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ु ौलो �बहानी
यो वणर्न अमीरे अहले सुन्नत, दा’वते इस्लामीका संस्थापक,
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र् ोस ् ।
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ۡ ّ َ ٰ َ ُ َ َّ َ ُ ٰ َّ َ َ ۡ َ ٰ ۡ ّ َ ّ ٰ ُ ۡ َ ۡ َ
ۡ
ـﻴـ ِﺪ اﻟ ُـﻤ ۡـﺮ َﺳـﻠِـ� َن
ِ اﻟـﺤـﻤـﺪ ﻟ ِـﻠـ ِﻪ ر ِب اﻟـﻌـﻠ ِـﻤ�ن و اﻟـﺼـﻠـﻮة و اﻟـﺴـ��م ﻋـ�� ﺳ
ّٰ
ٰ ۡ َّ َ
ُ ۡ ُ َ َ ُ ۡ َ َّ َ
ۡ َّ ـﻄﻦ
َّ ـﺴﻢ اﻟـﻠّٰـ ِﻪ
َّ اﻟـﺮ ۡﺣ ٰـﻤﻦ
ۡ
ؕ�ِ �اﻟـﺮ ِﺣ ۡـ
ِ ِاﻟـﺮ ِﺟ� ِ� ؕ ﺑ
ِ
ِ اﻣـﺎ ﺑــﻌـﺪ ﻓـﺎﻋـﻮذ ﺑِـﺎ ﻟـﻠـ ِﻪ ِﻣـﻦ اﻟـﺸـﻴ

�कताब पढ्नुभन्दा प�हला पढ�ने दआ
ु ़ (प्राथर्ना)

इस्लामी पस्
ु तक वा पाठ पढ्नु भन्दा प�हला �नम्न दआ
ु ़ पढ्नह
ु ोस ् जे
ِ1
पढ्नह
ु ु नेछ ــﺂءاﻟـﻠّٰـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
َ  ا ْن َﺷयाद हुनेछः

ﻚ َو ۡاﻧ ُﺸ ۡﺮ
َ َاَ ٰﻟﻠّﮭُ ﱠﻢ ۡاﻓﺘَ ۡﺢ َﻋﻠَ ۡﯿﻨَﺎ ِﺣ ۡﻜ َﻤﺘ
اﻻ ۡﻛ َﺮام
َ ََﻋﻠَ ۡﯿﻨَﺎ َر ۡﺣ َﻤﺘ
ِ ۡ ﻚ ﯾَـﺎ َذا ۡاﻟ َﺠ َﻼ ِل َو
अनुवादः

हे अल्लाह

َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

2

हामी माथी �ान तथा बु�द्धमताको ढोका

खोल� दे ऊ र हामी माथी आफ्नो रह़मत (कृपा) अवतरण गर । हे
अ़ज़्मत तथा बुजग
ु � वाला ।

नोटः उक्त दआ
ु ़ पढ्नु भन्दा प�हला एवं पढ� सके पछ� एक एक

पटक दरु
ु द शर�फ पढ्नह
ु ोस ् ।

1
2

अरबी वाक्यांस जसको अथर् हुन्छः “य�द अल्लाह  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞले चाहे मा ।
अल्लाहको नामको साथ लगाइने अरबी शब्द अथार्त “सम्मा�नत एवं

सवर्श्रेष्ठ”
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ۡ ّ َ ٰ َ ُ َ َّ َ ُ ٰ َّ َ َ ۡ َ ٰ ۡ ّ َ ّ ٰ ُ ۡ َ ۡ َ
ۡ
ـﻴـ ِﺪ اﻟ ُـﻤ ۡـﺮ َﺳـﻠِـ� َن
ِ اﻟـﺤـﻤـﺪ ﻟ ِـﻠـ ِﻪ ر ِب اﻟـﻌـﻠ ِـﻤ�ن و اﻟـﺼـﻠـﻮة و اﻟـﺴـ��م ﻋـ�� ﺳ
ّٰ
ٰ ۡ َّ َ
ُ ۡ ُ َ َ ُ ۡ َ َّ َ
ۡ َّ ـﻄﻦ
َّ ـﺴﻢ اﻟـﻠّٰـ ِﻪ
َّ اﻟـﺮ ۡﺣ ٰـﻤﻦ
ۡ
ؕ�ِ �اﻟـﺮ ِﺣ ۡـ
ِ ِاﻟـﺮ ِﺟ� ِ� ؕ ﺑ
ِ
ِ اﻣـﺎ ﺑــﻌـﺪ ﻓـﺎﻋـﻮذ ﺑِـﺎ ﻟـﻠـ ِﻪ ِﻣـﻦ اﻟـﺸـﻴ

सुनौलो �बहानी
शैतानले अल्छ� अनुभव गराउन भरपुर प्रयास गरे ताप�न यो पुस्तक
(पूरै ५४ पष्ृ ठ) सुरु दे खी अन्तसम्म पढ्नुहोस ् ।

ﻋ َ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

ह्रदय �भत्र मदनी रुपान्तरणको आभास गनुह
र् ु नेछ ।

 اِ ْن ﺷَــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪआफ्नो

दरु
ु द शर�फ

हाम्रा मन मिस्तष्कका प्रसन्नदाता, पापीहरूका मो�दाता,
बेसहाराका

सहारा

हाम्रा

प्यारा

नबी

ह़ज़रत

मुह़म्मद

َ  ﺻको कथन छ: जसले म प्र�त दस पटक
ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ �ّ َ
1

दरु
ु द पाक पढ्छ, अल्लाह

َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

ले ऊ माथी सय रह्मतहरु

अवतरण गदर् छ ।. (अल्मो’जमल वसीत �लत्तब्रानी भाग-२ पष्ृ ठ २५२ हद�स

७२३५)

ّ ٰ ﺻﻠﱠﻰ
ﷲُ ﺗَ َﻌ ٰﺎﻟﻰ ﻋ َٰﻠﻰ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ
َ

1

ﺻﻠﱡ ۡﻮا َﻋﻠَﻰ ۡاﻟ َﺤﺒِ ۡﯿﺐ
َ

जब जब हाम्रो नबी को नाम उच्चारण ग�रन्छ या सु�नन्छ उहाँ प्र�त दरू
ु द

प�ढन्छ । यो वाक्यको अथर् “अल्लाह

ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

उहाँको सन्तान प्रती दरू
ु द र सलाम होस ्”

को तफर् बाट हाम्रो नबी तथा
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सुनौलो �बहानी

रबीउ़न्नूर शर�फ (रबीउ़ल ् अव्वल) को म�हना जब आउँ दछ हरे क

तफर् खुसीको मौसम छाउँ दछ । ह़ज़रत मुह़म्मद

ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َ ﺻ َّ� اﷲُ ﺗَﻌ
َ

को आशीकहरूको ह्रदय �भत्र खुसीको लहर छाउँ दछ । वद्ध
ृ होस ् वा

�ठटा हरे क सच्चा मुसलमानको मन �भत्र यो टुक्का गुञ्जन
थाल्छः

�नस़ार तेर� चहल पहल पर हज़ार ईद� रबीउ़ल ् औव्वल
�सवाए इब्ल�सके जहाँम� सभी तो ख�ु सयाँ मना रहे ह�
[नेपाल� अनुवादः]
हे रबीउ़ल ् औव्वल ! �तम्रो आगमनमा हजार� ईद प�न क़ुरबान
यस लोकमा इिब्लस बाहे क सबैले त खुसी मनाइरहे का छन ्

जब संसारमा कुफ्र र �शकर्, त्रास र अत्याचारको अन्धकार छाएको

�थयो । बाह्र रबीउ़ल औव्वलको �दन अरबको प्र�सद्ध सहर
मक्कामा ह़ज़रते सिय्यदतुना आ�मना

ِ
ﺎﱃ َﻋﻨْﻬَﺎ
ٰ َ اﷲ ﺗَﻌ
َ َر
ُ ﯽﺿ

1

को रह़मतले

भ�रएको घरबाट एक यस्तो �करण चिम्कयो जसले पूरै

संसारलाई नै जगमग जगमग बनाइ�दयो । �सिस्कदै गरे को

मानवजातीको आँखाले जसको बाटो हे �ररहे को �थयो, ती
1

अल्लाह  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞउनीसँग प्रशन्न हुनुभयो ।

2
www.dawateislami.net

सुनौलो �बहानी

ब्रह्माण्डका दया�नधी, दव
ु ै लोकका करूणा�नधी हाम्रा प्यारा नबी

ह़ज़रत मुह़म्मद

َﺻ
ﺎﱃ �َﻠ َﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ �ّ َ

सारा संसारका ला�ग रह़मत

(कृपा) बनेर यो धत�मा प्रकट हुनुभयो ।

मुबारक हो �क ख़त्मुल ् मुसल
र् �ं तशर�फ ले आए
जनाबे रह़मतुिल्लल ् आ़लमीं तशर�फ ले आए
[नेपाल� अनुवादः]
बधाई छ अिन्तम नबी को आगमन भयो

सारा जगतका ला�ग रह़मत (कृपा) को आगमन भयो

ّ ٰ ﺻﻠﱠﻰ
ﷲُ ﺗَ َﻌ ٰﺎﻟﻰ ﻋ َٰﻠﻰ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ
َ

ﺻﻠﱡ ۡﻮا َﻋﻠَﻰ ۡاﻟ َﺤ ِﺒ ۡﯿﺐ
َ

सुनौलो �बहानी

सम्पुणर् मानव जगतका उद्धारक, मन मिस्तष्कका प्रसन्नदायक,

दख
ु ः �चन्ताका उन्मल
ु क, कष्टहरूका �नवारक, भट्�कएकाको

मागर्दशर्क, गगनहरूका भ्रमणक, मद�ना मन
ु व्वरह्का ताजबाहक
हाम्रा प्यारा नबी ह़ज़रत मह़
ु म्मद

َﺻ
ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ �ّ َ

हरे क असहाय

र दख
ु ीहरुको सहारा र मनको सुख शािन्त ब�न १२ रबीउ़ल

औव्वलको �दन �बहान �म�मर्रेको समयमा यस जगतमा प्रकट

हुनुभयो र बेसहाराहरु, �चन्तामा डुबेकाहरु, दख
ु ीहरुको अस्ताउदै
गरे को सय
र् ाई खस
ु ल
ु ीयाल�को सन
ु ौलो �बहानी बनाइ�दनभ
ु यो ।
3
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सुनौलो �बहानी

ّ ٰ ﺻﻠﱠﻰ
ﷲُ ﺗَ َﻌ ٰﺎﻟﻰ ﻋ َٰﻠﻰ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ
َ

ﺻﻠﱡ ۡﻮا َﻋﻠَﻰ ۡاﻟ َﺤ ِﺒ ۡﯿﺐ
َ

मो’िजज़ात 1
4

१२ रबीउ़ल औव्वलको �दन अल्लाह
َو َﺳﻠَّﻢ

ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

को नूर

َﺻ
ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ �ّ َ

को यस जगतमा आगमन लगत्तै कुफ्र (नािस्तकता) र

अध्यारोको बादल फाट्टीयो, इरानको सम्राट �कस्राको दरबारमा
भुइचालो आयो र त्यहाँ भएका चौध कङ्गुरा (खम्बा) हरू ढले,

इरानको त्यो अग्नी कुण्ड जुन एक हजार वषर् दे �ख ब�लरहे को

�थयो, �नभ्यो । सावह नद� सक्
ु यो, का’बा लबर्�रन थाल्यो र

मुत�हरू शीर धसेर लडे ।

ّ ٰ ﺻﻠﱠﻰ
ﷲُ ﺗَ َﻌ ٰﺎﻟﻰ ﻋ َٰﻠﻰ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ
َ

ह़ज़रत मुह़म्मद

َﺻ
ﺎﱃ �َﻠ َﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ �ّ َ

ﺻﻠﱡ ۡﻮا َﻋﻠَﻰ ۡاﻟ َﺤ ِﺒ ۡﯿﺐ
َ

धत�मा कृपा र र�मत बनी

प्रकट हुनभ
ु यो र �नश्चय नै अल्लाह  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞको र�मत अवतरण
हुने �दन खुसी र प्रफुल्लताको �दन हुन्छ । अल्लाह  ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞले भन्नु

भएको छ:

ۡ َ ُۡ
ّٰ
ﻗﻞ ﺑِﻔﻀ ِﻞ ا�� ِ� َو ﺑِ َﺮ ۡﺣ َﻤ ِﺘ ٖﻪ
ۡ َۡ َ ٰ َ
َ َّ ۡ َ ُ
﴾۵۸﴿ ﻓ ِﺒﺬ ﻟ ِﻚ ﻓﻠ َﻴ� َ� ُﺣ ۡﻮ ا�ؕ ﻫ َﻮ ﺧ� ٌ� ِمم ّﺎ � ۡ� َﻤ ُﻌ ۡﻮ َن

नबीबाट आफु नबी हुनुको दाबी ग�रसकेप�छ �ववेकले नभ्याउने तथा
असाधारण प्रकृ�तको काम जा�हर हुनु ।

1

4
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सुनौलो �बहानी

कन्ज़ुल ईमानको �हन्द� अनुवादः तुम फ़रमाओ अल्लाह ह� के फ़ज़्ल
1

5

और उसी क� र�मत और इसी पर चा�हये �क खुसी कर� । वोह उन
के सब धन दौलत से बेहतर है ।

अल्लाहु अक्बर ! अल्लाह  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞको र�मतमा खुसी मनाउने
आदे श क़ुर्आनले �दइरहे को छ । अनी अल्लाह  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞको कुन
َﺻ
र�मत हाम्रो प्यारो नबी اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ �ّ َ भन्दा अझ बढ� होला?

हे नुह
र् ोस ् क़ुर्आनमा स्पष्ट घोषणा ग�रएको छ:

َّ َ ٰ ۡ َ ۤ
ۡ َ ّۡ ً
﴾۱۰۷﴿ َو َﻣﺎ ا ۡر َﺳﻠﻨﻚ اِ�� َر ۡﺣ َﻤﺔ ﻟ ِﻠ ٰﻌﻠ ِﻤ� َن

कन्ज़ुल ईमानको �हन्द� अनुवादः और हमने तुम्ह� न भेजा मगर

र�मत सारे जहान के �लये ।

1

नोटः क़ुर्आन शर�फको नेपाल� अनुवाद गन� योग्यता भएको व्यिक्त

उपलब्ध नभएको कारण कुर्आन शर�फका आयतहरूको कंजुल ्इमानको �हन्द�
अनुवादनै रा�खएको छ ।
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शबे क़द्र 1 भन्दा प�न उत्कृष्ट रात
6

ह़ज़रते सिय्यदन
ु ा शेख अ़ब्दल
ु ह़क़ मह़
ु �द्दसे दे हल्वी

ِ
ﺎﱃ ﻋَـﻨ ْ ُﻪ
ٰ َ ﯽﺿ اﷲُ ﺗَﻌ
َ َر

ले

भन्नु हुन्छः �नश्चय नै, ह़ज़रत मुह़म्मद  َﺻ َّ� اﷲُ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢजन्मनु

भएको रात शबे क़द्र भन्दा प�न उत्कृष्ट रात हो �कनक� ह़ज़रत

मुह़म्मद

ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َﺻ َّ� اﷲُ ﺗَﻌ
َ

को जन्मरात उहाँ यस धत�मा प्रकट

हुने रात हो जबक� शबे क़द्र ह़ज़रत मह़
ु म्मद  َﺻ َّ� اﷲُ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢलाई
َﺻ
प्रदान ग�रएको रात हो । जन
ु रात ह़ज़रत मह़
ु म्मद اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ
ُ �ّ َ

َو َﺳﻠَّﻢ

को प्रकटका कारण उत्कृष्ट छ त्यो रात त्यस रात भन्दा धेरै

उत्कृष्ट र महत्वपुणर् छ जुन रात फ�रश्ताहरुको अवतरणका

कारण उत्कृष्ट छ । (मा सबत �बस्सुन्नती पष्ृ ठ १००)

ईदहरुको प�न ईद
َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

ا َﻟـ ْ َﺤ ْﻤـ ُﺪ ﻟِـﻠ ّٰـﻪ

१२ रबीउ़ल औव्वल मुसलमानहरुका ला�ग ईदहरुको

प�न ईद हो । �नश्चय नै, यो धत�मा ह़ज़रत मह़
ु म्मद

َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ

1

َﺻ
ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ �ّ َ

सम्पूणर् संसारका बादशाह (राजा) बनेर प्रकट नहुने भए, न

रमज़ान म�हनाको २६ गतेको �दन �बताइ आउने रात जसमा पुरा रात

इबादत, नमाज़ आ�द पुण्य कमर्हरू गर�न्छ । त्यस एक रात भर� पुण्य कमर्
गनुर् एक हजार म�हना पुण्य कमर् गनुर् भन्दा प�न बेश हुन्छ ।
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कुनै ईद- ईद नै हुन्थ्यो न कुनै रात शबे बराअत 1। य�त मात्र नभइ
7

यस जगतको सम्पूणर् शोभा र शान ब्रह्माण्डका दया�नधी, दव
ु ै

लोकका करूणा�नधी, यस जगतका स्वामी, उहाँ नभए हाम्रो

अिस्तत्व नहुनी, जसको ला�ग दरू
ु दो सलाम पढ्छ� हामी अथार्त
َﺻ
हाम्रा प्यारा नबी ह़ज़रत मह़
ु म्मद اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ �ّ َ को पावन

चरणहरूका धुलोको सदका हो ।

वोह जो न थे तो कुछ न था वोह जो न ह� तो कुछ न हो
जान ह� वोह जहान क� जान है तो जहान है
[नेपाल� अनुवादः]
उनी नहुँदा केह� �थएन, उनी नहुने भए कुनै कुराको अिस्तत्व हुने �थएन

प्राण हुन ् उनी जगतका, प्राण छ त जगत छ

(हदाईके बिख्शश पष्ृ ठ-१२६)

ّ ٰ ﺻﻠﱠﻰ
ﷲُ ﺗَ َﻌ ٰﺎﻟﻰ ﻋ َٰﻠﻰ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ
َ
1

ﺻﻠﱡ ۡﻮا َﻋﻠَﻰ ۡاﻟ َﺤ ِﺒ ۡﯿﺐ
َ

सा’बान म�हनाको १४ गतेको �दन �बताई आउने रात जसमा पूरै रात

इबादत, नमाज़ आ�द पुण्य कमर् ग�रन्छ । यस पवर्मा हलुवाको थप्र
ु ै प�रकार
पकाई एक अकार्लाई खुलाइन्छ । र यी सबै असल कमर्हरू बाट प्राप्त पुण्य
आफ्नो �पतह
ृ रूलाई पठाइन्छ ।
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अबु लहब 1 र �मलाद
8

जब अबु लहबको मत्ृ यु भयो उसको प�रवारका सदस्यहरुले

उसलाई सपनामा खराब हालतमा दे खे र सोधे : मत्ृ यु पछ� के
प्राप्त भयो ? उसले भन्यो: �त�महरुसँगको �बछोड पछ� मलाई

कुनै राम्रो कुरा प्राप्त भएन । अनी आफ्नो बुडी औंलाको तल पट्टी
भएको प्वाल तफर् इशारा गद� भन्न थाल्यो: मात्र य�त �क यसबाट

मलाई पानी �पलाईने ग�रन्छ �कनक� मैले शुवब
ै ा नाम गरे क�
दासलाई मक्
ु त गरे को �थएँ । (मस
ु न्नफ अब्दरु र् ज्जाक भाग-९ पष्ृ ठ-९

ह�दस १६६६१ र उम्दतुलकार� भाग-१४ पष्ृ ठ-४४ तह्तल ह�दस ५१०१)

ह़ज़रते अ़ल्लामा बद्रद
ु �न ऐ़नी

ِ ﲪ ُﺔ ا
ﺎﱃ �َﻠَﻴْﻪ
ٰ َﷲ ﺗَﻌ
َ ْ َر

भन्नह
ु ु न्छ: यो इशारा

को अथर् यो हो क� उसलाई थोरै पानी �दइन्छ । (उम्दतुल्कार�)

मुसलमान र �मलाद

यस �ववरणको बारे मा सिय्यदन
ु ा शेख अ़ब्दल
ु ् ह़क़ मुह़�द्दसे

दे हलवी

ِ ر ْﲪَ ُﺔ ا
ﺎﱃ �َﻠَﻴْﻪ
ٰ َﷲ ﺗَﻌ
َ

भन्नुहुन्छ: यो �ववरण �मलाद शर�फ

मनाउनेहरुको सत्यताको ठूलो प्रमाण हो जसले प्यारो नबी

َﺻ
ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ �ّ َ

1

को जन्मोत्सवमा खुसी मनाई असल कायर्हरुमा

َﺻ
प्यारा नबी ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ �ّ َ को काका पन� एक का�फर (नािस्तक) ।
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खचर् गदर् छन ् । अथार्त ् अबु लहब एउटा का�फर (इस्लामी आस्था
َﺻ
नभएको) भएता प�न उसले ह़ज़रत मह़
ु म्मद اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ وَاٰﻟ ِ ٖﻪ وَ َﺳﻠَّﻢ
ُ �ّ َ को

जन्मको खबर पाई खुसी भई आफ्नो दास शुवैबालाई दध
ु
�पलाउनको ला�ग मुक्त गरे बापत त्यसको राम्रो प्र�तफल पाउँ छ

भने त्यस मस
ु लमानले कस्तो प्र�तफल पाउँ छ होला जसले प्यारो

َﺻ
नबी اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ु ी भई असल कायर्हरुमा धेरै
ُ �ّ َ को मायामा खस

भन्दा धेरै खचर् गन� गदर् छ । तर �मलाद शर�फको कायर्क्रममा भने

इस्लामी �समा को उल्लङ्घन गन� �क्रयकलाप जस्तै गीत संगीत
तथा

बाधयन्त्र

(संगीत

यन्त्र)

को

प्रयोग

हुनुहुँदैन

।

(मदा�रजुन्नुबुव्व�त भाग-२ पष्ृ ठ-१९) (छुट्कारा को रात ( ईस्लामी म�हना

शाअबानको १५ तार�खको रात)

जन्मोत्सवको खस
ु ी मनाउनुहोस ्

प्यारा इस्लामी दाजुभाईहरु ! धुमधामले ईदे �मलाद मनाउनुहोस ्
। जब अबु लहब जस्तो का�फर लाई जन्मोत्सवको खुसी

मनाउनक
ु ो
ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ

ا َﻟـ ْ َﺤ ْﻤـ ُﺪ ﻟِـﻠ ّٰـﻪ

कारण

फाईदा

भयो

भने

मुसल्मान ह� । अबु लहबले अल्लाह

ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
�َّ ﺻ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
َ
ُ

हा�महरु

ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

त

को रसूल

को �नयत (मनोभाव) ले नभई आफ्नो

भ�तजाको जन्मोत्सवको �नयतले खुसी मनाउँ दा उसले राम्रो
प्र�तफल पायो भने य�द हामी अल्लाह

َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

को �रज़ा (प्रसन्न

प्रािप्त) को ला�ग आफ्नो प्यारो नबी ह़ज़रत मुह़म्मद

َﺻ
ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ �ّ َ
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َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ

को जन्मोत्सवको खुसी मनाय� भने हामी �कन विञ्चत

हुनेछ� होला ।.

घर आ�मना के सिय्यदे अबरार आ गया

खु�शयां मनाओ ग़मज़दो ग़म ख़्वार आ गया
[नेपाल� अनुवादः]

आ�मनाको घर सिय्यदे अब्रार१ आउनुभयो
खु�सयाल� मनाऊ दख
ु ीहरु सख
ु दाता आउनभ
ु यो

(वसाईले बख्शीश पष्ृ ठ ४७४)

ّ ٰ ﺻﻠﱠﻰ
ﷲُ ﺗَ َﻌ ٰﺎﻟﻰ ﻋ َٰﻠﻰ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ
َ

ﺻﻠﱡ ۡﻮا َﻋﻠَﻰ ۡاﻟ َﺤﺒِ ۡﯿﺐ
َ

�मलाद मनाउनेहरु सँग प्यारा नबी
एक आ़�लम साहे ब

ِ ر ْﲪَ ُﺔ ا
ﺎﱃ �َﻠَﻴْﻪ
ٰ َ ﷲ ﺗَﻌ
َ

सपनामा ह़ज़रत मह़
ु म्मद
सोधे: या रसल
ू ल्लाह

ﷺ

प्रसन्न हुनुहुन्छ

भन्नह
ु ु न्छ:

َﺻ
ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ �ّ َ

َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

मैले

को दशर्न पाएं, मैले

َﺻ
َ
ﻋ
ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ �ّ َ  َ ّﺰ ََو َﺟ ّﻞ َو,

प्रत्येक वषर् मुसल्मानहरुले

ا َﻟـ ْ َﺤ ْﻤـ ُﺪ ﻟِـﻠ ّٰـﻪ

के तपा�लाई

तपा�को जन्मोत्सवमा

खुसी

मनाएको मन पछर् ? भन्नुभयो: “जो म सँग खुसी हुन्छ म प�न ऊ
सँग खुसी हुन्छु ।“ (तिज्करतुल्वाईजीन पष्ृ ठ ६००)
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जन्मोत्सवको खस
ु ीमा झन्डाहरु
सिय्यदतन
ु ा आ�मना

ِ
ﺎﱃ َﻋﻨْﻬَﺎ
ٰ َ اﷲ ﺗَﻌ
َ َر
ُ ﯽﺿ

भन्नह
ु ु न्छ: मैले तीन झन्डाहरु

गा�डएको दे ख� । एक मश�रक़ (पूव)र् मा, दोस्रो मग़�रब (पिश्चम)
मा र तेस्रो का’बाको छतमा अनी (मेरो प्यारो सप
ु ुत्र) ह़ज़रत

मुह़म्मद  َﺻ َّ� اﷲُ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢको जन्म भयो ।

(खसाईसे कुब्रा भाग-१ पष्ृ ठ-८२)

झन्डाको साथ र्याल�

َﺻ
हाम्रा प्यारा नबी ह़ज़रत मह़
ु म्मद اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ �ّ َ ले जब मद�ना

तफर् �हजरत
र् यो
् (जन्मस्थल छोडी सदाको ला�ग बसा� सन)ुर् गनुभ

र प�वत्र मद�नाको नजीक िस्थत मोद़ए गमीममा पुग्ने �ब�तक्कै

बनी सह्म क़�बलाको बु�रदा अस्लमीले सत्तर� जना घोडा
1
َﺻ
َ
ﻋ
सवारको साथ ह़ज़रत मह़
ु म्मद اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ �ّ َ लाई ﻣﻌﺎذ اﷲ َ ّﺰ ََو َﺟ ّﻞ

�गरफ्तार गनर् आए तर ह़ज़रत मुह़म्मद

َﺻ
ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ �ّ َ

कृपादृिष्ट को लाभदायक प्रभावले स्वयं ह़ज़रत मह़
ु म्मद

�َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ

को

َﺻ
ﺎﱃ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ �ّ َ

को मायामा �गरफ्तार भई उनी र पूरै फौजले इस्लाम

िस्वकार गन� सौभाग्य प्राप्त गरे ।

1

(यस्तो कुकमर्बाट) अल्लाह  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞको शरण
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َﺻ
अनी उनले भन्न थालेः या रसूलल्लाह اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ �ّ َ मद�नामा

तपा�को प्रस्थान झन्डाको साथ हुनु पछर् । अनी

आफ्नो ईमामा (फेटा) शीरबाट �नकालेर भालामा बाँधी ह़ज़रत

�َّ ﺻ
मुह़म्मद اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
َ को अगाडी अगाडी �हँ ड्न थाले ।
ُ
(वफाउल ् वफा भाग-१ पष्ृ ठ-२४३)

ّ ٰ ﺻﻠﱠﻰ
ﷲُ ﺗَ َﻌ ٰﺎﻟﻰ ﻋ َٰﻠﻰ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ
َ

ﺻﻠﱡ ۡﻮا َﻋﻠَﻰ ۡاﻟ َﺤ ِﺒ ۡﯿﺐ
َ

जन्मोत्सव मनाउनेवाला प�रवार
मद�ना शर�फमा ह़ज़रत मह़
ु म्मद

َﺻ
ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ �ّ َ

को मायामा

डुबेको एक ईब्राह�म नाम गरे का व्यिक्त बसोबास गथ� । सध�

हलाल तर�का बाट जीवीका आजर्न गथ� र आफ्नो आम्दनीको
आधा भाग ह़ज़रत मुह़म्मद

ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َﺻ َّ� اﷲُ ﺗَﻌ
َ

को जन्मोत्सव

मनाउनको �निम्त अलग्गै जम्मा गथ� । रबीउ़ल औव्वल
1

10

शर�फको आगमन हुनासाथ धुमधामले तर शर�अ़तको सीमामा
रहे र जन्मोत्सव मनाउथे । अल्लाह  ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞको प्यारो नबी ह़ज़रत
अ�त उत्तम हुन्थ्यो होला ! य�द हा�म आफ्नो आम्दनीको आधा नभए
َﺻ
केवल बाह्र� भाग य�त प�न नभए एक प्र�तशत नै ह़ज़रत मुह़म्मद ﺎﱃ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ �ّ َ

1

 �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢको जन्मोत्सवको �निम्त �नकालेर त्यसलाई असल कायर्हरुमा

खचर् गन� भावना राख्थ्य�
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मुह़म्मद

َﺻ
ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ �ّ َ

लाई इसाले सवाब 1 को �निम्त धेरै
11

लङ्गर (गर�ब असहायहरूका लागी भोज) गथ� र असल कायर्मा

आफ्नो पैसा खचर् गथ� । उहाँक� श्रीमती प�न ह़ज़रत मुह़म्मद

ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
�َّ ﺻ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
َ
ُ

को मायामा असाध्यै डुबेक� थीइन ् र यी

कामहरूमा पूरै सहयोग गथ�न ् । श्रीमतीको दे हान्त भयो तर प�न

उहाँको यी असल कायर्हरूको बा�नमा के�ह फरक आएन । एक
�दन ईब्राह�मले आफ्नो नौजवान छोरालाई वसीयत 2 गनभ
ुर् यो क�:
12

“प्यारो छोरा ! आज राती मेरो मत्ृ यु हुनेछ, मेरो सम्पूणर्
सम्प�तको नाममा पचास �दरहम (चाँद�को पैसा) र उन्नाइस गज़
कपडा छ । कपडा कफन (मत
ृ कलाई लगाइने वस्त्र) तथा मेरो

अिन्तम संस्कारको ला�ग प्रयोग गनुर् र पैसा चा�हँ सम्भव

भएसम्म असल कायर्मा खचर् गनह
ुर् ोला ।“ त्यस प�छ उहाँले
क�लमा तिय्यबह 3 पढ्नुभयो र यस संसारबाट �बदा हुनुभयो ।
13

छोराले वसीयत अनुसार बुवाको अिन्तम संस्कार सम्पन्न गरे ।
अब पचास �दरहम असल कायर्मा खचर् गन� कुरामा अन्योलमा

1
2
3

पण्
ु य पठाउने कायर्

आफ्नो अिन्तम इच्छा व्यक्त गद� मत्ृ युप्रान्त यसो ग�दर् नु भन्ने �नद� शन ।

क�लमा तिय्यबहको नेपाल� अनुवादः अल्लाह बाहे क कोह� इ़बादतको लायक

�َّ ﺻ
(पूज्य�नय) छै न, ह़ज़रत मुह़म्मद ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
َ अल्लाहको रसूल
ُ
(सन्दे शवाहक) हुनह
न्छ
।
ु ु

13
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�थए । यसै �चन्तामा राती जब उनी सुते, सपनामा दे खे क�

�क़यामत (महाप्रलय) शुरु भयो र हरे कतफर् मा�नसहरू आ-आफ्नै
�चन्तामा डुबेका छन ् । सौभाग्यवानहरु जन्नत (स्वगर्) तफर् जाँदै
छन ्, जबक� दरु ाचार�हरुलाई जहन्नम (नकर्) तफर् �घसा�रदै छ र

उनी उ�भई थथर्र� कामी रहे छन ् क� उनको बारे मा के �नणर्य हुने
होला । त्यतीखेरै ग़ैब (परो�) बाट आवाज आयो: ”यो नौजवानलाई

जन्नतमा जान दे ऊ।“ त्यस पछ� उनी खुसी भई जन्नतमा प्रवेश
गरे र भ्रमण गनर् थाले । सात वटै जन्नतको भ्रमण गर�सके पछ�

आठ� जन्नतमा प्रवेश गनर् लाग्दा जन्नतको दारोगा (�सपाह�)

ह़ज़रते �रज़ ्वानले भन्नु भयो: यो जन्नतमा त्यो मात्र प्रवेश गनर्

सक्छ जसले रबीउ़ल औव्वलको म�हनामा ह़ज़रत मह़
ु म्मद
َﺻ
ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ �ّ َ

को जन्मोत्सवको �दनहरुमा खुसी मनाएको छ

।” यो कुरा सुनेर उनले बुझे क� मेरो महूर्म 1आमा बुबा
जन्नतमा हुनप
ु छर् ।
14

यसै

यित्तकैमा आवाज आयो: ”यो नौजवानलाई �भत्र आउन दे ऊ,
उसको आमा बुबा ऊ सँग भेट्न चाहन्छन ् ।“ उनी �भत्र प्रवेश गरे ।

उनले दे ख्छन ् क� उहाँको महुर्म़ आमा कौसर नद�को निजक बस्नु
भएको छ र निजकै एक तखत (गद्दी) रा�खएको छ जसमा एक
1

मुसल्मान मत
ृ कको पछाडी लगाईने शब्द, अथार्त: रह़म (दया) ग�रएको ।
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प्र�तिष्ठत खातून (म�हला) आसन गनुभ
र् एक� �छन ् र व�रप�र

कुस�हरु रा�खएको छ जसमा के�ह सम्मा�नत म�हलाहरु बसेक�
�छन ् । उनले एक �फ�रश्तासँग सोधे: यी म�हलाहरु को हुन ्?

फ�रश्ताले भने: “तखतमा ह़ज़रत मह़
ु म्मद

َﺻ
ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ �ّ َ

क�

ِ
शहजाद� (प्यार� सप
ु ुत्री) सिय्यदतन
ु ा फा�तमा اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ ﻋَﻨْﻬَﺎ
ु ु न्छ
َ  َرहुनह
ُ ﯽﺿ

र कुस�हरुमा खद�जतल
ु ् कुब्रा, आ़इशा �स�द्दक़ा, सिय्यदतन
ु ा
म�रयम, सिय्यदतुना आ�सया, सिय्यदतुना सारह, सिय्यदतुना

हािजरा, सिय्यदतुना रा�बआ़ र सिय्यदतुना जुबैदा

ِ
ﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻬ َّﻦ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
َ َر
ُ ﯽﺿ

हुनुहुन्छ । “उनलाई धेरै खुसी लाग्यो, अझै अगाडी जाँदा के

दे ख्छन ् क� एक एकदमै भव्य तखत रा�खएको छ जसमा यस

ब्रह्माण्डका दया�नधी, दब
ु ै लोकका करूणा�नधी ह़ज़रत मुह़म्मद

َﺻ
ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ �ّ َ

चन्द्रमा झ� आफ्नो मह
ु ार चम्काउदै आसन ग्रहण

गनुभ
र् एको छ । व�रप�र चार वटा कुस�हरु रा�खएको छ जसमा
ख़ुलफाए रा�शद�न

15

1

ان
ْ ِﻢ اﻟ ّ ِﺮ ْﺿ َﻮ
ُ ﻋَـﻠَﻴْﻬ

बस्नु भएका छन ् । दायाँ तफर्

सुनका कुस�हरुमा अिम्बयाए �कराम (नबीहरू)

اﻟﺴ َﻼم
َّ ﻋَـﻠ َـﻴْﻬ ُِﻢ

आ�सन

छन ् र बायाँ तफर् शोहदाए �कराम (शह�दहरु) आ�सन छन ् ।
य�तकैमा उहाँको मह़ु र्म बुवा इब्राह�म प�न ह़ज़रत मुह़म्मद

ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َﺗَﻌ

1

َﺻ
اﷲ
ُ �ّ َ

को निजकै जमघटमा दे खा परे । बुवाले आफ्नो

प्यारा नबी को चार सबैभन्दा प्र�तिष्ठत सहाबीहरू ।
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www.dawateislami.net

सुनौलो �बहानी

मुटुको टुक्रा प्यारो छे रालाई अङ्कमाल गनभ
ुर् यो । छोरा धेरै खुसी

भई बुवा सम� प्रश्न गरे : हे बुवा ! हजूरलाई यस्तो ग�रमामय

श्रेणी कसर� प्राप्त भयो ? उत्तर �दए:

ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

ا َﻟـ ْ َﺤ ْﻤـ ُﺪ ﻟِـﻠ ّٰـﻪ

यो ह़ज़रत

َﺻ
मह़
ु म्मद اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ु ो प्र�तफल हो
ُ �ّ َ को जन्मोत्सव मनाउनक

। त्यस पछ� छोरा �नद्राबाट �बउँ �झए ।

�बहान हुने �बित्तकै उनले आफ्नो घर न्यून मुल्यमै बेचे र मह़ू र्म
बुवाको बचेको पचास �दरहम आफ्नो सम्पूणर् रकममा �मलाई

भोजको व्यवस्था गरे र आ़�लमहरु, सुलहाहरू (प�वत्रात्माहरु)
लाई �नमन्त्रण गरे । उनको �दल संसार दे खी उदास (�दक्क)

भइसकेको �थयो । त्यस पछ� उनी मिस्जदमा इ़बादत (पुण्यकमर्)

र मिस्जदको �खदमत (चाकर�, सेवा) गनर्मा व्यस्त हुन थाले र
आफ्नो जीवनको बाँक� तीस वषर् यसर� नै �बताए । मत्ृ यु पछ�
उनलाई कसैले सपनामा दे खेर सोध्यो: कस्तो प्र�तफल पाइयो?

भने: मलाई ह़ज़रत मह़
ु म्मद

ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َﺻ َّ� اﷲُ ﺗَﻌ
َ

को जन्मोत्सव

मनाउनुको बरकतले जन्नत (स्वगर्) मा आफ्नो मह़ू र्म बुवाको

निजक पुयार्इको छ ।

(मुलख्खस ् अज ् तिज्करतुल्वाइजीन उदर् ू पष्ृ ठ ५५७)
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अल्लाह

ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

को उनीमा�थ रह़मत (कृपा) होस ् र उनको सदक़े

(नाममा) हाम्रो �बना �हसाब मिग़्फरत (पापहरूबाट �मा प्राप्त)
होस ् ।

ّ ٰ ﺻﻠﱠﻰ
 َو َﺳﻠﱠﻢ ﷲُ ﺗَ َﻌ ٰﺎﻟﻰ َﻋﻠَ ۡﯿ ِﮫ َو ٰا ِﻟﮫ
َ

ّ ٰ ﺻﻠﱠﻰ
ﷲُ ﺗَ َﻌ ٰﺎﻟﻰ ﻋ َٰﻠﻰ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ
َ
ह़ज़रत मह
ु म्मद

ﷺ

ﺻﻠﱡ ۡﻮا َﻋﻠَﻰ ۡاﻟ َﺤ ِﺒ ۡﯿﺐ
َ

को जन्मोत्सव मनाउनक
ु ो पण्
ु य

शेख अ़ब्दल्
ु ह़क़ मह़
ु �द्दस दे हलवी
मुह़म्मद

ٰا ِﻣ ۡﯿﻦ ِﺑ َﺠﺎ ِه اﻟﻨﱠ ِﺒ ﱢﻲ ۡاﻻَ ِﻣ ۡﯿﻦ

भन्नु हुन्छ: ह़ज़रत
को जन्मको रातमा खुसी

ِ ر ْﲪَ ُﺔ ا
ﺎﱃ �َﻠَﻴْﻪ
ٰ َﷲ ﺗَﻌ
َ

ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
�َّ ﺻ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
َ
ُ

मनाउनेवालाहरूको प्र�तफल यो हो क� अल्लाह

ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

ले आफ्नो

कृपा दयाले उनीहरूलाई जन्नतुन्नईम (स्वगर्को एक उत्कृष्ट तह)
मा प्रवेश गराउँ छ । मुिस्लमहरुले सध�बाट �मलाद शर�फ

कायर्क्रमको आयोजना गद� आएका छन ् र जन्मोत्सवको खुसीमा

(एक अकार्लाई) �नम्तो �दंदै आएका छन ्, �मठो प�रकारहरु
पकाउँ दै आएका छन ् र धेरै भन्दा धेरै दान �दंदै आएका छन ् । यी

�दनहरुमा खुसी व्यक्त गद� मन खोलेर असल कायर्हरुमा खचर्

गछर् न ् तथा प्यारा नबी  َﺻ َّ� اﷲُ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢको जन्मको चचार् गछर् न ्

। आफ्नो घरलाई सजाउँ दछन ् र यी सबै असल कायर्हरुको बरकत

(सह) ले उनीहरु माथी अल्लाह  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞको रह़मत (कृपा) अवतरण
17
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हुँदछ । ( मासबत �मनस्सुन्न�त पष्ृ ठ १०२)

यहुद�हरुलाई ईमान (इस्लामी आस्था) को सौभाग्य प्राप्त भयो

ह़ज़रते सिय्यदन
ु ा अ़ब्दल
ु ् वा�ह़द �बन ् इस्माईल

ِ ر ْﲪَ ُﺔ ا
ﺎﱃ �َﻠَﻴْﻪ
ٰ َﷲ ﺗَﻌ
َ

भन्नुहुन्छ: �मस्रमा एक आ�शके रसूल (ह़ज़रत मुह़म्मद

ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َﺻ َّ� اﷲُ ﺗَﻌ
َ

अल्लाह

ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

को आ�शक) बस्दथे जसले रबीउ़ल औव्वलमा

का रसूल ह़ज़रत मह़
ु म्मद

َﺻ
ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ �ّ َ

को

जन्मोत्सव मनाउने गदर्थे । एक पटक रबीउ़ल औव्वलको

म�हनामा उनको �छमेक� यहुद�नी (यहुद�को श्रीमती) ले आफ्नो

श्रीमान सँग सोधी: हाम्रो मुसल्मान �छमेक�ले प्रत्येक वषर् यो

म�हनामा भोजको �वशेष व्यवस्था �कन गदर् छन ् ? यहुद�ले भन्यो
क� यो म�हनामा उनको नबी

َﺻ
ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َ اﷲ ﺗَﻌ
ُ �ّ َ

�थयो त्यसै कारण उनीहरू आफ्नो नबी

को जन्म भएको

َﺻ
ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َ اﷲ ﺗَﻌ
ُ �ّ َ

को

जन्मोत्सव मनाउँ दछन ् र मिु स्लमहरूले यो म�हनाको धेरै
सम्मान गदर् छन ् । यहुद�नीले भनी: ”आहा ! मस
ु ल्मानहरुको

त�रका प�न क�त राम्रो रहे छ क� उनीहरुले आफ्नो प्यारो नबी
َﺻ
ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ �ّ َ

को जन्मोत्सव प्रत्येक वषर् मनाउँ दछन ् ।“ त्यस

सपनामा दे ख्छे

क� एक असाध्यै सुन्दर तथा मान�नय

रात जब यहु�दनी सत
ु ी उसको �नदाएको भाग्य �बउँ �झयो,

महापुरुषको आगमन भएको छ, व�रप�र मा�नसहरुको घइ
ुँ चो छ ।
18
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अगाडी गएर उसले एक व्यिक्तसँग सोधी: यी मान�नय महापुरुष

को हुन ् ? उसले भन्यो: “उहाँ हाम्रो प्यारो नबी, अिन्तम नबी,

َﺻ
सवर्श्रेष्ठ नबी ह़ज़रत मुह़म्मद اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ �ّ َ हुन ् । उहाँ �तम्रो

मस
ु ल्मान �छमेक�लाई जन्मोत्सव मनाएकोमा कुशलता तथा
बरकत (सह, लाभ) प्रदान गनर् र भेटघाट गनर्को �निम्त प्रकट

हुनभ
ु एको हो र साथै यस कायर्मा खस
ु ी व्यक्त गनर् आउनभ
ु एको
हो । “ यहु�दनीले फे�र सोधी: के तपा�को नबी  َﺻ َّ� اﷲُ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢले

मेरो कुराको जवाफ �दनह
ु ु न्छ ? उसले भन्यो: अवश्य �दनुहुन्छ ।

َﺻ
यहु�दनीले ह़ज़रत मह़
ु म्मद اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ �ّ َ लाई बोलाइ, ह़ज़रत

मुह़म्मद

ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
�َّ ﺻ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
َ
ُ

ले लब्बैक 1 भन्नुभयो । ऊ धेरै नै
16

प्रभा�वत भई भन्न थाल�: म त मुसल्मान होइन, तैप�न तपा�
ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َﺻ َّ� اﷲُ ﺗَﻌ
َ

ले मलाई लब्बैक भनेर जवाफ �दनुभयो ।

َﺻ
ह़ज़रत मह़
ु म्मद اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ु यो: अल्लाह  ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞको
ُ �ّ َ ले भन्नभ

तफर्बाट मलाई जानकार� �दइएको छ क� �तमी मुसल्मान

हुनेवाला छ्यौ । भन्न थाल�: �नश्चय नै, तपा� अिन्तम नबी

हुनुहुन्छ, उत्कृष्ट बोल�वचनको धनी हुनह
ु ु न्छ, जसले तपा�को

अव�ा गय� ऊ बरबाद भयो र जसले तपा�को कदर र दजार् लाई

1

अथार्तः म उपिस्थत छु ।
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बुझन
े
ऊ ठुलो घाटामा पय� । त्यसप�छ उसले क�लमए

शहादत 1 पढ� ।
17

अनी उसको आँखा खुल्यो र ऊ साँचो �दलले मुसल्मान भइसकेक�
थीइ र उसले �नधो गर� क� �बहान उठे र सम्पुणर् सम्पित्त अल्लाह
َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

का प्यारा नबी ह़ज़रत मुह़म्मद

ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
�َّ ﺻ
ٰ َ اﷲ ﺗَﻌ
َ
ُ

को

जन्मोत्सवको खुसीमा खचर् गन�छु र खुब �नयाज (त्यसबाट प्राप्त

पुण्य आफ्नो �प्रयहरूलाई पठाउने) गन�छु । �बहान जब ऊ उठ�

उसको श्रीमान भोजको �नम्तोको तय्यार�मा व्यस्त �थयो । उसले

अचम्म मानेर सोधी: तपा� के गद� हुनुहुन्छ ? उसले भन्यो: यो
कुराको खुसीमा �नम्तोको व्यवस्था गद� छु क� �तमी मस
ु ल्मान

भैसके�क छ्यौ । सोधी: तपा�लाई कसर� थाहा भयो ? उसले

َﺻ
भन्यो: मैले प�न राती ह़ज़रत मुह़म्मद اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ �ّ َ को सामु

इमान िस्वकार� सकेको छु । (तिज्करतुल्वाईजीन पष्ृ ठ ५९८)

1

क�लमए शहादतको नेपाल� अनव
ु ादः म सा�ी बस्छु क� अल्लाह बाहे क

कोह� इ़बादत (पूजा) को लायक छै न, ऊ एक्लै छ, उसको कोह� शर�क

(बराबर, सहकार�) छै न र म सा�ी बस्छु क� �नश्चय नै ह़ज़रत मुह़म्मद
ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
�َّ ﺻ
ٰ َ اﷲ ﺗَﻌ
َ अल्लाहको बन्दा (भक्त) र रसूल (सन्दे शवाहक)
ُ

हुनह
ु ु न्छ ।

20
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अल्लाह

ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

को उनीमा�थ रह़मत (कृपा) होस ् र उनको सदक़े

(नाममा) हाम्रो �बना �हसाब मिग़्फरत (पापहरूबाट �मा प्राप्त)
होस ् ।

َﺻ
ﺎﱃ �َﻠ َﻴ ۡ ِﻪ َواٰﻟ ِﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﻪﻠﻟ ﺗَﻌ
ُ ّٰ �ّ َ

ٰا ِﻣ ۡﯿﻦ ِﺑ َﺠﺎ ِه اﻟﻨﱠ ِﺒ ﱢﻲ ۡاﻻَ ِﻣ ۡﯿﻦ

आमदे सरकार से ज़ुल्मत हुई काफूर है
क्या ज़मीं, क्या आस्मां, हर सम्त छाया नरू है
(वसाईले बिख्शश पष्ृ ठ ४७६)

[नेपाल� अनव
ु ादः]
सरकार को आगमनले अन्धकार भयो दरू

के धत�, के आकाश, हरे क तफर् छायो नरू

ّ ٰ ﺻﻠﱠﻰ
ﷲُ ﺗَ َﻌ ٰﺎﻟﻰ ﻋ َٰﻠﻰ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ
َ

ﺻﻠﱡ ۡﻮا َﻋﻠَﻰ ۡاﻟ َﺤ ِﺒ ۡﯿﺐ
َ

दा’वते इस्लामी र जन्मोत्सव
ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ

ا َﻟـ ْ َﺤ ْﻤـ ُﺪ ﻟِـﻠ ّٰـﻪ

क़ुर्आन ् र सुन्नतलाई सारा संसारमा फैलाउने गैर

राजनै�तक समह
ु , दा’वते इस्लामीको ह़ज़रत मह
ु म्मद

َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ

َﺻ
ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ �ّ َ

को जन्मोत्सव मनाउने आफ्नो एक अलग्गै अन्दाज

(तर�का) छ, संसारको थुप्रै दे शहरुमा दा’वते इस्लामी को

आयोजनामा ईद �मलादन्ु नबी

ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َﺻ َّ� اﷲُ ﺗَﻌ
َ

को राती बहृ त
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इिज्तमाए �मलाद मनाइन्छ । सम्भवतः संसारको सबै भन्दा

ठुलो इिज्तमाए �मलाद बाबुल ् मद�ना कराँची, पा�कस्तानमा हुने
गदर् छ । यसको बकर्त (लाभहरु) को वणर्न गर�साध्य छै न ! यसमा
उपिस्थत हुने थुप्रै भाग्यमानीहरुको जीवनमा मदनी इिन्क़लाब
(क्रािन्त) आउने गदर् छ ।

यसै सन्दभर्लाई अँगालेको चार मदनी बहारहरू सुन्नह
ु ोस ् –

१) गुनाह (पाप) बाट छुटकारा प्राप्त भयो

एक आ�शके रसूल (रसूल प्रेमी) को यस प्रकारको �ववरण छः ईद

�मलादन्ु नबी

ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
�َّ ﺻ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
َ
ُ

(१४२६ �हज्री) को राती ककर�

ग्राउन्ड, बाबुल ् मद�ना कराँचीमा आयोिजत इिज्तमामा मैले
�चनेको एक मोडनर् भनाउँ दो प्रकारको बे नमाज़ी नौजवान सामेल

َﺻ
भयो । ईद �मलादन्ु नबी اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ �ّ َ को सुनौलो �बहानीको

स्वागतमा दरु
ु द तथा सलामको आवाज र मह़ र्बा या मुस्त़फा

(स्वागतम ् हे मुस्त़फा)

ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َﺻ َّ� اﷲُ ﺗَﻌ
َ

को गञ्
ु जन भैरहे को

बेलामा उसको �दलको द�ु नया नै प�रवतर्न भयो, पुण्य कमर्हरु

तफर् आकषर्ण र पापहरु प्र�त घण
ृ ाको भावना प्राप्त भयो, उसले

त्य�त बेलानै नमाज़ सधै क़ायम गन� र सन्
ु नत अनरु
ु प दार� पाल्ने

�नयत गय� र साँच्चै नै ऊ नमाज़ी र दार�वाला भयो । साथै उसको
एक नराम्रो बानी �थयो जसको वणर्न गनर् उ�चत छै न, इिज्तमाए
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�मलादको बकर्त (लाभ) ले

ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

اَﻟـ ْ َﺤ ْﻤـ ُﺪ ﻟِـﻠ ّٰـﻪ

त्यस नराम्रो बानी बाट

छुट्कारा प्राप्त भयो । अक� प्रकारले भन्दा यसर� भन्न स�कन्छ

क� इिज्तमाए �मलादमा सामेल हुने सौभाग्यले पापहरुको
रोगीलाई पापहरुबाट बच्ने उपचार प्राप्त भयो !

ّ ٰ ﺻﻠﱠﻰ
ﷲُ ﺗَ َﻌ ٰﺎﻟﻰ ﻋ َٰﻠﻰ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ
َ

ﺻﻠﱡ ۡﻮا َﻋﻠَﻰ ۡاﻟ َﺤﺒِ ۡﯿﺐ
َ

२) �दलको मैला पखा�लयो

उत्तर कराँचीका एक इस्लामी भाईको �ल�खत वणर्न आफ्नै

त�रकाले व्यक्त गदर् छु, रबीउ़ल औव्वल म�हनाको सुरुका

�दनहरुमा के�ह आ�शकाने रसूल (रसूल प्रेमीहरू) ले म पापमा

डुबेको कुकम� मा�नस मा�थ इिन्फराद� को�शश 1 गद� ककर�
18

ग्राउण्ड, बाबुल मद�ना कराचीमा आयोिजत दा’वते इस्लामीको

इिज्तमाए �मलादमा सामेल हुने �नमन्त्रणा �दए । मेरो सौभाग्य
क� मैले �नम्तो िस्वकार गर� , १२ तार�खको जब रात आयो, म
मेरो वाचा अनुसार इिज्तमाए �मलादमा जानको ला�ग मदनी

का�फलावालाहरु सँग बसमा चढ� । एक आ�शके रसल
ू भाईले

जम्मा एक �पस सानो चमचम नाम गरे को �मठाईलाई सानो

सानो टुक्रा पार� लगभग तीस जना इस्लामी दाजुभाईहरुलाई
1

पापहरू त्याग्न वा असल कायर्मा संलग्न हुनका ला�ग सुझावहरू प्रश्तुत

ग�रने व्यिक्तगत प्रयास ।
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बाँडे । ती बाँड्नेवाला भाईको माया भ�रएको व्यवहारले मेरो
हृदयलाई छोयो । अन्त्यमा हामी इिज्तमाए �मलादमा पुग्य� ।

मैले जीवनमा प�हलो पटक यस्तो आत्मालाई नै आनन्दमय

बनाउने दृश्य दे खेको �थएँ । सलामहरु र मह़ र्बा या मुस्त़फा

َﺻ
ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ �ّ َ

को ह्रदय स्पश� नाराहरुले �दलको मैला पखाल�

�दयो ।  ا َﻟـ ْ َﺤ ْﻤـ ُﺪ ﻟِـﻠ ّٰـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞमैले दा’वते इस्लामीको मदनी वातावरणसँग

मन बाट नै नाता जोड� ।

ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

ا َﻟـ ْ َﺤ ْﻤـ ُﺪ ﻟِـﻠ ّٰـﻪ

अब अनुहारमा सुन्नत

अनुरुप दार� शर�फको प्रभा र �शरमा इमामा (फेटा) शर�फको
शोभा छ साथै मैले यो वणर्न लेखीरहे को अवस्थामा अ�हले म
अलाकाइ मुशावरत (�निश्चत �ेत्रीय सल्लाहकार समुह) को

सेवक (�न�र�क) को है �सयतले सन्
ु नतहरू धुमधामका साथ
फैलाउने सौभाग्य प्राप्त गर�रहे को छु ।.

ّ ٰ ﺻﻠﱠﻰ
ﷲُ ﺗَ َﻌ ٰﺎﻟﻰ ﻋ َٰﻠﻰ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ
َ
३) नूर [ज्योती] को वषार्
ईद �मलादन्ु नबी

َﺻ
ﺎﱃ �َﻠ َﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ �ّ َ

ﺻﻠﱡ ۡﻮا َﻋﻠَﻰ ۡاﻟ َﺤﺒِ ۡﯿﺐ
َ

(१४१७ �हज्री) को �दउँ सोको

समयमा हरे क वषर् झ� जुह्रको नमाज़ पछ� दा’वते इस्लामीको

नािज़माबाद, बाबुल मद�मा कराचीको मदनी र्याल� “सरकार क�
आमद – मह़ र्बा” अथार्त “सरकार (प्यारा नबी) को आगमन –

स्वागतम ् स्वागतम ्” को नारा लगाउँ दै र मह़ र्बा या मुस्त़फा
24
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َﺻ
(स्वागतम ् हे मुस्त़फा) اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ु जन गद� सडकमा
ُ �ّ َ को गञ्

अगाडी

बढ�रहे को

�थयो

।

ठाऊँ

ठाऊँमा

र्याल�

रोकेर

सहभागीहरुलाई बसाल� नेक� को दा’वत (असल कायर्हरुको

�नम्तो) प्रस्तत
ु ग�रँ दै �थयो । त्यसै बेला एक ठाऊँमा लगभग दस

वषर्को बच्चाले नेक� को दा’वत प्रस्तत
ु गय� । र्याल� मौन
(चुपचाप) �थयो । त्यस बच्चाको वणर्न स�कने �ब�तक्कै एक

व्यिक्त उठ्यो र सोधपुछ गद� त्यस ठाऊँको �नग्रान (�न�र�क,

िजम्मेवार) भएको ठाऊँमा पुग्यो, उसको हालत अचम्मको �थयो
। भन्न थाल्यो: ”मैले आफ्नो खुल्ला आँखाले दे ख� क� वणर्नकै

क्रममा तपा�को सानो मुबिल्लग (धा�मर्क उपदे श �दने वाला)

समेत सम्पण
ू र् र्याल�मा सामेल व्यिक्तहरु मा�थ नरू (ज्योती) को
वषार् भैरहे को �थयो । माफ गनह
ुर् ोला म मुसल्मान होईन, कृपा गर�

मलाई तुरुन्तै इस्लाममा प्रवेश गराउनह
ु ोस ्।“ मह़ र्बाको गुञ्जनले
वायुमण्डल को छाती नै थ�कर्एको आभाष भयो । ईद �मलादन्ु नबी

ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
�َّ ﺻ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
َ
ُ

को मदनी र्याल�को प्र�तष्ठा र दा’वते

इस्लामीको बकर्त वाला (लाभदायी) मदनी बहार दे खेर शैतानले

आफ्नो शीर �पट� �वलाप गय� । इस्लाममा प्रवेश गरे प�छ त्यो
व्यिक्त यो भन्दै �हंड्यो क�

ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ

اِ ْن َﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪ

म आफ्नो प�रवारमा

गएर इस्लामको �नम्तो �दनेछु । उसले भने अनुरुप नै गय� र
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उसको व्यिक्तगत प्रयासको बकर्त (लाभ) ले उसको स्वास्नी र

तीन बच्चाहरु साथै उसको बुवा प�न इस्लाममा प्रवेश गरे ।

ّ ٰ ﺻﻠﱠﻰ
ﷲُ ﺗَ َﻌ ٰﺎﻟﻰ ﻋ َٰﻠﻰ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ
َ

ﺻﻠﱡ ۡﻮا َﻋﻠَﻰ ۡاﻟ َﺤ ِﺒ ۡﯿﺐ
َ

४) आज प�न उहाँको कृपा दशर्न व्यापक छ

एक आ�शके रसूलको �ववरणको सार यस प्रकार छः ईद �मलादन
ु ्
नबी

ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
�َّ ﺻ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
َ
ُ

को रात ककर� ग्राउण्ड, बाबल
ु मद�ना

कराचीमा दा’वते इस्लामीको तफर्बाट आयोिजत संभवतः
संसारकै सबै भन्दा ठूलो इिज्तमाए �मलादमा हामी केह� इस्लामी

दाजुभाईहरू उपिस्थत भय� । प्रसङ्ग कै क्रममा एक इस्लामी

भाईले भन्न थाले: दा’वते इस्लामीको इिज्तमाए �मलाद प�हला
काफ� हृदय�वदारक हुने गदर् थ्यो अब त्यस्तो छै न । यो सुनेर
अक�ले भने: �मत्र ! तपा�को यो भल
ू हो, इिज्तमाको अवस्था त

त्यस्तै छ, तर हाम्रो मनको अवस्था प�हला जस्तो छै न, रसल
ू

َﺻ
ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ �ّ َ

को चचार् कहाँ बद्�लन सक्छ ! हाम्रो सोचाई

बद्�लएको छ ! यद� आज प�न हामी गल्ती खोज्नक
ु ो सट्टा
�दलको अथाह ग�हराइ दे खी नै ह़ज़रत मुह़म्मद َﺻ َّ� اﷲُ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ وَ َﺳﻠَّﻢ

को सुन्दर स�चमा डुबेर ना’त शर�फ 1 सुन्य� भने
19

1

َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

اِ ْن َﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪ

प्यारा नबी को प्रशंसामा प�ढने क�वता ।
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कृपा नै कृपा हुनेछ । प�हलो इस्लामी भाईको शैतानी वस्वसाले
भ�रएको गैरिजम्मेवार �वरोधात्मक �वचार खुट्टामा हलचल ल्याइ

बोर बनाई इिज्तमाए �मलाद छोडी घर फकार्उने खाले भएता प�न

दोस्रो इस्लामी भाईको जवाफलाई करौड� स्वागत ! यो जवाफले

नफ्से लव्वामा 1 लाई जगाउने र शैतानलाई भगाउनेवाला �थयो ।
20

त्यो जवाफ प्रभावकार� तीर बनी मेरो मुटु �भत्र पस्यो, मैले
�हम्मत गरे र पाइला चाल� इिज्तमाए �मलादको भेलामा पुग� र

रसूलका आशीकहरु माझ डटे र बसे र ना’तहरुको मनमोहक
टुक्काहरूमा हराएँ । �बहानी �म�मर्रेको उत्तम समय नजीक

आयो, रसूलका सबै आशीकहरु यो सुनौलो �बहानीलाई स्वागत
गनर्का �निम्त उ�भए, इिज्तमामा एक अचम्मको वातावरण

�थयो, चारै �तर महर्बा नाराको धुमधाम �थयो । असहायले शरण

َﺻ
माग्ने ह़ज़रत मुह़म्मद اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ु द
ُ �ّ َ को प�वत्र दरबारमा दरु

र सलामको पुष्प गुच्छा प्रस्तुत ग�रंदै �थयो, रसूलका

आशीकहरूको आँखाबाट आँसुको धारा ब�गरहे को �थयो । चारै

तफर्बाट �सस्कन तथा रुवाईको आवाज आइरहे को �थयो, मेरो

अवस्था प�न अचम्मको �थयो, मेरा पापी आँखाहरूले चारै तफर्
1

मा�नसमा कुइच्छा उत्पन्न गन� तल्लो वगर्को मनलाई नफ्से अम्मारा

भ�नन्छ । य�द मा�नसले पाप बाट घण
ृ ा गर� प्रायिश्चत गन� बा�न बसाल्न
सफल भयो भने अब नफ्से अम्मारा नफ्से लव्वामामा प�रणत हुन्छ र
मा�नसमा धा�मर्क प्रगती हुन्छ ।
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हल्का हल्का पानीको �सताहरु र सुन्दर पानीको फौवारा झद�

गरे को दे ख,े सारा इिज्तमा रह़मतको पानीमा नह
ु ाइरहे को जस्तो

�थयो, म आखाँ बन्द गरे र प्यारा नबी

ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َ ﺻ َّ� اﷲُ ﺗَﻌ
َ

को सन्
ु दर

कल्पनामा मग्न भई दरु
ु द र सलाम पढ्नमा व्यस्त �थएँ ।
एक्कासी मनको आखाँ खल्
ु यो, सत्य भन्छु क� जसको

َﺻ
जन्मोत्सव मनाइ रहे का �थय� उनै ह़ज़रत मह़
ु म्मद اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ
ُ �ّ َ
َو َﺳﻠَّﻢ

ले म जस्तो शीर दे खी पैतला सम्म पापमा डुबेको र सजायको

भागीदार मा�थ कृपा गनुर् भयो र मलाई आफ्नो सुन्दर मुहार
َﺻ
दे खाउनु भयो,  ا َﻟـ ْ َﺤ ْﻤـ ُﺪ ﻟِـﻠ ّٰـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞह़ज़रत मह़
ु म्मद اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ �ّ َ को

दशर्नले मेरो मन मिष्तस्क नै शीतल भयो । साँच्चै नै, ती
इस्लामी भाईले सत्य भनेका �थए क� दा’वते इस्लामी को

इिज्तमाए �मलाद प�हले जस्तै हृदय�वदारक नै छ तर हाम्रो

�दलको अवस्था बद्�लएको छ । य�द हामी एकाग्र रह्य� भने

आज प�न उहाँको कृपा दशर्न व्यापक छ ।

ّ ٰ ﺻﻠﱠﻰ
ﷲُ ﺗَ َﻌ ٰﺎﻟﻰ ﻋ َٰﻠﻰ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ
َ

ﺻﻠﱡ ۡﻮا َﻋﻠَﻰ ۡاﻟ َﺤ ِﺒ ۡﯿﺐ
َ

आख वाला तेरे जोबन का तमाशा दे खे

द�दए कोर को क्या आए नजर क्या दे खे
कोई आया पा के चला गया

कोई उ़म्र भर भी न पा सका

येह बडे करम के है फैसले

येह बडे नसीब क� बात है
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[नेपाल� अनुवादः]
आँखा वालालाई तपा�को प�वत्र दशर्न

आँखैमा खोट भएकालाई के दे �खन्थ्यो, के दे खुन ्?
कोह� आए प्राप्त गर� फ�कर्ए

कसैले पूरै जीवनमा प�न पाएनन ्

यो ठूलो कृपाको हो �नणर्य

यो ठूलो सौभाग्यको कुरा हो

जन्मोत्सव सँग सम्बिन्धत १२ मदनी फुलहरू

1. जन्मोत्सवको खुसीमा मिस्जदहरु, घरहरु, दोकानहरु र

सवार� साधनहरुमा साथै आफ्नो टोलमा प�न ह�रयो

इस्लामी

झण्डा

फहराउनुहोस ्,

घरलाई

प्रज्व�लत

बनाउनुहोस ्, आफ्नो घरमा न्यूनतम १२ बल्ब त अवश्य
बाल्नह
ु ोस ् । रबीउ़ल औव्वलको ११ तार�खको राती स़वाब

प्राप्त गन� �नयतले िज॑क्र र ना’तको इिज्तमामा सहभागी

हुनुहोस ् र �बहान �म�मर्रेको समयमा ह�रयो इस्लामी झण्डा
हाथमा �लई दरु
ु द र सलाम पढ्दै आँसु बगाउँ दै सन
ु ौलो

�बहानीको स्वागत गनुह
र् ोस ् । १२ रबीउ़ल औव्वल शर�फको

�दन सकभर रोजा (व्रत) प�न राख्नह
ु ोस ् क� हाम्रा प्यारा नबी
َﺻ
ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ �ّ َ

ले सोमबार रोजा राखी आफ्नो जन्मोत्सव

ِ
मनाउनु हुन्थ्यो । ह़ज़रते सिय्यदन
ु ा अबु क़तादा اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ ﻋَـﻨ ْ ُﻪ
َ َر
ُ ﯽﺿ
َﺻ
भन्नुहुन्छ: ह़ज़रत मह़
ु म्मद اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ �ّ َ को दरबारमा
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सोमबारको रोजाको बारे मा प्रश्न गदार्

उहाँले

जवाफ

�दनुभयो: ”यसै �दन मेरो जन्म भयो र यसै �दन म मा�थ वह�

(अल्लाहको सन्दे श, ईशवाणी) अवतरण भयो ।.

(सह� मुिस्लम पष्ृ ठ ५८१ ह़द�स़ १९८)

सह�ह बुखार�को शारे ह (व्याख्याकार) ह़ज़रत सिय्यदन
ु ा
इमाम क़स्त़लानी

ِ ﲪ ُﺔ ا
ﺎﱃ �َﻠَﻴْﻪ
ٰ َﷲ ﺗَﻌ
َ ْ َر

भन्नुहुन्छ: व�रष्ठ इस्लामी

�वद्वानहरूको अनुभव छ क� जन्मोत्सवको �दनहरुमा

�मलाद कायर्क्रम आयोजना गनार्ले त्यो वषर् (जन्मोत्सव

मनाइएको वषर्) शािन्तमय र आपत �वपत तथा सम्पुणर्

व्यवधानहरू बाट सुर��त रहन्छ र हरे क मनोकामना

�छट्टै पुरा भइ खुसीको खबरमा प�रणत हुनेछ । अल्लाह
 َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞत्यस व्यिक्त मा�थ रह़मत अवतरण गरुन ् जसले

ह़ज़रत मह़
ु म्मद

ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
�َّ ﺻ
ٰ َ اﷲ ﺗَﻌ
َ
ُ

को जन्मोत्सवको

म�हनाको रातहरुलाई ईद (खुसीको रात) बनायो।“

(मवा�हबुल्लद�ु नयह भाग १ पष्ृ ठ १४८)

2. का’बा शर�फको प्र�तमा (MODEL) मा

(स-साना

मा�नसको

प्र�तमा

वा

ﻣﻌﺎذاﷲ

कतै कतै गु�डया

म�ु तर्)

ले

तवाफ

(प�रक्रमा) गरे को दे खाइन्छ यो पाप हो । अ�ानता तथा

मुखत
र् ाको जमानामा का’बा शर�फमा तीन सय साठ� वटा
30

www.dawateislami.net

सुनौलो �बहानी

बुत (मुत�) हरू रा�खएको �थयो, हाम्रा मन मिस्तष्कका

प्रसन्न दाता, पापीहरूका मो�दाता, बेसहाराका सहारा,

हाम्रा प्यारा नबी ह़ज़रत मह़
ु म्मद  َﺻ َّ� اﷲُ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢले मक्का

�वजय प�छ बुतहरुलाई हटाई का’बा शर�फलाई प�वत्र

बनाउनु भयो । त्यसै कारण प्रतीमामा प�न बुत (म�ु तर्,

गु�डया) हुनह
ु ु ँ दैन बरू त्यसको सट्टा पलािस्टकको फुल राख्न
स�कन्छ। (नोटः का’बा शर�फको तवाफ ग�रँ दै ग�रएको
वास्त�वक तिस्वर (फोटो) जसमा मा�नसहरूको अनुहार

स्पष्ट दे खीदै न त्यस्ता फोटोलाई मिस्जद वा घर आ�दमा

लगाउन जायज़ छ । तर यस्तो फोटो जसलाई भु�मा राखेर

उ�भएर हे दार् मा�नसहरूको अनह
ु ार स्पष्ट दे �खन्छ त्यस्तो

फोटोलाई सजाउनु नाजायज़ र पाप हो ।)

3. यस्तो ढोका वा गेट लगाउन जायज़ छै न जसमा मयूर आद�

जी�वत �चजका प्र�तमा वा तिस्वर बनाइएका छन ् ।
जी�वत �चजहरुको फोटो ब�हष्कारको बारे मा दईु प�वत्र
ह़द�स़हरू पढ्नुहोस ् र अल्लाह

डराउनह
ु ोस ्:

َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

को अप्रशन्नताबाट

 रह़मत (दया) का फ�रश्ताहरु त्यस घरमा प्रवेश गद� नन ्

जुन घरमा कुकुर वा जी�वत �चजको �चत्र हुन्छ । (बुखार�
भाग २ पष्ृ ठ ४०९ ह़द�स़ ३३२२)
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 जसले जी�वतको तिस्वर बनाउँ छ अल्लाह

ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

ले

उसलाई त्यो समय सम्म दण्ड द� राख्नु हुनेछ जब सम्म
उसले त्यो तिस्वरमा प्राण हाल� जी�वत नबनाओस ् र

उसले त्यसमा क�हल्यै प�न प्राण हाल� जी�वत बनाउन
सक्नेछैन । (सह�ह बख
ु ार� भाग २ पष्ृ ठ ५१ ह़द�स़ २२२५)
4.

केह� ठाउँ मा जन्मोत्सवको खुसीमा गीत संगीत बजाउने

ग�रन्छ यस्तो गनुर् पाप हो । यसै सन्दभर्मा दई
ु �ववरणहरू

प्रस्तत
ु छन ्:

َﺻ
 ह़ज़रत मह़
ु म्मद اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ �ّ َ ले भन्नुभयो: ”मलाई

ढोल र बाँसुर� (मुरल�) भाँच्ने आदे श �दइएको छ ।“

(�फद�सल
ु ्अख्बार भाग १ पष्ृ ठ ४८३ ह़द�स़ १६१२)

 ह़ज़रत सिय्यदन
ु ा द़हाक़

ِ ﲪ ُﺔ ا
ﺎﱃ �َﻠَﻴْﻪ
ٰ َﷲ ﺗَﻌ
َ ْ َر

बाट अनुकरण

ग�रएको छ: गीत (सं�गत) हृदयलाई खराब (दष्ु ट) र
अल्लाह

َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

लाई अप्रसन्न बनाउने तत्व हो ।

(तफ्सीराते अ�म�दया पष्ृ ठ ६०३)

5. ना’ते पाकको क्यासेटहरु अवश्य सुन्नुहोस ् तर सानो

आवाजमा र यो कुराको सावधानीका साथ क� कुनै इ़बादत

गन�हरु, सत
ु ी रहे काहरु वा �बरामी आ�द लाई कष्ट नहोस ् ।
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साथै अजा॑न र नमाज़को समयको प�न ख्याल राख्नुहोस ् ।
(म�हलाको आवाजमा भएको ना’तको क्यासेट नलगाउनुहोस ् ।)

6.

गल्ल� वा बाटोमा यसर� सजावट गनुर् वा झण्डा गाड्नु क�
जसले गदार् बाटोमा �हड्ने बटुवाहरू वा गाडी चलाउनेहरुलाई

कष्ट हुन्छ, यो नाजायज़ हो ।
7.

�झ�ल�मल� हे नक
र् ा �निम्त म�हलाहरु गैर मह़रम (जो सँग

सधैका ला�ग �ववाह ह़राम हुँदैन) पुरुषहरु भएको ठाउँ मा
बेपदार् (उ�चत वस्त्र धारण नगर�) �नस्कनु ह़राम र
लज्ज�हनता हो । साथै बापदार् (उ�चत वस्त्र धारण

गरे क�) म�हलाहरू प�न त्यसर� गैर मह़रम पुरुषहरु सँग

घुल�मल हुनु सारै अफसोसको कुरा हो । �बजुल�को चोर�
गनुर् प�न नाजायज़ हो । यसै कारण यस सन्दभर्मा �वधुत
प्रदान गन� �नकायसँग सम्पकर् गर� जायज़ त�रकाले

�झ�ल�मल� गनुह
र् ोस ् ।
8.

�मलादको र्याल�मा जहाँ सम्म स�कन्छ बावुजु (वुजुको

साथ) सहभागी हुनह
ु ोस ्, नमाज़को जमाअ़तको ख्याल प�न
राख्नुहोस ् । नमाज़को जमाअ़त छोड्नेहरू रसूलका सच्चा
आशीक हुने गद� नन ् ।
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9.

�मलादको र्याल�मा घ�डागाडी वा ऊँटगाडी नल्याउनह
ु ोस ्

�कनक� घ�डा वा ऊँटको �पसाब र गोबरले रसल
ू का
आशीकहरुको कपडा अप�वत्र हुन सक्छ ।

10. र्याल�मा “लङ्गरे रसाइल” चलाउनुहोस ् अथार्त ् मक्तबतुल

मद�नाबाट प्रका�शत पुिस्तका र मदनी फुल (उपदे श)

हरुको �ब�भन्न प्रकारका पम्फ्लेट तथा सुन्नतले भ�रपुणर्

बयान (प्रवचन) हरुको क्यासेटहरू आ�द खब
ु बाँड्नह
ु ोस ्
साथै फलफुल र खाद्यान्न इत्या�द बाँड्दा प�न फाल्नक
ु ो
सट्टा मान्छे हरुको हाथमा नै �दनुहोस ्, भुइँमा खसेर �फँिजनु

र खुट्टाले कुल्चनुले खानेकुराको असम्मान हुन्छ ।

11. आवश्यकता भन्दा बढ� चक�सगँ नाराबाजीले अनश
ु ा�सत

�मलाद र्याल�लाई लथा�लङ्ग बनाउन सक्छ, शािन्तपूणर्
रहनुमा तपा�को आफ्नै भलाई छ ।

12. कुनै अ�प्रय घटना घटे प�न जस्तै सानो�तनो ढुङ्गा

हानाहान भएताप�न जोशमा आएर जवाबी कारवाह� गनर्का
ला�ग अगाडी नबढ्नुहोस ् क� यसर� तपा�को �मलाद र्याल�

�ततर�बतर र शत्रक
ु ो मनोकामना पुरा ...... ।

ّ ٰ ﺻﻠﱠﻰ
ﷲُ ﺗَ َﻌ ٰﺎﻟﻰ ﻋ َٰﻠﻰ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ
َ

ﺻﻠﱡ ۡﻮا َﻋﻠَﻰ ۡاﻟ َﺤ ِﺒ ۡﯿﺐ
َ
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जन्मोत्सवको बारे मा अ़�त़ारको �चठ्ठी

(मदनी आग्रह छ क� प्रत्येक स्थानमा, प्रत्येक वषर् सफरुल ्

मुज़फ्फरको म�हनाको अिन्तम साप्ता�हक इिज्तमामा याद
गराउनको �निम्त अ़�त़ारको �चठ्ठी पढे र सुनाइ�दनु होला ।

इस्लामी �दद�ब�हनीहरु र इस्लामी दाजुभाईहरुले अवस्था र

आवश्यकता अनुसार यसलाई प�रवतर्न गनह
ुर् ोला ।)

%

सगे मद�ना 1 मह़
ु म्मद इल्यास ् अ़�त़ार क़ाद्र� रज़वी
21

तफर्बाट

सम्पूणर्

रसूल

प्रेमी

इस्लामी

ُﻋـ ِﻔـ َﻰ َﻋـﻨۡـ ُﻪ

दाजुभाई

को

तथा

�दद�ब�हनीहरुलाई जन्मोत्सवको खुसीमा फहराउँ दै गरे को ह�रयो
झण्डाहरु, �झ�ल�मल� बत्तीहरुलाई चुम्दै गरे को झुम्दै गरे को

मह भन्दा प�न �मठो मक्क� मदनी सलाम –

ّ ٰ ُاَﻟﺴ َﱠﻼ ُم َﻋﻠَ ۡﯿ ُﻜﻢۡ َو َر ۡﺣ َﻤﺔ
ﷲِ َوﺑَ َﺮ َﻛﺎﺗُ ٗ◌ﮫ
दा’वते इस्लामीका संस्थापक मुह़म्मद इल्यास अत्त़ार क़ादर� ﺖ ﺑَـ َﺮكَﺎﺗُـ ُﻬ ُﻢ
ْ َدَاﻣ
2
ِ
 اﻟـ ْﻌَـﺎﻟـﻴ َـ ْﻪले आिजज़ीमा आफुलाई सगे मद�ना (मद�नाको कुकुर) भन्ने र लेख्ने

1

गदर् छन ् ।
2

महान व्यिक्तत्वहरूको आफु असल हुँदा हुँदै प�न आफुलाई तुच्छ तथा

पापी सम्झने
बानी ।
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ٰ
ﺎل
ٍ اَ ۡﻟ َﺤﻤۡ ُﺪ ِ ّہﻠﻟِ َربﱢ ۡاﻟ ٰﻌﻠَ ِﻤ ۡﯿﻦَ ﻋ َٰﻠﻲ ُﻛﻞﱢ َﺣ
�तमी प�न गर� उनको चचार् आफ्नो �दल चम्काऊ
उच्चमा उच्च नबीको झण्डा घर घरमा फहराऊ

1. (र�बउ़न्नूर शर�फको) चन्द्रमा दे �खएको रातमा �नम्न

प्रकारले तीन पटक मिस्जदहरुमा घोषणा गराउनह
ु ोस ्:

”सम्पूणर् इस्लामी दाजुभाई तथा �दद�ब�हनीहरुलाई मुबारक

(शुभकामना तथा बधाई) छ क� रबीउ़ल औव्वलको चन्द्रमा
दे �खएको छ ।“

2. पुरुषको ला�ग दार� खुकर्नु वा एक मुठ्ठी भन्दा कम गनुर् दब
ु ै

ह़राम छ । इस्लामी �दद�ब�हनीहरुको ला�ग बेपदार् हुनु
(उ�चत वस्त्र धारण नगर� बा�हर �नस्कनु) ह़राम छ ।

कृपया रबीउ़ल औव्वलको बरकतले इस्लामी दाजुभाईहरूले
जीवन भर एक मठ्ठ
ु ी दार� पाल्ने र इस्लामी �दद�ब�हनीहरुले

जीवन भर शरई़ पदार् 1 गन� र सध� मदनी बुक़ार् 1 लगाउने
22

1

23

शरई पदार्ः यस्तो प्रकारकको प�हरन जसले श�रर ठ�क प्रकारले ढाक्न

�मलोस ् । त्यो पातलो एवं पारदश� नहोस ् तथा यसर� किस्सएको नहोस ् क�

श�ररको बनावट झिल्कयोस ् ।
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�नयत गनुह
र् ोस ् । (पुरुषहरूको ला�ग दार� खु�कर्नु वा एक

मुठ्ठी भन्दा कम गनुर् र म�हलाहरूको ला�ग बेपदार् हुनु ह़राम
हो । तुरुन्तै तौबा (ती पापका कायर्हरु गरे को ले

प्रायिश्चत गर� भ�वष्यमा नदोहोर्याउने दृढ संकल्प) गर�

ती पापहरुलाई त्याग्न वािजब (जरुर�) छ ।

3. सुन्नत र पुण्यको कायर्हरुमा िस्थरता प्राप्त गन� महत्वपूणर्

मदनी त�रका यो हो क� सम्पूणर् रसूल प्रेमी इस्लामी दाजुभाई

तथा �दद�ब�हनीहरु दै �नक �फक्रे मद�ना गद� (आफुले
�दनभर�मा गरे को असल तथा खराब कायर्हरू तथा
त्यसको प्र�तफलको बारे मा स�च्दै ) मदनी इन ्आ़मातको

काडर् भर� प्रत्येक म�हना बुझाउने �नयत गनह
ुर् ोस ्, हाथ

उठाएर भन्नह
ु ोस ्

।

ﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪ ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ
َ اِ ْن

4. सम्पूणर् रसूलका आ�शकहरु साथै �नग्रान (सव��क) र

िजम्मेवार व्यिक्तत्वहरू प�न �वशेष रबीउ़ल औव्वलको

म�हनामा किम्तमा तीन �दनको मदनी का�फलामा यात्रा गन�
1

मदनी बक़
ु ार्ः म�हलाहरूले घर �भत्र आजकलको फेशनवाला प�हरन धारण

गरे प�न घर बाट बा�हर �नस्कदा वा गैर म�मको अगाडी जानु पदार् धारण

गनर्को लागी बनाइएको एक यस्तो �ढला प�हरन जसलाई अरू कपडाको माथी
लगाउँ दा प�न शरई पदार् गनर् स�कयोस ् ।
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सौभाग्य पाउनुहोस ् । इस्लामी �दद�ब�हनीहरु ३० �दन सम्म

घर �भत्रै (घरका इस्लामी �दद�ब�हनीहरु र मह्रमहरु को मात्र

उपिस्थतीमा) दै �नक फैजाने सुन्नतको दसर् जार� गनह
ुर् ोस ्

(केह� भाग पढे र सुनाउनह
ु ोस ्) र आउँ दो �दनहरूमा प�न
दै �नक दसर् जार� राख्ने �नयत गनुह
र् ोस ् ।

पाउन रह्मत का�फलामा �हँडौ

�सक्न सुन्नतहरु का�फलामा �हँडौ

5. आफ्नो मिस्जद, घर, दोकान, कल-कारखाना आ�दमा १२

प्र�त नभए किम्तमा एक वटा ह�रयो इस्लामी झण्डा रबीउ़ल

औव्वलको

चन्द्रमा दे �खएको रात दे खी पुरै

म�हना

फहराउनुहोस ् । बस, भ्यान, ट्रक, ट्र�ल, ट्याक्सी, �रक्शा,

घ�डागाडी इत्याद� सवार� साधनहरुमा आवश्यकता अनुसार
र सम्भव भएसम्म आफ्नो खोल्ट� बाटै झण्डा �कनी

बाँध्नह
ु ोस ् । आफ्नो साइकल, स्कुटर, मोटरसाइकल र

कारमा प�न झण्डा लगाउनह
ु ोस ् ।

ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ

اِ ْن َﺷــﺂءَاﻟـﻠّٰـﻪ

चारै �तर

ह�रयो नै ह�रयो इस्लामी झण्डाहरुको बहारको मुस्कान

दे �खनेछ । धेरैजसो ट्रकहरुको पछाडी जी�वत �चजहरूको
ठूलो ठूलो तिस्वरहरु र लाज लाग्दा क�वताहरु ले�खएका

हुन्छन ् । मेरो इच्छा छ क� ट्रक, बस, भ्यान, �रक्शा,
ट्याक्सी र कार आ�दहरुको पछाडी प्रष्ट दे �खने गर�
38
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ले�खएको होस ् - “मलाई दा’वते इस्लामी सँग माया छ।“

यसको ला�ग बस मा�लक र ट्रान्सपोटर् वालाहरु सँग भेट�

मदनी छलफल गनह
ुर् ोस ् र सगे मद�ना

ُﻋـ ِﻔـ َﻰ َﻋـﻨۡـ ُﻪ

�नस्केको दआ
़ रु (आ�शवार्दहरू) पाउनुहोस ् ।
ु ह

को ह्रदयबाट

जरुर� सतकर्ताः य�द झण्डामा ना’लेन पाक (ह़ज़रत

َﺻ
मह
ु म्मद اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ �ّ َ को प�वत्र चप्पल) को आकृ�त

वा केह� ले�खएको छ भने यो कुराको ध्यान राख्नह
ु ोस ्
क� न त्यो धुजाधुजा होस ् न भु�मा झरोस ् । साथै

रबीउ़ल औव्वलको म�हना सिक्कने �ब�तक्कै तुरुन्तै

झण्डा खोल� ठ�क ठाउँ मा राख्नुहोस ् । य�द सतकर्ता

अपनाउन सक्नह
ु ु न्न र बेअदबी (अनादर) हुन्छ भने
नले�खएको र आकृ�त नभएको सादा ह�रयो झण्डा नै

फहराउनुहोस ् । (म सगे मद�ना

ُﻋـ ِﻔـ َﻰ ﻋَـﻨۡـ ُﻪ

ले प�न सम्भव

भए सम्म आफ्नो घर ”बैतुल ् फना” 1 मा सादा झण्डाहरु

लगाउने गदछुर्।)

1

अमीरे अहले सुन्नतले आफ्नो सांसा�रक घरलाई आ�खरतको घरको

दाँजोमा तुच्छ सम्झी, अस्थायी सम्झी त्यसलाई “बैतुल फना” अथार्त
“नाशवान घर” भन्न रुचाउनु भयो ।
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6. आफ्नो घरमा १२ थान �झ�ल�मल� बत्तीहरु (झल्लर�हरू) वा

किम्तमा प�न १२ बत्तीहरुले साथै आफ्नो मिस्जद र टोलमा
प�न १२ �दन सम्म खब
र् ोस ् । (तर यी
ु �झ�ल�मल� गनुह

कायर्हरुका ला�ग �बजुल� चोर� गनुर् हराम छ । यसैकारण यस

सन्दभर्मा �बजल
ु � प्रदान गन� �नकायसँग सम्पकर् गर� जायज़

त�रकाले �झ�ल�मल� गनुह
र् ोस ्।) सारा �ेत्रलाई ह�रयो

झण्डाहरु र रङ्गी �बरङ्गी बत्तीहरुले सजाएर बेहुल�
बनाइ�दनह
ु ोस ् । मिस्जद, घरको छत र चोक आ�दमा पैदल
तथा सवार� साधनमा यात्रा गन�हरुलाई कष्ट र सावर्ज�नक

अ�धकार हनन ् नहुने ग�र १२ �मटर वा आवश्यकता
अनस
ु ारको ठूलो ठूलो आकारको झण्डा फहराउनह
ु ोस ् । बीच
सडकमा झण्डा नगाड्नह
ु ोस ् । यसले ट्रा�फक �नयम

अस्तव्यस्त हुन्छ । साथै गल्ल� इत्या�द कतै प�न यस्तो
सजावट नगनुह
र् ोस ् जसले गदार् सावर्ज�नक बाटो साँघुरो होस ्
र सावर्ज�नक अ�धकार हनन ् होस ् वा �चत्त दख
ु ोस ् ।.

7. प्रत्येक इस्लामी दाजुभाईहरुले आफ्नो आ�थर्क िस्थती

अनस
ु ार धेरै नभए किम्तमा १२ रुपैयाँको मक्तबतल
ु ्
मद�नाबाट प्रका�शत पुिस्तकहरु र मदनी फुलहरु (उपदे शहरू)
को �व�भन्न पम्फ्लेट �मलादको र्याल�मा बाँड्नुहोस ् र

इस्लामी �दद�ब�हनीहरुले प�न बाँड्न लगाउनह
ु ोस ् । यसर� नै
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वषर् भर� आफ्नो दोकान इत्या�दमा लङ्गरे रसाइल ् को
व्यवस्था गर� धुमधामका साथ नेक� को दा’वत आदान

प्रदानमा सहभागी हुनह
ु ोस ् । खु�सयाल� तथा शोकका
कायर्क्रमहरुमा र महूर्महरु (मत
ृ कहरू) को इसाले सवाब

(पुण्य पठाउने कायर्) को �निम्त प�न “लङ्गरे रसाइल ्”

गनुह
र् ोस ् र अरु मुसल्मानहरूलाई प�न यस कायर्को ला�ग
सुझाव �दनह
ु ोस ् ।

8. सगे मद�ना द्वारा �ल�खत पम्फ्लेट- “जन्मोत्सवको १२

मदनी फुल” सम्भव भए सम्म ११२ प्र�त नभए किम्तमा १२
प्रती नै साथै स�कयो भने पुिस्तका “सुनौलो �बहानी” १२

थान मक्तबतल
ु ् मद�नाबाट उपहार स्वरुप प्राप्त गर�
बाँड्नह
ु ोस ् । खास गर� ती संघ संस्थाहरूका प्रमख
ु हरू

सम्म पुरयाउन
्
ुहोस ् जसले धुमधामका साथ जन्मोत्सव

मनाउँ दछन ् । रबीउ़ल औव्वलको म�हनामा जसले १२००

रुपैयाँ नभए ११२ रुपैयाँ य�द यो प�न नभए १२ रुपैयाँ नै

बा�लग वा बा�लगा 1 कुनै सन्
ु नी आ़�लमलाई उपहार स्वरुप

1

बा�लगः बाल्यकाल सिक्कइ वयस्क भएको पुरुष । यो उमेरमा श�ररमा

शुक्र उत्पादन हुन शुरू हुन्छ ।
बा�लगाः बाल्यकाल सिक्कइ वयस्क भएक� म�हला । यो उमेरमा रजस्वला
शरू
ु हुन्छ ।
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�दनुहोस ् । य�द आफ्नो मिस्जदको इमाम, मुअिज्ज॑न वा

मिस्जद सेवक मध्य बाँडी �दए प�न �ठकै छ बरु यो सेवामा

हरे क म�हना �नरन्तरता �दने �नयत गनुभ
र् ए झनै मद�ना

मद�ना (अ�त उत्तम) । जम
ु ुआ़ (शुक्रबार) को �दन �दए झनै

राम्रो �कनक� जम
़ ो �दनमा हरे क असल कायर्को सत्तर�
ु आ
ु क

गुणा स़वाब प्राप्त हुन्छ ।  ا َﻟـ ْ َﺤ ْﻤـ ُﺪ ﻟِـﻠ ّٰـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞसुन्नतले भ�रपूणर्
वणर्न (प्रवचन) को क्यासेट सन
ु ेर धेरै मा�नसहरुमा इस्लामी
प�रवतर्न आएको समाचार सु�नने ग�रन्छ । हजुरहरुमा
प�न कुनै न कुनै यस्ता सौभाग्य प्राप्त होलान ् जसले

इस्लामी वणर्नको क्यासेट सुनेर मदनी वातावरण अँगाल्न

पुगेका होलान ् । यसै कारण यस्ता क्यासेटहरु र भी.सी.डी
हरू मा�नसहरु सम्म पुरयाउन
्
ु ठूलो धा�मर्क सेवा र प्रशस्त

पुण्यको साधन हो । त्यसकारण जस बाट सम्भव छ

हप्तामा नभए म�हनामा किम्तमा १२ थान सुन्नतले

भ�रपूणर् अ�डयो वा �भ�डयो वणर्नका क्यासेटहरु अवश्य
बेच्नह
ु ोला । दानवीर इस्लामी दाजुभाईहरुले य�द �सत्तैमा

बाँड्नभ
ु एमा मद�ना मद�ना (झनै बेस) । जन्मोत्सवको

खुसीमा वणर्नको क्यासेटहरु र भी.सी.डी हरू खूब बाँड्नह
ु ोस ्
र इस्लामको सन्दे श मा�नसहरु सम्म पुरयाउने
कायर्मा
्

भाग �लनुहोस ् । �ववाहहरुको अवसरमा “�ववाह �नमन्त्रणा
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काडर्” को साथमा पुिस्तका र सके सम्म वणर्नको क्यासेट वा
भी.सी.डी प�न सामेल गर� �नमन्त्रणा �दनुहोस ् ।

ईद काडर्को प्रचलनलाई समाप्त ग�र त्यसको ठाउँ मा प�न
य�ह प्रचलनलाई अगाडी बढाउनुहोस ् ता क� जुन रकम

खचर्होस ् त्यसले धा�मर्क लाभ प�न होस ् । मलाई

मा�नसहरूले बहुमुल्य ईद काडर् पठाउँ दछन ् जसले मन खुसी
हुनुको सट्टा मन उल्टै पोलेर आउँ छ । साथै त्यस मा�थ

लगाइएको चिम्कलो पाउडरले झन अ�त कष्ट हुन्छ । क�त
बेश हुन्थ्यो होला य�द ! ईद काडर्मा खचर् हुने रकम धा�मर्क
कायर्मा खचर् ग�रने भए !

उनको दरबारमा पा�लने वाला क�त लाजवाब
कोह� ग़र�ब नवाज त कोह� दाता लाग्दछन ्

9. ठूलो शहरमा हरे क इलाका मश
ु ावरत (�े�त्रय सल्लाहकार

स�मती) का िजम्मेवार व्यिक्तत्वहरुले (गाऊँवासीहरूले

गाऊँमा) १२ �दन सम्म दै �नक �व�भन्न मिस्जदहरुमा

सुन्नतले भ�रपूणर् भव्य इिज्तमाहरुको आयोजना गनह
ुर् ोस ्
। (िजम्मेवार इस्लामी �दद�ब�ह�नहरुले घरमा नै इिज्तमा

गनह
ुर् ोस ् ।) रबीउ़ल औव्वल म�हनाको क्रममा हुने सम्पूणर्
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इिज्तमाहरुमा सक्नेहरूले पूरै म�हना ह�रयो झण्डा साथमा

�लएर आउने गनह
ुर् ोस ् ।

10. एघार ता�रखको बेलुका नभए (सुयार्स्त पश्चात शुरु हुने)

१२ औं रातमा गुस्ल (स्नान) गनुह
र् ोस ् । सम्भव भए सम्म

ईदहरुको प�न ईदको �दनको माया र आदरको �नयतले
मदनी प�हरन, इमामा (साफा), सरबन्द (टोपी मुनी

टाउकोमा बाध्ने रुमाल), टोपी, �शरमा ओढ्नको ला�ग सेतो
चादर, पदार् माथी प�न पदार् गनर्को �निम्त खैरो चादर,
�मस्वाक, पकेट रुमाल, चप्पल, तस्बीह़, अत्त़र, हाते घडी,

क़लम, क़ा�फला डाइर� आ�द आफ्नो प्रयोगको सम्पूणर्
चीजहरु सम्भव भए अनरु
ु प नयाँ �लनुहोस ् । (इस्लामी

�दद�ब�हनीहरु प�न आफ्ना आवश्यकताका सामग्रीहरु

सम्भव भए अनुरुपको नयाँ �लनुहोस ् ।)

आयो नयाँ शासन, मुद्रा नयाँ चल्नेछ

यो जगतले नै रं ग बदल्यो जन्मोत्सवको �बहान

11. १२ औं रात इिज्तमाए �मलादमा �बताएर �बहान �म�मर्रेको

समयमा आफ्नो हातमा ह�रयो झण्डा उठाई दरु
ु द र

सलामको हार �लएर आँसल
ु े भ�रएको आँखाले “सन
ु ौलो

�बहानी” को स्वागत गनुह
र् ोस ् । फज्रको नमाज़ प�छ सलाम र
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ईद मब
ु ारक व्यक्त गद� एक अकार्सँग खुसीका साथ भेटघाट

गनुह
र् ोस ् र सारा �दन ईदको मुबारकवाद (शुभकामना) �दँ दै र

ईद �मल्दै गनह
ुर् ोस ् ।

ईद �मलादन्ु नबी त ईदको प�न ईद हो

�वश्वस�नय छ क� ईदको प�न ईद हो ईदे �मलादन
ु न्बी

12. हाम्रा प्यारा नबी

َﺻ
ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ �ّ َ

सोमबारको �दन रोजा

(व्रत) बसेर आफ्नो जन्मोत्सव मनाउनुहुन्थ्यो । तपा� प�न
प्यरा नबी ह़ज़रत मुह़म्मद  َﺻ َّ� اﷲُ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢको यादमा १२
रबीउ़ल औव्वलको �दन रोजा बसेर ह�रयो झण्डा �लई

�मलादको र्याल�मा सहभागी हुनह
ु ोस ् । जहाँ सम्म स�कन्छ
वुजक
ु ा साथ रहनह
ु ोस ् । ओंठमा दरु
ु द, सलाम र ना’तको

टुक्काहरू सजाउँ दै , ना’त, दरु
ु द र सलामको फुल बसार्उँदै ,

आफ्नो नजर झुकाई (प्र�तविन्धत दृष्य, गैर मह़ा�रम

नार�हरूलाई नहे र�) अनुशा�सत भई �हँड्नुहोस ् । उफ्रने

माित्तने गरे र कसैलाई प�न कुरा काट्ने मौका न�दनह
ु ोस ् ।

जन्मोत्सव मनाउने �नयतहरु

बुखार� शर�फको प�हलो ह़द�स़े पाक छ: ت
ِ  اِﻧﱠ َﻤﺎ ۡاﻻَ ۡﻋ َﻤﺎ ُل ﺑِﺎﻟﻨﱢﯿﱠﺎअथार्त ्:
कमर्हरुको प्र�तफल �नयतहरुमा आधा�रत हुन्छ । (सह�ह बुखार�
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भाग १ पष्ृ ठ ५) याद राख्नुहोस ् ! हरे क असल कायर् आ�खरतमा

(मत्ृ यु प�छ को जीवनमा) पुण्य पाउनको ला�ग गरे को �नयत हुन
जरुर� छ अन्यथा पुण्य पाइने छै न । जन्मोत्सव मनाउनमा प�न

पुण्य प्रािप्तको �नयत हुन जरुर� छ । कुनै प�न कायर् पुण्य
प्रािप्तको �नयतका साथ ग�रएको हो भने त्यो कायर् शर�अ़त

1
(इस्लामी कानन
ु ) अनुसार र इख्लास को गहनाले सस
ु िज्जत
26

हुन अ�त आवश्यक छ । य�द कसैले दे खावट� र वाह वाह�
पाउनका ला�ग जन्मोत्सव मनायो, यसको ला�ग �बजल
ु � चोर�

गय�, जबरजस्ती चन्दा उठायो, शर�अ़त अनुसार �बना कुनै

असल कारण मुसल्मानहरुलाई कष्ट पुरयायो
र सावर्ज�नक
्

अ�धकार हनन ् गय� । �बरामीहरु, सत
ु ेकाहरु र दध
ु चुस्ने साना
�शशुहरुलाई कष्ट हुने जानकार� हुँदाहुँदै चक� आवाजमा लाउड
स्पीकर बजायो भने अब पुण्य प्रािप्तको �नयत बेकार छ बरू उल्टै

पाप (र त्यसको सजायको भा�गदार) हुनेछ । ज�त धेरै राम्रा राम्रा
�नयतहरुका साथ असल तथा जायज़ कायर्हरू ग�रनेछ त्यती नै

धेरै पुण्य प्राप्त हुनेछ । त्यसैले उदाहरण स्वरुप १८ �नयतहरु
प्रस्तत
ु ग�रन्छ तर यो अपुणर् छ, �नयतको �ान भएकाहरुले

1

अल्लाह  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞको प्रशन्न प्रािप्तको �नयतले ग�रने भए त्यो कायर्

इख्लासको साथ ग�रएको हो ।
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पुण्य अझ बढाउनका �निम्त थप �नयतहरु बढाउन सक्छन ् ।

आफ्नो अवस्था अनुसार यी �नयतहरु गनह
ुर् ोस ्:

जन्मोत्सव मनाउने १८ �नयतहरु
1. क़ुर्आनको आदे श

ۡ ّ َ َ
ََ
﴾۱۱٪ ﴿ َو ا ّﻣﺎ ﺑِ ِﻨ ۡﻌ َﻤ ِﺔ َرﺑِّﻚ �حَ ِﺪ ث

कन्ज़ुल ईमानको �हन्द� अनुवादः और अपने रब क�
खूब चचार् करो । (पारा ३, सुरः वद्दुह़ा़ ११)

को पालना गद� अल्लाह

(कृपा) को चचार् गन�छु ।
2. अल्लाह

ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

ने’मत का

को सबै भन्दा ठूलो ने’मत

को प्रशन्नता प्रािप्तका ला�ग जन्मोत्सवको

खुसीमा बित्तहरू तथा झल्लर�हरूले �झ�ल�मल� गन�छु ।

3. फ�रश्ताहरूका

प्रमुख

िजब्रीले

अमीन

اﻟـﺴـﻼَم
َّ

ﻋَـﻠَﻴْـ ِﻪ

ले

जन्मोत्सवको रात जुन तीन वटा झण्डाहरू गाडेका �थए
उनैको अनुसरणमा झण्डा फहराउनेछु ।

4. प्यारो नबीको ह�रयो ग़म्
ु बद़को मायामा ह�रयै झण्डा

लगाउनेछु ।
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5. धुमधामसँग

जन्मोत्सव मनाएर

का�फरहरु

(इस्लामी

आस्था नकान�हरू तथा प्यारा नबीका शत्रुहरू) मा ह़ज़रत
मुह़म्मद

َﺻ
ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ �ّ َ

को प्र�तष्ठाको छाप बसाल्नेछु ।

(घरघरै �झ�ल�मल� र ह�रयो झण्डाहरू दे खेर अवश्य प�न

का�फरहरु

है रान

हुन्छन ् होला क�
मुसल्मानहरुलाई आफ्नो नबीको जन्म�दनसँग क�त माया
(छक्क

पन�)

रहे छ भ�न ।)

6. जन्मोत्सव हष�ल्लासका साथ मनाई शैतानलाई द:ु खी

बनाउनेछु ।

7. बा�हर� सजावटका साथ साथ आफ्नो पापहरूलाई सम्झी

अल्लाह

َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

सँग �मा याचना गर� आफ्नो आत्मा र मन

प�न सजाउने छु ।

8. १२ औं रातमा आयोजना ग�रने इिज्तमाए �मलाद र
9. १२ रबीउ़ल औव्वलको �दन �नस्कने र्याल�मा सहभागी भई

अल्लाह

َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

र अल्लाह

को चचार् गन� सौभाग्य र

َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

को रसल
ू َﺻ َّ� اﷲُ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ

10. उ़लमा तथा
11. प�वत्रात्माहरुको दशर्न र
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12. रसूल प्रेमीहरुको निजक हुने सुअवसर प्राप्त गन� छु ।
13. �मलादको र्याल�मा इमामा (साफा) को साथ र जहाँ सम्म

स�कन्छ

14. वुजुका साथ सहभागी हुनछ
े ु ।
15. �मलादको र्याल�को क्रममा प�न मिस्जदमा जमाअ़तको

साथ नमाज़ पढ्न छोड्ने छै न ।

16. सामथ्यर् अनुसार “लङ्गरे रसाईल” को व्यवस्था गन�छु (अथार्त ्
मक्तबतल
ु मद�नाबाट प्रका�शत पिु स्तका र मदनी फुलहरुको �ब�भन्न

प्रकारका पम्फ्लेट साथै सुन्नतले भ�रपूणर् वणर्नहरुको क्यासेटहरू

आ�द बाँड्नेछु ।)

17. इिन्फराद� को�शश (कुनै प�न धा�मर्क कायर् तफर् आकषर्ण तथा

पाप बाट घण
ृ ा उत्पन्न गराउनका ला�ग ग�रने व्यिक्तगत प्रयास)

गद� किम्तमा १२ इस्लामी दाजुभाईहरुलाई मदनी क़ा�फलामा
यात्राको �नम्तो (सझ
ु ाव) �दनेछु ।
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18. �मलादको र्याल�मा जहाँ सम्म स�कन्छ पूरै बाटो मुख र

आँखामा कुफ्ले मद�ना 1 लगाउँ दै , ना’तहरु सुन्दै र दरु
ु द एवं
27

सलाम धेरै भन्दा धेरै पढ्दै सहभागी हुनेछु ।
हे प्यारा मु�त़फ़ा

ﺎﱃ �َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
�َّ ﺻ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
َ
ُ

को रब (पालनहार)

हामीलाई ह्रदय दे �ख नै खस
ु ी भई असल �नयतहरुका साथ
जन्मोत्सव मनाउने सुअवसर प्रदान गनह
ुर् ोस ् र जन्मोत्सवको

सद्का (नाममा �बन्ती) हामीलाई जन्नतुल ् �फद�समा �बना

�हसाब प्रवेश गराउनह
ु ोस ् ।

बख्श दे हमको ईलाह� ! बहरे �मलादन्ु नबी
नामए आ’माल इ़स्यां से मेरा भरपूर है

(वसाईले बख्शीश पष्ृ ठ ४७७)

[नेपाल� अनुवादः]

हे पालनहार �मलादन्ु नबीको नाममा �बन्ती छ मलाई �मा प्रदान गर
नामए आ’माल (कमर् खाता) मेरो पापहरूले भ�रएको छ

ٰا ِﻣ ۡﯿﻦ ﺑِ َﺠﺎ ِه اﻟﻨﱠﺒِ ﱢﻲ ۡاﻻَ ِﻣ ۡﯿﻦ
ﺻﻠﱡ ۡﻮا َﻋﻠَﻰ ۡاﻟ َﺤ ِﺒ ۡﯿﺐ
َ

ّ ٰ ﺻﻠﱠﻰ
ﷲُ ﺗَ َﻌ ٰﺎﻟﻰ َﻋﻠَ ۡﯿ ِﮫ َو ٰاﻟِﮫ َو َﺳﻠﱠﻢ
َ

ّ ٰ ﺻﻠﱠﻰ
ﷲُ ﺗَ َﻌ ٰﺎﻟﻰ ﻋ َٰﻠﻰ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ
َ
1

दा’वते इस्लामीको चलनमा अनावश्यक नबोल्नु र चा�हएका कुराहरु प�न

कम बोल्नल
ु ाई मख
ु मा कुफ्ले मद�ना (मदनी साँचो) लगाउनु भ�नन्छ । तथा

अनावश्यक यताउता नहे र� शर�अ़तमा �नषे�धत तफर् जस्तै क� बेपदार् नार�

तफर् नहे �रकन नजर झक
ु ाइ राख्नुलाई आँखामा कुफ्ले मद�ना लगाउनु
भ�नन्छ।
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जन्मोत्सवको अवसरमा दा’वते इस्लामीको माहौलमा
लगाइने ना’राहरूको नेपाल� अनुवाद
प्यारो नबीको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

हाम्रो नबीको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

�तम्रो नबीको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

इनको नबीको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

उनको नबीको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

सबैको नबीको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

सालारको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

मुख्तारको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

ताजदारको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

शहरयारको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

�दलदारको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

शानदारको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

हुज़ूरको आगमन
पुरनूरको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

बशीरको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

स्वागतम ् स्वागतम ्

सच्चाको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

नज़ीरको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्
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मुनीरको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

शह�रको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

बसीरको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

ख़बीरको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

ज़ह�रको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

रह़�मको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

रसूलको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

यासीनको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

रऊफ़को आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

कर�मको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

आ�मनाको फुलको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

त़ाहाको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

मुद्दिस्सरको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

महानको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

मुज़्ज़िम्मलको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

प्यारोको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

नई़मको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

ह़ल�मको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

अ़ल�मको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

ह़क�मको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्
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अ़ज़ीमको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

दाताको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

आक़ाको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

ताजवरको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

पयम्बरको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

मुन्व्वरको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

पैग़म्बरको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

मुअ़�त़रको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

मदनीको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

मक्क�को आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

अ़रबीको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

मु�त़�लबीको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

न�बय्ये मुह्तशमको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

हाशीमीको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

िज़शांको आगमन

शाहे अ़रबो अ़जमको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्
स्वागतम ् स्वागतम ्

सिय्यदको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

त़िय्यबको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

जिय्यदको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

त़ा�हरको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्
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ह़ािज़रको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

ना�सरको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

नाज़ीरको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

ज़ा�हरको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

बा�त़नको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

ग़ैबदायीको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

आक़ाए अ़�त़ारको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

सन्दे ष्ठाको आगमन

स्वागतम ् स्वागतम ्

ّ ٰ ﺻﻠﱠﻰ
ﷲُ ﺗَ َﻌ ٰﺎﻟﻰ ﻋ َٰﻠﻰ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ
َ

ﺻﻠﱡ ۡﻮا َﻋﻠَﻰ ۡاﻟ َﺤ ِﺒ ۡﯿﺐ
َ
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