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

ۡح  ـِه   الـّرَ
ّٰ ِجۡ�ِ�ؕ     بِـۡسِم   الـل ـۡيـٰطِن   الـّرَ

َ
ـِه   ِمـَن   الـّش

ّٰ ُعـۡوذُ   بِـا لـل
َ
ـا  بَــۡعـُد   فَـا ِحـۡ�ِ�ؕـٰمِن  الـاَّمَ  ّرَ

�कताब पढ्नुभन्दा प�हला पढ�ने दआ़ु (प्राथर्ना) 
इस्लामी पुस्तक वा पाठ पढ्नु भन्दा प�हला �नम्न दआ़ु पढ्नुहोस ्जे 
पढ्नुहुनेछ  ََوَجّل ّزَ ه عَ  याद हुनेछः 1اِْن َشــآءَالـلٰـّ

 اَللُّٰھمَّ اۡفتَۡح َعَلۡینَا ِحۡكَمتََك َواۡنُشۡر 
ۡكَرام ذَا َعلَۡینَا َرۡحَمتََك یَـا  اۡلَجَالِل َواۡالِ

अनुवादः 
हे अल्लाह   ََوَجّل عَّزَ

2  हामी माथी �ान तथा बुद्�धमताको ढोका 
खोल� देऊ र हामी माथी आफ्नो रह़मत (कृपा) अवतरण गर । हे 

गौरबपुणर् एवम ्प्र�तष्ठावान ।  
 

नोटः उक्त दआ़ु पढ्न ुभन्दा प�हला एव ंपढ� सके पछ� एक एक 
पटक दरुुद शर�फ पढ्नहुोस ्।  

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

ۡح  ـِه   الـّرَ
ّٰ ِجۡ�ِ�ؕ     بِـۡسِم   الـل ـۡيـٰطِن   الـّرَ

َ
ـِه   ِمـَن   الـّش

ّٰ ُعـۡوذُ   بِـا لـل
َ
ـا  بَــۡعـُد   فَـا ِحـۡ�ِ�ؕاَّمَ  ـٰمِن  الـّرَ

समुन्द्र� गुम्बज2

∗ 

शैतानले तपाइ�लाई यो पिुस्तका पढ्नबाट रोक्न र तपा�लाई अल्छ� अनुभव 
गराउन भरपुर प्रयास गरेताप�न यो पुिस्तका सुरुदेखी अन्तसम्म पढ्नुहोस,्  

ه اِنْ  الـلٰـّ َشــآءَ  तपा�ले आफ्नो मनमा अल्लाह  ََوَجّل  को डरको आभास गर� सुमागर् َعّزَ
तफर्  लम्कनुहुनेछ । 

उच्च स्वरमा दरुूद शर�फ पढ्ने व्यिक्तको गुनाह माफ 

एक बुजुगर् [महान व्यिक्त] ले सपनामा एक �दवंगत मा�नसलाई 
देखेर सोध्नुभयो:  َبِك ُ َوَجّلَ   अथार्तः अल्लाह َما فَعََل �ّٰ َعّزَ ले तपा�लाई 
कस्तो प्र�तफल प्रदान गनुर्भयो? त्यो व्यिक्तले भन्नुभयो: 
अल्लाह   ََوَجّل َعّزَ ले मेरो गनुाह माफ़ गर��दनुभयो । त्यो बुजुगर्ले 
सोध्नुभयो: केको कारणले? त्यो व्यिक्तले भन्नुभयो: म एक 
मुह़द्द�स [ह़द�स़ शर�फको �ाता] ज्यु कहा ँ ह़द�स़ शर�फ ले�े 

                                                             
∗ यो वणर्न अमीरे अहले सनु्नत, दावते इस्लामीका ससं्थापक हजरत मौलाना महु़म्मद इल्यास 

अ़�ाऱ क़ा�दर�   ُهـُم  دَامَـْت ْـعَـالِـيَـهْ  بَـَرَكـاُتـ ال ४ द्वारा दावते इस्लामीको साप्ता�हक इिज्तमा (१८ 
रजब, १४३१ �हज्री) मा ग�रएको हो । आवश्यक थपघटका साथ एउटा पिुस्तकाको रूपमा 
तपाइ�को साम ुप्रस्ततु ग�रएको छ । - मक्तबतलु ्मद�ना 
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गथ�, उहाँले अल्लाह  ََوَجّل  وَاٰلِهٖ  को �प्रय रसूल मुह़म्मद عَّزَ َيِْه  �َل  اُهللا وََسلَّم َصّ�َ  3

1 
माथी दरुूद शर�फ पढ्नुभयो, मैले प�न उच्च स्वरले दरुूद शर�फ 
पढ�, त्यहा ँ उपिस्थत मा�नसहरुले सुने र उनीहरुले प�न दरुूद 
शर�फ पढे । अल्लाह  ََوَجّل  यस कमर्को बरकतले [प्रशन्न भई] عَّزَ
[शुभ प्र�तफलमा] हामी सबैको गनुाह [पाप] माफ़ गर��दनुभयो। 
(अल्क़ौलुल्बद�', प ृ२५४) 

دَصلَّ  َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡیب ُ َعٰلى ُمَحمَّ  ى �ّٰ
 

अल्लाह  ََوَجّل َالم ले ह़ज़रत सुलेमान [Solomon] عَّزَ  َوالّسَ لٰوُة  الـّصَ  َوعَـلَيِْه  نَبِيِّنَا  عَـٰ�

लाई वह़� [संदेश] प्रदान गनुर्भयो �क समुन्द्रको �कनारमा 
जानुहोस ्र मेरो क़ुदरत [अदभुत शक्ती] को अवलोकन गनुर्होस ्
। उहाँ  َ  ن َالمعَـٰ�  َوالّسَ لٰوُة  الـّصَ  َوعَـلَيِْه بِيِّنَا  आफ्नो साथीहरुका साथ त्यहा ँ
जानुभयो तर केह� त्यस्तो �चज दे�ुभएन । उहालेँ एउटा 
िजन्न4

2लाई समुन्द्रमा गोता लगाएर �भत्रको खबर ल्याउने आदेश 
�दनु भयो । त्यो िजन्न समुन्द्रमा गोता लगाएर फ�कर् यो र भन्यो: 
म न त समुन्द्रको पींध सम्म पुग्न सके न त कुन ै[अनौठो] चीज 
न ै देखे । ह़ज़रत सुलेमान  َالم  َوالّسَ لٰوُة  الـّصَ  َوَعـلَيِْه  نَبِيِّنَا  ले त्यो भन्दा عَـٰ�
                                                             
1 यो अब� वाक्यासंको अथर् "महान अल्लाहले उहाँ माथी दरुुद (शािन्त) तथा 
सलाम अवतरण गरून"् हो । जब जब हाम्रो प्यारो नबीको नाम प�ढन्छ वा 
सु�नन्छ यो अब� वाक्यासं पढ्ने ग�रन्छ ।  
2 मनुष्य झ� जी�वत प्राणी जसको सिृष्ट अल्लाह   ََوَجّل َعّزَ ले आगोबाट गनुर्भएको छ  

www.dawateislami.net



समुन्द्र� गुम्बज 

 

3 

शिक्तशाल� िजन्नलाई आदेश �दनु भयो, यो िजन्न चाँह� 
प�हलाको िजन्न भन्दा दोब्बर ग�हराई सम्म पुग्यो तर यो 
िजन्नले प�न के�ह खबर �लएर आउन सकेन । ह़ज़रत सुलेमान  
َالم  َوالّسَ لٰوُة  الـّصَ  َوعَـلَيِْه  نَبِيِّنَا  ले आफ्नो मन्त्री हज़रत आ�सफ़ �बन ब�ख़र्या عَـٰ�
 �َلَيْه  اِهللا ै लाई आदेश �दनुभयो, उहाँले के�ह समयमा न َرْمحَُة एउटा 
�वशाल सुगिन्धत चार ढोका युक्त सेतो समुन्द्र� गमु्बज़ ल्याई 
ह़ज़रत सुलैमान َالم  َوالّسَ لٰوُة  الـّصَ  َوَعـلَيِْه  نَبِِيّنَا  को सामु राखी�दनुभयो । त्यो َعـٰ�
गमु्बज़को एउटा ढोका मो�तको, दोस्रो ढोका याकुत [मा�णक्य] को, 
तेस्रो ढोका �हराको र चौथो ढोका जमरुर् द [पन्ना] को �थयो । चार 
ओटै ढोका खुल्ला भएताप�न समुन्द्रको पानीको एक थोपा प�न 
�भत्र पसेको �थएन । त्यो समुन्द्र� गमु्बज़ �भत्र स्वच्छ वस्त्र 
धार� एक अ�त सुन्दर युवक नमाज़ पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, जब उहाँले 
नमाज़ पढेर भ्याउनुभयो, ह़ज़रत सुलैमान َالم  َوالّسَ لٰوُة  الـّصَ  َوعَـلَيِْه  نَبِيِّنَا  ले َعـٰ�
सलाम गनुर्भयो र उहाँलाई त्यो समुन्द्र� गमु्बज़को रहस्य 
सोध्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो: हे अल्लाहको न�ब ! मेरो बुवा 
अपाङ्ग र आमा अन्धी हुनुहुन्थ्यो,  ْ  لـَحمْ ـاَل ّٰ ـِ ُد َوَجّلَ  هـل َعّزَ  मैले ७० (स�र�) 
वषर् सम्म उनीहरुको सेवा गर�, मेरो आमाले आफ्नो �नधनपुवर् 
दआ़ु [प्राथर्ना] गनुर् भयो �क: हे अल्लाह  ََوَجّل  मेरो छोरालाई ! عَّزَ
सफलता तथा सुस्वास्थ्य युक्त �दघार्यू प्रदान गर । प्यारो 
बुवाले आफ्नो अिन्तम समयमा दआ़ु गनुर्भयो: हे अल्लाह  ََوَجّل  َعّزَ
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! मेरो छोरालाई यस्तो ठाउँमा इ़बादत [भिक्त, उपासना] गनर् 
लगाईदेऊ जहा ँ शैतानले �वच�लत पानर् नसकोस ् । बुवाको 
अिन्तम संस्कार पश्चात जब म समुन्द्रको �कनारमा आए, मैले 
यो समुन्द्र� गमु्बज़ देख� । मैले यसमा प्रवेश गर� । य��कैमा 
एउटा फ�रश्ता आउनुभयो र यो गमु्बज़लाई समुन्द्रको पींधमा 
उतार� �दनुभयो । ह़ज़रत सुलैमान  الـ   عَـلَيْـِه  َو  نَبِـيِّـنَا َالمعَـٰ�  َوالـّسَ لٰوة ُ ّصَ  ले थप 
सोधपछु गनुर्हँुदा ती युवकले भन्नुभयो �क, म ह़ज़रत इब्राह�म 
َالم  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ  عَـلَيْـِه  َو ِيّـنَا  نَبِـ  को प�वत्र युगमा यहा ँआएको हँु । ह़ज़रत عَـٰ�
सुलैमान َالم  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ  عَـلَيْـِه  َو  نَبِـيِّـنَا  �ले बुझ्नु भयो �क उहाँ यो समुन्द्र عَـٰ�
गमु्बज़मा ब�सरह्नुभएको २००० (दईु हजार वषर्) भइसक्यो तर 
अ�हले सम्म उहाँ जवान न ै हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा प�न कपाल 
फुलेको छैन । खानेकुराको बारेमा उहाँले भन्नुभयो: प्रत्येक �दन 
एउटा ह�रयो चराले आफ्नो ठँुङ्मा के�ह पहेलो कुरा �लएर आउँछ 
। म त्यसलाई खान्छु । त्यस खानेकुरामा सबै सांसा�रक 
खानेकुराहरूको स्वाद आउँछ । त्यसबाट मेरो भोक, �तखार् सब ै
हराउँछ । य�त मात्र नभई  ْ  لـَحمْ ـاَل ّٰ ـِ ُد ّلَ ـل َوَج  َعّزَ ه  ग�मर्, जाडो, �नद्रा, 
अिल्छपन, उँघाई, एक्लोपना (व्यग्रता) तथा डर [जस्ता] सब ै
कुराहरु म दे�ख टाँढा रहन्छन ्। त्यसप�छ ती नौजवानको इच्छा 
अनुसार ह़ज़रत सुलैमान َالم  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ  عَـلَيْـِه  َو  نَبِـيِّـنَا  को आदेश पाएर عَـٰ�
ह़ज़रत आ�सफ �बन ब�खर्या   ُة لَيْه اهللاِ َرْمحَ َ�  ले त्यो समुन्द्र� गमु्बज़ 
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उठाएर समुन्द्रको पींधमा पुर् याई�दनुभयो । ह़ज़रत सुलैमान  �ٰعَـ

َالم  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ  عَـلَيْـِه  َو َوَجّلَ  ले भन्नुभयो : हे मा�नसहरु ! अल्लाह نَبِـيِّـنَا  ले عَّزَ
तपा�हरु मा�थ दया गरुन ् । तपा�हरुले दे�ुभयो �क 
आमाबुवाको प्राथर्ना कस्तो प्रकारले िस्वकृत हुने गदर्छ ! 
आमाबुवाको अव�ाबाट बच्नुहोस ्! (रौज़रुर्याह़�न,् प ृ२३३, दारुल्कुतुब ्
अलइ़्िल्मया बरैूत) 

अल्लाह  ََوَجّل  को उहाँ मा�थ रह़मत होस ्र उहाकँो माध्यमबाट عَّزَ
हाम्रो गनुाहहरु माफ़ होस ्।  

د َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡیب ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى �ّٰ

मेरा प्यारा इस्लामी दाजुभाईहरु ! प्रष्ट भयो क� आमाबुवाको 
सेवा गनर् पाउनु एकदमै ठुलो सौभाग्यको कुरा हो । यद� उहाँहरु 
खु�स भएर दआ़ु [आ�शवार्द] �दनु भयो भने हामी अवश्य सफल 
हुनेछ� । यह� सम्बन्धमा एउटा अक� उपदेशमुलक व�ृान्त 
सुन्नुहोस ्:  

घाईते औला 
ह़ज़रत बायजीद �बस्तामी َيْه  �َل  اِهللا  भन्नु हुन्छ �क जाडो َرْمحَُة
मौसमको एउटा एकदमै �चसो रातमा मेर� आमाले मलाई पानी 
�लएर आउ भन्नु भयो, म �गलास भ�र पानी �लएर आए ँ तर 
त्य�त बेला सम्म आमा �नदाइसक्नु भएको �थयो, मलाई 
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आमालाई उठाउन उ�चत लागेन, आमा उठ्नुभएपछ� पानी �दन्छु 
भनेर �गलास हातमा �लएर उ�भराखे । उ�भराख्दा धेरै समय 
�ब�तसकेको �थयो अ�न �गलासबाट के�ह पानी बगेर मेरो 
औलंामा जमेर बरफ ब�नसकेको �थयो, आमा उठ्नुभयो अ�न 
मैले प्यार� आमालाई पा�नको �गलास �दए । बरफको कारण 
टाँ�सएको मेरो औला पानीको �गलासबाट छुट्ट�नासाथ मेरो 
छाला उिक्कयो र रगत बग्न थाल्यो, आमाले देखेर सोध्नु भयो: 
[बाब]ु यो कसर� भयो? मैले सब ै कुरा आमालाई भ�न�दएको त 
उहाँले हात उठाएर दआ़ु गनुर् भयो �क: हे अल्लाह  ََوَجّل  म ऊ ! عَّزَ
[मेरो छोरा]सँग खुशी भए �तमी प�न ऊ [मेरो छोरा]सँग प्रशन्न 
भइदेऊ । (नुज़्हतुल ्मजा�लस, भाग १, प ृ२६१, दारुल्कुतुब ्अलइ्ि़ल्मया 
बैरुत) 

अल्लाह  ََوَجّل ् को उहाँमा�थ रह़मत होस َعّزَ र उहाँको माध्यमबाट 
हाम्रो गनुाहहरु माफ़ होस ्।  

د َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡیب ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى �ّٰ

प्रत्येक �दन जन्नतको ढोका चुम्नुहोस ्! 

जुन भाग्यशाल�को आमाबवुा िज�वत हुनुहुन्छ उनीहरुले �दन�दन ै
किम्तमा एक पटक अवस्य प�न आफ्नो आमाबुवाको हात तथा 
चरण चुम्ने गनुर्पछर्  �कन�क आमाबुवाको सम्मानको एकदमै 
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ठूलो महत्व छ । हाम्रा प्यारा रसूल मुह़म्मद  ُ  اهللّٰ  َواٰلِهٖ َصّ�َ َيِْه َوَسلَّم  �َل  ले 

भन्नुहुन्छ:  َهاِت ْحَت اَْقَداِم ا�ْ�ُّمَ
َ
� 

ُ
ة �َّنَ

ْ
 अथार्त "जन्नत اَ�

आमाहरुको चरण मु�न छ ।" (मुस्नदिुश्शहाब भाग १, प ृ१०२, ह़द�ष 
११९) तसथर् उहाँहरु प्र�त राम्रो व्यवहार गनुर् जन्नत जाने माध्यम 
हो । दावत े इस्लामीको प्रकाश�कय �वभाग मक्तबतुल 
मद�नाबाट प्रका�शत ३१२ पषृ्ठमा आधा�रत पुस्तक "बहारे 
श�रअ़त" भाग १६ पषृ्ठ ८८ मा उल्ले�खत छ �क: आमाको चरण 
प�न चुम्न स�कन्छ । ह़द�षमा ले�खएको छ: "जसले आफ्नो 
आमाको चरण चमु्यो, उसले जन्नतको ढोकालाई चमेु सरह 
भयो ।" (दरु�मखु्तार भाग ९, प ृ६०६, दारुल ्मा'�रफा बरैुत) 

आमा सामु उच्च स्वर बोलेको पश्चातापमा दईु दासहरू 
स्वतन्त्र  
आमाबुवालाई टाँढाबाट आउँदै गनुर्भएको दे�ुहँुदा आदरका साथ 
उभीनुहोस ्। उहाँहरुसँग आखँा जुधाई कुरा नगनुर्होस ्। उहाहँरुले 
बोलाउनुहँुदा तरुुन्तै "लब्बकै" अथार्त "म य�हँ छु" भन्नुहोस ्। 
मान मयार्दाका साथ सध� नम्र भई कुरा गनुर्होस ्। उहाँहरुको 
आवाज़ भन्दा चक� आवाज़ले क�हल्यै प�न कुरा नगनुर्होस ्। 
ह़ज़रत अ़ब्दलु्लाह �बन ् औन ् ةُ  هِ  َرْمحَ َعـلَيْه الـلٰـّ  लाई उहाँको आमाले 
बोलाउनुभयो । जवाफ �दँदा उहाँको स्वर अ�ल चक� भइहाल्यो । 
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यसको पश्चातापमा उहाँले दईु जना दासहरूलाई स्वतन्त्र 
ग�र�दनुभयो । (�ह़ल्यतुल ्औ�लया, भाग ३, प ृ४५, ह़द�ष ३१०३) 

बारम्बार िस्वकृत ह़जको सवाब प्राप्त गनुर्होस ्

 اـ بْحٰ ـ ُس  هلّٰـــلَن  ! हाम्रा महान धा�मर्क व्यिक्तहरू  ال  ُهُم ّٰ ـَرِمحَ  ـل ۡـُمبِۡني ُه ال  आफ्नो 
आमाबुवाको कस्तो प्रकारको सत्कार गनुर्हुन्थ्यो अनी उहाँहरुको 
कस्तो महान मदनी स�च �थयो । हामीले "दईु दास" स्वतन्त्र 
कसर� गन� होला ! अफ्सोस ्! हाम्रो त यस्तो प�रिस्थ�तमा "दईु 
ओटा कुखुरा" हैन बरू "दईु ओटा अन्डा" प�न अल्लाह  ََوَجّل  को عَّزَ
प्रशन्न प्रािप्तका ला�ग दान गन� स�च प�न छैन ! अल्लाह  ََوَجّل  عَّزَ

ले हामीलाई आमाबुवाको महत्व बझु्ने सामथ्यर् प्रदान गरुन ्। 
आमीन ्।  

आउनुहोस ् ! �बना कुन ै खचर् �स�मैा सवाबको खजाना प्राप्त 
गनुर्होस ् । माया ँ ममतापुणर् दृिष्टका साथ आमाबवुाको दशर्न 
गनुर्होस ्। माया ँममतापुणर् दृिष्टले आमाबुवाको दशर्न गनुर्को 
प्र�तफल वणर्न गर� साध्य छैन । हाम्रा प्यारा न�ब ह़ज़रत 

मुह़म्मद  ُ  اهللّٰ  َواٰلِهٖ َصّ�َ  को महान कथन छ �क: जब सन्तानले  َوَسلَّم  �َلَيِْه
मायाँले भ�रपुणर् दृिष्टले आमाबुवाको दशर्न गदर्छ, अल्लाह 
َوَجّلَ   ले उसको प्रत्येक दशर्नको प्र�तफलमा ह़ज्जे मब ्रूर عَّزَ
[िस्वकृत ह़ज] को सवाब लेखी�दनुहुन्छ । सहाबीहरु  َعَنْهُم اهللاُ  َریِض  ले 
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सोध्नुभयोः "य�द कसैले �दनभ�रमा उहाँहरूको सय पटक दशर्न 
गरे प�न?" हाम्रा प्यारा न�ब ह़ज़रत मुह़म्मद   ُ  اهللّٰ  َواٰلِهٖ َصّ�َ  ले َوَسلَّم  �َلَيِْه

भन्नुभयो:  اَۡ��َُ� َو اَۡطَيُب �ُ
َوَجّلَ  अथार्त  "हजुर ! अल्लाह نََعۡم، اَ��ّٰ  عَّزَ

महानतम ्एव ंसब ैभन्दा प�वत्र हुनुहुन्छ।" (शुअब़ुल ्ईमान, भाग ६, 
प ृ१८६, ह़द�ष ७८५६) 

�नःसन्देह अल्लाह  ََوَجّل  ,हरेक कुरामा क़ा�दर [स�म عَّزَ
शिक्तशाल�] हुनुहुन्छ, उहाँले ज�त चाहनुहुन्छ त्यती प्रदान 
गनर् सक्नुहुन्छ । कदा�प लाचार वा बाध्य हुनुहँुदैन । तसथर् य�द 
कसैले आफ्नो आमाबुवा तफर्  �दन�दनै १०० (सय) पटक प�न 
मायाकँो हेराइले दशर्न गदर्छ भने अल्लाह  ََوَجّل  ले उसलाई عَّزَ
१०० िस्वकृत ह़जको सवाब प्रदान गनुर्हुन्छ ।   

د َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡیب ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى �ّٰ

जन्नतको साथी 
एक पटक महान नबी ह़ज़रत मुसा [Moses] ُ لٰوة  الـّصَ  عَـلَيْـِه  َو  نَبِـيِّـنَا  عَـٰ�

َالم َوَجّلَ  ले अल्लाह َوالـّسَ َوَجّلَ  सँग भन्नुभयोः हे अल्लाहَعّزَ  मलाई ! عَّزَ
मेरो जन्नतको साथी देखाई�दनुहोस ् । अल्लाह  ََوَجّل  ले عَّزَ
भन्नुभयो: फलानो शहरमा जाऊ, त्यहाकँो फलानो कसाई �तम्रो 
जन्नतको साथी हो । तसथर् ह़ज़रत मुसा  َ َعـل    َو  نَبِـيِّـنَا َالمعَـٰ�  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ يْـِه  
त्यहा ँती कसाई भएका ठाउँमा जानु भयो । (�चनजान नभएप�न 
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यात्री एव ंपाहुना सम्झी) ती कसाईले ह़ज़रत मुसा   لٰوة ُ  الـّصَ  عَـلَيْـِه  َو ِيّـنَا  نَبِـ عَـٰ�

َالم  लाई खानाको �नम्तो �दनुभयो । जब खाना खान दबुैजना َوالـّسَ
बस्नुभयो ती कसाईले एउटा ठूलो टोकर� आफ्नो निजक रा�ुभई 
खानाको दईु गाँस त्यो टोकर�मा हाल्नुहुन्थ्यो र एक गासँ चा�हँ 
आफु खानु हुन्थ्यो । य��कैमा कसैले ढोका ढक्ढकायो । कसाई 
उठेर बा�हर जानुभयो । ह़ज़रत मुसा َالم  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ َعـلَيْـِه    َو  نَبِـيِّـنَا  ले عَـٰ�
टोकर�मा हेनुर्भयो, त्यहाँ �भत्र दईु जना बढुा बुढ� �थए । ह़ज़रत 
मुसा َالم  َوالـّسَ لٰوةُ   الـّصَ َعـلَيْـِه   ِيّـنَا  نَبِـ  लाई त्यो बढुाबढु�ले दे�े �ब��कै عَـٰ�
उहाँहरुको ओँठमा मुस्कान छायो । उहाँहरुले ह़ज़रत मुसा    َو  نَبِـيِّـنَا عَـٰ�

لٰوة ُ  الـّصَ َالم عَـلَيْـِه َوالـّسَ  अल्लाह  ََوَجّل  को रसूल [सन्देष्ठा] हुनुहुन्छ भनेर عَّزَ
गवाह� �दनुभयो र तुरुन्तै ती बुढाबुढ� �बत्नुभयो । कसाई फक� र 
आउनुहँुदा आफ्नो आमाबुवालाई मतृ अवस्थामा दे�ुभएर कुरा 
बु�झहाल्नुभयो र ह़ज़रत मुसा لٰو  الـّصَ  عَـلَيْـِه  َو ِيّـنَا  نَبِـ َالمعَـٰ�  َوالـّسَ ة ُ  को पावन हात 
चुम्नुभई भन्नुभयो: तपा� मेरो �वचारमा अल्लाह  ََوَجّل  को नबी عَّزَ
[सन्देष्टा, अगमवक्ता] ह़ज़रत मुसा َالم  وَالـّسَ ُ لٰوة   الـّصَ  عَـلَيْـِه  َو  نَبِـيِّـنَا  हुनहुुन्छ عَـٰ�
।  ह़ज़रत मुसा لٰو  الـّصَ  عَـلَيْـِه  َو ِيّـنَا  نَبِـ َالمعَـٰ�  َوالـّسَ ة ُ  ले भन्नुभयो �तमीले कसर� 
�चन्यौ? ती कसाईले भन्नुभयो �क: मेरो आमाबुवा �दन�दन ै
�गड्�गडाउँदै रँुदै दआ़ु गनुर्हुन्थ्यो �क हे अल्लाह  ََوَجّل   हामीलाई ! َعّزَ
ह़ज़रत मुसा َالم  َوالـّسَ لٰوةُ   الـّصَ  عَـلَيْـِه  َو  نَبِـيِّـنَا  को पावन दशर्नको सुअवसरमा عَـٰ�
मतृ्यु प्रदान गर ! यसर� मेरो आमाबुवा दबुैजना अचानक �बत्नु 
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भएप�छ मलाई अन्दाज़ भयो �क तपा� न ैह़ज़रत मुसा  عَـلَيْـِه   َو  نَبِـيِّـنَا عَـٰ�

َالم  َوالـّسَ لٰوةُ   हुनुहुन्छ ।  कसाईले थप भन्नुभयो �क: मेरो आमाले الـّصَ
जब खाना खाइसक्नुहुन्थ्यो, प्रशन्न भएर मेरो ला�ग दआ़ु 
[आ�शवार्द] गनुर् हुन्थ्यो �क: हे अल्लाह  ََوَجّل  मेरो छोरालाई ! َعّزَ
जन्नतमा ह़ज़रत मुसा َالم  َوالـّسَ لٰوةُ   الـّصَ  عَـلَيْـِه  َو  نَبِـيِّـنَا �ٰ   को साथी बनाऊ । عَـ
ह़ज़रत मुसा َالم  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ َعـلَيْـِه    َو  نَبِـيِّـنَا  ले भन्नुभयो: बधाई छ عَـٰ�
�तमीलाई �क अल्लाह  ََوَجّل  ले �तमीलाई जन्नतमा मेरो साथी عَّزَ
बनाउनुभएको छ । (नुज़्हतुल्मजा�लस, भाग १, प ृ २६६, दारुल्कुतुब 
अलइ़्िल्मया बरैुत) 

अल्लाह  ََوَجّل ् को उहाँमा�थ रह़मत होस عَّزَ र उहाँको माध्यमबाट 
हाम्रो पापहरु माफ़ होस ्।  

आमाबुवाको अव�ाकार�हरूलाई सांसा�रक जीवनमा नै सजाय 
�दइन्छ  
प्यारा इस्लामी दाजुभाईहरु ! दे�ुभयो तपा�हरुले ? आमाबुवाको 
दआ़ु [आ�शवार्द] सन्तानको हकमा कसर� िस्वकृत हुने गदर्छ 
। य�द आमाबुवा अप्रशन्न भई बद्दआ़ु (अभीसाप) ग�र�दनु भयो 
भने त्यो प�न िस्वकृत हँुदछ । त्यस कारणले आमाबुवालाई सध� 
खुशी बनाइरा�ु पदर्छ ।  हाम्रा प्यारा नबी ह़ज़रत मुह़म्मद  ُ  اهللّٰ  َصّ�َ

 َواٰلِهٖ  َوَسلَّم �َلَيِْه  को उपदेशमुलक कथन छ �क: आमाबुवा �तम्रो 
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जहन्नम [नकर् ] तथा जन्नत [स्वगर्] हुनुहुन्छ । (इब्ने माजा, भाग 

४, प ृ१८६, ह़द�ष ३६६२) अक� मौकामा हाम्रा प्यारा नबी ह़ज़रत 
मुह़म्मद  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  ले भन्नुहुन्छ: सब ैगनुाहहरूको सजाय 
अल्लाह  َّل َوَج  ले चाहनु भएमा क़यामतको �दनसम्मको ला�ग عَّزَ
स्थ�गत गनुर्हुन्छ तर आमा बुवाको अव�ाको सजाय भने यसै 
जीवनमा �दनुहुन्छ । (अल्मुस्तद्रक् �लल्ह़ा�कम, भाग ५, प ृ२१६, ह़द�ष 
७३४५, दारुल ्मा'�रफह् बरैुत) 

आमाले बोलाउनुहँुदा जवाफ न�दने वाला लाटा भइहाल्यो   
भ�नन्छ : एक जनालाई उसको आमाले बोलाउनुभयो तर उसले 
जवाफ �दएन । उसको आमा [अप्रशन्न भई] बद्दआ़ु [श्राप] 
�दनुभयो र त्यो लाटो भइहाल्यो । (�बरुर् ल्वा�लदैन �ल�त़तु़र्शी, प ृ७९, 
मु'�ससतुल्कुतुब ्अस्स़क़ा�फय्यह् बैरुत) 

आमाबुवाहरूले प�न श्राप �दनबाट बच्नु नै उ�चत हुन्छ   

प्यारा प्यारा इस्लामी दाजुभाइहरु ! दे�ु भयो तपा�हरुले ! 
आमाको पुकारको जवाफ न�दने वाला तरुुन्तै लाटो भयो ! 
उपरोक्त अनुच्छेदबाट जहा ँ आमाबुवा प्र�त अव�ाकार�हरूको 
ला�ग उपदेश छ त्यह� ँआमाबुवाहरूले प�न �वचार गनुर्पन� कुरा 
छ �क �वशेष गर� ती आमाहरुले जसले स-सानो कुरामा आफ्नो 
सन्तानलाई  तरेो सत्यानाश होस,् सब ैबरबाद होस,् तेरो सब ै
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�ब�ग्रओस ् , कोढ� भई [कुष्ट रोगी भई] इत्याद� भनेर श्राप गनुर् 
हुन्छ,  उहाँहरुले आफ्नो बो�ल सम्हाल्न आवश्यक छ । क�हँ 
यस्तो नहोस ्�क दआ़ु िस्वकार हुने बेला होस ्र साँिच्चकै आफ्नो 
सन्तानलाई के�ह भइहालेमा आमाले पश्चातापका साथ झन 
उल्टै पीर गनुर् पलार् । त्यह� भएर आफ्नो सन्तानको ला�ग सँधै 
राम्रो दआ़ु गनुर् न ैउ�चत हुन्छ ।    

आमाबुवाले �वदेशबाट फकर् ने आदेश �दनुभएमा आउनै पछर्  
दावत ेइस्लामीको सुन्नतहरु तफर्  पे्र�रत गन� मदनी क़ा�फलामा 
रसूल पे्रमी दाजुभाईहरूको साथ यात्रा �नश्चय नै सौभाग्यको 
कुरा हो । देश-�वदेश यात्रा गर� त्यहाँ १२ म�हना वा २५ 
म�हनाको ला�ग दावत े इस्लामीको मदनी का�फला तथा अरु 
द�नी कामको प्रग�तको ला�ग बस्न पाउनु प�न ठूलो 
सौभाग्यको कुरा हो तर आमाबुवाको मन दखु्छ भने, यसले 
उहाँहरुलाई ठूलो समस्याको सामना गनुर् पन� भए कदापी यात्रा 
नगनुर्होला ।  दावत ेइस्लामीको द�नी काम संसार भ�रमा आम 
गनुर् आफ्नो प्रशंसा गराउने उदेश्यले होइन बरू अल्लाह  ََوَجّل  को عَّزَ
प्रशन्न प्रािप्तको ला�ग हो । आमाबवुाको �च� दखुाएर अल्लाह 
ّلَ  َوَج  को प्रशन्न प्रािप्त कदा�प पाउन स�कदैन । य�त मात्र عَّزَ
नभई अरु शहर वा �वदेशमा जा�गर वा कारोबारका ला�ग जानेहरु 
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प�न आमाबुवाबाट सहम�त पाएर मात्र जानु होला र �नम्न 
मसअ्ला [श�रअ़तको कानुन] राम्रोसँग याद राखी राखौः दावत े
इस्लामीको प्रकाश�कय �वभाग मक्तबतुल मद�ना द्वारा 
प्रका�शत ३१२ पषृ्ठको �कताब, "बहारे श�रअत़" भाग १६ पषृ्ठ 
२०२ मा छ �क: "य�द ऊ (अथार्त छोरा) �वदेशमा छ, आमाबवुाले 
बोलाउनु हुन्छ भने आउनै पछर् , �चठ� ले�ु पयार्प्त हँुदैन । त्यसै 
गर� आमाबुवालाई य�द उसको सहाराको आवश्यकता छ भने 
आएर उनीहरुको सेवा गनुर्पछर् ।"  

दधु �पउने उमेरको �शश ुबोल्यो ! 
आमाबुवाले जब बोलाउनु हुन्छ, �बना कुन ैउ�चत कारण जवाफ 
�दनुमा �ढलो नगनुर्होस ् । केह� मा�नस यस्तो कुरामा साह� 
लापरवाह� गदर्छन ्र �ढलो जवाफ �दनुलाई ٰـّه  कुकमर्मा प�न مَعَاذَالـل
गन्दैनन ् जबक� य�द नफ्ल नमाज़ पढ�रहनुभएको छ र 
अन्जानमा आमाबुवाले सुस्तर� न ै बोलाउनुभए प�न नमाज़ 
तोडेर (नमाज़बाट बा�हर �निस्कएर) जवाफ �दनुपन� हुन्छ ।   
(बहारे श�रअ़त,् भाग १, प ृ६३८ बाट उद्धतृ) (प�छ फेर� त्यो तोडेको 
नफ्ल नमाज़ दोहोयार्उन भने वािजब [अ�नवायर्] हुन्छ) । जुन 
मा�नसहरु आमाबवुाले बोलाउनुहँुदा �बना उ�चर कारण बेवास्ता 
गर� उहाँहरुको मन दखुाउँदछन ्उनीहरु घोर पापी तथा जहन्नम 
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[नकर् ] को सजायको भागीदार हुन ्।  आमा त आमा न ैहुिन्छन ्
। य�द अबझुाईका कारण प�न प्राथर्ना िस्वकार हुने बेला 
आमाको मुखबाट श्राप �निक्लएमा सन्तानलाई असर पानर् 
सक्छ । यस सम्बन्धमा "पुस्तक बुखार� शर�फ" मा एक 
इस्राइल� धमर्�नष्ठ व्यिक्तको उपदेशमुलक घटना वणर्न 
ग�रएको छः हाम्रा प्यारा न�ब ह़ज़रत मुह़म्मद  ُ  اهللّٰ  َواٰلِهٖ َصّ�َ َوَسلَّم  �َلَيِْه  ले 
भन्नुभयो: इस्राईल कबीलामा एक जुरैज नामक व्यिक्त 
हुनुहुन्थ्यो । उहा ँनमाज़ प�ढरहनु भएको �थयो । उहाकँो आमा 
आउनुभयो र उहालँाई बोलाउनुभयो तर उहालेँ जवाफ �दनुभएन । 
[मन मन]ै भन्नुभयो: नमाज़ पढँु क� आमालाई जवाफ �दउँ । 
उहाँको आमा फेर� आउनुभयो (जवाफ नपाएर श्राप �दँदै 
भन्नुभयो) "हे अल्लाह  ََوَجّل  यसलाई त्यो बेला सम्म मतृ्यू ! عَّزَ
नदेऊ जब सम्म यसले कुन ैच�रत्रह�न स्त्रीको मुख नदेखोस ्।" 
एक �दन जुरैज इ़बादत गन� ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो । एक म�हलाले 
भ�न: म यसलाई प्रलो�भत पा�र�दन्छु । तसथर् ऊ आएर जुरैजसँग 
कुरा गनर् था�ल तर जरैुजले अिस्वकार गनुर्भयो । प�छ त्यो 
म�हला एउटा गोठालोको निजक गई र आफुलाई त्यो गोठालोलाई 
सुिम्प �दई । पछ� जब त्यो आइमाईले एउटा बच्चा पाई त्यो 
बच्चा जरैुजको हो भनेर आरोप लगाई । मा�नसहरु जरैुज भएको 
ठाउँमा आए र जरैुजको इ़बादत गन� ठाउँलाई भत्काई �दए र 
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जुरैजलाई बा�हर �नका�ल�दए र अपशब्द प्रयोग गरे । जुरैजले 
वुजु गर� नमाज़ पढ्नुभयो । त्यसपछ� बच्चाको निजक आएर 
सोध्नुभयो: बालक ! �तम्रो बुवा को हो? त्यो [दधु �पउने 
उमेरको] बच्चाले जवाफ �दयो: फलानो गोठालो । त्यसपछ� 
मा�नसहरुले [आफ्नो हतारमा ग�रएको कृयाकलापमा 
पश्चाताप गद�] जुरैजलाई भन्न थाले: हामी तपा�को इ़बादत गन� 
ठाउँ सुनको बनाइ�दन्छौ । जुरैजले भन्नुभयो: भो प�हलाको 
जस्तै माटोको न ै बनाईदेऊ । (बखुार� शर�फ भाग २, प ृ१३९ ह़द�ष 
२४८२; मुिस्लम शर�फ, प ृ१३८, ह़द�ष २५५) 

अल्लाह  ََوَجّل  को उहाँ मा�थ रह़मत होस ्र उहाकँो माध्यमबाट عَّزَ
हाम्रो पापहरु माफ़ होस ्।  

د َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡیب ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى �ّٰ

आमालाई काँधमा बोकेर तातो ढंुगाहरू मा�थ ६ माइल...    

आमाबुवा प्र�त सन्तानको िजम्मेवार� तथा उ�रदा�यत्व 
एकदमै धेरै छन ् । उहाँहरुको हक पुणर् रूपमा �नभाउन 
असम्भव छ । तसथर् एक सहाबी  ُ  اهللّٰ  عَـنْهُ َریِضَ  ले हाम्रो प्यारो न�ब 
ह़ज़रत मुह़म्मद  ُ  اهللّٰ  َواٰلِهٖ َصّ�َ َيِْه َوَسلَّم  �َل  को प�वत्र दरबारमा प्रश्न 
रा�ुभयो �क: एउटा बाटोमा यती ताता ढंुगाहरू �थए �क य�द 
मासुको टुक्रा रा�खयो भने कबाब ब�नहाल्थ्यो ! मैले मेर� 
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आमालाई काधँमा बोकेर छ माइल सम्म लगेको छु, के मैले 
आमाको हकलाई परुा गरेर भ्याए?ँ हाम्रो प्यारो न�ब ह़ज़रत 
मुह़म्मद  ُ  اهللّٰ  َواٰلِهٖ َصّ�َ َيِْه َوَسلَّم  �َل  ले भन्नु भयो: �तमी जिन्मदा �तम्रो 
आमाले जुन �पडाहरूको झट्का सहनुभयो शायद ती झट्काहरु 
मध्ये एक झट्काको बद्ला हुन सक्ला । (अल्म'ुजम�ुस़ग़ीर �ल�बरानी 
भाग १, प ृ९२, ह़द�ष २५६) 

अल्लाह  ََوَجّل  को उहाँ मा�थ रह़मत होस ्र उहाकँो माध्यमबाट عَّزَ
हाम्रो पापहरु माफ़ होस ्।  

य�द म�हलाको सट्टा पुरुषले बच्चा जन्माउन पन� भए. . !  

मेरा प्यारा इस्लामी दाजुभाइहरु ! �नश्चय नै आमाले आफ्नो 
बच्चाको ला�ग धेरै दःुख सहनुभएको हुन्छ । बच्चा जन्मदा 
क�त पीडा हुन्छ त्यो आमाले न ैबुझ्नुहुन्छ । पुरुषहरुलाई क�त 
सिजलो छ �क उनीहरु सुत्केर� हँुदैनन ्।  आ'ला ह़ज़रत इमाम 
अह़मद रज़ा ख़ान  ُة هِ  َرْمحَ عَـلَيْه الـلٰـّ  फतावा रज़�वय्या, खण्ड २७, पषृ्ठ 
१०१ मा भन्नु हुन्छ: पुरुषको ला�ग आनन्द मात्र ैछ तर म�हलाले 
भने लामो समय दखुको सामना गनुर्पछर् । उनीले आफ्नो 
बच्चा पेटमा नौ म�हना रािख्छन ् जसले गदार् �हँड्न, डुल्न, 
उठ्न, बस्न गाह्रो हुन्छ । झन ्बच्चा जिन्मने बेला बेथाको हरेक 
झट्कामा मतृ्यूको सामना गरे झ� हुन्छ । य�त मात्र नभई 
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बच्चा जिन्मसके पछ�को सुत्केर� अवस्थामा प�न �क�सम 
�क�समका दःुख �पडाहरुले गदार् वणर्न गर� साध्य नहुने 
अवस्था हुन्छ ।  प�वत्र क़ुर ्आनमा अल्लाह  ََوَجّل  ले भन्नु عَّزَ
हुन्छ: 

�हन्द�5

1अनवुाद कञ्ज़लु ्ईमानबाटः 

    َوَضَعۡتُه   ّوَ   ًها  ُكۡر     ٗه اُمُّ    َحَملَۡتُه 

ٗ�  َو   �ؕ  ُكۡرًها
ُ
ٗ�    َو    َحۡم�

ُ
   ثَلُٰثۡوَن   ِفٰص�

 َشۡهًرا ؕ

(पारा २६, सुरह् अलअ्�क़ाफ १५) 

उस क� माँ ने उसे पेट मे रखा 
तक्ल�फ से और जनी उसको 
तक्ल�फ से और उसे उठाए 
�फरना और उसका दधु छुडाना 
तीस म�हने मे है । 
 

तसथर् हरेक बच्चाको जन्ममा म�हलालाई किम्तमा तीन वषर्को 
ला�ग दःुखले भ�रपुणर् �दनहरू काट्नु पन�हुन्छ । य�द पुरुषको 
पेटबाट एक पटक प�न मुसाको बच्चा न ै जन्मने भए ऊ 
जीवनमा अक� पटकको ला�ग कदा�प बच्चा जन्माउन तैयार 
हुने �थएन  होला । (फतावा रज़�वय्या, भाग २७, प ृ १०१, रज़ा 
फाउन्डसेन ्मकर् जुल औ�लया लाहोर) 

                                                             
1 प�वत्र क़ुर ्आनको नेपाल� अनवुाद नभइसकेको कारण क़ुर ्आनका 
आयतहरूको कञ्जलु ्इमानबाट �हन्द� अनवुाद न ैरा�खएको छ । 
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श्रीम�त सहानुभ�ूतको हकदार हुिन्छन ्

प्यारा इस्लामी दाजुभाइहरु ! आ'ला ह़ज़रत  ُهِ  َرْمحَة ٰـّ َعـلَيْه الـل  को 
फतवाबाट जसर� आमाको महानताको बारेमा स्पष्ट भयो 
त्यसैगर� श्रीम�तको महत्व प�न थाहा पाइयो । श्रीमानले �वशेष 
गर� आफ्नो श्रीम�तको गभर्वती अवस्थामा एकदम माया ँ तथा 
दयाभाव गर� हेर�वचार पुर् याउनुपन� हुन्छ । घरेलु कामकाजमा 
धेरै भन्दा धेरै सहयोग गनुर्पछर् । धेरै �म�हनेत गनुर्पन� काम 
श्रीम�तलाई गनर् �दनुहँुदैन । गाल� गरेर, झक� र वा अरु के�ह गरेर 
उहाँको �चन्ताको कारण बन्नुहँुदैन । ज�त सक्दो उहाँलाई आराम 
पुर् याउनु पछर् । जब प�न आफ्नो बच्चालाई माया ँ गनुर्हुन्छ 
बच्चाको आमालाई प�न मायाँपुणर् नजरले हेनुर्होस ् र कल्पना 
गनुर्होस ् क� यो मन ै लोभ्याउने खेलौनाको प्रािप्तमा यो 
�बचर�ले क�त पीडा सहेक��छन ्।  

स्तनपानको अन्तराल सम्बन्धी महत्वपुणर् जानकार� 
आ'ला ह़ज़रत  ُهِ  َرْمحَة ٰـّ عَـلَيْه الـل  को  उपरोक्त फतवामा क़ुर ्आन 
शर�फको जुन आयत प्रश्तुत ग�रएको छ त्यसमा भ�नएको छ 
"उसका दधु छुडाना तीस म�हने मे है ।" यसमा दधुको नाता र 
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�नकाह ह़राम6

1  हुनुको अवधीको वणर्न छ । दावते इस्लामीको 
मक्तबतुल मद�ना प्रकाशनले छापेको ११८२ पषृ्ठे पुस्तक "बहारे 
श�रअ़त" खण्ड २ प.ृ ३६ मा छ �क: बच्चालाई �हज्री पात्रो अनुसार 
दईु वषर् सम्म आमाको दधु खुलाउन �मल्छ । दईु वषर् पश्चात भने 
बच्चा बाबु होस ्वा नानु स्तनपानको अनुम�त छैन । मा�नसहरूमा 
एउटा भ्रम फै�लएको छ �क नानीलाई दईु वषर् र बाबुलाई साढे दईु 
वषर् सम्म दधु खुलाउन �मल्छ । यो सत्य होइन ।  

यो त भयो स्तनपानको अवधीको अनुम�तको कुरा तर 
�नकाह ह़राम [विजर्त] हुनको ला�ग भने साढे दईु वषर्को 
अन्तराललाई हेनुर्पन� हुन्छ अथार्त दईु वषर् पश्चात स्तनपान 
हराम [विजर्त] भएताप�न कसैले �हज्री वषर् अनुसार साढे दईु 
वषर् �भत्रमा दधु खुलाएको पाइएमा �नकाह ह़राम हुने कुरा 
प्रमा�णत हुन्छ । साढे दईु वषर् पछ� प�न दधु खुलाउन ह़राम 
त हो तर साढे दईु वषर् पछ�को समयमा कसैले दधु 
खुलाएको पाइएमा �नकाह भने ह़राम हँुदैन । 

                                                             
1 इस्लामी शर�अ़त अनसुार आफ्नो आमा बाहेक अरू म�हलाले दधु 
खुलाउनभुएमा उहा ँप�न आमा बन्नहुुन्छ तथा उहाँको छोरा-छोर� 
दाजुभाई-�द�दब�हनी बन्नहुुन्छ र त्यस्ता आफुलाई दधु खुलाएका 
आमाहरूको छोरा-छोर�सँग �ववाह ह़राम (विजर्त) हुन्छ ।  
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अत्याचार� आमाबुवाको प�न आ�ापालना अ�नवायर् छ  

ह़ज़रत अ़ब्दलु्लाह �बन अ़ब्बास  ََریِض  ُ ُهمَ  اهللّٰ اعَنْ  को �ववरण छ �क 
हाम्रो प्यारो न�ब ह़ज़रत मुह़म्मद  ُ  اهللّٰ  َواٰلِهٖ َصّ�َ َوَسلَّم  �َلَيِْه  को उपदेशमुलक 
कथन छ: "जसले आफ्नो �बहानी आमाबुवाको आ�ापालना 
गर� �बतायो, उसको ला�ग �बहान न ै जन्नतका दईु ढोकाहरू 
खुल्दछन ् र य�द आमाबुवा मध्ये एक जना मात्र हुनुहुन्छ भने 
एउटा मात्र ै ढोका खुल्दछ । अनी जसले आफ्नो बेलुक� 
आमाबुवाको बारेमा अल्लाह  ََوَجّل  ,को अव�ा गर� �बतायो عَّزَ
उसको ला�ग �बहान न ैजहन्नमका दईु ढोकाहरू खुल्दछन ्र 
य�द (आमाबुवा मध्ये) एक जना मात्र हुनुहुन्छ भने एउटा ढोका 
खुल्दछ । एक जना व्यिक्तले सोध्नुभयो: आमाबुवाले ऊ मा�थ 
अत्याचार गन� भएताप�न? प्यारो नबी ह़ज़रत मुह़म्मद  ُ  اهللّٰ  َواٰلِهٖ َصّ�َ   �َلَيِْه

 �ले भन्नुभयो: अत्याचार गन� भएताप�न, अत्याचार गन  وََسلَّم
भएताप�न, अत्याचार गन� भएताप�न ।" (शअुब़लु ्ईमान भाग ६, प ृ
२०६, ह़द�ष ७९१६ दारुल्कुतुब अलइ्ि़ल्मया बरैुत) 

प्यारा इस्लामी दाजुभाइहरु ! साँच्च ै न ै त्यो व्यिक्त एकदमै 
भाग्यमानी हो जसले आमाबवुालाई खुशी राख्दछ । जो 
अभागीले आफ्नो आमाबुवालाई दखुी बनाउँछ त्यसको ला�ग 
�वनाश छ । अल्लाह  ََوَجّل  ले पारह १५ सुरह बनी इस्राइल आयत عَّزَ
२३ दे�ख २५ मा भन्नुहुन्छ :  
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ا يَۡبلَُغّنَ ِعۡنَدَك ا�ِۡ��ََ�  �ؕ  ِاۡحَسانًا بِالَۡوالَِديِۡن َو    اَۡو  اََحُد  ِاّمَ
ۤ
ِ�لُٰهَما فَ�َ�   ُهَما

   تَُقۡل 
ۤ
ُ�َما

َ ّ
�َ� اُّفٍ  � ُ�َما قَۡو  تَۡنَهۡرُهَما َوقُۡل  ّوَ

َ ّ
ُ�َما   ﴾۲۳يًۡما ﴿ ِر َ�  �ً��

َ
َواۡخِفۡض �

ۡحَمِة  ّلِ ِمَن ا�ّ�َ
ُ

ّبِ اۡرَحۡمُهَما َ�َما َربَّٰيِ�ۡي   َوقُۡل   َجَناَح الّذ ؕ   َصِغ�ًۡ�ا  ّرَ ﴿۲۴﴾  

ۡم 
ُ

ۡم ؕ نُُفۡو     �ِيۡ  بَِما   اَۡ�لَُم    َربُّك
ُ

 ِسك

�हन्द� अनवुाद कञ्ज़लु ् ईमानबाट : और माँ बाप के साथ अच्छा 
सुलूक करो, अगर तरेे सामने उन म� से एक या दोन� बुढ़ापेको 
पहँुच जाए "हँू" (उफ़्) न कहना और उन्ह� न �झड़कना और उन से 
ता'ज़ीम क� बात कहना । और उन के �लये आ़िजज़ीका बाज़ ू
�बछा और अज़़र् कर �क ऐ मेरे रब ! तू इन दोन� पर र�म 
कर जैसा �क इन दोन� ने छुटपन म� मुझ ेपाला । तुम्हारा 
रब ख़ूब जानता है जो तमु्हारे �दल� म� है । 

बाल्यकालमा आमाले प�न त छोराछोर�को मल-मुत्र व्यहोनुर्हुन्छ  
प्यारा इस्लामी दाजुभाइहरु ! प�वत्र क़ुर ्आनको उपरोक्त 
आयतहरूमा अल्लाह  ََوَجّل  ले आमाबुवाको साथ असल व्यवहार عَّزَ
गन� आदेश �दनुभएको छ र �वशषे गर� उहाँहरुको वदृ्धावस्थामा 
झन ् बढ� सेवा गन� �नद�शन �दनुभएको छ । �नश्चय न ै

आमाबुवाको वदृ्धावस्थाले मा�नसलाई प�र�णमा हा�ल�दन्छ 
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।  एकदमै वदृ्धावस्थामा क�हले काँ�ह ओछ्यानमा न ै �दसा-
�पसाब भइहाल्छ जसको कारणले प्रायः जसो छोराछोर�हरू रुष्ट 
भइहाल्छन ् । तर याद रा�ुहोस ् ! यस्तो अवस्थामा प�न 
आमाबुबाको सेवा अ�नवायर् छ । बाल्यकालमा आमाले प�न त 
आ�खर बच्चाको �दसा-�पसाब व्यहोनुर्हुन्थ्यो �न । वदृ्धावस्था 
तथा रोगहरूका कारण आमाबुवा ज�तसुकै �चढ�चढे [�रसाहा] हुन ु
भएताप�न, होसै गमुाउनु भएताप�न, धेरै बड-बडाउन ु
भएताप�न, �बना कुन ैकारण झगडा गनुर् भएताप�न, ज�त सुकै 

झगडा गर�रहनु भएताप�न, हालत खराब गर� आत्थु-आत्थु 
बनाइ�दनु भएताप�न सहनशील, सहनशील र सहनशील न ै

रहनुहोला अनी उहाँहरुको सम्मान नै गनुर्होला । उहाँहरुसँग 

नराम्रो व्यवहार गनुर्, उहाँहरुसँग झगडा गनुर् त परै जाओस ्

उहाँहरुको अगाडी "उफ़्" [हँू] प�न नभन्नुहोला नत्र ठूलो घाटाको 
सामना हुनसक्छ र यस सांसार�क जीवन तथा आ�खरतको 
जीवन [मरण पश्चातको जीवन] बरबाद हुनसक्छ �कन क� 
आमाबुवाको �च� दखुाउने वाला यो सांसा�रक जीवनमा प�न 

घ�ृणत हुन्छ तथा आ�खरतको सजायको प�न भागीदार हुन्छ ।  

�दल दखुाना छोड द� मां बाप का 
वरना इस म� है खसारा आप का 

(वसाइले बिख्शश, प.ृ ३७७) 
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नेपाल� अनुवादः 
�च� दखुाउन छोडी �दन ुआमाबवुाको  

नत्र सवर्स्य हानी छ यसमा तपा�को  

गधा रूपी मतृक  

ह़ज़रत अ़व्वाम �बन ह़ौशब  ُهِ  َرْمحَة ٰـّ َعـلَيْه الـل  (जो तबए् ़ताबेई़ मध्यका 
महान व्यिक्तत्व हुनुहुन्छ र उहाँको �नधन �स. १४८ �हज्रीमा 
भएको �थयो) भन्नुहुन्छ: एक समयको कुरा हो म एउटा  
बस्ती भई �हँडीरहेको �थए,ँ त्यस बस्तीको �कनारमा एउटा 
�चहान स्थल �थयो, अस्रको नमाज़ प�छ एउटा क़ब्र [�चहान] 
फा�टयो र त्यसबाट एउटा यस्तो मा�नस प्रकट भयो जसको 
टाउको गधाको जस्तो र बाकँ� शर�र भने मान्छेको जस्तो �थयो, 
त्यो व्यिक्त ३ (तीन) पटक गधा जसर� करायो, त्यसपछ� क़ब्रमा 
फ�कर् यो र क़ब्र आफै बन्द भइहाल्यो । एउट� बढु�आमाले धागो 
काती रा�ु भएको �थयो । अक� एक म�हलाले मलाई भनीन:् 
त्यो बुढ�आमालाई देखी रा�ुभएको छ? मैले सोधे: यी बुढ�आमा 
को हुनुहुन्छ र? ती म�हलाले भनीन:् उहाँ क़ब्रमा भएको त्यस 
व्यिक्तको आमा हुनुहुन्छ । त्यो व्यिक्त जड्याहा �थयो, जब ऊ 
बेलुका घर आउँथ्यो, आमाले सम्झाउनु हुन्थ्यो �कः छोरा, 
अल्लाह  ََوَجّل  सँग डराऊ, आ�खर क�हले सम्म यो अप�वत्र कुराَعّزَ
पीइरह्नेछौ ! उसले जवाफ �दन्थ्यो: तँ गधा जसर� �ढचूँ �ढचूँ 
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गर�राख्छेस ्।  त्यस व्यिक्तको अस्र प�छ �नधन भएको �थयो । 
उसको मतृ्यू भए देखी प्रत्येक �दन अस्र प�छ उसको क़ब्र 
फा�टन्छ र यसर� नै तीन पटक गधा जसर� कराएर फेर� क़ब्रमा 
फकर् न्छ र क़ब्र आफै बन्द भइहाल्छ । (अ�ग़�ब व�रह�ब �लल्मनु्ज़र�, 
भाग २, प ृ२२६, ह़द�ष १७, दारुल्कुतुब ्अलइ़्िल्मया बैरुत) 

आमाबुवाको अव�ाकार�हरुको कुनै असल कमर् िस्वकृत हँुदैन 

प्यारा प्यारा इस्लामी दाजुभाइहरु ! अल्लाह  َّل َوَج  को दरबारमा عَّزَ
हामी तौबा गर� र आफ्नो पापहरूबाट �मा माग� । आह् ! 
आमाबुवाको �च� दखुाउनु क�त ठुलो बेइज्जती र भयानक 
सजायको कारण हो । प�वत्र हद�ष शर�फमा छ : ‘ اُب اۡلقَۡبِر َحقٌّ َعذَ  ’ 
अथार्त "क़ब्रको सजाय वास्त�वक हो ।" (नसाई, प ृ २२५, ह़द�ष 

१३०५) क�हले काँह� यसै सांसा�रक जीवनमा न ै यसको के�ह 
झलक मा�नसहरुको उपदेशको �नम्ती देखाइन्छ ।  आफ्नो 
बुवाको अव�ाकार�को बारेमा सो�धएको एक प्रश्नको उ�रमा 
आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा खान  ُهِ  َرْمحَة ٰـّ عَـلَيْه الـل  ले भन्नुहुन्छ : 
बुवाको अव�ा अल्लाह  ََوَجّل  को अव�ा हो र बुवाको عَّزَ
अप्रशन्नता अल्लाह  ََوَجّل  को अप्रशन्नता हो ।  मा�नसले عَّزَ
आफ्नो आमाबुवालाई प्रशन्न पारे उहाँहरु उसको जन्नत [स्वगर्] 
हुनुहुन्छ र य�द अप्रशन्न बनाए उहाँहरु न ैउसको जहन्नम [नकर् ] 
हुनुहुन्छ ।  जब सम्म बुवालाई खुशी बनाउदैन उसको कुन ैप�न 
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फज़र्, कुन ैप�न नफ्ल लगायत कुन ैप�न असल कमर् वास्त�वक 
रुपमा िस्वकृत न ै हँुदैनन ् । आ�खरतको सजाय बाहेक यसै 
सांसा�रक जीवनमा जी�वतै अवस्थामा घोर समस्या उत्पन्न 
हुनेछ । मन� बेलामा  َٰـّهـم َوَجّلَ  عَـاذَالـل عَّزَ  प�वत्र कल�मा पढ्ने 
सौभाग्यबाट विन्चत हुने डर छ । (फतावा रज़�वय्या ,खण्ड २४, प ृ

३८४ तथा ३८५) आमाबुवा  َٰـّهـم َوَجّلَ  عَـاذَالـل عَّزَ  का�फर [इस्लामी आस्था 
नकान�] न ै भएताप�न इस्लामी श�रअत़को �समा �भत्र रहेर 
उनीहरु प्र�त असल व्यवहार गनुर् आवश्यक छ । दावत े
इस्लामीको प्रकाश�कय �वभाग मक्तबतुल म�दनाले छापेको 
११८२ पषृ्ठमा आधा�रत पुस्तक, "बहारे शर�अ़त" भाग २ पषृ्ठ 
४५२ मा ह़ज़रत अल़्लामा मौलाना मुफ्ती मुह़म्मद अमजद अ़ल� 
आ'ज़मी  ُة هِ  َرْمحَ ٰـّ عَـلَيْه الـل  ले "पुस्तक- आलमगीर�" को सन्दभर्साथ 
ले�ुहुन्छ �क: "य�द कुन ैमुिस्लमको बुवा वा आमा का�फर छन ्र 
उनीहरुले भन्छन ् क� मलाई मुत�पुजा स्थल पुयार्ईदेऊ भने 
पुयार्उन �मल्दैन तर य�द उनीहरू त्यहाबँाट फकर् न चाहन्छन ्
भने ल्याउन चाँ�ह �मल्छ ।" (फतावा आलमगीर�, भाग २, प ृ ३५०, 
दारुल ्�फक्र बरैुत) 

आमाबुवालाई गाल� खुवाउनेहरु 

जो व्यिक्तहरू अरुको आमालाई गाल� गन� बानी भएका हुन्छन,् 
उनीहरु असाध्य ै च�रत्रह�न व्यिक्त हुन ् । दावत े इस्लामीको 
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प्रकाश�कय �वभाग मक्तबतुल म�दनाले छापेको ३१२ पषृ्ठमा 
आधा�रत पुस्तक, "बहारे श�रअत" भाग १६ पषृ्ठ १९५ मा ह़ज़रत 
अ़ल्लामा मौलाना मुफ्ती मुह़म्मद अमजद अ़ल� आ'ज़मी  ُلٰـّهِ  َرْمحَة عَـلَيْه اـل  

ले ले�नुहुन्छ: प्यारो नबी ह़ज़रत मुह़म्मद  ُ  اهللّٰ  َواٰلِهٖ َصّ�َ  को  َوَسلَّم  �َلَيِْه
महान कथन छ: "मान्छेले आफ्नो आमाबुवालाई गाल� गनुर् 
कबीरा गनुाह [ठूलो पाप] मध्येको गनुाह हो ।" मा�नसहरुले सोधे: 
हे अल्लाहका रसूल  ُ  اهللّٰ  َواٰلِهٖ َصّ�َ َوَسلَّم  �َلَيِْه , के कसैले आफ्नै 
आमाबुवालाई प�न गाल� गछर्  र? भन्नुभयो: "गछर् , कसर� भन्दा 
यसले अरुको बुवालाई गाल� गछर् , अरुले यसको बुवालाई गाल� 
गछर्  र यसले अरुको आमालाई गाल� गछर् , अरूले यसको आमालाई 
गाल� गछर्  ।" (मुिस्लम शर�फ, खण्ड ६, प ृ ६०, ह़द�स़ १४६) उक्त 
हद�षको लेखन पश्चात ह़ज़रत अल़्लामा मौलाना मुफ्ती मुह़म्मद 
अमजद अ़ल� आ'ज़मी  ُهِ  َرْمحَة ٰـّ عَـلَيْه الـل  ले भन्नु हुन्छ: महान 
सहाबीहरू7

1 जसले अ़रबको अ�ानताले भ�रपुणर् युग दे�ु भएको 
�थयो [तर प�न], उहाँहरुले यो बुझ्नु भएन क� आफ्न ै
आमाबुवालाई कसैले �कन पो गाल� गलार् अथार्त (कसैले 
आमाबुवालाई गाल� प�न गनर् सक्छ र) यो कुरा उहाँहरुको 
कल्पना भन्दा बा�हरको कुरा �थयो ।  प्यारो नबी ह़ज़रत मुह़म्मद 

                                                             
1 ह़ज़रत मुह़म्मद  ُ  اهللّٰ َوَسلَّم  �َلَيِْه َواٰلِهٖ َصّ�َ  लाई देखी उहाकँो अनसुरण गन� 
सौभाग्य प्राप्त महान व्यिक्तत्वहरु । 
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 ُ  اهللّٰ  َواٰلِهٖ َصّ�َ َيِْه َوَسلَّم  �َل  ले भन्नुभयो �क यसको तात्पयर् अरुबाट गाल� 
खुवाउनु हो । र आज भने यस्तो सम्म [�वकृती युक्त] समय 
आयो �क क�तपय मा�नसहरूले स्वय ं आफैले आफ्न ै
आमाबुवालाई गाल� गन� गछर्न ् र उहाँहरूको सम्मान गद�नन ् । 
(बहारे शर�अ़त) 

आगोको हाँगाहरूबाट झुन्डनेहरु  

ह़ज़रत इमाम अह़मद �बन ह़जर मक्क� शाफेई़ َلَيْه�   اِهللا  ले َرْمحَُة
ले�ुहुन्छ: प्यारो नबी ह़ज़रत मुह़म्मद  ُ  اهللّٰ  َواٰلِهٖ َصّ�َ َوَسلَّم  �َلَيِْه  को 
उपदेशमूलक कथन छ �क: मे'राजको रात8

1 म�ले केह� 
मा�नसहरुलाई देख� जो आगोका हाँगाहरूबाट झुिन्डइरहेका  
�थए । मैले सोधे: ए िजब्रईल ! �यनीहरु कस्ता मा�नसहरु हुन ्? 
उहाँले भन्नुभयो: َھاتِِھۡم فِي الدُّۡنیَا  अथार्त اَلَِّذۡیَن یَۡشتُُمۡوَن ٰابَاَءھُۡم َواُمَّ
�यनीहरु त्यस्ता मा�नसहरु हुन ्जसले संसारमा आफ्नो बुवाहरू 
तथा आमाहरूलाई अपशब्द प्रयोग गथ� । (अज़्ज़वािजर ्
अ�नक़�तरा�फल ्कबाइर,् भाग २, प ृ१३९, दारुल ्मा'�रफा बरैुत) 

 

                                                             
1 हाम्रा प्यारा नबी ह़ज़रत मुह़म्मद  ُ  اهللّٰ َوَسلَّم  �َلَيِْه َواٰلِهٖ َصّ�َ  को आका�शय 
भ्रमणको रात । 
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वषार्को थोपाहरू जती ज्वाला  
ले�खएको छः जसले आफ्नो आमा-बुवालाई गाल� गय� 
उसको क़ब्रमा आगोको यती ज्वालाहरू अवत�रत हुन्छन ्
जती (वषार्को) थोपाहरू आकाशबाट पथृ्वी तफर्  अवत�रत 
हुन्छन ्। (ऐज़न, प ृ१४०) 

�चहानले करङ भाँची�दन्छ 

ले�खएको छः जब आमा-बुवाको अव�ाकार�लाई दफ्न ग�रन्छ 
[कब्रमा स्था�पत ग�रन्छ], क़ब्रले उसलाई यस प्रकारले 
अठ्याउँदछ क� उसको करङहरू (भाँ�चएर) एक अकार्मा 
गाँ�सन पगु्छन ्। (ऐज़न) 

जन्नतमा जान पाउने छैनन ् 
ह़ज़रत अ़ब्दलु्लाह �बन उ़मर  ََریِض  ُ اعَنُْهمَ  اهللّٰ  ले �ववरण गनुर्हुन्छः 
हाम्रो नबी ह़ज़रत मुह़म्मद  ُ  اهللّٰ  َواٰلِهٖ َصّ�َ َوَسلَّم  �َلَيِْه  को उपदेशमूलक 
कथन छ �कः तीन [प्रकारका] व्यिक्त जन्नतमा जान पाउने 
छैनन ्१) आमा-बुवालाइ सताउने वाला २) दय्युस ्91 ३) लोग्ने 
मा�नस झ� प�हरन अपनाउने म�हला । (अल्मसु्तद्रक, भाग १, प ृ
२५२, ह़द�ष २५२)  

                                                             
1 आफ्नो श्रीम�त वा मह़ा�रमहरूलाई छाडा देख्दा प�न मौन रहने परुुष । 
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आमाबुवा एक-आपसमा लड्नुभयो भने सन्तानले के गनुर्पछर्  ? 

आदरणीय इमाम अह़मद रजा ़ खान  ُهِ  َرْمحَة َعـلَيْه الـلٰـّ  ले भन्नुहुन्छः य�द 
आमाबुवाको एक आपसमा झगडा परेमा न त आमाको साथ �दन ु
उ�चत हुन्छ न त बुवाको । आमाको मायाकँो कारण बवुा माथी 
कडाई गन� काम कदापी गनर् �मल्दैन । बुवाको मन दखुाउनु वा 
उहाँको मुखमुखै लाउनु वा अनादर पुवर्क आखा ँजुधाएर कुरा गनुर् 
यो सब ैकुरा ह़राम हो र अल्लाह  ََوَجّل  को अव�ा हो । सन्तानले عَّزَ
आमाबुवा मध्ये कुनकैो प�न यस प्रकारले साथ �दन ु कदापी 
जायज़ छैन । उहाँहरू दबु ैउसको जन्नत तथा जहन्नम [जाने 
माध्यम] हुन ्। जसलाई द:ुखी बनाए प�न जहन्नमको भागीदार 
हुनेछ ।  ُبِا�ّٰ  َواۡلِعیَاذ  (अथार्त अल्लाह  ََوَجّل  को शरण, अल्लाहले عَّزَ
हामीलाई यस्ता कुकमर्बाट जोगाउन)् । अल्लाह  َّل َوَج  को अव�ा عَّزَ
हुने कुरामा भने कसैको प�न आ�ा मान्ने कुरै भएन । जस्तै क� 
य�द आमाले चाहनुहुन्छ �क छोराले आफ्नो बवुालाई कुन ैप्रकारले 
कष्ट पुयार्ओस ् र छोराले त्यसो गनर् नमान्दा अथार्त बुवालाई 
कष्ट पयुार्उन तयार नुहँदा आमा �रसाउ�छन भने आमालाई 
�रसाउन �दनु र यस्तो अवस्थामा आमाको कुरा कदापी नमान्नु । 
यसै प्रकारले आमाको सम्बन्धमा प�न बुवाले भन्नुभएको 
[अनु�चत कुरा] नमान्नु । आ�लमहरूले यस प्रकारले सपष्ट 
पानुर्भएको छ �क सेवा गनुर्मा आफ्नो आमालाई एवम ्सम्मान 
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गनुर्मा भने आफ्नो बुवालाई प्राथ�मकता �दनपुछर्  �कनक� बुवा 
भने आमाको प�न �नद�शक हुनुहुन्छ । (फतावा रज़�वय्या, भाग २४, प ृ
३९० बाट उद्धतृ)   

आमाबुवाले दाढ� खौरने आदेश �दनुभएमा नमान्नुहोला ! 
प�छल्लो पंिक्तबाट स्पष्ट भयो क� आमाबवुाले य�द कुन ै
नाजायज़ वा अनु�चत कुराको आदेश �दनुभएमा उहाँहरुको कुरा 
मान्नुहँुदैन । य�द नाजायज़ कुरामा उहाँहरूको आ�ा पालना 
गनुर्भएमा पापको भा�गदार हुनुहुनेछ । जस्तै क� य�द 
आमाबुवाले झूटो बोल्न लगाउनुभयो वा प्यारो नबीको सुन्नत 
�वप�रत दाढ� खौरने वा इस्लामी कानुन �वप�रत दाढ� काटेर 
एक मुठ्ठ� भन्दा घटाउने भन्नुभएमा उहाँहरु ज�तसुकै �रसाउन ु
भएताप�न उहाँहरुको कुरा कदापी नमान्नुहोला । तपा� 
आमाबुवाको अव�ाकार� ठह�रनुहुनेछैन तर य�द त्यस्ता कुरा 
मान्नुभएमा अल्लाह  ََوَجّل  को अव�ाकार� भने अवश्य عَّزَ
हुनुहुनेछ । यसै गर� आमा-बुवाको सम्बन्ध �वच्छेद भइहालेको 
खण्डमा आमाले बुवासँग नभेट भनी रोइ-रोइ भन्नु भएमा वा 
भेट्न गयौ भने मैले खुलाएको दधु माफ़ ग�दर्न भन्नभुए प�न 
उहाँको यस प्रकारको आदेश मान्नै भएन । बुवासँग भेट्न 
प�न पछर्  र उहाकँो हेर�वचार तथा सेवा गनुर् प�न पछर्  । उहाहँरु 
बीच समबन्ध �वच्छेद भएताप�न सन्तानसँगको नाता भने 
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जस्ताको त्यस्त ैकायम छ । सन्तान मा�थ दवु ैजना प्र�तको 
िजम्मेवार� बाकँ� रहन्छ ।  

د َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡیب ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى �ّٰ

यद� आमाबुवा सन्तानसँग अप्रशन्नता कै अवस्थामा 
�बत्नुभएमा के गन�?    

जसको आमाबुवा अप्रशन्नताको अवस्थामा �बत्नुभयो, अब 
उहाँहरूलाई कसर� प्रशन्न पान� प्रयास गनर् स�कन्छ भन्दा 
उहाँहरुको मिग्फरत [पापहरू माफ भई मरण पश्चातको 
जीवनको सफलता] का ला�ग पटक-पटक प्राथर्ना ग�र 
रा�ुहोस ्। �कन�क उहाँहरूको ला�ग अब सब ैभन्दा ठुलो उपहार 
भनेको मिग्फरतको प्राथर्ना हो र उहाँहरुको तफर् बाट धेरै भन्दा 
धेरै पुण्य कमर् गनुर्होस ् ।  सन्तानको तफर् बाट असल कमर्को 
पुण्य उपहार स्वरुप उहाँहरूलाई बारम्बार पठाउन स�कएमा 
आशा छ �क आमाबुवा प्रशन्न भइहाल्नेछन ्।  दावत ेइस्लामीको 
प्रकाश�कय �वभाग मक्तबतुल म�दनाले छापेको ३१२ पषृ्ठमा 
आधा�रत पसु्तक, "बहारे श�रअ़त" खण्ड १६, प.ृ १९७ मा 
ले�खएको छ: प्यारा नबी ह़ज़रत मुह़म्मद  ُ  اهللّٰ  َواٰلِهٖ َصّ�َ َوَسلَّم  �َلَيِْه  ले 
भन्नुभयो: "कसैको आमाबुवा दवु ैवा कुनै एक जना �बत्नुभयो र 
उसले  उनीहरुको अव�ा गन� गथ्य�, अब उहाँहरुको ला�ग सध� 
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इिस्तग्फार [पापहरू माफ हुनको ला�ग प्राथर्ना] ग�ररहन्छ, 
भने यसको प्र�तफलमा अल्लाह  ََوَجّل  ले उसलाई असल عَّزَ
व्यिक्त भनी ले�ख�दनुहुन्छ।" (शअुब़लु ्ईमान, भाग ६, प ृ२०२, ह़द�ष 

७९०२) सम्भव भए सम्म मक्तबतुल म�दना द्वारा प्रका�शत 
पुस्तकहरु अ�धक मात्रामा �लएर बबुाआमालाई पुण्य पठाउने 
उदेश्यले बाडँ्नुहोस ्। य�द उक्त पुस्तकहरूमा आमाबुवा आ�दको 
नाम तथा आफ्नो ठेगाना छपाउन चाहनुहुन्छ भने मक्तबतलु 
मद�नामा सम्पकर्  गनुर्होला ।  

आमाबुवाको ॠण �तनुर्होस ् 

ह़ज़रत मुह़म्मद  ُ  اهللّٰ  َواٰلِهٖ َصّ�َ َوَسلَّم  �َلَيِْه  को महान कथन छ �क: जुन 
व्यिक्तले आफ्नो आमा बुवाको (�नधन) प�छ उहाँहरुसँग 
ग�रएको वाचा पुरा गछर्  र उहाँहरुको ॠण चुक्ता गछर्  र अरू 
कसैको आमाबुवालाई अपशब्द बोल� आफ्नो आमाबुवालाई 
अपशब्द भनाउदैन भने त्यो व्यिक्त आफ्नो आमाबुवासँग 
असल व्यवहार गन� वाला [मध्येको व्यिक्त] ले�खनेछ यद्य�प 
ऊ (उहाँहरुको जीवनकालमा) [उहाँहरू प्र�त] अव�ाकार� �थयो र 
जसले उहाँहरुसँग ग�रएको वाचा पुरा गद�न र उहाँहरुको ॠण 
�तद�न र अरू कसैको आमाबुवालाई अपशब्द बोलेर आफ्नो 
आमाबुवालाई गाल� खुवाउछ भने त्यो अव�ाकार� [मध्येको 
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व्यिक्त] ले�खनेछ यद्य�प उहाँहरुको जीवनकालमा [उहाँहरू 
प्र�त] असल व्यवहार गन� वाला �थयो । (अल्मु'जमलु ् औसत़ 
�ल�बरानी, भाग ४, प ृ२३२, ह़द�ष ५८१९, दारुल्कुतुब अलइ्ि़ल्मया बरैुत) 

د َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡیب ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى �ّٰ

शकु्रबारको �दन आमाबुवाको क़ब्र [�चहान] को दशर्न  

ह़ज़रत मुह़म्मद  ُ  اهللّٰ  َواٰلِهٖ َصّ�َ َوَسلَّم  �َلَيِْه  ले भन्नुभएको छ �क: जो व्यिक्त 
आफ्नो आमाबुवा दवु ैवा कुन ैएकको क़ब्रमा प्रत्येक शुक्रबारको 
�दन दशर्नको ला�ग उपिस्थत हुन्छ अल्लाह  ََوَجّل  ले उसको पाप عَّزَ
माफ़ ग�र�दनुहुनेछ र आमाबुवा प्र�त असल व्यवहार गन� वाला 
[मध्येको व्यिक्त] ले�खनेछ । (नवा�दरुल ्उस़लू �लल्ह़क�म ्�त�मर्ज़ी, प ृ
९७, ह़द�ष १३०, �दमश्क़) 

मदनी च्यानलले ल्याउनेछ घरघरमा सुन्नतको बहार 
प्यारा इस्लामी दाजुभाईहरू ! आमाबुवाको अव�ाबाट आफुलाई 
बचाउन र उहाँहरुको आ�ापालनाको पे्ररणा पाउनका ला�ग तथा 
आफ्नो मन मिस्तष्कमा रसूलपे्रमी भावनाको द�यो बाल्न र 
आफ्नो छातीलाई रसूलपे्रमको मद�ना बनाउनका ला�ग दावत े
इस्लामीको मदनी वातावरणसँग आबद्ध रह�रह्नुहोस ्। 
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 شَ  َوَجّلَ لـلٰـّآءَاــاِْن  َعّزَ  यस मदनी वातावरणको शुभ-प्रभावबाट  ه
सुन्नतको पालना गन�, असल कमर् गन�, पाप कमर्बाट जो�गने 
र इमान [धा�मर्क आस्था] को सुर�ाको ला�ग तत्पर रहने 
सौभाग्य प्राप्त हुनेछ । सुन्नत �सक्न तथा �सकाउनको ला�ग 
प्रत्येक म�हना किम्तमा तीन �दनका ला�ग मदनी क़ा�फलामा 
रसूलपे्रमी दाजुभाईहरुसँग सुन्नतले भ�रपुणर् यात्रा गन� बानी 
बनाउनुहोस ् । दावते इस्लामीको केिन्द्रय �वभागले उपलब्ध 
गराएको असल बनाउने नुस्खा "नेक आमाल" [असल कमर्] को 
अनुसार आफ्नो जीवनका प्रत्येक �दन एवम ्रात �बताउनुहोस ्
त्यसैगर� हरेक रात सुत्नु भन्दा प�हला किम्तमा १२ �मनेट 
ज�त �फके्र मद�ना [आत्मालोचना, आत्ममुल्यांकन] गनुर्होस ्र 
नेक आमाल पुिस्तका भनुर्होस ्।   َش  ٰـّآَءاــاِْن َوَجّلَ لـل  َعّزَ ه  दवु ैलोकमा 
सफल हुनुहुनेछ । दावते इस्लामीको मदनी वातावरणको महत्व 
बुझ्नको ला�ग एक मदनी बहार [खुशीको समाचार] सुन्नुहोस ्। 
मीरपरु नम्बर ११ (ढाका, बगं्लादेश) बस्ने दावते इस्लामीको एक 
सदस्यको वणर्नको आशय छ �क एक पटकको कुरा हो बाटोमा 
�हँडीरहदा एक व्यिक्तसँग मेरो भेट भयो । उहाँले मलाई दे�े 
�ब��कै भन्न थाल्नुभयो: के तपा�लाई थाहा छ म यस बेला 
आफ्नो श्रीमती तथा बच्चाहरू साथ ल�एर कहा ँजादैँछु ? अनी 
आफै उ�र �दँदै भन्नुभयो: वास्तवमा कुरा के हो भन्दा मेरो 
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आमाबुवा मसँग �रसाउनु भएको �थयो र म प�न आमाबुवासँग 
�रसाएको �थए । दावते इस्लामीको मदनी च्यानलमा प्रशा�रत 
सुन्नतले भ�रपुणर् प्रवचन- "आमाबुवाको हक" हेनुर्को शुभ-
प्रभावबाट मलाई महसूस भयो क� आमाबुवाको अव�ा गरेर मैले 
धेरै ठूलो पाप गरेको रहेछु । तसथर् उहाँहरुसँग यथा�सघ्र माफ� 
माग्नको ला�ग आफ्नो श्रीमती तथा बच्चाहरू साथ ल�एर 
आमाबुवालाई भेट्न जादैँछु । अल्लाह  ََوَجّل  ले दावत ेइस्लामी عَّزَ
तथा मदनी च्यानललाई उन्न�त मा�थ उन्न�त प्रदान गरुन ्।   

م   النَّبِّيِ  اۡالَِمۡین   بَِجاهِ    ٰاِمۡین ُ  َعَلۡیِھ َوٰاِلٖھ َوَسلَّ  َصلَّى  �ّٰ

सनु्नतको बाटोमा �हँडाएर सबलैाई जन्नतको तफर्  
�लएर �हड्ने एक मात्र उदेश्य मदनी च्यानलको 
 हे अल्लाह यह� मनोकामना छ अ़�त़ार को 

सबलेै अप्नाउन ्सनु्नत महु़म्मद ملسو هيلع هللا ىلص सरकारको 

د َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡیب ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى �ّٰ

आमाको श्रापका कारण खुट्टा का�टयो  
प्यारा इस्लामी दाजुभाईहरु ! उक्त मदनी बहारबाट "मदनी 
च्यानल" को महत्व स्पष्ट हुन जान्छ । त्यस "मदनी बहार" 
मा "आमाबुवाको हक"को चचार् छ, साँच्च ैन ैआमाबुवाको हकबाट 
पिन्छन एकदमै अप्ठ्यारो छ । यसको ला�ग जीवन भ�र न ै
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प्रयासरत रहनुपछर्  र आमाबुवाको अप्रशन्नताबाट सध� 
जो�गनुपछर् । जुन व्यिक्तहरुले आमाबुवालाई सताउँछन ्
त्यसको दषु्प�रणाम यसै संसारमा प�न दे�खन्छ । तसथर् 
ह़ज़रत अल्लामा कमालुद्द�न दमीर�  ُهِ  َرْمحَة ٰـّ عَـلَيْه الـل  ले ले�ुहुन्छ: 
"जमख्शर�" (जो मो'तिजला समुहको एक च�चर्त इस्लामी 
�वद्वान हुनुहुन्थ्यो) को एउटा खुट्टा का�टएको �थयो । अरुले 
यस बारे सोध्दा उहाँले भन्नुभयो �क यो मेरो आमाको श्रापको 
न�तजा हो । घटना यस प्रकारले भयो क� मैले बाल्यकालमा 
एउटा चरा समाते र उसको खुट्टामा डोर� बाधँी �दए । अचानक 
त्यो चरा मेरो हातबाट छुट्यो अ�न उड्दा उड्दै एउटा �भ�ाको दलुो 
�भत्र पस्यो । तर डोर� भने बा�हर न ैझुन्डीरहेको �थयो । मैले 
डोर� समातरे बेस्सर� तानेको त चरा फड्फडाउँदै बा�हर �निस्कयो 
तर �वचराको खुट्टा डोर�ले का�ट सकेको �थयो । यस्तो दखुद 
दृश्य दे�ुहँुदा मेर� आमा दःुखले तड्�पनु भयो र उहाकँो मुखबाट 
मेरो ला�ग श्राप �निस्कयो: "जसर� त�ले यो बोल्न नसक्ने 
जनावरको खुट्टा का�ट�दईस,् अल्लाह  ََوَجّل  ले तेरो खुट्टा عَّزَ
काटुन ्।" नभन्दै त्यो श्राप परुा भयो । के�ह �दन प�छ जब मैले 
�वद्याजर्नको ला�ग "बुखारा" को यात्रामा प्रस्थान गरे । 
बाटोमा सवार�बाट खस�, खुट्टामा गम्भीर चोट लाग्यो, "बुखारा" 
पुगेर धेरै उपचार गराए तर सञ्चो भएन अ�न आ�खरमा 
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खुट्टा कटाउन ै पय� । (र यसर� आमाको श्राप परुा भई 
छाड्यो) (ह़यातुल ् हयवान अल्कुब्रा, भाग २, प ृ १६३, दारुल्कुतुब ्
अलइ़्िल्मया बैरुत) 

खुट्टा समातेर आमाबुवासँग माफ� माग्नुहोस ् 

प्यारा इस्लामी दाजुभाईहरु ! य�द तपा�को आमाबवुा वा उहाँहरू 
मध्ये कुन ै एक तपा�सँग �रसाउनु भएको छ भने झट्टै हात 
जोर�, खुट्टा समाती, रोई-रोई �मा याचना गर�हाल्नुहोस ् । 
उहाँहरुको जायज आवश्यकता परुा गर��दनुहोस ् �कन�क यसैमा 
लोक-परलोकको सफलता छ । आमाबुवाको हक अ�धकार बारे 
थप जानकार�का ला�ग दावते इस्लामीको प्रकाश�कय �वभाग 
मक्तबतुल म�दनाले जार� गरेको दईु वटा �व�डयोहरू  (१) "मां 
बाप के हुकुक" तथा (२) प�वत्र रमजान म�हना (१४३० �ह.) मा 
आयोिजत "मदनी मुजाकरा" कायर्क्रमको "वा�लदैनके 
नाफरमानो के अन्जाम" �शषर्कको �व�डयोहरू हेनुर्होला ।  

�च� दखुाउन छोडी �दन ुआमाबवुाको 
नत्र सवर्स्य हानी छ यसमा तपा�को 
इष्यार्को रोगबाट छाती सफा गर 

प्यारो नबीको अनसुरण गन� गर 
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हे अल्लाह यह� छ मनोकामना अ�त़ारको 
सबलेै अप्नाउन सुन्नत मुह़म्मद ملسو هيلع هللا ىلص सरकारको 

(वसाइले बिख्शश, प.ृ ३७७ बाट नेपाल� अनुवाद) 

د َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡیب ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى �ّٰ

प्यारा इस्लामी दाजुभाईहरु ! अब मेरो वणर्नलाई समापन तफर्  
लैजादै सुन्नतको महत्व र के�ह सुन्नत तथा �शष्टाचार प्रस्तुत 
गन� सौभाग्य प्राप्त गन�छु । ह़ज़रत मुह़म्मद  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  को 
उपदेशमुलक कथन छ: "जसले मेरो सुन्नतसँग पे्रम गय� उसले 
मसँग पे्रम गय� र जसले मसँग पे्रम गय� ऊ जन्नतमा मेरो 
साथमा हुनेछ ।" (इब्ने असा�कर, भाग ९, प ृ३४३, दारुल ्�फक्र बैरुत) 

د َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡیب ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى �ّٰ

�हँडाईको सुन्नत तथा �शष्टाचारहरू   

१. प�वत्र क़ुर ्आनको पारह १५, सुरः बनी इस्राइल, आयत संख्या 
३७ मा अल्लाह  َّل َوَج   :ले फरमाउनुहुन्छ عَّزَ

 َ  �ۚ ًحا  َر ـمَ   ا�ۡ�َۡرِض  �ِي  تَۡمِش  � َو �

ۡ�ِرَق    لَۡن     ِانََّك  
َ
غَ   لَۡن   َو   ا�ۡ�َۡرَض   �

ُ
ِ�َباَل    تَۡبل

ۡ
 ﴾۳۷﴿   ُطۡو�ً�   ا�
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�हन्द� अनुवाद कञ्ज़ुल इमानबाटः और ज़मीन म� इतराता 
न चल, बेशक हर�गज़ ज़मीन न चीर डालेगा और 
हर�गज़ बुलन्द� म� पहाड़�को न पहंुचेगा । 

२. दावते इस्लामीको प्रकाश�कय �वभाग मक्तबतुल मद�नाले 
छापेको ३१२ पषृ्ठमा आधा�रत पुस्तक, "बहारे श�रअत़" 
खण्ड १६, पषृ्ठ संख्या ७८ मा ह़ज़रत मुह़म्मद  ٖوَاٰلِه   �َلَيْهِ  اُهللا وََسلَّم َصّ�َ  

को महान भनाई ले�खएको छ: दईु वटा चादर [सल ्जस्तो 
कपडा] ओढेको एक व्यिक्त अभीमानी पारामा �हँ�डरहेको 
�थयो र घमण्डमा �थयो, उसलाई ध�तर्मा धसाईयो, ऊ 
क़यामतको �दन सम्म धस्दै जानेछ । (मुिस्लम, प ृ११५६, 
ह़द�ष २०८८) 

३.  ह़ज़रत मुह़म्मद  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  �हँड्नु हँुदा क�हले काह� 
आफ्नो कुन ै सहाबीको हात आफ्नो प�वत्र हातले समात्नु 
हुन्थ्यो । (अल्म'ुजमलु ्कबीर �ल�बरानी, भाग ७, प ृ२७७) 

४. ह़ज़रत मुह़म्मद  َٖواٰلِه  َيِْه  �َل  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  �हँड्नु हँुदा केह� अगाडी तफर्  
�नहु�रई �हँड्नुहुन्थ्यो क� यस्तो लाग्थ्यो क� उहाँ उचाईबाट 
तल झद� हुनुहुन्छ । (अश्शमाइलुल ्महु़म्म�दया �ल���मर्ज़ी, प ृ८७, 
रक़म ११८) 
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५. घा�ँटमा सुन वा कुन ै प�न धातकुो �सक्र� लगाएर, अरुलाई 
देखाउनको ला�ग घाँट� �नरको टाँक खोलेर अ�भमानी 
पाराले कदापी �हँड्नु हँुदैन �कन�क यो मुखर्, घमण्डी तथा 
पापीहरूको त�रका हो । घाटँ�मा सुनको �सक्र� लगाउन ु
पुरुषको ला�ग ह़राम [कडा रुपमा �नषे�धत] हो र अरु 
धातुको प�न नाजायज हो ।  

६. य�द अन्य के�ह बाध्यता न भए बाटोको छेउ छेउ मध्यम 
ग�तमा �हँड्नुहोस ्। न त य�त �छटो �हँड्नुहोस ्�क अरुको 
ध्यान तपाई �तर जाओस ् �क यो मान्छे य�त �छटो �छटो 
कहा ँ जादै होला भनी न त य�त �बस्तारै �हँड्नुहोस ् �क 
दे�ेले तपा�लाई �बरामी ठाननु । अम्रद [य�त सुन्दर 
क�ललो केटा जसलाई देख्दा पुरुषलाई प�न उ�ेजनाको 
आभाष हुन्छ] को हात नसमात्नु होस ्। काम वासनाको 
साथ परुुषले कुन ै पुरुषकै हात समात्न,ु हात �मलाउन ु वा 
अङ्कमाल गनुर् ह़राम र जहन्नममा परु ्याउने कमर् हो ।  

७. बाटोमा �हँड्दा कुन ैकारण �बना यता उता हेनुर् सुन्नत होइन । 
नजर झुकाई भद्र त�रकाले �हँड्नुहोस ् । अ�ब �सनानका 
पुत्र ह़ज़रत ह़स्सान َلَيْه�   اِهللا  ईदको नमाज़ पढनको ला�ग َرْمحَُة
जानुभयो । घर फ�कर् ए पछ� श्रीमतीले सो�धन:् आज 
क�तको आइमाईहरू हेनुर्भयो नी? उहाँ َلَيْه�   اِهللا ُة  �ले केह َرْمحَ
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जवाफ �दनुभएन । श्रीमतीले धेरै पटक सोध्दा भन्नुभयो: 
"घरबाट �निस्कए दे�ख �लएर फक� र �तम्रो सामु आउँदा 
सम्म मैले आफ्नो खुट्टाको बुढ� औलंा �तर मात्र हे�ररह� ।" 
(�कताबलु ्वरा' मअ ़मौसअुह़् इमाम इब्न ेअबीद्दनु्या, भाग १, प ृ२०५) 

 اـ بْحٰ ـ ُس  َوَجّلَ  هلّٰـــلَن عَّزَ  धमर्�नष्ठ व्यिक्तहरू बाटोमा �हँड्दा �वशेष 
गर� �भडभाडको बेला उ�चत कारण �बना यता उता कदा�प 
हेद�नन ् कह� ँ श�रअ़त द्वारा विजर्त दृष्य तफर्  नजर 
नपरोस ् भनी ! यो ती धमर्�नष्ठ व्यिक्त ال  ُهُم ّٰ ـَرِمحَ  ـل ُه  को 
तक्वा10

1   �थयो । इस्लामी काननु त के हो भन्दा य�द 
अनजानमा कुन ै नार� मा�थ नजर प�रहालेमा झट्टै 
कुदृिष्टबाट आफुलाई रोक� नजर हटाएमा पापी हुने छैन ।  

८. कसैको घरको कौसी वा झ्याल �तर कुन ै कारण �बना हेनुर् 
उ�चत होइन ।   

९. �हँड्दा वा भयार्ङ चढ्दा तथा झदार् यो ख्याल गनुर्होस ्क� ज�ुा 
वा चप्पलबाट आवाज न �निस्कयोस ्। हाम्रो प्यारो नबी 
ह़ज़रत मुह़म्मद  َٖواٰلِه  َيِْه  �َل  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  ले यस्तो आवाज मन 
पराउनुहुिन्थएन ।  

                                                             
1 विजर्त �क्रयाकलापहरू त्यागेर अझ जोडका साथ सतकर् ता अपनाउन ु
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१०. बाटोमा दईु जना नार� उ�भइरहेका छन ्वा �हँ�डरहेका छन ्
भने उनीहरुको बीचबाट न �हँड्नुहोस ्�कनक� प�वत्र ह़द�षमा 
यसबाट मनाह� ग�रएको छ ।  

११. बाटोमा �हँड्ने क्रममा, उ�भइरहदा वा बस्दा अरुको अगाडी 
थुक्नु, नाक सफा गनुर्, नाकमा औलंा हाल्नु, कान �चलाउँदै 
बस्नु, शर�रको मैलो औलाले छोडाउनु, गपु्ताङ्ग �चलाउन ु
आ�द घोर असभ्यता हो ।  

१२. बाटोमा �हँड्दा जे कुरा अगाडी आउँछ त्यस्लाई ला�ाले हान्दै 
जाने क�तपय मा�नसहरुको बानी हुन्छ । यो एकदमै 
अभद्रता हो । यस्तो गनार्ले खुट्टामा चोट लाग्न सक्छ । 
य�द प�त्रकाहरु वा लेखाइ युक्त डब्बाहरु, प्याकेटहरु तथा 
पानीको बोतलहरु आ�दमा ला�ाले हा�नएमा लेखाईको 
असम्मान समेत हुन्छ ।  

१३. पैदल �हँड्दा प�न इस्लाम संगत ट्रा�फक �नयमहरूको 
पालना गनुर्होस ् जस्तै क� गाडीहरु आवत-जावतको बेला 
सडक पार गनर्का ला�ग उपलब्ध भएको खण्डमा "जेब्रा 
क्र�सङ्ग" वा "आकाशे पुल" को प्रयोग गनुर्होस ्।  

१४. जुन �दशाबाट गाडीहरु आइरहेका छन ् राम्रर� हेरेर मात्र 
सडक पार गनुर्होस ्। य�द तपा� बीच सडकमा हुनुहुन्छ र 
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गाडी आइरहेको छ भने एक्कासी भाग्नु भन्दा त्यह� ं
उ�भइरहनुभएमा बढ� सुर��त हुनुहुनेछ । यसै गर� 
रेलगाडी �हँ�डरहेको समयमा रेल मागर् पार गनुर् भनेको 
आफ्नो काल आफै �नम्त्याउनु हो । रेलगाडी धेरै टाढा छ 
होला भनी रेल मागर् पार गन� वालाहरू हतारमा वा 
झुिक्कएर कुन ै तार इत्या�दमा खुट्टा अिल्झएर लड्ने र 
मा�थबाट रेलगाडी �हड्ने सम्भावना हुन्छ । यस 
खतरालाई अवश्य प�न ध्यानमा रा�ु पछर् । क�तपय 
ठाउँमा त रेल मागर् पार गनुर् न ैगरैकाननूी हुन्छ खास गरेर 
स्टेशनहरूमा, उक्त कानूनको पालना गनुर्होस ्।  

१५. पुण्यकमर्का ला�ग जाँगर प्राप्त गन� उदेश्यले सकेसम्म 
दै�नक ४५ �मनेट ज�त िज़क्र तथा दरूूद पढदै पदैल 
�हँड्नुहोस ् अल्लाह  ََوَجّل  ले चाहनु भयो भने स्वस्थ عَّزَ
रह्नुहुनेछ ।  �हँड्नकुो उ�म त�रका यो हो �क शुरुमा १५ 
�मनेट �छटो �छटो �हँड्नुहोस,् त्यसपछ� १५ �मनेट ज�त 
�ठक्कको ग�तमा तथा अिन्तम १५ �मनेट ज�त भने फेर� 
�छटो पाइला चाल्नुहोस ्। यसर� �हड्नाले सम्पुणर् शर�रको 
व्यायाम हुनेछ ।  َش  َوَجّلَ لـلٰـّآءَاــِاْن  َعّزَ ه  पाचन शिक्त राम्रो रहनेछ । 
मुटु रोग तथा अरु थुप्र ैरोगहरुबाट  َش  ٰـّآَءاــاِْن  َعزَّ لـل َوَجّلَ ه  सुर�ा प�न 
प्राप्त हुनेछ ।  
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हजार� सुन्नत �सक्नको ला�ग मक्तबतुल मद�ना द्वारा 
प्रका�शत दईु वटा पसु्तक (१) ३१२ पषृ्ठे पुस्तक बहारे श�रअ़त ्
खण्ड १६ तथा (२) १२० पषृ्ठे "सुन्नत� और आदाब" उपहार स्वरुप 
प्राप्त गर� पढ्नुहोस ् । सुन्नत सम्बन्धी ता�लम आदान 
प्रदानको एउटा उत्कृष्ट माध्यम दावते इस्लामीको मदनी 
क़ा�फलामा रसूल पे्रमी दाजुभाईहरूसँग सुन्नतले भ�रपणुर् यात्रा 
गनुर् प�न हो ।  

रह़मत प्राप्त गनर् का�फलामा यात्रा गर     

सनु्नतहरू �सक्न का�फलामा यात्रा गर     
समस्याहरू टन�छन ्का�फलामा यात्रा गर       

भाग्य चिम्कनेछन ्का�फलामा यात्रा गर                                                   

د                     َصلُّۡوا َعلَى اۡلَحبِۡیب ُ َعٰلى ُمَحمَّ  َصلَّى �ّٰ
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