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అంతిమ దినాన్ని మనం ఏ విధంగా నమ్మాలి ?

ఇది షేఖ్ ముహమమిద్ బిన్ సాలెహ్ అల్ ఉథెైమిన్ 
(రహిమహుల్లా హ్) యొక్క ‘షర్హ్ హదీథ్ జిబ్రయీల్’ అనే 
అరబీ పుసతికంలోని ఒక భాగం. దీనిని ఇంగ్లాషులో షవానా 
అబుదు ల్ అజీజ్ అనువదించారు మరియు ఖుర్ఆన్ సున్నహ్ 
ఎడుయుకేషనల్ ప్ ్ర గా్ర మ్సు (www.qsep.com) అనే సంస్థ  
ప్రచురించంది.
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బిస్మాల్లా  హిర్రహ్మా న్ర్రహీం

ఇది అంతిమ దినమని ఎందుకు ప్లవబడిందంటే, దీని 
తరా్వత ఇక మరే దినమూ ఉండదు.

 మ్నవ జీవితం వివిధ దశలలో ఉందా లేక అసలు 
దశలేమీ లేవా?

ఖుర్ఆన్ లోని అల్లా హ్ ప్రకటన ఇల్ ఉంది, “అనంత 
కాలచక్రంలో మ్నవుడు పేర్్కనలేని స్్థతిలో తాను సమయ్ని్న 
గడపలేదా?” 76:1 (ఈ వచనంలో పేర్్కనబడిన దశ, మ్నవుడి 
మొటటిమొదటి దశ)

తరా్వత మ్నవుడు ప్ండంగా మ్రాడు (ఇది మ్నవుడి 
రెండో  దశ). ఆ తరా్వత అతడు ఈ ప్రపంచంలో జీవించసాగాడు. 
(ఇది మ్నవుడి మూడో  దశ). ఈ ప్ార పంచక జీవిత దశ, తాను 
గడిప్న ప్ండం దశ కంటే ఎకు్కవ సంపూర్ణమ�ైంది.

(ఈ ప్రపంచంలోనికి వచచిన తరా్వత) మ్నవుడు తన 
నాలుగో దశ వ�ైపుకు అంటే బర్జఖ్ వ�ైపుకు పయనిసాతి డు (ఇది 
చావుతో ప్ార రంభమ�ై, అంతిమ ఘడియ ఆరంభమయ్యు వరకు 
కొనసాగుతుంది). బర్జఖ్ దశలోని అతని స్్థతి, ఈ ప్ార పంచక జీవిత 
దశలోని స్్థతి కంటే ఎకు్కవ సంపూర్ణమ�ైంది. 

మ్నవుడు ఇంకా ముందుకు సాగుతూ తన ఐదో  దశకు అంటే 



అంతిమ దినాన్ని మనం ఏ విధంగా నమ్మాలి? 

10

అంతిమ దినానికి చ్రుకుంటాడు. ఈ దశలోని అతని స్్థతి, అంతుకు 
ముందు గడిప్న దశలని్నంటి కంటే ఎకు్కవ సంపూర్ణమ�ైంది. 

ప�ై వాకాయుల వివరణ ఏమిటంటే – తన తల్లా గర్ంలో ఉన్నపుడు 
మ్నవుడు నిససుంద్హంగా ఈ ప్ార పంచక జీవిత స్్థతిలో కంటే 
అసంపూర్ణంగా ఉంటాడు. ఖుర్ఆన్ లోని అల్లా హ్ ప్రకటన, 
“మరియు అల్లా హ్, మిమమిల్్న మీ తలులా ల గరా్ల నుండి, బయటికి 
తీశాడు (పుటిటించాడు). అపుడు మీకేమీ తెల్యదు. మరియు 
మీకు వినికిడినీ, దృష్టినీ మరియు హృదయ్లను ప్రసాదించాడు. 
బహుశా మీరు (అల్లా హ్ కు) కృతజ్ఞు లెై ఉంటారని” 16:78

తన తల్లా గర్ం నుండి బయటికి రాగానే అతడికి తెల్వి, 
వినికిడి శకితి, దృష్టి  మరియు చలనం వసాతి య. మ్నవుడి ఈ 
ప్ార పంచక జీవిత స్్థతి ఎలలాపుపుడూ ఒకేల్ ఉండదు; శాంతి – 
అశాంతి, కషటినషాటి లు, నాయుయ్నాయుయ్లు, మంచచెడులు అతడి 
జీవితంలో వసూతి  ప్ తూ ఉంటాయ. 

ఇపుడు మీరు యవ్వనంలో, బల్ష్ంగా ఉనా్నరు – అయత్ 
త్వరలో మీరు ఈ రెండింటిలో ఏదో  ఒకటి ఎదురో్కబో తునా్నరు 
– చావు లేక వృదాధా పయుం. కాబటిటి  ఈ ప్ార పంచక జీవితమూ 
అసంపూర్ణమ�ైనద్, అందుకనే ఇది ‘దునియ్’ అనే పేరుతో 
ప్లవబడుతున్నది (ప్రపంచం అనే అర్థమిచ్చి అరబీపదం), 
దీని మూల్క్షరాలు దానా (అంటే అలపుమ�ైంది, అధమమ�ైంది, 
ఉపేకించబడ్ది) మరియు దునూ  (అంటే త్వరలో నశించ్ది, 
అంతమయ్యుది). కాబటిటి , పరలోకంతో ప్ ల్చిత్ ఈ ప్ార పంచక 
జీవితం అతి అలపుమ�ైంది.
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ఈ ప్ార పంచక జీవితంలో కంటే బర్జఖ్ దశలోని మ్నవుడి 
స్్థతి ఎకు్కవ సంపూర్ణమ�ైంది. ఎందుకంటే బర్జఖ్ దశలో అతని 
స్్థతి నిలకడగా ఉంటుంది. ఒకవేళ సజ్జనులలోని వాడెైత్, 
సమ్ధిలో అతను అనుగ్రహించబడతాడు. అతని కంటి చూపుల 
మేరకు అతని సమ్ధి విశాలమవుతుంది, స్వర్గవనాల నుండి 
అలంకరించబడి ఉంటుంది మరియు స్వర్గం దిశలో అతని కొరకు 
ఒక దా్వరం తెరవబడుతుంది. ఈ ప్రపంచంలో దీనిని పొ ందడం 
సాధయుం కాదు. 

(పరలోక దశలోని స్్థతి, పూర్వదశలని్నంటి కంటే ఎకు్కవ 
సంపూర్ణమ�ైంది ఎందుకంటే) పరలోకంలో మనిష్ పూరితి 
సంపూర్ణత్వం ప్రసాదించబడుతుంది – ఈ ప్ార పంచక జీవితంతో ఏ 
విధంగానూ ప్ లచిబడలేని ఒక సంపూర్ణ, పరిపూర్ణ జీవితమది.       

 అంతిమ దినాన్ని మనం ఏ విధంగా నమ్మాలి?

అంతిమదినాని్న విశ్వస్ంచడమంటే మ్నవజాతి మరల్ 
ప్ార ణాలతో లేపబడుతుందని మరియు వారి కరమిలకు ప్రతిఫలం 
ప్రసాదించబడుతుందని విశ్వస్ంచడం. అంతిమ దినం గురించ 
ఖుర్ఆన్ లో మరియు సున్నతులలో తెలుపబడిన ప్రతి దానీ్న 
మనం విశ్వస్ంచడం. 

అంతిమదినం గురించ ఖుర్ఆన్ లో అల్లా హ్ చాల్ 
విపులంగా వివరించాడు, ఉదాహరణకు – “ఓ మ్నవుల్రా! 
మీ ప్రభువునందు భయభకుతి లు కల్గి ఉండండి. నిశచియంగా, ఆ 
అంతిమ ఘడియ యొక్క భూకంపం ఎంతో భయంకరమ�ైనది. ఆ 
రోజ్ ఆవరించనపుడు, పాల్చ్చి ప్రతి స్తతి రీ తన చంటి బిడ్డను స�ైతం 
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మరచప్ వడాని్న, ప్రతి గర్వతి తన గరా్ని్న కోలోపువటాని్న 
నీవు చూసాతి వు. మరియు మ్నవులందరినీ ఏదో  మ�ైకంలో 
ఉన్నటులా  నీవు చూసాతి వు, కానీ (నిజానికి) వారు (మదయుం) త్ార గి 
ఉండరు. కానీ అల్లా హ్ శిక్షయ్ అంత తీవ్రంగా ఉంటుంది.” ఖుర్ఆన్ 
22: 1-2

ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతులలో ఆ రోజ్ యొక్క 
భయంకరమ�ైన మరియు తీవ్రమ�ైన స్వభావం గురించ సాక్షయుమిచ్చి 
అనేక వివరాలు ఇవ్వబడినాయ.

కి్రంద పేర్్కన్నటులా గా అఖీదతుల్ వాస్తియయుహ్ లో షేఖుల్ 
ఇసాలా ం ఇబ్్న తెైమియహ్ (ర) పునరుతా్థ నం తరా్వత సా్థ ప్ంచబడ్ 
దినాని్న విశ్వస్ంచడంతోనే అంతిమ దినాని్న విశ్వస్ంచడమనేది 
పరిమితం కాదు,

“మరణం తరా్వత జరగబో య్ సంఘటనల గురించ 
ప్రవకతి సలలాల్లా హు అలెైహి వసలలా ం తెల్ప్న ప్రతి విషయ్నీ్న 
విశ్వస్ంచడమనేది అంతిమదినాని్న నమమిడంలో ఇమిడి ఉంది.”
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1. సమ్ధి అవస్థ

మరణం తరా్వతి మొదటి మజిలీయ్ సమ్ధి అవస్థ . 
మృతద్హం భూమిలో సమ్ధి చ్యబడిందా లేక సముద్రంలో 
విస్రి వేయబడిందా లేక స్ంహం తిన్నదా లేక గాల్లో కల్ప్ 
వేయబడిందా అనే దానితో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ 
ఎదుర్్కనబో య్ కఠిన పర్క్ష ఇది. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ అవస్థను 
ఎదుర్్కనవలస్ ఉంటుంది మరియు ప్రతి ఒక్కరూ మూడు 
విషయ్ల గురించ ప్రశి్నంచబడతారు;

1. నీ ప్రభువు ఎవరు?
2. నీ ధరమాం ఏది?
3. నీ ప్రవక్త ఎవరు?

విశా్వస్ ఇల్ జవాబిసాతి డు, ‘నా ప్రభువు అల్లా హ్, నా ధరమిం 
ఇసాలా ం మరియు నా ప్రవకతి ముహమమిద్ (సలలాల్లా హు అలెైహి 
వసలలా ం)’. అపుడు ‘ఈ దాసుడు సతయుం పల్కాడు’ అని ఒక 
దివయువాణి ఆకాశాలలో నుండి ధృవీకరిసుతి ంది.

అపుడు అతని కంటిచూపు పరిధి వరకు అతని సమ్ధి విశాలం 
అవుతుంది, స్వరా్గ లంకరణలు అమరచిబడతాయ. స్వర్గంలోనికి 
ఒక దా్వరం తెరవబడి, సువాసనలు మరియు శుభాలు స్వర్గం 
నుండి అక్కడికి వసుతి ంటాయ. ఈ స్్థతి నిససుంద్హంగా అతని 
ప్ార పంచక స్్థతి కంటే ఎంతో సంపూర్ణమ�ైంది.



అంతిమ దినాన్ని మనం ఏ విధంగా నమ్మాలి? 

14

అతని ప్రభువు గురించ, ధరమిం గురించ మరియు ప్రవకతి 
గురించ ప్రశి్నంచ బడినపుడు, అవిశా్వస్ మరియు కపట విశా్వస్ 
ఇల్ జవాబిసాతి డు, ‘ఓహ్, ఓహ్, నాకు తెలీదు. ప్రజలు ఏదో  అనడం 
వినా్నను మరియు నేను కూడా అల్గే అనా్నను.’

‘ఓహ్, ఓహ్’ అనే దాని అరా్థ ని్న పరిశీల్ంచండి. ‘దాసుడికి ఏదో 
జాఞు పకం వచచింది, దానిని గురుతి  చ్సుకోవాలని ప్రయతి్నంచాడు 
కానీ, అది జఞుప్తి కి రాలేదు’ అనే విషయ్ని్న సూచసుతి న్నది.

జాఞు పకం చ్సుకునే సామర్థ్ం కోలోపువడమనేది అసలు 
తెల్యక ప్ వడం కంటే ఘోరమ�ైన బాధను కల్గిసుతి ంది. ఒకవేళ 
మీకు ఎవరెైనా ఏదెైనా అడిగిత్, అది నిజంగా మీకు తెల్యని 
విషయమ�ైత్, మీరు త్ల్కగా ‘నాకు తెలీదని’ జవాబిచచి వేసాతి రు. 
దీనిలో సంద్హించవలస్న అవసరం లేదు. అల్గే ఎల్ంటి 
దుఃఖమూ కలుగదు. కానీ, ఒకవేళ మిముమిల్్న ఎవరెైనా ఏదెైనా 
విషయం గురించ అడిగిత్, అది మీకు తెల్స్న విషయమే అయనా 
గురుతి కు తెచుచికోలేకప్ త్, బాధ కలుగుతుంది.

అందుకని, అవిశా్వస్ ‘ఓహ్, ఓహ్’ అని అంటాడు – తనకేదో 
గురుతి న్నటులా గా – మరల్ “నాకు తెలీదు. ప్రజలు ఏదో  అనడం 
వినా్నను మరియు నేను కూడా అల్గే అనా్నను” అంటాడు. 

అపుడు ఒక ప�దదు  ఇనుప సుతితితో అవిశా్వస్ బాదపడగా, అతడు 
ప�దదుగా అరిచ్ అరుపు, జినా్నతులు మరియు మ్నవులు తపపు 
ప్రతిదీ వింటుంది – ఎందుకంటే ఒకవేళ వారే గనుక వినగల్గిత్, 
వారు చెవిటి వాళ్ళుగా మ్రి ప్ తారు. ఆ ఇనుప సుతితి  ఎంత 
ప�దదుగా ఉంటుందంటే, మీనా వంటి పటటిణంలోని ప్రజలందరూ కల్స్ 
ఎతతిడానికి ప్రయతి్నంచనా, వారు దానిని ప�ైకెతతిలేరు. 
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సమ్ధి అవస్థను విశ్వస్ంచడం తపపుని సరి. ఎందుకంటే 
దానిని విశ్వస్ంచడమనేది అంతిమ దినంప�ై విశా్వసంలోని ఒక 
భాగం.

 ప్రశని: సమ్ధి అవస్థ  ఈ ప్రపంచంలోనే సంభవిస్్త ండగా, 
దాన్న్ అంతిమదినం ప�ై విశావాసంలోన్ భాగంగా ఎల్ 
విశవాస్ంచాలి?

జవాబు: ఒక మనిష్ చనిప్ యనపుడు, అతని తీరుపుదినం 
సా్థ ప్ంచ బడుతుంది. (అల్ సమ్ధి అవస్థ  అంతిమదినంప�ై 
విశా్వసంలోని భాగమవుతుంది)
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2. సమ్ధి శిక్షలు మరియు దాన్ అన్గ్రహ్లు

సమ్ధి శిక్ష మరియు దాని అనుగ్రహ్లు, అంతిమ దినంప�ై 
విశా్వసంలో కల్స్ ఉనా్నయ. దీనికి ఋజ్వు, ఖుర్ఆన్ 
లోని అల్లా హ్ యొక్క ఈ వచనాలు, “వారు ప్రవేశించ్ శాశ్వత 
స్వర్గవనాలలో కి్రంద స�లయ్ళ్ళు ప్రవహిసూతి  ఉంటాయ. అక్కడ 
వారికి వారు కోరేది లభిసుతి ంది. దెైవభీతి గలవారికి అల్లా హ్ ఈ 
విధంగా ప్రతిఫలమిసాతి డు. ఎవరెైత్, పరిశుదుధా లుగా ఉండగా 
దెైవదూతలు వారి ప్ార ణాలు తీసాతి రో, వారితో; ‘సల్ము అలెైకుమ్ 
(మీకు శాంతి కలుగు గాక)! మీరు చ్స్న మంచ పనులకు 
ప్రతిఫలంగా స్వర్గంలో ప్రవేశించండి’ అని అంటారు” 16:31-32

ప�ైన పేర్కొనబడిన వచనంలోన్ ఋజువు పదాలు - ‘ఎవర�ైతే, 
పరిశుద్ధు లుగా ఉండగా దెైవదూతలు వారి ప్ార ణాలు తీసా్త రో, 
వారితో; “ ‘సల్ము అల�ైకుమ్ (మీకు శాంతి కలుగు గాక)! మీరు 
చేస్న మంచి పన్లకు ప్రతిఫలంగా సవార్ంలో ప్రవేశించండి’ ” . 

వారు భూమ్యుకాశాలంతటి వ�డలుపున్న స్వర్గంలోనికి 
ప్రవేశించరు గానీ, స్వర్గం నుండి ప్రసాదించడుతున్న అనుగ్రహ్లతో 
కూడిన సమ్ధిలోనికి వ�ళతారు. దీని గురించ అల్లా హ్ వచనాలు 
ఇల్ ఉనా్నయ, “అయత్ (చనిప్ య్ వాడి) ప్ార ణం గ్ంతులోనికి 
వచచినపుడు మీరెందుకు ఆపలేరు. మరియు అపుడు మీరు 
(ఏమీ చ్యలేక) చూసూతి  ఉండి ప్ తారు. మరియు అపుడు, 
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మేము అతనికి మీ కంటే చాల్ దగ్గరలో ఉంటాము, కానీ మీరు 
చూడలేకప్ తారు. ఒకవేళ మీరు ఎవరి అదుపాజఞు (అధీనం) 
లో లేరనుకుంటారో, మీరు సతయువంతులే అయత్ దానిని (ఆ 
ప్ార ణాని్న) ఎందుకు తిరిగి రప్పుంచుకోలేరు? కాని అతడు 
(మరణించ్వాడు), (అల్లా హ్) సాని్నధాయుని్న పొ ందినవాడెైత్, 
అతని కొరకు సుఖసంతోషాలు మరియు తృప్తి  మరియు 
పరమ్నందకరమ�ైన స్వర్గవనం ఉంటాయ.” 56:83-89

ఇది ప్ార ణం గ్ంతులోనికి చ్రుకున్నపుడు జరిగే సంఘటన. 
ఈ వచనం అతని ఆతమి బయటికి రాక ముంద్ అనుగ్రహ్ల 
శుభవారతి మ్నవుడికి ఇచ్చి బదులు,  సమ్ధి అనుగ్రహ్ని్న 
పేర్్కంటున్నది. అతని ఆతమితో ఇల్ చెపపుడం జరుగుతుంది, 
“బయటికి రా, ఓ ప్రశాంతమ�ైన ఆతామి. బయటికి రా – నీ ప్రభువు 
క్షమ్పణ కోరకు మరియు ప్రశన్నత కొరకు.” అపుడు ఆ ఆతమి 
సంతృప్తి  చెందుతుంది మరియు వేగంగా బయటికి వచ్చిసుతి ంది.    

ఇక సున్నతు నుండి ఋజ్వు విషయ్నికి వసేతి , ప్రవకతి 
సలలాల్లా హు అలెైహి వసలలా ం అనేక హదీథులలో సమ్ధిలో 
మ్నవుడు అనుగ్రహ్లు పొ ందుతాడని పేర్్కనా్నరు. వాటిలో 
కొని్నంటిని మేము ప�ైన ఉదహరించ యునా్నము. 

సమ్ధి శిక్ష కూడా ఖుర్ఆన్ వచనాల మరియు సున్నతుల 
నుండి ఋజ్వు చ్యబడింది. ఫ్ర్ఔన్ ప్రజల గురించ అల్లా హ్ 
వచనాలు ఇల్ ఉనా్నయ, “(ఇదిగో) అగి్న; ప్రతి ఉదయం మరియు 
సాయంత్రం వారు దాని ముందుకు రప్పుంచబడుతుంటారు.” ఇది 
అంతిమ ఘడియ సా్థ ప్ంచబడక మునుపే సంభవిసుతి ంది. 
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ఇద్ వచనంలో అల్లా హ్ ఇంకా ఇల్ పలుకుతునా్నడు, “మరి 
ప్రళయం సంభవించన నాడు, ‘ఫ్రౌను జనులను దుర్రమ�ైన 
శిక్షలో పడవేయండి (అని ప్రకటించబడుతుంది).’ ” 40:46

ఇంకా ఖుర్ఆన్ లోని 6వ అధాయుయంలో అల్లా హ్ ప్రకటన 
ఇల్ ఉంది: “.... ఈ దురామిరు్గ లు మరణయ్తనలో ఉన్నపుడు, 
దెైవదూతలు తమ చ్తులు చాచ, ‘సరే! ఇక మీ ప్ార ణాలు (బయటికి) 
తీయండి. మీరు అల్లా హ్ కు అబదాధా లను ఆపాదించనందుకూ, 
అల్లా హ్ ఆయతుల పటలా  గరా్వతిశయంతో విర్రవీగినందుకు గాను 
ఈ రోజ్ మీకు పరాభవంతో కూడిన శిక్ష విధించబడుతుంది’ 
అని చెబుతుండగా (ఆ దృశాయుని్న) నీవు చూడగల్గిత్ ఎంత 
బావుండును!” 6:93

దురామిరు్గ ల ఆతమిలు వారి ద్హంలో నుండి బయటికి రావడానికి 
వ�నకాడు తుంటాయ. ఎందుకంటే శిక్ష పడబో తుందనే వారతి వాటికి 
తెల్యజేయ బడుతుంది – దాని నుండి మేము అల్లా హ్ శరణు 
అరి్థసుతి నా్నము. ఆతమిలు సంకోచసుతి ంటాయ మరియు తమకు 
వాగాదు నం చ్యబడిన కఠినశిక్ష నుండి తప్పుంచుకోవడం కొరకు 
ద్హంలో నుండి బయటికి రాకూడదని కోరుకుంటాయ.    

“.... ఈ దురామిరు్గ లు మరణయ్తనలో ఉన్నపుడు, 
దెైవదూతలు తమ చ్తులు చాచ, ‘సరే! ఇక మీ ప్ార ణాలు (బయటికి) 
తీయండి. మీరు అల్లా హ్ కు అబదాధా లను ఆపాదించనందుకూ, 
అల్లా హ్ ఆయతుల పటలా  గరా్వతిశయంతో విర్రవీగినందుకుగాను 
ఈ రోజ్ మీకు పరాభవంతో కూడిన శిక్ష విధించ బడుతుంది’ ” 
ఖుర్ఆన్ వచనాల భావానువాదం 6:93
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 ఈ వచనంలో ఋజువు చేసే పదాలు - ‘ఈ రోజు మీకు 
పరాభవంతో కూడిన శిక్ష విధించబడుతుంది’.

ఈ వచనంలోని ‘ఈ(రోజ్)’ అంటే ‘ఈ రోజ్ మీకు మీ ధరామిని్న 
పరిపూర్ణం చ్సాను’ అనే అల్లా హ్ పలుకులలో తెల్ప్నటులా గా 
ప్రసుతి త (దినం).

కాబటిటి , ఇక్కడ ‘ఈ(రోజ్)’ అంటే దురామిరు్గ లు ‘మరణించ్ రోజ్’. 

ఖుర్ఆన్ లో మరో చోట అల్లా హ్ ప్రకటన ఇల్ ఉంది, “కానీ 
ఎవడెైత్ ధిక్కరించ్ మ్ర్గభ్రషుటి లోలా  గనక చ్రిప్ త్, వాడి కొరకు 
ఆతిథయుంగా సలసల కాగే నీరు ఉంటుంది. నరక ప్రవేశం ఉంటుంది.” 
56:92-94

నమ్జ్లో మనం ఇల్ అరి్థసాతి ము, 
أعوذ بالله من عذاب جهنم و من عذاب القبر

నరకాగి్న య్తన నుండి మరియు సమ్ధి య్తన నుండి 
మేము అల్లా హ్ యొక్క శరణు వేడుకుంటునా్నము.

కాబటిటి , ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల నుండి సమ్ధి 
య్తన ఋజ్వు చ్యబడింది. దానిని విశ్వస్ంచడమనేది 
అంతిమ దినాని్న విశ్వస్ంచడంలోని ఒక భాగం.

 సమ్ధి శిక్షలు దేహ్న్కా లేక ఆతమాకా?

ప్ార థమికంగా సమ్ధి య్తనకు ఆతమి గురి చ్యబడుతుంది. 
అయత్ అది ద్హ్నికి కూడా చ్రవచుచి. ఏద్మ�ైనా, శర్రంప�ై 
అసలు దాని ప్రభావమేమీ ఉండదని కాదు. అది మన కళళుకు 
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కనబడక ప్ యనా, ఆసా్వదిసుతి ంది  తపపుకుండా య్తన బాధను 
అనుభవిసుతి ంది మరియు అనుగ్రహ్ల శుభాలను ఆసా్వదిసుతి ంది.

సమ్ధి య్తన ఈ ప్ార పంచక య్తన లేక శుభాలకు 
భిన్నంగా ఉంటుంది. ఈ ప్ార పంచక య్తన లేక శుభాలు మన 
శర్రంప�ై సంభవిసాతి య మరియు దాని ప్రభావం ఆతమిప�ై కూడా 
పడుతుంది. అయత్ బర్జఖ్ దశలోని య్తన లేక శుభాలు 
ఆతమిప�ై సంభవిసాతి య మరియు దాని ప్రభావం శర్రంప�ై కూడా 
పడుతుంది.

ప్రశ్న: అవిశా్వస్ కొరకు అతని కుడి ఎడమల ప్రక్కటెముకలు 
ఒక దానిలో మర్కటి జొచుచికునేల్ సమ్ధి కుంచంచుకు 
ప్ తుందని మీరేల్ చెపపుగలరు? ఒకవేళ మనం సమ్ధి త్రవి్వ 
చూసేతి , దాని స�ైజ్లో ఎల్ంటి మ్రూపు మనకు కనబడదు మరియు 
మృతద్హం అల్ జరిగిన చహ్్నలేమీ మనకు కనబడవు కదా!

జవాబు: సమ్ధి య్తన ముఖయుంగా ఆతమిప�ై సంభవిసుతి ంది. 
ఇక్కడ దాని చహ్్నలు మృతద్హం ప�ై కనబడతాయని కాదు. 
ఒకవేళ అది మృతద్హంప�ై సంభవించ్టటలాయత్, అది అగోచర 
విషయ్ల (గెైబ్) ప�ై విశా్వసం అనే దానికి చెంది ఉండ్ది కాదు. 
అంత్గాక దాని ఎల్ంటి ప్రయోజన కల్గేది కాదు. కానీ, సమ్ధి 
య్తన అనేది అగోచర (గెైబ్) విషయ్లకు చెందినది మరియు 
అది ఆతమికు సంబంధించంది. 

ఒక వయుకితి తన కలలో నిలుచున్నటులా , బయటికి వ�ళ్ళుతున్నటులా  
మరియు మరల్ వసుతి న్నటులా , ద్నికో గుదుదు  కున్నటులా  మరియు 
ఎవరో అతనిని గుదిదునటులా గా చూసాతి డు, అయత్ నిజానికి ఇదంతా 
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చూసుతి న్నపుడు, అతను తన మంచం ప�ైనే నిద్రప్ తూ ఉంటాడు. 
అల్గే, ఎవరెైనా వయుకితి తన మంచం ప�ైనే నిద్రప్ తున్నపుడు, 
తను ఉమ్రహ్ చ్యడం కొరకు ప్రయ్ణిసుతి న్నటులా , తవాఫ్, సయీ 
చ్సుతి న్నటులా , తన తల గ్రిగించుకున్నటులా  లేక తల వ�ంటు్ర కలు 
చన్నగా కతితిరించుకున్నటులా , ఆ తరా్వత తన ద్శానికి మరల్ 
వచచినటులా  చూడవచుచి – ఇదంతా అతను ఎల్ంటి కదల్కలూ 
లేకుండా అతని శర్రం పక్కలోనే పడుకుని ఉండగా జరుగుతుంది. 
కాబటిటి , ఆతమి యొక్క స్్థతి, శర్రం యొక్క స్్థతికి భిన్నమ�ైంది.
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3. పునరుతా్థ నం

మహో న్నతుడెైన అల్లా హ్ తీరుపుదినమున మన శర్రాలను 
నగ్నపాదాలతో, నగ్నంగా మరియు సుంతీ చ్యబడని స్్థతిలో 
లేపుతాడు.

నగ్నపాదాలతో: ఎల్ంటి చెపుపులు, బూటులా  లేకుండా అంటే 
పాదాలప�ై పాదరక్షల వంటి ఎల్ంటి ఆచాఛాదనా లేకుండా.

నగ్నంగా: ఎల్ంటి దుసుతి లూ లేకుండా

సుంతీ చ్యబడని స్్థతిలో: అంటే ఒడుగులు చ్యబడకుండా

కొని్న హదీథులలో ‘బుహ్మిన్’ అని పేర్్కనబడింది – అంటే 
ఎల్ంటి సంపద లేకుండా. అక్కడ ప్రతి ఒక్కరూ తమ కరమిలను 
మ్త్రమే కల్గి ఉంటారు.

పునరుతా్థ నం అంటే తిరిగి లేపబడటం, అంత్గాని కొతతిగా 
మరల్ సృష్టించబడటం కాదు. దీని గురించ ఖుర్ఆన్ లోని అల్లా హ్ 
పలుకులు ఇల్ ఉనా్నయ, “వారికి చెపుపు: ‘వాటిని తొల్సారి 
సృష్టించనవాడ్ (తిరిగి) బ్రతికిసాతి డు. ఆయన అని్న రకాల సృష్టి  
ప్రకి్రయను గురించ క్షుణ్ణంగా తెల్స్నవాడు’” 36:79 

ఒకవేళ అది కొతతి  సృష్టి  అయనటలాయత్, ఈ ప్రపంచంలో 
పాపాలు చ్స్న శర్రం శిక్షల నుండి తప్పుంచుకుంటుంది మరియు 
కొతతి  శర్రం శిక్షలను అనుభవిసుతి ంది. ఇది నాయుయ్నికి విరుదధాం. 
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పునరుతా్థ నం జరిగేది కొతతి  శర్రాలప�ై కాదు, కానీ అది తిరిగి 
లేపబడిన శర్రాల ప�ైనే (ఆతమిను, దాని పాత శర్రంలోనే పునః 
ప్రవేశింపజేయడం) అని దివయు గ్రంథాలు మరియు వివేకవంతులు 
సాక్షయుమిసుతి నా్నయ.

 మన్ష్ చన్పో యి ఉండవచ్చు, (అతన్ శరీరాన్ని) 
స్ంహం తినేస్ ఉండవచ్చు. మరి అల్ంటపుడు తిరిగి 
ఎల్ లేపబడతాడు?

ప్రశ్న: పునరుతా్థ నం ఎల్ జరుగుతుంది? మ్నవుడు 
చనిప్ య ఉండవచుచి, (అతని శర్రాని్న) స్ంహము వంటి 
కూ్ర రమృగాలు తినేయటం వలన, దాని మ్ంసం వాటి శర్రంలో 
రకతింగా మ్రి  ప్రవహిసూతి  ఉండి ఉండవచుచి ....

జవాబు: అల్లా హ్ – ఏకెైకుడు, ప్రతి దానిప�ై ఆయనకు 
ఆధిపతయుం ఉంది – ఆయన ఏకెైకుడు, ఆయన ‘అయప్ ’ అంటే 
చాలు, అది అయప్ తుంది.  

చెల్లా చెదురుగా విస్రి వేయబడిన, తినబడిన లేక గాల్లో కల్ప్ 
వేయబడిన మృతద్హ్లను తిరిగి ఏకం కమమినే ఆయన ఆజఞుతో, 
అవి తిరిగి శర్రంగా ఏరపుడిప్ తాయ. దీనిని విశ్వస్ంచడమనేది 
కూడా పూర్వం పేర్్కనబడిన ఈ కి్రంది మూలస్దాధా ంతం ప�ైనే 
ఆధారపడి ఉంది, 

‘గెైబ్ (అగోచర విషయ్ల) గురించన వారతిలని్నంటినీ అల్గే 
అంగ్కరించడం మ్నవులప�ై తపపునిసరిగా చ్యబడింది (ఎల్ 
లేక ఎందుకు అని ప్రశి్నంచకుండా)’
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ప్రజలు నగ్నపాదాలతో, నగ్నంగా మరియు సుంతీ చ్యబడని 
స్్థతిలో తిరిగి లేపబడతారనే రసూలుల్లా హ్ సలలాల్లా హు 
అలెైహి వసలలా ం పలుకులు విని, ఆయ్షా రదియల్లా హు అనాహ్  
అడుగుతారు, “పురుషులు మరియు స్తతి రీలు ఒకరి వ�ైపు మర్కరు 
చూసుకుంటూ ఉంటారా?”. దానికి ప్రవకతి సలలాల్లా హు అలెైహి 
వసలలా ం ఇల్ జవాబిచాచిరు, “అపపుటి పరిస్్థతి ఒకరి వ�ైపు మర్కరు 
చూసుకోవడం కంటే చాల్ గంభీరంగా ఉంటుంది (తీరుపు భయంతో 
ఒకరినొకరు పటిటించుకునే స్్థతిలో ఉండరు)”. 

కాబటిటి , ఆ రోజ్ ఒకరి వ�ైపు మర్కరు చూసుకునే స్్థతిలో 
ఉండరు. ఎందుకంటే ఖుర్ఆన్ లోని అల్లా హ్ పలుకులు ఇల్ 
తెలుపుతునా్నయ, “ఆ రోజ్ మ్నవుడు తన స్ దరుడి నుండి, 
తన తల్లా నుండి, తన తండి్ర నుండి, తన భారయు నుండి, తన 
సంతానం నుండి దూరంగా పారిప్ తాడు. ప్రతి వయుక్తి – ఆ రోజ్న 
– ఇతరులను పటిటించుకోలేనంత ఘోర స్్థతిలో ఉంటాడు” 80:34-
37. అతను ఎంత భయంకరమ�ైన పరిస్్థతిలో ఉంటాడంటే, తన 
స్వంత బిడ్డలను మరియు బంధువులను కూడా పటిటించుకోలేడు. 
“బాకు ఊదబడినపుడు, వారి మధయు ఎల్ంటి బంధుత్వం మిగిల్ 
ఉండదు, ఒకరి గురించ మర్కరు అడగను కూడా అడగలేరు” 
23:101
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4. సూరుయుడు సృష్టికి అతి దగ్రగా రావడం

అంతిమ దినం గురించన మేము విశ్వస్ంచ్ దానిలో సూరుయుడు 
తన సృష్టికి అతి దగ్గరగా – ఎంత దగ్గరగా అంటే ఒక మీలు 
దూరమంత దగ్గరా తీసుకు రాబడతాడని మేము విశ్వస్సాతి ము. 
మీలు అంటే మహిళలు తమ కంటిలో కాటుక రాసుకోవబడానికి 
వాడ్ పులలా  లేక ఒక మ�ైలు దూరం – ఈ రెండు పరిస్్థతులలోనూ 
– సూరుయుడు ప్రజల న�తితి  మీద ఉంటాడు.

 అంతిమ తీరుపుదినం నాడు సూరుయుడు, సృష్టికి ఒక మ�ైలు 
దూరమంత దగ్రికి రావడం ఎల్ సాధయుం?

ప్రశ్న: ఒకవేళ సూరుయుడు మన వ�ైపుకు ఒక చ్తి దూరం 
జరిగినా అది భూమిని దగదుం చ్స్వేసుతి ందనేది ఈ రోజ్ మనకు 
తెల్స్న విషయం. మరి సృష్టికి మీలు దూరమంత దగ్గరగా 
సూరుయుడు తీసుకు రాబడటం ఎల్ సాధయుం?

జవాబు: ఒక విశా్వస్ యొక్క బాధయుత మరియు మన విశా్వసం 
తపపుని సరిగా కి్రంది నియమంప�ై ఆధారపడి ఉండాల్, 

“అగోచర (గెైబ్) విషయ్లను ఎల్ మరియు ఎందుకు అని 
ప్రశి్నంచకుండా వాటిని అంగ్కరించడం”

అగోచర విషయ్లను మీ ఊహలు అందుకోలేవు. అందువలన 
వాటిని అంగ్కరించడం మరియు ఇల్ అనడం మీప�ై తపపునిసరి 
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విధి, ‘మేము విశ్వస్ంచాము మరియు సాక్షయుమిసుతి నా్నము – 
తీరుపు దినం నాడు సూరుయుడు సృష్టికి ఒక మీలు దూరమంత 
దగ్గర తీసుకురాబడతాడు’. దీనిప�ై ఎల్ంటి ప్రశ్నలెైనా అడగడం 
బిద్’అ (నూతన కల్పుతం) కి్రందికి వసుతి ంది. అందుకనే అల్లా హ్ 
యొక్క ఇస్తివా (అల్లా హ్ తన స్ంహ్సనాని్న అధిరోహించడం) 
గురించ ప్రజలు ఇమ్ం మల్క్ రహిమహుల్లా హ్ ను ‘ఆయన 
ఎల్ అధిరోహిసాతి డు (ఇస్తివా)?’ అని అడిగినపుడు, ఆయనిల్ 
జవాబిచాచిరు, “దాని గురించ ప్రశి్నంచడం బిద్’అ (నూతన 
కల్పుతం)”. 

అల్గే ఏ అగోచర విషయం గురించెైనా ప్రశి్నంచడం బిద్’అ 
కి్రందికి వసుతి ంది. వాటి విషయంలో మనం వాటిని అంగ్కరించడం 
మరియు సమరిపుంచుకోవడం మ్త్రమే చ్య్ల్.

మరో జవాబు ఏమిటంటే – ఈ ప్రపంచంలో ఉండ్ 
బలహీన స్్థతిలో మ్దిరిగానే ఆరోజ్న శర్రాలు బలహీనంగా 
పునరుత్థరించబడవు – (వేడికి) తటుటి కోలేని బలహీనతతో. 
శర్రాలు సంపూర్ణ స్్థతిలో పునరుత్థరించబడతాయ. అందు వలన 
ఒక్క రోజ్ 50 వేల సంవతసురాలంత దీర్ంగా ఉండ్ ఆ తీరుపుదినం 
నాడు ప్రజలు అన్నపానీయ్లు సేవించకుండా నిలబడి ఉంటారు 
– అల్ నిలబడటం ఈ ప్రపంచంలో అసాధయుం. 

కాబటిటి , సూరుయుడు దగ్గరగా తీసుకు రాబడతాడు మరియు 
దాని సామీపాయుని్న తటుటి కునే శకితి శర్రాలకు ఇవ్వబడుతుంది – 
అల్గే 50 వేల సంవతసురాలకు సమ్నమ�ైన ఆ అంతిమ దినం 
నాడు అన్నపానీయ్లు సేవించకుండా నిలబడ్ శకితి కూడా.
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(మరో ఉదాహరణ) – స్వర్గవాసులలో నుండి ఒక వయుకితి, వేల 
సంవతసురాలు ప్రయ్ణించ్టంత దూరంలో విసతిరించ ఉన్న తన 
సామ్్ర జయుం వ�ైపు చూసాతి డు – తనకు అతి దగ్గరలో ఉన్న ప్ార ంతాని్న 
చూడగల్గినంత సపుషటింగా అతడు దాని చటటిచవరి ప్ార ంతాని్న 
చూడగలడు – ఈ ప్రపంచంలో అల్ చ్యడం అసాధయుం. 

కాబటిటి , అంతిమదినంనాడు తిరిగి లేపబడ్ మన శర్రాల స్్థతి 
ఈ ప్రపంచంలోని మన శర్రాల స్్థతికి మధయు చాల్ భేదం ఉంది.
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5. ప్రజల కరమాల పత్రం

అల్లా హ్ అంతిమ దినాని్న ‘యౌముల్ హిసాబ్’ అంటే లెక్క 
చూడబడ్ దినం అనే పేరుతో ప్ల్చనాడు. ఎందుకంటే, అది 
మ్నవజాతి కరమిల లెక్కలు చూడబడ్ దినం. అయత్ ఆ లెక్క 
ఇదదురు వాయుపారుల మధయు డబుబు ఇచచిపుచుచికునే విషయంలో 
జరిగే బేరసారాల లెక్క వలే ఉంటుందా?

లేదు. ముమ్మిటిక్ లేదు. విశా్వస్ కొరకు, కరమిల పత్రం 
లెక్క అల్లా హ్ యొక్క దయ, అనుగ్రహం మరియు కనికరాలతో 
చూడబడుతుంది. అల్లా హ్ విశా్వస్ని తన దగ్గరకు తీసుకుని, 
అతనిని కప్పు, అతని తపుపులను ఒపుపుకునేల్ చ్సాతి డు. అల్లా హ్ 
అతనితో అతను తను చ్స్న పాపాని్న ఒపుపుకునే వరకు మరియు 
ప్ార యశిచిత పడ్ వరకు ఇల్ అంటాడు, “నువు్వ ఫల్నా రోజ్న 
ఈ పాపం చ్సావు ...”. అపుడు అల్లా హ్ అతనితో ఇల్ అంటాడు, 
“నేను ప్రపంచంలో నీ పాపాలను దాచ వేసాను మరియు ఈరోజ్న 
వాటిని క్షమిసుతి నా్నను.”   

ఏ పాపమూ చ్యకుండా జీవితం గడిప్న వారెవ్వరూ 
మనలో లేరు – గుపతిమ�ైన పాపాలు (రెండు రకాలు) మన 
మనసుసుకు సంబంధించనవి. బహిరంగ పాపాలు మన శర్రాలకు 
సంబంధించనవి, అయత్ ప్రజలు వాటిని చూడలేరు. బహశా 
ఎవరెైనా చెడు చూపుతో ద్నిన�ైనా చూసుతి న్నపుడు, అతడు 
అనుమతించబడిన ఉద్దుశయుంతోనే దానిని చూసుతి నా్నడ్మోనని 
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మీరు భావించవచుచి – అసలు విషయం మీకు తెలీదు. కాబటిటి  
అల్లా హ్ పలుకులు ఇల్ ఉనా్నయ, “కళ్ళు చ్సే చెడు మరియు 
మనసుసులలో దాగి ఉన్న చెడు అల్లా హ్ కు తెలుసు.” 40:19

కళ్ళు చ్సే చెడు ఒకరి భావాలకు సంబంధించంది – దానిని 
ఎవ్వరూ కనిప�టటిలేరు – ఈ కను్న అనుమతించబడిన మేరకే 
చూసుతి ందనే విషయం ఎవరికి తెలుసుతి ంది?

“మరియు మనసుసు దాచ్దంతా” ఇది గుపతిమ�ైంది. ‘నేను నీ 
కొరకు వాటిని ప్రపంచంలో దాచ వేసాను మరియు ఈనాడు నేను 
వాటిని నీ కొరకు క్షమించ వేసాను’ అని అల్లా హ్ పల్కినాడు. 

అవిశా్వస్ లెక్క ఈవిధంగా తీసుకోబడదు. వారు తమ 
తపుపులను ఒపుపుకునేల్ చ్యబడతారు మరియు వారితో 
ఇల్ చెపపుబడుతుంది, “నీవు ఫల్నా ఫల్నా పాపం చ్సావు”. 
ఒకవేళ వారు నిరాకరిసేతి , వారి నాలుకలు, చ్తులు, కాళ్ళు వారు 
చ్స్న పాపకారాయుల గురించ సాక్షయుం పలుకుతాయ – వారి చరమిం 
కూడా వారికి వయుతిరేకంగా సాక్షయుమిసుతి ంది, “అపుడు వారు తమ 
చరమింతో ఇల్ అంటారు, ‘మీరు మ్కు వయుతిరేకంగా ఎందుకు 
సాక్షయుమిసుతి నా్నరు?”

అపుడవి (ఆ శర్ర భాగాలు) ఇల్ అంటాయ, “అని్న 
వసుతి వులకూ మ్టాలా డ్ శకితిని ఇచచిన అల్లా హ్ య్ మ్కూ మ్టాలా డ్ 
శకితిని ప్రసాదించాడు. ఆయనే మిముమిల్్న తొల్సారి పుటిటించాడు. 
మరి ఆయన వ�ైపునకే మీరంతా మరల్ంచబడతారు” అని 
అంటాయ. “మీరు రహసయుంగా పాలపుడుతున్నపుపుడు మీ చెవులు, 
మీ కళ్లా , మీ చరామిలు మీకు వయుతిరేకంగా సాక్షయుమిసాతి యన్న 
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ఆలోచన మీకు ఉండ్ది కాదు. ప�ైగా మీరు చ్సేవనీ్న అల్లా హ్ కు 
కూడా తెల్యవని అనుకునేవారు. మీ ప్రభువు గురించ మీరు 
చ్స్న ఈ దురాలోచనే మిముమిల్్న సర్వనాశనం చ్స్ంది. చవరకు 
మీరు ఘోర నషాటి నికి గురయ్యురు”. ఈ స్్థతిలో వీరు ఓరుపు 
వహించనా (వహించకప్ యనా), నరకాగే్న వారి నివాసం. ఒకవేళ 
వారు క్షమ్భిక్ష కోసం అరి్థంచనా క్షమించబడరు”. 41:21-24.

అవిశా్వసులు తమ పాపకారాయులను ఒపుపుకుంటారు. వారి 
కరమిల ఫల్తంగా వారు అవమ్నానికి గురి చ్యబడతారు. 
అపుడు సాక్షులు ఇల్ సాక్షయుమిసాతి రు, “తమ ప్రభువుప�ై 
అసతాయులను కల్పుంచన వారు వీళ్ళు” 11:18. 

కాబటిటి , లెక్క తీసుకోవడంలో విశా్వస్ మరియు అవిశా్వస్కి 
మధయు చూపబడ్ ఈ భేదాని్న చూడండి.  

 ప్రశని: ఈ ల�కకొ న్ండి ఎవర�ైనా తప్పుంచ్కోగలగుతారా?

జవాబు: అవును, ఒక సమూహ్నికి ఈ లెక్క నుండి 
మినహ్యంపు ఉంటుంది. తనకు తన సమ్జం మరియు 
వారిలో నుండి కరమిల లెక్క తీసుకోబడకుండానే స్వర్గంలో ప్రవేశించ్ 
70,000 మంది చూపబడినారని రసూలుల్లా హ్ సలలాల్లా హు 
అలెైహి వసలలా ం పల్కారు. “వారు ఎవరంటే రుఖయ్యును 
ఆశ్రయంచని వారు, దుశ్శకునాలను నమమినివారు మరియు 
పచచి పొ డవబడని వారు; వారు తమ ప్రభువునే నముమికున్న 
వారు. ...” (సహీహ్ అల్ బుఖ్ర్)
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6. తా్ర స్

“ఆ రోజ్ బరువు (తూకం) కూడా సతయుమే.” 7:8 

“మేము ప్రళయదినాన నాయుయంగా తూచ్ త్ార సులను 
న�లకొలుపుతాం” 21:47 

తీరుపుదినం రోజ్న రెండు పళీలా లున్న త్ార సులో కరమిలు 
తూచబడతాయ, ఒక పళ్లా ంలో మంచపనులు ఉంచబడతాయ 
మరియు రెండో  పళ్లా ంలో చెడు పనులు.

ప�ై ఆయతులను బటిటి , మన కరమిలు తూచబడతాయని 
అర్థమవుతున్నది. “కనుక ఎవడు అణుమ్త్రం సతా్కరయుం 
చ్స్నా దాని్న అతను చూసుకుంటాడు. మరెవడు అణుమ్త్రం 
దుషా్కరయుం చ్స్నా దాని్న అతను చూసుకుంటాడు.” 99:7-8 

రసూలుల్లా హ్ సలలాల్లా హు అలెైహి వసలలా ం ఇల్ పల్కారు, 
“రెండు వచనాలు అల్లా హ్ చాల్ ఇషటిమ�ైనవి, నాలుకప�ై త్ల్కగా 
పలుకబడతాయ, కానీ త్ార సులో చాల్ బరువుగా ఉంటాయ, 

سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظيم

సుబ్ హ్నల్లా హు బి హమిదు హి, సుబ్ హ్నల్లా హిల్ అజీమ్.” 
(సహీహ్ బుఖ్ర్)

కాబటిటి  సృష్టితాల కరమిలు తూచ్ందుకు ఈ త్ార సు ఏరాపుటు 
చ్యబడుతుంది.
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 ప్రశని: తా్ర స్లో కరమాలు ఎల్ తూచబడతాయి – అవి కర్తల 
లక్షణాలు మరియు పన్ల రూపంలో ఉంటాయి కదా !
జవాబు: దీనికి జవాబు ఇంతకు ముందు పేర్్కన్న ‘ఎల్ 

మరియు ఎందుకు అని అడుగకుండా వాటిని అంగ్కరించడం 
మరియు సమరిపుంచుకోవడం మనప�ై తపపునిసరి చ్యబడింది’ 
అనే మూలస్దాధా ంతమే. 

అయత్, పండితులు ఈ ప్రశ్నకు జవాబిసూతి , కరమిలకు 
ఆకారాలుంటాయని మరియు అవి పళ్లా ంలో ఉంచబడతాయని 
తెల్పారు. కరమిలు బరువుగా ఉండవచుచి లేక త్ల్కగా ఉండవచుచి. 
అబూ సయీద్ ఖుదీ్ర రదియల్లా హు అనుహ్  ఉలేలా ఖంచన సహీహ్ 
ముస్లా ంలోని హదీథును పండితులు ప్ార మ్ణికంగా ఇల్ 
పేర్్కనా్నరు, రసూలుల్లా హ్ సలలాల్లా హు అలెైహి వసలలా ం ఇల్ 
ఉపద్శించారు “కొముమిలతో ఉన్న ఒక పొ టేటిలు ఆకారంలో 
మరణం తీసుకు రాబడుతుంది. స్వర్గం మరియు నరకం మధయు 
అది నిలబ్టటిబడిన తరా్వత ఇల్ ప్రకటించబడుతుంది, ‘ఓ 
స్వర్గవాసుల్రా! ఇద్మిటో మీకు తెలుసా?’ అపుడు వారు తల 
ప�ైకెతితి , దానిని చూస్, ఇల్ అంటారు, ‘తెలుసు, ఇది మరణం’. 

మరల్ ఇల్ ఘోష్ంచబడుతుంది, ‘ఓ నరకవాసుల్రా! 
ఇద్మిటో మీకు తెలుసా?’ అపుడు వారు తమ తలలు ప�ైకెతితి , 
దానిని చూస్, ఇల్ అంటారు, ‘తెలుసు, ఇది మరణం’. అపుడు 
మరణాని్న వధించమనే ఆజఞు ఇవ్వబడుతుంది. ఆ తరా్వత ఇల్ 
ఘోష్ంచబడుతుంది, ‘ఓ స్వర్గవాసుల్రా, ఇది (మీకోసం స్వర్గం) 
శాశ్వతం. ఇక మరణం లేదు. ఓ నరకవాసుల్రా, ఇది (మీ కోసం 
స్వర్గం) శాశ్వతం. ఇక మరణం లేదు...’ ”
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మరణం అనేది స్వభావమని మనందరిక్ తెలుసు. కానీ, 
అల్లా హ్ దానికి దాని ఆకారాని్న ఇసాతి డు. అల్గే, కరమిలకు కూడా. 
(వాటికి వాటి ఆకారం ఇవ్వబడుతుంది) 

 ప్రశని: అకకొడ ఒకే తా్ర స్ ఉంటుందా లేక అనేక తా్ర స్లు 
ఉంటాయ్?
జవాబు: ఈ విషయం గురించ పండితులు రెండు వరా్గ లుగా 

విడిప్ య్రు. ఎందుకంటే ప్రతి వయుకితి కొరకు ఒక త్ార సు ఏరాపుటు 
చ్యబడుతుందని  తెల్పే వచనాలునా్నయ మరియు అందరిక్ 
ఒకే త్ార సు ఏరాపుటు చ్యబడుతుందని తెల్పే వచనాలూ 
ఉనా్నయ. ఉదాహరణకు, 

“మేము ప్రళయదినాన నాయుయంగా తూచ్ త్ార సులను 
న�లకొలుపుతాం” 21:47 

“ఎవరి త్ార సు బరువుగా ఉంటుందో  వారే సాఫలయుం పొ ంద్వారు” 
7:8

మరియు రసూలుల్లా హ్ సలలాల్లా హు అలెైహి వసలలా ం యొక్క 
హదీథులోని, “త్ార సు ప�ై బరువుగా ఉంటాయ” సహీహ్ బుఖ్ర్

కొందరు పండితుల అభిప్ార యం ఏమిటంటే, త్ార సు ఒక్కటే 
ఉంటుంది కానీ అందులో తూచబడ్ వాటిని బటిటి  లేక సమ్జాలను 
బటిటి  అనేక రూపాలలో ఉంటుంది అంటే ఒక త్ార సులో ప్రవకతి 
ముహమమిద్ సలలాల్లా హు అలెైహి వసలలా ం సమ్జం యొక్క కరమిలు 
తూచబడతాయ, మరో త్ార సులో ప్రవకతి మూసా అలెైహిససుల్ం 
సమ్జం యొక్క కరమిలు తూచబడతాయ, మర్క త్ార సులో ప్రవకతి 
జీసస్ అలెైహిససుల్ం సమ్జం యొక్క కరమిలు తూచబడతాయ...
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అనేక రకాల త్ార సులుంటాయని భావించ్ పండితులు 
చెపేపుద్మిటంటే ప్రతి సమ్జం కొరకు అల్లా హ్ ఒక త్ార సును 
న�లకొలుపుతాడు లేదా (ఆయన వేరే్వరు త్ార సులను) విధిగా 
చ్యవలస్న కరమిల కోసం మరియు (వేరే త్ార సును) సున్నతు 
ఆచరణల కోసం ఏరాపుటు చ్సాతి డు.  

అసలు విషయం అల్లా హ్ కే తెలుసు. అయత్ త్ార సు ఒక్కటే 
ఉండవచుచి మరియు దానిలో తూచబడ్ వాటిని అనుసరించ అది 
అనేక విధాలుగా ఉండవచుచి. 
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7. కరమా పతా్ర ల పంప్ణీ

కరమిల పత్ార లు ప్రజలకు ఇవ్వబడతాయ మరియు అవి 
ఇవ్వబడ్ పదధాతిలో భేదం ఉంటుంది. కొందరికి అవి వారి 
కుడిచ్తులలో ఇవ్వబడతాయ మరియు మరికొందరికి అవి వారి 
ఎడమ చ్తులలో ఇవ్వబడతాయ. ఖుర్ఆన్ లోని సూరతుల్ 
హఖ్ఖ్  లో అల్లా హ్ దీని గురించ ఇల్ తెలుపుతునా్నడు, 

“మరి ఎవరి కరమాల పత్రం అతన్ కుడి చేతికి ఇవవాబడుతుందో 
అతనంటాడు, ‘ఇదిగో నా కరమాల పతా్ర న్ని చదవండి. నాకు 
నా ల�కకొ లభంచన్ననిదనని గట్టి  నమమాకం నాకుండేది.’ మరి 
అతన్ మనస్ మ�చిచున సంతోష జీవితం గడుపుతూ ఉంటాడు. 
ఉననితమ�ైన సవార్వనంలో. దాన్ పండులా  అతి దగ్రగా వే్రల్డుతూ 
ఉంటాయి. ‘గత కాలంలో మీరు చేస్కునని కరమాలకు ప్రతిఫలంగా 
హ్యిగా తినండి, తా్ర గండి’ (అన్ వారితో అనబడుతుంది)

ఇక ఎవరి కరమాల చిటాటి  అతన్ ఎడమ చేతికి ఇవవాబడుతుందో , 
అతన్ ఇల్ అంటాడు: ‘అయ్యు, నా కరమాల పత్రం నాకివవాబడ 
కుండా ఉంటే ఎంత బావుండేది. అయ్యు, నా చావే (నా 
వయువహ్రాన్ని) తేలేచుస్ ఉంటే బాగుండేదే. నా ధనం మ్కే మ్త్రం 
అకకొరకు రాలేద్. నా అధికారం నాన్ండి చేజారి పో యిందే’. (అన్ 
బాధపడతాడు) 69: 19-29

ఈ పుసతికంలో మ్నవజాతి కరమిలు ల్ఖంచబడతాయ. దీని 
గురించ ఖుర్ఆన్ లోని అల్లా హ్ పలుకులు ఇల్ ఉనా్నయ, “ఎన్నటిక్ 
కాదు, మీరెైత్ శికషా బహుమ్నాల దినాని్న ధిక్కరిసుతి నా్నరు. 
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నిశచియంగా మీప�ై పరయువేక్షకులు నియమితులెై ఉనా్నరు. (వారు 
మీ కరమిలను నమోదు చ్సే) గౌరవనీయులెైన లేఖకులు.” 82: 9-11

మ్నవుడు ఇల్ ఆద్శించబడతాడు, “(ఇదిగో) నువు్వ 
స్వయంగా నీ పుసతికాని్న చదువుకో. ఈరోజ్ నీ లెక్క 
తీసుకోవటానికి నువే్వ చాలు.” 17:14  

కొందరు పండితుల్ల్ అనా్నరు (ఈ వచనం అర్థం ఏమిటంటే), 
“మిమమిలే్న మీ లెక్క తీసుకునే వానిగా చ్స్, అల్లా హ్ మీకు 
నాయుయం చ్సాడు” 

ప్రశ్న: తీరుపు దినం నాడు కరమిపత్ార లు కుడి చ్తిలో లేదా ఎడమ 
చ్తిలో ఇవ్వబడతాయని విశ్వస్ంచడం మనప�ై తపపుని సరి. కానీ 
సూరతుల్ ఇంష్ఖ్ఖ్ లో అల్లా హ్ పలుకులు ఇల్ ఉనా్నయ, “ఎవరి 
పుసతికమ�ైత్ అతని వ�నుక వ�ైపు నుండి ఇవ్వబడుతుందో ” 84:10

సూరతుల్ హఖ్ఖ్  లోని “ఎవరికెైత్ అతని పుసతికం ఎడమచ్తిలో 
ఇవ్వబడుతుందో ” 84:25 అనే వచనం మరియు “ఎవరి పుసతికమ�ైత్ 
అతని వ�నుక వ�ైపు నుండి ఇవ్వబడుతుందో ” 84:10 అనే వచనాల 
మధయు ఉన్న వయుతాయుసాని్న మనం ఎల్ పరిష్కరించగలం?

జవాబు: అవిశా్వస్ తన కరమిల పుసతికాని్న తన ఎడమ 
చ్తితోనే తీసుకుంటాడు, కానీ అతని ఎడమ చ్య అతని వీపు 
భాగంలో ఉంటుంది. ఇది అతను చ్స్న పనికి (అల్లా హ్ గ్రంథాని్న 
తన వీపు వ�నుక ప�టటిడం) పరిహ్రం. కాబటిటి  ఎల్గెైత్ అతను 
అల్లా హ్ గ్రంథాని్న తన వీపు వ�నుక వదిల్ వేసాడో , తీరుపు దినాన 
అతని కరమిల పత్రం అతని వీపు వ�నుక నుండి ఇవ్వబడుతుంది – 
అతని చరయుకు ప్రతి చరయుగా.
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8. అల్ హౌద్ (ప్రతేయుక సరస్సు) 

ప్రవకతి సలలాల్లా హు అలెైహి వసలలా ం యొక్క సరసుసు చాల్ 
విశాలమ�ైంది – ఓ అల్లా హ్! దానిలో నుండి త్ార గే వారిలో 
మమమిల్్న కూడా చ్రుచి గాక. దాని పొ డవు మరియు వ�డలుపు 
ఒక న�ల ప్రయ్ణానికి సమ్నమ�ైన దూరంలో ఉంటుంది. దాని 
నీరు పాల కంటే ఎకు్కవ తెలలా గా, త్న� కంటే ఎకు్కవ తియయుగా 
మరియు కసూతి రి సువాసన కంటే ఎకు్కవ సువాసనతో ఉంటాయ. 
ఎవరెైత్ ఈ సరసుసు నుండి త్ార గుతారో, వారికి ఇక ఎన్నడూ 
దాహం వేయదు. ఈ సరసుసు యొక్క నీరు అల్ కౌథర్ నుండి 
వసుతి ంది. అల్ కౌథర్ అనేది స్వర్గంలో ప్రవకతి సలలాల్లా హు అలెైహి 
వసలలా ంకు ఇవ్వబడ్ ఒక నది. దీని యొక్క రెండు పాయలు అల్ 
హౌద్ సరసుసులోనికి వసాతి య. అల్ హౌద్ ఎలలాపుపుడూ నిండుగా 
ఉంటుంది. విశా్వసులు దాని వదదుకు వసుతి ంటారు మరియు దాని 
నీరు త్ార గుతూ ఉంటారు. తీరుపు దినం నాడు వేడి మరియు అలసట 
వలన ప్రజలు బాధపడుతూ ఉండ్ సమయంలో, ఈ హౌద్ ప్రజలు 
సమ్వేశపరచబడ్ చోట ఉంటుంది. అల్లా హ్ అనుమతించన వారు 
ఇందులో నుండి త్ార గుతారు మరియు ఇక ఎన్నడూ వారికి దాహం 
వేయదు. 
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9. షఫాఅ (విముకి్త, మోక్షం)

షఫాఅ రెండు రకాలు: 

మొదటిది – కేవలం ప్రవకతి ముహమమిద్ సలలాల్లా హు అలెైహి 
వసలలా ం కొరకు మ్త్రమే ప్రత్యుకించబడింది. 

రెండోది – మొతతిం ప్రవకతిలు, స్దీధాఖులు, షహీదులు మరియు 
సజ్జనులందరి కొరకు ప్రత్యుకించబడిన సాధారణ షఫాఅ. 

ప్రవకతి ముహమమిద్ సలలాల్లా హు అలెైహి వసలలా ం కొరకు 
ప్రత్యుకించబడిన షఫాఅ – అల్ షఫాఅ అల్ ఉధమ్. అది లెక్క 
ప్ార రంభించ్ందుకు ఉద్దుశించబడింది. తీరుపుదినం నాడు, తమ 
తలలప�ై సూరుయుడు ఒక మీలు దూరమంత దగ్గరలో ఉండటం, 
అల్ 50,000 య్ళళు నుండి నిలుచ్ని ఉండటం వలన ప్రజలను 
అవసతి , వేదన మరియు బాధలచ్ చుటుటి ముటిటి  ఉంటాయ. వారిలో 
కొందరు చెమటలో మునిగి ఉంటారు.

అపుడు ప్రజలు తమ తరుఫున అల్లా హ్ వదదు  స్ఫారసు 
చ్స్, తమను ఈ య్తన నుండి విముకితి చ్సే వారెవరెైనా 
ఉనా్నరా అని వ�తుకుతూ ఉంటారు. వారు ఆదిమ్నవుడెైన 
ఆదం అలెైహిససుల్ం వదదుకు వ�ళతారు. అల్లా హ్ వదదు  స్ఫారసు 
చ్యమని వారు ఆయనను అడుగుతారు, కానీ అల్లా హ్ ఆజఞులను 
ఉలలాఘించ, నిషేధించబడిన చెటుటి  నుండి తినడం దా్వరా అల్లా హ్ 
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కు అవిధ్యత చూప్న కారణంగా ఆదం అలెైహిససుల్ం అందుకు 
నిరాకరిసాతి రు. 

ప్రశ్న: నిషేధించబడిన చెటుటి  నుండి తినడం అనేది ఆదం 
అలెైహిససుల్ం చ్స్న పాపమే, అయత్ వ�ంటనే ఆయన 
పశాచితాతి పబడి, క్షమ్పణ అరి్థంచారు. తరా్వత అల్లా హ్ 
ఆయనను ఎంచుకునా్నడు మరియు ఆయనకు మ్ర్గదర్శకత్వం 
ప్రసాదించనాడు. “ఆదమ్ తన ప్రభువు మ్టను జవదాటి, దారి 
తపాపుడు. దరిమిల్ అతని ప్రభువు అతని్న ఎను్నకునా్నడు. 
అతని పశాచితాతి పాని్న స్త్వకరించాడు. అతనికి మ్ర్గం చూపాడు”. 
20: 121-122 (అల్లా హ్ అతని తపుపును మని్నంచనా, ఆదం 
అలెైహిససుల్ం అల్లా హ్ వదదు  స్ఫారసు చ్సేందుకు వ�ళళుటాని్న 
ఎందుకు నిరాకరిసాతి రు?)

జవాబు: అవును. ఆదం అలెైహిససుల్ం తపుపు చ్స్, పశాచితాతి ప 
పడిన తరా్వత అల్లా హ్ ఇల్ ప్రకటించాడు, “అపుడు ఆయన 
ప్రభువు ఆయనను ఎను్నకునా్నడు” మరియు ఆయనను  
సనామిర్గగాములలోని వానిగా చ్సాడు. కానీ, ఆదం అలెైహిససుల్ం 
తను చెటుటి  నుండి తినా్నననే సాకు చెప్పు, స్ఫారసు కొరకు 
వ�ళ్ళుందుకు నిరాకరిసాతి రు. ఎందుకంటే స్ఫారసు చ్సే సా్థ నం 
చాల్ ఉన్నతమ�ైంది. అందుకని స్ఫారసు చ్సే ఆయన చాల్ 
పరిశుదధాంగా, ప్రతి దానిలో ఉతతిముడిగా ఉండవలస్ ఉంటుంది. 
దీనికి కారణం స్ఫారసు చ్సే వయుకితి, ఇతరుల తరుఫున స్ఫారసు 
చ్యడం. కాబటిటి , ఒకవేళ తనే స్వయంగా దోష్ అయనపుడు, 
ఇతరుల తరుఫున ఎల్ స్ఫారసు చ్యగలడు?
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అపుడు ప్రజలు నూహ్ అలెైహిససుల్ం వదదుకు వ�ళ్ళు, స్ఫారసు 
చ్యమని వేడుకోగా, ఆయన కూడా నిరాకరిసాతి రు. ఎందుకంటే 
ఒకసారి ఆయన తనకు జాఞు నం లేని దాని కొరకు అల్లా హ్ ను అరి్థంచ 
ఉనా్నరు. మునిగి ప్ కుండా అవిశా్వస్ అయన తన కుమ్రుడిని 
కాపాడమని ఆయన అల్లా హ్ ను ఇల్ ప్ార రి్థంచ ఉనా్నరు, “నా 
ప్రభూ! నా కుమ్రుడు కూడా నా కుటుంబీకుడ్ కదా! నిశచియంగా 
నీ వాగాదు నం సతయుమ�ైనది. నీవు పాలకులోలా కెల్లా  గ్పపు పాలకుడవు” 
అని విన్నవించుకునా్నడు. దీనికి సమ్ధానంగా, “ఓ నూహ్! 
ముమ్మిటిక్ వాడు నీ కుటుంబీకుడు కాడు. వాడి పనులు ఏ 
మ్త్రం మంచవి కావు. నీకు తెల్యని వాటి గురించ నను్న 
అడుగకు. (ఈ విధంగా అడిగి) నువు్వ అజాఞు నులలో ఒకడివి 
కారాదని నేను నీకు ఉపద్శిసుతి నా్నను.” అని అల్లా హ్ పల్కాడు 
11:45-46. కాబటిటి  స్ఫారసు చ్సేందుకు నూహ్ అలెైహిససుల్ం 
తిరస్కరిసాతి రు. 

అపుడు ప్రజలు ఖలీలుల్లా హ్ అయన ఇబ్ార హీం అలెైహిససుల్ం 
వదదుకు వ�ళతారు. ఆయన కూడా స్ఫారసు చ్సేందుకు నిరాకరిసాతి రు. 
ఎందుకంటే ఆయన మూడు సారులా  అబదధాం పల్కి ఉనా్నరు – 
అయత్, వాసతివానికి అవి అబదాధా లు కావు. బయటికి అవి సతాయులే 
అయనా లోలోపల్ ఆయన ఉద్దుశయుం బహిరంగ సతాయునికి విరుదధాంగా 
ఉంది. కాబటిటి  కొంత వరకు అవి అబదాధా లను ప్ ల్ ఉనా్నయ. అల్లా హ్ 
ప�ై తన యొక్క పరిపూర్ణ మరాయుద వలన ఇబ్ార హం అలెైహిససుల్ం  
స్ఫారసు కొరకు వ�ళళుకుండా నిరాకరిసాతి రు. 

అపుడు ప్రజలు మూసా అలెైహిససుల్ం వదదుకు వ�ళతారు. 
ఆయన కూడా స్ఫారసు కొరకు వ�ళళుడానికి నిరాకరిసాతి రు. 
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ఎందుకంటే ఆజాఞు ప్ంచబడకుండానే ఆయన ఒక వయుకితిని హతయు 
చ్స్నారు. ఆ వయుకితి అనాయుయంగా చంపబడా్డ డు. ఒకసారి మూసా 
అలెైహిససుల్ం బయటికి వచాచిరు, ఆయనకు ఇదదురు వయుకుతి లు 
ప్ టాలా డుకోవడం కనబడింది; ఒకతను అతని వర్గమ�ైన బనీ 
ఇస్ార యీల్ కు చెందిన వాడు మరియు రెండో  వయుకితి అతని 
శతు్ర పక్షమ�ైన అఖ్బుత్ కు చెందినవాడు. ఆయన అనుచరుడు 
అతని శతు్ర వుప�ై చ్సుతి న్న ప్ టాలా టలో మూసా అలెైహిససుల్ం 
సహ్యం కోరతాడు. మూసా అలెైహిససుల్ం చాల్ బలమ�ైన 
వారు. ఎపుడెైత్ ఆయన అతనిని త్ోర సాతి రో, ఆ వయుకితి చనిప్ తాడు. 
ఆద్శించబడక ముంద్ అతనిని అల్ చంప్నందు వలన మూసా 
అలెైహిససుల్ం స్ఫారసు కొరకు వ�ళ్ళుందుకు నిరాకరిసాతి రు.

అపుడు ప్రజలు ఎల్ంటి పాపం చ్యని ఈసా అలెైహిససుల్ం 
వదదుకు వ�ళలాగా, ఆయన ప్రవకతి ముహమమిద్ సలలాల్లా హు అలెైహి 
వసలలా ం యొక్క సా్థ యని ముందుగానే గురితించ ఉండటం వలన, 
వారితో ఇల్ పలుకుతారు, “ముహమమిద్ వదదుకు వ�ళళుండి –ఆయన 
యొక్క భూత భవిషయు పాపాలని్నంటినీ అల్లా హ్ క్షమించవేస్ 
ఉనా్నడు.” అపుడు ప్రజలు  రసూలుల్లా హ్ సలలాల్లా హు అలెైహి 
వసలలా ం వదదుకు వ�ళ్లా, స్ఫారసు చ్యమని అడుగుతారు. 

అపుడు ప్రవకతి ముహమమిద్ సలలాల్లా హు అలెైహి వసలలా ం అల్లా హ్ 
వదదు  తీరుపుదినాని్న ప్ార రంభించమని అలలాహ్ ఉపద్శించన ప్ార ర్థనతో 
అరి్థసాతి రు. ఆయన అరి్థంపును స్త్వకరించ, అల్లా హ్ తన దాసుల 
మధయు తీరుపు చెపపుడానికి దిగుతాడు. ఈ విధమ�ైన స్ఫారసును 
అల్ షఫా అల్ ఉధామి (గ్పపు స్ఫారసు) అంటారు. ఇంతటి గ్పపు 
స్ఫారసు చ్సే హకే్క అల్లా హ్ తెల్ప్న కి్రంది వచనాలలోని అల్ 
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మఖ్మ్ అల్ మహ్మిద్, “త్వరలోనే నీ ప్రభువు నిను్న మఖ్మ� 
మహ్మిద్ (ప్రశంసాతమిక సా్థ నానికి) చ్రుసాతి డు”  17:79

ఆ విధంగా రసూలుల్లా హ్ సలలాల్లా హు అలెైహి వసలలా ం స్ఫారసు 
చ్సాతి రు మరియు తన దాసుల మధయు తీరుపు చెపపుడానికి అల్లా హ్ 
దిగి వసాతి డు మరియు వారిని (ఎంతో కాలంగా) నిలబడి ఉండిన 
బాధ నుండి వారిని అల్లా హ్ విముకితి చ్సాతి డు. 

ప్రవకతి సలలాల్లా హు అలెైహి వసలలా ంకు మ్త్రమే ప్రత్యుకించబడిన 
షఫాలో స్వర్గవాసుల ప్రజల కోసం స్ఫారసు చ్యడం కూడా 
ఉంది. పుల్ స్రాత్ (ప్రత్యుక వంతెన) ప�ై నుండి దాటి ప్ యన 
తరా్వత, స్వర్గవాసులు స్వర్గదా్వరం వదదుకు చ్రుకుంటారు. 
అయత్ ఆ దా్వరానికి తాళం వేయబడి ఉంటుంది. అపుడు ప్రవకతి 
సలలాల్లా హు అలెైహి వసలలా ం స్వర్గదా్వరం తెరవమని అల్లా హ్ ను 
ఇల్ వేడుకుంటారు. “మరెవరెైత్ తమ ప్రభువుకు భయపడుతూ 
ఉండ్వారో, వారు గుంపులు గుంపులుగా స్వర్గం వ�ైపునకు 
పంపబడతారు. తుదకు వారు అక్కడకు చ్రుకున్నపుడు దాని 
దా్వరాలు తెరవబడతాయ” 39:73

‘తుదకు వారు అక్కడకు చ్రుకున్నపుడు దాని దా్వరాలు 
తెరవబడతాయ’ అనే వంటి పలుకులనే అల్లా హ్ నరకవాసుల 
గురించ పలుకకుండా, ఇల్ పల్కాడు “ఎవరెైత్ అవిశ్వస్ంచారో, 
వారు గుంపులు గుంపులుగా నరకంలోనికి చ్రుకునే వరకు 
తోలబడతారు, అపపుటికే నరక దా్వరాలు తెరవబడి ఉంటాయ.” 
39:71  

స్వర్గవాసుల గురించ అల్లా హ్ ‘తుదకు వారు అక్కడకు 
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చ్రుకున్నపుడు దాని దా్వరాలు తెరవబడతాయ’ అని 
పల్కినాడు. ఎందుకంటే, స్వర్గదా్వరాలు స్ఫారసు చ్యబడ్ 
వరకు తెరవబడవు.

ప్రవకతిల, సతయువంతుల (స్దీధాఖుల), షహీదుల మరియు 
సజ్జనుల సామ్నయు ష్ఫా రెండు విధాలుగా ఉంటుంది:

మొదటిది: నరకాగి్న నుండి విశా్వసులను తప్పుంచ్ ష్ఫా.

రెండోది: నరకాగి్న శిక్షకు గురయ్యు విశా్వసులను నరకం నుండి 
కాపాడ్ ష్ఫా.

షఫా షరతులు

 ష్ఫా షరతులు మూడు:

1. స్ఫారసు చ్సే వానిప�ై అల్లా హ్ యొక్క సంతృప్తి

2. స్ఫారసు చ్యబడ్ వానిప�ై అల్లా హ్ యొక్క సంతృప్తి

3. అల్లా హ్ యొక్క అనుమతి

దీని ఋజ్వు,

“ఆకాశాలలో ఎంతో మంది దెైవదూతలు ఉనా్నరు. కాని వాళళు 
స్ఫారసు ఏ మ్త్రం పనికిరాదు. కాకప్ త్ అల్లా హ్ తన ఇషటింతో, 
తాను కోరిన వారి విషయంలో (స్ఫారసు వినడానికి) సమమితిసేతి  
అది వేరే విషయం.”  53:26

“స్ఫారసు వినడానికి అల్లా హ్ ఇషటిపడిన వారి విషయంలో 
తపపు వారు ఎవరి గురించ కూడా స్ఫారసు చ్యజాలరు” 21:28
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“... ఆయన అనుమతి లేకుండా ఆయన సమక్షంలో స్ఫారసు 
చ్యగల వాడెవడు ...” 2:255

“ఆరోజ్ కరుణామయుడు ఎవరికయనా అనుమతించ, అతని 
మ్టను (వినడానికి) ఇషటిపడిత్ తపపు – ఎవరి స్ఫారసూ 
చెలలానేరదు” 20:109

ఈ షఫా అవిశా్వసులకు ప్రయోజనం కల్గించదు. ఎందుకంటే 
అల్లా హ్ వారి గురించ సంతృప్తి  చెందడు. స్ఫారసు చ్యబడ్ 
వాని గురించ అల్లా హ్ సంతృప్తి  చెందడమనేది షఫా షరతులలోని 
ఒక షరతు. కాబటిటి , ‘అల్లా హ్ వదదు  ఇవి మ్ కొరకు స్ఫారసు 
చ్సాతి య’ అంటూ అవిశా్వసులు పూజించన ఆ విగ్రహ్లు, తమ 
భకుతి లకు ఎల్ంటి ప్రయోజనానీ్న చ్కూరచిలేవు. అంత్గాక, వారి 
బాధను ఇంకా ప�ంచుతాయ. ఎందుకంటే అల్లా హ్ పలుకులు ఇల్ 
ఉనా్నయ, “(ఓ అవిశా్వసుల్రా) మీరూ, అల్లా హ్ ను వదిల్ మీరు 
పూజించ్ మీ దెైవాలు – అందరూ నరకానికి ఇంధనం అవుతారు. 
మీరంతా దానికి ఆహుతి కావలస్నవారే” 21:98. కాబటిటి , 
నరకాగి్నకి ఇంధనంగా మ్రిన వారి విగ్రహ్లు ఆ అవిశా్వసుల 
బాధను మరింతగా ప�ంచుతాయ. 
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10. పుల్ స్రాత్ (వంతెన)

పుల్ స్రాత్ అనేది నరకాగి్న ప�ై నిరిమించబడిన ఒక వంతెన. 
తమ కరమిలను అనుసరించ ప్రజలు దానిని దాటుతారు; కొందరు 
రెపపుపాటు కాలంలో చాల్ వేగంగా దాటుతారు, కొందరు కాంతి 
వేగంతో దాటుతారు, మరికొందరు గాల్ వేగంతో దాటుతారు. ఎవరెైత్ 
సతాయుని్న స్త్వకరించడంలో మరియు దానిని ఆచరించడంలో 
ఎల్ంటి ఆలసయుం చ్యలేదో , అల్ంటి వారు స్రాత్ ను త్వరత్వరగా 
దాటుతారు మరియు ఎవరెైత్ సతాయుని్న స్త్వకరించడంలో మరియు 
దానిని ఆచరించడంలో ఆలసయుం చ్సాతి రో, అల్ంటి వారు స్రాత్ 
ను చాల్ నిదానంగా దాటుతారు. కేవలం విశా్వసులు మ్త్రమే 
స్రాత్ వంతెనను దాటుతారు, నరకవాసులు కావటం వలన 
అవిశా్వసులు దానిని దాటలేరు – నరకం నుండి కాపాడమని 
మనం అల్లా హ్ శరణు వేడుకుందాము – దాహంతో బాధ పడుతూ 
వారు నరకంలోనికి చ్రుకుంటారు. 
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11. సవార్ం లేక నరకంలోన్కి ప్రవేశం

స్వర్గవాసులు స్వర్గంలోనికి మరియు నరకవాసులు 
నరకంలోనికి చ్రుకునే అంతిమ దశ ఇది.

ప్రశ్న: స్వర్గం మరియు నరకం ఇపుపుడు ఉనికిలో ఉనా్నయ్?

జవాబు: ఉనా్నయ. ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతులలో తెల్ప్ 
నటులా గా స్వర్గనరకాలు ఈనాడు ఉనికిలో ఉనా్నయ. నరకాగి్న 
గురించ అల్లా హ్ పలుకులు ఇల్ ఉనా్నయ, “నరకాగి్నకి 
భయపడండి, అది అవిశా్వసుల కొరకు తయ్రుచ్యబడింది” 
3:131. ఇక్కడ తయ్రుచ్యబడింది అంటే తయ్రుగా ఉందని 
అర్థం.

స్వర్గం గురించ అల్లా హ్ పలుకులు ఇల్ ఉనా్నయ, “మీ 
ప్రభువు యొక్క క్షమ్భిక్ష వ�ైపునకు, స్వర్గం వ�ైపునకు పరుగెతతి ండి. 
దాని వ�డలులా  భూమ్యుకాశాలంత ఉంటుంది. అది భయభకుతి లు 
గలవారి కోసం తయ్రు చ్యబడింది” 3:133. ఇక్కడ తయ్రు 
చ్యబడింది అంటే తయ్రుగా ఉంది అని అర్థం.

సున్నతులలోని నిదర్శనాలు రెండు సహీహ్ హదీథు 
గ్రంథాలలో మరియు ఇతర హదీథు గ్రంథాలలో పేర్్కనబడి 
ఉనా్నయ. ఉదాహరణకు – సూరయుగ్రహణం సంభవించనపుడు, 
ప్రవకతి సలలాల్లా హు అలెైహి వసలలా ం నమ్జ్ కొరకు నిలుచునా్నరు. 
స్వర్గనరకాలు ఆయనకు చూపబడినాయ. ఆయన ఎంతసేపు 
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స్వరా్గ ని్న చూసూతి  ఉనా్నరంటే, దానిలో నుండి ఒక ద్ార క్షగుతితి  
తీసుకోవాలని ఆయనకు అనిప్ంచంది, కానీ ఆయన అల్ 
తీసుకోలేదు. అల్గే ఆయనకు నరకాగి్న చూపబడింది. అందులో 
తన కడుపులో నుండి వే్రల్డుతున్న పే్రగులను పటుటి కుని 
ఈడచిబడుతున్న అమర్ ఇబ్్న లుహ�ై అల ఖుజాయీ ను ఆయన 
చూసాతి రు. నరకాగి్న నుండి మనం అల్లా హ్ యొక్క శరణు 
వేడుకుంటునా్నము.

అతడు శికించబడుతూ ఉంటాడు ఎందుకంటే అరబుబులకు 
బహుదెైవారాధనను పరిచయం చ్స్న మొటటిమొదటి వయుకితి అతడ్. 
ఫల్తంగా, అతడు శికించబడుతూ ఉంటాడు – అతడు పరిచయం 
చ్స్న బహుదెైవారాధన అనే ఘోర పాపానికి బదులుగా మరియు 
అతడి తరా్వత అది అనుసరించబడు తున్నందుకు గాను.

అంత్గాక నరకంలో శిక్ష అనుభవిసుతి న్న ఒక స్తతి రీని కూడా 
ప్రవకతి సలలాల్లా హు అలెైహి వసలలా ం చూసాతి రు. ఆమ� కటటిడిలో ఉన్న 
ఒక ప్ల్లాకి తిండి ప�టటిక ప్ వడమే గాక, కనీసం భూమి నుండి 
దొరికేవాటిని కూడా తినకుండా నిర్ందించడం వలన అది ఆకల్తో 
చనిప్ తుంది. (బుఖ్ర్ & ముస్లా ం)

స్వర్గనరకాలు ఉనికిలో ఉనా్నయనడానికి ఇవి నిదర్శనాలు.

 ప్రశని: సవార్ం మరియు నరకం శాశవాతమ్?

జవాబు: స్వర్గనరకాలు శాశ్వతం. అవి ఎపపుటిక్ ఉంటాయ. 
స్వర్గం ఎలలాపుపుడూ ఉంటుందని ఖుర్ఆన్ లో తెలుపబడిన 
నిదర్శనం ఏమిటంటే, “అయత్ విశ్వస్ంచ, సతా్కరాయులు చ్స్న 
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వారు, నిశచియంగా సృష్టిలో వారే అందరికనా్న ఉతతిములు. వారికి 
ప్రతిఫలంగా వారి ప్రభువు దగ్గర శాశ్వతమ�ైన స్వర్గవనాలునా్నయ. 
వాటి కి్రంద కాలువలు ప్రవహిసూతి  ఉంటాయ. వాటిలో వారు 
కలకాలం ఉంటారు. అల్లా హ్ వారి పటలా  ప్రసను్నడయ్యుడు. వారు 
అల్లా హ్ పటలా  సంతోషపడా్డ రు. ఈ అనుగ్రహ భాగయుం తన ప్రభువుకు 
భయపడ్ వానికి మ్త్రమే.” 98:7-8

అల్గే, నరకం ఎలలాపుపుడూ ఉంటుందని ఖుర్ఆన్ లో మూడు 
చోటలా  తెలుపబడింది.

“అవిశా్వసులెై, అనాయుయ్నికి పాలపుడిన వారిని అల్లా హ్ 
ఎటిటి  పరిస్్థతిలోనూ క్షమించటం గానీ, ఏదెైనా మ్ర్గం చూపటం 
గానీ చ్యడు. వారికి నరకమ్ర్గం చూపటం తపపు. వారందులో 
ఎలలా కాలం పడి ఉంటారు. ఇల్ చ్యటం అల్లా హ్ కు చాల్ 
సులువు” 4:168-169

“అల్లా హ్ అవిశా్వసులను శప్ంచాడు. ఇంకా వారి కోసం 
మండ్ అగి్నని స్దధాం చ్స్ ఉంచాడు. అందులో వారు ఎలలా కాలం 
పడి ఉంటారు. వారు ఏ సంరక్షకుణీ్ణ , సహ్యకుణీ్ణ  పొ ందలేరు.” 
33:64-65

“అయత్ నా బాధయుతల్లా  అల్లా హ్ వాణిని, ఆయన సంద్శాలను 
(ప్రజలకు) అందజేయటమే. ఇక ఇపుపుడు ఎవరయనా అల్లా హ్ 
మ్టను, ఆయన ప్రవకతి మ్టను వినకప్ త్ వారి కొరకు నరకాగి్న 
ఉంది. అందులో వారు కలకాలం ఉంటారు.” 72:23 

నరకాగి్న నాశనం చ్యబడుతుందనే అభిప్ార యం, నమమిలేని 
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చాల్ బలహీనమ�ైన అభిప్ార యమనేది ఖుర్ఆన్ లోని సపుషటిమ�ైన 
వచనాల దా్వరా ఋజ్వు అయంది. అంత్గాక ఖుర్ఆన్ వచనాలు 
సపుషటింగా తెల్ప్న వాటికి భిన్నమ�ైన అభిప్ార య్లప�ై ఆధారపడటం 
సాధయుం కాదు. అసలు అల్ంటి నిరాధారమ�ైన వాటిని నమేమి 
అనుమతి మనకు లేదు. 

• అంతిమ దినం, పునరుతా్థ నం గురించన ప్రపంచ జీవితంలోని 
నాలుగు ఋజ్వులు, అంతిమ ఘడియ గురించ ఎందుకు 
రహసయుంగా ఉంచబడింది, ప్రతిఫలం, వివిధ రకాల లెక్కలు, 
స్వర్గనరకవాసులు మరియు వారి అన్నపానీయ్లు, 
విశా్వసులను నరకంలోనికి చ్రేచి పాపాలు మొదలెైన 
విషయ్లను మరింత వివరంగా తెలుసుకొనుట కొరకు qsep 
ప్రచురించన (The day of Resurrection in the light of 
soorah an naba) అనే పుసతికాని్న చదవండి.
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అంతిమ దినాన్ని మనం 
ఏ విధంగా నమ్మాలి? 

మనిష్ జీవితంలో తీరుపుదినం అనేది అతడి మరణం 
నుండి మొదలవుతుంది, అక్కడ మొదలు అనగా 
సమ్ధి నుండి అంతిమ దినం సా్థ ప్ంచబడ్వరకూ ఏ ఏ 
దశలుంటాయ, అతని కరమిలకు అతడు పొ ంద్ ప్రతిఫలం 
గురించ మరియు ఇతర విషయ్ల గురించ ఈ పుసతికంలో 
వివరించడం జరిగింది. 


