इस्लाम प्रवेशिका
अबुल कलाम सुल्तान अल् मदनी
यस पुस्तकमा िहादतैनको उल्लेख र
इस्लामको अरकानहरु (स्तम्भहरु), र
इस्लामको मूल द्धार, पशवत्रता र
अपशवत्रा, हैज, शनफास र इशस्तहाजा
इत्यादीको उल्लेख छ। र यसबाट पशवत्रता
प्राप्त गने तरीकाको पशन व्याख्या छ।
सलाको समय र त्यसको िततहरुको उल्लेख
पशन छ। सला कस्र र जमाको व्याख्या गदै

युद्धस्थल र यात्रामा सला गनेको तरीका
पशन बयान गरे को छ।
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इस्लाम प्रवेशिका
Mushtaqe Ahmad
मुहम्मद मुश्ताक
शबशस्मल्ला शहरत हमा शनरत हीम
अल्लाहको नामबाट जो अशत दयालु तथा
कपावान छ।
الحمد هلل رب العالمين وحده و الصالة والسالم
على من ال نبي بعده و على آله و صحبه
أجمعين

ý सवत प्रथम सम्पूर्त प्रकारका प्रिंसा
चाहहं मात्र अल्लाह तआलाको लाशग नै
खास छन् जस्ले अशत ठू लो ब्रह्रान्ड, संसार
र यसमा बशसएका अनेकौ र अनौठो
खालका जीव जन्तुहरुलाई रचना गयो
तथा शतनीहरुको मागतदितन र सोझो
बाटोमा डोग्याउने हेतु हरे क युग र
समुदायमा रसूल , सन्देष्टा, अवतार तथा
पथ पदतिकहरुको सुव्यस्था गयो।
ý त्यस पशछ करोडौ सलाम एवं
शचिाशन्त होउन् उहााँका सबै
सन्देष्टाहरुमाशथ खासगरी अशन्तम सन्देष्टा
मुहम्मद सल्लाहु अलैशह वसल्लम माशथ
जस्ले दूतत्वको अशत लामो शसलशसलालाइ
सम्पन्न गनुतभयो। र असल सशष्टकतातलाई

शबर्सत सशष्टको पूजाअचतनामा फाँ शसएका
मान्छेलाई त्यो अ मतबाट जोगाई मात्र
एउटै सत्य सशककतात अल्लाहको पूजा गनुत
पछत भने सोझोबाटोमा डोयातउनुभयो।
सूरः फाशतहा (कु राआनको पशि्लो सूर)
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शबशस्मल्ला शहरत हमाशनरत हीम (1) अल्
हम्दो शलल्लाहे रशब्बल आलमीन (2)
अरत हमा शनरत हीम (3) माशलके
यौमद्दीन(4) ईय्या क नाअबुद ु व ईय्या क

नस्तईन (5) ईहदेनशस्सरातल् मुसतकीम
(6) शसरातल्ल जीन अन्अम्त अलैहीम
गैररल् मग़जूबे अलैशहम् वलज्जाल्लीन् (7)।
अनुवादः
अल्लाहको नामबाट िुभारम्भ गदतछु जो
अशत दयावान तथा कपावान छ (1)
सम्पूर्त प्रकारका प्रिंसा चाहहं अल्लाहको
लाशग हो जो सबै ब्रह्रान्ड र लोकका प्रभु
हुन (2) जो शनकै दयावान र करुर्ामयी
छ (3) न्यायको कदनको माशलक हो (4) हे
प्रभु! हामी शतम्रै उपासना गछैं र शतमाबाट
सहायताको गुहार गदतछौं (5) हामीलैई
सोझो र सुमागतमा डोग्याउ देउ (6)
शतनीहरुका मागत जुनमाशथ शतमीले
उपकार गरे का छौं शतनको मागत होइन

जुनमाशथ शतम्रो प्रकोप भएको छ वा जो
पथभ्रस्ट छन् (7)
दुई िब्दः
ý
इस्लाम अरबी भाषाको िब्द हो।
यस्को अथत चाहहं मात्र एउटै वास्तशवक
सत्य उपास्य अल्लाह तआलाको समक्ष
पूर्त समुपतर् गनुत हो। उस्को पूर्त
आज्ञापालन गनुत हो। पूजाअचतना र जयजय
कारदेशख जीवनको ठू लो भन्दा ठू लो र
सानो भन्दा सानो कायत पशन आफ्नो मन र
चाहनाले न गरी बरु उसै सत्य अल्लाहको
चाहना र आदेि अनुसार गनुतको नाम नै
इस्लाम हो।

ý इस्लाम चाहहं वास्तशवक प्राकशतक र
ईश्वरीय मत हो। ककनकक इस्लामको
नामाकरर् चाहहं अरु मत जस्तै कु नै व्यशि
शविेष, जातपात, गोत्र वंि आकदको
नाउमा गररएको छैन। बरु अल्लाह ले
स्वयम यसको नाम इस्लाम राखेको छ र
हाम्रो लाशग रोजाएको पशन छ। अल्लाह
तआलाले आफ्नो अशन्तम ग्रन्थ पशवत्र
कु रआनमा भन्नु हुन्छ। ( ْاليَ ْو َم أ َ ْك َم ْلتُ لَ ُك ْم دِينَ ُك ْم
اإل ْسالَ َم دِينا
ِ ) َوأَتْ َم ْمتُ َعلَ ْي ُك ْم ِن ْع َم ِتي َو َر
ِ ضيتُ لَ ُك ُم
(आज मैले शतम्रो शनशम्त मतलाई पूरा गरर
कदएाँ। तथा आफ्नो बरदान र कपा दशष्ट
पूर्त गरेाँ अशन मतको हैशसयतले इस्लाम
मतलाई रोजी हालेाँ (माईदाः3)

अथवा इस्लाम मतको नामाकरर् अल्लाह
ले स्वतः गनुत भएको छ।
ý उि िलोकले यो पशन ज्ञात भयो कक
अल्लाह ले रोजाएको मत चाहहं इस्लाम नै
हो अशन उ चाहहं यस्को अलावा अरु
मतलाई स्वीकार गने छैन चाहे जुन सुकै
मत ककन न होस्। ककनकक अल्लाह ले
आफौं त्यसको पशन ोषर्ा गनुतभएको छ
र इस्लामलाई अशन्तम जीवन संशव ान र
पद्धतीको रुपमा प्रस्तुत गरे को छ। जस्ले
आफू भन्दा अश का सबै मत र ार्मतक
ग्रन्थहरुलाई रद्द र शनरस्त बनाई सके को
छ। तपाईंले आफ्नो सत्कमतलाई स्वगतको
रुपमा हेनत रहर छ भने इस्लाम तपाईंको
सहायता गनत सक्छ।

ý मानवजाशतका पशहलो पुरुष र
पशहलो ईश्दूत आदम अलैशहस्सलाम देशख
अशन्तम दूत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैशह
वसल्लम सम्म जशत पशन ईश्दूत तथा
सन्देष्टाहरु अल्लाहले संसारमा पठाए
सबैको मूल शनम्तो चाहहं के शथयो भने
सशष्टको पूजा हैन बरु सशष्टकतातको पूजा
गनत पछत। रुढीवादी र अन् शवश्वासले गदात
जशत काल्पशनक वस्तु भगवान बन्न पुगेका
छन् भने शतनको शनमुतल पानुत र सत्यको
बोलबाला गनुत रहेको छ। अथवा एउटै
सत्य सशष्टकतात अल्लाहको उपासना गनुत र
अल्लाह बाहेक जे जशत भगवान
मान्छेहरुले रोजाएका छन् ती सब
थोकलाई नकानुत नै सबै सन्देष्टाहरुको मूल

शनम्तो र उद्देश्य रहेको छ। र यसै
स्वीकशतको नाम नै इस्लाम हो।
ý
यसथत इस्लाम मत मुहम्मद
सल्लाल्लाहु अलैशह व सल्लम बाट कु नै
नयााँ मतको स्थापना नभई बरु सबै
दूतहरुको मत भयो। उहााँले 7औं
िताब्दीमा त मात्र त्यसै ईश्वरीय मतलाई
पूरा गनुत भयो जो पशहलो ईश्दूत आदम
अलैशहस्सलाम र आकदकालदेशख सुरू
भएको शथयो।
ý इस्लामको सन्देि र शनम्तो चाहहं
एउटै सत्य अल्लाहको पूजा उपासना गनुत
हो तथा रुढीवादी र अन् शवश्वासले गदात
उहााँबाहेक जे जशत सशष्ट, देवी देवता, मूर्तत
प्रशतमा, सूयत, चन्रमा, राम सीता, गौतम

बुद्ध, जीसेस क्राइस्ट र संसारमा भएभरका
वस्तुलाई भगवान ठाशनएका छन् भने ती
सबैलाई नकानुत हो। अतः अल्लाह बाहेक
सबै पूज्यलाई शमथ्या ठान्नु र मात्र सत्य
ईश्वर अल्लाहको पूजा उपासना गनुत नै
इस्लामको शनम्तो र सन्देि हो। ककनकक
उि शसद्धान्त नै सत्यताको प्रतीक र मूल
आ ार हो।
ý
इस्लाम बाहेक अन्य मतले पशन
एउटै इश्वर हो भने ोषर्ा गरे को छ। तर
मतको मूल शिक्षामा हेरफे र र पररवततनले
गदात त्यो ोषर्ा ग्रन्थको गभतमा नै
दशबएको रहेछ कमतको दुशनयााँमा आउने
मौकै शमलेन। मेरो कु राको प्रमार् र पुशष्ट
चाहहं ॠगदेवको पशहलो श्लोकबाट पशन

शलन सककन्छः एकम ब्रह्रा द्धीतीय नास्तेः
नेह ना नास्ते ककन्चन।) शहन्दूको
आस्थानुसार ब्रह्रा शवकर्ु र महादेव शतनौं
भगवानमध्ये ब्रह्राको कायत चाहहं सशष्ट गनुत
हो र त्यो सशष्टकतात बारे नै यस श्लोकमा
उल्लेख छ कक उ चाहहं एउटै हो दुइटा हुन
सक्दैन कदाशप हुन सक्दैन। प्रत्यक्ष वा
अप्रत्यक्ष कु नै पशन तररकाले दुईटा हुन
सक्दैन। यकद दुइटा भयो भने संसारमा
कशहल्यै पशन तररकाले दुईटा हुन सक्दैन।
यकद दुइटा भयो भने संसारमा कशहल्यै
पशन कल्यार् र सुख हुने शथएन। चाहे
मान्छे यो कु रालाई स्वीकार गरोस् वा न
गरोस् तर शबपत र दुःख परे मा मात्र एक
उपरवालालाई नै सम्झना गछत र त्यो मात्र

एक उपरवालाको पूजा गनुतको नाम नै
इस्लामा हो।
ý
अल्लाह ले हामीहरुलाई ककन पैदा
(सशष्ट) गरे को छ? हामीलाई संसारका
सवोत्कष्ट प्रार्ी बनाई ककन यत्रो सम्मान
कदएको छ? हाम्रा फायदाका लाशग भए
भरका बस्तुहरु ककन रचना गरे को छ?
यसको पूर्त उत्तर चाहहं मात्र इस्लाम नै
कदएको छ कक अल्लाह ले मात्र आफ्नो
पूजा, उपासनाको लाशग हामी मानव
दानव र संसारमा भए भरका वस्तुहरुलाई
सशष्ट गरे को छ।
ý यसथत संसारका प्रत्येक वस्तु आगो,
पानी सूयत, चन्रमा,रुख शबरुवा, चरा
चुरुंगी सबै आ-आफ्नो तररका र स्वरले

अल्लाहको स्तुशत र गुर्गानमा व्यस्त छन्।
तर यो मनुकय जो यस ब्रह्रान्डका सवोत्कष्ठ
प्रार्ी हो आफ्नो सत्य उपास्य अल्लाह
अआलालाई छाडेर झुटो उपास्य मूर्तत र
आगो पानीको पूजा गरररहेको छ। के
उस्लाई यस दुशनयााँमा ढु ंगाले नै जन्म
कदएको छ? संसारको यो सुव्यशस्थत
शनजाम बेजान मूर्तत प्रशतमाले चलाइ
राखेको छ? हैन बेजान र शनर्मतत मूर्तत त
आफ्नो सूरक्षा पशन गने िशि राख्दैन।
यकद हझंगाले उसको अगाशडबाट राशखएका
भेंट र शमठाई शलएर भाग्यो भने उ
त्यसलाई पशन रोक्न सक्दैन त यशत ठू लो
ब्रह्रान्ड जसमा यो शनलो गगन, हररयालो
पहाड र खोलाहरु बगी राखेया छन्
शतनलाई सूक्ष्म तररका र सुव्यवशस्थत

शनजाममा गााँशसएर कसरी चलाउन सक्छ
र? बरु यो शनजाम त सशष्टकतात अल्लाह
तआलाले नै चलाई रहेको छ। जब
सूर्ष्टतकतात अल्लाह तआलाले भयो भने
उसैको पूजा गनत पछत र यो नै हाम्रो
जन्मको मूल उद्देश्य छ भन्ने इस्लामले प्रस्ट
पारे को छ। तसथत हामीले सत्य
सशष्टकतातको पूजा गनत पछत जहााँ कष्ट नै कष्ट
छ।
ý इस्लामको शिक्षा, शनयम, शवश
शब ान शनकै सशजलो र मानशवय
आवश्यकतासाँग गााँशसएको छ। इस्लामले
मानव आवश्यकता र समस्यालाई कदाशप
नकारे को छैन बरु त्यसलाई सदैव
प्राथशमकता कदएको छ। यस्तै इस्लामने

िरीर र आत्मालाई कशहल्यै पशन अलग
गरे को छैन बरु दुईटैको नाम जीवन करार
कदएको छ। मानव र मानशवय जायज
चाहनालाई प्रयोग गनेमाशथ जोर कदएको
छ। त्यसैले इस्लाम ब्रहम्चायत बन्नु ,
सन्नयास शलनु, जीवन भर अशववाशहत नै
बस्नु, िरीरलाई न चाहहाँदो कष्ट कदनु,एकै
खुट्टामाशथ उभेर पूजा गनुत, ब पिु र
जनावरसम्म सेवन न गनुत आकद कायतलाई
अबै र हराम गरे को छ। पूजा र
उपासनाको अथत यो होइन कक मान्छे सबै
कायतहरु छाडी मात्र माला जपुन बरु
पूजाको बेलामा पूजा र आरामको बेलामा
आराम गनुत, छोरा छोरी, स्वास्नी र इष्ट
शमत्र सबैको हक अदा गनुत नै पूजा र
तपस्याको पररर्ाम हो। जो इस्लाम बाहेक

अरु मतमा पाउन सककदैन ककनकक के शह
मतमा पशन्डत वा व्यशि शविेषको लाशग
शववाह गनुत, आम मान्छे झै लुगा पशहनुत,
मासु खानु र आनन्दले जीवन शनवातह गनुत
हराम गररएको छ जस्को पररर्ाम
बलात्कार र रे पको रुपमा साद सुन्ने शमल्दो
रहेछ।
ý
इस्लाम एके िवरबाद साँगै समानता
र बराबरीको शिक्षा कदन्छ। मान्छे चाहे
जुन सुकै रं ग ,जात, वा देिको होस् सबै
चाहहं बराबर हो। कसैलाई कसैमाशथ
प्राथशमकता छैन। इस्लामले खुला रुपमा
ोषर्ा गरे को छ कक शतम्रो आमा बुवा
चाहहं एउटैं हो अथातत शतन्को सन्तान पशन
बराबर , हक र अश कार पशन बराबर हो।

जो कानून राजाको छ त्यो नै प्रजाको पशन
। अगुवा, पशन्डत वा पूजारी बन्नु कु नै
व्यशि शविेष र जात पातको मान्छेको
लाशग खास होइन बरु सबैने बन्न सक्छन्।
सबैले एक अकातसाँग बसेर खाना खान
सक्छन्। हहंड् डु ल गनत सक्छन्। शववाह गनत
सक्छन्। अरु मत जस्तो होइन कक ब्राह्रान
नै पशन्डत र पूजारी बन्न सक्छ ककनकक उ
शहन्दू आस्थानुसार सवोच्च जात र
ब्रहमाको टाउकोबाट जन्म शलएको हो।
िूर, कामी ामी र तल्लो जातको मान्छे
पूजारी बन्न सक्दैन ककनकक उ ब्राह्रामाको
खुट्टाबाट जन्म शलएको छ र शहन्दू
आस्थनुसार उस्को कायत सदैव बाहुनको
सेवा गनुत हो। तर इस्लाम त्यस्तो आस्थको
शवरो प्रकट गदै ोषर्ा गछत कक सबै

मनुकय मनुकयको नाताले बराबर र समान
हुन्। सबैको रगत रातो नै हो अाँ, जो मान्छे
एउटै सत्य अल्लाह तआला लाई पूजा गछत
उसैदशे ख भयशभत रहन्छ त्यो सवोत्कष्ट
मनुकय हो चाहे उ कालो होस् वा संसारका
सबै भन्दा बढी क्रुप र तल्ल जातको िूर।
यकद आज कु नै कालो, क्रुप , िूर चमार
दुसा पशन इस्लाम स्वीकार गछत भने
इस्लामले उस्को पशन त्यशत्तकै महत्व र
सम्मान कदएकोछ जशत एउटा अको
जन्मजात मुशस्लमको । इस्लाम पशछ सबै
मान्छे एकै लामो र पंशितमा उभी पूजा
गनत, एकै बततन र थालीमा बसी खाना
खान र एक अकातसाँग शबहे गनत सककन्छन्
जो अरु मतमा शवरलै पाइन्छ। अल्लाह
तआला हामीलाई सत्य मत इस्लाम

स्वीकार गने मौका प्रदान गरुन् भन्ने
प्राथतना छ।
इस्लामको मूल दारः
अश्हदो अल्लाह इ ला ह इल्लाल्लाहो,
व अश्हदो अन्न मुहम्मदन् रसूल लुल्लाह,
इस्लामको असल प्रवेिदुार चाहहं उि
2पंशित नै हो जो िहादःको नामले
प्रशसद्ध छ। जबसम्म मान्छे उि दुबै
पंशितको अथत जानी सम्झी तनमनले
स्वीकार गदैंन अशन त्यसै बमोशजम कमत
गदैन भने उ कदाशप मुशस्लम ( अल्लाहको
आज्ञापालक ) हुन सक्दैन। चाहे उ
खान्दानी र जन्मजात मुशस्लम होस् वा
नयााँ मुशस्लम।

क) अश्हदो अल्लाह इलाह
इल्लल्लाहको अथतः यस पंशितको चाहहं
अल्लाह तआला बाहेक अरु कोही सत्य
उपास्य र जयजय कार योग्य छैन भन्ने
िपथ शलनु हो। यो कु रालाई पशहले ह्रदयले
स्वीकार गनुत पछत अशन मुखले भन्नु पछत
अशन यसै अनुसार कततव्य र कमत गदै पूर्त
जीवन व्यतीत गनुत पछत। र यो आस्था
राखनु पछत कक अल्लाह बाहेक अरु कोही
वास्तशवक पूज्य र उपास्य छैन। उसैले नै
संसारका सबै प्रार्ी, जनावर, चरा चुरुंगी,
सानो भन्दा सानो र ठु लो भन्दा ठु लो वस्तु
तथा अनकर्लाई रचना गरे को छ। ऊ
सवतिशिमान छ । ऊ स ैंदशे ख छ तथा
सदैवसम्म बााँकी रहनेछ। उस्को कशहल्यै
म्त्य हुने छैन। ऊ एक्लै छ उस्को राज

काज तथा पूजा उपासनामा कोही साथी
वा साझीदार छैन। उस्ले कु नै मान्छे, दूत
वा ॠशषमुशनको खााँचो पदैन बरु संसारका
सबै वस्तुहरु उसैकै आिा मुशन बााँचेका
छन्। उ अजन्मा र उस्को मशहमा अपार
छ। उस्को पत्नी, छोरा छोरी र सन्तान
छैन। उ पशन कसैको सन्तान होइन। उस्को
व्यशित्व, गुर् र पररपूर्ततामा कोही साझी
र पाटतनर छैन। उ बाहेक कोही लाभ र
हाशन पुग्याउने िशि राख्दैन उ बाहेक अरु
कोही अदश्य र परोपक्षको कु रा जान्दैन।
ख) अश्हदो अन्न मुहम्मदन् रसूलूल्लाहको
अथतः
मुहम्मद सल्लल्लाह अलैशह वसलम चाहहं
अल्लाहको सन्देष्टा र रसूल हुन्। अल्लाह

तआलाले उहााँलाई सम्पूर्त जगत,मानव र
दानवको शनशमत्त अशन्तम ॠशष (रसूल) र
सन्देष्टा रोजेर पठाउनु भएको छ भन्ने
िपथ शलनु हो। अल्लाह तआला जस्तै
उहााँलाई पशन तनमनले स्वीकार गनुत पछत।
अशन उहााँको तररकाको पूर्त अनुकर्त गनुत
पछत। कु नै पशन कायत गनुतमा उहााँको शवरु
प्रकट गनत शमल्दैन बरु उहााँको पशन अवज्ञा
हराम छ। उहााँले बताए अनुकूल नै
अल्लाह तआलाको पूजा गनुत पछत। स्मरर्
रहोस् कक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैशह
वसल्लम को अशत महत्व भए तापशन
उपासना र पूजा यहााँको होइन बरु मात्र
अल्लाह तआलाको नै गनुत पछत। ककनकक
एके श्वरवाद चाहहं इस्लामको बहुमूलय
गहना र यस्तो अनौठो शविेषता हो जो

अरु मतमा पाउाँ दैन। फाइदाको लाशग
हजुरको शचनारी छोटकरीमा प्रस्तुत छः
उहााँको िुभ नामः मुहम्मद शबन
अब्दुल्लाह शबन मुत्तशलब शबन हाशिम
अल-कोरै िी हो (अब्दुल्लाःचाहहं बुवाको
नाम,अबुदल
ु मुत्तशलब बाजेको नाम र
कु रै ि उहााँको कु ल र गोत्र भयो)। उहााँकी
आमाको नाम आमीनः शबन्ते वहब हो।
िुभ जन्मः 22 अप्रैल 571 ई, मक्का
नगरमा सोमवारको शबहान उहााँको िूभ
जन्म भयो। जन्म भन्दापशहले नै उहााँका
बाबा शबशत सके का शथए। 6 वषत पुग्दा पुग्दै
आमा पशन छाडेर जानु भइन्। टु हुरो भई
जीवन शबताउनु पयो। बाजे अब्दुल
मुत्तशलबले उहााँको पालनपोषर् गनुत

थाल्यो। 8 वषत हुाँदा बाजे पशन खस्यो र
काका अबु लाशलबले उहााँको
सम्पूर्त शजम्मेवारी शलनु भयो। टु हुरो
भएको हुनाले नाढ्य सरह जीवन को
मज्जा, शिक्षा र सत्कार पाउनु भएन बरु
एउटा टु हुरो सरह जीवन शवताउनु बाध्य
हुन पयो। काकाको बोझ कम गनतको लाशग
सानै देशख के ही मामूली पैसामा बाख्राहरु
चराउन थाले फे रर व्यापार र शबजनेसशतर
पाइला हाले।
आफ्नो राम्रो स्वभावले गदात सानैमा ठू लो
नाम कमाउनु भयो। मक्कावासी उहााँलाई
अमीन र साकदक अथवा सााँचो को उपमा
कदएर बोलाउाँ दथे। 25 वषतको उमेरमा 40
वषतकी शब ुवा खदीजा रजी. साँग शववाह

गनुत भयो। 21 रमजान तदानसार 10
अगस्त 610 ई. मा अल्लाहले उहााँलाई
हेरा भन्ने गुफामा देवदूत शजबरील दुारा
अशन्तम रसूल छनौट गयो र प्रमार्स्वरुप
अशन्तम ग्रन्थ पशवत्र कु रआन कदयो जो
आजसम्म आफ्नो यथावत रुपमा बााँकी छ।
उहााँले त्यसै अशन्तम शवश शव ान र
जीवन संशव ानतफत 13 वषतसम्म
मक्कावासीहरुलाई शनम्तो
कदनुभयो। मक्कावासीलाई मनुकयको
गुलामीबाट जोगाई अल्लाहको गुलामी
गने । सशष्टको पूजाबाट टाढा रही
सशष्टकतातको पूजा गने आहवान गनुत भयो
तर बहुदेववादहरुले उहााँको यो मोपदेि
र एउटै अल्लाह लाई उपासना गने तथा
उहााँ बाहेक सबै देवी, देवता सूयत, चन्रमा

र शमथ्या भग्वानलाई त्याग्ने शनम्तो मन
परे न। यसथत उनीहरुले उहााँलाई यो
कु राबाट रोक्न अथक प्रयास गरे । बल, न
सम्पशत्त र सुन्दरीले ईमान ककन्न खोजे।
पशछ उहााँलाई र उहााँको नयााँ
साथीहरुलाई असाध्यै दुःख कदन थाले।
जब उि योजनाले सफलता शमलेन त
शतनीहरुले कशत पटक उहााँको हत्या गने
अपशवत्र षडयन्त्र रचे तर जस्को संरक्षक
सवत िशिमान अल्लाह छ भने उस्लाई को
माने सक्लान र? अतः जब दुःख र
पीडाहरु असहनीय भए त अल्लाहको
आदेि अनुसार 13 वषत पशछ प्यारा जन्म
भूशम छाडी मदीना प्रवास गनुतमा शववि
हुनुभयो। त्यहााँ 10 वषत शबताई इस्लामी

शवश शव ान पूरा गरी 63 वषतको
उमेरमा मकदनामै उहााँको देहावसान भयो।
इस्लामको अरकानः
अरकान भनेको स्तम्भ र जग हो
जसमाशथ इस्लामको ढााँचा चाहहं कायम र
शनभतर छ ती जम्मा 5 छन्।
1- िहादतः अथवा इस्लाम ल्याउनु जो
मूल दारमा शबशत सक्यो
2- सलाः अथवा प्रशतकदन 5 चोरट सलाः
र नमाज पढ्नु।
3- जकातः इस्लामले तोके बमोशजम
दान कदनु।

4- सौमः वषतमा रमजान मशहनाको बतत
बस्नु।
5- हजः नाढ्यले जीवनमा 1 बार मक्का
गई हज गनुत।
सलाः हरे क मुशस्लमले प्रशतकदन 5
चोरट (शबहान, कदउाँ सो, अपराह्न, साझा,
रात्रीमा) हजुरको तररका अनुसार खास
तररकाले उपासना गनुत पछत जस्लाई अरबी
भाषामा सलाः र उदूम
त ा नमाज भशनन्छ।
सलाः को समय र रकअतबारे पूर्त शववरर्
चाहहं चााँडै आउाँ दैछ।
जकातः (दान) इस्लामको 5
स्तम्भमध्ये यो तेस्रो स्तम्भ हो। के ही खास
वस्तु आकदमा इस्लामले तोके बमोशजम

पररमार् भएमा वषतमा 1 चोरट दान
कदनुलाई जकात भशनन्छ।
v जकातः चाहहं कु नै कर होइन बरु
नमालको पशवत्रता र गाउाँ समाजमा
बसेका गररब गुरुवाको सहायता मदतको
ठू लो सा न हो। आज लाखौं गररब
पररवारको जीशवका चाहहं जकात स्वरुप
शनकालेको दानबाट चशलरहेको छ शनकै
सं संस्था र अनाथालयको मूल श्रोत
चाहहं जकात नै रहेको छ।
v जकातः कदनुले पाप शमट्छ. नमालमा
वशद्ध हुन्छ, नमाल हरे क प्रकारको प्रकोप
आकदबाट सूरशक्ष्त हु्न्छ। र स्वगत (जन्नत)
मा उस्को लाशग ठाउाँ सूरशक्ष्त हुन्छ।

v जकातः चाहहं व्यापार र शबजनेसको
लाशग राशखएका फल फु रुट, खा ान पदाथत
र जनावरहरुमा अशनवायत गररएको छ।
व्यशितगत प्रयोगमा आउने वस्तु र
सरसमानमा यो लागु हुने छैन।
v 87 ग्रा. सून वा 52.5 (सारहे बावन
तौला) चााँदी वा त्यशत्त रकम भएमा 2.5
साढे दुई प्रशतितको शहसाबले वषतमा 1
चोरट जकातः (दान) कदनु पछत।
v पिु र जनावरमध्ये ऊाँट, गाई र बाख्रामा
जकात कदनु पछत। अथातत ती पिु शनसाब
(तोककएको शमकदार ) भएमा जकात कदनु
पछत। जस्तै 5 ऊाँटमा एक बाख्रा, 30
गाईमा दुई वषत पुगेको एक बच्चा (तशबआ)
र 40 मा दााँतको (मुशसन्ना) कदनु पछत। 40

बाख्रा भएमा 1 बाख्रा कदनु पछत। त्यो
भन्दा कम छ भने जकात कदनु पदैन।
v गहुाँ, जौ, मकै , खजुर, ककशश्मस,
ान,दाल आकदमा वषातको पानीले शसचाई
भएको छ भने 10 मनमा एक मन र
आफ्नो पैसाले शसचाई गररएकोछ भने 20
मनमा 1 मन कटाई र सफाई पशछ कदनु
पछत।
v घोडा, खच्चर, ग ा, सबजीमा
जकातःकदनु पदैन।
8 ककशसमका मान्छेले जकाः शलनु जायज
छः
1- फकीर अथवा ेरै लाचार मान्छेको
लाशग जकात जायज छ।

2- गरीब र नादार जसको अवकात
फकीर भन्दा अशल राम्रो छ।
3- जकात वसुलने र संरक्षर् गने
मान्छेको लाशग जकात जायज छ।
4- ताशलफ कल्ब अथवा मुशस्लमको
इस्लामलाई सुदढ पाने वा कु नै गैर
मुशस्लम प्र ानको इस्लाम ल्याउने
चाहनाले वा उस्को उपरव र बुराईबाट
जोगाउने हेतु शतनीहरुलाई जकात कदनु
जायज छ।
5- गुलामलाई गुलामीबाट आजाद गने
हेतु जकात कदनु जायज छ।
6- ऋर् र साप्ठीले बेहाल भएका
मान्छेको लाशग जकात जायज छ।

7- कफ सबीशलल्ला अथवा इस्लामको
प्रचार प्रसार गने र मोजाशहद अथवा
यौद्धको लाशग जकात जायज छ।
8- बटु वा र यात्रीले पैसा खतम भएमा
वा चोरी भएमा आफ्नो घरसम्म जाने हेतु
जकात शलनु जायज छ।
सौमः(वतत)इस्लामी शहसाबले 9औं मशहना
रमजानमा पूरै मशहना सूयेदय भन्दा के ही
पशहलेदशे ख सूयातस्तसम्म सौमलाई भंग गने
हरे क कु राहरु (जस्तै खानपीन गनुत,
सम्भोग गनुत, चुरोट खानु) आकदबाट
वशन्तत बस्नुलाई सौम (वतत) भशनन्छ।
- सौम जाहहं 2 शहज्रीमा अशनवायत भयो
अशन हजूर सल्लल्लाहु अलैशह वसल्लमले

पूर्त जीवनमा मात्र 9 चोरट सौम राखने
मौका पाउनु भयो।
- अल्लाहले उपवासीकोलाशग स्वगतमा
जाने शविेष रै यान भन्ने ढोका तयार पानुत
भएको छ। अल्लाहले प्रत्येक पुण्यकारीको
प्रशतफल तोक्नु भएको छ तर सौमको
पुण्यलाई आफैं कदन्छु भन्नु भएको छ।
- अशनवायत वतत वा सौमको शनयत चाहहं
फजत सलाः भन्दा पूवत रात्रीमा नै गनुत पछत।
- नफ्ल सौमको लाशग सूयोदय पश्चात्
पशन शनयत गनत सककन्छ।
- यो बतत चाहहं हरे क व्यस्क, बुशद्धमान
तथा वतत बस्न सक्ने सामथ्यत मुशस्लम पुरुष
र मशहलामाशथ अशनवायत छ।

- अथातत काकफरले इस्लाम स्वीकार
नगरुन्जेल सौम बस्न सक्दैन। यकद उल्ले
इस्लाम ल्यायो तबदेशख बस्नु पछत र कु फ्रको
अवस्थमा न राखन पाएका सौमको कजा
गनुत पदैन।
- नाबाशलगमाशथ सौम अशनवायत छैन तर
ररत्याउने हेतु सौम बस्ने आदेि कदनु जायज
छ।
- पागल, बाहुला, अत्याश क बद्ध
गुमाएको वा न रहेको मान्छेले सौम बस्नु
पदैन। र न उसको तफत बाट खाना खुवाउनु
पछत चाहे उ बाशलग ककन न होस्।
वद्ध तथा कमजोर मान्छे
जो सदैव रोगले नै हैरान र शवकराल छ

उस्लाई शनको हुने आिा छैन भने यस्तो
रोगीको तफत बाट प्रत्येक कदन एउटा गररब
गुरुवालाई खाना खुवाउनु पछत।
शनको हुने आिा छ तर
सौम बस्नेले हाशन पुग्याउन सक्छ वा शनको
हुनमा बा ा पुग्याउन सक्छ भने यस्तो
रोगीको लाशग सौम न बस्नु जायज छ। तर
पशछ छु टेको रोजालाई कजा गनुत पछत।
यात्री वा यात्रीवाहक
ड्राइवर जस्लाई सलाः कस्र गनुत जायज छ
भने उस्ले यात्रामा रोजा बस्नु र न बस्नु दुवै
जायज छ। यकद बसेन भने पशछ त्यसलाई
कजा गनुत पछत।

यस्तै ऋतुमशत र प्रसुशत
मशहलालाई रोजा बस्नु पदैन। बरु पशछ
रोजालाई कजा गनुत पछत।
गभतवती तथा स्तनपान गने
मशहलालाई रोजाले उस्को वा बच्चाको
ज्यानको खतरा छ भने रोगी जस्तै
रोजालाई शवलम्ब गनुत जायज छ र पशछ
सहुलत अनुसार यसको कजा गनुत पछत।
कु नै मासुम वा आगो
पानीमा डु बने मान्छेलाई बचाउने शनशमत्त
रोजालाई भंग गने आवश्यकता पयो भने
रोजालाई भंग गनुत जायज छ। तर
त्यसलाई पशछ कजा गनुत पछत।

छु टेका रोजालाई चाडैं
कजा गनुत पछत शबना कु नै उशचत कारर्
शवलम्ब गनुत जायज छैन।
आइन्दा रमजानसम्म
शवलम्ब गनुत जायज छ त्यो भन्दा बढी
शबना कु नै उशचत कारर्ले शवलम्ब गयो
भने उस्लाई पाप लाग्छ।
छु टेको रोजालाई लगातार
प्रत्येक कदन वा शवश्राम गरे र सरलता
अनुसार कजा गनुत दुवै तररका जायज छ।
(रोतब) ताजा खजुरले
इफ्तार गनुत अथवा वतत खोल्नु सुन्नत छ
त्यो छैन भने सुख्खा खजुरले वा पानीले
इफ्तार गनुत पछत।

इफ्तारमाः (ज ह बज्जमा
वब्तल्लशतल ओरुको व सब तल् अज्र
इन्िाअल्लाह) भन्ने दुआ पढ्नु सुन्नत छ
(अबुदाऊद)
रोजाको अवस्थामा
रोजालाई भंग गने सम्सत कु राहरु (जस्तै
खान पीन गनुत, सम्भोग गनुत, चुरोट खानु,
लडाई झगडा र गाली गनुत,चुक्ली गनुत)
आकदबाट वशन्चत बस्नु पछत। ककनकक जानी
बुझीकन उि कु राको सेवनले रोजा भंग
भइहालछ।
यदी , कसैले शबसेर खायो
वा शतखात मेटायो सम्झना आउने शवशत्तकै
छाडनु पछत र यस्ले रोजा भंग हुाँदन
ै ।

ककनकक अल्लाहले भुलचुकलाई क्षमा
प्रदान गनुत भएको छ।
वा कसैले वाध्यताले उि
कु रा गयो भने उस्को रोजा भंग हुाँदन
ै ।
यस्तै लागतको इन्जेकिन
प्रयोग गनुत, वा रगत चढाउनु, वा जाशन
जाशन वाक वाक गनुतले रोजा भंग
भइहाल्छ।
वीयत शनकाल्नु, वा एम,सी तथा
प्रसुशतको रगत आउनुले रोजा भंग
भइहाल्छ चाहे सूयातस्त भन्दा 10 शमनेट
पशहले ककन न होस्।
जानी बुझी सम्भोगले बतत
भंग हुन्छ चाहे वीयत शनशस्कयोस वा न

शनशस्कयोस्। यकद कसैले यसो गयो भने
उस्ले तलको कायत गनुत पछतः
1त्यो कदन पशन रोजा नै बस्नु
पछत खानु शमल्दैन।
2त्यो कदनलाई अको कदनमा
कजा गनुत पछत।
3र (कफ्फापा मोगल्लजा)
अथातत ठू लो पररवानामा लगातार 2
मशहना रोजा बस्नु पछत त्यो तागत छैन भने
60 गररबलाई खाना खुवाउनु पछत। र
अल्लाहशसत प्रयशिचत र आइन्दा यस्तो
गलती नगने वाचा गनुत पछत।
हजः

इस्लाशमक कै लेन्डरको शहसाबले 12 औं
मशहनामा मक्का गई हज (खास इबादत)
वा शतथत यात्रा गनुतलाई हज भशनन्छ।
मक्कासम्म यात्रा गनत सक्ने
हरे क सामथ्यत मुशस्लममाशथ जीवनमा 1
चोरट हज गनै पछत (मुशस्लम)।
सही तररकाले हज गनातले
मान्छे समस्त पापबाट सफा भई नयााँ
जशन्मएको बच्चा सरह पशवत्र भइहाल्छ
(बोखारी)।
हज सालमा मात्र 3
मशहना (िौव्वाल, शजलकादा र
शजलशहज्जा) मा नै हुन सक्छ। िेष

9मशहनामा हुन सक्दैन। अाँ उमरा वषतको
360 कदनमा जशहले पशन हुन सक्छ।
हज 3 प्रकारका छन्
जस्मध्ये हज्जे तमत्तो चाहहं सवतश्रेष्ट हो।
हज्ज तमत्तोमा पशहलो
उमरा गनुत पछत अशन फे रर 8 शजलशहज्जाको
हजको शनयतले एहराम बााँ ी शमना जानु
पछत।
शमनामा जोहरदेशख
फज्रसम्म 5 सलाः समयमै कस्र गरी
अथवा 4 रकअतको सलाः लाई मात्र 2
पढ्नु पछत।
9औं ताररखको अरफा
जानु पछत। त्यहााँ जोहर र अस्र सलाः कस्र

गरी जोहरको समयमै पढ्नु पछत। अथवा
पशहलो 2 रकअत जोहरको फे रर ईकामत
भनी 2 रकअत असरको पढनु पछत। सलाः
पशछ सूयातस्त नहुन्जेल दुआ, स्तुशत र
कु रआनको पाठमा व्यस्त रहनु पछत।
सूयातस्त पशछ शवस्तारै शवस्तारै
मुजदलेफाको शनशमत्त प्रस्थान गनुत पछत।
मुजदलेफामा मशग्रब र
ईिाको सलाः कस्र र जम्मा गरी पशहले
मशग्रबको 3 रकअत पशछ ईकामत भनी
ईिाको 2 रकअत पढ्नु पछत।
शवत्र पढी रात फरी कु नै
उपासना नगरी आरम गनुत उत्तम हो।

शबहान फज्रको सलाः पढी
बढी रुपमा सूयत सफा हुन्जेल दुआ गनुत पछत
र सूयोदय हुनु भन्दा पशहलो शमनाको
लाशग प्रस्थान गनुत पछत।
शमना पुगी 4 कायत गनुत पछतः
1ठू लो जमरालाई चना जशत
ढु ंगाले 7 चोरट अल्लाहु अक्बर पकढ
शहकातउनु (रमयुल जमरात)।
2-

कु बातनी गनुत।

3-

कपाल खौरनु।

4काबाको तवाफ र सफा
मवातको 7 चक्कर सअई गनुत।

उि चारौं कायत सरलता
अनुसार अश पशछ सारे र गनत सककन्छ।
11,12,वा 11, 12, 13
को रात्री शमनामा शबताउनु अशनवायत छ।
न शबताएमा जररवाना (बाख्राको बशल )
कदनु पछत।
र कदनमा मात्र 11,12 वा
11, 12 ,वा 13 शतनौं जमरालाई
सानोदेशख आरम्भ गरी शसलशसलावार
7/7 चोरट ढु ंगाले हान्नु पछत।
तपाईको हज पूरा भयो
अब जे जशत कदन मजी छ भने मक्का वा
मकदनामा बस्नुस र हरममा बढी सलाः र

तवाफमा व्यस्त रहनुस् र सबै प्रकारको
लसफस, गलत र कु कमतबाट टाढा बस्नुस्।
अन्तमा आफ्नो र कफतात
हुनु भन्दा फशहलो खाना काबाको तवाफे
शवदा अवश्य गनुतहोस् ककनकक यो पशन
वाशजब छ।
यकद छु ट्यो भने एउटा
बाख्रा जररवानास्वरुप मक्कामा काट्नु पछत
र त्यहींको गररबमा शवतरर् गनुत पछत।
अल्लाह तआलाले हामी
सबैलाई आफ्नो घरको दितन अशन हज र
उमरा गने मौका प्रदान गरुन भन्ने प्राथतना
छ।

र हाजीहरुको हज र पुण्य
स्वीकार गरुन् भन्ने प्राथतना छ।
ईमानको अरकानः
शप्रय पाठक! अश का पंशितले
लपाईलाई थाहा भई सके को होला कक
मुशस्लम अल्लाह तआला र उस्को रसूल
(सन्देष्टा) मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैशह
वसल्लम दुवैमाशथ पूर्त आस्था राख्छ बरु
त्यो आस्था नराखनुजेल मुशस्लम हुन
सक्दैन। अल्लाहले हाम्रो जीवन
संशब ानको शनशमत्त अशन्तम रसूल
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैशह वसल्लम माशथ
23 वषतको अवश मा कु आतन(ईश्वार्ी)
अवतरर् गरे को छ। हजूरले त्यसैलाई
आफ्नो व्यवहार, प्रवचन र उपदेिले पूर्त

व्याख्या गनुत भएको छ। जसलाई हदीस
(दूतवार्ी) भशनन्छ अथवा मुशस्लमले
कु रआन र हदीस दुवै कु रामाशथ पूर्त ईमान
र आस्था राखनु वाशजब र अशनवायत छ।
कु रआन र हदीसले के ही अदश्य कु रालाई
प्रमाशर्त गरे को छ त्यसमाशथ ईमान र
आस्था राखनु एक्दमै अशनवायत छ। ती
मध्ये 6 कु राहरु तल प्रस्तुत छन् जो
अरकानुल ईमान को (ईमानको स्तम्भ)
संज्ञाले प्रशसद्ध छ। ती छवै कु रालाई
अरबीको यस पंशित( आमन्तु शबल्ला शह
व मला ए क तेही व कु तुबेही व रोसोलेशह
व शबल यौशमल आशखरे व शबल करे खैरेही
व िरै ही)

मा जम्मा गररएको छ अथातत अल्लाह,
उस्को देवदूत, ग्रन्थ , सन्देष्टा, प्रलयको
कदन र राम्रो नराम्रो भाग्यमाशथ मैले
आस्था राखेको छु ।
1-ईमान शबल्लाः अथवा अल्लाहको
अशस्तत्वमाशथ ईमान राखनु। उ आकािमा
आफ्नो (अित) शसन्हासनमाशथ शबराजमान
छ। उ एक्लै संसारका सशष्टकतात र माशलक
हुन्। उ अजन्मा र हरे क कमी कमजोरीबाट
पशवत्र छ। उस्को िशि र मशहमा अपार
छ। उ त्यहींदेशख हाम्रा सबै
कक्रयाकलापलाई भशलभांशत जान्नु हुन्छ। उ
नै एक्लै पूजा योग्य छ र उस्को पूजा
उपासनामा कोही भागेदार छैन।

- अल्लाह नै हाम्रा सशष्टकतात हुन् भन्ने कु नै
प्रमार्को आवश्यकता छैन ककनकक प्रत्येक
मान्छे चाहे उ जुन सुकै मत साँग जोररएको
होस् प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले
उपरवालालाई अवश्य स्वीकार गदत छ।
2- ईमान शबल मलाएकः अथवा फररश्ता
(देवदूत) माशथ ईमान र आस्था राखनु ।
अल्लाह तआलाले उनीहरुलाई (नूर)
प्रकािबाट रचना गरे को छ। उनीहरुको
संख्या ेरै छन्। अल्लाहले सबैलाई आफ्नो
इबादत र हुकु म ब्याउनको लाशग सशष्ट
गरे को छ। तीमध्ये के ही प्रशसद्धको नाम र
कायत प्रस्तुत छः
1- शजबरीलको कायत चाहहं रसूलहरुमाशथ
ईश्वार्ी ल्याउनु हो।

2-शमकाईलको कायत चाहहं वषात वषातउनु
हो।
3-इस्राफीलको कायत चाहीं कयामतको
लाशग सूर फुाँ क्नु हो।
4-मलकु ल मौतको कायत चाहहं मत्य बेला
ज्यान खोस्नु हो।
3- ईमान शबलकु तुबः अल्लाहले हाम्रो
सुमागतको लाशग दूतमाशथ अवतरर् गनुत
भएका समस्त आकािीय ककताब र
ग्रन्थहरुमाशथ शवश्वास गनुतलाई ईमान शबल
कु तुब भशनन्छ।
तीमध्ये 5 आकािीय ककताब प्रशसद्ध छन्।
1- सुहुफः इब्राहीम अलै शहस्सलाममाशथ
अवतररत ग्रन्थ।

2- जबुरः सन्देष्टा दाउद अलै
शहस्सलाममाशथ अवतररत ग्रन्थ। र
3-तौरातः सन्देष्टा मूसा अलै
शहस्सलाममाशथ अवतररत ग्रन्थ।
4-इन्जीलः सन्देष्टा ईसा अलै
शहस्सलाममाशथ अवतररत ग्रन्थ। र
5-कु रआनः अशन्तम सन्देष्टा हजुर मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैशह वसल्लममाशथ
अवतररत ग्रन्थ।
ईमान सबै आकािीय ग्रन्थहरुमाशथ
ल्याउनु पछत तर कमत वा कततव्य मात्र
अशन्तम ग्रन्थ कु रआन बमोशजम नै गनुत पछत
ककनभने कु रआनले अश का सबै ग्रन्थ र
शवश व ानलाई मनसूख अथवा रद्द

गरे को छ। वेद र पूरार्बारे कु रआन मौन
छ यसैले ठु कुवाले भन्न सककदैंन कक ती
ग्रन्थहरु पशन आकािीय र ईश्वरीय हो।
यकद सककदैन कक ती ग्रन्थहरु पशन
आकािीय र ईश्वरीय हो। यकद अकािीय
भयो तैपशन ती ग्रन्थहरु कु रआनबाट
शनरथतक भएको छ। जसरी हालको
राजाको पालोमा अश का संशव ान लागु
हुाँन सक्दैन उस्तै मुहम्मद सल्लल्लाहु
अलैशह वसल्लम को पालोमा उि ग्रन्थ
पशन चल्न सक्दैन।
5ईमान शबरत सूलः अथवा
अल्लाहले हाम्रो मागतदितनको शनशमत्त
हरे क समुदाय र युगमा प्रिस्त रसूलहरु
पठाएको छ भन्ने आस्था राखनुलाई ईमान

शबरत सूल भशनन्छ। पशहलो रसूल नूह
सल्लल्लाहु अलैशह वसल्लम र अशन्तम
रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैशह व
सल्लम हुन्। ती सबैमाशथ ईमान ल्याउनु
पछत तर अमल वा कततव्य मात्र अशन्तम
रसूलको मतिास्त्र कु आतन अनुसार नै गनुत
पछत। रसूलहरुको संख्या प्रिस्तै छ।
सज्मध्ये कु रआनमा मात्र 25 को ोषर्ा
गरे को छ उहााँहरुका नाम चाहहं तल प्रस्तुत
छः
1-आदम अलै शहस्सलाम
2-नूह अलै शहस्सलाम
3- दाऊद अलै शहस्सलाम
4-सुलेमान अलै शहस्सलाम

5-इब्राहीम अलै शहस्सलाम
6-इस्माईल अलै शहस्सलाम
7-इस्हाक अलै शहस्सलाम
8-याकु ब अलै शहस्सलाम
9-यैयूब अलै शहस्सलाम
10-यूसूफ अलै शहस्सलाम
11- मूसा अलै शहस्सलाम
12-हारुन अलै शहस्सलाम
13- जकररया अलै शहस्सलाम
14-यहया अलै शहस्सलाम
15- यसअ अलै शहस्सलाम

16- यूनुस अलै शहस्सलाम
17- लूत अलै शहस्सलाम
18- इरीस अलै शहस्सलाम
19-हूद अलै शहस्सलाम
20-सालेह अलै शहस्सलाम
21- िुयैब अलै शहस्सलाम
22- जुल ककफल अलै शहस्सलाम
23- इल्यास अलै शहस्सलाम
24-इसा अलै शहस्सलाम
25- महम्मद सल्लल्ला हु अलैशह वसल्लम

तीमध्ये 5 रसूलहरु नूह, इब्राहीम,
मूसा,ईसा र मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैशह
वसल्लम लाई चाहहं उलुल अजम अथवा
सवतश्रेष्ट भशनएको छ। सबै रसूलहरु मनूकय
र लोग्ने जातका शथए। उनीहरु पशन हामी
जस्तै खाना खान्थे कदसा शपसाब गथे,
उनीहरुका छोरा छोरी शथए उनीहरुमा
अल्लाह र ईश्वरको कु नै शविेषता र गुर्
शथएन। यसैले पूजा चाहहं शतनीहरुको
होइन बरु मात्र अल्लाहको नै गनुत पछत।
5-ईमाम शबलयौशमल आशखरः
महाप्रलयको कदनमाशथ शविवास गनुत। यो
आस्था राखनु कक यो जीवन चाहहं सदैवको
जीवन होईन बरु यो मात्र कमत र कततव्यको
जीवन हो। यस जीवन पशछ एक अको

अनन्त कालको जीवन हो जो स ैंको
जीवन हुनेछ। एक न एक कदन सबैले मनुत
पनेछ अशन मत्य पश्चात सबैले पूनः
जीशवत भएर अल्लाहको न्यायलयमा
उभनु पने छ जहााँ कमतको पूर्त शहसाब
ककताब तथा लेखाजोखा हुनेछ र कमत
अनुसार नै स्वगत तथा नकत प्राप्त हुनेछ। यकद
मान्छेले सत्कमत अथवा मात्र एउटै
अल्लाहको इबादत र पूजा अचतना गरे को
छ र उहााँको पूजा उपासनामा कसैलाई
भागेदार ठानेको छैन र उहााँबाहेक शमथ्या
भग्वानलाई नकारे को छ भने स्वगत प्राप्त
हुन्छ नत्र नकत मा पोशलनु पछत जहााँ कष्ट नै
कष्ट छ। त्यहााँ मत्यु पशन आउने छैन ।
नकत मा पल पल पीडा र कष्टमा शबताउनु
पने छ। अथवा स्वगत प्राशप्तको लाशग एकै

अल्लाहको पूजा एक दम अशनवायत छ।
अझ खुलस्तमा भन्ने हो भने इस्लाम न
स्वीकार गरुनजेल स्वगत शमल्न सक्दैन।
6- ईमान शबलकरः अथवा राम्रो र नराम्रो
भाग्यमाशथ ईमान राखनु जो भइरहेको छ,
भएसके को छ वा आइन्दा हुनेछ सबै
कु राहरु अल्लाह चाहहं भशल भांशत जान्नु
हुन्छ। त्यसैले उस्ले आफ्नो अशग्रम ज्ञानको
प्रकािमा सबै कु रालाई टनु भन्दा पशहले
नै भाग्य र लौहे महफू ज (सूरशक्षत ककताब)
मा लेखनु भएको छ। यहााँसम्म कक ईमान
अवज्ञा, मत अ मत, दुःख सुख, जीवन मरन
सबै कु रालाई भाग्यमा लेशखएको छ। कु नै
पशन कायत भाग्यको शवपरीत कदाशप हुन
सक्दैन। तर भाग्यमा के लेशखएको छ भने

हामीलाई थाहा छैन। अल्लाहले राम्रो र
नराम्रो छु ट्याउने िशि चाहहं हामीलाई
प्रदान गनुतभएको छ यसथत हामीले सत्कमत
र सोझो बाटोमा हहंड्नु पने छ अशन
कु कमत, सशष्ट पूजा र गलत बाटोबाट टाढा
बस्नु पने छ।
पशवत्रता (तहारत)
शप्रय पाठक- इस्लाम ल्याउने
शवशत्तकै जुन कु रा प्रत्येक मुशस्लम माशथ
अशनवायत हुन्छ त्यो चाहहं सलाः पढ्नु हो।
जो पूर्त चोखो र पशवत्र नहुन्जेल पढ्नु
शमल्दैन ककनभने तहारत सलाःको सााँचो
हो।

पशवत्र मात्र पशवत्र पानीले वा
पानीको सट्टामा प्रयोग हुने वस्तुले नै
प्राप्त गनुत पछत अपशवत्र पानीले चोखो हुनु
जायज छैन। यसथत सलाःको वर्तन भन्दा
पशहलो के ही पंशित पशवत्रताबारे
प्रस्तुत छ।
1- पशवत्र पानीः जो पानी आफ्नो असल
प्राकशतक रुपमा बााँकी छ र फोहर आकद
खस्नाले प्राकशतक रुपमा पररवततन भएको
छन भने त्यो पानी पशवत्र हो। समुर, नदी,
ारा ,पोखरी , वषातको पानी सबै पशवत्र
हो र वुजू , स्नान तथा पशवत्रता योग्य हो।
अाँ, शचया, जुस झोल आकदले पशवत्रता
प्राप्त गनुत जायज छैन।

2- (नशजज) अपशवत्र पानीः नालाको
फोहर , लास आकद खस्नाले पानीको
असली रुप पररवततन भएको छ भने त्यो
अपशवत्र पानी हो। जसले वुजू, स्नान गनुत,
कदसा शपसाबबाट पशवत्रता प्राप्त गनुत,
खाना आकदमा प्रयोग गनुत जायज छैन।
पानीमा असल कु रा पशवत्रता हो
अपशवत्रता प्रमाशर्त न हुन्जेल प्रत्येक
कायतमा प्रयोग गनुत जायज छ।
िौचालयमा लुगा ,खोस्ट आकद भूइंमा
खस्यो तर त्यसमा कु नै प्रकारको प्रस्ट
अपशवत्रता लागेको छैन, कलर वा गन्
पशन आउाँ दैन भने त्यो लुगा पशवत्र छ मात्र
िंकास्पद ठाउाँ मा अशल पानीले सफा गनुत
नै पयातप्त छ।

-सफा पशछ फोहरको दाग गएको छैन भने
के ही फरक पदैन।
-शस्थर पानीमा शपसाब गनुत र फे रर त्यसै
पानीबाट वुजू वा स्नान गनुत जायज छैन।
(बुखारी र मुशस्लम)
अपशवत्रता (शनजासत)
शप्रय पाठक पशवत्रता प्राप्त गनुत भन्दा
पशहलो अपशवत्रतआलाई दूर गनुत पछत।
नत्र पशवत्रता प्राप्त हुन सक्दैन।
अपशवत्रता शतन प्रकारका छन्।
1- ठू लो अपशवत्रताः अथातत जुन कु राले
स्नान अशनवायत हुन्छ। जस्तै सम्भोग गनुत,
स्वपनदोष, बीयत शनस्कनु, ऋतु, माशसक
मत तथा सुत्के रीको रि श्राव हुनु। उि

कु राहरुमा स्नान र न गरुन्जेल पशवत्रता
प्राप्त हुन सक्दैन। र मान्छे सलाः तवाफ,
सई गनत र कु रआनलाई हातमा शलई पढ्नु
सक्दैन।
2- सानो अपशवत्रताः अथातत जुन कु राले
वुजू अशनवायत हुन्छ जस्तै कदसा शपसाब
गनुत, हाव खोशस्कनु, गुप्तांगलाई लुगा
नराशखकन छु नु, मजी शनस्कनु उि कु राले
वुजू भंग हुन्छ। पुनः वुजू न गरुन्जेल सलाः
पढ्नू र काबाको तवाफ गनत शमल्दैन।
-मजी भनेको पत्नीसाँग लसफस गदात
शनस्कने लस्सादार पदाथत हो। मजी
शनशस्कएमा पशहलो दुवै अन्डकोष र
हलंगलाई ुनु पछत फे रर वुजू गनुत पछत
(बुखारी र अबुदाऊद)

- दू चुस्ने बच्चाको शपसाब लागेमा पानी
शछरक्नु नै पयातप्त छ।
-कदसा शपसाब र रगत लागेमा पानीले
सफा पानुत पछत।
3- अशत ठू लो अपशवत्रताः जो अपशवत्रता
मात्र पानीले खतम हुन सक्दैन त्यसलाई
अशत ठू लो अपशवत्रता भशनएको छ। जस्तै
कु कु रले भााँडा बततनमा मुख हाल्यो भने त
मात्र पानीले सफा गनुत अपयातप्त छ बरुः
1. पशहलो बततनमा उपशस्थत वस्तु फ्याल्नु
पछत।
2.फे रर 1 चोरट माटोले र 6 चोरट पानीले
सफा पानुत पछत नत्र त्यो भााँडा पशवत्र हुन
सक्दैन (मुशस्लम)।

कदसा शपसाबको तररकाः
पाठकवन्द! इस्लाम मत संसारका सबै
मतहरुमा उत्तम र सवत श्रेष्ट मत छ।
इस्लामले मनुकयको ठू लो भन्दा ठू लो र
सानो भन्दा सानो शिष्टाता , तररका,
शनयम, समस्या , र आवश्यकतआलाई पूर्त
तररकाले वर्तन गरे को छ यहााँ सम्म कक
कदसा शपसाब गने तररका, िौचालय जाने
शनयम, फोहरुलाई कसरी सफा पाने, कु न
वस्तुले गने नगने, कु न हातले सफा गने
नगनत, कु न कदिातफत मुख गरी कदसा गने
नगने आकद सबै तररकालाई अशत सुक्ष्म
तररकाले बयान गरे को छ जसको उदाहरर्
संसारको कु नै अरु मतमा पाउनै सक्दैन।

के यो इस्लामको सत्यताको ठू लो प्रमार्,
दशलल र मुशिको रहस्य होईन?
कदसा गने शवश ः
िौचालय प्रवेि हुने
बेला (शबसशमल्ला, अल्लाहुम्म इन्नी
अउजो बेक शमनल् खुबुले वल् खबाएस्)
पढ्नु पछत (मुशस्लम)।
बाशहर शनकल्दा (गुफ्
रानक) पढ्नु पछत (अबूदाऊद)
िौचालयमा हुने बेला
पशहलो देब्रे खुट्टा हाल्नु पछत अशन शनस्कदा
खेरर दायााँ खुट्टालाई पशहलो बाशहर
शनकाल्नु पछत।

पानीले कदसा शपसाब सफा
गनुत पछत पानी छैन भने माटो , ढु ंगा वा
रटिु पेपरले पशवत्रता प्राप्त गनुत अशनवायत
छ।
पशवत्र र वै माटो , ढु ंगा
वा रटिु पेपरले नै पशवत्रता प्राप्त गनुत पछत
अवै वा चोररएको पानी र रटिु पेपरले
गनत शमल्दैन।
सफाई 3,5,7 चोरट
अथवा बेजोडले गनत श्रेष्ट छ।
अाँ, पशहलो माटोले पशछ
पानीले सफा गनुत सवतश्रेष्ट हो।
हाड, खानेकुरा तथा
गोबरले कदसा शपसाब सफा गनुत मनाशह छ

ककनकक हाड शजन्न प्रार्ीको भोजन र
गोबर अपशवत्र हो।
मात्र बायााँ हातले फोहर
सफा गनुत पछत दायााँ हातले फोहर सफा
गनुत, गुप्तााँगलाई छु नु, नाकको फोहरलाई
सफा गनुत जायज छैन ककनभने दायााँ हात
पशवत्र कायतको लाशग बनाइएको छ।
अल्लाहको पशवत्र नाम वा
कु रआन आकद शलएर िौचालयमा जानु
मनाशह तथा हराम छ।
अाँ बाशहर राख्दा चोरीको
भय छ भने शभत्र शलएर जान सककन्छ।

िौचालय बाशहर (मैदान न
चौरमा) ककब्लातफत मुख वा शपठ्ुाँ गरी
कदसा शपसाब गनुत जायज छैन।
नेपालदेशख ककबला
(खानाकाबा जसतफत मुख गरर सलाः
पकढन्छ) चाहहं पशश्चम मा पछत । यसथत
कदसा शपसाबको लाशग उत्तर दशक्षर् नै बस्नु
पछत। अथवा पूवत र पशश्चम कदिामा बस्नु
शमल्दैन।
तर जसको ककबला उत्तर
दशक्षर् छ भने उसले पूवत र पशश्चमतफत मुख
वा शपठ्ु गरी नै कदसा शपसाब गनुत पछत।
उल्ले दशक्षर् (ककबला) तफत गनुत शमल्दैन ।
जस्तै मकदनावासीले पूवत पशश्चमतफत नै

कदसा गनुत पछत ककनकक ककबला चाहहं
त्यहााँदशे ख दशक्षर्मा पछत।
सडक, आम बाटो ,
छहाररदार वा फलदार रुखको छेउ
छाउाँ मा कदसा शपसाब गनुत जायज छैन।
मकदनामा कदसा शपसाब
गदात माशनसकहरुको हेराईबाट टाढा भइ
अशन आफ्नो गुप्तांगलाई छोपी कदसा गनुत
पछत।
एक अकातको नशजकै बशस
कदसा गनुत, कु रा गनुत जायज छैन।
उभर शपसाब गनुत जायज
छैन। बेपदात (नाङ्गो) हुने वा शपसाबको

शछटो पने वा बस्न न सक्ने शस्थशतमा उभेर
गनत सककन्छ।
शपसाब गदात पसाबको
छोटोबाट बच्नु अत्यन्त जरुरी छ।
शपसाब पशछ पशन पाशनले
हलंगलाई सफा गनुत पछत।
िरीरमा शपसाब लागेमा
पानीले सफा गनुत पछत।
वुजूः
शविेष तरकाले खास अंगहरु (अनुहार,
दुवै हात, टाउको कान तथा दुवै खुट्टा) ुने
कयालाई वुजू भशनन्छ।

वुजू सलाःको सााँचो हो। वुजू नगरुन्जेल
सलाः पढ्नु, तवाफ गनुत आकद शमल्दैन।
यसथत सलाः भन्दा पशहले वुजूको तररका
प्रस्तुत छः
वुजक
ू ो तररकाः
-बशस्मल्लाह भनी (अल्लाहको नामले)
आरम्भ गनुत पछत। फे रर
-दुवै हातलाई नारीसम्म 3 चोरट ुनु पछत।
-औंलामा अंगुठी आकद पशहरे को छ भने
त्यसलाई हल्लाई छालासम्म पानी
पुग्याउनु पछत।
-वुजूको अंगमा शपठो , अलता वा नङ्ग
पोशलि आकद लागेको छ पशहलो त्यसलाई

सफा गनुत अशन छालासम्म पानी पुग्याउनु
पछत
-3चोरट मुखमा पानी हालेर कु ल्ला गनुत
पछत। फे रर
-मुख जस्तै नाकका दुबै प्वालमा 3 चोरट
पानीले सफा गनुत पछत।
-पूर्त अनुहार (शन ारमा कपालदेशख
दाढीको तलसम्म , 1 कानको देशख अको
कान सम्म ) सफा पानुत पछत।
- दाशह्र घना छ भने शखलाल गरी
कपालको तलसम्म पानी पुग्याउनु पछत।
-दुबै हात (औंलादेशख कु शहना समेत)
पशहले दायााँ अशन बायााँ शतन शतन चोरट
ुनु पछत।

-(दुबै हात शभजाएर न ारदेशख पछाशड
गुदीसम्म मसह गनुत पछत।
-चोर औंलाले कानको शभत्र पशटट र बुढी
औंलाले कानको माशथल्लो भागमा मसह
गनुत पछत।
कु न कामको लाशग वुजू ितत छ?
1-(सलाः) नमाजको लाशग।
2- मात्र खाना काबाको तवाफको लाशग।
सफा र मवातको सईको लाशग वुजू जरुरी
छैन।
3-कु रआन िरीफ छु न र पढनको लाशग।
कु न कारर्ले वुजू भंग हु्न्छ?

1(दुवै गुप्तांगबाट) कदसा
शपसाब गरे मा, हावा खुशस्कएमा , मजी,
वदी (वाक्लो सेतो पदाथत जो शपसाब
पश्चात शनस्कन्छ) आकद के शह पशन
शनशस्कएमा।
2बेहास भएमा वा मस्त
शनन्रामा सुतेमा।
3हातले गुप्तांगलाई छु एमा। अाँ
लुगामाशथ छु यो भने भंग हुाँदन
ै ।
4ऊाँटको मासु सेवन गरे मा
(बाख्रा र कु खुराको मासुम होइन)।
5-

मुदातलाई नुहाएमा। र

6इस्लाम मतबाट (मततद)
कफतात भएमा।

मात्र माशथ उल्लेशखत
कु राले नै वुजू भंग हु्न्छ। त्यो बाहेक अरु
कु राले भंग हुाँदन
ै । जस्तै घुाँडा खुल्यो, लुगा
पररवततन गदात मान्छे नाङ्गो भयो तर
हातले गुप्तांग छु एन भने वुजू भंग हुाँदन
ै ।
वुजू भंग भएमा पुनः वुजू
नगरुन्जेल सलाःआकद गनुत शमल्दैन।
तर कु नै मान्छेलाई
छु लछु ली (सघैं एक दई थोपा शपसाब
शनस्कने) रोग छ वा कु नै आइमाईलाई
एम.सी. (मशहनावारी) को अलावा सघैं
रगत बग्ने रोग छ भने उस्ले अपशवत्रता दूर
गरी प्रत्येक सलाःको लाशग वुजू गनुत पछत
चाहे वुजू पश्चात शपसाबको थोपा ककन न
शनस्कोस वा स्वास्नी मान्छेले रगत ककन न

बगोस् उस्को सलाःमा के शह फरक पदैन।
यो कु राले पशन इस्लामको सरलता र
महानता प्रकट हुन्छ। जो अरु मतमा
कादशप शमल्ने छैन।
सरलताको लाशग फोटोबाट
वुजूको तररका प्रस्तुत गररएको छ।
फोटो टास्ने
नुहाउने तररकाः
-तलको कु राले स्नान (गुसुल) अशनवायत
हुन्छः
1-मज्जाले वीयत शनशस्कएमा । चाहे शबन
सम्भोग ककन न होस्।
2-सम्भोग गरे मा चाहे वीयत न शनस्कोस्।

3-स्वपनद्धोष भएमा वा ब्यूाँझदा लुगा
आकदमा वीयत देखा परे मा।
4-मशहनावारी , वा सुत्के रीको रगत
आएमा।
-उपयुि अवस्थामा स्नान नगरुन्जेल
तलका कु राहरु जायज छैन।
1- सलाः पढ्नु.
2-काबालाई तवाफ गनुत,
3-कु रआनलाई छु नु.
4-कु रआनको पाठ गनुत.
अाँ, मात्र ऋतुमशत र सुत्के री मशहलाले
कु रआन न छु इकन वा पंजा आकद

लगाईकन छु एर पढ्न सककन्छ ताकक याद
गरे का सूरहहरु न शबसोस
5-काकफरले इस्लाम स्वीकार गरे मा।
6-मत्यु भएमा अाँ, िहीदलाई स्नान कदनु
पदैन।
- सुन्नतः जुमाको सलाः वार्षतक दुवै पवत,
हज वा उमराको एहराम आकदको लाशग
स्नान गनुत सुन्नत हो अशनवायत होइन।
नुहाउने तररकाः
1पशवत्र र चोखो हुने शनयतले
पशहलो फोहर (वीयत, रगत) फ्याल्नु वा
सफा गनुत पछत।

2शबशस्मल्लाह अथवा
(अल्लाहको नामले िुरू) गनुत पछत।
3शनन्राबाट ब्युाँझेको छ त दुवै
हत्के लालाई सफा पानुत पछत।
4देब्रे हातले गुप्तांग तथा
फोहरलाई सफा गनुत पछत। अशन
5दुवै हातलाई माटो वा
साबुनले सफा गनुत पछत।
6सलाः जस्तै वुजू गनुत पछत अाँ,
मात्र टाउकोको मसह गनुत पदैन।
7पूर्त कपाललाई जरोसम्म
पानी पुग्याई सफा पानुत पछत।

8अन्तमा पूरै िरीरलाई
पशहलो दायााँतफत अशन बायााँतफत गरी ुनु
पछत अब गुसुलले अवै भएका सबै
कु राहरु वै र जायज भए।
तयम्मुमको तररकाः
-शप्रय इस्लाशमक भाई! मान्छे कशहले काही
रोगी हुन्छ वा पानी प्रयोग गनेमाशथ
असामथ्यत हुन्छ यस्तो अवस्थामा वुजू र
स्नानको सट्टामा (तयम्मुम) अथवा
माटोबाट पशवत्रता प्राप्त गने आदेि
कदएको छ। के यो इस्लामको सत्यता र
सरलताको प्रतीक होइन?
तयम्मुम गने तररकाः

1- तयम्मुमको शनयतले शबशस्मल्लाह भनी
पशवत्र र बै माटोमाशथ दुवै हातलाई
मात्र 1 चोरट (मानुत) घस्नु पछत अशन
2-अनुहार र मात्र दुवै हातलाई नारीसम्म
हातले मसह गनुत पछत।
3-शनयत अनुसार वुजू वा स्नान पूरा भयो।
वुजू र स्नान जस्तै तयम्मुमले पशन हरे क
कायत गनुत जायज भयो।
-कु न बेला तयम्मुम जायज छ?
1-पानी उपलब् नभएमा।
2- वा पानी त उपलब् छ तर पानीको
प्रयोग हाशनकारक छ।
3-वा पानी प्रयोग गने सामथ्यत छैन।

4-वा पानी खोज्न जााँदा इज्जत,
ज्यान,माल आकदमाशथ खतरा छ।
5-वा पानीले स्नान वा वुजू गरे मा खाने
पानी खतम हुने डर छ। भने अवस्थामा
वुजू र गुसुलको सट्टामा तयम्मुम गनुत
जायज छ।
कु न कु राले तयम्मुम भंग हुन्छ?
1-जुन कु राले वुजू भंग हुन्छ तयम्मुम पशन
भंग हुन्छ।
2-पानी उप्लब हुने वा
3- कारर् शसशद्धने शवशत्तकै वा
4-यकद तयम्मुम स्नानको सट्टामा छ भने
स्नान अशनवायत गने कु राहरुबाट तयम्मुम

पशन भंग भइहाल्छ जस्तै स्वपनद्धोष भयो,
सम्भोग वा मैथुन गयो बा ऋतु आयु
आकद।
हैज ,शनफास र इशस्तहाजाः
हैज भनेको मशहनावारी वा एम. सी हो
जो हरे क व्यस्क मशहलाको गभतबाट शबना
रोग प्रत्येक मशहना खास समयमा आउाँ ने
गछत। शनफास भनेको सुत्के री वा बच्चा
जशन्मने पशछको रिश्राव हो जो बढीमा
40 कदनसम्म आउाँ छ। दुवै रगतको हुकु म
चाहहं बराबर छ।
हैज र शनफासको हुकु मः
1)सलाः पढ्नु।

2)सौम (वतत) बस्नु दुवै कायत अवै छ। तर
राख्न नपाएको सौमलाई पशछ कजा गनुत
पछत सलाःको कजा गनुत पदैन।
3)खाना काबाको तवाफ (पररक्रमा) गनुत।
4)मशस्जदमा बस्नु।
5)कु रआन छु न शमल्दैन। तर पंजा लगाएर
कु आतन छु न र पढ्न सककन्छ।
6)सम्बन् शवच्छेद गनुत।
7)सम्भोग गनुत अवै छ। तर स्वास्नीसाँग
लसफस गनुत, म्वाई खानु र यौन सम्पकत
(सेक्स) बाहेक सबै कु रा गनुत जायज छ।
ý
हैजमा जानीबुझी रहरले सम्भोग
गयो भने जररवाना स्वरुप सुनको 1 वा

आ ा कदनार (वा त्यस बराबर रकम) दान
कदनु पछत।
ý
ॠतु वा सुत्के री शसद्धे पशछ स्नानमा
उल्लेशखत शवश अनुसार नै गुसुल गनुत
पछत। जबसम्म पूर्त िरीर र कपालसम्म
पानी पुग्दैन भने (चोखो) पशवत्रता प्राप्त
हुन सक्दैन।
ý
इशस्तहाजाः कु नै कु नै मशहलालाई
मशहनावारीको अलावा पशन रगत बग्दै
रहन्छ। यो एउटा रोग हो र यो रगत चाहहं
पशवत्र हो। उस्ले अरु पशवत्र मशहला जस्तै
सबै कायतहरु सलाः सौम, तवाफ सम्भोग
आकद गनुत जायज छ।

ý
ॠतु पशछ मात्र एक चोरट स्नान गनुत
पछत अशन प्रत्येक सलाःको बेला रगतलाई
सफा गनुत र नयााँ वुजू गनुत पछत। वुजू पशछ र
सलाः भन्दा पशहलो रगत शनशस्कयो भने
सलाःमा के ही फरक पदैन। रगतले मशस्जद
अपशवत्र नहोस् भन्ने care Free\paid
प्रयोग गनुत उत्तम छ।
सलाः
खास तरकाले अदा गररने
इबादतलाई सलाः भशनन्छ। जो तक्बीरे
तहरीमः अथवा अल्लाहु अकबर िब्दको
आरम्भ हुन्छ र अस्सलामो अलैकुम व
रहम तुल्ला िब्दले समाप्त हुन्छ।
सलाःको महत्वः

1-सलाः इस्लामको 5 स्तम्भमध्ये दोस्रो
महत्वपूर्त स्तम्भ हो।
2-िहादाः अथातत इस्लाम स्वीकशत पशछ
नव मुशस्लममाशथ पशहलो जुन कु रा जाहहं
अशनवायत हुन्छ त्यो सलाः नै हो।
3- सलाः प्रत्येक व्यस्क, बाशलग,
बुशद्धमान, पुरुष तथा मशहलामाशथ कदन
रातमा 5 चोरट अशनवायत छ।
4- सलाःमा सुस्ती गनुत वा तोककएको
समयदेशख शबना कारर् शवलम्ब गनुत
जायज छैन।
5-सलाःलाई जानीबुझी छाड्नु कु फ्र,
अवज्ञा र अ मत हो।

6- सलाः छाड्नु चोरी, डाका, मकदरा,
जााँड खााँड तथा व्यशभचार भन्दा पशन ठू लो
पाप हो।
7- स्वास्नी मान्छेले घरमा पढ्नु नै श्रेष्ट छ
तर पदात (पूरै िरीरलाई छोप्नु) गरी
मशस्जदमा आउनु पशन जायज छ।
8- पुरुषमान्छेले मशस्जदमा आएर
सामूशहक तवरले सलाः पढ्नु पछत।
9- 7 वषतको उमेरमा छोराछोरीलाई
सलाः पढ्ने आदेि कदनु पछत।
10- 10 वषतको उमेर भएमा सलाः
नपढ्ने छोरा छोरीलाई कु टशपट गरी सलाः
पढाउनु पछत।

11- (कयामत) महाप्रलयको कदन पशहलो
सलाः सम्बन् ी नै लेखजोखा तथा शहसाब
ककताब र सो पुछ हुनेछ।
12-सलाः शनलतज्जता तथा कु कमतबाट
रोक्दछ।
13- सलाः मेराजको उपहार,
आस्थावानको मशहमा र सन्देि हो।
सलाःको समयः
·
सलाःको समय अल्लाहले
तोके को छ। त्यसै शभत्र रही सलाः पढ्नु
पछत समय पूवत वा समय शनस्के पशछ सलाः
पढ्नु जायज छैन।
·
कदनरातमा 5 चोरट सलाः
पढ्नु पछत जसको समय तल प्रस्तुत छः

·
1) जोहरको समयः कदउाँ सो
सूयत ढेलेदशे ख आरम्भ हुन्छ र वस्तुको छायााँ
बराबर हुन्जेलसम्म बााँकी रहन्छ।
·
अजान पशछ पशहलो 2+2
गरी 4 रकअत सुन्नत, फे रर 4 रकअत फजत
ईमामसाँग र फजत पशछ अन्तमा 2रकअत
सुन्नत पढ्नु पछत।
·
2) अस्रको समयः जोहरको
समय शसशद्धने शवशत्तकै अस्रको समय
आरम्भ हुन्छ र छायााँ दुगुन्ना हुन्जेलसम्म
बााँकी रहन्छ।
·
फजत भन्दा पशहलो सोनन्
राशतबः छैन अाँ , मशस्जदको सलामको

शनयतले कम्तीमा 2 रकअत फे रर 4 फजत
ईमामसाँगै पढ्नु पछत।
·
3) मशग्रबको समयः
सुयातस्तदेशख आरम्भ हुन्छ र सााँझको
रातोपन रहुन्जेलसम्म बाकी रहन्छ।
·
समय छ भने फजत भन्दा
पशहलो मशस्जदको सलामको शनयतले
कम्तीमा 2 रकअत सुन्नत फे रर 3 रकअत
फजत र त्यस पशछ 2 रकअत सुन्नते मुवक्कदा
पढ्नु पछत।
·
4) ईिको समयः सााँझको
घोर अाँध्यारोदेशख आरम्भ हुन्छ र मध्य
रात्रीसम्म बााँकी रहन्छ।

·
फजत भन्दा पशहलो
(तशहयतुलमशस्जद) मशस्जदको सलामको
शनयतले कम्तीमा 2 रकअत सुन्नत, फरर 4
फजत+2 सुन्नत तथा 3 वा 1 शवत्र आफ्नो
सहुशलयत अनुसार पढ्नु पछत।
·
शवत्र आफ्नो सहुशलयत
अनुसार पढ्नु पछत।
·
5) फज्रको समयः सूयोदय
भन्दा शनकै पशहलोको सेतोपनाकदशख
आरम्भ हुन्छ र सुयतउदय नहुन्जेलसम्म
बााँकी रहन्छ।
·
पशहले 2 रकअत सुन्नत
पशछ ईमामसाँग 2 फजत पढ्नु पछत। यकद

पशहलेको 2 सुन्नत पढ्ने मौका शमलेन भने
फजत पशछ पढ्नु होस्।
अजान र ईकामतः
सलाःको समय भयो भनी
ोषर्ा गनेलाई अजान भशनन्छ । जमात
िुरु हुनेबारे कदने जानकारीलाई ईकामत
(तकबीर) भशनन्छ।
·

·
अजान 1 शहज्रीमा (मश्रु)
जारी भएको छ।
·
पुरुष मान्छेले प्रत्येक
सलाःमा अजान र ईकामत कदनु पछत।
·
मशहलाले शबना अजान मात्र
ईकामतले सलाः पढ्ने शछन्।

·
अजान ककब्लातफत मुख गरी
ठू लो स्वरले कदनु पछत।
·
चोर औंला कानमा हाली
अग्लो ठाउाँ बाट अजान कदनु सुन्नत हो।
·
अजान कदनुमा माइक
प्रयोग गनुत श्रेष्ट छ।
·
हतार न गरीकन ठू लो तथा
म ुर स्वरले अजान कदनु पछत।
·
हैय्य अ लस्सलाह र हैय्य
अलल्फलाह भन्दै मात्र ग तनलाई दायााँ र
वााँयातफत घुमाउनु पछत अरु अजानको
िब्दमा घुमाउनु पदैन।
अजानका िब्दहरुः

1-अल्लाहो अक्बर, अल्लाहो अक्बर।
अल्लाहो अक्बर, अल्लाहो अक्बर
(अल्लाह तआला नै सबै भन्दा महान छ)
2- अश्हदो अल्लाइलाह इल्लल्लाि् ।
अश्हदो अल्लाइलाह इल्लाि् (अल्लाह
बाहेक अरु कोही सत्य पूज्य छैन भन्ने
गवाही कदन्छु ।
3- अश्हदो अन्न मुहम्मदुरतसूलुल्लाि्।
अश्हदो अन्न मुहम्मदुरतसूलुल्लाि्। (मुहम्मद
अल्लाहका रसूल हुन् भन्ने गवाही कदन्छु )।
4- हैय्य अ लस्सलाह। हैय्य अ लस्सलाह।
(सलाःको शनशमत्त आउनुस्)।
5-हैय्य अ लल्फालाह। हैय्य अ
लल्फालाह। (सफलताको शनशमत्त आउ)।

6- अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर
(वास्तवमा अल्लाह नै महान छ)।
7-लाइलाह इल्लल्लाह (वास्तवमा
अल्लाह बाहेक सत्य उपास्य छैन)।
8-मात्र फज्रको अजानमा हैय्य
अलल्फलाह पशछ र अल्लाहु अक्बर भन्दा
पशहलो (अस्सलातो खैरुम्मेनन्नौम) 2
चोरट बकढ भन्नु पछत।
ईकामतको िब्दहरुः
1- अल्लाहो अक्बर, अल्लाहो अक्बर।
2- अश्हदो अल्लाइलाह इल्लल्लाि् ।
3- अश्हदो अन्न मुहम्मदुरतसूलुल्लाि्।
4- हैय्य अ लस्सलाह

5- हैय्य अ लल्फालाह
6- कद का मशतस्सलाह कद का
मशतस्सलाह ( बढी शमलाउनु पछत)
7- अल्लाहो अक्बर, अल्लाहो अक्बर।
8- लाइलाह इल्लल्लाह
·
अजान दुई दुई पटक र ईकामत
एकै पटक भन्नु पछत।
·
कदकामशतस्सलाको जवाफमा
त्यसै भन्नु पछत। अकामहल्ला व अदा महु
भन्नु रसूल सल्लाह अलैशह वस्लम बाट
प्रमाशर्त छैन।
अजान सुन्नेवालाले के गनुत पछत ?

1मोअशज्जन
(अजान कदनेवाला) जस्तै अजानका सबै
िब्दहरु भन्नु पछत। मात्र हैय्य अलस्सलाह
र हैय्य अलल्फलाहको उत्तरमा (ला हौला
वला कु व्वत इल्ला शबल्ला) भन्नु पछत।
2फज्रमा
अस्सलातो खैरुम्मेनन्नौमको उत्तर पशन
उस्तै कदनु पछत।
3अजान पश्चात
मौअशज्जन तथा आम मान्छे सबैले पशहलो
दरुद (रसूल माशथ शचर िाशन्तको प्राथतना)
अल्लाहुम्म सल्ले अला मुहम्मद व अला
आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम
व अला आले ईब्राशहम इन्नक हमीदुम
मजीद अल्लाहुम्म बाररक अला मुहम्मद व

अला आले मुहम्मद कमा बारि अला
इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नक
हमीदुम मजीद।
4फे रर असल
दुआः (अल्लाहुम्म रब्ब हाजेशहद्दाव
शतत्तम्माह, वस्सला शतल काएमः आते
मुहम्मद शनल वशसलत वल फशजलः वब्
असहु मका मम् महमूद शनल्लजी वअत्तहु)
पढ्नु पछत।
सलाःका िततहरुः
ितत भनेको यस्ता कायतहरु जो
नगरुन्जेल सलाः पढ्नु शमल्दैन।
सलाःको लाशग 5 महत्वपूर्त िततहरु छन्।

1तहारत, चोखो हुनु
वा पशवत्रता प्राप्त गनुतः
ý
सानो (वुजू) तथा ठू लो (गुसुल)
अपशवत्रता आवश्यकता अनुसार दूर गनुत
ककनभने पशवत्रता लागेको छ भने पशवत्र
पानुत।
ý
िरीर र लगामा अपशवत्रता लागेको
छभने पशवत्र पानुत।
ý
सलाः पकढने ठाउाँ अपशवत्र छ भने
पशवत्र पानुत।
2समय हुनुः समय
भन्दा पशहलो वा पशछ सलाः पढ्नु जायज
छैन मात्र ईिा सलाःलाई आ ा रातसम्म
शवलम्ब गनुत जायज छ।

3-

अङ्ग छोप्नुः

ý
लुगा भएमा नााँगो (शबना पदात)
सलाः पढ्नु जायज छैन।
ý
लोग्ने मान्छेले नाशभदेशख घुाँडासम्म र
दुवै कााँ ालाई छोप्नु पछत।
ý
स्वास्नी मान्छेले अनुहारको अलावा
कपाल समेत पूर्त िरीरलाई खोस्टे आकदले
छोप्नु पछत। अाँ, त्यहााँ कु नै गैर महरम पुरुष
छ भने हत्के ला तथा अनुहारलाई पशन
छोप्नु पछत।
ý
यसथत िटत, रट.िटत , पैन्ट, हाफ गन्जी
(ब्रेसर) वा मैक्सी लगाई कपाल, अनुहार
न छोपी बाटो आकदमा शहड्नु जायज छैन।
4. शनयत गनुतः

1- जुन सलाःको समय हो वा जुन सलाः
पढ्ने हो भने त्यसै सलाःको शनयत गनुत
पछत।शनयत कदलको कायत हो यसथत कदलले
शनयत हुन्छ । मुखले होइन अजान सुन्ने
शवशत्तकै मुशस्लम कामकाज छाडछ र वुजू
गरी , लुगा पशहरी माशस्जद तफत लाग्छ यो
नै शनयत हो अाँ तपाई आज के ही
मान्छेलाई सफमा उभी मुखले मनमानी
शनयत (म शनयत गछु त फजत सलाःको 2,3
वा 4 रकअत,कशबलातफत अनुकरर् न
गनुतस ककनकक यो नयााँ तररका हो जो रसूल
तथा उहााँका सहाबाबाट प्रमाशर्त छैन र
जो कु रा हजूरबाट प्रमाशर्त नै छैन त्यो
मत र पूजाअचतनाको अंि कसरी हुन सक्छ
र? बरु त्यो गने नै शबदअत अथवा
पथभ्रषटता हो।

2- ककब्लातफत मुख गनुतः मुशस्लमको
ककब्ला पशवत्र बैतुल्लाह अथातत काबा हो
जो नेपालदेशख पशश्चम कदिा मक्का नगरमा
पदतछ सलाः पढदा त्यसतफत मुख गनुत
एकदम जरुरू छ।
छु टः
1शडजटत, जंगली
क्षेत्रको यात्रामा काबा कु न कदिामा छ
थाहा हुाँदन
ै भने सकभर पूछताछले कदिा
पत्ता लगाई सलाः पढ्नु पछत।
2यो असंभव छ भने
जुन कदिातफत शपत्त बुझछ वा आत्मा
सन्तुष्ट हुन्छ भने त्यसैतफत सला पढ्नुस।
सलाः पशछ कदिआ गलत शथयो भन्ने कु रा

थाहा भयो सलाः ठीक छ पूनः दोहोराउनु
पदैन।
3यात्रीले समयमै
सवारीबाट तल झरी फजत सलाः पढ्नु
पछत।
4यो संभव छैन वा
समय समाप्त हुने भय छ भने सवारीमै
उभेर ककब्लातफत मुख गरी सला पढ्नु पछत।
5यो पशन असंभव छ
भने सीटैमा बसी ईिाराले रुकू अ सज्दा
गरी सलाः पढ्नु पछत सज्दामा रुकू अ भन्दा
अशल बढी झुक्नु पछत।
6जलचर थलचर
सबैको हुकु म चाहहं बराबर हो।

]
सलाःका अरकान र वाशजबातहरु
सलाःका 14 अरकान तल प्रस्तुत छन्ः
1-सामथ्यतले उभेर सलाः पढ्नु।
2-तक्बीरे तहरीमाः (िुरुको अल्लाहु
अक्बर) भन्नु।
3- सूरः अल फातेहा (अल्हम्दो) पढ्नु ।
4-रुकू अ गनुत (घाँडा समाशत झुक्नु)
5-रुकू अ पशछ ैयततापूवतक ठाडो होनु।
6-7अंगहरुमाशथ सज्दा गनुत।
7- सज्दाबाट टाउको खडा गनुत।

8-दुवै सज्दाको बीचमा ैयततापूवतक बस्नु।
9-सबै अरकानलाई ैयततापूवतक अदा गनुत
(हतार न गनुत)
10-अरकानलाई शसलशसलावार गनुत
आफ्नो मनले अश पशछ नगनुत।
11- अशन्तम तश्हहुद।
12- अशन्तम तश्हुदको लाशग बस्नु।
13-हजूरमाशथ दरुद (अल्लाहुम्म सल्ले
अला मुहम्मद....) पढ्नु।
14- दुवैतफत सलाम फे नुत।
सलाःका 8 वाशजबातहरुः

1तक्बीरे तहरीमःको
अलावा सबै तक्बीरहरु।
2ईमाम र एकलै
सलाःपढ्नेलाई समेअल्लाहु लेमन हमेदा
भन्नु।
3त्यस पशछ सबैले
कम्तीमा रब्बना व लकल हम्द भन्नु।
4रुकू अमा सूब्हान
रब्बे यल अजीम भन्नु ।
5यल अजीम भन्नु।

सज्दाम सुब्हान रब्बे

6दुवै सज्दाको
बीचमा रशब्बबग कफर्लत पढ्नु।

7-

पशहलो तश्हहुद।

8लाशग बस्नु।

पशहलो तश्हहुदको

ईमामत र सफ सोझो गनुःत
1-पुरुषमान्छेले फजत सलाः मशस्जदमा
सामूशहक रुपमा पढ्नु पछत
2-सामूशहक सलाःमा सफ अथवा
पंशितलाई सोझो पानुत पछत।
3-कां ादेशख कााँ ा तथा गोडादेशख गोडा
शमलाएर उशभनु पछत।
4-दुवै मान्छेको बीचमा फाक वा ठाउाँ
छोड्नु सुन्नतको शवरु हो।

5-पशहलो सफ पूरा नगरुन्जेल दोस्रो सफ
आरम्भ गनुत मनाशह छ।
6-पंशित वा सफको पछाशड एक्लै पशछ
उभेर सलाः पढ्नु जायज छैन। पशहलो
सफमा उभने ठाउाँ छैन भने एक्लै पशछ
उभेर सलाः पढ्नु जायज छ। तर अश को
सफबाट कसैलाई पशछ शखचनु नाजायज
छ।
7-फजत सलाःमा एउटा मान्छेले ईमाम
(अगुवा) बन्नु पछत र (पशछ उभनेवाला)
मुिदीले कमिः उहााँको अनुकरर् गनुत
पछत।
8-सलाःमा ईमाम भन्दा पशहले रुकू अ ,
कौमा सज्दा गनुत पाप हो।

ईमामको हकदारः
1जो सबै भन्दा
अश क कु रआन जान्दो रहेछ त्यो नै ईमाम
बन्ने छ।
2नाबाशलग बच्चा पशन
अश क कु रआन जान्दो रहेछ भने बाशलग
वा उमेर पुगेको उपशस्थतमा पशन त्यो नै
ईमाम बन्नेछ।
3अन् ोले पशन
ईमामत गनुत वा ईमाम बनाउनु जायज छ।
4ईमामले अल्लाहो
अक्बर भन्नु भन्दा पशहले नै सफ सोझो छ
वा छैन भने सोझो हुन्छ भने कन्फमतगर
सफलाई सोझो गनुत पछत।

5सफ जशत सोझो
हुन्छ भने त्यशत्तकै सलाःपशन पूर्त हुन्छ।
6पशहलो पुरुषको
फे रर के टाहरुको र अशन्तममा स्वास्नी
मान्छेको सफ लगाउनु पछत।
7पुरुषको सवोत्कष्ट
सफ पशहलो हो । स्वास्नीको सवोत्कष्ट सफ
अशन्तम सफ हो। शनकष्ट सफ उप्युिको
शवपरीत सफ हो।
8सलाम पश्चात
ईमामले मुिदीतफत मुख गरी बस्नु सुन्नत
हो।
सुत्रह प्रयोग गनुत

·
एक हात जशत
अग्लो वस्तु जस्तै कु आतनको कु सी, शभत्ता ,
खम्बालाई सलाः पढ्दा आफ्नो सज्दाको
अगाशड राख्नुलाई सुत्रह भशनन्छ।
·
मोसल्ली
(सलाःपढ्ने मान्छे) ले सलाः पढ्दा सुत्रह
प्रयोग गनुत पछत चाहे मोसल्ली ईमाम होस्
वा (मुन्फररद) एक्लै।
·
सुन्नत वा नफ्ल।

सलाः फजत होस् वा

·
मात्र मुिदीले
सुत्रह प्रयोग गनुत पदैन ककनकक ईमामको
सुत्रह नै मुिदीको शनशमत्त पयातप्त छ भन्ने
कु रा हजुरबाट प्रमाशर्त छ।

·
यसथत मुिदी
(ईमामसाँगै सलाःपढ्नेहरु) को अगाशडबाट
मशहला र कालो कु कु र पशन बाटो काट्यो
भने सलाःमा के ही फरक पदैन।
·
मोसल्लीको
अगाशडबाट गुज्रनु वा बाटो काट्नु जायज
छैन तर सुत्रहको पछाशडबाट जानु जायज
छ।
·
मोसल्लीको
अगाशडबाट गुज्रनु कशत पाप र जुमत छ
मान्छेले यकद थाहा पाइयो भने उ 40 वषत
,मशहना वा कदनसम्म त्यहााँ कु नत सक्छ तर
मोसल्लीको अगाशडबाट गुज्रनु वा जानु
चाहदैन।

·
अगाशडबाट
गुज्रनेलाई मोसल्लीले आफ्नो हातले रोक्नु
पछत।
·
ईमाम र एक्लै
सलाः पढ्ने मान्छेको अगाशडबाट व्यस्क
मशहला ग ा तथा कालो कु कु र गुशज्रयो
भने सलाः खत्तम भइहाल्छ र पून पढ्नु
पछत। सुत्रहको पछाशडबाट गुशज्रयो भने
सलाः खत्तम हुाँदन
ै ।
·
मक्का मकदनाको
पशन यही हुकु म हो त्यहााँ पशन सुत्रह राखनु
र गुज्रनेलाई राक्नु पछत।

·
मात्र अशत
मजबुरीको अवस्थामा गुज्रनु जायज छ
नत्र हरमा छ।
·
आज यो सुन्नत
मुदात भएको छ शजन्दा गने आवश्यकता छ।
·
यकद तपाईले मुदात
सुन्नतलाई आफ्नो अमल र कततव्यले शजन्दा
गयो भने कयामतसम्म तपाईंलाई त्यसको
सवाब प्राप्त हुनेछ।
सलाःको पूर्त तररका
तहारत, पशवत्रता, वुजू अङ्ग छोप्नु,
ककबलातफत मुख गनुत आकद पूरा भएको छ
भने त सलाःको शनयतले तक्बीरे

तहरीमः(अल्लाहु अक्बर) भनी सलाःको
थालनी गनोस्।
·
1) कयामः
रफउल-यदैन (दुवै हातलाई कााँ ासम्म
उठाउाँ दै
·
अल्लाहु अक्बर
(तक्बीरे तहरीमः) भनी सलाः आरम्भ गनुत
पछत।
·
कानलाई समात्नु
वा त्यो भन्दा माशथ उठाउनु जायज छैन।
·
अशन दायााँ हातले
देब्रे हातलाई छातीमाशथ राखी समात्नु
पछत।

·
2)सनाः (सुब्हान
क अल्लाहुम्म व बेहम्दे क वतबार कस्मो
क व तआला जद्दको क वला इलाह गैरो
क) पढ्नु पछत।
·
फे रर िैतानबाट
अल्लाहको िरर् मग्दै (अ ऊजो शबल्लाशह
शमनश्िैतान शनरत जीम) र शबशस्मल्ला पशछ
सूरःफातेहा पढ्नु पछत।
·
3) फातेहाः
सलाःमा फातेहा पढ्नु अशनवायत छ फातेहा
न पढु् न्जेल सलाः सही हुाँदन
ै । तसथत
फातेहा पढ्नु होस।
·
1-शबशस्मल्ला
शहरत हमा शनरत हीम। 2)अल्हमदो शलल्लाहे

रशब्बल आलमीन 3-अरत हमाशनरत हीम 4माशलके यौशमकद्दन 5-ईय्याक नाअ बुद ु व
ईय्याक नस्तईन 6-इहदे शनस्सरातल्
मुस्तकीम 7-शसरातल्ल जीन अनअमत्
अलै शहम गैररल् मग्जुबे अलैशहम् व
लज्जाल्लीन। (आमीन)
·
आमीनः फातेहाको अशन्तम
िब्द वलज्जाल्लीन पशछ ईमाम र मुिदी
सबैले (जहरी) अथवा ठू लो स्वरको सलाः
(फज्र, मशग्रब, ईिा , पवत आकदमा ठू लो
स्वरले र शसरी मशसनो स्वरको सलाः
जोहर र अस्रर मशसनो स्वरले आमीन भन्नु
पछत।
·
सूरः फे रर कु आतनबाट याद
गरे को सरल सूरः वा आयत पढ्नु पछत।

·
मुिदीले ईमामको के राअत
वा कु आतनको पाठ ध्यानपूवतक सुन्नु एक्दम
अशनवायत छ तसथत सूरःफातेहाबाहेक के ही
पढ्न शमल्दैन।
·
4)रुकू अः कयाम (ककराअत)
पशछ रुकू अ (झुक्नु) गनुत पछत।
·
रुकू अमा (रफउल यदैन) दुवै
हातलाई कााँ ासम्म उठाई अल्लाहो
अक्बर भन्दै झुक्नु पछत।
·
अशन दुवै हातको औंलाले
दुवै घुाँडालाई समात्नु पछत।
·
शपठ्ुलाई एकदम बराबर
वार् जस्तै राखनु पछत।
·

सज्दाको ठाउाँ मा हेनुत पछत।

·
सुबहान रशब्बबयल अजीम
3,5 अथवा 7 बढी बेजोड पढ्नु पछत।
·
5)कौमःकौमा अथवा
टाउको उठाइ पूर्त तररकाले उभ्नु पछत।
·
कौमामा पशन सोझो उभेर
रफउल यदैन गनुत पछत।
·
ईमामले सलेअल्लाहो
लेमन हमेदह भन्छ फे रर सबैले तलको
दुआ (रब्बना वलकल् हमद् हमदन्
कसीरन तैय्येबन मोबारकन फीह) एकै
साथ फकातउनु पछत।
·
रुकू अ पशछ हातलाई
छाशतमाशथ राखनु वा नराखनु दुवै जायज
छ।

·
6)सजदः (दोग) अल्लाहो
अक्बर भन्दै भूइाँमाशथ शसर टेक्नु पछत।
·
पछतः

सज्दा 7 अंगहरुमाशथ गनुत

·
7 अंगहरु दुवै हात,दुवै
घुाँडा, दुवै कदम र शन ार नाकसशहत।
·
सज्दाको अवस्थामा दुवै
हातलाई कााँ ा बराबर राखनु पछत।
·
कु शहनालाई शतध्रा वा
पेटदेशख हटाएर राखनु पछत।
·
औंलालाई एकदम शमलाएर
राखनु पछत। पाउलाई ककब्लातफत गरी खडा
गनुत पछत।

·
सज्दामा (सुब्हान रशब्ब यल
आला) वा (सुब्बु हुन कु द्दुसुन रब्बुल
मलाएकते वरुहत) दुआ 3,5,7 चोरट वा
बकढ पढ्नु पछत।
·
7) जलसतुल इसलेरा हः
अल्लाहो अक्बर भन्दै सज्दाबाट उभी बस्नु
पछत अशन फे रर दोस्रो सज्दा पशहलो जस्तै
नै गनुत पछत। दुवै सज्दाबीज बस्नुलाई नै
जलसतुल इसतेराहा भशनन्छ।
·
जलसतुल इस्तेराहामा देब्रे
गोडालाई शबछाई तथा दायााँ गोडलाई
खडा गरी बस्नु पछत।
·
अशन रशब्बबग कफरत शल ,
वहतम्नी, वह्देनी , व आफे शन, वजूतक्नी

वज्बुर्नत दुआ पढ्नु पछत। वा कम्तीमा
रशब्बबग कफरत शल 2 चोरट अवश्य पढ्नु
पछत। (सही इब्ने माजा 1|148)
·
रकअतः यशत गनातले 1
रकअत पूरा भयो अब सलाः अनुसार
दोस्रो , तेस्रो र चौथो रकअत उस्तै पूरा
गनत पछत।
·

1) कयाम,

·

2)रुकू अ

·

3)कौमा र

·
हुन्छ।

4)दुवै सज्दाले 1 रकअत

·
8) तिहहुदः 2 रकअतको
सलाः छ भने त 2 रकअत पशछ उभ्नु पदैन
बरु तिहहुदको लाशग सज्दामा उल्लेशखत
तररका अनुसार नै बस्नु पछत।
·
अशन दायााँ हातलाई दायााँ
शतध्रामाशथ र बायााँ हातलाई बायााँ
शतध्रामाशथ राखनु पछत।
·
दायााँ हातको चोर औंला
बाहेक सबै औंलालाई मुठ्ठी जस्तै बन्द गरी
राखनु पछत।
·
मात्र चोर औंलाले पूरै
तिहहुदमा इिारा अथवा शहल्लाउनु
पछत।

·
अशन तशहय्यातः (
अत्तैह्यातो शलल्लाहे वस्सलवातो
वत्तैयेबातो वस्सलामो अलैका अय्यो
हन्नबीयो व रहम तुल्लाहे व बरकातुहु
अस्स लामो अलैना व अला इबाकदल्ला
शहस्सालेहीन अिहदो अल्ला इ लाह
इल्लल्लाहो व अश्हदो अन्ना मुहम्मदन
अब्दुहु व रसूलुहु) पढ्नु पछत।
·
9)फे रर दरुद िरीफः
(अल्लाह हुम्म सल्ले अला मुहम्मद व अला
आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम
व अला आले इब्राहीम इन्नक हमीदुम्
मजीद अल्ला हुम्म बाररक अला मुहम्मद
व अला आले मुहम्मद कमा बारि अला

इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्न्क
हमीदुम मजीद) पढ्नु पछत।
·
फे रर दुआः अल्लाहम्म इन्नी
अऊजो बेक शमन अजाबे जहन्नम व शमन
अजा शबल कबर, व अऊजो बेक शमन
कफतशनशतल् मशसशह द्दज्जाल व अऊजो बेक
शमन कफतनशतल मह्या वलममात
अल्लाहुम्म इन्नी अऊजो बेक शमनल् मा
समे वल मगरम) र अको
·
दुआः अल्लाहुम्म इन्नी
जलमतो नफसी जुलमन् कसीरन वला यग्
फे रुज्जनूब इल्ला अन्त, फगकफर्लत मगफे
रतम् शमन इशन्दक, वहतम्नी इन्नक अन्तल्
गफू रुत हीम ) पढ्नु पछत।

·
अशन आफ्नो मजी अनुसार
जे जशत दुआ याद छ गनुत जायज छ
ककनकक यो दुआ स्वीकार हुने समय होय़
त्यस पशछ सलाम फे नुत।
·
10) सलाम फे नुतः अथवा
पशहलो दायााँतफत गदतन मोरदै अस्सलामो
अलैकुम व रहमतुल्ला। फे रर उस्तै
बायााँतफत गदतन मोरदै अस्सलामो अलैकुम
व रहमतुल्ला भन्नु पछत।
·
सलाम फे नुतः चाहहं सलाःको
अशन्तम शवश हो। हदीसमा छ कक अल्लाहु
अक्बरले सलाः आरम्भ हुन्छ र सलामले
पूरा हुन्छ।

·
11) 3 रकअतको सलाः
जस्तै मशग्रबमा उि तिहहुद र दरुद
िरीफ वा मात्र तिहहुद पशछ सलाम
नफे ररकन तेस्रो रक् अतको लाशग अल्लाहो
अकबर भन्दै खडा हुनु पछत।
·
यहााँ पशन खडा हुाँदा रफउल
यदैन गनुत पछत।
·
अाँ ईमाम र मुिदी सबैले
मात्र फाशतहा पढी रुकू अ सज्दा गनुत पछत
ककनकक तेस्रो र चौथो रकअतमा सूर पढ्नु
प्रमाशर्त छैन।
·
तेस्रो रकअत पूरा गरी
अशन्तम तिहहुदमा बस्नु पछत।

·
12) 4 रकअतको सलाः
(जोहर,अस्र,र ईिा) छ भने चौथो रकअत
पूरा गरी अशन्तम तिहहुदमा बस्नु पछत।
·
13) अशन्तम तिहहुदः मा
बस्दा तवरुकत अथवा दायाँ खुठ्ठालाई
ककब्लातफत गरी खडा गनुत पछत र बायााँ
खुट्टालाई दायााँ छावाको तलबाट बाशहर
शनकाली देब्रे चाक भईमाशथ राखी बस्नु
पछत।
·
दुवै हात पशहले तिहहुद
जस्तै दुवै शतध्रामाशथ राखनु पछत।
·
अशन औंलाले उस्तै नै
इिारा गनुत पछत।

·
पछत।

माशथका सबै दुआहरु पढ्नु

·
फे नुत पछत।

अशन्तममा उस्तै सलाम पशन

·
यशत गनातले 3 र 4
रकअतको सलाः पूरा भयो।
·
अशन सलाःले गदात जुन
जायज कायतहरु कु राकानी गनुत, अगाशड
पछाशड हेनुत, खानपीन गनुत, औंला फोनुत,
कदसा शपसाब गनुत हराम भएका शथए अब
वै भए।
·
14) सलाम पछइका
दुआहरुः प्रत्येक फजत सलाःमा सलाम
पश्चात ईमाम छ भने मुिदीतफत मुख गरी

बस्नु पछत अशन ईमाम र मुिदी दुवैले
तलका दुआ र अजकारहरु पढ्नु श्रेष्ठ छः
·
भन्नु पछत।

1. चोरट अस्तग् फे रुल्लाह

·
2. अल्लाहुम्म अन्तस्सलाम
व शमन्कस्सलाम तबारि या जल् जला ले
वल इकाम। अल्लाहुम्म ला मानेआ लेमा
आतैत वला मुशतआ लेमा मना त व
ला यन्फओ जलजद्दो। ला हौल व ला
कु व्वत इल्ल शबल्लाहे, लहुन्नेमतो व
लहुल्फजलो व लहुस्सा ना उलहसनो, ला
ईला ह इल्लल्लाहो मुख्लेसीन लहुद्दीन व
लौ क रे हल का फे रुन। ला ईला ह
इल्लल्लाहो वहदहू ला िरीक लहु लहुल
मूलको व लहुल हम्दो योहयी व योमीत

हुव अला कु ल्ले िैइन् कदीर। (हरे क सलाः
मा 1 चोरट तर फज्र र मशग्रबमा 10-10
चोरट पढ्नु उत्तम छ)
·
33 चोरट सुब्हानल्लाह,
33 चोरट अल्हम्दो शलल्लाह, 33 चोरट
अल्लाहो अक्बर र एक चोरट अन्तमाः
लाईला ह ईल्लल्लाहो वहदहू ला िरीक
लह लहुल मूलको व लहुल-हमदो व हुव
अला कु ल्ले िैइन् कदीर पढ्नु पछत। (100
पूरा भयो)।
·
फे रर आयतुल-कु सीः
अल्लाहो ला ईला ह ईल्ला हुवल् हैय्युल
कयैयूम ला ता खोजोहु सेन तुव्वला नौम
लहु माकफस्समावाते वमा कफल्अजे मन्
जल्ल जी यश्फओ इन्दहु इल्ला बेइज्नेही

या लमो माबैन ऐकद शहम् व मा खलफहुम्
वला योहीतून बेिैइम् शमन इल्मेशह इल्ला
बेमा िाअ व सेअ कु र्सतय्यो हुस्समावाते
वल् अजे वला यउदोहु शहफ्जो होमा व
हुवल अशलय्युल अजीम पढ्नु पछत
(कु रआन)।
·
फे रर शतनौं कु लः 1)
कु लहोवल्लहो अहद्, अल्लाह हुस्समद,
लम यशलद व लम् यूलद् व लम्यकु ल्लहु
कु फु वन अहद।
·
कु ल अ ऊजो बेरशब्बल्
फलक शमन् िरे माखलक व शमन िरे
गासेककन एजा वकब व शमन िर्रत न्
नफ्पासाते कफल ओ कद् व शमन िरे
हासेकदन् एजा हसद्।

·
कु ल अऊजो
बेरशब्बबन्नास मलेककन्नास एलाशहन्नास्
शमन िर्रत ल वस्वाशसल खन्नास् अल्लजी
योवस्वेसो फी सोदू ररन्नास शमनल् शजन्नते
वन्नास्)। उि शतनौ कु ल हरे क सलाः
पश्चात एक एक चोरट तर फज्र र मशग्रब
सलाः पश्चात 3,3 चोरट पढ्नु पछत
·
15) मस्बूकः
मस्बूकको अथत चाहहं ईमामसाँग पूरै
सलाःनपाउने मान्छे हो। चाहे 1 रकअत
छु टेको होस् वा 1 भन्दा बढी।
·
मस्बुक भएमा
अथवा मशस्जदमा आउाँ दा ईमाम रुकू अ,
सज्दा वा तिहहुदमा छ भने एक्लै सलाः

पढ्नु शमल्दैन बरु जमातमै सामेल भई
ईमामसाँग अशन्तमसम्म सलाःपढ्नु पछत।
·
यसको तररका के
छ भने जब ईमामले सलाम फछत भने
तपाईं सलाम नफे ररकन खडा हुनुस र न
पाएको वा छु टेको रकअतलाई त्यसै
शहसाबले पूरा गनोस्।
·
अाँ ईमाम अशन्तम
तिहहुदमा छ र तपाईसाँग प्रिस्त मान्छ
छन् भने अशल कु नुतस र सलाम पशछ नयााँ
जमातले सलाः पढ्नुस।
·
16) सलाः
सम्बन् ी महत्वपूर्त कु राहरुः

·
कदसा शपसाब
लागेको छ भने सलाः भन्दा पशहलो कदसा
गनोस्।
·
खाना उपशस्थत छ
वा ेरै भुक लागेको छ भने पशहलो खाना
आरम्भ गनोस पशछ सुन्दर तररकाले
ह्दयदेशख सलाः पढ्नोस्।
·
सुन्नत पढ्दै फजत
सलाः आरम्भ भयो भने सुन्नत होस् वा
जोहरको।
·
सलाःका पूर्त
तररका पुरुष तथा मशहला दुबैको लाशग
बराबर छ पुरुष र मशहलाको सलाःको
तररकामा फरक पानुत जस्तै मशहलाले

छातीमाशथ र पुरुषले नाशभमुशन हात सबै
अप्रमाशर्त कु रा हो।
·
प्रत्येक रकअतमा
1) तक्बीरे तहरीमः 2)रुकू अ गदात, 3)
कौमा र 4)तेस्रो रकअतको सुरुमा रफउल
यदैन गनुत हजुरको सुन्नत हो।
·
सलाः शछटो शछटो
पढ्नु अथवा रुकू अ सज्दा हतार हतार गनुत
जायज होइन बरु शस्थरता र ैयतताले
पढ्नु पछत।
·
मुिदीले कयाम,
रुकू अ, कौमा सज्दामा ईमाम भन्दा पशहलो
गनुत जायज होइन बरु ईमामको अनुकरर्
गनुत पछत।

·
सलाः भंग हुन्छ?

17) कु न कु राले

·
जानीबुझी कु रा
गनातले चाहे थोरै कु रा होस् वा ज्याद।
·
ककबलादेशख अको
कदसातफत पूर्त रुपमा घुम्नुले।
·
हवा खोशस्कनु वा
वुजू वा गुसुल अशनवायत गने कु राले।
·

शबना आवश्यकता लगातार
ेरै खट पट वा हरकत गनुतले।

·
होि्।

हााँस्नुले चाहे थोरै ककन न

·
सलाःमा जानीवुझी ईमाम
भन्दा पशहलो सज्दा, रुकू अ आकद गनातले।
·
जानीबुझी ईमाम भन्दा
पशहलो सज्दा, रुकू अ आकद गनातले ।
·
यसथत सलाः भंग गने समस्त
कु राबाट वशन्चत बस्नु पछत।
·
ैयततापूवतक राम्रो तररकाले
सलाः र अन्य ईबादत गनुत पढ्नु पछत।
·
2 रकअत सलाःको तररका
नम्बरवार फोटोबाट प्रस्तुत छः।
फोटोौौ
सज्दए सहवः

सलाःमा कमी, बेिी वा िंका परे मा
सलाः भन्दा पशहलो वा पशछ त्यो कमी
पूरा गने शनयतले 2 सज्दा गनुत त्यसलाई नै
सज्दए सहव भशनन्छ।
1)
सज्दए सहव 3
कारर्ले अशनवायत हुन्छः
क- सलाःमा बढी पढेमा जस्तै जोहरमा
शबसेर 5 रकअत पढ्यो।
ख- सलाःमा कमी गरे मा सज्तै जोहरमा
शबसेर 3 रकअत पढ्यो। वा पशहलो
तिहहुदमा नबशसकन ठाडै उभ्यो।
ग- सलाःमा िंका भएमा 2 पढेको छु वा
3।

·
प्रिनः सज्दए सहव सलाम
भन्दा पशहलो वा पशछ कशहले गनुत पछत ?
·
उत्तरः 1) सलाः बढी पढेको
छ भने सलाम पश्चात सज्दाए सहव गनुत
पछत। उदाहरर्ः जोहरको सलाःमा भुलेर
5 रकअतको लाशग उभ्यो सम्झना भयो वा
मुिदीले सम्झना गरायो त उस्ले सम्झना
हुने शवशत्तकै कफतात भइ तिहहुदमा बस्नु
पछत 5औं रकअतलाई पूरा गनुत पदैन र
सलाम पश्चात 2 सज्दा अथवा सज्दाए
सहव गनुत पछत ककनभने उस्ले सलाः बढी
पढेको छ।
·
2) सलाःमा कमी भएको छ
भने सलाम भन्दा पशहलो सज्दए सहव गनुत
पछत। उदाहरर्ः पशहलो तिहहुद शबर्सतयो

अशन पूरा ठाड हुनु भन्दा पशहले नै सम्झना
भयो भने त उस्ले तिहहुदमा कफतात भई
बस्नु पछत र उस्ले सज्दए सहव गनुत पदैन।
अाँ, पूरा उभे पशछ याद आयो भने
तिहहुदको शनशमत्त बस्नु पदैन बरु सलाः
जारी राखनु पछत र सलाम भन्दा पशहले
सज्दए सहव गनुत पछत ककनकक सलाःमा
कमी भऐको छ।
·
3)िंका उत्पन्न भएको छ
भने त जुन कु रामाशथ मन शस्थर छ त्यसै
अनुसार सज्दए सहव गनुत पछत। बढीमा
सलाम पशछ र कशम भएमा सलाम पूवत।
·
यकद कु नै कु रामाशथ मन
शस्थर छैन भने कमलाई नै सही मान्नु पछत।
जस्तै जोहरको सलाः3 पढेको छ वा 4

सत्य थाहा हुाँदन
ै त यस्तो शस्थशतमा 3लाई
सही मानी 1रकअत पूरा गनुत पछत र
सलाम पूवत सज्दए सहव गनुत पछत ककनभने
सलाःमा कमी भएको छ।
·
जानीबुझी सलाःमा कमी
वा बढी गनुत हराम छ। यस्तो
गनातले सलाःनै भंग हुनजान्छ।
·
रुक्न छु टेको छ भने सज्दए
सहव पयातप्त छ।
·
वाशजब छु टेको छ भने
सज्दए सहव पयातप्त छ।
·
2) सज्दए शतलावतः
कु आतनको पाठ गदात 15 ठाउाँ मा सज्दा आउाँ
छ उि ठाउाँ मा सज्दा गनुत सुन्नत हो।

·
सलाःमा सज्दा आयो भने
अल्लाहु अक्बर भनी सज्दा
गनोस्। सलाःबाशहर शतलावत गदात सज्दा
पयो भने शबना तक्बीर एक सज्दा गनुत
पछत। तिहहुद र सलाम फे नुत पदैन। वुजू छ
भने राम्रो हो। छैन भने शबना वुजू सज्दए
शतलावत जायज छ।
·
सज्दए शतलावतको दुआः
सजद वजशहय शलल्लजी खलकहु व सव्वर
हु व िक्क सम्अहु व बसरहु बेहौलेही व
कु व्व तेही फ तबार कल्लाहु अहस नुल
खालेकीन।
·
3)सज्दए िुक्रः खुसी भएमा
अल्लाहको प्रिंसा व्यि गने शनशमत्त 1
सज्दा गनुतलाई सज्दए िुक्र भशनन्छ। शबना

तक्बीर एक सज्दा गनुत पछत। तिहहुद र
सलाम पशन फे नुत पदैन। वुजू छ भने राम्रो
छ\ छैन भने शबना वुजू सज्दए िुक्र जायज
छ।
·
उदाहरर्स्वरुपः परीक्षामा
पूर्त माकत प्राप्त गरे मा, छोरा छोरी
जशन्मएमा, िुभसूचना प्राप्त भएमा,
दु तटनाबाट बचेमा, साथीले इस्लाम
ल्याएको िुभ सूचना सुनेमा अल्लाहको
प्रिंसा व्यि गने शनशमत्त सज्दए िुक्र बै
शगएकको छ।
नफ्ली सलाःहरु
फजत सलाः पशछ अब के ही अहम अहम
सुन्नतहरु प्रस्तुत गदतछु।

1)

सोनन राशतबः

·
कदन रातमा 12 रकअत
(सोनन् राशतबः) सुन्नत पढ्नु पछतः
·
रकअत।

फज्र भन्दा पशहलो 2

·
जोहर भन्दा पशहलो
2+2=4 राकत र पशछ +2 रकअत
पढ्नुस्।
·

मशग्रब पशछ 2 रकअत।

·

ईिा पश्चात 2 रकअत।

·
असरमा त सुन्नते मोवक्कदा
छैन तर सलाः पूवत 2+2 =4 राकत

सुन्नतको हदीसमा नकै महत्व दिातइएको
छ।
·
जुमाको सलाः पूवत सोनन
राशतबः त छैन मजी अनुसार पढ्नु पछत तर
कम्तीमा 2 रकअत न पढु न्जेल बस्नु
शमल्दैन अशन फजत पशछ मशस्जदमा
2+2=4 रकअत र घरमा 2 पशन पयातप्त
छ।
·
यी सुन्नतहरु दजातमा फजत
भन्दा कम छन् तैपशन हजुर शतनलाई
शनयशमत रुपले सघैं पढ्नु हुन्थे।
·
कशहले छु ट्यो भने के ही
आपशत्त छैन तर सदैव नपढनु पाप छ।

·
फजत सलाः आरम्भ भएमा
उि सुन्नतहरुलाई छाडी फजतमा सामेल
हुनु पछत चाहे फज्रको सुन्नत होस् वा अन्य
सुन्नत।
·
फजत जस्तै नफ्ल पशन उभेर
पढ्नु पछत। शबना कारर् बसेर पढ्नुमा
मात्र आ ा सवाब प्राप्त हुन्छ। अाँ, फजत
सलाः शबना कारर् बसेर पढ्नुमा सलाः
हुाँदन
ै ककनभने कयाम सलाः को रुक्न हो र
शबना कारर् जानी बुझी रुक्न
छोडनुले सलाः भंग हुन्छ।
·
हरे क अजान र ईकामतको
बीचमा 2 रकअत पढ्नु सुन्नत हो।

·
जायज छ।

छु टेको सुन्नतलाई कजा गनुत

·
उि सुन्नतहरु घरमा पढ्नु
उत्तम छ तर फजत अशनवायत रुपमा
मशस्जदमै जमातसाँग पढ्नु पछत।
·
2) तशहय्यतुल-मशस्जदः
मशस्जदमा आउाँ दा 2 रकअत सुन्नत न
पढु न्जेल बस्नु शमल्दैन यसथत मशस्जदमा
शछदात 2 रकअत पढ्नै पछत। 3 शनषे
समय बाहेक कदनरातको जुन सुकै समय
होस् 2 रकअत पढ्नै पछत। यसै सुन्नतलाई
तशहय्यतुल मशस्जद भशनन्छ।

·
3) तशहय्यतुल-वुजूः वुजू
पशछ 2 रकअत पढ्नु सुन्नत हो चाहे कदन
र रातको जुन सुकै समय ककन न होस्।
·
4) तहज्जुद वा तरावीहः
तहज्जुद, कयामूललैल वा तरावीह चाहहं
रात्रीको सलाः हो। र एउटै सलाःको
शवशभन्न नाम हो।
·
रातमा ईिा पशछ 2,2 गरी
8 रकअत तहज्जुद पढ्नु सुन्नत हो।
·
शवत्र लगायत 11
वा रकअत भन्दा बढी नपढनु नै श्रेष्ट
छ।13

·
रसूल सल्लल्लाहु अलैशह
वसल्लम रात्रीमा शवत्र लगायत सघैं 11
रकअत सलाः पढ्नु हु्न्थे।
·
फज्रको अजान भन्दा के ही
शछन पशहलोसम्म तहज्जुदको समय छ।
·
तहज्जुद पढ्ने शनयत छ भने
ईिाको सुन्नत पशछ शवत्र न पढीकन सुत्नुस
र मात्र तहज्जुद पशछ शवत्र पढ्नुस ककनभने
एक रातमा 2 शवत्र जायज छैन। यकद
आाँखा खुलेन तापशन पुण्य प्राप्त हुनेछ।
·
5) सलातुल-शवत्रः सब
भन्दा लास्टमा शवत्रको सलाःपढ्नु पछत।
ईिा पशछ तहज्जुद पढ्ने शनयत छैन भने त

सुतनु भन्दा पशहले नै शवत्र पढ्नु पछत / छ
भने अशन्तममा शवत्र पढ्नु पछत।
·
शवत्र कम्तीमा 1 र बढीमा
11 रकअतसम्म प्रमाशर्त छ। आज प्रिस्त
मान्छेहरु 3 / र 1 रकअतमाशथ नै अमल
गछतन् । यसथत 3 र 1 रकअत शवत्रको
तररका प्रस्तुत गदतछू।
·
शवत्र 3 रकअत पढ्नु छ भने
2 तररका होः
·
पशहलो तररका 2 सलामले
अथवा आम सुन्नत सरह 2 रकअत पढ्नुस
तिहहुद र दुआ पशछ सलाम फनुतहोस् र
पूनः 1 रकअत सलाः पढ्नुस रकू अ पूवत वा
पश्चात शवत्रको दुआ पढ्नुस।

·
दोस्रो तररका एउटै
सलामले अथवा 2 रकअत पशछ
तिहहुदमा मशग्रब जस्तै नबसीकन लेस्रो
रकअतको लाशग ठाडै उभनुस र रुकु अ पूवत
वा पशछ शवत्रको दुआ पढ्नुस्।
·
शवत्रको दुआः 1अल्लाहुम्मह्देनी फीमन हदैत व आफे नी
फीमन आफै त व त वल्लनी फीमन
तवल्लैत व बाररकली फीमा आतैत वे के नी
िरत माकजैत फइन्नक तक्जी वला युकजा
अलैक इन्नह लायजुल्लो मन वालैत वला
यशयज्जो मन् आदैत तबाकत त रब्बना व
तआलैत।
·
2- अल्लाहुम्म इन्नी अऊजो
बेरेजाक शमन् सख तेक वबे मोआफा तेक

शमन् उकू ब तेक व अऊजोबेक शमन्क ला
ओह्सी सनाअन् अलैक अन्त कमा अस्नैत
अना नफशसक।
·
शवत्र को पशहलो रकअतमा
सब्बेशहस्मे रब्बेकलआला, दोस्रोमा
काफे रुन र तेस्रोमा इखलास (कु ल
होवल्लाहो अहद) पढ्नु सुन्नत हो।
·
शवत्रमा सलाम पश्चात
सुबहानलमलेककल् कु द्दुस 3 चोरट र
अशन्तम पल्ट अशल ठू लो स्वरले (रशब्बल
मलाएकते वरुहत) भन्नु पछत।
·
आम नफ्ल, तहज्जुद र शवत्र
घरमा पढ्नु नै श्रेष्ठ र अफजल हो।

·
तरावीह रमजानमा
मशस्जदमा जमातसाँग पढ्नु श्रेष्ट हो।
·
यात्रामा पशन फज्र र शवत्र
सुन्नतलाई पढ्नु पछत।
·
6 सलातुज्जोहाः
सलातुलज्जोहा पशन महत्वपूर्त सुन्नत हो।
यसैलाई इिराक, चाश्त तथा सलातुल –
अव्वाबीन पशन भशनन्छ।
·
कम्तीमा 2 रकअत र
बढीमा 8 रकअत पढ्नु प्रमाशर्त छ।
·
सूयोदयको 20 शमनेट
पशछदेशख आरम्भ हुन्छ र जोहर भन्दा
अशल पूवतसम्म बाकी रहन्छ।

·
7) सलातुल-इशस्तखारः
जब मान्छे कु नै कायत गनत चाहन्छ तर उ
परबन्दमा पछत कक गरुं वा नगरुं दो ारीमा
पनत जान्छ यस्तो शस्थशतमा सलातुलइसतेखारः पढ्नु वै गररएको छः
यसको तररका के छ भने
ैयतता पूवतक शनकै सुन्दर तररकाले शभत्र
रदयबाट आम सलाः सरह 2 रकअत
सुन्नत पढ् पछत।
·

·
सलाःपशछ इसतेखारः को
दुआः(अल्लाहुम्म इन्नी अस्तखीरो क बे
इलमेक व असतकदेरोक बेकुदरतेक व अस्
अलोक शमन फजले कल अजीम फइन्नक
तककदर वला अककदर व तालम अन्न
हाजल् अम्र (यहााँ कामको नाउाँ शलनुस्)

खैरुन् ली फी दीनी व मआिी व आके बते
अमरी फकदूरहो ली व यशस्सरहो ली सुम्म
बा ररकली फीह व इन कु न्त तालम अन्न
हाजल अमर (यहााँ कामको नाउाँ शलनुस्)
िरुत न ली फी दीनी व मआिी व आके बते
अमरी फसररफ्हो अन्नी वसररशफ्न अन्हो
वकदूर शलयल खैर हैसो कान सुम्म रज्जेनी
बेशह) पढ्नु पछत।
· सलाःपशछ अल्लाह आफ्नो कपाले उस्को
ह्दयमा लाभदायक कायत हाशलकदने छ वा
बुराइबाट जोगाई कदनेछ।
· एक चोरटमा भएन भने पूनः पढ्न
सककन्छ।
· 5 शनषे समयहरुः

· 1- ठ्ाक्कै सूयोदय हुने बेला।
· 2-ठ्ाक्कै सूयातस्त हुने बेला।
· 3-ठ्ाक्कै सूयत टाउकोमाशथ हुने बेला।
· 4-अस्र पशछ सूयोदय नहुन्जेल।
· 5-फज्र पशछ सूयोदय नहुन्जेल।
·
उि 5 समयमा आम सलाः
र नफ्ल आकद पढ्नु शनषे गररएको छ तर
छु टेको फज्र र अस्र , कारर्को सलाः वुजू
र मशस्जदको सलामको सलाः पढ्नु जायज
छ।
·
हरम अथवा मक्कामा सबै
समयमा सलाः र तवाफ गनुत हजुरबाट

प्रमाशर्त छ त्यहााँ शनषे समयको हुकु म
लागु हुने छैन।
जुमाको सलाः
·
अल्लाहले जुमुअः
िुक्रवारलाई साप्ताशहक पवत ोशषत गरे को
छ।
·
जुमाका सुन्नतहरुः स्नान
गनुत, िरीरका कपाल, नङ्ग सफा गनुत,
नयााँ लुगा लगाउनु, सेन्ट मल्नु, मशस्जदमा
पशहलो जानु, सूर कहफको पाठ गनुत,
हजुरमाशथ बढी सलाम पठाउनु सुन्नत हो।
·
जुमाको सलाः प्रत्येक
मुशस्लममाशथ अशनवायत छ।

·
मात्र यात्री , मशहला ,
नाबाशलग र गुलाम (दास) माशथ अशनवायत
छैन। तर उनीहरुले जुमा पढ्यो भने जोहर
बढ्नु पदैन।
·
जुमाको फजत सलाः 2
रकअत हो। पशहलो रकअतमा फाशतहा
पशछ सब्ब शहस्से रब्बेकल् आला र
दोस्रोमा गाशिया पढ्नु सुन्नत हो।
·
सलाः भन्दा पूवत शन ातररत
सुन्नत तोककएको छैन आफ्नो सरलता
अनुसार 2,4,6,8 वा बढी पढ्नुस तर
कम्तीमा 2 पढ्नु पछत।
·
सलाः पश्चात मशस्जदमै 4
वा घरमा 2 रकअत सुन्नत पढ्नु पछत।

·
सलाः पूवत अरबी भाषामा
खुतबा कदनु सुन्नत छ वा आम जन्ताले
बुझेको स्थानीय भाषामा 2 खुतबा कदनु
जायज छ।
·
ईमामले शमम्बरमाशथ बस्यो
भने अजान कदनु पछत। अजान पशछ शनकै
ध्यानले ईमामको खुत्बा सुन्नु पछत।
कु राकानी गनुत र 2 तशहय्यतुल – मशस्जद
भन्दा बढी पढ्नु शमल्दैन बरु खुत्बा सुन्नु
पछत।
· सफमा (पंककतमा) बसेको मान्छेलाई
कु दी नाशघ अगाशड जानु मनाशह छ।
· 1 रकअत सलाः छु टेमा मात्र 1 रकअत
नै पूरा गनुत पछत।

· पूरै जुमा छु ट्यो वा मात्र तिहहुद शमल्यो
भने जोहरको 4 रकअत सलाः पढ्नु पछत।
· जुमाको कदन वार्षतक पवत प्यो भने ईमाम
र जनता सबैलाई जुमा र जोहरको
सलाःमा एशख्तयार छ। यकद कु नै अको
ईमाम छैन भने त ईमामले जोहर पढ्नु
शमल्दैन बरु उस्ले जुमा नै पढाउनु पछत।
· जुमाको कदनमा सौम र रातमा शविेष
इबादत प्रमाशर्त छैन।
रोगीको सलाः
· शप्रय पाठक! सलाः चाहहं रोगी नरोगी,
यात्रु गैरयात्रु हरे कमाशथ अशनवायत छ। अाँ
रोगीलाई तहारत तथा सलाःको तररकामा

के ही शविेष सरलता र छु ट कदएको छ जो
तल प्रस्तुत छः
· तहारत (चोखो हुनु)
· रोगीले पशन पानीले बुजू गुसुल र
फोहरलाई दूर गनुत पछत।
· पानी हाशनकारक भएमा तयम्मुमले
सलाः पढ्नु जायज छ।
· आफै वुजू गनत न सके मा अको मान्छेले
वुजू गरायो भने पुग्छ।
· वुजूको अंगमा घाव, खरटरा पट्टी आकद छ
भने त्यसलाई ुनु वा खोल्नु पदैन मात्र
हातले मसह गनुत पयातप्त छ।
सलाःको तररकाः

· रोगीले पशन उभेर सलाः पढ्नु पछत।उभने
तागत छैन भने लौरो, कसीको सहाराले
टेक लगाई सलाः पढ्न सक्छ।
· सज्दामा रुकू अ भन्दा अशल बढी टाउको
झुकाउनु पछत।
· यो पशन असंभव छ भने बसेर सलाः
पढ्नु जायज छ।
· बसेर पशन पढ्न सक्दैन त ककबलातफत
खुट्टा गरी सुतेर पढ्नु पछत।
· यो पशन असंभव छ भने मात्र टाउको ,
आाँखा वा कदलको ईिाराले सरलता
अनुसार सलाः पढ्नु पछत तर सलाः छाड्नु
जायज छैन।

· रोगीको वुजू वा तयम्मुम भंग भएको
छैन भने त एकै वुजूले 1 भन्दा बढी सलाः
पढ्नु जायज छ।
· रोगी हरे क सलाः समयमा पढ्न सक्दैन
भने उस्को लाशग जम्मा अथवा (2
सलाःलाई एकै समयमा पढ्नु)। र कस्र (4
रकअतको सलाःलाई मात्र 2
रक् अत पढ्नु) दुवै कु रा जायज छ।
· रोगी शवदेिमा उपचाराथत छ भने उस्को
लाशग कस्र जायज छ चाहे जशत कदन
बसोस्।
· सलाःल रोगीलाई ैयत प्राप्त हुन्छ र चाडै
शनको हुने संभावना छ।
यात्रुको सलाः

·
यात्रामा पशन सलाः पढ्नु
पछत तर इस्लामले यात्रीलाई पशन रोगी र
यौद्ध जस्तै सरलता ददंदै कस्र र जम्माको
छु ट कदएको छ।
·
कस्रः कस्र (कमी) भनेको 4
रकअत सलाः (जोहर, अस्र र ईिा) लाई
मात्र 2 रकअत पढ्नु हो। मशग्रब र फज्रमा
कस्र हुाँदन
ै ।
·
यात्रामा सलाः कस्र गरी
पढ्नु नै उत्तम हो।
·
कस्रको मसाफतः 9 माइल
वा 80 कक शम. दूरी यात्रा गछत वा यशत
दूरको यात्र गछत जसलाई उफत मा यात्रा

(सफर) भशनन्छ भने यात्रीले सलाः कस्र
गनुत वै र जायज छ।
·
3 कदने यात्राको शनयत छ
भने सलाः कस्र गनुत जायज छ।
·
3 कदन भन्दा बढी यात्राको
शनयत छ भने 3 कदन सम्म सलाः कस्र
गनुतस र चौथो कदनले पूरै पढ्नु पछत।
·
तर कशत कदनसम्म बास
बस्न पछत 1 कदन वा 2 कदन थाहा नभएमा
कस्र गनुतस चाहे 1 मशहना बसोस् वा बढी।
·
यात्री यकद स्थानीय
ईमामको पछाशड सलाः पढ्छ भने उस्ले
पशन पूरै सलाः पढ्नु पछत ककनभने
ईमामको अनुकरर् अशनवायत छ।

·
यसको शवपरीत स्थानीय
मान्छेले यात्रुको पछाशड सलाः पढ्छ भने
ईमामले त कस्र गछत र सलाम पिचात
स्थानीय मान्छेले न पढेका 2 रकअत पूरा
गनुत पछत।
·
सफरमा जमात (2 वा 2
भन्दा अश क मान्छे) छ भने अजान र
ईकामत कदनु पछत।
·
सफरमा फज्र र शवत्र बाहेक
सोनन् राशतबः पढ्नु पदैन।
·
अाँ, तशहय्यतुल मशस्जद,
नफ्ल र तहज्जुद आकद पढ्नु जायज छ।
·
यो नै हजुरको तररका हो।
उहााँको अनुसरर् नै समस्त प्रकारका

सफलताको सााँचो रहेछ र वहााँको
शवरो मा पथ भ्रस्टता।
·
जम्माः भनेको 2 सलाः
(जोहर र अस्र वा मशग्रब र ईिा) लाई एकै
समयमा पढ्नु हो।
·
कु न अवस्थामा जम्मा गने?
यात्र, अशवरल वषात, सख्त शचसो, वा आाँ ी
,ित्रुको भय र सख्त रोगको कारर्ले 2
सलाः जोहर र अस्र वा मशग्रब र ईिाशबच
जम्मा गनुत जायज छ।
·
जम्मा गदात एक अजान र 2
ईकामत भन्नु पछत।
·

जम्माका 2 तररका छन्।

·
1- जम्मा तकदीमः जोहरकै
समयमा अस्र र मशग्रबकै समयमा
ईिालाई 1 अजान र 2ईकामतले
पढ्नुलाई जम्मात तकदीम भशनन्छ।
·
2-जम्मा ताखीर पशहलेको
शवपरीत जोहरलाई अस्रको समयमा र
मशग्रबलाई ईिाको समयमा पशहलो मशग्रब
अशन ईिा एकै अजान र 2 ईकामतले
पढ्नुलाई जम्मा ताखीर भशनन्छ।
·
वषातमा जम्मको उदाहरर्ः
अशवरल वषातमा जहााँ मशस्जदसम्म आउनु
शनकै गाहो हुन्छ यस्तो शस्थशतमा पशहलो
जोहर 4 पढी र सलाम पशछ पूनः ईकामत
भनी अस्र वा पशहलो मशग्रब र ईकामत
भशन ईिा पढ्नु जायज छ।

·
सलातुल-खौफको तररकाः
रर्-क्षेत्रमा ईमामले 2 जमात बनाउाँ छ 1
जमातले सूरक्षा गछत अशन अकोले
ईमामसाँग 1 रकअत सलाः पढ्छन् 1
रक् अत पशछ यो जमात चाहहं आफै दोस्रो
रकअत पूरा गरी सलाम फे छत र सूरक्षाको
लाशग माशथ जान्छ त्यशतन्जेल ईमाम उभेर
अको जमातको प्रतीक्षा गछत। न पढेको
दोस्रो जमात चाहहं ईमामसाँग 1 रकअत
पढ्छ अशन दोस्रो रक् अत आफै पूरा गनुत
पछत त्यशतन्जेन ईमाम तिहहुदमा बसी
प्रखी रहन्छ अशन शतनीहरुको जब दोस्रो
रकअत पूरा हुन्छ भने एमासाँग सलाम
फे छत।
ईद र पवतको सलाः

·
अल्लाह तआलाले
मुशस्लमहरुका लाशग वार्षतक 2 ईदः ईदुलकफत्र र ईदुल-अज्हा (रमजान र कु बातनी
पवत) तोक्न भएको छ।
·
ईदको शबहान स्नान गनुत,
नयााँ लुगा पशहरनु, ईदुल-कफत्रमा सलाः
पूवत बेजोड खजुर खानु, पैदल जानु पुरुष,
मशहला सबै बाशहर ईद स्थलमा सलाः
पढ्नु अको बाटोबाट कफतात हुनु, पुरुषले
ठू लो स्वरमा तक्बीर (अल्लाहो अक्बर ,
अल्लहो अक्बर लाईलाह ईल्लल् ला ,
वल्लाहु अक्बर , अल्लाहु अक्बर व
शलल्लाशहल् हमद्) भन्नु, ऋतुमशतले पशन
ईदगाह जानु तर सलाः न पढी मात्र
दुआमा सामेल हुनु, एक अकातलाई ईदको

ब ाई (तकब्बलल्लाहो शमन्न व शमन्क)
भन्नु अथातत अल्लाह मेरो र तपाईको
सत्कमतलाई स्वीकार गरोस्, सलाः पशछ
एक अकातलाई बोलाई खाना खुवाउनु
मुस्तहब (श्रेष्ठ ) हो।
सलाःको शवश ः
1.सूयोदयको आ ा घन्टा पशछ ईदको
सलाःको समय आरम्भ हुन्छ र जोहर
भन्दा आ ा घन्टा पशहले सम्म बााँकी
रहन्छ।
2.ईदको सलाः मात्र 2 रकअत हो। अजान
र ईकामत कदनु पदैन।
3.पशहलो रकअतमा तक्बीरे तहरीमःको
अशतररि 6 तक्बीर

4.तथा दोस्रोमा 5 तक्बीर बढी भन्नु पछत।
5.अलहम्दो पश्चात पशहलो रकअतमा
सब्बेशहस्मे रब्बेकल आला।
6.तथा दोस्रो रकअतमा सूरःगाशिया पढ्नु
सुन्नत हो।
7.सलाःपशछ शबना शमम्बर प्रवचन कदनु
तथा सुन्नु सुन्नत हो।
8.सलाःभन्दा पशहलो वा पशछ सुन्नत वा
नफ्ल प्रमाशर्त छैन।
9.ईदुल-अजहामा सामथ्यत मान्छेमाशथ
सलाःपश्चात दााँतको बाख्रा काट्नु, वा
गाई, ऊाँटमा 7 जना सामेल भई कु बातनी
गनुत पछत।

10.सलाःपूवतको कु बातनी अस्वीकत छ।
पूनः सलाःपशछ गनुत पछत।
इसशतस्काको सलाः
·
सुख्खा परे मा अथवा वषात
नभएमा वषात तलब गररने सलाःलाई
सलातुल-इशस्तस्का वा इशस्तस्काको सलाः
भशनन्छ।
·
रसूल सल्लल्लाहु अलैशह व
सल्लम सुख्खा परे मा वषातको लाशग
बाशहर मैदानमा गई सलातुल-इशस्तस्का
पढ्नु हुन्थे र अल्लाह तआला समक्ष नम्रता
पूवतक उस्को महान्ताको वर्तन गदै वषातको
शबन्ती र दुआ गनुत हुन्थे। उहााँका सदाचार

अनुयायीहरुले पशन आजसम्म उस्तै गदै
आएका छन्।
·
तररकाः पवत जस्तै 2 रकअत
सलाः शबना अजान र ईकामतको बाशहर
मैदानमा गई पढ्नु पछत।
·
सलाः पशछ ईमामले
शमम्बरमाशथ उभेर खुतबा कदन्छ अशन
अल्लाह तआलाको बढी रुपमा स्तुती र
गुर्गानको व्याख्या गछत।
·
फे रर दुवै हातलाई उल्टो
अथवा छाला माशथ र हतके ला तल गरी
कााँ ासम्म उठाई वषातको शनशमत्त एकदम
नम्रताले रुई दुआ गछत ईमामले ककब्लातफत
मुख र मान्छेतफत शपठ्ु गरी रुएर वषातको

दुआः (अल्लाहुम्म अस्के ना, अल्लाहुम्म
अस्के ना,अल्लाहुम्म अस्के ना, अल्लाहुम
अस्के ना गैसन, मोगीसन, मरीयन,
मरीअन, ना फे अन गैर जार्रत न, आजेलन
गैर आशजल) पढ्नु पछत।
·
फे ररच्यादर उलट्नु पछत
अथवा तलको बाशहर र दााँया कााँ ामाशथ
राखेको च्यादर बााँया कााँ ामाशथ र बााँया
कााँ ामाशथ राखेको च्यादर दायााँ
कााँ ामाशथ राखनु पछत।
·
ईमाम सज्तै मुिदीले पशन
दुआ तथा च्यादर उलट्नु पछत।
·
अल्लाह अआला भने सलाः
पशछ अवश्य वषात हुने छ।

ग्रहर्को सलाः
·
कशहले काहहं सूयत वा
चन्रमामा ग्रहर् लाग्छ अथवा प्रकाि पूर्त
रुपमा वा के ही अंिमा खत्तम हुन थाल्छ
यस्तो अवस्थामा सलातुल-कु सूफ (ग्रहर्को
सलाः) पढ्नु बै गररएको छ।
·
सूयत वा चन्रमा ग्रहर् लाग्नु
अल्लाहको शनिानी तथा संकेतमध्ये एउटा
संकेत हो।
·
कसैको मत्यु वा जीवनसाँग
यसको के ही सम्बन् छैन।
·
यसदुरा अल्लाह तआला
आफ्नो सेवक , भि तथा बन्दालाई अवज्ञा
तथा कु कमतबाट डराउनु हुन्छ।

सलाःको तररकाः
1.सलाःभन्दा पशहलो मान्छेलाई
मशस्जदमा जम्मा गनुत पछत।
2.अशत लामो 2 रकअत सलाः पढ्नु पछत।
3.प्रत्येक रकअतमा 2 कयाम, 2 रुकू अ र
2 ,सज्दा गनुत पछत।
4.अथवा फाशतहा पश्चात ईमाम ठू लो
स्वरमा कु नै लामो सूरहको पाठ (कयाम)
गछत फे रर अशत लामो रुकू अ गछत फे रर कौम
(समेअल्लाहो लेमन ह मे दह, रब्बना व
लकलहम्द) भन्छ। (रुकू अ र कौम पशछ
सज्दा न गरीकन पूनः कयाम गनुत पछत।)
5.फे रर फाशतहा र पशहलो भन्दा अशल कम
लामो कयाम र रुकू अ गनुत पछत र रुकू अ

पश्चात 2 सज्दा गनुत पछत। यो एक रकअत
भयो यस्तै दोस्रो रकअतको कयाम, रुकू अ,
कौमा फे रर कयाम, रकू अ, सज्दा पशहले
भन्दा अशल कम लामो हुने छ।
6.सलाःपशछ ईमामले जनतआलाई उपदेि
कदनु सत्कमततफत शनम्तो कदनु र कु कमतबाट
वशन्चत रहनु सम्बन् ी खुतबा कदनु सुन्न्त
छ। यो मुदात सुन्न्तलाई शजन्दा गनुत हाम्रो
दाशयत्व हो।
जनाजाको सलाः
·
एक मशस्लमका
अको मुशस्लममाशथ जुन हक र अश कार
इस्लामले तोके को छ। तीमध्ये रोगीलाई
हेरचाह गनुत, मुदातको अशन्तम संसकार,

कफन दफन गनुत र सलाः पढ्नु हो जस्लाई
सलातुल जनाजा भशनन्छ जो प्रस्तुत छः
·
रोगीलाई हस्पताल वा
घरमा भेंट गने जााँदा हौसला कदनु पछत।
·
1) अस्ल लुल्ला हलअजीम, रब्बल-अितल-अजीम यैयश्फी क ,
वा
·
2)ला बा स तहूर इन्िा
अल्लाह। वा तलको दुआ पढ्नु पछत।
·
3) िफाकल्लाह (अल्लाह
तपाईलाई चाडै शनको पारोस)
जनाजाको तररकाः

·
जनाजाको सलाःमा 4
तकबीर (अल्लाहो अकबर) भन्नु पछत।
·
पशहलो तक्बीरमा अउजो
शबल्ला, शबशस्मल्लाह सूरह फातेहा।
·
दोस्रो तक्बीरमा दरुदः
अल्लाहुम्म सल्ले अला मुहम्मद...।
·
तेस्रो तक्बीरमा मुदातको
लाशग दुआः 1) अल्लाह हुम्मशग्रफले
हैय्येना व मैय्येतेना व िाहेदन
े ाव
गाएबेना व सगीरे ना व कबीरे ना व ज
करे ना व उनसाना , अल्लाहुम्म मन अह्यैय
तहू शमन्ना फअह्येही अलल्इस्लाम व मन
तवफ्पैतहू शमन्ना फतव फ्फ हु अलल्ईमान

अल्लाहुम्म ला तहररमान अजर हु वला
तुशजल्लना बादहु।
·
2) अल्लाहुममशग्फलतहु
वहतम्हु शमन्ना व आफे ही वाफु अन्हु व
अककम नुजु लहु व वशस्स मुदखलहु
वशग्सलहु शबलमाए वस्सलजे बलबदे व
नक्के ही शमनल खताया कमा योनक्कस्सौबुल
अबयजो शमन्नद दनसे वशब्दल हु दारन
खैरन शमन दारे ही व अदशखलहुल जन्नतः
व अईजहु शमन अजाशबल कब्रे व शमन
अजाशबन्नार) पढ्नु पछत।
·
फे नुत पछत।

चौथो तक्बीर पशछ सलाम

·
सलाः पूरा भयो अब
मुदातलाई कबरमा दफन गनोस्।
तौहीद र शिकत
·
तौहीदः भनेको अल्लाहको
उपासना, उसको उलुशहयत, रुबुबीयत र
अस्मा व शसफातमा अरुलाई साझी न ठान्नु
हो।
·
मान्छेले मात्र एउटै
अल्लाहलाई पूजा गनुत पछत। शबरामी
भएमा शनको पाने िशि , सन्तान कदने
योग्यता. माने शजलाउने चमत्कार सबै
मात्र अल्लाह तआलाको लाशग नै खास
गनुत पछत।

·
अल्लाह बाहेक आज जशत
भगवान, मूर्तत , देवी देवता, राम सीता,
जीसेस आकद छन् भने सबैलाई शमथ्या र
असत्य पूज्य मान्नु पछत।
·
अतःइबादतका सम्पूर्त
ककशममहरु मात्र अल्लाह तआलाका लाशग
नै खास गनुत पछत।
·
शिकत ः तौहीद (एके श्वरवाद)
को शवपरीत शिकत (बहुदैववाद) हो। अथवा
1 भन्दा बढी भगवानलाई जूजा उपासना
गनुत नै शिकत हो।
·
शिकत संसारका सबै भन्दा
ठू लो तथा घशर्त पाप हो।

·
अल्लाह चोही, डाका,
बलात्कारलाई क्षमा प्रदान गनत सक्छ। तर
शिकत लाई कदाशप माफ गनुत हुन्न। शिकत 2
प्रकारका छन्।
·
1-ठू लो शिकत ः गैरुल्ला
(अल्लाहबाहेक) लाई दुःख कष्टमा गुहानुत
देवी देवता, शचहानको नाममा भाकल,
नजराना र बाख्रा काट्नु, कबरको तवाफ
गनुत, इस्लाम अनुसार फै सला न गनुत आकद
ठू लो शिकत हो यो गनातले मान्छे
इस्लामबाट खाररज भइहाल्छ।
·
2) सानो शिकत ः (ररया)
अकोलाई देखाउने वा प्रसन्न गने शनयतले
कु नै प्रकारको ईबादत जस्तै सलाः आकद
पढ्नु , अल्लाह बाहेक अरुको नाममा

कसम खानु जस्तै मााँ वा दुगात महारानीको
कसम, तपाई नै मेरो देवता, वा तपाई र
अल्लाह जे चाहोस् जस्तो िब्द भन्नु सबै
सानो शिकत हो जो ठू लो शिकत सम्म पुयातउने
सा न र ठू लो पाप हो। यसबाट पशन दूर
रहनु एक्दम अशनवायत छ।
·
अाँ ( अल्लाह जे चाहोस्
फे रर तपाई) जस्तो िब्द भन्न सककन्छ।
इबादत र शबदअत
1.इस्लामले इबादत तथा उपासनाको
लाशग एउटा शनयम बनाएको छ। शनयम
शभत्र रही इबादत गररयो भने त्यो स्वीकत
हुन्छ नत्र अस्वकत अथवा शबदअतको
सूशचमा पनत जान्छ।

2. 3 ितत वा शनयम नहुन्जेल इबादत
स्वीकार हुाँदन
ै ः
1-मुशस्लम हुनुः अथवा कु नै गैरमुशस्लम ,
शहन्दू, यहूदी, कक्रस्तान आकदको इबादत र
पूजा उपासना स्वीकार हुाँदन
ै ।
2-इखलासः इबादत र पूजा उपासनालाई
मात्र अल्लाहको लाशग खास गनुत। त्यो
इबादतमा अल्लाह बाहेक कु नै अरु देवी
देवता, दूतलाई साझीदार न ठान्नु नत्र त्यो
इबादत नै शिकत भइहाल्छ जो सब भन्दा
ठू लो पाप हो।
3-अनुकरर्ः अथवा हजुरको पूर्त अनुसरर्
गनुत। उहााँले इबादतका जुन तररका र
शनयम तोक्नु भएको छ त्यसै अनुसार गनुत

पछत त्यो पररश देशख बढी आफ्नो मनले
गनुत नै शबदअत हो।
4-शबदअतःअरबीमा इबादतलाई तौककफी
भशनन्छ। अथवा त्यसका सबै तररका र
शनयमहरु कु आतन तथा हदीसले नै प्रमाशर्त
छन् अब त्यसमा आफ्नो मनले नयााँ
इबादत आशवषकार गनुत वा इबादतका
नयााँ तररकाहरु शनमातर् गनुत जो कु आतन र
हदीसले प्रमाशर्त छैन त्यो नै शबदअत र
कु ल्लम खुल्ला पथभ्रषटता हो।
5-उदाहरर्ः 1 –फज्रको सलाः हजुरले 2
रकअत पढ्नुभयो यकद कोही सवाबको
शनयतले 3 वा बढी रकअत पढ्छ वा सज्दा
र रुकू अ आदी बढी गछत भने त्यो नै
शबदअत र पथभ्रष्टता हो।

2-रसूल सल्लल्लाहो अलैशह व सल्लमको
जन्म कदन मनाउनु।
3-सलाःमा मुखले शनयत गनुत जो आज
के ही मान्छेहरु गछतन्।
उि कायत वा उस्तै कायत गनुत शबदअत हो
जो पूरै पथभ्रष्टता नरक मा जाने कारर्
हो। जसबाट बचनु अशनवायत हो।
इस्लामबाट खाररज गने कु राहरु
(नवाककजे इस्लाम)
शप्रय भाई! यहााँ कही यस्ता पशन कायतहरु
छन् जो मुशस्लमलाई पशन इस्लामबाट
खाररज गरर कदन्छन् जो फाइदाको लाशग
तल प्रस्तुत छन्। यसथत इस्लामलाई

जोगाउने हेतु त्यस्ता सबै काम र कु राबाट
बच्नु पछत।
1.शिकत गनुत।
2.अल्लाह र आफ्नो बीचमा नबी, दैवी
देवतालाई सा न ठान्नु।
3.गैरमुशस्लम वा मुशश्रक काकफर न ठान्नु।
4.इस्लाम बाहेक अरु मत वा कानुनलाई
नै पररपूर्त ठान्नु।
5.इस्लामी कानुन सबै युगको लाशग
अयोग्य छ भन्नु।
6.इस्लामी कानूनले नै मुशस्लम आज
दुशनयााँमा सबै भन्दा पशछ हो।

7.इस्लामी शनयम, तररका सलाः दाह्री ,
स्वगत आकदसाँग ठट्टा गनुत।
8.इस्लामको शवश शव ान तथा
कानूनलाई घर्ा गनुत।
9.चोरलाई हात काट्नु, व्यशवचारीलाई
कोडाले शपट्नु वा ढु ंगाले (रजम) कत्त गनुत,
जडयाहालाई कोडाले शपट्नु , हत्यारालाई
हत्या गनुत सबै इस्लाशमक सजाय
अत्याचार हो आकद भन्नु।
10.जादु शसक्नु, शसकाउनु वा जादुले पशत
पतनीमा ित्रुता पैदा गनुत।
11. मुशस्लमको शवरो मा गैरमुशस्लको
सहायता गनुत।

12.इस्लामबाहेक अरु मतलाई आत्मसात
गनुत।
13.इस्लामबाट शवमुखता गनुत वा
इस्लामी ताशलमलाइ न शसक्नु।
-उि कु राले मान्छे इस्लामबाट मुततद
(फतात) भइहाल्छ।
-मुततदको सजाय पशहलो उसलाई तौबा वा
प्रायशश्चच गराउनु पछत फे रर इस्लाममा
आयो भने त ार्मतक भाई नत्र हत्या गनुत
हो।
-अल्लाह तआला हामी सबैलाई यस्ता
कायतहरुबाट जोगाओस् अशन हाम्रो
इस्लामलाई सुदढ पारोस् भन्ने प्राथतना छ।
हराम कु राहरु

·
पाठक वन्द! अल्लाहले स्वस्थ
मूलुक र भर समाजको शनमातर्को लाशग
हाशनकारक तथा शवकत र हराम कु रालाई
अवै गरे का छ र यसको सेवनलाई ठू लो
पाप तोके को छ । जो तल प्रस्तुत छः
·
आमा बुवा ,पाररवाररक सदस्य,
शछमेकी र आफन्तलाई दुःख कदनु।
·
शनदोषमाशथ दोष लगाउनु,
उस्को शवरुप षडयन्त्र रचनु।
·
अत्याचारीलाई सयहोग
पुयातउनु, झुटो साक्षी कदनु वा झुटो कु रा
बोल्नु, सााँचो कु रा लुकाउनु, ोका कदनु,
अकातको रहस्यलाई भन्डा फोड गनुत,
डाह,ईकयात गनुत चु्क्ली वा झगडा लगाउनु।

·
वाचा पूरा न गनुत, नासो र
सापटलाई सूरक्षा न गनुत, ऋर्लाई चुिी
न गनुत, हराम तरीकाले माल प्राप्त गनुत।
·
मत वा अल्लाहबाहेक दुगात
आकदको नाममा काटेको जनावरहरु खानु,
जम्मा गररएका रि सेवन गनुत।
·
अवै , निालु पदाथत, जाड.
मकदरा र लागु पदाथतहरु सेवन गनुत।
·
अवै जनावर सुाँगुर, कु कु र,
हहंसकजंतु, पंक्षीको मासु खानु।
·
कु कु र पाल्नु, गानाबाजाका
सामग्री प्रयोग गनुत, सुन चााँदीका भाडा
बततन प्रयोग गनु,त लोग्ने मान्छे सुन वा
रे िम प्रयोग गनुत।

·
सुद ब्याज खानु, घुस शलनु कदनु,
जुवा खेल्नु , बलात्कार, व्यशभचार,
होमसेक्स, हस्तमैथुन गनुत, कदसाबाटोमा
सहवास गनुत।
·
घमण्ड गनुत , दुबतल,टु हुरो ,
शव वा र जनावरमाशथ अत्याचार गनुत,
फजुल खचत अथवा शबना आवश्यकता खचत
गनुत, आत्महत्या वा नाहक कसैको ज्यान
शलनु, वा गलत फै सला गनुत।
·
सलाः न पढ्नु, ज़कात (दान) न
कदनु, रमजानमा सौम (वतत) न बस्नु
इस्लामी तररका अनुसार जीवन व्यतीत न
गनु।त

·
अरु घमतका शचन्ह क्रोस, जनोइ
घााँटीमा लट्काउनु आकद।
इस्लाशमक व्यवहार
·
पाठक वन्द! इस्लाम चाहहं
प्राकशतक मत हो। तल के ही इस्लाशमक
व्यवहार प्रस्तुत छ जो स्वच्छ प्राकशतकसाँग
मेल खान्छः
·
शमस्वाक गनुतः शविेष गरी वुजू र
सलाःको आरम्भ, कु आतनको पाठकको
सुरुमा, शनन्राबाट व्युाँझे पशछ र घरमा
प्रवेि हुने बेला।
·
सुन्नतः खतना गनुत अथवा
हलंगमा बढेकोौो छालालाई काट्नु।

·
नाशभशमशन, काखको कपाल र
रौंलाई खौरनु, नङ्ग काट्नु। र 40 कदन
भन्दा बढी सफा नगररकन न राखनु।
·
पाल्नु।

जुाँगालाई सानो पानुत, र दाह्री

·

खुश्बु र ईत्तर प्रयोग गनुत।

·
कपालको इज्जत र तेल लगाई
राम्रो गनुत।
·
कपाल सेतो भए पशछ त्यसलाई
मेहदीले खैरो गनुत।
·
हरे क कायतको आरम्भमा
शबशस्मल्लाः भन्नु अथवा खानु, पीनु, सुतनु,
सवारी , साइकल, शवमानमाशथ चढ्नु, वुजू
गनुत, मशस्जदमा जानु, सम्भोग गनुत,

िौचालयमा जानु, बाख्रा काट्नु,आकदको
आरम्भमा शबशस्मल्लाः भन्नु।
·
खान पीन शसद्धए पशछ
अलहम्दो शलल्लाः भन्नु।
·
दायााँ हातले खान पीन र वुजू
गनुत, कपालमा काइयो गनुत कपाल खैरनुमा
गायााँतफत बाट आरम्भ गनुत सुन्नत र श्रेष्ट हो।
मशस्जद वा घरमा जााँदा पशहले दायााँ खुट्टा
हाल्नु फे रर सलाम गनुत।
·
यसको शवपरीत कदसाशपसाब
, नाक आकदको फोहर बायााँ हातले सफा
गनुत, िौचालयमा प्रवेि हुाँदा, मशस्जदबाट
बाशहर आउाँ दा, लुगा जुत्ता आकद फु काल्दा
देब्रे खुट्टादेशख फउकाल्नु।

·
हाई वा आछ्ुाँ आउने बेला
मुखमाशथ हात राखनु. आछयुाँ पशछ अल
हम्दो शलल्लाह भन्नु। सुन्नेवालाले यहतमो
कल्लाः भन्नु। पुनः तपाईले उसको
जवाफमा यहुदी कोमूललाह भन्नु।
·
मुशस्लमसाँग भेंट भएमा
मुस्कु राएर न झुकककन अस्सलामो अलैकुम
भन्नु वा उस्ले पशहलो सलाम गयो त
जवाफमा व अलैको मुस्सलामो व
रहमतुल्लाः भन्नु, सन्चो शवसन्चो सोघनु।
·
सलाम पशछ एक हालतले
मोसाफहा (हात शमलाउनु) गनु।त

·
काकफरलाई पशहलो सलाम न
गनुत यकद उस्ले सलाम गयो भने मात्र व
अलैक (शतमीमाशथ पशन) भन्नु।
·
खुसीको कु रा सनेमा अलहम्दो
शलल्लाः मा िा अल्लाह भन्नु।
·
दुघतटना भएमा, कु नै वस्तु
हराएमा , अचानक शबजुली गऐमा वा
मत्यु भएमा इन्ना शलल्लाहे व ईन्ना एलैहे
राजेऊन पढ्नु।
·
शबरामीलाई हेरचाह र भेंट गनुत,
लागत अनुसार मदत गनुत।
·
रोगीलाई भेंट गदात (ला बास
तुहुर इन्िा्अल्लाह) अल्ल्लाह तआलाले

तपाईलाई शनको पारोस् भनी समवेदना
प्रकट गनुत।
·
मत वा मुदातको (अशन्त संस्कार)
जनाजामा सामेल भई सलाः र उहााँको
पररवारको लाशग खाना तयार गनुत
गराउनु।
·
यात्री र पाहुनालाई शवदा गनत,
ईद, पवत, शववाह, छोराछोरीको जन्म
आकदको अवसरमा ब ाई कदनु।
·
अरुको घरमा जानु वा अरुको
कु नै वस्तु कलम, कापी, पानी आकद प्रयोग
गनुत भन्दा पशहले आज्ञा शलनु।
·
पाहुनालाई सत्कार, ठू लोलाई
इज्जत र स्यानोलाई माया गनुत।

·
गरीबगुरुवा, टु हुरो र शवध्वालाई
सहायता तथा माया गनुत।
·

गलती भएमा छमा चाहनु।

·
कसैले सहायता गयो भने उस्को
जवाफमा न्यवाद कदनु।
·
अल्लाहको नाम शलने वा भन्ने
बेला (अज्ज व जल) भन्नु ।
·
हजुरको नाम शलए वा सुनेमा
सल्लल्लाहु अलैशह व सल्लम भन्नु।
·
अश का (रसूल) सन्देष्टाको नाम
शलएमा अलैशहस्सलाम भन्नु।
पशवत्र कु रआन

1.
कु रआन अल्लाहको अशन्तम
वार्ी र ग्रन्थ हो जो अल्लाह तआला बाट
अक्षरिः अशन्तम दूत मुहम्मद सल्लल्लाहु
अलैशह वसल्लम माशथ 23 वषतको लामो
अवश मा बेला बेला आवश्यकता अनुसार
अवतररत भयो।
2.
कु रआनमा 30 पारा (खण्ड) र
जम्मा 114 सूरह (अध्याय) रहेका छन्।
3.
अल्हमदो चाहहं प्रथम र कु ल अउ
जु शब रशब्बन्नास अशन्तम सूरह हो।
4.
कु रआन मान्छेलाई सुमागततफत
मागतदितन गछत अशन मनुकयलाई
अन् यारोबाट प्रकाितफत डोयातउाँझ छ।

5.
कु रआन मनुकयलाई मनुकयको
गुलामीबाट जोगाई मात्र अल्लाह तआला
सवत िशिमानको बन्दना गने मागत दितन
गछत।
6.
कु रआन अमन, िाशन्त तथा
शमत्रताको पैगाम कदन्छ। खेदको कु रा के छ
कक आज इस्लाम ित्रु यसलाई आतंकवाद
र ित्रुताको मूल श्रोत ोशषत गरे को छ।
7.
कु रआन सुरशक्षत ग्रन्थ हो यसैले
कु आतनका हरे क िब्द , पाइ यहााँसम्म कक
शह्रस, कद त पशन आफनो यथावत रुपमा
बााँकी छ र कयामतको कदनसम्म बााँकी
रहने छ।

8.
कु रआनले आफू भन्दा पशहलेका
सबै ग्रन्थलाई मनसूख अथवा रद्द गरे को छ
यसथत यसै अशन्तम सशम्ब ान अनुसार
जीवन व्यतीत गनुतमा सफलता र मुशि
लुप्त छ।
9.
कु रआन मात्र मुशस्लम वा व्यशि
शविेषको लाशग होइन बरु पूरै संसारको
लाशग हो। जशत हक मुशस्लमको हो त्यशत्तकै
गैर मुशस्लमको पशन हो।
10. कु रआनको 1 िब्द पढ्नाले 10
पुण्य प्राप्त हुन्छ। कु आतनलाई जो पाठ गछत
भने कु रआन उसको लाशग शसफाररस
गनेछ।

सरलताको लाशग के ही साना सूरहःहरु
प्रस्तुत छन्।
1-सूरःफाशतहाः
शबशस्मल्लाशहरत हमाशनरत हीम(1) अलहम्दो
शलल्लाहे रशब्बबल आलमीन (2) अरत हमा
शनरत हीम(3)माशलके यौ शमद्दीन (4) ईय्या
क नाअबुद ु व ईय्याक नस्तईन (5) इहदे
नशस्सरातल् मुसत कीम (6) शसरातल्ल
जीन अनअमत अलै शहम गै ररल मगजूबे
अलैशहम व लज्जाल्लीन(7)
2-सूरःअस्रः वल् अस्रे (1) इन्नल्इन्सान
लफी खुस्र (2) इल्लल्ल जी न आमनु व
अमेलुस्सालेहाते व तवासौ शबल्हक्के ,
वतवा सौ शवस्सब्रे (3)

3-सूरःहुमजहः वै लुल्ले कु ल्ले हुमज
शतल्लोमजः (1) अल्लजी जमअ मालव्व
अद्ददह (2) यहसबो अन्न मालहु अखलदः
(3) कल्ला लयुम्बजन्न कफल
होतमः(4)वमाअदराक मल हो तमः
(5)नरुल्ला शहल मुकदः (6)अल्लती तत्तले
ओ अलल् अफएदः (7)इन्नहा अलै शहम
मुसदः (8) कफ अमकदम्मो मद्ददः(9)
4-सूरःफीलः अलम्तर कै फ फअल रब्बोक
बेअस्हाशबलफील(1) अ लम्यज् अल्
कै दहुम् कफ तज्लील (2) व असतल अलैशहम्
तैरन्अबाबील(3) तर मी शहम बेशहजा
रशतम् शमन्सीज्जील (4)फजअलहुम् क
अस्फीम्मा कू ल(5)

5-सूरःकु रै िः लेईलाफे कोरै ि
(1)ईलाफे शहम् रे हल तश्िेता ए वस्सैफ
(2) फल्याअबोदु रब्बहाजल्बैत (3)
अल्लजी अत्अमहुम् शमन्जु्अ व आमनहुम
शमन खौफ (4)
6- सूरः माउनः अरतैतल्लजी
योकज्जेबोशबद्दीन् (1) फजालेकल्ल जी
यदोअउल्यतीम (2) व ला यहुज्जो अला
तआशमशल्मस्कीन (3) फवै लुल
शलल्मोसल्लीन् (4) अल्लजीन हुम अन्
सलाते शहम् साहून (5) अल्लजीन हुम्
योराउन् (6) व यम्न ऊनल्ल मा उन्।(7)
7-सूरःकौसरः इन्ना आतैना कल्कौसर् (1)
फसल्ले ले रब्बेक वन हर (2) इन्न
िानेअक होवल्अबतर (3)।

8-सूरःकाफे रुनः कु ल् याअय्योहल् काफे रुन
(1) ला आअबोदो मा ताअबोदुन (2) व
ला अन्तुम् आबेदन
ू मा आअबुद (3) व ला
अना आबेदम्ु माअबत्तुम् (4) व ला अन्तुम्
आबेदन
ू मा आअबुद (5) लकु म् दीनोकु म्
व लेयदीन(6)।
9-सूरःनसरः इजा जाअ नसरुल्लाहे
वल्फत्हो (1) व र यैय्तन्ना स यद्खोलून
कफ दीशनल्लाहे अफ्वाजा (2) फसब्बेि्
बेहम्दे रब्बेक वस्तशग्फहो इन्नहुकान
तौव्वाबा(3)
10-सूरःमसदः तब्बत यदा अबी
लहशबव्वतब्ब् (1)मा अग्ना अन्हो मालोहु
वमा कसब् (2) सयस्लानारन् जातलहब्

(3) वमरअ तोहु हम्मालतल् हतब् (4)
कफजीदेहा हब्लुशम्मम्मसद् (5)
11-सूरःइख्लासः कु लहो वल्लाहो अहद्
(1) अल्लाह हुस्समद् (2) लम् यशलद् व
लम् यूलद् (3) व लमयकु ल्लहु कु फु वन्
अहद् (4)
12-सूरःफलकः कु ल् अ ऊजो बेरशब्बबल्
फलक् (1) शमन् िरे माखलक् (2)व शमन
िरे गासेककन् एजा वकब् (3) व शमन्
िर्रत न् नफ्फसाते कफल ओकद् (4) व मन्
िरे हासेकदन् एजा हसद् (5)
13-सूरःनासः कु ल अ ऊजो बेरशब्बबन्नास्
(1) मलेककन्नास् (2) एला शहन्नास् (3)
शमन् िर्रत ल वस्वाशसल् खन्नास्

(4)अल्लजी योवस्वेसो फी सोदूररन्नास
(5) शमनल् शजन्नते वन्नास्(6)
दैशनक दुआहरु
यहााँ के ही अजकार र दुआहरु प्रस्तुत छ्न्
जो हरे क मुशस्लमको लाशग शनकै महत्वपूर्त
छन् यसथत यसलाई दैशनक पढ्नु गएमा
मुशस्लम शनकै खालको दुःख , पीडा, जादु,
ताशन्त्रक र िैतानहरुको उपरव र
जालबाट सूरशक्षत बस्न सक्छ।
शबहानः 1) अल्लाहुम्म बेक अस्बहाना व
बेक अम्सैना व बेक नह्या व बेक नमूत व
एलैकन्नोिूर (सही शतर्मतजी 3।142)।

बेलुकामाः अल्लाहुम्म बेक अम्सैना व बेक
अस्बहना व बेक नह्या व बेक नमूत व
एलैकन्िूर। पढ्नु होस्।
आम समयमाः लाईलाह इल्लल्लाहो
वह्दुहु लािरीक लहु लहुल मूल् को व
लहुल् हमदो व हुव अला कु ल्ले िैइन्
कदीर। (बोखारी र मुशस्लम)
एक, दस वा 100 चोरट पढ्नाले शनकै
पुण्य प्राप्त हुन्छ अशन भूत , प्रेत तथा
िैतानको उपरवबाट बचने महत्वपूर्त तन्त्र
रहेछ।
§ "शबशस्मल्ला शहल्लजी लायजुरो मअ
इस्मेशह िैउन् कफल्अजे वला कफस्समा व
हुवस्समीउल् अलीम"

(जो शबहान तथा बेलुका 3-3 चोरट पढ्छ
भने उल्लाई कु नै पशन वस्तुले कष्ट पुयातउन
सक्दैन। (सही इब्ने माजा 2।332)।
§ "अ ऊ जो बे कले माशतल्ला शहत्ताम्माते
शमन िरे माखलक् "। (जो बेलुकामा 3
चोरट पढ्छ भने उल्लाई त्यस रात्रीको
महामारी कष्ठ पुयातउन सक्दैन। (अहमद
2।290)।
§ 1) कु ल् होवल्लाहो अहद्।
§ 2)कु ल् अ ऊजो बेरशब्बबल् फलक्
§ 3)कु ल अ ऊजो बे रशब्बबन्नास्। (जो
शबहान र बेलुका उि तीनौ कु ललाई 3-3
पटक पढ्छ भने उ भूत प्रेत र बोक्सीबाट
सुरशक्षत रहने छ।

§ अस् तग्फे रुल्लाह व अतूबो एलैह"
(100 चोरट)
§ सुबहानल्लाहे व बे हम्देही" (100
चोरट)। (मुशस्लम)।
§ " या हय्यो या कै य्यूम बेक अस्तगीस
फस्लेहली िाशन वला तककल्नी एला
नफ्सी तफत त यैन" । (सही तगीब
1।273)।
§ " रशजतो शबल्लाहे रब्बन् व
शबलइस्लामे कदनन् व बे मोहम्मकदन्
नबीयन् रसूलन्" (जो शबहान तथा
बेलुकामा 3-3 पटक पढछ भने अल्लाह
कयामतको कदन अवश्य उल्लाई प्रसन्न
गनेछ। ( अहमद 4।337)

§ सुतने दुआः शबस्मेक अल्लाहुम्म अमूतो
व अहया (बोखारी)।
§ शबहान उटने दुआः अल्हम्दो शलल्ला
शहल्लजी अहयाना बाद मा अमातना व
एलै शहन्निूर।
§ खाना खाने दुआः शबशस्मल्ला
(अल्लाहको नामबाट)
§ खाना पशछको दुआः अल्हम्दो शलल्ला
शहल्लजी अत अमनी हाजा व रजकशन
शमन गैरे हौशलम शमन्नी वला कु व्वः।
§ सम्भोगको दुआः शबशस्मल्लाह,
अल्लाहुम्म जशन्नब नश्िैतान व
जशन्नशबश्िैतान मा रजितना।

§ क्षमाको दुआः रब्बना जलम्ना
अन्फोसना व इल्लम तशग्फर लना व
तहतम्ना ल न कू नन्न शमनल खासेरीन। रब्बना आतेना कफद्दुन्या हसनः व
कफलआखेरते हसनः व के ना अजा बन्नार।
§ आमा बुवाको शनशमत्तः रशब्बबर हम्होमा
कमा रब्बयानी सगीरः।
§ सन्तान चाशहएमाः रशब्बब ला तजनी
फदात वअन्त खैरुल वारे सीन।
§ इमानको शनशमत्तः रब्बना ला तुशजग
कु लूबना बाद इज हदैतना व हब लान
शमल्ल दुन्क रहमः इन्नक अन्तल वह्हाब।
§ दुःखमा ला ईलाह ईल्ला अन्त सुब्हा
नक इन्नी कु न्तु शमनज्जा ले मीन।

§ शचन्तामाः अल्लाहुम्म इन्नी अऊजो बेक
शमनल् हम्मे वल हजन् वल् अज्जे वल्
कसले वल् बुख्ले वल् जुब्ने व जल शयद्दैने व
गल ब शतरे जाल (बोखारी)
§ वषात हुने वेलाः अल्लाहुम्म सैयेबन
नाफे अन (बोखारी)
§ संकटमाः 1) हसबोनल्लाहो व नेमल्
वकील (बोखारी)।
§ 2) अल्लाहुम्म ला सहल इल्ला मा
जअल्तहु सहल।
§ ईमानमा िंका परे माः 1) अऊजो
शबल्लाहे शमनश्िैताशनरत जीम।
§ 2) आमनतो शबल्लाहे व रसूलेही
(मुशस्लम)।

§ सलाम िैतानको िंका भएमाः अऊजो
शबल्लाहे शमन्िैताशनरत जीम। फे रर बायााँ
कन् ाशतर 3 पल्ट थुक्नोस (मुशस्लम)।
§ नयााँ चन्रमा हेरेमाः अल्लाह हु अकबर!
अल्लहुम्म अशहल्लहु अलैना शबल्अम्ने
वलईमान वस्स लामते वल इस्लाम रब्बी
व रब्बो कल्लाः।
§ शववाहको ब ाईः बारकल्लाहो लक व
बारक अलैक व जमअ बैनकोमा कफ खैर
(अबुदाउद)।
§ सदैव दुआको अन्तमाः रब्बना तकब्बल
शमन्ना इन्नक अन्तस् सशम उल अलीम व
तुब अलैना इन्नक अनतत्तौ वा बुतरहीम।

§ सभाको अन्तमाः सुब्हानक अल्लाहुम्म
व बेहम्देक अश्हदो अल्लाह ईला ह इल्ला
अनत अस्तग्फे रोक व अतूबो एलैक
(शतर्मतजी)।
अल्लाह तआला सबैलाई आफ्नो सोझो
र सत्य मतको मागत दितन गरुन् अशन
त्यसलाई आत्मसात गने साहस कदउन् भन्ने
प्राथतना छ।

