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सवायनधकाय रेखकभा सुयक्षऺत छ । 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 احلمد هلل و الصالة و السالم ىلع هبيوا حممد و ىلع آهل و صحبى أمجعني
 

सम्ऩूणय प्रशॊसा अल्राहीको रागी हो। य दरूद  य   सराभ 
उनका दतू्त भहुम्भद य उनका ऩरयवाय य साथीहरुभानथ होस।्  
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बफक्षमभल्राहहययहभाननययहीभ 

सभमत प्रशॊसा त्मस अल्राहका रानग छन ्
जनु सम्ऩणूय जगतको मवाभी हो, य शाक्षतत 
होस ्अल्राहको अक्षततभ सॊदेष्टा भुहम्भद 
सल्रल्राहो अरैहे वसल्रभ भानथ य उहाॉको 
घयवाराहरू य सॊऩणूय साथीहरू भानथ । 
बप्रम ऩाठकहरू ! नभाज इमराभको दोस्रो 
मतम्ब हो, य भूरभतर (करभए शहादत) 
ऩश्चात सफ ैबतदा भहत्वऩणूय मतम्ब मो न ै
हो, हकमाभतको हदन सवयप्रथभ मसैको 
फायेभा सोधऩछू हुने छ । य यसूर 
सल्रल्राहो अरैहे वसल्रभरे नभाजराई 
जानी फझूी छाडनेराई काहपय (नाक्षमतक) 
बतन ुबए छ । 
अथय्  जसरे नभाज छाडमो त्मो काहपय 
बमो । (भुक्षमरभ) 
मो हदीसफाट मो नसद्ध हुतछ हक नभाज कुन ै
अवमथाभा ऩनन छाडने अनभुनत छैन, ममतै 
साभूहहक नभाज ऩढन ुऩनन अननवामय छ, य 



 

5 

बफना कुन ैकायण साभूहहक नभाज न 
ऩढनेवाराको नभाज मवीकामय हुॉदैन, य 
बवशेष गयी भक्षमजदभा साभूहहक नभाज 
कामभ गनुय अननवामय छ । महद भक्षमजदफाट 
टाढा बएको अथवा अजान न सुनेको 
भातछेरे अरु ठाउॉभा ऩनन साभूहहक नभाज 
ऩढमो बने ऊ भानथ कुन ैदोष राग्दैन । तय 
भक्षमजद छेउ घय बएको भातछेको नभाज 
भक्षमजद भै मवीकामय हुतछ । 
साभूहहक (जभाअतको साथ) नभाज 
अननवामय हुनुको केही प्रभाणहरू । 
१- नभाज कामभ गय य धभायदम (जकात) 
देऊ य रुकूअ गनहेरूको साथ रुकूअ गय । ( 
अर फकय् ४३) 
मस आमतभा अल्राहरे बनेको छ "रुकूअ 
गनहेरूको साथ रुकूअगय" मसको अथय बमो 
साभूहहक नभाज ऩढ । 
२- महद नतभी (अथायत नफी सल्रल्राहु 
अरैहह वसल्रभ) उनीहरूको भाझभा छौ य 
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उनीहरूराई नभाज ऩढाउछौ बने नतनीहरूको 
एउटा सभूह तऩाईको साथ नभाजको रानग 
उबोस ्। ( अक्षतनसा १०२ ) 
मो आमत मदु्धको अवमथाभा ऩनन साभूहहक 
नभाजराई अननवामय हुने आदेश हदतछ । 
३- भुक्षमरभ शयीपभा एउटा हदीस वणयन छ 
हक हजयत उम्भे भकतूभ सहाफी यसूर 
सल्रल्राहो अरैहे वसल्रभनसत बतन ुबमो 
हे अल्राहको यसूर भ अतधो भातछे हूॉ य भ 
नसत कुन ैममतो भातछे ऩनन छैन जनु 
भराई भक्षमजद सम्भ ऩगुाओस,् त के भ 
आफ्नो घयभा नभाज कामभ गरूॉ ? के 
भराई अनभुनत छ ? यसूर सल्रल्राहो 
अरैहे वसल्रभरे सोध्न ुबमो नतभी अजान 
सुतछौ ? अब्दलु्राह बफन उम्भे भकतूभरे 
बतन ुबमो हो सुतछु । अनन यसूर 
सल्रल्राहो अरैहे वसल्रभरे बतन ुबमो 
महद नतनभ अजान सुतछौ बने भक्षमजद भै 
(साभूहहक नभाज) ऩढने प्रमत्न गय, नतम्रो 
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रानग कुन ैअनभुनत (छूट) छैन । 
बप्रम ऩाठकहरू ! जफ अतधो भातछेराई ऩनन 
अनभुनत छैन हक घयभा एकरै नभाज 
ऩढोस ्त बवचाय गनुयस ्हक हाभी कसयी 
एकरै नभाज ऩढन सक्छं । 
४- य एउटा आको हदीस छ जसराई अफ ू
हुयैय् यक्षजअल्राहु अतहुरे वणयन गनुय बएछ 
हक यसूर सल्रल्राहो अरैहे वसल्रभरे 
बतन ुबमो "भ मो चाहतछु हक नभाज ऩढने 
अदेश गरूॉ  य एउटा भातछेराई नभाज 
ऩढाउनको रानग ननमकु्त गरुॉ , अनन भ केही 
ममता भातछेहरूराई नरएय ननमकूॉ  जनु 
भातछेहरू दाउया फोकेका हुन पेरय ममता 
भातछेहरूको घयराई आगो रगाई हदऊॉ  जनु 
भातछेहरू भक्षमजदभा नभाज ऩढनकुो रानग 
उऩक्षमथत हुॉदैनन"् । (फखुायी, भुक्षमरभ) 
५- एउटा आको हदीसभा यसूर सल्रल्राहो 
अरैहे वसल्रभरे बतन ुबमो " जसरे 
अजान सुतमो अनन साभूहहक नभाजभा 
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उऩक्षमथत बएन बफना कुन ैकायण, त्मसको 
एकरै नभाज मवीकामय छैन "।(अफ ूदाऊद, 
इब्ने हहब्फान, अहद) । 
य ममतै मस फाहेक अरु थपु्र ैअमत य 
हदीसहरू मस कुया भानथ प्रभाण छन ्हक 
साभूहहक नभाज अननवामय छ , य बफना कुन ै
कायण (उज्र) जसरे ऩनन साभूहहक 
नभाजराई छाडछ अथवा आफ्नो बाइहरूको 
साथ भक्षमजदभा उऩक्षमथत हुॉदैन त्मसको 
नभाज अमवीकामय छ । 
बप्रम ऩाठकहरू ! अल्राह य अल्राहका 
यसूर हाभीराई कुन ैममतो कामयको आदेश 
गदैनन ्जसभा हाम्रो रानग हानन होस,् फरु 
ममतो कामयको आदेश हदतछन जसभा 
हाम्रोरानग राब होस ्त्मही कामयहरू भध्मे 
साभूहहक नभाज ऩनन हो, मसभा हाम्रो 
रानग धेयै राबहरू छन ्, उदाहयणको रानग 
केही तऩाईहरूको सभऺ याख्दछु । 
भातछे हदनभा कम्तीभा ऩाॉच ऩटक आफ्ना 
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भुक्षमरभ बाइहरूनसत बेटघाट गछय, य 
उनीहरूको हारखफय नरतछ, उनी भध्मे 
कसैराई कुन ैप्रकायको सहामता चाहहतछ 
बने उनीहरूको सहामता गन ेप्रमत्न गछय। 
कुन ैतमाॉ भुसरभान नभाज ऩढनको रानग 
उऩक्षमथत बएछ बने ऊ नसत ऩरयचम हुतछ। 
कसैराई नयाम्रो कामय अथवा सभाज बवरुद्ध 
कामय गयी यहेको हेदाय त्मसराई सदउऩदेश 
गछय । कसै भानथ बवऩदा आएकोभा 
त्मसराई सॊतोष गन ेआश्वासन हदतछ। 
ममतै साभूहहक नभाजरे आऩसभा प्रेभ 
उत्ऩतन हुतछ, य हेनवेारा शर ु
भुक्षमरभहरूको एकताफाट बमनबत बईहाल्छ 
। य सफ ैबतदा ठूरो राब उप्रोक्त वणयन 
गरयएका सभमत कामयहरूभा त्मस भातछेराई 
अल्राह ऩणु्म हदतछन ्महद त्मसरे आफ्नो 
घयभा नभाज ऩढ्मो बने मी सफ ै
ऩणु्महरूफाट वॊनचत यहतछ । 
त हे हाम्रा बप्रम बाइहरू ! अल्राह य उसको 
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यसूरको पभायनराई भान य आज ैदेखी 
भक्षमजदभा ऩाॉचौ फखतको नभाज ऩढने 
प्रमत्न गय , य त्मो हदनफाट डय भान जस 
हदन कसैरे कसैराई पाइदा ऩमुायउन सक्दैन, 
नतम्रो कभय न ैनतम्रो साथी हुतछ । मो धन 
मो सम्ऩबत्त मो सुहाॉउदो सॊसारयक जीवन य 
त्मसका सम्ऩणूय बोग बवरास गन ेवमतुहरू 
सफ ैसॊसारयम जीवन सम्भ न ैसीनभत छन ्
। य हाम्रो सॊसारयम जीवन खेर तभाशा हो, 
मसभा सॊरग्न बएय आफ्नो ऩयरोहकक 
जीवनराई कष्टदामक नफनाऊ । 
हे बप्रम बाइ ! अल्राहरे प्रदान गयको 
गक्षततको आमरुाई आफ्नो ऩारनकतायको 
आदेश फभोक्षजभ व्मतीत गय , साभूहहक 
नभाज भार होइन फरु अल्राहको प्रत्मेक 
आदेशको ऩारना गय य त्मसराई प्रसतन 
गयी मवमभ ्ऩनन प्रसतन होऊ। माद याख ! 
नतम्रो ऩारनकताय प्रसतन बमो बने नतभी 
ऩनन अवश्म प्रसतन हुनेछौ त्मसको नगतम 
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अनकुम्ऩाराई प्राप्त गयी । तय महद 
ऩारनकताय नतभी भानथ क्रोनधत बमो बने 
नतम्रो रोक ऩयरोक दवुकैो जीवन कष्टदामक 
हुनेछ य नकय  न ैफासमथान फतने छ । 
 

अततभा अल्राह नसत मो प्राथयना छ हक 
अल्राह हाभी सफरैाई सफ ैइमराभीम 
आदेशको ऩारना गन ेशबक्त प्रदान गरुन ्
(आभीन) 
 

प्राथॉ् 
अतीकुययहभान भो. इदयीस खान भक्की 

कबऩरवमतु नगयऩननरका भहुवा वाडय न.९ 
तौनरहवा कबऩरवमतु नेऩार 
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