
 

 

 

ईश्वरीय घर्म 

अबलु कलार् सलु्तान अल ्र्दनी 

यस पुस्तकर्ा यो हो कक र्ाननसहरु 

आफ्ना सफलता र र्ुनिहरु कसरी प्राप्त 

गर्मन्। र आफ्ना जन्र्को उददशे्य कुन 

तरीकाले पूरा गर्मन। र यसर्ा यो पनन 

उल्लेख हो कक सत्य धर्म र्ात्र एउटा 

इस्लार् नै हो। र यो शानन्त र सुरक्षाको 

धर्म हो। यो कुनै नयााँ धर्म होइन। र हाम्रो 

दतू्त र्ुहम्र्द सल्लाल्लाहु अलैनह 



 

 

 

वसल्लर्को नवशेष्ताहरु नहन्द ूधर्मका 

ग्रन्थहरुर्ा उल्लेख र्। 
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 ईश्वरीय धर्म  

o  सफलता र र्ुनिको खोज  

o हाम्रो  जन्र् को उद्देश्य  

o  हार्ी आफ्नो जन्र्को उद्देश्य 

कुन तररकाले पूरा गनम सक्र्ौं?  

o अब हार्ी ती र्ध्ये  कसको 

अनुसरण गरी त्यसै बर्ोनजर् 

अल्लाहको उपासना गरौं?  

o  ईश्वरीय धर्म इस्लार् नै हो।  

o इस्लार् शब्दको अथम र पररभाषा  

o  इस्लार्का स्तम्भहरुुः  
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o  इस्लार् शानन्त र सुरक्षाको धर्म  

o  इस्लार्को नार्ाकरण  

o  इस्लार् कुनै नौलो धर्म होइन  

o  तागूतको पररभषा  

o नशकम को पररभाषा  

o अनन्तर् ईश्दतू श्री र्ुहम्र्द 

(सल्लल्लाहु अलैनह वसल्लर्) 

नहन्द ूधर्मका ग्रन्थहरुर्ा  

 ईश्वरीय धर्म 

अबुल कलार् सुलतान र्दनी 

संशोधकुः अतीकुरमहर्ान र्ु.इदरीस खान 

र्क्की 



 

 

 

الحمد هلل رب العالمين , والصالة والسالم على 

له و أصحابه سيد المرسلين نبينا محمد و على آ

 أجمعين, و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

      सर्स्त प्रशंसा अल्लाहको लागी हो 

जो सम्पुणम संसारको पालनहार(भरण 

पोषण कताम) हो। र अल्लाहको अनन्तर् 

ईश्दतू श्री र्ुहम्र्द (सल्लाह अलैनह 

वसल्लर्) र्ानथ  र उनका पररवार, सबै 

साथीहरु र उनका प्रलय सम्र्का अनुसरण 

कतामहरु र्ानथ शानन्त होस्।       

नवश्ववका अनधकांश क्षेत्रहरुर्ा र्ुनस्लर्हरु 

केही न केही संखयांर्ा आवश्य बनसरहकेा 

र्न। यसको बावजूद धेरै र्ाननसहरु 

अनहले पनन इस्लार् घर्मबाट अपरनित 

र्न् र जुन व्यनिहरुलाई यस ईश्वरीय 



 

 

 

घर्मको बारेर्ा केही जानकारी र् उनीहरु 

र्ध्य केही र्ानीसहरु यस्ता पनन र्न् जुन 

इस्लार् धर्मलाई एउटा नयााँ धर्मको रुपर्ा 

ठान्दर्न्। 

उनीहरुको यस भ्रान्तलाई सर्ाप्त गनमको 

लानग र जुन र्ाननसहरु यस धर्मबाट 

अपरनित र्न् उनीहरुलाई यसबाट 

परनित गराउनको लानग यो सानो 

पुनस्तका नेपाली भाषार्ा लेनखएको हो। 

यसर्ा ईश्वरीय घर्म इस्लार्को बारेर्ा 

केही र्हत्वपूणम कुराहरु वणमन गररएका 

र्न्, र सबै कुराहरुलाई अल्लाहको 

अनन्तर् पनवत्र ग्रन्थ कुरआन वा उनको 

अनन्तर् ईश्दतू श्री र्ुहम्र्द सल्लाहु अलैनह 

व सल्लर्का कथनहरुबाट प्रर्ानणत गररने 



 

 

 

प्रयास गररएको र्। र्लाई आशा र् कक यो 

सानो पुनस्तका ती र्ाननसहरुलाई अनत 

लाभ पुगयााँर् जुन  आफ्नो यस जीवन र 

यस  पनर् आउने जीवनर्ा पनन शानन्त, 

कुशलता र सफलताको इच्र्ा नलएर 

वास्तनवक ईश्वरीय धर्मको खोज गरररहकेा 

र्न्। 

अल्लाह तआला हार्ी सबैलाई यसबाट 

लाभ उठाउने र सत्य र्ागमदशमन बूझ्ने 

साहस प्रदान गरुन, आर्ीन। 

  सफलता र र्नुिको खोज 

यस संसारर्ा जनत पनन र्ाननसहरु 

बनसरहकेा र्न् ऊनीहरु र्ध्ये कोही पनन 



 

 

 

यस्तो रै्न होला  जो आफ्नो लानग शानन्त, 

सफलता र र्ुनित न िाहोस, 

तर केही र्ाननसहरु र्ात्र आफ्नो संसाररक 

जीवनलाई सफल बनाउने प्रयास गर्मन् 

उनीहरुलाई कुनै अको जीवनको बारेर्ा 

केही पनन निन्ता हुदनै, तर वास्तवर्ा यस 

जीवन पनर् एउटा  अको जीवन पनन र्, 

जुन संधै रही रहने जीवन हो, जसलाई 

आनखरत् (परलोक) भननन्र्, त्यस पनर् 

र्ृत्यु र कुनै अको जीवन रै्न, त्यस 

जीवनलाई सफल बनाउने  प्रयास गनुम र 

त्यसर्ा शानन्त र र्ुनिको  िाहना  र खोज 

गनुम अत्यनधक आवश्यक र्। 

 हाम्रो  जन्र् को उद्देश्य 



 

 

 

हार्ी यस कूरार्ा नवश्वास राखदर्ौं कक 

यस ठुलो संसार र ब्रहर्ाण्डलाई एउटा 

सवमश्रेष्ठ र सवमशनिर्ान हस्तीले बनाउनु 

भएको र्, जसलाई हार्ी अल्लाह 

भन्दर्ौं। 

 अल्लाहले हार्ीलाई एउटा र्हत्वपुणम 

उद्देशको लानग जन्र्ाउनु भएको र्, त्यस 

उद्देश्यलाई अल्लाहले स्वंय आफ्नो पनवत्र 

ग्रन्थ  कुरआनर्ा यस्तो वणमन गनुम भएको 

र्। 

)وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون ما أريد 

منهم من رزق و ما أريد أن يطعمون إن هللا هو 

-سورة الذاريات الرزاق ذو القوة المتين(

51\56\57\58-  



 

 

 

अथमुः र्ैले नजनातातह  (दानव) र 

र्ाननसहरुलाई यसको अनतररि कुनै पनन 

उद्देश्यको लानग पैदा गरेको रै्न कक उनी 

र्ेरो पूजा, पाठ र उपास्ना गरुन्, र् 

उनीहरुबाट कुनै रोजी(जीनवका) िाहदनै, 

न त यो िाहन्रु् कक उनीहरु र्लाई खाना 

खुवाउन्, ननस्सन्दहे अल्लाह नै रोजी 

कदनेवाला, र जबरदस्त, शनिर्ान र्। 

    पुजा, र उपास्ना र्ात्र अल्लाहको 

अनधकार हो, जस्तो अल्लाहको अनन्तर् 

दतू र्ुहम्र्द सल्लाहु अलैनह व सल्लर्ले 

भनातु भएको र्ुः 

حق هللا على العباد أن يعبدوه و ال يشركوا به 

 )رواه البخاري و مسلم(شيئا 



 

 

 

 अथमुः अल्लाहको अनधकार दासहरुर्ाथी 

यो हो कक उनीहरु उसको उपसना गरुन र 

कुनै पनन निजलाई उसको सहभागी र 

साझेदार न बनाउन् (सहीह बुखारी, र 

सहीह र्ुनस्लर्) 

 अब यकद हार्ी अल्लाहको उपासना गरर 

त्यो उद्देश्य पूरा गर्ौं भने हार्ी 

परलोकर्ा सफलता र र्ुनि पाउन सक्र्ौं 

र यकद त्यस उद्देश्यलाई पूरा गदनैौं भने 

हार्ी घाटार्ा रहने र्ौं, सफलता र र्ुनि 

पाउन सक्दनैौं। 

 हार्ी यस संसारर्ा जनत पनन 

धन,सम्पनत्त जम्र्ा गररनलऔं त्यसबाट 

हार्ीलाई परलोकर्ा कुनै पनन नाफा र 

लाभ हुाँदनै। र हाम्रो सन्तानहरु जसका 



 

 

 

लानग हार्ी जायज-नाजायज वा कुनै पनन 

तरीकाले धन, सम्पनत्त जम्र्ा गरररहकेा 

र्ौं, उनीहरु पनन केही कार् आउन 

सक्दनैन्। परलोकार्ा हार्ी र्ात्र आफ्नो 

राम्रो कर्म र अल्लाहको भनि , पूजा र 

उपासनाबाट नै सफलता र र्ुनि पाउन 

सक्र्ौं। 

  हार्ी आफ्नो जन्र्को उद्देश्य कुन 

तररकाल ेपरूा गनम सक्र्ौं? 

नवश्वर्ा अनेकौं घर्महरु पाइन्र्न् र हरेक 

घर्मका अनुसरणकतामहरु हाम्रै धर्म सााँिो र 

ईश्वरको ननजक स्वीकृनत प्राप्त हो भनाते 

कूराको दावी गदमर्न्। 



 

 

 

 अब हार्ी ती र्ध्य े कसको अनुसरण गरी 

त्यस ैबर्ोनजर् अल्लाहको उपासना गरौं? 

   यस कुराको ननरणय गनमको लागी 

हार्ीले नवश्वर्ा पाइएका प्रनसद्ध 

धर्महरुको अध्यन गनुम पर्म, अनन जसर्ा 

शुद्ध र ठोस प्रर्ाणहरु दरुा सत्यता स्पष्ट 

भइहालोस त्यसैको अनुसार अल्लाहको 

उपासना गनुम अननवायम हुन्र्। 

  ईश्वरीय धर्म इस्लार् न ैहो। 

   नवश्वर्ा जुन धर्महरु पाइन्र्न् ती र्ध्ये 

एउटा प्रनसद्ध धर्म इस्लार् पनन हो जसको 

अनुसरणकतामहरु नवश्वको हरेक ठाउाँर्ा 

केही न केही संखयार्ा अवश्य पाइन्र्न्। 



 

 

 

  हाम्रो दशे नेपालर्ा पनन दश लाख भन्दा 

बढी संखयार्ा अवश्य पाइन्र्न् 

  हार्ी यस धर्मको बारेर्ा यो आस्था र 

नवश्वास राखदर्ौं कक यो नै ईश्वरीय धर्म 

हो जुन 

ईश्वर(अल्लाह)को ननजक स्वीकायम हुनेर्, 

ककन भने यसका सर्स्त नशक्षाहरुर्ा हार्ी 

ईश्वरको इच्र्ा, िाहना र प्रसनातता प्रनत 

पूणम सर्पमणको ननदशेन पाउाँर्ौं, र यसका 

नशक्षाहरुबाट यो स्पष्ट हुन्र् कक यसैको 

अनुसरणबाट पूणम शानन्त, कुशलता, 

सफलता, र र्ुनि प्राप्त हुन्र्। 

 ईश्वर (अल्लाह)ले आफ्नो अनन्तर् पनवत्र 

ग्रन्थ कुरआनर्ा यसै धर्मलाई आफ्नो नप्रय, 



 

 

 

र्न पराउने, र आफ्नो ननजक स्वीकायम 

धर्म घोनसत गनुम भएको र्। 

अल्लाहको कथन र्ुः 

))اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي 

3\5المائدة  ((و رضيت لكم اإلسالم دينا  

    अथमुः आज र्ैले नतर्ीहरुका लानग नतम्रा 

धर्म पूरा गररकदएं, र नतर्ीहरु र्ाथी 

आफ्नो अनुकम्पा (उपकार) पूरा 

गररकदएं  र नतर्ीहरुका लानग धर्मको 

रुपर्ा इस्लार्लाई र्न पराएं 

(सूरतुल र्ाइदाुः श्लोकुः3) 

 ( إن الدين عند هللا اإلسالم )

(9\3سورة آل عمران   )   



 

 

 

    अथमुः ननस्सन्दहे अल्लाह ननर (स्वीकायम) 

धर्म इस्लार् नै हो। (सूरह आले इम्रान, 

श्लोकुः19) 

و من يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو  

 (في الآلخرة من الخاسرين(

( 85سورة آل عمران      ) 

   अथमुः जो व्यनि इस्लार्को अनतररि 

कुनै अन्य धर्म खोज्र् भने उसको त्यो धर्म 

स्वीकायम हुाँदनै र त्यो व्यनि परलोकर्ा 

क्षनतग्रस्तहरु र्ध्ये हुनेर्।  

सूरह आले इम्रान, श्लोकुः85) 

 इस्लार् शब्दको अथम र पररभाषा 



 

 

 

    इस्लार् एउटा अरबी शब्द हो जसको 

अथम हो हुकुर् र्ानुात, आज्ञा पालन गनुम र 

आत्र्ा-सर्पमण गनुम। 

    इस्लार् शब्दको यही अथम नलएर यसको 

पररभाषा यस प्रकार गररन्र्ुः  

अल्लाहलाई नै सम्पूणम ब्राहर्ाण्डको 

पालनहार, स्वार्ी, ईश्वर, र वास्तनवक 

उपास्य र्ानेर उनैको आदशे अनुसार 

जीवन व्यतीत गनुम उनैको पूजा पाठ गनुम र 

उनको पूजा पाठ आकदर्ा अरु कसैलाई 

सहभआगी बनाउनुबाट बाँच्नु। अल्लाहले 

आफ्नो पनवत्र ग्रन्थ कुरआनर्ा भनातु भएको 

र्। 

)و من أحسن دينا ممن أسلم وجهه هلل و هو )

 محسن



 

 

 

125النساء:  

अथमुः र उस भन्दा उत्तर् धर्मवाला को हुन 

सक्र् जसले  अल्लाह सर्क्ष  प्रनत पूणम 

आत्र्ा-सर्पमण गररकदओस् र त्यो 

सदािारी पनन होस्। (सूरुःअननातसाुः 125) 

أسلموا فإلهكم إله واحد فله  )   )   

( 34) الحج:     

     अथमुः नतर्ीहरुको वास्तनवक उपास्य 

र्ात्र एउटै हो, त्यसथम नतर्ीहरु उनैको 

अधीन र आज्ञाकारी बन।  

(सूरहुः अल-हज्जुः34) 

इस्लार्को जुन पररभाषा वणमन गररएको 

र् त्यस बर्ोनजर् यो शब्द अल्लाहको 



 

 

 

तफम बाट पठाइएका सम्पूणम 

दतूहरको  धर्मलाई सनम्र्नलत गदमर् र यसै 

अथम अनुसार हार्ी यो भनात सक्र्ौं कक 

अल्लाहको  ननजक स्वीकायम धर्म र सबै 

दतु्तहरुको धर्म इस्लार् नै हो ककनभने 

अल्लाहका सबै दतु्तहरुले आ-आफ्ना 

अनुयायीहरुलाई तौहीद अथामत र्ात्र एक 

अल्लाहको उपासना गने र उनैको सर्क्ष 

आत्र्-सर्पमण गने आदशे कदए, र नशकम  

अथामत पूजा पाठ आकदर्ा अल्लाह संग अरु 

कसैलाई सहभागी बनाउनबाट र्नाही 

गरे। 

     इस्लार्को अको पररभाषा जुन 

अल्लाहको अनन्तर् संदषे्टा श्री र्ुहम्र्द 



 

 

 

सल्लाहु अलैनह व सल्लर्ले गनुम भएको हो 

त्यो यस प्रकार र्ुः 

اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال هللا و أن محمد  

و تقيم الصالة و تؤتي الزكاة و   رسول هللا

تصوم رمضان, و تحج البيت إن استطعت إليه 

 سبيال(

 )رواه البخاري ومسلم(

  अथमुः इस्लार् यो हो कक तपाई यस 

कुराको साक्षी बकु्नस कक अल्लाह बाहके 

अरु कोही वास्तनवक उपास्य रै्न र 

र्ुहम्र्द सल्लाहु अलैनह व सल्लर् 

अल्लाहको रसूल र संदषे्टा हुन्, र, नर्ाज 

पढ्नुस्, जकात (धर्मदाय) कदनुस्, रर्जान 

र्हीनाको ब्रत(रोजा) बसु्नस् र यकद पनवत्र 



 

 

 

कअबाको हज्ज अथामत दशमन र पररक्रर्ा 

गने क्षर्ता र् भने हज्ज पनन गनुमस्।   

(बुखारी र र्ुनस्लर्) 

  इस्लार्को यो पररभाषा अल्लाहको 

अनन्तर् संदषे्टा श्री र्ुहम्र्द सल्लाहु अलैनह 

व सल्लर् र्ानथ अवतररत गररएका 

ननदशेन र शरीअत (ननयर्, नवनध) संग 

नवनशष्ट र्। 

  इस्लार्का स्तम्भहरुुः 

  अल्लाहका संदषे्टा श्री र्ुहम्र्द सल्लाहु 

अलैनह व सल्लर् र्ानथ अवतररत गररएको 

इस्लार् धर्मका पांिवटा आधारहरु र्नुः 

पनहलोुः  



 

 

 

 एकेश्वरवाद र ईश्दतु्तवको गवाही कदनु, 

यो सब भन्दा र्हत्वपूणम र र्ूल स्तम्भ हो 

यसर्ा दईु भाग र्नुः 

(1)                    एकेश्वरवादको गवाही 

कदनु, अथामत यस कुराको साक्षी कदनु कक 

अल्लाह बाहके अरु कोही वास्तनवक 

उपास्य रै्न, र्ात्र अल्लाह नै उपास्य 

योगय हुनु हुन्र् ककनभने अल्लाह नै सम्पूणम 

ब्रहर्ाण्डको स्वार्ी, पालनकताम, अनातदाता 

र नाफा नुक्सानको र्ानलक हुनुहुन्र्। यी 

कुराहरुर्ानथ  अननवायम र् कक र्ात्र उनकै 

पूजा गरौं उनी बाहके अरु कसैको पूजा 

पाठ नगरौं। 

(2)         ईश्दतू्तवको गवाही कदनु, अथामत 

यस कुराको साक्षी कदनु कक श्री र्ुहम्र्द 



 

 

 

सल्लाहु अलैनह व सल्लर्  अल्लाहको 

संदषे्टा र अनन्तर् ननब हुनुहुन्र्, यस 

कुराको गवाही कदए पनर् उहााँकै ननदशेन 

अनुसार  जीवन व्यतीत गनुम अननवायम र्। 

दोस्ोुः 

      नर्ाज पढ्नु, यो एकेशवरवाद र 

ईशदतू्तवको गवाही पनर् सब भन्दा 

र्हत्पूणम स्तम्भ र आधार हो , र यो कदन 

रानतर्ा सबै र्ुनस्लर्हरु र्ानथ पांि िोरट 

पढ्नु अननवायम गररएको र्। 

तेस्ोुः  

जकात(धर्मदाय) कदनु, यो धनी व्यनिहरु 

र्ानथ अननवायम गररएको हो, जुन 

उनीहरुको धन र्ाल 



 

 

 

र्ध्येबाट  नलएर  ननधमन, गरीब र 

ननर्ुखाह र्ा नवतरण गररनर्। 

िौथोुः  

हरेक वषम रर्जान र्हीनार्ा ब्रत (रोजा) 

बसु्न, जुन नबहान दनेख सूयामस्त सम्र् खानु, 

नपउनु र संभोग आकदबाट रुकेर गनुम पर्म। 

पांिौुः 

    पनवत्र कअबाको हज्ज (दशमन, पररक्रर्ा 

र अन्य नननशित कायमहरु) गनुम, जुन 

अरबको प्रनसद्ध 

नगर र्क्कार्ा नस्थत र्। यो ती 

र्ुसलर्ानहरु र्ानथ अननवायम र् जुन र्क्का 

सम्र् आवत जावतका साथ सबै खिमहरु 



 

 

 

व्यहोनम सके्न क्षर्ता राखर्न् र यो उर्ेर 

भरर्ा एक िोरट गनुम अननवायम र्।  

यी पांिवटा उपरोि कुराहरु श्री र्ुहम्र्द 

सल्लहु अलैनह व सल्लर्ले ल्याएको 

इस्लार् धर्मका स्तम्भ र आधार हुन् जस 

र्ानथ इस्लार् धर्मको जग रानखएको हो। 

  इस्लार् शानन्त र सरुक्षाको धर्म 

  इस्लार् शब्दको अथम र पररभाषा अंतगमत 

एउटा कुरा यो पनन स्पष्ट रहोस् कक 

इस्लार् शब्द अरबी भाषाको सलर्बाट 

बनेको हो जुन शानन्त र सुरक्षा आकद 

अथमहरुर्ा प्रयोग हुन्र्, जस्तो अल्लाहको 

संदषे्टा श्री र्ुहम्र्द सल्लाहु अलैनह व 

सल्लर्को  कथन हो। 



 

 

 

 (المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده )

 (رواه البخاري ومسلم(

      अथमुः र्ुसलर्ान त्यो हो जसको नजब्रो 

र हातबाट अको र्ुसलर्ानहरु सुरनक्षत 

रहुन्।  

  र्ोसूफको यस कथनर्ा यो शब्द 

सुरक्षाको अथमर्ा प्रयोग भएको र्, 

जसबाट यो कुरो नसद्ध हुन्र् कक इस्लार् 

धर्म शानन्त र सुरक्षाको धर्म हो, अशानन्त 

र आतंकको धर्म होइन्। 

 र्ाननसले जुन बेला अल्लाहको िाहना 

प्रनत पूणम सर्पमण गनम थाल्र् अनन त्यसै 

बर्ोनजर् अपफ्नो जीवन व्यतीत गर्म त्यस 

बेला उसलाई वास्तनवक शानन्त प्राप्त 



 

 

 

हुन्र्, उसको जीवन, ह्रदय र सर्ाजर्ा 

पनन यसैबाट शानन्त र सुरक्षाको स्थापना 

हुन्र्। तर नवश्वका धेरै र्ाननसहरु जसलाई 

इस्लार्ी नशक्षाहरुको बारेर्ा कुनै नवशेष 

जानकारी रै्न, उनीह  रेनडयो, रटभी र 

पत्र-पनत्रकाहरुर्ा कनहले काहह ंइस्लार् 

धर्मको बारेर्ा अनुनित कुराहरु सुन्र्न् र 

पढ्र्न्, जसले गदाम यस सााँिो , पनवत्र र 

ईश्वरीय धर्मबाट नघणाम गनम थाल्र्न्। 

र्ीनडयाहरुर्ा कनहले काहह ंइस्लार् धर्मर्ा 

लागू गरेका नवनभनात ककनसर्का पापी र 

अपराधीहरुका लागी करठन सजाय र 

दडंहरु र कनहले काहह ंर्नहलाहरुको 

अनधकारका नवषयहरुलाई नलएर इस्लार् 

धर्मको आलोिना गररन्र् तर यसको 



 

 

 

यथाथमता के हो यो कुरा इस्लार् धर्मका 

नशक्षाहरुको अध्यन गरेपनर् र्ात्र थाहा 

हुन्र्। 

र्नहलाहरुको अनधकारको बारेर्ा सत्यता 

यो हो कक इस्लार् धर्मले र्नहलाहरुका 

लानग जुन अनधकारहरु कदएको र्। त्यो 

कुनै पनन धर्म र कुनै पनन कानूनर्ा रै्न। 

यकद तपाई यो सत्यता राम्री बूझ्न िाहनु 

हुन्र् भने इस्लार् धर्मको अध्यन गनुमस् 

सत्यता र यथाथमता थाहा भइहाल्र्। 

   इस्लार् र र्ुसलर्ानहरु र्ानथ 

आतंकवाद उग्रवादको आरोप पनन नकै 

लाग्ने गरेको र् तर यसर्ा पनन केही 

सत्यता र यथाथमता रै्न, ककनभने यकद कुनै 

व्यनि वा कुनै सर्ूह र्ानथ कुनै प्रकारको 



 

 

 

अत्यािार हुन्र् भने त्यो व्यनि वा त्यो 

सर्ूह आफु र्ानथ भइरहकेो अत्यािार 

रोके्न प्रयोस गर्म। यस्तो नस्थनतर्ा आफू 

र्ानथ भइरहकेो अत्यािार रोकनुलाई 

आतंकवाद भनात सककनात बरु अत्यािार गनुम 

आतंकवाद हो। 

  उदाहरणको लानग तपाईहरु कुकुर र 

नबरालोको लडाई हनेुम भएको होला, 

पनहले कुकुर नै नबरालो र्ानथ आकर्मण 

गर्म त्यस पनर् कनहले काही नबरालोले 

पनन कुकुरको अत्यािारको जवाफर्ा 

आफ्नो बिाउ र सुरक्षाको लानग पंजा 

िलाउाँर्। यस्तो नस्थनतर्ा कुकुरलाई 

अत्यािारी भनननेर् वा नबरालोलाई ज्ञानी 

व्यनिले त कुकुरलाई नै अत्यािारी  भन्र् 



 

 

 

नबरालोलाई होइन। सउदी अरबर्ा कार् 

गने र्ाननसहरुलाई यहााँको सुरक्षा र 

शानन्तको बारेर्ा राम्रो अनुभव र 

जानकारी होला। यहााँको शानन्त र सुरक्षा 

राम्रो संनबधान र कानूनको कारणले हो, 

जुन इस्लार्ी कानूनबाट नलइएको र्। 

  इस्लार्को नार्ाकरण 

      संसारर्ा जनत पनन धर्महरु र्न 

सबैको नाउाँ  कक त कुनै नवशेष व्यनिको 

नाउाँर्ा रानखएको हो, कक त कुनै जानत 

आकदको नाउाँर्ा। उदाहरणको लानग 

कक्रशनियन धर्म नयशू र्सीह (जेसस 

क्राइस्ट) को नाउाँर्ा प्रनसद्ध भएको हो, 

यस्तै बौद्ध धर्मको नाउाँ  यस धर्मको 

अनवष्कारक गौतर् बौद्धको नाउाँर्ा 



 

 

 

रानखएको हो।, जदुमश्त धर्मको  नाउाँ  यस 

धर्मको अनवष्कारी जदुमश्तको नाउाँर्ा 

रानखएको हो। यहूदी धर्मको नाउाँ  एक 

नवशेष जानत यहूदाको नाउाँर्ा रानखएको 

हो जसर्ा यसको जन्र् भएको नथयो। 

यस्तै हाल अरु धर्महरुको पनन र्। तर 

इस्लार् धर्मको नवशेषता के र् भने यसको 

संर्बन्ध कुनै व्यनि वा कुनै जानतनसत 

रै्न। बरु यो धर्मले एउटा नवशेष गुण 

प्रकट गरररहकेोर्। जुन इस्लार् शब्दको 

अथमर्ा पाइन्र्। 

  यो ईशवरीय धर्म इस्लार्का गुण र 

नवशेषताहरु र्ध्य एउटा ठुलो नवशेषता 

हो। 



 

 

 

केही र्ाननसहरु इस्लार् धर्मलाई 

र्ोहर्डन इज्र् वा र्ोहर्डन धर्म भन्दर्न् 

तर यो कुरा िाहीं उनीहरुको 

अननभज्ञताको कारणले हो। 

यस धर्मको नाउाँ  इस्लार् र यसलाई 

र्ाननने र्ाननसहरुलाई र्ुनस्लर् अल्लाहले 

नै राखनु भएका हुन् जस्तो पनवत्र 

कुरआनर्ा भनातु भएको र्। 

أتممت عليكم نعمتي و  )اليوم أكملت لكم دينكم و

  رضيت لكم اإلسالم دينا(

3\5المائدة   

  अथमुः आज र्ैले नतर्ीहरुका लानग नतम्रा 

धर्म पूरा गररकदएं, र नतर्ीहरु र्ाथी 

आफ्नो अनुकम्पा(उपकार) पूरा 



 

 

 

गररकदएं  र नतर्ीहरुका लानग धर्मको 

रुपर्ा इस्लार्लाई स्वीकार गरें 

(सूरतुल र्ाइदाुःशलोकुः3) 

 (  (  اإلسالم إن الدين عند هللا

9\3سورة آل عمران  - -     

     अथमुः ननस्सन्दहे अल्लाह ननर 

(स्वीकायम) धर्म इस्लार् नै हो। (सूरह आले 

इम्रान, श्लोकुः19) 

 (هو سماكم المسلمين من قبل و في هذا) 

78الحج:   

अथमुः उनले नै (अथामत अल्लाहले) 

नतर्ीहरुको नाउाँ  कुरआन भन्दा पनहले र 



 

 

 

यसर्ा पनन र्ुनस्लर् राखनु भएको र्। ( 

सूरह अल-हज्ज 22/78) 

  इस्लार् कुन ैनौलो धर्म होइन  

केही र्ाननसहरु इस्लार् धर्मलाई एउटा 

नयााँ धर्म ठान्दर्न्, तर वास्तनवक कुरो के 

हो भने इस्लार् धर्म िाहीं कुनै नयााँ धर्म 

होइन। बरु यो सब भन्दा पुरानो धर्म हो। 

जसको प्रिार प्रसार सबै ईश्दतुहरु आ-

आफ्नो युगर्ा गनुम भएकार्न्, अनन 

त्यसैको पूणम स्वर प अल्लाहको अनन्तर् 

ईश्दतू श्री र्ुहम्र्द सल्लाहु अलैनह व 

स्ल्लर्को लानग संसारको सर्क्ष प्रस्तुत 

गनुम भएको र्। 



 

 

 

  अल्लाहको अनन्तर् पनवत्र ग्रन्थ कुरआन 

र उनको अनन्तर् ईश्दतू श्री र्ुहम्र्द 

सल्लाहु अलैनह व सल्लर्को अनेकौं 

कथनहरुबाट यो कुरो प्रर्ानणत हुन्र् कक 

यस संसारर्ा जनत पनन दतू र संदषे्टाहरु 

अल्लाहको तफम बाट आउनु भयो सबैको 

र्ूल ननर्न्त्रण र संदशे एउटै नथयो कक 

एक  ईशवर अल्लाहको पूजा गररयोस् र 

नशकम  ( अल्लाहको पूजा पाठ आकदर्ा अरु 

कसै लाई सहभागी बनाउनु) बाट 

बनियोस्। जस्तो अल्लाहले भनातु भएको 

र्ुः 

) و لقد بعثنا في كل أمة رسوال أن اعبدوا هللا و  

 اجتنبوا الطاغوت(

(36-)النحل  



 

 

 

अथमुः हार्ीले हरेक सर्ुदायर्ा एउटा रसूल 

(संदषे्टा) पठायौ कक नतर्ीहरु अल्लाहको 

पूजा गर र तागूत (अल्लाह बाहके कुनै 

पनन वस्तुको  उपासना) बाट बि। 

  तागूतको पररभषा 

अल्लाह बाहके जसको पनन पूजा यस 

संसारर्ा भइरहकेोर् सबैलाई तागूत 

भननन्र्।  

र अल्लाह बाहके अरु कसैको पूजा गनुम 

नशकम  (बहुदवेवाद) हो र नशकम बाट 

अल्लाहको सम्पूणम दतू र संदषे्टाहरुले 

र्नाही गरेका र्न्। 

 नशकम को पररभाषा 



 

 

 

      अल्लाहको पूजा पाठर्ा अरु कसैलाई 

सहभागी बनाउनलाई नशकम  भननन्र्। 

     अल्लाह तआलाका सम्पूणम संदषे्टाहरु 

र्ध्ये सब भन्दा पनहलो संदषे्टा (रसूल) नूह 

(अलैनहस्सलार्) हुन्। उहााँलाई जब 

अल्लाहले  आफ्नो दतू बनाएर उनको 

सर्ुदाय नतर पठाउनु भयो त उहााँले 

आफ्नो सर्ुदायलाई के भनातु भयो यसको 

जानकारी कददैं अल्लाहले पनवत्र 

कुरआनर्ा भनातु हुन्र्। 

) و لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قومي 

 اعبدوا هللا ما لكم من إله غيره(

(23) المؤمنون:  



 

 

 

 अथमुः हार्ीले नूह लाई उनको सर्ूदाय 

नतर पठायौं त उहााँले भनातु भयोुः ह ेर्ेरो 

सर्ूदायका र्ाननसहरु! नतर्ीहरु अल्लाह 

कै पूजा गर। उनी बाहके नतर्ीहरुका लानग 

कोही पनन वास्तनवक उपास्य रै्न। (सूरह 

अल-र्ूअनर्नुन 23) 

यस्तै अल्लाहले आफ्नो रसूल हूद 

अलैनहस्सलार् को ििाम गद ैभनातु हुन्र्ुः 

 ( هودا قال يا قوم اعبدوا هللا )و إلى عاد أخاهم 

 ما لكم من إله غيره 

(50)هود:  

अथमुः हार्ीले आद (सर्ुदाय) को तफम  

उनको भाई हूदलाई पठायौं त उहााँले भनातु 

भयोुः ह ेर्ेरो सर्ुदायका र्ाननसहरु ! 



 

 

 

नतर्ीहरु अल्लाह कै पूजा गर त्यस बाहके 

नतम्रा लानग कोही वास्तनवक उपास्य रै्न। 

(सूरहुः हूद 55) 

    यस्तै अल्लाहले आफ्नो संदषे्टा हजरत 

सालेह अलैनहस्सलार्को बारेर्ा पनन 

जानकारी दददं ैभनातु हुन्र्। 

)و إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا هللا 

  ما لكم من إله غيره(

( 61هود :       ) 

  अथमुः र सर्ूदको तफम  उनको भाई 

सालेहलाई पठायौं त उहााँले भनातु भयोुः ह े

र्ेरो सर्ुदायका र्ाननसहरु! नतर्ीहरु 

अल्लाह कै पूजा गर। त्यस बाहके नतम्रा 

लानग कोही वास्तनवक उपास्य रै्न। 



 

 

 

   (सूरहु हूदुः61) 

  र यस्तै शुऐब अलैनहस्सलार्को ििाम गद ै

अल्लाहले भनुात भएको र्ुः 

( مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا هللا   وإلى

 (ما لكم من إله غيره

( 84هود: ) 

   अथमुः र्दयनको तफम  हार्ीले उनको भाई 

शऐबलाई पठायौं त उहााँले भनातु भयोुः 

र्ेरो सर्ुदायका र्ाननसहरु हो! नतर्ीहरु 

अल्लाहको पूजा गर, नतम्रा लानग अल्लाह 

बाहके कोही वास्तनवक उपास्य रै्न। 

र हजरत इब्राहीर् अलैनहस्सलार्को ििाम 

गद ैअल्लाहले कुरआनर्ा भनातु भएको र्ुः 



 

 

 

إذ قال إبراهيم ألبيه و قومه إنني براء مما )و  

 تعبدون إال الذي فطرني(

( 27-26الزخرف: ) 

      अथमुः र जब इब्राहीर्ले आफने नपता र 

आफ्नो सर्ुदायका र्ाननसहरु नसत भनातु 

भयो कक र् आफ्नो पालनहार बाहके ती 

सम्पूणम वस्तुहरु बाट बरी ( स्वच्र्न्द– 

पनवत्र) रु् जसको तपाईहरु पूजा गद ै

हुनुहुन्र्। 

र र्ूसा अलैनहस्सलार् ले आफ्नो 

अनुयायीहरु नसत भनातु भयोुः 

إنما إلهكم هللا الذي ال إله إال هو وسع كل شئ )

 (علما

( 98طه: ) 



 

 

 

अथमुःननुःसंदहे नतर्ीहरुको ईशवर त 

अल्लाह नै हो जस बाहके कोही वास्तनवक 

पूजनीय रै्न. र उसको ज्ञान सर्स्त 

वस्तुहरुलाई घेरार्ा नलएको र्। 

र यीशू र्हीस अलैनहस्सलार्ले आफ्नो 

अनुयायीहरु नसत भनातु भयोुः 

)يا بني إسرائيل اعبدوا هللا ربي و ربكم إنه من  

يشرك باهلل فقد حرم هللا عليه الجنة و مأواه النار 

 و ما للظالمين من أنصار(

( 72المائدة: ) 

    यीशू र्सीहले भनुात भयोुः इजराईलका 

संतानहरु हो! तपाईहरु अल्लाह कै पूजा 

गर जो र्ेरो रब (पालनकताम) हो र 

नतर्ीहरुको पनन रब हो। (साथै यो  पनन 



 

 

 

स्पष्ट रहोस्) कक जसले अल्लाह संग 

कसैलाई सहभागी बनाउाँर् (अथामत 

अल्लाह बाहके अरु कसैको पूजा पाठ गर्म) 

त अल्लाहले उस र्ानथ स्वगम हरार् 

(वर्जमत) गरर कदन्र्न्। र उसको ठेगाना 

नरक हो, र नशकम  गररने र्ाननसहरुको 

लानग कोही र्द्दतकताम हुाँदनै  

(अल र्ाईदाुः72) 

यस संसारर्ा ईशवर (अल्लाह) को 

तफम बाट अनेकौं दतू र संदषे्टाहरु आए र 

सबैले आ-आफ्नो अनुयायीहरुलाई र्ात्र 

एक ईश्वर (अल्लाह) कै पूजा गने आदशे 

कदए। 



 

 

 

 सब भन्दा अनन्तर् ईश्दतू हजरत र्ुहम्र्द 

सल्लाहु अलैही व सल्लर् हुनुहुन्र्, 

उहााँलाई पनन अल्लाहले यही संदशे कदएर 

पठाउनु भयोुः 

قل إنما أنا منذر و ما من إله إال هللا الواحد )

 (القهار

( 65ص: ) 

     अथमुः तपाई भननकदनुस कक र् त र्ात्र 

सिेतकताम (र यो बताउने वाला हुाँ) कक 

एक सवमगुण सम्पनात अल्लाह बाहके कोही 

वास्तनवक उपास्य रै्न। 

यी सबै कुराहरु जुन र्ैले ईशदतूहरुको 

संदशेको बारेर्ा बयान गरें, अल्लाहको 



 

 

 

अनन्तर् पनवत्र ग्रन्थ कुरआनका 

पानाहरुबाट नलइएका र्न्।  

  जसबाट थाहा हुन्र् कक यस संसारर्ा 

ईशवरको तफम बाट अनेकौं दतूहरु र 

संदषे्टाहरु पठाइएका नथए बरु हरेक 

सर्ुदायर्ा एक एक रसूल पठइएका थए, 

जस र्ध्य सब भन्दा अनन्तर् संदषे्टा हजरत 

र्ुहम्र्द सल्लाहु अलैही व सल्लर् 

हुनुहुन्र्। र सबै संदषे्टाहरुको र्ूल ननर्ंत्रण 

आ-आफ्नो अनुयायीहरुको लागी यो नै 

नथयो कक उनीहरु र्ात्र एक ईश्वर 

(अल्लाह) कै उपासना गरुन, र उसको 

पूजा पाठर्ा कसैलाई सहभागी न बनाउन् 

ककनभने अल्लाह बाहके कोही वास्तनवक 



 

 

 

उपास्य रै्न। पनवत्र कुरआनर्ा अल्लाहले 

भनातु भएको र्ुः 

)وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه  

 أنه ال إله إال أنا فاعبدون(

( 25األنبياء: ) 

अथमुः हार्ीले नतर्ी भन्दा पनहले जुन पनन 

रसूल पठायौं उसको तफम  यही ईश्वाणी 

(वह्य) पठायौं कक र् बाहके कोही 

वास्तनवक उपास्य रै्न, तसथम नतर्ीहरु 

र्ेरो नै पूजा गर।  

(सूरुः अाँनबयाुः25) 

  यस संसारर्ा पठाइएको कुनै पनन ईश्दतू 

ऋनष र्ुनी, रसूल पैगम्बर, प्रोफेट र 

संदषे्टाले आफ्नो वा अरु कसैको पूजा पाठ 



 

 

 

गने आदशे कदएका रै्नन्, बरु सबैले  र्ात्र 

एउटै अल्लाहको पूजा पाठ र आराधना 

गने आदशे कदएका र्न। 

पनवत्र कुरआनर्ा अल्लाहले भनातु भएको 

र्ुः 

)واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا  

 من دون الرحمن آلهة يعبدون(

( 45الزخرف:  ) 

हार्ीले जुन संदषे्टाहरुलाई नतर्ी भन्दा 

पनहले पठायौं उनीहरु नसत सोधु्न होस् कक 

के हार्ीले दयालु (अल्लाह) बाहके कुनै 

अकाम दवेी दवेताहरु बनायौ जसलाई 

पूनजयोस्।? 



 

 

 

      ननस्संदहे यस प्रश्नको जवाफ 

नकारात्र्क हुन्र्। अब यस तपसीलबाट 

प्रर्ानणत र स्पष्ट भई हाल्यो कक 

अल्लाहको तफम बाट पठाइएका सबै 

ईश्दतूहरुको आर्न्त्रण र सबैको धर्म एउटै 

नथयो र त्यो हो Û 

र्ात्र एक ईशवर कै पूजा पाठ गनुम, उसैको 

आज्ञापालन गनुम, उसैको िाहना र इच्र्ा 

प्रनत पूणम सर्पमण गनुम, र यनह इस्लार् 

शब्दको अथम पनन हो। र यही अथम नलएर 

हार्ी यो भनात सक्र्ौं कक अल्लाहको 

तफम बाट पठाइएका सम्पूणम दतूहरुको धर्म 

एउटै नथयो र त्यो इस्लार् नै नथयो 

ककनभने सबै संदषे्टाहरुको ननर्ंत्रणको 

जगत तौहीद (एकेश्वरवाद) र्ा नै ननभमर 



 

 

 

नथयो। र हदीसर्ा अल्लाहको रसूल श्री 

र्ुहम्र्द सल्लाहु अलैनह व सल्लर्ले भनातु 

भएको र्ुः 

األنبياء إخوة لعالت أمهاتهم شتى و دينهم )

 (واحد

 (البخاري و مسلم)

   ईश्दतूहरु आपसर्ा एक अकामका सौतेला 

भाइ हुन, उनीहरुका आर्ाहरु रु्ट्टा रु्टै 

हुन् र उनीहरुको धर्म एउटै हो। 

  र यसै धर्मको वसीयत (सदउ्पदशे) 

ईश्दतूहरुले आफ्ना संतानहरुलाई पनन 

कदनु भएका नथए जस्तो आदणीय ईश्दतू 

श्री ईब्राहीर् अलैहीस्सलार् तथा आदणीय 



 

 

 

याकूब अलैनहस्सलार् को िािाम गद ै

अल्लाहले भनुात भएको र्ुः 

َ )َوَوصَّى بَِها إِْبَراِهيُم بَنِيِه َويَ   ْعقُوُب يَا بَنِيَّ إِنَّ ّللاه

ْسِلُموَن  يَن فاَلَ تَُموتُنَّ إاَلَّ َوأَنتُم مُّ اْصَطفَى لَُكُم الدهِ

132{البقرة  

यसैको वसीयत इब्राहीर् र याकूबले आ-

आफ्ना संतानहरुलाई गरे कक ह ेहाम्रा 

संतानहरु हो! अल्लाह तआलाले नतम्रो 

लानग यस धर्मलाई ननधामररत गरेका हुन्, 

तसथम नतर्ीहरुको र्ृत्यु इस्लार् कै 

अवस्थार्ा होस्। 

  तर यो कुरा पनन स्पष्ट रहोस कक सबै 

ईश्दतूहरुका लानग अल्लाह तआलाले 

उनको जर्ाना र सर्य अनुसार पूजा पाठ 



 

 

 

गररने तरीका, ननयर् कानूनहरु  नभनात-

नभनात बनाउनु भएको  

 नथयो जस्तो कुरआनर्ा अल्लाहले भनातु 

भएको र् 

ُكلهٍّ َجعَلْ  نَا ِمنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاج(ِِ ) 

 ( 48المائدة: ) 

अथमुः हार्ीले नतर्ीहरु र्ध्ये हरेकका लानग 

अलग-अलग शररअत (नवधान) र तररका 

बनाएका र्ौं। 

     यस श्लोकबाट हार्ीलाई िाहीं थाहा 

भयो  कक सम्पूणम संदषे्टाहरु एउटै ईश्वरको 

पूजा पाठ गदमथे, र आ-आफ्नो 

अनुयायीहरुलाई एउटै ईश्वरको पूजा गने 

आदशे पनन कदए, तर सबैको तरीका अलग 



 

 

 

अलग नथयो। सम्पूणम ईश्दतूहरु र्ध्ये 

अनन्तर् ईश्दतू जसलाई ईश्वरले यस 

संसारर्ा प्रलय सम्र्को लानग पठाउनु 

भयो श्री र्ुहम्र्द सल्लाहु अलैही व 

सल्लर्को  पनन र्ूल ननर्न्त्रण र धर्म 

पनहलेका संदषे्टाहरु जस्तै र्, तर शरीअत, 

तौर तरीका ननयर् कानूनहरुर्ा केही 

अन्तर अवश्य पाइन्र्, र त्यही ननयर् 

कानूनहरु उनी पनर् प्रलयको कदन सम्र्का 

सर्स्त र्ाननसहरुको लानग हो,  

   कोही अर्ेररकाको वासी होस् िाह े

जर्मन, व फ्रान्सको होस्, अथवा अरबको 

होस्, अथवा भारत वा नेपालको होस्, कुनै 

पनन ठाउाँको होस्, र कुनै पनन वंश र थर 

को होस्, सबैका लानग वास्तनवक र्ाननीय 



 

 

 

र स्वीकायम धर्म इस्लार् नै हो, इस्लार् धर्म 

र्ुसलर्ान भनाते कुनै नवशेष वंश, वगम र 

थरका लानग नवशेस होइन, बरु सम्पूणम 

र्ाननसहरुका लानग हो, ककनभने ईश्वरले 

आफ्नो ईश्दतू श्री र्ूहम्र्द सल्लाहु अलैनह 

व सल्लर्लाई सम्पूर्म र्ाननसहरुको लानग 

संदशेवाहक बनाएर पठाउनु भएको र्, 

जस्तो कुरआनर्ा अल्लाहले भनातु भएको 

र्ुः 

لنَّاِس بَِشيراً َونَِذيراً َولَِكنَّ  )َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ َكافَّةً لهِ

28سبأ أَْكثََر النَّاِس اَل يَْعلَُمون(  

   अथमुः र हार्ीले त तपाईलाई सम्पूणम 

र्ाननसहरुको लानग शुभसूिक र सिेतक 

बनाएर पठाएका र्ौं, तर अनधकांश 

र्ाननसहरु आज्ञानी र्न।  



 

 

 

र अको ठाउाँर्ा अल्लाहको कथन र्ुः 

ِ إِلَْيُكْم َجِميعاً   )قُْل يَا أَيَُّها النَّاُس إِنهِي َرُسوُل ّللاه

َواألَْرِض ال إِلَـهَ إِالَّ ُهَو الَِّذي لَهُ ُمْلُك السََّماَواِت 

 ِ يه ِ األُمهِ ِ َوَرُسوِلِه النَّبِيه يُْحيِـي َويُِميُت فَآِمنُواْ بِاّلله

ِ َوَكِلَماتِِه َواتَّبِعُوهُ لَعَلَُّكْم تَْهتَدُوَن {  الَِّذي يُْؤِمُن بِاّلله

158األعراف  

अथमुः ह ेर्ाननसहरु हो! र् त नतर्ी सबैको 

लानग त्यस अल्लाहको संदषे्टा हूाँ जसको 

राज्य सर्स्त आकाशहरु र पृथ्वीर्ा र्, 

त्यस बाहके कोही पनन वास्तनवक पूजनीय 

रै्न। उहााँले नै जीवन प्रदान गनुमहुन्र् र 

र्ृत्यु प्रदान गनुमहुन्र् तसथम नतर्ीहरु 

अल्लाह र उसको ननरक्षर दतू र्ानथ 

नवश्वास गनुमस् जुन (ईश्दतू) अल्लाह र 

उसको ननदशेन र्ानथ नवश्वास राखदर् र 



 

 

 

नतर्ीहरु उनको अनुसरण गनुमस् जसले 

गदाम नतर्ीहरु सत्य र्ागमर्ा आई 

हाल।(सूरुःअल आराफुः158) 

अब यो कुरो नसद्ध भइहाल्यो कक र्ुहम्र्द 

सल्लाहु अलैनह व सल्लर् कुनै नयााँ धर्म 

नलएर आउनु भएको नथएन बरु उहााँले 

त्यही  ईश्वरीय धर्मको पूणमस्वर प प्रस्तुत 

गनुम भएको थयो जसलाई नलएर सर्स्त 

संदषे्टाहरु आउनु भएका नथए र उनको 

दतूत्व नवश्वव्यापी हो र उहााँ सर्स्त र्ानव 

र नजनातको लानग ईश्दतू बनाई पठाइएका 

नथए। तसथम अब र्ागमदशमन र्ात्र इस्लार् 

धर्मर्ा र्, इस्लार् बाहके अरु कुनै धर्म 

अल्लाह कहााँ स्वीकायम हुाँदनै ।  



 

 

 

जस्तो अल्लाहले आफ्नो पनवत्र ग्रन्थ 

कुरआनर्ा भनातु भएको र्ुः 

و من يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو 

 (في اآلخرة من الخاسرين(

 (     85سورة آل عمران 

अथमुः  जो व्यनि इस्लार्को अनतररि कुनै 

अन्य धर्म खोज्र् भने उसको त्यो धर्म 

स्वीकायम हुाँदनै र त्यो व्यनि परलोकर्ा 

क्षनतग्रस्तहरु र्ध्ये हुनेर्।  

सूरह आले इम्रान, श्लोकुः85) 

 ( إن الدين عند هللا اإلسالم )

(9\3سورة آل عمران   )   



 

 

 

    अथमुः ननस्सन्दहे अल्लाह ननर (स्वीकायम) 

धर्म इस्लार् नै हो। (सूरह आले इम्रान, 

श्लोकुः19) 

 अनन्तर् ईश्दतू श्री र्हुम्र्द (सल्लल्लाहु 

अलनैह वसल्लर्) नहन्द ूधर्मका ग्रन्थहरुर्ा 

श्री र्ुहम्र्द सल्लाहु अलैनह व सल्लर् 

अल्लाहको अनन्तर् ईश्दतू हुनुहुन्थ्यो यो 

इस्लार् बाहके अरु धर्महरुका धार्र्मक 

पुस्तकहरुबाट पनन प्रर्ानणत हुन्र् जस्तो 

नहन्द ूधर्मका पूराणहरुर्ा एउटा नबी 

कनल्कक अवतारको अवतररत हुनुको 

बारेर्ा संकेत पाइन्र् र त्यसर्ा उनका 

केही नवशेषताहरु पनन बयान गररएका 

र्न ती सबै नवशेषताहरु श्री र्ुहम्र्द 

सल्लाहु अलैनह व सल्लर्र्ा पूणम  पर्ा 



 

 

 

पाइन्र्न् उदाहरणको लानग केही 

नवशेषताहरु प्रस्तुत र्न्। 

(1)                                      भनवष्य 

पूराणर्ा लेनखएको र् कक कनल्क 

अवतारको नाउाँ  सवमअनर्ा हुने र्। 

 सवमअनर्ाको अथम होुः जसको सब भन्दा 

बढी प्रशंसा गररयोस्।  

यनह अथम र्ुहम्र्द (उहााँ र्ानथ शानन्त 

होस्) को पनन हो, र केही श्लोकहरुर्ा 

उनको नाउाँ  र्हार्द पनन आएको र् जुन 

र्ुहम्र्द जस्तै दनेखन्र्। 

(2)        उसको नपताको नार् नवष्णु वैष 

हुने र्। (कनल्क पूराण अ.2 शलोक 11) 

श्री र्ुहम्र्द सल्लाहु अलैनह व सल्लर्को 



 

 

 

नपताको नाउाँ  अब्दलु्लाह नथयो, अब्दलु्लाह 

र नवष्णु वैशको अथम एउटै हो। 

(3)        उसको र्ाताको नाउाँ  सोर्ती हुने 

र्। (भागवत पूराण अ.2, श्लोक 11) 

सोर्तीको अथम अरबी भाषार्ा 

आनर्ना  हो जुन श्री र्ुहम्र्द सल्लाहु 

अलैनह व सल्लर्को र्ाताको नाउाँ  हो। 

(4)                                            उसको 

जन्र् शंबल ग्रार्र्ा हुने र्। (भागवत 

पुराण.2, श्लोक 18 र कनल्क अ.2 श्लोक 

11)  

अरबको प्रनसद्ध नगर र्क्क जहााँ श्री 

र्ुहम्र्द सल्लाहु अलैनह व सल्लर्को जन्र् 

भएको नथयो। 



 

 

 

त्यस नगरको एउटा नाउाँ  कुरआनर्ा अल 

बलदलु अनर्न आएको र्। जसको अथम 

अर्न र शानन्तको नगर हो, शंबल ग्रार्को 

अथम पनन यस्तै हो। (र्ुहम्र्द (सल्लहु 

अलैनह व सल्लर्) नहन्द ुपुस्तकहरुर्ा)। 

यस्तै अरु नवशेषताहरु पनन भागवत 

पुराण, कनल्क पुराण र भनवष्य 

पुराणहरुर्ा आएका र्न् जुन श्री र्ुहम्र्द 

सल्लाहु अलैनह व सल्लर्र्ा पूणम र पले 

पाइन्र्न्, जसबाट यो कुरो स्पष्ट हुन्र् कक 

श्री र्ुहम्र्द (सल्लहु अलैनह व सल्लर्) नै 

अनन्तर् ईश्दतू हुनु हुन्र् जसलाई 

अल्लाहले प्रलय सम्र्का सर्स्त 

र्ाननसहरुको लानग पठाउनु भएको हो। 



 

 

 

यस पुनस्तकाको सारांश यो हो कक इस्लार् 

नै ईश्वरीय धर्म हो , जसको अथम हो 

अल्लाहलाई नै सम्पूणम ाँ ब्राहर्ाण्डको 

पालनकताम, स्वार्ी, ईशवर,  र वास्तनवक 

उपास्य र्ानेर उनैको आदशेहरु अनुसार 

जीवन व्यतीत गनुम उनैको पूजा पाठ गनुम। 

     र उनको पूजा पाठ आकदर्ा अरु 

कसैलाई सहभागी बनाउनुबाट बााँच्नु। र 

यसै तफम  सम्पूणम ईश्दतू र संदषे्टाहरुले आ-

आफ्ना सर्ुदायहरुलाई आर्नन्त्रत गनुम 

भएका नथए, र उनीहरुको धर्मर्ा जुन 

अन्तर नथयो त्यो अल्लाहको पूजा पाठ र 

आराधना गररने तौर, तरीका, ननयर् र 

नवनधर्ा नथयो , जुन उनको आ-आफ्ना 

सर्य र स्थानानुसार नथयो। 



 

 

 

श्री र्ुहम्र्द सल्लाहु अलैनह व सल्लर् नै 

अल्लाहको अनन्तर् नबी हुनुहुन्र् जसको 

शुभ सूिना केही धार्र्मक ग्रन्थहरुर्ा 

पाइन्र् । र अनन्तर् संदषे्टा 

भएकोले  उहााँको धर्म प्रलय सम्र्को लानग 

र नवश्वव्यापी हो, यसले गदाम उनकै धर्म, 

ननयर् र नवनधहरुकै अनुसारणबाट उनी 

पनर् प्रलय सम्र्का सम्पूणम र्ाननसहरुको 

लोक र परलोक दवुै जीवनर्ा सफलता र 

शानन्तको स्थापना हुन सक्र्। 

 अन्तर्ा अल्लाह नसत नबनन्त र् कक 

अल्लाह तआला हार्ीलाई इस्लार् धर्म 

बुझ्ने र स्वीकार गररने साहस प्रदान गरर 

हानर्लाई लोक परलोक दवुै ठाउाँर्ा 

शानन्त, सफलता र र्ुनि प्रदान गरुन। 



 

 

 

आर्ीन। 

وصلى هللا على نبينا محمد و على آله و صحبه 

 أجمعين


