
சூரியனின் மேற்பரப்பின் வெப்பம் 6000 டிகிரி 
வெல்சியஸ். அதனால் தான் 149 மில்லியன் கி.மீ. 
தூரத்தில் சூரியன் இருந்த மபாதும் அதன் வெப்பக் 
கதிர்கள் நம் கண்களைக் கூெச் வெய்கின்றன.  

100 டிகிரி வெல்சியஸ் வெப்பத்தில் தண்ணீர் 
வகாதித்து ஆவியாகி விடுகின்றது.  

1100 டிகிரி வெப்பத்தில் கடின இரும்பு திரெ 
நிளைக்கு ெந்து விடுகின்றது.  

நம்முளைய கண்கைால் கூை பார்க்க முடியாத 
சூரியன் என்ற ோவபரும் அணு உளைக்குள் நாம் 
தூக்கிப் மபாைப்பட்ைால் நம்ோல் தாங்க முடியுோ? 
அதனுளைய ளேயப் பகுதியின் வெப்பம் 100,000 
டிகிரி வெல்சியஸ் ஆகும். 

பஞ்சு பஸ்பம் மபான்ற ேனித உைல் தாங்கும் 
வெப்பம் 38 முதல் 40 டிகிரி வெல்சியஸ் தான். 

ஓர் இளற நம்பிக்ளகயாைர் சுட்வைரிக்கும் 
சூரியனின் வெப்பத்ளத நரக வநருப்பின் சூட்மைாடு 
ஒப்பிட்டுப் பார்க்காேல் இருக்க முடியாது. ஏவனனில் 
சூடு என்றதும் நபி (ஸல்) அெர்கள் நரக வநருப்புைன் 
முடிச்சு மபாடுகின்றார்கள். அறிவிப்பெர்: 
அபூஹுளரரா (ரலி) நூல்கள்: புகாரி 534, முஸ்லிம் 72 

வெப்பம் கடுளேயாகும் மபாது லுஹளரத் 
தாேதப்படுத்துங்கள். ஏவனனில் கடுளேயான வெப்பம் 
நரகத்தின் வெப்பக் காற்றின் வெளிப்பாைாகும் என்று 
அல்ைாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அெர்கள் கூறினார்கள். 
அறிவிப்பெர்: அபூஹுளரரா (ரலி) நூல்கள்: புகாரி 
534, முஸ்லிம் 72 

அல்ைாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அெர்கள் உைகில் 
வகாளுத்துகின்ற வெயிளை நரகத்தின் வெளிப்பாடு 
என்று குறிப்பிடுகின்றார்கள். 

இளறொ! எனது ஒரு பகுதி, ேறு பகுதிளயச் 
ொப்பிட்டு விட்ைது என்று நரகம் இளறெனிைம் 
முளறயிட்ைது. மகாளையில் ஒரு மூச்சு விடுெதற்கும் 
குளிரில் ஒரு மூச்சு விடுெதற்கும் இளறென் அதற்கு 
அனுேதி ெழங்கினான். மகாளை காைத்தில் நீங்கள் 
காணும் கடுளேயான வெப்பமும் குளிர் காைத்தில் 
நீங்கள் உணரும் கடும் குளிரும் அதன் 
வெளிப்பாடுகள் தாம்’’ என்று அல்ைாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அெர்கள் கூறினார்கள். அறிவிப்பெர்: 
அபூஹுளரரா (ரலி) நூல்: புகாரி 537 

புகாரி 534 ஹதீஸில் ொட்டி ெளதக்கும் 
வெயிளை நரகம் விடும் மூச்சு என்று கூறுகின்றார்கள். 
ஆக வகாளுத்துகின்ற வெயில் என்பது வகாளுந்து 
விட்வைரியும் நரகத்தின் அக்னி ொட்சி என்று நபி 
(ஸல்) அெர்கள் கூறுகின்றார்கள். 

இன்று அறிவியல் உைகில் 100 டிகிரிக்கு மேல் 
உைல் காய்ச்ெலில் தகிக்கும் என்றால் வநற்றியில் ஈரத் 
துணிளய ளெக்கின்றார்கள். உைல் சூடு உைமன 
தணிந்து விடுகின்றது. இந்த ஹதீஸ்களை இங்கு 
குறிப்பிைக் காரணம், சூடு என்றதும் அளத நபி (ஸல்) 
அெர்கள் நரகத்தின் சூட்டுைன் வதாைர்பு படுத்தி 
நரகத்தின் சிந்தளனப் வபாறிகளை நம்மிைம் கிைப்பி 
விடுகின்றார்கள்.  

பாருங்கள்! சூரியனிலிருந்து பூமி 149 மில்லியன் 
கிமைா மீட்ைர் தூரத்தில் இருந்தும் அதன் 
வகாடுளேளயத் தாங்க முடியவில்ளைமய! அதன் 
வெப்பத்தில் சுருண்டு விடுகிமறாமே! ஏன்?  இவ்ெைவு 
வதாளைவில் இருக்கும் சூரியனின் வெப்பம் தாக்கி 
சுருண்டு ொகின்மறாம். 50 டிகிரி வெல்சியஸ் ெளர 
தாக்கிய இந்த வெப்பத்தில் 350 மபர் 
இறந்திருக்கின்றார்கள். இந்த சூரியளன விைவும் 
வெப்பம் நிளறந்த நரக வநருப்பு எப்படியிருக்கும்? 

அதற்கு மேல் வகாதிக்கும் வெப்பத்ளத ேனித 
மேனி தாங்காது! ஒரு மபாதும் தாங்காது எனும் மபாது 
சூரியனின் வெப்பத்ளத விைப் பன்ேைங்கு வெப்பம் 
நிளறந்த, பை மகாடி அணு உளைகளுக்குச் ெேோன 
நரக வெப்பத்ளத நாம் எப்படித் தாங்க இயலும்? 
இளத எப்மபாதாெது நாம் சிந்தித்மதாோ? 

அல்ைாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அெர்கள், ‘‘உங்கள் 
(உைக) வநருப்பு, நரக வநருப்பின் எழுபது 
பாகங்களிலிருந்து ஒரு பாகமேயாகும்’’ என்று 
கூறினார்கள். உைமன, ‘‘அல்ைாஹ்வின் தூதமர! இந்த 
(உைக) வநருப்மப மபாதுோனதாயிற்மற!’’ என்று 
மகட்கப்பட்ைது. அதற்கு நபி (ஸல்) அெர்கள், ‘‘உைக 
வநருப்ளப விை நரக வநருப்பு அறுபத்வதான்பது 
பாகங்கள் அதிகப்படுத்தப் பட்டுள்ைது. இெற்றில் 
ஒவ்வொரு பாகமும் உைக வநருப்பின் வெப்பத்திற்குச் 
ெேோனதாகும்’’ என்று கூறினார்கள். அறிவிப்பெர்: 
அபூஹுளரரா (ரலி) நூல்கள்:புகாரி 3268, முஸ்லிம் 
5077 

 
 



இத்தளகய தன்ளே வகாண்ை வநருப்பின் 
மெதளனளய நம்ோல் தாங்க முடியுோ? 

உைகத்தில் நம்ளேத் தாக்கும் வநருப்பு ஒரு 
முளனயிலிருந்து தான் ெரும். ஒரு திளெயில் வநருப்பு 
ெரும் மபாது ேறு திளெக்கு ஓடி தப்பிக்க ெழியுண்டு. 
ஆனால் ேறுளேயில் உள்ை அந்த வநருப்பு எல்ைா 
முளனகளிலிருந்தும் தாக்கிக் வகாண்டிருக்கும். மேமை, 
கீமழ, ெைம், இைம் என எல்ைாப் பக்கங்களில் 
இருந்தும் வநருப்பு சூழ்ந்து முற்றுளகயிட்டுக் 
வகாண்டிருக்கும். 

அல்ைாஹ்வுக்கும், அெனது தூதருக்கும் எதிராக 
நைப்மபாருக்கு நரக வநருப்பு உள்ைது. அதில் 
நிரந்தரோக இருப்பார்கள். இதுமெ ோவபரும் 
இழிொகும் என்பளத அெர்கள் அறிய மெண்ைாோ? 
அல்குர்ஆன் 9:63 

நரகம் அெர்களைத் வதாளைொன இைத்தில் 
காணும் மபாமத அதன் வகாந்தளிப்ளபயும், 
இளரச்ெளையும் அெர்கள் வெவியுறுொர்கள். 
அல்குர்ஆன் 25:12 

அெர்களின் மேற்புறத்திலிருந்தும், கால்களுக்குக் 
கீமழ இருந்தும் அெர்களை மெதளன மூடிக் 
வகாள்ளும் நாள்! "நீங்கள் வெய்து வகாண்டிருந்தளதச் 
சுளெயுங்கள்'' என்று (இளறென்) கூறுொன். 
அல்குர்ஆன் 29:55 

உைகத்தில் வெப்பத்திலிருந்து தற்காத்துக் 
வகாள்ை பைெளகயான நவீன ொதனங்கள் ேற்றும் 
உணவு முளற ளகயாளுகிமறாம்... ஆனால் 
ேறுளேயில்? நரகத்தில் வகாடுக்கப்படும் உணவுகள் 
ேற்றும் அதனால் தாகம் தீருோ?  

நரகத்தின் பகுதிவயங்கும் வநருப்புக் காற்று 
வீசிக்வகாண்டிருக்கும். நரகத்திமை ேண்ளை ஓட்ளைக் 
கழற்றும் அைவிற்கு வெப்பம் கடுளேயாக இருக்கும். 
ோளிளக மபால் பிரம்ோண்ைோன தீப்பந்தங்கைாக 
வநருப்பு இருக்கும். எந்தவொரு குளிர்ச்சிளயயும் 
அங்மக காணமுடியாது. இதயங்களைத் தாக்கும் கடும் 
வநருப்பு மெகம் தணியும்மபாது மீண்டும் மீண்டும் 
அதன் வீரியம் அதிகரிக்கப்படும்.. நரகம் எங்கும் 
மபரிளரச்ெைாக இருக்கும். கரும் புளகமய நிழைாக 
இருக்கும். நரகத்திமை பருகுெதற்கு வகாதிக்கும் 
நீரும், சீழும் வகாடுக்கப்படும். நீர் உருக்கப்பட்ை வெம்பு 
மபால் வெப்பமுளையதாக இருக்கும். நரகொசிகள் 

குடித்த வகாதிக்கும் நீரால் அெர்களின் குைல்கள் 
துண்ைாகும்.  ஸக்கூம் என்ற முட்வெடி உணொக 
வகாடுக்கப்படும். அதுமொ குற்றொளிகளின் 
வதாண்ளைக்குள் இறங்காது பசிளயயும் மபாக்காது. 
வநருப்பாைான விரிப்புகளுகம் மபார்ளெகளும் 
தரப்படும். வநருப்பு ேற்றும் தாரினால் ஆன 
ஆளைகள் அணிவிக்கப்படுொர்கள். வகாதிநீர் 
குற்றொளிகளின் தளையில் ஊற்றப்படும். மேன்மேலும் 
வநருப்பினால் எரிக்கப்படும் மபாது கருகும் மதால்கள் 
உைனுக்குைமன ோற்றப்படும். 

அதனால் இந்த வகாடூரோன நரகின் நிளைளய 
உணர்ந்து உைகில் ொழும் காைம் என்பது அல்ைாஹ் 
நேக்கு அளித்த மிகப்வபரும் ொய்ப்பாகும். இந்த 
ொய்ப்ளப பயன்படுத்தி நாமும் நல்ைறங்கள் வெய்து 
நேது குடும்பத்தாளரயும் நல்ைறங்கள் வெய்யத் 
தூண்ைடி நாமும், அெர்களுோக சுெனத்ளத 
அளைந்து நதிகள் ஓடும் மொளைகளின் அருகில் 
குடியிருப்புகளை அளேத்து நிம்ேதியான 
ொழ்க்ளகளய நிரந்தரோக ொழ முயற்சிப்மபாோக! 

நம்பிக்ளக வகாண்டு நல்ைறங்கள் 
வெய்மொருக்கு வொர்க்கச் மொளைகள் உள்ைன. 
அெற்றின் கீழ்ப்பகுதியில் ஆறுகள் ஓடும். இதுமெ 
வபரும் வெற்றி. அல்குர்ஆன் 85:11 

ஹிஜ்ரத் வெய்மதாரிலும், அன்ஸார்களிலும் 
முந்திச் வென்ற முதைாேெர்களையும், நல்ை 
விஷயத்தில் அெர்களைப் பின்வதாைர்ந்தெர்களையும் 
அல்ைாஹ் வபாருந்திக் வகாண்ைான். அெர்களும் 
அல்ைாஹ்ளெப் வபாருந்திக் வகாண்ைனர். 
அெர்களுக்கு வொர்க்கச் மொளைகளை அென் 
தயாரித்து ளெத்திருக்கிறான். அெற்றின் கீழ்ப்பகுதியில் 
ஆறுகள் ஓடும். அதில் அெர்கள் என்வறன்றும் 
நிரந்தரோக இருப்பார்கள். இதுமெ ேகத்தான வெற்றி. 
அல்குர்ஆன் 9:100 

இளத விைச் சிறந்தளத நான் உங்களுக்கு 
வொல்ைட்டுோ? என்று மகட்பீராக! இளறெளன 
அஞ்சுமொருக்கு தம் இளறெனிைம் வொர்க்கச் 
மொளைகள் உள்ைன, அெற்றின் கீழ்ப்பகுதியில் 
ஆறுகள் ஓடும். அதில் நிரந்தரோக இருப்பார்கள். 
தூய்ளேயான துளணகளும், அல்ைாஹ்வின் 
திருப்தியும் உள்ைன. அல்ைாஹ் அடியார்களை 
பார்ப்பென். அல்குர்ஆன் 3:13,14 

 


