகம்பாவத்றத) 
ஏற்படுத்திக் சகாண்ட அந்த சமயத்றத 
நிறனவு கூருங்கள்! ஆக, அல்லாஹ் தனது 
தூதர் மீதும் நம்பிக்றகயாளர்கள் மீதும் 
தனது சகீனாறவ (-தன் புைத்தில் இருந்து 
நிம்மதிறயயும் சபாறுறமறயயும் 
கண்ணியத்றதயும்) இைக்கினான். இன்னும், 
அவர்களுக்கு இறையச்சத்தின் வாக்றக 
அவசியமாக்கினான். (லா இலாஹ 
இல்லல்லாஹ் என்ை திரு கலிமாறவ 
விரும்பி ஏற்கும்படியும் அறத உறுதியாக 
பற்ைிப் பிடிக்கும்படியும் சசய்தான்.) இன்னும், 
அவர்கள்தான் அதற்கு 
மிகத்தகுதியுறடவர்களாகவும் அதற்கு 
சசாந்தக்காரர்களாகவும் (-உரிறம 
உள்ளவர்களாகவும்) இருந்தார்கள். 
அல்லாஹ் எல்லாவற்றையும் 
நன்கைிந்தவனாக இருக்கிைான். 

له  اِذْ  عه   الَهِذیْنه  جه
  قُلُْوِبِهُم  ِفْ  كهفهُرْوا
ِمَيهةه  ِمَيهةه  الْحه   حه

اِهلَِيهةِ  له  الْجه هنْزه ُ  فها  اّلَلَٰ
ِكْينهتهه   لَٰ  سه ُسْولِه   عه  ره
له   الُْمْؤِمِنْيه  وهعه

ُهْم  مه هلْزه ا هلِمهةه  وه   ك
ا الَتهْقوَٰی هانُْو  ك َقه  وه هحه  ا

ا  ا    ِبهه هْهلههه ا هانه  وه ك ُ  وه  اّلَلَٰ
ء   ِبكَُلِ  ْ  عهلِْيًمان  َشه

27. திட்டவட்டமாக அல்லாஹ் தனது 
தூதருக்கு (அவர் பார்த்த) கனறவ 
யதார்த்தத்தில் உண்றமயாக நிகழ்த்திக் 
சகாடுத்தான். அல்லாஹ் நாடினால், - 
பாதுகாப்பு சபற்ைவர்களாக உங்கள் 
தறல(முடி)கறள சிறரத்தவர்களாக; 
இன்னும், (உங்களில் சிலர்) தறல முடிறய 
குறைத்தவர்களாக - நிச்சயமாக நீங்கள் 
புனிதமான மஸ்ஜிதில் நுறழவரீ்கள். 
(அப்கபாது எந்த எதிரிறயயும்) நீங்கள் 
பயப்பட மாட்டீர்கள். ஆக, (ஹுறதபிய்யா 

ْد  قه  لهقه ده ُ  صه   اّلَلَٰ
ُسْولههُ  ْءیها ره َقِ    الَرُ  ِبالْحه

  الْمهْسِجده  لهتهْدُخُلَه 
امه  ره ٓاءه  اِْن  الْحه ُ  شه  اّلَلَٰ
ِمِنْيه    لَِِقْيه  اَٰ  ُمحه

ُكْم    ُرُءْوسه
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உடன்படிக்றகயில் உள்ள நன்றமகளில்) 
நீங்கள் அைியாதவற்றை அவன் அைிவான். 
அதற்கு (-மக்காவில் உம்ராவிற்கு 
நுறழவதற்கு) முன்பாக சமீபமான (கவறு) 
ஒரு சவற்ைிறயயும் (-ஹுறதபிய்யா 
உடன்படிக்றகறயயும் றகபர் சவற்ைிறயயும் 
உங்களுக்கு) ஏற்படுத்தினான். 

ِریْنه    ُمقهَصِ   َله  وه
افُْونه    لِمه  تهخه ا  فهعه  مه

له  تهْعلهُمْوا لهْم  عه  ِمْن   فهجه
لِكه  ُدْوِن   فهْتًحا   ذَٰ
 قهِریًْبا 

28. அவன்தான் தனது தூதறர கநர்வழி 
இன்னும் உண்றமயான மார்க்கத்றதக் 
சகாண்டு அனுப்பினான், எல்லா 
மார்க்கங்கறள விட அ(ந்த உண்றமயான 
மார்க்கத்)றத கமகலாங்க றவப்பதற்காக. 
இன்னும் சாட்சியாளனாக அல்லாஹ்கவ 
கபாதுமானவன். 

له  ُهوهالَهِذْی   هْرسه  ا
ُسْولهه   ی ره   ِبالُْهدَٰ
ِدیِْن  َقِ  وه ه   الْحه  لُِيْظِهره
له  یِْن  عه  كُلَِه     الَدِ
ِ  وهكهفَٰ  ِهْيًدا   ِباّلَلَٰ  شه

29. முஹம்மத் (அவர் மீது அல்லாஹ்வின் 
அருள் நிலவுக!) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
ஆவார். அவருடன் இருப்பவர்கள் 
நிராகரிப்பாளர்கள் மீது கடினமானவர்கள், 
தங்களுக்கு மத்தியில் கருறணயாளர்கள் 
ஆவர். (சதாழுறகயில் குனிந்து) ருகூஃ 
சசய்தவர்களாக; (சிரம் பணிந்து) சுஜூது 
சசய்தவர்களாக அவர்கறள நீர் காண்பரீ். 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் அருறளயும் 
சபாருத்தத்றதயும் விரும்புகிைார்கள். 
அவர்களின் கதாற்ைம் அவர்களின் 
முகங்களில் சுஜூது (-சிரம் பணிந்து 
வணங்குவது) உறடய அறடயாளமாக 
இருக்கும். இது தவ்ராத்தில் கூைப்பட்ட 
அவர்களின் தன்றமயாகும். இன்னும், 
இன்ஜலீில் கூைப்பட்ட அவர்களின் 
தன்றமயாவது, (சநல், ககாதுறம கபான்ை) 
ஒரு விறளச்சறலப் கபாலாகும். அது (-அந்த 
விறளச்சல்) தனது (சசடியின்) காம்றப 
சவளியாக்கியது. இன்னும், அறதப் 
பலப்படுத்தியது. பிைகு அது தடிப்பமாக 

َمهد   ُسْوُل  ُمحه ِ    َره   اّلَلَٰ
الَهِذیْنه  ه    وه عه ٓاءُ  مه هِشَده   ا
له  مهٓاءُ  الُْكَفهارِ  عه  ُرحه

 ْ ُ ىُهْم  بهْيٰنه  ُرَكهًعا  تهرَٰ
ًدا  فهْضًل  یَهْبتهُغْونه  ُسَجه
ِ  َمِنه  نًا ؗ  اّلَلَٰ   وهِرْضوها

 ُوُجْوِهِهْم  ِفْ  ِسْيمهاُهْم 
هرِ  َمِْن  ث ه ُجْوِد    ا   الَسُ
لِكه  ثهلُُهْم  ذَٰ   ِف  مه

  ۬  ۬ ىِة ۛ ثهلُُهْم  الَتهوْرَٰ مه  فِی  وه
  ۬  ۬ ْرع   اَْلِنِْجْيِل ۛ  كهزه
جه  هْخره ْطـ هه   ا ه   شه   فهاَٰزهره
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ஆனது. அது தனது தண்டின் மீது உயர்ந்து 
நின்று, விவசாயிகறள கவர்கிைது. 
(இப்படித்தான் நம்பிக்றகயாளர்கறள) 
அவர்கள் மூலமாக நிராகரிப்பாளர்களுக்கு 
கராஷமூட்டுவதற்காக (அல்லாஹ் ஓங்கி 
உயரச் சசய்வான்). நம்பிக்றக சகாண்டு 
நன்றமகறள சசய்த அவர்களுக்கு 
அல்லாஹ் (தனது) மன்னிப்றபயும் 
மகத்தான கூலிறயயும் வாக்களித்தான். 

  فهاْستهوَٰی فهاْستهْغلهظه 
لَٰ   یُْعِجُب  ُسْوقِه   عه

َرهاعه   ِبِهُم  لِيهِغْيظه  الَزُ
ُ  وهعهده  الُْكَفهاره     اّلَلَٰ
ُنْوا الَهِذیْنه  مه ِملُوا اَٰ   وهعه

ِت  لِحَٰ ْ  الَصَٰ   ِمْٰنُ
هْجًرا ةً َوها ْغِفره  َمه

ِظْيًمان   عه

  

ஸூரா ஹுஜுராத்  الحجرات 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. நம்பிக்றகயாளர்ககள! (கருத்துக் 
கூறுவதில், முடிசவடுப்பதில்) 
அல்லாஹ்விற்கும் அவனது தூதருக்கும் 
முன்பாக நீங்கள் முந்தாதீர்கள்! (-அவசரப் 
படாதீர்கள்!) இன்னும், அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சுங்கள்! நிச்சயமாக அல்லாஹ் நன்கு 
சசவியுறுபவன், நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  َله  اَٰ
ُمْوا َدِ ِی  بهْيه  ُتقه ِ  یهده  اّلَلَٰ
ُسْولِه   تَهُقوا وهره ا ه    وه   اّلَلَٰ

ه  اَِنه  ِمْيع   اّلَلَٰ عهلِْيم   سه
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2. நம்பிக்றகயாளர்ககள! நபியின் குரலுக்கு 
கமல் உங்கள் குரல்கறள உயர்த்தாதீர்கள்! 
இன்னும், உங்களில் சிலர், சிலருக்கு முன் 
உரக்கப் கபசுவறதப் கபால் அவருக்கு முன் 
கபசுவதில் உரக்கப் கபசாதீர்கள்! நீங்கள் 
உணராமல் இருக்கின்ை நிறலயில் உங்கள் 
அமல்கள் பாழாகிவிடாமல் இருப்பதற்காக 
(அவருடன் மிக மரியாறதயாக நடந்து 
சகாள்ளுங்கள்!). 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  َله  اَٰ
ا تهُكْم  تهْرفهُعْو  هْصوها  فهْوقه   ا
ْوِت    وهَله  الَنهِبَِ  صه

ُرْوا ْوِل  لهه   تهْجهه  ِبالْقه
ْهرِ    لِبهْعض   بهْعِضُكْم  كهجه
هْن  هْعمهالُُكْم  تهْحبهطه  ا  ا

هنُْتْم  ا  تهْشُعُرْونه  َله  وه

3. நிச்சயமாக எவர்கள் தங்கள் குரல்கறள 
அல்லாஹ்வின் தூதருக்கு அருகில் 
தாழ்த்திக் சகாள்கிைார்ககளா - அவர்கள் 
எத்தறககயார் என்ைால் அவர்களுறடய 
உள்ளங்கறள இறையச்சத்திற்காக 
அல்லாஹ் கசாதித்து (கதர்வு சசய்து) 
இருக்கிைான். அவர்களுக்கு (அல்லாஹ்வின்) 
மன்னிப்பும் மகத்தான கூலியும் உண்டு. 

ْونه  الَهِذیْنه  اَِنه   یهُغَضُ
تهُهْم  هْصوها ُسْوِل  ِعْنده  ا  ره

 ِ كه  اّلَلَٰ َٰٓى ِ  الَهِذیْنه  اُول
نه  ُ  اْمتهحه  قُلُْوبهُهْم  اّلَلَٰ
ة    لهُهْم  لِلَتهْقوَٰی    ْغِفره َمه
هْجر   ِظْيم   َوها  عه

4. நிச்சயமாக (நீர் தங்கி இருக்கிை) 
அறைகளுக்குப் பின்னால் இருந்து உம்றம 
சத்தமிட்டு அறழப்பவர்கள் - அவர்களில் 
அதிகமானவர்கள் (உங்கள் கண்ணியத்றத) 
புரியமாட்டார்கள். 

 یُنهاُدْونهكه  الَهِذیْنه  اَِنه 
ٓاءِ  ِمْن  ِت  َوهره   الُْحُجرَٰ

ْكثهُرُهْم  ه یهْعِقلُْونه  َله  ا
 

5. நீர் (அறைகறள விட்டு) சவளிகயைி 
அவர்களிடம் வருகின்ை வறர அவர்கள் 
சபாறுறமயாக (எதிர்பார்த்து) 
இருந்திருந்தால் அது அவர்களுக்கு நன்ைாக 
இருந்திருக்கும். அல்லாஹ் மகா 
மன்னிப்பாளன், மகா கருறணயாளன் 
ஆவான். 

لهوْ  هنَهُهْم  وه ْوا ا ُ َبه َتَٰ  صه  حه
ْ اِ  تهْخُرجه   لهكهانه  لههْْیِ
ا ْْیً ُ  لَهُهْم    خه ُفوْر   وهاّلَلَٰ  غه
 َرهِحْيم  
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6. நம்பிக்றகயாளர்ககள! உங்களிடம் 
பாவியான ஒருவர் (ஒரு கூட்டத்றதப் 
பற்ைி) ஒரு சசய்திறயக் சகாண்டுவந்தால் 
(அந்த சசய்திறயப் பற்ைி) நன்கு சதளிவு 
சபறுங்கள், (-அவசரப்பட்டு முடிவு 
எடுக்காமல், சசய்திறய உறுதிசசய்து 
சகாள்ளுங்கள்,) ஒரு கூட்டத்திற்கு - 
(அவர்கறளப் பற்ைி சரியாக) அைியாமல் - 
நீங்கள் கசதகமற்படுத்திவிடாமல் 
இருப்பதற்காக. ஆக, (அப்படி 
சசய்யவில்றலசயன்ைால்) நீங்கள் 
சசய்ததற்காக வருந்தக் கூடியவர்களாக 
நீங்கள் ஆகிவிடுவரீ்கள். 

ا الَهِذیْنه  ا یَٰ اهیَُهه  ُنْو  مه  اِْن  اَٰ
ُكْم  ٓاءه ٌۢ  جه  ِبنهبها   فهاِسق 
ا هْن  فهتهبهیَهُنْو   ُتِصیُْبْوا ا
الهة   قهْوًمٌۢا  هه   ِبجه

لَٰ  فهُتْصِبُحْوا ا  عه   مه
لُْتْم  ِدِمْيه  فهعه  نَٰ

7. (நபியின் கதாழர்ககள!) அைிந்து 
சகாள்ளுங்கள்! நிச்சயமாக உங்களுக்கு 
மத்தியில் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
இருக்கிைார். காரியங்களில் 
அதிகமானவற்ைில் அவர் உங்களுக்கு 
கட்டுப்பட்டு நடந்தால் நீங்கள் சிரமப்பட்டு 
விடுவரீ்கள். என்ைாலும், அல்லாஹ் 
உங்களுக்கு ஈமாறன விருப்பமாக்கினான்; 
இன்னும், உங்கள் உள்ளங்களில் அறத 
அலங்கரித்தான்; இன்னும், இறை 
நிராகரிப்றபயும் பாவத்றதயும் (தூதருக்கு) 
மாறு சசய்வறதயும் உங்களுக்கு 
சவறுப்பாக்கினான். இத்தறகயவர்கள்தான் 
நல்லைிவுசபற்ைவர்கள் (-கநர்வழியாளர்கள்) 
ஆவார்கள். 

ا هَنه  وهاعْلهُمْو    فِْيُكْم  ا
ُسْوله  ِ    ره  لهوْ  اّلَلَٰ

ِثْْی   ِفْ  یُِطْيُعُكْم   َمِنه  كه
ِنَتُْم  اَْلهْمرِ  َِٰكَنه  لهعه ل  وه
ه  َبهبه  اّلَلَٰ  اِلهْيُكُم  حه

یَهنهه   اَْلِیْمهانه   ِفْ  وهزه
هه  قُلُْوِبُكْم  َره  اِلهْيُكُم  وهكه
 وهالُْفُسْوقه  الُْكْفره 

كه  وهالِْعْصيهانه    َٰٓى ِ   اُول
ِشُدْونه   ُهُم   الَرَٰ

8. அல்லாஹ்வின் புைத்தில் இருந்து 
அருளாகவும் கிருறபயாகவும் (அவன் 
உங்களுக்கு ஈமாறன கநசமாக்கி குஃப்றர 
சவறுப்பாக்கி றவத்தான்). அல்லாஹ் 
நன்கைிந்தவன், மகா ஞானவான் ஆவான். 

ِ  َمِنه  فهْضًل   وهنِْعمهًة    اّلَلَٰ
 ُ ِكْيم   عهلِْيم   وهاّلَلَٰ  حه
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9. இன்னும், நம்பிக்றகயாளர்களில் இரு 
பிரிவினர் தங்களுக்குள் சண்றடயிட்டால் 
அவ்விருவருக்கும் மத்தியில் சமாதானம் 
சசய்யுங்கள்! ஆக, அவ்விருவரில் ஒரு 
பிரிவினர் மற்சைாரு பிரிவினர் மீது எல்றல 
மீைினால் எல்றல மீறுகிைவர்களிடம் 
சண்றட சசய்யுங்கள், அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் கட்டறளயின் பக்கம் 
திரும்புகிை வறர. ஆக, அவர்கள் 
திரும்பிவிட்டால் அவ்விருவர்களுக்கும் 
மத்தியில் நீதமாக சமாதானம் சசய்யுங்கள்! 
இன்னும், கநர்றமயாக இருங்கள்! 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் கநர்றமயாளர்கள் 
மீது அன்பு றவக்கிைான். 

اِْن  ِ  وه ٓاى ِفهتَٰ  ِمنه  طه
  اقْتهتهلُْوا  الُْمْؤِمِنْيه 
ا    فهاهْصلُِحْوا ْ   بهیْنهُهمه   فهاِنٌۢ

ْت  ىُهمها بهغه له  اِْحدَٰ   عه
ی  الَهِتْ  فهقهاتِلُوا اَْلُْخرَٰ
 اِلَٰ   تهِفْٓءه  َتَٰ حه  تهْبِغْ 
هْمرِ  ِ    ا   فهٓاءهْت  فهاِْن  اّلَلَٰ

  بهیْنهُهمها  فهاهْصلُِحْوا
ْدِل  هقِْسُطْوا    ِبالْعه ا  وه

ه  اَِنه   یُِحَبُ  اّلَلَٰ
 الُْمْقِسِطْيه 

10. நம்பிக்றகயாளர்கள் எல்லாம் 
சககாதரர்கள் ஆவர். ஆககவ, உங்கள் இரு 
சககாதரர்களுக்கு மத்தியில் சமாதானம் 
சசய்யுங்கள். இன்னும், நீங்கள் கருறண 
காட்டப்படுவதற்காக அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சுங்கள். 

نَهمها    اِْخوهة   الُْمْؤِمُنْونه  اِ
  بهْيه  فهاهْصلُِحْوا
یُْكْم  وه هخه تَهُقوا ا ا ه  وه  اّلَلَٰ
لَهُكْم  ن  لهعه ُمْونه  ُتْرحه
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11. நம்பிக்றகயாளர்ககள! ஒரு கூட்டம் 
இன்சனாரு கூட்டத்றத ககலி சசய்ய 
கவண்டாம், (ககலி சசய்யப்படும்) அவர்கள் 
(ககலி சசய்கிை) இவர்கறள விட 
சிைந்தவர்களாக இருக்கலாம். சபண்களும் 
(மற்ை) சபண்கறள ககலி சசய்ய 
கவண்டாம். அவர்கள் இவர்கறள விட 
சிைந்தவர்களாக இருக்கலாம். உங்கறள (-
உங்களில் ஒருவர் ஒருவறர இழிவாக) 
குத்திப் கபசகவண்டாம். தீய பட்டப் 
சபயர்கறளக் சகாண்டு பட்டப்சபயர் 
சூட்டாதீர்கள். (நம்பிக்றகயாளர்கறள 
பாவிகள் என்கைா, இழிவான அர்த்தம் 
உறடய சபயர்கறள கூைிகயா 
அறழக்காதீர்கள்!) நம்பிக்றக சகாண்டதன் 
பின்னர் சபயர்களில் மிக சகட்டது பாவிகள் 
(என்ை சபயர்) ஆகும். (ஆககவ, யாறரயும் 
அப்படி அறழக்காதீர்கள்!) யார் திருந்தி 
(அல்லாஹ்வின் பக்கம்) 
திரும்பவில்றலகயா அவர்கள்தான் 
அநியாயக்காரர்கள் ஆவர். 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  َله  اَٰ
رْ   قهْوم   َمِْن  قهْوم   یهْسخه
هْن  عهسَٰ   ا یَهُكْونُْوا ا ْْیً  خه
 ْ ٓاء   وهَله  َمِْٰنُ  َمِْن  نِسه
ٓاء   هْن  عهسَٰ   نَِسه  یَهُكَنه  ا
ا ْْیً ْنُهَنه    خه   وهَله  َمِ
ا ُكْم  تهلِْمُزْو  هنُْفسه  وهَله  ا
اِب    تهنهابهُزْوا هلْقه  ِباَْل
 الُْفُسْوُق  اَِلْسُم  ِبْئسه 
ْن  اَْلِیْمهاِن    بهْعده  مه   لَهْم  وه
كه  یهُتْب  َٰٓى ِ  ُهُم  فهاُول

لُِمْونه   الَظَٰ

12. நம்பிக்றகயாளர்ககள! எண்ணங்களில் 
அதிகமானவற்றை தவிர்த்து விடுங்கள்! 
நிச்சயமாக எண்ணங்களில் சில பாவமாகும். 
(பிைர் குறைகறள) ஆராயாதீர்கள்! உங்களில் 
சிலர், சிலறரப் பற்ைி புைம் கபசகவண்டாம். 
உங்களில் ஒருவர் - இைந்த நிறலயில் 
உள்ள தனது சககாதரனின் மாமிசத்றத - 
சாப்பிட விரும்புவாரா? அறத நீங்கள் 
சவறுப்பரீ்ககள! அல்லாஹ்றவ அஞ்சுங்கள்! 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் தவ்பாறவ (பாவம் 
சசய்தவர் திருந்தி, அல்லாஹ்விடம் 
மன்னிப்புக் ககாரி, அவன் பக்கம் 
திரும்புவறத) அங்கீகரிப்பவன், மகா 
கருறணயாளன் ஆவான். 

ا  ُنوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  اَٰ
ا اْجتهِنُبْوا ِثْْیً  َمِنه  كه
َنِ ؗ  َنِ  بهْعضه  اَِنه  الَظه  الَظه
ثْم   ُسْوا َله وه  اِ َسه  وهَله   تهجه
 بهْعًضا    بَهْعُضُكْم  یهْغتهْب 
هیُِحَبُ  ُدُكْم  ا هْن  اهحه  ا
هِخْيهِ  لهْحمه  یَهاْكُله  یًْتا  ا  مه

تَهُقوا  فهكهِرْهُتُمْوهُ    ا  وه
ه    ه  اَِنه  اّلَلَٰ  تهَوهاب   اّلَلَٰ

 َرهِحْيم  
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13. மக்ககள! நிச்சயமாக நாம் உங்கறள ஓர் 
ஆண், ஒரு சபண்ணிலிருந்து பறடத்கதாம். 
இன்னும், பல நாட்டவர்களாகவும் பல 
குலத்தவர்களாகவும் உங்கறள நாம் 
ஆக்கிகனாம், நீங்கள் (உங்களுக்குள்) ஒருவர் 
மற்ைவறர அைிவதற்காக. நிச்சயமாக 
உங்களில் அல்லாஹ்விடம் மிக 
கண்ணியமானவர் உங்களில் அதிகம் 
இறையச்சமுறடயவர்தான். நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் நன்கைிந்தவன், ஆழ்ந்தைிபவன் 
ஆவான். 

ا  نَها  الَنهاُس  یَٰ اهیَُهه  اِ
ُكْم  لهْقنَٰ كهر   َمِْن  خه ذه
ُنْثَٰی  ُكْم  َوها لْنَٰ عه   وهجه

  ُشُعْوبًا َوهقهبهٓاى ِله 
فُْوا    اره  اَِنه  لِتهعه
ُكْم  مه ْكره ه ِ  ِعْنده  ا  اّلَلَٰ
ىُكْم    ْتقَٰ ه ه  اَِنه  ا   اّلَلَٰ
ِبْْی   عهلِْيم    خه

14. கிராமப்புை அரபிகள், “நாங்கள் ஈமான் 
சகாண்கடாம்” என்று கூறுகிைார்கள். 
(நபிகய!) நீர் கூறுவரீாக! “நீங்கள் ஈமான் 
சகாள்ளவில்றல.” என்ைாலும் “நாங்கள் 
முஸ்லிம்களாக ஆகி இருக்கிகைாம்” என்று 
கூறுங்கள்! உங்கள் உள்ளங்களில் ஈமான் 
(இதுவறர) நுறழயவில்றல. இன்னும், 
நீங்கள் அல்லாஹ்விற்கும் அவனது 
தூதருக்கும் கீழ்ப்படிந்து நடந்தால் உங்கள் 
(நல்ல) சசயல்களில் எறதயும் அவன் 
உங்களுக்கு குறைத்துவிட மாட்டான். 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் மகா மன்னிப்பாளன், 
மகா கருறணயாளன் ஆவான். 

اُب  قهالهِت  َنها    اَْلهْعره مه   اَٰ
َِٰكْن  ُتْؤِمُنْوا لَهْم  قُْل  ل  وه
ا هْسلهْمنها  قُْولُْو  لهَمها  ا   وه
  ِفْ  اَْلِیْمهاُن  یهْدُخِل 
اِْن  قُلُْوِبُكْم     ُتِطْيُعوا وه

ه  ُسْولهه   اّلَلَٰ  یهلِْتُكْم  َله  وهره
هْعمهالُِكْم  َمِْن  ْيـ ًا    ا  شه
ه  اَِنه  ُفوْر   اّلَلَٰ َرهِحْيم   غه
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15. நம்பிக்றகயாளர்கள் எல்லாம் 
அல்லாஹ்றவயும் அவனது தூதறரயும் 
நம்பிக்றகசகாண்டவர்கள்தான். பிைகு 
அவர்கள் சந்கதகிக்கவில்றல. இன்னும், 
தங்கள் சசல்வங்களாலும் தங்கள் 
உயிர்களாலும் அல்லாஹ்வின் பாறதயில் 
கபாரிடுகிைார்கள். அத்தறகயவர்கள்தான் 
உண்றமயா(ன நம்பிக்றகயா)ளர்கள். 

نَهمها   الَهِذیْنه  الُْمْؤِمُنْونه  اِ
ُنْوا مه ِ  اَٰ ُسْولِه   ِباّلَلَٰ  ثَُمه  وهره
ُدْوا یهْرتهابُْوا لهْم  هه  وهجَٰ

هنُْفِسِهْم  ِباهْموهالِِهْم  ا  وه
ِبْيِل  ِفْ  ِ    سه كه  اّلَلَٰ َٰٓى ِ   اُول
ِدقُْونه  ُهُم   الَصَٰ

16. (நபிகய!) கூறுவரீாக! நீங்கள் 
அல்லாஹ்விற்கு உங்கள் நம்பிக்றகறய 
அைிவிக்கிைரீ்களா? அல்லாஹ்கவா 
வானங்களில் உள்ளவற்றையும் பூமியில் 
உள்ளவற்றையும் நன்கைிவான். இன்னும், 
அல்லாஹ் எல்லாவற்றையும் 
நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

لَُِمْونه  قُْل  ُتعه ه ه  ا   اّلَلَٰ
ُ   ِبِدیِْنُكْم      یهْعلهُم  وهاّلَلَٰ

ا  ِت  ِف  مه مَٰوَٰ ا  الَسه مه  ِف   وه
ُ  اَْلهْرِض     ِبكَُلِ  وهاّلَلَٰ
ء   ْ  عهلِْيم   َشه

17. அவர்கள் (-அந்த கிராம அரபிகள்) 
தாங்கள் முஸ்லிம்களாக ஆனறத உம்மீது 
உபகாரமாக கூறுகிைார்கள். நீர் கூறுவரீாக! 
“நீங்கள் (ஈமானில்) உண்றமயாளர்களாக 
இருந்தால் உங்கள் இஸ்லாறம (நீங்கள்) 
என் மீது (சசய்த) உபகாரமாக” கூைாதீர்கள். 
மாைாக, அல்லாஹ்தான் - அவன் 
உங்களுக்கு ஈமானின் பக்கம் கநர்வழி 
காட்டியறத - உங்கள் மீது உபகாரமாகக் 
கூறுகிைான், 

هْن  عهلهْيكه  یهُمَنُْونه    ا
هْسلهُمْوا     تهُمَنُْوا ََله  قُْل  ا
َه  له ُكْم    عه مه  بهِل  اِْسله
 ُ هْن  عهلهْيُكْم  یهُمَنُ  اّلَلَٰ  ا

ىُكْم   اِْن  لِْلِیْمهاِن  ههدَٰ
ِدقِْيه  ُكنُْتْم   صَٰ

18. நிச்சயமாக அல்லாஹ் வானங்கள், 
இன்னும் பூமியின் மறைவான 
விஷயங்கறள நன்கைிவான். இன்னும், 
நீங்கள் சசய்பவற்றை அல்லாஹ் உற்று 
கநாக்குபவன் ஆவான். 

ه  اَِنه  ْيبه  یهْعلهُم  اّلَلَٰ  غه
ِت  مَٰوَٰ  وهاَْلهْرِض    الَسه
 ُ ٌۢ  وهاّلَلَٰ   ِبمها  بهِصْْی 

ن   تهْعمهلُْونه
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ஸூரா காஃப் ق  

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. காஃப். கீர்த்திமிக்க குர்ஆன் மீது 
சத்தியமாக! (முஹம்மத் அவர்கள், 
அல்லாஹ்வினால் அனுப்பப்பட்ட 
உண்றமயான தூதர்தான்). 

  ۬ ِن  ٓق   الُْقْراَٰ  وه
 الْمهِجْيِد  

2. மாைாக, அவர்ககளா அவர்களில் இருந்கத 
(-மனித இனத்தில் இருந்கத) ஓர் 
எச்சரிப்பாளர் அவர்களிடம் வந்தறதப் பற்ைி 
ஆச்சரியப்பட்டனர். ஆக, நிராகரிப்பாளர்கள், 
“இது ஒரு மிக ஆச்சரியமான விஷயம்” 
என்று கூைி (நபிறய மறுத்து விட்ட)னர். 
(உங்கள் சகட்ட முடிறவ மறுறமயில் 
பார்ப்பரீ்கள் என்று அவர்கறள நபி 
எச்சரித்தார்கள். அதற்கு அவர்கள் 
கூைியதாவது:) 

ا بهْل  ِجُبْو  هْن  عه ُهْم  ا ٓاءه  جه
ْنِذر   ْ  َمُ  فهقهاله  َمِْٰنُ

ا الْكَِٰفُرْونه  ذه ء   هَٰ ْ  َشه
ِجْيب     عه

3. “நாங்கள் இைந்து, மண்ணாக 
ஆகிவிட்டாலுமா (-மீண்டும் உயிருடன் 
நாங்கள் எழுப்பப்பட்டு தண்டறன 
சகாடுக்கப்படுகவாம்)? அது (-இைந்தபின் 
எழுப்பப்படுவது நடப்பதற்கு சாத்தியமற்ை) 
மிக தூரமான மீட்சியாகும்.” 

اِذها ُكَنها  ِمْتنها  ءه ابًا    وه   ُتره
لِكه  ٌۢ  ذَٰ ْجع   بهِعْيد    ره

4. அவர்களி(ன் உடல்களி)ல் பூமி 
குறைப்பறத (-தின்று அழித்துவிடுவறத) 
திட்டமாக நாம் அைிகவாம். (எழுதப்பட்ட 
சசய்திகறள) பாதுகாக்கக்கூடிய பதிவு நூல் 
நம்மிடம் இருக்கிைது. (அதில் இறவ 
எல்லாம் சதளிவாக பதியப்பட்டு மிக்க 
பாதுகாப்பாக இருக்கிைது.) 

ا  عهلِْمنها   قهْد    تهْنُقُص  مه
ْ    اَْلهْرُض   ِمْٰنُ
نها  ِفْيظ   ِكتَٰب   وهِعْنده حه
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5. மாைாக, அவர்கள் உண்றமறய (-இந்த 
குர்ஆறன) - அது அவர்களிடம் வந்தகபாது - 
சபாய்ப்பித்தனர். ஆக, அவர்கள் குழப்பமான 
ஒரு விஷயத்தில் இருக்கிைார்கள். 

بُْوا بهْل  َذه َقِ  كه  لهَمها  ِبالْحه
ُهْم  ٓاءه ْ   فهُهْم  جه هْمر   ِف  ا
ِریْج    َمه

6. அவர்கள் தங்களுக்கு கமல் உள்ள 
வானத்றத, “நாம் அறத எப்படி 
பறடத்கதாம்? இன்னும், அறத எப்படி 
அலங்கரித்கதாம்? அதில் பிளவுகள் (-
கீைல்கள், சவடிப்புகள்) இல்றல என்பறத 
(அவர்கள்) பார்க்கவில்றலயா?” 

هفهلهْم  ا ا   اِله  یهْنُظُرْو 
مهٓاءِ   كهْيفه  فهْوقهُهْم  الَسه
ا  هه ا  بهنهیْنَٰ یَهَنَٰهه ا  وهزه مه ا   وه   لههه
 فُُرْوج   ِمْن 

7. இன்னும், பூமிறய அறத நாம் 
விரித்கதாம். அதில் சபரிய மறலகறள 
அறமத்கதாம். இன்னும் அதில் அழகான 
எல்லா வறகயான தாவரங்கறள முறளக்க 
றவத்கதாம். 

ا  وهاَْلهْرضه  هه ْدنَٰ   مهده
هلْقهیْنها  ا ا  وه وهاِسه  فِْيهه  ره
هنٌْۢبهْتنها  ا ا وه  كَُلِ  ِمْن  فِْيهه
 بهِهْيج    زهْوج   

8. (அல்லாஹ்வின் பக்கம்) திரும்பக்கூடிய 
எல்லா அடியார்களுக்கும் (அவர்கள் இறை 
அத்தாட்சிகறள) உற்று கநாக்குவதற்காகவும் 
(அவற்ைின் மூலம்) நல்லுபகதசம் 
சபறுவதற்காகவும் (நமது வசனங்கறள நாம் 
விவரிக்கிகைாம்). 

ی ةً َوهِذْكرَٰ  لِكَُلِ  تهْبِصره
ْبد    َمُِنْيب   عه

9. இன்னும், அபிவிருத்தி சசய்யப்பட்ட 
(அதிக நன்றமகளுறடய மறழ) நீறர 
வானத்தில் இருந்து இைக்கிகனாம். ஆக, 
அதன் மூலம் கதாட்டங்கறளயும் அறுவறட 
சசய்யப்படும் தானியங்கறளயும் முறளக்க 
றவத்கதாம். 

لْنها  نهَزه مهٓاءِ  ِمنه  وه  الَسه
كًا مهٓاءً  ه هنٌْۢبهْتنها َمَُبَٰ  ِبه    فها

َبه  َنَٰت  َوهحه   جه
ِصْيِد    الْحه

10. இன்னும் உயரமான கபரீச்ச 
மரங்கறளயும் (நாம் முறளக்க 
றவத்கதாம்). அவற்ைில் அடர்த்தியான 
குறலகள் இருக்கின்ைன. 

الَنهْخله  ا  بَِٰسقَٰت   وه  لَههه
لْع    نَهِضْيد    طه
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11. அடியார்களுக்கு உணவாக (-
வாழ்வாதாரமாக) இருப்பதற்காக (இவற்றை 
நாம் முறளக்க றவத்கதாம்). இன்னும், 
அதன் மூலம் (-மறழநீர் மூலம்) இைந்த 
பூமிறய நாம் உயிர்ப்பிப்கபாம். 
இவ்வாறுதான் (மண்ணறையில் இருந்து 
உயிருடன் அடியார்கள்) சவளிகயறுவதும் 
நடக்கும். 

هْحيهیْنها  لَِلِْعبهاِد    َرِْزقًا  ا  وه
ةً  ِبه   لِكه  َمهیًْتا    بهلْده  كهذَٰ

 الُْخُرْوُج 

12. இவர்களுக்கு முன்னர் நூஹுறடய 
மக்களும் கிணற்றுறடயவர்களும் ஸமூது 
சமுதாய மக்களும் (தூதர்கறளப்) 
சபாய்ப்பித்தனர். 

بهْت  َذه  قهْوُم   قهْبلهُهْم  كه
ُب  نُْوح   اهْصحَٰ َسِ  وه  الَره
هُمْوُد   ث  وه

13. இன்னும், ஆது சமுதாய மக்களும் 
ஃபிர்அவ்னும் லூத்துறடய சககாதரர்களும் 
(தூதர்கறளப் சபாய்ப்பித்தனர்.) 

ْوُن  وهعهاد   فِْرعه   وه
 لُْوط    وهاِْخوهاُن 

14. இன்னும், கதாட்டக்காரர்களும் துப்பஃ 
உறடய மக்களும் (தூதர்கறளப் 
சபாய்ப்பித்தனர்.) (கமற்கூைப்பட்ட இவர்கள்) 
எல்கலாரும் தூதர்கறளப் சபாய்ப்பித்தனர். 
ஆககவ, என் எச்சரிக்றக (-எனது தண்டறன 
அவர்களுக்கு வருவது) உறுதியாகிவிட்டது. 

ُب  اهْصحَٰ قهْوُم  اَْلهیْكهةِ  وه  وه
به  كَُل   ُتَبهع     ُسله  كهَذه  الَرُ
َقه   وهِعْيِد  فهحه

15. ஆக, முதல் முறை பறடத்ததினால் 
நாம் பலவனீமாக ஆகிவிட்கடாமா? 
(இல்றலகய!) மாைாக, அவர்கள் (இைந்தபின் 
மறுறமயில்) புதிதாக பறடக்கப்படுவறதப் 
பற்ைி குழப்பத்தில் இருக்கிைார்கள். 

ِيیْنها  هفهعه لِْق  ا   ِبالْخه
ِل    هَوه   ِفْ  ُهْم  بهْل  اَْل
لْق   َمِْن  لهْبس    خه
ن  ِدیْد   جه
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16. திட்டவட்டமாக நாம் மனிதறன 
பறடத்கதாம். இன்னும் அவனது உள்ளம் 
அவனிடம் எறத கிசுகிசுக்கிைகதா அறத 
நாம் அைிகவாம். நாம் அவனுக்கு 
(அவனுறடய) கழுத்தின் நரம்றபவிட மிக 
சநருக்கமானவர்கள் (அவன் மனதிற்குள் 
கபசுவறதயும் நாம் அைிகவாம், அவன் மீது 
நாம் முழு ஆதிக்கமுறடயவர்களாக 
இருக்கிகைாம்.) 

ْد  لهقه لهْقنها  وه انه  خه  اَْلِنْسه
نهْعلهُم  ا  وه  ِبه    ُتوهْسوُِس  مه
  ۬ نهْحُن   نهْفُسه    ُب  وه هقْره  ا
ْبِل  ِمْن  اِلهْيهِ  الْوهِریِْد  حه
 

17. சந்திக்கின்ை இரு வானவர்கள் 
சந்திக்கின்ை கபாது (நாம் மனிதனுக்கு மிக 
அருகில் இருக்கிகைாம்). வலது பக்கத்திலும் 
இடது பக்கத்திலும் (ஒவ்சவாரு பக்கத்திலும் 
மனிதறன) கண்காணிப்பவர் இருப்பார். 

ِ  یهتهلهَقه  اِذْ   الُْمتهلهَقِيَٰ
ِن  ِن  الْيهِمْيِ  عه  وهعه

مهاِل   قهِعْيد   الَشِ

18. கபச்சில் எறதயும் அவன் கபச 
மாட்டான், கண்காணிப்பாளர், பிரசன்னமாகி 
இருப்பவர் (ஆகிய இரு வானவர்கள்) 
அவனிடம் இருந்கத தவிர. 

ا   اََِله  قهْول   ِمْن  یهلِْفُظ  مه
یْهِ  قِْيب   لهده  عهِتْيد    ره

19. மரணத்தின் மயக்கம் (மறுறமயின்) 
உண்றமறய சகாண்டு வந்துவிட்டது. 
அதுதான் (-அந்த மரணம் இது நாள் வறர) 
நீ அறத விட்டு விலகி ஓடுகிைவனாக 
இருந்தாய். 

ْت  ٓاءه ةُ  وهجه ْكره  الْمهْوِت  سه
َقِ    لِكه  ِبالْحه ا  ذَٰ   ُكْنته  مه
 تهِحْيُد  ِمْنهُ 

20. இன்னும், (அப்கபாது) எக்காளத்தில் 
ஊதப்படும். அதுதான் எச்சரிக்கப்பட்ட நாள் 
ஆகும். 

وِْر    ِف  وهنُِفخه  لِكه  الَصُ  ذَٰ
 الْوهِعْيِد  یهْوُم 

21. இன்னும், எல்லா ஆன்மாவும் - 
அதனுடன் (அறத) ஓட்டிவருபவரும் 
(அதற்கு) சாட்சி சசால்பவரும் இருக்கின்ை 
நிறலயில் - வரும். 

ْت  ٓاءه   نهْفس   كَُلُ  وهجه
ا  هه ٓاى ِق   َمهعه ِهْيد    سه وهشه
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22. திட்டவட்டமாக இறத மைந்(து 
அலட்சியம் சசய்)த நிறலயில் நீ இருந்தாய். 
ஆக, உன்றன விட்டும் உனது (மைதியின்) 
திறரறய நாம் அகற்ைி விட்கடாம். ஆககவ, 
இன்றைய தினம் உனது பார்றவ மிகக் 
கூர்றமயானதாக இருக்கும். 

ْد  ْفلهة   ِفْ  ُكْنته  لهقه  َمِْن   غه
ا ذه ْفنها  هَٰ ْنكه  فهكهشه   عه

ٓاءهكه  ُركه  ِغطه   فهبهصه
ِدیْد   الْيهْومه   حه

23. அவனுறடய நண்பர் (-உலகில் 
மனிதனின் சசயல்கறள கண்காணித்து 
பதிவு சசய்வதற்காக அவனுடன் 
நிர்ணயிக்கப்பட்ட வானவர்) கூறுவார்: “இது 
(-இவர் உலகில் சசய்த அமல்) என்னிடம் 
தயாராக (பாதுகாக்கப்பட்டு) இருக்கிைது.” 

ا قهِریُْنه   وهقهاله  ذه ا  هَٰ  مه
َیه   عهِتْيد    لهده

24. (மனிதனுடன் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இரு 
வானவர்ககள!) நிராகரிப்பாளர், 
முரண்டுபிடிப்பவர் எல்கலாறரயும் நீங்கள் 
நரகத்தில் தள்ளுங்கள்! 

هلِْقيها  َنهمه  ِفْ  ا هه  كَُله  جه
َفهار   ِنْيد    كه  عه

25. சசல்வத்றத (தர்மம் சசய்யாமல்) 
முற்ைிலும் தடுப்பவர், (மக்கள் மீது தனது 
சசால்லாலும் சசயலாலும்) எல்றல 
மீறுபவர், (அல்லாஹ்வின் விஷயத்தில் 
அதிகம்) சந்கதகிப்பவன் எல்கலாறரயும் 
(நீங்கள் நரகத்தில் தள்ளுங்கள்!) 

َنهاع   ْْیِ  َمه   ُمْعتهد   لَِلْخه
ِریِْب    َمُ

26. எவர் அல்லாஹ்வுடன் கவறு ஒரு 
கடவுறள ஏற்படுத்தினாகரா அவறர 
கடுறமயான தண்டறனயில் நீங்கள் 
தள்ளுங்கள்! (என்று அந்த இரு 
வானவர்களுக்கு உத்தரவிடப்படும்.) 

له  ۬۬ ِالَهِذْی  عه ِ  مهعه  جه  اّلَلَٰ
ًَٰها  ره  اِل هُ  اَٰخه هلِْقيَٰ  ِف  فها

اِب  ذه ِدیِْد  الْعه  الَشه

27. அவனுறடய நண்பன் (-உலகத்தில் 
மனிதனுடன் இறணந்திருந்த றஷத்தான்) 
கூறுவான்: “எங்கள் இறைவா! நான் 
அவறன (உனது மார்க்கத்றத) மீைச் 
சசய்யவில்றல. (நான் அவறன வழி 
சகடுக்கவில்றல.) எனினும், அவன் 
தூரமான வழிககட்டில் இருந்தான்.” 

بَهنها  قهِریُْنه   قهاله  ا   ره  مه
یُْته   هْطغه َِٰكْن  ا ل هانه  وه  ِفْ  ك
َٰل    ل  بهِعْيد   ضه
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28. அல்லாஹ் கூறுவான்: “என்னிடம் 
தர்க்கம் சசய்யாதீர்கள். நான் உங்களுக்கு 
திட்டமாக எச்சரிக்றகறய 
முற்படுத்திவிட்கடன்.” 

َیه  تهْختهِصُمْوا َله  قهاله    لهده
قهْد  ْمُت  وه  اِلهْيُكْم  قهَده

 ِبالْوهِعْيدِ 

29. (இறணறவத்தவர்கள் விஷயத்தில்) 
என்னிடம் கபச்சுகள் (-எனது வாக்குகள்) 
மாற்ைப்படாது. நான் அடியார்களுக்கு 
அைகவ அநியாயம் சசய்பவனாக இல்றல, 

ا  ُل  مه َیه  الْقهْوُل  یُبهَده   لهده
ا   مه هنها  وه م   ا َله   ِبظه

ِبْيِدن   لَِلْعه

30. “நீ நிரம்பிவிட்டாயா? என்று நரகத்திடம் 
நாம் கூறுகின்ை (அந்த) நாளில் (முற்ைிலும் 
நீதமாக தீர்ப்புகள் இருக்கும்).” அந்த நரகம் 
(பதில்) கூறும்: “(நரகத்தில் கபாடுவதற்கு 
பாவிகள்) இன்னும் அதிகம் 
இருக்கிைார்களா?” என்று. 

َنهمه  نهُقْوُل  یهْومه  هه  ههِل  لِجه
ِْت  تهُقْوُل  اْمتهله  ههْل  وه

ِزیْد   ِمْن   َمه

31. இன்னும், இறையச்சமுள்ளவர்களுக்காக 
சசார்க்கம் தூரமின்ைி சமீபமாகக் சகாண்டு 
வரப்படும். 

اُْزلِفهِت  َنهةُ  وه  الْجه
ْْیه  لِلُْمَتهِقْيه  د   بهِعيْ  غه

 

32. அல்லாஹ்வின் பக்கம் முற்ைிலும் 
திரும்பக்கூடிய, (அல்லாஹ்வின் 
கட்டறளகறள) அதிகம் கபணி 
பாதுகாக்கக்கூடிய எல்கலாருக்கும் இ(ந்த 
சசார்க்கமான)து வாக்களிக்கப்படுகிைது. 

ا ا  هَٰذه  لِكَُلِ  ُتْوعهُدْونه  مه
هَوهاب   ِفْيظ    ا  حه

33. எவர் ரஹ்மாறன மறைவில் பயந்து 
(பாவங்கறள விட்டு விலகி,) 
அல்லாஹ்வின் பக்கம் முற்ைிலும் 
திரும்பிய உள்ளத்துடன் வந்தாகரா 
(அவருக்காக சசார்க்கம் 
வாக்களிக்கப்படுகிைது), 

ْن  َِشه  مه ْحمَٰنه  خه  الَره
ْيِب  ٓاءه  ِبالْغه  ِبقهلْب   وهجه
ِنْيِب    َمُ
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34. (இத்தறகய நல்கலாகர!) நீங்கள் அ(ந்த 
சசார்க்கத்)தில் ஸலாமுடன் - பாதுகாப்புடன் 
நுறழயுங்கள்! இதுதான் (முடிகவ இல்லாத) 
நிரந்தர நாள் ஆகும். 

َٰم     ۬۬ ِاْدُخلُْوهها  ل لِكه  ِبسه   ذَٰ
 الُْخلُْوِد  یهْوُم 

35. அவர்கள் நாடுகின்ை எல்லாம் அதில் 
அவர்களுக்கு கிறடக்கும். இன்னும், 
நம்மிடம் அதிகமான (- முடிவில்லாத) 
அருட்சகாறடகள் (-இன்பங்கள் 
அவர்களுக்கு) உண்டு. 

ا  لهُهْم  ٓاُءْونه  َمه ا  یهشه   فِْيهه
یْنها  لهده ِزیْد   وه  مه

36. இவர்களுக்கு முன்னர் எத்தறனகயா 
தறலமுறையினறர நாம் அழித்கதாம், 
அவர்கள் இவர்கறள விட முரட்டு சக்தி 
உறடய பலசாலிகளாக இருந்தார்கள். ஆக, 
அவர்கள் (தங்களுக்கு) தப்பிக்கும் இடம் 
ஏதும் (அவர்களுக்கு) இருக்கிைதா? என்று 
நகரங்களில் (மூறல முடுக்குகளில் 
எல்லாம்) சுற்ைி வந்தார்கள். 

ْم  هْهلهْكنها  وهكه  قهْبلهُهْم  ا
َدُ  ُهْم  قهْرن   َمِْن  هشه   ا

 ْ  ِف  فهنهَقهُبْوا بهْطًشا ِمْٰنُ
ِد     ِمْن  ههْل  الِْبله

 َمهِحْيص  

37. யார் ஒருவர் அவருக்கு (சிந்திக்கின்ை 
உயிருள்ள) உள்ளம் (-அைிவு) இருக்கிைகதா 
அவருக்கு நிச்சயமாக இதில் நல்லுபகதசம் 
இருக்கிைது. அல்லது, யார் ஒருவர் - 
அவகரா (உள்ளத்தால்) பிரசன்னமாகி 
இருந்து, (சசால்லப்படுவறத) நன்கு 
புரிபவராக இருந்து, (அழிக்கப்பட்ட முற்கால 
மக்கறளப் பற்ைி நாம் கூறுகிை 
சசய்திகறள) - சசவிசாய்த்து ககட்பாகரா 
(அவருக்கு நிச்சயமாக இதில் நல்லுபகதசம் 
இருக்கிைது.) 

لِكه  ِفْ  اَِنه  ی ذَٰ   لهِذْكرَٰ
هانه  لِمهْن  هوْ  قهلْب   لهه   ك  ا
هلْقه  ْمعه  ا   الَسه

ِهْيد    وهُهوهشه

38. இன்னும், திட்டவட்டமாக 
வானங்கறளயும் பூமிறயயும் அறவ 
இரண்டுக்கும் மத்தியில் உள்ளவற்றையும் 
ஆறு நாட்களில் நாம் பறடத்கதாம். நமக்கு 
எவ்வித கசார்வும் (அசதியும், கறளப்பும்) 
ஏற்படவில்றல. 

ْد  لهقه لهْقنها  وه ِت  خه مَٰوَٰ  الَسه
ا  وهاَْلهْرضه  مه   بهیْنهُهمها  وه

۬   ِسَتهةِ  ِفْ  هیَهام    ا   ا مه  وه
نها  َسه  لَُُغْوب   ِمْن  مه
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39. ஆக, (நபிகய!) அவர்கள் கபசுகிை 
கபச்சுகறள சகிப்பரீாக! இன்னும், சூரியன் 
உதிப்பதற்கு முன்னரும் மறைவதற்கு 
முன்னரும் உமது இறைவறன புகழ்ந்து 
துதித்து வணங்குவரீாக! 

لَٰ  فهاْصَِبْ  ا  عه   یهُقْولُْونه  مه
ْح  َبِ ْمدِ  وهسه بَِكه  ِبحه  ره
ْمِس  ُطلُْوِع  قهْبله    الَشه
 الُْغُرْوِب   وهقهْبله 

40. இன்னும், இரவி(ன் எல்லா 
கநரங்களி)லும் (உம்மால் முடிந்தளவு) 
அவறன துதித்து வணங்குவரீாக! இன்னும் 
அந்த (மஃரிப்) சதாழுறகக்குப் பிைகு 
(சுன்னத்தான இரு ரக்அத்துகறள) 
சதாழுவரீாக! 

ِمنه  ْحهُ  الَهْيِل  وه َبِ  فهسه
هْدبهاره  ا ُجْوِد  وه  الَسُ

41. (நபிகய!) சமீபமான ஓர் இடத்தில் 
இருந்து அறழப்பவர் அறழக்கின்ை நாளில் 
(அந்த அறழப்றப) நீர் சசவியுறுவரீாக! 

 یُنهادِ  یهْومه  وهاْستهِمعْ 
كهان   ِمْن  الُْمنهادِ    َمه
 قهِریْب   

42. அவர்கள் உண்றமயில் அந்த சப்தத்றத 
சசவியுறுகின்ை நாளில் (தங்களது 
புறதக்குழியில் இருந்து அவர்கள் 
சவளிகயறுவார்கள்). அதுதான் (பறடப்புகள் 
அறனவரும் புறதக்குழிகளில் இருந்து) 
சவளிகயறுகிை நாளாகும். 

 یهْسمهُعْونه  یَهْومه 
ةه  ْيحه َقِ    الَصه لِكه   ِبالْحه   ذَٰ

 الُْخُرْوِج  یهْوُم 

43. நிச்சயமாக நாம்தான் உயிர்ப்பிக்கிகைாம்; 
மரணிக்க றவக்கிகைாம். இன்னும், நம் 
பக்ககம (இறுதி) மீளுமிடம் இருக்கிைது. 

نَها    وهنُِمْيُت  نُْح   نهْحُن  اِ
اِلهیْنها   الْمهِصْْیُ   وه

44. அவர்கறள விட்டும் பூமி பிளந்து 
அவர்கள் (அதிலிருந்து) அதிவிறரவாக 
சவளிகயறுகின்ை நாளில் (அவர்களின் 
மீளுமிடம் நம் பக்ககம இருக்கிைது). இது (-
மறுறமயில் பறடப்புகறள உயிர்ப்பித்து 
ஒன்று கசர்ப்பது) நமக்கு இலகுவான ஒன்று 
திரட்டலாகும். 

َقهُق  یهْومه    اَْلهْرُض  تهشه
 ْ ْٰنُ اعًا    عه لِكه  ِسره  ذَٰ
ْشر    یهِسْْی    عهلهیْنها  حه
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45. அவர்கள் கூறுவறத நாம் அதிகம் 
அைிந்தவர்கள் ஆகவாம். (நபிகய!) நீர் 
அவர்கள் மீது (-அவர்கறள அடக்கி 
றவக்கக்கூடிய, கட்டாயப்படுத்தக்கூடிய) 
சகாடுங்ககாலனாக இல்றல. ஆககவ, எனது 
எச்சரிக்றகறய பயப்படுகிைவருக்கு இந்த 
குர்ஆன் மூலமாக அைிவுறர வழங்குவரீாக! 

هعْلهُم  نهْحُن    ِبمها  ا
ا   یهُقْولُْونه  مه هنْته  وه   ا
 ْ َبهار   عهلههْْیِ رْ  ِبجه َكِ  فهذه
ِن  ْن  ِبالُْقْراَٰ اُف  مه  یَهخه

 ِدن وهِعيْ 

ஸூரா ஸாரியாத்  الذاريات 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. கவகமாக வசீக்கூடிய காற்றுகள் மீது 
சத்தியமாக!  ِریَِٰت  ذهْرًوا   وهالَذَٰ

2. (சபரும்) சுறமறய சுமக்கின்ை கமகங்கள் 
மீது சத்தியமாக!  َِٰت ِمل  ِوقًْرا   فهالْحَٰ

3. சமன்றமயாக சசல்கின்ை கப்பல்கள் மீது 
சத்தியமாக!  ِریَِٰت  یُْسًرا   فهالْجَٰ

4. (அல்லாஹ்வின்) கட்டறளகறள (அவனது 
பறடப்புகளில்) பிரிப்பவர்கள் மீது 
சத்தியமாக! 

مَِٰت  هْمًرا   فهالُْمقهَسِ  ا

5. நீங்கள் வாக்களிக்கப்படுவசதல்லாம் 
உண்றமதான்.  نَهمها   ُتْوعهُدْونه  اِ

اِدق     لهصه

6. நிச்சயமாக (விசாரறணயும்) கூலி 
சகாடுக்கப்படுவது(ம்) நிகழ்ந்கத தீரும்.  اَِنه یْنه  وه  لهوهاقِع    الَدِ

7. அழகிய கதாற்ைமுறடய (நட்சத்திரங்கள் 
சசல்லும் பாறதகறள உறடய) வானத்தின் 
மீது சத்தியமாக! 

مهٓاءِ    ذهاِت  وهالَسه
 الُْحُبِك  
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8. நிச்சயமாக நீங்கள் (இந்த குர்ஆன் 
விஷயத்தில் ஒருவருக்சகாருவர்) மாறுபட்ட 
கபச்சில் (-மாறுபட்ட கருத்றதக் கூறுவதில்) 
இருக்கிைரீ்கள். 

نَهُكْم    قهْول   لهِفْ  اِ
 َمُْختهلِف   

9. திருப்பப்படுபவர் இ(ந்த தூதறர விட்டும் 
இந்த கவதத்)றத விட்டும் 
திருப்பப்படுகிைார். 

ْنهُ  یَُْؤفهُك  ْن  عه  اُفِكه   مه

10. சபாய்றய கற்பறன சசய்பவர்கள் 
அழிந்து கபாகட்டும்.  ُصْونه   قُِتله َرَٰ  الْخه

11. அவர்கள் (சுககபாக வாழ்க்றகயின்) 
மயக்கத்தில் மைதியாளர்களாக (மறுறமறய 
அலட்சியம் சசய்தவர்களாக) 
இருக்கிைார்கள். 

ة   ِفْ  ُهْم  الَهِذیْنه  ْمره   غه
اُهْونه    سه

12. “கூலி சகாடுக்கப்படும் நாள் எப்கபாது 
வரும்” என்று அவர்கள் (ககலியாக) 
ககட்கிைார்கள். 

هیَهانه  یهْسـ هلُْونه   یهْوُم  ا
یِْن    الَدِ

13. அவர்கள் சநருப்பின் மீது கிடத்தப்பட்டு 
தண்டறன சசய்யப்படுகின்ை நாளில்,  له  ُهْم  یهْومه  الَنهارِ  عه

 یُْفتهُنْونه 

14. உங்கள் தண்டறனறய சுறவயுங்கள்! 
இது(தான்), நீங்கள் அவசரமாகத் 
கதடிக்சகாண்டிருந்ததாகும் (என்று 
கூைப்படும்). 

ا فِْتنهتهُكْم    ذُْوقُْوا ذه  هَٰ
 ِبه   ُكنُْتْم  الَهِذْی 

 تهْستهْعِجلُْونه 

15. நிச்சயமாக இறையச்சமுள்ளவர்கள் 
சசார்க்கங்களில்; இன்னும், (அவற்ைில் 
உள்ள) நீரூற்றுகளில் இருப்பார்கள். 

َنَٰت    ِفْ  الُْمَتهِقْيه  اَِنه  جه
 َوهُعُيْون   
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16. அவர்களின் இறைவன் அவர்களுக்கு 
சகாடுத்தறத (மகிழ்ச்சியுடன்) 
சபற்றுக்சகாள்வார்கள். நிச்சயமாக அவர்கள் 
இதற்கு முன்னர் நல்லைம் புரிபவர்களாக 
இருந்தார்கள். 

ِخِذیْنه  ا   اَٰ هُىْ  مه تَٰ   اَٰ
بَُُهْم    نَهُهْم  ره هانُْوا اِ  ك
لِكه  قهْبله    ذَٰ

 ُمْحِسِنْيه  

17. அவர்கள் இரவில் (அல்லாஹ்றவ 
வணங்குவதில் அதிக கநரம் கழிப்பார்கள். 
ஆககவ,) மிகக் குறைவாககவ 
தூங்குகிைவர்களாக இருந்தார்கள். 

هانُْوا  الَهْيِل  َمِنه  قهلِْيًل  ك
ا  ُعْونه  مه  یهْهجه

18. இன்னும், (நீண்ட கநரம் இரவில் 
சதாழுது விட்டு) அதிகாறலயில் அவர்கள் 
(அல்லாஹ்விடம்) பாவமன்னிப்புத் 
கதடு(வதில் ஈடுபடு)வார்கள். 

ارِ  ِباَْلهْسحه  ُهْم  وه
 یهْستهْغِفُرْونه  

19. இன்னும், யாசிப்பவர்களுக்கும் 
இல்லாதவர்களுக்கும் அவர்களது 
சசல்வங்களில் உரிறம உண்டு. 

  ْ ِف هْموهالِِهْم  وه َق   ا   حه
ِل  ٓاى ِ الْمهْحُرْوِم  لَِلَسه وه

 

20. உறுதியாக நம்பிக்றக சகாள்பவர்களுக்கு 
(அல்லாஹ்வின் வல்லறமறய 
உணர்த்துகின்ை) பல அத்தாட்சிகள் பூமியில் 
உள்ளன. 

یَٰت   اَْلهْرِض  وهِف    اَٰ
 لَِلُْمْوقِِنْيه  

21. இன்னும் (மனிதர்ககள!) 
உங்களுக்குள்ளும் (பல அத்தாட்சிகள் 
உள்ளன.) ஆக, நீங்கள் (எப்படி 
பறடக்கப்பட்டு இருக்கிைரீ்கள் என்பறத) 
உற்று கநாக்க மாட்டீர்களா? 

  ْ ِف هنُْفِسُكْم    وه هفهله  ا   ا
 ُتْبِصُرْونه 

22. இன்னும் உங்கள் உணவும் (-உங்கள் 
வாழ்வாதாரத்தின் மூலமாகிய மறழயும் 
நன்றம, தீறமயில்) எது உங்களுக்கு 
வாக்களிக்கப்படுகிைகதா அதுவும் 
வானத்தில்தான் (அல்லாஹ்விடம்) 
இருக்கிைது. 

مهٓاءِ  وهِف   ِرْزقُُكْم  الَسه
ا  مه  ُتْوعهُدْونه  وه
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23. ஆக, வானம், பூமியுறடய அதிபதியின் 
மீது சத்தியமாக! நீங்கள் (உங்கள் 
வாய்களால்) கபசுவது (என்பது கண்கூடாக 
பார்க்கப்படும் உண்றமயாக இருப்பது) 
கபான்கை நிச்சயமாக (உங்கள் இறைவன் 
கூறுகிை) இதுவும் உண்றமதான். 

َبِ  مهٓاءِ  فهوهره   الَسه
نَهه   وهاَْلهْرِض  َق   اِ   لهحه
ا   َمِثْله  هنَهُكْم  مه  ا

ن   تهْنِطُقْونه

24. இப்ராஹமீுறடய கண்ணியமான 
விருந்தினர்களின் சசய்தி உமக்கு வந்ததா?  ىكه  ههْل تَٰ ه ِدیُْث  ا  حه

ْيِف  ِهيْ  ضه   مه اِبْرَٰ
ِمْيه    الُْمْكره

25. அவர்கள் அவரிடம் (வடீ்டில்) 
நுறழந்தகபாது, “ஸலாம்” கூைினார்கள். 
(பதிலுக்கு) அவரும், “ஸலாம்!” (என்று கூைி, 
சற்று தாமதித்துவிட்டு நீங்கள் என்னிடம்) 
“அைியப்படாத மக்கள்” என்று கூைினார். 

لُْوا  اِذْ  الُْوا عهلهْيهِ  دهخه   فهقه
ًَٰما    ل َٰم     قهاله  سه ل  قهْوم   سه

ْنكهُرْونه    َمُ

26. ஆக, தனது குடும்பத்தாரிடம் திரும்பிச் 
சசன்று, சகாழுத்த காறளக் கன்றை 
(அறுத்து சநருப்பில் சுட்டு) சகாண்டு வந்(து 
அவர்கள் முன் றவத்)தார். 

اغه  هْهلِه   اِلَٰ   فهره ٓاءه  ا  فهجه
ِمْي    ِبِعْجل    سه

27. ஆக, அறத அவர்கள் பக்கம் 
சநருக்கமாக்கி றவத்தார். (அவர்கள் 
சாப்பிடாமல் இருக்ககவ, அவர்கறள 
கநாக்கி) நீங்கள் சாப்பிட மாட்டீர்களா? 
என்று கூைினார். 

بهه    َره ْ  فهقه  اهَله   قهاله  اِلههْْیِ
 ؗ  تهاْكُلُْونه

28. (ஆனால், அவர்கள் சாப்பிடவில்றல.) 
ஆககவ, அவர்களினால் அவர் பயத்றத 
உணர்ந்தார். அவர்கள் கூைினார்கள்: 
“பயப்படாதீர்!” இன்னும், கல்வியாளரான ஓர் 
ஆண் குழந்றதறயக் சகாண்டு அவருக்கு 
அவர்கள் நற்சசய்தி கூைினார்கள். 

سه  ْ  فهاهْوجه ًة    ِمْٰنُ  ِخْيفه
ْف    َله  قهالُْوا   تهخه

ُرْوهُ  بهَشه َٰم   وه عهلِْيم   ِبُغل
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29. ஆக, (இறத சசவிமடுத்த) அவருறடய 
மறனவி சத்தத்கதாடு முன்கனாக்கி 
வந்தார். ஆக, தனது முகத்றத அறைந்தார். 
இன்னும், “(நான் ஒரு) மலடியான கிழவி 
ஆயிற்கை” என்று கூைினாள். 

هقْبهلهِت  ُته   فها ه ا  ِفْ  اْمره
ة   َره َكهْت  صه ا  فهصه هه  وهْجهه
قهالهْت  ُجوْز   وه ِقْيم   عه عه
 

30. “அவ்வாறுதான் உமது இறைவன் 
கூைினான். நிச்சயமாக அவன்தான் மகா 
ஞானவான், நன்கைிந்தவன்” என்று (நபி 
இப்ராஹமீின் மறனவிக்கு வானவர்கள் 
பதில்) கூைினார்கள். 

لِِك    قهالُْوا بَُِك    قهاله  كهذَٰ   ره
نَهه   ِكْيُم  اِ  ُهوهالْحه

لِْيُم   الْعه

31. (இப்ராஹமீ்) கூைினார்: “(வானவத்) 
தூதர்ககள! உங்கள் காரியம்தான் என்ன? 
(நீங்கள் வந்த கவறல என்ன?)” 

ْطُبُكْم   فهمها  قهاله  ا  خه هیَُهه   ا
لُْونه   الُْمْرسه

32. (வானவர்கள்) கூைினார்கள்: “நிச்சயமாக 
நாங்கள், குற்ைவாளிகளான மக்கள் பக்கம் 
(அவர்கறள அழிக்க) அனுப்பப்பட்டுள்களாம்.” 

ا َها   قهالُْو   اِلَٰ  اُْرِسلْنها   اِن
 َمُْجِرِمْيه   قهْوم  

33. களிமண்ணினால் ஆன கல்றல 
அவர்கள் மீது எைிவதற்காக (நாங்கள் 
அனுப்பப்பட்டுள்களாம்). 

ْ  لُِنْرِسله   عهلههْْیِ
ةً  اره  ِطْي    َمِْن  ِحجه

34. (எல்றல மீைிய) பாவிகளுக்காக உமது 
இறைவனிடம் (அந்த கல்) 
அறடயாளமிடப்பட்டதாகும். 

ةً  َوهمه بَِكه  ِعْنده  َمُسه  ره
 لُْمْسِرفِْيه لِ 

35. ஆக, அதில் நம்பிக்றகயாளர்களாக 
இருந்தவர்கறள நாம் (அந்த ஊரில் இருந்து) 
சவளிகயற்ைி விட்கடாம். 

ْجنها  ْن  فهاهْخره هانه  مه   ك
ا   الُْمْؤِمِنْيه   ِمنه  فِْيهه

36. ஆக, அதில் (-அந்த ஊரில்) 
முஸ்லிம்களுறடய ஒரு வடீ்றடத் தவிர 
நாம் (அங்கு) காணவில்றல. 

ْدنها  فهمها  ا  وهجه ْْیه  فِْيهه   غه
 الُْمْسلِِمْيه   َمِنه  بهْيت  
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37. துன்புறுத்தும் தண்டறனறயப் பயப்படக் 
கூடியவர்களுக்கு அதில் ஓர் அத்தாட்சிறய 
நாம் விட்டுறவத்துள்களாம். 

ْكنها  تهره ا   وه یهةً  فِْيهه   اَٰ
َهِذیْنه  افُْونه  لَِل  یهخه
ابه  ذه  اَْلهلِْيمه   الْعه

38. இன்னும் மூஸாவி(ன் சரித்திரத்தி)லும் - 
நாம் அவறர ஃபிர்அவ்னிடம் சதளிவான 
ஆதாரத்றதக் சகாண்டு அனுப்பியகபாது - 
பல அத்தாட்சிகள் இருக்கின்ைன. 

ِفْ  هُ  اِذْ  ُمْوسَٰ   وه لْنَٰ هْرسه  ا
ْونه  اِلَٰ  ن   فِْرعه  ِبُسلْطَٰ

ِبْي    َمُ

39. ஆக, அவன் தனது பலத்தினால் 
(சபருறம சகாண்டவனாக நமது 
அத்தாட்சிகறள) புைக்கணித்து விலகினான். 
இன்னும், (மூஸா, இறைவனின் தூதர் 
அல்ல. அவர்) ஒரு சூனியக்காரர்; அல்லது, 
ஒரு றபத்தியக்காரர் ஆவார் என்று அவன் 
கூைினான். 

َلَٰ   وهقهاله  ِبُرْكِنه   فهتهوه
ِحر   هوْ  سَٰ ْجُنْون    ا  مه

40. ஆக, அவறனயும் அவனுறடய 
இராணுவங்கறளயும் நாம் (கடும் 
தண்டறனயால்) பிடித்கதாம். ஆக, 
அவர்கறள கடலில் எைிந்கதாம். அவகனா 
பழிப்புக்குைியவன் ஆவான். 

هُ  ْذنَٰ   وهُجُنْودهه   فهاهخه
ُهْم    الْيهَمِ  ِف  فهنهبهْذنَٰ
 وهُهوهُملِْيم   

41. இன்னும், ஆது சமுதாயத்தி(ன் 
சரித்திரத்தி)லும் - அவர்கள் மீது நாம் 
மலட்டுக் காற்றை (-எவ்வித 
நன்றமயுமில்லாத, அழிறவ ஏற்படுத்தும் 
காற்றை) அனுப்பியகபாது - பல 
அத்தாட்சிகள் இருக்கின்ைன. 

ِفْ  لْنها  اِذْ  عهاد   وه هْرسه   ا
 ُ یْحه  عهلههْْیِ  الَرِ
ِقْيمه    الْعه

42. அ(ந்த காற்ைான)து எதன் மீது (கடந்து) 
சசல்கிைகதா அறத பறழய மக்கிப்கபான 
சபாருறளப் கபான்று ஆக்காமல் 
விட்டுவிடாது. 

ا  رُ  مه ء   ِمْن  تهذه ْ تهْت  َشه ه   ا
لهْتهُ  اََِله  عهلهْيهِ  عه   جه

ِمْيِم   هالَره  ك
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43. இன்னும், ஸமூது சமுதாயத்தி(ன் 
சரித்திரத்தி)லும் - சிைிது காலம் வறர 
சுகமாக இருங்கள் என்று அவர்களுக்கு 
சசால்லப்பட்டகபாது - பல அத்தாட்சிகள் 
இருக்கின்ைன. 

ِفْ  هُمْوده  وه  لهُهْم  قِْيله  اِذْ  ث
َتَٰ  تهمهَتهُعْوا  ِحْي   حه

44. ஆக, அவர்கள் தங்கள் இறைவனின் 
கட்டறளறய ஏற்காமல் சபருறம அடித்(து 
மாறு சசய்)தனர். ஆக, அவர்கறள 
இடிமுழக்கம் பிடித்தது. அவர்ககளா (அந்த 
தண்டறனறய) எதிர்பார்த்துக் 
சகாண்டிருந்தனர். 

تهْوا ْن  فهعه هْمرِ  عه بَِِهْم  ا  ره
ْتُهُم  ذه ِعقهةُ  فهاهخه   الَصَٰ

 یهْنُظُرْونه  وهُهْم 

45. ஆக, (அல்லாஹ்வின் தண்டறனக்கு 
முன் எதிர்த்து) நிற்பதற்கு அவர்கள் ஆற்ைல் 
சபைவில்றல. அவர்கள் (நம்மிடம்) 
பழிதீர்ப்பவர்களாகவும் இருக்கவில்றல. 

اُعْوا مها فه   ِمْن  اْستهطه
ا  مه هانُْوا قِيهام  َوه  ك
 ُمنْتهِصِریْنه  

46. இன்னும், இதற்கு முன்னர் நூஹுறடய 
மக்கறளயும் தண்டறன பிடித்தது. 
நிச்சயமாக அவர்கள் பாவிகளான மக்களாக 
இருந்தனர். 

 قهْبُل    َمِْن  نُْوح   وهقهْومه 
نَهُهْم  هانُْوا اِ  قهْوًما  ك

ن   فَِٰسِقْيه

47. வானத்றத - அறத (நமது மிகப் சபரிய) 
சக்தியினால் (முகடாக) - நாம் 
உயர்த்திகனாம். இன்னும், நிச்சயமாக நாம் 
(அவ்வாறு சசய்வதற்கு) மிகவும் வசதி 
பறடத்தவர்கள் ஆகவாம். 

مهٓاءه  ا  وهالَسه هه ِباهیْىد   بهنهیْنَٰ
نَها   لهُمْوِسُعْونه  َوهاِ

48. இன்னும், பூமிறய, நாம் அறத 
விரித்கதாம். விரிப்பவர்களில் நாம் மிகச் 
சிைந்தவர்கள். 

ا  وهاَْلهْرضه  هه ْشنَٰ   فهره
 الْمَِٰهُدْونه  فهِنْعمه 

49. இன்னும், ஒவ்சவான்ைிலும் இரண்டு 
கஜாடிகறள பறடத்கதாம், நீங்கள் 
(அல்லாஹ்வின் பறடப்புகறள சிந்தித்து) 
நல்லுணர்வு சபறுவதற்காக. 

ِمْن  ء   كَُلِ  وه ْ لهْقنها  َشه   خه
ْيِ  لَهُكْم  زهْوجه   لهعه
َكهُرْونه   تهذه
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50. ஆக, நீங்கள் அல்லாஹ்வின் பக்கம் 
விரண்டு ஓடுங்கள்! நிச்சயமாக நான் 
அவனிடமிருந்து உங்களுக்கு சதளிவான 
எச்சரிப்பாளர் ஆகவன். 

ا ْو  ِ    اِله  فهِفَرُ ْ  اّلَلَٰ  اَِنِ
 نهِذیْر   َمِْنهُ  لهُكْم 
ِبْي     َمُ

51. இன்னும், அல்லாஹ்வுடன் கவறு ஒரு 
கடவுறள ஏற்படுத்தாதீர்கள். நிச்சயமாக 
நான் அவனிடமிருந்து உங்களுக்கு 
(அனுப்பப்பட்ட) சதளிவான எச்சரிப்பாளர் 
ஆகவன். 

لُْوا وهَله  ِ  مهعه  تهْجعه  اّلَلَٰ
ًَٰها  ره    اِل ْ  اَٰخه  َمِْنهُ  لهُكْم  اَِنِ
ِبْي    نهِذیْر    َمُ

52. இவ்வாறுதான், இவர்களுக்கு முன்னர் 
சசன்ைவர்களுக்கு எந்த ஒரு தூதரும் 
வரவில்றல, அவர்கள் (தங்களது தூதறரப் 
பார்த்து இவர்) ஒரு சூனியக்காரர்; அல்லது, 
ஒரு றபத்தியக்காரர் என்று கூைிகய தவிர. 

لِكه  ا   كهذَٰ هٰته  مه   الَهِذیْنه  ا
ُسْول   َمِْن  قهْبلِِهْم  ِمْن   َره
اِحر   قهالُْوا  اََِله  ه  سه  وْ ا

ْجُنْون     مه

53. (முற்கால நிராகரிப்பாளர்கள், இக்கால 
நிராகரிப்பாளர்கள்) இவர்கள் (எல்கலாரும்) 
தங்களுக்குள் இ(றைத்தூதர்கறள 
சபாய்ப்பிக்க கவண்டும் என்ை விஷயத்)றத 
உபகதசித்துக் சகாண்டார்களா? (-முன் 
சசன்ை நிராகரிப்பாளர்கள் இக்கால 
நிராகரிப்பாளர்களுக்கு ஏதும் உபகதசத்றத 
சசால்லிச் சசன்றுள்ளார்களா, நாங்கள் 
நிராகரித்தறதப் கபான்று நீங்களும் உங்கள் 
நபிறய சபாய்ப்பிக்க கவண்டும் என்று.) 
மாைாக, இவர்கள் எல்றல மீைிய மக்கள் 
ஆவார்கள். 

ْوا تهوهاصه ه  ُهْم  بهْل  ِبه     ا
اُغْونه   قهْوم    طه

54. ஆககவ, (நபிகய!) நீர் அவர்கறள விட்டு 
விலகுவரீாக! ஆக, நீர் பழிக்கப்பட்டவர் 
இல்றல. 

َله  ْ  فهتهوه ْٰنُ ا   عه هنْته  فهمه   ا
 ِبمهلُْوم  

55. இன்னும், (நபிகய!) நீர் நல்லுபகதசம் 
சசய்வரீாக! நிச்சயமாக நல்லுபகதசம் 
நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு பலனளிக்கும். 

رْ  َكِ ی فهاَِنه  وهذه ْكرَٰ   الَذِ
 الُْمْؤِمِنْيه  تهْنفهعُ 
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56. ஜின்கறளயும் மனிதர்கறளயும் - 
அவர்கள் என்றன வணங்குவதற்கக தவிர - 
நான் பறடக்கவில்றல. 

ا  مه لهْقُت  وه   الِْجَنه  خه
لِيهْعُبُدْوِن  اََِله  وهاَْلِنْسه 

 

57. நான் அவர்களிடம் (அவர்கள் எனது 
பறடப்புகளுக்கு) வாழ்வாதாரம் எறதயும் 
(சகாடுக்க கவண்டுசமன்று) நாடவில்றல. 
இன்னும், அவர்கள் என(து பறடப்புகளு)க்கு 
உணவளிப்பறதயும் நான் நாடவில்றல. 

ا   ْ  اُِریُْد  مه   َمِْن  ِمْٰنُ
ا   َرِْزق   مه هْن  اُِریُْد  وه  ا

 یَُْطِعُمْوِن 

58. நிச்சயமாக அல்லாஹ்தான் 
உணவளிப்பவன் (-எல்கலாருக்கும் 
வாழ்வாதாரத்றதயும் எல்லா 
கதறவகறளயும் வழங்குபவன்), வலிறம 
உறடயவன், மிக உறுதியானவன். 

ه  اَِنه  َزهاُق  اّلَلَٰ  ذُو  ُهوهالَره
 الْمهِتْيُ  الُْقَوهةِ 

59. ஆக, நிச்சயமாக அநியாயம் 
சசய்தவர்களுக்கு (அல்லாஹ்வின் 
தண்டறனயில்) சபரிய பங்குண்டு, 
அவர்களின் கூட்டாளிகளுறடய சபரிய 
பங்றகப் கபான்று. ஆககவ, அவர்கள் 
(தண்டறனறய) அவசரமாகத் 
கதடகவண்டாம். 

لهُمْوا لِلَهِذیْنه  فهاَِنه   ظه
  ذهنُْوِب  َمِثْله  ذهنُْوبًا

 ْ ُِبِ   فهله  اهْصحَٰ
 یهْستهْعِجلُْوِن 

60. ஆக, நிராகரித்தவர்களுக்கு 
(அல்லாஹ்வின் தண்டறன எந்த நாளில் 
இைங்கும் என்று) – அவர்கள் 
அச்சுறுத்தப்பட்டார்ககளா – அந்த 
அவர்களுறடய நாளில் ககடுதான். 

یْل   َهِذیْنه  فهوه  كهفهُرْوا لَِل
 الَهِذْی  یَهْوِمِهُم  ِمْن 

ن   یُْوعهُدْونه

ஸூரா தூர ் الطور 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. தூர் மறல மீது சத்தியமாக!   وِْر الَطُ  وه



 

ஸூரா கமர ்

 

1230 

 

 القمر 

2. எழுதப்பட்ட புத்தகத்தின் மீது 
சத்தியமாக!   َمهْسُطوْر    وهِكتَٰب 

3. (அது) விரிக்கப்பட்ட ஏடுகளில் 
(எழுதப்பட்டுள்ளது).  َْق   ِف  َمهْنُشوْر    ره

4. (ஏழாவது வானத்தில் உள்ள) 
அல்றபத்துல் மஃமூர் என்னும் சசழிப்பான 
(இறை) ஆலயத்தின் மீது சத்தியமாக! 

الْبهْيِت   الْمهْعُموِْر   وه

5. உயர்த்தப்பட்ட முகட்டின் மீது 
சத்தியமாக!  ْقِف  الْمهْرفُْوِع   وهالَسه

6. நீரால் நிரம்பிய கடல் மீது சத்தியமாக!  ِالْبهْحر  الْمهْسُجوِْر   وه

7. நிச்சயமாக உமது இறைவனின் 
தண்டறன நிகழ்ந்கத தீரும்.  ابه  اَِنه بَِكه  عهذه  لهوهاقِع    ره

8. அறத தடுப்பவர் எவரும் இல்றல.  ا  دهافِع    ِمْن  لهه   َمه

9. வானம் குலுங்குகின்ை நாளில் (அந்த 
தண்டறன நிகழும்).  مهٓاءُ  تهُموْرُ  یَهْومه   الَسه

وًْرا    مه

10. இன்னும், (அந்நாளில்) மறலகள் 
(அவற்ைின் இடங்கறள விட்டுப் சபயர்ந்து 
காற்ைில்) சசல்லும். 

تهِسْْیُ  ا   الِْجبهاُل  وه ْْیً  سه

11. ஆககவ, (தூதறர) 
சபாய்ப்பிப்பவர்களுக்கு அந்நாளில் 
நாசம்தான். 

یْل   ذ   فهوه ى ِ  یَهْومه
ِبْيه    لَِلُْمكهَذِ

12. அவர்கள் குழப்பத்தில் இருந்துசகாண்டு 
(வணீ்) விறளயா(ட்)டு(களில் வாழ்க்றகறய 
கழிக்)கிைார்கள். 

ْوض   ِفْ  ُهْم  الَهِذیْنه    خه
ُبْونه    یَهلْعه

13. அவர்கள் நரக சநருப்பின் பக்கம் 
(பலமாக) தள்ளப்படுகின்ை நாளில் 
(அவர்களுக்கு நாசம்தான்!). 

ْونه  یهْومه  َعُ  نهارِ  اِلَٰ  یُده
َنهمه  هه  دهعًَا   جه
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14. இதுதான் நரகம், இறத நீங்கள் 
சபாய்ப்பிப்பவர்களாக இருந்தீர்கள்.  ِِذه  ُكنُْتْم  الَهِتْ  الَنهارُ  هَٰ

ا  بُْونه  ِبهه  ُتكهَذِ

15. இது என்ன மந்திரமா? நீங்கள் (இறத 
கண்கூடாக) பார்க்கவில்றலயா?   هفهِسْحر ا   ا ذه هْم  هَٰ هنُْتْم  ا  ا

 ُتْبِصُرْونه   َله 

16. இதில் எரிந்து சபாசுங்குங்கள்! ஆக, 
சபாறு(றமயாக இரு)ங்கள்! அல்லது, 
சபாறுக்காதீர்கள்! இரண்டும் உங்களுக்கு 
சமம்தான். நீங்கள் கூலி 
சகாடுக்கப்படுவசதல்லாம் நீங்கள் சசய்து 
சகாண்டிருந்தவற்றுக்குத்தான். 

ا اِْصلهْوهها  ْو  هوْ  فهاْصَِبُ  َله  ا
ْوا    وهٓاء    تهْصَِبُ   عهلهْيُكْم    سه
نَهمها  ْونه  اِ ا  ُتْجزه  ُكنُْتْم  مه

 تهْعمهلُْونه 

17. நிச்சயமாக இறையச்சம் உள்ளவர்கள் 
சசார்க்கங்களிலும் இன்பங்களிலும் 
இருப்பார்கள். 

َنَٰت    ِفْ  الُْمَتهِقْيه  اَِنه  جه
 َوهنهِعْيم   

18. அவர்களின் இறைவன் அவர்களுக்கு 
(கணக்கின்ைி) வழங்கியதால் (ருசிமிகுந்த 
அதிகமான) பழங்கள் அவர்களிடம் 
இருக்கும். இன்னும், அவர்களின் இறைவன் 
அவர்கறள நரக தண்டறனறய விட்டும் 
பாதுகாப்பான். 

ا   ْيه فَِٰكهِ  هُىْ  ِبمه تَٰ بَُُهْم     اَٰ   ره
وهقَٰهُىْ  بَُُهْم  وه ابه  ره  عهذه
ِحْيِم   الْجه

19. நீங்கள் சசய்துசகாண்டிருந்த 
அமல்களுக்கு பகரமாக மகிழ்ச்சியாக 
உண்ணுங்கள்! பருகுங்கள்! 

بُْوا كُلُْوا ٌۢا وهاْشره ـ ً   ِبمها  ههِنْيٓ
 تهْعمهلُْونه   ُكنُْتْم 

20. (தறலயறணகள்) வரிறசயாக 
றவக்கப்பட்ட கட்டில்களில் 
சாய்ந்தவர்களாக இருப்பார்கள். 
கண்ணழகிகளான கருவிழிகளுறடய 
சவண்றமயான சபண்கறள அவர்களுக்கு 
நாம் மணமுடித்து றவப்கபாம். 

ْيه  لَٰ  ُمَتهِكـ ِ   ُسُرر   عه
ْ  َمهْصُفْوفهة     ُ َوهْجٰنَٰ  وهزه
 ِعْي   ِبُحوْر  
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21. இன்னும், எவர்கள் நம்பிக்றக 
சகாண்டார்ககளா, அவர்களின் சந்ததிகளும் 
இறை நம்பிக்றகயில் அவர்கறளப் 
பின்பற்ைினார்ககளா அவர்களின் 
சந்ததிகறள அவர்களுடன் நாம் கசர்த்து 
றவப்கபாம். அவர்களின் அமல்களில் 
எறதயும் அவர்களுக்கு நாம் குறைக்க 
மாட்கடாம். ஒவ்சவாரு மனிதனும் தான் 
சசய்த சசயலுக்காக (மட்டுகம) தடுத்து 
றவக்கப்பட்டிருப்பான். (ஒருவர் - 
மற்ைவரின் குற்ைத்றத சுமக்க மாட்டார்.) 

الَهِذیْنه  ُنْوا وه مه  اَٰ
 ْ هَْتُ تَهبهعه ا ْ  وه یَههَُتُ   ذَُرِ
ْقنها  ِباِیْمهان   هلْحه  ِبِهْم  ا
 ْ ُ ا   ذَُرِیَههَته مه ْ  وه ُ هلهْتٰنَٰ  ا

مهلِِهْم  َمِْن  ء      َمِْن  عه ْ  َشه
به  ِبمها  اْمِرئ    كَُلُ   كهسه

ِهْي    ره

22. இன்னும், நாம் அவர்களுக்கு 
பழங்கறளயும் அவர்கள் 
விரும்புகின்ைவற்ைின் மாமிசங்கறளயும் 
சகாடுத்துக்சகாண்கட இருப்கபாம். 

ُهْم  ْدنَٰ هْمده ا ة    وه ِكهه ِبفها
لهْحم   َمها  َوه  یهْشتهُهْونه  َمِ

23. அதில் குடிபானம் நிறைந்த 
குவறளகறள ஒருவருக்சகாருவர் 
பரிமாைிக் சகாள்வார்கள். அ(ந்த 
சசார்க்கத்)தில் சபாய் இருக்காது, பிைறர 
பாவத்தில் தள்ளுகின்ை சசயல்கள் 
இருக்காது. 

ا  یهتهنهازهُعْونه  هاًْسا فِْيهه  ََله  ك
ا  لهْغو    تهاْثِْيم   وهَله  فِْيهه

24. இன்னும், அவர்களுக்குரிய 
(பணியாளர்களாகிய) சிறுவர்கள் 
(பணிவிறட சசய்வதற்காக) அவர்கறள 
சுற்ைி வருவார்கள். அ(ந்த சிறு)வர்ககளா 
(சிப்பியில்) பாதுகாக்கப்பட்ட முத்துக்கறளப் 
கபான்று (அழகாக) இருப்பார்கள். 

یهُطْوُف  ْ  وه  غِلْمهان   عهلههْْیِ
هنَهُهْم  لَهُهْم  ها ْكُنْون   لُْؤلُؤ   ك َمه
 

25. இன்னும், அவர்களில் சிலர் சிலறர 
முன்கனாக்கி (சந்திக்க) வருவார்கள், - 
(உலகத்தில் பட்ட சிரமங்கறளப் பற்ைி 
ஒருவர் மற்ைவரிடம்) விசாரித்தவர்களாக. 

هقْبهله  ا لَٰ  بهْعُضُهْم  وه  عه
لُْونه  بهْعض   ٓاءه  یَهتهسه
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26. (அப்கபாது) அவர்கள் கூறுவார்கள்: 
“நிச்சயமாக நாங்கள் இதற்கு முன்னர் 
(உலகத்தில் வாழ்ந்தகபாது) எங்கள் 
குடும்பங்களில் (அல்லாஹ்வின் 
தண்டறனறய) பயந்தவர்களாககவ 
இருந்கதாம். 

ا ْ    قهْبُل   ُكَنها  اِنَها  قهالُْو   ِف
هْهلِنها   ُمْشِفِقْيه  ا

27. ஆக, அல்லாஹ் எங்கள் மீது உபகாரம் 
புரிந்தான். இன்னும், எங்கறள நரகத்தின் 
தண்டறனறய விட்டும் பாதுகாத்தான். 

ُ  فهمهَنه  وهقَٰىنها  عهلهیْنها  اّلَلَٰ   وه
ابه  ُمْوِم  عهذه  الَسه

28. நிச்சயமாக நாங்கள் இதற்கு முன்னர் 
அவறன அறழப்பவர்களாக (அவறன 
மட்டும் பரிசுத்தமாக வணங்குபவர்களாக) 
இருந்கதாம். நிச்சயமாக அவன்தான் (தன் 
அடியார்கள் மீது) மிகவும் 
அருளுறடயவன், மகா கருறணயாளன் 
ஆவான்.” 

نَها   نهْدُعْوهُ    قهْبُل   ِمْن  ا ُكَنه  اِ
نَهه   َُ  اِ ِحْيُمن  ُهوهالَْبه  الَره

29. ஆக, (நபிகய!) நீர் நல்லுபகதசம் 
சசய்வரீாக! ஆக, உமது இறைவனின் 
அருட்சகாறடயால் நீர் குைி 
சசால்பவராககவா றபத்தியக்காரராககவா 
இல்றல. 

رْ  َكِ ا   فهذه هنْته  فهمه   ِبِنْعمهِت  ا
بَِكه    ِبكهاِهن  َوهَله  ره

ْجُنْون     مه

30. “(இவர்) ஒரு கவிஞர், காலத்தின் 
அசம்பாவிதங்கள் அவர் மீது இைங்க 
கவண்டுசமன நாங்கள் எதிர்பார்க்கிகைாம்” 
என்று அவர்கள் கூறுகிைார்களா? 

هْم  اِعر   یهُقْولُْونه  ا   شه
بَهُص  ه یْبه  ِبه   نَهَته الْمهُنْوِن  ره

 

31. (நபிகய!) கூறுவரீாக! “நீங்கள் 
எதிர்பாருங்கள். நிச்சயமாக நானும் 
உங்களுடன் எதிர்பார்ப்பவர்களில் 
உள்ளவன்தான்.” 

بَهُصْوا قُْل  ْ  تهره ُكْم  فهاَِنِ عه  مه
بَِِصْيه   َمِنه  ه  الُْمَته
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32. அவர்களது அைிவுகள்தான் இ(ந்த 
கற்பறன சிறலகறள வணங்குவ)தற்கு 
அவர்கறள ஏவுகின்ைதா? அல்லது, 
அவர்கள் (அல்லாஹ்வின் மீகத சபாய்கூைி) 
எல்றல மீைக்கூடிய (பாவிகளான) மக்களா? 

هْم  ُمُهْم  تهاُْمُرُهْم  ا هْحله  ا
ا   ذه هْم  ِبهَٰ   قهْوم   ُهْم  ا

اُغْونه    طه

33. “இ(ந்த கவதத்)றத இவகர தானாக 
இட்டுக்கட்டி கூறுகிைார்” என்று அவர்கள் 
கூறுகிைார்களா? மாைாக, (இவர்கள் சபாய் 
கூறுகிைார்கள்.) இவர்கள் (இந்த கவதத்றத) 
நம்பிக்றக சகாள்ள மாட்டார்கள். 

هْم  َوهلهه     یهُقْولُْونه  ا  بهْل   تهقه
 یُْؤِمُنْونه   ََله 

34. ஆக, இவர்கள் உண்றமயாளர்களாக 
இருந்தால் இவர்களும் இது கபான்ை (-இந்த 
குர்ஆறனப் கபான்ை) ஒரு கபச்றச (-ஒரு 
கவதத்றத) சகாண்டு வரட்டும்! 

ِدیْث   فهلْيهاُْتْوا  ثْلِه   مَِ  ِبحه
هانُْوا اِْن  ِدقِْيه   ك  صَٰ

35. ஏதும் இன்ைி (-தாய், தந்றத யாரும் 
இல்லாமல்) இவர்கள் 
பறடக்கப்பட்டார்களா? அல்லது, இவர்ககள 
(தங்கறள சுயமாக) பறடத்து 
சகாண்டார்களா? 

هْم  ْْیِ  ِمْن  ُخلُِقْوا  ا ء    غه ْ  َشه
هْم  لُِقْونه   ُهُم  ا  الْخَٰ

36. இவர்கள் வானங்கறளயும் பூமிறயயும் 
பறடத்தார்களா? (இல்றலகய! இவர்ககளா 
பறடக்கப்பட்டவர்கள், பறடப்பவர்கள் 
அல்ல. பிைகு, ஏன் பறடத்தவனின் 
கட்டறளறய நிராகரிக்கிைார்கள்?) மாைாக, 
(அல்லாஹ்வின் அத்தாட்சிகறள) அவர்கள் 
உறுதி சகாள்ள மாட்டார்கள். 

هْم  لهُقوا  ا ِت  خه مَٰوَٰ  الَسه
  ََله  ْل به  وهاَْلهْرضه   
 یُْوقُِنْونه  

37. இவர்களிடம் உமது இறைவனின் 
சபாக்கிஷங்கள் இருக்கின்ைனவா? அல்லது, 
இவர்கள் (அல்லாஹ்றவ) அடக்கி 
கட்டுப்படுத்தி றவப்பவர்களா? 

هْم  ُهْم  ا ٓاى ُِن  ِعْنده زه  خه
بَِكه  هْم  ره  ُهُم  ا

ْيِطُرْونه   ه  الُْمص 
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38. அவர்களுக்கு ஓர் ஏணி இருந்து, அதில் 
(-அவர்கள் ஏைிச்சசன்று, அல்லாஹ்விடம் 
தங்களது சகாள்றகதான் சரியானது என்று 
இறைவனின் வாக்றக கநரடியாக) 
அவர்கள் சசவியுறுகின்ைனரா? ஆக, அப்படி 
இருந்தால் அவர்களில் (அல்லாஹ்வின் 
வாக்றக) சசவியுற்ைவர் சதளிவான ஓர் 
ஆதாரத்றத சகாண்டு வரட்டும். 

هْم    ُسلَهم   لهُهْم  ا
  فهلْيهاِْت  فِْيِه    یَهْستهِمُعْونه 
ِمُعُهْم  ن   ُمْسته  ِبُسلْطَٰ

ِبْي     َمُ

39. அவனுக்கு சபண்பிள்றளகளும் 
உங்களுக்கு ஆண் பிள்றளகளுமா?  هْم ُت  لههُ  ا لهُكُم  الْبهنَٰ  وه

 الْبهُنْونه  

40. அவர்களிடம் கூலி எறதயும் நீர் 
ககட்கிைரீா? (அதனால் ஏற்பட்ட) கடன் 
சதாறகயினால் அவர்கள் அதிகம் 
சுறமகளுக்கு ஆளாகி விட்டார்களா? 

هْم  هْجًرا تهْسـ هلُُهْم  ا  فهُهْم  ا
م   َمِْن   َمُثْقهلُْونه   َمهْغره

41. அவர்களிடம் மறைவானவற்ைின் அைிவு 
இருக்கின்ைதா? ஆக, அவர்கள் அறத 
(மக்களுக்கு) எழுதி சகாடுக்கிைார்களா? 

هْم  ُهُم  ا ْيُب  ِعْنده  الْغه
 یهْكُتُبْونه   فهُهْم 

42. அவர்கள் (உமக்கும், உமது 
மார்க்கத்திற்கும்) சூழ்ச்சிறய 
நாடுகின்ைனரா? ஆக, 
நிராகரித்தவர்கள்தான் சூழ்ச்சி 
சசய்யப்பட்டவர்கள். (அல்லாஹ்வின் 
தண்டறன அவர்கறள சூழ்ந்து சகாள்ளும். 
ஆககவ, நபிகய! அல்லாஹ்றவ நம்பி, 
உமது காரியத்தில் முன்கனைி சசல்வரீாக!) 

هْم  ْيًدا    یُِریُْدْونه  ا  كه
 ُهُم  كهفهُرْوا فهالَهِذیْنه 

ِكْيُدْونه    الْمه

43. அல்லாஹ்றவ அன்ைி கடவுள் 
அவர்களுக்கு உண்டா? அவர்கள் 
இறணறவக்கும் சதய்வங்கறள விட்டும் 
அல்லாஹ் மிகவும் பரிசுத்தமானவன். 
(அவனுக்கு யாரும் இறண துறண 
இல்றல. அவன் ஒருவகன இறைவன், 
வணங்கப்படுவதற்கு தகுதியானவன்.) 

هْم  َٰه   لهُهْم  ا ْْیُ  اِل ِ    غه   اّلَلَٰ
نه  ِ  ُسْبحَٰ َمها  اّلَلَٰ  عه

 یُْشِرُكْونه 



 

ஸூரா கமர ்

 

1236 

 

 القمر 

44. (அவர்கறள அழிப்பதற்காக) வானத்தில் 
இருந்து விழக்கூடிய (வானத்தின்) 
துண்டுகறள அவர்கள் பார்த்தால், “(இது) 
ஒன்று கசர்ந்த கமகங்கள்” என்று 
கூறுவார்கள். (நம்பிக்றக சகாள்ள 
மாட்டார்கள்.) 

اِْن  ْوا وه  َمِنه  ِكْسًفا  یَهره
مهٓاءِ  اقًِطا الَسه  یَهُقْولُْوا سه
اب   حه ْرُكْوم   سه  َمه

45. ஆககவ, (நபிகய!) அவர்கள் 
அழிக்கப்படுகின்ை அவர்களுறடய 
(தண்டறன) நாறள அவர்கள் சந்திக்கின்ை 
வறர அவர்கறள விட்டுவிடுங்கள்! 

ْرُهْم  َتَٰ  فهذه َُٰقْوا  حه  یُل
ُهُم   فِْيهِ  الَهِذْی  یهْومه

ُقْونه    یُْصعه

46. அந்நாளில் அவர்களின் சூழ்ச்சி 
அவர்கறள விட்டும் (அல்லாஹ்வின் 
தண்டறனயில்) எறதயும் தடுக்காது. 
இன்னும், அவர்கள் (பிைரால்) உதவியும் 
சசய்யப்பட மாட்டார்கள். 

ْ  یُْغِنْ  َله  یهْومه   عهْٰنُ
ْيُدُهْم  ْيـ ًا َوهَله  كه  ُهْم   شه
ُرْونه    یُْنصه

47. நிச்சயமாக, அநியாயம் 
சசய்தவர்களுக்கு அ(ந்த மறுறமயின் 
தண்டறன வருவ)தற்கு முன்னகர 
(உலகத்திலும்) தண்டறன உண்டு. 
என்ைாலும், அவர்களில் அதிகமானவர்கள் 
(அவர்களுக்கு தண்டறன வரும் என்பறத) 
அைியமாட்டார்கள். 

اَِنه  له  لِلَهِذیْنه  وه   ُمْواظه
ابًا لِكه  ُدْونه  عهذه َِٰكَنه  ذَٰ ل  وه

ُهْم  ْكثهره ه  یهْعلهُمْونه  َله  ا

48. (நபிகய!) உமது இறைவனின் 
தீர்ப்புக்காக (-அது வரும் வறர) 
சபாறு(றமயாக இரு)ப்பரீாக! ஆக, 
நிச்சயமாக நீர் நமது கண்களுக்கு 
முன்னால் (-நமது பார்றவயிலும் 
பாதுகாப்பிலும்) இருக்கிைரீ். இன்னும், நீர் 
(முற்பகல் தூக்கத்தில் இருந்து) எழும் 
கநரத்தில் உமது இறைவறனப் புகழ்ந்து 
துதித்து சதாழுவரீாக (-ளுஹ்ர், அஸ்ர் 
சதாழுறககறள நிறைகவற்றுவரீாக)! 

بَِكه  لُِحْكِم  وهاْصَِبْ   ره
ْح  ِباهعُْيِننها  فهاِنَهكه  َبِ  وهسه
ْمدِ  بَِكه  ِبحه   ِحْيه  ره
 تهُقْوُم  
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49. இன்னும், இரவில் (மக்ரிப், இஷா 
ஆகிய சதாழுறககள் மூலம்) அவறன 
துதித்து சதாழுவரீாக! இன்னும், (இரவின் 
இறுதியில்) நட்சத்திரங்கள் மறைந்த 
பின்னர் (அதிகாறலயில் ஃபஜ்ர் சதாழுறக 
மூலம்) அவறன துதித்து சதாழுவரீாக! 

ِمنه  ْحهُ  الَهْيِل  وه َبِ  فهسه
اِْدبهاره   الَنُُجْوِمن  وه

ஸூரா நஜ்ம்  النجم 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. (சுறரயா) நட்சத்திரத்தின் மீது 
சத்தியமாக, அது (அதிகாறலயில்) 
விழும்கபாது, 

الَنهْجِم   ههوَٰی   اِذها وه

2. உங்கள் கதாழர் (சத்திய 
பாறதயிலிருந்து) வழி தவைவுமில்றல, 
(கநரிய சகாள்றகயிலிருந்து) வழி 
சகடவுமில்றல. (அவர் கநர்வழியிலும் 
சரியான சகாள்றகயிலும்தான் 
இருக்கிைார்.) 

ا  َله  مه اِحُبُكْم  ضه ا   صه مه  وه
وَٰی    غه

3. இன்னும், அவர் (இந்த குர்ஆறன) மன 
இச்றசயால் கபச மாட்டார்.  ا مه ِن  یهْنِطُق  وه وَٰی   عه  الْهه

4. இது (அவருக்கு) அைிவிக்கப்படுகின்ை 
வஹ்கய தவிர இல்றல.  یَُْوحَٰ   وهْح   ُهوهاََِله  اِْن 

5. (பலவிதமான) ஆற்ைல்களால் கடும் 
பலசாலி(யான ஜிப்ரீல்) அவருக்கு இறத 
கற்பித்தார். 

ِدیُْد  عهلَهمهه    الُْقوَٰی   شه

6. அவர் (வலிறமயும்) அழகிய 
கதாற்ைமு(ம் உ)றடயவர். ஆக, அவர் 
(நபிறய கநருக்கு கநர்) சமமாக 
சந்தித்தார். 

ة    مِ  ذُوْ   فهاْستهوَٰی   َره
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7. (தூதரான) அவரும் (வானவரான 
ஜிப்ரீலும்) மிக உயர்ந்த வான உச்சியில் 
(கநருக்கு கநர் சமமானார்கள்). 

ِباَْلُفُِق   اَْلهْعلَٰ   وهُهوه

8. பிைகு, அவர் (தூதருக்கு) சமீபமானார். 
இன்னும், மிக அதிகமாக (அவறர) 
சநருங்கினார். 

َلَٰ   دهنها  ثَُمه   فهتهده

9. அவர், (தூதருக்கு) இரண்டு வில்லின் 
அளவுக்கு அல்லது அறதவிட மிக 
அருகாறமயில் ஆகிவிட்டார். 

ْيِ  قهابه  فهكهانه  هوْ   قهْوسه  ا
هْدنَٰ    ا

10. ஆக, அவனுறடய (-
அல்லாஹ்வுறடய) அடிறம(யாகிய 
நபி)க்கு ஜிப்ரீல் (தமக்கு) எறத (தமது 
இறைவன்) வஹ்யி அைிவித்தாகனா 
அறத (நபி அவர்களுக்கு) வஹ்யி 
அைிவித்தார். 

ْبِده   اِلَٰ  فهاهْوحَٰ   ا   عه   مه
هْوحَٰ    ا

11. (நபி) எறத (தனது கண்களால்) 
பார்த்தாகரா அறத (அவருறடய) உள்ளம் 
சபாய்ப்பிக்கவில்றல. (உள்ளமும் அறத 
நம்பிக்றக சகாண்டது.) 

ا  به  مه ا  الُْفؤهادُ  كهذه اَٰی   مه ره
 

12. ஆக, அவர் பார்த்ததில் அவரிடம் 
நீங்கள் தர்க்கம் சசய்கிைரீ்களா?   ُرْونهه هفهُتمَٰ لَٰ  ا ا  عه ی  مه  یهرَٰ

13. திட்டவட்டமாக அவர் (-நபி 
முஹம்மத்) அவறர (-ஜிப்ரீறல) 
மற்சைாரு முறைப் பார்த்தார், 

ْد  لهقه هُ  وه اَٰ ی   نهْزلهةً  ره  اُْخرَٰ

14. “சித்ரத்துல் முன்தஹா” என்ை 
இடத்தில்.  ِة  ِعْنده  الُْمنْتههَٰ  ِسْدره

15. அங்குதான் “அல்மஃவா” சசார்க்கம் 
இருக்கிைது.  هها َنهةُ  ِعْنده ی   جه  الْمهاْوَٰ

16. எது சூழ்ந்து சகாள்ளுகமா அது அந்த 
இலந்றத மரத்றத சூழ்ந்து 
சகாள்ளும்கபாது (தூதர் வானவறர 
மற்சைாரு முறை பார்த்தார்). 

ةه  یهْغَشه  اِذْ  ْدره ا  الَسِ  مه
 یهْغَشَٰ  
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17. (நபியின்) பார்றவ (அவர் பார்த்தறத 
விட்டும் இங்கும் அங்கும்) சாயவுமில்றல, 
இன்னும், (அல்லாஹ் அவருக்கு 
நிர்ணயித்த எல்றலறய) மீைவுமில்றல. 

ا  رُ  زهاغه  مه ا  الْبهصه مه غَٰ  وه  طه

18. திட்டவட்டமாக அவர் தனது 
இறைவனின் சபரிய அத்தாட்சிகளில் 
(ஒன்றைப்) பார்த்தார். 

ْد  اَٰی لهقه یَِٰت  ِمْن  ره بَِهِ   اَٰ  ره
ی   الُْكَْبَٰ

19. லாத், உஸ்ஸா பற்ைி நீங்கள் 
அைிவியுங்கள்!  یُْتُم ءه هفهره   اللََٰته  ا

ی    وهالُْعَزَٰ

20. இன்னும், மற்சைாரு மூன்ைாவது 
மனாத்றதப் பற்ைி அைிவியுங்கள்! (-இறவ, 
அல்லாஹ்வின் சபண் பிள்றளகள் என்று 
எப்படி நீங்கள் கூறுகிைரீ்கள்?) 

وةه  نَٰ مه ی   الثَهالِثهةه  وه اَْلُْخرَٰ
 

21. உங்களுக்கு (நீங்கள் விரும்புவறதப் 
கபால) ஆண்பிள்றளயும் அவனுக்கு 
(நீங்கள் உங்களுக்கு சவறுக்கிை) சபண் 
பிள்றளயுமா? (இப்படியா நீங்கள் கற்பறன 
சசய்கிைரீ்கள்)! 

هلهُكُم  كهرُ  ا لههُ  الَذه ْ  وه ثَٰی اَْلُن
 

22. அப்படிசயன்ைால் இது ஒரு 
அநியாயமான பங்கீடாகும்.  ی  قِْسمهة   اِذًا ِتلْكه  ِضْيزَٰ
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23. இறவ எல்லாம் (சவறும்) 
சபயர்களாககவ தவிர (உண்றம) இல்றல. 
இந்த சபயர்கறள நீங்களும் உங்கள் 
மூதாறதகளும் (இந்த சிறலகளுக்கு) 
சூட்டினரீ்கள். அல்லாஹ் இவற்றுக்கு 
ஆதாரம் எறதயும் இைக்கவில்றல. வணீ் 
எண்ணத்றதயும் மனங்கள் 
விரும்புவறதயும் தவிர இவர்கள் 
(உண்றமயான ஆதாரத்றத) 
பின்பற்றுவதில்றல. அவர்களின் 
இறைவனிடமிருந்து (வணங்கத் 
தகுதியானவன் யார் என்பறத 
விவரிக்கும்) கநர்வழி திட்டவட்டமாக 
வந்திருக்கிைது. 

هْسمهٓاء   اََِله   ِِهه  اِْن    ا
َمهیُْتمُ  هنُْتْم  ْوهها  سه   ا

بهٓاُؤُكْم  اَٰ ا    وه له  َمه هنْزه ُ  ا  اّلَلَٰ
ا  ن     ِمْن  ِبهه  اِْن  ُسلْطَٰ

َنه  اََِله  یَهتَهِبُعْونه  ا   الَظه مه  وه
لهقهْد  اَْلهنُْفُس    تهْهوهی  وه

ُهْم  ٓاءه بَِِهُم  َمِْن  جه  َره
ی    الُْهدَٰ

24. மனிதனுக்கு அவன் விரும்பியது 
கிறடத்துவிடுமா?  هْم اِن  ا ا  لِْلِنْسه ؗ   مه َنَٰ  تهمه

25. ஆக, மறுறமயும் இந்த உலகமும் 
அல்லாஹ்விற்கக உரியது.  ِةُ  فهلِلََٰه ن  اَْلَِٰخره  وهاَْلُْولَٰ

26. வானங்களில் உள்ள எத்தறனகயா 
வானவர்கள், அவர்களின் சிபாரிசு 
(அல்லாஹ்வின் தண்டறனயில் இருந்து) 
எறதயும் தடுக்காது அல்லாஹ்வின் 
அனுமதிக்கு பின்னகர தவிர, (அதுவும்) 
அவன் நாடுகிை, அவன் 
விரும்புகிைவருக்கு (மட்டுகம பலன் 
தரும்). 

ْم    ِف  َمهلهك   َمِْن  وهكه
ِت  مَٰوَٰ   ُتْغِنْ  َله  الَسه
 ْ هَُتُ فهاعه ْيـ ًا شه ْ  اََِله  شه  ِمنٌۢ

هْن  بهْعدِ  ُ  یَهاْذهنه  ا  لِمهْن  اّلَلَٰ
ٓاءُ  یهْرضَٰ  یَهشه  وه

27. நிச்சயமாக மறுறமறய நம்பிக்றக 
சகாள்ளாதவர்கள், வானவர்களுக்கு 
சபண்களின் சபயர்கறள சபயர் 
சூட்டுகிைார்கள். 

 یُْؤِمُنْونه  َله  الَهِذیْنه  اَِنه 
ةِ  َمُْونه  ِباَْلَِٰخره   لهیُسه
كهةه  َٰٓى ِ اَْلُنْثَٰی  تهْسِميهةه  الْمهل
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28. அவர்களுக்கு அ(வர்கள் சசய்வ)றதப் 
பற்ைி எவ்வித கல்வி அைிவும் இல்றல. 
வணீ் எண்ணத்றதத் தவிர அவர்கள் 
(உண்றமறய) பின்பற்றுவதில்றல. 
நிச்சயமாக வணீ் எண்ணம் உண்றமக்கு 
பதிலாக அைகவ பலன் தராது. 
(உண்றமயின் இடத்தில், அதற்கு சமமாக 
வணீ் எண்ணம், கற்பறன கறதகள் 
நிற்கமுடியாது.) 

ا  مه  اِْن  عِلْم     ِمْن  ِبه   لهُهْم  وه
َنه    اََِله  یَهتَهِبُعْونه  اَِنه  الَظه   وه
َنه  َقِ  ِمنه  یُْغِنْ  َله  الَظه  الْحه
ْيـ ًا    شه

29. ஆககவ, நமது நிறனறவ விட்டு (-
குர்ஆறன விட்டு) விலகியவர்கறள 
(நபிகய!) நீர் புைக்கணிப்பரீாக! உலக 
வாழ்க்றகறயத் தவிர (மறுறமறய) 
அவர்கள் நாடவில்றல. 

ْن  فهاهْعِرْض  ۬   َمهْن  عه َلَٰ     تهوه
ْن  لهْم  ِذْكِرنها  عه   اََِله  یُِردْ  وه

وةه  يَٰ ا   الْحه نْيه  الَدُ

30. அதுதான் அவர்களது கல்வியின் 
முதிர்ச்சியாகும். நிச்சயமாக உமது 
இறைவன், அவனுறடய பாறதறய 
விட்டு வழிதவைியவர்கறள மிக 
அைிந்தவன். இன்னும், அவன் கநர்வழி 
சபற்ைவர்கறளயும் மிக அைிந்தவன். 

لِكه  ْبلهُغُهْم  ذَٰ  الِْعلِْم     َمِنه  مه
بَهكه  اَِنه  هعْلهُم  ره   ِبمهْن  ُهوها
َله  ْن  ضه ِبْيلِه     عه  سه

هعْلهُم  ی  ِبمهِن  وهُهوها  اْهتهدَٰ

31. வானங்களில் உள்ளறவயும் பூமியில் 
உள்ளறவயும் அல்லாஹ்விற்கக உரியன. 
இறுதியில், தீறம சசய்தவர்களுக்கு 
அவர்கள் சசய்தவற்றுக்கு (தகுந்த 
தண்டறனறய) அவன் கூலி(யாகக்) 
சகாடுப்பான். இன்னும், நன்றம 
சசய்தவர்களுக்கு (மிக அழகிய) 
சசார்க்கத்றத அவன் கூலி(யாகக்) 
சகாடுப்பான். 

 ِ ا  وهّلِلََٰ ِت  ِف  مه مَٰوَٰ ا  الَسه مه  ِف  وه
 الَهِذیْنه  لِيهْجِزیه  اَْلهْرِض   
ٓاُءْوا ِملُْوا  ِبمها  اهسه   عه
یهْجِزیه  ُنْوا الَهِذیْنه  وه هْحسه   ا
 ِبالُْحْسنَٰ  
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32. அவர்கள் எத்தறககயார் என்ைால் 
சபரும் பாவங்கள், இன்னும் 
மானக்ககடான சசயல்கறள விட்டும் 
விலகி இருப்பார்கள், (மனதில் 
வந்துகபாகும்) சிறு ஆறசகறளத் தவிர 
(அல்லது சிைிய தவறுகறளத் தவிர. அந்த 
சிறு தவறுகறள அல்லாஹ் அவர்களுக்கு 
மன்னித்து விடுவான்). நிச்சயமாக உமது 
இறைவன் விசாலமான 
மன்னிப்புறடயவன். அவன் உங்கறள 
பூமியில் இருந்து உருவாக்கியகபாதும் 
(ஆதறம மண்ணிலிருந்து 
பறடத்தகபாதும், பிைகு,) நீங்கள் உங்கள் 
தாய்மார்களின் வயிறுகளில் சிசுக்களாக 
இருந்தகபாதும் அவன் உங்கறள (-யார் 
நல்லவர், யார் தீயவர் என்று) மிக 
அைிந்தவனாக இருக்கிைான். ஆககவ, 
(நீங்கள் தூய்றமயானவர்கள் என்று) 
நீங்ககள உங்கறள உயர்வாக 
கபசிக்சகாள்ளாதீர்கள்! 
இறையச்சமுள்ளவர்றள அவன் மிக 
அைிந்தவன் ஆவான். 

هلَهِذیْنه  ره  یهْجتهِنُبْونه  ا ٓى ِ بَٰ  كه
الْفهوهاِحشه  اَْلِثِْم   اََِله  وه
بَهكه  اَِنه  اللَهمهمه     وهاِسعُ   ره

ِة    هعْلهُم  الْمهْغِفره  ِبُكْم  ُهوها
ُكْم  اِذْ  ه ا هنْشه  اَْلهْرِض  َمِنه  ا
اِذْ  هنُْتْم  وه هِجَنهة   ا  بُُطْوِن   ِفْ  ا

ِتُكْم    ا فهله  اَُمههَٰ ْو  َكُ  ُتزه
ُكْم    هنُْفسه هعْلهُم  ا   ِبمهِن  ُهوها

ن  تَهقَٰ  ا

33. (நபிகய!) நீர் அைிவிப்பரீாக! ஒருவன் 
(இந்த மார்க்கத்றத விட்டு) 
புைக்கணித்தான்; 

ءهیْته  هفهره َلَٰ   الَهِذْی  ا  تهوه

34. இன்னும், (தனது நண்பனுக்கு தனது 
சசல்வத்தில் இருந்து) சகாஞ்சம் 
சகாடுத்தான். பிைகு, (அறத 
கருமித்தனத்தால்) நிறுத்திவிட்டான். 

اهْعٰطَٰ  ی  قهلِْيًل  وه ْكدَٰ ه ا  وه

35. அவனிடம் மறைவானதின் அைிவு 
இருக்கிைதா? அவன் (என்ன விதியில் 
எழுதப்பட்ட மறைவானறதப்) 
பார்க்கிைானா? 

ه   هِعْنده ْيِب  عِلُْم   ا  الْغه
ی  یهرَٰ  فهُهوه

36. மூஸாவின் ஏடுகளில் உள்ளவற்றைப் 
பற்ைி அவனுக்கு சசய்தி 
அைிவிக்கப்படவில்றலயா? 

هْم  ْ  لهْم  ا  ُصُحِف   ِفْ  ِبمها  یُنهَبها
 ُمْوسَٰ  
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37. இன்னும், (தனது தூதுத்துவத்றத) 
முழுறமயாக நிறைகவற்ைிய 
இப்ராஹமீுறடய ஏட்டில் உள்ளறதப் 
பற்ைி (அவனுக்கு 
அைிவிக்கப்படவில்றலயா?) 

ِهْيمه  اِبْرَٰ َفَٰ    الَهِذْی  وه  وه

38. அதாவது, பாவம் சசய்த ஆன்மா 
மற்சைாரு பாவியான ஆன்மாவின் 
பாவத்றத சுமக்காது. 

هََله  ة   تهِزرُ  ا  َوِْزره  وهاِزره
ی    اُْخرَٰ

39. இன்னும், நிச்சயமாக மனிதனுக்கு 
இல்றல, அவன் எறத அறடய 
முயற்சித்தாகனா அறதத் தவிர! 

هْن  ا اِن  لَهیْسه  وه   اََِله  لِْلِنْسه
ا  عَٰ   مه  سه

40. இன்னும், நிச்சயமாக தனது 
முயற்சிறய (-தனது முயற்சியின் 
பலறன) அவன் விறரவில் காண்பான். 

هَنه  ا ْعيهه   وه ْوفه  سه  ی  یُرَٰ  سه

41. பிைகு, மிக பூரணமான கூலிறய 
அதற்கு அவன் (கூலியாக) 
சகாடுக்கப்படுவான். 

ىهُ  ثَُمه  ٓاءه  یُْجزَٰ زه  الْجه
 اَْلهْوفَٰ  

42. இன்னும், நிச்சயமாக உமது இறைவன் 
பக்கம்தான் இறுதி ஒதுங்குமிடம் 
இருக்கிைது. 

هَنه  ا بَِكه  اِلَٰ  وه  الُْمنْتههَٰ   ره

43. இன்னும், நிச்சயமாக அவன்தான் 
சிரிக்க றவக்கிைான்; அழ றவக்கிைான்.   هنَهه ا كه  وه هبْكَٰ   ُهوهاهْضحه ا  وه

44. இன்னும், நிச்சயமாக அவன்தான் 
மரணிக்க றவக்கிைான்; உயிர் 
சகாடுக்கிைான். 

هنَهه   ا اته  وه همه ا   ُهوها هْحيه ا  وه

45. இன்னும், நிச்சயமாக அவன்தான் 
(ஒவ்சவாரு பறடப்பினத்திலும்) 
கஜாடிகறள – ஆறணயும் சபண்றணயும் – 
பறடத்தான். 

هنَهه   ا لهقه  وه ْيِ  خه ْوجه  الَزه
كهره   وهاَْلُنْثَٰی   الَذه
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46. (கருவறையில்) இந்திரியமாக 
சசலுத்தப்படுகின்ை இந்திரியத்தில் இருந்து 
(பறடத்தான்). 

 ُتْمنَٰ   اِذها نَُْطفهة   ِمْن 

47. இன்னும், மற்சைாரு முறை 
(இவர்கறள) உருவாக்குவதும் நிச்சயமாக 
அவன் மீகத கடறமயாக இருக்கிைது. 

هَنه  ا هةه  عهلهْيهِ  وه  الَنهْشا
ی    اَْلُْخرَٰ

48. இன்னும், நிச்சயமாக அவன்தான் 
(சிலறர) சசல்வந்தராக ஆக்கினான். 
இன்னும், (அவர்களுக்கு அவர்களது 
சசல்வத்தில்) கசமிப்றப ஏற்படுத்தினான். 
(இன்னும் சிலறர பரம ஏறழயாக்கினான்.) 

هنَهه   ا هْغنَٰ  وه هقْنَٰ   ُهوها ا  وه

49. இன்னும், நிச்சயமாக அவன்தான் 
ஷிஃரா (Sirius) நட்சத்திரத்தின் அதிபதி 
ஆவான். 

هنَهه   ا َبُ  وه ی   ُهوهره ْعرَٰ  الَشِ

50. இன்னும், நிச்சயமாக அவன்தான் 
முந்திய ஆது சமுதாயத்றத அழித்தான்.    هنَهه ا هْهلهكه  وه  اَْلُْولَٰ   عهادها ا

51. இன்னும், ஸமூது சமுதாயத்றத 
(அழித்தான்.) ஆக, அவன் (அழிக்கப்பட்ட 
அவர்களில் எவறரயும்) மீதம் 
றவக்கவில்றல. (அவர்கறள சந்ததிகள் 
இன்ைி சசய்தான்.) 

 ۡ هُمْودها ث ا   وه هبْقَٰ   فهمه  ا

52. இன்னும், நூஹுறடய மக்கறளயும் 
இதற்கு முன்னர் (அவன் அழித்தான்.) 
நிச்சயமாக இவர்கள் (எல்கலாரும்) மிகப் 
சபரிய அநியாயக்காரர்களாக, மிகப் சபரிய 
எல்றல மீைி(ய குற்ைவாளி)களாக 
இருந்தனர். 

 قهْبُل    َمِْن  نُْوح   وهقهْومه 
نَهُهْم  هانُْوا اِ هْظلهمه  ُهْم  ك   ا
هْطغَٰ   ا  وه

53. இன்னும், தறலகீழாக புரட்டப்பட்ட (-
நபி லூத் உறடய) சமுதாயத்றத 
அவன்தான் (தறலகீழாக) கவிழ்த்(து 
அவர்கறள அழித்)தான். 

الُْمْؤتهِفكهةه  هْهوَٰی   وه  ا
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54. ஆக, எறதக் சகாண்டு (அவர்கறள) 
மூட கவண்டுகமா அதனால் அவன் 
அவர்கறள மூடினான். (சுடப்பட்ட சபாடிக் 
கற்கறள அவர்கள் மீது அறட மறழயாக 
அவன் சபாழிவித்தான்.) 

ا  ىهه َشَٰ ا  فهغه ََشَٰ   مه  غه

55. ஆக, (மனிதகன!) உமது இறைவனின் 
அத்தாட்சிகளில் எதில் நீ தர்க்கம் 
சசய்கிைாய்? 

هَیِ  ءِ  فهِبا اَله بَِكه  اَٰ ی   ره تهتهمهارَٰ
 

56. (நபிகய!) முந்திய எச்சரிப்பாளர்களில் 
இருந்து (அவர்கறளப் கபான்ை) ஓர் 
எச்சரிப்பாளர்தான் இவர். 

ا  الَنُُذرِ  َمِنه  نهِذیْر   هَٰذه
 اَْلُْولَٰ 

57. சநருங்கி வரக்கூடிய (-மறுறமயான)து 
சநருங்கிவிட்டது.  هِزفهِت  اَْلَِٰزفهُة   ا

58. அல்லாஹ்றவ அன்ைி அறத (-அதன் 
திடுக்கங்கறள) சவளிப்படுத்துபவர் யாரும் 
அதற்கு இல்றல. 

ا  لهیْسه  ِ   ُدْوِن   ِمْن  لههه  اّلَلَٰ
هاِشفهة     ك

59. ஆக, இந்த குர்ஆனினால் நீங்கள் 
ஆச்சரியப்படுகிைரீ்களா? (-குர்ஆன் 
ஓதப்படும்கபாது அறத ககலி 
சசய்கிைரீ்களா?) 

هفهِمْن  ا ا ذه ِدیِْث  هَٰ  الْحه
ُبْونه    تهْعجه

60. (அதன் எச்சரிக்றகயால்) நீங்கள் 
(பயந்து) அழாமல், (திமிரு சகாண்டு) 
சிரிக்கிைரீ்களா? 

ُكْونه  تهْضحه  تهْبُكْونه   وهَله  وه

61. நீங்ககளா (அறத) அலட்சியம் 
சசய்பவர்களாக (-கவனமற்ைவர்களாக, 
புைக்கணித்தவர்களாக, 
சபருறமபிடித்தவர்களாக, 
கவிபாடியவர்களாக) இருக்கிைரீ்கள். 

هنُْتْم  ا ِمُدْونه  وه  سَٰ

62. ஆக, (நம்பிக்றகயாளர்ககள!) நீங்கள் 
அல்லாஹ்விற்கு சிரம் பணியுங்கள்! 
இன்னும் (அவறன) வணங்குங்கள்! 

ِ  فهاْسُجُدْوا  وهاْعُبُدْوان۩  ّلِلََٰ
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ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. மறுறம சநருங்கிவிட்டது. சந்திரன் 
பிளந்து விட்டது.  بهِت ه ةُ  اِقَْته اعه َقه  الَسه نْشه   وها

مهُر   الْقه

2. அவர்கள் ஓர் அத்தாட்சிறயப் 
பார்த்தால் (அறத) புைக்கணிக்கிைார்கள்; 
இன்னும், (இது) இல்லாமல் கபாகும் 
மந்திரமாகும் என்றும் கூறுகிைார்கள். 

اِْن  ْوا وه یهةً  یَهره  یَُْعِرُضْوا اَٰ
یهُقْولُْوا ِمَر   ِسْحر   وه  َمُْسته

3. இன்னும், அவர்கள் சபாய்ப்பித்தனர்; 
தங்கள் சகட்ட ஆறசகறள 
பின்பற்ைினார்கள். எல்லாக் காரியங்களும் 
(அவற்றுக்குரிய இடத்தில்) நிறலயாகத் 
தங்கக் கூடியதுதான். (நன்றம, 
நல்லவர்கறள சசார்க்கத்தில் தங்க 
றவக்கும். பாவம், பாவிகறள நரகத்தில் 
தங்க றவக்கும்.) 

بُْوا َذه ا وهكه تَهبهُعْو  ا   وه
ُهْم  هْهوهٓاءه هْمر   وهكَُلُ  ا  ا
 َمُْستهِقَر  

4. திட்டவட்டமாக எச்சரிக்றக உள்ள 
சசய்திகள் அவர்களிடம் வந்துவிட்டன.  ْد لهقه ُهْم  وه ٓاءه  َمِنه  جه

ا  اَْلهنٌْۢبهٓاءِ    فِْيهِ   مه
ر     ُمْزدهجه

5. மிக ஆழமான ஞானம் (-இந்த குர்ஆன் 
அவர்களிடம்) வந்திருக்கிைது. ஆக, 
எச்சரிப்பாளர்கள் (பலர் எச்சரித்தும் 
அவர்களுக்கு அவர்கள்) பலனளிக்க 
முடியவில்றல. 

 ٌۢ ة  به  ِحْكمهة   ُتْغِن  فهمها  الِغه
 الَنُُذُر  
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6. ஆககவ, அவர்கறள விட்டு நீர் விலகி 
விடுவரீாக! அறழப்பாளர் மிக கடினமான 
ஒன்றை கநாக்கி (-மறுறமயின் 
றமதானத்றத கநாக்கியும் அதன் 
விசாரறணறய கநாக்கியும்) அறழக்கின்ை 
நாளில், 

َله  ْ    فهتهوه ْٰنُ   یهْدعُ   یهْومه  عه
اِع  ء   اِلَٰ  الَده ْ  نَُُكر    َشه

7. அவர்களது பார்றவகள் இழிவறடந்த 
நிறலயில், (கூட்டமாக) பரவி வரக்கூடிய 
சவட்டுக் கிளிகறளப் கபால் அவர்கள் 
புறதகுழிகறள விட்டு (விறரந்து) 
சவளிகயறுவார்கள். 

ًعا  اُرُهْم  ُخَشه هبْصه  ا
اِث  ِمنه  یهْخُرُجْونه    اَْلهْجده
هنَهُهْم  ها اد   ك ره ْنتهِشر    جه  َمُ

8. அறழப்பாளறர கநாக்கி பணிவுடன், 
பயத்துடன், விறரந்தவர்களாக 
வருவார்கள். நிராகரிப்பாளர்கள் 
கூறுவார்கள்: “இது ஒரு சிரமமான 
நாளாகும்.” 

ْهِطِعْيه  اِع    اِله  َمُ  الَده
ا الْكَِٰفُرْونه  یهُقْوُل  ذه  یهْوم   هَٰ
ِسر    عه

9. (குறைஷிகளாகிய) இவர்களுக்கு 
முன்னர் நூஹுறடய மக்கள் (தூதர்கறள) 
சபாய்ப்பித்தனர். ஆக, அவர்கள் நமது 
அடியாறர சபாய்ப்பித்தனர். (அது 
மட்டுமா!) அவர் ஒரு றபத்தியக்காரர் 
என்று(ம்) கூைினார்கள். இன்னும், அவர் 
(அவர்களால் கடுறமயாக) 
எச்சரிக்கப்பட்டார். 

بهْت  َذه  نُْوح   قهْوُم   قهْبلهُهْم  كه
بُْوا نها  فهكهَذه ْبده   وهقهالُْوا عه
ْجُنْون    وهاْزُدِجره  مه

10. ஆககவ, அவர் தனது இறைவனிடம், 
“நிச்சயமாக நான் (பலவனீமாக 
இருக்கிகைன்,) கதாற்கடிக்கப்பட்கடன். 
ஆககவ, நீ (எனக்காக) பழி தீர்ப்பாயாக!” 
என்று பிரார்த்தித்தார். 

عها  بَهه    فهده ْ  ره هَنِ ْغلُْوب   ا  مه
 فهانْتهِصْر 

11. ஆககவ, நாம் அறட மறழறயக் 
சகாண்டு கமகத்தின் வாசல்கறள திைந்து 
விட்கடாம். 

هبْوهابه  فهفهتهْحنها   مهٓاءِ  ا   الَسه
ؗ   ِبمهٓاء   ِمر  ْنهه  َمُ
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12. இன்னும், பூமியின் ஊற்றுக் கண்கறள 
பைீிட்டு ஓடச்சசய்கதாம். ஆக, 
(வானத்திலிருந்தும் பூமியிலிருந்தும்) 
தண்ணரீ் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒரு 
காரியத்திற்காக திட்டமாக சந்தித்தன. 

ْرنها  فهَجه  ُعُيْونًا  اَْلهْرضه  وه
لَٰ   الْمهٓاءُ  فهالْتهقه  هْمر   عه   قهْد  ا
 قُِدره  

13. இன்னும், அவறர பலறககளும் 
ஆணிகளுமுறடய கப்பலில் பயணிக்க 
றவத்கதாம். 

هُ  مهلْنَٰ لَٰ  وهحه هلْوهاح   ذهاِت  عه  ا
ُدُسر     وه

14. அது நமது கண்களுக்கு முன்பாக (-
நமது பார்றவயில் நமது கட்டறளப்படி) 
சசல்கிைது, நிராகரிக்கப்பட்டுக் 
சகாண்டிருந்தவருக்குக் கூலி 
சகாடுப்பதற்காக. 

ا    تهْجِرْی  ٓاءً  ِباهعُْيِننه زه   جه
هانه  لَِمهْن   ُكِفره  ك

15. அறத ஓர் அத்தாட்சியாக 
திட்டவட்டமாக நாம் விட்டுறவத்கதாம். 
ஆக, நல்லைிவு சபறுபவர் யாரும் 
இருக்கிைாரா? 

ْد  لهقه ا   وه هه ْكنَٰ یهةً  َتهره ْل  اَٰ  فههه
ِكر   ِمْن  َده  َمُ

16. ஆக, எனது தண்டறனயும் எனது 
எச்சரிக்றகயும் எப்படி இருந்தன?  هانه  فهكهْيفه اِبْ  ك وهنُُذِر   عهذه

 

17. திட்டவட்டமாக இந்த குர்ஆறன 
(மக்கள்) நல்லைிவு சபறுவதற்காக நாம் 
எளிதாக்கிகனாம். ஆக, நல்லைிவு 
சபறுபவர் யாரும் இருக்கிைாரா? 

ْد  لهقه ْرنها  وه نه  یهَسه  الُْقْراَٰ
ْكرِ  ْل  لِلَذِ ِكر   ِمْن  فههه َده  َمُ

18. ஆது சமுதாயம் சபாய்ப்பித்தது. ஆக, 
எனது தண்டறனயும் எனது 
எச்சரிக்றகயும் எப்படி இருந்தன? 

بهْت  َذه هانه   فهكهْيفه  عهاد   كه  ك
اِبْ   وهنُُذِر  عهذه

19. நிச்சயமாக நாம் அவர்கள் மீது 
குளிர்ந்த சூைாவளிக் காற்றை (நரகம் 
வறர) நீடித்து நிறலயாக இருக்கும் 
(தண்டறன உறடய) ஒரு தீய நாளில் 
அனுப்பிகனாம். 

َها   ن لْنها  اِ هْرسه ْ  ا  ِریًْحا   عهلههْْیِ
ًرا ْرصه   نهْحس   یهْوِم  ِفْ  صه
ِمَر     َمُْسته
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20. அது மக்கறள கழட்டி எைிந்தது. 
அவர்கள் கவகராடு சாய்ந்த கபரீட்ச 
மரத்தின் பின் பகுதிகறளப் கபால் 
ஆகிவிட்டார்கள். 

هنَهُهْم  الَنهاسه    تهَْنِعُ  ها  ك
ازُ  هْعجه ْنقهِعر   نهْخل   ا  َمُ

21. ஆக, எனது தண்டறனயும் எனது 
எச்சரிக்றகயும் எப்படி இருந்தன?  هانه  فهكهْيفه اِبْ  ك ِر وهنُذُ   عهذه

 

22. திட்டவட்டமாக இந்த குர்ஆறன 
(மக்கள்) நல்லைிவு சபறுவதற்காக நாம் 
எளிதாக்கிகனாம். ஆக, நல்லைிவு 
சபறுபவர் யாரும் இருக்கிைாரா? 

ْد  لهقه ْرنها  وه نه  یهَسه  الُْقْراَٰ
ْكرِ  ْل  لِلَذِ ن  ِمْن  فههه ِكر  َده  َمُ

23. ஸமூது சமுதாயம் எச்சரிக்றகறய 
சபாய்ப்பித்தனர்.  بهْت َذه هُمْودُ  كه  ِبالَنُُذِر  ث

24. ஆக, அவர்கள் கூைினார்கள்: “எங்களில் 
இருந்து ஒருவராக இருக்கின்ை ஒரு 
மனிதறரயா நாங்கள் பின்பற்றுகவாம்! 
அப்படி என்ைால், நிச்சயமாக நாங்கள் 
வழிககட்டிலும் சிரமத்திலும் 
ஆகிவிடுகவாம்.” 

ا الُْو  ًرا فهقه هبهشه َنها  ا  وهاِحًدا  َمِ
َها   نَهتَهِبُعه      ن َٰل    لَهِفْ  اِذًا اِ ل ضه
 َوهُسُعر  

25. “எங்களுக்கு மத்தியில் அவருக்கு 
மட்டும் இறைகவதம் இைக்கப்பட்டதா? 
இல்றல, அவர் சபரும் சபாய்யர், திமிறு 
பிடித்து சபருறம கபசுகிைவர் ஆவார்.” 

ُلِْقه  ا ْكرُ  ءه ْ  عهلهْيهِ  الَذِ  ِمنٌۢ
اب   بهْل  بهْيِننها  َذه هِشر    ُهوهكه ا
 

26. “சபரும் சபாய்யர், திமிறு பிடித்து 
சபருறம கபசுகிைவர் யார்” என்பறத 
நாறள அவர்கள் அைிவார்கள், 

يهْعلهُمْونه   َمهِن  غهًدا سه
اُب   اَْلهِشُر  الْكهَذه
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27. நிச்சயமாக நாம் சபண் ஒட்டகத்றத 
அவர்களுக்கு கசாதறனயாக 
அனுப்புகவாம். ஆக, அவர்களிடம் 
(அவர்களுக்கு வர இருக்கின்ை 
தண்டறனறய) நீர் எதிர்பார்த்திருப்பரீாக! 
இன்னும், (சகிப்புடன்) சபாறுறமயாக 
இருப்பரீாக! 

نَها    فِْتنهةً   الَنهاقهةِ  ُمْرِسلُوا اِ
ْ  لَهُهْم   فهاْرتهِقُْبُ

 ؗ َِبْ  وهاْصطه

28. “(ஒட்டகம் நீர் குடிக்காத நாளில்) 
நிச்சயமாக தண்ணரீ் அவர்களுக்கு 
மத்தியில் (சமமான) பங்காகும்” என்று 
அவர்களுக்கு அைிவிப்பரீாக! தண்ணரீ் 
குடிப்பதற்குைிய எல்லா கநரங்களிலும் 
அந்த கநரத்திற்குரியவர்கள் மட்டுகம வர 
கவண்டும். 

ْئُهْم  نهَبِ هَنه  وه ٌۢ  الْمهٓاءه  ا   قِْسمهة 
   ْ ُ   ِشْرب   كَُلُ  بهْيٰنه
ر    َمُْحتهضه

29. ஆக, (அந்த ஒட்டகத்றதக் 
சகால்வதற்காக) அவர்கள் தங்கள் 
நண்பறன அறழத்தனர். ஆக, அவன் 
(தனது கரத்தால் அறதப்) பிடித்தான், ஆக, 
அவன் (அறத) அறுத்து விட்டான். 

ْ  فهنهادهْوا ُ اِحُبه اطَٰ  صه  فهتهعه
قهره   فهعه

30. ஆக, எனது தண்டறனயும் எனது 
எச்சரிக்றகயும் எப்படி இருந்தன?  ه  فهكهْيفه اِبْ  انه ك وهنُُذِر   عهذه

 

31. நிச்சயமாக நாம் அவர்கள் மீது ஒகர 
ஒரு சத்தத்றத அனுப்பிகனாம். ஆக, 
அவர்கள் (கால்நறட) சதாழுவத்தின் 
தீணிகறளப் கபால் ஆகிவிட்டனர். 

َها   ن لْنها  اِ هْرسه ْ  ا ًة    عهلههْْیِ ْيحه صه
ةً  ِشْيِم  فهكهانُْوا َوهاِحده  كههه

 الُْمْحتهِظِر 

32. திட்டவட்டமாக இந்த குர்ஆறன 
(மக்கள்) நல்லைிவு சபறுவதற்காக நாம் 
எளிதாக்கிகனாம். ஆக, நல்லைிவு 
சபறுபவர் யாரும் இருக்கிைாரா? 

ْد  لهقه ْرنها  وه نه  یهَسه  الُْقْراَٰ
ْكرِ  ْل  لِلَذِ ِكر   ِمْن  فههه َده  َمُ

33. லூத்துறடய மக்களும் எச்சரிக்றகறய 
சபாய்ப்பித்தனர்.  بهْت َذه ِبالَنُُذِر  لُْوط    قهْوُم  كه
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34. நிச்சயமாக நாம் அவர்கள் மீது கல் 
மறழறய அனுப்பிகனாம், லூத்துறடய 
குடும்பத்தார்கறளத் தவிர. அவர்கறள 
நாம் அதிகாறலயில் பாதுகாத்கதாம். 

َها   ن لْنها  اِ هْرسه ْ  ا اِصًبا   عهلههْْیِ  حه
ْ  لُْوط     اَٰله  اََِله   ُ ْيٰنَٰ  نهَجه

ر    حه  ِبسه

35. நம்மிடமிருந்து (அவர்கள் மீது) 
அருட்சகாறடயாக (நாம் அவர்கறள 
பாதுகாத்கதாம்). இவ்வாறுதான் நன்ைி 
சசலுத்துபவர்களுக்கு நாம் கூலி 
சகாடுப்கபாம். 

لِكه  ِعْنِدنها    َمِْن  نَِْعمهةً   كهذَٰ
ْن  نهْجِزْی  كهره   مه  شه

36. திட்டவட்டமாக நமது தண்டறனறய 
அவர் அவர்களுக்கு எச்சரித்தார். ஆக, 
அவர்கள் அந்த எச்சரிக்றகறய 
சந்கதகித்தனர். 

ْد  لهقه ُهْم  وه ره هنْذه تهنها  ا  بهْطشه
ْوا  ِبالَنُُذِر  فهتهمهاره

37. திட்டவட்டமாக அவர்கள் அவரிடம் 
அவரது விருந்தினர்களிடம் தங்கள் 
ஆறசறய தனித்துக் சகாள்ள 
அடம்பிடித்தனர். ஆக, நாம் அவர்களின் 
கண்கறள (அழித்து முகத்கதாடு முகமாக) 
சமமாக்கி விட்கடாம். ஆக, என் 
தண்டறனறயயும் என் 
எச்சரிக்றகறயயும் சுறவயுங்கள். 

ْد  لهقه ُدْوهُ  وه اوه ْن  ره ْيِفه   عه  ضه
مهْسنها   ْ  فهطه ُ هْعُيٰنه  فهُذْوقُْوا  ا
اِبْ   وهنُُذِر  عهذه

38. (நரகம் வறர) சதாடர்ந்து 
நிறலத்திருக்கக்கூடிய தண்டறனயானது 
காறலயில் (-அதிகாறல சூரியன் 
விடிவதற்கு முன்) அவர்கறள 
திட்டவட்டமாக வந்தறடந்தது. 

ْد  لهقه ُهْم  وه َبهحه ةً  صه   بُْكره
اب    َمُْستهِقَر    عهذه

39. ஆக, என் தண்டறனறயயும் என் 
எச்சரிக்றகறயயும் சுறவயுங்கள்! اِبْ  فهُذْوقُْوا  وهنُُذِر  عهذه

40. திட்டவட்டமாக இந்த குர்ஆறன 
(மக்கள்) நல்லைிவு சபறுவதற்காக நாம் 
எளிதாக்கிகனாம். ஆக, நல்லைிவு 
சபறுபவர் யாரும் இருக்கிைாரா? 

ْد  لهقه ْرنها  وه نه  یهَسه  الُْقْراَٰ
ْكرِ  ْل  لِلَذِ ن  ِمْن  فههه ِكر  َده  َمُ
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41. இன்னும், ஃபிர்அவ்றன 
பின்பற்ைியவர்களுக்கு (நமது) எச்சரிக்றக 
திட்டவட்டமாக வந்தன. 

ْد  لهقه ٓا  وه له  ءه جه ْونه  اَٰ  فِْرعه
 الَنُُذُر  

42. அவர்கள் நமது அத்தாட்சிகறள 
எல்லாம் சபாய்ப்பித்தனர். ஆககவ, 
மிறகத்தவன், மகா ஆற்ைலுள்ளவன் 
உறடய தண்டறனயால் அவர்கறள 
தண்டித்கதாம். 

بُْوا َذه ا  ِباَٰیَِٰتنها  كه   كُلَِهه
ُهْم  ْذنَٰ هْخذه  فهاهخه ِزیْز   ا   عه
ْقتهِدر    َمُ

43. உங்கள் (இக்கால) நிராகரிப்பாளர்கள், 
(முந்திய நிராகரிப்பாளர்களாகிய) 
அவர்கறள விட சிைந்தவர்களா? 
(உங்கறள தண்டிக்காமல் அல்லாஹ் 
விட்டுவிடுவானா? நீங்கள் 
திருந்தவில்றல என்ைால், அவர்களுக்கு 
வந்த தண்டறன உங்களுக்கும் வரும்.) 
அல்லது, (அல்லாஹ்வின் தண்டறனயில் 
இருந்து பாதுகாப்பு சபறுவதற்குரிய) 
விடுதறல பத்திரம் உங்களுக்கு (முந்திய) 
கவதங்களில் (கூைப்பட்டு) இருக்கிைதா? 

ُكَفهاُرُكْم  ه ْْی   ا  َمِْن  خه
ُكْم  َٰٓى ِ هْم  اُول ة   لهُكْم  ا ٓاءه   بهره

بُِر   ِف   الَزُ

44. அல்லது, “நாங்கள் (எங்கறள பிரிக்க 
நிறனப்பவர்களிடம்) பழிதீர்த்துக் 
சகாள்கிை ஒருங்கிறணந்த கூட்டம் 
ஆகவாம்” என்று அவர்கள் 
கூறுகிைார்களா? 

هْم  ِمْيع    نهْحُن  یهُقْولُْونه  ا   جه
 َمُنْتهِصر  

45. (அல்லாஹ்வின் தூதறர எதிர்க்கும்) 
இந்த கூட்டங்கள் எல்லாம் விறரவில் 
கதாற்கடிக்கப்படுவார்கள். இன்னும், 
புைமுதுகு காட்டுவார்கள். 

ُم  ُيْهزه ْمعُ  سه یُوهلَُْونه  الْجه   وه
بُره   الَدُ

46. மாைாக, மறுறமதான் இவர்களின் 
(முழுறமயான தண்டறனக்கு) 
வாக்களிக்கப்பட்ட கநரமாகும். 
மறுறமகயா மிக பயங்கரமானதும் மிக 
கசப்பானதுமாகும். 

ةُ  بهِل  اعه ْوعُِدُهْم  الَسه  مه
ةُ  اعه هْدِهَٰ  وهالَسه َرُ  ا همه ا  وه
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47. நிச்சயமாக குற்ைவாளிகள் 
வழிககட்டிலும் (இறணறவத்தல், 
சிறலவணக்கம் என்ை) மிகப் சபரிய 
சிரமத்திலும் இருக்கிைார்கள். 

َٰل   ِفْ  الُْمْجِرِمْيه  اَِنه  ل ضه
 َوهُسُعر   

48. நரகத்தில் அவர்களுறடய முகங்கள் 
மீது அவர்கள் இழுக்கப்படுகின்ை நாளில், 
“சகர் நரகத்தின் கடுறம(யான வலிகறள 
உறடய தண்டறன)றய சுறவயுங்கள்!” 
(என்று அவர்களுக்குக் கூைப்படும்). 

ُبْونه  یهْومه   الَنهارِ  ِف  یُْسحه
لَٰ    ذُْوقُْوا ُوُجْوِهِهْم    عه
قهره  مهَسه   سه

49. நிச்சயமாக நாம் எல்லாவற்றையும் 
(விதியின் தாய் புத்தகத்தில் 
நிர்ணயிக்கப்பட்ட) ஓர் அளவில் 
பறடத்கதாம். 

نَها  ء   كَُله  اِ ْ لهْقنَٰهُ  َشه ر    خه ِبقهده
 

50. (“ஆகு” என்று நாம் கூறுகின்ை) ஒற்றை 
வார்த்றதறயத் தவிர நமது கட்டறள 
இல்றல, (நாம் எறத 
கட்டறளயிட்கடாகமா அது உடகன 
ஆகிவிடும்) கண் சிமிட்டுவறதப் கபால். 

ا   مه هْمُرنها   وه ة   اََِله  ا   وهاِحده
هلهْمح    ِر  ك  ِبالْبهصه

51. (உங்கறளப் கபான்ை) உங்கள் சக 
சகாள்றகயுறடயவர்கறள (இதற்கு 
முன்னர்) நாம் திட்டவட்டமாக 
அழித்கதாம். ஆக, நல்லுபகதசம் 
சபறுபவர் யாரும் இருக்கிைாரா? 

ْد  لهقه هْهلهْكنها   وه ُكْم  ا هْشيهاعه  ا
ْل  ِكر   ِمْن  فههه َده  َمُ

52. அவர்கள் சசய்த எல்லா 
விஷயங்களும் (வானவர்கள் எழுதிய 
சசயல்) ஏடுகளில் (பதியப்பட்டு) உள்ளன. 

ء   وهكَُلُ  ْ لُْوهُ  َشه بُِر  ِف  فهعه الَزُ
 

53. இன்னும், (அவர்கள் சசய்த) சிைியறவ, 
சபரியறவ (என) எல்லா (சசயல்களு)ம் 
(அதில்) எழுதப்பட்டு உள்ளது. (அதற்ககற்ப 
அவர்கள் கூலி சகாடுக்கப்படுவார்கள்.) 

ِغْْی   وهكَُلُ  ِبْْی  صه  َوهكه
ر    َمُْستهطه

54. நிச்சயமாக இறையச்சமுறடயவர்கள் 
சசார்க்கத்து கதாட்டங்களிலும் 
நதிகளிலும் இருப்பார்கள். 

َنَٰت    ِفْ  الُْمَتهِقْيه  اَِنه  جه
ر     َوهنههه
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55. (வணீ் கபச்சுகள் அற்ை) உண்றமயான 
கபச்சுகளுறடய (சபாய்யும் பாவமுமற்ை) 
சறபயில், கபராற்ைலுறடயவனான (மகா 
வல்லறமமிக்கவனான) கபரரசனுக்கு 
அருகில் இருப்பார்கள். 

دِ  ِفْ  ْقعه   ِعْنده  ِصْدق   مه
ن  مهلِْيك   ْقتهِدر   َمُ
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ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. கபரருளாளன் (-சபரும் கருறணயும் 
இைக்கமும் உறடகயான்),   ُن ْحمَٰ هلَره  ا

2. குர்ஆறன (உங்களுக்கு) கற்பித்தான்;  نه   عهلَهمه  الُْقْراَٰ

3. மனிதறனப் பறடத்தான்.  لهقه انه   خه  اَْلِنْسه

4. அவனுக்கு சதளிவான விளக்கங்கறள 
கற்பித்தான்.  ُالْبهيهانه  عهلَهمهه 

5. சூரியனும் சந்திரனும் (அல்லாஹ்விடம் 
முடிவு சசய்யப்பட்ட) ஒரு கணக்கின் 
அடிப்பறடயில் (ஓடிக்சகாண்டு) 
இருக்கின்ைன. 

ْمُس  هلَشه الْقهمهرُ  ا  وه
 ِبُحْسبهان   

6. (தண்டுகள் இல்லாத) சசடிசகாடிகளும் 
(தடித்த தண்டுகறள உறடய) மரங்களும் 
(அவற்றை பறடத்த இறைவனாகிய 
அல்லாஹ்விற்கு) சிரம் பணிகின்ைன. 

الَنهْجُم  رُ  وه جه  وهالَشه
ِن   یهْسُجدَٰ

7. இன்னும், வானம், அறத (பூமிக்கு கமல்) 
உயர்த்தினான். இன்னும், தராறச – 
நீதத்றத - பின்பற்ைப்பட கவண்டிய 
கட்டாய சட்டமாக அறமத்தான். 

مهٓاءه  ا  وهالَسه هه فهعه عه  ره وهضه   وه
انه    الِْمْيزه

8. தராசில் நீங்கள் எல்றல மீைாதீர்கள். 
(நீதத்றத மீைாதீர்கள்! எவர் மீதும் 
அநியாயம் சசய்யாதீர்கள்!) 

هََله  ْوا ا اِن  ِف  تهْطغه  الِْمْيزه

9. நிறுறவறய (தராசின் நாக்றக சரியாக 
நடுவில்) நீதமாக நிறுத்துங்கள்! இன்னும், 
தராசில் (சபாருள்கறள குறைத்து 
மக்களுக்கு) நஷ்டத்றத ஏற்படுத்தாதீர்கள். 

هقِْيُموا ا  ِبالِْقْسِط  الْوهْزنه  وه
انه  ُتْخِسُروا وهَله  الِْمْيزه
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10. இன்னும், பூமி - அறத 
பறடப்பினங்களுக்காக (-அறவ 
வாழ்வதற்காக) அவன் அறமத்தான். 

ا  وهاَْلهْرضه  هه عه  وهضه
هنهاِم    لِْل

11. அதில் பழங்களும் குறலகளுறடய 
கபரீச்ச மரங்களும் இருக்கின்ைன.  ا ة     فه  فِْيهه ِكهه الَنهْخُل  ا  وه

ْكمهاِم   ذهاُت   اَْله

12. சதாலிகறளயும் றவக்ககாறலயும் 
உறடய தானியங்களும் (இதர) உணவு(ப் 
சபாருள்)களும் அதில் இருக்கின்ைன. 

َبُ  ْصِف  ذُو  وهالْحه  الْعه
اُن   یْحه الَره  وه

13. ஆக, (மனித, ஜின் வர்க்ககம!) உங்கள் 
இறைவனின் அருட்சகாறடகளில் எறத 
நீங்கள் சபாய்ப்பிக்கிைரீ்கள்? 

هَیِ  ءِ  فهِبا اَله بَُِكمها  اَٰ   ره
بَِٰن   ُتكهَذِ

14. சுட்ட களிமண்றணப் கபால் உள்ள, 
சுடாத காய்ந்த களிமண்ணிலிருந்து 
மனிதறன அவன் பறடத்தான். 

لهقه  انه  خه  ِمْن  اَْلِنْسه
ال   لْصه اِر   صه هالْفهَخه  ك

15. இன்னும், சநருப்பின் (சிவப்பும் 
மஞ்சளும் கலந்த) நடு ஜுவாறலயில் 
இருந்து ஜின்கறளப் பறடத்தான். 

لهقه  ٓاَنه  وهخه اِرج    ِمْن  الْجه  َمه
 نَهار    َمِْن 

16. ஆக, (மனித, ஜின் வர்க்ககம!) உங்கள் 
இறைவனின் அருட்சகாறடகளில் எறத 
நீங்கள் சபாய்ப்பிக்கிைரீ்கள்? 

هَیِ  ءِ  فهِبا اَله بَُِكمها  اَٰ   ره
بَِٰن   ُتكهَذِ

17. சூரியன் கதான்றுகிை இரு 
இடங்களுறடய அதிபதி; இன்னும், சூரியன் 
மறைகிை இரு இடங்களுறடய அதிபதி 
அவன். 

َبُ  َبُ  الْمهْشِرقهْيِ  ره  وهره
 الْمهْغِربهْيِ  

18. ஆக, (மனித, ஜின் வர்க்ககம!) உங்கள் 
இறைவனின் அருட்சகாறடகளில் எறத 
நீங்கள் சபாய்ப்பிக்கின்ைரீ்கள்? 

هَیِ  ءِ  فهِبا اَله بَُِكمها  اَٰ   ره
بَِٰن   ُتكهَذِ
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19. (வானம், இன்னும் பூமியின்) இரு 
கடல்களும் சந்திப்பதற்கு அவன் 
விட்டுவிட்டான். 

جه  ره یِْن  مه   الْبهْحره
  ِ  یهلْتهِقيَٰ

20. அறவ இரண்டுக்கும் இறடயில் தறட 
இருக்கிைது. அறவ இரண்டும் (அல்லாஹ் 
நிர்ணயித்த) எல்றலறய மீைாது. 

  ََله  بهْرزهخ   بهیْنهُهمها 
  ِ  یهْبِغيَٰ

21. ஆக, (மனித, ஜின் வர்க்ககம!) உங்கள் 
இறைவனின் அருட்சகாறடகளில் எறத 
நீங்கள் சபாய்ப்பிக்கின்ைரீ்கள்? 

هَیِ  ءِ  فهِبا اَله بَُِكمها  اَٰ   ره
بَِٰن   ُتكهَذِ

22. அறவ இரண்டிலிருந்தும் முத்தும் 
பவளமும் உற்பத்தியாகின்ைன.  اللَُْؤلُؤُ  ِمْنُهمها  یهْخُرُج 

اُن   الْمهْرجه  وه

23. ஆக, (மனித, ஜின் வர்க்ககம!) உங்கள் 
இறைவனின் அருட்சகாறடகளில் எறத 
நீங்கள் சபாய்ப்பிக்கிைரீ்கள்? 

هَیِ  ءِ  فهِبا اَله بَُِكمها  اَٰ   ره
بَِٰن   ُتكهَذِ

24. மறலகறளப் கபால் கடலில் (பாய் 
மரத்துணிகள்) விரிக்கப்பட்ட 
பிரமாண்டமான கப்பல்கள் அவனுக்கக 
உரியன. (அவன்தான் அவற்றை மிதக்கவும் 
பயணிக்கவும் சசய்தான்.) 

لههُ  وهارِ  وه ـ َُٰت  الْجه   ِف  الُْمْنشه
ِم   الْبهْحرِ  هاَْلهعْله  ك

25. ஆக, (மனித, ஜின் வர்க்ககம!) உங்கள் 
இறைவனின் அருட்சகாறடகளில் எறத 
நீங்கள் சபாய்ப்பிக்கின்ைரீ்கள்? 

هَیِ  ءِ  فهِبا اَله بَُِكمها  اَٰ   ره
بَِٰنن   ُتكهَذِ

26. அதன் மீது இருக்கிை எல்கலாரும் 
அழிந்துவிடுவார்கள்.  ُْن  كَُل ا  مه  فهان  ۬   عهلهْيهه

27. சபரும் கம்பரீத்திற்கும் 
கண்ணியத்திற்கும் (சகாறடகளுக்கும் 
அருள்களுக்கும்) உரியவனான உமது 
இறைவனின் முகம்தான் நிறலயாக 
நீடித்து இருக்கும். 

یهْبقَٰ  بَِكه  وهْجهُ  وه  ذُو  ره
َِٰل  ل اِم   الْجه ْكره  وهاَْلِ
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28. ஆக, (மனித, ஜின் வர்க்ககம!) உங்கள் 
இறைவனின் அருட்சகாறடகளில் எறத 
நீங்கள் சபாய்ப்பிக்கிைரீ்கள்? 

هَیِ  ءِ  فهِبا اَله بَُِكمها  اَٰ   ره
بَِٰن   ُتكهَذِ

29. வானங்களில் உள்ளவர்களும் பூமியில் 
உள்ளவர்களும் அவனிடகம (தங்கள் 
கதறவகறளக் ககட்டு) யாசிக்கின்ைன. 
ஒவ்சவாரு நாளும் அவன் ஒரு 
காரியத்தில் இருக்கிைான். 

ْن  یهْسـ هلُه   ِت  ِف  مه مَٰوَٰ  الَسه
 ُهوهِفْ   یهْوم   كَُله  وهاَْلهْرِض   
اْن     شه

30. ஆக, (மனித, ஜின் வர்க்ககம!) உங்கள் 
இறைவனின் அருட்சகாறடகளில் எறத 
நீங்கள் சபாய்ப்பிக்கிைரீ்கள்? 

هَیِ  ءِ  فهِبا اَله بَُِكمها  اَٰ   ره
بَِٰن   ُتكهَذِ

31. மனித, ஜின் வர்க்கத்தினகர 
(உங்களிடம் விசாரறண சசய்வதற்காக) 
உங்கறள கவனிப்கபாம். 

نهْفُرغُ  هیَُهه  لهُكْم  سه   ا
  ِ  الثَهقهلَٰ

32. ஆக, (மனித, ஜின் வர்க்ககம!) உங்கள் 
இறைவனின் அருட்சகாறடகளில் எறத 
நீங்கள் சபாய்ப்பிக்கிைரீ்கள்? 

هَیِ  ءِ  فهِبا اَله بَُِكمها  اَٰ   ره
بَِٰن   ُتكهَذِ

33. ஜின் இன்னும் மனித சமூகத்தவர்ககள! 
(அல்லாஹ்வின் தண்டறனகளில் இருந்து 
தப்பிக்க) வானங்கள், இன்னும் பூமியின் 
ஓரங்களில் நீங்கள் விரண்டு ஓட 
உங்களால் முடிந்தால் ஓடுங்கள்! 
(அல்லாஹ்வின்) அதிகாரத்றத சகாண்கட 
தவிர நீங்கள் ஓட முடியாது. 

ره   وهاَْلِنِْس  الِْجَنِ  یَٰمهْعشه
ْعُتْم  اِِن  هْن  اْستهطه  ا

ارِ  ِمْن  تهْنُفُذْوا هقْطه   ا
ِت  مَٰوَٰ   وهاَْلهْرِض  الَسه
 تهْنُفُذْونه  َله  فهانُْفُذْوا   

ن    اََِله   ِبُسلْطَٰ

34. ஆக, (ஜின் இன்னும் மனித வர்க்ககம!) 
உங்கள் இறைவனின் அருட்சகாறடகளில் 
எறத நீங்கள் சபாய்ப்பிக்கிைரீ்கள்? 

هَیِ  ءِ  فهِبا اَله بَُِكمها  اَٰ   ره
بَِٰن   ُتكهَذِ
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35. சநருப்பின் ஜுவாறலயும் உருக்கப்பட்ட 
சசம்பும் உங்கள் இருவர் மீதும் 
அனுப்பப்படும். ஆக, நீங்கள் (அவறன) 
பழிவாங்க முடியாது. (நீங்கள் உங்கறள 
பாதுகாக்கவும் முடியாது.) 

ُل   ُشوهاظ    عهلهْيُكمها  یُْرسه
۬   َمِْن  اس   نَهار      فهله  وهنُحه

ِن    تهنْتهِصرَٰ

36. ஆக, (மனித, ஜின் வர்க்ககம!) உங்கள் 
இறைவனின் அருட்சகாறடகளில் எறத 
நீங்கள் சபாய்ப்பிக்கிைரீ்கள்? 

هَیِ  ءِ  فهِبا اَله بَِ  اَٰ   ُكمها ره
بَِٰن   ُتكهَذِ

37. ஆக, வானம் பிளந்து விட்டால், அது 
காய்ந்த எண்சணறயப் கபால் 
சசந்நிைத்தில் ஆகிவிடும். 

َقهِت  فهاِذها مهٓاءُ  انْشه   الَسه
ههاِن   وهْردهةً  فهكهانهْت  هالَدِ  ك

38. ஆக, (மனித, ஜின் வர்க்ககம!) உங்கள் 
இறைவனின் அருட்சகாறடகளில் எறத 
நீங்கள் சபாய்ப்பிக்கிைரீ்கள்? 

هَیِ  ءِ  فهِبا اَله بَُِكمها  اَٰ   ره
بَِٰن   ُتكهَذِ

39. ஆக, அந்நாளில் மனிதர்ககளா 
ஜின்ககளா தத்தமது குற்ைங்கறளப் பற்ைி 
விசாரிக்கப்பட மாட்டார்கள். (விசாரித்த 
பின்னர்தான் நல்லவர் யார், தீயவர் யார் 
என்பறத அைிய முடியும் என்ை அவசியம் 
இருக்காது.) 

ذ   ى ِ ْن  یُْسـ هُل  ََله  فهيهْومه  عه
نْس  َوهَله  ذهنٌِْۢبه    ٓاَن    اِ  جه

40. ஆக, (மனித, ஜின் வர்க்ககம!) உங்கள் 
இறைவனின் அருட்சகாறடகளில் எறத 
நீங்கள் சபாய்ப்பிக்கிைரீ்கள்? 

هَیِ  ءِ  فهِبا اَله بَُِكمها  اَٰ   ره
بَِٰن   ُتكهَذِ

41. குற்ைவாளிகள் அவர்களின் முக 
அறடயாளத்றதக் சகாண்டு அைியப்பட்டு 
விடுவார்கள். ஆக, உச்சிமுடிகறளயும் 
கால் பாதங்கறளயும் (இறுக்கமாக) 
பிடிக்கப்ப(ட்டு நரகத்தில் வசீி எைியப்ப)டும். 

ُف   الُْمْجِرُمْونه  یُْعره
ُهْم  ذُ  ِبِسْيمَٰ   فهُيْؤخه
اِم   ِبالَنهوهاِصْ   وهاَْلهقْده

42. ஆக, (மனித, ஜின் வர்க்ககம!) உங்கள் 
இறைவனின் அருட்சகாறடகளில் எறத 
நீங்கள் சபாய்ப்பிக்கிைரீ்கள்? 

هَیِ  ءِ  فهِبا اَله بَُِكمها  اَٰ   ره
بَِٰن   ُتكهَذِ
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43. இதுதான் அந்த குற்ைவாளிகள் 
சபாய்ப்பித்த நரகமாகும்.   ِذه َنهُم  هَٰ هه ُب  الَهِتْ  جه  یُكهَذِ

ا   الُْمْجِرُمْونه   ِبهه

44. அ(ந்)த (நரக சநருப்பி)ற்கு மத்தியிலும் 
கடுறமயாக சகாதிக்கின்ை நீருக்கு 
மத்தியிலும் அவர்கள் சுற்ைி வருவார்கள். 

ا  یهُطْوفُْونه  بهْيه  بهیْنههه  وه
ِمْيم   ن    حه  اَٰ

45. ஆக, (மனித, ஜின் வர்க்ககம!) உங்கள் 
இறைவனின் அருட்சகாறடகளில் எறத 
நீங்கள் சபாய்ப்பிக்கிைரீ்கள்? 

هَیِ  ءِ  فهِبا اَله بَُِكمها  اَٰ   ره
بَِٰنن   ُتكهَذِ

46. தன் இறைவனுக்கு முன் தான் 
நிற்பறத பயந்தவருக்கு இரண்டு 
சசார்க்கங்கள் உண்டு. 

لِمهْن  افه  وه بَِه    مهقهامه  خه  ره
  ِ َنهتَٰ  جه

47. ஆக, (மனித, ஜின் வர்க்ககம!) உங்கள் 
இறைவனின் அருட்சகாறடகளில் எறத 
நீங்கள் சபாய்ப்பிக்கிைரீ்கள்? 

هَیِ  ءِ  فهِبا اَله بَُِكمها  اَٰ   ره
بَِٰن    ُتكهَذِ

48. (அந்த இரண்டு சசார்க்கங்களும்) பல 
நிைங்களுறடயறவயாகும். (பல 
வறகயான இன்பங்களுறடயறவயாகும்) 

تها   ا هفْنهان    ذهوه  ا

49. ஆக, (மனித, ஜின் வர்க்ககம!) உங்கள் 
இறைவனின் அருட்சகாறடகளில் எறத 
நீங்கள் சபாய்ப்பிக்கிைரீ்கள்? 

هَیِ  اَله  فهِبا بَُِكمها  ءِ اَٰ   ره
بَِٰن   ُتكهَذِ

50. அறவ இரண்டிலும் (நீர் பைீிட்டு) ஓடும் 
இரண்டு ஊற்றுகள் உண்டு.  ِن  فِْيِهمها  تهْجِریَِٰن   عهیْنَٰ

51. ஆக, (மனித, ஜின் வர்க்ககம!) உங்கள் 
இறைவனின் அருட்சகாறடகளில் எறத 
நீங்கள் சபாய்ப்பிக்கிைரீ்கள்? 

هَیِ  ءِ  فهِبا اَله بَُِكمها  اَٰ   ره
بَِٰن   ُتكهَذِ

52. எல்லா பழங்களிலும் (பசுறமயானதும் 
உலர்ந்ததும் ஆகிய) இரண்டு வறககள் 
அறவ இரண்டிலும் உண்டு. 

ة   كَُلِ  ِمْن  فِْيِهمها  ِكهه   فها
ِن    زهْوجَٰ
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53. ஆக, (மனித, ஜின் வர்க்ககம!) உங்கள் 
இறைவனின் அருட்சகாறடகளில் எறத 
நீங்கள் சபாய்ப்பிக்கிைரீ்கள்? 

هَیِ فه  ءِ  ِبا اَله بَُِكمها  اَٰ   ره
بَِٰن   ُتكهَذِ

54. விரிப்புகளில் சாய்ந்தவர்களாக 
அவர்கள் இருப்பார்கள். அவற்ைின் 
உள்பக்கங்கள் சமாத்தமான பட்டுத் 
துணியால் ஆனதாக இருக்கும். இன்னும், 
இரண்டு சசார்க்கங்களின் கனிகளும் 
(அவற்றை உண்ண விரும்புபவர்களுக்கு 
மிக) சமீபமாக இருக்கும். 

ْيه  لَٰ  ُمَتهِكـ ِ  فُُرش    عه
ا ٓاى ُِنهه ق     ِمْن  بهطه   اِْستهَْبه
نها  نَهتهْيِ  وهجه  دهان    الْجه

55. ஆக, (மனித, ஜின் வர்க்ககம!) உங்கள் 
இறைவனின் அருட்சகாறடகளில் எறத 
நீங்கள் சபாய்ப்பிக்கிைரீ்கள்? 

هَیِ  ءِ  فهِبا اَله بَُِكمها  اَٰ   ره
بَِٰن   ُتكهَذِ

56. அவற்ைில் (அந்த விரிப்புகளில் 
கணவறனத் தவிர மற்ை ஆண்கறள 
விட்டும்) பார்றவகறள தாழ்த்திய 
சபண்கள் இருப்பார்கள். இவர்களுக்கு 
முன்னர் மனிதகனா ஜின்கனா அவர்கறள 
சதாட்டிருக்க மாட்டார்கள். 

ُت  فِْيِهَنه  ْرِف    قَِٰصرَٰ  الَطه
نْس   یهْطِمثُْهَنه  لهْم    اِ

ٓاَن    وهَله  قهْبلهُهْم   جه

57. ஆக, (மனித, ஜின் வர்க்ககம!) உங்கள் 
இறைவனின் அருட்சகாறடகளில் எறத 
நீங்கள் சபாய்ப்பிக்கிைரீ்கள்? 

هَیِ  ءِ  فهِبا اَله بَُِكمها  اَٰ   ره
بَِٰن    ُتكهَذِ

58. அவர்கள் (-அந்த சவள்றள நிை 
கண்ணழகிகள்) மாணிக்கத்றதயும் 
பவளத்றதயும் கபான்று இருப்பார்கள். 

هنَهُهَنه  ها  الْيهاقُْوُت  ك
اُن   الْمهْرجه  وه

59. ஆக, (மனித, ஜின் வர்க்ககம!) உங்கள் 
இறைவனின் அருட்சகாறடகளில் எறத 
நீங்கள் சபாய்ப்பிக்கிைரீ்கள்? 

هَیِ  ءِ  فهِبا اَله بَُِكمها  اَٰ   ره
بَِٰن   ُتكهَذِ



 

ஸூரா ரஹ்மான் 

 

1262 

 

 الرحمن 

60. (உலகில் அல்லாஹ்றவ பயந்தவர் 
சசய்த) நல்லதுக்குக் கூலி (மறுறமயில் 
அல்லாஹ் அவருக்கு சகாடுக்கின்ை 
சசார்க்கம் என்ை) நல்லறதத் தவிர கவறு 
உண்டா? 

ٓاءُ  ههْل  زه اِن  جه   اََِله  اَْلِْحسه
اُن    اَْلِْحسه

61. ஆக, (மனித, ஜின் வர்க்ககம!) உங்கள் 
இறைவனின் அருட்சகாறடகளில் எறத 
நீங்கள் சபாய்ப்பிக்கிைரீ்கள்? 

هَیِ  ءِ  فهِبا اَله بَُِكمها  اَٰ   ره
بَِٰن   ُتكهَذِ

62. அந்த இரண்றடயும் விட தகுதியால் 
குறைந்த (கவறு) இரண்டு சசார்க்கங்களும் 
உண்டு. 

ِمْن  ِ   ُدْونِِهمها  وه َنهتَٰ  جه

63. ஆக, (மனித, ஜின் வர்க்ககம!) உங்கள் 
இறைவனின் அருட்சகாறடகளில் எறத 
நீங்கள் சபாய்ப்பிக்கிைரீ்கள்? 

هَیِ  ءِ  فهِبا اَله بَُِكمها  اَٰ   ره
بَِٰن    ُتكهَذِ

64. (அவற்ைில் மிக அடர்த்தியான பச்றச 
பசுறமயான மரங்கள் இருப்பதால்) அறவ 
இரண்டும் (தூரத்தில் இருந்து பார்ப்பதற்கு) 
கருறமயாக இருக்கும். 

  ِ  ُمْدههٓا َمهتَٰ

65. ஆக, (மனித, ஜின் வர்க்ககம!) உங்கள் 
இறைவனின் அருட்சகாறடகளில் எறத 
நீங்கள் சபாய்ப்பிக்கிைரீ்கள்? 

هَیِ  ءِ  فهِبا اَله بَُِكمها  اَٰ   ره
بَِٰن    ُتكهَذِ

66. அறவ இரண்டிலும் சபாங்கி 
எழக்கூடிய இரு ஊற்றுகள் இருக்கும்.  ِن  فِْيِهمها   عهیْنَٰ

  ِ اخهتَٰ  نهَضه

67. ஆக, (மனித, ஜின் வர்க்ககம!) உங்கள் 
இறைவனின் அருட்சகாறடகளில் எறத 
நீங்கள் சபாய்ப்பிக்கிைரீ்கள்? 

هَیِ  ءِ  فهِبا اَله بَُِكمها  اَٰ   ره
بَِٰن   ُتكهَذِ

68. அறவ இரண்டிலும் (பல வறக) 
பழங்களும் கபரீச்சமும் மாதுறளயும் 
இருக்கும். 

ة  َوهنهْخل   فِْيِهمها  ِكهه  فها
 وهُرَمهان   
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69. ஆக, (மனித, ஜின் வர்க்ககம!) உங்கள் 
இறைவனின் அருட்சகாறடகளில் எறத 
நீங்கள் சபாய்ப்பிக்கிைரீ்கள்? 

هَیِ  ءِ  فهِبا اَله بَُِكمها  اَٰ   ره
بَِٰن    ُتكهَذِ

70. அவற்ைில் (குணத்தால்) மிக 
சிைப்பானவர்கள், (முகத்தால்) கபரழகிகள் 
இருப்பார்கள். 

ت   فِْيِهَنه  ْْیَٰ ان    خه  ِحسه

71. ஆக, (மனித, ஜின் வர்க்ககம!) உங்கள் 
இறைவனின் அருட்சகாறடகளில் எறத 
நீங்கள் சபாய்ப்பிக்கிைரீ்கள்? 

هَیِ  ءِ  فهِبا اَله بَُِكمها  اَٰ   ره
بَِٰن    ُتكهَذِ

72. (அந்த சபண்கள்) சவள்றளநிை 
அழகிகள், (அவர்களுக்குரிய) இல்லங்களில் 
(அவர்களின் கணவன்மார்களுக்காக 
மட்டும் அவர்கள்) ஒதுக்கப்பட்டவர்கள். 
(கணவறனத் தவிர கவறு யாறரயும் 
அவர்கள் நாட மாட்டார்கள்.) 

ت   ُحوْر     ِف  َمهْقُصوْرَٰ
 الِْخيهاِم  

73. ஆக, (மனித, ஜின் வர்க்ககம!) உங்கள் 
இறைவனின் அருட்சகாறடகளில் எறத 
நீங்கள் சபாய்ப்பிக்கிைரீ்கள்? 

هَیِ  ءِ  فهِبا اَله بَُِكمها  اَٰ   ره
بَِٰن    ُتكهَذِ

74. இவர்களுக்கு முன்னர் மனிதகனா 
ஜின்கனா அவர்கறளத் சதாட்டிருக்க 
மாட்டார்கள். 

نْس   یهْطِمثُْهَنه  لهْم    اِ
ٓاَن    وهَله  قهْبلهُهْم   جه

75. ஆக, (மனித, ஜின் வர்க்ககம!) உங்கள் 
இறைவனின் அருட்சகாறடகளில் எறத 
நீங்கள் சபாய்ப்பிக்கிைரீ்கள்? 

هَیِ  ءِ  فهِبا اَله بَُِكمها  اَٰ   ره
بَِٰن    ُتكهَذِ

76. (சசார்க்கவாசிகள்) பச்றச நிை 
(உறைகள் உறடய) தறலயறணகள் 
மீதும், மிக அழகான (மிக கநர்த்தியான) 
விரிப்புகள் மீதும் சாய்ந்தவர்களாக 
இருப்பார்கள். 

ْيه  لَٰ  ُمَتهِكـ ِ ف   عه فْره  ره
ْبقهِرَی     ُخْضر  َوهعه

ان     ِحسه
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77. ஆக, (மனித, ஜின் வர்க்ககம!) உங்கள் 
இறைவனின் அருட்சகாறடகளில் எறத 
நீங்கள் சபாய்ப்பிக்கிைரீ்கள்? 

هَیِ  ءِ  فهِبا اَله بَُِكمها  اَٰ   ره
بَِٰن   ُتكهَذِ

78. கம்பரீத்திற்கும் கண்ணியத்திற்கும் 
(சகாறடகளுக்கும் அருள்களுக்கும்) 
உரியவனாகிய உமது இறைவனின் சபயர் 
மிகுந்த பாக்கியமானதும், மிகவும் 
உயர்ந்ததும், மிக்க மகத்துவமானதும் 
ஆகும். 

كه  ه   ِذی بَِكه ره  اْسُم  تهَبَٰ
َِٰل  ل اِمن  الْجه ْكره  وهاَْلِ
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ஸூரா ைாகிஆ الواقعة 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. நிகழக்கூடிய சம்பவம் (-மறுறம) 
நிகழ்ந்தால், ِت  اِذها ُة   وهقهعه  الْوهاقِعه

2. அது நிகழ்வறத (யாராலும்) 
சபாய்ப்பிக்க முடியாது.  ا  لهیْسه ِتهه هاِذبهة    لِوهقْعه  ك

3. (அது, பாவிகறள நரகத்தில்) 
தாழ்த்தக்கூடியதும், (நல்லவர்கறள 
சசார்க்கத்தில்) உயர்த்தக்கூடியதும் ஆகும். 

ة   افِضه ة    خه افِعه  َره

4. பூமி பலமாக குலுக்கப்பட்டால், ِت  اِذها ا   اَْلهْرُض  ُرَجه َجً  ره

5. இன்னும், மறலகள் தூள் தூளாக 
ஆக்கப்பட்டால்,  ِت بَُسه ا   الِْجبهاُل  وه  بهَسً

6. பரவுகின்ை (சூரிய) ஒளிக் கதிர்கறளப் 
கபால் (அல்லது காற்ைில் பைக்கும் 
காய்ந்த சருகுகறளப் கபால்) அறவ 
ஆகிவிடும். 

ْبهثًَا   ههبهٓاءً  فهكهانهْت  نٌۢ  َمُ

7. இன்னும், நீங்கள் மூன்று 
வறகயினர்களாக ஆகிவிடுவரீ்கள்.  هْزوهاًجا  وهُكنُْتْم َٰثهًة   ا هل  ث

8. ஆக, அருள் மிகுந்த வலப்பக்கம் 
உறடயவர்கள்! அருள் மிகுந்த வலப்பக்கம் 
உறடயவர்கள் யார்? 

ُب  ۬   فهاهْصحَٰ ا   الْمهْيمهنهِة    مه
ُب   الْمهْيمهنهِة   اهْصحَٰ

9. இன்னும், துர்பாக்கியம் நிறைந்த 
இடப்பக்கம் உறடயவர்கள்! துர்பாக்கியம் 
நிறைந்த இடப்பக்கம் உறடயவர்கள் யார்? 

ُب  اهْصحَٰ ۬   وه ِة   ا   الْمهْشـ همه  مه
ُب   الْمهْشـ همهِة   اهْصحَٰ
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10. இன்னும், (உலக வாழ்க்றகயில் 
நன்றமயில்) முந்தியவர்கள்தான் 
(மறுறமயில் சசார்க்கப் பதவிகளில்) 
முந்தியவர்கள் ஆவர். 

بِ  ِبُقْونه ۬   ُقْونه وهالَسَٰ  الَسَٰ

11. அவர்கள்தான் (அல்லாஹ்விற்கு) மிக 
சமீபமானவர்கள்.  كه َٰٓى ِ بُْونه   اُول َره  الُْمقه

12. “(அவர்கள்) நயமீ்” எனும் இன்பங்கள் 
நிறைந்த சசார்க்கங்களில் இருப்பார்கள்.  َْنَِٰت  ِف  الَنهِعْيِم   جه

13. முந்தியவர்களில் அதிகமானவர்கள் 
(அதில் நுறழவார்கள்).   لِْيه   َمِنه  ثُلَهة هَوه  اَْل

14. இன்னும், பின்கனாரில் 
குறைவானவர்கள் (அதில் நுறழவார்கள்).   اَْلَِٰخِریْنه   َمِنه  وهقهلِْيل 

15. ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட 
கட்டில்களின் மீது (அவர்கள் இருப்பார்கள்).  َٰل  نهة   َمهْوُضوْ  ُسُرر   عه

16. அவற்ைின் மீது சாய்ந்தவர்களாக 
ஒருவறர ஒருவர் பார்த்தவர்களாக 
இருப்பார்கள். 

ْيه  َتهِكـ ِ ا  َمُ ِبلِْيه  عهلهْيهه ُمتهقَٰ
 

17. நிரந்தரமான (ஒகர வயதுறடய) 
சிறுவர்கள் அவர்கறள சுற்ைி வருவார்கள்,  یهُطْوُف  ْ ان   عهلههْْیِ  ِولْده

لَهُدْونه    َمُخه

18. குவறளகளுடன், கூஜாக்களுடன், 
தூய்றமயான மது நிறைந்த 
கிண்ணங்களுடன். 

  ۬ هبهاِریْقه   ْكوهاب  َوها هاْس    ِباه ك   وه
ِعْي    َمِْن   َمه

19. அதனால் (-அந்த மதுவினால்) அவர்கள் 
தறலவலிக்கும் ஆளாக மாட்டார்கள். 
இன்னும், அவர்கள் அைிவு தடுமாைவும் 
மாட்டார்கள். 

ُعْونه  ََله  َده ا  یُصه ْنهه  وهَله   عه
 یَُْنِفُْونه  

20. இன்னும், அவர்கள் விரும்பி 
கதர்ந்சதடுக்கின்ை பழங்களுடனும்,   ة ِكهه فها َمها  وه   َمِ

ْونه   ُ َْیه  یهتهخه
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21. அ(ந்த நல்ல)வர்கள் மனம் 
விரும்புகின்ை பைறவகளின் 
மாமிசங்களுடனும் (சிறுவர்கள் 
சுற்றுவார்கள்). 

لهْحِم  ْْی   وه َمها  طه   َمِ
 یهْشتهُهْونه  

22. இன்னும், சவள்றள நிைமான 
கண்ணழகிகளான சபண்கள் (அவர்களுக்கு 
மறனவிகளாக இருப்பார்கள்). 

 ِعْي    وهُحوْر  

23. (அந்த அழகிகள்) பாதுகாக்கப்பட்ட 
முத்துக்கறளப் கபால் (இருப்பார்கள்).  هْمثهاِل ها   اللَُْؤلُؤِ  ك

ْكُنْوِن    الْمه

24. அவர்கள் சசய்துசகாண்டிருந்த 
அமல்களுக்குக் கூலியாக (இந்த சசார்க்க 
இன்பங்கள் சகாடுக்கப்படுவார்கள்). 

ٓاًءٌۢ  زه هانُْوا ِبمها جه یهْعمهلُْونه   ك
 

25. அதில் அவர்கள் வணீ் கபச்சுகறளகயா 
பாவமான கபச்சுகறளகயா சசவியுை 
மாட்டார்கள். 

ا  یهْسمهُعْونه  َله   وهَله  لهْغًوا فِْيهه
 تهاْثِْيًما  

26. (உள்ளங்கறள காயப்படுத்தாத) நல்ல 
கபச்சுகறளயும் “ஸலாம்” (என்று ஒருவர் 
மற்ைவருக்கு முகமன்) கூறுவறதயும் 
தவிர (சசவியுை மாட்டார்கள்). 

ًَٰما  قِْيًل  اََِله  ل ًَٰما  سه ل  سه

27. இன்னும், வலது பக்கம் உறடயவர்கள்! 
வலது பக்கம் உறடயவர்கள் யார்!  ُب اهْصحَٰ ۬   وه ا    الْيهِمْيِ    مه

ُب   الْيهِمْيِ   اهْصحَٰ

28. அவர்கள் முட்கள் நீக்கப்பட்ட இலந்றத 
மரங்களின் அருகிலும்,  َْمهْخُضْود    ِسْدر   ِف 

29. குறல குறலயாக சதாங்குகின்ை 
வாறழ மரங்களுக்கு அருகிலும்,   لْح ْنُضْود    وهطه  َمه

30. நீங்காத நிழல்களிலும்,   ْمُدْود    وهِظَل  َمه
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31. (நிற்காமல்) ஓடிக்சகாண்கட 
இருக்கின்ை நீருக்கு அருகிலும்,   ٓاء مه  َمهْسُكْوب    وه

32. அதிகமான பழங்களுக்கு அருகிலும்,   ة ِكهه فها ة    وه ِثْْیه  كه

33. தீர்ந்துவிடாத, தடுக்கப்படாத 
(பழங்களுக்கு அருகிலும்),  ة  َوهَله  ََله ْقُطْوعه  مه

ة    ْمُنْوعه  مه

34. உயர்வான விரிப்புகளிலும் வலது 
பக்கம் உறடயவர்கள் இருப்பார்கள்.   فُُرش ة    وه  َمهْرفُْوعه

35. இன்னும் அவர்கறள (-சசார்க்க 
கன்னிகறள) நிச்சயமாக நாம் முற்ைிலும் 
புதிதாககவ உருவாக்குகவாம், 

َها   ن ُهَنه  اِ اْنَٰ هنْشه ٓاًء   ا نْشه  اِ

36. ஆக, அவர்கறள நாம் ஆக்கி 
றவத்திருப்கபாம் (நிரந்தர) கன்னிகளாக,  ُهَنه لْنَٰ عه هبْكهاًرا   فهجه  ا

37. கணவறன கநசிப்பவர்களாக, சம 
வயதுறடயவர்களாக, ابًا   ُعُربًا هْتره  ا

38. வலது பக்கமுறடயவர்களுக்காக.  ِب هْصحَٰ  الْيهِمْيِ ۬ن  ََلِ

39. (வலது பக்கமுறடயவர்கள்) 
முன்கனாரிலும் அதிகமானவர்கள்,   لِْيه   َمِنه  ثُلَهة هَوه  اَْل

40. இன்னும், பின்கனாரிலும் 
அதிகமானவர்கள் இருப்பார்கள்.   ثُلَهة  اَْلَِٰخِریْنه   َمِنه  وه

41. இன்னும், இடது பக்கமுறடயவர்கள்! 
இடது பக்கமுறடயவர்கள் யார்?  ُب اهْصحَٰ ۬   وه مهاِل   ا    الَشِ  مه

ُب  مها  اهْصحَٰ  ِل  الَشِ

42. கடுறமயான சவப்பக் காற்ைிலும் 
நன்கு சகாதிக்கின்ை சுடு நீரிலும்,  ِْمْيم    ِف ُمْوم  َوهحه  سه

43. இன்னும், கரும் புறகயின் நிழலிலும் 
அவர்கள் இருப்பார்கள்.   یَهْحُمْوم    َمِْن  وهِظَل 
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44. (இறளப்பாறுவதற்கு ஏதுவாக அந்த 
புறக) குளிர்ந்திருக்காது, (நுகர்வதற்குத் 
கதாதுவாக) நறுமணம் உறடயதாகவும் 
இருக்காது. 

ِریْم   بهاِرد  َوهَله  ََله   كه

45. இதற்கு முன்னர் நிச்சயமாக அவர்கள் 
(உலகத்தில்) ஆடம்பர சுகவாசிகளாக (சரீர 
இச்றசயில் மூழ்கியவர்களாக) இருந்தனர். 

نَهُهْم  هانُْوا اِ لِكه  قهْبله  ك  ذَٰ
فِْيه ۬    ُمَْته

46. இன்னும், சபரும் பாவங்கறள 
சதாடர்ந்து பிடிவாதம் பிடித்தவர்களாக 
சசய்துசகாண்டிருந்தனர். 

هانُْوا ك ْونه   وه له  یُِصَرُ  عه
ِظْيِم   الِْحْنِث   الْعه

47. “நாங்கள் இைந்துவிட்டால், 
மண்ணாகவும் எலும்புகளாகவும் 
ஆகிவிட்டால், நிச்சயமாக நாங்கள் (இந்த 
நிறலக்கு மாைிய பின்னர் மீண்டும் உயிர் 
சகாடுக்கப்பட்டு) எழுப்பப்படுகவாமா?” 

هانُْوا ك ۬    وه ا یهُقْولُْونه   هى ِذه   ِمْتنها  ا
ُكَنها  اًما  وه ابًا َوهِعظه نَها  ُتره اِ   ءه

 لهمهْبُعْوثُْونه  

48. “இன்னும், முன்கனார்களான எங்கள் 
மூதாறதகளுமா (உயிர்ப்பிக்கப்பட்டு 
எழுப்பப்படுவார்கள்)?” 

بهٓاُؤنها  اَٰ هوه لُْونه   ا  اَْلهَوه

49. (நபிகய!) நீர் கூறுவரீாக! “நிச்சயமாக 
முன்கனாரும் பின்கனாரும்,  لِْيه  اَِنه  قُْل هَوه   اَْل

 وهاَْلَِٰخِریْنه  

50. (அல்லாஹ்விடம்) அைியப்பட்ட 
(மறுறம) நாளின் ஒரு குைிப்பிட்ட 
கநரத்தில் ஒன்று கசர்க்கப்படுவரீ்கள்.” 

  ۬ اِت  اِلَٰ  لهمهْجُمْوُعْونه     ِمْيقه
 َمهْعلُْوم   یهْوم  

51. பிைகு, (இந்த நபிறய) சபாய்ப்பித்த 
வழிககடர்ககள! நிச்சயமாக நீங்கள்,  نَهُكْم  ثَُمه ا  اِ هیَُهه ٓالَُْونه  ا   الَضه

بُْونه    الُْمكهَذِ

52. “ஸக்கூம்” (-முட்கள் நிறைந்த கள்ளி) 
மரத்தில் இருந்துதான் சாப்பிடுவரீ்கள்.  َٰكِلُْونه ر   ِمْن  َله جه  َمِْن   شه

 زهقَُْوم   
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53. ஆக, அதில் இருந்து (உங்கள்) 
வயிறுகறள நிரப்புவரீ்கள்.  ا  فهمهالِـ ُْونه  الُْبُطْونه   ِمْنهه

54. அதற்கு கமலாக கடுறமயாக 
சகாதிக்கின்ை நீறர குடிப்பரீ்கள்.  ِربُْونه  ِمنه  عهلهْيهِ  فهشَٰ

ِمْيِم    الْحه

55. ஆக, தாகித்த ஒட்டகங்கள் (தண்ணரீ்) 
குடிப்பறதப் கபால் குடிப்பரீ்கள்.  ِربُْونه  الِْهْيِم   ُشْربه  فهشَٰ

56. இதுதான் (சசயல்களுக்குரிய 
விசாரறண நறடசபற்று) கூலி 
(சகாடுக்கப்படும்) நாளில் அவர்களுக்குரிய 
விருந்கதாம்பலாகும். 

ا  یهْومه  نُُزلُُهْم  هَٰذه
یِْن    الَدِ

57. நாம்தான் உங்கறளப் பறடத்கதாம். 
ஆக, நீங்கள் (இைந்த பின்னர் மீண்டும் 
எழுப்பப்படுவறத) உண்றம என 
நம்பமாட்டீர்களா? 

ُكْم  نهْحُن  لهْقنَٰ   فهلهْو َله  خه
قُْونه  َدِ  ُتصه

58. நீங்கள் (உங்கள் மறனவிகளின் 
கருவறையில்) சசலுத்துகின்ை 
இந்திரியத்றதப் பற்ைி அைிவியுங்கள்! 

یُْتْم  ءه هفهره ا  ا  ُتْمُنْونه   َمه

59. அறத (-அந்த இந்திரியத்றதயும் அதில் 
இருந்து உருவாகும் சிசுறவயும்) நீங்கள் 
பறடக்கிைரீ்களா? அல்லது நாம்தான் 
(அறத) பறடக்கக்கூடியவர்களா? 

هنُْتْم  ا هْم  تهْخلُُقْونهه    ءه  ا
لُِقْونه  نهْحُن   الْخَٰ

60. நாம்தான் உங்களுக்கு மத்தியில் 
மரணத்றத (அது யாருக்கு, எப்கபாது 
வரும் என்று) நிர்ணயித்கதாம். இன்னும் 
நாங்கள் இயலாதவர்கள் இல்றல, 

ْرنها  نهْحُن   بهیْنهُكُم  قهَده
ا  الْمهْوته  مه  نهْحُن  وه

 ِبمهْسُبْوقِْيه  

61. உங்கள் உருவங்கறள மாற்றுவதற்கும், 
நீங்கள் அைியாத ஒன்ைில் (-புதிய ஓர் 
உருவத்தில்) உங்கறள 
உருவாக்கிவிடுவதற்கும் (நாங்கள் 
இயலாதவர்கள் இல்றல). 

لَٰ   هْن  عه له  ا هْمثهالهُكْم  نَُبهَدِ  ا
ُكْم  ا  ِفْ  وهنُْنِشئه  َله  مه
 تهْعلهُمْونه 
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62. (பறடப்புகள்) முதல் முறையாக 
உருவாக்கப்பட்டறத (-அவற்றை 
உருவாக்கியவன் யார் என்று) நீங்கள் 
திட்டவட்டமாக அைிந்தீர்கள். ஆக, (அப்படி 
இருக்க அந்த இறைவறனத்தான் வணங்க 
கவண்டும் என்று) நீங்கள் நல்லுபகதசம் 
சபைமாட்டீர்களா? 

ْد  لهقه هةه  عهلِْمُتُم  وه   الَنهْشا
َكهُرْونه  فهلهْو َله  اَْلُْولَٰ  تهذه
 

63. ஆக, நீங்கள் (பூமியில்) உழு(து 
பயிரிடு)கிைரீ்ககள, அறதப் பற்ைி 
அைிவியுங்கள்! 

یُْتْم  ءه هفهره ا  ا  تهْحُرثُْونه   َمه

64. அறத நீங்கள் முறளக்க 
றவக்கிைரீ்களா? அல்லது, நாம் (அறத) 
முறளக்க றவப்பவர்களா? 

هنُْتْم  ا ُعْونهه    ءه هْم  تهْزره  ا
ِرُعْونه  نهْحُن   الَزَٰ

65. நாம் நாடினால் அறத (பயனற்ை) 
சருகுகளாக (பதருகளாக) 
ஆக்கிவிடுகவாம். (உங்கள் அறுவறடகள் 
இந்த நிறலக்கு ஆகியறதப் பார்த்து 
அறவ ஏன் இப்படி ஆகின என்று) நீங்கள் 
ஆச்சரியப்படுபவர்களாக (அல்லது, 
கவறலப்படுபவர்களாக) ஆகி இருப்பரீ்கள். 

ٓاءُ  لهوْ  لْنَٰهُ  نهشه عه اًما   لهجه  ُحطه
لُْتْم   تهفهَكهُهْونه   فهظه

66. “நிச்சயமாக நாங்கள் நஷ்டவாளிகள்” 
(என்றும்)  نَها ُمْونه   اِ  لهُمْغره

67. “மாைாக, நாங்கள் சபரும் 
இழப்புக்குள்ளானவர்கள்” (என்றும் 
அப்கபாது நீங்கள் கூறுவரீ்கள்). 

ْحُرْوُمْونه  نهْحُن  بهْل   مه

68. ஆக, நீங்கள் குடிக்கின்ை தண்ணறீரப் 
பற்ைி அைிவியுங்கள்!  یُْتُم ءه هفهره   الَهِذْی  الْمهٓاءه  ا

بُْونه    تهْشره

69. கார்கமகத்தில் இருந்து அறத நீங்கள் 
இைக்கினரீ்களா? அல்லது, நாம் (அறத 
கமகத்தில் இருந்து) இைக்கக் 
கூடியவர்களா? 

هنُْتْم  ا لُْتُمْوهُ  ءه هنْزه  ِمنه  ا
هْم  الُْمْزِن    نهْحُن  ا

 الُْمَْنِلُْونه 
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70. நாம் நாடினால் அறத உப்பு நீராக 
ஆக்கிவிடுகவாம். ஆக, (இந்த மாசபரும் 
அருட்சகாறடக்காக இறைவனுக்கு) 
நீங்கள் நன்ைிசசலுத்த கவண்டாமா? 

ٓاءُ  لهوْ  لْنَٰهُ  نهشه عه اًجا  جه   اُجه
 تهْشُكُرْونه  فهلهْو َله 

71. ஆக, நீங்கள் தீ மூட்டுகின்ை 
சநருப்றபப் பற்ைி அைிவியுங்கள்!  یُْتُم ءه هفهره  الَهِتْ  الَنهاره  ا

 ُتوُْرْونه  

72. அதன் மரத்றத நீங்கள் 
உருவாக்கினரீ்களா? அல்லது, நாம் (அறத) 
உருவாக்கக் கூடியவர்களா? 

هنُْتْم  ا اُْتْم  ءه هنْشه ا   ا تههه ره جه  شه
هْم   الُْمْنِشـ ُْونه  نهْحُن  ا

73. நாம் அறத (-உலக சநருப்றப 
மறுறமயின் நரக சநருப்றபப் பற்ைி 
உங்களுக்கு நிறனவூட்டுகிை) ஒரு 
நிறனவூட்டலாகவும் பயணிகளுக்கு பலன் 
தரக்கூடியதாகவும் ஆக்கிகனாம். 

ا نهْحُن  هه لْنَٰ عه ةً   جه تهْذِكره
تهاعًا  مه یْنه   َوه  لَِلُْمْقوِ

74. ஆககவ, (நபிகய!) மகத்தான உமது 
இறைவனின் சபயறர துதித்து 
சதாழுவரீாக! 

ْح  َبِ بَِكه  ِباْسِم  فهسه   ره
ِظْيِمن   الْعه

75. ஆக, (சதற்கு திறசயில்) 
நட்சத்திரங்கள் விழுகின்ை (-மறைகின்ை) 
இடங்கள் மீது நான் சத்தியம் சசய்கிகைன். 

قِِع  اُقِْسُم  فهله     ِبمهوَٰ
 الَنُُجْوِم  

76. (இது எத்தறகய சத்தியம் என்று) 
நீங்கள் அைிந்து சகாண்டால் நிச்சயமாக 
இது மாசபரும் சத்தியமாக இருக்கும். 

نَهه   اِ م   وه  تهْعلهُمْونه  لَهوْ  لهقهسه
ِظْيم     عه

77. நிச்சயமாக இது கண்ணியமான 
குர்ஆனாகும்,   نَهه ن   اِ ِریْم    لهُقْراَٰ  كه

78. பாதுகாக்கப்பட்ட பதிகவட்டில் 
இருக்கிைது.  ْْكُنْون    ِكتَٰب   ِف  َمه



 

ஸூரா முஜாதலா 

 

1273 

 

 المجادلة

79. மிகவும் பரிசுத்தமான (வான)வர்கறளத் 
தவிர இறதத் சதாடமாட்டார்கள்.  ه    ََله  اََِله  یهمهَسُ

ُرْونه   َهه  الُْمطه

80. (இது) அகிலங்களின் 
இறைவனிடமிருந்து இைக்கப்பட்ட 
கவதமாகும். 

َبِ  َمِْن  تهَْنِیْل   لهِمْيه  َره الْعَٰ
 

81. ஆக, இந்த கபச்றச (-குர்ஆறன) 
நீங்கள் அலட்சியம் சசய்(து, இதில் உள்ள 
உண்றம அத்தாட்சிகறள நீங்கள் 
சபாய்ப்பிக்)கிைரீ்களா? 

ا ذه هفهِبهَٰ ِدیِْث  ا هنُْتْم  الْحه   ا
ْدِهُنْونه    َمُ

82. இன்னும், நிச்சயமாக நீங்கள் (இறத) 
சபாய்ப்பிப்பறதகய (அல்லாஹ் உங்கள் 
மீது சசய்த அருள்களுக்கு) உங்கள் 
நன்ைியாக ஆக்கிக் சகாண்டீர்களா? 

لُْونه  تهْجعه هنَهُكْم  ِرْزقهُكْم  وه  ا
بُْونه   ُتكهَذِ

83. ஆக, (மரணிப்பவரின் உயிர் பிரிகின்ை 
நிறலயில்) அது சதாண்றடக் குழிறய 
அறடந்தகபாது, 

ِت  اِذها فهلهْو َله     بهلهغه
 الُْحلُْقْومه  

84. நீங்கள் அந்கநரத்தில் (அவருக்கு 
அருகில் இருந்து சகாண்டு அவரது 
நிறலறய உங்கள் கண்களால்) 
பார்க்கிைரீ்கள். (ஆனாலும் உங்களால் 
அவருக்கு எவ்வித உதவியும் சசய்ய 
முடியவில்றல.) 

هنُْتْم  ا ذ   وه  ِحْينهى ِ
 تهْنُظُرْونه  

85. நாம் (-நமது வானவர்கள்) உங்கறள 
விட அவருக்கு மிக சமீபமாக 
இருக்கிகைாம். என்ைாலும், நீங்கள் பார்க்க 
முடியாது. (உயிறர வாங்கும்கபாது 
வானவர்கள் அருகில் இருந்தும் 
அவர்கறள மனிதர்களால் பார்க்க 
முடியாது.) 

نهْحُن  ُب  وه هقْره  ِمْنُكْم  اِلهْيهِ  ا
َِٰكْن  ل  ُتْبِصُرْونه  ََله  وه
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86. ஆக, நீங்கள் (மறுறமயில் 
விசாரிக்கப்பட்டு) கூலி 
சகாடுக்கப்படாதவர்களாக இருந்தால், 

ْْیه  ُكنُْتْم  اِْن  فهلهْو َله     غه
ِدیِْنْيه    مه

87. (அந்த உங்கள் கூற்ைில்) நீங்கள் 
உண்றமயாளர்களாக இருந்தால் அறத (-
அந்த உயிறர) நீங்கள் திரும்ப சகாண்டு 
வந்திருக்கலாகம? 

ا    ُكنُْتْم  اِْن  تهْرِجُعْونههه
ِدقِْيه   صَٰ

88. ஆக, (மரணித்தவர் அல்லாஹ்விற்கு) 
சமீபமான (நல்ல)வர்களில் உள்ளவராக 
இருந்தால், 

ا   هَمه هانه  اِْن  فها   ِمنه  ك
ِبْيه  الُْمقه   َره

89. (அவருக்கு மறுறமயில் மகத்தான) 
அருளும் (நல்ல) உணவும் (உயர்ந்த 
நறுமணமும்) “நயமீ்” என்ை இன்பம் 
நிறைந்த சசார்க்கமும் உண்டு. 

ْوح   َنهُت َوه  فهره ۬  َوهجه ان    یْحه   ره
 نهِعْيم  

90. ஆக, (இைந்தவர்) வலது பக்கம் 
உறடயவர்களில் உள்ளவராக இருந்தால்,   ا هَمه ا هانه  اِْن  وه ِب  ِمْن  ك  اهْصحَٰ

 الْيهِمْيِ  

91. (ஓ நல்லவகர!) வலது பக்கம் 
உறடயவர்களில் உள்ள உமக்கு ஸலாம் 
(பாதுகாப்பும் ஈகடற்ைமும்) உண்டாகுக! 

َٰم   ل ِب  ِمْن  لَهكه  فهسه  اهْصحَٰ
 الْيهِمْيِ  

92. ஆக, அவர் வழிசகட்டவர்களில், 
சபாய்ப்பித்தவர்களில் உள்ளவர்களாக 
இருந்தால், 

ا   هَمه ا هانه  اِْن  وه  ِمنه  ك
ِبْيه  ٓالَِْيه   الُْمكهَذِ  الَضه

93. கடுறமயாக சகாதிக்கின்ை சுடுநீரின் 
விருந்தும்,   ِمْيم    َمِْن  فهَُنُل  حه

94. நரகத்தில் றவத்து சநருப்பில் 
சபாசுக்குவதும்தான் (அவருக்கு கூலியாக 
இருக்கும்). 

تهْصلِيهةُ  ِحْيم   وه  جه
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95. நிச்சயமாக இதுதான் மிக உறுதியான 
உண்றமயாகும்.  ا اَِنه ذه َقُ  هَٰ  لهُهوهحه

 الْيهِقْيِ  

96. ஆக, மகத்தான உமது இறைவனின் 
சபயறர துதித்து சதாழுவரீாக!  ْح َبِ بَِكه  ِباْسِم  فهسه   ره

ِظْيِمن   الْعه

ஸூரா ஹதீத் الحديد 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. வானங்களில் உள்ளவர்களும், பூமியில் 
உள்ளவர்களும் அல்லாஹ்றவ துதித்து 
சதாழுகிைார்கள். அவன்தான் 
மிறகத்தவன், மகா ஞானவான் ஆவான். 

َبهحه  ِ  سه ا  ّلِلََٰ ِت  ِف  مه مَٰوَٰ  الَسه
ِزیْزُ  وهاَْلهْرِض    ُهوهالْعه   وه
ِكْيُم   الْحه

2. வானங்கள் இன்னும் பூமியின் ஆட்சி 
அவனுக்கக உரியது. அவன் 
உயிர்சகாடுக்கிைான்; மரணிக்க 
றவக்கிைான். இன்னும், அவன் 
எல்லாவற்ைின் மீதும் 
கபராற்ைலுறடயவன் ஆவான். 

ِت  ُملُْك  لهه   مَٰوَٰ  الَسه
یُِمْيُت    یُْح   وهاَْلهْرِض      وه
لَٰ  ء   كَُلِ   وهُهوهعه ْ قهِدیْر    َشه

 

3. அவன்தான் முதலாமவன்; 
இறுதியானவன்; கமகலாங்கியவன்; 
மறைந்தவன். அவன் எல்லாவற்றையும் 
நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

ُل  هَوه  وهاَْلَِٰخرُ   ُهوهاَْل
اِهرُ  الْبهاِطُن    وهالَظه  وه
ِبكَُلِ  ء   وهُهوه ْ  عهلِْيم   َشه
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4. அவன் ஆறு நாட்களில் 
வானங்கறளயும் பூமிறயயும் 
பறடத்தான். பிைகு, அர்ஷின் மீது அவன் 
உயர்ந்துவிட்டான். பூமியில் 
நுறழவறதயும் அதிலிருந்து 
சவளிகயறுவறதயும் வானத்தில் இருந்து 
இைங்குவறதயும் அதில் ஏறுவறதயும் 
அவன் நன்கைிவான். இன்னும், நீங்கள் 
எங்கு இருந்தாலும் அவன் உங்களுடன் 
இருக்கிைான். நீங்கள் சசய்வறத 
அல்லாஹ் உற்று கநாக்குபவன் ஆவான். 

لهقه  ُهوهالَهِذْی  ِت  خه مَٰوَٰ  الَسه
هیَهام   ِسَتهةِ  ِفْ  وهاَْلهْرضه   ثَُمه  ا
له  اْستهوَٰی ْرِش    عه   الْعه
ا  یهْعلهُم    اَْلهْرِض  ِف  یهلُِج  مه
ا  مه ا  یهْخُرُج  وه ا  ِمْنهه مه  وه
مهٓاءِ  ِمنه  یهَْنُِل  ا   الَسه مه  وه
ا    یهْعُرُج  ُكْم  فِْيهه عه  وهُهوهمه
هیْنه  ا  ا ُ  ُكنُْتْم    مه   ِبمها  وهاّلَلَٰ

 بهِصْْی   تهْعمهلُْونه 

5. வானங்கள், இன்னும் பூமியின் ஆட்சி 
அவனுக்கக உரியது. அல்லாஹ்வின் 
பக்ககம எல்லாக் காரியங்களும் 
திருப்பப்படுகின்ைன. 

ِت  ُملُْك  لهه   مَٰوَٰ  الَسه
اِله  وهاَْلهْرِض    ِ  وه عُ  اّلَلَٰ   ُتْرجه
 اَْلُُموُْر 

6. அவன் பகலில் இரறவ நுறழக்கிைான். 
இரவில் பகறல நுறழக்கிைான். இன்னும், 
சநஞ்சங்களில் உள்ளவற்றை அவன் 
நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

ارِ  ِف  الَهْيله  یُْولُِج   الَنههه
یُْولُِج  اره  وه  الَهْيِل    ِف  الَنههه

 ٌۢ اِت  وهُهوهعهلِْيم  ُدْوِر  ِبذه الَصُ
 

7. அல்லாஹ்றவயும் அவனது தூதறரயும் 
நம்பிக்றக சகாள்ளுங்கள்! இன்னும், 
அவன் எதில் உங்கறள (ஒருவருக்குப் 
பின்னர் ஒருவறர) பிரதிநிதிகளாக 
ஆக்கினாகனா அ(-ந்த சசல்வத்)திலிருந்து 
தர்மம் சசய்யுங்கள்! ஆக, (மனிதர்ககள!) 
உங்களில் எவர்கள் நம்பிக்றக 
சகாண்டார்ககளா; இன்னும், தர்மம் 
சசய்தார்ககளா அவர்களுக்கு மிகப் சபரிய 
சவகுமதி(யாகிய சசார்க்கம்) உண்டு. 

ِمُنْوا ِ  اَٰ ُسْولِه   ِباّلَلَٰ  وهره
هنِْفُقْوا ا لهُكْم  ِمَمها  وه عه  جه

  فِْيِه    َمُْستهْخلهِفْيه 
ُنْوا فهالَهِذیْنه  مه  ِمْنُكْم  اَٰ
هنْفهُقْوا ا هْجر   لهُهْم  وه ِبْْی   ا كه
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8. அல்லாஹ்றவ நீங்கள் நம்பிக்றக 
சகாள்ளாமல் இருப்பதற்கு உங்களுக்கு 
என்ன ஆனது? நீங்கள் உங்கள் 
இறைவறன நம்பிக்றக சகாள்வதற்கு 
இந்த தூதர் உங்கறள அறழக்கிைார். 
திட்டமாக அவன் (உங்களிடம்) உங்கள் 
சத்திய வாக்றக வாங்கி இருக்கிைான். 
நீங்கள் (ஒரு நாள்) நம்பிக்றகயாளராக 
ஆக நாடினால் (இதுதான் சரியான கநரம், 
இப்கபாகத நம்பிக்றக சகாள்ளுங்கள். 
மரணம் எப்கபாது வரும் என்று நீங்கள் 
அைிய மாட்டீர்கள்). 

ا  مه ِ    ُتْؤِمُنْونه  َله  لهُكْم  وه   ِباّلَلَٰ
ُسْوُل  الَره  یهْدُعْوُكْم  وه
بَُِكْم  لُِتْؤِمُنْوا قهْد  ِبره ذه  وه   اهخه
 ُكنُْتْم  اِْن  ِمیْثهاقهُكْم 
ْؤِمِنْيه   َمُ

9. அவன் தனது அடியார் மீது சதளிவான 
அத்தாட்சிகறள இைக்குகிைான், அவன் 
உங்கறள (அதன் மூலம்) இருள்களில் 
இருந்து சவளிச்சத்தின் பக்கம் 
சவளிகயற்றுவதற்காக. இன்னும், 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் உங்கள் மீது மிக 
இரக்கமுறடயவனும் கருறணயாளனும் 
ஆவான். 

َُِل  ُهوهالَهِذْی  لَٰ  یَُنه ْبِده    عه   عه
یَٰت    ُكْم لَُِيْخرِ  بهیَِنَٰت   اَٰ  جه
لُمَِٰت  َمِنه   الَنُوِْر    اِله  الَظُ
اَِنه  ه  وه ُءْوف   ِبُكْم  اّلَلَٰ   لهره

 َرهِحْيم  

10. அல்லாஹ்வின் பாறதயில் நீங்கள் 
தர்மம் சசய்யாமல் இருப்பதற்கு 
உங்களுக்கு என்ன ஆனது? வானங்கள் 
இன்னும் பூமியின் சசாத்துக்கள் 
அல்லாஹ்விற்கக உரியன. (மக்காவின்) 
சவற்ைிக்கு முன்னர் தர்மம் சசய்து 
(அல்லாஹ்வின் பாறதயில்) கபார் 
சசய்தவருக்கு உங்களில் எவரும் சமமாக 
மாட்டார். (மக்காவின் சவற்ைிக்கு) பின்னர் 
தர்மம் சசய்து கபார் சசய்தவர்கறள விட 
அவர்கள்தான் மிக மகத்தான பதவி 
உறடயவர்கள். இன்னும், (உங்கள்) 
எல்கலாருக்கும் அல்லாஹ் சசார்க்கத்றத 
வாக்களித்துள்ளான். அல்லாஹ் நீங்கள் 
சசய்வறத ஆழ்ந்தைிபவன் ஆவான். 

ا  مه هََله  لهُكْم  وه  ِفْ  ُتْنِفُقْوا ا
ِبْيِل  ِ  سه ِ  اّلَلَٰ اُث  وهّلِلََٰ   ِمْْیه
ِت  مَٰوَٰ  َله  وهاَْلهْرِض    الَسه
هنْفهقه  َمهْن  ِمْنُكْم  یهْستهوِْی    ا

  وهقَٰتهله    الْفهْتِح  قهْبِل  ِمْن 
كه  َٰٓى ِ ُم  اُول هْعظه ةً  ا   َمِنه  دهرهجه
هنْفهُقْوا الَهِذیْنه  ْ  ا  بهْعُد  ِمنٌۢ
كَُلً  وهقَٰتهلُْوا   ُ  َوهعهده  وه  اّلَلَٰ
ُ  الُْحْسنَٰ     ِبمها  وهاّلَلَٰ
ن  تهْعمهلُْونه  ِبْْی   خه



 

ஸூரா முஜாதலா 

 

1278 

 

 المجادلة

11. யார் அல்லாஹ்விற்கு அழகிய 
கடனாக கடன் சகாடுப்பார்? அப்படி அவர் 
சகாடுத்தால் அவன் அவருக்கு அறத 
பன்மடங்காக்குவான். இன்னும், அவருக்கு 
கண்ணியமான சவகுமதி (-சசார்க்கம்) 
உண்டு. 

ْن  ه  یُْقِرُض  الَهِذْی  ذها مه   اّلَلَٰ
ًنا  قهْرًضا  سه ِعفهه   حه  لهه   فهُيضَٰ
لهه    هْجر   وه ِریْم    ا  كه

12. (நபிகய!) நம்பிக்றக சகாண்ட 
ஆண்கறளயும் நம்பிக்றக சகாண்ட 
சபண்கறளயும் (மறுறமயில்) நீர் பார்ப்பரீ், 
அவர்களின் ஒளி (-அவர்களின் நம்பிக்றக 
மற்றும் நல்ல அமல்களின் நன்றமகள்) 
அவர்களுக்கு முன்னர் சசல்லும். 
இன்னும், அவர்களின் வலப்பக்கங்களில் 
(அவர்களின் சசயகலடுகள் பைந்து 
சகாண்டிருக்கும்). இன்று உங்கள் 
நற்சசய்தி சசார்க்கங்களாகும். அவற்ைின் 
கீழ் நதிகள் ஓடும். அவர்கள் அதில் 
நிரந்தரமாக இருப்பார்கள். அதுதான் 
மகத்தான சவற்ைியாகும். 

ی یهْومه   الُْمْؤِمِنْيه  تهره
ِت  الُْمْؤِمنَٰ  نُوُْرُهْم  یهْسعَٰ  وه

هیِْدیِْهْم  بهْيه  ِباهیْمهانِِهْم  ا  وه
ىُكُم  َنَٰت   الْيهْومه  بُْشرَٰ   جه
ا  ِمْن  تهْجِرْی  رُ  تهْحِتهه  اَْلهنْهَٰ
لِِدیْنه  ا     خَٰ لِكه  فِْيهه  ذَٰ
ِظْيُم   ُهوهالْفهوْزُ   الْعه

13. அந்நாளில் நயவஞ்சகர்களும் 
நயவஞ்சகிகளும் நம்பிக்றக 
சகாண்டவர்களுக்கு கூறுவார்கள்: 
“எங்கறள (சகாஞ்சம்) காத்திருங்கள்! 
உங்கள் ஒளியிலிருந்து நாங்கள் 
(சகாஞ்சம்) எடுத்துக் சகாள்கிகைாம்.” 
(அப்கபாது அவர்களுக்கு) கூைப்படும் 
“உங்களுக்குப் பின்னால் (வந்த 
வழியிகலகய) நீங்கள் திரும்பிச் 
சசல்லுங்கள்! (அங்கு) ஒளிறய 
கதடுங்கள்!” ஆக, அவர்களுக்கு மத்தியில் 
ஒரு சுவர் அறமக்கப்படும். அதற்கு ஒரு 
வாசல் இருக்கும். அதன் உள் பக்கம், 
அதில் அருள் இருக்கும். அதன் 
சவளிப்பக்கம், அதற்கு முன்னால் 
தண்டறன இருக்கும். 

ِفُقْونه  یهُقْوُل  یهْومه   الُْمنَٰ
ُت  ِفقَٰ الُْمنَٰ ُنوا لِلَهِذیْنه  وه مه  اَٰ
نُْظُرْونها   ِمْن  نهْقتهِبْس  ا
 اْرِجُعْوا قِْيله  نَُوِْرُكْم   
ُكْم  ٓاءه  نُوًْرا    فهالْتهِمُسْوا وهره
ْ  فهُضِربه  ُ  لَهه   ِبُسوْر   بهْيٰنه
ْحمهةُ  فِْيهِ  بهاِطُنه   بهاب      الَره

اِهُره    قِبهلِهِ  ِمْن  وهظه
اُب   ذه  الْعه
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14. “நாங்கள் உங்களுடன் 
இருக்கவில்றலயா?” என்று (கூைி) 
அவர்கறள கூவி அறழப்பார்கள். 
அவர்கள் (-நம்பிக்றகயாளர்கள்) 
கூறுவார்கள்: “ஏன் இல்றல. என்ைாலும், 
நீங்கள் (-நயவஞ்சகர்கள்) உங்கறளகய 
அழித்துக் சகாண்டீர்கள்; இன்னும், 
(நபிக்கும் நம்பிக்றகயாளர்களுக்கும்) 
ஆபத்து நிகழ கவண்டும் என்று சமயம் 
பார்த்துக் சகாண்டிருந்தீர்கள்; இன்னும், 
(அல்லாஹ்வின் தூதரின் கூற்ைில்) 
சந்கதகித்தீர்கள்; இன்னும், சபாய்யான 
ஆறசகள் உங்கறள மயக்கின. 
இறுதியாக, அல்லாஹ்வின் கட்டறள 
வந்துவிட்டது. மயக்கக் கூடியவன் (-
றஷத்தான்) அல்லாஹ்றவ விட்டும் 
உங்கறள மயக்கிவிட்டான்.” 

هلهْم  یُنهاُدْونهُهْم   نهُكْن  ا
ُكْم      بهلَٰ  قهالُْوا َمهعه

َِٰكَنهُكْم  ل   فهتهنُْتْم  وه
ُكْم  هنُْفسه بَهْصُتْم  ا تهره  وه
اْرتهْبُتْم  ْتُكُم  وه َره  وهغه
اِنَُ  َتَٰ  اَْلهمه ٓاءه  حه هْمرُ  جه ِ  ا  اّلَلَٰ
ُكْم  َره ِ  وهغه ُرْوُر  ِباّلَلَٰ  الْغه

15. ஆக, இன்றைய தினம் உங்களிடமும் 
நிராகரிப்பாளர்களிடமும் எவ்வித பரிகாரம் 
(மீட்புத் சதாறக) - வாங்கப்படாது. உங்கள் 
தங்குமிடம் நரகம்தான். அதுதான் 
உங்களுக்கு மிக ஏற்ைமானது. 
மீளுமிடங்களில் அது மிகக் சகட்டது. 

ذُ  َله  فهالْيهْومه    ِمْنُكْم  یُْؤخه
  الَهِذیْنه  ِمنه  فِْدیهة  َوهَله 
ىُكُم   كهفهُرْوا    اْوَٰ  الَنهاُر    مه
َٰىُكْم    ِِهه  ْول ِبْئسه  مه   وه

 الْمهِصْْیُ 
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16. அல்லாஹ்றவ நிறனவு கூர்வதாலும் 
இைங்கிய உண்றமயான கவதத்(றத 
ஓதுவ)தினாலும் அவர்களின் உள்ளங்கள் 
நடுங்க நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு கநரம் 
வரவில்றலயா? இன்னும், இதற்கு 
முன்னர் கவதம் சகாடுக்கப்பட்டவர்கறளப் 
கபால் அவர்கள் ஆகிவிட கவண்டாம். 
ஆக, அவர்கள் (-முந்திய கவதக்காரர்கள்) 
மீது காலம் மிக நீண்டுவிட்டது. ஆககவ, 
அவர்களின் உள்ளங்கள் இறுகிவிட்டன. 
இன்னும், அவர்களில் அதிகமானவர்கள் 
(அல்லாஹ்வின் கட்டறளகறள 
மீைக்கூடிய) பாவிகள் ஆவார்கள். 

هلهْم  ا لِلَهِذیْنه  یهاِْن  ا ُنْو  مه هْن  اَٰ   ا
عه  ِ  لِِذْكرِ  قُلُْوبُُهْم  تهْخشه  اّلَلَٰ
ا  مه له  وه َقِ    ِمنه  نهزه   وهَله  الْحه

هالَهِذیْنه   یهُكْونُْوا  اُْوُتوا ك
اله  قهْبُل  ِمْن  الِْكتَٰبه   فهطه
 ُ ُد  عهلههْْیِ ْت  اَْلهمه   فهقهسه
ِثْْی   قُلُْوبُُهْم    ْ  وهكه  َمِْٰنُ
 فَِٰسُقْونه 

17. அைிந்து சகாள்ளுங்கள்! நிச்சயமாக 
அல்லாஹ், பூமிறய, அது இைந்த பின்னர் 
உயிர்ப்பிக்கிைான். நீங்கள் சிந்தித்து 
புரிவதற்காக வசனங்கறள நாம் 
உங்களுக்கு திட்டமாக 
சதளிவுபடுத்துகிகைாம். 

ا هَنه  اِعْلهُمْو  ه  ا   یُْحِ  اّلَلَٰ
ا    بهْعده  اَْلهْرضه  ْوِتهه   قهْد  مه
لَهُكْم  اَْلَٰیَِٰت  لهُكُم  بهیَهَنها   لهعه

 تهْعِقلُْونه 

18. நிச்சயமாக (அல்லாஹ்வின் 
பாறதயில்) தர்மம் சசய்த ஆண்கள், 
தர்மம் சசய்த சபண்கள், இன்னும், 
அல்லாஹ்விற்கு அழகிய கடனாக கடன் 
சகாடுத்தவர்கள் அவர்களுக்கு 
(நற்கூலிகள்) பன்மடங்காக்கப்படும். 
இன்னும், அவர்களுக்கு கண்ணியமான 
சவகுமதி(யாகிய சசார்க்கம்) உண்டு. 

قِْيه  اَِنه  َدِ   الُْمَصه
قَِٰت  َدِ الُْمَصه ُضوا وه هقْره ا ه  وه  اّلَلَٰ

ًنا  قهْرًضا  سه ُف  حه عه   لهُهْم  یَُضَٰ
لهُهْم  هْجر   وه ِریْم    ا  كه
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19. இன்னும், எவர்கள் அல்லாஹ்றவயும் 
அவனது தூதர்கறளயும் நம்பிக்றக 
சகாண்டார்ககளா அவர்கள்தான் “ஸித்தீக்” 
(என்ை மிக உண்றமயாளர்கள்) ஆவார்கள். 
இன்னும், (அல்லாஹ்வின் பாறதயில் 
சகால்லப்பட்ட) ஷுஹதா, அவர்களுக்கு 
அவர்களின் கூலியும் அவர்களின் ஒளியும் 
அவர்களின் இறைவனிடம் உண்டு. 
எவர்கள் நிராகரித்தார்ககளா; இன்னும், 
நமது வசனங்கறள சபாய்ப்பித்தார்ககளா 
அவர்கள்தான் நரகவாசிகள் ஆவார்கள். 

الَهِذیْنه  ُنْوا وه مه ِ  اَٰ  ِباّلَلَٰ
كه  وهُرُسلِه    َٰٓى ِ   ُهُم  اُول

  ۬ یُْقْونه   َدِ ٓاءُ  الَصِ ده هه   وهالَشُ
بَِِهْم    ِعْنده  هْجُرُهْم  لهُهْم  ره  ا

الَهِذیْنه  وهنُوُْرُهْم      كهفهُرْوا وه
بُْوا َذه كه  ِباَٰیَِٰتنها   وهكه َٰٓى ِ   اُول
ُب  ِحْيِمن  اهْصحَٰ  الْجه

20. அைிந்து சகாள்ளுங்கள்! “உலக 
வாழ்க்றக எல்லாம் விறளயாட்டும் 
கவடிக்றகயும் அலங்காரமும் உங்களுக்கு 
மத்தியில் சபருறம அடிப்பதும் 
சசல்வங்களிலும் பிள்றளகளிலும் 
அதிகத்தின் கபாட்டியும்தான். 
(இவ்வாழ்க்றக) ஒரு மறழறயப் 
கபான்றுதான், அதன் விறளச்சல் 
விவசாயிகறள கவர்ந்தது. பிைகு, அது 
காய்ந்து விடுகிைது. ஆக, அறத நீர் 
மஞ்சளாக பார்க்கிைரீ். பிைகு, அது 
குப்றபயாக ஆகிவிடுகிைது. இன்னும், 
மறுறமயில் (நிராகரிப்பாளர்களுக்கு) 
கடுறமயான தண்டறனயும் 
(நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு) அல்லாஹ்வின் 
புைத்தில் இருந்து மன்னிப்பும் 
திருப்சபாருத்தமும் உண்டு. மயக்கக்கூடிய 
இன்பமாககவ தவிர உலக வாழ்க்றக 
இல்றல.” 

ا هنَهمها  اِعْلهُمْو  وةُ  ا يَٰ نْيها  الْحه   الَدُ
لهْهو   لهِعب   ٌۢ  وه   وهِزیْنهة  َوهتهفهاُخر 

تهكهاثُر   بهیْنهُكْم   ِف  وه
ِد    اَْلهْموهاِل  مهثهِل  وهاَْلهْوَله   كه
ْيث   به  غه هْعجه   الُْكَفهاره  ا
ىهُ  یهِهْيُج  ثَُمه  نهبهاُته   َٰ  فهَته
ا َرً اًما     یهُكْوُن  ثَُمه  ُمْصفه   ُحطه
ةِ  وهِف  اب   اَْلَِٰخره ِدیْد      عهذه   شه

ة   ْغِفره مه ِ  َمِنه  وه  اّلَلَٰ
ا   وهِرْضوهان     مه وةُ  وه يَٰ   الْحه
ا   نْيه تهاعُ  اََِله  الَدُ ِر الُْغُروْ  مه
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21. உங்கள் இறைவனின் மன்னிப்பு 
இன்னும் சசார்க்கத்தின் பக்கம் 
முந்துங்கள். அதன் அகலம் வானம் 
பூமியின் அகலத்றதப் கபாலாகும். அது 
அல்லாஹ்றவயும் அவனது தூதறரயும் 
நம்பிக்றக சகாண்டவர்களுக்காக ஏற்பாடு 
சசய்யப்பட்டுள்ளது. அது அல்லாஹ்வின் 
சிைப்பா(ன அருளா)கும். அவன் 
நாடுபவர்களுக்கு அறத அவன் 
சகாடுக்கிைான். அல்லாஹ் மகத்தான 
அருளுறடயவன் ஆவான். 

ا اِبُقْو  ة   اِلَٰ  سه ْغِفره  َمِْن  مه
بَُِكْم  َنهة   َره ا  وهجه ْرُضهه  عه
ْرِض  مهٓاءِ  كهعه  وهاَْلهْرِض    الَسه
ْت  ُنْوا لِلَهِذیْنه  اُعَِده مه ِ  اَٰ  ِباّلَلَٰ
لِكه  وهُرُسلِه     ِ  ْضُل فه  ذَٰ  اّلَلَٰ
ْن  یُْؤِتْيهِ  ٓاُء    مه ُ   یَهشه  ذُو  وهاّلَلَٰ
ِظْيِم  الْفهْضِل   الْعه

22. பூமியிலும் உங்களிலும் ஒரு 
கசாதறன ஏற்படுவதில்றல, நாம் 
(பூமியில், அல்லது உங்களில்) அறத 
உருவாக்குவதற்கு முன்னர் அது விதியில் 
(எழுதப்பட்டு) இருந்கத தவிர. நிச்சயமாக 
இது அல்லாஹ்விற்கு மிக 
எளிதானதாகும். 

ا   ابه  مه هصه  ِف  َمُِصیْبهة   ِمْن  ا
ْ   وهَله  اَْلهْرِض  هنُْفِسُكْم  ِف  ا

هْن  قهْبِل  َمِْن  ِكتَٰب   ِفْ  اََِله    ا
ا    ههه ا لِكه  اَِنه  نَهَْبه ِ  عهله  ذَٰ  اّلَلَٰ
 یهِسْْی  ۬  

23. (இறத நாம் உங்களுக்கு 
அைிவித்கதாம்.) ஏசனனில், உங்களுக்கு 
தவைிவிட்டதற்காக நீங்கள் துக்கப்படாமல் 
இருப்பதற்காகவும், அவன் உங்களுக்கு 
சகாடுத்தறதக் சகாண்டு நீங்கள் 
சபருறமப்படாமல் இருப்பதற்காகவும் 
ஆகும். இன்னும், அகம்பாவக்காரர்கள், 
தற்சபருறமயடிப்பவர்கள் எல்கலாறரயும் 
அல்லாஹ் கநசிக்க மாட்டான். 

وْ  لَِكهْيله  لَٰ  اتهاْسه ا  عه  مه
ُحْوا وهَله  فهاتهُكْم  ا   تهْفره   ِبمه
ىُكْم    تَٰ ُ   اَٰ  كَُله  یُِحَبُ  َله  وهاّلَلَٰ
 فهُخوِْر   ُمْختهال  
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24. இவர்கள் கருமித்தனம் 
காட்டுகிைார்கள். இன்னும், மக்கறள 
கருமித்தனத்திற்கு ஏவுகிைார்கள் (-
ஊக்குவிக்கிைார்கள், தூண்டுகிைார்கள்). 
யார் (அல்லாஹ்விற்கு கீழ்ப்படிவறத 
விட்டும்) விலகுவாகரா அவர் 
தனக்குத்தான் தீங்கிறழத்துக் சகாண்டார். 
நிச்சயமாக அல்லாஹ்தான் மகா 
நிறைவானவன் (அவனுக்கு யாருறடய 
கதறவயும் இல்றல), மகா புகழாளன். 
(எவரின் புைக்கணிப்பாலும் அவனது 
கண்ணியமும் புகழும் குறையாது.) 

 لُْونه یهْبخه  ۬۬ ِالَهِذیْنه 
یهاُْمُرْونه   الَنهاسه  وه
ْن   ِبالُْبْخِل    مه َله  وه   فهاَِنه  یَهتهوه

ه  ِنَُ  اّلَلَٰ ِمْيُد  ُهوهالْغه  الْحه

25. திட்டவட்டமாக நாம் நமது தூதர்கறள 
சதளிவான அத்தாட்சிகறளக் சகாண்டு 
அனுப்பிகனாம். இன்னும், அவர்களுடன் 
கவதத்றதயும் தராறசயும் - மக்கள் 
(அதன் மூலம்) நீதத்றத நிறல 
நிறுத்துவதற்காக - நாம் இைக்கிகனாம். 
இன்னும், இரும்றபயும் நாம் (உங்களுக்கு) 
உருவாக்கிகனாம் (-சுரங்கங்களிலிருந்து 
சவளியாக்கிக் சகாடுத்கதாம்). அதில் 
உறுதியான வலிறமயும் மக்களுக்கு பல 
பலன்களும் உள்ளன. இன்னும், 
அல்லாஹ்விற்கும் அவனது தூதருக்கும் 
மறைவில் உதவி சசய்பவறர 
(சவளிப்பறடயாக நீங்கள் அைியும்படி) 
அல்லாஹ் அைிவதற்காகவும் (அல்லாஹ் 
இரும்றபப் பறடத்தான்). நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் வலிறமயாளன், மிறகத்தவன் 
ஆவான். 

ْد  لْنها  لهقه هْرسه  ُرُسلهنها  ا
ِت  لْنها  ِبالْبهیَِنَٰ هنْزه ا ُهُم  وه عه  مه
انه  الِْكتَٰبه  الِْمْيزه  لِيهُقْومه  وه
لْنها   ِبالِْقْسِط    الَنهاُس  هنْزه ا  وه
ِدیْده  ِدیْد    بهاْس   فِْيهِ  الْحه   شه
نهافِعُ  مه لِيهْعلهمه  لِلَنهاِس  وه   وه

 ُ ْن  اّلَلَٰ  وهُرُسلهه   یَهْنُصُره   مه
ْيِب    ه  اَِنه  ِبالْغه  قهوَِی   اّلَلَٰ
ن  ِزیْز   عه
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26. திட்டவட்டமாக நாம் நூறஹயும் 
இப்ராஹறீமயும் (நமது தூதர்களாக) 
அனுப்பிகனாம். இன்னும், 
அ(வ்விரு)வர்களின் சந்ததியில் 
நபித்துவத்றதயும் கவதங்கறளயும் நாம் 
ஏற்படுத்திகனாம். ஆக, அவர்க(ளுறடய 
சந்ததி)களில் கநர்வழி சபற்ைவர்களும் 
உள்ளனர். இன்னும், அவர்க(ளுறடய 
சந்ததி)களில் அதிகமானவர்கள் பாவிகள் 
ஆவார்கள். 

ْد  لهقه لْنها  وه هْرسه  نُْوًحا  ا
ِهْيمه  اِبْرَٰ لْنها  وه عه  ِفْ   وهجه
یَهِتِهمها  الِْكتَٰبه  النَُُبَوهةه  ذَُرِ  وه
 ْ ْهتهد     فهِمْٰنُ ِثْْی   َمُ   وهكه
 ْ  فَِٰسُقْونه  َمِْٰنُ

27. பிைகு, அவர்களின் அடிச்சுவடுகளில் 
(இஸ்ரகவலர்களில்) நமது தூதர்கறள 
நாம் சதாடர்ந்து அனுப்பிகனாம். 
(இறுதியாக அவர்கறள சதாடர்ந்து) 
மர்யமுறடய மகன் ஈஸாறவ 
அனுப்பிகனாம். அவருக்கு இன்ஜறீல 
சகாடுத்கதாம். அவறர (உண்றமயாக) 
பின்பற்ைியவர்களின் உள்ளங்களில் 
இரக்கத்றதயும் கருறணறயயும் நாம் 
ஏற்படுத்திகனாம். அவர்கள் துைவரத்றத 
மார்க்கத்தில் புதுறமயாக ஏற்படுத்திக் 
சகாண்டனர். நாம் அவர்கள் மீது அறத 
கடறமயாக்கவில்றல. அல்லாஹ்வின் 
சபாருத்தத்றத நாடிகய தவிர (கவறு 
ஒன்றுக்காக அவர்கள் அறத 
ஏற்படுத்தவில்றல). ஆனால், அ(ந்த 
துைவைத்)றத கபண கவண்டிய 
முறையில் அறத அவர்கள் 
கபணவில்றல. அவர்களில் இருந்து 
எவர்கள் (இந்த நபிறயயும் இந்த 
கவதத்றதயும்) நம்பிக்றக 
சகாள்வார்ககளா அவர்களின் கூலிறய 
நாம் அவர்களுக்குக் சகாடுப்கபாம். 
இன்னும், அவர்களில் அதிகமானவர்கள் 
(அல்லாஹ்வின் கட்டறளறய 
மீைக்கூடிய) பாவிகள் ஆவார்கள். 

لَٰ   قهَفهیْنها  ثَُمه  هاِرِهْم  عه ث  اَٰ
قهَفهیْنها  ِبُرُسلِنها    ِبِعْيسه  وه
ْریهمه  ابِْن  تهیْنَٰهُ  مه اَٰ  وه

  ۬ لْنها  اَْلِنِْجْيله   عه  ِفْ  وهجه
تَهبهُعْوهُ  الَهِذیْنه  قُلُْوِب  اْفهًة   ا ره
ْحمهًة    ْهبهانَِيهةه   َوهره  وهره

ُعْوهها  ا  ابْتهده ا  مه هه  كهتهْبنَٰ
 ْ ٓاءه  اََِله  عهلههْْیِ   ابِْتغه
ِ  ِرْضوهاِن  ْوهها  فهمها  اّلَلَٰ عه  ره
َقه  ا    حه   فهاَٰتهیْنها  ِرعهایهِتهه

ُنْوا الَهِذیْنه  مه ْ  اَٰ  ِمْٰنُ
هُ  هْجره ِثْْی   ْم   ا ْ  وهكه  َمِْٰنُ

 فَِٰسُقْونه 
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28. (முந்திய கவதங்கறள நம்பிக்றக 
சகாண்ட) நம்பிக்றகயாளர்ககள! 
அல்லாஹ்றவ அஞ்சிக் சகாள்ளுங்கள்! 
இன்னும், அவனது தூதறர நம்பிக்றக 
சகாள்ளுங்கள்! அவன் உங்களுக்கு தனது 
கருறணயிலிருந்து இரு மடங்கு 
பங்குகறளக் சகாடுப்பான். இன்னும், 
உங்களுக்கு ஒளிறய (நீதமான, 
ஒழுக்கமான, இலகுவான, கநர்வழிமிக்க 
சட்டங்கறள உறடய அழகிய 
மார்க்கத்றத) ஏற்படுத்துவான். அதன் 
மூலம் (கண்ணியத்கதாடு மக்களுக்கு 
மத்தியில்) நீங்கள் நடந்து சசல்வரீ்கள். 
இன்னும், அவன் உங்கறள மன்னிப்பான். 
அல்லாஹ் மகா மன்னிப்பாளன், மகா 
கருறணயாளன் ஆவான். 

ا  ُنوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه تَهُقوا اَٰ  ا
ه  ِمُنْوا اّلَلَٰ اَٰ ُسْولِه   وه  ِبره

 ِمْن  ِكْفلهْيِ  یُْؤِتُكْم 
ْل  َرهْحمهِته   یهْجعه  نُوًْرا لَهُكْم  وه
یهْغِفرْ  ِبه   تهْمُشْونه    لهُكْم    وه
 ُ ُفوْر   وهاّلَلَٰ  َرهِحْيم  ۬   غه

29. (நம்பிக்றகயாளர்ககள! அல்லாஹ் 
உங்களுக்கு இவ்வளவு நன்றமகறளக் 
சகாடுத்தான்.) ஏசனனில், (இந்த தூதறர 
நம்பிக்றக சகாள்ளாத) கவதக்காரர்கள் 
அல்லாஹ்வின் அருளில் எதன் மீதும் 
ஆற்ைல் சபை மாட்டார்கள் என்பறதயும்; 
நிச்சயமாக அருள் அல்லாஹ்வின் 
கரத்தில் இருக்கிைது, அவன் 
நாடுகிைவர்களுக்கு அறதக் சகாடுக்கிைான் 
என்பறதயும் அவர்கள் அைிந்து 
சகாள்வதற்காக ஆகும். அல்லாஹ் 
மகத்தான அருளுறடயவன் ஆவான். 

هْهُل  یهْعلهمه  لَِئهَله  ِب  ا  الِْكتَٰ
هََله  لَٰ  یهْقِدُرْونه  ا ء   عه ْ  َشه
ِ  فهْضِل  َمِْن  هَنه  اّلَلَٰ ا  وه

ِ  ِبيهدِ  الْفهْضله   یُْؤِتْيهِ  اّلَلَٰ
ْن  ٓاُء    مه ُ  یَهشه  ذُو  وهاّلَلَٰ

ِظْيِمن  الْفهْضِل   الْعه

ஸூரா முஜாதலா  المجادلة 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله
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1. (நபிகய!) உம்மிடம் தனது கணவரின் 
விஷயத்தில் விவாதிக்கின்ைவளின் 
கபச்றச திட்டமாக அல்லாஹ் 
சசவியுற்ைான். இன்னும், அவள் (தனது 
கவறலறய) அல்லாஹ்விடம் 
முறையி(ட்டு அதற்கான தீர்றவ 
மன்ைா)டுகிைாள். அல்லாஹ் உங்கள் 
இருவரின் உறரயாடறல 
சசவியுறுகிைான். நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
நன்கு சசவியுறுபவன், உற்று 
கநாக்குபவன். 

ِمعه  قهْد  ُ  سه  الَهِتْ  قهْوله  اّلَلَٰ
اِدلُكه  ا  ِفْ  ُتجه ْوِجهه تهْشتهِكْ   زه  وه

۬   اِله    ِ ُ وه  اّلَلَٰ   یهْسمهعُ   اّلَلَٰ
ا    ُكمه اُوره ه  اَِنه  تهحه ٌۢ  اّلَلَٰ ِمْيع    سه
 بهِصْْی  

2. உங்களில் எவர்கள் தங்கள் 
மறனவிகளிடம் ளிஹார் 
சசய்கிைார்ககளா அந்த சபண்கள் 
அவர்களின் தாய்மார்களாக 
ஆகமுடியாது. அவர்களின் 
தாய்மார்களாக இல்றல அவர்கறள 
எவர்கள் சபற்சைடுத்தார்ககளா 
அவர்கறளத் தவிர. (ளிஹார் சசய்வதன் 
மூலமாக) நிச்சயமாக அவர்கள் கபச்சில் 
மிகத் சகட்டறதயும் (மார்க்க சட்டத்தில் 
அைியப்படாதறதயும்) 
சபாய்யானறதயும் கூறுகிைார்கள். 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் மிகவும் பிறழ 
சபாறுப்பவன், மகா மன்னிப்பாளன் 
ஆவான். 

هلَهِذیْنه  هِ  ا   َمِْن  ِمْنُكْم  ُرْونه یُظَٰ
ٓاى ِِهْم  ا  نَِسه ْ    ُهَنه  َمه هَِتِ  اِْن  اَُمههَٰ
 ْ هَُتُ لهْدنهُهْم    الََٰٓـ ِْی  اََِله  اَُمههَٰ   وه
نَهُهْم  اِ   َمِنه  ُمْنكهًرا لهيهُقْولُْونه  وه
اَِنه  وهُزْوًرا    الْقهْوِل  ه   وه ُفَو   اّلَلَٰ   لهعه
ُفوْر    غه
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3. இன்னும், எவர்கள் தங்கள் 
மறனவிகளிடம் ளிஹார் சசய்து, பிைகு 
தாங்கள் கூைியதற்கு (-தங்கள் அந்த 
தவறை திருத்திக்சகாள்வதற்கு) 
மீளுகிைார்ககளா அவர்கள் (-ளிஹார் 
சசய்த அந்த கணவனும் அவருறடய 
மறனவியும் இல்லை உைவில்) 
கசர்வதற்கு முன்னர் ஓர் அடிறமறய 
உரிறமயிட கவண்டும். இதுதான் 
(அல்லாஹ்வின் சட்டம்), நீங்கள் அ(றத 
சசய்வ)தற்கு உபகதசிக்கப்படுகிைரீ்கள். 
அல்லாஹ் நீங்கள் சசய்பவற்றை 
ஆழ்ந்தைிபவன் ஆவான். 

الَهِذیْنه  ِهُرْونه  وه  ِمْن  یُظَٰ
ٓاى ِِهْم   لِمها  یهُعْوُدْونه  ثَُمه  نَِسه
قهبهة   فهتهْحِریْرُ  قهالُْوا   َمِْن  ره
هْن  قهْبِل  ا    ا لُِكْم  یَهتهمهٓاَسه  ذَٰ

ُظْونه  ُ  ِبه     ُتْوعه   ِبمها   وهاّلَلَٰ
ِبْْی   تهْعمهلُْونه   خه

4. ஆக, எவர் (அடிறமறய உரிறமயிட) 
வசதி சபைவில்றலகயா அவர் இரண்டு 
மாதங்கள் சதாடர்ந்து கநான்பிருக்க 
கவண்டும் (ளிஹார் சசய்த அந்த 
கணவனும் அவரது மறனவியும் 
இல்லை வாழ்க்றகயில்) கசர்வதற்கு 
முன்னர். ஆக, எவர் (இதற்கு) சக்தி 
சபைவில்றலகயா அவர் அறுபது 
ஏறழகளுக்கு உணவளிக்க கவண்டும். 
இது ஏசனனில், நீங்கள் 
அல்லாஹ்றவயும் அவனது தூதறரயும் 
நம்பிக்றக சகாள்கிைரீ்கள் என்பதற்காக 
ஆகும். இறவ அல்லாஹ்வின் 
சட்டங்களாகும். இன்னும், துன்புறுத்தும் 
தண்டறன நிராகரிப்பாளர்களுக்கு 
உண்டு. 

 فهِصيهاُم  یهِجْد  لَهْم  فهمهْن 
یِْن  ْهره ْيِ  شه   قهْبِل  ِمْن  ُمتهتهاِبعه

هْن  ا    ا   یهْستهِطعْ  لَهْم  فهمهْن  یَهتهمهٓاَسه
اُم    ِمْسِكیًْنا    ِسَتِْيه  فهاِْطعه
لِكه  ِ  لُِتْؤِمُنْوا ذَٰ ُسْولِه      ِباّلَلَٰ   وهره
ِتلْكه  ِ    ُحُدْودُ  وه   اّلَلَٰ

لِلْكَِٰفِریْنه  اب   وه هلِْيم   عهذه  ا
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5. நிச்சயமாக எவர்கள் 
அல்லாஹ்விற்கும் அவனது தூதருக்கும் 
முரண்படுகிைார்ககளா 
(மாறுசசய்கிைார்ககளா, அவர்களின் 
சட்டங்கறள எதிர்க்கிைார்ககளா) 
அவர்கள், அவர்களுக்கு 
முன்னுள்ளவர்கள் இழிவுபடுத்தப்பட்டது 
கபான்று இழிவு படுத்தப்படுவார்கள். 
இன்னும், திட்டமாக நாம் சதளிவான 
அத்தாட்சிகறள இைக்கிகனாம். 
இழிவுதரும் தண்டறன 
நிராகரிப்பாளர்களுக்கு உண்டு. 

ٓادَُْونه  الَهِذیْنه  اَِنه  ه  یُحه  اّلَلَٰ
ُسْولهه   مها  ُكِبُتْوا وهره  ُكِبته  كه
قهْد   قهْبلِِهْم  ِمْن  الَهِذیْنه    وه
لْنها   هنْزه یَٰت    ا  بهیَِنَٰت     اَٰ

لِلْكَِٰفِریْنه  اب   وه ِهْي    عهذه  َمُ

6. அல்லாஹ் அவர்கள் அறனவறரயும் 
எழுப்புகின்ை நாளில் (அந்த 
தண்டறனறய அவர்கள் அறடவார்கள்). 
ஆக, அவர்கள் சசய்தவற்றை அவன் 
அவர்களுக்கு (அப்கபாது) அைிவிப்பான். 
அல்லாஹ் அவற்றை கணக்கிட்டு 
றவத்துள்ளான். அவர்கள் அவற்றை 
மைந்துவிட்டார்கள். அல்லாஹ் 
எல்லாவற்றையும் கண்காணிப்பவன் 
(அவற்றுக்கு சாட்சியாளன்) ஆவான். 

ُ  یهْومه  ُُثُ ُ  یهْبعه ِمْيًعا  اّلَلَٰ   جه
ُئُهْم  ِملُْوا    ِبمها فهُينهَبِ ىهُ  عه هْحصَٰ  ا

 ُ نهُسْوهُ    اّلَلَٰ ُ  وه لَٰ  وهاّلَلَٰ  كَُلِ  عه
ء   ْ ن  َشه ِهْيد   شه
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7. (நபிகய!) நீர் அைியவில்றலயா? 
“நிச்சயமாக அல்லாஹ் வானங்களில் 
உள்ளவற்றையும் பூமியில் 
உள்ளவற்றையும் நன்கைிவான்: என்று. 
மூன்று நபர்களின் உறரயாடல் 
இருக்காது, அவன் அவர்களில் 
நான்காமவனாக இருந்கத தவிர. 
இன்னும், ஐந்து நபர்களின் உறரயாடல் 
இருக்காது, அவன் அவர்களில் 
ஆைாவதாக இருந்கத தவிர. இன்னும், 
அறத விட குறைவாககவா 
அதிகமாககவா இருக்க மாட்டார்கள், 
அவன் அவர்களுடன் இருந்கத தவிர, 
அவர்கள் எங்கிருந்தாலும் சரிகய! பிைகு, 
அவன் அவர்களுக்கு அவர்கள் 
சசய்தவற்றை மறுறம நாளில் 
அைிவிப்பான். நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
எல்லாவற்றையும் நன்கைிந்தவன் 
ஆவான். 

هلهْم  هَنه  تهره  ا ه  ا ا  یهْعلهُم  اّلَلَٰ   ِف  مه
ِت ال  مَٰوَٰ ا  َسه مه ا  اَْلهْرِض    ِف  وه  مه

َٰثهة   نَهْجوَٰی ِمْن  یهُكْوُن  هل   اََِله  ث
اِبُعُهْم  ة   وهَله  ُهوهره ْمسه   اََِله  خه
اِدُسُهْم  هْدنَٰ  وهَله    ُهوهسه   ِمْن  ا

لِكه  ْكثهره  وهَله   ذَٰ ه ُهْم   اََِله  ا عه   ُهوهمه
هیْنه  ا  ا هانُْوا    مه ُئُهْم  ثَُمه  ك   ِبمها  یُنهَبِ
ِملُْوا مهِة    یهْومه  عه ه  اَِنه  الِْقيَٰ  اّلَلَٰ
ء   ِبكَُلِ  ْ  عهلِْيم   َشه

8. கூடிப் கபசுவறத விட்டும் 
தடுக்கப்பட்டவர்கறள (நபிகய!) நீர் 
பார்க்கவில்றலயா? (தடுக்கப்பட்ட) 
பிைகும், அவர்கள் எதிலிருந்து 
தடுக்கப்பட்டார்ககளா அதற்கக அவர்கள் 
திரும்புகிைார்கள். இன்னும் அவர்கள் 
பாவத்றதயும் எல்றல மீறுவறதயும் 
தூதருக்கு மாறுசசய்வறதயும் கூடிப் 
கபசுகிைார்கள். அவர்கள் உம்மிடம் 
வந்தால் அல்லாஹ் உமக்கு எறத 
முகமனாகக் கூைவில்றலகயா அறத 
முகமனாகக் கூறுகிைார்கள். தங்கள் 
மனதிற்குள், “நாம் சசால்வறதக் 
சகாண்டு அல்லாஹ் நம்றம தண்டறன 
சசய்யாமல் இருக்க கவண்டுகம!” என்று 
கூறுகிைார்கள். அவர்களுக்கு நரககம 
கபாதும். அதில் அவர்கள் எரிந்து 
சபாசுங்குவார்கள். ஆக, மீளுமிடங்களில் 
அது மிகக் சகட்டதாகும். 

هلهْم  ِن  نُُهْوا الَهِذیْنه  اِله  تهره  ا  عه
 نُُهْوا لِمها  یهُعْوُدْونه  ثَُمه  الَنهْجوَٰی
ْنهُ  ْونه  عه یهتهنَٰجه  ِباَْلِثِْم  وه

ْعِصيهِت  وهالُْعْدوهاِن  مه   وه
ُسْوِل ؗ  اِذها الَره ٓاُءْوكه  وه  جه
َيهْوكه  كه  لهْم  ِبمها  حه َيِ ُ    ِبهِ  یُحه  اّلَلَٰ

یهُقْولُْونه  ْ   وه هنُْفِسِهْم  ِف  لهْو َله  ا
بُنها  َذِ ُ  یُعه   نهُقْوُل    ِبمها  اّلَلَٰ
 ْ ْسُُبُ َنهُم    حه هه ا   یهْص  جه   لهْونههه
 الْمهِصْْیُ  فهِبْئسه 
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9. நம்பிக்றகயாளர்ககள! நீங்கள் 
கூடிப்கபசினால் பாவ(மான 
காரிய)த்றதயும் (மார்க்க சட்டங்கறள) 
மீறுவறதயும் தூதருக்கு 
மாறுசசய்வறதயும் கூடிப்கபசாதீர்கள். 
இன்னும், நன்றமயான விஷயத்றதயும் 
இறையச்சம் மிகுந்த விஷயத்றதயும் 
கூடிப் கபசுங்கள்! இன்னும், 
அல்லாஹ்றவ அஞ்சுங்கள்! 
அவனிடம்தான் நீங்கள் ஒன்று 
திரட்டப்படுவரீ்கள். 

ا  ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه   اِذها اَٰ
یُْتْم  ْوا فهله  تهنهاجه  تهتهنهاجه
ْعِصيهِت   وهالُْعْدوهاِن  ِباَْلِثِْم  مه   وه
ُسْوِل  ْوا  الَره تهنهاجه  ِبالَِْبَِ  وه
الَتهْقوَٰی    تَه  وه ا ه  ُقواوه  الَهِذْی   اّلَلَٰ

ُرْونه  اِلهْيهِ   ُتْحشه

10. (சந்கதகத்திற்கிடமாக) கூடிப்கபசுவது 
றஷத்தான் புைத்திலிருந்து (உங்களுக்கு) 
தூண்டப்படுகிைது, (ஏசனனில்,) 
நம்பிக்றக சகாண்டவர்கறள 
கவறலப்படுத்துவதற்காக. ஆனால், அது 
அவர்களுக்கு அைகவ தீங்கு சசய்வதாக 
இல்றல, அல்லாஹ்வின் அனுமதி 
இல்லாமல். இன்னும், 
நம்பிக்றகயாளர்கள் அல்லாஹ்வின் 
மீகத நம்பிக்றக றவ(த்து அவறன 
மட்டுகம சார்ந்து இரு)க்கவும். 

نَهمها  ِن  ِمنه  الَنهْجوَٰی اِ ْيطَٰ   الَشه
ُنْوا الَهِذیْنه  لِيهْحُزنه  مه لهیْسه  اَٰ   وه
ٓاَرِِهْم  ْيـ ًا  ِبضه ِ    ِباِذِْن   اََِله  شه  اّلَلَٰ

له  ِ  وهعه َهِل  اّلَلَٰ  فهلْیهتهوهك
 الُْمْؤِمُنْونه 
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11. நம்பிக்றகயாளர்ககள! (உங்கள் 
சறபகளுக்குள் நுறழந்த உங்கள் 
சககாதரர்களுக்காக) “சறபகளில் 
(சகாஞ்சம்) இடம் சகாடுங்கள்!” என்று 
உங்களுக்கு கூைப்பட்டால் நீங்கள் இடம் 
சகாடுங்கள்! அல்லாஹ் உங்களுக்கு 
(இடத்தில்) விசாலத்றத 
ஏற்படுத்துவான். இன்னும், (சறபகளில் 
இருந்து) நீங்கள் புைப்படுங்கள் என்று 
கூைப்பட்டால் நீங்கள் புைப்பட்டு 
விடுங்கள்! உங்களில் நம்பிக்றக 
சகாண்டவர்கறள அல்லாஹ் 
உயர்த்துவான். இன்னும் கல்வி 
சகாடுக்கப்பட்டவர்கறள பல தகுதிகள் 
அவன் உயர்த்துவான். அல்லாஹ் 
நீங்கள் சசய்பவற்றை ஆழ்ந்தைிபவன் 
ஆவான். 

ا  ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه   قِْيله  اِذها اَٰ
ُحْوا لهُكْم  لِِس  ِف  تهفهَسه  الْمهجَٰ

ُحْوا ِح  فهافْسه ُ  یهْفسه   لهُكْم    اّلَلَٰ
اِذها   فهانُْشُزْوا  انُْشُزْوا قِْيله  وه
ُ  یهْرفهِع  ُنْوا الَهِذیْنه  اّلَلَٰ مه  اَٰ
الَهِذیْنه  ِمْنُكْم     الِْعلْمه  اُْوُتوا وه
ت     ُ  دهرهجَٰ   تهْعمهلُْونه  ِبمها  وهاّلَلَٰ
ِبْْی    خه

12. நம்பிக்றகயாளர்ககள! நீங்கள் 
தூதரிடம் கூடிப்கபசினால் நீங்கள் கூடிப் 
கபசுவதற்கு முன்னர் (ஏறழகளுக்கு) 
தர்மம் சசய்யுங்கள்! அது உங்களுக்கு 
மிகச் சிைந்ததும் மிக பரிசுத்தமானதும் 
ஆகும். நீங்கள் (எறதயும் தர்மம் 
சசய்ய) வசதி சபைவில்றல என்ைால் 
(அல்லாஹ் உங்கறள மன்னித்து 
விடுவான். ஏசனனில்,) நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் மகா மன்னிப்பாளன், மகா 
கருறணயாளன். 

ا  ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه   اِذها اَٰ
یُْتُم  ُسْوله  نهاجه ُمْوا  الَره َدِ  فهقه

ْی  بهْيه  ىُكْم  یهده قهًة    نهْجوَٰ ده   صه
لِكه  ْْی    ذَٰ ُر    لَهُكْم  خه هْطهه ا   فهاِْن  وه
ه  فهاَِنه  تهِجُدْوا لَهْم  ُفوْر   اّلَلَٰ  غه

 َرهِحْيم  



 

ஸூரா முஜாதலா 

 

1292 

 

 المجادلة

13. உங்கள் உறரயாடலுக்கு முன்னர் 
தர்மங்கள் சசய்வறத (-அப்படி 
சசய்தால் வறுறம வந்துவிடுகமா என) 
நீங்கள் பயப்படுகிைரீ்களா? நீங்கள் 
அப்படி சசய்யவில்றல என்ைால், 
அல்லாஹ்வும் உங்கறள 
மன்னித்துவிட்டதால் (உங்கள் மீது 
குற்ைமில்றல.) ஆககவ, நீங்கள் 
சதாழுறகறய நிறல நிறுத்துங்கள்! 
இன்னும், ஸகாத்றத சகாடுங்கள்! 
இன்னும், அல்லாஹ்விற்கும் அவனது 
தூதருக்கும் கீழ்ப்படியுங்கள்! அல்லாஹ் 
நீங்கள் சசய்பவற்றை ஆழ்ந்தைிபவன் 
ஆவான். 

هْشفهْقُتْم  ا هْن  ءه ُمْوا ا َدِ  بهْيه  ُتقه
ْی  ىُكْم  یهده قَٰت      نهْجوَٰ ده   فهاِذْ  صه
لُْوا لهْم  تهابه  تهْفعه ُ  وه   عهلهْيُكْم  اّلَلَٰ

هقِْيُموا َٰوةه  فها ل ُتوا الَصه اَٰ وةه  وه كَٰ  الَزه
هِطْيُعوا ا ه  وه ُسْولهه     اّلَلَٰ ُ  وهره   وهاّلَلَٰ
 ٌۢ ِبْْی  ن  ِبمها  خه  تهْعمهلُْونه

14. அல்லாஹ் ககாபித்த மக்(களாகிய 
யூதர்)கறள நண்பர்களாக எடுத்துக் 
சகாண்ட (நய)வ(ஞ்சக)ர்கறள (நபிகய!) 
நீர் பார்க்கவில்றலயா? அவர்கள் (-
நயவஞ்சகர்கள்) உங்கறள 
கசர்ந்தவர்கள் இல்றல. அவர்கள் 
அவர்கறள (-யூதர்கறள) 
கசர்ந்தவர்களும் இல்றல. அவர்கள் 
அைிந்து சகாண்கட (உங்களுக்கு 
முன்னர்) சபாய்யான விஷயத்தின் மீது 
சத்தியம் சசய்கிைார்கள். 

هلهْم    قهْوًما  تهوهلَهْوا الَهِذیْنه  اِله  تهره  ا
ُ  غهِضبه  ْ    اّلَلَٰ ا  عهلههْْیِ   ُهْم  مه
ْ    وهَله  َمِْنُكْم  یهْحلُِفْونه   ِمْٰنُ  وه
له   یهْعلهُمْونه  وهُهْم  الْكهِذِب  عه

15. .. அல்லாஹ், அவர்களுக்கு 
கடுறமயான தண்டறனறய ஏற்படுத்தி 
இருக்கிைான். நிச்சயமாக அவர்கள் 
சசய்துசகாண்டிருந்தறவ (அறனத்தும்) 
மிகக் சகட்டறவயாகும். 

هعهَده  ُ  ا ابًا  لهُهْم  اّلَلَٰ ِدیًْدا    عهذه   شه
نَهُهْم  ٓاءه  اِ ا  سه هانُْوا مه  ك

 یهْعمهلُْونه 

16. அவர்கள் தங்கள் சத்தியங்கறள 
(தாங்கள் தப்பிப்பதற்கு) ஒரு ககடயமாக 
எடுத்துக் சகாண்டனர். ஆக, 
அல்லாஹ்வின் மார்க்கத்றத விட்டும் 
(பாமர மக்கறள) தடுக்கிைார்கள். 
ஆககவ, இழிவுதரக்கூடிய தண்டறன 
அவர்களுக்கு உண்டு. 

ا ُذْو  تَهخه هیْمهانهُهْم  اِ   ُجَنهةً  ا
ْوا َدُ ْن  فهصه ِبْيِل  عه ِ  سه  اّلَلَٰ
اب   فهلهُهْم  ِهْي   عهذه  َمُ
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17. அல்லாஹ்விடம் (அவனது 
தண்டறனயிலிருந்து) எறதயும் 
அவர்களின் சசல்வங்ககளா அவர்களின் 
பிள்றளககளா அவர்கறள விட்டும் 
அைகவ தடுக்க மாட்டார்கள். அவர்கள் 
நரகவாசிகள். அதில் அவர்கள் 
நிரந்தரமாக இருப்பார்கள், 

ْ  ُتْغِنه  لهْن  ْٰنُ هْموهالُُهْم  عه  وهَله   ا
ُدُهْم  هْوَله ِ  َمِنه  ا ْيـ ًا    اّلَلَٰ   شه
كه  َٰٓى ِ ُب  اُول  ُهْم  الَنهاِر    اهْصحَٰ
ا  لُِدْونه  فِْيهه  خَٰ

18. அல்லாஹ் அவர்கள் அறனவறரயும் 
எழுப்பும் நாளில் (அந்த நரகத்தில் 
அவர்கள் நுறழவார்கள்). ஆக, அவர்கள் 
அவனுக்கு முன் சத்தியம் சசய்வார்கள், 
உங்களுக்கு முன் அவர்கள் சத்தியம் 
சசய்வது கபான்று. (இந்த சத்தியத்தின் 
மூலம்) அவர்கள் (புத்தி கூர்றமயான) 
ஒரு சசயல் மீது நிச்சயமாக தாங்கள் 
இருப்பதாக எண்ணுவார்கள். அைிந்து 
சகாள்ளுங்கள்! நிச்சயமாக 
அவர்கள்தான் சபாய்யர்கள்! 

ُ  یهْومه  ُُثُ ُ  یهْبعه ِمْيًعا  اّلَلَٰ   جه
مها  لهه   فهيهْحلُِفْونه    یهْحلُِفْونه  كه

ُبْونه  لهُكْم  یهْحسه هنَهُهْم  وه لَٰ  ا  عه
ء     ْ  ُهُم  اِنَهُهْم  اهَله   َشه

 الْكَِٰذبُْونه 

19. றஷத்தான் அவர்கள் மீது ஆதிக்கம் 
சசலுத்துகின்ைான். ஆககவ, 
அல்லாஹ்வின் நிறனறவ 
அவர்களுக்கு மைக்கறவத்து விட்டான். 
அவர்கள்தான் றஷத்தானின் கட்சியினர் 
ஆவார்கள். அைிந்துசகாள்ளுங்கள்! 
நிச்சயமாக றஷத்தானின் 
கட்சியினர்தான் நஷ்டவாளிகள் 
ஆவார்கள். 

ُ  اِْستهْحوهذه  ُن  عهلههْْیِ ْيطَٰ   الَشه
هُىْ  ِ    ِذْكره  فهاهنْسَٰ كه  اّلَلَٰ َٰٓى ِ  اُول

ِن    ِحْزُب  ْيطَٰ هَله   الَشه   اَِنه  ا
ِن  ِحْزبه  ْيطَٰ  ُهُم  الَشه

ِسُرْونه   الْخَٰ

20. நிச்சயமாக அல்லாஹ்விற்கும் 
அவனது தூதருக்கும் 
முரண்படுகிைவர்கள், அவர்கள் 
(கதாற்கடிக்கப்பட்ட) மிக 
இழிவானவர்களில் கசர்ந்துவிடுவார்கள். 

ٓادَُْونه  الَهِذیْنه  اَِنه  ه  یُحه  اّلَلَٰ
ُسْولهه    كه  وهره َٰٓى ِ لَِْيه   ِف  اُول اَْلهذه
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21. “நிச்சயமாக நானும் எனது 
தூதர்களும்தான் சவல்கவாம்” என்று 
அல்லாஹ் விதித்துவிட்டான். 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் மிக வலிறம 
உள்ளவன், மிறகத்தவன் ஆவான். 

ُ  كهتهبه  َه  اّلَلَٰ هغْلِبه هنها  َله   وهُرُسِلْ    ا
ه  اَِنه  ِزیْز   قهوَِی   اّلَلَٰ  عه

22. அல்லாஹ்றவயும் மறுறம 
நாறளயும் நம்பிக்றக சகாள்கிை மக்கள் 
அல்லாஹ்விற்கும் அவனது தூதருக்கும் 
முரண்படுபவர்கறள (மார்க்க 
சட்டங்கறள எதிர்ப்பவர்கறள) 
கநசிப்பவர்களாக இருப்பறத நீர் 
காணமாட்டீர். (மார்க்க சட்டத்றத 
எதிர்க்கிை) அவர்கள் தங்கள் 
தந்றதகளாக; அல்லது, தங்கள் 
பிள்றளகளாக; அல்லது, தங்கள் 
சககாதரர்களாக; அல்லது, தங்கள் 
குடும்பத்தினராக இருந்தாலும் சரிகய! 
இத்தறகயவர்கள்தான் - இவர்களின் 
உள்ளங்களில் அல்லாஹ் ஈமாறன 
உறுதிபடுத்திவிட்டான். இன்னும் 
அவர்கறள தன் புைத்திலிருந்து 
உதவிறயக் சகாண்டு பலப்படுத்தினான். 
இன்னும், அவன் அவர்கறள 
சசார்க்கங்களில் பிரகவசிக்க றவப்பான். 
அவற்ைின் கீழ் நதிகள் ஓடும். அவர்கள் 
அவற்ைில் நிரந்தரமாக தங்குவார்கள். 
அல்லாஹ் அவர்கறள சபாருந்திக் 
சகாள்வான். (அவர்களினால் மகிழ்ச்சி 
அறடவான்.) அவர்களும் அவறன 
சபாருந்திக் சகாள்வார்கள். (அவர்களும் 
அவனால் மகிழ்ச்சி அறடவார்கள்.) 
அவர்கள்தான் அல்லாஹ்வின் 
கட்சியினர். அைிந்து சகாள்ளுங்கள்! 
“நிச்சயமாக அல்லாஹ்வின் 
கட்சியினர்தான் சவற்ைியாளர்கள் 
ஆவார்கள்.” 

ِ  یَُْؤِمُنْونه  قهْوًما  تهِجُد  َله   ِباّلَلَٰ
الْيهْوِم  ْن  یُوهٓادَُْونه  اَْلَِٰخرِ  وه  مه
ٓادَه  ه  حه ُسْولهه   اّلَلَٰ لهوْ  وهره ا وه هانُْو   ك

ُهْم  بهٓاءه هوْ  اَٰ ُهْم  ا هبْنهٓاءه هوْ  ا  ا
نهُهْم  هوْ  اِْخوها تهُهْم    ا ِشْْیه   عه
كه  َٰٓى ِ   قُلُْوِبِهُم  ِفْ  كهتهبه  اُول
ُهْم  اَْلِیْمهانه  هیَهده ا ْنُه    ِبُرْوح   وه  َمِ

یُْدِخلُُهْم  َنَٰت   وه  ِمْن  تهْجِرْی  جه
ا  رُ  تهْحِتهه لِِدیْنه  اَْلهنْهَٰ ا    خَٰ   فِْيهه
ِضه  ُ  ره ْ  اّلَلَٰ ْٰنُ ُضْوا عه ْنُه    وهره  عه
كه  َٰٓى ِ ِ    ِحْزُب  اُول هَله    اّلَلَٰ   اَِنه  ا
ِ  ِحْزبه  ن  ُهُم  اّلَلَٰ  الُْمْفلُِحْونه



 

ஸூரா முல்க் 

 

1295 

 

 الملك

ஸூரா ஹஷ்ர ் الحشر 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. வானங்களில் உள்ளறவயும் பூமியில் 
உள்ளறவயும் அல்லாஹ்றவ துதித்து 
சதாழுகின்ைன. அவன்தான் 
மிறகத்தவன், மகா ஞானவான் ஆவான். 

َبهحه  ِ  سه ا  ّلِلََٰ ِت  ِف  مه مَٰوَٰ ا  الَسه مه  وه
ِزیْزُ  اَْلهْرِض    ِف    وهُهوهالْعه

ِكْيُم   الْحه

2. அவன்தான் கவதக்காரர்களில் (இந்த 
நபிறய) நிராகரித்தவர்கறள அவர்களின் 
இல்லங்களில் இருந்து முதல் முறை 
(ஷாம் கதசத்தில் அவர்கறள) ஒன்று 
திரட்டுவதற்காக சவளியாக்கினான். 
அவர்கள் (மதீனாறவ விட்டு) 
சவளிகயறுவார்கள் என்று 
(முஃமின்ககள!) நீங்கள் 
நிறனத்துப்பார்க்கவில்றல. தங்களது 
ககாட்றடகள் தங்கறள 
அல்லாஹ்விடமிருந்து பாதுகாக்கும் என 
நிச்சயமாக அவர்கள் நிறனத்தார்கள். 
ஆனால், அல்லாஹ், (தனது 
தண்டறனறய) அவர்கள் கணித்துப் 
பார்க்காத விதத்தில் அவர்களிடம் 
(சகாண்டு) வந்தான். அவர்களின் 
உள்ளங்களில் அவன் திகிறலப் 
கபாட்டான். அவர்களுறடய வடீுகறள 
அவர்களின் கரங்களினால்; இன்னும், 
(முஃமின்களுக்கு அவர்கள் 
பணியாததால்) முஃமின்களின் 
கரங்களினால் நாசப்படுத்திக் 
சகாண்டனர். ஆககவ, பார்றவ 
உறடயவர்ககள! படிப்பிறன சபறுங்கள்! 

جه  ُهوهالَهِذْی   هْخره  الَهِذیْنه  ا
هْهِل  ِمْن  كهفهُرْوا ِب  ا  ِمْن  الِْكتَٰ
ِل  ِدیهاِرِهْم  هَوه ۬   َِل ْشِر ر ا  الْحه   مه
نهنُْتْم  هْن  ظه ا یَهْخُرُجْوا ا َنُْو   وهظه
هنَهُهْم  ْ  ا هَُتُ انِعه   ُحُصْونُُهْم  َمه
ِ  َمِنه  هُىُ  اّلَلَٰ هتَٰ ُ  فها  ِمْن  اّلَلَٰ

ْيُث  فه  یهْحتهِسُبْوا    لهْم  حه  وهقهذه
ْعبه  قُلُْوِبِهُم  ِفْ   یُْخِربُْونه  الَرُ

هیِْدی  ِباهیِْدیِْهْم  بُُيْوتهُهْم  ا  وه
ْوا الُْمْؤِمِنْيه     یَٰ اُوِل  فهاْعتهَِبُ
اِر   اَْلهبْصه
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3. (அவர்களின் இல்லங்களில் இருந்து) 
சவளிகயறுவறத அல்லாஹ் அவர்கள் 
மீது விதித்திருக்கவில்றல என்ைால் 
இவ்வுலகிகலகய அவர்கறள அவன் 
கண்டிப்பாக (கடுறமயான 
தண்டறனயால்) தண்டித்திருப்பான். 
இன்னும், அவர்களுக்கு மறுறமயில் 
நரக தண்டறன உண்டு. 

لهْو َله   هْن  وه ُ  كهتهبه  ا ُ  اّلَلَٰ  عهلههْْیِ
ءه  اَله بهُهْم  الْجه َذه ا    ِف   لهعه نْيه   الَدُ
لهُهْم  ةِ  ِف  وه اُب   اَْلَِٰخره  عهذه
 الَنهاِر 

4. அதற்கு காரணம், நிச்சயமாக 
அவர்கள் அல்லாஹ்விற்கும் அவனது 
தூதருக்கும் முற்ைிலும் முரண்பட்டு 
மாறுசசய்தார்கள். யார் அல்லாஹ்விற்கு 
முற்ைிலும் முரண்பட்டு 
மாறுசசய்வாகரா (அவருக்கு 
கடுறமயான தண்டறன உண்டு. 
ஏசனனில்,) நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
(தனக்கு மாறு சசய்பவர்கறள) 
தண்டிப்பதில் கடுறமயானவன். 

لِكه  هنَهُهْم  ذَٰ ٓاقَُوا ِبا ه   شه  اّلَلَٰ
ُسْولهه     ْن   وهره مه ٓاَقِ  وه ه  یَُشه  اّلَلَٰ
ه  فهاَِنه  ِدیُْد  اّلَلَٰ  الِْعقهاِب  شه

5. நீங்கள் கபரீச்ச மரங்கறள 
சவட்டினாலும்; அல்லது, அவற்ைின் 
கவர்களில் நிற்பறவயாக அவற்றை 
நீங்கள் விட்டுவிட்டாலும் (அறவ 
இரண்டும்) அல்லாஹ்வின் 
உத்தரவின்படிதான் நடந்தன. இன்னும், 
(அல்லாஹ்விற்கு கீழ்ப்படிய மறுக்கிை) 
பாவிகறள இழிவுபடுத்துவதற்காக 
நடந்தன. 

ا  ْعُتْم  مه هوْ  لَِیْنهة   َمِْن  قهطه  ا
ْكُتُمْوهها  لَٰ   قهٓاى ِمهةً  تهره ا  عه   اُُصْولِهه
ِ  فهِباِذِْن  لُِيْخِزیه  اّلَلَٰ   وه

ِسِقْيه   الْفَٰ
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6. இன்னும், அல்லாஹ் தனது தூதருக்கு 
அவர்களிடமிருந்து (அவர்களின் 
சசல்வங்களில்) எறத (சண்றடயின்ைி) 
உரிறமயாக்கிக் சகாடுத்தாகனா 
அவற்றை அறடவதற்காக நீங்கள் 
(உங்கள்) குதிறரகறளகயா 
ஒட்டகங்கறளகயா ஓட்டவில்றல. 
(உங்கள் முயற்சியால் தூதருக்கு இந்த 
சசல்வம் கிறடக்கவில்றல.) என்ைாலும், 
அல்லாஹ் தனது தூதர்கறள, தான் 
நாடுகிைவர்கள் மீது சாட்டுகிைான். 
(ஆககவ, அந்த எதிரிகள் 
சண்றடயின்ைிகய பணிந்துவிடுவார்கள்.) 
அல்லாஹ் எல்லாவற்ைின் மீதும் 
கபராற்ைலுறடயவன் ஆவான். 

ا   مه هفهٓاءه  وه ُ  ا لَٰ  اّلَلَٰ ُسْولِه   عه   ره
 ْ ا  فه  ِمْٰنُ ْفُتْم  مه هْوجه  عهلهْيهِ  ا
ْيل  َوهَله  ِمْن  َِٰكَنه  خه ل هاب  َوه  ِرك
ه  لَُِط  اّلَلَٰ لَٰ  ُرُسلهه   یُسه ْن  عه  مه

ٓاُء    ُ  یَهشه لَٰ  وهاّلَلَٰ ء   كَُلِ  عه ْ   َشه
 قهِدیْر  

7. அல்லாஹ் தனது தூதருக்கு (சுற்ைி 
உள்ள) ஊர்களில் உள்ளவர்களிடமிருந்து 
எறத சண்றடயின்ைி உரிறமயாக்கிக் 
சகாடுத்தாகனா அது அல்லாஹ்விற்கும் 
தூதருக்கும் (அதாவது, தூதர் மற்றும் 
தூதரின்) உைவினர்களுக்கும், 
அனாறதகளுக்கும், ஏறழகளுக்கும், 
வழிப்கபாக்கர்களுக்கும் உரியதாகும். 
ஏசனனில், சசல்வம் உங்களில் உள்ள 
சசல்வந்தர்களுக்கு மத்தியில் மட்டும் 
சுற்ைக்கூடிய சபாருளாக ஆகாமல் 
இருக்க கவண்டும் என்பதற்காக. 
இன்னும், தூதர் எறத உங்களுக்குக் 
சகாடுத்தாகரா அறத உறுதியாக பற்ைிப் 
பிடியுங்கள். அவர் எறத உங்களுக்குத் 
தடுத்தாகரா அறத விட்டும் 
விலகிவிடுங்கள். இன்னும், 
அல்லாஹ்றவ அஞ்சுங்கள்! நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் தண்டிப்பதில் 
கடுறமயானவன் ஆவான். 

ا   هفهٓاءه  مه ُ  ا لَٰ  اّلَلَٰ ُسْولِه   عه   ِمْن  ره
هْهِل  ی ا ُسْوِل  فهلِلََٰهِ  الُْقرَٰ لِلَره   وه
لِِذی الْیهتَٰمَٰ  الُْقْربَٰ  وه  وه

ِكْيِ  الْمهسَٰ ِبْيِل    وهابِْن   وه  الَسه
 ْ  بهْيه  ُدْولهًةٌۢ  یهُكْونه  َله  كه

ا   ِمْنُكْم    اَْلهْغِنيهٓاءِ  مه  وه
ىُكُم  تَٰ ُسْوُل  اَٰ   فهُخُذْوهُ    الَره
ا  مه ىُكْم  وه ْنهُ  نههَٰ  فهانْتهُهْوا    عه

تَهُقوا ا ه    وه ه  اَِنه  اّلَلَٰ ِدیُْد  اّلَلَٰ   شه
اِب    الِْعقه
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8. (இன்னும் அந்த சசல்வங்கள் 
யாருக்கு சகாடுக்கப்பட 
கவண்டுசமன்ைால்) தங்கள் 
இல்லங்கறள விட்டும் தங்கள் 
சசல்வங்கறள விட்டும் 
சவளிகயற்ைப்பட்ட ஏறழ 
முஹாஜிர்களுக்கு சகாடுக்கப்பட 
கவண்டும். அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
அருறளயும் சபாருத்தத்றதயும் 
கதடுகிைார்கள். இன்னும், 
அல்லாஹ்விற்கும் அவனது தூதருக்கும் 
உதவுகிைார்கள். அவர்கள்தான் 
உண்றமயாளர்கள். 

ٓاءِ  ِجِریْنه  لِلُْفقهره   الَهِذیْنه  الُْمهَٰ
 ِدیهاِرِهْم  ِمْن  ااُْخِرُجوْ 

هْموهالِِهْم  ا   فهْضًل  یهْبتهُغْونه  وه
ِ  َمِنه  یهْنُصُرْونه  اّلَلَٰ نًا َوه   وهِرْضوها
ه  ُسْولهه     اّلَلَٰ كه  وهره َٰٓى ِ  ُهُم  اُول

ِدقُْونه    الَصَٰ

9. இன்னும், எவர்கள் (மதீனாவில்) 
வடீுகறள அறமத்துக் சகாண்டார்ககளா; 
அவர்களுக்கு (-முஹாஜிர்களுக்கு) 
முன்னதாக ஈமாறன 
ஏற்றுக்சகாண்டார்ககளா அவர்கள் 
தங்களிடம் ஹிஜ்ரத் சசய்து 
வந்தவர்கறள கநசிக்கிைார்கள். 
இன்னும், தங்களுக்கு 
சகாடுக்கப்பட்டவற்ைில் தங்கள் 
சநஞ்சங்களில் (தங்களுக்கு என்று 
முன்னுரிறமப்படுத்தப்படும்) எந்தத் 
கதறவறயயும் அவர்கள் 
காணமாட்டார்கள். தங்களுக்கு 
(வறுறமயும்) கடுறமயான கதறவ(யும்) 
இருந்தாலும் தங்கறள விட 
(முஹாஜிர்கறளத்தான்) 
கதர்ந்சதடுப்பார்கள். (-
அவர்களுக்குத்தான் முன்னுரிறம 
சகாடுப்பார்கள்.) யார் தனது உள்ளத்தின் 
கருமித்தனத்றத விட்டும் 
பாதுகாக்கப்படுவாகரா அவர்கள்தான் 
சவற்ைியாளர்கள் ஆவார்கள். 

الَهِذیْنه  اره  تهبهَوهؤُ  وه  الَده
 قهْبلِِهْم  ِمْن  وهاَْلِیْمهانه 
ْن  یُِحَبُْونه  ره  مه ْ  ههاجه  وهَله  اِلههْْیِ
ةً  ُصُدْوِرِهْم  ِفْ  یهِجُدْونه  اجه  حه

َمها   یُْؤثُِرْونه  اُْوُتْوا َمِ لَٰ   وه  عه
هنُْفِسِهْم  لهوْ  ا هانه  وه  ِبِهْم  ك
ة     اصه صه ْن  خه مه  ُشَحه  یَُْوقه   وه
كه  نهْفِسه   َٰٓى ِ  ُهُم  فهاُول

 الُْمْفلُِحْونه  
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10. (-முஹாஜிர்கள், அன்ஸாரிகள் 
ஆகிய) இ(ந்த இரு)வர்களுக்கும் பின்னர் 
வந்தவர்கள் கூறுவார்கள்: “எங்கள் 
இறைவா! எங்கறளயும் ஈமானில் 
எங்கறள முந்திய எங்கள் (முஹாஜிர், 
அன்ஸாரி) சககாதரர்கறளயும் 
மன்னிப்பாயாக! நம்பிக்றக 
சகாண்டவர்கள் மீது குகராதத்றத (-
சபாைாறமறய) எங்கள் உள்ளங்களில் 
ஏற்படுத்திவிடாகத! எங்கள் இறைவா! 
நிச்சயமாக நீதான் மகா 
இரக்கமுள்ளவன், மகா கருறணயாளன்.” 

الَهِذیْنه  ٓاُءوْ  وه ْ  جه  بهْعِدِهْم  ِمنٌۢ
بَهنها  یهُقْولُْونه   لهنها   اْغِفرْ  ره

نِنها  بهُقوْ   الَهِذیْنه  وهَِلِْخوها   نها سه
ْل  وهَله  ِباَْلِیْمهاِن    ِفْ  تهْجعه
َهِذیْنه  غَِلً  قُلُْوِبنها  ُنْوا  لَِل مه بَهنها   اَٰ  ره
نَهكه  ُءْوف   اِ ن  ره  َرهِحْيم 

11. நயவஞ்சகர்கறள நீர் 
பார்க்கவில்றலயா? கவதக்காரர்களில் 
(இந்த நபிறய) நிராகரித்த தங்கள் 
சககாதரர்களுக்கு அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: “நீங்கள் (உங்கள் 
இல்லங்களில் இருந்து) 
சவளிகயற்ைப்பட்டால் (உங்களுக்கு 
உதவுவதற்கு) நிச்சயமாக நாங்களும் 
சவளிகயைி உங்களுடன் வருகவாம். 
உங்கள் விஷயத்தில் யாருக்கும் 
எப்கபாதும் நாங்கள் கட்டுப்பட 
மாட்கடாம். இன்னும், உங்கள் மீது 
கபார் சதாடுக்கப்பட்டால் நிச்சயமாக 
நாங்கள் உங்களுக்கு உதவுகவாம்.” 
அல்லாஹ் சாட்சி சசால்கிைான், 
“நிச்சயமாக இவர்கள் (-இந்த 
நயவஞ்சகர்கள்) சபாய்யர்கள்தான்!” 

هلهْم   نهافهُقْوا الَهِذیْنه  اِله  تهره  ا
نِِهُم  یهُقْولُْونه   الَهِذیْنه  َِلِْخوها
هْهِل  ِمْن  كهفهُرْوا ِب  ا ْن  الِْكتَٰ  لهى ِ

َنه  اُْخِرْجُتْم  ُكْم  لهنهْخُرجه عه  مه
ًدا فِْيُكْم  نُِطْيعُ  وهَله  هبهًدا    اهحه  ا
اِْن  نَهُكْم    قُْوِتلُْتْم  وه  لهنهْنُصره
 ُ ُد  وهاّلَلَٰ نَهُهْم  یهْشهه لهكَِٰذبُْونه   اِ
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12. அவர்கள் (-நிராகரித்த கவதக்காரர்கள் 
தங்கள் இல்லங்களில் இருந்து) 
சவளிகயற்ைப்பட்டால் இவர்கள் 
அவர்களுடன் சவளிகயை மாட்டார்கள். 
இன்னும், அவர்கள் மீது கபார் 
சதாடுக்கப்பட்டால் இவர்கள் 
அவர்களுக்கு உதவ மாட்டார்கள். 
(அப்படிகய) இவர்கள் அவர்களுக்கு 
உதவினாலும் இவர்களும் கண்டிப்பாக 
புைமுதுகு காட்டி ஓடுவார்கள். பிைகு, 
(ஒருக்காலும்) இவர்கள் உதவி 
சசய்யப்பட மாட்டார்கள். 
(நிராகரித்தவர்களுக்கு உதவிய இந்த 
நயவஞ்சகர்களும் கடுறமயாக 
தண்டிக்கப்படுவார்கள்.) 

ْن   یهْخُرُجْونه  َله  اُْخِرُجْوا لهى ِ
ُهْم    عه ْن  مه لهى ِ   َله  قُْوِتلُْوا وه

ْن   یهْنُصُرْونهُهْم    لهى ِ  وه
ُرْوُهْم   ثَُمه  اَْلهْدبهاره  لهُيوهلََُنه  نَهصه

ُرْونه  َله   یُْنصه

13. (முஃமின்ககள!) நீங்கள் அவர்களின் 
சநஞ்சங்களில் அல்லாஹ்றவ விட 
கடுறமயான பயத்திற்குரியவர்கள். (-
அவர்கள் அல்லாஹ்றவ பயப்படுவறத 
விட உங்கறள அதிகம் 
பயப்படுகிைார்கள்.) அதற்கு காரணம் 
நிச்சயமாக அவர்கள் (அல்லாஹ்வின் 
வல்லறமறய) புரியாத மக்கள் 
ஆவார்கள். 

هنُْتْم  َدُ  َله هشه ْهبهةً  ا  ِفْ   ره
ِ    َمِنه  ُصُدْوِرِهْم  لِكه  اّلَلَٰ   ذَٰ
هنَهُهْم   یهْفقهُهْونه  ََله  قهْوم   ِبا

14. அவர்கள் (-அந்த யூதர்கள்) 
பாதுகாப்பான ஊர்களில்; அல்லது, 
சுவர்களுக்கு பின்னால் இருந்கத தவிர, 
அவர்கள் எல்கலாரும் கசர்ந்து 
(கநரடியாக) உங்களிடம் கபார் புரிய 
மாட்டார்கள். அவர்களின் பறகறம 
அவர்களுக்கு மத்தியில் கடுறமயாக 
இருக்கிைது. நீர் அவர்கறள ஒன்று 
கசர்ந்தவர்களாக எண்ணுகிைரீ். ஆனால், 
அவர்களின் உள்ளங்ககளா 
பலதரப்பட்டதாக (பிரிந்து) இருக்கின்ைன. 
அதற்கு காரணம், நிச்சயமாக அவர்கள் 
சிந்தித்துப் புரியாத மக்கள் ஆவார்கள். 

اتِلُْونهُكْم  َله  ِمْيًعا  یُقه   ِفْ  اََِله  جه
نهة   قًُری َصه هوْ   َمُحه ٓاءِ  ِمْن  ا  َوهره
ْ  بهاُْسُهْم  ُجُدر     ُ ِدیْد     بهْيٰنه  شه

 ْ ُُبُ ِمْيًعا َوهقُلُْوبُُهْم  تهْحسه   جه
َتَٰ    لِكه  شه هنَهُهْم  ذَٰ   ََله  قهْوم   ِبا

 یهْعِقلُْونه  
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15. (இந்த யூதர்களுக்கு உதாரணம்) 
இவர்களுக்கு சற்று முன்னர் தங்கள் 
(தீய) காரியத்தின் சகடுதிறய (பத்ர் 
கபாரில்) அனுபவித்தார்ககள அவர்களின் 
உதாரணத்றதப் கபான்றுதான். இன்னும் 
(இறத விட) துன்புறுத்தும் தண்டறன 
(மறுறமயில்) இவர்களுக்கு உண்டு. 

مهثهِل    قهْبلِِهْم  ِمْن  الَهِذیْنه  كه
بهاله  ْواذهاقُ  قهِریًْبا  هْمِرِهْم    وه   ا
لهُهْم  اب   وه هلِْيم    عهذه  ا

16. (நபிக்கு எதிராக யூதர்கறளத் 
தூண்டிய நயவஞ்சகர்களின் உதாரணம்) 
அந்த றஷத்தானின் உதாரணத்றதப் 
கபான்றுதான். அவன் மனிதனுக்கு, “நீ 
நிராகரித்து விடு” என்று கூைினான். 
அந்த மனிதன் நிராகரித்துவிடகவ, 
“உன்றன விட்டு நிச்சயமாக நான் 
நீங்கியவன், நிச்சயமாக அகிலங்களின் 
இறைவனாகிய அல்லாஹ்றவ நான் 
பயப்படுகிகைன்” என்று கூைி (அந்த 
மனிதறன விட்டும் அவன் விலகி) 
விடுகிைான். 

مهثهِل  ِن  كه ْيطَٰ   قهاله   اِذْ  الَشه
اِن  ْكُفْر    لِْلِنْسه  كهفهره  فهلهَمها  ا

ْ  قهاله  ء   اَِنِ ْ   َمِْنكه  بهِرْیٓ   اَِنِ
اُف  ه  اهخه َبه  اّلَلَٰ لهِمْيه  ره  الْعَٰ

17. ஆக, அவ்விருவரின் முடிவானது, 
“நிச்சயமாக அவ்விருவரும் நரகத்தில் 
இருப்பார்கள், அதில் நிரந்தரமாகத் 
தங்குவார்கள்” என்பதாக ஆகிவிடும். 
இதுதான் அநியாயக்காரர்களின் 
கூலியாகும். 

ا  عها  فهكهانه  هنَهُهمها  قِبهتهُهمه  ِف  ا
یِْن  الَنهارِ  الِده ا    خه لِكه  فِْيهه  وهذَٰ
ُؤا ٓ زَٰ ن  جه لِِمْيه  الَظَٰ

18. நம்பிக்றகயாளர்ககள! 
அல்லாஹ்றவ அஞ்சுங்கள்! ஓர் 
ஆன்மா, அது (தனது) மறுறமக்காக 
எறத முற்படுத்தி இருக்கிைது என்று 
பார்த்துக் சகாள்ளட்டும். இன்னும், 
அல்லாஹ்றவ அஞ்சுங்கள்! நீங்கள் 
சசய்பவற்றை நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
ஆழ்ந்தைிபவன் ஆவான். 

ا  ُنوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه تَهُقوا اَٰ ه  ا  اّلَلَٰ
لْتهْنُظرْ  ا  نهْفس   وه ْت  َمه مه   قهَده
د     تَهُقوا لِغه ا ه    وه ه  اَِنه  اّلَلَٰ  اّلَلَٰ
 ٌۢ ِبْْی   تهْعمهلُْونه   ِبمها  خه
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19. அல்லாஹ்றவ மைந்தவர்கறளப் 
கபால் ஆகிவிடாதீர்கள். அதனால் 
அவர்களுக்கு அவர்கறளகய அவன் 
மைக்கச் சசய்துவிட்டான். அவர்கள்தான் 
பாவிகள் ஆவார்கள். 

هالَهِذیْنه  تهُكْونُْوا وهَله  ه  نهُسوا ك  اّلَلَٰ
هُىْ  ُهْم    فهاهنْسَٰ هنُْفسه كه  ا َٰٓى ِ  اُول

ِسُقْونه  ُهُم   الْفَٰ

20. நரக வாசிகளும் சசார்க்க வாசிகளும் 
சமமாக மாட்டார்கள். சசார்க்க 
வாசிகள்தான் சவற்ைியாளர்கள் 
ஆவார்கள். 

ُب  یهْستهوِْی   َله    الَنهارِ  اهْصحَٰ
ُب  اهْصحَٰ َنهِة    وه ُب  الْجه  اهْصحَٰ
َنهةِ   الْفهٓاى ُِزْونه  ُهُم  الْجه

21. இந்த குர்ஆறன நாம் ஒரு 
மறலயின் மீது இைக்கி இருந்தால் அது 
அல்லாஹ்வின் அச்சத்தால் முற்ைிலும் 
பணிந்ததாகவும் பிளந்து 
விடக்கூடியதாகவும் அறத நீர் 
கண்டிருப்பரீ். இந்த உதாரணங்கள், 
இவற்றை மக்களுக்கு நாம் 
விவரிக்கிகைாம், அவர்கள் 
சிந்திப்பதற்காக. 

لْنها  لهوْ  هنْزه ا ا ذه نه  هَٰ لَٰ  الُْقْراَٰ  عه
بهل   هیْتهه   جه ا اِشًعا  لَهره   خه

عًا  َدِ ْشيهةِ  َمِْن  َمُتهصه ِ    خه   اّلَلَٰ
ِتلْكه  ا  اَْلهْمثهاُل  وه   نهْضِربُهه
لَهُهْم  لِلَنهاِس   یهتهفهَكهُرْونه  لهعه

22. அவன்தான் அல்லாஹ். அவறனத் 
தவிர (உண்றமயில் 
வணங்கத்தகுதியான) இறைவன் அைகவ 
இல்றல. (அவன்) 
மறைவானவற்றையும் 
சவளிப்பறடயானவற்றையும் 
நன்கைிந்தவன். அவன்தான் 
கபரருளாளன், கபரன்பாளன் (மகா 
கருறணயும் விசாலமான இரக்கமும் 
உறடயவன்). 

 ُ َٰهه  َله   الَهِذْی  ُهوهاّلَلَٰ   ُهوه   اََِله  اِل
ْيِب  عَٰلُِم  ادهِة    الْغه هه   وهالَشه

ْحمَُٰن  ِحْيُم  ُهوهالَره  الَره
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23. அவன்தான் அல்லாஹ். அவறனத் 
தவிர (உண்றமயில் 
வணங்கத்தகுதியான) இறைவன் அைகவ 
இல்றல. (அவன்தான்) உண்றமயான 
அரசன், மகா தூயவன், ஈகடற்ைம் 
அளிப்பவன், அபயமளிப்பவன், 
பாதுகாப்பவன், மிறகத்தவன், அடக்கி 
ஆள்பவன், சபருறமக்குரியவன் 
ஆவான். அவர்கள் 
இறணறவப்பவற்றை விட்டும் 
அல்லாஹ் மகா பரிசுத்தமானவன். 

 ُ َٰهه  َله   الَهِذْی  ُهوهاّلَلَٰ   ُهوه   اََِله  اِل
هلْمهلُِك  ْوُس ا ا َُٰم  لُْقَدُ ل   الَسه
ْيِمُن  الُْمْؤِمُن  ِزیْزُ  الُْمهه  الْعه
َبهارُ  ُ    الْجه نه   الُْمتهكهََبِ   ُسْبحَٰ
 ِ َمها  اّلَلَٰ  یُْشِرُكْونه  عه

24. அவன்தான் அல்லாஹ். பறடப்பவன், 
உருவாக்குபவன், உருவம் அறமப்பவன். 
மிக அழகிய சபயர்கள் அவனுக்கக 
உரியன. வானங்கள், இன்னும் பூமியில் 
உள்ளறவ அவறனகய துதித்து 
சதாழுகின்ைன. அவன்தான் 
மிறகத்தவன், மகா ஞானவான் ஆவான். 

 ُ الُِق  ُهوهاّلَلَٰ   الْبهاِرُئ  الْخه
وَِرُ    الُْحْسنَٰ    اَْلهْسمهٓاءُ  لههُ  الُْمصه
ُح  َبِ ا  لهه   یُسه ِت  ِف  مه مَٰوَٰ  الَسه

ِزیْزُ  وهاَْلهْرِض    ُهوهالْعه   وه
ِكْيُمن   الْحه

ஸூரா மும்தஹினா الممتحنة 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. நம்பிக்றகயாளர்ககள! எனது 
எதிரிகறளயும் உங்கள் எதிரிகறளயும் 
அவர்களிடம் அன்றப 
சவளிப்படுத்துகின்ை (உங்கள்) உற்ை 
நண்பர்களாக எடுத்துக் சகாள்ளாதீர்கள், 
நீங்கள் எனது பாறதயில் ஜிஹாது 
சசய்வதற்காகவும் என் சபாருத்தத்றத 
கதடியும் சவளிகயைி இருந்தால் 
(அவர்கறள நண்பர்களாக எடுத்துக் 
சகாள்ளாதீர்கள்!). அவர்ககளா உங்களிடம் 
வந்த சத்தியத்றத திட்டமாக 
நிராகரித்தனர். உங்கள் இறைவனாகிய 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  َله  اَٰ
 وهعهُدَوهُكْم  عهُدَوِْی  َتهِخُذْواته 

هْولِيهٓاءه  ْ  ُتلُْقْونه  ا  اِلههْْیِ
قهْد  ِبالْمهوهدَهةِ    ِبمها  كهفهُرْوا وه
ُكْم  ٓاءه َقِ    َمِنه  جه  الْحه
ُسْوله  یُْخِرُجْونه  ُكْم  الَره یَها اِ  وه

هْن  ِ  ُتْؤِمُنْوا ا ُكْم    ِباّلَلَٰ بَِ   اِْن  ره
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அல்லாஹ்றவ நீங்கள் நம்பிக்றக 
சகாண்டதனால் தூதறரயும் 
உங்கறளயும் (உங்கள் 
இல்லங்களிலிருந்து) அவர்கள் 
சவளிகயற்றுகிைார்கள். அவர்களிடம் 
இரகசியமாக அன்றப காட்டுகிைரீ்களா? 
நீங்கள் மறைப்பறதயும் நீங்கள் 
பகிரங்கப்படுத்துவறதயும் நான் 
நன்கைிகவன். உங்களில் யார் அறதச் 
சசய்வாகரா (-அல்லாஹ்வின் எதிரிகறள 
தனது நண்பர்களாக எடுத்துக் 
சகாள்வாகரா) திட்டமாக அவர் கநரான 
பாறதறய விட்டு வழி சகட்டுவிட்டார். 

ْجُتْم  ُكنُْتْم  ره اًدا خه   ِفْ  ِجهه
بِ  ٓاءه  ْيِلْ سه ۬   وهابِْتغه   ْ اِٰت ْرضه  مه

ْونه  ْ  ُتِسَرُ ۬   اِلههْْیِ  ِبالْمهوهدَهِة  
هنها  ا هعْلهُم  وه ا   ا هْخفهیُْتْم  ِبمه ا   ا مه   وه

هعْلهنُْتْم    ْن  ا مه لْهُ  وه  یَهْفعه
َله  فهقهْد  ِمْنُكْم  وهٓاءه  ضه  سه

ِبْيِل   الَسه

2. அவர்கள் உங்கறள வசமாகப் 
சபற்றுக்சகாண்டால் உங்களுக்கு 
எதிரிகளாக அவர்கள் ஆகிவிடுவார்கள். 
இன்னும், தங்கள் கரங்கறளயும் தங்கள் 
நாவுகறளயும் உங்கள் பக்கம் 
(உங்களுக்கு) தீங்கிறழக்க நீட்டுவார்கள். 
இன்னும், நீங்கள் நிராகரிக்க கவண்டும் 
என்பறத அவர்கள் விரும்புகிைார்கள். 

 لهُكْم  ُكْونُْوایه  یَهثْقهُفْوُكْم  اِْن 
ا یهْبُسُطْو  ٓاًء َوه هعْده  اِلهْيُكْم  ا

هیِْدیهُهْم  ْ  ا ُ هلِْسنههَته ا  وه
ْوٓءِ  دَُْوا ِبالَسُ وه  لهوْ  وه
 تهْكُفُرْونه  

3. உங்கள் இரத்த உைவுகளும் உங்கள் 
பிள்றளகளும் (அல்லாஹ்விடம்) 
உங்களுக்கு அைகவ பலன் 
தரமாட்டார்கள். மறுறம நாளில் 
உங்களுக்கு மத்தியில் அவன் பிரித்து 
விடுவான். இன்னும், அல்லாஹ் நீங்கள் 
சசய்வறத உற்று கநாக்குபவன் ஆவான். 

ُكْم  لهْن  اُمُكْم  تهْنفهعه هْرحه  وهَله   ا
  ۬ ُدُكْم ۛ هْوَله ۬   یهْومه  ا ِة ۛ مه   الِْقيَٰ
ُ  بهیْنهُكْم    یهْفِصُل    ِبمها  وهاّلَلَٰ
 بهِصْْی   تهْعمهلُْونه 

4. இப்ராஹமீிடத்திலும் அவர்களுடன் 
இருந்தவர்களிடத்திலும் உங்களுக்கு 
அழகிய முன்மாதிரி திட்டமாக 
இருக்கிைது. “நிச்சயமாக நாங்கள் 
உங்கறள விட்டும், அல்லாஹ்றவ 
அன்ைி நீங்கள் வணங்குகின்ைவற்றை 
விட்டும் விலகியவர்கள் ஆகவாம். 

هانهْت  قهْد  نهة   اُْسوهة   لهُكْم  ك سه   حه
  ْ ِهْيمه  ِف الَهِذیْنه  اِبْرَٰ ه     وه عه  مه
نَها  لِقهْوِمِهْم  قهالُْوا اِذْ  ُؤا  اِ ٓ ءَٰ   بُره

ِمَمها  ِمْنُكْم   ِمْن  تهْعُبُدْونه  وه
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உங்கறள(யும் நீங்கள் சசய்கிை 
சசயல்கறளயும்) நாங்கள் 
மறுத்துவிட்கடாம். எங்களுக்கு 
மத்தியிலும் உங்களுக்கு மத்தியிலும் 
பறகறமயும் குகராதமும் எப்கபாதும் 
சவளிப்பட்டுவிட்டன, நீங்கள் அல்லாஹ் 
ஒருவறன மட்டும் நம்பிக்றக சகாள்கிை 
வறர (நாங்கள் உங்களுடன் கசர 
முடியாது)” என்று அவர்கள் (-
இப்ராஹமீும் அவருடன் 
நம்பிக்றகசகாண்டவர்களும்) தங்கள் 
மக்களுக்கு கூைிய சமயத்றத நிறனவு 
கூருங்கள்! எனினும், இப்ராஹமீ் தனது 
தந்றதக்கு, “நிச்சயமாக நான் உமக்காக 
பாவமன்னிப்பு ககட்கபன், ஆனால், 
அல்லாஹ்விடம் உமக்கு நான் எறதயும் 
சசய்ய உரிறம சபைமாட்கடன்” என்று 
கூைியறதத் தவிர. (இது அவர் 
இறைவனின் சட்டம் சதரிவதற்கு 
முன்னர் கூைியதாகும். 
இறணறவப்பவர்களுக்கு பாவமன்னிப்பு 
ககட்கக்கூடாது என்று சதரிந்தவுடன் 
அவர் தனது தந்றதக்கு மன்னிப்பு 
ககட்பறத விட்டு விலகிவிட்டார். 
எனகவ, இதுதவிர மற்ை எல்லா 
விஷயங்களிலும் இப்ராஹமீிடம் 
உங்களுக்கு அழகிய முன்மாதிரி 
இருக்கிைது. கமலும் இப்ராஹமீ் 
கூைினார்:) “எங்கள் இறைவா! உன் மீது 
நாங்கள் நம்பிக்றக றவத்கதாம். உன் 
பக்ககம நாங்கள் பணிவுடன் 
திரும்பிவிட்கடாம். உன் பக்ககம (எங்கள் 
அறனவரின்) மீட்சி இருக்கிைது.” 

ِ ؗ  ُدْوِن  ا ِبُكْم  كهفهْرنها  اّلَلَٰ بهده   وه
بهیْنهُكُم  بهْينهنها  ةُ  وه اوه ده   الْعه

ٓاءُ  الْبهْغضه هبهًدا وه َتَٰ  ا   حه
ِ  ُتْؤِمُنْوا ه    ِباّلَلَٰ  قهْوله  اََِله  وهْحده
ِهْيمه  هْستهغْ  َِلهِبْيهِ  اِبْرَٰ َنه َله   ِفره

ا   لهكه  مه هْملُِك  وه ِ  ِمنه  لهكه  ا  اّلَلَٰ
ء     ِمْن  ْ بَهنها  َشه  عهلهْيكه  ره

َهلْنها  ك اِلهْيكه  تهوه هنهْبنها  وه اِلهْيكه  ا  وه
 الْمهِصْْیُ 

5. “எங்கள் இறைவா! 
நிராகரித்தவர்களுக்கு எங்கறள ஒரு 
கசாதறனயாக ஆக்கிவிடாகத! (அவர்கள் 
மூலம் எங்கறள தண்டித்துவிடாகத! 
அவர்கறள எங்கள் மீது சாட்டிவிடாகத! 

بَهنها  لْنها  َله  ره   فِْتنهةً  تهْجعه
َهِذیْنه   لهنها  وهاْغِفرْ  كهفهُرْوا لَِل
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அவர்கள் எங்கள் மார்க்கத்றத விட்டு 
எங்கறள திருப்பிவிடுவார்கள்!) இன்னும், 
எங்கள் இறைவா! எங்கறள 
மன்னிப்பாயாக! நிச்சயமாக நீதான் 
மிறகத்தவன், மகா ஞானவான் ஆவாய்.” 
(என்றும் அவர்கள் பிரார்த்தித்தார்கள்.) 

ا    بَهنه هنْته  اِنَهكه  ره ِزیْزُ  ا   الْعه
ِكْيُم   الْحه

6. உங்களுக்கு - (அதாவது,) 
அல்லாஹ்றவயும் மறுறம நாறளயும் 
ஆறசறவப்பவராக (அஞ்சுகிைவர்களாக) 
இருப்பவர்களுக்கு - அவர்களிடம் (-
இப்ராஹமீ் இன்னும் அவறர 
பின்பற்ைியவர்களிடம்) திட்டவட்டமாக 
அழகிய முன்மாதிரி இருக்கிைது. 
இன்னும், யார் (நபிமார்கறள 
பின்பற்றுவறத விட்டும்) விலகுவாகரா 
(அத்தறகயவர்கறள விட்டும்) 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் முற்ைிலும் 
கதறவயற்ைவன், நிறைவானவன், மகா 
புகழுக்குரியவன் ஆவான். 

ْد  هانه  لهقه ْ  لهُكْم  ك  اُْسوهة   فِهْْیِ
نهة   سه هانه  لَِمهْن  حه ه  یهْرُجوا ك   اّلَلَٰ
الْيهْومه  ْن  اَْلَِٰخره    وه مه َله  وه  یَهتهوه
ه  فهاَِنه  ِنَُ  اّلَلَٰ   ُهوهالْغه

ِمْيُدن   الْحه

7. உங்களுக்கு மத்தியிலும் அவர்களில் (-
இறணறவப்பவர்களில்) நீங்கள் 
பறகத்துக் சகாண்டவர்களுக்கு 
மத்தியிலும் அல்லாஹ் அன்றப 
ஏற்படுத்தலாம் (அவர்களுக்கு கநர்வழி 
காட்டுவதன் மூலம்). அல்லாஹ் 
கபராற்ைலுறடயவன் ஆவான். இன்னும், 
அல்லாஹ் மகா மன்னிப்பாளன், மகா 
கருறணயாளன் ஆவான். 

ُ  عهسه  هْن  اّلَلَٰ له  ا   بهیْنهُكْم  یَهْجعه
بهْيه   عهادهیُْتْم  الَهِذیْنه  وه
 ْ ُ  َمهوهدَهةً    َمِْٰنُ   قهِدیْر      وهاّلَلَٰ
 ُ ُفوْر   وهاّلَلَٰ  َرهِحْيم   غه

8. எவர்கள் உங்களுடன் மார்க்கத்தில் 
கபார் சசய்யவில்றலகயா, இன்னும், 
உங்கள் இல்லங்களில் இருந்து உங்கறள 
சவளிகயற்ைவில்றலகயா அவர்கறள 
விட்டும் (அதாவது,) அவர்களுக்கு 
நல்லது சசய்வறத விட்டும், 
அவர்களுடன் நீங்கள் நீதமாக நடப்பறத 

ىُكُم  َله  ُ  یهْنهَٰ ِن  اّلَلَٰ  الَهِذیْنه  عه
اتِلُْوُكْم  لهْم  یِْن  ِف  یُقه   الَدِ
لهْم   َمِْن  یُْخِرُجْوُكْم  وه

هْن  ِدیهاِرُكْم  ْوُهْم  ا َُ  تهَبه
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விட்டும் அல்லாஹ் உங்கறள தடுக்க 
மாட்டான். நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
நீதவான்கள் மீது அன்பு றவக்கிைான். 

ا ُتْقِسُطْو  ْ    وه ه  اَِنه  اِلههْْیِ  اّلَلَٰ
 الُْمْقِسِطْيه   یُِحَبُ 

9. நிச்சயமாக அல்லாஹ் உங்கறள 
தடுப்பசதல்லாம் எவர்கள் மார்க்கத்தில் 
உங்களிடம் கபார் சசய்தார்ககளா, 
உங்கள் இல்லங்களில் இருந்து உங்கறள 
சவளிகயற்ைினார்ககளா, உங்கறள 
சவளிகயற்றுவதற்கு (உங்கள் 
எதிரிகளுக்கு) உதவினார்ககளா 
அவர்கறள விட்டும்தான். அதாவது, 
அவர்கறள நீங்கள் கநசிப்பறத 
விட்டும்தான் (அவர்களுக்கு 
துறணகபாவறத விட்டும்தான் 
அல்லாஹ் உங்கறள தடுக்கிைான்). 
அவர்கறள யார் கநசிக்கிைார்ககளா 
அவர்கள்தான் அநியாயக்காரர்கள் 
ஆவார்கள். 

نَهمها  ىُكُم  اِ ُ  یهْنهَٰ ِن   اّلَلَٰ  عه
یِْن   ِف  قَٰتهلُْوُكْم  الَهِذیْنه   الَدِ

ُجْوُكْم  هْخره ا   ِدیهاِرُكْم  َمِْن  وه
ُرْوا هه لَٰ   وهظَٰ اِجُكْم  عه هْن  اِْخره   ا
ْن  تهوهلَهْوُهْم    مه لَهُهْم  وه  یَهتهوه
كه  َٰٓى ِ لُِمْونه  ُهُم  فهاُول  الَظَٰ

10. நம்பிக்றகயாளர்ககள! உங்களிடம் 
முஃமினான (–நம்பிக்றக சகாண்ட) 
சபண்கள் ஹிஜ்ரத் சசய்தவர்களாக 
வந்தால் அவர்கறள கசாதியுங்கள்! 
அல்லாஹ் அவர்களின் ஈமாறன (-
இறைநம்பிக்றகறய) மிக அைிந்தவன் 
ஆவான். நீங்கள் அவர்கறள நம்பிக்றக 
சகாண்ட முஃமினான சபண்களாக 
அைிந்தால் அவர்கறள (-அந்த 
சபண்கறள) நிராகரிப்பாளர்களிடம் 
திரும்ப அனுப்பாதீர்கள். அவர்கள் (-
அப்சபண்கள்) அவர்களுக்கு (-
நிராகரிப்பாளர்களுக்கு) ஆகுமானவர்கள் 
அல்ல. அவர்கள் (-நிராகரிப்பாளர்கள்) 
அவர்களுக்கு (-அப்சபண்களுக்கு) 
ஆகுமாக மாட்டார்கள். அவர்கள் (-
நிராகரிப்பாளர்கள்) சசலவு சசய்தறத 
அவர்களுக்கு சகாடுத்துவிடுங்கள்! 

ا  ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه   اِذها اَٰ
ُكُم  ٓاءه ُت  جه ت    الُْمْؤِمنَٰ ِجرَٰ  ُمهَٰ

ُ  فهاْمتهِحُنْوُهَنه    هّلَلَٰ هعْلهُم  ا   ا
  عهلِْمُتُمْوُهَنه  فهاِْن  ِباِیْمهانِِهَنه   
 اِله  تهْرِجُعْوُهَنه  فهله  ُمْؤِمنَٰت  
 لَهُهْم  ِحَل   ُهَنه  َله  الُْكَفهاِر   
 لهُهَنه    یهِحلَُْونه  ُهْم  وهَله 

ُتْوُهْم  اَٰ ا   وه هنْفهُقْوا    َمه   وهَله  ا
هْن  عهلهْيُكْم  ُجنهاحه    ا

تهیُْتُمْوُهَنه  اِذها   تهْنِكُحْوُهَنه    اَٰ
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அவர்களின் (-அப்சபண்களின்) 
மஹ்ர்கறள நீங்கள் அவர்களுக்கு 
சகாடுத்தால் நீங்கள் அவர்கறள 
மணமுடிப்பது உங்கள் மீது அைகவ 
குற்ைம் இல்றல. (உங்கள் முந்திய 
மறனவிகளில்) நிராகரிக்கின்ை 
சபண்களின் திருமண உைறவ நீங்கள் 
(உங்கள் உரிறமயில்) தடுத்து 
றவக்காதீர்கள். நீங்கள் (அப்சபண்களுக்கு 
மஹ்ர் விஷயத்தில்) சசலவு சசய்தறத 
(அவர்களிடம் - அப்சபண்களின் 
சபாறுப்பாளர்களிடம்) ககளுங்கள்! 
அவர்கள் (-அந்த நிராகரிப்பாளர்கள் 
இஸ்லாறம ஏற்று ஹிஜ்ரத் 
சசன்றுவிட்ட தங்கள் மறனவிகளுக்கு 
மஹ்ர் விஷயத்தில்) சசலவு சசய்தறத 
(உங்களிடம்) ககட்கட்டும். (நீங்கள் அறத 
சகாடுத்து விடுங்கள்!) இது 
அல்லாஹ்வின் சட்டமாகும். (அல்லாஹ்) 
உங்களுக்கு மத்தியில் (தனது நீதமான 
சட்டங்கறளக் சகாண்டு) 
தீர்ப்பளிக்கிைான். அல்லாஹ் 
நன்கைிந்தவன், மகா ஞானவான் 
ஆவான். 

ُهَنه     ُتْمِسُكْوا وهَله  اُُجوْره
ِم  ْس  الْكهوهافِرِ  ِبِعصه ا   ـ هلُْواوه   مه
هنْفهْقُتْم  لْیهْسـ هلُْوا ا ا   وه  مه
هنْفهُقْوا    لُِكْم  ا ِ    ُحْكُم  ذَٰ   اّلَلَٰ
ُ  بهیْنهُكْم    یهْحُكُم   عهلِْيم   وهاّلَلَٰ
ِكْيم    حه

11. உங்கள் மறனவிமார்களில் யாராவது 
(மதம் மாைி) நிராகரிப்பாளர்களிடம் 
தப்பிச் சசன்றுவிட்டால், (அந்த 
நிராகரிப்பாளர்கறள) நீங்கள் (கபாரில்) 
தண்டித்தால் (-அவர்கள் மீது நீங்கள் 
சவற்ைி சபற்ைால்) எவர்களுறடய 
மறனவிமார்கள் சசன்றுவிட்டார்ககளா 
அவர்களுக்கு அவர்கள் (தங்கள் 
மறனவிமார்களின் மஹ்ர் விஷயத்தில்) 
சசலவு சசய்தறதப் கபான்று 
(கனமீத்தில் இருந்து) சகாடுத்து 
விடுங்கள்! நீங்கள் எந்த அல்லாஹ்றவ 
நம்பிக்றக சகாண்டவர்களாக 

اِْن  ء   فهاتهُكْم  وه ْ  َمِْن   َشه
هْزوهاِجُكْم    الُْكَفهارِ  اِله  ا
اقهْبتُ   الَهِذیْنه  فهاَُٰتوا  ْم فهعه
هْزوهاُجُهْم  ذهههبهْت  ا   َمِثْله  ا  مه
هنْفهُقْوا    تَهُقوا ا ا ه  وه  الَهِذْی   اّلَلَٰ
هنُْتْم   ُمْؤِمُنْونه   ِبه   ا
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இருக்கிைரீ்ககளா அந்த அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சுங்கள்! 

12. நபிகய! நம்பிக்றகக் சகாண்ட 
(முஃமினான) சபண்கள், “அவர்கள் 
அல்லாஹ்விற்கு எறதயும் 
இறணறவக்க மாட்டார்கள்; திருட 
மாட்டார்கள்: விபச்சாரம் சசய்ய 
மாட்டார்கள்; தங்கள் குழந்றதகறள 
சகாறல சசய்ய மாட்டார்கள்; தங்கள் 
றககள், இன்னும் தங்கள் கால்களுக்கு 
முன்னர் தாங்கள் இட்டுக்கட்டுகின்ை 
ஒரு சபாய்றய சகாண்டுவர 
மாட்டார்கள்; (-அதாவது தங்கள் 
கணவனுக்கு பிைக்காத குழந்றதறய 
தங்கள் கணவனின் குழந்றதயாகக் 
கூைமாட்டார்கள்;) நல்ல காரியங்களில் 
உமக்கு அவர்கள் மாறு சசய்ய 
மாட்டார்கள்” என்று உம்மிடம் அவர்கள் 
சத்திய வாக்குப் பிரமாணம் 
சசய்பவர்களாக உம்மிடம் வந்தால் 
நீங்கள் அவர்களிடம் சத்திய வாக்குப் 
பிரமாணம் வாங்குவரீாக! அவர்களுக்காக 
அல்லாஹ்விடம் பாவமன்னிப்புக் 
ககாருவரீாக! நிச்சயமாக அல்லாஹ் மகா 
மன்னிப்பாளன், மகா கருறணயாளன் 
ஆவான். 

ا  ٓاءهكه  اِذها الَنهِبَُ  یَٰ اهیَُهه  جه
ُت  لَٰ   یُبهایِْعنهكه  الُْمْؤِمنَٰ هْن  عه   ا

ِ  یُْشِرْكنه  ََله  ْيـ ًا َوهَله  ِباّلَلَٰ  شه
 وهَله  یهْزنِْيه  وهَله  یهْسِرقْنه 
دهُهَنه  یهْقُتْله  هْوَله   یهاْتِْيه  وهَله  ا
ِیْنهه   ِبُبْهتهان    بهْيه  یَهْفَته
هیِْدیِْهَنه  هْرُجلِِهَنه  ا ا  وهَله  وه
ْعُرْوف   ِفْ  یهْعِصیْنهكه   مه
  لهُهَنه  وهاْستهْغِفرْ  فهبهایِْعُهَنه 

ه    ه  اَِنه  اّلَلَٰ ُفوْر   اّلَلَٰ َرهِحْيم   غه
 

13. நம்பிக்றகயாளர்ககள! அல்லாஹ் 
ககாபித்த மக்கறள நீங்கள் கநசி(த்து 
உங்கள் நண்பர்களாக ஆ)க்காதீர்கள். 
அவர்கள் மறுறம விஷயத்தில் 
திட்டமாக நம்பிக்றக இழந்தார்கள், 
புறதக்குழிகளில் சசன்ை 
நிராகரிப்பாளர்கள் (அல்லாஹ்வின் 
அருளில் இருந்து) நம்பிக்றக 
இழந்தறதப் கபால். 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  تهتهوهلَهْوا َله  اَٰ
ُ  غهِضبه  ْوًما قه  ْ  اّلَلَٰ   قهْد  عهلههْْیِ

ُسْوا ةِ  ِمنه  یهى ِ مها  اَْلَِٰخره   كه
ِب  ِمْن  الُْكَفهارُ  یهى ِسه   اهْصحَٰ
 الُْقُبوِْرن 
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ஸூரா ஸஃப் الصف 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. வானங்களில் உள்ளவர்களும் 
பூமியில் உள்ளவர்களும் 
அல்லாஹ்றவ துதித்து 
சதாழுகிைார்கள். அவன்தான் 
மிறகத்தவன், மகா ஞானவான் 
ஆவான். 

َبهحه  ِ  سه ا  ّلِلََٰ ِت  ِف  مه مَٰوَٰ ا  الَسه مه  ِف  وه
ِزیْزُ  اَْلهْرِض    ِكْيُم   وهُهوهالْعه الْحه
 

2. நம்பிக்றகயாளர்ககள! நீங்கள் 
சசய்யாதவற்றை (சசய்ததாக) ஏன் 
கூறுகிைரீ்கள்? 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  تهُقْولُْونه  لِمه  اَٰ
ا  لُْونه  َله  مه  تهْفعه

3. நீங்கள் சசய்யாதவற்றை நீங்கள் 
(சசய்ததாகக்) கூறுவது 
அல்லாஹ்விடம் சபரும் 
ககாபத்திற்குரியதாக இருக்கிைது. 

ْقًتا  كهَُبه  ِ  ِعْنده  مه هْن  اّلَلَٰ  تهُقْولُْوا ا
ا  لُْونه  َله  مه  تهْفعه

4. நிச்சயமாக அல்லாஹ், அவனுறடய 
பாறதயில் வரிறசயாக நின்று கபார் 
புரிபவர்கறள விரும்புகிைான். 
அவர்ககளா, (கற்கள் ஒன்கைாடு ஒன்று 
மிக சநருக்கமாக றவத்து கட்டப்பட்ட) 
உறுதியான கட்டிடத்றதப் கபால் 
இருக்கிைார்கள். 

ه  اَِنه  اتِلُْونه  الَهِذیْنه  یُِحَبُ  اّلَلَٰ   یُقه
ِبْيلِه   ِفْ  َفًا  سه هنَهُهْم  صه ها   بُنْيهان   ك

 َمهْرُصْوص  



 

ஸூரா முல்க் 

 

1311 

 

 الملك

5. இன்னும், மூஸா தனது மக்களுக்கு 
கூைிய சமயத்றத நிறனவு கூர்வரீாக! 
“என் மக்ககள! எனக்கு ஏன் சதாந்தரவு 
தருகிைரீ்கள்? நிச்சயமாக நான் 
உங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட 
அல்லாஹ்வின் தூதராகவன் என்பறத 
திட்டமாக நீங்கள் அைிவரீ்கள்.” 
அவர்கள் (கநர்வழியில் இருந்து) விலகி 
வழிககட்டில் சசன்ைகபாது 
அல்லாஹ்வும் அவர்களின் 
உள்ளங்கறள (கநர்வழியில் இருந்து) 
திருப்பி வழிககட்டில் விட்டுவிட்டான். 
பாவிகளான மக்கறள அல்லாஹ் 
கநர்வழி சசலுத்தமாட்டான். 

اِذْ    یَٰقهْوِم  لِقهْوِمه   ُمْوسَٰ  قهاله  وه
قهْد  ُتْؤذُْونهِنْ  لِمه  ْ  َتهْعلهُمْونه  وه هَنِ   ا

ُسْوُل  ِ  ره ا فهلهَمها  اِلهْيُكْم    اّلَلَٰ اُغْو   زه
هزهاغه  ُ  ا ُ   قُلُْوبهُهْم    اّلَلَٰ  َله  وهاّلَلَٰ
ِسِقْيه  الْقهْومه  یهْهِدی  الْفَٰ

6. இன்னும், மர்யமின் மகன் ஈஸா 
கூைியறத நிறனவு கூர்வரீாக! 
“இஸ்ரகவலர்ககள! நிச்சயமாக நான் 
உங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட 
அல்லாஹ்வின் தூதர் ஆகவன். எனக்கு 
முன்னுள்ள தவ்ராத்றத நான் 
உண்றமப்படுத்துகிகைன். எனக்குப் பின் 
வருகின்ை ஒரு தூதறர நான் 
(உங்களுக்கு) நற்சசய்தி கூறுகிகைன். 
அவரது சபயர் அஹ்மத் ஆகும்.” ஆக, 
அவர் (-ஈஸா) சதளிவான 
அத்தாட்சிகளுடன் அவர்களிடம் 
வந்தகபாது, “இ(வர் சகாண்டு வந்த 
இந்த அத்தாட்சிகளாவ)து சதளிவான 
சூனியமாகும்” என்று அவர்கள் (-
இஸ்ரகவலர்கள்) கூைினார்கள். 

اِذْ  ْریهمه  ابُْن  ِعْيسه  قهاله  وه   مه
ٓاِءیْله  یَٰبهِنْ   ْ  اِْسره ُسْوُل  اَِنِ ِ  ره   اّلَلَٰ
قًا  اِلهْيُكْم  َدِ َیه  بهْيه   لَِمها  َمُصه   یهده
ىةِ  ِمنه  ًرٌۢا الَتهوْرَٰ ُمبهَشِ ُسْول   وه  ِبره
 ْ ْ  یَهاِْٰت هْحمهُد    اْسُمه    بهْعِدی ِمنٌۢ  ا
ُهْم  فهلهَمها  ٓاءه ِت  جه   قهالُْوا  ِبالْبهیَِنَٰ
ا ذه ِبْي    ِسْحر   هَٰ  َمُ
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7. அல்லாஹ்வின் மீது சபாய்றய 
இட்டுக்கட்டுபவறர விட சபரிய 
அநியாயக்காரர் யார்? அவகரா 
அல்லாஹ்வின் பக்கம் 
அறழக்கப்படுகிைார். (ஆனால், அறத 
அவர் ஏற்காமல் அல்லாஹ்வின் மீது 
சபாய் கூறுகிைார்.) அநியாயக்கார 
மக்கறள அல்லாஹ் கநர்வழி சசலுத்த 
மாட்டான். 

ْن  مه هْظلهُم  وه ی ِمَمهِن  ا َٰ له  افَْته   عه
 ِ یُْدعَٰ   الْكهِذبه  اّلَلَٰ   اِله  وهُهوه

ِم    ُ  اَْلِْسله   یهْهِدی َله  وهاّلَلَٰ
لِِمْيه  الْقهْومه   الَظَٰ

8. அவர்கள் அல்லாஹ்வின் ஒளிறய 
தங்களது வாய்களினால் (ஊதி) 
அறணத்துவிட நாடுகிைார்கள். 
அல்லாஹ் தனது ஒளிறய 
முழுறமப்படுத்துவான், 
நிராகரிப்பாளர்கள் சவறுத்தாலும் 
சரிகய! 

ِ  نُوْره  لُِيْطِفـ ُْوا یُِریُْدْونه   اّلَلَٰ
ُ  ِباهفْوهاِهِهْم  لهوْ  نُوِْره   ِتَمُ مُ  وهاّلَلَٰ  وه

ِرهه   الْكَِٰفُرْونه  كه

9. அவன்தான் தனது தூதறர 
கநர்வழிறயக் சகாண்டும் சத்திய 
மார்க்கத்றதக் சகாண்டும் 
அனுப்பினான், எல்லா மார்க்கங்கறள 
விட அ(ந்த சத்திய மார்க்கத்)றத 
கமகலாங்க றவப்பதற்காக. 
இறணறவப்பவர்கள் சவறுத்தாலும் 
சரிகய (அல்லாஹ்வின் மார்க்கம் 
கமகலாங்கிகய தீரும்)! 

له  ُهوهالَهِذْی   هْرسه ُسْولهه   ا  ره
ی ِدیِْن  ِبالُْهدَٰ َقِ  وه ه   الْحه   لُِيْظِهره

له  یِْن  عه لهوْ  كُلَِه   الَدِ ِرهه  وه  كه
ن   الُْمْشِرُكْونه

10. நம்பிக்றகயாளர்ககள! உங்களுக்கு 
ஒரு வியாபாரத்றத நான் 
அைிவிக்கட்டுமா? துன்புறுத்தும் 
தண்டறனறய விட்டும் அது உங்கறள 
பாதுகாக்கும். 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه هُدلَُُكْم  ههْل  اَٰ   ا
لَٰ  ة   عه اره  َمِْن  ُتْنِجْيُكْم  تِجه

اب   هلِْيم   عهذه  ا
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11. (அந்த வியாபாரமாவது:) நீங்கள் 
அல்லாஹ்றவயும் அவனது 
தூதறரயும் நம்பிக்றக சகாள்ள 
கவண்டும். இன்னும், அல்லாஹ்வின் 
பாறதயில் உங்கள் சசல்வங்களாலும் 
உங்கள் உயிர்களாலும் ஜிஹாது சசய்ய 
கவண்டும்! அதுதான் உங்களுக்கு 
சிைந்தது நீங்கள் (அதன் நன்றமகறள) 
அைிகிைவர்களாக இருந்தால். 

ِ  ُتْؤِمُنْونه  ُسْولِه   ِباّلَلَٰ  وهره
اِهُدْونه  ِبْيِل  ِفْ  وهُتجه ِ  سه  اّلَلَٰ
هنُْفِسُكْم    ِباهْموهالُِكْم  ا لُِكْم  وه  ذَٰ

ْْی    ُكنُْتْم  اِْن  لَهُكْم  خه
 تهْعلهُمْونه  

12. (நீங்கள் அறத சசய்தால்) அவன் 
உங்கள் பாவங்கறள உங்களுக்கு 
மன்னிப்பான்; இன்னும், உங்கறள 
சசார்க்கங்களில் பிரகவசிக்க 
றவப்பான். அவற்ைின் கீழ் நதிகள் 
ஓடும். இன்னும் “அத்ன்” 
சசார்க்கங்களில் உயர்ந்த 
தங்குமிடங்களில் உங்கறள பிரகவசிக்க 
றவப்பான். இதுதான் மகத்தான 
சவற்ைியாகும். 

 ذُنُْوبهُكْم  لهُكْم  یهْغِفرْ 
یُْدِخلُْكْم  َنَٰت   وه  ِمْن  تهْجِرْی  جه

ا  رُ  تهْحِتهه ِكنه  اَْلهنْهَٰ مهسَٰ یَِبهةً  وه  طه
َنَِٰت  ِفْ  لِكه  عهْدن      جه  الْفهوْزُ  ذَٰ

ِظْيُم    الْعه

13. (இறை அருள்களில்) கவறு ஒன்றும் 
(உங்களுக்கு) உண்டு. அறத நீங்கள் 
விரும்புவரீ்கள். (அதுதான்) 
அல்லாஹ்வின் புைத்தில் இருந்து 
(உங்களுக்கு) உதவியும் சவகு 
விறரவில் கிறடக்க இருக்கும் 
சவற்ைியும் ஆகும். (நபிகய!) 
நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு நற்சசய்தி 
கூறுவரீாக! 

ی ا    وهاُْخرَٰ  َمِنه  نهْصر    ُتِحَبُْونههه
 ِ فهْتح   اّلَلَٰ رِ   قهِریْب     وه بهَشِ  وه

 الُْمْؤِمِنْيه 
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14. நம்பிக்றகயாளர்ககள! 
அல்லாஹ்வின் உதவியாளர்களாக 
நீங்கள் ஆகிவிடுங்கள், மர்யமின் மகன் 
ஈஸா, (தனது) உற்ை கதாழர்கறள 
கநாக்கி அல்லாஹ்விற்காக எனது 
உதவியாளர்கள் யார் என்று 
கூைியகபாது, அந்த உற்ை கதாழர்கள் 
கூைினார்கள்: “நாங்கள் 
அல்லாஹ்விற்(காக உமக்)கு உதவக் 
கூடியவர்கள் ஆகவாம்.” ஆக, 
இஸ்ரகவலர்களில் ஒரு பிரிவு (ஈஸா 
நபிறய) நம்பிக்றக சகாண்டது. 
இன்சனாரு பிரிவு (அவர்கறள) 
நிராகரித்தது. ஆக, நம்பிக்றக 
சகாண்டவர்கறள அவர்களின் 
பறகவர்களுக்கு எதிராக நாம் 
பலப்படுத்திகனாம். ஆககவ, அவர்கள் 
சவற்ைியாளர்களாக (-
மிறகத்தவர்களாக) ஆகிவிட்டார்கள். 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه ا اَٰ   ُكْونُْو 
اره  هنْصه ِ  ا مها  اّلَلَٰ   ِعْيسه  قهاله  كه
ْریهمه  ابُْن  نه  مه وهاِریَ  ْن  لِلْحه  مه

اِرْی   هنْصه ِ    اِله  ا  قهاله  اّلَلَٰ
وهاِریَُْونه  ارُ  نهْحُن  الْحه هنْصه ِ  ا   اّلَلَٰ
نهْت  ٓاى ِفهة   فهاَٰمه ْ  َطه  بهِنْ   َمِنٌۢ

ٓاِءیْله  ْت  اِْسره ٓاى ِفهة     وهكهفهره  َطه
هیَهْدنها  ُنْوا الَهِذیْنه  فها مه لَٰ  اَٰ  عه
ن  فهاهْصبهُحْوا عهُدَوِِهْم  ِهِریْنه  ظَٰ

ஸூரா ஜுமுஆ الجمعة 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. வானங்களில் உள்ளவர்களும் 
பூமியில் உள்ளவர்களும் கபரரசனாகிய, 
மிக பரிசுத்தவனாகிய, 
மிறகத்தவனாகிய, மகா 
ஞானவானாகிய அல்லாஹ்றவ துதித்து 
சதாழுகின்ைன. 

ُح  َبِ ِ  یُسه ا  ّلِلََٰ ِت  ِف  مه مَٰوَٰ ا  الَسه مه   وه
ْوِس  الْمهلِِك  اَْلهْرِض  ِف   الُْقَدُ

ِزیْزِ  ِكْيِم   الْعه  الْحه
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2. அவன்தான் உம்மிய்யனீ் (-எழுதப் 
படிக்கக் கற்காத அரபு வமிசத்றத 
கசர்ந்த) மக்களில் அவர்களில் இருந்கத 
ஒரு தூதறர அனுப்பினான். அவர் 
அவனது வசனங்கறள அவர்களுக்கு 
முன் ஓதுகிைார்; அவர்கறள 
பரிசுத்தப்படுத்துகிைார்; அவர்களுக்கு 
கவதத்றதயும் ஞானத்றதயும் 
கற்பிக்கிைார். இதற்கு முன்னர் 
நிச்சயமாக அவர்கள் சதளிவான 
வழிககட்டில்தான் இருந்தனர். 

ه  ِف  بهعهثه  ُهوهالَهِذْی   اَْلَُمَِي 
ُسْوًَل  ْ  ره ْ  یهْتلُْوا َمِْٰنُ   عهلههْْیِ
یَِٰته   ْ  اَٰ َكِهْْیِ یُزه لَِ  وه یُعه   ُمُهُم وه

اِْن   وهالِْحْكمهةه    الِْكتَٰبه  هانُْوا وه   ك
َٰل   لهِفْ  قهْبُل  ِمْن  ل ِبْي    ضه  َمُ

3. இன்னும், அவர்களில் கவறு 
மக்களுக்காகவும் (அவன் அந்த நபிறய 
அனுப்பினான்). அவர்கள் இவர்களுடன் 
(இப்கபாது) வந்து கசரவில்றல. 
(ஆனால், அவர்கள் இந்த 
நபித்கதாழர்களுக்கு பின்னர் வருகிை 
அடுத்த தறலமுறையினர் ஆவார்கள்.) 
அவன்தான் மிறகத்தவன், மகா 
ஞானவான் ஆவான். 

ِریْنه  خه اَٰ ْ  وه ُقْوا لهَمها  ِمْٰنُ  یهلْحه
ِزیْزُ  ِبِهْم    ِكْيُم  وهُهوهالْعه الْحه
 

4. இது அல்லாஹ்வின் அருளாகும். 
அவன் நாடுகிைவர்களுக்கு அறத 
சகாடுக்கிைான். அல்லாஹ் மகத்தான 
அருளுறடயவன் ஆவான். 

لِكه  ِ  فهْضُل  ذَٰ ْن  یُْؤِتْيهِ  اّلَلَٰ  مه
ٓاُء    ُ  یَهشه  الْفهْضِل  ذُو  وهاّلَلَٰ

ِظْيِم   الْعه
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5. தவ்ராத்தின் படி அமல் சசய்ய 
கவண்டும் என்று பணிக்கப்பட்டு பிைகு, 
அதன்படி அமல் சசய்யாதவர்களின் 
உதாரணம் கழுறதயின் உதாரணத்றதப் 
கபாலாகும். அது பல நூல்கறள (தன் 
முதுகின் மீது) சுமக்கிைது. (ஆனால் 
அவற்ைின் மூலம் அதற்கு எந்த 
நன்றமயும் இல்றல. அவ்வாகை 
தவ்ராத் இவர்களுக்கு சகாடுக்கப்பட்டும் 
அதன்படி இவர்கள் அமல் 
சசய்யாததால் இவர்களும் எந்த 
நன்றமயும் அறடய மாட்டார்கள்.) 
அல்லாஹ்வின் வசனங்கறள 
சபாய்ப்பித்த மக்களின் உதாரணம் மிகக் 
சகட்டது. இன்னும், அல்லாஹ் 
அநியாயக்கார மக்கறள கநர்வழி 
சசலுத்த மாட்டான். 

ثهُل  ىةه  ُحَمِلُوا الَهِذیْنه  مه   الَتهوْرَٰ
مهثهِل  یهْحِملُْوهها  لهْم  ثَُمه   كه

اًرا    یهْحِمُل  الِْحمهارِ  هْسفه  ِبْئسه  ا
ثهُل  بُْوا الَهِذیْنه  الْقهْوِم  مه َذه  كه
ِ    ِباَٰیَِٰت  ُ  اّلَلَٰ   یهْهِدی َله  وهاّلَلَٰ
لِِمْيه  الْقهْومه   الَظَٰ

6. (நபிகய!) கூறுவரீாக! “யூதர்ககள! 
நிச்சயமாக நீங்கள்தான் அல்லாஹ்வின் 
நண்பர்கள், மற்ை மக்கள் அல்ல, என்று 
நீங்கள் பிதற்ைினால், நீங்கள் (உங்களது 
இந்த கூற்ைில்) உண்றமயாளர்களாக 
இருந்தால் மரணத்றத ஆறசப்ப(ட்டு 
காட்)டுங்கள்!” 

ا  قُْل  ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه   اِْن  ههاُدْو 
ْمُتْم  هنَهُكْم  زهعه هْولِيهٓاءُ  ا ِ  ا   ِمْن  ّلِلََٰ
 الْمهْوته  فهتهمهَنهُوا الَنهاِس  ُدْوِن 
ِدقِْيه  ُكنُْتْم  اِْن   صَٰ

7. அவர்களின் கரங்கள் 
முற்படுத்தியவற்ைின் காரணமாக ஒரு 
கபாதும் அவர்கள் அறத ஆறசப்பட 
மாட்டார்கள். அல்லாஹ் 
அநியாயக்காரர்கறள நன்கைிந்தவன் 
ஆவான். 

ا یهتهمهَنهْونهه    وهَله  هبهًدٌۢ ْت  ِبمها  ا مه   قهَده
هیِْدیِْهْم    ُ  ا ٌۢ  وهاّلَلَٰ  عهلِْيم 
لِِمْيه   ِبالَظَٰ
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8. (நபிகய!) கூறுவரீாக! “நிச்சயமாக 
நீங்கள் அதிலிருந்து விரண்டு ஓடுகின்ை 
அந்த மரணம் உறுதியாக அது 
உங்கறள சந்திக்கும். பிைகு, நீங்கள் 
மறைவானவற்றையும் 
சவளிப்பறடயானவற்றையும் 
அைிந்தவன் பக்கம் திரும்பக் சகாண்டு 
வரப்படுவரீ்கள். நீங்கள் 
சசய்துசகாண்டிருந்தவற்றை அவன் 
உங்களுக்கு (அப்கபாது) அைிவிப்பான். 

ْونه  الَهِذْی  الْمهْوته  اَِنه  قُْل   تهِفَرُ
َِٰقْيُكْم  اِنَهه  فه  ِمْنهُ   ثَُمه  ُمل

دَُْونه  ْيِب  عَٰلِِم  اِلَٰ  ُتره   الْغه
ادهةِ  هه ُئُكْم  وهالَشه   ِبمها  فهُينهَبِ
ن  ُكنُْتْم   تهْعمهلُْونه

9. நம்பிக்றகயாளர்ககள! ஜுமுஆ 
தினத்தன்று சதாழுறகக்காக 
அறழக்கப்பட்டால் அல்லாஹ்வின் 
நிறனவின் பக்கம் (சவள்ளிக் கிழறம 
பிரசங்கத்றத சசவியுறுவதன் பக்கம்) 
நீங்கள் விறரயுங்கள்! இன்னும், 
வியாபாரத்றத விட்டுவிடுங்கள்! நீங்கள் 
(அதன் நன்றமறய) அைிகிைவர்களாக 
இருந்தால் அதுதான் உங்களுக்கு மிகச் 
சிைந்ததாகும். 

ا  ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه   نُْوِدیه  اِذها اَٰ
َٰوةِ  ل ةِ الُْج  یَهْوِم  ِمْن  لِلَصه   ُمعه
ْوا ِ  ِذْكرِ  اِلَٰ  فهاْسعه  وهذهُروا اّلَلَٰ
لُِكْم  الْبهْيعه    ْْی   ذَٰ  اِْن  لَهُكْم  خه
 تهْعلهُمْونه  ُكنُْتْم 

10. ஆக, சதாழுறக முடிந்துவிட்டால் 
பூமியில் பரவி சசல்லுங்கள்! 
அல்லாஹ்வின் (இரண) அருறளத் 
கதடுங்கள்! நீங்கள் சவற்ைி 
அறடவதற்காக நீங்கள் அல்லாஹ்றவ 
அதிகம் (புகழ்ந்தும் அவனுக்கு அதிகம் 
நன்ைி சசலுத்தியும்) நிறனவு 
கூருங்கள்! 

َٰوةُ  قُِضيهِت   فهاِذها ل   الَصه
  اَْلهْرِض  ِف  فهانْتهِشُرْوا
ابْتهُغْوا ِ  فهْضِل  ِمْن  وه  اّلَلَٰ
ُكُروا ه  وهاذْ ا اّلَلَٰ ِثْْیً لَهُكْم  كه  لَهعه
 ُتْفلُِحْونه 
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11. இன்னும், (முஸ்லிம்களில் சிலர் 
இருக்கிைார்கள்) அவர்கள் ஒரு 
வர்த்தகத்றதகயா ஒரு 
கவடிக்றகறயகயா பார்த்தால் அதன் 
பக்கம் அவர்கள் பிரிந்து சசன்று 
விடுகிைார்கள், உம்றம (நீர் மிம்பரில்) 
நின்ைவராக (இருந்து பிரசங்கம் 
நிகழ்த்துகின்ை நிறலயிகலகய) 
விட்டு(விட்டு ஓடி) விடுகிைார்கள். 
(நபிகய!) கூறுவரீாக! “அல்லாஹ்விடம் 
உள்ளதுதான் (உலகத்தின்) 
கவடிக்றகறய விடவும் வர்த்தகத்றத 
விடவும் மிகச் சிைந்ததாகும். 
அல்லாஹ்தான் உணவளிப்பவர்களில் 
மிகச் சிைந்தவன் ஆவான்.” 

اِذها هْوا وه ا ةً  ره اره هوْ  تِجه  لهْهوها ا
ا ْو  نْفهَضُ ا  ا ُكْوكه  اِلهْيهه تهره ًما    وه  قهٓاى ِ
ا  قُْل  ِ  ِعْنده  مه ْْی    اّلَلَٰ  َمِنه  خه
ِمنه  اللَهْهوِ  ِة    وه اره ُ  الَتِجه   وهاّلَلَٰ
ْْیُ  ن  خه ِزقِْيه  الَرَٰ

ஸூரா முனாபிகூன் المنافقون 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. நயவஞ்சகர்கள் உம்மிடம் வந்தால், 
“நிச்சயமாக நீர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர்தான் என்று நாங்கள் சாட்சி 
பகருகிகைாம்” என்று கூறுவார்கள். 
நிச்சயமாக நீர் அவனது தூதர்தான் 
என்று அல்லாஹ் நன்கைிவான். 
நிச்சயமாக நயவஞ்சகர்கள் 
சபாய்யர்கள்தான் என்று அல்லாஹ் 
சாட்சி பகருகிைான். 

ٓاءهكه  اِذها ِفُقْونه  جه   قهالُْوا  الُْمنَٰ
ُد  نَهكه  نهْشهه ُسْوُل  اِ ِ    لهره   اّلَلَٰ
 ُ نَهكه  ْعلهُم یه  وهاّلَلَٰ ُسْولُه     اِ   لهره
 ُ ُد  وهاّلَلَٰ ِفِقْيه  اَِنه  یهْشهه  الُْمنَٰ

 لهكَِٰذبُْونه  
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2. அவர்கள் தங்கள் (சபாய்) 
சத்தியங்கறள (அல்லாஹ்வின் உலக 
தண்டறனயில் இருந்து தப்பிப்பதற்கு) 
ககடயமாக ஆக்கிக்சகாண்டனர். ஆககவ 
(அறதக் சகாண்டு) அல்லாஹ்வின் 
பாறதறய விட்டு (மக்கறள) தடுத்தனர். 
நிச்சயமாக அவர்கள் 
சசய்துசகாண்டிருந்தறவ மிகக் 
சகட்டுவிட்டன. 

ا ُذْو  تَهخه هیْمهانهُهْم  اِ   ُجَنهةً  ا
ْوا َدُ ْن  فهصه ِبْيِل  عه ِ    سه   اّلَلَٰ
نَهُهْم  ٓاءه  اِ ا  سه هانُْوا مه یهْعمهلُْونه  ك
 

3. அதற்கு காரணம், நிச்சயமாக 
அவர்கள் (முதலில் சவளிப்பறடயாக) 
நம்பிக்றக சகாண்டனர், (ஆனால்) பிைகு, 
(உள்ளுக்குள்) நிராகரித்தனர். ஆககவ, 
அவர்களின் உள்ளங்கள் மீது முத்திறர 
இடப்பட்டுவிட்டது. ஆககவ, அவர்கள் 
(தங்களுக்குரிய சீர்திருத்தத்றத, 
நன்றமறய) புரிய மாட்டார்கள். 

لِكه  هنَهُهْم  ذَٰ ُنْوا ِبا مه   كهفهُرْوا ثَُمه   اَٰ
لَٰ  فهُطِبعه    َله  فهُهْم  قُلُْوِبِهْم  عه

 یهْفقهُهْونه 
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4. இன்னும், (நபிகய!) நீர் அவர்கறளப் 
பார்த்தால் அவர்களின் உடல்கள் (-
சவளித் கதாற்ைங்கள்) உம்றமக் 
கவரும். அவர்கள் (உம்மிடம் ஏதும்) 
கூைினால் அவர்களின் கூற்றை நீர் 
சசவியுறுவரீ். (அவர்களின் கபச்சு 
அந்தளவு கவர்ச்சியாக, ஈர்ப்புறடயதாக 
இருக்கும். அவர்களின் உள்ளங்களும் 
அைிவுகளும் பயனற்ைறவயாக 
இருப்பதால் அவர்களின் சவறும் உடல் 
கதாற்ைம் மட்டும்தான் பிரமிக்க 
றவக்கக்கூடியதாக இருக்கும். எனகவ,) 
அவர்கள் சாய்த்து றவக்கப்பட்ட 
மரப்பலறககறளப் கபால் இருப்பார்கள். 
ஒவ்சவாரு சத்தத்றதயும் தங்களுக்கு 
பாதகமாககவ எண்ணுவார்கள். 
அவர்கள்தான் (உங்களுக்கு கமாசமான) 
எதிரிகள். ஆககவ, அவர்களிடம் 
கவனமாக இருப்பரீாக! அல்லாஹ் 
அவர்கறள அழிப்பான். (கநர்வழியில் 
இருந்து) அவர்கள் எவ்வாறு 
திருப்பப்படுகிைார்கள்! 

اِذها ْ  وه ُ هیهَْته ا   ُتْعِجُبكه  ره
اُمُهْم    هْجسه اِْن   ا  یَهُقْولُْوا وه

هنَهُهْم   لِقهْولِِهْم    تهْسمهعْ  ها  ك
ة     ُخُشب   َنهده ُبْونه  َمُسه   یهْحسه
ة   كَُله  ْيحه ْ    صه   ُهُم  عهلههْْیِ

ُدوَُ  ْرُهْم    الْعه  قَٰتهلهُهُم  فهاْحذه
 ؗ ُ هَنَٰ  اّلَلَٰ  یُْؤفهُكْونه  ا

5. (உங்கள் சசயல்களுக்காக வருந்தி, 
திருந்தி) வாருங்கள், அல்லாஹ்வின் 
தூதர் உங்களுக்காக (அல்லாஹ்விடம் 
பாவ)மன்னிப்புத் கதடுவார் என்று 
அவர்களிடம் கூைப்பட்டால், தங்கள் 
தறலகறள (இங்கும் அங்கும்) கவகமாக 
அறசக்கிைார்கள். இன்னும், (உம்றம) 
புைக்கணிப்பவர்களாககவ அவர்கறள நீர் 
காண்பரீ். அவர்ககளா (அல்லாஹ்வின் 
கட்டறளக்கு கீழ்ப்படியாமல்) 
சபருறமயடிப்பவர்கள் ஆவார்கள். 

اِذها الهْوا لهُهْم  قِْيله  وه   تهعه
ُسْوُل  لهُكْم  یهْستهْغِفرْ  ِ  ره  اّلَلَٰ

ُهْم  لهَوهْوا ْ   ُرُءْوسه ُ هیهَْته ا   وهره
ْونه  ْونه  وهُهْم  یهُصَدُ َمُْستهْكَِبُ
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6. நீர் அவர்களுக்காக பாவமன்னிப்புத் 
கதடினாலும், அவர்களுக்காக 
பாவமன்னிப்புத் கதடவில்றல 
என்ைாலும் (இரண்டும்) அவர்களுக்கு 
சமம்தான். அல்லாஹ் அவர்கறள 
மன்னிக்ககவ மாட்டான். நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் (தனக்கு கீழ்ப்படிய மறுக்கிை) 
பாவிகளான மக்கறள கநர்வழி சசலுத்த 
மாட்டான். 

وهٓاء   ْ  سه هْستهْغفهْرته  عهلههْْیِ  ا
هْم  لهُهْم   لهُهْم    رْ تهْستهْغفِ  لهْم  ا
ُ  یَهْغِفره  لهْن  ه  اَِنه  لهُهْم    اّلَلَٰ  اّلَلَٰ
ِسِقْيه   الْقهْومه  یهْهِدی َله  الْفَٰ

 

7. “அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் 
இருப்பவர்கள் மீது தர்மம் 
சசய்யாதீர்கள், இறுதியாக அவர்கள் 
(நபிறய விட்டும்) பிரிந்து விடுவார்கள்” 
என்று இவர்கள் கூறுகிைார்கள். 
வானங்கள் இன்னும் பூமியின் 
சபாக்கிஷங்கள் எல்லாம் 
அல்லாஹ்விற்கக உரியன. என்ைாலும் 
நயவஞ்சகர்கள் புரிய மாட்டார்கள். 

  َله  یهُقْولُْونه  الَهِذیْنه  ُهُم 
لَٰ  ُتْنِفُقْوا ْن  عه ُسْوِل  ِعْنده  مه  ره
 ِ َتَٰ  اّلَلَٰ ْوا    حه ِ   یهْنفهَضُ   وهّلِلََٰ

ٓاى ُِن  زه مَٰ  خه ِت الَسه  وهاَْلهْرِض  وَٰ
َِٰكَنه  ل ِفِقْيه  وه یهْفقهُهْونه  َله  الُْمنَٰ
 

8. “நாம் மதீனாவிற்கு திரும்பினால் 
கண்ணியவான்கள் (ஆகிய நாம்) 
தாழ்ந்தவர்(களாகிய முஹாஜிர்)கறள 
அதிலிருந்து நிச்சயமாக சவளிகயற்ை 
கவண்டும்” என்று அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள். அல்லாஹ்விற்கும் 
அவனது தூதருக்கும் 
நம்பிக்றகயாளர்களுக்கும்தான் 
கண்ணியம் உரியது. என்ைாலும், 
நயவஞ்சகர்கள் (இறத) 
அைியமாட்டார்கள். 

ْن  یهُقْولُْونه  ْعنها   لهى ِ   اِله  َرهجه
َنه  الْمهِدیْنهةِ  زَُ  لهُيْخِرجه   اَْلهعه
ا  ِ  اَْلهذهَله    ِمْنهه ةُ  وهّلِلََٰ  الِْعَزه

ُسْولِه   لِره لِلُْمْؤِمِنْيه  وه َِٰكَنه  وه ل  وه
ِفِقْيه  ن  َله  الُْمنَٰ  یهْعلهُمْونه

9. நம்பிக்றகயாளர்ககள! உங்கள் 
சசல்வங்களும் உங்கள் பிள்றளகளும் 
உங்கறள அல்லாஹ்வின் நிறனறவ 
விட்டும் திருப்பி (உலகக் காரியங்களில் 
ஈடுபடுத்தி) விடகவண்டாம். ஆக, 
அத்தறகயவர்கள்தான் நஷ்டவாளிகள். 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  ُتلِْهُكْم  َله  اَٰ
هْموهالُُكْم  ُدُكْم  وهَله   ا هْوَله ْن  ا   عه

ِ    ِذْكرِ  ْن  اّلَلَٰ مه ْل  وه لِكه  یَهْفعه   ذَٰ
كه  َٰٓى ِ ِسُرْونه  ُهُم  فهاُول  الْخَٰ
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10. இன்னும், உங்களில் ஒருவருக்கு 
மரணம் வருவதற்கு முன்னர் நாம் 
உங்களுக்கு சகாடுத்தவற்ைில் இருந்து 
(நல்ல வழிகளில்) தர்மம் சசய்யுங்கள். 
ஆக, (ஒருவருக்கு மரணம் 
வந்துவிட்டால்) அவர் கூறுவார்: “என் 
இறைவா! நீ என்றன (-என் மரணத்றத) 
சகாஞ்சம் சமீபமான தவறண வறர 
(இவ்வுலகில்) பிற்படுத்தி 
றவக்கமாட்டாயா! (இன்னும் சிைிது 
காலம் வாழறவக்க மாட்டாயா!). நான் 
தர்மம் சசய்கவகன, நல்லவர்களில் 
ஆகிவிடுகவகன.” 

هنِْفُقْوا ا ا  ِمْن  وه ُكْم  َمه قْنَٰ زه   َمِْن  ره
هْن  قهْبِل  ه  ا ُكُم  یَهاِْٰت ده  الْمهْوُت  اهحه

َبِ  فهيهُقْوله  ْرتهِنْ   لهْو َله   ره هَخه   اِلَٰ   ا
ل   قه  قهِریْب     اهجه َده هَصه ُكْن  فها ه ا  وه
لِِحْيه  َمِنه   الَصَٰ

11. ஓர் உயிறர (வாங்குவறத) 
அல்லாஹ் தாமதப்படுத்தகவ மாட்டான், 
அதற்குரிய தவறண வந்துவிட்டால். 
நீங்கள் சசய்பவற்றை அல்லாஹ் 
ஆழ்ந்தைிபவன் ஆவான். 

لهْن  ره  وه ُ  یَُؤهَخِ   اِذها نهْفًسا اّلَلَٰ
ٓاءه  ا    جه لُهه هجه ُ  ا ٌۢ   وهاّلَلَٰ ِبْْی    ِبمها  خه

ن   تهْعمهلُْونه

ஸூரா தகாபுன்  التغابن 

 ِ  ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ ِمۡسِب ٱَّلله

1. வானங்களில் உள்ளவர்களும் 
பூமியில் உள்ளவர்களும் அல்லாஹ்றவ 
துதித்து சதாழுகிைார்கள். அவனுக்கக 
ஆட்சிகள் அறனத்தும் உரியன. 
அவனுக்கக புகழ் அறனத்தும் உரியன. 
அவன்தான் எல்லாப் சபாருள்கள் மீதும் 
கபராற்ைலுறடயவன் ஆவான். 

ُح  َبِ ِ  یُسه ا  ّلِلََٰ ِت  ِف  مه مَٰوَٰ ا  الَسه مه   وه
لههُ  الُْملُْك  لههُ  اَْلهْرِض    ِف   وه

ْمُد ؗ  لَٰ  الْحه ء   كَُلِ  وهُهوهعه ْ   َشه
 قهِدیْر  
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2. அவன்தான் உங்கறளப் பறடத்தான். 
ஆக, உங்களில் நிராகரிப்பாளரும் 
இருக்கிைார். உங்களில் 
நம்பிக்றகயாளரும் இருக்கிைார். 
அல்லாஹ் நீங்கள் சசய்பவற்றை உற்று 
கநாக்குபவன் ஆவான். 

لهقهُكْم  ُهوهالَهِذْی    فهِمْنُكْم  خه
ِمْنُكْم  هافِر  َوه ْؤِمن     ك ُ  َمُ   وهاّلَلَٰ

 بهِصْْی    تهْعمهلُْونه  ِبمها 

3. வானங்கறளயும் பூமிறயயும் 
உண்றமயான காரணத்திற்காக அவன் 
பறடத்தான். இன்னும், அவன் 
உங்கறள உருவறமத்தான். ஆக, 
உங்கள் உருவங்கறள அழகாக்கினான். 
அவன் பக்ககம (உங்கள்) மீட்சி 
இருக்கிைது. 

لهقه  ِت  خه مَٰوَٰ  وهاَْلهْرضه  الَسه
َقِ  ُكْم  ِبالْحه َوهره نه  وهصه   فهاهْحسه
ُكْم    اِلهْيهِ  ُصوهره  الْمهِصْْیُ  وه

4. வானங்கள், இன்னும் பூமியில் 
உள்ளவற்றை அவன் நன்கைிவான். 
இன்னும், நீங்கள் மறைப்பறதயும் 
நீங்கள் சவளிப்படுத்துவறதயும் அவன் 
நன்கைிவான். (மனிதர்களின்) 
சநஞ்சங்களில் உள்ளவற்றை 
அல்லாஹ் நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

ا  یهْعلهُم  ِت  ِف  مه مَٰوَٰ   الَسه
یهْعلهُم  وهاَْلهْرِض  ا  وه ْونه  مه  ُتِسَرُ

ا  مه ُ  ُتْعلُِنْونه    وه ٌۢ  وهاّلَلَٰ   عهلِْيم 
اِت  ُدْوِر  ِبذه  الَصُ

5. இதற்கு முன்னர் நிராகரித்தவர்களின் 
சசய்தி உங்களுக்கு வரவில்றலயா? 
ஆக, அவர்ககளா தங்களது (பாவமான) 
காரியத்தின் தீய முடிறவ (இவ்வுலகில்) 
சுறவத்தனர். இன்னும், (மறுறமயில்) 
துன்புறுத்தும் தண்டறன அவர்களுக்கு 
உண்டு. 

هلهْم   الَهِذیْنه  نهبهُؤا یهاْتُِكْم  ا
اقُْوافه  قهْبُل ؗ  ِمْن  كهفهُرْوا   ذه
بهاله  هْمِرِهْم  وه لهُهْم  ا اب   وه  عهذه
هلِْيم    ا
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6. அதற்கு காரணம், நிச்சயமாக 
அவர்களிடம் அவர்களின் தூதர்கள் 
சதளிவான அத்தாட்சிகளுடன் வந்து 
சகாண்டிருந்தனர். ஆக, “மனிதர்களா 
எங்களுக்கு கநர்வழி காட்டுவார்கள்?” 
என்று அவர்கள் (ஏளனமாக) 
கூைினார்கள். ஆககவ, அவர்கள் 
நிராகரித்தனர். இன்னும் (கநர்வழிறய 
விட்டும்) விலகினார்கள். அல்லாஹ்வும் 
அவர்கறள விட்டு கதறவயற்ைவனாக 
இருக்கிைான். அல்லாஹ் முற்ைிலும் 
நிறைவானவன் (பறடப்புகளிடம் 
எவ்வித கதறவயும் அற்ைவன்), மகா 
புகழுக்குரியவன் ஆவான். 

لِكه  ها ِباهنَهه   ذَٰ ْ  نهْت ك  َتهاْتِهْْیِ
ِت  ُرُسلُُهْم  ا ِبالْبهیَِنَٰ الُْو    فهقه
ر   هبهشه ا ؗ  ا  فهكهفهُرْوا یَهْهُدْونهنه
تهوهلَهْوا ُ    وهاْستهْغنه  وه ُ  اّلَلَٰ  وهاّلَلَٰ
ِنَ   ِمْيد   غه  حه

7. “அவர்கள் (மீண்டும் உயிர்சகாடுத்து) 
அைகவ எழுப்பப்பட மாட்டார்கள்” என்று 
நிராகரித்தவர்கள் பிதற்றுகிைார்கள். 
(நபிகய!) நீர் கூறுவரீாக! “ஏன் இல்றல! 
என் இறைவன் மீது சத்தியமாக நீங்கள் 
நிச்சயமாக எழுப்பப்படுவரீ்கள். பிைகு, 
நீங்கள் சசய்தவற்றை நிச்சயமாக 
நீங்கள் அைிவித்துக் 
சகாடுக்கப்படுவரீ்கள். அது 
அல்லாஹ்விற்கு மிக எளிதானகத!” 

مه  ا الَهِذیْنه  زهعه هْن  كهفهُرْو   لَهْن  ا
ثُْوا    ْ  بهلَٰ  قُْل  یَُْبعه َبِ ثَُنه  وهره  لهُتْبعه
ِملُْتْم    ِبمها  لهُتنهَبهُؤَنه  ثَُمه   عه

لِكه  له  وهذَٰ ِ  عه  یهِسْْی   اّلَلَٰ

8. ஆககவ, அல்லாஹ்றவயும் அவனது 
தூதறரயும் (குர்ஆன் எனும்) நாம் 
இைக்கிய ஒளிறயயும் நம்பிக்றக 
சகாள்ளுங்கள்! நீங்கள் சசய்பவற்றை 
அல்லாஹ் ஆழ்ந்தைிபவன் ஆவான். 

ِ  فهاَِٰمُنْوا ُسْولِه   ِباّلَلَٰ الَنُوْرِ  وهره  وه
ا    الَهِذْی   لْنه هنْزه ُ  ا   ِبمها  وهاّلَلَٰ

ِبْْی   تهْعمهلُْونه   خه
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9. ஒன்று கசர்க்கப்படும் நாளுக்காக 
அவன் உங்கறள ஒன்று கசர்க்கும் 
நாறள நிறனவு கூருங்கள்! அதுதான் 
(சிறலகறள வணங்கிய மக்களும் 
இஸ்லாறம நிராகரித்த மக்களும்) 
ஏமாறுகின்ை நாளாகும். யார் 
அல்லாஹ்றவ நம்பிக்றக சகாண்டு 
நன்றமறய சசய்வார்ககளா அவன் 
அவர்கறள விட்டும் அவர்களின் 
பாவங்கறள கபாக்கிவிடுவான். 
இன்னும், அவர்கறள சசார்க்கங்களில் 
பிரகவசிக்க றவப்பான். அவற்ைின் கீழ் 
நதிகள் ஓடும். அவர்கள் அவற்ைில் 
நிரந்தரமாக எப்கபாதும் (தங்கி) 
இருப்பார்கள். இதுதான் மகத்தான 
(பாக்கியமிக்க) சவற்ைியாகும். 

ْمِع  لِيهْوِم  یهْجمهُعُكْم  یهْومه    الْجه
لِكه  ابُِن    یهْوُم  ذَٰ ْن  الَتهغه مه   وه
 ْ ِ  یَُْؤِمنٌۢ یهْعمهْل  ِباّلَلَٰ الًِحا وه   صه
رْ  ْنهُ  یَُكهَفِ اَٰ  عه َيِ یُْدِخلْهُ  تِه  سه   وه
َنَٰت   ا  ِمْن  تهْجِرْی  جه  تهْحِتهه
رُ  لِِدیْنه  اَْلهنْهَٰ ا    خَٰ هبهًدا    فِْيهه   ا
لِكه  ِظْيُم  الْفهوْزُ  ذَٰ  الْعه

10. எவர்கள் நிராகரித்தார்ககளா, 
இன்னும், நமது வசனங்கறள 
சபாய்ப்பித்தார்ககளா அவர்கள்தான் நரக 
வாசிகள். அதில் அவர்கள் நிரந்தரமாகத் 
தங்கி இருப்பார்கள். மீளுமிடங்களில் 
அது மிகக் சகட்டதாகும். 

الَهِذیْنه  بُْوا كهفهُرْوا وه َذه  وهكه
كه  ِباَٰیَِٰتنها   َٰٓى ِ ُب  اُول  الَنهارِ  اهْصحَٰ
لِِدیْنه  ا     خَٰ ِبْئسه  فِْيهه   وه
ن   الْمهِصْْیُ

11. எந்த கசாதறனயும் (யாருக்கும்) 
ஏற்படாது, அல்லாஹ்வின் அனுமதி 
இல்லாமல். யார் அல்லாஹ்றவ 
நம்பிக்றக சகாள்வாகரா அவரின் 
உள்ளத்திற்கு அல்லாஹ் கநர்வழி 
காட்டுவான். அல்லாஹ் 
எல்லாவற்றையும் நன்கைிந்தவன் 
ஆவான். 

ا   ابه  مه هصه   اََِله  َمُِصیْبهة   ِمْن  ا
ِ    ِباِذِْن  ْن  اّلَلَٰ مه ْ  وه ِ  یَُْؤِمنٌۢ   ِباّلَلَٰ
ُ  قهلْبهه     یهْهدِ  ء   ِبكَُلِ  وهاّلَلَٰ ْ   َشه

 عهلِْيم  
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12. அல்லாஹ்விற்கு கீழ்ப்படியுங்கள்! 
இன்னும், தூதருக்கு கீழ்ப்படியுங்கள்! 
ஆக, நீங்கள் புைக்கணித்து விலகினால் 
(நமது தூதருக்கு நஷ்டமில்றல. 
ஏசனனில்,) நமது தூதர் மீதுள்ள கடறம 
எல்லாம் (உங்களுக்கு அல்லாஹ்வின் 
கட்டறளறய) சதளிவாக 
எடுத்துறரப்பதுதான். 

هِطْيُعوا ا ه  وه هِطْيُعوا اّلَلَٰ ا  وه
ُسْوله      فهاِنَهمها  تهوهلَهیُْتْم  فهاِْن  الَره

لَٰ  ُسْولِنها  عه َٰغُ  ره  الُْمِبْيُ  الْبهل

13. அல்லாஹ் - அவறனத் தவிர 
(உண்றமயில் வணங்கத்தகுதியான) 
இறைவன் அைகவ இல்றல. (ஈமான் 
சகாண்ட) நம்பிக்றகயாளர்கள் 
அல்லாஹ்வின் மீகத நம்பிக்றக 
றவக்கவும். 

 ُ هّلَلَٰ َٰهه  َله   ا له  ُهوه   اََِله  اِل ِ  وهعه  اّلَلَٰ
َهِل   الُْمْؤِمُنْونه  فهلْیهتهوهك

14. நம்பிக்றகயாளர்ககள! நிச்சயமாக, 
உங்கள் மறனவிகளிலும் உங்கள் 
பிள்றளகளிலும் உங்களுக்கு எதிரிகள் 
இருக்கிைார்கள். ஆககவ, அவர்களிடம் 
நீங்கள் கவனமாக (உஷாராக, 
எச்சரிக்றகயாக) இருங்கள். இன்னும், 
நீங்கள் பிறழ சபாறுத்தால், 
(அவர்களின் தவறுகறள) 
புைக்கணித்தால், (அவர்கறள) 
மன்னித்தால் (அது மிகச் சிைந்தது. 
ஏசனனில்) நிச்சயமாக அல்லாஹ் மகா 
மன்னிப்பாளன், மகா கருறணயாளன் 
ஆவான். 

ا  ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه  ْن مِ  اَِنه  اَٰ
هْزوهاِجُكْم  ِدُكْم  ا هْوَله ا   عهُدَوًا وه

ُرْوُهْم    لَهُكْم  اِْن   فهاْحذه  تهْعُفْوا وه
تهْصفهُحْوا تهْغِفُرْوا وه ه  فهاَِنه  وه   اّلَلَٰ

ُفوْر    َرهِحْيم   غه

15. உங்கள் சசல்வங்கள் இன்னும் 
உங்கள் பிள்றளகள் எல்லாம் 
(உங்களுக்கு) கசாதறனதான். 
அல்லாஹ், - அவனிடம்தான் 
(உங்களுக்கு சசார்க்கம் எனும்) 
மகத்தான சவகுமதி இருக்கிைது. 

ا   نَهمه هْموهالُُكْم  اِ ُدُكْم  ا هْوَله ا  وه
ُ  فِْتنهة     ه    وهاّلَلَٰ هْجر    ِعْنده   ا
ِظْيم    عه



 

ஸூரா முல்க் 

 

1327 

 

 الملك

16. ஆக, உங்களுக்கு முடிந்தளவு 
அல்லாஹ்றவ அஞ்சுங்கள்! 
(அவனுக்கும் தூதருக்கும்) சசவி 
தாழ்த்துங்கள்! கீழ்ப்படியுங்கள்! உங்கள் 
ஆன்மாக்களின் நன்றமக்காக 
சசல்வத்றத தர்மம் சசய்யுங்கள்! 
எவர்கள் தமது ஆன்மாக்களின் 
கஞ்சத்தனத்தில் இருந்து 
பாதுகாக்கப்படுவார்ககளா அவர்கள்தான் 
சவற்ைியாளர்கள் ஆவார்கள். 

ه  فهاتَهُقوا ا  اّلَلَٰ ْعُتْم  مه  اْستهطه
هِطْيُعْوا وهاْسمهُعْوا ا هنْ  وه ا   ِفُقْواوه
ا ْْیً هنُْفِسُكْم    خه ْن   ََلِ مه   یَُْوقه  وه
كه  نهْفِسه   ُشَحه  َٰٓى ِ  ُهُم  فهاُول

 الُْمْفلُِحْونه 

17. நீங்கள் அல்லாஹ்விற்கு அழகிய 
கடனாக கடன் சகாடுத்தால் (-
ஏறழகளுக்கு தர்மம் சசய்தால்) அவன் 
உங்களுக்கு அறத பன்மடங்காகப் 
சபருக்குவான். இன்னும், உங்கறள 
மன்னிப்பான். அல்லாஹ் மிகவும் நன்ைி 
பாராட்டுபவன், மகா சகிப்பாளன் 
ஆவான். 

ه  ُتْقِرُضوا اِْن  ًنا  قهْرًضا  اّلَلَٰ سه   حه
ِعْفهُ  یهْغِفرْ  لهُكْم  یَُضَٰ   لهُكْم    وه
 ُ ُكوْر   وهاّلَلَٰ لِْيم    شه  حه

18. (அவன்) மறைவானவற்றையும் 
சவளிப்பறடயானவற்றையும் 
நன்கைிந்தவன், மிறகத்தவன், மகா 
ஞானவான் ஆவான். 

ْيِب  عَٰلُِم  ادهةِ  الْغه هه   وهالَشه
ِزیْزُ  ِكْيُمن  الْعه  الْحه

ஸூரா தலாக்  الطلاق 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. நபிகய! (நபியின் சமுதாய மக்ககள!) 
நீங்கள் சபண்கறள விவாகரத்து 
சசய்தால் அவர்கறள அவர்கள் இத்தா 
இருக்க கவண்டியறத கணக்கிட்டு (-
உடலுைவு சகாள்ளாத சுத்தமான 
காலத்தில்) விவாகரத்து சசய்யுங்கள். 
இன்னும், இத்தாறவ (விவாகரத்து 
சசய்யப்பட்ட சுத்த காலத்திற்குப் 

ا  لَهْقُتُم  اِذها الَنهِبَُ  یَٰ اهیَُهه  طه
ٓاءه  لَُِقْوُهَنه  النَِسه ِتِهَنه  فهطه  لِِعَده
هْحُصوا ا ةه    وه تَهُقوا الِْعَده ا ه  وه  اّلَلَٰ
بَهُكْم    ْ  ُتْخِرُجْوُهَنه  َله  ره  ِمنٌۢ
هْن  اََِله   یهْخُرْجنه  وهَله   بُُيْوِتِهَنه    ا
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பின்னர் மூன்று றஹழ்கள் - 
சுத்தமில்லாத காலங்கள் – வரும் வறர) 
சரியாகக் கணக்கிடுங்கள். உங்கள் 
இறைவனாகிய அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சுங்கள். (விவாகரத்து சசய்த 
பின்னர்) அவர்கறள அவர்களின் 
இல்லங்களில் இருந்து 
சவளிகயற்ைாதீர்கள். அவர்களும் 
(தாமாக) சவளிகயை கவண்டாம், 
(விபச்சாரம் என்ை) சதளிவான 
தீயசசயறல அவர்கள் சசய்தாகல 
தவிர. (அப்கபாது நீங்கள் அவர்கறள 
சவளிகயற்ைலாம்.) இறவ, 
அல்லாஹ்வின் சட்டங்களாகும். எவர் 
அல்லாஹ்வின் சட்டங்கறள 
மீறுவாகரா திட்டமாக அவர் 
தனக்குத்தாகன அநீதி இறழத்துக் 
சகாண்டார். இதற்குப் பின்னர் 
அல்லாஹ் ஒரு காரியத்றத 
ஏற்படுத்தலாம் என்பறத நீர் 
அைியமாட்டீர். (விவாகரத்திற்குப் 
பின்னர் இருவருக்கும் இறடயில் 
மீண்டும் அன்பு ஏற்படலாம். இருவரும் 
மீண்டும் இறணய விரும்பலாம். 
ஆககவ, ஒரு முறை மட்டும் தலாக் 
சகாடுங்கள்! அப்கபாது இத்தா முடிந்து 
விட்டாலும் அவர்கள் மீண்டும் திருமண 
ஒப்பந்தம் சசய்து மீண்டும் கசர்ந்து 
சகாள்ளலாம்.) 

ة   یَهاْتِْيه  بهیَِنهة     ِبفهاِحشه  َمُ
ِتلْكه  ِ    ُحُدْودُ  وه ْن   اّلَلَٰ مه َده  وه  یَهتهعه
ِ  ُحُدْوده  لهمه  فهقهْد  اّلَلَٰ ه     ظه   نهْفسه

َله  تهْدِرْی  َله  ه  لهعه  یُْحِدُث   اّلَلَٰ
لِكه  بهْعده  هْمًرا  ذَٰ  ا

2. ஆக, அவர்கள் (-அப்சபண்கள் 
இத்தாறவ முடித்து, இத்தாவில் 
இருந்து சவளிகயை கவண்டிய) தங்கள் 
தவறணறய அறடய 
சநருங்கிவிட்டால் அவர்கறள (-
அப்சபண்கறள) நல்ல முறையில் 
(உங்கள் திருமணத்திகலகய) தடுத்து 
றவயுங்கள். அல்லது, நல்ல முறையில் 
அவர்கறள நீங்கள் பிரிந்து விடுங்கள். 

لهُهَنه  بهلهْغنه  فهاِذها هجه   ا
هْمِسُكْوُهَنه  هوْ  ِبمهْعُرْوف   فها   ا
هْشِهُدْوا ِبمهْعُرْوف   فهاِرقُْوُهَنه  ا  وه

هقِْيُموا  َمِْنُكْم  عهْدل   ذهوهْی  ا  وه
ادهةه  هه ِ    الَشه لُِكْم  ّلِلََٰ ُظ  ذَٰ  ِبه   یُْوعه
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(தடுத்து றவக்கும் கபாதும் அல்லது 
பிரியும் கபாதும்) உங்களில் நீதமான 
இருவறர சாட்சியாக்குங்கள்! 
அல்லாஹ்விற்காக சாட்சியத்றத நிறல 
நிறுத்துங்கள்! இறவ (-இந்த சட்டங்கள்), 
எவர் அல்லாஹ்றவயும் மறுறம 
நாறளயும் நம்பிக்றக 
சகாண்டிருப்பாகரா அவர் இவற்ைின் 
மூலம் உபகதசிக்கப்படுகிைார். எவர் 
அல்லாஹ்றவ அஞ்சுவாகரா அவருக்கு 
அல்லாஹ் ஒரு (நல்ல) தீர்றவ 
ஏற்படுத்துவான். 

ْن  هانه  مه ِ  یُْؤِمُن  ك الْيهْوِم  ِباّلَلَٰ   وه
  ۬ ْن  اَْلَِٰخِر   مه ه  یَهَتهِق   وه ْل  اّلَلَٰ  یهْجعه
ًجا   لَهه    مهْخره

3. இன்னும், அவர் நிறனத்துப் 
பார்க்காத விதத்திலிருந்து அவருக்கு 
உணவளிப்பான் (வாழ்வாதாரத்றத 
ஏற்படுத்துவான்). எவர் அல்லாஹ்வின் 
மீது நம்பிக்றக றவப்பாகரா அவருக்கு 
அவகன கபாதுமானவன் ஆவான். 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் தனது 
காரியத்றத நிறைகவற்றுவான். (யாரும் 
அவறன தடுக்க முடியாது, எதுவும் 
அவறன விட்டு தப்ப முடியாது.) 
திட்டமாக அல்லாஹ் 
ஒவ்சவான்றுக்கும் ஓர் அளறவ 
ஏற்படுத்தி இருக்கிைான். 

یهْرُزقْهُ  ْيُث  ِمْن  وه  َله   حه
ْن  یهْحتهِسُب    مه َهْل  وه له  یَهتهوهك  عه

 ِ ْسُبه     اّلَلَٰ ه  اَِنه  فهُهوهحه  بهالِغُ  اّلَلَٰ
هْمِره     له  قهْد  ا عه ُ  جه  لِكَُلِ  اّلَلَٰ
ء   ْ  قهْدًرا  َشه

4. உங்கள் சபண்களில் எவர்கள் 
மாதவிடாயிலிருந்து நிராறச அறடந்து 
விட்டனகரா (அவர்களின் இத்தா 
விஷயத்தில்) நீங்கள் சந்கதகித்தால் 
அவர்களின் இத்தா மூன்று 
மாதங்களாகும். இன்னும் (இது வறர) 
மாதவிடாய் வராத சபண்களுக்கும் 
(இத்தா மூன்று மாதங்களாகும்). 
கர்ப்பமுறடய சபண்கள் அவர்களின் 
(இத்தா) தவறணயாவது அவர்கள் 
தங்கள் கர்ப்பத்றத சபற்சைடுப்பதாகும். 

الََٰٓـ ِْی  ْسنه  وه  الْمهِحْيِض  ِمنه  یهى ِ
ُكْم  ِمْن  ٓاى ِ  اْرتهْبُتْم  اِِن  نَِسه

ُتُهَنه  َٰثهةُ  فهِعَده هل هْشُهر     ث الََٰٓـ ِْی  ا  وه
ُت  یهِحْضنه    لهْم    وهاُوَله

لُُهَنه  اَْلهْحمهاِل  هجه هْن  ا ْعنه  ا   یَهضه
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எவர் அல்லாஹ்றவ அஞ்சுவாகரா 
அவருக்கு அவரின் காரியத்தில் 
இலகுறவ அவன் ஏற்படுத்துவான். 

ْملهُهَنه    ْن  حه مه ه  یَهَتهِق  وه  اّلَلَٰ
ْل  هْمِره   ِمْن  لَهه   یهْجعه  یُْسًرا  ا

5. இது அல்லாஹ்வின் கட்டறளயாகும். 
அவன் இறத உங்களுக்கு இைக்கி 
இருக்கிைான். எவர் அல்லாஹ்றவ 
அஞ்சுவாகரா அவறர விட்டும் அவரின் 
பாவங்கறள அவன் கபாக்குவான். 
இன்னும், அவருக்கு சவகுமதிறய 
சபரிதாக்குவான். 

لِكه  هْمرُ  ذَٰ ِ  ا لهه    اّلَلَٰ هنْزه   اِلهْيُكْم    ا
ْن  مه ه  یَهَتهِق  وه رْ  اّلَلَٰ ْنهُ  یُكهَفِ   عه
اَٰتِه   َيِ یُْعِظْم  سه هْجًرا  لهه    وه  ا

6. உங்கள் வசதிக்ககற்ப நீங்கள் தங்கும் 
இடத்தில் அவர்கறள தங்க றவயுங்கள்! 
(தங்குமிடத்தில்) அவர்கள் மீது நீங்கள் 
சநருக்கடிறய ஏற்படுத்துவதற்காக (-
அவர்கறள சவளிகயற்றுவதற்காக) 
அவர்களுக்கு தீங்கு சசய்யாதீர்கள். 
அவர்கள் கர்ப்பம் உள்ள சபண்களாக 
இருந்தால் அவர்கள் தங்கள் கர்ப்பத்றத 
ஈன்சைடுக்கின்ை வறர அவர்களுக்கு 
சசலவு சசய்யுங்கள்! அவர்கள் 
உங்களுக்காக (உங்கள் பிள்றளகளுக்கு) 
பாலூட்டினால் அவர்களின் 
ஊதியங்கறள அவர்களுக்குக் 
சகாடுங்கள்! உங்களுக்கு மத்தியில் 
நல்லறத ஒருவருக்சகாருவர் ஏற்றுக் 
சகாள்ளுங்கள்! (ஒருவர் கூறுகின்ை 
நல்லறத மற்சைாருவர் 
ஏற்றுக்சகாள்ளட்டும்.) நீங்கள் (கணவன், 
மறனவி இருவரும்) சிரமமாகக் 
கருதினால் அவருக்காக (கணவருக்காக 
அவரின் குழந்றதக்கு) கவறு ஒரு 
சபண் பாலூட்டுவாள். 

هْسِكُنْوُهَنه   ْيُث حه  ِمْن  ا
كهنُْتْم    وهَله  َوُْجِدُكْم  َمِْن  سه

ْوُهَنه  ٓاَرُ ُقْوا ُتضه َيِ  عهلهْيِهَنه    لُِتضه
اِْن  ِت  ُكَنه  وه ْمل   اُوَله  حه

هنِْفُقْوا َتَٰ  عهلهْيِهَنه  فها ْعنه  حه   یهضه
ْملهُهَنه    ْعنه  فهاِْن  حه هْرضه  لهُكْم  ا
ُهَنه    فهاَُٰتْوُهَنه  تهِمُرْوا  اُُجوْره ْ ا  وه
اِْن  ِبمهْعُرْوف     بهیْنهُكْم   وه

ْرُتْم  اسه ِضعُ  تهعه َُتْ  لهه    فهسه
ی    اُْخرَٰ
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7. வசதியுறடயவர் தனது 
வசதியிலிருந்து சசலவு சசய்யட்டும். 
எவர் ஒருவர் அவர் மீது அவருறடய 
வாழ்வாதாரம் சநருக்கடியாக 
இருக்கிைகதா அவர் தனக்கு அல்லாஹ் 
சகாடுத்ததில் இருந்து சசலவு 
சசய்யட்டும். அல்லாஹ் ஓர் 
ஆன்மாவிற்கு சிரமம் சகாடுக்க 
மாட்டான், அவன் அதற்கு 
சகாடுத்ததற்கக தவிர (அவன் அதற்கு 
சகாடுத்த சக்திக்கு உட்பட்கட தவிர). 
சிரமத்திற்கு பின்னர் (-சபாருளாதார 
சநருக்கடிக்குப் பின்னர்) அல்லாஹ் 
இலகுறவ (சசல்வ விசாலத்றத) 
ஏற்படுத்துவான். 

ة   ذُوْ  لِیُْنِفْق  عه ِته     َمِْن  سه عه   سه
ْن  مه  ِرْزقُه   عهلهْيهِ  قُِدره  وه

ىهُ  ِمَمها   فهلْیُْنِفْق  تَٰ ُ    اَٰ   َله  اّلَلَٰ
ُ  یُكهلَُِف  ا   اََِله  نهْفًسا اّلَلَٰ ا    مه ىهه تَٰ  اَٰ

ُل  يهْجعه ُ  سه  ُعْسر   بهْعده  اّلَلَٰ
 یَُْسًران 

8. எத்தறனகயா ஊர்கள், அவற்ைின் 
இறைவனின் கட்டறளறயயும் 
அவற்ைின் தூதரின் கட்டறளறயயும் 
மீைி (பாவம் சசய்த)ன. நாம் அவற்றை 
கடுறமயான விசாரறணயால் 
விசாரித்கதாம். இன்னும், அவற்றை 
கமாசமான தண்டறனயால் 
தண்டித்கதாம். 

هیَِْن  ها ك تهْت  قهْریهة   َمِْن  وه ْن  عه   عه
هْمرِ  ا  ا بَِهه ا  وهُرُسلِه   ره هه ْبنَٰ اسه  فهحه

ابًا ِدیًْدا    ِحسه ا  شه هه بْنَٰ  وهعهَذه
 نَُْكًرا  ابًاعهذه 

9. ஆக, (அந்த ஊர்கள்) தமது 
காரியத்தின் சகட்ட முடிறவ 
சுறவத்தன. அவற்றுறடய காரியத்தின் 
(-அந்த ஊரார்களின் சசயல்களின்) 
முடிவு மிக நஷ்டமாககவ ஆகிவிட்டது. 

اقهْت  بهاله  فهذه هْمِرهها  وه هانه  ا ك   وه
هْمِرهها  عهاقِبهةُ   ُخْسًرا   ا

10. அல்லாஹ் அவர்களுக்கு (-
அவ்வூர்வாசிகளுக்கு) கடுறமயான 
தண்டறனறய தயார் சசய்துள்ளான். 
ஆககவ, நம்பிக்றக சகாண்ட 
நிறைவான அைிவுறடயவர்ககள! 
அல்லாஹ்றவ அஞ்சுங்கள்! அல்லாஹ் 

هعهَده  ُ  ا ابًا  لهُهْم  اّلَلَٰ ِدیًْدا    عهذه   شه
ه  ُقوافهاتَه  ۬   یَٰ اُوِل  اّلَلَٰ  ۬  ۬   اَْلهلْبهاِب ۛ

۬   الَهِذیْنه   ۬ ُنْوا ۛ مه له  قهْد  اَٰ هنْزه ُ  ا  اّلَلَٰ
 ِذْكًرا   اِلهْيُكْم 
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உங்களுக்கு திட்டமாக நல்லுபகதசத்றத 
இைக்கினான். 

11. (இன்னும்) ஒரு தூதறர அனுப்பி 
இருக்கிைான். அவர் உங்களுக்கு 
அல்லாஹ்வின் சதளிவான 
வசனங்கறள ஓதிக் காண்பிக்கிைார். 
ஏசனனில், நம்பிக்றக சகாண்டு, 
நன்றமகள் சசய்தவர்கறள இருள்களில் 
இருந்து ஒளியின் பக்கம் அவன் 
சவளிகயற்றுவதற்காக (தூதறர 
அனுப்பினான்). எவர்கள் அல்லாஹ்றவ 
நம்பிக்றக சகாண்டு, நன்றமறய 
சசய்வார்ககளா அவர்கறள அவன் 
சசார்க்கங்களில் பிரகவசிக்க றவப்பான். 
அவற்ைின் கீழ் நதிகள் ஓடும். அவர்கள் 
அவற்ைில் எப்கபாதும் நிரந்தரமாகத் 
தங்குவார்கள். அல்லாஹ் அவர்களுக்கு 
(அங்கு) வாழ்வாதாரத்றத (உணவு, 
குடிபானம், இன்னும் எல்லாத் 
கதறவகறளயும்) மிக அழகாக 
(விசாலமாக, குறைவின்ைி, 
முடிவில்லாமல்) ஆக்கி 
றவத்திருக்கிைான். 

ُسْوًَل  یَِٰت  عهلهْيُكْم  یَهْتلُْوا َره ِ  اَٰ   اّلَلَٰ
ُنْوا الَهِذیْنه  ْخِرجه لَِيُ  ُمبهیَِنَٰت   مه  اَٰ
ِملُوا ِت  وهعه لِحَٰ  ِمنه   الَصَٰ
لُمَِٰت  ْن   الَنُوِْر    اِله  الَظُ مه  وه
 ْ ِ  یَُْؤِمنٌۢ یهْعمهْل  ِباّلَلَٰ الًِحا وه   صه
َنَٰت   یَُْدِخلْهُ    ِمْن  تهْجِرْی  جه
ا  رُ  تهْحِتهه لِِدیْنه  اَْلهنْهَٰ ا   خَٰ   فِْيهه
هبهًدا    نه  قهْد  ا ُ  اهْحسه ِرْزقًا  لهه   اّلَلَٰ
 

12. அல்லாஹ்தான் ஏழு வானங்கறள 
பறடத்தான். இன்னும், பூமியில் 
அவற்றைப் கபான்று (-ஏழு பூமிகறள) 
பறடத்தான். அவற்றுக்கு மத்தியில் 
(அவனுறடய) கட்டறளகள் 
இைங்குகின்ைன. “நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
எல்லாப் சபாருள்கள் மீதும் 
கபராற்ைலுறடயவன், நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் எல்லாப் சபாருள்கறளயும் 
அைிவு ஞானத்தால் சூழ்ந்துள்ளான்” 
என்பறத நீங்கள் அைிவதற்காக 
(இவற்றை அவன் உங்களுக்கு 
விவரிக்கிைான்). 

 ُ هّلَلَٰ لهقه  الَهِذْی  ا ْبعه  خه مَٰوَٰت   سه سه
ُل  ِمثْلهُهَنه    اَْلهْرِض  َوهِمنه  َه   یهتهَنه
ا بهیْنهُهَنه  اَْلهْمرُ  هَنه  لِتهْعلهُمْو  ه  ا  اّلَلَٰ
لَٰ  ء   كَُلِ  عه ْ ۬   َشه هَنه  قهِدیْر    ا ه  وه   اّلَلَٰ
اطه  قهْد  ء   ِبكَُلِ  اهحه ْ  عِلًْمان  َشه



 

ஸூரா முல்க் 

 

1333 

 

 الملك

ஸூரா தஹ்ரீம் التحريم 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. நபிகய! உமது மறனவிகளின் 
சபாருத்தத்றத நாடியவராக, அல்லாஹ் 
உமக்கு ஆகுமாக்கியறத நீர் ஏன் (உமக்கு) 
விலக்கிக் சகாள்கிைரீ்? அல்லாஹ் மகா 
மன்னிப்பாளன், மகா கருறணயாளன் 
ஆவான். 

ا  ُم  لِمه  الَنهِبَُ  یَٰ اهیَُهه َرِ ا   ُتحه  مه
َله  هحه ُ  ا  تهْبتهِغْ  لهكه    اّلَلَٰ

اته  ْرضه هْزوهاِجكه    مه ُ  ا   وهاّلَلَٰ
ُفوْر    َرهِحْيم   غه

2. (இது கபான்ை) உங்கள் சத்தியங்கறள 
முைிப்பறத(யும் அதற்கு பரிகாரம் 
சசய்வறதயும்) அல்லாஹ் உங்களுக்கு 
கடறமயாக்கியுள்ளான். அல்லாஹ்தான் 
உங்கள் எஜமானன். அவன்தான் 
நன்கைிந்தவன், மகா ஞானவான் ஆவான். 

ُ  فهرهضه  قهْد   تهِحلَهةه  لهُكْم  اّلَلَٰ
هیْمهانُِكْم    ُ  ا َٰىُكْم    وهاّلَلَٰ ْول   مه

لِْيُم  ِكْيُم  وهُهوهالْعه  الْحه

3. இன்னும், நபி தனது மறனவிமார்களில் 
சிலரிடம் ஒரு கபச்றச இரகசியமாக 
கபசியகபாது, ஆக, அவள் அறத 
(மற்சைாரு மறனவியிடம்) அைிவித்தாள். 
ஆனால், அல்லாஹ் அவருக்கு (-தனது 
நபிக்கு) அறத சவளிப்படுத்தியகபாது 
அதில் (-அந்த கபச்சில்) சிலவற்றை அவர் 
(அவளுக்கு) அைிவித்தார்; சிலவற்றை 
(அைிவிக்காமல்) புைக்கணித்துவிட்டார். 
ஆக, அவர் அவளுக்கு அறத (-அந்த 
சிலவற்றை) அைிவித்தகபாது, “யார் 
உமக்கு இறத அைிவித்தார்” என்று அவள் 
கூைினாள். “நன்கைிபவன், ஆழ்ந்தைிபவன் 
(ஆகிய அல்லாஹ்) எனக்கு அைிவித்தான்” 
என்று அவர் கூைினார். 

اِذْ  َره  وه هسه  بهْعِض  اِلَٰ  الَنهِبَُ  ا
هْزوهاِجه   ِدیْ  ا  فهلهَمها  ثًا   حه
هْت  هُ  ِبه   نهَبها ره هْظهه ا ُ  وه  اّلَلَٰ
فه  عهلهْيهِ  َره ه   عه  بهْعضه

ضه  هْعره ا ْ  وه  بهْعض     عهنٌۢ
ْن  قهالهْت   ِبه   نهَبهاههها  فهلهَمها    مه
هنٌْۢبهاهكه  ا    ا ذه هِنه  قهاله  هَٰ   نهَبها
لِْيُم  ِبْْیُ  الْعه  الْخه
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4. நீங்கள் இருவரும் (பாவமன்னிப்புக் 
ககட்டு திருந்தி,) அல்லாஹ்வின் பக்கம் 
திரும்பிவிட்டால் அதுதான் நல்லது. 
ஏசனனில், திட்டமாக உங்கள் இருவரின் 
உள்ளங்களும் (நபிக்குப் பிடிக்காத 
ஒன்ைின் பக்கம்) சாய்ந்து விட்டன. நீங்கள் 
இருவரும் அவருக்கு எதிராக 
(உங்களுக்குள் ஒருவர் மற்ைவருக்கு) 
உதவினால் (அதனால் நபிக்கு எவ்வித 
பாதிப்பும் இல்றல.) ஏசனனில், நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்தான் அவருக்குப் பாதுகாவலன் 
(உதவியாளன் - நண்பன்) ஆவான். 
இன்னும், ஜிப்ரீலும் நல்ல முஃமின்களும் 
வானவர்களும் இதற்குப் பின்னர் (-
அல்லாஹ்வின் உதவிக்குப் பின்னர் 
அவருக்கு) உதவியாளர்கள் ஆவார்கள். 

ِ  اِله  تهُتْوبها   اِْن    فهقهْد  اّلَلَٰ
ْت  غه ا    صه اِْن  قُلُْوبُُكمه  وه
ا ره هه ه  فهاَِنه  عهلهْيهِ  تهظَٰ  اّلَلَٰ

َٰىهُ  ْول یُْل   ُهوهمه  وهِجَْبِ
الُِح   الُْمْؤِمِنْيه    وهصه
كهةُ  َٰٓى ِ الْمهل لِكه  بهْعده  وه  ذَٰ
ِهْْی    ظه

5. (நபியின் மறனவிமார்ககள!) அவர் 
உங்கறள விவாகரத்து (-தலாக்) 
சசய்துவிட்டால் உங்கறள விட 
சிைந்தவர்களான மறனவிகறள - 
(அல்லாஹ்விற்கும் நபிக்கும்) முற்ைிலும் 
பணியக்கூடிய, (அல்லாஹ்றவயும் 
நபிறயயும்) நம்பிக்றக சகாள்ளக்கூடிய, 
கீழ்ப்படியக்கூடிய, அல்லாஹ்வின் பக்கம் 
முற்ைிலும் திரும்பக்கூடிய, வணக்க 
வழிபாடு சசய்யக்கூடிய, கநான்பு 
கநாற்கக்கூடிய சபண்கறள அவருக்கு 
அவன் (உங்களுக்கு) பகரமாக 
வழங்குவான். அவர்களில் கன்னி 
கழிந்தவர்களும் இருப்பார்கள், கன்னிகளும் 
இருப்பார்கள். 

بَُه    عهسَٰ  لَهقهُكَنه  اِْن  ره هْن  طه   ا
هْزوهاًجا  یَُْبِدلهه    ا ا ْْیً  خه
ْؤِمنَٰت   ُمْسلِمَٰت   َمِْنُكَنه    َمُ
بَٰت   قَِٰنتَٰت   ى ِ ٓ ت   تَٰ ِبدَٰ   عَٰ
ت   ى ِحَٰ ٓ هبْكهاًرا  سَٰ هیَِبَٰت  َوها  ث
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6. நம்பிக்றகயாளர்ககள! உங்கறளயும் 
உங்கள் குடும்பத்தார்கறளயும் நரகத்றத 
விட்டு பாதுகாத்துக் சகாள்ளுங்கள்! அதன் 
எரிசபாருள் மக்களும் கற்களும் 
ஆவார்கள். கடுறமயானவர்களான மிகவும் 
வலிறமமிக்கவர்களான வானவர்கள் 
அவற்ைின் மீது இருப்பார்கள். 
அல்லாஹ்விற்கு அவன் அவர்களுக்கு 
ஏவியதில் அவர்கள் மாறுசசய்ய 
மாட்டார்கள். அவர்கள் எறத 
ஏவப்பட்டார்ககளா அறதகய சசய்வார்கள். 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه ا اَٰ   قُْو 
ُكْم  هنُْفسه هْهلِْيُكْم  ا ا نهاًرا  وه
  اُس الَنه  َوهقُْوُدهها 

ةُ  اره ا  وهالِْحجه كهة   عهلهْيهه َٰٓى ِ ل   مه
ظ   اد   غِله  یهْعُصْونه  ََله  ِشده
ه  ا   اّلَلَٰ ُهْم  مه ره همه لُْونه  ا یهْفعه   وه
ا  ُرْونه  مه  یُْؤمه

7. நிராகரித்தவர்ககள! இன்று நீங்கள் 
(உங்கள் பாவங்களுக்கு) காரணம் 
கூைாதீர்கள். (வருத்தம் சதரிவிக்காதீர்கள்!) 
நீங்கள் கூலி சகாடுக்கப்படுவசதல்லாம் 
நீங்கள் சசய்து 
சகாண்டிருந்தவற்றுக்குத்தான். 

ا   َله  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه
نَهمها  الْيهْومه    تهْعتهِذُروا  اِ
ْونه  ا  ُتْجزه  ُكنُْتْم  مه
ن   تهْعمهلُْونه
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8. நம்பிக்றகயாளர்ககள! உண்றமயாக 
பாவமன்னிப்புக் ககட்டு (திருந்தி) 
அல்லாஹ்வின் பக்கம் திரும்புங்கள்! 
உங்கள் இறைவன் உங்கறள விட்டும் 
உங்கள் பாவங்கறள கபாக்கிவிடுவான். 
சசார்க்கங்களில் உங்கறள பிரகவசிக்க 
றவப்பான். அவற்ைின் கீழ் நதிகள் ஓடும். 
அந்நாளில் அல்லாஹ் நபிறயயும் 
அவருடன் நம்பிக்றக 
சகாண்டவர்கறளயும் ககவலப்படுத்த 
மாட்டான். (றகவிட்டு விடமாட்டன். 
மாைாக, அவர்கறள உயர்த்துவான்.) 
அவர்களின் ஒளி அவர்களுக்கு முன்னும் 
அவர்களின் வலப்பக்கங்களிலும் விறரந்து 
வரும். “எங்கள் இறைவா! எங்கள் ஒளிறய 
(சசார்க்கம் வறர) எங்களுக்கு 
முழுறமயாக்கு! எங்கறள மன்னிப்பாயாக! 
நிச்சயமாக நீ எல்லாப் சபாருள்கள் மீதும் 
கபராற்ைலுறடயவன் ஆவாய்” என்று 
அவர்கள் (பிரார்த்தித்து) கூறுவார்கள். 

ا  ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه ا اَٰ  ُتْوبُْو 
ِ  اِله   نَهُصْوًحا    تهْوبهةً  اّلَلَٰ

بَُُكْم  عهسَٰ  هْن  ره ره  ا  یَُكهَفِ
ْنُكْم  اَٰتُِكْم  عه َيِ  سه

یُْدِخلهُكْم  َنَٰت   وه  تهْجِرْی  جه
ا  ِمْن  ُر    تهْحِتهه   یهْومه  اَْلهنْهَٰ
ُ  یُْخِزی َله    الَنهِبَه  اّلَلَٰ

الَهِذیْنه  ُنْوا وه مه ه     اَٰ عه  مه
  بهْيه  یهْسعَٰ  نُوُْرُهْم 
هیِْدیِْهْم  ِباهیْمهانِِهْم  ا  وه
بَهنها   یهُقْولُْونه  هْتِمْم  ره  لهنها  ا
نها    اِنَهكه  لهنها    وهاْغِفرْ  نُوْره
لَٰ  ء   كَُلِ  عه ْ  قهِدیْر   َشه

9. நபிகய! நிராகரிப்பாளர்களிடமும், 
நயவஞ்சகர்களிடமும் ஜிஹாது 
சசய்வரீாக! அவர்களிடம் கடுறமயாக 
நடந்து சகாள்வரீாக! அவர்களின் 
தங்குமிடம் நரகம்தான். மீளுமிடங்களில் 
(நரகம்) மிகக் சகட்டதாகும். 

ا  اِهدِ  الَنهِبَُ  یَٰ اهیَُهه  الُْكَفهاره  جه
ِفِقْيه  الُْمنَٰ  وهاغْلُْظ  وه

   ْ ىُهْم  عهلههْْیِ اْوَٰ مه َنهُم     وه هه  جه
ِبْئسه   الْمهِصْْیُ  وه
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10. நூஹுறடய மறனவிறயயும் 
லூத்துறடய மறனவிறயயும் 
நிராகரித்தவர்களுக்கு உதாரணமாக 
அல்லாஹ் விவரிக்கிைான். அவர்கள் 
இருவரும் நமது அடியார்களில் இரு நல்ல 
அடியார்களுக்கு கீழ் இருந்தனர். 
அவ்விருவரும் அவ்விருவருக்கும் (-இரு 
நபிமார்களுக்கும் மார்க்கத்தில்) துகராகம் 
சசய்தனர். ஆககவ, அவ்விருவரும் 
அவ்விருவறர விட்டும் அல்லாஹ்விடம் 
(உள்ள தண்டறனயில் இருந்து) எறதயும் 
தடுக்க (முடிய)வில்றல. இன்னும், 
(அவ்விரு சபண்களுக்கும்) கூைப்பட்டது: 
“(நரகத்தில்) நுறழபவர்களுடன் நீங்கள் 
இருவரும் நரகத்தில் நுறழயுங்கள்!” 

به  ره ُ  ضه ثهًل  اّلَلَٰ َهِذیْنه  مه  لَِل
اهته  كهفهُروا  نُْوح   اْمره
اهته  ا  لُْوط     وهاْمره هانهته  تهْحته  ك
یِْن  ْبده  ِعبهاِدنها  ِمْن  عه
ْيِ  الِحه ُهمها  صه انهتَٰ   فهلهْم  فهخه
ْنُهمها  یُْغِنيها  ِ  ِمنه  عه  اّلَلَٰ

ْيـ ًا َوهقِْيله   الَنهاره   اْدُخله  شه
ِخلِْيه  مهعه   الَدَٰ

11. இன்னும், நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு 
ஃபிர்அவ்னின் மறனவிறய அல்லாஹ் 
உதாரணமாக விவரிக்கிைான். அவள் 
கூைிய சமயத்றத நிறனவு கூர்வரீாக! 
“என் இறைவா! உன்னிடம் சசார்க்கத்தில் 
ஓர் இல்லத்றத எனக்கு அறமத்துத் தா! 
இன்னும், ஃபிர்அவ்றன விட்டும் அவனது 
சசயல்கறள விட்டும் என்றன 
பாதுகாத்துக் சகாள்! இன்னும், 
அநியாயக்கார மக்கறள விட்டும் என்றன 
பாதுகாத்துக் சகாள்!” 

به  ره ُ  وهضه ثهًل  اّلَلَٰ َهِذیْنه  مه  لَِل
ُنوا مه اهته  اَٰ ْونه    اْمره  اِذْ  فِْرعه
َبِ  قهالهْت  كه  ِلْ  ابِْن  ره   ِعْنده
َنهةِ  ِف  بهیًْتا  ِنْ  الْجه نهَجِ   ِمْن  وه

ْونه  مهلِه   فِْرعه ِنْ  وهعه نهَجِ   وه
لِِمْيه   الْقهْوِم  ِمنه   الَظَٰ

12. இன்னும், இம்ரானின் மகள் மர்யறம 
(அல்லாஹ் உதாரணமாக விவரிக்கிைான்). 
அவள் தனது மறைவிடத்றத கபணி 
பாதுகாத்துக்சகாண்டாள். ஆககவ, நாம் 
அதில் (-அவளுறடய கமல் சட்றடயின் 
முன் புைத்தில்) நாம் பறடத்த 
உயிரிலிருந்து ஊதிகனாம். இன்னும், 
அவள் தனது இறைவனின் 
வாக்கியங்கறளயும் அவனது 
கவதங்கறளயும் உண்றமப்படுத்தினாள். 
இன்னும், அவள் மிகவும் பணிந்தவர்களில் 
உள்ளவளாக இருந்தாள். 

ْریهمه  مه نه  ابْنهته  وه  ِعْمرَٰ
ه  الَهِتْ   نهْت ا ا  ْحصه هه  فهْرجه

ْوِحنها  ِمْن  فِْيهِ  فهنهفهْخنها   َرُ
قهْت  َده ا  ِبكهلِمَِٰت  وهصه بَِهه   ره
هانهْت  وهُكُتِبه   ك   ِمنه  وه

ن  ِنِتْيه  الْقَٰ
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ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. எ(ந்த இறை)வனுறடய கரத்தில் 
(எல்லாப் பறடப்புகளின்) ஆட்சி 
இருக்கிைகதா அவன் மிகுந்த 
பாக்கியவான், மிகவும் உயர்ந்தவன், 
மிக்க மகத்துவமானவன் ஆவான். 
அவன் எல்லாப் சபாருட்கள் மீதும் 
கபராற்ைல் உறடயவன் ஆவான். 

كه  ه   الُْملُْك ؗ  ِبيهِدهِ  الَهِذْی  تهَبَٰ
لَٰ  ء   كَُلِ   وهُهوهعه ْ  قهِدیُْر   َشه

2. அவன்தான் மரணத்றதயும் 
வாழ்க்றகறயயும் பறடத்தான் - 
உங்களில் சசயலால் மிக அழகானவர் 
யார் என்று உங்கறள அவன் 
கசாதிப்பதற்காக. அவன்தான் 
மிறகத்தவன், மகா மன்னிப்பாளன் 
ஆவான். 

لهقه  لَهِذْی  وةه   الْمهْوته  خه يَٰ  وهالْحه
هیَُُكْم  لِیهْبلُوهُكْم  ُن  ا مهًل    اهْحسه  عه

ِزیْزُ  ُفوُْر   وهُهوهالْعه  الْغه

3. அவன் ஏழு வானங்கறள 
அடுக்கடுக்காகப் பறடத்தான். 
ரஹ்மானின் பறடப்பில் எவ்வித ஏற்ைத் 
தாழ்றவயும் நீர் பார்ப்பதில்றல. ஆக, 
பார்றவறய நீர் மீண்டும் திருப்புவரீாக! 
ஏதாவது பிளவுகறள (விரிசல்கறள) நீர் 
(வானத்தில்) பார்க்கிைரீா? 

لهقه  الَهِذْی  ْبعه  خه مَٰوَٰت    سه  سه
ا  ِطبهاقًا    ی مه لِْق  ِفْ  تهرَٰ   خه

ْحمَِٰن  ُوت     ِمْن  الَره   فهاْرِجِع  تهفَٰ
ره    ی ههْل  الْبهصه فُُطوْر   ِمْن  تهرَٰ
 

4. பிைகு, மீண்டும் பார்றவறய இரு 
முறை திருப்புவரீாக! அந்தப் பார்றவ 
இழிவறடந்ததாக உம் பக்கம் 
திரும்பிவிடும். இன்னும், அது 
கறளத்துவிடும். 

ره  اْرِجِع  ثَُمه  تهْيِ  الْبهصه َره  كه
رُ  اِلهْيكه  یهْنقهلِْب  اِسًئا  الْبهصه   خه

ِسْْی  َوه   ُهوهحه
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5. திட்டவட்டமாக கீழ் வானத்றத 
(நட்சத்திரம் எனும்) விளக்குகளால் நாம் 
அலங்கரித்கதாம். இன்னும், 
(வானவர்களின் கபச்றச ஒட்டுக் 
ககட்கிை) றஷத்தான்கறள 
எைிவதற்காக அவற்றை (-
நட்சத்திரங்கறள) ஏற்படுத்திகனாம். 
இன்னும், அவர்களுக்கு சகாழுந்து 
விட்சடரியும் நரக சநருப்பின் 
தண்டறனறய தயார் சசய்துள்களாம். 

ْد  لهقه یَهَنها  وه مهٓاءه  زه نْيها  الَسه   الَدُ
اِبْيحه  ا  ِبمهصه هه لْنَٰ عه   ُرُجْوًما  وهجه
ِطْيِ  يَٰ هْعتهْدنها  لَِلَشه ا   لهُهْم  وه
ابه  ِعْْیِ  عهذه   الَسه

6. தங்கள் இறைவறன 
நிராகரிப்பவர்களுக்கு நரகத்தின் 
தண்டறன உண்டு. அது 
மீளுமிடங்களில் மிகக் சகட்டது. 

لِلَهِذیْنه  بَِِهْم  كهفهُرْوا وه  ِبره
اُب  َنهمه    عهذه هه ِبْئسه  جه   وه
 الْمهِصْْیُ 

7. அவர்கள் அ(ந்த நரகத்)தில் 
எைியப்பட்டால், - அதுவுகமா 
சகாதித்துக் சகாண்டிருக்க - அதில் 
(ஒரு) கடுறமயான சத்தத்றத 
சசவியுறுவார்கள். 

ا  اُلُْقْوا اِذها   ِمُعْوا فِْيهه ا  سه   لههه
ِهْيًقا َوهِِهه   تهُفوُْر   شه

8. அ(ந்த நரகமான)து (நிராகரிப்பாளர்கள் 
மீதுள்ள) ககாபத்தால் (தனித் தனியாக 
பிரிந்து) சதரித்துவிட சநருங்கிவிடும். 
அதில் (பாவிகளின்) ஒரு கூட்டம் 
எைியப்படும் கபாசதல்லாம், 
“உங்களிடம் ஓர் எச்சரிப்பாளர் 
வரவில்றலயா?” என்று அதன் 
காவலாளிகள் அவர்களிடம் 
ககட்பார்கள். 

ْيِظ    ِمنه  تهمهَيهزُ  تهكهادُ  ا   الْغه َهمه  كُل
ُلِْقه  ا  ا هلهُهْم  فهْوج   فِْيهه ا   سه

ا   نهُتهه زه هلهْم  خه  نهِذیْر   یهاْتُِكْم  ا



 

ஸூரா முல்க் 

 

1340 

 

 الملك

9. அவர்கள் கூறுவார்கள்: “ஏன் 
வரவில்றல, திட்டமாக எங்களிடம் 
எச்சரிப்பாளர் வந்தார். ஆனால், நாங்கள் 
(அவறர) சபாய்ப்பித்கதாம். அல்லாஹ் 
எறதயும் இைக்கவில்றல. (தூதர்ககள!) 
நீங்கள் சபரிய வழிககட்டிகலகய தவிர 
(கநர்வழியில்) இல்றல என்று நாங்கள் 
கூைிகனாம்.” 

نها قهْد  بهلَٰ  قهالُْوا ٓاءه ۬   جه  نهِذیْر   
بْنها  ا  وهقُلْنها  فهكهَذه له  مه ُ  نهَزه  اّلَلَٰ
۬   ِمْن  ء    ْ هنُْتْم  اِْن  َشه  ِفْ  اََِله  ا
َٰل   ل ِبْْی   ضه  كه

10. இன்னும், அவர்கள் கூறுவார்கள்: 
“நாங்கள் சசவி ஏற்பவர்களாக; அல்லது, 
சிந்தித்து புரிபவர்களாக இருந்திருந்தால் 
(இன்று) நரகவாசிகளில் ஆகி இருக்க 
மாட்கடாம்.” 

هوْ  نهْسمهعُ  ُكَنها لهوْ  وهقهالُْوا   نهْعِقُل  ا
ا  ْ   ُكَنها  مه ِب  ِف ِعْْیِ  اهْصحَٰ  الَسه

11. ஆக, அவர்கள் தங்கள் குற்ைத்றத 
ஒப்புக் சகாள்வார்கள். ஆககவ, 
நரகவாசிகளுக்குக் ககடுதான்! 

فُْوا ه ْ    فهاْعَته نٌُِْۢبِ  فهُسْحًقا  ِبذه
ِب  هْصحَٰ ِعْْیِ   ََلِ  الَسه

12. நிச்சயமாக எவர்கள் மறைவில் 
தங்கள் இறைவறன பயப்படுவார்ககளா 
அவர்களுக்கு மன்னிப்பும் சபரிய 
கூலியும் உண்டு. 

ْونه  الَهِذیْنه  اَِنه  بَهُهْم  یهْخشه  ره
ْيِب  هْجر   لهُهْم  ِبالْغه ة  َوها ْغِفره   َمه
ِبْْی    كه

13. உங்கள் கபச்றச நீங்கள் 
இரகசியமாகப் கபசுங்கள்! அல்லது, 
அறத உரக்கப் கபசுங்கள்! நிச்சயமாக 
அவன் (உங்கள்) சநஞ்சங்களில் 
உள்ளறத நன்கைிந்தவன் ஆவான். 

ْوا هِسَرُ ا هوِ  قهْولهُكْم  وه ُرْوا ا   ِبه     اْجهه
نَهه   ٌۢ  اِ اِت  عهلِْيم  ُدْوِر  ِبذه  الَصُ

14. எவன் பறடத்தாகனா அவன் 
அைியமாட்டானா? அவன்தான் மிக 
நுட்பமானவன், ஆழ்ந்தைிபவன் ஆவான். 

ْن  یهْعلهُم  اهَله  لهقه    مه  خه
ن  وهُهوهاللَهِطْيُف  ِبْْیُ  الْخه
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15. அவன்தான் பூமிறய உங்களுக்கு 
(நீங்கள் வசிப்பதற்கும் அதறன 
பயன்படுத்துவதற்கும்) இலகுவாக 
ஆக்கினான். ஆககவ, (உங்கள் 
வாழ்வாதாரத்றதத் கதடி) நீங்கள் அதன் 
பல பகுதிகளில் சசல்லுங்கள்! அவன் 
வழங்கிய உணவில் இருந்து 
உண்ணுங்கள்! அவன் பக்கம்தான் 
(மறுறமயில் நீங்கள்) எழுப்பப்படுவது 
இருக்கிைது. 

له  ُهوهالَهِذْی  عه   اَْلهْرضه  لهُكُم  جه
لُْوًَل  ا  ِفْ  فهاْمُشْوا  ذه ِكِبهه نها   مه
كُلُْوا اِلهْيهِ  َرِْزقِه     ِمْن  وه  وه

 الَنُُشوُْر 

16. வானத்தின் கமல் உள்ளவன் 
உங்கறள பூமியில் சசாருகிவிடுவறத 
நீங்கள் பயமற்று இருக்கிைரீ்களா? 
அப்கபாது அது (-பூமி) குலுங்கும். 
(நீங்கள் அழிந்துவிடுவரீ்கள்.) 

هِمنُْتْم  ا مهٓاءِ  ِف  َمهْن  ءه هْن  الَسه   ا
  ِِهه  فهاِذها  اَْلهْرضه  ِبُكُم  یَهْخِسفه 
 تهُموُْر  

17. அல்லது, வானத்தின் கமல் 
உள்ளவன் உங்கள் மீது கல் மறழறய 
அனுப்புவறத நீங்கள் பயமற்று 
இருக்கிைரீ்களா? (நீங்கள் எனது 
தண்டறனறய கண்கூடாக பார்க்கும் 
கபாது) என் எச்சரிக்றக எப்படி 
இருந்தது என்பறத நீங்கள் விறரவில் 
அைிவரீ்கள்! 

هْم  هِمنُْتْم  ا مهٓاءِ ال  ِف  َمهْن  ا هْن  َسه   ا
اِصًبا    عهلهْيُكْم  یَُْرِسله   حه

تهْعلهُمْونه   نهِذیِْر  كهْيفه  فهسه

18. இவர்களுக்கு முன்னர் 
இருந்தவர்களும் திட்டவட்டமாக 
சபாய்ப்பித்தனர். ஆக, எனது மறுப்பு(ம் 
மாற்ைமும்) எப்படி இருந்தது? (என்று 
சிந்தித்து பாருங்கள்!) 

ْد  لهقه به  وه  ِمْن  الَهِذیْنه  كهَذه
هانه  فهكهْيفه  قهْبلِِهْم   نهِكْْیِ  ك
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19. அவர்கள் தங்களுக்கு கமல் 
பைறவகள் (இைக்றககறள) 
விரித்தறவகளாகவும் (சில கநரம் 
அவற்றை தம் விலாக்களுடன்) 
மடக்கியறவகளாகவும் பைப்பறத 
அவர்கள் பார்க்கவில்றலயா? (அறவ 
கீகழ விழாமல் ஆகாயத்தில் யாரும்) 
அவற்றை நிறுத்தவில்றல, 
ரஹ்மாறனத் தவிர. நிச்சயமாக அவன் 
எல்லாப் சபாருறளயும் உற்று 
கநாக்குபவன் ஆவான். 

لهْم  هوه ْوا ا ْْیِ  اِله  یهره   فهْوقهُهْم  الَطه
۬ر   ۬ یهْقِبْضنه   َفَٰت  َوه ٓ ا  صَٰ  مه

ُن    اََِله  یُْمِسُكُهَنه  ْحمَٰ نَهه   الَره  اِ
ء    ِبكَُلِ  ْ  بهِصْْی    َشه

20. மாைாக, ரஹ்மான் அல்லாமல் 
உங்களுக்கு உதவுகிை உங்கள் 
இராணுவமாக இருக்கிை இவர் யார்? 
(நீங்கள் அல்லாஹ்றவ அன்ைி 
சதய்வமாக யாறர நம்பி 
இருக்கிைரீ்ககளா அது உங்களுக்கு 
உதவ முன்வருமா?) நிராகரிப்பாளர்கள் 
(சபரும்) ஏமாற்ைத்தில் தவிர இல்றல. 

هَمهْن  ا ا ذه   لَهُكْم  ُهوهُجْند   الَهِذْی  هَٰ
ِن    ُدْوِن  َمِْن  ُرُكْم یهْنُص  ْحمَٰ   الَره
 ُغُرْور    ِفْ  اََِله  الْكَِٰفُرْونه  اِِن 

21. மாைாக, அவன் (-அல்லாஹ் 
உங்களுக்கு வழங்கி வந்த) தனது 
உணறவ (உங்கறள விட்டும்) தடுத்து 
விட்டால் உங்களுக்கு உணவளிக்கிை 
இவர் யார்? (அல்லாஹ்றவ அன்ைி 
உங்களுக்கு உணவளிப்பதற்கு யாரும் 
இருக்கிைார்களா?) மாைாக, அவர்கள் 
(உங்களுக்கு சதாந்தரவு தருவதில்) 
எல்றல மீறுவதிலும் (சத்தியத்றத 
விட்டு) விலகி சசல்வதிலும்தான் 
பிடிவாதம் பிடித்தனர். 

هَمهْن  ا ا ذه   اِْن  یهْرُزقُُكْم  الَهِذْی  هَٰ
كه  هْمسه ْوا بهْل  ِرْزقهه     ا  ِفْ  لَهَجُ
 نُُفوْر  َوه  ُعُتَو  

22. ஆக, தனது முகத்தின் மீது 
கவிழ்ந்தவனாக நடப்பவன் கநர்வழி 
சபற்ைவனா? (-அவன் தன் இலக்றக 
கநாக்கி சசல்ல முடியுமா?) அல்லது, 
கநரான பாறதயில் சரியாக 
நடப்பவனா? 

هفهمهْن  لَٰ   ُمِكَبًا  یَهْمَِشْ  ا  وهْجِهه    عه
ی هْهدَٰ  هَمهْن  ا یًَا  یَهْمَِشْ  ا وِ لَٰ  سه   عه
اط    َمُْستهِقْيم   ِصره
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23. (நபிகய!) கூறுவரீாக! அவன்தான் 
உங்கறள உருவாக்கினான். இன்னும், 
உங்களுக்கு சசவிறயயும் 
பார்றவகறளயும் உள்ளங்கறளயும் 
ஏற்படுத்தினான். நீங்கள் (அவனுக்கு) 
மிகக் குறைவாககவ நன்ைி 
சசலுத்துகிைரீ்கள்! 

ُكْم  ُهوهالَهِذْی   قُْل  ه ا هنْشه  ا
له  عه ْمعه  لهُكُم  وهجه اره  الَسه   وهاَْلهبْصه
ةه    ا قهلِْيًل  وهاَْلهفْـ ِده تهْشُكُرْونه   َمه

 

24. (நபிகய!) கூறுவரீாக! அவன்தான் 
உங்கறள பூமியில் (பல ஊர்களில், பல 
நாடுகளில்) பரப்பினான். இன்னும், 
அவன் பக்ககம நீங்கள் (மறுறமயில்) 
ஒன்று திரட்டப்படுவரீ்கள். 

كُ  ُهوهالَهِذْی  قُْل  ه ا  ِف  ْم ذهره
اِلهْيهِ  اَْلهْرِض  ُرْونه  وه  ُتْحشه

25. “நீங்கள் உண்றமயாளர்களாக 
இருந்தால் (மறுறமயில் 
அல்லாஹ்விடம் நாங்கள் 
எழுப்பப்படுகவாம் என்ை) இந்த வாக்கு 
எப்சபாழுது நிகழும் (என்று எங்களுக்கு 
அைிவியுங்கள்!)” என அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள். 

یهُقْولُْونه  ا مهتَٰ  وه   اِْن  وهعُْد الْ  هَٰذه
ِدقِْيه  ُكنُْتْم   صَٰ

26. (நபிகய!) கூறுவரீாக! (அது பற்ைிய) 
அைிசவல்லாம் அல்லாஹ்விடம்தான் 
இருக்கிைது. நான் எல்லாம் சதளிவான 
எச்சரிப்பாளர்தான். 

نَهمها قُْل  ِ  ِعْنده  الِْعلُْم  اِ   اّلَلَٰ
ا   نَهمه اِ هنها  وه ِبْي   نهِذیْر   ا  َمُ

27. ஆக, அவர்கள் அ(ந்த மறுறம 
நிகழ்வ)றத மிக சமீபமாக 
பார்க்கிைகபாது நிராகரித்தவர்களின் 
முகங்கள் இழிவுக்குள்ளாகி விடும். 
இன்னும், நீங்கள் எறத கதடி 
சகாண்டிருந்தீர்ககளா அ(ந்த மறுறம 
நாளான)து இதுதான் என்று 
அவர்களுக்கு கூைப்படும். 

هْوهُ  فهلهَمها  ا   ُوُجْوهُ  ِسْيٓـ هْت  ُزلْفهةً  ره
ا وهقِْيله  كهفهُرْوا یْنه الَهذِ  ذه  هَٰ

ُعْونه  ِبه   ُكنُْتْم  الَهِذْی   تهَده
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28. (நபிகய!) கூறுவரீாக! “அல்லாஹ் 
என்றனயும் என்னுடன் 
இருப்பவர்கறளயும் மரணிக்க சசய்து 
விட்டால்; அல்லது, அவன் எங்கள் மீது 
கருறண புரிந்(து இன்னும் சில காலம் 
உயிகராடு வாழறவத்)தால், (அது 
அவனது திட்டத்தின் படி அவன் 
சசய்வதாகும்.) ஆக, துன்புறுத்தும் 
தண்டறனயில் இருந்து 
நிராகரிப்பாளர்கறள யார் 
காப்பாற்றுவார்? (நாங்கள் வாழ்வதும் 
மரணிப்பதும் உங்கறள அல்லாஹ்வின் 
நரக தண்டறனயிலிருந்து 
காப்பாற்ைிவிடுமா?)” என்று 
அைிவியுங்கள். 

یُْتْم  قُْل  ءه هره ههْ  اِْن  ا ِنه ا ُ  لهكه   اّلَلَٰ
ْن  مه ِعه  وه هوْ  َمه ا    ا ِحمهنه  فهمهْن  ره
اب   ِمْن  الْكَِٰفِریْنه  یَُِجْْیُ    عهذه
هلِْيم    ا

29. (நபிகய!) கூறுவரீாக! “அவன்தான் 
ரஹ்மான் (-அளவற்ை அருளாளன், மகா 
கருறணயாளன்). அவறன நாங்கள் 
நம்பிக்றக சகாண்கடாம். இன்னும், 
அவன் மீகத நாங்கள் நம்பிக்றக 
றவத்கதாம். ஆக, சதளிவான 
வழிககட்டில் யார் இருக்கிைார் என்பறத 
நீங்கள் விறரவில் அைிவரீ்கள். 

ْحمَُٰن  قُْل  َنها  ُهوهالَره مه   ِبه   اَٰ
َهلْنها    وهعهلهْيهِ  ك تهْعلهُمْونه  تهوه  فهسه
ْن  َٰل   ُهوهِفْ  مه ل ِبْي   ضه  َمُ

30. (நபிகய!) கூறுவரீாக! “உங்கள் 
தண்ணரீ் (அறத நீங்கள் எடுக்க 
முடியாத அளவிற்கு) ஆழத்தில் 
சசன்றுவிட்டால் யார் உங்களுக்கு 
மதுரமான தண்ணறீரக் சகாண்டு 
வருவார்? என்பறத (எங்களுக்கு) 
அைிவியுங்கள்.” 

یُْتْم  قُْل  ءه هره هْصبهحه  اِْن  ا  ا
ٓاُؤُكْم  وًْرا مه   یَهاْتِْيُكْم   فهمهْن  غه
ن  ِبمهٓاء   ِعْي   َمه
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ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. நூன். எழுதுககால் மீதும் அவர்கள் 
எழுதுகின்ைவற்ைின் மீதும் சத்தியமாக!  الْقهلهِم  ٓن ا  وه مه  یهْسُطُرْونه   وه

2. (நபிகய!) உமது இறைவனின் 
அருளால் நீர் றபத்தியக்காரராக 
இல்றல. 

ا   هنْته  مه بَِكه  ِبِنْعمهةِ  ا  ره
 ِبمهْجُنْون   

3. நிச்சயமாக உமக்கு முடிவில்லாத 
நற்கூலி உண்டு.  اَِنه هْجًرا لهكه  وه ْْیه  َله   غه

ْمُنْون     مه

4. நிச்சயமாக நீர் மகத்தான 
நற்குணத்தில் இருக்கிைரீ்.  نَهكه اِ لَٰ  وه ِظْيم   ُخلُق   لهعه  عه

5. ஆக, விறரவில் நீர் காண்பரீ், 
அவர்களும் காண்பார்கள்,  ُُتْبِصر یُْبِصُرْونه   فهسه  وه

6. உங்களில் யாருக்கு றபத்தியம் 
பிடித்திருக்கிைது என்று.  ُكُم  الْمهْفُتْوُن  ِباهىَيِ

7. நிச்சயமாக உமது இறைவன், 
அவனது பாறதயில் இருந்து யார் 
வழிதவைினாகனா அவறன மிக 
அைிந்தவன் ஆவான். இன்னும், 
கநர்வழி சபற்ைவர்கறளயும் அவன் மிக 
அைிந்தவன் ஆவான். 

بَهكه  اَِنه  هعْلهُم  ره َله  ِبمهْن  ُهوها   ضه
ْن  ِبْيلِه   عه هعْلهُم  سه   وهُهوها

 ِبالُْمْهتهِدیْنه 

8. ஆக, (நபிகய! உம்றமயும் உமது 
மார்க்கத்றதயும்) 
சபாய்ப்பிப்பவர்களுக்கு நீர் 
கீழ்ப்படியாதீர்! 

ِبْيه  ُتِطِع  فهله   الُْمكهَذِ
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9. நீர் (அவர்களுடன்) அனுசரித்து 
சமன்றமயாக கபாககவண்டும் என்று 
அவர்கள் ஆறசப்படுகிைார்கள். 
அப்படிசயன்ைால் அவர்களும் (உம்றம) 
அனுசரித்து சமன்றமயாக நடப்பார்கள். 

دَُْوا  فهُيْدِهُنْونه  ُتْدِهُن  لهوْ  وه

10. அதிகம் சத்தியம் சசய்பவன், 
அற்பமானவன் ஒவ்சவாருவனுக்கும் 
கீழ்ப்படியாதீர்! 

ف   كَُله  ُتِطعْ  وهَله  َله  َمهِهْي    حه

11. அதிகம் புைம் கபசுபவன், அதிகம் 
ககால் சசால்பவன் 
ஒவ்சவாருவனுக்கும் கீழ்ப்படியாதீர்! 

ٓاء    ههَمهاز    ِبنهِمْيم    َمهَشه

12. நன்றமறய அதிகம் தடுப்பவன், 
எல்றல மீறுபவன், சபரும்பாவி 
ஒவ்சவாருவனுக்கும் கீழ்ப்படியாதீர்! 

َنهاع   ْْیِ  َمه ثِْيم     ُمْعتهد   لَِلْخه ه  ا

13. அசிங்கமானவன், இதற்குப் பிைகு (-
இத்தறகய தன்றமகள் அவனுக்கு 
இருப்பதுடன் அவன் ஓர்) ஈனன் 
ஒவ்சவாருவனுக்கும் கீழ்ப்படியாதீர்! 

لِكه  بهْعده  ُعُتَل     زهنِْيم    ذَٰ

14. சசல்வமும் ஆண் பிள்றளகளும் 
உறடயவனாக அவன் இருந்த 
காரணத்தால் (அவன் சபருறம 
அடித்தான்). 

هْن  هانه  ا بهِنْيه   ذها ك ال  َوه  مه

15. அவனுக்கு முன் நமது வசனங்கள் 
ஓதப்பட்டால் (இறவ) முன்கனாரின் 
கட்டுக்கறதகள் என்று கூறுகிைான். 

یَُٰتنها  عهلهْيهِ  ُتْتلَٰ  اِذها   قهاله  اَٰ
اِطْْیُ  هسه لِْيه  ا هَوه  اَْل

16. (அவனுறடய) மூக்கின் மீது நாம் 
விறரவில் அவனுக்கு 
அறடயாளமிடுகவாம். 

نهِسُمه   له  سه  الُْخْرُطْوِم  عه
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17. நிச்சயமாக நாம் அவர்கறள 
கசாதித்கதாம், கதாட்டமுறடயவர்கறள 
நாம் கசாதித்தது கபால். “அதிகாறல 
சபாழுறத அவர்கள் அறடயும்கபாது 
நிச்சயமாக அவர்கள் அறத அறுவறட 
சசய்ய கவண்டும்” என்று அவர்கள் 
சத்தியம் சசய்த சமயத்றத நிறனவு 
கூருங்கள்! 

نَها  ُهْم  اِ مها  بهلهْونَٰ به  بهلهْونها   كه هْصحَٰ  ا
َنهِة    ُمْوا اِذْ  الْجه هقْسه ا   ا  لهيهْصِرُمَنههه

 ُمْصِبِحْيه  

18. “அல்லாஹ் நாடினால் (நாங்கள் 
அறுவறட சசய்கவாம்)” என்று 
அவர்கள் கூைவில்றல. 

 یهْستهْثُنْونه  وهَله 

19. ஆக, அவர்கள் தூங்கியவர்களாக 
இருந்தகபாது உமது 
இறைவனிடமிருந்து ஒரு 
கட்டறள(யின் படி சநருப்பு) இரவில் 
அதன் மீது (-அந்த கதாட்டத்தின் மீது) 
சுற்ைியது (-சூழ்ந்து சகாண்டது). 

افه  ا  فهطه ٓاى ِف   عهلهْيهه بَِكه  َمِْن  طه  َره
ُمْونه  وهُهْم   نهٓاى ِ

20. அ(ந்த கதாட்டமான)து கடுறமயான 
இருள் நிறைந்த இரறவப் கபான்று 
(எரிந்து கருறமயாக) ஆகிவிட்டது. 

ْت  ِریِْم   فهاهْصبهحه هالَصه  ك

21. ஆக, அவர்கள் அதிகாறலசபாழுறத 
அறடந்தகபாது ஒருவறர ஒருவர் 
அறழத்தனர். 

 ُمْصِبِحْيه   افهتهنهادهوْ 

22. அதாவது, நீங்கள் உங்கள் விவசாய 
நிலத்திற்கு காறலயில் சசல்லுங்கள், 
நீங்கள் (உங்கள் கதாட்டத்தின் 
கனிகறள) அறுவறட சசய்பவர்களாக 
இருந்தால் (என்று அவர்கள் 
தங்களுக்குள் கூைிக் சகாண்டனர்). 

هِن  لَٰ  اغُْدْوا ا ْرثُِكْم  عه  اِْن  حه
ِرِمْيه  ُكنُْتْم   صَٰ

23. ஆக, அவர்கள் தங்களுக்குள் தாழ்ந்த 
குரலில் கபசியவர்களாக புைப்பட்டு 
சசன்ைனர், 

لهُقْوا افهُتْونه   وهُهْم  فهانْطه  یهتهخه
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24. அதாவது, இன்றைய தினம் 
உங்களிடம் ஏறழ ஒருவரும் அ(ந்த 
கதாட்டத்)தில் நுறழந்து விடக்கூடாது 
என்று. 

هْن  ا ََله  ا  يهْومه الْ  یهْدُخلهَنههه
 َمِْسِكْي    عهلهْيُكْم 

25. அவர்கள் ஒரு சகட்ட 
எண்ணத்துடன் (தாங்கள் நாடியறத 
சசய்வதற்கு) சக்தி உள்ளவர்களாக 
காறலயில் புைப்பட்டனர். 

ْوا لَٰ  وهغهده ْرد   عه  قَِٰدِریْنه  حه

26. ஆக, அவர்கள் அ(ந்த கதாட்டத்)றதப் 
பார்த்தகபாது, “நிச்சயமாக நாங்கள் 
வழிதவைி விட்கடாம்” என்று 
கூைினார்கள். 

هْوهها  فهلهَمها  ا ا ره  اِنَها  قهالُْو 
ٓالَُْونه    لهضه

27. “இல்றல, மாைாக நாங்கள் 
இழப்பிற்குள்ளாகி விட்கடாம்” (என்றும் 
கூைினார்கள்). 

ْحُرْوُمْونه  نهْحُن  بهْل   مه

28. அவர்களில் நீதவான் கூைினார்: 
(நீங்கள் இன் ஷா அல்லாஹ் என்று 
கூை கவண்டும் என்று) நான் 
கூைவில்றலயா? (அதன்படி) நீங்கள் 
இன் ஷா அல்லாஹ் சசால்லி இருக்க 
கவண்டாமா! 

ُطُهْم  قهاله  هْوسه هلهْم  ا هقُْل  ا   لَهُكْم  ا
ُحْونه  لهْو َله  َبِ  ُتسه

29. அவர்கள் கூைினார்கள்: “எங்கள் 
இறைவன் மிகப் பரிசுத்தமானவன். 
நிச்சயமாக நாங்கள் 
அநியாயக்காரர்களாக ஆகிவிட்கடாம்.” 

نه  قهالُْوا بَِنها   ُسْبحَٰ   ُكَنها  اِنَها  ره
لِِمْيه   ظَٰ

30. ஆக, அவர்களுக்குள் 
பழித்தவர்களாக அவர்களில் சிலர் 
சிலறர முன்கனாக்கினர். 

لَٰ  بهْعُضُهْم  فهاهقْبهله   بهْعض   عه
ُمْونه  وه  یَهتهله

31. அவர்கள் கூைினார்கள்: “எங்களின் 
நாசகம! நிச்சயமாக நாங்கள் எல்றல 
மீைியவர்களாக (அல்லாஹ்வின் 
அருளுக்கு நன்ைி சகட்டவர்களாக) 
இருந்கதாம்.” 

یْلهنها   قهالُْوا ِغْيه  ُكَنها  اِنَها  یَٰوه  طَٰ
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32. “எங்கள் இறைவன் எங்களுக்கு 
அறத விட சிைந்த (கதாட்டத்)றத 
பகரமாக தரக்கூடும். நிச்சயமாக 
நாங்கள் எங்கள் இறைவன் பக்கம் 
ஆறச(யும் நம்பிக்றகயும்) 
உள்ளவர்கள்.” 

بَُنها   عهسَٰ  هْن  ره ا یَُْبِدلهنها  ا ْْیً   خه
ا   َها   َمِْنهه بَِنها  اِلَٰ  اِن ِغُبْونه  ره  رَٰ

33. இவ்வாறுதான் (நமது) தண்டறன 
இருக்கும். இன்னும், மறுறமயின் 
தண்டறன (இறத விட) மிகப் 
சபரியதாகும். அவர்கள் (இறத) 
அைிந்தவர்களாக இருக்க கவண்டுகம! 

لِكه  اُب    كهذَٰ ذه اُب   الْعه ذه لهعه  وه
ةِ  ُ    اَْلَِٰخره ْكَبه ه هانُْوا لهوْ  ا  ك
ن   یهْعلهُمْونه

34. நிச்சயமாக இறையச்சம் 
உள்ளவர்களுக்கு தங்கள் இறைவனிடம் 
இன்பம் நிறைந்த “நயமீ்” சசார்க்கங்கள் 
உள்ளன. 

بَِِهْم  ِعْنده  لِلُْمَتهِقْيه  اَِنه   ره
َنَِٰت   الَنهِعْيِم  جه

35. ஆக, (நமது கட்டறளக்கு) 
முற்ைிலும் பணிந்தவர்க(ளாகிய 
முஸ்லிம்க)றள, (நமது கட்டறளறய 
மீறுகின்ை நிராகரிப்பாளர்களாகிய) 
குற்ைவாளிகறளப் கபால் 
ஆக்குகவாமா? 

ُل  هفهنهْجعه  الُْمْسلِِمْيه  ا
هالُْمْجِرِمْيه    ك

36. உங்களுக்கு என்ன ஆனது, எப்படி 
நீங்கள் தீர்ப்பளிக்கிைரீ்கள்?  ا  تهْحُكُمْونه   كهْيفه  لهُكْم  مه

37. (நல்லவர்கறளயும் பாவிகறளயும் 
ஒரு சமமாக நீங்கள் கருதுவதற்கு 
ஆதாரமாக) உங்களுக்கு (இறைவனின்) 
கவதம் ஏதும் இருக்கிைதா? அதில் 
நீங்கள் (இப்படித்தான்) படிக்கிைரீ்களா? 

هْم   فِْيهِ  ِكتَٰب   لهُكْم  ا
 تهْدُرُسْونه  

38. (அப்படிசயன்ைால்,) “நிச்சயமாக 
உங்களுக்கு அதில் நீங்கள் 
விரும்புவசதல்லாம் உண்டா?” 

ْونه   لهمها  فِْيهِ  لهُكْم  اَِنه  ُ َْیه  تهخه
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39. நிச்சயமாக நீங்கள் (விரும்பியபடி) 
தீர்ப்பளிப்பசதல்லாம் உங்களுக்கு 
கிறடத்துவிடும் என்பதற்கு மறுறம 
நாள் வறர நீடித்து இருக்கின்ை 
உறுதியான ஒப்பந்தங்கள் (ஏதும்) 
உங்களுக்கு நம்மிடம் உண்டா? 
(உங்களுக்கும் நமக்கும் மத்தியில் 
அப்படி ஏதாவது ஒப்பந்தம் 
இருக்கிைதா?) 

هْم  هیْمهان   لهُكْم  ا ة   عهلهیْنها  ا   بهالِغه
مهِة    یهْوِم  اِلَٰ   لهمها  لهُكْم  اَِنه  الِْقيَٰ

 تهْحُكُمْونه  

40. (நபிகய!) அவர்களிடம் ககட்பரீாக! 
“அவர்களில் யார் இதற்கு சபாறுப்பாளர் 
ஆவார்?” 

لُْهْم  هیَُُهْم  سه لِكه  ا  زهِعْيم  ۬ۛ  ِبذَٰ

41. (இவர்களின் கூற்றைப் கபான்கை 
கூறுகின்ை) கூட்டாளிகள் (கவறு 
யாரும்) இவர்களுக்கு உண்டா? ஆக, 
அவர்கள் (தங்கள் கூற்ைில்) 
உண்றமயாளர்களாக இருந்தால் 
அவர்களின் (அந்த) கூட்டாளிகறள 
(தங்கள் சாட்சிகளாக நம்மிடம்) 
சகாண்டு வரட்டும். 

هْم  ۬   لهُهْم  ا هٓاُء ۛ ك  فهلْيهاُْتْوا ُشره
هٓاى ِِهْم  ك هانُْوا اِْن  ِبُشره  ك
ِدقِْيه   صَٰ

42. சகண்றடக்கால் காண்பிக்கப்படுகிை 
நாளில் (தங்கள் கூட்டாளிகறள 
அவர்கள் சகாண்டு வரட்டும்). இன்னும், 
அவர்கள் சிரம்பணிவதற்கு 
அறழக்கப்படுவார்கள். ஆக, அவர்கள் 
(சிரம் பணிவதற்கு) சக்தி சபை 
மாட்டார்கள். 

ُف  یهْومه  ْن  یُْكشه اق   عه  سه
ْونه  یُْدعه ُجْودِ  اِله  وه   فهله  الَسُ

 یهْستهِطْيُعْونه  
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43. அவர்களின் பார்றவகள் 
தாழ்ந்தறவயாக இருக்கும். அவர்கறள 
இழிவு சூழும். அவர்கள் (உலக 
வாழ்க்றகயில்,) சுகமானவர்களாக 
இருந்தகபாது சதாழுறகக்கு 
அறழக்கப்பட்டுக் சகாண்டிருந்தார்கள். 
(ஆனால் அப்கபாது அவர்கள் 
சதாழவில்றல, அல்லது பிைருக்கு 
காண்பிப்பதற்காக மட்டும் 
சதாழுதார்கள்.) 

ةً  اِشعه اُرُهْم  خه هبْصه   تهْرههُقُهْم  ا
قهْد  ِذلَهة     هانُوْ  وه ْونه  اك  اِله  یُْدعه

ُجْودِ  لُِمْونه  وهُهْم  الَسُ  سَٰ

44. ஆக, என்றனயும் இந்த கவதத்றத 
சபாய்ப்பிப்பவர்கறளயும் 
விட்டுவிடுவரீாக! நாம் அவர்கள் 
அைியாத விதத்தில் அவர்களுக்கு 
சூழ்ச்சி சசய்கவாம் (-சகாஞ்சம் சுகம் 
சகாடுத்து திடீசரன தண்டிப்கபாம்). 

ْرِنْ  ْن  فهذه مه ا ُب یَُكهذَِ  وه ذه  ِبهَٰ
ِدیِْث    نهْستهْدِرُجُهْم  الْحه  سه

ْيُث  َمِْن   یهْعلهُمْونه   َله  حه

45. இன்னும், அவர்களுக்கு நாம் 
தவறண அளிப்கபாம். நிச்சயமாக 
எனது சூழ்ச்சி மிக உறுதியானது. 

اُْمِلْ  ْيِدْی  اَِنه  لهُهْم    وه ِتْي   كه مه
 

46. (நபிகய!) இவர்களிடம் கூலி ஏதும் 
நீர் ககட்கிைரீா? (அதனுறடய) கடனால் 
அவர்கள் சிரமப்படுகிைார்களா? 

هْم  هْجًرا تهْسـ هلُُهْم  ا  َمِْن  فهُهْم  ا
م    َمُثْقهلُْونه   َمهْغره

47. அவர்களிடம் மறைவானறவ 
இருக்கிைதா? (அதிலிருந்து தங்களுக்கு 
விருப்பமானறத, அதாவது, 
முஃமின்கறள விட 
நிராகரிப்பாளர்கள்தான் சிைந்தவர்கள் 
என்று அவர்கள் எண்ணுவது கபால) 
அவர்கள் (அதில்) எழுதுகிைார்களா? 

هْم  ُهُم  ا ْيُب  ِعْنده  فهُهْم  الْغه
 یهْكُتُبْونه 
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48. ஆக, (நபிகய!) உமது இறைவனின் 
தீர்ப்பிற்காக நீர் சபாறுத்திருப்பரீாக! 
மீனுறடயவர் கபான்று நீர் 
(அவசரக்காரராக) ஆகிவிடாதீர் - 
அவகரா கடும் துயரத்தில் 
மூழ்கியவராக இருக்கும் நிறலயில் 
(தனது இறைவறன) அறழத்த 
கநரத்தில் (அவர் அவசரப்பட்டது 
கபான்று அவசரப்பட்டு விடாதீர்! அவர் 
ககாபப்பட்டது கபான்று ககாபப்பட்டு 
விடாதீர்)! 

بَِكه  لُِحْكِم  فهاْصَِبْ   تهُكْن  وهَله  ره
اِحِب    نهادَٰی  اِذْ  الُْحْوِت    كهصه

ْكُظْوم     وهُهوهمه

49. அவருறடய இறைவனிடமிருந்து 
அருள் அவறர 
அறடந்திருக்காவிட்டால் (பயங்கரமான, 
ஆபத்தான) ஒரு சபருசவளியில் அவர் 
எைியப்பட்டிருப்பார். அவர் (தனது 
சசயலினால்) பழிப்பிற்குரியவராக 
இருந்தார். 

هْن  لهْو َله   كهه   ا ره بَِه   َمِْن  نِْعمهة   تهدَٰ   َره
ٓاءِ  لهنُِبذه  ره ْذُمْوم    ِبالْعه وهُهوهمه
 

50. ஆக, அவறர அவரது இறைவன் 
கதர்ந்சதடுத்தான். ஆக, அவறர 
நல்லவர்களில் ஆக்கினான். 

ىهُ  بَُه   فهاْجتهبَٰ لهه   ره عه  ِمنه  فهجه
لِِحْيه   الَصَٰ

51. நிச்சயமாக நிராகரித்தவர்கள் தங்கள் 
(தீய) பார்றவகளால் உம்றம (உமது 
இடத்தில் இருந்து) நீக்கிவிட 
சநருங்கினார்கள், (இந்த கவத) 
அைிவுறரறய (உம்மிடமிருந்து 
அவர்கள்) சசவியுற்ைகபாது. இன்னும், 
அவர்கள் கூைினார்கள்: “நிச்சயமாக 
அவர் ஒரு றபத்தியக்காரர்தான்” என்று. 

اِْن   كهفهُرْوا الَهِذیْنه  یَهكهادُ  وه
اِرِهْم  لهُيْزلُِقْونهكه   لهَمها  ِباهبْصه

ِمُعوا ْكره  سه یهُقْولُْونه  الَذِ نَهه   وه   اِ
 لهمهْجُنْون   

52. (குர்ஆனாகிய) இது, 
அகிலத்தார்களுக்கு ஓர் அைிவுறரகய 
தவிர இல்றல. 

ا  مه ن  ِذْكر   ُهوهاََِله  وه لهِمْيه  لَِلْعَٰ
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ஸூரா ஹாக்கா  الحاقة 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. உண்றமயான நிகழ்வு!   ٓاقَهُة هلْحه  ا

2. உண்றமயான நிகழ்வு என்ைால் 
என்ன?  ا ٓاقَهُة   مه  الْحه

3. உண்றமயான நிகழ்வு என்ைால் 
என்ன என்று உமக்கு எது அைிவித்தது!?   ا مه ىكه  وه هْدرَٰ ا  ا ٓاقَهُة   مه  الْحه

4. ஸமூது சமுதாயமும் ஆது 
சமுதாயமும் (உள்ளங்கறள) 
தட்டக்கூடிய (திடுக்கிட சசய்கின்ை) 
மறுறம நாறள சபாய்ப்பித்தனர். 

بهْت  َذه هُمْودُ  كه ٌۢ  ث ِة  وهعهاد  اِرعه ِبالْقه
 

5. ஆக, ஸமூது சமுதாயம் அளவு 
கடந்த சப்தத்றதக் சகாண்டு 
அழிக்கப்பட்டனர். 

ا  هَمه هُمْودُ  فها اِغيه   فهاُْهلُِكْوا ث ِة  ِبالَطه
 

6. ஆக, ஆது சமுதாயம் கடுறமயான 
குளிருடன் வசீக்கூடிய அதி கவகமான 
(கட்டுக்கடங்காத) ஒரு காற்றைக் 
சகாண்டு அழிக்கப்பட்டனர். 

ا  هَمه ا   ِبِریْح   فهاُْهلُِكْوا عهاد   وه
ر   ْرصه  عهاتِيهة     صه

7. அவன், அறத (-அந்த காற்றை) ஏழு 
இரவுகளும் எட்டு பகல்களும் அவர்கள் 
மீது சதாடர்ச்சியாக (வசீக்கூடிய 
நிறலயில்) கட்டுப்படுத்தி 
றவத்திருந்தான். ஆக, அதில் மக்கறள 
சசத்து மடிந்தவர்களாக நீர் பார்ப்பரீ். 
அவர்ககளா (கறரயான் தின்று) 
அழிந்துகபான கபரீச்ச மரத்தின் 
அடிப்பகுதிகறளப் கபால் இருந்தனர். 

هها  ره َخه ْ  سه ْبعه  عهلههْْیِ لهيهال   سه
همَِٰنيهةه  هیَهام     َوهث   ُحُسْوًما    ا
هی ا  الْقهْومه  فهَته ْرعَٰ    فِْيهه  صه
هنَهُهْم  ها ازُ  ك هْعجه اِویهة    نهْخل   ا  خه

8. ஆக, அவர்களில் உயிகராடு மீதம் 
இருப்பவர் யாறரயும் நீர் பார்க்கிைரீா?  ْل ی فههه ْ  لهُهْم  تهرَٰ  بهاقِيهة   َمِنٌۢ
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9. ஃபிர்அவ்னும், அவனுக்கு 
முன்னுள்ளவர்களும், தறலகீழாக 
புரட்டப்பட்ட ஊரார்களும் தீய 
சசயல்கறள சசய்தனர். 

ٓاءه  ْوُن  وهجه ْن  فِْرعه مه   قهْبلهه   وه
ُت  الُْمْؤتهِفكَٰ اِطئهِة   وه  ِبالْخه

10. ஆக, அவர்கள் தங்கள் இறைவனின் 
தூதருக்கு மாறுசசய்தனர். ஆககவ, 
கடுறமயான பிடியால் (-
தண்டறனயால்) அவன் அவர்கறளப் 
பிடித்தான் (-தண்டித்தான்). 

ْوا صه ُسْوله  فهعه بَِِهْم  ره  ره
ُهْم  ذه ةً  فهاهخه هْخذه اِبيهًة  ا  َره

11. தண்ணரீ் மிக அதிகமானகபாது 
நிச்சயமாக நாம் உங்க(ள் 
முன்கனார்களான நூஹுடன் நம்பிக்றக 
சகாண்டவர்க)றள கப்பலில் 
ஏற்ைிகனாம். 

نَها  ا  لهَمها  اِ غه كُ  الْمهٓاءُ  طه مهلْنَٰ  ِف  ْم حه
اِریهِة    الْجه

12. (நம்பிக்றகயாளர்கள் 
பாதுகாக்கப்பட்டு பாவிகள் 
மூழ்கடிக்கப்பட்ட) அ(ந்த சம்பவத்)றத 
உங்களுக்கு ஓர் உபகதசமாக 
ஆக்குவதற்காகவும் கவனித்து 
சசவியுறுகிை சசவிகள் அவற்றை 
கவனித்து புரிந்து சகாள்வதற்காகவும் 
(நாம் உங்கள் முன்கனாறர கப்பலில் 
ஏற்ைி பாதுகாத்கதாம். அப்படித்தான் 
உங்கறளயும் இந்த 
நிராகரிப்பாளர்களிடமிருந்து 
பாதுகாப்கபாம்). 

ا  لههه ا   لهُكْم  لِنهْجعه ةً َوهتهِعيههه   تهْذِكره
 َوهاِعيهة   اُذُن  

13. ஆக, எக்காளத்தில் ஒரு முறை 
ஊதப்பட்டால், وْرِ  ِف  نُِفخه  فهاِذها ة    الَصُ نهْفخه

ة     َوهاِحده

14. பூமியும் மறலகளும் (காற்ைில்) 
சுமக்கப்பட்டு இரண்டும் ஒகர அடியாக 
(ஒன்கைாசடான்று) அடித்து 
சநாறுக்கப்பட்டால், 

 وهالِْجبهاُل  اَْلهْرُض  وهُحِملهِت 
ا  ةً   فهُدَكهته َكهًة َوهاِحده  ده
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15. ஆக, அந்நாளில்தான் நிகழக்கூடிய 
(மறுறம நாளான)து நிகழும்.   ذ ى ِ ِت  فهيهْومه ُة  الْ  َوهقهعه  وهاقِعه

16. இன்னும், வானம் (பல பிளவுகளாக) 
பிளந்து விடும். ஆக, அந்நாளில் அது 
பலவனீமறடந்திருக்கும். 

َقهِت  نْشه مهٓاءُ  وها   فهِهه   الَسه
ذ   ى ِ  َوهاِهيهة    یهْومه

17. இன்னும், வானவர்கள் அதன் 
ஓரங்களில் இருப்பார்கள். அந்நாளில் 
உமது இறைவனின் அர்றஷ எட்டு 
வானவர்கள் அவர்களுக்கு கமல் 
சுமப்பார்கள். 

الْمهلهُك  لَٰ   وه ا    عه ٓاى ِهه هْرجه  ا
یهْحِمُل  ْرشه  وه بَِكه  عه  فهْوقهُهْم  ره
ذ   ى ِ همَِٰنيهة    یهْومه  ث

18. அந்நாளில் நீங்கள் (உங்கள் 
இறைவன் முன்) சமர்ப்பிக்கப்படுவரீ்கள். 
உங்களி(ல் ரகசியங்களி)ல் இருந்து 
மறையக்கூடியது எதுவும் 
(இறைவனுக்கு முன்னால்) 
மறைந்துவிடாது. 

ذ   ى ِ ُضْونه  یهْومه  تهْخفَٰ  َله   ُتْعره
افِيهة   ِمْنُكْم   خه

19. ஆக, யார் தனது சசயகலடு தனது 
வலது கரத்தில் சகாடுக்கப்பட்டாகரா 
அவர் கூறுவார்: “வாருங்கள்! (இகதா) 
எனது சசயகலட்றட (எடுத்து)ப் 
படியுங்கள்!” 

ا  هَمه ْن  فها ه  مه   ِبيهِمیِْنه     ِكتَٰبهه   اُْوِٰت
ُءْوا ههٓاُؤُم  فهيهُقْوُل   اقْره
ِبيهْه    ِكتَٰ

20. “நிச்சயமாக நான் எனது 
விசாரறணறய சந்திப்கபன் என்று 
நம்பிகனன்.” 

 ْ نهْنُت  اَِنِ ْ  ظه هَنِ َٰق   ا  ُمل
اِبيهْه    ِحسه

21. ஆக, அவர் மகிழ்ச்சியான 
வாழ்க்றகயில்,  ْة   فهُهوهِف اِض  عِْيشه  يهة   َره

22. உயர்ந்த சசார்க்கத்தில் இருப்பார்.  َْنهة   ِف  عهالِيهة     جه

23. அதன் கனிகள் மிக சமீபமாக 
இருக்கும்.  ا نِيهة   قُُطْوفُهه  دها
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24. நீங்கள் (உலகத்தில் வாழ்ந்த அந்த) 
முடிந்துகபான நாள்களில் (உங்கள் 
மறுறம வாழ்க்றகக்காக) முற்படுத்திய 
(நல்ல) சசயல்களின் காரணமாக (இந்த 
சசார்க்கத்தில்) இன்பமாக உண்ணுங்கள்! 
பருகுங்கள்! 

بُْوا كُلُْوا ٌۢا وهاْشره ـ ً ا   ههِنْيٓ   ِبمه
هْسلهْفُتْم    اَْلهیَهاِم  ِف  ا
الِيهةِ   الْخه

25. ஆக, யார் தனது சசயகலடு தனது 
இடது றகயில் சகாடுக்கப்பட்டாகரா 
அவர் கூறுவார்: “எனது சசயகலடு 
எனக்கு சகாடுக்கப்பட்டிருக்கக் கூடாகத!” 

ا  هَمه ا ْن  وه ه  مه ۬   ِكتَٰبهه   اُْوِٰت   ِبِشمهالِه   
ِنْ  فهيهُقْوُل   اُْوته  لهْم  یَٰلهیْته
ِبيهْه    ِكتَٰ

26. “எனது கூலி என்னவாக இருக்கும் 
என்று நான் அைியமாட்கடன்.”  لهْم هْدرِ  وه ا  ا اِبيهْه   مه  ِحسه

27. “(உலகத்தில் எனக்கு நிகழ்ந்த எனது 
மரணம்,) அதுகவ (எனது காரியத்றத) 
முடிக்கக்கூடியதாக இருந்திருக்க 
கவண்டுகம! (இந்த மறுறமக்கு நான் 
வராமல் இருந்திருக்க கவண்டுகம!)” 

ا  هانهِت  یَٰلهیْتههه  الْقهاِضيهةه   ك

28. “எனது சசல்வம் எனக்கு 
பலனளிக்கவில்றல!”   ا هْغنَٰ  مه ْ  ا َنِ الِيهْه   عه  مه

29. “எனது ஆட்சி அதிகாரம் (-
மறுறமறய மறுக்க நான் கூைிய எனது 
ஆதாரம்) என்றன விட்டு 
அழித்துவிட்டகத.” 

ْ  ههلهكه  َنِ ِنيهْه   عه  ُسلْطَٰ

30. (அல்லாஹ், வானவர்களுக்கு 
கூறுவான்:) “அவறனப் பிடியுங்கள்! 
இன்னும், அவறன விலங்கிடுங்கள்!” 

 فهُغلَُْوهُ   ُخُذْوهُ 

31. “பிைகு, நரகத்தில் அவறன எரித்துப் 
சபாசுக்குங்கள்!”  ِحْيمه  ثَُمه لَُْوهُ   الْجه  صه
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32. “பிைகு, ஒரு சங்கிலியில், - அதன் 
முழம் எழுபது முழங்களாகும் - 
அவறனப் புகுத்துங்கள்!” (நரக சங்கிலி 
அவனது பித்தட்டின் வழியாக 
புகுத்தப்பட்டு மூக்கின் வழியாக 
சவளிகய சகாண்டு வரப்படும்.) 

ا   ِسلِْسلهة   ِفْ  ثَُمه   ذهْرُعهه
ْبُعْونه  اعًا  سه  فهاْسلُُكْوهُ   ِذره

33. நிச்சயமாக அவன் மகத்தான 
அல்லாஹ்றவ நம்பிக்றக 
சகாள்ளாதவனாக இருந்தான். 

نَهه   هانه  اِ ِ  یُْؤِمُن  َله  ك  ِباّلَلَٰ
ِظْيِم    الْعه

34. இன்னும், ஏறழகளின் உணவிற்கு (-
வாழ்வாதாரத்திற்கு பிைறர) 
தூண்டாதவனாக இருந்தான். 

لَٰ  یهُحَضُ  وهَله  اِم  عه عه  طه
 الِْمْسِكْيِ  

35. ஆககவ, இன்று அவனுக்கு இங்கு 
(உதவி சசய்கிை) சநருக்கமான நண்பர் 
(யாரும்) இருக்க மாட்டார். 

ُهنها  الْيهْومه  لههُ  فهلهیْسه    هَٰ
ِمْيم     حه

36. இன்னும், (அவனுக்கு) உணவும் 
இருக்காது, சீழ் சலங்கறளத் தவிர.  ام   وهَله عه  ِغْسلِْي    ِمْن  اََِله  طه

37. அறத சாப்பிட மாட்டார்கள், 
பாவிகறளத் தவிர!  ن  اََِله  یهاْكُلُه    ََله اِطـ ُْونه  الْخه

38. (இறை கவதத்றத சபாய்ப்பிக்கின்ை 
பாவிககள!) நீங்கள் எறத 
பார்க்கிைரீ்ககளா அதன் மீது நான் 
சத்தியம் சசய்கிகைன்! 

 ُتْبِصُرْونه   ِبمها  اُقِْسُم  فهله  

39. இன்னும், நீங்கள் எறத பார்க்க 
மாட்டீர்ககளா அதன் மீதும் (சத்தியம் 
சசய்கிகைன்)! 

ا  مه  ُتْبِصُرْونه   َله  وه

40. நிச்சயமாக (இறைவனின் கவதமான) 
இது (முஹம்மது ஆகிய நமது) 
கண்ணியமான தூதர் மூலமாக 
ஓதப்படுகிை வசனங்களாகும். 

نَهه   ُسْول   لهقهْوُل  اِ ِریْم  ۬   ره  كه
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41. இது, கவிஞரின் கபச்சல்ல. நீங்கள் 
மிகக் குறைவாககவ நம்பிக்றக 
சகாள்கிைரீ்கள். 

ا  مه ِبقهْوِل  وه اِعر     ُهوه ا  قهلِْيًل  شه   َمه
 ُتْؤِمُنْونه  

42. இன்னும், இது கஜாசியக்காரனின் 
கபச்சுமல்ல. மிகக் குறைவாககவ 
நீங்கள் நல்லுபகதசம் சபறுகிைரீ்கள். 

هاِهن     ِبقهْوِل  وهَله  ا  قهلِْيًل  ك   َمه
َكهُرْونه    تهذه

43. இது, அகிலங்களின் 
இறைவனிடமிருந்து இைக்கப்பட்ட 
கவதம் ஆகும். 

َبِ  َمِْن  تهَْنِیْل   لهِمْيه  َره  الْعَٰ

44. அவர் நம்மீது (நாம் சசால்லாத) சில 
கபச்சுகறள இட்டுக்கட்டி கபசினால்,  ْلهو َوهله  وه   بهْعضه  عهلهیْنها  تهقه

 اَْلهقهاِویِْل  

45. நாம் அவறர பலமாக 
பிடித்திருப்கபாம்.  ْذنها هخه  ِبالْيهِمْيِ   ِمْنهُ  َله

46. பிைகு, அவரின் நாடி நரம்றப நாம் 
சவட்டி இருப்கபாம்.  ْعنها  ثَُمه ؗ   ِمْنهُ  لهقهطه  الْوهتِْيه

47. ஆக, உங்களில் இருந்து எவரும் 
அவறர விட்டும் (நமது பிடிறய) 
தடுப்பவர்கள் இல்றல. 

د   َمِْن  ِمْنُكْم  فهمها  ْنهُ  اهحه   عه
ِجِزیْنه   حَٰ

48. நிச்சயமாக இது 
இறையச்சமுள்ளவர்களுக்கு ஓர் 
அைிவுறரயாகும். 

نَهه   اِ ة   وه  لَِلُْمَتهِقْيه  لهتهْذِكره

49. நிச்சயமாக உங்களில் (இந்த 
கவதத்றத) சபாய்ப்பிப்பவர்கள் 
உள்ளனர் என்பறத நிச்சயமாக நாம் 
நன்கைிகவாம். 

نَها  اِ هَنه  لهنهْعلهُم  وه  ِمْنُكْم  ا
ِبْيه  كهَذِ  َمُ

50. நிச்சயமாக இது 
நிராகரிப்பாளர்களுக்கு மிகத் 
துக்கமானதாகும். 

نَهه   اِ ة   وه ْسره له  لهحه الْكَِٰفِریْنه  عه
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51. நிச்சயமாக இது மிக உறுதியான 
உண்றமயாகும்.   نَهه اِ َقُ  وه  الْيهِقْيِ  لهحه

52. ஆக, மிக மகத்தான உமது 
இறைவனின் சபயறர துதித்து 
சதாழுவரீாக! 

ْح  َبِ بَِكه  ِباْسِم  فهسه   ره
ِظْيِمن   الْعه

ஸூரா மஆரிஜ் المعارج 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. (நிராகரிப்பாளர்களுக்கு) நிகழக்கூடிய 
தண்டறனறய (அது உடகன 
இைங்கட்டும் என்று) ககட்பவர் ககட்டார். 

هله  ا ٌۢ  سه ٓاى ِل  اب   سه ذه ِبعه
 َوهاقِع   

2. நிராகரிப்பாளர்களுக்கு (அந்த 
தண்டறன நிகழும்). அறத தடுப்பவர் 
ஒருவரும் இல்றல. 

 دهافِع    لهه   لهیْسه  لَِلْكَِٰفِریْنه 

3. உயர்வுகளும் கமன்றமகளும் உறடய 
அல்லாஹ்விடமிருந்து (அது நிகழும்).  َمِنه  ِ اِرِج   ِذی اّلَلَٰ  الْمهعه

4. வானவர்களும் ஜிப்ரீலும் அவன் 
பக்கம் ஒரு நாளில் ஏறுகிைார்கள். அ(ந்)த 
(ஒரு நாளி)ன் அளவு ஐம்பதினாயிரம் 
ஆண்டுகளாக இருக்கிைது. 

كهةُ  تهْعُرُج  َٰٓى ِ ْوُح  الْمهل الَرُ  وه
هانه  یهْوم   ِفْ  اِلهْيهِ  اُره   ك   ِمْقده

ْمِسْيه  هلْفه  خه نهة    ا  سه

5. ஆககவ, அழகிய சபாறுறமயாக நீர் 
சபாறுப்பரீாக!  ْا  فهاْصَِب َْبً ِمْيًل  صه  جه

6. நிச்சயமாக இவர்கள் அறத தூரமாக 
பார்க்கிைார்கள்.  نَهُهْم ْونهه   اِ  بهِعْيًدا   یهره

7. நாம் அறத சமீபமாக பார்க்கிகைாம்.  ُىه نهرَٰ  قهِریًْبا   وه
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8. வானம் எண்சணயின் அடி மண்டிறயப் 
கபால் ஆகிவிடுகிை நாளில்,  مهٓاءُ  تهُكْوُن  یهْومه  الَسه

هالُْمْهِل    ك

9. இன்னும், மறலகள் முடிகறளப் கபால் 
ஆகிவிடுகிை நாளில் (அந்த தண்டறன 
நிகழும்.) 

تهُكْوُن  هالِْعْهِن   الِْجبهاُل  وه  ك

10. ஒரு நண்பன் (தனது) நண்பறனப் 
பற்ைி விசாரிக்க மாட்டான்.  ِمْيم   یهْسـ هُل  وهَله ِمْيًما ۬   حه  حه

11. அவர்கள் அவர்கறள (நண்பர்கள் 
நண்பர்கறள) காண்பிக்கப்படுவார்கள். 
அந்நாளின் தண்டறனயிலிருந்து 
(விடுதறல சபை) தன் பிள்றளகறள 
ஈடாக சகாடுக்க கவண்டுகம என்று 
குற்ைவாளி ஆறசப்படுவான். 

ُرْونهُهْم     الُْمْجِرُم  یهوهدَُ  یَُبهَصه
اِب  ِمْن  یهْفتهِدْی  لهوْ   عهذه

ذ     ِببهِنْيِه   یهْوِمى ِ

12. இன்னும், தன் மறனவிறயயும் தன் 
சககாதரறனயும்,   اِحبهِته هِخْيِه   وهصه ا  وه

13. இன்னும், தன்றன அரவறணக்கின்ை 
தன் குடும்பத்றதயும்,  ِفهِصْيلهِته یِْه   الَهِتْ  وه  ُتـ ْوِ

14. இன்னும், பூமியில் உள்ளவர்கள் 
அறனவறரயும் (ஈடாக சகாடுக்க 
கவண்டுகம என்று ஆறசப்படுவான்). 
பிைகு, அது அவறன பாதுகாக்க 
கவண்டும் (என்றும் அந்த குற்ைவாளி 
ஆறசப்படுவான்). 

ْن  مه ِمْيًعا    اَْلهْرِض  ِف  وه   جه
 یُْنِجْيِه   ثَُمه 

15. அவ்வாைல்ல. நிச்சயமாக அது 
சகாழுந்து விட்சடரியும் சநருப்பாகும்.    هَله ا  ك نَههه  لهظَٰ   اِ

16. (அந்த சநருப்பானது, தறல இன்னும் 
உடலின்) கதாறல 
கழட்டிவிடக்கூடியதாக இருக்கும். 

ةً  اعه وَٰی ۬   نهَزه  لَِلَشه

17. அ(ந்த சநருப்பான)து (அல்லாஹ்வின் 
மார்க்கத்றத) புைக்கணித்து, விலகி 
சசன்ைவர்கறள அறழக்கும். 

ْن  تهْدُعْوا هْدبهره  مه َلَٰ   ا تهوه  وه
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18. இன்னும், (சசல்வங்கறள) கசகரித்து, 
(அவற்றை) பாதுகாத்து றவத்தவறன 
(அது அறழக்கும்). 

مهعه   فهاهْوعَٰ  وهجه

19. நிச்சயமாக மனிதன் 
கபராறசக்காரனாக பறடக்கப்பட்டான்.  انه  اَِنه   ُخلِقه  اَْلِنْسه

 ههلُْوعًا  

20. அவனுக்கு தீங்கு ஏற்பட்டால் மிக 
பதட்டக்காரனாக, هُ  اِذها َسه رَُ  مه ُزْوعًا   الَشه  جه

21. அவனுக்கு வசதி ஏற்பட்டால் 
(பிைருக்கு தனது சசல்வத்றத 
சகாடுக்காமல்) முற்ைிலும் தடுப்பவனாக 
(பறடக்கப்பட்டான்). 

اِذها هُ  وه َسه ْْیُ  مه ُنْوعًا   الْخه  مه

22. (ஆனால்,) சதாழுறகயாளிகறளத் 
தவிர.  لَِْيه   اََِله  الُْمصه

23. அவர்கள் தங்கள் சதாழுறகயில் 
நிரந்தரமாக இருப்பார்கள்.  لَٰ  ُهْم  الَهِذیْنه ِتِهْم  عه له  صه

ُمْونه     دهٓاى ِ

24. இன்னும், அவர்களுறடய 
சசல்வங்களில் குைிப்பிட்ட உரிறம 
உண்டு, 

الَهِذیْنه  ْ   وه هْموهالِِهْم  ِف َق   ا  حه
 َمهْعلُْوم    

25. யாசிப்பவருக்கும், இல்லாதவருக்கும்.  ِل ٓاى ِ الْمهْحُرْوِم    لَِلَسه  وه

26. இன்னும், அவர்கள் (தீர்ப்பு 
சகாடுக்கப்படும்) கூலி நாறள 
உண்றமப்படுத்துவார்கள். 

الَهِذیْنه  قُْونه  وه َدِ   ِبيهْوِم   یُصه
یِْن     الَدِ

27. இன்னும், அவர்கள் தங்கள் 
இறைவனின் தண்டறனறயப் 
பயப்படுவார்கள். 

الَهِذیْنه  اِب  َمِْن  ُهْم  وه  عهذه
بَِِهْم   َمُْشِفُقْونه   ره
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28. நிச்சயமாக அவர்களுறடய 
இறைவனின் தண்டறன பயமற்று 
இருக்கக் கூடியது அல்ல. 

ابه  اَِنه  بَِِهْم  عهذه ْْیُ  ره   غه
اُْمْون    مه

29. இன்னும், அவர்கள் தங்கள் 
மர்மஸ்தானங்கறள பாதுகாப்பார்கள்.  الَهِذیْنه  لُِفُرْوِجِهْم  ُهْم  وه

ِفُظْونه    حَٰ

30. தங்கள் மறனவிகள்; அல்லது, தங்கள் 
வலக்கரங்கள் சசாந்தமாக்கிக் 
சகாண்டவர்களிடம் தவிர. நிச்சயமாக 
இவர்கள் பழிக்கப்பட மாட்டார்கள். 

لَٰ   اََِله  هْزوهاِجِهْم  عه هوْ  ا ا  ا  مه
لهكهْت  هیْمهانُُهْم  مه  فهاِنَهُهْم  ا
ْْیُ  لُْوِمْيه   غه  مه

31. ஆக, யார் இவர்களுக்குப் பின் 
(தவைான வழிறய) கதடுவார்ககளா 
அவர்கள்தான் எல்றல மீைி(ய பாவி)கள் 
ஆவர். 

ٓاءه  ابْتهغَٰ  فهمهِن  لِكه  وهره   ذَٰ
كه  َٰٓى ِ ُدْونه   ُهُم  فهاُول  الْعَٰ

32. இன்னும், அவர்கள் தங்கள் 
சபாறுப்புகறளயும் தங்கள் 
உடன்படிக்றகறயயும் கவனமாக கபணி 
பாதுகாப்பார்கள். 

الَهِذیْنه  ْ  ُهْم  وه  َِلهمَٰنَٰهَِتِ
ْهِدِهْم  ُعْونه    وهعه  رَٰ

33. இன்னும், அவர்கள் தங்கள் 
சாட்சியங்கறள நிறைகவற்றுவார்கள்.  الَهِذیْنه ِتِهْم  ُهْم  وه دَٰ هَٰ  ِبشه

ُمْونه     قهٓاى ِ

34. இன்னும், அவர்கள் தங்கள் 
சதாழுறகறய கவனமாக 
கறடப்பிடிப்பார்கள். 

الَهِذیْنه  لَٰ  ُهْم  وه ِتِهْم   عه له  صه
افُِظْونه    یُحه

35. அ(த்தறகய)வர்கள் (அறனவரும்) 
சசார்க்கங்களில் 
கண்ணியப்படுத்தப்படுவார்கள். 

كه  َٰٓى ِ َنَٰت   ِفْ  اُول   جه
ُمْونه ۬ن  ْكره  َمُ

36. ஆக, நிராகரித்தவர்களுக்கு என்ன 
ஆனது? அவர்கள் (ஏன்) உம் பக்கம் 
விறரந்து வருகிைார்கள், 

  قِبهلهكه  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  فهمهاِل 
 ُمْهِطِعْيه  
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37. வலது புைத்தில் இருந்தும் இடது 
புைத்தில் இருந்தும் பல கூட்டங்களாக.  ِن ِن  الْيهِمْيِ  عه مهاِل  وهعه  الَشِ

 ِعِزیْنه 

38. அவர்களில் ஒவ்சவாரு மனிதனும் - 
(நம்பிக்றகயாளர்களுடன் கசர்ந்து) 
தாமும் “நயமீ்” (-இன்பம் நிறைந்த) 
சசார்க்கத்தில் நுறழக்கப்பட கவண்டும் 
என்று ஆறசப்படுகிைார்களா? 

هیهْطمهعُ  ْ  اْمِرئ   كَُلُ  ا هْن  َمِْٰنُ   ا
له  َنهةه  یَُْدخه  نهِعْيم    جه

39. அவ்வாைல்ல. நிச்சயமாக நாம் 
அவர்கறள அவர்கள் அைிந்திருக்கின்ை 
ஒன்ைிலிருந்துதான் (-அற்பமான இந்திரிய 
துளியிலிருந்துதான்) பறடத்கதாம். 

هَله    نَها  ك ْ  اِ ُ لهْقٰنَٰ َمها  خه   َمِ
 یهْعلهُمْونه 

40. ஆக, கிழக்குகள், இன்னும் 
கமற்குகளுறடய இறைவன் மீது 
சத்தியம் சசய்கிகைன்! நிச்சயம் நாம் 
ஆற்ைல் உள்ளவர்கள், 

َبِ  اُقِْسُم  فهله   ِرِق  ِبره  الْمهشَٰ
ِرِب  الْمهغَٰ نَها  وه ِدُرْونه   اِ  لهقَٰ

41. இவர்கறள விட சிைந்தவர்கறள 
மாற்ைிக் சகாண்டு வருவதற்கு (நாம் 
ஆற்ைல் உள்ளவர்கள் ஆகவாம்). நாம் 
பலவனீமானவர்கள் அல்ல. 

لَٰ   هْن  عه له  ا ا  نَُبهَدِ ْْیً ْ    خه  َمِْٰنُ
ا  مه  ِبمهْسُبْوقِْيه  نهْحُن  وه

42. ஆக, அவர்கறள விட்டுவிடுவரீாக! 
அவர்கள் (தங்கள் சபாய்களில்) மூழ்கி 
இருக்கட்டும்! (தங்கள் உலக 
காரியங்களில், வணீ் விறளயாட்டுகளில், 
கவடிக்றககளில்) விறளயாடட்டும்! 
இறுதியாக, அவர்கள் எச்சரிக்கப்பட்ட 
அவர்களது (தண்டறனக்குரிய) நாறள 
அவர்கள் சந்திப்பார்கள்! 

ْرُهْم  ُبْوا  یهُخْوُضْوا فهذه یهلْعه   وه
َتَٰ  َُٰقْوا حه ُهُم  یُل  الَهِذْی   یهْومه

 یُْوعهُدْونه  

43. அவர்கள் புறதக்குழிகளில் இருந்து 
விறரவாக சவளிகயறுகிை நாளில், 
அவர்ககளா (நிறுத்திறவக்கப்பட்டுள்ள) 
கம்பத்தின் பக்கம் விறரந்து 
ஓடுகிைவர்கள் கபால் (விறரந்து ஓடி 
வருவார்கள்). 

 ِمنه  یهْخُرُجْونه  یهْومه 
اِث  اعًا  اَْلهْجده هنَهُهْم  ِسره ها  اِلَٰ  ك
 یَُْوفُِضْونه   نُُصب  
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44. அவர்களின் பார்றவகள் (இழிவால்) 
கீழ்கநாக்கி இருக்கும். அவர்கறள இழிவு 
சூழ்ந்து சகாள்ளும். இதுதான் இவர்கள் 
வாக்களிக்கப்பட்டுக் சகாண்டிருந்த 
(மறுறம) நாளாகும். 

ةً  اِشعه اُرُهْم  خه هبْصه  ا
لِكه  ِذلَهة     تهْرههُقُهْم   الْيهْوُم  ذَٰ
هانُْوا الَهِذْی  ن  ك  یُْوعهُدْونه

ஸூரா நூஹ்  نوح 

 ِ  ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ ِمۡسِب ٱَّلله

1. நிச்சயமாக நாம் நூறஹ - 
அவருறடய மக்களின் பக்கம் (தூதராக) 
- அனுப்பிகனாம். ஏசனனில், நீர் உமது 
மக்கறள - துன்புறுத்தும் தண்டறன 
அவர்களுக்கு வருவதற்கு முன்னர் - 
எச்சரிப்பரீாக! 

َها   ن لْنها  اِ هْرسه هْن  قهْوِمه    اِلَٰ  نُْوًحا  ا  ا
هنِْذرْ  هْن  قهْبِل   ِمْن  قهْومهكه  ا   ا

 ْ ُ اب   یَهاْتِهْیه هلِْيم   عهذه  ا

2. அவர் கூைினார்: “என் மக்ககள! 
நிச்சயமாக நான் உங்களுக்கு 
சதளிவான எச்சரிப்பாளர் ஆகவன்.” 

ْ  یَٰقهْوِم  قهاله    نهِذیْر   لهُكْم  اَِنِ
ِبْي     َمُ

3. “அதாவது, நீங்கள் அல்லாஹ்றவ 
வணங்குங்கள்! அவறன அஞ்சுங்கள்! 
இன்னும், எனக்கு கீழ்ப்படியுங்கள்! 

هِن  ه  اْعُبُدوا ا تَهُقْوهُ  اّلَلَٰ ا  وه
هِطْيُعْوِن   ا  وه

4. அவன் உங்கள் பாவங்கறள 
உங்களுக்கு மன்னிப்பான்; இன்னும், 
குைிப்பிட்ட தவறண வறர அவன் 
உங்களுக்கு அவகாசம் அளிப்பான். 
நிச்சயமாக அல்லாஹ்வின் தவறண 
வந்துவிட்டால் அது பிற்படுத்தப்படாது. 
நீங்கள் (இறத) அைிபவர்களாக இருக்க 
கவண்டுகம!” 

 ذُنُْوِبُكْم  َمِْن  لهُكْم  یهْغِفرْ 
ْرُكْم  یُؤهَخِ ل   اِلَٰ   وه َمً    اهجه   َمُسه

له  اَِنه  ِ  اهجه ٓاءه  اِذها  اّلَلَٰ   َله  جه
ُر     تهْعلهُمْونه  ُكنُْتْم  لهوْ  یُؤهَخه

5. அவர் கூைினார்: என் இறைவா! 
நிச்சயமாக நான் எனது மக்கறள 
இரவிலும் பகலிலும் அறழத்கதன். 

َبِ  قهاله  ْ  ره ْوُت   اَِنِ   لهْيًل  قهْوِمْ   دهعه
اًرا   نههه  وه
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6. ஆனால், எனது அறழப்பு 
அவர்களுக்கு அதிகப்படுத்தவில்றல, 
(அவர்கள் எனது அறழப்பிலிருந்து) 
விரண்டு ஓடுவறதத் தவிர. 

  اََِله  ُدعهٓاِءْی    یهِزْدُهْم  فهلهْم 
اًرا   فِره

7. நீ அவர்கறள மன்னிப்பதற்காக 
நிச்சயமாக நான் அவர்கறள 
அறழத்தகபாசதல்லாம் அவர்கள் 
தங்கள் விரல்கறள தங்கள் காதுகளில் 
ஆக்கிக் சகாண்டனர். (என்றன அவர்கள் 
பார்க்காமல் இருப்பதற்காக தங்கறள) 
தங்கள் ஆறடகளால் மூடிக்சகாண்டனர். 
இன்னும், (நிராகரிப்பில்) பிடிவாதம் 
பிடித்தனர். சபருறமயடித்தனர். 

 ْ اَِنِ َهمها  وه ْوُتُهْم  كُل  لِتهْغِفره  دهعه
ا لهُهْم  لُْو  عه ُهْم  جه اِبعه هصه ْ   ا  ِف

نِِهْم  ذها ْوا اَٰ   ثِيهابهُهْم  وهاْستهْغشه
ْوا َرُ اهصه وا وه ُ  وهاْستهْكَبه
 اْسِتْكبهاًرا  

8. பிைகு, நிச்சயமாக நான் அவர்கறள 
பகிரங்கமாக அறழத்கதன்.  ثَُمه  ْ ْوُتُهْم  اَِنِ اًرا   دهعه  ِجهه

9. பிைகு, நிச்சயமாக நான் அவர்களிடம் 
(சபாது இடத்தில்) சவளிப்பறடயாகப் 
கபசிகனன். இன்னும் அவர்களிடம் 
தனியாக இரகசியமாகப் கபசிகனன். 

ْ   ثَُمه  هعْلهْنُت  اَِنِ ْرُت  لهُهْم  ا هْسره ا  وه
اًرا   ُهْم له   اِْسره

10. ஆக, நான் கூைிகனன்: நீங்கள் 
உங்கள் இறைவனிடம் பாவமன்னிப்புக் 
ககளுங்கள்! நிச்சயமாக அவன் மகா 
மன்னிப்பாளனாக இருக்கிைான். 

بَهُكْم    اْستهْغِفُرْوا فهُقلُْت  نَهه   ره   اِ
هانه  َفهاًرا   ك  غه

11. அவன் உங்களுக்கு மறழறய தாறர 
தாறரயாக அனுப்புவான்.  َُمهٓاءه  ْرِسِل ی  عهلهْيُكْم   الَسه

اًرا    َمِْدره

12. இன்னும், உங்களுக்கு 
சசல்வங்களாலும் ஆண் 
பிள்றளகளாலும் உதவுவான். இன்னும், 
உங்களுக்கு கதாட்டங்கறள 
ஏற்படுத்துவான். இன்னும், நதிகறள 
உங்களுக்கு ஏற்படுத்துவான். 

یُْمِدْدُكْم  بهِنْيه  وه  ِباهْموهال  َوه
ْل  یهْجعه ْل  لَهُكْم  وه یهْجعه َنَٰت  َوه   جه
ًرا   لَهُكْم  هنْهَٰ  ا
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13. உங்களுக்கு என்ன ஆனது 
அல்லாஹ்வின் கண்ணியத்றத 
(மகத்துவத்றத) நீங்கள் 
பயப்படுவதில்றல? 

ا  ِ  تهْرُجْونه  َله  لهُكْم  مه  ّلِلََٰ
قهاًرا    وه

14. திட்டமாக அவன் உங்கறள பல 
நிறலகளாக (பல கட்டங்களாக -
இந்திரியம், இரத்தக்கட்டி, சறதத்துண்டு 
இப்படியாக ஒரு நிறலக்குப் பின் ஒரு 
நிறலயாக இறுதியில் முழு மனிதனாக) 
பறடத்(து முடித்)தான். 

قهْد  لهقهُكْم  وه هْطوهاًرا  خه  ا

15. ஏழு வானங்கறள அடுக்கடுக்காக 
அல்லாஹ் எப்படி பறடத்தான் என்பறத 
நீங்கள் பார்க்கவில்றலயா? 

هلهْم  ْوا ا لهقه  كهْيفه  تهره ُ  خه  اّلَلَٰ
ْبعه  مَٰوَٰت   سه  ِطبهاقًا   سه

16. இன்னும் அவற்ைில் சந்திரறன 
ஒளியாக அவன் ஆக்கினான். இன்னும், 
சூரியறன விளக்காக ஆக்கினான். 

له  عه نُوًْرا  فِْيِهَنه  الْقهمهره  وهجه
له  عه ْمسه  َوهجه اًجا  الَشه  ِسره

17. இன்னும், அல்லாஹ்தான் உங்கறள 
பூமியில் இருந்து முறளக்க றவத்தான். 
(முதல் மனிதறன மண்ணிலிருந்து 
உருவாக்கினான். இன்னும் உங்கள் மூல 
சத்றத மண்ணிலிருந்து 
உருவாக்குகிைான்.) 

 ُ هنٌْۢبهتهُكْم  وهاّلَلَٰ  اَْلهْرِض  َمِنه  ا
 نهبهاًتا  

18. பிைகு, அவன் உங்கறள அதில்தான் 
மீட்பான். இன்னும், (அதிலிருந்து) அவன் 
உங்கறள (பூமியிலிருந்து) 
சவளிகயற்றுவான். 

ا  یُِعْيُدُكْم  ثَُمه   فِْيهه
یُْخِرُجُكْم  اًجا  وه  اِْخره

19. இன்னும், அல்லாஹ் உங்களுக்கு 
பூமிறய விரிப்பாக ஆக்கினான்,  ُ له  وهاّلَلَٰ عه  اَْلهْرضه  لهُكُم  جه

اًطا    ِبسه

20. அதில் நீங்கள் விசாலமான பல 
பாறதகளில் சசல்வதற்காக. ا  لَِتهْسلُُكْوا   ُسُبًل  ِمْنهه

اًجان   فِجه
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21. நூஹ் கூைினார்: “என் இறைவா! 
நிச்சயமாக அவர்கள் எனக்கு மாறு 
சசய்தனர். இன்னும் எவனுறடய 
சசல்வமும் பிள்றளயும் நஷ்டத்றதத் 
தவிர (நன்றமறய) அவனுக்கு 
அதிகப்படுத்தவில்றலகயா அவறனகய 
இவர்கள் பின்பற்ைினர்.” (அவர்கள் 
தாமும் வழிசகட்டு, பிைறரயும் 
வழிசகடுக்கிை வசதிபறடத்த 
தறலவர்கறளத்தான் பின்பற்ைினார்கள்.) 

َبِ  نُْوح   قهاله  نَهُهْم  َره ْوِنْ  اِ صه   عه
تَهبهُعْوا ا ْن  وه الُه   یهِزْدهُ  لَهْم  مه   مه
لهُده    وه اًرا   اََِله  وه سه  خه

22. இன்னும், (இந்த மார்க்கத்றத 
எதிர்ப்பதற்கு) மிகப் சபரிய சூழ்ச்சி 
சசய்தார்கள். 

كهُرْوا مه ْكًرا وه  ُكَبهاًرا   مه

23. இன்னும், (தங்கள் மக்கறள கநாக்கி) 
கூைினார்கள்: நீங்கள் நிச்சயமாக 
உங்கள் சதய்வங்கறள 
விட்டுவிடாதீர்கள். இன்னும் வத்து, 
சுவாஃ, யகூஸ், யவூக், நஸ்ர் ஆகிய 
சதய்வங்கறள விட்டு விடாதீர்கள். 

ُرَنه  َله  وهقهالُْوا تهُكْم  تهذه لِهه  وهَله  اَٰ
ُرَنه  دًَ تهذه ۬   َوهَله  اوه   وهَله  ُسوهاعًا  
یهُعْوقه  یهُغْوثه  نهْسًرا   وه  وه

24. அவர்கள் பலறர வழி சகடுத்தனர். 
ஆககவ, (என் இறைவா!) 
அநியாயக்காரர்களுக்கு நீ 
அதிகப்படுத்தாகத, வழிககட்றடத் தவிர! 

قهْد  لَُْوا وه ۬   اهضه ا   ِثْْیً  تهِزدِ  وهَله  كه
لِِمْيه  ًَٰل  اََِله  الَظَٰ ل  ضه

25. அவர்களுறடய பாவங்களால் 
அவர்கள் (சவள்ளப் பிரளயத்தில்) 
மூழ்கடிக்கப்பட்டார்கள். உடகன 
நரகத்தில் நுறழக்கப்பட்டார்கள். ஆக, 
அவர்கள் அல்லாஹ்றவ அன்ைி 
தங்களுக்கு உதவியாளர்கறள 
காணவில்றல. 

ْ خه  ِمَمها    اُْغِرقُْوا ِطْيٓـ َٰهَِتِ
۬   فهاُْدِخلُْوا  یهِجُدْوا فهلهْم  نهاًرا  
ِ  ُدْوِن  َمِْن  لهُهْم  اًرا  اّلَلَٰ هنْصه  ا

26. இன்னும், நூஹ் கூைினார்: என் 
இறைவா! நிராகரிப்பாளர்களிலிருந்து 
பூமியில் வசிப்பவராக எவறரயும் நீ 
விட்டுவிடாகத! 

َبِ  نُْوح   وهقهاله  رْ  َله  َره له  تهذه  عه
دهیَهاًرا  الْكَِٰفِریْنه  ِمنه  اَْلهْرِض 
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27. நிச்சயமாக நீ அவர்கறள 
(உயிருடன்) விட்டுவிட்டால் (நம்பிக்றக 
சகாண்ட) உனது அடியார்கறள 
அவர்கள் வழிசகடுத்து விடுவார்கள். 
பாவிறய, மிகப் சபரிய 
நிராகரிப்பாளறனத் தவிர 
(நல்லவர்கறள, நம்பிக்றகயாளர்கறள) 
அவர்கள் சபற்சைடுக்க மாட்டார்கள். 
(அவர்களும் வழிசகட்டு, தாங்கள் 
பிள்றளகறளயும் வழிசகடுப்பார்கள்.) 

نَهكه  ْرُهْم  اِْن  اِ   یُِضلَُْوا تهذه
ا وهَله  ِعبهادهكه    فهاِجًرا اََِله  یهلُِدْو 
َفهاًرا   كه

28. என் இறைவா! என்றனயும் என் 
சபற்கைாறரயும் நம்பிக்றகயாளராக 
என் வடீ்டில் நுறழந்தவறரயும் 
நம்பிக்றக சகாண்ட ஆண்கறளயும் 
நம்பிக்றக சகாண்ட சபண்கறளயும் 
மன்னிப்பாயாக! அநியாயக்காரர்களுக்கு 
அதிகப்படுத்தாகத, அழிறவத் தவிர! 

َبِ  َیه  ِلْ  اْغِفرْ  ره لِوهالِده لِمهْن  وه  وه
له  ُمْؤِمًنا   بهْيِته  دهخه

لِلُْمْؤِمِنْيه  ِت    َوه الُْمْؤِمنَٰ   وهَله  وه
لِِمْيه  تهِزدِ   تهبهاًران  اََِله  الَظَٰ

ஸூரா ஜின்  الجن 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. (நபிகய!) கூறுவரீாக! நிச்சயமாக 
ஜின்களில் சில நபர்கள் (நான் குர்ஆன் 
ஓதுவறத) சசவியுற்ைனர் என்று 
எனக்கு வஹ்யி அைிவிக்கப்பட்டது. 
கமலும், அவர்கள் கூைினார்கள்: 
நிச்சயமாக நாங்கள் அதிசயமான 
குர்ஆறன சசவியுற்கைாம். 

َه  اُْوِحه  قُْل  هنَههُ  اِله  نهفهر   اْستهمهعه  ا
ا الِْجَنِ  َمِنه  الُْو  ِمْعنها  اِنَها  فهقه   سه
نًا  ًبا   قُْراَٰ جه  عه

2. அது, கநர்வழிக்கு வழிகாட்டுகிைது. 
ஆககவ, நாங்கள் அறத நம்பிக்றக 
சகாண்கடாம்; இன்னும், எங்கள் 
இறைவனுக்கு ஒருவறரயும் நாங்கள் 
இறணயாக்க மாட்கடாம். 

ْشدِ  اِله  یَهْهِدْی   َنها   الَرُ   ِبه     فهاَٰمه
لهْن  بَِنها   نَُْشِركه  وه ًدا    ِبره هحه  ا
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3. நிச்சயமாக விஷயமாவது, எங்கள் 
இறைவனின் மதிப்பு மிக உயர்ந்தது. 
அவன் (தனக்கு) மறனவிறயயும் 
பிள்றளகறளயும் எடுத்துக் 
சகாள்ளவில்றல. 

هنَهه   ا لَٰ  وه َدُ  تهعَٰ بَِنها  جه ا  ره ذه  مه تَهخه  ا
اِحبهًة َوهَله  لهًدا   صه  وه

4. இன்னும் நிச்சயமாக விஷயமாவது, 
எங்களில் உள்ள (-இப்லீஸ் ஆகிய) 
மூடன் அல்லாஹ்வின் மீது 
அநியாயமான (-உண்றமக்கு புைம்பான 
விஷயத்)றத கூறுபவனாக இருந்தான். 

هنَهه   ا هانه  وه ِفْيُهنه  یهُقْوُل  ك له  ا سه   عه
 ِ ًطا   اّلَلَٰ طه  شه

5. இன்னும், “மனிதர்களும் ஜின்களும் 
அல்லாஹ்வின் மீது சபாய் சசால்ல 
மாட்டார்கள் என்று நிச்சயமாக நாங்கள் 
நம்பிகனாம். 

هنَها  ا نهَنها   وه هْن  ظه  تهُقْوله  لَهْن  ا
له  وهالِْجَنُ  اَْلِنُْس  ِ  عه  اّلَلَٰ
 كهِذبًا  

6. இன்னும் நிச்சயமாக விஷயமாவது, 
மனிதர்களில் உள்ள ஆண்கள் சிலர் 
ஜின்களில் உள்ள ஆண்கள் சிலரிடம் 
பாதுகாவல் கதடினர். எனகவ அவர்கள் 
(-ஆண் ஜின்கள்) அவர்களுக்கு (மனித 
ஆண்களுக்கு) பயத்றத (திகிறல) 
அதிகப்படுத்தினர். 

هنَهه   ا هانه  وه ال   ك   اَْلِنِْس  َمِنه  ِرجه
ال   یهُعْوذُْونه    َنِ الِْج  َمِنه  ِبِرجه
اُدْوُهْم  ههًقا   فهزه  ره

7. இன்னும் நிச்சயமாக விஷயமாவது, 
அவர்கள் (-ஜின்களில் உள்ள 
நிராகரிப்பாளர்கள்) நீங்கள் (-
மனிதர்களில் உள்ள நிராகரிப்பாளர்கள்) 
எண்ணுவது கபான்றுதான் அல்லாஹ் 
ஒருவறரயும் (அவர் மரணித்த பின்னர் 
மறுறமயில்) அைகவ எழுப்ப மாட்டான் 
என்று எண்ணினர். 

هنَهُهْم  ا َنُْوا وه مها  ظه نهنُْتْم  كه هْن  ظه  ا
ُ  یَهْبعهثه  لَهْن  ًدا   اّلَلَٰ هحه  ا
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8. இன்னும், நிச்சயமாக நாங்கள் 
வானத்றத (சசன்ைறடய)த் கதடிகனாம். 
ஆக, அது கடுறமயான காவல்களாலும் 
எரி நட்சத்திரங்களாலும் 
நிரப்பப்பட்டிருப்பதாக அறத நாங்கள் 
கண்கடாம். 

هنَها  ا مهٓاءه  لهمهْسنها  وه ا  الَسه هه ْدنَٰ   فهوهجه
ًسا ُملِئهْت  ره ِدیًْدا   حه شه
 َوهُشُهًبا  

9. இன்னும், நிச்சயமாக நாங்கள் அ(ந்த 
வானத்)தில் பல இடங்களில் 
(வானவர்கள் கபசுகின்ை சசய்திறய) 
ஒட்டுக்ககட்க உட்காருபவர்களாக 
இருந்கதாம். ஆக, இப்கபாது யார் 
ஒட்டுக் ககட்பாகரா அவறர (எரிக்க) 
எதிர்பார்த்திருக்கின்ை எரி 
நட்சத்திரத்றத காண்பார். 

هنَها  ا ا  نهْقُعُد  ُكَنها  وه   مهقهاعِده  ِمْنهه
ْمِع    ِمِع  فهمهْن  لِلَسه   اَْلَٰنه  یَهْسته
ابًا لهه   یهِجْد  ًدا   ِشهه  َرهصه

10. இன்னும், நிச்சயமாக நாங்கள் 
அைியமாட்கடாம், “பூமியில் 
உள்ளவர்களுக்கு தீறம ஏதும் 
நாடப்பட்டதா? அல்லது, அவர்களின் 
இறைவன் அவர்களுக்கு கநர்வழிறய 
நாடினானா?” என்று. 

هنَها  ا َر   نهْدِرْی   َله  وه هشه   ِبمهْن  اُِریْده   ا
هْم  اَْلهْرِض  ِف  اده  ا هره  ِبِهْم   ا

بَُُهْم  ًدا   ره شه  ره

11. இன்னும் நிச்சயமாக எங்களில் 
நல்லவர்களும் உள்ளனர். இன்னும், 
எங்களில் அவர்கள் அல்லாத மற்ை 
(தீய)வர்களும் உள்ளனர். நாங்கள் 
பலதரப்பட்ட பிரிவுகளாக இருந்கதாம். 

هنَها  ا لُِحْونه  ِمَنها  وه ِمَنها  الَصَٰ  وه
لِكه    ُدْونه  ٓاى ِقه  ُكَنها  ذَٰ ره   طه
ًدا    قِده

12. இன்னும், நிச்சயமாக நாங்கள் 
அைிந்கதாம், அதாவது “நாங்கள் 
பூமியில் அல்லாஹ்றவ இயலாமல் 
ஆக்க அைகவ முடியாது; இன்னும் 
நாங்கள் (அவறன விட்டும்) ஓடி 
(ஒளிந்து) அவறன இயலாமல் 
ஆக்கிவிட முடியாது (அவறன விட்டும் 
நாங்கள் எங்கும் தப்பிக்க முடியாது)” 
என்று. 

هنَها  ا نهَنها   وه هْن  ظه ه  نَُْعِجزه  لَهْن  ا  اّلَلَٰ
لهْن  اَْلهْرِض  ِف  ه   وه  نَُْعِجزه

بًا    ههره
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13. இன்னும், நிச்சயமாக நாங்கள் 
கநர்வழிறய சசவியுற்ைகபாது நாங்கள் 
அறத நம்பிக்றக சகாண்கடாம். ஆக, 
எவர் தன் இறைவறன நம்பிக்றக 
சகாள்வாகரா அவர் (தனது 
நன்றமக்குரிய கூலி) குறைவறதயும் 
(தான் சசய்யாத குற்ைத்றத தன் மீது 
சுமத்தப்படுகின்ை) அநியாயத்றதயும் 
பயப்படமாட்டார். 

هنَها  ا ِمْعنها  لهَمها  وه ی سه َنها الُْهدَٰ  مه   اَٰ
ْ  فهمهْن  ِبه     بَِه   یَُْؤِمنٌۢ   فهله  ِبره

اُف  ههًقا   بهْخًسا َوهَله  یهخه  ره

14. இன்னும், நிச்சயமாக நாங்கள் 
எங்களில் முஸ்லிம்களும் உள்ளனர். 
இன்னும், எங்களில் (அல்லாஹ்றவ 
நிராகரிக்கின்ை) அநியாயக்காரர்களும் 
உள்ளனர். ஆக, எவர் இஸ்லாறம 
ஏற்ைாகரா அத்தறகயவர்கள்தான் 
கநர்வழிறய நன்கு ஆராய்ந்து கதடிப் 
சபற்ைார்கள். 

هنَها  ا ِمَنها  الُْمْسلُِمْونه  ِمَنها  وه   وه
ِسُطْونه    هْسلهمه  فهمهْن  الْقَٰ  ا
كه  َٰٓى ِ ْوا فهاُول َره ًدا  تهحه شه  ره

15. ஆக, அநியாயக்காரர்கள் நரகத்தின் 
எரி சகால்லிகளாக இருக்கிைார்கள்.  ا هَمه ا  فهكهانُْوا الْقَِٰسُطْونه  وه

َنهمه  هه ًبا   لِجه طه  حه

16. இன்னும், நிச்சயமாக விஷயமாவது, 
அவர்கள் கநரான (இஸ்லாமிய) 
மார்க்கத்தில் இறணந்து உறுதியாக 
இருந்திருந்தால் நாம் (அவர்களுக்கு 
கதறவயான) பலன் தரக்கூடிய 
அதிகமான சுத்தமான நீறர நாம் 
அவர்களுக்கு புகட்டி இருப்கபாம் (-
அவர்களுக்கு வாழ்வாதாரத்றத 
விசாலமாக ஆக்கி இருப்கபாம்). 

هْن لَهوِ  ا اُمْوا وه له  اْستهقه  عه
ِریْقهةِ  ْ  الَطه ُ هْسقهْيٰنَٰ   َمهٓاءً  َله
قًا    غهده
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17. (அவர்களுக்கு வாழ்க்றக வசதிறய 
நாம் சகாடுப்பதாவது, அவர்கள் நமக்கு 
நன்ைி சசலுத்துகின்ைார்களா என்று) 
அதன்மூலம் அவர்கறள நாம் 
கசாதிப்பதற்காக ஆகும். இன்னும், எவர் 
தன் இறைவனின் அைிவுறரறய 
புைக்கணிப்பாகரா அவறர மிகக் 
கடினமான சிரமமான தண்டறனயில் 
அவன் புகுத்துவான். 

 ْ ُ ْن  فِْيِه    لَِنهْفِتٰنه مه  یَُْعِرْض  وه
ْن  بَِه   ِذْكرِ  عه ابًا یهْسلُْكهُ  ره  عهذه

ًدا   عه  صه

18. இன்னும் நிச்சயமாக மஸ்ஜிதுகள் 
அல்லாஹ்விற்கு உரியன. ஆககவ, 
அல்லாஹ்வுடன் கவறு ஒருவறர 
வணங்காதீர்கள்! 

هَنه  ا ِجده  وه ِ  الْمهسَٰ   تهْدُعْوا فهله  ّلِلََٰ
ِ  مهعه  ًدا   اّلَلَٰ هحه  ا

19. இன்னும், நிச்சயமாக விஷயமாவது, 
அல்லாஹ்வின் அடியார் (முஹம்மத்) 
அவறன வணங்குவதற்காக நின்ைகபாது 
அவர்கள் (-அகரபியர்கள்) எல்கலாரும் 
ஒன்று கசர்ந்து அவருக்கு எதிராக 
ஆகிவிட முயற்சித்தனர். 

هنَهه   ا ْبُد  قهامه  لهَمها  وه ِ   عه  اّلَلَٰ
هاُدْوا یهْدُعْوهُ    عهلهْيهِ  یهُكْونُْونه  ك
 لِبهًدا ۬ن 

20. (நபிகய!) கூறுவரீாக! நான் 
வணங்குவசதல்லாம் என் இறைவறன 
(மட்டும்)தான். ஒருவறரயும் அவனுக்கு 
நான் இறணயாக்க மாட்கடன். 

ا   قُْل  نَهمه هْدُعْوا اِ ْ  ا َبِ  اُْشِرُك  وهَله    ره
ًدا  ِبه    هحه  ا

21. (நபிகய!) கூறுவரீாக! நிச்சயமாக 
நான் உங்களுக்கு சகடுதிக்ககா (-
உங்கறள விட்டும் அறத 
அகற்றுவதற்கும்) நல்லதுக்ககா (-
உங்களுக்கு அறத சசய்து 
தருவதற்ககா) சக்தி சபைமாட்கடன். 

ْ  قُْل  هْملُِك  َله   اَِنِ ًرا  لهُكْم  ا ضه
ًدا  َوهَله  شه  ره
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22. (நபிகய!) கூறுவரீாக! நிச்சயமாக 
நான் (அவனுக்கு மாறுசசய்தால்) 
என்றன அல்லாஹ்விடமிருந்து 
ஒருவரும் அைகவ காப்பாற்ை மாட்டார். 
அவறன அன்ைி நான் (கவறு ஓர்) 
ஒதுங்குமிடத்றத (எனக்கு) அைகவ 
காணமாட்கடன். 

ْ  قُْل  ِنْ  لهْن  اَِنِ ِ  ِمنه   یَُِجْْیه  اّلَلَٰ
  ۬ د    لهْن  اهحه هِجده  وه  ُدْونِه   ِمْن  ا

ًدا    ُملْتهحه

23. (எனினும்,) அல்லாஹ்விடமிருந்து 
(சசய்திகறள) எடுத்துறரப்பதற்கும் 
அவனுறடய தூதுத்துவ 
சசய்திகளுக்கும் தவிர (கவறு எதற்கும் 
நான் உரிறம சபை மாட்கடன்). எவர் 
அல்லாஹ்விற்கும் அவனது தூதருக்கும் 
மாறு சசய்வாகரா நிச்சயமாக அவருக்கு 
நரக சநருப்புதான் உண்டு. அதில் 
அவர்கள் எப்கபாதும் நிரந்தரமாக தங்கி 
இருப்பார்கள். 

ًَٰغا  اََِله  ِ  َمِنه  بهل َِٰته     اّلَلَٰ ل   وهِرسَٰ
ْن  مه ه  یَهْعِص  وه ُسْولهه   اّلَلَٰ  فهاَِنه  وهره
َنهمه  نهاره  لهه   هه لِِدیْنه  جه ا   خَٰ   فِْيهه

هبهًدا    ا

24. இறுதியாக, அவர்கள் தாங்கள் 
எச்சரிக்கப்பட்டறத (கண்கூடாக) 
பார்த்தால் அவர்கள் அைிந்து 
சகாள்வார்கள், “எவர் உதவியாளரால் 
மிக பலவனீமானவர், எண்ணிக்றகயால் 
மிக குறைவானவர்” என்று. 

َتَٰ   هْوا اِذها حه ا ا  ره   یُْوعهُدْونه  مه
يهْعلهُمْونه  ْن  فهسه ُف  مه هْضعه  ا
هقهَلُ  ًدا    نهاِصًرا َوها  عهده

25. (நபிகய!) கூறுவரீாக! “நீங்கள் எறத 
எச்சரிக்கப்படுகிைரீ்ககளா அது சமீபமாக 
உள்ளதா? அல்லது, அதற்கு என் 
இறைவன் ஒரு அவகாசத்றத ஆக்கி 
இருக்கின்ைானா? என்று நான் 
அைியமாட்கடன்.” 

هْدِرْی   اِْن  قُْل  هقهِریْب   ا ا  ا  َمه
هْم  ُتْوعهُدْونه  ُل  ا ْ   لهه   یهْجعه َبِ   ره
ًدا  همه  ا

26. (அவன்தான்) மறைவான 
விஷயங்கறள நன்கைிந்தவன். ஆக, 
அவன், தனது மறைவான 
விஷயங்கறள ஒருவருக்கும் 
சவளிப்படுத்த மாட்டான். 

ْيِب  عَٰلُِم  لَٰ  یُْظِهرُ  فهله  الْغه  عه
ًدا   غهیِْبه    هحه  ا
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27. எனினும், அவன் (தனது) தூதர்களில் 
எவர்கறள திருப்திசகாண்டாகனா 
அவர்கறளத் தவிர. ஆக, (அவர்களுக்கு 
மட்டும் மறைவான விஷயங்களில் 
சிலவற்றை சவளிப்படுத்துவான்.) 
நிச்சயமாக அவன் அவர்களுக்கு 
முன்னாலிருந்தும் அவர்களுக்குப் 
பின்னாலிருந்தும் (கண்காணிக்கின்ை) 
பாதுகாவலர்கறள அனுப்புவான். 

ِن  اََِله  ُسْول   ِمْن  اْرتهضَٰ  مه   َره
ْ  یهْسلُُك  فهاِنَهه   یْهِ  بهْيِ  ِمنٌۢ  یهده
ِمْن  لِْفه   وه ًدا   خه  رهصه

28. அவர்கள் (-முந்திய தூதர்கள் 
எல்கலாரும்) தங்கள் இறைவனின் 
தூதுத்துவ சசய்திகறள திட்டமாக 
எடுத்துறரத்தார்கள் என்று அவர் (-
முஹம்மத் நபி) அைிவதற்காக (அவன் 
தூதர்களுக்கு முன்னாலிருந்தும் 
பின்னாலிருந்தும் பாதுகாவலர்கறள 
அனுப்பி றவத்தான்). இன்னும், அவன் 
அவர்களிடம் உள்ளவற்றை 
சூழ்ந்தைிவான். இன்னும், எல்லா 
சபாருள்கறளயும் அவன் 
எண்ணிக்றகயால் (அறவ என்சனன்ன, 
எத்தறன என துல்லியமாக) 
கணக்கிட்டுள்ளான். 

هْن  لَِيهْعلهمه  هبْلهُغْوا قهْد  ا َِٰت  ا ل   ِرسَٰ
بَِِهْم  اطه  ره اهحه یِْهْم  ِبمها  وه  لهده
ء   كَُله  وهاهْحصَٰ  ْ ًدان  َشه  عهده

ஸூரா முஸ்ஸம்மில்  المزمل 

 ِ  ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ ِمۡسِب ٱَّلله

1. கபார்றவ கபார்த்தியவகர!  ا ُل   یَٰ اهیَُهه َمِ  الُْمَزه

2. (வணக்க வழிபாட்டுக்காக) இரவில் 
எழுந்து சதாழுவரீாக, (இரவில்) 
குறைந்த கநரத்றதத் தவிர! (அந்த 
குறைந்த கநரத்தில் ஓய்சவடுப்பரீாக!) 

 قهلِْيًل   اََِله  الَهْيله  قُِم 
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3. அதன் (-இரவின்) பாதியில் எழுந்து 
சதாழுவரீாக! அல்லது, அதில் சகாஞ்சம் 
குறைப்பரீாக! (-இரவின் மூன்ைில் ஒரு 
பகுதி வணங்குவரீாக!) 

هوِ  نَِْصفهه    نُْقْص  ا  ِمْنهُ  ا
 قهلِْيًل  

4. அல்லது, அதற்கு கமல் 
அதிகப்படுத்துவரீாக! (இரவில் மூன்ைில் 
இரு பகுதி வணங்குவரீாக!) இன்னும், 
(சதாழுறகயில்) குர்ஆறன நிறுத்தி 
நிதானமாக ஓதுவரீாக! 

هوْ  َتِِل  عهلهْيهِ  ِزدْ  ا نه  وهره  الُْقْراَٰ
 تهْرِتْيًل  

5. நிச்சயமாக நாம் உம்மீது மிக 
கனமான (சட்டங்கறள உறடய) 
கவதத்றத இைக்குகவாம். 

نَها  ُنلِْقْ  اِ هِقْيًل   قهْوًَل   عهلهْيكه   سه ث
 

6. நிச்சயமாக இரவு (கநர) வணக்கம் 
அதுதான் மிகவும் வலுவான 
தாக்கமுறடயதும் அைிவுறரயால் 
(அைிவுறரயின் மூலம் படிப்பிறன 
சபறுவதற்கு) மிகத் சதளிவானதும் (-
மிகப் சபாருத்தமானதும்) ஆகும். 

َدُ  ِِهه  الَهْيِل  نهاِشئهةه  اَِنه  هشه ً  ا ْطا   وه
هقْوهُم  ا  قِْيًل   وه

7. நிச்சயமாக பகலில் உமக்கு நீண்ட 
ஓய்வு இருக்கிைது. (அதில் உமது 
உலகத் கதறவகறளயும் 
உைக்கத்றதயும் நீர் நிறைகவற்ைலாம்.) 

ارِ  ِف  لهكه  اَِنه  ْبًحا  الَنههه  سه
یًْل   وِ  طه

8. உமது இறைவனின் சபயறர 
நிறனவு கூர்(ந்து அவறன அறழத்து, 
பிரார்த்தித்து வணங்கு)வரீாக! இன்னும், 
அவன் பக்கம் முற்ைிலும் நீர் 
ஒதுங்கிவிடுவரீாக! 

ُكرِ  بَِكه  اْسمه  وهاذْ َتهْل  ره تهبه  وه
 تهْبِتْيًل   اِلهْيهِ 

9. அவன்தான் கிழக்கு இன்னும் 
கமற்கின் இறைவன் ஆவான். 
அவறனத் தவிர (உண்றமயில் 
வணங்கத்தகுதியான) இறைவன் 
அைகவ இல்றல. ஆககவ, அவறனகய 
(உமக்கு) சபாறுப்பாளனாக ஆக்கிக் 
சகாள்வரீாக! 

َبُ  الْمهْغِرِب  الْمهْشِرِق  ره  َله   وه
َٰهه  فهاتَهِخْذهُ  اََِله  اِل  وهِكْيًل  ُهوه
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10. இன்னும், அவர்கள் கபசுவறத 
சகிப்பரீாக! இன்னும், அழகிய விதத்தில் 
அவர்கறள விட்டு வி(லகி வி)டுவரீாக! 

لَٰ  وهاْصَِبْ  ا  عه   یهُقْولُْونه  مه
ِمْيًل   ههْجًرا وهاْهُجْرُهْم   جه

11. இன்னும், என்றனயும் 
சுகவாசிகளான சபாய்ப்பித்தவர்கறளயும் 
விட்டுவிடுவரீாக! (நான் அவர்கறள 
கவனித்துக் சகாள்கிகைன்.) இன்னும், 
அவர்களுக்கு சகாஞ்ச (கால)ம் 
அவகாசம் தருவரீாக! 

ِبْيه  وهذهْرِنْ  الُْمكهَذِ  اُوِل  وه
لُْهْم  الَنهْعمهةِ  َهِ مه  قهلِْيًل  وه

12. நிச்சயமாக (றக, கால்களில் 
கபாடப்படுகிை) விலங்குகளும் 
சுட்சடரிக்கிை நரகமும் நம்மிடம் 
(அவர்களுக்காக) உண்டு. 

یْنها   اَِنه  هنْكهاًَل  لهده ِحْيًما   ا  وهجه

13. இன்னும், சதாண்றடயில் சிக்கிக் 
சகாள்கிை உணவும் வலிமிகுந்த 
தண்டறனயும் உண்டு. 

اًما  عه ابًا ذها وهطه ة  َوهعهذه  ُغَصه
هلِْيًما    ا

14. பூமியும் மறலகளும் குலுங்குகிை 
நாளில் (அவர்களுக்கு அந்த 
தண்டறனகள் சகாடுக்கப்படும்.) 
இன்னும், (அந்நாளில்) மறலகள் 
தூவப்படுகிை மணலாக ஆகிவிடும். 

  اَْلهْرُض  تهْرُجُف  یهْومه 
هانهِت  وهالِْجبهاُل  ك  الِْجبهاُل  وه
ِثیًْبا  ِهْيًل  كه  َمه

15. நிச்சயமாக நாம் (உங்களில் யார் 
நம்பிக்றக சகாண்டார், யார் 
நிராகரித்தார் என்று என்னிடம்) 
உங்கறளப் பற்ைி சாட்சி கூறுகின்ை 
ஒரு தூதறர உங்களிடம் 
அனுப்பிகனாம், ஃபிர்அவ்னுக்கு ஒரு 
தூதறர நாம் அனுப்பியது கபான்று. 

َها   ن لْنها   اِ هْرسه ۬    اِلهْيُكْم  ا ُسْوًَل     ره
اِهًدا ا   عهلهْيُكْم  شه مه لْنها   كه هْرسه   ا
ْونه  اِلَٰ  ُسْوًَل   فِْرعه  ره

16. ஆக, ஃபிர்அவ்ன் அந்த தூதருக்கு 
மாறுசசய்தான். ஆககவ, மிகக் 
கடுறமயாக நாம் அவறன பிடித்கதாம். 
(-அவறன கடுறமயான தண்டறனறயக் 
சகாண்டு தண்டித்து அழித்கதாம்.) 

ْوُن  فهعهصَٰ  ُسْوله  فِْرعه   الَره
هُ  ْذنَٰ هْخًذا  فهاهخه ِبْيًل  ا  َوه
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17. ஆக, நீங்கள் (அல்லாஹ்றவ) 
நிராகரித்தால், பிள்றளகறள 
வகயாதிகர்களாக ஆக்கிவிடுகிை ஒரு 
நாறள எப்படி பயப்படுவரீ்கள்? 

  كهفهْرُتْم  اِْن  تهَتهُقْونه  فهكهْيفه 
ُل  یهْوًما  انه  یَهْجعه ا ۬   الْوِلْده  ِشیْبه

18. வானம் அ(ன்றைய தினத்)தில் 
(துண்டு துண்டாக சதரித்து) பிளந்து 
விடும். அவனது வாக்கு கண்டிப்பாக 
நிறைகவைக்கூடியதாக இருக்கிைது. 

مهٓاءُ  ٌۢ  لَسه هانه  ِبه     ُمْنفهِطر    ك
ْفُعْوًَل  وهعُْده    مه

19. நிச்சயமாக இது ஓர் 
அைிவுறரயாகும். ஆககவ, யார் 
(மறுறமயின் சவற்ைிறய) நாடுவாகரா 
அவர் தன் இறைவன் (உறடய 
மன்னிப்பு இன்னும் சபாருத்தத்தின்) 
பக்கம் (கசர்த்துறவக்கிை நல்லைங்கள் 
உறடய) ஒரு பாறதறய ஏற்படுத்திக் 
சகாள்ளட்டும். 

ِذه   اَِنه  ة     هَٰ ٓاءه  فهمهْن  تهْذِكره   شه
ذه  تَهخه بَِه   اِلَٰ  ا ِبْيًلن  ره  سه

20. நிச்சயமாக உமது இறைவன் 
அைிவான், “நிச்சயமாக நீர் இரவின் 
மூன்ைில் இரண்டு பகுதிகறள விட 
குறைவாக, இன்னும் அதன் பாதி, 
இன்னும் அதன் மூன்ைில் ஒரு பகுதி 
நின்று வணங்குகிைரீ்; இன்னும், 
உம்முடன் இருப்பவர்களில் ஒரு 
கூட்டமும் நின்று வணங்குகிைார்கள்.” 
அல்லாஹ்தான் இரறவயும் பகறலயும் 
(அவ்விரண்டிற்குரிய கநரங்கறள) 
நிர்ணயிக்கிைான். நீங்கள் அதற்கு (-இரவு 
முழுக்க வணங்குவதற்கு) சக்திசபைகவ 
மாட்டீர்கள் என்று அவன் நன்கைிவான். 
ஆககவ, அவன் உங்கறள மன்னித்தான். 
ஆக, குர்ஆனில் (உங்களுக்கு) 
இலகுவானறத (சதாழுறகயில்) 
ஓதுங்கள்! “உங்களில் கநாயாளிகள் 
இருப்பார்கள்; இன்னும், மற்றும் சிலர் 
அல்லாஹ்வின் அருறள 
கதடியவர்களாக பூமியில் பயணம் 
சசய்வார்கள்; இன்னும், மற்றும் சிலர் 

بَهكه  اَِنه  هنَهكه  یهْعلهُم  ره  تهُقْوُم  ا
هْدنَٰ   وهنِْصفهه   الَهْيِل  ثُلُثهِی  ِمْن  ا
ٓاى ِفهة   وهثُلُثهه    الَهِذیْنه  َمِنه  وهطه
كه    ُ  مهعه رُ  وهاّلَلَٰ  الَهْيله  یُقهَدِ

اره    الَنههه هْن  عهلِمه  وه   ُتْحُصْوهُ  لَهْن  ا
ُءْوا عهلهْيُكْم  فهتهابه  ا  فهاقْره  مه
ره  ِن    ِمنه  تهیهَسه هْن  عهلِمه  الُْقْراَٰ   ا

يهُكْوُن   َمهْرضَٰ    ِمْنُكْم  سه
ُرْونه  خه اَٰ  ِف  یهْضِربُْونه  وه
  فهْضِل  ِمْن  یهْبتهُغْونه  اَْلهْرِض 
   ِ ُرْونه  اّلَلَٰ خه اَٰ اتِلُْونه  وه   ِفْ  یُقه

ِبْيِل  ِ  ؗ  سه ُءْوا اّلَلَٰ ا  فهاقْره  مه
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அல்லாஹ்வின் பாறதயில் 
கபாரிடுவார்கள்” என்று அல்லாஹ் 
அைிவான். ஆககவ, அ(ல்லாஹ்வின் 
கவதத்)திலிருந்து (உங்களுக்கு) 
இலகுவானறத (சதாழுறகயில்) 
ஓதுங்கள்! சதாழுறகறய நிறல 
நிறுத்துங்கள்! ஸகாத்றத சகாடுங்கள்! 
அல்லாஹ்விற்கு அழகிய கடன் 
சகாடுங்கள்! உங்களுக்காக நன்றமயில் 
எறத நீங்கள் முற்படுத்துகிைரீ்ககளா 
அறத அல்லாஹ்விடம் (நீங்கள் 
சசய்தறத விட) மிகச் சிைப்பாகவும் 
கூலியால் மிகப் சபரியதாகவும் நீங்கள் 
சபறுவரீ்கள். அல்லாஹ்விடம் 
பாவமன்னிப்புத் கதடுங்கள்! நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் மகா மன்னிப்பாளன், மகா 
கருறணயாளன் ஆவான். 

ره  هقِْيُموا  ِمْنُه    تهیهَسه ا َٰوةه  وه ل   الَصه
ُتوا اَٰ وةه  وه كَٰ هقِْرُضوا الَزه ا ه  وه  اّلَلَٰ
ًنا    قهْرًضا  سه ا  حه مه ُمْوا  وه َدِ  ُتقه

ْْی   َمِْن  َِلهنُْفِسُكْم    تهِجُدْوهُ  خه
ِ  ِعْنده  مه  اّلَلَٰ هْعظه ا َوها ْْیً  ُهوهخه
هْجًرا    ه     وهاْستهْغِفُروا ا  اَِنه  اّلَلَٰ
ه  ُفوْر   اّلَلَٰ ن  غه  َرهِحْيم 

ஸூரா முத்தஸ்ஸிர ் المدثر 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. கபார்றவ கபார்த்தியவகர!  ا ثَُِر   یَٰ اهیَُهه  الُْمَده

2. எழுவரீாக! எச்சரிப்பரீாக!  هنِْذْر    قُْم  فها

3. உமது இறைவறன 
சபருறமப்படுத்துவரீாக!  بَهكه ْ    وهره  فهكهََبِ

4. இன்னும், உமது ஆறடறய (-உம்றம 
பாவங்கறள விட்டு) சுத்தப்படுத்துவரீாக!  ْر    وهثِيهابهكه َهِ  فهطه

5. சிறலகறள விட்டும் (அவற்றை 
வழிபடுவறத விட்டும்) விலகுவரீாக!  ْجزه  فهاْهُجْر    وهالَرُ
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6. (உமது அமல்கறள) நீர் சபரிதாக 
கருதியவராக, (உமது இறைவனுக்கு 
முன்னால் உமது அமல்கறள) 
சசால்லிக் காண்பிக்காதீர்! 

 تهْستهْكِثُر    تهْمُنْن  وهَله 

7. இன்னும், உமது இறைவனுக்காக நீர் 
சபாறுறமயாக இருப்பரீாக!  بَِكه لِره  فهاْصَِبْ   وه

8. ஆக, எக்காளத்தில் ஊதப்பட்டால், الَنهاقُوِْر   ِف  نُِقره  فهاِذها 

9. அதுதான் அந்நாளில் மிக சிரமமான 
ஒரு நாள் ஆகும்.  لِكه ذ   فهذَٰ ى ِ ِسْْی     یَهْوم   یهْومه  عه

10. அது, நிராகரிப்பாளர்களுக்கு 
இலகுவானதல்ல.  له ْْیُ  الْكَِٰفِریْنه  عه  یهِسْْی   غه

11. என்றனயும் நான் எவறன தனியாக 
(-அவனுக்கு எவ்வித சசல்வமும் 
சந்ததியும் இல்லாதவனாக அவனது 
தாய் வயிற்ைிலிருந்து 
சவளிகயறும்கபாது) பறடத்கதகனா 
அவறனயும் விட்டுவிடுவரீாக! 

ْن  ذهْرِنْ  مه لهْقُت  وه  وهِحْيًدا    خه

12. இன்னும், (அவன் பிைந்து ஆளான 
பிைகு) அவனுக்கு நான் விசாலமான 
சசல்வத்றத ஏற்படுத்திக் சகாடுத்கதன். 

لُْت  عه اًَل  لهه   وهجه ْمُدْوًدا   مه  َمه

13. இன்னும், (அவனுடன் எப்கபாதும்) 
ஆஜராகி இருக்கக்கூடிய ஆண் 
பிள்றளகறள (நான் அவனுக்கு 
சகாடுத்கதன்). 

بهِنْيه   ُشُهْوًدا   وه

14. இன்னும், அவனுக்கு அதிகமான 
வசதிகறள சசய்து சகாடுத்கதன்.  ُْدَت َهه مه  تهْمِهْيًدا   لهه   وه

15. பிைகு, (அவனுக்கு இன்னும் பல 
வசதிகறள) நான் அதிகப்படுத்த 
கவண்டுசமன்று அவன் 
ஆறசப்படுகிைான். 

هْن  یهْطمهعُ  ثَُمه  هِزیْده ۬   ا  ا
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16. அவ்வாைல்ல. நிச்சயமாக அவன் 
நமது வசனங்களுக்கு முரண்படக் 
கூடியவனாக (அவற்றை மறுப்பவனாக, 
அவற்றை மீறுபவனாக, நிராகரிப்பதில் 
பிடிவாதம் பிடித்தவனாக) இருந்தான். 

هَله    نَهه   ك هانه  اِ  َِلَٰیَِٰتنها  ك
ِنْيًدا    عه

17. விறரவில் அவறன மிகப் சபரிய 
சிரமத்திற்கு நான் நிர்ப்பந்தித்து 
விடுகவன். 

اُْرِهُقه   ُعْوًدا   سه  صه

18. நிச்சயமாக அவன் கயாசித்தான். 
இன்னும், திட்டமிட்டான்.   نَهه ره   فهَكهره  اِ قهَده  وه

19. ஆக, அவன் எப்படி திட்டமிட்டாலும் 
அவன் அழியட்டும்.  ره   كهْيفه  فهُقِتله  قهَده

20. பிைகு, அவன் எப்படி 
திட்டமிட்டாலும் அவன் அழியட்டும்.  ره   كهْيفه  قُِتله  ثَُمه  قهَده

21. பிைகு, அவன் தாமதித்தான்.  ره   ثَُمه  نهظه

22. பிைகு, முகம் சுளித்தான். இன்னும், 
கடுகடுத்தான்.  ره   عهبهسه  ثَُمه بهسه  وه

23. பிைகு, அவன் புைக்கணித்தான். 
இன்னும், சபருறமயடித்தான்.  هْدبهره  ثَُمه ه   ا  وهاْستهْكَبه

24. ஆக, அவன் கூைினான்: இது, 
(சூனியக்காரர்களிடமிருந்து) 
கற்றுக்சகாள்ளப்பட்ட சூனியமாககவ 
தவிர இல்றல. 

ا   اِْن  فهقهاله  ذه  ِسْحر    اََِله  هَٰ
هُر    یَُْؤث

25. இது மனிதர்களின் சசால்லாககவ 
தவிர இல்றல.  ا   اِْن ذه ِر   قهْوُل  اََِله  هَٰ  الْبهشه

26. “சகர்” நரகத்தில் அவறன நான் 
விறரவில் சபாசுக்குகவன்.  ِاُْصلِْيه قهره  سه  سه

27. “சகர்” என்ைால் என்ன என்று 
உமக்குத் சதரியுமா?   ا مه ىكه  وه هْدرَٰ ا  ا ُر   مه قه  سه
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28. அது (தன்னில் யாறரயும்) வாழ 
றவக்காது! இன்னும், (சசத்து அழிந்து 
விடுவதற்கு யாறரயும்) விட்டுவிடாது. 

ُر    وهَله  ُتْبِقْ  َله   تهذه

29. அது கதால்கறள எரித்துவிடும்.   ة ِر ۬   لهَوهاحه  لَِلْبهشه

30. அதன் மீது பத்சதான்பது 
வானவர்கள் (காவலுக்கு) இருப்பார்கள்.  ا ةه  عهلهْيهه ره   ِتْسعه  عهشه

31. நரகத்தின் காவலாளிகறள 
வானவர்களாககவ தவிர நாம் 
ஆக்கவில்றல. நிராகரித்தவர்களுக்கு 
ஒரு குழப்பமாககவ தவிர அவர்களின் 
எண்ணிக்றகறய நாம் ஆக்கவில்றல. 
கவதம் சகாடுக்கப்பட்டவர்கள் (இறத) 
உறுதியாக நம்பிக்றக 
சகாள்ளகவண்டும் என்பதற்காகவும், 
நம்பிக்றக சகாண்டவர்கள் 
நம்பிக்றகயால் அதிகரிப்பதற்காகவும் 
கவதம் சகாடுக்கப்பட்டவர்களும் 
நம்பிக்றகயாளர்களும் சந்கதகிக்காமல் 
இருப்பதற்காகவும் தங்கள் 
உள்ளங்களில் கநாயுள்ளவர்களும் 
நிராகரிப்பாளர்களும் இதன் மூலம் 
அல்லாஹ் என்ன உதாரணத்றத 
நாடுகிைான் என்று கூறுவதற்காகவும் 
(அவர்களின் எண்ணிக்றகறய நாம் 
பத்சதான்பதாக ஆக்கிகனாம்). 
இவ்வாறுதான், அல்லாஹ் தான் 
நாடுகிைவர்கறள வழிசகடுக்கிைான்; 
இன்னும், தான் நாடுகிைவர்கறள 
கநர்வழி சசலுத்துகிைான். உமது 
இறைவனின் இராணுவங்கறள 
அவறனத் தவிர (யாரும்) அைிய 
மாட்டார்கள். இ(ந்த நரகமான)து 
இல்றல, மனிதர்களுக்கு 
நல்லுபகதசமாககவ தவிர! 

ا  مه لْنها   وه عه به  جه هْصحَٰ   اََِله  الَنهارِ  ا
كهًة  َٰٓى ِ ل ا  مه مه لْنها  وه عه تهُهْم   جه  عَِده

َهِذیْنه  فِْتنهةً  اََِله    كهفهُرْوا    لَِل
  اُْوُتوا الَهِذیْنه  لِیهْستهْيِقنه 
یهْزدهاده  الِْكتَٰبه  ا الَهِذیْنه  وه ُنْو  مه  اَٰ

 الَهِذیْنه  یهْرتهابه  اِیْمهانًا َوهَله 
الُْمْؤِمُنْونه    الِْكتَٰبه  اُْوُتوا   وه

لِيهُقْوله    قُلُْوِبِهْم  ِفْ  الَهِذیْنه  وه
ض   الْكَِٰفُرْونه  َمهره ا ذها   وه اده  مه هره   ا
 ُ ا اّلَلَٰ ذه ثهًل    ِبهَٰ لِكه  مه  یُِضَلُ  كهذَٰ
 ُ ْن  اّلَلَٰ ٓاءُ  مه یهْهِدْی  یَهشه ْن  وه   مه

ٓاُء    ا  یَهشه مه بَِكه  ْوده ُجنُ   یهْعلهُم  وه   ره
ا  ُهوه   اََِله  مه ی اََِله  ِِهه  وه   ِذْكرَٰ

ِرن   لِلْبهشه
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32. அவ்வாைல்ல. சந்திரன் மீது 
சத்தியமாக!  هَله مهِر   ك الْقه  وه

33. இரவின் மீது சத்தியமாக, அது 
முடியும் கபாது!  الَهْيِل هْدبهره   اِذْ  وه  ا

34. அதிகாறல மீது சத்தியமாக, அது 
ஒளி வசீும் கபாது!  ْبِح هْسفهره   اِذها   وهالَصُ  ا

35. நிச்சயமாக அ(ந்த நரகமான)து மிகப் 
சபரிய விஷயங்களில் ஒன்ைாகும்.  ا نَههه ی اِ ِْحده ِ   َله  الُْكَبه

36. அ(ந்த நரகமான)து மனிதர்களுக்கு 
எச்சரிக்றகயாக இருக்கிைது. ِر   نهِذیًْرا  لَِلْبهشه

37. உங்களில் யார் (வழிபாட்டில்) 
முன்கனறுவதற்கு நாடினாகரா 
அவருக்கு, அல்லது (நன்றமயில்) பின் 
தங்கி (பாவத்தில் இருந்து) விடுவதற்கு 
நாடினாகரா அவருக்கு (இந்த நரகம் 
எச்சரிக்றகயாக இருக்கிைது). 

ٓاءه  لِمهْن  هْن  ِمْنُكْم  شه مه  ا  یَهتهقهَده
هوْ  ره   ا هَخه ا  یهته

38. ஒவ்சவாரு ஆன்மாவும் தான் 
சசய்ததற்காக பிடிக்கப்படும். (-
விசாரிக்கப்பட்டு அதன் சசயலுக்கு 
தகுந்த கூலி அதற்கு சகாடுக்கப்படும்) 

بهْت  ِبمها  نهْفس    كَُلُ    كهسه
ِهیْنهة     ره

39. வலது பக்கம் உள்ளவர்கறளத் 
தவிர. (அவர்கள் தண்டிக்கப்பட 
மாட்டார்கள்.) 

به  اََِله   هْصحَٰ  الْيهِمْيِ ۬ۛ  ا

40. அவர்கள் சசார்க்கங்களில் 
தங்களுக்குள் ககட்டுக் சகாள்வார்கள்,  ِْف   ۬  ۬ َنَٰت  ۛ لُْونه   جه ٓاءه  یهتهسه

41. பாவிகறளப் பற்ைி.  ِن  الُْمْجِرِمْيه   عه

42. (நிராகரிப்பாளர்ககள!) உங்கறள சகர் 
நரகத்தில் நுறழத்தது எது?  ا ُكْم  مه لهكه قهره  ِفْ  سه  سه
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43. அவர்கள் (-பாவிகள்) கூறுவார்கள்: 
சதாழுறகயாளிகளில் நாங்கள் 
இருக்கவில்றல. 

  ِمنه  نهُك  لهْم  قهالُْوا
لَِْيه    الُْمصه

44. இன்னும், ஏறழகளுக்கு 
உணவளிப்பவர்களாக நாங்கள் 
இருக்கவில்றல. 

لهْم   الِْمْسِكْيه   نُْطِعُم  نهُك  وه

45. இன்னும், வணீான காரியங்களில் 
ஈடுபடுகவாருடன் கசர்ந்து நாங்கள் 
வணீான காரியங்களில் 
ஈடுபடுபவர்களாக இருந்கதாம். 

ُكَنها    مهعه  نهُخْوُض  وه
ٓاى ِِضْيه    الْخه

46. இன்னும், கூலி (சகாடுக்கப்படும் 
மறுறம) நாறள சபாய்ப்பிப்பவர்களாக 
நாங்கள் இருந்கதாம். 

ُكَنها  ُب  وه یِْن    ِبيهْوِم  نُكهَذِ  الَدِ

47. இறுதியாக, எங்களுக்கு மரணம் 
வந்தது.   ََٰت ىنها  حه تَٰ ه  الْيهِقْيُ   ا

48. ஆக, பரிந்துறர சசய்பவர்களின் 
பரிந்துறர (இப்கபாது) அவர்களுக்கு 
பலனளிக்காது. 

ةُ  تهْنفهُعُهْم  فهمها  فهاعه   شه
ِفِعْيه    الَشَٰ

49. ஆக, அவர்களுக்கு என்ன ஆனது, 
இந்த அைிவுறரறய விட்டு 
புைக்கணித்து சசல்கிைார்கள்? 

ِن  لهُهْم  فهمها  ةِ  عه  الَتهْذِكره
 ُمْعِرِضْيه  

50. தப்பித்து ஓடுகிை பயந்துகபான 
கழுறதகறளப் கபால் அவர்கள் 
இருக்கிைார்கள், 

هنَهُهْم  ها ة    ُحُمر   ك  َمُْستهْنِفره

51. அறவ கவட்றடயாடுகிை, பாய்ந்து 
வருகிை சிங்கத்றதப் பார்த்து 
விரண்கடாடுகின்ைன. 

ْت  ة    ِمْن  فهَره  قهْسوهره

52. மாைாக, அவர்களில் ஒவ்சவாரு 
மனிதனும் விரிக்கப்பட்ட (கவத) ஏடுகள் 
தனக்கு தரப்பட கவண்டும் என்று 
நாடுகிைார்கள். 

ْ  اْمِرئ   كَُلُ  یُِریُْد  بهْل    َمِْٰنُ
هْن  ةً   ُصُحًفا  یَُْؤٰتَٰ  ا ره نهَشه  َمُ
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53. அவ்வாைல்ல. (-அவ்வாறு 
சகாடுக்கப்பட்டாலும் அவர்கள் 
நம்பிக்றக சகாள்ளமாட்டார்கள்.) 
மாைாக, அவர்கள் மறுறமறய 
பயப்படுவதில்றல. (ஆககவதான், 
அவர்கள் நம்பிக்றக சகாள்வதில்றல.) 

هَله    افُْونه  ََله  بهْل  ك  یهخه
ةه    اَْلَِٰخره

54. அவ்வாைல்ல. (-இந்த குர்ஆன் 
சூனியமும் அல்ல, மனிதர்களின் 
கூற்றும் அல்ல. மாைாக,) நிச்சயமாக 
இது ஒரு நல்லுபகதசமாகும். 

هَله   نَهه   ك ة    اِ  تهْذِكره

55. ஆக, யார் நாடுவாகரா இதன் மூலம் 
அவர் உபகதசம் சபறுவார்.  ٓاءه  فهمهْن ه    شه كهره  ذه

56. அல்லாஹ் நாடினால் தவிர 
அவர்கள் உபகதசம் சபைமாட்டார்கள். 
அவன்தான் (நமது) அச்சத்திற்கும் 
மன்னிப்புக்கும் மிகத் தகுதியானவன். 

ا  مه هْن  اََِله   یهْذُكُرْونه  وه ٓاءه  ا   یَهشه
   ُ هْهُل  اّلَلَٰ هْهُل  الَتهْقوَٰی ُهوها ا  وه

ِةن   الْمهْغِفره

ஸூரா கியாமா القيامة 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. மறுறம நாளின் மீது சத்தியம் 
சசய்கிகைன்!   مهِة   ِبيهْوِم  اُقِْسُم  َله  الِْقيَٰ

2. இன்னும், பழிக்கிை ஆன்மாவின் மீது 
சத்தியம் சசய்கிகைன்!   ِبالَنهْفِس  اُقِْسُم  وهَله  

ِة    اللَهَوهامه

3. மனிதன் எண்ணுகிைானா, 
அவனுறடய எலும்புகறள - (அறவ 
உக்கிப்கபான பின்னர்) - அைகவ நாம் 
ஒன்று கசர்க்க மாட்கடாம் (-அது நமக்கு 
முடியாது) என்று? 

ُب  هیهْحسه اُن  ا هلَهْن  اَْلِنْسه  ا
ه    نَهْجمهعه  امه  ِعظه
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4. ஏன் முடியாது! அவனுறடய 
விரல்கறள (அறவ பிரிந்தில்லாமல், 
ஒட்டகத்தின் குலம்றபப் கபால் 
ஒன்கைாடு ஒன்று கசர்ந்த நிறலயில்) 
சமமாக ஆக்கிவிடுவதற்கு நாம் 
ஆற்ைலுறடயவர்களாக இருக்கிகைாம். 

لَٰ   قَِٰدِریْنه  بهلَٰ  هْن  عه َوِیه  ا  نَُسه
 بهنهانهه  

5. மாைாக, மனிதன் தனது 
வருங்காலத்திலும் பாவம் சசய்வதற்கக 
நாடுகிைான். 

اُن  یُِریُْد  بهْل   لِيهْفُجره  اَْلِنْسه
ه    امه همه  ا

6. மறுறம நாள் எப்கபாது வரும் என்று 
ககட்கிைான்.  هیَهانه  یهْسـ هُل مهِة   یهْوُم  ا  الِْقيَٰ

7. ஆக, பார்றவ (திடுக்கிட்டு) 
திறகத்துவிட்டால், ُر   بهِرقه  فهاِذها  الْبهصه

8. இன்னும், சந்திரன் ஒளி இழந்து 
விட்டால்,  فه مهُر   وهخهسه  الْقه

9. இன்னும், சூரியனும் சந்திரனும் (ஒளி 
இல்லாமல்) ஒன்று கசர்க்கப்ப(ட்டு 
பூமியில் எைியப்ப)ட்டால், 

ْمُس  وهُجِمعه  مهُر   الَشه الْقه  وه

10. அந்நாளில் மனிதன் கூறுவான்: 
“தப்பிக்குமிடம் எங்கக?”  اُن  یهُقْوُل ذ   اَْلِنْسه ى ِ هیْنه  یهْومه  ا

َرُ    الْمهفه

11. அவ்வாைல்ல! தப்பித்து ஓட அைகவ 
முடியாது (-பாவிகளுக்கு அறடக்கலம் 
சகாடுக்க பாதுகாப்பான இடம் ஏதும் 
இருக்காது). 

هَله  ره   َله  ك  وهزه

12. அந்நாளில் உமது இறைவன் 
பக்கம்தான் இறுதியாக நிறலயான 
தங்குமிடம் இருக்கிைது. 

بَِكه  اِلَٰ  ذِ  ره ى ِ َرُ   یهْومه  لُْمْستهقه

13. மனிதன் அந்நாளில், தான் முந்தி 
சசய்தறதயும் பிந்தி சசய்தறதயும் 
(பறழய, புதிய சசயல்கள் 
அறனத்றதயும்) அைிவிக்கப்படுவான். 

اُن  یُنهَبهُؤا ذ    اَْلِنْسه ى ِ  ِبمها  یهْومه
مه  ره   قهَده هَخه ا  وه
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14. மாைாக, மனிதன் அவனுக்கக 
சாட்சியாக இருப்பான். (அவன் சசய்த 
சசயல்களுக்கு அவனது உறுப்புககள 
அவனுக்கு எதிராக சாட்சி கூறும்.) 

اُن  بهِل  لَٰ  اَْلِنْسه   نهْفِسه   عه
 ة   بهِصْْیه 

15. அவன் தனது வருத்தங்கறள (சாக்கு 
கபாக்குகறள எல்லாம்) கூைினாலும் 
(அவனிடமிருந்து அறவ ஏற்கப்படாது). 

لهوْ  هلْقَٰ  وه ه    ا اِذیْره عه  مه

16. (நபிகய!) இறத நீர் அவசரமாக 
(மனனம்) சசய்வதற்காக இ(றத 
ஓதுவ)தற்கு உமது நாறவ அறசக்காதீர். 

ْك  َله  َرِ انهكه  ِبه   ُتحه له  لِسه   لِتهْعجه
 ِبه   

17. நிச்சயமாக அறத (உமது 
உள்ளத்தில்) ஒன்று கசர்ப்பதும் (பிைகு) 
அறத (நீர்) ஓதும்படி சசய்வதும் நம்மீது 
கடறமயாகும். 

ه   عهلهیْنها  اَِنه  ْمعه نهه  ۬   جه قُْراَٰ  وه

18. ஆக, இறத நாம் ஓதினால் அது 
ஓதப்படுவறத நீர் பின்சதாடர்வரீாக! (-
சசவிதாழ்த்தி ககட்பரீாக!) 

هُ   فهاِذها ْنَٰ ا نهه     فهاتَهِبعْ  قهره  قُْراَٰ

19. பிைகு, நிச்சயமாக அறத விவரிப்பது 
நம்மீது கடறமயாகும்.  بهيهانهه    عهلهیْنها  اَِنه  ثَُمه 

20. அவ்வாைல்ல! (-மறுறமயில் நீங்கள் 
எழுப்பப்பட மாட்டீர்கள், உங்கள் 
சசயல்களுக்கு உங்களுக்கு ககள்வி 
கணக்கு இல்றல என்று நீங்கள் 
கூறுவது கபால் அல்ல உண்றம 
நிலவரம்.) மாைாக, நீங்கள் (அவசரமான) 
உலக வாழ்க்றகறய விரும்புகிைரீ்கள். 

هَله  اِجلهةه   ُتِحَبُْونه  بهْل  ك  الْعه

21. இன்னும் மறுறமறய 
விட்டுவிடுகிைரீ்கள்.  ُرْونه تهذه ةه   وه  اَْلَِٰخره

22. அந்நாளில் சில முகங்கள் சசழிப்பாக 
(பிரகாசமாக, அழகாக) இருக்கும்.   ذ   ُوُجْوه ى ِ ة    یَهْومه  نَهاِضره

23. தமது இறைவறன பார்த்துக் 
சகாண்டிருக்கும்.  َٰا  اِل بَِهه ة    ره  نهاِظره
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24. இன்னும், அந்நாளில் சில முகங்கள் 
கருத்து காய்ந்துகபாய் (விகாரமாக) 
இருக்கும். 

ُوُجْوه   ذ    وه ى ِ ة    یَهْومه  بهاِسره

25. அதற்கு கடுறமயான ஒரு 
பிரச்சறன நிகழப்கபாகிைது என்று அது 
அைிந்துசகாள்ளும். 

هْن  تهُظَنُ  له  ا ا یَُْفعه ة     ِبهه  فهاقِره

26. அவ்வாைல்ல! (-அவர்கள் தங்களது 
இறணறவத்தலுக்காகவும் 
பாவங்களுக்காகவும் தண்டிக்கப்பட 
மாட்டார்கள் என்று நிறனப்பது கபால் 
அல்ல. பாவிகளின்) உயிர் (பிரிகின்ை 
கநரத்தில் அது) சதாண்றடக் குழிறய 
அறடந்தால், 

هَله   ِت  اِذها ك اِقه   بهلهغه ه  الََته

27. இன்னும், ஓதிப்பார்ப்பவர் யாரும் 
இருக்கிைாரா என்று ககட்கப்பட்டால்,  ْن    وهقِْيله اق    مه  ره

28. இன்னும், நிச்சயமாக இது (உலறக 
விட்டு கபாவதற்குரிய) பிரிவுதான் 
என்பறத அவன் அைிந்துசகாண்டால், 

َنه  هنَههُ  وهظه اُق   ا  الِْفره

29. இன்னும், (மறுறம எனும்) 
சகண்றடக் காலுடன் (உலகம் எனும்) 
சகண்றடக் கால் பின்னிக்சகாண்டால், 
(உலகத்தின் கடுறமயான இறுதி 
நிறலயும் மறுறமயின் பயங்கரமான 
முதல் நிறலயும் மனிதனுக்குள் 
அப்கபாது ஒன்று கசரும்.) 

الْتهَفهِت  اُق  وه اِق   الَسه  ِبالَسه

30. அந்நாளில், உமது இறைவனிடகம 
(உயிர்கள்) ஓட்டிக்சகாண்டு 
வரப்படுகின்ை இடம் இருக்கிைது. 
(அப்கபாது அந்தப் பாவி தனது 
தண்டறனறய அைிந்து சகாள்வான்.) 

بَِكه  اِلَٰ  ذِ  ره ى ِ اُق ۬ن  یهْومه  لْمهسه

31. ஆக, அவன் (இறை கவதத்றத) 
உண்றமப்படுத்தவில்றல. சதாழவும் 
இல்றல. 

قه  فهله  َده َلَٰ   وهَله  صه  صه



 

ஸூரா நாஸ் 

 

1388 

 

 الناس

32. எனினும், அவன் சபாய்ப்பித்தான்; 
விலகிச் சசன்ைான்.  َِٰكْن ل به  وه َلَٰ   كهَذه تهوه  وه

33. பிைகு, அவன் தனது 
குடும்பத்தாரிடம் கர்வம் சகாண்டவனாக 
(திரும்பி) சசன்ைான். 

هْهلِه   اِلَٰ   ذهههبه  ثَُمه   یهتهمهَٰطَٰ   ا

34. உனக்குக் ககடுதான், ஆக, (உனக்கு) 
ககடுதான்.  َٰهْول  فهاهْولَٰ   لهكه  ا

35. பிைகு, உனக்குக் ககடுதான், ஆக, 
(உனக்கு) ககடுதான்.  هْولَٰ  ثَُمه  فهاهْولَٰ   لهكه  ا

36. மனிதன், எண்ணுகிைானா, தான் 
கண்டுசகாள்ளப்படாமல் 
விட்டுவிடப்படுவான் என்று? 

ُب  هیهْحسه اُن  ا هْن  اَْلِنْسه كه  ا  یََُْته
 ُسًدی  

37. அவன் (கருவறையில்) 
சசலுத்தப்படுகின்ை இந்திரியத்தின் ஒரு 
துளி விந்தாக இருக்கவில்றலயா? 

هلهْم  ِنَ   َمِْن  نُْطفهةً  یهُك  ا  َمه
 یَُْمنَٰ  

38. பிைகு, (அந்த மனிதன்) கருவாக 
(இரத்தக்கட்டியாக) இருந்தான். ஆக, 
(அவறன இறைவன்) பறடத்தான். 
இன்னும், (அவறன முழு மனிதனாக 
பார்ப்பவனாக சசவியுறுபவனாக 
கபசுபவனாக) சரிப்படுத்தினான். 

هانه  ثَُمه  لهقه  عهلهقهةً  ك  فهخه
َوَٰى    فهسه

39. ஆக, அவனிலிருந்து ஆண், சபண் 
இனத்தவர்கறள அவன் பறடக்கிைான்.  له عه ْيِ  ِمْنهُ  فهجه ْوجه كهره  الَزه  الَذه

 وهاَْلُنْثَٰی  

40. இ(த்தறகய கபராற்ைல் உள்ள 
இறை)வன் இைந்தவர்கறள 
உயிர்ப்பிப்பதற்கு ஆற்ைலுறடயவனாக 
இல்றலயா? 

هلهیْسه  لِكه  ا ِدر   ذَٰ لَٰ    ِبقَٰ هْن  عه  ا
ه  ن  یَُْحِ    الْمهْوٰتَٰ

ஸூரா இன்ஸான் الانسان 
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ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ ِمۡسِب   ٱَّلله

1. காலத்தில் ஒரு பகுதி கநரம் 
மனிதனுக்கு (இப்படி) வரவில்றலயா, 
(அந்த கநரத்தில்) நிறனவு 
கூைப்படுகின்ை (-கபசப்படுகின்ை) ஒரு 
சபாருளாக அவன் இருக்கவில்றல? 

له  اهٰتَٰ  ههْل  اِن  عه  ِحْي   اَْلِنْسه
ْهرِ  َمِنه  ْيـ ًا  یهُكْن  لهْم  الَده   شه
 ْذُكوًْرا َمه 

2. நிச்சயமாக நாம் மனிதறன (ஆண், 
சபண்ணுறடய இந்திரியத்தில் இருந்து) 
கலக்கப்பட்ட விந்துத் துளியிலிருந்து 
பறடத்கதாம். அவறன நாம் 
கசாதிக்கிகைாம். ஆக, சசவியுறுபவனாக, 
பார்ப்பவனாக அவறன ஆக்கிகனாம். 

نَها  لهْقنها اِ انه  خه  ِمْن  اَْلِنْسه
۬   نَُْطفهة   اج    هْمشه  نَهْبتهلِْيهِ  ا

هُ  لْنَٰ عه ِمْيًعٌۢا  فهجه ا  سه  بهِصْْیً

3. நிச்சயமாக நாம் அவனுக்கு (கநரான) 
பாறதறய வழிகாட்டிகனாம், ஒன்று, 
அவன் நன்ைி உள்ளவனாக இருப்பதற்கு; 
அல்லது, நன்ைி சகட்டவனாக 
இருப்பதற்கு. 

نَها  هُ  اِ یْنَٰ ِبْيله  ههده ا  الَسه   اَِمه
ا  ِكًرا َوهاَِمه ا  ُفوًْرا  كه  شه

4. நிச்சயமாக நாம் 
நிராகரிப்பாளர்களுக்கு (அவர்களின் றக, 
கால்கறள கட்டுவதற்கு) 
சங்கிலிகறளயும் விலங்குகறளயும் 
சகாழுந்து விட்சடரியக்கூடிய 
சநருப்றபயும் தயார் சசய்துள்களாம். 

َها   ن هْعتهْدنها  اِ ۡ  لِلْكَِٰفِریْنه  ا َِٰسله ل   سه
ًَٰل  هغْل ا ا  وه ِعْْیً  وهسه

5. நிச்சயமாக நல்லவர்கள் மது 
குவறளயிலிருந்து பருகுவார்கள், அதன் 
கலப்பு காஃபூர் நறுமணத்தால் இருக்கும். 

اره  اَِنه  بُْونه  اَْلهبْره  ِمْن  یهْشره
هاْس   هانه  ك ا  ك اُجهه هافُوًْرا   ِمزه  ك

6. அ(ந்த நறுமணமான)து, ஓர் 
ஊற்ைாகும். அதில் இருந்து 
அல்லாஹ்வின் அடியார்கள் 
அருந்துவார்கள். அறத அவர்கள் 
(விரும்பிய இடங்களுக்சகல்லாம்) ஓட 
றவப்பார்கள். 

ُب  عهیًْنا  ا  یَهْشره ِ  ِعبهادُ  ِبهه   اّلَلَٰ
ا  ُرْونههه ا  یُفهَجِ  تهْفِجْْیً
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7. அவர்கள் கநர்ச்றசறய (-தங்கள் 
மீதுள்ள கடறமயான வணக்கங்கறள) 
நிறைகவற்றுவார்கள். இன்னும், ஒரு 
நாறள பயப்படுவார்கள், அதன் தீறம 
(அல்லாஹ் கருறண புரிந்தவர்கறளத் 
தவிர மற்ை எல்கலாறரயும்) 
சூழ்ந்ததாக, (அவர்கள் மீது) பரவியதாக, 
கடுறமயானதாக இருக்கும். 

افُْونه  ِبالَنهْذرِ  یُْوفُْونه  یهخه  وه
هانه  یهْوًما  ه   ك َرُ ا  شه  ُمْستهِطْْیً

8. இன்னும், அவர்கள் உணறவ - அதன் 
பிரியம் (-அதன் கதறவ தங்களுக்கு) 
இருப்பதுடன் - ஏறழகளுக்கும் 
அனாறதகளுக்கும் றகதிகளுக்கும் 
உணவளிப்பார்கள். 

یُْطِعُمْونه  امه  وه عه لَٰ  الَطه ه   عه  ُحَبِ
ا هِسْْیً یهِتْيًما َوها  ِمْسِكیًْنا َوه

9. “நாங்கள் உங்களுக்கு 
உணவளிப்பசதல்லாம் அல்லாஹ்வின் 
முகத்திற்காகத்தான். உங்களிடம் 
(இதற்கு) கூலிறயயும் நன்ைிறயயும் 
நாங்கள் நாடவில்றல. 

نَهمها  ِ  لِوهْجهِ  نُْطِعُمُكْم  اِ  َله  اّلَلَٰ
ٓاًء َوهَله  ِمْنُكْم  نُِریُْد  زه  جه
 ُشُكوًْرا 

10. நிச்சயமாக நாங்கள் எங்கள் 
இறைவனிடம் (பாவிகளின் முகங்கள்) 
கடுகடுக்கின்ை (குற்ைவாளிகளின் 
சநற்ைிகள்) சுருங்கிவிடுகின்ை ஒரு 
நாறள பயப்படுகின்கைாம்.” 

نَها  اُف  اِ بَِنها  ِمْن  نهخه  یهْوًما   َره
ُبْوًسا ِریًْرا  عه  قهْمطه

11. ஆக, அந்நாளின் தீறமயில் இருந்து 
அல்லாஹ் அவர்கறள பாதுகாப்பான். 
இன்னும், அவன் அவர்களுக்கு முக 
சசழிப்றபயும் (பிரகாசத்றதயும் 
அழறகயும்) மன மகிழ்ச்சிறயயும் 
சகாடுப்பான். 

ُ  فهوهقَٰهُىُ  َره  اّلَلَٰ لِكه   شه  الْيهْوِم  ذَٰ
لهَقَٰهُىْ  ةً َوهُسُرْوًرا   وه  نهْضره
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12. இன்னும், அவர்கள் (வணக்க 
வழிபாட்டில், பாவங்கறள விட்டு 
விலகி இருப்பதில், கசாதறனகறள 
தாங்கிக் சகாள்வதில்) சபாறுறமயாக 
இருந்ததால் அவன் அவர்களுக்கு 
சசார்க்கத்றதயும் பட்றடயும் (-
பட்டாறடகறளயும்) கூலியாகக் 
சகாடுப்பான். 

ىُهْم  زَٰ ْوا ِبمها  وهجه ُ َبه َنهًة   صه جه
ِریًْرا    َوهحه

13. அவர்கள் அதில் கட்டில்களில் 
சாய்ந்தவர்களாக (சசார்க்க இன்பங்கறள 
அனுபவிப்பவர்களாக) இருப்பார்கள். 
அதில் சூரியறனகயா குளிறரகயா 
காண மாட்டார்கள். (அங்கு உஷ்ணமும் 
இருக்காது, கடும் குளிரும் இருக்காது.) 

ْيه  َتهِكـ ِ ا  َمُ له  فِْيهه ِك    عه ٓاى ِ   اَْلهره
ْونه  َله  ا  یهره ْمًسا َوهَله  فِْيهه  شه

ِریًْرا    زهْمهه

14. இன்னும், அதன் (மரங்களின்) 
நிழல்கள் அவர்களுக்கு அருகில் 
இருக்கும். அவற்ைின் கனிகள் மிக 
தாழ்வாக (பைித்து புசிப்பதற்கு 
இலகுவாக) ஆக்கப்பட்டிருக்கும். 

نِيهةً  ْ  وهدها ا  عهلههْْیِ َٰلُهه لَِلهْت  ِظل   وهذُ
ا   تهْذلِْيًل  قُُطْوفُهه

15. இன்னும், சவள்ளியினால் 
சசய்யப்பட்ட பாத்திரங்களுடனும் 
கண்ணாடிகளாக இருக்கிை 
சகண்டிகளுடனும் அவர்கறள சுற்ைி 
வரப்படும். 

اُف  یُطه ْ  وه   َمِْن  اَٰنِيهة  بِ  عهلههْْیِ
ْكوهاب   ه ة  َوها هانهْت  فَِضه   ك

ۡر    ا  قهوهاِریْره

16. அறவ சவள்ளி கலந்த 
கண்ணாடிகளாகும். அவற்றை (-
அவற்ைின் அளறவயும் அழறகயும்) 
அவர்கள் (-சசார்க்கவாசிகளுக்கு பானம் 
புகட்டுகின்ை பணியாளர்கள்) 
துல்லியமாக நிர்ணயிப்பார்கள். 

ۡر  ا ة   ِمْن  قهوهاِریْره ُرْوهها قه   فَِضه  َده
 تهْقِدیًْرا 

17. இன்னும் அதில் (-சசார்க்கத்தில்) 
மதுக் குவறளயில் இருந்து 
அவர்களுக்கு (மது) புகட்டப்படும். அதன் 
கலறவ இஞ்சியாக இருக்கும். 

یُْسقهْونه  ا  وه هاًْسا فِْيهه هانه  ك  ك
ا  اُجهه ِبْيًل   ِمزه  زهنْجه



 

ஸூரா நாஸ் 

 

1392 

 

 الناس

18. அதில் உள்ள ஓர் ஊற்ைாகும் அது. 
அதற்கு சல்சபலீ் என்று சபயர் 
கூைப்படும். 

ا عهیًْنا  َمَٰ  فِْيهه ِبْيًل   ُتسه لْسه سه
 

19. இன்னும் (சிறுவர்களாககவ) 
நிரந்தரமாக இருக்கும் சிறுவர்கள் 
அவர்கறள சுற்ைி வருவார்கள். நீர் 
அ(ந்த சிறு)வர்கறளப் பார்த்தால் பரப்பி 
றவக்கப்பட்ட முத்துக்களாக அவர்கறள 
நிறனப்பரீ். 

یهُطْوُف  ْ  وه ان   عهلههْْیِ   ِولْده
لَهُدْونه    ْ  اِذها َمُخه ُ هیهَْته ا   ره
 ْ ُ ِسْبهَته  َمهنْثُوًْرا  لُْؤلًُؤا حه

20. இன்னும் (சசார்க்கத்தில்) நீர் எந்த 
இடத்றதப் பார்த்தாலும் 
கபரின்பத்றதயும் கபராட்சிறயயும் நீர் 
பார்ப்பரீ். 

اِذها هیْته  وه ا هَمه  ره هیْته  ث ا نهِعْيًما   ره
ُملْكًا ا  َوه ِبْْیً  كه

21. அவர்களுக்கு கமல் (உள் புைம்) 
பச்றச நிை சமன்றமயான பட்டும் 
(சவளிப் புைம்) தடிப்பான பட்டு 
ஆறடகளும் இருக்கும். இன்னும் 
சவள்ளியினால் சசய்யப்பட்ட 
காப்புகளால் அலங்கரிக்கப்படுவார்கள். 
இன்னும், அவர்களின் இறைவன் 
அவர்களுக்கு மிகத் தூய்றமயான 
பானத்றத புகட்டுவான். 

 ْ ُ ُخْضر    ُسْنُدس   ثِيهاُب  عَٰلِهْیه
ق  ؗ  ا َوهاِْستهَْبه ُحلَُْو  اوِره  وه هسه   ِمْن  ا

ة     قَٰهُىْ  فَِضه بَُُهْم  وهسه ابًا ره ره   شه
ُهوًْرا   طه

22. நிச்சயமாக இறவ (அறனத்தும்) 
உங்களுக்கு (-நீங்கள் சசய்த 
நன்றமகளுக்கு) கூலியாக இருக்கும். 
உங்கள் (-சசார்க்கத்றதப் சபறுவதற்காக 
நீங்கள் சசய்த) உறழப்பு நன்ைி 
அைியப்பட்டதாக (பாராட்டுக்குரியதாக, 
நற்கூலிகளுக்கு தகுந்ததாக) இருக்கும். 

ا اَِنه  ذه هانه  هَٰ ٓاًء   لهُكْم  ك زه جه
هانه  ْعُيُكْم  َوهك  َمهْشُكوًْران  سه

23. நிச்சயமாக நாம்தான் உம்மீது இந்த 
குர்ஆறன சகாஞ்சம் சகாஞ்சமாக 
இைக்கிகனாம். 

نَها  لْنها  نهْحُن  اِ   عهلهْيكه   نهَزه
نه   تهَْنِیًْل   الُْقْراَٰ
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24. ஆக, உமது இறைவனின் 
கட்டறளக்காக (-அவன் உம்மீது 
கட்டாயமாக்கிய கடறமகறளயும் 
சுமத்திய சபாறுப்புகறளயும் 
நிறைகவற்றுவதில்) நீர் சபாறுறமயாக 
இருப்பரீாக! அவர்களில் (எந்த ஒரு) 
பாவிக்கும் அல்லது 
நிராகரிப்பாளருக்கும் நீர் கீழ்ப்படியாதீர்! 

بَِكه  لُِحْكِم  فهاْصَِبْ   ُتِطعْ  وهَله  ره
 ْ ثًِما  ِمْٰنُ هوْ  اَٰ  كهُفوًْرا   ا

25. இன்னும், உமது இறைவனின் 
சபயறர காறலயி(ல் ஃபஜ்ர் 
சதாழுறகயி)லும் மாறலயி(ல் ளுஹ்ர், 
அஸ்ர் சதாழுறககளி)லும் நிறனவு 
கூர்வரீாக! 

ُكرِ  بَِكه  اْسمه  وهاذْ ةً  ره بُْكره
هِصْيًل ۬    َوها

26. இன்னும், இரவில் அவனுக்காக 
சிரம் பணிந்து (மஃரிபு இன்னும் இஷா 
சதாழுறககறள) சதாழுவரீாக! 
இன்னும், நீண்ட கநரம் (உபரியான 
சதாழுறககள் மூலம்) அவறன 
சதாழுது வணங்குவரீாக! 

ِمنه   لهه   فهاْسُجْد  الَهْيِل  وه
ْحهُ  َبِ یًْل  لهْيًل  وهسه وِ  طه

27. நிச்சயமாக இவர்கள் (அவசரமான) 
உலக வாழ்க்றகறய விரும்புகிைார்கள். 
இன்னும், அவர்களுக்கு முன்னர் 
இருக்கின்ை மிக கனமான ஒரு நாறள 
(-அந்நாளுக்காக நன்றமகறள 
கசகரிப்பறத) விட்டுவிடுகிைார்கள். 

ءِ  اَِنه  اِجلهةه  یُِحَبُْونه  هَٰ ُؤاَله   الْعه
ُرْونه  یهذه ُهْم  وه ٓاءه  یهْوًما   وهره
هِقْيًل   ث

28. நாம்தான் அவர்கறள பறடத்கதாம், 
அவர்களின் பறடப்றப (-உடல் 
உறுப்புகறள, மூட்டுகறள) 
உறுதிப்படுத்திகனாம். நாம் நாடினால் 
(பறடப்பால்) அவர்கள் கபான்ை 
மனிதர்கறள (ஆனால், அமல்களால் 
அவர்களுக்கு மாற்ைமானவர்கறள 
அவர்களுக்கு) பதிலாக நாம் சகாண்டு 
வருகவாம். 

ْ  نهْحُن  ُ لهْقٰنَٰ ْدنها   خه ده   وهشه
ُهْم    هْسره اِذها  ا لْنها   ِشْئنها  وه   بهَده
هْمثهالهُهْم   تهْبِدیًْل   ا



 

ஸூரா நாஸ் 

 

1394 

 

 الناس

29. நிச்சயமாக இது ஓர் 
அைிவுறரயாகும். ஆக, யார் (சவற்ைி 
சபை) நாடுகிைாகரா அவர் தனது 
இறைவனின் பக்கம் ஒரு பாறதறய 
ஏற்படுத்திக் சகாள்ளட்டும். 

ِذه   اَِنه  ة     هَٰ ٓاءه  فهمهْن  تهْذِكره   شه
ذه  تَهخه بَِه   اِلَٰ  ا ِبْيًل  ره  سه

30. அல்லாஹ் நாடினால் தவிர நீங்கள் 
நாடமுடியாது. நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
நன்கைிந்தவனாக, மகா ஞானவானாக 
இருக்கிைான். 

ا  مه ٓاُءْونه  وه هْن  اََِله   تهشه ٓاءه  ا   یَهشه
 ُ ه  اَِنه     اّلَلَٰ هانه  اّلَلَٰ   عهلِْيًما  ك

ِكْيًما ۬    حه

31. அவன் யாறர நாடுகிைாகனா 
அவறர தனது அருளில் அவன் 
பிரகவசிக்க றவக்கிைான். 
அநியாயக்காரர்கள் - துன்புறுத்தும் 
தண்டறனறய அவர்களுக்காக அவன் 
தயார்சசய்து றவத்துள்ளான். 

ْن  یَُْدِخُل  ٓاءُ  مه ْحمهِته     ِفْ   یَهشه   ره
لِِمْيه  الَظَٰ هعهَده  وه ابًا لهُهْم  ا   عهذه

هلِْيًمان   ا

ஸூரா முரஸ்லாத்  المرسلات 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. சதாடர்ச்சியாக வசீுகிை காற்றுகள் மீது 
சத்தியமாக!  َِٰت ل الُْمْرسه  ُعْرفًا   وه

2. அதிகவகமாக வசீுகிை புயல்காற்றுகள் 
மீது சத்தியமாக!  ِت ِصفَٰ ْصًفا   فهالْعَٰ  عه

3. (கமகங்கறள பல திறசகளில்) 
பரப்புகின்ை காற்றுகள் மீது சத்தியமாக!  ِت الَنَِٰشرَٰ  نهْشًرا   وه

4. (உண்றமக்கும் சபாய்யுக்கும் 
இறடயில்) சதளிவாக பிரித்துவிடக் 
கூடிய அத்தாட்சிகள் மீது சத்தியமாக! 

ِرقَِٰت   فهْرقًا   فهالْفَٰ
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5. (நபிமார்கள் மீது கவதங்கறள) 
இைக்குகிை (வான)வர்கள் மீது 
சத்தியமாக! 

ِت   ِذْكًرا   فهالُْملِْقيَٰ

6. (அல்லாஹ்வின் புைத்திலிருந்து 
அடியார்கள் மீது) ஆதாரமாக 
இருப்பதற்காக, அல்லது (அவர்களுக்கு) 
எச்சரிக்றகயாக இருப்பதற்காக 
(கவதங்கள் இைக்கப்படுகின்ைன)! 

هوْ  عُْذًرا  نُْذًرا   ا

7. நிச்சயமாக நீங்கள் எச்சரிக்கப்படுவது 
நிகழ்ந்கத தீரும்.  نَهمها  لهوهاقِع    ُتْوعهُدْونه  اِ

8. ஆக, நட்சத்திரங்கள் ஒளி 
மங்கிவிடும்கபாது, ْت   الَنُُجْوُم  فهاِذها  ُطِمسه

9. இன்னும், வானம் பிளக்கப்படும்கபாது, اِذها مهٓاءُ  وه ْت    الَسه  فُِرجه

10. இன்னும், மறலகள் சுக்கு நூைாக 
சபாசுக்கப்படும்கபாது, اِذها  نُِسفهْت   الِْجبهاُل  وه

11. இன்னும், தூதர்கள் (மறுறமயில் 
அவர்களுக்கான குைிப்பிட்ட கநரத்தில் 
ஒன்று கசர்வதற்காக) கநரம் 
குைிக்கப்படும்கபாது, 

اِذها ُسُل  وه  اُقَِتهْت   الَرُ

12. எந்த நாளுக்காக அவர்கள் கநரம் 
குைிக்கப்பட்டு இருக்கிைார்கள்!?  ِلهْت   یهْوم   َِلهَی  اَُجِ

13. (ஆம், மறுறமயின்) தீர்ப்பு 
நாளுக்காக (அவர்கள் கநரம் 
குைிக்கப்பட்டுள்ளார்கள்). 

 الْفهْصِل   لِيهْوِم 

14. தீர்ப்பு நாள் என்னசவன்று உமக்கு 
அைிவித்தது எது?   ا مه ىكه  وه هْدرَٰ ا  ا   یهْوُم  مه

 الْفهْصِل  

15. சபாய்ப்பித்தவர்களுக்கு அந்நாளில் 
நாசம்தான்!   یْل ذ   وه ى ِ ِبْيه  یَهْومه  لَِلُْمكهَذِ
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16. (நிராகரித்த) முன்கனார்கறள நாம் 
அழிக்கவில்றலயா?  هلهْم لِْيه   نُْهلِِك  ا هَوه  اَْل

17. பிைகு, (அவர்களுக்கு பின்னர் வந்த 
நிராகரிப்பாளர்களான) பின்கனார்கள் 
(நிராகரிப்பிலும் பிைகு தண்டறன 
அனுபவிப்பதிலும்) அவர்(களின் 
முன்கனார்)கறள பின்சதாடரும்படி 
சசய்கதாம். 

 اَْلَِٰخِریْنه  نُْتِبُعُهُم  ثَُمه 

18. இவ்வாறுதான் குற்ைவாளிகளுக்கு 
நாம் சசய்கவாம்.  لِكه ُل  كهذَٰ ِبالُْمْجِرِمْيه  نهْفعه

 

19. சபாய்ப்பித்தவர்களுக்கு அந்நாளில் 
நாசம்தான்!   یْل ذ   وه ى ِ ِبْيه  یَهْومه  لَِلُْمكهَذِ

20. பலவனீமான ஒரு நீரிலிருந்து நாம் 
உங்கறள பறடக்கவில்றலயா?  هلهْم   َمهٓاء    َمِْن  نهْخلُْقَكُْم  ا

 َمهِهْي   

21. ஆக, உறுதியான ஓர் இடத்தில் நாம் 
அறத றவத்கதாம்,  ُه لْنَٰ عه ار   ِفْ  فهجه ِكْي    قهره  َمه

22. குைிப்பிட்ட ஒரு தவறண வறர.  َٰر   اِل  َمهْعلُْوم    قهده

23. ஆக, நாம் திட்டமிட்கடாம். நாகம 
சிைந்த திட்டமிடுபவர்கள்.   ۬ ْرنها   ِدُرْونه  فهِنْعمه  فهقهده الْقَٰ

 

24. சபாய்ப்பித்தவர்களுக்கு அந்நாளில் 
நாசம்தான்!   یْل ذ   وه ى ِ ِبْيه  یَهْومه  لَِلُْمكهَذِ

25. பூமிறய (அது தனக்குள்) ஒன்று 
கசர்க்கக்கூடிய ஒரு பாத்திரமாக நாம் 
ஆக்கவில்றலயா, 

هلهْم  ِل  ا اًتا   اَْلهْرضه  نهْجعه  ِكفه
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26. (அது தன் முதுகின் கமல்) 
உயிருள்ளவர்கறளயும் (தன் 
வயிற்றுக்குள்) இைந்தவர்கறளயும் 
(சுமக்கக்கூடிய ஒரு பாத்திரமாக நாம் 
ஆக்கவில்றலயா)? 

ًتا   هْموها هْحيهٓاًء َوها  ا

27. இன்னும், அதில் மிக உயரமான 
(சபரிய) மறலகறள நாம் ஆக்கிகனாம். 
இன்னும், உங்களுக்கு மதுரமான நீறர 
நாம் புகட்டிகனாம். 

لْنها  عه ا  وهجه وهاِسه  فِْيهه ت    ره ِمخَٰ شَٰ
ُكْم  هْسقهیْنَٰ ًتا   َمهٓاءً  َوها ا  فُره

28. சபாய்ப்பித்தவர்களுக்கு அந்நாளில் 
நாசம்தான்!   یْل ذ   وه ى ِ ِبْيه  یَهْومه  لَِلُْمكهَذِ

29. நீங்கள் எறத சபாய்ப்பிப்பவர்களாக 
இருந்தீர்ககளா அதன் பக்கம் (இன்று) 
சசல்லுங்கள்! 

ا لُِقْو  نْطه ا  اِلَٰ  اِ  ِبه   ُكنُْتْم  مه
بُْونه    ُتكهَذِ

30. மூன்று கிறளகறள உறடய 
(சநருப்பு) புறகயின் பக்கம் நீங்கள் 
சசல்லுங்கள்! 

ا لُِقْو  نْطه َِٰث  ِذْی   ِظَل   اِلَٰ  اِ هل   ث
 ُشعهب   

31. அது நிழல்தரக்கூடியது அல்ல. 
இன்னும், அது (சநருப்பின்) 
ஜுவாறலயிலிருந்து தடுக்காது. 

لِْيل  َوهَله  ََله   ِمنه   یُْغِنْ  ظه
ِب    اللَههه

32. நிச்சயமாக அ(ந்த நரகமான)து 
மாளிறகறயப் கபால் உள்ள சநருப்பு 
கங்குகறள எைியும்! 

ا  نَههه ر   تهْرِمْ  اِ ره هالْقهْصِر   ِبشه  ك

33. அறவகயா கரு மஞ்சள் நிை 
ஒட்டறககறளப் கபால் இருக்கும்!   هنَهه ها  ُصْفر    ِجمَٰلهت   ك

34. சபாய்ப்பித்தவர்களுக்கு அந்நாளில் 
நாசம்தான்!   یْل ذ   وه ى ِ ِبْيه لَِلْمُ  یَهْومه  كهَذِ

35. இது அவர்கள் கபசாத நாளாகும். ا  یهْنِطُقْونه   َله  یهْوُم  هَٰذه
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36. இன்னும், அவர்களுக்கு அனுமதி 
தரப்படாது. (அனுமதி 
சகாடுத்தால்தாகன) அவர்கள் 
சாக்குகபாக்குகள் கூறுவதற்கு. 

فهيهْعتهِذُرْونه   لهُهْم  یُْؤذهُن  وهَله 
 

37. சபாய்ப்பித்தவர்களுக்கு அந்நாளில் 
நாசம்தான்!   یْل ذ   وه ى ِ ِبْيه  یَهْومه  لَِلُْمكهَذِ

38. இது தீர்ப்பு நாளாகும். உங்கறளயும் 
(உங்கள்) முன்கனாறரயும் (ஒகர 
றமதானத்தில்) நாம் ஒன்று 
கசர்த்துள்களாம். 

ا ُكْم   الْفهْصِل    یهْوُم  هَٰذه مهْعنَٰ   جه
لِْيه  هَوه اَْل  وه

39. ஆக, உங்களிடம் (எனக்கு எதிராக 
தீங்கு சசய்வதற்கு; அல்லது, நீங்கள் 
எனது தண்டறனயிலிருந்து 
தப்பிப்பதற்கு) ஒரு சூழ்ச்சி இருந்தால், 
எனக்கு (அந்த) சூழ்ச்சி(றய) சசய்யுங்கள். 

هانه  فهاِْن   كهْيد   لهُكْم  ك
 فهِكْيُدْوِن 

40. சபாய்ப்பித்தவர்களுக்கு அந்நாளில் 
நாசம்தான்!   یْل ذ   وه ى ِ ن  یَهْومه ِبْيه  لَِلُْمكهَذِ

41. நிச்சயமாக இறையச்சம் உள்ளவர்கள் 
(அடர்த்தியான மரங்களின்) 
நிழல்களிலும் ஊற்றுகளிலும், 

َٰل   ِفْ  الُْمَتهِقْيه  اَِنه  ِظل
 َوهُعُيْون   

42. அவர்கள் விரும்புகின்ை பழங்களிலும் 
(-அவற்றைப் புசிப்பதிலும்) இருப்பார்கள். 
(-அவற்றை முழுறமயாக 
அனுபவிப்பார்கள்.) 

ِكهه  فهوها  یهْشتهُهْونه   ِمَمها  وه

43. நீங்கள் சசய்துசகாண்டிருந்தவற்றுக்கு 
(-உங்கள் நல்ல அமல்களுக்கு) பகரமாக 
இன்பமாக (இவற்றை) உண்ணுங்கள்! 
பருகுங்கள்! 

بُْوا كُلُْوا ٌۢ  وهاْشره ـ ً   ِبمها  اههِنْيٓ
 تهْعمهلُْونه  ُكنُْتْم 

44. நிச்சயமாக நாம் நல்லைம் 
புரிபவர்களுக்கு இவ்வாறுதான் கூலி 
சகாடுப்கபாம். 

نَها  لِكه  اِ   نهْجِزی كهذَٰ
 الُْمْحِسِنْيه 
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45. சபாய்ப்பித்தவர்களுக்கு அந்நாளில் 
நாசம்தான்!   یْل ذ   وه ى ِ ِبْيه  یَهْومه  لَِلُْمكهَذِ

46. (இவ்வுலகில்) சிைிது காலம் 
உண்ணுங்கள்! சுகம் அனுபவியுங்கள்! 
நிச்சயமாக நீங்கள் குற்ைவாளிகள் 
ஆவரீ்கள்! 

تهمهَتهُعْوا كُلُْوا نَهُكْم  قهلِْيًل  وه   اِ
 َمُْجِرُمْونه 

47. சபாய்ப்பித்தவர்களுக்கு அந்நாளில் 
நாசம்தான்!   یْل ذ   وه ى ِ ِبْيه  یَهْومه  لَِلُْمكهَذِ

48. சதாழுங்கள் என்று அவர்களுக்கு 
சசால்லப்பட்டால் அவர்கள் சதாழ 
மாட்டார்கள். 

اِذها ُعْوا لهُهُم  قِْيله  وه  َله  اْركه
 یهْركهُعْونه 

49. சபாய்ப்பித்தவர்களுக்கு அந்நாளில் 
நாசம்தான்!   یْل ذ   وه ى ِ ِبْيه  یَهْومه  لَِلُْمكهَذِ

50. ஆக, (இந்த குர்ஆறன இவர்கள் 
நம்பிக்றக சகாள்ளவில்றல என்ைால்) 
இதற்கு பின்னர் கவறு எந்த (கவத) 
சசய்திறய இவர்கள் நம்பிக்றக 
சகாள்வார்கள்? 

هَیِ  ِدیْث    فهِبا ه   حه  بهْعده
ن   یُْؤِمُنْونه

ஸூரா நபஃ النبإ 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. எறதப் பற்ைி அவர்கள் (தங்களுக்குள்) 
விசாரித்துக் சகாள்கிைார்கள்?  َمه لُْونه   عه ٓاءه  یهتهسه

2. மகத்தான சசய்திறயப் பற்ைியா?  ِن ِظْيِم   النَهبهاِ  عه  الْعه

3. அதில் அவர்கள் (தங்களுக்குள்) 
கருத்து கவறுபாடு சகாள்கிைார்கள். 
(அவர்களில் ஒருவர் மறுறம உண்டு 
என்றும்; இன்சனாருவர் மறுறம 
இல்றல என்றும் கூறுகிைார்.) 

 ُمْختهلُِفْونه   فِْيهِ  ُهْم  الَهِذْی 
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4. அவ்வாைல்ல! (அவர்கள் அறத) 
விறரவில் அைிவார்கள்.  هَله يهْعلهُمْونه   ك  سه

5. பிைகு(ம் கூறுகிகைன்), அவ்வாைல்ல. 
(உண்றமறய) விறரவில் அைிவார்கள்.  هَله  ثَُمه يهْعلهُمْونه  ك  سه

6. பூமிறய விரிப்பாக நாம் 
ஆக்கவில்றலயா?  هلهْم ِل  ا ًدا   اَْلهْرضه  نهْجعه  ِمهَٰ

7. இன்னும், மறலகறள - (பூமி 
ஆடாமல் இருக்க அறத 
ஸ்திரப்படுத்தும்) முறளக்ககால்களாக 
நாம் ஆக்கவில்றலயா? 

هْوتهاًدا    وهالِْجبهاله   ا

8. இன்னும், உங்கறள கஜாடிகளாகப் 
பறடத்கதாம். (எல்லாவற்ைிலும் ஆண், 
சபண், நல்லது, சகட்டது, வானம், பூமி, 
நீர், சநருப்பு என இரு வறககறள 
பறடத்கதாம்.) 

ُكْم  لهْقنَٰ هْزوهاًجا   وهخه  ا

9. இன்னும், உங்கள் நித்திறரறய 
(உங்களுக்கு) ஓய்வாக ஆக்கிகனாம்.  لْنها عه ُكْم  وهجه  ُسبهاًتا   نهْومه

10. இன்னும், இரறவ (உங்கறள 
மூடிக்சகாள்கிை) ஆறடயாக 
ஆக்கிகனாம். 

لْنها وه  عه  لِبهاًسا   الَهْيله  جه

11. இன்னும், பகறல வாழ்வா(தாரத்றத 
கதடுவதற்கான கநரமா)க ஆக்கிகனாம்.  لْنها عه اره  وهجه اًشا   الَنههه عه  مه

12. இன்னும், உங்களுக்கு கமல் 
பலமான ஏழு வானங்கறள 
அறமத்கதாம். 

بهنهیْنها  ْبًعا  فهْوقهُكْم  وه   سه
اًدا    ِشده

13. இன்னும், பிரகாசிக்கக்கூடிய 
விளக்றக (முதல் வானத்தில்) 
ஆக்கிகனாம். 

لْنها  عه اًجا َوهَههاًجا    وهجه  ِسره

14. இன்னும், கார்கமகங்களிலிருந்து 
சதாடர்ச்சியாக சபாழியக்கூடிய (மறழ) 
நீறர இைக்கிகனாம். 

لْنها  هنْزه ا ِت  ِمنه  وه   مهٓاءً  الُْمْعِصرَٰ
اًجا   هَجه  ث
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15. அதன் மூலம் தானியத்றதயும் 
தாவரத்றதயும் நாம் உற்பத்தி 
சசய்வதற்காக (மறழறய 
இைக்கிகனாம்). 

ًبا َوهنهبهاًتا   ِبه   لَُِنْخِرجه   حه

16. இன்னும், (பழங்கள் நிறைந்த, 
கிறளகள்) அடர்த்தியான 
கதாட்டங்கறளயும் (நாம் உற்பத்தி 
சசய்வதற்காக மறழறய 
இைக்கிகனாம்). 

َنَٰت   هلْفهافًا   وهجه  ا

17. நிச்சயமாக தீர்ப்பு நாள் 
குைிப்பிடப்பட்ட காலமாக இருக்கிைது.  هانه  الْفهْصِل  یهْومه  اَِنه  ك

اًتا    ِمْيقه

18. எக்காளத்தில் ஊதப்படுகிை நாளில் 
(அது நிகழும்). ஆக, (அந்த நாளில் 
நீங்கள் பல) கூட்டங்களாக வருவரீ்கள். 

وْرِ  ِف  یُْنفهُخ  یَهْومه   فهتهاُْتْونه  الَصُ
هفْوها  ًجا  ا

19. இன்னும், வானம் திைக்கப்படும். 
ஆக, அது, (பல) வழிகளுறடயதாக 
மாைிவிடும். 

ِت  فُِتحه مهٓاءُ  وه  فهكهانهْت  الَسه
هبْوهابًا    ا

20. இன்னும், மறலகள் 
அகற்ைப்பட்டுவிடும். ஆக, 
(பார்ப்பவர்களுக்கு) அது கானல் நீராக 
மாைிவிடும். 

ِت  ه  فهكهانهْت  الِْجبهاُل  وهُسَْیِ
ابًا   ره  سه

21. நிச்சயமாக நரகம் 
எதிர்பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிைது.  َنهمه  اَِنه هه هانهْت  جه اًدا    ك  ِمْرصه

22. எல்றல மீைிகளுக்கு (-சபரும் 
பாவிகளுக்கு) தங்குமிடமாக இருக்கும்.  اِغْيه اَٰبًا   لَِلَطه  مه

23. அதில் (அவர்கள்) நீண்ட காலங்கள் 
தங்கக் கூடியவர்களாக (இருப்பார்கள்).  ا   لََِٰبِثْيه ابًا   فِْيهه هْحقه  ا
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24. (உடல்கள் மீது நரக சநருப்பின் 
சூட்றட தனிக்கிை) குளிர்ச்சிறயகயா 
(குடிப்பதற்கும் தாகம் தீர்ப்பதற்கும் 
நல்ல) ஒரு பானத்றதகயா அதில் 
அவர்கள் சுறவக்க மாட்டார்கள், 

ا  یهُذْوقُْونه  َله    َله بهْرًدا َوه  فِْيهه
ابًا   ره  شه

25. சகாதி நீறரயும், சீழ் சலத்றதயும் 
தவிர. (இறவதான் அவர்களின் 
குடிபானங்களாக இருக்கும்.) 

اقًا   اََِله  َسه ِمْيًما َوهغه  حه

26. (அவர்களின் சசயல்களுக்குத்) 
தகுந்த கூலியாக (கூலி 
சகாடுக்கப்படுவார்கள்.) 

ٓاءً  زه  َوِفهاقًا   جه

27. நிச்சயமாக அவர்கள் (மறுறமயில் 
தங்களது சசயல்கள்) 
விசாரிக்கப்படுவறத 
பயப்படாதவர்களாக இருந்தார்கள். 

نَهُهْم  هانُْوا اِ  یهْرُجْونه  َله  ك
ابًا    ِحسه

28. இன்னும், நம் வசனங்கறள 
பிடிவாதமாக சபாய்ப்பித்தார்கள். بُْوا َذه بًا   ِباَٰیَِٰتنها  وهكه ا  ِكَذه

29. (அவர்களின் சசயல்கள்) 
எல்லாவற்றையும் எழுதி அவற்றைப் 
பதிவு சசய்கதாம். 

ء   وهكَُله  ْ یْنَٰهُ  َشه هْحصه ًبا   ا  ِكتَٰ

30. ஆககவ, (இன்றைய தினம் நரக 
தண்டறனறய) சுறவயுங்கள்! ஆக, 
உங்களுக்கு அதிகப்படுத்தகவ 
மாட்கடாம், தண்டறனறயத் தவிர! 

ْ  فهُذْوقُْوا ُكْم  فهله  اََِله  نَهِزیْده
ابًان   عهذه

31. அல்லாஹ்றவ அஞ்சுபவர்களுக்கு 
நிச்சயமாக சவற்ைி (-நற்பாக்கியம்) 
உண்டு. 

اًزا   لِلُْمَتهِقْيه  اَِنه  فه  مه

32. கதாட்டங்களும் திராட்றசகளும் 
(அவர்களுக்கு) உண்டு.  ٓاى ِقه ده هْعنهابًا   حه ا  وه

33. இன்னும், சம வயதுறடய, 
வாலிபமான கன்னிகளும் உண்டு.  ابًا   وهكهوهاِعبه ْتره ه  ا
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34. இன்னும், (மதுவால்) நிரம்பிய 
கிண்ணமும் (அவர்களுக்கு) உண்டு. هاًْسا ك  ِدههاقًا   وه

35. அதில் வணீ் கபச்றசயும், (ஒருவர் 
மற்ைவறரப்) சபாய்ப்பிப்பறதயும் 
சசவியுை மாட்டார்கள். 

ا  یهْسمهُعْونه  َله   وهَله  لهْغًوا فِْيهه
بًا    ِكَذَٰ

36. உம் இறைவனிடமிருந்து கூலியாக, 
கணக்கிடப்பட்ட (கபாதுமான) 
அருட்சகாறடயாக (இவற்றை 
வழங்கப்படுவார்கள்). 

ٓاءً  زه بَِكه  َمِْن  جه ٓاءً  َره طه   عه
ابًا    ِحسه

37. (அவன்,) வானங்கள், பூமி, இன்னும் 
அவ்விரண்டிற்கும் 
மத்தியிலுள்ளவற்ைின் அதிபதி, 
கபரருளாளன் (ஆவான்). அவனிடம் 
கபசுவதற்கு உரிறம சபைமாட்டார்கள், 

َبِ  ِت  َره مَٰوَٰ ا  وهاَْلهْرِض  الَسه مه  وه
ْحمَِٰن  بهیْنهُهمها    یهْملُِكْونه  َله  الَره
ابًا   ِمْنهُ   ِخطه

38. ஜிப்ரீலும், மலக்குகளும் 
வரிறசயாக நிற்கிை நாளில். 
கபரருளாளன் (அல்லாஹ்) எவருக்கு 
அனுமதித்தாகனா அவறரத் தவிர 
கபசமாட்டார்கள். இன்னும், (கபசுவதற்கு 
அனுமதி சகாடுக்கப்பட்ட) அவர் 
சரியானறதகய கூறுவார். 

ْوُح  یهُقْوُم  یهْومه  كهةُ   الَرُ َٰٓى ِ الْمهل  وه
  ۬  ۬ ا   َفً ْن  اََِله  یهتهكهلَهُمْونه  ََله  صه  مه
هِذنه  ْحمَُٰن  لههُ  ا وهابًا   وهقهاله  الَره صه
 

39. அதுதான் உண்றமயான நாள். (அது 
நிகழ்ந்கத தீரும்.) ஆக, யார் 
(நற்பாக்கியத்றத) நாடுவாகரா (அவர்) 
தம் இறைவனருகில் (தனக்கு) 
மீளுமிடத்றத (-தங்குமிடத்றத) 
ஆக்கிக்சகாள்வார். 

لِكه  َقُ    الْيهْوُم  ذَٰ ٓاءه  فهمهْن  الْحه   شه
ذه  تَهخه بَِه   اِلَٰ  ا اَٰبًا  ره  مه
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40. மனிதன் தனது இரு கரங்கள் 
முற்படுத்தியவற்றைப் பார்க்கிை நாளில் 
(நிகழ இருக்கிை) சமீபமான ஒரு 
தண்டறனறயப் பற்ைி நிச்சயமாக நாம் 
உங்கறள எச்சரித்கதாம். இன்னும் 
(அந்நாளில்) நிராகரிப்பாளன் கூறுவான்: 
“நான் மண்ணாக ஆகிவிடகவண்டுகம” 
என்று. 

َها   ن ُكْم  اِ ْرنَٰ هنْذه ابًا ا ۬   عهذه  ۬  قهِریًْبا  
ا  الْمهْرءُ  یهْنُظرُ  یَهْومه  ْت  مه مه   قهَده
هُ  یهُقْوُل  یهدَٰ ِنْ  الْكَِٰفرُ  وه  یَٰلهیْته
بًان  ُكْنُت   ُترَٰ

ஸூரா நாஸிஆத்  النازعات 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. (தீகயாரின் உயிர்கறளக்) 
கடுறமயாகப் பைிப்பவர்கள் மீது 
சத்தியமாக! 

ِت  ِعَٰ ْرقًا   وهالََنَٰ  غه

2. (நல்கலாரின் உயிர்கறள) 
சமன்றமயாக றகப்பற்றுகவார் மீது 
சத்தியமாக! 

ِت  الَنَِٰشطَٰ  نهْشًطا   وه

3. நீந்துகவார் மீது சத்தியமாக!  ِت ِبحَٰ ْبًحا   وهالَسَٰ  سه

4. (இறைக் கட்டறளறய நிறைகவற்ை) 
முந்துகவார் மீது சத்தியமாக!  ِت ِبقَٰ ْبًقا   فهالَسَٰ  سه

5. காரியத்றத நிர்வகிப்கபார் மீது 
சத்தியமாக! (நீங்கள் மீண்டும் 
உயிர்ப்பிக்கப் படுவரீ்கள்,) 

ِت  بَِرَٰ هْمًرا   فهالُْمده  ا

6. பூமி(யும் மறலயும் பலமாக) 
அதிருகின்ை நாளில்.  ُة   تهْرُجُف  یهْومه اِجفه  الَره

7. பின்சதாடரக்கூடியது (-மக்கள் 
எழுப்பப்படுவதற்காக இரண்டாவது 
முறையாக எக்காளம் ஊதப்படுதல்) 
அறத பின்சதாடரும். 

ا  اِدفهُة   تهْتبهُعهه  الَره
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8. அந்நாளில், (சில) உள்ளங்கள் பயந்து 
நடுங்கும்.   ذ   قُلُْوب ى ِ  َوهاِجفهة    یَهْومه

9. அவற்ைின் பார்றவகள் (பயத்தால்) 
கீழ் கநாக்கியறவயாக இழிவுற்ைதாக 
இருக்கும். 

اُرهها  هبْصه ة    ا اِشعه  خه

10. (நிராகரிப்கபார்) கூறுகிைார்கள்: 
“நிச்சயமாக நாம் (இைந்துவிட்டால் 
மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டு) முந்திய 
நிறலறமக்குத் திருப்பப்படுகவாமா?’’ 

نَها  یهُقْولُْونه  اِ  ِف  لهمهْرُدْوُدْونه  ءه
ِة   افِره  الْحه

11. (அதுவும்) உக்கிப்கபான 
எலும்புகளாக நாம் மாைி 
இருந்தாலுமா? 

اِ  اًما ُكَنها  ذهاءه ةً   ِعظه  نَهِخره

12. அவ்வாைாயின், அது (நமக்கு) 
நஷ்டமான திரும்புதல்தான் என்று 
(ககலியாகக்) கூறுகிைார்கள். (-நாம் 
மறுறமறய நம்பிக்றக சகாள்ளாமல் 
இருக்கும் நிறலயில் நாம் மீண்டும் 
உயிர்ப்பிக்கப்பட்டால் நமக்கு 
நரகம்தான். அது நமக்கு 
நஷ்டமாயிற்கை என்று ககலியாக 
கபசுகிைார்கள்.) 

ة   اِذًا ِتلْكه  قهالُْوا َره ة     كه اِسره  خه

13. (மறுறமயாகிய) அதுசவல்லாம் 
ஒகர ஓர் அதட்டல் சத்தம்தான். (ஒரு 
முறை ஊதப்பட்டவுடன் மறுறம 
நிகழ்ந்து விடும்.) 

ة    ِِهه  فهاِنَهمها  ة  َوهاِحده  زهْجره

14. அப்கபாது அவர்கள் 
(உயிர்ப்பிக்கப்பட்டு) பூமியின் 
கமற்பரப்பில் (ஒன்று கசர்க்கப்பட்டு) 
இருப்பார்கள். 

ِة   ُهْم  فهاِذها اِهره  ِبالَسه

15. (நபிகய!) மூஸாவுறடய சசய்தி 
உமக்கு வந்ததா?  ىكه  ههْل تَٰ ه ِدیُْث  ا  ُمْوسَٰ   حه
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16. “துவா” (எனும்) பரிசுத்தமான 
பள்ளத்தாக்கில் அவருறடய இறைவன் 
அவறர அறழத்த சமயத்றத நிறனவு 
கூருங்கள். 

بَُه   نهادَٰىهُ  اِذْ  ِس  ِبالْوهادِ  ره  الُْمقهَده
 ُطًوی  

17. ஃபிர்அவ்னிடம் சசல்வரீாக! 
நிச்சயமாக அவன் எல்றல மீைினான்.  ْونه  اِلَٰ  اِذْههْب نَهه    فِْرعه ؗ   اِ غَٰ  طه

18. ஆக, (மூஸாகவ!) நீர் (அவனிடம்) 
கூறுவரீாக! “(ஃபிர்அவ்கன!) நீ 
(இஸ்லாறம ஏற்று) 
பரிசுத்தமறடவதற்கு உனக்கு 
விருப்பமா?” 

هْن  اِلَٰ   لَهكه  ههْل  فهُقْل  َكَٰ   ا  تهزه

19. “இன்னும், உன் இறைவனின் பக்கம் 
உனக்கு நான் கநர்வழி காட்டுவதற்கும், 
நீ (அவறனப்) பயந்து சகாள்வதற்கும் 
உனக்கு விருப்பமா?” 

هْهِدیهكه  ا بَِكه  اِلَٰ  وه  فهتهْخَشَٰ   ره

20. ஆக, (மூஸா) மிகப்சபரிய 
அத்தாட்சிறய அவனுக்குக் 
காண்பித்தார். 

ىهُ  یؗ   اَْلَٰیهةه  فهاهرَٰ  الُْكَْبَٰ

21. ஆனால், அவன் சபாய்ப்பித்தான், 
இன்னும் மாறுசசய்தான்.  به ؗ   فهكهَذه  وهعهصَٰ

22. பிைகு (நிராகரிப்பில்) முயன்ைவனாக 
(மூஸாறவ விட்டு) விலகினான்.  هْدبهره  ثَُمه ؗ   ا  یهْسعَٰ

23. இன்னும், (மக்கறள) ஒன்று 
திரட்டினான்; கூவி அறழத்தான்.  ره شه  فهنهادَٰؗی   فهحه

24. இன்னும், நான்தான் மிக உயர்வான 
உங்கள் இறைவன் எனக் கூைினான்.  هنها  فهقهاله بَُُكُم  ا ؗ   ره  اَْلهْعلَٰ

25. ஆககவ, இம்றம, மறுறமயின் 
தண்டறனறயக் சகாண்டு அல்லாஹ் 
அவறனப் பிடித்தான் (-தண்டித்தான்). 

هُ  ذه ُ  فهاهخه ةِ  نهكهاله  اّلَلَٰ   اَْلَِٰخره
 وهاَْلُْولَٰ  
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26. (அல்லாஹ்றவப்) 
பயப்படுகிைவருக்கு நிச்சயமாக இதில் 
ஒரு படிப்பிறன இருக்கிைது. 

لِكه  ِفْ  اَِنه  ةً  ذَٰ  لَِمهْن  لهِعَْبه
 یَهْخَشَٰ ۬ن 

27. (மனிதர்ககள!) பறடப்பால் நீங்கள் 
மிகப் பலமானவர்களா? அல்லது 
வானமா? (அல்லாஹ்தான்) அ(ந்த 
வானத்)றத அறமத்தான். 

هنُْتْم  ا َدُ  ءه هشه لًْقا ا هِم  خه مهٓاُء    ا  الَسه
اۥ   بهنَٰىهه

28. அதன் முகட்றட அவன் 
உயர்த்தினான், இன்னும் (அதில் கமடு 
பள்ளம் இல்லாமல்) அறத 
சமப்படுத்தினான். (-
ஒழுங்குபடுத்தினான்.) 

فهعه  ا  ره ْمكههه ا   سه ىهه َوَٰ  فهسه

29. இன்னும், (சூரியறன மறைய 
றவத்து) அதன் இரறவ 
இருளாக்கினான், இன்னும், (சூரியறன 
உதிக்க றவத்து) அதன் பகறல 
(ஒளியுடன்) சவளியாக்கினான். 

شه  هْغطه ا ا  وه جه  لهْيلههه هْخره ا   وه
ا   ىهه  ُضحَٰ

30. இன்னும், அதன் பின்னர், பூமிறய 
விரித்(து அதனுள் மனிதனுக்கு 
கதறவயானவற்றை றவத்)தான். 

لِكه  بهْعده  وهاَْلهْرضه  ا   ذَٰ ىهه  دهحَٰ

31. அதிலிருந்து அதன் நீறரயும், அதன் 
கமய்ச்சறலயும் சவளியாக்கினான்.  جه هْخره ا ا   مهٓاءههها  ِمْنهه

ا   ىهه ْرعَٰ مه  وه

32. இன்னும், மறலகறள (அதில்) 
ஆழமாக ஊன்ைினான்.  ا   وهالِْجبهاله ىهه هْرسَٰ  ا

33. உங்களுக்கும் உங்கள் 
கால்நறடகளுக்கும் பலன் 
தருவதற்காக (இவற்றை எல்லாம் 
இறைவன் பறடத்தான்). 

تهاعًا  اِمُكْم   لَهُكْم  مه َِلهنْعه  وه

34. ஆக, (-எக்காளத்தில் முதல் ஊதுதல் 
ஊதப்பட்டு மறுறமயின்) மிகப்சபரிய 
பயங்கரமான அழிவு வந்தால், 

ِت  فهاِذها ٓاءه ٓاَمهةُ   جه   الَطه
یؗ    الُْكَْبَٰ
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35. மனிதன், தான் சசய்தறத 
நிறனத்துப் பார்க்கிை நாளில் (அந்த 
அழிவு நிகழும்). 

َكهرُ  یهْومه  اُن  یهتهذه ا  اَْلِنْسه  مه
عَٰ    سه

36. இன்னும், (அந்நாளில்) 
பார்ப்பவருக்கு நரகம் 
சவளியாக்கப்படும். (எல்கலாரும் அறத 
பார்ப்பார்கள்.) 

بَُرِزهِت  ِحْيُم  وه ی   لِمهْن  الْجه یَهرَٰ
 

37. ஆககவ, யார் (தனது இறைவனுக்கு 
மாறு சசய்து சபருறமயடித்து) எல்றல 
மீைினாகனா, 

ا  هَمه ْن  فها غَٰ   مه  طه

38. இன்னும் (அற்பமான) உலக 
வாழ்றவத் கதர்ந்சதடுத்தாகனா,  هره ث اَٰ وةه  وه يَٰ نْيها   الْحه  الَدُ

39. (அவனுக்கு) நிச்சயமாக நரகம்தான் 
தங்குமிடம் ஆகும்.  ِحْيمه  فهاَِنه ی   ِِهه  الْجه  الْمهاْوَٰ

40. ஆக, யார் தன் இறைவனுக்கு முன் 
(தான்) நிற்கின்ை நாறளப் பயந்து, 
(தனது) மன இச்றசறய விட்டு 
ஆன்மாறவத் தடுத்தாகனா, 

ا  هَمه ا ْن  وه افه  مه بَِه   مهقهامه  خه  ره
ِن  الَنهْفسه  وهنههه  وَٰی    عه  الْهه

41. (அவனுக்கு) நிச்சயமாக 
சசார்க்கம்தான் தங்குமிடம் ஆகும்.  َنهةه  فهاَِنه ی   ِِهه  الْجه  الْمهاْوَٰ

42. (நபிகய!) மறுறமறயப் பற்ைி, 
எப்கபாது அது நிகழும் என உம்மிடம் 
ககட்கிைார்கள். 

ِن  ْسـ هلُْونهكه یه  ةِ  عه اعه هیَهانه  الَسه  ا
ا   ىهه  ُمْرسَٰ

43. (எப்கபாது நிகழுசமன) அறதக் 
கூறுவதற்கு எதில் நீர் இருக்கிைரீ்? 
(உமக்கு அது பற்ைி ஞானம் 
இல்றலகய!) 

هنْته  فِْيمه  ا   ِمْن  ا ىهه  ِذْكرَٰ

44. உம் இறைவன் பக்கம்தான் அதன் 
முடிவு இருக்கிைது.  َٰبَِكه  اِل ا   ره ىهه  ُمنْتههَٰ
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45. (நபிகய!) நீசரல்லாம் அறதப் 
பயப்படுகவாறர (அச்சமூட்டி) 
எச்சரிப்பவகர. (தவிர, அது 
நிகழப்கபாகும் காலத்றத 
அைிவிப்பவரல்ல.) 

ا   نَهمه هنْته  اِ ْن  ُمْنِذرُ  ا  مه
ا   ىهه  یَهْخشَٰ

46. அறத அவர்கள் (கண்ணால்) 
பார்க்கிை நாளில், நிச்சயமாக ஒரு 
(நாளின்) மாறல அல்லது அதன் 
முற்பகறலத் தவிர (இவ்வுலகில்) 
அவர்கள் தங்கவில்றல (என்பது) 
கபான்கை (அவர்களுக்குத்) கதான்றும். 

هنَهُهْم  ها ا  یهْومه  ك ْونههه ا لهْم  یهره  یهلْبهثُْو 
ِشَيهةً  اََِله  هوْ  عه ان  ا ىهه  ُضحَٰ

ஸூரா அபஸ عبس 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. (நபி முகம் சுளித்து) கடுகடுத்தார், 
இன்னும் புைக்கணித்தார்,  َلَٰ    عهبهسه تهوه  وه

2. அவரிடம் பார்றவயற்ைவர் 
வந்ததற்காக.  هْن هُ  ا ٓاءه  اَْلهْعمَٰ   جه

3. (நபிகய!) நீர் எப்படி அைிவரீ், 
(உம்மிடம் வந்த) அ(ந்த 
கண்சதரியாத)வர் பரிசுத்தமறடயலாம் 
அல்லவா? 

ا  مه لَهه   یُْدِریْكه  وه َكَٰ    لهعه  یهَزه

4. அல்லது (உம்மிடம்) அவர் அைிவுறர 
சபறுவார். ஆக, (அந்த) அைிவுறர 
அவருக்குப் பலனளிக்கலாம் அல்லவா? 
(அப்படி இருக்க நீர் அவறர விட்டு 
எப்படி முகம் திருப்பினரீ்?) 

هوْ  َكهرُ  ا هُ  یهَذه ى   فهتهْنفهعه ْكرَٰ  الَذِ

5. ஆக, எவன் (தன்றன அல்லாஹ்வின் 
அருறள விட்டுத்) கதறவயற்ைவனாகக் 
கருதினாகனா, 

ا  هَمه ِن  ا  اْستهْغنَٰ   مه
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6. நீர் அவறன (வரகவற்க) 
முன்கனாக்குகிைரீ்.  ى   لهه   فهاهنْته َدَٰ  تهصه

7. அவன் (இஸ்லாறம ஏற்று) 
பரிசுத்தமறடயாமல் இருப்பது உம்மீது 
(குற்ைம்) இல்றல. 

ا  مه هََله  عهلهْيكه  وه َكَٰ   ا  یهَزه

8. ஆக, எவர் உம்மிடம் (மறுறம மீது 
ஆறசப்பட்டு கல்வி கற்பதில்) 
விறரந்தவராக வந்தாகரா, 

ا  هَمه ا ْن  وه ٓاءهكه  مه  یهْسعَٰ   جه

9. அவகரா (அல்லாஹ்றவப்) 
பயப்படுகிைவராக,   َٰیهْخَش  وهُهوه

10. ஆக, அவறர நீர் 
அலட்சியப்படுத்துகிைரீ்.  ْنهُ  فهاهنْته  تهلهَهَٰ   عه

11. அவ்வாைல்ல! நிச்சயமாக இ(ந்த 
அத்தியாயமான)து ஓர் அைிவுறர 
ஆகும். 

هَله   ا  ك نَههه ة    اِ  تهْذِكره

12. ஆககவ, யார் (கநர்வழி சபை) 
நாடுகிைாகரா (அவர்) இதன் மூலம் 
நல்லுபகதசம் சபறுவார். 

ٓاءه  فهمهْن  ه    شه كهره  ذه

13. (இந்த கவதம்) கண்ணியமான 
ஏடுகளில்,  ْة    ُصُحف   ِف مه كهَره  َمُ

14. உயர்வான, தூய்றமயான ஏடுகளில் 
இருக்கிைது.   ة ة     َمهْرفُْوعه ره َهه  َمُطه

15. அது (வானவர்களில்) 
எழுதுபவர்களின் றககளில் 
பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது. 

ة    ِباهیِْدْی  فهره  سه

16. அவர்கள் கண்ணியவான்கள், 
நல்லவர்கள்.    ام ة    ِكره ره  بهره

17. (ஏக இறைவறன நிராகரிக்கும்) 
மனிதன் அழியட்டும்! அவன் எவ்வளவு 
நன்ைி சகட்டவனாக இருக்கிைான். 

اُن  قُِتله  ا   اَْلِنْسه ه    مه ْكفهره ه  ا
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18. எந்தப் சபாருளிலிருந்து அல்லாஹ் 
அவறனப் பறடத்தான்?  هَیِ  ِمْن ء   ا ْ لهقهه    َشه  خه

19. விந்திலிருந்து அவறனப் 
பறடத்தான். இன்னும் (பல 
நிறலகளில்) அவறன அறமத்தான். 

لهقهه   نَُْطفهة     ِمْن  ه    خه ره َده  فهقه

20. பிைகு, (அவன் தாயின் 
வயிற்ைிலிருந்து சவளிகயறுவதற்குரிய) 
பாறதறய எளிதாக்கினான். 

ِبْيله  ثَُمه  ه    الَسه ره  یهَسه

21. பிைகு, அவறன மரணிக்கச் 
சசய்தான்; அவறனப் புறதக் குழியில் 
தள்ளினான். 

اتهه   ثَُمه  همه هقْ  ا ه   فها ه  َبه

22. பிைகு, அவன் நாடியகபாது அவறன 
உயிர்ப்பிப்பான்.  ٓاءه  اِذها ثَُمه ه    شه ره هنْشه  ا

23. அவ்வாைல்ல! அல்லாஹ் 
அவனுக்குக் கட்டறளயிட்டறத அவன் 
நிறைகவற்ைவில்றல. 

هَله  ا   یهْقِض  لهَمها  ك ه    مه ره همه  ا

24. ஆககவ, மனிதன் தன் உணவின் 
பக்கம் (சிந்தித்துப்) பார்க்கட்டும்!  ِاُن  فهلْیهْنُظر  اِلَٰ  اَْلِنْسه

  ۬ اِمه   عه  طه

25. நிச்சயமாக நாம் (பூமியின் மீது) 
மறழ நீறர சபாழிந்கதாம்.  هنَها بهْبنها  ا َبًا   الْمهٓاءه  صه  صه

26. பிைகு, பூமிறயப் பிளந்கதாம்.  قهْقنها  ثَُمه ا    اَْلهْرضه  شه َقً  شه

27. ஆக, அதில் தானியத்றத முறளக்க 
றவத்கதாம். هنٌْۢبهْتنها ا  فها َبًا   فِْيهه  حه

28. இன்னும் திராட்றசறயயும், 
(பசுறமயான) காய்கைிகறளயும்,   وهِعنهًبا َوهقهْضًبا 

29. ஆலிவ் மரத்றதயும், கபரீச்றச 
மரத்றதயும்,   وهزهیُْتْونًا َوهنهْخًل 
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30. அடர்ந்த கதாட்டங்கறளயும்,  ٓاى ِقه ده  غُلًْبا   وهحه

31. பழங்கறளயும், புற்பூண்டுகறளயும்,   هبًَا ًة َوها ِكهه فها  وه

32. உங்களுக்கும் உங்கள் 
கால்நறடகளுக்கும் பலனுள்ளறவயாக 
இருப்பதற்காக (இந்த உணவுகறள 
எல்லாம் நாம் முறளக்க றவத்தறத 
மனிதன் சிந்திக்க கவண்டாமா)? 

اِمكُ  لَهُكْم  َمهتهاعًا  َِلهنْعه  ْم  وه

33. ஆக, (சசவிகறள) 
சசவிடாக்கக்கூடிய சத்தம் வந்தால், ِت  فهاِذها ٓاءه ُةؗ   جه ٓاَخه  الَصه

34. அந்நாளில் மனிதன் தனது 
சககாதரறன விட்டு விரண்கடாடுவான்.  هِخْيِه   ِمْن  الْمهْرءُ  یهِفرَُ  یهْومه  ا

35. இன்னும், தனது தாறய விட்டும், 
தனது தந்றதறய விட்டும்,   اَُمِه هِبْيِه   وه ا  وه

36. இன்னும், தனது மறனவிறய 
விட்டும், தனது பிள்றளகறள விட்டும் 
(மனிதன் விரண்கடாடுவான்). 

اِحبهِته   بهِنْيِه   وهصه  وه

37. அந்நாளில், அவர்களில் ஒவ்சவாரு 
மனிதனுக்கும், (மற்ைவர்கறள விட்டு) 
அவறனத் திருப்பிவிடுகின்ை (-அவறன 
கவனமற்ைவனாக ஆக்கிவிடுகிை) 
காரியம் இருக்கும். 

ْ  اْمِرئ   لِكَُلِ  ذ   َمِْٰنُ ى ِ   یهْومه
اْن    یَُْغِنْيِه   شه

38. அந்நாளில் (நல்கலாரின்) முகங்கள் 
ஒளிரக்கூடியதாக,   ذ   ُوُجْوه ى ِ ة    یَهْومه ْسِفره  َمُ

39. சிரித்தறவயாக, நற்சசய்தி 
சபற்ைறவயாக இருக்கும்.   اِحكهة ة    ضه  َمُْستهْبِشره

40. இன்னும், அந்நாளில் (பாவிகளின்) 
முகங்கள், அவற்ைின் மீது புழுதி(கள் - 
அழுக்குகள்) இருக்கும். 

ُوُجْوه   ذ   وه ى ِ ا  یَهْومه ة    عهلهْيهه ه  غهَبه



 

ஸூரா நாஸ் 

 

1413 

 

 الناس

41. தூசி(கள் இருள்கள், இழிவுகள்) 
அவற்றை மூடிக்சகாள்ளும்.  ا ة    تهْرههُقهه ه  قهَته

42. இவர்கள்தான் சபரும் பாவிகளான 
நிராகரிப்பாளர்கள் ஆவார்கள்.  كه َٰٓى ِ ةُ  ُهُم  اُول ةُن  الْكهفهره ره  الْفهجه

ஸூரா தக்வீர ்التكوير 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. (உலக முடிவுக்காக) சூரியன் (ஒளி) 
மங்கறவக்கப்படும்கபாது, ْمُس  اِذها ْت    الَشه  ُكوَِره

2. இன்னும், நட்சத்திரங்கள் உதிர்ந்து 
விழுந்துவிடும்கபாது, اِذها ْت    الَنُُجْوُم  وه ره نْكهده  ا

3. இன்னும், மறலகள் 
அகற்ைப்படும்கபாது, اِذها ْت    الِْجبهاُل  وه ه  ُسَْیِ

4. இன்னும், நிறைமாத ஒட்டகங்கள் 
கவனிப்பற்று விடப்படும்கபாது, اِذها ارُ  وه لهْت    الِْعشه  ُعَطِ

5. இன்னும், காட்டு மிருகங்கள் ஒன்று 
திரட்டப்ப(ட்டு அறவ எல்லாம் 
மரணிக்க றவக்கப்ப)டும்கபாது, 

اِذها ْت    الُْوُحْوُش  وه  ُحِشره

6. இன்னும், கடல்கள் நிரம்பி வழிந்து 
சபருக்சகடுத்து ஓடும்கபாது 
(இவ்வுலகம் முடிவுறும்). 

اِذها ارُ  وه ْت    الِْبحه ره  ُسَجِ

7. இன்னும், ஆன்மாக்கள் (நல்கலார் 
நல்கலாருடன் சசார்க்கத்திலும், 
பாவிகள் பாவிகளுடன் நரகத்திலும்) 
கஜாடி கசர்க்கப்படும்கபாது, 

اِذها ْت    الَنُُفْوُس  وه  ُزَوِجه

8. இன்னும், (உயிருடன்) புறதக்கப்பட்ட 
சபண் குழந்றத விசாரிக்கப்படும்கபாது, اِذها دهةُ  وه لهْت    الْمهْوء   ُسى ِ
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9. அவள் எந்தக் குற்ைத்திற்காக 
சகால்லப்பட்டாள்? என்று.  ِقُِتلهْت   ذهنٌْۢب   ِباهَی 

10. இன்னும், (சசயல்கள் எழுதப்பட்ட) 
ஏடுகள் விரிக்கப்படும்கபாது, اِذها ُحُف  وه ْت    الَصُ  نُِشره

11. இன்னும், வானம் கழட்டப்பட்டு, 
பிடுங்கப்பட்டு, பிைகு 
சுருட்டப்படும்கபாது, 

اِذها مهٓاءُ  وه ْت    الَسه  ُكِشطه

12. இன்னும், நரகம் கடுறமயாக 
எரிக்கப்படும் கபாது, اِذها ِحْيُم  وه ْت    الْجه ره  ُسَعِ

13. இன்னும், சசார்க்கம் 
சமீபமாக்கப்படும் கபாது, اِذها َنهةُ  وه  اُْزلِفهْت    الْجه

14. ஒவ்சவாரு ஆன்மாவும் (நல்லது 
அல்லது சகட்டதில்) தான் எறதக் 
சகாண்டு வந்தகதா அறத அைிந்து 
சகாள்ளும். 

ا   نهْفس   عهلِمهْت  ْت   َمه ره هْحضه  ا

15. ஆக, (பகலில்) மறைந்துவிடுபறவ 
மீது சத்தியம் சசய்கிகைன்!   ِبالُْخنَهِس   اُقِْسُم  فهله 

16. விறரந்து கவகமாகச் 
சசல்கின்ைறவ, பிைகு, சசன்ை 
பாறதயில் அப்படிகய 
திரும்பிவருகின்ைறவ (மீது சத்தியமாக!) 

وهارِ   الُْكنَهِس   الْجه

17. இரவின் மீது சத்தியமாக! அது 
பின்கனாக்கி சசல்லும்கபாது,  الَهْيِل ْسعهسه   اِذها وه  عه

18. பகலின் சவளிச்சத்தின் மீது 
சத்தியமாக! அது சதளிவாகி 
விடும்கபாது, 

ْبِح   تهنهَفهسه   اِذها وهالَصُ

19. நிச்சயமாக இது (-இந்த குர்ஆன்) 
கண்ணியத்திற்குரியவரான தூதர் 
(ஜிப்ரீல்) உறடய கூற்ைாகும் (-அவர் 
மூலம் இைக்கப்பட்ட இறை 
கவதமாகும்). 

نَهه   ُسْول   لهقهْوُل  اِ ِریْم    ره  كه
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20. (அவர்) பலமுறடயவர், 
அர்ஷுறடயவனிடம் பதவி உறடயவர்.  ْرِش  ِذی ِعْنده  قَُوهة    ِذْی  الْعه

ِكْي     مه

21. அங்கு (வானவர்களின்) 
கீழ்ப்படிதலுக்கு உரியவர், 
(அல்லாஹ்விடம்) நம்பிக்றகக்குரியவர். 
(அத்தறகய வானவத் தூதர் ஜிப்ரீல் 
வாயிலாக இைக்கப்பட்ட கூற்ைாகும் 
இந்த குர்ஆன்.) 

اع   هَمه  َمُطه هِمْي    ث  ا

22. உங்கள் கதாழர் (-நபி முஹம்மத்) 
றபத்தியக்காரராக இல்றல.  مه اِحُبُكْم  ا وه  ِبمهْجُنْون    صه

23. இன்னும், திட்டவட்டமாக 
சதளிவான அடிவானத்தில் அவர் (-நபி 
முஹம்மத்) அவறர (-ஜிப்ரீறல) 
கண்டார். 

ْد  لهقه هُ  وه اَٰ  الُْمِبْيِ   ِباَْلُفُِق  ره

24. மறைவானவற்ைில் (-அல்லாஹ் 
இைக்கிய கவதத்றத மக்களுக்கு 
கற்பிப்பதில்) அவர் கஞ்சனாக (-குறைவு 
சசய்பவராக, மறைப்பவராக) இல்றல. 

ا  مه له  وه ْيِب  ُهوهعه ِنْي    الْغه  ِبضه

25. இன்னும், அது (-அந்த குர்ஆன், 
அல்லாஹ்வின் கருறணயிலிருந்து) 
தூக்கி எைியப்பட்ட றஷத்தானின் 
கூற்ைாக இல்றல. 

ا  مه ِبقهْوِل  وه ن   ُهوه ْيطَٰ  شه
 َرهِجْيم   

26. ஆக, (இதறன விட்டு) நீங்கள் எங்கக 
சசல்கிைரீ்கள்?  هیْنه  تهْذههُبْونه   فها

27. இது இல்றல, அகிலத்தார்களுக்கு 
ஓர் அைிவுறரயாககவ தவிர!  لهِمْيه   ِذْكر   ُهوهاََِله  اِْن  لَِلْعَٰ

28. உங்களில் கநர்வழி நடக்க 
நாடியவருக்கு (அது அைிவுறரயாகும். 
அவர் அதன் மூலம் நல்லைிவு 
சபறுவார்). 

ٓاءه  لِمهْن  هْن  ِمْنُكْم  شه  ا
 یَهْستهِقْيمه  
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29. அகிலத்தார்களின் இறைவனான 
அல்லாஹ் நாடினால் தவிர, (நீங்கள் 
நல்லைிவு சபை) நாடமாட்டீர்கள். 

ا  مه ٓاُءْونه  وه هْن  اََِله   تهشه ٓاءه  ا   یَهشه
 ُ َبُ  اّلَلَٰ ن  ره لهِمْيه  الْعَٰ

ஸூரா இன்ஃபிதார ் الإنفطار 

 ِ  ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ ِمۡسِب ٱَّلله

1. (யுக முடிவில்) வானம் பிளந்துவிடும் 
கபாது, مهٓاءُ  اِذها ْت   الَسه ره نْفهطه  ا

2. இன்னும், நட்சத்திரங்கள் விழுந்து 
சிதறும் கபாது, اِذها ِكُب  وه ْت   الْكهوها نْتهثهره  ا

3. இன்னும், கடல்கள் பிளக்கப்பட்டு 
ஒன்கைாடு ஒன்று கலக்கப்பட்டு 
சபருக்சகடுத்து ஓடும்கபாது, 

اِذها ارُ  وه ْت   الِْبحه ره  فَُجِ

4. இன்னும், சமாதிகள் (அவற்ைில் 
உள்ளவர்கள் எழுப்பப்படுவதற்காக) 
புரட்டப்படும்கபாது, 

اِذها ْت   الُْقُبوْرُ  وه  بُْعِثره

5. (அந்நாளில்) ஒவ்கவார் ஆன்மாவும், 
அது முற்படுத்தியறதயும், அது 
பிற்படுத்தியறதயும் அைிந்து சகாள்ளும். 
(-ஒவ்கவார் ஆன்மாவும் தான் சசய்த 
நன்றமறயயும் தீறமறயயும், 
அவ்வாகை தனக்கு பின்னர் வருகவார் 
தன்றன பின்பற்றும்படி வழிகாட்டிவிட்டு 
வந்த நல்ல காரியத்றத; அல்லது, தீய 
காரியத்றத அைிந்து சகாள்ளும்.) 

ا ْفس  نه  عهلِمهْت  ْت  َمه مه  قهَده
ْت   ره هَخه ا  وه

6. மனிதகன! கண்ணியவானாகிய உன் 
இறைவன் விஷயத்தில் உன்றன 
ஏமாற்ைியது எது? 

ا  اُن  یَٰ اهیَُهه ا  اَْلِنْسه كه   مه َره   غه
بَِكه   الْكهِریِْم   ِبره
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7. அவன்தான் உன்றனப் பறடத்தான். 
இன்னும், அவன் உன்றன 
(கதாற்ைத்திலும் உறுப்புகளிலும்) 
சமமாக்கினான் (-ஒவ்சவாரு 
உறுப்றபயும் சீராக, ஒரு ஒழுங்குடன் 
பறடத்தான்). இன்னும், உன்றன (அவன் 
விரும்பிய உருவத்திற்கு) திருப்பினான். 

لهقهكه  الَهِذْی  َوَٰىكه   خه   فهسه
لهكه   ده  فهعه

8. எந்த உருவத்தில் (உன்றன பறடக்க 
கவண்டும் என்று) நாடினாகனா (அதில்) 
உன்றனப் சபாறுத்தினான். 

  ْ هَیِ  ِف ة   ا ا  ُصوْره ٓاءه  َمه  شه
َكهبهكه    ره

9. அவ்வாைல்ல! மாைாக, (நீங்கள் 
மறுறமயில் விசாரிக்கப்படுவறதயும்) 
கூலி சகாடுக்கப்படுவறத(யும்) 
சபாய்ப்பிக்கிைரீ்கள். 

هَله  بُْونه  بهْل  ك یِْن   ُتكهَذِ  ِبالَدِ

10. நிச்சயமாக (உங்கள் சசயல்கறள 
கண்காணித்து பதிவு சசய்கிை வானவக்) 
காவலர்கள் உங்களிடம் இருக்கிைார்கள். 

اَِنه  ِفِظْيه   عهلهْيُكْم  وه  لهحَٰ

11. (அவர்கள்,) கண்ணியமானவர்கள், 
எழுதுபவர்கள்.  اًما هاتِِبْيه   ِكره  ك

12. நீங்கள் சசய்வறத அவர்கள் 
அைிகிைார்கள். (பிைகு, அறதப் பதிவு 
சசய்து சகாள்கிைார்கள்.) 

ا  نه یهْعلهُموْ  لُْونه  مه  تهْفعه

13. நிச்சயமாக நல்கலார் நயமீ் என்ை 
சசார்க்கத்தில் இருப்பார்கள்.  اره  اَِنه  نهِعْيم    لهِفْ  اَْلهبْره

14. இன்னும், நிச்சயமாகத் தீகயார் 
ஜஹமீ் என்ை நரகத்தில் இருப்பார்கள்.  اَِنه اره  وه ِحْيم  ۬   لهِفْ  الُْفَجه  جه

15. (அந்த பாவிகள்,) கூலி (வழங்கப்படும்) 
நாளில் அ(ந்த நரகத்)தில் எரிவார்கள்.  ا یِْن  یهْومه  یَهْصلهْونههه  الَدِ

16. இன்னும், அவர்கள் அ(ந்த 
நரகத்)திலிருந்து மறைபவர்களாக 
(சவளிகயைி தப்பிக்கக் கூடியவர்களாக) 
இல்றல. 

ا  مه ا  ُهْم  وه ْنهه ٓاى ِِبْيه   عه  ِبغه
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17. இன்னும், (நபிகய!) கூலி நாள் 
(விசாரறண நாள், தீர்ப்பு நாள்) 
என்னசவன்று உமக்கு அைிவித்தது எது? 

ا   مه ىكه  وه هْدرَٰ ا  ا   یهْوُم  مه
یِْن    الَدِ

18. பிைகு, கூலி நாள் என்னசவன்று 
உமக்கு அைிவித்தது எது?  ا   ثَُمه ىكه  مه هْدرَٰ ا ا  یهْوُم  مه

یِْن    الَدِ

19. (அது) ஓர் ஆன்மா, (கவறு) ஓர் 
ஆன்மாவுக்கு எறதயும் (சசய்வதற்கு) 
உரிறம சபைாத நாள். அதிகாரம் 
அந்நாளில் அல்லாஹ்விற்கக உரியதாக 
இருக்கும்! 

  لَِنهْفس   نهْفس   تهْملُِك  َله  یهْومه 
ْيـ ًا    ذ   وهاَْلهْمرُ  شه ى ِ ن  یهْومه ِ ََٰ  ّلَلِ

ஸூரா முதஃப்பிஃபீன் المطففين 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح   ٱلرهِحيمِ ِمۡسِب ٱَّلله

1. கமாசடிக்காரர்களுக்கு நாசம்தான்.   یْل ِفْيه   وه َفِ  لَِلُْمطه

2. அவர்கள் மக்களிடம் அளந்து 
வாங்கும்கபாது, (சபாருறள) நிறைவாக 
(அளந்து) வாங்குகிைார்கள். 

ْكتهالُْوا اِذها الَهِذیْنه  له   ا  عه
ؗ   الَنهاِس   یهْستهْوفُْونه

3. இன்னும், அவர்களுக்கு (இவர்கள்) 
அளந்து சகாடுக்கும்கபாது; அல்லது, 
அவர்களுக்கு நிறுத்துக் 
சகாடுக்கும்கபாது (அளறவயிலும் 
நிறுறவயிலும்) குறைத்துக் 
சகாடுக்கிைார்கள் (-
நஷ்டப்படுத்துகிைார்கள்). 

اِذها هالُْوُهْم  وه هوْ  ك   وهزهنُْوُهْم  ا
 یُْخِسُرْونه  

4. “நிச்சயமாக அவர்கள் (மறுறம 
நாளில் உயிர் சகாடுத்து) 
எழுப்பப்படுவார்கள் என்பறத அவர்கள்” 
நம்பவில்றலயா? 

كه  یهُظَنُ  اهَله  َٰٓى ِ هنَهُهْم  اُول  ا
ْبُعْوثُْونه    َمه
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5. மகத்தான ஒரு நாளில் 
(எழுப்பப்படுவார்கள்).   ِظْيم    لِيهْوم  عه

6. அகிலத்தார்களின் இறைவனுக்கு 
முன் அந்நாளில் மக்கள் நிற்பார்கள்.  َبِ  الَنهاُس  یهُقْوُم  یَهْومه  لِره

لهِمْيه    الْعَٰ

7. அவ்வாைல்ல! நிச்சயமாக 
தீயவர்களின் பதிகவடு சிஜ்ஜனீில்தான் 
இருக்கும். 

هَله   ارِ  ِكتَٰبه  اَِنه  ك   لهِفْ  الُْفَجه
ْي     ِسَجِ

8. இன்னும், சிஜ்ஜனீ் என்னசவன்று 
உமக்கு அைிவித்தது எது?   ا مه ىكه  وه هْدرَٰ ا  ا ْي    مه  ِسَجِ

9. (அது பாவிகளின் விவரங்கள்) 
எழுதப்பட்ட ஒரு பதிகவடாகும்.   َمهْرقُْوم    ِكتَٰب 

10. சபாய்ப்பிப்பவர்களுக்கு அந்நாளில் 
ககடுதான்.   یْل ذ   وه ى ِ ِبْيه   یَهْومه  لَِلُْمكهَذِ

11. அவர்கள் கூலி (சகாடுக்கப்படும்) 
நாறளப் சபாய்ப்பிக்கிைார்கள்.  بُْونه  الَهِذیْنه  ِبيهْوِم  یُكهَذِ

یِْن    الَدِ

12. அறதப் சபாய்ப்பிக்க மாட்டார், 
ஒவ்சவாரு சபரும் பாவியும் எல்றல 
மீறுகிைவனும் தவிர! 

ا  مه ُب  وه   ُمْعتهد   كَُلُ  اََِله  ِبه    یُكهَذِ
ثِْيم    ه  ا

13. அவனுக்கு முன்னர் நம் வசனங்கள் 
ஓதப்பட்டால், (அறவ) முன்கனாரின் 
கட்டுக் கறதகள் எனக் கூறுகிைான். 

یَُٰتنها  عهلهْيهِ  ُتْتلَٰ  اِذها   قهاله  اَٰ
اِطْْیُ  هسه لِْيه   ا هَوه  اَْل

14. அவ்வாைல்ல! மாைாக, அவர்கள் 
சசய்து சகாண்டிருந்த (தீய)றவ 
அவர்களின் உள்ளங்கள் மீது 
கறையாகப் படிந்து மூடிவிட்டன. 

هَله  انه  بهْل    ك لَٰ  ره ا  قُلُْوِبِهْم  عه   َمه
هانُْوا  یهْكِسُبْونه  ك
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15. அவ்வாைல்ல! நிச்சயமாக அவர்கள் 
அந்நாளில் அவர்களுறடய இறைவறன 
விட்டுத் திட்டமாக தடுக்கப்படுவார்கள். 
(ஆககவ, அவர்கள் அல்லாஹ்றவக் 
காணகவ மாட்டார்கள்.) 

هَله   نَهُهْم  ك ْن  اِ بَِِهْم  عه ذ   َره ى ِ   یهْومه
 لَهمهْحُجْوبُْونه  

16. பிைகு, நிச்சயமாக அவர்கள் ஜஹமீ் 
என்ை நரகத்தில் (தீயில் நிரந்தரமாக) 
எரியக் கூடியவர்கள்தான். 

نَهُهْم  ثَُمه  الُوا اِ ِحْيِم   لهصه  الْجه

17. பிைகு, “நீங்கள் சபாய்ப்பித்துக் 
சகாண்டிருந்த (நாளான)து இதுதான்’’ 
என்று (அவர்களுக்கு) கூைப்படும். 

اُل  ثَُمه  ا یُقه ذه  ِبه   ُكنُْتْم  ِذْی الَه  هَٰ
بُْونه    ُتكهَذِ

18. அவ்வாைல்ல! நிச்சயமாக 
நல்கலாரின் பதிகவடு திட்டமாக 
இல்லிய்யூனில் இருக்கும். 

هَله   ارِ  ِكتَٰبه  اَِنه  ك   لهِفْ  اَْلهبْره
ْيه    عِلََِيِ

19. (நபிகய!) ‘இல்லிய்யூன்’ 
என்னசவன்று உமக்கு அைிவித்தது 
எது? 

ا   مه ىكه  وه هْدرَٰ ا  ا  عِلََِيُْونه    مه

20. அது (நல்கலாரின் சசயல்கள்) 
எழுதப்பட்ட ஒரு பதிகவடாகும்.   َمهْرقُْوم    ِكتَٰب 

21. (அல்லாஹ்வின்) சநருக்கம் சபற்ை 
(வான)வர்கள் அதற்கு சாட்சியாக 
இருக்கிைார்கள். 

ُدهُ  بُْونه   یَهْشهه َره  الُْمقه

22. நிச்சயமாக நல்கலார் நயமீ் என்ை 
சசார்க்கத்தில் இருப்பார்கள்.  اره  اَِنه  نهِعْيم    لهِفْ  اَْلهبْره

23. கட்டில்கள் மீது (சாய்ந்தவர்களாக 
சசார்க்கத்தின் அருட்சகாறடகறள) 
கண்டுகளிப்பார்கள். 

له  ٓاى ِِك  عه  یهْنُظُرْونه   اَْلهره

24. அவர்களின் முகங்களில் இன்பத்தின் 
சசழிப்றப (பிரகாசத்றத, அழறக 
நபிகய! நீர்) அைிவரீ். 

ةه  ُوُجْوِهِهْم  ِفْ  تهْعِرُف   نهْضره
 الَنهِعْيِم  
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25. முத்திறரயிடப்பட்ட மதுவிலிருந்து 
(அவர்கள் விரும்பியறத, விரும்பிய 
அளவு) புகட்டப்படுவார்கள். 

 َرهِحْيق   ِمْن  یُْسقهْونه 
 َمهْخُتْوم   

26. அதன் முத்திறர கஸ்தூரியாகும். 
ஆககவ, ஆறச றவப்கபார் அதில் 
ஆறச றவக்கவும். 

ُمه   ِفْ  ِمْسك     ِختَٰ لِكه   وه   ذَٰ
 الُْمتهنهافُِسْونه   فهلْيهتهنهافهِس 

27. இன்னும் அதன் கலறவ 
தஸ்னமீிலிருந்து இருக்கும்.   اُجه ِمزه  تهْسِنْيم    ِمْن  وه

28. (தஸ்னமீ் அது) ஒரு நீரூற்ைாகும், 
(அல்லாஹ்வின்) சநருக்கம் சபற்ை 
(நல்ல)வர்கள் அதில் பருகுவார்கள். 

ُب  عهیًْنا  ا  یَهْشره بُْونه   ِبهه َره  الُْمقه

29. நிச்சயமாக குற்ைவாளிகள் 
நம்பிக்றகயாளர்கறளப் பார்த்து (ககலி 
சசய்து) சிரிப்பவர்களாக இருந்தார்கள். 

ُمْوا الَهِذیْنه  اَِنه  هْجره هانُْوا ا   ِمنه  ك
ُنْوا الَهِذیْنه  مه ؗ   اَٰ ُكْونه  یهْضحه

30. இன்னும், அவர்கள், இவர்கறளக் 
கடந்து சசல்லும்கபாது, 
(ஒருவருக்சகாருவர்) ககலியாக கண் 
சாறட சசய்கிைார்கள். 

اِذها ْوا وه َرُ ؗ   ِبِهْم  مه ُزْونه امه  یهتهغه

31. இன்னும், அவர்கள் தங்கள் 
குடும்பத்தாரிடம் திரும்பும்கபாது 
(நம்பிக்றகயாளர்கறள ககலி சசய்தது 
பற்ைி) மகிழ்ச்சியறடந்தவர்களாகத் 
திரும்புகிைார்கள். 

اِذها ا وه هْهلِِهُم  اِلَٰ   انْقهلهُبْو    ا
نْقهلهُبْوا ؗ   ا  فهِكِهْيه

32. இன்னும், அவர்கள் இவர்கறளப் 
பார்க்கும்கபாது “நிச்சயமாக இவர்கள் 
வழிதவைியவர்கள்’’ எனக் 
கூறுகிைார்கள். 

اِذها هْوُهْم  وه ا ا ره ءِ  اَِنه  قهالُْو    هَٰ ُؤاَله
ٓالَُْونه    لهضه

33. (இக்குற்ைவாளிகளுக்கு அவர்கறளப் 
பற்ைி ஏன் இவ்வளவு கவறல?) 
அவர்கள் மீது கண்காணிப்பவர்களாக 
இவர்கள் அனுப்பப்படவில்றலகய! 

ا   مه ْ  اُْرِسلُْوا وه  عهلههْْیِ
ِفِظْيه    حَٰ
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34. ஆக, (மறுறம நாளாகிய) இன்று 
நம்பிக்றகயாளர்கள் 
நிராகரிப்பாளர்கறளப் பார்த்து 
சிரிப்பார்கள். 

ُنْوا الَهِذیْنه  فهالْيهْومه  مه  ِمنه  اَٰ
ُكْونه   الُْكَفهارِ   یهْضحه

35. கட்டில்கள் மீது அமர்ந்தவர்களாக 
(அந்த குற்ைவாளிகள் 
தண்டிக்கப்படுவறத) பார்ப்பார்கள். 

له  ِك    عه ٓاى ِ  یهْنُظُرْونه   اَْلهره

36. நிராகரிப்பாளர்கள் தாங்கள் சசய்து 
சகாண்டிருந்ததற்கு கூலி 
சகாடுக்கப்பட்டார்களா (இல்றலயா)? 

ا  الُْكَفهارُ  ثَُوِبه  ههْل  هانُْوا مه  ك
ن  لُْونه  یهْفعه

ஸூரா இன்ஷிகாக்  الإنشقاق 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. வானம் பிளந்துவிடும் கபாது, مهٓاءُ  اِذها َقهْت   الَسه نْشه  ا

2. இன்னும், அது தன் இறைவனுக்குச் 
சசவிசாய்த்துவிடும்கபாது; இன்னும், 
அது (அவனுக்கு) 
கீழ்ப்படிந்துவிடும்கபாது; 

هِذنهْت  ا ا  وه بَِهه  وهُحَقهْت   لِره

3. இன்னும், பூமி விரிக்கப்படும்கபாது, اِذها ْت   اَْلهْرُض  وه  ُمَده

4. இன்னும், அது தன்னில் 
உள்ளவற்றை (சவளிகய) எைிந்து, 
காலியாகி விடும்கபாது, 

هلْقهْت  ا ا  وه ا  مه لَهْت   فِْيهه تهخه  وه

5. இன்னும், அது தன் இறைவனுக்குச் 
சசவிசாய்த்துவிடும்கபாது, இன்னும், 
அது (அவனுக்கு) கீழ்ப்படியும்கபாது 
(மனிதகன நீ சசய்த நன்றம, தீறமயின் 
பலறன பார்ப்பாய்)! 

هِذنهْت  ا ا  وه بَِهه  وهُحَقهْت   لِره
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6. மனிதகன! நிச்சயமாக நீ உன் 
இறைவன் பக்கம் (கசருகிை வறர 
நல்லறத சசய்வதில் அல்லது தீறம 
சசய்வதில்) சிரமத்கதாடு 
முயற்சிப்பவனாக இருக்கிைாய். ஆக, நீ 
அவறன (மறுறமயில்) சந்திப்பாய். 
(அவன் உனது சசயல்களுக்கு ஏற்ப 
உனக்குக் கூலி சகாடுப்பான்.) 

ا  اُن  یَٰ اهیَُهه نَهكه  اَْلِنْسه هاِدح   اِ   اِلَٰ  ك
بَِكه  َِٰقْيِه   كهْدًحا  ره  فهُمل

7. ஆக, யார் தன் வலக்கரத்தில் தன் 
பதிகவடு சகாடுக்கப்பட்டாகரா (அவர்),  ا هَمه ْن  فها ه  مه  ِكتَٰبهه   اُْوِٰت

 ِبيهِمیِْنه   

8. அவர் இலகுவாககவ கணக்குக் 
ககட்கப்படுவார். (அவருறடய அமல்கள் 
பற்ைி இலகுவான ககள்விகள் 
ககட்கப்படுவார்.) 

ْوفه  ُب  فهسه اسه ابًا یُحه  ِحسه
ا    یَهِسْْیً

9. இன்னும், மகிழ்ச்சியானவராகத் தன் 
குடும்பத்தார் பக்கம் திரும்புவார்.  یهْنقهلُِب هْهلِه   اِلَٰ   وه ْسُرْوًرا    ا  مه

10. ஆக, யார் தன் பதிகவடு தன் 
முதுகுக்குப் பின்னால் 
சகாடுக்கப்பட்டாகனா, 

ا  هَمه ا ْن  وه ه  مه ٓاءه  ِكتَٰبهه   اُْوِٰت  وهره
ْهِره     ظه

11. (எனது அழிகவ என தனது) அழிறவ 
அவன் அறழப்பான்.  ْوفه  ثُُبوًْرا   یهْدُعْوا فهسه

12. இன்னும் சயரீ் எனும் 
சகாழுந்துவிட்டு எரிகிை நரகத்தில் 
நுறழந்து அவன் தீயில் எரிவான். 

یهْصلَٰ  ا   وه ِعْْیً  سه

13. நிச்சயமாக அவன் (உலகத்தில்) தன் 
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியானவனாக 
இருந்தான். 

نَهه   هانه  اِ ْ   ك هْهلِه   ِف ْسُرْوًرا   ا  مه

14. நிச்சயமாக அவன், (தன் 
இறைவனிடம்) திரும்பிவரகவ 
மாட்டான் என எண்ணினான். 

نَهه   َنه  اِ هْن  ظه  یَهُحوْره ۬ۛ  لَهْن  ا
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15. ஏனில்றல! (அவன் கண்டிப்பாக 
இறைவனிடம் வருவான்.) நிச்சயமாக 
அவனுறடய இறைவன் அவறன 
உற்று கநாக்குபவனாக இருக்கிைான். 

  ۬ بَهه   اَِنه  بهلَٰ  ۛ هانه  ره ا   ِبه   ك  بهِصْْیً

16. ஆக, சசம்கமகத்தின் கமல் 
சத்தியமிடுகிகைன்!   فهِق   اُقِْسُم  فهله  ِبالَشه

17. இரவின் மீது சத்தியமாக! அது 
(தனக்குள்) ஒன்று கசர்த்தறவ மீது 
சத்தியமாக! 

الَهْيِل  ا  وه مه قه   وه  وهسه

18. சந்திரன் மீது சத்தியமாக! அது 
(பூரண நிலவாக) 
முழுறமயறடயும்கபாது, 

الْقهمهرِ  قه   اِذها وه تَهسه  ا

19. நீங்கள் கடினமான ஒரு 
நிறலயிலிருந்து கடினமான இன்சனாரு 
நிறலக்கு நிச்சயமாகப் பயணிப்பரீ்கள். 

كهُبَه  ْ بهًقا  لهَته ْن  طه بهق    عه  طه

20. ஆக, அவர்களுக்கு என்ன கநர்ந்தது? 
அவர்கள் நம்பிக்றக சகாள்வதில்றல.  یُْؤِمُنْونه   َله  لهُهْم  فهمها 

21. இன்னும், (அவர்களுக்கு என்ன 
கநர்ந்தது?) அவர்களுக்கு முன்னர் 
அல்குர்ஆன் ஓதப்பட்டால், அவர்கள் 
(இறைவனுக்கு) சிரம் பணிவதில்றல! 

اِذها ُ   قُِرئه  وه ُن  عهلههْْیِ  َله  الُْقْراَٰ
 یهْسُجُدْونه ۩ 

22. மாைாக, நிராகரிப்பாளர்கள் (இந்த 
குர்ஆறன) சபாய்ப்பிக்கிைார்கள்.  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  بهِل   ؗ بُْونه  یُكهَذِ

23. அவர்கள் (தங்கள் உள்ளங்களில்) 
கசகரிப்பறத (-மறைப்பறத) அல்லாஹ் 
மிக அைிந்தவன். 

 ُ هعْلهُم  وهاّلَلَٰ ؗ   ِبمها ا  یُْوُعْونه

24. ஆக, துன்புறுத்துகிை 
தண்டறனறயக் சகாண்டு அவர்களுக்கு 
நற்சசய்தி கூறுவரீாக! 

ْرُهْم  اب   فهبهَشِ ذه هلِْيم    ِبعه  ا
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25. (அவர்களில்) நம்பிக்றக சகாண்டு, 
நற்சசயல்கள் சசய்தவர்கறளத் தவிர, 
அவர்களுக்கு முடிவுைாத (கணக்கற்ை, 
குறையாத) நன்றம உண்டு. 

ُنْوا الَهِذیْنه  اََِله  مه ِملُوا اَٰ   وهعه
ِت  لِحَٰ هْجر   لهُهْم  الَصَٰ ْْیُ  ا   غه
ن  ْمُنْون   مه

ஸூரா புரூஜ்  البروج 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. ககாள்கறள உறடய வானத்தின் மீது 
சத்தியமாக!  ِمهٓاء ْوِج   ذهاِت  وهالَسه  الَُْبُ

2. வாக்களிக்கப்பட்ட (மறுறம) நாள் மீது 
சத்தியமாக!  الْيهْوِم  الْمهْوُعْوِد   وه

3. சாட்சியாளர் (-சவள்ளிக்கிழறம) மீது 
சத்தியமாக! சாட்சியளிக்கப்பட்டவர் (-
அரஃபா நாள்) மீது சத்தியமாக! 

ْشُهْود    اِهد  َوهمه  وهشه

4. அகழ்க்காரர்கள் அழிக்கப்பட்டார்கள்.  ُب  قُِتله  اَْلُْخُدْوِد   اهْصحَٰ

5. விைகுகளால் சநருப்பு மூட்டியவர்கள் 
(அழிக்கப்பட்டார்கள்).  ِالْوهقُْوِد   ذهاِت  الَنهار 

6. அதனருகில் அவர்கள் 
உட்கார்ந்திருந்தகபாது,  ْا  ُهْم  اِذ  قُُعْود     عهلهْيهه

7. அவர்ககளா நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு 
எறத சசய்ய இருந்தார்ககளா அதற்காக 
(அங்கு) ஆஜராகி (சாட்சிகளாக) 
இருந்தார்கள். 

لَٰ  وهُهْم  ا  عه لُْونه  مه  یهْفعه
 ُشُهْود    ِبالُْمْؤِمِنْيه 

8. மிறகத்தவனாகிய, புகழாளனாகிய, 
அல்லாஹ்றவ (முஃமின்கள்) நம்பிக்றக 
சகாண்டதற்காககவ தவிர அவர்கறள 
(இந்த அகழ்க்காரர்கள்) 
தண்டிக்கவில்றல. 

ا  مه ُمْوا وه ْ  نهقه هْن  اََِله   ِمْٰنُ   ا
ِ  یَُْؤِمُنْوا ِزیْزِ  ِباّلَلَٰ   الْعه
ِمْيِد    الْحه
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9. வானங்கள் இன்னும் பூமியின் ஆட்சி 
அவனுக்குரியகத! இன்னும், அல்லாஹ் 
எல்லாப் சபாருள் மீதும் சாட்சியாளன் 
ஆவான். 

ِت  ُملُْك  لهه   الَهِذْی  مَٰوَٰ  الَسه
ُ  وهاَْلهْرِض    لَٰ  وهاّلَلَٰ ء   كَُلِ  عه ْ  َشه
ِهْيد     شه

10. நிச்சயமாக, எவர்கள் நம்பிக்றக 
சகாண்ட ஆண்கறளயும் நம்பிக்றக 
சகாண்ட சபண்கறளயும் 
துன்புறுத்தினார்ககளா, பிைகு, அவர்கள் 
(அல்லாஹ்விடம் மன்னிப்புக் ககாரி, 
வருந்தி, தங்கள் நிராகரிப்றப விட்டு) 
திருந்தவில்றலகயா, அவர்களுக்கு 
ஜஹன்னம் எனும் நரகத்தின் தண்டறன 
உண்டு. இன்னும், எரித்து 
சபாசுக்கக்கூடிய தண்டறனயும் 
அவர்களுக்கு உண்டு. 

 الُْمْؤِمِنْيه  فهتهُنوا الَهِذیْنه  اَِنه 
ِت  الُْمْؤِمنَٰ  یهُتْوبُْوا لهْم  ثَُمه  وه

اُب  فهلهُهْم  َنهمه  عهذه هه لهُهْم  جه  وه
اُب  ِریِْق   عهذه  الْحه

11. நிச்சயமாக, எவர்கள் நம்பிக்றக 
சகாண்டு, நற்சசயல்கறள 
சசய்தார்ககளா அவர்களுக்கு 
சசார்க்கங்கள் உண்டு. அவற்ைின் 
கீழிருந்து நதிகள் ஓடும். அதுதான் 
சபரும் சவற்ைியாகும். 

ُنْوا الَهِذیْنه  اَِنه  مه ِملُوا اَٰ   وهعه
ِت  لِحَٰ َنَٰت   لهُهْم  الَصَٰ   تهْجِرْی  جه

ا ته  ِمْن  ۬   ْحِتهه  ۬ ُر ر لِكه  اَْلهنْهَٰ   ذَٰ
 الْكهِبْْیُ   الْفهوْزُ 

12. நிச்சயமாக உம் இறைவனின் பிடி 
கடுறமயானதாகும்.  بَِكه  بهْطشه  اَِنه ِدیْد    ره  لهشه

13. நிச்சயமாக அவன்தான் (பறடப்றப 
புதிதாக) உற்பத்தி சசய்கிைான். 
இன்னும், (அறவ இைந்த பின்னர் 
அவற்றை) மீட்கிைான் (-மீண்டும் 
உருவாக்குவான்). 

نَهه   یُْبِدُئ  اِ یُِعْيُد   ُهوه  وه

14. அவன்தான் மகா மன்னிப்பாளன்; 
மகா அன்பாளன்.  ُُفوْر  الْوهُدْوُد   وهُهوهالْغه

15. (அவன்தான்) அர்ஷுறடயவன், 
சபரும் மதிப்பிற்குரியவன்.  ْرِش  ذُو  الْمهِجْيُد   الْعه
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16. அவன், தான் நாடுவறதச் சசய்து 
முடிப்பவன்.   ال  یُِریُْد   لَِمها  فهَعه

17. (நபிகய! நபிமார்கறள நிராகரித்த) 
ராணுவங்களின் சசய்தி உமக்கு 
வந்ததா? 

ىكه  ههْل  تَٰ ه ِدیُْث  ا  الُْجُنْوِد   حه

18. ஃபிர்அவ்ன், இன்னும் ஸமூது 
(உறடய சசய்தி உமக்கு வந்ததா)?  ْونه هُمْوده   فِْرعه ث  وه

19. மாைாக, நிராகரிப்பாளர்கள் (இந்தக் 
குர்ஆறனப்) சபாய்ப்பிப்பதில் தீவிரமாக 
இருக்கிைார்கள். 

 ِفْ   كهفهُرْوا الَهِذیْنه  بهِل 
 تهْكِذیْب   

20. அல்லாஹ், அவர்களுக்குப் 
பின்னாலிருந்து சூழ்ந்திருக்கிைான்.  ُ ٓاى ِِهْم  ِمْن  وهاّلَلَٰ  َمُِحْيط     َوهره

21. மாைாக! இது சபரும் மதிப்பிற்குரிய 
குர்ஆனாகும்.  ن   بهْل  َمهِجْيد    ُهوهقُْراَٰ

22. (அது) பாதுகாக்கப்பட்ட பலறகயில் 
பத்திரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  ْن  لهْوح   ِف  َمهْحُفْوظ 

ஸூரா தாரிக்  الطارق 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. வானத்தின் மீது சத்தியமாக! தாரிக் (-
இரவில் கதான்ைி பகலில் மறையும் 
நட்சத்திரங்கள்) மீது சத்தியமாக! 

مهٓاءِ  اِرِق   وهالَسه الَطه  وه

2. (நபிகய!) தாரிக் என்னசவன்று 
உமக்கு அைிவித்தது எது?   ا مه ىكه  وه هْدرَٰ ا  ا اِرُق   مه  الَطه

3. (அது) மின்னக்கூடிய 
பிரகாசிக்கக்கூடிய நட்சத்திரமாகும்.  الثَهاقُِب   الَنهْجُم 
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4. ஒவ்கவார் ஆன்மாவும் இல்றல, 
அதன் மீது (அதன் சசயறல 
கண்காணிக்கிை) ஒரு காவலர் இருந்கத 
தவிர. 

ا  لَهَمها  نهْفس   كَُلُ  اِْن   عهلهْيهه
افِظ     حه

5. ஆக, மனிதன், அவன் எதிலிருந்து 
பறடக்கப்பட்டான் எனப் பார்க்கட்டும்.  ِاُن  فهلْیهْنُظر  ِمَمه  اَْلِنْسه

 ُخلِقه  

6. கவகமாக ஊற்ைப்படக்கூடிய 
(இந்திரியம் எனும்) தண்ணரீிலிருந்து 
பறடக்கப்பட்டான். 

 دهافِق     َمهٓاء   ِمْن  ُخلِقه 

7. அது முதுகந்தண்டுக்கும் 
சநஞ்சசலும்புகளுக்கும் மத்தியிலிருந்து 
சவளிகயறுகிைது. 

ْ  یَهْخُرُج  لِْب  بهْيِ  ِمنٌۢ  الَصُ
ٓاى ِِب   ه  وهالََته

8. நிச்சயமாக அவன், அவறன மீண்டும் 
பறடப்பதற்கு ஆற்ைல்மிக்கவன் 
ஆவான், 

نَهه   لَٰ  اِ ْجِعه   عه اِدر    ره  لهقه

9. இரகசியங்கள் கசாதிக்கப்படுகிை 
(பகிரங்கப்படுத்தப்படுகிை) நாளில்.  ُر   ُتْبله  یهْومه ٓاى ِ ره  الَسه

10. ஆக, அவனுக்கு (-மனிதனுக்கு) சக்தி 
ஏதும் இருக்காது; உதவியாளர் யாரும் 
இருக்க மாட்டார். 

 نهاِصر     قَُوهة  َوهَله  ِمْن  لهه   فهمها 

11. (மீண்டும் மீண்டும்) மறழறய 
சபாழியக்கூடிய வானத்தின் மீது 
சத்தியமாக! 

مهٓاءِ  ْجِع   ذهاِت  وهالَسه  الَره

12. தாவரங்கறள முறளக்க சசய்கிை 
பூமியின் மீது சத்தியமாக!  ْدِع   ذهاِت  وهاَْلهْرِض  الَصه

13. நிச்சயமாக இது (நன்றம 
தீறமறயப்) பிரித்தைிவிக்கக்கூடிய 
கவதமாகும். 

نَهه    فهْصل    لهقهْول   اِ

14. இது, விறளயாட்டு அல்ல. (-
சபாய்யான, ககலியான கபச்சல்ல).  ا مه ْزِل   وه ِبالْهه  ُهوه
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15. நிச்சயமாக அவர்கள் சூழ்ச்சி 
சசய்கிைார்கள்.  نَهُهْم ْيًدا   یهِكْيُدْونه  اِ  كه

16. நானும் சூழ்ச்சி சசய்கிகைன்.  ِكْيُد ه ا ْيًدا ۬   وه  كه

17. ஆக, நிராகரிப்பாளர்களுக்கு 
அவகாசமளிப்பரீாக! அவர்களுக்கு சிைிது 
காலம் அவகாசமளிப்பரீாக! 

ِل  هْمِهلُْهْم  الْكَِٰفِریْنه  فهمهَهِ   ا
یًْدان   ُروه

ஸூரா அஃலா  الأعلى 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. (நபிகய!) மிக உயர்ந்தவனாகிய உம் 
இறைவனின் சபயறரத் துதித்து 
தூய்றமப்படுத்தி சதாழுவரீாக! 

ِح  َبِ بَِكه  اْسمه  سه  اَْلهْعله   ره

2. அவன் பறடத்தான்; இன்னும், 
(தனது பறடப்புகறள) ஒழுங்கு 
படுத்தினான். 

لهقه  الَهِذْی  َوَٰی    خه  فهسه

3. இன்னும், அவன் நிர்ணயம் 
சசய்தான் (-அளவிட்டான், 
திட்டமிட்டான்); இன்னும், (பறடப்புகள், 
தங்களுக்கு கதறவயான 
எல்லாவற்றையும் அறடந்துசகாள்ள 
கதறவயான வழிகறள) 
வழிகாட்டினான். 

الَهِذْی  ره  وه ی    قهَده دَٰ  فههه

4. இன்னும், அவன் பசுறமயான 
புல்றல (பூமியில்) சவளியாக்கினான் 
(உற்பத்தி சசய்தான்). 

الَهِذْی   جه  وه هْخره  الْمهْرعَٰ    ا

5. பிைகு, அறதக் (காய்ந்து) 
கருத்துப்கபான சருகாக ஆக்கினான்.   لهه عه هْحوَٰی   ُغثهٓاءً  فهجه  ا
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6. (நபிகய! அல் குர்ஆறன) உமக்குக் 
கற்பிப்கபாம். ஆக, (அதிலிருந்து 
எறதயும்) நீர் மைக்க மாட்டீர், 

ُنْقِرُئكه   تهْنسَٰ    فهله  سه

7. அல்லாஹ் நாடியறதத் தவிர. 
நிச்சயமாக அவன் 
சவளிப்பறடயானறதயும் 
மறைந்திருப்பறதயும் நன்கைிவான். 

ا  اََِله  ٓاءه  مه ُ    شه نَهه   اّلَلَٰ  یهْعلهُم  اِ
ْهره  ا  الْجه مه  یهْخفَٰ   وه

8. இன்னும், சசார்க்கப் பாறதறய 
உமக்கு இலகுவாக்குகவாம்.  ُركه ی ۬   وهنُیهَسِ  لِلْیُْسرَٰ

9. ஆககவ, (யாருக்காவது) அைிவுறர 
பலனளிக்கும் என்ைால் (அவர்களுக்கு) 
அைிவுறர கூறுவரீாக! 

رْ  َكِ ِت  اِْن  فهذه ی   نَهفهعه ْكرَٰ  الَذِ

10. (அல்லாஹ்றவ) பயப்படுகிைவர் 
(அதன் மூலம்) அைிவுறர சபறுவார்.  َُكهر يهَذه ْن  سه  یَهْخَشَٰ   مه

11. இன்னும், சபரும் துர்ப்பாக்கியவான் 
(சகட்ட மனிதன்) அறத 
தவிர்த்துவிடுவான். 

ا  نَهُبهه یهتهجه  اَْلهْشقه   وه

12. (அவன்) மாசபரும் நரக சநருப்பில் 
பற்ைி எரிவான்.  ی   الَنهاره  یهْصله  الَهِذْی  الُْكَْبَٰ

13. பிைகு, அதில் மரணிக்கவும் 
மாட்டான்; இன்னும், வாழவும் 
மாட்டான். 

ا  یهُمْوُت  َله  ثَُمه   یهْحیَٰ   وهَله  فِْيهه

14. (இஸ்லாறம ஏற்று பாவங்கறள 
விட்டு) பரிசுத்தமறடந்தவர் திட்டமாக 
சவற்ைி சபற்ைார். 

هفْلهحه  قهْد  ْن  ا َكَٰ   مه  تهزه

15. இன்னும், அவர் தன் இறைவனின் 
சபயறர நிறனவு கூர்வார்; இன்னும், 
(ஐகவறள சதாழுறககறள) 
சதாழுவார். 

كهره  بَِه   اْسمه  وهذه َلَٰ   ره  فهصه

16. மாைாக, (அற்ப) உலக வாழ்றவத் 
கதர்ந்சதடுக்கிைரீ்கள்.  وةه  ُتْؤثُِرْونه  بهْل يَٰ اؗ   الْحه نْيه  الَدُ
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17. மறுறமகயா மிகச் சிைந்ததும் 
என்றும் நிறலயானதுமாகும்.  ُة هبْقَٰ   وهاَْلَِٰخره ْْی  َوها  خه

18. முந்திய கவதங்களில் நிச்சயமாக 
இது (கூைப்பட்டு) இருக்கிைது,  ا اَِنه ذه ُحِف  لهِف  هَٰ  اَْلُْولَٰ   الَصُ

19. இப்ராஹமீ் உறடய இன்னும் 
மூஸா உறடய கவதங்களில் 
(கூைப்பட்டிருக்கிைது). 

ِهْيمه  ُصُحِف  ن  اِبْرَٰ ُمْوسَٰ  وه

ஸூரா (g)காஷியா  الغاشية 

 ِ  ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ ِمۡسِب ٱَّلله

1. (நபிகய! மனிதர்கறள தனது 
திடுக்கத்தால்) சூழக்கூடிய (மறுறம 
தினத்)தின் சசய்தி உமக்கு வந்ததா? 

ىكه  ههْل  تَٰ ه ِدیُْث  ا  حه
اِشيهِة    الْغه

2. (நிராகரிப்கபாரின்) முகங்கள் 
அந்நாளில் இழிவறடயும்.   ذ   ُوُجْوه ى ِ ة    یَهْومه اِشعه  خه

3. (அறவ தண்டறனறய) 
அனுபவிக்கும்; (தண்டறனயால் 
சிரமப்பட்டு) கறளப்பறடயும்; (அறவ 
உலகத்தில் வாழும்கபாது நன்றமசயன 
கருதி பாவங்கறள சசய்தன; அவற்ைில் 
உறுதியாக இருந்தன; அவற்றைச் 
சசய்வதில் கறளப்பறடந்தன.) 

 نَهاِصبهة    عهاِملهة  

4. (அறவ) கடுறமயாக எரியக்கூடிய 
சநருப்பில் எரிந்துசகாண்கட இருக்கும்.  َٰاِميهًة   نهاًرا تهْصل  حه

5. சகாதிக்கக்கூடிய சுடு நீரின் 
ஊற்ைிலிருந்து அவற்றுக்கு நீர் 
புகட்டப்படும். 

ْي   ِمْن  ُتْسقَٰ  نِيهة    عه  اَٰ
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6. அவர்களுக்கு உணவு இல்றல, 
முட்கறள உறடய விஷச் 
சசடியிலிருந்கத தவிர. 

ام   لهُهْم  لهیْسه  عه  ِمْن  اََِله  طه
ِریْع     ضه

7. (அது அவர்கறளக்) சகாழுக்க 
றவக்காது. (அவர்களின்) பசிறயப் 
கபாக்(கி பலனளிக்)காது. 

 ِمْن  یُْغِنْ  وهَله  یُْسِمُن  ََله 
 ُجْوع   

8. (நம்பிக்றகயாளர்களின்) முகங்கள் 
அந்நாளில் இன்புற்ைிருக்கும்;   ذ   ُوُجْوه ى ِ  نَهاِعمهة    یَهْومه

9. அறவ தமது சசயலுக்காக 
திருப்தியறடந்திருக்கும்.  ا ْعِيهه اِضيهة    لَِسه  ره

10. (அறவ) உயர்வான சசார்க்கத்தில் 
இருக்கும்.  َْنهة   ِف  عهالِيهة     جه

11. அதில் வணீ் கபச்றச அறவ 
சசவியுைாது.  ا  تهْسمهعُ  ََله ِغيهًة   فِْيهه  َله

12. அதில் (சதாடர்ந்து) ஓடக்கூடிய 
ஊற்று(கள்) இருக்கும்.  ا ْي   فِْيهه اِریهة    عه  جه

13. அதில் உயரமான கட்டில்கள் 
இருக்கும்.  ا ة    ُسُرر   فِْيهه  َمهْرفُْوعه

14. இன்னும், (நதிகளுக்கு அருகில் 
நிரப்பி) றவக்கப்பட்ட குவறளகள் 
இருக்கும். 

ْكوهاب   ه ا ة    وه  َمهْوُضْوعه

15. இன்னும், (சாய்வதற்கு) வரிறசயாக 
றவக்கப்பட்ட தறலயறணகள் 
இருக்கும். 

نهمهاِرُق  ْصُفْوفهة    وه  مه

16. இன்னும், விரிக்கப்பட்ட உயர்ரக 
விரிப்புகள் இருக்கும்.  َُ اِب هة    وهزهره ْبثُْوث  مه

17. ஆக, அவர்கள் ஒட்டகத்தின் பக்கம், 
அது எவ்வாறு பறடக்கப்பட்டுள்ளது 
என்று பார்க்க மாட்டார்களா? 

هفهله   اَْلِِبِل  اِله  یهْنُظُرْونه  ا
 ُخلِقهْتۥ  كهْيفه 
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18. இன்னும், வானத்தின் பக்கம், அது 
எவ்வாறு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது என்று 
பார்க்க மாட்டார்களா? 

اِله  مهٓاءِ  وه ْتۥ   كهْيفه  الَسه  ُرفِعه

19. இன்னும், மறலகளின் பக்கம், அது 
எவ்வாறு நிறுவப்பட்டுள்ளது என்று 
பார்க்க மாட்டார்களா? 

اِله   نُِصبهْتۥ  كهْيفه  الِْجبهاِل  وه

20. இன்னும், பூமியின் பக்கம், அது 
எவ்வாறு விரிக்கப்பட்டுள்ளது என்று 
பார்க்க மாட்டார்களா? 

اِله   كهْيفه  اَْلهْرِض  وه
ْتۥ   ُسِطحه

21. ஆககவ, அைிவுறர கூறுவரீாக! 
நீசரல்லாம் அைிவுறர கூறுபவர்தான்.   ۬ ْر   َكِ ا   فهذه نَهمه هنْته  اِ ر    ا َكِ  ُمذه

22. அவர்கறள நிர்ப்பந்திப்பவராக 
(கட்டுப்படுத்தக் கூடியவராக) நீர் 
இல்றல. 

ْ  لهْسته  ْيِطر    عهلههْْیِ ه  ِبُمص 

23. எனினும், யார் (அைிவுறரறய 
விட்டு) விலகினாகரா, இன்னும் 
நிராகரித்தாகரா, 

ْن  اََِله  َلَٰ  مه  وهكهفهره   تهوه

24. ஆக, அவறர அல்லாஹ் மிகப் 
சபரும் தண்டறனயால் தண்டிப்பான்.  ُبُه َذِ ُ  فهُيعه ابه  اّلَلَٰ ذه  الْعه

ه   ْكَبه  اَْله

25. நிச்சயமாக அவர்களின் திரும்புதல் 
நம் பக்கம்தான் இருக்கிைது.  اِیهابهُهْم   اِلهیْنها   اَِنه 

26. பிைகு, நிச்சயமாக அவர்கறள 
விசாரிப்பது நம் மீகத சபாறுப்பாக 
இருக்கிைது. (ஆககவ, அவர்களின் 
சசயல்கறளக் கணக்கிட்டு அதற்குத் 
தகுந்த கூலி சகாடுப்கபாம்.) 

ابهُهْمن  عهلهیْنها  اَِنه  ثَُمه   ِحسه

ஸூரா பஜ்ர ் الفجر 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله
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1. விடியற் காறலயின் மீது சத்தியமாக!   الْفهْجِر  وه

2. பத்து இரவுகள் மீது சத்தியமாக!   لهيهال ْشر    وه  عه

3. இரட்றடப்பறட மீது சத்தியமாக! 
ஒற்றைப்பறட மீது சத்தியமாக!  ْفِع ْتِر   وهالَشه الْوه  وه

4. இரவின் மீது சத்தியமாக! அது 
சசல்லும் கபாது, (மறுறம வந்கத 
தீரும்). 

الَهْيِل   یهْسِر   اِذها وه

5. இதில் அைிவுறடயவருக்கு (பலன் 
தரும்) சத்தியம் இருக்கிைதா?  لِكه  ِفْ  ههْل م    ذَٰ   لَِِذْی  قهسه

 ِحْجر   

6. ஆது சமுதாயத்துடன் உம் இறைவன் 
எவ்வாறு நடந்துசகாண்டான் (என்பறத 
நபிகய!) நீர் கவனிக்கவில்றலயா? 

هلهْم  له  كهْيفه  تهره  ا بَُكه   فهعه  ره
اد      ِبعه

7. (உயரமான) தூண்களுறடய இரம் 
(என்கிை ஆது சமுதாயம்).  الِْعمهاِد    ذهاِت  اِرهمه 

8. அவர்கள் கபான்று (பலசாலியான 
சமுதாயம் உலக) நகரங்களில் (கவறு 
எங்கும்) பறடக்கப்படவில்றல. 

ا  یُْخلهْق  لهْم  الَهِتْ    ِف  ِمثْلُهه
ِد     الِْبله

9. இன்னும், பள்ளத்தாக்கில் பாறைறயக் 
குறடந்(து வடீுகள் கட்டி வசித்)த 
ஸமூது சமுதாயத்துடன் (அல்லாஹ் 
எப்படி நடந்து சகாண்டான் என்பறத நீர் 
கவனிக்கவில்றலயா?) 

هُمْوده  ث ابُوا الَهِذیْنه  وه ْخره  جه  الَصه
 ِبالْوهاِد   

10. இன்னும், சபரும் ஆணிகளுறடய 
ஃபிர்அவ்னுடன் (அல்லாஹ் எப்படி 
நடந்து சகாண்டான் என்பறத நீர் 
கவனிக்கவில்றலயா?) 

ْونه  فِْرعه  ْوتهاِد   اَْله  ِذی وه

11. அவர்கள் நகரங்களில் (பாவம் 
சசய்வதில்) எல்றல மீைினார்கள்.  ْوا الَهِذیْنه غه ِد    ِف  طه  الِْبله
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12. ஆக, அவர்கள் அவற்ைில் 
விஷமத்றத (-மக்கள் மீது அநீதி 
சசய்வறத) அதிகப்படுத்தினர். 

ْكثهُرْوا ه ا  فها اده    فِْيهه  الْفهسه

13. ஆககவ, உம் இறைவன் அவர்கள் 
மீது கடுறமயான தண்டறனறய 
இைக்கினான். 

َبه  ْ  فهصه بَُكه  عهلههْْیِ ْوطه  ره  سه
اب  ۬    عهذه

14. நிச்சயமாக உம் இறைவன் 
எதிர்பார்க்குமிடத்தில் இருக்கிைான்.  بَهكه  اَِنه اِد   ره  لهِبالِْمْرصه

15. ஆக மனிதன், அவனுறடய 
இறைவன் அவறனச் கசாதித்து, 
அவறனக் கண்ணியப்படுத்தி அவனுக்கு 
அருட்சகாறட புரியும்கபாது, “என் 
இறைவன் என்றனக் 
கண்ணியப்படுத்தினான்’’ எனக் 
கூறுகிைான். 

ا  هَمه اُن  فها ا   اِذها اَْلِنْسه َٰىهُ  مه   ابْتهل
بَُه   ه   ره مه ْكره ۬   فهاه مهه    نهَعه   فهيهُقْوُل  وه
  ْ َبِ ِن   ره مه ْكره ه  ا

16. ஆக (இறைவன்), அவறனச் 
கசாதித்து அவனுறடய 
வாழ்வாதாரத்றத அவன் மீது 
சுருக்கும்கபாது, “என் இறைவன் 
என்றன இழிவுபடுத்திவிட்டான்’’ எனக் 
கூறுகிைான். 

ا   هَمه ا ا  اِذها وه َٰىهُ  مه ره   ابْتهل   فهقهده
۬   عهلهْيهِ  ْ   فهيهُقْوُل  ِرْزقهه    َبِ  ره
هههانهِن    ا

17. அவ்வாைல்ல! மாைாக, நீங்கள் 
அனாறதறயக் 
கண்ணியப்படுத்துவதில்றல. 
(அனாறதகறள கண்ணியமாக 
பராமரிப்பதில்றல). 

هَله   ُتْكِرُمْونه  ََله  بهْل  ك
 الْيهِتْيمه  

18. இன்னும், ஏறழயின் உணவுக்கு 
(நீங்கள் ஒருவர் மற்ைவறர)த் 
தூண்டுவதில்றல. 

ْونه  وهَله  َضُ ٓ لَٰ  تهحَٰ اِم  عه عه   طه
 الِْمْسِكْيِ  
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19. இன்னும், பிைருறடய சசாத்றத 
கசர்த்துப் புசிக்கிைரீ்கள். (சபண்கள், 
அனாறதகள் உறடய சசல்வங்கறள 
உரிறமயின்ைி உங்கள் சசல்வத்கதாடு 
சுருட்டிக் சகாள்கிைரீ்கள்.) 

تهاْكُلُْونه  اثه  وه ه هكًْل  الََتُ  لَهَمًا   ا

20. இன்னும், சசல்வத்றத மிக 
அதிகமாக கநசிக்கிைரீ்கள்.  ُتِحَبُْونه َمًا   ُحَبًا  الْمهاله  وه  جه

21. அவ்வாைல்ல! பூமி தூள் தூளாகத் 
தகர்க்கப்படும் கபாது,   هَله   دهكًَا اَْلهْرُض  ُدَكهِت  اِذها ك

 دهكًَا  

22. இன்னும், உம் இறைவன் வருவான், 
மலக்குககளா அணி அணியாக நிற்கும் 
நிறலயில். 

ٓاءه  بَُكه  وهجه الْمهلهُك  ره َفًا  وه   صه
فًَ   ا  صه

23. இன்னும், அந்நாளில் நரகம் 
சகாண்டு வரப்படும். அந்நாளில் 
மனிதன் நல்லைிவு சபறுவான். 
(அப்கபாது) நல்லைிவு அவனுக்கு எப்படி 
பலன் தரும்? 

ءه  ذ    وهِجاْیٓ ى ِ ۬   یهْومه َنهمه   هه  ِبجه
ذ   ى ِ َكهرُ  یهْومه اُن  یَهتهذه هَنَٰ  اَْلِنْسه ا  وه

ی   لههُ  ْكرَٰ  الَذِ

24. “என் (மறுறம) வாழ்வுக்காக நான் 
(நன்றமகறள) முற்படுத்தியிருக்க 
கவண்டுகம!’’ எனக் கூறுவான், 

ِنْ  یهُقْوُل  ْمُت  یَٰلهیْته   قهَده
  ْ يهاِٰت  لِحه

25. ஆக, அந்நாளில் அவனுறடய (-
அல்லாஹ்வுறடய) தண்டறனறய(ப் 
கபான்று) ஒருவனும் தண்டிக்க 
முடியாது. (அல்லாஹ் பாவிகறள 
அவ்வளவு பயங்கரமாக தண்டிப்பான்.) 

ذ   ى ِ ُب  ََله  فهيهْومه َذِ ابهه     یُعه   عهذه
د     اهحه

26. இன்னும், அவனுறடய (-
அல்லாஹ்வுறடய) கட்டுதறல(ப் 
கபான்று) ஒருவனும் கட்ட மாட்டான். 
(பழுக்க சூடுகாட்டப்பட்ட சங்கிலிகளில் 
பாவிகளுறடய றககள், கால்கள், 
கழுத்துகள் மிகக் கடுறமயாகக் 
கட்டப்படும்.) 

هاقهه    ْوثُِق یُ  وهَله  ث د    وه  اهحه
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27. நிம்மதியறடந்த ஆன்மாகவ!  ا هیَهُتهه َنهُة ۬   الَنهْفُس  یَٰ ا  الُْمْطمهى ِ

28. திருப்தி சபற்ைதாக, திருப்தி 
சகாள்ளப்பட்டதாக உன் இறைவன் 
பக்கம் திரும்பு! 

بَِِك  اِلَٰ  اْرِجِعْ   اِضيهةً  ره   ره
ْرِضَيهًة    َمه

29. ஆக, என் அடியார்களில் கசர்ந்து 
விடு!  ِْدْی   ِفْ  فهاْدُخِل  ِعبَٰ

30. இன்னும், என் சசார்க்கத்தில் 
நுறழந்து விடு!  ْن  وهاْدُخِل َنهِتْ  جه

ஸூரா பலத் البلد 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. இந்த (மக்கா) நகரத்தின் மீது சத்தியம் 
சசய்கிகைன்.   ا اُقِْسُم  َله ذه  الْبهلهِد   ِبهَٰ

2. இன்னும், (நபிகய!) நீர் இந்த 
நகரத்தில் (எதிரிகறளத் தண்டிப்பதற்கு) 
அனுமதிக்கப்பட்டு இருக்கிைரீ். 

هنْته  ا ٌۢ  وه ا ِحَل  ذه  الْبهلهِد   ِبهَٰ

3. தந்றத மீதும், அவர் 
சபற்சைடுத்தவர்கள் மீதும் சத்தியமாக!  ا مه الِد  َوه وه لهده   وه  وه

4. திட்டவட்டமாக, மனிதறன 
சிரமத்தில் (சிக்கிக் சகாள்பவனாககவ) 
பறடத்கதாம். 

ْد  لهْقنها  لهقه انه  خه  ِفْ  اَْلِنْسه
 كهبهد   

5. தன்மீது ஒருவனும் ஆற்ைல் சபைகவ 
மாட்டான் என்று (அவன்) 
எண்ணுகிைானா? 

ُب  هیهْحسه هْن  ا   عهلهْيهِ  یَهْقِدره  لَهْن  ا
د     اهحه
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6. அதிகமான சசல்வத்றத நான் 
அழித்கதன் என்று (அவன் 
சபருறமயாக) கூறுகிைான். 

هْهلهْكُت  یهُقْوُل  اًَل  ا  لَُبهًدا   مه

7. அவறன ஒருவனும் பார்க்கவில்றல 
என்று எண்ணுகிைானா?  ُب هیهْحسه هْن  ا ه    لَهْم  ا د    یهره  اهحه

8. இரு கண்கறள அவனுக்கு நாம் 
ஆக்கவில்றலயா?  هلهْم ْل  ا  عهیْنهْيِ   لَهه   نهْجعه

9. இன்னும், ஒரு நாறவயும், இரு 
உதடுகறளயும் (அவனுக்கு நாம் 
பறடக்கவில்றலயா?) 

فهتهْيِ   انًا َوهشه لِسه  وه

10. இன்னும், இரு பாறதகறள 
அவனுக்கு வழிகாட்டிகனாம்.  ُه یْنَٰ یِْن   وهههده  الَنهْجده

11. ஆக, அவன் அகபாறவக் 
கடக்கவில்றல.  مه  فهله ؗ   اقْتهحه قهبهةه  الْعه

12. (நபிகய!) அகபா என்ைால் 
என்னசவன்று உமக்கு அைிவித்தது எது?   ا مه ىكه  وه هْدرَٰ ا  ا قهبهُة   مه  الْعه

13. (அது,) ஓர் அடிறமறய விடுதறல 
சசய்தல்,  ُقهبهة    فهَك  ره

14. அல்லது, கடுறமயான பசியுறடய 
நாளில் உணவளித்தல்,  ْهو م   ا   ِذْی  یهْوم   ِفْ  اِْطعَٰ

بهة     مهْسغه

15. (யாருக்கு என்ைால்) உைவினரான 
ஓர் அனாறதக்கு,  بهة    ذها یَهِتْيًما ْقره  مه
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16. அல்லது, மிக வைியவரான ஓர் 
ஏறழக்கு உணவளித்தல் (அகபாறவ 
கடப்பதாகும்). 

هوْ  بهة    ذها ِمْسِكیًْنا  ا َْته  مه

17. (இத்தறகய புண்ணியத்றத சசய்த) 
பிைகு, (அத்துடன்) அவர் 
நம்பிக்றகறயக் சகாண்டவர்களிலும், 
சபாறுறமறயக் சகாண்டு உபகதசித்துக் 
சகாண்டவர்களிலும், கருறணறயக் 
சகாண்டு உபகதசித்துக் 
சகாண்டவர்களிலும் ஆகிவிட 
கவண்டும். 

هانه  ثَُمه  ُنْوا الَهِذیْنه  ِمنه  ك مه  اَٰ
ْوا تهوهاصه َْبِ  وه ْوا ِبالَصه تهوهاصه  وه
مهِة    ِبالْمهْرحه

18. இ(த்தறகய நன்றமகறள 
சசய்த)வர்கள் வலப்பக்கமுறடயவர்கள் 
(-சசார்க்க வாசிகள்) ஆவார்கள், 

كه  َٰٓى ِ ُب  اُول  الْمهْيمهنهِة   اهْصحَٰ

19. இன்னும், எவர்கள் நம் வசனங்கறள 
நிராகரித்தார்ககளா அவர்கள் 
இடப்பக்கமுறடயவர்கள் (நரகவாசிகள்) 
ஆவார்கள். 

الَهِذیْنه    ُهْم  ِباَٰیَِٰتنها  كهفهُرْوا وه
ُب   الْمهْشـ همهِة   اهْصحَٰ

20. (அவர்கள் நரகத்தில் 
தள்ளப்பட்டப்பின் அந்த) நரகம் அவர்கள் 
மீது மூடப்படும். (அதற்கு வாசல்ககளா 
ஜன்னல்ககளா இருக்காது.) 

 ْ ة ن  نهار   عهلههْْیِ ده  َمُْؤصه

ஸூரா ஷம்ஸ் الشمس 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. சூரியன் மீது சத்தியமாக! அதன் பகல் 
மீது சத்தியமாக! (ழுஹா: பகல், 
முற்பகல், சவளிச்சம்) 

ْمِس  ا    وهالَشه ىهه  وهُضحَٰ
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2. சந்திரன் மீது சத்தியமாக, அறத (-
சூரியறன) அது பின்சதாடரும்கபாது!  ِالْقهمهر ا    اِذها وه َٰىهه  تهل

3. பகலின் மீது சத்தியமாக, அறத (-
சூரியறன) அது சவளிப்படுத்தும்கபாது 
(சவளிச்சப்படுத்தும் கபாது)! 

ارِ  الَنههه ا    اِذها وه لََٰىهه  جه

4. இரவின் மீது சத்தியமாக, அறத (-
சூரியறன) அது மூடும்கபாது!  الَهْيِل ا    اِذها وه ىهه  یهْغشَٰ

5. வானத்தின் மீது சத்தியமாக! அறத 
அறமத்தவன் மீது சத்தியமாக!  ِمهٓاء ا  وهالَسه مه ا    وه  بهنَٰىهه

6. பூமியின் மீது சத்தியமாக! அறத 
விரித்தவன் மீது சத்தியமாக!  ا  وهاَْلهْرِض مه ا    وه ىهه حَٰ  طه

7. ஆன்மாவின் மீது சத்தியமாக! அறத 
சீர்படுத்தியவன் மீது சத்தியமாக!   ا  وهنهْفس مه ا    وه ىهه َوَٰ  سه

8. ஆக, அவன் அதன் தீறமறயயும் 
அதன் நன்றமறயயும் அதற்கு 
அைிவித்தான். 

ا  مههه هلْهه هها  فها ا    فُُجوْره ىهه تهْقوَٰ  وه

9. (நிராகரிப்பிலிருந்தும் 
பாவங்களிலிருந்தும் பாதுகாத்து, 
நல்லமல்கறள சகாண்டு) யாறர 
அல்லாஹ் பரிசுத்தப்படுத்தினாகனா 
அவர் திட்டமாக சவற்ைிசபற்ைார். 

هفْلهحه  قهْد  ْن  ا ا    مه ىهه َكَٰ  زه

10. யாருக்கு அறத (-அவரது 
ஆன்மாறவ பாவத்தில்) அல்லாஹ் 
மறைத்துவிட்டாகனா (-வழிககட்டில், 
பாவத்தில் விட்டுவிட்டாகனா) அவர் 
திட்டமாக நஷ்டமறடந்தார். 

قهْد  ابه  وه ْن  خه ا   مه ىهه  دهَسَٰ

11. ஸமூது சமுதாயம் தன் 
அழிச்சாட்டியத்தால் (தூதறரப்) 
சபாய்ப்பித்தது. 

بهْت  َذه هُمْودُ  كه ا   ث ىهه ْغوَٰ  ِبطه

12. அதன் தீயவன் புைப்பட்டகபாது,  ِنٌْۢبهعهثه  اِذ ا    ا ىهه هْشقَٰ  ا
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13. ஆக, அல்லாஹ்வின் தூதர் (-
ஸாலிஹ்) அவர்களுக்குக் கூைினார்: 
“அல்லாஹ்வுறடய சபண் 
ஒட்டகத்றதயும் அது நீர் 
பருகுவறதயும் தறட சசய்யாதீர்!’’ 

ُسْوُل  لهُهْم  فهقهاله  ِ  ره   نهاقهةه  اّلَلَٰ
 ِ ا   اّلَلَٰ هه  وهُسْقيَٰ

14. ஆக, அவர்கள் அவறரப் 
சபாய்ப்பித்தார்கள். இன்னும் அ(ந்த 
ஒட்டகத்)றத (அறுத்து) 
சகான்றுவிட்டார்கள். ஆககவ, 
அவர்களின் பாவத்தினால் 
அவர்களுறடய இறைவன் அவர்கள் 
மீது கடுறமயான தண்டறனறய 
இைக்கினான். அ(ந்த சமுதாயத்)றத 
(அதில் உள்ள அறனவறரயும் 
தண்டறனயில்) சமமாக்கினான். 
(ஒட்டகத்றத சகான்ைவன் ஒருவனாக 
இருந்தாலும் அறத எல்கலாரும் 
சபாருந்திக் சகாண்டதால் அந்த 
சமுதாயத்தில் இருந்த எல்கலாருக்கும் 
அகத தண்டறனறய சகாடுத்து 
அழித்துவிட்டான்.) 

بُْوهُ  ۬   فهكهَذه ا    قهُرْوهه مه  فهعه ْمده  فهده
 ْ بَُُهْم  عهلههْْیِ ْ  ره نٌُِْۢبِ  ِبذه
ىهه  َوَٰ  ا   فهسه

15. இன்னும், அவன் அதன் முடிறவப் 
பயப்பட மாட்டான்.  اُف  وهَله ان  یهخه هه  ُعْقبَٰ

ஸூரா னலல்  الليل 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. இரவின் மீது சத்தியமாக, அது 
மூடும்கபாது!  الَهْيِل  یهْغَشَٰ   اِذها وه

2. பகல் மீது சத்தியமாக, 
(சவளிச்சத்துடன்) அது சவளிப்படும் 
கபாது! 

ارِ  الَنههه َلَٰ   اِذها وه  تهجه
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3. ஆறணயும் சபண்றணயும் 
பறடத்தவன் மீது சத்தியமாக!  ا مه لهقه  وه كهره  خه  وهاَْلُنْثَٰ ی   الَذه

4. (மனிதர்ககள!) நிச்சயமாக உங்கள் 
முயற்சி (-உறழப்பு) பலதரப்பட்டதாக 
இருக்கிைது. 

ْعيهُكْم  اَِنه   َتَٰ  لهشه  سه

5. ஆக, யார் தர்மம் புரிந்தாகரா, 
இன்னும், அல்லாஹ்றவ அஞ்சினாகரா,  ا هَمه ْن  فها تَهقَٰ   اهْعٰطَٰ  مه ا  وه

6. இன்னும், (இஸ்லாம் எனும்) மிக 
அழகிய (மார்க்கத்)றத 
உண்றமப்படுத்தினாகரா, 

قه  َده  ِبالُْحْسنَٰ   وهصه

7. அவருக்கு சசார்க்கப் பாறதறய நாம் 
இலகுவாக்குகவாம்.   ُره ُنیهَسِ ی   فهسه  لِلْیُْسرَٰ

8. ஆக, யார் கஞ்சத்தனம் சசய்தாகரா, 
(அல்லாஹ்வின் அருறள விட்டுத் 
தன்றன) கதறவயற்ைவனாகக் 
கருதினாகரா, 

ا  هَمه ا ْ  وه  وهاْستهْغنَٰ   بهِخله  مهنٌۢ

9. இன்னும், (இஸ்லாம் எனும்) மிக 
அழகிய (மார்க்கத்)றத 
சபாய்ப்பித்தாகரா, 

به   ِبالُْحْسنَٰ   وهكهَذه

10. அவருக்கு நரகத்தின் பாறதறய 
இலகுவாக்குகவாம்.   ُره ُنیهَسِ ی   فهسه  لِلُْعْسرَٰ

11. அவர் (நரகத்தில்) விழும்கபாது, 
அவனுறடய சசல்வம் அவனுக்குப் 
பலனளிக்காது (-அவறன விட்டும் 
அல்லாஹ்வின் தண்டறனறய 
தடுக்காது). 

ا  مه الُه    ْنهُ عه  یُْغِنْ  وه   اِذها مه
دََٰی    تهره
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12. நிச்சயமாக (நன்றமறய, தீறமறய 
பிரித்தைிவித்து) வழிகாட்டுதல் நம்மீது 
கடறம ஆகும். 

ؗی   عهلهیْنها  اَِنه   لهلُْهدَٰ

13. நிச்சயமாக மறுவுலக வாழ்க்றகயும் 
இந்த உலக வாழ்க்றகயும் நமக்கக 
உரியது! 

اَِنه  ةه  لهنها  وه  وهاَْلُْولَٰ  لهْلَِٰخره

14. ஆக, சகாழுந்துவிட்சடரிகிை 
சநருப்றப உங்களுக்கு அச்சமூட்டி 
எச்சரித்கதன். 

ْرُتُكْم  هنْذه  تهلهَظَٰ   نهاًرا فها

15. அதில் எரிய மாட்டான், சபரிய 
தீயவறனத் தவிர.  ا   َله َٰىهه  اَْلهْشقه   اََِله  یهْصل

16. அவன் (நம் மார்க்கத்றத) 
சபாய்ப்பித்தான்; இன்னும், 
புைக்கணித்தான். 

به  الَهِذْی  َلَٰ   كهَذه تهوه  وه

17. இன்னும், அல்லாஹ்றவ அதிகம் 
அஞ்சுகிைவர் அதிலிருந்து 
தூரமாக்கப்படுவார். 

ا  نَهُبهه ُيجه  اَْلهْتقه   وهسه

18. அவர் மனத்தூய்றமறய 
(அல்லாஹ்விடம் நன்றமறய) 
நாடியவராக தன் சசல்வத்றத (தர்மம்) 
சகாடுக்கிைார். 

ْ  الَهِذْی  الهه   یُْؤِٰت َكَٰ   مه  یهتهزه

19. யார் ஒருவருக்கும் பிரதி பலன் 
சசய்யும்படியான உபகாரம் ஏதும் 
அவரிடம் இருக்காது. 

ا  مه د   وه ه   َِلهحه   نَِْعمهة   ِمْن  ِعْنده
ی    ُتْجزَٰ 

20. எனினும், அவகரா உயர்ந்தவனான 
தன் இறைவனின் முகத்றதத் கதடிகய 
தர்மம் சசய்வார். 

ٓاءه  اََِله  بَِهِ  وهْجهِ  ابِْتغه  ره
 اَْلهْعلَٰ  
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21. இன்னும், (அல்லாஹ்வின் 
சவகுமதியால்) திட்டமாக அவர் 
திருப்தியறடவார். 

ْوفه  لهسه ن  وه  یهْرضَٰ

ஸூரா ழுஹா  الضحى 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. (முற்)பகல் மீது சத்தியமாக!   َٰح  وهالَضُ

2. இரவின் மீது சத்தியமாக! அது இருள் 
சூழ்ந்து நிசப்தமாகும்கபாது,  الَهْيِل جَٰ   اِذها وه  سه

3. (நபிகய!) உம் இறைவன் உம்றம 
விட்டுவிடவில்றல. இன்னும், அவன் 
(உம்றம) சவறுக்கவில்றல. 

ا  بَُكه  وهدَهعهكه  مه ا  ره مه  قهلَٰ    وه

4. இந்த உலக வாழ்க்றகறய விட 
மறுறம வாழ்க்றகதான் உமக்கு மிகச் 
சிைந்தது. 

ةُ  لهْلَِٰخره ْْی   وه  ِمنه   لَهكه  خه
 اَْلُْولَٰ  

5. திட்டமாக, உம் இறைவன் (தன் 
அருறள) உமக்குக் சகாடுப்பான். ஆக, 
நீர் திருப்தியறடவரீ். 

ْوفه  لهسه بَُكه  یُْعِطْيكه  وه  ره
ْضَٰ    فهَته

6. உம்றம அனாறதயாக அவன் 
காணவில்றலயா? ஆக, (உம்றம) 
அவன் ஆதரித்தான் (-உமக்கு 
அறடக்கலம் சகாடுத்தான்). 

هلهْم  ی    یهِتْيًما  یهِجْدكه  ا  فهاَٰوَٰ
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7. இன்னும், அவன் உம்றம வழி 
அைியாதவராகக் கண்டான். ஆக, அவன் 
(உம்றம) கநர்வழி சசலுத்தினான். 

كه  ده وهجه ٓاََلً  وه ی   ضه  فهههدَٰ

8. இன்னும், அவன் உம்றம 
வைியவராகக் கண்டான். ஆக, அவன் 
(உம்றம) சசல்வந்தராக்கினான். 

كه  ده وهجه  فهاهْغنَٰ   عهٓاى ًِل  وه

9. ஆக, அனாறதக்கு அநீதி சசய்யாதீர்!  ا هَمه ْر   فهله  الْيهِتْيمه  فها  تهْقهه

10. ஆக, யாசகறரக் கடிந்து 
சகாள்ளாதீர்!  ا هَمه ا ٓاى ِله  وه ْر   فهله  الَسه  تهْنهه

11. ஆக, உம் இறைவனின் அருறள 
(பிைமக்களுக்கு) அைிவிப்பரீாக!  ا هَمه ا بَِكه  ِبِنْعمهةِ  وه ْثن  ره َدِ  فهحه

ஸூரா ஷரஹ் الشرح 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. (நபிகய!) உம் சநஞ்சத்றத உமக்கு 
நாம் விரிவாக்கவில்றலயா?  هلهْم ْح  ا كه    لهكه  نهْشره ْدره  صه

2. இன்னும், உம் சுறமறய உம்றம 
விட்டு அகற்ைிகனாம்.  ْعنها وهضه ْنكه  وه  وِْزرهكه   عه

3. அது, உம் முதுறக முைித்தது.   هنْقهضه  الَهِذْی كه   ا ْهره  ظه

4. இன்னும், உமது நிறனறவ (உமது 
நற்சபயறர, உமது சிைப்றப) உமக்கு 
உயர்த்திகனாம். 

فهْعنها  كه   لهكه  وهره  ِذْكره
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5. ஆக, நிச்சயமாக சிரமத்துடன் இலகு 
இருக்கிைது.  یُْسًرا   الُْعْسرِ  مهعه  فهاَِنه 

6. நிச்சயமாக சிரமத்துடன் இலகு 
இருக்கிைது.  یُْسًرا   الُْعْسرِ  مهعه  اَِنه 

7. ஆககவ, நீர் (உமது உலக 
கவறலகளில் இருந்து, அல்லது மார்க்க 
காரியங்களில் இருந்து) ஓய்வு 
சபற்ைால் (அல்லாஹ்றவ 
வணங்குவதில் முழுறமயாக ஈடுபட்டு) 
கறளப்பறடவரீாக! 

ْغته  فهاِذها ْب   فهره  فهانْصه

8. இன்னும், உம் இறைவனின் பக்கம் 
ஆர்வம் சகாள்வரீாக!  َٰاِل بَِكه  وه ْبن  ره  فهاْرغه

ஸூரா தீன் التين 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. அத்தி மரத்தின் மீது சத்தியமாக! 
ஆலிவ் மரத்தின் மீது சத்தியமாக!  ِالَتِْي یُْتْوِن   وه الَزه  وه

2. சினாய் மறல மீது சத்தியமாக!  ِِسیِْنْيه   وهُطوْر 

3. அபயமளிக்கக்கூடிய இந்த நகரத்தின் 
மீது சத்தியமாக! ا  اَْلهِمْيِ   الْبهلهدِ  وههَٰذه

4. திட்டவட்டமாக, மனிதறன மிக 
அழகிய அறமப்பில் பறடத்கதாம்.  ْد لهْقنها  لهقه انه  خه ْ   اَْلِنْسه  ِف

ِن  ؗ  اهْحسه یْم   تهْقوِ
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5. பிைகு, தாழ்ந்கதாரில் மிகத் 
தாழ்ந்தவனாக (முற்ைிலும் பலவனீம் 
ஏற்படுகிை தள்ளாடும் வயதிற்கு) 
அவறனத் திருப்பிகனாம். 

هُ  ثَُمه  دهْدنَٰ هْسفهله  ره ِفلِْيه    ا  سَٰ

6. எனினும், எவர்கள் நம்பிக்றகக் 
சகாண்டு நற்சசயல்கறளச் 
சசய்தார்ககளா (அவர்கள் தள்ளாடும் 
வயறத அறடந்து நல்லமல் சசய்ய 
முடியாமல் ஆகிவிட்டாலும்) 
அவர்களுக்கு முடிவுைாத (கணக்கற்ை, 
குறையாத) நன்றம உண்டு. 

ُنْوا الَهِذیْنه  اََِله  مه ِملُوا اَٰ   وهعه
ِت  لِحَٰ هْجر    فهلهُهْم  الَصَٰ ْْیُ  ا   غه
ْمُنْون     مه

7. ஆக, இ(த்தறன சான்றுகறள 
விவரித்த)தற்குப் பின்னர், 
(அடியார்களின் அமல்கறள அல்லாஹ் 
விசாரிப்பதில், இன்னும் அவர்களுக்கு) 
கூலி சகாடுப்பதில் உம்றம யார் 
சபாய்ப்பிப்பார்? 

بُكه  فهمها  یِْن   بهْعُد  یُكهَذِ  ِبالَدِ

8. தீர்ப்பளிப்பவர்களில் மிக கமலான 
தீர்ப்பளிப்பவனாக அல்லாஹ் 
இல்றலயா? 

هلهیْسه  ُ  ا   ِباهْحكهِم  اّلَلَٰ
ن  ِكِمْيه  الْحَٰ

ஸூரா அலக்  العلق 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. (நபிகய! இப்பிரபஞ்சத்றத) பறடத்த 
உம் இறைவனின் சபயரால் படிப்பரீாக!  ْ ا بَِكه  ِباْسِم  اِقْره   الَهِذْی  ره

لهقه    خه

2. அவன் மனிதர்கறள (கற்பப் றபயில்) 
ஒட்டியிருக்கும் இரத்தக்கட்டியிலிருந்து 
பறடத்தான். 

لهقه  انه  خه  عهلهق    ِمْن  اَْلِنْسه
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3. படிப்பரீாக! இன்னும், உம் இறைவன் 
சபரும் கண்ணியவான் (சபரும் 
சகாறடயாளன்) ஆவான். 

 ْ ا بَُكه  اِقْره ُم   وهره ْكره  اَْله

4. அவன் எழுதுககால் மூலம் 
(எழுதுவறதக்) கற்பித்தான்.  ِبالْقهلهِم   عهلَهمه  الَهِذْی 

5. மனிதன் அைியாமல் இருந்தறத 
அவன் மனிதனுக்குக் கற்பித்தான்.  انه  عهلَهمه ا  اَْلِنْسه  یهْعلهْم   لهْم  مه

6. அவ்வாைல்ல! நிச்சயமாக மனிதன் 
(நிராகரிப்பிலும் பாவத்திலும்) எல்றல 
மீறுகிைான், 

هَله   انه  اَِنه  ك  لهيهْطغَٰ    اَْلِنْسه

7. (காரணம், இறையருறள விட்டுத்) 
தன்றனத் கதறவயற்ைவனாக 
எண்ணியதால். 

هْن  هُ  ا اَٰ  اْستهْغنَٰ   َره

8. நிச்சயமாக மீட்சி உம் இறைவன் 
பக்கம்தான் இருக்கிைது.  بَِكه  اِلَٰ  اَِنه ْجعَٰ   ره  الَرُ

9. (நபிகய!) தடுப்பவறனப் பற்ைி 
அைிவிப்பரீாக!  ءهیْته هره  یهْنهَٰ   الَهِذْی  ا

10. ஓர் அடியாறர அவர் சதாழும்கபாது 
அவன் தடுக்கிைான்? ْبًدا َلَٰ    اِذها عه  صه

11. நீர் அைிவிப்பரீாக! அவர் 
கநர்வழியில் இருந்தாலுமா (அவன் 
அவறரத் தடுப்பான்)? 

ءهیْته  هره هانه  اِْن  ا  عهله  ك
ی    الُْهدَٰ 

12. அல்லது, அவர் நன்றமறய 
ஏவினாலுமா (அவன் அவறரத் 
தடுப்பான்)? 

هوْ  ره  ا همه  ِبالَتهْقوَٰی   ا

13. நீர் அைிவிப்பரீாக! அவன் 
சபாய்ப்பித்தால், இன்னும் 
புைக்கணித்தால், 

ءهیْته  هره به  اِْن  ا َلَٰ   كهَذه تهوه  وه
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14. நிச்சயமாக அல்லாஹ் (அவறனப்) 
பார்க்கிைான் என்பறத அவன் 
அைியவில்றலயா? 

هلهْم  ه  ِباهَنه  یهْعلهْم  ا ی   اّلَلَٰ  یهرَٰ

15. அவ்வாைல்ல! (அவன் தனது தீய 
சசயல்களிலிருந்து) 
விலகவில்றலசயனில் சநற்ைி 
முடிறயக் கடுறமயாகப் பிடிப்கபாம். 
(பின்னர், அவறன நரகத்தில் வசீி 
எைிகவாம்). 

هَله  ْن  ك ۬   لَهْم  لهى ِ ِه   ًعٌۢا  یهنْته  لهنهْسفه
 ِة  ِبالَنهاِصيه 

16. சபாய் கூறுகின்ை, குற்ைம் புரிகின்ை 
(அவனுறடய) சநற்ைி முடிறய (பிடித்து 
நரகத்தில் எைிகவாம்). 

هاِذبهة   نهاِصيهة   اِطئهة    ك  خه

17. ஆக, அவன் தன் சறபகயாறர 
அறழக்கட்டும்.  ُنهاِدیهه    فهلْيهْدع 

18. நரகத்தின் காவலாளிகறள நாம் 
அறழப்கபாம்.  ُنهْدع بهانِيهةه   سه  الَزه

19. அவ்வாைல்ல! அவனுக்குக் 
கீழ்ப்படியாதீர்! (உம் இறைவனுக்குச்) 
சிரம் பணிவரீாக! (வணக்க வழிபாடுகள் 
மூலம் அவன் பக்கம்) சநருங்குவரீாக! 

هَله     وهاْسُجْد  ُتِطْعهُ  َله  ك
ِْبن۩   وهاقَْته

ஸூரா கத்ர ் القدر 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح   ٱلرهِحيمِ ِمۡسِب ٱَّلله

1. நிச்சயமாக நாம் இறத ‘கத்ர்’ 
இரவில் இைக்கிகனாம்.   َها ن هُ  اِ لْنَٰ هنْزه ْدِر ۬    لهْيلهةِ  ِفْ  ا  الْقه

2. (நபிகய!) ‘கத்ர்’ இரவு என்னசவன்று 
உமக்கு அைிவித்தது எது?   ا مه ىكه  وه هْدرَٰ ا  ا  الْقهْدِر   لهْيلهةُ  مه
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3. ‘கத்ர்’ இரவு ஆயிரம் 
மாதங்கறளவிடச் சிைந்தது.  ُلهْيلهة   ۬ ْدِر   ْْی   الْقه هلِْف  َمِْن  خه  ا

ْهر  ۬ر   شه

4. அதில் வானவர்களும், ஜிப்ரீலும் 
தங்கள் இறைவனின் அனுமதிசகாண்டு 
(அந்த ஆண்டுக்குரிய அல்லாஹ்வின்) 
எல்லாக் கட்டறளகளுடன் 
இைங்குகிைார்கள். 

ُل  َه كهةُ  تهَنه َٰٓى ِ ْوُح  الْمهل الَرُ ا  وه  فِْيهه
بَِِهْم    ِباِذِْن  هْمر  ۬ۛ  كَُلِ  ِمْن  ره  ا

5. ஸலாம் (-ஈகடற்ைம்) உண்டாகுக! 
அது அதிகாறல உதயமாகும் வறர 
(நீடிக்கிைது). 

  ۬ َٰم  ۛ ل َتَٰ  ِِهه  سه ْطلهِع  حه  مه
 الْفهْجِرن 

ஸூரா பய்யினா البينة 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. கவதக்காரர்கள்; இன்னும், 
இறணறவப்பவர்கள் ஆகிய 
நிராகரிப்பாளர்கள் தங்களிடம் 
சதளிவான அத்தாட்சி வருகின்ை வறர 
(இறைவனின் தூதர் வந்தால், அவறரப் 
பின்பற்றுகவாம் என்ை 
சகாள்றகயிலிருந்து) விலகியவர்களாக 
இருக்கவில்றல. 

 ِمْن  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  یهُكِن  لهْم 
هْهِل  ِب  ا الُْمْشِرِكْيه  الِْكتَٰ  وه
َتَٰ  ْيه ُمْنفهكَِ  ُ  حه ُ  تهاْتِهْیه
 الْبهیَِنهُة  

2. (அந்தச் சான்று) பரிசுத்தமான 
ஏடுகறள ஓதுகின்ை 
அல்லாஹ்விடமிருந்து 
(அனுப்பப்பட்டுள்ள முஹம்மத் எனும்) 
தூதர் ஆவார். 

ُسْول   ِ  َمِنه  ره   ُصُحًفا  یهْتلُْوا اّلَلَٰ
ةً   ره َهه  َمُطه
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3. அவற்ைில் (-அந்த கவத ஏடுகளில்) 
கநரான (சரியான, நீதியான) சட்டங்கள் 
உள்ளன. 

ا  مهة    ُكُتب   فِْيهه  قهَيِ

4. கவதம் சகாடுக்கப்பட்டவர்கள் 
தங்களிடம் சதளிவான சான்று வந்த 
பின்னர் தவிர (நபிறயப் பின்பற்றுகவாம் 
என்ை தங்கள் சகாள்றகயிலிருந்து) 
பிரியவில்றல. 

ا  مه قه  وه   اُْوُتوا الَهِذیْنه  تهفهَره
ْ  اََِله  الِْكتَٰبه  ا  بهْعدِ  ِمنٌۢ   مه
ْتُهُم  ٓاءه  الْبهیَِنهُة   جه

5. அவர்கள் வழிபாட்றட அவனுக்கு 
மட்டும் தூய்றமப்படுத்தியவர்களாக, 
இறணறவப்றப விட்டு 
விலகியவர்களாக இருக்கும் நிறலயில் 
அல்லாஹ்றவ வணங்குவதற்கும், 
சதாழுறகறய நிறலநிறுத்துவதற்கும் 
ஸகாத்றதக் சகாடுப்பதற்கும் தவிர 
ஏவப்படவில்றல. இன்னும், இதுதான் 
கநரான (நீதியான, சரியான 
சட்டங்களுறடய) மார்க்கமாகும். 

ا   مه ا وه ه  لِيهْعُبُدوا اََِله  اُِمُرْو   اّلَلَٰ
۬   لههُ  ُمْخلِِصْيه  یْنه    الَدِ
یُِقْيُموا ُحنهفهٓاءه  َٰوةه  وه ل   الَصه
یُْؤُتوا وةه  وه كَٰ لِكه  الَزه   ِدیُْن  وهذَٰ

مهِة  الْ  َيِ  قه

6. நிச்சயமாக கவதக்காரர்கள்; இன்னும், 
இறணறவப்கபார் ஆகிய 
நிராகரிப்பாளர்கள் ஜஹன்னம் எனும் 
நரக சநருப்பில் - அதில் 
நிரந்தரமானவர்களாக இருப்பார்கள். 
இவர்கள்தான் பறடப்புகளில் மகா 
தீகயார் ஆவார்கள். 

هْهِل  ِمْن  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اَِنه   ا
ِب  الُْمْشِرِكْيه  الِْكتَٰ   نهارِ  ِفْ  وه
َنهمه  هه لِِدیْنه  جه ا    خَٰ  فِْيهه
كه  َٰٓى ِ رَُ  ُهْم  اُول یَهِة   شه ِ  الَْبه

7. நிச்சயமாக எவர்கள் நம்பிக்றகக் 
சகாண்டு, நற்சசயல்கறள 
சசய்தார்ககளா அவர்கள்தான் 
பறடப்புகளில் மிகச் சிைந்கதார் 
ஆவார்கள். 

ُنْوا الَهِذیْنه  اَِنه  مه   ِملُواوهعه  اَٰ
ِت    لِحَٰ كه  الَصَٰ َٰٓى ِ ْْیُ  ُهْم  اُول  خه
یَهِة   ِ  الَْبه
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8. அவர்களுறடய கூலி அவர்களின் 
இறைவனிடம் அத்ன் எனும் 
சசார்க்கங்களாகும். அவற்ைின் கீகழ 
நதிகள் ஓடுகின்ைன. அவற்ைில் 
எப்கபாதும் நிரந்தரமானவர்களாக 
அவர்கள் இருப்பார்கள். அல்லாஹ், 
அவர்கறளப் பற்ைி திருப்தி அறடவான். 
அவர்களும் அவறனப் பற்ைி திருப்தி 
அறடவார்கள். இது, தன் இறைவறனப் 
பயந்தவருக்கு (கிறடக்கும் 
நற்பாக்கியமாகும்). 

ٓاُؤُهْم  زه بَِِهْم  ِعْنده  جه َنَُٰت  ره   جه
ا  ِمْن  تهْجِرْی  عهْدن    تهْحِتهه
رُ  لِِدیْنه  اَْلهنْهَٰ ا    خَٰ هبهًدا    فِْيهه   ا
ِضه  ُ  ره ْ  اّلَلَٰ ْٰنُ ُضْوا عه ْنُه    وهره  عه
لِكه  َِشه  لِمهْن  ذَٰ ن  خه بَهه   ره

ஸூரா ஸல்ஸலா  الزلزلة 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. பூமி அதன் நிலநடுக்கத்தால் 
கடுறமயாக குலுக்கப்படும்கபாது, اَْلهْرُض  ُزلِْزلهِت  اِذها 

ا   الههه  ِزلْزه

2. இன்னும், அந்த பூமி அதன் சுறமகறள 
எைிந்துவிடும்கபாது,  ِت جه هْخره ا   اَْلهْرُض  وه

ا   الههه ثْقه ه  ا

3. இன்னும், மனிதன் இதற்சகன்ன 
கநர்ந்தது எனக் கூறுவான்.  اُن  وهقهاله ا  اَْلِنْسه ا   مه  لههه

4. அந்நாளில் அ(ந்த பூமியான)து தனது 
சசய்திகறள அைிவிக்கும்.   ذ ى ِ ُث  یهْومه َدِ  ُتحه

هها   هْخبهاره  ا

5. அதாவது, உம் இறைவன் அதற்கு 
(இவ்வாறு) கட்டறளயிட்டான் என்று.  بَهكه  ِباهَنه هْوحَٰ  ره ا   ا  لههه



 

ஸூரா நாஸ் 

 

1453 

 

 الناس

6. அந்நாளில் மக்கள் பல பிரிவுகளாக 
பிரிந்து புைப்பட்டு வருவார்கள். 
அவர்களின் சசயல்கறள அவர்கள் 
காண்பிக்கப்படுவதற்காக. 

ذ   ى ِ  الَنهاُس  یَهْصُدرُ  یهْومه
  ۬ اًتا   هْشته ْوا ا   لَُِْیه

هْعمهالهُهْم    ا

7. ஆக, யார் ஓர் அணுவளவு (ஒரு சிைிய 
எறும்பின் அளவு) நன்றம சசய்வாகரா, 
அவர் (அங்கு) அறதப் பார்ப்பார். 

ة    ِمثْقهاله  یَهْعمهْل  فهمهْن    ذهَره
ا ْْیً ه    خه  یَهره

8. இன்னும், யார் ஓர் அணுவளவு (ஒரு 
சிைிய எறும்பின் அளவு) தீறம 
சசய்வாகரா, அவர் (அங்கு) அறதப் 
பார்ப்பார். 

ْن  مه ة   ِمثْقهاله  یَهْعمهْل  وه   ذهَره
ا َرً ه ن  شه  یَهره

ஸூரா ஆதியாத ் العاديات 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. மூச்சிறரக்க அதிகவகமாக ஓடும் 
குதிறரகள் மீது சத்தியமாக!  ِدیَِٰت الْعَٰ ْبًحا   وه  ضه

2. இன்னும், (விறரந்து ஓடும்கபாது 
தமது லாடங்களால்) தீப்சபாைிகறள 
மூட்டுகின்ை குதிறரகள் மீது 
சத்தியமாக, 

 قهْدًحا   فهالُْموِْریَِٰت 

3. இன்னும், அதிகாறலயில் (எதிரிகள் 
மீது) பாய்ந்து தாக்குகின்ை குதிறரகள் 
மீது சத்தியமாக, 

ِت   ُصْبًحا   فهالُْمِغْْیَٰ

4. ஆக, அறவ அதி(காறலயி)ல் 
புழுதிறயக் கிளப்பின.  هْرنه هث  نهْقًعا   ِبه   فها
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5. ஆக, அதி(காறலயி)ல் (எதிரிகளின்) 
கூட்டத்திற்கு நடுவில் நுறழந்தன.  ْطنه ْمًعا   ِبه   فهوهسه  جه

6. நிச்சயமாக மனிதன் தன் 
இறைவனுக்கு நன்ைி சகட்டவன் 
ஆவான். 

انه  اَِنه  بَِه   اَْلِنْسه  لهكهُنْود    لِره

7. இன்னும், நிச்சயமாக அவன் அதற்கு 
சாட்சியாக இருக்கிைான்.   نَهه اِ لَٰ  وه لِكه  عه ِهْيد    ذَٰ  لهشه

8. நிச்சயமாக அவன் சசல்வத்றத 
கநசிப்பதில் கடினமானவன் ஆவான்.   نَهه اِ ْْیِ  لُِحَبِ  وه ِدیْد    الْخه  لهشه

9. புறதகுழிகளில் உள்ளவர்கள் 
எழுப்பப்படும்கபாது (தன் நிறலறம 
என்னவாகும் என்பறத மனிதன்) 
அைியகவண்டாமா? 

هفهله  ا  بُْعِثره  اِذها  یهْعلهُم  ا   ِف  مه
 الُْقُبوِْر  

10. இன்னும், சநஞ்சங்களில் உள்ளறவ 
பிரித்தைியப்படும்கபாது (தன் நிறலறம 
என்னவாகும் என்பறத மனிதன்) 
அைியகவண்டாமா? 

له  ا  وهُحَصِ ُدْوِر   ِف  مه  الَصُ

11. நிச்சயமாக அவர்களுறடய 
இறைவன் அந்நாளில் அவர்கறள 
ஆழ்ந்தைிபவன் ஆவான். 

بَهُهْم  اَِنه  ذ   ِبِهْم  ره ى ِ  یهْومه
ن  ِبْْی   لَهخه

ஸூரா காரிஆ القارعة 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. (உள்ளங்கறள) திடுக்கத்தில் 
ஆழ்த்தக் கூடியது.   ُة اِرعه هلْقه  ا
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2. எது திடுக்கத்தில் 
ஆழ்த்தக்கூடியது?  ا ُة   مه اِرعه  الْقه

3. (நபிகய!) திடுக்கத்தில் 
ஆழ்த்தக்கூடியது என்னசவன்று 
உமக்கு அைிவித்தது எது? 

ا   مه ىكه  وه هْدرَٰ ا  ا ُة   مه اِرعه  الْقه

4. அந்நாளில் மக்கள் பரப்பப்பட்ட 
ஈசல்கறளப் கபான்று இருப்பார்கள்.  اِش  الَنهاُس  یهُكْوُن  یهْومه هالْفهره   ك

 الْمهْبثُْوِث  

5. இன்னும், (அந்நாளில்) மிகவும் 
சமன்றமயாக்கப்பட்ட (காற்ைில்) 
பரப்பப்பட்ட கம்பளி கராமத்றதப் 
கபால் மறலகள் ஆகிவிடும். 

تهُكْوُن  هالِْعْهِن  الِْجبهاُل  وه  ك
 الْمهْنُفْوِش  

6. ஆக, யாருறடய (நன்றமகளின்) 
நிறுறவகள் கனத்தனகவா,  ا هَمه ْن  فها هُقلهْت  مه وهاِزیُْنه    ث  مه

7. அவர் திருப்தியான (சசார்க்க) 
வாழ்க்றகயில் இருப்பார்.  ْة   فهُهوهِف  َرهاِضيهة    عِْيشه

8. ஆக, யாருறடய (நன்றமகளின்) 
நிறுறவகள் இகலசாகி விட்டனகவா,  ا هَمه ا ْن  وه َفهْت  مه وهاِزیُْنه    خه  مه

9. அவருறடய தங்குமிடம் 
ஹாவியா எனும் நரகம்தான்.   ههاِویهة    فهاَُمُه 

10. (நபிகய!) அது என்னசவன்று 
உமக்கு அைிவித்தது எது?   ا مه ىكه  وه هْدرَٰ ا  ا  ِهيهْه   مه

11. (அது) கடுறமயான 
உஷ்ணமுறடய சநருப்பாகும்.   ن  نهار اِميهة   حه
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ஸூரா தகாஸுர ்التكاثر 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. (சசல்வம், சசாத்து, பதவியில்) 
அதிகத்றதக் சகாண்டு 
சபருறமயடித்தல் (இன்னும், அவற்றை 
அறடவதில் கபாட்டிப்கபாடுவது 
அல்லாஹ்றவ வணங்குவறத விட்டும் 
மறுறமறய விட்டும்) உங்கறள 
ஈடுபடுத்தியது. 

ىُكُم  هلْهَٰ  الَتهكهاثُُر   ا

2. இறுதியாக, நீங்கள் புறதகுழிகறளச் 
சந்தித்துவிட்டீர்கள்.  ََٰت اِبره   ُزْرُتُم  حه  الْمهقه

3. அவ்வாைல்ல! விறரவில் (உங்கள் 
முடிறவ) அைிவரீ்கள்.  هَله ْوفه  ك  تهْعلهُمْونه   سه

4. பிைகு, அவ்வாைல்ல! விறரவில் 
(உங்கள் முடிறவ) அைிவரீ்கள்.  هَله  ثَُمه ْوفه  ك  تهْعلهُمْونه   سه

5. அவ்வாைல்ல! நீங்கள் (மறுறமறய) 
மிக உறுதியாக அைிந்தால், (அதற்கான 
தயாரிப்றப மைக்க மாட்டீர்கள்). 

هَله    عِلْمه  تهْعلهُمْونه  لهوْ  ك
 الْيهِقْيِ  

6. நிச்சயமாக ஜஹமீ் நரகத்றதப் 
பார்ப்பரீ்கள்.  ُوَنه ه ِحْيمه   لهَته  الْجه

7. பிைகு, நிச்சயமாக அறதக் 
கண்கூடாகப் பார்ப்பரீ்கள்.  ا  ثَُمه ُونَههه ه ْيه  لهَته  الْيهِقْي ِ  عه

8. பிைகு, அந்நாளில் (இறை) 
அருட்சகாறடறயப் பற்ைி நிச்சயமாக 
விசாரிக்கப்படுவரீ்கள். 

ذ   لهُتْسـ هُلَه  ثَُمه  ى ِ ِن  یهْومه   عه
 الَنهِعْيِمن 

ஸூரா அஸ்ர ்العصر 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله
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1. காலத்தின் மீது சத்தியமாக!   ْصِر الْعه  وه

2. நிச்சயமாக மனிதன் நஷ்டத்தில்தான் 
இருக்கிைான்.  انه  اَِنه  ُخْسر    لهِفْ  اَْلِنْسه

3. எவர்கள் நம்பிக்றகக் சகாண்டு; 
நற்சசயல்கறளச் சசய்து; உண்றமறய 
(தங்களுக்குள்) உபகதசித்துக் சகாண்டு, 
இன்னும் சபாறுறமறய (தங்களுக்குள்) 
உபகதசித்துக் சகாண்டார்ககளா 
அவர்கறளத் தவிர. (அவர்கள் 
நஷ்டவாளிகள் இல்றல.) 

ُنْوا الَهِذیْنه  اََِله  مه ِملُوا اَٰ   وهعه
ِت  لِحَٰ ْوا الَصَٰ تهوهاصه ۬   وه َقِ     ِبالْحه
ْوا تهوهاصه َْبنِ  وه  ِبالَصه

  

ஸூரா ஹுமஸா  الهمزة 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. புைம் கபசுபவர், குறை கூறுபவர் 
எல்கலாருக்கும் ககடுதான்.   یْل ة   لَِكَُلِ  وه ِة   ُهمهزه  لَُمهزه

2. எவன் சசல்வத்றதச் கசகரித்து, 
அறத எண்ணி எண்ணிப் பார்த்தாகனா,  مهعه  لَهِذْی اًَل  جه دهه    مه  وهعهَده

3. “நிச்சயமாக தன் சசல்வம் தன்றன 
(உலகத்தில்) நிரந்தரமாக்கும்” என 
அவன் கருதுகிைான். 

ُب  هَنه  یهْحسه الهه    ا ه    مه هْخلهده  ا

4. அவ்வாைல்ல! நிச்சயமாக அவன் 
ஹுதமா நரகத்தில் எைியப்படுவான்.  هَله َنه  ك ْبهذه مهِةؗ   ِف  لهُينٌۢ  الُْحطه
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5. (நபிகய!) ஹுதமா என்ைால் 
என்னசவன்று உமக்கு எது 
அைிவித்தது? 

ا   مه ىكه  وه هْدرَٰ ا  ا مهُة   مه  الُْحطه

6. அதுதான் அல்லாஹ்வுறடய 
(கட்டறளயால்) எரிக்கப்பட்ட 
சநருப்பாகும். 

ِ  نهارُ  ةُ   اّلَلَٰ  الُْمْوقهده

7. அது (உடல்களில் பட்டவுடன்) 
உள்ளங்களில் எட்டிப் பார்க்கும்.  ْلِعُ  الَهِت له  تهَطه ِة   عه  اَْلهفْـ ِده

8. நிச்சயமாக அ(ந்த நரகமான)து 
அவர்கள் மீது மூடப்பட்டுவிடும். 
(அதிலிருந்து அவர்கள் சவளிகயைகவ 
முடியாது.) 

ا  نَههه ْ  اِ ة    عهلههْْیِ ده  َمُْؤصه

9. உயரமான தூண்களில் (அவர்கள் 
கட்டப்படுவார்கள்).  ْمهد   ِف دهة ن  عه مهَده  َمُ

ஸூரா ஃபீல் الفيل 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. (நபிகய!) யாறனப் பறடகளுடன் 
உமது இறைவன் எப்படி நடந்து 
சகாண்டான் என்பறத நீர் 
பார்க்கவில்றலயா? 

هلهْم  له  كهْيفه  تهره  ا بَُكه   فهعه  ره
ِب   الِْفْيِل   ِباهْصحَٰ

2. அவர்களுறடய சூழ்ச்சிறய (அவன்) 
வணீாக ஆக்கவில்றலயா?  هلهْم ْل  ا ُهْم  یهْجعه  ِفْ  كهْيده

 تهْضلِْيل   

3. இன்னும், அவர்கள் மீது 
பைறவகறள பல கூட்டங்களாக 
அனுப்பினான். 

له  هْرسه ا ْ  وه ا عهلههْْیِ ْْیً   طه
هبهاِبْيله    ا
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4. அவர்கறள சுடப்பட்ட களிமண்ணின் 
கல்றலக் சகாண்டு அறவ எைிந்தன.  ْ ة   تهْرِمهْْیِ اره  َمِْن  ِبِحجه

ْيل      ِسَجِ

5. ஆக, திண்ணப்படும் றவக்ககாறலப் 
கபான்று உமது இறைவன் அவர்கறள 
ஆக்கினான். 

لهُهْم  عه ْصف   فهجه ن   كهعه ُكْول  اْ  َمه

ஸூரா குனரஷ் قريش 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. குறைஷிகள் பழக்கப்படுத்திக் 
சகாண்டறதப் பார்த்து 
ஆச்சரியப்படுங்கள்! 

َِٰف  یْش    َِلِیْل  قُره

2. குளிர்காலப் பயணத்றதயும், 
ககாறடகாலப் பயணத்றதயும் 
பழக்கப்படுத்திக் சகாண்(டு 
அல்லாஹ்றவ வணங்குவறத 
விட்டுவிட்)டறதப் பார்த்து 
ஆச்சரியப்படுங்கள்! 

َِٰفِهْم  ل تهٓاءِ  ِرْحلهةه  ا    الَشِ
ْيِف    وهالَصه

3. ஆக, இந்த கஅபாவின் அதிபதிறய 
அவர்கள் வணங்கவும். َبه  فهلْيهْعُبُدْوا ا ره ذه  الْبهْيِت   هَٰ

4. அவன் (அவர்கறள) பசியிலிருந்து 
பாதுகாத்து அவர்களுக்கு 
உணவளித்தான். இன்னும், (எதிரிகளின்) 
பயத்திலிருந்து அவர்கறள 
பாதுகாத்தான். 

مهُهْم  الَهِذْی   هْطعه ۬   َمِْن  ا  ُجْوع   
 ْ ُ مهٰنه اَٰ ن  َمِْن  وه ْوف   خه

ஸூரா மாஊன் الماعون 
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ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. (நபிகய! மறுறமயில்) கூலி 
சகாடுக்கப்படுவறத சபாய்ப்பிப்பவறனப் 
பார்த்தீரா? 

ءهیْته  هره ُب  الَهِذْی  ا  یُكهَذِ
یِْن    ِبالَدِ

2. ஆக, அவன் அனாறதறய 
விரட்டுகிைான். (அனாறதக்கு அநீதி 
இறழக்கிைான்.) 

لِكه   الْيهِتْيمه   یهُدعَُ  الَهِذْی  فهذَٰ

3. இன்னும், ஏறழக்கு உணவளிக்க 
(பிைறரத்) தூண்ட மாட்டான்.  لَٰ  یهُحَضُ  وهَله اِم  عه عه  طه

 الِْمْسِكْيِ  

4. ஆக, அந்த சதாழுறகயாளிகளுக்குக் 
ககடுதான்,   یْل لَِْيه   فهوه  لَِلُْمصه

5. அவர்கள் தங்கள் சதாழுறகறய 
(அதற்குரிய கநரத்தில் 
நிறைகவற்றுவறத) விட்டு 
மைந்தவர்களாக இருக்கிைார்கள். 

ْن  ُهْم  الَهِذیْنه  ِتِهْم  عه له  صه
اُهْونه    سه

6. அவர்கள் (நற்காரியங்கறள) பிைர் 
பார்ப்பதற்காக சசய்கிைார்கள்.  ٓاُءْونه   ُهْم  الَهِذیْنه  یُره

7. இன்னும், அற்ப சபாருறள(யும் 
பிைருக்கு தானமாக அல்லது 
இரவலாகக் சகாடுக்காது) 
தடுக்கிைார்கள். 

یهْمنهُعْونه  ن  وه  الْمهاُعْونه

ஸூரா கை்ஸர ்الكوثر 

 ِ  ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ ِمۡسِب ٱَّلله
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1. (நபிகய!) நிச்சயமாக நாம் 
(சசார்க்கத்தின் நதியாகிய) ‘கவ்ஸர்’ஐ 
உமக்குக் சகாடுத்கதாம். 

َها   ن یْنَٰكه  اِ هْعطه هره   ا  الْكهْوث

2. ஆககவ, உம் இறைவனுக்காகத் 
சதாழுவரீாக. இன்னும், 
(அவனுக்காககவ) அறுத்துப் 
பலியிடுவரீாக! 

َلِ  بَِكه  فهصه ْر   لِره نْحه  وها

3. நிச்சயமாக உம் பறகவன்தான் 
நன்றமயற்ைவன் (-சந்ததியற்ைவன்).  انِئهكه  اَِنه ن  شه ُ  ُهوهاَْلهبَْته

ஸூரா காஃபிரூன்  الكافرون 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. (நபிகய!) கூறுவரீாக: 
நிராகரிப்பாளர்ககள!  ا  قُْل  الْكَِٰفُرْونه   یَٰ اهیَُهه

2. நீங்கள் வணங்குவறத நான் வணங்க 
மாட்கடன்.   هْعُبُد  َله ا  ا  تهْعُبُدْونه   مه

3. இன்னும், நான் வணங்குகிைவறன 
நீங்கள் வணங்குபவர்களாக இல்றல.   هنُْتْم  وهَله ِبُدْونه  ا ا    عَٰ هْعُبُد   مه  ا

4. இன்னும், நீங்கள் வணங்கியறத 
நான் வணங்குபவனாக இல்றல.   هنها  وهَله ا  عهاِبد   ا بهْدَتُْم   َمه  عه

5. இன்னும், நான் வணங்குகிைவறன 
நீங்கள் வணங்குபவர்களாக இல்றல.   هنُْتْم  وهَله ِبُدْونه  ا ا    عَٰ هْعُبُد   مه  ا
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6. உங்கள் (வழிபாடுகளுக்குரிய) கூலி 
உங்களுக்குக் கிறடக்கும். இன்னும், 
எனது (வழிபாடுகளுக்குரிய) கூலி 
எனக்குக் கிறடக்கும். 

ِله  ِدیُْنُكْم  لهُكْم   ِدیِْنن  وه

ஸூரா நஸ்ர ் النصر 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. (நபிகய!) அல்லாஹ்வுறடய 
உதவியும் சவற்ைியும் வந்தால், ٓاءه  اِذها ِ  نهْصرُ  جه الْفهْتُح   اّلَلَٰ  وه

2. இன்னும், மக்கள் அல்லாஹ்வுறடய 
மார்க்கத்தில் கூட்டம் கூட்டமாக 
நுறழவறத நீர் பார்த்தால், 

هیْته  ا   ِفْ  یهْدُخلُْونه  الَنهاسه  وهره
ِ  ِدیِْن  هفْوهاًجا   اّلَلَٰ  ا

3. ஆக, உம் இறைவனின் புகறழத் 
துதித்து தூய்றமப்படுத்துவரீாக! 
இன்னும், அவனிடம் மன்னிப்புக் 
ககாருவரீாக! நிச்சயமாக அவன் மகா 
மன்னிப்பாளனாக, தவ்பாறவ 
அங்கீகரிப்பவனாக இருக்கிைான். 

ْح  َبِ ْمدِ  فهسه بَِكه  ِبحه  ره
  ۬ نَهه   وهاْستهْغِفْرهُ ر هانه  اِ  تهَوهابًان  ك

ஸூரா மஸத்  المسد 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. அபூ லஹபின் இரு கரங்கள் 
அழியட்டும். இன்னும், அவனும் 
அழியட்டும். 

ا   تهَبهْت  هِبْ  یهده  لهههب  َوهتهَبه   ا
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2. அவனுறடய சசல்வமும் அவன் 
சம்பாதித்ததும் அவனுக்குப் 
பலனளிக்கவில்றல. (அல்லாஹ்வின் 
தண்டறனறய அவறன விட்டும் 
தடுக்கவில்றல.) 

ا   هْغنَٰ  مه ْنهُ  ا الُه   عه ا   مه مه  وه
به    كهسه

3. அவன் ஜுவாறலயுறடய சநருப்பில் 
விறரவில் எரிவான்.  َٰيهْصل  لهههب  ۬   ذهاته  نهاًرا سه

4. இன்னும், (விைகு) சுள்ளிகறளச் 
சுமப்பவளான அவனுறடய 
மறனவியும் (நரக சநருப்பில் எரிவாள்). 

ُته     ه ا َمهالهةه  وهاْمره ِب   حه طه  الْحه

5. அவளுறடய கழுத்தில் ஈச்சம் 
பாறளயின் கயிறுதான் இருக்கும்.  ْْبل   ِجْيِدهها  ِف ن  َمِْن  حه د   َمهسه

ஸூரா இஃலாஸ் الإخلاص 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. (நபிகய!) கூறுவரீாக! (வணங்கத் 
தகுதியான இறைவனாகிய) அல்லாஹ் 
ஒருவன்தான். 

ُ  قُْل  د    ُهوهاّلَلَٰ  اهحه

2. அல்லாஹ்தான் நிறைவான 
தறலவன் (-எல்லா உயர் தகுதிகறளயும் 
உறடயவன், எக்குறையுமற்ைவன், 
எல்லாப் பறடப்புகளின் கதறவகறளயும் 
நிறைகவற்றுகிைவன், 
எத்கதறவயுமற்ைவன், 
உண்றமயானவன், நிறைவானவன்). 

 ُ هّلَلَٰ مهُد   ا  الَصه
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3. (அவன் யாறரயும்) 
சபற்சைடுக்கவில்றல. இன்னும், அவன் 
(யாராலும்) சபற்சைடுக்கப்படவுமில்றல. 
(ஆககவ, அவனுக்கு குழந்றதயுமில்றல, 
தந்றதயுமில்றல.) 

۬  یهلِْد  لهْم  لهْم      یُْولهْد   وه

4. இன்னும், அவனுக்கு நிகராக 
ஒருவருமில்றல.  لهْم ن   ُكُفًوا لَهه   یهُكْن  وه د  هحه  ا

ஸூரா பலக் الفلق 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. (நபிகய!) கூறுவரீாக! அதிகாறலயின் 
இறைவனிடம் பாதுகாப்புத் கதடுகிகைன்,  هُعْوذُ  قُْل َبِ  ا  الْفهلهِق   ِبره

2. அவன் பறடத்தவற்ைின் 
தீங்றகவிட்டும்.  رَِ  ِمْن ا  شه لهقه   مه  خه

3. இன்னும், காரிருள் படரும்கபாது 
இரவின் தீங்றக விட்டும்,  ِمْن رَِ  وه  وهقهبه   اِذها غهاِسق   شه

4. இன்னும், முடிச்சுகளில் ஊதுகிை 
சூனியக்காரிகளின் தீங்றக விட்டும்,  ِمْن رَِ  وه ثَِٰت  شه  ِف  الَنهَفَٰ

ِد    الُْعقه

5. சபாைாறமக்காரன் 
சபாைாறமப்படும்கபாது, (அந்த) 
சபாைாறமக்காரனின் தீங்றக விட்டும் 
(பாதுகாப்புத் கதடுகிகைன்). 

ِمْن  رَِ  وه اِسد   شه ن  اِذها حه ده سه  حه
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ஸூரா நாஸ் الناس 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

1. (நபிகய!) கூறுவரீாக! மக்களின் 
இறைவனிடம் பாதுகாப்புத் கதடுகிகைன்.  هُعْوذُ  قُْل َبِ  ا  الَنهاِس   ِبره

2. மக்களின் அரசன்,  لِِك  الَنهاِس   مه

3. மக்களின் வணக்கத்திற்குரியவன்,  َِٰه  الَنهاِس   اِل

4. வணீான மனக்குழப்பங்கறள, 
சந்கதகங்கறள ஏற்படுத்தக்கூடியவன், 
(அல்லாஹ்வின் சபயறரக் 
கூறும்கபாது) மறைந்துவிடக் 
கூடியவனின் தீங்றக விட்டும் 
(பாதுகாப்புத் கதடுகிகைன்). 

رَِ  ِمْن  ۬   شه  الْوهْسوهاِس  
َنهاِس     الْخه

5. அவன் மக்களுறடய சநஞ்சங்களில் 
வணீ் எண்ணங்கறள ஏற்படுத்துகிைான்.  ْورِ ُصُد  ِفْ  یُوهْسوُِس  الَهِذْی 

 الَنهاِس  

6. (குழப்பங்கறள ஏற்படுத்துகிை அவன்) 
ஜின் இனத்திலும் இருக்கிைான். 
இன்னும், மனித இனத்திலும் 
இருக்கிைான். 

الَنهاِسن  الِْجَنهةِ  ِمنه   وه
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