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समपरू्ण तथयांक अनसुार सवश्वमा स्ैब भ्र्ा तीब्र गसतलिे फैसलिरहकेो धिम्ण इ्लिाम हो ।  इ्लिाम ग्रहर 
गनदेहरूको संखया सर्न प्रसतसर्न ्बसिरहकेो छ ।  इ्लिामलेि नयाँ मसु्लिमहरूको जीवनमा ठूलिो प्रभाव 
र पररवत्णन लयाएको छ ।

सकनभने इ्लिाम अललिाहद्ारा अवतररत साँिो धिम्ण हो ।  यो नै ्बसुधि, सववेक एवम ्प्रकृसतससत ित 
प्रसतित मलेि खा्छ ।

तय्सैगरी इ्लिामसतर आह्ानमा संलिगन इ्लिामी संघ-सं्था र धिम्णसवर्ह्रुको ठूलिो योगर्ान रहकेो 
छ ।  सयनीहरू आफना रगत पससना ्बगाएर, सवसभ्न प्रकारका नयाँ-नयाँ प्रसवसधि प्रयोग गरेर सवश्वभरी 
इ्लिामको जयोसत छरररहकेा छन ्। 

तर यी अथक पररश्रम, तयाग र ्बसलिर्ान मासनसलिाई इ्लिामको सनम्त्ररा सर्न,ु ्वचछ र सतय 
धिम्णलिाई अवलिमवन गराउनमा सरियािीलि रहकेो र्सेखएको छ ।  इ्लिाम ग्रहर गररसकेपसछ नयाँ 
र सनुौलिो जीवनको सरुुवात कसरी गनु्णपछ्ण ?  नैसतक, ्बौसधिक, धिासम्णक एवम ्सामासजक ्तरमा 
आ-आफनो जीवनलिाई कसरी मासथ उठाउन ुपछ्ण ? इ्लिामको आधिारभतू कुराहरूको जानकारी कसरी 
प्राप्त गन्ण ससक्छ ? लिगायत जीवनको पाईलिा-पाईलिामा साथ सर्ने असन माग्णर्ि्णन गनदे पु् तकको 
खडेरी परेको महससु हु्छ । 

प्रकािक र्ार समाउलि-कुत्ुबलेि ‘ नयाँ मसु्लिम सनर्देसिका ‘ तपाईहंरू समषि पयुा्णउन पाउँर्ा आफूलिाई 
सनकै भागयमानी ठानेको छ । यो पु् तक सवश्वकै समपरू्ण नयाँ मसु्लिम र्ाजभुाइ तथा सर्र्ी्बसहनीहरूका 
लिासग एउ्ा ज्ञान्बधि्णक आधिार र प्रथम कोसेलिी हो, जसलिाई िलिन-िलतीमा रहकेा स्ैब 
भाषाहरूमा प्र्ततु गनदे जमकको गररएको छ । 

सप्रय पाठकवृ् र् ! हामीलेि तपाईहंरूको सेवामा जनु सकता्ब प्र्ततु गनदे जमकको 
गरेका छौं, यो एउ्ा असलि आधिार र सनर्देसिका हो । यस सकता्बमा इ््रने्का 
साई्हरू, सामासजक ने्वक्ण , िसैषिक सभसडयोहरू, ्मा ््ण मो्बाईलि फोनद्ारा संिासलित 
काय्णरिमहरू पसन समावेि गररएका छन ्। सवश्वभररकै नयाँ मसु्लिमहरूलिाई सेवा पयुा्णउने 
हाम्ो प्रमखु उद्शेय रहकेो छ । 

अललिाहलेि हामी स्ैबलिाई िधुि मन र सन्वाथ्ण भावनालेि 
धिम्णको सेवा गनदे साहस प्रर्ान गरुन ्(आमीन) । 

                                      प्रकािक                                                                                                    

प्रकािकफीय
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अललिाहको आिीवा्णर् र कृपालेि अ्धिकारको र्लिर्लि्बा् सन्केर उजयालिोसतर आउन ुर महान धिम्ण 
इ्लिामलिाई ग्रहर गनु्णभएकोमा तपाईलंिाई हासर््णक ्बधिाई सर्न िाह्छौं ।

सतय धिम्णको खोसजमा र्खेाउन ुभएको ्बहार्रुी र ्वचछ सविारलेि इ्लिामलिाई ग्रहर गरेर आफनो 
जीवनको स्ैबभ्र्ा ठूलिो सनर्णय सलिन ुभएकोमा तपाईलंिाई िभुकामना ।

ज्ब कसैलेि कुनै सामान सक्छ वा कुनै संघ-सं्थासँग आवधि हु्छ त्ब उसलेि पररस्थसत अनसुार 
के गनु्णपछ्ण र के गनु्ण हुरँ्नै भ्ने कुराहरू जा्नको लिासग तयसको सवसधि-सवधिान अधययन गन्ण आतरु 
हु्छ ।

अललिाहलेि जनु वयसक्तलिाई अ्धयारो्बा् सन्केर उजयालिोमा आउने र अ्धिसवश्वासको भमुरी्बा् 
उमकेर इ्लिाम धिम्णलिाई ग्रहर गनदे मौका प्रर्ान गनु्णभएको छ, ऊ इ्लिामको सवसधि-सवधिान जा्न 
कसत इचछुक होलिा ! एउ्ा साँिो धिम्णको ऐन, काननू जानेर तयस ्बमोसजम जीवन सनवा्णह गन्ण मनमा 
कसत कौतहुलिता होलिा ! तासक आफनो जीवनको हरेक अव्थाहरूमा महान इ्लिामी सवसधि-सवधिान 
अनसुार अललिाहको उपासना गन्ण सकोस ्।

तपाईहंरूका लिासग एउ्ा िभुसमािार छ । तपाईहंरूलेि जनु ज्ञान ससकन गईरहन ु भएको छ यो 
ईशर्तूहरूद्ारा प्रर्त् धिन हो । सकनभने ईशर्तूहरू मररोपरा्त धिन-समपसत् छाडेर जान ुहु्न, प्रि्त 
ज्ञान  मात्र छाडेर जान ुहु्छ । तयसैलेि जसलेि धिम्णको ज्ञान प्राप्त गछ्ण, उसलिाई नै र्तूतवको प्रि्त ज्ञान 
प्राप्त हु्छ । (अ्ब-ुर्ाऊर् : ८८) 

यो ससित्र सनर्देसिका जनु तपाई ं (नयाँ मसु्लिम) को सेवामा प्र्ततु गनदे जमकको गरेका छौं, यो 
इ्लिामलिाई ससकने पसहलिो खड्ुसकलिो र ्बसलियो आधिार हो । यसलेि तपाईकंो जीवनको पाईलिा-
पाईलिामा माग्णर्ि्णकको भसूमका सनवा्णह गनदेछ, तपाईकंो प्रश्नको जवाफ सर्नेछ,  समसामसयक तथा 
जवलि्त घ्नाहरूमा कुरआन र सही हर्ीस्बा्  प्रमासरत  भरपर्को जानकारीद्ारा सहज रुपमा सहयोग 
पयुा्णउनेछ । 

भसूमका



लेिखक

जसरी यो पु् तक अधययनको लिासग सव्ततृ सनर्देसिका र िाखलिागर्ो छ, तयसैगरी कुनै सम्या 
आएमा वा कुनै कुराको इ्लिामी सनयम जा्न िासो भएमा तपाईकंो लिासग एउ्ा असलि र भरपर्को 
श्रोत पसन हो ।

अललिाहसँग अझ सौभागय र सीधिा माग्णर्ि्णनको स्बस्त गर््णछौं । अललिाहलेि तपाईलंिाई भसक्त गनदे 
साहस सर्उन,् धिम्णमासथ कायम राखनु,् तपाई ंजनुसकैु ठाउँमा भए पसन तपाईकंो जीवनलिाई मङ्गलिमय 
र सखुी राखनु ्तथा सफलिताको सिखरलिाई िमुने मौका प्रर्ान गरुन ्भ्ने हाम्ो प्राथ्णना छ ।  तयसैगरी 
हामी स्ैबलिाई स्र्षे्ा र सतयवानहरूका साथ ्वग्णको उचि ्थान प्रर्ान गरुन ्(आमीन) ।



भमूिकाहरू



 भसूमकाहरूका सिूी

संसारको अमलूय वरर्ान

हाम्ो ज्मको उद्शेय

इ्लिाम सवश्ववयापी धिम्ण हो

इ्लिाममा भक्त र उसको प्रभ ु(अललिाह) ्बीि कुनै माधयम 
िासहरं्नै

इ्लिाम जीवनमाग्ण हो

इ्लिामका सनयमहरू ससकनहुोस्

इ्लिामका सवसधि-सवधिानहरू

म इ्लिामका सवसधि-सवधिानहरू कसरी ससकँु ?

इ्लिाम मधयम धिम्ण हो

इ्लिामलेि जीवनका समपरू्ण पषिहरूलिाई समे् ेको छ

केही मसु्लिमको कतु्णतलिाई होइन, इ्लिामको 
वा्तसवकतालिाई ्बझुनपुछ्ण

पाँि आवशयक कुराहरू
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> संसारको अमलूय वरर्ान इ्लिाम नै हो ।

अललिाहलेि मानवमासथ अनसग्ती उपकारहरू 
गनु्णभएको छ । हामी स्ैब उहाँकै कृपामा 
रमाईरहकेा छौं । यी हनेदे आखँाहरू र सु् ने 
कानहरू पसन उहाँकै अमलूय वरर्ानहरू हुन,् 
जस्बा् धिरैेजसो मासनसहरू ्बस्ित छन ् । 
उहाँलेि नै हामीलिाई ्बसुधि, सववेक, सु् वा्थय, 
धिन-समपसत्, घरपररवारको सखु र िास्त वरर्ान 
्वरूप सर्नभुएको छ । यहाँसमम सक यो सविालि 
धिरती, आकाि, सयू्ण, ि्द्रमालिगायत समपरू्ण 
संसारलिाई नै हाम्ो सेवामा लिगाई सर्नभुएको छ 
। अललिाहलेि भ्नभुएको छ– “यसर् सतमीहरूलिे 
अललिाहका वरर्ानहरूलिाई गरना गन्ण िाह ेपसन 
कर्ासप गन्ण सकर्नैौ ।” (कुरआन : १६/१८) 

यी समपरू्ण वरर्ानहरू हाम्ो छो्ो जीवन 
समाप्त हुने स्बसत्कै समाप्त हुने छन,् तर एउ्ा 
य्तो वरर्ान छ, जसलेि यो जीवनमा सखु र 
िास्त प्रर्ान गर््णछ र तयसको राम्ो प्रसतफलि 
मतृय ु पचिातको जीवनमा ्वग्णको रुपमा प्राप्त 
हुनेछ । तयो अमलूय वरर्ान इ्लिाम हो ।

तयसैलेि अललिाहलेि अनेकौं वरर्ानहरूमधये 
मात्र इ्लिामलिाई आफनो वरर्ानको संज्ञा 
सर्नभुएको छ । अललिाहलेि भ्नभुएको छ– 
“आज मलेैि सतमीहरूकै सनसमत सतमीहरूको धिम्ण, 
आफनो वरर्ानलिाई परू्ण गरे ँर सतमीहरूका लिासग 
इ्लिाम धिम्णलिाई रोसज सकें  ।” (कुरआन : ५/३) 

एउ्ा मासनसको लिासग यो भ्र्ा ठूलिो वरर्ान 
अरु के हुन सकछ सक अललिाहलेि उसलिाई 
अ्धिकारको र्लिर्लि्बा् सनकालेिर उजयालिोमा 
लयाउन ु भयो ! आफैं लेि रोजन ु भएको धिम्णलिाई 
्वीकार गनदे मौका प्रर्ान गनु्णभयो, तासक 
ऊ आफनो ज्मको असलि उद्शेय; मात्र एक 
अललिाहको उपासना गन्णमा सफलि हुन सकोस ्
र सांसाररक सखु र िास्त तथा मतृय ुपचिातको 
जीवनमा सवकोतकृष् प्रसतर्ान पाउन सकोस ्।

> संसारको अिलू्य वरदान
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यो भ्र्ा ठूलिो उपहार अरु के हुन सकछ सक अललिाहलेि हामीलिाई सव्णश्रेष्ठ समहूको रुपमा रोजन ु
भएको छ, तासक हामी ‘लिा इलिाहा इललिललिाह’ (अललिाह ्बाहके कोही सतय ईश्वर छैन) को 
आह्ानलिाई संसारभरर फैलिाउन सकौं । जसको आह्ानको लिासग अललिाहलेि समपूर्ण स्र्ेष्ाहरू 
(उहाँहरूमासथ अललिाहको िास्त होस्) लिाई पठाउनु भएको सथयो ।

ज्ब केही अज्ञानीहरूलेि इ्लिाम ्वीकार गरेर रसलूि (सललिललिाहु अलैिसह व सललिम) मासथ 
उपकार र्खेाउन थालेि, त्ब उहाँलेि समझाउन ुभयो– हरे साथीहरू,  इ्लिाम ्वीकार गरेर सतमीहरूलिे 
कुनै उपकार गरेका छैनौ, ्बरु अललिाहलेि सतमीहरूमासथ ठूलिो उपकार गनु्णभएको छ । अललिाहलेि 
भ्नभुएको छ– “सयनीहरू मसु्लिम भएर सतमीमासथ उपकार र्खेाउँछन,् भसनर्ऊे, मसु्लिम भएकोमा 
ममासथ उपकार नर्खेाऊ, अललिाहलेि सतमीहरूलिाई इ्लिामको माग्णर्ि्णन गरेर ठूलिो उपकार गनु्णभएको 
छ ।” (कुरआन : ४९/१७)

हुन त अललिाहका अनेकौं वरर्ानहरू छन,् तर अललिाहलेि तीमधये इ्लिाम, एकेश्वरवार् र उहाँको 
ई्बार्तलिाई स्ैबभ्र्ा ठूलिो वरर्ान भनेर उललेिख गनु्णभएको छ ।

यस वरर्ानमा स्थरता र असडग रहनको लिासग हामीलेि उहाँको कृतज्ञता वयक्त गनु्णपर््णछ । अललिाहलेि 
भ्नभुएको छ– “यसर् सतमीहरूलिे कृतज्ञता वयक्त गययौ भने म सतमीहरूलिाई अझ ्बिी कृपापात्र ्बनाउने 
छु ।” (कुरआन : १४/७)

यस वरर्ानको कृतज्ञता कसरी वयक्त गन्ण ससक्छ ? 

सनमन र्ईु तररकालेि कृतज्ञता वयक्त गन्ण ससक्छ–

्बसुधि र प्रभावकारी उपर्िेद्ारा 
इ्लिामसतर आह्ान गनु्ण ।
(पषृ्ठ न०: २६६ हनेु्णहोस)्

इ्लिाममासथ कायम रहन ुर यसमा 
आउने कष्हरूमासथ धियै्ण गनु्ण । 

(पषृ्ठ न०: २६५ हनेु्णहोस)्

२१
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हाम्ो जीवनसँग सम्बस्धित महतवपरू्ण प्रश्नहरूको उत्र सर्न धिरैेजसो सवश्व खयासत प्राप्त सवद्ान तथा 
साधिारर वयसक्तहरू असमथ्ण छन–्

हामी यो संसारमा सकन छौं ?

हाम्ो जीवनको उद्शेय के हो ?

हाम्ो जीवनको असलि उद्शेय र लिक्य के हो भ्ने प्रश्नको जवाफमा कुरआनलेि एकर्म सही र ्पष् 
उत्र सर्एको छ । अललिाहलेि भ्नभुएको छ– “मलेैि सज्न (आगो्बा् ससृष् गररएको एक प्रकारको 
अदृशय प्रारी) र मानवलिाई केवलि आफनो ई्बार्त (उपासना) गन्णको लिासग ससृष् गरेको हु ँ।” (कुरआन 
: ५१/५६) 

तयसैलेि अललिाहको उपासना गनु्ण नै हाम्ो जीवनको असलि उद्शेय हो । यो ्बाहके जे जसत काय्णहरू 
छन,् ती स्ैब जीवन सनवा्णह गनदे साधिन र यसका पररपरूक मात्र हुन ्।

तर यसको अथ्ण यो पसन होइन सक अललिाहको उपासना गन्णको लिासग जासगर तयागेर, घरपररवारको 
माया मारेर वन जङ्गलि वा मठ मस्र्रमा साधि ू्बनेर ्ब्न ुपछ्ण, इ्लिामलेि कसहलयै पसन भौसतक सखु 
र नैसतक आन्र््बा् ्बस्ित गर्दैन । सलिाह पि्न,ु ब्रत ्ब्न,ु र्ीनर्:ुखी तथा गरी्बहरूलिाई र्ान सर्न ु
लिगायत मासनसको हरेक सरियाकलिाप, उसको कम्ण, कुराकानी, आसवट्कार तथा अरुसँगको नैसतक 
सम्ब्धि, यहाँसमम सक श्रीमतीसँग गररने िोखो माया र समभोग पसन उपासना हो । तयसैलेि रसलूि 
(सललिललिाहु अलैिसह व सललिम) लेि भ्नभुएको छ– “समभोग पसन सर्का (र्ान) हो ।” (मसु्लिम : 
१००६) 

यसरी एउ्ा मसु्लिमलेि प्रतयेक सरियाकलिाप्बा् प्रसतफलि र पु् य पाउँछ, यहाँसमम सक श्रीमतीसँग 
रासखने िारीररक सम्ब्धि पसन उपासना हो ।

यस प्रकार उपासना हाम्ो जीवनको उद्शेय हुन जा्छ । मसु्लिमको र्सैनकफी सवसभ्न प्रकारको 
उपासनामा स्बतने गर््णछ । अललिाहलेि भ्नभुएको छ– “भसनर्ऊे, मरेो सलिाह (नमाज), कु्बा्णनी, 
भसक्तहरू तथा जीवन र मरर स्ैब समपरू्ण संसारका पालिनकता्ण अललिाहकै लिासग हुन ्।” (कुरआन : 
६/१६२) 

> हाम्ो जनिको उद्देश्य
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इ्लिाम हरेक जात, वग्ण, सलिङ्ग, गोरो, कालिो, 
सवसभ्न सं्कार, परमपरा ्बोकेका समरु्ाय र र्िे 
सवर्िेको लिासग र्या, माया, करुरा र माग्णर्ि्णन 
्बनेर आएको छ । अललिाहलेि भ्नभुएको 
छ– “ह े स्र्षे्ा, हामीलेि सतमीलिाई समपरू्ण 
संसार्बासीका लिासग र्या र करुरा ्बनाएर 
पठाएका छौं ।” (कुरआन : २१/१०७) 

इ्लिामलेि हरेक समरु्ायको सं्कार र 
परमपरालिाई सममान गर््णछ । नयाँ मसु्लिमलेि 
मासनरहकेा सं्कार यसर् इ्लिामको सवपरीत छैन 
भने तयसलिाई तयागन वा पररवत्णन गन्ण आवशयक 
छैन । तर जनु ्ेबलिा यो सं्कार इ्लिामी नीसत 
सनयमसँग ्बासझ्छ, तयस ्ेबलिा पररवत्णन गनु्ण 
असनवाय्ण छ, सकनसक इ्लिामका समपरू्ण नीसत 
सनयमहरू सव्णज्ञाता अललिाहद्ारा नै पाररत 
गररएका हुन ् । उहाँको परू्ण अनसुरर तथा 
आज्ञापालिन नै उहाँमासथ आ्थाको असभलिाषा 
हो ।

्मरर रहोस ् ! इ्लिामससत सम्बस्धित 
नरहकेा कुनै पसन मसु्लिमको सं्कार, परमपरा 
र ्बानीलिाई अकको मसु्लिमलेि अनसुरर गनु्ण 
आवशयक छैन, सकनसक यो एउ्ा वैधि परमपरा 
र सं्कार हो ।

हरेक ठाउँमा अललिाहको उपासना गन्ण 
ससक्छ–

> इस्ाि मवश्वव्यापी धि्म हो
इ्लिामलेि समपरू्ण भसूमलिाई ्ब्न र अललिाहको 

उपासना गन्ण योगय ठा्र्छ । ्बसो्बासको लिासग 
कुनै र्िे र ठाउँको हर््ब्र्ी गररएको छैन, यसर् 
्वत्त्रताका साथ अललिाहको उपासना गन्ण 
पाइ्छ भने सवश्वको जनुसकैु ठाउँमा ्बसो्बास 
गन्ण ससक्छ ।

कुनै पसन नयाँ मसु्लिमलेि ्बसाई सराई वा 
कतै सहजरत (प्रवास) गनु्ण पर्दैन ज्बसमम 
उसलिाई अललिाहको ई्बार्त गन्णमा प्रसत्ब्धि 
नलिगाइयोस ् । अललिाहलेि भ्नभुएको छ– “ह े
मरेा आ्थावान भक्तहरू हो, मरेो धिरती धिरैे 
फरासकलिो र सविालि छ, केवलि मरेो उपासना 
गर ।” (कुरआन : २९/५६) 
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धिरैेजसो धिम्णहरूमा सविषे वयसक्त (पस्डत, 
पजूारी, पार्री र धिम्णगरुुहरू) लिाई य्ता धिासम्णक 
सविषेता एवम ्असधिकारहरू सर्इएका छन,् जनु 
एउ्ा साधिारर वयसक्तलिाई प्राप्त छैन । यहाँसमम 
सक आ्था तथा उपासनालिाई पसन सयनीहरूको 
प्रस्नता र ्वीकृसतसँग गाँससएको छ । ती 
धिम्णहरूका अनसुार सयनीहरूलिाई माधयम 
न्बनाइकन ईश्वरको उपासना समते गन्ण पाइर्नै 
। सयनीहरूलेि नै षिमार्ान गर््णछन ् । सयनीहरू 
भतू, वत्णमान र भसवट्य स्ैब कुराहरू जा्र्छन ्
। सयनीहरूको कुरा मासनएन भने ठूलिो षिसत हुन 
सकछ भ्ने झठूो र्ा्बी गरर्छ ।

तर इ्लिामलेि मानवलिाई मान-मया्णर्ा र सममान 
सर्एको छ । मानवको सखु िास्त, उसको 
पचिाताप र उपासनामा कुनै वयसक्त सविषेको 
आवशयकता पर्दैन भ्ने कुराको घोषरा 
गरेर भक्त र उसको उपा्यको ्बीिमा रहकेा 
माधयमहरूलिाई रद् गरेको छ । यद्सप उनीहरू 
महान तथा सजजन सकन नहोउन ्।

एउ्ा मसु्लिमको उपासना ऊ र उसको 
उपा्यको ्बीि रह्छ, तयसमा अरु मासनसको 
कुनै सरोकार छैन, सकनभने अललिाह आफनो 
भक्तर्सेख एकर्म नसजक हुनहुु्छ । भक्तको 
गहुारलिाई सु् नहुु्छ र परूा गनु्णहु्छ । उसको 
सलिाह र समपरू्ण उपासनालिाई राम्री र्खेनहुु्छ 
असन प्रसतफलि सर्नहुु्छ । कुनै पसन सविषे वयसक्त 

वा धिम्ण गरुुलिाई षिमा प्रर्ान गनदे असधिकार छैन । 
जनुसकैु वयसक्तलेि ् वचछ मनलेि तौ्बा (प्रायसचित) 
गछ्ण भने अललिाहलेि ततकालैि षिमा प्रर्ान गनु्णहु्छ 
। यस ब्रह्ा्डमा कसैलिाई पसन र्वैी िसक्त तथा 
पकड प्रर्ान गररएको छैन । अतः सारा मासमलिा 
एक अललिाहको हातमा नै छ । 

>  इस्ाििा भक्त र उसको प्रभु (अल्ाह) बीच कुन ै
िाध्यि चामहंदनै
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इ्लिामलेि मसु्लिमको सोि-सविारलिाई ्वत्त्र गरेको छ । झगडा वा मतभरे्को समयमा कुरआन र 
सही हर्ीसको सनर्णयलिाई मात्र ्वीकानदे आह्ान गरेको छ । 

यार् राखनहुोस ्! रसलूि (सललिललिाहु अलैिसह व सललिम) ्बाहके संसारमा कुनै पसन य्तो वयसक्त छैन; 
जसको हरेक कुरा हामीलेि मा्नै पछ्ण, सकनसक उहाँलेि आफनो इचछालेि केही पसन भ्नभुएको छैन । 
उहाँलेि जे भ्न ुभयो, अललिाहको तफ्ण ्बा् नै भ्न ुभयो । अललिाहलेि भ्नभुएको छ– “उहाँ आफनो 
इचछालेि केही भ्न ुहु्न । यो त एउ्ा वही (प्रकािना) हो जनु उहाँमासथ अवतरर गरर्छ ।” (कुरआन 
: ५३/३-४) 

अललिाहलेि इ्लिामको माग्णर्ि्णन गरेर हामीमासथ ठूलिो उपकार गनु्णभएको छ, सकनसक यो नै प्राकृसतक 
धिम्ण हो । यसलेि नै मासनसलिाई प्रसतष्ठा र सममान सर््छ । सविषे गरी गरी्ब र सनमखुाहरूलिाई साम्ती र 
राषिसहरूको र्ासता र ्ब्धिन्बा् मसुक्त प्रर्ान गर््णछ ।

इ्लिामलेि लिोक-परलिोक र्वैु जीवनलिाई 
स्तलुिन कायम गर््णछ । यो र्सुनयाँ एउ्ा खतेी 
हो जसमा मसु्लिमलेि जीवनका स्ैब भागहरूमा 
पु् यको ्बालिी लिगाउँछ र यसको प्रसतफलि 
लिोक-परलिोक र्वैु जीवनमा प्राप्त हुनेछ । यसको 
लिासग दृि सकंलप तथा साहसलेि भररएको 
एउ्ा उतसाहपवू्णक जीवन िासह्छ । जनु सनमन 
कुराहरू्बा् प्राप्त हुन सकछ–

भूमि मिि म्ाण क्रमा गि्मा–
अललिाहलेि भ्नभुएको छ– “उहाँलेि नै 

सतमीहरूलिाई मा्ो्बा् ससृष् गनु्णभयो र यसैमा 
सतमीहरूलिाई ्बसो्बास गनदे मौका प्रर्ान गनु्णभयो 
।” (कुरआन : ११/६१) 

अललिाहलेि हामीलिाई मा्ो्बा् ससृष् गनु्णभयो 
र मानव समाजलिाई फाइर्ा पगुने भसूम सनमा्णर 
एवम ्सवकास काय्ण, ्बो् स्बरुवा रोपर र उचि 
सभयता सनमा्णर गनदे आर्िे सर्नभुएको छ । यी 

काय्णहरू इ्लिामको ससधिा्त सवपरीत छैनन ्
। तयसैलेि कसठन पररस्थसतमा पसन इ्लिामलेि 
अरुलिाई फाइर्ा पगुने काय्णहरू गनदे पे्रररा 
सर्एको छ ।  रसलूि (सललिललिाहु अलैिसह व 
सललिम) लेि भ्नभुएको छ– “एउ्ा मसु्लिमलेि 
यसर् वषृि रोपर गनदे सनधिो गररसकेको छ र 
कयामत (महाप्रलिय) आइसर्यो भने तयसलिाई 
काया्ण्वयन गन्ण हताररन ुपर््णछ, तासक यो उसको 
लिासग र्ान सास्बत होस ्।” (अहमर् : २७१२)

मिलरे बसि–्
आ्था र सं्कृसत फरक भए पसन इ्लिामलेि 

सभयता सनमा्णर काय्ण, सधुिार प्र्बधि्णन ्तथा समपरू्ण 
गसतसवसधिहरूमा भाग सलिन, एक अका्णसँग समलेिर 
्ब्न, उचि सविार, ्वचछ आिरर र भद्र 
वयवहारको प्रर्ि्णन गन्ण पे्रररत गर््णछ । समाज्बा् 
अलिग भएर एकलैि ्ािा ्ब्न ु र साथी भाइको 
वा्ता नगनु्ण धिमकोपर्िेक र पथप्रर्ि्णकको 
तररका होइन भ्ने कुरामा इ्लिामलेि हामीलिाई 

> इस्ाि जीवनिार्म हो
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सिते गर््णछ । तयसैलेि जो समरु्ायमा समलेिर 
्ब्छ, उनीहरूको गलती, र्ःुख र पीडा सहरे 
्ब्छ, ऊ एकलैि ्ब्ने वयसक्त भ्र्ा उत्म हो 
भनेर रसलूि (सललिललिाहु अलैिसह व सललिम) लेि 
घोषरा गनु्णभएको छ । (इबने माजा : ४०३२) 

ज््िको धिमा–
कुरआनको प्रथम िबर् ‹इरिा› (पि्न)ु 

आकस्मक र स्बना उद्शेय अवतरर भएको 
छैन । यसलेि मानव समाजलिाई फाइर्ा पयुा्णउने 
हरेक प्रकारको ज्ञान-सवज्ञानको महतव र्िा्णएको 
छ । जनु वयसक्त इ्लिामी ज्ञान ससकन ्बासहर 
सन्क्छ, ऊ ्वग्णको ्बा्ोमा सहसडरहकेो हु्छ 
। रसलूि (सललिललिाहु अलैिसह व सललिम) लेि 
भ्नभुएको छ– “जो कोही इ्लिामको ज्ञान 
हाससलि गन्ण सन्क्छ, अललिाहलेि उसको लिासग 
्वग्णको ्बा्ोलिाई ससजलिो ्बनाई सर्नहुु्छ ।” 
(इबने सहब्बान : ८४) 

अरु धिम्ण ज्तै इ्लिाम र सवज्ञान ्बीि कुनै 
युधि छैन । ्बरु इ्लिाम नै ज्ञान-सवज्ञानको प्रथम 
खड्ुसकलिो हो र यसलेि मानव समाजलिाई 
फाइर्ा पुया्णउने स्ैब खालेि सिषिाको लिासग 
पे्रररत गर््णछ ।

इ्लिामलेि आसलिम (धिम्णगरुु) को ्थानलिाई 
सगरमाथाको ििुरुो भ्र्ामासथ पयुा्णएको छ 
। रसलूि (सललिललिाहु अलैिसह व सललिम) लेि 
भ्नभुएको छ– “समपरू्ण ससृष्हरू धिम्ण गरुुहरूका 
लिासग र्आु (प्राथ्णना) गर््णछन ् ।” (सतसम्णजी : 
२६८५) 

> अरु धिम्ण ज्तै इ्लिाममा धिम्ण र सवज्ञान ्बीि 
कुनै यधुि छैन ।
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एउ्ा मसु्लिमलेि जीवनसँग सम्बस्धित इ्लिामको सवसधि-सवधिान, उपासनाको तररका, वयवहाररक 
तथा सामासजक कुराहरू ससकन ुअसत आवशयक छ । तासक ऊ परू्ण आतमसवश्वासका साथ र ज्ञानको 
प्रकािमा उपासना गन्ण सकोस ्।  रसलूि (सललिललिाहु अलैिसह व सललिम) लेि भ्नभुएको छ– “अललिाह 
जसको भलिो िाहनहुु्छ, उसलिाई धिम्णको ज्ञान प्रर्ान गनु्णहु्छ ।” (्बखुारी : ७१, मसु्लिम : १०३७) 

तसथ्ण इ्लिामका असनवाय्ण सनयमहरू ससकन ुआवशयक छ, ज्तै– सलिाह पि्ने र पसवत्रता प्राप्त गनदे 
तररका, वैधि-अवैधि, खान हुने र नहुने कुराहरू इतयासर् । तयसैगरी इ्लिामलेि गन्ण पे्रररा सर्एका जायज 
कुराहरूका सनयम ससकन ु।

> इस्ािका मन्यिहरू मसकनुहोस् 

मासनसका समपरू्ण भनाई, गराई र सरियाकलिापहरू इ्लिामका पाँि अव्थाहरू भ्र्ा ्बासहर हुन 
सकर्नैन–्

वासज्ब
अललिाहलेि जनु काम गनदे आर्िे सर्नभुएको छ, तयसलिाई ‘वासज्ब’ (असनवाय्ण) 
भसन्छ । जसलिाई पालिन गर्ा्ण पु् य प्राप्त हु्छ र नगर्ा्ण पाप लिागछ, ज्तै– पाँि 

समयका सलिाहहरू, रमजान मसहनाको ब्रत इतयासर् ।

हराम
अललिाहलेि जनु काम नगनदे आर्िे सर्नभुएको छ, तयसलिाई ‘हराम’ (अवैधि) 

भसन्छ । जसलिाई नगर्ा्ण पु् य प्राप्त हु्छ र गर्ा्ण पाप लिागछ, ज्तै– ्बलिातकार गनु्ण, 
रकसी खान ुइतयासर् ।

सु् नत  
(मु् तह्ब)  

जसलिाई गन्ण इ्लिामलिे पे्रररा सर्एको छ । गर्ा्ण पु् य समलछ, नगर्ा्ण पाप लिागर्नै, 
ज्तै– हसँसलिो अनहुारलेि कुराकानी गनु्ण, असघ ्बिेर सलिाम गनु्ण, ्बा्ोघा्ोमा 

रहकेो फोहोर तथा काँडा ह्ाई सर्न ुइतयासर् ।

मकरूह
जसलिाई नगन्ण इ्लिामलिे पे्रररा सर्एको छ । नगर्ा्ण पु् य हु्छ, गर्ा्ण पाप लिागर्नै, 

ज्तै– सलिाहमा औलंिाहरूसँग खलेर् ै्ोसलिन ुइतयासर् ।

मो्बाह
गर्ा्ण वा नगर्ा्ण केही फरक नपनदे कुरालिाई ‘मो्बाह’ भसन्छ, ज्तै– खानसपन गनु्ण, 

कुराकानी गनु्ण इतयासर् ।

> इस्ािका मवमध−मवधानहरू
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> इस्ािका पाँच आधारहरू

रसलूि (सललिललिाहु अलैिसह वसललिम) लेि भ्नभुएको छ– “इ्लिाम पाँि कुराहरूमासथ आधिाररत छ 
: अललिाह ्बाहके कोही सतय ईश्वर छैन र महुममर् (सललिललिाहु अलैिसह वसललिम) अललिाहका रसलूि 
हुन ्भ्ने कुराको गवाही सर्न,ु सलिाह पि्न,ु जकात (र्ान) सर्न,ु रमजानको ब्रत ्ब्न ुर हजज गनु्ण ।” 
(्बखुारी : ८, मसु्लिम : १६) 

यी पाँि कुराहरू नै इ्लिाम धिम्णका आधिारहरू हुन ् । आउँर्ो अधयायहरूमा यसको वयाखया र 
यसका सनयमहरूलिाई सव्तारपवू्णक प्र्ततु गनदेछौं ।

प्रथम अधयाय आ्था र एकेश्वरवार्को स्र्भ्णमा रहकेो छ, जसको िीष्णक ‘तपाईकंो आ्था’ 
रहकेो छ ।

तयसपसछ सवकोतकृष् उपासना सलिाह (नमाज) को ्बारेमा वर्णन गनदेछौं । रसलूि (सललिललिाहु अलैिसह 
व सललिम) लेि भ्नभुएको छ– “सलिाह इ्लिामको जग हो ।” (सतसम्णजी : २७४९) अथा्णत सलिाह 
इ्लिामको अतय्त महतवपरू्ण आधिार हो । सलिाह स्बना इ्लिामको कुनै अथ्ण नै छैन ।

तर सलिाह पि्नको लिासग पसवत्र हुन ुअसनवाय्ण छ । तयसैलेि तपाईकंो आ्थापसछ तपाईकंो पसवत्रता 
र तपाईकंो सलिाहका अधयायहरू प्र्ततु गनदेछौं ।
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अललिाह ्बाहके कोही सतय ईश्वर छैन र महुममर् 
(सललिललिाहु अलैिसह वसललिम) अललिाहका रसूलि हुन ्

भ्ने कुराको गवाही सर्नु ।

रमजानको ब्रत (रोजा) 
्ब्न ु।

जकात (र्ान) 
सर्न ु।

सलिाह (नमाज) पि्न ु।

हजज (तीथ्ण यात्रा) 
गनु्ण ।

१

४३

इ्लिामका आधिारहरू–

१
अललिाह ्बाहके कोही सतय ईश्वर छैन र महुममर् (सललिललिाहु अलैिसह 

वसललिम) अललिाहका रसलूि हुन ्भ्ने कुराको गवाही सर्न ु।

२ सलिाह (नमाज) पि्न ु।

३ जकात (र्ान) सर्न ु।

४ रमजानको ब्रत (रोजा) ्ब्न ु।

५ हजज (तीथ्ण यात्रा) गनु्ण ।

२

५
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एउ्ा स्बरामी उपिारको लिासग र्षि र योगय 
सिसकतसकको खोजीमा कहाँ-कहाँ भौतारर्छ 
! डाक्रलेि सर्एको ओखती नस्बराइकन खाएर 
जसरी भए पसन आफनो जयानलिाई जोगाउने 
प्रयतनरत हु्छ, सकनसक उसको जयान उसको 
लिासग ्बहुमलूय र पयारो हु्छ ।

मासनसको धिम्ण उसको लिासग अमलूय वरर्ान 
हो । तयसैलेि आफूलेि नजानेका कुराहरूलिाई 
सवज्ञ, जानकार र र्षि धिम्णसवर्ह्रूसँग ससकन 
सकर्ो प्रयास गनु्णपर््णछ ।

यो सकता्बको अधययन तपाईकंो लिासग 
असलि ज्ञान ससकने पसहलिो खड्ुसकलिो हुनेछ । 
अललिाहलेि भ्नभुएको छ– “आफूलेि नजानेका 
कुराहरू धिम्णसवर्ह्रूसँग सोधि ।” (कुरआन : 
१६/४३) 

तय्तै कुनै सम्या आइपरेमा नसजकका 
इ्लिामी संघ-सं्था तथा मस्जर्हरूमा 
गएर इ्लिामको ज्ञान प्राप्त गन्ण सकन ु हु्छ । 
सनमनसलिसखत वे्बसाइ््बा् तयसको ठेगाना र 
फोन नम्बर प्राप्त गन्ण ससक्छ ।

www.islamicfinder.org

तय्तै इ्लिामको सतय-तथय ्बताउने भरपर्को 
वे्बसाइ्हरू लिग इन ्गन्ण ससक्छ, ज्तै–

www.newmuslim-guide.com 

www.guide-muslim.com
> नयाँ मसु्लिम साथीलेि नसजकको इ्लिामी संघ-

सं्थाससत समपक्ण  गनु्ण, सकता्बको अधययन गनु्ण 
र भरपर्को वे्बसाइ्हरू्बा् जानकारी प्राप्त गनु्ण 
आवशयक छ ।

> ि इस्ािका मवमध-मवधानहरू कसरी मसकँु ? 
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इ्लिाम नै ्वर्ण तथा मधयम धिम्ण हो । यसमा 
कमी कमजोरी, असतवार् वा असतियोसक्त 
केही पसन छैन । इ्लिामका यी सविषेताहरू 
यसका हरेक सकससमका उपासना तथा सवसधि-
सवधिानहरूमा र्खेा पछ्णन ्।

अललिाहलेि आफनो रसलूि (सललिललिाहु 
अलैिसह व सललिम), उहाँका साथी र समपरू्ण 
आ्थावानहरूलिाई मधयवतजी धिम्ण ग्रहर 
गनदे सनर्देिन सर्नभुएको छ । जनु सनमन र्ईु 
कुराहरू्बा् परूा हुन सकछ :

असतवार्, 
असतियोसक्त र 
सीमा उललंिघन 

नगनु्ण ।

इ्लिाममासथ 
दृितापवू्णक असडग 
रहन ुर अललिाहका 
सनिानीहरूलिाई 
हृर्यर्सेख आर्र 

गनु्ण ।

२१

अललिाहलेि भ्नभुएको छ– “सतमी र 
प्रायसचित गरेका सतम्ा साथीहरू आर्िे अनसुार 
सतय माग्णमा सदुृि रहने गर र सीमा उललंिघन 
नगर । सनचिय नै उहाँलेि सतमीहरूका समपरू्ण 
सरियाकलिापहरूलिाई र्सेखरहन ु भएको छ ।” 
(कुरआन : ११/११२)

अथा्णत फेर्बर्लि, सीमा उललंिघन एवम ् हर् 
पार नगररकन दृितापवू्णक सतय माग्णमासथ 
कायम रह ।

रसूलि (सललिललिाहु अलैिसह व सललिम) 
लेि आफना साथीहरूलिाई हजजको तासलिम 
सर्र्ै असतवार््बा् सिेत गनु्णभयो र असघका 
समरु्ायको ्ब्बा्णर्ीको कारर औलंयाउर् ै
भ्नुभएको छ– “हरे, धिम्णमा कर्ासप 
असतियोसक्त गनु्ण हुरँ्ैन, सकनभने यसलेि नै 
सतमीहरू भ्र्ा असघका समरु्ायहरूलिाई 
सव्णनाि गरेको सथयो ।” (इबने माजा : ३०२९) 

तयसैलेि रसलूि (सललिललिाहु अलैिसह व 
सललिम) लेि “गन्ण सकने जसत मात्र धिम्णकम्ण गनदे 
आर्िे सर्नभुयो ।” (्बखुारी : ११००) 

रसलूि (सललिललिाहु अलैिसह व सललिम) लेि 
र्तूतवको वा्तसवकतालिाई प्रष् पार्दै भ्नभुएको 
छ– इ्लिामलेि मासनसलिाई उसको िसक्त भ्र्ा 
्बिी ्बोझ होइन, ्बरु सिषिा, ्बसुधि र सहजता 
प्रर्ान गर््णछ । उहाँलेि भ्न ुभयो– “अललिाहलेि 
मलिाई रुिर र कठोर हृर्यी ्बनाउन ुभएको छैन, 
मलिाई त असलि सिषिक तथा सहजकता्ण ्बनाएर 
पठाउन ुभएको छ ।” (मसु्लिम : १४७८) 

> इस्ाि िध्यि धि्म हो 
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> इस्ाि द्े जीवनका समपरू्म पक्षहरू्ाई सिदेटदेको छ 

इ्लिाम केवलि आधयासतमक आवशयकता होइन, जसलिाई मसु्लिमहरू मस्जर्मा सलिाह पिेर र 
र्आु गरेर प्राप्त गर््णछन ्।

न त मात्र सविारधिारा र आ्था हो, जसलिाई मसु्लिमहरू अनसुरर गर््णछन ्।

तय्तै न त परू्ण आसथ्णक वयव्था हो ।

सामासजक ऐन तथा ससधिा्त ्बनाउने केही कायर्ा मात्र होइन ।

तय्तै न त वयवहारमा लयाउने कुनै नैसतकता र आर्ि्णको कुरा हो ।

्बरु यो एउ्ा समपरू्ण जीवन वयव्था हो, जसलेि जीवनसँग सम्बस्धित समपरू्ण महतवपरू्ण र सवश्ववयापी 
पषिहरूलिाई समे् ेको छ । 

अललिाहलेि मसु्लिमहरूका लिासग यो वरर्ानलिाई परू्ण गरेर ठूलिो गरु लिगाउन ुभएको छ । अललिाहलेि 
भ्नभुएको छ– “आज मलेैि सतमीहरूकै सनसमत सतमीहरूको धिम्ण र आफनो वरर्ानलिाई परू्ण गरे ँ र 
सतमीहरूका लिासग इ्लिाम धिम्णलिाई रोसज सकें  ।” (कुरआन : ५/३)

ज्ब एउ्ा मिुररक (्बहुर्वेवार्ी) लेि इ्लिामको अपमान गर्दै र सखललिी उडाउँर् ैवररष्ठ सहा्बी 
‘सलिमान फारसी’ लिाई सोधयो– “के सतम्ो साथीलेि सतमीहरूलिाई स्ैब कुरा ससकाउन ुहु्छ ? यहाँसमम 
सक सर्सा-सपसा्बको तररका पसन ? जवाफमा उहाँलेि भ्न ु भयो– “हो, उहाँलेि सर्सा-सपसा्बको 
तररकासमम पसन हामीलिाई ससकाउन ु हु्छ । तयसपसछ उहाँलेि उक्त वयसक्तलिाई िौिालिय सम्ब्धिी 
इ्लिामको ससधिा्त ्बताउन ुभयो ।” (मसु्लिम : २६२) 

>   इ्लिाम एउ्ा समपरू्ण जीवन वयव्था हो । यसलिे जीवनका समपरू्ण पषिहरूलिाई समे् ेको छ । 
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यसर् तपाईलेंि कुनै सिसकतसकलिाई ्वा्थय सवपरीत काय्णमा संलिगन रहकेो वा कुनै सिषिकलिाई रुिर 
वयवहार गर्दै गरेको पाउन ुहु्छ, जो तपाईकंो सविारमा उनीहरूको ज्ञान र जानकारी सवपारीत छ, तै 
पसन तपाईलेंि मानवको लिासग औषधिी उपिार वा असलि समाजको लिासग सिषिाको महतव्बारे आफनो 
रायलिाई कसहलयै पसन पररवत्णन गनु्ण हु्न ।

उक्त सिसकतसक वा सिषिक आ-आफनो र्षिता र पेिाको लिासग एउ्ा खरा्ब नमनुा मात्र हुन ्।

तयसैगरी यसर् केही तथाकसथत मसु्लिमद्ारा इ्लिाम सवपरीत कुनै नराम्ो काम गरेको पाइ्छ भने 
तयसलिाई इ्लिामको असलि वा्तसवकता भ्न ससक्न । ्बरु यो उसको आफनो बयसक्तगत कमजोरी, 
असभयता र नराम्ो ्बानी हो जसको इ्लिामसँग कुनै सम्ब्धि छैन ।

>   कदे ही िुमस्िको करु्मर्ाई होइन, इस्ािको 
वासरमवकरा्ाई बुझनुपछ्म
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मासनसको सखुमय जीवनको लिासग यी पाँिव्ा कुराहरू अतय्तै महतवपरू्ण छन ्। समपरू्ण िास्त्रहरूलिे 
ती कुराहरूको सरुषिा गन्ण र तयसको सवपरीत सरियाकलिापहरूलिाई रोकन आर्िे सर्एका छन ्।

इ्लिामलेि यी महतवपरू्ण कुराहरूलिाई परू्ण रुपमा सरुसषित गरेको छ । तासक एउ्ा मसु्लिमलेि सखु र 
िास्तलिे सास फेन्ण सकोस,् लिोक-परलिोकको लिासग कम्ण गन्ण सकोस ्।

मसु्लिम समरु्ाय एउ्ा ्बसलियो पखा्णलि झैं एक आपसमा समलेिर जीसवका सनवा्णह गर््णछन ्। जसरी कुनै 
अङ्गमा काँडा स्बजछ भने परैू िरीर नै जवरो र पीडालेि ग्र्त हु्छ, तयसरी नै सयनीहरू ्बीि नङ्ग र 
मासकुो सम्ब्धि हु्छ । सनमन र्ईु तररकालेि यसको सरुषिा गन्ण ससक्छ–

> अललिाहलेि जयानलिाई सरुषिा गनदे आर्िे सर्नभुएको छ िाह ेतयो वसज्णत तररकालिे सकन नहोस ्। 

्थासपत र राम्ो हरेिाह गरेर ।

१

कमीकमजोरी र गड्बडी्बा  ््बिाएर ।

२

> पाँच आवश्यक कुराहरू
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१  धिमाको सर्क््–

धिम्ण नै हाम्ो जीवनको असलि उद्ेशय हो 
। यसैको लिासग अललिाहलेि हामीहरूलिाई 
सृसष् गनु्णभएको छ । यसैको प्रिार-प्रसार र 
सरुषिाको लिासग रसलूिहरू (स्र्षे्ाहरू) लिाई 
पठाउन ु भएको छ । अललिाहलेि भ्नभुएको 
छ– “हामीलेि प्रतयेक समरु्ायमा रसलूि पठायौं । 
केवलि अललिाहको उपासना गर र उहाँ ्बाहके 
समपरू्ण समथया उपा्यको उपासनार्सेख ्ािा 
रहने गर ।” (कुरआन : १६/३६) 

इ्लिामको ्वचछ स्र्ेिलिाई सुरसषित 
राखनको लिासग ्बहुर्ेववार्, अ्धिसवश्वास, 
पाप र अवैधि कुराहरूर्ेसख सिेत रहने आर्ेि 
सर्एको छ ।

२  शरीरको सर्क््–

अललिाहलेि मानव जासतलिाई आफनो जयानको 
सरुषिा गनदे आर्िे सर्नभुएको छ, यद्सप तयो 
वसज्णत तररकालेि सकन नहोस,् सकनसक कसठन 
पररस्थसतमा वसज्णत काय्णलिाई पसन माफफी 
सर्एको छ । अललिाहलेि भ्नभुएको छ– “तर 
जो परर्ब्धिमा परेको छ, ऊ अवज्ञाको मनसाय 
नराखी र सीमा उललंिघन नगररकन अवैधि खाने 
कुरालिाई पसन सेवन गछ्ण भने उसलिाई कुनै पाप 
लिागर्नै । वा्तवमा अललिाह नै असत षिमािीलि 
र परम र्यालि ुहुन ्।” (कुरआन : २/१७३) 

अललिाहलेि जयान मानदे र मानवलिाई षिसत 
पयुा्णउने हरेक सरियाकलिापलिाई अवैधि गनु्णभएको 
छ । अललिाहलेि भ्नभुएको छ– “आफनो 
खटु्ामा आफैं लेि ्ब्िरो न हान ।” (कुरआन : 
२/१९५) 

जुनसुकै धिम्ण मा्ने वयसक्तहरूमासथ स्बना 
आधिार अतयािार गनदेहरूका लिासग अललिाहलेि 
कानून, सजाय र मतृयु-र््डलिाई असनवाय्ण 
गनु्णभएको छ । अललिाहलेि भ्नुभएको छ– “ह े
आ्थावानहरू हो ! सतमीहरूमासथ हतयाको 
मासमलिामा मतृय-ुर््ड (सकसास) असनवाय्ण 
गररएको छ ।” (कुरआन : २/१७८)
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३  बम्धिको सर्क््–

इ्लिामलेि ्बसुधि र सोिसविारलिाई नष् पानदे 
समपरू्ण कुराहरूलिाई अवैधि गरेको छ, सकनसक 
्बसुधि अललिाहको एउ्ा अमलूय वरर्ान हो 
। तयसैलेि नै हामीलेि सव्णश्रषे्ठ प्रारीको उपासधि 
पाएका छौं । लिोक-परलिोकमा सहसा्ब-सकता्ब 
पसन यसैमासथ सनभ्णर छ ।

तसथ्ण अललिाहलेि समपरू्ण मार्क पर्ाथ्णहरूलिाई 
अवैधि मात्र होइन, ्बरु अपसवत्र एवम ् ितैानी 
काय्णसमते घोसषत गनु्णभएको छ । अललिाहलेि 
भ्नभुएको छ– “ह े आ्थावानहरू हो ! 
मसर्रा सेवन गनु्ण, जवुा खलेन,ु थान (अललिाह 

्बाहकेको नाममा ्बसलि सर्न)ु तथा तीर (हानेर 
भागय पत्ा लिगाउन)ु अपसवत्र र ितैानी काय्णहरू 
हुन ्। तयसैलेि यी कुराहरू्बा् ्ािा ्बस, यसरी 
सतमीहरू सफलि हुनेछौ ।” (कुरआन : ५/९०) 

४  बंशको सर्क््–

इ्लिामलेि ्ंबिको सरुषिा, पररवारको सनमा्णर 
र उचि सं्कारको सिषिाको लिासग अतलुिनीय 
भसूमका सनवा्णह गरेको छ । तीमधये केही 
सनमनसलिसखत छन–्

• इ्लिामलेि कम खि्णमा सववाह गन्ण, 
गराउन र अनावशयक खि्ण नगन्ण पे्रररा 
सर््छ । अललिाहलेि भ्नभुएको छ– 
“असववासहतहरूलिाई सववाह गराइ र्ऊे ।” 
(कुरआन : २४/३२) 

• ्ंबिको सरुषिाकै लिासग इ्लिामलेि हरेक 
प्रकारको अनैसतक सम्ब्धिलिाई अवैधि गरेको 
छ र यसका समपरू्ण श्रोत र साधिनहरूमासथ 
प्रसत्ब्धि लिगाएको छ । अललिाहलेि भ्नभुएको 
छ– “सजना (वयसभिार) को नसजक पसन 
नजाऊ, सकनभने तयो असत सनलि्णजज काय्ण र 
कुमाग्ण हो ।” (कुरआन : १७/३२) 

• इ्लिामलेि कसैको ्ंबि र इजजतमासथ आरोप 
लिगाउन मनाही गररएको छ । यसलिाई 
महापाप घोसषत गर्दै संलिगन वयसक्तहरूका 
लिासग र्सुनयाँमा यातनापरू्ण सजाय तोकेको छ 
र परलिोकमा कठोर यातनालेि उसको ्वागत 
हुनेछ । (पषृ्ठ न०: २१८ हनेु्णहोस)्
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• इ्लिामलेि परुुष र मसहलिाको मान-मया्णर्ालिाई जोगाउन आर्िे सर्एको छ । यसर् कोही आफनो र 
पररवारको इजजतको सरुषिा गर्ा्ण गर्दै हताहत हु्छ भने उसलिाई िहीर्को र्जा्ण सर्एको छ । (पषृ्ठ न०: 
१८६ हनेु्णहोस)्

५  धिको सर्क््–

इ्लिामलेि धिन-समपसत्को सरुषिा र रोजगारको लिासग भागर्ौडलिाई असनवाय्ण गरेको छ । सवसभ्न 
कारो्बार, मदु्रा सवसनमय र वयवसायलिाई वैधि गरेको छ ।

इ्लिामलेि धिन-समपसत्कै सुरषिाको लिासग बयाज, िोरी, डकैती, लिू्पा्, धिोका, छलिकप् 
र सवश्वासघातलिाई अवैधि गरेको छ । य्तो काय्ण गनदे वयसक्तहरूलिाई कुरआनलेि ठूलिो यातनाको 
धिमकफी सर्एको छ । (पृष्ठ न०: १८२ हेनु्णहोस्)

> इजजत र ्ंबिको सरुषिा गनु्ण इ्लिामको महतवपरू्ण उद्शेय हो ।



तपाईकंो आस्ा



१
सम्पूर्ण सन्देष्टा (नबी-रसपूल) हरूलदे आ-आफनटा समु् टायलटाई एउटै 

ईश्वर ‘अललटाह’ को उ्टासनटा गनने, उहटँाको उ्टासनटामटा अरु कसैलटाई 
सटाझद्े टार नबनटाउनदे र उहटँा बटाहदेक सम्पूर्ण उ्टासयहरूलटाई अस्ीकटार गनने 
आह्टान गनु्ण भएकटा छन ् । यही नै ‘लटा ईलटाहटा इलललटाह महुमम्रु-
रसपूललुलटाह’ को ्टास्तव्क्तटा र इसलटामको प्र्देशद्टार हो ।

 अधयटाय सपूची

कवलमटा (्ु् ै ग्टाहीहरू) को अर्ण र अवभलटाषटा

 लटा इलटाहटा इललललटाह नै वकन ? 

 लटा इलटाहटा इललललटाहको अर्ण

 लटा इलटाहटा इललललटाहकटा स्तमभहरू

महुमम् अललटाहकटा रसपूल हुन ्भननदे कुरटाको ग्टाही व्नु
 रसपूल (सललललटाहु अलैवह ्सललम) को ्ररचय

 महुमम् अललटाहकटा रसपूल हुन ्भननदे कुरटाको अर्ण  

ईमटानकटा ६ ्टटा आधटारहरू

ईबटा््त (उ्टासनटा) को अर्ण

वशक्ण  (बहु्द्े ्टा्)

अललटाहकटा नटाम र व्शदेष्तटाहरूमटावर आसरटा रटाखनु

फररश्तटाहरूमटावर आसरटा रटाखनु

वक्तटाबहरूमटावर आसरटा रटाखनु

रसपूलहरूमटावर आसरटा रटाखनु

महटाप्रलयको व्नमटावर आसरटा रटाखनु

भटागयमटावर आसरटा रटाखनु
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> कलिमा (दुव ैगवाहीहरू) को अ ््थ र अलििाषा

म ग्टाही व्नछु, अललटाह बटाहदेक अरु कोही सतय उ्टासय छैन र महुमम् (सललललटाहु अलैवह 
्सललम) अललटाहकटा रसपूल हुन ्।

िा इिाहा इलिलिाह न ैलकन ?
• वकनभनदे यो नै मवुसलमको ्वहलो क्त्णवय 

हो । यव् कोही वयवति इसलटाम ग्रहर गन्ण 
चटाहनछ भनदे उसलदे स््णप्ररम यसै कुरटालटाई 
्तन-मन र ्चनलदे स्ीकटार गनु्ण्््णछ ।

• जसलदे अललटाहलटाई रटाजी ्टान्णको लटावग 
व्श्वटासकटा सटार यसको ग्टाही व्नछ, 
उसको लटावग यो ग्टाही नरकबटाट मवुति 
्टाउनदे मटाधयम बनछ । रसपूल (सललललटाहु 
अलैवह ् सललम) लदे भननभुएको छ– 
“अललटाहको खशुीको लटावग सटँाचो र स्चछ 
मनलदे लटा इलटाहटा इललललटाहको ग्टाही व्नदे 
वयवतिमटावर अललटाहलदे नरकलटाई अ्ैध 
गनु्णभएको छ ।” (बखुटारी : ४१५) 

> अललटाहको उ्टासनटालदे नै ्तन-मनलटाई सखु र शटावन्त 
प्रटाप्त हुनछ । 

• जसको मृतयु उति ग्टाहीमटावर आसरटा 
रटाखदेको अ्सरटामटा हुनछ, ऊ अ्शय 
नै स्ग्णमटा जटानदेछ । रसपूल (सललललटाहु 
अलैवह ् सललम) लदे भननुभएको छ– 
“अललटाह बटाहदेक अरु कोही सतय ईश्वर 
छैन” मटावर आसरटा रटाखदेको अ्सरटामटा 
कसैको मतृयु भयो भनदे ऊ अ्शय नै स्ग्णमटा 
जटानदेछ ।” (अहम् : ४६४) 

• ्तसर्ण लटा इलटाहटा इललललटाहको बटारदेमटा 
जटानकटारी प्रटाप्त गनु्ण अवन्टाय्ण र अव्त 
महत््पूर्ण छ । 

िा इिाहा इलिलिाहको अ ््थ–
अललटाह बटाहदेक अरु कोही सतय ईश्वर छैन 

। यसमटा ्ईु्टटा व्षयहरू छन–् अललटाह 
बटाहदेककटा सम्पूर्ण उ्टासयहरूलटाई असतय मटानन ु
र मटात्र अललटाहलटाई सतय उ्टासय स्ीकटार गनु्ण, 
जसको कोही सटाझद्े टार छैन ।

ईश्वर र ्पूजय लटाई अरबी भटाषटामटा ‘इलटाह’ 
भवननछ ।  तयसैलदे जनुसकैु चीजबीज र सवृष्लटाई 
्पूजटा गनु्ण, उसको लटावग झुकनु, ढोग गनु्ण भनदेको 
उसलटाई ईश्वर मटाननु हो । तयसैलदे सटँाचो ईश्वर 
अललटाह बटाहदेक अनय कसैको उ्टासनटा गनु्ण ठपूलो 
्टा् हो ।
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उ्टासनटा योगय मटात्र अललटाह नै हुन ् । मटुुभरी उहटँा कै लटावग मटायटा र आ्र छ, ्आु गनु्ण छ भनदे 
उहटँावस्त नै गरौं, मद्द्त मटागन ुछ भनदे उहटँावस्त नै मटागौं, भरोसटा गनु्ण छ भनदे उहटँामटावर नै गरौं, सलटाह ्ढ्न ु
छ भनदे उहटँाको लटावग नै ्ढौं, ्वल्टान व्न ुछ भनदे उहटँाको खशुीको लटावग नै व्उँ । अ्त: वन:स्टार्ण 
भटा्नटालदे मटात्र अललटाहको लटावग उ्टासनटा गरौं । 

अललटाहलदे भननभुएको छ– “उनीहरूलटाई एकटाग्र भएर मटात्र अललटाहको उ्टासनटा गनने आ्देश 
व्इएको छ ।” (कुरआन : ९८/५) 

समरर रहोस ्! जसलदे लटा इलटाहटा इललललटाहको अर्णलटाई समझदेर स्चछ मनलदे अललटाहको उ्टासनटा गछ्ण, 
उसलदे सखु, शटावन्त र सहज जी्न ्टाउनदेछ । वकनभनदे एउटै अललटाहको उ्सनटालदे नै ्तन-मनलटाई ्टास्तव्क 
शटावन्त वमल्छ । 

अललटाहलदे भननुभएको छ– “आसरटा्टान ्ुरुष ्टा मवहलटामधयदे जसलदे सतकम्ण गछ्ण, उसलटाई सुखमय 
जी्न प्र्टान गननेछौं ।” (कुरआन :१६/९७) 

िा इिाहा इलिलिाहका सतमिहरू–
यसमटा ्ईु्टटा स्तमभहरू छन ्। यसको अर्ण र अवभलटाषटालटाई प्रष् ्टान्ण यसको ज्टान अव्त आ्शयक 

छ, यी ्ईु स्तमभहरू वनमन छन–्

‘लटा इलटाहटा’ अललटाह बटाहदेक जदे जव्त 
मटावनस, जनटा्र, ्द्े ी-्द्े ्तटा, मपूव्त्ण, 
प्रव्तमटा, सपूय्ण-चनद्रमटा, नक्षत्र इतयटाव् 

्वुजनछन ््ती सबैलटाई अस्ीकटार गनु्ण ।

‘इललललटाह’ उ्टासनटाकटा सम्पूर्ण 
प्रकटारहरूलटाई अललटाहको लटावग मटात्र 
खटास गनु्ण, जस्ैत– सलटाह (नमटाज) ्ढ्न,ु 

्आु गनु्ण, भरोसटा गनु्ण इतयटाव् ।

२१

उ्टासनटाकटा सम्पूर्ण प्रकटारहरूलटाई अललटाहकै लटावग खटास गनु्ण । यव् कसैलदे उहटँाको उ्टासनटामटा 
अरु कसैलटाई सटाझद्े टार बनटाउँछ भनदे ऊ कटावफर (अ्ज्टाकटारी) हुनछ ।

अललटाहलदे भननभुएको छ– “जसलदे वबनटा प्रमटार अललटाहको उ्टासनटामटा अरुलटाई सटाझद्े टार 
बनटाउँछ उसको लदेखटाजोखटा अललटाहलदे गनु्ण हुनदेछ । ्टास्त्मटा कटावफर (अ्ज्टाकटारी) हरूलदे कवहलयै 
्वन सफल्तटा प्रटाप्त गन्ण सक्नैन ्।” (कुरआन : २३/११७) 

लटा इलटाहटा इललललटाहको अर्ण ्तरटा स्तमभहरूलटाई प्रष् ्टा्दै अललटाहलदे भननभुएको छ– “जसलदे 
अललटाह बटाहदेककटा उ्टासयलटाई अस्ीकटार गययो र अललटाहमटावर ईमटान लयटायो तयसलदे कवहलयै नटुट्नदे 
बवलयो सहटारटा रटामयो ।” (कुरआन : २/२५६) 

अललटाहको भनटाई– “जसलदे अललटाह बटाहदेककटा उ्टासयलटाई अस्ीकटार गययो” मटा ् वहलो स्तमभको 
र “अललटाहमटावर ईमटान लयटायो” मटा ्ोस्ो स्तमभको अर्ण हो ।
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सन्देष्टा (रसपूल) बनन ु भन्टा 
अवि आफनो जी्नको 
चटावलस ्ष्ण (५७०-६१० 
ई॰) आफपू  जनमदेको सरटान र 

गोत्र ‘कुरैश’ मटा वब्तटाउन ुभयो । 
उहटँाको जी्न सबैको लटावग एउटटा अ्तलुनीय उ्टाहरर 
वरयो । उहटँा आफनो समु् टायमटा अमीन र सटाव्क 
(इमटान्टार र सतय्टान) को उ्नटामलदे प्रवसद्ध हुनहुुन्थयो 
। ्ईु छटाक टटान्णको लटावग उहटँालदे मककटाको चकयो िटाममटा 
भेंडटा-बटाख्टा चरटाउनदे कटाम समदे्त गनु्णभयो र वबस्तटारै-
वबस्तटारै वय्सटायव्तर ्टाईलटा टदेकन ुभयो ।
इसलटाम अवि उहटँा एकटाग्र भएर हटाम्टा ्खुटा्ण इब्टाहीम 
(अलै-वहससलटाम) को ्तररकटा अनसुटार अललटाहको 
ईबटा््त गनु्ण हुन्थयो । मपूव्त्ण ् पूजटा ्तरटा बहु्द्े ्टा्ी प्ररटालटाई 
असटाधयै िरृटा गनु्ण हुन्थयो । उहटँालदे जी्नमटा कवहलयै ्वन 
मपूव्त्ण ्पूजटा गनु्ण भएन ।

रसपूल (सललललटाहु अलैवह ्सललम) को ्ररचय 

उहाँको शुि जनम–१ उहाँको बाल्यकाि–
सन ् ५७० ई॰ मटा 
सटाउ्ी अरबको 

प्रवसद्ध र ्व्त्र ठटाउँ 
‘मककटा’ मटा टुहुरो भएर 

जवनमन ुभयो । उहटँालटाई असटाधयै 
मटायटा गनने आमटालदे चटँाडै नै 
छोडदेर जटान ु भयो । तयस्वछ 
हजरुबटा ‘अब्लु-मतु्तवलब’ 
को ्टालन्ोषरमटा हुक्ण न ुभयो 
्तर कदे ही समय्वछ उहटँाको 
्वन मतृय ु भयो । तयस्वछ 
कटाकटा ‘अब-ु्तटावलब’ को 
्टालन्ोषरमटा हुक्ण न ुभयो ।

हटाम्ो नबीको नटाम–
महुमम् वबन अब्लुलटाह वबन अब्लु-मतु्तवलब वबन हटावशम अल-्कुरशी ।
अरबको सबैभन्टा गौरबमय बंश उहटँाको नै वरयो ।

व्श्ववयटा्ी रसपूल–

अललटाहलदे हटाम्ो नबी महुमम् (सललललटाहु अलैवह ् सललम) लटाई समस्त संसटारबटासी गोरो-कटालो, 
अरबी, गैर-अरबी ्तरटा सम्पूर्ण जटा्त ्ग्णको लटावग व्श्ववयटा्ी रसपूल बनटाएर ्ठटाउन ुभएको वरयो । उहटँाको 
अनसुरर सबैमटावर अवन्टाय्ण छ । अललटाहलदे भननभुएको छ– “भवन्देऊ, हदे मटान् हो, म व्तमीहरू सबैकटा 
लटावग अललटाहको सन्देष्टा (रसपूल) बनटाएर ्ठटाइएको हु ँ।” (कुरआन : ७/१५८) 

> मुहममद अलिाहका रसिू हुन् िननने कुराको गवाही लदनु

२
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> मुहममद अलिाहका रसिू हुन् िननने कुराको गवाही लदनु

यसरी उहटँालदे आफनो उमदेरको 
चटावलस ्ष्ण ्पूरटा गनु्णभयो । 
उहटँा मककटा नवजक ‘नपूर ्््ण्त’ 

मटा अ्वसर्त ‘हदेरटा गफुटा’ मटा 
गएर सोचव्चटार र अललटाहको 

उ्टासनटा गनु्ण हुन्थयो । वनवम्ण्त मपूव्त्ण ्तरटा 
प्रव्तमटाको ्पूजटाबटाट मटावनसहरूलटाई कसरी बचटाउन 
सवकनछ भननदे कुरटामटावर मनन ्गनु्ण हुन्थयो । एक व्न 
तयसै गफुटामटा उ्टासनटा गरररहदेको बदेलटा अललटाहलदे 
आफनो ्ररष्ठ ्तरटा व्शदेष स्ग्ण्पू्त ‘वजवब्ल’ लटाई 
्ठटाएर उहटँालटाई अवन्तम रसपूल छनौट गनु्णभयो 
। स््णप्ररम कुरआनकटा यी आय्त (श्ोक) हरू 
अ््तरर भएकटा वरए । यसको ्वहलो शब् “ईक्टा 
व्वसम रवबबकललजी खलक” (्ढ तयस ईश्वरको 
नटामबटाट जसलदे सवृष् गययो) लदे नै ज्टान-व्ज्टान ्तरटा 
समुटाग्ण्श्णनको महत्लटाई ्शटा्णईरहदेको छ । यसरी 
२३ ्ष्णको अ्वधमटा ्पूरटा कुरआन अ््तरर भयो ।

ईशदूततव ग्रहण गरने को लदन–
रसपूलको ्तटाजबटाट सममटावन्त भइसकदे ्वछ 
उहटँा इसलटामको प्रचटार-प्रसटारमटा सवक्य 
हुन ुभयो । ्:ुख-्ीडटा र आफनो जयटानको 
्र्टाह नगररकन ्तीन ् ष्णसमम लवुकवछ्ी 
इसलटामव्तर आह्टान गनु्णभयो । तयस्वछ 
्श ्ष्णसमम खलुलमखलुलटा इसलटामव्तर 
आह्टान गनु्णभयो । प्रचटार-प्रसटारको 
क्ममटा आफनै िर्रर्टार र समटाजबटाट 
सहन नसकनदे नटानटाररीकटा मटानवसक 
्तरटा शटारीररक यटा्तनटा भोगन बटाधय हुन ु
भयो । हजजमटा आउनदे भतिजनहरूलटाई 
इसलटामव्तर आह्टान गनु्ण हुन्थयो । 
व्तनीहरूमधयदे म्ीनटाबटासीलदे उहटँाको 
वनमनत्ररटालटाई स्ीकटार गरदे अवन सकदे समम 
सहयोगको ्टाचटा ्वन गरदे । तयस्वछ 
मककटाबटासीलदे व्एको ्:ुख-्ीडटा खपन 
नसकदे र मवुसलमहरू व्स्तटारै-व्स्तटारै 
म्ीनटा ्तफ्ण  वहजर्त (प्र्टास) गन्ण रटालदे ।

प्रचार-प्रसारको प्रारमि–

उहटँामटावर कुरआन अ््तरर भयो–

अललटाहलदे हटाम्ो नबी महुमम् (सललललटाहु अलैवह ् सललम) मटावर महटान र ्व्त्र ग्रनर कुरआन 
अ््तरर गनु्णभयो । जसमटा अगटावड-्छटावड, ्टँायटा-बटँायटा क्ैतबटाट वम्थयटा कुरटा क्टाव् वमवसएको छैन र 
वमसटाउन ्वन सवक्नै ।

सम्पूर्ण नबी र रसपूलहरूकटा समटा्क–

अललटाहलदे महुमम् (सललललटाहु अलैवह ् सललम) लटाई ्पू्तत्लटाई समटाप्त गनने अवन्तम रसपूलको रू्मटा 
छनौट गरदेर ्ठटाउन ुभएको वरयो । उहटँा्वछ कुनै अकयो रसपूल आउन ुहुनदे छैन । अललटाहलदे भननभुएको छ– 
“उनी अललटाहकटा अवन्तम रसपूल र सम्पूर्ण सन्देष्टाहरूकटा समटा्क हुन ्।” (कुरआन : ३३/४०) 

३ ४
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मककटाबटासीको ्:ुख-्ीडटा सहदेर भए ्वन १३ 
्ष्णसमम उहटँालदे व्तनीहरूलटाई इसलटामव्तर आह्टान 
गनु्णभयो । व्तनीहरूलदे सटामवुहक रू्मटा उहटँाको 
हतयटा गन्ण ्षु्प्रयटास गरदे । इसलटामको व्यो नवनभोस ्
भनदेर उहटँालदे सन ्६२२ ई॰ मटा म्ीनटाव्तर वहजर्त 
(प्र्टास) गनु्णभयो । तयव्तबदेलटा म्ीनटाको नटाम 
‘यवस्ब’ वरयो र उहटँा ५३ ्ष्णको हुनहुुन्थयो । 
आफनो जी्नको अवन्तम ्श ्ष्ण म्ीनटामटा नै 
वब्तटाउन ुभयो । सलटाह, जकटा्तलगटाय्त इसलटामकटा 
सम्पूर्ण व्वध-व्धटानहरूलटाई ्पूर्ण रु्मटा वयटाखयटा 
गनु्णभयो र हटामीलटाई जी्नको गोरदेटोमटा खटँाचो ्नने 
हरदेक कुरटाहरूको जटानकटारी व्नभुयो ।

रसपूल (सललललटाहु अलैवह ् सललम) लदे म्ीनटाको 
प्र्टास्वछ सन ् ६२२-६३२ ई॰ सममको अ्वधमटा 
इसलटामी ससंकटार र सभय्तटाको बीऊ छनु्ण भयो । 
एउटटा असल मवुसलम समटाजमटा हुनु् नने गरुहरूलटाई 
औलंयटाउन ु भयो । गोत्रको ्क्ष्टा्त गनने प्र्वृत्तलटाई 
वनमु्णल ्टानु्णभयो । ज्तटा्त्ैत ज्टानको जयोव्त छनु्ण भयो । 
नयटाय, वनसटाफ, वसरर्तटा, भटाइचटारटा, आ्सी सहयोग र 
रटाजय वय्सरटालटाई कटायम गनु्णभयो । कदे ही गोत्रहरूलदे 
इसलटामलटाई वनमु्णल ्टान्ण खोज्टा व्वभनन यदु्ध ्तरटा 
िटनटाहरू िटदे, जसमटा अललटाहलदे आफनो धम्ण र 
रसपूललटाई व्जय गनु्णभयो । तयस्वछ इसलटाम ग्रहर 
गननेहरूको ओइरो नै लटागयो । मककटालगटाय्त अरब 
खटाडीमटा रहदेकटा अवधकटंाश शहर ्तरटा गोत्रहरू रटाजी 
खशुी इसलटामको छत्रछटायटँामटा आउन रटालदे ।

उहाँको लहजरत (प्रवास)–

इसिामको लवसतार–

५

६
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उहटँालदे ्पू्तत् र सवुम्एको वजममद्े टारीलटाई हटामी मटाझ ्युटा्णउन ु भयो । इसलटामलटाई 
्पूर्ण गरदेर अललटाहलदे आफनो ्र्टानलटाई ्पूरटा गनु्णभयो । इसलटामी ्टात्रो अनसुटार वहज्ी 
सम््त ११ को ‘सफर’ को मवहनटामटा उहटँालटाई ज्रो आयो र अ्सरटा नटाजकु हुँ्  ैगयो 
यहटँासमम वक ‘रवबउल-औ्ल’ मवहनटामटा सोम्टारको व्न ्त्टानसुटार ८/६/६३२ ई॰ 
६३ ्ष्णको उमदेरमटा उहटँाको वनधन भयो । मवसज् नब्ीको छदेउमटा रहदेको श्ीम्ती आईशटा 
(रवजयललटाहु अनहटा) को िरमटा उहटँालटाई ‘्फन’ गररयो ।

उहाँको लनधन–७
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> एउटटा मवुसलमलदे रसपूल (सललललटाहु अलैवह 
् सललम) बटाट प्रमटावर्त सम्पूर्ण कुरटाहरूलटाई 
अवन्टाय्ण रु्मटा व्श्वटास गनु्ण्छ्ण । 

महुममद अल्लाहकला रसू् हुन् भननने कुरलाको गवलाही ददनकुो 
अर्थ–

उहटँालदे व्न ुभएकटा समटाचटारहरूको ्वुष् गनु्ण, उहटँाकटा आ्देशहरूको ्टालनटा गनु्ण, उहटँालदे मनटाही गनु्ण 
भएकटा कुरटाहरूबटाट जोवगन ुर उहटँाको ्तररकटा (सनुन्त) अनसुटार नै अललटाहको ईबटा््त गनु्ण । 

उहटँाको आ्देशको ्टालनटा गनु्ण र अ्ज्टा 
नगनु्ण, यसलदे वनमन कुरटाहरूलटाई समदेटदेको 
छ–

• रसपूल (सललललटाहु अलैवह ् सललम) को 
्पूर्ण अनसुरर गनु्ण्छ्ण, वकनवक हटामीलटाई यो 
कुरटामटा व्श्वटास छ वक उहटँालदे आफनो इचछटालदे 
कदे ही ्वन बोलन ु भएन, जदे बोलन ु भयो 
अललटाहको आ्देश अनसुटार नै बोलन ुभयो । 
अललटाहलदे भननभुएको छ– “जसलदे रसपूलको 
अनसुरर गययो, ्टास्त्मटा उसलदे अललटाहको 
अनसुरर गययो ।” (कुरआन : ४/८०) 

• उहटँालदे मनटाही गनु्ण भएकटा अ्धै कुरटाहरू जस्ैत– 
नरटाम्ो आचरर, ्वुय््ण हटार इतयटाव् बटाट जोवगन ु । 
हटामीलटाई यो कुरटामटा व्श्वटास छ वक मनटाही 
गररएकटा कुरटाहरूमटा अललटाहको कुनै न कुनै 
रहसय छ र हटाम्ो वह्तको लटावग उ्यतुि छैन, 
यद्यव् तयसको कटारर हटामीलटाई रटाहटा नहोस ्।

• उहटँाकटा सम्पूर्ण आ्देशहरूको ्टालनटा गररयो 
भनदे हटामीलटाई लोक-्रलोकमटा सखु, 
शटावन्त ्तरटा आनन् प्रटाप्त हुनदेछ । अललटाहलदे 
भननभुएको छ– “अललटाह र रसपूलको 
आज्टा्टालन गर, ्तटावक व्तमीहरूमटावर ्यटा 
गररयोस ्।” (कुरआन : ३/१३२) 

२उहलँामलादरको आसरला्ने कुन 
दवषय वस्ु् लाई समनेटनेको छ ?

उहटँालदे जटानकटारी गरटाउन ुभएकटा सम्पूर्ण 
कुरटाहरूको ्वुष् गनु्ण, जस्ैत–

• अदृशय र कयटाम्तकटा कुरटाहरू, स्ग्ण र 
तयसकटा ्र्टानहरू, नरक र तयसकटा 
यटा्तनटाहरू बटारदे ।

• कयटाम्तकटा वनशटानीहरू, कहटाली लटाग्टा 
िटनटाहरू र अवन्तम यगुमटा िवटनदे िटनटाहरू 
बटारदे  ।

• आव्कटालमटा भएकटा कुरटाहरू, सन्देष्टा र 
व्तनीहरूको समु् टाय बीच भएकटा सं्टा्हरू 
बटारदे  ।

१
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• व्श्वटास रटाखन ुवक उहटँाको अ्ज्टालदे नरटाम्ो ् रररटाम र कष्कर सजटाय हुनदेछ । अललटाहलदे भननभुएको 
छ– “उहटँाको आ्देश उललंिन गननेहरू सटा्धटान रहुन,् क्ैत उनीहरूलटाई कुनै संकटलदे निदेरोस ््टा 
कुनै ्:ुख्टायी प्रको्लदे नसमटा्तोस ्।” (कुरआन : २४/६३) 

३  उहटँाको ्तररकटा अनसुटार नै अललटाहको ईबटा््त गनु्ण, यसलदे वनमन कुरटाहरूलटाई समदेटदेको छ–

• उहटँाको ्पूर्ण अनसुरर– रसपूल (सललललटाहु अलैवह ् सललम) को जी्न हटाम्ो वनवम्त आ्श्ण र जयोव्त 
हो । एउटटा सटँाचो मवुसलमलदे जी्नको हरदेक ्टाईलटा-्टाईलटामटा उहटँाको भनटाई, गरटाई र आ्देशको ्पूर्ण 
अनसुरर गनु््ण छ्ण । हटामी जव्त उहटँाको अनसुरर गछछौं तयवत्तकै अललटाहसँग नवजक हुनदेछौं । उहटँाको 
मटायटाल ुबनन सकछौं अवन स्ग्णमटा उचच सरटान प्रटाप्त गन्ण सकछौं ।  अललटाहलदे भननभुएको छ– 
“भवन्देऊ, यव् व्तमीहरू अललटाहसँग प्रदेम गछछौ भनदे मदेरो अनसुरर गर । अललटाहलदे व्तमीहरूसँग 
प्रदेम गनु्ण हुनदेछ र व्तम्टा ्टा्हरूलटाई ्खटावल व्न ु
हुनदेछ । अललटाह अतयन्त क्षमटाशील ्तरटा ्रम 
्यटाल ुहुनहुुनछ ।” (कुरआन :३/३१) 

• इसलटामी व्वध-व्धटान ्रर्पूर्ण छ– रसपूल 
(सललललटाहु अलैवह ् सललम) लदे इसलटाम र 
यसकटा सम्पूर्ण व्वध-व्धटानहरूलटाई वबनटा कुनै 
कवमबदेशी ्पूर्ण रु्मटा हटामी समक्ष ्युटा्णउन ुभएको 
छ । तयसैलदे कसैलटाई यसमटा रसपूल (सललललटाहु 
अलैवह ् सललम) बटाट अप्रमटावर्त कुनै नयटँा 
कुरटाहरूको आव्ष्कटार गनने ् टा रपनदे कुनै अवधकटार 
छैन । 

• अललटाहको व्धटान प्रतयदेक समय र सरटानको 
लटावग अनकुपू ल छ– कुरआन र ह्ीसबटाट 
प्रमटावर्त व्वध-व्धटान र ऐन कटानपूनहरू प्रतयदेक 
समय र ठटाउँकटा लटावग एक्म उवच्त र अनकुपू ल 
छन ् । मटावनसको हकवह्तको बटारदेमटा अललटाह 
भन्टा बढी ज्टान अरु कसलटाई हुन सकछ  ?  जसलदे 
मटावनसलटाई सवृष् गनु्णभएको छ । 
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• सनुन्तको अनसुरर– कुनै ्वन ईबटा््त 
स्ीकटार हुनको लटावग ‘इखलटास’ (कसैलटाई 
सटाझद्े टार नगररकन मटात्र अललटाहको उ्टासनटा 
गनु्ण)  र ‘इवत्तबटा’ (रसपूल सललललटाहु अलैवह 
् सललमको ्तररकटा अनसुटार गनु्ण) एक्म 
जरुरी छ । अललटाहलदे भननभुएको छ– “जो 
कोही आफनो प्रभवुस्त भदेट्न इचछुक छ, 
उसलदे सतकम्ण गनु्ण्््णछ र आफनो मटावलकको 
उ्टासनटामटा कसैलटाई सटाझद्े टार बनटाउन ुहुँ् नै 
।” (कुरआन : १८/११०) 

• धम्णमटा नयटँा कुरटाको आव्ष्कटार अ्ैध छ– 
यव् कसैलदे रसपूल (सललललटाहु अलैवह 
् सललम) बटाट अप्रमटावर्त उ्टासनटा ्टा 
तयसकटा अनौठटा ्तररकटाहरू आव्ष्कटार 

इसलटामलदे उ्टासनटामटा नयटँा कुरटाहरूको 
आव्ष्कटार, िटबढ र ्रर््त्णनलटाई 
वनषदेध गरदेर धम्णलटाई सबै प्रकटारको कदे रमदेट, 
फदे रब्ल र मटानछदेको वयवतिग्त नीव्त 
वनयमबटाट सरुवक्ष्त गरदेको छ । ्तर यसको 
व््री्त इसलटामलदे मटान्लटाई फटाइ्टा 
्युटा्णउनदे हरदेक प्रकटारको नयटँा नौंलो कुरटाको 
आव्ष्कटार, ््ृथ्ीमटा लकुदे को गोपय 
कुरटाको खोज्तलटास ्तरटा आफनो ््त्णमटान 
र भव्ष्यलटाई व्कटास उनमखु गरटाउन 
प्रदेरर्त ग््णछ । 

गछ्ण भनदे तयो क्टाव् स्ीकटार हुँ् नै । यो 
सनुन्तसँग खलुलमखलुलटा खदेल्टाड र िवृर्त 
कटाय्ण हो, जसको सजटाय उसलदे अ्शय ् टाउनदे 
छ । अललटाहलदे भननभुएको छ– “उहटँाको 
आ्देश उललंिन गननेहरू सटा्धटान रहुन,् क्ैत 
उनीहरूलटाई कुनै संकटलदे निदेरोस ् ्टा कुनै 
्:ुख्टायी प्रको्लदे नसमटा्तोस ्।” (कुरआन 
: २४/६३)  

रसपूल (सललललटाहु अलैवह ् सललम) लदे 
भननभुएको छ– “जो कोही हटाम्ो यस धम्णमटा कुनै 
नयटँा कुरटाहरूलटाई समटा्देश गछ्ण, जनु यसमटा छैन 
भनदे तयो रद्द छ ।” (बखुटारी : २५५०, मवुसलम : 
१७१८)
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अल्लाहमलादर आसरलाको अर्थ–
अललटाहको अवस्तत्मटावर दृढ्तटा्प्ू ्णक आसरटा रटाखन,ु उहटँा नै हटाम्टा प्रभ ुर ्पूजय हुन ्भननदे कुरटामटावर 

व्श्वटास गनु्ण ्तरटा उहटँाकटा नटाम र व्शदेष्तटाहरूलटाई स्ीकटानु्ण ।  

यी चटारै कुरटाहरूको बटारदेमटा व्स्त्ृतरु्मटा ्तल ्र्णन गननेछौं–

अललटाहकटा वनशटानीहरूमटा मनन गननेहरूकटा लटावग 
मटावनसको स््णश्देष्ठ सवृष्, सवुयवसर्त ्तररकटा र ् पूर्ण्तटा 
नै उहटँाको अवस्तत्को ठपूलो प्रमटार हो । अललटाहलदे 
भननभुएको छ– “व्श्वटास गनने मटावनसहरूकटा लटावग 
धर्ती र स्म ् आफैं मटा धदेरै वनशटानीहरू छन ् । कदे  
व्तमीहरू ्देख्नैौ ?” 

> ईमानका ६ वटा आधारहरू

अल्लाहको 
अदस्तवमलादर आसरला 
रलाखन–ु

प्रकृद्–

अललटाहको अवस्तत्मटावर व्श्वटास गनु्ण 
स्भटाव्क कुरटा हो । जसको लटावग कुनै 
्तक्ण को आ्शयक्तटा छैन, वकनभनदे जनमजटा्त 
नै मटावनसको अन्तरटातमटामटा उहटँामटावरको 
व्श्वटास ्लटाएको हुनछ । तयसैलदे व्वभनन 
धम्णकटा अवधकटंाश मटावनसहरू अललटाहको 
अवस्तत्लटाई स्ीकटार ग््णछन ्।

हटामी मटुुको गवहरटाई्देवख उहटँाको 
अवस्तत्लटाई महससु ग््णछौं । आ््त-वब््तमटा 
उहटँालटाई नै गहुटानने ग््णछौं, वकनवक यो नै प्रटाकृव्तक 
र धटावम्णक प्रदेररटा हो जनु हरदेक वयवतिको प्रटारमटा 
अडदेको हुनछ । उहटँाको अवस्तत्लटाई मदेटटाउनदे र 
खत्तम गनने प्रयटास नगररएको ्वन होइन, ्ैत ्वन 
व्तनीहरू स्ै्  असफल नै रहदे ।

शोवष्त र बयटाकुलको ्कुटार सवुनएको, 
मटागनदेको मटाग ्पूरटा भएको ्तरटा व्वड्तको ्ीडटा 
हरर भएकटा कुरटाहरू हटामी ्देखछौं र सनुछौं । कदे  
यो उहटँाको अवस्तत्को ठपूलो प्रमटार होइन र  ?

१
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अल्लाहको अदस्तवकला 
प्रमलाणहरू प्रष्ट र अगनय 
छन् । ्ीमधयने कने ही यस 
प्रकलार रहनेकला छन्–
• हटा्टा नचवलकन ्टा्त हवलल्नै भननदे कुरटा 

सबैलटाई रटाहटा नै छ । अनवगवन्त प्रटारी 
र जी्जन्तहुरूलदे खचटाखच रहदेको यो 
संसटारलटाई ्ककै ्वन कुनै ईश्वरलदे नै सवृष् 
गरदेको हुनु् छ्ण । उहटँा नै अललटाह हुन,् वकनवक 
आजसमम वनमटा्णर नगररकन वनमटा्णर भएको, 
सवृष् नगररकन सवृष् भएको ् टा प्रटारीलदे आफैं  
आफपू लटाई सवृष् गरदेको कुरटा न सवुनएको छ, 
न ्देवखएको नै ।  अललटाहलदे भननभुएको 
छ– “कदे  वयनीहरूको सवृष् वबनटा आधटार नै 
भएको हो  ?  ्टा वयनीहरू स्यम ्सवृष्क्तटा्ण 
हुन ् ?” (कुरआन : ५२/३५) 

अरटा्ण्त वबनटा सवृष्क्तटा्ण न वयनीहरूको सवृष् 
भएको छ, न वयनीहरू आफैं लदे आफपू लटाई सवृष् 
गरदेकटा छन ्। अ्त: अललटाह नै सवृष्क्तटा्ण हुन ्भननदे 
कुरटा छल्णङ्ग हुनछ ।

• यो वनलो आकटाश, व्शटाल धर्ती, 
्टायमुणडल, नक्षत्र, जनु्तटारटा, व्वभनन 
प्रकटारकटा बोटवबरु्टा र संसटारको 
सवुय्वसर्त कटानपून वचचयटाएर भवनरहदेकटा 
छन–् यो संसटारको ईश्वर एउटै हो, जसलटाई 
हटामी अललटाह भनदेर वचन्छौं । अललटाहलदे 
भननभुएको छ– “यो अललटाहको सवृष् हो, 
जसलदे प्रतयदेक चीजलटाई सदुृढ ्तलुयटाउन ु
भएको छ ।” (कुरआन : २७/८८)

यी नक्षत्र र ्तटारटाहरू सवुय्वसर्त वनयमबद्धरु्मटा 
आ-आफनो ्ररवधवभत्र अन्तररक्षमटा गव्तशील 
छन ्। न कोही कसैलटाई ्छयटाउँछ न एक अकटा्ण 
भन्टा अगटावड जटानछ ।

अललटाहलदे भननभुएको छ– “न सपूय्णलदे 
चनद्रमटालटाई समटातन सकछ न रटा्तलदे व्नलटाई 
उवछनन सकछ । व्तनीहरू सबै अन्तररक्षमटा 
वनरन्तर गव्तशील छन ्।” (कुरआन : ३६/४०) 

अल्लाहको रुबूबीयत (प्रभुत्व) 
मलाथि आसिला रलाख्ु–

अललटाहको रुबपूबीय्त (प्रभतु्) मटावर 
आसरटाको अर्ण–

वसङ्गो संसटारकै मटावलक, सवृष्क्तटा्ण र अनन्टा्तटा 
अललटाह नै हुन ् । जी्न-मरर र नटाफटा-नोकसटान 
उहटँाकै हटा्तमटा छ । स्टा्णवधकटार उहटँाकै हो र हरदेक 
कटाय्णमटावर उहटँा नै सटाम्थय्ण हुनहुुनछ । यी सम्पूर्ण 
व्शदेष्तटाहरूमटा कोही उहटँाको सटाझद्े टार छैनन ् भननदे 
कुरटालटाई दृढ्तटा्प्ू ्णक स्ीकटार गनु््ण छ्ण ।

अललटाहलटाई आफनो कटाय्णमटा एकलो ठटानदेर 
वनमनवलवख्त कुरटाहरूमटावर आसरटा रटाखन ु्छ्ण–

२
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अललटाह नै यो वसङ्गो संसटार र यसमटा 
भएभरकटा सम्पूर्ण चीजबीजहरूकटा 
सवृष्क्तटा्ण हुन ् र उहटँा बटाहदेक अरु कोही 
सवृष्क्तटा्ण छैन । अललटाहलदे भननभुएको 
छ– “अललटाह नै सम्पूर्ण चीजहरूकटा 
सवृष्क्तटा्ण हुन ्।” (कुरआन : ३९/६२) 

मटावनसको कटाय्ण भनदेको कुनै कुरटालटाई 
रु्टान्तर गनु्ण ्टा य्तटाउ्तटाबटाट बटुलदेर 
एकवत्र्त गनु्ण र वमलटाउन ु मटात्र हो । 
नजनमदेकटालटाई जनम व्न ुर मरदेकटालटाई ्नुः 
जीव््त ् टानु्ण ् टा सवृष् गनु्ण ् ककै ् वन होइन ।

उहटँा नै सम्पूर्ण प्रटारीहरूकटा अनन्टा्तटा हुन ्
। उहटँा बटाहदेक अरु कोही अनन्टा्तटा छैन 
। अललटाहलदे भननभुएको छ– “धर्तीमटा 
िस्देर वहड्ंनदे र फुर्ण-फुर्ण उड्नदे सबै प्रटारीको 
आहटार अललटाहकै वजममटामटा छ ।” 
(कुरआन : ११/६) 

उहटँा नै सम्पूर्ण चीजहरूकटा असल 
मटावलक हुन ्। उहटँा बटाहदेक असल मटावलक 
कोही छैन । अललटाहलदे भननभुएको छ– 
“आकटाशहरू, ््ृथ्ी र तयसमटा रहदेकटा 
सम्पूर्ण चीजहरूकटा मटावलक अललटाह नै 
हुन ्।” (कुरआन : ५/१२०) 

उहटँा नै सम्पूर्ण कुरटाहरूकटा प्रबनधक हुन ्
। उहटँा बटाहदेक अरु कोही प्रबनधक छैन । 
अललटाहलदे भननभुएको छ– “आकटाश्देवख 
धर्तीसममकटा प्रबनध उहटँा नै वमलटाउन ुहुनछ 
।” (कुरआन : ३२/५) 

मटावनसलदे वमलटाउनदे प्रबनध र जीव्कटाको 
चटँाजो्टँाजो एक्म ैसीवम्त छ । ऊ आफनो 
शवति भन्टा बढी कदे ही ्वन गन्ण सक्नै । 
उसको प्रबनध कवहलदे सफल हुनछ ्त कवहलदे 
असफल । ्तर अललटाहको प्रबनधमटा सम्पूर्ण 
ससंटार समटा द्ेश भएको छ । तयो कवहलयै 
्वन असफल हुनै सक्नै । कटायटा्णन्यन 
योगय छ, न कुनै कुरटालदे तयसलटाई छदेकछ न 
बटाधटा अड्चन आउँछ ।

अललटाहलदे भननभुएको छ– “सटा्धटान 
! सवृष् गनने हवैसय्त र आ्देश जटारी गनने 
स्टा्णवधकटार उहटँाकै लटावग हो । अललटाह 
मगंलमय, स््णश्देष्ठ र सम्पूर्ण जग्तकटा 
मटावलक हुन ्।” (कुरआन : ७/५४)

“धर्तीमटा िस्देर वहड्ंनदे र फुर्ण-फुर्ण उड्नदे सबै प्रटारीको 
आहटार अललटाहकै वजममटामटा छ ।” (कुरआन : ११/६)
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> अललटाहमटावरको चोखो आसरटालदे ्तन-मनलटाई 
शटावन्त प्रटाप्त हुनछ ।

रसू्को यगुमला अरबकला 
मशुररक (बहुदनेववलादी) हरू 
अल्लाहको प्रभतुवमलादर 
दवश्लास गद्थरने–

रसपूल (सललललटाहु अलैवह ् सललम) को 
जमटानटामटा अरबकटा मशुररक (बहु्द्े ्टा्ी) हरू 
अललटाह नै सवृष्क्तटा्ण, मटावलक ्तरटा प्रबनधक 
हुन ् भननदे कुरटालटाई स्ीकटार ग््णरदे ्तर यसलदे 
उनीहरूलटाई इसलटाममटा प्र्देश गरटाउन सकदे नन ्। 

अललटाहलदे भननभुएको छ– “यव् 
व्तनीहररूलटाई आकटाशहरू र धर्तीकटा 
सवृष्क्तटा्ण को हुन ् ?  सोधन ुहुनछ भनदे व्तनीहरूलदे 
अ्शय ज्टाफ व्नदेछन,् अललटाह नै हुनहुुनछ ।” 
(कुरआन : ३१/२५) 

जब सटारटा संसटारको सवृष् गनने, ् टालन्ोषर गनने, 
संहटार गनने सबै अवधकटार एउटै ईश्वर अललटाहको 
हटा्तमटा छ भनदे उ्टासनटा ्वन वबनटा कुनै सटाझद्े टार 
उहटँाको नै हुनु् छ्ण होइन र  ? 

यो कसरी समभ् छ वक मटावनसलदे 
अललटाहलटाई सवृष्क्तटा्ण, मटावलक, प्रबनधक, 
मटानने र जीव््त ् टानने स्ीकटाछ्ण, ्ैत ् वन उ्टासनटाकटा 
कदे ही अशंहरू अललटाह बटाहदेक अरुको लटावग 
ग््णछ  ?  यो ्त सरटासर अनयटाय र महटा्टा् हो 
। तयसैलदे लकुमटानलदे आफनो छोरटालटाई समझटाउ् ै
भननभुएको वरयो– “हदे छोरटा, अललटाहसँग 
कसैलटाई सटाझद्े टार नबनटाऊ ह,ै वकनभनदे सटाझद्े टारी 
(वशक्ण ) गनु्ण महटा्टा् हो ।” (कुरआन : ३१/१३) 

जनु बदेलटा रसपूल (सललललटाहु अलैवह ् 
सललम) वस्त सोवधयो– अललटाहको दृवष्मटा 
महटा्टा् कदे  हो  ?  उहटँालदे ज्टाफ व्नभुयो– 
“अललटाहलदे व्तमीलटाई सवृष् गनु्णभएको छ, ्ैत 
्वन व्तमी उहटँाको लटावग प्रव्तद्न्ी ठहर गछछौ ।” 
(बखुटारी : ४२०७, मवुसलम : ८६)

अल्लाहमलादरको चोखो 
आसरला्ने ्न-मन्लाई 
शलादन् प्रलाप्त हुनछ–

भटागय व्धटा्तटालदे हटाम्ो भटागयमटा जदे कोनु्ण 
भएको छ, तयसलटाई कसैलदे ्वन मदेटटाउन 
सक्नै, वकनभनदे भटागयको सटँाचो उहटँाकै हटा्तमटा 
छ, उहटँा जदे चटाहनहुुनछ फदे रब्ल गनु्णहुनछ, उहटँा 
नै सवृष्क्तटा्ण हुन ् र उहटँा बटाहदेक सबै असहटाय र 
सवृष् हुन ्। सबै स्टा्णवधकटार उहटँाकै हटा्तमटा छ । 
उहटँा बटाहदेक अरु कोही सवृष्क्तटा्ण, ्टालनक्तटा्ण र 
प्रबनधक छैनन ्। उहटँाको आज्टा वबनटा कुनै ्वन 
कर आफनो ठटाउँबटाट य्तटाउ्तटा स्दैन न नै वसरर 
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रहनछ, भननदे ्पूर्ण आसरटालदे मटावनसको मटुुमटा 
अललटाहमटावरको वनश्चल आसरटा ्लटाउँछ । 
जी्नको ्टाईलटा-्टाईलटामटा उहटँामटावर भरोसटा 
र हरदेक प्रकटारको ्रर््त्णनसँग संिष्ण गनने आटँ 
हुनछ । आफपू लदे गन्ण सकनदे सम्पूर्ण प्रयटास, संिष्ण, 
्आु गरदेर ्वन आफपू लदे मन ्रटाएको, चटाहदेको 
्टा खोजदेको कुरटा प्रटाप्त हुन सकदे न भनदे ्वन ऊ 
्:ुखी हुँ् नै । अरुलदे ् टाएको खणडमटा इष्यटा्ण र डटाह 
्वन ग्दैन, वकनवक हरदेक कुरटाको स्टा्णवधकटार 
अललटाहकै हटा्तमटा छ । उहटँा जदे चटाहनहुुनछ 
गनु्णहुनछ ।

अल्लाहको उ्ूहीय् 
(उपलासनला) मलादर आसरला 
रलाखन ु

अललटाहको उलपूहीय्त (उ्टासनटा) मटावर 
आसरटाको अर्ण–

अललटाह नै हरदेक प्रकटारकटा दृशय र अदृशय 
ईबटा््तकटा हक्टार हुन ्भननदे कुरटामटावर दृढ्तटाकटा 
सटार आसरटा रटाखन,ु तयसैलदे हटामीलदे सबै 
प्रकटारकटा उ्टासनटा जस्ैत– ्आु (प्रटार्णनटा), भय, 
भरोसटा, सहयोग, सलटाह, ्टान, ब््त इतयटाव् 
उहटँाकै लटावग खटास गनु्ण्छ्ण । वकनभनदे अललटाह 
बटाहदेक अरु कोही सतय ईश्वर छैन । 

अललटाहलदे भननभुएको छ– “व्तमीहरूको 
ईश्वर एक मटात्र (अललटाह) हुन,् उहटँा बटाहदेक अरु 
कोही उ्टासय छैन, उहटँा अतयन्त करुरटामय र 
्रम ्यटाल ुहुन ्।” (कुरआन : २/१६३) 

अललटाहलदे िोषरटा गनु्णभएको छ वक सतय 
ईश्वर एक अललटाह नै हुन,् तयसैलदे उहटँा बटाहदेक 
अरु कसैलटाई ्पूजय ठटानन ु र उ्टासनटा गनु्ण ्ैध 
छैन ।

३

> अललटाहमटावरको चोखो आसरटा र उ्टासनटा नै ‘लटा 
इलटाहटा इललललटाह’ को सटार्णक्तटा हो । 
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अल्लाहको उ्ूहीय् (उपलासनला) मलादर आसरलाको महतव–
अललटाह नै ्पूजय हुन ्भननदे कुरटामटावरको आसरटाको महत् व्वभनन क्षदेत्रहरूमटा ्देखटा ्छ्ण–

१  मटावनस र वजननको सवृष्को उद्ददेशय नै यही हो । अललटाहलदे हटामीहरूलटाई मटात्र आफनो उ्टासनटाको 
लटावग सवृष् गनु्णभएको छ । अललटाहलदे भननभुएको छ– “मलैदे वजनन (आगोबटाट सवृष् गररएको एक 
प्रकटारको अदृशय प्रटारी) र मटान्लटाई कदे ्ल आफनो ईबटा््त (उ्टासनटा) गन्णको लटावग सवृष् गरदेको 
हु ँ।” (कुरआन : ५१/५६)

२  सन्देष्टा र आकटाशीय ग्रनरहरूको अ््तररको उद्ददेशय ्वन यही हो । तयसैलदे सतय ईश्वर अललटाह 
नै हुन ्र उहटँा बटाहदेक जदे जव्त ्वुजनछन ््ती सबै वम्थयटा हुन ्भननदे कुरटामटा व्श्वस्त हुन ु। 

अललटाहलदे भननभुएको छ– “हटामीलदे प्रतयदेक समु् टायमटा रसपूल ्ठटायौं । कदे ्ल अललटाहको उ्टासनटा 
गर र उहटँा बटाहदेक सम्पूर्ण वम्थयटा उ्टासयको उ्टासनटा्देवख टटाढटा रहनदे गर ।” (कुरआन : १६/३६) 

३  मटावनसको ्वहलो क्त्णवय यही हो । जबल ्तु्र मआुजलटाई यमनव्तर ्ठटाउनदे बदेलटा रसपूल 
(सललललटाहु अलैवह ् सललम) लदे यही उ््देश व्् ैभननभुएको वरयो– “व्तमी अहलदे-वक्तटाब 
(यहू्ी र ईसटाइ) को समु् टायमटा जटँा्छैौ, तयसैलदे उनीहरूलटाई स््णप्ररम ्तौही् (अललटाह बटाहदेक 
कोही सतय ईश्वर छैन) व्तर आह्टान गनु्ण ।” (बखुटारी : १३८९, मवुसलम : १९) 

अरटा्ण्त– मटात्र अललटाहकै उ्टासनटा गनु्ण्छ्ण 
भननदे कुरटाव्तर आह्टान गनु्ण ।

४  अललटाहमटावर आसरटा नै ‘लटा इलटाहटा 
इललललटाह’ को ्टास्तव्क अर्ण हो । 
अरबीमटा उ्टासयलटाई ‘इलटाह’ भवननछ 
। तयसैलदे सम्पूर्ण प्रकटारकटा उ्टासनटा 
अललटाहकै लटावग खटास गनु्ण्छ्ण ।

५  अललटाह नै वसङ्गो संसटारको सवृष्क्तटा्ण, 
जी्न्टा्तटा र स्टामी हुन ्भनदे उ्टासनटा ्वन 
उहटँाको नै गनु्ण्छ्ण ।
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> ईबादत (उपासना) िननेको कने  हो ?

> शदु्ध र स्चछ मनलदे गररएकटा मटावनसकटा सबै 
वक्यटाकलटा्हरू उ्टासनटा हुन ्र तयस ्टा््त ्णुय प्रटाप्त 
हुनछ ।

ईबलाद््ने जीवनकला 
समपूण्थ पक्षहरू्लाई 
समनेटनेको छ–

उ्टासनटा भनदेको सलटाह ्ढ्न ु र ब््त 
बसन ु मटात्र होइन, यसलदे जी्नकटा 
सम्पूर्ण ्क्षहरूलटाई समदेटदेको छ । स्चछ 
मनलदे गररएकटा आसरटा्टानहरूकटा 
सम्पूर्ण उ्योगी कटाय्ण, सही वनधो र 
वक्यटाकलटा्हरू उ्टासनटा हुन ्र तयस ् टा््त 
्णुय प्रटाप्त हुनछ । शवति प्रटाप्त गनने नीय्तलदे 
खटानव्न गनु्ण उ्टासनटा हो । अनैव्तक 
समबनधबटाट बचनको लटावग व््टाह गनु्ण 
उ्टासनटा हो । तयस्ैत ्धै ्तररकटालदे आय 
आज्णन गन्णको लटावग वय्सटाय गनु्ण ्टा 
जटावगर खटान ु उ्टासनटा हो । तयसैगरी ज्टान 
वसकन,ु लदेख लदेखन,ु ज्टान व्ज्टानको 
्वुनयटँामटा नयटँा-नयटँा कुरटाहरूको आव्ष्कटार 
गनु्ण, यी सबै उ्टासनटा हो । मवहलटाको लटावग 
्रुुष, बटालबचचटा र िरबटारको हदेरचटाह गनु्ण 
उ्टासनटा हो । तयसैलदे जी्नकटा सम्पूर्ण 
वक्यटाकलटा् ्तरटा लटाभ्टायक कटाय्णहरूमटा 
शदु्ध र स्चछ नीय्त सटामदेल छ भनदे 
मवुसलमको ् वैनकी र जी्न नै उ्टासनटा हो ।

ईबलाद् न ैसदृष्टको 
उद्नेशय हो–

अललटाहलदे भननभुएको छ– “मलैदे 
वजनन र मटान्लटाई कदे ्ल आफनो ईबटा््त 

ईबटा््त– मटावनसकटा सम्पूर्ण भनटाई, गरटाई र 
वक्यटाकलटा्, जसलटाई अललटाहलदे मन ्रटाउन ुहुनछ र 
गन्ण आ्देश व्नभुएको छ ्ती सम्पूर्ण सतकम्णहरूलटाई 
ईबटा््त भवननछ । चटाहदे तयो ्टाह्य सतकम्ण होस ्जस्ैत– 
सलटाह ् ढ्न,ु ् टान व्न,ु हजज गनु्ण ् टा आन्तररक जस्ैत– 
अललटाह र रसपूल (सललललटाहु अलैवह ् सललम) 
लटाई मटायटा गनु्ण, अललटाहसँग डरटाउन,ु उहटँामटावर नै 
भरोसटा गनु्ण र उहटँावस्त मद्द्त मटागन ुइतयटाव् ।
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(उ्टासनटा) गन्णको लटावग सवृष् गरदेको हु ँ । म 
व्तनीहरूबटाट न ्त जीव्कटा चटाहनछु न भोजन 
नै । अ्शय नै अललटाह अनन्टा्तटा र अव्त 
शवतिशटाली हुन ्।” (कुरआन : ५१/५६-५८) 

अललटाहलदे वजनन र मटावनसको सवृष्को रहसय 
उनीहरूलदे अललटाहको उ्टासनटा गरुन ्भनदेर अ्ग्त 
गरटाउन ुभएको छ । समरर रहोस ् ! अललटाहलटाई 
उनीहरूको उ्टासनटाको कुनै आ्शयक्तटा छैन ्तर 
उनीहरू उहटँाको कृ्टा वबनटा एक ्ल ्वन बटँाचन 
सक्नैन ्। 

जब मटावनस आफनो उद्ददेशयलटाई बदे्टास्तटा गछ्ण 
र सटंासटाररक मोजमस्तीमटा चलुु्णमम डुबछ, तयस 
बख्त मटावनस र जनटा्रमटा कदे ही फरक हुँ् नै । 
वकनभनदे जनटा्रहरू ्वन खटानछन ्र मौज-मस्ती 
गछ्णन ्।

अललटाहलदे भननभुएको छ– “जनु वयवतिहरूलदे 
अ्ज्टा गरदे व्तनीहरू क्षवरक मस्तीमटा रमटाईरहदेकटा 
छन ्र जनटा्र जस्ैत खटाइरहदेकटा छन ्। उनीहरूको 
बटाससरटान नरक हो ।” (कुरआन : ४७/१२) 

तयसैलदे उनीहरू आफनो वक्यटाकलटा् र लक्य 
प्रटावप्तमटा जनटा्र सरह हुन ्। ्तर मटावनससँग बवुद्ध 
हुनछ, जनटा्रसँग हुँ् नै, तयसैलदे उनीहरूलदे मतृय ु
्श्चटा्त तयसको प्रव्तफल अ्शय नै ्टाउनदेछन ्।  

ईबलाद्कला स्मभहरू–
ईबटा््तकटा ्ईु्टटा महत््पूर्ण स्तमभहरू छन–्

• पलहिो– हीन्तटा र भय ।

• दोस्ो– अललटाहको लटावग अ्टार प्रदेम ।

अललटाहलदे आफनटा भतिहरूमटावर जनु 
उ्टासनटालटाई अवन्टाय्ण गनु्णभएको छ तयसमटा 

उहटँाको लटावग आ्र, अ्टार प्रदेम, हीन्तटा र 
भयको सटारमटा आशटा वमवसएको हुनु् छ्ण ।

तयसैलदे जनु मटायटाको सटारमटा हीन्तटा र भय 
हुँ् नै, जस्ैत– खटानटा र धन-सम्वत्तको मटायटा, तयो 
उ्टासनटा होइन । यस्ैत वबनटा मटायटाको भय, जस्ैत– 
कुनै जङ्गली जनटा्र र सटामन्ती हटावकमको 
भय, तयो उ्टासनटा होइन । जनु कटाय्णमटा भय र 
मटायटा ्ु् ैको वमवश््त हुनछ तयो उ्टासनटा हुनछ र 
उ्टासनटा मटात्र अललटाहको लटावग नै हुनु् छ्ण ।

ईबलाद्कला श ््थहरू–
कुनै ्वन ईबटा््त (उ्टासनटा) स्ीकटार 

हुनको लटावग वनमनवलवख्त ्ईु श्त्ण हुन जरुरी 
छ– 

अललटाहलदे भननभुएको छ– “हो, जसलदे 
आफपू लटाई अललटाहको लटावग समव््ण्त गययो र 
ऊ ्रो्कटारी छ भनदे उसको लटावग प्रभ ु कहटँा 
प्रव्तफल हुनदेछ । उसको लटावग न कुनै भय हुनदेछ 
न कुनै वचन्तटा नै ।” (कुरआन : २/११२) 

इवत्तबटा (रसपूल 
सललललटाहु अलैवह 
् सललमको सनुन्त 
अनकुपू ल उ्टासनटा 

गनु्ण) ।

इखलटास (कसैलटाई 
सटाझद्े टार नगररकन 
मटात्र अललटाहको 
उ्टासनटा गनु्ण) ।

२१
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> ईबटा््त स्ीकटार हुनको लटावग ‘इखलटास’ (कसैलटाई सटाझद्े टार नगररकन मटात्र अललटाहको उ्टासनटा गनु्ण)  र ‘इवत्तबटा’ 
(रसपूल सललललटाहु अलैवह ् सललम को ्तररकटा अनसुटार गनु्ण) एक्म जरुरी छ ।

रसपूल (सललललटाहु अलैवह ्  सललम) को सनुन्त अनकुपू ल हुन ुभनदेको उ्टासनटाहरूमटा 
मटात्र हुन,् जस्ैत– सलटाह ् ढ्न,ु ब््त बसन,ु अललटाहको वजक् (प्रशसंटा) गनु्ण । ्तर जनु कुरटाहरू 
उ्टासनटा अन्तग्ण्त ््दैनन ्जस्ैत– अललटाहको उ्टासनटा गन्णमटा बल ्गुनको लटावग वयटायटाम 
गनु्ण, िर्रर्टारको खच्ण जटुटाउन वय्सटाय गनु्ण इतयटाव्मटा उहटँाको अनसुरर चटावहं् नै । 
इसलटामी व्वध-व्धटानको व््री्त नहुन ुर अ्ैध ्तररकटालदे नगनु्ण नै ्यटा्णप्त हुनछ ।

‘अललटाहको लटावग समव््ण्त’ को अर्ण : एकदे श्वर्टा्लटाई ्पूर्ण्तटा व्न ु र मटात्र अललटाहको लटावग 
ईबटा््त गनु्ण ।

‘्रो्कटारी’ को अर्ण : रसपूल (सललललटाहु अलैवह ् सललम) को ्पूर्ण अनसुरर र उहटँाको सनुन्त 
अनकुपू ल उ्टासनटा गनु्ण हो ।
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> लशक्थ  (बहुदनेववाद)

• ्तौही् (एकदे श्वर्टा्) को व््री्त वशक्ण  
(बहु्द्े ्टा्) हो । जसरी अललटाहमटावरको 
आसरटा र उहटँाको मटात्र  उ्टासनटा गनु्ण उतकृष् 
्णुय हो तयसरी नै वशक्ण  सबैभन्टा िवृर्त र 
महटा्टा् हो । ्तौबटा (प्रटायवश्च्त) नगरुनजदेल यो 
क्षमटा योगय छैन ।  अललटाहलदे भननभुएको 
छ– “अललटाहलदे वशक्ण लटाई क्टाव् क्षमटा 
गनु्ण हुनन ्तर यसबटाहदेककटा अनय ्टा्लटाई 
क्षमटा्टान व्न सकन ु हुनछ ।” (कुरआन : 
४/४८) 

जनु बदेलटा रसपूल (सललललटाहु अलैवह ् 
सललम) वस्त सोवधयो– अललटाहको दृवष्मटा 
महटा्टा् कदे  हो  ?  उहटँालदे ज्टाफ व्नभुयो– 
“अललटाहलदे व्तमीलटाई सवृष् गनु्णभएको छ, ्ैत 
्वन व्तमी उहटँाको लटावग प्रव्तद्न्ी ठहर गछछौ ।” 
(बखुटारी : ४२०७, मवुसलम : ८६)

• वशक्ण लदे सम्पूर्ण उ्टासनटाहरूलटाई वयर्ण 
र वनरटाधटार बनटाई व्नछ । अललटाहलदे 
भननभुएको छ– “यव् सन्देष्टाहरूलदे वशक्ण  
गरदेकटा भए वयनीहरूकटा सबै सतकम्णहरू खदेर 
जटानदे वरए ।” (कुरआन : ६/८८) 

बहु्दे््टा्हरूकटा बटास स्टाको लटावग नरक 
नै हुनदेछ । अललटाहलदे भननभुएको छ– “जो कोही 
अललटाहको सटारमटा कसैलटाई सटाझद्े टार बनटाउँछ, 
अललटाहलदे उसको लटावग स्ग्ण वनषदेध गनु्णभएको 
छ र उसको बटाससरटान नरक हुनदेछ ।” (कुरआन 
: ५/७२) 

दशक्थ  दईु प्रकलारकला छन्–

ठू्ो थिक्क – अललटाह बटाहदेक अरु 
कसैको ्पूजटा उ्टासनटा गनु्णलटाई ठपूलो 
वशक्ण  भवननछ । ्तन-मन र ्चनलदे 
अललटाहको उ्टासनटा गररयो भनदे यही 
्तौही् र ईमटान हो र अनय कसैको लटावग 
गररयो भनदे यही वशक्ण  (बहु्द्े ्टा्) र 
कुफ्र (अ्ज्टा) हो ।

ठपूलो वशक्ण को उ्टाहरर– अललटाह बटाहदेक 
अरु कसैसँग रोग वनको हुन ्टा रोजीमटा सम्वृद्ध 
हुनको लटावग ्आु गनु्ण, अरुमटावर आवश््त हुन ु
्टा ढोग गनु्ण इतयटाव् ।

अललटाहलदे भननभुएको छ– “व्तम्टा 
्टालनक्तटा्णलदे भननभुएको छ– मलटाई नै ्कुटार, 
म व्तमीहरूको ्कुटार सनु्छु ।” (कुरआन : 
४०/६०) 

अललटाहलदे भननभुएको छ– “यव् व्तमीहरू 
आसरटा्टान हौ भनदे अललटाहमटावर नै भरोसटा गर 
।” (कुरआन : ५/२३) 

अललटाहलदे भननभुएको छ– “अललटाहकै 
लटावग सज्टा र उहटँाकै भवति गर ।” (कुरआन : 
५३/६२) 

जसलदे अललटाह बटाहदेक अरु कसैको उ्टासनटा 
गययो, उसलदे वशक्ण  र कुफ्र गययो ।

१
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सला्ो थिक्क – ठपूलो वशक्ण समम ्युटा्णउनदे 
प्रतयदेक ्चन ्टा वक्यटाकलटा्लटाई 
सटानो वशक्ण  भवननछ ।

सटानो वशक्ण को उ्टाहरर– ्देखटा्टीको लटावग 
सलटाह ्ढ्न,ु आफपू व्तर आकष्णर गन्ण वमठो स्रमटा 
कुरआनको ्टाठ गनु्ण, प्रशसंटा बटुलनको वनवम्त 
ठपूलो स्रमटा अललटाहको नटाम वलन ुइतयटाव् । रसपूल 
(सललललटाहु अलैवह ् सललम) लदे भननभुएको 
छ– “व्तमीहरूकटा लटावग जनु कुरटा्देवख म अतयन्ैत 
भयवभ्त छु तयो सटानो वशक्ण  हो । उहटँाकटा सटारीहरूलदे 
सोधदे, ए हजरु,  सटानो वशक्ण  भनदेको कदे  हो ? उहटँालदे 
ज्टाफमटा भनन ु भयो– ररयटा अरटा्ण्त ्देखटा्टीको 
लटावग ्णुय गनु्ण ।” (अहम् : २३६३०) 

मटावनसलदे कदे  भनलटान भननदे डरलदे सलटाह ्ढ्न ु
र तयहटँा कोही छैन भनदे न्ढ्न ुमनुटावफक (क्टी) 
को ्वहचटान हो । यो ठपूलो वशक्ण  हो र यसलदे 
मटावनसलटाई इसलटामबटाट नै बटावहर गरर व्नछ ।

कने  मलादनसदस् मलागन ु वला 
कने ही कुरला चलाहन ुदशक्थ  हो ?

इसलटामलदे मटावनसको बवुद्धलटाई अनटा्शयक 
कटाय्ण, धोकटा र अललटाह बटाहदेक अनय मटावनसको 
लटावग ढोग गनु्ण र वलप्त हुनबटाट स््तनत्र गरदेको 
छ ।

तयसैलदे म्ृत ्टा वनवम्ण्त ्स्तसुँग मटागन,ु ्टा उसको अगटावड ढोग गनु्ण वनरटाधटार र महटा्टा् हो ।

्तर जीव््त उ्वसर्त वयवतिलटाई उसलदे गन्ण सकनदे सहयोग मटागन ुजटायज छ, जस्ैत– डुबन लटागदेकोलदे 
बचटाउन सहयोग ्टा मदेरो लटावग अललटाहवस्त प्रटार्णनटा गनु्णहोस ्भनन सवकनछ ।

२

> जीव््त उ्वसर्त वयवतिवस्त उसलदे गन्ण सकनदे 
सहयोग मटागन ु जटायज र मटावनसहरूको आ्सी 
्वैनक वक्यटाकलटा् हो । 
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कदे  म्ृत मटावनस ्टा वनवम्ण्त ्स्तवुस्त मटागन ुवशक्ण  हो ?

जीव््त वयवतिवस्त गन्ण नसकनदे कुरटा मटागन,ु जस्ैत कुनै बटँाझ मवहलटाको ्कुटार– ए बटाबटा, मलटाई 
रटाम्ो र गव्तलो सन्तटान ्देऊ,  यो ठपूलो वशक्ण  हो वकनभनदे अललटाह बटाहदेक अरु कसैलटाई ्कुटानु्ण ्टा 

गन्ण नसकनदे कुरटा मटागन ुवशक्ण  हो ।

यस्तो जीव््त वयवति जो ्त्टाईकंो कुरटा सनुन र ्पूरटा गन्ण सक्षम छ, कदे  उसलटाई गहुटान्ण सवकनछ ?

यो वशक्ण  र इसलटाम व््री्त कुरटा हो, वकनभनदे मरदेकटा मटावनसहरू ्टा ठोस 
्स्तहुरू न ्त हटाम्ो गहुटारलटाई सनुन सकछन ्न ्त ्पूरटा नै गन्ण सकछन ्। 

प्रटार्णनटा गनु्ण एक प्रकटारको उ्टासनटा हो, तयसैलदे अललटाह बटाहदेक अरु 
कसैलटाई ्कुटानु्ण वशक्ण  हो । अरबकटा बहु्द्े ्टा्ीहरू मरदेकटा मटावनस र 

वनवम्ण्त ्स्तहुरूलटाई ्कुटानने ग््णरदे ।

यो गहुटार एक्म जटायज छ, वकनभनदे यो मटावनसहरूको आ्सी ्वैनक 
वक्यटाकलटा् र सहयोग हो ।

हो होइन

होइनहो
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> अलिाहका नाम र लवशनेषताहरूमाल् आस्ा राखनु

अललटाहलदे आफनो लटावग जनु नटाम र 
व्शदेष्तटाहरू कुरआन ्टा ह्ीसमटा प्रमटावर्त 
गनु्णभएको छ, ्ती कुरटाहरूमटावर जस्तटाको ्तस्ैत 
आसरटा रटाखन ु।

अललटाहकै लटावग रटाम्टा नटाम र ्रर्पूर्ण 
व्शदेष्तटाहरू छन ् । उहटँा जस्तो नटाम र व्शदेष्तटा 
अरु कसैको हुनै सक्नै । अललटाहलदे भननभुएको 
छ– “उहटँा जस्तो अरु कोही छैन, उहटँा स ््णश्ो्तटा 
र स ््णद्रष्टा हुन ्।” (कुरआन : ४२/११) अललटाह 
आफनो नटाम र व्शदेष्तटाहरूमटा सम्पूर्ण सवृष्को 
समटान्तटा र सटाझद्े टारीबटाट ्व्त्र र महटान हुन ्।

अल्लाहकला कने ही नलामहरू–
अललटाहलदे भननभुएको छ– “उहटँा अतयन्त 

करुरटामय र ्रम ्यटाल ु हुन ् ।” (कुरआन : 
१/३)

अललटाहलदे भननभुएको छ– “उहटँा स््णश्ो्तटा र 
स््णद्रष्टा हुन ्।” (कुरआन : ४२/११)

अललटाहलदे भननभुएको छ– “उहटँा प्रभतु्शटाली 
र ्तत््शशी हुन ्।” (कुरआन : ३१/९)

अललटाहलदे भननभुएको छ– “अललटाह बटाहदेक 
कोही सतय ईश्वर छैन अवन उहटँा जीव््त र 
आतमवनभ्णर हुन ्।” (कुरआन : २/२५५)

अललटाहलदे भननभुएको छ– “सम्पूर्ण प्रकटारकटा 
प्रशसंटाहरू अललटाहकै वनवम्त छन ् जो सम्पूर्ण 
जग्तकटा ्टालनक्तटा्ण हुन ्।” (कुरआन : १/२)
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अललटाहको ज्टान, जसलदे अललटाहकटा नटाम र व्शदेष्तटाहरूमटावर जव्त व्श्वटास गछ्ण, अललटाहको 
बटारदेमटा उसको ज्टानमटा तयवत्त नै ्वृद्ध हुनछ, ईमटान र आसरटा बवलयो हुनछ,  मटुुभरर उहटँाकै 
लटावग मटायटा र आ्र हुनछ । 

अललटाहकटा नटाम र व्शदेष्तटाद्टारटा उहटँाको प्रशंसटा गनु्ण, उहटँाको प्रशंसटा गनने सबैभन्टा 
उत्तम ्तररकटा यही हो । अललटाहलदे भननभुएको छ– “हदे आसरटा्टानहरू हो ! अललटाहलटाई 
अतयवधक समरर (प्रशसंटा) गर ।” (कुरआन : ३३/ ४१)

अललटाहकटा नटाम र व्शदेष्तटाहरूद्टारटा प्रटार्णनटा गनु्ण, अललटाहलदे भननभुएको छ– “अललटाहकटा 
रटाम्टा नटामहरू छन ्र उहटँालटाई उहटँाकै नटामबटाट ्कुटानने गर ।” (कुरआन : ७/१८०) जस्ैत– हदे 
अनन्टा्तटा,  हटामीलटाई रोजी ्देऊ, हदे प्रटायवश्च्त स्ीकटानने्टालटा,  मदेरो प्रटायवश्च्तलटाई स्ीकटार 
गरर ्देऊ, हदे करुरटामय,  ममटावर कृ्टा गरर ्देऊ आव् ।  

अल्लाहकला नलाम र दवशनेष्लाहरूमलादर आसरलाकला कने ही 
फलाइदलाहरू–

२

३

१

ईमलानकला उचच श्नेणीहरू–
ईमटानकटा कदे ही श्देरीहरू छन ्। मवुसलमको ईमटान ससु्ती र ्टा् अनसुटार कम हुनछ र अललटाहको 

ईबटा््त, भय र ्णुय अनसुटार बढ््छ ।  

ईमटानको स्योचच श्देरीलटाई एहसटान (्रो्कटार) भवननछ । रसपूल (सललललटाहु अलैवह ् 
सललम) लदे यसको ्ररभटाषटा यसरी व्नभुएको छ– “अललटाहको उ्टासनटा यसरी गर वक व्तमी 
अललटाहलटाई ्देवखरहदेकटा छौ, यव् व्तमीलदे ्देवखरहदेकटा छैनौ भनदे अललटाहलदे व्तमीलटाई ्देवखरहन ु
भएको छ ।” (बखुटारी : ५०, मवुसलम : ८)  

यटा् रटाख ! अललटाहलदे व्तम्ो उवभन,ु बसन,ु कुरटा गनु्ण, खयटाल ठट्टा गनु्ण आव् सम्पूर्ण 
वक्यटाकलटा्हरूलटाई रटाम्री ्देवखरहन ुभएको छ । तयसैलदे उहटँाको अ्ज्टा गनने प्रयटास नगर । डर, 
त्रटास ्तरटा वनरटाशको ्ल्लमटा जीव्कटा वन्टा्णह नगर, वकनवक उहटँाको मटायटा र कृ्टा व्तम्ो सटारमटा 
छ । आफपू लटाई एकलो कवहलयै नठटान, वकनवक उहटँा व्तमी्देवख एक्म नवजक हुनहुुनछ । उहटँालदे व्तम्ो 
प्रतयक्ष अप्रतयक्ष सबै वक्यटाकलटा्हरूलटाई ्देवखरहन ुभएको छ, जटान्टा जटान् ै्टा् गनु्ण बवुद्धमटानी 
होलटा ! यव् व्तमी बटाटो वबरटाउछौ ्टा अनजटानमटा गल्ती गछछौ भनदे आफनो ्टा्को प्रटायवश्च्त गर, 
उहटँालदे व्तमीलटाई क्षमटा्टान व्न ुहुनदेछ । 



तपाईकं
ो आ

स्ा

69

१

२

३

४

अललटाहलदे आफनटा भतिहरूलटाई प्रतयदेक नरटाम्टा कुरटाहरूबटाट जोगटाउन ु हुनछ, उनीहरूलटाई 
कष्बटाट मतुि गनु्णहुनछ र शत्रहुरूको षड्यनत्रबटाट सरुवक्ष्त रटाखनहुुनछ । अललटाहलदे भननभुएको 
छ– “अललटाह नै आसरटा्टान भतिहरूकटा रक्षक हुन ्।” (कुरआन : २२/३८)

ईमटानलदे नै सखुमय जी्न प्रटाप्त हुनछ, अललटाहलदे भननभुएको छ– “आसरटा्टान ्रुुष र 
मवहलटामधयदे जसलदे सतकम्ण गछ्ण, हटामी उसलटाई सखुमय जी्न यटा्न गरटाउनदे छौं ।” (कुरआन 
: १६/९७)

ईमटानलदे आतमटालटाई अनधव्श्वटास र अनटा्शयक कुरटाहरूबटाट ्व्त्र ्टाछ्ण, जो वयवति 
्टास्त्मटा अललटाहमटावर आसरटा रटाख्छ, उसकटा सम्पूर्ण मटावमलटा अललटाहसँग आ्द्ध 
हुनछ, वकनभनदे उहटँा नै सम्पूर्ण संसटारकटा सवृष्क्तटा्ण र सतय ईश्वर हुन ्। यसलदे आसरटा्टानको 
मनोबललटाई बवलयो ्टाछ्ण, ऊ सवृष्बटाट भयवभ्त हुँ् नै, अनधव्श्वटास र अनटा्शयक 
कुरटाहरूबटाट मतुि हुनछ ।   

ईमटानको ठपूलो प्रव्तफल, अललटाहको पयटारो भति बनन,ु स्ग्णमटा आफनो सरटान सरुवक्ष्त ्टानु्ण, 
सधैं रहनदे ्र्टान र ्पूर्ण मटायटा प्रटाप्त गनु्ण हो । 

अल्लाहमलादर आसरलाकला कने ही फलाइदलाहरू–
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> फररशता (दनेवदूत) हरूमाल् आस्ा राखनु

फररश्लाहरूमलादर आसरलाको 
अर्थ–

फररश्तटाहरूको अवस्तत्मटावर दृढ्तटा्प्ू ्णक 
आसरटा रटाखन,ु उनीहरू मटान् ्तरटा वजनन बटाहदेक 
अदृशय संसटारकटा प्रटारी हुन ्। उनीहरू ् व्त्र ए्म ्
प्रव्तवष्ठ्त भति हुन,् वनरन्तर अललटाहको भवति 
गरररहदेकटा छन,् अललटाहकटा आ्देशहरूलटाई 
कटायटा्णन्यन गन्ण स्तक्ण  हुनछन ् र कवहलयै ्वन 
उहटँाको अ्ज्टा ग्दैनन ्।

अललटाहलदे भननभुएको छ– “उनीहरू 
अललटाहकटा ्व्त्र ए्म ् प्रव्तवष्ठ्त भति हुन,् 
अललटाहको आ्देश अगटावड कदे ही ्वन भन्नैन ्
र उहटँाकै आ्देशलदे मटात्र कटाय्ण गछ्णन ्।” (कुरआन 
: २१/२६-२७) 

फररश्तटाहरूमटावर आसरटा रटाखन ु ईमटानकटा 
६ ्टटा आधटारहरूमधयदे एउटटा आधटार हो 
। अललटाहलदे भननभुएको छ– “रसपूल र 
आसरटा्टानहरूलदे आफनटा ्टालनक्तटा्णको 
्तफ्ण बटाट अ््तरर्त चीजमटावर ईमटान लयटाएकटा 
छन ् । वयनीहरू सबै अललटाह, उहटँाकटा 
फररश्तटाहरू, ग्रनरहरू र उहटँाकटा रसपूलहरूमटावर 
आसरटा्टान भए ।” (कुरआन : २/२८५)

रसपूल (सललललटाहु अलैवह ् सललम) लदे 
ईमटानको बटारदेमटा भननभुएको छ– “व्तमी अललटाह, 
उहटँाकटा फररश्तटाहरू, वक्तटाबहरू, रसपूलहरू, 
कयटाम्त (महटाप्रलय) को व्न र रटाम्ो-नरटाम्ो 
भटागयमटावर आसरटा रटाख ।” (मवुसलम : ८)

फररश्लाहरूमलादरको आसरला्ने 
कुन दवषय वस्ु् लाई समनेटनेको 
छ ?

उनीहरूको अवस्तत्मटावर आसरटा 
रटाखन,ु उनीहरू अललटाहकटा सवृष् हुन ्
भननदे कुरटामटावर व्श्वटास गनु्ण, उनीहरू 
अ्वसर्त छन,् अललटाहलदे उनीहरूलटाई 
प्रकटाशबटाट सवृष् गनु्णभएको छ । 
अललटाहको भवति र आज्टा्टालन गन्ण 
प्र्वृत्त बनटाई व्एकटा छन ्।

उनीहरूमधयदे जसको नटाम रटाहटा छ, 
जस्ैत– वजब्ील, तयसमटावर ्पूर्ण रु्मटा 
ईमटान लयटाउन ुर जसको नटाम रटाहटा छैन 
उनीहरूमटावर संक्षदे्मटा ईमटान लयटाउन ु।

उनीहरूकटा व्शदेष्तटाहरूमधयदे जदे जव्त 
रटाहटा छ तयव्त व्श्वटास गनु्ण, जस्ैत–

१

२

३

• उनीहरू अदृशय संसटारकटा प्रटारी हुन ्
। अललटाहको उ्टासनटा गनने सवृष् हुन,् 
अललटाहमटा ् टाइनदे गरु र शवति उनीहरूमटा 
्टाइ्नैन ् र उनीहरू अललटाहको 
उ्टासनटामटा वलप्त छन ् । अललटाहलदे 
भननभुएको छ– “अललटाहको हुकुमको 
अ्ज्टा ग्दैनन ् र जदे आ्देश व्इनछ 
तयसको ्टालनटा ग््णछन ् ।” (कुरआन : 
६६/६) 
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• उनीहरू प्रकटाशबटाट सवृष् गररएकटा हुन ्। रसपूल (सललललटाहु अलैवह ् सललम) लदे भननभुएको 
छ– “फररश्तटाहरू प्रकटाशबटाट सवृष् गररएकटा हुन ्।” (मवुसलम : २९९६) 

• उनीहरूकटा ् खदेटटा छन ्। अललटाहलदे भननभुएको छ– “सम्पूर्ण प्रकटारकटा प्रशसंटाहरू अललटाहकै लटावग 
हुन,् जसलदे आकटाशहरू र धर्तीलटाई सवृष् गनु्णभएको छ, ् ईु-्ईु, ्तीन-्तीन र चटार-चटार ् खदेटटा भएकटा 
फररश्तटाहरूलटाई सन्देश ्युटा्णउन वनयतुि गनु्णभएको छ । उहटँा आफनो सवृष्मटा जदे चटाहनहुुनछ ्वृद्ध 
गनु्णहुनछ । ्टास्त्मटा अललटाह हरदेक कटाय्णको सटाम्थय्ण रटाखनहुुनछ ।” (कुरआन : ३५/१) 

> रसपूल (सललललटाहु अलैवह ् सललम) लदे भननभुएको छ– “आकटाश वनकै बोवझलो भइसकदे को छ, वकनभनदे 
कुनै एक वबत्तटा ठटाउँ खटाली छैन जसमटा कुनै फररश्तटा उवभएको, वनहुररएको र ढोग गरदेको नहोस ्।”

अललटाहको हुकुमलदे उनीहरू जदे कटाम गछ्णन ्र जसको बटारदेमटा हटामीलटाई जटानकटारी छ, तयसमटावर 
व्श्वटास गनु्ण, जस्ैत–

४

• अललटाहको सन्देश (्ही) ्युटा्णउनदे वजममद्े टारी ‘वजब्ील’ (अलैवहससलटाम) लटाई सवुम्एको छ ।

• जयटान वलनदे कटाय्णभटार ‘मलकुल-्मौ्त’ र उसकटा सहयोगीहरूलटाई सवुम्एको छ ।

• भतिहरूकटा रटाम्टा-नरटाम्टा वक्यटाकलटा् लदेखनदे र सरुवक्ष्त रटाखनदे वजममद्े टारी ‘वकरटामन कटा्तदेबीन’ 
लटाई सवुम्एको छ । 
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अललटाहको महटान्तटा, अ्टार शवति र उहटँाको ्पूर्ण अवधकटारको ज्टान हुनछ । सवृष्को श्देष्ठ्तटालदे 
सवृष्क्तटा्णको महटान्तटा प्रकट हुनछ, यसरी आसरटा्टानहरूको मनमटा अललटाहप्रव्तको आ्रमटा 
्वृद्ध हुनछ, वकनभनदे उहटँालदे ्खदेटटा भएकटा फररश्तटाहरूलटाई प्रकटाशबटाट सवृष् गनु्णभएको छ ।

अललटाहको उ्टासनटामटा अवडग रहनदे टदे्टा ्युटा्णउँछ । जसलदे फररश्तटाहरू उसकटा सबै 
वक्यटाकलटा् लदेवखरहदेकटा छन ्भननदे कुरटामटावर आसरटा रटाख्छ, उसलदे खलुलमखलुलटा ्टा 
लकुदे र अललटाहको अ्ज्टा ग्दैन ।

अललटाहको उ्टासनटा गन्णको लटावग धयै्ण प्रटाप्त हुनछ, आतमटा शटावन्त र आफनो्नको आभटास 
हुनछ, वकनवक यो व्शटाल ्वुनयटँामटा करोडौं फररश्तटाहरू अललटाहको उ्टासनटामटा ्तन-मन र 
्चनलदे सवक्य छन ्।

मटान्मटावर भएको कृ्टामटावर अललटाहको कृ्तज््तटा वयति गनु्ण, वकनभनदे कदे ही फररश्तटाहरूलटाई 
मटान्को सरुक्षटामटा ्ैतनटार गररएकटा छन ्।

१

२

३

४

फररश्लाहरूमलादर आसरलाकला कने ही फलाइदलाहरू–
फररश्तटाहरूमटावरको आसरटालदे आसरटा्टानहरूको जी्नमटा ठपूलो प्रभटा् ्््णछ । ्तीमधयदे कदे ही 
वनमन छन–्
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> लकताबहरूमाल् आस्ा राखनु

> कुरआनको लदेखन कटाय्ण ्पूर्ण ्क्ष्तटाकटा सटार 
गररनछ ।

लकताबहरूमाल् आस्ाको 
अ ््थ–

अललटाहलदे भतिहरूकटा लटावग आफनटा रसपूल 
(सन्देष्टा) हरूमटावर वक्तटाबहरू अ््तरर 
गनु्णभएको छ भननदे कुरटामटावर दृढ्तटा्प्ू ्णक आसरटा 
रटाखन ु । यी ग्रनरहरू उहटँाकटा ्टारी र ्चन हुन ्
। यसमटा ज्टानको जयोव्त, सतय कुरटा, लोक-
्रलोकमटा प्रटाप्त हुनदे सफल्तटाकटा रहसयहरू छन ्।

वक्तटाबहरूमटावर आसरटा रटाखन ु ईमटानको 
एउटटा आधटार हो । अललटाहलदे भननभुएको 
छ– “हदे ईमटान्टालटाहरू हो ! अललटाह, उहटँाकटा 
रसपूल र उहटँाको रसपूल (महुमम्) मटावर अ््तरर्त 
वक्तटाब र जनु ग्रनरहरू यो भन्टा ्प्ू ्ण अ््तरर्त 
भए ्ती सबैमटावर आसरटा रटाख ।” (कुरआन : 
४/१३६) 

अललटाहलदे आफपू , आफनो रसपूल (महुमम्), 
उहटँामटावर अ््तरर्त वक्तटाब; कुरआन र यस 
भन्टा ्प्ू ्ण अ््तरर्त सम्पूर्ण ग्रनरहरूमटावर ईमटान 
लयटाउनदे आ्देश व्नभुएको छ । 

रसपूल (सललललटाहु अलैवह ् सललम) 
लदे ईमटानको बटारदेमटा भननुभएको छ– “व्तमी 
अललटाह, उहटँाकटा फररश्तटाहरू, वक्तटाबहरू, 
रसपूलहरू, कयटाम्त (महटाप्रलय) को व्न र 
रटाम्ो ्टा नरटाम्ो भटागयमटावर आसरटा रटाख ।” 
(मुवसलम : ८)  

थकतलाबहरूमलाथिको आसिला्े 
कु् थ्वषय ्वसतु्लाई समेटेको 
छ ?

अललटाहद्टारटा अ््तरर्त हो भननदे 
आसरटा रटाखन ु।

अललटाहको ्टारी हो भननदे आसरटा 
रटाखन ु।

अललटाहलदे अवन्तम सन्देष्टा महुमम् 
(सललललटाहु अलैवह ्  सललम) मटावर 
कुरआन, मपूसटा (अलैवहससलटाम) मटावर  
‘्तौरटा्त’ र  ईसटा (अलैवहससलटाम) 
मटावर  ‘इनजील’ अ््तरर  गनु्णभयो  
भननदे कुरटामटावर आसरटा रटाखन ु।  

तयसकटा प्रमटावर्त कुरटाहरूलटाई सतय 
मटानन ु।

१

२

३

४



तप
ाई

कं
ो आ

स्
ा

74

कुरआनकला दवदशष्ट गणु र 
दवशनेष्लाहरू–

कुरआन हटाम्ो सन्देष्टा महुमम् (सललललटाहु 
अलैवह ् सललम) मटावर अ््तरर्त अललटाहको 
्टारी हो । आसरटा्टानहरू उति ग्रनरलटाई धदेरै 
सममटान ग््णछन,् तयसैको वन्नेशन अनसुटार जी्न 
यटा्न ग््णछन,् व्नरटा्त तयसैको ्टाठ र मनन ्
गन्णमटा सवक्य रहनछन ्।

यो कुरआन हटाम्ो ्रप्र्श्णक र मतृयु् वछको 
जी्नमटा सफल्तटा प्रटावप्तको सटाधन हो ।

कुरआनकला छुट् ै पदहचलान, 
गणु र अननेक दवशनेष्लाहरू 
छन्, जस्ने गदला्थ यो अदिल्ला 
ग्रनरहरू भनदला दभनन छ, 
जस्–ै

कुरआन ईश्वरीय ग्रनरहरूको सटार हो 
। यसलदे अविललटा ग्रनरहरूमटा रहदेकटा 
इकदे श्वर्टा्लटाई समर्णन र ्वुष् ग््णछ ।

अललटाहलदे भननभुएको छ– “हटामीलदे सतयकटा 
सटार यस वक्तटाबलटाई व्तमीमटावर अ््तरर 
गयछौं जसलदे अविकटा ग्रनरहरूको ्वुष् र संरक्षर  
ग््णछ  ।” (कुरआन : ५/४८)

अविललटा ग्रनरहरूको ् वुष्को अर्ण– अविललटा 
ग्रनरहरूमटा रहदेकटा आसरटा र सपूचनटाहरूको 
समर्णन गनु्ण हो । तयसको संरक्षरको अवभप्रटाय– 
अविललटा ग्रनरहरूको रक्षक र ग्टाह हुन ुहो ।

१

व्वभनन भटाषटा-भटाषीमटा व्भटावज्त भएकटा 
सम्पूर्ण समु् टायहरूलदे कुरआनलटाई 
स्ीकटार गनु्ण्छ्ण र यसको अवभलटाषटा 
अनसुटार कम्ण ्वन गनु्ण्छ्ण । वकनभनदे 
कुरआन व्श्ववयटा्ी ग्रनर हो  र संसटार 
बटँाचनुजदेलसमम सबै जटा्त ्ग्णको लटावग 
हो । यसको व््री्त अविललटा ग्रनरहरू 
कदे ही समप्र्टाय, खटास भटाषटा ्तरटा सीवम्त 
अ्वधको लटावग मटात्र वरए । 

अललटाहलदे रसपूल (सललललटाहु अलैवह ् 
सललम) लटाई वन्नेशन ग्दै भननभुएको छ– 
“ममटावर यो कुरआन ्ही (प्रकटाशनटा) गररएको 
छ, मलटाई व्तमीहरू र जो जसकहटँा ्गुछ सबैलटाई 
सचदे्त गनने आ्देश व्इएको छ ।” (कुरआन : 
६/१९)

२
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अललटाहलदे स्यम ्यसको सरुक्षटाको वजममटा वलन ुभएको छ । तयसैलदे यसमटा अवहलदेसमम फदे रब्ल 
भएको छैन र हुनदे ्वन छैन । अललटाहलदे भननभुएको छ– “हटामीलदे कुरआन अ््तरर गयछौं र हटामी 
नै तयसको सरुक्षटा गननेछौं ।” (कुरआन : १५/९) तयसैलदे यसमटा रहदेकटा सम्पूर्ण कुरटाहरू सतय छन ्र 
यसको ्वुष् गनु्ण अवन्टाय्ण छ ।

३

कुरआनप्रद् हलाम्ो दलादयतव कने  हो ् ?

• हटामीलदे कुरआनलटाई मटायटा र आ्र गनु्ण्छ्ण, वकनभनदे अललटाहको ्टारी भएकोलदे यो भन्टा रटाम्ो, 
सतय र उचच कोवटको अरु कुनै वक्तटाब छैन ।

• हटामीलदे धयटान्प्ू ्णक यसको व्तलटा््त (्टाठ) र अधययन गनु्ण्््णछ । कुरआनकटा उ््देशहरू, सपूचनटा 
र करटाहरूमटा मनन ्गनु्ण्््णछ । आफनो जी्नलटाई कुरआन अनकुपू ल ढटालन ु्््णछ ।

• हटामीलदे यसकटा आ्देशहरूलटाई अवन्टाय्ण रु्मटा मटानन ु्छ्ण, यसकटा नीव्त र वनयमहरूलटाई आफनो 
जी्नको आ्श्ण बनटाउन ु्छ्ण ।

आईशटा (रवजयललटाहु अनहटा) वस्त रसपूल (सललललटाहु अलैवह ् सललम) को आचररको 
बटारदेमटा सोध्टा उहटँालदे ज्टाफ व्नभुयो– “कुरआन नै उहटँाको आचरर (अखलटाक) हो ।” (अहम् : 
२४६०१, मवुसलम : ७४६) 

ह्ीसको ्तटात्य्ण– उहटँाको जी्न र वक्यटाकलटा् कुरआन र इसलटामी व्धटानहरूको ्पूर्ण 
वय्हटाररक प्रमटार वरयो । वकनभनदे उहटँालदे ् पूर्ण रु्मटा कुरआनको अनसुरर गरदेर ् देखटाउन ु
भयो । तयसैलदे अललटाहलदे उहटँाको जी्नलटाई 
हटामी सबैकटा लटावग एउटटा उत्तम आ्श्ण र 
जीव््त नमनुटा िोवष्त गनु्णभएको छ । 

अललटाहलदे भननभुएको छ– “जो कोही 
अललटाहसँगको सटाक्षटातकटार, अवन्तम व्नको आशटा र अललटाहको 
बढी समझनटा ग््णछ, उसको लटावग वनश्चय नै रसपूल (सललललटाहु 
अलैवह ् सललम) को जी्न उत्तम आ्श्ण हो ।” 
(कुरआन : ३३/२१)
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> ‘्तौरटा्त’ र ‘इनजील’ अललटाहद्टारटा नै अ््तरर्त ग्रनरहरू 
हुन,् ्तर यसमटा वनकै फदे रब्ल र ्रर््त्णन भएकोलदे जनु कुरटा 
कुरआन र ह्ीसद्टारटा प्रमटावर्त हुनछ तयसलटाई मटात्र सतय 
मटाननदे मवुसलमको आसरटा रहदेको छ । 

अदिल्ला ग्रनरहरूको बलारनेमला हलाम्ो 
धलारणला कने  हो ् ?

मपूसटा (अलैवहससलटाम) मटावर अ््तरर्त ग्रनर ‘्तौरटा्त’ 
र ईसटा (अलैवहससलटाम) मटावर अ््तरर्त ग्रनर ‘इनजील’ 
को बटारदेमटा मवुसलमको आसरटा कदे  छ भनदे यी ग्रनरहरू 
्वन अललटाहद्टारटा नै अ््तरर्त हुन,् यी ्ु् ै ग्रनरहरूमटा 
्वन अललटाहको आ्देश, सोझो मटाग्णमटा डोयटा्णउनदे अव्त्ण-
उ््देश, जी्न यटा्न गनने ्तररकटा र ज्टानकटा जयोव्त छन ्।

्तर अललटाहलदे हटामीलटाई कुरआनमटा सपूवच्त गनु्णभएको 
छ वक अहलदे-वक्तटाब (यहू्ी र ईसटाइ) हरूलदे आ-आफनटा 
वक्तटाबमटा फदे रब्ल र र्-िट गरदेकटा छन,् तयसैलदे ्ती 
ग्रनरहरू अललटाहलदे अ््तरर गरदे अनसुटार यरटा््त 
रु्मटा सरुवक्ष्त छैनन ्।

््त्णमटान ‘्तौरटा्त’ तयो ‘्तौरटा्त’ 
होइन जुन मपूसटा (अलैवहससलटाम) 
मटावर अ््तरर्त भएको वरयो 
। वकनभनदे यहू्ीहरूलदे तयसमटा 
फदे रब्ल, र्-िट र धदेरैजसो 
व्धटानहरूकटा सटार खदेल्टाड गरदेकटा 
छन ् । अललटाहलदे भननभुएको छ– 
“कव्त्य यहू्ीहरूलदे शब्हरूलटाई 
व्तनकटा ्टास्तव्क सरटानबटाट 
फदे रब्ल गनने ग््णछन ् ।” (कुरआन : 
४/४६)

तयसैगरी ््त्णमटान बटाइबल 
तयो ‘इनजील’ होइन जनु ईसटा 
(अलैवहससलटाम) मटावर अ््तरर्त 
भएको वरयो । वकनभनदे ईसटाइहरूलदे 
तयसमटा फदे रब्ल र धदेरैजसो 
व्धटानहरूलटाई ्रर््त्णन गरदेकटा छन ्। 

अललटाहलदे भननभुएको छ– 
“व्तनीहरूमधयदे एउटटा ्ल यस्तो 
्वन छ, जो वक्तटाब ्ढ््टा आफनो 
वजब्ोलटाई बटाङ्गो ्टा््णछन ् ्तटावक 
व्तमीहरूलदे तयसलटाई ग्रनरको अशं 
ठटान, जबवक तयो ग्रनरको अशं होइन 
र व्तनीहरू यो अललटाहको ्तफ्ण बटाट 
हो भनछन ् जबवक तयो अललटाहको 
्तफ्ण बटाट होइन र यसरी नै व्तनीहरू 
जटानी-जटानी अललटाहलदे भनदेको भनदेर 
अललटाहमटावर झपूठो आरो् लगटाई 
रहदेकटा छन ्।” (कुरआन : ३/७८) 
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“उनीहरूमधयदे जसलदे भनयो, हटामी ईसटाइ हौं” उनीहरूवस्त हटामीलदे ्टाचटा वलयौं, व्तनीहरूलदे ्वन ्ती 
वशक्षटाहरूको अवधकटंाश भटाग वबवस्णव्ए जसको ्टाठ व्तनीहरूलटाई व्इएको वरयो । अन्तमटा हटामीलदे 
उनीहरू बीच कयटाम्त (महटाप्रलय) सममको लटावग शत्र्ुतटा र इष्यटा्णको आगो सलकटाई व्यौं । व्तनीहरू 
जदे जव्त ग््णछन ्तयसबटारदे चटँाडै नै अललटाहलदे व्तनीहरूलटाई अ्ग्त गरटाउन ुहुनदेछ ।” (कुरआन : ५/१४)

तयसैलदे हटाल अहलदे-वक्तटाबको हटा्तमटा रहदेको बटाइबलमटा धदेरैजसो गल्त आसरटा, असतय कुरटा र वम्थयटा करटाहरू 
ट्ाइनछन ्। तयसैलदे हटामीलदे ्ती कुरटाहरूको मटात्र ्वुष् ग््णछौं जसको ्वुष् कुरआन र सही ह्ीसलदे गरदेकटा 

छन ्र ्ती सबै कुरटाहरूलटाई असतय ठटान्छौं जसलटाई कुरआन र सही ह्ीसलदे झपूठटा ठहर गरदेकटा छन ्। 
तयस बटाहदेक बटँाकी कुरटाहरूको न ्वुष् गननेछौं न नै झपूठटा ठहर गननेछौं बरु तयसको बटारदेमटा मौन रहनदेछौं ।

्ैत ् वन मवुसलमलदे ्ती ग्रनरहरूलटाई आ्र ग््णछन,् तयसको अ्ज्टा ग्दैनन,् वकनभनदे तयसमटा फदे रब्ल 
नगररएकटा कदे ही अललटाहकटा सतय कुरटाहरू अझ ै्वन ्टाइनछन ्।
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दक्लाबहरूमलादर 
आसरलाकला कने ही 
फलाइदलाहरू–

वक्तटाबहरूमटावर आसरटाकटा कदे ही 
फटाइ्टाहरू वनमन छन–्

अललटाहलदे आफनटा भतिहरूलटाई 
कव्त रदेख्देख र मटायटा गनु्णहुनछ भननदे 
कुरटाको ज्टा्त हुनछ । तयसैलदे ्त उहटँालदे 
प्रतयदेक समु् टायको मटाग्ण्श्णन ्तरटा 
लोक-्रलोकको सफल्तटाको 
लटावग ग्रनरहरू ्ठटाउन ुभयो ।

अललटाहको अ्टार ज्टानको ज्टा्त 
हुनछ, वकनवक प्रतयदेक समु् टायको 
लटावग उनीहरूको अ्सरटा, सरटान 
र व्ढीलटाई मधयनजर गरर नीव्त, 
वनयम र व्धटान ्टारर्त गनु्णभयो । 
अललटाहलदे भननभुएको छ– “हटामीलदे 
व्तमीहरूमधयदे हरदेककटा लटावग एउटटा 
व्धटान र कटाय्णप्ररटाली बनटायौं ।” 
(कुरआन : ५/४८) 

यी वक्तटाबहरू अ््तरर गरदे बटा््त 
अललटाहको कृ्तज््तटा वयति गनु्ण, 
वकनभनदे यी वक्तटाबहरूमटा लोक-
्रलोकको सफल्तटाकटा रहसयहरू 
छन ् । तयसैलदे अललटाहको अमपूलय 
्र्टानको कृ्तज््तटा वयति गनु्ण्््णछ ।  

२

३

१
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मलादनसहरू्लाई धलादम्थक 
सनदनेशको आवशयक्ला–

कदे  हटा्टा र ्टानी वबनटा सटास फदे न्ण सवकनछ ?  सटास 
वबनटाको धड्कन चलन सकछ ?  तयसरी नै रसपूल 
वबनटाको जी्नको कल्नटा ्वन गन्ण सवक्नै, 
वकनवक उनीहरू नै संसटारको लटावग प्रकटाश र 
जी्न हुन ्। यव् आतमटा, जी्न र प्रकटाश छैन भनदे 
्वुनयटँाको कदे  अर्ण ?

तयसैलदे अललटाहद्टारटा प्र्त्त सन्देशलटाई जयटान 
भवनएको छ । जयटान हुँ् नै भनदे जी्नको अन्त 
हुनदेछ । अललटाहलदे भननभुएको छ– “यसरी नै 
हटामीलदे व्तमी्तफ्ण  आफनो आ्देशबटाट ‘आतमटा’ (कुरआन) अ््तरर गयछौं । ईमटान र वक्तटाब कदे  हो 
व्तमीलटाई कदे ही ्वन रटाहटा वरएन । ्तर हटामीलदे तयसलटाई जयोव्त बनटायौं, हटाम्टा भतिहरूमधयदे जसलटाई 
चटाहनछौं तयसद्टारटा मटाग्ण्श्णन गछछौं ।” (कुरआन : ४२/५२)

बवुद्धलदे कदे ही रटाम्टा र नरटाम्टा कुरटाहरूलटाई छुट्यटाउन सवकनछ, ्तर तयसको व्स्त्ृत जटानकटारी, 
ईबटा््तकटा ्पूर्ण ्तररकटा ्तरटा कैवफय्तहरू वबनटा ्ही र सन्देश जटानन ुअसमभ् छ ।

लोक-्रलोककटा सफल्तटा वबनटा रसपूल प्रटाप्त गन्ण सवकनन । रटाम्टा र नरटाम्टा कुरटाहरूको रटाम्री ्वहचटान 
उनीहरूको मटाग्ण्श्णन वबनटा समभ् छैन । 

यटा् रटाखनहुोस ्! जसलदे ्पू्त र ्पू्तत्बटाट व्मखु हुनछ, उसलदे व्मखु्तटा अनसुटार वयटाकुल्तटा, वचन्तटा 
र कठोर्तटा भोगन ु्छ्ण ।

आसरलाको एउटला आधलार–
रसपूलहरूमटावर आसरटा रटाखन ु ईमटानकटा ६ ्टटा आधटारहरूमधयदे एउटटा आधटार हो । अललटाहलदे 

भननभुएको छ– रसपूल र आसरटा्टानहरूलदे आफनटा ्टालनक्तटा्णको ्तफ्ण बटाट अ््तरर्त कुरटाहरूमटावर 
ईमटान लयटाएकटा छन ्। सबै अललटाह, उहटँाकटा फररश्तटाहरू, ग्रनरहरू र उहटँाकटा रसपूलहरूमटावर आसरटा्टान 
भए ।” (कुरआन : २/२८५) 

> रसिू (सनदनेष्ा) हरूमाल् आस्ा राखनु
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्तसर्ण एउटटा मवुसलमलदे सम्पूर्ण रसपूलहरूमटावर 
वबनटा कुनै व्भटाजन आसरटा रटाखन ु्छ्ण भननदे कुरटा 
छल्णङ्ग हुनछ । हटामीलदे यहू्ी र ईसटाइ झैं एउटटा 
रसपूललटाई मटानन ुर अकयोलटाई नमटानन ुक्टाव् गनु्ण 
हुँ् नै ।

रसपूल (सललललटाहु अलैवह ् सललम) लदे 
ईमटानको बटारदेमटा भननभुएको छ– “व्तमी अललटाह, 
उहटँाकटा फररश्तटाहरू, वक्तटाबहरू, रसपूलहरू, 
कयटाम्त (महटाप्रलय) को व्न र रटाम्ो ्टा नरटाम्ो 
भटागयमटावर आसरटा रटाख ।” (मवुसलम : ८) 

रसू्हरूमलादर आसरलाको 
अर्थ–

अललटाहलदे प्रतयदेक समु् टायमटा व्तनीहरूमधयदेबटाट 
एउटटा सन्देष्टा (रसपूल) ्ठटाउन ु भयो, उनीहरूलदे 
वबनटा सटाझद्े टारी एक मटात्र अललटाहको उ्टासनटा 
गनने आह्टान गरदे भनदेर दृढ्तटा्प्ू ्णक आसरटा रटाखन ु। 
उनीहरू सबै सतय र सतयलटाई ्वुष् गनने, सतय्टान 
र इमटान्टार वरए । उनीहरूलदे अललटाहको 
सन्देशलटाई नलकुटाई, तयसमटा आफनो ्तफ्ण बटाट 
कदे ही फदे रब्ल नगरी ्पूर्ण रु्मटा ्युटा्णए; न ्त कदे ही 
कमी गरदे न बढी नै । 

अललटाहलदे भननभुएको छ– “रसपूलको कटाम 
स्ष्रु्मटा सन्देश ्युटा्णउन ुबटाहदेक अरु कदे ही छैन 
।” (कुरआन : १६/३५) 

रसू्हरूमलादरको आसरला्ने 
कुन दवषय वस्ु् लाई 
समनेटनेको छ ?

उनीहरू अललटाहकटा सचचटा सन्देष्टा 
हुन,् उनीहरू सबैलदे अललटाहको  मटात्र 

१

उ्टासनटा गनने र उहटँाको उ्टासनटामटा अरु 
कसैलटाई सटाझद्े टारी न गनने आह्टान गरदेकटा 
वरए भननदे कुरटामटावर आसरटा रटाखन ु । 
अललटाहलदे भननभुएको छ– “हटामीलदे 
प्रतयदेक समु् टायमटा रसपूल ् ठटायौं । कदे ्ल 
अललटाहको उ्टासनटा गर र उहटँा बटाहदेक 
सम्पूर्ण वम्थयटा उ्टासयको उ्टासनटा्देवख 
टटाढटा रहनदे गर ।” (कुरआन : १६/३६)  

उनीहरूकटा ्ैधटावनक उ्-वनयमहरू जनु तयस 
समु् टायको लटावग उवच्त वरयो, तयसमटा मटात्र 
वभनन्तटा ्टाइनछ । अललटाहलदे भननभुएको छ– 
“हटामीलदे व्तमीहरूकटा लटावग एउटटा धम्ण-व्धटान र 
कटाय्णप्ररटाली बनटाएकटा छौं ।” (कुरआन : ५/४८) 

सम्पूर्ण सन्देष्टा (नबी-रसपूल) हरूमटावर 
आसरटा रटाखन ु । उनीहरूमधयदे जसको 
नटाम रटाहटा छ जस्ैत– महुमम्, इब्टाहीम, 
मपूसटा, ईसटा र नपूह (अलैवहमसुसलटाम) 
लटाई नटामकटा सटार र जसको नटाम रटाहटा 
छैन उनीहरूमटावर संवक्षप्तमटा आसरटा 
रटाखनु् ््णछ । कसैलदे उनीहरूमधयदे 
एकलटाई अस्ीकटार गययो भनदे उसलदे 
सबैलटाई अस्ीकटार गययो ।

कुरआन र ह्ीसद्टारटा प्रमटावर्त रसपूलकटा 
चमतकटार र खबरहरूलटाई सतय मटानन,ु 
जस्ैत– मपूसटा (अलैवहससलटाम) को 
लटावग समदु्रमटा बटाटो बनन ु।

अवन्तम र स््णश्देष्ठ रसपूल महुमम् 
(सललललटाहु अलैवह ् सललम) को 
व्वध-व्धटान र ्तररकटा बमोवजम धम्ण-
कम्ण गनु्ण ।

२

३

४
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अललटाहलदे उनीहरूलटाई अरु मटावनसको ्टँाजोमटा रसपूल बनटाएर ठपूलो गरु लगटाउन ुभएको छ । 
अललटाहलदे भननभुएको छ– “भवन्देऊ, म व्तमीहरू जस्ैत एउटटा मटावनस हु ँ। ममटावर ्ही (प्रकटाशनटा) 
गररएको छ वक अललटाह बटाहदेक अरु कोही व्तम्ो ्पूजय छैन ।” (कुरआन : १८/११०) 

्पू्तत् कुनै आधयटावतमक ्त्सयटा, व््देक र बौवद्धक ्तक्ण द्टारटा प्रटाप्त गनने ्् होइन । यो ईश्वरीय 
छनौट हो । अललटाहलदे समस्त मटावनसहरूमधयदे जसलटाई चटाहनहुुनछ आफनो रसपूल बनटाउन ुहुनछ । 
अललटाहलदे भननभुएको छ– “आफनो ् पू्तत्को कटाय्णभटार कसलटाई सवुम्नदे भननदे कुरटाको अललटाहलटाई 
नै बढी ज्टान छ ।” (कुरआन : ६/१२४) 

रसू्हरूकला कने ही दवशनेष्लाहरू–

उनीहरू मटावनस वरए, ्तर अललटाहलदे उनीहरूलटाई आफनो (्ही) प्रकटाशनटा र सन्देश ् युटा्णउन रसपूल 
चयन गनु्णभयो, यो नै उनीहरू र अनय वयवतिमटा फरक छ । अललटाहलदे भननभुएको छ– “व्तमी भन्टा 
्वहलदे ्रुुषलटाई नै रसपूल बनटाएर ्ठटायौं र उनीहरूमटावर ्ही अ््तरर गयछौं ।” (कुरआन : २१/७) 

उनीहरू शटारीररक बनटा्ट, रु् र आचररमटा उचच सरटानमटा ्गुन ुभएकटा वरए, बंशमटा सबभन्टा 
उचच र भद्र हुनहुन्थयो, बवुद्ध र प्रष् भटाषटा भएकोलदे ्पू्तत्को भटार उठटाउन सकनकुटा सटार वजममद्े टारी 
्हन गन्ण योगय हुनहुन्थयो, ्तर अललटाहमटा ्टाइनदे व्शदेष्तटाहरू जस्ैत सवृष् गनु्ण ्टा उ्टासय हुनमुधयदे कुनै 
व्शदेष्तटा उनीहरूलटाई प्रटाप्त वरएन ।

एउटटा स ््णसटाधटारर वयवतिलदे ्वन सरल्तटाको सटार रसपूललटाई अनुसरर गन्ण सकोस् भनदेर 
अललटाहलदे मटावनसलटाई नै रसपूल बनटाउनु भएको छ र उहटँाको जी्नलटाई सबैको लटावग आ्श्ण 
िोवष्त गनु्णभएको छ ।

उनीहरू अललटाहको सन्देशलटाई ्युटा्णउनमटा हरदेक प्रकटारको त्रटुीबटाट ्व्त्र छन,् तयसैलदे 
अललटाहकटा आ्देशहरू ्युटा्णउन र सवुम्एको वजममद्े टारीलटाई वन्टा्णह गन्णमटा कुनै गल्ती ग्दैनन ्।

सम्पूर्ण रसपूलहरू आफनो भनटाइ र गरटाईमटा सतय छन ्। अललटाहलदे भननभुएको छ– “यो ्त तयही 
हो, जसको ्टाचटा करुरटामय अललटाहलदे गनु्णभएको वरयो र रसपूलहरूलदे ्वन सतय नै भनदेकटा वरए ।” 
(कुरआन : ३६/५२)

उनीहरूलदे इसलटामको वनमनत्ररटा र अललटाहको ्टारीलटाई स््णत्र फैलटाउनमटा धदेरै ्:ुख र ्ीडटा 
सहन ु ्ययो, अनदेकौं बटाधटाहरू खदेपन ु ्ययो ्ैत ्वन व्तनीहरूलदे हटार नमटानी इसलटामको झणडटालटाई 
सगरमटारटाको चचुरुोमटा ्युटा्णएर नै छटाडदे । अललटाहलदे भननभुएको छ– “हदे सन्देष्टा, धयै्ण गर, जसरी 
अविकटा स््णश्देष्ठ रसपूलहरूलदे धयै्ण गरदे ।” (कुरआन : ४६/३६)

१
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रसू्हरूकला दनशलानी ्रला 
चमतकलारहरू–

अललटाहलदे आफनटा रसपूलहरूलटाई उनीहरूको 
सतय्तटा र ्पू्तत्लटाई प्रमटावर्त गन्णको लटावग 
व्वभनन वकवसमकटा वनशटानी, अ्भ्ुत िटनटा, 
्तक्ण -व््तक्ण  ्तरटा चमतकटारहरू प्र्टान गनु्णभएको 
छ । ्ती चमतकटारहरूलदे प्रमटावर्त ग््णछन ् वक 
उनीहरू अललटाहकटा सचचटा रसपूल हुन,् वकनवक 
तयस्तो चमतकटार सटाधटारर वयवतिलदे प्रस्त्ुत गन्ण 
सक्नैन ्। 

चमतकलारको अि्क : आम मटावनसलदे आटँ 
गन्ण नसकनदे आश्चय्णजनक र अ्भ्ुत िटनटालटाई 
चमतकटार भवननछ, जनु अललटाहको कृ्टालदे 
रसपूलहरूलटाई मटात्र प्रटाप्त हुनछ ।

केही  चमतकलारहरू  यस प्रकलार रहेकला 
छ्–्

• मपूसटा (अलैवहससलटाम) को लठ्ी (लौरो) 
वजउँ्ो स््णमटा ्ररर्त हुन ु।

• ईसटा (अलैवहससलटाम) लदे आफनो 
समु् टायलटाई व्तनीहरूलदे कदे  खटाइरहदेकटा छन ्
र कदे  रनकटाएर रटाखदेकटा छन ्भननदे कुरटाहरूको 
सपूचनटा व्न ु।

• अवन्तम रसपूल महुमम् (सललललटाहु अलैवह 
् सललम) को लटावग चनद्रमटा ्ईु टुक्टा हुन ु।

ईसला (अ्दैहसस्लाम) प्रद् 
मदुस्महरूको आसरला–

उनी महटान रसपूलहरूमधयदे एउटटा रसपूल 
हुन ्। स््णश्देष्ठ रसपूलहरू यस प्रकटार रहदेकटा 
छन–् महुमम्, इब्टाहीम, मपूसटा, ईसटा र नपूह  
(अलैवहमसुसलटाम) । अललटाहलदे भननभुएको 

१

छ– “यटा् गर तयो प्रव्तज्टालटाई जो हटामीलदे 
सबै नबीहरूवस्त, व्तमीवस्त, नपूह, इब्टाहीम, 
मपूसटा र मय्णम-्तु्र ईसटावस्त वलएकटा वरयौं ।” 
(कुरआन : ३३/ ७)

 ईसटा (अलैवहससलटाम) आ्मकटा 
सन्तटानमधयदे एकजनटा मटावनस हुन ् । 
अललटाहलदे उहटँालटाई इस्टाइल समु् टायको 
वनवम्त  रसपूल बनटाएर ्ठटाउन ुभयो 
। उहटँाको हटा्तबटाट धदेरै चमतकटारहरू सम्नन 
भए, ्तर अललटाहमटा ्टाइनदे गरु जस्ैत सवृष् 
गनु्ण ्टा उ्टासय हुनमुधयदे कुनै व्शदेष्तटा 
उहटँालटाई प्रटाप्त वरएन ।  अललटाहलदे 
भननभुएको छ– “तयो एउटटा भति मटात्र 
वरयो जसमटावर हटामीलदे उ्कटार गयछौं र 
इस्टाइल समु् टायको वनवम्त एउटटा उ्टाहरर 
बनटायौं ।” (कुरआन : ४३/५९)

‘अललटाह बटाहदेक मलटाई र मदेरी आमटालटाई 
उ्टासनटा गर’ भनदेर उहटँालदे आफनो समु् टायलटाई 
कवहलयै ्वन भनन ु भएन । बरु उहटँालदे तयही 
भनन ुभयो जसको हुकुम अललटाहलदे व्नभुएको 
वरयो– “कदे ्ल एक अललटाहको उ्टासनटा गर 
जो मदेरो र व्तमीहरू सबैकटा ईश्वर हुन ्।” (कुरआन 
: ५/११७)

उहटँा मय्णम-्तु्र ईसटा हुन ्। उहटँाकी आमटा 
मय्णम एउटी भद्र, सतय, सन्तषु्, ईश्वरकी 
भवतिनी, सव्त सटाव्त्री र ्व्त्र वरइन ् । 
अललटाहको शवतिलदे उहटँा वबनटा ् व्त गभ््ण ्ती 
हुन ुभयो र ईसटाको सवृष् सधैंभरीको लटावग 
एउटटा चमतकटार भयो । जसरी अललटाहलदे 
आ्म (अलैवहससलटाम) लटाई वबनटा 

२

३
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आमटा-बु् टाको मटाटोबटाट सवृष् गनु्णभएको 
वरयो ।  अललटाहलदे भननभुएको छ– 
“ईसटाको उ्टाहरर अललटाहकहटँा आ्म झैं 
छ । अललटाहलदे उहटँालटाई मटाटोबटाट बनटाएर 
भनन ुभयो– ‘भई हटाल’ अवन भई हटालयो ।” 
(कुरआन : ३/५९)

उहटँाको र रसपूल (सललललटाहु अलैवह ् 
सललम) को बीचमटा कुनै अकयो रसपूल छैन 
। उहटँालदे महुमम् (सललललटाहु अलैवह ् 
सललम) को आगमनको शभु समटाचटार 
व्नभुयो ।  अललटाहलदे भननभुएको छ– “यटा् 
गर जब मय्णम-्तु्र ईसटा (अलैवहससलटाम) 
लदे भनदे– हदे इस्टाइलकटा सन्तटानहरू हो ! 
अललटाहलदे मलटाई व्तमीहरूकटा लटावग 
रसपूल बनटाएर ्ठटाउन ुभएको छ । म भन्टा 
अवि ्ठटाइएको ्तौर्त ग्रनरको ्वुष् ग््णछु 
र मदेरो्वछ अहम् नटामको रसपूल आउन ु
हुनदेछ भननदे कुरटाको शभु सपूचनटा व््छुै ।” 
(कुरआन : ६१/६)

 अललटाहलदे जनु चमतकटारहरू उहटँाको 
हटा्तबटाट ्देखटाउन ुभयो ्ती सबैमटावर आसरटा 
रटाखनु् ््णछ, जस्ैत– ्बुदे र अनधोको उ्चटार, 
म्ृतलटाई जीव््त ्टानु्ण, मटावनसलदे खटाएको र 
िरमटा जममटा गरदेको कुरटाको बटारदेमटा अ्ग्त 
गरटाउन ु । यी सबै कटाय्णहरू अललटाहको 
हुकुमद्टारटा नै हुन्थयो । उहटँा अललटाहको 
सटँाचो रसपूल हुन ्भननदे प्रमटावर्त गन्णको लटावग 
यी चमतकटारहरू प्र्टान गररएकटा वरए । 

४

५

वनमनवलवख्त कुरटाहरूलटाई नमटाननुजदेल 
कोही ्वन मवुसलम बनन सक्नै, ईसटा 
(अलैवहससलटाम) अललटाहको असल 
भति र रसपूल हुन ्। यहु्ीहरूद्टारटा उहटँामटावर 
लगटाइएको आरो् गल्त हो र उहटँा वहमटाल 
झैं ्व्त्र हुन ्। तयसैगरी ईसटाइहरूकटा गल्त 
आसरटा, जस्ैत– ईसटा र उहटँाकी आमटा ईश्वर 
हुन ््टा उहटँा ईश्वरकटा ्तु्र हुन ््टा उहटँा ्तीन 
ईश्वरमधयदे ्तदेस्टा हुन,् यी सबैलटाई गल्त र 
वम्थयटा ठटानन ु ्छ्ण । अललटाह यी सम्पूर्ण 
गल्त आरो्हरूबटाट ्व्त्र हुनहुुनछ ।

६

> ईसटा (अलैवहससलटाम) अललटाहकटा उतकृष् 
रसपूलहरूमधयदे एउटटा रसपूल हुन,् ्तर उनी ईश्वर 
होइनन ्। उहटँाको न ्त हतयटा भयो, न ्त शपूलीमटावर 
चढटाइयो ।
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 उहटँाको न ्त हतयटा भएको वरयो, न 
शपूलीमटावर झवुणडयटाइएको वरयो । जब 
यहु्ीहरूलदे उहटँालटाई हतयटा गनने ्ुष्प्रयटास 
गरदे  ्तब अललटाहलदे उहटँालटाई जीव््त नै 
आकटाशमटा उठटाउनु भयो र अकयो वयवतिको 
अनुहटार उहटँावस्त वमल्ो-जुल्ो बनटाई 
व्नुभयो, जसलदेग्टा्ण उनीहरूलदे झुवककएर 
तयस वयवतिको हतयटा गरी शपूलीमटावर 
झुवणडयटाई व्ए ।  अललटाहलदे भननुभएको 
छ– “उनीहरूको यो भनटाई, हटामीलदे 
अललटाहकटा रसपूल मय्णम-्ुत्र ईसटाको 
हतयटा गरर व्यौं । उनीहरूलदे न ्त हतयटा 
गरदेकटा हुन् न ्त शपूलीमटावर झुवणड्यटाएकटा 
हुन् । बरु व्तनीहरूलटाई भ्रममटा ्टाररयो । 
यस व्षयमटा म्तभदे् गननेहरू अ्शय नै 

७ सन्देहमटा छन् । यसबटारदेमटा अनमुटान बटाहदेक 
व्तनीहरूसँग कुनै व्कल् छैन । व्तनीहरूलदे 
ईसटा मसीहको हतयटा क्टाव् गरदेकटा छैनन,् 
्तर अललटाहलदे उनलटाई आफपू ्तफ्ण  उठटाउन ु
भयो, वकनभनदे अललटाह प्रभतु्शटाली ए्ं 
्तत्््शशी छन ्। अवन अहलदे-वक्तटाब (यहू्ी 
र ईसटाइ) हरूमधयदे कोही यस्तो हुनदे छैन 
जसलदे उनको मतृय ु ्प्ू ्ण उनीमटावर व्श्वटास 
नगरोस ्र कयटाम्तको व्न उनी व्तनीहरूको 
सटाक्षी बसनदे छन ् ।” (कुरआन : ४/१५७-
१५९)

महुममद (सल्ल्लाहु अ्दैह 
व सल्म) अल्लाहकला नबी 
र रसू् हुन् भननने कुरलामलादर 
आसरला रलाखन–ु
• ममहुमम् (सललललटाहु अलैवह ् सललम) 

अललटाहकटा सचचटा भति र रसपूल हुन,् अवि 
वबव्तसकदे को र ्वछ आउनदे सबैकटा सर्टार 
हुन,् उहटँा नै अवन्तम रसपूल हुन ् । उहटँा्वछ 
कुनै अकयो रसपूल आउन ु हुनदे छैन, उहटँालदे 
अललटाहको सन्देशलटाई हटामीसमम ्पूर्ण रु्मटा 
्युटा्णउन ु भयो र उहटँाको कटँाधमटा सवुम्एको 
वजममद्े टारीलटाई रटाम्री वन्टा्णह गनु्णभयो भनदेर 
हटामी आसरटा रटाखछौं ।

• उहटँालदे व्नभुएको सपूचनटाको ्वुष् गछछौं, 
उहटँाको आ्देशको ्टालनटा गछछौं, उहटँालदे हरटाम 
(वनषदेध) गनु्णभएको कुरटाबटाट टटाढटा बसछौं, 
उहटँाको ्तररकटा अनसुटार अललटाहको उ्टासनटा 
गछछौं र जी्नको ्टाईलटा-्टाईलटामटा उहटँाको 
जी्नलटाई आफनो लटावग आ्श्ण मटानछौं । 
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अललटाहलदे भननभुएको छ– “वनश्चय नै रसपूल 
(सललललटाहु अलैवह ् सललम) को जी्न 
व्तमीहरूकटा लटावग उचच आ्श्ण हो । जो 
कोही अललटाहवस्तको सटाक्षटातकटार, अवन्तम 
व्नको आशटा रटाख्छ र अललटाहलटाई धदेरै 
समरर ग््णछ ।” (कुरआन : ३३/ २१)

• हटामीलदे आफनटा आमटा-बु् टा, छोरटा-छोरी 
्तरटा सम्पूर्ण मटावनसहरू भन्टा बढी मटायटा 
उहटँालटाई गनु््ण छ्ण । रसपूल (सललललटाहु अलैवह 
् सललम) लदे भननभुएको छ– “जबसमम 
व्तमीहरू आफनटा आमटा-बु् टा, छोरटा-छोरी ्तरटा 
समस्त मटावनसहरू भन्टा बढी मटायटा मलटाई 
ग्दैनौ ्तबसमम व्तमीहरू आसरटा्टान बनन 
सक्नैौ ।” (बखुटारी : १५, मवुसलम : ४४) 

उहटँासँगको सटँाचो मटायटा भनदेको उहटँाको 
अनसुरर गनु्ण हो । सटँावचचकै, उहटँाको ्पूर्ण 
अनसुरर नगरुनजदेल न ्त उहटँाको सटँाचो मटायटा 
्टाउन सवकनछ न ्त मटाग्ण्श्णन नै । अललटाहलदे 
भननभुएको छ– “यव् व्तमीहरूलदे उहटँाको 
आज्टा्टालन गयछौ भनदे अ्शय नै सतय मटाग्ण ् टाउनदे 
छौ । सनु, रसपूलको क्त्णबय सन्देश ्युटा्णउन ुमटात्र 
हो ।” (कुरआन : २४/५४) 

• हटामीलदे उहटँाकटा सम्पूर्ण सनुन्त (्तररकटा) हरूलटाई 
आ्र्प्ू ्णक स्ीकटार गनु््ण छ्ण । अललटाहलदे 
भननभुएको छ– “होइन, व्तम्टा ्टालनक्तटा्णको 
कसम ! जबसमम वयनीहरूलदे आ्सी सम्पूर्ण 
झैं-झगडटामटा ्त्टाईलंटाई नयटायटाधीश मटान्ैनन ्
र ्त्टाईलंदे गरदेको फैसलटाप्रव्त वबनटा कुनै 
्वु्धटा प्रसनन्तटा ्पू ््णक स्ीकटार ग्दैनन ्
भनदे ्तबसमम आसरटा्टान बनन सक्नैन् ।” 
(कुरआन : ४/६५)

• हटामीलदे उहटँाको अ्ज्टाबटाट सधैं स्तक्ण  हुन ु
अवन्टाय्ण छ । वकनभनदे उहटँाको अ्ज्टालदे 
्:ुख्टायी ्ीडटा र नरटाम्ो ्रररटाम भोगन ु
्छ्ण । अललटाहलदे भननभुएको छ– “उहटँाको 
आ्देश उललंिन गननेहरू सटा्धटान रहुन,् क्ैत 
उनीहरूलटाई कुनै संकटलदे निदेरोस ् ्टा कुनै 
्:ुख्टायी प्रको्लदे नसमटा्तोस ्।” (कुरआन : 
२४/६३)  

महुममदको दवधलान (शररअ्) 
कला दवशनेष्लाहरू–

महुमम् (सललललटाहु अलैवह ् सललम) 
को व्धटान (शररअ्त) लदे अविललटा व्धटानहरू 
भन्टा धदेरै महत््पूर्ण व्शदेष्तटाहरू बोकदे को छ, 
जस्ैत–

• उहटँाको व्धटान (शररअ्त) लदे अविललटा सम्पूर्ण  
व्धटानहरूलटाई समटाप्त ्टारदेको छ । अललटाहलदे 
भननभुएको छ– “महुमम् व्तमीहरूमधयदे कुनै 
वयवतिकटा व््तटा होइनन,् ्तर उनी अललटाहकटा 
रसपूल र सम्पूर्ण रसपूलहरूकटा समटा्क (अवन्तम 
रसपूल) हुन ्।” (कुरआन : ३३/४०)

• उहटँाको व्धटान (शररअ्त) लदे अविललटा 
सम्पूर्ण  व्धटानहरूलटाई रद्द गरदेको छ ।  इसलटाम 
हुँ् टाहुँ्  ैअविललो धम्ण र नीव्त, वनयमको अब 
कुनै अर्ण रहदेन, वकनभनदे महुमम्को अनसुरर 
नगरुनजदेल कुनै ् वन धम्ण अललटाहको ् रबटारमटा 
स्ीकृ्त हुन सक्नै । अललटाहलदे आफपू समम 
आउनदे सम्पूर्ण बटाटोहरूलटाई बन् गरदेर मटात्र 
इसलटामको बटाटोलटाई खलुटा गनु्णभएको छ । 
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्टास्त्मटा उहटँा स ््णश्देष्ठ रसपूल हुन,् उहटँाकटा अनयुटायीहरू स ््णश्देष्ठ हुन ्र उहटँाको व्वध-व्धटान ्रर्पूर्ण छ 
। अललटाहलदे भननभुएको छ– “जसलदे इसलटाम बटाहदेक अनय कुनै धम्ण ग्रहर गन्ण खोजछ उसको धम्ण क्टाव् 
स्ीकटार हुनदे छैन र ऊ ्रलोकमटा क्षव्तग्रस्त हनुदेछ ।” (कुरआन : ३/८५) 

रसपूल (सललललटाहु अलैवह ् सललम) लदे भननुभएको छ– “अललटाहको कसम; जसको हटा्तमटा 
मदेरो जयटान अडदेको छ यहू्ी, ईसटाइ यटा जो सुकै मदेरो बटारदेमटा रटाहटा ्टाइसकदे ्वछ ममटावर आसरटा 
रटाख्ैन भनदे ऊ नरकमटा जटानदेछ ।” (मवुसलम : १५३, अहम् : ८६०९) 

• उहटँाको व्धटान (शररअ्त) मटावनस र वजनन लगटाय्त वसङ्गै संसटारको लटावग हो । अललटाहलदे 
वजननको करनलटाई यसरी ्र्णन गनु्णभएको छ– “हदे हटाम्टा बनधुहरू हो ! अललटाह्तफ्ण  आह्टान 
गनने वयवतिको कुरटा मटान ।” (कुरआन : ४६/३१)  अललटाहलदे भननुभएको छ– “(हदे मुहमम्) 
हटामीलदे व्तमीलटाई सम्पूर्ण मटान्जटाव्तकटा लटावग शुभ-सन्देश्टाहक र सचदे्तक बनटाएर ्ठटाएकटा 
छौं ।” (कुरआन : ३४/२८) 

रसपूल (सललललटाहु अलैवह ् सललम) लदे भननभुएको छ– “अललटाहलदे मलटाई ६ व्शदेष कुरटाहरूलदे 
सममटावन्त गनु्णभएको छ जनु कुरटाहरू अरु रसपूलहरूलटाई प्रटाप्त भएनन–् ज्टावमउल-कवलम (कम 
शब्मटा बढी कुरटा गनने शवति), रु्टाफद्टारटा मद्द्त, यदु्धको मै् टानबटाट प्रटाप्त धन-सम्वत्त ्ैध गररएको छ, 
मदेरो लटावग सम्पूर्ण धर्तीलटाई ्व्त्र ्तरटा मवसज् बनटाइएको छ, मलटाई वसङ्गो संसटारकै लटावग अवन्तम 
रसपूल बनटाएर ्ठटाइएको छ र ममटावर ्पू्तत् समटाप्त गररएको छ ।” (बखुटारी : २८१५, मवुसलम : ५२३)

> मवुसलमलदे मवसज् अकसटालटाई वनकै मटायटा ग््णछ, वकनभनदे यो धर्तीमटा बनदेकटा मवसज्हरूमधयदे मवसज् हरटाम 
(खटानटा कटाबटा) ्वछको ्ोस्ो मवसज् हो । रसपूल (सललललटाहु अलैवह ् सललम) लगटाय्त अनय रसपूलहरूलदे ्वन 
यसमटा सलटाह ्ढदेकटा छन ्।
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रसू्हरूमलादर आसरलाकला कने ही फलाइदलाहरू–

रसपूलहरूमटावर आसरटाकटा वनकै फटाइ्टाहरू छन,् ्तीमधयदे कदे ही यस प्रकटार रहदेकटा 
छन–्

भतिहरूमटावर रहदेकटा अललटाहको ्यटा र कृ्टाको ज्टा्त हुनछ । उनीहरूको मटाग्ण्श्णनको 
लटावग रसपूलको वय्सरटा गनु्णभयो, वकनभनदे मटावनसको बवुद्ध जव्तसकैु ठपूलो भए 
्वन ईबटा््तकटा सही ्तररकटाहरू रसपूलद्टारटा नै प्रटाप्त गनु्ण्््णछ । अललटाहलदे महुमम् 
(सललललटाहु अलैवह ् सललम) को बटारदेमटा भननभुएको छ– “हटामीलदे व्तमीलटाई 
सम्पूर्ण संसटारबटासीहरूकटा लटावग ्यटा्टान बनटाएर ्ठटाएकटा छौं ।” (कुरआन : 
२१/१०७)

अललटाहलदे प्र्टान गनु्णभएको ठपूलो ्र्टानप्रव्त कृ्तज््तटा वयति गनु्ण ।

सम्पूर्ण रसपूलहरूसँग हृ्य्देवख मटायटा गनु्ण, उनीहरूलटाई सममटान गनु्ण र उनीहरूको 
सरटान अनसुटार सहुटाउनदे प्रशसंटा गनु्ण, वकनभनदे उनीहरूलदे अललटाहको उ्टासनटा गरदे, 
उहटँाकटा सन्देशहरूलटाई ्युटा्णए र अललटाहकटा भतिहरूलटाई उ््देश व्ए ।

सम्पूर्ण रसपूलहरूलदे व्न ुभएकटा एकदे श्वर्टा्को सन्देशलटाई ्तन-मन र ्चनलदे मटानन ु
र तयस बमोवजम कम्ण गनु्ण, वकनभनदे यसैमटा लोक-्रलोककटा सफल्तटा, असल सखु 
र शटावन्त वनवह्त छ ।

अललटाहलदे भननुभएको छ– “जो मदेरो मटाग्ण्श्णन अनुसटार जी्न यटा्न गछ्ण ऊ 
न ्रभ्रष् हुनदेछ, न अभटागी नै र जो मदेरो प्रशंसटाबटाट व्मखु रहनछ उसको जी्न 
संकीर्ण र कष््पूर्ण हुनदेछ ।” (कुरआन : २०/१२३-१२४)

१

२

३

४
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> महाप्रि्यको लदनमाल् आस्ा राखनु

महलाप्र्यको ददनमलादर आसरलाको अर्थ–
अललटाहलदे मतृय ु्श्चटा्त सम्पूर्ण वयवतिहरूलटाई वचहटानबटाट जीव््त ्टारदेर उठटाउन ु हुनदेछ, तयस्वछ 

वहसटाब-वक्तटाब वलएर कम्ण अनसुटार प्रव्तफल व्न ुहुनदेछ र स्ग्णबटासी स्ग्णकटा महलहरूमटा र नरकबटासी 
नरककटा खटालडोमटा बसोबटास गननेछन ्भननदे कुरटामटावर दृढ्तटा्प्ू ्णक आसरटा रटाखन ु।

महटाप्रलयको व्नमटावर आसरटा रटाखन ुईमटानको एउटटा आधटार हो । यो नभईकन ईमटान नै ् पूर्ण हुँ् नै । अललटाहलदे 
भननभुएको छ– “्तर भलटाई उसको लटावग छ, जो अललटाह र महटाप्रलयको व्नमटावर आसरटा्टान हुनछ ।” 
(कुरआन : २/१७७) 

> नरकबटाट जोवगनको लटावग इसलटामलदे हटामीलटाई 
्ीन ्:ुखीहरूवस्त ्रो्कटार गनने उ््देश व्नछ, 
यद्यव् आधटा खजरु ्टान गरदेर वकन नहोस ्।

दकन कुरआन्ने महलाप्र्यको 
ददनमलादर आसरला रलाखन जोड 
ददएको छ ?

कुरआनलदे महटाप्रलयको व्नमटावर आसरटा 
रटाखनदे जोड व्एको छ र बटारमबटार यसको समझनटा 
गरटाएको छ । एक व्न अ्शय नै महटाप्रलयको 
िटनटा िवटनदे छ भननदे कुरटालटाई व्वभनन शलैीद्टारटा 
प्रमटावर्त गरदेको छ र आवधकटंाश ठटाउँमटा यसलटाई 
अललटाहमटावरको आसरटासँग जोडदेको छ ।

वकनभनदे महटाप्रलयको व्नमटावर आसरटाको 
अवन्टाय्ण ् रररटाम अललटाह र उहटँाको नयटायमटावर 
आसरटा रटाखन ु हो । यसको ्र्णन यस प्रकटार 
रहदेको छ–

अललटाह अ्रटाध र अतयटाचटारलटाई क्टाव् 
मन ्रटाउन ु हुनन । अ्रटाधीलदे सजटाय भोगन ु
्छ्ण, व्वड्तलदे नयटाय ्टाउन ु ्छ्ण, ्रो्कटारी 
र सतकमशीलदे रटाम्ो प्रव्तफल ्टाउन ु ्छ्ण र 
सटामन्तीलदे नरटाम्ो ्रररटाम भोगन ु ्छ्ण भननदे 
इसलटामको धटाररटा रहदेको छ । ्तर आज हटामी 
आफनै आखँटालदे ्देवखरहदेकटा छौं वक कव्त्य 

अ्रटाधीहरू सजटाय नभोगीकन र कव्त्य 
व्वड्तहरू वनसटाफ न्टाईकन मछ्णन ्। तयसो भए 
नयटाय खोई ्त ? कदे  अललटाहलदे अनयटायलटाई मन 
्रटाउन ुहुनछ र ?  तयसैलदे मतृयु् वछ अकयो जी्न 
हुनु् छ्ण, जसमटा ्रो्कटारीलदे उ्कटार ्टाउन,् 
्टा्ीलदे सजटाय ्टाउन,् ्ीवड्तलदे नयटाय ्टाउन ् र 
प्रतयदेक वयवतिलदे आ-आफनो कम्णको फल ् टाउन,् 
नत्र ईश्वरमटावरको आसरटा नै धरटा्मटा ्छ्ण ।



तपाईकं
ो आ

स्ा

89

महलाप्र्यमलादरको आसरला्ने 
कुन दवषय वस्ु् लाई 
समनेटनेको छ ?
महटाप्रलयमटावरको आसरटालदे वनमन कुरटाहरूलटाई 
समदेटदेको छ– 

्नुजशी्न र महटाप्रलयको व्न भदेलटा 
हुन ु मटावर आसरटा रटाखन–ु म्ृतकलटाई 
वचहटानबटाट जीव््त ् टारदेर उठटाउन,ु सबैको 
आतमटालटाई ्नुः शरीरमटा फकटा्णउन,ु 
मटावनसहरू आफनो ईश्वर अगटावड उवभन ु
र फदे रर आमटाको कोखबटाट जनमदेको व्न 
झैं वन््णस्त्र एउटटा ठटाउँमटा भदेलटा हुन ु।

्नुजशी्न र भदेलटा हुन ु मटावर आसरटा भनदेको 
कुरआन, ह्ीस, बवुद्ध र प्रकृव्तद्टारटा प्रमटावर्त छ 
। अललटाहलदे सम्पूर्ण म्ृतकहरूलटाई वचहटानबटाट 
जीव््त ्टारदेर उठटाउन ु हुनदेछ, उनीहरूको 
आतमटालटाई उनीहरूको शरीरमटा फकटा्णउन ु हुनदेछ 
र सबै मटावनसहरू अललटाहको अगटावड उवभनदे 
छन ् भननदे कुरटामटावर हटामी हृ्य्देवख व्श्वटास 
ग््णछौं ।

अललटाहलदे भननभुएको छ– “तयस्वछ 
व्तमीहरू मनने छौ र ्नुः कयटाम्त (महटाप्रलय) 
को व्न उठटाइनदे छौ ।” (कुरआन : २३/१५-१६) 

सम्पूर्ण आकटाशीय ग्रनरहरूलदे ्नुजशी्न 
र भदेलटा हुनदे आसरटाको ्वुष् ग््णछन ् र यो नै 
अललटाहको ्तत््शशीको अवभलटाषटा ्वन हो । 
वकनभनदे अललटाहलदे रसपूलहरूद्टारटा सवुम्एको 

१

वजममद्े टारीबटारदे सोध्पूछ र प्रव्तफल व्नको 
लटावग एक व्न बनटाउन ु ्नने हो ।  अललटाहलदे 
भननभुएको छ– “कदे  हटामीलदे व्तमीहरूलटाई वयर्ण 
सवृष् गरदेकटा छौं र व्तमीहरू हटामी्तफ्ण  फकने र 
आउनदे छैनौ भननदे ठटानदेकटा छौ ?” (कुरआन : 
२३/११५) 

पनुजजीवन बलारने  कुरआनबलाट 
कने ही प्रमलाणहरू–

• अललटाहलदे नै मटान् सवृष्को आरमभ गनु्णभएको 
छ र जो सवृष्को आरमभ गन्ण सकछ, उसको 
लटावग ्नुः सवृष् गनु्ण कुनै कवठन कटाय्ण होइन 
। अललटाहलदे भननभुएको छ– “उहटँालदे नै 
सवृष्को आरमभ गनु्णभएको छ र उहटँालदे नै 
तयसलटाई फदे रर ्ोहोयटा्णउन ु हुनदेछ ।” (कुरआन 
: ३०/२७)  सडदेको हटाड र मटाटोमटा वमसी 
सकदे ्वछ मटावनसलटाई ्नुः जीव््त गन्ण सवक्नै 
कुरटाको खणडन ग्दै अललटाहलदे भननभुएको छ– 
“भवन्देऊ, “उहटँालदे नै तयसलटाई जीव््त ्टानु्ण 
हुनदेछ, जसलदे ्वहलो ्टक सवृष् गनु्णभएको 
वरयो । उहटँा ्त प्रतयदेक सवृष्कटा ज्टा्तटा हुन ् ।” 
(कुरआन : ३६/७९)

• धर्ती मरदेर सकुदे को हुनछ, जसमटा कुनै हररयो 
रुख वबरु्टा कदे ही ्वन हुँ् नै, बषटा्ण हुनछ र 
बषटा्णको ्टानीलदे जमीन जीव््त हुनछ, लहलह 
हुन रटालछ र चटारैव्तर हररयटाली नै हररयटाली 
हुनछ । जसलदे म्ृत खदे्तीलटाई जीव््त ्टान्ण 
सकछ उसलदे म्ृत वयवतिलटाई ्वन जीव््त ्टान्ण 
सकन ुहुनछ । 



तप
ाई

कं
ो आ

स्
ा

90

अललटाहलदे भननभुएको छ– “हटामीलदे 
आकटाशबटाट ्व्त्र ्टानी बसटा्णयौं अवन 
तयसद्टारटा बगैंचटाहरू र कटावटनदे अनन र बटालीहरू 
उमटायछौं, भतिको जीव्कटाको लटावग खजपूरकटा 
अगलटा-अगलटा ्कृ्षहरू जसमटा एकमटावर अकयो 
झवुणडएकटा फलकटा झपु्टाहरू छन ्अवन ्टानीलदे 
मु् टा्ण नगरलटाई जीव््त ्टायछौं । हो यसरी नै 
वचहटानबटाट जीव््त ्री उठटाइनदे छ ।” (कुरआन 
: ५०/९-११) 

• बवुद्धवजव्हरूलटाई रटाहटा नै छ, जसलदे ठपूल-
ठपूलटा कटाय्णहरू गन्ण सकछ, उसलदे सटानोव्तनो 

कटाम सवजलैसँग गन्ण सकछ । अललटाहलदे 
व्शटाल आकटाश र अ्भपू्त ््ृथ्ीको 
आव्ष्कटार वबनटा कुनै संकोच गनु्णभएको छ 
भनदे उहटँा सडदेको हटाडलटाई ्नुः जीव््त ्टान्ण 
सकनहुुनन र ?  अललटाहलदे भननभुएको छ– 
“जसलदे आकटाशहरू ्तरटा धर्ती सवृष् गययो, 
कदे  ऊ तयसलटाई ्नु: सवृष् गन्ण सक्षम छैनन ्
?  वकन छैनन ्?  उहटँा ्त महटान सवृष्क्तटा्ण र 
स््णज्टा्तटा हुन ्।” (कुरआन : ३६/८१) 

हवसटाब-वक्तटाब र ्तरटाजमुटावर आसरटा 
रटाखन–ु अललटाहलदे आफनटा सवृष्हरूको 
वहसटाब-वक्तटाब उनीहरूको कम्णको 
आधटारमटा गनु्ण हुनदेछ । सटँाचो भति र 
असल मवुसलमको वहसटाब-वक्तटाब 
सरल हुनदेछ र मशुररक (बहु्द्े ्टा्ी), 
कटावफर र क्टीको वहसटाब धदेरै गटाह्ो 
हुनदेछ ।

ठपूलो कटँाटटाद्टारटा कम्णको लदेखटाजोखटा हुनदेछ । 
एकटाव्तर ्णुय र अकयोव्तर ्टा् रटावखनदेछ । जसको 
्णुयको ्ललटा भटारी हुनदेछ, तयो स्ग्णबटासीमधयदे 
हुनदेछ र जसको ्टा्को ्ललटा भटारी हुनदेछ, तयो 
नरकबटासीमधयदे हुनदेछ । समरर रहोस ्! अललटाहलदे 
कसैमटावर अनयटाय गनने छैनन ्।

अललटाहलदे भननभुएको छ– “महटाप्रलयको 
व्न हटामीलदे श्तप्रव्तश्त जोखनदे ्तरटाज ु रटाखनदेछौं, 
कसैमटावर अवलकव्त ्वन अनयटाय हुनदे छैन, एउटटा 
रटायोको ्टानटा बरटाबर कम्ण छ भनदे हटामीलदे तयसलटाई 
्वन लयटाउनदेछौं र वहसटाब-वक्तटाबको लटावग हटामी 
सक्षम छौं ।” (कुरआन : २१/४७) 

२
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स्ग्ण र नरक–  स्ग्ण– स्टा सखु र 
आनन्को बटास हो, जनु आसरटा्टान, 
अललटाह्देवख भय रटाखनदे, अललटाह 
र रसपूलको आज्टा्टालन गनने सचचटा 
भतिहरूकटा लटावग ्तयटार ्टाररएको छ 
। तयसमटा सबै वकवसमकटा मन ्रटाउनदे 
कुरटाहरू स्टा-स ्््ण टाकटा लटावग हुनदे छन,् 
जसलटाई ्देखदेर आखँटा वश्तल हनुदेछ ।

अललटाहलदे आफनटा भतिहरूलटाई 
आज्टा्टालनमटा प्रव्तस्धटा्ण गन्ण प्रदेरर्त ग्दै 
भननभुएको छ– “अग्रसर हौऊ, आफनटा 
्टालनक्तटा्णको क्षमटा्टान ए्म ् तयस स्ग्णको 
वनवम्त जसको चौडटाइ आकटाश र धर्ती झैं छ 
जनु अललटाहकटा असल भतिहरूकटा लटावग ्तयटार 
्टाररएको छ ।” (कुरआन : ३/१३३) 

नरक– स्टा कष् र ्ीडटाको बटास हो, जनु 
कटावफर, मशुररक र क्टीहरूकटा लटावग ्तयटार 
्टाररएको छ । तयहटँा मटावनसलदे कल्नटा गन्ण 
नसकनदे नटानटाररीकटा कष्, ्ीडटा र यटा्तनटा हुनदेछ ।

अललटाहलदे नरकबटाट सचदे्त ग्दै भननभुएको 
छ– “नरकबटाट डरटाऊ, जसको इनधन मनषु्य र 
ढुङ्गटा हुनदे छन ्। यो कटावफरहरूकटा लटावग ्तयटार 
्टाररएको छ ।” (कुरआन : २/२४) 

हदे अललटाह, हटामी स्ग्ण र स्ग्णमटा प्र्देश 
गरटाउनदे कटाय्णको प्रटार्णनटा ग््णछौं । नरक र नरकमटा 
्युटा्णउनदे कटाय्णबटाट व्तम्ो शरर चटाहनछौं ।

३
वचहटानको यटा्तनटा र सखु– मतृय ु
अकटाट्य छ, न ्त रोकदे र रोवकनछ न ्त 
छदेकदे र छदेवकनछ । अललटाहलदे भननभुएको 
छ– “भवन्देऊ, व्तमीहरूको प्रटार 
वलनको लटावग मलकुल-्मौ्त वनयतुि 
गररएको छ, जसलदे व्तमीहरूलटाई मतृय ु
व्नदेछ र तयस्वछ व्तमीहरू आफनटा 
्टालनक्तटा्ण्तफ्ण  फकटा्णइनदेछौ ।” (कुरआन 
: ३२/११) 

जो कोही मछ्ण  ्टा जसको हतयटा हुनछ 
अर्टा मतृयुको कटारर जदे सुकै होस् उसको 
आयुमटा कदे ही कमी हुँ्ैन भननदे कुरटा स ््णव्व््त 
हो र यसमटा कुनै शंकटा छैन । अललटाहलदे 
भननुभएको छ– “जुन बदेलटा उसको समय ्पूरटा 
हुनछ न ्त क्षर भर वढलो हुनछ, न तयस भन्टा 
अगटा्ै ।” (कुरआन : ७/३४) 

• जसको मतृय ुभयो, उसको महटाप्रलय शरुु भयो 
र ्रलोक्तफ्ण  प्रसरटान गययो ।

• वचहटानमटा आसरटा्टान र सतय्टानकटा लटावग 
सुख, चैन र आनन्कटा कुरटाहरू छन् भनदे गैर-
मवुसलम र कटावफर (अ्ज्टाकटारी) कटा लटावग 
्:ुख र यटा्तनटा हुनदे छन् भननदे कुरटा धदेरैजसो 
ह्ीसबटाट प्रमटावर्त छन् । ्ती कुरटाहरूमटावर 
आसरटा रटाखछौं ्तर तयसको वसरव्तबटारदे चटासो 
वल्ैनौं वकनभनदे हटाम्ो व् द्ेकलदे तयसलटाई 
्त्तटा लगटाउन सवकनन । तयस्ैत स्ग्ण र नक्ण  
अदृशयकटा कुरटाहरू हुन् जसको ्टास्तव्क्तटा 
अललटाह बटाहदेक अरु कोही ्वन जटान्ैनन् ।

४
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• तयसैगरी वचहटानमटा हुनदे वक्यटाकलटा्हरू ्वन अदृशयकटा कुरटाहरू हुन,् जसलटाई व् द्ेकलदे ्त्तटा लगटाउन 
सवकनन । यव् व् द्ेकद्टारटा वचहटानको यटा्तनटा र सखुको ्टास्तव्क्तटा रटाहटा ्टाउन सवकनछ भनदे फदे रर 
आसरटा र कम्णको कदे  अर्ण ?  फदे रर डरलदे कोही ्वन आफनो मु् टा्णलटाई वचहटानमटा गटाड्नैन ्। 

रसपूल (सललललटाहु अलैवह ् सललम) लदे भननभुएको छ– “वचहटानको वचतकटार सनुदे्वछ व्तमीहरू 
आफनटा मु् टा्ण वचहटानमटा हटाल्नैौ भननदे डर नभई व्एको भए, म अललटाहसँग प्रटार्णनटा गनने वरए,ँ मलैदे 
सवुनरहदेको कुरटा व्तमीहरूलटाई ्वन सनुटाई व्उन ्।” (मवुसलम : २८६८, वनसटाई : २०५८) 

जनटा्रहरूमटा कुनै वजममद्े टारी नभएकोलदे व्तनीहरूलटाइ वचहटानको वचतकटार सनुनदे क्षम्तटा व्इएको छ ।
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महलाप्र्यको ददनमलादर आसरलाकला कने ही फलाइदलाहरू–
महटाप्रलयमटावरको आसरटालदे मटावनसको मनमटा ईश-्भय ्लटाउँछ, सतकम्ण गनने प्रदेररटा वमलछ, 

अहम ्र ्देखटा्टीलटाई तयटागनदे अ्सर प्रटाप्त हुनछ ।

तयसैलदे धदेरैजसो श्ोकहरूमटा महटाप्रलयको आसरटालटाई अललटाहमटावरको आसरटासँग जोवडएको 
छ । अललटाहलदे भननभुएको छ– “जो अललटाह र महटाप्रलयको व्नमटावर आसरटा रटाखछ, उसलदे नै 
मवसज्लटाई आबटा् गछ्ण ।” (कुरआन : ९/१८)  अललटाहलदे अकयो ठटाउँमटा भननभुएको छ– “जो 
महटाप्रलयको व्नमटावर आसरटा रटाख्छन ्उनीहरू यस ग्रनरमटावर आसरटा रटाख्छन ्र आफनो सलटाहको 
रक्षटा गछ्णन ्।” (कुरआन : ६/९२) 

धम्ण र कम्णलटाई ्टास्तटा नगरी भौव्तक सखु र ्वुनयटँाको ्छटावड भौं्तटारररहदेकटा वयवतिहरूकटा लटावग 
सवुरिनदे र अललटाहको आज्टा्टालनमटा प्रव्तस्धटा्ण गनने सु् र्ण अ्सर हो, वकनभनदे यो ्त क्षवरक जी्न 
मटात्र हो असल जी्न ्त स्ग्ण नै हो ।

महटाप्रलयको समझनटा गनने भतिहरूको अललटाहलदे प्रशसंटा गनु्णभएको छ । अललटाहलदे भननभुएको 
छ– “हटामीलदे उनीहरूलटाई ्रलोकको समरर गरटाउनको लटावग चयन गरदेकटा वरयौं ।” (कुरआन : 
३८/४६) 

अ्त: ्रलोकको समररलदे नै उनीहरू उतकृष् भएकटा हुन ्। उति व्वशष् कम्णलदे ग्टा्ण नै अललटाहलदे 
उनीहरूलटाई चयन गनु्णभएको वरयो ।

जब कदे ही मवुसलमलदे अललटाह र रसपूल (सललललटाहु अलैवह ् सललम) को अनसुररमटा ससु्ती 
गन्ण रटालदे, ्तब अललटाहलदे उनीहरूलटाई यसरी सचदे्त ग्दै भनन ुभयो– “्रलोकको सटाटो व्तमीहरू 
्वुनयटँा्देवख प्रसनन छौ ?  यो भौव्तक सखु स्ग्णको ्तलुनटामटा अव्त नै मपूलयहीन छ ।” (कुरआन : 
९/३८)

महटाप्रलयको आसरटालदे यो ्वुनयटँा मपूलयहीन ्देवखनछ । स्ग्णकटा सखु र आनन्हरूलटाई यो 
सटंासटाररक आनन्सँग कवहलयै ्वन ्तलुनटा गन्ण सवक्नै । नरकको एक डुबकीलदे ्वुनयटँाकटा सबै 
सखुलटाई र स्ग्णको एक ्श्णनलदे ्वुनयटँामटा भोगदेकटा सम्पूर्ण ्:ुख र ्ीडटालटाई वबसटा्णइ व्नछ ।

उति आसरटालदे मटावनसलटाई सन्तवुष् प्रटाप्त हुनछ । आफपू लदे चटाहदेको, रोजदेको, खोजदेको र मन ्रटाएको 
कुरटा प्रटाप्त हुँ् नै भनदे आतमहतयटा ग्दैनन ््टा वनरटाश हुँ् नैन ्बरु बढी मदेहन्त गछ्ण, वकनभनदे अललटाहलदे 
्रो्कटारीको सतकम्णलटाई क्टाव् खदेर जटान व््नैन ्।  यव् कसैलटाई धोकटा व्एर ्टा जबज्णस्ती गरदेर 
करबरटाबर ्वन कुनै सटामटान लवुटएको छ भनदे व्वड्तलदे महटाप्रलयको व्न अ्शय नै तयसलटाई 
्टाउनदेछ, जनु बदेलटा उसलटाई तयसको बढी खटँाचो हुनदेछ ।  कदे  वसङ्गो संसटारको व्धटा्तटा र मटावलक; 
अललटाहवस्त ्वन कोही वनरटाश हुन सकछ र ? तयसैलदे सटँाचो भति कवहलयै ्वन वहमम्त हटा्दैन र 
सकदे समम सतकम्ण गनने प्रयटास ग््णछ ।

१
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भलागयमलादर आसरलाको अर्थ–

रटाम्ो र नरटाम्ो हरदेक कुरटा भटागय व्धटा्तटाको 
चटाहनटा र फैसलटालदे नै हुनछ, उहटँा जदे चटाहनहुुनछ 
तयही गनु्णहुनछ, उहटँाको आ्देश वबनटा रुखको 
एउटटा ्टा्त ्वन हवललन सक्नै, उहटँालदे जसको 
भटागयमटा जदे कोनु्ण भएको छ, तयो भन्टा बटावहर कदे ही 
हुन सक्नै भननदे दृढ्तटा्प्ू ्णक आसरटा रटाखन ु । ्तर 
उहटँालदे आफनो भतिलटाई उसको शवति र मनसटाय 
अनसुटार स््तनत्र्तटा व्नभुएको छ । स््तनत्र 
भननटालदे मटावनस व््श र बटाधय छैन, बरु ऊ 
आफनो इचछटा अनसुटार रटाम्ो र नरटाम्ो कम्ण गन्ण 
सकछ । ्तर अललटाह उसको र उसको इचछटाकटा 
सवृष्क्तटा्ण हुन ् । जसलटाई चटाहनहुुनछ आफनो 
कृ्टालदे इसलटामलटाई आतमसटा्त गनने मौकटा प्र्टान 
गनु्णहुनछ र जसलटाई चटाहनहुुनछ आफनो बवुद्धलदे 
्रभ्रष् ्टानु्ण हुनछ । उहटँालटाई कोही सोध्पूछ गनने 
छैन र हटामीहरूवस्त सोध्पूछ हुनदेछ ।

भलागयमलादरको आसरला्ने 
कुन दवषय वस्ु् लाई 
समनेटनेको छ ?
भटागयमटावरको आसरटालदे चटार कुरटाहरूलटाई 
समदेटदेको छ–
• अललटाहको ज्टानमटावर आसरटा रटाखन–ु 

अललटाहलटाई सम्पूर्ण कुरटाहरूको व्स्त्ृत र 
सवंक्षप्त ्ु्  ैज्टान छ भननदे कुरटामटावर दृढ्तटा्प्ू ्णक 
आसरटा रटाखन ु। वसङ्गो संसटारको सवृष् गनु्ण भन्टा 
्प्ू ््ण देवख नै अललटाहलटाई हरदेक कुरटाहरूको ्पूर्ण 
ज्टान छ । व्तनीहरूको आहटार, उमदेर, कुरटाकटानी, 
कम्ण, वक्यटाकलटा्, प्रतयक्ष अप्रतयक्ष कुरटाहरू, 
को स्ग्णमटा जटानदेछ र को नरकमटा सबै जटानकटारी 
रहदेको छ ।  अललटाहलदे भननभुएको छ– 
“अललटाह बटाहदेक अरु कोही सतय उ्टासय छैन । 
उहटँा दृशय र अदृशय सबै कुरटाहरूलटाई रटाम्री जटानन ु
हुनछ ।” (कुरआन : ५९/२२)

• भटागय लदेखनमुटावर आसरटा रटाखन–ु उहटँालदे 
आफनो आवग्रम ज्टान अनसुटार हरदेक 
कुरटाहरूलटाई हुन ु भन्टा ्प्ू ्ण नै सरुवक्ष्त 
्देवटकटा (लोह-महफुज) मटा लदेखन ुभएको छ । 
अललटाहलदे भननभुएको छ– “््ृथ्ी र स्यम ्
व्तमीहरूको जी्नमटा जदे संकट आउँछ, तयो 
हुन ुभन्टा अवि नै व्शदेष वक्तटाबमटा अङ्वक्त 
गररएको छ ।” (कुरआन : ५७/२२) 

> िाग्यमाल् आस्ा राखनु

भटागयमटावर आसरटा रटाखन ुईमटानको एउटटा 
आधटार हो । रसपूल (सललललटाहु अलैवह ् 
सललम) लदे वजब्ील (अलैवहससलटाम) को 
प्रश्नको ज्टाफमटा ईमटानको ्ररभटाषटा व्् ै
भननभुएको छ– “व्तमी एक अललटाह, 
उहटँाकटा फररश्तटाहरू, वक्तटाबहरू, रसपूलहरू, 
महटाप्रलयको व्न र रटाम्ो-नरटाम्ो भटागयमटावर 
आसरटा रटाख ।” (मवुसलम : ८) 
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रसपूल (सललललटाहु अलैवह ् सललम) 
लदे भननभुएको छ– “अललटाहलदे आकटाश र 
््ृथ्ीको सवृष् गनु्ण भन्टा ्चटास हजटार ्ष्ण ्प्ू ्ण नै 
सम्पूर्ण सवृष्हरूको भटागयलटाई लदेवखसकन ुभएको 
छ ।” (मवुसलम : २६५३) 

• अललटाहको चटाहनटामटावर आसरटा रटाखन–ु 
उहटँाको चटाहनटा र आ्देशमटा कोही ्वन बटाधटा 
्युटा्णउन सक्नैन ्। हरदेक वकवसमकटा िटनटाहरू 
उहटँाकै चटाहनटालदे हुनछ, उहटँालदे जदे गन्ण चटाहन ुभयो 
तयो भयो, जदे गन्ण चटाहन ुभएन तयो हुन सकदे न । 
अललटाहलदे भननभुएको छ– “व्तम्ो चटाहनटालदे 
कदे ही हुनदे छैन ्तर अललटाहलदे जदे चटाहनहुुनछ 
तयही नै हुनछ ।” (कुरआन : ८१/२९) 

• उहटँा नै ्टास्तव्क सवृष्क्तटा्ण हुन ् भननदे आसरटा 
रटाखन–ु उहटँा नै सबै कुरटाहरूकटा  सवृष्क्तटा्ण  हुन,् 
उहटँा बटाहदेक जदे जव्त छन ्सबै उहटँाकै सवृष् हुन ्र 
उहटँा हरदेक कुरटामटावर सटाम्थय्ण हुन ् । अललटाहलदे 
भननभुएको छ– “उहटँालदे प्रतयदेक चीजलटाई सवृष् 
गनु्णभयो र हरदेक चीजलटाई रटाम्ोसँग उवच्त ठटाउँमटा 
रटाखन ुभयो ।” (कुरआन : २५/२) 

मलादनसको आफनो 
अदख्यलार, शदति र मनसलाय 
हुनछ–

भटागयमटावर आसरटाको यो अर्ण होइन वक 
मटावनस व््श छ । बरु हरदेक वयवतिको आफनो 
अवख्तयटार र मनसटाय हुनछ अवन तयसलटाई ्पूरटा 
गनने शवति ्वन । इसलटामी व्धटान र प्रकृव्त ्ु् ैलदे 
यसलटाई प्रमटावर्त ग््णछ ।

कुरआनबटाट मटावनसको मनसटायको प्रमटार– 
अललटाहलदे भननभुएको छ– “तयो सतय व्न 
(महटाप्रलय) अ्शय हुनदेछ, जसलदे चटाहनछ 
आफनो बटाससरटान ईश्वरकहटँा बनटाओस ् ।” 
(कुरआन : ७८/३९) 

कुरआनबटाट मटावनसको शवतिको प्रमटार– 
अललटाहलदे भननभुएको छ– “अललटाह कुनै 
्वन वयवतिमटावर उसको शवति भन्टा अवधक 
वजममद्े टारी व्न ुहुनन । उसलदे गरदेको ्णुय उसैको 
लटावग हो र उसलदे गरदेको ्टा् ्वन उसैलदे भोगन ु
्ननेछ ।” (कुरआन : २/१८३) 

> हटामीलदे मटावनसलटाई ्रप्र्श्णन गयछौं, अब ऊ कृ्तज् बनोस ््टा कृ्तघन । (कुरआन : ७६/३) 
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> यव  ् कसैलदे ्त्टाईमंटावर आक्मर गरदेर 
धन-सम्वत्त लट्ुयो र ्तक्ण  व्यो– ‘कदे  
गनु्ण ्टाई ! ्त्टाईकंो भटागयमटा नै लवुटन ुर 
व्वटन ुलदेवखएको रहदेछ’ कदे  ्त्टाई ं उसको 
्टावहयटा्त ्तक्ण लटाई मटानन ु हुनछ ? अह ँ
क्टाव् मटानन ु हुनन । वकनभनदे उसलदे 
आफनो इचछटा र चटाहनटालदे गरदेको छ ।

प्रकृव्तको प्रमटार– आज हटामी आफनै आखँटालदे ्देवखरहदेकटा छौं वक मटावनस आफनो इचछटा अनसुटार 
जदे मन ्छ्ण गछ्ण र जदे मन ््दैन ग्दैन, यसलदे मटावनसको इचछटा र शवतिलटाई प्रमटावर्त ग््णछ । उसको 
मनसटायलदे जनु कटाम हुनछ जस्ैत– वहड्ंन ुर जनु कटाम उसको मनसटायलदे हुँ् नै जस्ैत– ररसटाउन ुर अचटानक 
वचपलदेर लड्न,ु ्ु् ैमटा फरक छुट्यटाउन सवकनछ । ्तर मटावनसको मनसटाय र शवति अललटाहको मनसटाय 
र शवति भन्टा मटावर हुन सक्नै । 

अललटाहलदे भननभुएको छ– “व्तमीहरूमधयदे जो कोही ्वन सीधटा मटाग्ण आतमसटा्त गन्ण सकछ, 
व्तमीहरू जदे चटाहनछौ तयो हुँ् नै, अललटाहलदे जदे चटाहनहुुनछ तयही हुनछ ।” (कुरआन : ८१/२८-२९)

भलागय्लाई दोष ददन–ु
मटावनसको अवधकटार र अवख्तयटारलदे ग्टा्ण नै उसलटाई कटाय्णभटार, गनने र नगनने वजममद्े टारी सवुम्एको हो 

। तयसैलदे सतकमशीलदे सोझो मटाग्ण अ्नटाए बटा््त ्णुय ्टाउनदेछ भनदे ्षुमशीलदे कुमटाग्ण अ्नटाए बटा््त ्णड 
्टाउनदेछ ।

समरर रहोस ्! अललटाहलदे हटामीलटाई शवति भन्टा अवधक कुरटाको आ्देश व्नभुएको छैन, तयसैलदे 
भटागयलटाई ्ोष व्एर उ्टासनटा नगनु्ण बवुद्धमटानी होइन ।

्टा् गनु्ण भन्टा ्प्ू ्ण मटावनसलटाई रटाहटा हुँ् नै वक उसको भटागयमटा कदे  लदेवखएको छ ? अललटाहलदे 
मटावनसलटाई क्षम्तटा र अवधकटारकटा सटार सही र गल्त बटाटो छुट्यटाउनदे बवुद्ध व्नभुएको छ, तयसैलदे 
मटावनस आफनो इचछटालदे रटाम्ो ्टा नरटाम्ो कटाम गन्ण सकछ । यव् कसैलदे अ्रटाध गययो भनदे उसलदे तयसको 
सजटाय भोगन ु्ननेछ, ्तर भटागयलटाई ्ोष व्न ुहुँ् नै ।
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भलागयमलादर आसरलाकला कने ही फलाइदलाहरू–
भटागयमटावरको आसरटालदे मवुसलमको जी्नमटा ठपूलो असर ्टा््णछ, जस्ैत–

भटागयमटावरको आसरटालदे वयवतिलटाई वक्यटाशील भएर सतकम्ण गनने र अललटाहलटाई खशुी ्टानने प्रदेररटा 
व्नछ ।
आसरटा्टानहरूलटाई अललटाहमटावर व्श्वस्त भई सटाधन प्रयोग गनने आ्देश व्इएको छ । अललटाहको 
आ्देश वबनटा सटाधनलदे ्वन कदे ही फटाइ्टा हुनदे छैन, वकनभनदे सटाधन र नव्तजटालटाई ्वन उहटँालदे नै सवृष् 
गनु्णभएको छ ।
रसपूल (सललललटाहु अलैवह ् सललम) लदे भननभुएको छ– “व्तमीहरू लटाभ्टायक कटाममटावर धयटान 
्देऊ, अललटाहवस्त मद्द्त मटाग र ससु्ती नगर । यव् असफल भयौ भनदे ‘यव् मलैदे यसो गरदेको भए यस्तो 
हुनदे वरएन’  जस्तटा शब्हरू नभन, बरु यो भन– “अललटाहलदे जदे चटाहन ुभयो, तयही भयो, वकनभनदे 
‘यव्’ शब्लदे श्ैतटानी कटाय्णको ढोकटा खोलछ ।” (मवुसलम : २६६४) 

भटागयमटावरको आसरटालदे मटावनसलटाई आफनो औकटा्त वचननदे अ्सर ्टाउँछ र न ्त िमणड गछ्ण न ्त 
मटावत्तनछ, वकनभनदे ऊ आफनो भटागयमटा लदेवखएको ््त्णमटान र भव्ष्यको कुरटालटाई जटानन असमर्ण छ । 
मटावनस आफनो कमजोरीलदे ग्टा्ण नै अललटाहको सहटारटामटा बटँाचदेको हुनछ ।
सखुमटा रमटाउनदे र ्:ुखमटा आसँ ुझटानने मटावनसको बटानी हो । भटागयमटावरको सटँाचो आसरटालदे नै यसबटाट 
हटामीलटाई जोगटाउन सकछ, वकनभनदे आसरटा्टान सखुमटा िमणड नगररकन अललटाहको कृ्तज््तटा वयति 
गछ्ण भनदे ्:ुखमटा धयै्ण गछ्ण र तयसलटाई अललटाहप्रव्त सवुम् व्नछ । सटाय्, मदेरो भटागय व्धटा्तटालटाई यही 
मनजरु वरयो होलटा भनदेर आफनो वचत्त बझुटाउँछ ।

भटागयमटावरको आसरटालदे इष्यटा्ण जस्तो ख्तरनटाक रोगबटाट मवुति व्नछ । यव् कोही म भन्टा रटाम्ो र 
सम्नन छ भनदे यो अललटाहको कृ्टा हो । उहटँालदे नै उसको लटावग रटाम्ो अ्सरको ढोकटा खोलन ुभएको 
छ, वकनभनदे उसको खशुीमटा इष्यटा्ण गनु्ण अललटाहको वनर्णय र फैसलटामटावर औलंटा उठटाउन ुहो ।

भटागयमटावरको आसरटालदे आइ्रदेकटा कवठनटाईसँग लड्नदे आटँ ्लटाउँछ । मटुु बवलयो हुनछ, वकनभनदे 
मटावनसको आय ुर रोजी सबै ्वहलदे्देवख नै भटागयमटा लदेवखएको हुनछ र भटागय व््री्त कदे ही ्वन हुन 
सक्नै ।

भटागयमटावरको आसरटालदे आसरटा्टानको आसरटामटा झन उजटा्ण प्र्टान ग््णछ । अललटाहवस्त वनकट्तटा 
प्रटाप्त गनने अ्सर प्रटाप्त हुनछ । ्वुनयटँामटा उ्लबध सटाधन जटुटाएर अललटाहमटावर ्पूर्ण व्श्वटास गछ्ण । 
जी्नको हरदेक ्टाईलटा-्टाईलटामटा उहटँावस्त नै सफल्तटा र तयसमटावर कटायम रहन वबन्ती गछ्ण । 

भटागयमटावरको आसरटालदे मनमटा शटावन्त ्लटाउँछ, वकनभनदे आसरटा्टानहरूलटाई यो कुरटामटा व्श्वटास छ 
वक अललटाहलदे हटाम्ो भटागयमटा जदे लदेखन ुभएको छ, तयो अ्शय नै हुनछ, ्तर जदे लदेवखएकै छैन, तयो 
क्टाव् हुन सक्नै ।
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२
अल्लाह्े भिभरि आत्ला र हृदय्लाई भिर्क , इरयला्क, घ्ण्ड 

जस्ला हृदय रोगबलाट ्थला िरीररो बलाभहरी िलाग्लाई फोहोर र 
्ै् लाबलाट पभिरि पलार्ने आदिे भदर्िुएरो छ । यसो गदला्क अल्लाहरो 
भरिय र अस् िक्त बनर् सभरनछ । अल्लाह्े िनर्िुएरो 
छ– “अल्लाह्े धरैे ्ौबला (रिलायभचि्) गर्ने र सफला-सगुघर रहरे् 
वयभक्तहरू्लाई ्र् परलाउर् ुहुनछ ।” (रुरआर् : २/२२२)

अधयलाय सचूी

पभिरि्लारो अथ्क
पभिरि्ला रिलाप्त गर्ु्क

 पभिरि्ला रिलाप्त गर्ने ्रररला

  भदसला-भपसलाब गर्ने ्रररला

अपभिरि्ला
 सलार्ो अपभिरि्ला र िजू

् िज ूरसरी गरुँ  ?
 सलार्ो अपभिरि्ला दरू गर्ु्क

 ठू्ो अपभिरि्ला र सर्लार्

 समिोग िला ठू्ो अपभिरि्लापभछ रसरी पभिरि्ला रिलाप्त गर्ु्कपछ्क ?

 पलार्ीरो रियोगबलाट अस्थ्क हुर्ु
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> पवित्रताको अर्थ

पभिरि्लारो िलास्भिर अथ्क : सरसफलाई, 
िदु्ध्ला र सिचछ्ला हो ।

अल्लाह्े ्भुस्््लाई भिभरि आत्ला 
र बलाभहरी िलाग दिुै्लाई पभिरि पलार््क आदिे 
भदर्िुएरो छ । िरीररो बलाभहरी िलाग्लाई 
रितयक्ष अिैध चीजबीज र भदसला-भपसलाबबलाट 
सफला-सगुघर रलाखर्पुद्कछ िरे् भिभरि आत्ला्लाई 
भिर्क , इरयला्क, ्डलाह, घ्ण्ड, धोखला जस्ला हृदय 
रोगबलाट िदु्ध पलार्ु्क पद्कछ । यसो गररयो िरे् 
अल्लाहरो ्लायलारो हरदलार बनर् सभरनछ । 

अल्लाह्े िनर्िुएरो छ– “अल्लाह्े धरैे 
्ौबला (रिलायभचि्) गर्ने ्थला सफला-सगुघर रहरे् 
वयभक्तहरू्लाई ्र् परलाउर् ु हुनछ ।” (रुरआर् : 
२/२२२) 

अल्लाह्े स्लाह (र््लाज) पढ्र्रो ्लाभग 
पभिरि्ला्लाई अभर्िलाय्क गर्ु्किएरो छ, भरर्िरे् 
यस्े अल्लाहरो भर्रट्ला ्थला उहलाुँसुँग 
रुरलारलार्ी गर्ने सौिलागय रिलाप्त हुनछ । ्लार्ौं, रुरै् 
दिेरो रलाजला िला रलारट्रपभ्सुँग िटे गर्ने अिसर 
पलाउर् ु ियो िरे् ्पलाई ं रस्ो खला्रो पोिलार 
्गलाउर् ्र् परलाउर् ुहुनछ ? ्रेो भबचलार्ला ्पलाई ं
सबैिनदला रलाम्ो िस्त्र धलारण गरी भचभटकर परेर 
जलार् रचलाउर् ुहुनछ । तयसो िए भसङ्गो ससंलाररो 
एक्ो ् लाभ्रसुँग िट्ेर् जलाुँदला रस्ो हुर्पुछ्क ्  ?

> अल्लाह्े ् भुस्््लाई भिभरि आत्ला्लाई भिर्क  ् थला 
हृदय रोगबलाट र िरीररो बलाभहरी िलाग्लाई अिधै र 
फोहोरबलाट पभिरि गर्ने आदिे भदर्िुएरो छ । 

सलाह (नमाज) पढ्नको लागि 
चागहन ेपगित्रता के हो ?

अल्लाह्े ्भुस्््लाई स्लाह (र््लाज) पढ्र्, 
रुरआर््लाई छुर् िला रलाबलारो ्िलाफ (पररक्र्ला) 
गर््क भिभधपिु्कर अभर्िलाय्क रप्ला पभिरि्ला रिलाप्त गर्ने 
आदिे भदर्िुएरो छ, ्र रुरआर््लाई र्छोइरर् 
पलाठ गर््क, दआु गर््क र सतुर्रो ्लाभग पभिरि्ला रिलाप्त 
गर्ु्क बेस िभर्एरो छ ।

स्लाह पढ्र्रो ्लाभग भर्मर् दईु रुरलाहरूबलाट 
पभिरि हुर्पुछ्क–

आन्ररर 
अपभिरि्ला

िलाह्य अपभिरि्ला

२१



तपाईकं
ो पवित्रता

101

• फोहोर– ्हससु गर््क सकरे् रितयक्ष 
अपभिरि्ला्लाई इस्ला्ी भिधलार््े फोहर ्ै् ला 
िरे्रो छ । उपलासर्लारो ्लाभग यसबलाट पणू्क 
रप्ला पभिरि हुर्पुछ्क ।

• असल आधार पवित्रता हो । अपभिरि्ला 
िरे्रो पभछ उतपनर् हुरे् िला ्लागरे् रुरला हो । 
तयसै्े रुरै् ्गुला्ला फोहोर ्लागरेो िरंला 
हुनछ, ्र फोहोर दभेखदरै् िरे् तयो पभिरि हो, 
भरर्िरे्  हरेर रुरला्ला पभिरि्ला रै् अस् हो ।

• स्लाह (र््लाज) पढ्र्रो ्लाभग िरीर, 
्गुला र र््लाज पभढरे् सथलार् सबै्लाई समपणू्क 
भरभस्रला अपभिरि्लाबलाट अभर्िलाय्क रप्ला 
पभिरि पलार्ु्क पद्कछ ।

> फोहोर्लाई पलार्ी िला रुरै् पभर् िस्ु् े सफला गर्ु्क 
पयला्कप्त छ ।

> पवित्रता प्ाप्त गर््थ

फोहोर िसततुहरू–

१  ्लाभर्सरो भदसला-भपसलाब ।

२  रग्, ्र थोरै ्लारिला्ला छ िरे् फरर पददैर् ।

३
्लास ुखलार् अिैध गररएरला जर्लािरहरूरो 

््-्रुि । (पषृ्ठ र्०: २०२ हरे्ु्कहोस)्

४ रुरुर र सुुँगरु ।

५

्ृ्  जर्लािरहरू (्लास ुखलार् िधै गररएरला 
जर्लािरहरू यस अन्ग््क  पददैर्) ।  स्रण 
रहोस ्!  ्ृ्  ्लाभर्स, ्ृ्  ्लाछला र भररला 

फट्यलंाग्लाहरूरो िरीर पभिरि छ । (पषृ्ठ र्०: 
२०4 हरे्ु्कहोस)्

पगित्र हुनतु–
िरीर, रप्डला र ठलाउुँ्ला फोहोर-्ै् ला ्लागेरो 

छ िरे् पलार्ी्े धोएर िला रुरै् ्रररला्े सफला 
गययो िरे् तयो पयला्कप्त हुरे्छ । भरर्िरे् इस्ला्ी 
भिधलार््े तयस्लाई सफला गर्ने आदिे भदएरो छ । 
रुरुररो फोहोर (रला्, भपसलाब र भदसला) ्लागेरो 
छ िरे् तयस्लाई ७ चोभट; १ चोभट ्लाटो्े र 
६ चोभट पलार्ी्े धरु् िभर्एरो छ । यस बलाहरे 
अनय फोहोररो सफलाईपभछ तयसरो असर िला 
दलाग गएर् िरे् रेही फरर पददैर् । 

रसू्  (सल्ल ल्ाहु अ्ैभह ि सल् )् ्े एउटी 
भ्ह ल्ारो भ्हर्लािलारीरो बलारे ल्ा रिश्नरो जिलाफ ल्ा 

िनर्िुएरो छ– “रग् ल्ाई सफला गर्ु्क रै् पयला्कप्त हुनछ 
। तयसरो असर िला दलाग्े रेही फरर पददैर् ।” 
(अबदुलाऊद : ३६५) 
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गिसा-गपसाब िनने तररका–
• िौचला्य पसदला पभह्े दबे् ेखटु्ला भिरि रलाखर् ुबेस हुनछ । 

पसरे् बे्ला यो दआु पढ्र् ु : ‘भबभस्ल्लाह, अल्लाहुम् इनर्ी आउजभुबर भ्र््-खबुभुस ि्-्
खबलाइस’् । अथला्क् ह ेअल्लाह, बद्लास परुष र ्भह्ला िै् लार्रो उपद्रिबलाट भ्म्ो िरण्ला आउुँछु ।  

• भर्सररे् बे्ला पभह्े दलायलाुँ खटु्ला बलाभहर भर्रला्ेर भर्मर् दआु पढ्र् ु: ‘गफु्लार्र’ अथला्क् ह ेअल्लाह, 
क्ष्ला गर ।

• भदसला-भपसलाबरो बे्ला ्लाभर्सहरूरो र्जरबलाट गपु्तलाङ्गहरू्लाई छोपर् ुपद्कछ ।

• सलाि्कजभर्र ठलाउुँ्ला रभहलयै पभर् भदसला-भपसलाब गर्ु्क हुुँदरै् ।

• खलु्ला ठलाउुँ्ला, दु् ो्ला भदसला-भपसलाब गर्ु्क अिैध छ, भरर्िरे् तयस भिरि रहरेो भिषला् ुभररला्े 
टोकर् सकछ ।

• खलु्ला ठलाउुँ्ला भदसला-भपसलाब गदला्क भरब्ला (्करला) भ्र अर्हुलार ् थला भपठ्यूुँ फरला्कउर् ुहुुँदरै् । ् र घर 
भिरि रहरेला िौचला्यहरू्ला तयसो गदला्क रेही फरर पददैर् । रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैभह ि सल््) 
्े िनर्िुएरो छ– “भदसला-भपसलाब गदला्क भरब्लाभ्र अर्हुलार र भपठ्यूुँ र्फरला्कऊ ।” (बखुलारी : ३८६, 
्भुस्् : २६४) 

• भदसला-भपसलाबरो भछंटलाबलाट ्गुला र िरीर्लाई जोगलाउर् ुपद्कछ, ्ै पभर् र्ै ्लागेरो छ िरे् तयस्लाई 
धरु् ुपछ्क ।

• ्््रुि्लाई सफला गदला्क दबे् ेहला््लाई रियोग गर्ु्क  उत्त् हो ।

भदसला-भपसलाब गररसरेपभछ दईु्धये एउटला रुरला्लाभथ धयलार् भदर् ुपछ्क–

्ीर् िला ्ीर् िनदला बढी ढुङ्गला, ्लाटो, 
भटि ुिला अनय िस्ु् े ्््रुि्लाई 

सफला-सगुघर गर्ु्कपद्कछ। 
यस्लाई  ‹इभस्ज्लार› िभर्नछ ।

्््रुि्लाई पलार्ी्े सफला  गर्ु्क पछ्क । 

यस्लाई ‹इभस्नजला› िभर्नछ ।
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• अपभिरि्ला– आन्ररर अपभिरि्ला, यस्लाई दरू र्गरनजे् स्लाह पढ्र् ुभ्लदरै्, ्र यो फोहोर 
जस्ै ्हससु गरररे् िस् ुहोइर् ।

• पभिरि पलार्ी्े िज ूिला सर्लार् गरेर उक्त आन्ररर अपभिरि्लाबलाट पभिरि हुर् सभरनछ । 

पवित्र पानी– जस्ला फोहोर भ्भसएरो छैर् र पलार्ीरो रङ्ग, सिलाद र गनध पररि ््कर् िएरो छैर् िरे् 
तयो पभिरि पलार्ी हो । िज ूगररसरेपभछ जबसम् िज ूिगं हुुँदरै्, ्बसम् स्लाहहरू पढ्र् सभरनछ ।

अपवित्रता दुई विवसमिा छन–्

सलार्ो अपभिरि्ला– यस्ो अिसथला्ला िज ूगर्ु्कपछ्क ।

ठू्ो अपभिरि्ला– यस्ो अिसथला्ला परैू िरीर्लाभथ पलार्ी खनयलाएर र्हुलाउर् ुपछ्क ।

एउटला ्भुस््रो पभिरि्ला भर्मर् रुरलाहरू्े िङ्ग हुनछ र स्लाहरो ्लाभग िज ूगर्ु्कपछ्क–

१  वदसा-वपसाब गनुनु िा हािा खुव्िनु, अल्लाह्े िज ूिङ्ग गर्ने रुरलाहरूरो िण्कर् गददै 
िनर्िुएरो छ– “िला भ््ीहरू्धये रोही भदसला-भपसलाब गरेर आएरो होस ् ।” (रुरआर् : 
४/४३) 

जस्लाई स्लाह पभढरहरेो बे्ला हलािला खभुसरयो भर िनरे् िरंला ्लागछ उसरो ्लाभग रसू्  
(सल्ल्लाहु अ्ैभह ि सल््) ्े िनर्िुएरो छ– “जबसम् हलािला खसुरेरो आिलाज आउुँदरै् िला 
गनध ्हससु हुुँदरै् ्बसम् स्लाह्लाई छो््डर् ुहुुँदरै् ।” (बखुलारी : १७५, ्भुस्् : ३६१) 

२  वबना बाधि उत्तेजनापूिनुि गुप्ाङ्गलाई छुनु, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैभह ि सल््) 
्े िनर्िुएरो छ– “जस्े आफर्ो गपु्तलाङ्ग्लाई छुनछ, उस्े िज ूगर्ु्कपछ्क ।” (अब-ुदलाऊद : 
१८१) 

३  ऊँटिो मास ुखानु, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैभह ि सल््) भस् सोभधयो– ऊुँ टरो ्लास ु
खलाएपभछ िज ूगर्ु्कपछ्क ?  उहलाुँ्े िनर् ुियो– “हो ।” (्भुस्् : ३६०) 

४  वनन्द्ा, बौ्लापर् िला बेहोिी्े चे् र्ला गु् लाउर् ु।

सानो अपगित्रता र िजू–

> अपवित्रता
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‘भिभस्ल्लाह’ िरे्र 
िरु गर्ु्क ।

दिुै हला्हरू्लाई र्ला्डीसम् 
धरु्,ु  एर चोभट अभर्िलाय्क हो 
र ्ीर् चोभट धरु् ुउत्त् हो ।

२

३

१

म कसरी िजू िरुँ  र सानो अपगित्रालाई कसरी 
हटाउुँ  ?

जरु् बे्ला एउटला ्भुस्््े िज ू गर््क चलाहनछ उस्े सि्करिथ् िजरूो ्लाभग 
र्ीय् (संरलप) गर्ु्कपद्कछ । अथला्क् ् आफर्ो अपभिरिला्लाई हटलाउर् गइरहरेो छु 
िनरे् ्र्सलाय हुर्पुछ्क । भरर्भर र्ीय् र्गरनजे् रुरै् पभर् सतर््क सिीरृ् हुुँदरै् । 

रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैभह ि सल््) ्े िनर्िुएरो छ– “समपणू्क र््कहरू 
र्ीय््ला आभरि् छर् ्।” (बखुलारी : १, ्भुस्् : १९०७) 

तयसपभछ भर्मर् ्रररला अर्सुलार क्र्िः एरपभछ अरयो अङ्ग्लाई ्गला्लार 
पलार्ी्े धरु् ुपद्कछ–

्खु्ला पलार्ी हला्ेर रलाम्ोसुँग रुल्ला गर्ु्क,  एर चोभट 
अभर्िलाय्क हो र ्ीर् चोभट गर्ु्क उत्त् हो ।

िजूिो महति– िज ूअथिला पभिरि्ला रिलाप्त गर्ु्क उतरृष्ट ्थला ्हतिपणू्क सतर््क हो । यभद रोही सिचछ र 
िदु्ध ्र््े िज ूगछ्क िरे् अल्लाह्े उसरला समपणू्क पलाप ्थला गल्ीहरू्लाई पखलाभ् भदनछ । 

रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैभह ि सल््) ्े िनर्िुएरो छ– “जरु् बे्ला एउटला ्भुस्््े िज ूगछ्क, जब 
अर्हुलार धनुछ िरे् उसरो अर्हुलार्ला रहरेला समपणू्क पलापहरू जस्लाई उस्े आुँखला्े दखेरेो हुनछ, पलार्ीरो 
थोपलारो सलाथ्ला झरेर जलानछ, जब हला् धनुछ िरे् हला््े गरेरला समपणू्क पलाप पलार्ीरो थोपलारो सलाथ्ला झरेर 
जलानछ, जब खटु्ला धनुछ ्ब खटु्ला्े गरेरला समपणू्क पलाप पलार्ीरो थोपलारो सलाथ्ला झरेर जलानछ । यहलाुँसम् भर 

ऊ पणू्क भर्चि् र पभिरि हुनछ ।” (्भुस्् : २४४) 

> म कसरी िज ूगरुँ  ?
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४ र्लार्ला पलार्ी हला्ेर ्लाभथ ्लानर्ु र जो्ड्े सफला गर्ु्क, र्लार्ला रुरै् 
स्सयला छैर् िरे् हलािलाद्लारला पलार्ी भिरि ्लानर्ु ्सु्हब हो र र्लार्लाई 
पूण्क रप्ला सफला गर्ु्कपद्कछ ।  एर चोभट अभर्िलाय्क हो र ्ीर् चोभट 
गर्ु्क उत्त् हो ।

७

५ ६

८ ९

अर्हुलार धरु्,ु भर्धलार्ला 
रपला्दभेख भचउुँ्डोसम्, एर 
रलार्दभेख अरयो रलार्सम्, 
्र रलार् अर्हुलार्ला पददैर् । 
एर चोभट धरु् ुअभर्िलाय्क हो र 
्ीर् चोभट धरु् ुउत्त् हो । 

दबैु हला् औ ं् लादभेख 
रुभहर्लासम् धरु्,ु पभह्े 
दलायलाुँ अभर् बलायलाुँ धरु्पुछ्क 
। रुभहर्लाहरू िजू् ला 
सला्े्  छ ।  एर चोभट 
धरु् ुअभर्िलाय्क हो र ्ीर् 
चोभट धरु् ुउत्त् हो ।

टलाउरो्लाई ्सह गर्ु्क (घसर्)ु, दिुै हला्रला औ ं् लाहरू्लाई 
पलार्ी्ला भिजलाएर भर्धलारबलाट िरु गरेर पछलाभ्ड गध्कर्सम् ् ैजलार्,ु 
फेरर पछलाभ्डदभेख भर्धलारसम् भफ्ला्क लयलाउर् ु। टलाउरो र रलार्रो 
्सह एर पटर  ् लारि गर्ु्कपद्कछ । ् लाभथ उल्ेख गरे झैं ् ीर् पटर 
गर्ु्क पददैर् ।

दिुै रलार््लाई ्सह 
गर्ु्क (घसर्)ु, दिुै चोर 
औ ं् लाहरू्े दिुै 
रलार्रो भिरिपरट् 
र बढूी औ ं् ला्े 
रलार्रो बलाभहर परट् 
घसर् ुपछ्क ।

दिुै खटु्ला्लाई गो्ीगलाुँठो सम् 
धरु्,ु पभह्े दलायलाुँ अभर् बलायलाुँ 
खटु्ला धरु्पुछ्क । एर चोभट धरु् ु
अभर्िलाय्क हो र ्ीर् चोभट धरु् ु
उत्त् हो ।
िज ूगरेर ्ोजला ्गलाएरो छ िरे् सथलार्ीय्े 
२४ घनटला र यलारिी्े ७२ घनटला सम् ्सह गरी 
पभिरि्ला रिलाप्त गर्ु्क जलायज छ । (पषृ्ठ र्०: १०७ 

हरे्ु्कहोस)्
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ठूलो अपगित्रता र सनान–
्नान गनुनु पनने िारणहरू–

यभद रुरै् ्भुस्््े भर्मर्भ्भख् 
रुरलाहरू्धये रेही गछ्क िरे् उस्े अभर्िलाय्क 
रप्ला र्ुहलाउर्ु पछ्क । र्हुलाउर् ुिनदला अगलाभ्डरो 
अिसथला्लाई ठू्ो अपभिरि्ला िभर्नछ ।

यी रुरलाहरू यस रिरलार रहरेला छर्–्

१  मजजालते िीरनु ्खलन हुनु– सपर्ला 
िला भबपर्ला्ला जरु्सरैु अिसथला्ला िीय्क 
सख्र् िए्ला ।

िीय्क– रला्लार्नदरो चर् भिनदु् ला पगुद ैपरुषरो 
भ्ङ्गबलाट झट्रलारला सलाथै ्ीव्र िेग्े एर 
भरभस्रो ्मसलादलार से्ो ्र्पदलाथ्क  सख्र्  
हुनछ । तयस ्र् पदलाथ्क्लाई िीय्क िभर्नछ । 

२  सम्ोग गनुनु– स्त्रीरो योर्ी्ला भ्ङ्ग 
पसलाएपभछ अभर्िलाय्क रप्ला र्हुलाउर् ु
पछ्क, चलाह ेिीय्क सख्र् होस ्िला र्होस ्
। अल्लाह्े िनर्िुएरो छ– “यभद 
भ््ी ‘जरु्बुी’ (िीय्क सख्र् िएरो 
अिसथला्ला) छौ िरे् पभिरि्ला रिलाप्त गर ।” 
(अ्-््लाइदला : ५/६) 

३  मवहनािारी िा सतुिते रीिो रगत 
वन्िनु–

• ्भहर्लािलारी– ्भह्लारो पलाठेघरबलाट 
रितयेर ्भहर्ला भर्यभ्् भर्सररे् रग््लाई 
्भहर्लािलारी (हजै) िभर्नछ । सला् भदर् िला 
्भह्लारो सििलाि अर्सुलार रभ्बेिी हुर् 
सकछ ।

• सतुरेरी– बचचला िएरो बे्ला्ला ्भह्लारो 
पलाठेघरबलाट रेही भदर्सम् रग् भर्सरनछ ।

्भहर्लािलारी ्थला सतुरेरी िएरो बे्ला्ला 
्भह्लाहरूरला ्लाभग स्लाह पढ्र् र ब्् बसर् 
दिुै ्लाफ गररएरो छ । पभिरि िएपभछ रलाखर् 
र्सभरएरो ब्््लाई रजला (परूला) गर्ु्कपद्कछ, ्र 
पढ्र् र्पलाएरो स्लाह्लाई रजला (परूला) गर्ु्क पददैर् 
। यो अिभध्ला परुष्े स्त्रीसुँग यौर्समबनध 
बलाहरे सबै रुरलाहरू जस्ै– सुँगै खलार्, बसर् र 
सतुर् जलायज छ । रग् स्लाप्त िएपभछ अभर्िलाय्क 
रप्ला र्हुलाउर् ुपछ्क ।

अल्लाह्े िनर्िुएरो छ– “रजसि्लारो 
अिसथला्ला स्त्रीहरूबलाट अ्ग बस र पभिरि 
र्हुनजे्सम् उर्ीहरूरो र्भजर र्जलाऊ । पभिरि 
िएपभछ अल्लाहरो आदिे अर्सुलार जलाऊ ।” 
(रुरआर् : २/२२२) पभिरि हुर्रुो अभिरिलाय 
र्हुलाउर् ुहो ।

> अभर्िलाय्क सर्लार् गदला्क परैू िरीर्लाई पलार्ी्े 
भिजलाउर् ुरै् पयला्कप्त हुनछ । 
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सम्ोि िा ठूलो अपगित्रतापगि कसरी पगित्रता प्ाप्त 
िनतुनुपिनु ?  

पभिरि्लारो र्ीय््े परैू िरीर्लाई पलार्ी् ेभिजलाउर् ुरै् पयला्कप्त हुनछ ।

• ्र पणू्क ्रररला रे छ िरे्, पभह्े फोहोर्लाई सफला गर्ु्क, तयसपभछ स्लाहरो ्लाभग झैं िज ूगर्ु्क अभर् बल् 
परैू िरीर्ला पलार्ी हला्ेर रलाम्ोसुँग र्हुलाउर्पुछ्क । यसो गदला्क रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैभह ि सल््) रो 
सनुर््रो अर्सुरण हुनछ र बढी पणुय पभर् रिलाप्त हुनछ । 

• यभद र्हुलाएर ठू्ो पभिरि्ला रिलाप्त गछ्क िरे् यो उसरो िजरूो ्लाभग पभर् पयला्कप्त हुरे्छ, सर्लार्रो सलाथ्ला िज ू
गर्ु्क अभर्िलाय्क छैर् । ्र भिभधपिू्कर र्हुलाउर् ुरै् रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैभह ि सल््) रो ्रररला हो ।

पानीिो प्ररोगबाट असमरनु हुनु–
यभद एउटला ्भुस्् भिरला्ी हुरे् िला रोग बढ्रे् ्डर्े पलार्ीरो रियोगबलाट अस्थ्क छ िला पलार्ी 

र्िएरो िला थोरै पलार्ी जो खलार्भपर्रो ्लाभग ्लारि पयला्कप्त छ िरे् यस्ो अिसथला्ला ्लाटोबलाट 
्यम्ु्  (पभिरि्ला रिलाप्त) गर्ु्क जलायज छ ।

तरममुमिो तररिा– (भबभस्ल्लाह पढेर) दबैु हला््लाई पभिरि ्लाटो्लाभथ घसर्हुोस ् अभर् 
अर्हुलार ्थला दिुै हला््ला र्ला्डीसम् ्लर्हुोस ्। िज ूर सर्लार् दिुैरो ्लाभग एउटै ्रररला हो ।

मोजामागि मसह िनतुनु 
(घसनतु)–

एउटला ्भुस्््े खटु्ला धरु्रुो सलाटो ्ोजला िला 
परैू खटु्ला्लाई छोपरे् गरी ्गलाएरो जतु्तला्लाभथ 
्सह गर््क िधै छ, ्र रेही ि ्््क ला– िज ू गरेर 
्ोजला ्गलाएरो हुर्पुद्कछ र सथलार्ीय्े २४ घनटला 
र यलारिी्े ७२ घनटला सम् ्लारि  ्ोजला्लाभथ  ्सह 
गर््क सभरनछ । 

मसह गनने तररिा– हला््लाई पलार्ी्ला भिजलाएर 
खटु्ला्लाभथ ्लारि एर चोभट घसर् ु।

ठू्ो अपभिरि्लापभछ र्हुलाउदला जसरी िएपभर् 
(्ोजला फुरला्ेर) दिु ैखटु्ला्लाई पलार्ी्े धरु् ुपछ्क ।
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३
सलाह इसलामको आधार हो, भक्त र उसको सषृ्टिकराता बीच समबनध 

कायम गर्ने बष्लयो माधयम हो । तयसैले यसलाई ठूलो र महत्वपरूता 
उपासर्ाको संज्ा ष्िएको छ । अललाहले स्ायी, यात्ा, ष्बरामी र सकुशल 
हरेक अ्वस्ामा सलाह पढ्र् आिशे ष्िर्भुएको छ । 

 अधयाय सचूी

सलाहको स्ार् र ष््वशषेरा
सलाहका ष््वशषेराहरू
पाँच फरता सलाह र तयसका समयहरू
सलाह पढ्रे् ठाउँ
सलाह पढ्रे् रररका
म सलाह कसरी पढँु ?
सलाहका आधार र अष्र््वायता कुराहरू

 सलाहलाई भङ्ग गर्ने कुराहरू

 सलाहलाई मकरुह (खराब) गर्ने कुराहरू

सनुर्र सलाह भरे्को के हो ?
रमारको सलाह
अरार्
सलाहमा एकाग्ररा 
रमुाको सलाह
यात्ीको सलाह
ष्बरामीको सलाह
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सलाह (नमाज)

सलाहको वास्तववक अर्थ : प्ा त्ार्ा गर्ुता हो । 
भक्त र उसको सषृ्टिकराता बीच समबनध कायम गर्ने 
आधार हो । यसले अललाहको उपासर्ा, ष्बनरी र 
गहुारको उचच भा्व र अ त्ाहरूलाई समटेेको छ । 
भक्त उहाँलाई गहुाछता, उहाँसँग कारे्खसुी गछता, यो 
्ोत्ो संसार र आफर्ो असल ्वासरष््वकरालाई 
सष्मझिनछ । आफर्ो ईश्वरको मष्हमाको बोध गछता र 
सलाहमा रललीर् हुनछ । सलाहले इसलाममाष्् 
ष्हड्रे् धयैतारा प्िार् गछता र अतयाचार, िरुयता्वहार, 
अश्ील र अ्वज्ाबाट टाढा राखछ । 

अललाहले भनर्ुभएको छ– “ष्र्श्चय रै् 
सलाहले अश्ील कायता र्ा र्राम्ो कुराहरूबाट 
रोगाउँछ ।” (कुरआर् : २९/४५) 

सलाह, शारीररक उपासर्ाहरूमधये एउटा महत्वपरूता उपासर्ा हो । यसमा हृिय, मष्सरषक र ष्रब्ो 
सबै समा्वेश रहकेो हुनछ । यसको महत्व धरैेरसो कुराहरूमा िखेा पछता, रीमधये केही यस प्कार रहकेा 
छर्–्

सलाहको सरान–

१  यो इसलामको दोस्ो ठूलो आधार हो, रसलू (सललललाहु अलैष्ह ्व सललम) ले भनर्भुएको 
छ– “इसलाम पाँच कुराहरूमाष्् आधाररर छ– अललाह बाहके अरु कोही सतय उपासय छैर् र 
महुममि (सललललाहु अलैष्ह ्व सललम) अललाहका रसलू (सनिटेिा) हुर् ्भनरे् कुराको ग्वाही 
ष्िर् ुर सलाह कायम गर्ुता  ।” (बखुारी : ८, मषु्सलम : १६) 

समरर रहोस ्! यो इसलामको बष्लयो रग हो र रग बष्लयो छैर् भरे् घर किाष्प बष्लयो हुर् सकिरै् । 

> सलाहको स्ान र विशेषता
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२  सलाहले एउटा मुवसलम र काविरमा िरक पारेको छ,  रसलू (सललललाहु अलैष्ह ्व 
सललम) ले भनर्भुएको छ– “माष्र्स, ष्शकता  र कुफ्र (अ्वज्ा) बीच फरक पार्ने कुरा सलाह 
छोड्र् ुहो ।” (मषु्सलम : ८२) 

उहाँले भनर् ुभयो– “हामी र उर्ीहरू बीच ररु् सष्नध हो तयो सलाह हो, रस त्ा रसले यसलाई 
छोड्यो उसले अ्वज्ा गययो ।” (ष्रष्मतारी : २६२१, ष्र्साई : ४६३)

३
 अललाहले यात्ामा, घरपररवारमा, युद्धको मैदानमा, विरामी भएको र सकुशल रहेको 

समपूर्थ अवसराहरूमा अवनवाय्थ रुपमा सलाह पढ्ने आदेश वदनुभएको छ । अललाहले 
भनर्भुएको छ– “सलाहहरूको सरुक्ा गर ।” (कुरआर् : २/२३८)  

अललाहले आफर्ा आस्ा्वार्हरूको ष््वशषेराको ्वरतार् गिदै भनर्भुएको छ– “उर्ीहरू आ-आफर्ा 
सलाहलाई सरुष्क्र राखिछर् ्।” (कुरआर् : २३/९)

सलाहका ववशेष्ताहरू–

सलाहको ष््वशषेराको बारेमा कुरआर् र हिीसमा धरैे प्मारहरू छर्,् रीमधये केही यस प्कार 
रहकेा छर्–्

१  यसले पापहरूलाई पखावल वदनछ,  रसलू (सललललाहु अलैष्ह ्व सललम) ले भनर्भुएको छ– 
“पाँच फरता सलाहहरू र रमुािषे्ख अकयो रमुासमम ठूलो पाप गरेको छैर् भरे् यसले समपरूता पापहरूलाई 
पखाष्ल ष्िनछ ।” (मषु्सलम : २३३, ष्रष्मतारी : २१४)

२  यसले मुवसलमको जीवनलाई प्रकाशमय िनाउँछ, सतकमताको पे्ररा ष्िनछ र कुकमताबाट 
रोगाउँछ, अललाहले भनर्भुएको छ– “ष्र्श्चय रै् सलाहले अश्ील कायता र्ा र्राम्ो कुराहरूबाट 
रोगाउँछ ।” (कुरआर् : २९/४५) रसलू (सललललाहु अलैष्ह ्व सललम) ले भनर्भुएको छ– “सलाह 
प्काश हो ।” (मषु्सलम : २२३)

३  कयाम्त (महाप्रलय) को वदन भक्तसगँ सव्थप्ररम सलाहको िारेमा सोवधनेछ, यष्ि यसमा 
सफल भइयो भरे् बाँकी खड्ुष्कलाहरूमा सफलरा प्ाप्त हुरे्छ र यसमा रै् असफल भइयो भरे् अनय 
सतकमताहरू बेकार हुरे् छर् ्। 

रसलू (सललललाहु अलैष्ह ्व सललम) ले भनर्भुएको छ– “कयामर (महाप्लय) को ष्िर् भक्तसँग 
स्वताप््म सलाहको बारेमा प्श्न हुरे्छ । यष्ि यसमा सफल भइयो भरे् बाँकीमा सफलरा प्ाप्त हुरे्छ र 
यसमा रै् असफल भइयो भरे् बाँकीमा पष्र् असफल भइरे्छ ।” (अलमोअरमलु-औसर ष्लत्तब्ार्ी 
: १८५९)
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सलाह एउटा मषु्सलमको लाष्ग 
आर्निमय क्र हो । सलाह पढ्िा रब 
आफर्ो अललाहष्सर िखुसेो पोखिछ र 
कारे्खसुी गिताछ, तयष्रखरे उसले मर्को 
सनरषु्टि र अललाहको पे्म पाउँछ ।

सलाहले रसलू (सललललाहु अलैष्ह 
्व सललम) लाई बढी आर्ष्निर 
बर्ाउथयो । उहाँले भनर्भुएको छ– 
“मरेो आखँाको शाष्नर र खशुी 
सलाहमा राष्खएको छ ।” (ष्र्साई : 
३९४०)

उहाँ आफर्ो मोअष््रर् (अरार् 
ष्िरे् रयष्क्त) ष्बलाल (रष्रयललाहु 
अनहु) लाई भनर् ुहुनथयो– “ए ष्बलाल ! 
सलाहद्ारा मलाई शाष्नर िऊे ।” (अब-ु
िाऊि : ४९८५)

ररु् बेला रसलू (सललललाहु अलैष्ह 
्व सललम) लाई कुरै् ठूलो समसया 
आई पथययो तयस बेला उहाँ सलाहको 
लाष्ग हराररर् ु हुनथयो । (अब-ुिाऊि : 
१३१९)

कुन वयवक्तमावर सलाह अवनवाय्थ छ ?

सलाह हरेक मषु्सलम, बषु्धिमार्, बाष्लग परुुष 
र मष्हलामाष्् अष्र््वायता छ । मष्हलाहरूले 
माष्सकधमता र्ा सतुकेरी भएको बेला सलाह 
पढ्र् ु हुिँरै् र पष््वत् भएपष्छ पष्र् करा (परूा) 
गर्ुता पिदैर् । (पषृ्ठ र्०: १०६ हरे्ुताहोस)्

१५ ्वषता पगुेको हुर् ु।

गपु्ताङ्गहरूमा खस्ो रौं ष्र्सकर् ु।

 सपर्ा ्वा ष्बपर्ामा ्वीयता सखलर् हुर् ु।

मष्हलालाई माष्सकधमता आउर् ु ्वा गभता 
बोकर् योगय हुर् ु।

वयसक हुनुका पवहचानहरू–
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१  पववत् हुनु,  यसको वयाखया अगावि भैसकेको छ । (पषृ्ठ र्०: २०१ हरे्ुताहोस)्

२  पदा्थ गनु्थ (अङ्गहरूलाई छोपनु),

अङ्गहरूलाई छोपर्को लाष्ग छोटो, कष्सलो, पारलो र पारिशशी लगुा होइर्, बरु परैू शरीरलाई 
छोपरे् खकुुलो र बाकलो कपडा लगाउर् ुपिताछ ।

पिाता रीर् प्कारका छर्–्

मष्हलाको पिाता– बाष्लग मष्हलाले सलाह पढ्िा अर्हुार र हतकेलाबाहके ष्शरिषे्ख पाऊसमम परैू 
शरीरलाई छोपर् ुपछता ।

>  बाष्लग मष्हलाले सलाह पढ्िा अर्हुार र हतकेलाबाहके परैू शरीरलाई छोपर् ुपछता ।

> सलाहका लावि चावहने शत्तहरू के के हुन् ?

बचचाको पिाता– मात् गपु्ताङ्गहरूलाई छोपर् ुपयाताप्त छ ।

परुुषको पिाता– ्वयसक परुुषले र्ाईटोिषे्ख घुडँासमम छोपर् ुपछता ।

अललाहले भनर्भुएको छ– “ह ेआिमका सनरार् हो ! ष्रमीहरू हरेक सलाहको बेलामा उत्तम श्ङ्ृगार 
र राम्ो ्वस्त्र धारर गर ।” (कुरआर् : ७/३१) गपु्ताङ्गहरूलाई छोपर् ुसबैभनिा कम श्ङ्ृगार हो । 
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३  किब्लाकिर मखु गरुनु–

अललाहले भनर्भुएको छ– “ष्रमी 
रहाँसकैुबाट ष्र्सके पष्र् सलाहमा आफर्ो 
अर्हुार मष्सरि ेहराम (काबा) ष्रर फकाताऊ ।” 
(कुरआर् : २/१४९)

• ष्कबला– पष््वत् काबा रै् मषु्सलमहरूको 
ष्कबला हो । यसलाई सनिटेिाहरूको पखुाता 
इब्ाहीम (अलैष्हससलाम) ले आफरै् हारले 
ष्र्मातार गर्ुताभएको ष््यो । सनिटेिाहरूले तयही 
पष््वत् काबाको ह्र गरे, रर काबामा र् 
फाइिा पयुाताउरे् शष्क्त छ, र् हाष्र् पयुाताउरे् रै् । 
अललाहले ष्कबलारफता  मखु गरेर सलाह पढ्र् 
आिशे ष्िर्भुएको छ, राष्क ष््वश्वकै समपरूता 
मषु्सलमहरू एउटा केनद्रष््वनिमुा केष्नद्रर हुर् 
सकौं । तयसैले हामी काबाष्रर अर्हुार गरेर 
अललाहको उपासर्ा गछछौं ।

> अललाहले भनर्भुएको छ– “ष्र्श्चय रै् 
आस्ा्वार्हरूमाष्् समयको पालर्ाका सा् 
सलाह अष्र््वायता गररएको छ ।” (कुरआर् : 
४/१०३)

• काबालाई िषे्खरहकेो छ भरे् तयसै रफता  मखु 
गर्ुता अष्र््वायता छ । यष्ि टाढा छ भरे् मककाष्रर 
अर्हुार गर्ुता रै् पयाताप्त हुनछ । अष्लकष्र यराउरा 
भएमा केही फरक पिदैर् । रसलू (सललललाहु 
अलैष्ह ्व सललम) ले भनर्भुएको छ– “प्ूवता 
र पष्श्चमको बीचमा ष्कबला छ ।” (ष्रष्मतारी : 
३४२)

• यष्ि रोग ्वा अशक्ताले गिाता ष्कबलाष्रर मखु 
फकाताउर् असम त्ा छ भरे् उसले ष्कबलाष्रर 
मखु गर्ुता पिदैर्, ष्कर्भरे् अशक्तलाई अष्र््वायता 
कुराहरू पष्र् माफ गररएका छर् ्। अललाहले 
भनर्भुएको छ– “य्ासमभ्व अललाहष्सर 
डराऊ ।” (सरुाह रगाबरु् : ६४/१६)

४  स्लाहिो समय हुर–ु

समय हुर् ुसलाहको लाष्ग शरता हो । तयसैले 
समय भनिा प्ूवता सलाह पढ्र् ु ्वा समय भनिा 
ष्ढलो गर्ुता हुिँरै् । अललाहले भनर्भुएको 
छ– “ष्र्श्चय रै् आस्ा्वार्हरूमाष्् समयको 
पालर्ाका सा् सलाह अष्र््वायता गररएको छ ।” 
(कुरआर् : ४/१०३)

समय समिनधी केही महतवपूर्थ कुराहरू–

• समयको शरुु्वारमा सलाह पढ्र् ुबेस हुनछ ।

• समयम ै अष्र््वायता रुपमा सलाह पढ्र् ु पिताछ, 
र्त् पाप लागछ ।

• ष्र्नद्रा ्वा भलूचकूले गिाता सलाह छोड्यो भरे् 
समझिर्ा हुरे् ष्बष्त्तकै ष्ढलो र्गररकर् सलाह 
पढ्र् ुपिताछ ।
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अललाहले मषु्सलमहरूमाष्् ष्िर्रारमा पाँच चोष्ट सलाह (र्मार) पढ्र् अष्र््वायता गर्ुताभएको छ 
। यो इसलामको ठूलो र अष्र महत्वपरूता आधार हो । यसको लाष्ग ष्र्मर्ष्लष्खर समय राष्लका 
रोष्कएको छ–

िज्रको सलाह– यो िईु रकारको सलाह हो । प्ार: काल (फज्रको अरार्) 
िषे्ख यसको समय प्ारमभ हुनछ र ष्झिसष्मसे उ्यालो (सयूता उिय भनिा केही 
क्र अष्घसमम) रहनछ ।

अस्को सलाह– यो चार रकारको सलाह हो । यसको समय रहुरको 
समय समाप्त भएिषे्ख सयूातासर भनिा केही अष्घसमम रहनछ । सयूताको 
प्काश धष्मलो र्ा पहेंलो हुर् ुप्ूवता रै् यसलाई पष्ढसकर् ुपछता ।

ईशाको सलाह– यो चार रकारको सलाह हो । यसको समय मष्ग्रबको 
समय समाप्त भएिषे्ख मधय रारसमम रहनछ । कारर्वश यसलाई प्ार: 
काल (फज्रको अरार्) समम पढ्र् सष्कनछ । 

जुहरको सलाह– यो चार रकारको सलाह हो । यसको समय अपरानहमा 
सयूता ढलकेिषे्ख कुरै् पष्र् ्वसरकुो छायाँ उसको बराबर हुनरेलसमम रहनछ ।

मवरििको सलाह– यो रीर् रकारको सलाह हो । यसको समय सयूातासर 
भएपष्छिषे्ख गोधलुी साँझिसमम रहनछ ।

सलाह पढ्र्को लाष्ग सलाहको समय सारररी र पात्ोमाष्् भरोसा गर्ुता पयाताप्त हुनछ ।

> पाँच फज्त सलाह र त्यसका सम्यहरू
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> सलाह पढ्ने ठाउँ

इसलामले सामषु्हक रुपमा रमारका सा् सलाह पढ्रे् आिशे ष्िएको छ र यसको लाष्ग मष्सरिलाई 
प्ा्ष्मकरा ष्िएको छ । यसो गिाता एक आपसमा भाइचारा, माया, पे्म, सरे्ह र्ा सिभा्व पलाउँछ 
। एक अकातालाई ष्चनरे्, आपसमा ि:ुख-पीडा बाँड्रे् अ्वसर पाइनछ । तयसैले रमारको सलाहलाई 
एकलै पढेको सलाह भनिा बढी पणुय प्िार् गररएको छ । रसलू (सललललाहु अलैष्ह ्व सललम) ले 
भनर्भुएको छ– “एकलै र्मार पढ्र् ुभनिा रमारका सा् पढ्िा २७ गरुा बढी स्वाब (पणुय) प्ाप्त 
हुनछ ।” (बखुारी : ६१९, मषु्सलम : ६५०, अहमि : ५९२१) 

अललाहले आफर्ो अपार कृपाले हरेक (पष््वत्) ठाउँमा सलाह पढ्र् ्वैध गर्ुताभएको छ । रसलू 
(सललललाहु अलैष्ह ्व सललम) ले भनर्भुएको छ– “अललाहले समपरूता धररीलाई मरेो र मरेो 
अर्युायीको ष्र्ष्मर मष्सरि र पष््वत् बर्ाउर् ुभएको छ । तयसैले ररु्सकैु ठाउँमा सलाहको समय 
हुनछ, तयही ँसलाह पढ ।” (बखुारी : ३२८, मषु्सलम : ५२१)

इसलामले सलाहको लाष्ग ठाउँ पष््वत् हुर्पुछता भनरे् शरता राखकेो छ । अललाहले भनर्भुएको छ– “हामीले 
इब्ाहीम र इसमाईलष्सर हाम्ो घरलाई र्वाफ, एष्रकाफ (आफूलाई मष्सरिमा सीष्मर राखरे गरररे् एक 
प्कारको उपासर्ा), रुकू र स्िा गर्नेहरूका लाष्ग पष््वत् राखर् ्वचर् ष्लयौं ।” (कुरआर् : २/१२५) 

समरर रहोस ्! फोहोर र्भएको ररु्सकैु ठाउँमा सलाह पढ्र् सष्कनछ, ष्कर्भरे् धररी ्वासर्वमा 
पष््वत् रै् हुनछ । 

सलाह पढ्रे् ठाउँमा ष्र्मर् कुराहरूमा धयार् पयुाताउर् ुपछता–
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स्लाह पढ्र ेठलाउँ सम्बन्धी करयमहरू–
१   कुनै ठाउँमा सलाह पढेर अरु कसैलाई दु:ख नवदनु, रसरै– सडकको पेटी, सा्वतारष्र्क बाटो 

र ष्र्षषे्धर क्ेत्मा सलाह पढेर बाटो राम गर्ुता इतयाष्ि । रसलू (सललललाहु अलैष्ह ्व सललम) 
ले भनर्भुएको छ– “रारे्र ्वा र्रारे्र कसैलाई ि:ुख ष्िर् ुहुिँरै् ।” (इबरे् मारा : २३४०, अहमि 
: २८६५)

२   सलाह पढ्ने ठाउँमा भक्तलाई वदकक पानने िाजा गाजाको आवाज वा धयान आकवष्थ्त 
गनने कुनै ्तसवीर हुनु हुदैन ।

३   यस्तो ठाउँ नहोस ्जहाँ सलाह पढ्दा मावनस खयाल ठट्ाको पात् िनोस,् रसरै– रड्याहा 
र भिेभा्व गर्ने रयष्क्तहरू भएको ठाउँ । अललाहले काष्फरहरूको ि्ेवीि्ेवरालाई गाली ष्िर्बुाट 
यसै काररले रोकर् ुभएको छ ष्क ष्रर्ीहरू अज्ार्रा्वश अललाहलाई गाली र्गरुर् ्। 

अललाहले भनर्भुएको छ– “यी अ्वज्ाकारीहरूले अललाह बाहके रसलाई पू् य ठानछर् ्तयसलाई 
गाली र्गर अनय्ा ष्रर्ीहरूले पष्र् सीमा उललंघर् गिदै अज्ार्रा्वश अललाहलाई गाली गर्ने छर् ्।” 
(कुरआर् : ६/१०८)

 तयो ठाउँ अललाहको अवज्ाको लावग निनाइएको होस,् रसरै– र्ाचघर, ष्डसको, ष्बयर, 
बार रसरा ठाउँहरूमा सलाह पढ्र् ुहुिँरै् । 

४
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अललाहले आफर्ो 
कृपाले समपरूता 

ठाउँलाई सलाह पढ्र् 
योगय बर्ाउर् ुभएको 

छ ।

के रपाई ंरमारको सा् मष्सरिमा सलाह पढ्र् सकर् ुहुनछ ?

यष्ि ठाउँ पष््वत् छ भरे् तयसमा सलाह पढ्िा अरुलाई अपठ्यारो र हुिँरै् 
?  रसरै– सा्वतारष्र्क बाटो ।  

के सलाह पढ्रे् ठाउँमा माष्र्सको धयार् अकयोष्रर अलझिाउरे् कुरै् रस्वीर 
्वा ठूलो आ्वार र छैर् ?

मष्सरिमा पढ्र् सकर् ुभएर् भरे् के अनय ठाउँ अपष््वत् हो र ?

पककै पष्र् परुुषले मष्सरिमा गएर रमारको सा्मा 
सलाह पढ्र् ुपछता । यो अललाहको र्ररमा महार् र 
ष्प्य सतकमता हो । मष्हलाहरू पष्र् मष्सरिमा गएर 

सलाह पढ्र् सकछर् ्। 

माष्र्सलाई ि:ुख ष्िर् ु्वा सलाह पढेर बाटोलाई 
सांघरुो पार्ुता हराम हो, तयसैले अकयो ठाउँ रो्र्हुोस ्। 

धयार् अलझिाउरे् समपरूता कुराबाट टाढा भएर सलाह 
पढ्र् ुपछता ।

अपष््वत् ठाउँमा सलाह पढ्र् ुअ्वैध (हराम) छ । 
अललाहले सलाहको लाष्ग पष््वत्रालाई अष्र््वायता 

गर्ुताभएको छ ।

हो

हो

हो

हो

होइर्

होइर्

होइर्

होइर्

> सलाह पढ्ने ठाँऊ
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१  र्ीयर (संकलप) गर्ुता– 

सलाह सही हुर्को लाष्ग र्ीयर अष्र््वायता छ । 
अ्ातार यो उपासर्ा अललाहकै लाष्ग हो भनरे् 
हृियिषे्ख संकलप गर्ुतापिताछ, रसरै– मष्ग्रब, ईशा 
्वा ररु् सलाहको समय हुनछ, तयसैको र्ीयर 
गर्ुता ।  र्ीयर गिाता मखुले भनर् ुपिदैर्, बरु मर् र 
मष्सरषकमा गरररे् दृढ संकलप रै् पयाताप्त हुनछ, 
ष्कर्ष्क र्ीयर गिाता मखुले रै् भनर् ु पर्ने कुरा 
रसलू (सललललाहु अलैष्ह ्व सललम) र उहाँका 
सहाबा (सा्ीहरू) बाट प्माष्रर छैर् ।

२  ष्कयाम–  सलाहको लाष्ग उष्भएर अललाहु 
अकबर भनि ै ि्ुवै हतकेलालाई ष्कबलाष्रर 
फकाताएर आफर्ो काँध ्वा अष्ल माष््समम 
उठाउर् ुपिताछ ।

रकबीर ‘अललाहु अकबर’ शबिले मात् 
सलाहको प्ारमभ हुरे्छ ।  

यसको अ त्ा : अललाहको महार्रा र प्शसंा रयक्त 
गर्ुता हो ।  यो िषु्र्याँ र यसमा भएभरका समपरूता 
आर्नि र्ा आकांक्ाहरू भनिा अललाह 
महार् हुर् ्।  तयसैले सांसाररक कुराहरूलाई 
एकाष्रर राखी महार् र स्वताशष्क्तमार् ्
अललाहमा समष्पतार होऔ ं।

३  रकबीरपष्छ िायाँ हारलाई बायाँ हारमाष्् 
राखरे छारीमा बाँधर् ुर ष्कयामको बेलामा 
यसरै गरी राखर्पुिताछ ।  

४  तयसपष्छ ‘सबुहार् कललाहुमम ्व 
ष्बहष्मिक ्व रबार कसमकु ्व रआला 
रदु्क ्वला इलाहा गैरुक’ पढ्र् ु पिताछ, 
यसलाई इष्सरफराहको िआु भष्र्नछ ।

५  तयसपष्छ ‘अऊर ुष्बललाष्ह ष्मर्श-्शरैा 
ष्र्रतारीम’ पढ्र् ुपिताछ ।  

> सलाह पढ्ने तररका
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यसको अ त्ा : पापी शरैार्को उपद्र्विषे्ख 
अललाहको शरर चाहनछु भनरे् हो ।  यसलाई 
इष्सरआरह भष्र्नछ ।

६  तयसपष्छ ‘ष्बष्समलला ष्हरताहमा ष्र्रताहीम’ 
पढ्र् ुपिताछ ।  यसको अ त्ा :  अललाहको 
र्ामबाट शभुारमभ गिताछु भनरे् हो ।

७  तयसपष्छ ‘कुरआर्’ पढ्र् ु पछता ।  यो 
कुरआर्को सबैभनिा महार् सरूह हो ।

• अललाहले उक्त सरूहलाई रसलूमाष्् 
अ्वररर गरेर ठूलो उपकार गर्ुताभएको छ ।  
उहाँले भनर्भुएको छ– “्वासर्वमा, हामीले 
ष्रमीलाई िोहोयाताई पष्ढरे् सार्वटा आयरहरू 
र महार् कुरआर् प्िार् गरेका छौं ।” (कुरआर् 
: १५/८७) 

सार्वटा आयरहरूको रातपयता– ‹कुरआर्› 
हो, ष्कर्भरे् यसमा सार्वटा आयरहरू छर् ्र 
समपरूता सलाहमा िोहोयाताएर पढ्र् ुपिताछ ।

• कुरआर्लाई रसरी भए पष्र् ष्सकर् ु पछता, 
ष्कर्भरे् यो सलाहको आधार हो । यसलाई 
इमाम (अग्ुवा), मकु्तिी (इमामको अर्सुरर 
गरेर सलाह पढ्रे् रयष्क्त) र मनुफररि (एकलै 
सलाह पढ्रे् रयष्क्त) सबैले सलाहको प्तयेक 
रकारमा पढ्र् ुपिताछ ।

८  ‘कुरआर्’ पष्ढसकेपष्छ ्वा इमामको 
केरार (कुरआर्को पाठ)  सरेु्पष्छ 
आमीर् भनर्पुिताछ । 

 यसको अ त्ा : ह े अललाह यो पकुारलाई 
स्वीकार गरर ष्िर्हुोस ्  भनरे् हो ।

जसलाई कुरआन र अनय दुआहरू याद 
छैन भने उसले के गनु्थपछ्थ ?  

यष्ि कसैले भखतार इसलाम ग्रहर गरेको 
छ र उसलाई कुरआर् र्ा अनय िआुहरू 
कणठसर छैर् भरे् उसले ष्र्मर् कुरामाष्् 
धयार् ष्िर् ुपिताछ ?

• सकेसमम सलाहका अष्र््वायता कुराहरू ष्छटै् 
कणठ गर्ुतापछता, ष्कर्ष्क अरबी भाषा बाहके 
अरु कुरै् भाषामा सलाह हुिँरै् । यी कुराहरू 
ष्र्मर् छर्–्

कुरआर्, रकबीर, सबुहार् रष्बबयल-्
अरीम, सष्मअललाहु ष्लमर् ् हष्मिह, 
रबबर्ा ्व लकल-्हमि, सबुहार् रष्बबयल-्
आ’ला, रष्बबग ् ष्फरली, रशहहुि, 
िरुि-शरीफ र अससलाम ु अलैकुम ्व 
रहमरलुलाह । 

• कुरआर् र अनय िआुहरू कणठसर 
हुर् ु भनिा अगाष्ड (सबुहर्ाललाह) 
(अलहमिषु्लललाह) (अललाहु-अकबर) 
्वा कणठ भएका आयरहरूलाई ष्कयामको 
बेलामा िोहोयाताउर् ु पिताछ । अललाहले 
भनर्भुएको छ– “सकेसमम अललाहष्सर 
डर ।” (कुरआर् : ६४/१६) 

• उसले यो राष्लमको अ्वष्धमा रमारको 
सा्मा सलाह पढ्र् ष्र्कै धयार् ष्िर् ुपिताछ 
। यसो गिाता सलाहको सही रररका ष्सकरे् 
अ्वसर पाउँछ र केही कमी हुनछ भरे् 
इमामले तयो कमीलाई परूा गर्ुताहुनछ ।
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सरूह िाव्तहाको अर्थ–

(अलहमि ु ष्लललाही रष्बबल ् आलमीर्)– समपरूता  प्शसंाहरू अललाहकै ष्र्ष्मर छर्,् रो समपरूता 
रगरका पालर्कराता हुर् ्। ्वाह्य र्ा आनरररक समपरूता ्वरिार् उहाँकै िरे् हो । उहाँको माया र आिरले 
हाम्ो मर् ओरप्ोर छ । 

अर्थि– उहाँ रै् हाम्ो पालर्कराता, प्भ,ु माष्लक र री्वर्िारा हुर् ्। 

आलमीन– अललाह बाहके माष्र्स, ष्रनर्, फररशरा, रर्ा्वर, कीरा फट्यांग्राको रे रष्र िषु्र्याँ छर् ्
सबैलाई ‹आलमीर्› शबिले समटेेको छ । अर: उहाँ रै् समपरूता रगरका ्वासरष््वक माष्लक हुर् ्।

(अरताह्ा ष्र्रताहीम)– उहाँ अतयनरै करुरामय र परम ियाल ुहुर् ्।  यी ि्ुवै अललाहका पष््वत् र्ाम हुर् ्।

(अरताह्ार्)– परम ियाल ु। िषु्र्याँमा र अललाहले मषु्सलम, गैर-मषु्सलम, राम्ो र र्राम्ो हरेकमाष्् िया 
गर्ुताहुनछ । रर (अरताहीम) मतृयपुष्छको री्वर्मा असल भक्त (मषु्मर्) माष््  मात् िया गर्ुता हुरे्छ ।

(माष्लष्क यौष्मद्ीर्)– महाप्लयको ष्िर् ष्हसाबष्कराबका माष्लक हुर् ्। यो कुराले मषु्सलमहरूलाई 
महाप्लयको ष्िर्को समरर गराउँछ र बढी सतकमता गर्ने पे्ररा ष्िनछ ।

(इययाक र्ाबिु ु्व इययाक र्सरईर्)्– ह ेअललाह, हामी रपाईकैं उपासर्ा गछछौं र री्वर्को पाईला-
पाईलामा रपाईबंाट रै् सहायरा मागछौं । रपाईसंँग अरु कसैलाई साझििेार बर्ाउिरै्ौं । ष्कर्ष्क सारा 
माष्मला रपाईकैं हारमा छ, कोही पष्र् कर बराबर अष्खरयार राखिरै्र् ्। 

(इह् ष्िर्ष्ससरारल मसुरकीम)– ह ेअललाह, हामीलाई सीधा मागतािशतार् गरी ष्िर्हुोस ् र तयसैमाष्् 
दृढराप्ूवताक अष्डग रहरे् साहस ष्िर्हुोस ्। इसलाम रै् सीधा मागता र स्वगताष्रर डोयाताउरे् एक मात् मागता हो । 
एउटा भक्तको लाष्ग यसमाष्् अष्डग रहर् ुभनिा आर्निको अरु कुरै् बाटो छैर् ।

(ष्सरारललिीर् अर् ्अमर अलै ष्हम)– री रयष्क्तहरूको मागता िखेाउर्हुोस ्रो रपाईकंो कृपापात् भए 
। अष्नबया, रसलू, ष्सद्ीकीर् र सतकमता गर्नेहरूको मागतामा कायम राखर्हुोस ्। ष्यर्ीहरूले सतय मागतालाई 
ष्चरे् र तयसैमाष्् अष्डग रह े।

(गैररल-मगिषू्ब अलै ष्हम ्व लद्ाललीर्)– ररु् रयष्क्तहरूमाष्् रपाईकंो प्कोप भयो र ररु् रयष्क्तहरू 
प्भ्रटि भए ष्रर्ीहरूको कुमागताबाट रोगाई ष्िर्हुोस ्। 

प्कोपको भागीिार ‹यहूिी› र उर्ीहरूको बाटोमा लागरे्हरू हुर्,् ष्कर्भरे् ष्रर्ीहरूले सतयलाई ष्चरे्र 
स्वीकार गरेर्र् ्। 

प्भ्रटिहरूको अष्भप्ाय ष्रिष्सचयर् र उर्ीहरूको बाटोमा लागरे्हरू हुर्,् ष्कर्भरे् ष्रर्ीहरू अज्ार्राले 
गिाता बबाताि भए ।
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९  ‘कुरआर्’ पष्ढसकेपष्छ पष्हलेको िईु रकार (चोष्ट) हरूमा कुरै् अकयो सरूह ्वा सरूहका केही 
आयरहरू पढ्र् ुपिताछ । रर रेस्ो र चौ्ो रकार (चोष्ट) मा कुरआर्  मात् पढ्र् ुरै् पयाताप्त हुनछ ।

• फज्र, मष्ग्रब र ईशाको सलाहको पष्हलेको िईु रकार (चोष्ट) हरूमा कुरआर् र तयसपष्छ पष्ढरे् 
सरूहहरू ठूलो स्वरले र्ा रहुर र अस्को सलाहमा समपरूता रकारहरूमा सार्ो स्वरले पढ्र् ुपिताछ ।

• सलाहका अनय अरकार र िआुहरू ष्बसरारै सार्ो स्वरले पढ्र् ुपिताछ ।

१०  तयसपष्छ अललाहु-अकबर भनि ै ‹रुकू› को लाष्ग झिकुर् ुपिताछ । प््म रकबीरमा गरे झिैं ि्ुवै 
हतकेलालाई ष्कबलाष्रर फकाताएर काँध ्वा अष्ल माष््समम 
उठाउर् ुपिताछ ।

११  रुकू को बेलामा ष्कबलाको ष्िशामा झिकुर् ुपछता । ष्पठ्यूँ 
र टाउको बराबर राखर् ु पछता । ि्ुवै हारले ि्ुवै घुडँा 
समाउर् ुपछता र ‘सबुहार् रष्बबयल-्अरीम’ भनर्पुछता । एक 
चोष्ट भनर् ुअष्र््वायता हो र रीर् चोष्ट भनर् ुउत्तम हो । रुकूमा 
अललाहको प्शसंा र मष्हमाको बढी ्वरतार् गर्ुतापिताछ ।

‘सबुहार् रष्बबयल-्अरीम’ को अ त्ा : मरेो ईश्वर महार्, पष््वत् र हरेक प्कारको 
कमी कमरोरीबाट ष्र्श्चल हुर् ्। म आिरप्ूवताक उहाँको मष्हमाको ्वरतार् गरररहकेो 
छु भनर् ुहो ।

१२  तयसपष्छ ‘सष्मअललाहु ष्लमर् ्हष्मिह’ भनि ैष्सधा उष्भर् ु
पछता । प््म रकबीरमा गरे झिैं ि्ुवै हतकेलालाई ष्कबलाष्रर 
फकाताएर काँध ्वा अष्ल माष््समम उठाउर् ु पिताछ । फेरर 
सबैले ‘रबबर्ा ्व लकल-्हमि’ भनर्पुिताछ । रर ‘रबबर्ा ्व 
लकल-्हमि, हमिर् ्कसीरर् ्रययेबर् ्मबुारकर् ्फीह, ष्मल ्
अससमाए ्व ष्मल ्अल-्अरता, ्व ष्मलआ मा ष्श›रा ष्मर् ्
शइैर् ्बा›ि) पढ्र् ुउत्तम हो ।
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१३  तयसपष्छ अललाहु-अकबर भनि ैभुइँमा स्िा (ढोग) गर्ुतापिताछ । 
स्िाका सार अङ्गहरू– ष्र्धार र्ाकसष्हर, ि्ुवै हार, 

ि्ुवै घुडँा, ि्ुवै खटु्ा भईुमा टेकेर गर्ुतापिताछ । स्िा गिाता ि्ुवै 
हारलाई काँखीबाट, पेटलाई ष्रघ्ाबाट र िबैु ष्रघ्ालाई 
खटु्ाबाट टाढा राखर्पुिताछ र कुष्हर्ालाई भुइँ भनिा माष्् 
उठाएर राखर्पुिताछ ।

१४  स्िा (ढोग) गरेको बेलामा ‘सबुहार् रष्बबयल-्
आ’ला’ एक चोष्ट भनर् ुअष्र््वायता हो र रीर् चोष्ट भनर् ुउत्तम हो । 

स्िा (ढोग) गरेको बेलामा गररएको िआु बढी स्वीकार हुनछ । तयसैले स्िाको अष्र््वायता िआु 
पष्ढसकेपष्छ लोक-परलोकका राम्ा कुराहरूको कामर्ा गर्ुतापिताछ । रसलू (सललललाहु अलैष्ह ्व 
सललम) ले भनर्भुएको छ– “स्िा (ढोग) गरेको बेलामा भक्त आफर्ो माष्लक (अललाह) िषे्ख 
एकिम ैर्ष्रक हुनछ, तयसैले िआुमा ष्रियाशील रह ।” (मषु्सलम : ४८२)

• ‘सबुहार् रष्बबयल-्आ’ला’ को अ त्ा : मरेो पालर्कराता अष्र महार् र पष््वत् हुर्हुुनछ । आफर्ो 
महार् माष्लक (अललाह) को मष्हमाको ्वरतार् गिताछु । उहाँ सारौं आकाश 
भनिा माष्् हुर्हुुनछ । हरेक प्कारको कमी कमरोरीबाट पष््वत् हुर्हुुनछ 
। एउटा भुइँमा स्िा गरररहकेो भक्त र अकयो आकाशमा रहर् ु भएको 
माष्लकको बीचमा कष्र िरुीको फरक छ रै पष्र् उहाँ आफर्ो भक्तिषे्ख 
र्ष्रक हुर्हुुनछ, तयसैले र उहाँको मष्हमाको खबु ्वरतार् र आिर 
रयक्त गर्ुतापिताछ ।

१५  तयसपष्छ अललाहु-अकबर भनि ै उठ्र् ु र ि्ुवै स्िाहरूको 
बीचमा बसर् ु पिताछ । बायाँ खटु्ा पलटाएर तयसमाष्् बसर् ु र 
िायाँ खटु्ालाई सीधा ठाडो पारेर राखर्पुिताछ । ि्ुवै हतकेलाहरू 
ष्रघ्ाको अगाष्ड भागमा घुडँा र्ष्रक राखर्पुिताछ ।

• सलाहमा सधैं यसरी रै् बसर् ु पिताछ । अष्नरम रशहहुिमा िायाँ 
खटु्ालाई ठाडो राखर् ुर बाँया खटु्ालाई िाष्हरे्को मषु्र्बाट ष्र्कालेर 
ष्र्रमबलाई भुइँमा राखर् ुपछता, रसलाई र्वरुता क भष्र्नछ ।

• रर रोग ्वा कुरै् कारर्वश उपयुताक्त रररका अर्सुार बसर् सष्किरै् 
भरे् उक्त रररकाष्सर ष्मलिोरलुिो रररका अर्सुार बसर् सष्कनछ । 

१६  ि्ुवै स्िाहरूको बीचमा (रष्बबग् ष्फरली) पढ्र्ु पिताछ । यसलाई रीर् 
चोष्ट भनर्ु उत्तम हो ।
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१७  तयसपष्छ पष्हलेको स्िा झिैं िोस्ो स्िा गर्ुतापिताछ ।

१८  तयसपष्छ अललाहु-अकबर भनि ै(िोस्ो रकारको लाष्ग) उष्भर् ुपिताछ ।

१९  पष्हलो रकार झिैं िोस्ो रकार पष्र् पढ्र् ुपिताछ ।

२०  िोस्ो रकारको िोस्ो स्िापष्छ ‘प््म रशहहुि’ को लाष्ग बसर् ुपिताछ र 
‘अत्तहीयार ु ष्लललाष्ह ्वससल्वार ु ्वत्तयेैबार ु अससलाम ु अलैक अययो 
हनर्बीयो ्वरहमरलुलाष्ह ्व बरकारहुु अससलाम ु अलैर्ा ्वअला 
एबाष्िलला ष्हससालेहीर्, अशहि ु अलला इलाह इललललाहु ्व 
अशहि ु अनर् महुममिर् ् अबिहूु ्व रसलूहु’ पढ्र् ु पिताछ, रसलाई 
‘अत्तहीयार’ भष्र्नछ । 

२१  यष्ि रीर् ्वा चार रकारको सलाह छ भरे् उष्भएर बाँकी रकारलाई 
पूरा गर्ुतापिताछ । रर रेस्ो र चौ्ो रकारमा कुरआर् रै् पयाताप्त हुनछ, 
अरः अनय सूरह ष्मलाउर्ु पिदैर् ।

यष्ि िईु रकारsको सलाह छ भरे् रसरै फज्रको सलाह, यसमा  
अत्तहीयारपष्छ अष्नरम रशहहुिमा पष्ढरे् िआुहरू पष्र् ्पर् ुपिताछ ।

२२  अष्नरम रकारको िोस्ो स्िापष्छ अष्नरम रशहहुिको लाष्ग 
बसर् ु पिताछ । यसको रररका पष्र् प््म रशहहुि झिैं हो, रर 
अत्तहीयारपष्छ ‘अललाहुमम सष्लल अला महुममि,् ्व अला आष्ल 
महुममि,् कमा सललैर अला इब्ाहीम,् ्व अला आष्ल इब्ाहीम इनर्क 
हमीिमुमरीि । अललाहुमम बाररक अला महुममि,् ्व अला आष्ल 
महुममि,् कमा बारक्त अला इब्ाहीम,् ्व अला आष्ल इब्ाहीम, 
इनर्क हमीिमुमरीि’ पष्र् पढ्र् ुपिताछ, रसलाई ‘िरुि-शरीफ’ भष्र्नछ । 

तयसपष्छ ‘अउर ूष्बललाही ष्मर् अराष्ब रहनर्म, ्व ष्मर् ्अराष्बल-कब्, ्व ष्मर् ्ष्फरर्ष्रल ्मह्या 
्वल ्ममार, ्व ष्मर् ्ष्फरर्ष्रल ्मसीष्हद््राल’ र अनय िआुहरू पढ्र् ुउत्तम हो ।

२३  तयसपष्छ पष्हले िायाँ फेरर बायाँष्रर गधतार् घमुाउि ै ‘अससलाम ु अलैकुम ्व रहमरलुलाह’ 
भनर्पुिताछ ।
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सलाम फेररसकेपष्छ सलाह समाप्त हुनछ । रसलू (सललललाहु अलैष्ह ्व सललम) ले भनर्भुएको 
छ– “सलाह पढ्िा पष्हलो रकबीरले (सबै ्वैध कुराकार्ी) अ्वैध हुनछ र सलाम फेरेपष्छ सबै ्वैध हुनछ 
।” (अब-ुिाऊि : ६१, ष्रष्मतारी : ३) 

अ्ातार रकबीरले सलाह प्ारमभ हुनछ भरे् सलाम फेर्ुताले सलाह समाप्त हुनछ ।

२४  सलामपष्छका महत्वपरूता  िआुहरू–

१) ‘असरग ्ष्फरुललाह’ रीर् चोष्ट भनर् ु।

२) ‘अललाहुमम अनरससलाम,् ्व ष्मनकससलाम,् रबारक्त या रल ्रलाष्ल ्वल-्इरिाम’्, ‘अललाहुमम 
ला माष्र्आ ष्लमा आरैर,् ्वला मषु्रआ ष्लमा मर्ार, ्व ला यनफओ रलरद् ेष्मनकल ्रद्’ भनर् ु।

३) तयसपष्छ ‘सबुहार्ललाह’ ३३ चोष्ट, ‘अलहमि ु ष्लललाह’ ३३ चोष्ट, ‘अललाहु-अकबर’ ३३ 
चोष्ट र एक चोष्ट ‘लाइलाह इललललाहु ्वहिहू लाशरीक लहु लहुलमलुकु ्व लहुल ्हमि ु्वहु्व 
अला कुष्लल शइैर् किीर’ भरे्र सय परूा गर्ुतापिताछ ।
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१

३

२

ष्कयाम– सलाहको लाष्ग 
उष्भएर अललाहु अकबर 
भनर् ु । ि्ुवै हतकेलालाई 
ष्कबलाष्रर फकाताएर आफर्ो 
काँध ्वा अष्ल माष््समम 
उठाउर् ुपछता । 

रुकू– अललाहु-अकबर भनि ैरुकूको 
लाष्ग ष्कबलाको ष्िशामा झिकुर् ु । 
ि्ुवै हारलाई ि्ुवै घुडँामाष्् राखरे 
‘सबुहार् रष्बबयल-्अरीम’ रीर् 
चोष्ट भनर् ु पछता ।

िायाँ हारलाई बायाँ हारमाष्् 
राखरे छारीमा बाँधर् ुर कुरआर् 
पढ्र् ु । पष्हलो र िोस्ो रकार 
(चोष्ट) मा कुरआर्पष्छ अनय 
सरूह पढ्र् ु पछता ।

> म कसरी सलाह पढँु ?  (वक्याम, रुकू, सज्ा)
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४

६

५

रुकूपष्छ ि्ुवै हार माष्् 
उठाउँि ैष्सधा उष्भर् ु। इमाम 
र मनुफररिले ‘सष्मअललाहु 
ष्लमर् ् हष्मिह’ र फेरर 
सबैले ‘रबबर्ा ्व लकल-्
हमि’ भनर् ु पछता । 

ि्ुवै स्िाहरूको बीचमा िायाँ 
खटु्ा सीधा ठाडो राखर् ु र बायाँ 
खटु्ालाई ओछयाएर तयसमाष्् 
बसर् ु । ि्ुवै हतकेलाहरू ष्रघ्ाको 
अगाष्ड भागमा राखर् ु र (रष्बबग ्
ष्फरली) रीर् चोष्ट पढ्र् ु । फेरर 
पष्हलो स्िा रसरै िोस्ो स्िा 
गर्ुता  पछता ।

स्िा (ढोग)– अललाहु-
अकबर भनि ैसार अङ्गहरू– 
ष्र्धार र्ाकसष्हर, ि्ुवै हार, 
ि्ुवै घुडँा, र्ा ि्ुवै खटु्ा भईुमा 
टेकेर  स्िा (ढोग) गर्ुता  अष्र् 
‘सबुहार् रष्बबयल-्आ’ला’ 
रीर् चोष्ट भनर् ु पछता ।
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७

अललाहु-अकबर भनि ै
िोस्ो रकारको लाष्ग 
उष्भएर पष्हलो रकारमा 
गरेको ष्कयाम, कुरआर्को 
पाठ, रुकू, रुकूपष्छ उष्भएर 
स्िा गरे रसरै िोस्ो 
रकारमा पष्र् गर्ुता ।

८

९

िोस्ो रकारको 
िोस्ो स्िापष्छ 
प््म रशहहुिको 
लाष्ग ि्ुवै 
स ् ि ा ह रू क ो 
बीचमा बसे 
झिैं बसर् ु पछता र 
‘ अ त्त ह ी य ा र ु
ष्लललाष्ह ्वससल्वार ु ्वत्तयेैबार ु अससलाम ु
अलैक अययोहनर्बीयो ्वरहमरलुलाष्ह 
्व बरकारहुु अससलाम ु अलैर्ा ्वअला 
एबाष्िलला ष्हससालेहीर्, अशहि ु अलला 
इलाह इललललाहु ्व अशहि ु अनर् महुममिर् ्
अबिहूु ्व रसलूहु’ पढ्र् ु पछता ।

यष्ि रीर् ्वा चार रकारको सलाह छ 
भरे् रेस्ो रकारको लाष्ग उष्भएर बाँकी 
रकारलाई पष्हलो र िोस्ो रकारमा गरे झिैं 
परूा गर्ुता  पछता । रर रेस्ो र चौ्ो रकारमा 
कुरआर्पष्छ अनय सरूह पढ्र् ुपिदैर् ।

> म कसरी सलाह पढँु ?  (्ोस्ो रकात, तशहहु्, सलाम)
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१०

११

अष्नरम रकारमा स्िापष्छ बसर् ुपछता । पष्हले अत्तहीयार 
र तयसपष्छ ‘िरुि-शरीफ’– ‘अललाहुमम सष्लल अला 
महुममि,् ्व अला आष्ल महुममि,् कमा सललैर अला 
इब्ाहीम,् ्व अला आष्ल इब्ाहीम इनर्क हमीिमुमरीि । 
अललाहुमम बाररक अला महुममि,् ्व अला आष्ल महुममि,् 
कमा बारक्त अला इब्ाहीम,् ्व अला आष्ल इब्ाहीम, इनर्क 
हमीिमुमरीि’ पढ्र् ु पछता ।

तयसपष्छ पष्हले िायाँ फेरर बायाँष्रर 
गधतार् घमुाउि ै‘अससलाम ुअलैकुम 
्व रहमरलुलाह’ भनर् ु पछता ।
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अकातार्– यी सलाहका महत्वपरूता आधारहरू हुर्,् रारे्र ्वा ष्बसनेर छोड्यो भरे् सलाह भङ्ग हुनछ ।

यी ष्र्मर् छर्–्

रकबीर रहरीमा, ष्कयाम, कुरआर् पढ्र्,ु रुकू गर्ुता, रुकूपष्छ उष्भर्,ु स्िा, ि्ुवै स्िाहरूको बीचमा 
बसर्,ु अष्नरम रशहहुिमा बसर्,ु ष्बसरारै-ष्बसरारै सलाह पढ्र् ुर सलाम फेर्ुता ।

्वाष्रब कुराहरू– यी सलाहका अष्र््वायता कुराहरू हुर्,् रार्ी-रार्ी छोड्यो भरे् सलाह भङ्ग 
हुनछ, रर ष्बसनेर ्वा चाल र्पाईकर् छुट्यो भरे् सलाहमा कमी हुनछ, रसलाई स्िा सहु गरेर परूा गर्ता 
सष्कनछ ।

सलाहका वावजिहरू वनमन छन–्

रकबीर रहरीमा बाहके समपरूता रकबीरहरू, ‘सबुहार् रष्बबयल-्अरीम’ एक चोष्ट भनर्,ु इमाम 
र मनुफररिले ‘सष्मअललाहु ष्लमर् ् हष्मिह’ भनर्,ु समपरूता रयष्क्तहरूले ‘रबबर्ा ्व लकल-्हमि’ 
भनर्,ु स्िामा ‘सबुहार् रष्बबयल-्आ’ला’ एक 
चोष्ट भनर्,ु ि्ुवै स्िाहरूको बीचमा ‘रष्बबग 
ष्फलशी’ एक चोष्ट भनर् ु र प््म रशहहुि । यी 
्वाष्रबहरूमधये कुरै् पष्र् ्वाष्रब छोड्यो भरे् 
स्िा सहुले तयो त्टुीलाई परूा गर्ता सष्कनछ ।

सलाहका सनुर्रहरू– उपयुताक्त सलाहका 
आधार र अष्र््वायता बाहकेका कुराहरू । यी 
सलाहका परूकहरू हुर् ् । यीमधये केही छोड्यो 
भरे् सलाह भङ्ग हुिँरै् ।

> सलाहका अका्तन त्ा िावजब कुराहरू
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सजदा सहु–

सलाहमा हुर् गएको त्टुीहरूलाई परूा गर्ता अललाहले यी िईु स्िाहरू गर्ता आिशे ष्िर्भुएको 
छ ।

स्िा सहु कुर् बेला गर्ुतापछता ?

ष्र्मर्ष्लष्खर अ्वस्ामा स्िा सहु गर्ुतापिताछ–

१  यष्ि ष्बसनेर रुकू, स्िा, ष्कयाम ्वा रशहहुि मधये केही बढी गररयो भरे् स्िा सहु 
गर्ुतापिताछ ।

२  यष्ि आधार छोष्डयो भरे् पष्हले तयसलाई परूा गर्ुतापछता र सलाहको अनरमा स्िा सहु 
गर्ुतापिताछ ।

३  यष्ि कुरै् ्वाष्रब रसरै– प््म रशहहुि छोष्डयो भरे् स्िा सहु गर्ुता रै् पयाताप्त हुनछ ।

४  यष्ि रकारको सखंयामा शकंा भयो भरे् कमलाई आधार मानर् ुपछता र स्िा सहु गर्ुतापिताछ ।

सजदा सहुको ्तररका–  स्िा सहु पष्र् सलाह रसरै िईु पटक स्िा गर्ुतापिताछ र ि्ुवै 
स्िाहरूको बीचमा अष्लकष्र बसर् ुपिताछ ।

सजदा सहुको समय– यसका िईु्वटा समयहरू छर् ्। ररु् बेला गरे पष्र् हुनछ–

• सलाम प्ूवता–  अष्नरम रकारमा सलाम फेर्ुता प्ूवता स्िा सहु गर्ुता र तयसपष्छ सलाम फेर्ुता ।

• सलामपष्छ–  सलाम फेररसकेपष्छ स्िा सहु गर्ुता र परु्ः सलाम फेर्ुता ।
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स्लाह भङ्ग गरने िुरलाहरू–

१  रारे्र ्वा ष्बसनेर सलाहका आधारहरू 
छोड्यो भरे् सलाह भङ्ग हुनछ ।

२  रार्ी-रार्ी सलाहका अष्र््वायता कुरा 
छोड्यो भरे् सलाह भङ्ग हुनछ ।

३  रार्ी-रार्ी सलाहमा कुराकार्ी गययो 
भरे् सलाह भङ्ग हुनछ ।

४  रोडले हाँसयो भरे् सलाह भङ्ग हुनछ ।

५  आ्वशयक ष्बर्ा धरैे खटपट र यराउरा 
गर्ाताले सलाह भङ्ग हुनछ ।

> सलाह पष्ढरहकेो बेला हार, अर्हुार ्वा कुरै् 
्वसरसुँग खलेर् ुर्राम्ो कुरा हो ।

स्लाह्लाई खरला्ब (मिरुह) गरने िुरलाहरू–
सलाहको एकाग्ररा, मयातािा र पणुयमा कमी लयाउरे् कुराहरूलाई मकरुह भष्र्नछ, यी ष्र्मर् हुर्–्

१   सलाहमा यराउरा हेर्ुता । रसूल (सललललाहु अलैष्ह ्व सललम) ष्सर सलाहमा यराउरा 
हेर्ने बारेमा सोष्धयो, उहाँले भनर्ु भयो– “शैरार्ले माष्र्सको सलाहमा ष्हर्ाष्मर्ा गछता 
अष्र् ऊ यराउरा हेर्ता ्ालछ ।” (बुखारी : ७१८) 

२  सलाहमा हार, अर्ुहार ्वा कुरै् ्वसरुसँग खेलर्ु, औलंा पड्काउर्ु र हारलाई कममरमाष्् 
राखर्ु ।

३  ष्िसा-ष्पसाबले चयापेको ्वा बेससरी भोक लागेको बेला सलाह पढ्र् ु। रसलू (सललललाहु 
अलैष्ह ्व सललम) ले भनर्भुएको छ– “खार्ा पसकी सकेपष्छ ्वा रोडले ष्िसा-ष्पसाब 
लागेको बेला सलाह पढ्र् ुहुिँरै् ।” (मषु्सलम : ५६०)
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एउटा मषु्सलमले ष्िर्रारमा पाँच चोष्ट फरता 
सलाह पढ्र् ु अष्र््वायता छ ।

रर यी पाँच फरता बाहके केही सनुर्र (गरै-
अष्र््वायता) सलाहहरू छर् ् रसलाई पढ्र् 
इसलामले पे्ररा ष्िएको छ । यी सनुर्र सलाहद्ारा 
अललाहको माया पाउर् सष्कनछ र फरता सलाहमा 
भएको त्टुीलाई परूा गर्ता सष्कनछ ।

सनुर्र सलाहहरू धरैे छर्,् रीमधये केही 
महत्वपरूता यस प्कार रहकेा छर्–्

१  सनुर्र मअुककिह– यो फरता सलाहिषे्ख 
कष्हलयै पष्र् अलग हुिँरै् । तयसैले 
यसलाई सनुर्र मअुककिह भष्र्नछ ।

रसलू (सललललाहु अलैष्ह ्व सललम) ले 
भनर्भुएको छ– “रो कोही मषु्सलम प्तयेक ष्िर् 
फरता बाहके १२ रकार सलाह पढ्छ, अललाहले 
उसको लाष्ग स्वगतामा घर बर्ाउर् ु हुरे्छ ।” 
(मषु्सलम : ७२८)

यी ष्र्मर् छर्–्

फज्रमा– फरता सलाह भनिा अगाष्ड िईु 
रकार ।१

रहुरमा– फरता सलाह भनिा अगाष्ड 
चार रकार (िईु-िईु गरी पढ्र्)ु र  फरता 

सलाहपष्छ िईु रकार ।
२

मष्ग्रबमा– फरता सलाहपष्छ िईु रकार ।३

ईशामा– फरता सलाहपष्छ िईु रकार । ४

२  ष््वत्को सलाह– यसका रकार ष्बरोर 
हुनछ तयसैले यसलाई ष््वत् (ष्बरोर) 
भष्र्नछ । यो सनुर्र सलाहहरूमधये 
उतकृटि सलाह हो । रसलू (सललललाहु 
अलैष्ह ्व सललम) ले भनर्भुएको छ– 
“ह े कुरआर््वालाहरू हो ! ष््वत्को 
सलाह पढ्ि ै गर ।” (ष्रष्मतारी : ४५३, 
इबरे् मारा : ११७०) 

ष््वत्को सलाहको समय– यसको उतकृटि समय 
रारको अष्नरम पहर हो । ईशाको सलाहपष्छ 
प्ार: काल (फज्रको अरार्) समम रष्हले पष्र् 
पढ्र् सष्कनछ ।

ष््वत्को रकार–  कम भनिा कम एक रकार 
पढ्र् ु पछता, रर रीर् रकार पढ्र् ु उत्तम हो । 
रीर् भनिा बढी पढ्र् सष्कनछ, ष्कर्ष्क रसलू 
(सललललाहु अलैष्ह ्व सललम) ११ रकारसमम 
पढ्र् ुहुनथयो ।

सनुर्र (गैर अष्र््वायता) सलाह िईु िईु रकार 
गरी पढ्र् ु उत्तम हो । िईु रकार पढेर सलाम 
फेर्ुताहोस,् फेरर उसरै िईु रकार पढ्र्हुोस ् र 
अनरमा ष््वत्को एक रकार पढ्र्हुोस ्। ष््वत्को 
अष्नरम रकारमा रुकूबाट उठेपष्छ र स्िा गर्ुता 
भनिा पष्हले ष््वत् (कुर्रु) को  प्माष्रर िआु 
र आफर्ो मर्ले चाहकेा कुराहरू हार ्ापेर 
मागर्हुोस ्।

> सुननत सलाहहरू के के हुन् ?
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सनुरि स्लाहिला करषके्ि समयहरू–

सनुर्र सलाहहरू रीर् ष्र्षषे्धर समय बाहके रष्हले पष्र् पढ्र् सष्कनछ, ष्कर्ष्क तयो गैर-
मषु्सलमहरूको उपासर्ाको समय हो । ष्र्षषे्धर समयमा छुटेको फरता सलाहलाई करा (परूा) गर्ता र 
रष्हयरलु-मष्सरि मात् पढ्र् सष्कनछ । समरर रहोस ्! ष्र्षषे्धर समय सलाहको लाष्ग मात् हो, िआु 
ररु्सकैु समयमा गर्ता सष्कनछ ।

ष्र्षषे्धर समयहरू–

फज्रको सलाहपष्छ सयूयोिय भएर अष्लमाष्् आकाशमा पगुेसमम, इसलामी ष््वधार् अर्सुार 
एक भालाको उँचाई रष्र हुर्पुछता । अर्कूुल ्वारा्वरर भएका मलुकुहरूमा  सयूयोियपष्छ 

लगभग २० ष्मरे्टसमम । 
१

मधयानहमा आफर्ो ष्शरमाष्् सयूता पगुेको बेलामा । यो ष्र्षषे्धर समय रहुरको समय हुर् ुप्ूवता 
केही क्रको लाष्ग मात् हुनछ ।

२

अस्को सलाह पष्ढसकेपष्छ सयूातासरसमम ।३

> अस्को सलाह पष्ढसकेपष्छ सयूातासरसमम सनुर्र सलाहहरू पढ्र् ष्र्षधे गररएको छ ।
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अललाहले परुुषहरूलाई सामषु्हक रुपमा पाँच 
समयका सलाहहरू पढ्रे् आिशे ष्िर्भुएको छ 
। सामषु्हक रुपमा सलाह पढ्रे्हरूका लाष्ग बढी 
स्वाब (पणुय) को ्वाचा गर्ुताभएको छ । रसलू 
(सललललाहु अलैष्ह ्व सललम) ले भनर्भुएको 
छ– “एकलै र्मार पढ्र् ु भनिा रमारका सा् 
पढेमा २७ गरुा बढी स्वाब (पणुय) प्ाप्त हुनछ ।” 
(बखुारी : ६१९, मषु्सलम : ६५०)

रमारको नयरू्रम संखया– इमाम (अग्ुवा) 
र मकु्तिी (इमामको अर्सुरर गर्ने रयष्क्त) हो । 
रमार रष्र ठूलो हुनछ, अललाहले तयष्र रै् मर् 
पराउर् ुहुनछ ।

अनुसररको अर्थ–

मकु्तिीले आफर्ो सलाहलाई इमामको 
सलाहसँग गाँसर्ु पिताछ । रूकू, स्िामा उसको 
अर्ुसरर गर्ुतापिताछ । उसको केरार (कुरआर्को 
पाठ) लाई धयार्पू्वताक सुनर्ु पिताछ । कुरै् पष्र् 
कायता इमाम भनिा अगाष्ड ्वा धेरै ष्ढलो र 
उसको ष््वपरीर गर्ुता हुिँैर् । पूरता रुपमा इमामको 
अर्ुसरर गर्ुतापिताछ ।

रसलू (सललललाहु अलैष्ह ्व सललम) ले 
भनर्भुएको छ– “इमाम अर्सुरर गर्ताको लाष्ग 
हो । ररु् बेला ‘अललाहु-अकबर’ भनर् ु हुनछ, 
ष्रमीहरू पष्र् ‘अललाहु-अकबर’ भर् र इमाम 
भनिा प्ूवता ‘अललाहु-अकबर’ र्भर् । रब रूकू 

गर्ुताहुनछ, ष्रमीहरू पष्र् रुकू गर र इमाम भनिा 
प्ूवता रूकू र्गर । रब ‘सष्मअललाहू ष्लमर् 
हष्मिह’ भनर् ुहुनछ, ष्रमीहरू उष्भएर ‘रबबर्ा ्व 
लकल-हमि’ भर् । रब स्िा गर्ुताहुनछ, ष्रमीहरू 
स्िामा राऊ र इमाम भनिा प्ूवता स्िामा र्राऊ 
... ।” (बखुारी : ७०१, मषु्सलम : ४१४, अब-ु
िाऊि : ६०३) 

इमलामििला हिदलार ?
कुरआर्को हाष्फर र तयसपष्छ रो बढी 

रार्कार हुनछ, ऊ रै् इमामरको हकिार हुरे्छ 
। रसलू (सललललाहु अलैष्ह ्व सललम) ले 
भनर्भुएको छ– “कुरआर्को हाष्फरलाई 
आफर्ो इमाम बर्ाऊ । यष्ि यसमा सबै बराबर 
छर् ्भरे् सनुर्रको आधारमा प्ा्ष्मकरा िऊे ।” 
(मषु्सलम : ६७३)

> जमातको सलाह
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रसले इमामको सा्मा फज्रको िोस्ो 
रकार पायो, उसले इमामले सलाम 
फेररसकेपष्छ एक रकार परूा गछता अष्र् 
सलाम फेछता, ष्कर्भरे् फज्रको सलाहमा िईु 
रकार पढ्र् ुपिताछ ।

रसले इमामलाई रहुरको रेस्ो 
रकारको रूकूमा पायो, उसले 
इमामले सलाम फेररसकेपष्छ िईु 

रकार मात् परूा गर्ुतापिताछ, 
ष्कर्भरे् उसले इमामको 
सा्मा िईु रकार 
पाईसकेको छ र रहुरको 

सलाह चार रकार हुनछ । इमामसँग 
पाएको रकार मकु्तिीको पष्हलो 
रकार हुरे्छ ।

रसले इमामको सा्मा 
मष्ग्रबको अष्नरम रशहहुि 
पायो, उसले इमामले सलाम फेररसकेपष्छ 
रीर् रकार पढ्र् ुपिताछ, ष्कर्भरे् रशहहुिले 
रकारको गनरी हुिँरै् ।

इमामको सारमा छुटेका 
सलाहलाई पूरा गनने केही 

उदाहररहरू

इमलाम र मकु्तदधी िहलँा उकभर ेछर् ?

इमाम (सामषू्हक सलाहमा) सामानय पंष्क्त भनिा अगाष्ड र मकु्तिी इमामको पछाष्ड पंष्क्तबधि एक 
अकातासँग ष्मलेर उष्भरे् छर् ्। पष्हलो पंष्क्त परूा र्हुनरेलसमम िोस्ो पंष्क्त र िोस्ो पंष्क्त परूा र्हुनरेलसमम 
रेस्ो पंष्क्त लगाउर् ुहुिँरै् । यष्ि मकु्तिी एकलै छ भरे् इमामको िायाँ परट् उष्भरे्छ ।

इमलामसँग स्लाह पढ्दला छुटिेला रिलािहरू िसरधी पूरला गरने ?

इमामसँग सलाह पढ्िा केही रकार छुष्टसकेको छ भरे् अललाहु-अकबर भरे्र रमारमा प््वेश 
गर्ुताहोस,् रष्र पाउर् ु हुनछ तयष्र पढ्र्हुोस ् र इमामले सलाम फेररसकेपष्छ बाँकी रकारलाई परूा 
गर्ुताहोस ्।

इमामको सा्मा पढेको सलाह उसको पष्हलो रकार र छुटेको सलाह उसको अष्नरम रकार हुरे्छ ।

िुर अवस्लामला रिलाि पलाइनछ ?

रसले इमामको सा्मा रूकू पायो उसले परूा रकार पायो । रसले रूकू पाएर् उसले रकार पाएर् 
रर रमारमा सामले हुर्पुछता र छुटेको रकारलाई इमामले सलाम फेररसकेपष्छ परूा गर्ुतापिताछ ।
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> अललाहको दृष्टिमा 
अरार् एउटा 
उतकृटि सतकमता हो । 

माष्र्सलाई सलाहको समय भएको सचूर्ा र्ा रार्कारी ष्िर्को लाष्ग अललाहले मषु्सलमहरूका 
लाष्ग अरार् ष्िर् आिशे ष्िर्भुएको छ । शरुुमा सलाहको लाष्ग धरैे प्ष्रक्ा गर्ुता पथययो, कसैले 
कसैलाई पकुािदैनथयो, ष्कर्ष्क तयष्रबेला अरार्को ष्र्यम ैष््एर् । एक ष्िर् यसैको ष््वषयमा सार्ोष्रर्ो 
बैठक भयो । कसैले ष्रिष्सचयर् रसरै संख फँुकरे् र  कसैले यहूिी रसरै र्रष्संधा फँुकरे् सझुिा्व राखयो 
रर उमर (रष्रयललाहु अनहु) ले अरार् ष्िरे् सझुिा्व ष्िर्भुयो । तयसपष्छ रसलू (सललललाहु अलैष्ह 
्व सललम) ले ष्बलाललाई समबोधर् गिदै भनर् ुभयो– “ह ेष्बलाल ! उभ र माष्र्सलाई सलाहको लाष्ग 
बोलाऊ ।” (बखुारी : ५७९, मषु्सलम : ३७७)

अजलार र इिलामििो िररिला–
• रमारको सा्मा सलाह पढ्रे्हरूले अष्र््वायता रुपमा अरार् र इकामर ष्िर् ुपछता, मनुफररि (एकलै 

सलाह पढ्रे्) ले ष्िर् ुपिदैर् । रार्ी-रार्ी छोड्यो भरे् पाप लागछ रर सलाह सही हुनछ । 

• अरार् ठूलो र ष्मठो स्वरमा ष्िर् ुपिताछ । राष्क माष्र्सहरू सलाहको लाष्ग आउर् ्।

• अरार् र इकामरका अरे्कौं रररकाहरू रसलू (सललललाहु अलैष्ह ्व सललम) बाट प्माष्रर 
छर्,् रीमधये प्ष्सधि रररका यस प्कार छ–

> अजान
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इकाम्तका वाकयहरू यस प्रकार रहेका 
छन–्

१  अललाहु अकबर, अललाहु अकबर ।

२  अशहि ुअलला इलाहा इललललाह ।

३  अशहि ुअनर् महुमम िरतासलूलुलाह ।

४  हयया अलससलाह ।

५  हयया अललफलाह ।

६  किक्ा मष्रससलाह । किक्ा मष्रससलाह ।

७  अललाहु अकबर, अललाहु अकबर ।

८  ला इलाहा इललललाह ।

> अललाहले मषु्सलमहरूलाई मष्सरिष्रर 
चालेको प्तयेक पाईलाको ष्हसाबले पणुय 
ष्िर् ुहुरे्छ ।

अजानका वाकयहरू यस प्रकार रहेका 
छन–्

१  अललाहु अकबर, अललाहु अकबर, अललाहु 
अकबर, अललाहु अकबर  ।

२  अशहि ु अलला इलाहा इललललाह, अशहि ु
अलला इलाहा इललललाह ।

३  अशहि ु अनर् महुमम िरतासलूलुलाह, अशहि ु
अनर् महुमम िरतासलूलुलाह ।

४  हयया अलससलाह । हयया अलससलाह ।

५  हयया अललफलाह । हयया अललफलाह ।

६  अललाहु अकबर,  अललाहु अकबर  ।

७  ला इलाहा इललललाह ।

अजलारिो उत्तर कदर–ु
मअुष््रर् (अरार् ष्िरे् रयष्क्त) ले भरे् 

रसरै सनुरे्ले पष्र् उसको पष्छ-पष्छ अरार् 
िोहोयाताउर् ुपछता । रर (हयया अलससलाह) र 
(हयया अललफलाह) को र्वाफमा (लाहौल 
्वला कुर्वरा इलला ष्बललाह) भनर्पुछता ।

अरार् सकेपष्छ यो िआु पढ्र् ु पछता– 
(अललाहुमम रबब हाष्र ष्हद्ाअ््व ष्रत्ताममह 
्वससलाष्रल ् काइमह आरे मोहममि 
ष्र्ल ् ्वसीलर ्वल ् फरीलह ्वबअसहु 
मकामममहमिू ष्र्ललरी ्वअत्तह) ।
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एकाग्रराको महत्व– एकाग्ररा 
(खशुअु) रै् उपासर्ाको प्ार हो । 
एकाग्ररा भरे्को अललाहको अगाष्ड 
रचुछ र र्ीच भएर मर् र मष्सरषकलाई 
उपष्स्र राखरे सलाह पढ्र्,ु कुरआर्को 
पाठ र िआुहरूमा मर्र् ्गर्ुता हो ।

यो महत्वपरूता उपासर्ा र उचच 
अर्सुरर हो । तयसैले अललाहले 
आस्ा्वार्हरूको गरु िशाताउँि ै
भनर्भुएको छ– “्वासर्वमा, री 
आस्ा्वार्हरू सफल हुनछर् ्रो एकाग्रराका सा् सलाह पढ्छर् ्।” (कुरआर् : २३/१-२) 

रसले एकाग्रराका सा् सलाह पढ्छ, उसले रै् भष्क्त र ईमार्को ्वासरष््वक स्वाि पाउँछ । रसलू 
(सललललाहु अलैष्ह ्व सललम) ले भनर्भुएको छ– “मरेो आखँाको खशुी सलाहमा रै् रहकेो छ ।” 
(ष्र्साई : ३९४०)  आखँाको खशुी भरे्को सखु र शाष्नर हो ।

स्लाहमला एिलाग्रिला प्लाप्त गरने ितवहरू
सलाहमा एकाग्ररा प्ाप्त गर्ने रत्वहरू धरैे छर्,् रीमधये केही यस प्कार रहकेा छर्–्

१  सलाहको लाष्ग परूता रुपमा रयारी गर्ुता–

परुुषहरूले समय हुरे् ष्बष्त्तकै मष्सरिष्रर लागर्,ु फरता भनिा प्ूवताका सनुर्रहरू ष्र्यष्मर रुपमा पढ्र्,ु 
राम्ो र सहुाउँिो कपडामा सरेर र्म्राप्ूवताक मष्सरि रार् ु।

२  धयार् भङ्ग गर्ने समपरूता बाधा र अड्चर्हरूलाई िरू गर्ुता–

धयार् भङ्ग गर्ने ष्चत्, गारा-बाराको आ्वार र खले-रमाशा भएको ठाउँमा सलाह पढ्र् ु हुिँरै् 
। तयसैगरी बेससरी भोक लागेको ्वा ष्िसा-ष्पसाबले चयापेको बेला सलाहको लाष्ग र्रार्,ु पष्हले 
आफर्ो आ्वशयकरालाई परूा गर्ुता, अष्र् एकाग्र भएर धयार्प्ूवताक सलाह पढ्र् ु र अललाहष्सर 
कुराकार्ी गर्ुता ।

>  ढोग गरररहकेो बेला भक्त आफर्ो प्भषु्सर ष्र्कै र्ष्रक हुनछ । 

> सलाहमा एकाग्रता
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३  ष््वसरारै-ष््वसरारै सलाह पढ्र्–ु

रसलू (सललललाहु अलैष्ह ्व सललम) रुकू र 
स्िा सकुुर्का सा् गर्ुता हुनथयो । यहाँसमम ष्क 
प्तयेक हड्डी आफर्ो ठाउँमा फष्कता नथयो । उहाँले 
राम्ोसँग सलाह र्पढ्रे्लाई सलाह िोहोयाताउरे् र 
कागको ठुङ्गाइ झिैं ष्छटो-ष्छटो र्पढ्रे् आिशे 
ष्िर्भुएको छ ।

रसलू (सललललाहु अलैष्ह ्व सललम) 
ले भनर्भुएको छ– “सबैभनिा र्राम्ो चोरी 
सलाहमा चोर्ुता हो” उर्ीहरूले सोध–े ए हररु, 
सलाहमा कसरी चोरी गर्ता सष्कनछ र ?  उहाँले 
र्वाफ ष्िर्भुयो– “राम्ोसँग रूकू र स्िा र्गरी 
हरार-हरारमा सलाह पढ्र् ु रै् सलाहको चोरी 
हो” (अहमि : २२६४२) 

ररु् रयष्क्त ष््वसरारै-ष््वसरारै सलाह पढ्िरै् 
उसको सलाहमा एकाग्ररा कष्हलयै पष्र् उतपनर् 
हुर् सकिरै् र कागको ठोंग रसरै पढेको सलाह 
खरे रारे्छ ।

४  रसको अगाष्ड उष्भएको छ, उसको 
महार्रालाई सष्मझिर्–ु

सलाह पष्ढरहकेो बेला सषृ्टिकराताको महार्रा, 
आफर्ो कमरोरी र रचुछरालाई सष्मझिर् ुपछता । 
स्वताशष्क्तमार् अललाहको अगाष्ड र्म्राप्ूवताक 
उष्भएर गहुार गरररहकेो बोध हुर्पुछता । अललाहले 
परलोकमा आस्ा्वार्हरूका लाष्ग कष्र सनुिर 
प्ष्रफल र काष्फरहरूका लाष्ग कष्र िखुिायी 
यारर्ा रयार पार्ुता भएको छ र महाप्लयको ष्िर् 
अललाहको अगाष्ड उसको अ्वस्ा कसरो 
हुरे्छ भनरे् कुरालाई सष्मझिर् ुपिताछ । 

रो आस्ा्वार् उक्त कुराको समझिर्ा गछता 
ष्रर्ीहरूकै बारेमा अललाहले भनर्भुएको छ– 
“ष्र्श्चय रै् सलाह अतयनरै कष्ठर् कायता हो, रर 
र्म्राप्ूवताक सलाह पढ्रे्हरूका लाष्ग ष्र्कै 
सरल हो । रो आफर्ो अललाहष्सर भट्ेरे् अष्र् 
फकने र उहाँष्रर रारे् कुरामा ष््वश्वसर छर् ् ।” 
(कुरआर् : २/४५-४६)  

अललाहले हाम्ा समपरूता ष्रियाकलापहरूलाई 
िषे्खरहर् ु भएको छ, हाम्ा िआुलाई सषु्र्रहर् ु
भएको छ भनरे् आभास हुरे् ष्बष्त्तकै स्वरः 
सलाहमा एकाग्ररा उतपनर् हुरे्छ ।

५  कुरआर्को पाठ र िआुहरूमा ष््वचार 
पयुाताउर्–ु

अललाहले मर्र् ् गर्ता र धयार् ष्िर्को 
लाष्ग कुरआर्लाई अ्वररर गर्ुताभएको छ । 
अललाहले भनर्भुएको छ– “उर्ीहरूले यो 
मगंलमय ग्रन्मा धयार् ष्िउर् ्र बषु्धिरी्वीहरूले 
उपिशे ग्रहर गरुर् ्भनरे् उद्शेयका सा् हामीले 
कुरआर्लाई अ्वररर गरेका हौं ।” (कुरआर् : 
३६८/२९) 

रर रबसमम अरबी भाषाको ज्ार् हुिँरै्, 
रबसमम तयसको अ त्ा र अष्भलाषा रानर् गाह्ो 
हुनछ । ष्कर्भरे् तयस श्ोकमा के भष्र्एको छ 
्ाहा हुरे् ष्बष्त्तकै मर्मा अर्ौठो म्रा आउँछ र 
कष्हले काही आखँा पष्र् रसाएर आउँछ र मोष्र 
झिैं आसँ ु झिर्ता ्ालछ । अललाहले भनर्भुएको 
छ– “रब ष्रर्ीहरूलाई कुरआर्को पाठ गरेर 
उपिशे ष्िइनछ रब ष्रर्ीहरू बष्हरो र अनधो 
भएर झिकुिरै्र् ्।” (कुरआर् : २५/७३) 
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अललाहले रमुाको ष्िर् रहुरको समयमा 
रमुाको सलाहलाई अष्र््वायता गर्ुताभएको छ । यो 
इसलामको एउटा महत्वपरूता संसकार र साप्ताष्हक 
प्वता हो । समपरूता मषु्सलमहरू हप्तामा एक पटक 
एकै ठाउँमा भलेा हुनछर्,् इमामको धमयोपिशे 
(खतुबा) सनुरे् अ्वसर पाउँछर् ् र सामषु्हक 
रूपमा रमुाको सलाह पढ्छर् ्।

जुमलािो कदरिो महतव–
साराको महार् र उतकृटि ष्िर् रमुा हो । 

अललाहले यो ष्िर्लाई रो्र् ुभएको छ र अरु 
समयहरू भनिा यो समयलाई ष्र्कै ष््वशषेराहरू 
प्िार् गर्ुताभएको छ, रसरै–

• यो महत्वपरूता ष्िर् अरु समिुायलाई र्ष्िई 
रसलू (सललललाहु अलैष्ह ्व सललम) का 
अर्युायीहरूका लाष्ग खास गररएको छ 
। रसलू (सललललाहु अलैष्ह ्व सललम) 
ले भनर्भुएको छ– “हामी भनिा अष्घका 
समिुायले यसलाई पाउर् सकेर्र् ् । 
यहुिीहरूका लाष्ग शष्र््वार, ईसाइहरूका 
लाष्ग आइरबार खास गररएका ष््ए रर हामी 
पष्छ आयौं रै पष्र् अललाहले हामीहरूलाई 
रमुाको ष्िर् रै् प्िार् गर्ुताभयो ।” (मषु्सलम : 
८५६) 

• यसै ष्िर् आिम (अलैष्हससलाम) को 
रनम भयो र यसै ष्िर् महाप्लय हुरे्छ । 
रसलू (सललललाहु अलैष्ह ्व सललम) ले 
भनर्भुएको छ– “स्वयोत्तम बार रमुाको ष्िर् 
हो । यसै ष्िर् आिम (अलैष्हससलाम) को 

सषृ्टि भयो, यसै ष्िर् स्वगतामा प््वेश गराइयो, 
यसै ष्िर् तयहाँबाट ष्र्काष्लयो र यसै रमुाको 
ष्िर् महाप्लय हुरे्छ ।” (मषु्सलम : ८५४)

िुर वयकक्तहरूमलाक् जुमलािो 
स्लाह अकरवलायनु छ  ?  

यी रयष्क्तहरूमाष्् रुमाको सलाह 
अष्र््वायता छ– 

१  परुुषमाष््, अरः मष्हलामाष्् अष्र््वायता 
छैर् ।

२  सक्म रयष्क्तमाष््, अरः बौलाहा र 
र्ाबालकमाष्् अष्र््वायता छैर् ।

३  स्ार्ीय बाष्सनिामाष््, अरः यात्ी र्ा 
शहर बाष्हर गाउँका बाष्सनिाहरूमाष्् 
अष्र््वायता छैर् ।

> र्मारीहरूले इमामको खतुबालाई धयार्प्ूवताक सनुर् ु
अष्र््वायता छ र यराउरा गर्ुता हुिँरै् ।

> जुमाको सलाह
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४  स्वासथय माष्र्समाष््, अरः रमुाको 
लाष्ग रार् र्सकरे् अशक्तमाष्् अष्र््वायता 
छैर् । 

जुमलािो स्लाह पढ्र ेिररिला 
र कवक्-कव्लारहरू–

१  रमुाको सलाह अगाष्ड र्हुाइध्ुवाई गर्ुता, 
सनुिर पोशाकमा ष्चष्टकक परेर र अत्तर 
छकने र खतुबा प्ूवता रै् मष्सरि पगुर् ुउत्तम हो ।

२  मषु्सलमहरू ठूलो मष्सरिमा भलेा हुनछर्,् 
इमामले ष्ममबर (मनच) माष्् चढेर िईु 
पटक धमयोपिशे (खतुबा) ष्िर्हुुनछ, 
खतुबामा ईश-्भयको कुरा गर्ुता पर्ने हुनछ 
। ि्ुवै खतुबाको बीचमा बसेर क्ष्रक 
ष््वश्ाम गर्ुतापछता ।

३  समपूरता उपष्स्र महार्ुभा्वहरूले 
इमामको खुतबा र धमता उपिेशलाई 
धयार्पू्वताक सुनर्ु पिताछ । कुराकार्ी र 
अनय कुरामा धयार्ाकषतार गर्ुता, रसरै– 
गलैचा, कपडा, माटो, ढुङ्गा आष्िष्सर 
खेलर्ु हराम गररएको छ ।

४  खतुबापष्छ इमाम रल झिर्ुता हुनछ र 
माष्र्सहरूलाई ठूलो स्वरमा िईु रकार 
सलाह पढाउर् ुहुनछ ।

५  रमुाको सलाह सामषु्हक रुपमा पढ्र् ु
अष्र््वायता छ, एकलो रयष्क्तमाष्् अष्र््वायता 
छैर् । तयसैले कसैको रमुाको सलाह छुट्यो 
्वा कारर्वश ष्ढलो पगुयो भरे् उसले रमुाको 
सट्ामा रहुरको सलाह पढ्र् ुपिताछ ।

६  रमुाको सलाहमा ष्ढलो गइयो र इमामको 
सा्मा एक रकार पष्र् पाउर् सष्कएर् 
भरे् उसले रहुरको सलाह पढ्र् ुपिताछ ।

७  ररु् रयष्क्तहरूमाष्् रमुाको सलाह 
अष्र््वायता छैर्, रसरै– मष्हला र यात्,ु यष्ि 
उर्ीहरूले रमारका सा् रमुाको सलाह 
पढ्छर् ्भरे् उर्ीहरूको सलाह सही हुरे्छ 
र रहुरको सलाह पढ्र् ुपिदैर् ।

यधी वयकक्तहरूिला ्लाकग 
जुमलािो स्लाह मलाफ 
गररएिो छ–

ररु् रयष्क्तहरूका लाष्ग रमुाको सलाह 
अष्र््वायता गररएको छ, उर्ीहरूलाई रमुाको 
लाष्ग हाष्रर हुर् ुएकिम ररुरी छ र ष्बर्ा कुरै् 
ष्र्रानर कारर यसलाई किाष्प छोड्र् ु हुिँरै् । 
अललाहले भनर्भुएको छ– “ह ेआस्ा्वार्हरू 
हो ! रमुाको ष्िर् अरार् सनुरे् ष्बष्त्तकै रय्वसाय 
र कामकार बनि गर र मष्सरिरफता  राऊ । यष्ि 
ष्रमीहरू ज्ार् राखछौ भरे् यसैमा रै् ष्रमीहरूको 
फाइिा छ ।” (कुरआर् : ६२/९) 

कामकारमा ष्लप्त हुरे् र ष्बर्ा कुरै् ष्र्रानर 
कारर रमुाको सलाहमा उपष्स्र र्हुरे्हरूको 
हृियमाष्् मोहर लगाई ष्िरे् चरेा्वर्ी ष्िइएको 
छ । रसलू (सललललाहु अलैष्ह ्व सललम) ले 
भनर्भुएको छ– “रसले रीर् रमुा ष्बर्ा कारर 
पढेर् अललाहले उसको हृियमा मोहर लगाई 
ष्िर्हुुनछ ।” (अब-ुिाऊि : १०५२, अहमि : 
१५४९८) 
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> भष्र्िऊे, “ररु् ्वरिार् अललाहले ष्रमीहरूका लाष्ग रयार पार्ुता भएको छ, तयो िषु्र्याँको रय्वसाय र खले-
रमासा भनिा उत्तम छ ।” (कुरआर् : ६२/११) 

मोहर लगाउर् ुभरे्को उसको मटुुलाई कपटी र काष्फरहरू झिैं कठोर बर्ाई ष्िर्हुुनछ ।
रमुामा अर्पुष्स्र हुरे् उष्चर काररहरू– अतयनर कटि हुर्,ु रयापार र स्वासथयमा ठूलो आघार 

पगुरे् खररा हुर्,ु रसरै– रोग र आपरकालीर् अ्वस्ाहरू ।

िे जलाकगर र वयवसलाय जुमला्बलाट अरपुकस्ि हुर ेिलारण ्बनर 
सकछ ?

्वासर्वमा सधैं गररराखरे् कामकार रमुाको सलाहबाट अर्पुष्स्र हुरे् कुरै् कारर होइर् । 
अललाहले रमुाको ष्िर् कामकारलाई छोडेर रमुामा उपष्स्र हुर् अष्र््वायता गर्ुताभएको छ । 

अललाहले भनर्भुएको छ– “ह ेआस्ा्वार्हरू हो ! रमुाको ष्िर् अरार् सनुरे् ष्बष्त्तकै रय्वसाय र 
कामकार बनि गर र मष्सरिष्रर राऊ । यष्ि ष्रमीहरू ज्ार् राखछौ भरे् यसैमा रै् ष्रमीहरूको फाइिा 
छ ।” (कुरआर् : ६२/९) 

मषु्सलमले यसरो कामकार र राष्गर गर्ुतापछता, ररु् कायताले अललाहको उपासर्ामा बाधा र्पयुाताओस,् 
यद्यष्प तयसको आय अरु भनिा कम ष्कर् र्होस ्।

अललाहले भनर्भुएको छ– “रो अललाहष्सर भय राखछ, अललाहले उसको लाष्ग बाटो ष्र्काष्ल 
ष्िर्हुुनछ र उसलाई यसरी रीष््वका प्िार् गर्ुताहुनछ, रसको बारेमा उसले सोचकेो पष्र् हुिँरै् र रो 
अललाहमाष्् आष्श्र हुनछ, अललाह उसको लाष्ग पयाताप्त हुनछ ।” (कुरआर् : ६५/२-३)
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जुमला्बलाट अरपुकस्ि हुर ेउकिि िलारणहरू–
ररु् रयष्क्तहरूमाष्् रमुाको सलाह अष्र््वायता छ, उर्ीहरूले कुरै् िषै्र्क कामकारले रमुाको 
सलाह छोड्र् ु्वैध छैर्, रर िईु अ्वस्ामा रायर छ–

१  ठूलो ष्हर लकेुको कुरै् काम हुर्पुछता, रसलाई उसको अर्पुष्स्ष्रमा प्ाप्त गर्ता सष्किरै्, 
अनय्ा माष्र्सको ्यार् रार् सकछ ्वा करोडौंको घाटा हुर् सकछ र यो कायताभार समहालरे् 
उसको कोही र्ायब पष्र् छैर् ।

२  यष्ि साहुले रमुाको लाष्ग फुसताि ष्ििरै् र तयो काम रै् उसको आहारको असल श्ोर छ, यो 
बाहके अनय राष्गर पष्र् पाउर् गाह्ो छ, राष्गर छोड्यो भरे् आफू र आफर्ो घरपरर्वारको िईु 
छाक टार्ता धौ-धौ पर्ने अ्वस्ा सरृर्ा हुरे् डर छ भरे् अकयो राष्गर र्भटुेनरेल ्वा स-परर्वारको 
गाँसबासको राम्ो रय्वस्ा र्हुनरेल रमुाको सलाह छोड्र् सष्कनछ ।

• आपरकालीर् ष्बरामीहरूलाई उपचार गर्ने ष्चष्कतसक ।
• पाले, बैंकका चौष्किार, अपराष्धक ष्रियाकलापहरू र अ्वैध रुपमा माल 

ओसारपसार गर्नेहरूलाई समाउर् खटाइएका ष््वशषे प्हरी ।
• ठूल-ठुला कारखार्ामा कामको स्वनेक्र गर्ता राष्खएको इष्नरष्र्यर रसले 

ष्मरे्ट-ष्मरे्टमा ष्र्रीक्र गरर राखर् ुपर्ने हुनछ ।

उिाहररहरू–

रबसमम एउटा मषु्सलममा चरेर्ा र होश हुनछ, तयसबेलासमम उसले अष्र््वायता रुपमा सलाह पढ्र् ु
पछता, रर इसलामले माष्र्सको अ्वस्ा र पररष्स्ष्रलाई सधैं किर गरेको छ, रीमधये ष्बरामीको 
अ्वस्ा पष्र् हो ।

उपयु्थक्त कुरा वनमन उदाहररले छल्थङ्ग हुनछ–
• उष्भएर सलाह पढ्र्ु अष्र््वायता हो, रर यष्ि अशक्त छ भरे् उष्भर्ु पिदैर्, रसरै– रोगले गिाता 

खडा हुर् अपठ्यारो हुनछ ्वा रोग झिर्् बढ्रे् समभा्वर्ा छ भरे् बसेर सलाह पढ्छ । बसेर पढ्र् 
सकेर् भरे् कोलटो परेर सलाह पढ्छ ।  रसूल (सललललाहु अलैष्ह ्व सललम) ले भनर्ुभएको 
छ– “उष्भएर सलाह पढ, सकिैर्ौ भरे् बसेर पढ, तयो पष्र् सकिैर्ौ भरे् कोलटो परेर सलाह पढ् 
।” (बुखारी : १०६६) 

• रो रुकू र स्िा गर्ता असम त्ा छ भरे् सकेसमम इशाराले पढ्रे्छ ।

> वबरामीको सलाह
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• यात्ीले यात्ा र्ा छोटो ष््वश्ामको बेला ररु् चार ष्िर् भनिा कम छ, कसर सलाह पढ्र् ुसनुनर हो । 
कसर भरे्को चार रकारको ठाउँमा िईु रकार  मात् पढ्र् ुहो, रसरै– रहुर, अस् र ईशाको सलाहलाई 
िईु रकार मात् पढ्र् ु ।  रर यष्ि कुरै् स्ार्ीय (मकुीम) इमामको पछाष्ड सलाह पष्ढरहकेो छ भरे् 
इमामको अर्सुररमा परूा चार रकार पढ्र् ुपिताछ ।

• सनुर्र सलाहहरू माफ गररएका छर्,् रर फज्र र ष््वत्को सनुर्र पढ्र् ुपिताछ ।

• यात्ीको सहरराको लाष्ग िईु समयको सलाहलाई एकै समयमा पढ्र् रायर गररएको छ, रसरै– 
रहुर र अस्लाई रहुर ्वा अस्को समयमा र्ा मष्ग्रब र ईशालाई मष्ग्रबकै समयमा ्वा ष्ढलो गरी 
ईशाको समयमा पढ्र् सष्कनछ ।

> ्यात्ीको सलाह

• रसलाई भइुमँा बसर् गाह्ो हुनछ, तयो कुसशी ्वा तयसरै कुरै् ्वसरमुाष्् बसेर सलाह पढ्रे्छ ।

• रसलाई हरेक सलाहको लाष्ग पष््वत्रा प्ाप्त गर्ता गाह्ो हुनछ, उसको लाष्ग िईु्वटा सलाहहरू, 
रसरै– रहुर र अस् एउटै समयमा र्ा मष्ग्रब र ईशा एउटै समयमा पढ्र् रायर छ ।

• रसलाई पार्ीको प्योग गाह्ो हुनछ, उसको लाष्ग माटोद्ारा रयमममु (पष््वत्रा प्ाप्त) गरेर सलाह 
पढ्र् रायर छ ।



तपाईकंो ब्रत
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अल्लाह्े मसु््महरूमलासि वर्षमला एक मसहनलाको ब्रत असनवलार्ष 
गनु्षभएको छ । तरो रमजलानको मसहनलामला हुनछ र रो इ््लामको चौिो 
महतवपरू्ष आधलार हो । अल्लाह्े भननभुएको छ– “ह ेआ्िलावलानहरू 
हो ! “सतमीहरूमलासि ब्रत असनवलार्ष गररएको छ, जसरी सतमीहरू 
भन्ला असिकला मलासनसहरूमलासि असनवलार्ष गररएको सिरो । रसबलाट 
सतमीहरूमला तकवला (ईश-्भर) उतपनन हुनेछ ।” (कुरआन : २/१८३) 

अधरलार सचूी

ब्रतको अि्ष
रमजलान मसहनलाको सवशरेतला
ब्रतको उद्शेर
ब्रतको सवशरेतला
ब्रत्लाई भङ्ग गनने कुरलाहरू
अल्लाह्े कसको ्लासग ब्रत छुट गनु्षभएको छ ?

  सबरलामी
  अशक्त
  रलात्ी
  मसहनलावलारी भएकी वला सतुकेरी मसह्ला
  गभ्षवती वला ्तनपलान गरलाउने मसह्ला

नफ्ी (ऐस्छक) ब्रत 
ई्ु् -्सित्

  ई्ु् -्सित्को स्न के गनु्षपछ्ष ?
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रमजानको ब्रत

ब्रतको अर्थ–
इ््लाममला ब्रतको अि्ष– अल्लाहको उपलासनलाको ्लासग प्लात: कला् (िज्रको अजलान) ्सेि सरूला्ष्त 

(मसरिबको अजलान) समम िलानसपन, समभोग तिला ब्रत्लाई भङ्ग गनने सम्त सरिरलाक्लापहरूबलाट टलाढला 
ब्नु् लाई ब्रत (रोजला) भसननछ ।

> रमजान महिनाका हिशेषतािरू

इ््लामी पलात्ो अनसुलार नवौं मसहनलामला रमजलानको ब्रत ब्न ुप््षछ । रो नै परैू वर्षको सववोत्तम मसहनला 
हो । रो मसहनला्लाई जसत पणुर, धलासम्षक गरु र सवशरेतलाहरू प््लान गररएकला छन ्तरसत अनर मसहनला्लाई 
प्लाप्त छैनन ्। तीमधरे केही रस प्कलार रहकेला छन–्

अल्लाह्े रसै गररमलामर मसहनलामला सबैभन्ला ठू्ो ईश-रिनि; पसवत् कुरआन्लाई अवतरर 
गनु्षभएको छ । अल्लाह्े भननभुएको छ– “रमजलानको मसहनलामला कुरआन अवतरर गरररो; 
जनु ससङ्गो संसलारकै ्लासग मलाग्ष्श्षन हो । जसमला पिप््श्षन, सतर र असतर्लाई छुट्रलाउने 
प्मलारहरू छन ्। अत: सतमीहरूमधरे ज-जस्े रो मसहनला्लाई पलाउँछ, उस्े असनवलार्ष रुपमला 
रसको ब्रत ब्न ुपछ्ष ।” (कुरआन : २/१८५)

रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैसह व सल्म) ्े भननभुएको छ– “जब रमजलान शरुू हुनछ, ्वग्षकला 
ढोकलाहरू िोस्नछन,् नरककला ढोकलाहरू बन् गररनछन ् र उपद्रव म्चलाउने शतैलानहरू्लाई 
जकडेर रलासिनछन ् ।” (बिुलारी : ३१०३, मसु््म : १०७९) रसरी अल्लाह्े सतकम्षसतर 
्समकने र कुकम््ष लाई तरलागने सनुौ्ो अवसर प््लान गनु्षभएको छ ।

जो रमजलानकला स्नहरूमला ब्रत ब्छ र रलाती तरलावीह पढ्छ उसकला असिकला पलापहरू पिलास्नछन ्
। रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैसह व सल्म) ् े भननभुएको छ– “जनु वरसक्त ईमलान र पणुरकला सलाि 
ब्रत ब्छ उसकला समपरू्ष पलाप मलाि गररनछ ।” (बिुलारी : १९१०, मसु््म : ७६०) उहलँा्े िेरर 
भननभुएको छ– “जनु वरसक्त ईमलान र पणुरकला सलाि रलातमला तरलावीह पढ््छ उसकला समपरू्ष पलाप 
मलाि गररनछ ।” (बिुलारी : १९०५, मसु््म : ७५९)

१

२

३
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> ब्रतला्हुरूकला ्लासग ्ईुवटला िशुीहरू छन–् एउटला ब्रत िोलने 
समर र अकवो आफनो प्भसुसत भट्ेने समर ।

अल्लाह्े सवसभनन उद्शेर र ्ोक 
पर्ोककला अनेकौं िलाइ्लाहरूकला 
्लासग ब्रत असनवलार्ष गनु्षभएको छ । 
तीमधरे केही रस प्कलार रहकेला छन–्

१  तक्वा (ईश-्भय) प्वाप्त गर्नु–

अल्लाहको सनकटतला प्लाप्त गनने ठू्ो 
मलाधरम ब्रत हो । ब्रत बसेको बे्लामला 
्केुर िलान ससकनछ, रौन तषृरला मटेलाउन 
ससकनछ, तर भक्त्े रसो सकन ग्दैन, 
सकनभने अल्लाह्े उस्लाई हरेक 
ठलाउँमला ्सेिरहन ुभएको छ भनने कुरला 
उसको मनमला प्लाउँछ । अल्लाह्े 
भननभुएको छ– “ह े आ्िलावलानहरू 
हो ! “सतमीहरूमलासि ब्रत असनवलार्ष 
गररएको छ, जसरी सतमीहरू भन्ला 
असिकला मलासनसहरूमलासि असनवलार्ष 
गररएको सिरो । रसबलाट सतमीहरूमला 
तकवला (ईश-्भर) उतपनन हुनेछ ।” 
(कुरआन : २/१८३)

> ब्रतको उदे्श्य

ससङ्गै वर्षको सववोत्तम रलात; ्ै्तु् -्कद्र (शभु रलात्ी) रसै मसहनलामला प््षछ । उक्त रलातको 
उपलासनला हजलारौं मसहनलाको उपलासनला भन्ला उत्तम छ । अल्लाह्े भननभुएको छ– “्ै्तु् -्
कद्र (शभु रलात्ी) हजलारौं मसहनलाको (उपलासनला) भन्ला उत्तम छ ।” (कुरआन : ९७/३) उक्त रलातको 
उपलासनला्े असिकला पलापहरू पिलास्नछन ्। रो रलात रमजलानको असनतम १० रलातहरूमधरे कुनै 
एक रलात हो, तर कुन रलात हो सकटलानीकला सलाि अल्लाह बलाहके कसै्लाई पसन जलानकलारी छैन ।

४
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२  पवाप र क्लतलवाई छोड्र मद्दत प्यवानुउँछ–

रस् ब्रतला्ु्  ेअल्लाहको आ्शे अनसुलार वैध कुरलाहरू छोड्न सकछ भने अवैध कुरलाहरू्लाई अवशर 
नै छोड्न सकछ । कु्तमला िसेकला वरसक्तहरूकला ्लासग रो एउटला सवुर्ष अवसर हो ।  रसू्  (सल्ल्लाहु 
अ्ैसह व सल्म) ्  ेभननभुएको छ– “जनु वरसक्त्े झठूो बोलन र कुकम्ष गन्ष छोड््नै भने अल्लाह्लाई 
उसको िलानसपन तरलागनकुो कुनै आवशरकतला छैन ।” (बिुलारी : १८०४) तसि्ष जनु वरसक्त झठूो बोलन र 
ग्त कलार्ष गन्ष छोड््नै, उस्े ब्रतको उद्शेर नै प्लाप्त गन्ष सकेन ।

३  दीर-द्:खीहरूको सम्झरवा र सहवार्भूतत–

रगुौ रगुसमम रलाम्ो िलान र ् लाउन नपलाएकला गरीब र ् ीन-्:ुिीहरूको समझनला ब्रतको भोक र सतिला्ष्े 
गरलाउँछ । सरनीहरूप्सत मनमला मलारला र सहलानभुसूत प्लाउँछ । तरसै्े धनी्े गरीब्लाई कसहलरै पसन 
हे् ला र अपमलान ग्दैनन ्बरु सतनीहरू्लाई ्ईु छलाक टलान्ष र एक सरो ्गलाउन मद्त परुला्षउँछ, सकनसक ब्रत 
पलार्पलाररक सहलानभुसूत र उपकलारको वसनत ॠत ुहो ।
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ब्रतकला अनेकौं सवशरेतलाहरू छन,् तीमधरे केही रस प्कलार रहकेला छन–्

जनु वरसक्त ईमलान, अनसुरर र पणुरमलासि परू्ष सवश्लासकला सलाि ब्रत ब््छ, उसकला असिकला 
पलापहरू पिलास्नछन ्। रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैसह व सल्म) ्े भननभुएको छ– “जनु वरसक्त 
ईमलान र पणुरको आशला ग्दै ब्रत ब्छ, उसकला असिकला पलापहरू पिलास्नछन ्।” (बिुलारी : 
१९१०, मसु््म : ७६०)

ब्रतला्हुरू आफनो प्भसुसत भट्ेने समर धरैे पणुर र वर्लान पलाएर एक्म िशुी हुने छन ्। रसू्  
(सल्ल्लाहु अ्ैसह व सल्म) ्े भननभुएको छ– “ब्रतला्हुरूकला ्लासग ्ईुवटला िशुी छन–् 
एउटला ब्रत िोलने समरको र अकवो आफनो प्भसुसत भट्ेने समरको िशुी ।” (बिुलारी : १८०५, 
मसु््म : ११५१)

ब्रतला्हुरूको सममलानकला ्लासग ्वग्षमला सवशरे ढोकला तरलार पलाररएको छ । ब्रतला् ु(रोजला्लार) 
बलाहके अरु कोही तरस ढोकलाबलाट प्वेश गनने छैन । रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैसह व सल्म) 
्े भननभुएको छ– “्वग्षमला ‘रैरलान’ नलामको ढोकला छ, जसबलाट ब्रतला्हुरू मलात्ै प्वेश गनने 
छन ्र अनर वरसक्त तरो ढोकलाबलाट सभत् सछन्ष सक्नैन ्। िोई कहलँा छन ्ब्रतला्हुरू ?  सनुने 
सबसत्तकै सतनीहरू अगलासड आउने छन ्र सममलानपवू्षक ्वग्षमला प्वेश गनने छन ्। उनीहरू प्वेश 
भईसकेपसछ ढोकला बन् गररनछ  र अरु कोही तरसबलाट प्वेश गन्ष सकने छैनन ्।” (बिुलारी : 
१७९७, मसु््म : ११५२)

अल्लाह्े ब्रतको प्सति् म स्नछु भनेर िोररला गनु्षभएको छ । अल्लाह ज्तो ्रला् ुर 
करुरलामर्े के कसत स्नहुुनछ रस्लाई कोही पसन अनमुलान ्गलाउन सक्नैन ् । अल्लाह्े 
भननभुएको छ– “आ्मको सनतलान्े जे जसत पणुर गछ्ष, तरसको ब््ला तोसकएको छ, तर ब्रत 
मरेो ्लासग हो र म नै रसको ब््ला स्नेछु ।” (बिुलारी : १८०५, मसु््म : ११५१)

१

२

३

४

> बब्रतको हिशेषता
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केही र्तला कुरलाहरू छन,् जस्े ब्रत्लाई भङ्ग 
गररस्नछ, तसि्ष ती कुरलाहरूबलाट जोसगन ुअसनवलार्ष 
छ । री सनमनस्सित छन–् 

१  िलानसपन गनु्ष, अल्लाह्े भननभुएको छ– 
“सेतो रेिला कला्ो रेिलाबलाट प्ष्ट भए्सेि 
प्लात:कला् (िज्रको अजलान) समम िलानसपन 
गर, िेरर रलाती (सरूला््ष त) समम ब्रत बस ।” 
(कुरआन : २/१८७)

तर, कसै्े भू् चकु्े िलानसपन गरवो भने 
उसको ब्रत सही हुनेछ र केही पलाप हुँ् नै । रसू्  
(सल्ल्लाहु अ्ैसह व सल्म) ्े भननभुएको 
छ– “रस् कसै्े सबसनेर िलानसपन गरवो भने केही 
आपसत्त छैन, उस्े आफनो ब्रत परूला गरोस,् सकनभने 
अल्लाह्े उस्लाई िलानसपन गरलाउन ुभएको छ ।” 
(बिुलारी : १८३१, मसु््म : ११५५)

२  िलानसपनको सट्लामला प्रोग हुने कुरलाहरू, 
ज्तै–

• ग्कुोज चढलाउन ु वला तलागतको सईू ्गलाउन,ु 
सकनभने रस्े शरीरमला शसक्त, ननू र िरुलाकको 
कलाम स्नछ, रो िलानसपनको कलारममकुलाम 
हुनछ र रसमलासि तरही हुकुम ्लागछ ।

• सबरलामी्लाई रगत चढलाउन,ु सकनभने रस्े 
शरीर्लाई चलासहने िरुलाक परूला ग््षछ ।

• हरेक प्कलारको धमु्पलान, सकनभने रस्े 
सलंासद्लारला शरीरमला सबर िै्लाउँछ ।

३  समभोगपसछ, चलाह ेवीर्ष ्ि्न होस ्वला 
नहोस ्।

४  ह्तमिैनु वला कुनै तररकला्े वीर्ष ्ि्न 
गनु्ष ।

तर सपनलामला भएको वीर्ष ्ि्न्े ब्रत भङ्ग 
हुँ् नै ।

रस् परुुर्लाई आिूमलासि सनरनत्र गनने क्षमतला 
छ भने ब्रतको अव्िलामला पसन श्ीमती्लाई मवलाई 
िलान ससकनछ ।

५  जलानेर वलानतला गनु्ष, रस् आिैं ्े उलटी 
भरो भने ब्रत भङ्ग हुँ्ैन । रसू् 
(सल्ल्लाहु अ्ैसह व सल्म) ्े 
भननुभएको छ– “जस्लाई ब्रतको 
अव्िलामला वलानतला आरो उस्े कजला 
(पूरला) गनु्ष प्दैन र जस्े जलानेर वलानतला 
गरवो, उस्े कजला गनु्षप््षछ ।” (सतसम्षजी 
: ७२०, अबु-्लाऊ् :३२८०)

६  मसहनलावलारी वला सतुकेरीको रगत सन्कन,ु 
सरूला्ष्त हुन ु भन्ला अगलासड रगत ्सेिरो 
भने ब्रत भङ्ग हुनछ वला स्नको असनतम 
समरमला पसवत् भएको छ तरस स्नको 
ब्रत ब्न हुँ् नै । रसू्  (सल्ल्लाहु 
अ्ैसह व सल्म) ्े भननभुएको छ– 
“मसहनलावरीको अवसधमला मसह्ला्े 
स्लाह पढ्न र ब्रत ब्न हुँ् नै ।” (बिुलारी 
: १८५०) 

तर मसहनलावलारी र सतुकेरी बलाहके कुनै रोग्े 
ग्ला्ष रगत सन्केको छ भने ब्रत ब्नबुलाट कुनै 
बलाधला हुँ् नै । एउटला पसवत् मसह्ला ज्तै प्तरेक 
कलाम गनु्षपछ्ष ।

> ब्रत भङ्ग गनने कुरािरू
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अल्लाह्े आफनो कृपला र करुरला्े अशक्त 
वरसक्तहरूकला ् लासग ब्रत ब्न छुट गनु्षभएको छ 
। उनीहरू रस प्कलार रहकेला छन–्

> अल्ाि्े कसको ्ाहग ब्रत छुट गनुनुभएको छ ?

मसहनलावलारी वला सतुकेरी भएकी 
मसह्ला– अपसवत् भएको अव्िलामला 
ब्रत ब्न ु हुँ् नै तर ब्न नपलाएको 
ब्रत्लाई रमजलानपसछ कजला (परूला) 
गनु्षपछ्ष । (पषृ्ठ न०: १०६ हनेु्षहोस)्

४

गभ्षवती र ्तनपलान गरलाउने मसह्ला– 
रस् ब्रत्े उनीहरू्लाई आफनो 
वला ब्चलाको ्वला््थरको ितरला छ 
भने ब्रत ब्न ुप्दैन र ब्न नपलाएको 
ब्रत्लाई कजला (परूला) गनु्षपछ्ष ।

५

सबरलामी– ब्रत्े ग्ला्ष रोग झन बढ्ने 
वला सनको सढ्ो हुने समभलावनला छ 
भने र्तो सबरलामी्े ब्रत ब्न ुप्दैन 
तर सनको भसैकेपसछ ब्न नपलाएको 
ब्रत्लाई कजला (परूला) गनु्षपछ्ष ।

१

अशक्त– वदृ्ध-वदृ्धला वला कसहलरै 
सनको नहुने रोगबलाट रि्त सबरलामी्े 
ब्रत ब्न ु प्दैन, बरु हरेक स्नको 
ब््लामला एउटला गरीब्लाई पेट भरी 
(सलाढे एक सक्ो बरलाबर) िलानला 
िवुलाउन ुपछ्ष ।

२

रलात्ी– रलात्लामला रहुनजे् वला चलार स्न 
भन्ला कम अवसधको ्लासग रलात्ला 
सवश्लाम गरेको रलात्ी्े ब्रत नब्न ु
जलारज छ, तर छुटेको ब्रत्लाई कजला 
(परूला) गनु्षपछ्ष । 

अल्लाह्े भननभुएको छ– “सबरलामी 
वला रलात्ी्े ब्न नपलाएको ब्रत्लाई पसछ 
परूला ग्ला्ष हुनछ । अल्लाह सतमीहरूकला 
्लासग सहजतला चलाहनहुुनछ, कष्ट स्न 
चलाहनहुुनन ।” (कुरआन : २/१८५)

३
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अल्लाह्े सला्मला एक मसहनलाको ब्रत 
असनवलार्ष गनु्ष भएको छ, तर बढी पणुरको ्लासग 
नफ्ी (ऐस्छक) ब्रत ब्ने पे्ररला स्न ुभएको छ 
। केही नफ्ी ब्रतहरु रस प्कलार छन–्

१  आशूरवाको ब्रत– इ््लामी पलात्ो अनसुलार 
वर्षको पसह्ो मसहनला (महुर्षम) को ्शौं 
तलाररि्लाई ‘आशरूला’ भसननछ । ‘मसूला’ 
नलामी सन्षे्टलाको रगुमला सिर्षन नलाम 
गरेको ठू्ो शोरक तिला सलामनती सिरो 
। अल्लाह्े उक्त सलामनती रलाजला र उसको 
िौज्लाई ‘आशरूला’ को स्नमला नै नष्ट 
गनु्षभएको सिरो । असन बल्तल् मसूला 
तिला उहलँाकला मसु््म सलािीहरू्े सिु र 
शलासनतकला सलास िेनने मौकला पलाएकला सिए 
। तरसैको िसुशरला्ीमला अल्लाहको 
कृतज्ञतला र रसू् को अनसुरर ब्रत बसेर 
वरक्त गररनछ । 

रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैसह व सल्म) 
्े भननभुएको छ– “आशरूलाको सलािमला एक 
स्न असि वला पसछ पसन ब्रत बस ।” (अहम् 
: ११६२) तरसै्े ्ईु स्नको ब्रत ब्न ु प््षछ 
। रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैसह व सल्म) ्लाई 
रसको बलारेमला सोसध्ला भनन ुभरो– गएको एक 
वर्षको पलाप पिलास्नछ ।” (मसु््म : ११६२)

२  अरवानुको ब्रत– इ््लामी पलात्ो अनसुलार 
वर्षको असनतम मसहनला (जु् -सहजजला) को 
नवौं तलाररि्लाई ‘अिला्ष’ भसननछ । रस 
स्न हलाजीहरू अिला्षतको मै् लानमला भे् ला 
हुनछन ् र अल्लाहससत सबसनत, प्लाि्षनला र 
प्शसंला गछ्षन ्। रो वर्षको सववोत्तम स्न हो 
। हजज नगननेहरू्े अिला्षको ब्रत ब्न ुप््षछ 
। रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैसह व सल्म) 
ससत अिला्षको ब्रतको बलारेमला सोसधरो, 
उहलँा्े भनन ुभरो– रस्े एक वर्ष अगलासड 
र एक वर्ष पछलासडकला पलापहरू पिलास्नछ ।” 
(मसु््म : ११६२)

रमजानमा ब्रत भङ्ग गनने व्यहतिको ्ाहग के िुकुम छ ?
रस् कसै्े सबनला कुनै कलारर रमजलानको स्नमला ब्रत भङ्ग गरेको छ, उस्े अल्लाहको अगलासड 

आफनो पलाप र अवज्ञलाको तौबला (प्लारसचित) गनु्षपछ्ष र तरस स्नको कजला (परूला) पसन । रस् कसै्े 
समभोग गरेर ब्रत भङ्ग गरेको छ, उस्े कजला (परूला) गनु्षकला सलाि कफिलारला (जररवलानला) पसन स्न ुपछ्ष ।

कफिलारला– एउटला गु् लाम (्लास) आजला् गनु्ष, ्लास पलाएन भने ्ईु मसहनला ्गलातलार ब्रत ब्न ुर रसको 
शसक्त छैन भने सलाठी जनला गरीब्लाई िलानला िवुलाउन ु पछ्ष । इ््लाम्े धरैेजसो अव्िलामला मलानव 
असधकलारको ्लासग ्लास्लाई मकु्त पलानने आ्शे स्एको छ । 

> नफ्ली (ऐह्छक) ब्रत
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ई् र चलाडपव्षहरू धम्षको प्तीक हो । जनु बे्ला रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैसह व सल्म) म्ीनला पगुन ु
भरो, तरहलँाकला बलाससन्लाहरू्लाई वर्षमला ्ईु पटक चलाडपव्षमला रमलाइ्ो ग्दै गरेको ्खेन ुभरो । उहलँा्े 
सोधन ुभरो– “रो के को िसुशरला्ी हो ?” उनीहरू्े जवलाि स्ए : इ््लाम पवू्ष पिुला्षको पला्ला्सेि नै 
हलामीहरू र्तै ग्दै आएकला हौं । रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैसह व सल्म) ्े भनन ुभरो– “अल्लाह्े 
सतमीहरूकला ्लासग रो भन्ला रलाम्ो ्ईु स्न प््लान गनु्षभएको छ; ई्ु् -्सित् र ई्ु् -अ्ह्ला ।” (अब-ु
्लाऊ् : ११३४) 

रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैसह व सल्म) ्े चलाड पव्षको महतव ्शला्षउँ् ै भननभुएको छ– “हरेक 
समु् लारको केही न केही पव्ष हुनछ र रो नै हलाम्ो एक महतवपरू्ष पव्ष हो ।” (बिुलारी : ९०९, मसु््म : 
८९२)

> ईदु््-हित्र

३  शौ्वाल मतहरवामवा ६ तदरको ब्रत– ्शौं मसहनला्लाई ‘शौवला्’ को मसहनला भसननछ । उक्त 
ब्रतको महतव ्शला्षउँ् ै रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैसह व सल्म) ्े भननभुएको छ– “जस्े 
रमजलानको ब्रत ब्रो असन तरसपसछ शौवला् मसहनलामला ६ स्न अझ ैनफ्ी ब्रत ब्रो भने, 
उस्े वर्षभरी ब्रत बसे बरलाबर भरो ।” (मसु््म : ११६४)
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इस्लाममला ईद–
ब्रत समलासप्तको िशुीरला्ी मनलाउन अल्लाह्े मसु्मलानहरूकला ्लासग एक स्न सनधला्षररत गनु्षभएको 

छ जस्लाई अरबीमला ई् भसननछ । रो ई्को स्नमला रलाम्ो िलान,ु रलाम्ो ्लाउन,ु गरीब्लाई ्लान स्न,ु 
शभुकलामनला आ्लान प््लान गनु्ष, जलारज तररकला्े रमलाइ्ो गनु्ष, अल्लाहको वर्लान्लाई समझरे उहलँाको 
कृतज्ञतला वरक्त गनु्ष र गरलाउन ्गलाउन ुकसहलरै पसन सबस्षन ुहुँ् नै ।

मसुस्मकला ईदहरू–
मसु््महरूको चलाड पव्षको ्लासग वर्षमला ्ईु स्न सनधला्षररत गररएको छ । ई्ु् -्सित् जनु ब्रतको 

समलासप्तपसछ ्शौं मसहनलाको पसह्ो स्न र ई्ु् -अ्ह्ला जनु १२ र ंमसहनलाको ्शौं स्नमला प््षछ । री 
्ईु स्न बलाहके अरुको ्िेलाससकी गरी नरलँा चलाडपव्षको आसवषकलार गनु्ष वैध छैन ।
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ईदु् -्सित्रको सदन के गनु्थपर्थ ?

१
 ई्को स्लाह पढ्न–ु इ््लाम्े पव्षको 
स्न स-पररवलार सलामसुहक रुपमला ई्-गलाह 
(ई्को स्लाह पढ्ने ठलाउँ) गएर स्लाह 
पढ्न पे्ररत गरेको छ । सरूवो्रको आधला 
िणटलापसछ रसको समर आरमभ हुनछ र 
जहुर स्लाहको आधला िनटला पसह्ेसमम 
रहनछ । 

ई्को स्लाह पढ्ने तररकला– ई्को स्लाह 
्ईु रकलात हुनछ, जसमला इमलाम्े जोड्े स्लाह 
पढलाउन ु हुनछ र तरसपसछ धमवोप्शे (ितुबला) 
स्नहुुनछ । अनर स्लाह भन्ला रसमला बढी तकबीर 
“अल्लाहु अकबर” भननपुछ्ष । पसह्ो रकलातमला 
तकबीर तहरीमला बलाहके ६ पटक र ्ोश्ो रकलातमला 
५ पटक बढी भनेर कुरआन पढ्न ुप््षछ ।

ईदु् -्सित्र
रमजलान मसहनलाको समलासप्तपसछ ् शौं मसहनलाको पसह्ो स्नमला नै ई्ु् -्सित् मनलाइनछ । जसरी रमजलान 

भरी ब्रत बसेर अल्लाहको उपलासनला गररनछ, तरसरी नै पव्षको स्न ब्रत नबसेर िसुशरला्ी मनलाएर 
उपलासनला गररनछ । मसु््महरू ब्रत समलासप्तको िसुशरला्ीमला अल्लाहको कृतज्ञतला वरक्त गछ्षन,् सकनसक 
उहलँाको कृपला नभएको भए रलाम्ोसँग ब्रत ब्न त परै जलाओस ्ब्रतको कलपनला पसन गन्ष ससक्नै्थरो । 
अल्लाह्े भननभुएको छ– “सतमीहरू ब्रतको संखरला परूला गर र सीधला मलाग्ष पलाएकोमला अल्लाहको 
प्शसंला गर । आशला छ सतमीहरू कृतज्ञ बननेछौ ।” (कुरआन : २/१८५)

२
 जकलातु् -्सित् (्लान) स्न–ु पव्षको िच्ष 
भन्ला बढी िलानेकुरलाहरू, ज्तै– गहु,ँ 
चलाम्, ्ला् इतरलास् िरमला छ भने र्तो 
वरसक्त्े गरीब र ् ीन्ःुिी्लाई इ््लाम्े 
तोके बमोसजम असनवलार्ष रुपमला ्लान स्न ु
प््षछ, तलासक हरेक मसु््मको िर्ै् ोमला 
पव्षको िसुशरला्ी छलाओस,् ओठमला 
समठो मु् कलान होओस ्र कसैको अगलासड 
सभिको ्लासग हलात िै्लाउन नपरोस ्।

अननको ब््लामला आवशरकतला अनसुलार 
रुपैरला पसन ्लान स्न ससकनछ ।

रसको समर– रमजलानको असनतम रलात्सेि 
ई्को स्लाहसमम रहनछ  । ई् भन्ला एक ्ईु 
स्न पसह्े पसन जकलातु् -्सित् स्न ससकनछ ।

रसको पररमलार– गलाउँिरमला प्रोग हुने 
िलानेकुरलाहरू, ज्तै– गहु,ँ चलाम्, ्ला्, 
िजरु आस्बलाट एक सलाअ नलापेर स्ने । अिला्षत 
सक्ोको सहसलाब्े प्लारः तीन सक्ो ्लान 
सनकलालन ुप््षछ ।
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िरको असभभलावक्े आफनो र िरमला रहकेो श्ीमती, भलाइ-बसहनी तिला समपरू्ष बला्-बलास्कलाहरूको 
ति्ष बलाट तरहलँाको प्चस्त िलानेकुरलाहरू प्लारः तीन सक्ो जकलातु् -्सित् स्न ुपछ्ष । गभ्षमला रहकेो 
सशशकुो ति्ष बलाट ्लान स्न ुअसनवलार्ष त होइन, तर उत्तम हो ।

रसको उद्शेर– रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैसह 
व सल्म) ्े “ब्रतको अव्िलामला भएको 
नचलासहँ् ो कुरला तिला कमीकमजोरी्लाई परूला गन्ष 
र गरीबहरूकला छलाक टलान्षको ्लासग जकलातु् -्
सित् असनवलार्ष गनु्षभएको छ । जस्े ई्को 
स्लाह पवू्ष स्रो उस्े जकलातु् -्सित् स्रो 
र जस्े ई्पसछ स्रो उसको सलामलानर ्लान 
्वरूप हुनेछ ।” (अब-ु्लाऊ् : १६०९)

३
 िशुी बलँाड्न–ु पव्षको स्न ठू्ो-सलानो, 
परुुर-मसह्ला, आफनो-सबरलानो सबैसँग 
िशुी बलँाडेर हरवोल्लासकला सलाि ई् 
मनलाउन ु प््षछ । रलाम्ो, सनु्र पोशलाक 
्गलाउन ुर िर आगँन्लाई सझस्सम्ी 
बनलाउन ुभनेको सनुमला सगुनध िपन ुहो 
। आजको स्न िलाएर अल्लाहको 
उपलासनला गनु्षप््षछ । सकनभने पव्षको 
स्न ब्रत ब्न ुअवैध छ ।



तपाईकं
ो ब्रत

159

४
 तकबीर पढ्नु– पव्षको चनद्रमला ्ेखनसलाि रलाती्ेसि सबहलान पव्षको स्लाह नपढुनजे् जोड्े 
तकबीर पढ्नु प््षछ । ब्रत समलासप्तको िसुशरला्ी र पूरला मसहनला ब्रत रलाखन शसक्त स्नुभएकोमला 
अल्लाहको कृतज्ञतला वरक्त गनु्षप््षछ । अल्लाह्े भननुभएको छ– “सतमीहरू ब्रतको संखरला 
पूरला गर र सीधला मलाग्ष पलाएकोमला अल्लाहको प्शंसला गर । आशला छ सतमीहरू कृतज्ञ बननेछौ 
।” (कुरआन : २/१८५) 

तकबीर पढ्ने तररकला– ‘अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ्ला ई्लाहला इल्ल्लाहु, अल्लाहु 
अकबर, अल्लाहु अकबर, व स्ल्लासह् हम्’ ।

तकबीर पढ्ने अकवो तररकला– ‘अल्लाहु अकबर कबीरला, व्-्हम् ुस्ल्लाही कसीरला व सबुहलानल्लाही 
बरुितौं व असी्ला ।

बलाटोिलाटोमला अरु्लाई स्कक नपलाररकन परुुर्े ठू्ो ्वरमला र मसह्लाहरू्े सलानो ्वरमला तकबीर 
पढ्न ुप््षछ ।
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५
दान (जकात) इस्ामको तेस्ो आधार हो । अल्ाह्े यस्ाई 

अननवाय्य गन््यभएको छ । दान ननदनेहरूका ्ानग दण्डनीय 
सजायको धमककी नदनभ्एको छ । इस्ामी भाइचाराको ्ानग 
प्ायनचित र स्ाहको साथमा दान्ाई पनन अननवाय्य गन््यभएको 
छ । अल्ाह्े भननभ्एको छ– “यनद नतनीहरू तौबा (प्ायनचित) 
गछ्यन,् स्ाह कायम गछ्यन ्र दान नदनछन ्भने नतम्ा धानम्यक भाइ-
बनध ्हुन ्।” (क्रआन : ९/११)

रसू्  (सल्ल्ाहु अ्ैनह व सल्म) ्े भननभ्एको छ– 
“इस्ाम पाँच क्राहरूमानथ आधाररत छ, तयसमधये स्ाह 
कायम गन््य र दान नदन ्हो ।” (बख्ारी : ८, मन्स्म : १६)

 अधयाय सचूी

दानका उद्शेयहरू

क्न धन-समपनतिमा दान अननवाय्य छ ? 
 सन् र चाँदी

 धन-समपनति र नगदी नजनसी

 वयवसानयक वसतह्रू

 भनूमबाट उतपानदत अनन तथा फ्फू्हरू

 पश ्धन

दान कस्ाई नदने ?
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दान

दान– अल्ाह्े मन्स्महरूमानथ धन-समपनतिका केही अशं दान सवरुप ननकालन अननवाय्य गन््यभएको छ । 
धनीहरू्े दीन-द:्खी र गरीबहरूको समसया ननवारण, सहयोग तथा अनय उद्शेयको ्ानग दान नदने गछ्यन ्। 

दानका उद्देश्यहरू–
अल्ाह्े महान उद्शेयहरू्ाई साथ्यकता नदनको ् ानग मन्स्महरूमानथ दान अननवाय्य गन््यभएको 

छ । तीमधये केही ननमन छन–्

धन-समपनतिको चाहना र माया माननसको 
्ानग सवभानवक क्रा हो । यस्ाई 
जोगाउन र रानख राखन माननस्े कनत 
प्यतन गद्यछ । तयही ्ोभ, कनजस्याइ ँ
र मा्को मायाजा्बाट पनवत्र पान्य 
इस्ाम्े दान्ाई अननवाय्य गरेको छ ।  
अल्ाह्े भननभ्एको छ– “ह ेसनदषे्ा, 
नतनीहरूको धन-समपनतिबाट दान न्द ै
गर र यसद्ारा नतनीहरू्ाई शद््धता 
र पनवत्रता प्दान गर ।” (क्रआन : 
९/१०३)

दान्े आपसी मे् नम्ाप, माया र 
सनेहको भावना उतपनन हुनछ । नकनभने 
माननस्े परोपकारीनसत सदभाव 
दखेाउँछ र माया गछ्य । तयसै्े मन्स्म 
समाजका हरेक वयनति एउटा बन्यो 
पखा््य  जसतै आपसमा नम्ेर बसेको 
हुनछ । यसरी चोरी, ्डकैती र ्ट्पाटका 
घटनाहरू ननकै कम हुनछ ।

१

२

दान्े उपासना, अल्ाहप्नत पूण्य 
समप्यण र अस् म्नस्मको भूनमका 
ननवा्यह हुनछ । ज्न बे्ा एउटा धनी्े 
जकात ननकालछ, उस्े अल्ाहको 
हुक्म्ाई काया्यनवयन गछ्य  । यसरी 
आफनो मान्क र दाताको कृतज्ञता 
ज्ञापन हुनछ । अल्ाह्े भनन्भएको 
छ– “यनद नतमीहरू आभार वयति 
गछछौ भने म नतमीहरू्ाई अझ बढी 
कृपापात्र बनाउने छ् ।” (क्रआन : 
१४/७) 

दान्े समाजमा रहकेा वयनतिहरू बीच 
सामानजक संरक्षण र सनत्् नको भावना 
सद्ृढ हुनछ । दान नदएपनछ धन-समपनति 
धनवानहरूको मठ््ीमा मात्र सीनमत 
रहदनै, बरु गरीबहरू्े पनन फाइदा 
प्ाप्त गद्यछन ् । अल्ाह्े भननभ्एको 
छ– “धन-समपनति केव् धनवानहरूको 
हातमा नघन्म रहोस ् ।” (क्रआन : 
५९/७) 

३

४
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कुन धन-सम्पत्तिमा दान अत्नवा्य्य छ ?
वयनतिगत प्योगमा आउने चीजबीज र सरसामानहरूमा दान (जकात) अननवाय्य छैन, जसतै– घर 

चाह ेजनतसकै् महगँो होस,् गा्डी चाह ेजनतसकै् नव्ासी होस ्। तयसतै ्ग्ाफाटा र खाननपनमा जकात 
अननवाय्य छैन ।

अल्ाह्े वयनतिगत प्योगमा नआउने तथा वयवसाय र वनृद्धको उद्शेय्े रानखएका 
मा्सामानहरूमा मात्र दान अननवाय्य गन््यभएको छ । ती यस प्कार रहकेा छन–्

१  सन् र चाँदी (्ग्ामा र गहनाको रुपमा प्योग नगररएका)–

सन् र चाँदी जबसमम इस्ाम्े तोकेको ननसाब (पररमाण) बराबर हुदँनै 
र तयसमानथ चनद्रमाको नहसाब्े एक वर्य (३५४ नदन) नबतदनै, तबसमम 
तयसमा जकात अननवाय्य छैन ।

सन् र चाँदीको ननसाब (पररमाण)–

सन् ८५ ग्ाम तथा चाँदी ५९५ ग्ाम भएमा ।

यनद क्नै मन्स्मसँग उल्ेनखत मात्रामा सन् वा चाँदी छ र एक वर्य 
(३५४ नदन) नबनतसकेको छ भने २.५% को दर्े जकात ननकालन ्पछ्य ।

२  धन-समपनति र नगदी नजनसी चाह ेतयो घरमा होस ्वा बैंकमा–

यसको जकात ननकालने तररका– यस्ाई सन्को नहसाब्े 
ननकालन ्पद्यछ, यनद सन्को मात्रा ८५ ग्ाम वा तयो भनदा बढी रकम 
छ र चनद्रमाको नहसाब्े एक वर्य नबनतसकेको छ भने २,५% को 
दर्े आफूसँग भएको समपणू्य धन-समपनतिबाट दान ननकालन ्पछ्य ।

उदाहरण– सन्को मलूय घटबढ् भइरहनछ, तयसै्े जकात अननवाय्य 
भएको बे्ा यनद एक ग्ाम सन्को मलूय २५ ्ड्र छ भने जकातको 
ननसाब (पररमाण) यस प्कार हुनेछ–

२५ x ८५ = २,१२५ ्ड्र धन-समपनति तथा नगदी नजनसी को 
ननसाब (पररमाण) ठहछ्य ।
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३  वयवसानयक वसतह्रू–

वयवसाय र बेचनका ् ानग रानखएका वसतह्रू, जसतै– घर, जगगा, जमीन, 
पस्, खाने चीजबीज इतयानद ।

यसको जकात ननकालने तररका– एक वर्य नवनत सकेपनछ समपणू्य  
वयवसानयक सामग्ीहरू्ाई चा् ् वर्यको दर्े मलूयांकन गन््यपद्यछ । 
यनद ८५ ग्ाम सन् बराबर वा तयो भनदा बढी रकम छ भने २,५% को 
दर्े आफूसँग भएको समपणू्य समपनतिबाट दान ननकालन ्पछ्य ।

४  भनूमबाट उतपानदत अनन तथा फ्फू्हरू–

अल्ाह्े भननभ्एको छ– “ह े आसथावानहरू हो ! नतमीहरू्े 
आज्यन गरेका र हामी्े नतमीहरूका नननमत भनूमबाट उतपानदत गरेका 
वसतह्रूमधये उतिम वसतह्रू खच्य गर ।” (क्रआन : २/२६७) 

भनूमबाट उतपानदत केही पैदावारहरू एउटा सीनमत मात्रामा उबजेको 
छ भने तयसमा जकात छ, सबैमा छैन ।

तयसैगरी वरा्यको पानी्े वा नसँचाईद्ारा उतपानदत भएको वसतह्रूमा 
माननसहरूको अवसथा अनस्ार जकात ननकालदा पररमाणमा फरक 
गररएको छ । 

५  पश ्धन, जसतै– बानहर चनने भ्ेडा, बाख्ा, गाई र ऊँट । यनद 
मान्क्े तयसको चाराको वयवसथा गन््य पददैन भने तयसमा खास 
सखंयामा जकात ननकालन ्पछ्य ।
यनद वर्यभरी वा वर्यका अनधकांश भागमा दाना र चारा मान्क्े 
नै नकनेर खव्ाउन ्पछ्य भने तयसमा जकात अननवाय्य छैन । 
यसको पररमाण र तररकाको नवसततृ जानकारीको ्ानग इस्ामी 
शास्त्र अधययन गन्य र धम्यगर्ुहरूनसत समपक्य  गन्य अनर्ोध गररनछ ।
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दान कसलाई त्दनदे ?

जकातको रकम क्न क्षेत्रमा र कसरी खच्य गन््यपद्यछ भनने क्रा्ाई इस्ाम्े हदबनदी गरेको छ । 
एकजना हकदार वा अनधक हकदारहरू्ाइ नदन सनकनछ । तयसैगरी दानको रकम मन्स्म हकदारसमम 
पय्ा्यउने संघ-संसथाहरू्ाई नदन ्जायज छ । आफनै गाउँमा रहकेा हकदारहरू्ाई दान नदन ्बेस हुनछ ।

दानका हकदार व्यक्तिहरू क्नमन हुन–्

गरीब र दीन-द:्खीहरू, जस्ाई दई् छाक टान्य र दई् सरो ्ाउन धौ-धौ परेको हुनछ ।

दान असल्ने र नवतरण गनने वयनतिहरू । 

दास, जो आफू्ाई मान्कबाट सवतनत्र हुन चाहनछ, तयस्ाई सवतनत्र पान्य दानको रकम 
नदन ्जायज छ ।

ॠणी, जो ॠणको बोझ्े दबेको छ र तयस्ाई चत्िा गन्य सनकरहकेो छैन, यद्यनप 
सव्यसाधारणको ्ानग ॠण न्एको होस ्वा ननजी कामको ्ानग ।

अल्ाहको बाटोमा यद््ध गनने (मज्ानहद) हरू, जो आफनो धम्य र दशेको ्ानग ्न्डरहकेा छन ्
। इस्ामको आह्ानमा सनरिय धम्यगर्ु यसै अनतग्यत पद्यछन ्।

नयाँ मन्स्महरूको सानतवना वा जन् गैर-मन्स्मको इस्ाममा आउने आशा हुनछ, 
उनीहरू्ाई दान नदन सनकनछ, तर यो मन्स्मको नजममवेार हानकम र दात ृ संघ-संसथा्े 
आवशयकता अनस्ार गनने काम हो ।

यात्री, पैसा नसनद्धएको बट्वाहरूको बाटो खच्य जट्ाउन दानको रकम खच्य गन्य सनकनछ, चाह ेतयो 
आफनो म्् क्मा धनवान नकन नहोस ्।

जकातका हकदार वयनतिहरूको वण्यन गददै अल्ाह्े भननभ्एको छ– “वासतवमा जकात (दान) 
केव् दररद्रहरू, दीन-द:्खीहरू, दान असल्ने वयनतिहरू, तान्फे कलब (हृदय्ाई जो््डन), 
दासहरूको मन्ति, ॠणीहरूको ॠण भत्िानी, अल्ाहको बाटोमा खच्य गन्य र यात्र्् ाई नदनको ्ानग 
हो ।” (क्रआन : ९/६०) 

१

२

३

४

५

६

७
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६
मक्का गएर हज्ज गर्नु इस्काम्ो पकँाचौं आधकार हो । शकारीरर्, 

आध्कात्म् र धर-मका््े गर्नु परने उपकासरका्ो ्ो स्वरनु ॠत ्हो । 
आत न्ु् र शकारीरर् रुपमका सकामर न्ु व्तति्े ्जी्वरमका ए् पट् 
अतर्वका न्ु रुपमका हज्ज गर्नुपरनु ।

अल्काह्े भनरभ्ए्ो र– “्जर् मकातरससँग अल्काह्ो घरसमम 
पग्रे क्षमतका र, उस्े हज्ज गर्नु अतर्वका न्ु र र ्जस्े अ्वज्का गरनु, 
्जकातर रकाख अल्काह संसकारबकासीतसत तर्लोभ हुर ्।” (््रआर : ३/९७)

 अध्का् सचूी

मक्का र मतस्जद-हरकाम्का त्वशषेतकाहरू

हज्ज्ो अ न्ु

हज्ज्ो ्कातग क्षमतका्का अ्वस्काहरू

मतह्का्ो हज्ज्ो ्कातग महरम हुर्
हज्ज्का त्वशषेतकाहरू

हज्ज्का उद्शे्हरू

उमरका

ईद्् -अदह्का (््रबकारी प्वनु)

 ईद्ो तदर ्े गर्नुपरनु ?

 ््बकानुरी्का ्जरका्वरमका हुरप्रने शतनुहरू

 ््बकानुरी्ो मकास्् काई ्े गर्नुपरनु ?

मदीरका्ो त्ज्कारत (दशनुर)
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हज्ज

मक्का र मस्जिद-हरकाम्का 
सिशषेतकाहरू

अरब द्ीप्ो पतचिमी भगे मक्का म्् रनुमकामका 
मतस्जद-हरकाम अ्वतस्त र । इस्काममका ्स्का 
धरैे त्वशषेतकाहरू रर,् तीमध्े ्ेही ्स प्र्कार 
रहे् का रर–्  

्सै्ो मट््मका पत्वत्र ्काबका र–

्काबका, एउटका चकारपकाटे घरका्कार सन्दर घर हो, 
्जर् मतस्जद-हरकाम्ो बीच भकागमका अ्वतस्त र ।

्ो त्वश्व्ै मत्स्महरू्ो त्ब्का, ढ््ढ््ी र 
्ेनद्र तबनद ्हो । ्सै त्ब्का्ो तदशकामका अरह्कार 
फ्कानुएर मत्स्महरू्काई स्काह पढ्रे र अन् 
उपकासरका गरने आदशे तदए्ो र ।

्स्काई इब्काहीम र उहकँा्का रोरका इसमकाइ् 
(अ्ैतहमस्स्काम) ् े अल्काह्ो आदशेकारस्कार 
तरमकानुर गर्नुभए्ो त््ो । ््सपतर सम् 
अरस्कार र्वी्रर हुदँ ैग्ो ।

अल्काह्े भनरभ्ए्ो र– “(समरर गर) 
्जर् बे्का इब्काहीम र इसमकाइ् ्स घर्ो ्जग 
उठकाउँद ै दआ् गरररहे् का त्ए– “ह े अल्काह, 
हकाम्ो सकारो प्र्कास्काई स्वी्कार गररतदरह्ोस,् 
्वकासत्वमका तपकाई ंरै स्वनुश्ोतका र स्वनुज्कातका हुरहु्नर 
।” (््रआर : २/१२७)

१

्काबका्ो पर्ः तरमकानुर्ो क्रममका रसू्  
(सल्ल्काहु अ्ैतह ्व सल्म) ्े 
मक्काबकासी्का सका् ह्जरे-अस्वद (्का्ो 
ढ्ङ्गका) ्काई ््स्ो ठकाउँमका रकाखरमका ठू्ो 
भतूम्का तर्वकानुह गर्नुभए्ो त््ो ।

> ्ो ्काबका्ो ढो्का हो, ्समका ््रआर्का 
धरैे्जसो आ्त (श्ो्) हरू ्ोररए्का रर ्। 
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संसकार्ो पतह्ो मतस्जद–

्जर् बे्का ्वररष्ठ सहकाबी अब-््जर (रत्ज्ल्काहु 
अनहु) ्े रसू्  (सल्ल्काहु अ्ैतह ्व 
सल्म) तसत सोधर ् भ्ो– ह े अल्काह्का 
रसू् , परृ्वीमका सबभनदका पतह्ो मतस्जद ््र 
हो ?  उहकँा्े ्ज्वकाफ तदरभ््ो– “मतस्जद-
हरकाम” फेरर उहकँा्े सोधर ्भ्ो– ््सपतर ््र 
?  उहकँा्े ्ज्वकाफ तदरभ््ो– “मतस्जद-अकसका” 
उहकँा्े सोधर ्भ्ो– ्ी द््वैमका ्तत अनतर र ? 
उहकँा्े ्ज्वकाफ तदरभ््ो– “४० ्वषनु, ्तद ततमी्े 
््समका स्काह पढ्रे अ्वसर पकाउँरौ भरे स्काह 
पढ्र,् त्रभरे ््समका धरैे त्वशषेतकाहरू रर ्।” 
(बख्कारी : ३१८६, मत्स्म : ५२०)

्समका स्काह पढ्दका ्ै्ौं गर्का बढी 
पण्् पकाइनर–

रसू्  (सल्ल्काहु अ्ैतह ्व सल्म) ्े 
भनरभ्ए्ो र– “मरेो मतस्जद, मतस्जद-रब्वीमका 
स्काह पढ्र ्अरु मतस्जदहरू्ो अरप्कातमका ए् 
ह्जकार गर्का बढी पण्् पकाइनर, तस्वका् मतस्जद-
हरकाम्ो, त्रभरे ््समका अरु मतस्जदहरू्ो 
अरप्कातमका ए् ् काख बढी पण्् पकाइनर ।” (इबरे 
मका्जका : १०४६, अहमद : १४६९४) 

२

३

्स्काई अल्काह र रसू् ्े हरकाम 
(शकातनत-स््) गर्नु भए्का रर–्

अल्काह्े रसू्  (सल्ल्काहु अ्ैतह ्व 
सल्म) ्काई तरदनेशर गददै भनरभ्ए्ो र– 
“म्काई ् स शहर्ो पका्र्तकानु्ो उपकासरका गरनु 
र मत्स्म हुर हु््म भए्ो र, ्जस्काई उहकँा्े 
हरकाम (शकातनत-स््) घोतषत गर्नुभए्ो र । ्ो 
तसङ्गो संसकार उहकँा्ै सतृटि हो ।” (््रआर : 
२७/९१) 

अल्काह्े मक्कामका ह््का, तहसंका, अन्का्, 
पशप्ंक्षी्ो तश्कार त्का बोटतबरु्वका ्काट्र 
अ्वैध गर्नुभए्ो र ।

रसू्  (सल्ल्काहु अ्ैतह ्व सल्म) ्े 
भनरभ्ए्ो र– “मक्का्काई अल्काह्े हरकाम 
(शकातनत-स््) घोतषत गर्नुभए्ो र, ््रै 
मकातरस्े होइर, ््सै्े अल्काह र महकाप्र््मका 
त्वश्वकास रकाखरे व्तति्े ्हकँा ह््का गर्नु त्का 
बोटतबरु्वका्काई ्काट्र ्हुदँरै ।” (बख्कारी : १०४, 
मत्स्म : १३५४) 

्ो अल्काह र रसू्  (सल्ल्काहु 
अ्ैतह ्व सल्म) ्े मर परकाउर ्
भए्ो ठकाउँ हो ।

एउटका ्वररष्ठ सहकाबी्े भनर ्भ्ो– मै् े रसू्  
(सल्ल्काहु अ्ैतह ्व सल्म) ् काई (मक्का्ो 
एउटका टो्) ह्जर्कामका स्वकारीमका बसे्ो बे्का भनद ै
सरे््ो त्ए–ँ “अल्काह्ो ्सम !  ह ेमक्का, 
धरतीमका अल्काह्ो अ््नत प्कारो ठकाउँ ततमी 
रै हौ, ्तद म्काई रतर्का्े्ो भए म ्तहल्ै 
पतर ततमीबकाट अ्तगगरे रै त्एर ।” (तततमनु्जी : 
३९२५, ््बरका त्तनरसकाई : ४२५२)

४

५
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हज्ज गरने री्त्े अल्काह्ो घर्ो ्कात्रका गर्नु । ्ी रसू्  (सल्ल्काहु अ्ैतह ्व सल्म) 
बकाट प्रकाप्त त्वशषे तक्र्का््काप र ्ेही भरकाईहरू हुर,् ्जसतै– एहकारकाम ्गकाउर,् ्काबका्ो सकात पट् 
त्वकाफ (पररक्रमका) गर्नु, सफका र म्वकानु बीच सकात चक्र सई गर्नु, अफकानुत्ो मदैकारमका बसर ्त्का 
तमरकामका ्जमरकातहरू्काई ढ्ङ्गका हकानर ्इ््कातद ।

्समका भति्जरहरू्का ्कातग महकार उप्तबधहरू रर,् अल्काह्ो तौहीद (ए्््व) ्ो 
सका्वनु्जतर् घोषरका, हका्जीहरू्का ्कातग महकार क्षमकादकार, त्वश्व्ै मत्स्महरू बीच तचर्जकार, 
भकाइचकारका स्कातपत गरने अ्वसर र इस्काम्का त्वतध-त्वधकारहरू तसकरे स्वरनु ॠत ्इ््कातद ।

हज्जको समय– हज्ज्का प्रतक्र्काहरू इस्कामी पकात्रो अरस्कार बकाहहौ मतहरका्ो ८ दतेख १३  गते 
(त्ज्तहज्जका) समम ्ेतनद्रत हुनर ।

्सल ेअसििकार्य रुपमका हजजि गि््यपर्य ?

हज्ज फ्जनु हुर्ो ्कातग सक्षम र सकामर न्ु मत्स्म हुरप्रनु । (सक्षम भरे्ो बत्धिमकार र बकात्ग 
हो, ्जस्ो बकारेमका अतघ ्वरनुर भईस्े्ो र) ।

सामरय्यको अर्य–

्वैधकातर् तरर्का्े मक्कासमम पग्र सकर,् तबरका अ््तध् पररश्म हज्ज्का त्वतधहरू परूका गर्नु, 
सकाधकारर ्कात्रका भनदका बढी पररश्म रहुर,् ्जीउधर्ो सर्क्षका हुर,् घरदतेख मक्कासमम समपरूनु खचनु 
बेहोरने क्षमतका हुर ् र ्सबकाट घरपरर्वकार्काई ्ेही र्रका्म् असर रपर्नु इ््कातद सबै सकामर न्ु 
अनतगनुत पदनुर ।

> हज्जको अर्थ

अल्काह्े सकामर न्ु व्ततिमकात् आफरो पत्वत्र घर्ो हज्ज गरनु अतर्वका न्ु गर्नुभए्ो र–

इब्काहीम (अ्ैतहसस्काम) ्े मकातरसहरू्काई अल्काह्ो घर्ो हज्ज गरनु आह्कार गर्नुभ्ो अतर 
दत्र्कँा्ो ््रका्कापचकाबकाट हज्ज गरनेहरू्ो ओइरो ्काग्ो । सबै सनदटेिकाहरू्े ्स घर्का हज्ज गरे । 
अल्काह्े इब्काहीम (अ्ैतहसस्काम) ् काई ् सरी आदशे तदद ैभनरभ्ए्ो र– “मकातरसहरूमका हज्ज्ो 
आह्कार गर, उरीहरू पैद् त्का ऊँटमका चढेर दत्र्कँा्ो ््रका्कापचकाबकाट आउरे रर ्।” (््रआर : 
२२/२७)

६
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१  व्ततिगत रुपमका हज्ज गरनु सक्षम 
हुर,् अ्कानुत तबरका अ््तध् 
पररश्म स्व्म ्मक्कासमम पग्रे 
क्षमतका र सका्मका प्कानुप्त बकाटो 
खचनु र भरे उस्े व्ततिगत 
रुपमका हज्ज गर्नु अतर्वका न्ु र ।

२  अरुद्कारका हज्ज गरकाउर 
सक्षम हुर,् अ्कानुत रोग ्वका 
बढे्स्का््े गदकानु शकारीरर् 
रुपमका आफू ्जकार स्दरै, तर 
ऊ मका् खचनु गरनु सक्षम र 
भरे उस्े सबै खचनु बेहोरेर 
अरु्काई पठकाएर ‘हज्ज बद्’ 
गरकाउर ्परनु ।

३  शकारीरर् त्का आत न्ु् रुपमका 
असम न्ु व्ततिमकात् हज्ज गर्नु 
अतर्वका न्ु रैर ।

्जसतै– ््रै व्ततिसँग आफरो 
घरपरर्वकार्ो आ्वश्् खचनु भनदका 
बढी मका् रैर भरे उसमकात् हज्ज 
फ्जनु रैर ।

र हज्ज्ो ्कातग मका् ्जममका गरर 
रकाखर ् पददैर, तर ्जर् बे्का सक्षम 
हुरेर ््सबे्का हज्ज गर्नुपरनु ।

्े तपकाई ंशकारीरर् र आत न््ु  रुपमका हज्ज गरनु सकर ्हुनर ?

्तद तपकाईसंँग आफरो घरपरर्वकार्ो आ्वश्् खचनु 
बकाहे्  प्कानुप्त मका् रैर भरे तपकाईमंकात् हज्ज फ्जनु रैर 
र हज्ज्ो ्कातग मररहत् ेगरी मका् ्जममका गरर रकाखर ्

पददैर ।

्े तपकाईसंँग प्कानुप्त मका् र, तर तर्ो रहुरे रोग ्वका 
बढे्स्का््े गदकानु शकारीरर् रुपमका हज्ज गरनु सक्षम 

हुरहु्नर ?

तपकाई ं् े व्ततिगत रुपमका हज्ज गर्नु 
अतर्वका न्ु र । 

तपकाई ं् े सबै खचनु बेहोरेर अरु्काई 
पठकाएर ‘हज्ज बद्’ गरकाउर ्परनु ।

हो 

हो होइर

होइर

> हज्जको लागि क्षमताका अवसराहरू
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> मगहलाको हज्जको लागि महरम हुनु 

मतह्का्ो हज्ज्ो ्कातग सका्मका महरम्ो उपतस्तत अतर्वका न्ु र । महरम भरे्ो, श्ीमकार ्वका 
्जर् व्ततिसँग उस्ो तबह ेहुर सकदरै, ्जसतै– ब््वका, ह्जर्बका, रोरका, रकाती, भकाइ, भतत्जका र उरीहरू्का 
सनतकारहरू, ्का्का र मकामका । (पषृ्ठ हरे्नुहोस ्२२४)

्तद मतह्का्े त्वश्वकातस्ो समहू्ो सका्मका तबरका महरम हज्ज गतरनुर ्भरे उस्ो हज्ज परूका हुरेर ।

हज्ज्का धरैे त्वशषेतकाहरू रर,् तीमध्े ्ेही ्स प्र्कार रहे् का रर–्

१  ्ो उ््ृटि स््मनु हो । रसू्  (सल्ल्काहु अ्ैतह ्व सल्म) तसत सोतध्ो, उ््ृटि ्मनु ््र 
हो ?  उहकँा्े ्ज्वकाफ तदरभ््ो– “अल्काह र उहकँा्ो रसू् मकात् आस्का रकाखर”् फेरर सोतध्ो– 
््सपतर ््र हो ?  उहकँा्े ्ज्वकाफ तदरभ््ो– “अल्काह्ो बकाटोमका ्ध्ि गर्नु” फेरर सोतध्ो– 
््सपतर ््र हो ?  उहकँा्े ्ज्वकाफ तदरभ््ो– “हज्ज मबरुर (स्वी्ृत हज्ज) ।” (बख्कारी : 
१४४७, मत्स्म : ८३)  

 क्षमका्काचरका्ो स्वरनु ॠत ् हो । रसू्  (सल्ल्काहु अ्ैतह ्व सल्म) ्े भनरभ्ए्ो र– 
“्जस्े हज्ज गदकानु ्सपस र ्डकाई झगडका ्ेही पतर गरेर भरे ऊ आमका्ो ्ोखबकाट ्जनमे् ो 
तदर झैं पत्वत्र हुनर ।” (बख्कारी : १४४९, मत्स्म : १३५०)

 रर्बकाट मत्ति पकाउरे ठू्ो अ्वसर हो । रसू्  (सल्ल्काहु अ्ैतह ्व सल्म) ्े भनरभ्ए्ो 
र– “अल्काह्े भति्जरहरू्काई सबैभनदका अ््तध् मत्ति अफकानुत्ो तदर प्रदकार गर्नुहुनर ।” 
(मत्स्म : १३४८) 

 ्स्ो प्रततफ् स्वगनु हो । रसू्  (सल्ल्काहु अ्ैतह ्व सल्म) ्े भनरभ्ए्ो र– “हज्ज 
मबरुर (स्वी्ृत हज्ज) ्ो प्रततफ् स्वगनु हो ।” (बख्कारी : १६८३, मत्स्म : १३४९)

्ी र ्सतका अन् त्वशषेतका, प्रततदकार र रर््ो मत्ति पकाउर्ो ्कातग स्वनुप्र्म आफरो री्त र 
मरसका््काई शध्ि र स्वचर पकार्नु पदनुर, भरकाई र गरकाईमका ए्रुपतका हुरप्दनुर त्का ्ी सबै ््रकाहरूमका 
परूनु रुपमका रसू्  (सल्ल्काहु अ्ैतह ्व सल्म) ्ो अरस्रर गर्नुपरनु ।

२

३

४

> हज्जका गवशेषताहरू
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व्ततिगत त्का समकात्ज् रुपमका हज्ज्े तर्ै 
ठू्ो ्क्् र मह््वपरूनु उद्शे्हरू ओगटे्ो 
र । हका्जी्े तदर ् परने ््बकानुरी्ो ्वरनुरपतर 
अल्काह्े भनरभ्ए्ो र– “अल्काह्काई र 
््बकानुरी्ो मकास ्पग्दर, र रगत रै, तर ततमीहरू्ो 
तक्वका (ईश-्भ्) पग्दर ।” (््रआर : २२/३७) 

रसू्  (सल्ल्काहु अ्ैतह ्व सल्म) ्े 
भनरभ्ए्ो र– “्काबका्ो पररक्रमका, सफका 
र म्वकानु्ो सई, ्जमरकात्काई ढ्ङ्गका हकानर ्
अल्काह्ो मतहमका्ो ्वरनुर र प्रशसंका्ो ्कातग 
रै अतर्वका न्ु गररए्ो र ।” (अब-्दकाऊद : 
१८८८) 

ह्जहज्जका केही उदे्शयहरू यस प्रकार 
रहेका छन–्

अल्काह्ो ्कातग रम्तका प्र्ट गर्नु–

््सै्े हका्जीहरू भोगत्व्कास र श्ङ्ृगकारपटकार 
सबै ््कागेर मद्कानु्काई बेरररे ्कात्रो झैं सेतो 
एहरकाम्ो ्पडका ्गकाएर अल्काह्ो अगकातड 
आफरो गरीबी्काई दशकानुउँरर ्। समपरूनु भौतत् 
सख् र आरनदसँग ्ेही सरो्कार ररकातख्र 
अल्काह्ो उपकासरकामका सतक्र् रहनरर ् । 
अफकानुत्ो मदैकारमका ् प्पकाउँद,ै रँुद ैअल्काह्ो 
्वरदकार र महकारतका्ो गर् गकाउँद ैआफरो पकाप र 
गलती्ो क्षमका मकागद ैउतभरहे् का हुनरर ्।

्वरदकार्ो ्ृतज्तका अपनुर गर्नु–

हज्जमका दई् तरर्का्े अल्काह्ो ्ृतज्तका 
व्ति गर्नुपदनुर– एउटका आत न्ु् रुपमका र अ्लो 
शकारीरर् रुपमका सक्षम भए्ोमका, त्रभरे ्ी 
द््वै ््रका अल्काह्ो ठू्ो ्वरदकार र हज्ज्ो 
अतभनर अङ्ग हुर ् । उति द््वै ््रका रभइ तदए, 
्सै्े पतर हज्ज गरनु सकदरैर ्। ््सै्े आफरो 
त्वधकातका र मकात्््काई हृद्दतेख ्ृतज्तका 
व्ति गर्नुपदनुर । ्वकासत्वमका, ्वरदकार्ो ्ृतज्तका 
व्ति गर्नु स्वभकात्व् ््रका हो ्जस्काई धमन्ु े 
अतर्वका न्ु गदनुर ।

१

२

> हज्ज र उमरका गरने व्तति्े स्वनुप्र्म ्स्का धकातमन्ु  
त्वतधहरू तसकर ्अतर्वका न्ु र ।

> हज्जका उदे्श्यहरू
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मत्स्महरू्ो बहृत सममे् र–

मत्स्महरू त्वश्व्ै ््रका्कापचकाबकाट हज्जमका भे् का हुनरर,् ्समका ए् अ्कानुसँग तचर्जकार गरने, मका्का, 
ममतका, सरेह र सदभका्व बकँाड्रे ठू्ो अ्वसर प्रकाप्त हुनर । गोरो-्का्ो, अग्ो-होचो, धरी-गरीब, ्जकात, 
पकात, भकाषका, त्ङ्ग र असमकारतका्का समपरूनु पखकान्ु  र भदेभका्वहरू मका्का र ममतकामका परररत हुनरर ्। 
ससंकार्ो सबैभनदका त्वशका् भे् कामका सकँाचो ईश्वर अल्काह्ो उपकासरका गरने, स्््ो तरमनत्ररका तदरे, ए् 
अ्कान्ु काई सका् तदरे ््रकामकात् स्वनुसममतत हुनर ।

महकाप्र्््ो तदर्ो समझरका–

हज्ज्े मत्स्महरू्काई महकाप्र्््ो समझरका गरकाउँर । अफकानुत्ो मदैकारमका आखँका्े भ्काएसमम 
्जतकाततै मकातरस्ो घइ्चँो ्कागे्ो हुनर, सबै्े मद्कानु्काई बेरररे सेतो ्कात्रो झैं एउटै ्पडका ्गकाए्का 
हुनरर ् । ्स्े तहसकाबत्तकाब्ो तदर्ो समझरका्काई तका्जका पकादनुर, ््सै्े बत्धिमकार मत्स्म ््स 
तदर्ो त्कारीमका तल्ीर हुनर ।

अल्काह्ो तौहीद्काई व्ति गर्नु त्का उहकँा्ो भतति्काई मर र ्वचर्े स्वी्कार गर्नु–

हज्ज्ो प्रती् रै ततलब्का हो । (्बबै् अल्काहुमम ्बबै्, ्बबै् ्का शरी् ्् ्बबै्, 
इनर् हमद ्वनरेअमत ् ् ्व्मल््, ् का शरी् ् ्) ् स्ो ए्-ए् शबद्े तौहीद्ो सका्वनु्जतर् 
घोषरका गरररहे् ो र । भति्ो तर-मर तौहीद्ो बकासरका्े ओतप्रोत भइरहे् ो र । ््सै्े एउटका 
्वररष्ठ सहकाबी्े ततलब्का्काई तौहीद्ो उपमका तदरभ्ए्ो र ।” (मत्स्म : १२१८) त्रभरे उति 
ततलब्कामका अल्काह्ै ्कातग उपतस्त भए्ो र उहकँा्ै ्कातग समपरूनु ईबकादतहरू्काई खकास गररए्ो 
्जरकाइए्ो र ।

३

४

५
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> उमरा

एहकारकाम ्गकाउर,् ्काबका्ो सकात चोतट त्वकाफ (पररक्रमका) गर्नु, सफका र म्वकानु्ो बीचमका सकात 
चक्र सई गर्नु र ्पका् खौरकाउर ््वका सकारो गरकाएर अल्काह्ो उपकासरका गर्नु्काई उमरका भतरनर ।

्स्ो हु््म– सकामर न्ु व्तति्े ्जी्वरमका ए् पट् मकात्र उमरका गर्नु अतर्वका न्ु र । तर बकारमबकार 
गर्नु उत्म र सर्मका सग्नध ्पर ्हो ।

्स्ो सम्– ्वषन्ु ो ्जर्स्् ै  सम् र ्जतह्े पतर ्स्काई गरनु सत्नर, तर रम्जकार्ो 
मतहरकामका ्स्ो पण्् ्ै्ौं गर्का बढ्र । रसू्  (सल्ल्काहु अ्ैतह ्व सल्म) ्े भनरभ्ए्ो 
र– “रम्जकारमका उमरका्ो पण्् हज्ज्ो बरकाबर हुनर ।” (बख्कारी : १८६३)

>    सकामर्नु व्तति्े ्जी्वरमका ए् पट् उमरका गर्नु अतर्वका न्ु र ।
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१  ्वषन्ु ो स्वलोत्म तदर– ्ज्् -तहज्जका्ो 
पतह्े्का १० तदरहरू ्वषन्ु ै  
सबैभनदका स्वलोत्म तदरहरू हुर ्। रसू्  
(सल्ल्काहु अ्ैतह ्व सल्म) ्े 
भनरभ्ए्ो र– “अल्काह्ो दृतटिमका 
्ी १० तदर्का स््मनु भनदका उ््ृटि 
स््मनु अरु ्ेही रैर ।” सहकाबका्े 
सोधर ्भ्ो– “त्जहकाद (धमनु ्ध्ि) पतर 
होइर ?” उहकँा्े ्ज्वकाफ तदरभ््ो– 
“त्जहकाद पतर होइर, तर ्ोही आफरो 
ज्कार-मका््े त्जहकाद गदकानु गददै शहीद 
भ्ो भरे त्जहकाद उ््ृटि हुनर ।” 
(बख्कारी : ९२६, तततमनु्जी : ७५७) 

२  ठू्ो हज्ज्ो तदर– ्समका हज्ज्का 
मह््वपरूनु ्कामहरू समपनर हुनरर,् 
्जसतै– त्वकाफ, ््बकानुरी, ्जमरकात्काई 
ढ्ङ्गका हकानर ्इ््कातद ।

ईदुल-अद्हा 

मत्स्महरू्ो ्ो दोस्ो ठू्ो ईद र प्वनु हो । 
इस्कामी पकात्रो अरस्कार ्ज्् -तहज्जका मतहरका्ो दशौं 
तदरमका ईद्् -अदह्का पदनुर । ् स्का धरैे त्वशषेतकाहरू 
रर,् तीमध्े ्ेही ्स प्र्कार रहे् का रर–् 

ईदल्-अद्हका ्सरी मिकाउि ्
पर्य ?

हज्जमका रगए्का व्ततिहरू्े ्ो प्वनु पतर 
रम्जकार प्वनु ्जसतै मरकाउर ् परनु, तर ्ज्कात्् -्
तफत्र तदर ् पददैर, त्रभरे ्ो ईद्् -्तफत्रतसत 
गकँातसए्ो र ।

ईद्् -अदह्कामका अल्काह्ो ्कातग ््बकानुरी तदर ्
बेस हो ।

कुरा्थनी– अल्काह्ो ्कातग भेंडका-बकाख्का, ऊँट 
्वका गकाई्ो ््बकानुरी तदरप्रनु । ्स्ो सम् प्वन्ु ो 
स्काहपतर आरमभ हुनर र १३ औ ं्ज्् -तहज्जका्ो 
मतरिबसमम बकँा्ी रहनर । अल्काह्े भनरभ्ए्ो 
र– “आफरो मकात्््ो ्कातग स्काह पढ र बत् 
दऊे ।” (््रआर : १०८/२) स्काह्ो अतभप्रका् 
प्वन्ु ो स्काह र बत््ो अ न्ु ््बकानुरी हो ।

कुरा्थनीको हुकुम– सक्षम व्तति्ो ्कातग 
्ो सन्रत म््वक्दका हो । मत्स्म्े आफू र 
आफरो स-परर्वकार्ो तफनु बकाट ््बकानुरी गर्नुपदनुर ।

्तद ््बकानुरी गरने री्त र भरे ्ज्् -तहज्जका्ो 
पतह्ो तदरदतेख ््बकानुरी रहुन्जे्समम ्पका्, 
रङ्ग र शरीर्का ््रै पतर रौं ्काट्र ्हुदँरै ।
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््रका्यिी्का जििकािरमका हुिप्िने शत्यहरू–
चौपका्का अ्कानुत भेंडका-बकाख्का, ऊँट र गकाई मध्े हुरप्रनु । ्ी ्जरका्वर बकाहे्  ््रै अन् ्जरका्वर 
्वका चरकाहरू्ो ््बकानुरी तदर ््वैध रैर ।

एउटका भेंडका ्वका बकाख्का सपरर्वकार्ो तफनु बकाट प्कानुप्त हुनर । गकाई र ऊँटमका सकात ्जरका सकामे्  हुर ््जका््ज 
र ।

चकातहरे उमरे, भेंडकामका ६ मतहरका्ो सकारो पकाठो, बकाख्कामका ए् ्वषन्ु ो बकाख्का, गकाईमका दई् ्वषन्ु ो 
र ऊँटमका पकँाच ्वषन्ु ो हुरप्दनुर ।

तररोग र ्वकाह्य खोटहरूबकाट शध्ि हुरप्दनुर । रसू्  (सल्ल्काहु अ्ैतह ्व सल्म) ् े भनरभ्ए्ो 
र– “चकार त्तसम्का ्जरका्वर्ो ््बकानुरी हुदँरै; ्कारका, रोगी, ्ंगडो र दब््ो ।” (तरसकाई : 
४३७१, तततमनु्जी : १४९७)

१

२

३

> ््बकानुरी तदरे ्जरका्वर खोटहरूबकाट शध्ि हुरप्दनुर ।

््रका्यिी्ो मकासल्काई ्े गि््यपर्य ?
• ््बकानुरी्ो मकास ्बेचर अ्वैध र ।

• ््बकानुरी्ो मकास्् काई तीर भकाग गर्नुपरनु । ए् ततहकाई घरपरर्वकार्ो ्कातग, ए् ततहकाई इटि-तमत्र र 
ररतरमे् ्ो ्कातग र बकँा्ी ए् ततहकाई गरीब र दीर-द:्खीहरू्काई दकार स्वरूप तदर ्परनु ।

• ््बकानुरी्ो ्कातग भरपदलो व्तति र संघ- संस्काहरू्काई अतध्कार तदर सत्नर । ्जस्े ््बकानुरी 
गरकाएर गरीबहरूमका बकँातड तदओस ्।
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मदीनाको ग्ज्यारत (दश्थन)

मदीरका मरौ्वरह ््ो ठकाउँ हो ्जहकँा रसू्  (सल्ल्काहु अ्ैतह ्व सल्म) ्े मक्काबकासी्ो द:्ख र 
पीडका खपेर रस्ेर तह्जरत (प्र्वकास) गर्नुभए्ो त््ो । 

मतदरका पग्ेर स्वनुप्र्म रसू्  (सल्ल्काहु अ्ैतह ्व सल्म) ्े मतस्जद रब्वी्ो तरमकानुर गर्नुभ्ो, 
्जर् मकातरसहरू्का ्कातग शतैक्ष्, प्रचकार-प्रसकार त्का ज्कार्ो ज्ोतत ररने ्ेनद्र तबनद ्र ्काखौं-्काख 
मत्स्म्ो ढ््ढ््ी बनर ग्ो ।

इस्काम्े मतस्जद रब्वी्ो त्ज्कारत (दशनुर) मका तर्ै पे्रररका प्रदकार गरे्ो र, चकाह ेहज्ज्ो सम्मका 
होस ््वका ््रै अन् सम्मका ।

मदीरका्ो त्ज्कारत (दशनुर) र हज्जसँग समबतनधत र, र ््रै त्वशषे मतहरका ्वका तदरसँग । आफरो 
सह्जतका अरस्कार ्जतह्े पतर गरनु सत्नर ।

रसू्  (सल्ल्काहु अ्ैतह ्व सल्म) ्े भनरभ्ए्ो र– “तीर्वटका मतस्जदहरू बकाहे्  अरु ््रै 
मतस्जद्ो ्कातग ्कात्रका गर्नु ्वैध रैर;  मतस्जद हरकाम (खकारका ्काबका), मतस्जद रब्वी र मतस्जद अकसका 
।” (बख्कारी : ११३९, मत्स्म : १३९७, अब-्दकाऊद : २०३३) 

रसू्  (सल्ल्काहु अ्ैतह ्व सल्म) ्े 
भनरभ्ए्ो र– “मरेो मतस्जदमका स्काह पढ्र ्अरु 
मतस्जदहरू्ो अरप्कातमका ए् ह्जकार गर्का बढी 
पण्् पकाइनर, तस्वका् मतस्जद-हरकाम्ो ।” (बख्कारी 
: ११३३, मत्स्म : १३९४)

 मदीिकामका ््ि ््ि ठकाउँ्ो 
सजिरकारत (दश्यि) गि््यपद्यर ?
मदीरका्ो त्ज्कारत्ो उद्शे् मतस्जद रब्वीमका 
स्काह पढ्र ् हो । मदीरका पत्गस्ेपतर तरमर 
ठकाउँहरू्ो दशनुर गरनु ्वैध गररए्ो र–
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‘रर्का्ज्् -्जनरह’ मका स्काह पढ्र–् 
रसू्  (सल्ल्काहु अ्ैतह ्व सल्म) 
्ो घर र तममबर्ो बीचमका सीतमत 
क्षेत्र हो । ्समका पतढए्ो स्काह्ो 
तर्ै मह््व र । रसू्  (सल्ल्काहु 
अ्ैतह ्व सल्म) ्े भनरभ्ए्ो र– 
“मरेो घर र तममबर्ो बीचमका स्वगनु्ो 
बगैंचकाहरूमध्े एउटका बगैंचका र ।” 
(बख्कारी : ११३७, मत्स्म : १३९०)

रसू्  (सल्ल्काहु अ्ैतह ्व 
सल्म) मकात् स्काम पढ्र–् रसू्  
(सल्ल्काहु अ्ैतह ्व सल्म) 
्ो तचहकार्ो तदशकामका रम्तकाप्ूवनु् 
उतभएर तरमर ््रकाहरू भनरप्दनुर– 
‘असस्काम ् अ्ै् ्का रसू् ल्कातह 
्व रहमतल््कातह ्व बर्कातह्, अशहदो 
अनर् ्द ्  बल्गतररनुसका्ह, ्व 
अद्तै्-अमकारह, ्व रसहत्-उममह, 
्व ्जकाहदत् तफल्कातह हक् त्जहकातदह, 
फ्ज्जका्ल्काहु अर उममतत्का खरै्-
्ज्जका’ (अल्काह्े तपकाईमंकात् शकातनत 
गरुर,् अल्काह्े तपकाई ं् ो ्कँाधमका ्जर् 
त्जमम्ेवकारी सत्मपर ्भए्ो त््ो तपकाई ं् े 
््स्काई परूनु रुपमका तर्वकानुह गर्नुभ्ो, 
अल्काह्े तपकाई ं् काई सबैभनदका रकाम्ो 
प्रततफ् तदउर ्भनरे दआ् गदनुर्) । 

रसू्  (सल्ल्काहु अ्ैतह ्व सल्म) ्े 
भनरभ्ए्ो र– “्जब ्ोही म्काई स्काम 
गरनु, उस्ो स्काम्ो ्ज्वकाफ तदर्ो ्कातग 
अल्काह्े मरेो रूह (आ्मका) ्काई फ्कानुइ 
तदरहु्नर ।” (अब-्दकाऊद : २०४१) 

१

२

््सपतर अत् दकातहरे गएर अब-्बक्र तसद्ी् 
(रत्ज्ल्काहु अनहु) ्काई स्काम गर्नु, रसू् पतर 
स्वनुश्षे्ठ सहकाबी र प्र्म ख्ीफका (उत्रकातध्कारी) 
उहकँा रै हुर ्।

््सपतर अत  ्दकँा्काततर बढेर उमर (रत्ज्ल्काहु 
अनहु) ्काई स्काम गर्नु, अब-्बक्र (रत्ज्ल्काहु 
अनहु) पतर स्वनुशे्ष्ठ सहकाबी र दोस्ो ख्ीफका 
(उत्रकातध्कारी) हुर ्।

रसू्  (सल्ल्काहु अ्ैतह ्व सल्म) 
स्वनुश्षे्ठ मकातरस हुर,् तर उहकँा्े ्सै्काई हकातर-
रोकसकारी प्् कानुउर सकर ् हुनर, ््सै्े उहकँातसत 
्ेही मकागर ्हुदँरै, बरु दआ् ्गका्त उपकासरका्का 
समपरूनु त्तसमहरू्काई मकात्र अल्काह्ै ्कातग 
खकास गर्नुपरनु ।

मतस्जद ््बका्ो त्ज्कारत गर्नु– ्ो 
इस्काम्ो पतह्ो मतस्जद हो । रसू्  
(सल्ल्काहु अ्ैतह ्व सल्म) ्े 
मतस्जद-रब्वी्ो तरमकानुर गर्नु भनदका 
पतह्े बकाटोमका रै मतस्जद ््बका्काई 
तरमकानुर गर्नुभए्ो त््ो । 

मदीरकामका रहे् का मकातरसहरू्े ्स्ो दशनुर 
गर्नु मस्तहब हो । त्रभरे रसू्  (सल्ल्काहु 
अ्ैतह ्व सल्म) ्स्ो दशनुर गर्नु हुनर्ो 
र हकामी्काई पे्रररका तदद ै भनर ् भ्ो– “्जस्े 
आफरो घरबकाट पत्वत्र भएर मतस्जद ््बकामका दई् 
र्कात स्काह पढ्र, उस्े उमरका बरकाबर्ो पण्् 
पकाउँर ।” (इबरे मका्जका : १४१२) 

३
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७
इस्लाम्े धनी-गरीबहरूको आर थ्िक त्ला व्यवसलार्यक हकरहत 

सरुनरचित गनथिको ्लारग रवरध-रवधलानहरू पलाररत गरेको छ । ्यस्े 
समलाज्लाई एकजटु हुन र जीवनको हरेक पक्षमला रवकलास र उत्तरोत्तर 
प्रगरत गनथि महतवपरूथि भरूमकला रनवलाथिह गरथिछ ।

 अध्यला्य सचूी

कलारोबलारको अस् आधलार वैध हो

सवत: अवैध वसतहुरू

अवैध कलारोबलारहरू

ब्यलाज
 सलापट बलापत ब्यलाज        ॠर बलापत ब्यलाज

 ब्यलाजको हुकुम             ब्यलाजको परररलाम

व्यरति र समलाजमलार् पनथि गएकला ब्यलाजकला नकलारलातमक प्रभलावहरू

धोकला र अज्लानतला

अन्यला्य र ग्त तररकला्े अकलाथिको मला् खलानु
 जवुला-तलास

व्यरति र समलाजमलार् पनथि गएकला जवुला-तलासकला नरलाम्ला परररलामहरू

इस्लाम्े आर थ्िक कलारोबलारमला उचच आचरर अपनलाउने पे्रररला 
ररनछ

 इमलानरलारीतला      सत्यतला       कुश्तला 
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तपाईकंो आर थ्िक कारोबार 

अल्लाह्े गलँास, बलास र कपलासकै परूतथिको ्लारग 
महेनत र मजररुी गनने आरशे ररनभुएको छ । ्यी कुरलाहरू 
्यसरी सपष्ट हुनछन–्  

 जबसमम मलारनस महेनत र मजररुी गरेर 
कमलाउन सक्षम छ भने उस्े अरुरसत मलागेर 
खलान ुअवैध छ । जसरी अरजङ्गरको आहलारला 
अल्लाह्े परूतथि गनुथिहुनछ, त्यसरी मलानवको 
आहलारला परन उहलँा्े अवश्य परूतथि गनुथि हुनेछ 
। ्यरर महेनत मजररुी गनथि सकने व्यरति मलागेर 
जीवन ्यलापन गछथि भने उसको सममलान अल्लाह 
र मलारनसको नजरमला घट्छ । 
रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैरह व सल्म) ्े 

भननभुएको छ– “मलारनस रभक्षला (भीख) मलागरला-
मलागर ै अल्लाहकहलँा पगुछ, तर उसको अनहुलारमला 
मलासकुो एक चोकटला परन हुरँनै ।” (बखुलारी : 
१४०५, मरुस्म : १०४०)  

रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैरह व सल्म) ्े 
भननभुएको छ– “जस्लाई भोकमरी ्लाग्यो र 
त्यसको रनवलाररको ्लारग मलारनसकहलँा जलानछ 
भने उसको समस्यला समलाधलान नहुन परन सकछ, 
तर जस्े आफनो समस्यला अल्लाहकहलँा र्एर 
जलानछ भने उहलँा्े त्यस्लाई परूला मलात्र होइन, 
बरु आतमरनभथिर बनलाई ररनहुुनछ ।” (अहमर : 
३८६९, अब-ुरलाऊर : १६४५) 

 हरेक प्रकलारको उद्ोग, सेवलामू् क कलाम 
त्ला ्गलानी कलारोबलार ्यरर इस्लामी रन्यम र 
रसमला रभत्र छ भने त्यसमला कुनै आपरत्त छैन 
। सनरषे्टलाहरू आफनो समरुला्यकला वैध पेशलामला 
आवद्ध र्ए । 

रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैरह व सल्म) ्े 
भननभुएको छ– “समपरूथि सनरषे्टलाहरू् े भेंडला-
बलाख्ला चरलाउने कलाम गनुथि भएकला छन ्।” (बखुलारी : 
२१४३) जकरर्यला (अ्रैहसस्लाम) रसकममी र्ए 
।” (मरुस्म : २३७९) त्यसैगरी अन्य सनरषे्टला परन 
कुनै न कुनै पेशलामला आवद्ध र्ए ।

 जस्े आफनो घरपररवलारको खचथि जटुलाउन, 
अकलाथिको अगलारड हलात नफै्लाउन अरन गरीब र 
रीन-र:ुखीहरूको टेवला प्ुयलाथिउन नी्यत्े कलाम र 
भलागरौड गछथि भने उस्े पणु्य पलाउनेछ । 

कारोबारको असल आधार–
मलारनस्लाई आवश्यकतला पनने हरेक प्रकलारको 

आर थ्िक कलारोबलार, खररर-रबक्री, भलाडलामला र्न-ु
ररन ुर व्यवसला्य जला्यज र वैध छ । रसवला्य सवत: 
अवैध वसतहुरू र अवैध कलारोबलारहरू ।  

> हरेक प्रकलारको वैध कलाम गरेर जीरवकला रनवलाथिह गनथि 
सरकनछ ।



तपाईकं
ो आ

र
थ्िक

 क
ारोबार 

183

स्वत: अ्वधै ्वसततुहरू–
्यी ती अवैध कुरलाहरू हुन ्जस्लाई अल्लाह्े 

सवत: अवैध गनुथिभएको छ । ्यी वसतहुरूको 
व्यवसला्य गनुथि, बेचरबखन गनुथि, भलाडलामला ररन ुवला 
त्यसको उतपलारन गनुथि र मलारनसहरूमला त्यसको 
प्रचलार गनुथि सबै अवैध छ ।

सवत: अवैध वसतहुरूकला उरलाहररहरू–

• कुकुर र सुँगरु

• मतृ जनलावर वला त्यसकला अशंहरू 

• रकसी त्ला मलारक परला्थिहरू

• ्लागपूरला थ्ि त्ला सवलास्थ्यको ्लारग 
हलारनकलारक वसतहुरू

• मलारनस बीच अश्ी्तला फै्लाउने क्यलासेट, 
वेबसलाईट त्ला अश्ी् पत्र-परत्रकलाहरू

• अल्लाह बलाहके परुजने मरूतथि र प्ररतमलाहरू

अ्वधै कारोबारहरू–
वलासतवमला ्यो जला्यज र वैध हो तर त्यसको 

आजथिन गनने तररकला ग्त त्ला व्यरति र समलाजको 
्लारग हलारनकलारक भएको्े अवैध गररएको छ । 
कलारोबलार्लाई अवैध गनने कलाररहरू ्यस प्रकलार 
रहकेला छन–्

ब्यलाज, धोकला, अज्लानतला, अन्यला्य, जवुला-तलास 
र रचट्ला इत्यलारर ।

्यी कुरलाहरूको खणडन अगलारड गननेछौं–

> ॠरी्े ॠरको सलँावला बलाहके ररन ुपनने ्प धन वला 
रकम्लाई ब्यलाज भरननछ ।

> ब्ाज 

ॠरी्े ॠरको सलँावला बलाहके ररन ुपनने ् प 
रकम्लाई ब्यलाज भरननछ । ्यो इस्लामी 
रवधलान अनसुलार अवैध छ, रकनभने ्यसमला 

अन्यला्य र हलारन छ ।  

हुन त ब्यलाजकला धरैे रकरसमहरू छन,् तर 
प्ररसद्ध र अरत अवैध रकरसम– ॠर र सलापट 
बलापतको ब्यलाज हो, रकनरक ्यसमला खररर-
रबक्री केही परन हुरँनै, तै परन सलाहु्े ॠरीमलार् 
ॠरको बोझ ्पने गरथिछ । ्यो रईु रकरसमकला 
छन–्
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 सापट बापत ब्ाज–

सलापट रकम चतुिला गनने सम्य नलाघपेरछ सलँावलामला 
्रपने रकम्लाई नै सलापट बलापतको ब्यलाज 
भरननछ ।

उरलाहरर– (खलार्र) ्े (सईर) रसत १००० 
ड्र एक मरहनलापरछ रफतलाथि ररनछु भनेर र््यो 
तर एक मरहनलापरछ उस्े रतनथि सकेन । खलार्र्े 
भन्यो, अरह्े ररनछौ भने केही बढी ररन ुपरदैन 
तर एक मरहनलापरछ ११०० रतनुथि पछथि । अकको 
एक मरहनलामला रतनथि सकेनौ भने १२०० रतनुथि पछथि 
। ्यसरी नै मरहनला रपचछे बढ्र ैजलानछ । 

  ॠण बापत ब्ाज– 

कुनै व्यरति वला बैंकबलाट वलार्थिक ५% प्ररतशत 
वला त्यो भनरला कम वला बढी ब्यलाज ररमला ॠर 
र्न ु। 

उरलाहरर– मलानौं, तपलाई ं एक ्लाखमला एउटला 
घर रकनन चलाहनहुुनछ, तर तपलाईसँंग प्यलाथिप्त रकम 
नभएको्े बैंकबलाट एक ्लाख रुपै्यला ॠर 
र्न ु भ्यो । ्यो शतथिमला रक तपलाई ं्  े ५ व्थिको 
रकसतलामला एक ्लाखको बर्लामला सलाढे एक ्लाख 
(१,५०,०००) सलावँला ब्यलाजसरहत ररन ुपछथि ।  

इस्लाम्े ब्यलाज र ्यसकला समपरूथि 
तररकलाहरू्लाई सरलाको ्लारग अवैध गरेको 
छ । चलाह े त्यो घर, जगगला, जमीन खररर-रबक्री, 
व्यवसला्य, उद्ोग इत्यलारर जनुसकैु उद्शे्यको 
्लारग होस ्। 

तर रकसतलाबनरीमला नगर भनरला बढी पैसला ररएर 
कुनै सरसलामलान रकनन ु जला्यज छ र ्यो ब्यलाज 
अनतगथित परदैन । 

जसतै– १००० ड्रको मरेशन के्तला्े प्ररत 
मरहनला १०० ड्र जममला गनने गरी एक व्थिको 
रकसतलाबनरी (१०० X १२ = १२००)  मला रकनन ु।  

ब्ाजको हुकतु म– 
ब्यलाज खलान ु अत्यनतै अवैध कलाम हो । 

इस्लाम्े ब्यलाज्लाई सरलाको ्लारग अवैध गरेको 
छ । ्यस्लाई ठू्ो पलापको सचूीमला रलाखकेो छ । 
अल्लाह्े ब्यलाज खलाने र त्यसको कलारोबलार गनने 
अपरलाधी्लाई ्यदु्धको चतेलावनी ररनभुएको छ । 
इस्लाम पवूथिकला धमथि शलास्त्रहरू्े परन ब्यलाज्लाई 
अवैध गरेकला छन,् तर ्यी कुरलाहरू पररवतथिन 
भएकला्े ्य्लावत रुपमला बलँाकरी छैनन ्। 

अल्लाह्े ्यहूरी र रक्रसच्यनहरूमलार् 
आफनो प्रकोप रकन अवतरर गनुथिभ्यो भनने 
कुरला्लाई प्रसट पलारदै भननभुएको छ– “रन्रेधत गरे 
परन रतनीहरू्े ब्यलाज र्ने ग न्े ।” (कुरआन : 
४/१६१)  

ब्ाजको पररणाम–
 ब्यलाजको कलारोबलार गनने व्यरति अल्लाह र 

रसू् को सला् ्यदु्ध गछथि, त्यसै्े ऊ अल्लाह 
र रसू् को शत्र ुहो । अल्लाह्े भननभुएको 
छ– “्यरर रतमीहरू ब्यलाजको कलारोबलार 
छलाड्रनैौ भने अल्लाह र रसू् रसत ्यदु्ध 
गनथि त्यलार होऊ । ्यरर प्रला्यरचित गछछौ भने 
रतमीहरूकला ्लारग सलँावला छ । न रतमीहरू 
अत्यलाचलार गनने छौ न रतम्ो सला्मला नै 
अन्यला्य हुनेछ ।” (कुरआन : २/२७९)  

१
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> ब्यलाज्े धन-समपरत्तमला अरभवरृद्ध त्ला अ थ्ितनत्र 
रवुैको पतन हुनछ ।

्यो ्यसतो ्यदु्ध हो जसको असर मलानरसक 
त्ला शलारीररक रुपमला पछथि । मलारनसहरू्े जे 
जरत असनतरुष्ट, व्यलाकु्तला, र:ुख र रचनतलाहरू 
भोरगरहकेला छन,् त्यो त्यही ब्यलाज खलाने, अल्लाह 
र रसू् को अवज्लाको परररलाम हो । ्यलार रलाख, 
महलाप्र््यको ररन ्यस ्यदु्धको परररलाम कसतो 
हो्ला ! 

 ब्यलाजको कलारोबलार गनने त्ला सघलाउने 
समपरूथि व्यरतिहरूमलार् रधककलार छ । 
जलारबर (ररज्यल्लाहु अनहु)  ्े ब्यलान 
गनुथिभएको छ– “रसू्  (सल्ल्लाहु 
अ्ैरह व सल्म) ्े ब्यलाज र्ने, ररने, 
्ेखने त्ला सलाक्षी बसने व्यरतिहरू्लाई 
रधककलानुथि भएको छ र भनन ुभ्यो : ्यी सबै 
बरलाबर हुन ्।” (मरुस्म : १५९८)

ब्यलाजकला उपभोतिलाहरू नशलामला धतु्त, 
बौ्लाहला र रमरगी (छलारे रोग) ्लागेको 
व्यरति झैं अल्लाहको ररबलारमला उपरस्त 
हुने छन ् । अल्लाह्े भननभुएको छ– 
“ब्यलाज खलानेहरू शतैलान्े छोएर बौ्लाहला 
बनलाएको मलारनस झैं रचहलानबलाट उठ्नेछन ्
।” (कुरआन : २/२७५)  

ब्यलाजकला धन-समपरत्त जरत भए परन त्यसमला 
समरृद्ध, सखु र शलारनत करहल्ैय परन प्रलाप्त हुरँनै 
। अल्लाह्े भननुभएको छ–  “अल्लाह्े 
ब्यलाज्लाई रनमुथि् पलानुथि हुनछ र रलानमला वरृद्ध 
गनुथिहुनछ ।” (कुरआन : २/२७६)  

२

३

व्क्ति र समाजमाक्ि 
पर्न गएका ब्ाजका 
रकारातमक प्रभा्वहरू–

इस्लाम्े ब्यलाजको मलारम्लामला अरत कठोरतला 
आपनलाएको छ, रकनभने ्यस्े व्यरति, समलाज 
र रसङ्गो संसलार्लाई तहसनहस र रछ्यलँा-रछ्यलँा 
पलारेको छ, तीमध्ेय केही ्यस प्रकलार रहकेला छन–्

मला्को रवभलाजनमला रछनन-रभनन र धनी 
गरीब बीच ठू्ो खलाड्–

ब्यलाज्े गरलाथि धन-समपरत्त, समलाजको एक 
समहूमला मलात्र सीरमत भएर जलानछ र आम 
मलारनसहरू त्यसबलाट बरनचत छन ् । ्यसरी 
धनवलानहरू रलातलारलात करोडपरत बनछन ् भने 
समलाजकला गरीब र कमजोर मलारनसहरू जलाडो-
गममी, सखु-र:ुख, व्लाथि-आधँीमला मररहत्त े गरी 
कलाम गरलाथि परन रईु छलाक टलानथि धौ-धौ परेको हुनछ 
। त्यसै्े ्यसतो समलाजमला चोरी, डलँाकला, ्टुपलाट 
त्ला इर्यलाथिकला घटनलाहरू बढी हुने गछथिन ्।  

१
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्क्ि कोही इसलाम पू्व्निके्ि 
र ैब्ाजमा फसकेो छ भर े
उसल ेके गरतु्नपछ्न ?

उप्युथिति कुरला्लाई रईु भलागमला रवभलाजन गनथि 
सरकनछ–

१- ्यरर ब्यलाज र्न ु पनने र््यो भने उस्े 
इस्लाम अपनलाउने रवरत्तकै सलँावला बलाहके अरु 
केही र्न ुहुरँनै । अल्लाह्े भननभुएको छ–  
“्यरर प्रला्यरचित गछछौ भने रतमीहरूकला ्लारग 
सलँावला छ । न रतमीहरू अत्यलाचलार गनने छौ न 
रतम्ो सला्मला अन्यला्य हुनेछ ।” (कुरआन : 
२/२७९)

२- ्यरर आफैं  ॠरी छ र उस्े नै ब्यलाज रतनुथि 
पनने हो भने ्यस्लाई रईु तररकला्े ह् गनथि 
सरकनछ–

• ्यरर रबनला कुनै ठू्ो नोकसलान समझौतला 
भङ्ग गनथि संभव छ भने त्यस्लाई भङ्ग गनुथि 
अरनवला्यथि छ । 

• ्यरर समझौतला्लाई भङ्ग गनथि ठू्ो नोकसलानी 
बेहोनुथि पछथि भने आइनरला ्यसतो ्ेनरने 
नगनने अठोटकला सला् करलार बमोरजम परूला 
गनथि सकछ । अल्लाह्े भननभुएको छ– 
“जस्े अल्लाहको आरशे सनुने रबरत्तकै 
प्रला्यरचित गछथि भने त्यसको अरघको मलारम्ला 
अल्लाहको हलातमला छ । तर जो पनुः ब्यलाजमला 
होरमनछ, ऊ नै नरकबलासी हो, जहलँा सरला-
सवथिरला नरकको पीडला भोगन ुपननेछ ।” (कुरआन 
: २/२७५) 

अत्यरधक फजु्  खचथि र बचत न्यनू–

ब्यलाज् ेगरलाथि अनलावश्यक खचथिको बलानी बसछ 
र बचत हुरँनै । रकनभने उस्लाई ्लाहला छ रक 
केही नलाफला ररएर सरज्ैसँग कजलाथि पलाउन सकछु । 
अगलारड-पछलारड नहरेरकन नचलारहरँो कुरलाहरूमला 
अनलावश्यक खचथि गछथि । ्यसरी ॠरमला चु् ुथिमम 
डुबछ र जीवन कष्टकर हुन जलानछ अरन खलाएको 
ॠर कै्यौं पसुतला् ेरतनुथि पनने हुनछ ।

ब्यलाज्े गरलाथि धनवलानहरू मु् कुकला 
नलाफलामु् क कला्यथिमला ्गलानी गरदैनन–्

ठू्-ठू्ला धनी र उद्ोगपरतहरू ब्यलाज्े नै 
्यरतसमम कमलाउँछन ् रक समलाज र रशेको ्लारग 
केही व्यवसला्य, उद्ोग खोलने वला ्गलानी गनने वला 
आ्यलात-रन्यलाथित गरेर समलाजकला गरीब व्यरतिहरू 
र रलारट्र्लाई फलाइरला प्ुयलाथिउने सोच परन आउँरनैन ्। 
रकनभने व्यसला्यमला पररश्रम गनुथिपछथि, तर ब्यलाजको 
कलारोबलारमला बरस-बरस खलान पलाइनछ । 

ब्यलाज्े धन-समपरत्तको अरभवरृद्ध्लाई 
समलाप्त र अ थ्ितनत्र्लाई धवसत पलाछथि–

ठू्-ठू्ला उद्ोग र व्यरतिहरूको आर थ्िक हरेस 
त्ला पतन हुनको प्रमखु कलारर ब्यलाजमला चु् ुथिमम 
डुबन ुनै हो ।  अल्लाह्े ब्यलाजको अरभवरृद्ध्लाई 
खतम पलानुथि हुनछ भनने कुरलाको ्यो एउटला ठू्ो प्रमलार 
हो । तर रीनरःुखी्लाई रलान ररएमला अल्लाह्े 
घरपररवलारको सखु, शलारनत र धन-समपरत्तमला 
अत्यरधक अरभवरृद्ध गररररनहुुनछ । अल्लाह्े 
भननभुएको छ–  “अल्लाह्े ब्यलाज्लाई रनमुथ्ि  
पलानुथि हुनछ र रलानमला वरृद्ध गनुथिहुनछ ।” (कुरआन : 
२/२७६)   

२

३

४



तपाईकं
ो आ

र
थ्िक

 क
ारोबार 

187

के तपलाई ंब्यलाजको कलारोबलार गनुथिहुनछ ?

्यरर सकन ुहुनन वला ठू्ो मलाकलाथि पननेछ भने 
आइनरला ्यसतो कलारोबलार नगनने अठोटकला सला् 

समझौतला परूला गनथि सरकनछ ।

्यरर तपलाई ं् े नै ब्यलाज रतनुथि पनने हो भने के रबनला 
ठू्ो नोकसलानी समझौतला भङ्ग गनथि सकन ुहुनछ ?

सलँावला बलाहके ब्यलाज र्न ुहुरँनै ।

्यरर सकन ुहुनछ भने तपलाई ं् े करलार 
अरनवला्यथि रुपमला भङ्ग गनुथिपछथि र 

तपलाईमंलार् कुनै पलाप छैन । 

हो होइन

> धोका र अज्ानता

इस्लाम्े ्यसतो कलारोबलार्लाई अवैध गरेको 
छ, ्यद्रप रवैु पक्षको रलाजी खशुी् ेरकन नहोस ्
। रकनभने ्यसमला अन्यला्य र धोकला छ । रसू्  
(सल्ल्लाहु अ्ैरह व सल्म) ्े अज्लात 
र शकंलासपर वसतहुरूको कलारोबलार्लाई अवैध 
गनुथिभएको छ ।” (मरुस्म : १५१३)

धोका र अज्ारताका 
उिाहरणहरू–

फ् पलाकन ु र रटपन ु भनरला परह्े 
रकनबेच गनुथि, रकनभने पलाकन ु भनरला 
अगलारड रबग्रन सकछ त्यसै्े रसू्  
(सल्ल्लाहु अ्ैरह व सल्म) ्े 
अवैध गनुथिभएको छ । 

बलाकस रभत्र बनर रहकेो सलामग्री्लाई 
रकनबेच गनुथि, रकनरक त्यस रभत्र 
अमलू्य, सलामलान्य वला खरलाब वसत ु जे 
परन हुन सकछ, जसतै– हलातमला नरहकेो 
वसत ुबेचन ुइत्यलारर । 

अज्ारताल ेकतु र 
अ्वसिामा प्रभा्व पाछ्न ?

धोकला र अज्लानतला अस् करलारमला बढी 
मलात्रलामला छ भने त्यो कलारोबलार अवैध छ, तर 
मू्  कुरलामला छैन भने केही असर परदैन ।

जसतै– एउटला मरुस्म्े घर रकनछ, तर 
उस्लाई घरमला प्र्योग गररएकला रसमनेट र 
सर-सलामलानको बलारेमला केही जलानकलारी छैन 
भने ्यस्े केही असर परदैन, रकनरक मू्  र 
अस् कलारोबलारमला कुनै शकंला छैन । 

१

२

धोकला र अज्लानतलाको अरभप्रला्य– ्यी ्यसतला 
कलारोबलार र मला्सलामलानहरू हुन ्जसको बलारेमला केही 

जलानकलारी छैन वला शकंलासपर वसतहुरू हुन ्जस्े 
गरलाथि के्तला-रबके्तला रवुैमला रववलार उतपनन हुन सकछ 

वला कसैमलार् अन्यला्य हुन सकछ ।  

हो होइन
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> अन्यला्य गरेर कसैको अर्करत परन धन-समपरत्त 
कबजला गनुथि ठू्ो पलाप हो ।

> अन्ा् र गलत तररकाले अकाथिको माल खानु

अन्यला्य र अत्यलाचलार अरत घरृरत कला्यथि हो 
त्यसै्े इस्लाम्े ्यस्लाई अवैध गरेको छ ।  रसू्  
(सल्ल्लाहु अ्ैरह व सल्म) ्े भननभुएको 
छ– “अन्यला्य नगर, ्यसको ठू्ो परररलाम 
क्यलामतको ररन चकुलाउन ु पननेछ ।” (बखुलारी : 
२३१५, मरुस्म : २५७९) 

ग्त तररकला्े कसैको धन-समपरत्त 
कबजला गनुथि ठू्ो पलाप हो र ्यसतला व्यरतिहरू्े 
ठू्ो सजला्यको भलारगरलार बनन ु पननेछ । रसू्  
(सल्ल्लाहु अ्ैरह व सल्म) ्े भननभुएको 
छ– “्यरर कसै्े कसैको एक रबत्तला जगगला 
रमचरे अन्यला्य ग्यको भने क्यलामतको ररन उसको 
गधथिनमला धरतीकला सलात तह बरलाबर जमीन 
झणुडलाइनेछ ।” (बखुलारी : २३२१, मरुस्म : 
१६१०)

कारोबारमा अन्ा्का 
उिाहरणहरू–

बलाध्य तलु्यलाउन–ु कलारोबलारमला कुनै 
रकरसमको जबरजसती जला्यज छैन । 
रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैरह व सल्म) 
्े भनन ुभएको छ– “कलारोबलार आपसी 
रलाजीखशुी्े हुनछ ।” (इबने मलाजला : 
२१८५)

धोकला र रवश्लासघलात– मलारनस्लाई 
धोकला ररएर ग्त तररकला्े पैसला 
कमलाउनु अवैध छ । रसू्  (सल्ल्लाहु 
अ्ैरह व सल्म) ्े भननभुएको 
छ– “जस्े हलामी्लाई धोकला रर्यो, ऊ 
हलामीबलाट रवमखु भ्यो ।” (मरुस्म : 
१०१) 

एक ररन रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैरह व 
सल्म) बजलाररतर जलान ुभ्यो । त्यहलँा अनलाजको 
ठू्ो ्पु्रो र््यो । उहलँा्े आफनो हलात त्यसरभत्र 
हलालन ुभ्यो, त्यसमला रभजकेो अनलाज पलाउन ुभ्यो 
र व्यलापलारी्लाई समबोधन गरदै भनन ुभ्यो– “्यो के 
हो ?” उस्े जवलाफ रर्यो– रलाती पलानी परेको्े 
अर् रभजकेो छ । उहलँा्े भनन ुभ्यो– “ग्रलाहक्े 
रखेने गरी रकन अनलाजमलार् रलाखनेौ ?” अरन 
भनन ु भ्यो– “जस्े हलामी्लाई धोकला रर्यो, ऊ 
हलामीबलाट रवमखु भ्यो ।” (रतरमथिजी : १३१५) 

१
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> रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैरह व सल्म) ्े घसू र्ने र घसू ररने रवुै पक्षहरू्लाई रधककलानुथि भएको छ ।

कलाननूसँग खे् वलाड गनुथि– मलारनसको मला् खलान्लाई आफनो च्लाखी्े कलाननूको सहलारला 
र्न ुर न्यला्यलाधीशको आखँलामला छलारो हला्ेर आफनो पक्षमला रनरथि्य गरलाउन,ु तर न्यला्यलाधीशको 
फैस्ला्े सत्य्लाई असत्य पलानथि सकरनै । 

रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैरह व सल्म) ्े भननभुएको छ– “म एउटला मलारनस हु,ँ रतमीहरू आफनो 
झगडला र्एर आउँछौ । कोही एकरम चतरु हुनछ, ्यरर मै् े उसको कुरला सनेुर ग्त रनरथि्य गरे ँभने 
उसको ्लारग त्यो धन-समपरत्त करहल्ैय वैध हुरँनै, रकनरक मै् े उसको ्लारग आगोको टुक्ला रनरथि्य 
गरेको छु ।” (बखुलारी : ६७४८, मरुस्म : १७१३) 

घसू र्न-ुररन–ु व्यरतिगत सवला थ्ि वला आफनो पक्षमला ग्त रनरथि्य गरलाउनको ्लारग अनरुचत 
रुप्े ररइने धन वला रकम्लाई घसू भरननछ । ्यो सबैभनरला घरृरत कला्यथि र महलापलाप हो । रसू्  
(सल्ल्लाहु अ्ैरह व सल्म) ्े घसू र्ने-ररने रवुै पक्षहरू्लाई रधककलानुथि भएको छ । 
(रतरमथिजी : १३३७)

जनुसकैु समरुला्यमला घसूखोरी बढ्छ, त्यसको मु् कुरी व्यवस्ला रछ्यलँा-रछ्यलँा हुनछ त्ला त्यस 
समरुला्यको रवकलास, समरृद्ध र उननरत करहल्यै परन समभव हुरँनै । 

३
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इसलाम पू्व्न कसकैो माल हडपकेो छ भर ेउसल ेके गरतु्नपछ्न ?    
्यरर कसै्े इस्लाम ल्यलाउन ुपवूथि कसैको मला् हडपेको छ र हकरलार व्यरति्लाई रचनरछ र रफतलाथि गरलाथि 

जीउज्यलानको खतरला छैन भने त्यो मला् रफतलाथि गनुथिपछथि ।

रकनभने इस्लाम्े अन्यला्य्लाई हरेक अवस्लामला अवैध गरेको छ र नलासो्लाई उसको मलार्कसमम 
प्ुयलाथिउने आरशे ररएको छ । त्यसै्े त्यस्लाई फकलाथिउन ुअरनवला्यथि छ । अल्लाह्े भननभुएको छ– 
“अल्लाह्े रतमीहरू्लाई ‘अमलानत’ (नलासोहरू) रतनकला हकरलार्लाई सरुमपने आरशे ररनभुएको छ 
।” (कुरआन : ४/५८) 

्यरर हकरलारको ठेगलानला ्लाहला छैन भने त्यस्लाई कुनै समलाज कल्यलार को्मला खचथि गनुथिपछथि ।

> जुवा-तास

जतु्वा-तास भरकेो के हो ?

कुनै रौड वला खे् कूर प्ररत्योरगतलामला 
रईु खे् लाडी वला रईु प्ररतसपधमी वला रईु 
रशथिक बीच शतथि ्गलाउन ुर रजतने पक्ष्े 
हलानने पक्षको मला् खलाई ररनछ । ्यसरी 
प्रत्ेयक सहभलागी अरुको असफ्तलाको 
्लारग कलामनला गछथि र ्यो नै जवुला-तलास हो । 

्सको हुकतु म–
जवुला-तलास सरलाको ्लारग अवैध छ । 

कुरआन र हरीसकला केही प्रमलारहरू ्यस प्रकलार 
रहकेला छन–्

जवुलाको नलाफला भनरला नोकसलान बढी छ । 
अल्लाह्े भननभुएको छ– “र्यनीहरू 

१

> जवुला्े मलारनस्लाई कु्तमला फसलाई ररनछ ।

रकसी र जवुलाको बलारेमला सोरधरहकेला 
छन ् । भरनरऊे, “्यसमला ठू्ो पलाप छ र 
मलारनसहरूकला ्लारग केही फलाइरला परन छ, 
तर ्यसकला पलाप फलाइरला भनरला धरैे छ ।” 
(कुरआन : २/२१९) 
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अल्लाह्े व्यरति र समलाजमला पनथि गएको नकलारलातमक प्रभलाव्े जवुला-तलास्लाई अपरवत्र घोर्त 
गनुथिभएको छ । ्यस्े रमत्रतला्लाई शत्रतुलामला परररत गछथि, पलारसपररक घरृला र इर्यलाथ्ि लाई बढलावला ररनछ, 
अल्लाहको प्रशसंला र स्लाह पढ्नबलाट टलाढला रलाखछ, त्यसै्े अल्लाह्े ्यसबलाट जोरगन आरशे 
ररनभुएको छ । 

अल्लाह्े भननभुएको छ– “ह े आस्लावलानहरू हो ! मरररला सेवन गनुथि, जवुला खलेन,ु अल्लाह 
बलाहकेको नलाममला बर् ररन ुत्ला पलासला खलेन ुअपरवत्र र शतैलानी कला्यथिहरू हुन ्। त्यसै्े ्यी कुरलाहरूबलाट 
टलाढला बस, ्यसरी रतमीहरू सफ् हुनेछौ । शतैलान्े मद्पलान र जवुलामला ्गलाएर रतमीहरू बीच शत्रतुला 
र घरृला उतपनन गनथि चलाहनछ र रतमीहरू्लाई अल्लाहको समरर त्ला स्लाहबलाट रोकन चलाहनछ । के 
रतमीहरू ्यी घरृरत कला्यथिहरूबलाट रोकरनैौ ? « (कुरआन : ५/९०-९१) 

२
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> आधरुनक, गैर-आधरुनक, इनटरनेटमला खरे्ने वला 
तलासमला खलेने जवुलाकला समपरूथि रकरसमहरू महलापलाप 
हुन ्।

जतु्वाका क्कक्समहरू

हुन त जवुलाकला परुलानला र न्यलँा अनेकौं 
रकरसमहरू छन,् तीमध्ेय केही आधरुनक 
रकरसमहरू ्यस प्रकलार रहकेला छन–्

हरेक रकरसमको खे् कूर र प्ररतसपधलाथि 
जसमला रवजेतला पक्ष्े परलारजत पक्षको 
पैसला खलाई ररने शतथि रलाखछ, जसतै– 
एक समहू्े खे्  खलेछ र सबै्े 
क्यलारशनोकला कलागजमलार् केही नगरी 
रलाखछ र रवजेतला्े समपरूथि रकम खलाई 
ररनछ । 

खे् लाडी टो्ी वला कुनै एउटला 
खे् लाडीमलार् सट्ला वला बलाजी ्गलाउन ुर 
जसको टो्ी्े रवज्य प्रलाप्त गछथि, उस्े 
परलारजत पक्षको मला् खलाई ररनछ ।

रचट्ला, जसतै– एक ड्रको ररसर 
रकनेर एक हजलारको रचट्ला कला्यथिक्ममला 
सलामे्  हुन ु । ्यसमला रचट्ला पनथि परन 
सकछ र नपनथि परन ।  

आधरुनक, गैर-आधरुनक, इनटरनेटमला 
खरे्ने वला तलासमला खलेने जवुलाकला 
समपरूथि रकरसमहरू जसमला हलार र जीत 
रवुै समभव हुनछ ।

१

२

३

४



तपाईकं
ो आ

र
थ्िक

 क
ारोबार 

193

१

इमान्ारीता– 

इस्लाम्े व्यवसला्य र कलारोबलारमला 
इमलानरलारीतला्लाई अरनवला्यथि गरेको छ । चलाह े
रतनीहरू मरुस्म हुन ््यला गैर-मरुस्म, रकनभने 
मरुस्मको व्यवहलार इस्लामी रवधलान अनसुलार 
हुनपुछथि । ्यसको पे्रररला ्यी आ्यतहरूमला रखेला 
पछथि–

 अल्लाह्े भननभुएको छ– “अल्लाह्े 
‘अमलानत’ (नलासो) समबरनधत व्यरतिहरू्लाई 
सरुमपने आरशे ररनभुएको छ ।” (कुरआन : 
४/५८) 

 रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैरह व सल्म) ्े 
रवश्लासघलात र इमलानरलारीतलामला रहनलारमनला्लाई 
छ्कपटीको रनशलानी भननभुएको छ । 
रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैरह व सल्म) ्े 
भननभुएको छ– “कपटीकला तीन परहचलानहरू 
छन;् झठूो बोलन,ु वलाचला परूला नगनुथि र 
अमलानतमला रहनलारमनला गनुथि ।” (बखुलारी : ३३, 
मरुस्म : ५९)   

इस्लाम्े जसरी आर थ्िक 
्ेनरने्लाई सपष्ट पलारेको 
छ, त्यसरी नै के्तला-रबके्तला 
रवुै पक्ष्लाई करतप्य उचच 
आचरर अपनलाउने पे्रररत 
गरेको छ, जसतै– 

इसलामले आर थ्िक कारोबारमा उच्च आ्चरण अपनाउने पे्रणा रिन्छ 

 आस्लावलानहरूको महतवपूरथि रवशे्तला 
इमलानरलारीतला हो । अल्लाह्े भननुभएको 
छ– “जुन आस्लावलानहरू नलासो्लाई 
सुररक्षत रलाखछन् र वलाचला पूरला गरथिछन ्
रतनीहरू नै सफ् हुन् ।” (कुरआन : 
२३/१,८) त्यसै्े रसू् (सल्ल्लाहु 
अ्ैरह व सल्म) ्े नलासो्लाई सुररक्षत 
नरलाखने व्यरति्लाई आस्लावलान होइन 
घोर्त गनुथिभएको छ, उहलँा्े भननुभएको 
छ– “जस्े नलासो्लाई सुररक्षत रलाखरैन ऊ 
आस्लावलान होइन ।” (अहमर : १२५६७) 

 रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैरह व सल्म) 
इस्लाम पवूथि आफनो समरुला्यमला अमीन 
र सलाररक (इमलानरलार र सत्यवलान) को 
नलाम्े प्ररसद्ध हुनहुुन्थ्यो, रकनरक उहलँाको 
हरेक रक््यलाक्लाप र कलारोबलारमला सत्यतला 
झरलकन्थ्यो ।
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२

सत्ता–
इस्लाम्े सधैं सीधला र सत्य कुरला गनने पे्रररला ररनछ– 

 रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैरह व सल्म) ्े व्यलापलारी र ग्रलाहक रवुै्लाई उपरशे ररनभुएको छ– 
“रकनबेच गरलाथि ्यरर रवुै पक्ष्े केही न्कुलाईकन सलँाचो कुरला ग्यको भने रवुै पक्ष्लाई अरभवरृद्ध हुनछ 
। ्यरर केही ्कुला्यो वला झठूो कुरला ग्यको भने अरभवरृद्ध रनमुथ्ि  हुनछ ।” (बखुलारी : १९७३, मरुस्म 
: १५३२)

 रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैरह व सल्म) ्े भननभुएको छ– “सत्य्लाई अपनलाऊ, रकनरक सत्य्े 
पणु्यको र पणु्य्े सवगथिको बलाटो रखेलाउँछ । मलारनस सत्य कुरला गरररहनछ र सत्यको खोजमला ्लारग 
रहनछ ्यहलँासमम रक अल्लाहको नजरमला रसद्ीक (सत्यवलान) ्ेरखनछ ।” (मरुस्म : २६०७)

 झठूो कसम खलाएर ब्यलापलार गनथि्लाई इस्लाम्े महलापलाप घोर्त गरेको छ । रसू्  (सल्ल्लाहु 
अ्ैरह व सल्म) ्े भननभुएको छ– “ अल्लाह्े क्यलामतको ररन  तीन रकरसमकला मलारनसरसत 
न कुरला गनुथि हुनेछ, न मला्यला्े हनेुथि हुनेछ, न उनीहरू्लाई शदु्ध पलानुथि हुनेछ त्ला उनीहरूकला ्लारग 
कष्टकर ्यलातनला हुनेछ । तीमध्ेय एउटला झठूो व्यलापलारी हो ।” (मरुस्म : १०६)
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३

िक्षता र कामको कतु शलता–
समपरूथि मरुस्म कलाररगर र कलामरलारहरू्े आ-आफनला कलामहरू कुश्तलापवूथिक परूला गनुथि र गरुसतर्यतुि 

हुन ुअरनवला्यथि छ ।  

 अल्लाह्े जीवनकला समपरूथि क्षेत्रहरूमला सरव्यवहलार गनथि अरनवला्यथि गनुथिभएको छ । ्यहलँासमम रक 
रशकलार गनथि र जनलावरहरू जबह गनथि (कलाट्न) मला परन ।  रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैरह व सल्म) 
्े भननभुएको छ– “अल्लाह्े हरेक कुरलामला सरव्यवहलार गनथि आरशे ररनभुएको छ । जब रतमी 
कसै्लाई मतृ्यरुणड ररनछौ भने न्यला्यपवूथिक रऊे वला जनलावरहरू जबह गछछौ (कलाट्छौ) भने रलाम्ोसँग 
गर र आफनो छुरी्लाई धलारर्ो पलार, तलारक जनलावर्लाई पीडला नहोस ्।” (मरुस्म : १९५५) 

 रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैरह व सल्म) एउटला जनलाजला (अरनतम संसकलार) मला जलान ुभ्यो । उहलँा्े 
रचहलानमला रलाम्ोसँग खलालडो बनलाउन र रबसतलारै मतृक्लाई त्यसमला हलालन रनरनेशन ररनभु्यो । फेरर 
उहलँा्े आफनला सला्ीहरू्लाई समबोधन गरदै भनन ुभ्यो– ्यस्े मतृक्लाई न फलाइरला प्ुयलाथिउनेछ, न 
घलाटला नै, तर मरुस्म्े हरेक कलाम सरव्यवहलारकला सला् गनुथिपरथिछ ।” (बैरहकरी रफ शओुरब्-ईमलान 
: ५३१५) 

अकको वतृ्तलानतमला छ– “अल्लाह्े कुश्तला पवूथिक गरेको कलाम्लाई अरत मन परलाउनहुुनछ ।” (अब-ु
्यला्ला - ४३८६, शओुरब्-ईमलान : ५३१२) ।
(पषृ्ठ न०: २४४ हनेुथिहोस)्
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वैध (हलाल) खानाले इसलाममा ठूलो स्ान ओगटेको छ, 

यसले दआु सववीकार हुनछ, धन-सम्पत्तिमा अत्िवतृ्धि हुनछ त्ा 
घर्पररवारलाई सखु र शात्नत प्ाप्त हुनछ ।

उ्पयुयुक्त तररकाले ्पररश्रम गरेर, कुनै अनयाय त्िना त्ा 
अरुको हकत्हत नमारवी आरयुन गरेको धन-सम्पत्तिलाई वैध 
(हलाल) खाना ित्ननछ ।

 अधयाय सचूवी

खानत््पनको असल आधार

िोटत्िरुवा र फलफूलहरू

मत्दरा र नशाल ु्पदा य्ुहरू

लाग्ूपदा य्ुहरू

समदु्वी खानेकुराहरू

्लचर रनावरहरू
 वैधात्नक तररकाले रिह गनुयु (रेट्न)ु

 होटल र ्पसलहरूमा ्पाइने मासकुो आदशे

वैधात्नक त्शकार

खानत््पनका तररकाहरू
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खानपिनको असल आधार–

सिै खानेकुरा र ्पेय-्पदा य्ुहरु वैध (हलाल) छन ् । मात्नसको सवास्थय, आचरण र धमयुमा 
नकारातमक असर ्पयुायुउने कुराहरूलाई मात्र अवैध गररएको छ । अललाहले केहवी हराम िाहके सिै 
खानेकुराहरुलाई मात्नसहरुको लािको लात्ग सतृ्टि गनुयु िएको छ । अललाहले िनन ु िएको छ– 
“उहाँले नै ्प्ृथववीमा िएका सम्पणूयु वसतहुरूलाई त्तमवीहरूका लात्ग सतृ्टि गनुयु िएको छ ।” (श्रोत– सरूह 
अल-्िकरह : २/२९)

> बोटपबरुवा र फलफूलहरू

मात्नसले उबराएको हरेक प्कारको िोटत्िरुवा, साग-सबरवी, फलफूल वा वन-रङ्गलिाट 
लयाएका घाँस-्पात त्ा चयाउ सिै खान वैध (हलाल) छन ् । तर शरवीर र सवास्थयको लात्ग 
हात्नकारक वा मानत्सक शत्क्त भ्रटि गनने कुराहरूलाई मात्र अवैध गररएको छ । रसतै– राँड, रकसवी 
र लाग्ूपदा य्ुहरू ।
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> मपिरा र नशालु पिार्थहरू 

मत्दराको अ य्ु– यवी तवी वसतहुरू हुन,् रसले 
मात्नसको मत्सतषकलाई धतुि िनाई त्दनछ वा 
तयसलाई सहवी, गलत छुट्याउन नसकने िनाई 
त्दनछ वा तयसमा नकारातमक प्िाव ्पाछयु । 
रसलू (सललललाहु अलैत्ह व सललम) ले 
िननिुएको छ– “प्तयेक नशाल ु्पदा य्ु मत्दरा हो 
र मत्दरा अवैध छ ।” (मतु्सलम : २००३) चाह े
तयो फलफूल, रसतै– अगंरु, त्कत््मस, खररु 
वा अननहरू, रसतै– गहु,ँ रौ, मकै, चामल वा 
गतु्लयो ्पदा य्ु, रसतै– महिाट तयार ्पाररएको 
होस ् । तयसैले मत्सतषकलाई छोपने हरेक 
प्कारको नशाल ु ्पदा य्ुहरू, रनुसकैु नाम र 
रङ्गमा िए ्पत्न, यद्यत््प रसू, त्मठाई र चकलेट 
आत्दमा त्मसाइएको िए ्पत्न सिै अवैध छन ्। 

बपुधिको सरुक्ा–
इसलामले मात्नसहरूको िौत्तक र आधयात्तमक 

दवैु चाहनालाई सरुत्षित गदयुछ । यसले त्वशषे गरवी 
्पाँच आव्यक कुराहरू; धमयु, जयान, ितु्धि, माल 
त्ा िंशको सरुषिा प्दान गदयुछ ।

मात्नस ितु्धि र त्ववेकले गदायु नै सषिम, सवयुश्रषे्ठ 
प्ाणवी त्ा ईश्वरवीय चयनको रू्पमा स्ान प्ाप्त 
गरेको छ । तयसैले इसलामले मात्नसको ितु्धि 
र प्त्तष्ठालाई कमरोर वा िरिाद ्पानने सम्पणूयु 
कुराहरूिाट रोगाउँदछ ।

मपिराको हुकुम–
मत्दरा सेवन गनुयु महा्पा्प हो । कुरआन र 

हदवीसले रड्याहालाई ठूलो चतेावनवी त्दएको छ 
। तवीमधये केहवी यस प्कार रहकेा छन–्

• अललाहले िननिुएको छ– “ह े
आस्ावानहरू हो ! मत्दरा सेवन गनुयु, रवुा 
खलेन,ु अललाह िाहकेको नाममा ित्ल त्दन ु
त्ा ्पासा खलेन ुअ्पत्वत्र र शतैानवी काययुहरू 
हुन ्। तयसैले यवी कुराहरूिाट टाढा िस । यसरवी 
त्तमवीहरू सफल हुनेछौ ।” (कुरआन : ५/९०) 
अललाहले यसलाई अ्पत्वत्र र शतैानवी घतृ्णत 
काययुको संज्ा त्दनिुएको छ । यसलाई तयागनै 
्पछयु, नत्र सफलता प्ाप्त हुन सकदनै ।

• रसलू (सललललाहु अलैत्ह व सललम) ले 
िननिुएको छ– “सम्पणूयु प्कारका मत्दरा 
र नशाल ु ्पदा य्ुहरू अवैध छन ् । रसको 
दतु्नयाँमा मत्दरा सेवन गदायु गददै मतृय ु ियो, 
उसले ्परलोकमा ्पत्वत्र मत्दरा सेवन गनयु 
्पाउँदनैन ्।” (मतु्सलम : २००३)

• रसलू (सललललाहु अलैत्ह व सललम) ले 
ईमान र मत्दरा सेवन गनुयु दवुै एकसा् हुन 
सकदनैन ्िननिुएको छ– “रनु िेला रड्याहा 
मत्दरा सेवन गछयु, तयसिेला ऊ आस्ावान 
हुदँनै ।” (िखुारवी : ५२५६, मतु्सलम : ५७)

• इसलामले रड्याहाको लात्ग सराय तोकेको 
छ, उसको मानवता त्हन हुनछ र समारमा 
उसको साषिवी मानय हुदँनै ।
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• रसको मतृय ुमत्दरा सेवन गदायु गददै तौिा 
(प्ायत्चित) त्िना हुनछ, उसको लात्ग 
कटिकर यातना छ । रसलू (सललललाहु 
अलैत्ह व सललम) ले िननिुएको छ– 
“रो वयत्क्त मत्दरा सेवन गछयु, अललाहले 
उसलाई नरकिासवीहरूको मलमतू्र 
खवुाउनहुुनेछ ।” (मतु्सलम : २००२)

• मत्दरा िनाउने, खवुाउने, नत्रक र 
टाढािाट तयसमा मद्दत ्पयुायुउनेलाई 
यो चतेावनवी हो । रसलू (सललललाहु 
अलैत्ह व सललम) ले मत्दरा वयवसाय 
र यसता त्रियाकला्पमा संलगन १० 
वयत्क्तहरूलाई श्रा्प त्दनिुएको छ– 
मत्दरा िनाउने, रममा गनने, सेवन गनने, 
िोकने, लयाउने, लैराने, वय्पार गनने, 
तयसको मलूय खाने, त्कनने र रसको 
लात्ग त्कनेर लयाइनछ ।” (त्तत्मयुरवी : 
१२९५)

लागू्पदा य्ुको सेवन– स्ानवीय रु्पमा िोटत्िरुवािाट तयार ्पाररएको होस् वा त्वदेशिाट 
आयात गररएको होस्, चाहे नाकद्ारा सुँघेर वा मुखिाट त्नलेर वा सूईद्ारा त्लएर वा रुनसुकै 
तररकाले प्योग गररयोस् यो महा्पा्प हो । यसले मात्नसको िुत्धि र ्पाचन त्रियालाई ििायुद 
्पानुयुका सा् मांस्ेपशवीका त्वत्िनन रोगहरूलाई त्नमतयाउँछ, यसको लत लात्गसके्पत्छ रवीवनिर 
्पछुताउनु ्पदयुछ र मतृयुले नै यसको समात्प्त हुनछ । अललाहले िननुिएको छ– “आफैं ले आफनो 
खुट्ामा िनचरो नहान, वासतवमा अललाह तत्तमवीहरूप्त्त अत्त दयालु हुन् ।” (कुरआन : ४/२९) 

> लागपूिार्थहरू

> इसलामले ितु्धिलाई ििायुद ्पानने हरेक कुरालाई अवैध 
गरेको छ । 
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्पानवीमा रहने र ्पानवी िात्हर धरैे िेर िसन नसकने 
रलचरहरूलाई समदु्वी खानेकुराहरू ित्ननछ ।  

समदु् िनेको धरैे ्पानवी िएको ठाउँ हो । यसले 
खोला, नदवी र सागरहरू सिैलाई समटेेको छ ।

समदु्मा िते्टएका सम्पणूयु खानेकुराहरू, 
रसतै– रनावर, वनस्पत्त, त्शकार गररएको वा 
मतृ फेला ्परेको सवास्थयको लात्ग हात्नकारक 
छैन िने खान रायर छ ।

अललाहले िननिुएको छ– “त्तमवीहरूका 
लात्ग समदु्का त्शकार र खानेकुराहरू वैध 
गररएका छन ्।” (कुरआन : ५/९६)

समदु्िाट रवीत्वत समात्तएकालाई त्शकार र 
मतृ फेला ्परेकालाई खानेकुरा ित्नएको छ ।

> समुद्री खानेकुराहरू

्पानवी िात्हर रहकेा रनावरलाई खानको लात्ग 
दईुवटा शतयुहरू हुन ुआव्यक छन–्

वैध रनवार 
हुन्ुपछयु ।

तयसको त्शकार 
वा रिह इसलामवी 
तररकाले गरेको 

हुन्ुपछयु ।

२१

> रलचर जनावरहरू 

वैध रनावरहरू के के हुन ्?

वासतवमा सिै रनावरहरू वैध 
(हलाल) छन,् कुरआन र हदवीसिाट अवैध 
प्मात्णत नहुनरेल सम्पणूयु रनावरहरू वैध 
(हलाल) र खान योगय छन ्।
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> इसलामले वैध गरेका सम्पणूयु रनावरहरूलाई 
रिह गररसके्पत्छ खान ुरायर छ ।

अवधै जनावरहरू पनमन प्रकारका 
छन्–

सुँगरु– यो रनावर र यसका सिै 
अङ्गहरू त्ा यसिाट तयार ्पाररएका 
सिै वसतहुरू अवैध र अ्पत्वत्र छन ् । 
अललाहले िननिुएको छ– “मतृ रनावर, 
रगत र सुँगरुको मास ु त्तमवीहरूका लात्ग 
अवैध गररएको छ ।” (कुरआन : ५/३) 

अललाहले अकको श्ोकमा िननिुएको 
छ– “सुँगरुको मास ुअ्पत्वत्र छ ।” (कुरआन : 
६/१४५)

त्तखा दाँत िएका रङ्गलवी रनावरहरू– 
अ्ायुत मास ुखाने सिै रनावरहरू, ठूलो 
होस,् रसतै– िाघ, त्चतवुा वा सानो, 
रसतै– त्िरालो र कुकुर आत्दको मास ु
आत्द ्पत्न खान अवैध छ ।

्पनराले त्शकार गनने चराचरुुङ्गवीहरू– 
मास ु खाने सिै चराहरू, रसतै– िार, 
त्गधि, उलल ुआत्द ्पत्न खान अवैध छ ।

कीरा फट्यांग्ाहरू– ्लचरमा रहकेा 
सम्पणूयु कीरा फट्यांग्ाहरूलाई खान ुहुदँनै, 
त्कनिने तयसलाई रिह गनयु सत्कनन । तर 
त्तद्वी यसिाट अलग छ, यसलाई खान 
सत्कनछ । रसलू (सललललाहु अलैत्ह 
व सललम) ले िननिुएको छ– “हाम्ो 
लात्ग दईुवटा मतृ कुराहरू वैध (हलाल) 
गररएका छन,् माछा र त्तद्वी ।” (इबने मारा 
: ३०१८) 

१

२

३

४

स्पयु, अत्रङ्गर र मसुाहरू– यवी 
रवीवहरूलाई खान ुअवैध छ, िरु यसलाई 
मानुयु ्पछयु । रसलू (सललललाहु अलैत्ह व 
सललम) ले िननिुएको छ– “्पाँचवटा 
खतरनाक रनावरहरू छन,् रसलाई हरम 
(मकका-मदवीनाको त्नषते्धत षिेत्र) त्ित्र र 
िात्हर रनुसकैु ठाउँमा मानयु सत्कनछ ; तवी 
स्पयु, कालो काग, मसुा, िौलाहा कुकुर र 
त्गधि छन ्।” (िखुारवी : ३१३६, मतु्सलम 
: ११९८)  

्पालत ु गधा– रसलाई मात्नसहरू 
गाउँघरमा चढ्ने र मालसामान 
ओसार्पसार गनयुमा प्योग गछयुन ्।

५

६
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वधै जनावरका प्रकारहरू–
अललाहले रनु रनावरहरूलाई वैध (हलाल) गनुयुिएको छ, तवी दईु प्कारका छन–्

• रङ्गलवी रनावरहरू– वनरङ्गलमा रहने रनावरहरू, रसलाई समातेर रिह गनुयु गाह्ो हुनछ 
िने तयसलाई इसलामवी तररकाले त्शकार गरे्पत्छ खान रायर हुनछ ।

• घर्पालवुा रनावरहरू– रसलाई समातन सत्रलो हुनछ िने तयसलाई इसलामवी तररकाले रिह 
नगरुनरेल खान ुहुदँनै ।

> अहले-त्कतािले वैधात्नक तररकाले रिह गरेको मास ुहाम्ो लात्ग वैध (हलाल) छ ।
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वधैापनक तररकाल ेजबह 
गनुनु (रेट्न)ु–
इसलामवी त्वत्ध अनसुार रिह वा नहर गनुयु हो ।

जबह गनने इसलामी शतनुहरू–

रिह गनने वयत्क्त मतु्सलम वा अहले-त्कताि 
(यहूदवी वा ईसाइ) हुन्ुपदयुछ ।

रिह गनने हत्तयार धाररलो हुन्ुपछयु, रसले 
रिह गदायु रगत त्नत्सकयोस,् रसतै– छुरवी । 
रनावरलाई त््चरे वा रनावरको टाउकोमा 
हानेर वा त्िरलुवीको करेनट लगाएर मानुयु 
अवैध छ ।

रिह गनने (रेट्ने) िेला त्ित्समललाह 
िनन्ुपछयु ।

रिह गनने िेला घाँटवीका ठूला नसाहरूलाई 
काट्न्ुपछयु, खाने नलवी, हावाको नलवी, दवुै 
धमनवीहरू इतयात्द ।

उ्पयुयुक्त शतयुहरूलाई धयानमा राखरे रिह गयको 
िने रनावर वैध (हलाल) हुनछ, नत्र रनावर 
हलाल हुदँनै ।

१

२

३

४

होटल र िसलहरूमा िाइन े
मासकुो आिशे–

त्हनद,ू िौधि त्ा नात्सतक (गैर-मतु्सलम) 
ले रिह गरेको मास ु अवैध छ, खान ु
हुदँनै । तयसैगरवी रनु मलुकुहरूमा गैर-
मतु्सलमहरूको िाहुलयता छ, तयहाँका 
होटल र मास ु ्पसलहरूमा रात्खएको 
मास ु्पत्न खान ुहुदँनै । 

मतु्सलम वा अहले-त्कतािले वैधात्नक 
तररकाले रिह गरेको छ िने तयो खान ु
वैध (हलाल) छ  र यसमा सिैको सवयु 
सममत्त छ ।

मतु्सलम वा अहले-त्कतािले 
अवैधात्नक तररकाले रिह गरेको छ, 
रसतै– त्िरलुवीको करेनट वा ्पानवीमा 
मारेको छ िने तयो ्पणूयु रु्पमा अवैध छ, 
खान ुहुदँनै । 

अहले-त्कतािले रिह गरेको मास ुवा 
उनवीहरूको होटलमा ्पाइने मास ुछ िने 
त्ित्समललाह िनेर खान सत्कनछ, तर 
शकंा त्नवारणको लात्ग मतु्सलमको वा 
वैध (हलाल) मास ुिएको होटल खोजन ु
नै िेस हुनछ ।

१

२

३

४
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रनु रनावर र चराहरूको मास ुखान ुरायर छ र तयसलाई समातेर रिह गनुयु गाह्ो हुनछ िने तयसको 
त्शकार गनुयु रायर छ, रसतै– वनरङ्गलमा रहकेा मास ुनखाने चराहरू, हररण, खरायो इतयात्द ।

पशकारका शतनुहरू–

त्शकारवी मतु्सलम वा अहले-त्कतािमधयेका 
हुन्ुपछयु, ितु्धि िएको त्ा त्शकारको मनसाय 
गरेको हुन्ुपछयु । तयसैले त्हनद,ू िौधि, नात्सतक 
त्ा िौलाहाले गरेको त्शकार अवैध हो ।

रङ्गलवी रनावर हुन्ुपछयु रनु मात्नसलाई 
दखेने त्ित्तिकै िागछ । यत्द समातेर रिह गनयु 
सत्कनछ िने तयसको त्शकार गनुयु वैध छैन, 
रसतै– कुखरुा, िडेािाख्ा, गाई इतयात्द ।

त्शकार गनने हत्तयारले रनावरलाई मानयु 
सत्कनछ, रसतै– तवीर वा गोलवी इतयात्द, 
तयसैले ढुङ्गाले हानेर मारेको छ िने 
तयसलाई खान ु वैध छैन, तर मनुयु िनदा 
अगात्ड रिह गररयो िने रायर हुनछ ।

हत्तयार चलाउन ुिनदा ्पत्हले (त्ित्समललाह) 
िनन्ुपछयु ।

त्शकार गरेको रनावर वा चरा रवीत्वत नै 
छ िने तयसलाई अत्नवाययु रु्पमा रिह 
गनुयु्पछयु ।

नखाने मनसायले रमाइलो गनयुको लात्ग 
त्शकार गनुयु रायर छैन, रसतै– त्शकार गनुयु 
र िाटोमा अल्पत्र ्पारेर त्हड्ंन ुहुदँनै ।

१

२

३

४

५

६

> वधैापनक पशकार
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> खानपपनका तररकाहरू

सनुचाँदवी वा सोको ्पानवीले टलकाएका 
िाँडा-कँुडामा खानत््पन गनयु त्नषधे गररएको 
छ, यसो गनुयु फरलुखचयु, सरासर अनयाय 
र गरवीिहरूको मटुु त्छयाँ-त्छयाँ ्पानुयु हो । 
रसलू (सललललाहु अलैत्ह व सललम) 
ले िननिुएको छ– “सनुचाँदवीको िाँडा-
कँुडामा खानत््पन न गर, यो कात्फरहरूका 
लात्ग दतु्नयाँमा छ र हाम्ो लात्ग सवगयुमा 
हुनेछ ।” (िखुारवी : ५११०, मतु्सलम : 
२०६७)

खाना खान ु िनदा ्पत्हले र खाइसके्पत्छ 
राम्रवी हात धनु ु्पदयुछ ।

१

२

त्ित्समललाह िनेर खानत््पन गनुयु्पछयु 
। मतु्सलमको हरेक काम अललाहको 
नामले नै आरमि हुनछ । त्ित्समललाह 
िनन त्ित्सयुयो िने सम्झना हुने त्ित्तिकै 
‘त्ित्समललात्ह, अववलहु व आत्खरहु’ 
िनन्ुपछयु ।

रसलू (सललललाहु अलैत्ह व सललम) ले 
एउटा िालकलाई नराम्ोसँग खाना खाइरहकेो 
दखेरे त्सकाउद ैिनन ुियो– “ह ेिाि,ु खाना खान ु
अत्घ (त्ित्समललाह) ्पढ अत्न दायाँ हातले 
आफनो अगात्डिाट खाऊ ।” (िखुारवी : ५०६१, 
मतु्सलम : २०२२)

३

अल्लाह्े केही महत्वपूर्ण 
उदे्श्य्े खलानपपनकला 
तरिकलाहरू ब्यलान गन््णभएको 
छ, जसततै– अल्लाहको 
्विदलानको सम्झनला, प्वपभनन 
िोग, फज््खर्ण ि घमण्डबलाट 
जोपगन इत्यलापद ।

तीमध्ेय केही ्यस प्रकलाि 
िहेकला छन–्
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दायाँ हातले खानत््पन गनुयु्पछयु । रसलू 
(सललललाहु अलैत्ह व सललम) ले 
िननिुएको छ– “िायाँ हातले नखाऊ, 
त्कनत्क शतैानले िायाँ हातले खानछ ।” 
(मतु्सलम : २०१९) 

उत्िएर खानत््पन गनुयु हुदँनै ।

आफनो अगात्डिाट खान ुर मात्नसहरूको 
अगात्डिाट नखान,ु  अरुको अगात्डिाट 
खान ुनराम्ो िानवी हो । रसलू (सललललाहु 
अलैत्ह व सललम) ले एउटा िालकलाई 
आदशे त्दनिुयो– “आफनो अगात्डिाट 
खाऊ ।” (िखुारवी : ५०६१, मतु्सलम : 
२०२२) 

हातिाट खसेको गाँसलाई फोहोर सफा 
गरवी खान ु िेस हो । अललाहले प्दान 
गनुयुिएको गाँसलाई कदर गनुयु्पछयु । तयसैले  
हातिाट खसेको खानामा लागेको फोहोर 
हटाएर खान ुउतिम हुनछ । 

खानामा कुनै त्कत्समको खोट त्नकालन ु
र तयसको अ्पमान गनुयु हुदँनै । खाना मन 
्परेन िने च्ुप लागन ु वा नखान,ु त्कनिने 
रसलू (सललललाहु अलैत्ह व सललम) ले 
कत्हलयै ्पत्न खानेकुरामा खोट त्नकालन ु
िएन । मन ्पयको िने खान ु हुन्थयो, नत्र 
तयत्तकै छोडेर रान ु हुन्थयो ।” (िखुारवी : 
५०९३, मतु्सलम : २०६४)

धरैे नखान,ु धरैे खानाले खतरनाक 
रोग त्नमतयाउँछ र अलछवी्पन आउँछ, 
िवीचको िाटो अ्पनाउन ुउतिम हो । रसलू 
(सललललाहु अलैत्ह व सललम) ले एउटा 

४

५

६

७

८

९

िालकलाई िननिुएको छ– “मात्नसको 
नराम्ो िाँडो उसको ्पेट हो । िाँचनको 
लात्ग एक दईु गाँस नै ्पयायुप्त हुनछ । यत्द 
खाने नै हो िने एक त्तहाई खानेकुराको 
लात्ग, एक त्तहाई ्पानवीको लात्ग र एक 
त्तहाई हावाको लात्ग खालवी ठाउँ छोड्न ु
्पछयु ।” (त्तत्मयुरवी : २३८०, इबने मारा : 
३३४९)

खाना खाइसके्पत्छ अललाहको प्शसंा 
वयक्त गनुयु्पदयुछ, धरैे मात्नसहरू खानािाट 
वत्नचत रहकेा छन ् । तयसैले  खाना 
खाइसके्पत्छ अललाहको कृ्पालाई सं्झद ै
(अलहमद ु त्लललाह) िनन्ुपछयु । सकन ु
हुनछ िने त्नमन दआु : (अलहमद ुत्ललला 
त्हललरवी अतअमनवी हारा व ररकनवीत्ह 
त्मन ् गैरे हौत्लत्ममननवी वला कुववह) 
्पढ्नहुोस ्।

१०

> रसलू (सललललाहु अलैत्ह व सललम) ले 
िननिुएको छ– “अललाह चाहनहुुनछ त्क उहाँको 
िक्तले खानत््पन गदायु हरेक गाँसमा उहाँको प्शसंा 
गरोस ्।” (मतु्सलम : २७३४)    



तपाईकंो पोशाक
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पोशाक मानिसहरूका लानि अललाहका वरदािहरूमध य्े 

एउटा वरदाि हो । अललाहलये भनिनुभएको छ– “हये आदमका 
सन्ाि  हो !, हामीलये न्मीहरूका लानि पोशाक अव्रण 
िरयेका छौं । जसलये न्मीहरू आफिा अङ्िहरूलाई छोपछछौ र 
निनटकक पछछौ । सनुि, ्कवा (ईश-्भ्) को पोशाक िै अन् 
उत्तम पनहरि हो । ्ो अललाहको एउटा निशािी हो, ्ानक 
उिीहरू नशक्ा ग्रहण िरुि ्।” (कनु रआि : ७/२६)

 अध्ा् सिूी

इसलाममा पोशाक

अवैध पोशाकहरू
 पारदशशी पोशाकहरू

 नवपरी् नलङ्िीसँि नमलदा-जनुलदा पोशाकहरू

 कानिरनस् नमलदा-जनुलदा पोशाकहरू

 घमण्ड झलकाउिये पोशाकहरू

 शनुद्ध रयेशम वा सनुि भएका पोशाकहरू

 िजनुलखि्च झलकाउिये पोशाकहरू
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इस्ाममा पोशाक
आस्ावािको पोशाक सनुनदर ््ा सिा-सनुगघर हुिनुपछ्च । नवशयेष िरी सलाह पढ्ि र मानिसहरूसँि 

भयेटघाट िि्चको लानि । अललाहलये भनिनुभएको छ– “हये आदमका सन्ाि हो ! हरयेक सलाहको लानि राम्ो 
वस्त्र धारण िर ।” (कनु रआि : ७/३१) 

अललाहलये मानिसलाई राम्ो पोशाक लिाएर सनुनदर हुि प्येरणा नदिनुभएको छ, नकिभिये ् समा अललाहको 
वरदािको कृ्ज्ञ्ा व्क्त हुनछ । अललाहलये भनिनुभएको छ– “हये सनदयेष्ा हो ! सोध, अललाहलये प्दाि 
ििनु्चभएको वस्त्र र पनवत्र रोजीलाई कसलये अवैध ि्यो ? भनिदयेऊ, ्ी आस्ावािहरूका लानि सासंाररक 
जीविमा पनि छि ्र अनन्म नदिमा पनि उिीहरूकै लानि हुिये छि ्। हामी ज्ञािीहरूका लानि ्सरी िै 
आफिा निशािीहरू प्ष् पाछछौं ।” (कनु रआि : ७/३२)

पोशाकल ेनिमि आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ–

>  पोशाकलये मानिसका धयेरै आवश्क्ाहरू परूा 
िद्चछ ।

मानिसका िनुप्ाङ्िहरूलाई अरु व्नक्तहरूको 
िजरबाट छोपछ, नकिभिये मानिसमा प्ाकृन्क 
रुपमा लाज हुनछ । अललाहलये भनिनुभएको छ– 
“हये आदमका सन्ाि हो ! हामीलये न्मीहरूका 
लानि पोशाक अव्रण िरयेका छौं । जसलये 
न्मीहरू आफिा अङ्िहरूलाई छोपदछछौ ।” 
(कनु रआि : ७/२६)

मानिसको शरीरलाई जा्डो, िमशी र शारीररक 
कष्बाट बिाउँदछ । जा्डो र िमशी मछौसमको 
पररव ््चिलये भइरहनछ ््ा त्सको िराम्ो 
प्भाव मानिसमान् पछ्च । अललाहलये 
भनिनुभएको छ– “उहाँलये न्मीहरूका लानि 
्स्ा वस्त्रहरू बिाउिनु भएको छ, जनुि 
न्मीहरूलाई मछौसमको निसो, ्ा्ो र शत्रनुको 
प्हारबाट सनुरनक्् राखछि ् । ्सरी अललाह 
आफिो वरदाि न्मीहरूका लानि परूा ििनु्चहुनछ, 
्ानक न्मीहरू अललाहको लानि पणू्च समप्चण 
िर ।” (कनु रआि : १६/८१)

१

२



तपाईक
ो पोश

ाक

211

इसलाम प्ाकृन्क धम्च हो । त्सैलये मानिसको 
व्वहाररक जीविमा ्ी नि्महरू मात्र लाि ू
िरयेको छ, जनुि सवचछ प्ाकृन्क नि्म, सरल 
बनुनद्ध र साधारण नववयेकनस् पणू्चरुपलये मयेल 
खानछ ।

पोशाक र सङ्ृगारको असल आधार वैध 
हो–

इसलामलये मनुनसलमहरूका लानि कनु िै खास 
नकनसमको पोशाकलाई अनिवा ््च िरयेको छैि 
। जनुिसनुकै पोशाकलये उद्येश्लाई परूा िछ्च र 
इसलामी माि-म्ा्चदा नवपरी् छैि भिये त्ो िै 
मनुनसलमको पोशाक हो ।

> इसलामलये कनु िै नवशयेष 
पोशाक ्ोकये को 
छैि, ्र आफिो 
दयेशबासीको पोशाक 
्नद इसलाम नवपरी् 
छैि भिये त्स्ै पोशाक 
लिाउिनु उत्तम हो ।

रसलू (सललललाहु अलैनह व सललम) लये 
आफिो ्नुिमा रहयेका पोशाकहरू लिाउिनु भ्ो 
र उहाँलये ि ् कनु िै खास पोशाक लिाउि आदयेश 
नदिनुभ्ो, ि कनु िै पोशकबाट मिाही ििनु्चभ्ो, बरु 
पोशाकमा पाइिये िराम्ा कनु राहरूबाट रोकिनुभ्ो 
। नकिभिये व्वहारमा असल कनु रा जा्ज छ 
र पोशाक पनि त्सैमध य्े पछ्च जसलाई नबिा 
प्माण अवैध भनिनु नमलदिै । ्र ्सको नवपरी् 
ईबाद्मा असल कनु रा अवैध हो, प्मानण् 
िहुनजयेल कनु िै पनि उपासिा ििनु्च हुदँिै ।

रसलू (सललललाहु अलैनह व सललम) लये 
भनिनुभएको छ– “खाऊ, दाि दयेऊ ््ा राम्ो वस्त्र 
धारण िर ्र त्समा घमण्ड र अिावश्क खि्च 
ििर ।” (निसाई : २५५९) 

> पोशाकको आधार
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अवधै पोशाकहरू–
पारदशशी पोशाक, मनुनसलमलये आफिा 
अङ्िहरूलाई लनुिालये छोपिनु अनिवा ््च छ । 
अललाहलये भनिनुभएको छ– “हये आदमका 
सन्ाि  हो ! हामीलये न्मीहरूका लानि 
पोशाक अव्रण िरयेका छौं । जसलये 
न्मीहरू आफिा अङ्िहरूलाई छोपदछछौ 
।” (कनु रआि : ७/२६) 

पदा्चको नसमा– पनुरुष र मनहलालये आ-आफिा 
अङ्िहरूलाई कन्समम छोपिनु पद्चछ भनिये 
कनु रालाई इसलामलये निधा्चरर् िरयेको छ । 

पनुरुषलये िाँइटोदयेनख घनु्ँडासमम र मनहलालये 
महरम बाहयेकका पनुरुषहरूको अिान्ड अिनुहार र 
हा् बाहयेक समपणू्च शरीरलाई छोपिनु पछ्च ।

त्सैलये छोटो, कनसलो, निकै पा्लो 
््ा अङ्िहरू दयेनखिये पारदशशी लनुिािाटा 
र पोशाकहरू कदानप लिाउिनु हुदँिै । रसलू 
(सललललाहु अलैनह व सललम) लये अङ्ि 
दयेनखिये पारदशशी कप्डा लिाउियेहरूलाई िरकको 
धमककी नदिनुभएको छ– “दनुई प्कारका मानिसहरू 
िरकमा जानछि;् त्समध य्े एउटा, कप्डा लिाए 
पनि िाङ्िै दयेनखिये मनहलाहरू हुि ्।” (मनुनसलम 
: २१२८)

नवपरी् नलङ्िीसँि नमलदा-जनुलदा 
पोशाकहरू, मनहलाको लानि निधा्चरर् 
लनुिािाटा पनुरुषलये र पनुरुषको लानि निधा्चरर् 
लनुिािाटालाई मनहलालये प््ोि ििनु्च अवैध 
र महापाप हो । 

१

२

> कानिरलये लिाउिये नवशयेष वस्त्र धारण ििनु्च वा धानम्चक 
अ ््च ओिटयेका निनहहरु लिाउिनु मनुनसलमको लानि 
अवैध हो ।
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त्सैिरी पनुरुषलये मनहलाको वा मनहलालये 
पनुरुषको बोलाई, नह्ँडाई र अन् िन्नवनधहरूलाई 
िककल ििनु्च कदानप हुदँिै, नकिभिये रसलू 
(सललललाहु अलैनह व सललम) लये “्स्ो पनुरुष 
र मनहलालाई नधककािनु्च भएको छ ।” (अबनु-दाऊद 
: ४०९८)  त्सैिरी रसलू (सललललाहु अलैनह 
व सललम) लये “एक अका्चको िककल ििने पनुरुष 
र मनहलालाई नधककािनु्च भएको छ ।” (बनुखारी : 
५५४६)  

नधककारको अ ््च : अललाहको कृपाबाट पर 
हुिनु हो, नकिनक इसलामलये हरयेकलाई एउटा छनु टै् 
पनहिाि नदएको छ र हरयेकलये आफिै पररनधनभत्र 
बसिनु िै प्कृन् र सवचछ नबिार अिनुकूल पनि 
हो ।

कानिरनस् नमलदा-जनुलदा पोशाकहरू, 
जस्ै– पजूारी, सन्ासी, पनुरोनह्, 
पादरीहरूका नवशयेष वस्त्र धारण ििनु्च वा 
कनु िै नवशयेष धानम्चक अ ््च बोकये का निनहहरू 
लिाउिनु, जस्ै– घाँटीमा क्नु स वा जिै 
झनुण््ड्ाउिनु वा टाउकोमा टनुपपी पालिनु निषयेध 
िररएको छ । रसलू (सललललाहु अलैनह 
व सललम) लये भनिनुभएको छ– “जसलये 
जनुि समनुदा्को िककल वा अिनुसरण िछ्च, 
ऊ न्िीहरूमध य्े हुनछ ।” (अबनु-दाऊद : 
४०३१) 

अिनुसरणको ्ातप ््च– धानम्चक नवशयेष 
िन्नवनधहरूको अिनुसरण ििनु्च हो । नकिभिये 
्सलये आतमनवश्ास र आस्ा दनुवैलाई ठूलो 
असर पाद्चछ ।

३

> लनुिािाटामा अिावश्क खि्च ििनु्च अवैध हो 
्र ् ो मानिसको आन ््चक बि् र नजममयेवारीमा 
भर पद्चछ ।
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्नद मनुनसलमलये मनुलनुकमा प्िनल् त्ही पनहरि 
लिाउँछ जसलाई अनधकांश िैर-मनुनसलमहरूलये 
पनि लिाउँछ भिये ्ो अिनुसरण अन्ि्च् पददैि, 
नकिभिये रसलू (सललललाहु अलैनह व सललम) 
पनि आफिो ् नुिमा त्ही कप्डा लिाउिनु हुन्थ्ो, 
जनुि मनुशररक र कानिरहरू लिाउिये िद््च ये, 
त्सैलये निषयेनध् पनहरि बाहयेक जनुिसनुकै लनुिा 
लिाउि सनकनछ ।

घमण्ड र अहमलये ओ्प्ो् पोशाकहरू, 
रसलू (सललललाहु अलैनह व सललम) 
लये भनिनुभएको छ– “जसको मिमा कण 
बराबर पनि अहम छ भिये ऊ सवि्चमा जाि 
सकदिै ।” (मनुनसलम : ९१) 

त्सैलये इसलामलये कप्डा भनुइँमा ल्ारयेर 
नह््ंडिनु वा पनुरुषलये िोलीिाँठो भनदा मनुनि लिाउिनु 
निषयेध िरयेको छ । रसलू (सललललाहु अलैनह व 
सललम) लये भनिनुभएको छ– “अललाहलये भनुइँमा 
कप्डालाई ल्ारयेर नह््ंडिये घमण्डी व्नक्तलाई 
महाप्ल्को नदि कदानप हयेिनु्चहुनि ।” (बनुखारी : 
३४६५, मनुनसलम : २०८५)

४

प्न्ष्ाको पोशाक लिाउि मिाही िररएको 
छ, प्नसद्ध हुिये मिसा्लये अिछौठो आकार र 
रङ्िलये ््ार पाररएको पोशाक लिाउिनु अवैध 
छ, नकिभिये ्समा पनि अहम र घमण्ड लनुकये को 
हुनछ । रसलू (सललललाहु अलैनह व सललम) 
लये भनिनुभएको छ– “जसलये ्ो दनुनि्ाँमा प्नसद्ध 
हुिये खालको कप्डा लिा्ो, अललाहलये 
उसलाई क्ाम्को नदि अपमाि ििने कप्डा 
लिाई नदिनु हुियेछ ।” (अहमद : ५६६४, इबिये 
माजा : ३६०७)

पनुरुषको लानि शनुद्ध रयेशम वा सनुिको 
पोशाक, इसलामलये पनुरुषहरूका लानि 
रयेशम र सनुिलाई निषयेध िरयेको छ । रसलू 
(सललललाहु अलैनह व सललम) लये 
भनिनुभएको छ– “सनुि र रयेशम पनुरुषहरूका 
लानि अवैध छ, ्र मनहलाहरूका लानि 
वैध छ ।” (इबिये माजा : ३५९५, अबनु-
दाऊद : ४०५७) 

रयेशमको अनभप्ा्– रयेशमको ककीराद्ारा ््ार 
पाररएको शनुद्ध रयेशमलये बियेका कप्डा पनुरुषको 
लानि अवैध िररएको हो ।

५
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अिावश्क र िजनुलखि्च िररएको पोशाक, रसलू (सललललाहु अलैनह व सललम) 
लये भनिनुभएको छ– “खाऊ, दाि दयेऊ ््ा राम्ो वस्त्र धारण िर ्र त्समा घमण्ड 
र अिावश्क खि्च ििर ।” (निसाई : २५५९) 

्ो मानिसको आन ््चक नस्न् र नजममयेवारीमा भर पद्चछ, जस्ै– धिीलये लिाउिये 
महिँो कप्डा िरीबलये लिा्ो भिये िजनुलखि्च हुनछ, नकिनक दनुवैको आ्श्ो् र 
नजममयेवारीमा आकाश पा्ालको िरक हुनछ । अ्: एउटै लनुिा धिीको हकमा पनुण् छ 
भिये त्ही लनुिा िरीबको हकमा पाप हुि सकछ ।

६



तपाईकंो घरपररवार



१०
इस्लाम्े घरपररवलारको जग बसलाल्न र सदुृढ पला्न्न न्नकै 

चलासो न्एको छ । त्यसैगरी घरपररवलार्लाई द:ुख प्ुयला्नउ्ेन र 
घरे् ु निसंला न्नमत्यलाउ्ेन समपपूर्न नरि्यलाक्लापिरूबलाट सचते 
गरेको छ । नक्नभ्ेन घरपररवलारको एकतला र समनृधि्े समलाज र 
नसङ्गो संसलारकै समनृधि िुनछ ।

 अध्यला्य सपूची

इस्लाममला घरपररवलारको स्ला्न

इस्लाममला ्नलारीको स्ला्न
 इस्लाम्े ्यी मनि्लािरूको िरेचलािमलान् जोड नदएको छ

 दवुै न्ङ्गमला कु्ैन प्रनतसपरला्न छै्न

 परुुषको ्लानग मनि्लाकला नकनसमिरू

 मिरमबलािकेकला मनि्ला र परुुष बीच समबनरकला नसधिलानतिरू

 पदला्नको सीमला

इस्लाममला नववलािको मितव

श्ीमला्न-श्ीमतीकला िक अनरकलारिरू

बिु नववलाि

त्लाक (पलारपलाचकेु)

आमला-बवुलाकला िक अनरकलारिरू

सनतला्नकला िक अनरकलारिरू
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> श्ीमला्न र श्ीमती बीचको सलँाचो पे्रम र एक 
अकला्न्लाई नद्ेन सखु र सनतनुटि्लाई कुरआ्न्े 
अमपूल्य वरदला्न घोनषत गरेको छ ।

इस्लाम्े घरपररवलार्लाई नदएको प्रला्नमकतला 
न्नम्न बुँदलािरूबलाट प्रटि िुनछ–

इस्लाम्े नववलाि ग्न्न र सनुदर संसलार 
बसलाउ्न िौस्ला प्रदला्न गरेको छ । 
्यस्लाई मिला्न सतकम्न र रसप्ू िरूको 
तररकला भ्ेनको छ ।  रसप्ू  (सल्ल्लािु 
अ्ैनि व सल्म) ्े भन्नभुएको छ– 
“म कनि्े ब्रत बसछु र कनि्े बनसद्ँन, 
रलाती स्लाि पढ्छु र आरलाम पन्न गछु्न 
अन्न म नबि ेपन्न गछु्न । मरेो तररकलाबलाट 
जो नवमखु िुनछ त्यो िलामीमध्ेयको िोइ्न 
।” (बखुलारी : ४७७६, मनुस्म : १४०१)

• श्ीमला्न र श्ीमती बीचको सलँाचो पे्रम, एक 
अकला््न लाई नद्ेन सखु र सनतनुटि्लाई कुरआ्न्े 
अमपूल्य वरदला्न र न्नशला्नी घोनषत गरेको छ 
। अल्लाि्े भन्नभुएको छ– “अल्लािकला 
न्नशला्नीिरूमध्ेय ्यो पन्न िो नक उिलँा्े 
नतमीिरूकला ्लानग नतमीिरूकै सिजतलाबलाट 
नतमीिरूकला जीव्नसला्ी ब्नलाउ्न ु भ्यो, तलानक 
नतमीिरू नत्नीिरूबलाट सनतनुटि प्रलाप्त गर र नतमीिरू 
बीच उिलँा्े पे्रम उतपन्न ग्नु्नभ्यो ।” (कुरआ्न : 
३०/२१) 

• नववलाि्लाई सर् ब्नलाउ्न र जो नववलाि गरेर 
आफ्नो इजजत जोगलाउ्न चलािनछ उस्लाई 
सि्योग प्ुयला्नउ्न आदशे नदइएको छ । रसप्ू  
(सल्ल्लािु अ्ैनि व सल्म) ्े भन्नभुएको 

१

छ– “ती्न नकनसमकला मलान्नसिरू्लाई अल्लाि्े 
सघलाउ्निुुनछ । त्यसमध्ेय एउटला; नबि ेग्नने व्यनति, 
जो आफ्नो इजजत जोगलाउ्न चलािनछ ।” (नतनम्नजी 
: १६५५) 

• ्यवुला-्यवुतीिरू्लाई नववलाि ग्न्न आदशे 
नदएको छ, नक्नभ्ेन नववलािपनछ वैवलानिक 
जीव्नको शलाननत र सनतनुटि नमलछ र वैर ्यौ्न 
जीव्नको बलाटो खलुछ ।

इस्लाम्े घरपररवलारकला प्रत्ेयक 
सदस्य्लाई आतमसममला्न प्रदला्न गरेको 
छ, चलाि ेपरुुष िोस ्वला मनि्ला–

इस्लाम्े बला्-बलान्कलाको नशक्ला र गनत्ो 
संसकलारको मिला्न नजममवेलारी आमला-बवुला्लाई 

२
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समुपेको छ । उमर-पतु्र अबदलु्लाि (रनज्यल्लािु 
अनिुमला) भन्न ु िुनछ, मै्े रसप्ू  (सल्ल्लािु 
अ्ैनि व सल्म) ्लाई ्यी कुरलािरू भनद ै
गरेको स्ेुनको न्ए–ँ “नतमीिरू सबै नजममवेलार 
व्यनति िौ र नतमीिरू आफ्नो नजममवेलारीबलारे 
सोनर्ेनछौ, मनुस्मको इमलाम (िलानकम) 
समपपूर्न मनुस्मिरूको नजममवेलार व्यनति िो 
र ऊनसत उसको नजममवेलारीबलारे सोनर्ेनछ, 
परुुष आफ्नो घरको अनभभलावक िो र ऊनसत 
उसको नजममवेलारीबलारे सोनर्ेनछ, श्ीमती आफ्नो 
श्ीमला्नको घरको नजममवेलार िु्न ्र उ्नीनसत उ्नको 
नजममवेलारीबलारे सोनर्ेनछ, ्नोकर मलान्कको 
र्न-समपनतिको नजममवेलार व्यनति िो र ऊनसत 
उसको नजममवेलारीबलारे सोनर्ेनछ ।” (बखुलारी : 
८५३, मनुस्म : १८२९)

> इस्लाम्े आमला-बवुला्लाई सममला्न र सतकलार ग्नने पे्रररला नदएको छ । 

इस्लाम्े आमला-बवुला्लाई सममला्न 
र सतकलार नद्नकला सला् उ्नीिरूको 
आज्लापला््न र िरेचलाि ग्न्न सरैं त्यलार 
रि्ेन आदशे नदएको छ–

छोरला-छोरी जनतसकैु ठपू्ो भए पन्न उ्नीिरू्े 
आमला-बवुलाको आज्लापला््न र उ्नीिरूनसत भद्र 
व्यविलार ग्नु्नपछ्न । उ्नीिरूको आज्लापला््न्लाई 
अल्लािको उपलास्नलासँग गलँानसएको छ । 
उ्नीिरूको कुरला कलाट््न,ु उ्नीिरूनसत ठपू्ो सवर्े 
बोल्न ुवला िपकलाउ्न ुत परै जलाओस,् उ्नीिरू्लाई 
उफ भन्नसमते अवैर गररएको छ ।  अल्लाि्े 
भन्नभुएको छ– “नतम्ो पला््नकतला्न्े न्नर्न्य 
ग्नु्नभएको छ नक उिलँाको मलात्र उपलास्नला गर र 

३
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मलातला-नपतलासँग भद्र व्यविलार गर । उ्नीिरूमध्ेय एक वला दवुै बढेुसकला्मला पगुेकला छ्न ्भ्ेन उ्नीिरू्लाई 
उफ पन्न ्नभ्न, उ्नीिरू्लाई ्निपकलाउ बरु उ्नीिरूनसत आदरपपूव्नक कुरला गर ।” (कुरआ्न : १७/२३)

सनतला्नको िक अनरकलार्लाई सरुनक्त रलाख्न अन्न उ्नीिरूको आ्य-व्य्य्गला्यत समपपूर्न 
कुरलािरूमला न्यला्य-न्नसलाफ ग्न्न आदशे नदएको छ ।

सलाइ्नो्लाई बन््यो र गलाढला ब्नलाउ्न ुअन्नवला्य्न छ, चलाि ेत्यो आमला परटिको िोस ््यला बवुला परटिको, 
जसतै–

दलाज-ुभलाइ, नददी-बनि्नी, कलाकला, फुपपू, मलामला, सलान्नमला र उ्नीिरूकला सनतला्निरू । सलाइ्नो जोड््न्लाई 
इस्लाम्े ठपू्ो सतकम्न र सलाइ्नो तोड््न वला उ्नीिरूसँग ्नरलाम्ो व्यविलार ग्न्न्लाई ठपू्ो पलाप घोनषत 
गरेको छ । रसप्ू  (सल्ल्लािु अ्ैनि व सल्म) ्े भन्नभुएको छ– “सलाइ्नो तोड््ेन सवग्नमला कदलानप 
प्रवेश ग्न्न सकद्ैन ।” (बखुलारी : ५६३८, मनुस्म : २५५६)

४

५

इस्लाम्े ्नलारी्लाई ठपू्ो सममला्न प्रदला्न गरेको छ । ्नलारी ्न त परुुषको दलासी िो, ्न कु्ैन ससतो खे् ौ्नला 
! इस्लाम्े ्नलारी्लाई छुटैि पनिचला्न र अनरकलार नदएको छ, तीमध्ेय केिी अनरकलारिरू ्यसप्रकलार रिकेला 
छ्न–्

• इस्लाम्े ्नलारी्लाई पैनत्रक समपनतिमला न्यला्यपपूर्न िक अनरकलार नदएको छ । कु्ैन अवस्लामला परुुष 
समला्न छ र कु्ैन अवस्लामला ्नलातला, नजममवेलारी, कला्य्नभलार र खच्नको आरलारमला फरक गरेको छ ।

• इस्लाम्े ररैेजसो कुरलािरूमला मनि्ला र परुुष बीच समला्नतला कला्यम गरेको छ, खलास गरी आन ््नक 
कलारोबलारमला । रसप्ू  (सल्ल्लािु अ्ैनि व सल्म) ्े भन्नभुएको छ– “मनि्लािरू परुुषकला 
अरला्नङ्नग्नी िु्न ्।” (अब-ुदलाऊद : २३६)

• इस्लाम्े मनि्ला्लाई आफपू ्े म्न परलाएको जीव्न सला्ी रोज्ेन अनरकलार नदएको छ । छोरला-छोरीको 
िरेचलाि ग्नने र गनत्ो संसकलार नद्ेन नजममवेलारी उ्नीिरूको कलँारमला रलाखकेो छ । रसप्ू  (सल्ल्लािु 
अ्ैनि व सल्म) ्े भन्नभुएको छ– “श्ीमती, श्ीमला्नको घरको अनभभलावक िु्न ् र उ्नीनसत 
उ्नको नजममवेलारीबलारे सोनर्ेनछ ।” (बखुलारी : ८५३, मनुस्म : १८२९)

• मनि्ला्े नविपेनछ आफ्नो ्नलाम र ्र पररवत्न्न ग्नु्न पददै्न, उ्नको ्नलाम, ्र र आफ्नो नपतलासँगको 
्नलातला कला्यम रनिरि्ेनछ ।

> इस्ाममा नारीको स्ान



तपाईकं
ो घरपररवार

221

• उ्नीिरूकला सलारला खच्न त्ला िरेचलािको 
नजममवेलारी परुुषमलान् नब्नला उपकलार अन्नवला्य्न 
गररएको छ । नवशषे गरी श्ीमती, आमला र 
छोरीको खच्न बेिो्नु्न अन्नवला्य्न छ ।

• सलाइ्नो ्नभए पन्न इस्लाम्े कमजोर मनि्ला 
र दी्न-द:ुखीिरूको सेवला ग्न्न पे्रररत गरेको छ 
। रसप्ू  (सल्ल्लािु अ्ैनि व सल्म) ्े 
“नवरवुला, गरीब र दी्न-द:ुखीिरूको िरेचलाि र 
सेवला ग्नने व्यनति्लाई नजिलाद (रम्न ्यधुि) ग्नने वला 
नदउँसो ब्रत बस्ेन र रलाती स्लाि पढ््ेन व्यनति 
बरलाबरको स्ला्न नद्नभुएको छ ।” (बखुलारी : 
५६६१, मनुस्म : २९८२)

इस्लाम् ेयी महि्लािरूको 
िरेचलािमलाहि जोड हिएको 
छ–
आमा– अबु-हुरैरह (रजियल्ाहु अनहु) ्े 
बयान गनुनुभएको छ, एकिना सहाबी्े रसू्  
(सल्ल्ाहु अ्ैजह व सल्म) जसत प्रश्न 
गययो : मेरो सेवा, माया र आदरका सबभनदा 
नजिकको हकदार को हो ?  उहाँ्े िवाफ 
जदनुभयो– जतम्ी आमा, उन्े फेरर सोधे : 
तयसपजछ को ?  उहाँ्े िवाफ जदनुभयो– 
जतम्ी आमा, उन्े फेरर सोधे : तयसपजछ को 
?  उहाँ्े तेस्ो पल्ट िवाफ जदनुभयो– जतम्ी 
आमा, उन्े फेरर सोधे : तयसपजछ को ? 
उहाँ्े (चौथो पल्टमा) िवाफ जदनुभयो– जतम्ो 
बुवा ।” (बुखारी : ५६२६, मुज््म : २५४८) 

छोरी– आजमर-पुत्र उकबा (रजियल्ाहु 
अनहु) ्े बयान गनुनुभएको छ जक मै्े रसू्  
(सल्ल्ाहु अ्ैजह व सल्म) ्ाई भनदै 
सनेुको जथए–ँ “िसका तीनव्टी छोरीहरू 
छन,् उस्े आफना छोरीहरू्ाई पयानुप्त 
माया गछनु, गाँस, बास र कपासको वयव्था 
गछनु भने जतनीहरू आफनो बुवाको ्ाजग 
नरकको बाधक बननेछन ् ।” (इबने मािा : 
३६६९) 

श्ीमती– आईशा (रजियल्ाहु अनहा) ्े 
बयान गनुनुभएको छ, रसू्  (सल्ल्ाहु 
अ्ैजह व सल्म) ्े भननु भयो– 
“जतमीहरूमधये तयो वयजति प्रजतजठित हो, िो 
आफनो घरपररवारसगँ भद्र वयवहार गछनु र म 
आफनो घरपररवारजसत भद्र वयवहार गछुनु  ।” 
(जतजमनुिी : ३८९५) 

श्ीमला्न र श्ीमती र्कला दईु 
पलाङ््लािरू झैं एक अकला्नकला पपूरक 
िु्न ् । सभ्य समलाज न्नमला्नरमला एक्े 
अकला्नको कमी्लाई पपूरला गछ्न । 

िवु ैह्ङ्गमला कुन ैप्रहिस्परलाधा 
छैन–

मनि्ला र परुुषको झगडला्े गदला्न ्ैन कनतप्य 
समलाजमला परुुष्े मनि्लामलान् दम्न गरेको 
छ भ्ेन कनतप्य समलाजमला मनि्लािरू आफ्नो 
उद्शे्यबलाट नवमखु भएर कुबलाटोमला ्लागकेला छ्न,् 
तर वलासतवमला दवैु न्ङ्गमला कु्ैन प्रनतसपरला्न छै्न ।
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अल्लािको नवरला्नदनेख टलाढला ्नभएको भए 
्यसतो कनिल्ैय पन्न दखेला प्नने न्ए्न । अल्लाि्े 
भन्नभुएको छ– “अल्लाि्े एक्लाई अकला्नमलान् 
ज्ुन श्षे्ठतला प्रदला्न ग्नु्नभएको छ, त्यसको कलाम्नला 
्नगर । परुुष आफ्नो कम्नको भलागीदलार िो र मनि्ला 
आफ्नो कम्नको भलागीदलार िो, अल्लािको कृपलाको 
्लानग दआु गर ।” (कुरआ्न : ४/३२) ्यसरी 
िरेकको आ-आफ्नो नवशषेतला, कलाम र म्यला्नदला छ, 
िरेक्े अल्लािको कृपला र खशुी पलाउ्न प्र्यलास 
ग्नु्नपछ्न । इस्लामी नवरला्न परुुष वला स्तीको ्लानग 
भ्ेनर  मलात्र आएको छै्न, ्यो त नसङ्गो ससंलारकै 
्लानग आएको छ ।

इस्लामी नसधिलानत अ्नसुलार दवैु न्ङ्गमला कु्ैन 
झगडला र ्यधुिको स्ला्न छै्न । परुुष्े मनि्लाको 
नवरुधिमला र मनि्ला्े परुुषको नवरुधिमला अनभ्यला्न 
च्लाउ्न,ु एक्े अकला्नसँग बद्ला न््न ुर अकला्नको 
कमीकमजोरी्लाई खोजद ैनिड्ं्न ुव्य ््न िो ।

एकलानतर ्यी सबै बेकलारकला कुरलािरू िु्न ्र 
अककोनतर इस्लामबलाट टलाढला भएको र एक 
अकला्नको कला्य्न क्ेत्र्लाई रलाम्ोसँग ्नबझुकेो 
िु्नला्े ्यो नवकृनत नभनत्रएको दनेखनछ । 
सबै्े अल्लािको कृपलाको ्लानग दआु गरर 
रलाख्नपुद्नछ ।

्परुुषको ्लाहग महि्लाकला 
हकहिमिरू– 

परुुषको ्लानग मनि्लािरू ्यस प्रकलार 
रिकेला छ्न–्

श्ीमती–

श्ीमला्न्े श्ीमती्लाई र श्ीमती्े 
श्ीमला्न्लाई ि्ेन्न र वैर तररकला्े समपपूर्न प्रकलारकला 
आ्ननद प्रलाप्त ग्न्न जला्यज छ । अल्लाि्े 
श्ीमला्न्लाई श्ीमतीको र श्ीमती्लाई श्ीमला्नको 
पनिर्नको संज्ला नदएर दवुैको शलारीररक र 
आध्यलानतमक समबनर्लाई अ्नौठो तररकला्े 
प्रसततु ग्नु्नभएको छ । अल्लाि्े भन्नभुएको छ– 
“नत्नीिरू नतम्ला पनिर्न र नतमीिरू उ्नीिरूकला 
पनिर्न िौ ।” (पषृ्ठ ्न०: २३१ ि्ेनु्निोस)्

महरम–

ती मनि्लािरू िु्न,् जोसँग सदलाको ्लानग नववलाि 
ग्न्न अवैर छ । 
मिरमिरू ्यस प्रकलार रिकेला छ्न–्

१

२
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१ आमला, िजरुआमला, मलामलाघरको िजरुआमला वला ्यस भनदला मलान् ।

२ छोरी, छोरलापटिीकी ्नलानत्नी, छोरीपटिीकी ्नलानत्नी वला ्यस भनदला त् ।

३ नददीबनि्नी वला सौते्नी नददीबनि्नी ।

४ फुपपू, सौते्नी फुपपू, आमला र बवुलाकला फुपपूिरू ।

५ सला्नी आमला त्ला आमला र बवुलाकला सला्नी आमलािरू ।

६ भनतजी, सौते्नी  भनतजी वला ्यस भनदला त्, जसतै– ्नलानत्नी । 

७ भलानजी, सौते्नी  भलानजी वला ्यस भनदला त्, जसतै– ्नलानत्नी ।

८
सलासआुमला, सलासआुमला सदलाको ्लानग अवैर नछ्न ्चलाि ेश्ीमती सला्मला िोस ्वला त्लाक 
नदएको िोस,् ्यसरी ्ैन सलासआुमलाको आमला ।

९ सौते्नी छोरी ।

१० बिुलारी,  ्नलानत्नीबिुलारी वला ्यस भनदला त् ।

११ सौते्नी आमला,  िजरु  आमला,  बज्ैय  वला ्यस भनदला मलान् ।

१२
दरु-ेआमला, जनमदेनेख दईु वष्नको अवनरमला पलँाच चोनट पेट भरी दरु खवुलाउ्ेन मनि्ला । 
इस्लाम्े उ्न्लाई दरुको ्नलातला्े आमलाको दजला्न नदएको छ ।

१३
दरु ेनददी-बनि्नी, दरु ेआमलाकी छोरी । दपूरको ्नलातला्े ती सबै ्नलातलािरू अवैर िुनछ्न,् जसरी 
िलाड्नलातलाबलाट अवैर िुनछ, जसतै फुपपू, सला्नी आमला, दलाजभुलाइ र नददीबनि्नीकला छोरीिरू ।
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्यस भनदला मलान्

्यस भनदला त्

परुुषको ्लानग 
मिरम

आमलाकी सला्नी 
आमला

िजरु 
आमला

आमलासला्नी आमला

श्ीमती दलाज/ुभलाईपरुुष

भनतजी भलानजीभनतजला भलानजला

्नलानत्नी (दलाज/ु
भलाईको छोरलाको 

छोरी)

्नलानत्नी (नददी/
बनि्नीकला 

छोरलाकी छोरी)

नददी/बनि्नी

सौते्नी छोरी

छोरला छोरी

्नलानत्नी 
(छोरलाको 
छोरी)

्नलानत्नी 
(छोरीकी 
छोरी)

्नलानत 
(छोरलाको 
छोरला)

्नलानत 
(छोरीको 
छोरला)

्नलानत्नी 
(्नलानतकी 
छोरी)

्नलानत्नी 
बिुलारी

बिुलारी (छोरलाको श्ीमती)

सलास ुआमला

बवुलासौते्नी आमला फुपपू

आमलाकी 
फुपपू

बवुलाकी 
सला्नी आमला

बवुलाकी 
आमला

बवुलाकी फुपपू

आकृनत संकेतिरु

्यी मिरम मनि्लािरु िु्न,् च््नचलती अ्नसुलार उप्यु्नति ्नलातेदलारसँग भट्े्न वैर छ । िलात, गर्न्न, 
कपला् इत्यलानद खु् ला छ भ्ेन केिी फरक पददै्न तर ्यो भनदला बढी नसमला ्नलाघ्न ुिुदँ्ैन ।
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महरमबाहेकका मजह्ाहरू–

मिरम बलािकेकला मनि्लािरू पुरुषको ्लानग 
परस्तीिरू िु्न्, चलाि े्ननजकको ्नलातेदलार िोस् वला 
टलाढलाको, जसतै– कलाकला वला फुपपूकी छोरी, मलामला 
वला सला्नी आमला (खला्ला) की छोरी, भलाउज ु
वला पररवलारकला न्नकटतम स्तीिरू वला टलाढलाकला 
स्तीिरू ।

एउटला मनुस्म्े मिरमबलािकेकला 
मनि्लािरूनसत कसतो समबनर रलाख्न सकछ 
भन्ेन कुरला्लाई म्यला्ननदत ग्न्न इस्लाम्े नवनर-
नवरला्न तोकेको छ । ्यस्े इजजत जोगलाउ्न र 
शतैला्नकला गोप्नी्य ढोकलािरू्लाई बनद ग्न्न ठपू्ो 
भपूनमकला न्नवला्नि गरेको छ, नक्नभ्ेन मलान्नसको 
्लानग के रलाम्ो र के ्नरलाम्ो भन्ेन कुरलाको पपूर्न 
ज्ला्न अल्लाि बलािके अरु कस्लाई िु्न सकछ 
र ?  अल्लाि्े भन्नभुएको छ– “के नसङ्गो 
संसलारको सनृटिकतला्न्लाई त्यसको पपूर्न ज्ला्न छै्न 
?  उिलँा त सकु्म दशशी एवम ्ससुपूनचत िु्निुुनछ ।” 
(कुरआ्न : ६७/१४) 

३

नवश्वभर नद्ननद्ैन ब्लातकलारकला 
घट्नलािरू बढ्द ैगइरिकेला कुरला नवनभन्न 
पत्रपनत्रकला, प्रनतवेद्न र तथ्यलाङ्कबलाट 
प्रटि िुनछ । इस्लामबलाट टलाढला भएकला 
ररैेजसो समलाज र घरपररवलारिरू ्यसतला 
नवकृनत्े बबला्नद भएकला छ्न ्। > अवैर कुरलाबलाट ्नजर त् ग्नु्न भ्ेनको म्न र 

मनसतषक्लाई पनवत्र पला्नु्न िो ।  

मिरमबलािकेकला महि्ला 
र ्परुुष बीच िमबनरकला 
हिद्लानििरू–

दृनटि्लाई त् पला्नु्न–

मनुस्म्े मिरमबलािकेकला मनि्लािरू्लाई 
ि्ेनु्न िुदँ्ैन । त्यसैगरी परस्तीिरूको ् वलाइ, निडँलाइ, 
बो्लाइ र ्यौ्न उतिनेजत ग्नने कुरलािरू्लाई ट्वलाल् 
परेर ि्ेनु्न िुदँ्ैन । 

१
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इस्लाम्े परुुष र मनि्ला दवुै पक््लाई दृनटि 
न्न्यनत्रर ग्नने र आखँला ्नजरुलाउ्ेन आदशे नदएको 
छ, ्यसो ग्नला्न्े म्न र मनसतषक्लाई पनवत्रतला 
प्रदला्न गद्नछ । दृनटि्लाई न्न्यनत्रर गररए्न भ्ेन 
समलाजमला अ्ैननतक कला्य्न र अश्ी्तला फसटलाउँद ै
जलानछ । अल्लाि्े रसप्ू  (सल्ल्लािु अ्ैनि 
व सल्म) ्लाई आदशे नदद ै भन्नभुएको छ– 
“आस्लावला्न परुुषिरू्लाई आफ्नला आखँला 
त् झकुलाएर निड्ं्न र आफ्नला गपु्तलाङ्ग्लाई 
सरुनक्त रलाख्न आदशे दऊे । ्यस्े उ्नीिरू्लाई 
पनवत्रतला प्रदला्न गद्नछ । अल्लाि उ्नीिरूको 
नरि्यलाक्लापदनेख अवगत िु्निुुनछ । त्यसैगरी 
आस्लावला्न मनि्लािरू्लाई आफ्नला आखँला त् 
झकुलाएर निड्ं्न र आफ्नला गपु्तलाङ्ग्लाई सरुनक्त 
रलाख्न आदशे दऊे ।” (कुरआ्न : २४/३०-३१) 

्यनद अवैर कुरलामलान् अचला्नक आखँला प्यको 
भ्ेन तरुुनतै अककोनतर आखँला फे्नु्न पद्नछ । त्यस्लाई 
ट्वलाल् परेर वला बलारमबलार फकने र ि्ेनु्न िुदँ्ैन । त्यसतै 
पत्रपनत्रकला, टेन्नभज्न र इनटर्ेनटमला रिकेला 
अश्ी् तसवीर, नभनड्यो त्ला ्यौ्न उतिनेजत ग्नने 
कुरलािरू ि्ेनु्न िुदँ्ैन ।

सद-व्यविलार ग्नु्न–

मिरमबलािकेकला परस्तीिरूनसत अन् दरुी 
रलाखरे सभ्य र सर् भलाषमला कुरलाकला्नी ग्नु्नपछ्न । 
कुरलाकला्नी ग्नने रिममला अश्ी्तला र ्यौ्न उतिजे्नला 
न्नमत्यलाउ्ेन नरि्यलाक्लापबलाट टलाढला रि्न ुपद्नछ ।

• अल्लाि्े ्नलारीिरू्लाई पर परुुषिरूनसत 
नमठो र नचप्ो कुरला ग्नु्न अवैर ग्नु्नभएको छ 
। आवश्यकतला अ्नसुलार सीरला र सपटि कुरला 
ग्न्न सनकनछ । अल्लाि्े भन्नभुएको छ– 

२
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“नतमीिरू मीठो-मीठो कुरला ्नगर, अन्य्ला पलापी म्न भएको व्यनति्े अकदै  अ ््न ्गलाउँछ । बरु सपटि 
कुरला गर ।” (कुरआ्न : ३३/ ३२) 

• त्यसैगरी कसै्लाई आकनष्नत िु्ेन गरेर निड्ं्न वला श्ङ्ृगलारपटलार प्रदश्न्न ग्न्न अवैर छ । अल्लाि्े 
भन्नभुएको छ– “्नलारीिरू्े आफ्नला खटुिला भइुमँला बजलाददै ्ननिडु्न,् तलानक परुुषिरू्े उ्नीिरू्े ् गलाएको 
श्ङ्ृगलार ्लािला पलाउ्न ्।” (कुरआ्न : २४/३२) 

एकलानतमला भट्े्न ुअवैर छ–

मिरमबलािकेकला परस्तीिरूसँग एकलानतमला एक् ै भट्े्न ु परुुषको ्लानग अवैर छ, नक्नभ्ेन ्यस्े 
अश्ी्तला र अ्ैननतकतला्लाई न्नमत्यलाउँछ । रसप्ू  (सल्ल्लािु अ्ैनि व सल्म) ्े भन्नभुएको छ– 
“परुुष ्यनद कु्ैन परस्तीसँग एकलानतमला भट्ेछ भ्ेन त्यिलँा तेस्ो पक् शतैला्न िुनछ (जस्े दवैु्लाई कुकम्नको 
न्नमनत्ररला नदनछ) ।” (नतनम्नजी : २१६५)

पदला्न–

अल्लाि्े ्नलारी्लाई पदला्न ग्नने अ्वला आफ्नो शरीर्लाई छोप्ेन आदशे नद्नभुएको छ, नक्ननक 
नत्नीिरूको शरीर्लाई आकष्नक र सनुदर ब्नलाइएको छ, जस्े परुुष्लाई प्र्ोभ्नमला पला्न्न सकछ ।

३

४

> पदला्नमला मनि्ला्े मला्न-म्यला्नदलाकला सला् समलाज न्नमला्नर कला्य्नमला ्योगदला्न प्ुयला्नउ्न सनकछ्न ्।
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अल्लाि्े नवनभन्न उद्शे्यिरू्े गदला्न पदला्न अन्नवला्य्न ग्नु्नभएको छ, तीमध्ेय केिी ्यस प्रकलार रिकेला छ्न–्

• मनि्ला्े पन्न मला्न-म्यला्नदलाकला सला् आफ्नो व्यनतिगत त्ला सलामलानजक जीव्नमला शनैक्क र 
व्यविलाररक नरि्यलाक्लापिरूमला केिी ्योगदला्न प्ुयला्नउ्न सकपू ्न ्।

• एकलानतर अ्ैननतक समबनर, ब्लातकलार र मनि्लामलान् िु्ेन निसंलातमक घट्नलािरूबलाट समलाज्लाई 
पनवत्र रलाख्न  सनकनछ भ्ेन अककोनतर मनि्लाको मला्न-म्यला्नदला्लाई जोगलाउ्न सनकनछ ।

• मनि्लाको िकनितको ्लानग कलाम ग्ननेिरू्लाई ्यसबलाट सि्योग नमलछ र ्नलारीसँग सभ्य व्यविलार ग्नने 
अवसर नमलछ । ्यसरी उ्नीिरूसँग भएकला ज्ला्न, नवज्ला्न र प्रनतभलाबलाट समलाज सरुलार कला्य्नमला टेवला 
प्ुयला्नउ्न सनकनछ, नक्ननक उ्नीिरू ्यौ्न तषृरला मटेलाउ्ेन र रमलाउ्ेन कु्ैन खे् ौ्नला िोइ्न्न ्।

्पिलाधाको िीमला–
मनि्ला्े पर परुुषको अगलानड अ्निुलार र िलात बलािके समपपूर्न शरीर्लाई छोप्न ुपद्नछ । अल्लाि्े 

भन्नभुएको छ– “मनि्लािरू्े आफ्नो श्ङ्ृगलार्लाई जलािरे ्नगरु्न,् मलात्र त्यो बलािके जो सवतः जलािरे 
िुनछ ।” (कुरआ्न : २४/३०-३१) उप्यु्नति श्ोकमला सवतः जलािरे िु्नको अनभप्रला्य– िलात र अ्निुलार िो, 
तर िलात र अ्निुलार्लाई ्नछोपदला ्यौ्न दरुलाचलारको डर छ भ्ेन त्यस्लाई पन्न छोप्न ुपद्नछ ।

पदानुका केही जनयमहरू–

मनि्लािरू्े ज्ुनसकैु रङ्ग र आकलारको बकुला्न ्गलाउ्न सकछ्न,् तर न्नम्नन्नखत शत्न िु्नपुद्नछ–

१  शरीरकला जे जनत अङ्गिरू छोप्न ुप्नने िुनछ त्यस्लाई बकुला्न्े छोप्न ुपद्नछ ।

२  फरलानक्ो र खकुु्ो िु्नपुद्नछ, त्यसै्े छोटो वला कनस्ो कपडला ्गलाउ्न ुिुदँ्ैन ।

३  पलात्ो र अङ्ग दनेख्ेन पलारदशशी ्गुला ्गलाउ्न ुिुदँ्ैन ।
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इस्लाम्े नववलाि ग्न्न र सनुदर संसलार 
बसलाउ्न िौस्ला प्रदला्न गरेको छ । 
्यस्लाई मिला्न सतकम्न र रसप्ू िरूको 
तररकला भ्ेनको छ । (पषृ्ठ ्न०: २१८ 
ि्ेनु्निोस)्

इस्लाम्े नववलाि, वैवलानिक नसधिलानत 
त्ला श्ीमला्न र श्ीमतीकला िकनितकला 
नवरला्निरू्लाई नवसततृ रुपमला ब्यला्न 
गरेको छ । ्यसरी पलाररवलाररक समबनर 
सदुृढ र गनतशी् रिनछ । बला्-
बलान्कला्लाई रलाम्ो वलातलावररमला िुक्न ्ेन, 
सखुको सलास फे्नने, इस्लाममला कला्यम 
रि्ेन र जीव्नको िरेक क्ते्रमला सफ्तला 
प्रलाप्त ग्नने सवुर्न अवसर प्रलाप्त िुनछ ।

> इस्लाम्े नववलाि ग्न्न र सनुदर संसलार बसलाउ्न पे्रररला 
नदएको छ ।

> इस्ाममा वववाहको महतव

हववलाि िमबनरी केिी हवहर-हवरलानिरू–
इस्लाम्े नववलाि त्ला श्ीमला्न-श्ीमतीको स्ुनौ्ो भनवष्यको ्लानग केिी शत्निरू अन्नवला्य्न गरेको 
छ, तीमध्ेय केिी ्यस प्रकलार रिकेला छ्न–्

श्ीमतीमा हुनुपनने शतनुहरू–

मनुस्म वला अि्े-नकतलाब (्यिूदी र ईसलाइ) मनि्ला िु्नपुछ्न । तर इस्लाम्े आचरर्े पररपपूर्न 
मनुस्म मनि्ला्लाई प्रला्नमकतला नद्न पे्रररत गछ्न, तलानक आफ्नो सनतला्न्लाई उचच नवचलार, 
रलाम्ो संसकलार र इस्लाममला अनडग रि्ेन नशक्ला नद्न सकु्न ् । रसप्ू  (सल्ल्लािु अ्ैनि व 
सल्म) ्े भन्नभुएको छ– “उचच आचरर्े पररपपूर्न मनि्ला्लाई प्रला्नमकतला दऊे, ्नत्र 
नतमी ्नोकसला्न उठलाउ्ेन छौ ।” (बखुलारी : ४८०२, मनुस्म : १४६६)

१
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सनत सलानवत्री र चररत्रवला्न िु्नपुछ्न । व्यनभचलार र अश्ी् चररत्र भएकी मनि्लानसत नववलाि ग्न्न 
अवैर छ । अल्लाि्े भन्नभुएको छ– “नतमीिरूकला ्लानग चररत्रवला्न मनुस्म त्ला चररत्रवला्न 
अि्े-नकतलाब (्यिूदी र ईसलाइ) स्तीिरू वैर गररएकला छ्न ्।” (कुरआ्न : ५/५) 

मिरममध्ेय ्निोस,् जोसँग सदलाको ्लानग नववलाि ग्न्न अवैर छ ।  त्यसैगरी श्ीमती र उ्नकी 
बनि्नी वला फुपपू वला सला्नी आमला्लाई एकसला् नबि ेग्नु्न नमलद्ैन । (पषृ्ठ ्न०: २२३ ि्ेनु्निोस)्

२

३

श्ीमलानमला िुन्ुपनने शिधािरू– 
श्ीमला्न मनुस्म ्ैन िु्नपुछ्न, नक्ननक मनुस्म 

मनि्ला्े कलानफर (्यिूदी, नरिनसच्य्न, निनदपू, 
बौधि आनद) नसत नबि ेग्नु्न अवैर छ । ्यनद 
्यवुकमला दईुवटला गरुिरू छ्न ्भ्ेन इस्लाम्े 
नववलाि ग्न्न पे्रररला नदएको छ–

• इस्लाममला अनडग रि्न ु।

• उचच आचरर ।

रसप्ू  (सल्ल्लािु अ्ैनि व सल्म) ्े 
भन्नभुएको छ– “जब कु्ैन अस् र उचच 
आचरर्े भररपपूर्न केटला नबिकेो प्रसतलाव 
रलाखछ भ्ेन उसको नबि ेगरलाई दऊे ।” (नतनम्नजी 
: १०८४, इब्ने मलाजला : १९६७) 
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> श्ीमान-श्ीमतीका हक अविकारहरू

> श्ीमला्न्े श्ीमती र सनतला्नकला समपपूर्न न्नवला्नि-
खच्न, प्रचन्त तररकला अ्नसुलार नद्न ुअन्नवला्य्न छ ।

अल्लाि्े श्ीमला्न र श्ीमती दवुै्लाई अन्नवला्य्न रुपमला केिी नजममवेलारीिरू सनुमप्न ुभएको छ । दवुै्े 
एक अकला्न्लाई मद्त गरी दलामपत्य जीव्न्लाई गलाढला, बन््यो, सनुदर र सफ् ब्नलाउ्न ुपद्नछ । दलामपत्य 
जीव्नमला ्िर ्गलाउ्ेन समपपूर्न नरि्यलाक्लापिरूबलाट सचते िु्नपुद्नछ र दवुैमध्ेय कसै्े पन्न असमभव 
कुरलाको मलाग ग्नु्न िुदँ्ैन ।  अल्लाि्े भन्नभुएको छ– “मनि्लािरू्लाई पन्न परुुषिरू्लाई जसतै सलामलान्य 
अनरकलार प्रदला्न गररएकला छ्न ् ।” (कुरआ्न : २/२२८) त्यसै्े सखुम्य जीव्नको ्लानग समझदलारी, 
सि्नशी्तला र त्यलागको भलाव्नला िु्न ुआवश्यक छ ।

श्ीमिीकला िक अहरकलारिरू–
१  न्नवला्नि-खच्न र बस्ेन घर–

• श्ीमला्न्े श्ीमतीको ्लानग खला्न ्गलाउ्न त्ला 
दनै्नक आवश्यक कुरलािरू र प्रचन्त बलास 
बस्ेन घर (गलँास, बलास र कपलास) अन्नवला्य्न 
रुपमला नद्न ुपछ्न, ्यद्यनप श्ीमती र्नवला्न नक्न 
्निोस ्।

• न्नवला्नि-खच्नको पररमलार : श्ीमला्नको आ्यश्ोत 
अ्नसुलार फजु् खच्न र कनजसु्यलाइ ँ ्नगररक्न 
प्रचन्त तररकला अ्नसुलार पला््न-पोषर खच्न 
नद्न ुपछ्न । अल्लाि्े भन्नभुएको छ– “समपन्न 
व्यनति्े आफ्नो क्मतला अ्नसुलार र कम आ्यश्ोत 
भएको व्यनति्े आफ्ैन निसलाब्े अल्लाि्े 
प्रदला्न ग्नु्नभएको र्नबलाट खच्न ग्नु्नपद्नछ ।” 
(कुरआ्न : ६५/७) 

• श्ीमला्न्े न्नवला्नि-व्य्य त्ला पला््न-पोषरको 
खच्न बेिोदला्न श्ीमती्लाई अपमला्न ग्नु्न वला 
श्ीमतीमलान् उपकलार गरेको कदलानप ठलान्न ु
िुदँ्ैन, नक्ननक ्यो त उस्े ग्नु्न प्नने कत्नव्य 
र नद्न ु प्नने न्नवला्नि-खच्न िो, जस्लाई रलाम्ो 
तररकला्े न्नवला्नि ग्नु्नपद्नछ ।

• इस्लाम्े श्ीमती र घरपररवलारको न्नवला्नि-
खच््न लाई मिला पणु्य घोनषत गरेको छ । 
रसप्ू  (सल्ल्लािु अ्ैनि व सल्म) 
्े भन्नभुएको छ– “्यनद मनुस्म्े शधुि 
म्नसला्य्े घरपररवलारको खच्न बेिोछ्न भ्ेन 
्यसमला पन्न पणु्य (सवलाब) पलाइनछ ।” (बखुलारी 
: ५०३६, मनुस्म : १००२)  
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रसप्ू  (सल्ल्लािु अ्ैनि व 
सल्म) ्े अकको िदीसमला भन्नभुएको 
छ– “अल्लाि्लाई खशुी पला्नने ्नी्यत्े 
घरपररवलारको ्लानग जनत खच्न गछछौ 
अल्लाि्े त्यसमला त्यनत पणु्य प्रदला्न ग्नु्न 
िु्ेनछ । ्यिलँासमम नक श्ीमती्लाई आफ्ैन 
िलात्े एक गलँास खवुलाउछौ भ्ेन त्यसमला पन्न 
पणु्य न्ननित छ ।” (बखुलारी : ५६, मनुस्म : 
१६२८) 

्यनद कसै्े जला्नीजला्नी न्नवला्नि-खच्न 
बेिोददै्न वला त्यसमला अन्न्यनमत कटौती गछ्न 
भ्ेन उस्लाई पलाप ् लागछ । रसप्ू  (सल्ल्लािु 
अ्ैनि व सल्म) ्े भन्नभुएको छ– 
“अन्नवला्य्न न्नवला्नि-खच्न ्ननद्न ुठपू्ो पलाप िो 
।” (अब-ुदलाऊद : १६९२) 

२  सखुम्य दलामपत्य जीव्न–

अस् चररत्र, मला्यला, ्नम्तला र श्ीमतीको 
मम्न बझु्ेन र भप्ू चपूक्लाई मलाफी नद्ेन 
एउटला आदश्न पनत िु्नपुछ्न । अल्लाि्े 
परुुषिरू्लाई समबोर्न गददै भन्नभुएको छ– 
“उ्नीिरूसँग रलाम्ो तररकला्े जीव्न न्नवला्नि 
गर । नतमी जस्लाई घरृला गछछौ, त्यसैमला 
अल्लाि्े नतम्ो प्रशसत फलाइदला रलाखकेो िु्न 
सकछ ।” (कुरआ्न : ४/१९) 

रसप्ू  (सल्ल्लािु अ्ैनि व सल्म) 
्े भन्नभुएको छ– “नतमीिरूमध्ेय पपूर्न 
आस्लावला्न त्यो िो, जसको आचरर 
सबैभनदला रलाम्ो छ र नतमीिरूमध्ेय उतकृटि 
व्यनति त्यो िो जो आफ्नो घरपररवलारको 
्लानग चररत्रवला्न छ ।” (नतनम्नजी : ११६२)  > करलार अ्नसुलार श्ीमला्न्े श्ीमतीकला समपपूर्न शत्निरू 

पपूरला ग्नु्न अन्नवला्य्न छ ।
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रसप्ू  (सल्ल्लािु अ्ैनि व सल्म) ्े 
भन्नभुएको छ– “नतमीिरूमध्ेय पपूर्न आस्लावला्न 
त्यो िो, जसको आचरर सबैभनदला रलाम्ो छ 
र आफ्नो घरपररवलारको ्लानग नव्नम् छ ।” 
(नतनम्नजी : २६१२, अिमद : २४६७७)

रसप्ू  (सल्ल्लािु अ्ैनि व सल्म) ्े 
भन्नभुएको छ– “नतमीिरूमध्ेय सबैभनदला रलाम्ो 
त्यो िो, जो आफ्नो घरपररवलारसँग भद्र व्यविलार 
गद्नछ र म पन्न आफ्नो घरपररवलारनसत भद्र 
व्यविलार गद्नछु ।” (नतनम्नजी : ३८९५) 

रसप्ू  (सल्ल्लािु अ्ैनि व सल्म) नसत 
श्ीमतीको िक अनरकलारको बलारेमला सोनरदला 
उिलँा्े जवलाफ नद्नभु्यो– “नतमी जे खलानछौ, त्यिी 
खला्न दऊे, नतमी जे ्गलाउछौ, त्यसतै ्गलाउ्न 
दऊे, गला्ी कनिल्ैय ्नगर, अ्निुलारमला कनिल्ैय 
्ननपट र गलती गनछ्न्न ्भ्ेन नब्नला बो्चला् घरम ै
बेवलासतला गर ।” (अब-ुदलाऊद : २१४२) 

३  नशटिलाचलार त्ला सि्नशी्तला–

परुुष र मनि्लाको सवभलाव र आचररमला 
नभन्नतला भएको कलारर्े त्यसको ख्यला् रलाख्न ु
आवश्यक छ । श्ीमतीको कु्ैन एउटला ग्त 
सवभलाव्लाई म्नमला रलाखरे आफपू ्लाई कमजोर पला्नु्न 
िुदँ्ैन, बरु जीव्नको समपपूर्न पक््लाई सकलारलातमक 
दृनटि्े ि्ेनु्न पछ्न र सला्नोनत्नो गलती्लाई मलाफ 
ग्नु्नपछ्न । अल्लाि्े भन्नभुएको छ– “नतमीिरू 
बीच एक अकला्नमलान् ज्ुन श्षे्ठतला प्रदला्न गररएको 
छ, त्यस्लाई ्ननबस्न ।” (कुरआ्न : २/२३७) 

रसप्ू  (सल्ल्लािु अ्ैनि व सल्म) 
्े भन्नभुएको छ– “आस्लावला्न परुुष्े 
आस्लावला्न मनि्ला्लाई कदलानप घरृला गददै्न, 
नक्नभ्ेन उसको एउटला सवभलाव म्न परे्न भ्ेन 
अकको सवभलाव्े प्रसन्न पलाछ्न ।” (मनुस्म : 
१४६९)

मनि्लाको सवभलाव पुरुषको सवभलाव भनदला 
फरक िुनछ । त्यसै्े रसपू् (सल्ल्लािु 
अ्ैनि व सल्म) ्े नत्नीिरूसँग भद्र 
व्यविलार ग्नने, उ्नीिरूको गलती्लाई मलाफी नद्ेन 
र रै्य्न ग्नने आदेश नद्नुभएको छ । सला्नोनत्नो 
नववलाद्लाई झगडलामला परररत ग्नु्न र छोडपत्र 
ग्नु्न कदलानप िुदँै्न । 

रसप्ू  (सल्ल्लािु अ्ैनि व सल्म) ्े 
भन्नभुएको छ– “मनि्लािरू्लाई सतकम्नको 
उपदशे दऊे, उ्नीिरू्लाई बलाङ्गो करङबलाट सनृटि 
गररएकला छ्न,् ज्ुन कनिल्ैय पन्न सीरला िु्न सकद्ैन 
। त्यसै्े नत्नीिरूबलाट फलाइदला प्रलाप्त गर । ्यनद 
सीरला ग्न्न खोजछौ भ्ेन भलँानचनछ । भलँानच्नकुो 
तलातप्य्न– त्लाक (पलारपलाचकेु) िो ।” (बखुलारी : 
१९१०, मनुस्म : ७६०)

४  रलात नबतलाउ्न–ु

श्ीमला्न्े श्ीमतीसँग रलात नबतलाउ्न ु पछ्न । 
चलार नद्नमला एक नद्न श्ीमतीको ्लानग समप्नर 
ग्नु्नपद्नछ । ्यनद बिु नववलानित परुुष िो भ्ेन 
नत्नीिरू बीच न्यला्य ग्नु्नपछ्न ।
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५  श्ीमतीको रक्ला ग्नु्न–

श्ीमला्न्े श्ीमतीको इजजत र म्यला्नदला्लाई 
ज्यला्न गमुलाएर भए पन्न सरुक्ला ग्नु्नपछ्न । रसप्ू  
(सल्ल्लािु अ्ैनि व सल्म) ्े भन्नभुएको 
छ– “पररवलारको रक्ला ग्नने रिममला कसैको मतृ्य ु
भ्यो भ्ेन त्यो शिीद िो ।” (नतनम्नजी : १४२१, 
अब-ुदलाऊद : ४७७२)

६  पनत-पत्नी बीचको समबनर्लाई 
भनडलाफोर ्नग्नु्न–

पनत-पत्नी बीच कला्यम भएको समबनर र 
मला्यला नपरती्लाई मलान्नसिरूमला फै्लाउ्न ु वला 
भनडलाफोर ग्नु्न िुदँ्ैन । रसप्ू  (सल्ल्लािु अ्ैनि 
व सल्म) ्े भन्नभुएको छ– “क्यलामतको 
नद्न सबैभनदला बढी घनृरत व्यनति त्यो िु्ेनछ, 
जो श्ीमतीसँग रलात नबतलाउँछ र नद्नमला उसको 
गोप्नी्यतला्लाई सव्नसलारलाररमलाझ प्रसततु गद्नछ 
।” (मनुस्म : १४३७)

७  मनि्लामलान् अन्यला्य र अत्यलाचलार ्नग्नु्न–

इस्लाम्े पलाररवलाररक समस्यला्लाई समलारला्न 
ग्नने केिी नसधिलानतिरू नदएको छ, जसतै–

• कुरलाकला्नी र सदपुदशेको मलाध्यमबलाट 
गलती्लाई सरुला्न्न सनकनछ ।

• बो्चला् ्नगरी ती्न नद्नसमम बेवलासतला ग्नु्न, 
त्यसपनछ घरैमला उ्नको ओछ्यला्न अ्ग गरी 
बेवलासतला ग्नु्न ।

• आईशला (रनज्यल्लािु अनिला) ्े भन्नभुएको 
छ– “रसप्ू  (सल्ल्लािु अ्ैनि व सल्म) 
्े ्न त कु्ैन मनि्ला्लाई कुट््न ुभ्यो, ्न कु्ैन 
्नोकर्लाई ्ैन । अ,ँ अल्लािको ् लानग रम्न ्यधुि 
ग्नु्नभ्यो ।” (मनुस्म : २३२८)

८  नशक्ला र उपदशे नद्न–ु

श्ीमला्न्े श्ीमती्लाई सतकम्नको उपदशे र 
्नरलाम्ो कलामबलाट रोक्न ुपछ्न । सवग्न जला्ेन र ्नरकको 
आगोबलाट बच्ेन पे्रररला नद्न ु पछ्न । त्यसैगरी 
श्ीमती्े पन्न आफ्नो श्ीमला्न्लाई बे्लाबखत 
सतकम्ननतर डो्यला्नउ्न ु र अवैर कला्य्नबलाट टलाढला 
रलाख्न ुपछ्न । दवुै्े आफ्नो सनतला्न्लाई गनत्ो 
र अस् संसकलार नद्न ु पद्नछ ।  अल्लाि्े 
भन्नभुएको छ– “ि े आस्लावला्निरू िो ! 
आफपू  अन्न आफ्नला घरपररवलार्लाई ्नरकको 
आगोबलाट बचलाऊ ।” (कुरआ्न : ६६/६) परुुष 
आफ्नो घरको अनभभलावक िो र ऊनसत उसको 
नजममवेलारीबलारे सोनर्ेनछ ।” (बखुलारी : २४१६, 
मनुस्म : १८२९) 

९  श्ीमतीकला शत्निरू्लाई पपूरला ग्नु्न–

्यनद श्ीमती्े नबिकेो बनर्नमला बलँानर्ेन 
बे्ला कु्ैन वैर शत्न, जसतै– नवशषे घर वला 
न्नवला्नि खच्नको शत्न रलाखकेी छ भ्ेन श्ीमला्न्े 
त्यस्लाई अन्नवला्य्न रुपमला पपूरला ग्नु्नपछ्न, नक्नभ्ेन 
वैवलानिक समबनर सबैभनदला ठपू्ो सननर र 
बलाचला बनर्न िो । रसप्ू  (सल्ल्लािु अ्ैनि 
व सल्म) ्े भन्नभुएको छ– “शत्निरूमध्ेय 
सबैभनदला मितवपपूर्न शत्न वैवलानिक शत्न िो, 
जस्े श्ीमतीसँगको समभोग वैर भएको छ ।” 
(बखुलारी : ४८५६, मनुस्म : १४१८)
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श्ीमलानकला िक अहरकलारिरू–

१  जला्यज कुरलामला श्ीमला्नको अ्नसुरर ग्नु्न–

अल्लाि्े परुुष्लाई घरपररवलारको अनभवलावक र नजममवेलार व्यनति ब्नलाउ्न ुभएको छ । जसरी रलाजला 
आफ्नो रैतीको रेखदखे गछ्न, त्यसरी परुुष्े आफ्नो घरपररवलारको पपूर्न नजममवेलारी वि्न ग्नु्नपद्नछ 
। त्यसै्े अल्लाि्े परुुष्लाई केिी नवशषेतलािरू प्रदला्न ग्नु्नभएको छ । अल्लाि्े भन्नभुएको 
छ– “परुुषिरू मनि्लािरूकला अनभभलावक िु्न,् नक्नभ्ेन अल्लाि्े एक अकला्नमलान् श्षे्ठतला प्रदला्न 
ग्नु्नभएको छ र परुुषिरू ्ैन आफ्नला समपनति खच्न गछ्न्न ्।” (कुरआ्न : ४/३४) 

२  श्ीमला्न्लाई सव्नसव सनुमप्न–ु

श्ीमती्े श्ीमला्न्लाई सव्नसव सनुमप्न ुपछ्न, तलानक श्ीमला्न्े िरेक प्रकलारको जला्यज आ्ननद र समभोग 
ग्न्न सकोस ्। आफ्नो श्ीमला्नको ्लानग श्ङ्ृगलार ग्नु्नपछ्न र नब्नला कु्ैन कलारर श्ीमला्न्लाई समभोग 
ग्न्नबलाट रोक्न ुिुदँ्ैन ्नत्र पलाप ्लागछ । जसतै– मनि्नलावलारी र फज्न ब्रत, रोग इत्यलानद ।

रसप्ू  (सल्ल्लािु अ्ैनि व सल्म) ्े भन्नभुएको छ– “ज्ुन बे्ला श्ीमला्न्े श्ीमती्लाई 
ओछ्यला्नमला बो्लाउँछ, तर उ्नी इनकलार गनछ्न्न ् र श्ीमला्न ररसलाएर रलात नबतलाउँछ भ्ेन नबिला्न 
िुनजे्समम फररशतला्े त्यस मनि्लामलान् नरककलार गरररिनछ ।” (बखुलारी : ३०५६, मनुस्म : 
१४३६)

३  श्ीमला्न्े म्न ्नपरलाएको व्यनति्लाई घर नभत्र आउ्न ्ननद्न–ु

श्ीमला्न्े म्न ्नपरलाउ्ेन व्यनति्लाई घर नभत्र आउ्न नद्न ुिुदँ्ैन ।

रसप्ू  (सल्ल्लािु अ्ैनि व सल्म) ्े भन्नभुएको छ– “श्ीमला्नको उपनस्नतमला नब्नला 
अ्नमुनत मनि्ला्े ्नफ्ी ब्रत बस्न ुिुदँ्ैन र नब्नला अ्नमुनत कसै्लाई पन्न घर नभत्र आउ्न नद्न ु
िुदँ्ैन ।” (बखुलारी : ४८९९)

४  श्ीमला्नको अ्नमुनत नब्नला घरबलानिर ्नन्नसक्न–ु

श्ीमती्े श्ीमला्नको अ्नमुनत नब्नला घर बलानिर जला्न ुिुदँ्ैन । ्यनद घरको कलाम वला कु्ैन खलास कुरलाको 
्लानग अ्नमुनत नदएको छ भ्ेन जला्न सनकनछ ।

५  श्ीमला्नको सेवला ग्नु्न–

गलाउँ घरमला प्रचन्त तररकला अ्नसुलार पनतको सेवला र घरे् ुकलाम रनदला, जसतै खला्नला ब्नलाउ्न ुर 
बचचलािरूको िरेचलाि ग्नु्न ।
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> बहु वववाह

नबि ेसमबनरी इस्लामको अस् न्न्यम के छ भ्ेन परुुष्े एउटै मनि्लासँग नबि ेग्नु्नपद्नछ, तलानक एक 
अकला््न लाई मला्यला गरु्न ्र सखुम्य संसलार बसलाउ्न ्। तर इस्लाम्े सलामलानजक र व्यनतिगत िकनितको ्लानग 
बिु नववलाि्लाई वैर गरेको छ जसरी अनघल्ो रम्निरूमला जला्यज न््यो । त्लानप बिु नववलाि्लाई नब्नला 
कु्ैन न्न्यम छलाडला छोनडएको िोइ्न, बरु ्यस्लाई कला्नपू्नको ्नत्ी ्गलाएर न्न्यननत्रत र म्यला्ननदत गररएको छ 
। ्नलारीकला समपपूर्न अनरकलार र िकनितिरू सरुनक्त गररएकला छ्न ्। नत्नीिरूमलान् िु्ेन अन्यला्य, अत्यलाचलार र 
दम्न्लाई रोक्लाम ग्नने कडला शत्निरू ्गलाइएकला छ्न ्। 

बिु नववलाि ग्नने शत्निरू ्यस प्रकलार रिकेला छ्न–्

१  नयाय–

श्ीमतीिरू बीच भौनतक कुरलािरूमला न्यला्य 
ग्नु्नपछ्न, जसतै– न्नवला्नि-खच्न, शलारीररक समबनर 
इत्यलानद र जस्े श्ीमतीिरू बीच न्यला्य ग्न्न 
सकद्ैन भ्ेन उसको ्लानग बिु नववलाि अवैर छ 
। अल्लाि्े भन्नभुएको छ– “्यनद नतमीिरू 
(पत्नीिरू बीच) न्यला्य ग्न्न सकद्ैनौ भ्ेन एउटीमला 
मलात्र सीनमत रि ।” (कुरआ्न : ४/३) 

रसप्ू  (सल्ल्लािु अ्ैनि व सल्म) ्े 
भन्नभुएको छ– “जसको दईुवटला श्ीमतीिरू 
छ्न,् तर ऊ एकलानतर झकुछ भ्ेन मिलाप्र््यको 
नद्न उसको शरीरको एकलानतरको भलाग झकेुको 
िु्ेनछ ।” (अब-ुदलाऊद : २१३३) 

तर आध्यलानतमक मला्यलामला न्यला्य ग्नु्न अन्नवला्य्न 
छै्न, नक्नभ्ेन मटुु्लाई न्न्यनत्रर ग्न्न सनकद्ैन 
र ्यिी ्ैन अल्लािको भ्नलाईको तलातप्य्न िो 
। अल्लाि्े भन्नभुएको छ– “नतमीिरू्े 
चलािरे पन्न पत्नीिरू बीच न्यला्य ग्न्न सकद्ैनौ ।” 
(कुरआ्न : ४/१२९) 

> इस्लाम्े बिु नववलाि्लाई कला्नपू्नको ्नत्ी 
्गलाएर न्न्यननत्रत र म्यला्ननदत गरेको छ ।
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पतनीहरू्ाई जनवानुह-खचनु जदने 
क्षमता–

समपपूर्न श्ीमतीिरूकला ्लानग न्नवला्नि-खच्न 
जटुलाउ्ेन शनति िु्नपुद्नछ । नक्नभ्ेन न्नवला्नि-खच्न 
पनि्ो नववलािको ्लानग शत्न छ भ्ेन बिु नववलाि 
गदला्न त झ्न ्अन्नवला्य्न छ ।  

३  चार भनदा बढी नहोस–्

इस्लाममला चलार भनदला बढी मनि्लािरूसँग 
नववलाि ग्न्न अवैर छ । अल्लाि्े भन्नभुएको 
छ– “नतमीिरू आफपू ्लाई म्न परेकी स्तीिरूमध्ेय 
दईु-दईु, ती्न-ती्न वला चलार ज्नलासँग नबि ेगर, तर 
पत्नीिरू बीच न्यला्य ग्न्न ्न सक्ेन डर छ भ्ेन 
एउटीमला मलात्र सीनमत रि ।” (कुरआ्न : ४/३) 

२ ्यनद कसै्े इस्लाम ्िर गरेको छ र ऊसँग 
चलार भनदला अनरक पत्नीिरू छ्न ्भ्ेन चलार बलािके 
बलँाकी्लाई अन्नवला्य्न रुपमला त्लाक नद्न ुपछ्न ।

४  केही मजह्ाहरू्ाई एकसाथ 
जववाह बनधनमा राखन अवैध छ–

• श्ीमती र उसकी नददीबनि्नी (सला्ी) 
्लाई एकसला् वैवलानिक बनर्नमला रलाख्न ु
अवैर छ ।

• श्ीमती र उसकी सला्नी आमला (खला्ला) 
्लाई एकसला् वैवलानिक बनर्नमला रलाख्न ु
अवैर छ ।

• श्ीमती र उसकी फुपपू्लाई एकसला् 
वैवलानिक बनर्नमला रलाख्नु अवैर छ ।
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बलाटो सलँाघरुो िुदँै जलानछ, समलारला्नकला समपपूर्न 
्युनतििरू नवफ् िु्न जलानछ र दलामपत्य जीव्न 
्नरकमला परररत िुनछ, त्यनतबे्ला मनि्ला र 
पुरुष्लाई अ्ग गरलाउ्नु ्ैन न्यला्यपपूर्न िु्ेनछ 
। ्यनद समबनर नवचछेद भए्न भ्ेन आपसमला 
अझै घरृला र समस्यलािरू उतपन्न िु्न सकछ्न् । 
त्यसै्े अननतम नवकलपको रुपमला त्लाक्लाई 
रोज्न वैर गररएको छ, नक्नभ्ेन नबिकेो उद्ेश्य 
पपूरला ्नभइरिकेो बे्ला अ्ग िु्नुमला ्ैन सला् रि्न ु
भनदला कम िलान्न बेिो्नु्न पछ्न ।

त्यसै्े इस्लाम्े ्यसतो ्नलाजकु अवस्लाबलाट 
न्नसक्न त्लाक्लाई वैर गरेको छ । िरेक्े 
आफ्नो ्न्यलँा जीव्न सला्ी रोज्न सकछ र प्रलाप्त 

वैवलानिक समबनर सदला कला्यम रिोस,् दवुैको 
सफ् जीव्नमला कसैको आखँला ्न्लागोस ्
र सखुम्य दलामपत्य जीव्न मतृ्यसुमम बलँाकी 
रिोस ्भन्ेन कुरला इस्लाम्े घोषरला गरेको छ । 
अल्लाि्े नववलाि्लाई बन््यो सननरको संज्ला 
नद्नभुएको छ । त्यसै्े सीनमत अवनरको ्लानग 
इस्लाममला नबि ेग्नु्न वैर छै्न ।

इस्लाम्े ्यसतै सुखम्य दलामपत्य जीव्नको 
पे्रररला नदनछ । तर ्यस पथृवीमला बसोबलास 
गरररिकेला नवनभन्न सवभलाव र ्नला्नला्रीकला 
मलान्नसिरू्लाई एक अकला्नबलाट छुटकलारला 
नद्लाउ्न कला्नपू्न पलाररत गररएको छ । जु्न 
बे्ला जीव्नकला प्िरू नबतलाउ्न गलाह्ो िुनछ, 

> त्ाक  (पारपाचुके)

> इस्लाम्े दलामपत्य जीव्न्लाई न्नरनतरतला नद्न पे्रररला नदनछ । तैपन्न ्यनद दवुैको जीव्न ्नरक झैं िुनछ अन्न छोडपत्र 
वलािके अरु कु्ैन नवकलप छै्न भ्ेन ्यसतो अवस्लामला इस्लाम्े त्लाक (पलारपलाचकेु) ्लाई वैर गरेको छ । 
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्नभएको सखु र आ्ननद प्रलाप्त ग्न्न सकछ । अल्लाि्े भन्नभुएको छ– “्यनद पनत-पत्नी एक अकला्नसँग 
अ्ग िुनछ्न ्भ्ेन अल्लाि्े दवुै्लाई आफ्नो कृपला्े आतमन्नभ्नर तलु्यलाउ्न ुिु्ेनछ । अल्लाि अत्यनतै 
कृपला् ुर ततवदशशी िु्निुुनछ ।” (कुरआ्न : ४/१३०) 

तर यस्ाई वनयन्त्रण गन्न िेरै वनयम काननूहरू पाररत गररएका छन्, जसत–ै

• जसरी परुुष्लाई त्लाक नद्ेन अनरकलार छ त्यसतै मनि्ला्लाई (खो्अ्) समबनर नवचछेद ग्नने  अनरकलार 
नदइएको छ ।

• ्यनद पनतसँग जीनवकला न्नवला्नि ग्न्न गलाह्ो भ्यो र पनत्े त्लाक नद्न मला्ेन्न भ्ेन पत्नी्लाई अदला्तको 
ढोकला ढकढक्यलाउ्ेन अनरकलार छ । त्यसपनछ न्यला्यलारीश्े सत्य-तथ्य पतिला ्गलाई छोडपत्र 
नद्लाउ्ेनछ्न ्।

• दईु पटकसमम त्लाक नदएपनछ पत्नी्लाई फकला्नउ्न सनकनछ । तर तेस्ो त्लाकपनछ फकला्नउ्न सनकन्न 
। ्यनद अकको परुुष्े उ्नीसँग इस्लामी नवनर अ्नसुलार नववलाि गछ्न र क्म कदलानचत उस्े त्लाक 
नद्यो भ्ेन पनि्ो श्ीमला्ननसत प्ुनः ्न्यलँा नववलाि िु्न सकछ । 

वैरलान्नक त्लाक– ज्ुन मनि्नलावलारीबलाट पनवत्र भएपनछ पनत्े पत्नी्लाई समभोग गरेको छै्न, 
त्यसबे्ला त्लाक नद्न ु।  

> आमा-बुवाका हक अविकारहरू
आमला-बवुलाको सेवला र िरेचलाि ग्नु्न उतकृटि पणु्य 

िो– इस्लाम्े आमला-बवुलाको सेवला र उ्नीिरूनसत 
भद्र व्यविलार्लाई उतकृटि सतकम्न घोनषत गरेको छ 
। अल्लाि्े आफ्नो उपलास्नलासँग ैआमला-बवुलाको 
सेवला्लाई वर्न्न ग्नु्नभएको छ ।

आमला-बवुलाको सेवला र िरेचलाि्लाई सवग्नमला 
जला्ेन ठपू्ो मलाध्यम बतलाइएको छ । रसप्ू  
(सल्ल्लािु अ्ैनि व सल्म) ्े भन्नभुएको 
छ– “बवुला सवग्नको बीचको ढोकला िो, चलाि े
्यस्लाई खरे फला् वला सरुनक्त रलाख ।” (नतनम्नजी 
: १९००) 
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• आमा-बुवाको अवज्ा र अपमानको पररणाम–

इस्लाम्गला्यत समपपूर्न रम्निरू्े आमला-बवुलाको अवज्ला र अभद्र व्यविलार ्नग्नने आदशे नदएकला छ्न ्
। रसप्ू  (सल्ल्लािु अ्ैनि व सल्म) ्े आफ्नला सिलाबीिरू्लाई समबोर्न गददै भन्नभुएको छ– 
“नतमीिरू्लाई मिलापलापको बलारेमला ्नभ्नुँ ? उ्नीिरू्े जवलाफ नदए– भन्निुोस,् ि ेअल्लािकला रसप्ू , 
उिलँा्े भन्न ुभ्यो– नशक्न  ग्नु्न र आमला-बवुलाको अवज्ला ग्नु्न ।” (बखुलारी : ५९१८) 

• अल्ाहको अवज्ामा उनीहरूको आज्ापा्न नगनुनु–

आमला-बवुलाकला समपपूर्न आदशेिरूमला आज्लापला््न ग्नु्न अन्नवला्य्न छ । ्यनद उ्नीिरू्े नशक्न  वला कुफ्र 
ग्न्न अ्वला अल्लािको अवज्ला ग्न्न आदशे नदनछ्न ्भ्ेन ्यसतो अवस्लामला उ्नीिरूको आज्लापला््न 
ग्नु्न िुदँ्ैन, नक्नभ्ेन अल्लािको अवज्लामला कसैको कुरला्लाई मलान्न ुिुदँ्ैन । अल्लाि्े भन्नभुएको छ– 
“िलामी्े म्नषु्य्लाई आफ्नला मलातला-नपतलासँग भद्र व्यविलार ग्नने आदशे नदएकला छौं, ्यनद नत्नीिरू्े 
नतमी्लाई नशक्न  ग्न्न दबलाव नदनछ्न,् ज्ुन नतमी्लाई ्लािला छै्न भ्ेन उ्नीिरूको आज्लापला््न ्नगर ।” 
(कुरआ्न : २९/८) 

• उनीहरूजसत भद्र वयवहार गनुनु, जवशेष गरी बुढेसका्मा–

अल्लाि्े भन्नभुएको छ– “नतम्ो सनृटिकतला्न्े न्नर्न्य गररसक्न ुभएको छ नक उिलँा बलािके अरु 
कसैको उपलास्नला ्नगर र आफ्नो मलातला-नपतलासँग भद्र व्यविलार गर; ्यनद दवुै वला दवुैमध्ेय एक नतम्ो 
उपनस्नतमला बढेुसकला्मला पगुछ्न ्भ्ेन उ्नीिरू्लाई ्न ‘उफ’ समम भ्न, ्न िपकलाउ ्ैन, बरु उ्नीिरूसँग 
आदरपपूव्नक कुरला गर ।” (कुरआ्न : १७/२३) 

आमला-बवुला्लाई आफपू  भनदला बढी मला्यला र भद्र व्यविलार ग्नु्नपद्नछ, उ्नीिरू्लाई कदलानप गला्ी ग्नु्न वला 
अपमला्न ग्नु्न िुदँ्ैन भन्ेन कुरलाको अल्लाि्े िलामी्लाई आदशे नद्नभुएको छ । नवशषे गरी बढेुसकला्मला 
ररैे ध्यला्न नद्न ुपद्नछ ।

• गैर-मुज््म माता-जपता–

आमला-बवुला्े इस्लाम ् िर ्नगरे पन्न उ्नीिरूसँग भद्र व्यविलार र आज्लापला््न ग्नने इस्लाम्े आदशे 
नदएको छ । अल्लाि्े भन्नभुएको छ– “्यनद मलातला-नपतला्े नतमी्लाई नशक्न  ग्नने दबलाव नदनछ्न,् ज्ुन 
नतमी्लाई ्लािला छै्न भ्ेन उ्नीिरूको आज्लापला््न ्नगर र दनु्न्यलँामला उ्नीिरूसँग भद्र व्यविलार गर ।” 
(कुरआ्न : ३१/१५) 

बनुधि र नववेक्े आमला-बवुला्लाई इस्लामनतर आह्ला्न ग्नु्न ्ैन उ्नीिरूकला ्लानग सबैभनदला ठपू्ो 
सतकलार र मला्यला िो ।
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> सन्तानका हक अविकारहरू

• सशुी् श्ीमती रोजनु, तलानक अस् आमला 
िु्न सकु्न ् । बवुला्े आफ्नो सनतला्न्लाई नद्न ु
प्नने उतकृटि कोसे्ी सशुी् आमला िो ।

• सनुदर नाम राखनु, नक्नभ्ेन ्यो उसको 
छोरलाको पनिचला्न िु्ेनछ ।

• गजत्ो सं् कार तथा इ््ामका 
आधारभूत कुराहरूको जशक्षा जदनु, 
रसप्ू  (सल्ल्लािु अ्ैनि व सल्म) ्े 
भन्नभुएको छ– “नतमीिरू सबै नजममवेलार 
व्यनति िौ र नतमीिरू आफ्नो नजममवेलारीबलारे 
सोनर्ेनछौ, मनुस्मको इमलाम (िलानकम) 
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समपपूर्न मनुस्मिरूको नजममवेलार व्यनति िो र ऊनसत उसको नजममवेलारीबलारे सोनर्ेनछ, परुुष आफ्नो 
घरको अनभभलावक िो र ऊनसत उसको नजममवेलारीबलारे सोनर्ेनछ, श्ीमती आफ्नो श्ीमला्नको घरको 
नजममवेलार िु्न ् र उ्नीनसत उ्नको नजममवेलारीबलारे सोनर्ेनछ, ्नोकर मलान्कको र्न-समपनतिको 
नजममवेलार व्यनति िो र ऊनसत उसको नजममवेलारीबलारे सोनर्ेनछ ।” (बखुलारी : ८५३, मनुस्म : १८२९) 

त्यसै्े सनतला्न्लाई सव्नप्र्म मितवपपूर्न कुरलािरूको ज्ला्न नद्नपुछ्न, जसतै– आस्लाको ज्ला्न, त्यसपनछ 
नवसतलारै-नवसतलारै स्लािको नशक्ला, इस्लामी संसकलार, भद्र व्यविलार र सतकलारको तररकला इत्यलानद 
नसकलाउ्न ुपद्नछ, नक्ननक ्यी सबै अल्लािको दृनटिमला मिला्न कला्य्निरू िु्न ्।

• उनीहरूको खचनु बेहोनुनु, बवुला्े छोरला-छोरीकला समपपूर्न खच्न बेिो्नु्न अन्नवला्य्न छ । त्यसमला ्न कटौती 
ग्नु्न जला्यज छ ्न उ्नीिरू्लाई अ्पत्र पला्नु्न ्ैन, बरु आफ्नो आ्यश्ोत अ्नसुलार उतिम तररकला्े न्नवला्नि 
खच्न नद्न ुपद्नछ । रसप्ू  (सल्ल्लािु अ्ैनि व सल्म) ् े भन्नभुएको छ– “अन्नवला्य्न न्नवला्नि-खच्न 
्नबेिो्नु्न ठपू्ो पलाप िो ।” (अब-ुदलाऊद : १६९२) 
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रसप्ू  (सल्ल्लािु अ्ैनि व सल्म) ्े 
नवशषे गरी छोरीिरूको सनदभ्नमला भन्नभुएको 
छ– “जस्े आफ्नला छोरीिरू्लाई रलाम्ो 
तररकला्े िुकला्नई, बढलाई रलाम्ो जीव्न व्यवस्ला 
नम्लाई नदनछ, उसको ्लानग ती छोरीिरू 
्नरककला बलारक बन्ेनछ्न ् ।” (बखुलारी : 
५६४९, मनुस्म : २६२९) 

• समपूणनु सनतानहरूमा नयाय गनुनु, छोरला र 
छोरीमला रिकेो असमला्नतलाको पखला््न ्लाई 
भतकलाउ्न ुपछ्न । रसप्ू  (सल्ल्लािु अ्ैनि व 
सल्म) ्े भन्नभुएको छ– “अल्लािनसत 
डरलाऊ, आफ्नला सनतला्निरूमला न्यला्य-न्नसलाफ 
गर ।” (बखुलारी : २४४७, मनुस्म : १६२३) 

त्यसै्े सनतला्निरूमध्ेय कु्ैन पन्न 
न्ङ्ग्लाई अककोमलान् प्रला्नमकतला नद्न ु
िुदँ्ैन, नक्ननक ्यसको परररलाम ्नरलाम्ो िु्न 
सकछ जसको सिी ज्ला्न अल्लाि्लाई ्ैन छ ।



इस्लाममला तपलाईकंो आचरण



११
आचरण इस्लामको महत्वपणू्ण गहनला हो । यो कुनै व्व्लासी कुरला ्वला परुक 

होइन, यो त इस्लामको एउटला अविनन अङ्ग हो । इस्लाममला आचरण्े 
ठू्ो स्लान र उचच शे्णी पलाएको छ । यो इस्लामको समपणू्ण व्ववि-व्विलान र 
वसद्लानतहरूमला छ ््णङ्ग हुनछ । रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) ्लाई 
यसै महलान कलाय्णको विक्ला र अस् चररत्र वनमला्णणको ् लावग पठलाइएको व्यो । 

  अधयलाय सचूी

इस्लाममला आचरणको स्लान
 आचरणको वनमला्णण नै दतूत्वको ्क्य हो 

 आचरण, आस्ला र व्वश्लासको अविनन अङ्ग हो

 आचरण, समपणू्ण उपलासनलासँग गलँावसएको छ

 अल्लाह्े आचरणको ्लावग अतयविक प्रवतफ् तयलार पलानु्ण िएको छ 

इस्लाममला आचरणकला व्विषेतलाहरू
 आचरण कुनै व्विषे वयवतिमला सीवमत छैन 

 आचरण मलात्र मलावनसको व्विषेतला होइन

 जी्वनको समपणू्ण क्ेत्रहरूमला आचरण 

 आचरण समपणू्ण अ्वस्लाहरूमला 

रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) को आदि्ण जी्वन र 
आचरणकला केही झ्कहरू

 नम्रतला               करुणला 

 नयलाय-वनसलाफ       परोपकलार र दयला  
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१आचरणको वनमला्णणकै ्लावग महुममद (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) ्लाई पठलाइएको व्यो–

अल्लाह्े िनन ुिएको छ– “उहलँा्े नै अनपढहरुमला अल्लाह्े िननिुएको छ– “उहलँा्े नै 
अनपढहरूमला उनीहरूमधयेबलाट एउटला रसू्  पठलाउन ुियो, जस्े उनीहरू्लाई कुरआन पढेर 

सनुलाउन ुहुनछ र िवुद्करण गनु्णहुनछ ।” (कुरआन : ६२/२) 

अल्लाह्े आफनो रसू् ्लाई पठलाएर मलान्वमलाव् ठू्ो उपकलार गनु्णिएको छ, वकनवक उहलँाद्लारला नै 
मलावनसहरूको िवुद्करण ियो । उहलँा्े मलावनसहरू्लाई विक्ण , इरयला्ण र नरलाम्रो स्विला्वबलाट पव्वत्र पलानु्णियो । 
रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) ्  ेआफनो उद्शेय्लाई प्रष्ट पलाददै िननिुएको छ– “उचच आचरणकै 
विक्ला वदनको ्लावग म्लाई पठलाइएको छ ।” (बैवहकी : २१३०१)  उहलाकँो प्रमखु उद्शेय नै वयवति र 
समलाज्लाई उचच आचरणको विक्ला प्रदलान गनु्ण हो ।

इस्लाममला आचरणको स्लान

> आचरणको वनमला्णणकै ्लावग महुममद (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) ्लाई पठलाइएको व्यो । 
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२आचरण, आस्ला र व्वश्लासको अविनन अङ्ग हो–

जनु बे्ला रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) वसत सोवियो– आस्ला्वलानहरूमधये कुन 
आस्ला्वलान उतककृ ष्ट हो ? उहलँा्े ज्वलाफ वदनिुयो– “आचरण्े िररपणू्ण आस्ला्वलान ।” 

(वतवम्णजी : ११६२, अब-ुदलाऊद : ४६८२) 

अल्लाह्े आस्ला्लाई पणुय घोवषत गददै िननिुएको छ– “प्ूव्ण ्वला पवचिमवतर मखु फकला्णउन ुपणुय 
होइन, अल्लाह, कयलामतको वदन, ग्रन्, फररशतला र समपणू्ण रसू् हरूमलाव् व्वश्लास गनु्ण नै ठू्ो सतकम्ण 
हो ।” (कुरआन : २/१७७)  आचरण र बचनकला समपणू्ण वरियलाक्लापहरूमला पणुय प्रलाप्त हुनछ । तयसै्े 
रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) ् े िननिुएको छ– “आचरण नै पणुय हो ।” (मवुस्म : २५५३) 

यो कुरला रसू् (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) को िनलाईबलाट अझ प्रष्ट हुनछ, उहलँा्े िननुिएको 
छ– “आस्लाकला सलाठी िनदला अविक िलाखलाहरू छन्; ‘्ला इ्लाहला इल्ल्लाह’ को घोषणला गनु्ण 
सबिनदला उत्तम र ‘सला्व्णजवनक बलाटोबलाट कलँाडला हटलाउनु’ सबिनदला तल्ो िलाखला हो । तयसैगरी ्लाज 
आस्लाको एउटला िलाखला हो ।” (मवुस्म : ३५) 
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३आचरण, समपणू्ण उपलासनलासँग गलँावसएको छ–
स्लाह– “स्लाह कलायम गर, वकनिने यस्े अश्ी्तला र कुकम्णबलाट बचलाउँछ ।” (कुरआन : 

२९/४५)  

जकलात– “ह ेसनदषे्टला, उनीहरूको िन-समपवत्तबलाट दलान व्द ैगर, यसैद्लारला वतनीहरू्लाई िदु्तला त्ला 
पव्वत्रतला प्रदलान गर ।” (कुरआन : ९/१०३) दलान्े जसरी गरीबहरूको सहलानिुवूत र उद्लार हुनछ, तयसरी 
नै िन्वलानहरूको िवुद्करण हुनछ । 

ब्रत– “वतमीहरूमलाव् ब्रत अवन्वलाय्ण 
गररएको छ, जसरी वतमीहरू िनदला अवघकला 
मलावनसहरूमलाव् अवन्वलाय्ण गररएको व्यो । 
यसबलाट वतमीहरूमला तक्वला (ईि-्िय) उतपनन 
हुनेछ ।” (कुरआन : २/१८३) अत: मन 
वित्र अल्लाहको िय उतपनन गनु्ण नै ब्रतको 
प्रमखु उद्शेय हो । तयसै्े रसू्  (सल्ल्लाहु 
अ्ैवह ्व सल्म) ्े िननिुएको छ– “जनु 
वयवति झठूो बोलन र कुकम्ण गन्ण छोड्दनै, 
उस्े ब्रत बसनकुो कुनै औवचतय छैन ।” 
(बखुलारी : १८०४) तस ््ण ब्रतबलाट मलावनसको 
आचरणमला केही प्रिला्व परेन िने फेरर ब्रतको 
के औवचतय ?
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४अल्लाह्े आचरणको ्लावग अतयविक प्रवतफ् तयलार पलानु्ण िएको छ–
कुरआन र हदीसमला यसकला िरैे प्रमलाणहरू छन,् तीमधये केही यस प्रकलार रहकेला छन–्

 कयलामतको वदन तरलाजमुला सबैिनदला िलारी सतकम्ण आचरण नै हुनेछ–
रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) ्े िननिुएको छ– “तरलाजमुला आचरण िनदला बढी िलारी अरु 

कुनै सतकम्ण हुने छैन । आचरण्े िररपणू्ण वयवति ब्रत बसने र स्लाह पढ्ने वयवतिको दजला्णमला पगुनेछ ।” 
(वतवम्णजी : २००३) 

 स्वग्णमला जलाने ठू्ो मलाधयम हो–
रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) ् े िननिुएको छ– “स्वग्णमला बढी प्र्वेि गरलाउने कम्णहरूमधये 

अल्लाहको िय र आचरण हुनेछ ।” (वतवम्णजी : २००४, इबने मलाजला : ४२४६) 

 आचरण्े िररपणू्ण वयवति कयलामतको वदन रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) को नवजक ठलाउँ 
पलाउनेछ–

रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) ्े िननिुएको छ– “वतमीहरूमधये जसको आचरण जवत 
रलाम्रो हुनछ, कयलामतको वदन ऊ मदवेख तयवत्तकै नवजक हुनेछ ।” (वतवम्णजी : २०१८) 

 आचरण्े िररपणू्ण वयवति्लाई स्वग्णको उचच स्लानको ्वलाचला गररएको छ–

रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) ्े िननिुएको छ– “म जमलानत वदनछु, जनु वयवति्े सतय 
िएर पवन प्रवत्वलादीसँग ्डलाई झगडला गरेन उसको ्लावग स्वग्णको सलामलानय स्लान हो, जनु वयवति्े 
खयला्-ठट्लामला पवन झठूो कुरला गरेन उसको ् लावग स्वग्णको बीचको िलाग हो र आचरण िएको वयवतिको 
्लावग स्वग्णको उचच स्लान हुनेछ ।” (अब-ुदलाऊद : ४८००)

> आचरण इस्लामको महत्वपणू्ण पक् हो । यस्े मलावनस्लाई सखु र िलावनत प्रदलान गद्णछ ।
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इस्लाममला आचरण्े जनु व्विषेतला र गणुहरू ओगटेको छ, तयो अनय िम्णहरूमला वबर्ै पलाइनछ, 
तीमधये केही यस प्रकलार रहकेला छन–्

१- आचरण कुनै विशेष व्यवतिमा सीवमत छैन–

अल्लाह्े नै मलावनसहरू्लाई व्वविनन रुप, रङ्ग र अनवगनती िलाषलाहरू वदएर सकृवष्ट गनु्णिएको छ । 
अल्लाहको दृवष्टमला न कोही ठू्ो छ, न कोही सलानो नै, सबै समलान छन ्। जसको आस्ला र स्विला्व 
उचच कोवटको हुनछ, ऊ नै अल्लाहको नजरमला महलान र प्रवतवठित हुनछ । 

अल्लाह्े िननिुएको छ– “ह ेमलान्व,  हलामी्े वतमीहरू्लाई एक परुुष र एक स्तीबलाट सकृवष्ट गययौं 
र वतमीहरूकला व्वविनन जलावत-बंि बनलायौं, तलावक वतमीहरू एक अकला्ण्लाई वचनन सकौ । ्वलासत्वमला 
अल्लाहको नजरमला स्वला्णविक प्रवतवठित वयवति तयो हो, जो वतमीहरूमधये सबैिनदला िरैे ईि-िय रलाखछ 
।” (कुरआन : ४९/१३) 

इस्लाममला आचरणकला विशेषतलाहरू

> एउटला मवुस्म आफनो-वबरलानो सबैसँग रलाम्रो वय्वहलार गछ्ण ।
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आचरण नै मवस्मुको पवहचलान हो । 
इस्लाममला िनी-गरीब, ठू्ो-सलानो, गोरो-कला्ो 
र अरबी-गैरअरबी बीच कुनै िदेिला्व, छु्वलाछुत 
र घकृणला छैन । 

गैर-मुव्लिमवसतको व्यिहार–

अल्लाह्े हलामीहरू्लाई मवुस्म, गैर-
मवुस्म, पररवचत, अपररवचत मलावनस, जनला्वर 
त्ला समपणू्ण प्रलाणीहरूसँग िद्र वय्वहलार र 
परोपकलार गनने आदिे वदनिुएको छ, वकनिने 
मवुस्मको आचरण्े नै गैर-मवुस्महरू 
इस्लामवतर ्वमकरहकेला छन ्।

अल्लाह्े िननुिएको छ– “जस्े 
वतमीहरूवसत िम्णको मलावम्लामला युद् गरेनन ्
र वतमीहरू्लाई घरबलाट वनसकलासन गरेनन्, 
तयसतला वयवतिहरूवसत िद्र वय्वहलार र नयलाय 
गर । अल्लाह नयलाय गननेहरू्लाई मन परलाउन ु
हुनछ ।” (कुरआन : ६०/८) 

अल्लाह्े गैर-मवुस्मको वमत्रतला, उनीहरूको 
कुफ्र र विक्ण को आस्लावसत पे्रम गनु्णबलाट मनलाही 
गनु्णिएको छ । 

अल्लाह्े िननिुएको छ– “अल्लाह्े 
त यसतला वयवतिहरूवसत वमत्रतला गन्ण रोकन ु
हुनछ, जस्े वतमीहरूसँग िम्णको ्लावग यदु् 
गरे, वतमीहरू्लाई वतमीहरूको घरदै् ोबलाट 
वनसकलासन गरे र वतमीहरूको वनरकलासन कलाय्णमला 
ित्रकुो सहयोग गरे । वतनीहरूवसत वमत्रतला गलँासने 
वयवतिहरू नै अतयलाचलारी हुन ् ।” (कुरआन : 
६०/९) 

२- आचरण मावनसवसत मात्र सीवमत छैन

जनािरवसतको व्यिहार–

इस्लाम्े आचरण्लाई मलावनसवसत मलात्र 
सीवमत नरलाखी जनला्वरप्रवत पवन दखेलाउन आदिे 
वदएको छ । रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व 
सल्म) ् े वबरला्ो मलानने्लाई नरकको चतेला्वनी र 
कुकुरवसत अस् वय्वहलार गनने्लाई स्वग्णको ििु 
सचुनला वदनिुएको व्यो । रसू्  (सल्ल्लाहु 
अ्ैवह ्व सल्म) ्े िननिुएको छ– “एउटी 
मवह्ला्े वबरला्ोप्रवत गरेको नरलाम्रो वय्वहलार्े 
गदला्ण नरकमला गइन ् । ती मवह्ला्े वबरला्ो्लाई 
बलँािरे रलावखन,् न त तयस्लाई खलानेकुरला वदइन,् न 
त स्वतनत्र गररन ्।” (बखुलारी : ३१४०, मवुस्म 
: २६१९)  

रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) ्े 
िननिुएको छ– “एउटला यलात्री्लाई बलाटोमला 
वहवंडरहकेो बे्ला िरैे वतखला्ण ् लागयो । उस्े बल् 
एउटला कु्वला िटेलायो र त् झरेर आफनो वतखला्ण 
मटेलायो । बलावहर वनसकने वबवत्तकै उस्े वतखला्ण्े 
मलाटो खलाइरहकेो एउटला कुकुर्लाई दखेयो र 
मनमला सोचन ्लालयो– सलायद, यो कुकुर्लाई 
पवन म्लाई जसतै बेससरी वतखला्ण ्लागेको हो्ला 
। ऊ पनुः कु्वलामला झययो र छला्लाको मोजलामला 
पलानी िरी तयस्लाई मखुमला चयलापेर बल् 
तल् बलावहर लयलाएर कुकुर्लाई वप्लायो र 
अल्लाहको ककृ तज्ञतला वयति गययो र अल्लाह्े 
उसकला समपणू्ण पलापहरू्लाई पखलाव् वदनिुयो । 
सहलाबीहरू्े सोि–े के जनला्वरहरूप्रवत गररएको 
सद-वय्वहलारमला पवन पणुय पलाइनछ र ? उहलँा्े 
ज्वलाफ वदनिुयो– “प्रतयेक प्रलाणीहरूप्रवत अस् 
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वय्वहलारमला पणुय पलाइनछ ।” (बखुलारी : 
५६६३, मवुस्म : २२४४)  

प्यायािरणलिाई सरुवषित राखनमा 
आचरणको भूवमका–

इस्लाम्े हलामी्लाई िवूम वनमला्णण 
ए्वम ् व्वकलास कलाय्ण गन्ण, ्वकृक् रोपण र 
सभयतला वनमला्णण गन्ण आदिे वदएको छ 
। तर समपणू्ण मलान्व, जनला्वर, ्वनसपवत, 
्वलातला्वरण त्ला पयला्ण्वरण्लाई व्वनलाि 
नगररकन नै उति व्वकलासकला कलाय्ण 
गनु्णपद्णछ, वकनिने अल्लाह्े आतंक 
मचचलाउन ु ्वला ्वलातला्वरण्लाई व्वनलाि 
गनु्ण्लाई कदलावप मन परलाउन ु हुनन । 
अल्लाह्े िननिुएको छ– “अल्लाह 
दगंला-फसलाद र आतंक्लाई कदलावप मन 
परलाउन ुहुनन ।” (कुरआन : २/२०५) 

यहलँासमम वक रसू्  (सल्ल्लाहु 
अ्ैवह ्व सल्म) ्े कवठन 
पररवस्वतमला पवन िवूम वनमला्णणमला 
सवरिय रहने आदिे वदनिुएको छ– 
“बोट वबरु्वला त्ला बीऊ रोपण गदला्ण-
गददै कयलामत (महलाप्र्य) ियो िने पवन 
सकेसमम ्वकृक् रोपण गनु्णपद्णछ, तलावक 
यो उसको ्लावग पणुय सलावबत होस ्।” 
(अहमद : १२९८१) 

३-  जीिनका समपूणया षेित्रहरूमा आचरण– 

घरपररिार–

इस्लाम्े परर्वलारकला समपणू्ण सदसयहरूसँग िद्र वय्वहलार 
गन्ण पे्ररणला वदएको छ । रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व 
सल्म) ्े िनन ुियो– “वतमीहरूमधये प्रवतवठित वयवति 
ऊ हो, जो आफनो घरपरर्वलारसँग िद्र वय्वहलार गद्णछ र 
म पवन आफनो घरपरर्वलारवसत िद्र वय्वहलार गद्णछु ।” 
(वतवम्णजी : ३८९५) 

 रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) संसलारकै 
स्व्णश्ठेि वयवति हुन,् त्लावप उहलँा आफनो परर्वलार्लाई 
घरे् ु कलामहरूमला सघलाउन ु हुन्थयो । उहलँाकी श्ीमती 
आईिला (रवजयल्लाहु अनहला) ्े बयलान गनु्णिएको छ– 
“उहलँा घरे् ुकलाम-कलाजमला आफनो परर्वलार्लाई सघलाउन ु
हुन्थयो ।” (बखुलारी : ५०४८) 

 उहलँा आफनो परर्वलारसँग खयला्-ठट्ला पवन गनु्ण हुन्थयो 
। आईिला (रवजयल्लाहु अनहला) ्े िननिुएको छ– 

> इस्लाम्े पयला्ण्वरण्लाई सरुवक्त रलाखने पे्ररणला वदनछ ।
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“एउटला यलात्रलामला म उहलँाको सला्मला व्ए,ँ 
तयवतबे्ला मरेो िरीर दबु्ो र पलात्ो 
व्यो । उहलँा्े आफनला सला्ीहरू्लाई 
“वतमीहरू अवघ बढ्द ैजलाऊ, िनन ुियो 
र उनीहरू अगलावड बढ्द ै रह े । तयसपवछ 
म्लाई िनन ुियो– “आऊ, हलामी दौडमला 
प्रवतसपिला्ण गरौं र दौड्दला-दौड्द ै म नै 
व्वजेतला िए ँ। िरैे वदनपवछ फेरर एक पटक 
उहलँाको सला्मला यलात्रलामला वनसकने मौकला 
पलाए ँ । तयवतबे्ला म अव् मोटी िएकी 
व्ए ँ। फेरर पवन उहलँा्े दौडमला प्रवतसपिला्ण 
गनने कुरला गनु्णियो र हलामी दौड्यौं तर यस 
पला्ी म हलारें । उहलँा्े हलँासद ैिनन ुियो– 
मन सलानो नगर, यो तयसको बद्ला हो । 
तब म्लाई प्र्म दौडको समझनला ियो ।” 
(अहमद : २६२७७) 

व्यापार–

कवह्े कलाही उद्ोगपवत र वयलापलारीहरू िन-
समपवत्तको ्ोिमला अ्वैि र अनैवतक कलाम 
पवन गछ्णन् । तयस्लाई रोकनको ्लावग इस्लाम्े 
आचरणकला केही वसद्लानतहरू ्लागू गरेको छ–

 इस्लाम्े नलाप-तौ्मला कमी गनु्ण ्वला िोकला 
वदनु अ्वैि गरेको छ । अल्लाह्े िननुिएको 
छ– “नलाप-तौ्मला घटलाएर वदनेहरू स्व्णनलाि 
होऊन्, मलावनसहरूबलाट व्दला पूरला-पूरला व्नछन्, 
तर उनीहरू्लाई तौ्ेर वददला कम वदनछन् ।” 
(कुरआन : ८३/१-३) 

 वकनबेचमला रेितला र वबरेितला द्ुवै्लाई 
सहनिी्तला र नम्रतला अपनलाउन 
उतसलावहत गररएको छ । रसू्  
(सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) 
्े िननिुएको छ– “जनु वयवति्े 
वकनबेच ्वला पैसला ्ेन-दने गनने रिममला 
नम्रतला र सहनिी्तला अपनलाउँछ, 
अल्लाह्े उस्लाई मलायला गनु्णहुनछ ।” 
(बखुलारी : १९७०)
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व्यिसा्य–
इस्लाम्े उद्ोगपवत त्ला वय्वसलायीहरू्लाई 

वय्वहलाररक र गणुसतर कलामको पे्ररणला वदनछ, 
जसतै–

 कुि्तलाप्ूव्णक र गणुसतर ्वसत ु उतपलावदत 
गनु्ण, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) 
्े िननिुएको छ– “कुि्तलाप्ूव्णक गररएको 
कलाम्लाई अल्लाह्े िरैे मन परलाउन ु हुनछ 
।” (अब-ुयला्ला : ४३८६, बैवहकी वफ 
िओुवब्-ईमलान : ५३१३)

 ग्रलाहकहरूसँग गरेको ्वलाचला अनसुलार कलाम 
परूला गनु्ण, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व 
सल्म) ्े िननिुएको छ– “छ्कपटीकला 
तीन पवहचलानहरू छन;् तीमधये एउटला– ्वलाचला 
परूला नगनु्ण हो ।” (बखुलारी : ३३)  

४- आचरण समपूणया अि््ाहरूमा–

इस्लाम्े कवठन पररवस्वतमला पवन आचरण र 
उचच वय्वहलारसँग समझौतला नगरी तयसैमला अवडग 
रहन आदिे वदएको छ । यहलँासमम वक यदु्को 
मदैलान र द्नद्को बे्लामला पवन आचरण्लाई नै 
प्रला्वमकतला वदन आदिे वदएको छ, वकनवक 
कुनै पवन उद्शेय ्वला स्वला ््णको ्लावग अ्वैि सलािन 
कदलावप प्रयोग गनु्ण हुदँनै ।  

तयसै्े इस्लाम्े आचरणकला यसतला 
वनयम र वसद्लानतहरू पलाररत गरेको छ, जस्े 
मवुस्महरूको वरियलाक्लाप्लाई यदु्को 
बे्लामला पवन अनिुलावसत गरेको छ । मलावनसको 
ररस, घकृणला, डलाह, कठोरतला र मनमलानी गनने कुनै 
ठलाउँ नै छैन । 
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रसू्  (सल्ल्लाहु अ्वैह ि सल्म) को आदश्श जीिन र 
आचरणकला केही झ्कहरू

कुरआन नै उहलँाको आचरण हो– रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) ्े मलान्व समलाजको ्लावग 
एउटला अतु् नीय र उचच स्विला्व प्रसततु गनु्णियो । तयसै्े कुरआन्े उहलँाको अस् वय्वहलार र 
आदि्ण जी्वनको अनसुरण गन्ण हलाम्रो ्लावग अवन्वलाय्ण गरेको छ । उहलँाको आचरण्लाई ्वण्णन गददै 
उहलँाकी श्ीमती आईिला (रवजयल्लाहु अनहला) िननु हुनछ– “कुरआन नै उहलँाको आचरण हो ।” । 
अ्ला्णत उहलँाको वय्वहलाररक जी्वन नै कुरआनको पूण्ण वयलाखयला र अनुपम विक्ला हो ।  

नम्रता–
• कसै्े रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) ्लाई उविएर मलान र सममलान गरोस,् िनने कुरला पवन 

उहलँा्लाई मनजरु व्एन । उहलँा आफनला सहलाबी (सला्ी) हरू्लाई उविएर सममलान गन्ण रोकन ुहुन्थयो । 
तयसै्े उहलँाकला सहलाबी (सला्ी) हरू उहलँा्लाई आएको दखेरे उहलँाको ्लावग उविन चलाहदँला-चलाहदँ ै
पवन बसेर नै उहलँा्लाई सममलान ग न्े, वकनवक उहलँाको ्लावग उविन ुउहलँा्लाई कदलावप मन पददैन्थयो ।” 
(अहमद : १२३४५, बजजलार : ६६३७) 

> रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) समपणू्ण मलान्वमधये आचरण्े पररपणू्ण हुनहुुन्थयो ।



इस
्

लाम
मला

 त
पला

ईकं
ो आ

चर
ण

256

• अरबको प्रवतवठित वयवति हलावतमको पतु्र अदी 
(रवजयल्लाहु अनहु) ्े इस्लाम प्ूव्ण रसू्  
(सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) को ्वलासतव्वकतला 
जलाननको ्लावग उहलँा्लाई िट्ेनिुयो । उहलँाको 
सला्मला एउटी मवह्ला र केही नलानीहरू बसेकला व्ए 
। उहलँा्े रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) 
को नम्रतला र आचरण दखेरे िनन ु ियो– उहलँा 
कोही रोम र इरलानको रलाजला होइन, नम्रतला समपणू्ण 
इशदतुहरूको स्विला्व हो ।” (अहमद : १९३८१)

• उहलँा आफनला सला्ीहरूसँग वम्ेर बसन ु हुन्थयो 
। उहलँाको ्लावग कुनै व्विषे ठलाउँ खलास गररएको 
व्एन । यहलँासमम अपररवचत वयवति्े उहलँा्लाई 
वचनन गलाह्ो हुन्थयो र सोधन ुप्थययो– “तपलाईहंरूमधये 
महुममद को हुनहुुनछ ?” (बखुलारी : ६३) 

• अनस (रवजयल्लाहु अनहु) ्े िननिुएको छ– 
“मदीनलाकी एउटी दलासी (बलाव्कला) ्े रसू्  
(सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) को हलात समलातेर 
इचछला अनसुलार चलाहकेो ठलाउँमला ्लाने गरेकी व्इन ्
।” (बखुलारी : ५७२४) अ्ला्णत– उहलँा कमजोर र 
स-सलानला बला्-बलाव्कलाहरूको इचछला्लाई पवन 
कदर गनु्ण हुन्थयो । वबनला कुनै िदेिला्व दलासी्लाई 
पवन मलायला गनु्ण हुन्थयो । यसमला उहलँाको नम्रतलाको 
प्रमलाण छ । मवह्ला र दलासी समलाजकला सबैिनदला 
कमजोर पक् हुन ्तयसै्े यसको व्विषे उदलाहरण 
वदएको छ । 

• रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) ्े 
िननिुएको छ– “जसको हृदयमला कण बरलाबर 
घमणड हुनेछ ऊ कदलावप स्वग्णमला जलान सकदनै ।” 
(मवुस्म : ९१) 
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दया–
• रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) ्े िननिुएको छ– “दयला्वलानहरूमलाव् अल्लाह्े दयला गनु्णहुनछ, 

पकृ्थ्वीमला रहकेलाहरूमलाव् दयला गर, आकलािमला रहकेला् ेवतमीहरूमलाव् दयला गनु्ण हुनेछ ।” (वतवम्णजी : १९२४, 
अब-ुदलाऊद : ४९४१) 

रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) कला दयलाकला अनेकौं पक्हरू छन,् केही यस प्रकलार रहकेला 
छन–्

 बालि-बावलिकाहरूसगँको मा्या–

• एउटला गलाउँ्े्े रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह 
्व सल्म) वसत सोधयो– “के तपलाईहंरू 
आफनला बला्-बलाव्कलाहरू्लाई म्वलाइ ँखलान ु
हुनछ ?  हलामी्े त यसरी कवहलयै पवन 
मलायला गददैनौं, रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व 
सल्म) ्े ज्वलाफ वदनिुयो– “अल्लाह्े 
वतम्रो हृदयबलाट मलायला वझवकवदनिुएको छ 
वक कयला हो ?” (बखुलारी : ५६५२, मवुस्म 
: २३१७)  

अकयो्े रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व 
सल्म) ्लाई आफनो नलावत  हसन्लाई म्वलाइ ँ
खलँाद ै गरेको दखेयो र िनयो– “अल्लाह्े 
म्लाई १० ्वटला सनतलान वदनिुएको छ, तर मै् े 
अवह्ेसमम एउटला्लाई पवन म्वलाइ ँ खलाएको 
छैन । रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) 
्े ज्वलाफ वदनिुयो– “जस्े अरु्लाई मलायला 
गददैन, ऊ्लाई पवन कसै्े मलायला गददैन ।” 
(मवुस्म : २३१८) 



इस
्

लाम
मला

 त
पला

ईकं
ो आ

चर
ण

258

• रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) ्े एक वदन आफनी नलावतनी; उमलामला पवुत्र जैनब्लाई बोकेर 
स्लाह पढलाउन ुियो । सजदला गदला्ण िइुमँला रलाखन ुहुन्थयो र उविदला बोकन ुहुन्थयो ।” (बखुलारी : ४९४, 
मवुस्म : ५४३) 

• उहलँा्े स्लाह पढलाउने रिममला कुनै बचचलाको रुने-करलाउने आ्वलाज सनुन ुहुन्थयो िने स्लाह वछटो-
वछटो गरी परूला गनु्ण हुन्थयो । अब-ुकतलादह (रवजयल्लाहु अनहु) ्े रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व 
सल्म) को िनलाई्लाई उवरित गददै िननिुएको छ, उहलँा्े िनन ुियो– “म यतला स्लाह्लाई अव् 
्लामो गनने सोचमला हुनछु, उतला बचचलाको रुने आ्वलाज आउँछ, उसकी आमला्लाई अपठ्यलारो नहोस ्
िनेर म अव् वछटो-वछटो स्लाह परूला गछु्ण ।” (बखुलारी : ६७५, मवुस्म : ४७०) 

 मवहलिाहरूसगँको मा्या–
रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) ्े छोरीहरूको रलाम्रो रेखदखे र िद्र वय्वहलार गन्ण पे्रररत 

गनु्णिएको छ, उहलँा्े िननिुएको छ– “जस्े आफनला छोरीहरू्लाई रलाम्रो तररकला्े हुकला्णई, बढलाई 
रलाम्रो जी्वन वय्वस्ला वम्लाई वदनछ, उसको ्लावग ती छोरीहरू नरककला बलािक बननेछन ्।” (बखुलारी : 
५६४९, मवुस्म : २६२९)
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रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) ्े श्ीमतीको हकवहत र मम््ण लाई बवुझवदन र उनीहरूमलाव् 
व्विषे धयलान वदन आदिे वदनिुएको छ– “मवह्लाहरूवसत रलाम्रो वय्वहलार गर ।” (बखुलारी : १९१०)

रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) ्े आफनो घरपरर्वलारको सला् गनु्णिएको मलायला परैु 
संसलारबलासीको ्लावग एउटला अनपुम उदलाहरण हो । उहलँा ऊँटको नवजक बसेर घुडँला ्लापन ु हुन्थयो र 
उहलँाकी श्ीमती सवफयला (रवजयल्लाहु अनहला) उहलँाको घुडँलामलाव् आफनो खटु्ला टेकेर ऊँटमलाव् चढ्न ु
हुन्थयो ।” (बखुलारी : २१२०) जब उहलँाकी पयलारी छोरी फलावतमला (रवजयल्लाहु अनहला) उहलँा्लाई िट्ेन 
आउने गव ््णन,् तब उनको हलात ्लामरे चमुन ुहुन्थयो र आफू बसेको ठलाउँमला बसलाउन ुहुन्थयो ।” (अब-ु
दलाऊद : ५२१७) 

> रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) ्े व्वि्ुवला र 
दीन-द:ुखीहरूको हरेचलाह गनने वयवति्लाई वजहलाद (िम्ण 
यदु्) गनने वयवति बरलाबरको स्लान वदनिुएको छ ।

 दीनदुःखीहरूसगँको मा्या–
• रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) 

्े टुहुरो (यतीम) ्लाई पला्न-पोषण गनने 
पे्ररणला वदनिुएको छ । उहलँा्े िननिुएको 
छ– “म र टुहुरो्लाई पला्न-पोषण गनने 
वयवति स्वग्णमला यसरी सँगै रहनेछौं । उहलँा्े 
चोर औ ं् ला र बीचको औ ं् ला्लाई फटलाएर 
संकेत गनु्णियो ।” (बखुलारी : ४९९८)

• रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) ्े 
व्वि्ुवला र दीन-द:ुखीहरूको हरेचलाह गनने 
वयवति्लाई वजहलाद (िम्ण यदु्) गनने, वदउँसो 
ब्रत बसने र रलाती स्लाह पढ्ने वयवति 
बरलाबरको स्लान वदनिुएको छ ।” (बखुलारी 
: ५६६१, मवुस्म : २९८२) 

• दीनदःुखीहरूमलाव् दयला गनु्ण त्ला उनीहरूको 
हक वदनु् लाई रोजीमला अवि्वकृवद् र ित्रमुलाव् 
व्वजय प्रलावप्तको कलारण घोवषत गददै िननिुएको 
छ– “मरेो ्लावग दीनदःुखीहरू खोजरे लयलाऊ, 
्वलासत्वमला वतमीहरू उनीहरूको कलारण्े 
व्वजयी हुनेछौ र रोजी पलाइरहकेला छौ ।” (अब-ु
दलाऊद : २५९४)  
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> रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) ् े एउटला चरला्लाई आफनो बचचलाको व्वयोगमला यतला-उतला खोजद ैउदलास हनेु्ण 
ियो अवन िनन ुियो– “कस्े यो चरलाको बचचला्लाई खोसेको छ ? उसको बचचला्लाई वफतला्ण गरर दऊे ।”

  जनािरहरूवसतको मा्या–

• रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) ्े जनला्वरहरूवसत दयला गन्ण, वतनीहरूको िवति िनदला बढी 
िलारी नबोकलाउन त्ला द:ुख नवदन आदिे वदनिुएको छ । उहलँा्े िननिुएको छ– “अल्लाह्े 
हरेक कुरलाहरूमला सदवय्वहलार गन्ण आदिे वदनिुएको छ । यवद वतमी मकृतयदुणड वदनछौ िने तयसमला 
सदवय्वहलार गर, यवद जनला्वरहरू जबह गछछौ िने सदवय्वहलार गर र आफनो छुरी्लाई िलारर्ो पलार, 
तलावक जनला्वर्लाई बढी पीडला नहोस ्।” (मवुस्म : १९५५)

• एकजनला सहलाबी्े कवम्लाको बसती खरलानी िएको दखेरे सोधन ु ियो– “कस्े यस्लाई आगो 
्गलाएर खरलानी बनलायो ?” उनीहरू्े ज्वलाफ वदए– “हलामी्े नै तयसतो गयछौ” फेरर उहलँा्े रसू्  
(सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) को िनलाई्लाई उवरित गददै िनन ुियो– “हलामी्े आगोद्लारला कसै्लाई 
यलातनला वदन ुहुदँनै, वकनवक यो अल्लाहको ्लावग मलात्र खलास हो ।” (अब-ुदलाऊद : २६७५) 
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नयाय-ननसाफ–
• रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) अतयनतै नयलायी हुनहुुन्थयो । अल्लाहको आदिे अनसुलार आफनो-

वबरलानो हरेकसँग नयलाय-वनसलाफ गनु्ण हुन्थयो । अल्लाह्े िननिुएको छ– “ह ेआस्ला्वलानहरू हो ! वनसलाफ 
कलायम गनने्वला्ला र अल्लाहकला ्लावग सलाक्ी बकने्वला्ला बन, यद्वप तयो स्वयम ्वतमीहरू, वतम्रला आमला-
बलाब ु्वला नलातेदलारहरूकै व्वरुद्मला वकन नहोस ्।” (कुरआन : ४/१३५)

• केही सहलाबीहरू्े चोरीको अपरलािमला समलावतएकी एउटी प्रवतवठित मवह्लाको बलारेमला रसू्  
(सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) वसत वसफलाररस गददै िने, ‘उनीमलाव् हद (दणड) कलायम नगनु्णहोस’् 
यो सनेुर उहलँा्े ज्वलाफ वदनिुयो– “अल्लाहको कसम जसको हलातमला मरेो प्रलाण छ ! यवद मरेी छोरी 
फलावतमला्े चोरी गरेकी िए, म उसको पवन हलात कलावटवदन्े ँ।” (बखुलारी : ४०५३, मवुस्म : १६८८)  

• जनु बे्ला बयलाज अ्ैवि ियो, उहलँा्े स्व्णप्र्म आफनै कलाकला (अबबलास) ्लाई बयलाजको कलारोबलारबलाट 
मनलाही गनु्णियो । रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) ्  ेिनन ुियो– “आजदवेख बयलाजको कलारोबलार 
अ्विै छ र स्व्णप्र्म म अबबलासकला समपणू्ण अ्विै कलारोबलार्लाई रद् गद्णछु ।” (मवुस्म : १२१८)  

• रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) ्े व्वश्कै समदुलायको सभयतला र उत्लानको मलापदणड पलाररत 
गददै यसरी िननिुएको छ– “जबसमम गरीबहरू िनीहरूबलाट नडरलाइकन आफनो हक अविकलार 
असलुदनै, तबसमम कुनै पवन रलारट्रको व्वकलास र उत्लान समि्व छैन ।” (इबने मलाजला : २४२६) 

> रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) आफनो-वबरलानो सँग एकैनलास नयलाय-वनसलाफ गनु्ण हुन्यो ।
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परोपकार र दया–
• रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) पणुयको कलाय्णमला सिैं अग्रसर हुनहुुन्थयो । व्विषे गरी रमजलान 

मवहनलामला जनु बे्ला वजब्री् (अ्ैवहसस्लाम) वसत िट्ेन ु हुन्थयो । उहलँा वजब्री् (अ्ैवहसस्लाम) 
वसत रमजलानको प्रतयेक रलात िट्ेन ु हुन्थयो र उहलँा्लाई कुरआन सनुलाउन ु हुन्थयो । जनु बे्ला वजब्री् 
(अ्ैवहसस्लाम) िट्ेन ुहुन्थयो तयस बे्ला गवतिी् हला्वला िनदला पवन बढी पणुय गन्ण तल्ीन हुनहुुन्थयो 
।” (बखुलारी : १८०३६, मवुस्म : २३०८)  

• उहलँा्े विक्ु् लाई कवहलयै पवन खला्ी हलात फकला्णउन ुिएन । उहलँा्े एकजनला्लाई द्ुव ैप्व्णतको बीचमला 
रहकेला समपणू्ण िेंडला-बलाख्ला दलान गनु्णियो । तयो वयवति्े आफनो समदुलायमला गएर सबै्लाई यसरी 
इस्लामको वनमनत्रणला वदयो– ह ेमरेला सला्ीिलाइहरू हो, इस्लाम ग्रहण गर, महुममद (सल्ल्लाहु अ्ैवह 
्व सल्म)  एकदम ठू्ो दलानी हुनहुुनछ । कवहलयै समलाप्त न हुने िन-समपवत्त वदनहुुनछ ।” (मवुस्म : 
२३१२)

• बलावहर कतैबलाट ८० हजलार वदरहम (चलँादीको वसककला) प्रलाप्त ियो । रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व 
सल्म) ्े तयस्लाई गनुद्रीमला रलाखरे केही क्णम ैमलागनेहरूमला बलँावड वदनिुयो । कुनैपवन विक्ु् लाई 
खला्ी हलात फकला्णउन ुिएन ।” (हलावकम : ५४२३) 
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• एकजनला आएर उहलँावसत केही मलागयो । उहलँा्े िनन ुियो– “मसँग त अवह्े केही पवन छैन, तै पवन 
वतमी आफनो आ्वशयक समलान मरेो नलाममला वकन, म पवछ चतुिला गरँु्ला” यो सनेुर उमर (रवजयल्लाहु 
अनहु) ्े िनन ुियो– “जनु कुरला तपलाईसंँग छैन, तयस्लाई गनु्ण पनने अल्लाह्े आदिे वदनिुएको 
छैन” तर उहलँा्लाई यो कुरला मन परेन र मगनते्े िनयो– “नडरलाइकन खबु खच्ण गनु्णहोस,् वसंहलासनमलाव् 
रहकेो अल्लाह्े बढी वदन ुहुनेछ” यो सनेुर रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) मसुकुक हलँासन ु
ियो र उहलँाको अनहुलार खिुी्े गदगद ियो ।” (अहलादीस मखुतलारह : ८८) 

• हुनैन यदु् (गज्वला हुनैन) बलाट जब रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) फक्ण न ुियो, तयस बे्ला 
गलाउँ्े र नयलँा मवुस्महरू आएर यदु्बलाट बरलामद िन-समपवत्त मलागन ्ला्े । य्लािीघ्र उनीहरूको 
ठू्ो िे् ला जममला ियो र रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) एउटला रुखमला अडेस व्न बलाधय हुन ु
ियो र उहलँाको खलासटो िइुमँला झययो । तयसपवछ रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) ्े िीड्लाई 
समबोिन गददै िनन ुियो– “मरेो खलासटो दऊे, यवद मसँग यी रुखहरू बरलाबर  िन-समपवत्त  िएको 
िए म तयस्लाई वतमीहरूमला नै बलँाडीवदने व्ए ँअवन वतमीहरू्े म्लाई कनजसु, झठूो र कलायर पलाउने 
व्एनौ ।” (बखुलारी : २९७९) 

यसरी रसू्  (सल्ल्लाहु अ्ैवह ्व सल्म) ्े जी्वनको समपणू्ण क्ेत्रहरूमला उचच आचरण र 
स्विला्वकला उतककृ ष्ट ए्वम ्अतु् नीय उदलाहरणहरू प्रसततु गनु्णिएको छ । 



तपाईकंो नयाँ जीवन 



 अध्या् सचूी

इस्याममया कसरी प्रवेश गर्न सककन्छ ?

तौबया (प्रया्कचित)

तौबया र पथप्रदश्नरको कृतज्ञतया

इस्यामकतर आह्यार
 आह्यारको महतव

 प्रभयावकयारी आह्यारकया गणुहरू

 घरपररवयार्याई आह्यार

तपयाईकंो घरपररवयार र ्छरक्छमेक
 बया्-बयाक्कयाहरूको इस्याम

इस्यामपक्छको रयाम पररवत्नर 

प्रयाकृकतक तररकयाहरु (सरुरु् -कित्रह)

१२
इस्याममया प्रवेश गरेको क्षण मयाकरसको जीवरको सबैभनदया 

महतवपणू्न क्षण हुन्छ । करचि् रै, ्ो उसको वयासतकवक जनम 
हो, जस्याई उस्े आफरो अकसततवको बयारेमया थयाहया पयाएपक्छ 
हयाकस् गरेको ्छ । अब इस्यामको महयार कवधयार र आदशे 
अरसुयार कसरी जीवर ्यापर गर्न सककन्छ ? 
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मयाकरस कक्मया (दवुै गवयाहीहरू) भरेर 
इस्याममया प्रवेश गर्न सक्छ । अथया्नत ्स्याई 
हृद्दकेि मयारेर, मिु्े घोषणया गरेर र त्सै 
बमोकजम कम्न गरेर जो कोही पकर मकुस्म बनर 
सक्छ । 

दुव ैगवाहीहरू ननमन छन्– 

१  ‘अशहद ु अल्या इ्याह इल्ल्याह’ (म 
गवयाही कदन्ुछ, अल्याह बयाहके अरु कोही 
सत् उपयास् ्ैछर, म उहयँाको सयाथमया 
कसै्याई सयाझदेयार रगरर उहयँाकै उपयासरया 
ग्ुछ्न) । 

२  ‘व अशहद ु अनर महुममदर ् रसू् लु्याह’ 
(म गवयाही कदन्ुछ, महुममद सल्ल्याहु 
अ्ैकह व सल्म समसत संसयारकया ्याकग 
अल्याहकया सनदषे्या हुर,् उहयँाको पणू्न 
अरसुरण गरने्ुछ र उहयँाको कवकध-कवधयार 
अरसुयार अल्याहको उपयासरया गरने्ुछ) । 
(्स बयारे अकधक जयारकयारीको ्याकग 
अध्या् एक पषृ्ठ र० ४६-५४ हरेु्नहोस)्  

नयाँ मुस्लिमको ्नान–

इस्याममया प्रवेश गरेको क्षण मयाकरसको 
जीवरको सबैभनदया महतवपणू्न प् हुन्छ । करचि् 
रै, ्ो उसको ्याकग एउटया र्यँा र वयासतकवक 
जीवर हो । जस्याई उस्े आफरो अकसततवको 
बयारेमया थयाहया पयाएपक्छ हयाकस् गरेको ्छ । 
त्सै्े इस्याममया प्रवेश गररसकेपक्छ रहुयाउर ु

> इस्ाममा कसरी प्रवेश गन्न सनकनछ ?

प्छ्न । जसरी उस्े आफरो आतमया्याई कशक्न  
र पयापबयाट पकवत्र गरेको ्छ, त्सरी रै आफरो 
शरीर्याई रहुयाएर सिया-सगुघर गरु्न बेस हुन्छ ।  

रसू्  (सल्ल्याहु अ्ैकह व सल्म) 
्े अरबकया एकजरया सरदयार्याई, जब उस्े 
इस्याम ग्रहण गरने इच्छया व्क्त ग्यो, तब रहुयाउरे 
आदशे कदरभु्ो । (बैहकी : ८३७) 
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तौबयाको अथ्न– अल्याहकतर िकने र आउरु् याई तौबया (प्रया्कचित) भकरन्छ । जस्े पकर आफरो पयाप 
र कुफ्रको ्ंकया्याई ्छोडेर सयँाचो मर्े अल्याहकतर िकने र आउँ्छ उस्े तौबया ग्यो भनरे बकुझन्छ । 

एउटया मयाकरस्याई जीवरको पयाई्या-पयाई्यामया तौबया र मयािीको आवश्कतया पद्न्छ, ककरभरे 
मयाकरसबयाट गलती हुन्छ, जकह्े पकर गलती भ्ो भरे अल्याहकसत मयािी मयागर ुर तौबया गरु्नप्छ्न ।

प्रभावकारी तौबाका शत्तहरू–

कशक्न , कुफ्र र अन् पयापहरूबयाट तौबया (प्रया्कचित) गर्न केही शत्नहरू आवश्क ्छर,् ती ्स प्रकयार 
रहकेया ्छर–्

१   पयाप्याई पणू्न रुपमया ्छोड्र–ु

्गयातयार पयाप गरररहरु् े तौबया मयान् हुदँरै । त्सै्े समसत पयाप्याई पणू्न रुपमया ्छोड्र ुपद्न्छ ।  ्कद 
अनजयारमया िेरर केही गलती वया पयाप गरर्ो भरे पकह्ेको तौबया भङ्ग हुदँरै तर तौबयाको रवीकरण 
गरु्नपद्न्छ ।

> तौबा (प्रायनचित)
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२  परुयारो पयापमयाकथ प्ुछतो गरु्न–

तौबयाको कलपरया त्ो व्कक्तकसत मयात्र गर्न सककन्छ, जस्याई आिू्े गरेको पयापमयाकथ प्ुछतो हुन्छ, 
तर जो कोही अरुकसत आफरो पयापको बियार गददै कहड्ं्छ वयासतवमया उस्े प्ुछतो गरेको ्ैछर । रसू्  
(सल्ल्याहु अ्ैकह व सल्म) ्े भनरभुएको ्छ– “प्ुछतो गरु्न र ्क्जत हुर ुतौबया हो ।” (इबरे 
मयाजया : ४२५२) 

३  आइनदया रगरने दृढ संकलप गरु्न–  

तौबयापक्छ पकर पयापको दकुर्यँामया िक्न रे री्त ्छ भरे तौबया सवीकृत हुदँरै ।

दृढ सकंल्पलिाई साकार ्पानने ्पाइलिाहरू–

• जसतो सकैु पररकसथकत र बयाध्तया भए पकर पयापको दकुर्यँामया ककहल्ै पकर िकक्न नर दृढ सकंलप क्र ु
प्छ्न । रसू्  (सल्ल्याहु अ्ैकह व सल्म) ्े भनरभुएको ्छ– “जो व्कक्तमया ्ी तीरवटया गणुहरू 

> जसरी आगोमया होकमरु् याई घणृया ग्छ्न त्सरी रै कुफ्रको दकुर्यँामया िकक्न रु् याई घणृया ग्छ्न भरे ईमयारको कमठयास प्रयाप्त हुन्छ ।
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पयाइन्छर ्भरे त्स्े ईमयारको कमठयास पया्ो; त्समध्े एउटया व्कक्त त्ो हो जो िेरर कुफ्र (परुयारो धम्न) 
मया िक्न र त्सरी घणृया ग्छ्न जसरी आगोमया होकमर ु।” (बिुयारी : २१, मकुस्म : ४३)

• पयापको अवसर कदरे र ईमयार्याई कमजोर पयारने व्कक्त र ठयाउँदकेि टयाढया बसर ुपद्न्छ ।
• इस्याममयाकथ मतृ्सुमम कया्म रहर अल्याहकसत बढी दआु गरु्नप्छ्न, चयाह ेजरुसकैु भयाषयामया ककर 

रहोस ्। तीमध्े कुरआर र हदीसकया केही दआुहरू ्स प्रकयार रहकेया ्छर–्
• (रबबरया ्या तकुजग ्कु्बूरया बया’द इज ्हदतैरया) 

अथ्न : “ह ेअल्याह ! सत् मयाग्न दिेयाएपक्छ कुबयाटोकतर रमोड ।” (कुरआर : ३/८) 

• (्या मकुकल्ब् ्कू्बू ! सकबबत कलबी अ्या दीरक्) 
अथ्न : “ह ेहृद््याई िेरनेवया्या ! मरेो मर्याई आफरो धम्नमयाकथ कसथर गरर दऊे ।” (कतकम्नजी : २१४०) 

तौबापछि के गर्नुपिनु ?
जरु बे्या मयाकरस्े सवच्छ मर्े तौबया ग्छ्न, अल्याह्े उसकया समपणू्न पयापहरू्याई पियाक् 

कदरहुुन्छ, चयाह ेत्ो जकतसकैु ठू्ो पयाप ककर रहोस,् ककरकक उहयँाको करुणया र द्या्े हरेक वसतु् याई 
घरेेको ्छ । अल्याह्े भनरभुएको ्छ– “ह े मरेया भक्तहरू ! जस्े आिूमयाकथ अन्या् गरेको ्छ 
अल्याहको कृपयादकेि कररयाश रहोऊ, करचि् रै अल्याह्े समपणू्न पयापहरू्याई क्षमया गरर कदर ुहुरे्छ । 
उहयँा अत्नत क्षमयाशी् तथया करुणयाम् हुरहुुन्छ ।” (कुरआर : ३९/५३) 

सयँाचो तौबयापक्छ एउटया मकुस्म ्सरी पयापमकु्त हुन्छ, मयारौं उस्े कुरै पयाप गरेको कथएर । बरु 
अल्याह्े उरीहरूमयाकथ एउटया अकयो उपकयार गरु्नहुन्छ; त्ो के हो भरे क्रीहरूकया समसत पयापहरू्याई 
पणु्मया पररणत गररकदरहुुन्छ । 

अल्याह्े भनरभुएको ्छ– “तर जस्े प्रया्कचित ग्यो, ईमयार ल्या्ो र सतकम्न ग्यो भरे अल्याह्े 
उरीहरूकया पयाप्याई पणु्मया पररणत गररकदरहुुन्छ । करचि् रै उहयँा अत्नत क्षमयाशी् एवम ्परम द्या् ु
हुरहुुन्छ ।” (कुरआर : २५/७०) 

जस्े ्सतो सवुण्न अवसर पयाएको ्छ, उस्े आफरो तौबया्याई जसरी भएपकर शतैयारको जया्बयाट 
सरुकक्षत रयाखर सचते हुरपुद्न्छ, चयाह ेत्सको ्याकग जकतसकैु ठू्ो मलू् चकुयाउर ुपरोस ्।
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ईमारको छमठास–
जसको मरमया अल्याह र रसू्  (सल्ल्याहु अ्ैकह व सल्म) को जकत 

मया्या र आदर हुन्छ, उस्े त्कति रै अल्याहकया सचचया भक्तहरू्याई मया्या 
र आदर गद्न्छ । जसरी आगोमया होकमरु् याई घणृया ग्छ्न, त्सरी कुफ्र, कशक्न  
र पयापको दकुर्यँामया िक्न रु् याई घणृया ग्छ्न भरे उस्े ईमयारको कमठयास प्रयाप्त 
ग्यो । उस्े आिू्याई अल्याहदकेि रकजक पयाउरे्छ । अल्याहको आदशे र 
पथप्रदश्नरको वरदयारबयाट मर सनतषु् र आरकनदत हुरे्छ । 

रसू्  (सल्ल्याहु अ्ैकह व सल्म) ्े भनरभुएको ्छ– “जो व्कक्तमया 
्ी तीरवटया गणुहरू पयाइन्छर ्भरे त्स्े ईमयारको कमठयास पया्ो । अल्याह र 
उहयँाको रसू् कसत सबैभनदया बढी मया्या ग्छ्न, अल्याहकै ्याकग कसैकसत मया्या 
ग्छ्न र कुफ्रबयाट करसकेपक्छ िेरर त्समया जयार ुआगोमया होकमर ुजसतै घणृया ग्छ्न ।” 
(बिुयारी : २१, मकुस्म : ४३)   
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> तौबा र पथप्रदश्ननको कृतज्ञता 

प्रया्कचित र इस्यामको वरदयार पयाएकोमया करमर तररकया्े कृतज्ञतया 
व्क्त गर्न सककन्छ–

१  इस्याममयाकथ कया्म रहर ु र ्समया आउरे 
कष्हरूमयाकथ धै् ्न गरु्न–

जो कोही एउटया बहुमलू् िजयारयाको मयाक्क भ्ो भरे 
उस्े आफरो धररयाकश्याई चोर, डयँाकया र कहरयाकमरयाबयाट सरुकक्षत 
रयाखर सचते हुन्छ । इस्याम समसत मयारवजयाकतको ् याकग अमलू् 
वरदयार हो । ्ो कुरै कवचयारधयारया र मयाकरसको व्कक्तगत 
रुकच मयात्र होइर, ्ो त ईश्वरको सयँाचो धम्न तथया समपणू्न 
जीवर व्वसथया हो । ्स्े हयाम्ो जीवरकया समपणू्न 
करि्याक्यापहरू्याई सनतकु्त ग्छ्न । त्सै्े 
अल्याह्े आफरो कप्र् सनदषे्या्याई इस्याम र 
कुरआर्याई ब् पवू्नक थयाकम रयाखर र ्समया कुरै 
समझौतया रगर्न आदशे कदरभुएको ्छ । अल्याह्े 
भनरभुएको ्छ– “कतमी्याई जरु कुरआर प्रदयार गररएको 
्छ त्स्याई दृढतयाकया सयाथ समयात, करचि् रै कतमी सीधया मयाग्नमया ्छौ ।” (कुरआर : ४३/४३) 

इस्यामपक्छ  द:ुि र कष् हुन्छ भरे आकतिर ु हुदँरै, ककरभरे ्ो अल्याहको कर्म हो । हयामी 
भनदया उतकृष् व्कक्तहरू्े इस्यामको बयाटोमया धरै द:ुि पयाए तर उरीहरू्े धै् ्न रयाि े र प्र्यास गददै 
गरे । हरेु्नहोस,् ्ी अल्याहकया सनदषे्या र ियास भक्तहरू हुर ् । उरीहरू्े शत्र ुभनदया पकह्े आफरै 
घरपररवयार र रयातेदयारहरूबयाट अरेकौं प्रकयारकया कष्हरू पयाए, तर उरीहरू हरेस ियाएर ककहल्ै पकर आफरो 
कजममवेयारीबयाट कवमिु भएरर,् बरु चट्यार झैं इस्याममयाकथ कया्म रह े। हो सयाथीहरू ! ्ो हयाम्ो ईमयारको 
जयँाच हो, ् समया हयामी्े पणू्न रुपमया सि्तया प्रयाप्त गरु्नप्छ्न र सि्तयाको ् याकग करमर दआु पकर गरु्नप्छ्न– (्या 
मकुकल्ब् कू्बू ! सकबबत कलबी अ्या दीरक) अथ्न : ह ेहृद््याई िेरनेवया्या,  मरेो मर्याई आफरो 
धम्नमयाकथ कसथर गरर दऊे ।” (कतकम्नजी : २१४०) 

्स सनदभ्नमया अल्याह्े भनरभुएको ्छ– “के मयाकरसहरू ईमयार ल्याए भनदमैया उरीहरू्याई परीक्षया रक्इकर 
त्कतकै ्छोकडरे्छ भनरे ठयारेकया ्छर ्?  वयासतवमया, हयामी्े क्रीहरू भनदया पकह्ेकया मयाकरसहरू्याई 
ककठर परीक्षया क्इसकेकया ्छौं । अकर को सत्वयादी हो र को कमथ्यावयादी अल्याह्े अवश् रै कचनर ु
हुरे्छ ।” (कुरआर : २९/२-३)      
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२  बकुधि र प्रभयावकयारी उपदशेद्यारया 
इस्यामकतर आह्यार गरु्न–

इस्याम पयाएकोमया अल्याहको प्रशसंया व्क्त 
गर्न र दृढतयाकया सयाथ ्समयाकथ कया्म रहर 
इस्यामको आह्यार्े मद्दत पु् या्नउँ्छ । मयारौं, कुरै 
व्कक्त्याई भ्यारक रोग्े करकै सतया्ो, रोगी 
बरया्ो, कदररयात्याई व्थ्न बरया्ो, ्सतो रोगबयाट 

आह्ारको महत्व– 
इस्यामकतर आह्यार गरु्न उतकृष् सतकम्न हो । 

कुरआर र हदीसकया पषृ्ठहरू ्सको महतव्े 
ओतप्रोत ्छर,् तीमध्े केही ्स प्रकयार रहकेया 
्छर–्

१  इस्यामकतर आह्यार गरु्न ्ोक-
पर्ोक दवैु जीवरको सि्तयाको 
बयाटो हो । अल्याह्े भनरभुएको 
्छ– “कतमीहरूमध्े एउटया ्सतो समहू 
हुरपु्छ्न, जस्े इस्यामकतर आह्यार गरुर,् 
सतकम्नको आदशे र कुकम्नबयाट मरयाही 
गरुर ्। ्याद रयाि, क्रीहरू रै सि् हुरे 
्छर ्।” (कुरआर : ३/१०४) 

२
 मयाग्नदश्नकको कुरया सबैभनदया उतिम र कप्र् 

्छ । अल्याह्े भनरभुएको ्छ– “त्स 
व्कक्तको कुरया भनदया उतिम कुरया अरु 
कसको हुर सक्छ, जस्े अल्याहको 
मयाग्नकतर आह्यार ग्छ्न, सतकम्न ग्छ्न 
र भन्छ– “म मकुस्म (अल्याहको 

आज्ञयाकयारी भक्त) हु ँ ।” (कुरआर : 
४१/३३) 

त्सै्े कसङ्गो संसयारम ै मयाग्नदश्नकको कुरया 
भनदया उतिम कुरया अरु कसैको हुरै सकदरै, ककरकक 
उस्े मयाकरस्याई मयाकरसको गु् यामीबयाट मकुक्त 
प्रदयार गद्न्छ र अस् मयाक्कको दरबयारमया 
ल्याउरे प्र्यास गद्न्छ । कशक्न  र कुफ्रको 
अधँ्यारोबयाट करकया्ेर ईमयार र तौहीदको 
उ््या्ोमया ल्याउरे सीधया मयाग्नदश्नर गद्न्छ ।

३  इस्यामकतर आह्यार गरु्न उहयँाको 
आदशेको अरसुरण हो । अल्याह्े 
रसू्  (सल्ल्याहु अ्ैकह व सल्म) 
्याई समबोधर गददै भनरभुएको ्छ– “ह े
सनदषे्या, अल्याहको मयाग्नकतर बकुधि र 
प्रभयावकयारी उपदशेद्यारया आह्यार गर र 
उरीहरूसँग रयाम्ो तररकया्े तक्न  कवतक्न  
गर ।” (कुरआर : १६/१२५) 

मयाग्नदश्नक्े बकुधि र प्रभयावकयारी उपदशेद्यारया 
इस्यामकतर आह्यार र उरीहरूसँग तक्न  कवतक्न  

> इस्ामनतर आह्ान

सवयासथ््याभको सही ओिती पतिया ्गया्ो भरे 
ऊ त्स्याई अरु मयाकरसहरूसमम पु् या्नउर आतरु 
हुन्छ, कवशषे गरी आफरो घरपररवयार, रयातेदयार र 
कहतैषी्याई । ्सको कववरण ्स प्रकयार ्छ–
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गरु्नपद्न्छ । उरीहरूको कसथकतको जयारकयारी, कुर 
कुरया उरीहरूकया ्याकग उकचत ्छ/्ैछर ध्यार कदर ु
पद्न्छ र समुधरुतयाकया सयाथ समझयाउर ुप्छ्न ।

४  ्ो समसत सनदषे्याहरूको कत्नव् कथ्ो र 
उरीहरूकया सरदयार महुममद (सल्ल्याहु 
अ्ैकह व सल्म) हुरहुुन्छ । 
अल्याह्े उहयँा्याई कसङ्गो संसयारमयाकथ 
गवयाह, आसथयावयार्याई सवग्नको शभु 
सचूरया कदर, कयाकिर (अवज्ञयाकयारी) 
हरू्याई ररकको आगोबयाट सचते गर्न 
र अल्याहको मयाग्नकतर आह्यार गर्न 
प्रकयाशमयार दीप बरयाएर पठयाउर ुभएको 
कथ्ो । 

अल्याह्े भनरुभएको ्छ– “हे सनदेष्या, 
हयामी्े कतमी्याई समसत संसयार बयासीकया 
्याकग गवयाह, आसथयावयार्याई सवग्नको 
शुभ सूचरया कदर, गैर-मुकस्म तथया कयाकिर 
(अवज्ञयाकयारी) हरू्याई ररकको आगोबयाट 
सचेत गर्न र अल्याहको मयाग्नकतर आह्यार 
गर्न प्रकयाशमयार दीप बरयाएर पठयाएकया ्छौं 
। आसथयावयारहरू्याई अल्याहको ति्न बयाट 
ठू्ो वरदयारको शुभ सूचरया देऊ ।” (कुरआर 
: ३३/ ४५-४७) 

  ्ो ककहल्ै समयाप्त रहुरे पणु्को सयागर 
हो । जो कोही तपयाईकंो आह्यार्े 
इस्याम ग्रहण ग्छ्न भरे तपयाईकंो ्याकग 
उसको जकतकै स्याह, उपयासरया र अन् 
कम्नको पणु् हुरे्छ । 

रसू्  (सल्ल्याहु अ्ैकह व सल्म) ्े 
भनरभुएको ्छ– “जस्े इस्यामको करमनत्रणया 

५

कदन्छ, उस्याई पकर इस्याममया आउरे व्कक्त 
जकत रै पणु् प्रयाप्त हुरे्छ, तर कसैको पणु्मया 
केही कमी हुरे ्ैछर ।” (मकुस्म : २६७४) 

 मयाग्नदश्नकको पणु  ्अल्याह्े सव्म ्कदर ु
हुरे्छ । अल्याह्े आफरो कृपया्े ककत 
कदर ु हुन्छ ्स्याई कोही पकर अरमुयार 
गर्न सकदरै । अल्याह्े सनदषे्याहरूको 
भरयाई्याई उकरित गददै भनरभुएको ्छ– 
“्कद कतमीहरू कवमिु हुन्छौ भरे मै् े 
कतमीहरूकसत प्रकतदयार मयागेको ्ैछर । मरेो 
प्रकतदयार अल्याहकहयँा रहकेो ्छ र म्याई 
मकुस्म (आज्ञयाकयारी) बनरे आदशे 
कदएको ्छ ।” (कुरआर : १०/११२) 

रसू्  (सल्ल्याहु अ्ैकह व सल्म) ्े 
भनरभुएको ्छ– “्कद कतम्ो प्र्यास्े एउटया 
मयाकरस्याई पकर सीधया मयाग्न प्रयाप्त भ्ो भरे ्ो 
कतम्ो ्याकग रयातो (महगँो) ऊँट भनदया उतिम ्छ ।” 
(बिुयारी : २८७४, मकुस्म : २४०६)  

६
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प्रभा्वकारी आह्ारका 
गण्हरू–  

अल्याह्े प्रभयावकयारी आह्यारकया केही 
शत्नहरू ब्यार गरु्नभएको ्छ, तीमध्े केही 
करमरक्कित ्छर–्

१   कववेक र पररज्ञयार–

मयाग्नदश्नक्े जरु कुरयाकतर आह्यार 
गरररहकेो ्छ त्सको बयारेमया पणू्न ज्ञयार 
हुरपु्छ्न र कोसँग कसतो व्वहयार गरु्नप्छ्न 
भनरे ज्ञयार हुरपु्छ्न । अल्याह्े भनरभुएको 
्छ– “भकरदऊे, मरेो मयाग्न ् ही हो । म र मरेया 
अरु् या्ीहरू पणू्न ज्ञयार र चतेरशी्तयाकया 
सयाथ अल्याहति्न  आह्यार गद्न्छौं ।” 
(कुरआर : १२/१०८)  अल्याह्े रसू्  
(सल्ल्याहु अ्ैकह व सल्म) ्याई 
समबोधर गरेर हयामी्याई पयाठ कसकयाउर ु
भएको ्छ कक पणू्न ज्ञयार र चतेरशी्तयाकया 
सयाथ रै इस्यामकतर आह्यार गरु्नप्छ्न ।

ज्ञयारको अथ्न ्ो पकर होइर कक कसङ्गो 
इस्याम रकसकुनजे् इस्यामकतर आह्यार 
गरु्न हुदँरै । बरु तपयाईसंँग जकत ज्ञयार ्छ, 
्हयँासमम कक कुरआरको एक आ्तको 
पकर ज्ञयार ्छ भरे त्सकतर आह्यार गरु्नप्छ्न । 

रसू्  (सल्ल्याहु अ्ैकह व सल्म) ्े भनरभुएको ्छ– “इस्यामको प्रचयार-प्रसयार गर, चयाह े
इस्यामको एउटया मयात्र कुरया ककर रै होस ्।” (बिुयारी : ३२७४) 

्सरी सहयाबीहरू इस्याम ल्याउरे गथने अकर थोरै कदरमया इस्यामकया आधयारभतू कुरयाहरू कसकेर 
आफरो समदुया्मया िकने र मयाकरसहरू्याई इस्यामकतर आह्यार गथने र इस्याम आतमसयात गर्न पे्रररत गद्नथे । 
उरीहरूको आचरण र कमठो बो्ी् ेमयाकरसहरू प्रभयाकवत भएर िरुूिरुू इस्याम्याई आतमसयात गथने ।
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२  बकुधि र प्रभयावकयारी उपदशे–

अल्याह्े भनरभुएको ्छ– “ह ेसनदषे्या, अल्याहको मयाग्नकतर बकुधि र प्रभयावकयारी उपदशेद्यारया आह्यार 
गर र उरीहरूसँग रयाम्ो तररकया्े तक्न  कवतक्न  गर ।” (कुरआर : १६/१२५) अथया्नत बकुधि पु् या्नएर कसथकत 
र सथयार अरसुयार इस्यामकतर आह्यार गरु्नपद्न्छ । 

मयाकरसहरूको कबचयार, सोचरे र बझुरे शकक्त अ्ग-अ्ग हुन्छ । मयाग्नदश्नक्े मौकया अरसुयार उप्कु्त 
सयाधर अपरयाउर ुप्छ्न र सम्को सदपु्ोग उसको ्याकग अत्नतै प्रभयावकयारी हुन्छ ।

करमकनत्रत व्कक्तहरू्याई प्रभयावकयारी उपदशे कदरकुया सयाथ रम् व्वहयार, शयानत वयातयावरणमया तक्न  
कवतक्न , उरीहरूको कचति रदिुयाइकर र ररस्याई उतिकेजत रगररकर इस्यामकतर आह्यार गरु्नप्छ्न । 
अल्याहको ्सै वरदयार्े गदया्न रसू्  (सल्ल्याहु अ्ैकह व सल्म) मयाकरसहरूकया सयाथ अत्नत 
कवरम् हुरहुुनथ्ो । ्कद कठोर र करद््न ी भएको भए मयाकरसहरू उहयँादकेि टयाढया हुनथे । 

अल्याह्े भनरभुएको ्छ– “ह ेमहुममद, कतमी्े अल्याहको अपयार कृपया्े रै उरीहरूप्रकत उदयार 
गरेकया ्छौ । ्कद कतमी रुिर एवम ्कठोर हृद्ी भएको भए क्रीहरू कतम्ो वररपररबयाट कततर-कबतर हुरे 
कथए ।” (कुरआर : ३/१५९) 
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घरपरर्वारलाई आह्ार–
अल्याह्े जस्याई इस्याममया प्रवेश गर्न 

सवुण्न अवसर प्रदयार गरु्नभएको ्छ, उस्े आफरो 
घरपररवयार तथया रयातेदयारहरू्याई इस्यामकतर 
आह्यार गरु्नप्छ्न, ककरभरे उरीहरू उसकया रकजक 
र प्यारया व्कक्तहरू हुर ् । आह्यारको रिममया 
उरीहरूबयाट पयाएको कष्मयाकथ धै् ्न गददै चयाकहरे 
सबै सयाधरहरू्याई सम् र सथयार अरसुयार बकुधि 
पु् या्नएर प्र्ोग गरु्नप्छ्न । अल्याह्े भनरभुएको 
्छ– “आफरो घरपररवयार्याई स्याहको आदशे 
दऊे र त्समया अकडग होऊ ।” (कुरआर : 
२०/१३२)  

ककतप् मयाग्नदश्नकहरूको आह्यार्े 
आिनतहरू इस्याम सवीकयार गददैरर,् तर टयाढयाकया 
व्कक्तहरू सवीकयार ग्छ्नर ्जस्े गदया्न ऊ कररयाश 
हुन्छ, तर प्रभयावकयारी मयाग्नदश्नक त्ो हो, जरु 
समपणू्न सयामग्रीहरू्याई प्र्ोगमया ल्याएर र्यँा-
र्यँा तररकया अपरयाएर उरीहरूको पथप्रदश्नरको 
्याकग प्र्यासरत हुन्छ, उरीहरूको मयाग्नदश्नरको 
्याकग अल्याहकसत प्रयाथ्नरया ग्छ्न र ककठर भनदया 
ककठर पररकसथकतमया पकर हरेस ियँादरै ।  

जसरी रसू्  (सल्ल्याहु अ्ैकह व सल्म) 
्े आफरो कयाकया अब-ुतयाक्ब्याई इस्यामकतर 
आह्यार गदया्न हरेस ियार ुभएर । जस्े उहयँाको 
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मद्दत गरु्न हुनथ्ो र कुरेशको सयाम ु
हरेक जकट् पररकसथकतमया सघयाउर ु
हुनथ्ो, तर इस्याम ल्याउर ु भएर 
। के रसू्  (सल्ल्याहु अ्ैकह व 
सल्म) ्े हयार मयानर ुभ्ो ?  ककर 
हयार मयानर ु?  उहयँा कयाकयाको जीवरको 
अकनतम क्षणसमम प्र्यासरत रहर ुभ्ो 
। उहयँा्े भनर ुभ्ो– “ए कयाकया, एक 
चोकट (्या इ्याहया इ्ल्याह) भकर 
कदरसु ् म तपयाईकंो ्याकग ्स्याई 
प्रमयाण बरयाउँ्ुछ ।” (बिुयारी : ३६७१, 
मकुस्म : २४)  तर उहयँा्े भकतजयाको 
आह्यार्याई सवीकयार गरु्न भएर र 
कुफ्रको अवसथयामया रै मरु्न भ्ो ।

त्सपक्छ अल्याह्े ्ो श्ोक 
अवतरण गरु्नभ्ो– “ह े महुममद, 
कतमी्े जस्याई मया्या ग्छछौ त्स्याई 
सत् मयाग्नमया डो्या्नउर सकदरैौ । तर 
अल्याह्े जस्याई चयाहरहुुन्छ, सत् 
मयाग्नमया डो्या्नउर ुहुन्छ । उहयँा सत् मयाग्न 
ग्रहण गरनेहरू्याई रयाम्री कचनर ु हुन्छ 
।” (कुरआर : २८/५६) 
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मयाग्नदश्नक्े इस्यामको आह्यारमया बकुधि पु् या्नएर सकेसमम प्र्यास गरु्नप्छ्न । तर हृद्को तयालचया 
अल्याहको हयातमया ्छ, जस्याई चयाहरहुुन्छ, सत् मयाग्नमया डो्या्नउर ुहुन्छ । 

र्यँा मकुस्म्े इस्याममया पयाई्या टेकेको कदरदकेि रै मकुस्म, गैर-मकुस्म, पररकचत-अपररकचत, 
रयातेदयार, रकजककया वया टयाढयाकया व्कक्तहरूकसत भद्र व्वहयार गरु्नप्छ्न र आफरो समबनध गयाढया बरयाउर ु
प्छ्न । ककरभरे इस्याम्े ककहल्ै पकर सयाथीभयाइ सबैबयाट अ्ग भएर एक्ै बसर भनदरै । 

मयाकरसहरूकसत परोपकयार, उचच व्वहयार र सदभयाव रै इस्यामको अस् पररच् र आह्यार हो । 
्सै्याई पणू्नतया कदर अल्याह्े रसू्  (सल्ल्याहु अ्ैकह व सल्म) ्याई सनदषे्या बरयाएर पठयाउर ु
भएको कथ्ो । 

उचच सवभयाव र आदश्न व्वहयार्याई कया्या्ननव्र गर्न घरपररवयार रै पकह्ो िड्ुकक्ो हो । (पषृ्ठ 
र०: २४५ हरेु्नहोस)्

 कुन अव््ामा कासिरका बालि-बासलिकाहरूलिाई मुस्लिम भनन ससकन्छ ? 
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बाल-बाछलकाहरुको इसलाम-
समपणू्न मयाकरसहरुको सकृष् प्रकृकत र इस्याममयाकथ रै हुन्छ। अन् धम्नहरु वयातयावरण, अनधकवश्वयास 

र आमयाबवुयाको कशक्षया-कदक्षया्े पक्छ उतपनर भएको ्छ ।  रसू्  (सल्ल्याहु अ्ैकह व सल्म) 
्े भनर ुभएको ्छ– “समपणू्न रवजयात कशशहुरुकया सकृष् प्रकृकत अरसुयार रै हुन्छ, तर आमयाबवुयाहरु्े 
उरीहरु्याई ्हूदी, करिकसच्र वया मजसुी (आगो पु् रे) बरयाईकदन्छर ् ।” (श्ोत- बिुयारी : १२९२, 
मकुस्म : २६५८)  

तर कयाकिरकया मतृक बया्-बयाक्कयाहरुसँग दकुर्यँामया कयाकिर जसतै मयाकम्या गरु्नप्छ्न । ती बया्-
बयाक्कयाहरु मकुस्म हुर ् वया होइरर ् ्सको ज्ञयार अल्याह बयाहके अरु कसै्याई पकर ्ैछर । उहयँा 
कसैमयाकथ अन्या् गरु्न हुनर । अल्याह्े ती बया्-बयाक्कयाहरु्याई क्यामतको कदर परीक्षया क्र ु
हुरे्छ। सि् हुरे बया्-बयाक्कयाहरु सवग्नमया जयारे्छर ्भरे असि् हुरे बया्-बयाक्कयाहरु ररकमया 
जयारे्छर ्।   

रसू् (सल्ल्याहु अ्ैकह व सल्म) कसत कयाकिरकया बया्-बयाक्कयाहरुको बयारेमया सोकधदया 
उहयँा्े भनरु भएको ्छ– “अल्याह्े जुर बे्या उरीहरु्याई सकृष् गरु्न भ्ो, उरीहरु्े के गरने्छर् भनरे 
कुरया उहयँा्याई रयाम्री थयाहया कथ्ो ।” (बुियारी : १३१७) 
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छरमर अ्वस्ामा बाल-बाछलकाहरूलाई म्छसलम भनर 
सछकनि– 

१  आमयाबबुया दवुै वया कोही एक्े इस्याम ग्रहण ग्छ्नर ्भरे उरीहरूको बया्-बयाक्कयाहरू्याई 
मकुस्म भनर सककन्छ । 

२  आमयाबबुया्े इस्याम सवीकयार रगरे पकर कयाकिरकया रयाबया्क चतेरशी् बया्-बयाक्कयाहरू्े 
इस्याम ग्रहण ग्छ्नर ्भरे उरीहरू्याई मकुस्म भनर सककन्छ । 

एउटया ्हूदी बया्क रसू् (सल्ल्याहु अ्ैकह व सल्म) को घरमया कयाम गथ्यो । एक कदर 
ऊ कबरयामी भ्ो । रसू् (सल्ल्याहु अ्ैकह व सल्म) उस्याई भेट्र र सनचो कबसनचो सोधर 
उसको घर जयारु भ्ो । उसको टयाउकोको रकजक बसेर भनरु भ्ो– “मकुस्म बर” त्ो बया्क 
आफरो बुवया्याई हरे्न थयाल्ो र उसको बुवया्े जवयाि कद्ो– हरे बयाबु, सक्छस् भरे उहयँा (अबु्-
कयाकसम) को कुरया मयार, त्सपक्छ उस्े इस्याम ग्रहण ग्यो । त्हयँाबयाट रसू् (सल्ल्याहु अ्ैकह 
व सल्म), “अल्याहको कृपया ्छ, जस्े उस्याई ररकबयाट जोगयाई कदरुभ्ो भनद ैबयाकहर करसकर ु
भ्ो ।” (बुियारी : १२९०) 
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के आमयाबबुया दवुै्े वया कोही एक्े इस्याम ग्रहण 
ग्यो ?

कयाकिरकया मतृक बया्-बयाक्कयाहरूसँग दकुर्यँामया 
कयाकिर जसतै मयाकम्या गरु्न । ती बया्-बयाक्कयाहरू 
मकुस्म हुर ्वया होइरर ््सको ज्ञयार अल्याह बयाहके 
अरु कसै्याई पकर ्ैछर । उहयँा कसैमयाकथ अन्या् 
गरु्न हुनर । अल्याह्े ती बया्-बयाक्कयाहरू्याई 
क्यामतको कदर परीक्षया क्र ु हुरे्छ । सि् हुरे 
बया्-बयाक्कयाहरू सवग्नमया जयारे्छर ् भरे असि् 

हुरे बया्-बयाक्कयाहरू ररकमया जयारे्छर ्।  

के बया्-बयाक्कया्े घरबयाट अ्ग भएर 
इस्याम ग्रहण गरेको ्छ ?

उसको बया्बचचया मकुस्म हो 
र त्समयाकथ इस्यामको हुकुम 

्याग्छ ।

्कद चतेरशी् ्छ भरे ऊ 
मकुस्म हो र उसको इस्याम्े 
पर्ोकमया रयािया पु् या्नउरे्छ भनरे 
कुरयामया मकुस्म समदुया्को सव्न 

सममकत ्छ । 

हो होइर

हो होइर
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इस्यामपक्छ रयाम पररवत्नर 
गरु्न जरुरी ्ैछर । परुयारो रयाम्याई 
कररनतरतया कदर ु रै उकचत हो, 
ककरभरे सहयाबयाहरूको ्गुमया 
रयाम पररवत्नर गर्न च्र 
कथएर । धरैेजसो मयाकरसहरू 
इस्यामपक्छ आफरो गैर-
अरबी रयाम रै बयँाकी रयाि े। तर 
रयाम्े ग्त अथ्न बोकेको ्छ 
भरे पररवत्नर गरु्नप्छ्न । 

यी अ्वस्ाहरूमा राम परर्वतनुर गर्नुपिनु–

२  ग्त अथ्न ओगटेकया रयामहरू, जस्े 
गदया्न अरु्े घणृया ग्छ्न ।

अल्याह्े ियारकपर तथया जीवरको समपूण्न 
पक्षमया घणृयातमक कुरयाहरू्याई अवैध गरु्नभएको 
्छ । त्सै्े ग्त अथ्न ओगटेकया रयामहरू रयाखर ु
हुदँैर । अल्याह्े भनरुभएको ्छ– “ईमयारपक्छ 
सीमया उल्ंघरकयारीमया रयाम कमयाउरु करकृष् 
रयाम हो ।” (कुरआर : ४९/११) 

> के इस्ामपनछ नाम पररवत्नन गनु्नपछ्न  ?

१  ्कद रयाम्े ईमयार कवपरीत कुरयाहरू वया 
अल्याह बयाहके अरु कसैको उपयासरया 
गरररहकेो कुरया ्छ ््नङ्ग हुन्छ भरे पररवत्नर 
गरु्नप्छ्न, 

जसतै– अबदु् -मसीह (इशकुो भक्त) 
अबदनुरबी (रबीको भक्त) वया ग्त अथ्न 
बोकेको ्छ, जसतै– कवषण,ु रयाम, शकंर आकद । 

वया अल्याहको ियास रयाम वया गणुको संज्ञया 
कदएको ्छ,

जसतै– समपणू्न मयाक्कहरूकया मयाक्क, 
दयातयाहरूकया दयातया, रयाजयाहरूकया रयाजया आकद ।
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राम परर्वतनुर गर्नु उत्तम 
हो–

अल्याह्े मर परयाउरे रयामहरू, जसतै– 
अबदलु्याह र अबदरु्नहमयार आकदको 
रूपमया आफरो  रयाम पररवत्नर गरु्न उतिम 
हो । अल्याह्े ्ी रयामहरू्याई धरैे मर 
परयाउर ु हुन्छ, तर इस्याममया प्रवेशकसत 
्सको कुरै समबनध ्ैछर ।    

• ससमरण रहोस ् ! कबरया कयारण पकर 
रयाम पररवत्नर गर्न सककन्छ, जसतै– 
रयाम्ो अथ्न बोकेको अरबी रयाम रयाखर ु। 

के रयामको अथ्न इस्याम र आसथया कवपरीत ्छ ?  

 ्कद परुयारो रयाम्े कुरै ग्त अथ्न 
प्रकट हुदँरै भरे त्स्याई पररवत्नर 
गरु्न पददैर, ककरभरे सहयाबयाहरूको 
्गुमया रयाम पररवत्नर गरने च्र 

कथएर । धरैेजसो मयाकरसहरू 
इस्यामपक्छ आफरो गैर-अरबी 

रयाममया रै बयँाकी रह े।
कबरया कयारण पकर रयाम पररवत्नर 
गर्न सककन्छ, जसतै– अबदलु्याह 
र अबदरु्नहमयार, रयाम्ो अथ्न बोकेको 

अरबी रयाम रयाखर ु। 

के गैर-मकुस्महरूको कुरै धयाकम्नक पकहचयार वया 
प्रतीकको रुपमया प्रकसधि रयाम ्छ ?

ग्त अथ्न भएको रयाम त होइर, जस्े गदया्न 
अरु्े घणृया ग्छ्न ?

्स्याई अकरवया ््न रुपमया 
पररवत्नर गरु्नप्छ्न ।

शकंया करवयारण र उरीहरूको 
समयार हुरबयाट जोकगरको ्याकग 
पररवत्नर गरु्न आवश्क ्छ । 

रयाम्ो अथ्न ्यागरे सनुदर इस्यामी 
रयाम रयाखर ुमसुतहब हो । 

हो

हो

हो

होइर

होइर

होइर
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प्राकृछतक तररकाहरू के के हुर् ?
प्रयाकृकतक तररकयाहरू (सरुरु् -कित्रह) ती सवभयावहरू हुर,् जसमयाकथ अल्याह्े मयाकरसहरू्याई 

सकृष् गरु्नभएको ्छ । ्स्े मकुस्महरू्याई रयाम्ो रुप, आकयार, सौनद ््न र पणू्नतया प्रदयार गद्न्छ, ककरकक 
इस्याम्े सनुदरतया र रुपको रेिदिे पकर ग्छ्न । तयाकक उसको बयाकहर र कभत्र दवुै पणू्न होस ्।

रसू्  (सल्ल्याहु अ्ैकह व सल्म) ्े भनरभुएको ्छ– “्ी पयँाच प्रयाकृकतक कुरयाहरू हुर;् ितरया 
गरु्न, गपु्तयाङ्गकया रौं िौरर,ु जुँगया ्छोटो पयारु्न, रङ्ग कयाट्र ुर कयािीकया रौं उिलेर ु।” (बिुयारी : ५५५२, 
मकुस्म : २७५)  

खतना गनु्त– क्ङ्गको मयाकथल्ो भयागमया रहकेो अरयावश्क ्छया्या्याई कयाटेर फ्यालरु्याई 
ितरया गरु्न भकरन्छ । सयामयान्त्या जनमेको केही कदरमया ितरया गरने गररन्छ ।

ितरया गरु्न सनुरत हो, ककरभरे ् समया धरैे सवयासथ््याभहरू ्छर ्तर ् ो इस्याममया प्रवेश गरने कुरै शत्न 
होइर । ्कद कोही व्कक्त डर्े वया कुरै कयारण्े ितरया गददैर भरे कुरै पयाप ्यागदरै ।

गुप्ाङ्गको रौं खौरनु– गपु्तयाङ्गहरूको वरपर रहकेो रौंहरू्याई िौरर ुवया कुरै तररकया्े सिया गरु्न ।

> इस्याम्े मकुस्म्याई सनुदर र 
कचकटकक हुरे पे्ररणया कदन्छ ।

>  प्राकृनतक तररकाहरू 
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जँुगा ्छोटो ्पानु्त– जुँगया पयालर सककन्छ, तर ्यामो पयारु्न हुदँरै, बरु ्स्याई बे्या-बे्यामया ्छोटो पयारु्न 
पद्न्छ ।

दाह्ी ्पालनु– इस्याम्े दयाह्ी पयालर पे्रररत ग्छ्न । ्ो दवुै गया्या र कचउँडोमया उमे्को कपया् हो ।

दाह्ी ्पालनुको अ ््त– रसू्  (सल्ल्याहु अ्ैकह व सल्म) को अरसुरण गददै दयाह्ी्याई आफरो 
रुपमया बयँाकी रयाखर ु।

नङ्ग काट्नु– बे्या-बे्यामया रङ्ग कयाटी रहर ुपद्न्छ, िोहोर-मै् या जममया हुरे भएको्े  रङ्ग ्यामो 
रयाखर ुहुदँरै ।

काखीको रौं उखेलनु– बे्या-बे्यामया कयािीकया रौंहरू उिे् ेर वया कुरै अन् तररकया्े सिया-सगुघर 
गरु्नप्छ्न, रत्र त्हयँाबयाट दगु्ननध करसकन्छ ।



शेष कुराहरू

तपाईकंो दोस्ो खड््छकलो ?
्ो पसुतक्याई अध््र गरेर तपयाई ं् े जयानर ुपरने धयाकम्नक 

आधयारभतू कुरयाहरूको पकह्ो िड्ुकक्ो त् गररसकर ु
भ्ो । अब त्स्याई कया्या्ननव्रमया ल्याउरेकतर ्यागरहुोस ्
र त्स्याई आफरो जीवरको वयासतकवकतया बरयाउर ुहोस,् 
ककरभरे कबरया कम्नको ज्ञयार महयाप्र््को कदरमया उसको ्याकग ियँासीको िनदया 
हुरे्छ ।   

त्सैगरी ्ो ककतयाबमया रभएकया कुरयाहरू्याई भरपदयो श्ोतबयाट कसकर ुआवश्क ्छ ।

मकुस्म आसथयाको कशिरमया पुगे पकर उस्े अझै पथप्रदश्नर प्रयाकप्तको दआु गरु्न आवश्क ्छ । 
त्सै्े मकुस्महरू स्याह पढ्दया बयारमबयार ्ो दआु्याई दोहो्या्नई रहन्छर्– ‘इहदी रकससरयात् 
मसुतकीम’ ह ेअल्याह, हयामी्याई सोझो मयाग्न देियाऊ ।” (कुरआर : १/६) 

य्ासमभ्व अललाहदछेख डराऊ–
त्सैगरी प्रत्ेक कसथकत, वयाद-प्रकतवयाद, घट्रया र कदरहु ँआइपरने समस्याहरूको समपणू्न जवयाि 

्ो र ्सतै अरु ककतयाबहरूमया पयाउर सकर ुहुनर, त्सै्े सकेसमम धम्न गरुुहरूसँग सोधर ुजरुरी 
्छ । तर अस् धम्न गरुुहरूकसत समपक्न  गर्न असमथ्न हुरहुुन्छ भरे मरमयारी रगररकर सकेसमम 
अल्याहकसत डरयाउर ुपद्न्छ । अल्याह्े भनरभुएको ्छ– “्थयासमभव अल्याहसँग डरयाऊ ।” 
(सरुह तगयाबरु : ६४/१६)  



मछ्सलम दाज्भाइहरूको रछजक बसर प्रयास गर्नु–
मकुस्म दयाजभुयाइहरूको रकजक बसर,ु इस्यामी संघ-संसथयाहरूमया जयारे गरु्न र उरीहरूको िशुी र 

शोकमया सयामे्  हुर ुअकत आवश्क ्छ । अल्याह्े सव्नप्रकतकष्ठत व्कक्त महुममद (सल्ल्याहु अ्ैकह 
व सल्म) ्याई पकर आफरया सयाथीहरूसँग कम्ेर बसर र उरीहरूको द:ुिमया सयामे्  हुर आदशे 
कदरभुएको कथ्ो– “जरु व्कक्तहरू अल्याह्याई िशुी पयार्नको ्याकग कबहयार-बे्कुया पकुयारने ग्छ्नर,् 
कतरीहरूकया सयाथ धै् ्नतयापवू्नक बस ।” (कुरआर : १८/२८)  

त्सैगरी रसू्  (सल्ल्याहु अ्ैकह व सल्म) ्े मकुस्म समदुया्बयाट टयाढया भएर बसरेहरू्याई 
सचते गरु्नभएको ्छ, ककरभरे त्ो पथभ्रष् हुरे कयारण हो । बथयारदकेि टयाढया रहकेो भेंडया-बयाख्यामयाकथ 
बवयँासोको आरिमणको संभयावरया बढी हुन्छ ।

रसू्  (सल्ल्याहु अ्ैकह व सल्म) ्े भनरभुएको ्छ– “सयामकुहकरुपमया बस, ककरभरे बवयँासो्े 
बथयारबयाट टयाढया रहकेो बयाख्या्याई रै कशकयार ग्छ्न ।” (मसुतदरक : ५६७) 

त्सै्े मकुस्महरू आफरया दयाजभुयाइहरू रकजक बसोबयास गरने ग्छ्नर ्। ् स्े इस्याममयाकथ 
दृढतयापवू्नक कया्म रहर ठू्ो टेवया पु् या्नउँ्छ । 

त्ो व्कक्त, जो आफरो जीवरको र्यँा ्यात्रयाको आरमभमया रै ्छ, जस्याई 
घु् कम् हुरे र हयातेमया्ो गरने व्कक्तको आवश्कतया ्छ, ऊ एक्ै कसरी बसर 
सक्छ ! 

अल्याह्े तपयाई ं् याई सतकम्न गरने सयाहस कदउर,् इस्याममयाकथ कया्म रयािरु ्र 
प्रत्क्ष-अप्रत्क्ष कृपयाको पयात्र बरयाउर ्(आमीर) । 
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