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�बिस्मल्ला �हरर्हमा�नरर

इस्लामका स्तम्
इस्लामको आधार�शला पाँच कुराहरुमा आधा�रत
१-कलम– ए– शहादत (गवाह�को मन्)

अश्हद अल्लइलाह इल्लल्लाहु व अश्हदो अ मह
ु म्मद न्
अब्दुहु व रूलुह
स

अथार्त म गवाह� �दन्छु �क अल्ला(ईश्व) को अ�त�रक्त
कोह� पज
ू नीय छै न तथा मह
ु म्मद सल्लल्लाहु अल वसल्लम
अल्लाहका रूल
स (दूत) हुन ्।

२- �दन तथा रा�त्रमा पाँच पटक नमाज़ पढ्

३-ज़कात (धमर्दा) �दन।ु

४- रमजानको मह�नामा रोजा (वत) बस्नु

५-य�द खचार् गन� योग्य सित्त र स्वास्थ्य छ

अल्लाहको घर(काबा) को हज (दशर्) गन्।
ुर (मिु स्लम
शर�फ)

नमाज़ (सलाह)

नमाज (ईश्वरको पूज) �दन र रात्रीमा पाँच पट

अ�नवायर् छ। यी नमाजहरु न ्ः फज, जोहर, अस, मग�रब र

३

इशा। जोहर र अस्र �दनमा प�ढने नमाज हुन् मग�रब र ईश

रात्री प�ढने नमाज हुन ् तथा फज्�बहानको नमाज हो।

नमाजका रकअतहरुको संख्य
1-

फज्रको नमा- प�हला दईु रकअत सन
ु ्नतहर
फे�र दईु रकअत फजर्

2-

जोहर को नमाज़ः प�हला चार सन
ु ्नतहरु फे�

चार फजर् तथा फेर� दुई सुन्नत
34-

अस्रको नमा- चार फजर्

मग�रबको नमाज़ः- तीन फजर्तथा दईु
सन
ु ्नतहर

5-

इशाको नमाजः- चार फजर, दईु सन
ु ्नतहरु तथ
एक वा तीन रकअत �वत्

�दन तथा रा�त्रमा फज़र् नमाजहरुमअतहरुको संख्

सत्रह तथा सुन्नत नमाजहरुकअतहरुको सख्या बारह र

�वत्र एक वा तीन अत छन ्।
वजूको तर�काः

�बना वजूको नमाज हुँदैन (म.ु श.)। वजू �बिस्मल्ला
भनेर शर
ु गनुर आवश्यक छ। �बिस्मल्लाह भनेर दुई हातल

४

नार�सम्म तीन पटक धुने। फे�र अ�लक�त पा�न �लएर

आधाले कुल्ला गन� र आधा पानी नाकमा हालर दे ब्रे हातल

नाक सफा गन�। यो प्र�क्रया तीन पटक दोह्रयाउने।

गनर् र नाकमा पानी हाल्न  ट्-छुट्टै पानी �लएर प�न गन
स�कन्छ।(बख
ु ार�)

फे�र तीन पटक मख
ु (अनह
ु ार) यस प्रकार धुने �

पानी चुइडोम�ु न दाह्र�मा हाल्दै ल्याउने र दाह्रर�को र�मा

(�खलाल) गरे र पानी पय
ु ार्उने।(�त्र�मजी शर)

र हातको औंलाहरुमा �खलाल गन�।(अबूदाऊद)
य�द औंठ� लगाएको छ भने त्यसलाई हल्लाई �दने

(�मश्का)

फे�र दायाँ हाथलाई कुइनोसम्म तीन पटक धुन, यसैगर� दे ब्र
हातलाई प�न कुइनोसम्म धुने। फे�र टाउको मसह(स्पश)

यस प्रकार गन� �क इरटै हात टाउकोको अग्र भा(�नधार

बाट शरु गरेर पछाडी मांसपेश
सम्म लैजान, फे�र त्यहाँ बाट
ु
प�हलेको स्थान सम्म ल्याउने जहाँबाट  ग�रएको �थयो।
(बख
ु ार� शर�फ)

फे�र कानको मसह (स्पश) यस प्रकार गन� �क दुइटै चो
औंलाहरु दइर�तरको कान �भत्र हालेर कानको पछाडी बू
औंलाहरुले मसह गन�।(�मशकात)

५

तथा कानको मसहको ला�ग नयाँ पानी �लने (बलूगुल ्
मराम)।

फेर� प�हला दायाँ र प�छ दे ब्रे खुट्टा घुँडा तीन पटक

धुने र खट
ु ्टाको औंलबीच �खलाल गन�। र गदर ्नको मसह
गनर् �सद्ध छ

वजू प�छको दआ
ु ः
वजू प�छको दोआ तपाईले अरबी मा पढ्नु पछर्

अतः त्यसलाई कुनै तर�काले अरबीमा याद ग�रहाल्न

((अशहद ु अन्लाइलाह इल्लल्लाहो वहदुहू ला शर�क लहू
अशहद ु अन्न मोहम्मद न अब्दुहू व रूलोहू।
अल्लाहुम्म
स
अलनी मेनत्तव्वाबी वज ्अलनी �मनल ् मतत
ु ह्हर�न।))

अथार्तःम सा�ी �दन्छु �क अल्ल बाहे क कोह� पज
ू नीय

छै न, त्यो एउटै हो र त्यसको कोह� सा छै न, र सा�ी

�दन्छु�क मह
ु म्मद सल्लल्लाहु अलैह� वसल्लम उसका रस

हुन ्। हे ईश्व! मलाई तोबा गन�हरु मध्का बनाई �दनस
ु ्
तथा सफासग्
ु र रहने प�वत्रहरु मका बनाई �दनस
ु ्।

६

यी कारणहरुले वजू भंग हुन्
1- ग�हरो नीद्रमा सुतनाले(अबूदाऊद)

2- तल �तरबाट हावा फुस्क्यो भने(�त्र�म, अबू दाऊद)

3- नशा वा बेहोशीबाट। (�त्र�म, अबू दाऊद)

4- नापाक� (अप�वत्र) ले। (�त्र�मज, अबूदाऊद)
5- �दशा-�पशाब गनार्ले।(बख
ु ार�, मिु स्ल)

6- स्त्री स्पशर् गन(सूरह �नसा-४३) ( स्त्रीलाइर् स

गनार्ले वजू भंग हुदै, बरू रूल
स सल्लल्लाहु अलैह

वसल्लले आफ्नोस्वास्नीहरूलाइर् स्पशर् गर�

पढनु भएछ । र सूरह �नसाको उपरोक्त अयतको अथर

हो सहवास गन् न�क स्पशर् ग
। हे न्स् तफ्सीर इब्
ुर
ुर

कसीर । (संशोधक))

7- लगातार रगत बग्नाले।(बख
ु ार�)
मोजामा�थ मसहः
स्थायी पले बस्ने मान् ले एक �दन र रात्, एवं

यात् तीन �दन र रात् सम्म मोजामा�थ मसह गनर् सक्

(मिु स्ल)

मसहको तर�का यो हो �क दईु टै हातहरुको पाँच� औंलाहलाई

पानीले �भजाएर दईु टै खट
को
ु ्टाकपंजाबाट शरु गरेर गोल�गां
ु

७

मा�थ सम्म लै जाने। मसह खुट्टा मा�थ गनर् सुन्नत छ

होइन। (�त्र�म)

तयम्मुको वणर्न
य�द कुनै कारणवश नमाजको समयमा पानी भे�टएन

वा पानी प्रयोग गनार्ले कुनै हा�न हुने पूरा डर छ भ

प�वत्रताको नीयतले शु(प�वत) माटो�सत आफ्नो हात दल्

र फे�र अनह
ु ारमा�थ हात फेनल
ुर ाई तयम्मुम भ�नन। यसको

तर�का यो हो �क तयम्मुको नीयत (�वचार) ले �बिस्मल्ला
भनेर दइु ट
र ै हातहरुलाई माटोमा हान्नु र फे अनह
ु ार र दईु टै

हातहरुमा�थ दल्नु(बख
ु ार�)

अजानको वणर्न
रसल
ल्लल्लाहु अल वसल्लमले हजरत
ू ल्लाह स
ु

बेलाललाई आदे श �दनु भयो �क अजान को वाक्लाई दईु -दईु

पटक भन्न, तर शर
ु मा अल्लहु अक्बर चार पटक भन्ने
इकामतको वाक्य ए-एक पटक, तर शरु तथा
अन्तम
ु

अल्लाहु अक्बर द-दईु पटक भन्ने र कद काम�तस्सलाह दु
पटक भन्ने

८

अजानका वाक्यहरु यस प्रकार
अल्लाह-अक्ब, अल्लाहु अक्ब(अल्लाह सबै भन्दा महा
छ-२)

अल्लाह-अक्ब, अल्लाहु अक्ब(अल्लाह सबै भन्दा महा
छ-२)

अश्हदु अल्लाहइलाह इल्लल्(म गवाह� �दन्छु �क अल्ला

बाहे क अरु को�ह पजनीय छै न।)

अश्द ु अल्लइलाह इल्लल्ला(म गवाह� �दन्छु �क अल्ला

बाहे क अरु को�ह पुजनीय छैन)

अश्हदु अन् मह
ु म्मदर र्सूलुल्ला(म गवाह� �दन्छु �क

वास्तवमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अ वसल्ल अल्लाहका
रसल
ू हुन ्।

अश्हदु अन् मह
ु म्मदर र्सूलुल्ला(म गवाह� �दन्छु �क

वास्तवमा महम्मद सल्लल्लाहु अल वसल्लम अल्लाहक

रसल
ू हुन ्।

हय्या अलस्सलाह।य्या अलस्सलाह(आऊ नमाजको

ला�ग। आऊ नमाजको ला�ग)

९

हय्या अलललाह। हय्या अलल्फलाह(आऊ मिु क्
पाउनको ला�ग-२)

अल्लाह-अक्ब, अल्लाहु अक्ब(अल्लाह सबै भन्द
महान छ-२)

ला इलाहा इल्लल्ला(ईश्वर बाहेक अरु को�ह पूजनी
छै न।

फजरको अजानमा हय्या अलल्फलाह प�छ दुई पटक य
वाक्य भन्नु पछ

अस्सलातु खैरुम् �मनन्न१ (नमाज �नद्राभन्दा रा

छ।)

इकामत (तकबीर) को वाक्य
अल्लाह-अक्ब, अल्लाहु अक्
अश्हदु अल्इलाहा इल्लल्ल

अश्हदु अन् मह
ु म्मदर र्सूलुल्ल
हय्या अलस्सला

हय्या अलल्फला

कदकाम�तस्सला, कदकाम�तस्सला
अल्लाह-अक्ब, अल्लाहु अक्

१०

ला इलाहा इल्लल्ला
अब्दल्ला-पत्र उमरले भन्न
ु
ू ल्लाह
ु
ु  हु �क रसल

सल्लल्लाहु अलै वसल्लको समयमा अजानको वाक्य

दईु -दईु पटक र तकबीर एक-एक पटक भ�नन्थ्यो

कदकाम�तस्सलाह मात्र दुई पटक भ�नन्थ(अबू दाऊद
व �नसाई)

अजान भन्ने बेलामा चोर औंलाहरु दुईवटै कानक
प्वालमा हा�लन्(इब्ने माज)

हय्या अलस्सलाह भन्दा सो(दायाँ) तथा हय्या

अलल्फलाह भन्दा उल्(दे ब्) �तर टाऊको घम
ु ानु पछर ्।
(इब्ने माज)

अजानको उत्तर
अजान �दने व्यिक्(मोअिज्ज) ले जुन प्रकारले अजा
�दन्छ उसको त्यसै प्रकारले उत्तर �दनु

हय्या अलस्सलात र हय्या अलल्को उत्तरमा मात

लाहौला वला कुव्वत इल्ला �बल्लाह भन्नु पछ

(मिु स्ल)

११

इकामत (तकबीर) को उत्तर
अजान जस्तै इकामत(तकबीर) को प�न उत्त �दनु

पछर ्। मात्र कदकाम�तस्को उत्तरमा
कदकाम�तस्सलात नै भन्नु पछ

अजान प�छको दआ
ु ः
रसल
ल्लल्लाहु अल वसल्लको भनाई छ
ू ल्लाह स
ु

�क जब अजान �दने व्यिक्(मोअिज्ज) को आवाज
सन
ु ्नुस् भन जसर� त्यो भन त्यस्तै भन् नुस् अ

अजान समाप्त भए पश्च म मा�थ दरूद(शािन्त

प्राथर) पठाऊ, जुन व्यिक्तले म मा�थ एक पटक दर

पठाउँछ ईश्वर उसमा�थ दस पटक पठाउने छ।(मिु स्ल)

दरुद शर�फ
अल्लहुम्म सल्ले अला मोहम्म�दंव व अला आल
मोहम्म�द न कमा सल्लैत अला इब्राह, व अला आले
इब्राह, इन्नक हमीदम्मजीद
ु

अल्लाहुम् बा�रक अला मोहम्म�दंव व अला आले

मोहम्म�दं न कमा बारकत अला इब्राह, व अला आले
इब्राह, इन्नक हमीदम्मजीद
ु

१२

यसलाई अरबीमा तपाई पण
र
नु
ू ् रुपले धो�क हाल्
अनव
ु ादः हे मेरो अल्लाह(ईश्व)! इब्राह�म र  इब्राह�
प�रवारमा�थ पठाएको कृपा जस्तै मुहम्मद र मुहम्मद
प�रवारमा�थ प�न कृपा पठाऊ।

वास्तवमा �तमी म�हमा  गण
ु गान योग्य छ�

हे अल्लाह! इब्राह�म र इब्रको प�रवारमा�थ पठाएको

�वभू�त जस्तै मुहम्मद र मुहम्मदको प�रवारमा�थ �वभू

पठाउ। वास्तवमा �तमी म�हमा र गुणगा योग्य छ�

दरुद शर�फ प�छ यो दुआ पढ़नुस् यसलाई प�न अरबीमा

धोक्नुपछर ।

अल्लाहुम्म रब हािज�हद्दअव�तत् ताम्मते वस्सला

काइमते आते मोहम्मद�नलवसीलता वल फजीलता

वबअसहु मकामम्महमूद �नल्लजीवअद्ह। (बख
ु ार�)
अनव
ु ादः हे अल्लाह! यो पूरै दआ
ु र स्थ�पत हुन
गइरहे को नमाजको पालनकतार! पदान गर, मह
ु म्मद

सल्लल्लाहु अह वसल्ललाई माध्यम(स्वग) तथा

म�हमा, एवं उहाँलाई त्यो स्थानमा पठाऊ जसको �तमील
वचन �दएका छ�। (बख
ु ार�)

१३

जुन व्यिक्तले यो दुआ पढ्, उसलाई मह
ु म्मद

सल्लल्लाहु अलैह� वसलको �शफाअत (�सफा�रश)

पलयको �दन प्राप्त हुन

अश्हदो अल्लाइला इल्लल्लाहो वहदहू लाशर�क लहू
अश्हदो अन् मोहम्मद न अब्दुहू व रल
स ोहू रजीतो

�बल्लाहे रब्बन व �बमुहम्म� रसल
ू न ् व �बल इस्लमे
द�ना।

अनव
ु ादः म गवाह� �दन्छु �कअल्ला बाहे क अरु को�ह
पज
ू नीय छै न। ऊ एक्लै छ। उसको साझ को�ह प�न

छै न। र �नस्न्देह मुहम्मद सल्लल्लाहु अ वसल्लम

उसको भक्त तथा दूत हु न्। मअल्लालाइर पालनकतार्

स्वीकार गछुरतथा मह
ु म्मलाई इर्श्दूतको रूपएवं
इस्लालाइर धमरको रूपमा स्वीकार छ। (मिु स्म)

यी तीनवटै दआ
ु हरु(दरुद शर�फ र उपरोक्त इरवटै
दोआ) को पाठ उत्तम हुन्

१४

मिस्जदमा प्रवेश गन� बेलाको द
मिस्जदमा प�हलो दायाँ खुट्टा राखेर यो दुआ अरबी

पढ्नु पछर

अल्लहुम्मफ ल� अब्वाब रहमतेका

अनव
ु ादः हे अल्ला मेरो ला�ग आफ्नो कृपाको ढोका

खो�लदे ऊ।

मिस्जदबाट बा�हर �नस्कको दआ
ु ः
मिस्जदबाट बा�हर �नस्कदा दे खट
ु ् प�हला बा�हर

�नकाल्नु पछर्। फे यो दआ
ु अरबीमा पढ़नु पछर ्
अल्लाहुम इन्नी अस्अलोक �मन फज्लेक

अनव
ु ादः- हे अल्ला �त�म�सत �तम्रो दया मग्दछु।

(मिु स्ल)

नमाजको मसनून तर�काः

नमाज शर
सोझो �कब्(मक्का वा
ु गन् भन्दा प�हले 
ुर

काबा) �तर मख
ु (अनह
ु ार) गरे र उभ्नु पछर्(बख
ु ार�)

तथा मनमा नमाजको नीयत (�वचार) गन् पछर्
(बख
ुर
ु ार�)

१५

आफ्नो दुईवटै हात काँधसम्म उठाएर अल्लाहु अक

भन्नु छर ्।(बख
ु ार�)

तथा दा�हने हातलाई दे ब्रे हातमा�थ छातीमा राखेर बाँध्

पछर ् अ�न �वस्तारै यो दुआ पढ्नु प

दआ
ु -ए-इिस्तफ्ता
अल्लाहु अक्बर भनेर हाथ छाती मा�थ बाँधे प�छ य

दआ
ु पढ्नु पछर

अल्लाहुम्म बाइद बैनी व बै खतायाया कमा बाअदता

बैनलमश�रके वल मग�रबे अल्लाहुम्म नक्के

�मनलखताया कमा यन
ु क्कसौबुल अब्यजो �मन्द,

अल्लाहुम्म�गसल खताया �बलमाए वस्सलजे वल बद

(बख
ु ार� व मिु स्ल)।

अथवा यो दआ
पढ्नु पछर
ु
सबु ्हानक अल्लाहम् व बेहम्देक व तबारकस्मोक व

तआला जद्दो व जल्ल सनाओक व लाइलाहा गैरोक।

(अबू दाऊद)

१६

यसप�छ (( अऊजु �बल्ला�ह �मनशैता�नर र्ज)) पढ्नुस

अ�न �बस्स�मल्ला �हमा�नरर ्ह�म पढेर ूरह फा�तहा शु
स

गन्स्
ुर

ध्यान �दने योग्य कुर
जहर� (आवाज �दएर) प�ढने नमाजमा

�बिस्मल्ला�हरर्हमा�नरर्ह�म आवाजले र (मनमै)

प�ढने नमाजमा �वस्तारै पढ्न �सद् य�द प्रत्य

नमाजमा �बस्तारै प�ढयो भने प�न कुनै फरक पद �न।

(�नसाई)

प्रत्येक नमाजमा �बस्स�मल्लाह प�छ सूरह फ पढ्नु

पछर ्। फज, सन
ु ्न, न�फलको प्रत्येक रअतमा इमाम,

मक
ढ्नु फजर
ु तद� तथा एक्लै सबैको ला�ग ूरः फा�तहा 
स
(अ�नवायर) छ। सूरह फा�तहा �बना नमाज हुँदैन। (बख
ु ार�
व मिु स्ल)

सूरःअल ् फा�तहाः

यो कुरआनको प�हलो सूरः हो। यसलाई धोक्नु अ�त

आवश्यक छ

१७
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अनव
ु ादः- सारा प्रशंसा अल् (ईश्व) को ला�ग छ। जो
सम्पूणर् जगतकपालनकतार हो। अत्यन कृपाशील तथा
अत्यन्त दयावाछ। बदला �दने �दनको स्वामी ह।
हामी �तम्रो नै पूजा  गछ� र �तमी �सत नै मद्

माग्छ�। हामीलाई सोझो मागर् देखाई द, उनको जुन

�तम्रो कृको पात्र ,न�क उनको जुन प्रकोप भागी

भए, न �तनको मागर् जुन पथभन्त भ । (हे अल्लाह
कबल
ू गन्स
ुर )

आवाजले प�ढने नमाजमा वलदद्वल�न प�छ इमाम व
मक
ै े ठूलो स्वमा आमीन भन्नु पछर्
ु तद� दव
ु ल

(�त�मरजी व अबूदाऊद)

यस प�छ कुरआनको कुनै प�न सूरः वा कम्तमा तीन

आयात लगातार जन
ु सिजलो लागोस ् आवाज �नकालेर

प�ढने नमाजमा आवाज �नकालेर र �वस्तारै प�ढने

नमाजमा मनमा पढ्नुहोस्।(बख
ु ार�)

१८

सूराः अल-इख्लास
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अनव
ु ादः भन, त्यो अल्लाह एउटै छ। अल्लाह प�रपू

�नस्पृह छ। त उसबाट कोह� जन्मेक छ नत ऊ

कसैबाट जन्मेको । तथा उसको तल्य को�ह प�न छैन
ु

रुक अको वणर्न

मिु स्लमको धमर्ग्(कुआर्नक) सूरह वा आयत पढ�

सके प�छ रुकूअ(�नहु�रन)ु पछर ्। रु अमा �नम्न�ल�खत
कुराहरुलाईध्यानमा राखनु पछर
रुक अ गन� बेलामा अल्लाहु अक्बर भनेर दुवै हलाई
काँधसम्म उठाउनुस्। यसलाई रफएयदैन भ�नन्छ

(�मश्का)

रुक अमा �पठयूँ एकदमै सोझो हुनु पछर ् तथा टाउको त्
भन्दा तल वा मा�थ न होस् एवं दुवै हातको  हत्केलाला
घड
ुँ ामा�थ फैलाएर राखनस
ु ्। (बख
ु ार� व मिु स्ल)

१९

औंलाहरु घुँडामा�थ फैलाएर राखनुस। हातलाई सोझो

तनकाएर घड
ँु ालाई राम्रर� समाती राखनुस्(अबू दाऊद)

रुक अको दोआः
सब
ु हान रिब्बयल अज़ीम(तीन पटक) (अबु दाऊद) अथर्ः
प�वत्र छ मेरो महान लनहार।

कौमाका दोआहरु

रुक अबाट सोझो खडा हुनल
ु ाई कौमा भ�नन्छ। रु अबाट
खडा हुँदै रफएयदै न गन्होस् र सोझो खडा हुनुहोस्।
य�द
ुर
नमाजी (नमाजी पढने मान्छ ) एक्लै छ वा त्यो इमाम
भने उसले �नम्न�ल�खत दुआहरु पढ़नु पछ१-समीअल्लाहु �लमन ह�मद

(( हे मेरो अल्ला, �तम्रो नै प्रशं)) य�द नमाजी

मक
ु तद� छ भने उसले �नम्�ल�खत दोआ पढ्नु पछररब्बना लकलहमदो हमद न कसीरन ् तय्यब न मब
ु ारकन ्
फ�हः

अथर् हे अल्लाह(ईश्व), तेरोला�ग नै प्रशंसा,

अत्या�धक प्रश, प�वत्र र त्यसमा अ�धकता �दइए

२०

सज्दको वणर्न
रकअबाट खडा भए प�छ कौमाको दोआ �स�द

सकेमा सज्दा(नतमस्त) मा जाँदाखे�र प�हला दव
ु ै

हातलाई जमीनमा राखनस
ु ् त्यसप�छ घुँडालाई राखनुस्।

(अबू दाऊद)

सज्दामा ना, �नधार तथा दव
ु ै हात यस प्रकार राखनुस
�क हात काखीबाट टाढा होस ्। (बख
ु ार�)

तथा छाती, पेट र �तघ् जमीन भन्दा मा�थ राखनुस्।

(अबू दाऊद)

सज्द गदार् शर�रका सातवटा अंगहरु जमीनमा स्पशर् ग
अ�नवायर् छः �नधा, दव
ै ात, दव
ु ह
ु ै घड
ुँ ा तथा दव
ु ै खुट्टाक
पञ्जा।(मिु स्ल)

सज्दाको यो तर�का स्-पर
ु ुष दुवैको ला�ग छ। स्त्र
ला�ग बेग्लै �क�सम को सज्दा �सद्ध

सज्दाको दुआ
सबु ्हान रिब्बयल आ(तीन पटक)

२१

प�वत्र छ मेरो अ�त महान प्र�त
अ�न फे�र अल्लाहु अक्बर भन्दै जल(बसाई) को
िस्थ�तमा बस्नुहोस

जलसा इस्तेराहत (सज्दा प�छ बस्) को वणर्न
सज्दा भन्दा प�हले टाउको उठाएर देब्रे खुट्टा �फ

त्यसमा�थ बस्नुस् तथा दायाँ खुट्टा ठराखनस
ु ् र दायाँ

हात दायाँ �तघ्मा�थ र दे ब्रे हादे ब्रे घ्मा यस प्रका

राखनस
ँु ाको
ु ् �क औंलाहरु �कब्ल(काबा) �तर तथा घड

नजीक होस ् (�नसाई) अ�न यो दआ
ु पढ्नुहोस्

अल्लाहुम्मग�फरल� वरहमनी व आ�फनी वह�दन

वरजक
ु नी। (�त्र�म)

प�हलो सज्द झ� दोस्रो सज्दा (( अल्लाह अक्ब))

भन्दै जानुस् तथा सज्को दआ
तीन पटक पढदै दोस्रो
ु
वा चौथो रकातको ला�ग उभ्नुस, तर जलसा इस्तराहत
गरे र खडा हुनु पछर ्।(बख
ु ार�)

२२

जलसा इस्तेराहतप�छ दोस्रो वा छौथोअतको ला�ग
प�हलो बैठकप�छ तेस्रो अतको ला�ग उठने बेलामा

प�हला दब
ु ै घड
ुँ ा, फे�र दब
ु ै हात उठाउनस
ु ्।

तशह्हुको दआ
ु ः
प�हलो काअदः (दोस्रो रकातको दोस्रो सज्दको

बैठक) मा सज्दाको मध्यमा जुन प्रकारले ब�सन्छ
प्रकारले बसेर यो दुआ पढ् नु

अत्तह�य्यातो �लल्ला�ह वस्सल, वत्तिय्यबा,
अथर् सबै प्रशंसा तथा नमहरु र हरेक प�वत्र बस्त
अल्लाको ला�ग छ।

अस्सलामो अलैक अय्योहन्नब,
अथर्- हे अल्लाका दूत, तपाईमा�थ सलाम (शािन्)

होस ्।

वरहमतल्ल
ा�ह व बरकातुह
ु

अथर् तथा अल्लाको कृपा र उसका �वभू�तहरु अवत�रत

होउन ्।

२३

अस्सलामो अलैना वअला इबा�दल्�हस्स�लह�न।
अथर्- सलाम (शािन्) होस ् हामीमा�थ र अल्लाह(ईश्व)

का सत्कम� भक्तहरुमा

अश्हदो अल्लाइला इल्लल्ल

अथर्- म गवाह� �दन्छु �क अल्ल अ�त�रक्त अरु को�
पज
ू नीय छै न।

व अश्हदो अन् मह
ु म्मद न अब्दूहु व रूलुह
स

अथर् तथा गवाह� �दंदैछु �क मह
ु म्मद सल्लल्लाअलै�ह

व सल्लमअल्लाहक भक्त र दूत हु न्।(सवर्मान)

प�हलो काअदः तथा दोस्रो काअमा तशह्हूदको  दोआ

पढने बेलामा दायाँ हातका औंलाहरु मोडेर कलमाको

औंला (चोर औंला) खल्ला राखेर त्यसल
इशारा (संकेत)
ु
गन् पछर्
(बख
ुर
ु ार�)

फजर्को तेस्रो र चौथोअतमा सूरःफा�तहा मात्र पढ्

पछर ्।(बख
ु ार� व मिु स्ल)

अिन्तम काअदः(अिन्तम बैठ)

२४

अिन्तम बैठकमा बस्नको ला�ग दायाँ खुट्टा पि
(�कबला) �तर ठड्याएर तथा देब्रे खुट्टा �फं

त्यसमा�थ बस्नु पछर्। यस प्रकार बस्ने तर�क

(तवरुक ) भ�नन्छ। फे�र तशह्हु(अित्हया) पढे प�छ
दरद शर�फ (शािन्त प्राथ) पढ्नु होस्

दरुद शर�फ
अल्लाहुम् सल्ले अला मोहम्म�दंव व अला आल

मोहम्म�द न कमा सल्लैत अला इब्राह व अला आले
इब्राह� इन्नक हमीदम्मजीद
ु

अल्लाहुम् बा�रक अला मोहम्म�दंव व अला आले

मोहम्म�द न कमा बारक्त अला इब्राह व अला आले
इब्राह� इन्नक हमीदम्मजीद
ु

दरुद शर�फ प�छका दुआहर
1-

अल्ला हुम् इन्नी जलमतो नफ्सी जुल् कसीरँव

वला यग�फरुज्जोनु इल्ला अन् फग�फरल�

मग�फरतम ् �मन इिन्दक वरहमनी इन्नक अन्तल
गफूरूरह�म। (बख
ु ार�, मिु स्ल)
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अथर् हे अल्लाह(ईश्व) म�ले आफूमा�थ धेरै अन्याय गरेको

छु। �तमीबाहे क पापलाई �मा गन� अरु को�ह छैन। �तमी नै

आफ्नो �वशेष कृपाले मलाई �मा ग�रदेऊ र म मा�थ दया
गर, वास्तवमा �तमी नै �मा गन� कृपालु हौ
2-

अल्लाहुम् इन्नी अऊजो�बक �मन अजा�बल कबर� व

अऊजो�बका �मन �फतन�तल ् मसी�हद्दज्, व

अऊजो�बका �मन �फतन�तल ् महया व �फतन�तल ्
ममात। अल्लाहुम् इन्नी अऊजो�बक �मनल ्

मअस�म व �मनल ् मगरम। (बख
ु ार�, मिु स्ल)

अथर्- हे अल्लाह(ईश्व) ! �तम्रो शरण चाहन्छु �चहान

प्रकोपबाट र तेरो शरण चाहन्छु मसीह दज्जा

(अन्धकासु) को उपद्रवब, शरण चाहन्छु जीवन र मृत्यूक

उपद्रवबाट। हे अल्ल(ईश्व) , म �तम्रशरण चाहन्छु पाप
र ऋणबाट।

यस प�छ आफ्नो मुख सोझो दायाँ�तर गरेर भन्नुस

(अस्सलामो अलैकुम वरहमतुल्ल))

अथर् सलामती (शािन्) होस ् �तमीमा�थ र अल्लाहको कृपा
होस ्) र त्यह�बाट अनह
ु ारलाई दे ब्रे�तर फकार्उँदै त्यसै प
भन्नुस्(अस्सलामो अलैकुम वरहमतुल्ल)। (अबू दाऊद)
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सलाम प�छका दोआहरु एवं अज़कार
सलाम प�छ इमाम व मक
ु तद�ले उच्च स्वरम

अल्लाहु अक्बर भन्नु पछर् र तीन पटक अस्तग�फर

भन्नु पछर्(मिु स्ल)

फे�र यो दोआ पढनु पछर ्
रिब्ब अइन्नी अला िज का व शक्
ु का व हुिस्न इबाद�तक
अथर् हे मेरो पालनहार, मेरो सहायता गर आफ्नो िजक

(स्मर) मा र आफ्नो शुक(कृत�ता-व्यिक) मा एवं
आफ्नो राम्रो इबा(उपासना) मा।

लाइलाहा इल्लल्लाहो वहदहू लाशर लहू, वलहुलमल
ु को व
लहुलहम्द व हुवा अला कुिल्ल शैइ न कद�र। अल्ला हुम्

ला मानेअ �लमा आतैता वला मअ
ु तीया �लमा मनअता वला
यनफ् ऊ जल जददे �मनकलजद। (बख
ु ार�, मिु स्ल)

अथर् अल्लाह बाहेक अरु को�ह पूजय छै न। ऊ एकलै छ,
उसको को�ह साझी छै न। उसैको ला�ग राज्य , उसैको

ला�ग प्रशंसा छ। ऊ हरेवस्म
त ा�थ सामथ्यर्व छ। हे

अल्लाह जे �तमीले �दन्छ� त्यसलाई रोक्ने को�ह छैन र
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�तमीले रोक� �दन्छ� त्यसला�दने को�ह छै न। धन �तम्र

प्रकबाट फाईदा �ददै न।

अल्लाहुम् इन्नी अऊजो�बक �मनलजुिब्न व

अऊजो�बका �मनलबख
ु ्ल व अऊजो�बका �मन

अरजल�लऊम�र व अजो�बका �मन ् �फतन�तद् दु�नया व
अजा�बल कबर। (बख
ु ार�)

अथर् हे अल्ला! �तम्रो शरण चाहन्छु कायरता, तेरो

शरण चाहन्छु न्जसीबाट, �तम्रो शरण चाहन्छु खर

जीवनबाट र �तम्रो शरण चाहन्छु संसार र क(�चहान) को

प्रकोप बा

यी दआ
ु हरुको अ�त�रक्३३ पटक (सबु ्हानल्ल) ३३ पटक

(अलहमदो�लल्ला) र ३३ पटक (अल्लाहु अक्) तथा एक

पटक (लाइलाहा इल्लल्लाहु वहदुहू लाशर�क लहु लहुलमुल्

व लहुल ् हमदो वहुवा अला कुिल्ल शैइ न कद�र। ) पढ्नुहोस्।
यी दोआहरुप�छ आयतल कुस� पढ्नुहोस

आयतल ् कुस�ः
)) ﷲ ﻻ � إﻻ ﻫﻮ اﻟﻲﺤ اﻟﻘﻴﻮم ﻻ ﺗﺄﺧﺬه ﺔ و ﻻ ﻧﻮم ﻪﻟ ﻣﺎ ﻲﻓ الﺴﻤﺎوات و ﻣﺎ
 اﻷرض ﻣﻦ ذا اﺬﻟي �ﺸﻔﻊ ﻋﻨﺪه إﻻ ﺑﺈذﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺑ� أﻳﺪﻳﻬﻢ و ﻣﺎ ﺧﻠﻔﻬﻢ و
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ﻻ �ﻴﻄﻮن �ﺸﺊ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ إﻻ ﺑﻤﺎ ﺷﺎء وﺳﻊ ﻛﺮﺳﻴﻪ الﺴﻤﺎوات و اﻷرض وﻻ ﻳﺆده
((ﺣﻔﻈﻬﻤﺎ و ﻫﻮ اﻟﻌ� اﻟﻌﻈﻴﻢ
अथर् अल्लाहको अ�त�रक को�ह पज
ू ्ने योग्य छैन। ऊध�

जी�वत र यथावत् रहने छ। उसलाई न ऊँघ आउँछ न �नद्रा
आकाश र पथ्
ृ वीकासबै थोक उसैको हो। को

छ जो उस

सम� कसैको �सफा�रश उसको आ�ा �बना गरोस ्। उसलाई

थाहा छ जे जा�त मान्छेहरुको सामुन्ने र �तनको पछ छ।

�तनले उसको �ानबाट केह� घेन् सक्द
र
न ्। उसको कुस�

आकाश र पथ
ृ वीलाई आफ्नो अन्तगर्त �लई राखेको छ।

उनको र�ा गन्म
ुर उसालाई थकाइर् लाग्दैतथा ऊ अत्यन्
महान छ।

�वत्रको नमा
�वत्रको नज एक वा तीन रकअत पढ्नु पदर्छ

�वत्र रा�त्रको अिन्तम नमा

दोआ-ए-कनूत-ए-�वत्
�वत्रको अिन्तमअतमा रुक अप�छ कनूत को यो

दोआ पढ्नु पदर्
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((अल्लाहुम्ह�दनी फ�मन हदै त व आ�फनी फ�मन आफैत,
व तवल्लनी फ�मन तवल्लैत व बा�रकल� फ�मा आतै

व�कनी शरर ्मा कद़ैत। फइन् तक�द़ वला यक
ु दा अलैक,

इन्नहू ला यिजल्लो मंव् वालैत व ला यइज्जो  आदै त,

तबारकत रब्बना व तलैत, नस्तग�फरोक वनतूबो इलैक।
(�त्र�म)

अथर्- हे अल्लाह(ईश्व)! मलाई �हदायत (मागर्दशर) दे ऊ
उनीहरुसंग जुनलाई �तमीले �हदायत �दय, आ�फयत

(शािन्) दे ऊ मलाई उनीहरुमा जुनलाई �तमीले आ�फयत
�दयौ। �मत्र राख मलाई उनीहरुमा जुनलाई �तमीले �

राख्यौ। र बरकत(उन्नत) दे ऊ मलाई त्यो वरदानमा जुन
�तमीले मलाई दयौ, अ�न बचाऊ मलाई त्यो अशुभबाट

जसको �तमीले फैसला गरे का छ�। �तमीले नै फैसला गछ�

�तमीमा�थ कसैको फैसला हुँदैन। जसलाई �तमीले �मत्
बनाउँछौ। �तमीले नै फैसला गछ� �तमीमा�थ कसैको फैसला

हुँदैन। जसलाई �तमीले �मत्र बना उँछौ त्यसलाई अपमा�
गन� को�ह छै न। र जसलाई �तमीले शत्रु बनायौ भ त्यसलाई

सम्मान �दने को�ह हुँदैन। बढोत्तर(बरकत) वाला हौ �तमी
हे मेरो पालनकतार! र महान छौ। हामी �तमी�सत माफ�

चाहन्छ� र �तमीतफरप्रवृ हुन्छ।

३०

�वत्र पको िजक्र वा दु
�वत्रको सलाम प�छ तीन पटक यो भन्नु प

(सबु ्हानल म�ल�कल ् कुद्द) तेस्रो पटक उच्च स्वरमा ता
भन्नु पछर्।(अबूदाऊद)

़
कनूत-ए-नाजेलः
यद्ध तथा शत्रुको
�वजयको भयको बेलामा योु

ए-कनूत पढ्नु पदर्छ। यसलाई कन-ए-नािजला
भ�नन्छ। यो
़
दआ
ु �नम्न�ल�खत छ

(अल्लाहुम्मग् �फरलना व�ललमो�मनी वल मो�मनात वल

मिु स्लमीन वल मिु स्लमात व अिल्लफ बैन कूलू�ब�हम

अिस्लह जात बै�न�हम वनसरु हुम अला अदव्वेक
व
ु
अदिु व्व�ह, अल्लाहुमलअ�नलकफरता अल्लजीन यसददू
ु न

अन सबी�लक, वयक
ु िज्जबून रोसो�लक व यूका�तलन
ू ा

औ�लयाअक। अल्लाहुम् खा�लफ बैन किल्म�त�म व

जिल्जल अकदामहुम व अिन्ज�ब�हम बअसकल्लजी ला
तरुददहू अ�नलकौ�मल मिु ज�रमीन। अल्लाहुम् इन्ना
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नजअलक
ु ा फ� नह
ु ू�र�हम व नऊजु�बका �मन शरु�र�हम।
ु
(�हस्न हसीन)

अथर् हे अल्लाह(ईश्व) ! �मा गर हामी ईमान्दार पुरु

तथा स्त्रीहर, मस
ु लमान पर
ु ुष र स्त्लाई, तथा

उनीहरुको हृदयमा लगाव पैदा ग�र द, र उनीहरुमा संिन्

र मेल�मलाप गराई दे ऊ, तथा आफ्नो र उनको शत्रुहरुम
उनको सहायता गर। हे अल्लाह! ती नािस्तकहरुमा�
�धक्कार पठाऊ जुन �तम्रो बाटोबाट रो, र �तम्र

दूतहरुलाई झूठा भन्छन् र �तम्रा �मत् लड़ाई गछर ् न्। हे
अल्ला �तनीहरुमाफूट हा�लदे ऊ र उनीहरुका पाइला हल्इर

दे ऊ र उनीहरुमा�थ आफ्नो प्रकोप पठाई देऊ जसलाई �तम

मज
ु �रमबाट �फतार् गद�नौ। हे पलनकतार! हामी �तमीलाई

�तनको �वरुद्ध खडा गछ�  र उनीहरुको दुष्टताबाट
शरण चाहन्छ�

नमाजको ला�ग आवश्यक कुराहर
१-नमाज समह
ू (जमाअत) मा पढ़नाले सत्ताइस गुना सवाब

(प्र�त) पाइन्छ।(बख
ु ार� व मिु स्ल)
2-

इमामको साथमा एक जना भए प�न जमाअत (समह
ु )

मा�नन्छ।(बख
ु ार� व मिु स्ल)
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3-

पंिक्त(सफ) लाई सीधा गनार्ले नमाज पूणर् हुन्

(�त्र�म)

45-

पंिक्तहर(सफहर) को बीचमा ठाउँ छोडनु हुँदैन।
(अबूदाऊद)

यात्रीहरुले चारअत भएको नमाजलाई घटाएर

(कसर गरे र) दईु रकअत पढ़नप
ु छर ्।(मस
ु ्द-अहमद)

6-

यात्रामा दुई समयको नमाज एकै पटक पढ़नप�न
उ�चत छ। (मस
ु न्-अहमद)

7-

नमाजी भल
ु ेर (�वस�र) नमाज कम वा अ�धक पढ्यो
भने �सज्द सहू गन् जरुर�
, कम भयो भने
ुर
कमीलाई पूरा गरे प�छ सज्दाः सहू गनुर् पछ

8-

सज्दः सहू सलाम भन्दा प�हले गनुर् पछ(बख
ु ार�)

जुमअःको वणर्न
जुमअःको दईु रकअत अ�नवायर्(फजर) छ। जुमअःको

समय जोहरको समय हो। (बख
ु ार�)

गाउँ , शहर तथा हरे क स्थानमा जुअः फजर्(जरुर) छ।

जुमअःको खुत्बा(प्रव) अ�नवायर् छ। जुअःको �दन

खतु ्बा भन्दा अगा�ड सुन्नत नमाज ज�त पढे प�न हु
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जुमअःप�छ चार रकअत सनु ्त पढ़नु सव�त्तम हुन,

दईु रकअत पढ़नु प�न जायज छ। य�द दईु रकअत नै

पढ़नु छ भने घर गएर पढ़नु अत्योत्तम हुन्छ। ज

व्यिक्त अजानप�छ मिस्जदमा  छ र इमाम खुत्बा
�दइरहे को छ भने दईु रकअत पढे र खतु ्बा सु्न्नु पछर

(मिु स्ल)

ईदै न (दईु टै �तहारहर) को नमाजको वणर्न
ईदको नमाज दईु रकअत मात्र सुन्नत मुअिक्छ।

ईदको नमाज �वहानै सूय�दय हुने �वित्तकै पढ्नु राम
हुन्छ। ईदको नमाजको ला�ग अजान र इकामत भन्न
पद�न (सवर्मान)।

ईदको नमाज प�हलो रकअतमा तकबीर तहर�माप�छ सात

पटक तकबीरहरु(अल्लाहो अक्) र दोस्रो अतमा

पाँच पटक तकबीरहरु भन्नु पछर्। हरेक तकबीरका स

रफायदै न गन् उ�चत छ। इदै
को नमाज भन्दा प�हलो
ुर

वा प�छ कुनै सनु ्नत वा न�फल पढ्नु हुँदै
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ईदै नको तकबीरः

ईदगाह जाने बेलामा वा फ�कर्ने बेलामा उच्स्वरम

तकबीर पढ्नु पछर

अल्लाहु अकब- अल्लाहु अक्

ला इलाहा इल्लल्लाह व अल्लाहु अ- अल्लाहु अक्ब

व �लल्ला�हल् हमद

अथर्- अल्लाह(ईश्व) सबै भन्दा ठूलो , अल्ला सबै

भन्दा महान छ। अल्लाह बाहेक अरु को�ह पूजनीय छै

अल्लाह सबै भन्दा महान छ। अल्लाह सबै भ महान
छ। तथा सबै प्रशंसा अल्को ला�ग छ।

नमाजे-जनाजःको वणर्न
नमाज – जनाजःको ला�ग सबै नमाजहरु जस्, वज,ू

पिश्चम(�कब्ल) �तर मख
ु , शर�र ढाक�एको, र नीयत

जरुर� छ। जनाजमा चार तक्बीर भन्नु पछर्। नम

जनाजःमा प�न सूरःफा�तहा पढ़नु जरुर� छ।(बख
ु ार�)

३५

जनाजःको नमाजको दआ
ु तथा �व�धः
प�हलो तक्बीर प�छ ूर
स फा�तहा र अरु कुनैदोस्रो सूर
�मलाएर पढ्नु पछर्(बख
ु ार�)

दोस्रो तक्बीर प�छ दरुद शर�फ पपदर्छ। तेस्रो तक्
प�छ �नम्न�ल�खत दुआहरु पढ्नु हो
1-

अल्लाहुम्ग�फर �लहिय्यना व मिय्य�तना व शा�ह

व गाइबना व सगी�रना व कबी�रना व जक़�रना व

उन्साना। अल्लाहुम मन अहय्यतहू �मन्न

फअह�यह� अलल ् इस्लामी व मन तक्फफैतहू �मन
फतवफ्फहू अललईमान। अल्लाहुम लातह�रमाना

2-

अजरहू वला तिफ्तन्नाअदहु। (मिु स्ल)
अल्लाहुम्मग�फरलहूरहमहू व आफ�ह� व आफो अनहू
व अक�रम नज
ू ूलहू ववस्सीअ मदखलहू वग�सलहू

�वलमाइ वस्सलिज वलबर, व नक्केह� �मनलखताया

कमा नक्कैतस्सौबलअबय �मनददन�स व अब �दलहू
दारन खैरम�मनदा�रह� व अहलन खैरिम्मन अहले� व

जौजन खैरिम्मन जौिजह� व अद�खलहूल् जन्न व

अइजहू �मन अजा�बलकबरे व अजा�बन्नार।(मिु स्ल)
अथर्-

३६

1-

हे अल्लाह(ईश्व)! �मागर हाम्रा जी�वतहरुलाई
मत
ृ कहरुला, हाम्रो उपिस्थत र अनुपिस्थतह,
हाम्रो नबालक र प्रौढह, हाम्रा पुरुष त

म�हलाहरुलाई। हेअल्ला! हामी मध्येजसलाई जी�वत

राख भने इस्लाममा रा, मतृ ्यु देऊ भन इरमानमा

मतृ ्यु दे, हे अल्लाह हामीलाई यसको पुण्यबा

पिञ्चत नगनुर्स् र त्यसप�छ हामीलाई खराब काम
न हाल्नु

2-

हे अल्ला! यसलाई �मा ग�रदे ऊ, यसमा�थ कृपा गरे र
शािन्त दे, यसलाई �मागर, यसको आ�तथ्य

सम्मानले ग, यसको कबर (�चहान) लाई फरा�कलो

बनाई दे ऊ। यसको पापलाई पानी, बफर् तथा ओलबाट

धोई दे ऊ। यसको त्रु�टहरुलाई यस प्रकार सफा ग�
जसर� �तमीले सेतो लग
ु ालाई मैलबाट सफा गय�।

यसको घरलाई राम्रो भन्दा राम्रो घरले बदल�

यसका प�रवारलाई राम्रो पवारले प�रव�तर्त ग�र दे,
यसको पत्नीलाई राम्रो पत्नीले प�रव�तर्त ग,

यसलाई स्वगर्मा प्रवेश गराई, र यसलाई कबरको

यातनाबाट र नरकको प्रकोपबाट बचा

३७

य�द बच्चाको जनाजा हो भन तेस्रो तकबीरप�

(अल्लाहुम्मग�फर �लहिय्यना व मइय्य) पढे र यो

वढनप
ु छर ्

अल्लहुम्मजअलहू लना सलफौ फरतौ व जुखरा)
(बख
ु ार�)
अथर्- हे अल्ला! यसलाई मेरो ला�ग (पेशरौ) (अगव
ु ा)
तथा प�हलेदे�ख तयार� गन� एवं सवाब (पण्
ु ) को
माध्यम बनाई देऊ

पर
ु ुषको जनाजा हो भन इमामलाई मत
ृ कको टाउको �नर

खडा हुनु पछर ्। य�द म�हलाकोजनाजा हो भने इमामलाई
जनाजाको मध्य भागको नजीक खडा हुनु पछर्(अबू

दाऊद)
�वषयहर
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