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مد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من إن احل  

شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده اهلل فال مضل 

له ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده 

ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهلل 

:أما بعد  ،عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثريا  

     

     सम्िूणर प्रशंसा र गुण-गान अल्लाहकै 
लागी हो जुन यस संसारको िालनकतार हो। 
र हामी उसैसंग क्षमायाचना गर्छौं। र हामी 
अल्लाहधसत आफ्नो मनहरुका  िािहरुबाट 
शरण चाहन्त्र्छौं। जसलाई अल्लाहले हहदायत 
(सुमागर) हदएको होस,् उनीलाई कोही 
िथभ्रष्ट गन ्र सक्दैन। र जसलाइर सुमागग 
बनाएको हेस ् धतनलाइर कोही िथपवचधलत 
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गनर सक्दैन । र म यो िनी साक्ष्य हदन्त्रु्छ 
हक सत्य ईश्वर मार एउटा अल्लाह नै हो। 
र उसको कोही िधन साझीदार रै्छन। र म 
यो िधन साक्ष्य हदन्त्रु्छ हक मुहम्मद 
अल्लाहका सेवक र दतू हुन।् उनी र, उनका 
समस्त साथीहरु ,िररवारहरु माधथ िेरै िेरै 
शान्त्ती होस।्   

  
     आमाबुबाको फमारबरदारी 
(अज्ञािालन) गनुरिर्छर। र उहााँहरूको प्रत्येक 
कुरा मान्त्नु िर्छर, जबसम्म उनीहरु कुनै 
िािको आदेश हदंदैनन ्तबसम्म उहााँहरुको 
अज्ञािालन गनुरिर्छर, र उहााँहरू प्रधत 
दयालुताको साथ खचर गनुरिर्छर। र उनीहरुको 
सम्िूणर आवयकयकता जस्तै खाने, पिउने र 
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बास गन े घरको व्यवस्था िूणर गनुरिर्छर। 
उनीहरुलाई दःुख हुने कुनै कुरा भन्त्नुहुाँदैन, 
र तिाईको कुनै कुरा तथा व्यवहारबाट  
उनीहरुको धभपर आत्मामा चोट निुगेस ्
यस्तो नम्रताको साथ कुरा गनुरिर्छर। 
अल्लाहले मातापिताको हक अधिकारलाइर 
दशारउनको लागी सन्त्तानहरुलाई यस 
प्रकारले आदेश गनुरभएको र्छ। ((धतम्रो 
िालनकतारले धनणरय गररहदएका र्छन ् हक 
धतमीहरु उनी बाहेक कसैको उिासना नगर 
र मातापितासंग पवनम्रतािूवरक व्यवहार गर, 
यहद ती दवुै मध्ये एक वा दवुै धतम्रो 
उिस्स्थधतमा बदृ्ध अवस्थामा िुग्छ्न ् भने 
उनीहरुलाई उफ सम्म नभन, उनीहरुलाई न 
हप्काऊ बरु उनीहरुधसत आदर िूवरक कुरा 
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गर अधन दयाको साथ पबनम्रताको हाथ 
उनीहरु समक्ष फैलाऊ, र प्राथरना गर हक हे 
मेरो स्वामी उहााँहरुमाधथ दया गर जसरी 
उहााँहरुले बाल्यकालमा मेरो िालन िोषण 
गनुरभएको धथयो।)) (अल ्इसरा २३)  
 

इस्लाम िमरमा आमाबुवालाई 
अवहेलना र अवज्ञा गनुर धशकर िधर्छको 
सबभन्त्दा ठूलो िाि हो भन्त्ने कुरा 
दशारइएको र्छ। अब्दलु्लाह पबन उमरको 
भनाई र्छ हक ((एउटा देहाती (गाउाँ ले) 
मुसलमानले रसूल सल्लल्लाहु अलैहह 
वसल्लम धसत सबैभन्त्दा ठूलो िािको बारेमा 
प्रश्न गरे, त हजूर सल्लल्लाहु अलैहह 
वसल्लमले भन्त्नु भयोः त्यो धशकर  हो। 
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त्यसिधर्छ उसले फेरर सोध्यो यस िधर्छ ठूलो 
िाि के हो? तिाईले भन्त्नुभयोः आमाबुवाको 
अवज्ञा गनुर हो। देहातीले िुनः प्रश्न गयो 
आमाबुवाको अवज्ञा बाहेक अरु के र्छ? 
त्यसिधर्छ तिाईले उत्तर हदनुभयोः झुठो 
शिथ (सौगन्त्ि) खानु हो।)) (सही बोखारी 
स्जल्द 6 हदीस संख्या 65२२) 

 

 

इस्लाम िमरमा रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहह वसल्लमले आमाबुवाको अधिकार 
उल्लेख गदै भन्त्नुभयोः  

((अल्लाह तआलाको खुशी 
आमाबुवाको खुशीमा र्छ र अल्लाह 
ताआलाको क्रोि आमाबुवाको क्रोिमा छ्।)) 
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सही इब्ने हहब्बान स्जल्द २ हदीस संख्या 
4२9 

आमाबुवाको सबै अधिकारहरु 
सन्त्तानमाधथ धनिारररत र्छन।् यहद आमाबुवा 
अकै िमरको िमारवलम्बी भएिधन धतनका 
इस्लामीय दृपष्टले वैि अधिकारहरू 
सन्त्तानमाधथ सुरस्क्षत न ै हुन्त््न।् हकनहक 
आयशा पबन्त्ते अबूबकर ((आफ्नो गैर 
मुस्स्लम (बहुदेववादी) आमाको सेवा गनुरको 
बारेमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहह 
वसल्लमधसत सोधिन।् त हजूर सल्लल्लाहु 
अलैहह वसल्लमले उहााँलाइर अफ्नो 
आमाबुवाको सेवा गनरको लागी अनुमधत 
प्रदान गनुर भयो।)) 
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 (सही बोखारी स्जल्द २ हदीस संख्या 
२477) 

 

 

आमाको दजार (श्रणेी) बुवाभन्त्दा तीन 
गुणा ठूलो हुन्त्र्छ, जस्तो उदातार गनुरमा,  
ररयकताको सम्बन्त्िमा, तथा आज्ञािालन 
गनुरमा। तसथर हाम्रो व्यवहारमा िधन 
बुवाभन्त्दा आमाको दजार बढी हुनुिर्छर। रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहह वसल्लमले त्यो हदीसमा 
जस हदीसमा एउटा सहाबीले सोध्नु भयोः 
हे अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहह 
वसल्लम माधनसहरुमा सबैभन्त्दा िेरै मेरो 
राम्रो व्यवहारको अधिकारी  को हो ? त 
तिाईले भन्त्नुभयोः (( धतम्रो आमा! धतम्रो 
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आमा! धतम्रो आमा! अधन धतम्रो बुवा हो।)) 
(सही मुस्स्लम स्जल्द 4 हदीस संख्या 
२548) 

 

यसकारण इस्लाम िमरले तीन दजारको 
अधिकार आमालाई हदएको र्छ, र एक 
दजारको अधिकार बुवालाई हदएको र्छ। 
हकनहक आमाले सन्त्तानलाई जन्त्मैदेस्ख 
धलएर व्यस्क (जवान) नहुनजेलसम्म 
त्यसको दःुख िीडा उठाउदधर्छन ्जुन दःुख र 
िीडा बुवाले उठाउन ् सहकदैन। जस्तो की 
अल्लाहले भन्त्नुभएको छ्। ((माधनसहरुलाई 
आफनो आमाबुवासंग राम्रो व्यवहार गनरका 
लागी आदेश हदइएको र्छ।)) (अल ्अहकाफ 
15) 
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त्यो आमा नै हो जसले गभारवस्थामा 
आफनो संतानको दःुख िीडा उठाउाँ धर्छन ्र 
खाना खुवाउाँ धर्छन र उसलाई जन्त्म हदने 
बेलामा पबधभन्त्न कहठनाईहरु सहन गधर्छरन ्र 
हदनराती सेवा गरेर दिु खुवाउाँ धर्छन।् 

यसले गदार हामीहरूलाइर चाहहयो हक 
हामी अमा बुवाका हक अधिकारलाइर बुभौं र 
उनीहरूको अदर सम्मान गरौं, र उनीहरूको 
अज्ञािालन गरी प्रलयको हदन प्रसन्त्न भइर 
स्वगरमा प्रवेश गरौं । अल्लाह हामी सबैलाइर 
यसको सौभाग्छय प्रदान गरुन ्। (अमीन) 

 


