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 اليوم اآلخر
పరలోకం 

 సయవ లోకాఱకు పోషకుడైన అల్లహా్ కే సయవ స్తోత్రములు, అల్లాహ్ 
కరుణ భరియు శాంతి ఘనత గఱ ప్రవకోపై, ఆమన కుటాంబీకుఱపై, 
ఆమన అనుచరుఱపై కురువుగాకా! అమీన్.  
 విశవస ఆరు సథాంబాలోా యలోక విశవసాం క మూఱ సథాంఫాం. 
మానవుడు దివయ గ్రాంథాం ఖుర్ఆన్ భరియు ప్రవకో సఱలా్లాహు అలైహి 
వసఱాాం సహీ హదీసులోా యలోకము గురిాంచి తెలుఫడిన రీతిలో 
విశ్వసాంచనాంత వయకు విశవస కాజాఱడు.  
 యలోక విషయాఱను తెలుసుకొనుట, ఎఱాపుడూ దాని జ్ఞప్తోలో 
ఉాండుట చాల్ల ముఖ్యాం. ఈ మూఱాంగా ఆతమ శుదిధ, దైవ భీతి భరియు 
ఇస్ాాంపై సథయాంగా ఉాండే భాగయాం కలుగుతాంది. ఆ నాటి కష్టాఱ, బాధఱ 
జాఞకాం టా అశ్రదధ కాంటే కఠిన హృదయులుగా మారుునది భరియు 
పాపానికి డిగటేా ధైయయాం ఇచ్చునది భరొకటి లేదు. అల్లాహ్ ఇల్ల 
తెలిపాడుుః 

  {77}املزمل: َيْوًما ََيَْعُل الِوْلَداَن ِشوًبا[]

ఆ దినము బాలుయను ముసలి వానిగా చేసివేయునట్టి దినము. 
(ముజ్మ్మమల్ 73: 17). భరో చోట ఇల్ల తెలిపాడుుః 

َا النَّاُس اتَُّقوا َربَّكُ ] ٌء َعظِومٌ َيا َأُّيه اَعِة ََشْ َيْوَم َتَرْوََنَا َتْذَهُل ، ْم إِنَّ َزلَْزَلَة السَّ

ُكله ُمْرِضَعٍة َعَّمَّ َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكله َذاِت ََحٍْل ََحَْلَها َوَتَرى النَّاَس ُسَكاَرى 

 َشِديدٌ 
ِ
  {2، 7}احلج:[ َوَما ُهْم بُِسَكاَرى َوَلِكنَّ َعَذاَب اهلل
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ఓ ప్రజలారా! మీరు మీ ప్రభువునకు బమడండి, నిశ్చమంగా ప్రళమ కాలం 
నాట్ట భూకంం చాలా గొ విషమం. మీరు ఆ దినమును చూచునపుడు 
ప్రతి పాలిచుచ స్త్రీ తన చంట్టబిడడను భయచి పోవును. ప్రతి గర్భిణికి గయిము 
జార్భడును. ప్రజలు భత్తులుగా కనఫడుదురు. వాసువంగా వారు భత్తులో 
ఉండరు. కాని అలాాహ్ శిక్ష చాలా కఠినమైనది. (హజ్ 22:1,2). 
మరణం 
1- ప్రతి జీవికి ఇహలోకములో అది చివరి మెటా. అఱాహ్ ఆదేశ్ాం:  

                 ( 9>5)آل عمران 

ప్రతి భనిషి చావును చవి చూస్తుడు. (ఆలె ఇమ్రాన్ 3: 185).  

            (:6)الرحمه 

భూమి పై ఉననవాయందరూ నశింత్తరు. (యహ్మాన్ 55: 26). 

ُْم َموُِّتوَن[  إِىََّك ] مر:َموٌِّت َوإَِّنَّ   {73}الزُّ

నీవు చావవలసి ఉననది. భర్భ వారూ చావ వలసి ఉననది. (జుభర్ 39: 
30). 
ఇహలోకములో ఏ మానవునికీ శశ్వతాం లేదు. అల్లాహ్ ఆదేశ్ాం:  

                 .   (78)األوبياء 

నీకు పూయవం ఏ మానవుడు శాశ్వతంగా జీవించియుండు నట్లాగా మేము 
చేమలేదు. (అంబియా 21: 34). 
1- చావు ఖ్చిుతమైన విషమాం. అాందులో సాందేహానికి చోట లేదు. 
అయినా అనేక భాంది అశ్రదధగా ఉనానరు. కాని ముసాాం అధికాంగా దానిన 
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జ్ఞప్తోలో ఉాంచాలి. దానికి సదధమై ఉాండాలి. వృధా గా సభమాం దాటక 
ముాందే ఇహలోకాంలోనే యలోక స్మాగ్రి తయారు చేసుకోవాలి. ప్రవకో 
సఱాల్లాహు అలైహి వసఱాాం చెపారుుః  
تََك َقبَْل َسقِمَك، َو  )اْغَتنِْم ََخًْسا َقبَْل ََخٍس: َحواَتَك َقبَل َموتِك، َو ِصحَّ

 ُشغلَِك، َو َشَباَبَك َقبَل َهرِمَك، َو ِغناَك َقبَل َفقِرَك( َفراَغَك َقبَل 

"ఐదు విషయాఱను భరో ఐదు విషయాఱకాంటే ఎాంతో ఉతోభమైనవని 
తెలుసుకోుః జీవితానిన చావు రాక ముాందు. ఆరోగయమును వాయది, అనా 
రోగయముకు ముాందు. తీరికను నులు మోపు కాక ముాందు. యౌవనానిన 
వృదాధయముకు ముాందు భరియు కలిమ్మని (సరివాంతమును) బీదరికాంకు 
ముాందు". (హాకిాం, బైహకీ ఫీ షొఅబిల్ ఈమాన్). 
 గభనాయహమైన విషమమేభనగాుః శ్వాం తన వాంట సమాధిలో 
ఇహలోక స్మాగ్రి తీసుకెలళదు. తన ఆచయణ భటాకే తనతో ఉాంటాంది. 
అాందుకు సతాారాయఱ స్మాగ్రి వాంట తీసుకెళ్ళళ ప్రమతనాం చేయు. దాని 
మూఱాంగానే నీవు అచుట సుఖాలు పాందుతావు. అల్లాహ్ కరుణతో ఆ 
శిక్షఱ నుాండి యక్షణ కూడా పాందుతావు. 
2- భనిషి చావు గుోముగా ఉాంది. అది అల్లాహ్ కు త ఎవరికీ 
తెలిమదు. ఎవరి చావు ఎకాడ వచ్చునో ఎపుడు వచ్చునో ఎవరికీ 
తెలిమదు. ఎాందుకనగా ఇది అగోచయ జాఞనాంలో కటి. అాందుకే అల్లాహ్ 
కు మాత్రమే తెలియును.  
3- చావు వచిున తరువాత దానిని నెటేామడాం, ఆఱసయాం చేమడాం 
భరియు చావు రాకుాండా రిగెతోడాం కాని ని. అల్లాహ్ ఆదేశ్ాం:  

                             

         ( 78)األعراف 
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ప్రతి జాతి వార్భకొక గడువు నిమమింఫడియుననది. భర్భయు వార్భ 
గడువు వచిచనపుడు ఒక గడిమ వెనుక గాని ముందు గాని వారు 
కానేయరు. (ఆరాఫ్ 7: 34). 
4- విశవసుని వదదకు ప్రాణాం తీయు దూత అాందమైన ముఖ్ము, 
సువాసన దుసుోఱతో వస్ోడు. అతనితో కరుణ దూతలు సవయగము యొకా 
శుబవాయోలు వినిప్తస్తో హాజ్యవుతారు. అదే విషయానిన అల్లాహ్ ఇల్ల 
తెలిపాడుుః  

                                     

                            (فصلج) 

ఎవరైతే మా ప్రభువు అలాాహ్ అని లికిరో, భయల అందు సిియముగా 
ఉండిరో వార్భ యొదదకు దేవదూతలు దిగివచిచ ‘మీరు బమడకండి. 
భర్భయు చింత డకండి మీతో వాగాదనం చేమఫడుత్తనన సవయగంతో 
సంతోషడండి’ అని లుకుదురు. (హ్మమీాం అససజాద 41: 30). 
 అవిశవసుని వదదకు ప్రాణాం తీయు దూత బమాంకయమైన నఱాటి 
రూములో దురావసన దుసుోఱతో వస్ోడు. అతనితో శిక్ష దూతలు శిక్షఱ 
శుబవాయోతో హాజ్యవుతారు. ఈ విషమమే అల్లాహ్ ఇల్ల తెలిపాడుుః 

                                 

                                    

                         ( سورة ) األوعام 

ఈ దురాారుగలు భయణవేదనలో మునిగి తేలుతూ ఉండగా, దైవదూతలు 
తభ హస్తులను చాచి, ఇట్ల తండి, ఫమటకు తీమండి మీ ప్రాణాలను, 
అలాాహ్ పై అనిందను మోపి అనాా మంగా కూసిన కూతలకూ, ఆమన 
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ఆమత్తల టా తలబిరుసు తనం ప్రదర్భశంచినందుకూ పలితంగా ఈ రోజు 
మీకు అవమానకయ మైన శిక్ష విధంచఫడుత్తంది అని అంటూ ఉండగా ఆ 
దృశాానిన నీవు చూడగలిగితే ఎంత బాగంట్లంది!. (అన్ఆమ్ 6: 93).  
 చావు వచిునపుడు వాసోవము సషాభయి అసలు సాంగతే మ్మటో ప్రతీ 
కరికీ తెలుసుోాంది. అల్లాహ్ ఇల్ల తెలిపాడుుః 

                                 

                                          

          ( 533-==)المؤمىون 

త్తదకు వార్భలోనొకనికి చావు వచుచనపుడు ఓ నాప్రభువా! ననున తిర్భగి 
ంపి వేయుము. నేను వదలి వచిచన దానిలో సత్కాయాము చేయుదును అని 
లుకును. అట్లా కానేయదు. అది ఒక మాట, దానిని అతడు లుకుచునానడు. 
వారు భయల సజీవులై లేచు దినము వయకు వార్భ ముందయ అడుడ ఉననది. 
(మూమినూన్ 23: 99-100). 
 అవిశవసులు భరియు పాపాతమలు ఇహలోకానికి తిరిగి వచిు 
సతాాయయములు చేయాఱని కోరుదురు కాని అపుడు ఆ శుతాోాం ఏమీ 
నికి రాదు. అల్లాహ్ ఆదేశ్ాం చదవాండిుః  

                

 ( 88)الشورى 

భర్భయు నీవు పాపాత్తాలను చూచెదవు, వారు బాధను చూచునపుడు త్కము 
తిర్భగి పోవుటకు మాయగము గలదా అని లుకుదురు. (షూరా 42: 44). 
5- తన దాసుఱపై అల్లాహ్ కరుణ కటేభనగాుః భయణానికి ముాందు 
ఎవరి చివరి మాట "ల్లఇల్లహ ఇఱాల్లాహ్" ఉాండునో అతను సవయగ 
ప్రాపుోడవుతాడు. ప్రవకో సఱాల్లాహు అలైహి వసఱాాం చెపారుుః 
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  )َمْن َكاَن آِخُر َكالَِمِه ، آل هلإ إال اهلل َدَخَل اْْلَنَّة(

"ఈ ప్రాంచములో ఎవరి చివరి లుకులు "ల్లఇల్లహ ఇఱలా్లహా్" ఉాండునో 
వారు సవయగాంలో ప్రవేశిస్ోరు". (అబూ దావూద్ 3114). ఎాందుకనగా ఈ 
కిషాా సభమాంలో భనిషి కలిభహ్ ఠిాంచడాం అస్ధయాం. అది తను 
భనుస్తపరిోగా ఠిాంచి దాని ప్రకాయాం ఆచరిాంచినవాడయితే త. 
భనుస్తపరిోగా ఠిాంచని వయకిో భయణ వేదనలో గఱ కష్టఱాను బరిాంచ లేక 
అది భయచిపోవును. అాందుకు సక్రాత్ లో ఉనన వయకిోకి దగగయ కూరుుననవారు 
అతనికి కలిభహ్ తల్ ఖీన్ చేమడాం (ఉదేశిాంచడాం) పుణయకాయయాం.  
సమాధి 

 ప్రవకో సఱాల్లాహు అలైహి వసఱాాం చెపారుుః శ్వానిన సమాధిలో పెటిా 
అతని ఫాంధువులు తిరిగి పోతాండగా అతడు వారి చెపుఱ శ్ఫదాం 
విాంటాడు. అపుడు ఇదదరు దూతలు వచిు అతనిన కూరోుబెటిా ‘ఇతని 
గురిాంచి నీ విశవసాం ఏమ్మటి’? అని ప్రశినస్ోరు. ‘అతను అల్లాహ్ దాసుడు 
భరిమ అల్లాహ్ ప్రవకో’ అని నేను స్క్షయమ్మసుోనాననని విశవస 
ఫదులిస్ోడు. ‘ఇదిగో నయకాంలో నీ ఈ సథల్లనిన చూడు దానికి ఫదులుగా 
సవయగాంలో ఈ సథఱాం అల్లాహ్ నీకు ప్రస్దిాంచాడు’ అని అతనికి 
చెఫడుతాంది. అతడు సవయగము నయకము రాండూ చూస్ోడని ప్రవకో 
సఱాల్లాహు అలైహి వసఱాాం చెపారు. భరియు అవిశవస లేదా వాంచకునిన 
‘ఇతని గురిాంచి నీ విశవసాం ఏమ్మటి’? అని ప్రశినస్ోరు. ‘నాకు తెలిమదు. 
లోకముతీరు నేననానను’ అని అతను సమాధానమ్మస్ోడు. ‘నీవు 
తెలుసుకోలేదు భరియు ఖుర్ఆన్ ఠిాంచలేదాంటూ ఇను గదాఱతో 
కా స్రి కొడితే అతడు దానిన బరిాంచలేక అరుస్ోడు. అతని కేకను 
ఇరుజాతలు త సమీములోనునన వాయాందరు విాంటారు’. (బుఖారి 
1338, ముసాాం 2870).  
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 ఆతమను సమాధిలో ఉనన దేహాంలో ాండభనేది యలోక విషమాం. 
భనిషి ఊహఱకు అాందనిది. అయినా సమాధిలో శుభాఱకు, వరాఱకు 
అరుహలైన విశవసుఱకు శుభాలు భరియు శిక్షఱకు అరుహలైన అవిశవసుఱకు 
శిక్షలు జ్యగడాం వాసోవమేనని ముసాముఱాందరూ ఏకీబవిాంచారు. అల్లాహ్ 
ఇల్ల తెలిపాడుుః  

                                

             (:8)المؤمه 

వారు ఉదమం, స్తమంత్రం నయకాగిన ముందు ఉంచఫడుతూ ఉంటారు. 
ప్రళమ గడిమ వచిచనపుడు ‘ఫిర్ఔను ప్రజలను తీవ్రమైన శిక్షలో 
ప్రవేశింజెమాండి’ అని ఆజాాపించఫడుత్తంది. (మోమిన్ 40: 46). 
ప్రవకో సఱలా్లాహు అలైహి వసఱాాం ఇల్ల ఉదేశిాంచారుుః   

 ِمن َعَذاِب اْلَقرب(
ِ
ُذوا بِاهلل  )َتَعوَّ

"సమాధ శిక్షల నుండి అలాాహ్ శ్యణు కోయండి". (ముసిాం 2867).  
 బుదీధ జాఞనాఱతో గభనిస్తో ఇది తియసారిాంచలేని విషమాం. ఇల్లాంటి 
ఉదాహయణాలు మానవుడు ఎనోన చూస్ోడు. నిద్ర పోయిన వయకిో కఱలో 
ఎాంతో శిక్షాంచఫడుతననటాగా చూస్ోడు, అరుస్ోడు, సహామాం 
కోరుతాడు. కాని అతని ప్రకానే ఉనన వయకిోకి అతని గురిాంచి ఏమీ 
తెలిమదు. ఇహలోకములోనే ఇల్ల ఉననపుడు చావు రతుతకులోా ఎాంతో 
తేడా ఉనన ఆ భయణాాంతయ విషయానిన ఊహిాంచ గఱమా? సమాధిలో 
శిక్ష ఆతమ, దేహము రాండిాంటికగును. ప్రవకో సఱాల్లాహు అలైహి వసఱాాం 
చెపారుుః సమాధి యలోకము యొకా మొదటి మెటా అది క్షేభాంగా 
దాటిన వారికి ఆ తరువాత చాల్ల సుఖ్ము గఱదు. భరియు క్షేభాంగా 
దాటని వారికి ఆ తరావత చాల్ల కషాము గఱదు. (తిరిమజి 2308).  
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 అాందుకని విశవస అధికాంగా సమాధి శిక్షఱ నుాండి అల్లాహ్ శ్యణు 
కోరుతాండాలి. ప్రతేయకాంగా నమాజులో సల్లాంకు ముాందు. భరియు 
పాపాఱకు దూయాంగా ఉాండే ప్రమతనాం చేయాలి. పాపాలే సమాధి శిక్షఱకు 
భరియు నయక శిక్షఱకు మూఱ కాయణాం.  
సమాధి శిక్షలు: అనేక భాంది సమాధి చేమఫడుతారు కాఫటిా సమాధి 
శిక్ష అనఫడిాంది. నీట మునిగి పోయినవారు, కాలి పోయినవారు భరియు 
క్రూయ జ్ాంతవుఱకు ఆహాయముగానైన వాయాందరికి శిక్షలు ఫర్  జ్ఖ్ 
(ఇహయ లోకాఱ భధయ స్థనాం)లో తవు. సమాధి శిక్షలు అనేక 
యకాలుగా ఉాండును. ఇను గదాఱతో కొటాఫడును. సమాధి చీకటితో 
నిాండిపోవును. నయక డకలు వేమఫడి నయక దావయములు తెరువఫడును. 
చెడు కాయయములు దురావసన, అాందవికాయాంగా భరియు బమాంకయమైన 
రూములో తోడుగా ఉాండును. ఈ శిక్షలు అవిశవసుఱకు భరియు 
వాంచకుఱకు శశ్వతాంగా ఉాండును. కాని విశవస అయిన పాపాతమనికి 
పాపాఱ ప్రకాయాంగా శిక్ష జ్రిగిన తరావత అాంతమై పోవును.  
సమాధి వరాలు: సవచఛమైన విశవసుని సమాధి విస్తోయణము చేమఫడి 
నూర్ (కాాంతి)తో నిాంఫడును. భరియు సవయగ దావయముఱతో సువాసన, 
సవయగము యొకా గాలి వీసుోాండగా సవయగ డకలు వేస యుాండును. 
భరియు సతాారాయలు సువాసనతో నిాండి అాందమైన రూములో 
తోడుగానుాండును.  
పరళయ దినం మరియు దాని సూచనలు 

1- శశ్వతాంగా ఉాండుటకు అల్లాహ్ ఈ లోకానిన సృషిాాంచలేదు. క రోజు 
రానుాంది అాంతాం కానుాంది. ఆ రోజే "ఖియాభత్" రోజు. ఏల్లాంటి 
సాందేహాం లేని మదాయథాం అది. అల్లాహ్ ఆదేశ్ాం: 
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                 الحج(;) 

పునరుత్కున దినము రానుననది, అందెట్టి సందేహం లేదు. (హజ్ 22: 7). 
భరో చోట ఇల్ల చెపాడుుః  

               (3)سبي 

మాకు ప్రళమ కాలం రాదు అని అవిశావసులు లుకుదురు. నీవు చెపు 
ఎందుకు రాదు అది తక మీకు వచుచను. (సబా 34: 3). ప్రలమ దినాం 
సమీములోనే ఉాంది. దానిన అల్లాహ్ ఇల్ల తెలిపాడుుః  

َبِت السَّ   { 7}الؼمر:اَعُة [ ]اْقََتَ

తీరు కాలం సమీపించినది. (ఖభర్ 54: 1). భరో చోటుః  
                         (7)األىبواء 

ప్రజలకు తీరు కాలం సమీపించినది. వారు అజాగ్రతులో డి విముఖులై 
యునానరు. (అంబియా 21:1) 
 ఆ సమీాం అనేది భన అాంచనా ప్రకాయాం లేదు. మానవులు దానిన 
తెలుసుకోలేరు. కాఱము గడిసన ప్రకాయాం అది కేవఱాం అల్లాహ్ కే తెలుసు. 
 ప్రలమదిన విషమాం అగోచయమైనది. అది కేవఱాం అల్లహా్ కే తెలుసు. 
ఆ విషయానిన ఆమన తన సృషిలాో ఎవరికి తెలులేదు. అల్లహా్ చెపెనుుః 

                                

           (63)األحزاب 
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ప్రజలు ప్రళమకాలమును గూర్భచ నినున అడుగచునానరు. దాని విషమం 
అలాాహ్ కే తలియును అని ఓ ప్రవకాు! లుకుము. దాని విషమం నీకేమీ 
తలుసు? ప్రళమకాలం సమీములోనే కావచుచ. (అహ్ జాబ్ 33: 63).  
 ప్రవకో దానికి ముాందు వచేు స్తచనలు స్తచిాంచారు. అాందులో కొనిన 
క్రాంద తెలుఫడుచ్చననవిుః  
 అందులో ఒకటిః భస్తహుదదజాలా్ రానునానడు. అతని రాకతో 
ఘోయమైన అరాచకాం ప్రబలిపోతాంది. అల్లహా్ అతనికి ఇచిున శ్కిోతో 
విచిత్ర కాయయక్రమాలు ప్రజ్ఱకు చూప్తస్ోడు. అాందుచేత అనేక భాంది 
మోసబోతారు. ఆకాశనికి ఆజ్ఞ ఇస్తో అది వయషాం కురిప్తసుోాంది. అతని 
ఆజ్ఞతో అటికపుడే మొకాలు మొలు స్ోయి. భృతడిన జీవిాంజేస్ోడు. 
తదితయ విాంతలు చూప్తస్ోడు. ప్రవకో సఱలా్లహాు అలైహి వసఱాాం చెపారుుః 
అతడు కాణుడు. అతడు సవయగాం నయకాం ల్లాంటి రాండు విషయాలు 
చూప్తస్ోడు అతడు సవయగాం అని చెప్పది నయకాం, అతడు నయకాం అని చెప్పది 
సవయగాం. క రోజు క సాంవతసయముగా, క రోజు క నెఱగా, క రోజు క 
వాయముగా ఉాండును. మ్మగిత రోజులు స్మానయ రోజులుగా ఉాండును. 
అతడు భకాా, భదీనా త ప్రతి దేశ్ాం తిరుగును.  
 ప్ర ళయదిన సూచనలోో రండవదిిః ఈస్ దిమ్మష్కా 
(Damascus) (ఇది ఈనాడు స్తరియా దేశ్ాం యొకా రాజ్ధాని) 
తూరున తెఱాని సథాంఫాం (మీనార్) నుాండి పజ్ర్ నమాజ్ సభమాంలో దిగి 
వచ్చును. స్మూహికాంగా (జ్మాఅత్ తో) ఫజ్ర్ నమాజ్ చేసుకొని 
దజాాల్ ను వతికి సాంహరిాంచ్చదురు.  
 ప్రలమదిన స్తచనలోా మూడవదిుః శిుభ దిశ్ నుాండి 
స్తరోయదమభగును. అది చూస బమకాంప్తతలై అనేక భాంది (ఇస్ామే 
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సతయభని) విశ్వసాంచ్చదురు. కాని ఆ సభయాన ఏమ్మ ల్లబముాండదు. 
తదితయ ఎనోన స్తచనలునానయి.  
2- ఈ భూమ్మపై కేవఱాం దురామరుగలు, దుష్టలాు మ్మగిలి ఉననపుడు 
ప్రలమాం సాంబవిాంచ్చను. అది ఏ విధాంగనగాుః ప్రలయానికి ముాందు క 
భాందమారుతమైన గాలి వీసుోాంది దానితో విశవసులు చనిపోతారు. ఇక 
అల్లాహ్ సృషాాంతటిని చాంప్త ప్రాంచానిన నశిాంజేయాఱనుకుననపుడు 
"స్తర్" (పెదద శ్ాంకు) ఊదుటకు దానికి నిమమ్మాంఫడిన దూతకు ఆజ్ఞ 
ఇస్ోడు. దానిన వినన ప్రజ్ఱాందరు సొభమసలిా పోతారు. అదే విషమాం 
అల్లాహ్ ఈ వాకయాంలో తెలిపాడుుః  

                    

 .....    (68)الزمر 

"సూరు" (శ్ంకు) ఊదఫడును. కావున ఆకాశ్ములలోను భూమిలోనునన 
వాయందరు సొభాసిలాి పోవుదురు. కాని అలాాహ్ కోర్భనవారు 
సొభాసిలారు. (జుభర్ 39: 68).
 అది శుక్రవాయము రోజ్గును. ఆ తరావత దైవదూతలు కూడా 
చనిపోయి యభ విత్రుడైన అల్లాహ్ త ఎవరూ ఉాండరు.  
3- సమాధుఱలో ప్రవకోఱ, ధయమయుదధాంలో భయణాంచిన అభయ వీరుఱ 
త అాందరి దేహముఱను భటిా తినేసుోాంది. కాని వనెన ముకలో గఱ క 
బీజ్ము అటేా మ్మగిలి యుాంటాంది. అల్లాహ్ ప్రజ్ఱాందరికి పునుఃయానమ 
ఇవావఱని కోరినపుడు శ్ాంకు ఊదుటకు నియణయిాంచఫడిన దూత ఇస్రాఫీల్ 
ను ముాందు జీవిాంజేయును. అతను శ్ాంకు ఊదును. మానవుఱాందరు 
తొలిస్రి (తలిా గయభాం నుాండి) వచిున తీరు నగనముగా, ఖ్తన (సుననతీలు) 
చేమ ఫడకుాండా సమాధుఱ నుాండి లేచి వచ్చుదురు. అల్లాహ్ ఆదేశ్ాం:  



పరలోకం 
 

 

16 

              (57)يس 

సూరు ఊదఫడును. అపుడే వారు తభ సమాధుల నుండి లేచి తభ 
ప్రభువు వదదకు రుగిడుదురు. (యాసీన్ 36: 51).  

                              

           (88-87ج )المعار 

ఆ దినమున వారు సమాధుల నుండి లేచి ఒక గరుునకు ర్భగెతిు 
పోవునట్లా రుగెతిు పోవుదురు. అపుడు వార్భ కనునలు క్రందుగా 
నుండును. వార్భపై అవమానము క్రముాకొను చుండును. ఇదే వార్భతో 
వాగాదనము చేమఫడుచునన దినము. (భఆర్భజ్ 70: 43,44). 
 ప్రవకో సఱాల్లాహు అలైహి వసఱాాం ఆదేశ్ాం ప్రకాయాం, అాందరికనాన 
ముాందు భన ప్రవకో ముహభమద్ సఱాల్లాహు అలైహి వసఱాాం భూమ్మ 
నుాండి వలికి వస్ోరు. అాందరూ భహషర్ మైదానము వైపు రిగెతోతారు. 
అది చాల్ల విస్తోయణము భరియు విశఱమైన భూమ్మ. అవిశవసులు 
తఱక్రాందులైన ముఖ్ముతో వస్ోరు. ఈ విషమము వినన సహచరులు 
తఱక్రాందులైన ముఖ్ముతో ఎల్ల వస్ోరు? అని ప్రశినాంచారు. "కాలళతో 
నడిప్తాంచ్చ శ్కిో గఱవాడు ముఖ్ముతో కూడా నడిప్తాంచ్చను" అని 
భహాప్రవకో సమాధానమ్మచాురు. (ముసాాం 2806). అల్లాహ్ మాటను 
తియసారిాంచిన వారు గ్రుడిివానిగా లేఫడుతారు. స్తరుయడు చాల్ల 
దగగరుాంటాడు. ప్రతి కరు తభ కయమఱ ప్రకాయాం చెభటలో మునిగి 
యుాంటారు. కొాందరు చీఱభాండఱ వయకు, భరి కొాందరు నడుము వయకు, 
కొాందరు పూరిోగా మునిగి యుాంటారు. కొాందరికి అల్లాహ్ ఆ నాడు తన 
నీడలో స్థనమ్మస్ోడు. ఆ నాడు తన నీడ త భరే నీడ ఉాండదు. ప్రవకో 
చెపారుుః "ఏడు యకాఱ (గుణము గఱ) వారికి అల్లాహ్ ఆ నాడు తన 
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నీడలో స్థనమ్మస్ోడు. ఆ నాడు తన నీడ త భరే నీడ ఉాండదు. 1. 
నాయమశీలుడైన పాఱకునికి. 2. మవవనానిన అల్లాహ్ ఆరాధనలో భరియు 
ఆమన విధేమతలో గడిప్తన యువకునికి. 3. భసాద్ లోనే తన భనుసుస 
ఱగనాం చేసుకునన వయకిోకి. 4. కేవఱాం అల్లాహ్ అభీష్టానిన పాందుటకు 
ప్రేమాభిమానాలు గఱ ఇదదరు వయకుోలు వారు అల్లాహ్ కొయకే కలుసు 
కుాంటారు. అల్లాహ్ కొయకే వేరు అవుతారు. 5. ఉననత వాంశీయురాలైన, 
అాందమైన స్త్రీ దుషాక్రమకు అహాయనిస్తో కేవఱాం అల్లాహ్ బమముతో 
తియసారిాంచిన వయకిోకి. 6. కుడి చెయియ దానాం చేసనదేమ్మటో ఎడభ 
చెయియకి తెలిమనాంత యహసయాంగా దానా దరామలు చేస్త వయకిోకి. 7. 
ఏకాాంతములో అల్లాహ్ ధాయనాం చేసుోాండగా అతని కలళ నుాండి కనీనరు 
కారినటవాంటి వయకిోకి". (బుఖారి 1423, భసాాం 1031). ఇది 
పురుష్టఱకే ప్రతేయకాం కాదు. స్త్రీఱకు తభ కయమఱ ప్రకాయాం లెకా జ్రుగును. 
సతాాయయములు గఱవారికి భాంచి పలితము, దుష్టాయయములు గఱవారికి 
చెడు పలితము ఱభిాంచ్చను. భరియు వారికి పురుష్టఱకు ఱభిాంచినటా 
పూరిో తీరు భరియు ప్రతిపఱము ఱభిాంచ్చను.  
 ప్రజ్ఱాందరికి ఆ నాడు దాహము ఎకుావగును. 50 వేఱ సాంవతసరాఱ 
ప్రమాణాం గఱ క రో జు అది. కాని విశవసునికి అది పర్ా నమాజ్ 
చేసనాంత సభమముగా అతి వేగాంగా గడిస పోవును. ఆ తరువాత 
విశవసులు ప్రవకోకు నొసాంగఫడిన "హౌజె కౌసర్" వదదకు వచిు కౌసర్ 
నీరు త్రాగుదురు. (అది గౌయవము గఱ చాల్ల గొ ఫహుమానము. అది 
అల్లాహ్ భన ప్రవకోకే ప్రతేయకిాంచ్చను. ప్రలమ దినాన ఆమన అనుచరులు 
అాందు నుాండి త్రాగుదురు. కౌసర్ నీరు పాఱకనాన తెలుపుగా, తేనేకనాన 
తీపుగా భరియు కస్తోరి కనాన ఎకుావ సువాసన ఉాండును. 
ఆకాశ్తాయఱకనాన ఎకుావ పాత్రలు అచుట ఉాండును. కాస్రి త్రాగిన 
వారికి భరపుడూ దాహభవదు).  
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 భహషర్ మైదానములో ప్రజ్లు తీరు కొయకు చాల్ల కాఱము 
నిలుచ్చాండి వారు తభ తీరు, లెకా కొయకు ఎదురు చూచ్చదురు. అచుటి 
బాధలు భరియు ఎాండతాపానిన బరిాంచలేక దైవసనినధిలో తభ గురిాంచి 
సఫాయసు చేయువారి కోసాం వతకుతూ ఆదాం వదదకు వస్తో ఆమన నాతో 
కాదనగా నూహ్ వదదకు వస్ోరు. ఆమన కూడా భనినాంచభాంటారు. 
తరావత ఇబ్రాహీాం, తరావత మూస్, తరావత ఈస్ వదదకు వస్తో వారు 
కూడా మాతో కాదని విననవిాంచ్చకుాంటారు. అపుడు ప్రవకో వదదకు వస్తో 
నేను దీనికి అయహతగఱ వాననని ఆమన అల్లాహ్ అర్ష క్రాంద సజాద చేస 
అల్లాహ్ స్తోత్రములు ఠిాంచి సఫాయసు చేయు అనుభతి కోరుతారు. 
అపుడు అల్లాహ్ "ఒ ముహభమద్ తలెతో నీ కోరిక తీయుగఱను అడుగు, 
సఫాయసు చెయియ స్తవకరిాంచ ఫడును" అని లెకా తీరు కొయకు 
అనుభతిస్ోడు. ముాందు ముహభమద్ సఱాల్లాహు అలైహి వసఱాాం 
ఉభమతీఱ (అనుచరుఱ) తీరు అగును.  
 మానవుని కయమలోా మొదటి లెకా నమాజ్ గురిాంచి అగును. అాందులో 
నెగిగనవారి కయమఱను మాత్రమే చూడఫడును. నెగగనివారి కయమలు యదుద 
చేమఫడును. అదే విధముగా ఐదు విషయాలు గురిాంచి ప్రశినాంచఫడును. 
1. నీ జీవిత కాల్లనిన ఏ కారాయలోా గడిపావు? 2. నీ యౌవవనానిన ఏ 
కారాయలోా కృశిాంజేశవు? 3,4. ధనాం ఎల్ల సాంపాదిాంచావు? ఎల్ల ఖ్రుు 
చేశవు? 5. తెలుసుకునన విషయాఱపై ఎాంత వయకు ఆచరిాంచావు?. 
అతని దాసుఱ భధయ జ్రిగే తీరులో మొదటిది అనాయమాంగా యకాోలు 
చిాందిాంచిన వారి తీరు. అపుడు నషారిహారానిన కటిాాంచ్చటకు 
సతారాయలు లేక దుషాకారాయలు త భరేమీ ఉాండవు. ఈ విధాంగా 
పీడుతఱకు అనాయమము చేసనవాని సతాారాయలు ాంచి పెటాఫడును. 
ఇతని సతాారాయలు అయిపోయి ఇాంకా పీడితలు మ్మగిలి ఉాంటె వారి 
పాపాలు అతనిపై వేమఫడును.  
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నయకముపై వాంతెన వేమఫడును. (ఆ వాంతెన వాంట్రుకకనాన సననగా ఖ్డగాం 
కనాన వాడిగా ఉాండును). ప్రతి కరు తభ కయమఱ ప్రకాయాం దానిపై 
దాటదురు. కొాందరు కనుర కొటిానాంతలో, కొాందరు గాలి తీరు, 
కొాందరు గురఱపు రౌత తీరు, కొాందరు ప్రాకుచ్చ పోవుదురు. దానికి 
కొాండుాాండును. అవి ప్రజ్ఱను నయకములో డవేయును. అాందులో 
డువారు అవిశవసులు భరియు విశవస అయినా పాపాతమలు. 
అవిశవసులు శశ్వతాంగా అాందులో ఉాందురు. కాని విశవసులైన 
పాపాతమలు అల్లాహ్ కోరిననిన రోజులు శిక్ష డిన తరావత సవరాగనికి 
ాంఫడుదురు. అల్లాహ్ తనిషాడిన ప్రవకోఱకు, భహాబకుోఱకు హీహీద్ 
స్క్షయమ్మచిున పాపాతమఱ సఫాయసు చేయు అనుభతి ఇచిు, వీరి 
సఫాయసుతో వారిని నయకము నుాంచి తీస సవయగములో చేరిాంచ్చను. వాంతెన 
దాటిన తరావత -సవరాగనికి అరుహలైన వారు- నయకము సవయగము భధయలో 
ఆగి యుాందురు. వారి యసయ అనాయయాఱ తీరు వారు హృదయాఱ 
కలుమష్టఱను దూయము చేసన తరావత వారు సవయగములో చేరుదురు. 
సవయగసుోలు సవయగ ములో నయకవాసులు నయకాంలో చేరిన ప్తద వారి 
ముాందు, వారు చూసుోాండగా భృతయవును పటేాలు రూాంలో సవయగనయక 
ముఱ భధయ జిఫహ్ చేమ(కోమ) ఫడును. భళ్ళళ ఒ సవయగవాసు ల్లరా! 
శశ్వతాంగా ఉాండాండి భయణాం లేదు. ఒ నయకవాసుల్లరా! మీకూ శశ్వతాం 
భయణాం లేదు అని అనఫడును. క వేల ఎవరైనా సాంతోషాంతో చనిపోతే 
సవయగవాసులు అాంతలేని సాంతోషాంతో చనిపోతారు. భరియు ఎవరైనా 
బాధ, చిాంతతో చనిపోతే నయకవాసులు చనిపోతారు.  
నరకము మరియు నరకశిక్షలు 

             (68)البقرة
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అల్లాహ్ ఆదేశ్ాం: ప్రజలు, రాళ్ళు ఇంధనం కాగల ఆ నయకాగిన నుండి 
బమ డండి. అది అవిశావసుల కొయకు సిదధమైయుననది. (ఫఖయ 2: 24).  
 ప్రవకో సఱలా్లాహు అలైహి వసఱాాం చెపారుుః "మీరు కాలేు ఇహలోక 
అగిన నయకాగినలో 70వ భాగాం". ఇదే చాలై పోయేది కాదు అని 
సహచరులు అనగా "ఈ అగిన కనాన నయకాగిన 69 భాగములు ఎకుావగా 
ఉాండును. ప్రతి భాగములో ఇాంతే వేడి ఉాండును" అని ఫదులిచాురు. 
నయకములో ఏడు అాంతసుోలు గఱవు. ప్రతి అాంతసుో భరో అాంతసుో కనాన 
ఎకుావ శిక్ష (వేడి) గఱది. ఎవరి కయమఱ ప్రకాయాం వారు అాందులో 
చేరుదురు. కాని వాంచకుఱకు ఎకుావ శిక్ష, బాధ గఱ క్రాంది స్థనాం గఱదు. 
నయకవాసులోా తియస్ారుఱకు శశ్వతాంగా శిక్ష జ్రుగును. 
కాలిపోయినపుడల్లా చయమము మారును. అల్లాహ్ ఆదేశ్ాం:  

َها لِوَُذوُقوا الَعذَ  ْلنَاُهْم ُجُلوًدا َغْْيَ   {56}النساء: اَب[]ُكلَََّم َىِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّ

వార్భ చయాము కాలిపోవునపుడలాా దానికి ఫదులుగా వేరు చయామును 
వారు బాధ రుచి చూచుటకై కలించుచుందుము. (నిస్త 4: 56). భరో 
చోట ఇల్ల తెలిపాడుుః 

ْم ِمْن َوالَِّذيَن َكَػُروا ََلُْم َىاُر َجَهنََّم ََل ُيْؼََض َعَلوِْهْم َفوَُموُتوا َوََل ُُيَػَُّف َعنْهُ ]

 {36}فاصر:[ َعَذاِِبَا َكَذلَِك َىْجِزي ُكلَّ َكُػورٍ 

తియసార్భంచిన వార్భకి నయకాగినయుననది. వారు చనిపోవుటకు వార్భకి 
చావు విధంఫడదు. దాని బాధ వార్భ నుండి తగిగం ఫడదు. ఇట్లలే ప్రతి 
కృతఘ్నననకు శిక్ష విధంచుచునానము. (ఫాతిర్ 35: 36).  
 వారిని సాంకెలళతో కటిా వారికి బేడీలు వేమఫడునని తెలుఫడిాందిుః 

12 
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ىنَِي ِِف األَْصَػادِ ] ابِوُلُهْم ِمْن َقطَِراٍن َوَتْغَشى ،  َوَتَرى املُْجِرِمنَي َيْوَمئٍِذ ُمَؼرَّ ََسَ

  {55، 49}إبراهوم:[ ُوُجوَهُهُم النَّارُ 

ఆ రోజు నీవు నేయసుిలను చూస్తువు. వారు సంకెళులో ఫంధంచఫడి 
ఉంటారు. గందకపు వస్తాలు ధర్భంచఫడి ఉంటారు. అగిన వార్భ ముఖాలను 
క్రముాకొనును. (ఇబ్రాహం 14: 49,50). 
 వారి తిాండి విషమాం ఇల్ల తెలిపాడుుః 

                               

          (8-87 الدخان:) 

నిశ్చమంగా జెముడు వృక్షము పాపిష్టిలకు ఆహయభగను. అది నూనె 
భడిడ వలె ఉండును. అది కడుపులో సలసలకాగ నీళు వలె కాగను. 
(దుఖాన్ 44: 43-46). 
 ప్రవకో సఱాల్లాహు అలైహి వసఱాాం ప్రవచనాం: "జ్ఖ్ఖాం క చ్చకెకానా 
భూమ్మపై డినచో భూమ్మపై ఉననవారి జీవనోపామాం చెడి పోతాంది. ఇక 
అది తినేవారికి ఎాంత బాధ ఉాండునో!". నయక శిక్షఱ కఠినతవాం భరియు 
సవయగ శుభాఱ గొతనానిన ప్రవకో సఱాల్లాహు అలైహి వసఱాాం ఇల్ల 
విశ్దీకరిాంచారుుః "ప్రాంచాంలో అతయధికాంగా సుఖాఱను అనుబవిాంచిన 
అవిశవసునిన కాస్రి నయకములో ముాంచి తీస, నీవు ఎపుడైనా సుఖానిన 
అనుబ విాంచావా? అని ప్రశినస్తో, "లేదు ఎపుడూ లేదు" అని ఫదులిస్ోడు. 
అదే విధాంగా ప్రాంచములో బీదరికానిన, కషా బాధఱను అనుబ విాంచిన 
విశవ సునిన కస్రి సవయగములో ప్రవేశిాంచి ఎపుడైనా నీవు బీద రికానిన, 
కష్టాఱను చూశవా? అని ప్రశినస్తో "నేను ఎపుడూ చూడ లేదని 
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ఫదులిస్ోడు. కస్రి సవయగాంలో మునిగి లేస్తో ఇహలోక బాధలు, కష్టాలు 
భయచిపోయినటావుతాంది". (ముసాాం 2807). 
సవరగం 
 అది సదాకాఱమైన, గౌయవ నివాసాం. దానిన భహాను భావుడైనా 
అల్లాహ్ తన పుణయదాసుఱ కొయకు సదధ రిచాడు. అాందులోగఱ వరాఱను 
ఏ కనున చూడలేదు. ఏ చెవి వినలేదు. ఎవరి భనుసుస ఊహిాంచనూ లేదు. 
దీని స్క్ష్యయనికి ఈ ఆమత్ చదవాండిుః  

                                       

 (;5)السجدة 

వార్భ కయాలకు ప్రతిపలంగా కళుకు చలువ కలిగించే ఎట్లవంట్ట స్తమాగ్రి 
వార్భ కొయకు దాచి పెటిఫడిందో ఆ స్తమాగ్రిని గర్భంచి ఏ ప్రాణికీ 
తలిమదు. (సజాద 32: 17). 

               (55)المجادلت 

అలాాహ్ మీలో విశావసులైన వార్భకిని విదాగల వార్భకి దవులు 
ఉననతములుగా జేయును. (ముజాదల 58: 11). 
 వారు అాందులో ఇష్టానుస్యాం తిాంటూ, త్రాగుతూ ఉాందురు. 
అాందులో నియమఱమైన నీటి వాగులు, ఏ మాత్రాం మాయని రుచిగఱ పాఱ 
కాలువలు, రిశుదధ తేనె కాలువలు భరియు స్తవిాంచే వారికి భధుయాంగా 
ఉాండే భదయపానాలుాండును. ఇది ప్రాంచము ల్లాంటిది కాదు. అల్లాహ్ 
ఆదేశ్ాం:  
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             (;8-89)الصافاث 

ర్భశుభ్రమైన ద్రాక్ష యసములతో నిండుగినెనలు వార్భ వదదకు తేఫడును. 
అది తలదాి గాను త్రాగ వార్భకి రుచిగా ఉండును. అందు తల తియగదు. 
భర్భయు దాని వలన భతి చెడదు. (స్తఫాపత్ 37: 45-47).  
 అకాడి సుాందరి స్త్రీఱ (హూరఐనా)తో వివాహము జ్రుగును. 
భహాప్రవకో సఱాల్లాహు అలైహి వసఱాాం చెపారుుః "సవయగములో ఉనన స్త్రీ 
కాస్రి ప్రాంచవాసుఱను త్రాంగి చూచినటాయితే భూమాయకాశఱ 
భధయ కాాంతితో, సువాసనతో నిాండిపోతాంది". (బుఖారి 2796).  
 విశవసుఱకు అకాడ ఱభిాంచే అతిపెదద వయాం అల్లాహ్ దయశనాం.  
 సవయగవాసుఱకు భఱమూత్రాం, ఉమ్మమ ల్లాంటివేవీ ఉాండవు. వారికి 
ఫాంగాయపు దువవనలుాండును. వారి చెముటలో కస్తోరి ల్లాంటి సువాసన 
గఱదు. ఈ శుభాలు, వరాలు శశ్వతాంగా ఉాండును. ఇవి తయగవు, 
నశిాంవు. ప్రవకో సఱల్లాా హు అలైహి వసఱాాం చెపారుుః "సవయగములో చేరిన 
వారి సుఖాఱకు అాంత ముాండదు. వారి దుసుోలు పాతఫడవు. వారి 
మవవనాం అాంతాం కాదు". (ముసాాం 2836). అాందులో అతితకుావ 
అద్రుషావాంతడు నయకాం నుాండి వళ్ళళ సవయగాంలో ప్రవేశిాంచిన చివరి 
విశవసుడు. అది అతనికి ది ప్రాంచాఱకాంటే అతి ఉతోభాంగా ఉాండును. 
ఓ అల్లా హ్! స్వర్గ ంలో చేర్పంచే కార్యాలు చేసే భాగ్ాం 

మాకు ప్ర సాదంచి మమమల్ని స్వర్గ ంలో 
ప్ర వేశంప్జేయుము. ఆమీన్!!  

 


