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 ة والﺴﻼم ﻰﻠﻋ ﺳﻴﺪ اﻤﻟﺮﺳﻠ� ﻧبﻴﻨﺎ �ﻤﺪ و ﻰﻠﻋ، �ﻟﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻤﻟ
. ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﻰﻟ ﻳﻮم اﺪﻟﻳﻦ،�ﻟ و أﺻﺤﺎﺑﻪ أﻤﺟﻌ
समस्त प्रशंसा अल्लाहको लागी

हो

सम्पुणर् संसारको पालनह(भरण पोषण कतार) हो। र

अल्लाहको अिन्तम ई्
श श् मुहम्मद (सल्लाह अल ै�ह

वसल्ल) मा�थ र उनका प�रवार, सबै साथीहरु र उनका

प्रलय सम्मका अनुसरण कतार्हरु मा�थ शािन ्त

�व�वका अ�धकांश �ेत्रहरु मा मुिस्लमहरु के

केह� संख्यांमा वश्य ब�सरहेका छन। यसको बावजूदधेरै
मा�नसहरु �हले प�न इस्लाम घमबाट अपर�चत छन ् र

जुन व्य��हरुलाई यस ई�र घमर्को बारेमा केह�
जानकार� छ उनीहरु मध्य केह� मानीसहरु यस्ता

छन ् जुन इस्लाम धमलाई एउटा नयाँ धमर्को रुपम

ठान्छन ्।

उनीहरुको यस भ्रान्तलाई समा� गनर्को ला

जुन मा�नसहरु यस मर्बाट अपर�चत छन् उनीहरुला
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यसबाट पर�चत गराउनको ला�ग यो सानो पुिस्तका
नेपाली भाषामा लेिखएको हो।
यसमा

ई�र�य

घमर् इस्लामको बारेमा केह

महत्वपूणर् कुराहरु वणर्न ग�रएका, र सबै कु राहरुलाई

अल्लाहको अिन्तम प�व त्र ग् रन्थ कुरआन व
अिन्तमईश्दूत श मुहम्मद सल्लाहु अलै�ह व सल्लम
कथनहरुबाट प्रमािणत ग�रने प्ग�रएको छ। मलाई

आशा छ �क यो सानो पुिस्तका ती मा�नसहरुलाई अ�
लाभ पुग्याँछ जुन

आफ्नो यस जीवन र यस  प�

आउने जीवनमा प�न शािन्, कुशलता र सफलताको
इच्छा �लएर वास्त�वक ई�र� धमर्को खोज ग�ररहेक

छन ्।

अल्लाह तआला हामी सबैलाई यसबाट लाभ उठाउने

र सत्य मागर्दशर्न बूझ्ने साहस प्रद, आमीन।



सफलता र मु��को खोज

यस संसारमा ज�त प�न मा�नसहरु ब�सरहेका छन्

ऊनीहरु मध्ये कोह� प�न यस्तो छैन होला  जो आफ

ला�ग शािन्, सफलता र मु��त न चाहोस,
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तर केह� मा�नसहरु मात्र आफ्नो संसा�रक जीवन

सफल बनाउने प्रयास गछर्न् उनीहरुलाई कुनै

जीवनको बारे मा केह� प�न �चन्ता हुदै, तर वास्तवमा

यस जीवन प�छ एउटा

अक� जीवन प�न छ, जु न संधै

रह� रहने जीवन हो, जसलाई आिखरत ् (परलोक) भ�नन्,

त्यस प�छ मृत्यु र कुनै अ जीवन छै न, त ्यस
जीवनलाई सफल बनाउने

प्रयास गनुर् र त्यसमा शा

र मु��को चाहना र खोज गनु् अत्य�धक आवश्यक
र



हाम्रो  जन्म कोश्

हामी यस कूरामा �व�ास राख्छ� �क यस ठु लो

संसार र ब्रहण्लाई एउटा सवर्श्रे� र सवर्श��
हस्तीले बनउनु भएको छ, जसलाई हामी अल्लाह
भन्दछ�

अल्लाहले हामीलाई एउटा महत्वपुणर् शको ला�ग

जन्माउनु भएको छ, त्यस उदश्लाई अल्लाहले स्वं
आफ्नो प�वत्र ग्रन्थ  कुयस्तो वणर्न गनुरएको

छ।
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)ﻭﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﺍﻟﺠﻦ ﻭﺍﻹﻧﺲ ﺇﻻ ﻟﻴﻌﺒﺪﻭﻥ ﻣﺎ ﺃﺭﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺭﺯﻕ ﻭ ﻣﺎ
- ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻄﻌﻤﻮﻥ ﺇﻥ ﷲ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺫﻭ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻴﻦ( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺭﻳﺎﺕ
- 58\57 \56\51
अथर्ः मैले िजन्नातहर (दानव) र मा�नसहरुलाई

यसको अ�त�र� कुनै प�न उद्श्यको ला�ग पैदा गरेको छैन

�क उनी मेरो पूजा, पाठ र उपास्ना गरु, म उनीहरुबाट
कुनै रोजी(जी�वका) चाहदै न, न त यो चाहन्छु �क उनीहर
मलाई खाना खु वाउन ्, �नस्सन्देह अल्लाह नै रो

�दनेवाला, र जबरदस्, श��मान छ।

पुजा, र उपास्ना मात्र अल्लाहको अ�धका,

जस्तो अल्लाहको अिन्तमत मुहम्मद सल्लाहु अलै�ह
सल्लले भन्नु भएको छ

(ﺣﻖ  ﻰﻠﻋ اﻟﻌﺒﺎد أن ﻳﻌﺒﺪوه و ﻻ �ﺸ�ﻮا ﺑﻪ ﺷيﺌﺎ )واه اﺒﻟﺨﺎري و مﺴﻠﻢ
अथर् अल्लाहको अ�धकार दासहरुमाथी यो हो �

उनीहरु उसको उपसना गरुन र कुनै प�न �चजलाई उसक

सहभागी र साझेदार न बनाउन ् (सह�ह बुखार�, र सह�ह

मुिस्ल)
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अब य�द हामी अल्लाहको उपासना ग�र त ्य

उद्श्य पूरा गछ� भने हामी परलोकमासफलता र मु��

पाउन सक्छ� र य� त्यस उदश्यलाई पूरा गद �न� भने
हामी घाटामा रहने छ�, सफलता र मु�� पाउन सक्दैन�

हामी यस संसारमा ज�त प�न धन,सम्प�� जम्म

ग�र�लऔं त्यबाट हामीलाई परलोकमा कुनै प�न नाफा र

लाभ हुँदैन। र हाम्रो सन्तानहरु जसका ला�ग ह

जायज-नाजायज वा कुनै प�न तर�काले धन, सम्प��

जम्मा ग�ररहे का छ�, उनीहरु प�न केह� काम

आउन

सक्दैन न्। परलोकाम हामी मात्र आफ्नो राम्र र

अल्लाहको भ�� , पूजा र उपासनाबाट नै सफलता र
मु�� पाउन सक्छ�



हामी आफ्नो जन्मको उश्य कुन

त�रकाले पूर ा गनर् सक्?
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�व�मा अनेक� घमर्हरु पाइन ्छन् र हरेक घमर

अनुसरणकतार्हरु हाम्रै धमरचो र ई�रको निजक
स्वकृ �त प्र हो भन्ने कूराको दाव गदर ्छन्

अब हामी ती मध्ये



 कसको

अनुसरण गर� त्यसै बमोिजम अल्हको

उपासना गर�?

यस कुराको �नरणय गनर्को लागी हामीले

�व�मा पाइएका प्र�सद्ध धमर्हरुको अध्यन ग , अ�न

जसमा शुद्ध र ठ प्रमाणहर दुरा सत्यत
ा सइहालोस
ु

त्यसैको अनुसार अल्लाहको उपासना गनुर् अ�नवायर् ह



ई�र�य धमर इस्लाम नै हो

�व�मा जुन धमर्हरु पाइन ्छन् ती मध्ये ए

प्र� धमर् इस्लाम प�न हो जसको अनुसकतार्हर
�व�को हरेक ठाउँ मा केह� न केह� संख्यामा अवश्
पाइन्छन्

हाम्रो देश नेपालमा प�न दश लाख भन्दा ब

संख्यामा अवश्य इन्छन
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हामी यस धमरको बारे मा यो आस्था र �व�ास

राख्दछ� �क य नै ई�र�य धमर् हो जु

ई�र(अल्ला)को निजक स्वीकायर् हुन, �कन भने

यसका समस्त �श�ाहरुमा हामी�रको इच्छ, चाहना र

प्न्ता प्र�त पूणर् समपर्णकोशन पाउँ छ�, र यसका

�श�ाहरबाट यो स्प�हुन्छ �क यसको अनुसरणबाट पू णर्

शािन्, कुशलता, सफलता, र मु �� प्रा� हुन

ई�र (अल्ला)ले आफ्नो अिन्तम प�व त्र

कुरआनमा यसै धमर्लाई

आफ्नो �, मन पराउने, र

आफ्नो निजक स्वीकायर् धघो�सत गनु् भएको
र
छ
अल्लाहको कथनछः

))ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻛﻤﻠﺖ ﻟﻜﻢ ﺩﻳﻨﻜﻢ ﻭ ﺃﺗﻤﻤﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻧﻌﻤﺘﻲ ﻭ ﺭﺿﻴﺖ ﻟﻜﻢ
 ))ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻨﺎ3\5 ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ

पू रा

अथर्ः

ग�र�दएं,

र

आज मैले �तमीहरुका ला�ग �तम्रा
�तमीहरु माथी

आफ्नो अनुकम

(उपकार) पूरा ग�र�दएं र �तमीहरुका ला�ग मर्को रुपम

इस्लामलाईमन पराएं

(सूरतुल माइदाः �ोकः३)
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( ) ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ ﺍﻹﺳﻼﻡ
(9\3 )ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ

अथर्ः �नस्सन्देह अल्लाह (स्वीकाय) धमर्

इस्लाम नै हो।(सूरह आले इम्र, �ोकः१९)

ﻭ ﻣﻦ ﻳﺒﺘﻎ ﻏﻴﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻨﺎ ﻓﻠﻦ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻶﺧﺮﺓ ﻣﻦ
()ﺍﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ
( ۸٥ )ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ
अथर्ःजो व्य�� इस्लामको अ�त�र� कुनै अन

धमर् खोज्छ भने उसको त्यो धमर् स्वीकायर् हुँदैन

व्य�� परलोकमा ��तग्रस्तहरु मध्ये ह
सूरह आले इम्र, �ोकः८५ )



इस्लाम शब्दको अथर् र प�रभ
इस्लाम एउटा अरबी शब्द हो को अथर् हो

हुकुम मान्न, आ�ा पालन गनु् र
र
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आत्-समपर्ण गनुर

इस्लाम शब्दको यह� अथर् �लएर यस

प�रभाषा यस प्रकार ग�रन्

अल्लाहलाई नै सम्णर् ब्राहमाण्डको पाल,

स्वाम, ई�र, र वास्त�वक उपास्य मानेर उनैको आदे

अनुसार जीवन व्यतीत गनुर उनैको पूजा पाठ गनु् र
र
उनको पूजा पाठ आ�दमा अरु कसैलाई सहभआगी
बनाउनुबाट

बँच्नु। अल्लाहले आफ्नो प�वत्र

कुरआनमा भन्नु भएको छ

( )ﻣﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﺩﻳﻨﺎ ﻣﻤﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﻭﺟﻬﻪ ہﻠﻟ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺤﺴﻦ
125:ﺍﻟﻨﺴﺎء

जसले

अथर्ः र उस भन्दा उ�म धमर्वाला को हुन स
अल्ला सम�

प्र�त पूणर् आ-समपर्

ग�र�दओस ् र त्यो सदाचार� प�न होस्। (सूरःअिन्नसाः

१२५ )

( ) ﻓﺈﻟﻬﻜﻢ ﺇﻟﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻠﻪ ﺃﺳﻠﻤﻮﺍ

( 34:) ﺍﻟﺤﺞ
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अथर्ः �तमीहरुको वास्त�वक उपास्य मात्र

हो, त्यसथर् �तमीहरु उनैको अधीन

र कार� बन।

(सूरहः अल-हज्ज३४ )
इस्लामको जुन प�रभाषा वणर्न ग�रएको छ त्

बमोिजम यो शब्द अल्लाहको तफर्बाट पठाइएका सम्प

दत
ू हरको धमर्लाई सि म्म�लत गदर्छ र यसै अथर् अनु

हामी यो भन्न सक्छ� �क अल्लाहको  निजक स्वीक

धमर् र सबै दु�हरुको ध इस्लाम नै हो �कनभने
अल्लाहका सबै दु�हरुले-आफ्ना अनुयायीहरुलाई तौह�

अथार्त मात्र एक अल्लाहको उपासना गन� र उनैको
आत्-समपर्ण गन�

आदेश �द, र �शकर् अथार्त पूजा पा

आ�दमा अल्लह संग अरु कसैलाई सहभागी बनाउबाट

मनाह� गरे ।

इस्लामको अक� �रभाषा जुन अल्लाहको

अिन्तम संदे�ा श्री मुहम्मद सल्लाहु अलै�ह व सल

गनु् भएको हो त्यो यस प्रका
र
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�اﻹﺳﻼم أن �ﺸﻬﺪ أن ﻻ � إﻻ اﷲ و أن �ﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ و ﺗﻘﻴﻢ الﺼﻼة و ﺗﺆ
( ﺗﺞ اﺒﻟﻴﺖ إن اﺳﺘﻄﻌﺖ إﻴﻟﻪ ﺳبﻴﻼ،الﺰ�ة و ﺗﺼﻮم رمﻀﺎن

()واه اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ
अथर्ः इस्लाम यो हो �क तपाई यस कुराको सा�

बक्नुस �क अल्लाह बाहेक अरु कोह� वास्त�वक उप

छै न र मुहम्मद सल्लाहु अलै�ह व सल्लम अल्ला

रसूल र संदे�ा हुन ्, र, नमाज पढ्नुस, जकात (धमर्दा)

�दनुस ्, रमजान मह�नाको ब्(रोजा) बस्नुस् र य�द प�वत

कअबाको हज्ज अथार्त दशर्न र प�रक्न� �मता छ
भने हज्ज प�न गनुर ्स्।

(बुखार� र मुिस्ल)
इस्लामको यो प�रभाषा अल्लाहको अिन्तम संदे

श्री मुहम्मद सल्लाहु अलै� सल्लम मा�थ अवत�रत
ग�रएका �नद� शन र शर�अत ( �नयम, �व�ध) संग �व�श�

छ।

13

इस्लामका सम्हरु



अल्लाहका संदे�ा श्री मुहम्मद सल्लाहु अलै

सल्लम मा�थ अवत�रत ग�रएको इस्लाधमर्का पांवटा
आधारहरु छन

प�हलोः

एके�रवाद र ईश्दु�को गवाह� �दनु , यो सब

भन्दा महत्वपूणर् र मूल स्तम्भ हो यसमा दुई भा
(1)
कुराको

सा�ी

एके�रवादको गवाह� �दनु, अथार्त यस
�दनु �क

अल्लाह बाहेक अरु कोह

वास्त�वक उपास्य छ, मात्र अल्लाह नै उपास्य य

हुनु हुन्छ �कनभने अल्लाह नै समणर् ब्रण्को स्वाम,
पालनकतार,

अन्नदाता र नाफा नुक्सानको मा�ल

हुनुहुन्छ। यी कुराहरुमा�थ  अ�नवायर् छ �क मात्र
पूजा गर� उनी बाहे क अरु कसैको पूजा पाठ नगर�
14

(2)

ईश्दू�वको गवाह� �दन, अथार्त यस कुराको

सा�ी �दनु �क श्री मुहम्मद सल्लाहु अलै�ह व सल
अल्लाहको संदे�ा  अिन्तम न�ब हुनुहुन, यस कु राको

गवाह� �दए प�छ उहाँ कै �नद�शन अनुसार जीवन व्यतीत
गनु् अ�नवायर् 
र

दोस्र

नमाज पढ्न, यो एकेशवरवाद र ईशद�
ू वको

गवाह� प�छ सब भन्दा महत्पूणर् स्र आधार हो , र

यो �दन रा�तमा सबै मुिस्लमहरु मा�थ पांच चो�ट पढ्
अ�नवायर् ग�रएको छ

तेस्रो

जकात(धमर्दा) �दनु, यो धनी व्य��हरु मा�

अ�नवायर् ग�रएको ह, जुन उनीहरुको धन माल मध्बाट
�लएर

�नधर्, गर�ब र �नमुखाहरूम �वतरण ग�रनछ।

15

चौथोः

हरेक वषर् रमजान मह�नामा ब्(रोजा) बस्न, जुन

�बहान दे िख सूयारस्त सम्म खा, �पउनु र संभोग

आ�दबाट रुकेर गनुर् पछ

पांचौः

प�वत्रअबाको हज्ज(दशर्, प�रक्रमा र अन

�न�शचत कायर्ह) गनु,र जु न अरबको प्र�

नगर मक्कामा िस्थत छ। यो ती मुसलमानह

मा�थ अ�नवायर् छ जुन मक्का सम्म आवत जावत
साथ सबै खचर्हरु व्यह सक्ने �मताराख्छन् र यो उमेर
भरमा एक चो�ट गनु् अ�नवायर् छ
र

यी पां चवटा उपरो� कुराहरु श्री मुहम्मद सल

अलै�ह व सल्लले ल्याएको इस्लाम धमर्का स्तम
आधार हुन ् जस मा�थ इस्लाम धमर्को जग रािखएको ह



इस्लाम शािन्त र सुर�ाको ध
16

इस्लाम शब्दको अथ र् र प�रभाषा अंतगर्त ए

कुरा यो प�न स्प� रहोस् �कइस्लाम ब् अरबी भाषाको

सलमबाट बनेको हो जुन शािन्त र सुर�ा

आ�द अथर्हरु

प्रयोग हु, जस्तो अल्लाहको संदे�ा श्री मुहम्मद सल
अलै�ह व सल्लमको  कथन हो

) (ﻟﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺳﻠﻢ اﻤﻟﺴﻠﻤﻮن ﻣﻦ لﺴﺎﻧﻪ و ﻳﺪه
)(واه اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ
अथर्ः मुसलमान त्यो हो जसको िजब्र

हातबाट अक� मुसलमानहरु सुरि�त रहुन्

मोसूफको यस कथनमा यो शब् सु र�ाको अथर्मा

प्रयोग भएकछ, जसबाट यो कुरो �सद्ध हुन्छ �क इस्

धमर् शािन्त र सुर�ाको धमर्, अशािन् र आतंकको

धमर् होइन्

मा�नसले जु न बेला अल्लाहको चाहना प्र�त पू

समपर्ण गनर् थाल्छ  त्यसै बमोिजम अपफ्नो जी

व्यतीत गछर् त्यस बेला उसलाई वास्त�वक शािन्त
17

हुन्, उसको जीवन, ह्रदय र समाजमा प�न यसैबा
शािन्त र सुर�ाको स्थापना हुन् तर �व�का धेरै

मा�नसहरु जसलाई इस्लामी �श�ाहरुको बारेमा कुनै �वश

जानकार� छै न, उनीहर रे �डयो, �टभी र पत-प�त्रकाहरु

क�हले का�हं इस्लाम धमर्को बारेमा अनु�चत कुराह

सुन्छन् र पढ्छ, जसले गदार् यस साँचो , प�वत् र

ई�र�य धमर्बाट �घणार् गनर् थाल्

मी�डयाहरुमा क�हले क�हं इस्लम धमर्मा लाग

गरे का �व�भन्न �क�समका पापी र अपराधीहरुका ला

क�ठन सजाय र दं डहरु र क�हले क�हं म�हलाहरुको
अ�धकारका �वषयहरुलाई �लएर इस्लाम धमर्को आलोच
ग�रन्छ तर यसको यथाथर्ता के हो यो कुरा इसम
धमर्का �श�ाहरुको अन गरे प�छ मात्र थाहा हुन

म�हलाहरुको अ�धकारको बारेमा सत्यता यो हो �

इस्लाम धमले म�हलाहरुका ला�ग जुन अ�धकाहरु �दएको

छ। त्य कुनै प�न धमर् र कुनै प�न काननमा छै न। य�द

तपाई यो सत्यत राम्री बूझ्न चाहनु हुन्छ भने इस
धमर्को अध्यन गनुर्स् ता र यथाथर्ता थाहा भइहाल्
18

इस्लाम र मुसलमानहरु मा�थ आतंकवा

उग्रवादको आरो प प� न नकै लाग्ने गरेको छ तर यस

प�न केह� सत्यता र यथाथर्ता छ, �कनभने य�द कुनै

व्य�� वा कुनै समूह मा�थ कुनै प्रकारको अत्याचार ह
भने त्यो व्य�� वा त्यो समूफु मा�थ भइरहे को

अत्याचार रोक्ने प्रयोस गछर्। यस्तो िस्थ�तमा आफ

भइरहे को अत्याचार रोकनुलाई

बरु अत्याचार गनुर् आतंकवाद 

आतंकवाद भन्न स�कन

उदाहरणको ला�ग तपाईहरु कुकुर र �बरालोको

लडाई हे न् भएको होल
ुर
, प�हले कुकुर नै �बरालो मा�थ

आकमर्ण गछ त ्यस प�छ क�हले कह� �बरालोले प�न

कुकुरको अत्याचरको जवाफमा आफ्नो बचाउ र सर�ाको
ला�ग

पंजा

चलाउँ छ।

यस्त

िस्थ�तमा कुकुरलाई

अत्याचार� भ�ननेछ वा �बरालोला �ानी व्य��ले त

कुकुरलाई नै अत्याचार�  भन्छ �बरालोलाई होइन। सउद
अरबमा

काम गन� मा�नसहरुलाई यहाको
19

सुर�ा

र

शािन्तको बारेमा राम्रो अनुभव र जानकार� होला। यहाँ
शािन्त र सुर�ा राम्रो सं�बधान र कानूनको कारणले,
जुन इस्लामी कानूनबाट �लइएकोछ।



इस्लामको नामाकर
संसारमा ज�त प�न धमर्हरु छन सबैको नाउ

�क त कुनै �वशेष व्य��को नाउँमा रािखएको ह, �क त

कुनै जा�त आ�दको नाउँ मा। उदाहरणको ला�ग �क्रश�चय
धमर् �यशू मसीह (जेसस क्राइ) को नाउँ मा प्र�स

भएको हो, यस्तै बौ धमर्को नाउँ यस धमर्कअ�वष्कार

गौतम बौद्धको नाउँमा रािखएको ह, जदर्श
धमर्को  नाउँ
ु

यस धमर्को अ�वष्कार जदर ्श्तको नाउँमा राि
को हो।
ु
यहूद� धमर्को नाउँ एक �वशेष

जा�त यहूदाको नाउँमा

रािखएको हो जसमा यसको जन्म भएको �थयो

यस्तै हाल अरु धमर्हरुको प�न छ। तर इस

धमर्को �वशेषता के छ भने यसको समबन्ध कुनै व्य�

वा कुनै जा�त�सत छै न। बरु यो धमर्ले एउटा �वशेष गु

प्रकट ग�ररहेक। जुन इस्लाम शब्दको अथर्मा पाइ
20

यो ईशवर�य धमर् इस्लामका गुण र �वशेषताह

मध्य एउटा ठुलो �वशेषता हो

केह� मा�नसहरु इस्लाम धमर्लाई मोहमडन इज्म

मोहमडन धमर् भन्दछन् तर यो कुरा चाह�ं उनीहरु
अन�भ�ताको कारणले हो।
यस धमर्को नउँ

इस्लाम र यसला मा�नने

मा�नसहरुलाई मुिस्लम अल्लाहले नै राखनु भएका हु
जस्तो प�वत्र कुरआनमा भन्नु भएक
(ﺩﻳﻨﺎ

)ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻛﻤﻠﺖ ﻟﻜﻢ ﺩﻳﻨﻜﻢ ﻭ ﺃﺗﻤﻤﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻧﻌﻤﺘﻲ ﻭ ﺭﺿﻴﺖ ﻟﻜﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ
3\5 ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ
अथर्ः

आज मैले �तमीहरुका ला�ग म्रा धमर् पू

ग�र�दएं, र �तमीहरु माथी
ग�र�दएं

आफ्नो अनुकम(उपकार) पूरा

र �तमीहरुका ल�ग धमर्को रुपमा इस्लामल

स्वीका गर�

(सूरतुल माइदाःशलोकः३)
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( ) ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ ﺍﻹﺳﻼﻡ

- 9\3  ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ-

अथर्ः �न स्सन्देह अल्लाह (स्वकायर) धमर्

इस्लाम नै हो।(सूरह आले इम्र, �ोकः१९)
()ﻫﻮ ﺳﻤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
78:ﺍﻟﺤﺞ

अथर्ः उनले नै (अथार्त अल्लाह) �तमीहरुको नाउँ

कुरआन भन्दा प�हले र यसमा प�न मुिस्लम राखनु

भएको छ। ( सूरह अल-हज्ज२२/ ७ ८)



इस्लाम कुनै नलो धमर् होइ

केह� मा�नसहरु इस्लाम धमर्लाई एउटा नयाँ ध

ठान्दछन, तर वास्त�क कुरो के हो भने इस्लाम धमर

चाह�ं कुनै नयाँ धमर् होइन। बरु यो सब भन्दा पुरानो ध
22

हो। जसको प्रचार प्रसार सबै ईहरु

-आफ्नो युगमा

गनु्र भएकाछन ्, अ�न त्यसैको पणर् स्रप अल्लाहको

अिन्त ईश्दू श्री मुहम्मद सल्लाहु अलै�ह व स्ल
ला�ग संसारको सम� प्रस्तुत गनुर् भछ।

अल्लहको अिन्तम प�वत्र ग्रन्थ कुरआन र

अिन्तम ईश्द श् मुहम्मद सल्लाहु अलै�ह व सल्लम

अनेक� कथनहरबाट यो कु रो प्रमािणत न्छ �क यस

संसारमा ज�त प�न दत
ू र संदे�ाहरु अल्लाहको तफर्ब
आउनु भयो सबैको मूल �नमन्त्रण र संदेश एउटै �थयो
एक

ईशवर अल्लाहको पूजा ग�रयोस् र �शकर (

अल्लाहको पूजा पाठ

आ�दमा अरु कसै लाई सहभाग

बनाउनु) बाट ब�चयोस ्। जस्तो अल्हले भन्नु भएको छ
( ) ﻭ ﻟﻘﺪ ﺑﻌﺜﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﻣﺔ ﺭﺳﻮﻻ ﺃﻥ ﺍﻋﺒﺪﻭﺍ ﷲ ﻭ ﺍﺟﺘﻨﺒﻮﺍ ﺍﻟﻄﺎﻏﻮﺕ
(36-)ﺍﻟﻨﺤﻞ
अथर्ः हामीले हरेक समुदायमा एउटा रसूल( संदे�ा)

पठायौ �क �तमीहरु अल्लाहको पूजा ग र तागूत
(अल्लाह बाहेक कुनै प�नवस्तको

23

उपासना) बाट बच।



तागूतको प�रभषा

अल्लाह बाहेक

सको प�न पूजा यस संसारमा

भइरहे कोछ सबैलाई तागूत भ�नन्छ।

र अल्लाह बाहेक अरु कसैको पूजा गनुर् �

(बहुदेववाद) हो र �शकर्बाट अल्लाहको सम्पूणर् दू

संदे�ाहरुले मनाह� गरेका छन्

�शकर्को प�रभाष
अल्लाहको पूजा पाठमा अरु कसैला

सहभागी बनाउनलाई �शकर् भ�नन्

अल्लह तआलाका सम्पूणर् संदे�ाहरु मध्ये

भन्दा प�हलो संदे�ा (रसूल) नूह (अलै�हस्सला) हुन ्।
उहाँ लाई जब अल्लाहले

आफ्नो दूत बनाएर उनक

समुदाय �तर पठाउनु भयो त उहाँ ले आफ्नो समुदायलाई

24

के भन्नु भयो यसको

कुरआनमा भन्न हुन्छ

जानकार� �दद � अल्लाहले�वत्

) ﻭ ﻟﻘﺪ ﺃﺭﺳﻠﻨﺎ ﻧﻮﺣﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻣﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﻳﺎ ﻗﻮﻣﻲ ﺍﻋﺒﺪﻭﺍ ﷲ ﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ
( ﺇﻟﻪ ﻏﻴﺮﻩ
(23:) ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥ
अथर्ः हामीले नूह लाई उनको समूदाय �तर पठाय�

त उहाँले भन्नु भयोः हे मेरो समूदायका मा�नसह!

�तमीहरु अल्लाह कै पूजा गर। उनी बाक �तमीहरुका
ला�ग कोह� प�न वास्त�वक उपास्य छैन (सूरह अल-

मूअ�मनुन २३)

यस्तै अल्लाहले आफ्नो रसूल हूद अलै�हस्सलाम

चचार् गद� भन्नु हुन

ﻏﻴﺮﻩ

( )ﻭ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﺩ ﺃﺧﺎﻫﻢ ﻫﻮﺩﺍ ﻗﺎﻝ ﻳﺎ ﻗﻮﻡ ﺍﻋﺒﺪﻭﺍ ﷲ ﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﺇﻟﻪ
( 50:)ﻫﻮﺩ
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अथर्ः हामीले

आद(समुदाय) को तफर् उनको भाई

हूदलाई पठाय� त उहाँले भन्नु भयोः हे मेरो समुदायका
मा�नसहरु ! �तमीहरु अल्लाह कै पूजा गर त्यस बाह

�तम् ला�ग कोह� वास्त�वक उपास्य छैन (सूरहः हूद

५५)

यस्तै अल्लाहले आफ्नो संदे�ा हजरत साल

अलै�हस्सलामको बारेमा प�न जानकर� �दं दै भन्नु हुन्
(ﻏﻴﺮﻩ

)ﻭ ﺇﻟﻰ ﺛﻤﻮﺩ ﺃﺧﺎﻫﻢ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻗﺎﻝ ﻳﺎ ﻗﻮﻡ ﺍﻋﺒﺪﻭﺍ ﷲ ﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﺇﻟﻪ
( 61: )ﻫﻮﺩ
अथर्ः र समूको तफर् उनको भाई सालेहलाई

पठाय� त उहाँ ले भन्नु भयोः हे मेरो समुदायका मा�नसह!

�तमीहरु अल्लाह कै पूजा गर। त्यस बक �तम्रा ला�
कोह� वास्त�वक उपास्य छै
(सूरहु हूदः६१)

र

यस्तै शुऐब अल ै�हस्सलको

अल्लाहले भन्नु भएको 
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चचार् गद �

()ﻭﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﻦ ﺃﺧﺎﻫﻢ ﺷﻌﻴﺒﺎ ﻗﺎﻝ ﻳﺎ ﻗﻮﻡ ﺍﻋﺒﺪﻭﺍ ﷲ ﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﺇﻟﻪ ﻏﻴﺮﻩ
( 84:)ﻫﻮﺩ

अथर्ः मदयनको तफर ् हामीले उनको भा

शऐबलाई पठाय� त उहाँ ले भन्नु भयो मे रो समुदायका

मा�नसहरु ह! �तमीहरु अल्लाहको पूजा , �तम्रा ला�

अल्लाह बाहेक कोह� वास्त�वक उपास्य छ
र हजरत इब्राह�म अलै�हस्सको

अल्लाहले कुरआनमा भन्नु भएको 

चचार् गद �

)ﻭ ﺇﺫ ﻗﺎﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻷﺑﻴﻪ ﻭ ﻗﻮﻣﻪ ﺇﻧﻨﻲ ﺑﺮﺍء ﻣﻤﺎ ﺗﻌﺒﺪﻭﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﺬﻱ
( ﻓﻄﺮﻧﻲ
( 27- 26 :)ﺍﻟﺰﺧﺮﻑ
अथर्ः र

जब इब्राह�मले आफने �पता

आफ्नो समुदायका मा�नसहरु �सत भन्नु भयो �क
आफ्नो पालनहार बाहेक ती सम्णर् वस्तुहरु बाट ब (

स्वच्छ– प�वत) छु जसको तपाईहरु पूजा गद � हुनुहुन्
र मूसा अलै�हस्सलाम ले

भन्नु भयो

27

आफ्नो अनुयीहरु �सत

()ﺇﻧﻤﺎ ﺇﻟﻬﻜﻢ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﻫﻮ ﻭﺳﻊ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻋﻠﻤﺎ

( 98:)ﻁﻪ

अथर्�नःसंदेह �तमीहरुको ईशवर त अल्लाह  हो

जस बाहे क कोह� वास्त�वक पूजनय छै न. र उसको �ान
समस्त वस्तुहरुलाई घेरामा �लएको

र यीशू मह�स अलै�हस्सलाले आफ्नो अनुययीहरु

�सत भन्नु भयो

) ﺑﻨﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﻋﺒﺪﻭﺍ ﷲ ﺭﺑﻲ ﻭ ﺭﺑﻜﻢ ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺮﻙ ﺑﺎہﻠﻟ ﻓﻘﺪ ﺣﺮﻡ
( ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭ ﻣﺄﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭ ﻣﺎ ﻟﻠﻈﺎﻟﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻧﺼﺎﺭ
( 72:)ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ

हो!

यीशू मसीहले भन्नु भयो इजराईलका संतानहरु

तपाईहरु अल्लाह कै पूजा गर जो मेरो र

(पालनकतार) हो र �तमीहरुको प�न रब हो। (साथै यो

प�न स्प� रहोस) �क जसले अल्लाह संग कसैलाई

सहभागी बनाउँ छ (अथार्त अल्लाह बाहेक अरु कसैको पू
28

पाठ गछर ) त अल्लाहले उस मा�थ स्वगर् हर(विजर्)

ग�र �दन्छन्। र उसको ठेगाना नरक ह, र �शकर् ग�रने

मा�नसहरुको ला�ग कोह� मद्दतक हुँदैन
(अल माईदाः७ २)

यस संसारमा ईशवर (अल्ला) को तफर्बाट अनेक�

दत
ू र संदे�ाहरु

आए र सबैले

-आफ्नो अनुयायीहरुला

मात एक ई�र (अल्ला) कै पूजा गन� आदे श �दए।

सब भन्दा अिन्तम ई श्दूत हजरत मुहम्मद सल्

अलैह� व सल्लम हुनुहुन, उहाँ लाई प�न अल्लाहले यह�

संदेश �दएर पठाउनु भयोः

()ﻗﻞ ﺇﻧﻤﺎ ﺃﻧﺎ ﻣﻨﺬﺭ ﻭ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﷲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻘﻬﺎﺭ

( 65:)ﺹ

अथर्ः तपाई �न�दनुस �क म त मात्

सचेतकतार (र यो बताउने वाला हँु ) �क एक सवर्गुण

सम्पन अल्लाह बाहेक कोह� वास्त�वक उपास्य छ
29

यी सबै कुराहरु

जुन मैले ईशदूतहरुको संदेशक

बारे मा बयान गर� , अल्लाहको अिन्त प�वत्र ग्

कुरआनका पानाहरुबाट �लइएक छन ्।

जसबाट थाहा हुन्छ �क यस संसारमा ईशवरको

तफर्बाट अनेक� दूतहरु र संदे�ाहरु पठाइएका �थए

हरे क समुदायमा एक एक रसूल पठइएका थए, जस मध्य

सब भन्दा अिन्तम संदे�ा हजरत मुहम्मद सल्लाहु अल
व सल्लम हुनुहुन्छ। र सबै संदे�ाहरुको मूल �नमंत-

आफ्न अनुयायीहरुको लागीयो नै �थयो �क उनीहरु मात
एक ई�र (अल्ला) कै उपासना गरु, र उसको पूजा
पाठमा कसल
ै ाई सहभागी न बनाउन ् �कनभने अल्लह

बाहे क कोह� वास्त�वक उपास्य छैन। प�वत् र
अल्लाहले भन्नु भएको 

कुरआ

)ﻭﻣﺎ ﺃﺭﺳﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺇﻻ ﻧﻮﺣﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﺎ
( ﻓﺎﻋﺒﺪﻭﻥ
( 25:)ﺍﻷﻧﺒﻴﺎء
अथर्ः हामीले �तमी भन्दा प�हले जु प�न रसूल

पठाय� उसको तफर् यह� �ाणी (व�) पठाय� �क म
30

बाहे क कोह� वास्त�वक उपास्य छ, तसथर् �तमीहरु मेर
नै पूजा गर।

(सूरः अँ�बयाः२५ )

यस संसारमा पठाइएको कुनै प�न ईश्दूत

ऋ�ष

मुनी, रसूल पैगम्ब, प्रोफेट र संदे�ा आफ्नो वा अर
कसैको पूजा पाठ गन� आदे श �दएका छै नन ्, बरु सबैले

मात्र एउटै अल्ला पूजा पाठ र आराधना गन� आदे श
�दएका छन।

प�वत्र कुरआनमा अल्लाहले भन्नु भएक
)ﻭﺍﺳﺄﻝ ﻣﻦ ﺃﺭﺳﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ ﻣﻦ ﺭﺳﻠﻨﺎ ﺃﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺁﻟﻬﺔ
( ﻳﻌﺒﺪﻭﻥ
( 45 :)ﺍﻟﺰﺧﺮﻑ
हामीले जुन संदे�ाहरुलाई �तमी भन्दा प�हले पठाय

उनीहरु �सत सोध्नु होस् �क के हामीलदयालु (अल्ला)

बाहे क

कुनै

पूिजयोस ्।?

अकार् देवी देवताहरु बनायौ जसला
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�नस्संदेह यस पको जवाफ नकारात्मक

हुन्छ। अब यस तपसीलबाट प्रमािणत र स्प� भई हा
�क

अल्लाहको तफर्बाट पठाइएका सबै ई्दूतहर
श

आमन्त्र सबैको धमर् एउटै �थयो र त्यहो Û

मात्र एक ईशवर कै पूजा पाठ गन, उसैको

आ�ापालन गनु,र उसैको चाहना र इच्छा प्र�त प समपर्ण
गनु,र र य�ह इस्लाम शब्दको अथर् प�न हो। र यह� अ

�लएर हामी यो भन्न सक्छ� �क अल्लाहको तफर्

पठाइएका सम्पूणर् दूतहरुको धमर् एउटै �थयो र
इस्लम नै �थयो �कनभने सबै संदे�ाहरुको �नमंणको

जगत तौह�द (एके�रवाद) मा नै �नभर्र �थयो र हद�समा

अल्लाहको रसूल श मुहम्मद सल्लाहु अलै�ह व सलले
भन्नु भएको छ

)(ﻷﻧبﻴﺎء إﺧﻮة ﻟﻌﻼت أﻣﻬﺎﺗﻬﻢ ﺷﻰﺘ و دﻳﻨﻬﻢ واﺣﺪ
)(ﺒﻟﺨﺎري و مﺴﻠﻢ
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ईश्दतहरु

हुन, उनीहरुका
एउटै हो।

आपसमा एक अकार्का सौतेला इ

आमाहरु  छुट्टा छुटै हुन् र उनीहरुको

र यसै धमर्को वसयत (सद्उपदे) ईश्दूतहरुल

आफ्ना संतानहलाई प�न �दनु भएका �थए जस्तो

आदण�य ईश्दूत श्री ईब्राह�म अलैह� तथा आदण�य

याक़ूब अलै�हस्सलाम को चाचार् गद� अल्लाहले भन

भएको छः

َﷲ ﺍﺻْ ﻄَﻔَﻰ ﻟَ ُﻜ ُﻢ ﺍﻟ ﱢﺪﻳﻦ
َ ّ ) َﻭ َﻭ ﺻﱠ ﻰ ِﺑﻬَﺎ ِﺇ ْﺑ َﺮﺍ ِﻫﻴ ُﻢ ﺑَ ِﻨﻴ ِﻪ َﻭﻳَ ْﻌﻘُﻮﺏُ ﻳَﺎ ﺑَ ِﻨ ﱠﻲ ِﺇ ﱠﻥ
َ
ُ
132ﻓَﻼَ ﺗَ ُﻤﻮ ُﺗ ﱠﻦ ﺇَﻻﱠ َﻭﺃﻧﺘﻢ ﱡﻣ ْﺴﻠِ ُﻤﻮﻥَ {ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ
यसैको वसीयत इब्राह�म र याक़ूबले-आफ्न

संतानहरुलई गरे �क हे हाम् संतानहरु ह! अल्लाह
तआलाले �तम् ला�ग यस धमर्लाई �नधार्�रत गरेका हु,
तसथर् �तमीहरुको मृत्यु इस्लाम कै अवस्थामा 
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तर यो कुरा प�न स्प� रहोस �क सबै ईश्दूतहरु

ला�ग अल्लाह तआलाले उनको जमाना र समय अनुसार

पूजा पाठ ग�रने तर�का, �नयम कानन
ू हरु  �भन-�भन्न
बनाउनु भएको

�थयो जस्तो कुआनमा अल्लाहले भन्नु भएको
( ) ِ◌ ُﻛ ﱟﻞ َﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ ِﻣﻨ ُﻜ ْﻢ ِﺷﺮْ َﻋﺔً َﻭ ِﻣ ْﻨ َﻬﺎﺝ
( 48:)ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ

अथर्ः हामीले �तमीहरु मध्ये हरेकका ला�ग -

अलग श�रअत (�वधान) र त�रका बनाएका छ�।

यस �ोकबाट हामीलाई चाह�ं थाहा भयो �क

सम्पूणर् संदे�ाहरुटै ई�रको पूजा पाठ गदर ्थ, र आ-

आफ्नो अनुयायीहरुलाई एउटै रको पूजा गन� आदे श

प�न �दए, तर सबैको तर�का अलग अलग �थयो। सम्पूणर

ईश्दूतहरु मध्ये अिन्तम ईश्दूत जसलरले यस

संसारमा प्रलय सम्मको ला�ग पठाउभयो श्री मुहम्

सल्लाहु अलैह� व स ल्लमको  प�न मूल �नमन्त्रमर्
34

प�हलेका संदे�ाहरु जस्त छ, तर शर�अत, तौर तर�का

�नयम कानूनहरुमा केह� अन्तर अवश्य पा, र त्यह�

�नयम कानूनहरु उनी प�छ प्रलयको �दन सम्मका स

मा�नसहरुको ला�ग ह,

कोह� अमे�रकाको वासी होस ् चाहे जमर्, व

फ्रान्सको ह, अथवा अरबको होस ्, अथवा भारत वा

नेपालको होस ्, कुनै प�न ठाउँ को होस ्, र कुनै प�न वंश र

थर को होस ्, सबैका ला�ग वास्त�वक माननीय र स्वीकाय
धमर् इस्लाम नै , इस्लाम धमर् मुसलमान भन्ने क

�वशेष वंश, वगर् र थरका ला� �वशे स होइन, बरु सम्पूण

मा�नसहरुका ला�ग ह, �कनभने ई�रले आफ्नो ईश्द श्र

मूहम्मद सल्लाहु अलै�ह

व सल्लमलाई सम्प

मा�नसहरुको ला� संदेशवाहक बनाएर पठाउनु भएको छ,
जस्तो कुरआनमा अल्लाहले भन्नु भएको

ﺎﺱ َﻻ
َ ) َﻭ َﻣﺎ ﺃَﺭْ َﺳ ْﻠﻨَﺎ
ِ ﺎﺱ ﺑَ ِﺸﻴﺮﺍً َﻭﻧَ ِﺬﻳﺮﺍً َﻭﻟَ ِﻜ ﱠﻦ َﺃ ْﻛﺜَ َﺮ ﺍﻟﻨﱠ
ِ ﻙ ِﺇ ﱠﻻ َﻛﺎﻓﱠﺔً ﻟﱢﻠﻨﱠ
28ﻳَ ْﻌﻠَ ُﻤﻮﻥ ( ﺳﺒﺄ
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अथर्ः र हामीले त तपाईलाई सम्पूण

मा�नसहरुको ला�ग शुभसूचक र सचेतक बनाएर पठाएका
छ�, तर अ�धकां श मा�नसहरु

आ�ानी छन।

र अक� ठाउँ मा अल्लाहको कथन छ
ﺕ
ِ ﷲ ِﺇﻟَ ْﻴ ُﻜ ْﻢ َﺟ ِﻤﻴﻌﺎ ً ﺍﻟﱠ ِﺬﻱ َﻟﻪُ ُﻣ ْﻠ ﻚُ ﺍﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ َﻭﺍ
ِ ّ ُ)ﻗُﻞْ ﻳَﺎ ﺃَ ﱡﻳﻬَﺎ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱُ ِﺇﻧﱢﻲ َﺭﺳُﻮﻝ
ُ
ﱠ
ّ
ﱠ
ﻭَﻳُﻤِﻴﺖُ ﻓَﺂﻣ
ِﻨُﻮﺍْ ﺑِﺎہﻠﻟ َﻭ َﺭﺳُﻮ ِﻟ ِﻪ ﺍﻟﻨ ِﺒ ﱢﻲ ﺍﻷ ﱢﻣ ﱢﻲ ﺍﻟ ِﺬﻱ
ِ
ﺍﻷَﺭْﺽِ ﻻ ﺇِﻟَـﻪَ ﺇِﻻﱠ ﻫُﻮَ ﻳُﺤْﻴِـﻲ
{ َِﻦُ ﺑِﺎہﻠﻟ َﻭ َﻛﻠِ َﻤﺎﺗِ ِﻪ َﻭﺍﺗﱠ ِﺒﻌُﻮﻩُ ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗَ ْﻬ َﺘ ُﺪﻭﻥ
ﺆْﻣ
ِّ
158ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ
अथर्ः हे मा�नसहरु ! म त �तमी सबैको ला�ग

त्यस अल्लाहको संदे�ा ह जसको राज्य समस्त आकाशह
र पृथ्वीमा , त्स बाहे क कोह� प�न वास्त�वक पूजनय

छै न। उहाँ ले नै जीवन प्रदान गनुर्ह र मतृ ्यु प्रद

गनु्
र हुन्छसथर् �मीहरु अल्लाह र उसक �नर�र दत
ू

मा�थ �व�ास गनु्स्
र

जुन (ईश्दू) अल्लाह र उसको

�नद� शन मा�थ �व�ास राख्दछ र �मीहरु उनको अनुसरण
गनु्स्
र

जले

गदार् �तमीहरु सत्य मागर्मा

हाल।(सूरःअल आराफः१५ ८)
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अब यो कुरो �सद भइहाल्यो �क मुहम्मद सल्ला

अलै�ह व सल्लम कुनै नयाँ धमर् �लएर आउनु भएक

�थएन बरु उहाँले त्यह

ई�र�य धमर्को पूणर्सरप

प्रस्तुत गनुर् भएको थयो जसलाई �लएर समस्त संदे

आउनु भएका �थए र उनको दत
ू त्व �वव्यापी हो र उहाँ
समस्त मानव र िन्को ला�ग ईश्दूत बनाईपठाइएका

�थए। तसथर् अब मागदशर्न मात्र इस्लाम धमर,
इस्लाम बाहेक अरु कुनै ध अल्लाह कहाँ स्वीकायर् हुँ

।

जस्तो अल्लाह आफ्नो प�वत्र ग्रन्थमा

भन्नु भएको छ

ﻭ ﻣﻦ ﻳﺒﺘﻎ ﻏﻴﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻨﺎ ﻓﻠﻦ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻣﻦ
()ﺍﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ
۸٥ )ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ
अथर्ः

ज व्य�� इस्लामको अ�त�र� कुनै अन

धमर् खोज्छ भने उसको त्यो धमर् स्वीकायर् हुँदैन

व्य�� परलोकमा ��तग्रस्तहरु मध्ये ह
सूरह आले इम्र, �ोकः८५ )
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( ) ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ ﺍﻹﺳﻼﻡ
(9\3 )ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ

अथर्ः �नस्सन्देह अह �नर (स्वीकाय) धमर्

इस्लाम नै हो।(सूरह आले इम्र, �ोकः१९)



अिन्तम ईश्दूत श्री मुह

(सल्ल्लाहु अलै�ह वसल्) �हन्दू धमर्क

ग्रन्थह

श्री मुहम्मद सल्लाहु अलै�ह व सल्लम अल्

अिन्तम ईश्दूत हुनुहुन्थ्यो यो इस्लाम बाहे
धमर्हरु धा�मरक पुस्तकहरुबाट प�न प्रमािणत ह

जस्तो �हन्दू धमर्का पूररुमा एउटा नबी किल्क
अवतारको अवत�रत हुनुको बारे मा संकेत पाइन्छ र

त्यसमा उनका केह� �वशेषताहरु प�न बयान ग�रएका छ
ती सबै �वशेषताहरु श्री मुहम्मद सल्लाहु अलै
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सल्लमा पूणर् रपमा पाइन्छन् उदाहरणको ला�ग केह�

�वशेषताहरु प्रस्तुत 
(1)

भ�वष्य पूराणमा लेिखएको

किल्क अवतारको नाउँ सवर्अनमा हुने 

छ �क

सवर्अनमाको अथर ् होः जसको सब भन्दा ब

प्रशंसा ग�रयोस्

य�ह अथर् मुह म्म (उहाँ मा�थ शािन्त होस) को

प�न हो, र केह� �ोकहरुमा उनको नाउँ महामद �न

आएको छ जुन मुहम्मद जस्तै देिखन

(2) उसको �पताको नाम �वष्णु वैष हुने

छ।

(किल्क पूराण .२ शलोक ११) श्री मुहम्मद सल्ल
अलै�ह व सल्लमको �पताको नाउँ अब्दुल्लाह �,

अब्दुल्लाह र �वष्णु वैशको अथर् एउटै

(3) उसको माताको नाउँ सोमती हुने छ। ( भाग्वत

पूराण अ.२, �ोक ११) सोमतीको अथर् अरबी भाषामा
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आ�मना

हो जु न श्री मुहम्मद सल्लाहु अलै�

सल्लमको माताको नाउँ हो

(4)

उसको जन्म शंबल ग्राममा हुने

(भागवत पुराण.२, �ोक १८ र किल्क .२ �ोक ११)

अरबको प्र�सद्ध नगर मक्क जहाँ श्री

सल्लाहु अलै�ह व सल्लमको ज भएको �थयो।

त्यस नगरको एउटा नाउँ कुरआनमा अल बलदुल

अ�मन आएको छ। जसको अथर् अमन र शािन्तको नग
हो, शंबल ग्रामको अथर् प�न यस्तै (मुहम्मद(सल्लहु

अलै�ह व सल्ल) �हन्दु पुस्तकहर)।

यस्तै अरु �वशेषताहरु प�न भागवत पु, किल्क

पुराण र भ�वष्य पुराणहमा आएका छन ् जुन श्र

मुहम्द

सल्लाहु अलै�ह व सल्मा

पूणर् रपले

पाइन्छन, जसबाट यो कुरो स्प� हुन्छ �क श्री मुह

(सल्लहु अलै�ह व सल्) नै अिन्तम ईश्दूत हुनु हुन
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जसलाई अल्लाहले प्रलय सम्मका स मस्त मा�नस
ला�ग पठाउनु भएको हो।

यस पुिस्तकाक सारां श यो हो �क इस्लाम नै

ई�र�य धमर् हो, जसको अथर् हो अल्लाहलाई नै सम्पू

ब्राहमाण्डको पालनक, स्वाम, ईशवर,

उपास्य मानेर उनैको

र वास्त�वक

आदेशहरु अनुसार जीवन व्यत

गनु् उनैको पूजा पाठ गनु
र
।

र उनको पूजा पाठ आ�दमा अरु कसैलाई

सहभागी बनाउनुबाट बाँच्नु। र यसै तफर् सम्पूणर् ईश्द
संदे�ाहरुले

-आफ्ना समुदायहरुलाई िन्त गनु र्

भएका �थए, र उनीहरुको धमर्मा जुन अन्तर �थयो त

अल्लाहको पूजा पाठ र

आराधना ग�रने तौ, तर�का,

�नयम र �व�धमा �थयो , जुन उनको आ-आफ्ना समय र
स्थानानुसार �थय।

श्री मुहम्मद सल्लाहु अलै�ह वम नै अल्लाहको

अिन्तम नबी हुनहुन्छ जसको शुभ सूचना केह� धा�मर्
ग्रन्थहरुमा पाइन्छ । र अिन्तम संदे�ा भएकोले  उ
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धमर् प्रलय सम्मको ला�ग रव्यपी हो, यसले गदार ्
उनकै धमर, �नयम र �व�धहरुकै अनुसारणबाट उनीप�छ
प्रलय सम् सम्पणर् मा�नसहरुको लोक र परलोक वै

जीवनमा सफलता र शािन्तको स्थापना हुन सक

अन्तमा अल्लाह �सत �बिन्त छ �क अल्

तआला हामीलाई इस्लाम धमर् बुझ्ने र स्वीकार ग�

साहस पदान ग�र हा�मलाई लोक परलोक दव
ु ै ठाउँ मा

शािन्, सफलता र मु�� प्रदान गर
आमीन।

� ﻰﻠﻋ ﻧبﻴﻨﺎ �ﻤﺪ و ﻰﻠﻋ آﻪﻟ و ﺻﺤﺒﻪ أﻤﺟﻌ
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