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ـِه  اَلۡـَحـۡمـُد 
ّٰ ـلٰـوةُ  َو  الۡـٰعـلَـِم�َۡن  َرّبِ  لِـل ـ�َ�ُم  الـّصَ ـِد  َعـ�ٰ� َو الـّسَ  َسـلِـ�َۡن  الۡـُمـۡر  َسـّيِ

ـا ُعـۡوذُ  بَــۡعـُد  اَّمَ
َ
ـِه  فَـا

ّٰ ـۡيـٰطِن  ِمـَن  بِـا لـل
َ

ِجۡ�ِ� ؕ الـّش ـِه  بِـۡسِم  الـّرَ
ّٰ ۡحـٰمِن  الـل ِحـۡ�ِ�ؕ الـّرَ  الـّرَ

�कताब पढ्नुभन्दा प�हला प�ढने दआ़ु (प्राथर्ना)  

कुनै प�न पसु्तक वा पाठ पढ्नुअ�घ �नम्न दआ़ु पढ्नहुोस,् जे 
पढ्नुहुनेछ  ََوَجّل ه َعّزَ ٰـّ  याद हुनेछः 1اِْن َشــآءَالـل

 اَللُّٰھمَّ اۡفتَۡح َعلَۡیَنا ِحۡكَمتََك َواۡنُشرۡ 
ۡكَرام َرۡحَمتََك یَـا َذاَعلَۡینَا   اۡلَجَالِل َواۡالِ

अनुवादः 

हे अल्लाह  ََوَجّل عَّزَ 2 हाम्रो ला�ग �ान तथा बुद्�धमताको ढोका 
खोल�देऊ र हामीमा�थ आफ्नो रह़मत (कृपा) अवतरण गर । हे 
गौरवपूणर् एव ंप्र�तष्ठावान ।  

 

नोटः उक्त दआ़ु पढ्न ुअ�घ एव ंप�ढसकेप�छ एक-एक पटक शर�फ 
प�न पढ्नहुोला । 

                                                             
1 अरबी वाक्यासं जसको अथर् हुन्छः “य�द अल्लाह  ََوَجّل  ”ले चाहेमा । عَّزَ
2  अल्लाहको नामको साथ लगाइने अरबी शब्द अथार्त “सम्मा�नत एव ं
सवर्शे्रष्ठ” 
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ـِه  اَلۡـَحـۡمـُد 
ّٰ ـلٰـوةُ  َو  الۡـٰعـلَـِم�َۡن  َرّبِ  لِـل ـ�َ�ُم  َو  الـّصَ ـِد  َعـ�ٰ� الـّسَ  َسـلِـ�َۡن  الۡـُمـۡر  َسـّيِ

ـا ُعـۡوذُ  بَــۡعـُد  اَّمَ
َ
ـِه  بِـا فَـا

ّٰ ـۡيـٰطِن  ِمـَن  لـل
َ

ِجۡ��ِ  الـّش ـِه  بِـۡسِم  �ؕ الـّرَ
ّٰ ۡحـٰمِن  الـل ِحـۡ�ِ�ؕ الـّرَ  الـّرَ

सबैभन्दा अिन्तम नबी ملسو هيلع هللا ىلص 
हे प्यारा नबी  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  का पालनहार, अल्लाह  ََوَجّل  जसले ! عَّزَ
६६ पषृ्ठहरूमा आधा�रत पुस्तक "सबैभन्दा अिन्तम नबी             

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ " पढ्नेछ वा सुन्नेछ, उसलाई �हसाब�कताब �बना 
जन्नतुल ् �फद�समा आफ्नो सबैभन्दा अिन्तम नबी, मक्क�, 
मदनी  َٖيِْه َواٰلِه  اُهللا �َل َوَسلَّم َصّ�َ  को �छमेक प्रदान गर ।  

مَ لَّ سَ وَ  ہٖ لِ اٰ وَ ہ ِیْ لَ عَ  ی هللاُ صلَّ  نِ یْ مِ ِیّ اْالَ بِ اِه النَّ بِجَ  نْ یْ ٰامِ   

दरुूद श�रफको लाभ 

प्यारा नबी  َٖواٰلِه  َيِْه  �َل  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  को महान कथन छः "हे मा�नसहरू ! 
�न:सन्देह �क़यामतको �दनमा [अथार्त महाप्रलयको �दनमा] 
त्यसको भयानकता र �हसाब�कताबबाट �छटो छुट्कारा पाउने 
व्यिक्त त्यो हुनेछ, जसले �तमीहरूमध्ये मप्र�त संसारमा अ�धक 
मात्रामा दरुूद शर�फ पढेको हुनेछ ।" (Al-Firdaus bi masoor-il-

Khittab, vol. 5, p. 277, Hadees 8175) 

आदरणीय िजब्रईल ـالَم ّسَ  को सलाम (वतृान्त) عَـلَيْـِه الـ
हाम्रा प्यारा नबी, अिन्तम नबी, सव��म नबी आदरणीय मुह़म्मद 
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 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  ले भन्नुभयो: िजब्रईलले हािजर भई यस प्रकारले 
मलाई सलाम गनुर्भयो, ‘ اَلسََّالُم َعلَیَْک یَا بَا ِطنُ  ،اَلسََّالُم َعلَیَْک یَا ظَاِھرُ  ’। मैले 

भन�, "हे िजब्रईल ! यी �वशेषताहरू [ज़ा�हर (ظاھر), बा�त़न 
َوَجّلَ  त अल्लाह [(باطن)  ,को हो, यी त उसैको  ला�ग उ�चत छ عَّزَ
मजस्तो मख़्लुक़ [सिृष्ट] को ला�ग कसर� हुनसक्छ र?"  
िजब्रईल  [ـالَم  الـّسَ َوَجّلَ  ले उ�र �दनुभयो, "अल्लाह [عَـلَيْـِه  اهللاُ  �ले तपा َعّزَ َصّ�َ

 َواٰلِهٖ  َوَسلَّم �َلَيِْه  लाई यी �वशषेताहरूद्वारा उत्कृष्टता प्रदान गनुर्भएको 
छ र सबै नबीहरू तथा रसूलहरू  ِه ـالَم ُم عَـلَيْـ الـّسَ  मध्ये �व�शष्टता 
प्रदान गनुर्भई आफ्नो नाम तथा �वशेषताबाट हजुर  َلَيِْه�   اُهللا َصّ�َ

َوَسلَّم َواٰلِهٖ   को नाम तथा �वशेषता रा�ुभएको छ । अल्लाह  ََوَجّل  َعّزَ

ले हजुर َوَسلَّم   َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا  रा�ुभयो (اول) को नाम अव्वल َصّ�َ
�कन�क सषृ्ट�को सन्दभर्मा तपा� सम्पूणर् नबीहरू  ِه  ُم عَـلَيْـ

ـالَم ّسَ  अथार्त प�हला [सिृष्टकृत] (اول) मध्ये अव्वल الـ
हुनुहुन्छ र अल्लाह  ََوَجّل  َواٰلِهٖ  ले हजुर َعّزَ  �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  को नाम 
आ�खर (آخر) रा�ुभयो �कन�क तपा� सबै नबीहरू ـالَم  الـّسَ هِ ُم   عَـلَيْـ

को युगहरूमध्ये अिन्तम युगमा यस संसारमा आउनेवाला 
तथा अिन्तम अनुयायीहरूका अिन्तम नबी हुनुहुन्छ । 
अल्लाह  ََوَجّل  َوَسلَّم ले हजुर عَّزَ  َواٰلِهٖ  َيِْه  �َل  اُهللا  (باطن) को नाम बा�त़न َصّ�َ
रा�ुभयो �कन�क अल्लाह  ََوَجّل  ले प्रथम नबी तथा प्रथम َعّزَ
मानव ह़ज़रत आदम ـالَم ّسَ  اـل  को सिृष्टभन्दा दईु हजार वषर् عَـلَيْـِه
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प�हला अ़शर्को स्तम्भमा आफ्नो नामको साथ तपा�को नाम 
सँधैका ला�ग सुनौलो प्रकाशले ले�ुभयो र त्यसप�छ मलाई 
हजुर  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  प्र�त दरुूद पढ्ने आदेश �दनुभयो । मैले 
हजुर  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  प्र�त हजार वषर् दरुूद पढ� र हजार वषर् 
सलाम पढ� यहाँसम्म �क अल्लाह  ََوَجّل  َواٰلِهٖ  ले हजुर عَّزَ  �َلَيْهِ  اهللاُ وََسلَّم َصّ�َ  
लाइ खुसीको खबर तथा डर सुनाउनेवाला, अल्लाहको 
आदेशबाट अल्लाहको तफर्  आव्हान गन�वाला तथा 
चम्काइ�दने सुयर् बनाई यस संसारमा पठाउनुभयो । अल्लाह 
َوَجّلَ   रा�ुभयो �कन�क उहाँले (ظاھر) ले हजुरको नाम ज़ा�हर عَّزَ
सबै धमर्हरूमध्ये तपा�को धमर्लाई उत्कृष्टता प्रदान गनुर्भयो 
र तपा�को शर�अ़त [इस्ला�म काननु] र तपा�को 
उत्कृष्टतालाई सम्पूणर् ध�तर् एवम ्आकाशवा�सहरूसामु यस 
प्रकारले प्रकट गनुर्भयो �क तपा�प्र�त दरुूद नपढ्ने कोह� 
प�न रहेनन ् । अल्लाह  ََوَجّل  ले हजुरप्र�त दरुूद (अथार्त عَّزَ
रह़मत) अवतरण गरुन ्। तपा�  َٖواٰلِه  َيِْه  �َل  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  को पालनहार 
َوَجّلَ   وَاٰلِهٖ  �मह़मूद (अथार्त प्रशंसा ग�रएको) र तपा عَّزَ  �َلَيْهِ  اُهللا وََسلَّم َصّ�َ  

मुह़म्मद (अथार्त प्रशंसा ग�रएका) हुनुहुन्छ । तपा�  َلَيِْه�   اُهللا َصّ�َ

 َوَسلَّم َوَجّلَ  को पालनहार َواٰلِهٖ   ,(آخر) आ�खर ,(اول) अव्वल عَّزَ
ज़ा�हर (ظاھر) तथा बा�त़न (باطن) हुनुहुन्छ र हजुर  َلَيِْه�   اُهللا َصّ�َ

 َوَسلَّم َوَجّلَ  प�न (अल्लाह َواٰلِهٖ   ,(اول) को प्रदान बाट) अव्वल َعّزَ
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आ�खर (آخر), ज़ा�हर (ظاھر) तथा बा�त़न (باطن) हुनुहुन्छ ।” 
(यो कुरा सुनेर) प्यारा नबी  ٖوَاٰلِه  لَيِْه َ�   اُهللا وََسلَّم َصّ�َ  ले भन्नभुयो, “सब ै
प्रशंसा उसैको ला�ग हो जसले मलाई सम्पूणर् नबीहरू  ِه  ُم عَـلَيْـ

ـالَم ّسَ  मध्ये उत्कृष्टता प्रदान गनुर्भयो र त्य�त मात्र नभई الـ
मेरो नाम र गणुमा (प�न उत्कृष्टता प्रदान गनुर्भयो) ।” 
(Sharh Al-Shifa’-lil-Qaari, vol. 1, p. 515; Fatawa Razawiyyah, vol. 15, 
p. 663) 

ه ٰـّ ل ْـَحْمـُد لـِ  �को अनुयायीहरू ह ملسو هيلع هللا ىلص हामी अिन्तम नबी , اَل
हे अिन्तम नबी  َٖواٰلِه  َيِْه  �َل  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  का पे्रमीहरू ! हामी पापीहरू मा�थ 
अल्लाह  ََوَجّل َوَجّلَ  को �नकै ठूलो कृपा छ �क उहाँ َعّزَ  ले हामीलाई عَّزَ
अिन्तम नबी  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  को अनुयायी बनाउनुभयो ।  ْ  لـَحمْ ـاَل ّٰ ـِ ُد هـل , 

हाम्रा प्यारा नबी, मक्क�, मदनी  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  सब ैरसूलहरू र 
नबीहरूभन्दा उ�म हुनुहुन्छ र अल्लाह  ََوَجّل   ँ को कृपा र उहा عَّزَ َصّ�َ

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه َوَسلَّم اُهللا  को माध्यमले प्यारा नबी  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  का 
अनयुायीहरू प�छल्ला नबीहरू ـَالم  الـّسَ ِهُم يْـ  का अनुयायीहरूभन्दा عَـلَـ
उ�म छन ्। 

सारे रसलू� से तमु बरतर, तमु सारे न�बय� के सरवर  
सब से बेहतर उम्मत वाले, علیَک وسلَّم ُ  صلّی �ّٰ

(Samanay Bakhshish, p. 93) 
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क�वताको नेपाल� अनवुादः 

सारा रसलूहरूमा �तमी उत्कृष्ट, सम्पणूर् नबीहरूमा �तमी महान 

सबभैन्दा उ�म अनयुायीवाला �तमी  علیَک ُ وسلَّمصلّی �ّٰ  

د  َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡیب ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى �ّٰ

अ�त मह�वपूणर् फजर्  
हे रसूलपे्रमी दाजुभाईहरू ! हाम्रा प्यारा नबी ह़ज़रत मुह़म्मद 

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  लाई अिन्तम नबी मान्नु धा�मर्क आस्थामा अ�त 
महत्वपूणर् आवश्यकताहरूमध्ये हो । य�द कसैले यस आस्थाको 
अस्वीकार गछर्  वा यसमा कण बराबर प�न शकंा गछर्  भने त्यो 
इस्लामबाट खारेज हुन्छ र ऊ का�फर तथा धमर्त्यागी हुन्छ । 
अल्लाह पाकले पारा २२, सुरतुल-्अह्जाबको आयत संख्या ४० 
मा भन्नुहुन्छ:  

 
ۤ
ٌد اَبَا ۡن  َما �َاَن ُ�حَّمَ ِ� َو َخاتََم اََحٍد ّمِ

ُسۡوَل ا��ّٰ َجا�ُِ�ۡم َو �ِٰ�ۡن ّرَ  ّرِ

َن ؕ َو  ٖ
ِب�ّ ُ�  الّنَ

ۡيٍء َ�لِۡ��ً� ﴿ �َاَن ا��ّٰ
َ

ّلِ �
ُ
 ﴾۴۰٪بِ�
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प�वत्र क़ुर ्आनको सरल अनुवाद- कन्जुल ् इफार्नबाट �हन्द�2

1 
अनुवाद: मुह़म्मद तमु्हारे मद� म� �कसी के बाप नह� ंह� ले�कन 
अल्लाह के रसूल ह� और नबीय� के आ�खर म� तश्रीफ़ लाने वाले 
ह� और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है । 

उपरोक्त प�वत्र आयतको व्याख्या 
आदरणीय अल़्लामा मौलाना सिय्यद मुह़म्मद नई़मुद्द�न 
मुरादाबाद�  ُة هِ  َرْمحَ ٰـّ َعـلَيْه الـل  ले "ख़ज़ाइनुल-्इफार्न" मा उपरोक्त प�वत्र 
आयतको यस भाग " نَ َو  َخاتََم النَّبِیّٖ " को व्याख्यामा ले�ुहुन्छ: अथार्त 
मुह़म्मद मुस़त़्फा  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  अिन्तम नबी  हुन ्�कन�क अब 
उहाँ  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  प�छ कुन ैप�न नबी आउने छैन र नबुवु्वत उहा ँ

   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َواٰلِهٖ َصّ�َ  बाट टुङ्�गएको छ र उहाँ  ِٖه  َواٰل  �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  को 
नुबुव्वतप�छ कसैले प�न नुबुव्वत पाउन सक्दैन, यहासँम्म �क 
जब आदरणीय ईसा म�सह़ ـالَم ّسَ  الـ  [दोस्रो पटक यस ध�तर्मा] َعـلَيْـِه
आउनुहुनेछ त यद्य�प उहाँ ـالَم  الـّسَ ै ले नुबुव्वत प�हल्य عَـلَيْـِه
पाइसक्नु भएको छ तर उहा ँ ـالَم  الـّسَ  आउनुभएप�छ हाम्रा नबी عَـلَيْـِه
मुह़म्मद  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  को न ैशर�अ़तमा अभ्यस्त हुनुहुनेछ र यह� 

                                                             
1 प�वत्र कुरआनको नेपाल� अनुवाद सम्पन्न नभइसकेकोले यहाँ �हन्द� 
अनवुाद न ैप्रश्तुत ग�रएको छ । 
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शर�अत़को पालना गन� आदेश �दनुहुनेछ र प्यारा नबी  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا وََسلَّم َصّ�َ  
को न ै�क़ब्ला अथार्त प�वत्र का'बातफर्  फ�कर् एर नमाज़ पढ्नुहुनेछ । 
(याद रहोस ् !) हाम्रा आदरणीय नबी  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  �निश्चत 
रूपमा अिन्तम नबी हुनुहुन्छ (र यो �निश्चतता प�वत्र क़ुरआ़न र 
ह़द�षहरूबाट प्रमा�णत छ)। यसको प्रमाणमा प�वत्र क़ुरआ़न 
मिजदको स्पष्ट आयत छ र ह़द�षहरू मुतवा�तर3

1 शे्रणीका छन ्। 
जसबाट प्रमा�णत हुन्छ �क हाम्रा प्यारा नबी  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  
सबैभन्दा अिन्तम नबी हुन ्र उहाँ  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  प�छ कोह� प�न 
नबी हुनेछैन । जसले हाम्रा नबी  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  को नुबुव्वतप�छ 
प�न अरू कसैले नबुुव्वत पाउनु सम्भव ठान्छ, त्यो व्यिक्त 
अिन्तम नबीसम्बन्धी आस्थाको अिस्वकार गन� वाला हो, का�फर 
हो र इस्लामबाट खा�रज व्यिक्त हो । (Khaza’in-ul-‘Irfan, p. 763; 

Sirat-ul-Jinan, vol. 8, p. 47, summarised) 

"ख़ातम" को अथर् 
अल-्ह़ाज मुफ्ती अह़मद यार खान नई़मी  ُهِ  َرْمحَة ٰـّ عَـلَيْه الـل  ले 
भन्नुहुन्छ: "ख़ातम" [जुन �क एउटा अरबी] शब्द हो, त्यो "खत्म" 

                                                             
1 मुतवा�तर हद�षः यस्तो ह़द�ष जसको �ववरणकतार्हरू प्रत्येक यगुमा य�त 
प्रशस्त मात्रामा होउन ्�क त्यस ह़द�षलाई मनगढन्त वा नक्कल� घो�षत गनर् 
स्वभा�वक रूपले असम्भव होस ्। 
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बाट बनेको हो र "खत्म" को अथर् छाप (STAMP) तथा अिन्तम 
हुन्छ । अझ बरु छापलाई प�न "ख़ातम" यस कारणले भ�नन्छ 
�क त्यो लेखहरूको अिन्तममा लगाउने ग�रन्छ वा जब कुन ै
थैलोमा [लाहा आ�दको] छाप लगाइन्छ त अब कुन ैप�न �भत्रको 
कुरा बा�हर र बा�हरको कुरा �भत्र जान सक्दैन । यसै प्रकारले यो 
अिन्तम छाप ला�गसकेको छ, नुबुव्वतको बग�चाको अिन्तम फूल 
फु�लसकेको छ । स्वयम ्हाम्रा प्यारा नबी  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  ले 
"खातमुन-्नबीय्यीन [अथार्त अिन्तम नबी]" को अथर् वणर्न 
गनुर्भएको छ �क ‘ َْال نَبِیَّ بَعِْدی’ अथार्त मप�छ कोह� प�न नबी 
हुनेछैन । (Shan-e-Habib-ur-Rehman, p. 171) 

बा'द आप के हर�गज़ न आएगा नबी नया 
वल्लाह ! ईमा ंहै मेरा, ऐ आ�ख़र� नबी 

नेपाल� अनुवाद: 

तपा�प�छ कदापी आउनेछैन नयाँ नबी 
अल्लाहको कसम ! मेरो आस्था छ, हे अिन्तम नबी 

د  َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡیب ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى �ّٰ

जनावरले प�न अिन्तम नबी मान्छन ्(वतृान्त) 
ह़ज़रत उ़मरका सुपुत्र आदरणीय अ़ब्दलु्लाह  َاعَنُْهمَ  اهللاُ  َریِض  बाट 
�ववरण छ �क बनी सुलैम वंशका एक आ'राबी (अथार्त अरबको 

www.dawateislami.net



सबैभन्दा अिन्तम नबी ملسو هيلع هللا ىلص 

 

9 

गाउँले व्यिक्त) हाम्रा प्यारा नबी  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  को दरबारमा 
हािजर भएर भन्न थाल्यो, "जबसम्म मेरो यो गोह (अथार्त 
छेपारो जस्तै ठूलो प्राकारको जनावर) ले तपा�मा�थ ईमान 
ल्याउँदैन [�वस्वास गद�न], त्य�तबेलासम्म मैले प�न 
तपा�मा�थ ईमान ल्याउनेछैन ।" यो भनेर उसले गौहलाई प्यारा 
नबी  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  सम� रा�ख�दयो । उहाँ  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  ले 
गोहलाई बोलाउनुभयो । गोहले य�त चक� आवाजमा " لَبَّْیَک َو

 (अथार्त म उपिस्थत छु र आ�ाका�रताको ला�ग तयार छु) "َسْعَدیْک
भन्यो �क सब ैउपिस्थत व्यिक्तहरूले सुने । त्यसप�छ उहाँ  اُهللا  َصّ�َ

 َواٰلِهٖ  َوَسلَّم �َلَيِْه  ले प्रश्न गनुर्भयो, "�तम्रो मा'बूद [पजूनीय] को हो?” 
गोहले उ�र �दयोः "मेरो पजूनीय त्यो हो जसको अ़शर् आकाशमा 
छ र उसैको स�ा सम्पूणर् भुमीमा छ, उसको कृपा स्वगर्मा छ र 
उसको सजाय नकर् मा छ ।" त्यसप�छ उहा ँ  َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  ले 
सोध्नुभयो, "हे गोह ! यो भन �क म को हँु?" गोहले चक� 
आवाजमा भन्योः " َوَخاتَُم النَّبِیِّیْنَ  ،اَنَْت َرُسْوُل َرّبِ اْلعَالَِمیْنَ  " अथार्त तपा� 
सम्पूणर् ब्रह्माण्डको पालनहार अल्लाहको रसूल [अथार्त 
सन्देष्टा] र अिन्तम नबी हुनुहुन्छ । जसले तपा�  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  
लाई सच्चा मान्यो, त्यो सफल भयो र जसले तपा�  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  
लाई झूटो मान्यो, त्यो असफल भयो ।" यो देखेर त्यो आराबी 
यसर� प्रभा�वत भयो �क उसले तुरुन्तै कलम्ा [इस्लाम 
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स्वीकानर्का ला�ग प�ढने पङ्िक्त] पढेर मुसलमान भइहाल्यो । 
(Mu’jam Awsat, vol. 4, p. 283, Hadith 5996) 

ऐ बला ! बे �ख़रद�ये कुफ़्फ़ार, रख्ते ह� ऐसे के ह़क़ म� इन्कार 
�क गवाह� हो गर उस को दरकार, बे ज़बा ंबोल उठा करते ह� 

(Hadaiq-e-Bakhshish) 

शब्द र �तनका अथर्: बला – समस्या , बे-�खरद्यी – मूखर्ता, 
दरकार - आवश्यकता  
आ'ला ह़ज़रत  ُة هِ  َرْمحَ َعـلَيْه الـلٰـّ  द्वारा �ल�खत उपरोक्त क�वताको 
व्याख्या – अल्लाह  ََوَجّل  का प्यारा अिन्तम नबी, मक्क�, मदनी عَّزَ
ह़ज़रत मुह़म्मद  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  लाई नमान्ने व्यिक्तहरू क�त 
मूखर् छन ् । जब �क य�द हाम्रो प्यारा नबी    اُهللا  َواٰلِهٖ َصّ�َ َوَسلَّم �َلَيِْه  ले 
आफ्नो सत्यता तथा अिन्तम नबी हुनुको प्रमाण प्रश्तुत गनर् 
चाहनुभएमा अबोला जनावर आ�दले प�न गवाह� �दनको ला�ग 
बोल्न थाल्दछन ्। 

अिन्तम नबीसम्बन्धी आस्थाको मह�व 

हे अिन्तम नबी  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  का पे्रमीहरू ! अिन्तम 
नबीसम्बन्धी आस्था भनेको हाम्रा प्यारा नबी  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  लाई 
सबैभन्दा अिन्तम नबी मान्नु हो । अल्लाह ََوَجّل   ले हाम्रो नबी عَّزَ َصّ�َ
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 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه َوَسلَّم اُهللا  मा नुबुव्वतको श्रृंखलालाई समाप्त गनुर्भएको छ । 
हाम्रा प्यारा नबी  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  को यस सांसा�रक जीवनको 
समयबाट �क़यामतसम्म कोह� प�न नया ँ नबी हुनसक्दैन । 
आदरणीय ईसा ـالَم ّسَ  الـ  को [दोस्रो पटक यो संसारमा] عَـلَيْـِه
आगमनले अिन्तम नबीसम्बन्धी आस्थामा केह� प�न फरक 
पन�छैन �कन�क अिन्तम नबी  َٖواٰلِه  َيِْه  �َل  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  को प्रकट 
हुनुभएपछ� कसैले प�न नुबुव्वत पाउनेछैन । आदरणीय ईसा  عَـلَيْـِه

ـالَم ّسَ  َواٰلِهٖ  हाम्रा नबी الـ  �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  भन्दा प�हलाका नबी हुन ्। उहा ँ
ـالَم  الـّسَ  दोस्रो पटक यस संसारमा आउनुहँुदा उहालेँ नबीको عَـلَيْـِه
रूपमा आफ्नो शर�अ़तलाई फैलाउनु हुनेछैन बरु हाम्रा नबी  اُهللا  َصّ�َ

 َواٰلِهٖ  َوَسلَّم �َلَيِْه  को अनुयायीको रूपमा आउनुभएसर� अिन्तम नबी  ُاهللا  َصّ�َ

َوَسلَّم �َلَيِْه َواٰلِهٖ   को शर�अ़तमा न ैअभ्यास गराउनुहुनेछ ।  
(Summary from Tafseer Nasfi, p. 943 etc.) 

याद रहोस ् ! कुन ैनबीले नुबुव्वत प्राप्त गरेप�छ उहाँको नुबुव्वत 
खा�रज हुनेछैन बरु सध�को ला�ग उहाँहरूको नबुुव्वत र�हरहनेछ 
। "फ़तावा रज़�वय्या" भाग २९ को पषृ्ठ ११० र १११ मा 
ले�खएको छ: "कदा�प प�न न त कुन ैप�न रसूलको �रसालत 
खा�रज ग�रने ग�रन्छ, न त आदरणीय ईसा ـالَم ّسَ  الـ  عَـلَيْـِه
�रसालतबाट पदच्युत न ैहुनुहुनेछ, न त उहाँ हाम्रा नबी  َِلَيْه�   اُهللا َصّ�َ
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َوَسلَّم َواٰلِهٖ   को अनुयायी हुनुभएर �रसालतको �वरुद्ध हुनेछ ।" 
(Fatawa Razawiyya) 

अिन्तम नबीसम्बिन्ध आस्थाको  त्यह� महत्व छ जनु 
एकेश्वरवादसम्बन्धी आस्थाको छ अथार्त दवु ैन ैअ�त आवश्यक 
धा�मर्क आस्थाहरूमध्येका हुन ् । जसर� एक मुसलमानले 
अल्लाह  ََوَجّل  लाई एक मान्नु आवश्यक छ त्यसर� न ैअल्लाह َعّزَ
َوَجّلَ   َواٰلِهٖ  का प्यारा नबी आदरणीय मुह़म्मद عَّزَ  �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  लाई 
सबैभन्दा अिन्तम नबी मान्नु प�न आवश्यक छ । 

कुनै प�न प्रमाण मा�गनेछैन  

आदरणीय इमाम अबू मन्सूर मातुर�द�  ُة هِ  َرْمحَ عَـلَيْه الـلٰـّ  ले ले�ुहुन्छ: 
जसले प्यारा नबी  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  प�छ अक� नबी आउने दाबी 
गछर् , ऊसँग त्यसको प्रमाण मा�गनेछैन बरु त्यस (व्यिक्तको 
खराब आस्था) को अस्वीकार ग�रनेछ �कन�क अल्लाह  ََوَجّل  का عَّزَ
प्यारा अिन्तम नबी  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  ले स्पष्ट रूपमा भ�नसक्न ु
भएको छ: ‘ َْال نَبِیَّ بَعِْدی’ अथार्त मप�छ कोह� नबी हुने छैन । 
(Taawilaat-e-Ahl-e-Sunnah, vol. 8, p. 396) 

झूटो नबीबाट मु'िजज़ा [नबीहरू ـَالم ّسَ ِهُم الـ  [बाट हुने चमत्कार عَـلَـيْـ
खोज्नु कस्तो हो? 
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"मल्फूज़ात े आ'ला ह़ज़रत" को पषृ्ठ १३४ मा �ल�खत प्रश्न र 
त्यसको उ�र सुन्नुहोस-्  

प्रश्न: (के) नबी भएको झूटो दाबी गन� व्यिक्तबाट मु'िजज़ा 
[नबीहरू ـَالم ّسَ ِهُم الـ  ?बाट हुने चमत्कार] खोज्न स�कन्छ عَـلَـيْـ

उ�र: य�द नबी भएको झूटो दाबी गन� व्यिक्तबाट उसको 
असफलता र हार प्रमा�णत गराउने मनसायले मु'िजज़ा 
खोिजएमा त कुन ैप�न समस्या भएन तर य�द उसले मु'िजज़ा 
देखाउन सक्छ �क सक्दैन भनेर प�र�ण गनर्को ला�ग मु'िजज़ा 
खोज्यो भने [खोज्ने वाला] तुरुन्तै का�फर [इस्लामी आस्थाह�न 
व्यिक्त] भइहाल्नेछ । (Fatawa Aalamgiri, vol. 2, p. 263, derived 

from) 

 [मप�छ कोह� नबी हुनेछैन ।] َال نَبِیَّ بَْعِدیْ 
मेरा आक़ा आ'ला ह़ज़रत, अहले सुन्नतका इमाम, आदरणीय 
इमाम अह़मद रज़ा खान  ُهِ  َرْمحَة ٰـّ عَـلَيْه الـل  ले व्यक्त गनुर्हुन्छ: 
मुतवा�तर शे्रणीको ह़द�ष- ‘ َْال نَبِیَّ بَْعِدی’ अथार्त "मप�छ कोह� नबी 
हुने छैन ।" बाट सम्पूणर् अ�घल्ला तथा प�छल्ला महूर्म (जो 
प्र�त अल्लाहको रह़मत [कृपा] हुन्छ) अनयुायीहरूले सध� यह� 
अथर् �लएका छन ्�क हाम्रा प्यारा नबी  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  अ�न�दर्ष्ट 
रूपमा (अथार्त कसैलाई �वशेष नगर�कन) सब ै नबीहरूमा 
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अिन्तम नबी हुनुभयो । हाम्रा प्यारा नबी  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  को 
साथसाथै वा हाम्रा प्यारा नबी  َ�َّواٰلِهٖ  َص  َيِْه  �َل َوَسلَّم اُهللا  प�छ �क़यामत 
कायम हुने बेलासम्ममा कसैले प�न नुबुव्वत पाउनु असम्भव छ 
। (Fatawa Razawiyyah, vol. 14, p. 333) 

सब अिम्बया के हो तमु्ह�ं सरदार ला जरम4

1 
तमु सा नह� ंहै दसूरा, ऐ आ�ख़र� नबी 

कवीताको नेपाल� अनवुादः 

�नश्चय न ैसब ैनबीहरूको सरदार �तमी हौ 
�तमीजस्तो अरू कोह� छैन, हे अिन्तम नबी 

د  َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡیب ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى �ّٰ

इस्लामी आस्था संर�ण को बारेमा जागरुक नहुनुको घाटा 
प्यारा इस्लामी दाजुभाइहरू ! एक व्यिक्तको ला�ग सबैभन्दा 
महत्वपूणर् एवम ्अमूल्य कुरा भनेको उसको सह� इस्लामी आस्था 
हो । अल्लाह  ََوَجّل  को कृपाबाट जसलाई सह� इस्लामी आस्थाको عَّزَ
सम्प�� प्राप्त भएको छ, यद्य�प ऊ धनको मा�मलामा ग�रब 
भएप�न सह� धा�मर्क आस्थाबाट  विन्चत करोडप�त, 

अरबप�तभन्दा प�न ध�न छ । जब�क इस्लामी आस्थाको 

                                                             
1 ला जरम : �निश्चत रूपमा  
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सम्प��बाट विन्चत धनवान वास्तवमा कंगाल हो र ّٰہ الل  مََعاذَ  ُثّمَ ّٰہ  الل  مَعَاذَ

यह� हालत [अथार्त गलत धा�मर्क आस्था भएको हालत] मा मन� 
वाला सध�को ला�ग जहन्नममा [अथार्त नकर् मा] रहनेछ । प्रत्येक 
मुसलमानले आफ्नो सह� इस्लामी आस्थामा कायम र�हरहन र 
सह� इस्लामी आस्था कायम रहेकै अवस्थामा मतृ्यकुो ला�ग 
अल्लाह  ََوَجّل सम� दआ़ु [प्राथर्ना] ग�ररा�ुपछर् عَّزَ  । यस �वकृ�तले 
भ�रएको युगमा जहा ँपुण्यकमर् गनुर्मा �नकै सुस्ती आइसकेको छ, 
त्यह� ँसह� धा�मर्क आस्थाको संर�ण  बारे जागरुकता प�न �नकै 
कम दे�खन्छ ।  �दन�दनै �व�भन्न प्रकारका नया ँ नया ँ
�वकृ�तहरूले मुसलमानको सह� धा�मर्क आस्थालाई खोक्रो 
पा�ररहेका छन ् । सह� धा�मर्क आस्थाको संर�णको बारेमा 
�चन्ता �लनु �नकै आवश्यक छ । यद्य�प सारा िजन्दगी 
पुण्यकमर्हरूमा व्यतीत ग�रएको होस ् तर य�द सह� धा�मर्क 
आस्था नभएको अवस्थामा मतृ्य ु भइहाल्यो भने सध�भ�रको 
ला�ग नकर् मा रहनुपन�छ । अिन्तम नबी  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  को महान 
कथन छ: اِنََّما اْالَْعَماُل بِاْلَخَواتِْیم अथार्त "कमर्हरूको प्र�तफल मरण 
अवस्थामा �नभर्र हुन्छ ।" (Bukhari, vol. 4, p. 274, Hadith 6607) 

अ़�त़ार है ईमां क� �ह़फ़ाज़त का सवुाल� 
ख़ाल� नह� ंजाएगा येह दरबारे नबी से 

नेपाल� अनुवाद: 
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अ�ार छ सह� धा�मर्क आस्था कायमको आशावाद� 
खाल� जाने छैन यो नबी ملسو هيلع هللا ىلص को दरबारबाट 

ईमान [धा�मर्क आस्था] संर�ण बारे जागरुक नहुनु 
�चन्ताजनक छ 

अत्यन्तै �चन्ताको �वषय हो �क जसर� सांसा�रक धनको 
सुर�ामा लापरवाह� गनार्ले त्यो नास हुने डर हुन्छ, त्यसर� न ै
धा�मर्क आस्थाको संर�णमा लावरवाह� गनुर् त्योभन्दा प�न 
खतरनाक कुरा हो  । "मल्फ़ूज़ाते आ़'ला ह़ज़रत" को पषृ्ठ ४९५ मा 
ले�खएको छ: इस्माल� �वद्वानहरूले भन्नुहुन्छः "जसलाई 
ईमान खो�सने डर हँुदैन, मतृ्युको  बेलामा उसको ईमान खो�सने 
अत्यन्तै अ�धक सम्भावना हुन्छ ।" 

मसुलमा ंहै अ़�त़ार तरे� अ़त़ा से 
हो ईमान पर ख़ा�तमा या इलाह� 

नेपाल� अनुवाद: 

ईमान वाला छ अत़त़्ार, �तम्रो कृपाबाट 
यह� हालतमा अन्त्य होस ्मेरो, हे अल्लाह !  

�बहान आस्थावान त साँझ का�फर 
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अिन्तम नबी  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  को कथन छ: "ती �वकृ�तहरू 
आउनभन्दा प�हला पुण्यकमर्हरूमा हतार गर ! जुन अँध्यारो 
रातको भागहरूसरह हुनेछन ् । एक व्यिक्त �बहान आस्थावान 
हुनेछ भने साँझ का�फर भइहाल्नेछ र साँझ आस्थावान हुनेछ 
भने �बहान का�फर भइहाल्नेछ तथा सांसा�रक सेवासु�वधाको 
बदलामा आफ्नो धमर् बेच्नेछ ।" (Muslim, p. 69, Hadith 313) 

ह़द�षको व्याख्या 
ह़द�ष संग्रहको प्र�शद्ध पुस्तक मुिस्लम श�रफका व्याख्याकतार्, 
आदरणीय इमाम शरफुद्द�न नववी  ُهِ  َرْمحَة ٰـّ عَـلَيْه الـل  ले उपरोक्त 
ह़द�षको व्याख्यामा ले�ुहुन्छः यस ह़द�षमा पुण्यकमर्हरू 
�छटो�छटो गनर्को ला�ग प्रोत्साहन ग�रएको छ । यसभन्दा 
प�हला �क भक्तले त्यो पुण्यकमर् गन� मौका नै नपाओस ्�कन�क 
भ�वष्यमा यस्ता खतरनाक �वकृ�तहरू लगातार जन्मदै 
जानेछन ्जस्त ै�क घोर अन्धकार रातमा यस्तो अन्धकार �क 
चन्द्रमा क�तप�न नदे�खएसरह । आदरणीय रसूल  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا وََسلَّم َصّ�َ  
ले ती �वकृ�तहरूको एउटा प्रकारलाई वणर्न गनुर्भएको छ र ती 
यस्ता खतरनाक हुनेछन ् �क एकै �दनमा मान्छेको हृदयमा 
�वशाल प�रवतर्न आउनेछ । (Sharh Muslim-lil-Nawavi, vol. 2, p. 

133) 
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प्यारा इस्लामी दाजुभाइहरू ! त्यो व्यिक्त क�त अभागी छ जसले 
नासवान तथा अस्थायी संसारको सेवासु�वधाको ला�ग ه ٰـّ  مَعَاذَالـل
आफ्नो धमर् बे�च�दन्छ, ईमान बेचेर कुफ्र [धा�मर्क आस्था 
�वप�रत अवधारणा] �कन्छ र जन्नतको सट्टामा जहन्नमलाई 
आफ्नो वासस्थान बनाउँछ । अिन्तम नबी  ِٖه  َواٰل  �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  का 
सब ै पे्रमीहरूले उहादँ्वारा पे्र�रत दआ़ु [प्राथर्ना] अवश्य प�न 
ग�ररा�पुछर्  अथार्त "हे یَا ُمقَلَِّب اْلقُُلْوِب ثَّبِْت قَْلِبْی َعٰلی ِدْیِنکَ  :
हृदयहरूलाई प�रवतर्न गन�वाला ! मेरो हृदयलाई �तम्रो धमर्मा 
िस्थर राख ।"  

परम कृपालु अल्लाहले आफ्नो प्यारो अिन्तम नबी  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا وََسلَّم َصّ�َ  
को नाममा हाम्रो ईमानको र�ा गरुन ्र हामीलाई इस्लाम धमर्मा 
सदैव कायम राखुन ् । हामीलाई ईमान तथा �माका साथ 
अल्लाह  ََوَجّل   का प्यारा नबी َعّزَ  �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َواٰلِهٖ َصّ�َ   को दरबारमा, ह�रयो 
गमु्बदको छाँयामा शह�द भई जन्नतुल ्ब�क़' [प�वत्र मद�नाको 
�चहानस्थल] मा �चहानस्थापन हुने तथा जन्नतुल �फद�समा 
आफ्नो अिन्तम नबी  ٖاُهللا �َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ  को �छमेक प्रदान गरुन ्। 

مَ لَّ سَ وَ  ہٖ لِ اٰ وَ ہ ِیْ لَ عَ  ی هللاُ صلَّ  نِ یْ مِ اْالَ ِیّ بِ اِه النَّ بِجَ  نْ یْ ٰامِ   

ह� ग़लुाम आप के िजत्ने, करो दरू उन से �फ़तने 
बरु� मौत से बचाना, मदनी मद�ने वाले 

नेपाल� अनुवाद: 
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छन ्हजुरको अनुयायीहरू ज�तप�न, गनुर्होस ्टाढा उनीहरूबाट �वकृ�तहरू 
आस्था खो�सएको अवस्थाको मतृ्यबुाट बचाउनुहोला, हे मदनी प्यारा नबी 

 

د  َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡیب ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى �ّٰ

एक परो� महात्माको अनौठो व�ृान्त 

हाम्रा प्यारा नबी  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  का �प्रय सहाबी आदरणीय न�ला 
�बन मुआ़�वया  ُ  اهللّٰ نْهُ ـ عَ َریِضَ  ३०० मुहािजर सहाबीहरू5

1  तथा अन्सार 
सहाबीहरू6

2सँग हु़ल्वाने इ़राक़बाट माले गनीमत7

3 ल्याउँदै �थए 
�क एउटा पहाड निजकै साँझ पय� । आदरणीय न�ला  ُ  اهللّٰ نْهُ ـ عَ َریِضَ  ले 
अज़ान8

4  �दनुभयो । जब न�ला   ُ  اهللّٰ ُ اَْکبَر‘ ले نْهُ ـ عَ َریِضَ ُ اَْکبَر َ�ّٰ ّٰ�َ’ 

भन्नुभयो त पहाडबाट एक आवाज आयो, कसैले भन्दै �थयो, "हे 
न�ला ! �तमीले �नकै ठूलो प्र�तष्ठावानको प्रशंसा बयान गय� !" 
जब उहाँ  ُ  اهللّٰ نْهُ ـ عَ َریِضَ  ले ‘ ّٰ� َّاِٰلہَ اِال ٓ  ,भन्नुभयो त उ�र आयो ’اَْشَھدُ اَْن الَّ

                                                             
1 प्यारा नबी  ٖاُهللا �َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ  का ती सहाबीहरू जसले मक्काबाट मद�ना 
बसाईसराई गरे । 
2 प्यारा नबी  ٖاُهللا �َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ  का ती सहाबीहरू जसले मक्काबाट मद�ना 
बसाईसराई गरेका मुहाजीर सहाबीहरूमध्ये कुन ैएक जनालाई आफ्नो भाइ 
बनाई आफ्नो घरबार, सम्प��बाट आधा द�ई सहयोग गरे । 
3 धा�मर्क यदु्धमा परािजतले छोडी भागेका सामानहरू 
4 नमाज़को समय भएको जानकार� �दनको ला�ग ग�रने आव्हान 
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"हे न�ला ! �तमीले सुद्ध इस्लामी एकेश्वरवाद बयान गय� ।" 
जब उहाँ  ُ  اهللّٰ نْهُ ـ عَ َریِضَ  ले ‘ ًدااَْشَھدُ اَنَّ ُمحَ  سُْولُ  مَّ �ّٰ  رَّ ’ भन्नुभयो त आवाज 
आयो, "उहाँ यस्तो नबी बनाएर पठाइएका छन ्�क उहाँप�छ कोह� 
प�न नबी हुनेछैन, उहाँ [अल्लाहको] डर सुनाउने वाला हुनुहुन्छ, 

उहाँ नै हुनुहुन्छ जसको आगमनको खुश्खबर� हामीलाई 
आदरणीय ई़सा �बन म�रयम ـالَم  الـّسَ  ,ले �दनुभएको �थयो عَـلَيْـِه
उहाँको अनुयायीहरूको अिन्तम [समय] मा �क़यामत आउनेछ ।" 
जब प्यारा सहाबी आदरणीय न�ला  ُ  اهللّٰ نْهُ ـ عَ َریِضَ  ले ‘ٰلوة  ’َحیَّ َعلَی الصَّ

भन्नुभयो त उ�र आयो, "नमाज़ एउटा फजर् [अ�त अ�नवायर् 
कायर्/उपासना] हो, खुसीको खबर छ  उसको ला�ग जो यसतफर्  
लम्कन्छ र यसलाई �नरन्तर कायम राख्छ ।" जब ‘ َحیَّ َعلَی

 भन्नुभयो त आवाज आयो, "सफल भयो त्यो व्यिक्त जो ’اْلفََالح
नमाज़को ला�ग आयो र यसलाई सदा प�ढरह्यो, सफल भयो त्यो 
व्यिक्त जसले प्यारा नबी ह़ज़रत मुह़म्मद    َواٰلِهٖ َصّ�َ  �َلَيِْه َوَسلَّم اُهللا  को 
आ�ाका�रता गय� ।" जब उहा ँ  ُ  اهللّٰ نْهُ ـ عَ َریِضَ  ले भन्नुभयो, ‘ ُ ُ اَْکبَر َ�ّٰ ّٰ�َ

َالٓ اِٰلہَ اِالَّ �ّٰ  ،اَْکبَر ’ त आवाज आयो, "हे न�ला ! �तमीले पणूर् रूपमा 
मनको शुद्धता प्राप्त गय� जसले गदार् अल्लाह  ََوَجّل  ले �तम्रो عَّزَ
शर�रलाई जहन्नम [नकर् ] बाट मुक्त ग�र�दनुभयो  ।" आदरणीय 
न�ला  ُ  اهللّٰ نْهُ ـ عَ َریِضَ  ले नमाज प�ढसक्नुभएप�छ उ�भनभुयो र 
भन्नुभयो, "हे सुन्दर शैल�मा कुरा गन� वाला ! हामीले �तम्रो कुरा 
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सुन्य� । �तमी फ�रश्ता हौ �क िजन ् वा �रजालुल-्गबै (अथार्त 
अदृश्य मा�नस)? हाम्रो अगा�ड प्रकट भई हामीसँग कुरा गर 
�कन�क हामी अल्लाह  ََوَجّل  َواٰلِهٖ  को, उसको नबी َعّزَ  �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  को र 
आदरणीय उ़मर  ُ  اهللّٰ نْهُ ـ عَ َریِضَ  को प्र�त�न�धहरू ह� ।" यो भन्नु �थयो 
�क पहाडबाट उज्यालो अनुहार तथा सेतो दार�युक्त एक वदृ्ध 
महात्मा प्रकट हुनुभयो । उहाँले उनले तत्काल�न बनेको सेतो  
सल ओढ्नुभएको �थयो । आउनासाथ उहाँले सलाम गनुर्भयो, 
ِ َوبََرٰکتُہٗ ‘ َالُم َعلَْیکُْم َوَرْحَمُۃ �ّٰ ँ । त्यहा ’اَلسَّ उपिस्थत व्यिक्तहरूले 
सलामको उ�र �दए । आदरणीय न�ला  ُ  اهللّٰ نْهُ ـ عَ َریِضَ  ले भन्नुभयोः 
"महान अल्लाहले तपा�मा�थ कृपा गरुन,् तपा�को प�रचय के 
होला?" उहाँले उ�र �दनुभयोः "म ज़ुरैब ्�बन स़मर्ला हँु । अल्लाह 
َوَجّلَ  ـالَم का नबी आदरणीय ईसा  عَّزَ  الـّسَ  ले मलाई यस पहाडमा عَـلَيْـِه
�नवास गराउनुभएको �थयो र आकाशहरूबाट आफू फ�कर् एर 
आउने बेलासम्म म जी�वत रह्ने दआ़ु [प्राथर्ना] गनुर्भएको �थयो 
। (यस महान ह़द�षको अक� एउटा �ववरणमा छ �क) त्यसप�छ 
ती महात्माले सोध्नुभयोः "अल्लाह पाकका रसूल  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  
कहा ँहुनुहुन्छ?" आदरणीय न�ला  ُ  اهللّٰ نْهُ ـ عَ َریِضَ  ले उ�र �दनुभयोः "उहा ँ
यस संसारबाट �बदा भइसक्नुभयो ।" य�त सुन्दा उहाँ �नकै 
रुनभुयो । केह� समयप�छ सोध्नुभयोः "उहा ँ  َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  प�छ 
(ख़�लफा वा उ�रा�धकार�) को हुनुभयो?" उ�र �दनुभयोः 
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"(आदरणीय) अबू बक्र (�स़द्द�क़   ُ َریِضَ نْهُ ـ عَ اهللّٰ )" सोध्नुभयोः "उहा ँ
कहा ँ हुनुहुन्छ?" उ�र �दनुभयोः "(उहाँ प�न) यस संसारबाट 
�बदा भइसक्नुभयो ।" सोध्नुभयोः "त्यसप�छ ख�लफा को 
हुनुभयो?" उ�र �दनुभयोः "(आदरणीय) उ़मर (  ُ  اهللّٰ نْهُ ـ عَ َریِضَ )" 
भन्नुभयोः "अमीरूल ् मु'�मनीन ्आदरणीय उ़मर  ُ  اهللّٰ نْهُ ـ عَ َریِضَ  लाई 
मेरोतफर् बाट सलाम भ�न�दनुहोला र यो प�न भ�न�दनुहोला �क, 
“हे उ़मर ! शासन �नष्प� रा�ुहोस,् मान्छेहरूको निजक 
रह्नुहोस,् �क़यामत निजक आइसकेको छ र हे उमर ! जब यी 
कुराहरू मुह़म्मद   َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  को अनुयायीहरूमा उत्पन्न हुनेछ 
त संसार छाडेर जानु (अथार्त मतृ्यु) न ैबेस हुनेछ । (�तनीहरूमध्ये 
केह� यी हुन ्:)  

1.  जब मान्छेहरूले आफ्नो वंश प�रवतर्न गनर् थाल्नेछन ् । 
(अथार्त आफ्नो खान्दानी वंश सिय्यद, �सद्द�क़� अल्वी 
आ�द उच्च वंश नभए ताप�न त्यसको दाबी गनुर्) 

2. जब ठूलाले सानालाई माया गन�छैनन ्।  

3. जब पुण्यकमर्तफर्  प्रोत्सा�हत गन� तथा कुकमर्हरूबाट रोक्ने 
काम ग�रने छैन ।  

4. जब (धा�मर्क) �श�ा प�न धन तथा संसार कमाउनको ला�ग 
प्राप्त गन�छन ्। 
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5. जब �नकै धेरै वषार् हुनेछ ।  

6. जब सन्तान पीडादायक बन्नेछन ्। 

7. जब मान्छेहरूले मिस्जदहरूलाई सुन्दर बनाउन थाल्नेछन ्
तर ती नमाजीहरूबाट खाल� हुनेछन ्।  

8.  जब घुस सामान्य हुनेछ । 

9. ब�लया घरहरूको �नमार्ण गनर् था�लनेछन ्। 

10. जब मा�नसहरू इच्छापूत�को पछाडी लाग्नेछन ्। 

11. जब संसार कामउनको ला�ग धमर् बेच्न थाल्नेछन ्। 

12. जब नातेदारहरूसँग नाता तोड्नु सामान्य हुनेछ । 

13. जब ब्याजको कारोबार �नकै बढ्नेछ । 

14. धनवान हुनु न ैप्र�तष्ठाको माध्यम बन्नेछ । 

जब यी सब ै कुराहरू सामान्य हुन थाल्नेछन ् त भागेर कुन ै
पहाडको गफुामा लुक्नु र त्यह� ँअल्लाह  ََوَجّل  को यादमा व्यस्त عَّزَ
हुनुमा न ै सुर�ा हुनेछ ।" य�त भनेर ती महात्मा गायब 
भइहाल्नुभयो ।  
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आदरणीय न�ला  ُ  اهللّٰ نْهُ ـ عَ َریِضَ  ले यस घटनालाई �वस्ततृ रूपमा लेखेर 
आदरणीय सा'द �बन अबी वक़्क़ास  ُ  اهللّٰ نْهُ ـ عَ َریِضَ  लाई पठाइ�दनभुयो र 
उहाँले त्यो �चठ्ठ� अमीरुल मु'�मनीन आदरणीय उ़मर फारूक़ 

 ُ  اهللّٰ نْهُ ـ عَ َریِضَ  लाई पठाइ�दनुभयो । उ�रमा आदरणीय फारूक़े आ'ज़म 
 ُ  اهللّٰ نْهُ ـ عَ َریِضَ  ले आदरणीय सा'द �बन अबी वक़्क़ास  ُ  اهللّٰ نْهُ ـ عَ َریِضَ  लाई 

आफूसँग मुहािजर सहाबीहरू तथा अन्सार सहाबीहरू [  ُ  اهللّٰ منْهُ ـ عَ َریِضَ ] 
लाई �लएर त्यस पहाडमा जान र य�द ती महात्मा फे�र 
भे�टनुभएमा उहाँको तफर् बाट सलाम भ�न�दनको ला�ग आदेश 
�दनुभयो । आदरणीय सा'द �बन अबी वक़्क़ास  ُ  اهللّٰ نْهُ ـ عَ َریِضَ  ले चार 
हजार मुहािजर सहाबीहरू तथा अन्सार सहाबीहरू साथ �लई 
त्यस पहाडमा जानुभयो र ४० �दनसम्म �नरन्तर अज़ान 
�दईरा�ुभयो तर कुन ैप�न आवाज वा उ�र आएन । (Tareekh-e-

Baghdad, vol. 10, p. 254; Dalaail-un-Nubuwwah-lil-Bayhaqi, vol. 5,           
pp. 425-427; Fatawa Razawiyyah, vol. 10, p. 691, summarised) 

अल्लाह  ََوَجّل ् को उहाँहरूप्र�त रह़मत  [कृपा] होस عَّزَ र उहाँहरूको 
माध्यमबाट हाम्रो �हसाब�कताब �बना �मादान होस ्। 

مَ لَّ سَ وَ  ہٖ لِ اٰ وَ ہ ِیْ لَ عَ  ی هللاُ صلَّ  نِ یْ مِ ِیّ اْالَ بِ اِه النَّ بِجَ  نْ یْ ٰامِ   

सब सहाबा का है येह अ़क़�दा अटल 
ह� येह ख़ैरुल वरा ख़ातमलु अिम्बया 
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सकुशल धा�मर्क आस्थायुक्त मतृ्यु (एक मदनी बहार) 
प्यारा प्यारा इस्लामी दाजुभाइहरू ! अिन्तम नबीसम्बन्धी 
आस्थामा दृढता प्राप्त गनर् र सह� धा�मर्क आस्थाको सुर�ा को 
मह�व बुझ्नको ला�ग रसूलपे्रमीहरूको धा�मर्क संस्था "दावत े
इस्लामी" सँग सदैव आवद्ध रहनुहोस ्।  َش  ٰـّآءَاــاِْن هلـل , यस्ता लाभहरू 
प्राप्त हुनेछन ् �क यस सांसा�रक जीवनको साथसाथ ैमतृ्यु प�न 
लोभलाग्दो हुनेछ । पे्ररणाको स्रोतको ला�ग एउटा मदनी बहार 
अथार्त खुसीको समाचार प्रस्तुत ग�रन्छ । म सगे मद�नाعنہ   عیف

कहा ँ "मुह़म्मद वसीम अ�ार�" नामक एक इस्लामी भाइ आउने 
गनुर्हुन्थ्यो । उहाँको बाया ँ हातमा क्यान्सर भएको �थयो र 
�च�कत्सकहरूले उपचारमा उहाकँो त्यो हात का�ट�दए । उहाँको 
�ेत्रको एक जना इस्लामी भाइले वसीम भाइ दखुाइको कारणले 
�नकै पीडामा हुनुभएको खबर मलाई सुनाउनुभयो । म इ़यादत9

1 
गनर्को ला�ग अस्पताल पुग� र सान्त्वना �दद� यसर� भन�, "बाया ँ
हात का�टयो भनेर दःुखी नहुनुहोला  ْ  لـَحمْ ـاَل ّٰ ـِ ُد هـل  दा�हने हात त 
सुर��त न ैछ र सबैभन्दा ठूलो सौभाग्यको कुरा त यो हो �क 

 ْ  لـَحمْ ـاَل ّٰ ـِ ُد هـل  ईमान अथार्त "स�ह धा�मर्क आस्था" सुर��त छ ।” 

                                                             
1 �बरामीलाई सहानभुुती स्वरूप सान्त्वना �दलाउनका ला�ग भेट्न 
जाने सुन्नत कायर् । 
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 ْ  لـَحمْ ـاَل ّٰ ـِ ُد هـل  मैले उहाँलाई �नकै धयैर्वान पाए ँ । केवल मुस्कुराई 
रहनुभयो यहाँसम्म �क म �बदा हँुदा आफ्नो ओछ्यानबाट उठेर 
मलाई बा�हरसम्म छोड्न आउनुभयो । �वस्तारै �वस्तारै उहाँको 
हातको पीडा त सन्चो भयो तर  उहाकँो अक� प�र�ा सुरु भयो 
अथार्त उहाँलाई छातीमा पानी भ�रने रोग लाग्यो । �नकै 
क�ठनाइका साथ �दनहरू �बताइरहनुभएको �थयो । अन्ततः 
एक �दन पीडा �नकै बढ्यो, उहाँले अल्लाह  ََوَجّل  को िजक्र सुरु عَّزَ
ग�र�दनुभयो । कोठाबाट "अल्लाह, अल्लाह" प�ढरहनुभएको 
आवाज आइरह्यो । स्वास्थ्य �नकै �चन्ताजनक भइसकेको 
�थयो । �च�कत्सककहा ँ लैजाने प्रयास ग�रयो तर उहाँ जान 
मान्नुभएन । उहाँको हजुरआमाले (उहाकँो टाउको) माया र 
करुणाले काखमा �लनुभयो । उहाकँो मुखमा क�लमाए त़ै�यबा- 

ِ َالٓاِٰلہَ  ُسْوُل �ّٰ ٌد رَّ ُ ُمَحمَّ ّٰ� اِالَّ  जार� भइरहेको अवस्थामा लगभग २२ वषर्का 
मुह़म्मद वसीम अ�ार� �बत्नुभयो ।  ََو اِنَّآ اِلَْیِہ ٰرِجعُْون ِ  اِنَّا ِ�ّٰ

ط  । जब 
महु़ र्म10

1को शवलाई गसु्ल [स्नान] को ला�ग लैजान ला�गयो त 
अचानक अनुहारबाट चादर हट्यो, उहाँको अनुहार गलुाबको फूल 
जसर� फके्रको �थयो । गसु्लप�छ अनुहारको चमकमा झनै वदृ्धी 

                                                             
1 महु़ र्म अथार्त दया ग�रएका । यस संसारबाट ईमानका साथ �बदा 
भइसकेकाहरूको ला�ग इस्लामी प्रचलनमा प्रयोग ग�रन ेशब्द । 
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भयो । �चहानस्थापनप�छ रसूलपे्रमी दाजुभाइहरूले ना’त11

1हरू 
प�ढरहेका �थए । केह� दाजुभाइहरूले �चहानबाट सुगन्ध आएको 
आभाष गरे । केह� �दनप�छ घरका कुन ै सदस्यले सपनामा 
महु़ र्म मुह़म्मद वसीम अ�ार�लाई फूलहरूले सिजएको 
कोठामा  देखेर सोध्नुभयो, "कहा ँ बस्छौ?" उहाँले हातले एउटा 
कोठातफर्  इसारा गद� भन्नुभयो, "यो मेरो घर हो, यहा ँम �नकै 
खुसी छु ।" त्यसप�छ उहाँ एउटा सुसिज्जत ओछ्यानमा 
पल्टनुभयो । महु़ र्मका �पताले प�न सपनामा आफूलाई मुह़म्मद 
वसीम अ�ार�को �चहानको छेउमा दे�ुभयो । अचानक �चहान 
खुल्यो र मरहु़्म मुह़म्मद वसीम अ�ार� �शरमा इमामा तथा 
श�ररमा सेतो कात्रोका साथ बा�हर आउनुभयो । केह� कुराकानी 
गर� �चहानमा फे�र फकर् नुभयो र �चहान बन्द भयो । 

अल्लाह  ََوَجّل  को उहाँप्र�त रह़मत [कृपा] होस ्र उहाकँो नाममा َعّزَ
हाम्रो �हसाब�कताब �बना �मादान होस ्।  

مَ لَّ سَ وَ  ہٖ لِ اٰ وَ ہ ِیْ لَ عَ  ی هللاُ صلَّ  نِ یْ مِ ِیّ اْالَ بِ اِه النَّ بِجَ  نْ یْ ٰامِ   

त ूने इस्लाम �दया त ूने जमाअ़त म� �लया 
त ूकर�म अब कोई �फरता है अ़�त़य्ता तरेा 

                                                             
1 प्यारा नबी  ٖاُهللا �َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ  को प्रशंसामा ले�खएका क�वताहरू । 
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नेपाल� अनुवादः 

तपा�ले इस्लाम �दनभुयो, तपा�ले आफ्ना अनयुायीहरूमा समावेश 
गनुर्भयो 

तपा� कृपावान अ�न �दनभुएको उपहार प�न �फतार् �लनहुुनेछ र ? 

क�ठन उदुर् शब्द र �तनका अथर्: �फरता है – �फतार् हुन्छ, अ�़त़या 
– उपहार 

आला ह़ज़रत  ُهِ  َرْمحَة ٰـّ َعـلَيْه الـل  को उक्त क�वताको व्याख्या: हे अल्लाह 
ّلَ  َوَج  َواٰلِهٖ  का अिन्तम रसूल عَّزَ  �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  ! तपा�  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  ले 
उपहार स्वरूप हामीलाई इस्लाम प्रदान गनुर्भयो । आफ्नो 
जमाअ़तमा [अथार्त अनयुायीहरूमा] समावेश गनुर्भयो । हजुर 
कृपावाला हुनुहुन्छ । के तपा�  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  ले उपहार स्वरूप 
�दनुभएको इस्लाम �दनुभएप�छ फे�र �फतार् प�न �लनुहुनेछ 
होला र ? (कदापी �लनुहुनेछैन)  

د  َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡیب ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى �ّٰ

प्यारा रसूल ملسو هيلع هللا ىلص का ४० ह़द�षहरू अरूसम� पुयार्उनुको महत्व 

आदरणीय अिन्तम नबी  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  को महान भनाई छः "जो 
व्यिक्तले मेरो अनयुायीहरूसम� पयुार्उनको ला�ग धमर्सम्बन्धी 
४० ह़द�षहरू याद गन�छ, अल्लाह  ََوَجّل  ले उसलाई �क़यामतको عَّزَ
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�दनमा आ़�लम [इस्लामी �वद्वान] को पद प्रदान गर� 
उठाउनुहुनेछ र �क़यामतको �दनमा म उसको �सफा�रसकतार् तथा 
सा�ी हुनेछु ।" (Shu’ab-ul-Iman, vol. 2, p. 270, Hadith 1726) उक्त 
महान कथनको तात्पयर् चा�लसओटा ह़द�षहरू मा�नसहरूसम� 
पुयार्उनु हो यद्य�प ती याद नभएप�न । (Ashi’a-tul-Lam’aat, vol. 1, 

p. 186) 

 ْ  لـَحمْ ـاَل ّٰ ـِ ُد هـل  ,उक्त ह़द�षमा वणर्न ग�रएको लाभ प्राप्त गन� �नयतले 
हाम्रा प्यारा नबी ह़ज़रत मुह़म्मद  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا وََسلَّم َصّ�َ  अिन्तम नबी हुन ्
भन्ने �वषयमा ४० वटा ह़द�षहरू प्रस्तुत ग�रन्छ: 

नुबुव्वत समापनसम्बन्धी आस्थाको बारेमा ४० ह़द�षहरू 

प्रकाशमयी महलको अिन्तम इट्टा 
1. म र मभन्दा प�हलाका नबीहरू ـَالم  الـّسَ ِهُم  को उदाहरण त्यो عَـلَـيْـ

व्यिक्तको  जस्तो हो जसले एउटा �नकै सुन्दर घर बनायो तर 
त्यसको एउटा कुनामा एउटा इट्टाको ठाउँ खाल� छो�ड�दयो । 

मान्छेहरू त्यस घरको व�रप�र घुम्न थाले र अचम्म मानेर 
भन्न थाले �क उसले यो [स्थानमा] इट्टा �कन राखेन? उहाँ 

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  ले भन्नुभयो, "म त्यो (अिन्तम) इँटा हँु र 
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नबीहरू ـَالم  الـّسَ ِهُم         ,मध्ये अिन्तम नबी हँु ।" (Bukhari, vol. 2 عَـلَـيْـ

p. 484, Hadith 3535)  

2. उक्त ह़द�षको अक� �ववरणमा यी शब्दहरू प�न छन:् 
"त्यस इट्टाको ठाउँ (लाई भन� वाला) म हँु, म आए ँ त 
नबीहरू       ـَالم  الـّسَ ِهُم  लाई समापन (अथार्त (को शङृ्खला) َعـلَـيْـ
पूरा) ग�रयो ।" (Muslim, p. 966, Hadith 5963) 

ह� वोह क़से्र नबुवु्वत क� �ट आ�ख़र� 
क़ौले शाहे दना ख़ातमलु अिम्बया 

उपरोक्त ह़द�षको व्याख्या: आदरणीय मुफ्ती अह़मद यार 
खान  ُلٰـّهِ  َرْمحَة عَـلَيْه اـل  ले यस ह़द�षको व्याख्यामा ले�ुहुन्छ:  ُاـ بْحٰ ـ س  ّٰـــلَن َوَجّلَ  هل عَّزَ  
! कस्तो स्पष्ट उदाहरण होला, "नुबुव्वत" य�द एक प्रकाशमयी 
महल हो भने आदरणीय नबीहरू (ـَالم  الـّسَ  त्यस महलका (عَـلَـيْـِهُم
प्रकाशमयी इट्टाहरू तथा हाम्रा प्यारा नबी (  َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ ) त्यस 
महलको अिन्तम इट्टा हुनुहुन्छ जसले गदार् त्यस भवनको 
�नमार्ण सम्पन्न भयो । यसबाट थाहा भयो �क हाम्रा प्यारा 
नबी (    اُهللا  َواٰلِهٖ َصّ�َ َيِْه َوَسلَّم �َل ) अिन्तम नबी हुनुहुन्छ । उहा ँ  وَاٰلِهٖ   �َلَيْهِ  اُهللا وََسلَّم َصّ�َ  
को युगमा वा उहाँ  َٖواٰلِه  َيِْه  �َل  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  को युगप�छ कोह� प�न नबी हुने 
छैन । जसर� यस अिन्तम इट्टाबाट महलको बनावट सम्पन्न 
हुनेछ र यसप�छ यसमा कुन ै इट्टाको ला�ग ठाउँ रहनेछैन, 

त्यसर� न ैम (  َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ ) बाट नुबुव्वतको महल सम्पन्न भयो 
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। अब कुन ै प�न नबीको �रक्तता रहेन । स्मरण रहोस ् �क 
आदरणीय ईसा ـالَم  الـّسَ क़यामतको निजक धत�मा फकर्� عَـلَيْـِه नुहुनेछ 
तर उहाँ   ـالَمعَـلَيْـِه الـّسَ  प�हलाका नबी हुन,् प�छका हैनन ्(र) यो इट्टा 
प�हल्य ै ला�गसकेको  छ । साथै, उहाँ अब आफ्नो नबुुव्वतको 
घोषणाको ला�ग (अथार्त आफ्नो नुबुव्वतसँग सम्बिन्धत 
आदेशहरू जार� गनर्को ला�ग) आउनु हुनेछैन बरु हाम्रा प्यारा 
नबी (  َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ ) को अनुयायी भएर आउनुहुनेछ । ख्याल 
रहोस ् �क अिन्तम छोरा त्यो हो जसप�छ कुन ैप�न अरू छोरा 
नजिन्मयोस ् । कान्छा छोरा हुनका ला�ग प�छल्ला सब ै
छोराहरूको �नधन भइसकेको हुन आवश्यक छैन । हाम्रा प्यारा 
नबी (  َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ ) "अिन्तम नबी" हुनुको अथर् यो हो �क उहा ँ  َصّ�َ

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه َوَسلَّم اُهللا  को युगमा तथा उहाँ  َٖواٰلِه  َيِْه  �َل  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  को यगुप�छ कोह� 
नबी जिन्मने छैन । य�द प�हलाको कुन ै नबी यस सांसा�रक 
जीवनमा प्रत्य� रूपमा पनुः आउनुभएमा कुन ैफरक पन� छैन 
। चार नबीहरू ـَالم ّسَ  الـ ِهُم يْـ  अ�हले प�न यसै सांसा�रक जीवनमा عَـلَـ
प्रत्य� रूपमा जी�वत हुनुहुन्छ । दईु जना नबीहरू आदरणीय 
�खज्र तथा आदरणीय इल्यास  َِهم يْـ ـَالم اعَـلَـ ّسَ الـ  धत�मा एवम ्दईु जना 
नबीहरू आदरणीय इद्र�स तथा आदरणीय ई़सा  َـَالم اعَـلَـيْـهِم الـّسَ  
आकाशमा । उहाँहरू ـَالم  الـّسَ  ) को जीवन हाम्रा आदरणीय नबी عَـلَـيْـِهُم َصّ�َ

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه َوَسلَّم اُهللا ) अिन्तम नबी हुनुको �वरुद्धमा छैन । हाम्रा प्यारा नबी 

www.dawateislami.net



सबैभन्दा अिन्तम नबी ملسو هيلع هللا ىلص 
 

32 

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  प्रथम सिृष्ट एवम ् अिन्तम नबी हुनुहुन्छ  । 
(Mir’aat, vol. 8, p. 7) 

"खातमुन-्नबीय्यीन" [नुबुव्वत समापन] को अथर् 
ह़द�ष सङ्ग्रहको प्रख्यात पसु्तक बुखार� शर�फका 
व्याख्याकतार्, मुफ्ती शर�फुल-्ह़क़ अम्जद�  ُة هِ  َرْمحَ عَـلَيْه الـلٰـّ  ले 
भन्नुहुन्छ: "खातुमुन-्न�बय्यीन" को अथर् स्वयम ्हाम्रा प्यारा 
नबी    اُهللا  َواٰلِهٖ َصّ�َ َوَسلَّم �َلَيِْه  ले "अिन्तम नबी" भन्नुभएको छ र यह� अथर् 
सहाबीहरूले बताउनुभयो र यसै दृिष्टकोणमा सम्पूणर् 
अनयुायीहरूको पूणर्रूपले एक मत छ । यसैकारणले य�द कुन ै
व्यिक्तले भन्छ �क "खातमुन-्न�बय्यीन" को अथर् "अिन्तम 
नबी" हो भन्नु केवल जनधारणा हो र यसमा कुन ैउत्कृष्टता 
छैन र यो प्रशंसाको ला�ग प्रयोग गनर् योग्य छैन भने ऊ कुन ैप�न 
शंका �बना स्पष्ट रूपमा का�फर [अथार्त इस्लामी आस्थाह�न 
व्यिक्त] हो । (Nuzha-tul-Qaari, vol. 4, p. 510) 

६ वटा उत्कृष्टताहरू 

3. मलाई 6 कारणले नबीहरू (ـَالم  الـّسَ  मध्ये उत्कृष्टता (عَـلَـيْـِهُم
प्रदान ग�रएको छः 
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क) मलाई जामे' क�लमात12

1 प्रदान ग�रएको छ । 

ख) मलाई रो'ब [भय] द्वारा मदत ग�रएको छ । 

ग) मेरो ला�ग ग़�नमतहरू13

2 ह़लाल [प्रयोग गन� अनुम�त 
प्रदान] ग�रएको छ । 

घ) मेरो ला�ग परैू धत� प�वत्र तथा नमाज पढ्न योग्य ठाउँ 
बनाइएको छ । 

ङ) मलाई सम्पूणर् सिृष्टतफर्  (नबी बनाएर) पठाइएको छ र 

च) नबीहरू (को श्रीङ्खला) लाई मबाट समापन ग�रएको छ । 
(Muslim, p. 210, Hadith 1167) 

प�वत्र ह़द�षको व्याख्या: उक्त प�वत्र ह़द�षमा केवल पाँच वा 
छ वटा खुबीहरूको चचार् गनुर् कुनै सीमा तोक्नका ल�ग  होइन 
। हाम्रा प्यारा नबी    اُهللا  َواٰلِهٖ َصّ�َ َيِْه َوَسلَّم �َل  लाई त अगन्य 
खुबीहरूद्वारा उत्कृष्टता प्रदान ग�रएको छ । "मलाई जामे' 

                                                             
1 बहुव्यापक वचन, सं��प्त शब्दहरू प्रयोग गर� �वस्ततृ �ान प्रदान 
गनर् सक्ने शिक्त ।  
2 धा�मर्क यदु्धमा �वजय प्राप्त गरेप�छ हब� का�फरहरूबाट प्राप्त माल-
सामानहरू । 
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क�लमात प्रदान ग�रएको छ ।" को व्याख्यामा मुफ्ती अह़मद 
यार खान  ُهِ  َرْمحَة َعـلَيْه الـلٰـّ  ले ले�ुहुन्छ: प�वत्र क़ुरआ़नको शब्दहरू 
प�न जामे' छन ्र आदरणीय नबी (  َواٰلِهٖ  َيِْه  �َل  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ ) का आफ्ना 
शब्दहरू प�न �नकै जामे' छन ् �कन�क उहाँको थोरै शब्दहरूमा 
प�न �नकै �वस्ततृ अथर्हरू हुन्छन ्। उदाहरणको ला�ग हेनुर्होस,् 

आदरणीय नबी   (  َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ ) ले भन्नुहुन्छ, "कमर्को प्र�तफल 
�नयतहरूमा �नभर्र हुन्छ ।", "धमर्को वास्त�वकता शभुकामना 
हो ।", "पूणर् आस्थावान ् त्यो हो  जसले बेकार तथा लाभह�न 
वातार्लाप त्या�ग�दन्छ ।" यी वाक्यहरू हेदार् छोटो भएप�न 
�यनीहरूमा पूरै इस्लामी सिम्वधान तथा त�रकतको �वद्या 
[आध्याित्मक �ान] ले भ�रएको छ । 

 "मलाई रो'ब [भय] द्वारा मदत ग�रएको छ ।" को व्याख्यामा 
मुफ्ती ज्यूले प्यारा नबी  َٖواٰلِه  َيِْه  �َل  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  को �नम्न कथन 
व्यक्त गनुर्हुन्छः "जुन शत्रुहरू मसँग युद्ध गन� अ�भप्रायले 
आउँछन, उनीहरू मबाट अ�हले एक म�हनाको बाटोको दरू�मा 
हँुदाहँुदै प�न उनीहरूको मनमा मेरो भय छाउँछ । यद्य�प 
उनीहरूले युद्ध गरे प�न मसँग भय�भत भई गदर्छन ्।" 

"मलाई सम्पूणर् सिृष्टतफर्  (नबी बनाएर) पठाइएको छ ।" को 
व्याख्या गद� मुफ्ती ज्यूले ले�ुभएको छ: सम्पूणर् सिृष्ट चाहे त्यो 
सिजव होस ्वा �निजर्व, �ववेकशील होस ्वा �ववेकह�न सबैमा�थ 
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हाम्रा प्यारा नबी (  َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ ) को नुबुव्वत, हाम्रा प्यारा नबी 
(  َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ ) को आदेशहरू (उनीहरूको अवस्था अनुसार) 
लाग ूग�रएको छ । 

"नबीहरू (को श्रीङ्खला) लाई मबाट समापन ग�रएको छ ।" यसको 
व्याख्यामा मुफ्ती ज्यूले ले�ुभएको छ: म अिन्तम नबी हँु जसमा 
नुबुव्वतको क्रम समाप्त भयो । मेरो युगमा वा मेरो [युग] प�छ कोह� 
प�न नबी हुने छैन । (Mir’aat, vol. 8, pp. 10-11) 

 जुन चार जना नबीहरू: आदरणीय �खज्र, आदरणीय इल्यास, 

आदरणीय इद्र�स तथा आदरणीय ई़सा ـَالم ّسَ  الـ ِهُم يْـ  लाई  عَـلَـ
अ�हलेसम्म प्रत्य� रूपमा लोकान्तरण प्राप्त भएको छैन । �न: 
सन्देह उहाँहरू ـَالم ّسَ  الـ ِهُم يْـ   नबी न ैहुन ्तर सबैभन्दा अिन्तम नबी  عَـلَـ

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  प्रकट हुनुभएप�छ आफूले ल्याउनुभएको 
शर�अ़तलाई सम्पे्रषण गनुर्हुनेछैन । 

म "आ़�क़ब" हँु 

4. मेरा पाचँ नामहरू छन ्। म "मुह़म्मद" हँु, म "अह़मद" हँु, म 
"माह़� (अथार्त मेटाउने वाला)" हँु �कन�क अल्लाह  َّل َوَج  ले عَّزَ
मेरो माध्यमबाट कुफ्र मेटाइ�दनुहुनेछ, म "ह़ा�शर" हँु 
�कन�क मा�नसहरू मेरो पाइलामा (अथार्त �क़यामतको 
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�दनमा मेरो पछाडी)14

1 जम्मा हुनेछन ् र म "आ़�क़ब" हँु । 
(Bukhari, vol. 2, p. 484, Hadith 3532) महान ताबेई़ इमाम 
जोह् र�  ُهِ  َرْمحَة ٰـّ عَـلَيْه الـل  ले भन्नुहुन्छ, "आ़�क़ब [को अथर्] त्यो हो 
जोप�छ कोह� नबी हुने छैन ।" (Muslim, p. 985, Hadith 6107) 

शहे अिम्बया है, ख़ुदा का है प्यारा  
 वोह नबीय� म� सनु लो ! नबी आ�ख़र� है 
महु़म्मद है, अह़मद है, सलु्त़ाने बत़ह़्ा 
वोह न�बय� म� सनु लो ! नबी आ�ख़र� ह� 

सबै नबीहरू ـَالم ِهُم الـّسَ يْـ   का नायक عَـلَـ

5. म रसूलहरू [सन्देष्टाहरू ـَالم ّسَ  الـ ِهُم يْـ  का नायक हँु र यो कुरा [عَـلَـ
गवर्को रूपमा भिन्दन । म सब ैनबीहरू ]ـَالم  الـّسَ ِهُم يْـ ]عَـلَـ  मध्ये 
अिन्तम (अथार्त अिन्तम नबी) हँु र यो कुरा गवर्को रूपमा 
भिन्दन र म सबैभन्दा प�हला �सफा�रस गन� वाला हँु र 
सबैभन्दा प�हला �सफा�रस स्वीकार ग�रएको हँु र यो कुरा 
गवर्को रूपमा भिन्दन । (Daarimi, vol. 1, p. 40, Hadith 49) 

प�वत्र ह़द�षको व्याख्या: उपरोक्त ह़द�षको यो भाग "म 
रसूलहरू [सन्देष्टाहरू ـَالم  الـّسَ ِهُم  का नायक हँु ।" को व्याख्यामा [َعـلَـيْـ
                                                             
1 नजु्हतुल-्क़ार� भाग ४ , पषृ्ठ ५०८ 
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"�मआर्त" [नामक �कताब] मा ले�खएको छ: हाम्रा प्यारा नबी 
(    �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َواٰلِهٖ َصّ�َ ) सबै नबीहरू ـَالم ّسَ  الـ ِهُم يْـ  भन्दा प�हला जन्नत عَـلَـ

[स्वगर्] मा जानुहुनेछ र सब ैनबीहरू ـَالم  الـّسَ ِهُم  وَاٰلِهٖ  उहाँ عَـلَـيْـ  �َلَيْهِ  اُهللا وََسلَّم َصّ�َ  
को प�छप�छ हुनेछन ्। यस अथर्मा हाम्रा प्यारा नबी   َيِْه  �َل  اُهللا  وَاٰلِهٖ َصّ�َ

 क़ाइदलु-्मुसर्ल�न (अथार्त सन्देष्टाहरूका नायक) हुनुहुन्छ । َوَسلَّم
(Mirat, vol. 8, p. 28) 

ख़ातमुन-्न�बय्यीन [सबभैन्दा अिन्तम नबी] 
6. �न:सन्देह अल्लाह  ََوَجّل ्-सामु म त्य�तबेला ख़ातमुन عَّزَ

न�बय्यीन [सबैभन्दा अिन्तम नबी] भनी ले�खएको �थए ँ
जब (आदरणीय) आदम (ـالَم  الـّسَ  आफ्नो [सषृ्ट�को (عَـلَيْـِه
अन्तरालमा] माटोमा मु�छएका �थए । (Al-Ihsan bi Tarteeb 

Sahih Ibn-e-Habban, vol. 8, p. 106, Hadith 6370) 

7. �न:सन्देह म आ�खरुल-्अिम्बया (अथार्त सब ै नबीहरू      
ـَالم ّسَ  الـ ِهُم يْـ ् मा अिन्तम नबी) हँु र मेरो मिस्जद आ�खरुल عَـلَـ
मिस्जद हो । (Muslim, p. 553, Hadith 3376) 

"आ�खरुल ्मिस्जद" को अथर् 
8. उपरोक्त ह़द�षको अक� �ववरणमा यी शब्दहरू छन:् "म 

सब ै नबीहरू [ ِهُم  ـَالم عَـلَـيْـ الـّسَ ] मध्ये अिन्तम नबी हँु र मेरो 
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मिस्जद सम्पूणर् नबीहरू ] ِهُم ـَالم عَـلَـيْـ ]الـّسَ  को मिस्जदहरूमध्ये 
अिन्तम हो ।" (Al-Firdaus, vol. 1, p. 45, Hadith 112) अथार्त 
हाम्रा आदरणीय नबी  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  प�छ न त कोह� नबी 
जिन्मनेछ न कुन ैनबीको अक� मिस्जद बन्नेछ । 

जन्नतमा प्रवेश गन�छौ 
9. हे मा�नसहरू ! �न:सन्देह मप�छ कोह� नबी हुने छैन र 

�तमीहरूप�छ कुन ैउम्मत [अनयुायी] हुने छैन । खबरदार ! 
�तमीहरूले आफ्नो पालनहारको ई़बादत [आराधना] गर, 

पाचँ नमाज़हरू पढ, रमज़ान म�हनाको रोजा [उपवास] राख, 
खुसी मनका साथ आफ्नो धनको ज़कात15

1 देऊ र आफ्नो 
शासकहरूको (उ�चत) आ�ापालना गर । �तमी आफ्नो 
पालनहार  ََوَجّل  को जन्नतमा प्रवेश गन�छौ । (Mu’jam عَّزَ

Kabeer, vol. 8, p. 115, Hadith 7535) 

मप�छ कदापी कोह� नबी हुने छैन 

10. बनी इ्स्राइल वंशमा नबीहरू  ِهُم يْـ ـَالم عَـلَـ الـّسَ  ले शासन गन� 
गनुर्हुन्थ्यो । जब एक नबीको लोकान्तरण हुन्थ्यो त अक� 

                                                             
1  इस्लामी शर�अ़तले तोकेको मात्रा नाघेकाहरूले आफ्नो बढ्न े प्रकारको 
सम्प�ीको २.५% �हसाब गर� वा�षर्क बझुाउनुपन� अ�नवायर् दान । 
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नबी उहाकँो ख�लफा [उ�रा�धकार�] हुन्थे । (तर याद राख !) 
मप�छ कदापी कोह� नबी हुने छैन, हो ! �नकट भ�वष्यमा 
ख�लफाहरू हुनेछन ्र प्रचरु मात्रामा हुनेछन ्। (Bukhari, vol. 

2, p. 461, Hadith 3455) 

उपरोक्त ह़द�षको व्याख्या: अथार्त न त मेरो समयमा अरू 
कोह� नबी छ जो मेरो उपस्थी�तमै मेरो ख�लफा होस ्जस्तो �क 
जब मूसा ـالَم  الـّسَ  धमर् ग्रन्थ तौरेत प्राप्त गनर्का ला�ग त़ूर عَـلَيْـِه
पहाडमा जानुभएको �थयो, आदरणीय मूसा ـالَم  الـّسَ  को عَـلَيْـِه
उपिस्थ�तमा न ैआदरणीय हारून ـالَم  الـّسَ  केह� �दनको ला�ग عَـلَيْـِه
अस्थायी ख�लफा हुनुभएको �थयो । अनी न त मप�छ कोह� 
नबी हुनेछ जो मेरो स्थायी ख�लफा होस ् । त्यसैले मेरा धमर्का 
राजाहरू मेरा ख�लफाहरू हुन ् र वल�हरू तथा इस्लामी 
�वद्वानहरू भने मेरा आध्याित्मक ख�लफाहरू हुन ्। (Mirat, vol. 

5, p. 346) 

11. नुबुव्वतबाट �बशारतहरू [शुभ समाचारहरू] बाहेक केह� 
बाकँ� रहेन । सहाबीहरू  َعَنُْهم اهللاُ  َریِض  ले प्रश्न गरे, "हे अल्लाह 
َوَجّلَ   َواٰلِهٖ  का अिन्तम रसूल عَّزَ  �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  ! �बशारतहरू के 
हुन?्" उहाँ  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  ले उ�र �दनुभयो, "राम्रा राम्रा 
सपनाहरू !" (Bukhari, vol. 4, p. 404, Hadith 6990) 
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12. मप�छ नुबुव्वतबाट �बशारतहरूबाहेक केह� प�न बाकँ� 
रहनेछैन, (अथार्त) राम्रा सपनाहरू जुन मा�नसले आफ� ले 
दे�ेछ वा उसको ला�ग अरूलाई देखाइनेछ । (Musnad Imam 

Ahmad Bin Hanbal, vol. 9, p. 450, Hadith 25031) 

13. �न:सन्देह �रसालत तथा नबुुव्वत समाप्त भयो, अब मप�छ 
न कोह� रसूल हुनेछ, न कोह� नबी हुनेछ । (Tirmizi, vol. 4,      
p. 121, Hadith 2279) 

14. म मुह़म्मद हँु, म अह़मद हँु, म कृपाको नबी हँु, म तौबा 
[प्रायिस्च�] को नबी हँु, म अिन्तम नबी हँु, म ह़ा�शर हँु16

1, म 
िजहादहरूको [धा�मर्क संघषर्हरूको] नबी हँु । (Shamail-e-

Tirmizi, p. 215, Hadith 361; Fatawa Razawiyyah, vol. 15, p. 657) 

उनके हर नामो �नस्बत पे नामी दरुूद 
उनके हर वक़्तो हालत पे लाखो सलाम 

(Hada`iq-e-Bakhshish) 

15. म अह़मद हँु, मुह़म्मद हँु तथा मुक़फ़्फ़ा हँु । (Mu’jam Awsat, 

vol. 1, p. 622, Hadith 2280) 

                                                             
1 “ह़ा�शर” को बारेमा �वस्ततृ जानकार� मा�थ उल्ले�खत ह़द�ष ४ मा 
छ । 
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"मुक़फ़्फ़ा" को अथर् ٰاِخُراْالَْنبِیَاء अथार्त “सब ै नबीहरूमा 
अिन्तम नबी” हो । (Al-Istizkaar li Ibn-e-‘Abdil Bir, vol. 2, p. 

362) 

16. हामी युगमा सबैभन्दा अिन्तम र �क़यामतमा सवर्प्रथम ह� । 
(Bukhari, vol. 1, p. 303, Hadith 876) 

सवर्प्रथम स्वगर्मा जाने अनुयायी 
ह़द�ष सङ्ग्रहको प्र�सद्ध पसु्तक मुिस्लम शर�फका 
व्याख्याकतार् आदरणीय इमाम नववी  ُة هِ  َرْمحَ ٰـّ َعـلَيْه الـل  ले उपरोक्त 
ह़द�षको व्याख्यामा ले�ुहुन्छ: इस्लामी �वद्वानहरूको भनाइ 
छ �क यस ह़द�षको अथर् यो हो �क संसारमा आगमनको 
सन्दभर्मा हामी अिन्तम ह� भने उत्कृष्टता तथा जन्नतमा प्रवेश 
गन� सन्दभर्मा हामी सवर्प्रथम ह� । अथार्त यो अनुयायी प�छल्ला 
सब ैअनयुायीहरूभन्दा प�हला जन्नतमा प्रवेश हुनेछ । (Sharh-e-

Muslim-lil-Nawavi, vol. 6, p. 142) 

17. हामी संसारमा सबैभन्दा प�छ [आएका छ�] र �क़यामतको 
�दन सबैभन्दा प�हला हुनेछ�, जसको �नणर्य �क़यामतको 
�दन सबैभन्दा प�हला हुनेछ । (Muslim, p. 332, Hadith 1982) 

खुबीहरूले भ�रएका सं��प्त कुरा 
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18. महान अल्लाहले मेरो ला�ग इिख्तस़ारको खुबी प्रदान 

गनुर्भयो त हामी सबैभन्दा अिन्तम र �क़यामतको �दनमा 
सवर्प्रथम ह� । (Daarimi, vol. 1, p. 42, Hadith 54, summarised) 

प�वत्र ह़�दषको यस भाग "इिख्तस़ारको खुबी प्रदान 
गनुर्भयो" को एउटा अथर् यो हो �क मलाई खुबीहरूले 
भ�रएका सं��प्त कुरा गन� शिक्त प्रदान गनुर्भयो �क 
शब्दहरू थोरै भएप�न अथर्हरू भने बहुव्यापक होस ्  । 
(Fatawa Razawiyyah, vol. 30, p. 210) 

19. �न:सन्देह मलाई कृपाको नद� खोल्ने वाला तथा नुबुव्वत र 
�रसालत समाप्त गन� वाला बनाई पठाइयो । (Shu’ab-ul-

Iman, vol. 4, p. 308, Hadith 5202; Fatawa Razawiyyah, vol. 15, 
p. 661) 

20. मेरो सषृ्ट� सब ैनबीहरू (ـَالم ّسَ  الـ ِهُم يْـ  भन्दा प�हला भयो र (عَـلَـ
[मलाई] सबैभन्दा प�छ [संसारमा] पठाइयो । (Musnad Al-

Shamiyeen, vol. 4, p. 34, Hadith 2662) 

21. म अिन्तम नबी हँु र �तमीहरू अिन्तम अनयुायी हौ । (Ibn-e-

Majah, vol. 4, p. 404, Hadith 4077) 

सबै नबीहरू ـَالم ِهُم الـّسَ يْـ  भन्दा उत्कृष्ट हुनुको कारण (व�ृान्त) عَـلَـ
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आदरणीय सह्ल ् �बन स़ा�लह् हम्दानी  ُة هِ  َرْمحَ ٰـّ عَـلَيْه الـل  ले आदरणीय 
इमाम बा�क़र  ُة هِ  َرْمحَ ٰـّ َعـلَيْه الـل  लाई सोध्नुभयोः "हाम्रा आदरणीय नबी 

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  त सब ैनबीहरू ـَالم  الـّسَ ِهُم يْـ  भन्दा प�छ पठाइनुभयो عَـلَـ
तर प�न उहाँ    َواٰلِهٖ َصّ�َ  �َلَيِْه َوَسلَّم اُهللا  लाई सब ैनबीहरू ـَالم ّسَ  الـ ِهُم  भन्दा عَـلَـيْـ
बढ� उत्कृष्टता तथा उच्च शे्रणी कसर� प्राप्त भयो?" इमाम 
बा�क़र  ُة هِ  َرْمحَ عَـلَيْه الـلٰـّ  ले उ�र �दनुभयोः "जब अल्लाह  ََوَجّل  ले عَّزَ
�मस़ाक़को �दन (अथार्त वाचाको �दन) मा मा�नसहरूको ढाडबाट 
उनीहरूको सन्तानहरू �नकाल्नुभयो र उनीहरूलाई स्वयम ्
उनीहरूकै शा�ी बनाई भन्नुभयो, "के म �तमीहरूको पालनहार 
होइन?", सबैभन्दा प�हला हाम्रा प्यारा नबी  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  ले ‘بَٰلی’ 
अथार्त "हो, �कन नहुन"ु भन्नुभयो । यसै कारणले हाम्रा प्यारा नबी 

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  लाई सब ैनबीहरूـَالم  الـّسَ  मा उत्कृष्टता तथा उच्च عَـلَـيْـِهُم
शे्रणी प्राप्त भयो, जब�क उहाँ  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  लाई संसारमा सब ै
नबीहरू ـَالم  الـّسَ  .भन्दा प�छ पठाइयो । (Khasais-e-Kubra, vol. 1, p عَـلَـيْـِهُم
7) 

क़रन� बदल� रसलू� क� होती रह� 
चांद बदल� का �नकला हमारा नबी 
क्या ख़बर �कतने तारे �खले छुप गए 

पर न डूबे न डूबा हमारा नबी  
(Hada`iq-e-Bakhshish) 

د  َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡیب ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى �ّٰ
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22. सारा नबीहरू  ِـالَم ُم َعـلَيْـه الـّسَ  मा सबैभन्दा प�हलो नबी 
(आदरणीय) आदम (ـالَم  الـّسَ  हुनुहुन्छ र सबैभन्दा अिन्तम (عَـلَيْـِه
नबी (आदरणीय) मुह़म्मद (  َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ ) हुनुहुन्छ । (Al-

Awail-lil-Tabrani, p. 39, Hadith 13) 

23. ‘ نَبِیٌّ لََکاَن ُعَمَرْبَن اْلَخطَّابِ لَْو َکاَن بَْعِدْی  ’ अथार्त य�द मप�छ कोह� 
नबी हुन्थ्यो भने उ़मर हुन्थे । (Tirmizi, vol. 5, p. 385,       

Hadith 3706) 

प�वत्र ह़द�षको व्याख्या: इमाम अह़मद रज़ा खान  ُهِ  َرْمحَة عَـلَيْه الـلٰـّ  
ले उपरोक्त ह़द�षको व्याख्यामा व्यक्त गनर्हुन्छ: अथार्त 
ह़ज़रत उ़मर (  ُ  اهللّٰ نْهُ ـ عَ َریِضَ ) को प्रकृ�त यस्तो प�रपूणर् �थयो �क 
य�द नबुुव्वतको ढोका बन्द नभएको भए केवल अल्लाह 
ّلَ  َوَج  को कृपाबाट उहाँ नबी हुन सक्नुहुन्थ्यो �कनभने عَّزَ
आफ्नो व्यिक्तगत गणुको आधारमा भने कोह� प�न 
नुबुव्वतको योग्य  छैन । (Fatawa Razawiyyah, vol. 29, p. 373) 

24. अबू बक्र [  ُ  اهللّٰ نْهُ ـ عَ َریِضَ ] नबीहरू (तथा रसूलहरू) [ـَالم ّسَ  الـ ِهُم  [عَـلَـيْـ
बाहेक सम्पूणर् मा�नसहरूभन्दा उ�म हुनुहुन्छ । (Al-Kamil li 

Ibn-e-‘Adi, vol. 6, p. 484) 

३० झूटा नबीहरू  

25. �नकट भ�वष्यमा मेरो अनयुायीमा ३० कज़्ज़ाब (अथार्त 
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�नकै ठूला झटूा) हुनेछन ्। उनीहरूमध्ये हरेकले स�च्नेछ �क 
ऊ नबी हो जब �क म ख़ातमुन-्नबीय्यीन ्(अथार्त अिन्तम 
नबी) हँु र मप�छ कोह� नबी हुने छैन । (Abu Dawood, vol. 4, 

p. 132, Hadith 4252) 

उपरोक्त ह़द�षको व्याख्या 
आदरणीय मुफ्ती अह़मद यार खान ةُ  هِ  َرْمحَ عَـلَيْه الـلٰـّ  ले यस प�वत्र 
ह़द�षको व्याख्यामा ले�ुहुन्छ: यी ३० झटूा नबीहरू ती हुन ्
जसलाई मा�नसहरूले नबी मा�नहाले र �यनीहरूको �वकृ�त प�न 
फै�लहाल्यो । नबी भएको झुटो दाबी गन�हरूको दोश्रो प्रकार 
जसलाई कसैले मानेनन,् जो वा�हयात कुरा गर� मरे, यस्ता त 
�नकै धेरै छन ्। 

(मुफ्ती ज्यूले थप वणर्न गनुर्हुन्छ:) स्पष्ट भयो �क "ख़ातमुन-्

नबीय्यीन" को अथर् अिन्तम नबी हो अथार्त उहाकँो यूगमा तथा 
उहापँ�छ कोह� नबी हुने छैन । "ख़ातमुन-्नबीय्यीन" को यस 
अथर्मा सम्पूणर् अनयुायीहरूको एकमत छ । जसले यसको अथर् 
"अिन्तम नबी" नभई वास्त�वक नबी हो भनेर भन्छ, त्यो का�फर 
[अथार्त इस्लामी आस्थाह�न व्यिक्त] हो । (Mirat, vol. 7, pp. 

219-220) 
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26. मेरो अनयुायीमा कज़्ज़ाब ् तथा दज्जाल ् (�नकै झटूा तथा 
धोकेबाजहरू) हुनेछन ् (र) �तनीहरूमध्ये चार जना 
म�हलाहरू प�न हुनेछन ्र म अिन्तम नबी हँु, मप�छ कोह� 
नबी हुने छैन । (Mu’jam Kabeer, vol. 3, p. 169, Hadith 3026) 

मौला अल� ۡـَکـِريۡم َهـُه ال ُه َوۡجـ ٰـّ َم الـل  को भव्य म�हमा کَـّرَ
27. हाम्रा आदरणीय नबी  َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  तबूक यदु्धतफर्  जानहुुने 

बेलामा ह़ज़रत अ़ल�  ُ  اهللّٰ نْهُ ـ عَ َریِضَ  लाई मद�ना शर�फमा 
छोड्नुभयो । उहाँ [अ़ल�  ُ  اهللّٰ نْهُ ـ عَ َریِضَ ] ले नम्रतापूवर्क भन्नुभयोः 
"हे अल्लाह  ََوَجّل  َواٰلِهٖ  को रसूल عَّزَ َيِْه  �َل  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  ! मलाई म�हलाहरू र 
बच्चाहरूमा छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ ।" [उहाँ  َٖواٰلِه  َيِْه  �َل  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  ले] 
भन्नुभयोः "के �तमी यसमा खुसी छैनौ �क �तमी यहा ँमेरो 
प्र�त�न�धत्वमा यसर� रहनेछौ जसर� जब मूसा (ـالَم  الـّسَ  (عَـلَيْـِه
आफ्नो पालनहार अल्लाह  ََوَجّل  सँग कुराकानी गनर्को عَّزَ
ला�ग [तूर नामक पहाडमा] जानुभयो त हारून (ـالَم ّسَ  الـ  (عَـلَيْـِه
लाई आफ्नो प्र�त�न�धत्वमा छोडेर जानुभएको �थयो, हो यो 
फरक छ �क हारून (ـالَم  الـّسَ  नबी हुनुहुन्थ्यो, [जब �क] (عَـلَيْـِه
जबबाट म नबी भएँ, अब अरू कसैको ला�ग नुबुव्वत छैन 
। (Muslim, p. 1006, Hadith 6218; Tirmizi, vol. 5, p. 407, Hadith 
3745) 
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उपरोक्त ह़द�षको व्याख्या 
ह़द�ष सङ्ग्रहको प्र�सद्ध पुस्तक बुखार� श�रफको 
व्याख्याकतार् आदरणीय मुफ्ती शर�फुल ् ह़क़् अम्जद�      

هِ  َرْمحَةُ  ٰـّ عَـلَيْه الـل  ले भन्नुहुन्छ, "जब आदरणीय मूसा (ـالَم ّسَ  الـ  (عَـلَيْـِه
तूर नामक पहाडमा तौरात ग्रन्थ प्राप्त गनर्का ला�ग जान 
लाग्नुभयो त आदरणीय हारून (ـالَم  الـّسَ  लाई अस्थायी (عَـلَيْـِه
रूपमा आफू फ�कर् ने बेला सम्मका ला�ग आफ्नो नायब 
बनाउनुभएको �थयो जुन उहाँ [मूसा ـالَم  الـّسَ फ�कर् [عَـلَيْـِه एर 
आउनुभएप�छ स�कयो । यस उदाहरणले स्पष्ट पा�र�दयो 
�क आदरणीय नबी ह़ज़रत मुह़म्मद    اُهللا  َواٰلِهٖ َصّ�َ َيِْه َوَسلَّم �َل  ले 
आदरणीय अ़ल� ۡـَکـِريۡم  ال َهـُه  َوۡجـ ُه ٰـّ  الـل َم ـّرَ लाई तबूकबाट फ�कर् کَ एर 
आउने बेलासम्मका ला�ग अस्थायी रूपमा आफ्नो नायब 
बनाउनुभएको �थयो (र) यो प्र�त�न�धत्व प�न 
व्यवस्थापनको मा�मलाहरूसम्म मात्र सी�मत �थयो । 
(Nuzha-tul-Qaari, vol. 4, p. 602) 

28. अ़ल� [ۡـَکـِريۡم  ال  َوۡجـهَـُه ُه ٰـّ  الـل َم  �को नाता] मसँग यसर� छ जसर کَـّرَ
मूसासँग हारून [ ِهمَ  ـَالم اعَـلَـيْـ الـّسَ ] को (�कन�क भाइ प�न 
हुनुहुन्छ र प्र�त�न�ध प�न) तर ‘ َْال نَبِیَّ بَْعِدی’ अथार्त मप�छ 
कोह� नबी हुनेछैन । (Tareekh-e-Baghdad, vol. 7, p. 463) 
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29. म मुह़म्मद, नबीए उम्मी (अथार्त संसारमा कसैबाट 
नपढ�कन �ान प्राप्त भएका नबी) हँु (यसलाई �तन पटक 
भन्नुभयो) र ‘ َْال نَبِیَّ بَْعِدی’ मप�छ कोह� नबी हुनेछैन । (मुस्नदे 
इमाम अह़मद भाग २ पषृ्ठ ६६६ ह़द�ष ७०००) 

30. मैले जे चाँहे, अल्लाह  ََوَجّل  ले मलाई प्रदान गनुर्भयो तर  عَّزَ
मलाई यो भ�नयो �क �तमीप�छ कोह� नबी हुनेछैन । (Al-

Sunnah li Ibn-e-Abi ‘Asim, p. 303, Hadith 1348) 

ऐ ख़त्मे रुसलू, मक्क� मदनी 
कौनेन म� तमु सा कोई नह� ं

नेपाल� अनुवाद: 
हे सब ैरसलूहरूमा अिन्तम रसलू, मक्क�, मदनी  

दबु ैलोकमा तपा�जस्तो कोह� छैन  

�तमीले सत्य बोल्यौ 
31. �चहानमा फ�रश्ताहरूले मतृकलाई सोध्नेछन:् "तेरो 

पालनहार को हो? तरेो धमर् कुन हो? र तरेो नबी को हो?" 
उसले भन्नेछः "मेरो पालनहार अल्लाह हो जसको कोह� 
साझेदार छैन र मेरो धमर् इस्लाम हो अ�न मेरा नबी 
(आदरणीय) मुह़म्मद (    اُهللا  َواٰلِهٖ َصّ�َ َوَسلَّم �َلَيِْه ) हुन ्र उहाँ सबैभन्दा 
अिन्तम नबी हुनुहुन्छ ।" फ�रश्ताहरूले भन्नेछन:् "�तमीले 
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सत्य बोल्यौ ।" (Zikr Al-Maut ma’ Mausu’ah lil Imam Ibn Abi 

Al-Dunya, vol. 5, p. 474, Hadith 254; Sharh-us-Sudoor (Urdu) p. 
130 summarised) 

एउटा सपनाको व्याख्या 
32. आदरणीय इब्ने िज़म्ल  ُ  اهللّٰ نْهُ ـ عَ َریِضَ  को सपनाको व्याख्या गद� 

भन्नुभयोः "रह्यो त्यो ऊँटनी जसलाई �तमीले सपनामा 
देख्यौ र यो �क मैले त्यसलाई चलाईरहेको छु, त्यसको अथर् 
�क़यामत हो, न मप�छ कोह� नबी हुनेछ र न मेरो 
अनयुायीप�छ कुन ै अनयुायी हुनेछन ् ।" (Dalaail-un-

Nubuwwah-lil-Bayhaqi, vol. 7, p. 38) 

उनीहरूको अगा�ड प्रकाश दौ�डरहेको हुनेछ  

33. �न:सन्देह �क़यामतको �दनमा अल्लाह ََوَجّل  ले अरूहरूभन्दा عَّزَ
प�हला (आदरणीय) नूह़ (ـالَم  الـّسَ  तथा उहाँको समूहलाई (عَـلَيْـِه
बोलाएर भन्नुहुनेछः "�तमीहरूले नूह़लाई के उ�र �दयौ?" 
उनीहरूले भन्नेछन:् "नूह़ (ـالَم ّسَ  الـ  ले हामीलाई न तपा�को (عَـلَيْـِه
तफर्  बोलाउनुभयो, न तपा�को आदेश पुयार्उनुभयो, न कुन ै
मागर्दशर्न गनुर्भयो, न त गनुर्पन� वा नगनुर्पन� भनी कुन ै
आदेश सुनाउनुभयो ।" आदरणीय नूह़ (ـالَم  الـّسَ  ले (عَـلَيْـِه
भन्नुहुनेछः "हे अल्लाह  ََوَجّل  मैले �यनीहरूलाई [सत्य َعّزَ
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मागर्तफर् ] यस प्रकारले बोलाएको �थएँ �क जसको खबर 
एकप�छ अक� गद� सब ै अ�घल्ला तथा प�छल्लाहरूमा 
फै�लयो, यहाँसम्म �क (त्यो खबर) सबैभन्दा अिन्तम नबी 

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  (आदरणीय) अह़मद (  َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ ) सम्म 
पुग्यो । उहाहँरूले त्यसलाई ले�ुभयो तथा पढ्नभुयो 
(अथार्त प�वत्र क़ुरआनमा त्यसको बयान भयो जसलाई 
ले�खयो तथा प�ढयो) र त्यसमा�थ आस्था रा�ुभयो अ�न 
त्यसको पुिष्ट गनुर्भयो ।" अल्लाह َوَجّلَ   عَّزَ  ले भन्नुहुनेछः 
"अह़मद (  َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ ) र अह़मद [  َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ ] को 
अनयुायीहरूलाई बोलाऊ ।" प्यारा नबी तथा उहाकँो 
अनयुायीहरू यस्तो अवस्थामा अल्लाहको दरबारमा 
उपिस्थत हुनेछन ्�क उनीहरूको अगा�ड प्रकाश दौ�डरहेको 
हुनेछ । उनीहरूले नूह़ (ـالَم  الـّسَ  को गवाह� �दनेछन ्(अथार्त (عَـلَيْـِه
पुिष्ट गन�छन)् । (Al-Mustadrak, vol. 3, p. 415, Hadith 4066; 

Fatawa Razawiyyah, vol. 15, p. 690) 

�क़यामतको �दनमा सबलेै अिन्तम नबी भन्नेछन ् 

34. अ�घल्ला तथा प�छल्ला [सब]ै ले मसम� उपिस्थत भई 
भन्नेछन,् "महोदय, तपा� अल्लाहको रसूल [सन्देष्टा] तथा 
ख़ातमुल-्अिम्बया अथार्त अिन्तम नबी हुनुहुन्छ, हाम्रो 
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�सफा�रस गनुर्होस ् ।" (Bukhari, vol. 3, p. 260, Hadith 4712, 

summarised) 

 یَا نَبِیَّ اْلُھٰدی َسَالٌم َعلَْیک  َسَالٌم َعلَْیک یَا َشِفْیَع اْلَوٰری

 َسیَِّد اْالَْصِفیاء َسَالٌم َعلَْیک  َسَالٌم َعلَْیک اْالْنبِیَاءَخاتََم 

य�द मुह़म्मद नहुने भए मलेै �तम्रो सिृष्ट गन� �थएन 

35. जब (आदरणीय) आदम (ـالَم  الـّسَ  बाट इिज्तहाद� गल्ती (عَـلَيْـِه
[पापह�न गल्ती] भयो, उहाँ [ـالَم ّسَ  الـ ले अशर्तफर् [عَـلَيْـِه  आफ्नो 
पावन �शर उठाउनुभयो र अल्लाह َوَجّلَ    सम� भन्नुभयोः عَّزَ
"हे अल्लाह َّل َوَج ) तपा�लाई मुह़म्मद ! عَّزَ  َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ ) को 
नाममा �बन्ती मलाई �मादान गर ।" अल्लाह  ََوَجّل  ले عَّزَ
भन्नुभयोः "हे आदम ! �तमीले मुह़म्मद    �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َواٰلِهٖ َصّ�َ  लाई 
कसर� �चन्यौ जब �क मैले अ�हलेसम्म उसको सिृष्ट 
गरेको छैन?" आदरणीय आदम ـالَم  الـّسَ  ले भन्नुभयोः "हे عَـلَيْـِه
अल्लाह  ََوَجّل  जब हजुरले मलाई आफ्नो शिक्तबाट ! َعّزَ
बनाउनुभयो, मैले �शर उठाएर हेदार् अशर्को स्तम्भहरूमा   
‘ ِ َالٓاِٰلہَ اِالَّ  ُسْوُل �ّٰ ٌد رَّ ُ ُمَحمَّ ّٰ� ’ ले�खएको देख� । मैले बु�झहाले �क 
तपा�ले उहाँकै  नाम आफ्नो प�वत्र नामको साथमा समावेश 
गनुर्भएकोहोला जो तपा�लाई सारा संसार भन्दा धेरै प्यारो 
छ र तपा�को दरबारमा उहाकँो �नकै ठूलो प्र�तष्ठा छ ।" 
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अल्लाह َوَجّلَ    ले भन्नुभयोः "हे आदम  ! �तमीले सत्य भन्यौ । عَّزَ
�न:सन्देह ऊ मलाई सारा संसारभन्दा धेरै प्यारो छ । जब 
�तमीले उसको माध्यमबाट माग्यौ, मैले �तमीलाई �मा 
ग�र�दएँ । ‘ ٌَد َما َخلَْقتُک  अथार्त अ�न य�द मुह़म्मद ’َولَْوَال ُمَحمَّ

नुहने भए मैले �तम्रो सिृष्ट गन� �थएन ।"17

1  त़बरानीको 
�ववरणमा भने यसै ह़�दषमा �नम्न थप कुराहरू छन:् र 
ऊ �तम्रो सन्तानहरूमा सबैभन्दा अिन्तम नबी हो र उसको 
अनयुायीहरू �तम्रो सन्तानमा सबैभन्दा अिन्तम अनयुायी 
हुन ्। (Mu’jam Sagheer Juzz Saani, p. 82; Fatawa Razawiyyah,       

vol. 15, p. 633) 

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 

د  َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡیب ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى �ّٰ

36. जब आदरणीय आदम (ـالَم ّسَ  الـ  जन्नतबाट भारतमा (عَـلَيْـِه
अवतरण गनुर्भयो, व्याकुल हुनुभयो । [फ�रश्ताहरूका 
सरदार] िजब्रीलले उ�त्रएर अज़ान �दनुभयो । जब 
[अज़ानमा प्यारा नबी ह़ज़रत मुह़म्मद  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا لَّم َصّ�َ َوَس  
को] प�वत्र नाम आयो, आदरणीय आदम (ـالَم ّسَ  الـ  ले प्रश्न (عَـلَيْـِه

                                                             
1 Al-Mustadrak, vol. 3, p. 517, Hadith 4286 

www.dawateislami.net



सबैभन्दा अिन्तम नबी ملسو هيلع هللا ىلص 

 

53 

गनुर्भयोः "मुह़म्मद (  َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ ) को हुनुहुन्छ?" 
[आदरणीय िजब्रीलـالَم ّسَ  الـ  ले] उ�र �दनुभयोः "तपा�को عَـلَيْـِه
सन्तानमा सबैभन्दा अिन्तम नबी ।" (Ibn-e-‘Asakir, vol. 7,    

p. 437; Fatawa Razawiyyah, vol. 15, p. 640) 

प�वत्र तौरेतमा चचार् 
37. जब (आदरणीय) मूसा (क�लमुल्लाह ـالَم  الـّسَ  मा�थ प�वत्र (عَـلَيْـِه

तौरेत अवतरण भयो, उहाـالَँم  الـّسَ  ले त्यसलाई पढ्नुभयो । عَـلَيْـِه
त्यसमा यस अनुयायीको चचार् पाउनुभयो । अल्लाह  ََوَجّل  عَّزَ
सम� अनुरोध गनुर्भयोः "हे  मेरो पालनहार ! मैले यसमा एक 
अनुयायी [को चचार्] पाउँछु जो युगमा सबैभन्दा अिन्तममा 
तथा म�हमामा सवर्प्रथम छन ्। �तनीहरूलाई मेरो अनुयायी 
बनाइ�दनुहोस ्।" अल्लाह ََوَجّل  ) ले भन्नुभयोः "यो अह़मद عَّزَ َصّ�َ

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه َوَسلَّم اُهللا ) को अनुयायी हो ।" (Dalail-un-Nubuwwah li Abi 

Nuai’m, p. 33, Hadith 31; Fatawa Razawiyyah, vol. 15, p. 633) 

�कताबे ह़ज़रते मसूा म� वस्फ़ ह� उन के 
�कताबे ईस़ा म� उन के फ़साने आए ह� 

उन्ह�ं क� ना’त के नग़मे ज़बरू से सनु लो 
ज़बाने क़ुर ्आं पे उन के तराने आए ह� 

 (Samanay Bakhshish, p. 125) 
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सबैभन्दा प�हलो र सबभैन्दा अिन्तम  

38. जब अल्लाह ََوَجّل    ले (आदरणीय) आदम (स़फ�य्यलु्लाह عَّزَ
ـالَم  الـّسَ  को सिृष्ट गनुर्भयो र उहाँलाई उहाँका छोराहरू (عَـلَيْـِه
देखाइयो । उहाँले उनीहरूलाई एकअकार्को उत्कृष्टता र 
शे्रणीको सन्दभर्मा हेनुर्भयो । उनीहरूको अिन्तममा �नकै 
उच्च तथा उज्यालो प्रकाश दे�ुभएर अल्लाह َوَجّلَ    �सम عَّزَ
प्रश्न गनुर्भयोः "हे अल्लाह   ََوَجّل عَّزَ ! उहाँ को हुनुहुन्छ?" 
[अल्लाह َّل َوَج  "ले] उ�र �दनुभयोः "ऊ �तम्रो छोरा "अह़मद عَّزَ
(  َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ ) हो, ऊ न ैप�हलो हो र ऊ न ैअिन्तम हो अनी 
ऊ न ैसबैभन्दा प�हलो �सफा�रसकतार् हो र सबैभन्दा प�हला 
�सफा�रस स्वीकृत वाला ऊ नै हो ।" (Dalail-un-Nubuwwah-

lil-Bayhaqi, vol. 5, p. 483; Kanz-ul-Ummal, vol. 11, p. 197, 
Hadith 32053; Fatawa Razawiyyah, vol. 15, p. 634) 

ज़ात हुई इिन्तख़ाब वस्फ़ हुए ला जवाब 
नाम हुवा मसु्त़फ़ा तमु पे करोर� दरुूद 

प�हलो तथा अिन्तम नबी  
39. आदरणीय अबू हुरैरा  ُ  اهللّٰ نْهُ ـ عَ َریِضَ   ले भन्नुहुन्छः "(मे'राजको 

रातमा) अल्लाह  ََوَجّل  َواٰلِهٖ  का रसूल َعّزَ  �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  ले 
गगनहरूमा आदरणीय नबीहरू ـَالم ّسَ  الـ ِهُم  ,लाइ भेट्नुभयो عَـلَـيْـ
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सबैले अल्लाह  ََوَجّل  को स्तु�त वणर्न गनुर्भयो । अन्त्यमा عَّزَ
सबैभन्दा अिन्तम नबी ह़ज़रत मुह़म्मद  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  ले 
भन्नुभयो: तपा�हरू सबैले अल्लाह  ََوَجّل  को स्तु�त वणर्न عَّزَ
ग�रसक्नुभयो, अब मैले वणर्न गछुर् ः "सब ैप्रशंसाहरू महान 
अल्लाहको ला�ग जसले मलाई सारा ब्रह्माण्डको ला�ग कृपा 
बनाएर पठाउनुभयो र सबैलाई खुसीको खबर तथा डर 
सुनाउने वाला बनाएर पठाउनुभयो एवम ् ममा�थ प�वत्र 
क़ुर ्आन अवतरण गनुर्भयो जसमा हरेक �चजको स्पष्ट 
वणर्न छ र सारा अनयुायीहरू जुन मा�नसहरूमा जा�हर 
भए तीमध्ये सबैभन्दा उ�म मेरो अनुयायीलाई 
बनाउनुभयो । �यनीहरूलाई न ैप�हलो तथा �यनीहरूलाई नै 
अिन्तम बनाउनुभयो र मेरो ला�ग मेरो चचार् उच्च गनुर्भयो 
र मबाट नुबुव्वतको सुरुवात गनुर्भयो र ममा न ै नुबुव्वत 
सम्पन्न गनुर्भयो ।" यो सुनेर आदरणीय इब्राह�म 
ख़ल�लुल्लाह ـالَم ّسَ  الـ ै ले सब عَـلَيْـِه नबीहरू  ِه ـالَم ُم عَـلَيْـ الـّسَ  लाई 
भन्नुभयोः "यी कुराहरूको कारणले मुह़म्मद  َٖواٰلِه  َيِْه  �َل  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  

�तमीहरू सबैभन्दा उत्कृष्ट हुनुहुन्छ ।" त्यसप�छ हाम्रा 
आदरणीय नबी  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  �सद्रतुल-मुन्तहातफर्  प्रस्थान 
गनुर्भयो । त्यसप�छ अल्लाह ٰتعاىل ले उहाँ  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  सँग 
कुराकानी गनुर्भयो र यो प�न भन्नुभयोः "मैले �तमीलाई सब ै
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नबीहरूभन्दा प�हला सिृष्ट गर� र सबैभन्दा प�छ पठाए ँ
अ�न �तमीलाई फात�े तथा ख़ातम (खोल्ने वाला तथा 
सबैभन्दा अिन्तम) बनाए ँ।" (Tafseer Tabri, vol. 8, pp. 9-11,      

Hadith 22021; Fatawa Razawiyyah, vol. 15, p. 637) 

तमु हो अव्वल, तमु हो आ�ख़र, तमु हो बा�त़न, तमु हो ज़ा�हर 
ह़क़ ने बख़्श ेह� येह अस्मा, م ُ َعلَْیَک َوَسلَّ  َصلَّی �ّٰ

मेरो नबीको पावन मुखमा "اَنَا لََھا" हुनेछ  
40. जब मा�नसहरू [�क़यामतको �दनमा] सबै नबीहरू  ِهُم عَـلَـيْـ

ـَالم ّسَ  ्,बाट �सफा�रसको मा�मलामा �नराश हुनेछन الـ
आदरणीय ई़सा रूहु़ल्लाह ـالَم ّسَ  الـ  सम� हािजर भई عَـلَيْـِه
�सफा�रस ग�र�दनको ला�ग आग्रह गन�छन ्। उहाँ [ई़सा  عَـلَيْـِه

ـالَم ّسَ  ,ले भन्नुहुनेछः "म यो पदका ला�ग योग्य छैन [الـ

(आदरणीय) मुह़म्मद  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  ख़ातमुन-्नबीय्यीन 
(अथार्त सबै नबीहरूमा अिन्तम) हुनुहुन्छ र उहाकँो पावन 
उपिस्थ�त यहा ँछ ।" मा�नसहरू मसम� उपिस्थत भई 
�सफा�रस चाहनेछन,् मैले भन्नेछुः " ‘اَنَا لََھا’ अथार्त म यस 
(काम) को ला�ग हँु ।" (Musnad Abu Ya’la, vol. 2, p. 368, 

Hadith 2324; Fatawa Razawiyyah, vol. 15, p. 639) 

कह�गे और नबी " اِْذَھبُْوا اِٰلی غَْیِری " 
मेरे हुज़रू के लब पर " " اَنَا لََھا  होगा 
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आदरणीय ह़सन रज़ा ख़ानद्वारा �ल�खत उपरोक्त क�वताको 
व्याख्या: जब मा�नसहरूले �क़यामतको �दनमा नबीहरू ـَالم  الـّسَ َـيْـِهُم  عَـل

सँग �सफा�रस ग�र�दनको ला�ग आग्रह गन�छन,् सबैले 

भन्नुहुनेछः "اِذْھَبُْوا اِٰلی غَیِْری अथार्त मबाहेक अरू कोह�सँग जाऊ ।" 
जब सबैबाट �नराश भएर अल्लाह पाकको अिन्तम नबी              

   اُهللا  َواٰلِهٖ َصّ�َ َوَسلَّم �َلَيِْه  सम� �सफा�रसको �भ�ा प्राप्त गनर्को ला�ग 

हािजर हुनेछन,् उहाँ  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  ले भन्नुहुनेछः " اَنَا لََھا 
अथार्त (हो, हो) म यस कामको ला�ग हँु !" 

दे दे शफाअत़क� मझुे ख़ैरात खैरसे 
रोजे �क़यामत बख्शवा, ए आ�खर� नबी 

د  َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡیب ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى �ّٰ

केह� प�न लुकाउनु भएन तर …. (वतृान्त) 
ताबेई़ महात्मा आदरणीय का'बुल-्अ�बार هِ  َرْمحَةُ  ٰـّ عَـلَيْه الـل  ले भन्नुहुन्छ: 

मेरो बवुा प�वत्र तौरेतको �ाताहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै �ान वाला 
हुनुहुन्थ्यो । महान अल्लाहले आदरणीय मूसा ـالَم ّسَ  الـ  मा�थ عَـلَيْـِه

जे ज�त अवतरण गनुर्भयो, त्यसको �ान मेरो बवुाको बराबर 
कसैलाई �थएन । उहाँले आफ्नो �ानबाट मसँग केह� प�न 

लुकाउनुहुन्थेन । जब उहाँको अिन्तम समय आयो, मलाई 
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बोलाएर भन्नुभयोः "हे मेरो छोरा ! �तमीलाई थाहा छ �क मैले 

आफ्नो �ानबाट केह� प�न कुरा �तमीबाट लुकाएन तर हो, 
दईुवटा पान्नाहरू [भने लुकाएर] राखेको छ । �तनीहरूमा एउटा 
नबीको वणर्न छ जसको आगमनको समय निजक आइसकेको छ 

। मैले यस डरले �तमीलाई ती दईु पान्नाहरूको बारेमा खबर 

�दइन �क शायद कोह� (नबी हुनकुो झटूो दाबेदार) �निक्लयोस ्र 
�तमी त्यसको प�छ नला�गहाल । यो खोपो जुन �तम्रो अगा�ड 

छ, मैले त्यसमा ती पान्नाहरू राखेर मा�थबाट माटोले 
ढाँ�क�दएको छु । अ�हले ती पान्नाहरूलाई नहेनुर्, जब ती नबी   َصّ�َ

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه َوَسلَّم اُهللا  आउनुहुनेछ र य�द परमकृपालु अल्लाहले �तम्रो भलो 
चाहनुभएमा �तमी आफ�  उहाकँो अनयुायी बन्नेछौ ।" य�त भनेर 
उहाँ यस संसारबाट �बदा हुनुभयो । हामीले उहाँलाई 

�चहानस्थापन ग�रसकेप�छ मलाई ती पान्नाहरू हेन� अत्यन्त ै

धेरै रहर �थयो । मैले त्यस खोपो खोल� पान्नाहरू �नकाले । 
त्यसमा ले�खएको �थयोः  

َۃ َو ُمَھاَجُرهُ بَِطْیبَۃٍ  ِ َخاتَُم النَّبِٖیِّن َال نَبِیَّ بَْعَد ٗه َمْوِلُدهُ بَِمکَّ ُسْوُل �ّٰ ٌد رَّ  ُمَحمَّ

अथार्त मुह़म्मद [  َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ ] अल्लाह [ ََوَجّل  ्,का रसूल हुन [َعّزَ

अिन्तम नबी हुन,् उहाँप�छ कोह� नबी हुनेछैन, उहाकँो जन्म 
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मक्कामा हुनेछ र उहाँले म�दनातफर्  बसाइँसराई गनुर्हुनेछ ।" 
(Khasaais-e-Kubra, vol. 1, p. 25) 

बा'द आप के हर�गज़ न आएगा नबी नया 
वल्लाह   ! ईमा ंहै मेरा, ऐ आ�ख़र� नबी 

है दस्त बस्ता सर झकुा कर अ़ज़र् सिय्यद� ! 
त ूख्वाब म� जल्वा �दखा, ऐ आ�खर� नबी 

आलाइश� से पाक कर के मेरे �दल म� त ू
आ जा समा जा, घर बना, ऐ आ�ख़र� नबी  

नेपाल� अनुवादः 

तपा�प�छ कदा�प आउनेछैन नया नबी 
कसम अल्लाहको ! य�ह हो आस्था मेरो, हे अिन्तम नबी 

�शर झकुाई, हाँथ जोर� �बन्ती गछुर् हे सरदार ! 
सपनीमा दशर्न �दन,ु हे अिन्तम नबी 

फोहोरबाट स्वच्छ बनाई मनलाई मेरो 
आउन,ु घर बनाउन ुयसलाई, हे अिन्तम नबी  

د  َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡیب ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى �ّٰ

महान सहाबी एवम ्ताबेई़हरूको पाँच कथनहरू 

1. दवुै काँधहरू बीच लेख 
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प्यारा नबीका सहाबी, आदरणीय जा�बर �बन अ़ब्दलु्लाह  ُ  اهللّٰ نْهُ ـ عَ َریِضَ  
ले भन्नुहुन्छः "आदरणीय आदम स़�फयुल्लाहـالَم ّسَ  الـ ै को दवु عَـلَيْـِه
काँधहरूको बीचमा ले�खएको छ, َخاتَُم النَّبِٖیّن ِ ُسْوُل �ّٰ ٌد رَّ  अथार्त ُمَحمَّ
मुह़म्मद [  َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ ] अल्लाह [ ََوَجّل  का रसूल तथा अिन्तम [َعّزَ
नबी हुन ्। (Tareekh Dimashq, vol. 2, p. 137; Fatawa Razawiyyah, 

vol. 15, p. 634) 

2. उहाँको सिृष्ट नहुने भए केह�को प�न सिृष्ट हुने �थएन 

प्यारा नबीका सहाबी आदरणीय सल्मान फार ्सी  ُ  اهللّٰ نْهُ ـ عَ َریِضَ  ले 
भन्नुहुन्छः आदरणीय िज�ब्रल ـالَم ّسَ  الـ      प्रकट भई प्यारा नबी عَـلَيْـِه

 َواٰلِهٖ  َيِْه  �َل  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  लाई भन्नुभयो: हे अल्लाह  ََوَجّل َعّزَ  का रसूल             
 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  ! तपा�को पालनहार  ََوَجّل  ले भन्नुहुन्छः عَّزَ

"�न:सन्देह मैले �तमीमा नबीहरूـَالم ّسَ  الـ ِهُم  �लाई समापन गर عَـلَـيْـ
(अथार्त �तमी अिन्तम नबी हौ) र कसैलाई प�न यस्तो बनाएन 
जो मेरोसामु �तमीभन्दा ब�ढ इज्जत वाला होस ्। मैले �तम्रो 
नाम आफ्नो नामसँग �मलाएँ �क जहा ँप�न मेरो चचार् ग�रयोस ्
त्यहा ँसाथसाथै �तम्रो प�न चचार् ग�रयोस ्। �न:सन्देह मैले यस 
संसार तथा संसारवासीहरूलाई यस कारणले सिृष्ट गर� �क मेरो 
दरबारमा �तम्रो इज्जत तथा प्र�तष्ठा उनीहरूलाई देखाऊँ । र 
य�द �तमी नहुने भए मैले आकास, धत� एवम ् जे प�न 
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�यनीहरूमा छन ् [केह� प�न] बनाउने �थएन ।" (Tareekh 

Dimashq, vol. 2, pp. 136-137; Fatawa Razawiyyah, vol. 15, p. 636) 

है उन्ह�ं के दम क़दम क� बाग़े आ़लम म� बहार  
वोह न थे आ़लम न था, गर वोह न हो आ़लम नह� ं

नेपाल� अनुवादः 
छन ्यस ससंारका रौनकहरू उहाँकै कारणले 

उहाँ नहँुदा, संसार �थएन, उहाँ नहुने भए, ससंार हुने �थएन 

शब्दाथर्: दम-क़दम से- कारणले, बाग़े आलम – संसारको रौनक, 

आ़लम– संसार  

आदरणीय आ'ला ह़ज़रत  ُهِ  َرْمحَة ٰـّ عَـلَيْه الـل  बाट ले�खएको उपरोक्त 
टुक्काको व्याख्या: अल्लाह  َّل َوَج   का सबैभन्दा अिन्तम नबी عَّزَ َصّ�َ

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه َوَسلَّم اُهللا  को कारणले न ैसम्पूणर् संसारको  रौनक तथा बहारहरू 
छन ्। य�द प्यारा नबी        َواٰلِهٖ َصّ�َ  �َلَيِْه َوَسلَّم اُهللا  संसारमा नआउनहुुने भए 
न त यो संसार हुन्थ्यो, न यस संसारको अिस्तत्व न ैहुन्थ्यो । 

ऐ �क तेरा वजुदू है, वज्हे क़रारे दो जहा ं 
ऐ �क तेर� नमुदू है, ज़ीनत ेबज़मे् काएनात 

د  َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡیب ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى �ّٰ

3. आदरणीय इब्राह�मـالَم   लाई सन्देश عَـلَيْـِه الـّسَ
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ताबेई महात्मा आदरणीय आ़�मर शा'बी هِ  َرْمحَةُ  عَـلَيْه الـلٰـّ  ले भन्नुहुन्छः 
"अल्लाह पाकले (आदरणीय) इब्राह�म (खल�लुल्लाह ـالَم ّسَ  الـ  (عَـلَيْـِه
मा�थ जनु स़�ह़फाहरू18

1 अवतरण गनुर्भयो, �तनीहरूमा यो प�न 
�थयो: �न:सन्देह �तम्रो सन्तानमा थुप्रै क�बलाहरू हुनेछन ्
यहाँसम्म �क उम्मी नबी (संसारमा कसैबाट नपढ� �ान प्राप्त 
नबी), अिन्तम नबी (  َواٰلِهٖ  َيِْه  �َل  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ ) आउनुहुनेछ ।" (Al-Tabqaat 

Al-Kubra li Ibn-e-Sa’d, vol. 1, p. 130; Fatawa Razawiyyah, vol. 15, p. 
635) 

अहले सुन्नतका इमाम आदरणीय इमाम अह़मद रज़ा खान  ُٰـّهِ  َرْمحَة ل  اـل

 :ले ले�ुहुन्छ عَـلَيْه

ऐसा उम्मी �कस �लए �मन्नत कश ेउस्ताद हो 
क्या �कफ़ायत उसको  ِقْ ا ْ َ بَُّک رَ  َرا َرمْ کْ اْال  नह� ं

नेपाल� अनुवादः 
यस्तो उम्मी भएपछ� �कन कुन ै�श�कको अनगु्रह �लन ुपय� र 

के अल्लाहको वाणी  ِبُّکَ رَ  َراْ قْ ا  َ َرمْ کْ اْال  पयार्प्त छैन र ? 

                                                             
1 शब्दकोष अनुसार ती पानाहरूलाई "स़�ह़फा" भ�नन्छ जसमा अल्लाह  ََوَجّل  عَّزَ

को वाणी ले�खएको हुन्छ । शर�अ़तको प�रभाषामा भने ती आका�शय 
वाणीहरूलाई "स़ह़�फा" भ�नन्छ जुन सन्देशको रूपमा नबीहरूमा�थ अवतरण 
भयो । (Noor-ul-‘Irfan, p. 977) 
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शब्दाथर्: उम्मी - संसारमा कसैबाट प�न नपढेको, �मन्नत कश ्-
उपकार प्राप्त गन� वाला, �कफायत - पयार्प्त हुनु  

आला ह़ज़रत  ُة هِ  َرْمحَ ٰـّ َعـلَيْه الـل  द्वारा �ल�खत उपरोक्त टुक्काको 
व्याख्या: अल्लाह َّل َوَج   का सबैभन्दा प्यारा तथा अिन्तम नबी عَّزَ َصّ�َ

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه َوَسلَّم اُهللا  लाई स्वयम ् अल्लाह َّل َوَج  ले पढाउनुभयो जसको عَّزَ
बारेमा प�वत्र क़ुर ्आनको �तस� पाराको सुरतुल-्अ़लक़मा 
ले�खएको छ । जब उहाँलाई स्वयम ् अल्लाह  ََوَجّل  ले َعّزَ
पढाउनुभएको छ भने उहा ँ  َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  ले �कन कुन ैसांसा�रक 
�श�कको अनुग्रह �लन पय� । र उहाँ "उम्मी" [अथार्त संसारमा 
कसैबाट नपढ�कन �ान प्राप्त भएका नबी] हुनु �नकै ठूलो 
मु'जज़ा [अथार्त नबीहरू ـَالم  الـّسَ  बाट हुने चमत्कार] हो �कनभने عَـلَـيْـِهُم
उहाँले संसारमा कसैबाट प�न पढ्नुभएन तर उहाँ  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا وََسلَّم َصّ�َ  ले 
संसारको सारा �ानहरू प्राप्त गनुर्भएको छ ।  

4. आदरणीय अशइ़्याـالَم ّسَ  लाई वह़� [अल्लाहको सन्देश] َعـلَيْـِه الـ

ताबेई़ महात्मा आदरणीय वह्ब ् �बन मुनब्बे  ُهِ  َرْمحَة عَـلَيْه الـلٰـّ  ले 
भन्नुहुन्छः "महान अल्लाहले आफ्नो प्यारा नबी आदरणीय 
अशइ़्या ـالَم  الـّسَ तफर् عَـلَيْـِه  वह़� पठाउनुभयो �क मैले उम्मी नबीलाई 
पठाउने वाला छु । उसको माध्यमबाट मैले ब�हरा कानहरू, 

बेखबर हृदयहरू तथा अन्धा आखँाहरू खो�ल�दनेछु । उसको 
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जन्म मक्कामा, बसाइँसराई गन� ठाउँ मद�ना र उसको शासन 
�स�रया देशमा छ । अवश्य प�न मैले उसको अनुयायीहरूलाई अरू 
सब ैअनयुायीहरू जनु मा�नसहरूमा जा�हर भए ती सबैभन्दा 
राम्रा तथा उ�म बनाउनेछु । मैले उनीहरूको �कताबबाट अरू 
�कताबहरूलाई समाप्त गन�छु र उनीहरूको शर�अत़बाट अरू 
शर�अतहरूलाई एवम ् उनीहरूको धमर्बाट सब ै धमर्हरूलाई 
सम्पन्न गन�छु ।" (Dalaail-un-Nubuwwah li Abi Nuai’m, p. 36,      

Hadith 33; Al-Khasais-ul-Kubra, vol. 1, p. 23; Fatawa Razawiyyah, 
vol. 15, p. 635) 

कल�मो नजी मसीह़ो सफ़� ख़ल�लो रज़ी रसलूो नबी 
अ़तीक़ो वस़ी ग़नीय्यो अ़ल� स़ना क� जबा ंतमु्हारे �लए 

د  َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡیب ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى �ّٰ

"�स�रया देशमा स�ा" को व्याख्या  
हे रसूलपे्रमी दाजुभाईहरू ! उपरोक्त ह़द�षमा यो प�न वणर्न 
ग�रएको छ �क अल्लाह पाकका प्यारा अिन्तम नबी    اُهللا  وَاٰلِهٖ َصّ�َ وََسلَّم �َلَيِْه  

को स�ा "�स�रया देश" मा हुनेछ । सहाबी तथा अहले बैत 
पे्रमीहरूलाई यस सन्दभर्मा फ़तावा रज़�वय्या शर�फबाट एउटा 
मदनी बुँदा प्रस्तुत गदर्छु: अहले सुन्नतका इमाम आदरणीय 
इमाम अह़मद रज़ा ख़ान  ُهِ  َرْمحَة ٰـّ َعـلَيْه الـل  ले भन्नुहुन्छः "आदरणीय 
अमीर मुआ़�वय्या (  ُ  اهللّٰ نْهُ ـ عَ َریِضَ ) त प्रथम इस्लामी राजा (अथार्त 
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आदरणीय नबी  َٖواٰلِه  َيِْه  �َل  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  को राज्यको प्रथम राजा) हुनहुुन्छ । 
यसैको तफर्  प�वत्र तौरेतमा इसारा ग�रएको छ-  ُمْوِلُدٗه بَِمکَّۃَ َو ُمَھاَجُرٗه

ُملْکُٗہ بِالشَّامِ َطْیبََۃ َو   अथार्त "ती अिन्तम समयका नबी  َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  

मक्कामा जिन्मनु हुनेछ, मद�नामा बसाइँसराई गनुर्हुनेछ र 
उहाँको राजस�ा �स�रया देशमा हुनेछ ।" अमीर मुआ़�वय्या (  ُ  اهللّٰ  َریِضَ

نْهُ ـعَ  ) को स�ा यद्य�प राजस�ा हो तर कसको? हाम्रा प्यारा नबी 
मुह़म्मद  ٖاُهللا �َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ  को । (Fatawa Razawiyyah, vol. 29, p. 357) 

नबीका प्रत्येक सहाबी ! ….. जन्नती जन्नती 
सारा सहा�बया प�न ! ….. जन्नती जन्नती 

नबीका चार यार प�न ….. जन्नती जन्नती 
आदरणीय �स़द्द�क़ प�न ….. जन्नती जन्नती 

अ�न उ़मर फारूक़ प�न ….. जन्नती जन्नती 
उ़स़म्ाने ग़नी ….. जन्नती जन्नती 

फा�त़मा अ�न अल़� ….. जन्नती जन्नती 
हुन ्ह़सन हु़सैन प�न ….. जन्नती जन्नती 

नबीका आमाबवुा प�न ….. जन्नती जन्नती 
नबीका प्रत्येक श्रीमती ….. जन्नती जन्नती 
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अनी अब ूस�ुफयान प�न ….. जन्नती जन्नती 
हुन ्मआ़ु�वय्या प�न ….. जन्नती जन्नती 

د  َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡیب ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى �ّٰ

5. आदरणीय याक़ूबـالَم ّسَ  लाई वह़� [अल्लाहको सन्देश] َعـلَيْـِه الـ

ताबेई़ महात्मा आदरणीय मुह़म्मद �बन का'ब क़ुरज़ी  ُهِ  َرْمحَة ٰـّ عَـلَيْه الـل  ले 
भन्नुहुन्छ: सिृष्टकतार् अल्लाहले आदरणीय याक़ूब ـالَم  الـّسَ तफर् عَـلَيْـِه  
वह़� पठाउनुभयोः "मैले �तम्रो सन्तानमा राजाहरू तथा नबीहरू 

ـَالم ّسَ  الـ ِهُم يْـ  लाई पठाइरहनेछु, यहाँसम्म �क मैले यी प्र�तष्ठावान عَـلَـ
नबी  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  लाई पठाउनेछु जसको अनुयायीहरूले बैतुल-्
मुक़द्दसलाई उच्च �नमार्ण गन�छन ् र ऊ "अिन्तम नबी" हो र 
उसको नाम "अह़मद"  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  हो । (Al-Tabqat Al-Kubra li 

Ibn-e-Sa’d, vol. 1, p. 129; Fatawa Razawiyyah, vol. 15, p. 635) 

"नुबुव्वत समापन" सम्बन्धी नाराहरू 
मुह़म्मद मु�त़फा.....सबभैन्दा अिन्तम नबी 
अह़मद मजु्तबा.....सबैभन्दा अिन्तम नबी 

आ�मनाका प्यारा  ..... सबैभन्दा अिन्तम नबी 
दवु ैलोकका राजा.....सबभैन्दा अिन्तम नबी 

नबीहरूका राजा.....सबभैन्दा अिन्तम नबी 
हुन ्अल्लाहका प्यारा.....सबभैन्दा अिन्तम नबी 
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हुन ्हाम्रा �सफा�रसकतार्  ..... सबभैन्दा अिन्तम नबी 
पापीहरूका आश्रयदाता  ..... सबभैन्दा अिन्तम नबी 

फा�त़माको आस्था ..... सबैभन्दा अिन्तम नबी 
आ़इश़ाको धारणा  ..... सबभैन्दा अिन्तम नबी 

आस्था सबै सहाबीको....सबैभन्दा अिन्तम नबी 
आस्था अहले बैतको.....सबभैन्दा अिन्तम नबी 

आस्था ग़ौसे़ पाकको.....सबभैन्दा अिन्तम नबी 
वल�हरूको धारणा.....सबभैन्दा अिन्तम नबी 

वदृ्ध तथा �ठटाको मखुमा  ..... सबभैन्दा अिन्तम नबी 
बच्चा-बच्चाको मखुमा  ..... सबभैन्दा अिन्तम नबी 

हो आस्था रज़ाको.....सबभैन्दा अिन्तम नबी 
हो अ�ारको नारा.....सबैभन्दा अिन्तम नबी 
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