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एकमात्र प्रभु अल्ाहको आ

श्रय ल्नु आ
वशयक छ

अनुवादकको भनाइ

समस्त प्रकारका प्रसंशाहरु सव्वलोकका माललक “अललाह”कै 
लालि छन्, अललाहको ्तर्व बाट अनलिन्ती दया, कृपा र शालन्त 
होस् अललाहका अलन्तम सनदषे्ा मुहममद सललललाहु अलैलह 
वसललममालि । जसले अललाहको सनदशे हामी सबै माझ 
पुया्वउनु भयो र तयसलाई आरैले व्यवहाररकरुपमा लािु िरेर 
सबैको लालि नमुना बन्ुभयो । तयसैिरी अललाहको कृपा र 
शालन्त होस् उहाँका पररवार, सािीहरु अलन महाँप्रलयसमम 
उहाँको अनुसरण िनने उहाँका समपपूण्व अनुयायीहरुमालि ।  

यो सानो पुलस्तका “एकमात्र प्रभु अललाहको आश्रय ललनु 
आवशयक छ”मा  लेखक महोदयले अललाह बाहके अरुले पलन 
परोक्षबाट सहाय्ता िन्व सकछन् र परोक्षका जानकार छन्, 
भन्े िल्त धारणलाई खण्डन िददै सबै ककलसमका समसयामा 
अललाहमालि नै भरोसा िरी, उहाँसँिै सहाय्ता माग्ु अल्त 
आवशयक छ र उहाँले पुकानने व्यलतिको पुकारलाई हरेक 
समयमा सुन्ु हुनछ अलन तयसलाई समयानुकुल प्रदान पलन 
िनु्व हुनछ भन्े कुरा कुर्आन र सही हदीसको उजयालोमा प्रष् 
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 छ पानु्व भएको छ । यकद अनय जीलव्त व्यलतिसँि मालिनछ भने 
कुन लसिल्तमा उलि्त छ भन्ेबारे पलन प्रष्ट्ानु भएको छ । 
अललाहले उहाँलाई यस मेहन्तको उत्तम प्रल्तरल दऊेन् र 
समपपूण्व पाठकवि्वहरुको लालि यो पुलस्तका लाभदायक होस् ।  

व्त्वमान कालमा हाम्ो समाजमा यस्तो कक्ताबको अतयन्तै 
आवशयक्ता महसुस भएकोले  अललाहको कृपा र सहयोिको 
आशा राखद ै यस कक्ताबलाई अनुवाद िनने आँट िरेको छु । 
यसमा कल्त सरल हुन सकेको छु तयो कुरा ्त पाठक ्तिा 
बुलधिजीवी वि्वहरुले नै ब्ताउनु हुनेछ। कक्ताबहरुको अनुवाद 
िनु्व तयल्त सलजलो काम होइन, तयसैले यस अनुवादमा त्रुटीहरु 
नहोलान् भन् सककन् । जो पलन िल्ती ्तिा त्रुटीहरु भएका 
छन्, ्ती सबै मेरो ज्ानको कमीले हो । ्तसि्व यसमा भएका 
त्रुटीहरुलाई लनशानदहेी िरी जानकारी कदनुहुन समपपूण्व पाठक 
एवम् बुलधिजीवी वि्वहरुसँि अनुरोध छ । सािै अमुलय समय 
कदएर यस कक्ताबको पुन्वलविार ्तिा भालिक शुलधिकरण 
िररकदनु हुने “अररोज आलम मदनी” जयुलाई हृदयदलेख नै 
धनयावाद कदन िाहनछु । अललाहले उहाँलाई यस लोक र 
परलोकमा उत्तम प्रल्तरल प्रदान िरुन् । 

अनतयमा सव्वलोकको माललकसँि प्राि्वना िद्वछु कक 
मेरो यस सानो काय्वलाई सवीकार िरुन् । अलन मेरा वृधि 
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श्रय ल्नु आ
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बुवाआमा, भाईहरु, कददी बलहनीहरु, अलन आरन्तहरुलाई 
इसलामको समझ कदई सतय माि्व्तर्व  माि्वदश्वन िरुन् । सािै 
यस कक्ताबबाट समपपूण्व नेपाली भािीहरुलाई पलन माि्वदश्वन 
िरुन् । आमीन..... 

अहमद भण्डारी “बोलध”
ahmadbhandari@islamhouse.com
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अतयन्तै करुणमयी, परम दयालु अललाहको नामबाट सुरु 
िद्वछु ।

लनःसनदहे सबै ककलसमका प्रशंसाहरु अललाह ्तआलाकै 
लालि छन् । हामी उहाँकै सहाय्ता िाहनछौं र ्तनमनद्ारा 
हुने समपपूण्व िल्त सोंि अलन कामहरुबाट बचनको लालि उहाँकै 
शरणमा पछछौं । उहाँले जसलाई माि्वदश्वन िनु्वहुनछ, उसलाई 
कसैले माि्वलविलल्त िन्व सकदनै र जसलाई माि्वलविलल्त 
िनु्वहुनछ उसलाई कसैले माि्वदश्वन िन्व सकदनै। 

म िवाही कदनछु कक अललाह बाहके कोही पलन सतय पपूजय 
छैन । उहाँ एकलो हुनुहुनछ, उहाँको कोही साझी छैन र म यस 
कुराको पलन िवाही कदनछु कक मुहममद  अललाहको भति 
अलन सनदषे्ा हुनुहुनछ । उहाँ र उहाँका पररवार अलन उहाँका 
सन्तानहरुमालि अललाहको ्तर्व बाट अपार दया र शालन्त 
अव्तरर्त होस् । ्ततपश्ा्त....

समपपूण्व प्राणीहरुको आवशयक्ता पुरा िनने, दःुख-कष् 
लनवारक अलन हरेक ककलसमका करठनाइमा सहयोिी, रोि-
व्यालधबाट मुलतिदा्ता र लनसन्तानलाई सन्तान कदने आकद 
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 छ जस्ता कामहरुमा अललाह ्तआला नै पपूण्व सक्षम एवं सामरय्ववान 
हुनुहुनछ । ्तर आजकल यसको रठक उलटो अललाह बाहके अरुले 
पलन उपरोति कामहरु िन्व सकछन् भन्े धारणा र परमपरा 
मालनसहरुमा प्रिलल्त भैसकेको छ । लनःसनदहे इसलाम धम्वमा 
यस्ता कामहरु अवैध छन् । यी अज्ान्ता कालका रील्तररवाज 
र अनावशयक कामहरुमधयेका हुन् । यल्तमात्र नभइ यस्ता 
कामहरु अललाहको सािमा लशक्व  िनु्व हो । 

यस्ता कामहरु असवीकाय्व र अवैध भएको बारेमा दश 
ककलसमका प्रमाणहरु छन् ।
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1

पलहलो प्रमाण

अललाह ्तआलाले आरपू  बाहके अनय कसैलाई पुकान्वबाट 
मनाही िददै आफनो सनदषे्ा मुहममद  लस्त भन्ु भएको छः
﴿ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب ىب يب جت حت﴾ 

]يونس: 106[

अि्वः “..अललाहलाई छो्डरे कलहलयै तयस्ता कुनै लिजको 
उपासना निनु्व, जसले न ल्तमीलाई कुनै लाभ पुया्वउन सकछन् 
न हानी पुया्वउन सकछन् । यकद ल्तमीले यस्तो िययौ भने ल्तमी 
अतयािारीहरुमधयेको हुनेछौ । (यपूनुसः १०६)

तयसैिरर अकको सिानमा भन्ु भएको छ : 
﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 
ىئ ىئ یی ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾ 

]األحقاف: 5، 6[

अि्वः “तयस व्यलतिभनदा बढी अतयािारी को होला? जसले 
अललाहलाई छाल्ड यस्तालाई िुहाद्वछ, जसले कयाम्तको 
कदनसमम उनीहरुको प्राि्वनालाई सवीकार िन्व सकदनैन्, 
बरु उनीहरुको पुकारबाट एकदमै अनलभज् छन् र जब 
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 छ मालनसहरुलाई एकलत्र्त िररने छ ्तब लयनीहरु उनीहरुको शत्रु 
हुनेछन् अलन ल्तनीहरुको उपासनाबाट सपष् इनकार िननेछन्।” 
(अल्-अहकारः ५-६) 

अलन अकको ठाउँमा भन्ुभएको छ :
﴿ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴾ ]اجلن: 18[

अि्वः “..मलसजदहरु अललाहकै लालि मात्र हुन्, ्तसि्व 
अललाहको सािमा कुनै अरुको पपूजा निर । (अल्-लजन् : १८)

यस लवियमा अनय कैयौं आय्तहरु छन् ।
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2

दोस्ो प्रमाण

अललाह ्तआलाले सबै लिजहरुलाई छो्डरे उहाँसँि मात्रै 
माग्े र उहाँलाई नै िुहानने आदशे कदनुभएको छ । यस कुराको 
प्रमाण हामीलाई कुर्आनका लनम्न आया्तबाट लमलछः

﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ﴾ ]غافر: 60[

अि्वः “ल्तम्ो पालनक्ता्वको आदशे छ कक ल्तमी मलस्त 
प्राि्वना िर, म ल्तम्ो प्राि्वना सवीकार िननेछु । जो मालनसहरु 
मेरो उपासनाबाट घमण्डले अहकंार िछ्वन्, अल्त नै शीघ्र 
नक्व मा ल्तरसकृ्त भई प्रवेश िननेछन् ।” (िाकरर : ६०)

अकको ठाउँमा भन्ुभएको छ : 
﴿ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴾ ]البقرة: 186[ 
अि्वः “जब मेरा भतिहरुले मेरो बारेमा ल्तमीसँि प्रश्न िछ्वन् 

्त भलनदऊे म अतयन्तै लनकट छु । मलाई पुकानने प्रतयेक व्यलतिले 
जलहले पलन पुकाछ्व, म सवीकार िछु्व । ्तसि्व ल्तनीहरुलाई 
पलन आवशयक छ कक मेरा आदशेलाई मानुन् र मप्रल्त आसिा 
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 छ राखपून्, यही उनीहरुको भलाइको कारण (माि्व) हो ।” (अल्- 

बकरा: १८६)

तयस्तै अकको ठाउँमा अललाह ्तआलाले भन्ुभएको छ:
﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ 

ۉ ې ېې ې ى ى﴾ ]النمل:62[

अि्वः “जब असहाय (लववश) ले पुकाछ्व, उसको पुकारलाई 
कसले सवीकार िरी सङकटलाई हटाइकदनछ र ल्तमीलाई 
ध्ततीको उत्तरालधकारी बनाउँछ? के अललाह ्तआलाको साि 
अरु पलन कोही पपूजय छ? ल्तमीले अतयन्तै कम लशक्षा ग्रहण 
िद्वछौ ।” (अन्-नमल: ६२)

भनाइको ्तातपय्व “के अललाहको सािसािै अरु पलन कोही 
छ, जो उपरोति काय्विन्व सकछ?” ्त यसको उत्तर यो छ कक 
कसैले सकदनै, यस काय्वमा उहाँ एकलो र अलद््तीय हुनुहुनछ । 

अललाह ्तआलाले भन्ुभएको छ: 

﴿ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 
ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴾ ]األعراف: 29[

अि्वः “भलनदऊे, मेरो पालनक्ता्वले मलाई नयायको आदशे 
कदनुभएको छ र प्रतयेक नमाज (सजदा) को समयमा आफनो 
अनुहारलाई सीधा (ककबला ्तर्व ) राख्े िर अलन दीन (धम्व) 
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लाई उहाँकै लालि खास िरेर उहाँलाई पुकार । उहाँले जसरी 
ल्तमीलाई सुरुमा सृलष् िनु्वभएको लियो पुनः तयसैिरी जीलव्त 
हुनेछौ।” (अल्-आरार: २९)

तयसैिरी अकको ठाउँमा भन्ुभएको छ: 
﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ۋ﴾ ]غافر: 65[ 
अि्वः “उहाँ जीलव्त हुनुहुनछ, उहाँ बाहके कोही सतय पपूजय 

छैन ्तसि्व ल्तमी लवशुधिरुपले उहाँको उपासना िददै उहाँलाई 
नै पुकार । सबै प्रशंसा अललाहकै लालि छन्, जो समपपूण्व 
ब्रमहाण्डको पालनहार हुनुहुनछ ।” (िाकरर: ६५)

तयसैिरी यो पलन भन्ुभएको छ: 
﴿ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ﴾ ]األعراف: 65-55[

अि्वः “आफनो पालनक्ता्वसँि उच्च सवरले र लवनम्पपूव्वक 
(लवस्तारै) प्राि्वना िर । वास्तावमा अललाहले सीमा उललङघन 
िननेहरुलाई मायाँ िनु्वहुन् । पृरवीमा सुधार भैसकेपलछ उपद्रव 
निनु्व अलन अललाहसँि ्डर र आशा राखद ैप्राि्वना िददै िनु्व। 
लनःसनदहे, अललाहको अनुकमपा सतकमतीहरुको समीपमा छ ।” 
(अल्-आरार: ५५-५६)
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 छ अबदलुलाह लबन अबबास रलजयअललाहु अनहुमाद्ारा वण्वन 
िररएको छ, उनले भनेः म एक कदन (सवारी साधनमा) 
अललाहको रसपूल  को पछा्डी (बसेको) लिए । उहाँ  ले 
भन्ुभयो:

اللَِّه  َرُسوِل  َخلَْف  "ُكنْت  َقاَل:  َعنُْهَما  اللَُّه  َرِضَي  َعَبّاٍس  بِْن  َعبِْداللَِّه  َعْن 
َه َيْحَفْظك،  ُمك َكِلَماٍت: اْحَفْظ الَلّ ي ُأَعِلّ  يَْوًما، َفَقاَل: “َيا ُغَلِم! إِنّ
اْسَتَعْنت  َوِإَذا  َه،  الَلّ َفاْسأَْل  َسأَْلت  إَذا  ُتَجاَهك،  َتِجْدُه  َه  الَلّ اْحَفْظ 
ِبَشْيٍء  َيْنَفُعوك  أَْن  َعَلى  اْجَتَمَعْت  َلْو  َة  َمّ اْلُ أََنّ  َواْعَلْم  ِه،  ِباَلَلّ َفاْسَتِعْن 
وك  ُه َلك، َوِإْن اْجَتَمُعوا َعَلى أَْن َيُضُرّ َلْم َيْنَفُعوك إَلّ ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُه الَلّ
ْت  ُه َعَلْيك؛ ُرِفَعْت اْلَْقَلُم، َوَجَفّ وك إَلّ ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُه الَلّ ِبَشْيٍء َلْم َيُضُرّ

ُحُف”. َرَواهُ الِتّْرِمِذُيّ الُصّ

अि्वः “ए बच्चा ! म ल्तमीलाई केही उपदशे कदनछु, (ल्तनलाई 
याद राख)। ल्तमी अललाहको आदशेहरुलाई सुरक्षा िर, 
अललाहले ल्तम्ो सुरक्षा िनु्व हुनेछ । ल्तमी अललाहको अलधकार 
(हक) लाई खयाल िर, ल्तमीले उहाँलाई सामुन्े पाउने छौ 
(अिवा उहाँको दयादलृष् र मद्द्त ल्तम्ो सािमा रहनेछ) । जब 
ल्तमी प्रश्न िछयौ (मागछौ) ्त मात्र अललाहसँि माि । जब ल्तमी 
सहाय्ता िाहनछौ ्त मात्र अललाहसँि सहाय्ता माि । अलन 
यो कुरा पलन जालनराख कक यकद समपपूण्व समुदायहरु एकलत्र्त 
भएर ल्तमीलाई राइदा पुया्वउन िाहनछन् ्तब पलन ल्तनीहरुले 
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ल्तमीलाई अललाहले ल्तम्ो भागयमा लेलख कदएकोभनदा धेरै 
राइदा पुया्वउन सकदनैन् र यकद ्ती सबैले ल्तमीलाई हानी 
पुया्वउन एकठ्ा भएपलन, अललाहले ल्तम्ो भागयमा लेलख 
कदएकोभनदा धेरै हानी पुया्वउन सकदनैन् । कलम उठाइ 
सककएको छ र मसी सुककसकेको छ।” (यसलाई लत्रलमजीले बयान 
िरेका छन् र हसन सही भनेका छन् ।) 
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3

्तेस्ो प्रमाण

कुनै व्यलतिले अललाह ्तआलालाई छो्डरे अनय कसैलाई 
िुहाछ्व या अनयसँि मागछ भने तयो कुफ्र र लशक्व मा होलमनछ। 
यो कुरा हामीलाई अललाह ्तआलाले कुर्आनका लनम्न 
आय्तहरुबाट जानकारी कदनुभएको छ:

﴿ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ 
ېئ ېئ ﴾ ]املؤمنون: 117[

जसले पलन अललाहको सािमा कुनै अकको पपूजयलाई पुकाद्वछ, 
जसको बारेमा उसको सािमा कुनै प्रमाण छैन, ्त उसको 
लहसाब उसको पालनक्ता्वलस्त छ । लनश्य नै अवज्ाकारीहरू 
कलहलयै सरल हुने छैनन् । (अल् मुलमनपूनः ११७)

यस आय्तबाट िाहा भयो कक जस कसैले पलन अललाह 
बाहके अनयलाई पुकानने छ अिवा िुहानने छ, तयो काकरर 
(अवज्ाकारी) मधयेको हुनेछ । 

अकको आय्तमा अललाह ्तआलाले भन्ु भएको छः

﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 
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 छ ىئ ىئ یی ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾ 
]األحقاف: 6-5[

अि्वः “तयस व्यलतिभनदा बढी पिभ्रष् को होला? जसले 
अललाहलाई छाल्ड यस्तालाई िुहाछ्व जसले कयाम्तको कदनसमम 
उसको प्राि्वनालाई सवीकार िन्व सकदनैन्, बरु उसको पुकारबाट 
एकदमै अनलभज् छन् । र जब मालनसहरुलाई एकलत्र्त िररने 
छ ्तब लयनीहरु उनीहरुको शत्रु हुनेछन् । अलन ल्तनीहरुको 
उपासनाबाट सपष् इनकार िननेछन् ।” (अल्-अहकार: ५-६)

उपरोति आया्तमा अललाह ्तआलाले यस कुराको पुलष् 
िररकदनु भएको छ कक अललाह बाहके अनयलाई  िुहानने/ पुकानने 
व्यलति भनदा अलधक पिभ्रष् अरू कोही पलन हुन सकदनै । 

अलन अकको ठाउँमा अललाह ्तआलाले मुहममद  लाई 
घोिणा िररकदनको लालि भन्ु भएको छ:

﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴾ ]اجلن:20[

अि्वः “भलनदऊे, म ्त आफनो पालनक्ता्वलाई मात्र पुकाछु्व 
अलन उहाँको सािमा कसैलाई साझी िराउँदनै ।” (अल्-लजन्:२०) 

भनाइको ्तातपय्व मैले अललाहको सािमा अनय कुनै 
प्राणीलाई पुकारेर या िुहारेर अललाहको सािमा कसैलाई 
साझी िराउँदनै ।
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4

िौिो प्रमाण

अललाहले प्रष् िररकदनु भएको छ कक, सृलष्का प्राणीहरुमधये 
उहाँको लनकट जल्तसुकै उच्च दजा्वको र सममाननीय प्राणी 
भएपलन उसले तयही काम मात्र िन्व सकछ जुन काममा अललाहले 
उसलाई सक्षम बनाउनु भएको छ अलन ऊ अललाहमै आलश्र्त 
हुनछ । तयस्तै मानव जा्तीमा पलन तयही लनयम लािु हुनछ । 
जल्त उच्च दजा्वका मालनस भएपलन अनय मानव झैं खानपान, 
रोि-व्यालध, मृतयु आकद जस्ता प्राकृल्तक लनयम लािु हुनछ । 
यसको प्रमाण हामीलाई कुर्आनका लनम्न आय्तहरुबाट लमलछ:

﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے﴾ ]فاطر: 15[ 

अि्वः “ए मानव ! ल्तमीहरु अललाहमालि आलश्र्त (लभकारी) छौ 
र अललाह लनसपृह अलन सव्विुण समपन् हुनुहुनछ ।” (राल्तर: १५)

तयस्तै अललाहले मपूसा अलैलहससलामको भनाइलाई 
कुर्आनमा यसरी उदघृ्त िनु्वभएको छ:

﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ ]القصص: 24[

अि्वः “(मपूसाले भने) ह ेपालनक्ता्व ! ्तपाईंले मेरो लनलम्त 
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 छ जे जल्त कृपा प्रदान िनु्वहुनछ, मलाई तयसको आवशयक्ता छ । 
(अल्-कसस: २४)

तयसैिरी इब्राहीम अलैलहससलामको भनाइलाई पलन 
अललाहले कुर्आनमा नकल िददै भन्ु भएको छ: 

﴿ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾ ]الشعراء: 80[

अि्वः “जब म लबरामी हुनछु ्त उहाँ (अललाह) ले नै मलाई 
लनको पानु्वहुनछ ।” (अशशुअरा: ८०)

अललाह ्तआलाले ईसा र मररयम (अलैलहमससलाम) को 
बारेमा पलन भन्ुभएको छ, उनीहरु दबुैले खाना खानिे । 

﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
ۋۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې 

ى ى ائ ائ ەئ﴾ ]املائدة: 75[
अि्वः “मररयम पुत्र (ईसा) मसीह ्त अललाहका सनदषे्ा मात्र 

हुन्, अरु केही होइनन्। उनीभनदा पलहले पलन धेरै सनदषे्ाहरु 
आइसकेका छन् र उनकी आमा सतयवादी (पलवत्र) लिइन, 
दबुैले खाना खानिे । हरे, हामीले कसरी उनको सामु प्रमाण 
प्रस्तु्त िछयौ । रेरी लविार िर ्त लयनीहरु कसरी तयसलाई 
इनकार िछ्वन् । (अल्-माइदा:७५) 

उनीहरुकै समबनधमा सपूरह अल्-माइदामै  अललाह ्तआलाले 
भन्ु भएको छ: 
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﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾ ]املائدة: 17[

अि्वः “ल्तमी भलनदऊे, यकद अललाहले मररयम पुत्र ईसा, उनकी 
आमा र पृरवीका समपपूण्व मालनसहरुलाई नष् िन्व िाहनुहुनछ भने, 
उहाँको अिा्डी कसको के लागछ? (अल्-माइदा: १७) 

खाना खाने र हह्ंड्ुडल िनने समबनधमा अरु सनदषे्ाहरुको 
बारेमा पलन अललाहले भन्ु भएको छ: 

﴿ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 
ائ ەئ ەئوئ﴾ ]الفرقان: 20[

अि्वः “हामीले ल्तमीभनदा पलहले जल्त सनदषे्ाहरु पठाएका 
छौं, ्ती सबैले खाना खानिे र बजारमा हह्ंड्ुडल िद्विने ।” (अल्-

रुका्वन: २०)

अलन्तम सनदषे्ा मुहममद  को बारेमा अललाहले भन्ु 
भएको छ: 

﴿حئ مئ ىئ يئ ﴾ ]الزمر: 30[

अि्वः “(ए सनदषे्ा !) लनश्य नै ल्तमी पलन मननेछौ र लयनीहरु 
पलन मननेछन् ।” (अज्ुमर: ३०)

अललाहको िाहना लबना कुनै पलन काम हुन सकदनै भन्े 
कुरा कुर्आनले यसरी प्रमालण्त िरेको छ : 
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 छ ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴾ ]الكهف: 23[ 
अि्वः “कुनै कामको बारेमा कदालप नभन्ु कक म यसलाई 

भोलल िननेछु । (तयसो भनछौ भने सािसािै) यकद अललाहले 
िाहनु भयो भने (इन् शा अललाह) भनेर मात्र भन । अलन जब 
अललाहको नाम ललन लबस्वनछौ ्त याद आएपलछ नाम ललइहाल 
र भनद ैिर, आशा छ मेरो पालनक्ता्वले मलाई यसभनदा पलन 
बढी माि्वदश्वन िनु्वहुनेछ ।” (अल्-कहर: २३-२४)

सपूरह कहरमै अललाहले अकको ठाउँमा भन्ुभएको छ: 
﴿يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت متىت يت جث مث ىث يث حج 

مج جح مح جخ حخ مخ جس﴾ ]الكهف: 110[
अि्वः “ल्तमी भलनदऊे, म ल्तमीहरु जस्तै एउटा मालनस हु,ँ 

्तर (ररक यो छ कक) मल्तर “वह्ी”(ईशवाणी) उ्ताररनछ कक 
सबैको पपूजा योगय एउटै पपूजय मात्र हुनुहुनछ । ्त जसले पलन 
आफनो पपूजयसँि साक्षतकारको आशा राखदछ, तयसले असल 
कम्व िरोस् र आफनो पालनक्ता्वको उपासनामा अरु कसैलाई 
साझी नबनाओस् । (अल्-कहर: ११०)

केही सनदषे्ाहरुलाई उनका समुदायका मालनसहरुले 
एकेश्वरवादको लनमनत्र कदने क्रममा हतया पलन िरेका लिए । 
यसको प्रमाण अललाह ्तआलाले यसरी कदनु भएको छ: 
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﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې﴾ ]البقرة: 87[

अि्वः “...्तर जब कुनै सनदषे्ाले ल्तमीहरुल्तर तयस्ता 
कुराहरु ललएर आए, जो ल्तमीहरुलाई मन पददैनरयो ्तब 
ल्तमीहरु अहकंार िययौ अलन केहीलाई झुटा भनयौ र केहीको 
हतया पलन िययौ ।” (अल्-बकरह: ८७) 

उपरोति प्रमाणहरुबाट हामीहरु यस लनष्कि्वमा पुगछौं 
कक, दआु, िुहार, पुकार र पपूजा-उपासनाका हरेक प्रकारका 
कामहरु एकलो अललाह ्तआलाको लालि मात्र िररनुपछ्व । 
ककनकक, उहाँ एकलो रब (पालनक्ता्व) हुनुहुनछ र प्रतयेक काम 
िन्वसके् सामरय्ववान एवं सक्षम हुनुको सािसािै सबै लिजलाई 
आफनो अलधनमा राख्ुभएको छ । सृलष्का प्राणीहरुमधये कोही 
पलन उपरोति काममा सक्षम छैनन् । यसको प्रमाण अललाहले 
कुर्आनमा यसरी कदनुभएको छ: 

﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې  
ى  ى ائ ائ ەئ﴾ ]األعراف: 194[

अि्वः “वास्तवमा ल्तमीले अललाहलाई छा्डरे जसलाई 
पुकाद्वछौ, ल्तनीहरु ल्तमीहरु जस्तै भति (उपासक) हुन् । ल्तमी 
सतय छौ भने ल्तमीले ल्तनीहरुलाई पुकार ्ताकक ल्तनीहरुले 
ल्तम्ो कामना पुरा िरुन् ।” (अल्-आरार: १९४)
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 छ तयस्तै अकको आय्तमा अललाहले उदाहरण दददं ै भन्ु 
भएको छ:

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤڤ ڤ ڦ ڦ﴾ ]احلج: 73[
अि्वः “ए मानवहरु ! एउटा उदाहरण वण्वन िररंदछै, 

तयसलाई धयानपपूव्वक सुन । अललाह बाहके जसलाई ल्तमीले 
पुकाद्वछौ ल्तनीहरुले एउटा हझंिा पलन सृलष् िन्व (बनाउन) 
सकदनैन् । िाह े तयसको लनलम्त सबै एकलत्र्त ककन नहोउन् 
र यकद हझंिाले उनीहरुलस्त कुनै लिज खोसेर लैजानछ भने 
तयसबाट ल्तनीहरु खोलसएको लिजलाई छो्डाउन पलन 
सकदनैन्। यािक ्त कमजोर छ नै, जससँि यािना िररनछ ऊ 
झनै कमजोर (असहाय) छ । (अल्-हज्: ७३)

अललाहले असल भतिहरुको ििा्व िददै उनीहरुले माग्े सही 
दआुलाई यसरी बयान िनु्वभएको छ:
﴿ې ې ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴾ 

]الفرقان: 65[

अि्वः “र जसले यो दआु िछ्वन् कक ए हाम्ो पालनक्ता्व! 
नक्व को या्तनालाई हामीदलेख टाढा िररकदनुस् । पकै् पलन 
नक्व को या्तना अतयन्तै कष्दायक छ।” (अल्-रुका्वन: ६५) 
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5

पाँिौं प्रमाण

अललाह ्तआलाले हामीलाई जानकारी कदनुभएको छ कक 
उहाँका समपपूण्व सनदषे्ाहरु, रररस्ताहरु र सदािारी भतिहरु 
सबै ककलसमका कामहरु र आवशयक्ताको पपूर्त्वकोलालि अललाह 
्तआला बाहके अनय कसैलाई िुहाददैनन् । तयसैले हामीले पलन 
उनीहरुको अनुसरण िनु्व पद्वछ ।  

सनदषे्ाहरूले लवलभन् ककलसमका समसयाहरुमा अललाहलाई 
नै िुहारेको प्रमाणहरु कुर्आनले सवयं िवाही कदनछ । सनदषे्ा 
यपूनुस अलैलहससलाम माछाको पेटमा हुदँाको घटनाबारे 
ब्ताउँद ैअललाह ्तआलाले भन्ु भएको छ: 

﴿ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ ]األنبياء: 88-87[

अि्वः “अलन माछावाला (यपूनुस अलैलहससलाम) लाई समझ,  
जब उनी क्रोलध्त भएर हह्ंड,े अलन ठानेका लिए कक हामीले 
उनलाई समातदनैौं । अन्त्तः उनले अँधयारोबाट पुकाररहाले, 
(ए अललाह !) ्तपाईं बाहके अरु कोही सतय पपूजय छैन । ्तपाईं 
पलवत्र हुनुहुनछ, लनःसनदहे म अपराधी छु ।” (अल्-अलमबया: ८७)
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 छ तयसैिरी अललाहले जकरीया अलैलहससलामको बारेमा 
भन्ु भएको छ: 

﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ 
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ 
ۇئ﴾ ]األنبياء: 90-89[

अि्वः “अलन “जकरीया”(अलैलहससलाम) लाई याद िर, जब 
उनले आफनो पालनक्ता्वलस्त प्राि्वना िरे, ए मेरो पालनक्ता्व ! 
मलाई एकलै नछाडनुस्। ्तपाईं सबैभनदा राम्ो वाररस (रक्षक) 
हुनुहुनछ। हामीले उनको प्राि्वना सवीकार िरेर उनलाई 
“यह्ा”(अलैलहससलाम) प्रदान ियछौं, उनकी पत्ीलाई उनको 
लालि सुधाररकदयौं । यी पुनी्त मालनसहरु सतकम्वल्तर ह्तार 
िद्विे र हामीलाई आशा अलन ्डरको साि पुकाद्विे र हाम्ा 
समक्ष क्षमायािना िद्विे । (अल्-अलमबया: ८९-९०) 

तयसैिरी अययपूब अलैलहससलामको समबनधमा अललाहले 
भन्ु भएको छ । जब उनले आफनो पालनक्ता्वलस्त प्राि्वना 
िददै भने: 

﴿ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چ چ﴾ ]األنبياء: 84-83[
अि्वः “अययपूब (अलैलहससलाम) को अवसिालाई पलन समरण 
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िर जब उनले आफनो पालनक्ता्वलस्त प्राि्वना िरे कक मलाई यो 
रोि लािेको छ र ्तपाईं सबैभनदा धेरै दयावान हुनुहुनछ । अ्तः 
हामीले उनको प्राि्वना सवीकार ियछौं अलन उनलाई जो कष् 
लियो तयो पलन समाप्त िररकदयौं र उनलाई पररवार प्रदान 
ियछौं सािै तयस्तै अरु पलन लवशेि कृपा प्रदान ियौं । ्ताकक 
सच्चा भतिहरुको लालि लशक्षाप्रद होस् । (अल्-अलमबया: ८३-८४) 

अकको ठाउँमा रररस्ताहरुको पुकारलाई अललाह ्तआलाले 
यसरी वण्वन िनु्व भएको छ:
﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ې ى ى ائ ائەئ   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ﴾ ]غافر: 8-7[

अि्वः ..........“(अललाहको हसंहासन) अश्वलाई उठाएका 
र तयसको आसपासका रररश्ताहरू आफनो पालनक्ता्वको 
मलहमािान प्रशंसाका सािसािै िद्वछन्, तयसमालि आसिा 
राखछन् अलन आसिावान (ईमानवाला) हरुको लालि क्षमायािना 
िद्वछन्। (भनदछन्) ए हाम्ो पालनक्ता्व ! ्तपाईंले प्रतयेक लिजलाई 
आफनो दया र ज्ानले घेनु्वभएको छ । ्तपाईं उनीहरुलाई क्षमा 
िररकदनुस् जसले क्षमा मागदछन् अलन ्तपाईंको माि्वको अनुसरण 
िद्वछन् र ्तपाईंले उनीहरुलाई नक्व को या्तनाबाट पलन सुरलक्ष्त 
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 छ राख्ुस् । ए हाम्ो प्रभु! ्तपाईंले उनीहरुलाई सदवै रहने सवि्वमा 
लैजानुस्, जसको वादा ्तपाईंले उनीहरुलस्त िनु्वभएको छ र 
उनका पपूव्वज, पत्ीहरु र सन्तानहरुमधयेबाट पलन ्ती सबैलाई 
जो सदािारी छन् । लनःसनदहे ्तपाईं प्रभावशाली एवं ्ततवज्ानी 
हुनुहुनछ । (िाकरर: ७-८)

इब्े अबबास रलजयअललाहु अनहुमाले बयान िनु्वभएको छ: 
बदरको कदन अललाहको सनदषे्ा  ले भन्ु भयो :
قال النبي  يوم بدر: »اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت 
»سيهزم  يقول:  وهو  فقال: حسبك فخرج  بيده  بكر  أبو  فأخذ  تعبد«،  لم 

اجلمع ويولون الدبر«.

अि्वः “ए अललाह! म ्तपाईंको करार र वादाको वास्ता 
(कसम) खानछु, यकद ्तपाईंले िाहनुहुनछ (कक यी अवज्ाकारीहरु 
लवजयी होउन् ्त मुसलमानहरु समाप्त भएपलछ) ्तपाईंको 
उपासना हुनेछैन ।” 

यो भनाइ सुनेर अबपू बक्र रलजयअललाहु अनहुले उहाँ  
को हाि िामेर भन्ुभयो: बस िनु्वस् (रुकु्स्) ए अललाहको 
सनदषे्ा ! तयसपलछ उहाँ आफनो खेमा (्तमबु) बाट बालहर 
आउनु भयो अलन उहाँले कुर्आनको यो आय्त पढद ैहुनुहुनरयो:

﴿ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾ ]القمر:45[ 

अि्वः “लछटै् नै काकरर (नालस्तक) समपूहको हार हुनेछ र 
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उनीहरू लपठपूँ रका्वएर भाग्ेछन् । [(अलकमर:४५) सहीह बुखारी: 

४८५९]

हाकरज इब्े हजर असकलानीले रतहुल् बारीमा बयान 
िरेका छन् र ्तबरानीमा हसन सनदको साि छ। अबदलुलाह 
इब्े मसऊद रलजयअललाहु अनहुले भन्ु भएको छः हामीले कुनै 
यस्तो इलल्तजा (अतयालधक लवनम््ताको सािमा दआु) िनने 
व्यलति पाएनौं जो आफनो हराएको लिजको माि िरररहकेो 
होस् र तयो मुहममद  को इलल्तजा (दआु) भनदा धेरै सख्त 
होस् । जो उहाँले बदरको कदन आफनो पालनक्ता्वसँि यी 
शबदहरुमा दआु िरररहनु भएको लियो: 

ي أَْنُشُدَك َما َوعّدتني«. ُهمَّ ِإنِّ »اللَّ

अि्वः “ए अललाह ! ्तपाईंले मसँि िरेका वादाको वास्ता 
कदएर ्तपाईंसँि इलल्तजा (माि) िद्वछु ।” (रतहुल बारी: ७/२२५) 

तयसैिरी अबदलुलाह इब्े मसऊद रलजयअललाहु अनहुले 
भन्ुभएको छ: जब बदरको कदन हाम्ो मुठभे्ड भयो, ्त 
अललाहको रसपूल  नमाजको लालि उलभनु भयो । ्तब मैले 
दखेे कक उहाँ कुनै हकदारले आफनो हकको लालि िनने इलल्तजा 
(माि) भनदा कैयौं जयादा आफनो पालनक्ता्वसँि माि र दआु 
िरररहनु भएको लियो :
ُهمَّ  ي أَْسأَُلَك َما َوَعْدَتِني، اللَّ ُهمَّ ِإنِّ ي أَْنُشُدَك َوْعَدَك َوَعْهَدَك، اللَّ ُهمَّ ِإنِّ »اللَّ
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 छ َة َوْجِهِه  ِإْن ُتْهِلْك َهِذِه اْلِعَصاَبَة ل ُتْعَبْد ِفي اَلْرِض«، ثُمَّ الْتََفَت ِإلَيْنَا َكَأنَّ ُشقَّ
َة«. الَْقَمُر، َفَقاَل: »َهِذِه َمَصاِرُع اْلَقْوِم اْلَعِشيَّ

 अि्वः “ए अललाह ! म ्तपाईंको एक्ता र वादाको वास्ता 
कदनछु । ए अललाह ! तयो लिज मागछु, जसको वादा ्तपाईंले 
मसँि िनु्वभएको छ । ए अललाह ! यकद ्तपाईंले यो सानो 
समपूहलाई बबा्वद िनु्वभयो भने धर्तीमा ्तपाईंको उपासना 
हुनेछैन।”तयसपलछ उहाँ  हामील्तर रक्व नुभयो ्त उहाँको 
अनुहार उजयालो (िनद्रमाको टुक्रा) जस्तो दलेखनरयो । अलन 
रेरी उहाँ  ले भन्ुभयो: “आज यो ठाउँ (कुरैश) समुदायको 
पराजयको ठाउँ हुनेछ ।” ( सुनन नसाई १०३६७)  

यसै समबनधमा अबदलुलाह लबन मसऊद रलजयअललाहु 
अनहुद्ारा वरण्व्त छ, उनले भनेका छन्:
َك ِإْن ُتْهِلَك َهِذِه اْلِعَصاَبَة ل ُتْعَبُد«،  ُهمَّ ِإنَّ ي أَْنُشُدَك َما َوَعْدَتِني، اللَّ ُهمَّ ِإنِّ »اللَّ

ًة«. َما أَْنُظُر ِإَلى َمَصاِرِع اْلَقْوِم َعِشيَّ ثُمَّ الْتََفَت َكَأنَّ َوْجَهُه الَْقَمُر، َفَقاَل: »َكأَنَّ
अि्वः “ए अललाह ! म ्तपाईंको वादाको वास्ता कदनछु । ए 

अललाह ! यकद ्तपाईंले यो सानो समपूहलाई बबा्वद िनु्वभयो 
भने धर्तीमा ्तपाईंको उपासना िररनेछैन ।”तयसपलछ उहाँ 
ररक्व नुभयो ्त उहाँको अनुहार िनद्रमा झैं लागरयो । अलन रेरी 
उहाँ  ले भन्ुभयो: आज मैले (कुरैश) समुदाय परास्त हुने 
ठाउँ दलेखरहकेो छु ।” ( ्तबरानी १०२७०)
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6

छैठौं  प्रमाण

 समपपूण्व ब्रमहाण्ड र तयसमा पाइने सबै लिजहरु अललाहकै 
हुन् । सबै लिज उहाँकै हा्तमा छन् र उहाँकै िाहनानुसार 
पररिालन हुनछन् । तयसैले अललाहलाई नै िुहानु्व पद्वछ, 
ककनकक पुरै ब्रमहाण्ड र तयस लभत्रका प्राणीहरु उहाँकै भएकोले 
उहाँकै आदशेले िलछन् अिवा सबैमालि उहाँकै आदशे लािु 
हुनछ । यसको बारेमा कुर्आनले यसरी िवाही कदएको छ:

﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ﴾ ]طه: 5- 6[

अि्वः “रहमान (अललाह) अश्व (उच्चासन) मालि लवराजमान 
हुनुहुनछ । जे जल्त आकाशहरुमा, धर्तीमा र यी दबुैलबि छन् 
र जे जल्त धर्तीमुनी छन्, सबै उहाँकै हुन् । (्ताहाः ५-६)

अकको ठाउँमा भन्ु भएको छ: 
﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾ ]احلديد: 4[
अि्वः “उहाँ (अललाह) लाई िाहा छ जे जल्त लिज धर्तीमा 

प्रवेश िद्वछ र जे जल्त तयसबाट लनसकनछ, अलन जे जल्त 
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 छ लिजहरु आकाशबाट झद्वछ र तयसमा िढदछ । र ल्तमी जहाँ 
भएपलन उहाँ ल्तम्ो सािमा हुनुहुनछ, जे जल्त कामहरू ल्तमीले 
िद्वछौ, सबै दखे्ुहुनछ । (अल्-हदीद: ४) 

उपरोति आय्तमा अललाह ल्तम्ो सािमा हुनुहुनछ को 
्तातपय्व सशरीर नभइ ज्ान, दलृष् र मद्द्तद्ारा सािमा हुनु हो। 
(अनुवादक)

अललाह बाहके अरुलाई िुहानने कुराको खण्डन िददै 
अललाहले भन्ु भएको छ: 
﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱں ں ڻ ڻ ڻ﴾ ]فاطر: 14[

अि्वः“यकद ल्तमीले उनीहरुलाई पुकाछयौ भने उनीहरुले 
ल्तम्ो पुकार सुनदनैन् र (मालनललउँ) सुलनहालेछन् भने पलन 
ल्तम्ो कुरालाई सवीकार िन्व सकदनैन् । अलन कयाम्तको 
कदन उनीहरुले ल्तम्ो यस साझेदारीपपूण्व कामकुराबाट इनकार 
िननेछन् र ल्तमीलाई अललाहले झैं अरु कसैले खबर कदनेछैन ।” 
(राल्तरः१४)

अललाह सव्विुण समपन् भएको कुरा पलन कुर्आनमा 
ब्ताउनु भएको छ: 

﴿پ پ﴾ ]اإلخالص: 4[
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अि्वः “अललाह लनरपेक्ष (सव्विुण समपन्) हुनुहुनछ ।”  
(अल्इखलास: २) 

“अससमद” (लनरपेक्ष) कसैबाट कुनै लिजको आशा िन्व नपनने 
हरेक लिजले पररपपूण्व ्तर ब्रमहाण्डका सबै सृलष्हरु उहाँलस्तै 
आपेलक्ष्त छन् ।
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7

सा्तौं प्रमाण

अललाह ्तआलाले आफना सनदषे्ाहरु र रसपूलहरुको बारेमा 
भन्ु भएको छ: कलहलेकाहीं उनीहरुले आफना मालमलाहरुमा 
अललाहलस्त इलल्तजा (अतयालधक प्राि्वना) र आफनो ्तर्व बाट 
पपूण्व प्रयत् िरे ्तर तयो प्राि्वना सवीकार िररएन अलन उनीहरुको 
िाहना पुरा भएन । जस्तैः मुहममद  को बारेमा अललाह 
्तआलाले भन्ु भएको छ : 
﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ﴾ 

]القصص: 56[

अि्वः “ल्तमीले जसलाई िाहनछौ माि्वदश्वन िन्व सकदनैौ, 
बरु अललाहले जसलाई िाहनु हुनछ तयसलाई माि्वदश्वन 
िनु्वहुनछ । माि्वदश्वन पाउने मालनसहरुलाई उहाँले राम्री 
लिन्ुहुनछ ।” (अल्-कसस: ५६)

तयस्तै अकको ठाउँमा भन्ु भएको छ: 
﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺ﴾ ]التوبة: 80[

अि्वः “ल्तमीले उनीहरुको क्षमायािनाको प्राि्वना िर या 
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 छ निर, यकद ल्तमीले सत्तर पटक उनीहरुको लालि क्षमाको 
प्राि्वना िछयौ भने पलन अललाहले उनीहरुलाई क्षमा िनु्वहुने 
छैन ।” (अत्तौबा: ८०)

अलन सनदषे्ाहरुको सािसािै आसिावान (मोलमन) हरुलाई 
पलन उपदशे दददं ैभन्ु भएको छ: 

﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾ ]التوبة: 113[

अि्वः “सनदषे्ाहरु र अनय आसिावानहरुलाई उलि्त छैन कक 
मुलश्रक (बहुदवेवादी) हरुको लालि क्षमायािना िरुन्, यद्यलप 
ल्तनीहरु नलजकका ना्तेदार नै ककन नहोउन् ।  जबकक ल्तनीहरु 
नक्व वासी हुन् भन्े कुरा सपष् भैसकेको छ ।” (अत्तौबा: ११३)

जब इब्राहीम अलैलहससलामले आफनो बुवाको क्षमाको 
लालि प्राि्वना िददै हुनु हुनरयो ्त अललाह ्तआलाले उहाँलाई 
मनाही िरेको कुरा कुर्आनमा यसरी वण्वन िनु्व भएको छ: 

﴿ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک﴾ ]التوبة: 114[

अि्वः “इब्राहीमले आफनो लप्ताको लनलम्त क्षमायािना 
िरेको कुरा ्त एउटा बािाको कारणले लियो, जुन उनले उनी 
(लप्ता) सँि िरेका लिए ्तर जब उनलाई िाहा भयो, उनी 
(लप्ता) अललाहका शत्रु हुन् ्त उनीबाट अलि भए । लनःसनदहे 
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इब्राहीम (अलैलहससलाम) धेरै कोमल हृदयका र सहनशील 
लिए । (अत्तौबा: ११४)

इब्राहीम अलैलहससलामको दआु सवीकार निररएको कुरा 
सव्वलवकद्त नै छ । 

तयस्तै नपूह अलैलहससलामको बारेमा पलन कुर्आनमा 
अललाहले भन्ु भएको छः 

﴿ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب 
جتحت  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ﴾ ]هود: 47-45[

अि्वः “नपूहले आफनो पालनक्ता्वलाई पुकाददै भने: ए 
पालनक्ता्व मेरो छोरा ्त मेरो पररवारमधयेको हो । लनःसनदहे 
्तपाईंको वािा पपूण्वरुपमा सतय छ र ्तपाईं सबै हाककमहरुको 
हाककम हुनुहुनछ । अललाहले भन्ुभयोः ए नपूह ! लनःसनदहे तयो 
ल्तम्ो पररवारमधयेबाट होइन, उसको काम पपूण्वरुपले िल्त 
छ। ल्तमीले कदालप तयस्तो लिज माग्ु हुदँनै जसको ल्तमीलाई 
अललकल्त पलन ज्ान छैन । म ल्तमीलाई नसीह्त कदनछु, ल्तमी 
मुख्वहरुमधयेको नहोऊ ।” (हूदः ४५-४७) 

यल्त कुराहरु सपष् जानकारी भैसकेर पलन अललाह बाहके 
अरुलाई कसरी पुकान्व या िुहान्व सककनछ? 
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 छ उहुदको ल्डाइलाई हरेौं, अललाहको रसपूल  को ने्तृतवमा 
उहाँका सािीहरु बहुदवेवादीहरुमालि लवजय प्राप्त िन्व 
िाहनिे । यसको लालि यिासमभव श्रो्त, साधन र ्तररका 
पलन अपनाएका लिए, ्तर सरल्ताको अलन्तम सीमासमम 
पुग् सकेनन् । अललाह ्तआलाले यस समबनधमा सपूरह आले 
इम्ानमा कैयौं आय्तहरु अव्तरर्त िनु्वभएको छ, जसमा 
सरल्ता पाउन नसकु्को कारण र मुसलमानहरूको लालि 
उपदशेपपूण्व कुराहरु छन् । 

तयस्तै लसफरीनको युधिमा अलल लबन् अबी ्ताललब 
रलजयअललाहु अनहुको सािमा जो घटना घट्ो तयो पलन 
लविारणीय छ । उहाँ (अली) ले लवपक्षी समपूहमालि लवजय 
प्राप्त िन्वको लालि सकदो कोलसस िनु्वभयो ्तर उहाँको िाहना 
पुरा हुन सकेन । 

हुसैन लबन अली रलजयअललाहु अनहुमाको घटनाको बारेमा 
लविार िरौं, (करबलाको मैदानमा) उहाँ र उहाँका आरन्त  
एवं लनकटसि व्यलतिहरु सवयं आरपू  र आफना घरपररवारको 
बिाउ िददै ल्ड े्तर न सवयं आरपू  बचन सके न अरुलाई बिाउन 
सके । 

कहाँ छन्? जसले अललाहलाई छो्डरे अली र हुसैन 
रलजयअललाहु अनहुमालाई िुहाछ्वन् । जसले सवयं आरपू  र 
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आफनो पररवारलाई बिाउन सकेनन्, अललाहद्ारा लेलखएको 
भागयलाई टालन सकेनन् ्त ल्तमीहरूको समसया कसरी 
समाधान िररदलेान्? उपरोति घटना ्त सबैलाई िाहा भएकै 
कुरा हो र प्रमाण पलन हो, जसलाई खण्डन िन्व समभव नै छैन । 

अली र हुसैन रलजयअललाहु अनहुमाले दखु-कष्को समयमा 
अललाहलाई नै पुकािने र उहाँलस्तै सहाय्ता मागिे भन्े कुरामा 
पलन कुनै सनदहे छैन । तयसैले उनीहरुलस्त प्रेम िनने, उनीहरुलाई 
सममान र मायाँ िननेहरुमालि पलन अलनवाय्व छ कक उनीहरुको 
अनुसरण िरुन् र तयही बाटो अपनाउन जसलाई अली र हुसैन 
रलजयअललाहु अनहुमाले अपनाएका लिए ।

आश्य्व लागदो कुरो के छ भने, केही मालनसहरु मक्ाको 
हरम मलसजदमा काबाको छेउँमा हुदँाहुदँ ै पलन उठदा, बसदा 
या कुनै काम िदा्व “या अली”(ए अली) भनेर पुकाछ्वन् । कुनै 
लवद्ानले उनीहरुको यस्तो पुकार सुनेर सोधेः यकद ्तपाई 
कसैको घरमा हुनुहुनछ र तयही घरबाटै ्तपाईंलाई कुनै सामान 
िालहएको छ भने तयही घरको माललकलस्त माग्ु हुनछ या 
लछमेकीको पासमा िएर माग्ु हुनछ? उनीहरुले उत्तर कदए कक 
हामीले तयही घरमाललकलस्तै मागछौं । लविार िनु्वस् ल्तनले 
नकान्व सकेनन्, आलखर ल्तनलाई सच्चाइ सवीकार िनु्व नै पयको । 
यसै सनदभ्वमा अललाह ्तआलाले भन्ु भएको छ : 
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 छ ﴿ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴾ ]اإلسراء: 57[
अि्वः “जसलाई लयनीहरु पुकाछ्वन्, उनीहरु सवयं आफनो 

पालनक्ता्वको सामीपयको खोजीमा रहनछन् कक उनीहरुमधये 
को अलधक लनकट हुनसकछ। उनीहरु सवयं उहाँको दयाका 
आशामा रहनछन् र उहाँको दण्डलस्त भयभी्त रहनछन् । 
लनःसनदहे ल्तम्ो पालनक्ता्वको दण्ड ्डनु्वपनने लिज हो। (अल्-

इस्ा: ५७) 

एउटा अकको उदाहरण प्रस्तु्त िद्वछु, जसबाट उपरोति 
कुराहरुलाई समझन अझ सलजलो हुनेछ । अललाहले एक जना 
मालनसलाई अतयालधक धनवान बनाउनु भएको छ, धनको 
सािसािै अललाहले उसलाई सन्तान पलन कदनुभएको छ । 
उसले सधै छोराछोरीलाई भन्े िछ्वः ए मेरा पयारा बच्चाहरु! 
जब ल्तमीहरुलाई खाने लपउने लिज, पैसा, लत्ता कप्डा र 
अनय लिजहरु आवशयक पछ्व, ्त मसँि नै माग्ु जे मागछौ म 
ल्तमीहरुलाई कदनेछु । ्तर बच्चाहरुले आफनो बाबुसँि नमािेर 
लछमेकीहरुको पासमा िएर मागछन्। ्त आरै लविार िनु्वस् 
ल्तनीहरुको यस्तो काम लववेकपपूण्व छ या लववेकहीन? यो 
उदाहरण ्त सृलष्का प्राणीहरुको हो । अललाह जो सव्वलोकको 
माललक, जीवन ्तिा मृतयुदा्ता, सबैको अन्दा्ता, पपूण्व ज्ानी, 
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सबैभनदा लनकटसि र हरेक लिजले पररपपूण्व हुनुहुनछ, उहाँलाई 
छो्डरे अनयसँि माग्ु, पुकानु्व, िुहानु्व कसरी उलि्त हुन सकछ र 
कसरी लववेकपपूण्व मालननछ? 

तयसैले भतिमालि अलनवाय्व छ कक उसले आफना समपपूण्व 
दखु-कष् हटाउन र आवशयक्ता पपूर्त्विन्व सबैका पालनक्ता्व, 
समसया समाधानक्ता्व सहयोिी र दा्ता अललाहको शरणमा 
जाओस्। 

केही मालनसहरु अललाह बाहकेलाई पुकानने समबनधमा 
सनदषे्ाहरु (अलमबया) अलैलहमुससलाका िमतकारहरुको प्रमाण 
कदनछन् । जस्तैः मपूसा अलैलहससलामले ढुङिामा हान्ु हुनरयो ्त 
तयसबाट पानीको मपूल रुटरयो । तयस्तै ईसा अलैलहससलामले 
मृ्तकलाई लजउँदो िराउनु हुनरयो अलन जनमजा्त अनधो र 
कोरको रोिीलाई लनको पानु्वहुनरयो । आकद....

उनीहरुको यस भनाइ (शंका) लनम्न कारणले िल्त प्रमालण्त 
हुनछ ।

(क) सनदषे्ाहरु (अलमबया) अलैलहमुससलामका िमतकारहरु 
उनको आफनो ्तर्व बाट नभइ अललाहको ्तर्व बाट हुनरयो। 
जस्तै अललाह ्तआलाले कुर्आनमा भन्ुभएको छ: 

﴿ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ 
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 छ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴾  

]آل عمران: 49[

अि्वः “अलन उनी (ईसा) इस्ाईलका सन्तानल्तर 
सनदषे्ा (रसपूल) भएर जानेछन् । (भन्ेछन्) म 
ल्तमीहरुको पासमा ल्तम्ो प्रभु (पालनक्ता्व) को 
्तर्व बाट लनशानी ललएर आएको छु । म ल्तम्ो लालि 
माटोको पंक्षीको जस्तो आकार बनाउँछु, अलन तयसमा 
रुकछु, तयो अललाहको आदशेले (साँच्चै) पंक्षी हुनेछ र 
मैले अललाहको आदशेले जनमैदलेखको अनधो र कोरको 
रोिीलाई लनको पाररकदनछु अलन मृ्तकलाई पलन 
जीउँदो पाररकदनछु । (आले इम्ान:४९) 

उपरोति आय्तबाट िाहा भयो कक सनदषे्ाहरुले 
सवयं आफनो मजतीले केही िददैनिे। तयसैले भतिमालि 
अलनवाय्व छ कक उनै अललाहलस्त मात्रै मािुन् जसले 
सनदषे्ाहरुलाई िमतकार कदएका लिए । 

(ख) सनदषे्ाहरुले पलन अललाह ्तआलालस्त नै मागिे भन्े कुरा 
पलन उपरोति आय्तबाट प्रमालण्त भैसकेको छ । तयसैले 
ए मानवहरु! ल्तमीहरुले पलन सनदषे्ाहरुको अनुसरण 
िर। ककनकक ल्तनीहरु उत्तम आदश्व र नमपूना हुन् । 



47
एकमात्र प्रभु अल्ाहको आ

श्रय ल्नु आ
वशयक छ

(ि) अललाह बाहके अरुलस्त माग्े र उनीहरुलाई िुहानने 
काम अवैध भएको कुरा उपरोतिमा प्रस्तु्त िररएका 
प्रमाणहरु एकदमै सपष् छन्, यल्तमात्र नभइ जुन 
काममा मालनसलाई सवयं िन्वसके् छुट छ तयसको 
बारेमा पलन अललाहकै नाम ललएर उहाँको मद्द्तको 
आशा राखद ैसुरु िनु्वपनने आदशे छ । 

अबपू जारर मुहममद अलबाककर रलहमहुललाहद्ारा वरण्व्त 
छ, उनले भनेका छन्ः जस कसैलाई पलन सृलष्का कुनै प्राणीको 
सहाय्तको जरुर्त पछ्व, उसले अललाह ्तआलाकै नामबाट सुरु 
िरोस् । (कक्ताबुल् मुस्तिीसीन लबललाह लल इब्े बशकवाल 
पेजः६८)
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8

आठौं प्रमाण

जहाँ अललाहले आफना भतिहरुलाई उहाँलाई मात्र 
पुकानने आदशे दददं ैउहाँ बाहके अनय कसैलाई पुकान्व मनाही 
िनु्वभएको छ, तयहीं िाहनु पलन हुनछ कक भतिहरुले उहाँलाई 
मात्र िुहारुन्, उहाँलस्तै सहाय्ता मािुन् र सबै ककलसमका 
काम ्तिा मालमलाहरुमा उहाँकै शरणमा आउन् अलन उहाँकै 
सहारा लेउन् । ककनकक दआु (पुकार/िुहार) अललाहको मनपदको 
उपासना हो । तयसैले जुन व्यलतिले आफनो पालनक्ता्वलाई 
पुकाछ्व, उसले पालनक्ता्वको नलजक िररकदने मनपदको काम 
िछ्व । यसको प्रमाण यस महतवपपूण्व कुदसुी हदीसबाट लमलछ । 
अललाहको रसपूल  ले भन्ुभएको छः 
ُثُلُث  َيْبَقى  ِحنَي  ْنَيا  الدُّ َماِء  السَّ ِإَلى  َلْيَلٍة  ُكلَّ  َوَتَعاَلى  َتَباَرَك  َنا  َربُّ »َيْنِزُل 
ْيِل اآلِخُر َيُقوُل: َمْن َيْدُعوِني، َفأَْسَتِجيَب َلُه َمْن َيْسأَُلِني َفُأْعِطَيُه، َمْن  اللَّ

َيْسَتْغِفُرِني َفأَْغِفَر َلُه«.  ]البخاري: 1152، ومسلم: 759[

अि्वः“हाम्ो पलवत्र र सवकोच्च पालनक्ता्व प्रतयेक रा्त जब 
रा्तको ्तेस्ो पहर बाँकी रहनछ, तयल्तबेला संसाररक (पलहलो) 
आकाशमा आउनुहुनछ र भन्ुहुनछः कोही छ मलाई पुकानने? 
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 छ ्ताकक मैले उसको पुकार सवीकार िरँु । कोही छ मलस्त 
माग्े? ्ताकक म उसको झोली भररदउँे । कोही छ मलस्त मारी 
माग्ेवाला ्ताकक मैले उसलाई मार िररदउँे।” (बुखारीः ११५२, 

मुलसलमः७५९) 

अललाह ्तआलाको यस कृपामालि मनन िनु्वस् ्त, उहाँले 
प्रतयेक रा्त आफनो भतिहरूलाई बोलाउनु हुनछ, उहाँले 
िाहनुहुनछ कक उनीहरूले मािुन् र मैले उनीहरूलाई कदउँ । 
जबकक उहाँलाई उनीहरुबाट कुनै लिजको अपेक्षा छैन, उहाँ ्त 
लनरपेक्ष हुनुहुनछ ।  

तयसैले भतिलाई िालहयो कक यस अवसरलाई अललाहको 
महान कृपा समझी उहाँलस्तै प्राि्वना िरोस् र उहाँलस्तै 
मािोस्। पररणाम सवरुप उसले मनमा शालन्त, सवचछ भावना 
अलन ईमानमा बढोत्तरी महसुस िननेछ । अललाह ्तआलाले यसै 
सनदभ्वमा भन्ु भएको छ : 
﴿ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴾ ]النساء: 32[

अि्वः “....अलन अललाहलस्त उहाँको कृपा मागद ैिर, लनः सनदहे 
अललाह प्रतयेक कुराको जानकार हुनुहुनछ ।” (अन्-लनसाः ३२) 

यसै सनदभ्वमा अबपू जर लिरारी रलजयअललाहु अनहुले 
रसपूल  द्ारा वरण्व्त अललाहको भनाइ (हदीस कुदसी) बयान 
िरेका छन्, अललाह ्तआलाले भन्ु भएको छः
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فل  محرما  بينكم  وجعلته  نفسي  على  الظلم  حرمت  إني  عبادي  »يا 
تظاملوا يا عبادي كلكم ضال إل من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي 
كلكم جائع، إل من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عاًرا 

إل من كسوته فاستكسوني أكسكم«.

अि्वः “ए मेरा भतिहरु ! मैले सवयं आरपू मालि अतयािारलाई 
अवैध िरेको छु र मैले तयसलाई ल्तमीहरुमालि पलन अवैध 
िररकदएको छु । ्तसि्व ल्तमीहरुले एक अका्वमालि अतयािार 
निर । ए मेरा भतिहरु ! जसलाई मैले पिप्रदश्वन िछु्व, तयस 
बाहके ल्तमीहरु सबै पिभ्रष् छौ । तयसैले ल्तमीहरु मलस्त 
पिप्रदश्वनको माि िर, मैले ल्तमीहरुलाई पिप्रदरश्व्त िनने 
छु । ए मेरा भतिहरु ! जसलाई मैले खुवाउँछु तयस बाहके 
ल्तमीहरु सबै भोका छौ । ्तसि्व ल्तमीहरु मलस्तै खाना माि, 
मैले ल्तमीहरुलाई खुवाउने छु । ए मेरा भतिहरु ! जसलाई मैले 
पोशाक कदनछु, तयस बाहके ल्तमीहरु सबै नाङिा छौ । ्तसि्व 
ल्तमीहरु मलस्तै पोशाक माि, मैले ल्तमीहरुलाई पोशाक 
प्रदान िनने छु .. । (मुलसलमः २६६०)

सईद लबन अबदलु अजीज (रलहमहुललाह) ले भनेका छन्ः 
अबपू इदरीस खौलानी जब उपरोति हदीस बयान ििने ्त आफना 
घुँ्डा टेकेर बसिे । 

अबपू हुरैरा रलजयअललाहु अनहुले अललाहको रसपूल  को 
भनाइलाई उदघृ्त िददै भन्ु भएको छः
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 छ »إنه من لم يسأل الله يغضب عليه«. )الترمذي:3657 ، وابن ماجه:13853(
अि्वः “जसले अललाह ्तआलालस्त मागदनै, अललाह उलस्त 

ररसाउनु हुनछ ।” (ल्तरम्वजीः ३६५७, इब्े माजाः ३८५३)

केही धम्वलवदहरुले यस हदीसलाई सही भनेका छन्, ्तर 
यो हदीस वास्तवमा हसन मालनएको छ । कुर्आन र हदीसका 
केही प्रमाणहरु यसको अि्वलाई प्रमालण्त िछ्वन् । अलन जुन 
व्यलतिले आफना खास काम र आवशयक्तामा पलन अललाहलस्त 
कलहलयै मागदनै, लनःसनदहे तयो व्यलतिलस्त अललाह ्तआला 
ररसाउनु हुनछ । ककनकक उसले अललाह ्तआलालाई आफनो 
पालनक्ता्व र पपूजय समझेन । 

हदीसलवद अललामा अलबानीले यस हदीसलाई हसन भन्ु 
भएको छ । (अनुवादक)

दआु अिवा पुकारका केही कुराहरू अललाहलस्त मात्रै 
माग्ु उलि्त (अलनवाय्व) छन् । जस्तैः अललाह ्तआलालस्त 
माि्वदश्वनको माि िनु्व । ककनकक अललाह ्तआलाले यस 
समबनधमा आदशे पलन कदनु भएको छ, भतिले भनोस्ः 

﴿ٹ ٹ ٹ﴾ ]الفاحتة:6[

अि्वः “(ए अललाह) हामीलाई सीधा (सतय) माि्व 
दखेाउनुस् ।” (अलराल्तहाः ६) 

तयसैिरी अललाह ्तआलालस्त क्षमायािनाको लालि दईु 
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सजदाको बीिमा दआु िनु्व । केही शायरहरुले यस समबनधमा 
आफनो शायरीमा यस्तो पलन भन्े िछ्वन्ः 
)الغزالة  يغضب«.  سألته  اذا  ادم  وبني   .... سؤاله  تركت  اذا  يغضب  »الله 

للخطابي: )58( وهي للخزميي(

अि्वः “अललाह ्तआला ररसाउनु हुनछ, जब उहाँलस्त माग् 
छोल्डनछ, ्तर आदमको सन्तान (मालनस) ररसाउँछ, जब ऊ 
लस्त मालिनछ । 
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9

नवौं प्रमाण

जुन कामहरु िन्व अललाह बाहके अनय कोही पलन सक्षम 
छैन भन्े कुरा कुर्आन र हदीसले प्रमालण्त िद्वछन्, ्ती 
कामहरु अललाह ्तआला बाहके अनय कसैले िन्व सकछन् भन्ु 
या उनीहरुलस्त माग्ु पलन अवैध (हराम) छ । तयस कुरालाई 
मानव प्रवृल्तले पलन मानछ र प्रमालण्त िद्वछ । ककनकक अललाह 
्तआलाले मानवलाई यस्तो प्रवृल्तमा सृलष् िनु्व भएको छ कक 
उसले दखु, सङकट र आपलत्तको समयमा अललाह्तर्व  नै प्रवृ्त 
होस् र उहाँलस्तै मािोस् । यस काममा मुलसलम िैरमुलसलम 
भन्े कुनै भेदभाव छैन, दबुै बराबर छन् । जस्तै कक अललाह 
्तआलाले बहुदवेवादीहरुको बारेमा भन्ु भएको छ: 
﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

گ﴾ ]يونس: 22[

अि्वः “उहाँ (अललाह) ले नै ल्तमीलाई जंिल र समुनद्रमा 
हह्ंडन योगय बनाउनु भएको छ । यहाँसमम कक जब ल्तमीहरु 
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 छ ्ुडङिाहरूमा (सवार) हुनछौ र ्ती ्ुडङिाहरूले तयसमा यात्रा 
िननेहरुलाई ललएर अनुकपू ल हावाको मद्द्तले हह्ंडन िालदछन् र 
ल्तनीहरु तयसबाट लनकै आनलनद्त हुनछन् । अलन एउटा ्तुरनी 
हावा िलन िालछ र िारैल्तरबाट ्तरङिहरू (छालहरु) उठन 
िालछन् र ल्तनीहरुलाई लाग् िालछ कक अब ्त ्तरङिहरूबाट 
नराम्ोसँि घेररईसकेका छौं, तयल्तखेर अललाहलाई नै शुधि 
मनले पुकाद्वछन् । (भनछन्) यकद हामीलाई यसबाट मुति 
िराउनु हुनछ भने हामी धेरै आभारी हुने छौं । (सपूरह यपूनुसः २२)

अकको ठाउँमा ल्तनै बहुदवेवादीहरुको बारेमा भन्ु भएको 
छ :

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ 
ٿ ٿ ٿ﴾ ]اإلسراء: 67[

अि्वः “अलन जब ल्तमीलाई समुनद्रमा लबपलत्त आईलागछ 
्तब अललाह बाहके, जसलाई ल्तमीले पुकानने िद्वरयौ ्ती सबै 
हराइहालछन् । अलन जब उहाँले ल्तमीलाई बिाएर सुरलक्ष्त 
सिलल्तर लयानु हुनछ ्त ल्तमीहरु लबमुख भैहालछौ । मालनस 
अतयन्तै कृ्तघ्न छ ।” (अल्-इस्ाः ६७)

यहाँसमम कक जनावरहरु पलन आफनो माललकल्तर प्रवृ्त 
हुने सवभावका साि सृलष् िररएका छन्, अिवा माललकको 
कृ्तज् बनछन् भने मालनस ्त बुलधिजीलव प्राणी हो । ककन कृ्तज् 
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बनदनै ्त? अललाह ्तआलाले सुलेमान अलैलहससलामको िरा 
हुदहुदको बारेमा भन्ु भएको छः 

﴿ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 
جئحئ   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ ]النمل: 24-22[

अि्वः “केही समय मात्र लब्तेको लियो, “हुदहुद”आइपुगयो र 
भन् िालयोः मलाई यस्तो कुरा िाहा भएको छ जो ्तपाईंलाई 
िाहा छैन । म “सबा”(शहरको नाम) बाट ्तपाईंको पासमा 
एउटा लवश्वसनीय सपूिना ललएर आएको छु । मैले एउटी यस्ती 
स्तीलाई दखेे जो मालनसहरुमालि शासन िछने र उसलाई हरेक 
ककलसमका लिजहरुबाट केही न केही प्रदान िररएको छ, अलन 
उसको हसंहासन पलन अल्त िररमामय छ । मैले दखेे उसले र 
उसका प्रजाहरुले अललाहलाई छाल्ड सपूय्वलाई सजदा (दण्डव्त) 
िद्वछन्। अलन शै्तानले उनीहरुको कम्वलाई उनीहरुको लनलम्त 
राम्ो दखेाएर उनीहरुलाई सतय माि्वबाट लविलल्त िराइरहकेो 
छ । तयसैले उनीहरुले सतयमाि्व पाउन सकेका छैनन् ।” (सपूरह 

अन्मलः २२-२४)

लविार िरौं ्त कल्त िाखलागदो र आश्य्वजनक  कुरा 
छः एउटा िराले पलन अललाह बाहके अनयप्रल्त समरप्व्त भई 
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 छ तय्तै लाग्ेहरुको कम्वलाई कसरी इनकार र खण्डन िरेको छ। 
यसको कारण यही हो कक अललाह ्तआलाले प्रतयेक प्राणी 
िाह े्ती लजन्ा्त होउन् या मानव, िरिुरुङिी होउन् या जन्तु 
जनावरहरु, बोलनेवाला होउन् या न बोलने सबैलाई इसलामको 
प्रवृल्त (प्रकृल्त) मा सृलष् िनु्व भएको छ । 
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10

दशौं प्रमाण

जसरी धारम्वक लवधान (शरीअ्त) र प्रकृल्त (कर्तर्त) ले एक 
अललाह मात्र पपूजा उपासनाको लाएक भएको कुरा प्रमालण्त 
िद्वछन् । जो पलहले वण्वन भैसकेको छ । तयसैिरी मालनसले 
आफनो लववेकले पलन जानदछ र मानदछ कक अललाह बाहके 
जसको पलन पपूजा उपासना भैरहकेो छ, ्ती सबै अललाहद्ारा 
सृलष् िररएका प्राणी हुन् । ्त रेरी सव्वशलतिमान अललाहलाई 
छो्डरे उनीहरुलस्त मद्द्त माग्ु, करठनाईको समयमा िुहानु्व, 
रोि व्यालधमा उनीहरुलस्त सु-सवासरयको लालि दआु िनु्व, 
रोजी माग्ु कसरी जायज हुन सकछ? जबकक उनीहरू पलन 
तयस्तै सृलष् नै हुन् । यसै सनदभ्वमा अललाह ्तआलाले आफनो 
अलन्तम सनदषे्ा मुहममद  लाई सवयं ल्तम्ो बारेमा ब्ताऊ 
भनेर आदशे कदनु भएको छ :

﴿يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت متىت يت جث مث ىث يث حج 
مج جح مح جخ حخ مخ جس﴾ ]الكهف: 110[

अि्वः भलनदऊे, म ्त ल्तमीहरु जस्तै एउटा मालनस हु ँ ्तर 
(ररक यल्त छ) कक मल्तर वही (अललाहको सनदशे) अव्तरर्त 
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 छ िररनछ । सबैको पपूजाको योगय उहाँ एकलो पपूजय हुनुहुनछ । अलन 
जुन मालनसले आफनो पपूजयलस्त साक्षातकार भेटिनने आशा राखछ, 
उसले असल कम्व िरोस् र आफनो पालनक्ता्वको उपासनामा अरु 
कसैलाई साझेदार नबनाओस् ।” (सपूरह कहरः ११०)

अकको ठाउँमा अललाह ्तआलाले भन्ु भएको छ :
﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ﴾ ]إبراهيم: 11[

अि्वः “उनका सनदषे्ाहरुले उनीहरुसँि भनेः यो ्त सतय 
हो कक हामी ल्तमीहरु जस्तै मालनस हौं, परन्तु अललाहले 
आफना सेवकहरुमधये जसमालि िाहनछन् आफनो पुरसकार 
(कृपा) प्रदान िछ्वन् र अललाहको आज्ा लबना हाम्ो शलति 
छैन कक हामीले ल्तमीहरुलाई कुनै िमतकार दखेाऔं । अलन 
आसिावानहरुले अललाहमालि मात्र भरोसा िनु्व पद्वछ ।” 
(इब्राहीमः ११) 

अलन अकको ठाउँमा भन्ु भएको छ : 
﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې 

ى ى ائ ائ ەئ﴾]األعراف: 194[

अि्वः “वास्तवमा ल्तमीले अललाहलाई छाल्ड जसलाई 
पुकाद्वछौ, ल्तनीहरु ल्तमी जस्तै बनदा (उपासक) हुन् । ्तसि्व ल्तमी 
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साँिो हौ भने ल्तमीले ल्तनीहरुलाई पुकार, ्ताकक ल्तनीहरुले 
ल्तमीले मािेको लिज पुरा िरर दऊेन् । (अल्-आरारः १९४)

मालनसले जुन कामहरु सवयं िन्वमा सामरय्ववान छ, ्ती 
कामहरु िन्वलागदा पलन सृलष्का प्राणीलाई छो्डरे सृलष्क्ता्वसँि 
नै माग्ु पद्वछ र उहाँको आज्ा अलन सहयोिले नै ्ती कामहरु 
िन्व सककनछ भन्े आसिा हुनुपद्वछ । ्तर दखुलागदो कुरा के छ 
भने केही मालनसहरु जब बीरामी हुनछन् ्त झाररपू क िननेहरुको 
पासमा जानछन् । बरु उलि्त ्त यो लियो कक अललाहमालि 
भरोसा िरेर सवयं सुरुमा आरैले आरपू मालि दम (रुके्) 
िनु्वपरयको । ककनकक अललाह ्तआलाको कृपाले हरेक मुलसलम 
सपूरह राल्तहा, सपूरह रलक, सपूरह नास, आय्तुल कुसती र अरु 
पलन सपूरहहरु ्तिा आय्तहरु पढेर आरैले आरपू मालि दम िन्व 
(रुक्) सक्षम छन् । 

जब मालनसले सवयं आरैले आरपू मालि कुर्आनका सपूरह 
्तिा आय्तहरु पढेर रुकछ र ्तन मनले अललाहको सहाय्ता 
अलन कृपाको आशा राखद ैप्रयत्शील रहनछ ्त ऊ अललाहको 
लनकट्तम भति बनद ैजानछ र उसमालि अललाहको कृपा अवशय 
हुनछ अलन उसका दआुहरु पलन सवीकार हुनछन् । यस्ता कैयौं 
मालनसहरु छन् जसले सवयं आरपू मालि दम िरे अलन अललाह 
्तआलाले उनीहरुलाई सवासरय लाभ प्रदान िनु्वभयो । 
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 छ उपरोति भनाइको ्तातपय्व यो होइन कक मालनसले 
अललाहमालि मात्र भरोसा िरेर बलसरहोस्। अललाहमालि 
भरोसा िरेर दआु िरोस् अलन औिधी उपिार पलन िरोस् । 
सवासरय लाभ अललाहले नै कदनु हुनछ ्तर औिधीलाई माधयम 
बनाउनु हुनछ । (अनुवादक)

यो पलन वास्तलवक कुरा हो कक कुनै जािीर (नोकरी) 
खोजनेहरूले पलहले माधयम खोजछन् अलन य्ता उ्ताका 
कुराहरू िछ्वन् ्तर आवशयक्ता पुरा होस् र काममा सरल्ता 
होस् भनेर आफनो पालनक्ता्व (अललाह) सँि सहाय्ता र दआु 
पलन मागदनैन् ।

यहाँ एउटा वास्तलवक घटना बयान िददैछु, जसलाई मैले 
रेल्डयोबाट प्रसारण हुने काय्वक्रम रेल्डयो कुर्आनमा सुनेको 
लिए । एक जना मालनस काम (जािीर) को खोजद ै जािीर 
कदनेहरूको पासमा िए र उनीहरूलस्त जािीर (काम) को 
लालि सोधे ्तर उनीहरूले उनको कुराल्तर धयानै कदएनन् 
अलन उनी लनराश भएर ररक्व ए । जािीर नभएको कारणले 
्ती व्यलतिको अरि्वक लसि्ती कदन प्रल्तकदन कमजोर हुदँ ैियो। 
अन्त्तः जािीरको लालि लसराररश िराउने िाहनाले एक 
आललम (लवद्ान) को पासमा िए । लवद्ानले ्ती व्यलतिको 
हाल्त दखेेर अललाह ्तआलाल्तर प्रवृत्त हुने र उहाँप्रल्त 
लवश्वास िददै सहाय्ता माग् उपदशे कदए । लवद्ानको उपदशे र 
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माि्वदश्वनमा अमल िददै ्ती व्यलति रज्रको नमाजभनदा पलहले 
उठे र नमाज अदा िरे अलन अललाह ्तआलासँि अतयालधक 
दआु िरे । तयसपलछ रेरी उनी ल्तनै जािीर कदनेहरूको पासमा 
िए, उनलाई दखे्े लबलत्तकै उनीहरूले सवाि्त िरे र उनले माि 
िरेको जािीर कदए । आश्य्वजनक कुरा ्त यो भयो कक जुन 
लजममेदारको पासमा कामको लालि पलहले िएका लिए, जसले 
आफनो नजर उठाएर पलन ्ती व्यलतिलाई हरेेका लिएनन्, उनैले 
भने कक ्तपाईं कहाँ हुनुहुनरयो? हामीले ्त ्तपाईंको प्रल्तक्षा 
िरररहकेा लियौं । 

आजकल ्त यस्ता पलन मालनसहरु भेरटनछन्, जसले अरुलस्त 
भनछन् कक मेरो लालि पलन दआु िररकदनु ्तर सवयं आफनो 
लालि दआु िददैनन् । जबकक अललाह ्तआलाले कुर्आनमा भन्ु 
भएको छ: 

﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ ]غافر: 6[

अि्वः “अलन ल्तम्ो पालनक्ता्वको आदशे छ कक, ल्तमी मलस्त 
प्राि्वना िर म ल्तम्ो प्राि्वना सवीकार िननेछु ।” (िाकररः ६०) 

यसै लवियमा अकको ठाउँमा भन्ु भएको छ :
﴿ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴾ ]البقرة: 186[
अि्वः “(ए सनदषे्ा !) जब ल्तमीलस्त मेरा भतिहरुले मेरो 
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 छ बारेमा सोधछन् ्त (भलनदऊे) म (अललाह) ल्तम्ो अतयन्तै 
नलजक छु । मलाई पुकानने व्यलतिले जलहले पलन पुकाछ्व, म 
सवीकार िद्वछु । ्तसि्व ल्तनीहरुलाई पलन आवशयक छ कक मेरा 
आदशेहरुलाई मानुन् र म मालि आसिा राखपून् ्ताकक सतय 
बाटो पाउन सकुन् । (अल्-बकरहः १८६)

अबुल अबबास अहमद लबन अबदलु हलीम रलहमहुललाहले 
भनेका छन्ः सांसाररक आवशयक्ताहरु ्तिा कामहरु जसलाई 
िनु्व जरुरी छैन, ल्तनको समबनधमा कुनै प्राणीलस्त सोध्ु अिवा 
माग्ु न ्त वालजब (अलनवाय्व) छ, न मुस्तहब (ऐलचछक) नै । 
बरु सबै लिजको बारेमा अललाह ्तआलासँि नै माग्े, उहाँसँिै 
प्रश्न िनने र उहाँमालि भरोसा िनने आदशे छ । 

लबना कुनै आवशयक्ता कुनै प्राणीलस्त माग्ु अिवा उलस्त 
प्रश्न िनु्व उलि्त छैन । बरु आवशयक्ताको समयमा पलन अललाह 
बाहके अनयलाई  छोल्ड अललाहमालि नै भरोसा िनु्व उत्तम हो। 
अललाह ्तआलाले भन्ु भएको छ: 

﴿ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې﴾ ]الشرح: 8-7[

अि्वः जब ल्तमीलाई रुस्वद हुनछ, ्तब इबाद्तमा लमलहने्त 
िर र आफनो पालनक्ता्वल्तरै प्रवृ्त होऊ।” (अशशरहः ७-८) 

(भनाइको ्तातपय्व अललाहल्तरै प्रवृत्त होऊ अनयल्तर 
नहोऊ ।)
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एकमात्र प्रभु अल्ाहको आ

श्रय ल्नु आ
वशयक छ

अनतयमा रेरी अललाहलस्त अलन्तम सनदषे्ा मुहममद  
मालि असीम दया, कृपा र शालन्तको लालि प्राि्वना िद्वछु, सािै 
उहाँका पररवार, सािीहरू अलन अनुयायीहरूको लालि पलन ।
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