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அத்தியாயம் 92 -அல்லைல் (இரவு) வசனங்கள் 21 

 
 الرَِّحيمِِِالرَّْْحَـٰنِِِاللَّـهِِِِبْسمِِ

 ﴾١﴿ يـَْغَشىِِِٰإَذاَِواللَّْيلِِ

 சத்தியமாக மீது இரவின் மூடிக்ககாள்ளும் தன்லன இருளால்)( 1) 

 يـَْغَشىِِِٰإَذا اللَّْيلِِ وَِ

சத்தியமாக இரவு ப ாது மூடிக்ககாள்ளும் அது 

 
 ﴾٢﴿ ََتَلَّىِِِٰإَذاَِوالنـََّهارِِ

சத்தியமாக மீதும்  கைின் கவளிப் டும்  ிரகாசம் 2) 

 ََتَلَّىِِِٰإَذا النـََّهارِِ وَِ

சத்தியமாக  கல் ப ாது  ிரகாசிக்கும் அது 

 
 ﴾٣﴿ َواْْلُنَثىِِٰالذََّكرََِِخَلقََِِوَما

சத்தியமாக மீதும்  லைத்திருப் தின் க ண்லையும் ,ஆலையும் 3) 

 اْْلُنَثىِٰ وَِ َكرَِالذَّ َخَلقََِِما وَِ

இன்னும்  லைத்தலவ அவன் ஆண் இன்னும் க ண் 

http://www.qurankalvi.com/


 www.qurankalvi.com                                                                       தமிழாக்கம்: K.S. ரஹ்மத்துல்லாஹ் இம்தாதி  

 
  ﴾٤﴿َلَشّتََِِّٰسْعَيُكمِِِْإنَِّ

 ைவாகும். முயற்சி உங்களுலைய நிச்சயமாக 4)  

 َلَشّتَِّٰ َسْعَيُكمِْ ِإنَِّ

நிச்சயமாக முயற்சி யஉங்களுலை  ை 

 

 ﴾٥﴿ َواتَـَّقىَِِٰأْعَطىَِِٰمنِِْفََأمَّا 

,நைந்து  ய க்தியுைன் ,ககாடுத்து (தானதருமம்) எவர் எனபவ 5) 

 
  ﴾٦﴿ بِاْلُْْسَنَِِٰوَصدَّقَِ

,உண்லமயாக்கினாபரா நல்ைவற்லை 6) 

  بِاْلُْْسَنِٰ َصدَّقَِ وَِ

இன்னும் உண்லமயாக்கினான் ககாண்டு நல்ைலதக் 

 
 

 اتَـَّقى وَِ أَْعَطىِٰ َمنِْ َفَأمَّا

எனபவ எவர் ககாடுத்தான் இன்னும்  யந்தான் 
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 ﴾٧﴿ لِْلُيْسَرىَِِٰفَسنُـَيسِّرُهُِ

இபைசாக்குபவாம். வழிலய) (சுவர்க்கத்தின் நாம் அவருக்கு 7) 

 لِْلُيْسَرىِٰ َفَسنـَُيسِّرُهُِ

இபைசாக்குபவாம் நாம் அவருக்கு  க்கம் இபைசின் 

 
 ﴾٨﴿َواْستَـْغَنَِِٰبَِلََِِمنَِوأَمَّا

,கருதுகிைாபனா பதலவயற்ைவனாகக் தன்லனத் கசய்து உபைா ித்தனம் எவன் ஆனால் 8) 

 

 َواْستَـْغَنِٰ َبَِلَِ َمنِْ َوأَمَّا 

எனபவ ஆனால்/ எவன் கசய்தான் உபைா ித்தனம் கருதினான் பதலவயற்ைவனாகக் 

 
  ﴾٩﴿ بِاْلُْْسَنِِٰوََكذَّبَِ

 ,க ாய்யாக்குகிைாபனா நல்ைவற்லை ,இன்னும் 9) 

  بِاْلُْْسَنِٰ وََكذَّبَِ

க ாய்யாக்கினான் ககாண்டு நல்ைலதக் 
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 ﴾١٠﴿ ُعْسَرىِٰلِلَِِْفَسنُـَيسِّرُهُِ

 இபைசாக்குபவாம். (நரகத்திற்கு) கஷ்ைத்திற்கு அவனுக்கு 10) 

 لِْلُعْسَرى َفَسنـَُيسِّرُهُِ

இபைசாக்குபவாம் நாம் அவருக்கு  க்கம் கஷ்ைத்தின் 

 
 ﴾١١﴿ تـََردَّىِِِٰإَذاَِمالُهَُِِعْنهُِِيـُْغِنَِِوَما

  ைன் அவனுக்குப் ள்க ாரு அவனுலைய விட்ைால் விழுந்து (நரகத்தில்) அவன் ஆகபவ 11)

  அளிக்காது. 

 تـََردَّىِِِٰإَذا َمالُهُِ َعْنهُِ يـُْغِنَِِوَما

அளிக்காது  ைன் அவனுக்கு க ாருள் அவனுலைய விட்ைால் விழுந்து அவன் 

 
َناِِإنَِّ  ﴾١٢﴿ لَْلـُهَدىَِِٰعَليـْ

இருக்கிைது. மீது நம் நிச்சயமாக காண் ித்தல் வழிலயக் பநர் 12) 

َنا ِإنَِّ  ـُهَدىِٰلَلِْ َعَليـْ

நிச்சயமாக நம்மீது வழி பநர் 
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  ﴾١٣﴿ َواْْلُوَلَِِٰلْْلِخَرةَِِلََناَِوِإنَِّ

 ஆகும். நம்முலையலவபய (இம்லமயும்) முந்தியதும் (மறுலமயும்)  ிந்தியதும் அன்ைியும் 13) 

 َواْْلُوَلِٰ َلْْلِخَرةَِ لََنا َوِإنَِّ

நிச்சயமாக நமக்கு  ிந்தியது ,மறுலம முந்தியது ,இம்லம 

 
 ﴾١٤﴿تـََلظَّىِِٰنَاًراِفَأَنَذْرُتُكمِْ

 மூட்டி அச்ச உங்கலள நான் கநருப்ல ப் ற்ைி (நரக) ககாழுந்துவிட்கைைியும் ,ஆதைின் 14)

 எச்சரிக்கிபைன். 

 تـََلظَّىِٰ نَارًا َفأَنَذْرُتُكمِْ

எச்சரிக்கிபைன் உங்களுக்கு நரகம் ககாழுந்துவிட்கைைியும் 

 
 ﴾١٥﴿ َقىاْْلَشِِِْإلََِِّيْصََلَهاَِلِ

 மாட்ைான். புக அதில் எவனும் (பவறு) தவிர துர்ப் ாக்கியமுள்ளவலனத் மிக்க 15) 

 اْْلَْشَقى ِإلَِّ َلَيْصََلَها

புகமாட்ைான் அதில் தவிர துர்ப் ாக்கிமிக்கவன் 

 
 ﴾١٦﴿ َوتـََولََِِّٰكذَّبَِِِالَِّذي
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புைக்கைித்தான். ,க ாய்யுலரத்து அவன் எத்தலகயவகனன்ைால் 16) 

 تـََولَِّ يَكذَّبَِالَّذِِ

அவன் க ாய்யாக்கியாக்கினாபன திரும் ினான் முகம் 

  ﴾١٧﴿َِوَسُيَجنَّبُـَهااْْلَتْـَقى

கதாலைவிைாக்கப் டுவார். அ(ந்நரகத்)திைிருந்து தாம்  ய க்தியுலையவர் ஆனால் 17) 

 اْْلَتْـَقى َسُيَجنَّبـَُها

ககாள்வான் தவிர்ந்து அலதத்  ய க்திமிக்கவர் 

 
 ﴾١٨﴿ يـَتَـزَّكىَِِٰماَلهُِِِتِيـُؤِِْالَِّذي

 (அத்தலகய ககாடுத்தாபர க ாருலளக் தனது தூய்லமயாக்கியவராக தன்லனத் 18)

ககாள்வார்) தவிர்ந்து (நரகத்லத) அலதத் இலையச்சமிக்கவர் 

 يـَتَـزَكَّىِٰ َماَلهُِ يـُْؤِتِِالَِّذي

அவன் ககாடு ாபன க ாருள் அவனுலைய தூய்லமப் டுத்துவான் 

 ﴾١٩﴿ َُتَْزىِِٰنّـِْعَمةِ ِِمنِِعنَدهُِِِْلََحدِ َِوَما

 َما
 َُتَْزىِٰ نّـِْعَمةِ ِِمن ِعنَدهُِ ِْلََحدِ 

இல்லை ஒருவருக்கும் தன்னிைம் உ காரத்தில் வழங்கப் டும் கூைி 
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 ﴾٢٠﴿ اْْلَْعَلىَِِٰربِّهَِِِوْجهِِِاْبِتَغاءَِِِإلَِّ

 اْْلَْعَلىِٰ رَبِّهَِِِوْجهِِ ابِْتَغاءَِ ِإلَِّ

தவிர நாடுதல் முகத்லத இலைவனின் தனது உயர்ந்த மிக 

  ிரதி எவருக்கும் அன்ைி நாடியபய திருமுகத்லத இலைவனின் தனது உயர்வுமிக்க 20) & 19

 ,இல்லை எவருக்கும் தன்னிைம் உ காரமும் கசய்யப் டுவதற்கான உ காரம் 

 

 ﴾٢١﴿ يـَْرَضىَِِٰوَلَسْوفَِ

 க றுவார். திதிருப் ககாலையால்) அருள் அல்ைாஹ்வின் (அத்தலகயவர் விலரவிபைபய கவகு 21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يـَْرَضىَِِٰلَسْوفَِ

க றுவார் திருப்தி விலரவில் 
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அத்தியாயம் 91 ஷம்ஸ் (சூரியன்) வசனங்கள் 15 

 

 

 الرَِّحيمِِِالرَّْْحَـٰنِِِاللَّـهِِِِبْسمِِ

 
 ﴾١﴿ َوُضَحاَهاَِوالشَّْمسِِ

சத்தியமாக மீதும்  ிரகாசத்தின் அதன் ,மீதும் சூரியன் 1)  

 
َِواْلَقَمرِِ 

ِِإَذا
  ﴾٢﴿ َتََلَها

சத்தியமாக மீதும் சந்திரன் வரும் கதாைர்ந்து அதலனத்  ின்)( 2)  

َها﴿ِِإَذاَِوالنـََّهارِِِ  ﴾٣َجَلَّ

 َوُضَحاَها َوالشَّْمسِِ

சத்தியமாக மீது சூரியன் மீதும்  ிரகாசத்தின் அதன் 

 َتََلَهاِِإَذا َواْلَقَمرِِ

மீதும் சந்திரன் கதாைரும்ப ாது அலதத் 

َهاِِإَذا ارَِِوالنـَّهَِ  َجَلَّ

மீதும்  கல் ப ாது கவளியாக்கும் அது அலத 
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சத்தியமாக மீதும் அதன் ,ப ாது கவளியாகும்  கல் 3)  

 
 ﴾٤﴿ ِيـَْغَشاَهاِِإَذاَِواللَّْيلِِ 

சத்தியமாக மீதும் இரவின் மூடிக்ககாள்ளும் 4) 

 يـَْغَشاَهاِِإَذا َواللَّْيلِِ

மீதும் இரவின் ம்மூடிக்ககாள்ளு அது அலத 

 
 ﴾٥﴿ بـََناَهاَِوَماَِوالسََّماءِِ 

சத்தியமாக மீதும் அலமத்திருப் தின் அலத ,மீதும் வானத்தின் 5) 

 بـََناَهاَِوَما َوالسََّماءِِ

மீதும் வானத்தின் அலமத்திருப் து அலத 

   

 ﴾٦﴿ َطَحاَهاَِوَماَِواْْلَْرضِِ 

யமாகசத்தி மீதும் விரித்ததின் அலத இன்னும் ,மீதும் பூமியின் 6) 
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 َطَحاَهاَِوَما َواْْلَْرضِِ

மீதும் பூமியின் விரித்திருப் து அலத இன்னும் 

 
 ﴾٧﴿ َسوَّاَهاَِوَماَِونـَْفسِ  

சத்தியமாக மீதும் ஒழுங்கு டுத்தியவன் அலத ,மீதும் ஆத்மாவின் 7) 

 َسوَّاَهاَِوَما َونـَْفسِ 

மீதும் ஆத்மாவின் மீதும் ஒழுங்கு டுத்தியவன் அலத 

 
 ﴾٨﴿ َوتـَْقَواَهاُِفُجوَرَهاَِهافََأْْلَمَِ 

 நன்லமலயயும் அதன் ,தீலமலயயும் அதன் அதற்கு (அல்ைாஹ்) அவன் ,அப் ால் 8)

 உைர்த்தினான். 

 َوتـَْقَواَها ُفُجوَرَها فََأْْلََمَها

உைர்த்தினான் அவன் அதற்கு தீலம அதன் நன்லமலயயும் அதன் 

 
 ﴾٩﴿ زَكَّاَهاَِمنِأَفْـَلحََِِقدِْ 

கவற்ைியலைந்தார். திைமாக  ரிசுத்தமாக்கியவர் )ப்அலத(ஆத்மாலவ 9) 
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 زَكَّاَهاَِمن أَفْـَلحَِ َقدِْ

திைமாக கவற்ைியலைந்தார் அவர்  ரிசுத்தமாக்கினாபர அலதப் 

 
 ﴾١٠َدسَّاَها﴿َِمنَِخابََِِوَقدِْ 

 பதால்வி திட்ைமாகத் அவன் களங்கப் டுத்தினாபனா அலதக் எவன் ஆனால் 10)

 அலைந்தான். 

 َدسَّاَهاَِمن َخابََِِوَقدِْ

அலைந்தான் பதால்வி திட்ைமாகத் அவர் களங்கப் டுத்தினாபர அலதக் 

 
 ﴾١١﴿ ِبَطْغَواَهاََِثُودَُِِكذََّبتِْ 

 ந ிலயப்) (ஸாைிஹ்  காரைத்தால் அக்கிரமத்தின் தங்கள் கூட்ைத்தினர்)( ‘ஸமூது‘ 11)

 க ாய்ப் ித்தனர். 

 ِبَطْغَواَها ََثُودُِ َكذََّبتِْ

க ாய்ப் டுத்தினர் கூட்ைத்தினர்துஸமூ காரைத்தால் அக்கிரமத்தின் 

 
 ﴾١٢﴿ َأْشَقاَهاِانبَـَعثَِِِإذِِ 

,ப ாது வந்த முன் விலரந்து ஒருவன் பகடுககட்ை அவர்களில் 12) 
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 َأْشَقاَها انبَـَعثَِِِإذِِ

ப ாது வந்த கிளம் ி பகடுககட்ைவன் அவர்களில் 

 
 ﴾١٣﴿ َياَهاَوُسقِِْاللَّـهِِِنَاَقةَِِاللَّـهَِِِرُسولَُِِْلُمِِْفـََقالَِ 

 ஒட்ைகம் க ண் இப்“ பநாக்கி: அவர்கலள (ஸாைிஹ்) தூதர் அல்ைாஹ்வின் 13)

 ”விடுங்கள் விட்டு கசய்யாது) தலை அருந்த(த் தண்ைரீ் இது ,அல்ைாஹ்வுலையது

 கூைினார். என்று 

 اللَّـهَِِِرُسولُِ َْلُمِِْفـََقالَِ

கூைினார் அவர்களிைத்தில் தூதர் அல்ைாஹ்வின் 

 
بُوهُِ   ﴾١٤﴿ َفَسوَّاَهاِِبَذنِبِهمَِِْربُـُّهمَِعَلْيِهمَِِْفَدْمَدمَِِفـََعَقُروَهاَِفَكذَّ

 -தைித்துவிட்ைனர் நரம்ல த் கால் அதன் ,க ாய்ப் ித்து அவலரப் அவர்கள் ,ஆனால் 14)

 இலைவன் அவர்களுலைய ககாரைமா  ாவத்தின் இந்தப் அவர்களின் ,ஆகபவ

 சரியாக்கி (அழித்துச்) யாவலரயும் அவர்கள் ,இைக்கி பவதலனலய மீது அவர்கள்

 விட்ைான். 

 َوُسْقَياَها هِِاللَّـِنَاَقةَِ

ஒட்ைகம் அல்ைாஹ்வுலைய நீரருந்த அலத 
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بُوهُِ  فـََعَقُروَها َفَكذَّ

க ாய்ப் ித்தார்கள் அவலரப் அவர்கள் தைித்தனர் நரம்ல த் கால் அதன் 

 َربُـُّهم َعَلْيِهمِْ َفَدْمَدمَِ

இைக்கினான் பவதலனலய மீது அவர்கள் இலைவன் அவர்களுலைய 

 َفَسوَّاَها ِبَذنِبِهمِْ

காரைமாக  ாவத்தின் அவர்களின் சமமாக்கினான் 

 
 
 ِِ﴾١٥ُعْقَباَها﴿ََِيَافَُِِوَلِ 

 யப் ைவில்லை. அவன்  ற்ைி முடிலவப் அதன் 15) 

 

 

 

 

 

 ُعْقَباَها ََيَافَُِِوَلِ

 யப் ைவில்லை அவன் முடிலவப் அதன் 
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அத்தியாயம் 90 அல் பலத் (அன் நகரம்) வசனங்கள் 20 

 الرَِّحيمِِِالرَّْْحَـٰنِِِاللَّـهِِِِبْسمِِ

 ﴾١﴿ اْلبَـَلدِِِِِبَـَٰذاِأُْقِسمَُِِلِ

கசய்கின்பைன். சத்தியம் நான் மீது இந்நகரத்தின் 1) 

  اْلبَـَلدِِِِِبَـَٰذا أُْقِسمُِ َلِ

இல்லை கசய்கின்பைன் சத்தியம் நான் மீது இந்நகரத்தின் 

ஒரு துவக்கத்தில் யத்தின்அத்தியா இந்த குைிப்பு:   َِلஎன் து இல்லை அதற்கு உள்ளது 

க ாருள்,ِகூைாது ககாள்ளக் க ாருள் அதற்கு இைத்தில் இந்த ஆனால்,ِ இப் டி

அரபுகள்   கூை நாமும் கூைியுள்ளான். அல்ைாஹ்வும் அதுப ான்பை  ழக்கம்  யன் டுத்துவது

கமிருக்கிைது ழக் ஆரம் ிக்கும் என்று இல்லை அப் டிகயல்ைாம் ப ாது ப சும். 

 ﴾٢﴿ اْلبَـَلدِِِِِبَـَٰذاِِحلِ َِوأَنتَِ 

 ,நிலையில் தங்கியிருக்கும் இந்நகரத்தில் நீர் 2) 

 اْلبَـَلدِِِِِبَـَٰذا ِحلِ  َوأَنتَِ

நீர் தங்கியிருப் து இந்நகரத்தில் 

,ِஎன்ை நிலையில் இருப் துப ாை க ாருள் என்ை சத்தியமாகِ ,பமலும் ,இன்னும் க்குَِو 

ரும்வ க ாருளும் 

 நிலையில் தங்கியிருக்கும் இந்நகரத்தில் நீர் – اْلبَـَلدِِِِِبَـَٰذاِِحلِ ِأَنتَِوَِِ

ப ாை என் திளுள்ளது 

http://www.qurankalvi.com/


 www.qurankalvi.com                                                                       தமிழாக்கம்: K.S. ரஹ்மத்துல்லாஹ் இம்தாதி  

 ﴾٣﴿ َوَلدََِِوَماَِوَواِلدِ  

 ,சத்தியமாக மீதும் சந்ததியின் ,மீதும் க ற்பைார் 3) 

 وَِ
 َوَلدََِِما وَِ َواِلدِ 

இன்னும் க ற்பைார் இன்னும் ( ிள்லளகள்) சந்ததிகள் 

 
نَسانََِِخَلْقَناَِلَقدِْ    ﴾٤﴿ َكَبدِ ِِِفِِاْْلِ

  லைத்பதாம். (உள்ளவனாகப்) கஷ்ைத்தில் மனிதலனக் நாம் ,திைமாக 4) 

نَسانَِ َخَلْقَنا َلَقدِْ  َكَبدِ ِِِفِ اْْلِ

திைமாக  லைத்பதாம் நாம் மனிதன் கஷ்ைத்தில் 

 
 ﴾٥﴿ َأَحدِ َِعَلْيهِِِيـَْقِدرَِِلَّنَِأنَِأََيَْسبُِ

 எண்ைிக் அவன் என்று ‘மாட்ைார் க ைபவ சக்தி மீது தன் ,ஒருவரும்‘ 5)

 ?ககாள்கிைானா 

 َأَحدِ  َعَلْيهِِ ِِِِِيـَْقِدرَِِلَّنَِأنِِِِِ َأََيَْسبُِ

?எண்ணுகிைானா அவன் க ைமாட்ைான் சக்தி நிச்சயம் மீது அவன் ஒருவரும் 

 
  ﴾٦﴿ لَُّبًداَِماًلَِِأْهَلْكتُِِيـَُقولُِ 

கூறுகிைான். அவன் என்று ”த்பதன்அழி நான் க ாருலள ஏராளமான“ 6)  
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 لَُّبًدا َماًلِ َأْهَلْكتُِ يـَُقولُِ

கூறுகிைான் அவன் அழித்பதன் நான் க ாருள் ஏராளமான 

 
 ﴾٧﴿ َأَحدِ ِيـََرهُِِّلََِِّْأنَِأََيَْسبُِ

?எண்ணுகிைானா அவன்  ார்க்கவில்லைகயன்று ஒருவரும் தன்லன 7) 

 َأَحدِ  يـََرهُِِّلََِِّْأن َأََيَْسبُِ

ன்கருதுகிைா  ார்க்கவில்லை தன்லனப் ஒருவரும் 

 
نَـْيِِِلَّهََُِِنَْعلَِأّلَِْ   ﴾٨﴿ َعيـْ

?ஆக்கவில்லையா நாம் கண்கலள இரண்டு அவனுக்கு 8) 

نَـْيِِ لَّهُِ ََنَْعلَِأّلَِْ  َعيـْ

?ஆக்கவில்லையா நாம் அவனுக்கு கண்கள் இரண்டு 

 
 ﴾٩﴿ َوَشَفتَـْيَِِِوِلَسانًا 

?(ஆக்கவில்லையா) கலளயும்உதடு இரண்டு ,நாலவயும் பமலும் 9) 

 َشَفتَـْيِِ وَِ ِلَسانًا وَِ

இன்னும் நாக்கு  இன்னும் உதடுகள் இரண்டு 
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 ﴾١٠﴿ النَّْجَدْينَِِِوَهَديـَْناهُِ 

 அவனுக்குக் நாம் இரு ாலதகலள தீலமயாகிய) ,(நன்லம அன்ைியும் 10)

காண் ித்பதாம். 

 النَّْجَدْينِِ َهَديـَْناهُِ وَِ

இன்னும் ண் ித்பதாம்கா அவனுக்குக் நாம் இரு ாலதகள் 

 
 ﴾١١﴿ اْلَعَقَبةَِِاقْـَتَحمََِِفََلِ 

கைக்கவில்லை. கைவாலயக் அவன் ,ஆயினும் 11) 

  اْلَعَقَبةَِ اقْـَتَحمََِِفََلِ

கைக்கவில்லை கைவாய் 

 
 ﴾١٢﴿اْلَعَقَبةَُِِماِأَْدَراكََِِوَما 

 ?.எது அைிவித்தது உமக்கு என் லத என்ன என் து கைவாய் ந ிபய!)( 12) 

 اْلَعَقَبةُِ َما أَْدَراكََِِما

அைிவித்தது எது உமக்கு என்ன கைவாய் 

 
 ﴾١٣﴿ َرقـََبةِ َِفكُِّ 
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 -விடுவித்தல் அடிலமலய ஓர் அது)( 13) 

 َفكُِّ
 َرقـََبةِ 

விடுவித்தல் அடிலம 

 
 ﴾١٤﴿ َمْسَغَبةِ ِِذيِيـَْومِ ِِفِِِإْطَعامِ َِأوِْ 

  உைவளித்தைாகும். நாளில்  சித்திருக்கும் ,அல்ைது 14) 

 َمْسَغَبةِ ِِذي يـَْومِ ِِفِ ِإْطَعامِ  َأوِْ

அல்ைது உைவளித்தல் நாளில் உலைய  சி 

 
  ﴾١٥﴿ َمْقَربَةِ َِذاِيَِتيًما 

 ,அநாலதக்பகா ஓர் உைவினனான 15) 

 َمْقَربَةِ َِذا يَِتيًما

அநாலத  கசாந்தமுலைபயார் 

 
َربَةِ َِذاِِمْسِكيًناَِأوِْ  ﴾١٦﴿ َمتـْ

 ஏலழக்பகா ஓர் புரளும் மண்ைில் என்னும்) (வறுலம அல்ைது 16)

(உைவளிப் தாகும்). 
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َربَةِ َِذا َأْوِمْسِكيًنا  َمتـْ

ஏலழ அல்ைது  புரளும் மண்ைில் 

 
 ﴾١٧﴿ بِاْلَمْرَْحَةَِِِوتـََواَصْواِبِالصَّْبَِِِوتـََواَصْواِآَمُنواِالَِّذينَِِِمنََِِكانَُِِِثَّ 

 ருவர்ஒருவருக்ககா ககாண்டு க ாறுலமலயக் ,ககாண்டு ஈமான் , ின்னர் 17)

 உ பதசித்தும் ஒருவருக்ககாருவர் பவண்டுகமன கிருல கசய்ய ,உ பதசித்தும்

  ஆகும். கைத்தல்) (கைவாலயக் இருப் துவும் வந்தவர்களில் 

 آَمُنوا الَِّذينَِِِمنَِ َكانَِ ُثَّ

 ின்னர் ஆகிவிட்ைான் சிைரிைிருந்து ககாண்ைார்கள் ஈமான் 

                                                                                    

 بِالصَّْبِِ َوتـََواَصْوا

உ பதசித்தார்கள் ஒருவருக்ககாருவர் ககாண்டு க ாறுலமலயக் 

 بِاْلَمْرَْحَةِِ َوتـََواَصْوا

உ பதசித்தார்கள் ஒருவருக்ககாருவர் பவண்டுகமன கிருல கசய்ய 

 
 ﴾١٨﴿ اْلَمْيَمَنةَِِِأْصَحابُِِأُولَـِٰئكَِ 

இருப் வர்கள். வைப்புைத்தில் தாம் அத்தலகயவர் )18 
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 اْلَمْيَمَنةِِ َأْصَحابُِ أُولَـِٰئكَِ

அவர்கள் உலையவர்கள் வைப்புைம் 

 
 ﴾١٩﴿اْلَمْشَأَمةَِِِأْصَحابُُِِهمِِِْبآيَاتَِناَِكَفُرواَِِوالَِّذينَِ 

 தாம் அவர்கள் ,கபளா நிராகரிக்கிைார் வசனங்கலள நம் எவர்கள் ,ஆனால் 19)

 த்லதயுலைபயார்.இைப் க்க 

 ِِِِِِِبآيَاتَِناِِِِِِِ َكَفُرواَِِوالَِّذينَِ

அவர்கள் நிராகரித்தார்கபள வசனங்கலள நமது 

 اْلَمْشَأَمةِِ َأْصَحابُِ ُهمِْ

அவர்கள் உலையவர்கள் இைப் க்கம் 

 
 ﴾٢٠﴿ مُّْؤَصَدةِ ِنَارِ َِعَلْيِهمِْ 

துஇருக்கிை கநருப்பு  ட்ை மூைப் (எப் க்கமும்) மீது அவர்கள்.  

                                                                                    

 مُّْؤَصَدةِ  نَارِ  َِِِِِعَلْيِهمِِِِِِِِْ

மீது அவர்கள் கநருப்பு மூைப் ட்ைது 
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அத்தியாயம் 89 அல் ஃபஜ்ர் (அதிகாலல) வசனங்கள் 30 

 

 

 

هِِِبِْسمِِ نِِِاللَـّ ـٰ ْحَم حِِِالرَّ  يمِِالرَّ

ِ﴾١﴿َِواْلَفْجرِ  
ِ ,சத்தியமாக மீது காலலயின் விடியற் 1)ِ

 
ِ﴾٢﴿َِعْشرِ َِوَلَيالِ ِ

ِِ,சத்தியமாக மீது இரவுகளின் பத்து 2)ِ

 وَِ اْلَفْجرِ 

காலல விடியற் சத்தியமாக 

 َعْشرِ  َوَلَيالِ 

இரவுகள் பத்து 
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ِ﴾٣﴿َِواْلَوْترِ َِوالشَّْفعِ ِ
ِ ,சத்தியமாக ம்மீது ஒற்லையின் ,மீதும் இரட்லையின் 3)ِ

ِِ
 َواْلَوْترِ  َوالشَّْفعِ 

இரட்லை ஒற்லை 

ِِ
ِ﴾٤﴿َِيْسرِ ِإ َذاَِواللَّْيلِ ِ
ِِ
  ,சத்தியமாக ,மீதும் இரவின் சசல்கின்ை 4)ِ

ِِ
 َيْسرِ ِإ َذا َواللَّْيلِ 

இரவு பபாது சசல்லும் அது 

ِِ
ْجرِ ِلِّذ يَِقَسمِ ِٰذل كَِِف يَِهلِِْ ِِ﴾٥﴿ِح 
ِ ?இருக்கிைதல்லவா த்தியம்ச அைிவுலைபயாருக்கு இதில் 5)ِ

ِِ
ْجرِ ِلِّذ ي َقَسمِ  ٰذل كَِِف ي َهلِْ  ح 

?இருக்கிைதா இதில் சத்தியம் அைிவுலைபயாருக்கு 

ِِ
ِ﴾٦﴿ِب َعادِ ِرَبُّكَِِفَ َعلََِِكْيفَِِِتَ رََِِأَلمِْ
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ِ நீர் என்பலத சசய்தான் என்ன கூட்ைத்)லத ஆ(து இலைவன் உம்முலைய 6)

?பார்க்கவில்லலயாِ

ِِ
 ب َعادِ  رَبُّكَِ فَ َعلَِ َكْيفَِ تَ رََِِأَلمِْ

 நீர்
?பார்க்கவில்லலயா 

என்ன சசய்தான் இலைவன் உம்முலைய வாசிகலள ஆது 

ِِ
ِ﴾٧﴿ِاْلع َمادِ َِذاتِ ِإ َرمَِِ
ِ ,வாசிகள் நகர)( ‘இரம்‘ தூண்கலளயுலைய அவர்கள்)( 7)ِ

ِِ
 اْلع َمادِ  َذاتِ  إ َرمَِ

வாசிகள் இரம் உலைய தூண்கள் 

ِِ
ثْ لُُِِيْخَلقَِِْلمِِْالَّت يِ ِ﴾٨﴿ِاْلب ََلدِ ِف يَِهام 
ِ பலைக்கப்பைவில்லல. நாடுகளிலும் எந்த சமுதாயம் ஒரு பபான்ை அவர்கள் 8)ِ

ِِ
ثْ ُلَها ُيْخَلقَِِْلمِْ الَّت ي  اْلب ََلدِ ِف ي م 

அப்படிப்பட்ை பலைக்கப்பைவில்லல பபான்ை அவர்கள் நாடுகளில் 

ِِ
ِِ﴾٩﴿ِب اْلَوادِ ِالصَّْخرََِِجابُواِالَّذ ينََِِوَثُمودَِِ
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ِ ஸமூது வந்)த வசித்து குலைந்(து பாலைகலளக் பள்ளத்தாக்குகளில் 9)

 ?)பார்க்கவில்லலயா என்று சசய்தான் (என்ன கூட்ைத்லதயும்ِ

ِِ
 ب اْلَوادِ  الصَّْخرَِ َجابُواِالَّذ ينَِ َثُمودَِ وَِ

இன்னும் கூட்ைம் ஸமூது அவர்கள் குலைந்தார்கபள பாலை பள்ளத்தாக்குகளில் 

 
ِ﴾١٠﴿ِْْلَْوتَادِ اِذ يَِوف ْرَعْونَِِ
 இலைவன் (உம் ஃபிர்அவ்லனயும் சகாண்ை பலைகலளக் சபரும் ,பமலும் 10)

 ?)வில்லலயா பார்க்க நீர் என்பலத சசய்தான் என்னِ

ِِ
 اْْلَْوتَادِ  ذ ي َوف ْرَعْونَِ

ஃபிர்அவ்ன் உலைய பலைகள் 

ِِ
ِ﴾١١﴿ِاْلب ََلدِ ِف يَِطَغْواِالَّذ ينَِ

ِِ
நைந்தனர். மீைி புவரம் நாடுகளில் அவர்கசளல்லாம் 11)ِ

ِِ
 اْلب ََلدِ ِف ي َطَغْواِالَّذ ينَِ

அவர்கள் நைந்தார்கபள மீைி வரம்பு நாடுகளில் 

ِِ
ِ﴾١٢﴿اْلَفَسادَِِف يَهاِفََأْكثَ ُرواِِ
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ِஅதிகப்படுத்தினர். குழப்பத்லத அவற்ைில் ,அன்ைியும் 12)ِ

ِِ
 اْلَفَسادَِ ف يَها فََأْكثَ ُروا

அதிகப்படுத்தினார்கள் அவற்ைில் ழப்பம்கு 

ِِ
ِ﴾١٣﴿َِعَذابِ َِسْوطَِِرَبُّكََِِعَلْيه مَِِْفَصبَِّ

ِ பவதலனலயக் கடும் பமல் அவர்கள் இலைவன் உம்முலைய ,எனபவ 13)

சகாட்டினான்.ِ

ِِ
 َعَذابِ  َسْوطَِ رَبُّكَِ َعَلْيه مِْ َصبَِّ فَِ

எனபவ சகாட்டினான் பமல் அவர்கள் இலைவன் உமது கடும் பவதலன 

ِِ
ِ﴾١٤﴿َِلب اْلم ْرَصادِ ِرَبَّكَِِإ نَِّ
ِ சகாண்டு கண்காணித்துக் இலைவன் உம்முலைய ,நிச்சயமாக 14)

 இருக்கிைன்ைான்.ِ

ِِ
ْرَصادِ  رَبَّكَِ إ نَِّ  َلب اْلم 

நிச்சயமாக இலைவன் உமது சகாண்டிருக்கிைான் கண்காணித்துக் 

ِِ
نَسانُِِفََأمَّاِ ِ﴾١٥﴿َِأْكَرَمنِ ِبِّيرَِِفَ يَ ُقولَُِِونَ عََّمهُِِفََأْكَرَمهُِِرَبُّهُِِابْ َتََلهَُِِماِإ َذاِاْْل 
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ِ அளித்து பாக்கியம்  ,கண்ணியப்படுத்தி மனிதனுக்கு இலைவன் ,ஆனால்

 என்லன இலைவன் என்“ ;அவன் பபாது பசாதிக்கும் அவலனச்
கூறுகிைான். என்று ”கண்ணியப்படுத்தியுள்ளான்ِ

ِِ
نَسانُِ فََأمَّا  رَبُّهُِ ابْ َتََلهَُِِماِإ َذا اْْل 

எனபவ மனிதன் பசாதித்தால் அவலன இலைவன் அவனுலைய 

ِِِ

 نَ عََّمهُِ وَِ فََأْكَرَمهُِ

கன்னியப்படுத்தினான் அவலனக் இன்னும்  பாக்கியம் அவனுக்கு
அளித்துதான் 

ِِ
ِِ

 فَ يَ ُقولُِ رَبِّي َأْكَرَمنِ 

 என்லனக்
கண்ணியப்படுத்தினான் 

இலைவன் என் கூறுவான் அவன் 

ِ﴾١٦﴿َِأَهاَننِ ِرَبِّيِفَ يَ ُقولُِِهُِر ْزقََِِعَلْيهِ ِفَ َقَدرَِِابْ َتََلهَُِِماِإ َذاَِوَأمَّاِِ
ِِ
 அவலன ,சநருக்கடிஆக்கி வசதிகலளக் உணவு அவனுலைய எனினும் 16) 

 சிறு என்லனச் இலைவன் என்“ ,அவன் ,பசாதித்தாபலா (இலைவன்)
 கூறுகின்ைான். எனக் ”லமப்படுத்திவிட்ைான்ِ

ِِ
 َعَلْيهِ  فَ َقَدرَِ ابْ َتََلهَُِِماِإ َذا َوَأمَّا

எனபவ தால்பசாதித் அவலன இலைவன் அவனுலைய மீது அவன் 
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ِِ
ِِ

 فَ يَ ُقولُِ ر ْزَقهُِ

உணவு அவனுலைய கூறுவான் அவன் 

ِِ
 ِ

 رَبِّي َأَهاَننِ 

லமப்படுத்திவிட்ைான் சிறு என்லனச் இலைவன் என் 

ِِ
ِِ
ِ﴾١٧﴿ِاْلَيت يمَُِِتْكر ُمونَِِّلََِِّبلَِكَلَِِّ
ِِ
.இல்லல கண்ணியப்படுத்துவது அநாலதலயக் நீங்கள் அப்படியல்ல!ِ

ِ  

 َكَلَِّ لبَِ ُتْكر ُمونَِِّلَِّ اْلَيت يمَِ

அநாலத கண்ணியப்படுத்தமாட்டீர்கள் நீங்கள் என்ைாலும் லஅவ்வாைல் 

ِِ
ِ 
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ِ﴾١٨﴿ِاْلم ْسك ينِ َِطَعامِ َِعَلىَِِٰتَحاضُّونََِِوَّلِِِ
ِِ

தூண்டுவதில்லல. உணவளிக்குமாறு ஏலழக்கு 18)ِ

ِِ
 َتَحاضُّونََِِوَّلِ َطَعامِ َِعَلىِٰ اْلم ْسك ينِ 

ஏலழ ணவளிப்பதற்குஉ தூண்ைமாட்டீர்கள் நீங்கள் 

 ِ

ِِ
ِ﴾١٩﴿لَّمًّاَِأْكًَلِِالت َُّراثََِِوتَْأُكُلونَِِ
ِ உண்டு (பசர்த்து) சசாத்துக்கலளயும் அநந்தரச் (பிைருலைய) இன்னும் 19)

வருகின்ைரீ்கள்.ِ

ِِ
 وَِ تَْأُكُلونَِ الت َُّراثَِ َأْكًَلِ لَّمًّا

நன்கு உண்பது சசாத்து அநந்தரச் கள்உண்கிைரீ் இன்னும் 

 ِ

بُّونَِِ ِ﴾٢٠﴿َِجمًّاُِحبًّاِاْلَمالََِِوُتح 
ِِ

பநசிக்கின்ைரீ்கள். பிரியத்துைன் கைந்து அளவு சபாருலள ,இன்னும் 20)ِ

ِِ
بُّونَِ اْلَمالَِ ُحبًّا َجمًّا  وَِ ُتح 

அதிகமாக விரும்புவது சபாருள் விரும்புகிைரீ்கள் இன்னும் 
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ِِ
ِِ﴾٢١﴿دَكًّاِكًّاَدِِاْْلَْرضُِِدُكَّتِ ِإ َذاَِكَلَِِّ
ِِ
,பபாது தகர்க்கப்படும் தூளாகத் தூள் பூமி அப்படியல்ல! 21)ِ

ِِ
 َكَلَِّ دُكَّتِ ِإ َذا اْْلَْرضُِ دَكًّاِدَكًّا

தூளாக தூள் பூமி பபாது தகர்க்கப்படும் அவ்வாைல்ல 

 ِ

ِِ
ِ﴾٢٢﴿َِصفًّاَِصفًّاَِواْلَمَلكُِِرَبُّكََِِوَجاءَِ

ِِ
,பபாது வரும் அணியணியாக வானவரும் ,இலைவனும் உம்முலைய 22)ِ

ِِ
 وَجاءَِ رَبُّكَِ واْلَمَلكُِ َصفًّاَِصفًّا

அணியாய் அணி வானவர் இலைவன் உமது வந்தார் 

 ِ

يءَِِ نَسانُِِيَ َتذَكَّرُِِيَ ْوَمئ ذِ ِب َجَهنَّمَِِيَ ْوَمئ ذِ َِوج  ِ﴾٢٣﴿ِالذِّْكَرىَِِٰلهَُِِوَأنَّىِِٰاْْل 
ِِ
 மனிதன் அந்நாளில் – பபாது வரப்படும் சகாண்டு முன் நரகம் அந்நாளில் 23)
 என்ன அவனுக்கு (சபறுவதினால்) உணர்வு (நாளில்) அந்த ;சபறுவான் உணர்வு

பலன்.ِ

ِِ
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يءَِ يَ ْوَمئ ذِ  ب َجَهنَّمَِ  وج 

 என்ை ஜகன்னம்
நரகம் 

தினம் அன்லைய வரப்பட்ைது சகாண்டு 

 ِ

نَسانُِ  يَ ْوَمئ ذِ  يَ َتذَكَّرُِ اْْل 

மனிதன் சபறுவான் உணர்வு மனிதன் தினம் அன்லைய 

 ِ

 وَأنَّىِٰ َلهُِ الذِّْكَرىِٰ

சபறுவது உணர்வு அவனுக்கு என்ன 

ِِ
 

  ﴾٢٤﴿ ل َحَيات يَِقدَّْمتَُِِلْيَتن يِيَاِيَ ُقولُِِ

 முற்படுத்தியிருக்க நான் நன்லமலய வாழ்க்லகக்காக (மறுலம) என்“ 24)

 கூறுவான். மனிதன் அப்பபாது என்று ”பவண்டுபம!ِ
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 يَ ُقولُِ َقدَّْمتَُِِلْيَتن يِيَا ل َحَيات ي 

வாழ்க்லகக்கு எனது பவண்டுபம! முற்படுத்தியிருக்க நான் கூறுவான் 

  

 ِ
ِ﴾٢٥﴿َأَحدِ َِعَذابَهُِِيُ َعذِّبُِِّلَِِّفَ يَ ْوَمئ ذِ 

ِِ
 பவறு ,பபால் பவதலனலயப் சசய்யும்) (அல்லாஹ் அந்நாளில் ஆனால் 25)
 சசய்யமாட்ைான். பவதலன எவனும்ِ

ِِ
 ْوَمئ ذِ فَ ي َِ يُ َعذِّبُِِّلَِّ َعَذابَهُِ َأَحدِ 

எவனும்  அவனுலைய
பபால் பவதலனலயப் 

 பவதலன
சசய்யமாட்ைான் 

 அன்லைய
தினம் 

ِِ
ِ﴾٢٦﴿ َأَحدِ َِوثَاَقهُِِيُوث قَُِِوَّلِ 
ِகட்ைமாட்ைான். எவனும் பவறு பபால் கட்டுவது அவன் ,பமலும் 26)ِ

ِِ

 وَِ يُوث قَُِِّلِ َوثَاَقهُِ َأَحدِ 

எவனும் பபால் கட்டுவது அவன் கட்ைமாட்ைான் பமலும் 

ِِ
ِ﴾٢٧﴿ِاْلُمْطَمئ نَّةُِِالن َّْفسَُِِأي َّتُ َهاِيَا 
ِِ

ஆத்மாபவ! சாந்தியலைந்த நல்லடியார்களிைம்) அந்நாளில் ,ஆனால்( 27)ِ
 ِ
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 الن َّْفسَُِِأي َّتُ َهاِيَا اْلُمْطَمئ نَّةُِ

சாந்தியலைந்தது ஆத்மாபவ! 

ِِ
 ِ

ع ي  َيةًِِرَبِّكِ ِإ َلىِِٰاْرج  يَّةًِِرَاض  ِ﴾٢٨﴿ مَّْرض 
ِِ
 உன் அவன்)( ,நிலலயிலும் அலைந்த திருப்தி இலைவன்பால் யஉன்னுலை நீ 28)
 மீளுவாயாக. நிலலயிலும் திருப்தியலைந்த மீதுِ
 ِ

َيةًِ ع ي رَبِّكِ ِإ لىِٰ رَاض   اْرج 

அலைந்தது திருப்தி இலைவன்பால் உனது மீளு 

 ِ

يَّةًِ  مَّْرض 

திருப்தியலைந்ததாகஆக்கப்பட்ைது 

ِِ
ِ﴾٢٩﴿ع َباد يِف يِفَاْدُخل ي ِ
ِِ

சகாள்வாயாக. பசர்ந்து நல்லடியார்களில் என் நீِ

 فَاْدُخل ي ع َباد يِف ي

அடியார்களில் எனது நுலழ ,பிரபவசி 

http://www.qurankalvi.com/


 www.qurankalvi.com                                                                       தமிழாக்கம்: K.S. ரஹ்மத்துல்லாஹ் இம்தாதி  

 ِ
 ِ

ِ﴾٣٠﴿ َجنَّت يَِواْدُخل ي ِِ
ِِ
 கூறுவான்). இலைவன் (என்று பிரபவசிப்பாயாக சுவர்க்கத்தில் என் நீ ,பமலும்ِ
 ِ
 ِ

 واْدُخل ي َجنَّت ي

சுவர்க்கத்தில் என் நுலழ 

  

அத்தியாயம் 88 – அல் காஷியா (மூடிக் சகாள்ளக்கூடியது) வசனங்கள் 26 

 

 ِحيمِِِِالرَِِّْْحَـٰنِِِِالرَِِّاللَّـهِِِِبْسمِِ

 ﴾١﴿ِاْلَغاِشَيةَِِِحِديثُِِأَتَاكََِِهلِْ

?வந்ததா உமக்கு கசய்தி நாளின்) (கியாம மூடிக்ககாள்வதின் சூழந்து 1) 

 اْلَغاِشَيةِِ َحِديثُِ أَتَاكََِِهلِْ

உமக்கு வந்ததா? கசய்தி மூடிக்ககாள்ளும் 

 
 ﴾٢﴿َِخاِشَعةِ ِيـَْوَمِئذِ ُِوُجوهِ 

இழிவு ட்டிருக்கும். முகங்கள் சிை அந்நாளில் 2) 
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 ُوُجوهِ 
 َخاِشَعةِ  يـَْوَمِئذِ 

முகங்கள் அந்நாளில் இழிவலைந்திருக்கும் 

 

 ﴾٣﴿ِنَّاِصَبةِ َِعاِمَلةِ  

 யும்கசயல் ட்ைலவ கருதி) எனக் நல்ைலவ காரியங்கலள (தவைான அலவ 3)

நின்ைலவயுமாகும். உறுதியாக (அதிபைபய) 

 نَّاِصَبةِ  َعاِمَلةِ 

கசயல் ட்ைலவ நின்ைலவ உறுதியாக 

 
 ﴾٤﴿َِحاِمَيةًِِاِِنَارًَِِتْصَلىِٰ

கருகும் அலவ கநருப் ில் விட்கைைியும் ககாழுந்து 4) 

 َحاِمَيةًِ اِِنَارًِ َتْصلىِٰ

கருகும் கநருப்பு விட்கைைியும் ககாழுந்து 

 
 ﴾٥﴿ِآنَِيةِ َِعْيِ ِِمنُِِْتْسَقىِٰ

புகட்ைப் டும். நீர் அவர்களுக்கு)( ,ஊற்ைிைிருந்து ககாதிக்கும் 5) 
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 َعْيِ ِِمنِْ ُتْسَقىِٰ
 آنَِيةِ 

புகட்ைப் டும் நீர் ஊற்ைிைிருந்து ககாதிக்கக்கூடியது 

 
 ﴾٦﴿ِيعِ َِِضرِِِِمنِِإلََِِّطَعامِ َِْلُمِِْلَّْيسَِ

உைவில்லை. பவறு ,தவிர கசடிகலளத் விஷச் அவர்களுக்கு 6) 

 لَّْيسَِ َْلُمِْ َطَعامِ  ِإلَِّ يعِ َِِضرِِِِمن

விஷச் கசடி தவிர உைவு அவர்களுக்கு இல்லை 

 
 ﴾٧﴿ُِجوعِ ِِمنِيـُْغِنَِِوَلُِِيْسِمنُِِلَِّ

  சிலயயும் அன்ைியும் ,லவக்காது கசழி)க்கவும் ககாழு(த்துச் அவர்கலளக் அது 7)

தைிக்காது. 

 نُُِيْسمِِِلَِّ يـُْغِنَِِوَلِ ُجوعِ ِِمن

 சி தைிக்கவும் கசய்யாது ககாழுக்கச் கசய்யாது 

 
 ﴾٨﴿ِنَّاِعَمةِ ِيـَْوَمِئذِ ُِوُجوهِ 

இருக்கும். கசழுலமயாக முகங்கள் சிை அந்நாளில் 8) 
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 نَّاِعَمةِ 
 ُوُجوهِ  يـَْوَمِئذِ 

கசழுலமயாக இருக்கும் அந்நாளில் முகங்கள் 

 
 ﴾٩﴿ِاِضَيةِ ِِرَِِلَِّسْعِيَها

இருக்கும். திருப்தியுைன்  ற்ைி அலைந்தது) (நற் யன் முயற்சி தம் 9) 

 

 لَِّسْعِيَها اِضَيةِ ِِرَِ

திருப்திஅலைந்தது தம் முயற்சியால் 

 
 ﴾١٠﴿َِعالَِيةِ َِجنَّةِ ِِفِ

-பசாலையில் சுவர்க்கச் உன்னதமான 10) 

 َجنَّةِ ِِفِ َعالَِيةِ 

உயர்ந்தது சுவர்க்கச் பசாலையில் 

 
 ﴾١١﴿َِلِغَيةًِِِفيَهاَِتْسَمعُِِلَِّ

கசவியுறுவதில்லை. அலவ கசால்லையும்  யனற்ை யாகதாரு அதில் 1)1 
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 َتْسَمعُِِلَِّ ِفيَها َلِغَيةًِ

 யனற்ைது அதில் பகட்காது 

 
 ﴾١٢﴿ِيَةِ َِِجارَِِِعْيِ ِِفيَها

உண்டு. நீரூற்று ககாண்டிருக்கும் ஓடிக் அதில் 12) 

 ِفيَها َعْيِ  يَةِ َِِجارِِ

ஓடிக் ககாண்டிருக்கும் நீரூற்று அதில் 

 

 ﴾١٣﴿ُِفوَعةِ ِِمَّرِِِْرِ ُِِسرُِِِفيَها 

உண்டு. ஆசனங்கள் உயர்ந்த அதில் 13) 

 ِفيَها ِرِ ُِِسرُِ ُفوَعةِ ِِمَّرِْ

உயர்ந்தது கட்டில்கள் அதில் 

 

 ﴾١٤﴿ِمَّْوُضوَعةِ َِوَأْكَوابِ  

 ட்டிருக்கும். லவக்கப் குவலளகளும் அருந்தக்)( 14) 

 وَِ َأْكَوابِ  مَّْوُضوَعةِ 

லவக்கப் ட்டிருக்கும் குவலளகளும் பமலும் 
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 ﴾١٥﴿َِمْصُفوَفةِ ِقَُِِِوََنَارِِ 

-திண்டுகளும் அைியாக்கப் ட்டுள்ள அைி ,பமலும் 15) 

 وَِ قََُِِِنَارِِ َمْصُفوَفةِ 

வரிலசயாக்கப் ட்ைது திண்டுகள் பமலும் 

 
 ﴾١٦﴿َِمْبثُوثَةِ ِاِبَُِِِّوَزرَِِ

உண்டு. கம் ளங்களும் உயர்ந்த விரிக்கப் ட்ை 16) 

 وَِ اِبَُِِِّزرَِ َمْبثُوثَةِ 

விரிக்கப் ட்ைது உயர்ந்த கம் ளங்கள் பமலும் 

 
 
ِبلِِِِإَلِِونَِِِيَنظُرُِِأََفََلِِ  ﴾١٧﴿ُِخِلَقتَِِْكْيفَِِِاْْلِ

 எவ்வாறு அது ?பவண்ைாமா கவனிக்க அவர்கள் ஒட்ைகத்லத ந ிபய!)( 17)

-என்று  லைக்கப் ட்டிருக்கிைது 

ِبلِِِِإَلِ  ونَِِِيَنظُرُِِأََفََلِ اْْلِ

ஒட்ைகத்தின்  க்கம் அவர்கள் கவனிக்க பவண்ைாமா? 
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 َكْيفَِ ُخِلَقتِْ

அது  லைக்கப் ட்ைது எவ்வாறு 

 

 ﴾١٨﴿ِِفَعتِِِْرَُِِكْيفَِِِالسََّماءَِِِوِإَلِ 

,என்றும் ?உயர்த்தப் ட்டிருக்கிைது எவ்வாறு அது வானத்லத பமலும் 18) 

 وَِ السََّماءِِِِإَلِ َكْيفَِ ِفَعتِِِْرُِ

அது உயர்த்தப் ட்ைது? எவ்வாறு வானத்தின்  க்கம் பமலும் 

   

 ﴾١٩﴿ُِنِصَبتَِِْكْيفَِِِاْْلَِبالَِِِوِإَلِ

,என்றும் ? ட்டிருக்கின்ைன நாட்ைப் எப் டி அலவ மலைகலளயும் இன்னும் 19) 

 

 اْْلَِبالَِِِوِإَلِ َكْيفَِ ُنِصَبتِْ

?நாட்ைப் ட்டிருக்கின்ைன அலவ எப் டி மலைகளின்  ால் 

 
 ﴾٢٠﴿َِحتُِْسطَِِِكْيفَِِِضِِِِاْْلَرَِِْوِإَلِ

 கவனிக்க அவர்கள் என்றும்( ?விரிக்கப் ட்டிருக்கிைது எப் டி அது பூமி இன்னும் 20)

?)பவண்ைாமா 
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 ضِِِِاْْلَرَِِْوِإَلِ ُسِطَحتَِِْكْيفَِ

?விரிக்கப் ட்டிருக்கிைது எப் டி அது  க்கம் பூமியின் 

 

َاَِِفذَكِّرِْ   ﴾٢١﴿ُِِمذَكِّرِ ِأَنتَِِِإَنَّ

 நல்லு பதசம் நீர் நிச்சயமாக ,ராக கசய்வ ீ நல்லு பதசம் நீர் ந ிபய!)( ,ஆகபவ 21)

கசய் வர்தாம். 

َا ُِمذَكِّرِ   َِفذَكِّرِْ أَنتَِِِإَنَّ

நல்லு  பதசம் கசய் வர்தாம் நிச்சயமாக நீர் நீர் நல்லு பதசம் கசய்வரீாக 

 

 ﴾٢٢﴿ِِِبَُصْيِطرِ َِعَلْيِهمِلَّْستَِ 

அல்ைர். சாட்ைப் ட்ைவர் க ாறுப்புச் மீது அவர்கள் 22) 

 لَّْستَِ َعَلْيِهم ِِبَُصْيِطرِ 

க ாறுப்புச் சாட்ைப் ட்ைவர் அவர்கள் மீது நீர் இல்லை 

 

 ﴾٢٣﴿ِِوََكَفرَِِتـََولََِِّٰمنِِإلَِّ 

-நிராகரிக்கின்ைாபனா பமலும் ,புைக்கைித்து (சத்தியத்லதப்) எவன் ,ஆயினும் 23) 
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 ِإلَِّ تـََولََِِّٰمن وَِ َِكَفرَِ

நிராகரித்தான் பமலும் புைக்கைித்தாபன அவன் தவிர 

 
بُهُِ  ﴾٢٤﴿ِِاْْلَْكبَـرَِِاْلَعَذابَِِاللَّـهُِِفـَيُـَعذِّ

கசய்வான். பவதலன பவதலனயாக க ரும் மிகப் அல்ைாஹ் அவலன 24) 

 

َناِِإنَِّ   ﴾٢٥﴿ِِإيَابـَُهمِِِْإلَيـْ

இருக்கிைது. மீளுதல் அவர்களுலைய நம்மிைபம ,நிச்சயமாக 25) 

 

َنا ِإيَابـَُهمِْ  ِإنَِّ ِإلَيـْ

அவர்களுலைய மீளுதல் நம்மிைபம நிச்சயமாக 

 

َناِِإنَُِِّثَّ   ﴾٢٦﴿ِِحَسابـَُهمَِعَليـْ

26)  ின்னர், நிச்சயமாக நம்மிைபம அவர்கலளக் பகள்வி கைக்கு பகட் தும் 

இருக்கிைது. 

بُهُِ  ِاْْلَْكبَـرَِ اْلَعَذابَِ اللَّـهُِ فـَيُـَعذِّ

பவதலனப் டுத்துவான் அவலன அல்ைாஹ் பவதலன க ரியது மிகப் 
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َنا ِحَسابـَُهم  ُثَّ ِإنَِّ َعَليـْ

அவர்களுலைய  பகள்வி கைக்கு நம்மிைபம நிச்சயமாக  ின்னர் 

 

 

அத்தியாயம் 87 அல் அஃலா ( மிக உயர்ந்தவன் ) வசனங்கள் 19 

 

 

 ِبْسمِِِاللَّـهِِِالرَِِِّْْحَـٰنِِِالرَِِِِّحيمِِ
 ﴾١﴿ِاْْلَْعَلىِبِّكَِِِرَِِاْسمََِِسبِّحِِ

 துதிப் ககாண்டு திருநாமத்லதக் இலைவனின் உம்முலைய மிக்க உயர்வு ந ிபய!)( 1)

  ரீாக!. 

 َسبِّحِِ اْسمَِ بِّكَِِِرَِ اْْلَْعَلى

உயர்வு மிக்கவன் உமது  இலைவன் திருநாமம் துதிப் ரீாக 

 
 ﴾٢﴿َِفَسوَّىَِِٰخَلقَِِالَِّذي ِ

கசவ்லவயாக்கினான்.  லைத்துச் அவபன 2) 

 

 َخَلقَِِالَِّذي َفَسوَّى

கசவ்லவயாக்கினான்  லைத்தாபன அவன் 
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 ﴾٣﴿ِفـََهَدىَِِِٰقدَّرََِِوالَِّذي ِ

காட்டினான். பநர்வழி நிர்ையித்து அவபன ,பமலும் 3) 

 وَِ َِقدَّرَِِالَِّذي فـََهَدىِٰ

பநர்வழி காட்டினான் நிர்ையித்தாபன அவன் பமலும் 

 
 ﴾٤﴿َِعىِِِٰاْلَمرِِْجََِِِأْخرََِِوالَِّذي

கவளியாக்கினான். பமயுமிைத்லதயும் அவபன 4) 

 جََِِِأْخرََِِوالَِّذي َعىِِِٰاْلَمرِْ

பமய்நிைம்,மந்லத கவளியாக்கினாபன அவன் 

 
 ﴾٥﴿َِأْحَوىُِِٰغثَاءًَِِفَجَعَلهُِ ِ

ஆக்கினான். கூளங்களாக உைர்ந்த அவற்லை  ின்னர் 5) 

 َفَجَعَلهُِ ُغثَاءًِ َأْحَوىِٰ

உைர்ந்தது கூளம் அலத ஆக்கினான் 

 
 ﴾٦﴿ِتَنَسىَِِٰفََلُِِئكََِِِسنُـْقرِِ
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 -மைக்கமாட்டீர் அலத நீர் அதனால் ,பவாம் காட்டு ஓதிக் உமக்கு நாம் ந ிபய!)( 6) 

 ُئكََِِِسنُـْقرِِ تَنَسىَِِٰفََلِ

நீர் மைக்கமாட்டீர் உமக்கு ஓதிக் காட்டுபவாம் 

 
 ﴾٧﴿ََِيَْفىَِِٰوَماِِاْلَْْهرَِِيـَْعَلمُِِِإنَّهُِِاللَّـهَُِِشاءََِِماِِإلَِّ ِ

 வன்அ ,நிச்சயமாக அல்ைாஹ்நாடினாபைதவிர(மைக்கமாட்டீர்) 7)

அைிகிைான். மலைந்திருப் லதயும் கவளிப் லையானலதயும் 

 

 ِإلَِّ اللَّـهَُِِشاءََِِما

அல்ைாஹ் நாடினாபை தவிர 

 ِإنَّهُِ يـَْعَلمُِ ِاْلَْْهرَِ ََيَْفىَِِٰوَما

மலையுபம அது சப்தம் அைிவான் நிச்சயமாக, அவன் 

 
 
 ﴾٨﴿ِىِِِٰلِْلُيْسرَِِكََِِِونـَُيسِّرُِ ِ

 எளிதாக்கி உமக்கு நாம் (கசல்ை)  ால் த்)தின்(மார்க்க எளிலமயான இன்னும் 8)

 உள்பளாம். 
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 كََِِِونـَُيسِّرُِ ىِِِٰلِْلُيْسرَِ

எளிலமயானதின்  க்கம் உமக்கு எளிதாக்கி உள்பளாம் 

 
 ﴾٩﴿ِىِِِٰالذِّْكرَِِنَـَّفَعتِِِِإنَِِفذَكِّرِْ ِ

 யனளிக்கும். நல்லு பதசம் நிச்சயமாக , கசய்வரீாக உ பதசம் நீர் ஆகபவ 9) 

 َِفذَكِّرِْ نَـَّفَعتِِِنإِِ ىِِِٰالذِّْكرَِ

உ பதசம் நிச்சயம்  யனளிக்கும் உ பதசம் கசய்யும் 

ِِ 

 ﴾١٠﴿ََِيَْشىَِِٰمنَِِسَيذَّكَّرُِ 

 ஏற் ான். உ பதசத்லத விலரவில் அச்சமுலையவன் இலை)( ) 10 

 َِسَيذَّكَّرُِ ََيَْشىَِِٰمن

அச்சப் டுவாபன அவன் உ பதசம்க று வான் 

 

 ﴾١١﴿ِاْْلَْشَقىَِويـََتَجنَّبُـَها 

விைகிவிடுவான். விட்டு அலத ,துர் ாக்கியமுலையவன் 11) 

 َويـََتَجنَّبُـَها اْْلَْشَقى

துர் ாக்கியமுலையவன் அலத விட்டு விைகிவிடுவான். 
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رَِِِالنَّارََِِيْصَلىِالَِّذي ِ  ﴾١٢﴿ِىِِِٰاْلُكبـْ

கருகுவான். கநருப் ில் க ரும் தான் அவன் 12) 

رَِ  َلىَيصِِْالَِّذي ِالنَّارَِ ىِِِٰاْلُكبـْ

மிகப் க ரியது கநருப்பு கருகுவாபன அவன் 

 
 ﴾١٣﴿ََِيَْيَِِٰوَلِِِفيَهاََِيُوتَُِِلُِِثَّ ِ

மாட்ைான். வாழவும் ;சாகவும்மாட்ைான் அவன் அதில் , ின்னர் 13) 

 ُثَّ ََيُوتَُِِلِ ِفيَها ََيَْيَِِٰوَلِ

வாழவும் மாட்ைான் அதில் சாகமாட்ைான்  ின்னர் 

 
 ﴾١٤﴿ِكَّىِٰتـََزَِِمنِأَفْـَلحََِِقدِْ

திட்ைமாககவற்ைிக றுகிைான்.,தூய்லமயலைந்தவன் 14) 

 َقدِْ أَفْـَلحَِ تـَزَكَّىَِِٰمن

தூய்லமயலைந்தாபன அவன் கவற்ைி அலைந்தான் திட்ைமாக 

 

 ﴾١٥﴿َِفَصلَّىِِٰبِّهِِِِرَِِاْسمََِِِوذََكرَِ 

http://www.qurankalvi.com/


 www.qurankalvi.com                                                                       தமிழாக்கம்: K.S. ரஹ்மத்துல்லாஹ் இம்தாதி  

 கதாழுது ,ககாண்டும் துதித்துக் நாமத்லதத் இலைவனுலைய தன் அவன் ,பமலும் 15)

 இருப் ான். ககாண்டும் 

 َِوذََكرَِ بِّهِِِِرَِِاْسمَِ َفَصلَّىِٰ

அவன் கதாழுதான் தன் இலைவனுலைய நாமம் துதித்தான் 

 
نـَْياِاْْلََياةَِِونَِِِتـُْؤثِرَُِِبلِْ  ﴾١٦﴿ِالدُّ

பதர்ந்கதடுக்கிைரீ்கள். வாழ்லவத் இவ்வுைக நீங்கள் ,எனினும் 16) 

نـَْياِاْْلََياةَِ  َبلِْ ونَِِِتـُْؤثِرُِ الدُّ

இவ்வுைக வாழ்லக நீங்கள் பதர்ந்கதடுக்கிைரீ்கள் எனினும் 

 

رِ ِةَُِِِواْْلِخرَِ   ﴾١٧﴿َِوأَبـَْقىَِِِٰخيـْ

நிலைத்திருப் தும்ஆகும். ;சிைந்ததும் மறுலமபய 17) 

رِ  َوأَبـَْقىِٰ  ةَُِِِواْْلِخرَِ َِخيـْ

இன்னும் நிலையானது சிைந்தது மறுலம 

 

 ﴾١٨﴿ِاْْلُوَلِِٰالصُُّحفَِِِلِفيَِهـَٰذاِِإنَِّ 

-இதுமுந்தியஆகமங்களிலும்நிச்சயமாக 18) 
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 ِإنَِّ هـَٰذا الصُُّحفَِِِلِفي

ஆகமங்களிைிருக்கிைது இது நிச்சயம் 

 

 ﴾١٩﴿َِوُموَسىِِٰاِهيمَِِِِإبـْرَُِِصُحفِِ 

19) இப்ைாஹமீ், மூஸாவுலைய ஆகமங்களிலும் இருக்கிைது. 

 اْْلُوَلِٰ اِهيمَِِِِإبـْرَُِِصُحفِِ َوُموَسىِٰ

இன்னும் மூஸா இப்ைாஹமீ், ஆகமங்கள் முந்திய 

يرِ ِْبنِ ِالن ُّْعَمانِ َِعنِ  ِاْلُجُمَعة :َِويَ ْومِ ِاْلع يَدْينِ ِف يِيَ ْقَرأَُِِكانََِِوَسلَّمََِِعَلْيهِ ِاللَُِِصلَّىِاللَّهِ َِرُسولََِِأنََِِّبش 
َيةِ َِحد يثَُِِأتَاكََِِوَهلِِْاْْلَْعَلى،ِرَبِّكَِِاْسمَِِب َسبِّحِ  ِف يِاْجَتَمَعاَِورُبََّما»ِقَاَل:ِ،“ِاْلَغاش 

د ،ِْومِ ي َِ َماِفَ َقَرأََِِواح   ب ه 

அல்ைாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரு க ருநாள் கதாழுலககளிலும் கவள்ளிக் 

கிழலமயிலும் “சப் ிஹிஸ்ம ரப் ிகல் அஃைாலவ”யும், “ஹல் அதாக” லவயும் ஓது  

வர்களாக இருந்தார்கள், எப்ப ாதாவது க ருநாளும் ஜுமஆவும் பசர்ந்து வந்தால் 

அப்ப ாதும் இவ்விரண்லையும் ஓதுவார்கள். 

அைிவிப் வர்: நுமான்  ின்  ஷீர், நூல்: அபூ தாவூத் 1122.  

 َبِشيِ ِْبنِِِالنـُّْعَمانَِِِعنِِ َأنَِّ اللَّهَِِِرُسولَِ َكانَِ

இருந்தார் அல்ைாஹ்வின்தூதர் நிச்சயம் நுமான்  ின்  ஷீர்மூைம் 
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 يـَْقَرأُِ اْلِعيَدْينِِِِفِ اْلُُْمَعةَِِِويـَْومِِ

கவள்ளிக் கிழலமயிலும் இரு க ருநாள் ஓதுவார் 

                                                                                                                                           

َا  ىاْْلَْعلَِِرَبِّكَِِاْسمَِِِبَسبِّحِِ اْلَغاِشَيةَِِِحِديثُِِأَتَاكََِِوَهلِْ َقالَِ َوُرِبَّ

சிை சமயம் கூைினார் ஹல் அதாக” லவயும் சப் ிஹிஸ்ம ‘லவ 

 ِِبَِما فـََقَرأَِ
 اْجَتَمَعا يـَْومِ ِِفِ َواِحدِ 

ஓதினார் அவ்விரண்லை ஒரு நாளில் இரண்டும் பசர்ந்தது 

 

அத்தியாயம் 86 அத்தாரிக் ( விடி சவள்ளி ) வசனங்கள் 17 

 

 

 ِبْسمِِِاللَّـهِِِالرَّْْحَـٰنِِِالرَِّحيمِِ
  ﴾١﴿ َوالطَّارِقَِِِماءَِِوالسَِّ

 சத்தியமாக மீதும் தாரிக் சத்தியமாக! மீது வானத்தின் 1) 

 َِِِِِِِِِوالسََّماءِِِِِِِِِِِِ َوالطَّارِقِِ

தாரிக் மீதும் சத்தியமாக வானத்தின் மீது சத்தியமாக 

 
 ﴾٢﴿ الطَّارِقَُِِماِأَْدَراكََِِوَما
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?எது அைிவித்தது உமக்கு என்னகவன்று தாரிக் 2) 

 الطَّارِقَُِِما أَْدَراكََِِماوَِ

?எது அைிவித்தது உமக்கு தாரிக் என்ன? 

 
 ﴾٣﴿الثَّاِقبُِِالنَّْجمُِ 

நட்சத்திரம். ஒரு இைங்கும் அது 3) 

 الثَّاِقبُِ النَّْجمُِ

ஒரு நட்சத்திரம் இைங்க்ககூடியது 

 
َهاِلَّمَّاِنـَْفسِ ُِكلُِِِِّإن   ﴾٤﴿ َحاِفظِ َِعَليـْ

 இல்ைாமைில்லை.  ாதுகாவைர் ஒரு ஆத்மாவுக்கு ஒவ்கவாரு 4) 

َها لَّمَّا نـَْفسِ  ُكلُِِّ ِإن  َعَليـْ

ஒவ்கவாருக்கும் ஆத்மா இல்ைாமல் மீது அதன் 

 فـَْلَينظُرِِ َحاِفظِ 

 ாதுகாவைர் கவனிக்கட்டும் 
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نَسانُِِفـَْلَينظُرِِ   ﴾٥﴿ ُخِلقَِِِممَِِّاْْلِ

கவனிக்கட்டும். என் லத  லைக்கப் ட்ைான் எதிைிருந்து மனிதன் 5) 

نَسانُِ ِممَِّ ِلقَِخُِ  فـَْلَينظُرِِ اْْلِ

 லைக்கப் ட்ைான் எதிைிருந்து மனிதன் கவனிக்கட்டும் 

 
  ﴾٦﴿ َداِفقِ ِمَّاءِ ِِمنُِخِلقَِ 

 லைக்கப் ட்ைான். நீரினால் துளி) (ஒரு கவளிப் டும் குதித்து 6) 

 َداِفقِ  مَّاءِ ِِمن ُخِلقَِ

 லைக்கப் ட்ைான் நீரிைிருந்து வரக்கூடியது குதித்து 

 
 ﴾٧﴿ َوالتـََّراِئبِِِالصُّْلبِِِبـَْيِِِِمنََِيْرُجُِ

  கவளியாகிைது. அது இலையிைிருந்து எலும்புகளுக்கும் விைா ,தண்டிற்கும் முதுகந் 7) 

 َوالتـََّراِئبِِ الصُّْلبِِ بـَْيِِِِمن ََيْرُجُِ

கவளியாகும் இலையிைிருந்து முதுகந் தண்டு விைா எலும்புகள் 

 
 ﴾٨﴿ َلَقاِدرِ َِرْجِعهَِِِعَلىِِِٰإنَّهُِ 

சக்தியுலையவன். மீட்டு(எழுப்பு)ம்  ின்) (இைந்த அ(இலை)வன் நிச்சயம் 8) 
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 َلَقاِدرِ  َرْجِعهَِِِعَلىِٰ هُِ ِإنَِّ

நிச்சயம் அவன் மீது மீட்டுவதின் சக்தியுலையவன் 

 
َلىِيـَْومَِ   ﴾٩﴿ السََّرائِرُِِتـُبـْ

அந்நாளில். கவளிப் ட்டுவிடும் யாவும் இரகசியங்கள் 9) 

َلىتُـِ يـَْومَِ  السََّرائِرُِ بـْ

நாள் கவளிப் டுத்தப் டும் இரகசியங்கள் 

 
  ﴾١٠﴿ نَاِصرِ َِوَلِِقـُوَّةِ ِِمنَِلهَُِِفَما

 இல்லை. கசய் வனும் உதவி க்கு) அவனு( ,இராது  ைமும் எந்த அவனுக்கு 10) 

 َفَما َلهُِ قـُوَّةِ ِِمن َوَلِ نَاِصرِ 

உதவி கசய் வன் இன்னும் இல்லை எந்த  ைமும் அவனுக்கு இல்லை 

 
 ﴾١١﴿ الرَّْجعَِِِذاتَِِِوالسََّماءِِ

,சத்தியமாக மீது வானத்தின் உலைய க ாழிவலத) மலழ திரும் ( 11) 

 الرَّْجعِِ َذاتِِ َوالسََّماءِِ

சத்தியமாக மீது வானத்தின் உலைய திரும் தல் 
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 ﴾١٢﴿ الصَّْدعَِِِذاتَِِِواْْلَْرضِِ

,தியமாகசத் மீதும் பூமியின்  டும்  ிளவு )முலளப் தற்குப்( 12) 

 َواْْلَْرضِِ الصَّْدعَِِِذاتِِ

 ிளவு டுவலத உலைய பூமி 

 
  ﴾١٣﴿ َفْصلِ َِلَقْولِ ِِإنَّهُِ

 அைிவிக்கக்  ிரித்து அசத்தியத்லதயும்) ,சத்தியத்லதயும் (குர்ஆன் இது நிச்சயமாக 13)

 வாக்காகும். கூடிய 

 َفْصلِ  َلَقْولِ  ِإنَّهُِ

அது நிச்சயம் கசால் யதுஅைிவிக்கக்கூடி  ிரித்து 

 
 ﴾١٤﴿ بِاْْلَْزلُِِِهوََِِوَما

 அல்ை. ககாண்ை)து (வார்த்லதகலளக் வைீான இது ,அன்ைியும் 14) 

 ُهوََِِوَما بِاْْلَْزلِِ

வைீானது இது இல்லை 

 
 ﴾١٥﴿ َكْيًداَِِيِكيُدونَِِِإنَـُّهمِْ 

கசய்கிைார்கள். சூழ்ச்சி ராகச்) (உமக்ககதி அவர்கள் நிச்சயமாக 15) 
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 ًداَكيَِِِْيِكيُدونَِ ُهمِْ ِإنَِّ

நிச்சயமாக அவர்கள் சூழ்ச்சி கசய்கிைார்கள் 

 
 ﴾١٦﴿ َكْيًداَِِوَأِكيدُِ 

 கசய்கிபைன். சூழ்ச்சி ககதிராகச்) ளுக் (அவர்க நானும் 16) 

 َكْيًداَِِوَأِكيدُِ

நானும் சூழ்ச்சி கசய்கிபைன் 

 
 ﴾١٧﴿ ُرَوْيًداِأَْمِهْلُهمِِْاْلَكاِفرِينََِِفَمهِّلِِ

17) எனபவ, காஃ ிர்களுக்கு நீர் அவகாசமளிப்  ரீாக, கசாற் மாக அவகாசம் அளிப் ரீாக.  

 اْلَكاِفرِينََِِفَمهِّلِِ

எனபவ, நிராகரிப் ார்களர்களுக்கு நீர் அவகாசமளிப் ரீாக 

 أَْمِهْلُهمِْ ُرَوْيًدا

கசாற் மாக அவகாசம் அளிப் ரீாக 
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அத்தியாயம் 85 அல்புரூஜ் (நட்சத்திரங்கள்) வசனங்கள் 22 

 

 ِبْسمِِِاللَّـهِِِالرَّْْحَـٰنِِِالرَِّحيمِِ
 ﴾١﴿ اْلبُـُروجَِِِذاتَِِِوالسََّماءِِ

,சத்தியமாக மீது வானத்தின் கிரகங்களுலைய 1) 

 اْلبُـُروجِِ َذاتِِ َوالسََّماءِِ

சத்தியமாக மீது வானத்தின் உலைய கிரகங்கள் 

 
 ﴾٢﴿ اْلَمْوُعودَِِِواْليَـْومِِ 

,யமாகசத்தி மீதும் நாள் (இறுதி) வாக்களிக்கப் ட்ை ,இன்னும் 2) 

 اْلَمْوُعودِِ َواْليَـْومِِ

இன்னும் நாள் மீதும் வாக்களிக்கப் ட்ைது 

 
  ﴾٣﴿َوَمْشُهودِ َِوَشاِهدِ  

,சத்தியமாக மீதும் கசால்ைப் டுவதன் சாட்சி ,மீதும் சாட்சிகள் ,பமலும் 3) 

 َوَشاِهدِ 
 َوَمْشُهودِ 

மீதும் கசால் வன் சாட்சி சாட்சி கசால்ைப் டுவதன் மீதும் 
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 ﴾٤﴿ اْْلُْخُدودَِِِحابَُِأصِِْقُِتلَِ

 ககால்ைப் ட்ைனர். குண்ைங்கலளயுலையவர்கள் கநருப்புக்)( 4) 

 قُِتلَِ َأْصَحابُِ اْْلُْخُدودِِ

குண்ைங்கள் உலையவர்கள் ககால்ைப் ட்ைனர் 

 
 ﴾٥﴿ اْلَوُقودَِِِذاتِِِالنَّارِِ 

(குண்ைம்). கநருப்புக் க ரும் எரித்த ப ாட்டு விைகுகள் 5) 

 ُقودِِاْلوَِ َذاتِِ النَّارِِ

கநருப்பு உலையது எரிக ாருள்கள் 

 
َهاُِهمِِِْإذِْ   ﴾٦﴿ قـُُعودِ َِعَليـْ

 ,ப ாது அமர்ந்திருந்த அருகில் அதன் அவர்கள் 6) 

َها ُهمِْ ِإذِْ  قـُُعودِ  َعَليـْ

அப்ப ாது அவர்கள் அதனருகில் அமர்ந்திருக்கிைார்கள் 

 
 ﴾٧﴿ ُشُهودِ ِبِاْلُمْؤِمِنيَِِيـَْفَعُلونََِِماَِعَلىَِِٰوُهمِْ 

 சாட்சிகளாக அவர்கபள கசய்ததற்கு (பவதலன) அவர்கள் முஃமின்கலள )7

 இருந்தனர். 
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 يـَْفَعُلونََِِما َعَلىِٰ َوُهمِْ

அவர்கள் மீது கசய்ததின் அவர்கள் 

 ُشُهودِ  بِاْلُمْؤِمِنيَِ

நம் ிக்லகயாளர்கலள சாட்சிகள் 

 
ُهمِِْنـََقُمواَِوَما   ﴾٨﴿ اْلَِْميدِِِيزِِاْلَعزِِِبِاللَّـهِِِيـُْؤِمُنواَِأنِِإلَِِِّمنـْ

 ஈமான் அவர்கள் மீது அல்ைாஹ்வின் புகழுலைபயானுமாகிய ,மிலகத்தவனும் 8)

வில்லை.  ழிவாங்க அவர்கலளப் பவகைதற்கும் அன்ைி என் தற்காக ககாண்ைார்கள் 

ُهمِْ نـََقُمواَِوَما  ِإلَِّ ِمنـْ

 ழிவாங்கவில்லை அவர்கள் அவர்கலள தவிர 

 اْلَِْميدِِ يزِِاْلَعزِِ بِاللَّـهِِِيـُْؤِمُنواَِأن

என் லதத் நம் ினார்கள் அவர்கள் அல்ைாஹ்லவ மிலகத்தவன் புகழுகுரியவன் 

 
 
 ﴾٩﴿ َشِهيدِ َِشْيءِ ُِكلَِِِِّعَلىَِِٰواللَّـهُِ َواْْلَْرضِِِالسََّماَواتُِِِمْلكَُِِلهُِِالَِّذي 

 அலனத்துப் அல்ைாஹ் எனபவ ,உரியது அவனுக்பக ஆட்சி பூமியின் ,வானங்கள் 9)

 இருக்கிைான். சாட்சியாக ம்மீது க ாருள்கள் 
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 َواْْلَْرضِِ السََّماَواتِِ ُمْلكُِ َلهُِ الَِّذي

எத்தலகயவன் அவனுக்குரியது ஆட்சி வானங்கள் பூமி இன்னும் 

 َشِهيدِ  َشْيءِ ُِكلِِّ َعَلىِٰ َواللَّـهُِ

அல்ைாஹ் மீது க ாருள்கள் அலனத்துப் சாட்சி 

 
َِعَذابَُِِوَْلُمَِِْجَهنَّمََِِعَذابُِِفـََلُهمِِْيـَُتوبُواِّلَُِِْثَِّْلُمْؤِمَناتَِِواِاْلُمْؤِمِنيَِِفـَتَـُنواِالَِّذينَِِِإنَِّ 

 ﴾١٠﴿ اْلَْرِيقِِ

 க ண்கலளயும் முஃமினான ,ஆண்கலளயும் முஃமினான எவர்கள் ,நிச்சயமாக 10)

 பவதலன நரக அவர்களுக்கு வில்லைபயா கசய்ய தவ் ா , ின்னர் துன்புறுத்திப்

உண்டு. அவர்களுக்கு பவதலனயும் க்கும்க ாசு கரித்துப் ,பமலும் உண்டு 

 اْلُمْؤِمِنيَِ فـَتَـُنواِالَِّذينَِ ِإنَِّ

நிச்சயமாக அவர்கள் துன்புறுத்தினார்கபள ஆண்கலளயும் முஃமினான 

 فـََلُهمِْ يـَُتوبُواِّلَِْ ُثَّ َواْلُمْؤِمَناتِِ

க ண்கலளயும்  ின்னர் கசய்யவில்லை தவ் ா அவர்கள் அவர்களுக்கு 

 اْلَْرِيقِِ َعَذابُِ َوَْلُمِْ َهنَّمَِجَِ َعَذابُِ

பவதலன ம்நரக அவர்களுக்கு பவதலன கரிகக்கூடியது 
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ِلكَِ اْْلَنـَْهارََُِِتِْتَهاِِمنََِتْرِيَِجنَّاتِ َِْلُمِِْالصَّاْلَِاتَِِِوَعِمُلواِآَمُنواِالَِّذينَِِِإنَِّ  ِاْلَفْوزُِِذَٰ
 ﴾١١﴿ اْلَكِبيُِ

 லவகலளச்நல்ை  ,ககாண்டு ஈமான் எவர்கள் ஆனால் 11)

 நதிகள் கீழ் அவற்ைின் ,உண்டு பசாலைகள் சுவர்க்கச் அவர்களுக்குச் ,கசய்கிைார்கபளா

  ாக்கியமாகும். மாக ரும் அதுபவ – ககாண்டிருக்கும் ஓடிக் 

 

 الصَّاْلَِاتِِ َوَعِمُلوا آَمُنواِالَِّذينَِ ِإنَِّ

நிச்சயமாக அவர்கள் ககாண்ைார்கபள கசய்தார்கள் நல்ைலவகள் 

 ََتِْتَهاِِمن ََتْرِي نَّاتِ جَِ َْلُمِْ

அவர்களுக்கு சுவர்க்கத்பதாட்ைங்கள் ஓடுகிைது அதன்கீபள 

 اْلَكِبيُِ اْلَفْوزُِ ٰذِلكَِ اْْلَنـَْهارُِ

ஆறுகள் அது கவற்ைி க ரிய 

 
  ﴾١٢﴿ َلَشِديدِ َِربِّكََِِبْطشَِِِإنَِّ 

11) நிச்சயமாக, உம்முலைய இலைவனின்  ிடி மிகவும் கடினமானது. 

 َلَشِديدِ  َربِّكَِ َبْطشَِ ِإنَِّ

நிச்சயமாக  ிடி இலைவன் உம்முலைய கடினமானது 
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  ﴾١٣﴿ َويُِعيدُِِيـُْبِدئُُِِهوَِِِإنَّهُِ

  ின்னும்) (மரைத்தற்குப் பமலும் , லைக்கிைான் ஆரம் மாகப் அவபன ,நிச்சயமாக 13)

  லைக்கிைான். மீண்டும் 

 ِإنَّهُِ ُهوَِِِِِِِِ يـُْبِدئُِ َويُِعيدُِ

பமலும் மீண்டும் 

 லைக்கிைான் 

ஆரம் மாகப் 

 லைக்கிைான் 

அவன் நிச்சயமாக 

அவன் 

 
 ﴾١٤﴿ اْلَوُدودُِِاْلَغُفورَُِِوُهوَِ

 அன்புலையவன். மிக்க ;மன்னிப் வன் மிகவும் அவன் ,அன்ைியும் 14) 

 اْلَوُدودُِ اْلَغُفورُِ َوُهوَِ

அவன் மன்னிப் வன் மிக்க அன்புலையவன் மிக்க 

 
  ﴾١٥﴿ اْلَمِجيدُِِاْلَعْرشُِِِذو 

அர்ஷுலையவன். மகத்துவமிகக் )15 

 اْلَمِجيدُِ اْلَعْرشُِِِذو

அர்ஷுலையவன் மகத்துவமிக்கது 
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 ﴾١٦﴿ يُرِيدُِِلَِّماِفـَعَّالِ 

 கசய்கிைவன். விரும் ியவற்லைச் தான் 16) 

 فـَعَّالِ  يُرِيدُِِلَِّما

அவன் விரும் ியவற்லை கசய்கிைவன் 

 
  ﴾١٧﴿ اْْلُُنودَِِِحِديثُِِأَتَاكََِِهلِْ 

,வந்ததா உமக்கு கசய்தி  லைகளின் அந்தப் !)ந ிபய( 17) 

 اْْلُُنودِِ َحِديثُِ أَتَاكََِِهلِْ

?வந்ததா உமக்கு கசய்தி  லை 

 
 ﴾١٨﴿ َوََثُودَِِِفْرَعْونَِ

 , வந்ததா) உமக்கு (கசய்தி லைய ,ஃ ிர்அவ்ன் அதாவது 18) 

 َوََثُودَِ ِفْرَعْونَِ

ஃ ிர்அவ்ன் ஸமூது 

 
 
 
 ﴾١٩﴿ بِ َتْكِذيِِفَِِكَفُرواِِالَِّذينََِِبلِِ 
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இருக்கின்ைனர். க ாய்ப் ிப் திபைபய நிராகரிப் வர்கள் ,எனினும் 19) 

 َتْكِذيبِ ِِفِ َكَفُرواِِالَِّذينَِ َبلِِ

ஆயினும் அவர்கள் நிராகரித்தார்கபள க ாய்ப் ிப் தில் 

 
يطِ َِوَراِئِهمِِمنَِواللَّـهُِ   ﴾٢٠﴿ ُّمُِّ

கிைான்.சூழ்ந்திருக் முற்ைிலும் அவர்கலள அல்ைாஹ்பவா ,ஆனால் 20) 

يطِ   َوَراِئِهمِِمنَِواللَّـهُِ ُّمُِّ

சூழ்ந்திருக்கிைான் அல்ைாஹ்  அவர்கலள முற்ைிலும் 

 
يدِ ِقـُْرآنِ ُِهوََِِبلِْ  ﴾٢١﴿ َّمَِّ

குர்ஆனாகும். க ாருந்திய க ருலம இது ஆயினும் 21) 

يدِ ِقـُْرآنِ  ُهوَِ َبلِْ  َّمَِّ

ஆயினும் இது குர்ஆன் மிக்க கண்ைிய 

 
 
 ﴾٢٢﴿ ُّمَُّْفوظِ َِلْوحِ ِِفِ 

22) (இது)  ாதுகாக்கப் ட்  ைலகயில் இருக்கிைது.  
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 َلْوحِ ِِفِ
 ُّمَُّْفوظِ 

 ைலகயில்  ாதுகாக்கப் ட்து 

 

 

அத்தியாயம் 84 அல்இன்ஷிகாக் ( பிளந்துவிடுதல்) வசனங்கள் 25 

 

 بسمِاهللِالرْحنِالرحيم
  

க யரால் திருப் அல்ைாஹ்வின் அன்புலைபயானுமாகிய நிகரற்ை அருளாளனும் அளவற்ை 

  

  ﴾١﴿ انَشقَّتِِْالسََّماءُِِِإَذا

  

 ப ாது  ிளந்துவிடும் வானம் 1) 

  

 انَشقَّتِْ السََّماءُِ ِإَذا

ப ாது வானம்  ிளந்துவிடும் 

  

 ﴾٢﴿ َوُحقَّتِِِْلَربّـَِهاَِوأَِذَنتِْ

  

 கட்ைாயமாகவும் அது இன்னும் .)ப ாது( ைிந்த இலைவனுக்கு தனது 2)
 -,ஆக்கப் ட்டுவிட்ைது 
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 ُحقَّتِْ وَِ ِلَربّـَِها َوأَِذَنتِْ

 ைிந்தது அது இலைவனுக்கு தனது இன்னும் கட்ைாயமாக்கப் ட்டுவிட்ைது அது 

  

  

 ﴾٣﴿ ُمدَّتِِْاْْلَْرضَُِِوِإَذا 

  

,நீட்ைப் டும்ப ாது பூமி ,3) 

  

 ُمدَّتِْ اْْلَْرضُِ ِإَذا وَِ

இன்னும் ப ாது பூமி நீட்ைப் டும் 

  

  ﴾٤﴿ َوََتَلَّتِِِْفيَهاَِماَِوأَْلَقتِْ 

  

(ப ாது) காைியாகிவிடும் அது ,கவளியாக்கி தன்னிலுள்ளவற்லை ,அது இன்னும் 4) 

  

 َوأَْلَقتِْ ِفيَهاَِما َوََتَلَّتِْ

காைியாகிவிட்ைது தன்னிலுள்ளவற்லை கவளியாக்கிது 

  

 ﴾٥﴿َوُحقَّتِِِْلَربّـَِهاَِوأَِذَنتِْ

  

 அது இன்னும்  ைிந்தது. இலைவனுக்கு தனது அது இன்னும் 5)
 . ைாயமாக்கப் ட்டுவிட்ைதுகட் 
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 َوُحقَّتِْ ِلَربّـَِها َوأَِذَنتِْ

 ைிந்தது இலைவனுக்கு தனது கட்ைாயமாக்கப் ட்டுவிட்ைது அது இன்னும் 

  

نَسانُِِأَيُـَّهاِيَا   ﴾٦﴿ َفُمََلِقيهَِِِكْدًحاَِِربِّكَِِِإَلَِِٰكاِدحِ ِِِإنَّكَِِاْْلِ

  

 உலழப் வனாக துமுலனந் அலைய இலைவலன உன் நீ நிச்சயமாக மனிதபன! 6)
இருக்கின்ைாய். சந்திப் வனாக அவலனச் எனபவ -இருக்கின்ைாய் 

  

نَسانُِِأَيُـَّهاِيَا  َكاِدحِ  ِإنَّكَِ اْْلِ

மனிதபன! நிச்சயமாக நீ முலனந்து உலழப் வன் 

  

 َفُمََلِقيهِِ َربِّكَِِِإَلِٰ َكْدًحا

முயற்சி ,முலனவு  ால் இலைவன் உன் சந்திப் வன் அவலனச் 

  

 ﴾٧﴿ بَِيِميِنهِِِِكَتابَهُِِِأُوِتََِِمنِِْفََأمَّا

  

 லகயில் வைக் அவனுலைய  ட்பைாலை எவனுலைய ஆகபவ 7)
,ககாடுக்கப் டுகின்ைபதா 

  

 أُوِتَِ َمنِِْفََأمَّا

எவர் எனபவ ககாடுக்கப் ட்ைார் 
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 بَِيِميِنهِِ ِكَتابَهُِ

அவனுலைய  ட்பைாலை அவனது வைக்லகயில் 

  

  ﴾٨﴿ِسيًاَيِِِحَسابًاَُِيَاَسبَُِِفَسْوفَِ 

  

 விசாரிக்கப் டுவான். விசாரலையாக சுை மான அவன் 8) 

  

 َيِسيًا ِحَسابًا َُيَاَسبَُِِفَسْوفَِ

விசாரிக்கப் டுவான் அவன் விசாரலை சுை மான 

  

 ﴾٩﴿ َمْسُروًراَِأْهِلهِِِِإَلَِِٰويَنَقِلبُِ

  

 திரும்புவான். மகிழ்வுைன் சார்ந்பதாரிைம் தன்லனச் ,இன்னும் 9) 

  

 َمْسُروًرا َأْهِلهِِِِإلِٰ نَقِلبَُِويَِ

திரும்புவான் தன்குடும் த்தாரிைம் மகிழ்வுைன் 

  

 ﴾١٠﴿ َظْهرِهَِِِورَاءَِِِكَتابَهُِِِأُوِتََِِمنَِِْوأَمَّا 

  

 எவனுலைய ,ஆனால் 10)
- ட்பைாலைஅவனுலையமுதுகுக்குப் ின்னால்ககாடுக்கப் டுகின்ைபதா 
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 بَِيِميِنهِِ أُوِتَِ َمنَِِْوأَمَّا

எவர் பவஎன ககாடுக்கப் ட்ைார் அவனது இைக்லகயில் 

  

 َظْهرِهِِ َوَراءَِ ِكَتابَهُِ

அவனுலைய  ட்பைாலை  ின்னால் முதுகு அவன் 

  

  

  ﴾١١﴿ ثـُُبورًاَِيْدُعوَِفَسْوفَِ 

  

-அலழப் ான் அழிலவ (தனகக்கு) அவன் 11) 

  

 ثـُُبوًرا َيْدُعوَِفَسْوفَِ

அலழப் ான் அவன் அழிவு 

  

  

 ﴾١٢﴿ ِعيًاسََِِوَيْصَلىِٰ

  

கருகுவான். நரகத்தில் அவன் 12) 

  

 َسِعيًا َوَيْصَلىِٰ

கருகுவான் நரகில் 
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 ﴾١٣﴿ َمْسُروًراَِأْهِلهِِِِفَِِكانَِِِِإنَّهُِ 

  

 மகிழ்பவாடு சார்ந்பதாருைன் தன்லனச் (இம்லமயில்) அவன் நிச்சயமாக 13)
 இருந்தான். 

  

 َمْسُروًرا َأْهِلهِِِِفِ َكانَِ ِإنَّهُِ

அவன் சயம்நிச் இருந்தான் தன்குடும் த்தாரிைம் மகிழ்வுைன் 

  

  

  ﴾١٤﴿ ََيُورَِِلَّنَِأنَِظنَِِِّإنَّهُِ 

  

எண்ைியிருந்தான். என்று ”மாட்பைன் மீளபவ“  ால்) (இலைவன் தான் ,நிச்சயமாக 14) 

  

 ََيُورَِِلَّنَِأن َظنَِّ ِإنَّهُِ

அவன் நிச்சயம் எண்ைினான் மாட்ைான் மீள தான் ,நிச்சயமாக 

  

  

 ﴾١٥﴿ َبِصيًاِِبهَِِِكانََِِِربَّهُِِِإنَِِّبـََلىِٰ

  

 கவனித்து அவலனக் இலைவன் அவனுலைய நிச்சயமாக ,அப் டியல்ை 15)
 இருந்தான். பநாக்குகிைவனாகபவ 
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 َربَّهُِ ِإنَِّ بـََلىِٰ

அப் டியல்ை நிச்சயம் இலைவன் அவனுலைய 

  

 َبِصيًاِِبهِِ َكانَِ

இருந்தான் பநாக்குகிைவனாக அவலன 

  

  

 ﴾١٦﴿ بِالشََّفقِِِأُْقِسمَُِِفََلِ 

  

கசய்கிபைன். சத்தியம் நான் மீது கசவ்வானத்தின் அந்திச் ,இன்னும் 16) 

  

 بِالشََّفقِِ أُْقِسمَُِِفََلِ

கசய்கின்பைன் சத்தியம் மீது கசவ்வானத்தின் 

  

  

 ﴾١٧﴿ َوَسقََِِوَماَِواللَّْيلِِ 

  

மீதும்  வற்ைின்பசர்ப் ஒன்று அது ,மீதும் இரவின் ,பமலும் 17) 

  

 َوَسقََِِوَما َواللَّْيلِِ

மீதும் பமலும்இரவின் மீதும் ககாண்ைவற்ைின் பசர்த்துக் ஒன்று அது 
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 ﴾١٨﴿ اتََّسقَِِِإَذاَِواْلَقَمرِِ 

  

கசய்கின்பைன்) மீதும்(சத்தியம் சந்திரன் பூரைமலைந்த 18) 

  

 اتََّسقَِِِإَذا َواْلَقَمرِِ

மீதும் சந்திரன் ப ாது பூரைமலைந்த 

  

  

 ﴾١٩﴿طََبقِ َِعنِطَبَـًقاِلَتَـرَْكُبَِّ 

  

ஏைிப்ப ாவரீ்கள். நிச்சயமாக நிலைக்கு மற்கைாரு நிலையிைிருந்து ஒரு நீங்கள் 19) 

  

 طََبقِ َِعن طَبَـًقا لَتَـرَْكُبَِّ

ஏைிப்ப ாவரீ்கள் நிச்சயமாக நிலைக்கு நிலையிைிருந்து ஒரு 

  

  

  

 ﴾٢٠﴿ يـُْؤِمُنونََِِلَِِْلُمَِِْفَما 

  

ககாள்வதில்லை ஈமான் அவர்கள் ?)(பநர்ந்தது என்ன அவர்களுக்கு ,எனபவ 20) 
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 يـُْؤِمُنونََِِلِ َْلُمَِِْفَما

என்ன அவர்களுக்கு ககாள்வதில்லை ஈமான் அவர்கள் 

  

  

 ﴾٢١﴿ ۩ َيْسُجُدونََِِلِِاْلُقْرآنَُِِعَلْيِهمُِِقُرِئََِِوِإَذا 

  

 ஸுஜூது அவர்கள் ,காண் ிக்கப் ட்ைால் ஓதிக் குர்ஆன் அவர்களிைத்தில் ,பமலும் 21)
  கசய்வதில்லை. 

  

 َيْسُجُدونََِِلِ اْلُقْرآنَُِِعَلْيِهمُِ قُِرئََِِوِإَذا

ஓதப் ட்ைால் குர்ஆன் மீது  அவர்கள் அவர்கள் ஸுஜூது கசய்வதில்லை. 

  

بُونََِِكَفُرواِِالَِّذينََِِبلِِ   ﴾٢٢﴿ ُيَكذِّ

  

ய்ப் ிக்கின்ைனர்.க ா அலதப் நிராகரிப் வர்கள் அன்ைியும் 22) 

  

بُونَِ َكَفُرواِِالَِّذينَِ َبلِِ  ُيَكذِّ

என்ைாலும் அவர்கள் நிராகரித்தார்கபள க ாய்ப் ிக்கின்ைனர் 

  

  ﴾٢٣﴿ يُوُعونَِِِبَاَِأْعَلمَُِِواللَّـهُِ 
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 நன்கு லவத்திருப் வற்லை மலைத்து அவர்கள் ,அல்ைாஹ் ஆனால் 23)
அைிந்திருக்கின்ைான். 

  

 يُوُعونَِِِبَا َلمَُِأعَِِْواللَّـهُِ

அைிந்திருக்கின்ைான் நன்கு அல்ைாஹ் லவத்திருப் வற்லை மலைத்து 

  

  

 ﴾٢٤﴿ أَلِيمِ ِِبَعَذابِ ِفـََبشِّْرُهم

  

 ககாண்டு பவதலனலயக் கசய்யும் பநாவிலன அவர்களுக்கு ந ிபய!)( 24)

  நன்மாராயங்கூறுவரீாக. 

  

 أَلِيمِ  ِبَعَذابِ  فـََبشِّْرُهم

கூறுவரீாக ராயங்நன்மா அவர்களுக்கு ககாண்டு பவதலனலயக் தரும் பநாவிலன 

  

رَُِِأْجرِ َِْلُمِِْالصَّاْلَِاتَِِِوَعِمُلواِآَمُنواِالَِّذينَِِِإلَِّ   ﴾٢٥﴿ ََمُْنونِ َِغيـْ

  

 -தவிர அவர்கலளத் கசய்கிைார்கபளா நல்ைலவகலளச் ,ஈமான்ககாண்டு எவர்கள் 25)
உண்டு. நற்கூைி முடிபவயில்ைாத அவர்களுக்கு 

  

 الصَّاْلَِاتَِِِوَعِمُلوا آَمُنواِالَِّذينَِِِإلَِّ

தவிர அவர்கலளத் ஈமான்ககாண்ைார்கபள கசய்தார்கள்  நல்ைலவகலளச் 
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رُِ َأْجرِ  َْلُمِْ   ََمُْنونِ َِغيـْ

அவர்களுக்கு நற்கூைி முடிபவயில்ைாத 

  

 

அத்தியாயம் 83 அல்முத்ஃப்பிஃபீன் ( நிறுலவ அளவில் பமாசடிசசய்பவர்கள்) 

வசனங்கள் 34  

 

 الرَِّحيمِِِالرَّْْحَـٰنِِِاللَّـهِِِبْسمِِ

 ﴾١﴿ لِّْلُمَطفِِّفيََِِوْيلِ 

  

1)   எலை அளவில் பமாசம் கசய் வர்களுக்கு பகடுதான். 

  

 لِّْلُمَطفِِّفيَِ َوْيلِ 

பகடுதான் கசய் வர்களுக்கு பமாசம் அளவில் எலை 

  

  

 ﴾٢﴿ َيْستَـْوُفونَِِالنَّاسَِِِعَلىِاْكَتاُلواِِإَذاِالَِّذينَِ 

  

2)    அவர்கள் மனிதர்களிைமிருந்து அளந்து வாங்கும் ப ாது நிலைவாக அளந்து 
வாங்குகின்ைனர். 

  

 النَّاسَِِِعَلى اْكَتاُلواِِإَذا الَِّذينَِ
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அவர்கள் ப ாது வாங்கும் அளந்து மனிதர்களிைமிருந்து 

  

 َيْستَـْوُفونَِ

வாங்குகின்ைனர் நிலைவாக 

  

  

  

 ﴾٣﴿ َُيِْسُرونَِِوََّزنُوُهمَِِْأوَِكاُلوُهمَِِِْوِإَذا

  

3)   ஆனால், அவர்கள் அளந்பதா,  நிறுத்பதா ககாடுக்கும் ப ாது குலைத்துக் ககாடுக்கிைார்கள்.  

  

  

 َكاُلوُهمَِِِْوِإَذا

ப ாது ககாடுக்கும் அளந்து அவர்களுக்கு அவர்கள் 

  

 َُيِْسُرونَِ ُهمِْ وََّزنُو َأو

அல்ைது நிறுத்தார்கள் அவர்கள் ககாடுக்கிைார்கள் க்குலைத்து 

  

  

ُعوثُونَِِأَنَـُّهمِأُولَـِٰئكََِِيُظنَُِِّأَلِ   ﴾٤﴿ مَّبـْ
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4) 
நிச்சயமாக அவர்கள் எழுப் ப் டு வர்ககளன் லத அவர்கள் கருத்தில் ககாள்ளவில்லை
யா? 

  

 أُولَـِٰئكَِ َيُظنَُِِّأَلِ

?பவண்ைாமா எண்ைிப் ார்க்க அவர்கள் அவர்கள் 

  

ُعوثُونَِ أَنَـُّهم  مَّبـْ

அவர்கள் நிச்சயமாக எழுப் ப் டு வர்கள் 

  

  

 ﴾٥﴿ َعِظيمِ ِلِيَـْومِ  

  

5) மகத்தான ஒரு நாளுக்காக,  

  

 َعِظيمِ  لِيَـْومِ 

நாளில் ஒரு மகத்தான 

  

  

 ﴾٦اْلَعاَلِمَي﴿ِِلَربِِِّالنَّاسُِِيـَُقومُِِيـَْومَِ 

  

6) அகிைத்தாரின் இலைவன் முன் மனிதர்கள் நிற்கும் நாள்–  
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 اْلَعاَلِميَِِِلَربِِّ النَّاسُِ ومُِيـَقُِ يـَْومَِ

நாள் நிற் ார்கள் மனிதர்கள் இலைவனிைம் அகிைத்தாரின் 

  

  

 ﴾٧﴿ ِسجِّيِ َِلِفيِاْلُفجَّارِِِِكَتابَِِِِإنََِِّكَلَِِّ

  

இருக்கிைது ஸிஜ்ஜனீில்  திபவடு தீபயார்களின் நிச்சயமாக ,ஆகபவ 7) 

  

 ِسجِّيِ َِلِفي اْلُفجَّارِِِِكَتابَِ ِإنََِِّكَلَِّ

நிச்சயம்  திபவடு தீபயார்களின் இருக்கிைது ஸிஜ்ஜனீில் 

  

  

 ﴾٨﴿ ِسجِّيِ َِماِأَْدَراكََِِوَما 

  

 8) ‘ஸிஜ்ஜனீ்‘ என் து என்னகவன்று உமக்கு அைிவித்தது எது?   

  

  

 ِسجِّيِ َِما أَْدَراكََِِوَما

?எது அைிவித்தது உமக்கு ?என்ன என் து ஸிஜ்ஜனீ் 
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 ﴾٩﴿ مَّْرُقومِ ِِكَتابِ 

 .ஏைாகும் எழுதப் ட்ை  அது 9) 

  

 مَّْرُقومِ ِِكَتابِ 

எழுதப் ட்ைஏைாகும்  அது 

  

  

 ﴾١٠﴿ لِّْلُمَكذِِّبيَِِيـَْوَمِئذِ َِوْيلِ  

  

.பகடுதான் அந்நாளில் க ாய்ப் ிப் வர்களுக்கு 10) 

  

 َوْيلِ 
ِبيَِ يـَْوَمِئذِ   لِّْلُمَكذِّ

பகடுதான் அந்நாளில் க ாய்ப் ிப் வர்களுக்கு 

 

 

بُونَِِالَّذ ينَِ  ﴾١١﴿ الدِّينِ ِب يَ ْومِ ُِيَكذِّ

11)அவர்கள் நியாயத் தரீ்ப்பு நாலளயும் சபாய்ப்பிக்கிைார்கள். 

 

 

بُونَِِالَّذ ينَِ  ُيَكذِّ
 الدِّينِ ِب يَ ْومِ 

அவர்கள் சபாய்ப்பிப்பார்கபள நாலள தரீ்ப்பு 
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 ﴾١٢﴿ َأث يمِ ُِمْعَتدِ ُِكلُِِِّإ ّلَِِّب هِ ُِيَكذِّبَُِِوَما 

 

 

12) வரம்பு மீைிய, சபரும் பாவிலயத் தவிர பவசைவரும் அலதப் சபாய்ப்பிக்க 

மாட்ைார்.  

 ُكلُِِِّإ ّلَِّ ب هِ ُِيَكذِّبَُِِوَما
 َأث يمِ  ُمْعَتدِ 

மாட்ைான் சபாய்ப்பிக்க அலதப் தவிர ஒவ்சவாருவலரயும் மீைிய வரம்பு பாவி 

 

 

َلىِِٰإ َذا   ﴾١٣﴿ وَّل ينَِاْْلََِِأَساط يرَُِِقالَِِآيَاتُ َناَِعَلْيهِ ِتُ ت ْ

ِ
 

13)நம்முலைய வசனங்கள் அவனுக்கு ஓதிக் காண்பிக்கப்பட்ைால், “அலவ 

முன்பனார்களின் கட்டுக் கலதகபள“ என்று கூறுகின்ைான்.  

 

 

َلىِِٰإ َذا  تُ ت ْ
 آيَاتُ َنا َعَلْيهِ 

காண்பிக்கப்பட்ைால் ஓதிக் அவனுக்கு நம்முலையவசனங்கள் 
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 اْْلَوَّل ينَِ َأَساط يرُِ َقالَِ

ன்ைான்கூறுகி கட்டுக்கலதகள் முன்பனார் 

 

 

 

ُبونََِِكانُواِِمَّاِقُ ُلوب ه مَِعَلىِِٰرَانَِ َبلِْ َِكَلَِّ   ﴾١٤﴿ َيْكس 

ِ
 

14)அப்படியல்ல: அவர்கள் சம்பாதித்துக் சகாண்டிருந்தலவ அவர்களுலைய 

இருதயங்கள் மீது துருவாகப் படிந்துவிட்ைன.  

 

 

 رَانَِ َبلِْ َكَلَِّ

அப்படியல்ல என்ைாலும் பிடித்ததுதுரு 

ُبونََِِكانُواِِمَّا قُ ُلوب ه مَِعلىِٰ  َيْكس 

மீது இருதயங்கள் அவர்களுலைய சகாண்டிருந்தலவ சம்பாதித்துக் அவர்கள் 

 

 ﴾١٥﴿ لََّمْحُجوبُونَِِيَ ْوَمئ ذِ ِرَّبِّه مَِِْعنِإ ن َُّهمَِِْكَلَِّ 

15)(தரீ்ப்புக்குரிய) அந்நாளில் அவர்கள் தங்கள் இலைவலன விட்டும் 

திலரயிைப்பட்ைவர்களாவார்கள்.  
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 َكَلَِّ

 رَّبِّه مَِِْعن إ ن َُّهمِْ

அப்படியல்ல அவர்கள் நிச்சயம் விட்டும் இலைவலன தங்கள் 

 لََّمْحُجوبُونَِ يَ ْوَمئ ذِ 

அந்நாளில் திலரயிைப்பட்ைவர்களாவார்கள் 

 

يمِ َِلَصاُلوِإ ن َُّهمِِْثُمَِّ   ﴾١٦﴿ اْلَجح 

 

16) பின்னர் நிச்சயமாக அவர்கள் நரகில் புகுவார்கள். 

 

 ثُمَِّ

يمِ َِلَصاُلو إ ن َُّهمِْ  اْلَجح 

பின்னர் அவர்கள் நிச்சயம் கருகுவார்கள் நரகில் 

 

بُونَِِب هِ ُِكنُتمِِالَّذ يَِهٰ َذاِيُ َقالُِِثُمَِّ   ﴾١٧﴿ ُتَكذِّ

 

17) “எலத நீங்கள் சபாய்ப்பித்துக் சகாண்டு இருந்தரீ்கபளா, அதுதான் இது” என்று 

பின் அவர்களுக்குச் சசால்லப்படும். 

 

 ثُمَِّ

 ُكنُتمِِالَّذ ي َهٰ َذا يُ َقالُِ
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பின்னர் சசால்லப்படும் இது இருந்தரீ்கபளா நீங்கள் 

بُونَِ ب هِ   ُتَكذِّ

சகாண்டு அலதக் சபாய்ப்பித்தரீ்கள் நீங்கள் 

 

 ﴾١٨﴿ع لِّيِّينََِِلف يِاْْلَبْ َرارِ ِك َتابَِِِإ نََِِّكَلَِّ 

18)நிச்சயமாக நல்பலார்களின் பதிபவடும் “இல்லிய்யீனி”ல் இருக்கிைது. 

 ع لِّيِّينََِِلف ي اْْلَبْ َرارِ  ك َتابَِِِإ نَِّ َكَلَِّ

அவ்வாைல்ல பதிபவடு நிச்சயமாக நல்பலார் இருக்கிைது இல்லிய்யீனில் 

 

 ﴾١٩﴿ ع لِّيُّونََِِماَِأْدرَاكََِِوَما

19) “இல்லிய்யுன்‘ என்பது என்னசவன்று உமக்கு எது அைிவிக்கும்? 

 

 ع لِّيُّونََِِما َأْدرَاكََِِوَما

எது அைிவித்தது உமக்கு ?என்ன என்பது இல்லிய்யூன் 

 

 ﴾٢٠﴿ مَّْرُقومِ ِك َتابِ 
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.ஏைாகும் எழுதப்பட்ை சசயல்கள் )அது()20 

 مَّْرُقومِ  ك َتابِ 

புத்தகம்,ஏடு எழுதப்பட்ைது 

 

 ﴾٢١﴿ اْلُمَقرَّبُونََِِيْشَهُدهُِ 

21) (அல்லாஹ்விைம்)  சநருங்கிய (கண்ணியம் மிக்கவான)வர்கள் அலத 

பார்ப்பார்கள். 

 اْلُمَقرَّبُونَِ َيْشَهُدهُِ

பார்ப்பார்கள் அலத சநருங்கியவர்கள் 

 
  ﴾٢٢﴿ نَع يمِ َِلف يِاْْلَبْ َرارَِِإ نَِّ

22)நிச்சயமாக அப்ரார்கள் (நல்லவர்கள்) ‘நயீம்‘  என்னும் சுவர்க்கத்தில் 

இருப்பார்கள். 

 نَع يمِ َِلف ي اْْلَبْ َرارَِِإ نَِّ

நல்லவர்கள் நிச்சயமாக இருப்பார்கள் பாக்கியத்தில் 

ِ
 

 ﴾٢٣﴿ يَنظُُرونَِِاْْلَرَائ كِ َِعَلى
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 .பார்ப்பார்கள் )சுவர்க்கக்காட்சிகலளப்( ஆசனங்களில்அமர்ந்து )23 

 يَنظُُرونَِ اْْلَرَائ كِ َِعَلى

மீது ஆசனங்களில் பார்ப்பார்கள் 

 

 ﴾٢٤﴿ النَّع يمِ َِنْضَرةَُِِوُجوه ه مِِْف يِتَ ْعر فُِ

24)அவர்களுலைய முகங்களிலிருந்பத  (அவர்களுக்குக் கிட்டிய) பாக்கியத்தின் 

சசழுலமலய நீர் அைிவரீ். 

 

 

 النَّع يمِ  َنْضَرةَِ ُوُجوه ه مِِْف ي تَ ْعر فُِ

நீர்அைிவரீ் முகங்களில் அவர்களுலை சசழுலம பாக்கியம் 

 
 

يقِ ِم نُِيْسَقْونَِ   ﴾٢٥﴿ مَّْخُتومِ ِرَّح 

 25) (பரிசுத்த)  முத்திலரயிைப்பட்ை சதளிவான  (பபாலதபயா, களங்கபமா 

அற்ை) மதுவிலிருந்து அவர்கள் புகட்ைப்படுவார்கள். 
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يقِ ِم ن ُيْسَقْونَِ  رَّح 
 مَّْخُتومِ 

புகட்ைப்படுவார்கள் மதிவிலிருந்து முத்திலரயிைப்பட்ைது 

 

َتاُمهُِ ل كََِِوف ي م ْسكِ ِخ   ﴾٢٦﴿ اْلُمتَ َناف ُسونَِِفَ ْلَيتَ َناَفسِ ِذَٰ

26) அதன் முத்திலர கஸ்தூரியாகும்,  எனபவ (அதற்காக) ஆர்வம் சகாள்பவர்கள், 

(அலதப் சபற்றுக் சகாள்வதற்கான நல்ல அமல்களில்) ஆர்வம் சகாள்ளட்டும். 

 

 

َتاُمهُِ  م ْسكِ  اْلُمتَ َناف ُسونَِ فَ ْلَيتَ َناَفسِ  ٰذل كََِِوف ي خ 

 அதன்
முத்திலர 

இதில்  ஆர்வம்
சகாள்ளட்டும் 

 ஆர்வம்
சகாள்பவர்கள் 

கஸ்தூரி 

 

َزاُجهُِ   ﴾٢٧﴿ َتْسن يمِ ِم نَِوم 

.நின்றுள்ளதாகும் தஸ்னமீில் கலலவ அதனுலைய ,இன்னும் 27)  

َزاُجهُِ  َتْسن يمِ ِم ن َوم 

அதன்கலலவ தஸ்னமீில்உள்ளதாகும் 
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ًنا   ﴾٢٨﴿ اْلُمَقرَّبُونَِِب َهاَِيْشَربَُِِعي ْ

 28)அது  (தஸ்னமீ், ஓர் இனிய)  நீர்ச்சுலனயாகும். அதிலிருந்து (அல்லாஹ்விைம் 

சநருங்கியவர்கள்) முகர்ரபுகள் அருந்துவார்கள். 

 

 

  

ًنا  ب َها َيْشَربُِ َعي ْ

கண் ஊற்றுக் அருந்துவார்கள் அதிலிருந்து 

 اْلُمَقرَّبُونَِِب َهاَِيْشَربُِ

முகர்ரபுகள் )சநருங்கியவர்கள் அல்லாஹ்விைம்( 

 

 

 ﴾٢٩﴿ َيْضَحُكونَِِآَمُنواِينَِالَّذِ ِم نََِِكانُواَِِأْجَرُمواِالَّذ ينَِِإ نَِّ 

 29)நிச்சயமாக, குற்ைமிலழத்தார்கபள அவர்கள், ஈமான் சகாண்ைவர்கலளப் 

பார்த்து (உலகில்)  சிரித்துக் சகாண்டிருந்தார்கள்.  

 

 

 الَِّذينَِِِمنَِ َكانُوا َأْجَرُمواِالَِّذينَِِِإنَِّ

குற்ைமிலழத்தார்கபளஅவர்கள் ,நிச்சயமாக இருந்தார்கள் ந்துசிைரிைிரு 

http://www.qurankalvi.com/


 www.qurankalvi.com                                                                       தமிழாக்கம்: K.S. ரஹ்மத்துல்லாஹ் இம்தாதி  

 َيْضَحُكونَِ آَمُنوا

ஈமான்ககாண்ைார்கள் சிரிப் ார்கள் 

 

 ﴾٣٠﴿ يَ تَ َغاَمُزونَِِب ه مَِِْمرُّواَِوإ َذا 

30) அன்ைியும், அவர்கள்அண்லமயில்கசன்ைால்,  (ஏளனமாக) ஒருவருக்ககாருவர்கண்
சாலைகசய்துககாள்வார்கள். (30) 

 يـَتَـَغاَمُزونَِ ِِبِمَِِْمرُّواَِوِإَذا

கைந்துகசன்ைால் அவர்கலளக் கண்சாலைகசய்துககாள்வார்கள் 

 

 ﴾٣١﴿ َفك ه ينَِِانَقَلُبواَِأْهل ه مُِِإ َلىِِٰانَقَلُبواَِوإ َذا 

 ,இன்னும்அவர்கள்தம்குடும் த்தார் ால்திரும் ிச்கசன்ைாலும் 31)
 .பயதிரும் ிச்கசல்வார்கள்மகிழ்வுைபன )தாங்கள்கசய்தது ற்ைி( 

 انَقَلُبواَِوِإَذا

திரும் ிச்கசன்ைால் அவர்கள் 

 َفِكِهيَِِانَقَلُبوا َأْهِلِهمُِِِإَلِٰ

அவர்கள்தம்குடும் த்தாரிைம் கசல்வார்கள் திரும் ிச் மகிழ்வுற்ைவர்களாக 
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 ﴾٣٢﴿َلَضالُّونََِِهٰ ُؤَّلءِ ِإ نََِِّقاُلواِرََأْوُهمَِِْوإ َذا 

32) பமலும்அவர்கள் (முஃமின்கலளப்)  ார்த்தால், 

“நிச்சமயாகஇவர்கபளவழிதவைியவர்கள்”  என்றும்கூறுவார்கள். (32) 

 َهـُٰؤَلءِِِِإنَِّ َقاُلوا َرَأْوُهمَِِْوِإَذا

பமலும்அவர்கள்அவர்கலளப் ார்த்தால் கூறுவார்கள் இவர்கள் நிச்சயம் 

 َلَضالُّونَِ

வழிதவைியவர்கள் 

 

ُلواَِوَما   ﴾٣٣﴿ َحاف ظ ينََِِعَلْيه مُِِْأْرس 

 33) (முஃமின்களின்மீது) அவர்கள் ாதுகாவைர்களாகஅனுப் ப் ைவில்லைபய! 

 َحاِفِظيَِ َعَلْيِهمِْ أُْرِسُلواَِوَما

அனுப் ப் ைவில்லை அவர்கள் மீது அவர்கள்  ாதுகாவைர்கள் 

 ﴾٣٤﴿ َيْضَحُكونَِِاْلُكفَّارِ ِم نَِِآَمُنواِالَّذ ينََِِفاْليَ ْومَِ 

34) ஆனால் (மறுலம) நாளில்ஈமான்ககாண்ைவர்கள்காஃ ிர்கலளப் ார்த்துசிரிப் ார்கள்.  

 آَمُنواِالَِّذينَِ َفاْليَـْومَِ

இன்று அவர்கள் ஈமான்ககாண்ைார்கபள 
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 َيْضَحُكونَِ اْلُكفَّارِِِِمنَِ

நிராகரிப் ாளர்களிருந்து ர்கள்சிரிப் ா 

 

ِيَ ْنظُُرونَِ ﴿٣٥﴾  َعَلىِاْْلَرَائ كِ 

35) ஆசனங்களில் அமர்ந்து (அவர்கள் நிலைலயப்)  ார்ப் ார்கள். 

 َعَلىِاْْلَرَاِئكِِ يـَْنظُُرونَِ

 ார்ப் ார்கள் ஆசனங்களில் அமர்ந்து 

 

  َهلِِْثُ وِّبَِِاْلُكفَّارَُِِماَِِكانُواِيَ ْفَعُلونَِ ﴿٣٦﴾

 கூைி தக்க ககாண்டிருந்தவற்றுக்கு கசய்து அவர்கள் ,காஃ ிர்களுக்கு 36)
பகட்கப் டும்.) என்றும்( ?ககாடுக்கப் ட்ைதா 

 َهلِِْثـُوِّبَِ اْلُكفَّارُِ َماَِِكانُواِيـَْفَعُلونَِ

அவர்கள் கசய்து ககாண்டிருந்தவற்றுக்கு காஃ ிர்கள் தக்க கூைி 
ககாடுக்கப் ட்ைதா? 
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அத்தியாயம் 82 அல்-இன்ஃபிதார் (பிளந்து விடுதல்) வசனங்கள் 19 

 

 

 ِبْسمِِِاللَّـهِِِالرَّْْحَـٰنِِِالرَِّحيمِِ
 ﴾١﴿ انَفَطَرتِِْالسََّماءُِِإ َذا

(1) வானம்  ிளந்து விடும் ப ாது  

 انَفَطَرتِْ السََّماءُِ ِإَذا

ப ாது வானம் விடும்  ிளந்து 

 

 ﴾٢﴿ انَتثَ َرتِِْاْلَكَواك بَُِِوإ َذا 

  -ப ாது விழும் உதிர்ந்து நட்சத்திரங்கள்)2( 

 انَتثـََرتِْ اْلَكَواِكبُِ َذاإِِ وَِ

பமலும் ப ாது நட்சத்திரங்கள் விழும் உதிர்ந்து 

 
 ﴾٣﴿ ُفجَِّرتِِْاْلب َحارَُِِوإ َذا 

(3)கைல்கள் ககாந்தளிக்கும் ப ாதும்,  

 ُفجَِّرتِْ اْلِبَحارُِ ِإَذا وَِ

பமலும் ப ாது கைல்கள் ககாந்தளிக்கும் 
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 ﴾٤﴿ بُ ْعث َرتِِْاْلُقُبورَُِِوإ َذا 

,ப ாது திைக்கப் டும் கப்றுகள் )4( 

 بـُْعِثَرتِْ اْلُقُبورُِ ِإَذا وَِ

பமலும் ப ாது கப்றுகள் திைக்கப் டும் 

 
  ﴾٥﴿ َوَأخََّرتَِِْقدََّمتِِْمَّاِنَ ْفسِ َِعل َمتِْ 

(5) ஒவ்பவார் ஆத்மாவும், அது எலத முற் டுத்தியலதயும்  ிற் டுத்திய லதயும் 

அைிந்து ககாள்ளும்.  

 دََّمتِْقَِِمَّا نـَْفسِ َِعِلَمتِْ

ககாள்ளும் ஆத்மாவும்அைிந்து ஒவ்பவார் முற் டுத்தியலத அது 

 َوَأخََّرتِْ

 ிற் டுத்தியலத அது 

 
 
نَسانَُِِأي َُّهاِيَا  ﴾٦﴿ اْلَكر يمِ ِب َربِّكََِِغرَّكََِِماِاْْل 

(6)மனிதபன! ககாலையாளனான சங்லக மிக்க உன் இலைவனுக்கு 

மாறுகசய்யும் டி உன்லன ஏமாற்ைியது எது? 
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نَسانَُِِهاأَيُـِّيَا  َغرَّكََِِما اْْلِ

மனிதா! ஒ எது ஏமாற்ைியது உன்லன 

 اْلَكِريِِ ِبَربِّكَِ

இலைவனுக்கு உன் ககாலையாளன் 

 
 ﴾٧﴿ فَ َعَدَلكََِِفَسوَّاكََِِخَلَقكَِِالَّذ ي

 (7) அவன்தான் உன்லனப் லைத்து, உன்லன ஒழுங்கு டுத்தி; உன்லனச் 

கசவ்லவயாக்கினான்.  

 وَّاكََِفسَِ َخَلَقكَِِالَِّذي

அவன்  லைத்தாபன உன்லனப் கசவ்லவயாக்கினான் உன்லன 

. 

 فـََعَدَلكَِ

ஒழுங்கு டுத்தினான் உன்லன 

 
 ﴾٨﴿رَكََّبكََِِشاءَِِمَّاُِصورَةِ َِأيِِِّف ي 

(8)எந்த வடிவத்தில் அவன் விரும் ினாபனா (அதில் உன் உறுப்புகலளப்) 

க ாருத்தினான்.  
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 رَكََّبكَِ َشاءَِِمَّا ُصوَرةِ َِأيِِِِّفِ

வடிவத்தில் எந்த விரும் ிய அவன் இலைத்தான் உன்லன 

 
بُونََِِبلَِِْكَلَِّ   ﴾٩﴿ ب الدِّينِ ُِتَكذِّ

(9) இவ்வாைிருந்தும் நீங்கள் (கியாம) நாலளப் க ாய்ப் ிக்கின்ைரீ்கள்.  

بُونَِ َبلَِِْكَلَِّ ينِِ ُتَكذِّ  بِالدِّ

என்ைாலும் க ாய்ப் ிக்கின்ைரீ்கள் நீங்கள் நாலளப் கியாம 

 
 ﴾١٠﴿ َلَحاف ظ ينََِِعَلْيُكمَِِْوإ نَِّ

(10) நிச்சயமாக, உங்கள் மீது  ாதுகாவைர்கள் (நியமிக்கப் ட்டு) இருக்கின்ைனர்.  

 ْلََاِفِظيَِ َعَلْيُكمِْ َوِإنَِّ

நிச்சயமாக மீது உங்கள்  ாதுகாவைர்கள் 

 
 ﴾١١﴿َكات ب ينَِِِك َراًما

(11) (அவர்கள்) கண்ைியம் வாய்ந்த எழுத்தாளர்கள்.  

 َكاتِِبيَِ ِكَراًما

கண்ைியமாைவர்கள் எழுத்தாளர்கள் 
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 ﴾١٢﴿ تَ ْفَعُلونََِِماِيَ ْعَلُمونَِ 

(12) நீங்கள் கசய்கிைலத அவர்கள் அைிகிைார்கள்.  

 َماتـَْفَعُلونَِ يـَْعَلُمونَِ

அைிகிைார்கள் அவர்கள் கசய்கிைலத நீங்கள் 

 
 ﴾١٣﴿ اْْلَبْ َرارََلف يَنع يمِ  ِإ نَِّ 

(13) நிச்சயமாக நல்ைவர்கள் நயமீ் என்னும் சுவர்க்கத்தில் இருப் ார்கள்.  

 َلِفيَنِعيمِ  اْْلَبـَْرارَِِِإنَِّ

நல்ைவர்கள் நிச்சயமாக இருப் ார்கள் இன் த்தில் 

 
يمِ    ﴾١٤﴿َوإ نَّاْلُفجَّارََلف يَجح 

(14)இன்னும், நிச்சயமாக, தீலம கசய்தவர்கள் நரகத்தில் இருப் ார்கள்.  

 َلِفيَجِحيمِ  َوِإنَّاْلُفجَّارَِ

 ாவிகள் நிச்சயம் நரகத் 

இருப் ார்கள் தில் 

 
 ﴾١٥﴿الدِّينِ ِيَ ْومََِِيْصَلْونَ َها 

 ிரபவசிப் ார்கள். அதில் அவர்கள் நாளில் நியாயத்தீர்ப்பு )15(  
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 الدِّينِِِيـَْومَِ َيْصَلْونـََها

கருகுவார்கள் அதில் அவர்கள் நாளில் தீர்ப்பு 

 
َهاُِهمَِِْوَما   ﴾١٦﴿ ب َغائ ب ينََِِعن ْ

(16) பமலும், அவர்கள் அதிைிருந்து (தப் ித்து) மலைந்து விை மாட்ைார்கள்.  

َها ُهمِْ َوَما  ِبَغائِِبيَِ َعنـْ

இல்லை அவர்கள் விட்டும் அலத விடு வர்கள் மலைந்து 

 
 ﴾١٧﴿الدِّينِ ِيَ ْومَُِِماَِأْدرَاكََِِوَما 

(17) நியாயத் தீர்ப்பு நாள் என்ன கவன்று உமக்கு அைிவித்தது எது?  

 الدِّينِِِيـَْومَُِِما أَْدَراكَِِاَومَِ

?எது அைிவித்தது உமக்கு ?எது நாள் தீர்ப்பு 

 
 ﴾١٨﴿ الدِّينِ ِيَ ْومَُِِماَِأْدرَاكََِِماِثُمَِّ 

(18)  ின்னும் – நியாயத் தீர்ப்பு நாள் என்ன என்று உமக்கு அைிவித்தது எது?  

 الدِّينِِِيـَْومَُِِما أَْدَراكََِِماُِثَّ

?எது த்ததுஅைிவி உமக்கு  ின்னர் ?எது நாள் தீர்ப்பு 
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 ﴾١٩﴿ لِّلَّ هِ ِيَ ْوَمئ ذِ َِواْْلَْمرُِ َشْيًئاِلِّنَ ْفسِ ِنَ ْفسِ َِتْمل كَُِِّلِِيَ ْومَِ 

 (19)அந்நாளில் ஓர் அத்மா  ிைிபதார் ஆத்மாவுக்கு எதுவும் கசய்ய சக்தி 

க ைாது, அதிகாரம் முழுவதும் அன்று அல்ைாஹ்வுக்பக. 

 لِّنَـْفسِ  نـَْفسِ  ََتِْلكَُِِلِ يـَْومَِ

அந்நாளில் மாட்ைான் க ை உரிலம எவரும் எவருக்கும் 

 َواْْلَْمرُِ َشْيًئا
 لِّلَّـهِِ يـَْوَمِئذِ 

எலதயும் அதிகாரம் அன்று அல்ைாஹ்வுக்பக 

 

 

அத்தியாயம் 81 அத்தக்வரீ் வசனங்கள் 29 

 

يمِ ِالرَّْحَمٰ نِ ِاللَّ هِ ِب ْسمِ   الرَّح 

 ﴾١﴿ ُكوَِّرتِِِْالشَّْمسُِِإ َذا

,ப ாது சுருட்ைப் டும் (ஒளியில்ைாததாகச்) சூரியன் ) 1 (  

 ُكوَِّرتِْ الشَّْمسُِ إ َذا

ப ாது சூரியன் சுருட்ைப் டும் 
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 ﴾٢﴿ انَكَدَرتِِْالنُُّجومَُِِوإ َذا

 – விழும்ப ாது உதிர்ந்து (ஒளியிழந்து) நட்சத்திரங்கள் ) 2 (  

  انَكَدَرتِْ النُُّجومُِ َوإ َذا

ப ாது நட்சத்திரங்கள் விழும் திர்ந்துஉ 

 

َبالَُِِوإ َذا   ﴾٣﴿ ُسي َِّرتِِْاْلج 

– ப ாது க யர்க்கப் டும் மலைகள் ) 3 (  

َبالُِ َوإ َذا   ُسي َِّرتِْ اْلج 

ப ாது மலைகள் க யர்க்கப் டும் 

 

  ﴾٤﴿ ُعطَِّلتِِْاْلع َشارَُِِوإ َذا

,ப ாது விைப் டும் கவனிப் ாரற்று ஒட்ைலககள் கர்ப் ிைி ) 4 (  

 َوإ َذا
  ُعطَِّلتِْ َشارُِاْلعِ 

ப ாது ஒட்ைலககள் கர்ப் ிைி விைப் டும் கவனிப் ாரற்று 
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َرتِِْاْلُوُحوشَُِِوإ َذا  ﴾٥﴿ُحش 

  ிராைிகளுைனும்) இதர  ,(மனிதர்களுைனும் மிருகங்கள் காட்டு ) 5 ( 

-ப ாது பசர்க்கப் டும் ஒன்று 

َرتِْ اْلُوُحوشُِ َوإ َذا  ُحش 

ப ாது விைங்குகள் வன  டும்பசர்க்கப் ஒன்று 

 

  ﴾٦﴿ ُسجَِّرتِِْاْلب َحارَُِِوإ َذا 

 ِ,ப ாது மூட்ைப் டும் தீ கைல்கள் ) 6 (  

  ُسجَِّرتِْ اْلب َحارُِ َوإ َذا

ப ாது கைல்கள் மூட்ைப் டும் தீ 

 

 ﴾٧﴿ ُزوَِّجتِِْالن ُُّفوسَُِِوإ َذا
– ப ாது ஒன்ைிலைக்கப் டும் உயிர்கள் ) 7 (  

  ُزوَِّجتِْ الن ُُّفوسُِ َوإ َذا

ப ாது உயிர்கள் ஒன்ைிலைக்கப் டும் 
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 ﴾٨﴿ ُسئ َلتِِْاْلَمْوُءوَدةَُِِوإ َذاِ

– ப ாது வினவப் டும் (குழந்லத) க ண் புலதக்கப் ட்ை உயிருைன் ) 8 (  

  ُسئ َلتِْ اْلَمْوُءوَدةُِ َوإ َذا

ப ாது புலதக்கப் ட்ைவள் வினவப் டும் 

  ِ 

 ﴾٩﴿ قُت َلتَِِْذنبِ ِب َأيِِّ 

 – என்று ?”ககால்ைப் ட்ைது அது ற்காககுற்ைத்தி எந்தக்“ ) 9 (   

  قُت َلتِْ َذنبِ  ب َأيِِّ

எந்தக் குற்ைத்திற்காக ககால்ைப் ட்ைாள் அவள் 

 

َرتِِْالصُُّحفَُِِوإ َذاِ  ﴾١٠﴿ُنش 

 – ப ாது விரிக்கப் டும்  ட்பைாலைகள் ) 10 (  

َرتِْ الصُُّحفُِ َوإ َذا  ُنش 

ப ாது  ட்பைாலைகள் விரிக்கப் டும் 
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َطتَِِِْماءُِالسََِِّوإ َذا  ﴾١١﴿ ُكش 

– ப ாது அகற்ைப் டும் வானம்) 11 (  

َطتِْ السََّماءُِ َوإ َذا   ُكش 

ப ாது வானம் அகற்ைப் டும் 

 ِ 

يمَُِِوإ َذا  ﴾١٢﴿ ُسعَِّرتِِْاْلَجح 

ِப ாது ககாழுதப் டும் நரகம் ) 12 (    

يمُِ َوإ َذا   ُسعَِّرتِْ اْلَجح 

ப ாது நரகம் ககாழுதப் டும் 

 

 ﴾١٣﴿ ُأْزل َفتَِِْجنَّةُِالَِِْوإ َذاِ

– வரப் டும்ப ாது ககாண்டு சமீ மாக சுவர்க்கம் ) 13 (   

  ُأْزل َفتِْ اْلَجنَّةُِ َوإ َذا

ப ாது சுவர்க்கம் வரப் டும் ககாண்டு சமீ மாக 
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 ﴾١٤﴿ َأْحَضَرتِِْمَّاِنَ ْفسِ َِعل َمتِْ   

ம்.ககாள்ளு அைிந்து வந்தலத ககாண்டு தான் ,ஆத்மாவும் ஒவ்பவார் ) 14 (  

  َأْحَضَرتِِْمَّا نَ ْفسِ  َعل َمتِْ

ககாள்ளும் அைிந்து ஆத்மாவும் ஒவ்பவார் வந்தலத ககாண்டு 

 

مَُِِفََلِ   ﴾١٥﴿ ب اْلُخنَّسِ ِأُْقس 

 சத்தியம் மீது நட்ஷத்திரங்களின் மலைகின்ை தாமதமாக ,எனபவ  ) 15 (

கசய்கிபைன் 

   

مُِ ب اْلُخنَّسِ   َفََلأُْقس 

மீது ங்களின்நட்ஷத்திர மலைகின்ை தாமதமாக கசய்கிபைன் சத்தியம் 

 
 ﴾١٦﴿ اْلُكنَّسِ ِاْلَجَوارِ 

,(மீதும்) நட்ஷத்திரங்களின் மலையும் முழுலமயாக ) 16 (  
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 اْلَجَوارِ  اْلُكنَّسِ 

மலையும் முழுலமயாக நட்ஷத்திரங்கள் 

 

 ﴾١٧﴿َعْسَعسَِِإ َذاَِواللَّْيلِ   

சத்தியமாக மீது இரவின் கசல்லும்  ின்பனாக்கிச் ) 17 (   

 َواللَّْيلِ  َعْسَعسَِِإ َذا

ப ாது கசல்லும்  ின்பனாக்கிச் அது சத்தியமாக மீது இரவின் 

 

 ﴾١٨﴿ تَ نَ فَّسَِِإ َذاَِوالصُّْبحِ 

சத்தியமாக மீது காலையின் கதளிவாகும்ப ாது ) 18 ( 

                                                            

 َوالصُّْبحِ  تَ نَ فَّسَِِإ َذا

ளிவாகும்ப ாதுகத அது சத்தியமாக மீது காலையின் 

 

 ﴾١٩﴿ َكر يمِ َِِرُسولِ َِلَقْولُِِإ نَّهُِ
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கசால் தூதரின் கண்ைியமிக்க ஒரு இது நிச்சயம் ) 19 ( 

 إ نَّهُِ َلَقْولُِ َرُسولِ  َكر يمِ 

கண்ைியமிக்க தூதர் ஒரு கசால் இது நிச்சயம் 

 

 ﴾٢٠﴿ َمك ينِ ِاْلَعْرشِ ِذ يِع ندَِِقُ وَّةِ ِذ ي

உறுதியானவர். ,உலையவர் வைிலம ஷுவுலையவனிைத்தில்அர் ) 19 ( 

 قُ وَّةِ ِذ ي ع ندَِ اْلَعْرشِ ِذ ي َمك ينِ 

உறுதியானவர் அர்ஷுவுலையவன் இைம் உலையவர் வைிலம 

 ﴾٢١﴿ َأم ينِ َِثمَِِّمُّطَاعِ  

நம் ிக்லகக்குரியவர். ,தலைவர் (வானவர்களின்) அங்கு ) 21 (  

 

ُبُكمَِوَما   ﴾٢٢﴿ ب َمْجُنونِ َِصاح 

ينِ   مُّطَاعِ  َثمَِّ َأم 

நம் ிக்லகக்குரியவர் அங்கு தலைவர் 
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 அல்ைர். ல த்தியக்காரர் பதாழர் உங்கள் பமலும் ) 22 (  

ُبُكمَِوَما ب َمْجُنونِ   َصاح 

ல த்தியக்காரர் இல்லை பதாழர் உங்கள் பமலும் 

 

 ﴾٢٣﴿ اْلُمب ينِ ِب اْْلُُفقِ َِرآهَُِِوَلَقدِْ

 அடிவானத்தில் கதளிவான (ஜிப்ரயலீை) அவலர திட்ைமாக அவர் ) 23 ( 

 . கண்ைார் 

 َوَلَقدِْ َرآهُِ ب اْْلُُفقِ  اْلُمب ينِ 

கதளிவான அடிவானத்தில் கண்ைார் அவலரக் அவர் திட்ைமாக 

 

 ﴾٢٤﴿ ب َضن ينِ ِاْلَغْيبِ َِعَلىُِهوََِِوَما 

 உபைா ித்தனம் (கூறுவதில்) வானமலை அவர் ,பமலும் ) 24 (

கசய் வரல்ைர். 

 ُهوََِِوَما اْلَغْيبِ َِعَلى ب َضن ينِ 

கசய் வர் உபைா ித்தனம் மீது மலைவானதின் இல்லை அவர் ,பமலும் 
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يمِ َِشْيطَانِ ِب َقْولِ ُِهوََِِوَما  ﴾٢٥﴿ رَّج 

 வாக்கல்ை. லஷத்தானின் விரட்ைப் ட்ை இது  பமலும் ) 25 (  

يَِشْيطَانِ   ُهوََِِوَما ب َقْولِ  مِ رَّج 

லஷத்தான் விரட்ைப் ட்ை வாக்காக இல்லை இது  பமலும் 

 

 ﴾٢٦﴿ َتْذَهُبونَِِفَأَْينَِ

 ?கசல்கின்ைரீ்கள் எங்பக  நீங்கள் விட்டும பநர்வழிலய( ,எனபவ ) 26 (  

 فَأَْينَِ َتْذَهُبونَِ

?கசல்கின்ைரீ்கள் எங்பக எனபவ 

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 

 ﴾٢٧﴿ لِّْلَعاَلم ينَِِذ ْكرِ ِإ ّلَُِِّهوَِِإ نِْ

 இல்லை பவறு தவிர உ பதசமாகபவ அகிைத்தாருக்ககல்ைாம் ,இது ) 27 ( 

. 
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ينَِ  إ نِْ ُهوَِ ذ ْكرِ ِإ ّلَِّ لِّْلَعاَلم 

அகிைத்தாருக்கு தவிர உ பதசமாகபவ இது இல்லை 

 

نُكمَِِْشاءَِِل َمن   ﴾٢٨﴿ َيْسَتق يمََِِأنِم 

 அவருக்கு ,விரும்புகிைாபரா யார்பநர்வழிலய உங்களில் ) 28 ( 

(நல்லு பதசமாகும்). 

نُكمِْ َيْسَتق يمََِِأن  َشاءَِِل َمن م 

பதடுவலத பநர்வழிலய உங்களில் அவருக்கு யார்விரும்புகிைாபரா 

 

 ﴾٢٩﴿ اْلَعاَلم ينََِِربُِِّاللَّ هَُِِيَشاءََِِأنِإ ّلََِِّتَشاُءونََِِوَما 

 அல்ைாஹ் இலைவனாகிய அகிைங்களுக்ககல்ைாம் ,இன்னும் ) 29 ( 

நாைமாட்டீர்கள். க ை) (நல்லு பதசம் நீங்கள் நாடினாைன்ைி 

 َتَشاُءونََِِوَما إ ّلَِّ اللَّ هَُِِيَشاءََِِأن اْلَعاَلم ينََِِربُِّ

இலைவன் அகிைங்களின் நாடினாபை அல்ைாஹ் தவிர நாைமாட்டீர்கள் நீங்கள் 
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அத்தியாயம் 80 அபஸ – (கடு கடுப்பானார்) வசனங்கள் 42 

 

 بْسمِِِاللَّـهِِِالرَّْْحَـٰنِِِالرَِّحيمِِ
 ﴾١﴿ َوتَ َولَّىَِِٰعَبسَِ

  ,புறக்கணித்தார் ,கடுகடுத்தார் ) 1 ( 

ِٰٰ َوتَ َولَّى  َعَبسَِِ

புறக்கணித்தார் கடுகடுத்தார், 

 
 ﴾٢﴿ اْْلَْعَمىَِِٰجاَءهَُِِأنِ

வந்ததற்காக அவாிடம் அந்தகர் ) 2 (  

 َأنَِجاءَِهُِ اْْلَْعمىِٰ

அந்தகர் அவாிடம் வந்ததற்காக 

 
 َوَماِيُْدر يكََِِلَعلَّهُِِيَ زَّكَّىِٰ﴿٣﴾

( 3 )  (நபியே!) அவர் தூய்மைோகி விடக்கூடும் என்று உைக்கு அறிவித்தது எது?  

 َوَماِيُْدر يكَِ َلَعلَّهُِِيَ زَّكَّىِٰ

அவர் தூய்மைோகி விடக்கூடும் உைக்கு அறிவித்தது எது? 
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  َأوَِِْيذَّكَِّرُِِفَ َتنَفَعهُِِالذِّْكَرىِٰ   ﴿٤﴾

 ( 4 ) அல்லது அவர் உபயதசம் பபறலாம்,  உபயதசம்அவருக்குப்  பலனளிக்கலாம் 

(என்று உைக்கு அறிவித்தது எது?)  

 َأوِْ َيذَّكَّرُِ فـََتنَفَعهُِ الذِّْكَرىِٰ

உபயதசம் அவருக்குப்  பலனளித்திருக்கலாம் அவர்உபயதசம் பபறுவர் அல்லது 

                                                                                                       

ِاْستَ ْغَنىِٰ﴿٥﴾   َأمَّاَِمنِ 

( 5 ) எனயவ எவன் அலட்சிேம் பசய்கிறாயனா, 

ِاْستَ ْغَنىِٰ  َأمَّا َمنِ 

அலட்சிேம் பசய்தாயன அவன் எனயவ 

 
  فَأَنتََِِلهَُِِتَصدَّىِٰ  ﴿٦﴾

 ( 6 )நீர் அவனுக்காக தோராகுகிறீர் . 

 فَأَنتَِ َلهُِ َتَصدَّىِٰ

தோராகுகிறீர் அவனுக்காக நீர் 

 
  َوَماَِعَلْيكََِِأّلَِِّيَ زَّكَّىِٰ﴿٧﴾

( 7 )  அவன் தூய்மைேமடோைல் யபானால், உம் ைீது (குற்றம்) இல்மல.  
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 َوَماَِعَلْيكَِ َأّلَِِّيَ زَّكَّىِٰ

அவன் தூய்மைேமடோைலிருப்பது உம் ைீது இல்மல 

 
  َوَأمَّاَِمنَِجاَءكََِِيْسَعىِٰ﴿٨﴾ 

( 8 )எனயவ எவர் உம்ைிடம் விமரந்து வந்தாயரா,  

 َوَأمَّاَِمن َجاَءكَِ َيْسَعىِٰ

விமரகிறார் உம்ைிடம் வந்தார் எனயவ எவர் 

 
  َوُهوََِِيْخَشىِٰ﴿٩﴾

( 9 ) அவர் (அல்லாஹ்மவ) அஞ்சிேவராக –  

 
  فَأَنتََِِعْنهُِِتَ َلهَّىِٰ  ﴿١٠﴾

( 10 ) நீர் அவமர விட்டும் பராமுகைாய் இருக்கின்றீர். 

 َوُهوَِ َيْخَشىِٰ فَأَنتََِِعْنهُِ تَ َلهَّىِٰ

பராமுகைாகிவிட்டீர் நீர் அவமர விட்டும் அஞ்சுகிறார் அவர் 

 
  َكَلَِِّإ ن ََّهاَِتْذك َرةِ ﴿١١﴾
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(11) அவ்வாறல்ல! நிச்சேம் இது நல்லுபயதசைாகும். 

 َكَلَِّ إ ن ََّها َتْذك َرةِ 

நல்லுபயதசம் நிச்சேம் இது அவ்வாறல்ல! 

 
  َفَمنَِشاءَِِذََكَرهُِ   ﴿١٢﴾ 

 (12) எனயவ, எவர் விரும்புகிறாயரா அவர் அமத நிமனவு பகாள்வார் 

 َفَمن َشاءَِ ذََكَرهُِ

அவர் அமத நிமனவு பகாள்வார் விரும்புகிறாயரா எனயவ, எவர் 

 
ِمَُّكرََّمةِ  ﴿١٣﴾  ف يُِصُحفِ 

(13)  (அது) சங்மகோக்கப்பட்ட  ஏடுகளில் இருக்கிறது 

 مَُّكرََّمةِ 
 ف يُِصُحفِ 

சங்மகோக்கப்பட்டது ஏடுகளில் இருக்கிறது 

 
   مَّْرُفوعَِةِ ِمَُّطهََّرةِ  ﴿١٤﴾

(14) உேர்வாக்கப்பட்டது, பாிசுத்தைாக்கப்பட்டது 

 مَُّطهََّرةِ 
 مَّْرُفوَعةِ 

பாிசுத்தைாக்கப்பட்டது உேர்வாக்கப்பட்டது 
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 ب أَْيد يَِسَفَرةِ ﴿١٥﴾
( 15 )  (வானவர்களான) எழுதுபவர்களின் மககளால் 

 ب أَْيد ي َسَفَرةِ 

எழுதுபவர்கள் மககளால் 

 
ِب ََِررَةِ  ﴿١٦﴾    ك َرامِ 

(16)  (வானவர்கள்) சங்மக ைிக்கவர்கள்; நல்யலார்கள். 

 ك َرامِ  بَ َررَةِ 

நல்லவர்கள் சங்மகக்குாிேவர்கள் 

 
نَسانَُِِماَِأْكَفَرهُِ   ﴿١٧﴾     قُت لَِِاْْل 

 (17) (நன்றி பகட்ட) ைனிதன் அழிவானாக! அவமன நன்றி ைறந்தவனாக்கிேது 

எது? 

نَسانُِ َماَِأْكَفَرهُِ  قُت لَِ اْْل 

அவமன நன்றி ைறந்தவனாக்கிேது எது? ைனிதன் சபிக்கப்பட்டான் 

 
َِشْيءِ َِخَلَقهُِ﴿١٨﴾    ِمنَِِْأيِِّ

(18) எப்பபாருளிலிருந்து அவமன (அல்லாஹ்) பமடத்தான்?  
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 َخَلَقهُِ
َِشْيءِ   م نَِِْأيِِّ

அவமனஅவன்  பமடத்தான்? எப்பபாருளிலிருந்து 

 
  م نِنُّْطَفةِ َِخَلَقهُِِفَ َقدَّرَهُِ  ﴿١٩﴾

(19) இந்திாிேத்திலிருந்து அவமனப் பமடத்து, அவனுக்கு நிர்ணேித்தான் 

 َخَلَقهُِ فَ َقدَّرَهُِ
 م نِنُّْطَفةِ 

அவனுக்கு நிர்ணேித்தான் அவன் அவமனப் பமடத்தான் இந்திாிேத்திலிருந்து 

 
  ثُمَِِّالسَّب يلََِِيسََّرهُِ ﴿٢٠﴾   

(20) பின் அவனுக்காக வழிமே எளிதாக்கினான். 

ب يلَِ َيسََّرهُِ  ثُمَِّ السَِّ

அவனுக்கு எளிதாக்கினான் வழி பின் 

 
بَ َرهُِ ﴿٢١﴾   ثُمََِِّأَماَتهُِِفَأَق ْ

(21) பின் அவமன ைாிக்கச் பசய்து, அவமன கப்ாில் ‘ஆக்குகிறான்.  

 ثُمَِّ َأَماَتهُِ فََأقْ بَ َرهُِ

அவமன கப்ாில் ஆக்குகினான் அவமன ைாிக்கச் பசய்தான் பின் 
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  ثُمَِِّإ َذاَِشاءَِِأَنشََِرهُِ   ﴿٢٢﴾

( 22 ) பின்னர், அவன் விரும்பும்யபாது அவமன (உேிர்ப்பித்து) எழுப்புவான்.  

 ثُمَِّ إ َذاَِشاءَِ َأنَشَرهُِ

அவமன எழுப்புவான் அவன் விரும்பும்யபாது பின்னர், 

 

 

َِماَِأَمَرهُِ﴿٢٣﴾        َكَلََِِّلمَّاِيَ ْقضِ 

ِ 

( 23 ) அவ்வாறல்ல (அல்லாஹ்) எமத ஏவினாயனா அமத அவன் நிமறயவற்றுவ 

தில்மல.  

  

 َكَلَِّ َلمَّاِيَ ْقضِ  َماَِأَمَرهُِ

எமத ஏவினாயனா அமத அவன் நிமறயவற்றுவதில்மல அவ்வாறல்ல 

   

  

نَسانُِِإ َلىَِِٰطَعام هِ ﴿٢٤﴾    فَ ْلَينُظرِ ِاْْل 

ِ 

( 24 ) எனயவ, ைனிதன் தன் உணவின் பக்கயை (அது எவ்வாறு பபறப்படுகிறது) 

என்பமத யநாட்டைிட்டுப் பார்க்கட்டும்.  
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نَسانُِ إ َلىَِِٰطَعام هِ   فَ ْلَينُظرِ ِاْْل 

தன் உணவின் பக்கம் எனயவைனிதன் யநாட்டைிட்டுப் பார்க்கட்டும் 

  

  

َناِاْلَماءََِِصبًّا   ﴿٢٥﴾ أَنَّاَِصَبب ْ

ِ 

( 25 ) நிச்சேைாக நாயை ைமழமே நன்கு பபாழிேச் பசய்கியறாம்.  

  

َنا اْلَماءَِ َصبًّا   أَنَّا َصَبب ْ

பகாட்டுதல் ைமழ,தண்ணீர் பபாழிேச் பசய்யதாம் நிச்சேைாக நாயை 

  

  

   ثُمََِِّشَقْقَناِاْْلَْرضََِِشقًّا﴿٢٦﴾

ِ 

( 26 ) பின், பூைிமே நன்றாகப் பிளந்யதாம்  –  

   

 ثُمَِّ َشَقْقَنا اْْلَْرضَِ َشقًّا

பிளகுதல் பூைி பிளந்யதாம் பின் 
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َناِف يَهاَِحبًّا﴿٢٧﴾    َوأَنَبت ْ

  

( 27 ) இன்னும் அதில் வித்மத முமளக்கச் பசய்யதாம் –  

  

َنا ف يَها َحبًّا  َوأَنَبت ْ

வித்து அதில் இன்னும்முமளக்கச் பசய்யதாம் 

  

  

  َوع َنًباَِوَقْضًبا﴿٢٨﴾

  

( 28 ) திராட்மசமேயும் புற்பூண்டுகமளயும்  

  

 َوع َنًبا َوَقْضًبا

புற்பூண்டு திராட்மச 

  

  َوزَيْ ُتونًاَِوَنْخًَلِ﴿٢٩﴾

  

  

( 29 ) ஒைிவ மரத்லதயும், ப ரீச்லசலயயும் –  
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 َوزَيْ ُتونًا َوَنْخًَلِِ

யபாீச்மசமேயும் ஒலிவ ைரத்மதயும் 

ِ 

  

   َوَحَدائ قَُِِغْلًبا﴿٣٠﴾

  

( 30 ) அடர்ந்த யதாட்டங்கமளயும்,  

  

 َوَحَدائ قَِ ُغْلًبا

அடர்ந்த யதாட்டங்கமளயும் 

  

  َوفَاك َهةًَِِوأَبًّا﴿٣١﴾

ِ 

( 31 )  பழங்கமளயும், தீவனங்கமளயும் –  

   

 َوفَاك َهةًِ َوأَبًّا

தீவனங்கமளயும் பழங்கமளயும், 

ِ 
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َنْ َعام ُكمِْ﴿٣٢﴾   مََّتاًعاِلَُّكمَِِْوْل 

ِ 

(32)  (இமவ) உங்களுக்கும், உங்கள் கால் நமடகளுக்கும் பேனளிப்பதற்காக,  

  

                                          

َنْ َعام ُكمِْ  مََّتاًعا لَُّكمِْ َوْل 

உங்கள் கால் நமடகளுக்கும் உங்களுக்கும், பேனளிப்பதற்காக 

  

  

ِالصَّاخَّةُِ﴿٣٣﴾  فَإ َذاَِجاَءتِ 

  

(33)ஆகயவ, (காமதச் பசவிடாக்கும்( பபருஞ் சப்தம் வரும் யபாது  

  

 الصَّاخَّةُِ
 فَإ َذاَِجاَءتِ 

பபருஞ் சப்தம் வரும்யபாது 

  

يهِ    ﴿٣٤﴾ ِالَِْمْرءُِِم نَِِْأخ    يَ ْومَِِيَف رُِّ

ِ 

(34) அந்த நாளில் ைனி தன் விரண்டு ஓடுவான் – தன் சயகாதரமன விட்டும் 
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يهِ   يَ ْومَِ يَف رُِّ اْلَمْرءُِ م نَِِْأخ 

தன் சயகாதரமன விட்டும் ைனிதன் விரண்டு ஓடுவான் நாள் 

ِ 

ِ 

  َوُأمِّهِ َِوأَب يهِ ﴿٣٥﴾

  

( 35 ) தன் தாமே விட்டும், தன் தந்மதமே விட்டும்;  

  

 َوأَب يهِ 
 َوُأمِّهِ 

தன் தந்மதமேயும் தன் தாமேயும் 

  

َبت هِ َِوبَن يهِ ﴿٣٦﴾    َوَصاح 

ِ 

ِ(36) தன் ைமனவிமே விட்டும், தன் ைக்கமள விட்டும் –  

  

  

 َوبَن يهِ 
َبت هِ   َوَصاح 

தன் ைக்கமளயும் தன் ைமனவிமேயும் 
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َِشْأنِ ِيُ غِْن يهِ ﴿٣٧﴾ ُهمِِْيَ ْوَمئ ذِ  ِمِّن ْ    ل ُكلِِِّاْمر ئِ 

  

  

(37) அன்று ஒவ்கவாரு மனிதனுக்கும் அவனவன் (அவை) நிலைபய 

ப ாதுமானதாயிருக்கும்.  

  

  

 َشْأنِ  يُ ْغن يهِ 
ُهمِْ يَ ْوَمئ ذِ   ل ُكلِِِّاْمر ئِ  مِّن ْ

அவனுக்குயபாதுைானதாகும் நிமல அன்று அவர்களில் ஒவ்பவாரு ைனிதனுக்கும் 

  

  

   ُوُجوهِ ِيَ ْوَمئ ذِ ِمُّْسف َرةِ ﴿٣٨﴾

  

(38) அந்நாளில் சில முகங்கள் இலங்கிக் பகாண்டிருக்கும்.  

  

 مُّْسف َرةِ 
 ُوُجوهِ ِيَ ْوَمئ ذِ 

இலங்கக்கூடிேது அந்நாளில் சில முகங்கள் 

  

َرةِ ﴿٣٩﴾ َكةِ ِمُّْسَتْبش     َضاح 

http://www.qurankalvi.com/


 www.qurankalvi.com                                                                       தமிழாக்கம்: K.S. ரஹ்மத்துல்லாஹ் இம்தாதி  

  

ِ(39)  சிாித்தமவோகவும், ைகிழ் வுமடேதாகவும் இருக்கும்.  

  

  

ِ  

َهاَِغبَ َرةِ ﴿٤٠﴾ َِعَلي ْ    َوُوُجوهِ ِيَ ْوَمئ ذِ 

ِ 

  

(40) ஆனால் அந்நாளில் (யவறு) சில முகங்கள், அவற்றின் ைீது புழுதி 

படிந்திருக்கும்.  

  

  

َها َغبَ َرةِ   َعَلي ْ
 َوُوُجوهِ ِيَ ْوَمئ ذِ 

புழுதி படிந்திருக்கும் அவற்றின் ைீது அந்நாளில்  சிலமுகங்கள், 

  

  

   تَ ْرَهُقَهاِقَ تَ َرةِ ﴿٤١﴾

  

َرةِ  َكةِ  مُّْسَتْبش   َضاح 

ைகிழ்வுமட சிாித்தமவ 
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( 41 )அவற்மறக் கருமை இருள் மூடிேிருக்கும்.  

  

 تَ ْرَهُقَها قَ تَ َرةِ 

கடும் இருள் அவற்மற மூடிவிடும் 

  

 ُأولَ ٰئ كَُِِهمُِِاْلَكَفَرةُِِاْلَفَجَرةُِ﴿٤٢﴾
ِ 

( 42 )அவர்கள்தாம், நிராகாித்தவர்கள்; தீேவர்கள். 

  

 ُأولَ ٰئ كَُِِهمُِ اْلَكفََِرةُِ اْلَفَجَرةُِ

தீேவர்கள் நிராகாித்தவர்கள் அவர்கள் 

  

அத்தியாயம் 79 அந் நாஸிஆத் – வசனங்கள் 46 

  

يمِ  ِالرَّح  ِاللَّ هِ ِالرَّْحَمٰ نِ   ِبْسمِ 

َِغْرقًا﴿١﴾   َوالنَّاز َعاتِ 

(1)  (பாவிகளின் உேிர்கமள) கடினைாகப் பறிப்பவர்(களான ைலக்கு)கள் ைீது 

சத்திேைாக– 

  َغْرقًا َوالنَّاز َعاتِ 

பறிப்பவர்கள் ைீது சத்திேைாக கடினம் 
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َِنْشطًا﴿٢﴾ طَاتِ   َوالنَّاش 

                                                                  

(2)  (நல்யலார் உேிர்கமள) இயலாசாகக் கழற்றுபவர்(களான ைலக்கு)கள் ைீதும் 

சத்திேைாக-  

طَاتِ   َنْشطًا َوالنَّاش 

கழற்றுபவர்கள் ைீதும் இயலாசாக 

 
َِسْبًحا﴿٣﴾  َوالسَّاب َحاتِ 

(3) யவகைாக நீந்திச் பசல்பவர்(களான ைலக்கு)கள் ைீதும் சத்திேைாக- 

 َسْبًحا َوالسَّاب َحاتِ 

நீந்திச் பசல்பவர்கள் ைீதும் நீந்துதல் 

 
ًقا﴿٤﴾  َِسب ْ  ِفَالسَّاب َقاتِ 

 (4) முந்தி முந்திச் பசல்பவர்(களான ைலக்கு)கள் ைீதும் சத்திேைாக-  

     

ًقا فَالسَّاب َقاتِ   َسب ْ

பசல்பவர்கள் ைீதும் முந்திச்பசல்லுதல் 

 
َِأْمًرا﴿٥﴾   فَاْلُمَدب َِّراتِ 
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(5) ஒவ்பவாரு காாிேத்மதயும் நிர்வகிப்பவர்(களான ைலக்கு)கள் ைீதும் சத்திேைாக-

  

  َأْمًرا فَاْلُمَدب َِّراتِ 

நிர்வகிப்பவர்கள் காாிேம் 

 
َفةُِ   ﴿٦﴾ي َِْومَِِتَ ْرُجفُِِالرَّاج 

(6) பூைி நடுக்கிமவக்க கூடிேது  நடுக்கும் அந்நாளில்;  

َفةُِ تَ ْرُجفُِ يَ ْومَِ  الرَّاج 

நாள் நடுக்கும் நடுக்கிமவக்கக் கூடிேது 

 
  تَ ْتبَ ُعَهاِالرَّاد َفةُِ﴿٧﴾

(7) அதமனத் பதாடரும் (நில நடுக்கம்) பதாடர்ந்து வரும்.  

 الرَّاد فَِةُِ تَ ْتبَ ُعَها

அதமனத் பதாடரும் பதாடர்ந்து வரக்கூடிேது 

 
َفةِ ﴿٨﴾ ِيَ ْوَمئ ذِ َِواج         قُ ُلوبِ 

                  

(8)   அந்நாளில் பநஞ்சங்கள் திடுக்கிட் டமவோக இருக்கும்.  
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 قُ ُلوبِ 
َفةِ  يَ ْوَمئ ذِ   َواج 

உள்ளங்கள் அந்நாளில் திடுக்கிடக்கூடிேது 

 
َعةِ  ﴿٩﴾    أَْبَصارَُهاَِخاش 

(9) அவர்கள் பார்மவகள் (அச்சத்தால்) கீழ் யநாக்கிேிருக்கும்.  

                                                                               

َعةِ  َأْبَصارَُها    َخاش 

அவர்கள் பார்மவகள் பணிந்து நிற்கும் 

                                                                             

 يَ ُقوُلونَِِأَإ نَّاَِلَمْرُدوُدونَِِف يِاْلَحاف َرةِ ﴿١٠﴾
                        

 (10)“நாம் நிச்சேைாக கப்ருகளிலிருந்து திரும்ப (எழுப்ப)ப்படுயவாைா?” என்று 

கூறுகிறார்கள்.  

 أََِلَمْرُدوُدونَِ إ نَّا يَ ُقوُلونَِ
 ف يِاْلَحاف َرةِ 

கூறுகிறார்கள் நிச்சேைாக நாம் ைீட்டப்படுயவாைா? கப்ருகளிலிருந்து 

 
َرةًِ ﴿١١﴾  ِِِِِ أَإ َذاُِِكنَّاِع ظَاًماِنَّخ 

(11) “ைக்கிப்யபான எலும்புகளாக நாம் ஆகி இருந்தாலுைா ?”  

َرةًِ ع ظَاًما َأإ َذاُِِكنَّا   نَّخ 

நாம் ஆகி இருந்தாலுைா? எலும்புகள் “ைக்கிப்யபான 

http://www.qurankalvi.com/


 www.qurankalvi.com                                                                       தமிழாக்கம்: K.S. ரஹ்மத்துல்லாஹ் இம்தாதி  

َرةِ ﴿١٢﴾   قَاُلواِت ْلكَِِإ ًذاَِِكرَّةِ َِخاس 

 (12) அப்படிோனால் இது நஷ்டத்திற்குாிே திரும்புதல் என்று கூறினார்கள். 

َرةِ  َكرَّةِ  إ ًذا ت ْلكَِ قَاُلوا  َخاس 

கூறுகின்றார்கள் அது அப்படிோனால் திரும்புதல் நஷ்டைாக்கக் கூடிேது 

 
َدةِ  ﴿١٣﴾   فَإ نَّمَِاِه يَِِزَْجَرةِ َِواح 

(13)  ஆனால் (யுக முடிவுக்கு), அது நிச்சேைாக ஒயர ஒரு பேங்கர சப்தம் தான்-  

َدةِ  َزْجَرةِ  فَإ نََّماِه يَِ  َواح 

நிச்சேைாக அது பேங்கர சப்தம் ஒயர ஒரு 

 
َرةِ  ﴿١٤﴾    فَإ َذاُِهمِب السَّاه 

(14) அப்யபாது அவர்கள் (உேிர் பபற்பறழுந்து) ஒரு திடலில் யசகரைாய் 

விடுவார்கள்.  

 فَإ َذاُِهم
َرةِ   ب السَّاه 

அப்யபாது அவர்கள் யசகரைாய் விடுவார்கள் 

 

 

  َهلِِْأَتَاكََِِحد يثُُِِموَسىِٰ﴿١٥﴾

(15) (நபியே!) மூஸாவின் பசய்தி உங்களுக்கு வந்ததா?  
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 َحد يثُُِِموَسىِٰ َهلَِِْأتَاكَِ

உங்களுக்கு வந்ததா?  மூஸாவின் பசய்தி 

 

ُِطًوى﴿١٦﴾ ِاْلُمَقدَّسِ    إ ذِِْنَِاَداهُِِرَبُّهُِِب اْلَوادِ 

(16) ‘துவா‘ என்னும் புனித பள்ளத்தாக்கில் அவருமடே இமறவன் அவமர 

அமழத்து 

 رَبُّهُِ إ ذِِْنَاَداهُِ

அவமர அமழத்து அவருமடேஇமறவன் 

 اْلُمَقدَّسِ  ب اْلَوادِ ِطًُوى

‘துவா‘என்னும்பள்ளத்தாக்கில் புனிதைானது 

 

  اْذَهبِِْإ َلىِِٰف ْرَعْونَِِإ نَّهَُِِطَغىِٰ﴿١٧﴾

(17)   “நீர் ஃபிர்அவ்னிடம் பசல்லும், நிச்சேைாக அவன் வரம்பு ைீறி விட்டான்”.  

 إ نَّهَُِِطَغىِٰ إ َلىِِٰف ْرَعْونَِ اْذَهبِْ             

நீர் பசல்லும் ஃபிர்அவ்னிடம் நிச்சேைாக அவன் வரம்பு ைீறிவிட்டான் 
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  فَ ُقلَِِْهلِلَّكَِِإ َلىَِِٰأنِتَ زَكَّىِٰ﴿١٨﴾

(18) இன்னும் (ஃபிர்அவ்னிடம்; “பாவங்கமள விட்டும்) பாிசுத்தைாக யவண்டும் 

என்ற (விருப்பம்) உனக்கு  இருக்கிறதா?” என்று யகளும்.  

 إ َلىَِِٰأنِتَ زَكَّىِٰ َهلِلَّكَِ فَ ُقلِْ

யகளும் உனக்கு  இருக்கிறதா? பாிசுத்தைாக யவண்டும் 

 

  َوَأْهد َيكَِِإ َلىِِٰرَبِّكَِِف ََِتْخَشىِٰ﴿١٩﴾

(19) “அப்படிோனால் இமறவனிடம் (பசல்லும்) வழிமே நான் உனக்குக் 

காண்பிக்கியறன்;  அப்யபாது நீ உள்ளச்சமுமடேவன் ஆவாய்” (எனக் கூறுைாறு 

இமறவன் பணித்தான்).  

       

 َوَأْهد َيكَِ

நான் உனக்குக் காண்பிக்கியறன் 

  فَ َتْخَشىِٰ إ َلىِِٰرَبِّكَِ

இமறவனிடம் அப்யபாது நீ உள்ளச்சமுமடேவன் ஆவாய் 
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َرىِٰ﴿٢٠﴾    فََأرَاهُِِاْْليَةَِِاْلُكب ْ

(20) ஆகயவ, மூஸா அவனுக்கு பபரும் அத்தாட்சிமே காண்பித்தார்.  

َرىِٰ اْْليَةَِ فََأرَاهُِ  اْلُكب ْ

ஆகயவ அவர் அவனுக்கு காண்பித்தார் அத்தாட்சி ைிகப் பபரும் 

 

  َفَكذَّبََِِوَعَصىِٰ ﴿٢١﴾  

(21) ஆனால், அவன்பபாய்ப்பித்து, ைாறு பசய்தான். 

  َوَعصىِٰ َفَكذَّبَِ

அவன் பபாய்ப்பித்தான் ைாறு பசய்தான் 

 

 

  ثُمََِِّأْدبَ رََِِيْسَعىِٰ﴿٢٢﴾

(22) பிறகு அவன் (அவமர விட்டுத்) திரும்பி (அவருக்பகதிராய் சதி பசய்ே) 

முேன்றான்.  
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  َيْسَعىِٰ َأْدبَ رَِ ثُمَِّ

பிறகு  அவன்திரும்பினான் முேற்சிக்கிறான் 

 

 َفَحَشرَِِفَ َناَدىِٰ﴿٢٣﴾

(23) அன்றியும் (அவன் தன் சமூகத்தாமர) ஒன்று திரட்டி அறிக்மக பசய்தான்.  

  فَ َناَدىِٰ َفَحَشرَِ

ஒன்று திரட்டினான் அமழத்தான் 

 

 ِفَ َقالَِِأَنَاِرَبُُّكمُِِاْْلَْعَلى﴿٢٤﴾

(24) “நான்தான் உங்களுமடே ைாபபரும் இமறவன் – “ரப்புக்குமுல் அஃலா” 

என்று (அவர்களிடம்) கூறி னான்.  

 اْْلَْعَلى رَبُُّكمُِ َأنَا فَ َقالَِ

கூறினான் நான் உங்களுமடே இமறவன் ைாபபரும் 

. 

َرةِ َِواْْلُوَلىِٰ﴿٢٥﴾   فََأَخَذهُِِاللَّ هَُِِنَكالَِِاْْلخ 
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இம்மைக்கும் ைறுமைக்குைான தண்டமனோக அல்லாஹ் அவமனத் 

தண்டித்தான். (25)  

 نََِكالَِ فََأَخَذهُِِاللَّ هُِ
َرةِ    َواْْلُوَلىِٰ اْْلخ 

அல்லாஹ் அவமனத் தண்டித்தான் தண்டமன ைறுமை இம்மை 

 

َرةًِِلَِّمنَِيْخَشىِٰ ل كََِِلع ب ْ  ﴿٢٦﴾ إ نَِِّف يِذَٰ

(26) நிச்சேைாக இதில் இமறவமனப் பேப்படுபவருக்கு படிப்பிமன இருக்கிறது.  

َرةًِ ف يِٰذل كَِ إ نَِّ   لَِّمنَِيْخَشىِٰ َلع ب ْ

நிச்சேைாக இதில் படிப்பிமன இமறவமனப் பேப்படுபவருக்கு 

 

ۚ   َبَناَها  ﴿٢٧﴾    ِِِ َماء        أَأَنت مْ  أََشد   َخْلًقا أَم   السَّ

(27)  பமடப்பால் நீங்களா? கடினைானவர்கள்  அல்லது வானம் 

(கடினைானதா?) அமத அவயன பமடத்தான்.  

  بَ َناَها  السََّماءُِ َأمِ  َخْلًقا َأَشدُِّ َأَأنُتمِْ

நீங்களா? கடினம்  லைப் ால் அல்ைது வானம் அலத அவபன  லைத்தான் 
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 ﴿٢٨﴾ رََفعََِِسْمَكَهاَِفَسوَّاَها 

(28) அதன் முகட்மட அவன் உேர்த்தி அமத ஒழுங்கு படுத்தினான்.  

  َفَسوَّاَها َسْمَكَها َرَفعَِ

அவன் உேர்த்தினான் அதன் முகட்மட அமத ஒழுங்கு படுத்தினான் 

 

َلَهاَِوَأْخَرجَُِِضَحاَها﴿٢٩﴾   َوَأْغَطشَِِلَي ْ

அந்த இரமவ(இருளால்) மூடினான், (பகலுக்கு) அதன் ஒளிமே 

பவளிோக்கினான். (29) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

َلَها َوَأْغَطشَِ  ُضَحاَها َوَأْخَرجَِ َلي ْ

மூடினான்  அதன் இரமவ பவளிோக்கினான் அதன் ஒளி 

 

 

  َواْْلَْرضَِِبَ ْعدَِِٰذل كََِِدَحاَها ﴿٣٠﴾

(30)  இதன் பின்னர், அவயன பூைிமே விாித்தான்.  
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 َدَحاَها بَ ْعدَِِٰذل كَِ َواْْلَْرضَِ

பூைி அதன் பின்னர் அமத அவன் விாித்தான் 

 

َهاَِماَءَهاَِوَمْرَعاَها ﴿٣١﴾ ن ْ    َأْخَرجَِِم 

(31) அதிலிருந்து அதன் தண்ணீமரயும், அதன் யையும் இடத்மதயும் அவயன 

பவளிோக்கினான். 

َها َأْخَرجَِ ن ْ   َوَمْرَعاَها َماَءَها م 

பவளிோக்கினான் அதிலிருந்து அதன் தண்ணீமர அதன் யையும் இடத்மதயும் 

 

َبالََِِأْرَساَها﴿٣٢﴾   َواْلج 

(32) அதில், ைமலகமளயும் அவயன நிமல நாட்டினான்.  

َبالَِ   َأْرَساَها َواْلج 

ைமலகள் அமவகமள நிமல நாட்டினான் 

 

َنْ َعام ُكمِْ﴿٣٣﴾   َمَتاًعاِلَُّكمَِِْوْل 
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(33)  உங்களுக்கும், உங்கள் கால் நமடகளுக்கும் பலனளிப்பதற்காக (இவ்வாறு 

பசய்துள்ளான்).  

َنْ َعام ُكمِْ لَُّكمِْ َمَتاًعا  َوْل 

பலன் உங்களுக்கும் உங்கள் கால் நமடகளுக்கும் 

 

 

َرىِٰ ﴿٣٤﴾ ِالطَّامَّةُِِاْلُكب ْ  فَإ َذاَِجاَءتِ 

(34)  எனயவ (ைறுமைப்) யபரைளி வந்து விட்டால், 

َرىِٰ الطَّامَّةُِ َفِإَذاَِجاَءتِِ  اْلُكبـْ
எனயவ வந்துவிட்டால் அைளி ைிகப்பபாிேது 

 
نَسانَُِِماَِسَعىِٰ ﴿٣٥﴾    يَ ْومَِِيَ َتذَكَّرُِِاْْل 

(35)  அந்நாளில் ைனிதன் தான் முேன்றவற்மற பேல்லாம் 

நிமனவுபடுத்திக்பகாள்வான்.     

نَسانُِ يـََتذَكَّرُِ يـَْومَِ   َماَِسَعىِٰ اْْلِ

அந்நாளில் நிமனத்துப்பார்ப்பான் ைனிதன் தான் முேற்சி பசய்தவற்மற 

 
يمُِِل َمنِيَ َرىِٰ﴿٣٦﴾ ِاْلَجح   َوبُ رَِّزتِ 

  

http://www.qurankalvi.com/


 www.qurankalvi.com                                                                       தமிழாக்கம்: K.S. ரஹ்மத்துல்லாஹ் இம்தாதி  

(36)  அப்யபாது பார்ப்யபாருக்கு(க் காணும் வமகேில்) நரகம் 

பவளிப்படுத்தப்படும். 

 ِلَمنِيـََرىِٰ اْلَِْحيمُِ َوبـُرَِّزتِِ
பவளிப்படுத்தப்படும் நரகம் பார்ப்பாயர அவருக்கு 

 
 فََأمَّاَِمنَِطَغىِٰ﴿٣٨﴾

(37)  எனயவ, எவன் வரம்மப ைீறினாயனா  

 َمنَِطغَِىِٰ فََأمَّا

எனயவ எவன் வரம்மப ைீறினாயன அவன் 

 
نْ َيا﴿٣٧﴾  َوآثَ رَِِاْلَحَياةَِِالدُّ

(38)  இந்த உலக வாழ்க்மகமேத் யதர்ந்பதடுத் தாயனா-  

نـَْيا اْْلََياةَِ َوآثـَرَِ  الدُّ
யதர்ந்பதடுத்தான் வாழ்க்மக உலகம் 

 
يمَِِه يَِِاْلَمْأَوىِٰ﴿٣٩﴾  فَإ نَِّ ِاْلَجح 

(39) அவனுக்கு, நிச்சேைாக நரகந்தான் தங்குைிடைாகும்.  

ِاْلَِْحيمَِ   اْلَمْأَوىِٰ ِهيَِ فَِإنَِّ

நிச்சேைாக நரகம் அது தங்குைிடம் 

 
ِاْلَهَوىِٰ﴿٤٠﴾  َوَأمَّاَِمنَِِْخافََِِمَقامَِِرَبِّهِ َِونَ َهىِالن َّْفسََِِعنِ 
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(40)எனயவ எவன் இமறவனிடம் நிற்பமத அஞ்சி, தன் ைன இச்மசமே 

விட்டும் விலக்கிக் பகாண்டாயனா அவன், 

 َونـََهى َربِّهِِ َمَقامَِ َمنَِِْخافَِ َوأَِمَّا

எனயவ பேந்தாயன அவன் இடம் தன்இமறவன் விலக்கினான் 

 َعنِِِاْْلََوىِٰ النـَّْفسَِ

தன்மன ைன இச்மசமே விட்டும் 

 
ِاْلَجنَّةَِِه يَِِاْلَمْأَوىِٰ﴿٤١﴾  فَإ نَِّ

(41)  நிச்சேைாக அவனுக்குச் சுவர்க்கம்தான் தங்குைிடைாகும்.  

ِاْْلَنَّةَِ  ِهيَِِاْلَمْأَوىِٰ فَِإنَِّ

நிச்சேம் சுவர்க்கம் அது தங்குைிடம் 

 
ِالسَّاَعةِ ِأَيَّانَُِِمْرَساَها﴿٤٢﴾   َيْسأَُلوَنكََِِعنِ 

(42)  (நபியே“ !ைறுமைேின் )யநரத்மதப் பற்றி – அது எப்யபாது ஏற்படும்?

” என்று அவர்கள் உம்மைக் யகட்கிறார்கள்.  

 ُمْرَساَها أَيَّانَِ َعنِِِالسَّاَعةِِ َيْسأَُلوَنكَِ

உம்மைக் யகட்கிறார்கள் யநரத்மதப் பற்றி எப்யபாது அது ஏற்படும் 

 
  ف يمَِِأَنتَِِم نِذ ْكَراَها﴿٤٣﴾

(43) அ(ந்யநரத்)மதப் பற்றி நீர் குறிப்பிடுவதற்கு என்ன இருக்கிறது? 
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 ِمنِذِْكرَاَها أَنتَِ ِفيمَِ

எதில் நீர் அமதக் கூறுவதற்கு 

 
  إ لىِِٰرَبِّكَُِِمنتَ َهاَها﴿٤٤﴾

(44) அதன் முடிவு உம்முமடே இமறவனிடம் இருக்கிறது.  

  ُمنتَـَهاَها ِإلَِِٰربِّكَِ

உம் பக்கம் இமறவன் அதன் முடிவு 

 
  إ نََّماِأَنتَُِِمنذ رَُِِمنَِيْخَشاَها﴿٤٥﴾

(45) நிச்சேைாக நீர் எச்சாிக்மக பசய்பவர்தாம்,  

َاِأَنتَِ  َمنََِيَْشاَها ُمنِذرُِ ِإَنَّ

நிச்சேைாக நீர் எச்சாிக்மக பசய்பவர் அமத பேப்படுவாயரஅவருக்கு 

 
يَّةًَِِأوُِِْضَحاَها﴿٤٦﴾  َكأَن َُّهمِِْيَ ْومَِِيَ َرْونَ َهاَِلمِِْيَ ْلَبُثواِإ ّلََِِّعش 

(46) நிச்சேைாக அமத அவர்கள் காணும் நாளில், ைாமலேியலா, அல்லது காமலேி

யலா ஒரு 

பசாற்ப யநரயைேன்றி, அவர்கள்(இவ்வுலகில் )தங்கிேிருக்கவில்மல என்று யதான்

றும்.  

 يـََرْونـََها يـَْومَِ َكأَنَـُّهمِْ

நிச்சேைாக அவர்கள் நாளில் அவர்கள் காண்பார்கள் அமத 
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 ُضَحاَها أَوِْ َعِشيَّةًِ ِإلَِّ ّلَِِْيـَْلَبثُوا

அவர்கள் தங்கவில்மல தவிர ைாமல அல்லது காமல 

 

அத்தியாயம் 78 அந் நபா (அந்தச் சசய்தி) வசனங்கள் 40 

 

 

يمِ ِالرَّْحَمٰ نِ ِلَّ هِ الِب ْسمِ   الرَّح 

 َعمَِِّيَ َتَساَءُلونَِِ﴿١﴾

(1) எமதப்பற்றி அவர்கள் ஒருவருக்பகாருவர் யகட்டுக்பகாள்கின்றனர்? 

 يـََتَساَءُلونَِ َعمَِّ

எமதப்பற்றி? ஒருவருக்பகாருவர் யகட்டுக்பகாள்கின்றனர் 

 
﴾٢﴿ِ ِاْلَعظ يمِ  ِالنََّبإِ   َِعنِ 

(2) ைகத்தான அச்பசய்திமேப் பற்றி, 

 اْلَعِظيمِِ النََّبإِِ َعنِِ
பற்றி பசய்தி ைகத்தான 

 
 ِالَّذ يُِهمِِْف يهِ ُِمْخَتل ُفونَِِ﴿٣﴾

(3) எமதப்பற்றி அவர்கள் யவறுபட்(டகருத்துக்கள் பகாண்) டிருக்கிறார்கயளா 

அமதப் பற்றி, 
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 ُُمَْتِلُفو ِفيهِِ ُهمِْ الَِّذي

ஒன்று அவர்கள் அதில்         கருத்துயவறுபாடு பகாண்டவர்கள் 

 
 َكَلََِِّسيَ ْعَلُمونَِِ﴿٤﴾

(4) அவ்வாறன்று! அவர்கள் விமரவில் அறிந்து பகாள்வார்கள். 

 َسيَـْعَلُمونَِ َكَلَِّ

அவ்வாறன்று அவர்கள் அறிவார்கள் 

 
 ِثُمََِِِّكَلََِِّسيَ ْعَلُمونَِِ﴿٥﴾

(5) பின்னரும் (சந்யதக ைின்றி) அவர்கள் விமரவியலயே அறிந்து பகாள்வார்கள். 

 َسيَـِْعَلُمونَِ َكَلَِّ ُثَّ

பின்னர் அவ்வாறன்று அவர்கள்  அறிவார்கள் 

 
ِاْْلَْرضَِِم َهاًداِ﴿٦﴾  أََلمَِِْنْجَعلِ 

(6) நாம் இப்பூைிமே விாிப்பாக ஆக்கவில்மலோ? 

 ِمَهاًدا اْْلَْرضَِ َأّلَََِِْنَْعلِِ

நாம் ஆக்கவில்மலோ பூைி விாிப்பு 

 
َبالََِِأْوتَاًداِ﴿٧﴾  َِواْلج 
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(7) இன்னும், ைமலகமள முமளகளாக ஆக்கவில்மலோ? 

 َأْوتَاًدا َواْْلَِبالَِ
ைமலகள் முமளகள் 

 
 َوَخَلْقَناُكمَِِْأْزَواًجاِ﴿٨﴾

(8) இன்னும் உங்கமள ய ாடி ய ாடிோகப்பமடத்யதாம். 

 َأْزَواًجا َوَخَلْقَناُكمِْ
உங்கமளப் பமடத்யதாம் ய ாடிகள் 

 
 َِوَجَعْلَناِنَ ْوَمُكمُِِْسَباتًاِ﴿٩﴾

(9)யைலும், உங்களுமடே தூக்கத்மத இமளப்பாறுதலாக ஆக்கியனாம். 

 ُسَباتًا نـَْوَمُكمِْ َوَجَعْلَنا

ஆக்கியனாம் உங்களுமடே தூக்கம் சுகைாக 

 
 َوَجَعْلَناِاللَّْيلَِِل َباًساِ﴿١٠﴾

(10)  அன்றியும், இரமவ உங்களுக்கு ஆமட ோக ஆக்கியனாம். 

 لَِباًسا اللَّْيلَِ َوَجَعْلَنا
ஆக்கியனாம் இரவு ஆமட 
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َهارََِِمَعاًشاِ﴿١١﴾  َوَجَعْلَناِالن َِّ

(11) யைலும், பகமல உங்கள் வாழ்க்மகக்காக ஆக்கியனாம். 

 َمَعاًشا النـََّهارَِ َوَجَعْلَنا

ஆக்கியனாம் பகல் வாழ்க்மக 

 
َداًداِ﴿١٢﴾ ًعاِش  َناِفَ ْوَقُكمَِِْسب ْ  َوبَ نَ ي ْ

(12)உங்களுக்கு யைல் பலைான ஏழு வானங்கமள உண்டாக்கியனாம். 

َنا عًِا فـَْوَقُكمِْ َوبـَنَـيـْ  ِشَداًدا َسبـْ

கட்டியனாம் உங்களுக்கு யைல் ஏழு பலைானது 

 
 َِوَجَعْلَناِِسرَاًجاَِوهَّاًجاِ﴿١٣﴾

(13) ஒளி வீசும் விளக்மக(சூாிேமன)யும் (அங்கு) அமைத்யதாம். 

 َوهَّاًجا ِسَراًجا َوَجَعْلَنا

ஆக்கிபனாம் விளக்கு ஒளிவசீுகூடியது 

 
َِماءًَِِثجَّاًجاِ﴿١٤﴾ َراتِ   َوأَنَزْلَناِم نَِِاْلُمْعص 

(14) அன்றியும், கார் யைகங்களிலிருந்து பபாழியும் ைமழமேயும் இறக்கியனாம். 

 َثجَّاًجا َماءًِ ِمنَِِاْلُمْعِصَراتِِ َوأَنزَْلَنا
யைலும் இறக்கியனாம் கார்யைகங்களிலிருந்து தண்ணீர் பபாழியும் 
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 ِلُِّنْخر جَِِب هِ َِحبًّاَِونَ َباتًاِ﴿١٥﴾

(15)அமதக் பகாண்டு தானிேங்கமளயும், தாவரங்கமளயும் நாம் 

பவளிப்படுத்துவதற்காக. 

 َونـََباتًا َحبًّا ِبهِِ لُِّنْخرِجَِ

நாம் கவளிப் டுத்துவதற்காக அலதக் ககாண்டு தானியம் தாவரம் 

 
ِأَْلَفافًاِ﴿١٦﴾  َِوَجنَّاتِ 

(16) (கிமளகளுடன்) அடர்ந்த யசாமலகமளயும் (பவளிப் படுத்துவதற்காக). 

 أَْلَفافًا َوَجنَّاتِ 
கசார்க்கத் பதாட்ைங்கள் அைர்த்தியானலவ 

 
ِيَ ْومَِِاْلَفْصل َِِِكانَِِم يَقاتًاِ﴿١٧﴾  ِإ نَِّ

(17) நிச்சேைாகத் தீர்ப்புக்குாிே நாள், யநரங்குறிக்கப்பட்ட தாகயவ இருக்கிறது. 

 ِميَقاتًا َكانَِ اْلَفْصلِِ يـَْومَِ ِإنَِّ

நிச்சயம் நாள் தீர்ப்பு ஆகிவிட்ைது பநரங்குைிக்கப் ட்ைது 

 
َواًجاِ﴿١٨﴾  يَ ْومَِِيُنَفخُِِف يِالصُّورِ ِفَ َتْأُتونََِِأف ْ

(18)ஸூர் (எக்காளம்) ஊதப்படும்அந்நாளில் நீங்கள் அணி அணிோக வருவீர்கள். 
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 أَفْـَواًجا فـََتْأتُونَِ ِفِِالصُّورِِ يُنَفخُِ يـَْومَِ
நாள் ஊதப் டும் எக்காளத்தில் நீங்கள் வருவரீ்கள் அைிஅைியாக 

 
ِالسََّماءَُِِفكَِاَنتِِْأَبْ َوابًاِ﴿١٩﴾  َوفُت َحتِ 

(19)இன்னும், வானம் திறக்கப்பட்டு பல வாசல்களாகிவிடும். 

 أَبـَْوابًا َفَكاَنتِْ َوفُِتَحتِِِالسََّماءُِ
வானம் திைக்கப் ட்ைது ஆகிவிட்ைது வாசல்கள் 

 
َبالَُِِفَكاَنتَِِْسَرابًاِ﴿٢٠﴾ ِاْلج   َوُسي َِّرتِ 

(20) ைமலகள் பபேர்க்கப்பட்டு கானல் நீராகிவிடும். 

[ 

 َسَرابًا َفَكاَنتِْ اْْلَِبالُِ َوُسيـَِّرتِِ

க யர்க்கப் ட்ைது மலைகள் ஆகிவிட்ைது கானல் நீர் 

 

 إ نََِِّجَهنَّمََِِِكاَنتِِْم ْرَصاًداِ﴿٢١﴾
(21)நிச்சேைாக நரகம் எதிர்பார்த்துக் பகாண்டிருக்கின்றது. 

َِجَهنَّمَِ  ِمْرَصاًدا َكاَنتِْ ِإنَِّ

 நிச்சயம்நரகம் ஆகிவிட்ைது எதிர் ார்த்துக் ககாண்டிருக்கிைது 
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 لِّلطَّاغ ينََِِمآبًاِ﴿٢٢﴾
(22)வரம்பு ைீறிவர்களுக்குத் தங்குைிடைாக. 

 َمآبًا لِّلطَّاِغيَِ

வரம்பு மீைிவர்களுக்கு தங்குமிைம் 

 

ب ث ينَِِف يَهاَِأْحَقابًا﴿٢٣﴾ِ  ِّلَّ

(23) அதில் அவர்கள் பலயுகங்களாகத்தங்கிேிருக்கும் நிமலேில். 

بِثِِيَِ  َأْحَقابًا ِفيَها لَّ

தங்கியிருப் வர்கள் அதில்  ையுகங்கள் 

 

 ّلََِِّيُذوُقونَِِف يَهاِبَ ْرًداَِوَّلَِِشَرابًاِ﴿٢٤﴾

(24)அவர்கள் அதில் குளிர்ச்சிமேயோ, குடிப்மபயோ சுமவக்கைாட்டார்கள். 

 َشرَابًا َوَلِ بـَْرًدا ِفيَها لَِِّيَُذوُقونَِ

சுமவக்கைாட்டார்கள் அதில் குளிர்ச்சி இன்னும் இல்மல குடிப்பு 
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 إ ّلََِِّحم يًماَِوَغسَّاقًاِ﴿٢٥﴾
(25)பகாதிக்கும் நீமரயும் சீமழயும் தவிர. 

يًما ِإلَِّ  َوَغسَّاقًا ْحَِ

தவிர ககாதிக்கும் நீர் சீலழயும் 

 

 َِجَزاءًِِو فَاقًاِ﴿٢٦﴾

(26) (அதுதான் அவர்களுக்குத்) தக்க கூலி ோகும். 

 ِوفَاقًا َجزَاءًِ

கூைி தகுந்தது 

 

َسابًاِ﴿٢٧﴾  إ ن َُّهمَِِِْكانُواَِّلِِيَ ْرُجونَِِح 
(27) நிச்சேைாக அவர்கள் யகள்வி கணக்கில் நம்பிக்மக பகாள்ளாையலயே 

இருந்தனர். 

 ِحَسابًا َلِِيـَْرُجونَِ َكانُوا ِإنَـُّهمِْ

நிச்சயமாக அவர்கள் இருந்தனர் நம் ியவர்களாக இல்லை பகள்வி கைக்கு 
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بُواِب آيَات نَِاِِك ذَّابًاِ﴿٢٨﴾  وََكذَّ

(28) யைலும் அவர்கள் நம் வசனங்கமளப் பபாய்பேனக் கூறி 

பபாய்ோக்கிக்பகாண் டிருந்தார்கள். 

بُوا ابًا ِبآيَاتَِنا وََكذَّ  ِكذَّ

க ாய்ப் ித்தார்கள் நம் வசனங்கலள க ாய்ப் ித்தல் 

 

َناهُِِِك َتابًاِ﴿٢٩﴾ َِأْحَصي ْ  وَُكلََِِّشْيءِ 

(29) நாம்ஒவ்பவாரு பபாருமளயும் பதியவட்டில் பதிவு பசய்திருக்கின்யறாம். 

 وَُكلَِّ
َناهُِ َشْيءِ   ِكَتابًا َأْحَصيـْ

ஒவ்பவாரு க ாருள் அலதப்  திவு கசய்திருக்கின்பைாம்  திபவடு 

 

 َفُذوُقواِفَ َلنِنَّز يدَُكمِِْإ ّلََِِّعَذابًاِ﴿٣٠﴾

(30) “ஆகபவசுலவயுங்கள்பவதலனலயத்தவிரபவறுஎதலனயும்உங்களுக்கு 

நாம்அதிகப் டுத்தமாட்பைாம்” (என்று அவர்களுக்குக் கூைப் டும்). 
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 فـََلنِنَّزِيدَُكمِْ َفُذوُقوا

சுலவயுங்கள் உங்களுக்கு நிச்சயம் நாம்அதிகப் டுத்தமாட்பைாம் 

 َعَذابًا ِإلَِّ

தவிர பவதலன 

 

ِل ْلُمتَّق ينََِِمَفازًاِ﴿٣١﴾  إ نَِّ
(31) நிச்சேைாக பேபக்தியுமடேவர்களுக்குபவற்றி இருக்கிறது. 

ِلِْلُمتَِّقيَِ  َمَفاًزا ِإنَِّ

நிச்சயமாக  ய க்தியுலையவர்களுக்கு கவற்ைி 

 

 َحَدائ قََِِوَأْعَنابًاِ﴿٣٢﴾

(32)யதாட்டங்களும், திராட்மசப் பழங்களும். 

 َوَأْعَنابًا َحَداِئقَِ

பதாட்ைங்கள் திராட்லசப்  ழங்களும் 

 

http://www.qurankalvi.com/


 www.qurankalvi.com                                                                       தமிழாக்கம்: K.S. ரஹ்மத்துல்லாஹ் இம்தாதி  

 ِوََكَواع بَِِأَتْ َرابًاِ﴿٣٣﴾

(33)ஒயரவேதுள்ள கன்னிகளும். 

 أَتْـَرابًا وََكَواِعبَِ

கன்னிகளும் ஒபரவயதுள்ள 

 

ابًاِ﴿٣٥﴾  وََكْأًساِد َهاقًاِ﴿٣٤﴾ِّلََِِّيْسَمُعونَِِف يَهاَِلْغًواَِوَّلِِِك ذَّ

பானம் நிமறந்த கிண்ணங்களும், (இருக்கின்றன).(34)அங்கு அவர்கள் வீணான 

வற்மறயும், பபாய்ப்பித்தமலயும் யகட்கைாட்டார்கள்.(35) 

 ِفيَها لََِِّيْسَمُعونَِ ِدَهاقًا وََكْأًسا

கிண்ைமும் நிரம்  பகட்கமாட்ைார்கள் அதில் 

ابًا َلْغًوا  َوَلِِِِكذَّ

வைீானது க ாய்ப் ித்தலையும் 

 

َسابًاِ﴿٣٦﴾  َجَزاءًِِمِّنِرَّبِّكََِِعطَاءًِِح 

(36) (இது) உம்மு மடே இமறவனிடைிருந்து (அளிக்கப் பபறும்) கணக்குப் 

படிோனநன் பகாமடோகும். 
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 ِحَسابًا َعطَاءًِ مِّنِرَّبِّكَِ َجَزاءًِ

கூைி உம்முலைய இலைவனிைமிருந்து நன்ககாலை கைக்கு 

 

طَابًا﴿٣٧﴾ِِ ْنهُِِخ  َِّلَِِيْمل ُكونَِِم  نَ ُهَماِالرَّْحَمٰ نِ  َِوَماِبَ ي ْ َِواْْلَْرضِ  ِالسََّماَواتِ   رَّبِِّ

(37) (அவயன) வானங்களுக்கும், பூைிக்கும்அவ்விரண்டிற்கும் இமடயேயுள்ளவற் 

றிற்கும் இமறவன்; அர்ரஹ்ைான் அவனிடம் யபச எவரும்அதிகாரம் பபற ைாட் 

டார்கள். 

ِالسََّماَواتِِ نَـُهَما َواْْلَْرضِِ رَّبِِّ  َوَماِبـَيـْ

வானங்களுலைய இலைவன் பூமி அவ்விரண்டிற்கும் இலைபயயுள்ள 

 ِخطَابًا ِمْنهُِ َلََِِيِْلُكونَِ الرَّْْحـٰنِِ

அர்ரஹ்மான் அதிகாரம் க ைமாட்ைார்கள் அவனிைமிருந்து ப ச்சு 

 

 يَ ْومَِِيَ ُقومُِِالرُّوحَُِِواْلَمََلئ َكةَُِِصفًّاِّلَِِّيَ َتَكلَُّمونَِِإ ّلََِِّمنَِِْأذ نََِِلهُِِالرَّْحَمٰ نَُِِوقَالََِِصَوابًا﴿٣٨﴾

(38)ரூஹு (என்ற  ிப்ரயீலு)ம், ைலக்குகளும் அணிேணிோக நிற்கும் நாளில் அர் 

ரஹ்ைான் எவருக்கு அனுைதி பகாடுக்கிறாயனாஅவர்கமளத் தவிர்த்து யவபற 

வரும் யபசைாட்டார்கள்- அ(த்தமகே)வரும் யநர்மைோனமதயேகூறுவார். 
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 َصفًّا َواْلَمََلِئَكةُِ الرُّوحُِ يـَُقومُِ يـَْومَِ

நாள் நிற் ான் ஜிப்ரயலீ் வானவர்கள் அைி 

 َلهُِ أَِذنَِ ِإلََِِّمنِْ لَِِّيـََتَكلَُّمونَِ

ப சமாட்ைார்கள் அவலரத் தவிர அனுமதித்தான் அவருக்கு 

 َصَوابًا َوَقالَِ الرَّْْحـٰنُِ

அர்ரஹ்மான் கூைினார் பநர்லம 

 

 ذَِٰل كَِِاْليَ ْومُِِاْلَحقَُِِّفَمنَِشاءَِِاتََّخذَِِإ َلىِِٰرَبِّهِ َِمآبًا﴿٣٩﴾

(39) அந்நாள் சத்திேைானது ஆகயவ,எவர் விரும்புகிறாயரா,அவர் தம் 

இமறவனிடம் தங்குைிடத்மத ஏற்படுத்திக் பகாள்வார். 

 َفَمنَِشاءَِ اْلَْقُِّ ِِِِِِٰذِلكَِِاْليَـْومُِِِِِِ

அன்லையதினம்    உண்லம எவராவது விரும் ினால் 

 َمآبًا ِإلَِِٰربِّهِِ اَتََّذَِ

         ஆக்கினான்  தம் இலைவனிைம் தங்குமிைம் 
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إ نَّاِأَنَذْرنَاُكمَِِْعَذابًاَِقر يًباِيَ ْومَِِيَنظُرُِِاْلَمْرءَُِِماَِقدََّمتِِْيََداهَُِِويَ ُقولُِِاْلَكاف رُِِيَاِلَْيَتن يِِ
 ُكنتُِِتُ َرابًاِ﴿٤٠﴾

(40) நிச்சேைாக,பநருங்கி வரும் யவதமனமேப்பற்றி உங்களுக்கு 

எச்சாிக்மகபசய்கி யறாம் ைனிதன் தன் இருமககளும் பசய்து முற்படுத்திேவற்மற 

அைல்கமள அந்நாளில் கண்டு பகாள்வான் யைலும் காஃபிர் “அந்யதா மகயசதயை! 

நான் ைண்ணாகிப்யபாேிருக்க யவண்டுயை!” என்று கூறுவான். 

 يـَْومَِ َقرِيًبا َعَذابًا أَنَذْرنَاُكمِْ ِإنَّا

நிச்சயம் நாம் உங்கலள எச்சரிக்கிபைாம் பவதலன சமீ ம் அந்நாளில் 

 َيَداهُِ َماَِقدََّمتِْ اْلَمْرءُِ يَنظُرُِ

கண்டு ககாள்வான் மனிதன் முற் டுத்தியவற்லை தன் 

இருலககள் 

 تـَُرابًا ُكنتُِ يَاِلَْيَتِنِ َويـَُقولُِِاْلَكاِفرُِ

காஃ ிர்கூறுவான் அந்பதா லகபசதபம! நான் ஆகிவிட்பைன் மண் 
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