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सम्ूणर् 
प्रशंसा र गुणगान अल्लाह�को ला । हामी 
प

उसैको प्रशंसा गछ�। र उसै सीत मद्दत चाहन्छ�। र उसै

�मा याचना गछ�। र हामी आफ्नो आत्माको बुराई र आफ्
बुरे कायर्हरुबाट अल्लाह �तर नै शरण पछ�। जसल

अल्लाहले मागर्द�शर्त गरे ऊलाई कुनै पथभ्र� गनर्सक्

जसलाई पथभ्र� गरे ऊलाई कुनै मागर्द�शर्त् गन्सर्
एउटा ईसाई पोकर्को �नषेध हुनेको बारेमा सोध्दै

पशनः इस्लामले सुंगुरलाई �कन हराम (अवैध) ग�रएको छ

यसको वाजूद त्यो अल्लाहको प्रणीहरुमध्ये एउटा प्रा?
उ�रः सम्पूणर् प्रशंसा अल्लाह�को ल......
प्रथ

हाम्रो प्रभुले सुंगुरलाई खाउने ह(अवैध) करार �दएको

हो। अल्लाह तआलाले भन्नु भएको 

((भ�नदे ऊ" जो वह्र

(प्रका) म मा�थ भएको छ त्यसमा म कुनै प�न यस्त

४

�चज पाऊँ�दन जन
ु  खानेवालाको ला�ग अवैध होस्

, �सवाय 

मत
ृ  जनावर वा बगेको रगत वा सुंगुरको मासु कारण �न�य 
नै यी सबै अप�वत्र छन् वा मयार्दबाट हटेको कुनै �

जसमा�थ अल्लाह बाहेक अरु कसैको नाम उच रण ग�रएको

होस्।)) अल्-अन ्आम 145

अल्लाहको हामीहरुमा�थ दया यो हो �क ऊले हाम्रो ल

प�वत्र वस्तुहरु (जायज) ग�रएको छ। र अप�वत्र वस्तु
अवैध (हराम) ग�रएको छ। अल्लाह तआला भन्नु भएको 
157/ﺎﺉ َﺙ ( ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ
ِ ) َﻭﻳُ ِﺤ ﱡﻞ ﻟَﻬُ ُﻢ ﺍﻟﻄﱠﻴﱢﺒَﺎ
ِ َﺕ َﻭﻳُ َﺤ ﱢﺮ ُﻡ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻬ ُﻢ ﺍ ْﻟ َﺨﺒ
अथार्तः ((प�वत्र  वस्तुहरुलाई �तनीहरुका ला�ग वैध

अप�वत्र वस्तुहरुलाई अवैध ग)) सूरह अल्-आअराफ 157
फे�र हामीहरुलाई सुंगुर जनावरको अप�वत्र हुनेमा

नै

प�न शंका  राख्दै। र त्यसलाई खाउ मा�नसको ला�ग हानी 
कारक हो । र त्य फौहरमा�थ  आफ्नो जीवन वै�तत्गछर्न्
त्यो यस्तो फौहर हो जसलाई मा�नसको आत्मा अिस्वका

गछ् र त्यो संग �घन गछर

�कनभने इ�रले जुन सुंगुरमा स�ृ � गरे का छ 

मान�वय प्राकृ�त र त्यस

शद
ु ्ध स्व

जसलाई पालनकतार्ले सृ�� गरेको ।

त्यो

को �वरुद्ध 

५

�द्धती

सुंगुर खाउने कारण मान�वय श�ररहरुलाई जुन हानीहरु

लाग्छन् त्य हानीहरुलाई आजको उपचारक
�व�ानले सा�बत गरे को छ।

र �च�कतसा 

 जनावहरुमध्ये सब भन्दा क स्टल सुंगुरको मासुमा हु न्, र
त्यसको अ�ध�म

ले

मान�वय र�मा

एथ्रोसक्लेरो�

(Atherosclerosis) बाट पी�डत
़ हुने संभावना ब�ढ  हुन्छ। यसै
प्रकार पोकर्मा फैट� ए�सडको गठन �व�चत्र र असा
हुन्छ।जुन अन्य खाध पदाथ�म फैट� ए�सड को संरचना बाट 
�व�भन्न हुन्छत्यस कराण र- पात्र ठोस् भऐ हाल जसर�

के संग
ु रु  मासक
ु ो तेजाबी बनावट अरु जनावरहरुको मासुहरु
बनावट दे खी �व�भन्न हुन , जस कारण त्यसको चुस्ना अ

मासुहर दे �ख सरल हुन् । र यसै कारण र�मा कोलेस्ट्
अ�धकको कारण �व�भन्न रोगहरु लागछन

 सुंगुर र त्यसको मासुबाट यो कैनसरहरु हुन
प्स्टट,मलाश्, स्तन र र�को कैनसरहर

 संग
ु रु को मासु र त्यसक

न ् आन्द्राभु,

चब�को कारण मोटापा बढ़छ 

जसकारण धेरै रोगहरु लाग जसको उपचारमा सम्सय हुन्छ

 सुंगुरको मासु खाउनेबाट लूतो (खुजल� र एलज� ) र पेट �भत्
घाउ प�न हुन्।

६

 संग
उनेबाट फोक्सो जलन रोग लाग्छ्। जु
ु रु को मास खा
ु

लामो �कटाणु ,   फोक्सो �कटाणु र फोक्सो जलन मैकरो�पय

बाट उत्पादन हुनेछन्

र सुंगुरको मासु खाउनेले प्रभावशा�ल खतराह

हुन्।
�कनभने संग
ु रु को मासमा 
ु एउटा लामो �कटाणु हुन्छ त्यसक
नाउ ते�नयासो�लम हो जुन दई द
े �ख �तन �मटर सम्म लामो
ु

हुन्छ्। र जब त �कटाणुहर मान�वय श�ररहरुमा बढ�़ ह न्
त त्यस कारण उनी पागल भईहाल्। र जब त्यह� �दमाग
(मुख) को �हस्समा बढ़ छ् त �हसटे�रया जस्तो रोग लाग्
र जब यो हृदय

(�दल) को �ह स्समा लाग्छ् त यस रण

र�को दबाउ बढ़े र हाटर ् अट

क (heart attack) हुन्छ् उस्तै
संग
ु रु को मासमा 
ु अक� धेरै प्रकारका �कटाणुहरु ह । त्यसको
बढो�र�ले
 मानवलाई Paralysis (पैरालाई�सस) र कोढ़ जस्तो
़
रोग  प�न लाग्छ

जसर� के थाहा  होला �क यता के�ह खास रोगहरु छन्

जुन मा�नसहरुलाई सुंगुर को मासु खाउनेको कार

लागेको

छ्न �क अक� जनावरहरुको कार, त्यो मध्ये रोमा�त, र

जोड़हरुको दुख �पडा हो। अल्लाह तआलाले सत्य भन्नुभएक
छः

"ﺇﻧﻤﺎ ﺣﺮﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ ﻭﺍﻟﺪﻡ ﻭﻟﺤﻢ ﺍﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﻭﻣﺎ ﺃﻫﻞ ﺑﻪ ﻟﻐﻴﺮ ﷲ ﻓﻤﻦ
173/ﺍﺿﻄﺮ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻍ ﻭﻻ ﻋﺎﺩ ﻓﻼ ﺇﺛﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻥ ﷲ ﻏﻔﻮﺭ ﺭﺣﻴﻢ " ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

७

((अल्लाहले �तमीहरुका�निम्त मृत ज ,रगत र संग
ु रु को

मासु अ�न ती ज़बह ग�रएका जनावरहरु अवैध (हराम) गरे का 
छन ् जसमा�थ अल्लाहबाहेक अरु कसैको नाम �लइएको होस्
तर, जो बाध्य छ त्यसले अव को मनसाय नराखी र सीमा 
ननाघीकन प्रयोग गछर् भने उसलाई कुनै पाप लाग्ने छ

�नस्सन्द अल्लाह अत्यन्तै �माशील र परम दयालु छ ))
सूरह अल बक़रह 173

र सुंगुरको मासु खाउनका  य�ह हानीहरु ह , र

�छन स�चे

�बचार गरे

प�छ तपाईलाई

एक

त्यसको मासुको

हानीकारक हुनेमा कुनै प�न शंका बा�क रहदै न , र हाम्रो आश
छ् �क यसको सब प्रथम लाभ यो हो �क यसबाट तपाई स
धमर् �तर मागर्द�शर्त 

, र एक �छन बसेर सत्यलाई

खोज�बन गर�, र इन्साफ र

न्यायले सत् र त्यसको

अनुसरणकतार्हरुका अनुसर गर�। र हामी अल्लाह� बाट यो

प्राथर्ना गछ� �क तपाईलाई राम्रो मागर् देखा

ला�ग लोक र प्रलोक दुबैमा लाभ हो

तपाईको

य�द हा�मलाई सुंगुर खाउनेमा कुनै हानी र तकल�फ

थाहा हुन्दैन भने हाम्रो इम (आस्थ) लाई त्यसको हराम
हुनेबारे मा कुनै फरक (प�रवतर्) पद� न, र �तमीलाई थाहा छ 
�क �नस्सन्देह अल्लाहले आदम अलै�हस्सलामलाई स्वग
एउटा यस्तो बृ�को पता खाउनेको कारण यसबाट �नकालनु

भएको छ जसबाट के अल्लाहले रोकेको �थ , र त्यस बृ�को

८

बारे मा हामीलाई के�ह थाहा छै न , र आदम अलै�हस्सलामला
प�न त्यसको आवश्यकता �थएन �क उनी त्यसको अव

हुन्नको कारणलाई खोज�बन गर�। तर उ�
नै उसको ला�ग 
अ�धक हो , जसर�के हामीहरुको ला�ग अ�धक ह , र सम्प णर्

मुिस्लमहरुको ला�य�तनै अ�धक हो �क उलाई थाहा हुनुपरो
�क अल्लाहले यसलाई अवैध ग�रएको छ

र सुंगुरको मासु खाउनेबाट के �ह लगातार हा�नहरु हुन्

त्यसको ला�ग यो खोज हेर�।

((चोथौ संसा�रक खोज�बन

समारोह इस्लामी उपचारको �वषयमा र जुन् यस प�छ हो।
(कुवैत 731)))

 ﻭﻣﺎ731
((ﺑﻌﺪﻫﺎ

 ﻁ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ))ﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ

((र स्वास्थाको बचाव कुरआन र हद�सकप्रकनमा,)) लूलूह
�बन्ते सालेह(635 र यसप�छ)

((  ﻟﺆﻟﺆﺓ ﺑﻨﺖ ﺻﺎﻟﺢ، )) ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ
. [  ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ635 ]
फे�र हा�म फक�र �तमी�सत सोध छ� 

व्य��

के संग
ु रु प्रा�चन कालमा अवै

�क हे  सोध्ने

(हराम) �थएन जन
ु

�तम्रो प�वत्र पुस्तकको एउटा �हस होः

९

((अप�वत्र वस्तुहरु न ; यो जनावरहरु जसलाई �तमीहर

खाउनदै छन ्... र सुंगुर �कनभने त्यो खुरलाई चकार्उ...र त्यो

अप�वत्र हो। र त्यसकोसु न खाऊ र त्यसका शर�रला स्प
नगन)ुर )

(�सफ्र तास�न को14/3-8 र यस्तै �सफ्र ला�व�

11/17-18)

र यहूद�हरमा�थ सुंगुर अवैधको कारण आवश्यकता छैन
�क हामी यसमा�थ कुनै सबूत पेश गर�। य�द तपाईलाई के�ह

शंका लाग्छ् भने त्यो समुदाय�सत सोध उनीहरु तपाई 

यसको �वषयमा खबर गछ� तर हामी तपाईलाई यसमा�थ 
सतकर् गछ� जुन �तम्रो प�वत्र पुस्तकमा उल्लेख

आजको कालमा जुन �तमीहरुका ला�ग यो भन्छ �क तोरातक
आदे शहरु �तमीहरुको अ�धकारमा सा�बत 

,

त्योलाई

प�रवतर्न गन� सम्भव छ ; के यसको बारे मा म�सहले भनेको
छै नः (( �तमीहरु यो कल्प

न गनुर �क म दे वदू� र

दूतहरुकोसंबध अन्त ग कोला�ग आएको हो तर त्योलाई पुरा

गन�को ला�ग आएको छू ँ

; र म �तमीहरुकोला�ग सत

नै

भन्नछु यहा सम्म �क आकाश र पृथ�व बबार्द भएहाल छ 

दे वदू� (नामुस)को एउटा �बन्दु (नु�ा) र अ�र अन्त हुदैन
यहाँसम्म �क सम्पूणर् वस्तुहरु अन्तय भ
(मता5/17-18)

))

१०

यस �ोक (नस्) को कारण हामीलाई आवश्यकता छैन

�क हामी

आजको कालमा अक� आदे शलाई खोज�बन गर� ,

�कनभने हामी यता अक� �ोक (नस्) पेश गछ� जसबाट यो
�नि�त भए हाल छ �क संग
ु रु अप�वत्र र नपाक नै ह

((र उता पहाड़को निजक सुंगुरहरुका एउटा ठूलो समूह

चद�  �थए र उता �तर शैतान  यो भन्दै आएः हामीह

लाई

सुंगुर �तर पठाइऐको छ ता�क हा�म यसमा प्रवेश गर�। फे�
उनीहरुलाई उस्तीन

आदे श  �मले,

र अप�वत्र आत्मा

�निस्क र सुंगुरहरुमा प्रव गरे )) ((इिन्जल मरकस 5/11-

13))

र अक� �ोक बाट यो उल्लेख छ �क सुंगुरहरु फोह

हुन्, र यसलाई चराउने व्य�� नीच
र घटया हुन् ।
((म�ा67, दोस्रो दूत बतरसको संदे2/2 लूका 15/11-15))
हुन्सक छ् तपाई यो भन्न् छ� यो मन्सुख(अन्त)
नै हो, र बतरस, अथवा पो�लसले भनेको छ?!!
र उस्तै अल्लाहको आदेश र तौरात  र म�सहको आदे

प�न मन्सुख (अन्त) हुन्छ जुन यो उल्लेख गछर् �क त
आकाश र पथ
ृ वी जस्तै नै स�बत हो, र

यो सम्पूणर् प�रवतर्न हुन्छ् र पो�लस अथवा बतरसको 

बाट मन्सूख(प�रवतर्) हुन्?!

११

तर हामी यो मा�नन्छ  �क त्यो सत्य  , र त्यसको

अवैधता  वास्तवम मन्सूख भएको

, फे�र �कन तपाई 

त्यसको इस्लाममा अवै (हराम) हुनेलाई अिस्वकार गछ�
जसर� के त्यो तपाको निजक प�हलो चो�ट �थए?

तुतीयः
य�द तपाँई यो भन्ने � जब त्यो खाउने हराम (अवैध)

छ, फे�र अल्लाहले यस सुंगुरलाई �क स�ृ � गरे , त्सो भऐ त

म मात्र य�त सोध्दैन �क यस्तो यस्तो वस्तुहरुलाई �क

गरे , र हामी तपाई �सत यीह� नै सोध छ� �क �कन अल्लाहले
यस्त यस्तो हानी पुयार्उने र  यस्तो फोहर वस्तुहरुलाई 

गरे तर हा मी तपाई �सत यो सोध छ� �क �कन
शैतानलाई स�ृ � ग�रऐ?

अल्लाहले

के यो स�ृ �कतार्को अ�धकारहरुमध्ये योईन �क उनी आफ्ना
सेवकहरुलाई जुन चाहन्छ त्यसलाई आदेश  ,  र उनीहरुम
आफ्ना चाहना अनुसार  दे श गछर

कुनै उनका आदे श र

कलेमालाई प�रवतर्न गन� श�� राखदै?

के स�ृ � पूजार�हर को अ�धकार मध्ये यो होईन �क उनी

आफ्ना पालनकतार्कोला�ग यो भन�। हामी सुन्यो र अनुस
ग�रयो?

१२

(त्यसको स्वाद तपाईलाई रुची ल

, र त्यसको खाउने

तपाईलाई इच्छा हुन, र त्यसको  सपासबाट तपाई आनन्द

�लन्छ, तर तपाई  तब सम्म स्वगर्का अ�धकारवाद� हुन्द
जबसम्म तपाई

आफ्नो हृदय इच्छ लाई तपाई  त्यसको

ला�ग ब�लदान गद� न?
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