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सवार्�धकार लेखकमा सुर��त छ
ﺴﻢ اﷲ الﺮﻤﺣﻦ الﺮﺣﻴﻢ
�و الﺼﻼة و الﺴﻼم ﻰﻠﻋ ﻧبﻴﻨﺎ �ﻤﺪ و ﻰﻠﻋ آﻪﻟ و ﺻﺤﺒﻪ أﻤﺟﻌ
सम्पूणर्शंसा अल्लाह�को लागी हो। र दर र सलाम उनका दतू ्त

महुम्मद् र उनका प�रवार र साथीहरुमा�थ  हो
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�बिस्मल्ला�हरर्हमा�नरर
समस्त  प्रशंसा त ्यस अल्लाहका छ जुन सम्ू
प णर
जगतको  स्वामी ह, र शािन्त  होस् अल्लाहको अिन्

संदेष्टा मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहे व मा�थ र उहाँको 

घरवालाहरू र सपूण् साथीह
र
मा�थ र उहाँको  पद्ध�तक

अनश
ु रण गन�वालाहरू मा�थ।

�प्रय पाठकह ! हाम्रा समाजमा जन ्त्र मन्त्र 

�व�भन्न प्रकारका , र बेगला बेगलै त�रकाले त्यसलाई

कायर्न्वयन ग�र, त्यस मध्ये अ�धकत म इस्लामीय �व
�वरुद्ध छन्

। आउनुस् प�हला हा बझ
ु ौ �क  जन्त ्र म

तन्त्र यन्त्र कसलाई भ

जन्, मन्त कु नै श्लोक मन्त्र अ�द पढेर फूँकनुलाई जन

मन्त्र �भनन

यन्, तन्त तअवीज, घघ
ुँ ा, धक� र अरु यस जस्त ा कुन
वस्तु प�न घाँट� अथवा घर गाडीमा लटकाउनु अथवा हातमा
बाँधनल
ु ाई तन्त्र न्त्र भ�नन

तेवलाः एउटा यस्तो मन्त्र जसद्वारा लोग्ने  बीच

प्रेमभाव उत्पन्न गराई
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यन्त ्र  अ�द सबै  इसलामीय  दृिष्टकोणले हरा (विजर्)

छन ्, कु नै प्रकारका प�न हुन । तैप� न य�द तअवी
कु रअनका आयतहरूबाट बनाइएको छ भने केह� �वद्वानहरू

त्यसलाई जयज (ग्रा) भनेका छन ् तर यो शतर्को साथ �क

कु रअनको सम्मान एवं प्र�तष्ठाको र�ा ग�रयोस् । तर य

गन् असम्भव छ �कनक� मान्छे �दनभर�मा 
कैय� प
ुर
अप�वत्र हुन्छ र त्यसै अप�वत्रताको अवस्थामा क

अयतहरूलाई घाँट�मा झुिन्डयाएको हुन्छ यो कायर् कुरअ

प्रष्ठा �वरुद्ध छ र मान्छेलाई पाप लाग्छ । यसै कार

�वद्वानहरूले सवर्सहम�तको साथ यसलाई हराम भनेका छ

। उप्रोक्त वस्तुहरूको हराम हुनुको केह� प्
अल्लाहको फमार्न 

अथर्ः हे नबी भन्नुस ! य�द अल्लाहले मलाई कुनै कष्
पुयार्उन चाहन्छ भने के अल्ल बाहे क  जसलाई �तमीहरू

गुहाछ� त्स कष्टला हटाउन सक्छन्? वा अल्लाह ममा�थ
कृपा गनर् चाहन्छ भने के उनीहरू अल्लाहको कृपालाई र
सक्छन्? भ�न�दनस
ु ् मलाई अल्लाह नै पयार्प्त छ( सरू ः
अज्जमर - ३८ )

र रसल
ू सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमले भन्नु 

अथर्ः जसले यन्तटकायो अल्लाह त्यसको मनोकामना पूण
नगरुन् ।(मुस्नदअहम) र आक� हद�समा छ 
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अथर्ः जसले यन्त्र लटकायो त्यसले �शकर् गय� । र

आक� हद�समा छ 

अथर्ः यन्त्र मन्त्र तन्त्र र  तेवला �श( बख
ु ार� )
�शकर् अल्लाहको साथ कसैलाई साझीदार ठान्ने धारणाला

�शकर् भ�नन्छ

�प्रय पाठकह ! तपाईलाई यो  �ात  भयो  �क  इस्लमीय 

�व�ध अनस
ु ार हात, घाँट�, घर अथवा गाडीमा कु नै प�न वस्तु
लटकाउनु  वा

झिु न्डयाउनु �शकर ् , र �शकर्को बारेमा

अल्लाहको फमार्न 

अथर्ः �नःसंदेह अल्लाह कर्लाई (बहुदववादलाई) �मा गन�
छै नन ्,

र

त्यस बाहेक जुनसुकै पापलाई प�न माफ

ग�र�दन्छन् ।(सरू ः अिन्नसा-४८ )
आक� ठाउँ मा अल्लाहको फमार्न 

अथर्ः �शकर् सबै भन्दा जघन्य अपराध ह( सरू ः लुकमान १३)

�प्रय पाठकह ! हाम्रो समाजमा अनेकौ प्रकारका �श

ग�त�व�ध  भईरहे का छन ्, तपाई  त्यसबाटा टाढा रहनु यो
तपाईको  परम् कत्व्यर् हो । हामीलाई चा�हयो �क यी स

पाखण्डबाट टाढा रह� र अल्लाहक कृपा एवं दयाको  अशा

राख�, त्यह� �वरामी �दन्छ र संचो प�न गछर् । उप्
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वस्तुहरूमा कष्ट हटाउने कुनै शिक्त छै न । य�द कोह� 
हटायन सक्छ भने त्यो परम् शिक्तमान अल्लाह न,

तसथर् उसै�सत  �वन्त ी गर� हाम्रा रोगहरूका सम ्पूणर
उसै पालनकतार्संग छ

मन् अथार्त झारफूँक झारफूँक दुई प्रकारका छन
१- अवैध हराम  झारफूँ क, अथार्त  टोना टोट्का जादू�द

कु रआन बाहे कका कु नै  प�न मन्त्रद् झारफूँ क गन् अवैध
ुर

छ ।

२- हलाल वैध  झारफूँ क, त्यो सप्पै झारफूँक वैधन ् जुन

कु रआनबाट होस ्, अथार्त  कुरआनका श्लो ( अयत  ) हरू

पढे र झारफूँ क ग�रयोस ् । उदाहरण स्वरूसरू ः फा�तहा, सरू ः

इख्ला, सरू ः फलक, सरू ः अन्ना, सरू ः अल ् फलकलाई 

पढे र थुक  �मसाई  वा �बना थुक  �वरामी मा�थ फूँ कन,ु वा
पीडा भएको अंगमा फूँ कनु अ�द ।

झरफूँ कका ला�ग थुप्रै आयात र हद�सहरू छन् त ्यस म

�मता र �ान अनस
ु ार पढे र झारफूँ क गनर् स�कन्छ

�प्रय पाठकह ! मलाई आशा छ  �क यो  सानो �नबन्ध पढे
पश्चात  तपाईहरू अवैध �क्रयाकलापलाई छा�ड 

झारफूँ कद्वार लाभ प्राप्त गनुर् हुनेछ। मेरो अल्लाह�स
प्राथर्ना छ �क अल्लाह हामी लाई �हष्टपुष्ट  र हाम्र
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�वरामीहरूलाई स्वस्थ पा, र हामीलाई �शकर्बाट टाढा रहने

शिक्त  प्रद ान ग, र हामीलाई  संसारमा इस्लाम मा�थ
जी�वत राखुन ्, र हाम्रो अन्त ईमानमागराउन ् । ( अमीन
)

हे पालनकतार् ! हामीलाई  सत्कमर् गन� शिक ्त प्रद, र

इस्लाम एवं ईमानम�थ सुदृढ रहने शिक्त एवं भिक्त प
गर । (आमीन)    
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