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DASAR PEMIKIRAN

Terlebih dahulu dengan memohon ampunan Allah SWT disini penulis mencoba untuk membuka 
tanda-tanda kebesaran Allah SWT mengenai rahasia tentang darul akhirat dilihat dari sudut photon, 
quark dan struktur molekuler asam nukleat atau deoxyribonucleic acid (DNA)

Tanda-tanda kebesaran Allah SWT mengenai darul akhirat ada beberapa ayat yang penulis anggap 
sebagai kunci pembuka rahasia darul akhirat yaitu:

"Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan 
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang 
yang bertakwa. (Al Qashash : 28: 83)

"Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan 
sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Maka tidakkah kamu 
memahaminya? (Al An'aam: 6: 32)

"Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan itu 
baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya 
sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagianpun di akhirat. 
(Asy Syuura : 42: 20)

Dalam usaha membuka tabir kebesaran Allah SWT mengenai darul akhirat penulis menggunakan 
dasar photon, quark dan struktur molekuler asam nukleat atau deoxyribonucleic acid (DNA).

HIPOTESE

Disini penulis mengajukan hipotese darul akhirat ada di bumi kita ini dilihat dari photon, quark dan 
struktur molekuler asam nukleat atau deoxyribonucleic acid (DNA)

DEOXYRIBONUCLEIC ACID (DNA)

DNA adalah tempat penyimpanan informasi genetik yang memiliki struktur rangkap yang
membentuk heliks ganda dan yang mengandung makromolekul polinukleotida yang tersusun
secara berulang dari polimer nukleotida. Nukleotida ini adalah terdiri dari folat, gula 5 karbon
dan salah satu dari basa nitrogen. Basa nitrogen adalah Guanin (G), Adenin(A), Cytocine(C)
dan Timin (T).

Guanin (G) adalah terdiri dari 5 buah atom karbon, 5 buah atom nitrogen, 1 buah atom
oksigen dan 5 buah atom hidrogen. Adenin(A) memiliki 5 buah atom karbon, 5 buah atom nitrogen 
dan 5 buah atom hidrogen. Cytocine (C) berisikan 4 buah atom karbon, 3 buah atom nitrogen,
1 buah atom oksigen dan 5 buah atom hidrogen. Timin (T) mengandung 5 buah atom karbon, 
2 buah atom nitrogen, 2 buah atom oksigen dan 6 buah atom hidrogen. Folat berisikan 1 buah atom 
fosfor, 4 buah atom oksigen dan 2 buah atom hidrogen. Adapun Gula 5 karbon memiliki 5 buah 
atom karbon, 2 buah atom oksigen dan 8 buah atom hidrogen.

Photon merupakan partikel elementer dari tipe boson dan pembawa interaksi elektromagnetik. 



Kalau kita mau mengetahui quark maka kita perhatikan salah satu atom hidrogen yang menjadi 
unsur bangunan tubuh manusia, binatang, tumbuh tumbuhan dan buah buahan serta benda benda 
mati. 

Kemudian kita buka tubuh atom hidrogen itu, kita akan menemukan satu elektron dan satu inti 
proton. Seterusnya jika proton ini dibelah, maka kita akan menemukan dua quark atas dan satu 
quark bawah. Dimana tiga quark ini dikombinasikan dengan gluon. 

DARUL AKHIRAT ADALAH TEMPAT BERKUMPULNYA ATOM OKSIGEN, ATOM 
HIDROGEN, ATOM KARBON DAN ATOM NITROGEN

Mari kita bersama sama untuk menggali rahasia apa yang ada dibalik ayat: "Negeri akhirat itu, Kami
jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri...(Al Qashash : 28: 83) 

Negeri akhirat atau darul akhirat adalah tempat bagi orang orang yang sudah mati, atau dengan kata 
lain darul akhirat adalah darul akhir setelah manusia hidup di bumi ini.

Sekarang, siapa atau apa yang bisa masuk kedalam darul akhirat ini?

Nah untuk menjawabnya kita harus kembali membongkar bagaimana keadaan manusia setelah mati,
apa yang terjadi setelah manusia itu mati.

APA YANG TERJADI SETELAH MANUSIA MATI

Berdasarkan pada deoxyribonucleic acid (DNA) manusia adalah terdiri dari 32,20 % atom karbon, 
25,43 % atom nitrogen, 6,78 % atom oksigen dan 35,59 % atom hidrogen. 

Dimana atom karbon, nitrogen, oksigen dan hidrogen banyak tersedia di sekeliling kita dan di 
atmosfer. Atom-atom ini merupakan bahan baku untuk pembuatan manusia, hewan, jamur, amuba, 
tumbuhan, bakteri dan arkaea. 

Apabila manusia itu mati dan tubuhnya dikuburkan ke bumi berlangsunglah proses pembusukan 
atau proses dekomposisi melalui bantuan organisme hidup seperti jamur, bakteri, belatung dan 
semut. 

Dalam proses pembusukan ini atom karbon dan atom oksigen membentuk karbon dioksida atau zat 
asam arang. Kemudian zat asam arang ini diserap oleh tumbuhan dan dirobah menjadi oksigen dan 
glukosa melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari, air dan kloroplas. Kloroplas 
terdapat pada bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Dimana glukosa ini dipergunakan sebagai 
bahan makanan oleh tumbuhan sedangkan oksigen dipakai untuk bahan makanan melalui proses 
pernapasan oleh manusia dan hewan. 

Dalam proses pembusukan ini juga, tubuh manusia yang mati ini berubah menjadi amonia. 
Selanjutnya amonia ini di rubah menjadi nitrit oleh bakteri nitrosoma. Kemudian nitrit di rubah 
menjadi nitrat oleh bakteri nitrobaktor. Akhirnya nitrat melalui proses denitrifikasi kembali menjadi 
nitrogen dan naik ke atmosfer. 

Jadi atom karbon, nitrogen, oksigen dan hidrogen yang menjadi bahan bangunan tubuh manusia 
yang mati tersebut kembali keluar dan berkumpul disekeliling kita serta ada yang naik keatas 
menuju atmosfer. 

Nah sekarang terbongkarlah bahwa atom karbon, nitrogen, oksigen dan hidrogen yang menjadi 



bahan bangunan tubuh manusia yang mati tersebut kembali keluar dan berkumpul disatu tempat 
yang dinamakan darul akhirat.

Sekarang terbongkarlah rahasia Allah tentang darul akhirat atau kampung akhirat sebagaimana yang
terkandung dalam ayat: "Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau 
belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Maka tidakkah 
kamu memahaminya? (Al An'aam: 6: 32)  

KESIMPULAN

Dari apa yang diuraikan diatas kita sekarang bisa mengambil kesimpulan bahwa "Negeri akhirat itu,
Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri...(Al Qashash : 28: 83) 

Negeri akhirat atau darul akhirat adalah tempat bagi orang orang yang sudah mati, atau dengan kata 
lain darul akhirat adalah darul akhir setelah manusia hidup di bumi ini.

Siapa atau apa yang bisa masuk kedalam darul akhirat ini?

Kita harus kembali membongkar bagaimana keadaan manusia setelah mati, apa yang terjadi setelah 
manusia itu mati.

Berdasarkan pada deoxyribonucleic acid (DNA) manusia adalah terdiri dari 32,20 % atom karbon, 
25,43 % atom nitrogen, 6,78 % atom oksigen dan 35,59 % atom hidrogen. 

Dimana atom karbon, nitrogen, oksigen dan hidrogen banyak tersedia di sekeliling kita dan di 
atmosfer. Atom-atom ini merupakan bahan baku untuk pembuatan manusia, hewan, jamur, amuba, 
tumbuhan, bakteri dan arkaea. 

Apabila manusia itu mati dan tubuhnya dikuburkan ke bumi berlangsunglah proses pembusukan 
atau proses dekomposisi melalui bantuan organisme hidup seperti jamur, bakteri, belatung dan 
semut. 

Dalam proses pembusukan ini atom karbon dan atom oksigen membentuk karbon dioksida atau zat 
asam arang. Kemudian zat asam arang ini diserap oleh tumbuhan dan dirobah menjadi oksigen dan 
glukosa melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari, air dan kloroplas. Kloroplas 
terdapat pada bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Dimana glukosa ini dipergunakan sebagai 
bahan makanan oleh tumbuhan sedangkan oksigen dipakai untuk bahan makanan melalui proses 
pernapasan oleh manusia dan hewan. 

Dalam proses pembusukan ini juga, tubuh manusia yang mati ini berubah menjadi amonia. 
Selanjutnya amonia ini di rubah menjadi nitrit oleh bakteri nitrosoma. Kemudian nitrit di rubah 
menjadi nitrat oleh bakteri nitrobaktor. Akhirnya nitrat melalui proses denitrifikasi kembali menjadi 
nitrogen dan naik ke atmosfer. 

Atom karbon, nitrogen, oksigen dan hidrogen yang menjadi bahan bangunan tubuh manusia yang 
mati tersebut kembali keluar dan berkumpul disekeliling kita serta ada yang naik keatas menuju 
atmosfer. 

Jadi atom karbon, nitrogen, oksigen dan hidrogen yang menjadi bahan bangunan tubuh manusia 
yang mati tersebut kembali keluar dan berkumpul disatu tempat yang dinamakan darul akhirat.

Sekarang terbongkarlah rahasia Allah tentang darul akhirat atau kampung akhirat sebagaimana yang



terkandung dalam ayat: "Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau 
belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Maka tidakkah 
kamu memahaminya? (Al An'aam: 6: 32)  
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