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ःतूित र शाि)त ूाथनापिछ,
यी सं3ेप श!दह सवसाधारणले इःलाम धमको
िवषयमा आवँयक पले ज ा)नु पन9 केिह कूराहका
बारे मा छन ्, ज सको नाउँ मैले (अ>ोसुल मोिह?मह ले
आ?मितल

उ?मह

अथातः

सवसाधारण

मुिःलम

समुदायका लािग महवपूण पाठह) राखेया छु।
यसबाट सबै मुसलमानहलाई लाभाि)वत गरी
मेरो तफबाट यसलाई कबूल गन अ$लाहको ज न
ु ाफमा
ूाथना गद छु। वःतुतः यो शिG नै महान क$याण
गन9 हो।
अ!दल
ु अज ीज

अ!द$लाह
िबन बाज ।
ु

४

महवपूण पाठहको िविध सवसाधारण मुिःलमहको
लािग
(पिहलो पाठ)
पाठ)
सूरतुल फाितहा र सकेस?म केसास ् सोवरबाट
सूरतुल ज़लज़लह (भूइँचालो अंश) दे िख सूरतुन ् नास
(मािनस अंश) स?म पाठको लािग पढ़ाउनु र सही
गनु तथा आवँयक बोधको लािग कKठ गराउनु र
LयाMया गनु।

५

(दोौो
(दोौो पाठ)
पाठ)
इःलामका अरकान (आधारिशला)
आधारिशला) हः
१- इःलामका ५ आधारिशलाहको वणन
यसको पिहलो र ठू लो आधारिशला )' إ إ' ا ﻡ
((ر ل اलाइलाह इ$लल ् लाह, मुह?मदरु ् रसूलल
ु ्
लाR) को साआयको वणन हो, यसको अथ- LयाMया
र (' إ إ' اलाइलाह इ$लल ् लाह,) का ूितब)धहको
उ$लेखसिहत।
यसको अथ होः (ला इलाह) अथात अ$लाहको
अितिरG पूिज ने अ)य सबैलाई नकानु, (इ$लल ् लाह)
अथात एउटा अ$लाह ज सको कुनै साझा छै न यसको
उपासनालाई ःवाकानु र िसW गनु।

६

२)–लाइलाह इ$ल$लाह-का ूितब)धह िन?निलिखत
छन।्
1)

अYानतालाई नकान9 Yान।

2)

संदेहलाई नकान9 िवZास।

3)

िशक (िमौणवाद)
िमौणवाद) लाई नकान9 शुWता।

4)

झूठलाई नकान9 सयता।

5)

Wे ष-इंयालाई नकान9 ूेम।

6)

अवYालाई नकान9 आYापालन।
आYापालन।

7)

अ$लाहबाहे क पूिज ने वःतूहको इ)कार।

8)

अःवीकारलाई

नकान9

अनुसरण

यी ूितब)धहलाई िन?निलिखत दईटा
\ोकहमा ज ?मा
ु
गिरएको छः
Yान,
Yान, िवZास,
िवZास, शुWता र तेरो सयता
ूेम, अनुसरण र तीनको ःवीकार
आठ] अ)यचािहं तेरो इ)कार हो
अ$लाहबाहे क अ)य
अ)य वःतुलाई ज $लाई पूिज )छ।
(मुह?मदरु ् रसूलु$लाहु ) को साआय र मांगको उ$लेख गद9 ः
हज ूर स$ल$लाहु अलैही वस$लम लाई ज े ज ाित बताएको िवषयमा
सय मा)नु, र ज े ज ित आदे श िदएका छन ् यो िवषयमा उहाँको
अनुसरण,
रण, र ज ो ज ितबाट मनाही गरी रो^नु भएका छन ् ितनबाट

७

ज ोिगनु
ोिगनु, र अ$लाह र उसको संदे`ा स$ल$लाहु अलैही
वस$लम को धमनीित अनुसार अ$लाहको उपासना गनु।
फेरी

िश3ाथaलाई

इःलाम

धमका

५

वटा

अरकान

(आधारशीला)
आधारशीला) हमbये बाँकीलाई वणन गदd बताउनु। ती शेष
अरकान (आधारिशला)
आधारिशला) ह यी हन।
ु ्
१-सलाह (नमाज ) अथात नमःतक
नमःतक ूाथना (उपासना)
उपासना)।
२- ज़कात अथात धमदाय।
३-रमeान (इःलामी नव])
नव]) महीनाको ोत।
४-याऽायाऽा-Lययको सामgय राखने LयिGले अ$लाहको स?मािनत
शाि)त घर काबाको हज (दशन) गनु।
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(तेौो पाठ)
पाठ)
तौहीद (एकेZरवाद)
Zरवाद) र िशक (मौणवाद)
मौणवाद) का िकिसम
िकिसम-्
ह
क- तौहीद (एकेZरवाद) का िकिसमह ती तीनवटा
छन ्
१-तौहीदल
ु ् उलूहीयः (उपासना एकेZरवाद)।
२- तौहीदरु ् रोबूबीयः (ूितपालन एकेZरवाद)।
३-तौहीदल
ु ् अःमा वस ् िसफात (सYा तथा गुण
एकेZरवाद)।
१-तौहीदल
ु ् उलूहीयः अ$लाह पिवऽमा यो आःथा
राखनु िक यो नै सय उपाःय र पूkय हो, यो
िवषयमा कोिह उसको साझ छै न। अिन यो –ला
इलाह इ$ल$लाह- को अथ र तापय हो। यसको
अथ चािहं – वािःतक उपाःय र पूkय अ$लाह
बाहे क कोिह छै न- हो। यसैले सलाह (ूाथना) र
सौम (वत) इयादी ज ःता पूज ा उपासनाह अ$लाह

९

एउटा माऽको लािग हनु
ु पछ तथा यसमा अकाको
लािग अिलकित हे रफेर पिन (वैध) मा)य हँु दैन।
२- तौहीदरु रोबूबीयः अ$लाह पिवऽमा यो आःथा
राखनु िक यो सबै वःतुको सृ`ा (ूितपालक) र
सबै वःतुमा अिधकार गन9 हो, साथै यस ् िवषयमा
यसको कोिह साझा छै न।
३- तौहीदल
ु अःमा वस ् िसफातः अ$लाहको संYा
(नाम) र गुणहवारे पिवऽ कुरआन र शुW हदीस
(संदे`ा-वाणी) हमा ज ेज ित उ$लेख छ यसमा
आःथा राखनु, अिन एउटा अ$लाह माऽ यस
योnय छ भनी ती नाम र सYालाई कुनै पिरयाग,
कमी-वेशी, पिरवतन र अनुपता िबना यो पिवऽ
िँGको लािग अ$लाहको िन?न कथन अनुसार
Lयवहािरक पमा िसW गनुः
(( ا اﺡ, ا آ.  ی و  ی  و  ی0 ه ا أﺡ ا ا2))
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अथातः (हे मुह?मद), भनी दे उः यो अ$लाह एक
हो, अ$लाह सवाधार पिरपूण हो, उसका कोिह
स)तान छै न र उ कसैको संतान छै न, तथा कोिह
उसको तु$य छै न। )
(सूरह समद स?पूण)
स?मािनत ूितभाशली शिGको कथनः
((3 0 ا4 5 و ه ا67 8 آ9 ))
अथातः कुनै बःतु यसको समान छै न, र यो
अित सु)ने तथा हे न9 शिG हो।)
(सूरह शूराः११)
केिह

िवWानहले

बनाएका

छन ् र

तौहीदका
संYा

तथा

दईटा
ु
गुण

िकिसमह
तौहीदलाई

ूितपालन तौिहदमा नै शामेल गरे का छन ्, र यसमा
कुनै आपिp छै न िकनिक यी दईटै
िकिसममा उ>े ँय
ु
ःप` ह)छ।
ु
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(ख) िशक (िमौण) का ितनवटा िकिसमह छनः
१-िशक अ^बर (महा-िमौण)
२-िशक अःगर (त$लो दज ाको िमौण)
३-िशक ख़फी (गुr तथा अःप` िमौण)
िशक अ^बरः महा िमौण चािहं ले आवँयक
तु$याउँ छः कमलाई सवनाश र नरकमा ूवेश,
यो मा)छे को नािग ज सको मृयू यसै अवःथामा
भई स^यो। ज ःतो िक अ$लाहले भ)छः
((آ ا < ; ﻡ آ  ا ی  ن37))و أ
अथातः यिद ितनले िमौण गयs भ)ने ितनका
कमह नाश हने
ु छन।् )
(सूरह अनआम
-८८)
्
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तथा यो पिवऽ शिGको भनाइ छः
;5, هی  أ7 = ا5وا ﻡ3 آ أن ی3> ))ﻡ آ ن
((@ ا ر ه ? ونA  أ ; وBC ﺡDE أو3,. ﺏ
अथातः िमौणवादीको यो काम छै न िक ितनीह
अ$लाहका मिःज द (उपासना घर) हका रे खदे ख
गन9 सेवक बनून ् ज बिक ितनीह ःवयं आफूमािथ
इ)कारको सा3ी िदइ रहे छन ्, ितनका सारा कम
नाश भइ सके तथा ितनले नरकमा सघt बःनु छ।
(सूरहतौबाः१७)

र यिद यसै अवःथामा मयs भ)ने उसलाई
कदािप 3मा गरीने छै न, अिन ःवग यसमािथ
हराम (अवैध) भई हा$छ, ज ःतो िक अ$लाह
स?मािनत र ूतापीको कथन छः
((  ی> ءD ﻡ دون ذا3,Iك ﺏ و ﺏ3> أن ی3,I))إن ا ' ی
अथातः िनःस)दे ह अ$लाहले आफूसंग िमौण
गिरयोस ् भ)ने 3मा गन9 छै न र यसबाहे क कसैलाई
पिन चाएको खKडमा 3मा गन9छ((सूरह िनसाः४८)
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तथा यो पिवऽ शिGले भ)योः
ﻡ

 K وا ا ر و ﻡLم ا   ا= وﻡ3 ﺡA ك3>))إ ﻡ ی
(( ر0أ
अथातः वाःतममा ज सले अ$लाहको साझा बनायो
भ)ने अ$लाहले उसमािथ ःवगलाई अवैध गरीिदयो
तथा उसको ठे गाना नरक हो, र अयाचारीहको लािग
कोिह सहयोग गन9 छै न।)
(सूरह माएदाः७२)
उदाहरणः

यसका

ूकारहमbये

मृत

तथा

मूितहको ूाथना र पुकार गनु, र ितनीहिसत सहाय
खोkनु, र ितनीहको लािग भोग-ूसाद मा)नु, र
ितनीहको लािग बिल र पशू काvनु तथा यसै
ूकारका अ कमह गनु हन।
ु ्
शुक

अःगरःअःगरः

यो

हो

ज सलाई

कुरआन
्

र

हदीसको ूमाणमा िशक (मौण) भिनएको छ, तर

१४

यो िशक अ^बर (महािमौण) को

ौेणीबाट छै न।

ज ःतै, केिह कायहमा िदखावा र ूदशन,
अ$लाहबाहे क कसैको कसम िलनु, अथवा यो
भ)नु िक ज ुन

अ$लाहले इwछा गरोस ् वा अमूक

LयिGले चाहोस।् नबी करीम (महामिहम स?मािनत
संदे`ा

मुह?मद

स$ल$लाहु

अलैिह

वस$लम

को

आदे श छः
((म ितॆो बारे मा ज न
ु कूराबाट सबभ)दा अिधक
डरने गकछु यो िशक अःगर हो।) अिन यसको
बारे मा हज ूरिसत सोिधयो। हज ूरले भ)नु भो, (यो
िदखावा र ूदशन हो))
यसलाई

इमाम

अहमद,

तबरानी

र

बैहकीले

महमूद पुऽ लबीद अ)सारीWारा राॆो ूमाणका साथ
बयान गरे का छन ्, तथा तबरानीले राॆो ूमाणहका
साथ महमूद पुऽ लबीद Wारा र उहाँले राफेअ पुऽ
खदीज़Wारा र उहाँले संदे`ा (मुह?मद स$ल$लाहु

१५

अलैिह

वस$लम

को

कथन

होः

ज सले

अ$लहाबाहे क कसैको कसम िलयो भ)ने उसले िशक
गयs।
यसलाई इमाम अहमदले शुW ूमाणका साथ
आदरणीय उमर पुऽ खpाब रि़ज . Wारा बयान गरे को
छ।

तथा

ूमाणका

यसैलाई
साथ

अ)होमाWारा

अबूदाऊद

आदरणीय

बयान

र

पुऽ

गरे का

ितिमज ीले
उमर

छन।्

शुW

रिज य$लाहु

उहाँ

स?मािनत

संदे`ाWारा बयान गनु ह)छ
िक हज ूर ले भनी ब^ःनु
ु
भो, ((ज सले अ$लाह अितिरG कसैको शपथ िलयो
भ)ने उसले इ)कार गयs वा िशक गयs।)) तथा
स?मािनत
वस$लम

संदे`ा
को

मुह?मद

आदे श

हो,

स$ल$लाहु

((यो

न

अलैही

भ)नुस ् ज ुन

अ$लाहको इwछा होस ् र अमूक LयिGले चाहोस ् ब
यो

भ)नुस ् ज ुन

अ$लाहले

चाहोस ्-

फेिर

मा)छे ले चाहोस।्)) यसलाई अबू दाऊदले शुW

अमूक

१६

ूमाणका साथ होज फ
ै ा पुऽ यमान रिज , Wारा
बयान गरे को छ।

िशक अःगर नचािहं को कारण ब)छ र नचािहं
सघt

नरकबासको

(एकेZरवाद) को

कारण

ब)छ।

तर

यो

तौिहद

पूणत
 ाको ूितकूल हो ज न
ु ज ािहं

आवँयक छ।
िशक खफीः यो िशकको तेौो िकिसम हो। यसको
ूमाण स?मािनत संदे`ा मुह?मद स$ल$लाहु अलैिह
वस$लम को यो कथन

होः (( के म ितमीहलाई

यो कूरा न भनी िदऊँ ज सको िवषयमा म ितॆो
बारे मा मसीह दkज ाल (उपिवी अ)धकासुर) िसतभ)दा
पिन धेरै डरने गछु। हज ूरका ूिति}त सहचरहले
भ)नु भो, िकन होइन हे अ$लाहका दत
ू ! हज ूर ले
भ)नु भो, िशक खफी- यो यो हो िक मा)छे ले
नमाज को

लािग

उभ)दा

आनो

नमाज लाई

राॆरी ढं गले पाठ गरोस ् यसकारणले िक मा)छे ह

अित
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उसको

तफ

हे रीरहे का

छन।्)

यसलाई

इमाम

अहमदले आनो मुःनद (ूमािणत) भ)ने पुःतकमा
अबू सईद खुिी रिज़, Wारा बयान गरे को छ।
यो पिन हन
ु ूकारह
ु स^छ िक िशकका माऽ दई
मािनयोस –िशक अ^बर र िशक अःगर। अिन िशक
खफी यो दबै
ु मा साझा छ।
िशक अ^बर खफीको उदाहरण Wै वादीहको िशक
हो,

िकनिक ितनीह आनो

झूटा िवZासहलाई

लुकाइ राMथे तथा दे खावा र आनो ूाणको भयले
इःलामको

ूदशन

गथ।

िशक

अःगर खफी

को

उदाहरण दे खावा र ूदशन हो ज ःतोिक मुहमूद पुऽ
लबीद अ)सारीको उपरोG हदीसमा तथा अबू सईद को
हदीसमा यसको वणन आइसकेको छ, अ$लाह महान
नै स)मित ूदान गन9 हो।
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(पाँचौ पाठ)
पाठ)
एहसान (सbयान उपासना)
उपासना)
एहसान यो छ िक तपाई अ$लाह महानको
उपासना यस ूकार गनुस
 ् िक मान] तपाई उसलाई
हे रीरहे का छ], यिद यो स?भव नहोस ् भ)ने कि?तमा
तपाई यो बुझनुस ् िक उसले तपाईलाई हे री रहे को छ।

(छै ठौ पाठ)
पाठ)
सलाह (नमाज ) का शत र ूितब)धह
१-इःलाम (धम) हनु
ु
२-बुिW हनु
ु
३-बुझने 3मता हन
ु
४-शौच-िबया (शुW हनु
ु )
५-फोहरलाई सफा गनु
६-गुrांगका लाई छोनु
७-समय हुनु
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८-िकबला(काबा)मुखहनु
ु
९-bयान गनु

(सात] पाठ)
पाठ)
सलाह (नमाज ) का अरकान अथात ् आधारह
यी १४ वटा छनः
१-सामgय छ भ)ने उनु
२-तहरीमाको त^बीर अथात पिहलो अ$लाहो अ^बर
भ)नु
३-सुरतुल फाितहा (ूाथनाअंश) को पाठ गनु।
४-कौमा अथात कूअपिछ राॆरी उनु
५-कौमा अथात कूअपिछ राॆरी उनु
६-सात] अंगले सkदा (नतमःतक) हनु
ु
७- सkदा (नतमःतक) पिछ राॆरी उनु
८-दई
ु सkदाको मbयमा ज $सा अथात बःनु
९-सबै अरकानलाई राॆरी गनु
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१०- सबै अकानलाई बमशः गनु
११-अि)तम तशअहद
ु (तहीयात)
१२-अि)तम रकातमा तशअहदको
लािग बःनु
ु
१३-अि)तम कादः (बैठक) मा नबी स$ल$लाहु
अलैिह वस$लम मािथ शाि)त ूाथना पठाउनु
१४- दायाँ तथा दे ॄेपvटी सलाम फेनु

(आठ] पाठ)
पाठ)
सलाह (नमाज ) का वािज बात तथा आवँयक
कूराह
यी आठवटा छनः
१-तहरीमको त^बीर बाहे क बाँकी सबै त^बीरह
२-एमाम

(नमाज

पढाउने

अगुवा)

र

मु)फिरद

(ए^लै नमाज पने मा)छे ) ले समेअ$लाहो लेमन
हमेदः भ)नु
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३-एमाम, मुGदी (एमामको पछािड नमाज

पढने

मा)छे ) र ए^लै नमाज पढने मा)छे ले –र!बना व
लक$ह?द- भ)नु।
४- कूअमा –सु!हान रि!बयल अज ीम- भ)नु।
५-सkदामा –सु!हान रि!बयल आला- भ)नु।
६- दबै
ु सkदाहको बीचमा –रि!बगिफरली- भ)नु।
७- तीन वा चार रकात भएको नमाज मा पिहलो
तशअहद
ु (तहीयात)।
८-तहीयात पनको लािग बःनु।

(नव] पाठ)
पाठ)
तशहहद
तिहयात) को वणन
ु (तिहयात)
यो यसूकार होः
((अpहीयातो

िल$लाहे

वःसलवातो

वpयबातो,

अःसलामो अलैक अयोह)नबीयो व रहमतु$लाही व
बरकातोहु, अःसलामो अलैना व अला एबािद$लािहस ्
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सालेहीन, अँहहदो अ$लएलाह इ$ल$लाहो व अँशदो
अ)न मोह?मदन अ!दोहु व रसूलुR।
अथातः सबै मौिखक, शारीिरक र आिथक
उपासनाह अ$लाहका लािग हन
ु ् (अथवा सारा
स?मान र ूित}ाका श!दह, हाॆो नमाज ह
तथा सबै दानह अ$लाहका लािग हन।
ु ् ) हे नबी,
तपाईमािथ शाि)त , अ$लाहको कृ पा तथा उसका
िवभूितह

होउन ्,

अ$लाहका

सकमa

शाि)त

होस ् हामीमािथ

भGहमािथ।

म

र

गवाही

िद)छु िक अ$लाह बाहे क कोिह उपाःय छै न र म
यो पिन गवािह िद)छु िक मुह?मद स$ल$लाहु
अलैिह वस$लम उसका भG तथा दp
ू हन।
ु ्
फेिर नबी स$ल$लाहु अलैिह वस$लम मािथ
पिवऽ दद (शाि)त ूाथना) पढ़नु पछ यो यो होः
((अ$लाह?म
स$ले अला मुह?मिदं व व अला आले
ु
मुह?मिदन कमा स$लैत अला इॄाहीम व अला आले
इॄाहीम, इ)नक हमीदम
ु ् मज ीद। व बािरक अला
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मुह?मिदं व व अला आले मुह?मिदन कमा बारG अला
इॄाहीम व अला आले इॄाहीम, इ)नक हमीदम
ु ्
मज ीद))
अथातः हे अ$लाह, मुह?मद स$ल$लाहु अलैिह व
स$लम तथा उनका पिरवारमािथ शाि)त अवतिरत
गनुस
 ्, ज सरी ितमीले इॄाहीम अलैही सलाम र
उनका पिरवारमािथ शाि)त अवतिरत गयs, िनःसंदेह
ितमी ूशंसा र महानताको अिधकारी छौ। तथा
िवभूती अवतिरत गनुस
 मुह?मद स$$ललाहु अलैही
वस$लम र उहाँका पिरवारमािथ िवभूित अवतिरत
गयs,

िनःस)दे ह

ितमी

ूशंसा

र

महानताको

अिधकारी छौ।
फेरी कअदः अखीरः (अि)तम बैठक) मा िचहानर
नरकको यातना तथा मुयू र ज ीवनको उपिव अिन
प िवमेको दkज ाल (अ)धकासुर) को उपिवबाट
अ$लाहिसत

शरण

माnनु

पछ ।

फेिर

चाएको
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जन
ु सुकै दआ
पनु पछ , िवशेष गरे र मासूरः अथात
ु
सु)नतबाट िसW दआह
, ज ःतैः
ु
((अ$लाह?म
अइ)नी अला िज बेक व शुबेक व
ु
हःने
इबादितक, अ$लाह?म
इ)नी ज ल?तो नसी
ु
ु
ज$
ु मन कसीरन ् वला यnफेज ् ज ोनूब इ$ला अ)त
फिnफलa मnफेरतन िमन इि)दक वरह?नी, इ)नक
अ)तल, गफूरहीम।))
अथातः हे अ$लाह ितमी आनो ःमरण गन,
आनो कृ तYता LयG गन तथा आनो उपासना
गनमा सहायता गनुस
 ्, हे अ$लाह मैले आफूमािथ
अयाचार गरे को छु, र ितमीबाहे क पापलाई कोिह
3मा गन स^दै न, ितमी मेरो पापलाई आनो
िवषेश कृ पाले 3मा गरीिदनुस ् तथा मिसत कृ पाको
Lयवहार गरी ब^सनुस।् िनःस)दे ह ितमी अित 3मा
गन9 कृ पालु छौ।
ूथम तशअहदमा
चािहं शहादतैनपिछ ज ो॑, अॐ,
ु
मगिरब तथा एशामा तेौो रकातको लािग उनु पछ
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यिद नबी स$ल$लाहु अलैिह वस$लम मािथ दद
पढोस ् भ)ने बेस ह)छ।
यसबारे मा हदीस समा)य
ु
छ। अिन तेौो रकातको लािग उनु पछ ।

नमाज का सु)नतहः
नमाज का केिह सु)नतह यसूकार छनः
1- इिःतताह (ूार?भ) को दआ
ु अथात
(सू!हानक अ$लाह?म
ु ................) पनु।
2- केयाम (उभाई) को िःथितमा दायाँ हातको
हतकेला (पज ा) लाई दे ॄे हातमािथ हाली
छाितमािथ राखनु, तथा कूअबाट उदा यःतै
मने।
3- त^बीर तहरीम (पिहलो त^बीर), कूअ भ)दा
पिहले र पिछ तथा (तीन वा चार रकात भएका
नमाज हमा) पिहलो बैठकबाट तेौो रकातको
लािग उदै औ ंलाह परःपरमा िम$दो गरी दबै
ु
हातहलाई काँध वा कानस?म उठाउनु।

२६

4- कूअ तथा ज ःदामा एक भ)दा बढी पटक
तःबीह

(सु!हान

रि!बयल

अज ीम,

सु!हान

रि!बयल आला) पनु।
5- कूअबाट उभेपिछ (र!बना लक$ह?द) का साथ
थप सु)नत दआह
िमलाउनु, तथा दबै
ु
ु
ज ःदाहको मbयमा एकभ)दा बढी
(र!बीगिफलa) पनु।
6- कअमा टाउकोलाई पीयुँ बराबर राखनु।
7- सkदामा दबै
कोिखलाबाट, भूँडीलाई
ु बाहहलाई
ू
ितीहबाट र ितीहलाई कुइनाहबाट छुvटै
राु।
8- सkदामा दबै
ु कुइनाहलाई भुँइबाट उठाइ राखनु
9- ूथम बैठकमा र दबै
ु सkदाहको बीचमा बःदा
दे ॄे खुvटालाई िफंज ाएर यसमािथ बःनु तथा
दायाँ खुvटालाई उयाइ राखनु।
10- तीन

वा

चार

रकातको

नमाज मा

अि)तम

बैठकमा तव क गनु अथात आनो चाकमािथ
बःनु, आनो दे ॄे गोडालाई दायाँ गोडामुिन
गरी दायाँलाई उयाइ राखनु।
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11- ूथम

तथा

दोौो

बैठकमा

तहीयात

पदै

अि)तमस?म चोर औँलाले संकेत गनु तथा
दआको
बखतमा यसलाई ह$लाउनु।
ु
12- ूथम

बैठकमा

वस$लम

मुह?मद

मािथ

स$ल$लाहु

उहाँका

अलैिह

पिरवारमािथ

तथा

इॄाहीममािथ कृ पा तथा िवभूित अवतरणको
दआ
गनु।
ु
13- अि)तम बैठकमा दआ
ु गनु।
14- फळ, ज म
ु आ, ईदल
ु िफऽ (ोत ितहार), बकरईद
(बिल

ितहार),

इिःतःका

(वषा

मांnने)

नमाज हमा तथा मगिरब र एशाको ूथम दई
ू
रकातहमा सःवर (आवाज ले) पाठ गनु।
15- ज ो॑, अॐमा र मगिरबको तेौो रकातमा तथा
एशाको

अि)तम

दई
ू

रकातहमा

िबःतारै

(मनमनै) पाठ गनु।
16- सूरह-फाितहाका साथ कुनै अ सूरह पनु,
नमाज का

विणत

सु)नतहको
कूअबाट

सु)नतहबाहे क

bयान

राखनु

उदाखेरी

(र!बना

पछ ।
व

बाँिक
ज ःतै,

लक$ह?द)
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भ)दा बढी पनु। यो एमाम, मुGदी र ए^लै
नमाज पने सबैको लािग सु)नत हो तथा यसै
ूकारले कुअ गदा दबै
ं ाह
ु हातहलाई औल
िफंkने गरी घुड
ँ ामािथ राखनु।

(एघारौ पाठ)
पाठ)
नमाज लाई भग गन9 कूराह
ती आठवटा छनः
1- ज ानी बुझी िवचार गरी कूरो गनु, िवस9र वा
अYानतावश कूरो गनाले नमाज भंग हँु दैन।
2- हाँःनु
3- खानु
4- िपउनु
5- गुrांग खु$ला हनु
ु
6- िक!ला मूखबाट अयािधक हvनु
7- नमाज मा लगातार अनावँयक Lयवहार गनु
8- शुWता र पिवऽता समाr हनु
ु ।
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(बा॑ौ पाठ)
पाठ)
वज ूका शत अथात ूितब)धहः
यी दसवटा छन।्
1- मुिःलम हनु
ु ।
2- बुिW हनु
ु ।
3- बुझने 3मता हनु
ु ।
4- bयान गनु।
5- वज ू

समाr

हज
ु ेलस?म

bयानलाई

बाँकी

राखनु।
6- वज ूलाई आवँयक तु$याउने कूराह नहनु
ु ।
7- वज ूभ)दा पिहले पानी वा माटो को ड$लोले
शौच गनु।
8- पानी पिवऽ हनु
ु र यसले वज ू मा)य (उिचत)
हनु
ु ।
9- यो वःतुलाई छुvटै पानु ज सले पानी पहंु चने
बाट रोक छ।
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10- नमाज को बखत हनु
ु उसको लािग ज सको वज ू
िट^दै न।
(ते॑ौ पाठ)
वज ूका अिनवाय कूराहः
यी छौवटा छनः
१-अनूहार धुन,ु कु$ला गनु र नाकमा पानी हा$नु
यसैमा शामेल छ।
२-दबै
ु हातहलाई कुइनो सिहत धुन।ु
३-पूरै टाउको र कानलाई पानीले मसह (ःपश)
गनु।
४-दबै
ु खुvटाहलाई गोलीगाँट सिहत धुन।ु
५-बमले वज ू गनु।
६-वज ूका अंगहलाई एकपिछ अकालाई लगातार
धुन।ु
 मुःतहब (बेस) यो हो िक अनूहार, दबै
ु हात र
दबै
ु खुvटाहलाई तीन-तीन पटक घोइयोस।्
यसै ूकार तीन पटक कु$ला गनु (मुखमा
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पानी हाली मुख राॆरी सफा गनु। ) र नाकमा
तीन पटक पानी हा$लनु पिन मुःतहब हो
यदयिप अिनवायचािहं माऽ एक पटक धुनु हो।
सही

हदीस

अनुसार

टाउको

को

मसहलाई

दोहयाउनु मुःतहब छै न।

(चौधौ पाठ)
पाठ)
वज ूलाई भंग (समाr)
समाr) पान9 कूराहः
यी छौवटा छन।्
१-िदशा-िपशाबको मागबाट केिह िनःकनु।
२-शरीरबाट कुनैपिन अशुW वःतु िनःकनु।
३-िनिा वा कुनै कारणले होश र चेतन समाr
हनु
ु ।
४-अगािड वा पछािडको गुrांगलाई िबना पदा
छुनु।
५-ऊँटको मासू खानु।
६-िवधम हनु
ु ।
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अ$लाह महानले हामी सबै मुसलमानलाई यसबाट
ज ोगाउन।्
 महवपूण िLय`ः मृतलाई ःनान गराउनाले
सही कथनानुसार वज ू भंग हँु दैन र अिधकांश
िवWनहको मत यही हो। तर ःनान गराउने
मा)छे को हात मृतको गुrांगलाई पदाबीना ःपश
गरे मा यसमािथ वज ू आवँयक हने
ु छ। यःतै
पिन ःनान गराउने मा)छे को लािग आवँयक
छ िक यसले कुनै पदाबीना मृतको गुrांगलाई
न छोओस।्
यसै ूकार पीलाई छुनाले वज ू कदािप भंग
हँु दैन

चाहे

छुने

काय

कामेwछाले

होस ् वा

कामेwछाबीन होस।् यो कथन नै अिधक सही र
मा)य हो, तर वीय-ःखलन न होस ् िकनिक नबी
स$ल$लाहु
पिहलाई

अलैिह
चु?बन

वस$लमले
गनु

नदोहयाइकन नमाज पनु भो।

भो

आनो

केिह

तथा

वज ू

३३

सूरःिनसा र मायदः का आयतहमा
( ء5 ا5)أو'ﻡ
(वा ितमीले ीहलाई छोएका ह]) बाट तापय
िवWानहको

शुW

कथनानुसार

िमलन

अथात

स?भोग हो, तथा यो कथन नै अ!द$लाह
िबन
ु
अ!बास रिज़, तथा अिध र पिछका धमवेpाहको
एउटा

ज माअतको

कथन

हो,

स)मित

िदने

अ$लाह हो।

(प)ीौ पाठ)
पाठ)
सारा मुिःलम समुदायले धामक चिरऽले सुसिkज त
हनु
ु ।
ती चिरऽह मbये केिह िन?निलिखत हनः
ु
सय, ईमानदारी, पिवऽता, लkज ा र शरम,
वीरता, उदारता, वफादारी, अ$लाहWारा िनषेिधत
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सबै वःतुह दे िख टाढा हनु
ु , िछमेकीहिसत
राॆो

Lयवहार,

सकेस?म

आवँयकता

भएका

मा)छे ह ूित मदत र bयान, तथा यसका
अितिरG ती सबै सुचिरऽ र सुLयवहारह ज सको
वण पिवऽ कुरआन
र शुW हदीसहमा मािरएको
्
छ तथा ज सको लािग तलकीन (बल) िदइएको
छ।

(सो॑ो पाठ)
पाठ)
इःलामी िश`ाचारहको िनर)तर Mयालः
ती मbये िन?निलिखत हनु
ु ः
सलाम गनुः हँ िसलो-अनूहार भई Lयवहार
गनु

दायाँ

हातले

खानु-िपउनु,

काम

शु

गदा,

िबिःम$लाह- (म शु गछ अ$लाहको नामले) पनु,
काम समाr गरे पिछ

–अ$ह?दो

िल$लाह- भ)नु,

िछं कने मा)छे को –अ$ह?दो िल$लाह- को ज वाफमा
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यह मोक$लाह- भ)नु, तथा मिःज द र घरमा ूवेश
गदा र िनःकदा , याऽा गदा, बाबू-आम, स?ब)धी,
छर िछमेका र ठू लो-सानािसत Lयवहार गदा, िवहे र
नवज ातलाई बधाई िदं दा, दःख
परे को बेलामा शोक
ु
गदा तथा यसबाहे क लुगा र ज ुता लाउँ दा र फुका$दा
ज ःता सबै उपरोG िःथितमा इःलामी िश`ाचारहको
Mयाल राखनु पछ ।

(सऽह] पाठ)
पाठ)
िशक (िमौण)
िमौण) र पापहबाट ज ोिगनु र ज ोगाउनुः
ितनीहमbये सातवटा सवनाश पान9 पापह यी हनः
ु
१-अ$लाहिसत साझा ठहयाउनु।
२-ज ाद-ू टोना गनु वा गराउनु।
३-कसैको नाहक हया गनु।
४-!याज िलनु।
५-अनाथको स?पित खानु।
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६-युWबाट उ?कनु।
७-इमा)दार र पिवऽ तथा सरल-सीधी आईमाईह
मािथ आ3ेप लगाउनु।
यसै ूकार पापहमा यी पिन शामेल छन।् बाबू,
आमाको अवYा, सर-स?ब)धीहबाट स?ब)ध िवwछे द
गनु, झूठो सा3ी िदनु, झूठो कसम िलनु, छरिछमेकीलाई

क`

पुयाउनु,

मा)छे हको

kयान

र

स?पिp तथा इkज त र स?मानमािथ अयाचार गनु,
लागु पदाथ ूयोग गनु, ज व
ू ा खे$नु, तथा यसको
अितिरG िन)दा गनु, कूरो लगाउनु र अ)य यःता
कूराह ज सबाट अ$लाह महान र उसका संदे`ा हज ूर
मुह?मद स$ल$लाहु अलैिह वस$लम ले मनाही गनु
भएका छन।्
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(अठा॑] पाठ)
पाठ)
मृतको िबयािबया-कम र नमाज ज नाज ा अथात अ)येि}
ूाथना।
यसको िववरण यसूकार छः
पिहलो- मन9 बेलामा गनु पन9ः
रोगीमािथ

मृयुका

ल3णह

ःप`

भएपिछ

यसलाई (( )' إ إ' اलाइलाह इ$ल$लाह) को
तलकीन (ज प) गराउनु पछ । नबी स$ल$लाहु अलैिह
वस$लम को आदे श होः (ल^केनू मौताकुम लाइलाह
इ$ल$लाह)

अथात

आना

मन9हलाई

(लाइलाह

इ$ल$लाह) को स?झना गराउनुस।् यसलाई एमाम
मुिःलमले

आनो

सहीह

नामक

हदीस

म)थमा

उ$लेख गरे को छ। यस हदीसमा (मौत) बाट तापय
ती मािनसह हन।
ज समािथ मृयुका ल3ह ूकट
ु
भएर ज ाउन।
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दोौोदोौो-मरे पिछ गनु पन9ः
कसैको मृयूको िवZास भएपिछ उसका आँखाह
ब)द गिरिदनु पछ ज ःतोिक सु)नतबाट िसW छ।
तेौो-मृतलाई नुहाउनुः
मुसलमान मृतलई ःनान गराउनु आवँयक हो
तर युWमा शहीद भएकालाई नचािहं ःनान गराइयोस ्
र नचािहं उसको नमाज ज नाज ा पिढयोस ्, ब उसलाई
यसै लुगामा गािडनेछ। िकनिक नबी स$ल$लाहु
अलैिह

व

स$लम

ले

ओहदको
ु

युWमा

शहीद

भएकाहलाई नचािहं ःनान गराउनु भो र नचािहं
ितनको नमाज पनु भो।
चौथोचौथो-मृतलाई नुहाउने तरीकाः
मृतको

गुrांगलाई

छोिपयोस ्

अिन

यसलाई

अिलकित उठाइयोस।् उसको भुँडीलाई िवःतारै िथंwनु
पछ ,

यसपिछ

नुहाउने

लुगाको

ु
टबा

वा

यस

ूकारको कुनै वःतुलाई आनो हातमा बेरेर यसले
उसलाई सफा गिरयोस।् फेिर नमाज को वज ू ज ःतै
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उसलाई वज ू गराइयोस ् अिन उसको टाउको र
दा॑ीलाई बयरको पात िमिसएको पानी वा यसै ूकार
को वःतुले धुनु पछ । फेिर उसको दायाँ र दे ॄे छुउलाई
बमशः धुनु पछ । यसै ूकारले दोौो र तेौो पटक
नहाउनु पछ । ूयेक पटक आनो हातलाई उसको
भुँडीमािथ फेनु पछ । यिद कुनै वःतु िनः^यो भ)ने
यसलाई धुनु पछ अिन यो ठाउँ लाई वा वा कुनै
वःतुले ब)द गरीिदनु पछ । यिद िनःकने ूिबया की
रहे को छै न भ)ने शुंम (गरम) मोटो वा आधुिनक
िचिकसा उपकरण, ज ःतै टे प इयािदले ब)द गनु
पछ ।
मृतलाई दोौो पटक वज ू गराउनुस ्, यिद तीन
पटकमा सफा हन
ु सकेन भ)ने पाँच पटक वा सात
पटक नुहाउनु पछ । फेिर उसलाई कुनै लुगाले सुकाउनु
पछ तथा उसका छे उह र सkदाका ठाउँ हमािथ
खुशबू (सुग)ध) लगाउनु पछ । यिद पूरै शरीरमा
सुग)ध लगाइयो भ)ने बेस ह)छ।
उसको कफन
ु
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(मृतलाई लाउने लुगा) लाई सुग)धले धुनी दीनु पछ ।
यिद ज ग
ुँ ा र नड, अिधक पलाएको छ भ)ने काटी
िदनु पछ र यिद छािडयो भ)ने पिन कुनै आपिp
छै न। कपाललाई काइँ योले कोनु पदd न, छे उ (कारवी) र
नाभी तलको र] काvनु पदd न तथा नचािहं खतना
(िलंग-मुKडन)
ूमाण

गनु

पछ

िकनिक

यसबारे मा

िसW छै न। आइमाइको कपालको

कुनै

तीनवटा

ज ुराह बनाई पछािडितर गरीिदनु पछ ।

पाच]पाच]-मृतको कफनको लुगाः
मृतलाई तीनवटा सेतो लुगाहमा कनाउनु (बेन)ु
उpम ह)छँ
ज समा कुता र एमाम (पगडी) न होस ्
ु
मृतलाई

यसमा

बेनु

पछ

ज ुन

ूकारले

नबी

स$ल$लाहु अलैिह वस$लम लाई गिरयो। यिद कुता,
तहब)द (लूग
ँ ी) र चादरमा कनाइयो भ)ने पिन
आपिp

छै न।

आइमाइलाई

पाचँवटा

लुगाहमा

कनाउनु पछ । कुतa, तहब)द, दईपvटा
र दइवटा
ू
ू
चादरहमा। नाबािलक बwचा-लाई चािहं एक दे िख
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तीनस?म कफन (को लुगा) िदनु पछ तथा सानी
बwचीलाई एउटा कुतa र दईटा
चादरहमा कफनाउनु
ु
पछ ।
यसरी भ)ने हो भ)ने कफनमbये सबैको लािग
माऽ एउटा लुगा आवँयक छ ज सले मृतलाई राॆरी
छोपन सकोस।् यिद मृत एहराम (हkज -उमरा) को
अवःथामा छ भ)ने उसलाई बयरको पानीले नुहाउनु
पछ तथा उसकै तहब)द (लुग
ँ ी) र चादरमा कफनाउनु
पछ यसबाहे क पिन कफन (लुगा) िदन सिक)छ।
उसको अनूहार र िसरलाई न छोिपयोस ् नचािहं सुग)ध
लगाइयोस ् िकनिक

ूलयका

िदन

यो

तलबीया

(ल!बैक अ$लाह?म
ल!बैक) भ)दै उने छ, ज ःतोिक
ु
हज ूर स$ल$लाहु अलैिह वस$लम को शुW हदीसमा
उ$लेख छ। यिद महीलाचािहं यस अवःथामा मरे की
छ

भ)ने

उसलाई

अ)य

महीलाह

सरह

कफनाइनेछ, तर उसलाई पिन सुग)ध लगाइने छै न।

नै
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साथै उसको अनूहारलाई नकाब (पदा) ले र उसको
हातलाई पज ाले छोिपन छै न ब अनूहार र दबै
ु
हातहलाई

कफनले

छोनु

पछ ,

ज ःतो

िक

महीलालाई कफनाउने बयानमा विणत भई सकेको छ।
छै ठ]ठ]- मृतको िबयाकमका हकदारहः
मृतलाई नुहाउने, उसमािथ नमाज ज नाज ा पने
र उसलाई दनाउने सबभ)दा बढ़ी हक र अिधकार
यो LयिGलाई छ ज सको बारे मा मृतले वसीयत
गरे को होस, फेिर बाबू, फेिर हज ूरबा, फेिर चोराह
तथा फेिर हज ूरबा पvटीका स?ब)धीहमbये ज ुन
अिधक निज क होस।्
महीललाई

नुहाउन

सबभ)दा

बढी

हक

यो

महीलाको हो ज सको बारे मा मृत महीला ले वसीयत
गरे की होस ्, फेिर आमा, फेिर हज ूरआमा तथा फेिर
स?ब)धी महीलाह मbये ज न
ु अिधक नज ीक परोस।्
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पित-पीमbये कसैले पिन एक-अकsलाई नुहाउन
स^छ िकनिक आदरणीय अबू बब रिज , लाई उहाँकी
आदरणीया पीले नुहाउनु भएकी िथइन ् तथा
आदरणीय अली रिज , ले आनो पी आदरणीया
फाितमा रिज ,लाई नूहाउनु भएका िथए।

सात]सात]- नमाज ज नाज ा पने िविधः
यो नमाज
त^बीर

पने तरीका यो छ िक चारवटा

(अ$लाहो

अ^बर)

ह

भिनयोस।्

पिहलो

त^बीरपिछ सूरह फाितहा पिढयोस ्, यिद यसका साथै
कुनै सानो सूरह व एउटा-दइटा
आयतह पिढयोस ्
ू
भ)ने बेस ह)छ
ज ःतोिक आदरणीय इ!ने अ!बास
ु
रिज , Wारा सही हदीसमा विणत छ। फेिर दोौो
त^बीर भनी नमाज मा तशअहदको
अवःथामा दद
ु
पढ़े झै नबी स$ल$लाहु अलैिह वस$लम मािथ दद
पनु पछ । यसपिछ तेौो त^बीर भनेर यो दआ
ु
पनु पछ ः
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((अ$हाह?मग
िफर ् लेहयना व मयतेना, व
ु
शाहे देना व गाएबेना, व सगीरे ना व कबीरे ना, व
ज करे ना

व

उ)साना।

अ$लाह?म
ु

मन ् अहयतहु

िम)ना फअहयेही अलल ् इःलाम, व मन तवफैतहु
िम)ना फतवफहु अलल ् ईमान। अ$लाह?मग
् िफर ्
ु
लहु वह ?हो, व आफेही व आफो अ)हो, व अिबम
नोज़ोलहु, व वःसेअ मखलहु, वगिस$हो िब$माए
वस ् स$ज े वल ् बद , व न^केही िम)नल ् खताया कमा
योन^कस ् सौबुल ् अ!यदो़ मेन दनस ्, व अि!दलहो
दारन ् सौबुल िमन दारे ही, व अहलन खैरम ् िमन ्
अहलेही।

विख$हल
ु ्

ज )नत

व

अइkहो

िमन

अज ािबल ् कॄे व अज ािब)नार, वसह लहु फी क़ॄेही,
व निLवर लहु फीह। अ$लाह?म
ला तहिर?ना अळहु
ु
वला तोिe$लना बादह।ु))
अथातः

हे

अ$लाह!

हाॆो

ज ीिवत

र

मृत,

उपिःथत र अनुपिःथत, साना र ठू ला, पुष र मिहला
सबैलाई

3मा

गरीदे ऊ।

हे

अ$लाह!

हामी

ज सलाई ितमी ज ीिवत राखौ भ)ने यसलाई

मbये
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इःलाममािथ ज ीिवत राखौ तथा ज सलाई मृयु दे ऊ
भ)ने इमानमािथ दे ऊ। हे अ$लाह! यो मृतलाई 3मा
गरी दे उ, यसमािथ कृ पा गरौ, यसलाई शाि)तमा राखौ
र यसलाई माफ गरी दे उ, यसको ठे गानालाई
स?मािनत

बनाऔ,

यसको

ूवेश

ःथानलाई

फरािकलो बनाइ दे उ, तथा यसलाई पानी, बफ र
शीतले सफा गरी दे उ र यसलाई पाप र ऽुिटहबाट
यसरी सफा-सुnधर गरी दे उ ज सरी सेतो लुगा फोहर
मैलबाट सफा भएर ज ा)छ। यसलाई उसको घरभ)दा
राॆो घर ूदान गरौ र उसको पी-भ)दा राॆी पी
ूदान गर], यसलाई ःवगमा ूवेश गराऔं, तथा
यसलाई िचहान र नरकको यातना बाट शरणमा राखौ,
र यसको िचहानलाई फरािकलो पारी ूकािशत गर]। हे
अ$लाह! यसको ूितफलबाट हामीलाई विज त न गरौ
तथा यसपिछ हामीलाई पथ-ॅा)त न बनाऔ।
यसपिछ चौथ] त^बीर भनेर दायाँपvटी एउटा
सलाम फेनु पछ ।
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मुःतहब (राॆो) यो ह)छ
िक ूयेक त^बीर
ु
साथ रफअ
् यदै न गनु अथात हातहलाई उठाउनु पछ ।
यिद मृतचािहं महीला

छ भ)ने (( अ$लाह?माग
्
ु

िफलहा)) भ)नु ज नाज ाह छन ् भ)ने (( अ$लाह?मग
ु
िफहsमा)) र दईभ)दा
बढी भएमा (( अ$लाह?मग
ु
ु
िफलहु ?म)) भ)नु पछ । यिद नानी (बwचा) को
ज नाज ा छ भ)ने 3माको दआको
सvटामा यो भ)नु
ु
पछ ः
((अ$लाह?मज
ु रन ् लेवालेदैहे
् अ$हो फरत] व ज ख
ु
व

शफीअन ् मुज ाबन।

अ$लाह?म
ु

सि^कल

बेही

मवाज ीनहमा
ु , वअिज़म बेही उज ूरहमा
ु , व अि$ह^हो बे
सालिहल मूमेनीन, वज ् अ$हो फी केफालते इॄाहीम
अलैिहस ् सलातो वःसलाम, व केही बे रहमतेक
अज ाबुल ् ज हीम।् ))
अथातः हे अ$लाह! यसलाई उसको बाबूआमाको
लािग अगुवा र परलोकको भKडार बनाउ तथा यःतो
िसफािरश (ूःतावन) गन9 बनाइ दे उ ज सको िसफािरश
ःवीकार गिरयोस।् हे अ$लाह! यसको माbयमले ितनी
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दबै
ू का सकम- तुलालाई ग॑] गरी दे उ, तथा यसको
माbयमले ितनी दबै
ू लाई ठू लो ूयपकार ूदान गरौ
तथा यसलाई सकमa ईमा)दारहका साथ सि?मिलत
गिर

दे उ

र

यसलाई

इॄाहीम

अलैिहःसलामको

संर3णमा शामेल गरी दे उ अिन यसलाई आनो दयाकृ पाले नरकको ूकोपबाट बचाउ।
सु)नत यो छ िक एमामले पुष मृतको टाउकोको
सामु)ने तथा महीलाको क?मरको सामु)ने उनु पछ ,
तथा यिद एकै साथ धेरै ज नाज ाह ज ?मा छन ् भ)ने
पुषलाई एमामको नज ीक र महीलालाई िक!लाको
नज ीक राखनु पछ । यिद यसमा बwचाह पिन छन ्
भ)ने बwचालाई महीलालाई राखनु पछ । बwचाको
टाउको

चािहं

पुषको

टाउकोको

बराबरीमा

तथा

महीलाको क?मर पुषको टाउकोको बराबरीमा हनु
ु
पछ ।

यसै

ूकारले

बwचीको

टाउको

टाउकोको बराबरीमा हनु
ु पछ । नमाज

मिहलाको

ज नाज ा पनु

सबै मा)छे ले एमामको पछािड उनु पछ , यिद कसैले
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एमामको

पछािड

ठाऊँ

पाएन

भ)ने

एमामको

दायाँपvटी उनु पछ ।

आठ]आठ]-मृतलाई दफनाउने
दफनाउने (गाने) िविधः
बेस
िचहानलाई

यो

ह)छ
ु

गिहरो

िक

मा)छे को

ख)नु पछ

तथा

क?मर
िक़बला

बराबर
तफ

यसमा लेहद (गुफा) बनाईयोस।् मृतलाई समािध
(कॄ) मा उसको दायाँ छे उमािथ राु पछ र कफनका
ब)धनह खोली िदनु पछ । यसलाई िझ^नु पदd न ब
यःतै छाडी िदनु पछ । मृतको अनूहारलाई खु$ला
छानु पदd न यो पुष सोस ् वा मिहला। फेिर कॄलाई
काँचो इँ टाहले ब)द गरी िदनु पछ र यसमािथ
िगलो माटो लगाइ िदनु पछ ज समा िक आनो
ठाउँ मा ज ?न ज ाओस ् र माटोबाट बचत होस।् यिद
यःतो ईटांचािहं उपल!ध छै न भ)ने तMता वा ढँु गो
वा लकडी ूयोग गनु पछ तािक मोटो खःनबाट
सुरि3त रहोस।् यसपिछ कॄमािथ माटो हा$नु पछ ,
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यस बखतमा यो भ)न राॆो ह)छः
(िबिःम$लाहे व
ु
अला िम$लते रसूिल$लाह) कॄलाई एक िबpा ज ित
बराबर उँ चो गनु पछ । यिद साना-साना ढँु गाका
ु
टबाह
उपल!ध छन ् भ)ने यसमािथ हालेर पानीको
िछडकाव गरीिदनु पछ । दफन गन9 मा)छे हले कॄको
नज ीक उभेर मृतको लािग ूाथना गनु पछ , िकनिक
नबी स$ल$लाहु अलैिह वस$लम मृतलाई दफनाएपिछ
यसको नज ीक उभेर भ)ने गथ9ः
((इःतगफे लेअखीकुम वसअलू
लहpःबीत
,
्
ु
फइ)नहल
))
्
ु ् आन युसअलो
अथातः आनो भाईको लािग 3माको ूाथना
गनुस
 ्, र उसको लािग िःथतरताको कामना गनुस
 ्,
िकनिक अिहले उसिसत ूशन हने
ु छ।
नवौनवौ-नमाज ज नाज ा पाउन नसकेको मा)छे ले गनु
पन9ः
ज सले नमाज

ज नाज ा पनु सकेन भ)ने यसको

लािग उिचत र मा)य हो िक दफन-िबयापिछ नमाज

५०

पढोस ्,

िकनिक

नबी

करीम

स$ल$लाहु

अलैिह

वस$लम ले यःतो गरे को छन।् तर यसो गनु एक
महीना िभऽमा हनु
ु पछ । एक महीनाको अविध नाधी
सकेको छ भ)ने नमाज ज नाज ा कॄमािथ पनु उिचत
र मा)य छै न ्, िकनिक नबी करीम स$ल$लाहु अलैिह
वस$लम बाट यो िसW छै न िक हज ूरले मृतको दफनिबयाकमको एक महीनापिछ कुनै कॄमािथ नमाज
पनु भो।
दस]दस]-मृतको

पिरवारको

लािग

खानाको

ब)दोबःत

िमलाउनुः
मृतको

पिरवारको

मा)छे हको

लािग

खानाको

ूब)ध गनु उिचत छै न। सुूMयात सहाबी (दत
ू सहचर) ज रीर िबन अ!द$लाह
अल बज लीWारा बयान
ु
गिरयको छः
((कु)ना नउददल
ु इkतेमाअ एला अहिलल ् मयते व
सुनअतु
् त ् तआमे बाद दफने मेनन ् नेयाहः))
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अथातः मृतलाई दफन गरे पिछ मृतको पिरवार
कहाँ ज ?मा हनु
 ाई हामी शोक
ु र खाना तयार गनुल
मनाउनुमा गणना गथ9। यसलाई एमाम अहमदले राॆो
ूमाणका साथ उ$लेख गरे को छ।
ःवयं आनो वा अतीिथ पाहनाहको
लािग खाना
ु
तयार

गनमा

कुनै

आपिp

छै न।

स?ब)धी

र

िछमेकीहले मृतको पिरवारको लािग खाना तयार गनु
पछ , िकनिक आदरिणय ज ाफर िबन अबू तािलबको
सीिरयामा भएको मृयूको समाचार सु)दाखेरी हज रू
स$ल$लाहु अलैिह व स$लम ले आनो पिरवारलाई
उG ज ाफरको पिरवारको लािग खानाको ब)दोवःत
िमलाउन आदे श गनु भो अिन भ)नु भोः
((इ)नहम
ु ् मा यशगोलोहम
ु ्))
अथातः उनीहलाई पुगेको पीडाले उनीहलाई
अवाक बनाई िदएको छ।
तर यसमा कुनै आपिp छै न िक मृतको पिरवारले
आफूकहाँ आएको खानामा आना िछमेकीहलाई
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शामेल गन ् तथा मेरे Yानानूसार यसको लािग
धम-शासऽमा समयको िनधारण छै न।
एघार]एघार]-शोक मनाउनुः
कुनै आइमाले मृतमािथ तीन िदनभ)दा बढी शोक
मनाउनु उिचत र मा)य छै न। तर आनो लोnनेको
मृयूमािथ चार मिहना दस िदन शोक गनु आवँयक
हो यिद महीला गभवित छ भ)ने यसको ?याद
बwचा

ज )मनुस?म

हने
ु छ,

स$ल$लाहु अलैिह वस$लम

ज ःतोिक

नबी

करीम

को सही हदीसबाट

ूमािणत छ। तर पुषको लािग आनो कुनै स?ब)धी
आिदको मरणमािथ शोक मनाउनु उिचत र मा)य
छै न।

बा॑ौ तथा अि)तमअि)तम-समाधीःथलको दशनः
पुषहले समाधीगत भएकाहको लािग ूाथना
(दआ
ु ) गनु, ितनका लािग शाि)तकामना गन तथा
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मृयू र यसपिछको अवःथालाई ःमरण गन समय
समयमा

समाधीःथल

ज ानु

पछ ।

नबी

करीम

स$ल$लाहु अलैिह वस$लमको आदे श छः
((ज 
ू ल ् कोबूर, फइ)नहा तोज ^केरोकुमुल ् आिखरR))
अथातः समाधी (िचहान) को दशन गनुस
 िकनिक
यसले ितमीलाई परलोकको स?झना गराउँ छ।
यस हदीसलाई एमाम मुिःलमले आनो सहीह
नामक म)थमा उ$लेख गरे को छ।
नबी

करीम

स$ल$लाहु

अलैिह

वस$लम

ले

आनो माननीय सहचरहलाई िसकाउने गथ9 िक
ितमीले समाधीःथल गएपिछ यसो भ)नुस।्
((अःसलामो

अलैकुम

अहदल

दे यारे

िमनल ्

मूमेनीन वल ् मुःलेमीन ्, व इ)ना इन ् शाअ$लाहो
बेकुम ् लाहे कून।

नसअलु
् $लाह

लना

व

लकुमुल ्

आिफयत व यह मु$लाहल
ु ् मुःतकदे िमन ् िम)ना वल ्
मुःताखेरीन।))
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अथातः

हे

यस

िःथलीका

इमा)दार

र

मुसलमानहर
ु , ितमीहमािथ शाि)त होस ्, तथा हामी
पिन

ईशवरे wछाले

ितमीहिसत

भटनेवाला

छ]।

अ$लाहिसत आनो र ितॆो लािग सुखको कामना
गछ, तथा अ$लाह महानले हामीमbये अिध गएका र
पिछ ज ाने सबैहमािथ दया र कृ पा गरोस।्
आइमाइले समाधीःथल मनाही छ, िकनिक नबी
करीम स$ल$लहु अलैिह व स$लम ले समािध ज ाने
महीलाहमािथ िध^कार गरे को छ अिन यसकारण
गदा पिन िक यहाँ गएमा ॅ`ाचारको स?भावना
ह)छ।
साथै ितनीहमा धैय पिन थोरै ह)छ।
यसै
ु
ु
ूकार महीलाहलाई ज नाज ा (मलामी ज ाने) पिछ
समाधीिःथलस?म ज ानु पिन िनषेध छ, िकनिक रसूल
स$ल$लाहु अलैिह वस$लम ले महीलाहलाई पिन
यसबाट

मनाही

गनु भएका

छन।्

तर

मृतमािथ

मिःज द र ईदगाह (ितहारःथान) मा नमाज ज नाज ा
(अ)येि} ूाथना) पन पुष र महीला दबै
ु को उिचत
र मा)य छ।
"و ا    ﻡ و ! و أ

