


मसु्लिमहरू काबामा सलिाह पढ्द ै गरेको 
सिमानबाट सलिएको एक त्िवीर | अललिाहलेि 
दतू इब्ाहवीमलिाई यस पसित्र घरकोलिाई सनमामाण 
गनमा र सिश्वका कुनाकाप्ामा रहकेा समपणूमा 
मसु्लिमहरूलिाई यसै काबातरमा  अनहुार रकामाएर 
सलिाह पढ्न आदशे सदनभुएको सियो । 
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यही हो
 इस्लाम

सिश्वमा सबैभनदा तवीब् गसतलिे रैसलिरहकेो 
धममाको एक झलिक

रहद बाहमाम





• के तपाई ं आफनो िरपर र समसियामा सबैभनदा 
बढवी ््ामा परर््ामा हुने धममाको सहवी जानकारवी 
प्ाप्त गनमा ्ाहनहुुनन ?

• कृपया, एक सिन समय सदनहुोस ् र अनतरामासट्रिय 
तथयांक अनसुार सिश्वमा सबैभनदा तवीब् गसतलेि 
रैसलिरहकेो धममाको सतय-तथय िाहा पाउनहुोस ्।

• के तपाईलंिाई जवीिन, धममा र ब्ह्ाणिबारे अरू 
समदुायको धारणा र सं्कृसतको खोज गदामा खशुवी 
महससु हुदँनै ?

• इ्लिामको सहवी जानकारवी हाससलि गनमाको लिासग 
असलिकसत आफनो अमलूय समय सदनहुोस ्। असन 
तयसपसि मात्र आफनो बसुधि र सििेकलेि सनणमाय 
गनुमा होलिा !और वििेक के साथ विर्णय लें?

यसद तपाई ंयो सिषयलिाई महतिपणूमा र रो्क ठाननहुुनि 
भने तपाईलंिाई आफनो गनतवयसमम पगुन यस पु् तकलेि 

मद्दत गननेि ।
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हामीहामवी सबैलेि जवीिनमा एकपटक आरैं लिाई सोधनै पनने प्श्नहरू ...

 म को हु ँ? म कहाँबाट आएको हु ँ? म कहाँ जाने िु ? यो पथृिवी 
के को लिासग हो ? एकसदन सबैलेि मरेर माटोमा नै समससने हो, मरेर 
लिान ुके नै ि र ? रेरर दसुनयाँको पसि सकन मररहत् ेगनने ? आसखर 
जवीिनको उद्दशेय के हो त ? 
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मुस्लिममुवसलम र अनय आकाशवीय धममाग्रनि प्ाप्त समदुायहरू सतय ईश्वर 
र मतृय ुपश्ात नयाय-सनसारको सदनमासि आ्िा राखदिन ्। होइन 
भने यो जवीिन नै अिमाहवीन हुनेि । ईश्वर नै नहुने हो भने, मासनसहरू 
आरूखशुवी जे पसन गनमा सकिन,् असन अपराधवीलेि सजाय, पवीसितलेि 
नयाय र सतकममीलेि राम्ो प्सतरलि कसरवी पाउलिान ्त ! तयसैलेि सतय 
ईश्वरको आदशे मानन,ु ्िगमा र नकमा मासि सिश्वास गनुमा जवीिनको 
अपररहायमा पाटो हो ।

िा्तिमा, ईश्वरमासिको आ्िा सबना जवीिनको सिरोधाभास, 
जनमको सािमाकता, सहवी र गलित कुराहरूलिाई बझुन ससकदनै । 
तयसैलेि एक सदन यो जवीिनको अनतय हुनेि र हरेक वयसतिलेि आफनो 
राम्ो-नराम्ो कममाको प्सतरलि अिशय नै पाउनेि भनने कुरामा 
आ्िा राखनपुिमा ।

ईश्वर र मतृय ु पश्ात नयाय-सनसारको सदनमासि आ्िालेि 
जवीिनका महतिपणूमा अिधारणाहरू िलिमाङ्ग हुनिन,् ज्तै- नयाय, 
पे्म, सहानभुसूत, इमानदारवी, सतय, धयैमा, परोपकारर इतयासद । असन 
बललि ्नुौतवीको अिमा, उपलिस्धको मजजा र धयैमाताको समठास 
महससु हुनेि ।

पवित्र ग्रनथ कुआमानलेि उति कुरालिाई प्ष्ट पारेको ि । सतय 
ईश्वर (अललिाह) लेि सििेकशवीलि र बसुधिमान वयसतिको िणमान गददै 
भननभुएको ि: “उनवीहरू आकाश एिम ्पथृिवीको संर्नामा मनन ्
गददै भनिन,् ह ेप्भ,ु सतमवीलेि यो सनलिो आकाश र सिशालि धतमी वयिमा 
ससृष्ट गरेका िैनौ, सतमवी महान र पसित्र िौ ।” (कुआमान : ३/१९१)
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सतय ईश्वरमासिको आ्िा 
सबना जनमको उद्दशेय, जवीिनको 
सिरोधाभास, सहवी र गलित कुराको 
पसह्ान गनमा ससकदनै .... । 

इसलाम धम्ण :

पथृिीमा रहकेा प्ायः धममाहरू वयसति सिशषे, गोत्र र ठाउँको 
नामबाट नामकरण गररएको ि, ज्तै- दतू ‘ईसा’ (अ.) को 
नामबाट ईसाई धममा, ‘यहुदा’ को नामबाट यहूदवी धममा, बौधि 
धममाको सं्िापक ‘बधुि’ को नामबाट बौधि धममा, ‘ससनध ुनदवी’ िा 
‘सहनदहुरू’ को नामबाट सहनद ूधममा इतयासद ।

तर इ्लिाम धममाको नामकरण कुनै वयसति सिशषे, गोत्र र ठाउँको 
नामबाट गररएको िैन । सकनभने इ्लिाम धममा न त कुनै वयसति 
सिशषे, गोत्र िा ठाउँसँग समबसनधत ि न त कुनै मासनसको हातबाट 
तयार पाररएको ि । यो त ईश्वरलेि रोजन ुभएको धममा हो । तयसैलेि यस 
धममाको नाम ‘इ्लिाम’ (शासनत र समपमाण) रासखएको ि ।

इसलामको अथ्ण :

इसलाम अरबी शबद हो । अरबवी श्दकोष अनसुार इ्लिाम 
श्दको अिमा- समपमाण, अनसुरण, नमन, शासनत, सन:्िािमा 
इतयासद हो ।
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इ्लिामको पररभाषा : सतय ईश्वर अललिाहप्सत पणूमारूपमा 
समसपमात हुन,ु उहाँको मात्र उपासना गनुमा र उहाँ बाहकेका समपणूमा 
दिेवीदिेताहरूको दासति र उपासनाबाट मतुि हुन ुइ्लिाम हो ।

कुआ्णिका कैयौं श्ोकहरूमा उति अिमाको िणमान र पसुष्ट 
गररएको ि । 

पसित्र ग्रनि कुआमानमा भसनएको ि : “जसलेि आफना समपणूमा 
इचिा तिा आकांक्ाहरू अललिाहको लिासग समसपमात गिमा र 
उहाँको आदशेको पालिना गिमा, मानौ उसलेि कसहलयै नटुट्ने 
भरपददो िोरवीलिाई समातयो र सरलिता प्ाप्त गयदो ।” (कुआमान : 
३१/२२)

अतः सतय ईश्वर; अललिाहको उपासना गनुमा र उहाँ बाहके अनय 
दिेवीदिेताहरूको पजूा र उपासना नगनुमा नै इ्लिाम हो ।

मुवसलमको अथ्ण : आफनो ससृष्टकतामाप्सत पणूमारूपमा समसपमात 
हुनेलिाई मसु्लिम (आज्ाकारवी भति) भसननि । जो ्ियम ्
आनतररक शासनतमा रमाउने गिमा र आफनो िरपरका िातिरणलिाई 
शासनतमय बनाउने प्यासमा लिासगरहनि ।

के समपूर्ण दूत र सदेंष्ाहरूको धम्ण इसलाम िै वथयो र ?

इसलाम समपूर्ण दूतहरूको धम्ण हो :

असघललिा समपणूमा यगु, राट्रि र समदुायहरूमा दतू र संदषे्टाहरू 
पठाईएको कुरालिाई कुआमानलेि पसुष्ट गरेको ि । पसित्र ग्रनि 
कुआमानमा भसनएको ि : “ह े संदषे्टा, हामवीलेि तपाईलंिाई समपणूमा 
मानिजासतका लिासग शभु-सनदशेिाहक र स्तेक बनाएर 
पठाएका िौं । िा्तिमा, स्तेक (संदषे्टा) नपठाइएको कुनै 
राट्रि नै िैन ।” (कुआमान : ३५/२२) यवी समपणूमा संदषे्टाहरूलिे सतय 
धममा; इ्लिामसतर आह्ान गरे । उनवीहरूको मलूि आ्िा, सिसध-
सिधान र आ्रणमा केहवी ररक सिएन ।
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इ्लिाम १४०० बषमा परुानो िा असनतम दतू महुममद (स.) लेि 
्िापना गरेको कुनै नयाँ धममा होइन । यो समपणूमा संदषे्टाहरूको 
धममाको खलुिासा र सनट्कषमा हो । दतू महुममद (स.) लेि इ्लिामलिाई 
पररपणूमा मात्र गनुमाभयो । उहाँलेि तयहवी कुराहरूमासि आ्िा राखन 
आदशे सदनभुएको ि, जनु कुरामासि आ्िा राखन असघललिा 
दतूहरू; इब्ाहवीम, इसहाक, याकूब, मसूा र ईसा (अ.) लेि आदशे 
सदएका सिए । (कुआमान : २/१३६) 

चाखलागदो कुरा के ि भने इब्ाहवीम (अ.) र याकूब (अ.) लेि 
आफना सनतानहरूलिाई यसै धममालिाई मानन उपदशे सदएका सिए 
। पसित्र ग्रनि कुआमानमा भसनएको ि : “ह े मरेा सनतानहरू हो, 
अललिाहलेि सतमवीहरूका सनसमत इ्लिाम धममालिाई रोसज सकन ुभएको 
ि, तयसैलेि सतमवीहरू इ्लिामकै अि्िामा मतृयिुरण गर ।” (कुआमान 
: २/१३२) 
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तयसैले समपूर्ण दतू र संदषे्टाहरूको धममाको सनट्कषमा इ्लिाम नै हो 
भनने कुरा िलिमाङ्ग हुनि। आ्िा र मलूि सिसध-सिधानमा केहवी ररक 
सिएन, हाँगा र सिधानको उप-दराहरूमा जमानाको सहसाबलेि 
असलिकसत ररक सियो । अनतमा असनतम दतू महुममद (स.) को 
आगमन भयो र उहाँलेि तयहवी इ्लिाम धममालिाई सदा-सदाको लिासग 
पररपणूमा गनुमाभयो, जनु धममाको शरुुिात पसहलिो मासनस र प्िम दतू 
आदम (अ.) बाट भएको सियो । 

तयसैले सतय धममा एक (इ्लिाम) हो, अनेक होइन भनने कुरा 
कुआमानलेि प्मासणत गदमाि । पसित्र ग्रनि कुआमानमा भसनएको ि : 
“अललिाहको दृसष्टमा धममा इ्लिाम हो । आकाशवीय धममाग्रनि प्ाप्त 
समदुायहरूमा जनु मतभदे ि, तयो धममाग्रनिमा रेरबदलिलेि गदामा 
उतपनन भएको हो ... ।” (कुआमान :३/१९)

इ्लिाम अरबवी श्द हो । अरबवी श्दकोष अनसुार 
इ्लिाम श्दको अिमा- समपमाण, अनसुरण, नमन, शासनत, 
सन:्िािमा इतयासद हो ।
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इसलाम विश्ववयापी धम्ण हो
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अचम्मकोअ्ममको कुरा के ि भने कुआमान अरबवी भाषामा अितररत ग्रनि 
हो र असनतम दतू महुममद (स.) पसन सिशधुि अरबवी नै हुनहुुनथयो, 
तै पसन कुआमानमा ‘अरब समदुाय’ भनेर एक पटक पसन समबोधन 
गररएको िैन । अनतरामासट्रिय जनगणना अनसुार सिश्वको मसु्लिम 
जनसंखयाको अनपुातमा ससङ्गो अरबको मसु्लिम जनसंखया 
२०% भनदा पसन कम ि । जनसंखयाको सहसाबलेि सबैभनदा बढवी 
मसु्लिम भएको दशे इनिोनेसशया हो, जनु अरबदसेख एकदम ै
टाढा र दसक्ण-पिूमी एससयामा अिस्ित ि । केिलि भारतका 
अलपसंखयक मसु्लिम जनसंखया अरबको मसु्लिम जनसंखया 
भनदा कैयौं गणुा बढवी ि । 
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इस्लामइसलाम सिश्ववयापवी धममा र समपणूमा जात, िगमाहरूको 
लिासग दया, माया, करूणा र मागमादशमान हो । अललिाहलेि 
भननभुएको ि : “ह ेसंदषे्टा, हामवीलेि तपाईलंिाई समपणूमा 
जगतबासवीहरूका लिासग दया र करूणा बनाएर पठाएका 
िौं ।” (कुआमान : २१/१०७)

इ्लिामलेि मानिजासतको लिासग य्तो वयिस्ित जवीिन 
प्णालिवी प््ततु गरेको ि, जनु सिश्वको कुनै पसन दशेको 
मानि सनसममात संसबधान र शास्त्रहरूमा पाउन ससकनन ।

हे अरब समुदाय हो, िा ह ेमसु्लिम हो, भनेर कुआमानलेि 
कतैपसन समबोधन गरेको िैन । तर ह ेमानि हो, भनेर 
समपणूमा मानिजासतलिाई समबोधन गरेको ि । अललिाहलेि 
भननभुएको ि : “ह े मानि हो, हामवीलेि सतमवीहरूलिाई 
एक परुूष र एक मसहलिाबाट ससृष्ट गययौं र सतमवीहरूका 
सिसभनन जासत-बंशहरू बनायौं, तासक सतमवीहरू एक 
अकामालिाई स्नन सक। िा्तिमा, अललिाहको दृसष्टमा 
सतमवीहरूमधये सिमाश्षे्ठ वयसति तयो हो, जो सतमवीहरूमधये 
सबैभनदा धरैे ईश-भय राखि ।” (कुआमान : ४९/१३)

हो, इसलाममा जातपातको नाममा मासनस-
मासनसबवी् कुनै भदेभाि र िुिािुत िैन । सिश्वकै 
समपणूमा मासनसहरू एउटै आमा-बिुा (Adam & Eve) 
का सनतान हुन ्भनेर इ्लिामलेि िुिािुत र भदेभाि मतुि 
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धममा घोसषत गरेको ि । उच् आ्रण र ईश-भय नै 
सिमाश्षे्ठ वयसतिको आधार हो । जातपातको सिभाजन 
एक अकामालिाई स्नन र सघाउन मात्र हो । 

सिसभनन िणमा, भाषा र सं्कृसतहरू अललिाहका 
िरदान, सनशानवी र अनौठो र्ना हुन ् भनेर कुआमानमा 
घोसषत गररएको ि । अललिाहलेि कुआमानमा भननभुएको 
ि : “आकाश र धतमी, सतमवीहरूको सिसभनन िणमा र भाषा 
ज्ानवी र सिद्ानहरूका लिासग अललिाहका सनशानवी हुन ्।” 
(कुआमान : ३०/२२)

इ्लिाम ने मानिता के सलिए ऐसवी एक वयिस्ित प्णालिवी 
प््ततु सकया ह ै सक जो दसुनया के सकसवी दशे में मानि 
सनसममात ससंिधान और क़ाननू से नहीं समलि सकता ।
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१९४८ इ० मा मासनसको समान हक-असधकार, 
्ितनत्रता र मान मयामादाको मदु्दालिाई मानि असधकारको 
सिश्ववयापवी घोषणापत्रमा प्िम पटक जारवी गररएको सियो 
। तर इ्लिाम धममाग्रनि कुआमानलिाई अधययन गनुमाहुनि भने 
तपाई ं िकक पनुमाहुनेि । इ्लिामलेि आज भनदा १४०० 
िषमा पसहलिा नै मानि असधकारको घोषणापत्र जारवी गरेको 
सियो । असनतम दतू महुममद (स.) लेि अररातको मदैानमा 
एक लिाख भनदा बढवी तवीिमायात्रवीहरूलिाई समबोधन गददै 
भननभुएको सियो : “ह े मासनसहरू हो, हामवीहरू समान 
हौं, हाम्ो ईश्वर एक (अललिाह) हुनहुुनि र हाम्ो पखुामा एक 
(आदम) हुन ्। सनु, कुनै अरबवीलिाई गैर अरबवीमासि र कुनै 
गोरोलिाई कालिोमासि प्ािसमकता िैन । उतकृष्ट वयसति 
तयो हो जो अललिाहससत िराउँि ।” (अहमद : २३४८९)
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माविसको समाि हक-अवधकार, ्ितनत्रता र 
मान मयामादालिाई मानि असधकारको सिश्ववयापवी 
घोषणापत्रमा प्िम पटक १९४८ इ० मा जारवी 

गररएको सियो ।

मुहममद (स.), ईश्वरका अवनतम दूत हुि्

“ह े मासनसहरू हो, हामवीहरू समान हौं, हाम्ो ईश्वर 
एक (अललिाह) हुनहुुनि र हाम्ो पखुामा एक (आदम) 
हुन ् । सनु, अरबवीलिाई गैर अरबवीमासि र गोरोलिाई 
कालिोमासि कुनै प्ािसमकता िैन । उतकृष्ट वयसति तयो 

हो जो अललिाहससत िराउँि ।”

^#) इ०

१९४८ इ०
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िातािरण सरंक्ण आ्िाको एक पाटो हो :
केहवी शास्त्रवीहरूलि ेमासनसलिाई यो पथृिवीको एकलिौटवी मासलिक 

घोसषत गरेका िन ्। ऊ आफनो ्ाहना र मजमीलेि ज ेपसन गनमा सकि, 
यहाँसमम सक ऊ आफनो खशुवीको लिासग यो पथृिवीका केहवी अशं िा 
केहवी प्ाणवीहरूलिाई बबामाद पानमा पसन सकि । यसको सिपरवीत केहवी 
शास्त्रवीहरूलि ेमासनसलिाई पथृिवीमा रहकेा करोिौं प्ाणवीहरूमधयेका 
एक सामानय प्ाणवी भनेका िन ् । तयसो भए पथृिवी र मानिको 
समबनधबारे इ्लिामको दृसष्टकोण के हो त ?

इ्लिामलेि पथृिवी र मानि बवी् आ्िा र ससधिानतको गसहरो 
समबनध ि भनेर पररभासषत गरेको ि । पथृिवीमा रहने समपणूमा 
जनािर, ् रा्रुुङ्गवी र प्ाकृसतक श्ोत र साधनहरूबवी् मासनसको 
समबनधलिाई प्गाढ गनमा सिसभनन सिधान र प्ािधानहरू तयार 
पाररएको ि ।
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कुआमानमा ्याखया गररएको पथृिवी र मानि बवी्को सनतसुलित 
समबनधलेि दशमानशास्त्रका अनसुनधानकतामाहरूको धयान आकषमाण 
गरेको ि । अललिाहलेि मानिलिाई समपणूमा प्ाणवीहरूमधयेका 
सिमाश्षे्ठ प्ाणवी घोसषत गरेर अनय प्ाणवीहरूमासि प्ािसमकता 
प्दान गनुमा भएको ि । (कुआमान : १७/२३) यो पथृिवी र िरपरका 
समपणूमा स्जसबजहरू मानिकै राइदाका लिासग ससृष्ट गररएका िन ्
। (कुआमान : १४/३२-३३) तयसैलेि मानि पथृिवीमा रहकेा करोिौं 
प्ाणवीहरू ज्तै सामानय प्ाणवी मात्र नभई सिमाशे्ष्ठ र सममासनत प्ाणवी 
हो र मासनसकै राइदाको लिासग पथृिवी बनाइएको ि । (कुआमान : 
२/२९)

तर सिमाश्षे्ठ हुनको अिमा यो होइन सक मासनसलेि आफनो 
खशुवीको लिासग यो पथृिवी, िरपरका प्ाणवीहरू र प्ाकृसतक श्ोत र 
साधनहरूलिाई बबामाद पारुन ् । सकनभने यसको असलिवी मासलिक 
अललिाह हुन ्। मासनसलेि यो पथृिवी, िरपरका प्ाणवीहरू र प्ाकृसतक 
श्ोत र साधनहरूलिाई तहसनहस नगरवीकन यसबाट लिाभासनित हुने 
मात्र हो । बरू मासनसलेि िातािरण संरक्णमा ठूलिो भसूमका सनिामाह 
गनुमापनने हुनि । (कुआमान : २/३०, ११/६१)

पथृिवी, प्ाकृसतक श्ोत र साधनससत मासनसको समबनधलिाई 
प्गाढ गनमा इ्लिाममा सैयौं सिसध-सिधान र प्ािधानहरू िन,् 
तवीमधयेका केहवी यस प्कार िन ्:
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१) पशु सरंक्षर:

असनतम दतू महुममद (स.) लेि कैयौं उपदशेहरूमा पश ुअसधकार 
र संरक्णप्सत सनकैनै पे्ररत गनुमा भएको ि । उहाँलेि जनािरप्सतको 
राम्ो वयिहार र हरे्ाहलिाई उतकृष्ट कममा र पशपु्सतको जयादतवी 
र कू्रतालिाई घसृणत कायमा तिा नकमा मा ्रम यातना सदइनेि भनेर 
पश ुअसधकार र संरक्णप्सत ठूलिो टेिा पयुामाउन ुभएको ि ।

१८२४ इ० मा पसहलिो पटक सब्टेनमा पश ु असधकारको 
लिासग Royal Society for Animal Rights नामवी सं्िाको 
्िापना भयो । यसरवी नै १९४९ इ० मा सब्टेनम ै पशपु्सतको 
जयादतवी र कू्रतालिाई रोक लिगाइयो। तर इ्लिामलेि १४ शता्दवी 
पसहलिा नै पश ु असधकार, पशपु्सतको जयादतवी र कू्रतालिाई 
अिैध घोसषत गरवी यसलिाई ठूलिो अपराधको संज्ा सदएको ि 
। यसका कैयौं उदाहरणहरू महुममद (स.) को उपदशेहरूमा 
पाउन ससकनि, जसतै : उहाँलेि पशलुिाई भोकभोकै राखन,ु यातना 
सदन,ु शसति भनदा बढवी भािवी बोकाउन,ु पश ु जधुाउने खलेिको 
आयोजना गरवी मजजा सलिन,ु पशकुो अनहुारमा सहकामाउन ुइतयासद 
कायमाहरूलिाई अिैध गनुमाका सािै पापको संज्ा सदन ु भएको ि 
। यसको सि्ततृ जानकारवीको लिासग अनय इ्लिामवी पु् तकहरू 
अधययन गनुमाहोस ्।
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पशपु्सतको संरक्ण र मायामासि इ्लिामलेि कसत जोि सदएको 
ि, तयसलिाई महुममद (स.) को सनमन उपदशेबाट िाहा पाउन 
ससकनि । महुममद (स.) लेि भननभुएको ि : “दहे वयपार गनने 
मसहलिालेि बाटोमा सतखामालेि िटपटाइरहकेो एउटा कुकुरलिाई 
दसेखन ् र उनको मनमा तयो कुकुरप्सत दया पलिायो । उसलेि 
कुिाबाट िालिाको मोजामा पानवी भरेर कुकुरलिाई सपलिाइन ् । 
दहे वयपार, इ्लिामलेि अिैध गरेको कायमाहरूमधयेका सबैभनदा 
घसृणत कायमा हो, तै पसन अललिाहलेि तवी मसहलिाको कुकुरप्सतको 
दयालिाई एकदम मन पराउन ुभयो र उनका समपणूमा पापहरूलिाई 
पखासलि सदनभुयो ।”  
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पश ुअसधकारको पसहलिो 
सोसाइटवी १८२४ इ० मा 
्िापना भएको सियो ।

पशपु्सतको जयादतवीलिाई रोक 
लिगाउने काननु प्िम पटक 
१९४९ इ० मा सब्टेनमा पाररत 

गररएको सियो ।

इ्लिामलेि ६३२ इ० मा नै पशलुिाई 
भोकभोकै राखन,ु यातना सदन,ु 
शसति भनदा बढवी भािवी बोकाउन ुर 
पशपु्सतको कू्रतालिाई अिैध गरेको 

सियो ।
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२) बोटवबरुिा सरंक्षर :
इ्लिामलेि कृसष सिकास, िकृ् रोपण र बोटसबरुिाको हरे्ाह 

गनने पे्रणा सदएको ि । ्ाह ेतयो वयसतिगत राइदाको लिासग होस ्
िा ससङ्गो समाज, राट्रि र पथृिवीकै लिासग सकन नहोस ्!

महुममद (स.) लेि भननभुएको ि : “यसद कसैलेि खतेवीपातवी गिमा 
िा पथृिवीको संरक्ण गनने कायमाहरूमा सहयोग पयुामाउँि, जसबाट 
्रा्रुुङ्गवी, जनािर र मासनसलेि केहवी सटपेर खानि भने तयो 
उसको लिासग दान हुनेि ।” (बखुारवी : २३२०)
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महुममद (स.) लेि कसठन पररस्िसतमा पसन बोटसबरुिा संरक्ण, 
िातािरणको हरे्ाह गनमा, भसूम सनमामाण र कृसष सिकासमा लिासगपनमा 
पे्ररत गनुमा भएको ि । उहाँलेि भननभुएको ि: “यसद महाप्लिय नै 
आयो र सतम्ो हातमा सबरुिा ि भने तयसलिाई सकेसमम रोपने 
प्यास गर, सतमवीलेि यसबाट ्ियम ्राइदा उठाउन नपाए पसन यो 
सतम्ो लिासग दान सासबत हुनेि।” (अहमद : १२९८१)

तयसैलेि इ्लिामलेि कसठन पररस्िसतमा पसन पयामािरणको 
हरे्ाह गनमा, भसूम सनमामाण र कृसष सिकासमा लिासगपनमालिाई 
जवीिनको महतिपणूमा उद्दशेय र उतकृष्ट सतकममा घोसषत गरेको ि ।
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३) प्राकृवतक श्ोतको सरंक्षर :

इ्लिामलेि िातािरणको संरक्ण गनमा, प्ाकृसतक श्ोत र 
साधनलिाई प्दसूषत िा भ्रष्ट हुनबाट जोगाउन आदशे सदएको ि । 
मासनसहरूलिाई जागरुक गनमाका लिासग स्ते कायमाक्म (उप्ार 
गनुमा असघ रोकिाम) प््ततु गरेको ि, ज्तै- वयसतिगतरूपमा 
सरा-सगुघर रहन,ु आफनो िरपरलिाई ्िचि राखन,ु प्ाकृसतक 
श्ोत र साधनको संरक्ण गनुमा, यसको प्योगमा रजलुिख्मा नगनुमा 
इतयासद। यसका केहवी उदाहरणहरू यस प्कार िन ्:

• प्ाकृसतक श्ोत र साधनको प्योगमा रजलुिख्मा अिैध 
गररएको ि, ज्तै- पानवी । मसु्लिमलेि सलिाह पढ्न ुभनदा 
पसहलिा िज ूगनुमा (दिुै हात, मखु, टाउको र दिुै खटु्ाहरूलिाई 
सिशषे सतरकालेि सरा गरवी ्ोखो हुन)ु जरूरवी ि, तयसमा 
आिशयकता भनदा बढवी पानवीको प्योग अिैध गररएको ि ।
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• इ्लिामलेि समबसनधत सनकाय र सरोकारिालिाहरूलिाई 
प्ाकृसतक श्ोत र साधनहरूलिाई िनकाएर राखन र 
एकलिौटवी असधकार जमाउन नसदन आदशे सदएको ि । 
सकनभने यसरवी प्ाकृसतक श्ोत र साधनको दरुूपयोग हुनि 
र सिमासाधारणलेि ठूलिो अभाि र क्सत बेहोनुमा पिमा । तयसैलेि 
खानसपनका सामग्रवीहरू, औषसध उप्ार, जनािरलेि खाने 
दाना पानवी इतयासद िनकाएर राखन अिैध गररएको ि । 
(अब-ूदाऊद :३४७७ )

• तय्तै इ्लिाममा िातिरण प्दसूषत गनने समपणूमा कुराहरू 
अिैध गररएको ि, ज्तै- जममा गररएको पानवीमा सपसाब 
गनुमा, सकनभने पानवी मासनसको लिासग अपररहायमा ि्त ुहो। 
बाटोघाटो, ्ौतारवी र िहारवीहरूमा सदसा-सपसाब गनुमा 
अिैध गररएको ि । सकनभने बाटोघाटोमा मासनस सदनहु ँ
सहसंिरहकेो हुनि र िहारवीहरूमा बटुिाहरू एक सिनको 
लिासग भने पसन सिश्ाम गदमािन ्।

यी त केही उदाहरणहरू मात्र हुन ् । असनतम दतूलेि ससङ्गो 
समाजलिाई सरा र ्िचि राखने आदशे सदन ुभएको ि । उहाँलेि 
बाटोघाटोबाट हासनकारक ि्तलुिाई हटाउने कायमालिाई सतकममा 
मात्र होइन बरू आ्िाको एउटा पाटो घोसषत गनुमा भएको ि । 
(मसु्लिम : ३५)

पयामािरण की दखे-भालि करना और प्दषूण से शधुिवीकरण 
में योगदान करना ईमान का सह्सा ह ैजसैा सक रसलूि (स.) 
ने कहा ह ै।
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ज्ािको धम्ण :

कुआमानको प्िम श्द ‘इक्ा’ (पढ) संयोगिश अितरण 
गररएको होइन । यसबाट ्ितः ज्ान-सिज्ानको महति िलिमाङ्ग 
हुनि । पसित्र ग्रनि कुआमान र दतू महुममद (स.) को उपदशेहरूमा 
मानि सिकासका लिासग हरेक प्कारको महतिपणूमा र लिाभदायक 
ज्ानलिाई ससकनपुिमा भनेर उललेिख गररएको ि । यहाँसमम सक 
जनु वयसति इ्लिामवी ज्ान ससकने उद्दशेयलेि घरबासहर पाइलिा 
टेकि, ऊ ्िगमाको बाटोमा सहसिरहकेो हुनि । दतू महुममद (स.) 
लेि भननभुएको ि : “जो ज्ान हाससलि गनमा घरबासहर सन्कनि, 
अललिाहलेि उसको लिासग ्िगमाको बाटो सहज बनाई सदनहुुनि ।” 
(मसु्लिम : २६९९)
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दतूलेि धममा गरुूहरूको ्िान दशामाउँद ै भननभुएको ि : 
“सतमवीहरूमधयेको एउटा सामानय वयसतिको तलुिनामा मरेो जनु 
्िान ि, तयहवी ्िान एउटा सामानय भतिको तलुिनामा धममा 
गरुूको ि ।” (सतसममाजवी :२६८५ )

तयसैलेि इ्लिाम र सिज्ान बवी् कुनै मतभदे िैन । इ्लिाम 
ज्ान-सिज्ानको प्िम खि्ुसकलिो हो । तर अनय धममामा सिज्ान 
र धममाबवी् ्कदो यधुि दसेखनि। सिशषेगरवी Dark Ages 
िैज्ासनकहरूको लिासग कालि नै सियो । तयसैलेि इ्लिाम प्ाकृसतक 
धममा हो । यसलेि मानि जासतलिाई राइदा पयुामाउने सबै खालेि 
सशक्ा ससकन पे्ररत गदमाि । यसको उदाहरण आज पसन इ्लिामवी 
सिश्वसिद्ालिय र मस्जदहरूमा दखेन ससकनि ।

प्ाकृसतक सिज्ानका धरैेजसो िैज्ासनकहरू मसु्लिम सिए 
। उनवीहरूलेि सिज्ानमा पाइलिा टेकन ु भनदा पसहलिा सिमाप्िम 
कुआमानलिाई कणठ पारे र यसको पणूमा ज्ान प्ाप्त गरेपसि आ-आफनो 
सिषय र क्ेत्रमा उतकृष्ट भसूमका सनिामाह गरवी सबैलिाई ्सकत पारे ।

अललिाहलेि मासनसहरूलिाई राम्ो कुरा ससकाउने धममागरुूलिाई 
उच् दजामा सदन ुभएको ि । महुममद (स.) लेि भननभुएको ि : 
“मासनसहरूलिाई राम्ो कुरा ससकाउने धममा गरुूहरूका लिासग 
समपणूमा प्ाणवीहरूलिे प्ािमाना गदमािन ्।” (सतसममाजवी : २६८५)

35



धरैेजसो मसु्लिम िैज्ासनक र स्सकतसकहरूलेि 
सिज्ान शास्त्रमा पाइलिा टेकन ु भनदा असघ 
कुआमानलिाई ज्ानको पसहलिो आधार बनाएका सिए ।

CLICK HERE
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केही मुवसलम िैज्ाविकहरू : 

१) अल-खुिाररजमी (७९०-८५० बगदाद): उनवी गसणतवीय 
तिा खगोलि सिज्ानका िररष्ठ िैज्ासनक र algebra का 
सं्िापक सिए । उनलेि लेिखकेा सकताबहरू एकदम िोटो 
समयमा सिसभनन अनतरामासट्रिय भाषाहरूमा अनिुाद भएको 
सियो । algebra र Zero (शनूय) ज्ता अरबवी श्दहरू 
उनकै प्यासलेि लैिसटन भाषामा समािेश गररएको सियो ।
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२) बोटवबरुिा सरंक्षर (९६५-१०४० कासहरा): उनवी 
भौसतक सिज्ानका िररष्ठ िैज्ासनक सिए । उनलेि लिामो 
समयसमम सिश्व प्ससधि अजहर सिश्व सिद्ालियमा आबधि 
भएर काम गरे । प्काश रसायन सिज्ान अिामात लेिनस तिा 
ओसपटकलिको क्ेत्रमा ठूलिो योगदान सदए । कयामरेाको 
आसिट्कार उनकै दने हो । यसको श्ेय उनलिाई नै जानि । 
कयामरेा अरबवी श्द ‘कुम्ह’ बाट सलिइएको हो । सकनभने 
उनलेि नै ‘प्काश कक्’ को आसिट्कार गरेका सिए । 
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३) बोटवबरुिा सरंक्षर (९७३-१०४८ अलि-खािाररजम) : 
उनवी खगोलि सिज्ानका िररष्ठ िैज्ासनक सिए । पथृिवी आफनो 
अक् िररपरर घसुमरहकेो र पथृिवीको गरुूतिाकषमाण शसति 
समबसनध तथय प्िम पटक उनलिे नै घोषणा गरेका सिए । 
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४) बोटवबरुिा सरंक्षर (९३६-१०१३ ्पेन) : उनवी िररष्ठ 
िाकटर र सजमान सिए । शलय स्सकतसाको सिकासमा उनको 
महतिपणूमा योगदान रहकेो ि । उनलेि धरैे शलय स्सकतसा 
उपकरणहरू आसिट्कार गरे र आफनो पु् तकहरूमा पसन 
िणमान गरे । यहाँसमम सक उनका पु् तकहरू स्सकतसा 
र सजमारवीको प्मखु श्ोत बनन पगुे र ्लिन्लतवीमा रहकेा 
सिसभनन भाषाहरूमा तयसको अनिुाद भयो ।
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५) बोटवबरुिा सरंक्षर (९८०-१०३७ बखुारा) : उनवी 
िैज्ासनक सकमा लिको प्ससधि स्सकतसक र दाशमासनक भनेर 
स्सनने Avicenna हुन ् । उनलेि स्सकतसा सिज्ानमा 
रोगहरूको पसह्ान र उप्ारका अनेकौं प्भािकारवी 
तररकाहरू आसिट्कार गरेका िन ्। उनलेि गरेको अनसुनधान 
र प््तसुत स्सकतसा सिज्ानमा सबैभनदा उच् ्िानमा 
ि । यो अनसुनधान तयसतबेलिा उसको एउटा महतिपणूमा 
आसिट्कार सियो र आजसमम हाम्ो माझमा बाँकी ि । 
(अलि-काननू) नामवी सकताब उनको महतिपणूमा कृसत हो । जनु 
७ औ ंशता्दवीसमम औषसध उप्ार र प्सशक्णको मखुय 
श्ोत सियो र १७ औ ं शता्दवीसमम यरुोप र बेलिायतका 
कैयौं सिश्वसिद्ालियहरूमा पाठ्यपु् तकको रूपमा असनिायमा 
गररएको सियो ।

जनमानसमा िररष्ठ िाकटर भनेर पररस्त भएपसि, 
उनलेि सन: शलुक उप्ारको असभयान ्लिाए । सिज्ान र 
स्सकतसाको िरदान पाएकोमा सधैं अललिाहको कृतज्ता 
वयति गनने गिने ।
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६) बोटवबरुिा सरंक्षर (१२१३-१२८८ सदमशक) : उनवी 
इ्लिाम र नयायशास्त्रको प्ससधि सिद्ान हुनका सािै जवीि 
सिज्ानमा इसतहासकै िररष्ठ स्सकतसक र िैज्ासनक सिए । 
उनलेि नै सकू्म रतिसं्ालिनमा पाइने सिसभनन सम्याहरू 
तिा तयसको प्भािकारवी उप्ार गनने ससधिानतहरू सिकास 
गरेका सिए । उनका कैयौं ससधिानतहरूलेि अझ ै पसन 
स्सकतसा सिज्ानमा ठूलिो योगदान पयुामाई रहकेा िन ्।
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इसलाम समपूर्ण जीिि वयिसथा हो :

इ्लिाम अनय धममाहरू झैं केिलि धासममाक आ्िा 
र केहवी सामानय नैसतक सनदनेशन मात्र होइन भनने 
कुरा िाहा पाइसकेपसि धरैे मासनसहरू आश्यमा 
्सकत हुनिन ्।

िासतिमा, इ्लिाम मस्जदमा सलिाह पढ्ने 
िा प्ािमाना गनने कुनै आधयासतमक कुरा मात्र 
होइन ... ।

मसु्लिमहरूलिे मात्र अनसुरण गनुमा पनने कुनै 
खास आ्िा, सि्ारधारा र दाशमासनक कुरा मात्र 
होइन ... ।

कुनै आसिमाक प्णालिवी िा एकीकृत िातािरण मात्र 
होइन ... ।

सभय समाज र सिकससत राट्रि सनमामाण गनने कुनै ऐन र 
प्ाकृसतक ससधिानत मात्र होइन ... ।

आचरर, आदशमा र अरूसँग वयिहार गनने कुनै 
कलिा मात्र होइन ... ।

बरू, इ्लिाम समपणूमा जवीिन वयि्िा हो । 
यसलेि जवीिनसँग समबसनधत आशा-असभलिाषा 

र समपणूमा पक्हरूलिाई समटेेको ि । इ्लिामलेि 
र्नातमक कायमाक्म, सभय समाज र समधृि 
राट्रिको सनमामाणमा ठूलिो योगदान पयुामाएको ि 

। तयसलेैि पसित्र ग्रनि कुआमानमा इ्लिामलिाई 
संसारको अमलूय िरदान घोसषत गररएको 

ि (कुआमान : ५/३)
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एउटा गैर-मसु्लिमलेि इ्लिामको अपमान गददै र सखललिवी उिाउँद ै
िररष्ठ सहाबवी ‘सलिमान रारसवी’ लिाई सोधयो : “के सतम्ो गरुूलेि 
सतमवीहरूलिाई सबै कुराहरू ससकाउन ु हुनि ? यहाँसमम सक सदसा-
सपसाब गनने तररका पसन ? उनलेि जिारमा भने- “हो, उहाँलेि 
हामवीलिाई सदसा-सपसाब गनने तररकासमते ससकाउन ुहुनि । तयसपसि 
उनलेि प्श्नकतामालिाई यस सिषयमा इ्लिामको सनयम र यसको 
सशष्टा्ारको जानकारवी सदए ।” (मसु्लिम : २६२)

लोक-परलोक : 
एकासतर प्ा्वीनकालिका समश्वीहरू मतृकको असनतम सं्कार 

गदामा उसका समपणूमा बहुमलूय समपसत्हरू लिाशसँगै स्हानमा 
गाढवी सदनिे । मतृकलिाई मतृयपुसिको जवीिनमा काम लिागि भनने 
उनवीहरूको सो् सियो । 

अकदोसतर, सत्बतवी समदुायहरूमा मतृकको शरवीरलिाई टुक्ा-
टुक्ा पारवी कुनै उच् ्िानमा राखरे ्रा र सगधिहरूलिाई खिुाउने 
प्िा सियो। सहनद ूसमाजमा मतृकलिाई स्तामा आगो लिगाई खरानवी 
पानने प्िा अझ ैबाँकी ि । सकनभने स्तामा जलिाई अनतेसष्ट गनामालिे 
मतृकको आतमालेि शासनत पाउँि भनने उनवीहरूको आ्िा रहकेो ि ।

मतृकको असनतम सं्कार र सिदाई गनने सिसभनन तररकाहरू मधयेका 
यवी केहवी उदाहरणहरू मात्र हुन ्। जनु आ्िा र धममाको आधारमा सिसभनन 
समय र ्िानहरूमा ररक-ररक दसेखएको ि । यहाँ केहवी महतिपणूमा 
र सििेकपणूमा प्श्नहरू िन,् जनु प्श्नहरूको जिार हामवी सबैलिाई िाहा 
हुन ुजरूरवी ि । के यो जवीिनपसि कुनै अकदो जवीिन ि ? ि भने क्तो 
खालिको जवीिन हो ? तयो जवीिनमा सरलिता प्ाप्त गनमा के गनुमा पलिामा ?

इ्लिाम परेू जवीिन प्णालिवी का नाम ह,ै सजसने तमाम 
पहलिओु ंको एकसत्रत सकया ।
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मतृयु एउटा य्तो कटु सतय हो, जसलिाई आजसमम कसैलेि 
पसन अ्िवीकार गनमा सकेको िैन । यसलेि सबना अपिाद सबैलिाई 
पसखमारहकेो ि र जनु पलिमा जसको पालिो हुनि उसलेि यो भौसतक 
जवीिन तयागनै पिमा । ्ाह ेतयो मतृय ुपश्ातको जवीिनको तयारवी गनने 
वयसति होस ्िा सनस्रक्ी वयसति होस ्। आस्तक होस ्िा नास्तक 
। ्ाह ेतयो कहालिवीलिागदो पलिको तयारवीको अि्िा रहकेो वयसति 
होस ्िा तयो पलिलिाई नकानने िा सबससमान ्ाहने वयसति होस ्। एक 
सदन सबैलेि यो संसारबाट सिदा हुनै पिमा ।
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यी प्रश्नहरू जसलेि हाम्ो लिापरिाहवी र सिलिासवी जवीिनको 
प्सतरोध गददै हामवीलिाई घचघचयाई रहनिन ् । के मतृय ु नै हाम्ो 
जवीिनको अनत हो ? के मतृयपुसि कुनै अकदो जवीिन िैन ? ईश्वरलेि 
हामवीलिाई मोजम्तवी र मनोरञजन गनमा नै ससृष्ट गनुमा भएको हो त ? के 
हाम्ो जवीिन उदशेयसिहवीन ि त ?

एउटा य्तो प्श्न जनु हाम्ो सदमागमा बारमबार आइरहनि र 
कुआमानमा यसलिाई कैयौं पटक सिसभनन शलैिवीमा सोसधएको ि । तयो 
के हो भने सतय ईश्वरमासि आ्िा नराखने धरैे मासनसहरू प्लियको 
सदन आरूलिाई दोषवी ठानद ैर पिुताउँद ैभनने िन ्: “यसद मलेैि मतृय ु
पश्ातको जवीिनको लिासग सतय ईश्वरमासि आ्िा राखकेो भए, यो 
नकमा मा होसमन ु पनने सिएन होलिा” (कुआमान : ८९/२४) र अकदोलेि 
भननेि, “यसद म मासनस नभई केिलि धलूिो भइ सदएको भए, आज 
मरेो सहसाबसकताब हुने सिएन होलिा ।” (कुआमान : ७८/४०)

मुवसलम र अनय आकाशवीय धममाग्रनि प्ाप्त समदुायहरू मतृय ुपश्ात 
प्लियको सदन र ्िगमा र नकमा मासि आ्िा राखिन ्। सकनभने यो नै 
समपणूमा दतूहरूको सनदशेको सार र खलुिासा हो । बसुधि र सििेकलेि 
पसन यसलिाई पसुष्ट गदमाि । यसद पवीसितलि ेनयाय, अपराधवीलेि सजाय र 
सतकममीलेि राम्ो प्सतरलि पाउदनैन ्भने धममा-कममा र उच  ्आ्रणको 
के अिमा ? तयसैलेि सतय ईश्वर, मतृय ुपश्ात प्लियको सदन र ्िगमा र 
नकमा मासि आ्िा राखन ुजवीिनको अपररहायमा पाटो हो । 

मतृय ुएक महान सच्ाई ह ै सजसपर सब लिोग सहमत हैं 
और सबना अपिाद के हर सकसवी का इतेंज़ार कर रहवी ह,ै 
्ाह ेहम दसूरे जवीिन पर सिश्वास रखते हों अििा हमारा 
सहसाब-सकताब हमारवी इसंरियों को िूने तक सससमत ह.ै.
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धममा र उपासनालिाई नोकरवी गनुमा, वयापार गनुमा, खशुवी मनाउन ुर 
राट्रिको सिकासको लिासग अग्रसर हुनसुँग जोि्न ुसंभि िैन भनने 
केहवी वयसतिहरूको धारणा रहकेे ि । उनवीहरूको भनाई अनसुार 
या त दसुनयाँको लिासग काम गर या धममाको लिासग । जसरवी सदन-
रात एकैसाि संभि िैन तयसरवी नै यवी दिुै एकसाि कदासप संभि 
िैन भनने उनवीहरूको सो् ि ... ।

उपासिा र भौवतक आननद बवी् इ्लिाममा कुनै बाधा र 
सिरोधाभास िैन भनने कुरा िाहा हुने सबसत्कै धरैैे मासनसहरू 
आश्यमा्सकत हुनिन ्। दतू महुममद (स.) लेि सतकममा र भौसतक 
आननदबवी् इ्लिामको ससधिानतलिाई प्ष्ट पाददै भननभुएको ि 
: “यसद कोहवी पणुयको नवीयतलेि जनुसकैु िैध काम गिमा भने 
उसलिाई पणुय प्ाप्त हुनि, ज्तै- बाटोघाटोबाट काँिा हटाई सदन ु। 
यहाँसमम सक कोहवी मायालेि आफनो श्वीमतवीलिाई एक गाँस खाना 
खिुाइ सदनि भने तयसमा पसन पणुय सनसहत ि ।” (बखुारवी : ५६) 

दतू महुममद (स.) लेि सतकममा र पणुयको िणमान गनने क्ममा आफना 
सािवीहरूलिाई उपदशे सदद ैभननभुयो : “सतकममाका ढोकाहरू सधैं 
खलुिा र अननत िन ्। जब सतमवीहरू आफनो श्वीमतवीसँग शारवीररक 
समबनध राखिौ तयो पसन पणुय हो । उहाँका सािवीहरूलेि अ्मम 
मानद ैप्श्न गरे- यौन तटृ्णा मटेाउँदा पसन पणुय ?

सभवी आकाशवीय धममा परलिोक के जवीिन पर सिश्वास रखते 
हैं और इस बात पर भवी सक िहाँ लिोगों को उनके कममों के 
अनसुार इनाम और सज़ा दवी जाएगवी ।
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उहाँलेि समझाउने क्ममा उलटै सािवीहरूलिाई सोधनभुयो : लि 
भन, यसद कोहवी गलित तररकालेि यौन तटृ्णा परुा गिमा भने के यो 
पाप होइन ? उनवीहरूलेि जिार सदए- पाप हो । हो, तयसैलेि सहवी 
र जायज तररकालेि आफनो श्वीमतवीसँग यौन तटृ्णा मटेाउँदा उसलेि 
पणुय पाउनेि ।” (मसु्लिम : १०६)

इसलामले सतकम्ण र भौसतक आननद, उपासना र रोजवीरोटवी 
बवी् सनतलुिन कायम गरेको कुरा कुआमानमा स्त्रण गररएको 
ि । इ्लिामलेि उपासना गनमा आह्ान गिमा भने उपासनापसि 
अललिाहको ररासकलिो धतमीमा रोजवीरोटवी कमाउन पसन पे्ररत 
गदमाि र दिुैमा पणुय सनसहत ि । (कुआमान : ६७/९-१०) सकनभने 
जसरवी सलिाह पढ्न,ु ब्त ब्न ुर गररबहरूलिाई दान सदन ुउपासना 
हो । तयसरवी नै मसु्लिमको सदन्यामा, खान,ु सपउन,ु सतुन,ु उठ्न,ु 
आफनो घरपररिारसँग उच् वयिहार गनुमा, बालिबासलिकाको 
राम्ोसँग हरे्ाह गनुमा, ख्मा गनुमा, उत्म सशक्ा सदन,ु रासट्रिय 
सनमामाणमा अग्रसर हुन,ु सभय समाजको सनमामाण गनुमा इतयासद सबै 
उपासना हुन ्।

क़ुरआन संतलुिन पर ज़ोर दतेा ह,ै एक हवी समय में लिोगों 
को पजूा और उपासना पर उभारा जाता ह ैतासक परलिोक 
में उसका अचिा बदलिा समलेि तो िहवी ँअललिाह के फ़ज़लि 
से दसुनया प्ाप्त करने पर भवी ज़ोर दतेा ह ै।  
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मुवसलमको आतम सनतसुष्ट र आनतररक शासनतका 
रह्यहरूमधयेको एउटा ठूलिो रह्य यहवी उपासना हो । सकनभने 
इ्लिाममा लिोक-परलिोक दिुैलिाई सनतसुलित गररएको ि । ्मरण 
रहोस ्यसमा कुनै मतभदे िैन बरू एकलेि अकदोलिाई पार्पररक 
सहयोग गदमाि ।

तयसैले मसु्लिमको समपणूमा जवीिन नै उपासना हो भनेर कुआमानमा 
घोषणा गररएको ि । अिामात मसु्लिमको सलिाह, दान र ब्त मात्रै 
उपासना होइन बरू उसको जवीिनका पलि-पलि उपासना हो । मतृय ु
पश्ात मासनसको समपणूमा कममाको लेिखाजोखा हुनेि र कममा अनसुार 
प्सतरलि पाउने ि । तयसैलेि मसु्लिमलेि आललिाहको आदशेको 
पालिना गदमाि र उहाँकै आदशे अनसुार जवीिन यापन गदमाि । 
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मेलवमलाप र भाइचाराको धम्ण :

मसु्लिम पयमाटक अहमद सबन रजलिान िेनमाकमा , ्कयानिेनेसभयन 
र रूसका धरैेजसो राजयहरूका भ्रमण गरेका सिए । तयहाँका 
मासनसहरूको जवीिन शलैिवी, समाजको ्िभाि र िा्तसिकताको 
सिशे्षण सिश्व साम ुसहवी र सटवीक ढंगलेि प््ततु गनने प्िम वयसति 
उहाँ नै सिए । 
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 ९२१ इ० मा अहमद सबन रजलिानलेि मधय यगुमा सां्कृसतक 
सं्ारको एउटा ऐसतहाससक भ्रमण गरेका सिए । उनलेि सिज्ान र 
सभयताको राजधानवी ‘बगदाद’ दसेख आफनो भ्रमणको शरुुिात गददै 
सिश्वका कैयौं दशेहरूको भ्रमण गरे । उनलेि तयहाँको जवीिन शलैिवी, 
मासनसको सदन्यामालिाई सनयालेिर अिलिोकन गनने मौका पाए । 
आरूलेि भ्रमण र अिलिोकन गरेको समपणूमा अनभुिहरूको द्तािेज 
तयार पारे । जनु प्िम पटक १९२३ इ० मा रूसमा पाइएको 
ह्तसलिसप प्सतसलिसप अनसुार प्कासशत भएको सियो ।

अहमद सबन रजलिानको सकताबको महतिलिाई दशामाउँद ै
अमरेरकी िैज्ासनक Michael Crichton भनिन ् : बगदादका 
मसु्लिमहरू आफना आ्िा र धममालिाई राम्ोसँग पालिन गनने गदमािे । 
तैपसन उनवीहरू अलिग-अलिग आ्िा, वयिहार र ससधिानत भएका 
अलपसंखयक गैर-मसु्लिमहरूका लिासग एकदम नरम र खलुलिा 
सो्का सिए । तवी गैर-मसु्लिमहरू एउटा क्ेत्रमा सवीसमत रह ेतैपसन 
अनतरामासट्रिय समदुायमा साक्वी बनन पगुे ।

Michael Crichton (Eaters of the Dead)
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इ्लिामलेि ररक-ररक आ्िा र सं्कृसत भएका समपणूमा 
मासनसहरूलिाई समधृि र सभय राट्रि सनमामाण कायमाका लिासग 
आवहान गदमाि । तय्तै मानि सहतका कायमा गनमा प्ोतसाहन, सधुार 
प्बधिमान,् एक अकामासँग समलेिर ब्न, ्िचि आ्रण, उच् 
सि्ार र भरि वयिहारको प्दशमान गनमा पे्ररत गदमाि । समाजबाट 
अलिग भएर एकलैि टाढा ब्न ु र सािवीभाइलिाई बेिा्ता गनुमा 
धममाप््ारकको तररका होइन भनेर इ्लिामलिे स्ते गदमाि । 
तयसैलेि जनु वयसति कुनै पसन समदुायमा आफना िरसिमकेलेि 
सदएको दःुख र पवीिालिाई सहरे भए पसन समलेिर ब्ि, ऊ एकलैि 
ब्ने वयसति भनदा उत्म हो भनेर महुममद (स.) लेि घोषणा गनुमा 
भएको ि । (इ्ने माजह : ४०३२)

52



एक ईश्वर
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इस्लाम्लाईइ्लिामलिाई आतमसात गनमाको लिासग सैधिांसतक सिश्वास मात्रै 
पयामाप्त िैन । ्िचि मनलेि अललिाहमासि आ्िा राखन ुएकदम ै
जरूरवी ि । जब ससृष्टकतामा एउटै हुनहुुनि भने उपासना पसन उहाँको 
नै गनुमापिमा ।
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अल्लाहअललाह शबदको अथ्ण यस प्रकार रहेको छ : 

 सतय ईश्वर, सकनभने ईश्वरलिाई अरबवी भाषामा अललिाह 
भसननि । जसको लिासग सलिाह पसढनि, ब्त बससनि र अनय 
उपासनाहरू गररनि । 

 असत महान, सकनभने सतय ईश्वर; अललिाह असत महान हुनहुुनि 
। उहाँको महानता, पसित्रता र मसहमालिाई जसत वयाखया गरे 
पसन कम नै हुनि ।

 आपत सिपतमा जोससत गहुार मासगनि र उसको कृपा र माया 
पाएपसि मन शानत र खशुवीलेि गदगद हुनि ।
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अललाहको बारेमा सहवी धारणा राखन र उहाँमासि 
लिगाइएको गलित आरोपहरूबाट उहाँलिाई पसित्र ठानन कुआमानलेि 
बारमबार स्ते गरेको ि । सकनभने उहाँ समपणूमा प्कारको 
कमवीकमजोरवीहरूबाट पसित्र हुनहुुनि ।

अललाहले सबना कुनै पिूामाधार यो सिशालि ब्ह्ाणिको ससृष्ट र 
यसको प्णालिवीलिाई वयिस्ित गनुमाभएको ि । उहाँको ज्ान, मजमी 
र कृपालेि नै यो ब्ह्ाणि ्लेिको ि । समपणूमा प्ाणवीहरूमधये कुनै 
पसन सस्त्रजातवी उहाँको ज्ान, मजमी र कृपा सबना नत गभमा बोकन सकि 
नत जनम सदन नै । आकाशबाट एक िोपा पानवी पसन उहाँको ज्ान 
र मजमी सबना पनमा सकदनै । तय्तै सदन-रातको कुनै पसन क्णमा यो 
सिशालि ब्ह्ाणिको जनुसकैु कुनाकाप्ामा केहवी हुनि भने सबै 
उहाँकै ज्ान र मजमीलिे हुनि । (कुआमान : ६/५९, ४१/४७)

उहाँका नाम र सिशषेताहरू सबैभनदा उतकृष्ट, अतलुिनवीय र 
पररपणूमा िन ् । उहाँ कसहलयै परासजत नहुने एकदम ै शसतिशालिवी 
हुनहुुनि । उहाँकै कृपालेि यो ससङ्गो संसार मायालेि ओतप्ोत ि । 
उहाँ महान र सिमाशसतिमान हुनहुुनि । जसलिाई कसहलयै पसन िकान 
महससु हुदँनै । 

केहवी मासनसहरूलेि अललिाहमासि महाअसभयोग लिगाउद ै
भने- उहाँलेि आकाश र पथृिवीलिाई ६ सदनम ैससृष्ट गनुमाभयो र सातौं 
सदनमा सिश्ाम गनुमाभयो । अललिाहलेि तयो आरोपको खणिन गददै 
भननभुएको ि : “हामवीलेि आकाश र पथृिवी र यवी दिुैको बवी्मा 
रहकेा समपणूमा स्जसबजहरूलिाई ६ सदनम ैससृष्ट गययौं र हामवीलिाई 
कुनै िकानलेि िोएन ।” (कुआमान : ५०/३८) अललिाह (ससृष्टकतामा) 
लिाई कसैलेि मासनस झैं ठानेर तय्तो आरोप लिगाए, तर सतय के ि 
भने ससृष्टकतामा र ससृष्टमा कदासप समान सिशषेता हुन सकदनैन ्। के 
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यो सिशालि ब्ह्ाणिका ससृष्टकतामा र करोिौं प्ाणवीहरूमधयेका एउटा 
प्ाणवी समान हुनसकि र ! “उहाँ ज्तो कोहवी िैन, उहाँ सिमाश्ोता र 
सिमारिष्टा हुनहुुनि ।” (कुआमान : ४२/११) 

उहाँ सबैसगँ नयाय गनुमाहुनि । उहाँको नयाय र सनसारको 
झलिक हामवी आफनो जवीिनमा दसेखरहकेा िौं । उहाँ कसैमासि 
कण बराबर पसन अनयाय गनुमाहुनन, तर प्ाय मासनसहरू बझुदनैन ्। 
जसरवी एउटा बालिक कसहलेिकाहीं आफनो आमाबाबकुा केहवी कायमा 
र सनदनेशनलिाई बझुदनैन ्िा तयसको वयाखया गनमा सकदनैन,् सकनभने 
बालिक र असभभािक दिुैको बौसधिक क्मतामा ठूलिो सभननता हुनि 
। तयसरवी नै मासनसहरू कसहलेिकाहीं आफनो ससृष्टकतामाको सनदनेशन 
र बसुधिलिाई बझुन असमिमा हुनि, तर उहाँ नत अनयाय गनुमाहुनि नत 
अनयायलिाई मन पराउनहुुनि ।

इसलाममा प्िेश गनमाको लिासग मात्र सैधिांसतक सिश्वास पयामाप्त 
हुदँनै । ्िचि मनलेि अललिाहमासि आ्िा राखन ुजरूरवी ि । जब 
अललिाहलेि नै सारा संसारको ससृष्ट गनुमाभएको हो भने उपासना पसन 
उहाँको मात्र नै गनुमापिमा, होइन र ? उहाँको उपासना गनमा दिेवीदिेता, 
प्सतमा र ससृष्टको कुनै माधयम ्ासहदंनै । उहाँ आफनो भतिदसेख 
एकदम नसजक हुनहुुनि । उहाँ हाम्ा समपणूमा सक्याकलिापहरूदसेख 
अिगत हुनहुुनि र हाम्ो मनको कुरलिाई बझुनहुुनि । 

इ्लिामको सबैभनदा महतिपणूमा सिशषेता एकेश्वरिाद 
हो । समपणूमा संदषे्टाहरूलि ेएउटै ईश्वर ‘अललिाह’ को 
उपासना गनने र उहाँको उपासनामा अरू कसैलिाई 
साझदेार नबनाउने आह्ान गरेका सिए ।
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कुिै देशको राजा िा राट्रिपसतलिे ्ियम ् आफनो जनताको 
आिशयकता आपसूतमा गनमा र द:ुख सखु बझुन सकदनै । यसद कतै 
आपत सिपत िा प्कोप आइहालयो भने उधिार कायमा गनमा र पयामाप्त 
राहत सदन सकदनैन ् । तर सिमाशसतिमान ईश्वर (अललिाह) यस 
पथृिवीमा रहकेा समपणूमा ससृष्टहरूको अि्िादसेख अिगत हुनहुुनि । 
उहाँबाट केहवी लिकेुको िैन । उहाँलिाई कसैको मद्दत पसन ्ासहदंनै 
। उहाँलेि ‘भई हालि’ भनेर आदशे जारवी गनने सबसत्कै भई हालि । 
तयसो भए उहाँ बाहके अरूको आशा सकन गनने त ?

जबसमम कुनै मसु्लिमलेि आफनो सतय ईश्वर (अललिाह) ससत 
आफनो दखुसेो पोखदनै तबसमम मन र मस्तट्कमा सखु, शासनत 
र समसृधि प्ाप्त हुदँनै । अललिाह आफनो भतिदसेख एकदम ैनसजक 
हुनहुुनि र आफनो भतिलिाई अतयासधक माया गनुमाहुनि । यसद कुनै 
भतिलेि उहाँलिाई गहुािमा भने उसको गहुारलिाई ततकालि सनुनहुुनि 
र उहाँ सहषमाका साि उसको आिशयकता भनदा कैयौं गणुा बढवी 
िरदान प्दान गनुमाहुनि ।
(कुआमान : २/२८, २७/६२-६३ )

एकेश्वरिाद इ्लिामको सबैभनदा महतिपणूमा सिशषेता हो 
। हामवीलेि समपणूमा प्कारको उपासनाहरूलिाई असनिायमा रूपमा 
अललिाहकै लिासग खास गनुमापिमा । उहाँको पजूा उपासनामा अरू 
कसैलिाई साझदेार बनाउन ु महा-पाप हो । समपणूमा संदषे्टाहरूलिे 
आ-आफना समदुायलिाई एउटै ईश्वर ‘अललिाह’ को उपासना गनने 
र उहाँको उपासनामा अरू कसैलिाई साझदेार नबनाउने आह्ान 
गरेका सिए । (कुआमान : १६/३६) तयसैलेि दतू, रररशता, धममागरुू 
िा जसतसकैु ठूलिो बाबा भएपसन कसैलिाई उपासना गनुमा िा उसको 
लिासग ढोग गनुमा जायज िैन, सकनभने यवी सबै अललिाहका ससृष्ट र 
भति हुन ् । अललिाह आफनो भतिदसेख एकदम नसजक हुनहुुनि र 
उनवीहरूको पकुारलिाई सनुनहुुनि ।
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जसले एकाग्र भएर सन्िािमा भािनालेि अललिाहको उपासना 
गिमा, उसलेि शासनत, समसृधि र सखुमय जवीिन प्ाप्त गिमा । उसको 
खशुवीमा कसैको आखँा लिागदनै । सकनभने सतय ईश्वरको उपासनालेि 
तन र मन दिुैलिाई एक प्कारको अनौठो आननद र खशुवी समलि । 
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यो सिशालि ब्ह्ाणिका प्तयेक कुरा यहाँसमम सक 
पानवी पनने र पात झनने ज्ता प्ाकृसतक गसतसिसधहरू 
पसन अललिाहकै आदशे र ज्ानलेि हुनि भनने कुरालिाई 
कुआमानलेि पसुष्ट गरेको ि । 
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सरूह एखलास

कुआमानको सबैभनदा महान र प्ससधि अधयाय ‘सरूह एखलिास’ 
को अिमा पसन यहवी हो ।

• अललिाह एक हुनहुुनि र उहाँको पजूा र उपासनामा कोहवी 
साझदेार िैनन ्।

• उहाँ एकदम समपनन र पररपणूमा हुनहुुनि । यस ब्ह्ाणिका 
समपणूमा प्ाणवीहरू उहाँमासि नै आसश्त िन ्।

• उहाँ नत कसैबाट जसनमनभुएको ि, नत कोहवी उहाँबाट 
जनमकेो ि । उहाँ आसद र अनासद हुनहुुनि । उहाँ भनदा 
पसहलिा कोहवी पसन सिएन ।

• उहाँको बराबरवी िा उहाँ ज्तो कोहवी िैन, उहाँको ज्तो 
नाम र सिशषेता अरू कसैको हुनै सकदनै । उहाँ बाहके सबै 
उहाँको ससृष्ट र भति हुन ्। 
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इसलाम र प्राकृवतक वसद्ानतमा केही विरोधाभास छैि

युगौंदेवख मानि समाजको बसोबास रहकेो यो पथृिवीलिाई 
अललिाहलेि एउटा एकदम सकु्म कोष (cell) बाट ससृष्ट गनुमाभयो 
। यो सानो सकु्म कोष, जसलिाई आजको सिज्ानको अतयाधसुनक 
सकु्म दशमाक यनत्रको माधयमबाट पत्ा लिगाउन सरलि भयो । उहाँलेि 
यो सिशालि पथृिवीलिाई एकदम ै सनयसमत र वयिस्ित तररकालेि 
्लिाई रहनभुएको ि । समपणूमा प्ाकृसतक िजै्ासनकहरूलेि यसको 
पसुष्ट गददै भनेका िन–् ‘यस वयिस्ित प्णालिवीमा असलिकसत पसन 
असंतलुिन र अिरोध भयो भने यो पथृिवीको असिश्वसनवीय सिनाश 
र बबामाद हुनेि ।

जुि सवृष्कता्णल े यो सिशालि ब्ह्ाणिको ससृष्ट र यसको 
प्णालिवीलिाई वयिस्ित गनुमाभएको ि, उहाँलिाई नै आफनो ससृष्टको 
लिासग उपयतुि नवीसतसनयमको ज्ात ि भनने मसु्लिमको आ्िा हुनि 
। उहाँलेि हाम्ो लिासग सिदोतकृष्ट धममा इ्लिामलिाई रोजन ुभएको ि 

। सकनभने मानिको लिासग यो भनदा उत्म कुनै अनय 
धममा िैन । पसित्र ग्रनि कुआमानमा भसनएको ि : 
“सनु, जसलेि ससङ्गो संसारको ससृष्ट गनुमाभएको ि, 
उहाँलिाई नै आफनो ससृष्टको बारेमा असधक ज्ान ि 
। उहाँ त सकु्मदशमी र ससुसू्त हुनहुुनि ।” (कुआमान 
: ६७/१४)
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इसलाममा भक्त र प्रभुबीच कुिै माधयम चावहंदैि

धरैेजसो धममाहरूमा सिशषे वयसति (पसणित, पजूारवी, 
पादरवी र धममागरुूहरू) लिाई धासममाक सिशषेता र आधयासतमक 
असखतयारहरू प्ाप्त िन ् । भतिहरूको आ्िा र उपासनालिाई 
सयनवीहरूको प्सननता र सहमसतसँग जोसिएको ि । सयनवीहरूलिाई 
माधयम नबनाइकन ईश्वरको उपासना समते गनमा पाइदनै । 
सकनभने सयनवीहरूलिाई अनतरयामवी माननका सािै भति र उसको 
प्भबुवी्का अपररहायमा माधयम मानदिन ् । सयनवीहरूको कुराको 
उललंिघन गनुमा भनेको आफनै खटु्ामा बन्रो हानन ुसरह मासननि ।

तर इ्लिाम धममामा भति र उसको प्भबुवी् कुनै माधयम ् ासहदंनै 
। इ्लिामलेि भति र प्भबुवी् रहकेा आधयासतमक माधयमबाट 
मासनसलिाई ्ितनत्र गरवी मयामासदत र सममासनत गरेको ि । मासनस 
जसत महान र ज्ानवी भए पसन कुनै भति र उसको प्भबुवी् माधयम 
बननै सकदनै । अनय वयसतिको उपासना, पश्ाताप र सखु शासनतमा 
कसैको नत केहवी दखलि ्ासहनि नत माधयम नै । 
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तयसैगरवी इ्लिामलेि धममाग्रनि पढ्न, धममाको ज्ान हाससलि गनमा 
र धममागरुू बनन कुनै सिसशष्ट समदुाय िा जातको लिासग खास 
िैन भनेर भदेभािलिाई अनतय गददै समानताको सनदशे सदएको 
ि । अललिाहलेि समपणूमा मसु्लिमहरूलिाई धममाग्रनि पढ्नलुिाई 
उतकृष्ट कायमाको संज्ा सदद ैयसलिाई बझुरे आफनो जवीिनमा उतानमा 
असनिायमा गनुमाभएको ि । (कुआमान : ३८/२९)

आ्िा र उपासना भति र प्भबुवी्को कुरा हो । यसको लिासग 
कुनै पजुारवीलिाई माधयम बनाउन ुपददैन । यस पथृिवीमा कसैलिाई कुनै 
दिैवी शसति, क्मा प्दान गनने र प्ायसश्त ्िवीकार गनने आधयासतमक 
असधकार प्ाप्त िैन । सतय ईश्वर आफनो भतिदसेख एकदम नसजक 
हुनहुनि । भतिको द:ुख- सखुलिाई बझुनहुुनि र भतिको उपासनालिाई 
्िवीकार गनुमाहुनि । जनुसकैु वयसतिलेि यसद ्िचि मनलेि प्ायसश्त 
गिमा भने अललिाहलेि ततकालैि क्मा प्दान गनुमाहुनि र उसका समपणूमा 
पापहरूलिाई पखासलि सदनहुुनि । पसित्र ग्रनि कुआमानमा भसनएको 
ि : “ह ेदतू, यसद मरेा भतिहरू मरेो बारेमा सोधिन ्भने भसनदऊे, 
म एकदम नसजक िु र सबनतवी गननेहरूको सबनतवीलिाई ्िवीकार गदमािु 
। अतः उनवीहरूलेि मलिाई गहुारुन ्र मप्सत आ्िा राखनु ् । तासक 
उनवीहरू सतय मागमा प्ाप्त गनमा सकुन ्।” (कुआमान : २/१८६)

इ्लिाम ने मनटु्य को सममान और उच् ्िान सदया, 
इ्लिाम ने भति और भगिान के बवी् आधयासतमक 
माधयम से लिोगों को ्ितंत्र कर सदया ह ै। यहाँ तक सक 
मानि की ख़शुवी, पजूा-उपासना और क्मा-या्ना में 
सकसवी भवी वयसति के दख़लि को सहवी नहीं ठहराया ्ाह ेिह 
धासममाक रूप से सजतना भवी महान हो ।
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्िचि मनलेि प्ायसश्त गनने र गहुानने भतिदसेख 
अललिाह एकदम नसजक हुनहुुनि ।
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के इसलामलाई आतमसात गि्ण कुिै विशेष काय्ण गिु्णपछ्ण ?

इ्लिाम धममालिाई आतमसात गनमाका लिासग नत कुनै सिशषे 
उपासना गनुमापिमा नत कुनै सिशषे ठाउँ िा वयसति सिशषे नै ्ासहनि 
। आफनो इचिालेि ‘सतय ईश्वर अललिाह र उहाँको असनतम दतू 
महुममद (स.) मासि ्िचि मनलेि आ्िा राखरे जो कोहवी 
पसन मसु्लिम (ईश्वरको आज्ाकारवी भति) बनन सकि । यसलिाई 
अरबवीमा ‘शहादह’ भसननि । यवी सनमन हुन ्:

• अशहदु अलला इलाह इललललाह (अिामात म गिाहवी 
सदनिु, अललिाह बाहके कोहवी सतय पजूय िैन, अब उप्ानत 
अललिाहबाहके म कुनै कालपसनक ईश्वर अिामात कुनै मसूतमा िा 
दिेवीदिेताको पजूा गनने िैन) ।

• ि अशहदु अनि मुहममदर ्रसलुूललाह (म गिाहवी सदनिु, 
महुममद (स.) अललिाहका असनतम दतू हुनहुुनि, अब उप्ानत 
उहाँको पणूमा अनसुरण गननेिु र उहाँ बाहके अरू कसैको 
अनसुरण गनने िैन) ।
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दूतको िासताविकता
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अल्लाह्ेअललिाहलेि मानिलिाई आफनो उपासनाको लिासग ससृष्ट गनुमा भएको 
ि । उहाँलेि मानिको मागमादशमानको लिासग दतू र संदषे्टाहरू पठाउन ु
भयो । समपणूमा दतू र संदषे्टाहरूलिे सतय धममा इ्लिाम सतर आह्ान 
गरे । मसूतमापजूा, ससृष्टपजूा, अनधसिश्वास र समथया कुराहरूबाट 
स्ते गराए । उनवीहरूको जवीिन एउटा आदशमा र अतलुिनवीय 
उदाहरण सियो । तासक दतूमासि आ्िा नराखनमा केहवी बहाना 
नरहोस ्। तयसो भए यवी दतूहरूको िा्तसिकता के हो त ?
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सबैसबै दूतहरू माविस िै वथए :

समपणूमा दतू र संदषे्टाहरू मासनस नै सिए भनने कुरालिाई 
कुआमानका कैयौं श्ोकहरूमा पसुष्ट गररएको ि । उनवीहरू अरू 
मासनस भनदा सिदोतकृष्ट, कममासनष्ठ, साहसवी, सतय र पसित्र सिए । 
तयसैलेि अललिाहलेि तवी सिसशष्ट वयसतिहरूलिाई िनौट गनुमाभयो र 
ईश-दतू िनोट गनुमाभयो । अललिाहलेि भननभुएको ि : “ह ेसंदषे्टा 
भसनदऊे, म सतमवीहरू ज्तै एउटा मासनस हु ँ । तर अललिाहलेि 
ममासि प्काशना (िहवी) पठाउन ुहुनि ।” (कुआमान : १८/११०) 

अतः समपणूमा दतू र संदषे्टाहरू मासनस नै सिए । हाम्ो जनम 
जसरवी भयो उनवीहरूको पसन तयसरवी नै भयो । हाम्ो मतृय ुजसरवी 
हुनि, उनवीहरूको पसन तयसरवी नै भयो । हामवी जसरवी सबरामवी 
हुनिौं, उनवीहरू पसन तयसरवी नै सबरामवी हुनिे । हामवी र उनवीहरूबवी् 
शारवीररक बनािट, भौसतक सखु, द:ुख र आिशयकतामा केहवी 
ररक सिएन । 
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हामवी र उनवीहरूबवी् ररक के ि भने उनवीहरू ईश्वरका दतू 
हुन ्। अललिाहलेि उनवीहरूलिाई आफनो सनदशे र प्काशना (िहवी) 
पठाउन ु हुनथयो । तर ईश्वरमा पाइने गणुहरूमधये कुनै पसन गणु 
उनवीहरूलिाई प्ाप्त सिएन ।

अविका समदुायहरू दतूमासि प्काशना (िहवी) उताररएको 
कुरालिाई सलिएर सनकै आश्यमा्सकत भए । अललिाहलेि 
सतनवीहरूको सननदा गददै भननभुयो : “यसमा अ्ममको कुरा के 
नै ि र ! भतिको मागमादशमान र ईश्वरको आदशे पयुामाउने सबैभनदा 
भरपददो तररका यहवी नै हो ।” (कुआमान : १०/२)

दूतहरूको मया्णवदत तह :

अललिाहलेि आफनो सनदशे पठाउनको लिासग संसारकै 
सिदोतकृष्ट भतिहरूलिाई िनौट गनुमा भएको सियो । उनवीहरू अरू 
मासनस भनदा पररपकि र पसित्र सिए । कुआमानमा उनवीहरूलिाई 
सतय, कममासनष्ठ र समपणूमा मासनसहरूमधये सिदोतकृष्ट भति घोसषत 
गररएको ि (कुआमान : ६/८४-८७)

कथम कदास्त उनवीहरूबाट केहवी गलतवी हुनथयो भने अललिाहलेि 
उनवीहरूलिाई तयसतबेलिा नै स्ते गनुमा हुनथयो र उनवीहरू िाहा पाउने 
सबसत्कै आफनो गलतवीलिाई सधुार गरवी प्ायसश्त गनने गिने । सकनभने 
यो अनजानमा भएको गलतवी हो । 

क़ुरआन इस बात की पसुष्ट करता ह ै सक समपणूमा दतू 
मानि हवी िे, अललिाह ने उनहें प्काशन और संदशेिाहक 
केसलिए सिशषे कर सलिया िा ।
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इ्लिाममा दतूहरूको उतकृष्ट र असत मयामासदत ्िान ि, नत 
उनवीहरूको मयामादामा असतशयोसति गररएको ि, नत अपमान नै । 
उनवीहरू ठूलिो पापबाट एकदम पसित्र सिए, तर यसको अिमा यो पसन 
होइन सक उनवीहरू ईश्वर नै हुन ्। उनवीहरू नत परमशे्वर हुन ्नत परमशे्वर 
पतु्र नै, नत परमशे्वरमा हुने कुनै सिशषेता उनवीहरूलिाई प्ाप्त ि । 

महाप्रलयको सदन अललिाह र ईसा (अ.) बवी् हुने िातामालिाप र 
भलिाकुसारवीलिाई कुआमानमा बयान गररएको ि । जसलेि ईसा र उनकी 
आमा पसित्र मयमामलिाई पजूय ठानेका सिए, सतनवीहरूससत उनको 
कुनै समबनध नरहकेो खलुिासा गररएको ि : “्मरण गर तयो सदन, 
जब अललिाहलेि मयमाम पतु्र ईसा (अ.) लिाई सोधनहुुनेि- ‘के सतमवीलेि 
मासनसहरूलिाई आफनो र आफनवी आमाको उपासना गनमा भनेका 
सियौ ?’ उनलेि जिार सदनेिन-् ‘जनु कुरा भनने मलिाई असधकार 
नै िैन, तयो म कसरवी भनन सकिु, यसद मलेैि तय्तो भनेको भए 
तपाईलंिाई िाहा नै होलिा, मरेो मनमा के ि तपाईलंिाई सबै िाहा 
ि, तर म तपाईकंो मनको कुरा जानन ससकदनँ, सकनभने तपाई ं त 
अनतरयामवी हुनहुुनि । तपाईलेंि मलिाई जसत आदशे सदन ुभएको सियो 
मलेैि तयसत मात्र भनेको सिए- ‘मात्र एक अललिाहको उपासना गर, 
उहाँ नै मरेो र सतमवीहरू सबका प्भ ुहुन ्(कुआमान : ५/११६-११७)

समपणूमा दतू र संदषे्टाहरू मासनस नै सिए भनने 
कुरालिाई कुआमानका कैयौं श्ोकहरूमा पसुष्ट 
गररएको ि ।
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इसलाममा दूतहरूको सथाि :

आज कैयौं मासनसहरूको धारणा के ि भने कुआमानमा असनतम 
दतू महुममद (स.) सँग समबसनधत घटना र किाहरू मात्र समािेश 
गररएका िन ्। तर जसलेि आरैं  कुआमानलिाई अधययन गिमा, ऊ 
आश्यमा्सकत हुनि । कुआमानमा ईसा (अ.) को नाम २५ ्ोसट 
उललेिख ि । उनवीमासि लिगाइएका समपणूमा आरोपहरूलिाई घोर 
भतसमानाका खणिन गररएको ि । उनवी अललिाहका सच्ा दतू र 
उतकृष्ट भति हुन ्भनेर प्मासणत गररएको ि। अकदो दतू मसूा (अ.) 
को नाम १३६ ्ोसट उललेिख ि । तर जनु दतूलेि यो ग्रनि ग्रहण 
गनने अिसर पाउनभुयो, उहाँको नाम मात्र ५ ्ोसट उललिेख ि ।

कैयौं धमामािलिमबवीहरूलेि आफनो दतू बाहके अरू दतूलिाई 
स्नदा पसन स्नदनैन ्र कैयौंलेि अनय दतूहरूलिाई शत्रकुो सू् वीमा 
राखकेा िन,् तर कुआमानमा तय्तो पक्पात कतै पसन गररएको 
िैन । जबसमम एउटा मसु्लिमलेि सम्त दतूहरूमासि आ्िा 
राखदनैन,् तबसमम ऊ मसु्लिम हुनै सकदनै भनेर कुआमानलेि घोषणा 
गरेको ि । यसद कसैलेि उनवीहरूमधये एकजनालिाई पसन अ्िवीकार 
गिमा िा शकंा गिमा िा गलित आरोप लिगाउँि भने ऊ इ्लिामबाट 
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नै खारेज हुनि । कुआमानमा भसनएको ि : “अललिाह, उहाँका 
्िगमादतू (रररशता) हरू, ग्रनिहरू र उहाँका समपणूमा दतूहरूमासि 
हामवी आ्िा राखदिौं । हामवी उनवीहरूमा केहवी पक्पात गददैनौं ।” 
(कुआमान : २/२८५)

यवत मात्र होइन, कुआमानका कैयौं अधयाय (सरूह) हरूको नाम 
नै असघललिा दतूहरूको नाममा रासखएका िन,् ज्तै- इब्ाहवीम, 
यसुरु । तयसैगरवी ईसा (अ.) की आमा ‘मयमाम’ को नामलेि ‘सरूह 
मयमाम’ रासखएको ि । 

यसत मात्र होइन, कुआमानका कैयौं अधयाय (सरूह) 
हरूको नाम नै असघललिा दतूहरूको नाममा 
रासखएका िन,् ज्तै- इब्ाहवीम, यसुरु । तयसैगरवी 
ईसा (अ.) की आमा ‘मयमाम’ को नामलेि ‘सरूह 
मयमाम’ रासखएको ि ।

74



इसलाममा ईसा 
(अ.) को सथाि
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ईसामानिजासतलिाई ठूलिो योगदान पयुामाउने र इसतहासका महत्िपणूमा 
वयसतिहरूमधये एउटा सिसशष्ट वयसति ईसा (अ.) हुन ् । कसैलेि 
उनलिाई परमशे्वर त कसैलेि परमशे्वर पतु्रको संज्ा सदएका िन ्भने 
कसैलेि सबना बाउको िोरा भनेर गलित आरोपसमेत लिगाएका 
िन ्। तयसो भए इ्लिाममा उनको के ्िान ि त ? 
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१) उनवी उतकृष्ट दतू हुन ्:

कुआमानका कैयौं श्ोकहरूमा उनलिाई उतकृष्ट दतू र उनकी 
आमालिाई ईश्वरको सतय भति, पसित्र र ससत सासित्रवी भनेर 
घोषणा गररएको ि । अललिाहलेि उनलिाई ्मतकार ्िरूप सबना 
बिुाको ससृष्ट गनुमा भएको सियो, जसरवी उनवी भनदा पसहलिा आदम 
(अ.) लिाई सबना आमा-बिुाको माटोबाट ससृष्ट गनुमा भएको सियो 
। यसमा अ्मम मानने कुरा के नै ि र ? । जब सबना आमा-
बिुाको ससृष्ट संभि ि भने सबना बिुाको सकन संभि िैन । 
हो अललिाह हरेक कायमामा सामथयमा हुनहुुनि । उहाँलेि आफनो 
शसतिद्ारा जवीससलिाई सबना बिुाको नै ससृष्ट गनुमा भयो । पसित्र 
ग्रनि कुआमानमा भसनएको ि : “ईसाको उदाहरण अललिाहकहाँ 
आदम ज्तै ि । अललिाहलेि आदमलिाई माटोबाट बनाएर 
भननभुयो : ‘भई हालि’ असन भई हालयो।” (कुआमान : ३/५९)
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२) उिका चमतकारहरूप्रवत मुवसलमको आसथा :

अललिाहलेि उनलिाई जेजसत ्मतकारहरू प्दान गनुमा भएको 
सियो, एउटा मसु्लिमलेि तवी समपणूमा ्मतकारहरूप्सत आ्िा 
राखदि, ज्तै- दबेु र अनधोलिाई सनको पानुमा, मतृकलिाई जवीसित 
पानुमा, मासनसलेि खाएको र घरमा ब्ाएको कुराको सू् ना सदन ु। 
उनवी अललिाहका सच्ा दतू हुन ्भनने कुरालिाई प्मासणत गनमाको 
लिासग यवी सबै ्मतकारहरू प्दान गररएको सियो । 

३) उिलाई प्रदाि गररएको ग्रनथ :

अललिाहलेि उनलिाई धममाग्रनि बाइबलि (इनजवीलि) प्दान गनुमा 
भएको कुरालिाई कुआमानका कैयौं श्ोकहरूमा पसुष्ट गररएको ि । 
उति ग्रनिमा ज्ानको जयोसत र मागमादशमानका कुराहरू सिए । तर यसमा 
जमानाको अनतरालिमा धरैे नै रेरबदलि र पररितमान भएको ि ।

CLICK HERE
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४ ) उिी माविस हुि,् ईश्वर होइिि ्:

ईसा (अ.) आदमका सनतानमधये एकजना मासनस हुन ् । 
अललिाहलेि उनलिाई इस्ाइलि समदुायको लिासग दतू बनाएर 
पठाउन ु भएको सियो । उनलिाई कैयौं ्मतकारहरू प्दान गनुमा 
भएको सियो । उनवी नत परमशे्वर हुन ् नत परमशे्वर पतु्र नै, नत 
परमशे्वरमा हुने कुनै गणु उनलिाई प्ाप्त ि । उनवी उतकृष्ट भति र दतू 
हुन ्। अललिाहलेि भननभुएको ि : “उनवी एउटा उतकृष्ट भति मात्र 
हुन,् हामवीलेि उनवीमासि उपकार गययौं र इस्ाइलि समदुायको सनसमत 
अतलुिनवीय उदाहरण बनायौं ।” (कुआमान : ४३/५९)

५) उिलाई कू्समा झुण््याइएको होइि :

ईसा (अ.) लिाई न त हतया गररएको हो नत कू्समा नै 
झणुि्याइएको हो । अललिाहलेि उनलिाई आकाशमा जवीसितै 
उठाउन ु भएको सियो । सकनभने जब उनका शत्रहुरूलेि उनको 
हतया गनने दटु्प्यास गरे, तब अललिाहलेि उनलिाई जवीसितै 
आकाशमा उठाउन ुभयो र उनको अनहुार ज्तै अकदो वयसतिको 
अनहुार बनाई सदनभुयो र उनवीहरूलेि तयसै वयसतिलिाई ईसा ठानेर 
शलूिवीमा झणुि्याइ सदए । उनवी असनतम यगुमा पथृिवीमा आउनेिन ्
र महुममद (स.) को सिसध-सिधान अनसुार आफनो शषे जवीिन 
सबताउनेिन ् । कुआमानमा भसनएको ि : “उनवीहरूलेि मयमाम-पतु्र 
ईसाको हतया गरेको दाबवी गिमान ् । िा्तिमा, सतनवीहरू भ्रममा 
िन।् उनवीहरूलेि न त हतया गरेका हुन ्न त शलूिवीमा झणुि्याइएका 
हुन ् । अललिाहलेि उनलिाई जवीसितै आकाशमा उठाउन ुभयो ।” 
(कुआमान : ४/१५७-१५८)
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आदम :

उनवी समपणूमा मानिजासतका सपता हुन ्। अललिाहलेि उनलिाई 
माटोबाट ससृष्ट गनुमाभयो र ्िगमादतू (रररशता) हरूलिाई उनको 
ढोग गनने आदशे जारवी गनुमाभयो । पसि उनलिाई ्िगमाबाट 
पथृिवीमा पठाइयो । 

िूह : 
उनलेि आफनो समदुायलिाई सदन-रात एक गरवी सतय ईश्वरको 

उपासना गनने आह्ान गरे, तर उनवीहरूलेि मानेनन ्। रलि्िरूप 
जलिप्लिय आयो । नहू र उनका आ्िािान सािवीहरू बाहके 
सबै बबामाद भए । 

केही प्रवसद् दूतहरू :

हुनत दतूहरूको संखया र शृखंलिा एकदम लिामो ि, तवीमधये 
केहवी प्ससधि दतूहरूको नामािलिवी यस प्कार िन ्: 
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इब्ाहीम : 
उनवी समपणूमा दतूहरूका सपता हुन ् र एक सतय ईश्वरसतर 

आह्ान गनने सिदोतकृष्ट दतू हुन।् उनलेि नै प्िम पटक 
अललिाहको घर (काबा) लिाई सनमामाण गरे । सिश्वभररका 
समपणूमा मसु्लिमहरू यसै काबासतर अनहुार रकामाएर सलिाह 
पढ्दिन ्।

इसमाइल : 

उनलेि काबाको सनमामाण गनमामा आफनो बिुा इब्ाहवीमलिाई 
साि सदएका सिए ।

इसहाक : 

उनवी इब्ाहवीम (अ.) का दोस्ो िोरा हुन,् ् िगमादतू (रररशता) 
को शभु सू् नापसि उनको जनम भएको सियो ।

याकूब : 
उनवी इ्हाकका िोरा हुन,् उनवी इस्ाइलिको नामलेि प्ससधि 

भएकोलेि तयो समदुायको नाम बन-ुइस्ाइलि रहन गएको हो । 

81



युसफु : 

उनवी याकूबका िोरा हुन,् उनलेि भाईहरूको षि्यनत्र 
खपेनकुा सािै धरैे द:ुख र पवीिा सहन ुपरेको सियो र अनततः 
अललिाहलेि उनलिाई समश् को शासक बनने मौका सदनभुयो । 

मूसा : 
उनवी एउटा उतकृष्ट दतू हुन,् अललिाहलेि उनलिाई इस्ाइलि 

समदुायको लिासग दतू बनाएर पठाउन ुभएको सियो । उनलिाई 
तौरात नामवी ग्रनि र कैयौं ्मतकारहरू प्दान गररएको सियो 
। तर समश्को शासक सररऔनलेि उनलिाई मानेनन ्र उलटै उनवी 
र उनका सािवीहरूलिाई सहन नसकने द:ुख र पवीिा सदन िालेि 
। अनततः अललिाहलेि सामनतवी सररऔनलिाई समरुिमा िुबाइ 
सदनभुयो र मसूा (अ.) र उनका आ्िािान सािवीहरूलिाई 
मसुति प्दान गनुमाभयो ।

दाऊद : 
उनवी एउटा दतू हुन,् अललिाहलेि उनलिाई आफनो समदुायको 

राजा बनने अिसर प्दान गनुमा भएको सियो ।
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सलैुमाि : 
उनवी दाऊद (अ.) का िोरा र दतू हुन ्। अललिाहलेि उनलिाई 

यस धतमीमा ठूलिो क्ेत्रको महान राजा बनने अिसर प्दान गनुमा 
भएको सियो । सजनन, ्रा्रुुङ्गवी, हािा लिगायत सिसभनन 
प्ाणवीहरू उनको असधनमा सिए ।

जकररयया :

इस्ाइलि समदुयको लिासग पठाइएको एउटा दतू हुन,् 
ईसाकी आमा मयमामको संरक्ण, सशक्ा र पालिनपोषण गनने 
सजममा उनलिाई सदइएको सियो । उनकी श्वीमतवी बाँझो सिइन ्
तै पसन अललिाहलेि उनलिाई बढेुसकालिमा यहया नामवी िोरा 
प्दान गनुमाभयो । 
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ईसा : 
उनवी एउटा उतकृष्ट दतू हुन,् अललिाहलेि उनलिाई सबना 

बिुाको ससृष्ट गनुमा भएको सियो । अललिाहलेि उनलिाई इनजवीलि 
नामवी ग्रनि र कैयौं ्मतकारहरूका साि इस्ाइलि समदुायको 
लिासग दतू बनाएर पठाउन ुभएको सियो ।

मुहममद : 
उहाँ समपणूमा दतूहरूको समापक हुनहुुनि । उहाँपसि कुनै 

अकदो दतू आउने िैन । अललिाहलेि उहाँलिाई समपणूमा जगतका 
लिासग सिश्ववयापवी दतू बनाएर पठाउन ुभयो र असनतम ग्रनि 
कुआमान प्दान गनुमाभयो । जसमा कसैलेि पसन समथया कुरा 
समसाउन सकदनैन ्। 
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को हुि ्इसलामको दूत ?
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मुस्लिमकामसु्लिमका हरेक पु् तालिे जनु तररकालेि असनतम दतू महुममद 
(स.) को जवीिनका एक-एक कुरालिाई समहालेिर राखकेा िन ् । 
तयो तररकालेि अनय कुनै महान वयसतिको जवीिनवीलिाई समहालेिर 
रासखएको उदाहरण इसतहासको कुनै पानामा रेलिा पानमा सकनहुुनन । 

तयसोभए को हुन ्तयो महान ह्तवी ? जसको जवीिनका सानो 
भनदा सानो कुरालिाई समहालेिर रासखएको ि ।
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उहाँकोउहाँको िाम :

मुहममद, बुिाको िाम अबदुललाह, हजुरबाको िाम 
अबदुल-मुत्तवलब र खािदाि अल-्कुरैश हो ।

(५७०-६३२ ई॰) उहाँको बारेमा मुवसलमको आसथा :

विश्ववयापी दूत :

अललिाहलेि उहाँलिाई समपणूमा जात िगमाको लिासग सिश्ववयापवी दतू 
बनाएर पठाउन ुभएको सियो भनने हामवी समपणूमा मसु्लिमहरूको 
आ्िा रहकेो ि । तयसैलेि समपणूमा मानिलेि उहाँको अनसुरण गनुमा 
असनिायमा ि । पसित्र ग्रनि कुआमानमा भसनएको ि : “भसनदऊे, ह े
मानि हो, अललिाहलेि मलिाई सतमवीहरू सबैका लिासग दतू बनाएर 
पठाउन ुभएको ि ।” (कुआमान : ७/१५८) 

उहाँमावथ पवित्र कुआ्णि अितरर भयो :

अललिाहलेि उहाँमासि असनतम ग्रनि पसित्र कुआमान अितरण 
गनुमाभयो । जसमा कसैलेि पसन समथया कुरा समसाउन सकदनैन ्। 
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समपूर्ण दूतहरूका समापक :

अललिाहलेि उहाँलिाई समपणूमा दतूहरूको समापक र असनतम 
सिमाश्षे्ठ दतू बनाएर पठाउन ुभएको सियो । उहाँपसि कुनै अकदो 
दतू आउन ुहुने िैन । पसित्र ग्रनि कुआमानमा भसनएको ि : “उहाँ 
अललिाहका असनतम दतू र समपणूमा संदषे्टाहरूका समापक हुनहुुनि 
।” (कुआमान : ३३/४०)
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दूत मुहममद (स.) को सवंक्षप्त पररचय :

१) उहाँको जनम :

उहाँको जनम साउदवी अरबको प्ससधि र ऐसतहाससक ठाउँ 
‘मकका’ मा ५७० ई॰ मा भएको सियो । यो धरतवीमा पाइलिा 
टेकन ुभनदा पसहलेि नै उहाँको बिुा सबसतसकेका सिए । आरूलिाई 
प्ाणभनदा बढवी माया गनने आमालेि पसन ्ाँिै नै िोिेर गइन । 
तयसपसि हजरुबा ‘अ्दलुि-मतु्सलिब’ लेि पालिनपोषणको सजममा 
सलिए, तर केहवी समयपसि उनको पसन सनधन भयो र काका ‘अब-ू
तासलिब’ को पालिनपोषणमा हुकमा न ुभयो ।

२) उहाँको बालयकाल :

उहाँलेि ईश-दतुति ग्रहण गनुमा भनदा असघ आफनो जवीिनको 
्ासलिस बसनत (५७०-६०९ ई॰) आफनो जनम्िलि ‘कुरैश’ मा 
सबताउन ुभयो । उहाँको जवीिन सबैको लिासग एउटा अतलुिनवीय 
उदाहरण सियो । उहाँ आफनो समदुायमा इमानदार र सतयिानको 
उपनामलेि प्ससधि हुनहुुनथयो । उहाँलेि मककाको ्कदो घाममा 
भेंिा-बाख्ा ्राउने काम समते गनुमाभयो र सब्तारै-सब्तारै 
वयिसायसतर पाईलिा टेकन ुभयो ।

दतू हुन ुभनदा असघ उहाँ इब्ाहवीम (अ.) को सिसध अनसुार 
अललिाहको उपासना गनुमाहुनथयो । उहाँलेि जवीिनमा कसहलयै पसन 
मसूतमा पजूा गनुमा भएन । उहाँ रूढवीिादवी, अनधसिश्वास र प्सतमा तिा 
ससृष्ट पजूालिाई असाधयै घणृा गनुमाहुनथयो । यद्सप उहाँलिाई पढ्न र 
लेिखन आउँदनै सियो ।

89



३) ईशदूतति ग्रहर :

उहाँ मकका नसजक ‘नरू पिमात’ मा अिस्ित ‘हरेा गरुा’ मा 
गएर अललिाहको उपासना गनुमाहुनथयो । उहाँ समाजमा ्यापक 
रहकेो अनधसिश्वास, रूढवीिादवी, सनसममात मसूतमा तिा प्सतमाको 
पजूादसेख असाधयै द:ुसख र स्सनतत हुनहुुनथयो । एक सदन तयसै 
गरुामा उपासना गरररहकेो बेलिा अललिाहलेि आफनो िररष्ठ तिा 
सिशषे ्िगमादतू ‘सजब्वीलि’ लिाई पठाएर उहाँलिाई असनतम दतू 
िनौट गनुमाभयो । तयसतबेलिा उहाँ ४० िषमाको हुनहुुनथयो । सिमाप्िम 
कुआमानका केहवी श्ोक (आयत) हरू अितरण भएका सिए । 
जसको पसहलिो श्द “ईक्ा सिस्म रस्बकललिजवी खलिक” (तयस 
ईश्वरको नामलेि पढ, जसलेि समपणूमा ब्ह्ाणिको ससृष्ट गनुमा भएको 
ि) लेि ज्ान-सिज्ान तिा मागमादशमानको महतिलिाई दशामाईरहकेो 
ि । यसरवी २३ िषमाको अिसधमा सि्तारै-सि्तारै परुा कुआमान 
अितरण भयो ।
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४) प्रचार-प्रसारको प्रारमभ 

उहाँ ईशदतूति ग्रहण गरेपसि इ्लिामको प््ार-प्सारमा 
ससक्य हुनभुयो । उहाँलेि तवीन िषमासमम गोपय तररकालेि 
लिसुकसिपवी इ्लिामको सनमनत्रणा सदनभुयो । तयसपसि दश 
िषमासमम खलुलिमखलुलिा इ्लिामसतर आह्ान गनुमाभयो । उहाँको 
सनमनत्रणालिाई ्िवीकार गनने अनयुायवीहरूमधये बढवी गररब 
र कमजोरहरू सिए । उहाँलेि प््ार-प्सारको क्ममा आफनै 
घरपररिार र समाजबाट सहन नसकने नानािरवीका मानससक 
तिा शारवीररक यातना सहन ु पयदो । उहाँलेि हजजमा आउने 
भतिजनहरूलिाई इ्लिामसतर आह्ान गनुमाभयो । सतनवीहरूमधये 
मदवीनाबासवीलेि उहाँको सनमनत्रणालिाई ् िवीकार गरे । मककाबासवीलेि 
सदएको द:ुख-पवीिा खपन नसकेर मसु्लिमहरू सि्तारै-सि्तारै 
मदवीना तरमा  प्िास (सहजरत) गनमा िालेि । 

५) उहाँको प्रिास :

मककाका ठूलिाबिा भनाउदाहरूलेि सामसुहक रूपमा उहाँको 
हतया गनने दटु्प्यास गरेपसि उहाँलेि ६२२ ई॰ मा मदवीनासतर प्िास 
(सहजरत) गनुमाभयो । तयसतबेलिा मदवीनाको नाम ‘यसस्ब’ सियो 
र उहाँ ५३ िषमाको हुनहुुनथयो । आफनो जवीिनको असनतम दश 
िषमा मदवीनामा सबताउन ुभयो । सलिाह, दान, आ्रण लिगायत 
इ्लिामका समपणूमा सिसध-सिधानहरूलिाई पणूमारूपमा वयाखया 
गनुमाभयो र हामवीलिाई जवीिनको गोरेटोमा खाँ्ो पनने हरेक 
कुराहरूको जानकारवी सदनभुयो ।
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६) इसलामको विसतार :

उहाँलेि मदवीनाको प्िासपसि (६२२-६३२ ई॰) इ्लिामवी 
सं्कार र सभय समाजको ् िापना गनुमाभयो । गोत्रको पक्पात गनने 
प्िसृत्लिाई सनमुमालि पानुमाभयो । जताततै ज्ानको जयोसत िनुमाभयो 
। नयाय, सनसार, स्िरता, भाइ्ारा, आपसवी सहयोग र राजय 
वयि्िालिाई कायम गनुमाभयो । केहवी गोत्रहरूलेि इ्लिामलिाई 
सनमुमालि पानमा खोजदा सिसभनन यधुि तिा घटनाहरू घटे र 
अललिाहलेि इ्लिामको सिजय गराउन ुभयो । तयसपसि इ्लिाम 
ग्रहण गननेहरूको ओइरो नै लिागयो । मकका लिगायत अरबमा 
रहकेा असधकांश शहर तिा गोत्रहरू राजवी खशुवी इ्लिामको 
ित्रिायाँमा आउन िालेि ।

92



७) उहाँको विधि :

२३ बषमाको अनतरालिमा उहाँ आफनो सजममिेारवीलिाई राम्ोसँग 
जनमानसमा पयुामाउन सरलि हुन ुभयो । यसरवी इ्लिाम पररपणूमा 
भइसकेपसि इ्लिामवी पात्रो अनसुार सहज्वी समित ११, ‘सरर’ 
को मसहनामा उहाँलिाई जिरो आयो र अि्िा नाजकु हुदँ ैगयो, 
यहाँसमम सक ‘रसबउलि-औिलि’ मसहनाको सोमिारको सदन 
तदानसुार ८/६/६३२ ई॰ ६३ िषमाको उमरेमा उहाँको सनधन भयो 
र मस्जदकै िेउमा रहकेो श्वीमतवी आईशा (रसज.) को घरमा 
उहाँलिाई ‘दरन’ गररयो ।
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मुहममद (स.) ससंारका 
नयायपे्रमीहरूको िजरमा
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जगतकाजगतका जनुसकैु धममालिाई अनसुरण गनने नयायपे्मवी सकन न 
होउन,् जब उसलेि महुममद (स.) को अदभतु जवीिनवी पढ्ि, तब 
आश्यमा्सकत हुनपगुि । पिूमादसेख पसश्म सममका धममागरुूहरू, 
दाशमासनकहरू र सासहतयकारहरूलेि उहाँको सनकै नै प्शसंा गरेका 
िन ्। महुममद (स.) ईश्वरको सतय संदषे्टा हुनहुुनि भनने कुराको 
आफनो लेिख तिा र्नाहरूमा गिाहवी सदएका िन ्। तवीमधयेका 
केहवी सनमनसलिसखत िन ्:
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महातमा गांधीले भिेका छि ्: 

मलेैि करोिौं मासनसहरूका मन 
र मस्तट्कमामा सनिदोरोध राज 
गनने वयसतिति महुममद (स.) का 
सिशषेताहरू जानने प्यास गरे ँ
। उहाँको जवीिनवी पसढसकेपसि 
इ्लिाम तरिारको जोिलेि 

रैसलिएको होइन रहिे भनने कुरामा सिश्व्त भए ँ । उहाँको 
सादा जवीिन, उच् आ्रण, ईमानदाररता, ि्न प्सतबधिता, 
सनट्कपटता, सतयता, बहादरुवी, ईश्वर र उहाँको सनदशेप्सतको 
सिश्वास र भरोसा सािै आफना सािवीहरूको बसलिदान र 
लिगनशवीलितालिे इ्लिाम सिमात्र रैसलिएको हो । उहाँको जवीिनको 
दोस्ो भाग पसढसकेपसि उहाँप्सत आकसषमात भए ँर उहाँको महान 
्ररत्रलिाई अझ बझुने पयास म सभत्र बढ्द ै गयो । िा्तिमा, 
महुममद (स.) ज्तो महान वयसतितिको बारेमा आरूलिाई एकदम 
कम जानकारवी भएकोमा लिसजजत महससु गरें । 
Mahatma Gandhi (1976). Collected Works. vol.25, 
p.127.
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माइकल हाट्णले आफिो 
प्रवसद् वकताब “इवतहासका 
अवत प्रभािशाली १०० 
वयवक्ततिहरू” को पवहलो 
पंवक्तमा मुहममद (स.) को 
िाम राखेका छि ् र उहाँको 
िाम पवहलो पंवक्तमा राखिको 
कारर, यसरी लेखेका छि ्:   

“मैलेि महुममद (स.) लिाई इसतहासका असत प्भािशालिवी 
वयसतितिहरूमधये सबैभनदा अग्र पंसतिमा राखनलेुि पाठकिगमा 
आश्यमा्सकत हुन सकिन ्! तर िा्तसिकता यहवी हो; महुममद 
(स.) मात्र एउटा य्तो वयसतिति हुनहुुनि, जसलेि धासममाक तिा 
सांसाररक दिुै क्ेत्रमा पणूमा सरलिता प्ाप्त गनुमाभयो । 
Hart, Michael H. (2017). The 100: A Ranking of 
the Most Influential Persons in History. p.3.

97



प्रवसद् फ्ानसेली कवि 
अलफानसे ्ीले आफिो प्रवसद् 
वकताब ‘तुककीको इवतहास’ मा 
लेखेका छि ्:   

“साधनहरूको अभािको 
बािजदु महान उद्दशेय राखन ु र 
शत प्सतशत उतकृष्ट प्सतरलि 
सदन,ु महान वयसतिहरूका पसह्ान 

हुन ् । इसतहासका महान वयसतिहरूमधये कसलेि यवी कुराहरूमा 
आरूलिाई महुममद (स.) सँग तलुिना गनने आटँ गनमा सकलिान ्? 

Lamartine, Alphonse de (1855). Histoire de la Tur-
quie. Paris: Chez Wolfgang Gerhard, vol.1, p.111.

98



भारतीय दाश्णविक रामा कृषरा 
राि लेखछि ्: 

“समय र पररस्िसत पररितमान 
भए, तर महुममद (स.) पररिसतमात हुन ु
भएन । सिजयको अि्िा होस ् िा 
पराजयको, शसतिशालिवी हुदँा होस ्
िा कमजोर, सखुको अि्िा होस ्

िा द:ुखको, समसृधिको अि्िा होस ्िा गररबवीको, उहाँ हरेक 
अि्िामा असिग रहनभुयो । उहाँको वयसतिति तिा गणुमा कुनै 
पररितमान आएन । ईश्वरको सनयम अनसुार संदषे्टाहरू कसहलयै पसन 
पररिसतमात हुदँनैन ्। 

Ramakrishna Roa, Mhuhammad The Prophet of 
Islam.  p.24.
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जम्णिीका सबैभनदा 
ठूलो कवि गोतेले आफिो 
पे्रवमकालाई एक पत्रमा 
इसलाम र मुहममद (स.) को 
प्रशंसा गददै यसरी लेखेका छि ्
:  “यद्सप म सत्रवी िषमाको भए,ँ 
इ्लिामको महानतालिाई जसत 
िणमान गरे पसन कम ै हुनि । बरू 

इ्लिामप्सतको मोह र आ्िा झन झन बढ्द ैजानि ।” 

Katarina Mumzen stated in her Goethe book: 
Goethe und die arabische Welt, p. 177.

प्रोफेसर एसटोबाट्णले भिेका छि ्: 

समपणूमा मानि इसतहासमा महुममद (स.) को वयसतितिसँग 
समलदा-जलुदा िा उहाँसँग तलुिना गनमा समलने लिायकको एउटा पसन 
उदाहरण िैन । उहाँलेि नयनू भौसतक सामग्रवी प्योग गरेर ठूलिा-
ठूलिा सरलिता र सिजय हाससलि गनुमाभयो, य्ता सरलिताहरू 
इसतहासको पानामा दलुिमाभ िन ् । जब हामवी यस दृसष्टकोणबाट 
इसतहास अधययन गियौं, तब समपणूमा संदषे्टाहरूमधयेका असनतम 
संदषे्टा महुममद (स.) लिाई सबैभनदा उतकृष्ट संदषे्टाको रूपमा 
पाउने िौं ।

Stobart, James William Hampson (1884). Islam 
and Its Founder. 227-228.

100



साइमि ओकलीले भिेका छि ्: 

 इ्लिाम धममा तवीब्ताका साि 
सिमात्र रैसलिरहकेो कुरामा मलिाई कुनै 
आश्यमा लिागदनै । बरू इ्लिामको 
सनरनतरता र स्िरतामासि आश्यमा 
लिागि, जनु यगुौं सबसतसकदा पसन 
आफनो यिाित रूपमा कायम ै ि । 

कैयौं शता्दवी पसहलेि जसरवी मकका र मदवीनाबासवीहरू महुममद 
(स.) बाट प्भासित भएका सिए, ठवीक तयसरवी नै आज भारत, 
अफ्ीका, तकुमी लिगायत सिश्वभरर सिसभनन दशेका नागररकहरू 
उहाँबाट प्भासित भएका िन ्। 
Ockley, Simon. (1870). History of the Saracen 
Empire. 1st ed. London: A. Murray, p.54.
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विल ्ुरानटले आफिो प्रवसद् अथ्णशास्त्र ‘सभयताको 
कथा’ मा लेखेका छि ्: 

यसद हामवी इसतहासका प्भािकारवी 
वयसतिहरूको जवीिनवी अधययन गियौं 
भने, इसतहासम ै असत प्भािशालिवी 
वयसतितिको ्िानमा महुममद 
(स.) लिाई पाउँिौं । उहाँलेि य्ता 
मासनसहरूको आधयासतमक र नैसतक 
्तर उच् पानुमा भयो जो अतया्ार, 
वयसभ्ार, अपराध र काटमारमा सलिप्त सिए । उहाँ एउटा असभय 
समाजलिाई पररितमान र सिकास गददै पणूमा सभय समाज बनाउन 
सरलि हुनभुयो । जनु पररितमान र सरलिताको सपना संसारका 
एकदम ैकम समाज सधुारकहरूलेि दखेने गदमािन ्। उहाँलेि एउटा 
सभय समाज सनमामाण गनमा जनु सपनाहरू दखेन ुभयो, तवी सबैलिाई 
साकार पानुमाभयो । महुममद (स.) लेि जसत खरे इ्लिामको प््ार 
प्सार शरुु गनुमाभयो, तयसत खरे अरब दशेहरू य्ता मरुभसूम 
सिए, जहाँ समपणूमा समदुायहरू मसूतमा पजूामा सलिप्त र आपसमा 
सिभासजत सिए। तर महुममद (स.) को मतृय ु हुनभुनदा अगािै 
परुा अरब एउटा य्तो सभय राट्रि बनन पगुयो, जहाँ मासनसहरू 
आपसवी भदेभाि र घणृाबाट मतुि भइ एकताको बनधनमा 
बाँधवी एक सढकको बसनसकेका सिए । महुममद (स.) लेि ईसाई, 
यहूदवी तिा परमपरागत धममाहरूलिाई सि्िासपत गददै इ्लिाम 
ज्तो सतय, सवीधा र ससजलिो धममा कायम गनुमाभयो । जसबाट 
मासनसहरूबवी् एकता, पे्म र सद्ाि बढ्द ै जानि । महुममद 
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(स.) लेि यसत िोटो अिसधमा सययौं यधुिहरूमा सिजय हाससलि 
गददै य्तो महान राट्रिको ्िापना गनमा सरलि हुनभुयो, जनु आज 
असत शसतिशालिवी राट्रिहरूको ्नुौतवीको बािजदु पसन कायम ि 
र संसारको आधाभनदा बढवी भागमा राज गनमा सरलि ि ।

Durant, Will (1950). The Story of Civilization: 
The age of faith. Vol. IV, p.174.
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हकुमा लिसको गिाहवी : इ्लिामका कट्र सिरोधवी र शत्र ु अब-ू
सफुयानलेि इ्लिाम ग्रहण गरेपसि एउटा रो्क ितृानत बयान 
गरेका िन ्। जब रोमका राजा हकुमा लिस (६२८ ई.) लेि महुममद 
(स.) लेि पठाउन ुभएको इ्लिामको सनमनत्रणा पत्र पाए । राजा धरैे 
खशुवी भए र संदषे्टा महुममद (स.) को बारेमा िप जानकारवी प्ाप्त 
गनमा अरबबाट आएका उहाँको सनकटतम वयसतिससत भट्ेने ् ाहना 
गरे । तयसतखरे अब-ूसफुयान महुममद (स.) कै खानदानको ठूलिो 
प्धान, तर उहाँको कट्र सिरोधवी र शत्र ु ससररयाको वयापाररक 
यात्रामा सिए । राजालेि अब-ूसफुयान र उनका सािवीहरूलिाई 
दरबारमा बोलिाएर अनिुादकको माधयमबाट सतय-तथय 
जानन केहवी बौसधिक र सििेकपणूमा प्श्नहरू सोध े। राजालेि अब-ू
सफुयानको जिार ससुनसकेपसि यसरवी सटपपणवी गरे :

उहाँको खानदानको बारेमा सोधदा सतमवीलेि जिार सदयौ : 
उहाँको जनम अरबको उच् खानदानमा भएको ि । हो, ईश्वरलेि 
उच् खानदानबाट संदषे्टाहरू ्नुनहुुनि । उहाँ भनदा पसहलेि 
कसैलेि आरू ईश्वरको दतू भएको दािवी गरेका सिए भनेर सोधदा 
सतमवीलेि जिार सदयौ : दािवी गरेको िैन । यसद कसैलेि दाबवी गरेको 
भए, उहाँलेि तयसको दखेासेखवी र असघललिो वयसतिको नककलि 
गरेको हुन सकथयो ।
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दतू बनन ु असघ कसहलयै झठूो बोलेिको पाएका सियौ भनेर 
सोधदा सतमवीलेि जिार सदयौ : िैन। जनु वयसति मासनसहरूसँग 
झठूो बोलदनै, ऊ अललिाहको बारेमा झठूो कुरा कसरवी गनमा सकि !

उहाँलिाई धनवीहरूलेि अनसुरण गिमान ् िा गररबहरूलेि भनेर 
सोधदा सतमवीलेि जिार सदयौ: गररबहरूलेि । िा्तिमा, दतूहरूका 
अनयुायवी गररबहरू नै बढवी हुने गिमान ् । उहाँका अनयुायवीहरू 
बढ्द ै िन ् सक घट्द ै िन ् भनेर सोधदा सतमवीलेि जिार सदयौ : 
बढ्द ैिन ्। िा्तिमा, सतय धममाको पसह्ान यहवी हो, असनतम 
समयसमम बढ्द ैजानि ।

यस धममामा प्िेश गररसकेपसि कोहवी सनरास भएर, घणृा गददै 
धममा पररतयाग गरेका िन ्भनेर सोधदा सतमवीलेि जिार सदयौ : िैन 
। िा्तिमा, आ्िा यहवी हो, हृदयदसेख मासनसकेपसि कसहलयै 
नकाददैनन ्। 

उहाँलेि धोका सदनहुुनि भनेर सोधदा सतमवीलेि जिार सदयौ : 
सदनहुुनन । हो, संदषे्टाहरू न त धोका सदनिन ्न त बा्ा भङ्ग गिमान ्।

उहाँलेि कुन कुराको आदशे सदन ु हुनि भनेर सोधदा सतमवीलेि 
जिार सदयौ : उहाँलेि मात्र एक अललिाहको उपासना गनने, मसूतमा 
पजूा नगनने, सलिाह पढ्ने, सतय बोलने, अिैध कुराहरूबाट बचने 
आदशे सदनहुुनि ... ।

यसद सतमवीलेि सदएको जिार सतय हो भने उहाँ ईश्वरको सच्ा 
दतू हुनहुुनि । असनतम दतूको आगमनको बारेमा मलिाई िाहा 
सियो, तर सतमवीहरूमधयेबाट हुनेि भनने िाहा सिएन । यसद 
उहाँलिाई भट्ेन समभि भएको भए, म उहाँलिाई भट्ेन अिशय जाने 
सिए ँर उहाँको सेिा गनने सिए ँ। सकनभने यो राजगद्दवीको लिायक 
उहाँ नै हुनहुुनि । (बखुारवी : ७)  
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मुहममद (स.) को उचच आचरर 

र आदश्णका केही झलकहरू
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अन्तिमअसनतम दतू महुममद (स.) लेि उच् आ्रण र नैसतकताको 
उतकृष्ट र अतलुिनवीय उदाहरणहरू प््ततु गनुमा भएको कुरालिाई 
पिूमा-पसश्मका कैयौं लेिखकहरू यहाँसमम सक उहाँका शत्रहुरूलेि 
समते प्शसंा गरेका िन ् । कुआमानमा पसन उहाँको अतलुिनवीय 
आ्रणको प्शसंा गररएको ि ।
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उहाँको आ्रणबारे प्श्न गदामा उहाँकी श्वीमतवी आईशा (रसज.) 
लेि सबैभनदा उतकृष्ट जिार सदइन ्: “कुआमान नै उहाँको आ्रण 
हो ।” िा्तिमा, उहाँको आ्रण र वयिहाररक जवीिन नै 
कुआमानको पणूमा वयाखया हो । उहाँको उच् आ्रण, सादा जवीिन 
र आदशमाका केहवी झलिकहरू यस प्कार रहकेा िन ्: 

उहाँको
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नम्ता :

• कसलेैि दतू महुममद (स.) लिाई उसभएर ् िागत र सममान गरुन,् 
उहाँलिाई मनजरु सिएन । उहाँ आफना सािवीहरूलिाई उसभएर 
सममान गनमाबाट रोकन ु हुनथयो । उहाँका सािवीहरू उहाँलिाई 
असाधयै सममान र माया गिने, तैपसन उहाँको लिासग उसभन 
्ाहदँा-्ाहदँ ै पसन बसेर नै ्िागत गिने, सकनसक उहाँको 
लिासग उसभन ु उहाँलिाई कदासप मन पददैनथयो ।” (अहमद : 
१२३४५)

• अरबको प्सतसष्ठत वयसति हासतमको िोरा अदवी (रसज.) लेि 
इ्लिाम ग्रहण गनुमा भनदा पसहलिा महुममद (स.) अललिाहको 
सतय दतू हुन ् की होइनन ् भनने कुरा जाननको लिासग 
उहाँलिाई भट्ेन गए र उहाँको सादा जवीिन दखेपेसि यसरवी 
भने : “मलेैि उहाँलिाई एकजना मसहलिा र दइुजना स-साना 
बालिबासलिकासँग सामानय अि्िामा बसेको पाए ँर उहाँको 
सादा जवीिन दखेपेसि िाहा पाए,ँ राजाहरूमा पाइने घमणि 
र हाउभाउ उहाँमा पटककै िैन, उहाँ सासच्कै अललिाहका 
दतू हुनहुुनि, सकनभने उच् आ्रण र नम्ता दतूहरूका 
पसह्ान र गहना हुन ्।” (अहमद : १९३८१)

इ्लिाम के ईशदतू अपना सनजवी कायमा ्ियं हवी कर सलिया 
करते िे । और अपने पररिार की सेिा करने और घर के 
काम को साझा करने में भाग सलिया करते ि े।
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• उहाँ सािवीहरूसगँ ब्दा समलेिर बराबरवीमा ब्न ुहुनथयो । उहाँलेि 
आफनो लिासग कसहलयै पसन सिशषे ठाउँ रोजन ुभएन । यहाँसमम 
सक बासहरबाट आएको आगनतकुलिाई सयनवीहरूमधये महुममद 
को हुन ् स्ननै गाह्ो हुनथयो र सोधन ुपथयदो : “तपाईहंरूमधये 
महुममद को हुनहुुनि ?” (बखुारवी : ६३)

• उहाँ आफनो वय्तताका बािजदु पसन गरवीब, कमजोर र दवीन-
द:ुखवीहरूलिाई सकेसमम सहयोग गनुमा हुनथयो । एकजना सहाबवीलेि 
बयान गरेका िन ्: “मदवीनाका स-साना बालिबासलिकाहरूलेि 
उहाँको औलंिा समातेर मरेो रलिानो काम गररसदनपुयदो भनेर 
लिाने गिने र उहाँ तवी स-साना बालिबासलिकाहरूको इचिाको 
कदर गनुमाहुनथयो ।” (बखुारवी : ५७२४) 

• उतकृष्ट सहाबवी उमर (रसज.) लेि बयान गरेका िन ्: “म एक 
्ोसट उहाँलिाई भट्ेन उहाँको घर गएको सिए,ँ उहाँको शरवीरमा 
सकुुलि (खजरुको ओछयान) को िाम प्ष्ट दसेखरहकेो सियो । 
यो दृशयलेि म ् त्ध भए ँर रून िालिें । उहाँलेि सोधनभुयो, उमर 
सतमवी सकन रोएको ? मलेैि भनें- “अनय राजा महाराजाहरू 
कसरवी सिलिासवी जवीिन सबताइरहकेा िन ् । हजरु त 
अललिाहको सिमाश्षे्ठ दतू, तै पसन यो नाजकु अि्िा, हजरुको 
सतुने ओछयान पसन राम्ो िैन ! उहाँलेि जिार सदनभुयो : 
हरे, उनवीहरूका लिासग यो दसुनयाँमा ि र हाम्ो लिासग ्िगमामा 
हुनेि।” (बखुारवी : ३५०३)

• उहाँ संसारकै सिमाश्षे्ठ वयसति भएपसन आफनो काम आरैं  
गनुमाहुनथयो । आफनो घर-पररिारलिाई घरेलि ु कामहरूमा 
सकेसमम सघाउन ुहुनथयो । उहाँकी श्वीमतवी आईशा (रसज.) 
लेि बयान गरेकी सिन ् : “उहाँ आफनो पररिारलिाई घरेलि ु
कामहरूमा सघाउन ुहुनथयो ।” (बखुारवी : ६४४)
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• तयसैगरवी उहाँ आफनो जतु्ा आरैं लेि मममात गनुमा हुनथयो र 
आफनो लिगुामा टालिो आरैं लेि लिगाउन ु हुनथयो ।” (अहमद 
: २४७४९)

• उहाँलेि भननभुएको ि : “जसको हृदयमा कण बराबर पसन 
घमणि हुनेि ऊ कदासप ् िगमामा जान सकदनै ।” (मसु्लिम : ९१)

दया-माया :

उहाँलेि भननभुएको ि : “सतमवीहरू मासनसहरूमासि दया गर, 
ईश्वरलेि सतमवीहरूमासि दया गनुमाहुनेि ।” (अब-ूदाऊद : ४९४१) 

उहाँको दया-मायाका केहवी पक्हरू :

महुममद (स.) की दया का कुि उदाहरण:

बालिबासलिकाप्सतको माया :

• सलिाह, इ्लिामको ठूलिो आधार र महतिपणूमा उपासना हो । 
सलिाह पढ्दा कुराकानवी गनुमा िा यताउता ्हलिपहलि गनुमा मनाहवी 
ि, तै पसन उहाँलेि आफनो नासतनवी; उमामा (जैनबकी िोरवी) लिाई 
बोकेर सलिाह पढाउन ु हुनथयो । ढोग गदामा नासतनवीलिाई भइुमँा 
राखन ुहुनथयो र उसभदा रेरर बोकन ुहुनथयो ।” (बखुारवी : ४९४)

• सलिाह पढाउने क्ममा बच्ाको रूने-कराउने आिाज 
आउने सबसत्कै सिटो-सिटो सलिाह पढाउनहुुनथयो । उहाँलेि 
भननभुएको ि : “म यता सलिाह आरमभ गिुमा र असलि 
लिामो गनने सो्मा हुनिु, तर बच्ाको रूने-कराउने आिाज 
आउने सबसत्कै सिटो-सिटो सलिाह परुा गिुमा, तासक उसको 
आमालिाई अपठ्यारो नहोस ्।” (बखुारवी : ६७५) 
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नारवीप्सतको माया :

• उहाँलेि िोरवीहरूको राम्ो हरे्ाह र उच् वयिहार गनमा पे्ररत 
गनुमा भएको ि, उहाँलेि भननभुएको ि : “जसलेि आफना 
िोरवीहरूलिाई राम्ो तररकालेि हुकामाई, बढाई राम्ो जवीिन 
वयि्िा समलिाई सदनि, उसको लिासग तवी िोरवीहरू नकमा का 
बाधक बननेिन।्” (बखुारवी : ५६४९)

• तयसगैरवी उहाँलेि श्वीमतवीमासि सिशषे धयान सदन, उनको हक-
असधकार नखो्न र उनको मममालिाई बसुझसदन परुूषलिाई 
आदशे सदद ै भननभुएको ि : “हरे, श्वीमतवीससत सधैं राम्ो 
वयिहार गर ।” (बखुारवी : १९१०)

• उहाँलेि आफनो घरपररिारलिाई माया गनने उतकृष्ट र अतलुिनवीय 
उदाहरण प््ततु गनुमा भएको ि । उहाँ ऊँटको नसजक बसेर 
आफनो घुिँा टेकन ु हुनथयो र उहाँकी श्वीमतवी ससरया (रसज.) 
उहाँको घुिँामासि आफनो खटु्ा टेकेर ऊँटमासि ्ढ्न ुहुनथयो 
।” (बखुारवी : २१२०)

• तयसगैरवी उहाँकी पयारवी िोरवी रासतमा (रसज.) जब उहाँलिाई 
भट्ेन आउने गसिमान,् तब उनको हात िामरे ्मुन ु हुनथयो र 
नानवी सतमवी यहाँ बस भनेर आफनो ठाउँमा बसाउन ुहुनथयो ।” 
(अब-ूदाऊद : ५२१७)

दवीनदःुखवीप्सतको माया :

• उहाँलेि अनाि बालिबासलिकालिाई पालिन-पोषण गनमा पे्ररत गददै 
भननभुएको ि : “म र टुहुरोलिाई पालिन-पोषण गनने वयसति 
्िगमामा यसरवी सँगै रहनेिौं । उहाँलेि ्ोर औलंिा र बवी्को 
औलंिालिाई रटाएर संकेत गनुमाभयो ।” (बखुारवी : ४९९८)
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• उहाँलेि सिधिुा, एकलि मसहलिा र दवीन-द:ुखवीहरूको हरे्ाह 
गनने वयसतिलिाई अललिाहको बाटोमा यधुि गनने, सदउँसो ब्त 
ब्ने र रातवी सलिाह पढ्ने वयसति बराबरको ्िान सदन ुभएको 
ि ।” (बखुारवी : ५६६१)

उहाँलेि दवीनदःुखवीहरूलिाई दान सदन ुरोजवीरोटवीमा िसृधि हुने 
र शत्रलुिाई परासजत गनने कारक घोसषत गददै भननभुएको 
ि : “मरेो लिासग दवीनदःुखवीहरू खोजेर लयाऊ, िा्तिमा 
उनवीहरूलेि गदामा सतमवीहरू सिजयवी हुनेिौ र रोजवीरोटवी 
पाइरहने िौ ।” (अब-ूदाऊद : २५९४) 
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दवीनदःुखवीप्सतको माया :

• उहाँलेि अनाि बालिबासलिकालिाई पालिन-पोषण गनमा पे्ररत गददै 
भननभुएको ि : “म र टुहुरोलिाई पालिन-पोषण गनने वयसति 
्िगमामा यसरवी सँगै रहनेिौं । उहाँलेि ्ोर औलंिा र बवी्को 
औलंिालिाई रटाएर संकेत गनुमाभयो ।” (बखुारवी : ४९९८)

उहाँलेि सिधिुा, एकलि मसहलिा र दवीन-द:ुखवीहरूको हरे्ाह गनने 
वयसतिलिाई अललिाहको बाटोमा यधुि गनने, सदउँसो ब्त ब्ने र रातवी 
सलिाह पढ्ने वयसति बराबरको ्िान सदन ुभएको ि ।” (बखुारवी 
: ५६६१)

उपकार और उदारता:

• एक वयसति महुममद (स.) के पास आया और आपसे पैसा 
माँगा तो आपने कहा सक: “आप जो ्ाहें ख़रवीद लिें िह 
हमारे ऊपर उधार रहगेा, तो आपके सािवी उमर (रसज़.) ने 
कहा सक: ऐ अललिाह के रसलूि, ऐसा आपने कयों सकया 
सजसकी आप शसति नहीं रखते, तो महुममद (स.) ने उसको 
पसंद नहीं सकया, और उस वयसति ने कहा सक: “ख़्मा करो 
अललिाह आपको और असधक दगेा” यह सनुकर महुममद 
(स.) मु् कुरा सदए और उस वयसति के ्हेरे पर भवी ख़शुवी िवी 
।” (अहादवीस मखुतारह: ८८)  

• एक सदन ८० हज़ार सदहमाम (्ाँदवी का ससकका) बाहर से लिाया 
गया, तो आपने उसे ् टाई पर रखा और सरर कुि हवी क्णों में 
लिोगों में सिभासजत कर सदया और सकसवी को भवी खालिवी नहीं 
लिौटाया ।  (हासकम : ५४२३)
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नयाय-सनसार :

• उहाँ अतयनतै नयायपे्मवी हुनहुुनथयो । उहाँ हरेक वयसतिसँग ्ाह े
तयो वयसति आफनै घरको सद्य र नातेदार सकन नहोउन,् 
कुआमान अनसुार सनट्पक् रैसलिा गनुमाहुनथयो । अललिाहलेि 
भननभुएको ि : “ह ेआ्िािानहरू हो ! नयाय-सनसार गर 
र सहवी साक्वी बक यद्सप तयो ्ियम ् सतमवी, सतम्ा आमा-
बाब ुिा नातेदारहरूकै सिररूधिमा सकन नहोउन ्।” (कुआमान 
: ४/१३५)

• ्ोरवीको आरोपमा समासतएकी एक प्सतसष्ठत मसहलिालिाई 
सजाय नसदनको लिासग उहाँका केहवी घसनष्ट सािवीहरूलेि 
ससराररस गरे । यो सनेुर उहाँलेि जिार सदनभुयो : “के 
सतमवीहरू आफनो प्सतष्ठाको लिासग अललिाहको काननूलिाई 
पररितमान गनमा ्ाहनिौ । अललिाहको कसम, यसद मरेवी आफनै 
िोरवीलेि ्ोरवी गरेकी भए, म उनलिाई पसन दसणित गनने सिए ँ।” 
(बखुारवी : ४०५३)

• जनु बेलिा ्याज अिैध भयो, उहाँलेि सिमाप्िम आफनै काका 
(अ्बास) लिाई ्याजको कारोबारबाट मनाहवी गनुमाभयो । 
उहाँलेि भननभुयो : “आजदसेख ्याजको कारोबार अिैध 
गररएको ि । सिमाप्िम म काका (अ्बास) का समपणूमा अिैध 
कारोबारहरूलिाई रद्द गदमािु ।” (मसु्लिम : १२१८)

• उहाँलेि राट्रिको उतिान र सिकासको लिासग एउटा अमलूय 
मापदणि तोकद ै भननभुएको ि : “जबसमम गरवीबहरू 
धनवीहरूबाट निराइकन आफनो हक-असधकार असलुदनै, 
तबसमम कुनै पसन राट्रिको सिकास र उतिान समभि िैन ।” 
(इ्ने माजह : २४२६)
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धयैमाता र महानता :

• उहाँ प््ार-प्सारको क्ममा ताएर (मककादसेख ९० सक. 
टाढा) सतर जानभुयो र उनवीहरूलिाई इ्लिामको सनमनत्रणा 
सदनभुयो । तर उनवीहरूलेि उहाँप्सत एकदम नराम्ो वयिहार, 
सनघामात कुटसपट र ढंुगामढुा गरे । उहाँ एकदम दसुखत 
भएर मकका रसकमा न ु भयो । बाटोमा अललिाहलेि ्िगमादतू 
(रररशता) पठाउन ुभयो । ्िगमादतूलेि उहाँलिाई अनरुोध गददै 
भने- के सयनवीहरूलिाई यवी दिुै पहािहरूको बवी्मा चयापेर 
खत्म पारवी सदउँ ?, उहाँलेि जिार सदनभुयो : “पददैन, 
सयनवीहरूलेि मरेो कुरा नमानेपसन सयनवीहरूको अकदो सपढवीलेि 
अिशय मरेो कुरालिाई बझुनेिन ् र अललिाहमासि आ्िा 
राखनेिन ्भनने मलिाई पणूमा सिश्वास ि ।” (बखुारवी : ३०५९)

• उहाँको महानताको सबैभनदा ठूलिो उदाहरण के ि भने 
मककाबासवीलेि उहाँ र उहाँका सािवीहरूलिाई सहन नसकने 
अनेक मानससक तिा शारवीररक यातना र द:ुख-पवीिा 
सदएका सिए । यहाँसमम सक एक सदन सतनवीहरूलिे उहाँको 
घर घरेाउ गरेर उहाँको हतया गनने दटु्प्यास पसन गरे। 
उनवीहरूको द:ुख-पवीिा र यातना खपन नसकेर मसु्लिमहरू 
आफनो घरपररिार, जगगाजसमन सबै तयागेर मदवीनातरमा  
प्िास (सहजरत) गनमा बाधय भएका सिए । केहवी िषमाको 
संघषमापसि उहाँलेि मककामासि सिजय प्ाप्त गनुमाभयो । 

दतू महुममद (स.) लेि आफनो लिासग कसहलयै पसन कुनै 
्लि अ्लि समपसत् जममा गनुमाभएन ।
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तयसतबेलिा मककाका सबै ठूलिाबिा भनाउदाहरू कैदवी झैं 
पंसतिमा उसभएका सिए । उहाँलेि भननभुयो: “यसद मलेैि ्ाह े
भने सतमवीहरूलिे गरेको एक एक गलतवीको बदलिा ति्पाई-
ति्पाई सलिन सकिु, तर म तय्तो गसदमानँ, जाऊ, सतमवीहरू 
सबै ्ितनत्र भयौ, मलेैि सतमवीहरू सबैलिाई मार गररसदए,ँ 
। (बैहकी: १८२७५) िा्तिमा, उहाँलेि वयसतिगत रूपमा 
कसहलयै पसन कसैसँग बदलिा सलिन ुभएन ।

महानता 

• एकजना वयसतिलेि अललिाहको दतूससत केहवी पैसा मागयो 
। उहाँसँग तयसतबेलिा पैसा सिएन, उहाँलेि भननभुयो : “हरे, 
मसँग असहलेि केहवी पसन िैन, तै पसन सतमवीलिाई केहवी 
्ासहनि भने तयो पसलिबाट सकन, पसि म ्तुिा गरँुलिा” 
यो सनेुर उमर (रसज.) लेि भने : “जनु कुरा तपाईसंँग िैन, 
तयसमा सकन द:ुख गनुमा भएको ? तर उहाँलिाई उमरको कुरा 
मन परेन । असन तयो वयसतिलेि भनयो : “निराइकन खबु 
ख्मा गनुमाहोस,् अललिाहलेि तपाईलंिाई अझ बढवी सदनहुुनेि” 
यो कुरा सनेुर उहाँ मसुकुक हाँ्न ुभयो र तयो वयसति खशुवीलिे 
गदगद हुदँ ैरकयदो।” (अहादवीस मखुतारह : ८८)

• एक सदन बासहरबाट ८० हजार सदरहम (्ाँदवीको ससकका) 
आएको सियो । उहाँलेि तयसलिाई गनुरिवीमा राखरे केहवी सिनम ै
सबै अललिाहको बाटोमा दान गररसदनभुयो । कसैलिाई पसन 
खालिवी हात रकामाउन ुभएन ।” (हासकम : ५४२३)
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सादा जीिि :

• उहाँलेि सिलिासवी जवीिनको कसहलयैपसन ्ाहना गनुमाभएन, 
सध ै सादा र सरलि जवीिन सबताउन ु भयो । अललिाहलेि 
भननभुएको ि : “हामवीलेि कैयौं मासनसहरूलिाई परवीक्ाको 
लिासग भौसतक जवीिनका अनेकौं पक्हरू प्दान गरेका िौं, 
तपाई ंतवी सिलिासवी जवीिनको ्ाहना नगनुमाहोस ्। अललिाहलेि 
प्दान गनुमा भएको रोजवीरोटवी नै तपाईकंो लिासग सिदोत्म र 
दवीघमाकालिवीन हो ।” (कुआमान :२०/१३१) 

• उहाँको सािवी उमर (रसज.) लेि बयान गरेका िन ्: “म एक 
सदन उहाँलिाई भट्ेन उहाँको घर गएको सिए ँ। उहाँ खालिवी 
सकुुलिमा ससुतरहन ु भएको सियो, जसलेि गदामा उहाँको 
शरवीरमा सकुुलिको िाम प्ष्ट दसेखरहकेो सियो । मलेैि यता-
उता नजर दौिाए,ँ अललिाहको कसम, उहाँको घरमा 
मलूयिान सामान केहवी पसन सिएन । यो दृशयलेि म ्त्ध 
भए ँर उहाँलिाई प्श्न गरे ँ: ‘के हजरु अललिाहको सतय दतू 
र संसारकै सिदोतकृष्ट वयसति हुनहुुनन ? पससमायन र रोमनका 
राजा महाराजाहरू अललिाहमासि आ्िा राखदनैन ् तै 
पसन उनवीहरू सिलिासवीपणूमा जवीिन सबताइरहकेा िन।् असन 
हजरुको यो नाजकु अि्िा, सतुने ओछयान पसन राम्ो िैन 
!’ उहाँलेि जिार सदनभुयो : “के सतमवीलिाई ममासि केहवी 
शकंा ि ? हरे, उनवीहरूका लिासग दसुनयाँमा मात्र हो र हाम्ो 
लिासग सदासिमादा ्िगमामा हुनेि ।” (बखुारवी : २३३६)
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• उहाँ भनन ुहुनथयो : “मलिाई दसुनयाँससत के मतलिब ? म त 
एउटा बटुिा मात्र हु,ँ जो एक सिनको लिासग कुनै िकृ्को 
िायाँमा आराम गिमा असन आफनो बाटो लिागि ।” (सतसममाजवी 
: २३७७)

• प्ाय: जसो उहाँको घरमा २/३ मसहनासमम ्लुिोमा आगो 
बलदनैथयो । जमजमको पानवी र खजरुको सहारालेि जसो-
तसो जवीिन सनिामाह गनुमाहुनथयो । (बखुारवी : २४२८) 

• कसहलेिकसह ँउहाँ भोकै ब्नहुुनथयो र पेट भनमा सनमन ्तरको 
खजरुसमते पाउन धौ-धौ पथयदो । (मसु्लिम : २९७७)

• ईशदतूति ग्रहण गरेदसेख जवीिनभरवी लिगातार तवीन सदन 
कसहलयै पसन पेटभरवी उत्म सपठोको रोसट खान पाउन ुभएन । 

• उहाँ धरैेजसो जौंको रोसटमा गजुारा गनुमा हुनथयो । (मसु्लिम 
: २९७६)

उहाँलेि आरूलिाई बटुिासँग तलुिना गददै भननभुएको 
ि- ‘म त एउटा बटुिा मात्र हु,ँ जो एक सिनको लिासग 
कुनै िकृ्को िायाँमा आराम गिमा असन आफनो बाटो 
लिागि ।’
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िाचा पुरा गिु्ण :

• िा्ा परुा गनुमा र समत्रता सनभाउन ुमासनसको उच् आ्रण 
र नैसतकता हो । यसद कुनै पक्सँग केहवी करार भएको िैन, 
तैपसन समत्रता सनभाउन ु भनेको महानता हो । दतू महुममद 
(स.) आरूलिाई सतकार गनने र सहयोग गनने मासनसहरलिाई 
तवी वयसतिहरूलेि भनदा उतकृष्ट ढङ्गलेि सतकार र सकेसमम 
सहयोग गनुमा हुनथयो । सामानय र करार नभएको वयसतिहरूसँग 
उहाँको य्तो वयिहार सियो भने समझौता भएको 
वयसतिहरूसँग झन कसत उच् वयिहार र समत्रता सनभाउन ु
हुनथयो होलिा ! 

• जब ईसाइहरूको राजा हकुमा लिसलेि दतू महुममद (स.) को 
गणुहरू बारे कुरैशलिाई सोध े: “के उहाँ धोका सदनहुुनि ?” 
उनवीहरूलेि जिार सदए : “उहाँलेि कसहलयै धोका सदन ुभएको 
िैन ।” तयसपसि राजालेि भने : “हो, संदषे्टाहरू न त धोका 
सदनिन ्न त बा्ा भङ्ग गिमान ्।” (बखुारवी : ७) 

• उहाँलेि आफनो प्िम श्वीमतवी खदवीजासँग उच् ् तरको समत्रता 
र िरादारवी सनभाउन ुभयो । उहाँ आफनो श्वीमतवीको खानदान, 
आरनत, नातेदार र सािवीहरूलिाई सहुाउने खालिको सममान 
गनुमाहुनथयो ।

• दतू महुममद (स.) लेि आफनो प्िम श्वीमतवी खदवीजासँग गनुमा 
भएको उच् वयिहार र िरादारवीलिाई आइशा (रसज.) लेि 
यसरवी बयान गरेकी सिन ्: “दतू महुममद (स.) जसहलेि पसन 
खदवीजा य्तवी सिइन,् खदवीजा उ्तवी सिइन ् भनेर उनको 
अतयासधक प्शसंा गनुमाहुनथयो । कसहलिेकाहीं खसवी-बाख्ा 
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काटेर तयसको मास ु खदवीजाको आरनत र सािवीहरूलिाई 
पठाउन ु हुनथयो, असन म उहाँलिाई भनिे : शायद खदवीजा 
बाहके यो पथृिवीमा अरू कोहवी असलि मसहलिा िैन सक 
कया हो ? उहाँ जिार सदनहुुनथयो : “हो आइशा, सासच्कै 
खदवीजालेि मलिाई एकदम नाजकु अि्िामा साि सदइन,् म 
उसको उपकारलिाई कदासप सबसमान ससकदनँ भनेर एक-एक गरर 
उनका सिशषेताहरू सनुाउन ुहुनथयो ।” (बखुारवी : ३६०७)

• एिोसपयाका राजा नजजाशवीका केहवी प्सतसनसधमणिलि 
उहाँलिाई भट्ेन आएका सिए । उहाँलेि ्ियम ् उनवीहरूको 
्िागत र सेिा गनमा िालनभुयो । यो दखेरे उहाँका सािवी 
(सहाबा) हरूलेि भने- हजरु ब्द ै गनुमाहोस,् पाहुनाको 
सेिा गनमा हामवी िौं सन । तयसपसि उहाँलेि भननभुयो : 
“एिोसपयाका राजालेि इ्लिामको प्ारसमभक कालिमा हाम्ा 
सािवीभाइहरूलिाई शरण सदएका सिए, तयसैलेि उनवीहरूलिाई 
सेिा गरेर म तयो उपकारको राम्ो बदलिा सदन ्ाहनिु ।” 
(शोअबलूि-्ईमान : ८७०४)

अवनतम दूत मुहममद (स.) ले अललाहको आदेशको 
पालिा र अविलला दूतहरूको अिुसरर गददै जीििका हरेक 
गोरेटोहरूमा उचच आचररका सिवोतकृष् एिम ्अतुलिीय 
उदाहररहरू प्रसतुत गिु्ण भएको छ ।
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यो मस्जद नबिवी; मककाको मस्जद-हराम पसिको 
दोस्ो उतकृष्ट मस्जद हो ।  मककाबासवीको द:ुख र 
पवीिा खपेन नसकेर दतू महुममद (स.) लेि मदवीना 
प्िास (सहजरत) गनुमाभएको सियो । उहाँलेि मसदना 
पगुेपसि यो मस्जदको सनमामाण गनुमाभएको सियो । 
मदवीनाम ैउहाँको सनधन भयो र तयहीं ‹दरन› गररयो 
। प्तयेक बषमा लिाखौं दशमानािमीहरू यो मस्जदमा 
आउने गदमािन ्।
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मुहममद (स.) का उपदेशहरू
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मुसलमानोंमसु्लिमहरूलिे संदषे्टा महुममद (स.) को यगुदसेख नै उहाँका समपणूमा 
उपदशे (हदवीस) र िाणवीहरूलिाई मौसखक तिा सलिसखत दिुै रूपमा 
सरुसक्त राखन धरैे प्यतन गरेका िन ्। धममागरुूहरू तिा कुआमान 
र हदवीसलिाई कणठ गनने वयसति (हासरज) हरू लेि उहाँका प्तयेक 
ि्न, भनाई र उपदशेहरूलिाई सरुसक्त राखन प्सत्पधामा गरेका 
िन ्। हदवीसहरूलिाई सरुसक्त राखनको लिासग हद ैसमम सतकमा ता 
अपनाइएको ि । जसलेि गदामा कुन कुरा उहाँबाट प्मासणत ि/ 
िैन, ससजलैिसँग भनन ससकनि । उहाँको उपदशे (हदवीस) का केहवी 
झलिकहरू यस प्कार िन ्:
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 “सम प्ूर्ण  “समपणूमा कममा र पणुयहरू नवीयतमा आधाररत िन ् । जसलेि 
ज्तो नवीयत गरेको ि, उसलेि तय्तै प्सतरलि पाउनेि ।” 
(बखुारवी : १) 

 “उच् आ्रण नै पणुय हो र जनु कुरा सतम्ो हृदयमा 
खट्सकनि र अरूबाट लिकुाउन खोजिौ, तयो नै पाप हो ।” 
(मसु्लिम : २५५३)

 “सतमवी जहाँ र जनु अि्िामा रह ेपसन अललिाहससत िर । 
अनजानमा पाप हुन गएमा क्माया्ना र पणुय गर, पणुयलेि 
पापलिाई मटेाउँि । मासनसहरूसँग राम्ो वयिहार गर ।” 
(सतसममाजवी : १९८७)

 “भौसतक लिोभ नगर, अललिाहलेि सतमवीलिाई माया गनुमाहुनेि 
। अकामाको धनको लिोभ नगर, मासनसहरूलेि सतमवीलिाई माया 
गननेिन ्।” (इ्ने माजह : ४१०२) 

 “इ्लिाम एउटा सनुदर भिन हो । म भनदा पसहलेि जसत संदषे्टाहरू 
आए, सबैलेि एक-एक इटँा िपद ैगए, सब्तारै-सब्तारै एउटा 
सनुदर र आकषमाक भिनको सनमामाण भयो । तयो घर हनेमा 
मासनसहरूको ओइरो लिागयो । तयसमा मात्र एउटा इटँाको ठाउँ 
खालिवी सियो जनु मबाट परुा भयो। सकनभने अललिाहलेि मलिाई 
समपणूमा दतूहरूको समापक बनाउन ुभएको ि ।” (बखुारवी : 
३३४२) 
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“जबसमम सतमवीहरू आ्िािान बनदनैौ, तबसमम 
्िगमामा प्िेश गनमा सकदनैौ र जबसमम सतमवीहरू 
एकाकामासँग पे्म गददैनौ, तबसमम आ्िािान बनन 
सकदनैौ । हरे, यसद सतमवीहरू वयापक रूपमा एक 
अकामालिाई सलिाम गिछौ भने सतमवीहरूमा आरैं  
माया पलिाउँि ।” (मसु्लिम : २६९९)

 “जसलेि दसुनयाँमा कुनै आ्िािानलिाई सहयोग गिमा, 
अललिाहलेि कयामतको सदन उसको उधिार गनुमाहुनेि । जसलेि 
सपसितको उधिार गिमा, अललिाहलेि उसलिाई लिोक-परलिोकमा 
सरलिता र शासनत प्दान गनुमाहुनेि । जसलेि कुनै मसु्लिमको 
इजजतलिाई ढाकिोप गिमा, अललिाहलेि लिोक-परलिोकमा 
उसको इजजतलिाई ढाकिोप गनुमाहुनेि । जो आफनो 
दाजभुाइको मद्दतमा लिासगपरेको हुनि, ऊमासि अललिाहको 
मद्दतको िषामा भईरहनि । जो ज्ानको खोजवीमा सहि्ंदि, 
अललिाहलेि उसको लिासग ्िगमाको बाटो सहज गररसदन ुहुनि 
.... सनु, जसलेि यस दसुनयाँमा धममा कममा गरेको िैन, उसको 
िंशलेि उसलिाई (महाप्लियको सदन) राइदा पयुामाउन सकदनै 
।” (मसु्लिम : २६९९)

126



 “जबसमम सतमवीहरू आफनो दाजभुाइको लिासग तयहवी कुरा 
रोजदनैौ, जनु आफनो लिासग मन पराउँिौ, तबसमम सतमवीहरू 
आ्िािान बनन सकदनैौ ।” (बखुारवी : १३)

 “जसलेि अरूलिाई द:ुख सददनै, ऊ नै सच्ा मसु्लिम हो ...।” 
(बखुारवी : १०) 

 “खबरदार, जसलेि गैर-मसु्लिममासि अनयाय गिमा िा क्मता 
भनदा बढवी काम गनमा लिगाउँि िा उसलिाई जबजमा्तवी गिमा 
भने कयामतको सदन पवीसितको तरमा बाट म िकालित गननेिु 
।” (अब-ूदाऊद : ४९४१) 

 “दयािानहरूमासि अललिाहलेि दया गनुमाहुनि । सतमवीहरू 
मासनसहरूमासि दया गर, ईश्वरलेि सतमवीहरूमासि दया 
गनुमाहुनेि ।” (अब-ूदाऊद : ४९४१)

 “जसलेि धोका सदनि, ऊ हामवीमधयेको होइन ।” (सतसममाजवी : 
१३१५)

 “मसु्लिमहरू बवी्को आपसवी पे्म, दया र सहानभुसूतको 
उदाहरण एउटा ससङ्गो शरवीर झैं हो। जसरवी कुनै अङ्गमा 
काँिा सबजदा िा ्ोट लिागदा, परैु शरवीर जिरो र पवीिालेि ग्र्त 
हुनि।” (मसु्लिम : २५८६)
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 “सतमवीहरू सजममिेार वयसति हौ र प्तयेकससत उसको 
सजममिेारवीप्सत सोसधने ि । मसु्लिमको हासकम समपणूमा 
मसु्लिमहरूको सजममिेार हुन ्र ऊससत उसको सजममिेारवीप्सत 
सोसधने ि । परुूष आफनो घरको असभभािक हो र ऊससत 
उसको सजममिेारवीप्सत सोसधने ि। श्वीमतवी आफनो श्वीमानको 
घरको सजममिेार हुन ्र उनवीससत उनको सजममिेारवीप्सत सोसधने 
ि । नोकर मासलिकको धन-समपसत्को सजममिेार वयसति हो र 
ऊससत उसको सजममिेारवीप्सत सोसधने ि ।” (बखुारवी : ४८९२)

  “सतमवीहरूमधये उतकृष्ट आ्िािान तयो वयसति हो, जसको 
आ्रण सबैभनदा राम्ो ि । सतमवीहरूमधये उतकृष्ट वयसति 
तयो हो, जसलेि आफनो घरपररिारससत असलि वयिहार गिमा 
।” (सतसममाजवी : ११६२)

  “सतमवीहरूमधये उतकृष्ट वयसति तयो हो, जसलेि आफनो 
घरपररिारससत असलि वयिहार गिमा र म आफनो 
घरपररिारससत राम्ो वयिहार गिुमा।” (सतसममाजवी : ३८९५) 

  “अललिाहलेि हरेक काममा सरलितालिाई मन पराउनहुुनि ।”
 (बखुारवी : ५६७८)

  “जसलेि दया गनमा जानदनै, उसलेि पणुयका धरैे अिसरहरू 
गमुाउनेि।” (मसु्लिम : २५९२) 

  “कपटवीका तवीन पसह्ानहरू िन;् झठूो कुरा गनुमा, िा्ा परुा 
नगनुमा र नासोमा सहनासमना गनुमा ।” (बखुारवी : ३३) 
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  “न्ासहने कुराको पसि नलिागन ुसच्ा मसु्लिमको पसह्ान 
हो ।” (सतसममाजवी : २३१७)

  “एउटा यात्रवीलिाई बाटोमा सहसंिरहकेो बेलिा धरैे सतखामा लिागयो । 
उसलेि बललि-तललि एउटा कुिा भटेायो र कुिामा झरेर आफनो 
सतखामा मटेायो। बासहर सन्केपसि सतखामालेि माटो खाइरहकेो एउटा 
कुकुरलिाई दखेयो र मनमनै सोचन िालयो- शायद, यो कुकुरलिाई 
पसन मलिाई ज्तै बे्सरवी सतखामा लिागेको होलिा । ऊ पनुः कुिामा 
झयदो र िालिाको मोजामा पानवी भरवी तयसलिाई मखुमा चयापेर 
बललि-तललि बासहर लयाएर कुकुरलिाई सपलिायो र अललिाहको 
कृतज्ता वयति गयदो र अललिाहलेि उसका पापहरूलिाई पखासलि 
सदनभुयो । सहाबवीहरूलेि सोध े: के जनािरप्सतको सद-वयिहारमा 
पसन पणुय पाइनि र ? उहाँलेि जिार सदनभुयो : “प्तयेक 
प्ाणवीप्सतको सद-वयिहारमा पणुय ि ।” (बखुारवी : २४६६)

“जसलेि आरू भनदा ठूलिालिाई सममान र सानोलिाई 
माया गददैन, ऊ हामवीमधयेको होइन ।” (सतसममाजवी 
: १९२०)
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कुआ्णिमा दूत मुहममद (स.) को िर्णि 

कुआमानलेि उहाँको वयसतिति, उतकृष्ट वयिहार, उच् आ्रण, 
नम्ता र जवीिनका अनेकौं पे्रणादायवी पक्हरूलिाई िणमान गरेको 
ि, तवीमधये केहवी यस प्कार िन ्: 

 अललिाहलेि उहाँलिाई समपणूमा जगतको लिासग दयालि ुर कृपालि ु
बनाएर पठाउनभुएको सियो (कुआमान : २१/१०७) । मात्र 
मसु्लिमको लिासग होइन ।

 उच् आ्रण उहाँको पसह्ान हो । (कुआमान : ६८/४)

 समाजमा ् यापक रहकेो अनधसिश्वास र प्सतमाको पजूादसेख 
उहाँ असाधयै स्सनतत हुनहुुनथयो । आफनो समदुायलिाई 
सतय मागमामा िोयामाउन मररहत् े गददै उनवीहरूको पसिपसि 
लिागनहुुनथयो । यद्सप अललिाहलेि उहाँलिाई बारमबार सनदनेशन 
सदनभुयो सक तपाईकंो सजममिेारवी मात्र सनदशे पयुामाउन ुहो । 
सतय मागमामा िोयामाउने काम आललिाहको हो । (कुआमान : 
११/१२, ६/१०७, १८/११०) 
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 कसैबाट केहवी गलतवी भयो भने उहाँ मार गररसदन ुहुनथयो र 
दखेरे पसन नदखे ेझैं गनुमाहुनथयो । (कुआमान : ९/४३)

 मनाहवी नगरुनजेलि उहाँ दशुमनको लिासग क्माया्ना गरररहन ु
हुनथयो। (कुआमान : ९/८०)

 आ्िािानहरूलिाई जनु कुराको कसठनाइ महससु हुनथयो, 
उहाँलिाई पसन महससु हुनथयो । उहाँ उनवीहरूका लिासग 
अतयनतै दयालि ुहुनहुुनथयो । (कुआमान : ९/१२८) 

 कसहलेिकाहीं उहाँका सािवीहरू अबेरसमम उहाँको घरमा 
ब्दा उहाँलिाई अपठयारो महससु हुनथयो, तर भनन लिजाउन ु
हुनथयो । (कुआमान : ३३/ ५३)

 उहाँ एकदम समलिनसार र नरम ्िभािको हुनहुुनथयो । 
सािवीभाइहरूसँग राम्ो वयिहार गनुमाहुनथयो । उनवीहरूसँग 
सर सललिाह सलिनहुुनथयो । एकदम गमभवीर अि्िामा 
पसन उनवीहरूको सललिाह र सझुािहरूलिाई प्ािसमकता 
सदनहुुनथयो । (कुआमान : ३/१५९) 
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कुआ्णि, एक अिनत चमतकार
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विश्वमासिश्वमा सबैभनदा बढवी सबक्ी र सितरण हुने क्तो सकताब हो यो 
कुआमान ? सिश्वभररका साढे एक अरब भनदा बढवी मसु्लिमहरूको 
मटुुको धि्कन र आ्िाको केनरि कसरवी बनन पगुयो यो कुआमान ?
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पवित्र धम्णग्रनथ कुआ्णिप्रवत मुवसलमको आसथा :

  यो सतय ईश्वर (अललाह) को िारी हो । उहाँले आफिो 
अवनतम दूत मुहममद (स.) मावथ अितरर गिु्णभयो । 
यो विश्वकै माविसहरूको लावग माग्णदश्णि र ज्ािको 
भण्ार हो । 

  यो अवनतम आकाशीय धम्णग्रनथ हो । 

  यो एकदम सिचछ र शत प्रवतशत सरुवक्षत ग्रनथ हो । 

  कुआ्णिको पाठ र कणठ गिु्ण तथा यसको विवध-
विधािलाई आफिो जीििमा उतािु्ण र काय्णनियि गिु्ण 
उपासिा हो । 

पवित्र

और सिमाप्िम िंद “इक्ा सबस्म रस्बकललिज़वी ख़लिक़” 
अितररत हुई, (ऐ महुममद, पढ़ो अपने रब के नाम से, सजसने 
ससृष्ट की) । िह पररस्िसतयों और घटनाओ ंके आधार पर 
२३ िषमों के अतंरालि में अितररत हुआ ।

134



अललिाहलेि आफनो िररष्ठ ्िगमादतू ‘सजब्वीलि’ (अ.) द्ारा 
असनतम र सिमाश्षे्ठ दतू महुममद (स.) मासि कुआमान अितरण 
गनुमाभयो । तयसतबेलिा उहाँ ४० िषमाको हुनहुुनथयो । सिमाप्िम “ईक्ा 
सिस्म रस्बकललिजवी खलिक” (ह ेमहुममद, तयो ईश्वरको नामलेि 
पढ, जसलेि पथृिवीको ससृष्ट गनुमा भएको ि) अितररत भएको सियो 
र २३ िषमाको अनतरालिमा सि्तारै-सि्तारै परुा कुआमान अितरण 
भएको सियो ।

कुआमानमा जममा ११४ अधयाय (सरूह) हरू िन ् । यसलेि 
जवीिनजगतका समपणूमा सिषयि्त ु र सिसध-सिधानहरूलिाई 
समटेेको ि । कुआमानको भाषा भनदा उच् कोसटका कुनै पसन 
अरबवी सासहतय िैन । कुआमानलेि मानिजासतलिाई सतय ईश्वर 
(अललिाह) को उपासनासतर आह्ान गदमाि । 

कुआ्णिका मुखय विषयिसतुहरू :

• सतय ईश्वर (अललिाह) एक हुन ्भनने कुराको प्माणवीकरण 
र समश्णिाद तिा बहुदिेिादको खणिन । 

• असघललिा दतू र समदुायहरूको िणमान ।

• ईश्वरका अनेकौं िरदान, सिशालि पथृिवी र यसमा रहकेा 
सिसभनन प्ाणवीहरूमा मनन ्गनमा आह्ान । 

• इ्लिामवी सिसध-सिधान, उपदशे र आदशेको ्पष्टवीकरण ।

• आ्िािानहरूको आ्रण र सिशषेताहरूको िणमान 
तिा खराब गणुहरूप्सत ्तेािनवी ।
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• महाप्लियको घटना, आ्िािानहरूका लिासग राम्ो 
प्सतरलि र नास्तक तिा बहुदिेिादवीहरूका लिासग 
नराम्ो पररणामको िणमान र ्तेािनवी । 

• दतू महुममद (स.) र उहाँका सािवीहरूको जवीिनगािाबाट 
आ्िािानहरूको प्सशक्ण । 

कुआ्णिका केही विशेषताहरू : 
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कुआ्णिको सरंक्षरमा चमतकार :
अललिाहलेि आफनो असनतम ग्रनिलिाई कणठ र िा्न (सतलिाित) 

गररएको हुनालेि कुआमानको संज्ा र लेिखरे सरुसक्त गररएको हुनालेि 
सकताबको संज्ा सदन ुभएको ि । िा्तिमा, कुआमानलिाई उति दिुै 
तररकालेि पणूमारूपमा सरुसक्त गररएको ि । कुआमान अितररत हुने 
सबसत्कै दतू महुममद (स.) आफनै अगासि लेिखन लिगाउन ु हुनथयो 
र आरैं लेि पढेर शधुिसँग कणठ गराउन ु हुनथयो । तयसैलेि सकताबमा 
लेिसखएको र उहाँको मखुबाट कणठ गररएको कुआमानमा एकरूपता 
नभएसमम मानयता प्ाप्त हुदँनैथयो । 

ईसाई धममाशास्त्रवीहरूलेि बाइबलिमा रहकेो मतभदे, सिरोधाभास र 
एक अकामासँग बासझएका कुराहरूलिाई सामानय मानिन ्। सकनभने 
यवी सिसभनन श्ोतहरू, ररक समसत र समयमा लेिसखएको र अप्तयक् 
प्काशनाबाट सलिइएको हुनालेि यसमा सभननता रहकेो पाईनि । ईसाई 
धममागरुूहरू मात्र यो कुरामासि जोि सदनिन ् सक यो मागमादशमानका 
श्ोत हुन ्। अतः बाइबलि (परुानो र नयाँ सं्करण) आफनो यिाित 
रूपमा सरुसक्त िैन ।
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यसको सिपरवीत कुआमान हरेक प्कारको सिरोधाभास, िाह्य तिा 
आनतररक मतभदे र सभननताबाट पसित्र सकताब हो । जसलिाई 
संसारका नयायपे्मवीहरूलेि पसन ्िवीकार गरेका िन ् । सकनभने 
कुआमानको श्द र अिमा दिुै अललिाहको तरमा बाट अितररत भएका 
हुन ् । अललिाहलेि असनतम संदषे्टा महुममद (स.) मासि कुआमान 
अितरण गनुमाभयो, यसपसि उहाँका सािवीहरूलेि उहाँको मखुबाट जे 
सनेु तयसलिाई ज्ताको तय्तै कणठ गरे र सकताबमा लेिखरे सरुसक्त 
राख े । मसु्लिमहरूमा रहकेा केहवी आपसवी मतभदेका बािजदु 
कुआमानको एक श्दमा पसन कुनै मतभदे र रेरबदलि भएको िैनन ्। 

असनतम संदषे्टा महुममद (स.) को यगुदसेख आजसमम मसु्लिमका 
समपणूमा पु् तालेि असत सतकमा ताका साि कुआमानलिाई सरुसक्त 
गरेका िन ् । कुआमानको लेिखन कायमा, उच्ारण, पाठ गनने तररका 
र शलैिवी, कणठ गनने कायमा, कुआमानको प्सतसलिसप र िपाई कायमा किा 
समसहनेतका साि गरेका िन ्। आजसमम पसन एक अक्र, बरू ह््ि 
दवीघमा िा इकार, ऊकारमा पसन ररक भएको िैन । आज पसन यसद 
कोहवी वयसति कुआमानको एक प्सत ्वीन िा असफ्का िा संसारको 
कुनै पसन ठाउँ, जहाँबाट पसन खररद गिमा र मयसूजयमहरूमा रहकेा 
एक हजार िषमा परुानो प्सतसँग तलुिना गरेर हिेमा भने उसलेि दिुै 
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प्सतहरूमा एक श्दको पसन ररक पाउँदनै । आज इनिोनेससयाको 
एकजना बालिकलेि गरेको पाठ (सतलिाित) मा र एक हजार िषमाअसघ 
मककाको धममागरुूलेि गरेको पाठमा कुनै ररक पाइदनै । यो कुरालिाई 
कुआमानमा यसरवी भसनएको ि : “यसद यो कुआमान अललिाहबाहके 
अनय कसैको तरमा बाट अितररत भएको भए सयनवीहरूलेि यसमा धरैे 
सिरोधाभास पाउने सिए।” (कुआमान : ४/८२) यसमा आश्यमा मानन ु
पनने कुरा नै िैन, सकनभने कुआमानको सरुक्ाको सजममिेारवी ्ियम ्
अललिाहलेि सलिन ुभएको ि । उहाँलेि भननभुएको ि : “हामवीलेि नै 
यो कुआमानलिाई अितरण गययौं र हामवीलेि नै यसको सरुक्ा गननेिौं।” 
(कुआमान : १५/९)
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कुआ्णिका मिोिैज्ाविक चमतकारहरू :

जसलेि धयानपिूमाक कुआमान पढ्ि, उसलेि महससु गिमा सक यो 
उसैलिाई वयसतिगत रूपमा सवीधा र ससटक तररकालेि समबोधन 
गरररहकेो ि । अ्ममको कुरा के ि भने कुआमानको पाठ गदामा 
पाठकलेि कसहलयै नसो्केो आश्यमाजनक कुरा र जवीिनका 
महतिपणूमा पक्हरूलिाई कुआमानलेि समटेेको ि ।

एक जना कलिाकार य्तो आखँाको स्त्र कोनमा सक्म ि, जनु 
स्त्रलेि दशमाकलिाई आरू जहाँ जहाँ गएपसन उसलिाई नै हरेररहकेो 
महससु हुनि । तर कुआमान, एउटा सकताबमा कसरवी पाठकहरूलेि 
सोस्रहकेो कुराहरूको िणमान गररएका िन ् ? पाठकहरूको 
सदमागमा जे जे प्श्नहरू उस्जनिन,् तवी सबै प्श्नहरूको उत्र 
असघ पढ्द ैजाँदा पाउँद ैजानिन ्। यद्सप पाठकहरू सिसभनन क्ेत्र, 
सं्कृसत र पषृ्ठभसूम बोकेका हुनिन ्।

मासनसको पसह्ान गनमा, उनका रह्य र कमवीकमजोरवीलिाई 
दशामाउन कुआमानको िुटै् शलैिवी ि । हुनत शरुुिातमा पाठकलिाई 
असलि अपठ्यारो महससु हुनि, तर कुआमानलेि य्तो प्श्न गिमा 
जसलेि उसको सदलि सदमागको बनद ढोका खोसलि सदनि। जनु 
प्श्नहरूको जिारबाट ऊ पसनिन खोजि, तयसलिाई हृदयदसेख 
्िवीकार गनमा राजवी हुनि । 
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जब कोहवी कुआमानमा रहकेा सिसभनन पषृ्ठभसूम बोकेका 
वयसतिहरूको सतय किा पढ्ि, राम्ो-नराम्ो मासनसहरूका 
गणु-अिगणुहरूलिाई ्मरण गिमा, आस्तक र नास्तकहरूको 
पररणाम र ठेगानाको िणमान पढ्ि, तब ऊ आफनो बारेमा सोचन 
िालि र आरैं  सभत्र रहकेा गणु-अिगणु र कमवीकमजोरवीहरू 
मलूयांकन गनमा िालि । तयसपसि उसलिाई ज्ात हुनि सक 
इ्लिामलिाई आतमसात नगरेमा आरू पसन अललिाहको ररसको 
सशकार हुनेि । सकनभने कुआमानलेि उसको गणु-अिगणुहरू िणमान 
गरररहकेो पाउँदि । असन ऊ अनततः ्िचि मनलेि “लिाइलिाह 
इललिललिाह” (अललिाह बाहके कोहवी पजूय िैन) गिाहवी सदएर 
इ्लिामलिाई आतमसात गिमा । 

जब कोहवी भतिजन सनराश हुनि तब अललिाहको यो 
िाणवी पढेर सनतषु्ट हुनि: “ह े दतू, मरेा भतिहरूलिाई भसनदऊे, 
सतमवीहरूमधये जसलेि आरैं मासि अनयाय गरेको ि, अललिाहको 
कृपाबाट सनराश नहोऊ । सनश्य नै अललिाहलेि समपणूमा पापहरू 
क्मा गनुमाहुनेि । सन्सनदहे उहाँ अतयनत क्माशवीलि एिं परम 
दयालि ुहुनहुुनि ।” (कुआमान : ३९/५३) 

जब कोहवी भति द:ुख र पवीिामा हुनि र कसैको शरणको 
आिशयकता महससु गदमाि, तब यो आयतलेि उसलिाई राहत 
समलि : “ह ेसंदषे्टा ! जब मरेा भतिहरूलेि मरेो सिषयमा सतमवीलिाई 
सोधनेिन,् तब भसनदऊे, “म उनवीहरूदसेख एकदम नसजक िु र 
गहुार गननेहरूको गहुार ्िवीकार गननेिु । अतः उनवीहरूलेि मससत 
मागनु ् र मप्सत आ्िा राखनू,् तासक उनवीहरूलेि सतमागमा पाउन 
सकून ्। (कुआमान : २/१८६)
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जब कोहवी वयसति आरूलिाई एकदम लिा्ार महससु गिमा, तब 
कुआमानको सनमन श्ोक पढेर अललिाहको सहायता पाएको महससु 
गिमा : “अललिाहलेि कुनै पसन वयसतिलिाई उसको शसति भनदा बढवी 
सजममिेारवी सदनहुुनन । उसलेि कमाएको पणुय उसैको लिासग हो र 
उसलेि बटुलेिका पाप उसैलेि भोगन ुपननेि । ह ेहाम्ा पालिनकतामा! 
हामवी सबसमानिौं िा गलतवी गियौं भने हामवीलिाई केरकार नगनुमाहोस ्। 
ह ेहाम्ा पालिनकतामा ! हामवीमासि तय्तो बोझ नराखनहुोस,् ज्तो 
तपाईलेंि हामवीभनदा पसहलेिका मासनसहरूमासि राखन ु भएको 
सियो । ह ेहाम्ा पालिनकतामा ! हामवीमासि तय्तो बोझ नराखनहुोस,् 
जनु सहने शसति हामवीमा िैन । हामवीप्सत नम् वयिहार गनुमाहोस,् 
हामवीलिाई क्मा गनुमाहोस ्र हामवीमासि दया गनुमाहोस ्। तपाई ंनै हाम्ो 
्िामवी हुनहुुनि । अतः अिज्ाकारवी (कासरर) सिररूधि हामवीलिाई 
सहयोग प्दान गनुमाहोस।्” (कुआमान : २/२८५)

विल ्ुरानटले कुआ्णिको महति र प्रभािलाई सिीकार 
गददै आफिो प्रवसद् लेख (सभयताको कथा : १३ / ६८-६९) 
मा लेखेका छि ्:
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सिगतका हरेक यगुमा सिसभनन पषृ्ठभसूम बोकेका कसतपय 
सशसक्त तिा बसुधिजवीिवी िगमाहरूलेि इ्लिामलिाई आतमसात गरेका 
िन ्। आज पसन सिश्वभररका सशसक्त िगमा र सिकससत मलुिकुका 
सिसभनन पषृ्ठभसूमका अनगसनत मासनसहरूलेि तवीब्ताका साि 
इ्लिामलिाई आतमसात गरररहकेा िन ् । सकनभने इ्लिामको 
आ्िा सतय, ्िचि, शधुि र एकदम सरलि ि । जनु ससृष्ट र 
प्सतमाको पजूाबाट पसित्र ि । इ्लिामलेि मानिलिाई जवीिनको 
उतार-्ढाि र कसठन पररस्िसतमा िटेर सामना गनमा ससकाउँि 
र भागयलिाई दोष नसदइकन समपणूमा अि्िामा ईश्वरको कृतज्ता 
वयति गनने सशक्ा सदनि । जनु सशक्ा हाससलि गनने ढोका सबैको 
लिासग खलुलिा ि । यहूदवी र सक्सश्यन लिगायत संसारका जनुसकैु 
धमामािलिमबवीलेि सहषमा इ्लिाम आतमसात गनमा सकिन ् । पसित्र 
ग्रनि कुआमानमा भसनएको ि : “पिूमा िा पसश्मसतर अनहुार 
रकामाउन ु सतकममा होइन । अललिाह, कयामतको सदन, ग्रनि, 
रररशता र समपणूमा रसलूिहरूमासि सिश्वास गनुमा, समपसत्प्सत मोह 
हुदँा-हुदँ ैआरनत, अनाि, गररब, बटुिा र मगनतेहरूलिाई सदन ु
असन दासहरूमासि ख्मा गनुमा, सलिाह पढ्न,ु दान सदन,ु िा्ा परुा 
गनुमा, संकट, सिपसत् तिा यधुिको अि्िामा धयैमा गनुमा नै ठूलिो 
सतकममा हो ... ।” (कुआमान : २/१७७)
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कुआ्णि कहाँबाट आयो ?
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मुसलमानोंपसित्र ग्रनि कुआमान र महुममद (स.) को बारेमा कुरा गदामा 
सदमागमा एउटा तासकमा क प्श्न के आउँि भने यो कुआमान कहाँबाट 
आयो ? यसमा िणमान गररएका कुराहरू हामवीलेि सकन ्िवीकार 
गनुमापिमा ? हामवीलिाई यसको बारेमा प्श्न गनने कुनै असधकार िैन 
सक कया हो ?
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कुआमान एउटा य्तो वयसतिमासि अितररत ग्रनि हो, जो ् ियम ्
सनरक्र हुनहुुनथयो । जसको जनम िैटौं शता्दवीमा अरबसद्पको 
ऐसतहाससक ठाउँ मककामा भएको सियो र उसको नाम महुममद 
(स.) हो भनने कुरामा समपणूमा इसतहासकारहरूको एकमत रहकेो ि 
। यो कुआमान असनतम धममाग्रनि र इश्वरको िाणवी हो । जनु सजब्वीलि 
दिेदतूद्ारा महुममद (स.) मासि अितररत गररयो । यसलिाई नत 
महुममद (स.) लेि लेिखन ुभएको ि नत उहाँका सािवीहरूलेि नै । 
उहाँको कायमा तयसको प््ार-प्सार गनुमा, नबसुझएको कुराहरूलिाई 
बझुाई सदन ुर सबना कुनै िपघट जनमानसमा पयुामाउन ुहो ।

कु
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के यो समभि ि, सक महुममद (स.) लेि आरैं  कुआमान लेिखन ु
भयो िा यताउताका किाहरू बटुलेिर तयार पानुमा भयो र जनमानस 
समक् पेश गनुमाभयो ?

कुआमान र महुममद (स.) को जवीिनवीसँग अपररस्त वयसतिको 
सदमागमा य्ता सकससमका प्श्नहरू खलेन ु्िाभासिक हो । तर 
जसलेि कुआमान र महुममद (स.) को जवीिनवी पढेको ि, उसलेि 
य्ता कुराहरू सोचन पसन सकदनै ।

ऐसतहाससक अधययनलेि प्मासणत गरेको र हामवीलिाई िाहा 
भएको कुरा हो, इसतहासमा य्ता कैयौं लेिखक, सासहतयकार र 
दाशमासनकहरू रेलिा परेका िन ्। जसलेि अकामाको लेिख ्ोरेर यो 
मरेो लेिख हो भनेर दाबवी गरेका िन ्। तयसो भए के कसैलेि आफनो 
रगत पससना बगाएर तयार पारेको लेिख िा आसिट्कारलिाई 
अरूको हो भनेर भनलिान ्त ? 

प्श्न के उठ्ि भने यसद महुममद (स.) लेि जनमानसमा प्भाि 
पानमाको लिासग (कुआमान) लिाई अललिाहको तरमा बाट हो भनेर दाबवी 
गनुमा भएको हो भने उहाँलेि आफना अनय भनाईहरूको बारेमा सकन 
दाबवी गनुमा भएन ? 

यसद इ्लिाम के ईशदतू (महुममद) लिोगों पर अपना 
प्भाि बढ़ाने केसलिए अपने श्दों को ईश्वर से जोड़ कर 
धोखाधड़वी करना ्ाहते,  तो अपने सभवी श्दों में यह 
दािा कयों नहीं सकया?!
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यसद महुममद (स.) लेि कुआमान आरैं  र्ना गनुमा भएको भए 
आफनो लेिख (कुआमान) लिाई अललिाहको तरमा बाट हो भनेर भनने 
के आिशयकता सियो ? सकनभने कुआमानका सिसभनन ्िानहरूमा 
्ियम ्महुममद (स.) लिाई हपकाइएको ि, उहाँबाट भएको भलूि 
्कुलिाई सधुाररएको ि र आइनदा य्तो गलतवी नदोहोयामाउन किा 
सनदनेशन सदइएको ि । के आरैं लेि आरूलिाई हपकाउन ुबसुधिमानवी 
हो र ? 

जसलेि कुआमान पढेको ि उसलिाई राम्रवी िाहा ि, कुआमानलेि 
सबना कुनै पक्पात सबैको लिासग अनकूुलि सझुाि र सनदनेशन 
सदएको ि । यहाँसमम सक महुममद (स.) लिाई आफनो पाररिाररक 
मदु्दा, उहाँको नेततृिमा गररएका केहवी सनणमायहरू र इ्लिामसतर 
अह्ान गनने तररकामा भएको भलूि ्कुलिाई सचयाइएको ि !

उदाहरण : एक सदन महुममद (स.) कुरैशका केहवी महान नेता 
र अगिुाहरूलिाई इ्लिामसतर आह्ान गनमामा वय्त हुनहुुनथयो । 
अ्ानक एकजना अनधो वयसति टुपलिकुक उपस्ित भए र उहाँससत 
इ्लिामको बारेमा केहवी कुराहरू सोधन िालेि । महुममद (स.) लिाई 
तयो नेत्रहवीन वयसतिको ह्तके्प मन परेन र उसको कुरालिाई बेिा्ता 
गददै कुरैशका वयसतितिहरूलिाई इ्लिामको सनमनत्रणा सदनमा वय्त 
हुनभुयो । उहाँको यो बेिा्ता गनने तररका अललिाहलिाई मन 
परेन । अललिाहलेि ततकालि अधयाय ८० का १ दसेख ११ सममका 
श्ोकहरू अितरण गनुमा भयो । यहाँसमम सक यस अधयायको नाम 
नै ‘अ ब स’ (बेिा्ता गनुमा) रहन गयो र महुममद (स.) लिाई आइनदा 
य्तो गलतवी नदोहोयामाउन किा सनदनेशन सदइयो । 
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तयसपसि महुममद (स.) तयो नेत्रहवीन वयसतिसँग भटे हुदँा 
धरैे सममान गनुमाहुनथयो र आफनो खा्टो ओछयाएर तयसमासि 
बसाउन ुहुनथयो ।

महुममद (स.) लिाई हपकाइएको र उहाँको गलतवीलिाई 
सचयाइएको कैयौं घटनाहरू कुआमानमा िणमान गररएका िन ् । 
कसहलेिकाहीं त उहाँलिाई सबैको अगासि नै ्तेािनवी सदइएको ि 
। यसद महुममद (स.) लिाई प्सतष्ठा र सममान नै ्ासहएको सियो 
भने के उहाँ आफनो गलतवीलिाई यसरवी सबैको अगासि ््ामा गरेर 
इसतहासको पानाहरूमा लिेखन लिगाउन ुहुनथयो र ? 

इसतहासलेि प्मासणत गरेकै कुरा हो, जवीिनमा कैयौं पटक 
महुममद (स.) लेि आफनो इमानदाररता, सतयता र आफनो 
पररिारको सनददोषता प्मासणत गनमाका लिासग िहवीको प्सतक्ामा 
कैयौं सदन एकदम कसठन पररस्िसतमा सबताउन ुपयदो, तर िहवी 
आएन .. । 

उदाहरण : उहाँका आफनै खानदानका केहवी कट्र शत्रहुरूलेि 
उहाँलिाई सबैको अगासि नाङ्गो झार पानमा र उहाँलिाई परासजत 
गनमाको लिासग मदवीनाका यहूदवी धममागरुूससत गहन िलिरलि गरवी 
षि्यनत्र गनने सिसधहरू ससकेर आए ।

यहूदवी धममागरुूहरूलिे सतनवीहरूलिाई भने : सतमवीहरू महुममद 
(स.) ससत तवीन िटा प्श्न गर । यसद उसलेि तवीनै िटा प्श्नहरूको 
सहवी जिार सदयो भने ऊ साँसच्कै अललिाहको संदषे्टा हो । 
होइन भने पाखणिवी हो । मौकामा ्ौका हाने झैं उनवीहरूलेि हतार-
हतार गएर महुममद (स.) लिाई यवी प्श्नहरू सोध े र उहाँलेि पसन 
भोसलिपलट जिार सदनिु भनेर ्नुौतवी सदनभुयो ... ।
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तयसपसि धरैे सदनसमम िहवी आउन बनद भयो । एकासतर िहवी 
आउन सढलिो भएकोलेि महुममद (स.) को पवीिा बढ्द ैगइरहकेो 
सियो, उहाँ जिारको लिासग िटपटाइ रहनभुएको सियो र 
अकदोसतर उहाँका कट्र शत्रहुरूलेि जिार सदन नसकेकोमा 
सखललिवी उिाउन िालेि। १५ सदनपसि बललि िहवी अितररत भयो 
र उहाँलेि प्श्नकतामाको तवीनै िटा प्श्नहरूको उत्र सदनभुयो । िहवी 
सढलिो हुनको कारण के सियो भने उहाँलेि प्श्नकतामालिाई ‘भोसलिपलट 
जिार सदनिु’ भननभुयो, तर इनशा अललिाह (अललिाहलेि ्ाहन ु
भएमा) भननभुएन । अतः अललिाहलेि उहाँलिाई ससकाउनको लिासग 
िहवी रोकन ुभएको सियो । यसको तपससलि कुआमान : १८/२४ मा 
उललेिख ि । यसद कुआमान उहाँको आफनै र्ना भएको भए १५ 
सदनसमम सकन कुनुमापनने सियो ?

पटक पटक लगाइएको अवभयोग :

िा्तिमा, महुममद (स.) को उच् आ्रण र जवीिनका 
्िचि किाहरू नै उहाँको सतयताका ठूलिो प्माण हुन ्..।

महुममद (स.) लिाई हपकाइएको र उहाँको गलतवीलिाई 
सचयाइएको कैयौं घटनाहरू कुआमानमा िणमान 
गररएका िन ् । कसहलेिकाहीं त उहाँलिाई सबैको 
अगासि नै ्तेािनवी सदइएको घटनाहरू िन ्।
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एकै सिन सो्ौं त, एकजना य्तो वयसति जो सनरक्र ि, नत 
पढ्न आउँि नत लेिखन नै । तयहवी सनरक्र समदुायमा हुसकमा नि, 
तयहवी उठबस गददै सदन रात सबतद ै जानि, जवीसिका ्लिाउन 
कसहलेि भेंिा-बाख्ा ्राउँि त कसहलेि वयापारसतर पाइलिा 
टेकि, जवीिनमा नत कसहलयै कुनै पाठशालिामा भनामा सलिनि नत 
कोहवी धममा गरुूहरूबाट ससकने मौंका पाउँि, यसरवी नै जवीिनको 
४० बसनत परुा हुनि । तय्तो वयसति ४० िषमापसि अक्मात 
य्तो कुरा भनन िालि, जनु कुरासँग कसहलयै उसको समबनध नै 
सिएन र कसहलयै पसन आफना पिूमाजबाट सनेुको सिएन । असघका 
समदुायहरूको किा, ससृष्टको प्ारमभ, असघललिा संदषे्टाहरूको 
जवीिनगािा, जवीिन सनिामाह गनने तररका र महतिपणूमा इ्लिामवी 
सिसध-सिधानका स-साना कुराहरू बताउन िालि । 

उहाँ अरू कोहवी नभएर, अललिाहको दतू महुममद (स.) 
हुनहुुनथयो । तयसपसि उहाँका दशुमनहरूलिाई ठूलिो झट्का लिागयो 
र उनवीहरू हाँगाबाट खसे झैं भए । उनवीहरूलेि सिमासाधारणलिाई 
उहाँबाट टाढा राखन सिसभनन असभयोगहरू रचन िालिे ।
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यो कुआमान महुममद (स.) को लेिख, र्ना िा आसिट्कार 
हो भनेर आरोप लिगाउन ु नपचने कुरा सियो, सकनभने जसलेि 
कुआमानलिाई पढेको िा सनेुको ि उसलेि यो आरोपलिाई कदासप 
मानदनै िा महुममद (स.) लेि अरू कसैबाट ससकेको हो भनन 
पसन गाह्ो, सकनभने प्तयेक गाउँलेिलिाई उहाँको जवीिनको एक-
एक कुरा िाहा सियो । तैपसन सतनवीहरू उहाँको सिररूधिमा 
नानािरवीका असभयोग र लिानिना लिगाउनबाट पसि हटेनन ् । 
कसहलेि यो महुममद (स.) को र्ना हो भनेर, कसहलेि असघका 
मासनसहरूबाट ससकेर आएको हो भनेर, त कसहलेि सपनामा जे 
दखेि तयहवी सिपनामा भनि भनेर महा असभयोग लिगाए । यवी 
असभयोगहरू प्मासणत गनमा नसकेपसि जादगूर, कसि र पागलि 
समते भने ।

यो ररक नाम भएको एउटै किा हो । सिगतमा पसन शत्रहुरूलेि 
संदषे्टाहरूमासि यसरवी नै नानािरवीका असभयोग र लिानिना 
लिगाएका सिए । यहाँसमम सक संदषे्टा मसूा (अ.) लिाई जादगूर र 
संदषे्टा ईसा (अ.) लिाई अधमा पागलि समते भनेका सिए । 

शत्रहुरूलेि असघका समपणूमा संदषे्टाहरूलिाई य्तै नै आरोप र 
लिानिना लिगाए । उनवीहरूलेि लिगाएको आरोप प्मासणत नहुदँा 
खरेर संदषे्टाहरूलिाई जादगूर र अधमा पागलिको संज्ा सदने गिने । हो, 
झटुको खतेवी गननेहरू सधैं य्तै गिमान ्। जब कुनै प्माण पाउँदनैन ्र 
आफनो हार महससु गिमान,् तब जे पायो तयहवी असभयोग लिगाउन 
िालिन ्तासक जवीत सतनवीहरूकै होस ्। तर यो कहाँ समभि ि र ? 
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अदभुत प्रवतभा :

अललिाहलेि मासनसको सदमागमा य्ता अदभतु शसति र क्मता 
सदन ुभएको ि, जसको कलपना गनमा पसन गाह्ो ि । तर मासनसको 
सदमाग जसत ठूलिो भए पसन सवीमासभत्र मात्र सोचन र सनट्कषमा गनमा 
सकि । सििेकलेि सिमा शसतिमान ससृष्टकतामा र नयाय-सनसारको 
एउटा परलिोक हुन ुजरूरवी ि भनने कुरालिाई प्मासणत गदमाि । तर, 
के यो सदमागलिे परलिोकको सििरण, स्हानको यातना, नकमा को 
पवीिा, ्िगमाको आननद र अदृशय कुरालिाई तपससलिका साि 
िणमान गनमा सकि ? 

कुआमान पढ्ने र बझुनेलिाई राम्रवी िाहा ि सक यसलेि आ्िाको 
पणूमा तपससलि, जगतको ससृष्ट र अनत, ्िगमाको आननद र नकमा को 
यातना, तयसको ढोका र तयहाँ तैनाि गररएका रररशताहरूको 
संखया, ब्ह्ाणि र मानिजासतको िा्तसिकतालिाई सि्तारपिूमाक 
िणमान गरेको ि । तयसो भए यो तपससलि कुन ससधिानत अनसुार 
िणमान गररएको ि ?

यो बसुधि र प्सतभाद्ारा प्ाप्त गनने कुरै होइन । यो या त झठूो र 
अटकलि मात्र हो, िा यो एक सहवी कुरा हो, जनु केिलि इश्वरवीय 
ज्ान मारमा त प्ाप्त गनमा ससकनि ।
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आधसुनक सिज्ानलेि कुआमानका केहवी तथयहरूलिाई प्मासणत 
गरेको ि भने अनय तथयहरू बारे असहलेिसमम मौन ि । तयसैगरवी 
कुआमानमा वयाखया गररएका कुराहरू असघललिो आकाशवीय 
ग्रनिहरूमा रहकेो कुरा र अदृशय ज्ानसँग मलेि खानि ।

समभितः अविलला ग्रनथहरूबाट वलइएको छ : 
एकै सिन सि्ार गरौं, के महुममद (स.) लेि असघललिा दतू 

र ग्रनिहरूलिाई यताउता गरेर कुआमान प््ततु गनुमा भएको कुरा 
सििेकपणूमा ि ?

हामवीलेि महुममद (स.) सनरक्र भएको ््ामा गररसकेका िौं, 
नत उहाँलिाई पढ्न आउँथयो नत लेिखन नै । उहाँलेि आफनो 
समपणूमा जवीिन तयहवी सनरक्र समदुायमा सबताउनभुयो । नत कुनै 
पाठशालिामा भनामा हुनभुयो, नत कुनै धममा गरुूहरूबाट ससकने मौंका 
नै पाउन ु भयो। बालयकालिमा काका अब-ूतासलिबको सािमा 
ससररयाको भ्रमणमा एकजना ईसाई पजुारवी बाहके जवीिनमा 
कसहलयै पसन कोहवी धममागरुूसँग भटे भएन । तयस बेलिाका सिद्ान 
र धममागरुूहरू आफनो ्िान सरुसक्त राखन र अरूमासि आफनो 
महानता दखेाउनका लिासग आरूसँग भएको ज्ान लिकुाउने प्िसृत् 
सियो, जसको प्माण इसतहासमा पाइनि । अतः तयस बेलिा 
धममागरुूहरूबाट ज्ान ससकन ुतयसत ससजलिो सिएन ... ।

शत्रहुरूलेि असघललिा संदषे्टाहरूलिाई पसन सिसभनन 
आरोप र लिानिना लिगाए । आरोप प्मासणत नहुदँा 
खरेर संदषे्टाहरूलिाई जादगूर र अधमा पागलिको संज्ा 
समते सदए ।
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कुआमानमा ररस्मा गनने सिद्ानहरूको एकमत रहकेो ि सक 
असघललिा आकाशवीय धासममाक ग्रनिहरूमा उललेिसखत समपणूमा 
कुराहरूलिाई कुआमानलेि समिमान गददैन । कुआमानमा य्ता कैयौं 
उदाहरणहरू िन,् जसलेि प्मासणत हुनि सक कुआमानलेि असघललिा 
ग्रनिहरूमा धममा गरुूहरूलिे गरेको गलतवीलिाई सचयाएको ि । 
अपणूमा किाहरूलिाई पणूमाता सदएको ि । असघललिा ग्रनिहरूमा 
रहकेा, तर धममा गरुूहरूलेि लिकुाएका कुराहरूलिाई िलिमाङ्ग पारेको 
ि । संदषे्टाहरूलिे प््ततु गररएका ्िचि सशक्ामा पाखणिवी 
धममागरुूहरूलिे समसािट गरेका गलित आ्िा र सं्कृसतलिाई 
उदृत गददै सचयाएको ि । अब यो ऐसतहाससक प्माणलिाई नकाददै 
महुममद (स.) लिाई तवी धममागरुूहरूको ् लेिा हो भनन ुर कुआमानलिाई 
असघललिा धममाग्रनिहरूबाट सलिइएको आरोप लिगाउन ुसमलि र ?! 
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फरक ऐवतहावसक िासतविकता :

यसद तपाई ंनयायपे्मवी िा सनट्पक् अनसुनधानकतामा हुनहुुनि भने 
एक ्ोसट सोचनसु ्त, के महुममद (स.) अरबबासवी हुनहुुनिेन ? 

इसतहास साक्वी ि, तयसतबेलिाका अरबका सिद्ानहरू आफनो 
भाषा र भासषक दक्तामा गिमा गनने गिने । सासहतय र कसिता िा्न 
र लेिखनमा प्सत्पधामा गनुमा नै उनवीहरूको सदन्यामा बसनसकेको 
सियो । यसको लिासग सिसभनन प्कारको कायमाक्म, सममलेिन 
र समारोहको आयोजना गनने गररनथयो । सासहतय लेिखनको 
आधारमा नै कसैलिाई उच् दजामा सदइनथयो भने कसैलिाई नाङ्गो 
झार पाररनथयो !

इसतहास र सासहतयको पु् तकलेि हामवीलिाई बताउँि सक 
सतनवीहरूमधये कोहवी एक जनालेि लेिखकेो कसिता िा उपनयासलिाई 
अकदो कसि िा लेिखकलेि आलिो्ना गनने र कमवीकमजोरवी खोजने 
गिने । उसलेि लेिखकेो सासहतयमा कमवीकमजोरवी पाइएको खणिमा 
उसलिाई नाङ्गो झार पाररनथयो । अतः तयस बेलिा कसिता र शधुि 
अरबवी सासहतय नै उनवीहरूको सोख र पेशा सियो ।

यसद महुममद (स.) अललिाहको सतय दतू नभएको भए य्तो 
माहोलिमा कसरवी आफनो कट्र शत्रहुरू, तयो पसन अरबका 
महाकसि र दक् सासहतयकारहरूलिाई ् नुौतवी सदन सकनहुुनथयो र ? 
हो, महुममद (स.) लेि सतनवीहरूलिाई ‘कुआमान ज्तै अकदो कुआमान 
िा केहवी अशं भए पसन’ लयाउन ्नुौतवी सदनभुयो। अरबका 
महाकसिहरू जसलिाई आफनो भाषामा गिमा सियो । यो ्नुौतवीको 
अगासि सबै घुिँा टेकन सििश भए । 
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यसद यो कुआमान महुममद (स.) को र्ना भएको भए उहाँलेि 
महाकसि र दक् सासहतयकारहरूलिाई ्नुौतवी सदन ुभनदा पसहलिा 
सयौं पटक सोचनपुनने सियो । कुरा सबलकुलि ्पष्ट ि, यसद कसैलेि 
‘ससङ्गो संसार समलेिर पसन कुआमान ज्तो पु् तक िा मात्र एक 
पषृ्ठ लेिखन सकदनै’ ्नुौतवी सदनि भने तयो कुरा सामानय नभई 
रह्यमय हुनपुिमा । 

मानौं, हुनसकि उहाँलेि आफनो समदुायका ठूलिा-ठूलिा कसि 
र सासहतयकारहरूको लेिखको मलूयांकन गनुमा भएको होलिा, तर 
‘ससङ्गो संसार एकजटु भएपसन महाप्लियको सदनसमम कसैलेि 
कुआमान ज्तो पु् तक प््ततु गनमा सकदनै’ भनेर ्नुौतवी सदन ुएक 
जना सामानय मासनसको लिासग जोसखम पणूमा कायमा होइन र ? 

िा्तिमा, यो साहससक र जोसखमपणूमा ्नुौतवी सियो । जनु 
्नुौतवी, पणूमा आतमसिश्वास र दृढ संकलप भएको वयसतिलेि मात्र 
सदन सकि। अरबको प्ससधि गोत्र कुरैश र अरबका महाकसि र 
दक् सासहतयकारहरूमधये कसैलेि यो ्नुौतवीलिाई ्िवीकार गनमा 
सकेनन ्। इसतहास साक्वी ि, आज १४ शता्दवी सबसतसकदा पसन 
कसैलेि यो ्नुौतवीलिाई ्िवीकानने आटँ गरेनन ्र कुआमानको सानो 
अधयाय ज्तो लेिख कसैलेि लेिखन सकेनन ्र जसलेि लेिखने प्यास 
गरे उसलेि अनततः घुिँा टेकेर हाँसोको पात्र बने ।
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अवनतम शबद : 

हामवीमधये प्तयेक वयसतिलेि कुआमानको बारेमा आफनो वयसतिगत 
अनभुि आफनो सािवीभाइसँग बाँि्नपुिमा । अरबवी भाषा आउँदनै 
भने उपयतुि अनिुाद र वयाखयाको ्यन गरवी कुआमानलिाई बझुरे 
अधययन गनुमापिमा । कुआमानमा जसत मनन ् गनुमाहुनि, तयसत नै 
अललिाह र कुआमानमासिको सिश्वास बढ्द ैजानि । 

महुममद (स.) को सतयताको सबैभनदा ठूलिो प्माण कुआमान 
हो । तपाई ं ्ियम ् कुआमानको अधययन गनुमाहोस ् । कुआमानलिाई 
अधययन र मनन ् गरेपसि तपाई ं तयहवी सनट्कषमामा पगुनहुुनेि। 
पसित्र ग्रनि कुआमानमा भसनएको ि : “के सयनवीहरूका लिासग यो 
पयामाप्त िैन सक हामवीलेि तपाईमंासि सध ैपाठ गररने ग्रनि अितरण 
गरेका िौं । यसमा आ्िािानहरूका लिासग दया र उपदशे ि ।” 
(कुआमान : २९/५१) 

इ्लिामलेि सबैलिाई कुआमान पढ्न र मनन ्गनमा आह्ान गदमाि 
। सकनभने यो हाम्ो साझा समपसत् हो । जनुसकैु धमामािलिमबवीलेि 
यसबाट ज्ान हाससलि गनमा सकि । यसद कसैको हृदयहरूमासि 
ताल्ा लिगाइएको िैन भने उसलेि अिशय नै ज्ान हाससलि गरवी 
सतय धममालिाई आतमसात गनमासकि ।” (कुआमान : ४७/२४)
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सरूह फावतहा :

यो कुआमानको सिदोतकृष्ट अधयाय (सरूह) हो । मसु्लिमलेि 
प्तयेक सलिाह पढ्दा खरेर यसलिाई असनिायमा रूपमा पढ्न ुपदमाि । 
यसको अिमा यस प्कार रहकेो ि :

सरूह फावतहाको अथ्ण:

{सबस्मललिा सहरमाहमा सनरमाहवीम}
अतयनत करूणामय परमदयालि ु अललिाहको नामबाट 

शभुारमभ गदमािु । 

{अलहमदु वलललाही रवबबल ्आलमीि}
समपणूमा प्शसंाहरू अललिाहकै सनसमत हुन ् । िाह्य तिा 

आनतररक समपणूमा िरदानहरू उहाँकै दने हुन ् । उहाँको माया र 
आदरलेि हाम्ो मन ओतप्ोत ि । उहाँ समपणूमा ससृष्ट र जगतका 

पालिनकतामा र अननदाता हुनहुुनि ।

{अर्णह्ा विर्णहीम}
उहाँ परम दयालि ुहुनहुुनि । उहाँलेि दसुनयाँमा मसु्लिम, गैर-मसु्लिम, 

राम्ो र नराम्ो हरेकमासि दया गनुमाहुनि । तर मतृयपुसिको जवीिनमा 
असलि भति र आ्िािानहरूमासि मात्र दया गनुमा हुनेि ।

{मावलवक यौवमद्ीि}
महाप्लिय र सहसाब सकताबको सदनको एकलिो मासलिक हुनहुुनि । 
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{इययाक िाबुदु ि इययाक िसतईि}्

ह े अललिाह, हामवी तपाईकैं उपासना गियौं र तपाईसंँग अरु 
कसैलिाई साझदेार बनाउदनैौं । जवीिनको पाईलिा-पाईलिामा 
तपाईसंँग नै सहायता मागिौं । सकनसक सारा मासमलिा तपाईकैं 
हातमा ि, अरू कोहवी पसन कण बराबर असखतयार राखदनैन ्।

{इह ्वदिवससरातल मुसतकीम}
ह ेअललिाह, हामवीलिाई सवीधा मागमादखेाई सदनहुोस ्र तयसैमासि 

दृढतापिूमाक असिग रहने साहस सदनहुोस ्।

{वसरातललदीि अि ्अमत अलै वहम}
तपाईकंो कृपापात्र; दतू, शहवीद र सतकममा गननेहरूको मागमामा 

कायम राखनहुोस ् । जसलेि सतय मागमालिाई स्ने र तयसैमासि 
असिग रह े।

{गैररल-मगदूवब अलै वहम ि लद्ाललीि}

जनु वयसतिहरूमासि तपाईकंो प्कोप भयो, सतनवीहरूको 
मागमाबाट जोगाई सदनहुोस ्। सकनभने सतनवीहरूलिे सतयलिाई बझुरे 
पसन अ्िवीकार गरे। र, जनु वयसतिहरू पिभ्रष्ट भए, सतनवीहरूको 
मागमाबाट जोगाई सदनहुोस।् सकनभने सतनवीहरू अज्ानतालेि गदामा 

पिभ्रष्ट भए । 

{आमीि}
ह ेअललिाह, यो पकुारलिाई ्िवीकार गरर सदनहुोस ्।
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अवनतम शबद : 

हामीमधये प्तयेक वयसतिलेि कुआमानको बारेमा आफनो 
वयसतिगत अनभुि आफनो सािवीभाइसँग बाँि्नपुिमा । अरबवी भाषा 
आउँदनै भने उपयतुि अनिुाद र वयाखयाको ् यन गरवी कुआमानलिाई 
बझुरे अधययन गनुमापिमा । कुआमानमा जसत मनन ्गनुमाहुनि, तयसत नै 
अललिाह र कुआमानमासिको सिश्वास बढ्द ैजानि । 

मुहममद (स.) को सतयताको सबैभनदा ठूलिो प्माण कुआमान हो 
। तपाई ं्ियम ्कुआमानको अधययन गनुमाहोस ्। कुआमानलिाई अधययन 
र मनन ् गरेपसि तपाई ं तयहवी सनट्कषमामा पगुनहुुनेि । पसित्र ग्रनि 
कुआमानमा भसनएको ि : “के सयनवीहरूका लिासग यो पयामाप्त िैन सक 
हामवीलेि तपाईमंासि सध ैपाठ गररने ग्रनि अितरण गरेका िौं। यसमा 
आ्िािानहरूका लिासग दया र उपदशे ि ।” (कुआमान : २९/५१) 

इसलामले सबैलिाई कुआमान पढ्न र मनन ्गनमा आह्ान गदमाि। 
सकनभने यो हाम्ो साझा समपसत् हो । जनुसकैु धमामािलिमबवीलेि 
यसबाट ज्ान हाससलि गनमा सकि । यसद कसैको हृदयहरूमासि 
ताल्ा लिगाइएको िैन भने उसलेि अिशय नै ज्ान हाससलि गरवी 
सतय धममालिाई आतमसात गनमासकि ।” (कुआमान : ४७/२४)

161



इसलाममा उपासिाको 

िासतविकता
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केके अललिाहलिाई हाम्ो उपासनाको आिशयकता ि ?

अललिाहलिाई हाम्ो उपासनाको कुनै आिशयकता 
िैन । उहाँ आरैं मा समपनन हुनहुुनि । इ्लिाममा 
मसुति र प्ायसश्तको लिासग न त कुनै सिशषे उपासना 
गनुमापिमा न पजुारवीलिाई दान र दसक्णा नै सदनपुिमा । सतय 
ईश्वरमासिको आ्िा र ्िचि मनलेि गरेको प्ायसश्त 
पयामाप्त हुनि । उच् आ्रण, समाज सेिा र समधृि राट्रि 
सनमामाण र सिकासमा अग्रसर भई अतलुिनवीय भसूमका 
सनिामाह गनुमापिमा ।
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के अललाहलाई हाम्ो उपासिाको आिशयकता छ ?

अललिाहलिाई हाम्ो उपासनाको कुनै आिशयकता िैन । उहाँ 
आरैं मा समपनन हुनहुुनि । इ्लिाममा मसुति र प्ायसश्तको लिासग 
न त कुनै सिशषे उपासना गनुमापिमा न पजुारवीलिाई दान र दसक्णा 
नै सदनपुिमा । सतय ईश्वरमासिको आ्िा र ्िचि मनलेि गरेको 
प्ायसश्त पयामाप्त हुनि । उच् आ्रण, समाज सेिा र समधृि 
राट्रि सनमामाण र सिकासमा अग्रसर भई अतलुिनवीय भसूमका सनिामाह 
गनुमापिमा ।

के
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अललिाहलेि कुआमानमा भननभुएको ि : “मलेैि सजनन र 
मानिलिाई केिलि आफनो उपासनाको लिासग ससृष्ट गरेको हु ँ। म 
सतनवीहरूबाट नत जवीसिका ्ाहनिु नत भोजन नै । िा्तिमा, 
मलेैि नै समपणूमा प्ाणवीहरूलिाई रोजवीरोटवी र जवीसिका प्दान गरेको िु 
।” (कुआमान : ५१/५६-५८)

कुन सदशामा सलिाह पढ्न ु सहवी हो भनेर केहवी मासनसहरूलेि 
उहाँलिाई प्श्न सोध े । तयसको जिारमा उहाँलेि भननभुयो : हरे, 
‘काबा’ को सदशासतर अनहुार रकामाएर पाँ् पटक सलिाह पढ्न ु
मात्र सतकममा होइन । अिामात सतकममी बननको लिासग मात्र सलिाह 
पयामाप्त िैन । यसको साि-सािै समाजसेिामा अग्रसर रहन ु र 
गरवीबहरूको हरे्ाह गनुमा िा्तासिक सतकममा हो । पसित्र ग्रनि 
कुआमानमा भसनएको ि : “पिूमा िा पसश्मसतर अनहुार रकामाउन ु
सतकममा होइन । अललिाह, महाप्लियको सदन, ्िगमादतू (रररशता), 
धममाग्रनि र दतूहरूमासि आ्िा राखन ुपणुय कमाउन ुहो । तयसैगरवी 
धन-समपसत्को मोह हुदँा हुदँ ैपसन आरनत, अनाि, गररब, बटुिा 
र मगनतेहरूलिाई दान सदन ु पणुय कमाउन ु हो । तय्तै दासलिाई 
्ितनत्र गनुमा, सलिाह कायम गनुमा, दान सदन,ु िा्ा परुा गनुमा, संकट, 
सिपसत् र यधुिमा धयैमा गनुमा पणुय कमाउन ुहो । यवी सतकममा गननेहरू नै 
सच्ा भति र संयसम हुन ्।” (कुआमान : २/१७७) 

कुआमानलेि बारमबार स्ते गरेको ि, जसलेि अललिाहमासि 
आ्िा राखि, उसलेि आफनो भलिाईको लिासग सतकममा गिमा । 
यसको अललिाहलिाई केहवी आिशयकता िैन । जसलेि अललिाहलिाई 
अ्िवीकार गिमा, उसलेि आरैं लेि आफनो खटु्ामा बन्रो हानि । 
पसित्र ग्रनि कुआमानमा भसनएको ि : “जसलेि सतकममा गिमा, उसलेि 
आफनै भलिाईको लिासग गिमा । िा्तिमा, अललिाहलिाई कुनै पसन 
कुराको आिशयकता िैन ।” (कुआमान : २९/६) 
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्मरण रहोस,् मककामा अिस्ित काबाको 
सदशासतर अनहुार रकामाएर सदनरातमा पाँ् पटक 
सलिाह पढ्न ुमात्र सतकममा होइन । यसको साि-सािै 
समाज सेिामा अग्रसर रहन ुर गरवीबहरूको हरे्ाह 
गनुमा िा्तासिक सतकममा हो ।
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१

इसलामका आधारहरू :

इसलामका महतिपूर्ण आधारहरू : 

अललिाह बाहके कोहवी सतय ईश्वर िैन र महुममद (स.) 
उहाँका असनतम दतू हुनहुुनि भनने कुराको गिाहवी सदन ु। 
(पषृ्ठ न० ३७ मा हनेुमाहोस)्
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सलिाह (नमाज) कायम गनुमा । (पषृ्ठ न०११८ मा हनेुमाहोस)्

दान सदन ु। (पषृ्ठ न० १२२ मा हनेुमाहोस)्

२

३
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रमजानको ब्त (रोजा) ब्न ु। (पषृ्ठ न० १२४ मा हनेुमाहोस)्

धन और शारवीररक रूप से सक्म लिोगों पर अललिाह के 
घर (काबा) का हजज करना ।  (पषृ्ठ न० 192 दखेें) 

४

५
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आदेश र परीक्षा वकि वि ?

केहवी प्श्नहरू हाम्ो सदमागमा बारमबार खलेिाइरहकेा हुनिन;् 
सतय ईश्वर (अललिाह) लेि हामवीलिाई भोजनकै लिासग दाँत, मखु र 
आनरिाभिुवी प्दान गनुमा भएको ि । रेरर सकन ब्त ब्ने आदशे सदन ु
भएको ि ? उहाँलेि हामवीलिाई सनुदरता र कामिासना प्दान गनुमा 
भएको ि । रेरर सकन नजर झकुाउन र इचिा सनयनत्रण गनमा आदशे 
सदन ु भएको ि ? उहाँलेि हामवीलिाई शसति प्दान गनुमा भएको ि । 
रेरर सकन अनयाय नगनमा आदशे सदन ुभएको ि ? के यवी प्श्नहरूमा 
सिरोधाभास िैन र ?
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इ्लिामवी दृसष्टलिे हनेने हो भने यवी प्श्नहरू अनौठा िैनन,् इ्लिाममा 
य्ता प्श्नहरूको सानदसभमाक जिाबहरू िन ्। अललिाहलेि हामवीलिाई 
जनु शसति र क्मता प्दान गनुमा भएको ि, तयसलिाई हामवीलेि सनयनत्रण 
गनुमापिमा र सहवी समय, सहवी ठाउँमा र सहवी तररकालेि मात्र प्योग 
गनुमापिमा, जिाभािवी गनमा समलदनै । मानौं, अललिाहलेि कसैलिाई एउटा 
घोिा प्दान गनुमा भएको ि । उसलेि आफनो आिशयकता अनसुार 
घोिालिाई सिारवीसाधनको रूपमा प्योग गदमाि र यसद घोिालेि 
बदमासवी गिमा भने लिगाम लिगाई सनयनत्रण गदमाि । 

तयसैगरवी अललिाहलेि हामवीलिाई जनु ्ाहना र कामिासना प्दान 
गनुमा भएको ि, तयसलिाई सनयनत्रण गनमा शसति र कुन ठाउँमा गनने/नगनने 
भनेर सोचने बसुधि पसन सदन ुभएको ि । हामवीलेि यो कुरा कसहलयै 
पसन सबसमान ुहुदँनै सक हामवी मानि सिमाशे्ष्ठ र सििेकशवीलि प्ाणवी हौं 
र उहाँलेि हाम्ो ईमानलिाई जाँचन यवी कुराहरू प्दान गनुमा भएको ि । 

पसित्र ग्रनि कुआमानमा भसनएको ि : “हामवीलेि मासनसलिाई एक 
िोपा िवीयमाबाट ससृष्ट गययौं र उसलिाई परवीक्ाको लिासग आखँा र 
कान प्दान गययौं । हामवीलेि उसलिाई असलि मागमा दखेायौं, अब 
्ाह ेऊ कृतज् बनोस ्िा कृतघन।” (कुआमान : ७६/२-३) 

आफनो शसति, क्मता र कामिासनालिाई सनयनत्रण 
गनुमा, सहवी समय, सहवी ठाउँ र सहवी तररकालेि मात्र 
प्योग गनुमा असलि मासनसको पसह्ान हो ।

171



जवीिनको गोरेटोमा मासनस द:ुख र पवीिामा पनमा सकि, यो 
एक प्कारको असतररति परवीक्ा हो । यसलेि मासनसलिाई आफनो 
आधयासतमक र नैसतक ्तरलिाई सिकससत गरवी आफनो जवीिनको 
उद्दशेयलिाई परुा गनमा मद्दत गदमाि । पसित्र ग्रनि कुआमानमा भसनएको 
ि : “सनश्य नै हामवी त्रास, भोक, रलिरूलि र जवीउधनको हासन-
नोकसानवीद्ारा सतमवीहरूको जाँ् सलिनेिौं । धयैमािानहरूलिाई शभु-
सनदशे सनुाइ दऊे, जसलेि संकटमा भनने गिमान-् हामवी अललिाहकै हौं 
र उहाँसतर नै रकने र जानेिौं ।” (कुआमान : २/१५५-१५६) 

जवीिन ईश्वरको अमलूय िरदान हो । आ्िा, कममा र आ्रणलिाई 
सधुार गनने यो ्िणमा अिसर हो । अललिाहलेि आफनो उपदशे र 
दतूहरूद्ारा हामवीलिाई मागमादशमान र ससुरिने मौका सदन ु भएको ि 
। उहाँलेि कसैमासि सिभदे नगरवीकन राम्ो र नराम्ो दिुै बाटोहरू 
दखेाई सदन ु भएको ि । तयसैगरवी हामवीलिाई भसूम सनमामाण कायमा र 
मानिसहतका कायमा गनमा र किम कदास्त केहवी गलतवी भई हालयो 
भने प्ायसश्त गनमा पे्ररत गनुमा भएको ि । महुममद (स.) लेि भननभुएको 
ि : “यसद सतमवीहरूबाट गलतवी हुदँनै भने अललिाहलेि सतमवीहरूको 
बदलिामा अकदो समदुाय लयाउन ु हुनेि । जसलेि गलतवी गननेिन ् र 
गलतवीपसि प्ायसश्त गननेिन ्असन अलिल्िाहलेि उनवीहरूलिाई क्मा 
प्दान गनुमा हुनेि ।” (मसु्लिम : २७४९) 
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जब कोहवी समसियामा िा आफनो िरपर मसु्लिमहरूलिाई 
सलिाह पढ्द ैगरेको अनौठो दृशय दखेरे िकक पददै भनि; यो के हो, 
सबैजना एउटै सदशामा अनहुार रकामाएर उभकेा िन,् एकैसाि 
झकुद िन ्र एकैसाि ढोग गिमान ्। य्तो लिागि सक उनवीहरूलिाई 
आफनो िरपरका भौसतक स्जसबजसँग केहवी मतलिब नै िैन ।

सलाह 
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सलाह के हो ?

सलिाह, इ्लिामको दोस्ो महतिपणूमा आधार हो । अललिाहससत 
कानेखसुवी गनमा, आफनो दखुसेो पोखन र उहाँको सामवीपयता प्ाप्त गनने 
महतिपणूमा माधयम हो । अललिाहलेि दतू महुममद (स.) लिाई समबोधन 
गददै भननभुएको ि : “अललिाहको ढोग गर असन उहाँको सामवीपयता 
प्ाप्त गर ।” (कुआमान : ९६/१९) 

दतू महुममद (स.) लेि भननभुएको ि : “इ्लिाम पाँ् 
कुराहरूमासि आधाररत ि; अललिाह बाहके कोहवी सतय ईश्वर 
िैन र महुममद (स.) उहाँका असनतम दतू हुनहुुनि भनने कुराको 
गिाहवी सदन ुर सलिाह कायम गनुमा ...।” (बखुारवी : ८)

जसलेि जसत एकाग्रताका साि सलिाह पढ्ि, िरपरका 
िातािरणलिाई सबसनेर आफनो मन र मस्तट्कलिाई सलिाहमा 
तललिवीन गिमा र अललिाहससत भािकुताका साि प्ािमाना गिमा, उसलेि 
अतयासधक पणुय कमाउनेि र एक प्कारको अनौठो आननद महससु 
गननेि । तयसैलेि त दतू महुममद (स.) लेि भननभुएको ि : “मरेो मनको 
शासनत र खशुवी सलिाहमा सनसहत ि ।” (सनसाई : ३९४०)

तयसैलेि इ्लिामलेि हामवीलिाई सलिाह पढ्न मात्र होइन, बरू 
सलिाह कायम गनमा आदशे सदएको ि । सलिाह कायम गनुमा भनेको 
हृदय र आतमादसेख एकाग्रताका साि सलिाह पढ्न ु हो । यसो 
गदामा सलिाहलेि सतकममा गनने हौसलिा प्दान गिमा र कुकममा र अपराध 
गनमाबाट टाढा राखदि । िा्तिमा, अललिाहको ्मरण, प्शसंा र 
उहाँतससत मद्दत मागन ुसबैभनदा ठूलिो धममा हो । 
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अललिाहलेि भननभुएको ि :“... सलिाह कायम गर, सनश्य नै 
सलिाहलेि अश्वीलि कायमा र नराम्ो कुराहरूबाट टाढा राखदि ।” 
(कुआमान : २९/४५)

यसद कसैलेि सलिाहलिाई शारवीररक वयायामको संज्ा सदनि भने 
ऊ गलित ि । सकनभने सलिाह एउटा महतिपणूमा उपासना हो । 
यसमा भति तन मनबाट पणूमारूपमा ्ोखो भएर अललिाहको 
प्शसंा वयति गदमाि र सिनम्ताका साि आफनो दखुसेो पोखदि । 

सलिाहमा प्िम श्द ‘अललिाहु-अकबर’ अिामात ह ेअललिाह, 
सतमवी महान र पसित्र िौ, उहाँको अगासि झसुकरहकेो अि्िामा 
‘सु् हान रस्बयलि-अजवीम’ र ढोग गदामा ‘सु् हान रस्बयलि-
आलिा’ भनेर उहाँको अपार मसहमालिाई िणमान गनुमा पदमाि । 
तयसैलेि सलिाह कुनै शारवीररक वयायाम होइन, यो एउटा महतिपणूमा 
उपासना हो । यसलेि भतिको मनमा सनतसुष्ट र शासनत प्दान गदमाि 
। भतिलेि सलिाहद्ारा आफनो प्भसुसत दखुसेो पोखदि । यसरवी 
असलि भति आफनो प्भ ुर ससृष्टकतामालिाई भट्ेने अिसर पाउँि र 
उहाँको अपार कृपाको पात्र बनने सौभागय प्ाप्त गिमा ।

अललिाहलेि मसु्लिमहरूलिाई सदन-रातमा पाँ् ्ोसट सलिाह 
(नमाज) पढ्न आदशे सदन ुभएको ि । हुनत सलिाह जनुसकैु ठाउँमा 
पढ्न ससकनि, तर सामसुहक रूपमा मस्जदमा सलिाह पढ्न पे्ररत 
गररएको ि । सकनभने यसलेि एक अकामालिाई स्नन, आपसमा द:ुख-
सखु बाँि्न, ज्ान ससकन र भाइ्ारा बढाउन ठूलिो टेिा पयुामाउँि ।

सलिाह पढ्दा दतू महुममद (स.) लिाई अनौठो 
आननद र शासनत महससु हुनथयो ।
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तयसैगरवी इ्लिामलेि यवी पाँ् सलिाह बाहके अनय केहवी 
असतररति (सनुनत) सलिाहहरू पढ्न पे्ररत गरेको ि ।

संसारभरवी िररएर बसेका मसु्लिमहरू काबाको सदशासतर 
अनहुार रकामाएर सलिाह पढ्दिन ्। काबा, एउटा घनाकार पसित्र 
घर हो । जनु अरब द्वीपको पसश्मवी भगे मककामा अिस्ित ि । 
यसलिाई दतू इब्ाहवीम र उहाँका िोरा इ्माइलि (अ.) लेि सनमामाण 
गरेका सिए । समपणूमा दतूहरूलिे काबाको हजज गरेका िन ्। हामवी 
समपणूमा मसु्लिमहरूको आ्िा के ि भने काबा, माटो र ढंुगालेि 
बनेको एउटा घर हो, यसमा नत राइदा पयुामाउने शसति ि, नत 
हासन पयुामाउने नै । अललिाहलेि काबासतर अनहुार रकामाएर सलिाह 
पढ्न आदशे सदन ुभएकोलेि हामवी उहाँको आदशेको पालिना गददै 
तयस सदशासतर अनहुार रकामाएर सलिाह पढ्ने गदमािौं । तासक 
सिश्वभररका समपणूमा मसु्लिमहरू एकीकृत हुन सकौं ।

सलिाह पढ्दा दतू महुममद (स.) लिाई अनौठो 
आननद र शासनत महससु हुनथयो ।
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अजाि :

मासनसलिाई सलिाहको समय भएको सू् ना सदने र सलिाह पढ्न 
मस्जदसतर आउन आह्ान गनने कायमा अजान हो ।

यो अललिाहको प्शसंा वयति गनने उतकृष्ट तररका र 
मासनसहरूलिाई सलिाहको लिासग तयार हुन सदने सू् ना हो । 
अजान सदने तररका :
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१. अललिाहु अकबर, अललिाहु अकबर, अललिाहु अकबर, 
अललिाहु अकबर ।

अिमा : अललिाह असत महान हुनहुुनि ।

२. अशहद ुअललिा इलिा ह इललिललिाह, अशहद ुअललिा इलिा 
ह इललिललिाह ।

अिमा : म गिाहवी सदनिु, अललिाह बाहके कोहवी सतय ईश्वर 
िैन ।

३. अशहद ु अनन महुममदरमासलूिलुलिाह, अशहद ु अनन 
महुममदरमासलूिलुलिाह ।

अिमा :म गिाहवी सदनिु, महुममद (स.) अललिाहका दतू हुनहुुनि ।

४. हयय अलि्सलिाह । हयय अलि्सलिाह ।

अिमा : सलिाह पढ्न आउनहुोस ्।

५. हयय अलिलरलिाह । हयय अलिलरलिाह ।

अिमा : सरलिताको लिासग आउनहुोस ्।

६. अललिाहु अकबर, अललिाहु अकबर ।

अिमा : अललिाह असत महान हुनहुुनि ।

७. लिा इलिा ह इललिललिाह ।

अिमा : अललिाह बाहके कोहवी सतय 
पजूय िैन ।

CLICK HERE
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यो सिश्वकै सिदोतकृष्ट मस्जद-हराम हो । यसैको 
मटुुमा पसित्र काबा ि, जसलिाई दतू इब्ाहवीमलेि 
सनमामाण गरेका सिए । काबा, एउटा घनाकार पसित्र 
घर हो । यसै काबाको सदशामा अनहुार रकामाएर 
सिश्वभररका मसु्लिमहरूलिाई सलिाह पढ्ने आदशे 
सदइएको ि । तर यसमा न त राइदा पयुामाउने शसति 
ि, न त हासन पयुामाउने नै ।
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समाजमा धनवी र गररबबवी् रहकेो खािलि समाप्त गनमा असत 
आिशयक ि भनने कुरामा हामवी सबै सहमत िौं । सकनभने 
समाजमा गररबवी जसत बढ्द ैजानि, तयसत्नै दहे वयपार र अनय 
अपरासधक गसतसिसधहरू र्टाउँद ैजानिन ् । अनतरामासट्रिय संघ 
सं्िाहरूलिे गरवीबवी सनिारण तिा धनवी र गररबबवी् रहकेो 
सम्यालिाई समाधान गनमा धरैे आसिमाक प्णालिवी, बौसधिक दशमान, 
ऐन र काननूहरू पाररत गरेका िन,् तर आजसमम यवी सबै 
असरलि िन ्। यस बारे इ्लिामको धारणा के हो त ? 

दाि (जकात)
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दान सदन,ु इ्लिामको ५ महतिपणूमा आधारहरूमधये एउटा 
महतिपणूमा आधार हो । अललिाहलेि प्तयेक धनवी मसु्लिममासि 
आफनो असतररति समपसत्बाट २.५% को दरलेि हरेक िषमा दान सदन 
असनिायमा गनुमा भएको ि । यसलेि दवीन-द:ुखवी र असहायहरूको उधिार 
र गररबवी सनिारणमा ठूलिो टेिा पयुामाउँदि ।

्मरण रहोस,् धनवीलेि दान सदएर गरवीबमासि कुनै उपकार गरेको 
होइन, यो त गरवीबहरूकै हक-असधकार हो । तयसैलेि धनवीलेि 
गरवीबलिाई अपमान गनने िा हक जमाउने कुनै असधकार िैन ।

दािको नयनूतम दर (२.५%) मात्र असनिायमा गररएको ि, तर 
यसद कोहवी यो भनदा अतयासधक ख्मा गरवी पणुयको कायमाहरूमा 
प्सत्पधामा गददै अगासि बढ्न ् ाहनि भने उसको लिासग परुा मदैान 
खालिवी ि । दानलेि दसुनयाँमा सखु, शासनत, सु् िा्थय र धन-
समपसत्मा िसृधि हुनि भने परलिोकमा कैयौं गणुा बढवी पणुय र 
्िगमाको उच् ्िान प्ाप्त हुनेि ।

अललाहको मागमामा ख्मा गदामा धन-समपसत्मा अतयासधक 
िसृधि हुनि । मानौ, कसैलेि गरवीबलिाई एक रूपैयाँ दान सदनि, तर 
अललिाहलेि उसको एक रूपैयाँलिाई ७०० गणुासमम पणुय प्दान 
गनुमाहुनि। दाताको नवीयत जसत शधुि हुनि तयसत बढवी पणुय प्ाप्त 
हुनि । पसित्र ग्रनि कुआमानमा भसनएको ि : “अललिाहको मागमामा 
आफना धन-समपसत् ख्मा गननेहरूको उदाहरण तयो दानाको ज्तो 
ि, जसबाट सातिटा बालिाहरू उतपादन हुनिन;् जसको प्तयेक 
बालिामा सय-सय िटा दानाहरू हुनिन ् । अललिाहलेि जसलिाई 
्ाहनहुुनि, उसको पणुयलिाई अझ ैिसृधि गररसदनहुुनि । अललिाह 
सिमादाता र सिमाज्ाता हुनहुुनि ।” (कुआमान : २/२६१) 
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दानलेि जसरवी दवीन-द:ुखवी र असहायहरूको उधिार हुनि, 
तयसरवी नै दाताहरूको जवीउधनको शसुधिकरण हुनि । पसित्र ग्रनि 
कुआमानमा भसनएको ि : “ह ेसंदषे्टा, उनवीहरूको धन-समपसत्बाट 
दान सलिद ैगर, यसैद्ारा सतनवीहरूलिाई शसुधिकरण र पसित्रता प्दान 
गर ।” (कुआमान : ९/१०३) 

समरर रहोस,् जसलेि दानमा कनजु् याइ ँ गिमा, दवीन-द:ुखवी र 
पवीसितहरूलिाई सहयोग गददैन, उसलेि ठूलिो घाटा बेहोनुमा पननेि 
। सकनभने उसलेि दसुनयाँमा सखु, शासनत, सु् िा्थय, िसृधि र 
परलिोकमा ्िगमाबाट आरूलिाई जानवीजानवी बसन्त गिमा । 
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पवित्र ग्रनथ कुआ्णिमा भविएको छ : “... जसलेि कनजु् याइ ँ
गिमा, घाटा उसैलिाई हुनि । अललिाह एकदम ैसमपनन हुनहुुनि र 
सतमवीहरू गररब िौ । यसद सतमवीहरू सिमखु हुनिौ भने उहाँलेि 
अनय समदुायलिाई लयाएर सतमवीहरूलिाई सि्िासपत गनुमाहुनेि र 
उनवीहरू सतमवीहरू ज्तो हुने िैनन।्” (कुआमान : ४७/३८)

दाि वदिु, इ्लिामको एउटा महतिपणूमा आधार हो । यसलिाई 
कायमानियन गदामा सामासजक सरुक्ाको अिधारणा र समाजमा 
रहकेा धनवी र गरवीब बवी्को समबनध सनतसुलित हुनि । सकनभने 
हकदार वयसतिलेि दान प्ाप्त गररसकेपसि धन-समपसत् धनवीहरूको 
मठु्वीमा मात्र सवीसमत रहदनै र गररबवी सनिारणमा ठूलिो टेिा पसन 
पगुदि । इ्लिामको इसतहासमा य्ता धरैे घटनाहरू घटेका िन ्
। जब धनवीहरू दानका पोका काँधमा बोकेर गरवीबलिाई खोजन 
बासहर सनस्कनिे, तर उनवीहरूको दान सलिने एउटा पसन गरवीब 
भसेटन गाह्ो पथयदो ।

तयसैगरी दानलेि आपसवी मलेिसमलिाप, माया र ्नेहको 
भािनालिाई बसलियो बनाउँि । समाजका प्तयेक वयसति बसलियो 
पखामालि ज्तै एकाकामासँग समलेिर जवीिन यापन गनमा सकि र सखुद 
माहोलिमा रमाउन सकि । सकनभने परोपकारलेि एक अपासमा 
माया र सदभाि बढ्ि । यसलेि समाजमा हुने ्ोरवी, िकैतवी र 
लिटुपाटका घटनाहरूको नयनूवीकरण हुनि ।
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दान सदन,ु इ्लिामको एउटा महतिपणूमा आधार हो 
। धनवीलेि दान सदएर गरवीबमासि कुनै उपकार गनने 
होइन, यो त गरवीबहरूकै हक-असधकार हो। तयसैलेि 
धनवीलेि गरवीबलिाई अपमान गनने िा हक जमाउने कुनै 
असधकार िैन ।
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अललिाहको मागमामा आफना धन-समपसत् ख्मा गननेहरूको 
उदाहरण तयो दानाको ज्तो ि, जसबाट सातिटा बालिाहरू 
उतपादन हुनिन;् जसको प्तयेक बालिामा सय-सय िटा 
दानाहरू हुनिन ् । ईश्वरलेि जसलिाई ्ाहनहुुनि, उसको 
पणुयलिाई अझ ैिसृधि गररसदनहुुनि ।
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ब्त
यसद कसैलेि िाकटरको सनदनेशन अनसुार आफनो ्िा्थयको 

लिासग िा िजन कम गनमाको लिासग केहवी खाने कुरा र ्िासदलिो 
पररकारहरूबाट आरूलिाई सनयनत्रण गिमा भने हामवी आश्यमा्सकत 
हुनिौं र तयो वयसतिलिाई एउटा सरलि र स्ते वयसतिको रूपमा 
सलिने गियौं । यो मानिेलेि कुनै ठूलिो महतिाकांक्ा र लिक्य प्ासप्तको 
लिासग आफनो इचिा तिा आकांक्ालिाई सनयनत्रण गनमा सक्म ि 
भनने अनमुान गियौं ।
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तर मुवसलमले आफनो ससृष्टकतामाको आदशेको पालिना गददै 
परुा एक मसहना सदनभरवी ब्त बसेर तयो वयसति भनदा कैयौं गणुा 
बढवी आफनो इचिा तिा आकांक्ालिाई सनयनत्रण गदमाि ।

ब्त ब्न,ु इ्लिामको एउटा ठूलिो आधार हो। इ्लिामवी 
पात्रो अनसुार निौं मसहना रमजानमा समपणूमा िय्क र सक्म 
मसु्लिमहरूलिे असनिायमा रूपमा एक मसहनाको ब्त ब्नपुिमा । 
ब्तको अि्िामा खानसपन, समभोग र ब्तलिाई भङ्ग गनने सम्त 
सक्याकलिापहरूबाट टाढा ब्नपुिमा ।  

हामी भनदा असघललिा समदुायहरूमासि ब्त असनिायमा 
गररएको कुरा पसित्र ग्रनि कुआमानमा उललेिख ि । ब्त ब्ने 
तररकामा असलिकसत ररक हुनसकि, तर उद्दशेय एउटै हो; सतय 
ईश्वरको उपासना गनुमा ।

अललाहले पसित्र ग्रनिमा भननभुएको ि : “ह ेआ्िािानहरू 
हो ! “सतमवीहरूमासि ब्त असनिायमा गररएको ि, जसरवी सतमवीहरू 
भनदा असघका समदुायहरूमासि असनिायमा गररएको सियो । तासक 
सतमवीहरू संयमवी बन ।”
(कुआमान : २/१८३)

ब्तलिे कसैको नराम्ो बानवी सरुिकेो िैन भने मानौं 
उसलेि ब्तबाट केहवी ससकेकै िैन भनेर दतू महुममद 
(स.) लेि ्तेािनवी सदनभुएको ि ।
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जब एउटा मसु्लिमलेि परुा एक मसहना प्तयेक सदन घनटौंसमम 
आफनो जायज ्ाहना र आकांक्ालिाई सनयनत्रण गनमा सकि भने 
ऊ ससजलैिसँग जवीिनभरवी हरेक अि्िामा आरूलिाई सनयनत्रण गनमा 
सक्म हुनि । यो ब्तको ठूलिो राइदा हो । यसद ब्तलेि कसैको नराम्ो 
बानवी सरुिकेो िैन भने मानौं उसलेि ब्तबाट केहवी ससकेको नै िैन । 

तयसैले दतू महुममद (स.) लेि भननभुएको ि : “यसद कसैलेि 
ब्त बसेर पसन झठूो कुरा र गलित कायमा िोि्दनै भने उसलिाई 
सदनभरवी ब्त बसेर केहवी राइदा हुनेिैन ।” (बखुारवी : १८०४)

ब्तलिे कैयौं सदनदसेख खाना नपाएका गरवीब र दवीन-
द:ुखवीहरूप्सत धनवीहरूको मनमा एक प्कारको माया र सहानभुसूत 
जगाउँदि । सकनभने उनवीहरूलेि ्ियम ्ब्त बसेर भोक, सतखामा र 
पवीिालिाई नसजकदसेख अनभुि गनने मौका पाएको हुनि ।

ब्तलिे कैयौं सदनदसेख खाना नपाएका गरवीब र दवीन-
द:ुखवीहरूप्सत धनवीहरूको मनमा एक प्कारको 
माया र सहानभुसूत जगाउँदि ।
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जब इ्लिाम मसुलिमान पर उपिास को असनिायमा करता 
ह,ै तो िह उसे ग़रवीबों की भखू और भोजन की उनकी 
आिशयकता की याद सदलिाता ह ै।
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हजज
धरैेजसो धममाहरूमा तवीिमायात्रा गनने र आफनो ईश्वरप्सत तयाग 

र बसलिदान सदने प्िा अझ ैबाँकी नै ि । सिश्वको सबैभनदा ठूलिो 
र प्ससधि तवीिमायात्रा हजजको यात्रा हो, जनु साउदवी अरबको 
मककामा हुनि । जहाँ प्तयेक िषमा सिश्वभररका ३० दसेख ४० 
लिाखको हाराहारवीमा हजज गनमा आउने मसु्लिम भतिजनहरूको 
ओइरो लिागि ।

हजज के हो ?

हजज गनुमा, इ्लिामको ५ महतिपणूमा आधारहरूमधयेको एउटा 
ठूलिो आधार हो । आसिमाक र शारवीररक रूपमा सक्म वयसतिलेि 
जवीिनमा एक पटक असनिायमा रूपमा हजज गनुमापिमा ।
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यो संसारकै सबैभनदा ठूलिो जमघट हो , जहाँ सिश्वका 
समपणूमा भतिजनहरू राट्रि, भाषा, रङ्ग र जातवीय सिभदे मतुि 
रहवी अललिाहको उपासना गदमािन ् । समपणूमा हाजवीहरू मदुामालिाई 
बेररने कात्रो झैं सेतो कपिा लिगाएर, एकै ठाउँमा र एकैसाि बसेर 
अललिाहको उपासना गदमािन ्र भनदिन ्: (लि्बैक अललिाहुमम 
लि्बैक, लि्बैक लिा शरवीक लिक लि्बैक, इननलि ्हमद िननेअमत 
लिक िलिमलुक, लिा शरवीक लिक) अिामात: ह े ईश्वर, हामवी सतमै् 
उपासनाको लिासग उपस्ित भएका िौं । सतमवीबाहके कोहवी सतय 
ईश्वर िैन । प्शसंा योगय सतमवी नै िौ । यो ससङ्गो ब्ह्ाणि सतमै् 
ससृट्रि हो । िा्तिमा, सतमवीबाहके कोहवी सतय ईश्वर िैन । 

यो एउटा आधयासतमक यात्रा हो । समपणूमा भतिजनहरू 
भोगसिलिास र श्ङ्ृगारपटार सबै तयागेर अललिाहको प्शसंा 
र उपासनामा तललिवीन रहनिन ् र भनिन ् : ह े ईश्वर, हामवीबाट 
जानवीनजानवी केहवी गलतवी भएको भए हामवीलिाई क्मा गररदऊे । 
महुममद (स.) लेि भननभुएको ि : “अललिाहको प्शसंाकै लिासग 
काबाको पररक्मा (तिार) र सरा-मिामा पहािहरूबवी् सहि्ंने 
(सई) गररनि ।” (अब-ूदाऊद : १८८८)
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हजज गनमा आएका सिश्वका समपणूमा भतिजनहरू 
राट्रि, भाषा, रङ्ग र जातवीय सिभदे मतुि रहवी 
मदुामालिाई बेररने कात्रो झैं दईुिटा सेतो कपिा 
लिगाएर एकैसाि बसेर अललिाहको उपासना 
गदमािन ्। सिश्ववयापवी भाइ्ारा प््ततु गनने यो सिुणमा 
अिसर हो ।
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इसलाममा िरपररिार
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वर्तमान
हाम्ो समाजमा एकै घरका कैयौं वयसतिहरूको समहूलेि बनेको 
पररिारलिाई घरपररिार भसननि । जहाँ मलूि ढोकाको साँ्ो 
प्तयेकलेि समहालेिर राखकेो हुनि । 
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कईदभुामागय, आज धरैेजसो वयसतिहरू आफना घरपररिार (श्वीमतवी 
र िोरािोरवी) को िा्तसिक सजममिेारवीदसेख उमकन खोसजरहकेा 
िन ् । उनवीहरूलिाई सबना कुनै सजममिेारवी आफनो मोजम्तवी र 
्ाहना परुा गनमाबाट कसलेि रोकन सकि ? 

यद्सप यो प्िसृत् ्पष्ट रूपमा असहलेि दखेा परेको ि, तर 
इसतहासको शरुुिातदसेख नै केहवी ्िािमीहरूलेि य्तै गनमा 
खोसजरहकेा सिए । िा्तिमा, यो ् िािमी समाजको एक उपज हो 
। यसबाट पनमा गएको नकारातमक असर वयसति, समाज र ससङ्गो 
दशेलेि बेहोनुमा परररहकेो ि । 

तयसलेैि इ्लिामलि े आफनो घरपररिारप्सत सिशषे धयान सदन 
पे्ररत गददै उनवीहरूको सनिामाह ख्मा र हक-असधकारप्सत सजममिेारवी 
बोध गनमा आदशे सदएको ि । सकनभने इ्लिाममा घरपररिार नै 
मानिता, नैसतकता र उच् आ्रणको प्िम खि्ुसकलिो हो । 
समधृि समाज र सिकससत राट्रिको सनमामाणमा यसलेि ठूलिो टेिा 
पयुामाएको ि ।
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यसलाई साकार पाि्ण इसलामले अिेकौं विवध-
विधािहरू पाररत गरेको छ, तीमधये केही यस प्रकार छि ्:

१
इसलामले वििाह गि्ण र सनुदर ससंार बसाउि पे्रररत गद्णछ : 

●	 इ्लिामलेि सििाह गनमा र सनुदर संसार बसाउनलुिाई उतकृष्ट 
सतकममा र दतूहरूको तररका हो भनेर पे्ररत गरेको ि । जब 
उहाँका केहवी सािवीहरूलेि ‘हामवी सबह े गददैनौं र भएभरको 
समयलिाई सदनमा ब्त ब्न र रासत सलिाह पढ्नमा समसपमात 
गियौं’ भनने असभवयसति सदएपसि उहाँलेि उनवीहरूलिाई 
समबोधन गददै भननभुयो : “म कसहलेि ब्त ब्िु र कसहलेि 
बस्दनँ, रातवी केहवीबेर सलिाह पढ्िु र केहवी समय आराम 
गिुमा र मलेैि सबह ेपसन गरेको िु । हरे, जो मरेो तररकाबाट 
सिमखु हुनि, ऊ हामवीमधयेको होइन ।” (बखुारवी : ४७७६)

●	 अललिाहलेि मानिमासि गनुमा भएको उपकार र िरदानहरूको 
िणमान गनने क्ममा श्वीमान र श्वीमतवी बवी्को साँ्ो माया, 
समपमाण र सनतसुष्टलिाई अमलूय िरदान र अनौठो सनशानवीको 
संज्ा सदन ु भएको ि। पसित्र ग्रनि कुआमानमा भसनएको ि 
: “अललिाहका सनशानवीहरूमधये यो पसन हो सक उहाँलेि 
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सतमवीहरूका लिासग सतमवीहरूकै सहजताबाट सतमवीहरूका 
जवीिनसािवी प्दान गनुमाभयो, तासक सतमवीहरू एकाकामाबाट 
सनतसुष्ट प्ाप्त गर र सतमवीहरू बवी् उहाँलेि पे्म उतपनन गनुमाभयो 
।” (कुआमान : ३०/२१)

●	 इ्लिामलेि सििाहलिाई सहज बनाउन र यो कायमामा एक-
अकामालिाई सकदो सहयोग गनमा आदशे सदएको ि । तयसैगरवी 
सबह ेगननेलिाई अललिाहको मद्दत पसन प्ाप्त हुनि । दतू महुममद 
(स.) लेि भननभुएको ि : “तवीन सकससमका मासनसहरूलिाई 
अललिाहलेि सघाउनहुुनि । तयसमधये एउटा इजजत जोगाउन 
सबह ेगनने वयसति हो ।” (सतसममाजवी : १६५५)

●	 इ्लिामलेि यिुा-यिुतवीहरूलिाई पररपकि भएपसि सििाह गनमा 
र जायज तररकालेि आफनो ्ाहना परुा गनमा आदशे सदएको 
ि । यसलेि समाजमा बढ्द ै गरेको बलिातकार, यौनजनय 
अपराध र माया सपरतवीको नाममा अिैधासनक यौनसमबनध 
सनयनत्रण गनमामा ठूलिो टेिा पयुामाउँि ।
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अललिाह ने मानिजासत पर जो उपकार और िरदान 
सकया ह ै क़ुरआन ने उसका िणमान सकया ह ै सक पसत 
और पतनवी के बवी् जो पे्म, ्नेह, संतुसष्ट, दया और 
मानिता पैदा की ह ैिह अललिाह का अमलूय िरदान 
और सनशानवी ह ै।

ईश्वरलेि मानिमासि गनुमा भएको उपकार र 
िरदानहरूको िणमान गनने क्ममा कुआमानलेि श्वीमान र 
श्वीमतवी बवी्को साँ्ो माया, समपमाण र सनतसुष्टलिाई 
अमलूय िरदान र सनशानवीको संज्ा सदएको ि ।
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२
इ्लिामलेि पररिारका प्तयेक सद्यलिाई मयामासदत गरेको ि :

इ्लिामलेि बालिबासलिकाको सशक्ा र गसतलिो सं्कारको 
सजममिेारवी आमा-बिुालिाई समुपेको ि । दतू महुममद (स.) लेि 
भननभुएको ि : “सतमवीहरू सबै सजममिेार वयसति हौ र सतमवीहरूससत 
आफनो सजममिेारवीप्सत सोधपिु हुनेि । मसु्लिमको राजा समपणूमा 
मसु्लिमहरूका असभभािक हो र ऊससत उसको सजममिेारवीबारे 
सोधपिु हुनेि । परुूष आफनो घरको असभभािक हो र ऊससत 
उसको सजममिेारवीबारे सोधपिु हुनेि, श्वीमतवी आफनो श्वीमानको 
घरको सजममिेार हुन ् र उनवीससत उनको सजममिेारवीबारे सोधपिु 
हुनेि, नोकर मासलिकको धन-समपसत्को सजममिेार वयसति हो र 
ऊससत उसको सजममिेारवीबारे सोधपिु हुनेि ।” (बखुारवी : ८५३)
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इसलामले आमा-बुिाको सममाि र उिीहरूको आदेशको 
पालिा गि्ण अवििाय्ण गरेको छ :

िोरा-िोरवी जसतसकैु ठूलिो भए पसन उनवीहरूलेि आमा-बिुाको 
आज्ापालिन र उनवीहरूससत भरि वयिहार गनुमापिमा । उनवीहरूको 
आज्ापालिनलिाई अललिाहको उपासनासँग गाँससएको ि । 
उनवीहरूको कुरा काट्न,ु उनवीहरूससत ठूलिो ्िरलेि बोलन ु िा 
हपकाउन ु त परै जाओस,् उनवीहरूलिाई उर् भनन समते अिैध 
गररएको ि । पसित्र ग्रनि कुआमानमा भसनएको ि : “सतम्ो 
पालिनकतामालेि सनणमाय गनुमा भएको ि, उहाँको मात्र उपासना गर 
र आमा-बिुासँग राम्ो वयिहार गर । उनवीहरूमधये एक िा दिुै 
बढेुसकालिमा पगुेका िन ्भने उनवीहरूलिाई न उर् भन न हपकाउ, 
बरू उनवीहरूससत नम्ताका साि कुरा गर ।” (कुआमान : १७/२३)

३
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इ्लिामलेि सनतान (िोरा-िोरवी) हरूको सनिामाह ख्मामा नयाय 
गनमा र उनवीहरूको हक-असधकार ससुनसश्त गनमा आदशे सदएको 
ि :

दतू महुममद (स.) लेि भननभुएको ि : “असभभािकलेि सनिामाह-
ख्मा नसदन ु ठूलिो पाप हो ।” (अब-ूदाऊद : १६९२) उहाँलेि 
सिशषेगरवी िोरवीहरूको पालिनपोषण र राम्ोसँग हरे्ाह गनमाबारे 
जोि सदद ैभननभुएको ि : “जसलेि आफना िोरवीहरूलिाई राम्ोसँग 
हुकामाई, बढाई राम्ो जवीिन वयि्िा समलिाई सदनि, उसको लिासग 
तवी िोरवीहरू नरकका बाधक बननेिन ्।” (बखुारवी : ५६४९)

४
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इसलामले हा्िातालाई प्रगाढ बिाउि अवििाय्ण गरेको छ : 

इ्लिामलेि आरनतहरूसँग राम्ो समबनध राखन सिशषेगरवी 
हािनातासँगको नाता मजबतु राखन आदशे सदएको ि, ्ाह ेतयो 
आमा परट्को होस ्या बिुा परट्को । साइनो जोि्नलुिाई ठूलिो 
सतकममा र साइनो तोि्न ुिा उनवीहरूसँग नराम्ो वयिहार गनुमालिाई 
ठूलिो पापको संज्ा सदएको ि । दतू महुममद (स.) लेि भननभुएको 
ि : “साइनो तोि्ने वयसति ्िगमामा कदासप प्िेश गनमा सकदनै ।” 
(मसु्लिम : २५५६)

५
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आमा-बिुाको कुरा काट्न,ु उनवीहरूससत ठूलिो 
्िरलेि बोलन ु िा हपकाउन ु त परै जाओस,् 
उनवीहरूलिाई उर् भननसमते इ्लिामलिे अिैध 
गरेको ि ।
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इसलाममा िारीको सथाि
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टीवीसटभवीको सिज्ापन होस ्िा पत्रपसत्रकाको कभर पेज िा पोलि र 
सभत्ामा टाससएको पो्टर होस,् जताततै आधसुनकताको नाममा 
नारवीलिाई नङ्गाइएको आभास हुनि । यसबाट नारवीलिाई एउटा 
पतुलिवी िा परुूषको ्ाहना परुा गनने खलेिौना बराबरको दजामा 
सदइएको ज्तो लिागि । 
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शाशायद, यो प्ा्वीन सभयताको सिकृसत हो । जहाँ नारवीलिाई 
अपमान गनुमा र ि्त ुझैं सकनबे् गनुमा एउटा सामानय कुरा सियो । 

ससदयौंदसेख मसहलिामासि हुने अनयाय र दमनको सिररूधिमा 
संघषमारत मसहलिाहरू नरकीय जवीिनबाट उमकन सरलि भए, तर 
आधसुनकताको नाममा नङ्गाइएर रेरर तयहवी ठाउँमा परुाए । 
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इसलामले १४ शता्दवीदसेख नारवीमासि हुने अनयाय सिररूधि 
क्ासनतकारवीको भसूमका सनिामाह गददै उनवीहरूको हक-असधकार 
ससुनसश्त गनमा महतिपणूमा सिसध-सिधानहरू कायमानियन गरेको ि 
। तासक उनवीहरू पसन समाजमा सममासनत भइ जवीिन यापन गनमा 
सकुन ् र समाजप्सत आफनो सजममिेारवी पणूमा तररकालेि परुा गनमा 
सकुन ्।

तयसैलेि अललिाहलेि कुआमानमा मसहलिाको नाममा ससङ्गो 
अधयाय ‘सरूह अलि-्सनसा’ अितरण गनुमा भएको ि । जसमा 
इसतहासका उतकृष्ट मसहलिाहरूको किाको िणमान, नारवी हकसहत र 
नारवीसँग समबसनधत सिसध-सिधानहरू उललेिख गररएका िन ्। तयसत् 
मात्र होइन, जवीससकी आमा मयमामको नामलेि एउटा अधयाय ‘सरूह 
मयमाम’ अितरण गनुमा भएको ि । 

िारीलाई हनेने दृसष्टकोणलिाई नै इ्लिामलिे पररितमान गरेको हो 
। उनवी सभय मासनस हुन्, बजारको कुनै खेलिौना होइनन् । उनवी 
अधामाङ्सगनवी हुन्, मात्र रातकी रानवी होइनन् । माया र ममताको 
प्तवीक हुन्, यौन तटृ्णा पुरा गनने र बच्ा जनमाउने कुनै मेसशन 
मात्र होइनन् । 
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िारी हक-अवधकारका केही उदाहररहरू : 

●	 इ्लिामलेि मसहलिालिाई आरूलेि मन पराएको जवीिन सािवी 
रोजने पणूमा असधकार सदएको ि । िोरा-िोरवीको हरे्ाह 
र गसतलिो सं्कार सदने सजममिेारवी मसहलिाको काँधमा 
राखकेो ि । दतू महुममद (स.) लेि भननभुएको ि : 
“मसहलिा, श्वीमानको घरको सजममिेार हुन ्र उनवीससत उनको 
सजममिेारवीप्सत सोसधने ि ।” (बखुारवी : ८५३)

●	 इ्लिाममा मसहलिालेि आफनो नाम र िरलिाई यिाित राखन 
सकि । तयसैलेि मसहलिालेि सििाहपसि आफनो खानदानको 
नाम र िर पररितमान गनुमा पददैन ।

●	 इ्लिामलेि सिसभनन मासमलिाहरूमा सिशषेगरवी आसिमाक 
कारोबारमा परुूष र मसहलिा बवी् समानता कायम गरेको 
ि। दतू महुममद (स.) लेि भननभुएको ि: “मसहलिा परुूषका 
अधामाङ्सगनवी हुन ्।” (अब-ूदाऊद : २३६)

●	 इ्लिामलेि मसहलिा सिशषेगरवी श्वीमतवी, आमा र िोरवीका सारा 
ख्मा र समपणूमा सजममिेारवी सबना कुनै उपकार परुूषमासि 
असनिायमा गरेको ि । 
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●	 इ्लिामलेि नारवीलिाई पैसत्रक समपसत्मा नयायपणूमा हक-
असधकार सदएको ि । केहवी अि्िाहरूमा परुूष बराबर 
असधकार ि भने केहवी अि्िामा नाता, सजममिेारवी, 
कायमाभार र ख्माको आधारमा सनधामारण गररएको ि । 
इ्लिामलेि परुूषलिाई नारवी भनदा बढवी असधकार सदएको ि 
भनद ै इ्लिाममासि आरोप लिगाउने, तर नारवीको तलुिनामा 
परुूषको सजममिेारवी, सनिामाह ख्मा र ससङ्गो पररिारको 
हरे्ाह र आयश्ोतको बनदोब्त समलिाउने कुराहरूलिाई 
सबससमासदन ु नयायपणूमा कुरा त भएन सन । इ्लिाम एउटा 
सनतसुलित जवीिन प्णालिवी हो । इ्लिाममा कसैमासि अनयाय 
गररएको िैन । 

●	 नाता-गोतालिाई मात्र नभई गाउँसमाजमा रहकेा एकलि 
मसहलिा र दवीन-द:ुखवीहरूको मद्दत गनमा इ्लिामलेि पे्ररत गदमाि 
। दतू महुममद (स.) लेि भननभुएको ि : “एकलि मसहलिा, 
गरवीब र दवीन-द:ुखवीहरूको हरे्ाह र सेिा गनुमा अललिाहको 
बाटोमा धममा यधुि गनुमा, सदनभरवी ब्त ब्न ुर रातभरवी सलिाह 
पढ्न ुसरह हो ।” (बखुारवी : ५६६१)

इ्लिाममा परुूष र मसहलिा बवी् कुनै द्नद् िैन । 
पसत र पतनवी एक रिका दईु पांग्रा ज्तै हुन ्। दिुै 
एक अकामाका परूक हुन ् । सभय र भवय समाजका 
सनमामाणमा यवी दिुैको ठूलिो भसूमका रहकेो हुनि ।
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इ्लिामलेि मसहलिामासि अनयाय गरेको, नारवी हक-
असधकारलिाई सि्ोसम्ो गरेको र आधसुनक 
यगुसँग मलेि नखाने धममा हो इ्लिाम भनेर आरोप 
नलिगाएको होइन, तर आज पसन इ्लिामलिाई 
आतमसात गननेहरूमधये ७५% मसहलिाहरू नै 
िन ् । तवी मसहलिाहरू कुनै गरवीब दशेका नभई 
सिकससत दशेहरू, ज्तै सब्टेन र अमरेरकाका 
हुन ् । उनवीहरूलेि इ्लिाममा नारवीको ्िान र 
सिशषेगरवी घरपररिारप्सत इ्लिामको उतकृष्ट सिसध-
सिधानलिाई अधययन गरेपसि मात्र इ्लिामलिाई 
रोजेका िन ्। 
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यी मवहलाहरूको हेरचाह गि्ण इसलामले जो् वदएको छ :

श्ीमती :  दतू महुममद (स.) लेि भननभुएको 
ि : “उतकृष्ट वयसति तयो हो, जसलेि आफनो 
घरपररिारससत सबैभनदा राम्ो वयिहार गदमाि र 
म आफनो घरपररिारससत राम्ो वयिहार गिुमा ।” 
(सतसममाजवी : ३८९५)

आमा :  एकजना सहाबवीलेि महुममद (स.) ससत प्श्न 
गरे : “मलेैि सबैभनदा बढवी सेिा र आदर कसको 
गनुमापनने हो ? उहाँलेि जिार सदनभुयो : सतम्ो 
आमाको, उनलेि रेरर सोध े : तयसपसि कसको ? 
उहाँलेि जिार सदनभुयो : सतम्ो आमाको, उनलेि 
रेरर सोध े: तयसपसि कसको ? उहाँलेि तेस्ो पलट 
जिार सदनभुयो : सतम्ो आमाको, उनलेि रेरर सोध े: 
तयसपसि कसको ? उहाँलेि (्ौिो पलटमा) जिार 
सदनभुयो : सतम्ो बबुाको ।” (बखुारवी : ५६२६)

छोरी :  दतू महुममद (स.) लेि भननभुएको ि 
: “जसका तवीनजना िोरवीहरू िन,् उसलेि आफना 
िोरवीहरूलिाई पयामाप्त माया गिमा, गाँस, बास र 
कपासको वयि्िा गिमा भने सतनवीहरू आफनो 
बिुाको लिासग नरकको बाधक बननेिन ् ।” (इ्ने 
माजह : ३६६९)
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इ्लिाम में परुुषों और मसहलिाओ ं के बवी् समबंध 
एकीकरण का ररशता ह,ै कोई संघषमा नहीं, और उनमें से 
प्तयेक, मसु्लिम समदुाय के सनमामाण में अनय की कमवी 
को कम करता ह ै।

पुरूष र मवहला बीच कुिै द्वनद छैि :

इसलाममा परुूष र मसहलिा बवी् यधुि र द्नद्को लिासग कुनै ् िान 
िैन । भौसतक लिाभको लिासग प्सत्पधामा गनुमा, परुूषलेि मसहलिाको 
सिररूधिमा र मसहलिालेि परुूषको सिररूधिमा असभयान ्लिाउन,ु 
एक अकामाको कमवी-कमजोरवी खोजन ुर एक अकामाको बेइजजत गनुमा 
वयिमा हो ।

आफनो जवीिन सािवी र अधामाङ्सगनवीससत कोहवी कसरवी यधुि गनमा 
सकि र ? दतू महुममद (स.) लेि भननभुएको ि : “नारवी परुूषको 
अधामाङ्सगनवी हुन ्।” हो, श्वीमान र श्वीमतवी एक रिका दईु पाङ्ग्राहरू 
र एक अकामाका परूक हुन।् सभय र भ्य समाजका सनमामाणमा यवी 
दिुैको ठूलिो भसूमका रहकेो ि ।
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श्वीमान र श्वीमतवीबवी् रहकेो अपार माया र आतमवीय 
समबनधलिाई कुआमानमा यसरवी बयान गररएको ि : “मसहलिाहरू 
परुूषका र परुूषहरू मसहलिाका पसहरन हुन ्।” (कुआमान : २/१८७)

परुूष होस ्िा मसहलिा दिुैमा केहवी न केहवी कमवी-कमजोरवी हुनि 
नै । कसहलेि परुूषलिाई मसहलिाको र कसहलेि मसहलिालिाई परुूषको 
कुनै बानवी मन पददैन । तयसैलेि सानोसतनो कमवी-कमजोरवीलिाई दखे े
पसन नदखे ेझैं गनुमापिमा, होइन भने दामपतय जवीिन उराठलिागदो हुन 
जानि । सकनभने सभय समाज र समधृि राट्रिको सनमामाणमा यवी दिुैको 
सहयोग सबना समभि नै िैन ।

्मरण रहोस,् अललिाहलेि परुूष र मसहलिा दिुैलिाई ससृष्ट गनुमा 
भएको ि । यसद परुूष र मसहलिा हरेक कुरामा समान हुने हो भने 
रेरर अललिाहलेि सकन अलिग-अलिग पसह्ान सदनभुयो त ?

जब केही परुूषहरूलेि मसहलिालिाई प्दान गररएको असधकारको 
र केहवी मसहलिाहरूलेि परुूषलिाई प्दान गररएको असधकारको 
्ाहना गरे तब अललिाहलेि सनमन श्ोक अितरण गनुमाभयो । पसित्र 
ग्रनि कुआमानमा भसनएको ि : “अललिाहलेि एकलिाई अकामामासि 
जनु श्षे्ठता प्दान गनुमा भएको ि, तयसमा बराबरवी नखोज । परुूष 
आफनो कममाको भागवीदार र मसहलिा आफनो कममाको भागवीदार हुन ्। 
जे मागन ुि अललिाहससत माग ।” (कुआमान : ४/३२) 

अललाहले हरेकलिाई केहवी न केहवी सिशषेता र सजममिेारवी 
ससुमपन ुभएको ि । तयसैलेि हरेकलेि अललिाहको आदशेको पालिना 
गददै आफनो सजममिेारवी इमानदाररताका साि िहन गनुमापिमा। इ्लिामवी 
सिधान परुूष िा मसहलिाको लिासग मात्र भनेर आएको िैन, यो त 
ससङ्गो संसारको मागमादशमानको लिासग आएको ि ।
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परुूष र मसहलिाबवी्को समबनध :

परुूष र मसहलिाबवी्को समबनधलिाई मयामासदत र सभय 
बनाउन सनयम र काननू जरूरवी ि । इसतहास साक्वी ि, परुूष 
र मसहलिाबवी्को समबनधलिाई मयामासदत र सभय बनाउन समपणूमा 
समदुायहरूलिे आ-आफनो सहसाबलेि ऐन तयार पारे, तर सबै 
असरलि भए । इसतहास र मानि सिज्ानका पु् तकहरू पलटाएर 
हनेुमाहोस,् कसतपय समदुायमा नांगै ब्ने, यौन अराजकता र यौन 
दरुुपयोग गनने बढवी िन ् भने कसतपय समदुायमा मसहलिालिाई 
जसनजरमा बाँधरे राखने गररनि । कसतपय समदुायमा मसहलिाको 
अनपुातमा परुूषलेि अङ्ग िोपने प्िा ि भने कसतपय समदुायमा 
शरवीरका केहवी खास अङ्ग बाहके सबै खोलेिर सहि्ंने प्िा अझ ै
कायम ैि ।

धरैेजसो मासनसहरू सिशषेगरवी सभयताको पाठ पढाउने 
वयसतिहरूलेि भनेका िन ्: परुूष र मसहलिाबवी्को समबनधलिाई 
मयामासदत र सभय बनाउन कुनै प्भािकारवी प्णालिवी र सिसध-सिधान 
असत आिशयक ि, होइन भने हाम्ो सभयता र सजनदगवी जंगलिमा 
ब्ने जनािर सरह हुनेि । तयसपसि मासनस र जनािरबवी् केहवी 
ररक रहने िैन ।

CLICK HERE
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धरैेजसो मासनसहरू सिशषेगरवी सभयताको पाठ 
पढाउने वयसतिहरूलेि भनेका िन ् : परुूष र 
मसहलिाबवी्को समबनधलिाई मयामासदत र सभय 
बनाउन कुनै प्भािकारवी प्णालिवी र सिसध-
सिधान असत आिशयक ि, होइन भने हाम्ो 
सभयता र सजनदगवी जंगलिमा ब्ने जनािर सरह 
हुनेि । तयसपसि मासनस र जनािरबवी् केहवी 
ररक रहने िैन ।
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इसलाममा पुरूष र मवहलाबीचको समबनध :

इ्लिाममा परुूष र मसहलिाबवी्को समबनध इसतहास र 
भगूोलिको आधारमा मानिद्ारा तयार पाररएको कुनै प्णालिवी 
होइन । यो त अललिाहद्ारा पसित्र ग्रनि कुआमानमा अितररत र दतू 
महुममद (स.) द्ारा हदवीसमा सनदनेसशत पणूमा सिधान हो, जनु हरेक 
यगुका मासनसहरूका लिासग शत प्सतशत उस्त ि । 

इ्लिाममा नाताको आधारमा परुूष र मसहलिाबवी्को समबनध 
मयामासदत गररएको ि ।
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मवहलाका लावग पुरूषहरू यस प्रकार छि ्:

१) श्ीमाि : 
कुआमानलेि श्वीमान र श्वीमतवीबवी्को शारवीररक र आतमवीय 

समबनधलिाई पसहरनसँग तलुिना गरेर एउटा उतकृष्ट उदाहरण सदएको 
ि । इ्लिाममा श्वीमान र श्वीमतवीबवी् कुनै पदामा हुदँनै । पसित्र 
ग्रनि कुआमानमा भसनएको ि : “मसहलिाहरू परुूषका र परुूषहरू 
मसहलिाका पसहरन हुन ्।” (कुआमान : २/१८७)

२) महरम :
महरम भनेको तवी वयसतिहरू हुन ् जोसँग हािनातालेि गदामा 

सििाह गनमा अिैध ि, ज्तै- बिुा, बाजे, िोरा, भाई, काका, 
मामा, भसतजा, भानजा, नातवी इतयासद ... ।

मसहलिालेि आफनो घरमा बिुा र दाजभुाइसँग सामानय लिगुामा 
भट्ेन,ु कुराकानवी गनुमा, यात्रा गनुमा इतयासद जायज ि । तर नगन िा 
अधमानगन लिगुा लिगाएर महरमलिाई भट्ेन ु िा उसको अगासिमा 
आउन ुजायज िैन ।  
३) पर पुरूष :

हािनाता बाहकेका समपणूमा परुूषहरूलिाई इ्लिाममा पर परुूष 
भसननि ।

मसहलिा र पर-परुषबवी्को समबनधलिाई मयामासदत गनमा र सगधेि 
नजर राखने परुूषबाट मसहलिाको अस्मतालिाई सरुसक्त गनमा 
इ्लिामलेि केहवी महतिपणूमा सिसध-सिधान र ऐन पाररत गरेको ि 
। सकनभने जसलेि मानिलिाई ससृष्ट गरेको ि, मानिको बारेमा 
बढवी जानकारवी उसलिाई नै हुनि । पसित्र ग्रनि कुआमानमा भसनएको 
ि : “के ससृष्टकतामालिाई आफनो ससृष्टको बारेमा िाहा िैन र ? 
उहाँ समपणूमा गसतसिसधहरूदसेख अिगत हुनहुुनि ।” (कुआमान : 
६७/१४)

217



इसलामले मवहलालाई पर पुरूषवसत पदा्ण गि्ण वकि 
अवििाय्ण गरेको छ ? 

●	 तासक मसहलिालेि पसन मान-मयामादाका साि वयसति, सामाज र 
राट्रि सिकासमा योगदान पयुामाउन सकुन ्।

●	 मसहलिामासि हुने बलिातकार, यौनजनय सहसंातमक 
घटनाहरूलिाई नयनूवीकरण गरवी सभय समाज ्िासपत गनमा र 
मसहलिाको अस्मता जोगाउन सकुन ्।

●	 मसहलिालिाई सममासनत र मयामासदत गनमाको लिासग । सकनभने 
मसहलिा कुनै खलेिौना होइनन ् । उनवी परुूष झैं मासनस हुन ् । 
मसहलिालेि मयामासदत तररकालेि समाज र राट्रिलिाई योगदान पयुामाउन 
ससकिन ्। उनलेि पसन परुूषहरूससत पररसधमा रहरे कामकारबाहवी 
गनमा ससकिन ्। यसलेि अरूलिाई पसन नारवीसँग सभय वयिहार गनमा र 
राट्रि सिकासमा संलिगन गराउन पे्रणा समलि ।
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पर पुरूष र मवहलाबीच समबनधलाई मया्णवदत गिने केही 
वसद्ानतहरू :

१  दृवष् वियनत्रर गिु्ण : 

अललिाहलेि परुूष र मसहलिा दिुैलिाई दृसष्ट सनयनत्रण गनमा र 
कामिासना भि्काउने ि्तसुतर ट्िाललि परेर नहनेमा आदशे सदन ु
भएको ि । यसलेि समाजमा र्टाउँद ैगएको अनैसतक समबनध 
र यौनजनय अपराधलिाई सनयनत्रण गनमा ससकनि । पसित्र ग्रनि 
कुआमानमा दतू महुममद (स.) लिाई आदशे ्िरूप भसनएको ि 
: “भसनदऊे, ह ेआ्िािान परुूष र मसहलिाहरू हो ! सतमवीहरू 
आ-आफना आखँा झकुाएर सहिं र अनैसतक समबनधबाट 
टाढा बस । यसलेि सतमवीहरूलिाई पसित्रता प्दान गिमा। अललिाह 
सतमवीहरूको प्तयेक सक्याकलिापदसेख अिगत हुनहुुनि ।” 
(कुआमान : २४/३०-३१)

२  भद्र वयिहार गिु्ण :

काम, पढाई िा कुनै पसन कारणलेि कतै कुराकानवी िा लेिनदने 
गनुमापयदो भने दिुै पक्लेि सभय र आदरका साि बोलन ु पिमा । 
कुराकानवी िा लेिनदने गनने क्ममा बोलिवीमा अश्वीलिता र ्ालिमा 
यौन उत्जेना सनमतयाउने सक्याकलिापबाट टाढा रहन ुपदमाि । 
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३  पदा्ण गिु्ण :

अललिाहलेि नारवीलिाई पदामा गनने अििा आफनो शरवीरलिाई िोपने 
आदशे सदन ुभएको ि, सकनसक सतनवीहरूको शरवीरलिाई आकषमाक 
र सनुदर बनाइएको ि, जसबाट परुूष आकसषमात हुनिन ्। तयसैलेि 
प्ा्वीनकालिदसेख आजको यगुसमम परुूषलिाई प्लिोभनमा पानमा 
िा रसाउन मसहलिाको प्योग गररएको पाइनि । आज पसन 
समसिया र सिज्ापनमा मसहलिालिाई बढवी प्योग गररएको पाइनि । 
तयसैलेि य्ता सिकृसतहरूको सनमूमालि गनमा इ्लिाममा मसहलिालिाई 
पदामा गनमा आदशे सदइएको ि । 

पदामाको सवीमा : मसहलिालेि पर परुूषको अगासि अनहुार र 
हात बाहके समपणूमा शरवीरलिाई असनिायमा रूपमा िोपन ु पदमाि । 
अललिाहलेि भननभुएको ि : “मसहलिाहरूलेि आफनो श्ङ्ृगारलिाई 
प्दशमान नगरुन,् मात्र तयो बाहके जो ्ितः दसेखनि ।” (कुआमान 
: २४/३०-३१) 
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पदामालिाई रूढवीिादवी भनेर आलिो्ना गननेहरूको 
धयान इसतहासको उतकृष्ट मसहलिा (पसित्र मयमाम) को 
रोटोसतर कसहलयै पसन जाँदनै । एक ्ोसट धयान 
सदएर हनेुमाहोस ् । उहाँलेि लिगाउन ु भएको पसहरन 
मसु्लिमको पसहरन र पदामाससत कसत मलेि खानि ।
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इसलाममा खािवपिको तररका
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इस्लामइ्लिाममा मादक पदािमा र सुँगरुलिाई सकन अिैध गररएको ि ? 
इ्लिामको खोजकतामाहरूलेि गनने एउटा सामानय प्श्न हो ।
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इस्लाममलाइसलाममा मादक पदािमा र सुँगरुलिाई सकन अिैध गररएको ि 
? इ्लिामको खोजकतामाहरूलेि गनने एउटा सामानय प्श्न हो ।

यसको जिाफ वदि विमिवलवखत सपष्ीकररहरू बुझि 
जरूरी छ : 

हुनत इ्लिामलेि मसु्लिमका लिासग पथृिवीमा रहकेा समपणूमा 
स्जसबजहरू िैध गरेको ि । पसित्र ग्रनि कुआमानमा भसनएको ि 
: “अललिाहलेि पथृिवीमा रहकेा समपणूमा ि्तहुरूलिाई सतमवीहरूको 
राइदाका लिासग ससृष्ट गनुमा भएको ि ।” (कुआमान : २/२९)
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तीमधये खािवपिका कुराहरू हुन ् । इ्लिामलेि मासनसको 
्िा्थय, सदमाग र आ्रणमा नकारातमक असर पयुामाउने रकसवी 
िा नशालि ु पदािमा बाहके समपणूमा सकससमका खानेकुराहरूलिाई 
िैध गरेको ि । शायद तपाई ं रकसवी र सुँगरुलिाई सकन अिैध 
गररएको कुरा जानन उतसकु हुनहुुनि । 

सुगुँर :

इ्लिामलेि सुँगरुलिाई अिैध गरेको ि । यद्सप तयसतबेलिा अरब 
समाजमा सुँगरु प््सलित सिएन । िा्तिमा, सुँगरु खान ुकुआमानमा 
मात्र अिैध गररएको होइन, यहूदवीहरूको ग्रनि तौरातमा पसन 
सुँगरुलिाई अिैध गररएको ि । (िप जानकारवीको लिासग Old 
Testament पढ्नहुोस)्

अचममको कुरा के ि भने सुँगरु खान ुसक्सश्यनको लिासग पसन 
अिैध हो भनेर बाइबलिमा उललेिख गररएको ि । तर उनवीहरूलेि 
ग्रनिमा हरेरेर र मनमानवी पररितमान गरेका िन ्। तै पसन केहवी धममा 
गरुूहरूलिे New Testament मा यसलिाई प्मासणत गरेका िन ्। 

(िप जानकारवीको लिासग Mark ५: ११-१३, Matthew 
६७, २ Peter २/२२, Luke १५/११ हनेुमाहोस)्

अललाहले प्ाय सबै कुराहरू मासनसका लिासग िैध गनुमा 
भएको ि । तवीमधये केहवी कुराहरूलिाई अिैध गरेर हाम्ो आ्िा 
र कममालिाई जाँचन ्ाहनहुुनि । जसरवी आदम (अ.) को लिासग 
समपणूमा कुराहरू िैध गनुमा भएको सियो, तर एउटा सिशषे बोटको 
रलिलिाई अिैध गरवी उहाँको परवीक्ा सलिनभुएको सियो । 
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अललाहले प्ाय सबै कुराहरू मासनसका लिासग िैध 
गनुमा भएको ि । तवीमधये केहवी कुराहरूलिाई अिैध गरेर 
हाम्ो आ्िा र कममालिाई जाँचन ्ाहनहुुनि । जसरवी 
आदम (अ.) को लिासग समपणूमा कुराहरू िैध गनुमा भएको 
सियो, तर एउटा सिशषे बोटको रलिलिाई अिैध गरवी 
उहाँको परवीक्ा सलिनभुएको सियो । 
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मवदरा र िशालु पदाथ्णहरू : 

समाजमा महामारवी र खतरनाक रोगहरूको सनयनत्रण गरवी 
मासनसहरूको जवीिन रक्ाको लिासग ्िाथय समबसनध किा सनयम 
र काननू पाररत गनुमा राजय र सरकारको सबैभनदा महत्िपणूमा 
दासयति बनन पगुेको ि । यसमा असलिकसत पसन लिापरबाहवी र 
असंतलुिन भयो भने वयसति, समाज र राट्रिलेि ठूलिो क्सत बेहोनुमा 
पनने हुनि ।
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शायद, हामवी सबैलिाई ्सकत पानमा यो प्सतिेदन पयामाप्त होलिा 
! ओकसरोिमा सिश्वसिद्ालियलेि गरेको एउटा अनसुनधानलिाई 
WHO को प्सतिेदन ११/०२/२०११ इ० मा र भरपददो ने्र-
४८३ नामवी पसत्रकालेि १५/०३/२०१२ इ० मा प्कासशत 
गररसकेका िन ्। 

यो प्सतिेदनलेि के दखेाउँि भने मसदरा र नशालि ु पदािमाको 
सेिनबाट सशकार हुनेहरूको संखया, एि्स, मलेिररया र 
क्यरोगबाट ससकार हुने वयसतिहरूको संखयालिाई नाघकेो सियो। 
तयसैगरवी यो संखया समपणूमा यधुि, नरसंहार र आतंकिादबाट 
ससकार हुने वयसतिहरूको संखयाको तवीन गणुा सियो । 

WHO को अनसुनधान अनसुार मसदरा र नशालि ुपदािमाबाट 
प्भासित हुनेहरूको संखया यस प्कार ि : 
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विश्वमा मवदरा र िशालु 
पदाथ्णको सेििबाट मिनेहरूको 
सखंया बषनेिी २५,००,००० 
(पच्वीस लिाख) भनदा बढवी 
ि । जसमा १५-२९ बषमाका 
यिुायिुतवीहरूको संखया ३२,००० 
भनदा बढवी दसेखएको ि । जनु कुलि 
बासषमाक मतृयदुरको ९ % हो ।
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अमेररकामा गररएको एउटा 
सिनेक्षर अिुसार प्रतयेक िष्ण 
विश्वविद्ालयमा अधययिरत 
७,००,००० सिद्ािमीहरू सहसंातमक 
हमलिाका सशकार हुने गदमािन ्
। जनु सहसंातमक आक्मणमा 
मसदरा र नशालि ु पदािमा सेिन गनने 
सिद्ािमीहरूको संलिगनता पाइएको 
ि । 
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२००१ को प्सतिेदन अनसुार 
इसटोवियाका युिायुितीद्वारा 
गररएको वहंसातमक 
अपराधहरूमधये ८०% अपराध 
अतयासधक रकसवी सेिनबाट भएको 
दसेखएको ि ।
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अनतरा्णवषरिय तथयांक अिुसार 
कुल अपराधको एक चौथाई 
अपराध अतयासधक रकसवी सेिनबाट 
भएको दसेखएको ि । 
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WHO को समपूर्ण प्रवतिेदि 
र तथयांकहरूले अपराध 
नयूिीकरर गिने क्ा भनदा किा 
सनयम लिाग ुगनमा समपणूमा राजयहरूलिाई 
आह्ान गदमाि । य्ता किा सनयमलेि 
सदनहु ँरकसवीलेि गदामा हुने अपराधहरू 
सनयनत्रण गनमा ससकनि । 
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वब्टेिको िावष्णक प्रवतिेदि :

• वब्टेिमा लगभग १० लाख वहंसातमक अपराधहरू 
रकसवी सेिनबाट गररएको दसेखएको ि । सहसंातमक 
अपराधहरूमधयेका ५०% अपराध अतयासधक रकसवी 
सेिनबाट भएको दसेखएको ि ।

• बषनेिी असपतालहरूमा रकसी सेििले गदामा भएको 
लिगभग ७० लिाख दघुमाटनाहरू आपतकालिवीन सेिाको लिासग 
दतामा भएका िन ्। जसको कुलि ख्मा लिगभग ६५० समसलियन 
सब्सटश पाउणि करदाताहरूलिे सतनुमापिमा ।

• समग्रमा भनिु पदा्ण मवदरा र िशालु पदािमासँग समबसनधत 
अपराधहरूको लिागत करदातालेि बषनेनवी लिगभग ८-१३ अरब 
पाउणि सतनुमापिमा । 
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इसलामले मवदरा र िशालु पदाथ्णलाई कसरी वियनत्रर 
गरेको छ ? 

मवदरा र िशालु पदािमाको सेिनबाट वयसति र समाजमा पनमा 
गएको नकारातमक असरलिाई सनयनत्रण गनमा इ्लिामलेि WHO को 
प्सतिेदनलिाई कुरेको िैन । सकनभने जनु ईश्वरलेि मानिलिाई ससृष्ट 
गनुमा भएको ि, उहाँलिाई राम्ोसँग िाहा ि, मासनसको लिासग के 
राइदाजनक ि र के हासनकारक ि ।

आज भनदा १४ शता्दवी पसहलिा अरब समदुाय पसन मसदरा 
सेिनमा म्त रहने गिने। अनन र रलिरूलिका रकसवीहरूमा रमाउने 
अरबको परुानो प्िा सियो । आरूसँग भएको ्लि अ्लि समपसत् 
सबै मसदरा सेिनमा लिगाएर गिमा गनने गिने । य्तो समाजमा 
अललिाहलेि असनतम दतू महुममद (स.) द्ारा इ्लिाम धममा पठाउन ु
भयो । 
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यसतो कसठन पररस्िसतमा कुआमानलेि रकसवी समबसनध सििेकपणूमा 
र सनट्पक् कुरा गरेको ि : हुनत रकसवीमा केहवी राइदा त ि । सकनभने 
रकसवी खाएर झयाप भएपसि केहवी हदसमम आफनो द:ुख सबसमाने गिमा 
र आननद महससु हुनि । तर यसको नोकसान राइदा भनदा बढवी ि 
। सकनभने रकसवीको सेिनलेि सिसभनन घातक रोगहरू सनमताउँि । 
यसलेि वयसति, समाज र राट्रिमा नकारातमक असर पयुामाउँि । पसित्र 
ग्रनि कुआमानमा भसनएको ि : “सयनवीहरू तपाईसंसत रकसवी र जिुा-
तासको बारेमा प्श्न गिमान ् । भसनदऊे, “यसमा ठूलिो नोकसान ि 
र मासनसहरूका लिासग केहवी राइदा पसन ि, तर यसका नोकसान 
राइदा भनदा धरैे ि ।” (कुआमान : २/२१९) 

मवदरा सेिि गरन् ु अपसित्र र घसृणत कायमा हो । यसलेि 
समत्रतालिाई शत्रतुामा पररणत गिमा, पार्पररक घणृा र इट्यामालिाई 
बढािा सदनि, अललिाहको प्शसंा र सलिाह पढ्नबाट टाढा राखि 
भनेर कुआमानलेि यसलिाई अिैध घोसषत गरेपसि मासनसहरूलेि 
अललिाहको आदशेको पालिना गददै आरूसँग बाँकी रहकेा 
रकसवीलिाई मसदनाको गललिवीमा खनयाइ सदए र रकसवी बनाउने भािा 
पसन ्कना्रु पारे । 
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पाप र पश्ाताप
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पाप पाप र पश्ाताप प्ाय: सबै धममाहरूको बौसधिक सम्याहरूमधयेको 
एक हो । पापपसिको पश्ातापलिाई हरेक धममामा अलिग-अलिग 
तररकालेि िणमान गररएको ि ।
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इस्लाम्ेइसलामले पाप र पश्ातापको उतकृष्ट सनतलुिन कायम गरेको 
ि । अललिाहलेि मासनसलिाई असलि र खराब दिुै गणुहरू ससहत 
ससृष्ट गनुमाभएको ि । तर अललिाहलेि मासनसलिाई सहवी र गलित 
िुट्याउने सििेक पसन प्दान गनुमाभएको ि । तैपसन कसैलेि गलित 
काम नै रोजि भने उसको सजममिेार ऊ ्ियम ् हुनि, सकनसक 
उसलिाई सहवी र गलित मधये एक ्नुने पणूमा असधकार प्ाप्त ि 
। मासनसबाट कसहलेिकाहीं गलतवी हुन सकि । गलतवी भएमा 
सनमनसलिसखत तररकालेि तयसको पश्ाताप गनुमा पदमाि :
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• उिले सियम ् प्रायवश्त (तौबा) गरे र अललिाहलेि क्मा 
प्दान गनुमाभयो । तयसैलेि आदम (अ.) को सनतानमधये यसद 
कसैलेि कुनै गलतवी िा पाप गिमा भने यो उसको वयसतिगत 
गलतवी हुनेि र उसलेि ्ोखो मनलेि वयसतिगत पश्ाताप 
गनुमा पयामाप्त हुनि । सकनभने अललिाहको दरबारमा कसैलेि 
कसैको पापको भारवी बोकने िैन। किमकदास्त कसैबाट 
केहवी गलतवी भयो भने उसको लिासग प्ायसश्त (तौबा) को 
ढोका खलुलिा ि । सनराश नभईकन अललिाहससत क्मा 
मागन ुपिमा । यसै कुरालिाई असघका दतूहरूलिे िणमान गरेका 
िन ्र यसैलिाई असनतम दतू महुममद (स.) लेि पसन पसुष्ट गनुमा 
भएको ि । पसित्र ग्रनि कुआमानमा भसनएको ि : “इब्ाहवीम 
र मसूाको ग्रनिका कुरा उनवीहरूलिाई अिगत गराइएको 
िैन; कसैलेि कसैको पापको भारवी बोकने िैन । मासनसलेि 
जे गरेको ि उसलेि तयहवी पाउनेि । उसलेि गरेको क्मको 
पररणाम ्ांिै दसेखनेि असन परुा परुा बदलिा र प्सतरलि 
पाउनेि।” (कुआमान : ५३/३६-४१) 

• प्रायवश्त (तौबा) गनुमा एक प्कारको उपासना र 
अललिाहको नसजक हुने एउटा माधयम हो । यो कुनै वयसति 
सिशषेको लिासग खास िैन । जनुसकैु वयसतिलेि जसहलेि 
पसन प्ायसश्त गनमा सकि । प्ायसश्त गनमा नत कुनै सिशषे 
्िान ्ासहनि नत कुनै वयसति सिशषेको अगासिमा 
हुनपुिमा नत कसैबाट अनमुसत सलिनपुिमा । यो केिलि भति 
र उसको पालिनकतामाबवी्को कुरा हो । कुआमानका धरैेजसो 
श्ोकहरूमा अललिाहको सिशषेतामा (अत्ौिा बरुमाहवीम) 
असत क्मा प्दान गनने परम दयालि ुभसनएको ि । तयसैलेि 
प्ायसश्त गनमामा सढलिो गनुमा हुदँनै । ्िगमामा प्िेश गनने केहवी 

240



्िचि मनलेि पापलिाई तयागन,ु अतवीतमा गरेको 
पापमासि पिुतो हुन,ु आइनदा नगनने दृढ सकंलप गनुमा 
र अकामाको हक-असधकार सरतामा गनुमा नै प्ायसश्तको 
लिासग पयामाप्त ि ।

भागयमानवी वयसतिहरूको सिशषेता कुआमानमा यसरवी िणमान 
गररएको ि : “उनवीहरूबाट केहवी अश्वीलि कायमा िा पाप 
भएमा सिटोभनदा सिटो अललिाहससत क्माया्ना गिने 
र उहाँलिाई अतयासधक ्मरण गनने गिने । अललिाह बाहके 
कसैलेि क्मा प्दान गनमा सकदनैन ् । उनवीहरू जानवीजानवी 
पापमासि पाप गददैनिे ।” (कुआमान : ३/१३५)
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• इसलाममा प्रायवश्त गनने तररका यस प्कार िन ्; पसहलिा 
्िचि मनलेि पापको दसुनयाँलिाई तयागन ु पिमा, अतवीतमा 
गरेको पापमासि पिुतो हुनपुिमा, आइनदा नगनने दृढ संकलप 
गनुमा पिमा र कसैको हक-असधकार खोसेको ि भने तयसलिाई 
सरतामा गनुमा पयामाप्त हुनि । यसद अनजानमा रेरर केहवी गलतवी 
िा पाप भयो भने नत पसहलेिको तौबा भङ्ग हुनि नत परुानो 
पाप रकने र आउँि, तर रेरर अललिाहससत मारी मागन ु र 
प्ायसश्त गनुमापदमाि ।

इसलामले मासनसलिाई आफनो गलतवी र कमवीकमजोरवीलिाई 
औलंयाएर पश्ाताप गददै पररितमान, मानि सिकास र सभय समाज 
सनमामाण कायमामा अग्रसर भइ सनतलुिन कायम गनमा पे्ररत गदमाि । 
मासनस हो; कसहलेिकाहीं पररस्िसत, सािवीभाइको संगतलेि गलित 
बाटो रोजन बाधय हुनिन ्। तर ज्तोसकैु अि्िामा पसन हामवीलेि 
सनतलुिन गमुाउन ु हुदँनै । गलतवी हुने सबसत्कै आफनो गलतवीलिाई 
महससु गनुमापिमा र तरुुनतै ्ोखो मनलेि अललिाहससत मारी मागन ु
र प्ायसश्त गनुमापदमाि ।

यहाँ ईश्वरको एउटा सच्ा भति र अरूबवी् रहकेो ररक 
्ियम ्िलिमाङ्ग हुनि। कसहलेिकाहीं ईश्वरको सच्ा भतिबाट पसन 
गलतवी हुन सकि, तर उसलेि अरू खराब वयसतिहरूलेि झैं बारमबार 
गलतवी दोहोयामाउदनैन,् बरू आफनो गलतवीलिाई महससु गददै तरुुनतै 
शधुि मनलेि अललिाहससत मारी मागदि र आइनदा रेरवी तयो गलतवी 
नदोहोयामाउने बा्ा गददै गरेको गलतवीको प्ायसश्त गदमाि । (कुआमान 
: ७/२०१-२०२)
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इ्लिाममा : कसैलेि कसैको पापको भारवी बोकने िैन 
। कुनै निजात सशशलेुि पसन अकामाको असघललिो 
पापको भारवी बोकने िैन । सकनभने प्तयेक सशश ु
एकदम ्ोखो र सनश्लि भएर जसनमनि ... ।
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धम्ण र वििेकबीचकुिै 
विरोधाभास छैि 
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कुछधममा र सििेकबवी् सिरोधाभास ि भनने केहवी मासनसहरूको 
धारणा ि । सकनभने उनवीहरूको दृसष्टमा रूढवीिादवी, अनधसिश्वास 
र परुाना सो्का मलूि श्ोत र साधन धममा नै हुनि । जबसक 
आधयासतमक ज्ान र दशमान िैज्ासनक पधिसतका आधार हुन ्भनने 
कुरा सिसभनन अनसुनधानहरूबाट प्मासणत भइसकेको ि । तर यवी 
अनसुनधानहरूमा केहवी सतयता ि भने केहवी गलित कुराहरू पसन 
समािेश गररएका िन ्।
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कुछकुि लिोग सो्ते हैं सक धममा और सििेक के बवी् एक 
सिरोधाभास ह,ै और धममा िैज्ासनक पधिसत का सिरोध करता ह,ै 
कयूंसक उनकी दृसष्ट से धममा, अधंापन, परुानवी कहानवी और ग़लित 
सो् का नाम ह ै। जबसक सिज्ान और दशमान एक संगसठत ज्ान 
तक पहुँ् ने का मागमा ह ैजो शोध, सो् और प्योग की शतमों से 
एक सिश्वसनवीय सिज्ान बन सकता ह.ै. धयान दनेे से पता ्लिता 
ह ैसक ऐसा सिश्वास रखने से कभवी  कुि सहवी और कुि ग़लित 
होने का संभि रहता ह ै।

सच्ाई यह ह ै सक अनेक धममों के कारण कभवी मन उसको 
्िवीकार करता और कभवी-कभवी इसका सिरोध करता ह ै। इससलिए 
सक उसके श्ोत और पु् तकें  ग़लित आ्िा और अधंसिश्वासों से 
भरे हुए हैं जो संसार और सिज्ान का सिरोधाभास करतवी हैं ।
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लेिसकन एक धममा ह ै सजसमें धममा और भदेभाि के बवी् कोई 
सिरोधाभास नहीं ह ै। इसके बजाय आधयासतमक ज्ान और दशमान 
सिज्ान में पहलिा क़दम ह ै । इससलिए धममों के बवी् गणुातमक 
मतभदेों के बारे में सो् े सबना सभवी धममों को वयापक रूप से 
गमुराह और ग़लित बताना उस्त नहीं ह!ै

इ्लिाम का मखुय श्ोत; क़ुरआन का अधययन करने िालेि 
वयसति को अचिवी तरह पता ह ैसक क़ुरआन ने सििेक को उच् 
दजामा सदया ह,ै जो अनय धममों में नहीं ह ै । क़ुरआन से पररस्त 
वयसति को तसनक भवी कसठनाई नहीं होनवी ्ासहए सक उसने बसुधि 
को बार-बार सो्ने और धयान दनेे के सलिये आमसंत्रत सकया ह ै। 
यहाँ तक सक उसने इनकार के प्श्न के साि (कया आप समझते 
नहीं?) १३ से असधक बार दोहराया ह ै।

कुआ्णिको वशक्षाले माविसलाई सचेत गद्णछ र यसको 
प्रभाि जीििको हरेक पक्षमा देखि सवकनछ, जसतै-

क़ुरआन से पररस्त वयसति को तसनक भवी कसठनाई नहीं 
होनवी ्ासहए सक उसने बसुधि को बार-बार सो्ने और 
धयान दनेे के सलिये आमसंत्रत सकया ह ै।
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पसित्र ग्रनि कुआमानलेि तवी सििेकशवीलि 
मासनसहरूलिाई समबोधन गरेको ि, जो 
अहकंार, अनयाय, िर र अज्ानताबाट मतुि 
िन ् । उनवीहरूलिाई सिसभनन बौसधिक तिा 
सैधिासनतक प्श्न गददै भनेको ि: “के सयनवीहरूको 
ससृष्ट सबना आधार भएको हो ? िा सयनवीहरू 
आरैं लिाई ससृष्टकतामा ठानिन ् ? िा सयनवीहरूलेि 
आरैं  आकाश र पथृिवीको ससृष्ट गरेको ठानिन ्
? िा्तिमा, सयनवीहरू अललिाहमासि आ्िा 
राखदनैन”् (कुआमान : ५२/३५-३६)

१

248



कुआमानलेि सिरोधवीहरूको प्माणलिाई जाँ् 
गिमा र सबना प्माणका तकमा हरूलिाई अ्िवीकार 
गिमा । पसित्र ग्रनि कुआमानमा भसनएको ि : 
“भसनदऊे, यसद सतमवीहरू सच्ा हौ भने आफनो 
प्माण प््ततु गर।” (कुआमान : २/१११)

२
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कुआमानलेि बसुधि र सििेकको प्योग 
नगननेहरूलिाई अपमान गददै घचघचयाएको ि । 
मानौ उनवीहरूसँग सोचने नत शसति ि नत कुनै 
्तेना नै । सकनसक उनवीहरू सतय-तथय िलिमाङ्ग 
भइसके पसन सहवी सनणमाय सलिन र सतय धममालिाई 
आतमसात गनमा असमिमा िन ् । पसित्र ग्रनि 
कुआमानमा भसनएको ि : “के उनवीहरू पथृिवीमा 
सहसिरहकेा िैनन ्? के उनवीहरूको हृदयलेि बझुन 
सकदनैन ्र कानलेि सनुन सकदनैन ्? िा्तिमा, 
आखँा अनधो हुदँनै, उनवीहरूको मटुु नै अनधो 
रहिे ।” (कुआमान : २२/४६)

३

250



कुआमानलेि बसुधि र सििेकको प्योगमा 
बाधक बनने समपणूमा कुराहरूबाट स्ते गरेको 
ि । कुआमानलेि सििेक र ्तेनाको प्योग गनमा 
पे्ररत गरेको मात्र होइन, बरू सदमागलिाई 
खराब गनने कुराहरूदसेख सतकमा ता अपनाउन 
्तेािनवी सदएको ि । सकनभने असलि र खराब 
कुराहरूको द्नद्लेि मानि प्भासित हुनिन ् । 
तयसैलेि मासनस कसहलेिकाहीं आफनो इचिालेि 
िा िरलेि िा सािवीभाइको धोखालेि गदामा 
भोसलिको नसतजाको बारेमा सोचद ैनसोस्कन 
गलित बाटोमा लिागि ।

४
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सही सोचका बाधकहरू :

  परमपरा : खानदानवी परमपरा, गलित बानवी वयहोरा र सधैं 
नकारातमक सोचने प्िसृत्लेि सहवी सोचने क्मतामा ठूलिो 
असर पयुामाउँि। यसलेि गदामा सतय ् िवीकार गनमा र गलित िोि्न 
सनकै गाह्ो हुनि । यगुौंदसेख यसरवी नै ्लद ैआइरहकेो ि, 
यसैमा हाम्ो जनम भएको हो ज्ता असभवयसति सदएर सहवी 
र सतय कुरा सोचने आिशयकता नै महससु गददैनन ्। अतः 
आफनो पिूमाजहरूको गलित परमपरालेि गदामा केहवी मासनसहरू 
सतयलिाई अ्िवीकार गिमान,् ्ाह ेतयो परमपरा शतप्सतशत 
अनधसिश्वास र रूढवीिादवीमासि आधाररत सकन नहोस।् 
कुआमानलेि पसन यो कुराको पसुष्ट गरेको ि  पसित्र ग्रनि 
कुआमानमा भसनएको ि : “जब उनवीहरूलिाई अललिाहद्ारा 
अितररत धममाको अनसुरण गनमा आह्ान गररनि, तब उनवीहरू 
भनिन ्: हामवी त आफनै पिूमाजहरूको परमपराको अनसुरण 
गननेिौं, यद्सप उनवीहरूका पखुामालेि धासममाक ज्ान र सतय 
धममाको मागमादशमान नपाएको होउन ्।” (कुआमान : २/१७०) 

  अहंकार र िमण् : कसहलेिकाहीं मासनसहरू बौसधिक 
तिरलेि प्मासणत सतय कुरालिाई पसन आफनो वयसतिगत 
्िािमा, आफनो पदको सरुक्ा, ईट्यामा र सतय कुराको श्ोतलिाई 
मलूयहवीन ठानेर ्िवीकार गनमा आनाकानवी गिमान ् । यद्सप 
उनवीहरूको मनलेि तयसलिाई मानवी सकेको हुनि, तर उनवीहरू 
्िवीकार गददैनन ्। कुआमानलेि पसन यो कुराको पसुष्ट गरेको ि । 
पसित्र ग्रनि कुआमानमा भसनएको ि : “सतनवीहरूलेि अतया्ार 
र अहकंारलेि गदामा (दतूको ्मतकार र सनदशे) लिाई 
अ्िवीकार गरे, जबसक सतनवीहरूका आतमा तयो सतयप्सत 
सिश्व्त सिए ।” (कुआमान : २७/१४) 
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  भोक विलासमा चुलु्णमम ्ुबिु : कसहलेिकाहीं मासनसहरू 
दसुनयाँको आननद र भोक सिलिासमा ्लुिुमामम िुसबसकेको 
कारणलेि गदामा बौसधिक तिरलेि सतय प्मासणत भइसकेको 
कुरालिाई पसन आतमसात गददैनन ् । पसित्र ग्रनि कुआमानमा 
तय्तै वयसतिको उदाहरण सदइएको ि : “अललिाहलेि एउटा 
वयसतिलिाई बसुधि र ज्ान दिुै प्दान गनुमाभएको सियो र सतय 
प्मासणत हुदँाहुदँ ै पसन तयो वयसतिलेि सतयलिाई ्िवीकार 
गनमा सकेन, सकनभने ऊ आफनो ्िािमा र भोक सिलिासको 
आननदमा यसतसमम िुसबसकेको सियो सक ्ाहरे पसन 
आफनो अमलूय जवीिनको सहवी सनणमाय सलिन असक्म सियो 
।” (कुआमान : ७/१७५-१७६)

तयसैलेि कुआमानलेि मासनसलिाई जवीिनका समपणूमा गोरेटोहरूमा सबना 
शतमा र रवीसतररिाज आफनो सििेकलेि सोचन, पथृिवी र अनय प्ाणवीहरूको 
ससृष्टमा मनन गनमा, यसबारेमा सिद्ानहरूसँग प्श्न गरेर पयामाप्त ज्ान 
हाससलि गरवी आफनो सजज्ासा मटेाउन सनदनेशन सदनि । होइन भने कुनै 
पसन वयसतिलेि सतय बाटो र सहवी आ्िा पाउन सकदनैन ्। 

आफनो र पथृिवीको ससृष्टबारे सोचन र प्श्न गनमा सििेकशवीलि 
वयसति कसहलयै पसि हट्दनैन ्। सकनभने सतय धममा तयहवी ईश्वरबाट 
रोसजएको हुनपुिमा, जसलेि हामवी र यो पथृिवीको ससृष्ट गनुमाभएको ि । 
तयसैगरवी हामवीलिाई सहवी र गलित िुट्याउने बसुधि प्दान गनुमाभएको ि 
। तयसैलेि सतय धममा र सििेकमा कसहलयै पसन सिरोधाभास हुन सकदनै 
। तयसोभए पथृिवीको ससृष्टमा सििेकलेि मनन गनुमाबाट सकन भयसभत 
हुने त? कुआमानमा भसनएको ि : “सािधान! ससृष्ट गनने हसैसयत र 
आदशे जारवी गनने सिामासधकार अललिाहकै हातमा ि । उहाँ मगंलिमय 
र समपणूमा जगतका मासलिक हुनहुुनि ।” (कुआमान : ७/५४)
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सतय धममा र सििेकमा कसहलयै पसन सिरोधाभास 
हुन सकदनै भनने मसु्लिमको आ्िा रहकेो ि । 
तयसोभए सतय-तथय जानन र सजज्ासा पोखन सकन 
भयसभत हुने त ?
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इसलाम शावनतको धम्ण हो
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आजआज समसियामा सबैभनदा बढवी ् ्ामा र सटका सटपपणवी इ्लिामको 
भइरहकेो हुनि । इ्लिाम सखु, शासनत र समसृधिको धममा र प्तवीक 
हो भनने कुरा समपणूमा बसुधिजवीिवी र नयाय पे्मवीहरूलिाई िाहा हुने हो 
भने उनवीहरू आश्यमा्सकत हुनेिन ्। सलिाम, 
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सत्यसतय ईश्वर (अललिाह) को एउटा उतकृष्ट नाम हो । ्िगमा 
(जननत) को अकदो नाम ‘दारू्सलिाम’ अिामात शासनतको घर 
हो । मसु्लिमहरूलेि एक अकामालिाई सलिाम श्दलिे नै असभिादन 
गनने गदमािन ् । मसु्लिमको महतिपणूमा दसैनक उपासना सलिाहको 
असनतम श्द सलिाम हो । अतः मसु्लिमहरूलिे सदनरातमा सैयौं 
पटक सलिाम-सलिाम भनेर आफनो िरपर शासनतमय बनाइरहकेा 
हुनिन ्। सकनसक इ्लिामको अिमा नै शासनत, समसृधि र समपमाण हो । 

जब इसलामले सनमखुा जनािरहरूको हक-असधकार र 
अनतरामासट्रिय ्तरमा शासनतको आह्ान गिमा भने मासनसको हतया 
गनने आदशे कसरवी जारवी गनमा सकि र ! दतू महुममद (स.) लेि 
जनािरप्सतको सदव्यिहार र हक-असधकार दशामाउँद ैभननभुएको 
ि : “एउटवी मसहलिा सबरालिोप्सतको कु्र वयिहारलेि गदामा नकमा मा 
गइन ् ।” (मसु्लिम : २२४२) र एउटा दहेवयापार गनने मसहलिा 
कुकुर (जनािर) प्सतको सद-वयिहारलेि गदामा ्िगमाको हकदार 

भइन ्।” (बखुारवी : ३२८०)
इसलामले समपणूमा मानिजासतहरूको हक-असधकार 

सरुसक्त गनमा, उनवीहरूलिाई ्िागत र सतकार गनमा 
र उनवीहरूससत सहनशवीलिता अपनाउन 
सिसभनन सनयमहरू पाररत गरेको ि । दतू 
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महुममद (स.) लेि गैर-मसु्लिममासि अनयाय गनने िा उसको क्मता 
भनदा बढवी काम सलिने वयसतिलिाई धमकी सददं ै भननभुएको ि; 
कयामतको सदन पवीसितको तरमा बाट म िकालित गननेिु ।” (अब-ू
दाऊद : ३०५२)

इ्लिाम िा्तसिक र नयायपणूमा शासनतको आह्ान गदमाि, 
जहाँ प्तयेक हकदारलेि आफनो हक-असधकार प्ाप्त गनमा सकि 
। शोषकलिाई अनयाय गनमा र बलिातकारवीलिाई यौनजनय अपराध 
गनमाबाट रोक लिगाउँि । इ्लिाममा शासनत र नयायको नाममा 
धोखाधिवी िैन । आज नयायको नाममा ्ोरेको सामान 
्ोरलिाई सदलिाउन ुर ्ोरबाट केहवी क्सतपसूतमा पवीसितलिाई सदलिाएर 
समलिापत्र गराउन ुशासनत र नयायको नाममा अनयाय गनुमा मात्र हो 
। िा्तिमा, अपरासधक गसतसिसध मतुि समाज बनाउन इ्लिामवी 
काननू असत आिशयक ि ।

दतू महुममद (स.) लेि गैर-मसु्लिममासि अनयाय गनने 
िा उसको क्मता भनदा बढवी काम सलिने वयसतिलिाई 
धमकी सददं ै भननभुएको ि; कयामतको सदन 
पवीसितको तरमा बाट म िकालित गननेिु ।
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धेरै वयवक्तहरूले आफनो धारणा र दृसष्टकोणलिाई प््ार प्सार 
गनमा सिसभनन भाषा र समसियाहरूलिाई प्भािकारवी ढंगलेि प्योग 
गरेका िन ् । ्मरण रहोस,् प्तयेक दृशयको अनेकािमा र प्तयेक 
किाको एक भनदा बढवी ितृानत हुनसकि । तयसैलेि सतयको खोज 
गनुमा एकदम जरूरवी ि । कुनै पसन कुराको सतय-तथय पत्ा लिगाउने 
र मवीसियाको प््ार प्सार र सिज्ापनलिाई ्नुौतवी सदने उद्दशेय 
बोकेका मासनसहरू कम ै हुनिन ् । यसद कुनै पसन कुराको सहवी 
जानकारवी प्ाप्त गनमा ्ाहनहुुनि भने तयसको असलि श्ोतबाट प्ाप्त 
गनुमाहोस ्र सनट्पक् भएर सहवी सनणमाय गनुमाहोस ्।

यहाँ केही तथयहरू छि,् कृपया विषपक्ष भएर मिि ्
गररवदिु होला : 

कुि हवी लिोगों होते हैं जो सच्ाई की खोज करने और 
मवीसिया के प््ार को उनके श्ोतों से जानकारवी प्ाप्त करने 
और स्िसत को सनट्पक् और नयायसंगत तरवीक़े से करने 
का बोझ उठा पाते हैं ।
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इसलाम आज सबैभनदा वछटो फैवलरहेको धम्ण हो :

नयनूतम पिूामाधार, कम सामग्रवी, मसु्लिमहरूको आसिमाक 
कमजोरवी, सिश्वभररका समसियाहरूद्ारा इ्लिामसँग कुनै समबनध 
नै नभएका सिसभनन गलित उदाहरणहरूको प््तसुत र पटक-पटक 
इ्लिामको िसिलिाई सिया-सिया पानने दटु्प्यासका बािजदु 
आज यरुोप, अमरेरका, अट्रेिसलिया र धममा अनसुनधान केनरिहरू 
(pewresearch.org) लिगायत सिश्वम ै सबैभनदा तवीब् गसतलेि 

CLICK HERE

260

http://tiis.cc/JkYx2fs


रैसलिरहकेो धममा इ्लिाम हो । के इ्लिाम जबजमा्तवी रैलिाइएको 
हो? िा यो मासनसहरूको वयसतिगत िनौट, ्ाहना र इ्लिामको 
सतयताको प्तवीक हो ? 

िा्तिमा, इ्लिामको ्िचि सनदशे, सिश्ववयापवी भाइ्ारा, 
गैर-मसु्लिमहरूको हक-असधकारको संरक्ण, उनवीहरूको सि्ार 
र सं्कृसतको सममानमा मसु्लिमहरूलिे दखेाएको प्सतबधितालिे 
गदामा इ्लिाम सिमात्र रैसलिएको ि । मसु्लिमहरूलिे उनवीहरूमासि 
कुनै उपकार गरेका िैनन,् यो त अललिाहको आदशेको पालिना 
गररएको मात्र हो । पसित्र ग्रनि कुआमानमा भसनएको ि : “ई्लिाम 
धममामा कुनै जबजमा्तवी िैन, पिभ्रष्टताबाट मागमादशमान ्पष्ट 
भईसकेको ि ।” (कुआमान : २/२५६)
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के इसलाम धम्ण जबज्णसती 
फैलाइएको हो ?

सिसभनन धममा र आ्िाहरूसँग समबसनधत मासनसहरूलेि आफनो 
सत्ा, प्भाि र ्िािमाको लिासग शसतिको प्योग र नरसंहार न गरेका 
होइनन ्। य्ता उदाहरणहरूलिे इसतहासका पानाहरू भररएका िन ्।

इसतहास साक्वी ि, जनु बेलिा अप्िासवी सक्सश्यनहरूलेि ्पेनका 
आसदबासवी मसु्लिमहरूमासि आक्मण गरेर मसु्लिमहरूलिाई 
परासजत गरेका सिए । तयो भयानक नरसंहारलिाई उदृत गददै 
्पेसनश पादरवी ररभ बटदोलिोमलेि यसरवी िणमान गरेका िन ् : “तवी 
अप्िासवीहरूलेि तयहाँका ्िानवीय बाससनदाहरूलिाई मानिे ठानेनन ्
र उनवीहरूससत एउटा पश ुभनदा पसन तललिो ्तरको वयिहार गरे ।” 

A Brief Account of the Destruction of the Indies 
by Bartolome de las Casas (Jan 1، 2009)

मुवसलमहरूले विजय प्राप्त गरेका देशहरूमा कसरी 
शासि गरे ?
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मुवसलमहरूले सपेिमा लगभग 
८०० िष्ण शासि गरे :

मसु्लिमहरूलिे ्पेनमा (७११-
१४९२) ७८१ िषमासमम शासन 
गरे । तयसतबेलिा ्पेन, सिश्ववयापवी सभयताको केनरि सियो, तर 
उनवीहरूलेि एक जना सक्सश्यनलिाई पसन इ्लिाम आतमसात 
गनमा जबजमा्तवी गरेनन ् । बरू उनवीहरूको हक-असधकारलिाई 
सरुसक्त र वयापारलिाई वयिस्ित गरे । मसु्लिमहरूको 
आगमनभनदा पसहलिा यहूदवीहरूमासि भइरहकेो जातवीय 
सिभदे, सि्ोसम्ो र अनयायलिाई समाप्त पारे । यवी 
तथयाङ्कहरूलेि इसतहासका पानाहरू भररएका िन ्। 

इसाबेलिा र रनामानिेजलेि ्पेनमा मसु्लिमहरूलिाई परासजत 
गरेपसि इ्लिाममासि पणूमारूपमा प्सतबनध लिगाए । यहाँसमम 
सक लिसुकसिपवी इ्लिाममा कायम रहनेहरूलिाई दसणित गनमा 
सनरवीक्ण आयोग र अदालितहरू ्िासपत गरे !

मसु्लिमहरूलिाई जबजमा्तवी आफनै घरबाट सनट्कासन गरेर 
सि्िासपत हुन बाधय बनाए । उललेिखनवीय कुरा के ि भने 
मसु्लिमहरूको सािमा यहूदवीहरूलिाई पसन सनट्कासन गरेका 
सिए । तयसपसि मसु्लिमहरूलिे जनु इ्लिासमक दशेहरूमा 
शरण सलिएर सरुसक्त र सभय जवीिन सबताउन िालेि, तयहवी 
दशेहरूमा यहूदवीहरूलिाई पसन संगै सलिएर गएका सिए र संगै 
बसाए ।
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मुवसलमहरूले वमश्मा 
१४०० िष्ण भनदा बढी 
शासि गरे, तापवि वकबती 
भनिे समुदायको हक-
अवधकारहरू सरुवक्षत गरे :

दतू महुममद (स.) को सािवी ‘अम-्र सबन आस’ लेि 
इ्लिामको शरुुिातम ै समश्मासि सिजय प्ाप्त गरेका सिए 
। तयो सदनदसेख आजसमम तयहाँ मसु्लिमहरूलिे नै शासन 
गददै आइरहकेा िन ् । उनवीहरूलेि गैर-मसु्लिमहरूको धममा 
र पसित्र ्िलिलिाई संरक्ण मात्र गरेका िैनन,् बरू रोमलेि 
उनवीहरूमासि गददै आइरहकेो अनयाय र जातवीय सिभदेको 
नाममा गररएको सि्ोसम्ोबाट मसुति सदलिाएका सिए 
। तयसपसि सक्तवीहरू खशुवीलिे गदगद भए । आज पसन 
तयहाँ सक्तवीहरूको जनसंखया ५० लिाखभनदा बढवी ि । 
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मुवसलमहरूले भारतमा लगभग १००० िष्णसमम शासि 
गरे तैपवि आज भारतको ८० % 
जिसखंया गैर-मुवसलमहरू छि ्:

मसु्लिमहरूलिे उपमहाद्वीप 
(भारत) मा लिगभग एक हजार 
िषमासमम शासन गरे । तयहाँ बसोबास गददै आइरहकेा 
सिसभनन धममाका मासनसहरूलिाई धासममाक ्ितनत्रता प्दान 
गनमाका सािै उनवीहरूको पजूय्िलिलिाई सरुसक्त राख े । 
जातपातको नाममा सि्ोसम्ो गररएको पवीसितहरूलिाई 
नरकीय जवीिनबाट ्ितनत्र गराए । तर कसैलिाई पसन इ्लिाम 
आतमसात गनमा जबजमा्तवी गरेनन ्।
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सबैभनदा ठूलो इसलावमक देश जहाँ वबिा युद् र सेिा 
पररचालि िै इसलाम फैवलयो :

मसु्लिमको सबैभनदा 
बढवी जनसंखया भएको 
ठूलिो दशे इनिोनेससया हो 
। तयहाँको कुलि जनसंखया 
२५ करोि रहकेो ि, जसमधये ८७% मसु्लिमहरू िन ्। 
िैटौं शता्दवीमा अरबका मसु्लिम वयापारवीहरूको उच् 
आ्रण र राम्ो वयिहारलेि गदामा तयहाँ इ्लिामलिाई 
आतमसात गननेहरूको ओइरो नै लिागेको सियो । इ्लिाम 
आतमसात गनने क्ममा नत सेना परर्ालिन गनुमा पयदो नत 
एक िोपा रगत नै बगेको सियो । तर जनु बेलिा पो्ुमागलि, 
जममानवी र अगं्रेज उपसनिेशिादको आगमन भयो, तयसपसि 
रगतको खोलिा नै बगेको सियो ।
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इसलाम र केही 
मुवसलमहरूबीच 
विरोधाभास 
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यहइ्लिामका सिशषेताहरू उच् आ्रण, भसूम सनमामाण कायमा, 
प्ाकृसतक श्ोत र साधनको संरक्ण, मानि सिकास र शासनतको 
उपदशे, समधृि राट्रि सनमामाणको लिासग प्ोतसाहनलिाई बसुझसकेपसि 
मासनसहरू आश्यमा्सकत हुदँ ै प्श्न गिमान-् यो क्तो सििमबना 
हो ? इ्लिामको यसत सनुदर सशक्ा, तर इ्लिामसँग आिधि केहवी 
वयसतिहरू ठ्याककै यसको सिपररत कायमाहरूमा संलिगन िन ् । के 
य्ता वयसतिहरूलिाई इ्लिामको सच्ा अनयुायवी भनन ससकनि र ?
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यहइ्लिामका सिशषेताहरू उच् आ्रण, भसूम सनमामाण कायमा, 
प्ाकृसतक श्ोत र साधनको संरक्ण, मानि सिकास र शासनतको 
उपदशे, समधृि राट्रि सनमामाणको लिासग प्ोतसाहनलिाई बसुझसकेपसि 
मासनसहरू आश्यमा्सकत हुदँ ै प्श्न गिमान-् यो क्तो सििमबना 
हो ? इ्लिामको यसत सनुदर सशक्ा, तर इ्लिामसँग आिधि केहवी 
वयसतिहरू ठ्याककै यसको सिपररत कायमाहरूमा संलिगन िन ् । के 
य्ता वयसतिहरूलिाई इ्लिामको सच्ा अनयुायवी भनन ससकनि र ?

विश्य िै यो आश्य्णचवकत कुरा हो । यसको 
सपष्ीकररका लावग विमिवलवखत पक्षहरूलाई शानत 
वदमागले सोचिु अवत आिशयकछ :

●	 इ्लिामसँग आिधि हुने िा मसु्लिमको घरमा जनम सलिने 

हरेक वयसतिलेि इ्लिामको सशक्ा हाससलि गरेको र यसलिाई 

पणूमाताका साि अनसुरण गरेको हुदँनै । हाम्ा िरपरका कसत 

मसु्लिमहरू इ्लिामको िा्तसिकता र सशक्ादसेख अनसभज् 

िन ्भने कसतलिाई आफनो नाम बाहके अरू केहवी पसन िाहा 

िैनन ्।

कुनै सशक्कको कु्र वयिहारलेि गदामा न त कोहवी 
असभभािक सशक्ाको सिरोध गिमा न त बच्ालिाई 
पाठशालिा जानबाट रोकि ।
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●	 कसैको वयसतिगत गलतवी र कमवी-कमजोरवीलिाई उसको धममा र 

आ्िाससत जोि्न ुकदासप उस्त होइन । जसरवी सहटलिरलेि 

गरेको करोिौं मासनसहरूको हतयालिाई उसको सक्सश्यन 

धममासँग जोि्न समलदनै । जोसजर ्टासलिनलेि गरेको दशौं 

लिाख मासनसहरूको हतयालिाई उसको नास्तकतासँग 

गाँ्न समलदनै । तयसरवी नै केहवी मसु्लिम भनाउदाहरूलेि 

गरेको गलतवीलिाई इ्लिामसँग कदासप जोि्न समलदनै । यो 

मासनसको वयसतिगत गलतवी र कू्रता मात्र हुन,् धममासँग 

यसको कुनै समबनध िैन । तयसैलेि यवी समपणूमा आरोपहरू 

िा्तसिकता र सिषयि्तदुसेख टाढाको कुरा हो । 

●	 इसतहास साक्वी ि, उच् आ्रण, िा्तसिक शासनत, 

आधसुनक सिज्ान र अनतरामासट्रिय सिकासका अतलुिनवीय 

उदाहरणहरूलेि गदामा इ्लिाम पिूमा भारतदसेख पसश्म 

्पेनसमम सिश्वभरवी सािमाभौम भई रैसलिएको ि । इ्लिामको 

िा्तसिकता र अतलुिनवीय उदाहरणहरूको प्भाि आज 

हामवी साम ु िन ् । यो नै िा्तसिक इ्लिामको सशक्ा र 

सभयताको मागमादशमान हो । तयसैगरवी मसु्लिमहरूलिे वयसतिगत 

रूपमा पसन सिज्ान, स्सकतसा शास्त्र र जवीिनको हरेक 

गोरेटोमा सिश्ववयापवी रूपमा अतलुिनवीय भसूमका सनिामाह 

गरेका िन ्। 
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●	 स्सकतसासँग आिधि केहवी स्सकतसकहरूको ्िा्थय 

सिपरवीत गसतसिसधको कारण आधसुनक स्सकतसाको 

महतिलिाई अ्िवीकार गनुमा र औषसध उप्ार नगनुमा समलि र 

? कदासप समलदनै । तयसैगरवी केहवी सशक्कको कु्र वयिहारलेि 

गदामा बच्ालिाई पाठशालिा पठाउन ु हुनन भनन समलि र ? 

कदासप समलदनै । सकनभने यो उनवीहरूको वयसतिगत गलतवी 

हुन,् उनवीहरूको पेशासँग यसको केहवी समबनध िैन । 

तयसैगरवी इ्लिामसँग आिधि मसु्लिम भनाउदाहरूलेि कुनै 

नराम्ो काम गिमान ् भने तयसलिाई इ्लिामको गलतवी भनन 

समलदनै । 

●	 अनौठो कुरा के ि भने आज योजनाबधि तररकालेि 

मसु्लिम भनाउदा र शत्र ु दिुैलेि इ्लिामलिाई बदनाम गनमा 

केहवी कमवी राखकेा िैनन ्। तै पसन इ्लिाम आफनो असलिवी 

रूपमा यिाित ि र रसहरहने ि । यसको िा्तसिकता र 

सौनदयमालिाई बझुरे सिश्वभररका मासनसहरू इ्लिामलिाई 

आतमसात गरररहकेा िन ्र इ्लिाम सिश्वभरवी तवीब् गसतमा 

रैसलिरहकेो ि ।
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कसैको वयसतिगत गलतवी र कमवी-कमजोरवीलिाई 
उसको धममा र आ्िाससत जोि्न ु कदासप उस्त 
होइन ।
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ियाँ दृवष्कोर

कुिै कुराको सनणमाय सलिदा, तपाई ंकसत ्ोसट सहसचक्ाउन ु
भएको ि । तवी सनणमायहरू सहवी समयमा सलिन नसकदा तपाईलेंि 
कसत अिसरहरू गमुाउन ुभएको ि ? जसको पिुतो तपाईलंिाई 
आज पसन लिागि । 

मासनसको सबैभनदा ठूलिो मयामादा भनेको उसको ्ितनत्रता र 
सनिर भइ आफनो पक्मा सनणमाय सलिन पाउने असधकार हो ।
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जीििको गोरेटोमा सध ैरूलिमालिालेि ्िागत गररएको हुनन 
। जवीिनमा ्नुौतवीलिाई िटेर सामना गनुमा बहादरुवी र प्शसंा 
योगय कदम हो । तयो भनदा ठूलिो बहादरुवी र प्शसंा योगय कदम 
सबना सह्सक्ाहट आफनो भलिाईको लिासग सनणमाय सलिन ु र 
आफनो गलतवीलिाई सबैको अगासि ्िवीकार गनुमा हो । सकनभने 
आफनो घमणिलिाई तयागेर गलतवीलिाई सधुानुमा र समथयालिाई 
तयागेर सतयलिाई अपनाउन ुएउटा ्नुौतवीपणूमा कायमा हो । जसको 
िा्तसिक प्भाि उसको आ्रण र वयसतितिमा दखेा पदमाि । 

जसरी तपाईलेंि आफनो बहुमलूय समय ख्मा गरेर इ्लिामको 
िा्तसिकतालिाई बझुने र सतय-तथय पत्ा लिगाउने जमकदो गनुमा 
भएको ि, तयसरवी नै आरूलेि पढ्न ु भएको कुरामा कनजु् याइ ँ
नगरवीकन सि्ार पयुामाउनहुोस ् र ढुककसँग यसको सनुदरतामा 
रमाउन ुहोस ्। 

तपाईलें इ्लिामको िा्तसिकता र सिशषेताको अझ ै िप 
अनसुनधान गनुमा र जानकारवी सलिन ु बाँकी ि । तपाई ं ्ियम ्
अधययन गनुमाहोस,् नबझुकेा कुराहरू सिज्हरूसँग सोधनहुोस ् र 
उनवीहरूसँग भलिाकुसारवी गनुमाहोस ्। तर शतमा के ि भने अधययनको 
क्ममा सनट्पक् दृसष्टकोणलिे हनेने प्यास गनुमाहोस ्।
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आफनो अमलूय समय सदएर यो पु् तक पढ्न ुभएकोमा तपाईलंिाई 
मरुवीमरुवी धनयिाद । कृपया, यो पु् तकबारे आफनो अमलूय सललिाह, 
सझुाि र प्सतसक्या सदनहुोस ् । यहाँहरूको प्सतसक्याको सधैं 
्िागत गररनेि । 

तपाईकंो अनभुि 
हामवीसँग शयेर 
गनुमाहोस्
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