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35

��ి్ మల�్ల ��ర��్మ �ర�
ఇ�� అం�మ �� న మ� ఎందుక� �ి ల వబ��ం దంట� , �� � త�ా్వత

ఇక మ�� �� న మ� ఉండదు.

మ�నవ ��తం ��ధ దశలల� ఉం�� ల�క అసల� దశల��
ల� �ా ?

ఖుర్ఆన్ ల�� అల �్లహ్ ప్రకటన ఇల� , “అనంత �ాలచక�ంల�

మ�నవ�డ� �� ��్కనల�� �ి్థ� ��ను సమయ��న గడపల� ��?”
౭౬:౧

(ఈ

వచనంల�

�ట్ ట�దట � ద )

�� ��్కనబ� �న ద ,

మ�నవ���

త�ా్వత మ�నవ�డ� �ిండం�ా మ��ాడ� (ఇ�� మ�నవ��� ��ం �ో

దశ). ఆ త�ా్వత అతడ� ఈ ప్రపంచంల��ంచ�ా�ాడ�. (ఇ��

మ�నవ��� మ��ో దశ). ఈ �ా్ రపం�క ��త ద, ��ను గ�� �ి న

�ిం డం దశ కంట� ఎక�్కవసంప�ర్ ణ��ం� .

(ఈ ప్ రపంచంల��� � వ�్చన త�ా) మ�నవ�డ� తన ��ల���

దశ ��ౖ ప�క� అంట� బరజ ్ఖ్ ��ౖప�క పయ��ాత డ� (ఇ�� ��వ���
�ా్ రరంభ�� ,

అం�మ

ఘ�� య
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ఆరంభమ��య ్ వరక�

��న�ాగ�త�ం�� ) . బరజ ్ఖ దశల�� అత� �ి్ థ, ఈ �ా్ రపం�క
��త దశల�� �ి్ థ� కంట� ఎక�్కవ సంప�ర్ణ��� .

మ�నవ�డ� ఇం�ా మ�ందుక� �ాగ�త� తన ఐ�ో దశక� అంట�

అం�మ �� ����� �ే ర�క�ంట�డ�. ఈ దశల�� అత� �ి్ థ,
అంత�క�

మ�ందు

సంప�ర్ ణ��ం� .

గ�� �ి న

దశల�న్ంట � కంట� ఎక�్క

��ౖ �ా�ాయ్ల �రణ ఏ�టంట� – తన త�్ల గరభ్ంల� ఉనన్ప�
మ�నవ�డ� �సస్ం�ేహం� ఈ �ా్ రపం�క �త �ి్ థ�ల� కంట

అసంప�ర్ ణం�ా ఉంట�డ . ఖుర్ఆన్ ల�� అల �్లహ్ ప,
“మ�� య� అల�్ల, �మ్మ�న్ � తల �్లల గ�ాభ్ల న,

బయట��� ��ాడ� (ప�ట�్ టం��డ). అప�డ� ��� � �ె � యదు.

మ�� య� �క� ���� �� � , దృ�ి్ ట� మ� �య� హృదయ�లను

ప్ ర�ా��ం��డ. బహ��ా �ర� (అల�్లహ ్ )కృత�్ ఞల�ౖ ఉంట�ర”

౧౬:౭౮

తన త�్ల గరభ్ం నుం�� బయట� ��  �ా�ా�� అత�� � �ె � �, ���� ��

శ��త , దృ�ి్ మ�� య� చలనం వ�ాత ్. మ�నవ��� ఈ �ా్ పం�క

��త �ి్ థ ఎల్లప�ప్డూ ఒ��ల� ఉండ; �ాం� – అ�ాం�,
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కష్ న�ా్ టల, ��య్య���య్య�, మం��ె డ�ల� అత�� ��తంల�

వసూ
త ్ � �త� ఉంట�.

ఇప�డ� �ర� యవ్వనంల, బ�ష్ఠం�ా ఉ��న్ర – అ��ే

త్రల� �ర� ఈ ��ం ��ం ట� ల� ఏ�ో ఒకట� ఎదు��్బ� త���న్ర� –

��వ�

ల� క

వృ��ధ ్పయ.

�ాబట�్ ట ఈ �ా్రపం�క ��తమ

అసంప�ర్ ణ� �న� , అందుక�� ఇ�� ‘దు�య�’ అ�� �� ర���

�ి ల వబడ�త�నన్� � (ప్ రపంచం అ� � అర ్థ��ే్చ అర�), �� �

మ�ల�కష్�ాల � ��� (అంట�

ఉ�� ��ం చబ�ే �� ) మ�� య� దునూ

అలప్���ం� ,

అధమ���ం �� ,

(అంట� త్వరల� న�ం�ే� ,

అంతమ��య ్� ) . �ాబట�్ , పరల�కం�� �� �్చ�ే ఈ �ా్ రపం�క

��తం అ� అలప్���ం� .

ఈ �ా్ రపంక ��తంల� కంట� బరజ ్ఖ్ దశల��  మ�నవ� � � �ి్

ఎక�్కవ సంప�ర్ణ�� �ం . ఎందుకంట� బరజ ్ఖ దశల� అత� �ి్ థ�

�లకడ�ా ఉంట�ం�� . ఒక�� ళ సజజ ్నులల� �ా�ై �ే , సమ��� ల�

అతను అనుగ� ��ం చబడ��డ�. అత� కంట� చూప�ల �� ర క�

అత�

సమ���

��ాలమవ�త�ం�� ,

స్వరగ్వ��ల నుం�

అలంక��ం చబ�� ఉంట�ం�� మ�� య� స్వరగ్ం ��శల� అత� ��రక
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ఒక ��్వరం �ెరవబడ�త�ం� . ఈ ప్ రపంచంల� � � �� � �ందడం

�ాధయ్ం �ాద.

(పరల�క దశల�� �ి్ థ, ప�ర్వదశల�న్ంట� కంట� ఎక�్

సంప�ర్ ణ��ం� � ఎందుకంట )

పరల�కంల�

మ��ి

ప���త ్

సంప�ర్ ణత్వం ప్ర�ా��ంచబడ�త� ం – ఈ �ా్ రపం�క ��తం�� ఏ

�ధం�ానూ �� ల్చబడల�� ఒక సంప�ర, ప�� ప�ర్ ణ  ��తమ� .

అం�మ �� ���న్ మనం ఏ �ధం�ా నమ�్ ?
అం�మ�� ���న్ �శ్వ�ించడమంట� మ�నవజ�� మరల

�ా్ రణ�ల�� ల�పబడ�త�ంద� మ� �య� �ా� � కర్మలక� ప ్ర�ఫ

ప్ ర�ా��ంచబడ�త�ంద� �శ్వ�ించ . అం�మ �� నం గ���ం �

ఖుర్ఆన్ ల� మ��య� సుననలల� �ె ల�పబ�� న ప్ ర ���న్
మనం �శ్వ�ించడ.

అం�మ�� నం గ���ం � ఖుర్ఆన్ ల� అల �్లహ్ � �ల� �ప�ల

�వ��ం ��డ�,

ఉ��హరణక�

–

“ఓ

మ�నవ�ల��ా!

�

ప్ రభ�వ�నందు భయభక�త్ల� క� �� ఉండం. �శ్చయం�, ఆ

అం�మ ఘ�� య �క్క భ�కంపం ఎం�� భయంకర�� �న� . ఆ

��� ఆవ��ం �నప�డ�, �ా��ే్ ప్ ర� త�ీ ్� తన చంట� � డ్డను ��ౖ

మర��� వ���న, ప్ ర� గరభ్వ� తన గ�ాభ్�న్ ��ల�ప్వ
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�వ� చూ�ాత ్వ. మ�� య� మ�నవ�లంద�� � ఏ�ో

��� కంల�

ఉనన్ట�్ల �వ� చూ�ాత, �ా� (�జ���� ) �ార� (మదయ్) ��్ ర� �

ఉండర�. �ా� అల�్లహ్ �కష్�� అంత �వ్రం�ా ఉం.”

ఖుర్ఆన౨౨: 1-2

ఖుర్ఆన్ మ��య� సునన్త�లల� ఆ ��� �క్క భయంకర�
మ�� య�

�వ్ ర� �న స్వ��వం గ���ం � �ాకష్య్��ే ్ చ

�వ�ాల� ఇవ్వబ� ���.

���ం ద �� ��్కనన్ట �్ల అ�దత�ల్ �ా�ి�యయ్హ్ ల�  � �ఖుల్ ఇ�

ఇబ�న ్ �ై�యహ (ర) ప�నర���్ థన త�ా్వత �ా్థ�ించబ�
�� ���న్ �శ్వ�ించడం�� అం�మ �� ���న్ �శ్వ�ించడమ�� �
ప�� � తం �ాదు,

“మరణం త�ా్వత జరగబ�� � సంఘటనల గ��� ం� ప్రవక

సల్ లల�్లహ� అల �ౖ�� వసల్లం �ె��ిన 

�షయ��న్

�శ్వ�ించడమ� �� � అం�మ� ����ననమ్డంల� ఇ��� ఉం�� . ”
1. సమ��� అవస్

మరణం త�ా్వ �దట� మ���� సమ��� అవస్ . మృత�ే హం
భ��ల�

సమ���

�ే యబ��ం ��
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ల� క

సమ�ద్రంల� ��ి� �

�� య బ��ం ��

ల� క

�ిం హం

�నన్�� ల�క �ా�ల� క��ి

�� య బ��ం �� అ�� ����� సంబంధం ల� క�ం�� ప్ ర ఒక్కర�

ఎదు��్కనబ�� �  క� �న ప��కష్  . ప్ ర ఒక్కర� ఈ అవస్థన

ఎదు��్కనవ�ి ఉంట�ం�� మ�� య� ప్ ర� ఒక్కర� మ�డ
�షయ�ల గ���ం � ప్ �న్ంచబడ��ర;

1. � పర ్భ�వ� ఎవర�?
2. � ధరమ్ం ఏ� ?
3. � పర ్ వక త్ ఎవర?
��ా్వ�ి ఇల� జ�ా��ాత్, ‘�� ప్ రభ�వ� అల�్ , �� ధర్మం

ఇ�ా్లం మ� �య� �� ప్రవకత్ మ�హమ (సల్ లల�్లహ� అల �ౖ�� వసల) ’.

అప�డ� ‘ఈ ��సుడ� సతయ్ం ప��ాడ’ అ� ఒక �� వయ్�ాణ �
ఆ�ా�ాలల� నుం�� ధృ�క�� సత ు్�� .

అప�డ� అత� కంట�చూప� ప�� �� వరక� అత� సమ��� ��ాలం

అవ�త�ం�� , స్వ�ాగ్లంకరణల� అమర్చబడ. స్వరగ్ంల�� �

ఒక ��్వరం �ెరవబ� , సు�ాసనల� మ�� య� ���ల� స్వరగ్
నుం�� అక్క� �� � వసుత్ంట . ఈ �ి్ థ� �సస్ం�ేహం�ా అత

�ా్ రపం�క �ి్థ� కంట� ఎం�� సంప�ర్ణ��� .
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అత� ప్ భ�వ� గ���ం �, ధర్మం గ��� ం� మ� �య� ప్రవకత్ గ���

ప్ ర�న్ బ�� న ప�డ�, అ��ా్వ�ి మ�� య� కపట ��ా్వ�ి ఇల�

జ�ా��ాత ్డ, ‘ఓహ, ఓహ, ��క� �ె � దు. ప్ ర జల� ఏ�ో అనడం

���న్ను మ� �య� � �ను క��� అల�� � అ��న్.’

‘ఓహ, ఓహ’ అ�� ��� అ�ా్ థ�న్ ప � ���ంచం. ‘��సు�� �� ఏ�ో

జ�్ ఞపకం వ�్చం, ���� గ�ర�త ్ �ేసు���ాల� ప్రయ�న్ం��
�ా�, అ�� జ్ ఞ�ిత్�� �ాల�’ అ�� �షయ��న్ సూ�సుత్నన.

జ�్ ఞపకం �ేసుక�� � �ామర్థ�ం ��ల�ప్వడమ� ��� అసల� �ె�
�� వడం కంట� �ర��� న బ�ధను క��� సత ు్ం� . ఒక�� ళ �క�

ఎవ��� ��

ఏ�ై ��

అ�� �� �ే ,

అ��

�జం�ా

�క�

�ె � య�

�షయ��� �ే , �ర� �ే � క�ా ‘��క� �ె � ద�’ జ�ా��్చ � ��ాత్.

�� � ల� సం�ే ��ం చవల�ి న అవసరం ల� దు. అల��� ఎల�ంట�

దుఃఖమ� కల�గదు. �ా�, ఒక�� ళ �మ�్మ�న్ ఎవ� ���� ఏ�ై�
�షయం గ���ం � అ�� �� �ే , అ�� �క� �ె � �ి న �షయ��
అ��� గ�ర�త ్క� �ెచు్చల� క �� �ే , బ�ధ కల�గ�త�ం�� .

అందుక�, అ��ా్వ�ి ‘ఓహ, ఓహ’ అ� అంట�డ� – తన�� �ో

గ�ర�త ్నన్ట �్ల – మరల� “��క� �ె � దు. ప్ ర జల� ఏ�ో అనడం

���న్ను మ� �య� � �ను క��� అల�� � అ��న్” అంట�డ�.
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అప�డ� ఒక �� దద ్ ఇనుప సు�త్�� అ��ా్వ�ిధపడ�ా, అతడ�

�� దద ్�ా అ� ��ే అర�ప, ���న్త�ల� మ� �య� మ�నవ�ల� తప

ప్ ర �� � �ంట�ం� � – ఎందుకంట� ఒక�� ళ �ా�� గనుక �నగ��� �ే ,

�ార� �ె � ట� �ాళ�్ళ�ా మ�� �� ��ర�. ఆ ఇనుప సు�త ్ ఎంత

�� దద ్�ా ఉంట�ందంట, ��� వంట� పట్ టణంల�� ప్రజలందర
క��ి ఎతత ్���� � ప్రయ�న్ం , �ార� ���� ��ౖ�� తత ్ల�ర.

సమ��� అవస్ థను �శ్వ�ించడం తపప్� . ఎందుకంట� ����

�శ్వ�ించ మ�� �� అం�మ �� నం��ౖ ��ా్వసంల�� ఒక ��గ.

ప్ రశ : సమ��� అవస్ థ ఈ ప్రపంచం�� సంభ�సుత్ండ�, ����

అం�మ�� నం ��ౖ ��ా్వసంల�� ��గం�ా ఎల� �శ్వ�ిం� ?

జ�ాబ�: ఒక మ��ి చ��� �నప�డ�, అత� �ర�ప్� �నం
�ా్ థ�ిం బడ�త�ం�� . (అల� సమ��� అవస్ అం�మ�� నం��ౖ
��ా్వసంల�� ��గమవ�త�ం� )

2. సమ��� �కష్ల� మ��య� ��� అనుగ��
సమ��� �కష్ మ��య � ��� అనుగల�, అం�మ �� నం��ౖ

��ా్వసంల� క��ి ఉ��న. �� � �� ఋ�వ�, ఖుర్ఆన్ ల�
13

అల�్లహ్ �క్క ఈ వచ�, “�ార� ప్ ర� ��ం�ే �ాశ్వ
స్వరగ్వ��లల� ���ంద ��లళ�్ళ ప్రవ��సూత్ ఉం. అక్కడ

�ా�� �� �ార� ���� �� ల�సుత్ం� . �ై వ �� గల�ా�� �� అల�్లహ్

�ధం�ా ప్ ర�ఫల ��ాత్. ఎవ��� �ే , ప�� � దుధ ్ల��ా ఉండ�ా
�ై వ దూతల� �ా�� �ా్ రణ�ల� ��ాత్, �ా�� ��; ‘సల�మ� అల�ౖక�మ్

(�క� �ాం� కల�గ� �ాక)! �ర� �ే �ి న మం� పనులక�
ప్ ర�ఫలం�ా స రగ ్ంల� ప్ర���ంచం’ అ� అంట�ర�” ౧౬:౩౧-౩౨

��ౖన �� ��్కనబ� �న వచనంల�� ఋ�వ� ప��ల� - ‘ఎవ��� �ే ,
ప�� � దుధ ్ల��ా ఉండ�ా �ైవదూతల� �ా� � �ా్రణ�ల � ��ాత,

�ా�� ��; “ ‘సల�మ� అల�ౖక�మ్(�క� �ాం� కల�గ� �ాక)! �ర�

�ే �ి న మం� పనులక� ప్ ర�ఫలం�ా స్వరగ్ంల� ప్ర�� �ం ’ ” .

�ార� భ�మ�య్�ా�ాలతట� �� డ ల�ప్నన్ స్వరగ్ంల���� ప్రర�

�ా�, స్వరగ్ం నుం�� ప్ర�ా��ంచడ�త�నన్ అనుగ��ల�� క�

సమ��� ల���� �� ళ ��ర�. �� � గ���ం � అల�్లహ్ వచ��ల� ఇల

ఉ��న్, “అ��ే (చ��� �� �ా�� ) �ా్ రణం ��ంత�ల��� �

వ�్చనప�డ� ���ందుక� ఆపల�ర . మ�� య� అప�డ� �ర�
(ఏ� �ే య ల� క ) చూసూ
త ్ ఉం� � � ���ర. మ�� య� అప�డ�,

�� మ� అత��� � కంట� ��ల� దగగ ్రల� ఉంట�మ, �ా� �ర�
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చూడల� క �� ��ర�. ఒక�� ళ �ర� ఎవ�� అదు�ాజ్ ఞ (అ�� నం) ల�

ల� ర నుక�ంట���,

�ా్ రణ��)

�ర�

ఎందుక�

సతయ్వంత�ల� అ��ే ���� (ఆ

��� ��

ర�ిప్ంచు��ల�ర?

�ా�

అతడ�

(మరణ�ం�ే �ాడ�), (అల�్ల) �ా�న్��య్�న్ �� ం ��న�ా�ె , అత�
��రక�

సుఖసం���ాల�

మ�� య�

తృ�ిత ్ మ� �య�

పరమ�నందకర��� న స్వరగ్వనం ఉంట.” 56:83-89

ఇ�� �ా్ రణం ��ంత�ల��� � �ేర�క�నన్ప�డ� జ �� �� సంఘ . ఈ

వచనం అత� ఆత్మ బయట �� � �ాక మ�ం�ే అనుగ��ల �భ�ారత

మ�నవ��� ��

ఇ�ే్ చ బదుల,

సమ���

అనుగ� � �న్

�� ��్కంట�నన్. అత� ఆత్మ�� ఇల� �ెపప్డం జర�గ�త�ం ,

“బయట��� �ా, ఓ ప్ ర�ాంత� �న ఆ��. బయట��� �ా – � ప్ రభ�వ�

కష్మ�పణ ��రక� మ��య� ప్రశనన్త �.” అప�డ� ఆ ఆత్మ

సంతృ�ిత ్ �ెందుత�ం� � మ� �య� � �గం�ా బయట �� � వ�ే్చసుత్ .
ఇక

సునన్త� నుం� � ఋ వ�

�షయ����

వ��త ,

ప్ రవకత

సల్ లల�్లహ� అల �ౖ�� వసల్లం అ� �క హ��థులల� సమ���
మ�నవ�డ� అనుగ� � ల� �� ందు��డ� �� ��్క��న్. �ాట� ల�
���న్ంట � � � �మ� ��ౖన ఉదహ�� ం� య���న్.
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సమ��� �కష ్ క��� ఖుర్ఆన్ వచ��ల మ��య� సునన

నుం�� ఋ�వ� �ే య బ��ం �� . �ి ర ్ఔన్ ప్రజల గ�� అల�్లహ

వచ��ల� ఇల� ఉ��న్, “(ఇ�� ��) అ��న ; ప్ ర� ఉదయం

మ�� య� �ాయంత్రం �ార� �� మ�ందుక� ర�ిప్ంచబడ�

త�ంట�ర�.” ఇ�� అం�మ ఘ�� య �ా్ థ�ించబడక మ�ను� �
సంభ�సుత్ం� .

ఇ�ే వచనంల� అల�్లహ్ ఇం�ా ఇల� పల�క�త���న, “మ��

ప్ రళయం స ంభ�ం�న ��డ, ‘�ి ��ను జనులను దురభ్ర�� �న
�కష్ల� పడ��యం�(అ� ప్ రకట�ంచబడ�త�ం� ) .’ ” ౪౦:46

ఇం�ా ఖుర్ఆన్ ల� ౬వ అ��య్యంల� అల�్లహ్  ప్రకటన

ఉం�� : “.... ఈ దు�ా్మర�గ్ల� మరణయ�తనల� ఉనన్ప,

�ై వ దూతల� తమ �ే త�ల� ���, ‘స�� ! ఇక � �ా్ రణ�ల�
(బయట��� )

�యం�� .

�ర�

అల�్లహ

్ క� అబ��ధ్ల

ఆ�ా��ం �నందుక�, అల�్ హ్ ఆయత�ల పట్ల గ�ా్వ�శయం

�ర� � �� నందుక� �ాను ఈ ��� �క� ప�ాభవం�� క��� న �కష

���ం చబడ�త�ం�� ’ అ� �ె బ�త�ండ�ా (ఆ దృ�ాయ్�) �వ�
చూడగ��� �ే ఎంత బ�వ�ండ�ను!” ౬:౯౩
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దు�ా్మర�గ్ల ఆత్మల� � ా �� �ేహంల� నుం�� బయట��� �ావ�� �
�� న�ాడ� త�ంట��. ఎందుకంట� �కష్ పడబ�తద�� �ారత ్

�ాట� �� �ె � యజ� య బడ�త�ం�� – ��� నుం�� �� మ� అల�్లహ

శరణ� అ��్ థసుత్��న . ఆత్మల� సం���సుత్ంట�� మ��య

తమక� �ా�ాద ్నం �ేయబ� �న  క� �న�కష్ నుం� � త�ిప్ంచు��
��రక� �ే హంల� నుం�� బయట��� �ాక�డద� ��ర�క�ంట��.

“.... ఈ దు�ా్మర�గ్ల� మరణయ�తనల� ఉనన్ప, �ై వ దూతల�
తమ �ే త�ల� ���, ‘స�� ! ఇక � �ా్ రణ�ల� (బయట��� )

�యం�� . �ర� అల�్లహ ్ క� అబ��ధ్లను ఆ�ా��ం�నంద,

అల�్లహ ్ ఆయత�ల పట్ల గ�ా్వ�శయం�� �ర����నందుక��

ఈ ��� �క� ప�ాభవం�� క��� న �కష్ ��� బడ�త�ం�� ’ ”

ఖుర్ఆన్ వచ��ల ���ాను�ాద౬:౯౩

ఈ వచనంల� ఋ�వ� �ే �� ప��ల� - ‘ఈ ��� �క�

ప�ాభవం�� క��� న �కష్ ���ంచబడ�త �ం ’ .

ఈ వచనంల�� ‘ఈ(���)’ అంట� ‘ఈ ��� �క� � ధ�ా్మ�న

ప�� ప�ర్ ణం �ే�ాన ’ అ�� అల�్లహ్ పల�క�లల � �ె��ినట �్ల

ప్ రసు త్(�� నం).

�ాబట�్ , ఇక్కడ‘ఈ(���)’ అంట� దు�ా్మర�గ్ల‘మరణ�ం�ే ���’.
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ఖుర్ఆన్  మ�� ��ట అల�్లహ్ ప్రకటన ఇల� ఉ, “�ా�

ఎవ�ై �ే �� క్క��ం�ే మ�రగ్ భ్రష�్టల� ్ల గనక � ే�, �ా�� ��రక�

ఆ�థయ్ం�ా సలసల �ా� � �ర� ఉంట�ం� .

ఉంట�ం�� . ” 56:92-94

నరక

ప్ ర� �శం

నమ��ల� మనం ఇల� అ��్ థ�ాత్ ,
ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﻋﺬﺍﺏ ﺟﻬﻨﻢ ﻭ ﻣﻦ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﻘﺒﺮ
నర�ా��న ్ య�తన నుం� � మ�� య� సమ��� య�తన నుం��
�� మ� అల�్లహ్ �క్క శరణ� ��డ�క�ంట���.

�ాబట�్ , ఖుర్ఆన్ మ��య� సునన్త�ల నుం�� సమ��� య�

ఋ�వ� �ే య బ��ం�� . ���� �శ్వ�ించడమ� �� � అం�మ
�� ���న్ �శ్వ�ించడంల�� ఒక ��.

సమ��� �కష్ల� �ే���ా ల�క ఆత్మ?
�ా్ రథ�కం�ా సమ�� � య�తనక� ఆత గ��� �ే య బడ�త�ం�� .

అ��ే అ�� �ే � ��� క��� �ే ర వచు్. ఏ�ే �� ��, శ��రం��ౖ

అసల� ��� ప్ ర��వ� � � ఉండద� �ాద. అ�� మన కళ్ళక�
కనబడక �� ���, శ��రమ�

తపప్క�ం�� య�తన బ�ధను

అనుభ�సుత్ం� � మ� �య� అనుగ ��ల ���లను ఎంజ��

�ే సత ు్ం� .
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సమ��� య�తన ఈ �ా్ రపం�క య�తన ల�క ���క� �నన్ం�ా
ఉంట�ం�� . ఈ �ా్ రపం�క య�తన ల�క ���ల� మన శ��రం��ౖ
సంభ��ాత ్� మ� �య� ��� ప్ర��వం ఆత్మ��ౖ క��� పడ�త� .

అ��ే

బరజ ్ఖ్ దశల�� య�తన ల�క ���ల� ఆత్మ�

సంభ��ాత ్� మ� �య� ��� ప్ర��వం శ����ౖ

పడ�త�ం�� .

క���

ప్ రశ : అ��ా్వ�ి ��రక� అత� క�� � ఎడమల ప ్రక్ మ�కల� ఒక

���ల� మ��కట� జ�చు్చక�� �ల� సమ �� � క� ం�ంచుక� � �త�ంద�
��� ల� �ె పప్గలర? ఒక�� ళ మనం సమ��� త్ ర�్వ చూ� , ���
��ౖ � ల�

ఎల�ంట�

మ�ర�ప్ మనక� కనబడదు మ� �య�

మృత�ే హం అల� జ�� �� న ��న్ల�� మనక� కనబడవ� క�!

జ�ాబ�: సమ��� య�తన మ�ఖయ్ం�ా ఆత్మ��ౖ సంభ�సుత్.

ఇక్డ ��� ��న్ల� మృత�ేహం ��ౖ కనబడ��య� �ాద.

ఒక�� ళ అ�� మృత�ే హం��ౖ సంభ�ం�ే ట ట్ల�� , అ�� అ��చర

�షయ�ల (��� బ ) ��ౖ ��ా్వసం అ� � ���� � �ెం� � ఉం�ే� � �ాద .

అం�ే �ాక ��� ఎల�ంట� ప్ ర �జన క�� �� � �ాద . �ా�, సమ���
య�తన అ�� �� అ��చర (��� బ ) �షయ�లక� �ెం �� న �� మ�� య�

అ�� ఆత్క� సంబం��ం �ం�� .
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ఒక వయ్��త్ తన కలల � �ల�చునన్ , బయట��� �� ళ�్ళత�నన్ట�

మ�� య� మర� వసుత ్నన్ట , �ే � �� గ�దుద ్ క�నన్ట�్ల మ��

ఎవ�� అత�� గ���ద ్నట�్ల�ా చూ�ాత, అ��ే �జ���� ఇదం��

చూసుత ్నన్ప�, అతను తన మంచం ��ౖ �� �ద్ ర� �త� ఉంట�డ.
అల��� , ఎవ��� �� వయ��త ్ తన మంచం ��ౖ� � �ద్ర��త�నన్ప , తను

ఉమ� హ్ �ేయడం ��రక� ప్రయ�ణ�సుత్నన , త�ాఫ, స��

�ే సత ు ్నన్ట , తన తల ���� ��ం చుక�నన్ట�్ ల ల�క తల ��ంట�్రక

�నన్�ా క�త్��ంచుక�నన్ , ఆ త�ా్వత తన �ే�ా�� � మర�
వ�్చనట�్ల చూడవచు – ఇదం�� అతను ఎల�ంట� కద�కల�

ల� క�ం��

అత�

శ��రం

పక్కల�� � పడ�క �� ఉండ�ా

జర�గ�త�ం�� . �ాబట�్ , ఆత్మ �క్క �ి, శ��రం �క్క �ి్థ� �

�నన్���ం� .

ًﺍﷲ ﻳﺒﻌﺚ ﺍﻷﺟﺴﺎ ﺩ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺣﻔﺎﺓ ﻋﺮﺍﺓ ﻏﺮ ﻻ
3. ప�నర���్ థన
మహ� నన్త��ైన అల�్లహ్ �ర� ప్��న మ�న మన శ���ా

నగన్�ా��ల�, నగన్ం�ా మ� �య� సుం� �ే యబడ� �ి్ థ�ల�
ల� ప���డ�.
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నగన్�ా��ల�: ఎల�ంట� �ె ప�ప్ల, బ�ట�
్ల ల�క�ం�� అంట�

�ా��ల��ౖ �ాదరకష్ల వంట� ఎల�ంట� ఆ��్ఛద��  ల�క�.
నగన్ం�: ఎల�ంట� దుసుత ్ల� ల�క�ం�

సుం� �ే యబడ� �ి్ థ�ల: అంట� ఒడ�గ�ల� �ే య బడక�ం��
���న్ హ� �థు లల� ‘బ��్మ’ అ� �� ��్కనబ��ం� � – అంట�

ఎల�ంట� సంపద ల� క�ం��. అక్కడ ప్ర� ఒక్కర� తమ కర్మ

మ�త్ ర� � క �� � ఉంట�ర .

ప�నర���్ థనం అంట� �� �� � ల�పబడట , అం�ే �ా� ��తత ్�ా మరల�

సృ�ి్టంచబడటం �ాద . �� � గ���ం � ఖుర్ఆన్ ల�� అల �్
పల�క�ల� ఇల� ఉ��న్, “�ా�� �� �ె ప�ప: ‘�ాట� � ����ా��

సృ�ి్ట ం�న�ా� (��� �� ) బ్ ర�� ��ాత్. ఆయన అ�న్ ర�ాల సృ�ి్
ప్ ర���యను గ��� ం�

�ణ్ణం�ా �ె��ిన�ా’” ౩౬:౭౯

ఒక�� ళ అ�� ��తత ్ సృ�ి్ట అ�నట్ల, ఈ ప్ రపంచంల� �ా�ాల�

�ే �ి న శ��రం �కష్ల నుం�� త�ిప్ంచుక�ంట� ం�� మ��య� ��
శ��రం �కష్లను అనుభ�సుత్. ఇ�� ��య్య��� � �ర దధ ్ .

ప�నర���్ థనం జ� �� �� � ��త త్ శ���ాల��ౖ �ా, �ా� అ�� ��� ��

ల� ప బ�� న శ���ాల ��ౖ �� (ఆత్మన, ��� �ాత శ��రంల��� ప�నః
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ప్ ర� ��ంపజ�యడ) అ� �� వయ్ గ�ం��ల� మ� �య�  �� �కవంత�ల�

�ాకష్సుత ్���.

మ��ి చ��� � ఉండవచు్, (అత� శ���ా�న) �ిం హం ��� �ి

ఉండవచు్. మ�� అల�ంటప�డ� ��� �� ఎల� ల� ప బడ��డ� ?

ప్ రశ : ప�నర���్ థనం ఎల� జర�గ�త�ం� ? మ�నవ�డ� చ��� �

ఉండవచు్, (అత� శ���ా�న) �ిం హమ� వంట� క�� రమృ�ాల�

��� య టం వలన, ��� మ�ంసం �ాట� శ��రంల� రకత ్ం�ా మ�� �

ప్ రవ� �సూత ్ ఉం�� ఉండవచు....

జ�ాబ�: అల�్లహ – ఏ��� క�డ�, ప్ ర� ����� ఆయనక� ఆ�� ప తయ్ం

ఉం�� – ఆయన ఏ��� క�డ�, ఆయన ‘అ��� ’ అంట� ��ల�, అ��

అ��� త�ం�� .

�ె ల్ల�ెదుర��ా ��ి�
�
� � �యబ� � , �నబ�� న ల� క �ా�ల� క��ి

�� య బ�� న మృత�ే � లను ��� �� ఏకం కమ్మ� � ఆయన ఆజ్ఞ ,
అ� ��� �� శ��రం�ా ఏరప్� �� ���. �� � � �శ్వ�ించడమ� ��

క��� ప�ర్వం �� ��్నబ�� న ఈ ���ం �� మ�ల�ి �ధ �్ంతం ��ౖ�

ఆ��రప�� ఉం�� ,
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‘��� బ ్ (అ��చర �షయ�ల) గ���ం �న �ారత ్ల�న్ంట�� అల� �

అం��క��ం చడం మ�నవ�ల��ౖ తపప్�స� ��ా �ేయబ��ం� � (ఎల�
ల� క ఎందుక� అ� ప్ ర�న్ంచక �ం)’

ప్ ర జల� నగన్�ా��ల, నగన్ం�ా మ� �య� సుం� �ేయబడ�

�ి్ థ�ల� �� �� � ల�పబడ��ర� రసూల�ల�్లహ్ స ల్ల ల�్లహ� అల�

వసల్లం పల�క�ల� �,

ఆ�� �ా

ర�� య ల�్లహ� అ��్

అడ�గ���ర�, “ప�ర�ష�ల� మ�� య� �ీత ్�ల� ఒక� � ��ౖప� మ��కర�

చూసుక�ంట� ఉంట��ా?”. ����� ప్ రవకత్ స ల్ల ల�్లహ� అల�

వసల్లం ఇల� జ�ా���్చ, “అపప్ట � ప� ��ి్థ� ఒక� � ��ౖప

మ��కర� చూసు��వడం కంట� ��ల� గం�రం�ా ఉంట�ం�� (�ర�ప్
భయం�� ఒక�� ��కర� పట�్ టంచుక�� � �ి్థ�ల� ఉండ )”.

�ాబట�్ , ఆ ��� ఒక�� ��ౖ ప� మ��కర� చూసుక��� �ి్ థ�ల�

ఉండర�. ఎందుకంట� ఖుర్ఆన్ ల�� అల �్లహ్ పల�క�ల�

�ె ల�ప�త���న్, “ఆ ��� మ�నవ�డ� తన �� దర��� నుం�� ,

తన త�్ల నుం� , తన తం��్ ర నుం� , తన ��రయ్ నుం� , తన

సం��నం నుం�� దూరం�ా �ా�� �� ��డ�. ప్ ర� వయ��్ – ఆ ���న –

ఇతర�లను పట�్టంచు��ల�నంత �ర �ి్థ�ల� ఉంట�” ౮౦:౩౪-

౩౭. అతను ఎంత భయకర��� న ప�� �్ ి థ�ల� ఉంట�డంట, తన
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స్వంత �డ్డలను మ��య� బంధువ�లను క��� పట�్టంచు� �ల .

“శంఖం ఊదబ�� న ప�డ�, �ా�� మధయ్ ఎల�ంట� బంధుత్వం �� � �

ఉండదు, ఒక�� గ���ం � మ��కర� అడగను క��� అడగల� ర�”
౨౩:౧౦౧

ﺩﻧﻮ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻼﺋﻖ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻣﻴﻞ

4. సూర�య్డ� సృ�ి ్ట�� అ� దగగ్ర�ా �ా
అం�మ �� నం గ���ం �న �� మ� �శ్వ�ిం�ే ���ల� సూర�య్డ
తన సృ�ి్ ట� � అ� దగ గ్ర� – ఎంత దగగ ్ర�ా అంట� ఒక �ల�
దూరమంత దగగ ్�ా �సుక� �ాబడ��డ� � �మ� �శ్వ �ి�ాత.

�ల� అంట� మ�� ళ ల� తమ కంట� ల� �ాట�క �ాసు��వబ�����

�ా�ే ప�ల్ల ల�క ఒక �� �ల� దూరం – ఈ ��ం డ� ప�� �్ ి థత�లల�నూ

– సూర�య్డ� ప్రజల ���త్ �ద ఉంట.

అం�మ �ర�ప్� �నం ��డ� సూర�య్, సృ�ి్ ట� � ఒక � �ల�

దూరమంత దగగ ్� �� � �ావడం ఎల �ాధయ్ం?

ప్ రశ : ఒక�� ళ సూర�య్డ� మన ��ౖప�క� ఒక �ే� దూరం జ� �� ���

అ�� భ��� దగద ్ం �ే�ి� �సుత్ంద �� � ఈ ��� మనక� �ె � �ి న
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�షయం. మ�� సృ�ి్ ట� � �ల� దూరమంత దగ గ్ర�ా సూర�య్

�సుక� �ాబడటం ఎల� �ాధయ్?

జ�ాబ�: ఒక ��ా్వ�ి �క్క బ�ధయ్త మ��య� మన ��ా్
తపప్� స� �� ���ం �� �యమం��ౖ ఆ��రప�� ఉం���,

“అ��చర (��� బ ) �షయ�లను ఎల� మ�� య� ఎందుక� అ�

ప్ ర�న్ంచక �ం�� �ాట�� అం��క��ంచ”

అ��చర �షయ�లను � ఊహల� అందు��ల� వ�. అందువలన

�ాట� � అం��క��ం చడం మ�� య� ఇల� అనడం ���ౖ తపప్�స� �

��� , ‘�� మ� �శ్వ�ిం��మ� మ� �య� �ాకష్య్ �సుత్� –

�ర�ప్ � �నం ��డ� సూర�య్డ� సృ�ి్ట�� ఒక �ల� దూరమ

దగగ ్�ా �సుక��ాబడ��డ’. �� � ��ౖ ఎల�ంట� ప్ రశన్ల �ౖ�� అడగడ

���అ (నూతన క�ప్త) ��ం� �� �� వసుత్ం� . అందుక�� అల�్లహ

�క్క ఇ�ిత్� (అల�్లహ్ తన �ిం�స���న్ అ������ం)

గ���ం � ప్ ర జల� ఇమ�ం మ�క్ ర��మహ�ల �్లహ ‘ఆయన
ఎల� అ�� ���� �త ా ్డ� (ఇ�ిత ్�)?’ అ� అ�� �� న ప�డ�, ఆయ�ల�

జ�ా���్చర, “��� గ���ం � ప్ ర�న్ంచడం ��� (నూతన
క�ప్త)”.
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అల��� ఏ అ��చర �షయం గ���ం �ై �� ప్ ర�న్ంచడం ���అ ���ం�� �
వసుత్ం� . �ాట� �షయంల� మనం �ాట� � అం��క��ం చడం

మ�� య� సమ��ప్ంచు��వడం మ�త్ర��ే య��.

మ�� జ�ాబ� ఏ�టంట� – ఈ ప్ రపంచంల� ఉం�ే బల��న �ి్థ�ల

మ��� �� �ా�� ఆ���న శ���ాల� బల��నం�ా ప�నర�త్ థ��ంచబడవ�

– (�� �� �� ) తట�్ ట��ల�� బల��నత�. శ���ాల� సంప�ర్ ణ �ి్థ�ల

ప�నర�త్ థ��ంచబడ��. అందు వలన ఒక్క

��� ౫౦ �� ల

సంవతస్�ాలంత � �ర్ఘం�ా ఉం�ే ఆ �ర�ప్��నండ� ప్ ర జల�
అనన్�ా�య�ల� � ��ంచక�ం�� �లబ� � ఉంట�ర� – అల�

�లబడటం ఈ ప్ రపంచంల� అ�ాధయ.

�ాబట�్ , సూర�య్డ� దగ గ్ర�ా �సుక� �ాబడ��డ� మ��య � ��

�ా��ాయ్�న్ తట�్టక��� శ��త్ శ���ాలక� ఇవ్వబడ� త – అల���

౫౦ �� ల సంవతస్�ాలక� సమ�న�� �న ఆ అం�మ � �నం ��డ�

అనన్�ా�య�ల��� �ంచక�ం�� �లబ�ే శ��త ్ క��.

(మ�� ఉ��హరణ) – స్వరగ్�ాసులల� నుం��  వయ్�� , �� ల

సంవతస్�ాల ప్ రయ�ణ��ే టంత దూరంల� �సత ్�� ం� ఉనన్ త

�ామ�� జయ్ం ��ౖప� చూ�ాత్ – తనక� అ� దగగ ్రల� ఉనన

�ా్రం���న్ చూడగ� ��నంత సప్ష్టం�ా అతడ � ��� �ట్ట
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�ా్రం���న్ డగలడ� – ఈ ప్ రపంచంల� అల� �యడం

అ�ాధయ్.

�ాబట�్ , అం�మ�� నం��డ� ��� �� ల� ప బ�ే మన శ���ాల �ి్ థ� ఈ

ప్ రపంచంల�� మన శ���ాల �ి్థ� �� మధయ్ ��ల�  ��దం ఉ.

ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺨﻼﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ
5. ప్ ర జల కర్మల పత
అల�్లహ్ అం�మ ����� ‘య�మ�ల్ � ��ా’ అంట� ల�క్క

చూడబ�ే �� నం అ�� �� ర��� �ి � ���డ�. ఎందుకంట� , అ��

మ�నవజ�� కర్మల ల�క్కల� చూడబ�ే ��. అ��ే ఆ ల�క్క
ఇదద ్ర� �ాయ్�ార�ల మధ డబ�్బ ఇ�్చప�చు్చక� �� �షయం

జ�� �� బ� ర �ా�ాల ల�క్క వల� ఉంట�ం�?

ల� దు. మ�మ�్మట ��� ల�ద . ��ా్వ�ి ��రక, కర్మల పత్రం ల�క
అల�్లహ్ �క్క,

అనుగ�హం

మ�� య�

క�క�ాల��

చూడబడ�త�ం�� . అల�్లహ్ ��ా్వ�ి� తన దగగ్రక� �స,

అత�� క�ిప , అత� తప�ప్లను ఒప�ప్క� ��ల� �ే�ాత. అల�్లహ

అత��� అతను తను �ే �ి న �ా�ా�న్ ఒప�ప్క� �� వరక

మ�� య� �ా్ రయ�్చత ప�ే వరక� ఇల� అంట�, “నువ�్వ
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ఫల��� ���న ఈ �ాపం �ే �ావ� ...”. అప�డ� అల�్ హ్ అత���

ఇల� అంట�డ�, “�� ను ప్ రపంచంల� � �ా�ాలను ��� � ��ాను
మ�� య� ఈ���న �ాట� � కష్�సుత్��.”

ఏ �ాపమ� �ే య క�ం�� ��తం గ�� �ి న �ా�� వ్వర� మనల�

ల� ర� – గ�పత ్�� �న �ా�ాల� (��ం డ� ర�ాల�) మన మనసుస్క�

సంబం��ం �న�.

బ�� రంగ

�ా�ాల�

మన

శ���ాలక�

సంబం��ం �న�, అ��ే ప్ ర జల� �ాట � � చూడల�ర. బహ�ా

ఎవ��� �� �ె డ� చూప��� �ే � ��ౖ �� చూసుత ్నన్ప�, అతడ�

అనుమ�ంచబ�� న ఉ�ేద ్శయ్ం�� � � ���� చూసుత్��న్�ే
�ర� ���ంచవచు్చ – అసల� �షయం �క� �ె � దు. �ాబట�్ట

అల�్లహ్ పల�క�ల� ఇల� ఉ��, “కళ�్ళ �ే� � �ెడ� మ� �య�

మనసుస్లల� ��� � ఉనన్ డ� అల�్లహ్ క� �ెల�.” ౪౦:౧౯

కళ�్ళ �ే� � �ెడ� ఒక� � ���ాలక� సంబం�� ం�ం� � – ����

ఎవ్వర� క�� �ట్టల�ర – ఈ కనున్ అనుమ�ంచబ� �న � �ర� �

చూసుత్ంద� � �షయం ఎవ� �� � �ెల�సుత్ం ?

“మ�� య� మనసుస్ ���ేదం�” ఇ�� గ�పత ్���ం� . ‘�� ను �

��రక� �ాట� � ప్ రపంచంల� ��� � ��ాను మ� �య� ఈ��డ� � �ను

�ాట� � � ��రక� కష్�ం� ���ా’ అ� అల�్లహ్ ప� ����.
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అ��ా్వ�ి ల�క్క�ధం�ా �సు��బడదు. �ార� తమ తప�ప్లను
ఒప�ప్క�� �ల� �ేయబడ��ర� మ� �య� �ా� ��� ఇల�

�ె పప్బడ�త�ం� , “�వ� ఫల��� ఫల��� �ాపం �ే �ావ�”.

ఒక�� ళ �ార� ��ాక�� ��త , �ా�� ��ల�కల�, �ే త�ల�, �ాళ�్ళ �ార�

�ే �ి న �ాప�ా�ాయ్ల గ��� ం� �ాకష్య్ం పల�క� – �ా�� చర్మం

క��� �ా�� �� వయ్�� �కం�ా �ాకష్య్�సు , “అప�డ� �ార� తమ

చర్మం�� ఇల� అంట�ర, ‘�ర� మ�క� వయ్�� �కం�ా ఎందుక�

�ాకష్య్�సుతర�?”
అప�డ�

(ఆ

శ��ర

���ాల�)

ఇల�

అంట��,

“అ�న్

వసుత ్వ�లక� మ�ట�్ల�ే శ��త్� ఇ� అల�్లహ �� మ�క�

మ�ట�్ల�ే శ��త్� ప్ర�ా ��ం�. ఆయ�� �మ�్మ�న్ ����ా�
ప�ట�్టం��డ.

మ��

మర�ంచబడ��ర�”

అ�

ఆయన

అంట��.

��ౖ ప�న��

“�ర�

�రం��

రహసయ్ం�ా

్ , � చ�ా్మల� �క�
�ాలప్డ�త�నన్ప�ప్డ� � �ెవ, � కళ�
వయ్�� �కం�ా �ాకష్య్��ాత ్యనన్ ఆల�చన �క � ఉం�ే�.

��ౖ �ా

�ర�

�ే ��

��ల�

అల�్లహ ్ క� క�� � �ె�యవ

అనుక��� �ార�. � ప్ రభ�వ� గ��� ం� �ర� �ే�ిన ఈ దు�ాల�చ� �

�మ�్మ�న్ సర్వ��శనం �ే�ి . �వరక� �ర� �ర న�ా్ ట�� �
గ�రయ�య్ర”.

ఈ

�ి్ థ�ల� �ర� ఓర�
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వ��ం ���

(వ��ం చక�� ���), నర�ా��న ్ �ా� �  ��ాస. ఒక�� ళ �ార�

కష్మ��కష్ ��సం అ��్థం��� కష్”. 41:21-24.

అ��ా్వసుల� తమ �ాప�ా�ాయను ఒప�ప్క�ంట�ర. �ా�� కర్మల

ఫ�తం�ా �ార� అవమ������ గ��� �ే య బడ��ర�. అప�డ�

�ా�ల� ఇల� �ాకష్య్��ా, “తమ ప్ రభ�వ ���ౖ అ ��య్లను
క�ప్ం�న �ార� ��� ” ౧౧:౧౮.

�ాబట�్ , ల�క్క �సు��వడంల� ��ా్వ�ి మ��య� అ��ా్వ� ి�� మ

చూపబ�ే ఈ �� ���న్ చూడం� .

ప్ రశ : ఈ ల�క్క నుం� � ఎవ� ��� త�ిప్ంచు��గలగ����?
జ�ాబ�:

అవ�ను,

ఒక

సమ�����

ఈ

ల�క్క నుం� �

�న��ంప� ఉంట�ం�� . తనక� తన సమ�జం మ�� య�

�ా�� ల�

నుం��

కర్మల ల�క్క �సు��బడక�ం�� �� స్వరగ్

ప్ ర� ��ం�ే ౭౦,౦౦౦

మం��

చూపబ�� ��ర�

సల్ లల�్లహ� అల �ౖ�� వసల్లం ప��.

రసూల�ల�్లహ

“�ార�

ఎవరంట�

ర�ఖయ�య్ను ఆశ��ంచ� �ార, దుశ్శక���లను నమ్మ��ార

మ�� య� పచ్చ � �డవబడ� �ార; �ార� తమ ప్ రభ�వ �� �
నమ�్మక�నన్ �ా. ...” (స��హ్ అల్ బ�ఖ�)
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ﺗﻮﺯﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺑﻤﻴﺰﺍﻥ
6. ��్ రస
“ఆ ��� బర�వ� (త�కం) క��� సతయ్� . ” ౭:౮
“�� మ�

ప్ రళయ� ���న ��య్యం�ా త��ే ��్రసుల

�� ల ��ల�ప్��” ౨౧:౪౭
�ర�ప�� నం

���న

��ం డ�

ప��్ ల�నన్ ��్రసుల� కర్మ

త�చబడ���, ఒక ప��్లంల� మం�పనుల� ఉంచబడ���

మ�� య� ��ం �ో ప��్లంల� �ెడ� పనుల.
��ౖ

ఆయత�లను

బట�్ ,

మన

కర్మల� త�చబడ��య

అర్ థ వ�త�నన్� . “కనుక ఎవడ� అణ�మ�త్రం స��్కరయ్ం �ే�ి
���న్ అతను చూసుక�ంట�డ.

మ�� వ డ�

అణ�మ�త్రం

దు�ా్కరయ్ం �ే �ి�� ���న్ అతను చూసుక�ంట.” ౯౯:౭-౮

రసూల�ల�్లహ్ స ల్ల ల�్లహ� అల�ౖ�� వ ఇల� ప��ార�, “��ం డ�
వచ��ల�

అల�్లహ్ ��ల� ఇష్ట��,

��ల�క��ౖ

�ే � క�ా

పల�కబడ���, �ా� ��్ రసుల� ��ల� బర�వ��ా ఉంట�,
 ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ،ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﻭ ﺑﺤﻤﺪﻩ
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సుబ్ �నల�్లహ� � హ �ద , సుబ్ �నల�్ల��ల్ .”

(స��హ్ బ�ఖ��)

�ాబట�్ ట సృ�ి్ట��ల కర్మల� త��ేంద ఈ ��్ రసు ఏ�ాప్ట

�ే య బడ�త�ం�� .

ప్ రశ : ��్ రసుల� కర్మల� ఎల� త�చబడ�� – అ� కరత ్ల

లకష్ణ�ల� మ��యపనుల ర�పంల� ఉంట�� క�� !

జ�ాబ�: �� � �� జ�ాబ� ఇంతక� మ�ందు �� ��్కనన ‘ఎల�

మ�� య� ఎందుక� అ� అడ�గక�ం�� �ాట� � అం��క��ం చడం

మ�� య� సమ��ప్ంచు��వడం మన��ౖ తపప్�స� � �ేయబ��� ’
అ�� మ�ల�ి �ధ �్ంత� .

అ��ే ,

పం�� త�ల�

ఈ

ప్ రశన్క� జ�ా�స ,

కర్మలక�

ఆ�ా�ాల�ంట�య� మ�� య� అ� ప��్లంల� ఉంచబడ��య�

�ె � �ార�.

ఉండవచు్.

కర్మల� బర�వ��ా ఉండవచు్చ ల�క �ే�క�
అబ�

స��ద్ ఖు��్ ర ర��యల �్లహ� అన

ఉల�్ ల�ం�న స��హ్ మ��ి్లంల �� హ��థును పం��త�

�ా్ మ�ణ�కం�ా ఇల� �� ��్క��న్, రసూల�ల�్లహ్ స ల్ల ల�్

అల�ౖ �� వసల్లం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� “��మ�్మల�� ఉనన్ ఒ
�� ట�్ టల� ఆ�ారంల� మరణం �సుక�
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�ాబడ�త�ం� . స్వరగ్

మ�� య� నరకం మధయ్ అ� � �లబ�ట్టబ న త�ా్వ ఇల�

ప్ రకట�ం బడ�త�ం�� ,

‘ఓ

స్వర �ాసుల��ా!

ఇ�ే � ట�

�క�

�ె ల��ా?’ అప�డ� �ార� తల ��ౖ�� �త , ���� చూ�ి , ఇల�
అంట�ర�, ‘�ె ల�సు, ఇ�� మరణం’.
మరల�

ఇల�

��ిం చబడ�త�ం�� ,

‘ఓ

నరక�ాసుల��ా!

ఇ�ే � ట� �క� �ె ల��ా?’ అప�డ� �ార� తమ తలల� ��ౖ�� �త ,
���� చూ�ి , ఇల� అంట�ర�, ‘�ె ల�సు, ఇ�� మరణం’. అప�డ�

మరణ��న్ వ��ంచమ� � ఆజ్ఞ ఇవ్వబడ�త� . ఆ త�ా్వత ఇల

��ిం చబడ�త�ం�� , ‘ఓ స్వరగ్�ాసుల�, ఇ�� (���సం స్వరగ)

�ాశ్వత. ఇక మరణం ల� దు. ఓ నరక�ాసుల��ా, ఇ�� (� ��సం

స్వరగ) �ాశ్వత. ఇక మరణం ల� దు...’ ”

మరణం అ�� �� స్వ��వమ� మనంద� ��� �ెల�స . �ా�, అల�్లహ
����� ��� ఆ�ా�ా�న్ ఇ�ాత్. అల��� , కర్మలక� క��.

(�ాట��� �ాట� ఆ�ారం ఇవ్వబడత�ం�� )

ప్ రశ : అక్కడ ఒ� � �్రసు ఉంట
�
�ం�� ల� అ�� క ��్ రసుల�

ఉంట�య� ?

జ�ాబ�: ఈ �షయం గ���ం � పం�� త�ల� ��ం డ� వ�ాగ ్ల��ా

��� �� య�ర�. ఎందుకంట� ప్ ర� వయ్��త్ ��రక� ఒక ��్రసు ఏ�ా
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�ే య బడ�త�ంద�

ఒ��

�ె � �� వచ��ల���న్� మ� �య� అంద� ���

��్ రసు ఏ�ాట�

�ే య బడ�త�ంద�

ఉ��న్. ఉ��హరణక�,
“�� మ�

�ె � ��

వచ��ల�

ప్ రళయ� ���న ��య్యం�ా త��ే ��్రసుల

�� ల ��ల�ప్��” ౨౧:౪౭

“ఎవ�� ��్ రసు బర�వ��ా ఉంట�ం�ో �ా� � �ాఫలయ్ం � �ం �ే�ా”

౭:౮

మ�� య� రసూల�ల�్లహ్ స ల్ల ల�్లహ� అల�ౖ�� వసల్లం

హ�� థుల��, “��్ రసు ��ౖ బర�వ ��ా ఉంట�” స��హ్ బ�ఖ��

��ందర� పం�� త�ల అ��ా్ రయం ఏ�టంట, ��్ రసు ఒక్కట
ఉంట�ం��

�ా�

అందుల�

త�చబ�ే

�ాట� �

బట�్ట ల�క

సమ�జ�లను బట�్ ట అ� �క ర ��ాలల� ఉంట�ం� � అంట� ఒక
��్ రసుల� ప్రవకత్ మ�హమ్మద్ సల్లల�్ల హ� అల�ౖ�� వసల్ల

�క్క కర్మల� త�చబడ�, మ�� ��్ రసుల� ప్రవకత్ మ

అల�ౖ �� సస్ల�ం సమ�జం �క్క కర్మల� త�చబడ, మ��క
��్ రసుల� ప్రవకత్ �సస్ అల�ౖ��సస్ల�ం సమ�జం �క్క

త�చబడ���...
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అ�� క

ర�ాల

��్ రసుల�ంట�య� ���ం�ే పం� �త�ల�

�ె �ప� ్�ే�టంట� ప్ర� సమ�జం ��రక� అల �్లహ్ ఒక ��్ర

�� ల ��ల�ప్��డ� ల��� (ఆయన �� ��్ వర� ��్రసుల ) ��� �ా

�ే య వల�ి న కర్మల ��సం మ� �య� (�� �� ��్ రసున) సునన్త�

ఆచరణల ��సం ఏ�ాప్ట� �ే�ాత్.

అసల� �షయం అల�్లహ ్ � � �ెల�. అ��ే ��్ రసు ఒక్కట

ఉండవచు్చ మ� �య� ���ల� త�చబ�ే �ాట � � అనుస�� ం� అ� �
అ�� క ���ల��ా ఉండవచు్.

ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ
7. కర్మ ప��్రల పం�ి
కర్ల ప��్ రల� ప్రజలక� ఇవ్వబడ��� మ��య� అ� ఇవ్వ
పదధ ్�ల� � �దం ఉంట�ం� . ��ంద�� �� అ� �ా�� క��� �ే త�లల�

ఇవ్వబడ��� మ� �య� మ� ���ంద� �� � అ� �ా� � ఎడమ

�ే త�లల� ఇవ్వబడ��. ఖుర్ఆన్ ల�� సూరత�ల్ హ�్ఖ

అల�్లహ్ ��� గ���ం� ఇల � �ెల�ప�త���న,

“మ�� ఎవ�� కర్మల పత్ర అత� క��� �ే � �� ఇవ్వబడ�త�ం�ో

అతనంట�డ�, ‘ఇ�� �� �� కర్మల ప��్ర�న్ చదవ . ��క� ��
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ల�క్క ల�ంచనునన్దనన్ గట�్ట నమ్మకం ��క� . ’ మ�� అతను

మనసు

�� �్చన సం��ష ��తం గడ�ప�త� ఉంట�డ.

ఉనన్త�� �న స్వరగ్వన . ��� పండ�్ల అ� దగ గ్ర�ా ��్రల�డ�

ఉంట��. ‘గత �ాలంల� �ర� �ే సుక�నన్ కర్మలక� ప్ర�ఫలం

���ా �నం�� , ��్ రగం� ’ (అ� �ా�� �� అనబడ�త�ం�� )

ఇక ఎవ�� కర్మల �ట�్ట అత� ఎడమ �ే� �� ఇవ్వబడ�త� ,

అతను ఇల� అంట�డ�: ‘అ�య, �� కర్మల పత్రం �� ��వ్వ
క�ం�� ఉంట� ఎంత బ�వ�ం�ే �� . అ�య, �� ���� (��

వయ్వ��ా�) �ే ల�్ చ�ి ఉంట�బ�గ�ం�ే �ే . �� ధనం మ��� మ�త్రం
అక్కరక� �ాల�ద. �� అ�� �ారం ��నుం�� �ే జ��� �� �ం�ే ’ .

(అ� బ�ధపడ��డ�) 69: 19-29

ఈ ప�సత ్కంల� మ�నవజ�� కర్మల � ��ంచబడ�. �� �

గ���ం � ఖుర్ఆన్ ల�� అల �్లహ్ పల�క�ల� ఇల� ఉ,
“ఎనన్ట ��� �ాద ,

���� �ే

���

బహ�మ���ల

�� ���న్

�� క్క� �సుత్��న . �శ్చయం�ా ���ౖ పరయ్��కష్క �ల� �య�త�

ఉ��న్ర. (�ార� � కర్మలను న�దు �ే� ) ��రవ�య�ల�ౖన
ల� ఖ క�ల�.” ౮౨: ౯-౧౧
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మ�నవ�డ�

ఇల�

ఆ�ే �ంచబడ��డ�,

స్వయం�ా � ప�సత్�ా�న్ చదువ.

�సు��వట���� ను��్ వ ��ల.” ౧౭:౧౪

“(ఇ�� ��)

ఈ���

�

నువ�్వ
ల�క్క

��ందర� పం�� త��ల� అ��న్ర� (ఈ వచనం అర్ థం ఏ�టంట ),

“�మ్ల�న ్ � ల�క్క �సుక�� � �ా ��ా �ే �ి , అల�్లహ్ �క

��య్యం �ే�ాడ”

ప్ రశ : �ర�ప్ � �నం ��డ� కర్మప��్రల� క� �� �ే� ల�  ల��� ఎ
�ే � ల� ఇవ్వబడ��య� �శ్వ�ించడం మన��ౖ తపప్� . �ా�

సూరత�ల్ ఇం�ిఖ�ఖ్ ల� అల �్లల�క�ల� ఇల� ఉ��న్,

“ఎవ�� ప�సత ్క�� ��ే అత� � �నుక ��ౖప� నుం� � ఇవ్వబడ�త �ం ”

౮౪:౧౦

సూరత�ల్ హ�్ఖ ల� “ఎవ�� �� �ే అత� ప�సత ్కం ఎడమ�ే�ల�

ఇవ్వబడ�త�ం� ”

౮౪:25

అ��

వచనం

మ�� య�

“ఎవ��

ప�సత ్క�� ��ే అత� � �ను ��ౖ ప� నుం�� ఇవ్వబడ�త�ం� ”

౮౪:౧౦ అ�� వచ��ల మధయ్ ఉనన వయ్��య్�ా మనం ఎల�

ప�� ష్క��ంచగలం ?

జ�ాబ�: అ��ా్వ�ి తన కర్మల ప�సత్�ా�న్ తన ఎడమ �ే� �
�సుక�ంట�డ�, �ా� అత� ఎడమ �ే � అత� �ప� ��గంల�
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ఉంట�ం�� . ఇ�� అతను �ే �ి న ప��� (అల�్లహ్ గ�ం���న్

�ప� �� నుక �� ట్ టడ) ప�� � రం. �ాబట�్ ట ఎల��� ��ే అతను అల�్ల

గ�ం ���న్ తన ప� �� నుక వ�� � �� �ా�ో , �ర�ప్ � ���న అత�
కర్మల పత్రం అత� �ప� ��నుక నుం�� ఇవ్వబడ�త� ం – అత�

చరయ్క� ప్ర� చరయ.

 ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ،ﺣﻮﺽ ﺍﻟﻨﺒﻲ
8. అల్ హౌద(ప్ ర�ేయ్క  సరస)
ప్ రవకత్ స ల్ల ల�్లహ� అల�ౖ�� వసల్లం �క్క సరసుస

��ాల���ం �� – ఓ అల�్ల! ���ల� నుం�� ��్ ర� � �ా� �ల�

మమ్మ�న ్ క�� � �ేర�్చ . ��� �� డవ� మ�� య�

�� డ ల�ప్ ఒక � �ల ప్రయ�ణ�� �� స మ�న� ��న దూరంల

ఉంట�ం�� . ��� �ర� �ాల కంట� ఎక�్కవ �ెల ్ల, �ే �� కంట�

ఎక�్కవ �యయ్�ా మ��య� కసూత్�� సు�ాసన కంట� ఎక�
సు�ాసన��

ఉంట��.

ఎవ��� �ే

ఈ

సరసుస్ నుం� �

��్ గ�����, �ా�� �� ఇక ఎనన్డూ ��హం � �యద . ఈ

సరసుస్ �క్క �ర� అల్ ��థర్ నువసుత్ం� . అల్ ��థర

అ�� ��

స్వరగ్ంల� ప్రవకత్ సల ్లల�్లహ� అల�ౖ�� వస
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ఇవ్వబ�ే ఒక న� . �� � �క్క ��ం డ� �ాయల� అల్ హౌద

సరసుస్ల��� � వ�ాత . అల్ హౌద్ ఎల్లప�ప్డూ �ా

ఉంట�ం�� . ��ా్సుల� ��� వదద ్క� వసుత్ంట�ర� మ��య

��� �ర� ��్ రగ�త� ఉంట�ర. �ర�ప్ � �నం ��డ� � ���
మ�� య�

అలసట వలన ప్ ర జల� బ�ధపడ�త� ఉం�ే

సమయంల�, ఈ హౌద్ ప్రజల� సమ� ��శపరచబ�ే ��

ఉంట�ం�� . అల�్లహ్ అనుమ�ం�న �ార� ఇందుల� నుం�
��్ రగ���ర� మ� �య� ఇక ఎనన్డూ �ా� �� � ��హం � �యద .

ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻭ ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ
9. ష�ా (�మ���త , �కష)
ష�ా ��ం డ� ర�ాల�:
�దట� �� – �� వ లం ప్ రవకత్ మ�హమ్మద్ సల ్లల�్లహ� అ

వసల్లం ��రక� మ�త్ర�� ప్ర�ేయ్��ంచబ� .

��ం �ో �� – �తత ్ం ప్రవకత, �ి �ధ � ్ఖుల, ష�� దుల� మ�� య�

సజజ ్నులంద� � ��రక� ప్ర�ేయ్��ంచబ��న �ా��రణ .
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ప్ వ కత ్ మ �హమ్మద్ సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� వసల్లం

ప్ ర�ేయ్��ంచబ��న ష� – అల్ ష�ా అల ్ ఉధ. అ�� ల�క్క

�ా్ రరం�ం�ేందుక� ఉ�ేద్�ంచబ��ం . �ర�ప్� �నం ��డ, తమ

తలల��ౖ సూర�య్డ� ఒక �ల� దూరమంత దగ గ్రల� ఉండ,

అల� ౫౦,౦౦౦ �� ళ్ళ నుం� � �ల ���� ఉండటం వలనప్ ర జను
అవసత , �� ద న మ�� య� బ�ధల�ే చుట�్ టమ�ట� ఉంట��. �ా�� ల�

��ందర� �ె మ టల� మ���� ఉంట�ర�.

అప�డ� ప్ ర జల� తమ తర�ఫ�న అల�్లహ్ వదద్ �ి�ారసు ,

తమను ఈ య�తన నుం�� �మ���త ్ �ే� � �ా� �వ� ��� ఉ��న్�

అ�

�� త�క�త�

ఉంట�ర�.

�ార�

అల�ౖ �� సస్ల�ం వద ద్క � ��ళ��.

ఆ�� మ�నవ��ైన

ఆదం

అల�్లహ్ వదద్�ారసు

�ే య మ� �ార� ఆయనను అడ�గ���ర�, �ా� అల�్లహ్ ఆజ్ఞల

ఉల్ ల�� ం, ��� ��ం చబ�� న �ె ట్ � ట నుం� � �నడం ��్వ�ా అల �్
క� అ��ే య త చూ�ి న �ారణం�ా ఆదం అల�ౖ �� సస్ల�ం అందుక�

��ాక�� �త ా ్ర.

ప్ రశ : ��� ��ం చబ�� న �ె ట్ � ట నుం� � �నడం అ� �� � ఆదం

అల�ౖ �� సస్ల�ం �ే�ిన �ాప� ,

అ��ే

��ం ట��

ఆయన

ప�ా్చ��త్పబ, కష్మ�పణ అ��్థర�. త�ా్వ అల�్లహ్ ఆయనన
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ఎంచుక���నడ�

మ�� య�

ఆయనక�

మ�రగ ్దర్శకత్

ప్ ర�ా�� ం���డ. “ఆదమ్ తన ప్రభ�వ� మ�టను జవ��, ����

త�ాప్డ. ద�� � ల� అత� ప్ రభ�వ� అత�న్ ఎనున్క���.

అత� ప�ా్చ��త్�ా�న్ �ీ్వక��ం. అత��� మ�రగ ్ం చూ�ాడ ”.

౨౦: ౧౨౧-౧౨౨ (అల�్లహ్ అత� తప�ప్ను మ�న్, ఆదం

అల�ౖ �� సస్ల�ం అల�్లహ్ వదద్ �ి�ారసు �ే��ందుక� ��ళ్ళ

ఎందుక� ��ాక�� �త ా ్డ�?)

జ�ాబ�: అవ�ను. ఆదం అల�ౖ �� సస్ల�ం తప�ప్ �ే , ప�ా్చ��త్
ప�� న త�ా్వ అల�్లహ్ ఇల� ప్రకట�ం�, “అప�డ� ఆయన
ప్ రభ�వ� ఆ నను

ఎనున్క���న్”

మ�� య�

ఆయనను

స��్మరగ్�ామ�లల� � �ా��ా �ే�ా. �ా�, ఆదం అల�ౖ �� సస్ల�ం

తను �ె ట్ � ట నుం� �  ���న్న� � �ాక � �ె�, �ి �ారసు ��రక�

�� ��్ళందుక� ��ాక� ��ాత్. ఎందుకంట� �ి �ారసు �ే �� �ా్ థనం
��ల� ఉనన్త���ం� . అందుక� �ి �ారసు �ే �� ఆయన ��ల�

ప�� � దధ ్ం� , ప్ ర� ���ల� ఉత త్మ� ���ా ఉండవల�ి ఉంట�ం .

�� � �� �ారణం �ి �ారసు �ే �� వయ్�� , ఇతర�ల తర�ఫ�న �ి �ారసు

�ే య డం. �ాబట�్ , ఒక�� ళ త�� స్వయం�ా �ో�ి అ�నప�డ,
ఇతర�ల తర�ఫ�న ఎల� �ి �ారసు �ే య గలడ�?
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అప�డ� ప్ ర జల� నహ్ అల�ౖ� �సస్ల�ం వదద్క� �, �ి �ారసు

�ే య మ� �� డ����ా, ఆయన క��� ��ాక�� �త ా ్ర. ఎందుకంట�

ఒక�ా�� ఆయన తనక� జ�్ ఞనం ల�� ��� ��రక� అల�్లహ్

అ��్థ ం� ఉ��న్. మ���� �� క�ం�� అ��ా్వ�ి అ�న తన

క�మ�ర��� � �ా�ాడమ� ఆయన అల�్లహ్ ను ఇల � �ా్ర��్
ఉ��న్ర, “�� ప్ రభ ! �� క�మ�ర�డ� క��� �� క�ట�ం�క��ే

క��! �శ్చయం�ా � �ా�ా నం సతయ్�� �న� . �వ� �ాలక�ల�్ల� �ల�్

��పప్ �ాలక�డవ”

అ�

�నన్�ంచుక���న్.

�� � ��

సమ���నం�ా, “ఓ నూహ! మ�మ�్మట ��� �ాడ� � క�ట�ం�క�డ�
�ాడ�. �ా�� పనుల� ఏ మ�త్రం మ ం�� �ావ. �క� �ె � య�

�ాట� గ���ం � ననున్ అడ�గక. (ఈ �ధం�ా అ�� �� ) నువ�్వ
అజ�్ ఞనులల� ఒక� � � ��ాద� �� ను �క� ఉప�ే � సుత ్��న్.”

అ� అల�్లహ్ ప��ాడ౧౧:౪౫-౪౬. �ాబట�్ ట �ి�ారసు �ే��ందుక�

నూహ్ అల�ౖ� �సస్ల�ం �రస్క���ా .

అప�డ� ప్ ర జల� ఖ�ల�ల�్లహ్ అ�న ఇబ�్ర��ం అల�ౖ��సస
వదద ్క� � �ళ��ర.

ఆయన

క���

�ి �ారసు

�ే ��ం దుక�

��ాక�� �త ా ్ర. ఎందుకంట� ఆయన మ�డ� �ార�్ అబదధ ్ం ప��
ఉ��నర� – అ��ే , �ాసత ్�ా�� � అ� అబ�ధ్ల� �ా
�
. బయట���

అ� స��య్ల అ��� ల�ల�ప� ఆయన ఉ�ేద ్శయ్ం బ��రం
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స��య్�� � �ర�దధ్ం�ా ఉం . �ాబట�్ ట ��ంత వరక� అ� అబ��ధ్లన

�� � ఉ��న్. అల�్లహ్ ��ౖ తన �క్క ప��ప�ర్ణ మ�ాయ్ద

ఇబ�్ రహం అల�ౖ� �సస్ల�ం   �ిరసు

��ాక�� �త ా ్ర.

��రక�

�� ళ్ళక�ం��

అప�డ� ప్ ర జల� మ��ా అల�ౖ� �సస్ల�ం వదద్క� ��ళ�. ఆయన

క��� �ి �ారసు ��రక� �� ళ్ళ���� � ��ాక� ��ాత్. ఎందుకంట�

ఆజ�్ �ిం చబడక�ం���� ఆయన ఒక వయ్��త్ � హతయ్�ి ��ర�. ఆ

వయ్��త్ అ��య్యం�ా చంపబ��. ఒక�ా�� మ��ా అల�ౖ �� సస్ల�ం

బయట��� వ��్చర, ఆయనక� ఇదద ్ర� వయ్క�త్ల� �ట�్లడ���
�

కనబ��ం �� ; ఒకతను అత� వరగ ్�� �న బ� ఇ�ా్ర ��ల్ క� �ెం�

�ాడ� మ�� య� ��ం �ో వయ్��త్ అత� శత�్రపకష్���న అఖ�్

�ెం �� న �ాడ�. ఆయన అనుచర�డ� అత� శత�్ రవ���ౖ �ేసుత్న
�� ట�్లటల� మ��ా అల�ౖ� �సస్ల�ం స�యం � �ర��. మ��ా

అల�ౖ �� ససల�ం ��ల� బల��� న �ార�. ఎప��ై �ే ఆయన అత��

��్ ర�ాత్, ఆ వయ్��త్ చ� ����. ఆ�ే �ంచబడక మ�ం�ే అత��

అల� చం�ి నందు వలన మ��ా అల�ౖ �� సస్ల�ం �ి�ారసు ��రక�
�� ��్ళందుక� ��ాక� ��ాత్.
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అప�డ� ప్ ర జల� ఎల�ంట � �ాపం �ేయ� ఈ�ా అల�ౖ� �సస్ల�

వదద ్క� � �ళ్ల , ఆయన ప్ రవకత్ మ�హమ సల్ లల�్లహ� అల �ౖ�

వసల్లం �క్క �ా్థ�� మ�ందు� ా�� గ���త ్ం� ఉండటం,
�ా�� �� ఇల� పల�క���ర�, “మ�హమ్మద్ వదద్క�  ��ళ్ళ –

ఆయన

�క్క భ�త భ�షయ్ �ా�ాల�న్ంట�� అల�

కష్�ం� ���ి ఉ��న.”

అప�డ�

ప్ ర జల�

 రసూల�ల�్ల

సల్ లల�్లహ� అల �ౖ�� వసల్లం వదద్క�  , �ి �ారసు �ే య మ�
అడ�గ���ర�.

అప�డ� ప్ రవకత్ మ�హమ్మద్ సల ్లల�్లహ� అల�ౖ�� వసల్లం

వదద ్ �ర�ప్�����న్ �ా్రరం�ం�మ� అల్లహ్ ఉప�
�ా్ రర్థన�� అ� �్థ�ా. ఆయన అ��్థంప�ను �ీ ్వక��, అల�్లహ్ త

��సుల మధయ్ �ర�ప్ �ెపప్�� � �� ��గ��. ఈ �ధ��� న

�ి �ారసును అల ష�ా అల్ ఉ��్ (��పప్ �ి�ారస) అంట�ర�.

ఇంతట� ��పప్ �ి�ారసు �ే� � హ��్క అల �్లహ్ �ె��ిన �� �

వచ��లల�� అల్ మఖ�మ్ అల్ మహ, “త్వరల�� � �
ప్ రభ�వ� �నున్ మఖ� �� మహ�్ (ప్ రశం�ాత ్మక �ా్థ�� )

�ే ర��ాత ్డ” ౧౭:79
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ఆ �ధం�ా రసూల�ల�్లహ్ స ల్ల ల�్లహ� అల�ౖ�� వ �ి �ారసు

�ే �త ా ్ర� మ� �య� తన ��సుల మధయ్ �ర�ప్ �ెపప్�� ��� అల�

�� �� వ�ాత ్డ� మ� �య� �ా�� � (ఎం�� �ాలం�ా) �లబ�� ఉం�� న

బ�ధ నుం�� �ా�� � అల�్లహ్ �మ���త్ �ే�ా .

ప్ రవకత్ స ల్ల ల�్లహ� అల�ౖ�� వసల్లంక� మ�త్ ర�� ప్ ర�ేయ్�

ష�ాల� స్వరగ్�ాసుల ప్రజల ��సం �ిసు �ే య డం క���

ఉం�� . ప�ల్ �ి�ాత (ప్ ర�ేయ్క వం� ) ��ౖ నుం�� ��ట� �� �న

త�ా్వ,

స్వరగ్�ాసుల స్వరగ్��్వరం వదద్క� �ేర�క�ం.

అ��ే ఆ ��్వ�ా�� � ��ళం � �యబ� � ఉంట�ం� . అప�డ� ప్ రవకత

సల్ లల�్లహ� అల �ౖ�� వసల్లం స్వరగ్� �్వరం �ెరవమ � అల�

ఇల� �� డ�క�ంట�ర�. “మ�� వ ��� �ే తమ ప్ రభ�వ�క� భయపడ�త�

ఉం�ే �ా��, �ార� గ�ంప�ల� గ�ంప�ల��ా స్వరగ్ం ��ౖప�నక
పంపబడ��ర�. త�దక� �ార� అక్కడక� �ేర�క�నన్ప� ���

��్వ�ాల� �ెరవబడ��” ౩౯:౭౩

‘త�దక� �ార� అక్కడక� �ేర�క�నన్ప� ��� ��్వ�ాల�

�ె ర వబడ���’ అ�� వంట� పల�క�ల�� అల�్లహ్ నరక�ాసు
గ���ం � పల�కక�ం��, ఇల� ప��ాడ� “ఎవ��� �ే అ�శ్వ�ిం���,

�ార� గ�ంప�ల� గ�ంప�ల��ా నరకంల���� �ే ర�క��� వరక�
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��లబడ��ర�, అపప్ట �� � నరక ��్వ�ాల � �ెరవబ�� ఉంట.”

౩౯:౭౧

స్వరగ్�ాసుల గ���ం� అల �్ ‘త�దక�

�ే ర�క�నన్ప�డ� ��� ��్వ�ాల

�ార�

అక్కడక�

� �ెరవబడ�’

అ�

ప��� ��డ�. ఎందుకంట� , స్వరగ్��్వ�ాల� �ి�ారసు �ేయబ

వరక� �ె ర వబడవ�.

ప్ రవకత , సతయ్వంత�ల(�ి �ధ � ్ఖు), ష�� దుల మ�� య� సజజ ్నుల

�ామ�నయ్ �ి�ా ��ండ�  ���ల��ా ఉంట�ం� :

�దట� �� : నర�ా��న ్ నుం� �  ��ా్వసులను త�ిప్ం�ే �.
��ం �ో �� : నర�ా��న ్ �కష్క� గ�ర� �య్ ��ా్వసులను నరకం న

�ా�ా�ే �ి �ా.

ష�ా షరత�ల�
�ి �ా షరత�ల� మ�డ�:
1. �ి �ారసు �ే �� �ా���ౖ అల�్లహ్ �క్క సంతృ
2. �ి �ారసు �ే యబ�ే �ా���ౖ అల�్లహ్ �క్క సంతృ
3. అల�్లహ్ �క్క అన
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�� � ఋ�వ�,
“ఆ�ా�ాలల� ఎం�� మం�� �ై వ దూతల� ఉ��న్ర. �ా� �ాళ్ళ

�ి �ారసు ఏ మ�త్రం ప�� ��ాద . �ాక�� �ే అల�్లహ్ తన ఇష��,

��ను ���� న �ా�� �షయంల� (�ి �ారసు �న����� ) సమ్మ���త

అ�� �� �� �షయం.” 53:26

“�ి �ారసు �న����� అల�్లహ్ ఇష్టప� �న � ా �� �షయంల� త
�ార� ఎవ�� గ���ం � క��� �ి �ారసు �ే య జ�లర�” ౨౧:౨౮

“... ఆయన అనుమ� ల� క�ం�� ఆయన సమకష్ంల � �ి�ారస

�ే య గల �ా�ె వ డ� ...” ౨:౨౫౫

“ఆ��� కర�ణ�మయ�డ� ఎవ�� క� �� అనుమ�ం�, అత�

మ�టను (�న����� ) ఇష్ టప� ��ే తపప – ఎవ�� �ి �ారసూ

�ె ల్ల� �రద ” ౨౦:౧౦౯

ఈ ష�ా అ��ా్వసులక� ప్ర�జనం క���ంచ . ఎందుకంట�

అల�్లహ్ �ా�� గ���ం� సంతృ�ిత్ �ెం . �ి �ారసు �ే య బ�ే �ా�
గ���ం � అల�్లహ్ సంతృ�ిత్ �ెందడమ� �� � షరత�లల�� ఒక

షరత�. �ాబట�్ , ‘అల�్లహ్ వదద్ ఇ� మ� ��రక� �ి�ారసు �ే�’

అంట� అ��ా్వసుల� ప��ం�న ఆ �గ��ల, తమ భక�త ్లక�
ఎల�ంట� ప్ ర �జ���న్ �ేక�ర్చల. అం�ే �ాక, �ా�� బ�ధను
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ఇం�ా

��ం చు���.

ఎందుకంట�

అల�్లహ్ పల�క�ల� ఇల

ఉ��న్, “(ఓ అ��ా్వసుల��) �ర�, అల�్లహ్ ను వ��

�ర� ప��ం�ే � �ై �ాల� – అందర� నర�ా��� ఇంధనం

అవ���ర�. �రం�� ����� ఆహ�� �ావల�ి న �ా�� ” ౨౧:౯౮.

�ాబట�్ , నర�ా��న ్� � ఇంధనం�ా మ�� �న �ా� � �గ ��ల� ఆ
అ��ా్వసుల బ�ధను మ��ంత�ా ��ంచు��.

 ﻭ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺟﺴﺮ ﻣﻤﺪﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭ،ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ
10. ప�ల్ �ి�ా (వం�ె న )
ప�ల్ �ి�ాత్ అ�� �� నర �ా��న్ ��ౖ ���్మంచబ��న ఒక వ. తమ

కర్మలను అనుస�� ం� ప్రజల � ��� � ��ట���; ��ందర�

�� పప్�ాట� �ాలంల� ��ల� � �గం�ా ��ట���ర, ��ందర� �ాం�

�� గం�� ��ట���ర�, మ�� ��ందర� �ా� �� గం�� ��ట���ర�.

ఎవ��� �ే

స��య్�న్ �ీ్వక��ంచడంల� మ��య� �

ఆచ��ం చడంల� ఎల�ంట� ఆలసయ్ం �ేల� �ో , అల�ంట� �ార�

�ి �ాత్ ను త్వరత్వర �ా ��ట��� మ�� య� ఎవ��� �ే స��య్�న

�ీ్ వక��ంచడంల� మ� �య� ���� ఆచ��ంచడంల� ఆలసయ్

�ే �త ా ్�, అల�ంట� �ార� �ి �ాత్ ను ��ల� ���నం�ా ��ట���ర.
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�� వ లం ��ా్వసుల� మ�త్ర� � �ి�ాత్ వం�ెనను ��ట��,

నరక�ాసుల� �ావటం వలన అ��ా్వసుల� ���� ��టల�ర –

నరకం నుం�� �ా�ాడమ� మనం అల�్లహ్ శరణ� ��డ�క�ం��
– ��హం�� బ�ధ పడ�త� �ార� నరకంల���� �ే ర�క�ంట�ర�.

ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺭ
11. స్ రగ ్ం ల�క నరకంల��� � ప్ర��
స్వరగ్�ాసుల� స్వరగ్ంల����  మ��య� నరక�ాసుల� నరకంల�

�ే ర�క��� అం�మ దశ ఇ�� .

ప్ రశ : స్వరగ్ం మ��య� నరకం ఇప�ప్డ� ఉ���ల� ఉ��న?
జ�ాబ�: ఉ��న్. ఖుర్ఆన్ మ��య� సునన్త�లల� �ె�

నట�
్ల�ా స్వరగ్నర�ాల� ఈ��డ� ఉ���ల� ఉ�. నర�ా��న ్

గ���ం �

అల�్లహ్ పల�క�ల� ఇల� ఉ��,

“నర�ా��న ్� �

భయపడం�� , అ�� అ��ా్వసుల ��రక� తయ�ర�ే య బ��ం�� ”

౩:౧౩౧. ఇక్కడ తయ�ర��ేయబ��ం� � అంట� తయ�ర ��ా ఉంద�

అర్ థ .
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స్వరగ్ం గ���ం� అల �్లహ్ పల�క�ల� ఇల� ఉ, “� ప్ రభ�వ�
�క్క కష్మ� �కష్ ��ౖ, స్వరగ్ం ��ౖప�నక� పర� ��తత్ . ���

�� డ ల�్ల భ�మ�య్�ా�ాలంత ఉంట�ం . అ�� భయభక�త ్ల� గల�ా� �

��సం

తయ�ర�

�ే య బ��ం �� ”

౩:౧౩౩.

ఇక్కడ తయ�ర�

�ే య బ��ం �� అంట� తయ�ర��ా ఉం�� అ� అర్ థ .

సునన్త�లల�� �దర్శ��ల� ��ండ� స��హ్ హ��థు గ�ం��ల

మ�� య� ఇతర హ�� థు గ�ం ��లల� �� ��్కనబ� � ఉ��న.
ఉ��హరణక�

–

సూరయ్గ�హణం సంభ�ం�నప�డ,

ప్ రవకత

సల్ లల�్లహ� అల �ౖ�� వసల్లం నమ�� ��రక� �ల�చు��.

స్వర నర�ాల� ఆయనక� చూపబ�� ���. ఆయన ఎంత�� ప�

స్వ�ాగ్�న్ చూసూత్ ఉ��న, ���ల� నుం�� ఒక ��్ రకష్గ�
�సు���ాల� ఆయనక� అ��ిం �ం�� , �ా� ఆయన అల�

�సు��ల� దు. అల��� ఆయనక� నర�ా��న ్ చూపబ��ం� . అందుల�

తన కడ�ప�ల� నుం�� ��్ రల�డ�త�నన్ ��్రగ�లను పట�్ట
ఈడ్చబడ�త�న అమర్ ఇబ�న్ ల�� �� అల ఖుజ��� ను ఆయ

చూ�ాత ్ర. నర�ా��న ్ నుం� �  మనం అల�్లహ్ �క్క శ
�� డ�క�ంట���న్మ.
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అతడ�

���ం చబడ�త�

ఉంట�డ�

ఎందుకంట�

అరబ�్బలక�

బహ��ై �ా�ాధనను ప�� చ యం �ే �ి న �ట్ ట�దట � వయ్��త్ అ .

ఫ�తం�ా, అతడ� ���ం చబడ�త� ఉంట�డ� – అతడ� ప�� చ యం

�ే �ి న బహ��ై �ా�ాధన అ�� �ర �ా�ా��� బదుల��ా మ�� య�

అత�� త�ా్వత అ� � అనుస��ంచబడ� త�నన్ందుక� �ా.

అం�ే �ాక నరకంల� �కష్ అనుభ�సుత్నన్ ఒక �ీత్�� క��� ప

సల్ లల�్లహ� అల �ౖ�� వసల్లం చూ�ా. ఆ�� కట్ ట� �ల� ఉనన ఒక

�ి �్ �� �ం�� �� ట్ టక � �వడ� � �ా , క�సం భ�� నుం��

లభయ్మ�� �ాట� � క��� �నక�ం�� �రభ్ం��ంచడం వలన అ� �
ఆక��� చ��� త�ం�� . (బ�ఖ��� & మ��ి్ల)

స్వరగ్నర�ాల� ఉ� ��ల� ఉ��న్యన�� �� � ఇ� �దర్శ.
ప్ రశ : స్వరగ్ం మ��య� నరకం �ాశ్వత?
జ�ాబ�: స్వరగ్నర�ాల � �ాశ్. అ� ఎపప్ట ��� ఉంట��.

స్వరగ్ం ఎల్లప�ప ్డూ ఉంట�ంద� న్ ల� �ెల�పబ� �న

�దర్శనం ఏ�టంట, “అ��ే �శ్వ�ిం, స��్క�ాయ్ల � �ే�ి
�ార�, �శ్చయం�ా సృ�ి్టల� �ా�� అంద��క��న్ ఉతత్. �ా�� ��

ప్ ర�ఫలం�ా �ా� � ప్రభ�వ� దగగ్ర �ాశ్వత�

స్వరగ్వ��ల���. �ాట� ��ం� ద �ాల�వల� ప్ రవ� �సూత ్ ఉంట.
51

�ాట� ల�

�ార�

కల�ాలం

ఉంట�ర�.

అల�్ హ్ �ా� � పట్

ప్ రసనున్డయ�య. �ార� అల�్లహ్ పట్ల సం��షప��. ఈ

అనుగ�హ ��గయ్ం తన ప్రభ�వ�క� భయప�ే �ా� �� మ�త్ .”

౯౮:౭-౮

అల��� , నరకం ఎల్లప�ప్డూ ఉంట�ంద� ఖుర్ఆన్ ల� మ
��ట్ల �ెల�పబ��ం� .

“అ��ా్వసుల�, అ��య్య��� � �ాలప్��న �ా ��� అల �్లహ్ ఎ
ప�� �్ ి థల�నూ కష్�ంచటం �, ఏ�ై �� మ�రగ ్ం చూపటం �ా�

�ే య డ�. �ా�� �� నరకమ�రగ ్ం చూపటం తప. �ారందుల�

ఎల్ల�ాలం ప� � ఉంట�ర . ఇల� �ే య టం అల�్లహ ్ క � ��ల

సుల�వ�” ౪:౧౬౮-౧౬౯

“అల�్లహ్ అ��ా్వసులన శ�ిం�. ఇం�ా �ా�� ��సం మం�ే

అ��న ్� �ిదధ్ం �ే�ి ఉం��. అందుల� �ార� ఎల్ల�ాలం ప��

ఉంట�ర�. �ార� ఏ సంరకష్క�ణ , స�యక�ణ�్ ణ � �ందల�ర.”
౩౩:౬౪-౬౫

“అ��ే �� బ�ధయ్తల�్ల అల �్లహ్ �, ఆయన సం�ే �ాలను

(ప్ ర జలక) అందజ� య ట�� . ఇక ఇప�ప్డ� ఎవర��� అల�్ల
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మ�టను, ఆయన ప్ రవకత్ మ�టను �నక ���ే �ా�� ��రక
నర�ా��న ్ ఉం� . అందుల� �ార� కల�ాలం ఉంట�ర�.” ౭౨:౨౩

నర�ా��న ్ ��శనం �ేయబడ�త�ంద� � అ ��ా్ర, నమ్మల��

��ల� బల��న��� న అ��ా్ రయమ� �� � ఖుర ్ఆన్ ల�� సప్ష్ట
వచ��ల

��్వ�ా ఋ�వ� అ�ం� .

అం�ే �ాక

ఖుర్ఆన

వచ��ల� సప్ష్టం�ా �ె��ిన �ాట� � � �నన్���న అ��ా్రయ�ల

ఆ��రపడటం �ాధయ్ం �ాద. అసల� అల�ంట� ��ా��ర��� న

�ాట� � న��్ మఅనుమ� మనక� అనుమ�ంచబడల� దు.


అం�మ �� నం, ప�నర���్ థనం గ��� ం�న ప్రపంచ ��తంల�
��ల�గ� ఋ�వ�ల�, అం�మ ఘ�� య గ���ం � ఎందుక�

రహసయ్ం�ా ఉంచబ��ం� , ప్ ర�ఫల , ��ధ ర�ాల ల�క్కల,

స్వరగ్నరక�ాసుల� మ��య

� �ా�� అనన్�ా�య,

��ా్వసులను నరకంల��� � �ే��్చ  �ా�ాల � �దల �

�షయ�లను మ��ం త �వరం�ా �ె ల�సు��నుట ��రక� qsep

ప్ రచు�� ం�న The day of Resurrection in the light
of soorah an naba అ�� ప�సత ్�ా�న్ చదవం.
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