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प्रकार्कीय कटप्पणी 
 

 इस्लाम त्यसधमग र त्यसकवकध अनसुार जीवनयापन 
गनुगको नाम हो जुन अल्लाहका रसलू (पगैम्बर) हज़रत 
मुहम्मद (सल्लम) ल े अल्लाहका जुनाफबाट 
ल्याउनुभएको कियो र जुन पकवत्र कुरआनमा तिा 
हदीसहरूमा बताइएको छ अकन पकवत्र नबी हज़रत मुहम्म्द 
(सल्लम) ल े आफ्नो व्यवहाकरक आदर्गद्वारा हामीलाई 
कसकाउनु भएको छ। 
 धमग कसक्न ु र इस्लामका आवश्यकीय कुराहरूबार े
ज्ञानाजगन गने प्रयास गनुग प्रत्येक मसुलमानको कतगव्य 
रहेको छ। धाकमगक ज्ञान प्राप्त गने व्यकक्तहरूको श्रषे्ठता 
वणगन गदै हज़रत मुहम्मद (सल्लम) ल ेभनु्नभएको छः- 

ْ ْہللارْبِٖہَْخَْْمن ِدر
رُّْیر ۔ُیْرْاین ِ ْین ِِْفْالُدِ

ُہر )اخبری(َفُقِ  

अिातः-जसलाई अल्लाह तआलाले भलाइ र उन्नकत 
प्रदान गनगचाहन्छन त्यसलाई धमगको समझ (जानकारी) 
प्रदान गछगन। 
 अतः बाल्यकालदेकख नै इस्लाम धमग कसक्ने र 
यसका जरूरी तिा मौकलक कुराहरूको ज्ञान प्राप्त गन े
कजज्ञासा र इच्छा मनमा जगाउनु आवयश्क छ। यसैगरी 
इस्लामका आदेर्हरू अनुसार आफ्नो जीवन यापन गन े
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प्रयास हुनुपछग र बाल्यकालदेकख नै बालकहरूमा धाकमगक 
कर्क्षा अल्लाह र उनका रसलूको प्रेम र स्वाकभमान उत्पन्न 
गनुग पकन आवश्यक छ। 
 इस्लामको यो दोस्रो ककताब जहाँ बाल-
बाकलकाहरूको धाकमगक कर्क्षाहेत ु अकत रोचक छ त्यहीीँ 
बडी उमेरका माकनसहरूले पकन यसको अध्ययन गरी 
इस्लाम धमगसम्बन्धी आफ्नो ज्ञानबधगन गनग सक्नेछन। 
अल्लाह तआला (परमेश्वर) ल ेयस ककताबलाई सबैका 
लाकग अत्यन्त लाभदायक र इस्लामको मौकलक 
कर्क्षाजगनको उत्तम साधन बनाउन भने्न हाम्रो हाकदगक 
प्रािगना र मनोकामना रहेको छ। 

     भवदीय 
     राष्रीय अध्यक्ष 

     अहमकदया संघ नेपाल 
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इस्लामको दोस्रो ककताब 

नमाज़ 
 अल्लाह तआलाल ेमाकनसलाई सृकष्ट गरे र उसको 
समस्त खाँचो र आवयश्कता पूरा गरे तिा उसलाई सब ै
प्रकारका सामानहरू उपलब्ध गराए। खानको लाकग 
अन्नाहार, लगाउनका लाकग वस्त्र प्रदान गरे। हामील ेउनको 
धन्यवाद र कृतज्ञता प्रकट गनुग जरूरी छ र उनका सब ै
दानहरू र वैभवहरूको कदर (सदव्यवहार) गनुग 
आवयश्क छ त्यसकारण हामील े उनको उपासना गनुग 
जरूरी छ। अल्लाह तआलाको आदेर् पकवत्र कुरआनमा 
यसप्रकार रहेको छः-‘‘वमा ख़लक्तुल कजन्न वल  इन्सा 
इल्ला कलयअबदुून’’ अिात- माकनसलाई केवल मेरो 
(अल्लाह तआलाको) उपासना गनगका लाकग बनाइएको 
हो। जगतका सब ैवस्तुहरू माकनसका लाकग बनाइका हुन र 
माकनसको सृकष्ट केवल खुदा तआलाका लाकग गकरएको 
हो। 
 सबै उपासनाहरूमा नमाज़ सवगश्रषे्ठ उपासना हो। 
नमाज़ मोकमन(कवश्वासी) हरूको प्रगकत र उन्नकतको साधन 
हो। यसबाट जकत चाहे त्यकत उन्नकत प्राप्त हुनसक्छ। 
नमाज़ले माकनसलाई कनलगज्जता र दषु्कमगबाट रोक्छ। 
यसबाट माकनसको हृदय पकवत्र हुन्छ र पापहरूको मलै 
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धोइन्छ। माकनस प्रत्यके प्रकारका पापहरू र दुष्कमगहरूबाट 
बच्नजान्छ। जो व्यकक्त साँचो मनल े र कवनयपूवगक 
नमाज़को अनुष्ठान गछग अल्लाह तआलाल े त्यसलाई 
सम्मान र प्रकतष्ठा प्रदान गछगन र त्यसलाई आफ्नो साकन्नध्य 
प्रदान गछगन। यस्ता व्यकक्तहरू सम्माननीय स्वगगभूकममा 
प्रवेर् गनेछन। 

 
नमाज़ के हो? 

 नमाज़ त्यो अल्लाहको स्तकुत हो जसमा उनको 
गुणगान, प्रर्संा र पकवत्रता तिा प्रायकश्चत र दरूद 
(हज़रत मुहम्मद सल्लमका लाकग र्ाकन्तवर्गणको प्रािगना) 
र दुआ (पुकार) कवनम्रताका साि गकरन्छ। जब कतमी 
नमाज़ पढ्छौ तब अकत कर्ष्टतापवूगक खडा हुनेगर यस्तो 
लागोस मानौ कतमी अल्लाह तआलालाई देकखरहेछौअिवा 
कम से कम अल्लाह तआलाले कतमीलाई देकखरहेछन र 
कतमी उनका सामुने्न खडा छौ भने्न धारणा कतम्रो होस। 
नमाज़ पढ्दैगरेको समयमा कुनै अन्यतफग  ध्यान नजाओस 
अकपत ु केवल आफ्ना प्रभुतफग  संपणूग ध्यान होस। जुन 
प्रािगना र कवन्ती गनुग छ त्यो नमाज़कभत्र न ैगर। जो व्यकक्त 
नमाज़लाई त्यसका सब ै र्तगहरूका साि अनषु्ठान गदैन 
त्यसको नमाज़ यिािगमा नमाज़ होइन। जसले नमाजमा म 
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के पकिरहेछु भने्न कुरो जान्दनै त्यसको पकन नमाज़ हुनेछैन। 
त्यसकारण अत्यन्त सोच र समझका साि कतमी नमाज़ 
अनुष्ठान गर। जसरी अल्लाह तआलाल े आदेर् कदएका 
छन त्यसरी न ै नमाज़ अनषु्ठान गर जसबाट कतमीलाई 
अल्लाह तआलाको साकन्नध्य प्राप्त होस। तिा कतमी उनका 
भक्त बन र सब ैपापहरूबाट मुक्त होउ तिा आध्याकत्मक 
र भौकतक (सांसाकरक) सब ैसुख र वरदानहरू कतमीलाई 
प्राप्त हुन अकन कतम्रा खुदा कतमीबाट प्रसन्न हुनजाउन। 
वस्तुतः उनको प्रसन्नताभन्दा उत्तम कुरो अन्य केही छैन। 
 

नमाज़का र्तगहरू 
नमाज़ अनुष्ठानका लाकग छः वटा र्तगहरू छनः- 
1. र्रीर पकवत्र र सफा होस। 
2. वस्त्र- कपडाहरू सफा हुन। 
3. नमाज़ अनुष्ठान गने ठाँउ सफा होस। 
4. कक़ब्ला (ख़ाना काबा) तफग  मुख होस। 
5. नमाज़को कनय्यत (मनसाय) होस। 
6. गुप्तागंहरू िाकपएका हुन। 
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र्ारीकरक र्ुद्धता 
 यकद कसलैे कदसा कपसाब गरेको रहेमा पकहला 
(पानी कलएर) बायाँ हातले सफाइ गरोस, दाकहने हात 
नलगाओस। यकद पानी उपलब्ध नरहेमा माटाका डल्लाहरू 
र िुगांहरू (पकन) प्रयोग गनग सक्नेछ। (गोबर, कलदी 
अिवा हड्डीद्धारा सफाइ गनुग कनर्ेध छ) आफ्नो हात 
माटोमा मलेर धोओस र वज़ ू (र्दु्धता)गरोस। तिा यकद 
वीयगपतनको अवस्िा रहेमा अिवा मकहला रजस्वलाको 
अवस्िामा रहेकी भएमा पकहला स्नान गरोस। स्नान गन े
कवकध के रहेको छ भने पकहला गुप्तागं सफा गरोस 
त्यसपकछ वजू(हात मुख सफा) गरोस। त्यसपकछ कसरमा 
तीनपटक पानी हालेर समस्त र्रीरमाकि पानी बगाओस 
(तीन पटक पानी हाल्नु सुन्नत हो)। परन्त ुर्रीरको कुन ै
अंर् सुक्खा नरहोस। स्नानका कनकम्त पदादार स्िान हुन ुर 
कुनै कपडा बाध्नु उत्तम हुनेछ। 
 

वज़ू(स्वच्छता) गने कवकध 
 पकहला कबकस्मल्लाकहरगहमाकनरगहीम (परम कृपालु, 
परम दयाल ुअल्लाहको नाम कलएर आरम्भ गछुग) पिोस। 
त्यसपकछ दवुवैटा हात धोओस त्यसपकछ तीनपटक कुल्ला 
गरोस। त्यसैगरी तीनपटक मुहारमाकि पानी हलेर मुख 
धोओस। त्यसपकछ तीनपटक दुवै हात कुहनुासम्म धोओस 
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र कसरमा हात मलोस। अिात पकहला दुवैवटा हातहरू 
अकघल्याएर कानहरू र गधगनमा मलोस र दुवैवटा पाउहरू 
(पकहला दायाँ र त्यसपकछ बायाँ गोलीगाठोीँसम्म) तीन 
तीनपटक धोओस। यकद पाउमा मोजा रहेमा र त्यो वज़ ू
गरेर लगाएको भरमा त्यसमाकि कगलो हात मल्नु पयाप्त 
हुनेछ। 
 मसह(हातमलेर स्वच्छता) गने कवकध यसप्रकार 
रहेको छ- हातका औंलाहरू पानीमा कभजाएर पाउका 
औंलाहरू देकख कलएर कपीँडुलासम्म मलोस। मसह (कगलो 
हात मल्ने) को अवकध स्िानीयका लाकग एक कदन रात र 
यात्रुका लाकग तीन कदन रात कनकश्चत छ। त्यसपकछ मोजा 
इत्याकद उतारेर पाउ धुनु पनेछ। यकद कोही यस्तो ठाउीँ 
रहेमा जहाँ पानी हाल्दा कष्ट पुग्ने आर्ंका रहेमा 
मसह(कगलो हात मल्नु) पयाप्त हुनेछ।  
यकद मोजाहरू फाटेका रहेमा र त्यसबाट पाउका तीनवटा 
औंलाहरू देकखन गएमा त्यसमाकि मसह गनुग उकचत हुनेछैन। 
वज़ू पूरा गकरसकेपकछ कनम्न दुआ पिोसः- 

لرٗہْ ون ٗہَوَرسر در اَعبن در رَحُمَ
َ
َاُّن َھدر َواَشن اللھر

َ
ِٓالَٰھِاُّل

َُ
َاننّل َھدر 1ْ۔َْاشن

ْ َ ِرْین َتَطِھُ مر ِمَنالن َعلنِنین َنَواجن اِبین ُوَ ِمَنالُتَ ِنین َعلن اجن ُمَ ھر
ٰ
2ْ۔َالُل

 अिातः- अल्लाहबाहेक कोही उपास्य छैन र 
मुहम्मद उनका भृत्य र उनका रसलू (सन्देर्वाहक) हुन 
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भनी म साक्षी कदन्छु। हे अल्लाह! मलाई प्रायकश्चत गनेहरू 
र पकवत्र रहनेहरूमा सकम्मकलत गर। वज़ ू गदा सब ै
अंगहरूलाई तीन तीन पटक धुनु सुन्नत (कनयम) हो। यकद 
वज़ू टुट्यो भने पुनः वज़ू गनुगपनेछ। 
 

वज़ ूकसरी टटु्छ 
1. कपसाब गनाल े
2. पाइखाना गनाल े
3. पाद मानाल े
4. िल्केर अिवा कुन ैवस्तुमाकि अडेस लगाएर 
सुत्नाल े
5. बेहोस भएमा 
6. कुनै अंगबाट रक्त अिवा पीप इत्याकद बगरे 
कनस्कनाले वज़ ूटुट्नेछ।  
 यकद वज़ू गनगका लाकग पानी उपलब्ध नभएमा 
अिवा पानी प्रयोग गनाले बीमार हुने अिवा कबमारी बिन े
डर रहेमा अिवा कुवाँ इत्याकदबाट पानी कनकाल्न े साधन 
नरहेमा अिवा पानीमाकि र्त्र ु वा कहंस्रक जानवरको 
कब्जा रहेमा तयम्मम (पकवत्र माटो हातमा मलेर र्रीरमा 
मल्नु) गनग सककनेछ। 
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तयम्मम गने कवकध कनम्नानुसार छः- 
 पकहला दुव ैहात पकवत्र माटो अिवा माटो लागेको 
वस्तुमा लगाएर मुखमा हात मलोस पुनः दोस्रो पटक 
माटोमाकि हात लगाएर दुव ैहात कुहुनासम्म मलोस। 
 तयम्मम वज़ूको बदलामा गकरन्छ त्यसकारण जब 
पानी उपलब्ध हुन्छ तब तयम्मम हुनसक्दैन। जुन कुराहरूबाट 
वज़ ू टुट्छ कतन ै वस्तुहरूबाट तयम्मम पकन टुट्नजान्छ। 
तयम्मम माटोबाहेक बालवुा, िङुगा अिवा चूना इत्याकदबाट 
पकन गनग सककन्छ। 
 

वस्त्रको सफाइ 
 वस्त्र-कपडा सफा हुनुको तात्पयग कपडाहरूमा 
कपसाब इत्याकदका कछीँटाहरू परेका नहून अिवा अन्य कुन ै
प्रकारको दुगगन्ध वा रक्त इत्याकद लागकेो नहोस। यकद 
कपसाब अिवा पाइखाना इत्याकद कपडामा लागेमा कतनलाई 
पानीद्धारा धुनुपनेछ। परन्तु यकद कपडाहरू अपकवत्र रहेमा 
र कतनलाई धुन ेकुनै साधन नरहेमा कतनै कपडाहरू लगाएर 
नमाज़ पढ़ न सककनछे। यकद कपडा नरहेमा बकस बकस 
नमाज़ पढ़ न सककनेछ। तिा रूअअ (झकु्नु) र सजदा 
(दण्डवत) सांकेकतक रूपमा गनग सककनेछ। 
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नमाज़ पिन ेठाउीँको सफाइ 
 नमाज़ पिने स्िान सफा र पकवत्र हुनुपनेछ, यकद 
त्यसठाउीँमा फोहोर मैला रहेमा र त्यो घाममा सुकेको 
भएमा र त्यसको प्रभाव समाप्त भएको रहेमाबाख्राको 
खोरमा नमाज़ पिन कनर्ेकधत छैन। परन्तु ऊीँटहरू राख्ने 
ठाउीँमा र ककिस्तानमा तिा जनावरको कलदी भएको 
ठाउीँमा, जनावर काट्ने ठाउीँमा, मागगमा र खाना काबामाकि 
नमाज़ पढ्न ुकनर्ेकधत छ। 
 
 
 

कक़ब्ला 
 नमाज़का लाकग ककब्लातफग  मुख हुनु र्तग रहेको 
छ। परन्तु यकद कुनै र्त्रुको डर रहेमा अिवा कुनै अन्य 
खतरा रहेमा जुन कदर्ामा हुनसक्छ त्यसैकदर्ातफग  मुख 
गरी नमाज़ पढ्न सककनेछ। 
 यकद अन्धकारमय राकत्र रहेमा र कक़ब्ला कता पछग 
भने्न िाहा नलागेमा र मनले यता कक़ब्ला पछगहोला भने्न 
साक्षी कदएमा त्यसैतफग  मुख गरी नमाज़ पकियोस। यकद 
नमाज़ पकिसकेपकछ जुनकदर्ातफग  मुख गरी नमाज़ 
पकिएको कियो त्यता कक़ब्ला किएन भने्न कुरो िाहा 
लागेमा पुनः नमाज़ पढ्नु आवश्यक छैन। तिा यकद 
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नमाज़को कबचैमा कक़ब्ला कुनै अन्य कदर्ामा छ भने्न 
िाहा लागेमा त्यसतफग  मुख फकाइयोस। 
 

कनय्यत 
 नमाज़ आरम्भ गनुगभन्दा पकहला मनमा कनयत 
(मनसाय) हुनु आवश्यक छै। अिात कुन नमाज़ हो-
फज़ग अिवा सुन्नत वा नफल हो। 

 
सतर(गुप्तांग)िाक्नु 

नमाज़का लाकग पुरूर्ले आफ्नो र्रीर नाकभ देकख कलएर 
घुीँडाको तल्लो भागसम्म िाक्नु अकनवायग छ। यकद 
दुवैवटा काँधहरू नांगा रहेमा नमाज़ मक्रूह (अकप्रय) 
हुन्छ। 
 मकहलाले मुख र हात-पाउबाहेक समस्त र्रीर 
िाक्नु अकनवायग हुनेछ। यकद अंगको चौिो भाग नांगो 
रहेमा नमाज़ खराब हुनेछ। 
 

अज़ान(नमाज़को लाकग आहवान) 
 जब नमाज़ अनुष्ठानको समय हुन्छ मकस्जदहरूमा 
अज़ान कदइन्छ। अज़ान कदनु सुन्नत(चलन) हो। 
मुवकजज़न(अज़ान कदन े व्यकक्त) ल े कक़ब्लातफग  मुख गरी 
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दुवै कानमा औीँला हालेर खडा हुनुपनेछ। त्यसपकछ चार 
पटक ‘‘अल्लाहु अकबर’’ (अल्लाह सबैभन्दा महान हुन) 
भने्नछ। पुनः दईुपटक ‘‘अश्हद ुअल्ला इलाहा इल्लल्लाह’’ 
(अल्लाहबाहेक कोही उपास्य छैन भनी म साक्षी कदन्छु) 
पुनः दुईपटक ‘‘अश्हदु अन्न मुहम्मदरगसलूुल्लाह’’ 
(मुहम्मदअल्लाहका रसूल हुन भनी म साक्षी कदन्छु) 
भने्नछ। त्यसपकछ दायाँतफग  मुख गरेर दईुपटक ‘‘हय्य अल 
स्सलात’’(नमाज़तफग  आऊ) भने्नछ। पुनः बायाँतफग  मुखगरी 
दुईपटक ‘‘हय्य अलल फलाह’’ (सफलतातफग  आऊ) 
भने्नछ। पुनः कक़ब्लातफग  मुख गरी दईुपटक ‘‘अल्लाह ु
अकबर’’ र एकपटक ‘‘ला इलाहा इल्लल्लाह’’ भने्नछ। 
परन्तु फज्र (प्रातःकाल) को नमाज़मा भने ‘‘हय्य अलल 
फलाह’’ पकछ कक़ब्लातफग  मुख गरी दुईपटक ‘‘अस्सलात ु
खैरू कम्मनन नौम’’(नमाज़ कनद्राभन्दा उत्तम हो) भने्नछ। 
मुवकजज़नले वज़ ू (स्वच्छता) गरी अज़ान कदन ु उकचत 
हुनेछ। 
 जो व्यकक्तल े अज़ान सुन्छ त्यसले कतन ै र्ब्दहरू 
दोहोयास। परन्त ु जब मुवकजज़नल े ‘‘हय्य अलस्सलात’’ र 
‘‘हय्य अलल फलाह’’ भन्छ तब सुनने व्यकक्तल े ‘‘ला 
हौला व ला कुव्वता इल्ला कबल्लाह’’ (अल्लाहबाहेक 
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कसैलाई र्कक्त र सामर्थयग प्राप्त छैन) भनोस। जब अज़ान 
समाप्त हुन्छ तब कनम्नको दआु पकियोस 

 

َۃِْ َقاِِئ لٰوِۃالن ِۃَوالُصَ ُمَ
ٓ
ا َوِۃالُتَ عن

َ
ِذِہالُد ٰ َرُّبَ ُمَ ھر

لََۃَوالاَللُٰ َفِضین لََۃَوالن َوِسین َدِِنلن رَحُمَ ِِت ٰا
َدْ ون نمر

َ
ُّم
ر
َمَقاما ر َعْثن َعَۃَوابن ین فِ َرَجَۃالُرَ

ااُدَ فر لِ ن
ُتر لََکَ

َ ِانُ ٗ ُّتَ عَدن َ ِذْین
َ دِِنلُ

ٓ
َعا ِمین ْ۔لن

ْ
अिातः- हे मेरा अल्लाह! यस पूणग आहवान र अनषु्ठान 
हुनलागेको नमाज़का प्रभु! हज़रत मुहम्मद (सल्लम) लाई 
मध्यस्िता, श्रषे्ठता र उच्च दजा प्रदान गर। र जुन 
प्रर्ंसनीय स्िानकोकतमीले उहाँकसत वाचा गरेका छौ 
त्यसमा उहाँको उत्िान गर। कतमीले वाचा तौडदैनौ भने्न 
मलाई पूणग कवश्वास छ। 
 सबै काम-काज खेल-ूअद इत्याकद त्यागेर 
नमाज़का लाकग मकस्जदतफग  जानु आवश्यक छ। 
 

इक़ामत 
 जब नमाज़को अनुष्ठान हुनलाग्छ र इमाम 
(अगुवा) मुसल्ला (नमाज़ पढ्ने आसनी) माकि खडा 
हुनेछ तब माकनसहरूले सीधा पकंक्त बनाएर उनका पछाकड 
खडा हुनुपनेछ। पंकक्तको दरुूस्ती नमाज़ परूा गनगका लाकग 
अकनवायग रहेको छ। हज़रत महुम्मद सल्लल्लाह ुअलकैह व 
सल्लमल े पकंक्त सीधा राख्ने सम्बन्धमा कवर्ेर्ाधेर् 
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कदनुभएको छ। जब पंकक्तहरू सीधा हुनजान्छन तब 
मुवकजज़नबाहेक कुनै अन्य व्यकक्तले पकन उसको अनुमकत 
कलएर इक़ामत पढ्न सक्छ। इक़ामतका र्ब्दहरू 
कनम्नानसुार रहेका छनः- 
 

َبْ کن
َ
ا َبْ-اَللھر کن

َ
ا للھر ْ-اَ

ہللا
َ
َھِاُّل لٰ ِا

َ ُ
ّل اَنن َھدر ہلل۔اَشن ّلر ون سر اُرَ در رَحُمَ

َ
ُّن اَ َھدر لٰوۃ۔اَشن َعلَیالُصَ -َحُیَ

َح
َ
َفّل َعلَیالن لٰوۃ۔َْقدَْقاَْمِتْالُصلٰوۃْر-َحُیَ َبْ-َقدَْقاَمِتْالُصَ کن

َ
ا َبْ-اَللھر کن

َ
ا ْ-اَللھر

ٓ
َّل

ْہللارْ
َ
َہِْاُّل لٰ  ۔ِا

 अिातः-अल्लाह सबैभन्दा महान हुन, अल्लाह 
सबैभन्दा महान हुन। अल्लाहबाहेक अन्य कोही उपास्य 
छैन भनी म साक्षी कदन्छु। मुहम्मद अल्लाहका रसलू हुन 
भनी म साक्षी कदन्छु। नमाज़तफग  आऊ,सफलतातफग  आऊ। 
नमाज़ खडा हुन लाकगरहेछ, नमाज़ खडा हुन लाकगरहेछ, 
अल्लाह सबैभन्दा महान हुन, अल्लाह सबैभन्दा महान 
हुन। अल्लाहबाहेक कोही उपास्य छैन। 
 

नमाज़का समयहरू 
 फज्र (प्रातःकाल) को नमाज़को समय उर्ाकाल 
देकख कलएर सयूोदयसम्म रहेको छ। ज़ोहर (अपरान) को 
नमाज़को समय सूयग िल्नलाग्दा देकख कलएर छाया डबल 
हुने समयसम्म। अस्र (तेस्रो पहर) को नमाज़को ज़ोहर 
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देकख कलएर सूयग पहेँलो हुनबेेलासम्म। मग़करब(बेलुकीपख) 
को नमाज़को समय सूयास्त दकेख कलएर र्फ़क(रातो रंग 
जुन सयूास्तपकछ पकश्चममा देकखन्छ)डुब्ने समयसम्म। ईर्ा 
(राकत्र) को नमाज़को समय र्फ़क डूबेदेकख कलएर 
आकधरातसम्म रहेको छ। 
 नोटः- कनद्रावस्िामा छुटेको अिवा भुलेको अिवा 
रोककएको नमाज़को समय भने जब माकनस जाग्दछ, अिवा 
सम्झन्छ अिवा उसको रोक टल्छ तब हुनेछ। 
 

कनर्ेकधत समय 
 सूयोदय र सयूास्त भइरहेको समयमा र सयूग ठीक 
कर्रमाकि (मध्यान) रहेको समयमा। यसैगरी अस्रको 
नमाज़पकछ सयूास्तसम्म। प्रातःकालको नमाज़पकछ 
सूयोदयसम्म कुन ैनमाज़ नपकियोस। यी समयहरूमा नमाज़ 
पढ़ न ुकनर्केधत छ ककनभने यी सयूगको उपासना गनेहरूका 
समयहरू हुन। 
 

नमाज़का करकआत(संख्याहरू) 
1. फज्रः-  दुई करकअत सुन्नत, दुई करकअत फज़ग 
2. ज़ोहरः- चार ररकअत सुन्नत, चार ररकअत फज़, 
दुई करकअत सुन्नत 
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3. अस्रः-  चार करकअत फज़ग 
4. मग़करबः- तीन करकअत फज़ग, दुई करकअत सुन्नत 
5. ईशाः-  चार ररकअत सुन्नत, चार ररकअत फज़, 
दईु ररकअत सुन्नत, तीन ररकअत वितर 

 
नमाज़ पढ्ने तरीका 

(फतावा अहमकदयाबाट उदृ्धत) 
 जब माकनस नमाज़ पिनका लाकग खडा हुन्छ तब 
काबातफग  मुख गरी‘‘अल्लाहअुकबर’’ पिरे आफ्ना दुव ै
हातहरू कानसम्म औंलाहरू पुग्नेगरी उठाओस। त्यसपकछ 
दुवै हातहरूलाई तल ल्याएर छाकतमाकि अिात दुव ै
वक्षहरूमाकि अिवा कतनमा जोडेर तलकतर बायाँ हात तल 
र दायाँ हात माकि राखी दुवैहात बाँधेर कनम्नको 
दुआ(प्रािगना) पिोसः- 

 

ْ ََْبِعدن ُمَ ھر
َْبینْْاَللُٰ ِْْنن َ َْبین َْو ََْبعَدن ْکََما َْْخَطایَاَ  َ َْبین ْْالْنُتَ ِ َْوالْنَمشن ْ ِِق َْمغن ُمَ ھر

ْاَللُٰ ِرِب۔
ْ ِنن ْْنَُقِ ِْْمن ون

َ
ْالُث

َ
ْیرَنُّق ْکََما ََْخَطایَاَ  ْاّلن َْب ِسْبن

َ
ن
َ
ْالُد ِْم ْاغنَْیضر ُمَ ھر

ْاَللُٰ ِْسلْن۔ ِْْنن ِْمن
ء َْخَطایَاَ َِْبلْن

ٓ
لْنَْما

َ
ِْجَْوالْنَوالُث  ِد۔َبن

 

 अिातः- हे अल्लाह!म र मेरा त्रकुटहरूका बीचमा 
दूरी उत्पन्न गर जसरी पूवग र पकश्चमका बीचमा कतमील े
दूरी राखेका छौ। हे अल्लाह!मलाई त्यसरी नै सफा र 
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स्वच्छ गर जसरी सतेो कपडा मलैबाट सफा गकरन्छ। हे 
अल्लाह!मेरा पापहरू र भूलहरू पानी, बफग  र अकसनाद्धारा 
धोइदेउ। 
  त्यसपकछ सना (पकवत्रता वणगन) पिोस जो 
कनम्नानुसार छः– 

 

َکْ ر لَٰھَغین ِا کََوَّلٓ
ر
َعالٰیَجُد َوتَ

َ
ک ر َباَرََکْسن ِدکََوتَ َوِِبَمن ُمَ ھر

َنََکللُٰ ٰ ن ْ۔بُسر
ْ

अिातः- हे अल्लाह!कतमी पकवत्र रहेका छौ तिा आफ्नो 
प्रर्ंसामा अकद्धतीय रहेका छौ। तिा कतम्रो नाम मंगलमय 
रहेको छ र कतम्रो मकहमा अपरम्पार छ। तिा कतमीबाहेक 
कोही उपास्य छैन। 
 त्यसपकछ तओज़ पिोस 

ِجینم ٰطِنْالُرَ ین
َ
ْالُش َِْبہللِِْمَ ذر ون  اَعر

ِحینم ِنْالُرَ ٰ ْحن ِمْہللاِْالُرَ  بِسن
 

अिातः- म धुत्कारेको सैतानबाट अल्लाहको र्रण 
माग्छु। 
 यसपकछ सूरः फाकतहा पिोस 
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ْ َ ٰعلَِمین لن ِھَرَِبُ
لُٰ لِ در َمن

ن
ِمoْاَْل ِحین ِنالُرَ ٰ ْحن oْالُرَ ِ ْین ِمالِدُ تoََْمالِِکَیون کََنسن َوِایُاَ در بر کََنعن ِایُاَ

ْ ر َمoِْعین َتِقین سن مر اَطالن َ ِدَِنالِِصُ oِْاھن من ِ ْین
َتَعلَ َعمن نن

َ
َنا ِذین

َ اَطالُ oِِْصَ َعلَین بِ ون
ضر َمغن الن ِ َغین

ْ َ ُین
لِ
ٓ
ا
َ
َوَّلالُض oِْھمن ْٰاِمین

ْ
 अनुवादः- समस्त प्रर्ंसा अल्लाहका कनकम्त हो जो 
समस्त जगतका पालनहार रहेका छन। परम कृपाल ुर परम 
दयालु रहेका छन। उनी साँचो पकरश्रम लाई कवफल जान 
कददैनन। उनी कनणगयको कदनका माकलक(स्वामी) रहेका 
छन। हामी कतम्रो उपासना गछौं र कतमीकसत न ै सहयोग 
माग्छौं। हामीलाई सन्मागग देखाउ। ती व्यकक्तहरूको मागग 
जसलाई कतमील ेपुरस्कार प्रदान गर्र्यौ। कतनीहरूको (मागग) 
होइन जसमाकि (कतम्रो) प्रकोप परेको छ न कतनीहरूको 
जसले साँचो कर्क्षालाई कवस्मरण गरे अिात पिभ्रष्ट भए। 
आमीन (मेरो प्रािगना स्वीकार गर) 
 त्यसपकछ पकवत्र कुरआनको कुनै एक सूरः पिोस 
। कनम्नमा सूरः इखलास कदइएको छः- 

ْ َْاَحد  ْھرَوہللار oْقرلن َمدر ْالُصَ oْہللَار َلدن ون یر َوَلمن ْیَِلدن ن
َ

oَْل اْاََحد  ور ٗہْکرفر
َ
ُْل نن
ر
ْیَک ن

َ
oَْوَل

ْ
 अनुवादः- अल्लाह एक अकद्धतीय हुन भनी 
घोर्णा गर। उनी पूणग आत्मकनभगर रहेका छन। न उनको 
कोही सन्तान छ न उनी कसैका सन्तान हुन। न कोही 
उनी बराबर र उनको सहभागी हुनसक्छ।  
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 अिवा पकवत्र कुरआनका केही आयतहरू पिोस र 
पुनः ‘‘अल्लाह ुअकबर’’ पिेर रूअअ (झुकाउ) मा जाओस 
र दुवै हातले आफ्ना दुवै घुीँडाहरूलाई औीँलाहरू फैलाएर 
समातोस र दवु ैनारीहरूलाई सीधा राखोस तिा कपठयूीँ र 
कर्रलाई बरारर राखोस। तीनपटक अिवा तीनपटक भन्दा 
अकधक बेजोड संख्यामा ‘‘सुब्हान रकब्बयल अज़ीम’’(मेरा 
प्रभु पकवत्र छन र अत्यन्त महान छन) पिोस। त्यसपकछ 
‘‘सकमअल्लाहु कलमन हकमदह’’ (जसले अल्लाहको प्रर्ंसा 
गर्र्यो उनले त्यसको सुने) पढ्दै सीधा खडा होस। तिा 
‘‘रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तयैबन मबुारकन 
फीहे’’(ह ेमेरा प्रकतपालक! समस्त प्रर्संा कतम्र ैकनकम्त हो। 
अत्यन्त अकधक र पकवत्र प्रर्संा जसमा बरकत (मंगल) 
रहेको छ) पिोस र पुनः ‘‘अल्लाह ुअकबर’’ पिद ैसजदा 
(साष्टांग दण्डवत) गनगका लाकग तल जाओस र पकहला 
घुीँडाहरू र त्यसपकछ हात र नाक तिा कनधार धरतीमा 
राखी तीनपटक अिवा अकधक बेजोड सखं्यामा ‘‘सुब्हान 
रकब्बयल आला’’ (मेरा प्रभ ु पकवत्र छन जो उच्च 
पदवीयकु्त रहेका छन) पिोस, त्यसपकछ आफ्नो भार्ामा 
अिवा अरबी भार्ामा इच्छानसुार दआु (याचना) गरोस। 
(रूूअअ र सज्दाको अवस्िामा पकवत्र कुरआनका 
आयतहरू पिन ु कनर्धे छ) सज्दाको अवस्िामा आफ्ना 



(23) 
 

दुवै पाउहरू खडा राखोस र कतनका औंलाहरू पकन 
ककब्लातफग  राखोस र दवु ैहातहरूका बीचमा कर्र होस। र 
दुवै नारीहरू पक्षहरूबाट टािा राकखउन। त्यसपकछ 
‘‘अल्लाह ुअकबर’’ पिद ैकर्र उठाएर घुीँडामाकि बसोस र 
आफ्ना दुव ै हातहरू घुीँडामाकि राखोस तिाकनम्नको दआु 
पिोस। 
 

ْ ِنن َفعن َْوارن ِنن قن زر َْوارن ِِنن ن بر ِنیَواجن َْوعَافِ ِدِِنن َْواھن ِنن َْحن َْوْارن ِِلن ِفرن ْاغن ُمَ ھر
ْ۔اَللُٰ

ْ
 अिात- हे अल्लाह! मलाई क्षमा गर, ममाकि दया 
गर, मलाई सन्मागग दखेाउ, मलाई सुरक्षा र र्ाकन्त प्रदान 
गर, मेरो सधुार गर र मलाई पाकरतोकर्क प्रदान गर तिा 
मेरो दजा उच्च गर साि ैअन्य जुनदुआ गनुगछ गरोस। पुनः 
‘‘अल्लाहु अकबर’’ पिदै दोस्रो सज्दाका लाकग झुकोस। र 
जसरी पकहलो सज्दा गरेको कियो त्यसरी नै दोस्रो पकन 
गरोस। त्यही ‘‘सुब्हान रकब्बयल आला’’ पनुः पिोस। फेरी 
‘‘अल्लाहु अकबर’’ पिदै उठेर सीधा खडा हवोस। 
‘‘सुब्हानल्लाह’’ र ‘‘आउज़ ुकबल्लाह’’ छाकड दोस्रो करकअत 
(पटक) मा पकन पकहलोझैं पिोस। पनःपकहला झैं रूकुअ 
र सज्दा र कअदा (घुीँडामाकि बस्नु) गरोस। दोस्रो 
सज्दापकछ घुीँडामाकि बसोस र आफ्ना दुवै हातहरू 
घुीँडामाकि राखोस। औीँलाहरू खुल्ला र सीधा ककब्लातफग  
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गररे राखोस र दायाँ पाउ खडा होस। वायाँ पाउ भने तल 
ओच््याओस। त्यसपकछ तर्हुद पिोस जुन कनम्नप्रकार 
छ- 

 

ِحُیَْ لُتَ ْہللاِْاَ َۃر َْوَرْحن ر ِبُ ْالُنَ َا ُّیر
َ
ََک لَین ْعَ مر

َ
ّل لُسَ ْاَ َباتر ِیُ َْوالُطَ لَٰوتر َْوالُصَ ِ ْہلِلُٰ اتر

َناْ لَین ْعَ مر
َ
ّل ٗہْاَلُسَ ََکتر  َوََبَ

ْ ٗہ در ْعَبن ا در َُمَ ّْمر ُنَ ْاَ َھدر َْواَشن ْہللار
َ
ِْاُّل َہ ِالٰ

َ
ُّْل ْاَنن َھدر ْاَشن ۔ َ لِِحین ْالُصٰ ْہللاِ ِْعَباِد َولََعٰ

ْ ون ْلرٗہ۔َوَرسر
ْ

 अिातः-सबै प्रकारका िोग-भेटहरू अल्लाहका 
कनकम्त रहेका छन। यसैगरी नमाज़हरू र पणु्यकायगहरू पकन। 
हे नबी! तपाईीँमाकि र्ाकन्त होस र अल्लाह तआलाको 
कृपा र उनको आर्ीवाद पकन। हामीमाकि र अल्लाहका 
उत्तम भक्तहरूमाकि पकन र्ाकन्त वर्गण होस। 
अल्लाहबाहेक कोही उपास्य छैन र मुहम्मद (सल्लम) 
उनका भक्त र उनका रसलू हुनुहुन्छ भनी म साक्षी कदन्छु। 
यसक्रममा जब ‘‘अश्हद ु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह’’ 
(अल्लाहबाहेक कोही उपास्य छैन भनी म साक्षी कदन्छु) 
पढ़ छ तब आफ्नो दायाँ हातको दोस्रो औीँलो खडा गरोस। 
तर्हुदपकछ दरूद र्रीफ पिोस र त्यो यसप्रकार रहेको 
छः- 
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ْٰاِلْ َْولََعٰ َم اِھین َ ِْاَبن ْلََعٰ َت ین
َ َْصلُ کََما د  َُمَ

ّْمر ْٰاِل لََعٰ ُْوَ د  َُمَ
ّْمر ْلََعٰ َْصِلُ ُمَ ھر

اَللُٰ
ْ د  َحُمَ مر ٰالِ ْ َْولََعٰ د  َُمَ

ّْمر ْلََعٰ ََْبِرکن ُمَ ھر
للُٰ ۔ْاَ د  ین ِ

َ
ُّْم د  َحِمین

َ
ک
َ نُ َمِْا اِھین َ ِْاَبن َتْلََعٰ کََماََْبرَکن

۔ د  ین ِ
َ
ُّْم د  ین َکَْْحِ

َ نُ َمِْا اِھین َ ْٰاِلِْاَبن َمَْولََعٰ اِھین َ ِْاَبن
 

 अिात- हे अल्लाह! मुहम्मद (सल्लम) माकि 
आफ्नो कृपा अवतीणग गर। यसैगरी उहाँका वंर्जप्रकत पकन, 
जसरी कतमीले इिाहीम(अलै.) माकि र उनका वंर्जप्रकत 
कृपा अवतीणग गरकेा कियौ। हे अल्लाह! मुहम्मद 
(सल्लम) प्रकत र उहाँका वंर्जप्रकत बरकत (कल्याण) 
अवतीणग गर जसरी कतमील ेइिाहीम(अलै.) प्रकत र उनका 
वंर्जप्रकत बरकत (कल्याण) अवतीणग गरेका कियौ।  
यसपकछ कनयकमत दआुहरू र अन्य दआुहरू इच्छानुसार 
मागोस।  
उदाहरणतः- 

َناِِْفْ َناْٰاتِ اِر۔َرُبَ َناْعََذاَبْالُنَ قِ ُْوَ
ۃر ِخَرِۃَْحَسنَ ٰ ِِفْاّلن ُْوَ ۃر َیاَْحَسنَ نن

ر
ْْالُد

 
 हे हाम्रा प्रकतपालक! हामीलाई यस संसारमा र 
परलोकमा पुण्य र भलाइ प्रदान गर र हामीलाई 
अकग्नको दण्डबाट बचाउ। 
 

َناْ َْرُبَ َِِتن یُ ِرُ ْذر لٰوِۃَْوِمن َمْالُصَ ِقین ْمر ِنن َعلن ْاجن َْرِبُ ِِلن ِفرن َناْاغن ِء۔َرُبَ
ٓ
ا عَ ْدر لن َقُبَ َوتَ

ْ َ ِْمِنین و ن مر لن َْولِ َوالَِدُ َ ۔ َولِ َِسابر
ن
ْاْل مر ون َمْیَقر َْْین
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ْ
 अिातः हे मेरा प्रकतपालक! मलाई नमाज़ अनुष्ठान 
गनेवाला बनाउ र मेरा सन्तानलाई पकन। हे हाम्रा 
प्रकतपालक! हाम्रो दआु (पुकार) स्वीकार गर। हे मेरा 
प्रकतपालक! मलाई र मेरा माता कपतालाई तिा सब ै
कवश्वासीजनहरूलाई त्यससमय क्षमादान गर जब कहसाब 
ककताब हुनेछ। यी (दआुहरू) पिेर पकहला दायाँतफग  मुख 
फकाएर ‘‘अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह’’ 
(कतमीहरूमाकि अल्लाहको र्ाकन्त र कृपा होस)। पुनः 
बायाँतफग  मुख फकाएर ‘‘अस्सलाम ु अलकैुम व 
रहमतुल्लाह’’पिोस । मानौ नमाज़ तकबीर तहरीमा अिात 
सवगप्रिम ‘‘अल्लाह ुअकबर’’ बाट आरम्भ हुन्छ र अल्लाह 
(र्ब्द) मा न ैसमाप्त हुन्छ। परन्त ुयकद फज़ग तीन अिवा 
चार करकआत पढ्नुछ भने तर्हुद पिेर खडा हवोस र ती 
करकआतहरूमा केवल सूरः फाकतहा पिोस। परन्त ुकवतर र 
सुन्नतहरूको तसे्रो र चौिो करकअतमा भने सरूः 
फाकतहापकछ एउटा कुनै सूराः अिवा कुरआनका केही 
आयतहरू पिेर र रूूअअ र सज्दा गरोस। तिा तर्हुद र 
दरूद र्रीफ र दआुहरू पिेर समाप्त गरोस। फज़गको 
नमाज़पकछ दुआ र तस्बीह पिोस। 
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ْ ُمَ ھر
ٰ
َْانْنَْالُل ِْمنن َْو مر

َ
ّل َْتْالُسَ ِْاَلین َْو مر

َ
ّل َْکْالُسَ َْتَبارَکْنَکَّْین مر

َ
ّل ْالُسَ ِْجعر َْتَعاَلین َْو َنا َتَْتَْرُبَ

َْ
ن
ْ۔َراِمّْلِلَْوْاِّلکْنیَاَذاْال

ْ
 अिातः-हे अल्लाह कतमी सलाम हौ र कतमीबाट नै 
सलामती (र्ाकन्त र सुरक्षा) प्राप्त हुन्छ। तिा कतमीतफग  नै 
सलाम (र्ाकन्त) फकग न्छ। हे हाम्रा प्रभु! कतमी मंगलमय 
रहेका छौ र कतमी उच्च र परम मकहमामय रहेका छौ। हे 
परम प्रतापी, परम प्रर्ंसनीय (अल्लाह)। त्यसपकछ 
तैंतीसपटक ‘‘सुब्हानल्लाह’’ (अल्लाह पकवत्र छन), 
तैंतीसपटक ‘‘अल्हम्दु कलल्लाह’’ (प्रत्येक प्रकारको प्रर्ंसा 
अल्लाहका लाकग रहेको छ) चौंतीसपटक ‘‘अल्लाहु 
अकबर’’ (अल्लाह सबैभन्दा महान रहेका छन) पिोस। 
 

नमाज़ बाज़माअत 
 नमाज़ बाज़माअत(सामूकहक नमाज़) पिनाल े
सत्ताईस गुणा अकधक पुण्य प्राप्त हुन्छ। जमाअतकसत 
(सामूकहक रूपमा) नमाज़ पढ्ने कवर्ेर्ादेर् हज़रत 
मुहम्मद सल्लल्लाह ु अलकैह व सल्लमल े कदनुभएको छ। 
कवर्ेर्तः प्रातःकाल र ईर्ा (राकत्रकाल) को नमाज 
बाजमाअत (सामकूहक) पढ्न े कवर्ेर्रूपमा आदरे् 
कदनुभएको छ। 



(28) 
 

 हदीसको पुस्तकमा वकणगत छ- एकपटक उहाँल े
भनु्नभयो, ‘‘जो व्यकक्तहरू जमाअत (समाज) कसत नमाज़ 
पढ्न आउीँदैनन कतनीहरूका घरमा गएर आगो लगाउने 
इच्छा मेरो मनमा जाग्छ। परन्त ुघरमा मकहलाहरू र बाल 
बाकलकाहरू पकन हुन्छन त्यसकारण म त्यसोगकदगन।’’ 
 जमाअत (समाज) कसत नमाज़ पढ्न े तरीका के 
रहेको छ भने जब इमाम (अगुवा) खडा हुन्छ तब 
मुवकजज़नल े इकामत पिोस। पकछ खडारहेका 
अनुयायीहरूल े पंकक्तहरू सीधा राखून। जब इमामल े
तकबीर े तहरीमा (अल्लाहु अकबर) पढ्छ तब सब ै
अनुयायीहरूल े कनम्नस्वरमा तकबीर भनून। जब इमामल े
सूरः फाकतहा पकिरहेको हुन्छ तब अनयुायीहरूल े पकन 
उसका पछाकड आफ्नो मनमा पिून। जब इमामले पकवत्र 
कुरआन पढ्छ तब अनुयायीहरूल े मौन रही ध्यानपूवगक 
उसलाई सुन्दजैाऊन। जब इमाम तकबीर पिेर रूूअअमा 
जान्छ तब सबै अनुयायीहरू पकन तकबीर पिेर रूूअअमा 
जाऊन। जब इमामल े ‘‘समीअल्लाह ु कलमन हकमदहु’’ पिेर 
रुूअअबाट खडा हुन्छ तब अनुयायीहरू पकन रुूअअबाट 
खडा होऊन र ‘‘रब्बना लकल हम्दु हम्दन कसीरन तयैबन 
मुबारकन फीहे’’ पिनू। जब इमाम ‘‘अल्लाहु अकबर’’ 
पिेर सजदा (साष्टांग दण्डवत) मा जान्छ तब 
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अनुयायीहरू पकन ‘‘अल्लाहु अकबर’’ पिेर सजदामा 
जाऊन। र ‘‘सुब्हान रकब्बयल आला’’ पिून।  जब इमाम 
‘‘अल्लाहु अकबर’’ पिेर सज्दाबाट उठेर खडा हुन्छ तब 
अनुयायीहरू पकन ‘‘अल्लाहु अकबर’’ भनेर सज्दाबाट उठेर 
खडा होऊन। जब काअदा (बस्नु) हुन्छ तब पकन 
काअदाका दआुहरू पिून। जब दोस्रोपटक इमाम ‘‘अल्लाह ु
अकबर’’ भनेर सज्दामा जान्छ तब अनयुायीहरू पकन 
अल्लाहु अकबर भनेर सज्दामा जाऊन। र कतनीहरूल े
‘‘सुब्हान रकब्बयल आला’’ पिून। यसैगरी दोस्रो करकअत 
पिून। इमामल े जुन कक्रया गछग अनुयायीहरू पकन त्यही 
कक्रया त्यसैप्रकार गदजैाऊन। जब दोस्रो करकअतमा इमाम 
सज्दापकछ ‘‘अल्लाहु अकबर’’ पिेर बस्छ तब अनुयायीहरू 
पकन बसून। तिा अत्तकहयात, तर्हुद, दरूद र कनयकमत र 
प्रचकलत दआुहरू पिून। कयनीहरूबाहेक अरू पकन कुन ै
दुआ गनगचाहेमा गनग सक्नेछन। जब इमामले सलाम फेनेछ 
तब अनुयायीहरूल े पकन सलाम  फेरून। यकद नमाज़को 
बीचमा कहीं भूलभएमा इमामल े सज्दा सहू (भलूका 
कारण सज्दा) गछग तब अनयुायीहरूल े पकन सज्दा सहू 
गरून। यकद इमामल े सज्दा सहू नगरेमा अनुयायीहरूल े
पकन सज्दा सहू गनुग पनेछैन। यकद कोही व्यकक्त नमाज़मा 
किलोआएर सामले हुन्छभने जब इमामल े
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सलामफेछग(अस्सलाम अलैकुम भन्छ) तब त्यो व्यकक्त 
खडा हवोस र आफ्ना छुटेका करकअतहरू पूरा गरोस। 
यकद कुन ै करकअतको रुूअअमा आएर नमाज़मा सामले 
भएकोरहेमा त्यसको त्यो करकअत पूरा माकननेछ। 
 

इमामका सम्बन्धमा जरूरी आदेर्हरू 
 अनुयायीहरूल ेआफ्ना कनकम्त एकजना यस्तो इमाम 
(अगुवा) लाई कनयकु्त गरून जो कतनीहरू सबैभन्दा 
अकधक र्रीअत (धमगकवधान) को ज्ञाता होस। यकद 
ज्ञानको आधारमा सब ै बराबर रहेमा जो सबैभन्दा 
उत्तमरूपमा पकवत्र कुरआन पढ्न जान्दछ त्यसलाई आफ्नो 
इमाम बनाउन। तिा यकद सबै कुरआन पाठमा पकन 
एकसमान रहेमा जो सवाकधक सयंमी रहेको छ त्यसलाई 
आफ्नो इमाम बनाउन र यकद सब ैएकसमान सयंमी रहेमा 
जो सबैभन्दा अकधक आयुको व्यकक्त रहेको छ त्यसलाई 
आफ्नो इमाम बनाउन। 
 इमामल े ज़ोहर र अस्रको समस्त नमाज़ र 
मग़करबको तसे्रो करकअतमा तिा ईर्ामा अकन्तम दुईवटा 
करकअतहरूमा सबकैुरो कनम्न स्वरमा (मनैमनमा) पिोस। 
परन्तु प्रातःकालको फज़ग र मग़करबका पकहला दुईवटा 
करकअतहरू र ईर्ामा पकन पकहला दईुवटा करकअतहरूमा 
इमामल े उच्चस्वरमा पिोस। ईदकुल्फतर र ईदुजज़ुहा तिा 
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सलातलु इकस्तस्क़ा (वर्ाका लाकग नमाज़) मा पकन 
इमामल े उच्च स्वरमा पिोस। जब इमामले उच्चस्वरमा 
पढ्छ तब अनुयायीहरूल े त्यसलाई सुनून। परन्त ु
अनुयायीहरूल े सूरः फाकतहा भने अवश्य कनम्नस्वरमा 
पिून। 
 इमामले नमाज़ लामो नपिाओस ककनभने उसका 
पछाकड बालकहरू, वृद्धहरू र दुबगल तिा कदसा कपसाब 
िाम्ननसक्ने व्यकक्तहरू पकन नमाज़ पकिहरेका हुन्छन। 
 यकद अनयुायी केवल एउटा रहेमा इमाम बायाँतफग  
खडा होस जब कोही दोस्रो अनुयायी आएर सामलेभएमा 
इमाम अगाकडबिेर खडा हवोस। 
 जब इमामले नमाज़का बीचमा केही भुल्नगएमा 
अनुयायीहरूल े ‘‘सुब्हानल्लाह’’ भनून र यकद पकवत्र 
कुरआनबाट इमामल े केही भुलेमा त्यही आयत जहाँबाट 
इमामल े भुल्छ त्यसलाई बताउन। मकहलाहरूल े आपसमा 
जमाअत गनग सक्छन परन्त ु नमाज़ पिाउने मकहला अन्य 
मकहलाहारूका बीचमा नै खडा हवोस। 
 यकद कुन ैइमामलाई माकनसहरूल ेमन नपयाएमा त्यो 
व्यकक्त कतनीहरूको इमाम नबनोस। 
 

अकप्रय नमाज़ 
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 नाङगोकर्र नमाज़ पढ्नु, नमाज़मा दायाँ-बायाँ 
अिवा माकितफग  हेनुग, कबत्िामा खोक्नु, कदसा-कपसाब 
रोकेर नमाज़ पढ्न ुजसबाट ध्यान कायम रहीँदैन, नमाज़का 
बीचमा हाई गनुग अिवा आङ्ग तन्काउनु, यकद कनधारमा 
माटो लागेमा त्यसलाई सफागनुग, वस्त्रलाई माटो-धुलोबाट 
बचाउनका लाकग यताउता तानु्न अिवा उठाउनु, कनधारका 
छेडछाउबाट कबनाकारण धलुो-माटो हटाउनु, नमाज़मा 
औंलाहरू पड्काउनु, सज्दा (दण्डवत)को अवस्िामा 
दुवैवटा नारीहरू भुइीँमा ओच्छयाउनु, अिवा कफलोलाई 
पेटमा जोडनु इत्याकद कक्रयाहरू गरेमा नमाज़ मक्रूह 
(अकप्रय)हुनेछ। सज्दा र रूूअअ इमामभन्दा पकहला गन े
अनुयायी मूखग हो। त्यस्तो व्यकक्तलाई गधा पकन भकनएको 
छ। 
 

कवतर (बेजोड) 
 कवतरको नमाज़मा तीनवटा करकअत छन। कतनलाई 
चाहे एकसाि पकियोस अिवा दईु करकअत पिेर सलाम 
फेरी तसे्रो करकअत अलग पकियोस। कवतरको तसे्रो 
करकअतमा रुूअअ गनुगभन्दा पकहला अिवा रूूअअ 
गकरसकेपकछ सीधा खडा भएर कनम्नको दुआ कनूत 
पिोसः- 
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ْ َک نر َتِعین سن
َ
ْن ُِنَ ِْا ُمَ ھر

َکْاَللُٰ لَین ْعَ ِنن َْونرثن َک لَین ْعَ ر
َ
َْونََتَوُّک َک ْبِ ِمر َْونر ن َک ِفرر َتغن سن

َ
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َولََکْ در بر َکْنَعن ِْایُاَ ُمَ ھر
َک۔ْاَللُٰ رر جر َفن ْیُ َْمن کر ر َْونَْتن لَعر ن

َ
َکَْوَن رر فر

ن
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ر
ک شن
َ
َْون َ َین

ن
اْل

َْ َْرْحن ون جر َْوََنن ِفدر َْوََنن ٰٰع سن
َ
ْن َک لَین َْوِا در جر سن

َ
َْون ْعََذاَبَکْنرَصِِلُ ِْاُنَ ْعََذاَبَک ن ٰی َْوَنَ َتَک

. ِحق  لن اِرْمر
َ
ُف
ر
ک َِْبلن

 
अिातः- ‘‘हे अल्लाह! हामी कतमीकसत सहायता माग्छौं र 
हामी कतमीकसत क्षमा 
 माग्छौं र  कतमीप्रकत इमान(कवश्वास) स्िापना गछौं 
र कतमीमाकि हामी भरोसा राख्छौं तिा हामी कतम्रो सवोत्तम 
प्रर्ंसा गछौं। तिा हामी कतम्रो कृतज्ञता प्रकट गछौं र हामी 
कतम्रा कृतघ्न बन्नेछैनौं। जसल े कतम्रो अवज्ञा गछग त्यसबाट 
हामी अलग्ग हुन्छौं र त्यसलाई त्याग्छौं। हे अल्लाह! हामी 
केवल कतम्रो कवर्ुद्ध उपासना गछौं र कतमीतफग  न ैदगुछौं र 
कतम्रा सामुने्न खडा रहन्छौं तिा कतम्रो कृपाको आर्ा राख्छौं 
र कतम्रो दण्डबाट डराउीँछौं। कनस्सन्दहे कतम्रो दण्ड 
अकवश्वासीहरूले भोग्नेछन।’’ 
  दोस्रो दुआ कनूतः- 

 

ْ َمنن ین ْفِ ِنن
َ لُ َتَْوََتَ ْعَاَفین َمنن ین ْفِ َتَْوعَاِفِنن َْھَدین َمنن ین ْفِ ِدِِنن ْاھن ُمَ ھر

ْاَللُٰ َتَْوََبِرکن ین
َ
ُل ََتَ

ٰضی ْیرقن َْوَّل ِِضن ْتَقن َک
َ َْفِانُ َت َْقَضین َما َ َْشُ ِنن َْوقِ َت َطین ْاَعن َ ِْفمْین ِِْلن َک ْفََْعلَین

ر ُ
ْیَِذل َّْل ٗہ

َ نُ ِا
َْخِیْ ْلََعٰ ْہللار

َ
َْوَصُِل َت َعالَین َناَوتَ َْرُبَ َت َتَتَبارَکن اَدین ْعَ َْمن ْیَِعُز َّْل ٗہ

َ نُ َْوِا َت الَین ُْوَ َمن
لَِْْخلِقہ ٰا ُْوَ د  َُمَ
َْْٖہّْمر َْْٖہْابَِْوْاَصن ِْعَی۔اَجن
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 अनुवादः- ‘‘हे अल्लाह! मलाई त्यसकसत सन्मागग 
देखाउ जसलाई कतमोल ेसन्मागग प्रदर्गन गरकेा छौ र मलाई 
त्यसका साि कुर्लता प्रदान गर जसलाई कतमील े
कुर्लता प्रदान गरेका छौ। र जसलाई कतमील े कमत्र 
बनाएका छौ त्यकसत मेरो कमत्रता स्िाकपत गर। तिा कतमील े
जे जकत कदएका छौ त्यसमा मलाई बरकत (सह) प्रदान 
गर र मलाई त्यसको कुपकरणामबाट बचाउ जसको कतमील े
कनणगय कलएका छौ ककनभने कनणगय कतमी गछौ र 
कतमीकवरूद्ध कनणगय हुनसक्दैन। कनस्सन्देह त्यो (व्यकक्त) 
अपमाकनत हुदैन जसका कतमी कमत्र रहेका छौ र जसलाई 
कतमील ेमन पयाउीँदैनौ त्यसले सम्मान प्राप्त गनगसक्दैन। हे 
हाम्रा प्रभ!ु कतमी परम कल्याणकारी र परम प्रकतष्ठावान 
रहेका छौ। तिा आफ्ना सवगश्रेष्ठ सृकष्ट 
मुहम्मद(सल्लल्लाहु अलकैह व सल्लम) माकि कृपावर्गण 
गर। यसैगरी उहाँका वर्ंज र उहाँका सहचरहरूमाकि 
पकन।’’ 
 कवतर (को नमाज़) पिन े समय ईर्ापकछ 
देकखकलएर प्रातःकालसम्म रहेको छ। यकद कोही व्यकक्त 
तहज्जदुको नमाज़का लाकग प्रातःजाग्नसकेमा त्यसल े
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राकत्रको अकन्तमभागमा न ैपिोस। परन्त ुयकद जाग्न सक्दैन 
भने ईर्ा (को नमाज़) पकछ न ैपढ्नु बेस हुनेछ। 
 

सज्दा सहु (भूलको सज्दा) 
 यकद नमाज़मा भूलवर्ः कुनै रुकन (अगं)छुट्न 
गएमा पकहला त्यस रुकनलाई पूरा गरी पुनः सज्दा सहु 
गकरयोस। अिवा त्यसलाई मलै े ककत करकअत पिेँ भने्न 
सन्देह रहेमा सज्दा सहु गनुग अकनवायग हुनेछ। 
करकअतहरूको आधार कवश्वासमाकि राखोस। सज्दा सहु 
गने कवकधः- पकहला दायाँतफग  सलाम फेरोस र दईुवटा 
सज्दा गरोस त्यसपकछ दुवतैफग  सलाम फेरोस। यकद कम 
करकअत अिवा अकधक भएको सन्देह रहेमा पकहला त्यस 
सन्देहको कनवारण गरोस (अिात आफ्नो स्मरणानुसार न ै
पूरा गरोस) पुनः सज्दा सहु गरोस। 
 

नमाज़ कज़ा (छुटेको नमाज़) 
 यकद कुन ै नमाज़ कुनै उकचत कारमवर्ः अिवा 
भूलवर्ः छुट्न गएमा जस्तैः- माकनस सतुेको भएमा र 
त्यसको कनद्रा नखुलमेा अिवा नमाज़ पढ्न भुलेमा  त्यो 
नमाज़ खेर जादैन अकपत ु जब स्मरण हुन्छ अिवा 
कनद्राबाट जाग्छ तब त्यो नमाज़ पिोस।त्यस नमाज़को 
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त्यही समय हो। यकद पाँचैवटा नमाज़हरू छुटेका रहेमा 
कतनलाई क्रमवद्धरूपमा पढ्नु उत्तम हुनेछ। 
 

नमाज़ तहज्जुद (उर्ाकालको नमाज़) 
 ईर्ाको नमाज़पकछ सतुेर प्रातःहुनुभन्दा पकहला उठरे 
नमाज़ पिनुको नाम तहज्जुद हो। नमाज़ तहज्जुदमा 
धेरैवटा लाभहरू र कल्याणहरू रहेका छन भने्न कुरो 
पकवत्र कुरआन र हदीसहरूबाट प्रमाकणत छ। नमाज़ 
तहज्जुदका अकधकतर दआुहरू (याचनाहरू) स्वीकार 
हुन्छन। राकत्रको अकन्तम भागमा अल्लाह तआला कनकटको 
आकार्मा उकत्रन्छनर भन्छनः- ‘‘के मेरो कोही भक्त छ 
जसले मकसत मागोस र म उसलाई कदउीँ?’’ 

 आकबद (भक्तजन) हरूल े त्यससमय आफ्ना 
प्रभुलाई स्मरण गछगन सुस्तहरू सकुतरहन्छन। अल्लाह 
तआलाका कप्रय भक्तहरू त्यससमय उठछन र उनीकसत 
क्षमायाचना गछगन। हज़रत महुम्मद (सल्लल्लाह ुअलकैह व 
सल्लम) सीँध ैतहज्जदुको नमाज़ पढ्ने गनुगहुन्र्थयो र आफ्ना 
पकरवारलाई समेत नमाज़ तहज्जुदका लाकग उठाउने 
गनुगहुन्र्थयो। 
 यसका आठ करकअत मस्नून (प्रचकलत)छन। राकत 
कनद्राबाट जागेपकछ प्रातःकालको नमाज़भन्दा पकहलासम्मको 
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समय रहेको छ। दईु दुई करकअत गरी पढ़नु उत्तम रहन्छ। 
तीनबटा कवतर (को नमाज़) लाई आठ करकअत 
(तहज्जुद) पकछ पढ्न ुमसनून रहेको छ। 
 

नमाज़ इश्राक़ र ज़ुहा (कबहानीपखको नमाज़) 
 जब सूयोदय हुन्छ र भाला अिवा दुई भाला बराबर 
माकि चढ्छ त्यससमय इश्राकको नमाज़ पकिन्छ। यस 
नमाज़मा पकन धेर ै पणु्यहरू र भलाइहरू रहेका छन। यो 
नमाज़ दुईवटा करकअतहरूबाट कलएर बारह करकअतसम्म 
पढ्न सककन्छ। जुन नमाज़ नौ दस बजे पख पकिन्छ 
त्यसको नाम ज़ुहाको नमाज़ हो। यसमा दईु करकअत दकेख 
कलएर आठ करकअतसम्म नमाज़ पढ्न सककन्छ। 
 

नमाज़ कस्र (छोटो नमाज़) 
 इस्लाममा जहाँ अन्य धेरै सुकवधाहरू कदइएका छन 
एउटा के पकन सकुवधा रहेको छ भने यकद माकनस 
यात्रावस्िामा रहेको भएमा नमाज़ छोट्याउन सक्छ। त्यही 
कम गने प्रकक्रयालाई नमाज़ कस्र भकनन्छ। 
 यकद ज़ोहर, अस्र र ईर्ाको नमाज़ कस्र गने हो भन े
त्यससमय कतनको केवल दुई दुई करकअत फज़ग मात्र 
पकिनेछ। मग़करब र प्रातःकालको नमाज़ कस्र हुदैन। कस्र 
नमाज़मा सब ै सनु्नतहरू माफ हुनजान्छन। परन्त ु
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प्रातःकालको नमाज़का दईुवटा सुन्नतहरू र कवतर भन ेमाफ 
हुदैनन। 
 जब कोही माकनस यात्रा गछग तब त्यसले कस्र नमाज़ 
पिोस ककनभने पकिकका लाकग नमाज़ कस्र नै कनकश्चत छ। 
तिा यो अल्लाह तआलाका तफग बाट अवकार् (छूट) 
रहेको छ जुन उनले आफ्ना भक्तहरूलाई प्रदान गरेका हुन। 
त्यसकारण यसलाई प्रसन्नतापूवगक स्वीकानुग उकचत हुनेछ। 
यकद कुन ैस्िानमा 19 कदन भन्दा अकधक समयसम्म ठहरन े
इच्छा रहेमा नमाज़ पूरा पढ्न ु पनेछ अन्यिा कस्र गनुग 
उकचत हुन्छ। यकद कोही व्यकक्त सदा यात्रामै रहन्छ भने 
त्यसका लाकग कस्र छनै। 
 जब माकनस र्हरबाट प्रस्िान गछग तब कस्र 
आरम्भ गरोस जब र्हरमा प्रवेर् गछग तब पूरा नमाज़ 
पिोस। 
 

जुम आ (र्ुक्रवारको नमाज़) 
 जुम आको कदन एउटा महान इस्लामी त्योहार हो। 
पकवत्र कुरआनले कवर्ेर् गरी यस कदनलाई अवकार्को 
कदन घोकर्त गरेको छ र यसबारेमा पकवत्र कुरआनमा 
एउटा सूरः (पकरच्छदे) पकन पाइन्छ। त्यस सूरःको नाम 
सूरतलु जुम अः हो। र त्यसमा जब जमु आको आज़ान 
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कदइन्छ तब कतमीहरू सब ै सांसाकरक कायगहरू त्याग र 
मकस्जदमा एककत्रत होऊ तिा जुम आको नमाज़ त्यसका 
सब ै र्तगहरूका साि अनुष्ठान गर भने्न आदेर् छ। जो 
व्यकक्त जानी-बुझीकन जुम आको नमाज़ त्याग्छ त्यो घोर 
पापी हो भकनएको छ। पकवत्र कुरआनमा जुम आको नमाज़ 
पढ्न र खुत्बा (प्रवचन) सुन्नप्रकत जकत जोड कदइएको छ 
त्यकत जोड ईदको नमाज़ पढ्नबार ेकदइएको छैन। 
 जुम आका कदन कबहानीको नमाज़मा पकहलो 
करकअतमा ‘‘अस्सदजा’’र दोस्रो करकअतमा सूरः अद्दहर 
पढ्न े हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलकैह व सल्लमको 
कनयम कियो। 
 बीमार,यात्रु,मकहला,बालक,अन्धो,दास, र कैदीबाहेक 
सबैका लाकग जुम आ को नमाज़ फज़ग (अकनवायग) रहेको 
छ। यकद कयनीहरूले पकन जुम आको नमाज़ पिेमा कतनलाई 
पुण्य प्राप्त हुनेछ। 
 जुन समयमा जुम आको आज़ान हुन्छ त्यही समयमा 
सब ै कोरोबार र कामहरू छाडेर जुम आका लाकग जाम े
मकस्जद जानु प्रत्येक मुसलमानकालाकगअकनवायग रहेको छ। 
मकस्जदमा प्रवेर् गरी जहाँ खालीठाउीँ पाइन्छ त्यहीीँ बसोस।  
माकनसहरूका काँध फलाङद ै अकघ नबिोस। आफ्नो 
ठाउीँमा पुगेर दुई चार करकअत सुन्नत पिोस र दुआ तिा 
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इस्तग़फार (प्रायकश्चत्त) मा व्यस्त रहोस। व्यिग कुराहरू 
नगरोस। जब इमामल े खुत्बा (प्रवचन) आरम्भ गछग तब 
ध्यानपवूगक र मौनपूवगक खुत्बा सुनोस। खुत्बामा बोल्ने 
व्यकक्तलाई जुम आको पुण्य प्राप्त हुदैन। 
 जुम आको नमाज़का दईुवटा फज़ग रहेका छन। कयनमा 
उच्च स्वरमा पकवत्र कुरआन (को केही अंर्) पकिन्छ। 
सूरः आला र ग़ाकर्या अिवा सूरः जुम अः र मुनाकफक़ून 
पढ्न ु सुन्नत (प्रचलन) रहेको छ। तिा फज़ग नमाज़पकछ 
दुईवटा अिवा चारवटा सुन्नत पढ्न ुपनेछ।  
 जुम आको नमाज़को समय पकन त्यही हो जुन 
ज़ोहरको नमाज़को समय रहेको छ। परन्तु जुम आको 
नमाज़का लाकग सयूग िल्नु र्तग राकखएको छैन। जुम आका 
लाकग स्नान गनुग अकनवायग रहेको छ। यसैगरी राम्रा र सफा 
कपडा लगाउनु र सगुन्ध मलेर आउनु सनु्नत रहेको छ। 
यकद कुनै ठाउीँमा तीनजना माकनसहरू रहेमा कतनीहरूल े
अवश्य जुम आको नमाज़ पिून। यकद कोही व्यकक्त किलो 
गरी आएमा र त्यसलाई इमामका पकछ जुम आको 
नमाज़को एउटा करकअत कमलेमा त्यसको जुम आ माकननेछ। 
अन्यिा त्यसले ( यकद दवुै करकअत नकमलेमा)ज़ोहरको 
नमाज़ पिोस। 
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खुत्बा जुम अः (जुम आको प्रवचन) 

 

ْ ْاَشن ْاَنن َْْھدر َْوْاَشن ْہللار َہْاَُّلِ لٰ ِْا
ٓ َ
ُّْل اَْھدر در َُمَ ّْمر ْاَُنَ بن ْعَ ون َْوَرسر ہر ْدر اَْبعن ُمَ ۔ْاَ ۔لرہر ْْدر ون عر

َ
َِْبہللَْفا ذر

ینْ
َ
ْالُش ِْمَ ِجین ْٰطِنْالُرَ ٰ ْحن ِْم۔ْبِسِمْہللاْالُرَ ِحین ِْم۔ِنْالُرَ

ْ
 अनुवादः-‘‘अल्लाहबाहेक अन्य कोही उपास्य छैन र 
मुहम्मद उनका भक्त र उनका रसूल (सन्देर्वाहक) 
हुनुहुन्छ भनी म साक्षी कदन्छु। यसपकछ म कतरस्कृत 
सैतानबाट अल्लाहको र्रण चाहन्छु।’’ 
 अल्लाहको नामका साि जो अत्यन्त कृपालु,परम 
दयाल ु रहेका छन। ययपश्चात आवश्यकतानुसार खुत्बा 
(प्रवचन) पिोस जसमा माकनसहरूलाई महत्वपणूग 
कुराहरूतफग  ध्यान कदलाओस। पुनः एका आधा कमनेट 
बसेर खडा भएर दोस्रो खुत्बा कनम्नानुसार पिोस। 
 

َِْبہللِْ ذر ون َْونَعر ِہ لَین ْعَ ر
َ
َْونََتَوُّک ٖہ ْبِ ِمر َْونر ن ٗہ ِفرر َتغن سن

َ
َْون ٗہ نر َتِعین سن

َ
َْون ٗہ َمدر ََْنن ِ ْہلِلُٰ در َمن

ن
اَْل

ْن ُّْیَ َْمن َنا الِ َ ْاَْعن َئاِت َْسِیُ َْوِمن ا ِسنَ فر نن ْاَ ِر ون ر ْشر ِْمن َْوَمن ٗہ ْلَ
َ
ِضُل ْمر

َ
َْفّل ْہللار ِدِہ

ٗہْ در ْعَبن ا در َُمَ ّْمر ُنَ ْاَ َھدر شن
َ
َْون ْہللار

َ
ِْاُّل َہ لٰ ِْا

َ
ُّْل ْاَنن َھدر شن

َ
َْون ْلَٗہ۔ َْھاِدَ 

َ
َْفّل ہر لن لِ رضن یُ

ْذِْ َتائِ ین َْوِا َساِن حن ِ
َْواّلن ِل َعدن َِبلن رر ْمر

 ن
ْیَا ْہللَا ِْاُنَ ۔ ْہللار مر

ر
َْرِْحَک ْہللاِ ِْعَباَد ٗہ۔ لر ون  َْوَرسر

َن۔ْ ون رر
َ َذکُ ْتَ من

ر
ک
َ َعلُ ْلَ من

ر
ک ْیَِعظر ِ

َبْغن َْوالن ِر
َ
ک نن مر َْوالن َشائِ َفحن ْالن ََْعِ ی ٰ َْویَْنن ٰٰب رن قر الن

۔ َبن ہللاِْاَکن رر َْولَِذکن من
ر
ْلَک َتِجبن ْیَسن ہر عرون َْوادن کررنکرمن واہللَاْیَذن کررر  ارذن
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 अनुवादः- समस्त प्रर्ंसाहरू अल्लाहका कनकम्तहुन। 
हामी सब ैउनको प्रर्संा गछौं र उनीबाट ैसहयोग माग्छौं 
र उनीकसतै क्षमा माग्छौं र उनीप्रकत इमान (कवश्वास) 
ल्याउीँछौं र उनीमाकि नै भरोसा राख्छौं। तिा आफ्ना 
मानकसक दषु्टयाइीँ र आफ्ना कायगहरूका दषु्पकरणामहरूबाट 
अल्लाहको र्रण चाहन्छौं। अल्लाहले जसलाई सन्मागग 
देखाउीँछन त्यसलाई कसैल ेपिभ्रष्ट गनग सक्दैन र जसलाई 
अल्लाहल े पिभ्रष्ट ठहयाउीँछन त्यसलाई कसलै े सन्मागग 
प्रदर्गन गनग सक्दैन। तिा अल्लाह एक हुन र उनको कोही 
भागेदार छैन र उनीबाहेक कोही उपास्य छैन भनी हामी 
साक्षी कदन्छौं र मुहम्मद उनका भक्त र उनका रसलू 
हुनुहुन्छ भनी हामी साक्षी कदन्छौं। हे अल्लाहका 
भक्तहरूहो!कतमीहरूमाकि अल्लाहल ेदया गरून। कनस्सन्देह 
अल्लाहल े पुण्य गन,े आफन्ताहरूलाई दान गने आदेर् 
कदन्छन र खुल्लम-खुल्ला दुष्कमगहरू,अनुकचत कुराहरू र 
कवद्रोहबाट रोक्छन। तिा कतमीहरूले स्मरण राख्नेछौभनी 
उनी कतमीहरूलाई उपदेर् कदन्छन। अल्लाहको स्मरण 
गर।उनले पकन कतमीहरुको ध्यान राख्नेछन र उनलाई न ै
पुकार उनल े कतमीहरूलाई जवाफ कदनेछन। तिा 
अल्लाहको स्मरण न ैसब ैभन्दा ठलूो कुरो हो। 
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दुईवटा ईदहरू 
 मुसलमानहरूका लाकग प्रत्येक वर्ग दुईवटा ईदहरू 
(त्योहारहरू) आउीँछन। एउटा रमज़ानपकछ र्वालको 
पकहलो तारीख जसलाई इदलु कफतर भन्छन। र दोस्रो ईद 
ज़ूलकहज्जाको 10 तारीखका कदन हुन्छ जसलाई ईदुल ज़ुहा 
(बकलदानको ईद) भन्छन। प्रत्येक मसुलमान पुरूर् र 
मकहलाप्रकत ईदको नमाज़ पढ्नु सुन्नत (हज़रत महम्मद 
(सल्लम) ल ेपालन गरेको कनयम) हो। ईदको नमाज़को 
समय कबहान भाला बराबर चढ्दो सयूग (पकहलो पख) 
देकख कलएर सूयग िल्नलाग्दासम्म रहेको छ। जहाँसम्म 
सम्भव हुन्छ ईदको नमाज़ चाँडो पढ्नु उत्तम हो। ईदका 
कदन स्नान गनुग,सफा र राम्रा कपडा लगाउनु र सुगन्ध 
इत्याकद मल्नु सुन्नत (कनयम) रहेको छ। ईदलु कफतरमा 
नमाजभन्दा पकहला केही खाएर जानु पकन सुन्नत रहेको छ। 
ईदको नमाज़ पढ्न जाँदा जुनबाटो जाइन्छ फकगीँ दा भन े
त्यसलाई छाकड कुन ैअको मागगबाट आउन ुसुन्नत हो। ईदलु 
कफतरको नमाज़भन्दा पकहला सद्का कफतर (कफतरको 
दान) कदनु अकनवायग रहेको छ। तिा ईदुल अज़हाको 
नमाज़पकछ जो व्यकक्त बकलदान (कुबानी) कदने क्षमता 
राख्छ त्यसले कुबानी (बकलदान) गरोस। यकद नमाज़भन्दा 
पकहला बकलदान गकरएमा त्यो बकलदान माकनदैन । दवुैवटा 
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ईदहरूमा अज़ान र इकामत भनु्न मनाही छ।दुववैटा ईदमा 
खुत्बा (प्रवचन) नमाज़पकछ कदइन्छ। त्यसमा इमामल े
सद्का कफतर (दान),कुबानी(बकलदान) र तर्रीक़का 
तकवीरहरूबारे उपदरे् कदन्छ। यो खुत्बा अवश्य सुनु्नपनेछ। 
दुवैवटा ईदहरू र्हरबाट बाकहर अिवा कुन ैखुल्ला ठाँउमा 
पढ्न ु उत्तम हुन्छ। आवश्यक परेमा(वर्ा अिवा आीँकध 
आएमा अिवा यिोकचत ठाउीँ नपाइएमा) मकस्जदमा पकन 
पढ्न सककन्छ। नमाज़ ईदका दुईवटा करकअतहरू हुन्छन। 
ईदको नमाज़भन्दा पकहला अिवा पकछ सुन्नत अिवा 
नफल पढ्नु मनाही छ। ईदको नमाज़मा पकहलो करकअतमा 
पकहला सातवटा तकवीरहरू (अल्लाहु अकबर) 
उच्चस्वरमा पकिन्छ र दोस्रो करकअतमा पकहलापाँचवटा 
तकवीरहरू उच्चस्वरमा पकिन्छ। 
 ईदको नमाज़मा सूरः क़ाफ र सरूः अलक़ अिवा 
सूरः आला र ग़ाकर्या अिवा सूरः जुमअः र मुनाकफूअन 
पढ्न ु सुन्नत रहेको छ। यकद बेलुकीपख बादल रहेकोल े
चन्द्रमा नदकेखएमा र माकनसहरूलाई दोस्रोकदन मध्यानपकछ 
कहजो चन्द्रमा कनकस्कएको कियो भने्न िाहालागेमा (ईदलु 
कफतरको अवसरमा) सूयग िल्नलागेमा ईदको नमाज़ 
पकिनेछैन अकपत ु दोस्रोकदन कबहान पकिनछे। परन्त ु यकद 
कोही यस्तो अडचन आइलागेमा जसल े गदा दोस्रोकदन 
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पकन ईदको नमाज़ पढ्न नसककएमा ईदको नमाज़ 
पकिनछेैन। परन्तु यकद ईदलु अज़हामा यस्तो अवसर 
आइलागेमा 12 तारीखसम्म ईदको नमाज़ पढ्न सककनेछ। 
 तर्रीकक़ा तकवीरहरू ती तकवीरहरू हुन जुन 
अरफा (9) तारीखको कबहानीको नमाज़ देकख कलएर 12 
तारीखको अस्रको नमाज़सम्म प्रत्येक नमाज़पकछ 
उच्चस्वरमा पकिन्छ। तर्रीक़ को तकवीर कनम्न रहेको छ। 
 

ْاَکْنَبْراَکْنْاَہللْر ۔اَہللر ْہللارَّْْلَْبر
َ
َہِْاُّل لٰ ْاَکْنَبْرْاَکْنَوہللارْ۔ِا ۔اَہللر َِْوَْبر ْْہلِلُٰ ۔اْلَمن    در

 अिात-अल्लाह सबभैन्दा महान हुन, अल्लाह 
सबैभन्दा महान हुन, अल्लाहबाहेक कोही उपास्य छैन, 
तिा अल्लाह सबैभन्दा महान हुन, अल्लाह सबैभन्दा 
महान हुन तिा समस्त प्रर्ंसा अल्लाहकै लाकग हो। 
 

नमाज़ कुसूफ र खु़सूफ (चन्द्रग्रहण र सूयगग्रहणको 
नमाज़) 

 यो नमाज़ चन्द्र अिवा सयूगग्रहणको अवसरमा 
पकिन्छ। यस नमाज़को अज़ान र इक़ामत हुदैन। 
माकनसहरूल े जुनसमय ग्रहण लाग्छ मकस्जदमा एककत्रत 
भइ इमामका पकछ नमाज़ पिून। 
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 यस नमाज़का दईुवटा करकअत हुन्छन। प्रत्येक 
करकअतमा दुईवटा रूूअअ हुन्छन र उच्चस्वरमा इमामल े
पाठ गनेछ र यो नमाज़ अन्य नमाज़रूभन्दा लामो हुन्छ। 
जबसम्म ग्रहण सककदैन तबसम्म नमाज़ पढ्न ु उकचत 
रहन्छ। अकधक भन्दा अकधक दआु (प्रािगना) गनुग उकचत 
हुन्छ। यकद इमाम नरहेमा एक्ला एक्ल ै पकन यो नमाज़ 
पढ्न ुउकचत हुनेछ। 
 

नमाज़ इस्तख़ारा (मंगलकामनाको नमाज़) 
 जब माकनसल े कोही कवर्ेर् कायग गने इच्छा गछग 
तब त्यसल े इस्तख़ाराको नमाज़ पिोस। (इस्तख़ारा गनुग 
सुन्नत हो) तिा अल्लाह तआलाबाट भलाइ र मंगल 
चाहोस। अल्लाह तआलाल े त्यसलाई लाभदायक मागगको 
सूचना कदनेछन। अल्लाहले सकूचत नगनग पकन सक्छन। 
ककहलेकाकहीँ भन े स्वप्न अिवा कदव्यदर्गन इत्याकदद्वारा 
सूचना कमल्नसक्छ। परन्तु अल्लाह तआलाल े उसको 
मनलाई त्यसतफग  फेकरकदनेछन जुन उसकाकनकम्त उत्तम 
रहेको छ। 
 नमाज़ इस्तख़ाराको कवकध के हो भने माकनसल े
ईर्ाको नमाज़पकछ दुई करकअत नमाज़ पिोस र 
इस्तख़ाराको दुआ पिरे सुतोस। दआु कनम्नानुसार रहेको छः- 
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ِمْطْ َعِظین ِلَکْالن َْفضن َئلرَکِْمن َرِتَکَْوَاسن دن َکِْبقر ِدرر َتقن ِمَکَْواَسن کِْبِعلن ر َتِخین َْاسن ن
ُ
ِْاِِن ُمَ ھر

ٰ
َالُل

َْوَّلْ لَمر َْوَتعن ِدرر َْوَّلْاَقن ِدرر َکَْتقن
بَفِانَُ غریرون ْالن مر

َُ
َْوَاننَتَْعّل لَمر ْْ o.َاعن لَمر َتَْتعن ْکرنن ِْانن ُمَ ھر

ٰ
َالُل

ََُباِرْ
ر
ْث ِِْلن ہر ن َْویَِِسُ ِِْلن ہر ِدرن قن

َ
َْفا ِر ن َْوَعاِقَبِۃَْامن َْوَمَعاِِشن ِنن ِِْفِْدین ن ِِلُ َرَْخین  َمن ْٰھَذاْاّلن ِہَْاُنَ ِْفین ِِْلن کن

َرْ َمن ْٰھَذااّلن َْاُنَ لَمر َْتعن َت ْکرنن َْْوِانن ن َْعِنُ ہر فن ِ ِصن
َ
َْفا ِر ن َْامن َْوَعاِقَبِۃ َْوَمَعاِِشن ِنن ِْدین ِِْفن ن ِِْلُ َشُ 

ِْبٖہ۔ ِضِنن ْارن ََْکَنْثرُمَ ثر َْحین َ َین
ن
ْاْل ِِلَ ِدرن َْواَقن ہر َْعنن ِنن فن ِ َْوَاِصن

 

 अनुवादः- हे अल्लाह!म कतम्रो ज्ञानद्धारा भलाइ माग्छ ु
र कतम्रोर्कक्तद्धारा र्कक्त चाहन्छु र कतम्रो महान कृपाबाट 
माग्छु। कनस्सन्देह कनमी क्षमतार्ील रहेका छौ र ममा केही 
क्षमता छैन। कतमीजान्दछौ तर म जाकन्दन। कतमी न ै
अदृश्यज्ञाता रहेका छौ। हे अल्लाह! यकद यो कायग मेरा 
लाकग,मेरो धमग र मेरो ससंारमा पकरणामको आधारमा उत्तम 
रहेको छ भने्न कतमीलाई ज्ञात रहेमा, मेरो लाकग यसलाई 
कनकश्चत गर र मेराकनकम्त यसलाई सरल तुल्याउ। र मेराकनकम्त 
यसमा बरकत (मंगल) देउ। र यकद यो कायग मेराकनकम्त, 
मेरो धमग र मेरो संसारमा र पकरणामको आधारमा नराम्रो र 
अमंगल रहेको छ भने्न कतमीलाई ज्ञात रहेमा मबाट यसलाई 
फेकरदेउ र मलाई यसबाट हटाउ र मेरा लाकग जहाँ भलाइ छ 
उपलब्ध गर र त्यसप्रकत मलाई सन्तकुष्ट प्रदान गर। 
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नमाज़ इकस्तस्क़ा (वृकष्टका लाकग नमाज़) 
 यकद पानीको अत्यकधक खाँचो रहेको समयमा वृकष्ट 
नपरेमा माकनसहरू र्हरबाट बाकहर खुल्ला मैदानमा 
एककत्रत भएर इमामले कतनीहरूलाई दुई करकअत नमाज़ 
उच्च स्वरमा पिाओस र त्यसपकछ खुत्वा (प्रवचन) 
पिोस। त्यसपकछ आफ्नो च्यादर उल्टाओस र ककब्लातफग  
मुख गरी सबैजनाले दुआ गरून र कवनम्रतापूवगक प्रायकश्चत 
गरून ककनभने जुन पापका कारण पानी परेन त्यो पाप 
मेकटयोस र अल्लाह तआलाको कृपादृकष्ट होस। 
 

नमाज़े ख़ौफ (भयको नमाज़) 
 यकद कोही र्त्रुको आक्रमणको डर र खतरा रहेमा 
चार करकअतको ठाउीँमा फजगका केवल दुई करकअत नमाज़ 
पढ्न ु जायज हुनेछ। र यकद र्त्रकुसत संघर्ग जारी रहेको 
भएमा जब (युद्ध) केही होलो हुन्छ तब एउटा समूहल े
र्त्रुकसत संघर्ग जारी राखोस र दोस्रो समूहल े आएर 
इमामका पकछ जमाअतमा एक करकअत पिोस र पकछहटेर 
पकहलो समूहको ठाउीँ कलओस र दोस्रो समूहले अकघबिेर 
एक करकअत इमामकसत पिोस र सलाम नफेरी पकछ 
हटोस र आफ्नो करकअत पूरा गरोस अकन पकहलो समूहको 
ठाउीँमा खडा रहोस र त्यो पकहलो समूहल ेपकन इमाम कबना 
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नै आफ्नो छुटेको एउटा करकअत पिोस र इमाम कसतै दुव ै
समूहले सलाम फेरून। यकद त्यकत सुकवधा र फुसगत तिा 
अवसर नकमलेमा जसरी भएतापकन सवारीमाकि नै अिवा 
कहडदा कहडदै नमाज़ पिून चाहे मुख ककब्लातफग  होस 
अिवा अन्य कदर्ातफग । 
 

नमाज़े हाजत (खाँचोको नमाज़) 
 यकद कसैलाई केही खाँचो परेमा त्यसले त्यो 
हाजतको नमाज़ पिोस र त्यो नमाज़ कनम्नानुसार रहेको 
छः 
 पकहला वज़ ू गरेर दईु करकअत नमाज़ पिोस र 
अल्लाह तआलाको प्रर्ंसा गरोस त्यसपकछ हज़रत महम्मद 
सल्लल्लाहु अलैकह व सल्लमप्रकत दरूद (कवर्ेर् दआु) 
पठाओस त्यसपकछ हाजत (खाँचो)को दआु पिोस जुन 
यसप्रकार रहेको छः- 
 

ْ َِْرِبُ ْہلِلُٰ در َمن
ن
ِمَْواْل َعِظین ِشْالن َعرن ْالن َاَنْہللاَِْرِبُ ن ْبُسر مر ِرین

َ
ک ْالن مر َلِین

ن
ْاْل ْہللار

َ
َہِْاُّل لٰ ِْا َّلٓ

َکْ ِفَرتِ َزائَِمَْمغن َِتَکَْوعَ ِجَباِتَْرْحن ون َکْمر
لر
َ  
ا ْاَسن َ َعالَِمین َْوْْالن َِْب ُ

ُ ِ ّْکر َمَۃِْمن َغِنین َوالن
ْ َتٗہَْوَّلَْحاَجۃر جن َْفُرَ

َ
اِْاُّل ٗہَْوَّلَْھُمر تَ َْغَفرن

َ
اِْاُّل بر َْذنن ِِْلن َّْلْتََدعن م 

ِْاثن ُ ِ ّْکر َمَۃِْمن
َ
ّل الُسَ

۔ َ ین اِْحِ ْالُرَ ََحَ اْیَاْاَرن ََتَ َْقَضین
َ
اِْاُّل ْلََکِْرضر  ِِھَ
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अनुवादः- सहनर्ील र सम्माननीय अल्लाह बाहेक कोही 
उपासनायोग्य छैन । महान कसंहासनका स्वामी अल्लाह 
पकवत्र छन। सबै प्रर्ंसाहरू अल्लाहका कनकम्त रहेका छन 
जो समस्त जगतका पालनहार हुन। जुन कायगहरूबाट कतम्रो 
कृपा प्राप्त हुन्छ र कतम्रो बकक्सस कमल्छ। प्रत्येक पुण्य र 
भलाइको दान र प्रत्यके पापबाट मुकक्त र छुटकारा कमल्ने 
कायगहरू गन ेर्कक्त म कतमीबाट चाहन्छु। मेरो कुनै पाप 
क्षमाकबना नछाड र कुनै र्ोक र पीडा कनवारणकबना 
नछाड। र कुन ैयस्तो खाँचो पूरा नगरी नछाड जसमा कतम्रो 
प्रसन्नता कमलोस, त्यसलाई अवश्य पूरा गर हे सवाकधक 
कृपाल ु(अल्लाह)। 
 

रोगीको नमाज़ 
 रोगी अिवा बीमार व्यकक्त यकद उकभएर नमाज़ 
पढ्न असमिग रहेमा बकसबकस नमाज़ पिोस। यकद बसेर 
पकन पढ्न नसकेमा िकल्कएर अिवा सुतरे साङ्केकतक 
रूपमा नमाज़ पिोस। अतः जसरी भएतापकन नमाज़ अवश्य 
पिोस। 
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नमाज़ जनाज़ा (मृतको लाकग नमाज़) 
 वज़ू गरेर जनाज़ाको नमाज़को कनयत गरी ‘‘अल्लाह ु
अकबर’’ पिून। त्यसपकछ ‘‘सुब्हानकल्लाहुम्मा’’ र पुनः 
सूराः फाकतहा पिून। पुनः ‘‘अल्लाहु अकबर’’ पिरे 
अत्तकहय्यातमा रहेको ‘‘दरूद र्रीफ’’ पिून। पुनः अल्लाह ु
अकबर पिेर कनम्नका कदववैटा अिवा एउटा दुआ पिून। 
दुआ यसप्रकार छः- 
 

ْ َنا َِیُ ِْل ِفرن ْاغن ُمَ ھر
َْوَذکَِرَِنْاَللُٰ َِن ِ ِبین

َْوکَ َِن ِ َْوَصِغین ِبَنا َْوَشاِھِدَِنَوغائِ ِتَنا َوَمِیُ
اْ ِْمُنَ ْ َتٗہ ین

َ
ُف ََْتَ َْوَمن ِم۔

َ
ّل سن ِ

ْاّلن ْلََعَ ِیٖہ حن
َ
َْفا ا ِْمُنَ َتٗہ َیین ْاَحن َْمن ُمَ ھر

للُٰ ْاَ ٰثَنا۔ نن َوار
َْوْ َرٗہ َناْاَجن ِرمن ن

َ
َّْلَْت ُمَ ھر

َان۔اَللُٰ ْین ِ
ْاّلن ٗہْلََعَ

َ
َتَوُف َدٗہ۔َف اَْبعن ِتُنَ فن َّْلْتَ
ْ

 अनुवादः- हे अल्लाह हाम्रा जीकवतहरूलाई र हाम्रा 
मुदाहरूलाई तिा हाम्रा उपकस्ित रहेकाहरूलाई र हाम्रा 
अनुपकस्ितहरूलाई तिा सानाहरूलाई र हाम्रा ठलूाहरूलाई 
तिा हाम्रा परुूर्हरूलाई र हाम्रा मकहलाहरूलाई क्षमा गर। 
हे अल्लाह जसलाई कतमील े हामीमध्य े जीकवत राख्छौ 
त्यसलाई इस्लाममाकि नै जीकवत राख र हामीमध्ये जसलाई 
कतमील ेमृत्यु प्रदान गछौ त्यसलाई इमान (आस्िा) माकि 
मृत्युप्रदान गर। हे अल्लाह यसको अज्र (बदला,पुण्य) 
बाट हामीलाई वकचचत नगर न हामीलीई यसपकछ कुन ै
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‘‘आज़माइर्’’(परीक्षा) मा नहाल अिात यसको जीवनपकछ 
हाम्रो परीक्षा नलेउ। 

 
जनाज़ाको दोस्रो दुआ (प्रािगना) 

ْ ْ ہر ِسلن َخلَٗہَْواغن َْمدن عن ٗہَْوَوِسُ لَ ر ُْنر ِرمن َْواَکن ہر نن ْعَ فر َْوعَاِفٖہَْواعن ہر َْحن ٗہَْوارن لَ ِفرن ْاغن ُمَ ھر
اَللُٰ

ََطایَاْکََماْیرنَْ
ن
ْاْل ٖہِْمَ ِدَْونَِقُ َبَ ِجَْوالن لن

َ
َْوالُث ئِ

ٓ
َما ِسَِْبْلن

َ
ن
َ
ْالُد ِْمَ َیضر بن َ ْاّلن بر ون

َ
ْالُث

َ
ُّق

ْ ہر ِخلن ِجٖہَْواَدن َْزون ن اِْمُ ر اَْخین جر ٖھَوَزون لِ ْاَھن ن اِْمُ ر َْخین
ر
ّل َْداِرٖہَْواَھن ن اِْمُ ر اَخین َْدارر ہر ِدلن َواَبن

اِر۔ َذاِبْالُنَ ْعَ َْوِمن ِ َقبن
َذاِبْالن ْعَ ِْمن ہر َۃَْواَِعذن َُنَ

ن
ْال
ْ

 अनुवादः- हे अल्लाह! यस (व्यकक्त) लाई क्षमा 
गर र यसमाकि दया गर र यसलाई आराम उपलब्ध गर र 
माफ गर।तिा यसलाई अत्यन्त उत्तम आकतर्थय प्रदान गर र 
यसको प्रवेर् स्िानलाई खुल्ला गर। तिा यसलाई पानी, 
अकसना र बफग द्धारा स्नान गराउ तिा यसलाई पापहरूबाट 
पकवत्र तुल्याउ जसरी सेतो कपडालाई कतमीले मलैबाट 
सफा तुल्याउीँछौ। तिा यसलाई यसको घरभन्दा उत्तम घर 
बदलामा प्रदान गर र यसको पकरवारभन्दा उत्तम पकरवार र 
यसको सािीभन्दा उत्तम सािी यसलाई प्रदान गर। तिा 
यसलाई स्वगगमा प्रकवष्ट गर र यसलाई किको अज़ाब 
(दण्ड) बाट बचाउ। 
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नाबाकलग बालकको जनाज़ा को दुआ 

 
ھْر
ْاَللُٰ ْاجن َْعلْنُمَ َناَْفرن ْلَ اہر ْْطر َْعلْنَواجن ْلََناْاَجن ْہر اجن اُْوَ ا۔َعلْنرر عر

َ
َشُف ْمر اُْوَ ْلََناَْشاِفعر ْہر

ْ
 ‘‘अल्लाहुम्माज अल्हु लना फतगन  वज अल्हु लना 
र्ाकफआन मुर्फ्फका’’ 
 अिातः-हे अल्लाह! यसलाई हाम्राकनकम्त अकग्रम 
व्यवस्िापक र कसफाकरसकता बनाउ र यसको कसफाकरस 
कबूल गर। यकद जनाज़ा बाकलकाको रहेमा स्त्रीकलंग प्रयोग गनुग 
पनेछ। 
 

हज़रत आदम अलैकहस्सलाम 
 अल्लाह तआलाकातफग बाट मानवजाकतको सुधार र 
मागगदर्गनका कनकम्त कनवाकचत पकहला नबी (पैगम्बर) हज़रत 
आदम हुन। अल्लाहले उनलाई जुमःको पकवत्र कदनमा 
जन्मदान कदए। त्यसपकछ उनकै स्वजाकत र प्रकारबाट हज़रत 
हव्वालाई जन्मदान कदए। कयनीहरू दुवैबाट मानवजोकतको 
वतगमान वंर् चल्यो। आज धरतीमा पाइने प्रत्येक मानव 
हज़रत आदम अलैकहस्सलामकै सन्तान हो 
त्यसलैेआदमी(मनुष्य) कहलाएको हो ककनभने सबै माकनस 
आदमकसत सम्बकन्धत रहेका छन। 
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 जब अल्लाह तआलाल े हज़रत आदम 
अलकैहस्सलामलाई जन्मदान कदए तब सब ैफकरश्ताहरूलाई 
आदम (अलै.) को आज्ञापालन गने आदेर् भयो। सब ै
फकरश्ताहरूले आदेर्पालन गर ेपरन्तु इब्लीस (सतैान) ल े
अस्वीकार गर्र्यो। त्यसल ेभन्यो- ‘‘म त्यो भन्दा उत्तम हुीँ 
ककनभने मेरो पैदाइस अकग्नबाट भएको हो र त्यसको 
पैदाइस मकट्टबाट।’’ त्यही समयदेकख सतैान अल्लाहको 
दरबारबाट कतरस्कृत भयो ककनभन े त्यसल े खुदाको 
आदेर्को अवज्ञा u¥of]। 
 पकहला हज़रत आदम (अलै.) र हव्वा स्वगगमा 
बसोवास गिे र सखु-र्ाकन्तपूणग जीवनयापन गिे। खुदा 
तआलाले प्रत्येक प्रकारको स्वतन्त्रता कतनलाई कदएको 
कियो। केवल एउटा वृक्षबाट रोकेको र मनाही गरेको 
कियो, त्यसका कनकट नजानु भने्न आदरे् कियो। परन्त ु
सैतानल ेउनलाई फुस्ल्यायो र अल्लाहल ेउनलाई त्यहाँबाट 
कनष्काकसत गरे। पुनः हज़रत आदम (अलै.)ल े अल्लाह 
तआलाका र्रणमा प्रायकश्चत गर ेतिा अल्लाह तआलाल े
उनको प्रायकश्चत स्वीकार गरे। 
 सवगप्रिम हज़रत आदम (अलै.) ले धरतीमा काबा 
कनमाण गरे र त्यसका कुनामा हजर े अस्वद (कालो 
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िुड्गो) राखे। हज़रत आदमको आय ु 930 वर्गको कियो 
भने्न भनाइ छ। अल्लाहले सवाकधक जान्दछन। 
 

हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैकह व 
सल्लम 

 उहाँको जन्म अरब देर्को मक्का र्हरमा भयो। 
जब उहाँको आकवभाव भयो ससंार त्यससमय पिभ्रष्ट 
भएको कियो। समस्त माकनसहरूल े खुदा तआला 
(परमेश्वर) लाई त्यागेका किए। उहाँको आगमनभन्दा 
केही पकहला कोही कोही व्यकक्तहरू भन े एक अकद्धतीय 
अल्लाहको खोजतफग  ध्यान कदन लागकेा किए। सब ै
माकनसहरू दषु्कमग र कुकायगमा व्यस्त किर। 
जब उहाँल ेनबी (पैगम्बर) हुने दावी गनुग भयो तब प्रायः 
सबैजना उहाँका कवरोधी भए। उहाँलाई प्रत्येकसमय कष्ट 
कदनलागे। उहाँका समिगकहरू अकतकम किए।माकनसहरूल े
उहाँलाई कष्ट कदनु पुण्य ठान्िे। कोही उहाँलाई जादूगर 
भन्र्थयो र कोही पागल र कोही उहाँलाई ककव भन्र्थयो। र 
र्ीघ्र न ै उहाँको नार् हुनेछ भने्न दावी गिे। केही 
व्यकक्तहरू भने व्यिगका स्वप्नहरू दखे्ने व्यकक्त हो भने्नगिे 
र यस्तो कनसन्तान व्यकक्तको व्यवस्िा चाँडै समाप्त हुनेछ 
भने्न दावी गिे। अतः जकत माकनस किए त्यकतकुराहुन्िे। 
परन्तु उहाँले कतनीहरूलाई उत्तर कदनुभयो, ‘‘कतमीहरूले मेरो 



(56) 
 

केही कबगानग सक्नेछनैौ, मेरा खुदाल े स्वयं मेरो सुरक्षा 
गनेछन भनी मलाई उनले भनेका छन। यकद कतमीहरूल े
मलाई स्वीकार गरेमा कतमीहरू यस संसारमा पकन सफल 
हुनेछौ र परलोकमा पकन कतमीहरूलाई सफलता र वैभव 
कमल्नेछ परन्त ुयकद कतमीहरू पकछहटेनौ र मेरो कवरोध र 
अस्वीकार गर्र्यौ भन ेयस ससंारमा पकन कतमीहरू असफल 
र कवफल हुनेछौ तिा परलोकमा पकन कठोर दुख 
भोग्नेछौ। तिा कतमीहरूलाई नकग मा हाकलनछे।’’ यी कुराहरू 
सुनेर माकनसहरू हाँस्िे। वैभव परन्त ु उहाँल े कतनीहरूको 
पवाह न ैगनुगहुन्नर्थयो। कवस्तार कवस्तार ैमाकनसहरूले उहाँप्रकत 
इमान (कवश्वास) ल्याउन आरम्भ गरे। कतनीहरू धेरवैटा 
देवताहरूलाई त्यागेर एक अकद्धतीय खुदाका उपासक 
बन्नपुगे। 
 मकहलाहरूमा सबैभन्दा पकहला उहाँकी पत्नी हज़रत 
खदीजा (रज़ी) ल े उहाँप्रकत इमान ल्याइन तिा उहाँलाई 
िािस कदइन। यसैगरी युवकहरूमा हज़रत अबबूकर 
कसद्दीकल े सवगप्रिम उहाँप्रकत इमान त्याए तिा 
बालकहरूमा सबैभन्दा पकहला हज़रत अली र दासहरूमा 
ज़ैद र कबलालल ेइमान ल्याए। 
पकहला तीनवर्गसम्म गुप्तरूपमा प्रचार गकरन्र्थयो। त्यससमय 
कुफ्फार (अस्वीकारीहरू) को अत्यन्त जोड कियो। जब 
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इस्लामको कवस्तार र प्रचार बढ्न लाग्यो तब माकनसहरूल े
उहाँको हत्या गने योजना बनाउन लागे। अन्ततः उहाँल े
खुदा तआलाको आदेर् पाएर इस्लामलाई बचाउनका 
लाकग आफ्नो कप्रय जन्मभूकम मक्कालाई त्यागेर मदीना 
प्रस्िान गनुगभयो (यसलाई कहजरत भकनन्छ)। जब उहाँ 
मदीना पुग्नुभयो त्यहाँपकन इस्लामको प्रचार प्रसारमा व्यस्त 
हुनुभयो फलतः इस्लाम तीव्रगकतल ेफैलन लाग्यो। अन्ततः 
त्यहाँ पकन इस्लामका कवरोकधहरू उहाँलाई मानग आइलाग।े 
उहाँले कववर् भएर आत्मरक्षाका लाकग यदु्ध गनुगभयो र ती 
युद्धहरूमा अकधकतर इस्लामका र्त्रुहरूलाई पराजय 
कमल्यो र खुदा तआलाको वचनानसुार इस्लामका मुख्य 
र्त्रुहरू (अबूजहल, उत्बा, र्बैा इत्याकद) यस ससंारबाट 
कवफल र असफल कवदा भए। तिा उहाँल ेमक्का कवजय 
गनुगभयो। साि ैउहाँल ेसब ैर्त्रुहरूलाई माफ गकरकदन ुभयो। 
उहाँको जीवनकालमा नै सम्पूणग अरब दरे्का माकनसहरू 
मुसलमान भए। उहाँप्रकत इमान ल्याउने व्यकक्तहरू पापमुक्त 
हुनगए र समस्त ससंारका कनकम्त आदर्ग बन्नपुगे र यस ै
संसारमा कृतािग भए तिा कतनीहरूलाई राजर्ासन पकन 
प्राप्त भयो र सब ै प्रकारका सुख  सुकवधाहरू यस ै
संसारमा नै प्राप्त भए र सबैजना परलोकमा पकन सफल 
भए। 
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 उहाँका आचरणहरू अत्यन्त उच्च र उत्तम किए। 
सब ै सदगुणहरू उहाँमा पाइन्िे। अल्लाह तआलाल े
उहाँलाई प्रचुर धन सम्पकत्त प्रदान गर ेपरन्तु उहाँले सवगत्र 
खुदा तआलाका मागगमा खचग गनुगभयो। आफ्ना लाकग केही 
राख्नुभएन। उहाँल ेआफ्ना लाकग कुन ैभवन कनमाण गराउन ु
भएन अकपत ुकच्चा घरमा न ैजीवनयापन गनुगभयो। जसल े
उहाँकसत दुव्यगवहार गरे उहाँले कतनीहरूकसत उत्तम व्यवहार 
र पुण्य गनुगभयो। दखुी दकरद्रहरूको सहयोग गनुगभयो। 
युद्धमा उहाँले अत्यन्त वीरता प्रदर्गन  गनुगभयो। अकतकि 
सेवामा उहाँ सबैभन्दा अग्रकण हुनुहुन्र्थयो। उहाँको रवाफ र 
प्रताप ककतसम्म कियो भन े जसल े उहाँलाई टािाबाट 
देख्र्थयो त्यो डरल ेिरग हुन्र्थयो। परन्त ुजब उहाँका कनकट 
आउीँर्थयो तब डर समाप्त हुन्र्थयो। जो व्यकक्त उहाँका 
छेउमा बस्र्थयो त्यहाँबाट उठन उसको मन मान्दैनर्थयो। 
उहाँलाई पकवत्र कुरआन कदइयो। यो पसु्तक प्रलयका 
कदनसम्म  सकक्रय र मान्य रहनेछ।ककहल्यै कनकस्क्रय र 
अमान्य हुनेछैन। यसैगरी उहाँको दान र भलाइ पकन 
प्रलयका कदनसम्म जारी रहनेछ उहाँबाट अलग्ग रहेर 
कसैल ेकुनै पण्य र अल्लाहको करूणा प्राप्त गनगसक्दैन। 
उहाँका एघारवटी पत्नी किए। कयनीहरूमर्थय ेहज़रत आइर्ा 
कसकद्दका (रज़ी) बाहेक सबै कवधवा किए । उहाँकी 
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चारवटी पुत्रीहरू र चारवटा पुत्रहरू जकन्मए परन्त ु
पुत्रहरूभन े बाल्यकालमै स्वगगवास भए। पुत्रीहरू जीकवत 
रहे ती पतु्रीहरूको नाम यसप्रकार छः- 
ज़ैनब,रूकक़य्या,उम्मे कुलसूम र फाकतमा (रज़ी) हज़रत 
रूकक़य्या र उम्म े कुलसूमको एकपकछ एक गरी हज़रत 
उस्मानकसत कववाह भयो र ज़ैनबको कववाह अबलू  
आसकसत भयो। तिा हज़रत फाकतमाको कववाह हज़रत 
अलीकसत भयो। हज़रत फाकतमाबाहेक कसैका सन्तान 
अकघबिेनन। हज़रत फाकतमाका सन्तानलाई न ै सयैद 
(सरदार) भकनन्छ। हज़रत महम्मद (सल्लम) का 
पुत्रहरूको नाम यसप्रकार छः- 

काकसम,ताकहर, तय्यब र इिाहीम (रज़ी) 

 
 
 

हज़रत अबूबकर रज़ीयल्लाह अन्हु 
हज़रत अबूबकरका कपताको नाम अबू क़हाफा र 

माताको नाम उम्मलु खैर सल्मा कियो। उनी हज़रत 
मुहम्मद रसलूुल्लाह(सल्लम)भन्दा एक वर्ग साना किए। 
हज़रत अबबूकर (रज़ी) कुरैर् (जाकत) मा अत्यन्त 
सम्माननीय र धनी किए। उनी व्यपार गिे। जब हज़रत 
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मुहम्मद (सल्लम) ल े नबी हुने दावी गनुगभयो तब 
सबैभन्दा पकहला हज़रत अबूबकरल े उहाँप्रकत इमान 
(कवश्वास) ल्याए। मुसलमान भएपकछ उनलाई अत्यन्त 
कष्ट कदइयो। परन्त ु उनले हज़रत मुहम्मद रसलूल्लाह 
(सल्लम) को साि कदाकप छाडेनन अकपत ु प्रत्येक 
ककठनाइ र संकटमा कदम अकघबिाए। कहजरत (प्रवास) 
को समयमा सूर नामक गुफामा उनी न ै हज़रत मुहम्मद 
(सल्लम) कसत किए। पकवत्र कुरआनमा अल्लाह 
तआलाले उनको खुबै  प्रर्संा गरेकाछन। उनी दुखी 
दकरद्रहरू र टुहुराहरूप्रकत अत्यन्त दया गिे र उनी 
गरीबहरूका सहायक किए। जब उनी मुसलमान बन े
त्यससमय आफ्नो समस्त धन इस्लाम र मुसलमानहरूका 
लाकग खचग गनग आरम्भ गरे। उनका बारेमा हज़रत महुम्मद 
(सल्लम) ल ेभनु्नभयोः- 
 ‘‘मलाई  सवाकधक लाभ अबूबकर (रज़ी) को 
धनले पुयाएको छ।’’ 
 उनी सब ैयदु्धहरूमा हज़रत मुहम्मद (सल्लम) कसत 
सामले भए र बडा बडा साहकसक कायगहरू गर।े उनी उच्च 
आचरणका स्वामी किए। कवर्ेर्गरी उनको हृदय अकत कोमल 
कियो र इच्छार्कक्त पकन अकत प्रखर कियो। उनले इस्लामको 
प्रचारद्धारा न ैकभन्न कभन्न क़बीला (जाकत) हरूका गन्य-मान्य 
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नेताहरू र मकुखयाहरू मसुलमान भए। हज़रत मुहम्मद 
(सल्लम) की सबैभन्दा कप्रय पत्नीहज़रत आइर्ा (रज़ी) 
उनैकी पुत्री किइन। उनकै समयमा पकवत्र कुरआन एउटा 
पुस्तकको रूपमा संककलत भयो। हज़रत मुहम्मद (सल्लम) 
को स्वगगवासपकछ उनी सबैभन्दा पकहला ख़लीफा 
(उत्तराकधकारी) कनवाकचत भए। उनल ेकुल 2 साल 3 महीना 
र 10 कदन कखलाफत गरे। 
 

प्रकतश्रुत मसीह (ककल्कअवतार) अलैकहस्सलाम 
 प्रकतश्रतु मसीह हज़रत कमज़ा गु़लाम अहमद साहेब 
क़ाकदयानी खुदा तआलाका ती भक्तहरूमध्य े एक किए 
जसलाई खुदा तआलाले मानवजाकतको उद्धारका लाकग 
पठाउने गछगन। कतनीहरूद्धारा संसारमा इमान र धमग स्िाकपत 
गछगन तिा आफ्ना भक्तहरूलाई पिभ्रष्टताबाट कनकाल्छन। 
उहाँ खुदाका कनवाकचत (भक्त)हुनुहुन्र्थयो। उहाँद्धारा 
अल्लाह तआलालल े इस्लामलाई समस्त धमगहरूमाकि 
कवजयी तुल्याए तिा इस्लाम धमगमा आएका कवकृकत र 
कवकारहरूको कनवारण गर।े उहाँको दावी कियो, मलाई 
अल्लाह तआलाल े मानवजाकतको सुधार र मागगदर्गनहेत ु
पठाएका हुन। म त्यही प्रकतश्रुत मसीह (ककल्क अवतार) 
हुीँ जसको चचा र भकवष्यवाणी हदीसमा आएको छ र म 
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त्यही महदी हुीँ जसको आगमनको भकवष्यवाणी हज़रत 
मुहम्मद(सल्लम) ल ेगनुगभएको छ। म त्यही सधुारक हुीँ 
जसको आगमन अकन्तम युगमा कनकश्चत कियो तिा सब ै
धमगहरूमा त्यसको अकन्तम युगमा आगमनबार े
भकवष्यवाणीहरू पाइन्छन। मलाई अल्लाहले इस्लामको 
सुधार र समिगन तिा सहायताका लाकग पठाएका हुन। 
मलाई पकवत्र कुरआनको समझ यसका ज्ञानहरू र 
गुितत्त्वहरू प्रदान गकरएका छन। हज़रत मुहम्मद पकवत्र 
रसूल(सल्लम)को प्रकतष्ठा र सम्मान स्िाकपत गनगहेत ु
अल्लाहल े मलाई पठाएका हुन। इस्लामलाई अन्य 
धमगहरूमाकि कवजयी तुल्याउनु मेरो कायग हो। म ईसाईहरू 
र यहूदीहरूका लाकग मसीह हुीँ। कहन्दुहरूका लाकग कृष्ण 
(ककल्कअवतार)। उहाँको यो दावी सुन्नासाि माकनसहरू 
उहाँका कवरोधी भए। उहाँमाकि कुफ्र (धमगभ्रष्ट) को फत्वा 
(कनणगय) लाग्यो। उहाँलाई र उहाँका अनुयायीहरूलाई 
मृत्युदण्डयोग्य ठहयाइयो। उहाँलाई कभन्न कभन्न प्रकारका 
कष्टहरू कदइए। परन्त ुअल्लाह तआलाल ेउहाँको सहयोग 
र समिगन गर।े उहाँकसत रसलूहरू र कप्रयहरूको व्यवहार र 
माकमला गरे। प्रत्येक के्षत्रमा उहाँलाई सफलता प्रदान गरे। 
प्रत्येक प्रकारका कवपद र हाकनहरूबाट उहाँलाई सुरकक्षत 
राखे। उहाँका र्त्रुहरूको नार् भयो। उहाँको सत्य प्रमाकणत 
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गनगहेतु भकवष्यवाणी अनुसार सयूग र चन्द्रमालाई रमज़ानको 
महीनामा ग्रहण लाग्यो। प्लेग(महामारी) ले उहाँका 
र्त्रुहरूको सफाया गर्र्यो। आयगसमाज र ईसाईधमगका 
कसद्धान्तहरूलाई उहाँल े गलत कसद्ध गनुगभयो। इस्लामको 
सत्यता र र्दु्धता(प्रमाकणत गनग) का लाकग उहाँल े प्रायः 
अस्सीवटा पुस्तकहरूको रचना गनुगभयो। यसैगरी सएकडौं 
कवज्ञापनहरू प्रकाकर्त गनुगभयो। गत तेरहसय वर्गको 
अवकधमा यस्तो असाधारण र अतलुनीय व्यकक्त जकन्मएको 
किएन भनी र्त्रुहरूल ेसमेत साक्षी कदए। त्यही इस्लाम जुन 
उहाँको आगमनभन्दा पकहला असहाय र असमिग दकेखन्र्थयो 
आफ्नो प्रारम्भको (प्रकार्मय) अवस्िामा पकरवकतगत भयो। 
आज यसबाट समस्त धमगहरू त्रस्त छन र यसका सामुने्न 
आउन डराउीँछन। 
 हज़रत कमज़ा गुलाम अहमद (प्रकतश्रुत मसीह) ल े
एउटा यस्तो जमाअत जगतमा खडा गनुगभयो जुन 
वास्तवमा इस्लामप्रकत चल्न े र र्रीअत (धमगर्ास्त्र) का 
आदेर्हरू पालन गन ेजमाअत हो। यो जमाअत खुदा र 
उनका रसूल (हज़रत मुहम्मद) प्रकत आफ्नो ज्यान 
कनछावर गनग तत्पर छ। धमगलाई सांसाकरक माकमलाहरूप्रकत 
प्रमुखता कदन्छ र समस्त ससंारमा इस्लामको प्रचार गछग। 
ईसाईहरूको केन्द्र (लदंनमा) मा समेत मकस्जदहरू कनमाण 
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गकरएका छन जसमध्ये मकस्जद फ़ज़ल र मकस्जद बैतलु 
फतूह प्रकसद्ध छन। प्रकतश्रुत मसीह (अलै.) को यो 
जमाअत अिात अहमकदया मकुस्लम जमाअत आज 
संसारका कुना कुनासम्म फैकलनपुगेको छ। कुन ै महादेर् 
अिवा देर् यस्तो छैन जहाँ यो जमाअत नपाइयोस। 
प्रकतश्रतु मसीह अलकैहस्सलामले यस्ता मतृस्वरूप 
व्यकक्तहरूलाई जीवन प्रदान गनुगभएको छ जसल े अब 
अन्यहरूलाई जीकवत गकररहेछन। उहाँप्रकत र उहाँका 
आज्ञापक हज़रत महुम्मद (सल्लम) प्रकत हे अल्लाह 
र्ाकन्त र करूणा वर्गण गर। 
 

प्रकतश्रुत मसीहका पकहला खलीफा हज़रत मौलाना 
अल्हाज़ नूरूद्दीन रकजयल्लाहु अनहू 

 उहाँ कजल्ला र्ाहपूरको भैरा नामक स्िानमा 1841 
ई.मा जन्मनु भयो। बाल्यकाल त्यहीीँ कबताउनु भयो। आफ्ना 
ठूला दाईबाट धाकमगक र परम्परागत कर्क्षा कलनुभयो तिा 
रावलकपण्डीबाट नामगल परीक्षा पास गरी कपण्ड दादनखाँमा 
हेड मास्टर कनयुक्त हुनुभयो। परन्तु उच्चकर्क्षा प्राप्त गने 
चाहनाले नौकरी र आफ्नो मातृभूकम छाडेर कदल्लीतफग  
लाग्नुभयो। भारतका प्रकसद्ध कर्क्षा संस्िान रामपुर, लख्नऊ 
र भूपाल इत्याकद ठाउीँमा और्कध कवज्ञान र धाकमगकज्ञान 
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आजगन गनगलाग्नु भयो। त्यही कवद्यािाकालमा हज गनगका 
लाकग पकवत्र मक्काको यात्रा गनुगभयो। त्यहाँ गएर कभन्न कभन्न 
हदीसका कवर्ेर्ज्ञहरूबाट हदीसको ज्ञान कलनुभयो र त्यसमा 
दक्षता प्राप्त गनुगभयो। अरबदेर्बाट फककग एर उहाँले आफ्नो 
मातृभूकम भैरामा और्धालय खोल्नुभयो। त्यहाँ टािा टािाबाट 
र छेउछाउका छेरै रोगीहरूको ताँतो लाग्यो। त्यही समयमा 
एउटा कदव्यस्वप्नको आधारमा उहाँले कश्मीरका महाराजाको 
र्ाही कचककत्सकको पद स्वीकार गरी 1891ई. सम्म त्यहाँ 
रहनुभयो। उहाँले दरबारमा खुबै प्रकसकद्ध र सम्मान प्राप्त 
गनुगभयो। त्यसपकछ उहाँ पुनः आफ्नो गाउीँ भैरा फकग नुभयो 
अकन आफ्नो कनवास र कचककत्सालयका लाकग भवन कनमाण 
गनग आरम्भ गनुगभयो। कनमाण चकलरहेको अवकधमा केही 
कवर्ेर् कामका लाकग लाहौर जानुपर्र्यो जब उहाँ लाहौर 
पुग्नुभयो तब प्रकतश्रुत मसीह (अलै.) कसतको प्रेम र मकहमा 
र उहाँकसतको मधुर सम्बन्धका कारण काकदयान नगइकन 
फककग एर जाने इच्छा भएन। काकदयानमा त्यससमय हज़रत 
मौलवी अब्दुल करीम साहेब पकन उपकस्ित किए। उहाँल े
मौसूफकसत हज़रत कमज़ा गुलाम अहमद प्रकतश्रुत मसीहल े
उहाँ यहीीँ (काकदयानमा) रहनुहोस भने्न चाहनुहुन्छ भने्न 
कुराको उल्लेख गनुगभयो। त्यो कुरो सुनेर उहाँले भनु्नभयो, 
ठीक छ। त्यसपश्चात यहीीँ (काकदयानमा)रहन लाग्नुभयो। 
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उहाँ कबहानीपख मकहलाहरूलाई पकवत्र कुरआनको कर्क्षा 
कदनुहुन्र्थयो र सन्ध्यापख मकस्जद अक्सामा पुरूर्हरूलाई 
प्रकतकदन दरस (कर्क्षा) कदनुहुन्र्थयो। तिा कदनभरी 
कवध्यािाहरूलाई हदीस र और्कधकवद्याका पुस्तकहरूको 
ज्ञान कदनुहुन्र्थयो। सािै रोगीहरूको उपचार पकन गनुगहुन्र्थयो र 
प्रकतश्रुत मसीहका सेवामा उपकस्ित रहनुहुन्र्थयो। 
 1908 ई. मा जब प्रकतश्रुत मसीह (ककल्क अवतार) 
को देहान्त भयो तब अहमकदया जमाअतका समस्त 
सदस्यहरूले उहाँलाई प्रकतश्रतु मसीहका पकहला 
उत्तराकधकारीको रूपमा स्वीकार गरे। उहाँका हातमा सबैल े
बैअत (अनबुन्धन) गरे। तालीमुल इस्लाम हाईस्ूअल र 
बोकडिंग हाऊस काकदयानका वृहत भवनहरू उहाँकै 
कखलाफतकालमा कनकमगत भए। नूर हस्पताल र मकस्जद नूर 
पकन उहाँकै समयका स्मरणहरू हुन जुन उहाँकै नामम 
कनकमगत भए। अलफज़ल र नूर दवुै पकत्रकाहरू पकन उहाँकै 
कायगकालमा जारी भएका हुन। यसैगरी लन्दनमा प्रचार 
कायगलयको उद्घाटन पकन उहाँकै मंगलमय कालमा 
भएको हो। 
एउटा कवर्ेर् उल्लेखनीय कुरो के रहेको छ भन ेबंगालका 
कनवासी प्रकसद्ध कवद्वान मौलवी सयैद अब्दुल वाकहद साहेब 
उहाँकै कखलाफतकालमा अहमकदया जमाअतमा दाकखल भए 
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र उनका साि साि उनै माफग त सएकडौं व्यकक्तहरू अहमदी 
भए। 13 माचग 1914 ई. र्कु्रवारका कदन उहाँको स्वगगवास 
भयो। इन्ना कलल्लाकह व इन्ना इलकैह राजऊेन (अिात हामी 
अल्लाहकै हौं र उनीतफै हामी फककग एर जानेछौं)। उहाँ 
आफ्नो कनष्ठा र सयंमका कारण हज़रत कमज़ा गुलाम अहमद 
प्रकतश्रतु मसीह र महदी (अलै.) का दृकष्टमा अत्यन्त कप्रय र 
कवश्वसनीय हुनहुन्र्थयो। उहाँल े एउटा ककवतामा उहाँको 
प्रर्ंसा गद ैभनु्नभएको छः- फारसीको अनुवाद-  
‘‘यकद मेरा अनुयायीहरूमध्य ेप्रत्यके व्यकक्त नूरूद्दीन भएका 
भए ककत उत्तम हुनेकियो। यकद प्रत्येक हृदय कवश्वास र 
इमानल े पूणग भए ककत न ै राम्रो हुनकेियो।’’ उहाँको दान र 
पुण्य सबैका कनकम्त बराबर कियो। हज़ारौं कहन्दु, मुकस्लम, 
ईसाईहरूल ेउहाँबाट कुनै न कुन ैप्रकार लाभ उठाएर उहाँका 
कृतािग भएका छन। उहाँको स्मरणमा कतनीहरू दुकखत भइ 
आीँस ुबगाउीँछन। धेरजैना कवध्यािाहरूलाई उहाँल ेआफ्नो धन 
खचग गरी कर्क्षा कदलाउन ु भयो। सएकडौं कवध्यािाहरूलाई 
स्वय ंकर्क्षा कदनुभयो। ककतपय माकनसहरूलाई हज गन ेखचग 
कदनुभयो। धैरेजना अभावग्रस्तहरूको ऋण कतनुगभयो। उहाँ 
सबैलाई उत्तम अता र उपदरे् कदनुहुन्र्थयो। रोगीहरूलाई 
कनर्ुल्क और्कध कदनहुुन्र्थयो र उपचारका लाकग ककहल्यै 
फीस माग्नुहुदैनर्थयो। जसल ेजकत कदन्र्थयो स्वीकार गनुगहुन्र्थयो। 
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अल्लाह तआलाले उहाँलाई स्वगगमा परम स्िान र उच्च 
दजाहरू प्रदान गरून (आमीन) उहाँल े5 वर्ग 9 महीना र 
18 कदन कखलाफत गनुगभयो। 
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पकवत्र कुरआनको कर्क्षा 
1- अल्लाह तआला एक अकद्वतीय, सवगर्कक्तमान, 

सबैका स्वामी, प्रकृत सम्राट, सदारकहत, सबैका 
आश्रय र आधार रहेका छन। उनका कनकम्त कुनकैुरो 
असम्भव छैन। 

2- प्रत्येक समय, कनरन्तर हज़रत मुहम्मद मुस्तफा 
(सल्लम) प्रकत दरूद (र्ाकन्तकामना) पढ्ने गर। 

3- हज़रत मुहम्मद रसलूलु्लाह (सल्लम) कसत प्रेम गर 
र उहाँलाई आफ्नो ज्यान र प्राणभन्दा पकन अकधक 
कप्रय मान। 

4-  प्रत्येक समय प्रायकश्चत्त र क्षमायाचना गनेगर। 
5- पाप एउटा कवर् हो त्यसलाई नखाऊ (अिात 

पापबाट बच)। 
6- प्रत्येक समय दुआ (प्रािगना) गने गर। 
7- सदा खुदाकसत डने र भयभीत रहने गर। 
8- सादा र साधारण तिा कवनयपूणग जीवनयापन गर। 
9- परस्पर लडाइ झगडा नगर। 
10- कसैमाकि अत्याचार नगर। 
11- कदनमा पाँचपटक नमाज़ अनुष्ठान गर। 
12- अल्लाह तआलाको अनुकम्पा र अनुग्रहका कृतािग 

बन। 
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13- कनकट सम्बन्धी नातेदार, दकरद्र र पकिकहरूका हक 
अकधकारहरू प्रदान गर। 

14- वैध, उकचत र पकवत्र खाद्य खानेगर। 
15- कसैमाकि कमर्थयारोप नलगाऊ। 
16- अपव्यय नगर। 
17- व्यकभचारका कनकट नजाऊ। 
18- सत्यपरायण व्यकक्तहरूको संगत अपनाऊ। 
19- सदा उत्तम र पुण्य कायग गर। 
20- अपकमग र नराम्रा कुराहरूबाट बच। 
 

हदीसका कर्क्षाहरू 
1- खुदातआलाको उपासना यसप्रकार गर मानौ 

कतमीहरू उनलाई देकखरहेछै अिवा उनी 
कतमीहरूलाई देकखरहेछन। 

2- अपकमगहरूबाट बच। 
3- नम्रता र कवनय धारण गर। 
4- संसारको मोह त्याग। 
5- ठूला बडाको सम्मान गर र सानाहरूमाकि दया 

गर। 
6- खुदा तआला र उनका रसूल (हज़रत मुहम्मद 

सल्लम) कसत पे्रम गर। 
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7- हज़रत मुहम्मद रसलूलु्लाह (सल्लम) का पकरवार 
र उहाँका सहचर (सहाबा) हरू कसत प्रेम गर। 

8- डाह र ईख त्याग। 
9- व्यिग र अनिग कुराहरूबाट बच। 
10- पीकडत व्यकक्तहरूको सहयोग गर। 
11- अत्याचारीको सहयोग गर (अिात त्यसलाई 

अत्याचारबाट रोक)। 
12- सबैकसत उत्तम व्यवहार गर। 
13- कमर्थया र झूटो गवाही नदेऊ। 
14- ज्योकतर्ीहरूका कुराहरूलाई सत्य नमान। 
15- र्ासक (हाककम) को आदेर्पालन गर। 
16- आफ्ना अन्तगगत रहेका व्यकक्तहरूकसत उत्तम 

व्यवहार गर। 
17- हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्लम) को आदर्ग 

अपनाऊ। 
18- अकधक भन्दा अकधक दान दकक्षणा कदने गर। 

कवर्ेर्तः रमज़ानकोमहीनामा। 
19- खुदालाई अत्यकधक स्मरण गर। 
20- कसैको मन नदुखाऊ। 
 




