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अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहे व बरकातुहु
अल्लाह तआलाले हज़रत मसीह मौऊद (*ितDुत मसीह) अलैिहस्सलामलाई
भारतवषर्मा *कट गरे जुन त्यससमय संसारका *मुख धमर्हरूको केन्Rस्थल िथयो।
मािनसहरू साधारणत: धािमर्क िवषयहरू सम्बन्धी तकर् गनेर्गथेर्। तकर् िवतकर् र वादिववादको चलन िथयो। हज़रत िमज़ार् ग़ुलाम अहमद साहेब क़ािदयानी *ितDुत मसीह
र महदी (उहॉं*ित शांित वषर्ण होस) ले इस्लामको वास्तिवकता र यसको *ितरक्षाका
िनिम्त लेखहरू लेख्ने कायर् आरम्भ गनुर्भयो िकनभने उहॉंको हृदय इस्लाम र हज़रत
मुहम्मद मुस्तफ़ा (सल्लम)को *ेमले पिरपूणर् िथयो। उहॉंले आफ्ना लेखहरू ख़ुदा
तआलाको िवशेष सहायता द्वारा लेख्नु भयो। उदाहरणत: उहॉंको वणर्न रहेको छ :‘‘मिभj एउटा आकाशीय आत्मा बोिलरहेछ जसले मेरा शब्द-शब्द
र अक्षर-अक्षरलाई जीवन *दान गछर्।’’
(इज़ाला औहाम, रूहानी ख़ज़ाइन, भाग 3, पृष्ठ 403)
1896 ई. मा लाहौरमा सवर्धमर् सम्मेलन आयोिजत गिरयो। जसमा िभन्न-िभन्न
धमर्का *ितिनिधहरूलाई पॉंचवटा *श्नहरू िदएर ितनीहरूबारे आ-आफ्ना धमर्का
िशक्षाहरूको आधारमा िनबन्ध लेख्न अनुरोध गिरयो। हज़रत िमज़ार् ग़ुलाम अहमद
*ितDुत मसीहका सेवामा पिन सम्मेलनमा पढनका लािग इस्लामी िशक्षाहरूको
दशर्नमा आधािरत िनबन्ध लेख्न हािदर्क अनुरोध गिरयो। उहॉंले अल्लाह तआलाका
चरणमा दyआ गरी िनबन्ध लेख्नुभयो जब उहॉंले त्यो लेख (िनबन्ध) समाप्त पानुर् भयो
तब खुदा तआलाका तफर्बाट उहॉंलाई िनम्न इल्हाम (ईशवाणी) भयो ‘‘मज़्मून बाला
रहा’’ अथार्त ‘‘लेख सवोर्परी रह्यो’’। अत: उहॉंले सम्मेलन आयोिजत हुनुभन्दा।
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पिहला नै एउटा िवज्ञापनद्वारा जन साधारणलाई उक्त ईश्वरीय शुभसन्देशको जानकारी
िदनुभयो। अत: िनधार्िरत समयमा हज़रत अब्दCल करीम साहेब स्यालकोटीले उक्त
लेख (िनबन्ध) सम्मेलनका दशर्कहरूलाई पढेर सुनाए। तथा त्यही लेख पिछगएर
‘‘इस्लामी िसद्धान्तहरूको दशर्न’’ को नाममा पुस्तकको रूपमा Rकािशत भयो।
उक्त लेखमा हज़रत िमज़ार् ग़ुलाम अहमद RितTुत मसीह (उहॉंRित शािन्त होस)
ले इस्लामी िशक्षाहरूको दशर्न (िफलासफी)लाई यित उत्तम र अनुपमरूपमा Rस्तुत
गनुर्भयो जसRित दशर्कहरूको चाहना देख्नेयोग्य िथयो। र सम्मेलनको समय पिन
बढाउनु पèयो। अत: आफन्ताहरू र अन्य (धमार्वलम्बी)हरूले जुन असाधारण Rशंसा
र धन्यवाद गरे त्यसको व्याख्या अहमिदयतको इितहासमा र जमाअतका पुस्तकहरूमा
िलिखत छ। उदाहरणको रूपमा िनम्निलिखत समाचारप`हरूको समीक्षा हनुर्होस।
िसवल एण्ड िमिलटcी गज़ट लाहौरले लेख्यो :‘‘उक्त सम्मेलनमा दशर्कहरूको हािदर्क र िवशेष रुिच िमज़ार् ग़ुलाम
अहमद क़ािदयानीको लेकचरRित िथयो जो इस्लामको समथर्न र सुरक्षामा
अत्यन्त िनपुण छन। उक्त लेकचरलाई सुन्नका लािग टाढा टाढा र छेउ
छाउबाट िभन्न-िभन्न सम्Rदायहरूको एउटा ठूलो संख्या एकि`त भयो।’’
(तारीखे अहमिदयत, भाग Rथम, पृष्ठ 567)
‘‘चौदहवीं सदी’’ समाचारप` रावलिपण्डीले लेख्यो :- ‘‘हामी
िमज़ार् सािहबका अनुयायी त होइनौं न त उहॉंिसत हाtो कुनै सम्बन्ध छ
परन्तु हामी न्यायको हत्या गनर् सकदैनौं र न त कुनै सरल स्वभाव तथा
शुद्ध शोचले यसलाई स्वीकाछर्। िमज़ार् साहेबले सबै Rश्नहरूको उत्तर
(यथोिचत रूपमा) पिव` क़ुरआनबाट िदए र सबै मुख्य मुख्य िसद्धान्तहरू
र इस्लामका शाखाहरूलाई बौिद्धक तकर्हरूद्वारा र दाशर्िनक Rमाणहरूद्वारा
सम्पूणर् र सुसwज्जत तुल्याए। िमज़ार् साहेबको लेक्चर र अन्य वक्ताहरूका
लेक्चरहरूका बीचमा रहेको फरकलाई स्पष्ट पानर्का लािग के भन्नु पयार्प्त
रहेको छ भने िमज़ार् साहेबको लेक्चर चिलरहेको बेला मािनसहरू त्यसरी
नै ओइिरएका िथए जसरी महमा िझंगाहरू ओइरन्छन।’’
(तारीख़े अहमिदयत, भाग Rथम, पृष्ठ 568)
अत: ती पाठकहरूका िनिम्त जो सत्यका खोजी रहेका छन यो पुस्तक पढनाले
यो त्यो महान पुस्तक हो जसमा इस्लामको सिटक पिरचय र धेरैजसो मौिलक
Rश्नहरूका अत्यन्त पिरपकवरूपमा उत्तरहरू िदइएका छन भन्ने कुराको ज्ञान हुनेछ।
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उक्त पुस्तक पढ्नुभन्दा अिघपिन अनिगन्त मािनसहरू1ित इस्लामका सौन्दयर्हरू 1कट
भए र अल्लाहको इच्छा रहेमा भिवष्यमा पिन उक्त पुस्तकले आफ्ना पाठकहरू1ित
इस्लामको सुन्दर छिबलाई 1कट गिररहने छ।
1996 ई. मा जब उक्त पुस्तकको सयवषर् पूरा भएको िथयो तब यसको िभन्निभन्न भाषाहरूमा धेरै संख्यामा 1काशन भएको िथयो। परन्तु उक्त पुस्तक अत्यन्त
महत्वपूणर् रहेकोले यसलाई बारम्बार 1कािशत गनुर् आवश्यक छ। अत: यसको
नेपाली भाषामा अनुवादको नयॉं एडीशन तयार गिरएको र यस सम्बन्धमा मबाट
सन्देश पठाउन िनवेदन गिरएकोमा मलाई अत्यन्त 1सन्नता 1ाप्त भएको छ। अल्लाह
तआलाले यसलाई 1त्येक रूपमा मंगलमय तुल्याउन र यसको 1काशनबाट ती समस्त
मािनसहरूलाई उनले तृप्त गरून जसका हृदयमा इस्लामका सम्बन्धमा शंकाहरू र
1ितकूल भावनाहरू पाइन्छन। तथा ितनीहरूलाई मागर्दशर्न 1ाप्त होस भन्ने दdआ
(1ाथर्ना) उनको चरणमा रहेको छ।
ईित
भवदीय
िमज़ार् मसरूर अहमद
ख़लीफ़तुल मसीह अलख़ािमस
(1ितjुत मसीहका पञ्चम उत्तरािधकारी)
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भूिमका
ती खजानाहरू जुन हज़ारौं वषर्देिख पुिरएका िथए
अब म िदनेछु यिद रहेमा कोही उम्मीदवार।
हा<ा ि=य स्वामी हज़रत मुहम्मद मुस्तफा (सल्लम)का सॉंचा =ेमी र िनष्ठावान
सेवक हज़रत िमज़ार् ग़ुलाम अहमद अलैिहस्सलाम =ितKुत मसीह र महदीले 1896
ई. मा एउटा सवर्Kेष्ठ लेख लेख्नुभयो र त्यसको नाम उहॉंले ''इस्लामी उसूलकी
फलासफी'' अथार्त ''इस्लामी िसद्धान्तहरूको दशर्न'' राख्नुभयो । उहॉंको उक्त
लेखका बारेमा त्यससमयको एउटा िवख्यात स्थानीय समाचार प^ ''चौदहवीं सदी''
रावलिपण्डीले आफ्नो एक फरवरी 1897 ई. को =काशनमा ''िमज़ार् साहेबले न
केवल पिव^ कुरआनका िशक्षाहरूको दशर्न वणर्न गरे अिपतु कुरआनका शब्दहरूको
भाषािवज्ञान र दशर्न पिन वणर्न गरे'' भनी लेख्यो । अत: नबीहरूका भिवष्यवाणी
अनुसार यस युगमा नबीको रूपमा अिवभार्व हुनुभएको हज़रत मसीह मौऊद (=ितKुत
मसीह तथा किल्क अवतार)को यो लेकचर (भाषण) एउटा सवार्ङ्ग सम्पूणर् र सवोर्परी
लेकचर रहेको छ । यसमा अन्िगन्त आध्यात्म ज्ञानहरू र तथ्यहरूका मोतीहरू
जगमगाइ रहेछन । यसअिध यो पुस्तक तहरीक-जदीद भारत अन्तगर्त 1997 ई.
मा पिहलो पटक =कािशत भयो । अब यस महान पुस्तकको दोxो =काशन पिन
तहरीक जदीद भारतले =स्तुत गनेर् सौभाग्य =ाप्त गिररहेछ । यो =काशन हा<ा ि=य
पञ्चम खलीफा (=मुख) हज़रत िमज़ार् मसरूर अहमद साहेब (अल्लाहले उहॉंको िवशेष
सहयोग र समथर्न गरुन)को मंगलमय मागर्दशर्न र अनुमितद्वारा सबैको कल्याणका
िनिम्त =कािशत भइरहेछ । यस पुस्तकको अनुवाद मौलाना अताउर रहमान साहेब
खािलदले गनुर्भएको हो । अल्लाह तआलाले उहॉंलाई यस=ित उत्तम =ितदान र
पुरस्कार =दान गरुन।
इित
भवदीय
मुनीर अहमद हािफज़ाबादी
वकीले आला तहरीक-ए-जदीद, भारत
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वक्तृताको पिरचय र पृष्ठभूिम
स्वामी साधू िशवगुण चन्* नामक एकजना महानुभाव जो तीन चार वषर्सम्म
िहन्द9 धमर्को कायस्थ सम्<दायको सुधार र सेवाका कायर्हरूमा व्यस्त िथए, 1892
ई. मा उनको मनमा जबसम्म सबै मािनसहरू एकJ हुनेछैनन तबसम्म केही लाभ हुने
छैन भन्ने िवचार आयो। अन्तत: एउटा धािमर्क सम्मेलन आयोजन गनेर् इच्छा जाग्यो
र अजमेरमा यस<कारको पिहलो सम्मेलन आयोिजत भयो। त्यसपिछ उनी 1896 ई.
मा दो\ो सम्मेलन आयोजन गनर्का िनिम्त लाहौर गए िकनभने त्यहॉंको वातावरण
यस कायर्का िनिम्त अनुकूल िथयो। उनी त्यसको तयारीमा जुटे।
स्वामीज्यूले त्यस धािमर्क अिधवेशनलाई सुचारू रूपले आयोिजत गनर्का िनिम्त
एउटा <बन्धक किमटी गठन गरे जसका अध्यक्ष मास्टर द9गार् <साद चीफ़ सैfटे री चीफ
कोटर् लाहौर तथा लाला धनपत राए बी.ए., एल.एल.बी., प्लीडर नामक एकजना िहन्द9
िथए। सम्मेलन का िनिम्त 26-27-28 िदसम्बर 1896 ई. का िदनहरू िनिश्चत भए
तथा सम्मेलन संचालन का िनिम्त िनम्निलिखत पंचहरू िनयुक्त गिरए :1. राय बहाद9र बाबू परतोल चंद साहेब न्यायाधीश मुख्य अदालत पंजाब।
2. ख़ान बहाद9र शेख़ ख़ुदा बख़्श साहेब न्यायाधीश समाल काज कोटर् लाहौर।
3. राय बहाद9र पंिडत राधाकृष्ण साहेब कौल अिधवक्ता मुख्य अदालत भूतपूवर्
गवनर्र जम्मू।
4. हज़रत मौलवी हकीम नूरुद्दीन साहेब शाही वैद्य।
5. राय भवानी दास साहेब एम.ए. एकसट|ा सेटलमेन्ट आिफसर जेहलम।
6. जनाब सरदार जवाहर िसंह साहेब सेfेटरी खालसा किमटी लाहौर1
स्वामी िशवगुण चन्* साहेबले किमटीको तफर्बाट धमर् महासभाको िवज्ञापन
िददै मुसलमान, ईसाई, तथा आयर् महानुभावहरूलाई यस सभामा ितनीहरूका
<िसद्ध िवद्वानहरूले आ-आफना धमर्का िवशेषताहरू वणर्न गरून भनी
िनमन्Jणा िदए। यसैगरी के पिन लेखे भने - जो धमर् महोत्सव लाहौर टाऊन
1. िरपोटर् धमर् महासभा पृष्ठ 253-254, <कािशत िसद्दीकी <ेस लाहौर 1897 ई.।
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हालमा आयोिजत हुदैछ त्यसको मुख्य उद्देश्य सॉंचो धमर्का महात्म्यहरू र
िवशेषताहरू एउटा िशष्ट जनसमागममा Bकट भई त्यसको Bेम हृदयमा स्थािपत
होस। त्यसका साथै मािनसहरूले सॉंचो धमर्का तकर्हरू र तथ्यहरू राLरी बुझ्न
सकून। यसBकार Bत्येक धमर्का Bमुख उपदेशकलाई आफनो धमर्का सत्यताहरू
अन्य व्यिक्तहरूका मनमा स्थािपत गनेर् अवसर Bाप्त होस। यसैगरी Zोताहरूलाई
पिन ती सबै िवद्वानहरूको समागममा Bत्येक भाषणलाई परस्पर तुलना गरी
जहॉं सत्यको चमक Bाप्त हुन्छ त्यसलाई स्वीकार गनेर् अवसर िमलोस। तथा
वतर्मान समयमा धािमर्क झगडाहरूका कारण मािनसहरूका मनमा सॉंचो
धमर्लाई जान्ने उत्सुकता पिन पाइन्छ। यसका िनिम्त ती सबै धािमर्क िवद्वानहरू
जसले धमोर्पदेश र Bवचन गनेर् गछर्न एक ठाउँमा भेला भई आ-आफना धमर्का
िवशेषताहरू पूवर् Bकािशत Bश्नहरू अनुसार वणर्न गनुर् नै सवोर्त्तम उपाय
देिखन्छ। अत: यस वृहत धािमर्क महासभामा जुन धमर् सॉंचा परमेश्वरका
तफर्बाट रहेको िसद्ध हुनेछ त्यसले िनश्चय नै आफनो िवशेष चमक देखाउने
छ। यसै उद्देश्यले यस सम्मेलन को Bस्ताव रािखएको हो। Bत्येक सम्Bदायका
उपदेशकलाई आफ्नो धमर्को सत्यता Bकट गनुर् उसको परम कतर्व्य हो भन्ने कुरा
भलीभॉंित थाहा छ। अत: सत्य Bकट होस भन्ने जुन उद्देश्य िलएर यो सम्मेलन
आयोिजत गिरंदैछ उनीहरूलाई परमेश्वरले त्यो उद्देश्य पूरा गनेर् उत्तम अवसर
Bदान गरेका छन। यस्तो अवसर सधैं मािनसको वशमा हुदैन।
पुन: उनीहरूलाई Bेिरत गदैर् लेखे :‘‘जसले अन्य व्यिक्तहरूलाई एउटा घातक रोगले पीिड़त ठान्छ र ितनीहरूको
उपचार मेरो औषिध द्वारा हुन्छ भन्ने िवश्वास राख्छ र त्यो व्यिक्त मानवजाित Bित
आफनो सहानुभूित रहेको दावी पिन गछर् के त्यसले गरीब रोगीहरूले उपचारका
िनिम्त बोलाउँदा जानीबुझी सुनेको नसुनै गलार् भन्ने कुरा म स्वीकार गनर् सक्छु र?
कुनचॉंिह धमर् वास्तवमा सत्य र तथ्यपूणर् रहेको छ भन्ने कुराको िनणर्य होस भनी
मेरो हृदय तड्फडाइ रहेछ। म संग ती शब्दहरू छैनन जसद्वारा म आफनो सॉंचो जोस
Bकट गनर् सकूँ।
यस धािमर्क सम्मेलन अथवा धमर् महोत्सव लाहौरमा सिम्मिलत हुनका िनिम्त
िविभन्न धमर्का Bितिनिधहरूले स्वामी ज्यूको िनमन्wणा स्वीकार गरे। तथा िदसम्बर
सन् 1896 ई. का बडा िदनका िवदाका अवसरमा लाहौरमा एउटा धमर् महोत्सव
आयोिजत भयो जसमा िभन्न-िभन्न धमर्का Bितिनिधहरूले सम्मेलनको कमेटीले
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िनिश्चत गरेका ती पॉंचवटा +श्नहरू मािथ भाषण िदए जुन +श्नहरू जवाफका िनिम्त
पिहला नै किमटीका तफर्बाट +कािशत गिरएका िथए। यसैगरी ती +श्नहरूका उत्तरका
िनिम्त भाषण िदने व्यिक्तले आफनो उत्तरलाई त्यस पुस्तकसम्म सीिमत राखोस
जसलाई उसले धािमर्क रूपमा पिवN मान्दछ भन्ने शतर् किमटीका तफर्बाट रािखएको
िथयो। ती +श्नहरू िनम्नानुसार िथए :1. मनुष्यको शारीिरक, नैितक तथा आध्याित्मक अवस्थाहरू।
2. मनुष्यको जीवन पश्चातको अवस्था अथार्त परलोक।
3. संसारमा मनुष्य जीवनको वास्तिवक उद्देश्य के हो तथा त्यो उद्देश्य कसरी पूणर्
हुनसकछ ?
4. कमर् अथार्त मनुष्यका कायर्हरूको संसारमा र परलोकमा के +भाव पछर् ?
5. ज्ञान तथा आध्यात्मका साधनहरू के के रहेका छन ?
26 िदसम्बर देिख 29 िदसम्बरसम्म चलेको उक्त सम्मेलनमा सनातन धमर्,
िहन्दfधमर्, आयर्समाज, gी िथंकर, iह्मोसमाज, िथयोसॉंिफकल सोसाइटी, िरलीजन
ऑफ हारमनी, ईसाई धमर्, इस्लाम तथा िसक्ख धमर्का +ितिनिधहरूले भाषण िदए।
परन्तु ती भाषणहरूमध्ये केवल एउटा भाषण ती +श्नहरूको वास्तिवक र पूणर् जवाफ
िथयो। जुन समयमा उक्त भाषण हज़रत मौलवी अब्दfल करीम (रिज़.) िसयालकोटीले
अित िमठो स्वरले पिढ़रहेथे त्यस समयको वातावरणलाई वणर्न गनर् सिकन्न। कुनै धमर्को
कोही व्यिक्त यस्तो िथएन जसले अनायास वाहवाह र धन्य धन्यको नारा लगाइरहेको
नहोस। यस्तो कुनै व्यिक्त िथएन जो मोिहत र मस्त-मग्न भएको नहोस। वणर्न गनेर् शैली
अत्यन्त मनमोहक र सवर्ि+य िथयो। िवरोिधहरू पिन धन्य धन्य गिररहेका िथए भने यो
भन्दा अिधक उक्त लेखको उत्कृष्टताको अरू के +माण हुन सक्छ। सु+िसद्ध अं{ज़े ी
समाचार पN ‘‘िसिवल एैडं िमल्टरी गज़ट’’ लाहौरले ईसाई हुँदाहुँदै पिन केवल यसै
लेखको उच्च कोिटको +शंसा लेख्यो र केवल यसैलाई उल्लेखनीय बतायो।
उक्त लेख अहमिदय्या सम्+दायका संस्थापक हज़रत िमज़ार् ग़ुलाम अहमद
क़ािदयानीले लेख्नु भएको िथयो। यस लेखका िनिम्त दfईघण्टा समय िनिश्चत िथयो
परन्तु त्यसमा समाप्त हुन नसकेकोले गदार् 29 िदसम्बरको िदन पिन बढ़ाइको िथयो।
‘‘पंजाब ऑब्ज़रवर’’ नामक समाचार पNले उक्त लोखको +शंसामा कालम (स्तम्भ)
मािथ कालम भिरिदयो। ‘पैसा’ समाचार पN, ‘चौदहवी सदी’, ‘सािदक-उलअखबार’, ‘मुखबरे दकन’ तथा ‘जनरल एवं गौहरे आसफी’ समाचारपN कलकत्ता
इत्यािद सबै समाचारपNहरूले सवर्सम्मितका साथ यसै लेखको +शंसा गरे। अन्यान्य
xi
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जाित र धमर्का महानुभावहरूले यस लेखलाई सवोर्त्तम माने। यस धािमर्क सम्मेलनका
सै6ेट9ी धनपत राय बी.ए., एल.एल.बी. प्लीडर चीफ कोटर् पंजाब ‘िरपोटर् धमर्
महोत्सव’ नामक पुस्तकमा उक्त भाषणका सम्बन्धमा यसMकार लेख्छन :‘‘पंिडत गाेवधर्न दास साहेबको भाषणपश्चात आधा घण्टाको अवकाश िथयो।
परन्तु त्यसपश्चात एकजना Mिसद्ध इस्लामी वकीलको इस्लामका पक्षमा भाषण हुने
िनिश्चत िथयो त्यसकारण अिधकतर दशर्कहरूले आ-आफनो स्थान छाडेनन। डेढ
बज्नमा िनकै समय शेष रहँदा नै इस्लािमया कालेजको ठूलो भवन शीfताका साथ
भिरन लाग्यो। तथा केही िमनेटमा नै भवन पूणर्रूपमा भिरयो। त्यससमय Mाय: सात
र आठ हज़ारका बीचको भीड़ िथयो। िविभन्न धमर् र सम्Mदाय तथा िविभन्न समाजका
Mितिष्ठत िवद्वानहरू उपिस्थत िथए। यद्यिप कुसीर् र चेयर तथा दरीहरू Mसस्त संख्यामा
उपलब्ध गराइएका िथए परन्तु सयकडौं मािनसहरूले उिभएर नै िनवार्ह गनुर् nè`ो।
तथा ती उिभएका rोताहरूमा ठूला ठूला धनी-मानी, पंजाबका नेताहरू, िवद्वानहरू,
बैिरस्टर, अिधवक्ता, Mोफेसर, ऐक्सट9ा ऐिसस्टैंट तथा डाक्टरहरू अथार्त उच्चकोिट र
वगर्का िविभन्न शाखाहरूका Mत्येक Mकारका मािनसहरू उपिस्थत िथए। ितनीहरूको
यसMकारको उपिस्थित तथा धैयर्ता र उत्साहका साथ िनरन्तर चार पॉंच घण्टासम्म
एउटै पाउमा उिभनाले ती Mितिष्ठत व्यिक्तहरूलाई त्यस पिवz आंदोलनMित अित
सहानुभूित र चासो िथयो भन्ने स्पष्ट देिखन्थ्यो। भाषणका लेखक स्वयं त सम्मेलनमा
उपिस्थत िथएनन परन्तु उहॉंले आफ्ना एकजना िवशेष िशष्य मौलवी अब्दल करीम
साहेब स्यालकोटी ज्यूलाई आफनो लेख पढनका िनिम्त पठाएका िथए। उक्त लेखका
िनिम्त यद्यिप कमेटीका तफर्बाट केवल दई घण्टा िदइएको िथयो परन्तु rोताहरूको
त्यसMित अत्यन्त चासो देखेर मौडरेटर (पंच) हरूले उत्साह र Mसन्नताका साथ
जबसम्म यो लेख समाप्त हुदैन तबसम्म सभाको कारबार्ही समाप्त नगिरयोस भन्ने
अनुमित िदए। उहॉंहरूको यो अनुमित सम्मेलनका संचालक र rोताहरूको इच्छा र
चाहना अनुकूल िथयो िकनभने जब यसको िनिश्चत समय समाप्त हुनासाथ मौलवी
अबू यूसुफ मुबारक अली साहेबले आफनो लेखको समय पिन उक्त लेख पढ़नका
िनिम्त Mदान गरे तब rोताहरूले र मौडरेटर साहेबहरूले एउटा Mसन्नताको नारा
लगाएर मौलवी साहेबलाई धन्यवाद िदए। सभाको कायर्वाही 4:30 बजे समात्त हुन्छ
भिनएको िथयो परन्तु rोताहरूको इच्छा र उत्साह देखरे सभाको कायर्वाही 5:30
बजे भन्दा पिन पिछसम्म जारी राख्नु nè`ो िकनभने उक्त लेख Mाय 4 घण्टामा समाप्त
भयो। Mारम्भदेिख िलएर अन्तसम्म उक्त लेख एकसमान रिसलो र लोकिMय िथयो।’’
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आश्चयर्को कुरो के हो भने उक्त सम्मेलन आरम्भ हुनुभन्दा पिहला नै 29
िदसम्बर 1896 ई. मा अहमिदय्या सम्Aदायका संस्थापकले आफ्नो उक्त लेख
िवजयी हुनेछ भन्ने सूचना अल्लाह तआला (परमेश्वर) बाट पाएर एउटा िवज्ञापन
Aकािशत गरे जसको Aितिलिप िनम्नानुसार रहेको छ :-

सत्यका िजज्ञासुहरूका िनिम्त एउटा महान शुभसन्देश
सवर्धमर् महोत्सव1 जो लाहौर टाउनहालमा 26, 27, 28 िदसम्बर 1896
ई.मा आयोिजत हुदैछ त्यसमा यस िवनीतको एउटा लेख पिव^ क़ुरअानका
िवशेषताहरू र चमत्कारहरू बारे पिढनेछ। उक्त लेख जुन मानवीय शिक्त भन्दा
मािथ तथा परमेश्वरका चमत्कारहरू मध्ये एउटा चमत्कार हो उनकै िवशेष समथर्न
द्वारा लेिखएको छ। यसमा पिव^ कुरआनका ती गूढज्ञान र अध्यात्मज्ञानहरू विणर्त
छन जसबाट वास्तवमा यो (पिव^ क़ुरआन) परमेश्वरको वाणी र समस्त जगतका
पालनहारको पुस्तक हो भन्ने कुरा सूयर्समान स्पष्ट हुनेछ। यसैAकार जसले यस
लेखलाई आरम्भदेिख िलएर अन्तसम्म पॉंचौ Aश्नहरूको उत्तर सुन्नेछ एउटा नया
िवश्वास उसमा जाग्नेछ र एउटा नया Aकाश उसमा फुटनेछ तथा परमेश्वरको पिव^
वािणको एउटा पूणर् व्याख्या उसलाई Aाप्त हुनेछ भन्ने मेरो िवश्वास रहेको छ। मेरो
भाषण मानवीय गन्थनरिहत तथा िनरथर्क कुराहरूको दागबाट पिव^ छ। मलाई
यससमय केवल मानवजाितAितको सहानुभूितले तथा ितनीहरूले पिव^ कुरआनको
सौन्दयर् अवलोकन गरून तथा हाpा िवरोिधहरूको अन्धकारAित Aेम र AकाशAित
1.

स्वामी िशवगुण चंदर साहेबले आफनो िवज्ञापनमा मुसलमानहरू र ईसाईहरू
तथा आयर् साहेबहरूलाई ितनीहरूका Aिसद्ध िवद्वानहरूले उक्त अिधवेशनमा
आ-आफना धमर्का महात्म्य र गुणहरू अवश्य वणर्न गरून भन्ने िनमन्^णा
िदएका िथए । अत: हामी त्यस महान िनमन्^णाको सम्मान गदैर् उहॉंको इच्छा
पूणर् गनर्का िनिम्त तयार छौं भन्ने सूचना स्वामी ज्यूलाईं िदन्छौं तथा अल्लाहको
इच्छा रहेमा हाpो लेख तपाईंको धमर्सभामा पिढनेछ । इस्लाम त्यो धमर् हो जो
अल्लाहको नाम बीचमा आएकोले सॉंचो मुसलमानलाई पूणर् आज्ञाकािरताको
आदेश िदन्छ । परन्तु तपाईंका भाई आयर्हरू र पादरी साहेबहरूलाई आफ्ना
परमेश्वर अथवा यशुको मयार्दाको कित चासो छ र ितनीहरू यस्ता महान पिव^
सत्ताका नाममा उपिस्थत हुन तत्पर छन िक छैनन भन्ने कुरा अब हामी हेनेर्छौं ।
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घृणा गनेर् कस्तो अन्यायपूणर् व्यवहार रहेको छ भनी जानून भन्ने कुरोले यो िवज्ञापन
लेख्न िववश गरोको छ। मलाई सवर्ज्ञ खुदाले ईशवाणी द्वारा यो नै त्यो लेख हो जो
सबैमािथ िवजयी हुनेछ भनी अवगत गराएका छन। यसमा सत्य, गूढज्ञान र आध्यात्म
ज्ञानको यस्तो Nकाश छ जसबाट अन्य जाितहरू यिद उपिस्थत भई यसलाई
आद्योपान्त सुनेमा लTज्जत हुनेछन। तथा आफ्ना पुस्तकहरूको यो चमत्कार देखाउनमा
ितनीहरू कदािप सफल हुनेछैनन। चाहे ितनीहरू ईसाई हून, चाहे सनातन धमीर् अथवा
अन्य कोही। वस्तुत: त्यस िदन परमेश्वरले आफनो यस पिव^ पुस्तकको चमत्कार
Nकट होस भन्ने ठानेका छन। मैले यसबारे आलमे कश्फ (तन्aावस्था) मा के देखें
भने - मेरो महलमािथ अदृश्यबाट एउटा हातले Nहार गè`ो र त्यस हातको स्पशर्बाट
त्यस महलमा एउटा चमिकलो ज्योित Nकट भयो र चौतफर् फैिलयो र मेरा हातमािथ
पिन त्यसको Nकाश nè`ो। त्यही बेला मेरो छेउमा उिभएको एउटा व्यिक्तले उच्च
स्वरमा ‘‘अल्लाहु अकबर खिरबत् ख़ैबर’’ भन्यो। उक्त कश्फको भावाथर् यो हो अथार्त
महलको तात्पयर् मेरो हृदय हो जुन Nकाश (ज्योित) उ^ने र Nिवष्ट हुने स्थान हो
तथा त्यो ज्योित कुरआनका गूढज्ञानहरू हून। यसैगरी खैबर भन्नाले समस्त िवकृत
धमर्हरू हुन जसमा बहुईश्वरवाद र कुसंस्कार िमिtत छ। तथा मािनसलाई परमेश्वरको
स्थान िदइएको छ। अथवा परमेश्वरका िवशेषताहरूको महत्व घटाइएको छ। अत:
यस लेखको राwो Nचार र Nसारपिछ सबै िमथ्या धमर्हरूको झूट खुल्नेछ र पिव^
कुरआनको सत्यता िदन Nितिदन संसारमा फैलदैं जानेछ र अन्तत: आफ्नो िवस्तार
पूणर् गनेर्छ भनी मलाई सूिचत गिरएको छ। पुन: त्यस कश्फ (अलौिकक दृश्य
अवलोकन) को दशाबाट ‘‘इल्हाम’’ (ईशवाणी) तफर् ध्याणाकषर्ण गिरयो र मलाई
- ‘‘इन्नाल्लाहा म अ का इन्नाल्लाहा यकूमो ऐनमा कुम ता’’ अथार्त खुदा (परमेश्वर)
ितमीसँगै छन तथा खुदा त्यहीं खडा हुन्छन जहॉं ितमी खडा हुन्छौ भन्ने ईशवाणी
Nाप्त भयो। यो अल्लाहको समथर्नको एउटा संकेत हो। अब म अिधक लेख्न चाहन्न।
Nत्येकलाई यही अथार्त आ-आफनो हजार् गरेर भएतापिन यी ईश्वरीय ज्ञान tवणका
िनिम्त सम्मेलनका ितिथहरूमा लाहौर आउन भन्ने सूचना िदन्छु िकनभने यसबाट
ितनीहरूको बुिद्ध र िवश्वासलाई कित लाभ पुग्नेछ भन्ने कल्पना पिन ितनीहरूले गनर्
सक्ने छैनन। जसले सन्मागर्को अनुगमन गछर् त्यसNित शािन्त वषर्ण होस।
िवनीत
िमज़ार् ग़ुलाम अहमद - क़ािदयान
29 िदसम्बर 1896 ई.
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िनम्नमा द!ई-तीनवटा समाचार प+हरूको िवचार नमूनाको रूपमा लेख्नु उिचत
देिखन्छ :िसिवल एण्ड िमल्ट@ी गज़ट (लाहौर)ले लेख्यो :‘‘उक्त सम्मेलनमा Hोताहरूको िवशेष रुिच िमज़ार् ग़ुलाम अहमद
क़ािदयानीको लेक्चरQित िथयो जो इस्लामको समथर्न र रक्षामा पारङ्गत
रहेका छन। उक्त लेक्चरलाई सुन्नका िनिम्त टाढा र नजीकका िभन्निभन्न सम्Qदायको एउटा ठूलो भीढ भेला भएको िथयो। िमज़ार् साहेब स्वयं
भने उपिस्थत हुन सकेनन त्यसकारण यो लेक्चर उनका एकजना योग्य
िशक्ष्य मुंशी अब्दgल करीम स्यालकोटीले पढेर सुनाए। 27 तारीखका
िदन यो लेक्चर तीनघण्टासम्म चल्यो र मािनसहरूले अत्यन्त Qसन्नता र
चासोका साथ यसलाई सुने। परन्तु यस अविधमा केवल एउटा Qश्न मा+
समाप्त भयो। मौलवी अब्दgल करीम साहेबले समय िमलेमा शेष भाग पिन
सुनाउने छु भनी वचन िदए। त्यसकारण सञ्चालन सिमित र सभापितले 29
िदसम्बरको िदन पिन बढाइयोस भन्ने Qस्ताव स्वीकार गरे।’’ (अनुवाद)े
समाचार प+ ‘चौदहवीं सदी’ (रावलिपंडी) ले हज़रत मसीह मौऊद अथार्त
QितHुत मसीहको उक्त लेक्चरQित िनम्निलिखत िटप्पणी गè`ो :‘‘यी लेक्चरहरूमध्ये सवोर्त्तम लेक्चर जो सम्मेलनको आकषर्ण
िथयो त्यो िमज़ार् गुलाम अहमद कािदयानीको लेक्चर िथयो। त्यसलाई
Qिसद्ध वक्ता मौलवी अब्दgल करीम साहेब स्यालकोटीले अत्यन्त उत्तम
र रोचक ढंगमा पढ़े। यो लेक्चर दgई िदनमा टुंिगयो। 27 िदसम्बरका िदन
Qाय चार घण्टा तथा 29 िदसम्बरका िदन Qाय दgई घण्टा जारी रह्यो।
जम्मा छ: घण्टामा यो लेक्चर समाप्त भयो जुन 900 पृष्ठमा आधािरत
िथयो होला। जब मौलवी अब्दgल करीम साहेबले यो लेक्चर आरम्भ
गरे तथा यसका साथै सबै Hोतागण लट्ठ भए। Qत्येक वाक्य पिछ
Qशंसा र वाहवाहीको नारा लािगरहेथ्यो। केही केही समयमा एक एक
वाकयलाई दोबारा पढने अनुरोध Hोताहरू द्वारा गिरन्थ्यो। उमेर भिरमा
हाा कानहरूले यस्तो स्वािदलो लेक्चर सुनेनन। अन्यान्य धमर्हरूका
तफर्बाट जित व्यिक्तहरूले लेक्चर िदए सॉंचो भनौं भने ती त सम्मेलनमा
सोिधएका Qश्नहरूका जवाफ नै िथएनन। साधारणत: वक्ताहरू केवल
चौथो Qश्नमा सीिमत रहे र अन्य Qश्नहरूलाई ितनीहरूले अित कम
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माामा स्तुत गरे। अिधकतर सज्जनहरू त यस्ता पिन िथए जो बोल्न
भने धेरै बोल्थे परन्तु त्यसमा चॉंिहदो कुरो भने कुनै िथएन। परन्तु केवल
िमज़ार् साहेबको लेक्चर यस्तो िथयो जसमा ती समस्त श्नहरूकाे अलग
अलग जवाफ िथयो तथा जसलाई सम्मेलनमा उपिस्थत सबैले अत्यन्त
लगन र चासोका साथ सुने र अत्यन्त बहुमूल्य तथा सराहनीय माने।
हामी िमज़ार् साहेबका अनुयायी होइनौं न त उनीिसत हाQो कुनै सम्बन्ध छ।
परन्तु न्यायको हनन हामी कदािप गनर् सकदैनौं। तथा न त कुनै सरल हृदय र शुद्ध
िववेकले यस्तो हुन िदन्छ। िमज़ार् साहेबले सबै श्नहरूको जवाफ (यथोिचत)
पिव कुरआनबाट िदए। तथा समस्त मूल िसद्धान्तहरू तथा इस्लामका साधारण
िविधहरूलाई बुिद्धसंगत तकर्हरू र दाशर्िनक तथ्यहरूद्वारा सुस^ज्जत पारे। पिहला
बुिद्धगत तकर्हरूद्वारा ईश्वर सम्बन्धी िवषयलाई िसद्ध गनुर् र त्यसपश्चात अल्लाहको
वाणीलाई हवालास्वरूप पढ्नु एउटा अद्भdत सान देखाउँथ्यो।
िमज़ार् साहेबले न केवल कुरआनका िविध-िवधानहरूको दशर्न वणर्न गरे अिपतु
कुरआनका शब्दहरूको भाषा-िवज्ञान र दशर्न पिन सँगसँगै वणर्न गिरिदए। अत: िमज़ार्
साहेबको लेक्चर सवार्ङ्गरूपमा एउटा पूणर् र भावी लेक्चर िथयो जसमा असंख्य
आध्यात्म र गूढज्ञान तथा तत्व र भेदज्ञानका मोतीहरू चिम्करहेका िथए। तथा
आध्यात्म दशर्नलाई यसकार वणर्न गिरएको िथयो जसबाट सबै धमर्का अनुयायीहरू
आश्चयर् चिकत भएका िथए। कुनै व्यिक्तको लेक्चरको बेलामा त्यित मािनसहरू
भेला भएनन जित िमज़ार् साहेबको लेक्चरका अवसरमा। सम्पूणर् भवन मािथ र तल
देिख भिरन लागेको िथयो तथा pोताहरू ध्यानमग्नताका साथ सुिनरहेका िथए। िमज़ार्
साहेबको लेक्चरको अवसरमा र अन्य वक्ताहरूका लेक्चरहरूमा फरक दशार्उनका
िनिम्त के भन्नु पयार्प्त हुनेछ भने - िमज़ार् साहेबको लेकचरका समयमा मािनसहरू
महमा िझँगा ओइिरएझैं ओइिरएका िथए। परन्तु अन्य लेक्चरहरूका समयमा भने रुिच
नभएकोले धेरैजसो मािनसहरू ठाउँ छोड़ेर उठ्ने गथेर्। मौलवी मुहम्मद हुसैन साहेब
बटालवीको लेक्चर एकदमै साधारण िथयो। ितनै मुल्लाई सोचहरू िथए जसलाई हामी
ितिदन सुन्ने गछौर्ं। त्यसमा कुनै अनौठो कुरो िथएन तथा मौलवी साहेबको दो}ो
लेकचरका अवसरमा िनकै मािनसहरू उठेर िहंडे। माननीय मौलवी साहेबलाई आफ्नु
लेक्चर पूणर् गनर्का िनिम्त केही िमनेट अिधक िलने अनुमित पिन ाप्त भएन।’’
(समाचार प ‘चौदहवीं सदी’ रावलिपंडी, अनुसार 9 फरवरी 1897 ई.)
समाचार प ‘जनरल व गौहर आसफी’ कलकत्ता ले 24 जनवरी 1897 ई.
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को काशनमा ‘लाहौरमा आयोिजत धमर् महासम्मेलन’ तथा ‘फतह इस्लाम’ भन्ने
द7ईवटा शीषर्क अन्तगर्त लेख्यो :‘‘सम्मेलनको कारवाई सम्बन्धी चचार् गनुर् भन्दा पिहला हाHो
समाचार पIका कालमहरूमा उक्त धमर् महासभामा इस्लामको वकालतका
लािग सबैभन्दा योग्य कुन व्यिक्त िथयो भन्ने तकर् ित हाHा एकजना
माननीय पIकार साहेबले िनष्पक्ष िदमागका साथ सत्यलाई ध्यानमा राखी
हज़रत िमज़ार् ग़ुलाम अहमद साहेब मुख कािदयानलाई आफ्नु रायमा
चुनेका िथए भन्ने कुरो यसका पाठकहरू ित स्पष्ट भइसकेको होला भनी
बताउनु हामी आवश्यक ठान्छौं। यसैगरी हाHा एकजना अन्य माननीय
सज्जनले उनीिसत आफ्नाे पIद्वारा सहमत कट गरेका िथए। eीमान
मौलवी सैयद फख्रुद्दीन साहेब फख्रले यस िनवार्चनका सम्बन्धमा जोड
िदएर जुन आफनो तकर्पूणर् र महत्वपूणर् राय जनसाधारणसमक्ष स्तुत
गरेका िथए त्यसमा हज़रत िमज़ार् ग़ुलाम अहमद साहेब, मुख कािदयान
र eीमान सर सैयद अहमद साहेब अलीगढ़लाई चुनेका िथए। साथै यस
इस्लामको वकालत गनेर् िचट्ठा पिन िनम्निलिखत महानुभावहरूको नाममा
िनकालेका िथए। eीमान मौलवी अबू सईद मुहम्मद हुसैन साहेब बटालवी
eीमान मौलवी हाजी सैयद मुहम्मद अली साहेब कानपूरी र मौलवी
अहमद हुसैन साहेब अज़ीमाबादी। हाHा एकजना स्थानीय समाचार पIका
पIकारले तफसीर हक्कानीका लेखक eीमान मौलवी अब्द7ल हक़ साहेब
देहलवी लाई यस कामका िनिम्त चुनेका िथए भन्ने कुरा उल्लेख गनुर् यहॉं
अनुिचत हुनेछैन।’’
यसपिछ स्वामी िशवगुण चन्wको िवज्ञापनबाट त्यो अंश नकल गरी जसमा
उनले िभन्न-िभन्न धमर्का िवद्वानहरूलाई बारम्बार सरम िदलाएर आ-आफना धमर्को
तेजिस्वता देखाउनका लािग बोलाएका िथए।
यो समाचार पI लेख्छ :‘‘यस सम्मेलनका िवज्ञापनहरू देखेर तथा िनमन्Iण पI पाएर
भारतका कुन कुन िवद्वानहरूको समथर्नको स्नायुले पिवI इस्लाम धमर्को
वकालत गनेर् जोस देखायो। यसैगरी कहॉंसम्म उनीहरूले इस्लामको
समथर्न गनेर् दाियत्व उठाएर तकर् र तथ्यहरूका साथ कुरआनको तापको
धाक अन्य धमर्हरूमािथ जमाउने चेष्टा गरेका छन।
xvii इस्लामी िसद्धान्तहरूको दशर्न (Philosophy)

Ver. 20131028/03

हामीलाई िवश्वसनीय 'ोतबाट हज़रत िमज़ार् ग़ुलाम अहमद साहेब
र सर सैयद अहमद साहेबलाई सम्मेलनमा सिम्मिलत हुनका िनिम्त प:
लेखेको िथयो भन्ने कुरो ज्ञात भएको छ। हज़रत िमज़ार् साहेब भने स्वास्थ्य
ठीक नभएकाले गदार् स्वयं सम्मेलनमा सामेल हुन सकनेन। उहॉंले आफ्नु
लेख पठाएर आफ्ना एकजना िवशेष िशष्य Sी मान मौलवी अब्दVल
करीम साहेब स्यालकोटीलाई उक्त लेख पढ्नका िनिम्त िनयुक्त गरे। परन्तु
जनाब सर सैयद न त सम्मेलनमा सहभागी भए न उनले लेख पठाए।
यो उनी वयोवृद्ध हुनाले गदार् यस्ता सम्मेलनहरूमा सहभागी हुन नसक्ने
अवस्थामा पुगेकाले होइन। न त ितनै िदनहरूमा शैिक्षक अिधवेशन मेरठ
मा आयोिजत हुने पक्का भएको कारणले गदार् हो अिपतु यसको कारण
धािमर्क सम्मेलनहरू cित उनको रुिच नहुनु हो। वस्तुत: उनले आफ्नो
प:मा स्पष्ट रुपमा उनी कोही उपदेशक अथवा cवचक या मौलवी
होइनन यो काम त उपदेशकहरू र cवचकहरूको हो भन्ने कुरा लेखेका
छन। उक्त प:को अल्लाहको इच्छा भएमा हामी आफ्नो समाचार प:मा
कुनै अन्य समयमा उल्लेख गनेर्छौं। सम्मेलनको cोlाम देख्नाले र खोज
गनार्ले के ज्ञात भएको छ भने - मौलवी अब्दVल हक़ साहेब देहलवी र
जनाब मौलवी अहमद हुसैन साहेब अज़ीमाबादीले यस सम्मेलनतफर्
िवशेष ध्यान िदएनन। यसैगरी न त हाsा Sद्धेय िवद्यान वगर्बाट कुनै
अन्य योग्य व्यिक्तले आफनो लेख पढ्ने अथवा पढ्ाउने इच्छा cकट
गरे। दVई एकजना िवद्वानहरूले भने ठूलो साहस गरी हामी तत्पर छौं भनी
कदम उठाए परन्तु उल्टा। िकनभने, या त ितनीहरूले िनिश्चत गिरएका
िवषयहरू मािथ चचार् नै गरेनन अथवा केही उटपट्याङ बोिलिदए जसबारे
हाsो आगन्तुक िरपोटर्बाट स्पष्ट हुनेछ। अत: सम्मेलनको कारबाईबाट
के cमािणत हुन्छ भने केवल हज़रत िमज़ार् ग़ुलाम अहमद साहेब
cमुख क़ािदयान नै िथए जसले यस cितयोिगताको मैदानमा इस्लामी
पहलवानीको पूरा पूरा कतर्व्य पालन गरेका छन र यस िनवार्चनलाई उिचत
िसद्ध गरेका छन जो िवशेष उहॉंको व्यिक्तत्वलाई इस्लामको अिधवक्ता
िनयुक्त गनर्मा पेशावर, रावलिपण्डी, जेहलम, शाहपूर भैरो, खोशाब,
स्यालकोट, जम्मू वज़ीराबाद, लाहौर, अमृतसर, गुरदासपुर, लुिधयाना,
िशमला, िदल्ली, अम्बाला, पिटयाला राज्य, देहरादन, इलाहाबाद, मास,
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बम्बई, हैदराबाद दक्कन, बंग्लौर इत्यािद भारतका शहरहरूका िभन्न-िभन्न
इस्लामी समाजका तफर्बाट वकालतनामा द्वारा हस्ताक्षरका साथ Bस्तुत
गिरएको िथयो। वास्तवमा भनौं भने यिद उक्त सम्मेलनमा हज़रत िमज़ार्
साहेबको लेख न रहेको भए मुसलमानहरूBित अन्य धमार्वलम्बीहरूका
सामुन्ने अपमान र ितरस्कारको दाग लाग्ने िथयो। परन्तु परमेश्वरको सशक्त
हातले पिवU इस्लामलाई िगरनबाट बचायो अिपतु यसलाई उक्त लेख द्वारा
यस्तो िवजय Bदान गè`ो जसबाट आफना त आफना िवरोधीहरू पिन
आन्तिरक जोसका साथ यो लेख सबै भन्दा मािथ रह्यो मािथ रह्यो भनी
बोल्न लागे। अिपतु लेख समाप्त भएपक्षात िवरोधीहरूका मुखबाट अब
इस्लामको सत्यता खुल्यो तथा इस्लामलाई िवजय Bाप्त भयो। िनवार्चन
िनसानामा लागेको तीर झैं एकदमै ठीक िसद्ध भयो।अब यसको िवरोधमा
मुख खोलने ठाउँनै छैन अिपतु त्यो (अथार्त् इस्लाम) हाcो गौरब को
कारण हो। त्यसकारण यसमा इस्लामको eेष्ठता र इस्लामको महानता
रहेको छ र सत्यपिन यही हो भन्ने यथाथर् भावना Bकट भइसकेको छ।
यद्यिप भारतमा धमर् महासम्मेलनको यो दोiो अिधवेशन िथयो परन्तु
यसले आफ्नो गौरव र Bितष्ठा तथा चकचकीका कारण समस्त भारतीय
सम्मेलन र अिधवेशनहरूलाई पछािड छािडिदएको छ। भारतका िभन्निभन्न शहरका मुिखयाहरू यसमा सिम्मिलत भए। यसैBकार हाcो मmासले
पिन यसमा भाग िलयो भन्ने कुरो हामी अित Bसन्नताका साथ Bकट गनर्
चाहन्छौं। सम्मेलन अत्यन्त रोचक हुनाले गदार् िनिश्चत तीन िदनमािथ
एक िदन अरु बढाउनु nè`ो। सम्मेलनको आयोजनका िनिम्त सञ्चालन
सिमितले लाहौरमा सबैभन्दा फरािकलो भवन ‘‘इस्लािमया कालेज’’
तजिवज गरेको िथयो। परन्तु मािनसहरूको घुइँचो अत्यन्त बढेकाले
भवनको िवस्तृित पिन अपयार्प्त हुनगयो। सम्मेलनको Bिसिद्धको Bमाण
स्वरूप के स्पष्ट होस भने यसमा पंजाबका Bमुख व्यिक्तहरू बाहेक चीफ
कोटर् र हाईकोटर् इलाहाबादका सम्माननीय जजहरू बाबू Bतौल चन्m तथा
िमस्टर बनजीर् अित उत्साहका साथ सम्मेलनमा सिम्मिलत भए।’’
यो लेख पिहला ‘‘धमर् महासम्मेलन लाहौरको िरपोटर्’’ मा यथावत Bकािशत
भयो। यसैBकार अहमिदय्या जमाअतको तफर्बाट ‘‘इस्लामी उसूलकी फलासफी’’
अथार्त ‘‘इस्लामी िसद्धान्तहरूको दशर्नशाz’’ शीषर्क अन्तगर्त पुस्तको रूपमा
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यसका एकािधक "काशनहरू उद)र् र अं.ेजीमा "कािशत भइसकेका छन। उक्त
लेखका सम्बन्धमा ठूला ठूला दाशर्िनकहरू र िवदेशी समाचार पDहरू र पिDकाहरूका
सम्पादकहरूले पिन अत्यन्त उत्तम िटप्पणी लेखे तथा पिश्चमी देशका दाशर्िनकहरूले
उक्त भाषणको अत्यिधक "शंसा गरे। उदाहरणत: 1. ‘‘िSस्टल टाइम्स एण्ड िमरर’’
ले लेख्यो :‘‘अवश्य त्यो व्यिक्त जो यस"कार यूरोप र अमेिरकालाई सम्बोधन
गछर् कुनै साधारण मािनस हुन सकदैन।’’
2. ‘‘स्"ीच्योल जनर्ल’’ बोस्टनले लेख्यो :- ‘‘यो पुस्तक मानवजाितका लािग
एउटा िवशुद्ध शुभसन्देश हो।’’
3. ‘‘िथयोसोफीकल बुक नोट्स’’ ले लेख्यो :- ‘‘यो पुस्तक मुहम्मद (सल्लल्लाहु
अलैिह व सल्लम) को धमर्को सवोर्त्तम र सबैभन्दा मनोहर िचD हो।’’
4. ‘‘इंिडयन िरव्यू’’ले लेख्यो :- ‘‘यस पुस्तकका िवचारहरू स्पष्ट, mेष्ठ र तकर्पूणर्
रहेका छन तथा अध्ययन गनेर् व्यिक्तका मुखबाट अनायास यसको "शंसा
िनस्कन्छ।’’
5. ‘‘मुिस्लम िरव्यू’’ ले लेख्यो :- यस पुस्तकको अध्ययन गनेर् व्यिक्तले यसमा
धेरै सॉंच्चा र गम्भीर तथा वास्तिवक र आत्मोन्नत िवचारहरू "ाप्त गनेर्छ।’’
(बाहवाला ‘‘िसलिसला अहमिदय्या’’ लेखक हज़रत सािहबज़ादा िमज़ार् बशीर
अहमद साहेब)
यस लेखको के िवशेषता रहेको छ भने यसमा कुनै अन्य धमर्"ित आzमण
गिरएको छैन। यसमा केवल इस्लामका िवशेषताहरू वणर्न गिरएका छन। यसै"कार
"श्नहरूका जवाफहरू पिवD कुरआनबाट िदइएका छन तथा यस"कार िदइएका छन
जसबाट इस्लाम समस्त धमर्हरूभन्दा mेष्ठ र उत्तम हो भन्ने कुरो "मािणत हुन्छ।
िवनीत
जलालुद्दीन शम्स
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िबिस्मल्लािहरर्हमािनरर्हीम
नह्मद)हू व नुसल्ली अला रसूलेिहल करीम

इस्लाम
दावी तथा तकर् ईशवाणीमा आधािरत पुस्तकबाट हुनु
आवश्यक छ
आज यस शुभ सम्मेलनमा जसको उद्देश्य =त्येक आमिन्@त वक्ताले घोिषत
=श्नहरूको आधारमा आ-आफ्ना धमर्का िवशेषताहरू वणर्न गनुर् रहेको छ, म
इस्लामका िवशेषताहरू वणर्न गनेर्छु।
आफ्नो अिभ=ाय अिघ सानुर् भन्दा पिहला के स्पष्ट गनुर् उिचत ठान्दछु
भने - मैले जे जित वणर्न गनेर्छु त्याे अल्लाहको पिव@ वाणी कुरअानबाट वणर्न
गनेर्छु भन्ने कुरालाई अिनवायर् बनाएको छु। मेरो िवचार अनुसार =त्येक व्यिक्त जो
कुनै धमर्\न्थको अनुयायी रहेको छ र उसले त्यस \न्थलाई ईश्वरीय \न्थ मान्छ
भने =त्येक कुरामा त्यही \न्थको उद्धरणको आधारमा उत्तर िदनु त्यसका िनिम्त
आवश्यक छ। त्सले आफनो वकालतको अिधकारलाई यित न फैलाओस मानो
उसले एउटा नवीन \न्थको रचना गनर् लािगरहेछ। अत: आज िकनभने मैले पिव@
कुरआनका िवशेषताहरू िसद्ध गनुर्छ र यसका मािहमाहरू =स्तुत गनुर्छ त्यसकारण
कुनै कुरामा यसका आफ्ना वणर्नहरूबाट बािहर नगै यसैको इङ्िगत र व्याख्यानुरूप
तथा यसैका आयतहरूको उद्धरणको आधारमा =त्येक उद्देश्य =कट गनुर् मेरा िनिम्त
उिचत हुनेछ जसबाट gोताहरूलाई तुलना र समीक्षा गनर् सिजलो होस। तथा =त्येक
साहेबले जो आफ्ना धमर्\न्थका अनुयायी रहेका छन आ-आफना ईश्वरीय वाणीमा
आधािरत \न्थका उद्धरणहरूका अन्तगर्त रही त्यसै \न्थका कथनहरू =स्तुत गनेर्छन
त्यसकारण मैले यहॉं हदीसहरूका कथनहरूलाई छािडिदएको छु। िकनभने समस्त
शुद्ध हदीसहरू1 पिव@ कुरआनबाट नै िलइएका हुन। तथा कुरअान त्यो सवार्ङ्गीण
1. हदीस :- हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) का पिव@ कथन र उपदेश तथा उहॉंका आचार व्यवहारहरूबारे
विणर्त पुस्तकहरूलाई हदीस भिनन्छ । (अनुवादक)
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पुस्तक हो जसमा समस्त पुस्तकहरूको समािप्त हुन्छ। अत: आज कुरआनको मिहमा
3कट हुने िदन हो र म परमेश्वरबाट उनले यस कायर्मा मेरो सहायता गरून भनी दBआ
(वरदान) माग्दछु। तथास्तु।

पिहलो 0श्नको उत्तर
यस लेखका 3ारिम्भक पृष्ठहरूमा केिह पिरच्छेदहरू साधारण दृिष्टमा
अ3ासङ्िगक देिखए तापिन मूल 3श्नहरूलाई बुझ्नका िनिम्त पिहला ियनीहरूलाई
बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ। त्यसकारण वणर्नलाई स्पष्ट पानर्का लािग मतलबको
कुरो आरम्भ गनुर्भन्दा अिघ यी पिरच्छेदहरू लेिखएका हुन। अत: मूल िवषयवस्तु
बुझ्नमा किठनाई नपरोस भन्ने कुरो आदरणीय \ोताहरूलाई ज्ञात रहोस्।

मनुष्यका तीन िकिसमका अवस्थाहरू
पिहलो 3श्न मािनसको स्वाभािवक, नैितक र आध्याित्मक अवस्थाहरूबारे
रहेको छ भन्ने कुरो स्पष्ट होस्। अत: खुदा तआला (परमेश्वर) को पिवa वाणी
कुरआन शरीफले यी तीन अवस्थाहरूका लािग िभन्न-िभन्न तीनवटा eोतहरूको
िनदान गरी ियनीहरूको िवभाजन गरेको छ। अथवा तीनवटा मूलहरू िनिश्चत
गिरएका छन भन्न सिकन्छ जसबाट िभन्न-िभन्न अवस्थाहरू िनस्कन्छन्।

पिहलो ;ोत - तमोगुण
पिहलो eोत जो समस्त 3ाकृितक (स्वाभािवक) अवस्थाहरूको मूल र आधार
रहेको छ पिवa
कुरआनले यसको नाम ‘‘नफ्से अम्मारा’’ अथार्त तमोगुण राखेको
ِٓ ْ ُّ ٌ َ َّ َ َ َ ْ َّ َّ
1
छ  اِن اﻟﻨﻔﺲ ﻻ ﻣﺎرۃ ِابﻟﺴﻮئअथार्त तमोगुणको िवशेषता के हो भने त्यसले
मािनसलाई उसको \ेष्ठता र नैितक अवस्थाहरूको िवपरीत कुकमर्तफर् झुकाउँछ र
अशुभ तथा कुमागर्हरूतफर् िहडाउँन चाहन्छ।अत: मयार्दाको उल्लङ्घन र पापतफर्
झुक्नु मनुष्यको एउटा यस्तो अवस्था हो जो नैितक अवस्था भन्दा पिहला उसमािथ
स्वभािवक रूपमा 3भावक हुन्छ। यो अवस्था तबसम्म 3ाकृितक अवस्था कहलाउँछ
1. The Holy Quran, Yusuf 12:54
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जबसम्म मािनस बुिद्ध र ज्ञानको छ*छायामा िहड्दैन अिपतु पशुहरूझैं खानेिपउँने, सुत्ने-जाग्ने अथवा Cोध र जोस Eकट गनेर् इत्यािद कायर्हरूमा Eाकृितक
उद्वेगहरूको अथवा भावनाहरूको वशीभूत रहन्छ। परन्तु जब मािनसले बुिद्ध र ज्ञानको
परामशर् माफर्त Eाकृितक (स्वाभािवक) अवस्थाहरूलाई आफ्नो अधीनमा गछर् र
चािहंदोसम्म मयार्दाको पालना गछर् त्यससमय यी तीनै अवस्थाहरूको नाम Eाकृितक
अवस्था रहँदैन अिपतु त्यससमय यी अवस्थाहरू नैितक अथवा चािरि*क अवस्था
कहलाउँछन। अगािड गएर यसको केही चचार् अझै हुनेछ।

दो.ो .ोत ‘‘नफ्से लव्वामा’’ अथार्त रजोगुण
नैितक अवस्थाहरूको दो`ो `ोतको नाम पिव* कुरआनमा ‘नफ्से लव्वामा’
(रजोगुण) रािखएकाे छ। जस्तै पिव* कुरआनको वणर्न रहेको छ :َّ
ُْٓ َ
َْ
َ اﻟﻠ َّﻮ
1اﻣ ِﺔ
َوﻻ اﻗ ِﺴ ُﻢ ِاب ّﻟﻨﻔ ِﺲ
अथार्त् म त्यस Eवृित्त (गुण) को शपथ खान्छु जसले दgष्कमर्हरू र Eत्येक
मयार्दाको उल्लङ्घनEित स्वयंलाई िधक्कानेर् गछर्। यो रजोगुण मनुष्यका अवस्थाहरूको
दो`ो `ोत हो जसबाट नैितक अवस्थाहरू उत्पन्न हुन्छन। यस स्थानमा पुगेर
मािनसले अन्य पशुहरूतुल्य जीवनशैलीबाट मुिक्त Eाप्त गछर्। यहॉं रजोगुणको शपथ
खानुको तात्पयर् त्यसलाई सम्मान Eदान गनुर् हो। मानौं त्यो तमोगुणबाट रजोगुण बनी
यस उन्नितका कारण परमेश्वरका िनकट सम्मान पाउने योग्य ठहèयाे। तथा यसको
नाम लव्वामा (रजोगुण) राख्नुको कारण के हो भने यसले मािनसलाई पापEित
िधक्काछर् र त्यसले आफ्ना Eाकृितक (स्वाभािवक) आवश्यकताहरूमा िनरङ्कुश
उँटझैं िहडोस र पशुहरूसरह जीवनयापन गरोस् भन्ने कुराEित Eसन्न हुदैन अिपतु उस
द्वारा उत्तम अवस्थाहरू र राwा चिर*हरू Eदिशर्त हुन र मानवीय जीवनका समस्त
आवश्यकताहरूमा िनरङ्कुशता देखा नपरोस भन्ने चाहन्छ। यसैEकार स्वाभािवक
भावनाहरू र इच्छाहरू बुिद्धको परामशर्का साथ Eकट हुन भन्ने चाहन्छ। अत: उसले
िकनभने अिEय िCयाकलापEित िधक्काछर् त्यसकारण त्यसको नाम ‘‘नफसे लव्वामा’’
(रजोगुण) हो अथार्त अत्यिधक िधक्कानेर् Eवृित्त। यद्यिप रजोगुणले स्वाभािवक
उद्वेगहरूलाई मन पराउँदैन अिपतु स्वयंलाई िधक्कानेर् गछर् परन्तु (त्यो) पुण्यकायर्हरू
1. The Holy Quran, al-Qiyamah 75:3
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गनर्ित पूणर्रूपले समथर् पिन हुँदैन। कुनै कुनै समयमा स्वाभािवक उद्वेगहरू उसित
भावी हुनेगछर्न् त्यसबेला त्यो खस्कन पुग्छ र ठक्कर खान्छ। मानौं त्यो एउटा दIबर्ल
बालकझैं हुन्छ जसले लड्न चाहँदैन परन्तु दIबर्लतावश लड्न पुग्छ। पुन: त्यो आफ्नो
दIबर्लताित लSज्जत हुन्छ। अत: यो मनको त्यो नैितक अथवा चािरिWक अवस्था
हो जब उसले महान चिरWहरूलाई आफुिभW एकिWत गछर् र अवज्ञा तथा उप[वबाट
िखन्न हुन्छ परन्तु पूणर्रूपले िवजयी भने हुन सक्दैन।

ते/ो /ोत ‘‘नफ्से मुतमइन्ना’’
्
अथार्त् सत्त्वगुण
यो त्यो ते^ो ^ोत हो जसलाई आध्याित्मक अवस्थाहरूको मूल भन्न सिकन्छ।
यस ^ोतको नाम पिवW कुरआनले ‘‘नफसे मुतमइन्ना’’ (सत्त्वगुण) राखेको छ। अत:
यसकार वणर्न गिरएको छ :ْ َ ً َّ ْ َّ ً َ َ ّ َ ٰ ٓ ْ ْ ُ َّ َ ْ ُ ْ ُ ْ َّ َ ُ َّ َ ٓ ٰ
ِْﲇ
ْ ِ ﺎد ُﺧ
ﰲ
اﺿﯿﺔ ﻣﺮ ِﺿﯿﺔ ﻓ
ِ  اِﱃ ر ِﺑ ِﮏ ر4ِ ايﯾﳤﺎ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻄﻤ ِٕﯩﻨﺔار ِﺟ
ْ َ ْ ٰ
1 ﱴ
ْ ِ ﲇ َﺟ َّﻨ
ْ ِ اد ُﺧ
ِﻋﺒ ِﺪیو
अथार्त् हे शािन्ताप्त आत्मा जसले परमेश्वरबाट शािन्त पाएको छ आफ्ना
परमेश्वरतफर् फिकर्एर आउ। ितमी उनीित सन्न छाै र उनी ितमीित सन्नछन।
अत: मेरा भक्तहरूमा सिम्मिलत होउ र मेरो स्वगर्िभW वेश गर। यो त्यही दजार् हो
जसमा मनले समस्त दIबर्लताहरूबाट मुिक्त पाएर आध्याित्मक शिक्तसम्पन्न हुनजान्छ
र परमेश्वर िसत यस्तो सम्बन्ध स्थािपत गछर् जसिबना जीिवत रहनै सक्दैन। जसरी
पानी मािथबाट तलितर बग्ने गछर् र आफ्नु अिधकताका साथै रोकटोक दlर भएका
कारणले त्यो अित तेज गितले चल्छ यसैगरी त्यो व्यिक्त परमेश्वरतफर् बग्न लाग्छ।
यसैतफर् अल्लाहको वाणीमा संकेत पाइन्छ जसमा उनको वणर्न छ ‘‘हे यस्ता आत्मा जसले परमेश्वरबाट शािन्त ाप्त गरेको छ उनीतफर् फकेर्र
आउ।’’ अत: उसले मृत्यु पश्चात होइन अिपतु यसै जीवनमा एउटा महानतम
पिरवतर्न उत्पन्न गछर् र परलोकमा नभएर यसै जगतमा उसलाई एउटा स्वगर् ाप्त हुन्छ।
तथा उक्त आयत (tुित) को वणर्न - ‘‘आफना पालनहारतफर् अथार्त लालन पालन
गनेर् (परमेश्वर) तफर् फकेर्र आउ’’ अनुसार नै त्यससमय उसले परमेश्वरबाट पालन
पोषण ाप्त गछर् तथा परमेश्वरको ेम नै उसको आहार बन्छ र त्यही जीवनदायक
1. The Holy Quran, al-Fajr 89:28-31

Ver. 20131028/03

5

इस्लामी िसद्धान्तहरूको दशर्न (Philosophy)

ोतबाट (उसले) पानी िपउँछ। त्यसैकारण मृत्युबाट मुिक्त 8ाप्त गछर्। यसबारे एक
अन्य स्थानमा पिवB कुरआनको वणर्न िनम्नानुसार रहेको छ :َ & َز ٰ ّﮐ
َ & َد ٰ ّﺳ
َ ﯩﻬ
َ ﺎو َﻗ ْﺪ َﺧ
ْ َ َﻗ ْﺪ َا ْﻓﻠَ َﺢ
ْ َ ﺎب
1ـﯩﻬﺎ
अथार्त् जसले सांसािरक भावनाहरूबाट आफ्नो मनलाई पिवB तुल्यायो
त्यो बच्यो। परन्तु त्यो व्यिक्त भने नाश भयो जसले सांसािरक भावनाहरूमा जुन
स्वाभािवक उद्वेगहरू हुन स्वयंलाई लुकायो त्यो व्यिक्त जीवनबाट िनराश भयो।
अतएव यी तीनवटा अवस्थाहरू हुन जसलाई अन्य शब्दहरूमा 8ाकृितक,
नैितक तथा आध्याित्मक अवस्थाहरू भन्न सिकन्छ। िकनभने स्वाभािवक (8ाकृितक)
चाहनाहरू ले चरमसीमामा पुगेर अत्यन्त भयानक रूप धारण गछर्न र यदाकदा चिरB
तथा अाध्यात्मको सत्यनाश गिरिदन्छन। त्यसकारण खुदा तआलाको पिवB पुस्तकमा
ितनीहरूलाई ‘‘नफसे अम्मारा’’ (तामिसक गुण) का अवस्थाहरू भिनएको हो।
मनुष्यका स्वाभािवक (8ाकृितक) अवस्थाहरू8ित पिवB कुरआनको के
8भाव रहेको छ र उसले ितनीहरूका बारेमा के आदेश िदन्छ र व्यवहािरक
रूपमा कहॉंसम्म ितनीहरूलाई राख्न चाहन्छ भन्ने 8श्न उठेमा के स्पष्ट होस भनेपिवB कुरआन अनुसार मनुष्यका स्वभािवक अवस्थाहरूको उसका चािरिBक र
आध्याित्मक अवस्थाहरूिसत अत्यन्त गिहरो सम्बन्ध रहेको छ। मािनसका खानपान
का तिरकाहरूको पिन उसका नैितक र आध्याित्मक अवस्थाहरूमािथ 8भाव पछर्।
यिद यी स्वाभािवक (8ाकृितक) अवस्थाहरूलाई धमर्िवधानको आदेशानुसार कायर्मा
खटाइएमा जसरी नुनको खािनमा खसेको 8त्येक वस्तु नुन बन्न जान्छ त्यसैगरी
यी सबै अवस्थाहरू चािरिBक बन्न जान्छन र आध्याित्मकता 8ित अत्यन्त गिहरो
8भाव पाछर्न। यसैकारण पिवB कुरआनले समस्त उपासनाहरू र आन्तिरक शुद्धता र
अनुनय-िवनय (8ािप्त) का उद्देश्यहरूमा शारीिरक शुद्धता र िशष्टाचार तथा शरीिरक
संतुलनलाई खुब ध्यानमा राखेको छ। शारीिरक िkयाकलापहरूको आत्मामािथ
सशक्त 8भाव पछर् भन्ने दशर्न ध्यान िदनाले सत्य िसद्ध हुन्छ। हाlा स्वाभािवक िkया
कलापहरू यद्यिप शारीिरक हुन परन्तु हाlा आध्याित्मक अवस्थाहरूमािथ अवश्य
ितनीहरूको 8भाव रहेको छ। उदाहरणस्वरूप जब हाlा नेBहरूले रुन आरम्भ गछर्न
र त्यो रुवाई यद्यिप बनावटी नै भएतापिन तत्काल ती आँसुहरूको एउटा सोलो उठेर
हृदयमा पुग्छ तब हृदय पिन नेBहरूको अनुसरण गरी दqिखत हुन जान्छ। यसै8कार
1. The Holy Quran, ash-Shams 91:10-11
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जब हामी बनावटी रूपमा हॉंस्न लाग्छौं तब हृदयमा पिन एउटा 4फुल्लता उत्पन्न हुन्छ।
शाीिरक दण्डवतले आत्मामा िवनय र िवनEताको भाव उत्पन्न गरेको पिन देिखन्छ।
यसका िवपरीत जब हामी ठाडाे गदर्न गरी छाती खोलेर िहड्छौं तब यस 4कारको
चालले हामीमा एक 4कारको अहंकार र बडप्पन उत्पन्न गछर्। अत: यी दृष्टान्तहरूबाट
िनस्सन्देह शारीिरक िTयाकलाप र गितिविधहरूको आध्याित्मक अवस्थाहरूमािथ
4भाव पछर् भन्ने कुरो स्पष्टरूपमा िसद्ध हुन्छ।
यसै4कार िभन्न-िभन्न 4कारका आहारहरूको पिन िदमागी र मानिसक
शिक्तहरूमािथ अवश्य 4भाव पछर् भन्ने कुरो अनुभवबाट हामी4ित स्पष्ट हुन्छ।
उदाहरणस्वरूप यिद ध्यानपूवर्क हेरेमा के स्पष्ट हुन्छ भने जुन व्यिक्तहरूले किहल्यै
मांस खॉंदैनन िबस्तार िबस्तारै ितनीहरूको साहस घटदै जान्छ र अन्तमा ितनीहरूको
मुटुपिन दdबर्ल हुन जान्छ तथा ितनीहरू एउटा ईश्वर4दत्त शिक्तबाट विञ्चत हुन पुग्छन।
परमेश्वरको 4ाकृितक िवधानमा यसको 4माण कसरी पाइन्छ भने जित पिन तृणभोजी
पशुहरू छन ितनीहरूमध्ये कसैमा त्यो साहस पाइँदैन जुन एउटा मांसभोजी पशुमा
पाइन्छ। पक्षीहरूमा पिन यही कुरो देिखन्छ। अत: चिरm4ित आहारहरूको 4भाव
पछर् भन्ने कुरामा कुनै सन्देह हुन सक्दैन। जुन व्यिक्तहरू िदन-रात मांस खानमा जोड
िदन्छन र साकाहार भने अित कम िलन्छन ितनीहरूमा पिन सहनशीलता र िवनEता
जस्ता सद्गdणहरू घटदै जान्छन परन्तु मध्यमागीर् (संयमी) भने दdवै 4कारका गुणहरूका
स्वामी हुन्छन। यसै तथ्यानुसार खुदा तआला पिवm कुरआनमा वणर्न गछर्न :ُُ
َ ْ ﳇ ْﻮا َو
ْ ُ اﴍ ُ ْ&ا َو َﻻ ﺗ
1ﴪ ُﻓ ْﻮا
ِ
अथार्त् मांस पिन खाऊ साथै अन्य वस्तुहरू पिन खाऊ परन्तु कुनै वस्तुको
4योग अत्यिधक नगर जसले गदार् चािरिmक अवस्था4ित कु4भाव नपरोस र त्यो
आिधक्य स्वास्थ्यका िनिम्त हािनकारक नहोस्। तथा जसरी शारीिरक िTयाकलाप
र कायर्हरूको 4भाव आत्मामािथ पछर् त्यसरी नै किहलेकाहीं आत्माको 4भाव पिन
शरीरमािथ पनर्जान्छ। जुन व्यिक्तलाई कुनै शोक लाग्छ अन्तत: त्यसका नेmहरू
आँसुले भिरन्छन र जो आनिन्दत हुन्छ त्यो अन्तत: मुस्कुराउँछ। खानु-िपउनु,
सुत्नु-जाग्नु, हल-चल गनुर्, सुस्ताउनु, स्नान गनुर् इत्यािद जित पिन हाEा स्वभािवक
िTया-कलापहरू छन यी समस्त िTयाकलापहरूको अवश्य हाEा आध्याित्मक
अवस्थाहरूमािथ 4भाव पनर्जान्छ। हाEो शारीिरक बनावटको हाEो मानिवयतािसत
1. The Holy Quran, al-A‘raf 7:32
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गिहरो सम्बन्ध रहेको छ। िदमागको एक अंशमा चोट लाग्नाले तत्काल स्मरणशिक्त
समाप्त हुन जान्छ र अकोर्तफर् चोट लाग्दा चेतना नै िवलुप्त हुन्छ। हैजाको एउटा
िवषाक्त हावाको झोक्काले कित चाडै शरीरलाई Lभािवत गरी मुटुमा Lभाव पाछर् र
हेदार् हेदैर् त्यो आन्तिरक व्यवस्था जसिसत समस्त नैितक व्यवस्था जोिडएको छ अस्त
व्यस्त हुनपुग्छ र अन्तत: मािनस पागलझैं हुनजान्छ तथा केही िमनेट मै त्यसको
अन्त पिन हुन्छ। अत: शारीिरक आघातहरूले पिन आश्चयर्जनक दृश्य Lदशर्न
गछर्न् जसबाट आत्मा र शरीरका बीचमा एउटा यस्तो सम्बन्ध छ जसको भेद खोल्नु
मािनसको काम होइन भन्ने कुरो Lमािणत हुन्छ।
यसका अितिरक्त यस सम्बन्धका बारेमा ध्यान िदनाले आत्माकी जननी शरीर
नै हो भन्ने कुरो Lमािणत हुन्छ। गभर्वती dीहरूका गभर्मा आत्मा किहल्यै मािथबाट
आएर Lवेश गदैर्न अिपतु त्यो एउटा यस्तो ज्योित हो जुन वीयर्मा नै अदृश्य रूपमा
िनिहत हुन्छ र शरीरको िवकाशका साथ साथ चम्कदै जान्छ। परमेश्वरको पिवf
वाणीले हामीलाई आत्मा त्यस ढॉंचाबाट नै Lकट हुन्छ जुन वीयर्द्वारा गभर्मा तयार
हुन्छ भन्ने कुरो सम्झाउँछ। जस्तै पिवf कुरआनमा वणर्न छ :َ ﱪ
َ ٰ ﺛُ َّﻢ َاﻧْ َﺸ ْﺎ ٰﻧ ُـﻪ َﺧ ْﻠ ًﻘﺎ ٰا َﺧ َﺮ َﻓ َﺘ
َ ْ ک ﷲُ َا ْﺣ َﺴ ُﻦ ْاﳋَﺎ ِﻟ ِﻘ
1oﲔ
अथार्त् पुन: हामी त्यस शरीरलाई जुन गभर्मा तयार भएको िथयो एउटा अकोर्
पैदाइसको रूपमा पिरवितर्त गछौर्ं र त्यसको एउटा अकोर् सृिष्ट Lकट गछौर्ं जसलाई
आत्मा भिनन्छ। अत: खुदा (परमेश्वर) अत्यन्त वरदायक छन र यस्ता सृजनहार
रहेका छन अन्य कोही उनी बराबर हुनै सक्दैन।
हामी यसै शरीरबाट एउटा अकोर् पैदाइस Lकट गछौर्ं भन्नुमा एउटा गिहरो रहस्य
छ जसले आत्माको वास्तिवकता स्पष्ट पािररहेछ र ती अत्यन्त सुदृढ सम्बन्धहरूतफर्
सङ्केत गिररहेछ जुन आत्मा र शरीरका बीचमा रहेका छन। उक्त सङ्केतले
हामीलाई के िशक्षा िदन्छ भने जब मनुष्यका शारीिरक कमर्हरू र कथनहरू तथा
समस्त Lाकृितक (स्वभािवक) िvया कलापहरू जब परमेश्वरका िनिम्त र उनका
मागर्मा देिखन लाग्छन तब ितनीहरूिसत पिन यही ईश्वरीय दशर्न सम्बिन्धत हुन्छ
अथार्त् ती िनष्कपट कायर्हरूमा पिन Lारम्भ देिख नै एउटा आत्मा िनिहत रहेको हुन्छ
जसरी वीयर्मा िनिहत िथयो। अत: जब जब ती कमर्हरूको ढॉंचो (शरीर) तयार हुंदै
जान्छ त्यो आत्मा पिन चम्कदै जान्छ र जब त्यो ढॉंचो पूणर्रूपले तयार हुनजान्छ
1. The Holy Quran, al-Mo’minun 23:15
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तब एकाएक त्यो आत्मा आफ्नो पूणर् चमकका साथ .कट भएर आफ्नो आध्यात्म
रूपको हैिसयतमा आफ्नो व्यिक्तत्व .दिशर्त गछर् र जीवनको स्पष्ट सिBयता आरम्भ
हुन जान्छ। कमर्हरूको ढॉंचो (शरीर) तयार हुनासाथै एकाएक िबजुली जस्तो एउटा
वस्तुले िभPबाट आफनो स्पष्ट चमक देखाउन लाग्छ। यो त्यही समय हुन्छ जसबारे
अल्लाह तआलाले पिवP कुरआनमा उदाहरणको रूपमा वणर्न गरेका छन। जस्तै :َ ْ  َﻓ َﻘ ُﻌ ْﻮ َاﻟ ٗﻪ ٰﲭﺪ+
ُ َﻓ ِﺎ َذا َﺳ َّﻮ ْﯾ ُﺘ ٗﻪ َوﻧَ َﻔ ْﺨ
ْ ِ  ُّر ْو/
ْ ِ ﺖ ِﻓ ْﯿ ِﻪ
1o
ِ ِ
अथार्त् जब मैले त्यसको ढॉंचो (शरीर) बनाएँ र शिक्त .कटन व्यवस्था पूणर् गरें
र आफ्नो आत्मा त्यसमा .िवष्ट गरें तब ितमीहरू सबैजना त्यसका िनिम्त धरतीमा
दण्डवत गदैर् झूक। अत: उक्त आयत (सूिक्त)मा रहेको सङ्केत यही नै हो अथार्त्
जब कमर्हरूको पूरा शरीर तयार हुनजान्छ तब त्यस शरीरमा त्यो आत्मा चिम्कन्छ
जसलाई परमेश्वरले आफनो सत्तातफर् संकेत गछर्न िकन भने भौितक जीवनको
अन्त पिछ त्यो ढॉंचो (शरीर) तयार हुन्छ त्यसकारण ईश्वरीय .काश जुन पिहला
मन्द िथयो एकाएक भड्कन (चिम्कन) जान्छ र परमेश्वरको यस्तो सान (.ताप)
लाई देखर .त्येकका िनिम्त दण्डवत गनुर् तथा उनीतफर् आकिषर्त हुनु अिनवायर्
हुनजान्छ। अत: .त्येकले त्यस .काश (ज्योित) लाई देखेर दण्डवत .णाम गछर् र
स्वाभािवक रूपमा त्यसतफर् आकिषर्त हुन्छ, इब्लीस (सैतान) बाहेक िकनभने त्यसले
अंधकारिसत िमPता राख्छ।
यस स्थानमा एउटा अकोर् तथ्य वणर्न गनुर् लाभरिहत रहने छैन र त्यो के हो
भने गभार्श्यमा जुन बालकले जनम िलन्छ त्यसमा चार महीना दस िदनपिछ हलचल
देिखन्द र यो अविध त्यस अविधको .ाय आधी समय रहेको छ जित समय बालक
गभार्शयमा रहने गछर्। अत: जसरी qुणले अथार्त गभार्शयमा रहेको बालकले चौथो
महीनामा आफनो जीवनको चमत्कार देखाउँछ र भौितक रूपबाट जैिवक रूप धारण
गछर् यही ईश्वरीय िवधान आध्याित्मक जनम .िBयामा पिन पाइन्छ। अथार्त् जसरी
qुणले गभार्शयमा आफनो गुप्तवासको .ाय: आधी समय व्यतीत गरी पुन: जीवनको
लक्ष्यण .कट गछर् र जीवनको पूणर् चमक देखाउँछ, यही .िBया आध्याित्मक
जीवनका िनिम्त िनिश्चत रहेको छ। मनुष्यको त्यो उत्तम जीवन जुन कामवासनाको
दोष र दuगर्न्धको िमलावटबाट पिवP रहेको छ र अिधकतर मािनसहरूमा यो आयु
अस्सी वषर्सम्म पाइन्छ र यसको आधी चालीस बन्छ जुन चारको संख्या र
1. The Holy Quran, al-Hijr 15:30
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शब्दिसत िमल्दो जुल्दो हुन्छ अथार्त त्यो चार महीनािसत जुन अविधको समािप्तपिछ
गभार्शयको बालकलाई जीवनको आत्मा @ाप्त हुन्छ। अत: सटीक अनुभव अनुसार
जब मािनसले आफनो जीवनको आधा भाग अथार्त चालीस वषर् जुन गभार्शयको
चार महीनािसत िमल्दो जुल्दो रहेको छ, व्यितत गछर् अथवा त्यसको अन्तमा पुग्छ
तब यिद उसको @कृितमा सत्यको आत्मा रहेमा त्यस आत्माले एउटा िवशेष समयमा
आएर आफना स्पष्ट लक्ष्यणहरू देखाउँछ र हलचल गनर् लाग्छ।
चालीस वषर्को आयुभन्दा पिहला धेरैजसो मािनसहरूमा अन्धकारमय
जमानाको @भाव देिखन्छ भन्ने कुरो सबैलाई थाहा नै होला िकनभने (@ारम्भका)
सात आठ वषर्हरू त बाल्यकालमा नै व्यितत हुन्छन्। त्यसपिछ पच्चीस छब्बीस
वषर्को आयुसम्म (मािनस) िशक्षा आजर्नमा व्यस्त रहन्छ अथवा खेलकुदमा र
भोगिवलासमा समय नष्ट गछर्। पुन: त्यस उमरे पिछ िववाह बन्धन अथवा पत्नी र
सन्तान भएकाले स्वाभािवक रूपमा सांसािरक इच्छाहरूको वशीभूत हुन जान्छ र
इच्छा र आनन्दहरूको पूितर्का लािग मयार्दाको उल्लङ्घन समेत गनर् लाग्छ। तथा
यिद परमेश्वरतफर् मन र ध्यान लगाए तापिन सांसािरक इच्छा र आकाङ्क्षाहरू
केही माiामा साथ रहन्छन्। यिद दjआ (@ाथर्ना) गरेतापिन सम्भवत: सांसािरक
स्वाथर् िसिद्धका िनिम्त अिधक गछर् र यिद रोएतापिन सम्भवत: केही सांसािरक
उद्देश्यहरू त्यसमा िनिहत हुन्छन्। पुनरुत्थानको िदन@ित िवश्वास नभए बराबर
हुन्छ र यिद भएतापिन मृत्युको घड़ी टाढा छ भन्ने लाग्छ। तथा जसरी कुनै नहरको
बॉंध भित्कएमा त्यसले छेउछाउको धरतीलाई ध्वस्त पानेर् गछर् त्यसैगरी मानिसक
उद्वेगहरू र भावनाहरूको बाढीले मािनसको जीवनलाई ठूलो िवपित्तमा पाछर्। यस्तो
िस्थितमा मनुष्य पुनरुत्थानका गम्भीर र गूढ तथ्यहरूको कसरी कायल हुनसक्छ
अिपतु (त्यसले) धािमर्क कुराहरूको िखल्ली उडाउँछ र आफ्नो शुष्क तकर् र िनरथर्क
दशर्नको धाक देखाउँछ। परन्तु यिद राzो स्वभावको रहेमा परमेश्वरलाई पिन मान्छ
तर हृदयको गम्भीरता र िनष्ठाका साथ मान्दैन अिपतु केवल आफ्नो सफलताको
आधारमा। यिद संसारका इच्छा र आकाङ्क्षाहरू पूरा भएमा परमेश्वरको अन्यथा
सैतानको। अत: यस यौवनकालमा अित संवेदनशील अवस्था रहेको हुनाले यिद
खुदा (परमेश्वर) को वरदान @ाप्त नरहेमा नकर्मा हुिरर्न पुग्छ। सॉंचो भनौं भने यही
उमेर सबै खराबीहरूको जड़ रहेको छ। यसै उमेरमा मािनसले अिधकतर शारीिरक
िबमारीहरू र गोप्य रोगहरू पाल्छ। यही कॉंचो उमेरका भूलहरूका कारण यदाकदा
सॉंच्चा र अपिवतर्नीय खुदाबाट िवमुख हुनपुग्छ। अत: यो यस्तो समय हो जसमा

Ver. 20131028/03

इस्लामी िसद्धान्तहरूको दशर्न (Philosophy) 10

खुदाको डर कम हुन्छ र वासनाको कामना तथा मनोवेगको अिधकता हुन्छ र
(मािनसले) कुनै उपदेशकको अतीर् सुन्दैन। यसै उमेरका भूल-चूकहरूको पछूतो
जीवनभर रहन्छ। अत: जब चालीस वषर्को हुन पुग्छ तब यौवनका पंखहरू
केहीमाMामा झनर् लाग्छन्। फलस्वरूप आफैं ती धेरैजसो भूलहरूTित पछुताउन
लाग्छ जसTित उपदेशकहरू पूणर्त: असफल रहेका िथए। यसैगरी मनोवेग र
जोसहरू स्वयमेव घट्दै जान्छन्। िकनभने शारीिरक दृिष्टले पिन उमेर ढल्ने समय
आरम्भ हुन्छ। त्यो जोिसलो खून अब कहॉं उत्पन्न हुन्छ जुन पिहला हुने गèथ्यो,
त्यो अङ्गहरूको शिक्त र जवानीको अल्लारेपना कहॉं शेष रहन्छ जुन पिहला िथयो।
अब त िगरावट र घाटाको समय आरम्भ हुन्छ र साथै बारम्बार ती वयोवृद्धहरूको
मृत्यु देख्नुपनेर् हुन्छ जो आफूभन्दा बढी उमेरका िथए। किहलेकाहीं त ईश्वरको
इच्छानुसार बालकहरूको मृत्युले मािनसलाई अत्यन्त हताश तुल्याउँछ। यसैगरी
माता-िपता पिन यही समयाविधमा सम्भवत: मृत्युTाप्त गछर्न र संसार अस्थायी
रहेछ भन्ने धेरै नमुनाहरू देिखन्छन्। यसTकार परमेश्वरले के भनी त्यसका सामुन्ने
एउटा दपर्ण रािखिदन्छन भने हेर संसारको यही कहानी हो। जसका िनिम्त ितमी हत्ते
हाल्छौ त्यसको पिरणाम यो हो। तब आफ्ना पिछल्ला भूलहरूTित पश्चताप गछर् तथा
एउटा ठूलो पिरवतर्न त्यसमा आउँछ र एउटा नयॉं जीवन आरम्भ हुन्छ। परन्तु केवल
त्यसैमा जो भलो स्वभावयुक्त छ र ती व्यिक्तहरू मध्येको छ जसलाई आमिन्Mत
गिरएको छ। यसैबारे अल्लाह तआलाले भनेका छन् :
ُ ُ َ َ
ُ ٗ ُ ُ ُ َ َ َ ً ٰ ْ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َّ َ َ
۰ۭ اﻟِﺪﯾ ِﻪ اِﺣﺴـﻨﺎ9ِ اﻻﻧﺴﺎن
۰ۭ ﲪﻠ ْﺘﻪ ا ّﻣﻪ ﮐ ْﺮ ًﻫﺎ ّو َوﺿ َﻌ ْﺘﻪ ﮐ ْﺮ ًﻫﺎ
ِ ووﺻﯿﻨﺎ
ٓ
ً
ّٰ َ ً ْ َ َ ْ ُ ٰ َ ٗ ُ ٰ َ ٗ ُ ْ َ َ
َ ْ  ا َِذا َﺑﻠَ َﻎ َا ُﺷ َّﺪ ٗە َو َﺑﻠَ َـﻎ َا ْر َﺑ ِﻌJ
۰ۙ ﲔ َﺳ َـﻨﺔ
۰ۭ وﲪﻠﻪ و ِﻓﺼﻠﻪ ﺛﻠﺜﻮن ﺷﻬﺮا
َ
َ َ
َ َ َ
َ ﲎ َا ْن َا ْﺷ ُﮑ َﺮ ﻧ ْﻌ َﻤ َﺘ
َّ َ َ ﺖ
ْٓ ﮏ ّاﻟ
ْٓ ﺎل َر ّب َا ْوز ْﻋ
ٰ َ  َوR
َ ﱴ َا ْﻧ َﻌ ْﻤ
ﻗ
 َواﻟِﺪ ّی َوا ْنR
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُ ٰ َْ ًِ َ ََْ َ
َ ﺖ ا َِﻟ ْﯿ
ْ ِ ﯩﻪ َو َا ْﺻ ِﻠ ْﺢ ِ ْﱄ
ُ ِﱏ ُﺗ ْﺒ
َ ِ ِﱏ
ْ ّ ِ ﮏ َوا
ْ ّ ِ  ا۰c ﱴ
ْ ِ ﰲ ُذ ِّر َّﯾ
ﺿh اﲻﻞ ﺻﺎﳊﺎ
_
َ ْ ْاﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ
1ﲔ 
अथार्त् हामीले मनुष्यलाई आफना माता िपतािसत उत्तम व्यवहार र पुण्य
गर भनी आदेश िदएका छौं। िकनभने ितzी माताले ितzा िनिम्त कित द{ख कष्ट
उठाइन्। ितमी गभर्मा रहँदा उनले एउटा लामो समयसम्म कष्ट पाइन र वेदना र कष्ट
1. The Holy Quran, al-Ahqaf 46:16
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सहेर ितमीलाई जन्माइन्। ित,ो द/ध िपउँदाको र गभर्मा रहँदाको तीस महीनाको
अविधसम्म उनले (कित) िवपित्तहरू झेिलन्। पुन: के भन्छन भने जब कुनै भलो
मािनस चालीस वषर्को हुनपुग्छ र त्यसको बुिद्ध पिन पाक्छ तब त्यसलाई खुदाका
आदेशहरूको सम्झना आउँछ र भन्नलाग्छ, हे मेरा Tितपालक ! मलाई ित,ा ती
वरदान र कृपाहरूTित कृतज्ञ बन्ने शिक्त Tदान गर जुन ममािथ र मेरा माता िपतामािथ
भएका छन्। हे मेरा पालनहार ! अब मबाट ितमीले ती कायर्हरू गराउ जसबाट
ितमी Tसन्न हुन्छौ तथा मेरा सन्तानलाई मेरािनिम्त योग्य बनाउ अथार्त् यिद मैले मेरा
माता-िपताको हक अिधकारमा कुनै कमी गरेको रहेमा ितनीहरूले भने त्यसो नगरून्।
त्यसैगरी मैले यिद अनथर् समय नष्ट गरेको रहेमा ितनीहरूTित भने त्यस्तो समय न
आओस्। हे मेरा परमेश्वर ! अब म Tायिश्चत गदर्छु र ित,ा आज्ञाकारीहरूमध्येको
भएको छु। अत: खुदा तआला (परमेश्वर) ले उक्त आयतमा (dुितमा) चालीसौं
वषर्मा सज्जन भक्तहरूTित मंगलमय समय आउँछ र जसमा सत्यको आत्मा (Tेरणा)
रहेको छ त्यस आत्माले अवश्य चालीस वषर्को हुनासाथ आफ्नो गितिविध देखाउँछ
भन्ने कुरो स्पष्ट पारेका छन्। परमेश्वरका अिधकतर महान पैगम्बर र नबीहरू पिन
चालीस वषर्को आयुमा नै आिवभार्व भएका हुन्। अत: हा,ा िTय नबी हज़रत
मुहम्मद (सल्लम) चालीस वषर्को आयुमा नै मानवजाितको सुधारका िनिम्त आिवभार्व
भएका िथए।

जीवात्मा अल्लाह (परमेश्वर) को सृिष्ट हो
पुन: पिहलो कुरोतफर् फकर्दैं म के भन्छु भने आत्मा एउटा सूक्ष्म ज्योित हो जुन
त्यस शरीरको िभrबाट नै उत्पन्न हुन्छ जुन गभर्मा पािलएको हुन्छ भन्ने कुरो पूणर् सत्य
र शुद्ध रहेको छ। उत्पन्न हुन्छ भन्नुको तात्पयर् के हो भने पिहला गुप्त र अनुभिू तिवहीन
हुन्छ त्यसपश्चात व्यक्त हुनजान्छ र Tारम्भमा यसको बीउ भने वीयर्मा नै िवद्यमान
हुन्छ। िनस्सन्देह त्यसले मािथका परमेश्वरको इच्छा र आदेश तथा उनको चाहनानुसार
एउटा अव्यक्त रहस्यमय सम्बन्ध वीयर्िसत राख्छ र त्यो वीयर्को एउटा उज्वल र
ज्योितर्मय जुहारात (मिण) हो। त्यसलाई वीयर्को त्यस्तो अंश भन्न सिकन्न जस्तो
शरीर शरीरको अंश हुन्छ। परन्तु त्यो बािहरबाट आउँछ अथवा धरतीमा खसेर वीयर्को
धातुिसत िमिसन्छ पिन भन्नसिकन्न अिपतु त्यो वीयर्मा यसTकार िनिहत हुन्छ जसरी
ढुगं ािभr आगो रहेको हुन्छ। आत्मा अलगै आकाशबाट उrन्छ अथवा वायुमण्डलबाट
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धरतीमा खस्दछ र पुन: कुनै संयोगवश वीयर्िसत िमिसएर गभर् िभ7 8िवष्ट हुन्छ भन्ने
खुदाको पुस्तकको तात्पयर् होइन अिपतु यो धारणा कुन8ै कार शुद्ध ठहरदैन। यिद हामीले
यस्तो धारणा राखेमा 8ाकृितक िवधानले हामीलाई गलत ठहराउँछ। हामी 8ितिदन दLिषत
र बासी खानाहरूमा र िवकृत घाउहरूमा कीडाहरू पनेर् गरेको देख्छौं। मैला कपडाहरूमा
सैकडौं जुWाहरू परेको पाइन्छ। मािनसका पेटिभ7 पिन जुकाहरू पनेर्गछर्न।् अब के ती
(कीडाहरू) बािहरबाट आउँछन भनी हामी भन्न सक्छौं अथवा आकाशबाट खस्दैगरेको
कसैले देखक
े ो छ ? अत: वास्तिवक कुरो के हो भने आत्मा शरीबाटै िनस्कन्छ र यही
तकर्द्वारा त्यो (परमेश्वरको) सृिष्ट हो भन्ने कुरो 8मािणत हुन्छ।

आत्माको दो0ो जन्म
यस समय मेराे वक्तव्यको तात्पयर् के रहेको छ भने जुन सवर्शिक्तमान
(परमेश्वर) ले आत्मालाई आफ्नो परम शिक्तद्वारा शरीरबाट नै उत्पित्त गरेका छन
आत्माको दोiो पैदाइसलाई पिन शरीद्वारा नै 8कट गनेर् उनको इच्छा देिखन्छ।
आत्माका गितिविधहरू हाWा शरीरका गितिविधहरू8ित िनभर्िरत छन। शरीरलाई
हामी जता डोè`ाउँछौं आत्मा पिन अवश्य त्यता नै पिछ पिछ आउँछ। त्यसकारण
मनुष्यको 8ाकृितक (स्वाभािवक) अवस्थातफर् ध्यान िदनु खुदा-तआला (परमेश्वर)
को सॉंचो पुस्तकको कतर्व्य रहेको छ। यसैकारणले गदार् पिव7 कुरआनले मनुष्यको
स्वाभािवक अवस्थाको सुधार8ित अत्यन्त ध्यान िदएको छ। अत: मािनसका हॉंस्ने,
रुने, खाने, िपउने, सुत्ने, बोल्ने, चुपलाग्ने, िववाह गनेर्, अिववािहत रहने, िहड्ने
उिभने तथा शरीिरक शुद्धता स्नानािदका शतर्हरू पूरा गनेर् र बीमरीको अवस्था तथा
स्वस्थ रहेको अवस्थामा खास-खास िनयमहरूको पालना गनेर् यी सबै कुराहरूबारे
आदेशहरू लेखेका छन र मािनसका शारीिरक अवस्थाहरूलाई आध्याित्मक अवस्था
हरू8ित अत्यिधक 8भावकारी बताएको छ। यिद यी अवस्थाहरूबारे पूणर् व्याख्या गनर्
लािगयो भने उक्त लेख सुनाउनका िनिम्त पयार्प्त समय हातलाग्ला भन्ने मलाई लाग्दैन।

मनुष्यको 5िमक िवकास
जब म खुदाको पिव7 वाणी8ित िचन्तन गछुर् र कसरी उनले आफ्ना िशक्षाहरूमा
मािनसलाई उसका स्वाभािवक अवस्थाहरूको सुधार गनेर् तरीकाहरू 8दान गरी
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पुन: िबस्तार िबस्तारै मािथ उठाएका छन र उच्च स्तरको आध्याित्मक अवस्थासम्म
पुè`ाउन चाहेका छन भन्ने कुरा=ित ध्यान िदन्छु तब मलाई त्यो गूढ ज्ञानपूणर् तरीका
यस्तो ज्ञात हुन्छ अथार्त पिहला त खुदाले मािनसलाई रहन-सहन र खाने-िपउने तथा
बातचीत गनेर् इत्यािद समस्त आचार व्यवहारका तरीकाहरू िसकाएर त्यसलाई पाशिवक
चालचलनबाट मुिक्त =दान गरी, पशुहरूको समानताबाट पूणर्रूपले अलग्ग गरी एउटा
साधारण दजार्को चािरिXक अवस्था जसलाई आचरण र िशष्टाचार भन्न सिकन्छ,
िसकाउन चाहेका छन। यसपश्चात मािनसका स्वाभािवक आदतहरू जसलाई अकोर्
शब्दमा कुस्वभावहरू भन्न सिकन्छ, िनयन्Xण र सन्तुलनमा ल्याउन चाहेका छन िकनभने
ितनले सन्तुलन =ाप्त गरी सदाचार अथार्त उच्च चिरXहरूको रूप धारण गरून्। परन्तु यी
दवै तरीकाहरू वस्तुत: एउटै हुन, िकनभने (यी दbव)ै स्वाभािवक अवस्थाहरूको सुधार
सम्बन्धी रहेका छन केवल उच्च र िनम्न दजार्को अन्तरले ियनीहरूलाई दbई =कारका
बनाएको हो। अत: ती सवर्शिक्तमान, सवर्ज्ञ (परमेश्वर) ले चिरXहरूको व्यवस्था
यस्तो ढंगले =स्तुत गरेका छन जसबाट मािनसले साधारण (दजार्को) चिरXबाट उच्च
(दजार्का) चिरXसम्म =गित र उन्नित गनर् सकोस।

इस्लामको वास्तिवकता
यसैगरी उन्नितको तेfो चरण भने मािनसले आफ्ना वास्तिवक सृिष्टकतार्
(परमेश्वर) को =ेम र उनको इच्छा=ित लीन हुनु र आफ्नो समस्त व्यिक्तत्वलाई
परमेश्वरका िनिम्त समिपर्त गनुर् हो। यो त्यही दजार् हो जसको याद िदलाउनका िनिम्त
मुसलमानहरूको धमर्को नाम इस्लाम रािखएको हो। िकनभने पूणर्रूपले खुदाको हुनु
र आफ्नो केही शेष नराख्नु नै इस्लाम हो। जस्तै परम =तापी अल्लाहको भनाइ छ :َ َ ْ َ َٰ
ٌ َ َ
ُ
َ ٗ َ ٓٗ َ َ
ٗ
۰ۤ ﺑﲇ
 َوﻻ ﺧ ْﻮف۰۠ ٖ? ا ْﺳﻠ َﻢ َو ْﺟ َﻬﻪ ِهلل ِ َو ُﮬ َﻮﳏْ ِﺴ ٌﻦ ﻓﻠﻪ ا ْﺟ ُﺮە ِﻋ ْﻨﺪ َر ّ ِﺑﻪ
ََْ
1 َنEْ ُ ﳱ ْﻢ َو َﻻ ُﮬ ْﻢ َ ْﳛ َﺰ
ِ ﻋﻠ
ٗ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ٰ ْ ّ َ ِ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َّ ْ ُ
۰ۚ ﮏ ﻟﻪ
ﴍﯾ
ِ ﻗﻞ اِن ﺻﻼ ِﰏ وﻧﺴ ِﲃ وﳏﯿﺎی وﳑ
ِ ﺎﰏ ِهلل ر ِب اﻟﻌﻠ ِﻤﲔ ﻻ
َ َوﺑ ٰﺬﻟ
ُ ِﮏ ُا ِﻣ ْﺮ
َ ْ ت َو َا َان َا َّو ُل ْاﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠـ ِﻤ
2ﲔ 
ِ
1. The Holy Quran, al-Baqarah 2:113
2. The Holy Quran, al-An‘am 6:163-164
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َّ َ َ ُ َّ َ َ
ُّ
ْ َ اﻟﺴ ُﺒ َﻞ َﻓ َﺘ َﻔ َّﺮ َق ِﺑ ُﮑ ْﻢ
َ ِ َو َا َّن ٰﮬ َﺬا
ِْ ﴏ

ا; ُﻣ ْﺴﺘ ِﻘ ْ ًامي ﻓﺎﺗ ِﺒ ُﻌ ْﻮە َوﻻ ﺗﺘ ِﺒ ُﻌﻮا
1 َٖﺳ ِﺒ ْﯿ ِﻠﻪ
َّ َ َ َ ْ ُ ّ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ْ ُ
ُ ُُ ُ َ ْ
ُ
ُ
ﻗﻞ اِن ﮐﻨﺘﻢ ﲢِﺒﻮن
 َﺑﮑ ْﻢFْ ﷲ ﻓﺎﺗ ِﺒ ُﻌ ْﻮ ِﱏ ْﳛ ِﺒ ْﺒﮑ ُﻢ ﷲُ َوﯾَﻐ ِﻔ ْﺮﻟﮑ ْﻢ ذ
2َوﷲُ َﻏ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْﯿ ٌﻢ
अनुवाद :- अथार्त् त्यो व्यिक्त मुिक्त,ाप्त हो जसले आफ्नो व्यिक्तत्व
(अिस्तत्व) लाई खुदाका िनिम्त खुदाकै मागर्मा बिल चढाएझैं रािखिदन्छ र न
केवल भावनाद्वारा अिपतु पुण्यकमर्हरूका साथ आफ्नो िनष्ठा र Qद्धा ,दिशर्त गछर्।
जसले त्यसो गनेर्छ त्यसको बदला खुदाका िनकट िनिश्चत भइसकेको छ तथा यस्ता
व्यिक्तहरू,ित न कुनै डर हुनेछ न त ितनीहरू शोक^स्त हुनेछन्। भन, मेरो नमाज
(उपासना) तथा मेरो बिलदान र मेरो जीिवत रहनु र मेरो मनुर् उनै खुदाका िनिम्त
रहेको छ जो समस्त वस्तुहरूका पालनहार रहेका छन। कुनै वस्तु अथवा कुनै मनुष्य
उनको भागीदार हुन सक्दैन। तथा ,ाणी (सृिष्ट) लाई कुनै ,कारको साझेदारी उनीिसत
,ाप्त छैन। मलाई यसै गनेर् आदेश भएको छ र म इस्लामको भावाथर्,ित कायम छु।
अथार्त् खुदाको मागर्मा आफ्नो अिस्तत्वको बिलदान िदने म पिहलो व्यिक्त हुँ। यही
मेरो मागर् हो। अत: आओ, मेरो मागर् अवलम्बन गर र यसका िवपरीत कुनै मागर्मा
निहड अन्यथा खुदाबाट टािढने छौ। ितनीहरूलाई भिनदेउ, यिद खुदािसत ,ेम गछौर्
भने आओ, मेरा पिछ लाग र मेरो मागर्मा िहड ता खुदाले पिन ितमीहरूिसत ,ेम
गरून र ितमीहरूका पापहरू,ित ितमीहरूलाई क्षमा ,दान गरून तथा उनी क्षमाशील
र अत्यन्त दयालु छन्।

.ाकृितक (स्वाभािवक) अवस्थाहरू र चिर9हरूका
बीचको अन्तर
अब म मनुष्यका तीनवटै चरणहरूबारे अलग अलग वणर्न गनेर्छु। परन्तु
,ाकृितक अवस्थाहरू जसकाे lोत र मूल नफ्से अम्मारा (तामिसकगुण) हो
1. The Holy Quran, al-An‘am 6: 154
2. The Holy Quran, al-e-‘Imran 3:32
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खुदा तआला(परमेश्वर) को पिव- वाणीका सङ्केतहरू अनुसार यो चािरि-क
अवस्थाहरूभन्दा कुनै िभन्न वस्तु होइन भन्ने कुरो स्मरण गराउनु आवश्यक छ।
कारण के हो भने खुदाको पिव- वाणीले समस्त Gाकृितक शिक्तहरू र शारीिरक
इच्छाहरू तथा आवश्यकताहरूलाई स्वाभािवक अवस्थाहरूको Mेणीमा राखेको
छ। र ितनै स्वाभािवक अवस्थाहरू नै हुन जसलाई सोच िवचारका साथ पिरपािट र
सन्तुिलत रूपमा उिचत समय र िस्थित तथा अवसर अनुसार Gयोग गिरएमा चिर-को
रंगमा पिरवितर्त हुन्छन। यसैगरी चािरि-क (नैितक) अवस्थाहरू र आध्याित्मक
अवस्थाहरूमा केही अन्तर छैन अिपतु ितनै चािरि-क अवस्थाहरू हुन जुन पूणर्रूपेण:
अल्लाहGित समिपर्त र मनको शुिद्ध तथा एकाZता र पूणर् Gेम तथा तन्मय र पूणर्
सन्तुिष्ट तथा पूणर् रूपले अल्लाहको इच्छानुकूल भएर आध्याित्मकताको रंगमा पिरणत
हुनजान्छन। स्वाभािवक अवस्थाहरू जबसम्म चािरि-क रंगमा पिरवितर्त हुदैनन
मािनसलाई (ितनले) कुनै Gकार Gशंसायोग्य बनाउँदैनन्। िकनभने ती (गुणहरू) अन्य
पशुहरू अिपतु पदाथर्हरूमा पिन पाइन्छन। यसैGकार केवल चिर-हरू Gाप्त गरेर पिन
मािनसले आध्याित्मक जीवन लाभ गनर् सक्दैन अिपतु एउटा व्यिक्तले खुदा तआला
(परमेश्वर) को सत्ताको अस्वीकारी रहेर पिन उच्च चिर-हरूको Gदशर्न गनर् सक्छ।
शान्त र िवनीत हृदयी हुनु अथवा सिन्धिGय रही अवगुणहरू त्यागनु तथा दiष्टिसत
मुकािबला नगनुर् इत्यािद सबै स्वाभािवक अवस्थाहरू (गुणहरू) हुन र यस्ता कुराहरू
हुन जुन एउटा यस्तो अयोग्य व्यिक्तमा पिन पाइन्छन जो वास्तिवक मुिक्तको jोतबाट
विञ्चत र पूणर्तया अिविदत रहेको छ। यसैगरी कितपय िनरीह चौपायाहरू पिन
Gिशक्षणGाप्त र सधाइका हुनाले मेल िमलाप राख्छन। लहुरो मािथ लहुरो बसार्उँदा
पिन कुनै मुकािबला र िवरोध गदैर्नन तापिन ितनीहरूलाई मािनस भन्न सिकन्न भने
ती स्वभावहरू हुदैमा ितनीहरू उच्चकोटीका मािनस कसरी बन्न सक्लान त ?
यसैगरी अत्यन्त अशुद्ध आस्था राख्ने अिपतु केही व्यिभचारहरू र दiष्कमर्हरूमा िलप्त
(व्यिक्त) पिन यी स्वभावहरूको स्वामी हुन सक्छ।

जीव हत्याको खण्डन
सम्भव छ कुनै मनुष्यले अत्यन्त दयालु बनी यिद उसको आफ्नै घाउमा कीरा
पनर् गएमा ितनलाई मानुर् पिन उिचत नठान्ला तथा GाणीहरूGित अत्यन्त सहानुभूित
र सहयोगलाई ध्यानमा राखी टाउकामा पनेर् जुwाहरू अथवा पेटमा र आँतमा तथा
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िदमागमा पैदा हुने कीराहरूलाई पिन कुनै .कारको हािन पुè`ाउने इच्छा नगलार्।
अथवा कसैले दया र करूणाको अिधकताले गदार् मह खान पिन छािडदेला भन्ने
कुरो म स्वीकार गनर् सक्छु िकनभने त्यो (मह) धेरै .ाणीहरूको हत्या गरी र िनरीह
मौरीहरूलाई ितनीहरूको घारबाट यताउता भगाएर माN .ाप्त हुन्छ। यसै.कार कसैले
कस्तूरीको .योग गनर् पिन छािडदेला भन्ने कुरो म मान्न सक्छु िकनभने त्यो एउटा
िनरीह िहरणको रक्त हो र त्यो (कस्तूरी) त्यसलाई मारेर तथा त्यसका बच्चाहरूबाट
िबछोड गराएर माN हात लाग्छ। तथा कसैले मोती .योग गनर् र रेसमका वU लगाउन
छािड देला भन्ने कुरो म अस्वीकार गिदर्न िकनभने यी वस्तुहरू िबचारा कीराहरूलाई
मारेर .ाप्त हुन्छन्। यसैगरी कसैले रक्तोपचारका िनिम्त जुकाहरूको .योग पिन नगलार्
तथा स्वयं द[:ख र कष्ट सहन गलार् र िनरीह जुकालाई मानर् तयार नहोला भन्ने कुरो
सम्म म मान्दछु। अन्तत: कसैले मानोस अथवा नमानोस परन्तु कुनै व्यिक्तले दया
र सहानुभूितको चरम सीमामा पुगरे पानी िपउन समेत छािड देला र ती पानीका
कीराहरूलाई बचाउनका िनिम्त आफूलाई नै कालको मुखमा पालार् भन्ने कुरालाई म
मान्दन्छु। म यी सबै कुराहरू स्वीकार गछुर् परन्तु ती सबै स्वाभािवक अवस्थाहरूलाई
चिरN भन्न सिकन्छ अथवा केवल ितनीहरूद्वारा नै ती आन्तिरक मैल र दोषहरू
जसले गदार् खुदािसत िमलन हुन सक्दैन, धुन सिकन्छन भन्ने कुरालाई म कदािचत
स्वीकानर् सिक्दन। यस.कारको िनरीह र िहंसारिहत हुनु जुन कुरोमा केही पशुहरू र
पक्षीहरू मािनसभन्दा अिघ रहेका छन, उच्च मानवता .ािप्तको आधार बन्नसक्छ भन्ने
कुरो म कदािप मान्नेछैन। अिपतु मेरा िनकट यो .ाकृितक िवधान िवपरीत लडाइँ हो
तथा (अल्लाहको) .सन्नता.ािप्तको महान चिरN िवपरीत र त्यस वरदानको अस्वीकार
गनुर् हो जुन .कृितले हामीलाई .दान गरेको छ। वस्तुत: त्यो आध्याित्मकता .त्येक
चिरN (आचरण) लाई उिचत स्थान र अवसरमा .योग गरी पुन: खुदाको मागर्मा
आज्ञाकािरताका साथ अnसर हुँदै उनकै भएमा .ाप्त हुन्छ। जो व्यिक्त उनको बन्दछ
त्यो उनीिबना जीिवत रहनै सक्दैन र यही नै उसको िचह्न हो। आिरफ (qह्मज्ञानी)
एउटा माछो (स्वरूप) हो जो खुदाको हातबाट हताहत भयो र उसको पानी खुदा
(परमेश्वर) को .ेम हो।

सुधारका तीनवटा तरीकाहरू
अब म पिहलो कुरोतफर् फकर्न्छु। मैले अिहले मािनसहरूका अवस्थाहरूका
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तीनवटा !ोतहरू छन भनी दशार्इसकेको छु। अथार्त् तमोगुण, रजोगुण र सतोगुण।
तथा सुधारका तरीकाहरू पिन तीनवटै रहेका छन्।
पिहलो :- के भने असभ्य र अिशष्ट मािनसहरूलाई खाने-िपउने र िववाह
गनेर् इत्यािद सामािजक कायर्हरूमा मानवताका तरीका अनुसार चल्नका िनिम्त
साधारण आचरण िसकाइयोस्। ितनीहरू न नाङ्गै िहडून्, न कुत्ताहरूझैं मुदार् खाने
गरून तथा न अन्य कुनैTकारको अिशष्टता Tकट गरून्। यो Tाकृितक (स्वाभािवक)
अवस्थाहरूको सुधार (कायर्)हरूमध्ये सबैभन्दा िनम्न Tकारको सुधार हो। यो
यसTकारको सुधार हो - उदाहरणस्वरूप पोटर्ब्लेयरका जंगली मािनसहरूमध्ये कुनै
एउटा मािनसलाई मानवताका Tारिम्भक कुराहरू िसकाउनु छ भने पिहला त त्यसलाई
मानवताका सा-साना आचरणहरू र िशष्टाचारहरूको िशक्षा िदइन्छ।
दो1ो :- सुधारको दो!ो तरीका के हो भने जब कुनै व्यिक्तले मानवताका
साधारण अथवा बाह्य िशष्टाचारहरू िसक्दछ त्यसपिछ त्यसलाई मानवताका महान
महान िशष्टाचार र चिरcहरूको ज्ञान िदइयोस् र मािनसको शिक्त र क्षमता अन्तगर्त
रहेका समस्त योग्यताहरूलाई स्थान र अवसर अनुसार Tयोग गनेर् िशक्षा िदइयोस्।
ते1ो :- सुधारको ते!ो तरीका के हो भने जो व्यिक्तहरू उच्च चिरc सम्पन्न
भइसकेका छन त्यस्ता िपपासु पुरुषहरूलाई ईश्वरीय Tेम तथा िमलनको सबर्तको
स्वाद चखाइयोस्। यी तीवनटा सुधारहरू रहेका छन जुन पिवc कुरआनमा विणर्त
छन्।

सुधारको अत्यन्त आवश्यकको समयमा हज़रत मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैिह व सल्लमको आगमन भयो
हाkा स्वामी, पैगम्बर हज़रत मुहम्मद (सल्लम)1 यस्तो समयमा अिवभार्व भएका
िथए जब संसार Tत्येक दृिष्टकोणले िवकारयुक्त र नाश भइसकेको िथयो। जस्तै अल्लाह
तआलाको कथन छ :
ُ َ َْ ََ َ
ّ ِ َ ﺎد ِﰲ ْاﻟ
2ﱪ َو ْاﻟ َﺒ ْﺤﺮ
ﻇﻬﺮ اﻟﻔﺴ
ِ
1. (सल्लम) - शब्द सल्लल्लाहु अलैिह व सल्लमको संिक्षप्त रूप हो। यसको अथर् हो उहॉंTित अल्लाहकाे
कृपा र शािन्त वषर्ण होस।
2. The Holy Quran, ar-Rum 30:42
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अथार्त् जंगलहरू पिन िबि+ए तथा समु0हरू पिन िबि+ए। यसको तात्पयर् के हो
भने जो ईश्वरीय +न्थ?ाप्त मािनन्छन ितनीहरू पिन िबि+ए र जो अन्य मािनसहरू छन
जसलाई ईश्वरीय वाणीको जल ?ाप्त छैन ितनीहरू पिन िबि+एका छन। अत: पिवE
कुरआनको काम वस्तुत: मुदार्हरूलाई जीिवत गनुर् िथयो। तसथर् त्यसमा विणर्त छ :َ ْ ْ ُ َ َّ َ ٓ ْ ُ َ ْ
َ ِ اﻻ ْر َض َﺑ ْﻌ َﺪ َﻣ ْﻮ
1 ۰ۭ ﲥﺎ
اِﻋﻠﻤﻮا ان ﷲ ﳛ ِﻲ
अथार्त् अब अल्लाह तआला (परमेश्वर) ले धरतीलाई त्यसको मृत्युपश्चात
पुन: जीिवत गनर् लािगरहेछन भन्ने कुरो ज्ञात राख। त्यससमय अरब देशको अवस्था
अत्यन्त िबि+एर पाशिवक अवस्थातुल्य भएको िथयो। मानवताको कुनै व्यवस्था र
िनयम शेष बचेको िथएन र समस्त पापहरू र कुकमर्हरू ितनीहरूका दृिष्टमा गौरवका
कुराहरू िथए। एउटा एउटा मािनसले सौ-सौ िववाह गèथ्यो। अवैध वस्तुहरू खानु
ितनीहरूका लािग एउटा िसकार िथयो। सौतेली आमाहरूिसत िववाह गनुर् वैध
ठान्दथे। त्यसैकारण अल्लाह तआलाको आदेश भयो :ْ ُﺣ ّﺮ َﻣ
2ﺖ َﻋﻠَ ْﯿ ُﮑ ْﻢ ُا َّﻣ ٰﻬ ُﺘ ُﮑ ْﻢ
ِ
अथार्त आज ितमीहरूका िनिम्त ितमीहरूकी सौतेली आमाहरू अवैध (िनिषद्ध)
भए। ितनीहरू मुदार् पशुहरू पिन खाने गथेर्, मानव मांस समेत खान्थे। संसारको
कुनै यस्तो दdष्कमर् िथएन जसमा ितनीहरू िलप्त नहून्। अिधकतर व्यिक्तहरू परलोक
?ित िवश्वास राख्दैनथे। ितनीहरूमध्ये धेरैजसो त परमेश्वरको सत्ताका पिन कायल
िथएनन्। छोरीहरूलाई आफ्नै हातले हत्या गनेर् गथेर्। टुहुराहरूलाई मारेर ितनीहरूको
धन-सम्पित्त खान्थे। देख्नमा त मािनस िथए परन्तु बुिद्धभने लेसमाE िथएन अथवा
सबै mष्टबुिद्ध िथए। न ितनीहरूमा लज्जा िथयो न सरम न त स्वािभमान नै। पानीसरह
मिदरा िपउने गथेर्। व्यिभचारमा जो सबैभन्दा अिघ हुन्थ्यो त्यही समुदायको मुिखया
कहलाउँथ्यो। अत्यिधक अज्ञानताका कारण छेउछाउका सबै जाितहरूले ितनीहरूको
नाम उम्मी (अनपढ) रािखिदएका िथए। यस्तो समयमा र यस्ता जाितहरूको
सुधारका िनिम्त हाsा स्वामी, पैगम्बर मुहम्मद (सल्लम) मक्का नगरीमा ?कट
भए। अत: ती तीन ?कारका सुधारहरू जसबारे मैले अिहले चचार् गिरसकेको छु
ितनीहरूको वास्तवमा यही नै (उपयुक्त) समय िथयो। पिवE कुरआनले संसारका
1. The Holy Quran, al-Hadid 57:18
2. The Holy Quran, an-Nisa’ 4:24
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समस्त धमर् !न्थहरूभन्दा )ेष्ठ र सम्पूणर् हुने दाबी गनुर्को कारण पिन यही नै हो।
िकनभने संसारका अन्य धमर् !न्थहरूलाई ती तीन Bकारका सुधारहरू गनेर् अवसर
Bाप्त भएन परन्तु पिवG कुरआनलाई Bाप्त भयो। पिवG कुरआनको उद्देश्य नै पशुसदृश
मािनसहरूलाई मनुष्य बनाउने र मनुष्यबाट चिरGवान मनुष्य बनाउने तथा चिरGवान
मनुष्यबाट परमेश्वर भक्त (ईश्वरBाप्त) मनुष्य बनाउनु िथयो। त्ससैले पिवG कुरआन
यी तीनवटा कुराहरूमा आधािरत रहेको छ।

पिव0 कुरआनको वास्तिवक उद्देश्य तीन 9कारका
सुधारहरू हुन
तीन Bकारका सुधारहरूबारे िवस्तृत चचार् गनुर्भन्दा पिहला पिवG कुरआनमा
कुनै यस्तो िशक्षा छैन जसलाई जबरजस्ती माननै पछर् भन्नेकुरो स्पष्ट पानुर् म जरूरी
ठान्दछु। वस्तुत: समस्त कुरआनको मूल उद्देश्य नै केवल तीन Bकारका सुधारहरू
हुन। शेष रहेका सबै आदेश र उपदेशहरू भने ती सुधारहरूका िनिम्त साधनस्वरूप
रहेका छन। मानौं जसरी किहलेकॉंही रोगीको स्वास्थ्यलाई लाभ पुè`ाउनका िनिम्त
डाक्टरले किहले िचरने र किहले मलम लगाउने आवश्यकता पछर् त्यसैगरी पिवG
कुरअानकाे िशक्षाले पिन मािनसको सहानुभूित र दयाले गदार् ती वस्तुहरूलाई
आ-आफ्ना स्थानमा Bयोग गरेको छ। त्यसका समस्त आध्यात्म ज्ञानका कुराहरू
र िवशेष आदेशहरू तथा साधनहरूको Bमुख उद्देश्य नै मािनसहरूलाई ितनीहरूका
पाशिवक रंग ढंगयुक्त अवस्थाबाट चािरित्रक अवस्थाहरूसम्म पुè`ाएर पुन: चािरिGक
अवस्थाहरूबाट आध्याित्मकताको अपार समुkसम्म पुè`ाउनु रहेको छ।

9ाकृितक अवस्थाहरू यथोिचत 9योगबाट चिर0मा
पिरवितर्त हुन्छन
Bाकृितक अवस्थाहरू चािरिGक अवस्थाहरूभन्दा कुनै िभन्न वस्तु होइनन अिपतु
ितनै अवस्थाहरू हुन जुन यथोिचत व्यवहार र अवसर र िस्थित अनुसार Bयोग गरेमा,
साथै बुिद्ध र िववेकको सल्लाह परामशर् िलएर खटाएमा चािरिGक अवस्थाहरूमा
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पिरवितर्त हुन्छन भन्ने कुरो मैले पिहला वणर्न गिरसकेको छु। तथा जबसम्म ितनीहरू
बुिद्ध र ज्ञानको सल्लाह र परामशर्का साथ Aयोग हुदैनन चाहे ितनीहरू चिरEिसत
कित नै समानता राखून वस्तुत: चिरE हुन सक्दैनन्। अिपतु स्वभाव (आदत) को
एउटा अिनयािन्Eत गित हो, जस्तै यिद एउटा कुकुर अथवा एउटा बाTोले आफ्नो
मािलकका सामुन्ने आत्मीयता र नWता Aकट गदैर्मा त्यस कुकुरलाई चिरEवान
भिनदैन र न त त्यस बाTोलाई िशष्टाचारी भन्न सिकन्छ। तदनुसार हामीले एउटा
िचतुवा अथवा बाघलाई ितनीहरूको िहं] स्वभावका कारण द^ष्चिरE भन्न सक्दैनौं
िकनभने जस्तै पिहला चचार् गिरए अनुसार चािरिEक अवस्था िस्थित र सोच िवचार
तथा यथोिचत समयको पिहचान पिछ माE आरम्भ हुन्छ। एउटा यस्तो व्यिक्त जसले
बुिद्ध र िचन्तन-मननको Aयोग गदैर्न त्यो यस्ता दdध िपउने बालकहरूझैं रहेको छ
जसका मनमा र मिस्तष्कमा अिहलेसम्म बुिद्धको छाया समेत परेको छैन। अथवा
ती पागलहरूझैं रहेको छ जसले आफ्नो बुिद्ध र िववेक गुमाएका छन्। स्पष्ट छ,
जो व्यिक्त दdध िपउने बालक र पागल (सदृश) रहेको छ त्यसले किहलेकाहीं यस्ता
गितिविधहरू देखाउँछ जून चिरEहरूझैं Aतीत हुन्छन। परन्तु कुनै बुिद्धमान व्यिक्तले
ितनीहरूको नाम चिरE राख्न सक्दैन िकनभने ती गितिविधहरू र िlयाहरू िस्थित
र मौकाको परखानुरूप Aकट हुदैनन अिपतु स्वाभािवक रूपमा जोस र उद्वेग उत्पन्न
हुँदा घिटत हुने गछर्न्। जस्तै मािनसको सन्तान जन्मन साथ अमाका स्तनहरूतफर्
लप्कन्छ र एउटा कुखुराको चल्लो जन्मन साथ दानो िटप्न दौडन्छ। जुकाको बच्चोले
जुकाकै स्वभाव िलएर आउँछ र सपर्को बच्चोले सपर्कै स्वभाव Aकट गछर् तथा
बाघको बच्चोले बाघकै स्वभाव देखाउँछ। िवशेष गरी मािनसको बच्चोलाई ध्यानपूवर्क
हेदार् कसरी जन्मन साथ मानवीय स्वभावहरू देखाउन आरम्भ गछर् भन्ने कुरो स्पष्ट
देिखन्छ र जब त्यो एक डेढ वषर्को हुनपुग्छ ती स्वभावहरू र बानीहरू अत्यन्त Aस्ट
हुनजान्छन। उदाहरणत: पिहला जसरी रुने गèथ्यो अब त्यसको रुवाई पिहलाभन्दा
ठूलोस्वरमा हुनेगछर्। यसैगरी हॉंस्दा पिन िखलिखलाएर हॉंस्नेगछर्। आँखाहरूमा पिन
ध्यान िदएर हेनेर् लक्षणहरू देिखन लाग्छन्। यस उमेरमा आफ्नो इच्छा र अिनच्छा
हावभाव र सङ्केतद्वारा Aकट गनेर् एउटा अकोर् Aाकृितक कुरो उत्पन्न हुन्छ। त्यसले
कसैलाई िहकार्उँछ र कसैलाई केही िदने इच्छा गछर्। परन्तु यी सबै िlया-कलापहरू
वस्तुत: Aाकृितक (स्वाभािवक) नै हुन्छन। अत: यस्तो बालकतुल्य नै एउटा असभ्य
र जंगली मािनस पिन हुन्छ जसलाई मानवीय िशष्टाचारको अित नगण्य अंशमाE
िमलेको हुन्छ त्यसैले उ पिन आफ्ना Aत्येक वचन र िlयाकलापमा तथा रहनसहनमा

Ver. 20131028/03

21 इस्लामी िसद्धान्तहरूको दशर्न (Philosophy)

ाकृितक गितिविध नै दिशर्त गछर् र आफ्ना स्वाभािवक भावनाहरूको अधीनस्थ
रहन्छ। कुनै कुरो उसको आन्तिरक शिक्तको सोच-िवचार र िचन्तन मननद्वारा कट
हुदैन अिपतु स्वाभािवक रूपमा जेजित उसको मनिभF उत्पन्न भएको छ त्यही बाह्य
ेरणानुसार िनस्कने गछर्। सम्भव छ उसका स्वाभािवक भावनाहरू जुन उसका
अन्तरबाट कुनै ेरणाका कारण बािहर िनस्कन्छन ती सबै नराOा नहुन सक्छन अिपतु
ितनीहरूमध्ये केही सद्चिरF अनुरूप हुन सक्छन्। परन्तु बुुिद्धसङ्गत िववेचना र गहन
िचन्तन मननको ितनमा कुनै दखल हुदैन यिद केही माFामा रहेतापिन स्वाभािवक
भावनाहरूको अिधकाताका कारण त्यो भरोसायोग्य हुदैन अिपतु जुनतफर् अिधकता
रहेको छ त्यही तफर्लाई िवश्वासयोग्य मािननेछ।

वास्तिवक चिर2
अतएव यस्तो व्यिक्ततफर् वास्तिवक चिरFहरू सङ्केत गनर् सिकदैन जो पशुहरू
र बालकहरू तथा पागलहरूझैं ाकृितक (स्वाभािवक) भावनाहरूको अधीनस्थ
रहेको छ र आफनो जीवन जंगली जनावर हरूसरह िबताउँछ। वस्तुत: राOा र नाराOा
चिरFहरूको जमाना िनिश्चत रूपमा तब आरम्भ हुन्छ जब मािनसको ईश्वरदत्त
बुिद्ध पिरपक्व हुन्छ र त्यसले पुण्य र पाप अथवा दhईवटा पुण्य र दhईवटा पापहरूको
दजार्मा पाथर्क्य गनर् सक्छ। यसैगरी जब उत्तममागर् त्याग्छ तब आफ्नो मनमा पछुतो
पाउँछ र दhष्कमर् गदार् स्वयमलाई लjज्जत अनुभव गछर्। यो मनुष्य जीवनको दोlो
जमाना हो जसको नाम खुदाको पिवF वाणी कुरआन शरीफले नफ्से लव्वामा
(राजिसक वृित्त अथवा रजोगुण) राखेको छ। परन्तु के स्मरण रहोस भने एउटा
पशुतुल्य व्यिक्तलाई रजोगुणको अवस्थासम्म पुè`ाउनका िनिम्त केवल साधारण
मौिखक उपदेशहरू पयार्प्त हुनेछैनन अिपतु त्यसलाई आफ्ना खुदाको िसनाख्त
यहॉंसम्म ाप्त होस जसबाट उसले आफ्नो जन्मलाई िनरथर्क र बेकार हो भन्ने
नठानोस ता परमेश्वरलाई िसनाख्त गरी वास्तिवक सद्गhणहरू त्यसमा उत्पन्न हुन्। यसै
कारणले खुदा तआलाले सॉंच्चा खुदाको िसनाख्त र ज्ञानाप्त गनर्तफर् साथका साथ
ध्यान िदलाएका छन्। तथा त्येक कमर् र चिरFको एउटा ितफल हुन्छ जुन यस
जीवनमा आध्याित्मक शािन्त अथवा सजायको कारण बन्छ र परकालमा त्यसले
स्पष्टरूपमा आफ्नो भाव देखाउने छ भनी िवश्वास िदलाएका छन्। अत: रजोगुणकाे
दजार्मा मनुष्यलाई बुिद्ध र आध्यात्मज्ञान तथा स्वच्छ स्मरणशिक्त कितसम्म ाप्त हुन्छ
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भने त्यसले कुकमर्हरू(ित आफूलाई िधक्कानर् लाग्छ र पुण्यकमर् गनेर् इच्छा र चाहना
त्यसमा जाग्छ। यही नै त्यो स्थान हो जहॉं पुगेर मािनसले सद्गGणहरू (ाप्त गछर्।

खल्क तथा खुल्क
यस स्थानमा ‘खल्क’ शब्द को स्पष्टीकरण गनुर् उिचत ठान्दछु। अत: ‘खल्क’
को अथर् शारीिरक पैदाइस हो र ‘खुल्क’ को अथर् आन्तिरक (आध्याित्मक)
पैदाइस हो। वस्तुत: आध्याित्मक पैदाइस सद्गGणहरूद्वारा पूणर् हुनपुग्छ न त केवल
(ाकृितक उद्वेग र भावनाहरूद्वारा। त्यसकारण सद्गGणहरूका िनिम्त यो शब्द (योग
गिरएको हो। (ाकृितक (स्वाभािवक) आवेग र भावनाहरू(ित होइन। खुल्क केवल
सहनशीलता र नरमी तथा िवनयको नाम हो भन्ने सवर्साधारणको धारणा गलत हो
भन्ने कुरो पिन स्पष्ट पानुर् आवश्यक छ। वस्तुत: बाह्य अङ्गहरूको तुलनमा जुन
मानवीय शिक्तहरूका कैिफयतहरू अन्तरमा रािखएका छन ती कैिफयतहरूको नाम
खुल्क हो। उदाहरणस्वरूप मनुष्य जब आँखाले रुन्छ त्यसको (ितिkयास्वरूप
मनमा एउटा वेदना शिक्त रहेको छ। त्यो (शिक्त) जब ईश्वर(दत्त बुुिद्धद्वारा आफ्नो
यथोिचत स्थानमा (योग हुन्छ तब त्यो एउटा सद्गGण (आचरण) कहलाउँछ। यसैगरी
मनुष्य आफ्ना हातले शpुिसत लड्छ र त्यसको (ितिkयास्वरूप मनमा एउटा शिक्त
उत्पन्न हुन्छ जसलाई वीरता भिन्छ। जब मनुष्यले यथोिचत स्थान र अवसरानुरूप
त्यसलाई (योगमा ल्याउँछ तब त्यसको नाम पिन आचरण नै हुन्छ। यसै(कार
किहलेकाहीं मनुष्यले आफ्ना हातद्वारा पीिडतहरूलाई अत्याचारीहरूबाट बचाउन
चाहन्छ अथावा दिरsहरूलाई र भोकाहरूलाई केिह िदन चाहन्छ अथवा अन्य कुनै
(कार मानवजाितको सेवा गनर् चाहन्छ तब त्यसको (ितिkयास्वरूप मनमा एउटा
शिक्त जाग्छ जसलाई दया भिनन्छ। तद्नGसार किहलेकहीं मनुष्यले आफ्ना हातद्वारा
अत्याचारीलाई दण्ड िदन्छ र त्यसको (ितिkयास्वरूप मनमा एउटा शिक्त िनिहत
छ (जसलाई (ितशोध भिनन्छ। यसैगरी किहलेकहीं मािनस आkमणको जवाफमा
आkमण गनर् चॉंहदैन र अत्याचारीलाई त्यसको अत्याचार(ित माफ गछर् तब त्यस
कायर्को (ितिkयास्वरूप मनमा एउटा शिक्त िनिहत छ जसलाई क्षमादान र धैयर्
भिनन्छ।) किहलेकहीं मािनसले मानवजाितलाई लाभ पुè`ाउनका िनिम्त आफ्ना
हात र पाउ तथा मन र िदमागद्वारा काम िलन्छ र ितनीहरूको भलाईमा आफ्नो
धन-सम्पित्त खचर् गछर् र यस कायर्को (ितिkयास्वरूप मनमा एउटा शिक्त िनिहत
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छ जसलाई दानपुण्य भिनन्छ। अत: जब मनुष्यले यी सबै शिक्तहरूलाई यथोिचत
िस्थित र अवसर अनुरूप >योग गछर् त्यससमय ितनीहरूको नाम खुल्क (आचरण)
रािखन्छ। अल्लाह तआलाले हाJा ُ नबी हज़रत
मुहम्मद (सल्लम) लाई सम्बोिधत
َ
َ
ّ
ُ
َ
َ
َ
ٰ
गरी भनेका छन् :- 1 اِﻧﮏ ﻟﻌﲇ ﺧﻠ ٍﻖ ﻋ ِﻈ ْﯿ ٍﻢअथार्त् ितमी एउटा उच्च चिरU
(आचरण)मा कायम रहेका छौ। अत: यसै व्याख्यानुसार यसका अथर्हरू रहेका
छन्। अथार्त् आचरणहरूका समस्त िकिसमहरू जस्तै - दान, वीरता, न्याय, दया,
उपकार, सत्यता, धैयर् इत्यािद ितमीमा समािहत छन्। अत: मनुष्यको मनमा जित
पिन शिक्तहरू (गुणहरू) पाइन्छा जस्तै - िशष्टाचार, लज्जा, इमानदारी, उदारता,
आत्मसङ्कल्प, दृढता, पिवUता, बुिद्धमत्ता, आत्मिनbह, सहानुभूित, वीरता,
दानशीलता, क्षमादान, धैयर्, उपकार, सत्यता, िवश्वसनीयता इत्यािद। जब यी समस्त
स्वाभािवक अवस्था (गुण) हरू बुिद्ध र िवचारको परामशर्का साथ आ-आफना
मौका र महलमा >कट गिरन्छन तब यी सबैको नाम सदाचार हुनजान्छ र यी सबै
सदाचारहरू वस्तुत: मािनसका स्वाभािवक अवस्थाहरू र स्वाभािवक भावना र
आवेगहरू हुन् तथा तब माU यी आचरण र सदाचारको नामले जािनन्छन जब
ियनीहरूलाई िस्थित र अवसरानुरूप इच्छापूवर्क >योग गिरन्छ। िकनभने मािनसका
स्वाभािवक गुणहरूमध्ये एउटा गुण अथवा िवशेषता के पिन छ भने उसले lमश:
उन्नित गदैर् जान्छ त्यसकारण उसले सत्यधमर्को अनुकरण र सत्संगत तथा उत्तम
िशक्षाहरूद्वारा यस्ता स्वाभािवक र >ाकृितक भावना र आवेगहरूलाई सदाचारहरूको
रूपमा पिरवितर्त गछर् तथा यो कुरो अन्य कुनै >ाणीलाई भने >ाप्त छैन।

पिहलो सुधार अथार्त् 6ाकृितक अवस्थाहरू
अब म पिवU कुरआनका तीनवटा सुधारहरूमध्ये पिहलो सुधारबारे जुन
िनम्न दजार्का >ाकृितक अवस्थाहरूका सम्बन्धमा रहेको छ चचार् गछुर्। यो सुधार
चिरUहरूको शाखाहरूमध्ये त्यो शाखा हो जसलाई िशष्टाचार भिनन्छ। अथार्त् त्यो
िशष्टाचार जसको पालना गनार्ले पशुतुल्य असभ्यहरूलाई ितनीहरूका >ाकृितक
अवस्थाहरू जस्तै-खाने िपउने र िववाह गनेर् इत्यािद सामािजक कायर्हरूमा िनयिन्Uत
र संतुलित तुल्याउँछ तथा त्यस जीवनबाट मुिक्त िदलाउँछ जुन पाशिवक र चौपाया
तथा िहंwक जनावरहरूको झैं रहेको छ। अत: यी समस्त िशष्टाचारहरूबारे पिवU
1. The Holy Quran, al-Qalam 68:5
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कुरआनमा अल्लाह तआला वणर्न गछर्न् :ََ ُ ُ
ٰ ُ
ُ ّ َ ْ َ ُ َُ ُ
ٰ ٰ ُ
َ ّٰ ُ
ﺣ ِﺮﻣ
ﺖ َﻋﻠ ْﯿﮑ ْﻢ ا ّﻣ ٰﻬ ُﺘﮑ ْﻢ َو َﺑﻨ ُﺘﮑ ْﻢ َواﺧ ٰﻮﺗﮑ ْﻢ َوﲻ ُـﺘﮑ ْﻢ َوﺧﻠ ُﺘﮑ ْﻢ
ٰ
ََٰ ُ ْ َ ِ ََٰ ُ ْ ُ
اﻻ ْﺧﺖ َو ُا َّﻣ ٰﻬ ُﺘ ُﮑ ُﻢ ّاﻟ ْٓ
ﱴ َا ْر َﺿ ْﻌ َﻨ ُﮑ ْﻢ َو َا َﺧ ٰﻮ ُﺗ ُﮑ ْﻢ ِّ َ
5
وﺑﻨﺖ اﻻخ وﺑﻨﺖ
ِ
ِ
ٰ
َّ َ َ َ ُ َّ ٰ ُ َ ۗ ُ ْ َ َ َ ۗ ُ ُ ُ ّ ْ ُ ُ ْ ُ ْ ّ ْ ّ ۗ ُ
اﻟﺮﺿﺎﻋ ِﺔ واﻣﻬﺖ ﻧِﺴﺎ ِٕﯨﮑﻢ وراب ِٕﯨﺒﮑﻢ اﻟ ِ ْ
ﱴ ِﰲ ﲩﻮ ِرﮐﻢ ِ
 5ﻧِ َﺴﺎ ِٕﯨﮑ ُﻢ
ٰ ّ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ َّ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َّ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ
ْ
اﻟ ِ ْ
ﱴ دﺧﻠﺘﻢ ِ ِﲠﻦ ۡ۰ﻓ ِﺎن ﱂ ﺗﮑﻮTا دﺧﻠﺘﻢ ِ ِﲠﻦ ﻓﻼ ﺟﻨﺎح ﻋﻠﯿﮑﻢ ۡ۰
َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ َّ
َ َ َ ۗ ُ َ ْ َ ۗ ُ ُ َّ ْ
َ
ْ
ْ
َ
ِ
ﲔ اِﻻ
وﺣﻼ ِٕﯨﻞ اﺑﻨﺎ ِٕﯨﮑﻢ اﻟ ِﺬ\  5اﺻﻼ ِﺑﮑﻢ ۙ ۰وان ﲡﻤﻌﻮا ﺑﲔ اﻻﺧﺘ ِ
َﻣﺎ َﻗ ْﺪ َﺳﻠَ َﻒ ۭ1 ۰
ُ
َﻻ َﳛ ِّﻞ َﻟ ُﮑ ْﻢ َا ْن َ ِhُ iا اﻟ ِ ّﻨ َﺴ ٓﺎ َئ َﮐ ْﺮ ًﮬﺎط2
َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ٰ َ ٓ ٔ ُ ُ ْ ّ َ ّ َ ٓ ِ َّ َ َ
ﺎﻗ ْﺪ َﺳﻠَ َﻒ ط3
وﻻ ﺗﻨﮑِﺤﻮا ﻣﺎﻧﮑﺢ اابوﮐﻢ ِ 5اﻟ ِﻨﺴﺎئ اِﻻﻣ
ُ َّ َ ُ ُ َّ
َّ 5اﻟﺬ ْ\َ
ْ 5اﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ٰﻨ ِﺖ َو ْاﻟ ُﻤ ْﺤ َﺼ ٰﻨﺖُ
ﺖَ ....... ۰و ْاﻟ ُﻤ ْﺤ َﺼ ٰﻨﺖُ
اﻟﻄ ّﯿ ٰﺒ ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ا ِﺣﻞ ﻟﮑﻢ ِ ۭ
ُ ْ ُ ْ ٰ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ٓ ٰ َ ْ ُ ُ ْ ُ َّ ُ ُ ْ َ ُ َّ ُ ْ ْ َ َ ْ َ ُ ٰ ْ َ َ
ﲔ َوﻻ
او}ا اﻟﮑِﺘﺐ ِ 5ﻗﺒ ِﻠﮑﻢ اِذا اﺗﻴﺘﻤﻮﻫﻦ اﺟﻮرﻫﻦ ﳏ ِﺼ ِﻨﲔ ﻏﲑ ﻣﺴ ِﻔ ِﺤ
ُﻣ َّﺘ ِﺨ ِﺬ ْٓی َا ْﺧ َﺪان ۭ4 ۰
ٍ
ُ
ُ
َو َﻻ َﺗ ْﻘ ُﺘﻠُ ْٓﻮا َا ْﻧﻔ َﺴﮑ ْﻢ ۭ5 ۰
َو َﻻ َﺗ ْﻘ ُﺘﻠُ ْٓﻮا َا ْو َﻻ َد ُﮐ ْﻢ6
َ َ ْ ُ ُ ْ ُ ُ ْ ً َ ْ َ ُ ُ ْ ُ ْ َ ّٰ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ّ ُ ْ َ ٰٓ
 َا ْﻫ ِﻠ َﻬﺎ ۭ7 ۰
ﻻﺗﺪﺧﻠﻮا ﺑﯿﻮات ﻏﲑ ﺑﯿﻮ ِﺗﮑﻢ  ﺗﺴﺘﺎﻧِﺴﻮا وﺗﺴ ِﻠﻤﻮا
َ ْ َّ ْ َ ُ ْ ْ َ ٓ َ َ ً َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ٰ ّ ُ ْ ٔ َ َ َ ُ ْ َ ْ ْ َ
ﻓ ِﺎن ﱂ ِﲡﺪوا ِﻓﳱﺎ اﺣﺪا ﻓﻼ ﺗﺪﺧﻠﻮﮬﺎ  ذن ﻟﮑﻢ واِن ِﻗﯿﻞ
The Holy Quran, an-Nisa’ 4:24
The Holy Quran, an-Nisa’ 4:20
The Holy Quran, an-Nisa’ 4:23
The Holy Quran, al-Ma’idah 5:6
The Holy Quran, an-Nisa’ 4:30
The Holy Quran, al-An‘am 6:152
The Holy Quran, an-Nur 24:28
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ﺎرﺟ ُﻌ ْﻮا ُﮬ َﻮ َا ْز ٰﰽ َﻟ ُﮑ ْﻢَ 1و ْا ُ/ا ْاﻟ ُﺒ ُﯿ ْﻮ َ
َﻟ ُﮑ ُﻢ ْارﺟ ُﻌ ْﻮا َﻓ ْ
ت ِ ْ
( َا ْ َ' ِاﲠَﺎ2
ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
ٓ
ْ
ُ
َوا َِذا ُﺣ ّﯿ ْﻴ ُﺘ ْﻢ ﺑ َﺘ ِﺤ َّﯿ ٍﺔ ﲿ َ ُّﯿ ْﻮا اب ْﺣ َﺴ َﻦ ِﻣ ْ َ
ﳯﺎ َا ْو ُر ّد ْو َﮬﺎ 3ا ِّﳕَﺎاﳋَ ْﻤ ُﺮ َواﻟ َﻤ ْﻴ ِ ُ
ﴪ
ِ
ِ
ِ
َّ ْ ٰ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َّ ُْ
َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ٌ ِّ ْ َ َ
واﻻﻧﺼﺎب واﻻزﻻ م ِرﺟﺲ
( ﲻ ِﻞ اﻟﺸﻴﻄ ِﻦ ﻓﺎﺟﺘ ِﻨﺒﻮە ﻟﻌﻠﮑﻢ
َ
ُ ْ ُ ْ َ َّ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ّ ُ 4
اﻟﺪ ُم َو َ ْﳊ ُﻢ ْاﳋ ِْﲋ َْ aو َﻣ ٓﺎ ُاﮬ ّﻞ ﻟ َِﻐ ْ
ﲑ
ﺗﻔ ِﻠﺤﻮن۔ ﺣ ِﺮﻣﺖ ﻋﻠﯿﮑﻢ اﻟﻤﯿﺘﺔ و
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ َ َ ّ َ ُ َ َّ ْ َ ُ َ َ ٓ َ َ َ َّ
اﻟﺴ ُﺒ ُﻊ اِﻻ
ﷲ ِ ِﺑﻪٖ واﻟﻤﻨﺨ ِﻨﻘﺔ واﻟﻤﻮﻗﻮذۃ واﻟﻤﱰ ِدﯾﺔ واﻟﻨ ِﻄﯿﺤﺔ وﻣﺎ اﰻ
َ َ ُ َ َ َ َ ُ َّ َ ُ ُ ْ ُ َّ
َ َ َّ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ ّ ُ
اﻟﻨ ُ
ﻣﺎ ذﮐﯿﺘﻢ وﻣﺎذ ِﰆ }
ﺼ
ﺐ 5ﻳ ْﺴﺌﻠ ْﻮﻧﮏ ﻣﺎذا ا ِﺣﻞ ﻟﻬ ْﻢ ﻗﻞ ا ِﺣﻞ
ِ
ْ
َ ْ
ْ
َ ُ ُ َّ ّ ٰ ُ َ َ َ ُ َ َ َ
ﺖ 6اِذا ِﻗ ْﯿﻞ ﻟﮑ ْﻢ ﺗﻔ ّﺴ ُﺤ ْﻮا ِﰲ اﻟ َﻤ ٰﺠ ِﻠ ِﺲ ﻓﺎﻓ َﺴ ُﺤ ْﻮا ﯾَﻔ َﺴ ِﺢ
ﻟﮑﻢ اﻟﻄ ِﯿﺒ
ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ ُُ 7
ﳇ ْﻮا َو ْ َ
اﴍ ُ ْ'ا َو َﻻ ﺗ ُ ْ
ﴪ ُﻓ ْﻮا8
ﷲ ﻟﮑﻢ ۚ ۰واِذا ِﻗﯿﻞ اﻧزشوا ﻓﺎﻧزشوا
ِ
َ ُ ْ ُ ْ َ ْ ً َ ْ ً ُّ َ ْ ّ َ َ َ َ َ َ 9
ْ ْ ْ
اﻟﺮ ْﺟ َﺰ َﻓ ْ
ﺎﮬ ُﺠ ْﺮَ 10oواﻗ ِﺼﺪ ِﰲ
وﻗﻮﻟﻮاﻗﻮﻻ ﺳ ِﺪﯾﺪا oو ِﺛﯿﺎﺑﮏ ﻓﻄ ِﻬﺮ oو
ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ َّ َ ْ ُ َّ َ َ 11
َّ ْ
َ ْ َ ْ ُ ْ
اﻟﺰا ِد
ﮏ َواﻏﻀﺾ ِ( ﺻﻮ ِﺗﮏ ودوا ﻓ ِﺎن ﺧﲑ
ﻣﺸ ِﻴ
اﻟﺘﻘ ٰﻮیَ 12وا ِْن
ُ ْ ُ ْ ُ ُ ً َ َّ َّ ُ ْ َّ ّ ٌّ َ ْ َ ْ َ ْٓ َ 13
ِﻠﺴ ٓﺎﺋِﻞ َو ْاﻟ َﻤ ْﺤ ُﺮ ْو ِم14
ﮐﻨﺘﻢ ﺟﻨﺒﺎ ﻓﺎﻃﻬﺮوا و ِﰲ اﻣﻮاﻟ ِِﻬﻢ ﺣﻖ ﻟ
ِ
ْ َٰ ٰ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ ّ َ ّ ٓ
ْ
َ َّ ْ
َوا ِْن ِﺧﻔ ُﺘ ْﻢ اﻻ ُﺗﻘ ِﺴ ُﻄ ْﻮا ِﰲ اﻟﯿ ﻓﺎﻧﮑِﺤﻮا ﻣﺎﻃﺎب ﻟﮑﻢ ِ
( اﻟ ِﻨ َﺴﺎ ِئ
1. The Holy Quran, an-Nur 24:29
2. The Holy Quran, al-Baqarah 2:190
3. The Holy Quran, an-Nisa’ 4:87
4. The Holy Quran, al-Ma’idah 5:91
5. The Holy Quran, al-Ma’idah 5:4
6. The Holy Quran, al-Ma’idah 5:5
7. The Holy Quran, al-Mujadalah 58:12
8. The Holy Quran, al-A‘raf 7:32
9. The Holy Quran, al-Ahzab 33:71
10. The Holy Quran, al-Muddaththir 74:5-6
11. The Holy Quran, Luqman 31:20
12. The Holy Quran, al-Baqarah 2:198
13. The Holy Quran, al-Ma’idah 5:7
14. The Holy Quran, adh-Dhariyat 51:20

Ver. 20131028/03

इस्लामी िसद्धान्तहरूको दशर्न (Philosophy) 26

ُ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ً َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ َ ْ ُ ْ ْ َ َ ٰ ُ َ َ ٰ ُ َ ٰ ْ َ
ﺖ ا ْﳝَﺎﻧﮑ ْﻢ
ﻣﺜﲎ وﺛﻠﺚ ورﺑﻊ ﻓ ِﺎن ِﺧﻔﺘﻢ اﻻ ﺗﻌ ِﺪﻟﻮا ﻓﻮا ِﺣﺪۃ اوﻣﺎﻣﻠﮑ
ٰ ُ َ َ ٓ َ ّ ُ ٰ َ 1 ْ ُ ْ ُ َ َّ َ ٓ ٰ ْ َ َ ٰ
2ﳤ َّﻦ ِ ْﳓﻠَ ًﺔ ط
ِ ِ ا اﻟ ِﻨﺴﺎئ ﺻﺪﻗK واoذﻟِﮏ ادﱏ اﻻ ﺗﻌﻮﻟﻮا
अनुवाद :- ितमीहरू'ित ितमीहरूकी आमाहरू अवैध (िनषेिधत) गिरएका
छन्। यसै'कार ितमीहरूकी छोरीहरू र ितमीहरूकी बिहनीहरू र ितमीहरूकी फुपूहरू
तथा ितमीहरूकी सानीमाहरू र ितमीहरूकी भितजीहरू र ितमीहरूकी भान्जीहरू
र ितमीहरूकी ती आमाहरू जसले ितमीहरूलाई दGध ख्वाए। यसैगरी ितमीहरूकी
दGध सम्बन्धी बिहनीहरू र ितमीहरूकी पत्नीहरूकी आमाहरू तथा ितमीहरूकी ती
पत्नीहरूका पिहला पितका तफर्की छोरीहरू जसिसत ितमीहरूले सहवास गिरसकेका
छौ। तथा यिद ितमीहरूले ितनीहरूिसत सहवास गरेका छैनो भने कुनै पाप लाग्ने
छैन। यसै'कार ितमीहरूका आफ्ना छोराहरूकी पत्नीहरू अथार्त बुहारीहरू र यसैगरी
दRईवटी सहोदर दीदी बिहनीिसत एकैसाथमा (िववाह गनुर्) अवैध ठहè`ाइएको छ। यी
सबै कायर्हरू जुन पिहले हुनेगथेर् आज ितमीहरू'ित अवैध (िनषेिधत) ठहè`ाइएका
छन्। बलपूवर्क मिहलाहरूमािथ अिधकार जमाउनु पिन ितमीहरूका िनिम्त उिचत हुने
छैन। ती मिहलाहरूिसत िववाह गनुर् पिन उिचत हुनेछैन जो ितमीहरूका िपताहरूकी
िपताहरू िथए। जो कुरो पिहला भइसक्यो त्यो भइसक्यो। सती साध्वी मिहलाहरू
जो ितमीहरूकै बीचकी अथवा ितमीहरूभन्दा पिहला ईश्वरीय _न्थ 'ाप्त समाजकी
छन् ितमीहरूका िनिम्त वैध रहेका छन जसिसत ितमीहरू िववाह गनर् सक्छौ। परन्तु
मेहर (पितका तफर्बाट पत्नीलाई िदन तोिकएको दाइजो - अनुवादक) िनिश्चत गरी
िनकाह (िववाह कायर्) समापन भएको शतर्मा। व्यिभचार (अनुिचत यौन सम्बन्ध)
उिचत छैन तथा गुप्त अन्तरङ्ग सम्बन्ध पिन। अरब देशका असभ्य मािनसहरूमा
केही यस्ता पिन िथए जसमा एउटा यस्तो परम्परा िथयो जस अनुसार सन्तान नभएको
व्यिक्तकी पत्नीले सन्तान 'ािप्तका िनिम्त परपुरुषिसत सहवास गथीर्। पिवi कुरआनले
यस परम्परालाई अवैध घोिषत गè`ो। मुसाफहत (िनयोग) यसै कुसंस्कारको नाम हो।
यसै'कार आदेश भयो - ितमीहरू आत्महत्या नगर, आफ्ना सन्तानहरूको
हत्या नगर। अरूका घरहरूमा पशुहरूझैं आफैआफ अनुमित िबना नै 'वेश गनेर् नगर।
अनुमित िलनु आवश्यक छ। जब ितमीहरू अरूका घरमा जान्छौ तब घरमा 'वेश
गदार् अस्सलामु अलैकमु (ितमीहरू'ित शािन्त होस) भन्ने गर। यिद ती घरहरूमा कोई
1. The Holy Quran, an-Nisa’ 4:4
2. The Holy Quran, an-Nisa’ 4:5
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नरहेमा जबसम्म घरका धनीले ितमीहरूलाई अनुमित िददैन ती घरहरूमा नजाऊ तथा
घरका धनीले फकेर्र जाउ भनेमा ितमीहरू फकेर्र जाऊ। पखार्ल नाघेर घरहरूमा जाने
नगर अिपतु घरका ढोकाहरूबाट घरमा Aवेश गनेर्गर। यिद कसैले ितमीहरूलाई सलाम
गरेमा त्यो भन्दा उत्तम र भलो Aकारले त्यसलाई सलाम गर। मिदरापान र जुवाखेल
तथा मूितर्पजू ा र सगुन िलनु इत्यािद यी सबै दKिषत र सैतानी कायर्हरू हुन् ियनीहरूबाट
बच। मृत पशुहरू नखाऊ। सुगँ ुरको मासु नखाऊ। मूितर्हरूमा चढाएका (वस्तुहरू)
नखाऊ। लठ्ठीले िहकार्एर मािरएको (पशु) नखाऊ। लडेर मरेको (पशु) नखाऊ।
सींग लागेर मरेको (पशु) नखाऊ। िहंZक जनावरले चीरफाड गरेको (पशु) नखाऊ।
मूितर्मा चढाएको (मासु) नखाऊ, यी सबै मुदार्सरह मािनन्छन्। तथा यिद ियनीहरूले
के खाने हो त भनी सोधे भने-संसारका समस्त पिव_ वस्तुहरू खाऊ भनी जवाफ
देउ। केवल मुदार् पशुहरूको मांस र मुदार्तल्ु य अपिव_ वस्तुहरू नखाऊ। यिद सभा र
भेलाहरूमा ितमीहरूलाई फरािकलो भएर बस र अरूलाई ठाउँ देऊ भन्ने आदेश भएमा
शीd ठाउँ फराक गिरदेऊ ता अन्य व्यिक्तहरू बसून।् यसैगरी यिद ितमीहरू उठ भन्ने
आदेश भएमा नाइँनािस्त नगरी उठ। मासु र दाल इत्यािद सबै वस्तुहरू जुन पिव_
रहेका छन अवश्य खाऊ। परन्तु एउटै वस्तुको खेदो नगर। तथा अपव्यय र अत्यिधक
खानबाट बच। व्यथर् कुराहरू गनेर् नगर। मौका र महल अनुकल
ू कुरा गनेर्गर। आफ्ना
लुगा कपडाहरू सफा राख। आफ्नो शरीर, घर, कुना काप्चा र Aत्येक ठाउँ जहॉं
ितमीहरू बस्ने उठ्ने गछौर् दKगधर्ं र फोहोर मैलाबाट पिव_ र सफा राख। स्नान गनेर्गर र
घरबारलाई सफा र स्वच्छ राख्ने बानी गर। न अित ठूलो स्वरमा बोल्ने गर न त अित
नै िनम्न स्वरमा। मध्यम गित राख्ने गर। कुनै िवशेष आवश्यकिबना िहडदा पिन न
अिधक तीs गितले िहड्नेगर न त अत्यन्त िबस्तारो। मध्यम गितलाई अपनाऊ। जब
या_ा गछौर् तब या_ाका सबै सरसामानहरूको व्यवस्था गर र पयार्प्त मा_ामा पाथेय
(सामलतुमल) र बाटोखचर् राख ता माग्नु नपरोस्। सहवास र वीयर्पतनपिछ स्नान
गनेर्गर। जब भोजन गछौर्ं तब िभखारीलाई पिन देऊ र कुकुरलाई पिन फाल्ने गर र
मौका बमोिजम अन्य पक्षीहरूलाई पिन। टुहुरा केटीहरू जसलाई ितमीहरू पालन पोषण
गरी बढाउँछौ ितनीहरूिसत िववाह गनुर् कुनै अनुिचत कुरो होइन। परन्तु ितनीहरूलाई
अनाथ ठानी ितनीहरूमािथ अन्याय हुनसक्ने आशंका रहेमा माता-िपता र आत्मसम्बन्धी रहेकी मिहलाहरूिसत िववाह गर जसलाई ितमीहरूको सम्मान र सद्व्यवहार
Aाप्त होस र ितनीहरूको केही डर ितमीहरूलाई होस्। एक, द|ई तीन, चारवटीसम्म
(िववाह) गनर् सक्छौ। परन्तु ितनीहरूका बीचमा न्यायव्यवस्था गनेर् शतर्मा र यिद न्याय
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नहुने भएमा एउटी मै िचत्त बुझाऊ चाहे कित नै आवश्यक िकन नपरोस्। ितमीहरूले
आफ्नो अतीतको स्वभावको वशमा परेर कहीं हद्द गलार्ऊ िक भनी चारको हदबन्दी
तोिकएको हो अथार्त (पिहले झैं) सयकडौंको संख्यासम्म नपुगोस भनी। अथवा
ितमीहरू अवैध कायर् र दQष्कमर्तफर् झुकलाऊ िक भनी। तथा आफ्नी पत्नीहरूलाई
मेहर (दाइजो) देऊ।
अत: पिव[ कुरआनको यो पिहलो सुधारकायर् हो जसमा मनुष्यका ]ाकृितक
(स्वाभािवक) अवस्थाहरूलाई पाशिवक चालचलनबाट िनकालेर मानवताका
रहनसहन र िशष्टाचारतफर् ध्यान िदलाइएको छ। यस िशक्षामा आिहलेसम्म उच्च
चिर[हरूको कुनै उल्लेख भएको छैन यी केवल मानवताका िशष्टाचारहरू हुन्।
हाgा नबी (मुहम्मद सल्लम) को जुन जाितका सुधारका िनिम्त आगमन भएको
िथयो त्यो जाित पाशिवक वृित्तमा सबै जाितहरूभन्दा पल्लोदजार्मा पुगक
े ो िथयो। कुनै
दृिष्टकोणले ितनीहरूमा मानवताको नीित-िनयम देिखदैनथ्यो। त्यसकारण उक्त िशक्षाको
आवश्यकता परेको हो भन्ने कुरा मैले लेिखसकेको छु। अत: ितनीहरूलाई मानवताको
]ाथिमक र साधारण स्तरका िशष्टाचारहरू िसखाउनु अत्यन्त आवश्यक िथयो।

सुँगुर अवैध घोिषत
एउटा स्मरणयोग्य ममर्को कुरो यस ठाउँमा के रहेको छ भने िखन्ज़ीर (सुँगुर)
जो अवैध घोिषत गिरएको छ ]ारम्भ देिख नै खुदा (परमेश्वर) ले त्यो अवैध
(िनिषद्ध) छ भन्ने कुरो त्यसका नाममा इङ्िगत गरेका छन्। िकनभने ‘िखन्ज़ीर’ शब्द
अरबी भाषाका ‘िखन्ज’र ‘अर’ शब्दद्वयको सिन्ध हो। त्यसको अथर् ‘म त्यसलाई
अपिव[ र दyिषत देख्छु’ हो। ‘िखन्ज’ को अथर् अत्यन्त दyिषत र अपिव[ तथा ‘अर’
को अथर् म देख्छु हो। अत: यस पशुको जुन नाम ]ारम्भमा नै परमेश्वरका तफर्बाट
यसलाई ]ाप्त भएको छ त्यसैले यसको दोष र अपिव[ता ]मािणत गछर्। एउटा
अचम्भको कुरो के हो भने िहन्दी भाषामा यस पशुलाई सुअर भिन्छ। यो शब्द पिन
‘सू’ र ‘अर’ को सिन्ध हो जसको अथर् ‘म यसलाई अत्यन्त दyिषत देख्छु’ हो। ‘सू’
शब्द अरबी कसरी हुन सक्छ भनी आश्चिर्यत हुनुपनेर् कुनै कुरो छैन िकनभने मैले
आफ्नु पुस्तक ‘िमननुरर्हमान’ मा समस्त भाषाहरूकी जननी अरबी भाषा हो भनी
]मािणत गरेको छु। अरबी भाषाका शब्दहरू ]त्येक भाषामा न केवल एक दQईवटा
अिपतु हजारौंको संख्यामा िमिसएका छन्। अत: ‘सू’ अरबी शब्द हो त्यसकारण
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िहन्दीमा ‘सू’ को अथर् कु अथार्त नरा-ो हो। त्यसैले यस पशुलाई िहन्दीमा ‘बद्’
पिन भिनन्छ। िनस्सन्देह त्यस जमानामा जब समस्त संसारको भाषा अरबी िथयो यस
(भारत) देशमा त्यस पशुको यो नाम अरबी भाषामा Cिसद्ध िथयो जुन ‘िखन्ज़ीर’
नामको समानाथर् रहेको छ (अथार्त ‘सुअर’)। तथा यो (शब्द) अबसम्म स्मरणको
रूपमा शेष रहन गयो। सम्भवत: संस्कृत भाषामा त्योिसत िमल्दो जुल्दो यही
शब्द पिरवितर्त भएर कुनै अकोर् शब्द बन्न पुग्यो। परन्तु शुद्ध शब्द भने यही नै हो
िकनभने यसमा त्यसको भावाथर् िनिहत छ जसको Cमाण ‘िखन्ज़ीर’ शब्द रहेको
छ। उक्त शब्दको अथर् ‘अत्यन्त दVिषत’ को कुनै व्याख्या गनुर् आवश्यक छैन। यो
पशु अत्यिधक फोहोर भक्षी र िनलर्ज्ज तथा दVिषत हुन्छ भन्ने कुरो कसलाई थाहा
छैन र ? यसैकारण Cाकृितक िवधानानुसार यस्तो दVिषत र कुस्वभाव पशुको मासुको
Cभाव पिन मािनसको शरीर र आत्मामािथ नरा-ो पनुर् स्वाभािवक हो। फलत: यो
(पशु) अवैध र िनिषद्ध हुनुको कारण स्पष्ट छ िकनभने खानिपनको Cभाव मािनसको
आत्मामािथ अवश्य पछर् भन्ने कुरो मैले Cमािणत गिरसकेको छु। यस्तो दVिषतको
Cभाव पिन दVिषत र नरा-ो नै पनर् जान्छ भन्ने कुरामा कुनै सन्देह हुन सक्दैन।
इस्लामभन्दा पिहला नै युनानी िचिकत्सकहरूले यस पशुको मासु Cयोग गनेर्हरूमा
लज्जाको लक्षण घट्दै जान्छ र िनलर्ज्जता बढ्ढै जान्छ भन्ने िवचार Cकट गरेका िथए।
तदानुसार मुदार् पशुको मासु खान पिन इस्लामी धमर्िवधानमा िनिषद्ध छ। कारण मुदार्
वस्तुले पिन त्यसलाई खाने व्यिक्तमािथ आफ्नो Cभाव छोड्छ र साधारण रूपमा पिन
शरीरका लािग त्यो हािनकारक नै रहेको छ। यसैगरी जुन पशुहरूको रक्त िभlै रहन
जान्छ, जस्तै गधर्न िनमठेर अथवा लठ्ठीले िहकार्एर मारेको (पशु)। यी सबै पशुहरू
वस्तुत मुदार् नै मािनन्छन्। के मुदार् पशुको रक्त शरीरिभlै रहेको खण्डमा आफ्नो
(स्वाभािवक) दशामा रहन सक्छ र ? सक्दैन अिपतु त्यो तरल पदाथर् भएकाले
तत्कालै दVिषत हुनजान्छ र आफ्नो दrगर्न्धले समुच्चा मासुलाई नै िबगाछर्। यसैगरी
आधुिनक अनुसन्धान अनुसार रक्तका कीटाणुहरूले मनर्का साथै एउटा िवषाक्त दrगर्न्ध
शरीरमा फैलाउँछन।

मनुष्यका नैितक अवस्थाहरू
पिवl कुरआनको सुधारकायर्को दोwो खण्ड Cाकृितक अवस्थाहरूलाई यथोिचत
शतर्हरूिसत जोडेर उच्च चिरlहरू र सदाचारहरूसम्म पुè`ाउनु हो। अत: यो खण्ड
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अत्यन्त िविस्तृत रहेको छ। यिद यस खण्डलाई िवस्तारका साथ लेख्नु हो भने
अथार्त पिव; कुरआनमा विणर्त समस्त सदाचारहरूबारे यस स्थानमा चचार् गनर्
चाहेमा लेख अित लामो हुनजानेछ र यसको दशौं भागका िनिम्त पिन िनधार्िरत समय
पयार्प्त हुनेछैन त्यसकारण केही उच्च चिर;हरू नमूनाको रूपमा Qस्तुत गिरनेछ।
सदाचरण अथवा सद्चिर;हरू दSईQकारका रहेका छन्। Qथम, ती चिर;हरू
र आचारहरू जसद्वारा मनुष्य दSष्कमर् र दSराचार त्याग्नेयोग्य हुन्छ। िद्वतीय, ती
आचरणहरू जसद्वारा मनुष्य पुण्यQािप्तQित सफल हुन्छ। दSष्कमर् त्यागिसत ती
चिर;हरू सम्बिन्धत रहेका छन जसद्वारा मनुष्य आफ्नो िज\ो र आफ्ना हात अथवा
आफ्ना आँखाहरू अथवा आफ्नो कुनै अकोर् अङ्गद्वारा अकार्को धन, सम्मान
र ज्यान इत्यािदलाई हािन नपुगोस भन्ने Qयास गछर्। अथवा अपमान गनेर् र हािन
पुè`ाउने इच्छा गदैर्न। यसैगरी पुण्यQािप्तिसत सम्बिन्धत ती समस्त आचरणहरू
रहेका छन जसद्वारा मनुष्यले आफ्नो िज\ो अथवा आफ्ना हात अथवा आफनो ज्ञान
अथवा अन्य कुनै साधनद्वारा अरूको धन र सम्मान बढाउने अथवा लाभ पुè`ाउने
Qयास गछर् अथवा ितनको Qितष्ठा र सम्मान Qकट गनेर् इच्छा गछर् अथवा यिद कसैले
उसमािथ अत्याचार गरेको रहेमा उक्त अत्याचारीलाई िदइने दण्ड त्यसलाई माफ गरी
शारीिरक सजाय तथा जिरमानाबाट त्यसलाई बचाउनमा सहयोग पुè`ाउँछ अथवा
त्यसलाई यस्तो सजाय िदन्छ जुन वास्तवमा त्यसका िनिम्त पूणर्त: दयास्वरूप रहेको
छ।

द.ष्कमर् र द.राचार त्याग सम्बन्धी आचरणहरू
परम सृिष्टकतार्ले दSष्कमर् त्यागका िनिम्त जुन आचारणहरू र चिर;हरू िनिश्चत
गरेका छन अरबी भाषामा, जसमा मानवीय िवचारहरू, चिर;हरू र आचरणहरू Qकट
गनर्का िनिम्त एक-एक िभन्न-िभन्न अव्यय शब्दहरू पाइन्छन ती आचरणहरूलाई
चारवटा नामहरूमा नामाङ्िकत गिरएको छ। अत: पिहलो आचरण जसको नाम
‘एह्सान’ हो र जसको अथर् त्यो िवशेष पिव;ता हो जुन पुरुष र मिहलाको Qजनन
शिक्तिसत सम्बिन्धत रहेको छ। ‘मुह्िसन अथवा मुह्िसना’ त्यस पुरुष अथवा
मिहलालाई भिननेछ जो व्यिभचार र त्यसका पूवार्भासहरू र सङ्केतहरूबाट बचेर
त्यस अपिव; दSष्कमर्बाट स्वयमलाई रोक्छ जसको पिरणाम दSवैका िनिम्त यस
संसारमा लाञ्छना र wाप र परलोकमा भयानक दण्ड साथै आफन्ताहरूका िनिम्त
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पिन अपमानका साथ-साथ ठूलो हािन रहेको छ। उदाहरणस्वरूप जो व्यिक्त कसैकी
पत्नीिसत अनुिचत ि?योको दोषी पाइएमा अथवा व्यिभचार नभएतापिन त्यसका
सहि?याहरूमा पुरुष र मिहला दFवै िलप्त पाइएमा िनस्सन्देह त्यस स्वािभमान पीिडत
पितले त्यस्ती पत्नीलाई जो व्यिभचारKित राजी भएकी थी अथवा व्यिभचार
(अनुिचत यौन सम्बन्ध) घिटत भइसकेको खण्डमा ‘तलाक’ (पारपाचुके) िदनै पछर्।
साथै यिद त्यस मिहलाका पेटबाट सन्तान जिन्मएमा ितनीहरूKित पिन ठूलो िवपित्त
र िववाद आइलाग्नेछ र घरको मािलकले त्यस दFष्चिर\का कारण ती सबै हािन
नोकसािन उठउनु पनेर्छ।
उक्त आचरण जसको नाम ‘एह्सान अथवा ईफ्फत’ अथार्त पिव\ता (दोषरिहत)
रहेको छ। यो तबमा\ आचरण कहलाउँछ जब त्यो व्यिक्त जसमा कुदृिष्ट र दFष्कमर्
गनेर् शिक्त रहेको छ अथार्त Kकृितले त्यसलाई ती शिक्तहरू Kदान गरेका छन जसद्वारा
त्यसले त्याे अपराध गनर्सक्छ परन्तु उसले स्वयमलाई त्यस घृिणत ि?याबाट बचाउँछ
तर बालक, नामदर्, नपुंसक अथवा अत्यन्त वृद्ध भएकोले त्यसमा त्यो शिक्त नै
नरहेमा त्यसलाई हामी ‘एहसान अथवा ईफ्फत’ अथार्त पिव\ता र िनष्कङ्ककता
नामक आचरणको नाम िदन सक्दैनौं यद्यिप Kाकृितक रूपमा त्मसमा पिव\ता र
िनदोर्षताको अवस्था अवश्य पाइन्छ। परन्तु Kाकृितक अवस्थाहरूलाई आचरणको
नामले नामाङ्िकत गनर् सिकदैन भनी बारम्बार स्पष्ट पािरएको छ। परन्तु ितनलाई तब
मा\ आचरणको रूपमा गणना गिरनेछ जब बुिद्ध र िववेकको अधीनमा रही आफ्नो
यथोिचत िस्थित र अवसरमा ती Kयोग हुन्छन अथवा Kयोग हुने योग्यता उत्पन्न
गछर्न्। अत: मैले पिहला लेखे अनुसार बालकहरू र नामदर्हरू तथा यस्ता व्यिक्तहरू
जसले कुनै उपायद्वारा स्वयम्लाई नामदर् तुल्याएका छन उक्त आचरणका चिरताथर् हुन
सक्दैनन चाहे ितनीहरूले पिव\ र िनदोर्ष रही आफ्नो जीवनयापन गरून्। अिपतु यी
समस्त िस्थितहरूमा ितनीहरूको पिव\ता र िनष्कलङ्कतालाई Kाकृितक अवस्था नै
भिननेछ न त अन्य केही।
अत: खुदाको पिव\ पुस्तकमा पुरुष र मिहला दFवैलाई िनम्निलिखत िशक्षा
िदइएको छ :َ ٰ َْ َ ٰ ْ ُ َ ْ ُُ ْ ُ َ ََْ ْ
َ ْ ْ ُّ ُ َ َ ْ ٔ ْ ُ ْ ّ ْ ُ
ِ ﻗﻞ ِﻟﻠﻤﻮ ِﻣ ِﻨﲔ ﯾﻐﻀﻮا
ﰽ ﻟ ُﻬ ْﻢ
 ا ْﺑ َﺼﺎ ِر ِﮬﻢ وﳛﻔﻈﻮا ﻓﺮوﺟﻬﻢ ذﻟِﮏ از5
ٰ ْ ّْ ُْ
َ ْ  َا ْﺑ َﺼﺎر ِﮬ َّﻦ َو َ ْﳛ َﻔ ْﻈ َﻦ ُﻓ ُﺮ ْو َﺟ ُﻬ َّﻦ َو َﻻﯾُ ْﺒﺪ5
ْ ِ ﺖ ﯾَ ْﻐ ُﻀ ْﻀ َﻦ
C
ِ َوﻗﻞ ِﻟﻠ ُﻤ ٔﻮ ِﻣﻨ
ِ
ِ
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ُ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َّ ُ َ َ ْ
ٰ َ ﲞ ُﻤﺮ ِﮬ َّﻦ
َ ْ  َو َﻻﯾَ ْﴬ..... ُﺟ ُﯿ ْﻮ ِﲠ َّﻦ+

ِ ِزﯾﻨﳤﻦ اِﻻﻣﺎﻇﻬﺮ ِﻣﳯﺎ وﻟﯿ
ِ
ِ
ِ ِ ﴬ
َ
ْ ُ َ َ َ ْ ُ َّ ُ ْ َ
َ َُ
َ
ْ ُ  ِز ْﯾ َﻨ ِﳤ َّﻦ َوC
ْ ِ ﲔ
َ ْ ﺎﳜ ِﻔ
ﲨ ْﯿ ًﻌﺎ ا ّﯾﻪ
ِابرﺟ ِﻠ ِﻬﻦ ﻟِﯿﻌﻠﻢ ﻣ
ِ ِ ا اِﱄ ﷲAْ ُ B
ِ
َ ّ
ْ َ َ َ 1 َ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َّ َ َ َ ْ ُ ٔ ْ ُ ْ
ُ
َ
َاﻟﺰ ٰﱏ ا ِّﻧ ٗﻪ َﰷ َن َﻓﺎ ِﺣ َﺸ ًﺔ َو َﺳ ٓﺎء
ِ اA وﻻ ﺗﻘﺮoاﻟﻤﻮ ِﻣﻨﻮن ﻟﻌﻠﮑﻢ ﺗﻔ ِﻠﺤﻮن
ْ َّ
َ ۭ َو َر ْﻫ َﺒﺎﻧ َّﯿ َﺔ ۨ ْاﺑ َﺘ َﺪ ُﻋ ْﻮﻫﺎ3 َﻻ َﳚ ُﺪ ْو َن ﻧ َﲀ ًﺣﺎg
ْ  َو ْﻟ َﻴ ْﺴ َﺘ2o َﺳﺒ ْﯿ ًﻼ
َ
اﻟ
ﻒ
ﻔ
ﻌ
ﺬ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ َﺎر َﻋ ْﻮ َﮬﺎ َﺣ ّﻖ ر َﻋﺎﯾ
َ ٰ َﻣﺎ ﮐ َﺘ ْﺒ
َ َ ﳁ..... ﳯﺎ َﻋﻠ ْﳱ ْﻢ
4ﳤﺎ۔
ِ ِ
ِ
अनुवाद :- िवश्वासी पुरुषहरूलाई भिनदेऊ, ितनीहरूले गैर नातेदार
मिहलाहरूलाई हेनर्बाट आफ्ना ने=हरूलाई बचाऊन। तथा त्यस्ता मिहलाहरूमािथ
त्यसरी दृिष्ट नगाढून जसबाट कामवासना जाग्ने सम्भावना बढ्छ। यिद त्यस्तो अवसर
आएमा आफ्ना ने=हरूलाई झुकाएर राखून र आफ्ना गुप्ताङ्गहरूको स्थानलाई
बचाएर राखून।् यसैगरी कानहरूलाई पिन गैर नातेदारहरूबाट सुरिक्षत राखून अथार्त्
अपिरिचत र गैर नातेदार मिहलाहरूको गना, र बाजा तथा सुमधुर स्वर र संगीतहरू
नसुनून।् ितनीहरूको सौन्दयर्को कथा कहानीहरू नसुनून्। पिव= दृिष्ट र पिव= मनका
साथ रहनका िनिम्त यो तरीका उत्तम रहेको छ। यसै[कार िवश्वासी मिहलाहरूलाई
भिनदेऊ, ितनीहरूले आफ्ना ने=हरूलाई गैरनातेदार पुरुषहरूलाई हेनर्बाट बचाऊन्
तथा आफ्ना कानहरूलाई पिन गैर नातेदारबाट सुरिक्षत राखून्। अथार्त ितनीहरूका
कामवासनापूणर् बोलीवचन र स्वरसङ्गीत नसुनून र आफ्ना गुप्त राख्ने स्थानहरूलाई
ढाकेर राखून। तथा आफ्ना सौन्दयर्पूणर् अङ्गहरूलाई कुनै गैर नातेदार र
अपिरिचतका सामुन्ने [दिशर्त नगरून् र आफ्नो ओढने (मजे=ो) लाई गदर्नदेिख िलएर
टाउकोमािथसम्म गदर्न र दeवैवटा कानहरू तथा टाउको र कनपटी इत्यािद सबै छोिपने
गरी ओढून र आफ्ना पाउहरूलाई नाच्नेहरूझैं धरतीमािथ नपट्िकउन्। यी उपायहरू
यस्ता हुन जसलाई अपनाउनाले ठोकरबाट सुरिक्षत रहन सिकन्छ।
ठोकरबाट बच्नकालािग दोkो तरीका के हो भने खुदा तआलातफर् मन र ध्यान
लगाऊन् र उनीिसत दeआ ([ाथर्ना) गरून् ता उनले ठोकरबाट बचाउन् तथा हन्डर
1.
2.
3.
4.

The Holy Quran, an-Nur 24:31-32
The Holy Quran, Bani Isra’il 17:33)
The Holy Quran, an-Nur 24:34
The Holy Quran, al-Hadid 57:28
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खानबाट मुिक्त िदउन्। व्यिभचार (द/ष्कमर्)का िनकट नजाऊ अथार्त यस्ता कायर्हरूबाट
टाढा रहने गर जसबाट त्यसको इच्छा मनमा जाग्ने सम्भावना रहन्छ। ती मागर्हरूलाई
नअपनाऊ जसबाट त्यो पाप उत्पन्न हुने आशङ्का जाग्छ। जसले व्यिभचार गछर् त्यसले
द/ष्कमर् र पापलाई हद्दसम्म पुè`ाउँछ। व्यिभचारको मागर् अत्यन्त नराUो मागर् रहेको
छ। त्यसले परममागर्बाट रोक्छ र त्यो ितमीहरूको परम उद्देश्यका लािग ठूलो खतरा
रहेको छ। जसलाई िववाह गनेर् सुिबधा \ाप्त छैन त्यसले आफ्नो पिव`ता र शुद्धतालाई
अन्य उपायहरूबाट बचाओस्। उदाहरणस्वरूप त्यसले dत राखोस् अथवा भोजन कम
खाओस् अथवा आफ्नो शिक्तलाई किठन पिरeम र कायर्हरूमा \योग गरोस्। अन्य
धमर्का कितपय मािनसहरूले सदा अिववािहत रहने अथवा नपुसं क बन्ने अथवा अन्य
कुनै \कारका साथ hह्मचयर् अपनाउने िविध िनकालेका छन्। परन्तु हामीले मनुष्य\ित
यो आदेश अिनवायर् गेरक
े ा हैनौं त्यसकारण ितनीहरूले यी कु\थाहरूको पूणर्रूपमा
पालना गनर् सकेनन्। मािनसहरू नपुसं क बनून भन्ने हाUो आदेश होइन भनी खुदाले वणर्न
गनुमर् ा के सङ्केत पाइन्छ भने यिद यो खुदाको आदेश रहेको भएमा सबै मािनसहरू
उक्त आदेशको पालना गनर्\ित सक्षम हुनेिथए र त्यस िस्थितमा मानवजाितको नसल
समाप्त भई किहल्यै संसारको समािप्त हुनेिथयो। पुन: यिद िलङ्ग भेदन (नसबन्दी) गरी
पिव`ता \ाप्त हुन्थ्यो भने सृिष्टकतार्\ित जसले त्यो िलङ्ग सृिष्ट गरे आक्षेप लाग्ने िथयो।
यसैगरी पुण्य\ािप्तको सम्पूणर् आधार नै कुन कुरामािथ रहेको छ भने (मािनसलाई) एउटा
शिक्त पिन \ाप्त होस र उसले खुदा तआला (परमेश्वर) िसत डराई त्यस शिक्तद्वारा
उत्पन्न हुने अनुिचत जोस र भावनाहरूको मुकािबला गनेर् गरोस् साथै त्यसद्वारा उिचत
लाभ \ाप्त गरी दोहोरो पुण्य \ाप्त गरोस्। अत: यस\कार अङ्गलाई नष्ट गनार्ले
(मािनस) द/वै \कारका पुण्यहरूबाट विञ्चत हुनजान्छ। पुण्य त िवपरीत भावना र
जोसको उपिस्थितमा त्यसको मुकािबलाबाट \ाप्त हुन्छ। परन्तु जसमा बालकझैं त्यो
शिक्त नै नरहेमा त्यो व्यिक्तलाई कसरी पुण्य \ाप्त हुन सकछ। के बालकलाई त्यसको
पिव`ता र परहेज़को पुण्य \ाप्त हुन सक्छ र ?

पाकदामन (िनष्कलङ्क) रहने पॉंचवटा उपचारहरू
उपरोक्त आयतहरूमा खुदा तआलाले ‘एहसान’ नामक सदाचार अथार्त
िनष्कलंङक
् र िनमर्ल रहनका िनिम्त केवल उच्चकोिटको िशक्षामा` नभएर मनुष्यलाई
िनष्कलङ्क रहनका लािग पॉंचवटा उपचारहरू पिन बताएका छन्। अथार्त् (1) आफ्ना
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नेहरूलाई अपिरिचत र गैरनातेदारमािथ निटकाउनु (2) कानले गैर नातेदारकोहरूको
स्वर र गानाहरू नसुन्नु (3) गैर नातेदारहरूका वणर्न र कहानीहरू नसुन्नु (4) त्यस्ता
समस्त आयोजनाहरूबाट जसमा यस्तो कुकमर् हुने आशङ्का रहेको छ स्वयमलाई
बचाउनु (5) यिद िववाह नभएको रहेमा उपवास र Nतहरू राख्नु इत्यािद।
यो उच्चकोिटको िशक्षा जसमा समस्त उपायहरूको वणर्न रहेको छ पिव
कुरआनले बताएको हो र केवल इस्लाममा यो (िशक्षा) पाइन्छ भन्ने मेरो दाबी रहेको
छ। यस स्थानमा एउटा स्मरणीय कुरो रहेको छ र त्यो के हो भने मनुष्यको त्यो
Wाकृितक अवस्था जुन वासनाहरूको मूल हो त्यसबाट कुनै अमोल पिरवतर्निबना
मनुष्य अलग्ग हुनसकदैन। िकनभने उसका कामवासनाका भावनहरूले जब अवसर र
मौका पाउँछन उत्तेिजत नभई रहन सक्दैनन् अथवा ती अत्यन्त सङ्कटमा पनर्जान्छन्।
त्यसकारण अल्लाह तआलाले हामीलाई गैरनातेदार मिहलाहरूलाई िबना रोकटोक हेरौं
र ितनीहरूका समस्त सौन्दयर्हरूलाई िनहारौं तथा ितनीहरूका नाच्ने गाउने सबै रंगढंग
इत्यािदको िनरीक्षण गरौं परन्तु पिव दृिष्टका साथ भन्ने िशक्षा िदएनन्। यसका िवपरीत
गैरनातेदार मिहलाहरूलाई र ितनीहरूको सौन्दयर्का अङ्गहरूलाई हामीले हेनहुैर् दैन चाहे
पिव दृिष्टले होस् अथवा अपिव दृिष्टले। यसैगरी ितनीहरूको िमठो र सुिरलो स्वर
र ितनीहरूको सौन्दयर्को िववरण र कहानी सुन्नहुु दैन चाहे राgो भावनाले होस अथवा
नराgो भावनाले भन्ने आदेश हामीलाई िदइएको छ। जसरी मुदार् वस्तुहरूिसत हामी घृणा
गछौर्ं त्यसरी नै ितनीहरूलाई हेनर् र ितनीहरूबारे चचार् सुन्नWित घृणा राख्नु हाgालािग
उत्तम हुन्छ र हामी ठोकर खानबाट बच्न सक्छौं। वस्तुत: बेरोकटोक दृिष्टिनक्षेप
गनार्ले अवश्य ठोकर खाने सम्भावना रहन्छ। अत: हाgा आँखाहरू र हाgो मन तथा
भावनाहरू सबै पिव रहून भन्ने खुदा तआलाको चाहना रहेकोले उनले यो उच्चकोिट र
अत्युत्तम िशक्षा Wदान गरे। िनस्सन्देह बेकदै ी र अिनयन्ण ठोकरको कारण बन्न जान्छ।
यिद एउटा भोको कुकुरका सामुन्ने नरम नरम रोटी राखी ती रोिटहरूतफर् त्यस कुकुरको
ध्यान नजाओस भन्ने हाgो धारणा रहेमा त्यो हाgो भूल हो। अत: इिन्xयहरूको
गुप्त कारवाई समेत हुन नपाओस् र यस्तो कुनै आयोजना नहोस् जसमा कुइच्छा र
कुभावनाहरू जाग्नेगछर्न भन्ने खुदा तआलाको चाहना रहेको छ।

दृिष्ट िनयन्1ण
इस्लामी पदार्को यही दशर्न र यही धमर्िवधानको आदेश रहेको छ। खुदाको
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पुस्तकमा पदार्को तात्पयर् केवल मिहलाहरूलाई कैदीहरूझैं बन्धनमा राख्नुमा8
होइन। यो त ती अज्ञानीहरूको धारणा हो जसलाई इस्लामी तरीकाहरूको जानकारी
नै छैन। वास्तिवक उद्देश्य त मिहला र पुरुष दIवैलाई बेरोकटोक दृिष्टिनक्षेप गनर् र
आफ्नो सौन्दयर् Rदशर्नबाट रोक्नु हो। वस्तुत: यसैमा पुरुष र मिहला दIवैको भलाई
छ। अत: दृिष्ट तल राखी, अनुिचत स्थानमा आँखा गाढ्नबाट स्वयमलाईं रोक्नु र
अन्य हेनेर्योग्य वस्तुहरूRित दृिष्टिनक्षेप गनुर्लाई अरबी भाषामा ‘ग़ज़्ज़े बसर’ अथार्त्
अधोदृिष्ट अथवा दृिष्ट िनयन्8ण गनुर् भिनन्छ। Rत्येक संयमी व्यिक्त जसले आफ्नो
मनलाई शुद्ध र स्वच्छ राख्न चाहन्छ त्यसका िनिम्त पशुहरूझैं जतासुकै बेरोकटोक
दृिष्ट उठाएर हेनुर् कदािप उिचत हुदैन बरू त्यसका िनिम्त यस सामािजक जीवनमा दृिष्ट
िनयन्8ण अथार्त् दृ्िष्ट तल राख्ने बानी गनुर् अत्यन्त आवश्यक छ। अत: यो त्यही
शुभ आदत हो जसद्वारा त्यसको त्यो Rाकृितक (स्वाभािवक) अवस्था एउटा महान
सदाचारमा पिरवितर्त हुन जान्छ र त्यसबाट त्यसको सामािजक आवश्यकतामािथ पिन
केही फरक पनेर् छैन। यही नै त्यो सदाचार हो जसलाई ‘एहसान’ अथार्त् दोषरिहत र
‘ईफ्फत’ अथार्त् पिव8ता भिनन्छ।
दIराचार र दIष्कमर्त्याग सम्बन्धी सदाचारहरूमध्ये िवश्वसनीयता र इमानदारी पिन
एउटा सदाचार रहेको छ अथार्त् अकार्को धनमािथ दIष्टता र कुधारणाका साथ कब्जा
गरी त्यसलाई कष्ट िदनRित राजी नहुनु। अत: िवश्वसनीयता र इमानदारी मनुष्यका
Rाकृितक अवस्थाहरूमध्ये एउटा अवस्था हो भन्ने कुरो स्पष्ट होस्। यसैकारण एउटा
दvध िपउने बालक जो किललो उमेरको भएकाले स्वाभािवक रूपमा सीधा र सरल
हुन्छ तथा नाबािलग हुनाले कुनै दIष्चिर8हरूको बानी त्यसमा बसेको हुँदैन फलस्वरूप
परायाहरूका वस्तुहरूलाई अत्यन्त घृिणत दृिष्टले हेनेर्गछर् र पराई मिहलाको दvध
पिन सहजै िपउन मान्दैन। यिद अचेतन अवस्थावा कुनेर् धाईआमा िनयुक्त नगिरएको
रहेमा चेतनावस्थामा त्यसलाई अकार्को दvध खुवाउनु अित किठनाई पनर्जान्छ।
त्यसले आफ्नो ज्यानलाई कष्टमा पाछर् र सम्भवत: त्यस कष्टका कारण ज्यान पिन
फालला तर त्यसले पराई मिहलाको दvध िपउन भने स्वाभािवक रूपमा कदािप
रूचाउँदैन। यितसम्म घृणा गनुर्को कारण के हो ? यही नै, अथार्त त्यसले आफ्नी
आमालाई छािड पराई (मिहला) को वस्तुलाई स्वाभािवक रूपमा घृणा गछर्। अब
हामी बालकको त्यस बानीलाई जब गम्भीर दृिष्टले हेछौर्ं र त्यसRित ध्यान िदन्छौं
तथा िचन्तन मनन गदैर् त्यसको त्यो बानीको तहसम्म पुग्छौर्ं तब हामीलाई स्पष्टरूपमा
के थाहा लाग्छ भने िबरानाहरूको वस्तुRित त्यित अिधक घृणा गनेर् त्यो बानी जसले
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गदार् (बालकले) स्वयममािथ अत्याचार समेत गनर्पुग्छ, त्यहीनै ‘दयानत’ अथार्त
िवश्वसनीयता तथा ‘अमानत’ अथार्त ईमानदारीको मूल हो। अत: िवश्वसनीयता
नामक सदाचारमा कुनै व्यिक्त तबसम्म सॉंचो ठहरदैन जबसम्म त्यसको मनमा
बालकझै अकार्को धनJित वास्तिवक घृणा र अरुिच उत्पन्न हुदैन। परन्तु बालकले
त्यस आदतलाई आफ्नो िस्थित र अवसर अनुकूल Jयोग गदैर्न फलत: आफ्नो
बेकुफीले गदार् धेरै दYख र कष्ट झेल्छ। त्यसैले उसको त्यो आदत अथवा बानी केवल
एउटा Jाकृितक अवस्था हो जसलाई उसले अनायास Jकट गछर्। त्यसकारण त्यो
िaया त्यसको चिरcमा गणना हुनसक्दैन यद्यिप मानवीय Jकृितमा दयानत र अमानत
नामक सदाचारको Jकृत मूल त्यही नै हो। जस्तै बालक त्यस अिवचािरत िaयाद्वारा
िवश्वसनीय र ईमानदार कहलाउन सक्दैन त्यस्तै नै त्यो व्यिक्त पिन त्यस चिरcको
स्वामी हुन सक्दैन जसले त्यस Jाकृितक अवस्था अथवा गुणलाई यथावत िस्थित
र अवसर अनुरूप Jयोग गदैर्न। िवश्वसनीय र ईमानदार बन्नु अत्यन्त गम्भीर कुरो
हो जबसम्म मािनसले त्यसका समस्त पक्षहरू पूरा गदैर्न ईमानदार र िवश्वसनीय
बन्नसक्दैन। अल्लाह तआलाले नमूनाको रूपमा ईमानदारीको तरीका िनम्निलिखत
आयतहरूमा वणर्न गरेका छन र त्यो तरीका यसJकार रहेको छ :َّ ُ َ
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ُ ُ ْ َ َ َّ ً ْ ُ
ْ ِ ﳇ ْﻮ َن
ً ْ ﰲ ُﺑ ُﻄ ْﻮ ِﳖ ْﻢ َان ًرا َو َﺳ َﻴ ْﺼﻠَ ْﻮ َن َﺳ ِﻌ
2oﲑا
ﻇﻠﻤﺎ اِﳕﺎ اي
ِ
1. The Holy Quran, an-Nisa’ 4:6-7
2. The Holy Quran, an-Nisa’ 4:10-11
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अनुवाद :- अथार्त् ितमीहरूमध्ये यिद कोही यस्तो धनवान व्यिक्त जो बुिद्धमान
नरहेमा र त्यो टुहुरो अथवा नाबािलग रहेमा तथा त्यसले आफ्नो मुख्ययार्इका कारण
आफ्नो धनको िवनाश गलार् भन्ने अाशङ्का रहेमा (अिभभावकस्वरूप) त्यसको
समस्त धन संरक्षकको रूपमा आफ्नो कब्ज़ामा राख र त्यो सम्पूणर् धन जुन जीिवका
र व्यपार व्यवस्थाको आधार रहेको छ ती बेकुफहरूका सुपुदर् नगर। परन्तु त्यस
धनबाट खाने र पिहरने खचर् ितनीहरूको आवश्यकतानुसार िदने गर तथा ितनीहरूलाई
उत्तम उपदेशहरूको पाठ िदंदैजाऊ अथार्त यस्ता कुराहरू जसबाट ितनीहरूको बुिद्ध
र समझदारी बढोस्। यसbकार ितनीहरूको एक रंगमा यथोिचत bिशक्षण होस र
ितनीहरू अज्ञानी र अनुभवहीन नरहून। यिद ितनीहरू व्यपारीका सन्तान रहेमा
ितनीहरूलाई व्यपारका तरीकाहरू िसकाऊ र यिद अन्य कुनै व्यवसायका रहेमा
त्यही व्यवसाय अनुसार ितनीहरूलाई पोख्त बनाऊ। अत: संगसंगै ितनीहरूलाई
िशक्षा िदँदैजाऊ र आफ्नो िशक्षाको समय समयमा परीक्षा िलने गर ता ितमीहरूले
िसकाएका कुराहरू ितनीहरूले बुझे बुझेनन भन्ने कुराको ज्ञात होस्। अत: जब
ितनीहरू िववाहयोग्य उमेरका हुनेछन अथार्त् जब bाय: अठार वषर्को आयु हुनेछ र
यिद ितनीहरूमा आफ्नो धनको सुरक्षा र व्यवस्था गनेर् बुिद्ध आयो भन्ने ितमीहरूलाई
लागेमा ितनीहरूको धन ितनकै सुपुदर् गर। तथा अपव्ययको रूपमा ितनीहरूको धन
खचर् नगर। यसैगरी ितनीहरू ठूला भएर आफ्नो धन लैजालान भन्ने डरले चॉंडोचॉंडो गरी ितनीहरूको धनलाई हािन नपुè`ाऊ। जो व्यिक्त धनवान रहेको छ त्यसले
ितनीहरूको धनबाट सेवाको बदलामा कुनै मूल्य निलयोस् परन्तु यिद कोही िनधर्न
रहेमा यथोिचत रूपमा िलन सक्छ।
अरब देशमा धनका संरक्षकहरूका लािग यो िनयम bचिलत िथयो, अथार्त् यिद
टुहुराहरूका व्यवस्थापकहरूले ितनीहरूको धनबाट (केही) िलन चाहेमा यथासम्भव
त्यो िनयमको पालना गथेर् र जे जित टुहुराको धनलाई व्यपारबाट लाभ पुग्थ्यो
त्यसबाट स्वयम पिन िलने गथेर् र मूलधनलाई भने िबगादैर्नथे। अत: यहॉं त्यही
आदततफर् संकेत गिरएको छ ता ितमीहरूपिन त्यसै गनेर् गर। पुन: भिनएको छ, जब
ितमीहरूले टुहुराहरूको धन फकार्उन लाग्छौ तब साक्षीहरूका सामन्ने ितनीहरूलाई
ितनको धन देऊ। जो व्यिक्त मरणावस्थामा पुग्छ र त्यसका साना साना नाबािलक
सन्तानहरू रहेमा त्यसले कुनै यस्तो विसयत नगरोस जसबाट सन्तानको अिधकार
मािरन जान्छ। जो व्यिक्तहरू त्यसरी टुहुराहरूको धन खान्छन जसबाट टुहुराहरूbित
अत्याचार हुनजान्छ ितनीहरूले वस्तुत: धन होइन अिपतु आगो खान्छन्। अत:
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अन्तमा ितनीहरूलाई जलाउने आगोमा हािलनेछ।
अब हेर खुदा तआलाले िवश्वसीनयता तथा ईमानदारीका कित धेरै पक्षहरू
वणर्न गिरिदएका छन्। अत: वास्तिवक िवश्वसीनयता र इमानदारी त्यही
हो जसमा यी सबै पक्षहरू पाइन्छन्। यिद समस्त बुिद्ध र िववेक Hयोग गरी
इमानदारीमा सबै पक्षहरूHित ध्यान नपुè`ाएको खण्डमा त्यस्तो िवश्वसनीयता र
इमानदारीमा किपतय गुप्त धोकाहरू संलग्न रहनेछन्। पुन: एउटा अकोर् स्थानमा
वणर्न गरेका छन्
َّ ْ َ ٓ
ُ َ َ ٓ ُ ُ َْ َ
ُ ُْ
ْ ُ
ُُ ْ
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 َوﻻ ﺗ ْﺒﺨ ُﺴﻮا4اﻟ ُﻤ ْﺴﺘ ِﻘ ْﯿ ِﻢ
اﻟﻨﺎس اﺷ َﻴﺎ َء ُﮬ ْﻢ َوﻻﺗ ْﻌﺜ ْﻮ ِاﰲ اﻻ ْر ِض
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ِ ِ
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ِ ِ
अथार्त् परस्पर एक अकार्को धन अवैधरूपमा न खाने गर न त आफ्नो धन
घूसको रूपमा हािकमहरूसमक्ष अरूको धन दबाउनका लािग ितनीहरूको सहयोग
Hाप्तगनेर् इच्छाले पुè`ाउने गर। अमानतहरू ितनका हकदारहरूलाई फकार्उने गर।
खुदाले गवनगनेर् धोकेबाजहरूलाई मन nè`ाउँदैनन्।
जब ितमीहरू नाप्छौ तब पूरा-पूरा नाप र जब तौल गछौर् तब पूरा र सीधा
तराजु राखी तौलने गर। तथा कुनै Hकारले मािनसहरूलाई ितनीहरूको धनमा र
सम्पित्तमा हािन नपुè`ाऊ। तथा उपaो गनेर् िनयत िलएर संसारमा डुल्ने नगर। अथार्त्
चोरी गनेर् अथवा डाका मानेर् र कसैको खल्ती काट्ने अथवा कुनै अन्य तरीकाले
अकार्को धनमािथ कब्जा गनेर् िनयत िलएर। पुन: ितमीहरू राeो वस्तुको सट्टामा
1.
2.
3.
4.
5.
6.

The Holy Quran, al-Baqarah 2:189
The Holy Quran, an-Nisa’ 4:59
The Holy Quran, al-Anfal 8:59
The Holy Quran, Bani Isra’il 17:36
The Holy Quran, ash-Shu‘ara’ 26:184
The Holy Quran, an-Nisa’ 4:3
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नराो र रद्दी वस्तुहरू िदने नगर अथार्त् जसरी अरूको धन हडप्नु अवैध र अनुिचत
रहेको छ त्यसैगरी सडे िबि=एका वस्तुहरू बेच्नु अथवा उत्तम वस्तुको बदलामा
नराो वस्तु िदनु पिन अनुिचत रहेको छ भनी आदेश िदएका छन्।
उपरोक्त सबै आयतहरूमा खुदा तआलाले बेइमानी र धोकेबाजीका समस्त
तरीकाहरू वणर्न गिरिदएका छन्। तथा यस्तो सवार्ङ्गीण वाणी Nस्तुत गरेका छन
जसमा बेइमानीको कुनै पक्ष चचार्िवहीन रहेको छैन। केवल ितमी चोरी नगर माQ
भनेनन जसबाट एउटा अबुझ व्यिक्तले मेरा िनिम्त केवल चोरी गनुर् अवैध र अनुिचत
रहेको छ परन्तु अन्य सबै अनुिचत कायर्हरू गनुर् वैध रहेको छ भन्ने धारणा गरोस्
अिपतु उक्त सवार्ङ्गीण वाणीद्वारा समस्त अवैध र अनुिचत तरीकाहरूलाई िनषेिधत
घोिषत गनुर् यही नै तथ्यपूणर् वणर्न रहेको छ। अत: यिद कुनै व्यिक्तमा उक्त दृिष्टकोण
र तपिसलका साथ िवश्वसनीयता र इमानदारीको आचरण पाइँदैन भने र त्यसले ती
समस्त पक्षहरूलाई ध्यानमा राख्दैन भने िवश्वसनीयता र इमानदारी केही कुराहरूमा
त्यसले Nदिशर्त गरेतापिन त्यो िeया त्यसको इमानदारी नामक सदाचारमा Nिवष्ट
मािननेछैन। अिपतु त्यो एउटा स्वाभािवक अवस्था नै हुनेछ जुन बुिद्ध र ज्ञानको
पारदिशर्तारिहत रहेको छ।
दiष्कमर् त्यागसम्बन्धी तेkो सदाचारलाई अरबी भाषामा ‘हुद्ना र हौनुन्’
भिनन्छ। अथार्त् अरूलाई अत्याचारपूवर्क शरीिरक कष्ट निदनु तथा िहंसारिहत
बनी मैQीपूणर् जीवनयापन गनुर्। अत: मैQीभाव िनस्सन्देह एउटा महान सदाचार
रहेको छ र मानवताका िनिम्त पिन अत्यन्त आवश्यकीय छ। यस सदाचारिसत
िमल्दो Nाकृितक शिक्त जुन बालकमा पाइन्छ त्यो स्नेह र अनुराग हो जसको
न्यायसंगत Nयोगबाट उक्त सदाचार बन्दछ। मािनस केवल Nाकृितक (स्वाभािवक)
अवस्थामा अथार्त् जब त्यो िववेकहीन अवस्थामा रहेको हुन्छ सिन्ध र मैQीको
िवषयलाई बुझ्न सक्दैन। न त त्यसले युद्धको िवषयलाई नै बुझ्न सक्छ भन्ने कुरो
स्पष्ट छ। अत: त्यससमय त्यसमा जुन एउटा मैQी अनुकूल स्वभाव पाइन्छ त्यही
नै मैQीभावको एउटा मूल हो। परन्तु िकनभने त्यसलाई बुिद्ध र िचन्तनमनन तथा
िवशेष इच्छाद्वारा अपनाइएको हुदैन त्यसकारण त्यो सदाचार हुनसक्दैन अिपतु त्यो
तब माQ सदाचारमा पिरणत हुन्छ जब मािनसले इच्छापूवर्क स्वयमलाई अिहंसक
बनाई मैQीभावको सदाचारलाई आफ्नो यथोिचत मौका र महलमा Nयोग गछर् र
अनुिचत मौका र महलमा Nयोग गनर्बाट परहेज गछर्। यसबारे अल्लाह तआलाले यो
िशक्षा िदएका छन् :-
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अथार्त् परस्पर एक आपसमा सिन्ध गनेर् गर। सिन्धमा नै कल्याण रहेको छ।
जब ितनीहरूले सिन्ध गनेर् इच्छा गछर्न तब ितमीहरू पिन हात बढाऊ। खुदाका सज्जन
भक्तहरू मैGीभावका साथ पृथ्वीमा िहड्ने गछर्न् तथा यिद कुनै यस्तो अनथर् कुरो
कसैबाट सुनमे ा जुन लडाइँ गराउने अथवा िववाद खडागनेर् िवषयमा रहेमा भलाद्मीस्वरूप
त्यसमा नपिर अिघ बढ्छन्। यसैगरी साना साना कुरामा झगड़ा गनर् आरम्भ गदैर्नन्।
अथार्त् कुनै ठूलो आघात नपरेसम्म हङ्गामा गनुर् उिचत ठान्दैनन्। अत: साना साना
कुराहरूलाई चचार्मा नल्याउनु र माफ गनुर् नै मैGी र सिन्धको औसर पिaने िसद्धान्त
हो। उक्त आयतमा जुन लग़्व (अनथर्) शब्द आएको छ, अरबी भाषामा लघु त्यस
िaयालाई भिनन्छ मानौं कुनै व्यिक्तले दkष्टयाइँपवू क
र् यस्तो बकवाद गछर् अथवा कसैलाई
दkख िदने िनयत िलएर यस्तो कायर् गछर् जसबाट वस्तुत: कुनै mकारको हािन भने पुग्दैन।
अत: मैGीभावको लक्षयण नै यस्ता अनथर् कुराहरूलाई अनदेखा गनुर् र भलाद्मीपना
mकट गनुर् हो। परन्तु दkष्टयाइँ केवल लग़्व (अनथर्) कुरोमा सीिमत नरही त्यसबाट
ज्यान, धन र सम्मानmित आघात पुग्नजान्छ भने मैGीभावको सदाचारिसत त्यसको
कुनै सम्बन्ध छैन, अिपतु यिद यस्तो दkष्कमर्लाई क्षमा गिरन्छ भने त्यस सदाचारको
नाम ‘अफू’ रहेको छ। यसबारे पिछ चचार् हुनेछ। पुन: उनले भेनका छन् - जो व्यिक्त
दkष्टयाइँका साथ कुनै mकारको बकवाद गछर् ितमीहरू उत्तमरूपमा त्यसलाई सिन्धपूणर्
उत्तर देऊ तब त्यसगुणले गदार् शGुपिन िमG बन्नपुग्नछ
े । अतएवं मैGीभावका साथ माफ
गनेर् औसर केवल त्यसस्तरको दkव्यर्वहार रहेको छ जसबाट वस्तुत: कुनै हािन पुग्दैन
1.
2.
3.
4.
5.
6.

The Holy Quran, al-Anfal 8:2
The Holy Quran, an-Nisa’ 4:129
The Holy Quran, al-Anfal 8:62
The Holy Quran, al-Furqan 25:64
The Holy Quran, al-Furqan 25:73
The Holy Quran, Ha Mim as-Sajdah 41:35
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केवल शुको अपशब्द अथवा बकवादसम्म सीिमत हुन्छ।
द4ष्कमर् र द4ष्टयाइँ त्यागसम्बन्धी सदाचारको चौथो Aकार ‘िरफ्क़’ (अथार्त्
नIता) तथा ‘क़ौले हसन्’ (अथार्त् मधुर वचन) रहेको छ। यो सदाचार जुन
Aाकृितक अवस्थाबाट उत्पन्न हुन्छ त्यसको नाम ‘तलाक़त्’ अथार्त् Aफुल्लमुहार हो।
बालकले जबसम्म कुरा गनर्जान्दैन तबसम्म नI व्यवहार र मधुरवचनको सट्टा Aफुल्ल
मुहार Aदिशर्त गछर्। नI व्यवहारको Xोत जहॉंबाट त्यो हॉंगो िनस्कन्छ ‘तलाक़त्’
अथार्त Aफुल्लमुहार नै हो भन्ने कुराको तकर् यही नै हो। Aफुल्लता एउटा (Aाकृितक)
शिक्त हो तथा ‘िरफ्क’ अथार्त् नI व्यवहार एउटा सदाचार हो जुन त्यस शिक्तलाई
यथोिचत मौका र महलमा Aयोग गनार्ले उत्पन्न हुनजान्छ। यसबारे खुदा तआलाको
िशक्षा िनम्नानुसार रहेको छ :َّ ْ ُ ْ ُ َ
1ﺎس ُﺣ ْﺴ ًﻨﺎ
ِ ِﻠﻨ
وﻗﻮﻟﻮ اﻟ
ٓ ّ ْ ّ ٌ ٓ َ َ َ ْ ُ ْ ّ ً ْ َ ْ ُ ْ ُ َّ ْ َ ٓ ٰ َ ْ َ ْ ّ ٌ ْ َ ْ َ ْ َ َ
ِ ا ﺧﲑا ِﻣﳯﻢ وﻻ ﻧِﺴﺎئ: ﻗﻮ ٍم ﻋﴗ ان ﯾﮑﻮ2ِ ﻻ ﻳﺴﺨﺮﻗﻮم
 ﻧِ َﺴﺎ ٍئ2
َ ْ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ٓ ْ ُ ْ َ َ َ َّ ُ ْ ّ ً ْ َ َّ ُ َّ ْ َ ٓ ٰ َ
2ﻻ ْﻟ َﻘﺎب۔
وا ِابIﻋﴗ ان ﯾﮑﻦ ﺧﲑا ِﻣﳯﻦ وﻻ ﺗﻠ ِﻤﺰوا اﻧﻔﺴﮑﻢ وﻻ ﺗﻨﺎ
ِ
َّ َ ْ َ َّ
َّ َ ّ ً ْ َ ُ َ ْ
َ َ اﻟﻈ ّﻦ ا ِْﺛ ٌﻢ َّو َﻻ
ْ ﲡ َّﺴ ُﺴ ْﻮا َو َﻻ ﯾَ ْﻐ َﺘ
ّ اﻟﻈ
ﺾ
ﻌ
ﺑ
ِن
ا
ﻦ
ﺐ
ِ
ِ 2ِ اِﺟﺘ ِﻨﺒﻮا ﮐ ِﺜﲑا
ُ ُ َ
ُ َّ
َ ٌ َّ َ َ َّ َ
ُ َْ َ
ً
 َوﻻ ﺗﻘﻒ َﻣﺎ3اب ّر ِﺣ ْﯿ ٌﻢ
`  َواﺗﻘﻮا ﷲ اِن ﷲ.......ّﺑ ْﻌﻀﮑ ْﻢ َﺑ ْﻌﻀﺎ
َ َ ٓ ٰ ُ ُ ّ ُ َ َٔ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َّ َّ ٌ ْ
ُ
َ َﻟ ْﻴ َﺲ َﻟ
ﮏ ﰷ َن َﻋ ْﻨﻪ
ﮏ ِﺑﻪٖ ِﻋﻠﻢ اِن اﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﴫواﻟﻔﻮادﰻ اوﻟ ِﺌ
4oَﻣ ْﺴ ُﺌ ْﻮ ًﻻ
अथार्त् मािनसहरूलाई ती कुराहरू भन जुन वस्तुत: उत्तम रहेका छन्। एउटा
जाितले अकोर् जाितAित ठट्टा नगरोस् िकनभने जसAित ठट्टा गिरएको छ सम्भवत:
ितनीहरू नै उत्तम हुनसक्छन्। यसैगरी कुनै मिहलाहरूले अन्य कुनै मिहलाहरूिसत
ठट्टा नगरून िकनभने जसAित ठट्टा गिरएको छ सम्भवत: ितनीहरू नै उत्तम हुन
सक्छन्। तथा दोष न लगाऊ। आफ्ना मािनसहरूका नराIा नामहरू राख्ने नगर।
1.
2.
3.
4.

The Holy Quran, al-Baqarah 2:84
The Holy Quran, al-Hujurat 49:12
The Holy Quran, al-Hujurat 49:13
The Holy Quran, Bani Isra’il 17:37
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कुभावनाका कुराहरू नगर, न त दोषहरूबारे खोतली खोतलीकन सोध्ने गर। एक
अकार्को परस्पर िसकायत नगर। कसै:ित यस्तो आक्षेप नलगाऊ जसको ितमीहरूिसत
कुनै :माण छैन। स्मरण राख, िकनभने :त्येक अङ्गको पकड हुनेछ तथा कान र
आँखा तथा मन इत्यािद :त्येकलाई सोिधनेछ।

पुण्य2ािप्त सम्बन्धी आचरणहरू
कुकमर् त्याग सम्बन्धी आचरणहरूको समािप्तपिछ अब पुण्य :ािप्तका
आचरणहरूको चचार् गिरनेछ। पुण्य:ािप्त सम्बन्धी आचरणहरूको दोSो :कारको
वणर्नमा पिहलो आचरण ‘अफ्व’ अथार्त् माफी रहेको छ। अथार्त् कसैको पाप:ित
र अपराध:ित त्यसलाई माफ गनुर्। यस कायर्मा पुण्य:ािप्त के हो भने जसले पाप गछर्
त्यसले एउटा हािन पुè`ाउँछ र त्यो एउटा दण्डको पाZ बन्छ र बन्दी बनने अथवा
जिरमाना भनेर् अथवा पीिडतको हातबाट कुटाइखानेयोग्य बन्छ। अत: यिद क्षमा
गनुर् उिचत रहेमा त्यसलाई क्षमा गनुर् त्यसको पक्षमा त्यो पुण्य हुनेछ। यसबारे पिवZ
कुरानको िशक्षा िनम्नानुसार रहेको छ :ُْ ٌ َ
َّ
ُٓ
َ
َ َْ َْ َ ََْْ َْ ِ َ ْ َ
ِ اﻟﻨ
 َﺟ ٰﺰ ٔوا َﺳ ِ ّﻴﺌ ٍﺔ َﺳ ِ ّﻴﺌﺔ ِّﻣﺜﻠ َﻬﺎ1ﺎس
5
ِ واﻟﲀ
ِ <ﲔ اﻟﻐﯿﻆ واﻟﻌﺎ ِﻓﲔ
ََ ُٗ ْ َ َ َ َ ْ ََ ََ ْ ََ
2ِ ? ﷲ
ﳁﻦ ﻋﻔﺎ واﺻﻠﺢ ﻓﺎﺟﺮە

अथार्त् भलाद्मी ितनीहरू नै हुन जसले aोध दबाउने अवसरमा आफ्नो aोध
दबाउँछन तथा क्षमा गनेर् अवसरमा पाप:ित क्षमा गछर्न्। अपराधको दण्ड त्यस
अपराध बराबर रहेको छ जित अपराध भएको छ। परन्तु जुन व्यिक्तले अपराध:ित
क्षमा गछर् र यस्तो अवसरमा क्षमा गछर् जसबाट कुनै सुधार होस कुनै अशािन्त
नफैिलयोस अथार्त् त्यो क्षमा िस्थित र अवसरानुकूल होस :ितकूल नहोस, तब
त्यसको :ितदान उसले :ाप्त गनेर्छ।
उक्त आयत (hुित) बाट के स्पष्ट हुन्छ भने पिवZ कुरआनले िबनाकारण :त्येक
स्थान र िस्थितमा उपkो र अपराध तथा दlष्टयाइँको मुकािबला नगिरयोस तथा दlष्टहरू
र अत्याचारीहरूलाई दण्ड निदइयोस भन्ने िशक्षा िददैन अिपतु त्यो मौका र महल
क्षमा गनेर् अनुकूल छ अथवा दण्ड िदने अनुकूल भन्ने कुरो:ित ध्यान िदने िशक्षा
1. The Holy Quran, al-e-‘Imran 3:135
2. The Holy Quran, ash-Shura 42:41
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िदन्छ। अत: अपराधीको पक्षमा र दाे,ोतफर् जनताको पक्षमा जुन कुरो वस्तुत: उिचत
ठहर्छ त्यही उपाय अपनाइयोस् भन्ने िशक्षा िदन्छ। कुनै समयमा एउटा अपराधीलाई
त्यसको अपराधHित क्षमा गनार्ले त्यसले Hायिश्चत्त गछर् र कुनै समयमा भने एउटा
अपराधीलाई क्षमा गनार्ले त्यो अझ ढीठो हुनजान्छ। अत: अन्धाहरूझैं पापHित
केवल क्षमागनेर् बानी नबसाल अिपतु वास्तिवक पुण्य र भलाई कुनकुरामा छ भन्ने
कुरोHित ध्यान देऊ भनी खुदा तआलाले आदेश िदएका छन्। अत: जुन कुरो मौका
र महल अनुकूल रहेको छ त्यही नै गर। मािनसहरूHित ध्यान िदनाले के स्पष्ट हुन्छ
भने केही व्यिक्तहरू अत्यन्त द्वेषभाव पालने गछर्न कितसम्म भने िपता पुखार्हरूको
द्वेष (शcुता) लाई पिन स्मरण राख्नेगछर्न्। यसैगरी केही व्यिक्तहरू भने माफी
र क्षमा गनेर् बानीलाई हदसम्म पुè`ाउँछन र किहलेकाहीं यस बानीको अिधकताले
गदार् धृष्टतासम्म कुरो पुग्नजान्छ र यस्ता लज्जापूणर् सिहष्णुता, माफी र क्षमादानहरू
ितनीहरूद्वारा Hदिशर्त हुन्छन् जुन स्वािभमानी, पौरख र पिवcतािवरुद्ध रहेका हुन्छन्।
अिपतु ितनले सदाचारHित कलङ्कको दाग लगाउँछन्। यस्ता क्षमादान र माफीको
पिरणाम देखेर त सबैजना cािह cािह भन्नलान्छन्। ियनै िबगाडहरूका आधारमा पिवc
कुरानमा Hत्येक सदाचार र आचरणका लािग मौका र महलको सतर् तोिकएको छ।
र यस्तो सदाचारलाई स्वीकारेको छैन जुन बेमौका र बेमहल Hदिशर्त हुनजान्छ।
केवल माफीलाई माc सदाचरण भन्न िमल्दैन अिपतु त्यो एउटा Hाकृितक शिक्त हो
जुन बालकहरूमा पिन पाइन्छ। बालकलाई जसको हातबाट चोटलाग्छ यद्यिप त्यो
चोट ख्यालख्यालमा नै िकन नलागोस केही समयपश्चात त्यसले त्यो घटनालाई
िबिसर्न्छ र पुन:त्यस व्यिक्तको काखमा Hेमपूवर्क बस्नपुग्छ। तथा यिद यस्तो व्यिक्तले
त्यस बालकलाई मानेर् िनयत गरेको भएतापिन त्यो बालक त्यसको केवल िमठो
वचनHित Hसन्न हुनजान्छ। अत: यस्तो माफी कुनैHकारको आचरणमा गिनदैन। त्यो
तबमाc आचरणमा Hिवष्ट हुन्छ जब हामी त्यसलाई मौका र महलानुकूल Hयोग गछौर्ं
अन्यथा त्यो केवल एउटा Hाकृितक शिक्तमाc हुनेछ। संसारमा अित कम संख्यामा
यस्ता व्यिक्तहरू रहेका छन जसले Hाकृितक शिक्त र आचरणमा अन्तर गनर् जान्दछन्।
मैले बारम्बार वास्तिवक सदाचार र Hाकृितक अवस्थाहरूमा रहेको अन्तरबारे वणर्न
गिरसकेको छु अथार्त् सदाचार सदा मौका र महलको पाबन्दीका साथ Hदिशर्त हुन्छ
भने Hाकृितक अवस्था चािहं मौका र महल िबना नै Hकट हुनजान्छ। साधारणत:
चौपायाहरूमध्ये गाई पिन सरल स्वभावको हुन्छ र बा|ो पिन न}हृदयी हुन्छ। परन्तु
हामीले ितनीहरूलाई यसै कारणले सदाचारी भन्न सक्दैनौं िकनभने ितनीहरलाई
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मौका र महलको ज्ञान िदइएको छैन। परमेश्वरको तत्तज्ञानपूणर् र उनको सॉंचो तथा
सवार्ङ्गपूणर् पुस्तक (कुरआन) ले Dत्येक सदाचारका साथ मौका र महलको सतर्
जाेडेको छ।
पुण्य Dािप्तका सदाचारहरूमध्ये दोNो सदाचार ‘अदल्’ (न्याय) रहेको छ।
तेNो उपकार तथा चौथो चािहं ‘ईताए ज़ील् क़ुबार्’ अथार्त आत्मीय कुटुम्बिसत गिरने
स्वाभािवक जोसपूणर् दया र सहानुभूितझै पुण्य र दयापूणर् व्यवहार गनुर्। जस्तै अल्लाह
तआलाले वणर्न गरेका छन :ٓ َ َ ْ َ َْٰ َ ٰ ْ ُ ْ
َ ا َِّن
ٔ ﷲ َايْ ُﻣ ُﺮ اب ْﻟ َﻌ ْﺪل َو ْاﻻ ْﺣ َﺴﺎن َوا ِْﯾ َﺘ ٓﺎ
& اﻟﻔ ْﺤﺸﺎ ِئ
ی
ﻲ
ﳯ
ﯾ
و
ﰉ
ﺮ
ﻘ
اﻟ
ی
ذ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
1۔Aْ َو ْاﻟ ُﻤ ْﻨ َﮑﺮ َو ْاﻟ َﺒ
ِ
ِ
अथार्त् अल्लाह तआलाको आदेश छ, पुण्यको सट्टा पुण्य गर तथा यिद न्याय
भन्दा मािथगएर उपकार गनेर् अवसर र िस्थित रहेमा उपकार गर। यसैDकार यिद
उपकारभन्दा पिन मािथगएर आत्मीय कुटुम्बहरूिसत जस्तो स्वाभािवक जोसका
साथ पुण्य र भलाई गनेर् अवसर रहेमा िस्थित अनुरूप स्वाभािवक सहानुभूितका
साथ पुण्य गर। खुदा तआलाले सीमोल्लङ्घन गनर्बाट मनाही गरेका छन्। अथवा
उपकारका सम्बन्धमा बुिद्ध र िववेक िवपरीत ितमीहरूबाट कुनै िfया Dदिशर्त नहोस्
अथार्त ितमीहरू न त मौका र महल िवपरीत उपकार गर न अवसरानुरूप उपकाार
गनर्बाट पिछ हट्ने गर। यसैDकार न ितमीहरू अवसरानुरूप आत्मीय कुटुम्बिसत गिरने
स्वाभािवक दयापूणर् व्यवहारझैं पुण्य गनेर् सदाचारमा कमी गर न त (अनुिचत रूपमा)
अत्यिधक दयाको वृिष्ट गर। उक्त पिवk आयतमा पुण्यDािप्तका तीनवटा दजार्हरू
वणर्न गिरएका छन् :पिहलो दजार् पुण्यको सट्टा पुण्य गनुर् हो। यो िनम्न दजार् रहेको छ। एकजना
साधारण दजार्को भलाद्मीले पिन आफूिसत पुण्य गनेर् व्यिक्तहरूको पुण्य गनेर् यो
सदाचार Dाप्त गनर्सक्छ।
दोNो दजार् यो भन्दा किठन छ र त्यो के हो भने आरम्भमा स्वयमले पुण्य गनुर् र
कसैको अिधकार र हक िबनानै उपकारस्वरूप त्यसलाई लाभ पुèयाउनु। यो सदाचार
मध्यम दजार्को हो। धेरैजसो व्यिक्तहरूले गरीबहरूमािथ उपकार गनेर्गछर्न परन्तु यस
उपकारमा एउटा गुप्तदोष के रहेको हुन्छ भने उपकार गनेर् व्यिक्तले जब मैले उपकार
1. The Holy Quran, an-Nahl 16:91
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गरेको छु भने कम से कम मेरो उपकारको बदलामा धन्यवाद र मङ्गल कामना त
मैले पाउनैपछर् भन्ने ठान्दछ र यिद कोही उपकार गिरएको व्यिक्त उसको िवरोधी हुन
पुगेमा त्यसको नाम कृतघ्न राख्छ। किहलेकाहीं त आफ्नो उपकार जताएर त्यसमािथ
उसले उठाउन नसक्ने बोझ लािदिदन्छ। त्यसकारण उपकार गनेर् व्यिक्तहरूलाई
सावधान गनर्का िनिम्त खुदा तआलाको आदेश यसSकार छ :َ ْ َ ّ َ ْ ْ ُ ٰ َ َ ُْ ُْ َ
1اﻻ ٰذی
ﻻﺗﺒ ِﻄﻠﻮا ﺻﺪﻗ ِﺘﮑﻢ ِابﻟﻤ ِﻦ و
अथार्त् हे उपकार गनेर्हरूहो। आफ्ना दान पुण्यहरूलाई जसको आधार सत्य र
िनष्ठामािथ हुनु अिनवायर् रहेको छ उपकार जताई तथा कष्ट िदएर नष्ट नगर। ‘सद्क़ा’
(अथार्त् दान) शब्द ‘िसदक़’ (अथार्त सत्य अथवा िनष्ठा) बाट बनेको हो। अत:
यिद हृदयमा सत्य र िनष्ठा नरहेमा त्यो ‘‘सद्क़ा’ अथार्त् दान दान हुनसक्दैन अिपतु
त्यो एउटा देखावटी िaयामाb हुनजान्छ। अत: उपकार गनेर् व्यिक्तमा एउटा दोष
हुन्छ र त्यो के हो भने किहलेकाहीं aोधमा आएर आफ्नो उपकार स्मरण गराउँछ।
त्यसैकारण खुदा तआलाले उपकार गनेर् व्यिक्तहरूलाई सावधान गरेका छन्।
पुण्यSािप्तको तेhो दजार् जुन खुदा तआलाले वणर्न गरेका छन त्यो हो
उपकारको भावनारिहत र धन्यवाद Sािप्तको इच्छा िबना नै केवल सहानुभूितको
भावनाका साथ पुण्य गिरयोस जस्तै एकजना अत्यन्त आत्मीय सम्बन्धी उदाहरणत:
माताले केवल दया र सहानुभूितको भावना र जोसका साथ आफ्नो पुbिसत पुण्य
गिछर्न्। पुण्यSािप्तको यो अिन्तम दजार् हो र यो भन्दा मािथ उन्नित गनुर् सम्भव छैन।
परन्तु खुदा तआलाले यी सबै पुण्यSािप्तका दजार्हरूलाई मौका र महलिसत संलग्न
गिरिदएका छन र उक्त पिवb आयतमा के स्पष्ट पािरिदएका छन भने यिद यी पुण्यहरू
आ-आफना अवसर र िस्थित अनुरूप नरहेमा ियनीहरू पाप बन्नपुग्छन्। न्यायको
स्थानमा िनलर्ज्जता बन्छ। अथार्त् हदभन्दा मािथ पुगेकाले त्यसले अपिवb रूपधारण
गछर् जसलाई बुिद्ध र िववेकले स्वीकार गदैर्न। र आत्मीय कुटुम्बSितको सहानुभूितको
स्थानमा ‘बग़्या’ अथार्त् िवuोह बन्नपुग्छ। अथार्त् त्यो मौका र महल िवपरीतको
सहानुभूितको जोसले एउटा नराvो रूपधारण गनेर्छ। वास्तवमा ‘बग़्या’ त्यस वषार्लाई
भिनन्छ जुन अत्यिधक बसर्न्छ र त्यसले खेतीबालीलाई नष्ट पाछर्। आवश्यक
अिधकारको अदायगीमा कमी गनुर्लाई ‘बग़्या’ भिनन्छ भने अिधकारको अदायगीमा
अनावश्यक अिधकता गनुर्लाई पिन ‘बग़्या’ भिनन्छ। अतएव यी तीनवटामध्ये जुन
1. The Holy Quran, al-Baqarah 2:265
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मौका र महलमा "योग हुदैन त्यहीनै दोषपूणर् बन्नजान्छ। यसैकारण यी तीनवटैका
साथ मौका र महलको सतर् लगाइएको छ। केवल न्याय अथवा उपकार र आत्मीय
कुटुम्ब"ित गिरने सहानुभूितस्वरूप सहानुभूितलाई माL सदाचार भन्न सिकन्न भन्ने
कुरो यस स्थानमा स्मरण रहोस्। िकनभने मनुष्यमा यी सबै "ाकृितक अवस्थाहरू र
"ाकृितक शिक्तहरू रहेका छन जुन बालकहरूमा पिन बुिद्धिववेक पलाउनुभन्दा पिहला
पाइन्छन परन्तु सदाचारका िनिम्त बुुिद्ध र िववेकको सतर् रहेको छ। यसैगरी "त्येक
"ाकृितक शिक्तले मौका र महलमा "योग हुनु पिन सतर् रहेको छ।
पुन: उपकारका सम्बन्धमा अरू पिन आवश्यक आदेशहरू पिवL कुरआनमा
विणर्त छन र ती सबैलाई िवशेषसूचक शब्दहरूमा "योग गरी मौका र महल"ित ध्यान
िदनुपनेर् कुरोतफर् संकेत गरेका छन्। जस्तै उनले वणर्न गरेका छन् :َ َ
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अनुवाद :- हे िवश्वासीजनहो ! ितमीहरू आफ्नाे त्यो पिव3 र वैध कमाइको
धनबाट अथार्त् जसमा चोरी अथवा घूसखोरी अथवा धोकाधडी र ठगी तथा
अत्याचारका साथ कमाएको रुिपयॉंको िमलावट नहोस, मािनसहरूलाई उपकार,
सहयोग, अथवा दानस्वरूप िदने गर। अपिव3 धनमाल मािनसहरूलाई िदने चाहना
(The Holy Quran, al-Furqan 25:68
The Holy Quran, ar-Ra‘d 13:22
The Holy Quran, adh-Dhariyat 51:20
The Holy Quran, al-e-‘Imran 3:135
The Holy Quran, ar-Ra‘d 13:23
The Holy Quran, at-Taubah 9:60
The Holy Quran, al-e-‘Imran 3:93
The Holy Quran, Bani Isra’il 17:27
The Holy Quran, an-Nisa’ 4:37-38
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ितमीहरूको मनमा नआओस्। अकोर् कुरो के रहेको छ भने आफ्ना दानहरू र
सहानुभूितहरू तथा पुण्यहरूलाई उपकार जताउने तथा द>खिदने िAयाहरूद्वारा नष्ट
नगर। अथार्त् जसमािथ उपकार गिरएको छ त्यसHित हामीले ितमीलाई यो र त्यो
िदएको िथयो भनी Hकट नगर। न त त्यसलाई द>ख देऊ िकनभने यसHकारा ितKो
उपकार नष्ट हुनजान्छ। यसैगरी आफ्नो धनलाई देखावटको रूपमा खचर् गनेर् चलन
नगर। खुदाका सृिष्टहरूHित उपकार गनेर् गर िकनभने उपकार गनेर्हरूिसत खुदाले Hेम
गछर्न्। जो व्यिक्तहरू वास्तिवक पुण्य गनेर्गछर्न ितनीहरूलाई त्यो जाम िपलाइने छ
जसको िमXण कपूरको हुनेछ अथार्त् सांसािरक पीडाहरू र पछुताहरू तथा अपिव\
इच्छाहरूलाई ितनीहरूको मनबाट मेटाइने छ। ‘काफूर’ अथार्त् कपूर ‘क फ र’ बाट
िनिस्कएको हो। तथा ‘कफर’ अरबी भाषामा दबाउनु अथवा ढाक्नुलाई भिनन्छ।
तात्पयर् के हो भने ितनीहरूका अनुिचत कामना र भावनाहरूलाई दबाइने छ जसबाट
ितनीहरू आन्तिरक रूपमा पिव\ बन्न पुग्नेछन र fह्मज्ञानको ताप ितनीहरूलाई
िमल्नेछ।
पुन: वणर्न गछर्न, ितनीहरूले Hलयका िदन त्यस मूलको पानी िपउँनेछन
जसलाई आज ितनीहरूले आफ्नो हातले खिनरहेका छन्। यस स्थानमा स्वगर्को
दशर्न (भेदज्ञान) बारे एउटा गिहरो रहस्य वणर्न भएको छ जसले बुझ्न चाहन्छ
त्यसले बुझोस्। यसैगरी भनेका छन, वास्तिवक पुण्य गनेर् व्यिक्तहरूको कस्तो
स्वभाव हुन्छ भने ितनीहरूले केवल परमेश्वरको HेमHािप्तका िनिम्त त्यो भोजन जुन
स्वयम मनपराउँछन दिरtहरू, टुहुराहरू र बन्दीहरूलाई खुवाउँछन। साथै हामीले
ितमीहरूमािथ कुनै उपकार गरेका छैनौं यो कायर् त केवल परमेश्वर हामीHित Hसन्न
होउन भनी र उनकै चाहनाका लािग यो सेवा हो। हामी ितमीहरूिसत न त कुनै
बदला माग्छौं न हामीलाई धन्यवाद गर भनी ितमीहरूलाई भन्छौं भनी भन्ने गछर्न्।
यो सङ्केत पुण्यHािप्तको तेyो दजार्तफर् रहेको छ जसमा केवल सहानुभूितको
जोसले ितनीहरूले त्यो कायर् गनेर्गछर्न्। सॉंचा पुण्यकमीर्हरूको के स्वभाव हुन्छ
भने ितनीहरूले परमेश्वरको Hसन्नता Hािप्तका िनिम्त आफ्ना िनकट सम्बन्धीहरूको
आफ्नो धनद्वारा सहायता गनेर्गछर्न। यसैHकार त्यस धनबाट टुहुराहरूको संरक्षण
र ितनीहरूको पालनपोषण तथा िशक्षा-दीक्षा इत्यािदमा खचर् गनेर्गछर्न तथा
दिरtहरूलाई अिनकालबाट बचाउँछन्। यसैगरी या\ीहरू र िभखारीहरूको सेवा
गछर्न् तथा दासहरूलाई मुक्त गराउनका िनिम्त र ॠणीहरूलाई ॠणमुक्त गनर्का
िनिम्त पिन आफ्नो धन िदनेगछर्न्। ितनीहरूले आफ्नो खचर्मा न त अपव्यय गछर्न
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न कृपणता देखाउँछन अिपतु मध्यमागर् अपनाउँने गछर्न्। सम्बन्ध जोडने स्थानमा
सम्बन्ध जोड्छन र खुदािसत डराउँछन्। ितनीहरूको धनमा माग्नेहरूको र नमाग्ने (पशु)
हरूको पिन अिधकार रहेको छ। नमाग्नेहरू भन्नाले कुकुरहरू, िबरालाहरू, पक्षीहरू,
गाईगोरूहरू, गधाहरू, बाKाहरू र अन्य वस्तुहरू हुन्। ती व्यिक्तहरूले दP:ख कष्ट
र थोरै आम्दनीको अवस्थामा र भोकमरीका िदनहरूमा पिन दानपुण्य गनर्बाट हात
रोक्दैनन् अिपतु तंगीको अवस्थामा पिन आफ्नो जेथो अनुसार दानपुण्य गनेर्गछर्न्।
ितनीहरू किहले भने गुप्तरूपमा दान गनेर् गछर्न र किहले चािहं देखाएर। वस्तुत:
आडम्बरबाट बच्नका िनिम्त गुप्तरूपमा र अरूलाई पिन `ेरणा िमलोस भन्ने सोचेर
देखाएर अथवा `काश्यरूपमा (दान खचर् गछर्न्)। दान दिक्षणाहरू िदंदा सवर्`थम
जितपिन अभावbस्त व्यिक्तहरू छन ितनीहरूलाई िदनुपछर् भन्ने कुरो स्मरण राख्नु
अिनवायर् छ। जसले दान दिक्षणाको धनको संरक्षण गछर्न र त्यसकाे व्यवस्थापन र
आयोजन गनेर्गछर्न ितनीहरूलाई त्यस दान दिक्षणाको धनबाट केही धन िमल्नसक्छ।
यसैगरी कसैलाई कुकमर्बाट बचाउनका िनिम्त पिन त्यो धनबाट िदन सिकन्छ।
दासहरूलाई मुक्त गराउनका िनिम्त र अभावbस्त र ॠणीहरू तथा सङ्कटbस्त
व्यिक्तहरूको सहयोगाथर् र अन्यान्य मागर्हरूमा पिन जुन केवल खुदाको (`सन्नता
`ािप्त) लािग रहेको खण्डमा त्यो धन खचर् हुनेछ। ितमीहरूले वास्तिवक पुण्य
तबसम्म कदािप `ाप्त गनर् सक्ने छैनौ जबसम्म मानवजाितको दया र सहानुभूितमा
त्यो धन खचर् गदैर्नौ जुन ितमीहरूको अत्यन्त प्यारो रहेको छ। गरीबहरूको हक र
अिधकार िदने गर। दिरnहरूलाई िदने गर। याoीहरूको सेवा गर तथा अपव्ययबाट
स्वयमलाई बचाऊ अथार्त् िववाहहरू र िभन्न-िभन्न `कारका भोग-िवलासका
स्थानहरूमा र अवसरहरूमा तथा छोरो जिन्मएको रसममा जसरी अत्यिधक अपव्यय
गिरने चलन छ त्यसबाट स्वयमलाई बचाऊ। ितमीहरू माता िपतािसत उत्तम व्यवहार
गनेर् गर तथा िनकट सम्बन्धीहरू र टुहुराहरू र दिरnहरू तथा िनकट सम्बन्ध रहेका
िछमेकीहरू र िनकट सम्बन्ध नरहेका िछमेकीहरू तथा याoीहरू र सेवक अथवा
दासहरू र घोडाहरू तथा बाKा र गाईगोरु र ितमीहरूका अधीनमा रहेका अन्य
पशुहरूिसत उत्तम व्यवहार गर। वस्तुत: खुदालाई जो ितमीहरूका vष्टा रहेका छन
ियनै स्वभावहरू मन पछर्न्। उनी लापवार्ह र स्वाथीर् व्यिक्तहरूलाई मन पराउँदैनन्।
यसैगरी ती व्यिक्तहरूलाई पिन मन पराउँदैनन जो स्वयम कृपण हुन्छन र अरुलाई पिन
कृपणताको िशक्षा िदन्छन र आफ्नो धन लुकाउँछन अथार्त् अभावbस्त व्यिक्तहरूलाई
हामीिसत केही छैन भनी टानेर् गछर्न्।
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वास्तिवक परा1म
मनुष्यका "ाकृितक शिक्त र अवस्थाहरूमध्ये त्यो अवस्था पिन रहेको छ
जुन परा6म अनुरूप देिखन्छ। जस्तै, द=ध िपउने बालक पिन त्यही शिक्तका कारण
किहले आगोमा हातहाल्ने "यास गछर्। वस्तुत: मािनसको सन्तानमा "ाकृितक
रूपमा मानवीय परा6म र वीरता रहेकाेले कुनै डरलाग्दो वस्तुबाट तबसम्म डराउँदैन
जबसम्म डरलाग्दा वस्तुहरूको त्यसलाई ज्ञान हुदैन। त्यस अवस्थामा मनुष्य अत्यन्त
िनभर्यतापूवर्क िसंहहरू र अन्यान्य जङ्गली िहंYक जनावरहरूिसत पिन िभड्न
पुग्छ। यसैगरी एक्लै रही धेरै मािनसहरूिसत लड्नका िनिम्त िनस्कन्छ र मािनसहरूले
त्यसलाई ठूलो बहाद=र हो भनी जान्दछन्। परन्तु यो केवल एउटा "ाकृितक शिक्त
हो जुन अन्य जनावरहरूमा पिन जस्तै कुकुरहरूमा समेत पाइन्छ। यसैगरी मनुष्यमा
पाइन्छ। परन्तु वास्तिवक परा6म जुन मौका र महलिसत सम्बिन्धत रहेको छ र जुन
परम आचरणहरूमध्ये एउटा आचरण रहेको छ त्यो ती मौका र महलका कायर्हरूको
नाम हो जसको चचार् खुदा तआलाको पिवb वाणीमा िनम्नानुसार आएको छ :َّ َّ َ ِ ٓ َ ٔ ْ َ ْ َ ْ ّ ٰ َ
ْ اﻟﴬ ٓا ِئ َوﺣ
َ ْ  َو َّاﻟﺬ1ﲔ ْاﻟ َﺒ ْﺎ ِس
َﱪوا ْاﺑ ِﺘ َﻐ ٓﺎئ
ُ َ ) َﺻ
َ
ﱪ) ِﰲ اﻟﺒﺎﺳﺎئ و
ِ
ِ ِ واﻟﺼ
ِ
ُ َ
ُ َّ ُ ُ َ َ َ َ ْ َّ َ 2 ْ ّ َ ْ َ
ْ َ َ َّ َّ
وﺟ ِﻪ ر ِ ِﲠﻢ اﻟ ِﺬ) ﻗﺎل ﻟﻬﻢ
اﻟﻨﺎس اِن
اﻟﻨﺎس ﻗﺪ َﲨَ ُﻌ ْﻮاﻟﮑ ْﻢ
ُ َ َّ ً َ ْ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ
3ﺎﻟ ْﻮا َﺣ ْﺴ ُﺒ َﻨﺎ ﷲُ َو ِﻧ ْﻌ َﻢ ْاﻟ َﻮﮐِ ْﯿ ُﻞ۔
ﻓﺎﺧﺸﻮﮬﻢ ﻓﺰادﮬﻢ اِﳝﺎان وﻗ
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अथार्त् परा6मी व्यिक्तहरू ितनीहरू नै हुन जब लडाइँको अवसर अथवा
ितनीहरूमािथ कुनै सङ्कट आइलागेको खण्डमा भाग्दैनन्। लडाइँ र किठनाइका
समयमा ितनीहरूको धैयर् खुदाको "सन्नता "ािप्तको िनिम्त हुने गछर् र ितनीहरू
उनकै "सन्नताका अिभलाषी हुन्छन न त बहाद=री देखाउनका िनिम्त। मािनसहरू
ितमीहरूलाई दण्ड िदनका लािग एकमत भएका छन त्यसकारण ितमीहरू
मािनसहरूिसत डर भनी ितनीहरूलाई डराएमा ितनीहरूको आस्था र िवश्वास अझ
1.
2.
3.
4.

The Holy Quran, al-Baqarah 2:178
The Holy Quran, ar-Ra‘d 13:23
The Holy Quran, al-e-‘Imran 3:174
The Holy Quran, al-Anfal 8:48
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बढ्नजान्छ। तथा ितनीहरूले खुदा हा/ािनिम्त पयार्प्त रहेका छन भनी भन्नेगछर्न्।
अथार्त् ितनीहरूको परा<म कुकुरहरू र िहंAक जनावरहरू जस्तो केवल Eाकृितक
जोसमा आधािरत तथा एकातफर् झुकेको हुँदैन। परन्तु ितनीहरूको परा<म दQईपक्षीय
हुन्छ। किहलेचािहं ितनीहरू आफ्नो व्यिक्तगत परा<मद्वारा आफ्ना मानिसक
उद्वेगहरूको Eितरोध गछर्न र त्यसमािथ िवजयी हुन्छन र किहलेचािहं जब श\ुको
मुकाबला गनुर् अिधक लाभदायक देख्छन तब न केवल मानिसक जोसका साथ
अिपतु सत्यको सहयोगका लािग श\ुको मुकाबला गछर्न्। परन्तु आफ्नो ज्यानमािथ
भरोसा गरेर होइन अिपतु खुदामािथ भरोसा गरेर बहादQरी देखाउँछन। ितनीहरूको
परा<ममा देखावट र स्वाथर् हुदैन न त मानिसक उद्वेगको अनुसरण। अिपतु Eत्येक
पक्षमा खुदाको Eसन्नता सवोर्पिर रहन्छ।
उपरोक्त आयतहरूमा वास्तिवक परा<मको मूल धैयर् र दृढता हो भन्ने कुरो
समझाइको छ। Eत्येक मानिसक उद्वेग अथवा िवपित्त जसले श\ुहरूझैं आ<मण
गछर् त्यसको मुकाबलामा दृढ कदम रहनु र डरपोक भएर नभाग्नु नै परा<म हो। अत:
मानवीय परा<म र एउटा िहंAक जनावरको परा<ममा ठूलो अन्तर छ। जनावरले
केवल एकतफार् जोस र <ोध Eकट गछर् परन्तु जो मनुष्य वास्तिवक परा<मी रहेको
छ त्यसले मुकािबला गनेर् र नगनेर् दQवै कुरामा जुन कुरो अिधक लाभदायक र उिचत
रहेको छ त्यसलाई अपनाउँने गछर्।

सत्यता
मनुष्यका Eाकृितक अवस्थाहरूमध्ये जुन उसको Eकृितको िवशेषता रहेको छ
सत्यता (पिन) हो। जबसम्म कुनै मानिसक स्वाथर्ले मनुष्यलाई Eेिरत गदैर्न त्यसले
तबसम्म िमथ्या बोल्न चाहँदनै । तथा िमथ्या अपनाउनमा एक Eकारको घृणा र तीतोपन
आफ्नो मनमा अनुभव गछर्। त्यसैकारण जून व्यिक्तको िमथ्या स्पष्टरूपमा Eमािणत
हुनजान्छ त्यसबाट उ अEसन्न हुन्छ तथा त्यसलाई घृणापूणर् दृिष्टले हेछ।र् परन्तु केवल
त्यो Eाकृितक अवस्था आचरणमा गणना हुनसक्दैन अिपतु बालकहरू र पागलहरूमा
पिन त्यो कुरो पाइन्छ। अत: वास्तिवकता के रहेको छ भने जबसम्म मनुष्य ती
मानिसक स्वाथर्हरूबाट जसले सत्य बोल्नबाट रोकने गछर्न अलग्ग हुँदनै तबसम्म
सॉंचो रूपमा सत्यवादी ठहरदैन। िकनभने यिद मनुष्य केवल ती कुराहरूमा सत्य बोल्छ
जसबाट त्यसको कुनै हािन हुँदनै तर जहॉं आफ्नो सम्मान अथवा धन र ज्यान जाने
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आशंका रहेमा िमथ्या बोल्छ र सत्य बोल्नुपदार् चुप्प रहन्छ भने त्यसलाई पागलहरू र
बालकहरूमािथ के =ेष्ठता @ाप्त हुनसक्छ। के पागलहरू र नाबािलक केटाहरूले पिन
त्यस्तो सत्य बोल्दैनन र ? संसारमा कोई यस्तो व्यिक्त नहोला जसले कुनै चासो िबना
िबत्थैमा िमथ्या बोलोस्। अत: यस्तो सत्य जुन कुनै हािन पुग्ने िस्थितमा त्यािगन्छ भने
त्यो वास्तिवक आचरणमा कदािप दािखल हुन सक्दैन। सत्यकुरो बोल्ने ठूलो मौका र
महल त्यही नै हो जसमा आफ्नो ज्यान अथवा धन अथवा मान मयार्दाको हािन हुने
आशंका रहन्छ। यसबारे खुदाको िशक्षा िनम्नानुसार रहेको छ :ْ َ
ُّ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ
ْ َﻓ
ّ ﺎﺟ َﺘ ِﻨ ُﺒﻮا
 اﻻواث ِن واﺟﺘ ِﻨﺒﻮا ﻗﻮل1ِ اﻟﺮ ْﺟ َﺲ
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ِ
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َ
ْ
ْ
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َ
َ ٓ َ ُّ
ّ
َ
ٰ
ّ
ُ
َ َ
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ْ َ ﺎدۃ َو
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 َوﻻ ﺗﮑ ُﺘ ُﻤﻮا اﻟﺸﻬ2اﻟﺸ َﻬﺪائُ اِذا َﻣﺎد ُﻋ ْﻮا
ْ َ ْ َّ َ ْ ُ ْ ُ 4 ٰ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َ 3 ٗ ُ ْ َ
ا ﻗﻮا ِﻣPﻗﻠﺒﻪ واِذا ﻗﻠﺘﻢ ﻓﺎﻋ ِﺪﻟﻮا وﻟﻮﰷن ذاﻗﺮﰉ ﮐﻮ
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ْ
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ّاﺻﻮاابﳊَﻖ
َ `
َ َ  َو7ﺖ
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अनुवाद :- मूितर्पूजा गनर् र िमथ्या बोल्नबाट बच। अथार्त् िमथ्या पिन एउटा
मूितर् हो जस@ित भरोसा गनेर् व्यिक्तले खुदा@ित भरोसा गनर् छािडिदन्छ। अत: िमथ्या
बोल्नाले खुदाबाट विञ्चत हुन जान्छ। यसैगरी जब ितमीहरूलाई सॉंचो गवाही िदनका
लािग बोलाइन्छ तब जानबाट मनाही नगर र सॉंचो गवाहीलाई लुकाउने नगर। जसले
लुकाउँछ त्यसको हृदय पापी रहेको छ। तथा जब ितमीहरू बोल्छौ तब त्यही कुरो
मुखबाट िनकाल जुन पूणर्त: सत्य र न्याययुक्त रहेको छ यद्यिप ितiो गवाही आफ्नो
कुनै िनकट सम्बन्धीका बारेमा नै िकन नहोस्। सत्य र न्याय@ित कायम रहने गर।
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

The Holy Quran, al-Hajj 22:31
The Holy Quran, al-Baqarah 2:283
The Holy Quran, al-Baqarah 2:284
The Holy Quran, al-An‘am 6:153
The Holy Quran, an-Nisa’ 4:136
The Holy Quran, al-Ma’idah 5:9
The Holy Quran, al-Ahzab 33:36
The Holy Quran, al-‘Asr 103:4
The Holy Quran, al-Furqan 25:73
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तथा ितमीहरूको %त्येक गवाही खुदाका िनिम्त होस्। िमथ्या नबोल यद्यिप सत्य
बोल्नाले ितमीहरूको ज्यानलाई हािन पुगोस अथवा चाहे त्यसबाट ितमीहरूका
माता िपतालाई र िनकट सम्बन्धीहरू जस्तै, पुFहरू इत्यािदलाई आघात पुगोस्। कुनै
जाितको शFुताले ितमीहरूलाई सॉंचाे गवाही िदनबाट नराेकोस। सॉंचा पुरुषहरू र
मिहलाहरूले ठूला ठूला %ितदान र वरदानहरू %ाप्त गनेर्छन्। ितनीहरूको बानी कस्तो
रहेको छ भने अरूलाई पिन ितनीहरूले सत्यको उपदेश िदन्छन र (स्वयम पिन)
झूट्ठाहरूका सभाहरूमा बस्दैनन्।

धैयर्
मनुष्यका %ाकृितक गुणहरूमध्ये धैयर् पिन एउटा (गुण) रहेको छ जुन उसले ती
सङ्कटहरू र रोगहरू तथा कष्टहरूका समयमा जुन उसमािथ सधैं आइलाग्ने गछर्न,
गनुर् पनेर् हुन्छ। मनुष्यले धेरै fन्दन तथा िवलाप-िबलौना गिरसकेपिछ धैयर् धारण गछर्।
परन्तु के स्पष्ट होस भने, खुदा तआलाको पिवF पुस्तकानुसार त्यो धैयर् सदाचारमा
गिनदैन अिपतु त्यो एउटा अवस्ता हो जुन थाके हारेपिछ स्वयम %कट हुनजान्छ।
अथार्त् त्यो पिन मािनसका %ाकृितक अवस्थाहरूमध्ये एउटा अवस्था हो, जब उसमािथ
सङ्कट आइलाग्छ तब पिहला त रुन्छ, कराउँछ, टाउको ठोक्छ र अन्तत: धेरै fोध र
गमीर् िनिस्कएपिछ जोस थम्नजान्छ तथा पल्लोछेउमा पुगेर पिछ हटनैपछर्।
अत: यी दpवै िfयाहरू %ाकृितक अवस्थाहरू नै हुन्। इनीहरूको सदाचारिसत
केही सम्बन्ध छैन अिपतु जब कुनै वस्तु आफ्नो हातबाट नष्ट हुन्छ तब त्यसलाई खुदा
तआलाको धरोहर मानी कुनै %कारको गुनासो नगरी खुदाको िथयो खुदाले िलए तथा
हामी उनको इच्छा%ित %सन्न छौं भन्नु नै वस्तुत: (धैयर् नामक) सदाचार हो। उक्त सदाचार
सम्बन्धी खुदा तआलाले आफ्नो पिवF वाणी कुरआनमा िनम्नानुसार िशक्षा िदएका छन :َْ َ ّ
ُ َْ ْ
ْ َ َ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ّ ْ َ ْ ُ َّ َ ُ ْ َ َ َ
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1. The Holy Quran, al-Baqarah 2:156-158
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अथार्त् हे िवश्वासीहरूहो ! हामी ितमीहरूलाई कसरी जॉंच्नेछौं भने, किहले त
ितमीहरूमािथ कुनै भयावह अवस्था आइलाग्ने छ र किहले भने भोकमरीले ितमीहरूलाई
सताउने छ। किहले ितमीहरूको धनको हािन हुनेछ तथा किहले ज्यानमािथ िवपित्त
आइलाग्ने छ। किहले ितमीहरू आफ्नो पिरIम र चेष्टामा असफल हुनेछौ - तथा
आशा गरे अनुसार Rयासका पिरणामहरू िनस्कने छैनन र किहले भने ितमीहरूको प्याराे
सन्तान मनेर्छ। अत: ती व्यिक्तहरूलाई शुभसन्देश देउ जसले ितनीहरूमािथ कुनै िवपित्त
आइलाग्दा के भन्छन भने, हामी त खुदाका वस्तुहरू र उनका धरोहरहरू तथा उनकै
सम्पित्त हौं। अत: जसको धरोहर रहेको छ उसतफैर् फकर्नु उिचत हुन्छ। ती व्यिक्तहरू
नै हुन जसमािथ खुदाका कृपाहरू रहेका छन र ितनीहरू नै हुन जसले खुदाको मागर्लाई
Rाप्त गरे। अत: यस सदाचारको नाम धैयर् र खुदाको इच्छाRित Rसन्न रहनु हो। यसैगरी
एकRकारले यसको नाम न्याय पिन हो िकनभने जब खुदा तआला मनुष्यको समस्त
जीवनमा उसको इच्छानुसार कायर् गछर्न र साथै हज़ारौं कुराहरू उसकै इच्छानुरूप Rकट
गछर्न र मनुष्यको चाहनानुसार यित धेरै वैभवहरू उसलाई Rदान गरेका छन जसको
मनुष्यले गणना गनर् सक्दैन भने यिद उनले किहलेकाही आफ्नो इच्छा मनाउन चाहेमा
मनुष्यले मुख फेनुर् र उनको इच्छाRित Rसन्न नहुनु तथा नाइँनािस्त गनुर् अथवा अधमीर् र
कुमागीर् बन्नु न्यायोिचत होइन।

सृिष्ट0ित सहानुभूित
मािनसमा पाइने Rाकृितक कुराहरूमध्ये जुन उसका स्वभावमा रिचएका छन
सृिष्टRित सहानुभूितको एउटा Rेरणा हो। जातीय समथर्नको Rेरणा स्वाभािवक रूपमा
Rत्येक धमर्का मािनसहरूमा पाइन्छ। अिधकतर मािनसहरू स्वाभािवक जोशले Rेिरत
भई आफ्नो जाितको सहानुभूितका िनिम्त अरूहरूमािथ अत्याचार गिरिदन्छन्। मानौ
ितनीहरूलाई मनुष्य नै ठान्दैनन्। अत: यस अवस्थालाई सदाचार भन्न सिकन्न त्यो
केवल एउटा Rाकृितक जोस हो। यिद ध्यानपूवर्क हेनेर् हो भने यो Rाकृितक गुण
कागहरू इत्यािद पक्षीहरूमा पिन पाइन्छ। जब एउटा काग मछर् हजारौं कागहरू
एकिsत हुन्छन्। परन्तु यो स्वभाव मानवीय सदाचारमा तबमाs गिनन्छ जब यो
सहानुभूित न्यायपूवर्क यथोिचत समय र अवसरानरूप Rयोग गिरन्छ। त्यस अवस्थामा
भने यो एउटा महान आचरण बन्नेछ जसको नाम अरबी (भाषा)मा ‘मवासात’ (दया,
करूणा) तथा फासीर् (भाषा) मा हमददीर् (सहानुभूित) हो। यसैतफर् अल्लाह तआलाले
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पिव कुरआनमा इिङ्गत गरेका छन्।
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अथार्त् आफ्नो जाित5ितको सहानुभूित र सहयोग केवल पुण्यकायर्हरूमा
हुनुपछर्, अत्याचार र अन्यायका कामहरूमा ितनीहरूको सहयोग कदािप गनुर् हुदैन।
आफ्नो जाितको सहानुभूित5ित तत्पर रहने गर। क्लान्त नहोऊ र बेइमानी गनेर्हरूको
पक्ष िलएर नझगड़। जसले बेइमानी गनर्बाट पिछ हट्दैनन खुदा तआलाले त्यस्ता
बेइमानी गनेर् व्यिक्तहरूलाई मन nè`ाउँदैनन्।

एउटा सवर्शिक्तमान सत्ताको खोज
मािनसका 5ाकृितक अवस्थाहरूमध्ये जुन उसको 5कृितमा रिचएका छन एउटा
त्यो सवर्शिक्तमान सत्ताको खोज पिन रहेको छ जसका िनिम्त मनुष्यको मनमा एउटा
चासो रहेको छ। त्यस खोजको लक्षण त्यही बेलादेिख महसूस हुन लाग्छ जब
बालक अामाको गभर्बाट बािहर आउँछ िकनभने बालकले जन्मनसाथ आफ्नो पिहलो
आध्याित्मक िवशेषतालाई आफ्नी आमातफर् झुकेर 5दशर्न गछर्। स्वाभािवक रूपमा
आफ्नी आमाको 5ेम त्यसमा पाइन्छ। त्यसपश्चात जब जब त्यसका चेतनाहरू
जागृत हुदैजान्छन र त्यसको 5कृितको कोिपलो खुल्न लाग्छ त्यसमा िनिहत रहेको
5ेमको आकषर्णले आफ्नो रंग र रूप स्पष्टरूपले देखाउन लाग्छ। त्यसपिछ त आफ्नी
आमाको काख छाड़ेर अन्य कुनै ठाउँमा त्यसलाई आराम नै िमल्दैन। त्यसको
पूणर्आराम उनकै ममतापूणर् काखमा हुनेगछर् तथा यिद त्यसलाई आमाबाट छुटयाइयो
्
भने र अलग्ग रािखयो भने त्यसको समस्त सुख शािन्त नै िवलुप्त हुन जान्छ। त्यसका
सामुन्ने वैभव र दौलतको एउटा थु5ो लगाइिदए तापिन त्यसले आफ्नो वास्तिवक
शािन्त भने आफ्नी आमाको काखमा नै देख्छ। त्यसबाहेक कुनै 5कारले उसले
1.
2.
3.
4.

The Holy Quran, al-Ma’idah 5:3
The Holy Quran, an-Nisa’ 4:105
The Holy Quran, an-Nisa’ 4:106
The Holy Quran, an-Nisa’ 4:108
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आराम पाउँदैन। अत: त्यो +ेमको आकषर्ण जुन उसमा आफ्नी आमा +ित पाइन्छ
त्यो के वस्तु हो त ?
वस्तुत: यो त्यही आकषर्ण हो जुन +कृत उपास्य (अल्लाह) का िनिम्त
बालकको +कृितमा रािखएको छ। +त्येक ठाउँमा मनुष्यले जुन +ेमको सम्बन्ध
स्थापन गछर् त्यहॉं वास्तवमा त्यही आकषर्णले कायर् गिररहेछ। जहॉं-जहॉं त्यसले
+ेमीको रूपमा जोश +कट गछर् वस्तुत: त्यसै +ेमको त्यो एउटा +ितिवम्ब हो। मानौ
अन्य वस्तुहरूलाई उठाइ उठाइकन त्यसले एउटा हराएको वस्तुलाई खोज्दैछ जसको
अब नाम भने िबिZएको छ। अत: मनुष्यले धन अथवा सन्तान तथा पत्नीिसत +ेम
गनुर् अथवा कुनै सुिरलो स्वरको गीततफर् उसको हृदय आकिषर्त हुनु वस्तुत: त्यही
हराएको +ेमको खोज हो। मनुष्यले त्यस सूक्ष्भन्दा पिन अित सूक्ष्म सत्तालाई जो
अिग्नझैं +त्येकमा िनिहत तर सबैबाट गुप्त रहेको छ आफ्नो भौितक (शारीिरक) नेgले
देख्न सक्दैन। न त अधुरो बुिद्धले त्यसलाई +ाप्त गनर्सक्छ। त्यसको पिहचानको
सम्बन्धमा मनुष्यले ठूला-ठूला भूलहरू गरेको छ र अज्ञानताका कारण त्यसको
अिधकार अन्यलाई िदइएको छ। खुदा तआलाले पिवg कुरआनमा यो एउटा राmो
उदाहरण िदएका छन्-अथार्त् संसार एउटा यस्तो शीशमहल जस्तो रहेको छ जसको
भूिमको फसर् अत्यन्त स्वच्छ शीशाहरूद्वारा तयार गिरएको छ र शीशाहरूमिन
पानी छािडएको छ जुन अत्यन्त तेज गितले बिगरहेछ। अब त्यो +त्येक दृिष्ट जुन
शीशाहरूमािथ पनर् जान्छ त्यसले आफ्नो भूलका कारण ती शीशाहरूलाई पिन पानी
नै ठान्छ। फलत: मनुष्य ती शीशाहरूमािथ िहंडन त्यसरी नै डराउँछ जसरी पानीबाट
डनुर्पछर्। वस्तुत: ती त शीशाहरू हुन परन्तु स्वच्छ र सफा। अत: यी ठूला-ठूला
नक्षgहरू जुन देिखन्छन जस्तै, सूयर् र चन्vमा इत्यािद यी ितनै स्वच्छ शीशाहरू हुन
जसको उपासना भूलवश गिरयो। वस्तुत: ितनीहरूमािथ एउटा महानशिक्त कायर्रत छ
जो यी शीशाहरूका पदार्मा रही पानीझैं अित तीxगितमा चिलरहेछ। सृिष्टहरूलाई पुज्ने
मािनसहरूको दृिष्टको यो धोका हो त्यसैले ती शीशाहरूतफर् त्यस कायर्लाई सङ्केत
गिररहेछन जुन वस्तुत: ितनीहरूका पछािड रहेको शिक्तले गिररहेछ। िनम्नको पिवg
आयतको यही व्याख्या रहेको छ :َ
ْ ِّ ﴏ ٌح ُّﳑ َ َّﺮ ٌد
1َْ  َﻗ َﻮا ِر$
ْ َ ا ِّﻧ ٗﻪ
अथार्त् :- यो त एउटा यस्तो महल हो जुन शीशाहरूले जिडएको छ।अत:
1. The Holy Quran, an-Naml 27:45
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खुदा तआलाको (परमेश्वरको) सत्ता अत्यन्त 2काशमय हुदाहुदै पिन अत्यन्त
गुप्त रहेको छ त्यसकारण त्यसको पिहचानका िनिम्त केवल यो भौितक व्यवस्था
जुन हाGो दृिष्टका सामुन्ने छ पयार्प्त िथएन त्यसैले गदार् यस्तो व्यवस्थामािथ िनभर्र
रहनेहरूले यस सम्पूणर् र सुदृढ Pृंखलालाई जुन सैकडौं चमत्कारहरूमा आधािरत
रहेको छ अत्यन्त ध्यानपूणर् दृिष्टले हेदार्हेदैर् (खगोलिवद्या, िवज्ञानशा\ र दशर्नशा\मा
यित दक्षता 2ाप्त गरे मानौ ितनीहरू आकाश र पातालमिन पुगे) पिन सन्देह र
आशङ्काको अन्धकारबाट मुिक्त पाउन सकेनन्। ितनीहरूमध्ये अिधकतर िभन्न िभन्न
2कारका fािन्तहरूमा डुब्नपुगे। व्यथर्का शंकाहरूमा परेर कहॉंबाट कहॉंसम्म पुगे।
ितनीहरूलाई यिद ती सृिष्टकतार्को बारेमा धारणा आएको भएमा पिन यस महान र
उत्कृष्ट व्यवस्थालाई देखेर यस सुिनयोिजत व्यवस्थायुक्त महानतम सृिष्टjमको
कोही सृिष्टकतार् त अवश्य हुनुपछर् भन्ने माkै आयो। परन्तु यो धारणा अपूणर् र यो
ज्ञान न्यूनतम हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। िकनभने यस सृिष्टjमका िनिम्त एकजना mस्टा
हुनु आवश्यक छ भन्नु, "ती mष्टा वास्तवमै छन्" भन्ने यो दोmो वाक्य बराबर हुन
सक्दैन। अत: ितनीहरूको त्यो केवल धारणात्माक ज्ञान िथयो जसले हृदयलाई तृिप्त
र शािन्त 2दान गनर् सक्दैन। न त हृदयबाट सन्देहररूलाई पूणर्रूपमा मेटाउन सक्छ।
न यो यस्तो प्याला हो जसले त्यो पूणर्ज्ञानको प्यास मेटाउन सक्छ जुन मािनसको
2कृितमा लगाइएको छ। यस्तो अल्पज्ञान वस्तुत: अत्यन्त खतरायुक्त हुनेगछर् िकनभने
धेरै होहल्लापिछ पिन अन्तत: व्यथर् र पिरणामरिहत रहन्छ।
अत: जसरी खुदा तआलाले आफ्नो कायर्बाट स्वयमलाई 2कट गरेका छन
त्यसरी नै आफ्नो वाणीद्वारा आफ्नो उपिस्थित जबसम्म 2कट गदैर्नन तबसम्म केवल
कायर्को अवलोकन सन्तुिष्टदायक हुनसक्दैन। उदाहरणस्वरूप यिद हामीले यस्तो
एउटा बन्द कोठो जसलाई आश्चयर्पणू र् ढंगले िभkबाट चुकल
ु लगाइएको पाएमा उक्त
िjयाबाट पिहला त अवश्य कोई मािनस िभk होला जसले िभkबाट साङ्लो लगाएको
हो भन्ने हामी धारणा गनेर्छौं। िकनभने बािहरबाट िभkको साङ्लो लगाउनु असम्भव
छ। परन्तु जब एउटा लामो समयसम्म अिपतु वषौर्ंसम्म बारम्बार पुकादार् पिन त्यस
मािनसका तफर्बाट कुनै जवाफ नआएमा िभk कोही होला भन्ने हाGो िवचार बद्लन
पुग्नछे र िभk कोही छैन बरु कुनै िवशेष तरीकाले िभkको साङ्लो लगाइएको हो भन्ने
धारणा गनेर्छौं। यही अवस्था ती दाशर्िनकहरूको रहेको छ जसले केवल (खुदाको)
कायर् अवलोकन गरी आफ्नो ज्ञानलाई टुङग्याएका छन्। खुदा तआला एउटा मुदार्झैं
हो जसलाई िचहानबाट िनकाल्ने काम केवल मनुष्यको हो भनी ठान्नु एउटा ठूलो भूल
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हो। यिद खुदा तआला (परमेश्वर) त्यस्तै नै हुन जसलाई केवल मनुष्यको :यासले
पत्तो लगाएको हो भने यस्ता खुदाका बारेमा हा@ा सबै कामनाहरू व्यथर् रहेका छन्।
वस्तुत: खुदा (परमेश्वर) त ितनै हुन जो सदैव र अनािदकाल देिख ‘म उपिस्थत छु’
भनी मािनसहरूलाई आफुतफर् बोलाइरहेछन्। उनको पिहचान गनुमर् ा मािनसको उनीमािथ
उपकार हो र यिद दाशर्िनकहरू नरहेका भए मानौ उनी गुमका गुम नै रहने िथए भन्ने
धारणा राख्नु हा@ो ठूलो धृष्टता हो। यसै:कार खुदा कसरी बोल्न सक्छन र, के उनको
िज^ो छ ? भन्नु पिन एउटा टूलो धृष्टता नै हो। के उनले भौितक (शारीिरक) हात िबना
नै समस्त आकाशमण्डल र पृथ्वीको सृिष्ट गरेनन्। के उनी भौितक दृिष्ट िबना नै समस्त
संसारलाई देखदैनन्। के भौितक कानहरू िबना नै उनले हा@ा पुकारहरू सुन्दैनन र ?
अत: यसैगरी उनले वातार् गनुर् पिन आवश्यक िथएन र ? खुदाले वातार् गनेर् िhया अिघ
छैन अिपतु पिछ छुटयो
् भन्ने कुरा पिन कदािचत उिचत हुनसक्दैन। हामीले उनको वाणी
र वातार्लाप :ित कुनै समयसीमाकाे मोहर लगाउँदनै ौं। िनस्सन्देह उनी अिहले पिन खोज
गनेर्हरूलाई इल्हामी (ईशवाणीको) mोतद्वारा मालामाल गनर् त्यसरी नै तयार छन जसरी
पिहला िथए। यसैगरी अिहलेपिन उनका अनुoहरूका ढोकाहरू त्यसरी नै खुल्ला छन
जसरी पिहला िथए। आवश्यकताहरू पूरा भएकोले गदार् शरीअतहरू (धमर्िवधानहरू)
र िनयमावलीहरू भने टुिङ्गन पुग।े यसै:कार समस्त िरसालतहरू र नबुव्वतहरू
(अवतारवाद र पैगम्बरवाद) आफ्नो चरम िबन्दuमा पुगेर जुन हा@ा सरदार र स्वामी
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैिह व सल्लमको व्यिक्तत्व िथयो उत्कषर् स्थानमा पुग।े

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैिह व सल्लमको अरब देशमा
आिवभार्व (=कटन) हुनुमा िहकमत (रहस्य)
यस अिन्तम ज्योितको अरब देशमा :कट हुनु पिन िहकमत (युिक्त) रिहत
िथएन। अरबजाित ती इस्माईलका सन्तानहरू िथए जुन इzाईलबाट छुिट्टएर
परमेश्वरको िनयित अन्तगर्त फारानको जंगलमा पुèयाइएका िथए। फारान शब्दको अथर्
दuईजना भाग्नेहरू हो। अत: जसलाई स्वयं हज़रत इ^ाहीमले इzाईलका सन्तानबाट
अलग्ग गिरिदएका िथए ितनीहरूका िनिम्त तौरात (बाइबल)को धमर्िवधानमा कुनै
अंश बाकी िथएन। ितनीहरूले इस्हाकिसत अंश पाउने छैनन भनी लेिखएको छ।
अत: आफन्ताहरूले ितनीहरूलाई त्यािगिदए र अन्य कसैिसत ितनीहरूको
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सम्बन्ध र नाता िथएन। अन्य सबै देशहरूमा केही न केही उपासनाको चलन
र िनयमहरू 9चिलत िथए जसबाट कुनै समयमा ितनीहरूलाई नबीहरूको
(ईशद?तहरूको) िशक्षा 9ाप्त भएको िथयो भन्ने कुरो िसद्ध हुन्छ। परन्तु केवल
अरब देशमाJ यस्तो देश िथयो जुन यी िशक्षाहरूबाट विञ्चत र समस्त संसारभन्दा
पछािडएको िथयो। त्यसकारण समस्त देशहरूलाई पुन: परमेश्वरका अनुTहहरूबाट
अंश 9दान गनर् र 9चिलत िवकारहरू द?र गनर्का िनिम्त अन्तमा उहॉं (हज़रत मुहम्मद
सल्लम) को पालो आयो। अत: यस्तो सवार्ङ्गपूणर् पुस्तक (पिवJ कुरआन) पश्चात
जसले मानवीय सुधारका सबै कामहरू आफ्ना हातमा िलएको छ कुन पुस्तकको
बाटो हेनेर् त ? पिहलाका पुस्तकहरूझैं केवल एउटा जाित9ित माJ यसले ध्यान िदएन
अिपतु समस्त जाितहरूको सुधारको दाियत्व िलयो र मानवीय 9िशक्षणका समस्त
दजार्हरू वणर्न गèयो। पशुतुल्यहरूलाई मानवताका िशष्टाचारहरू िसकायो त्यसपिछ
मानवीय रूप िदएर सबै सदाचारहरूको पाठ पढायो।

पिव0 कुरआनको जगतमािथ उपकार
यो पिवJ कुरआन नै हो जसले 9ाकृितक (स्वाभािवक) अवस्थाहरू र उत्तम
आचरणहरूको बीचमा रहेको िभन्नतालाई स्पष्ट पारेर जगतमािथ उपकार गèयो। जब
9ाकृितक अवस्थाबाट िनकालेर सदाचाराको उच्च महलसम्म पुèयायो। परन्तु केवल
त्यसलाई पयार्प्त ठानेन अिपतु शेषरहेको जुन फट्को िथयो अथार्त् आध्याित्मक
अवस्थाहरूको दजार्सम्म पुग्नका िनिम्त पिवJ आध्यात्मज्ञानका ढोकाहरू खोिलिदयो।
न केवल खोल्यो अिपतु लाखों मािनसहरूलाई त्यहॉंसम्म पुèयाइ पिन िदयो। यस9कार
त्यो ितनै9कारको िशक्षा जसबारे मैले उल्लेख गिरसकेको छु अत्योत्तम ढंगले वणर्न
गèयो। अत: त्यो (पिवJ कुरआन) िकनभने धािमर्क 9िशक्षणका आवश्यकताहरूको
आधार रहेका ती सबै िशक्षाहरूले पूणर्रूपमा सवार्ङगीण सम्पन्न छ त्यसकारण त्यस
(पिवJ क़ुरआन)ले धािमर्क िशक्षाको िवस्तारलाई मैले नै सम्पन्न तुल्याएँ भनी दावी
गèयो। जस्तै पिवJ कुरआन को वणर्न छ :ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ ُ َْ َْ َ ْ ُ َ ْ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َْ
ْ ِ اﻟﯿﻮم اﮐﻤﻠﺖ ﻟﮑﻢ ِدﯾﻨﮑﻢ واﲤﻤﺖ ﻋﻠﯿﮑﻢ ِﻧﻌﻤ
ﺖ ﻟﮑ ُﻢ
ﱴ ور ِﺿﯿ
ْ
1اﻻ ْﺳ َﻼ َم ِد ْﯾ ًﻨﺎ۔
ِ
1. The Holy Quran, al-Ma’idah 5:4
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अथार्त् :- आज मैले ितमीहरूको धमर्लाई सवार्ङगीण सम्पन्न तुल्याएँ र आफनो
नेमत (अनुBह) ितमीहरूDित सम्पूणर् गिरिदएँ तथा ितमीहरूको धमर् इस्लाम ठहराएर
म Dसन्न भएँ। अथार्त् धमर्को सवोर्च्च दजार् त्यो कुरो हो जुन इस्लामको सारमा
पाइन्छ। वस्तुत: पूणर्तया खुदा तआलाDित समिपर्त भएर आफ्नो मुिक्त अन्य कुनै
उपायले होइन अिपतु आफ्नै अिस्तत्वको बिलदानबाट पाउने चाहना राखी त्यस
भावना र कामनालाई व्यवहािरक रूप िदनु यही नै त्यो चरम िबन्द[ हो जहॉं समस्त
चमत्कारहरू समाप्त हुन्छन्। अत: जुन खुदाको पिहचान दाशर्िनकहरूले गनर् सकेनन
ती सॉंचा खुदा (परमेश्वर) को ठेगाना पिवc कुरआनले बतायो। पिवc कुरआनले
खुदा तआलाको वास्तिवक ज्ञान Dदान गनर्का िनिम्त द[ईवटा उपायहरू राखेका छन।
.थम :- त्यो उपाय जसबाट मनुष्यको मानिसक शिक्त बौिद्धक तकर्हरूको
रचनामा सशक्त र Dखर हुनजान्छ। फलस्वरूप मनुष्य भूल iािन्तबाट बच्दछ।
िद्वतीय :- त्यो आध्याित्मक उपाय जसबारे हामी तेlो Dश्नको उत्तरमा
अगािढ चचार् गनेर्छौं।

अल्लाह तआलाको सत्ताबारे तकर्हरू
बौिद्धक रूपमा खुदा तआलाको सत्ताबारे पिवc कुरआनले कस्ता कस्ता उत्कृष्ट
र अतुलनीय तकर्हरू Dस्तुत गरेको छ भन्ने कुरो अब हेनुर्होस। जस्तै एक ठाउँमा वणर्न
गछर् :َّ ُ ٰ ْ َ ْ َّ َ ُ ّ َ
1oﰻ َﺷ ْئي َﺧ ْﻠ َﻘ ٗﻪ ﺛُ َّﻢ َﮬ ٰﺪی
.رﺑﻨﺎ اﻟ ِﺬی اﻋ
ٍ
अथार्त् खुदा त ितनै हुन जसले Dत्येक वस्तुलाई त्यसकाे यथायोग्य रचना गरे
त्यसपिछ त्यसलाई आफ्ना आवश्यकीय उन्नितहरू Dािप्तको मागर् Dदशर्न गरे। अब
यिद यस आयतको भावाथर्लाई दृिष्टमा राखी मनुष्यदेिख िलएर समस्त सामुिvक र
धरतीमािथ रहका Dाणीहरू र पक्षीहरूको बनावटDित ध्यान िदनाले Dत्येक वस्तुको
बनावट त्यस अनुरूप नै रहेको खुदाको अनुपम मिहमाको स्मरण हुन्छ। यो िवषयवस्तु
अत्यन्त िवस्तृत छ त्यसकारण अध्ययन गनेहरूले स्वयं ध्यानिदऊन्।
पिवc कुरआनले खुदा तआला नै समस्त कारणहरूका आिदकारण हुन भनी
खुदा तआलाको सत्ताबारे दोlो तकर् राखेको छ। जस्तै पिवc कुरआनमा विणर्त
1. The Holy Quran, Ta Ha 20:51

Ver. 20131028/03

61 इस्लामी िसद्धान्तहरूको दशर्न (Philosophy)

छ :َ َو َا َّن ا ِٰﱄ َر ّﺑ
ٰ َ ﮏ ْاﻟ ُﻤ ْﻨ
1oﳤﻲ
ِ
अथार्त समस्त ि*याहरू र कारणहरूको *म ित3ा पालनकतार्मा पुगेर टुंिगन्छ।
उक्त तकर्को व्याख्यास्वरूप गहन दृिष्टले हेदार् यो समस्त सृिष्टजगत कारणहरू र
ि*याहरूको *मले गॉंिसएको छ भन्ने कुरो ज्ञात हुन्छ। यसै कारणले संसारमा िभन्निभन्न िवषयका ज्ञानहरू उत्पन्न हुनगएका हुन् िकनभने सृिष्टको कुनै अंश व्यवस्थाबाट
अलग्ग छैन। कोही कसैका िनिम्त मूलको रूपमा रहेको छ भने कोही चािहँ शाखाको
रूपमा। कारण (कतार्) या त स्वयं आफ्नो अिस्तत्वमािथ cस्थािपत हुनसक्छ अथवा
त्यसको अिस्तत्व कुनै अकोर् कारणमािथ आधािरत हुनसक्छ। त्यसैगरी त्यो दोgो
कारण कुनै अकोर्मािथ र यो *म चल्दैजान्छ। यस सीिमत संसारमा ि*या र कारणको
*म कहीं पुगेर टुंिगदैन िनरन्तर चिलरहने छ भन्नु अनुिचत हो। त्यसैले यो *म कुनै
अिन्तम कारणमा पुगेर टुंिगन जान्छ भन्ने कुरो अवश्य मान्नैपछर्। अत: जसमािथ यो
َ َو َا َّن ا ِٰﱄ َر ّﺑ
समस्त *मको
अन्त
हुन्छ
ितनी
नै
खु
द
ा
(परमे
श्
वर)
हुन्
।
उक्त
आयत
ﮏ
ِ
ٰ َ  ْاﻟ ُﻤ ْﻨले आफ्ना सीिमत शब्दहरूमा कसरी उपरोक्त तकर्लाई वणर्न गिररहेछ
2ﳤﻲ
ध्यानपूवर्क हेर। समस्त सृिष्ट*म अन्तत: ित3ा पालनकतार्सम्म पुगेर टुिङ्गन्छ, वस्तुत:
यही नै यसको अथर् हो।
एउटा अकोर् तकर् आफ्नो सत्ताबारे िदएका छन जुन यसcकार विणर्त छ :ٌّ ُ َ
َّ ُ َ ُ ْ َّ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ٓ َ َ ْ َ ْۢ َ ُ ْ َّ َ
َ
ْﰻ ِﰲ
 و۰ۭ  ﻟﻬﺎ ان ﺗﺪ ِرک اﻟﻘﻤﺮ وﻻ اﻟﯿﻞ ﺳﺎ ِﺑﻖ اﻟﳯﺎ ِرAِ ﻻ اﻟﺸﻤﺲ ﯾﻨﺒ
3َﻓﻠَ ٍﮏ ﻳَّ ْﺴ َﺒ ُﺤ ْﻮ َن
अथार्त् सूयर्ले चन्qमालाई पकडन सक्दैन न त चन्qमाको द्योतक रहेको रातले
सूयर्को द्योतक रहेको िदनमािथ अिधकार जमाउन सक्छ। अथार्त् ितनीहरूमध्ये
कोही पिन आफ्नो िनिश्चत कक्षाबाट बािहर जॉंदैन। यिद ियनीहरूका पछािड कोही
िनयन्vक नरहेमा त यो समस्त व्यवस्था*म नष्ट wष्ट हुनजान्छ। खगोल शाxको
अध्ययन गनेर्हरूका िनिम्त यो तकर् अत्यन्त लाभदायक छ िकनभने आकाशमा रहेका
ती वृहत नक्षvहरूका अनिगन्ती गोलाहरू छन जसको अिलकित खराबीले गदार्
समस्त जगत नष्ट हुनसक्छ। यो कस्तो अलौिकक परमशिक्त रहेको छ जसका कारण
1. The Holy Quran, an-Najm 53:43
2. The Holy Quran, an-Najm 53:43
3. The Holy Quran, Ya Sin 36:41
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ितनीहरू न त परस्पर ठोिकन्छन न रत्तीभर ितनीहरूले गित पिरवतर्न गछर्न। न त
यिद लामो अविधसम्म खटाइएकाले िखइएका छन न ितनीहरूका कलपुजार्हरूमा कुनै
पिरवतर्न आएको छ। यिद ियनीहरूमािथ कोही संरक्षक छैन भने कसरी यित ठूलो
कारखाना अनन्त कालदेिख आफैंआफ चिलरहेछ ? ियनै गूढज्ञानहरूतफर् संकेत गरी
खुदा तआला अकोर् स्थानमा वणर्न गछर्न् :َ ٌّ َ
َ
َ ْ َ ٰ ٰ َّ
1اﻻ ْر ِض
ﮏ ﻓﺎ ِﻃ ِﺮاﻟﺴﻤﻮ ِت و
ا ِﰲ ﷲ ِ ﺷ
अथार्त् के खुदा (परमेश्वर)को सत्ताWित शंका हुनसक्छ र जसले यस्तो
आकाशमण्डाल र यस्तो पृथ्वीको सृजन गरे ?
पुन: उनले आफ्नो सत्ताबारे एउटा गिहरो तकर् वणर्न गरेका छन :َ َ ْ َ َ ْ َ ُّ ُ
ْ ْ َ ٰ َ ْ ُ َ ّ َ ُ ْ َ ٰ ْ َ َّ
َ
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अथार्त् :- Wत्येक वस्तु नाशवान रहेको छ तर सदासवर्दा रिहरहने भने ती खुदा
(परमेश्वर) हुन जो परमWतापी र मिहमामय छन्। अब ध्यान देऊ, यिद मािनिलउँ
पृथ्वी टुgा हुनपुगोस र आकाशमण्डलका नक्षhहरू पिन खण्ड-िवखण्ड हुनपुगुन
साथै ितनीहरूमािथ ितनीहरूको नाम र िनशान मेटाउने भयानक आँधी चलोस परन्तु
यो सबै िवनाशपिछ पिन एउटा वस्तु भने शेष रहनु पछर् जसमािथ िवनाश आउन
सक्दैन र त्यसले अदलीबदली र पिरवतर्नलाई स्वीकादैर्न तथा आफ्नो पिहलो
अवस्थामा नै कायम रहन्छ भन्ने कुरो िववेकले मान्छ र स्वीकाछर् अझ यथाथर्
समझदारीले त यसलाई आवश्यक ठान्छ। अत: ती उनै खुदा (परमेश्वर) हुन जसले
समस्त नाशवान आकारहरूलाई Wकट गरे परन्तु स्वयं भने िवनाशको हस्तक्षेपबाट
सुरिक्षत रहे।
उनले आफ्नो सत्ताबारे पिवh कुरआनमा एउटा अकोर् तकर् Wस्तुत गरेका छन :ُ َ ْ ُ َّ ُ ْ ََ
3ﺎﻟ ْﻮا َﺑ ٰﲇ
 ِﺑﮑﻢ ﻗJِ اﻟﺴﺖ
अथार्त् मैले आत्माहरूलाई के म ितमीहरूको िवधाता हैन र भनी सोधें
ितनीहरूले भने, अवश्य हौ। उक्त आयतमा खुदा तआला Wश्नोत्तरको रूपमा
आत्माहरूको त्यस िवशेषतालाई वणर्न गिररहेछन जुन ितनीहरूको Wकृितमा
उनले रचेका छन्। वस्तुत: त्यो के हो भने स्वाभािवक रूपमा कुनै पिन आत्माले
1. The Holy Quran, Ibrahim 14:11
2. The Holy Quran, ar-Rahman 55:27-28
3. The Holy Quran, al-A‘raf 7:173
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खुदा तआला (परमेश्वर) को अस्वीकार गनर् सक्दैन। अस्वीकारीहरू त केवल
आफ्नो सोच अनुसार तकर् नपाउनाले अस्वीकार गछर्न। परन्तु अस्वीकार गरेतापिन
@त्येक सृिष्टका िनिम्त अवश्य एउटा Hष्टा हुनुपछर् भन्ने कुरोलाई ितनीहरूले मान्छन्।
उदाहरणस्वरूप यिद शरीरमा कुनै रोग @कट भएमा यो रोग @कट हुनुको कुनै कारणै
छैन भन्ने मूखर् संसारमा कोही हुनसक्दैन। यिद संसारको यो घटनाUम िUया र
@ितिUया अथवा कमर् र कारणले जोिडएको नभएमा फलानो िमतीमा आँधी आउँनेछ
अथवा चन्\ वा सूयर्]हण लाग्नेछ अथवा अमूक समयमा रोगीको मृत्यु हुनेछ अथवा
फलानो समयसम्ममा त्यो राेगिसत अमूक रोग थािपनेछ भनी समय भन्दा पिहला
सूिचत गनेर् यी कायर्हरू नै असम्भव हुने िथए। अत: यस्तो अन्वेषकले यद्यिप
खुदाको सत्तालाई स्वीकार नगरे तापिन एक@कारले त त्यसले उ पिन हामीझै िUया
र @ितिUयाको कारण खोिजरहेछ भन्ने कुरोलाई त स्वीकायोर्। अत: यो पिन एक
@कारको स्वीकार नै हो तर पूणर् स्वीकार भने होइन। अकोर् कुरो के भने यिद कुनै
उपायले अल्लाहको सत्ताको अस्वीकारी एउटा व्यिक्तलाई यितसम्म बेहोश पािरयोस
जसबाट उसले यस भौितक जीवनका घटनाहरू र सम्झनाहरूलाई िबसीर् परमशिक्त
(अल्लाह)को अधीनमा पुगोस, त्यस अवस्थामा भने त्यसले अवश्य खुदाको सत्तालाई
स्वीकानेर्छ अस्वीकार गनेर्छैन। यसबारे ठूला ठूला िवशेषज्ञहरूको अनुभव साक्ष्य छ।
यस्तै अवस्थातफर् उक्त आयतमा सङ्केत गिरएको छ। आयतको भावाथर् के हो भने
अल्लाहको (परमेश्वरको) सत्ताको अस्वीकार केवल भौितक जीवनसम्म माr सीिमत
रहेको छ अन्यथा मानवीय @कृित भने (अल्लाहको सत्ताको) स्वीकारले पिरपूणर् छ।

अल्लाह तआलाका िवशेषताहरू
यी अल्लाह तआलाको सत्ताबारे दृष्टान्तस्वरूप हामीले लेखेका तकर्हरू हुन्।
यसपश्चात जुन खुदातफर् पिवr कुरआनले हामीलाई अाह्वान गरेको छ उनका
िवशेषताहरू यस@कार विणर्त छन् :َّ ُ ٰ ْ َّ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ ْ ُ ٰ َ ُ َّ َ ٰ ٓ َ ْ َّ ُ َ ُ
1oاﻟﺮ ِﺣ ْﯿ ُﻢ
ﺐ واﻟﺸﻬﺎد ِۃ ﮬﻮ اﻟﺮﲪﻦ
ِ ﮬﻮﷲ اﻟ ِﺬی ﻻ اِﻟﻪ اِﻻ ﮬﻮ ﻋ ِﻠﻢ اﻟﻐﯿ
ُ ُ ْ ُ َ َْ 2 ْ ّ
ْ
ْ ُ ٔ ْ ُ ْ ُ ٰ َّ
ٰ
َ
ِ ﮏ اﻟﻘ ّﺪ ْو ُس اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻤﻮ
 اﻟﻤ ِﻠo L
Aُ ْ  اﻟ ُﻤ َﻬ ْﯿ ِﻤ ُﻦ اﻟ َﻌ ِﺰE
ِ  ِم اﻟ ِﺪNْ ﻣ ِﻠ ِﮏ
1. The Holy Quran, al-Hashr 59:23
2. The Holy Quran, al-Fatihah 1:4
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अथार्त् खुदा उनी नै हुन जो एक र अिद्वतीय छन। कोही उनको साझेदार छैन।
उनीबाहेक कोही पिन उपासना र आज्ञापालन योग्य छैन। भन्नुको तात्पयर् के हो भने
यिद उनी साझेदाररिहत र अिद्वतीय नरहेका भए सम्भवत: उनको शिक्तमािथ शHुको
शिक्तले Iभाव पानेर् िथयो फलत: खुदाको Iभुत्व खतरामा पनेर् िथयो। उनी बाहेक
कोही उपासनायोग्य छैन भन्नुको तात्पयर् चािहं के हो भने उनी यस्ता सवर्गुणसम्पन्न
खुदा हुन जसका िवशेषताहरू र गुणहरू तथा मिहमाहरू यस्ता उत्कृष्ट र महान रहेका
छन यिद यस्ता सवर्गुणसम्पन्न िवशेषताहरूको आधारमा कुनै मौजूद सत्ताहरूमध्ये
एउटा खुदाको िनवार्चन गनर् चाहेमा अथवा मनमा उत्तमभन्दा उत्तम र महानभन्दा
महान खुदाका िवशेषताहरूको कल्पना गरेमा जो सबैभन्दा महान अथार्त जसभन्दा
कोही महान हुनैसक्दैन ती ितनै खुदा हुन जसको उपासनामा िनकृष्टलाई साझेदार
बनाउनु अन्याय हो। पुन: अदृश्यका (परोक्षका) ज्ञाता भिनएको छ, अथार्त् उनी
आफ्नो सत्ताका स्वयं ज्ञाता हुन, उनको सत्ताबारे कसैले पिन पूणर्रूपमा जान्न अथवा
पार पाउन सक्दैन। हामी सूयर् र चन्gमा तथा Iत्येक Iाणीको सवार्ङ्ग रूप देख्न
सक्छौं परन्तु खुदाको सवार्ङ्ग रूप देख्न कदािप सक्दैनौं। यसैगरी उनी Iत्यक्षका
ज्ञाता हुन भिनएको छ, अथार्त् कुनै वस्तु उनको दृिष्टबाट िछप्न सक्दैन। खुदा
कहलाएर पिन सृिष्टहरूको ज्ञानबाट विञ्चत रहनु उनका िनिम्त अनुिचत हो। यस
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

The Holy Quran, al-Hashr 59:24
The Holy Quran, al-Hashr 59:25
The Holy Quran, al-Baqarah 2:21
The Holy Quran, al-Fatihah 1:2-4
The Holy Quran, al-Baqarah 2:187
The Holy Quran, al-Baqarah 2:256
The Holy Quran, al-Ikhlas 112:2-5
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जगतका कण कणमािथ उनको दृिष्ट रहेको छ। परन्तु मािनसका लािग यो असम्भव
छ। किहले यस सृिष्ट व्यवस्थालाई तोड़ने हो र >लय ल्याउने हो भन्ने कुरो उनैले
जन्दछन उनीबाहेक कसैले त्यसो किहले हुने हो भन्ने जान्दैन। अत: खुदा उनै हुन
जसले यी समस्त समयहरूको जानकारी राख्छन्। फेिर उनी रह्मान हुन भिनएको
छ, अथार्त् उनी >ाणीहरूको अिस्तत्व र ितनीहरूको कमर्भन्दा पिहला नै कुनै
स्वाथर् र कुनै कमर्फल िबना ितनीहरूका िनिम्त केवल आफ्नो करुणाद्वारा राहतका
सामानहरू उपलब्ध गछर्न, जस्तै उनले सूयर् र धरती तथा अन्य सबै वस्तुहरू हाYो
अिस्तत्व र हाYा कमर्हरूको अिस्तत्वभन्दा पिहला नै हाYािनिम्त सृिष्ट गरे। उक्त
दानको नाम खुदाको पुस्तकमा ‘रहमािनयत’ (अनु\ह) रहेको छ र यसै कामका
कारण खुदा तआलालाई रहमान (कृपालु) भिनएको हो। पुन: उनलाई ‘रहीम’
(दयालु) भिनएको छ। अथार्त् खुदा उनै हुन जसले पुण्यकमर्को अत्युत्तम >ितफल
>दान गछर्न र कसैको पिरaमलाई खेर फाल्दैनन्। यही िवशेषताका कारण उनलाई
‘रहीम’ (परम दयालु) भिनएको हो। यो िवशेषता ‘रहिमयत’ (करूणा) को नामले
>िसद्ध छ। यसैगरी ‘मािलके योिमद्दीन’ (>ितफलिदवसका स्वामी) भिनएको छ।
अथार्त् खुदा उनै हुन जसले >त्येकको >ितफल आफ्ना हातमा राखेका छन। उनको
कोही यस्तो कमर्चारी छैन जसलाई उनले धरती र आकाशमण्डलको शासन सुिम्पएर
स्वयं भने अलग्ग भई, केही नगरी बसुन र त्यही कमर्चारीले पुरस्कार तथा दण्ड
िदयोस अथवा भिवष्यमा पिन त्यही िदनेवाला होस्। उनी ‘अल्मिलकुल कुद्दkस’
हुन्, अथार्त् यस्ता सYाट हुन जसमा कुनै दोष र खोट छैन। मानवीय शासनतन्m
दोषमुक्त हुदैन भन्ने कुरो स्पष्ट छ। उदाहरणत: यिद सबै >जाहरूले देश त्यागेर कुनै
अकोर् देशतफर् लागेमा राज्य नै कायम रहनसक्दैन। यसैगरी यिद समस्त >जाहरू
अिनकालमा परेमा राजस्व कहॉंबाट आउला र यिद राज्य का >जाहरूले राजािसत
ितमीमा हामीभन्दा ठूलो के गुण छ भनी तकर् गरेमा उसले आफ्नु कुनचॉंिह योग्यता
>मािणत गलार्। अत: खुदा तआलाको राजत्व यस्तो हुदैन। उनले त एक क्षणमा
नै समस्त राज्यलाई नाश गरी अरू >ाणीहरू सृजना गनर्सक्छन्। यिद उनी यस्ता
vष्टा र सवर्शिक्तमान नरहेका भए अत्याचार िबना उनको शासन चल्ने नै िथएन
िकनभने संसारलाई एकपटक क्षमा र मुिक्त िदएर उनले अकोर् संसार पुन: कहॉंवाट
ल्याउने िथए ? के अत्याचारपूवर्क आफुले िदएको माफी र मुिक्तलाई िफतार् िलएर
ती मुिक्त>ाप्त मािनसहरूलाई नै संसारामा ल्याउन पुन: पकडने िथए ? यस>कार त
उनको खुदाई (ईश्वरत्व) मा आक्षेप आउने िथयो र उनी संसारका ती सYाटहरूझैं
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एकजना दोषपूणर् स(ाट हुनपुग्ने िथए जसले मािनसहरूका िनिम्त कानून बनाउने गछर्न,
;त्येक कुरोमा @ोध ;कट गछर्न र आफ्नो स्वाथर्िसिद्धका अवसरमा जब अत्याचार
बाहेक कुनै बाटो पाउँदैनन तब अत्याचारलाई आमाको दLधझैं जन्मिसद्ध अिधकार
ठान्छन्। उदाहरणको रूपमा शाही कानून अनुसार एउटा जहाजलाई बचाउनका लािग
एउटा नौकाका सवारीहरूलाई डुबाएर मानुर् उिचत मािनन्छ। परन्तु खुदाले भने यस्तो
िववशताको सामना गनुर् नपनेर् हो। अत: खुदा यिद पूणर्त: सवर्शिक्तमान र नािस्तबाट
सृजना गनेर्वाला नभएका रहेमा या त उनी असहाय राजाहरूझैं परम शिक्तको ठाउँमा
अत्याचारको आड िलनेिथए या न्यायी बनी खुदाई (ईश्वरत्व) लाई नै त्यागने िथए।
परन्तु खुदाको जहाज भने समस्त शिक्तसम्पन्नतका साथ सॉंचो न्यायको मागर्मा
चिलरहेछ। पुन: उनी ‘अस्सलाम’ हुन भिनएको छ, अथार्त् खुदा समस्त दोषहरू,
सङ्कटहरू र क्लेशहरूबाट मुक्त छन अिपतु उनी शािन्त ;दानकारी हुन्। यसको अथर्
पिन स्पष्ट छ िकनभने यिद उनी स्वयं सङ्कटhस्त हुन्थे र मािनसहरूका हातबाट
मािरन्थे र आफ्नो उद्देश्यमा असफल रहन्थे भने त्यस दkगर्ितलाई देखेर यस्ता खुदाले
अवश्य हामीलाई सङ्कटबाट बचाउने छन भनी मािनसहरूको हृदय कसरी ढुक्क हुन
सकथ्यो र ? यसैकारण अल्लाह तआला झूटा उपास्यहरूका बारेमा वणर्न गछर्न् :ْ َّ ْ َ ِ
ُ ْ ِ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َّ َّ
ْاﺟ َﺘ َﻤ ُﻌ ْﻮا َﻟ ٗﻪ َواِن
ْ
ْ ﳜﻠُ ُﻘ ْﻮا ُذ َاب ًاب َّو َﻟﻮ
 دو ِن ﷲ ﻟﻦ4  ﺗﺪﻋﻮن8اِن اﻟ ِﺬ
ِ
ُ ْ َ ْ َ ُ َّ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َّ ً ْ َ ُ َ ُ ّ ُ ُ ْ ُ ْ َّ
ْ
ُ
o ﻳﺴﻠﳢﻢ اﻟﺬابب ﺷﻴﺌﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻨ ِﻘﺬوە ِﻣﻨﻪ ﺿﻌﻒ اﻟﻄﺎﻟِﺐ واﻟﻤﻄﻠﻮب
َ ﷲ َﺣ َّﻖ َﻗ ْﺪر ٖە ا َِّن
َ َﻣﺎ َﻗ َﺪ ُروا
1oMٌ ْ ﷲ َﻟ َﻘﻮ ٌّی َﻋﺰ
ِ
ِ ِ
अथार्त् जसलाई ितमीहरूले खुदा (परमेश्वर) बनाएका छौ। ितनीहरू कस्ता
छन भने यिद ितनीहरू सबै िमलेर एक अकार्को मदद गदैर् एउटा झींगो उत्पन्न गनर्
चाहेमा कदािप उत्पन्न गनर् सकदैनन् अिपतु यिद झींगाले उनीहरूको कुनै वस्तु िलएर
उड्यो भने त्यसबाट त्यो वस्तु खोसेर ल्याउने ितनीहरूमा शिक्त छैन। ियनीहरूका
उपासकहरू िववेकहीन र ियनीहरू शिक्तहीन रहेका छन्। के खुदा यस्तै हुन्छन।
खुदा त ती हुन जो सबै शिक्तमानहरूभन्दा अिधक शिक्तमान र सवर्िवजयी रहेका
छन्। न कसैले उनलाई समात्न सक्छ न त मानर् सक्छ। जुन मािनसहरू यस्ता भूल
wािन्तहरूमा पछर्न ितनीहरू खुदाको मिहमा जान्दैनन न त खुदा कस्ता हुनुपछर् भन्ने
कुरो जान्दछन्। पुन: खुदा शािन्त ;दानकारी हुन र आफ्ना मिहमाहरू र आफ्नो
1. The Holy Quran, al-Hajj 22:74-75
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अिद्वतीयताबारे स्वयं तकर्हरू ,स्तुत गछर्न भिनएको छ। सॉंचा खुदाको उपासक कुनै
पिन सभा र समागममा लAज्जत र अपमािनत हुनसक्दैन भन्ने कुरातफर् यहॉं सङ्केत
पाइन्छ। सॉंचा खुदाको उपासकले कुनै सभा समागममा अपमािनत हुनुपदैर्न तथा न
त खुदाका सामुन्ने नै अपमािनत हुनु पनेर्छ भन्ने कुरोतफर् यहॉं सङ्केत पाइन्छ िकनभने
त्यसको हातमा अकाट्य तकर्हरू हुन्छन्। परन्तु बनावटी खुदाको उपासक ठूलो
सङकटवस्थामा हुन्छ। उसले तकहरू ,स्तुत गनुर्काे सट्टा ,त्येक िनरथर्क कुरोलाई
हॉंसो नहोस भनी गुप्त राख्छ र ,मािणत दोष र Zुिटहरूलाई समेत लुकाउने ,यास
गछर्।
यसैगरी उनी ‘‘अल् मुहैिमन्, अल् अज़ीज़, अल् जब्बार, अल्
मुतकिब्बर’’ हुन्। अथार्त् उनीसबैका संरक्षक र सबैमािथ सवर्िवजयी तथा
िबि]एका कामहरूलाई सपानेर्वाला हुन र उनको सत्ता पूणर् आत्मिनभर्र रहेको
छ। पुन: ‘‘हुवाल्लाहुल् खािलकुल् बािरओल् मुसव्वेरु लहुल् अस्माओल्
हुस्ना’’ भिनएको छ, अथार्त् उनी यस्ता खुदा हुन जसले शरीरहरूको पिन सृजना
गनेर्गछर्न र आत्माहरूको पिन। र उनी गभर्मा आकार तयार गछर्न्। समस्त ती उत्तम
नामहरू जुन कल्पना गनर् सिकन्छ सबै उनैका नामहरू हुन्। पुन: ‘‘युसब्बेहु लहु
मा फी स्समावाते वल् अज़ेर् व हुवल् अज़ीज़ुल् हकीम’’ भिनएको छ, अथार्त्
आकाशमण्डलका िनवासीहरू र पृथ्वीका िनवासीहरू पिन उनको नामलाई पिवZताका
साथ स्मरण गनेर्गछर्न्। उक्त आयतमा आकाशमण्डालका नक्षZहरूमा पिन आबादी
रहेको छ र ितनीहरू पिन खुदाको मागर्दशर्नको पालना गछर्न भन्ने कुरातफर् संकेत
गिरएको छ। यसपश्चात ‘‘अला कुल्ले शय्यीन् कदीर’’ भिनएको छ, अथार्त् खुदा
सवर्शिक्तमान रहेका छन्।
यो कुरो उपासकहरूका िनिम्त सन्तुिष्ट,द रहेको छ िकनभने यिद खुदा असमथर्
रहेमा र सवर्शिक्तमान वा पूणर्सामथर्वान नरहेमा त्यस्ता खुदाबाट के आशा राख्ने
? यसैगरी उनी ‘‘रिब्बल् आलमीन्, अरर्मानेरर्हीम मािलके योमेद्दीन, उजीबु
दा’वतद्दाये इजा दआन’’ हुन भिनएको छ, अथार्त् उनी नै समस्त nह्माण्डहरूका
पालनकतार्, परम कृपालु, परमदयालु तथा ,ितफलिदवसका स्वयं मािलक रहेका
छन्। उनले उक्त अिख्तयार कसैलाई सुिम्पएका छैनन्। ,त्येक पुकारनेवालाको
पुकारलाई उनी सुन्छन र उत्तर िदन्छन अथार्त् दqआ (,ाथर्ना) स्वीकार गछर्न्।
यसपश्चात् अल् हय्युल कय्युम हुन भिनएको छ, अथार्त उनी सदासवर्दा कायम
रहने र समस्त ज्यानहरूका ,ाण, सबैको अिस्तत्वका आधार रहेका छन्। यसको
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तात्पयर् के हो भने यिद उनी सदारिहत नरहेका भए उनको जीवनका सम्बन्धमा पिन
कहीं हामी भन्दा पिहला नै मनेर् त होइनन भन्ने आशङ्का रिहरहने िथयो। न उनी कसैका
पुC हुन न कोही उनको पुC रहेको छ। कोही उनी बराबर हुनसक्दैन र उनको स्वजाित
पिन कोही छैन।
खुदा तआलाको तौहीद (अिद्वतीयता) लाई पूणर्रूपले स्वीकानुर् र त्यसमा
घटबढ् नगनुर् यो त्यो न्याय हो जुन मािनसले आफ्ना Xकृत मािलकको पक्षमा
गछर् भन्ने कुरो स्मरण रहोस्। यो समस्त चािरिCक िशक्षाको त्यो अंश हो जुन
पिवC कुरआनको िशक्षाबाट Xस्तुत गिरएको हो। यसमा के िसद्धान्त स्पष्ट छ भने,
समस्त आचरणहरूलाई खुदा तआलाले उचनीच हुनबाट बचाएका छन अथार्त्
Xत्येक आचरणलाई त्यस आधारमा आचरणको नाम िदएका छन जब त्यो आफ्नो
वास्तिवक र आवश्यक मयार्दाभन्दा तलमािथ भएको हुदैन। वास्तिवक पुण्य त त्यही
वस्तु हो जुन दcईवटा सीमाहरूका बीचमा अथार्त उचनीचको बीचमा हुन्छ भन्नो
कुरो स्पष्ट छ। Xत्येक त्यो स्वभाव जसले मध्यममागर्तफर् तान्छ र मध्यममागर्मा
कायम गछर् त्यसैले सदाचारको सृजना गछर्। िस्थित र अवसरको ज्ञान हुनु एउटा
मध्यमागर् हो। उदाहरणस्वरूप यिद कृषकले आफ्नो बीउ समयभन्दा पिहला अथवा
समयभन्दा पिछ रोप्छ भने दcवै अवस्थामा त्यसले मध्यममागर् त्यग्छ। पुण्य, सत्य
र ज्ञान सबै मध्यममागर्मा छ र मध्यममागर् अवसरको पिहचानमा। अथवा सत्य त्यो
वस्तु हो जुन सदा दcईवटा परस्पर िवपरीत असत्यहरूको बीचमा हुनेगछर् भन्ने कुरो
बुझ। ठीक अवसरको Xयोगले मािनसलाई िनरन्तर मध्यममागर्मा राख्छ भन्ने कुरामा
केही सन्देह छैन। यसैXकार खुदाका िवशेषताहरू वणर्न गदार् ती िवशेषताहरूको
नकारात्मक पक्षतफर् नुझुकनु र खुदालाई शारीिरक वस्तुहरू समान नठान्नु, यही नै
खुदाको पिहचानको सन्दभर्मा मध्यममागर्को पिहचान हो। पिवC कुरआनले खुदाका
िवशेषताहरूका सन्दभर्मा यही िनयम अपनाएको छ। अत: खुदाले देख्छन, सुन्छन,
जान्दछन, बोल्छन, वातार्गछर्न भनी वणर्न पिन गछर् र साथै उनी Xाणीहरू अनुरूप
नरहेका Xमािणत गनर्का िनिम्त यसो पिन भन्छ,
َ َْ
ْ َ ََ
ْ َ َٖﻟ ْﻴ َﺲ َﮐ ِﻤ ْﺜ ِﻠﻪ
2اﻻ ْﻣ َﺜﺎل
ِ ﴬ ُ ْ'ا ِهلل
ِ  ﻓﻼ ﺗ1ﳽ ٌء
अथार्त् खुदाको सत्ता र िवशेषताहरूमा कोही पिन उनको साझेदार हुनसक्दैन।
1. The Holy Quran, ash-Shura 42:12
2. The Holy Quran, an-Nahl 16:75

Ver. 20131028/03

69 इस्लामी िसद्धान्तहरूको दशर्न (Philosophy)

उनको बारेमा सृिष्टहरूको उदाहरण िदने नगर। अत: खुदाको सत्तालाई उपमा र
अनुपमका बीचमा स्थािपत गनुर् यही नै मध्यममागर् हो। त्यसकारण इस्लामको समस्त
िशक्षा मध्यममागर्को िशक्षा हो। सूर: फाितहामा
पिनَ मध्यममागर्
को आदेْ श िदएको छ।
َ
ۗ
َ
ّ
ّ
َ
ْ  َﻏअथार्त
ْ
َ
ْ
َ ﲑ اﻟ َﻤ ْﻐ ُﻀ ْﻮب ﻋﻠ ْﳱﻢ وﻻاﻟﻀﺎ ِﻟ
अत: खुदा तआला वणर्न गछर्न् 1ﲔ
ِ
ِ
ِ
न ितनीहरूझैं जसNित ितOो Nकोप परेको छ र न त ितनीहरूझैं जो पथPष्ट भएका
छन्। कोपभािजत भएकाहरू भन्नाले ती मािनसहरू हुन जसले खुदा तआलाको
िवरोधमा Uोधशिक्त Nयोग गरी िहंसाको मागर्मा िहड्छन्। यसैगरी पथPष्टहरू
भन्नाले ती मािनसहरू हुन जसले पाशिवक मागर् अपनाएका छन्। तथा मध्यममागर्
त्यो हो जसलाई ‘अन्अम्ता अलैिहम’ अथार्त् जसमािथ ितOो अनुYह भएको
छ - भन्ने शब्दद्वारा सम्बोधन गिरएको छ। अत: उक्त वरदानNाप्त समूहका िनिम्त
पिव_ कुरआनमा मध्यममागर् अपनाउने आदेश भएको छ। तौरातमा खुदा तआलाले
Nितशोधमूलक कुराहरूमािथ जोड िदएका िथए र इन्जीलमा माफी र क्षमादानमूलक
कुराहरूमािथ जोड िदएका िथए। परन्तु यस सम्Nदाय (मुसलमान) लाई भने
अवसरको पिहचान र मध्यममागर्को िशक्षा Nाप्त भएको छ। अत: अल्लाह तआलाको
भनाइ यसNकार छ َ َو َﮐ ٰﺬﻟ
2ِﮏ َﺟ َﻌ ْﻠ ٰﻨ ُﮑ ْﻢ ُا َّﻣ ًﺔ َّو َﺳ ًﻄﺎ
अथार्त् हामीले ितमीहरूलाई मध्यममागर्का अनुगामी बनाएका छौं र मध्यवतीर्
िशक्षा Nदान गरेका छौं। अत: ितनीहरू नै धन्य रहेका छन जसले मध्यममागर्
अपनाउँछन। मध्यममागर् नै सवोर्त्तम मागर् हो।

आध्याित्मक अवस्था (दजार्)हरू
तेkो भाग अथार्त आध्याित्मक अवस्थाहरू के हुन् ? पिव_ कुरआनको
मागर्दशर्नानुसार आध्याित्मक अवस्थाहरू (दजार्हरू) को मूल र kोत ‘नफ्से
मुत्मियन्ना’ अथार्त् सत्त्वगुण हो जसले मािनसलाई सदाचािरताको दजार्बाट
खुदाNािप्तको दजार्सम्म पुèयाउँछ भन्ने कुरो पिहलानै हामीले वणर्न गिरसकेका छौं।
जस्तै अल्लाह तआलाको वणर्न छ 1. The Holy Quran, al-Fatihah 1:7
2. The Holy Quran, al-Baqarah 2:144
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ْ َ ً َّ ْ َّ ً َ َ ّ َ ٰ ٓ ْ ْ ُ َّ َ ْ ُ ْ ُ ْ َّ َ ُ َّ َ ٓ ٰ
ِْﲇ
ْ ِ ﺎد ُﺧ
ﰲ
 ﻓo اﺿﯿﺔ ﻣﺮ ِﺿﯿﺔ
ِ  اِﱄ ر ِﺑ ِﮏ ر3ِ  ار ِﺟo ايﯾﳤﺎ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻄﻤ ِﺌﻨﺔ
ْ َ ْ ٰ
1oﱴ
ْ ِ ﲇ َﺟ َّﻨ
ْ ِ اد ُﺧ
 وo ِﻋﺒ ِﺪی
अथार्त् हे खुदाबाट शािन्त+ाप्त साित्त्वक आत्मा ! आफ्ना +भुतफर् फिकर्एर आ।
उनी तँिसत +सन्न र तँ उनीिसत +सन्न। अत: मेरा भक्तहरूमा सिम्मिलत हो र मेरो
स्वगर्मा +वेश गर।
यस स्थानमा आध्याित्मक दजार्हरूको चचार् गनर्का लािग उक्त पिवO
आयतको केही व्याख्या गनुर् उिचत हुनेछ। यस सांसािरक जीवनमा मनुष्यको
उच्च दजार्को आध्याित्मक अवस्था भनेको खुदा तआलाबाट शािन्त +ाप्त गनुर् र
उसको समस्त सन्तुिष्ट र आनन्द तथा तृिप्त खुदामा नै हुनु हो भन्ने कुरो स्मरण
राख्नु पछर्। यही त्यो अवस्था हो जसलाई दो^ो शब्दमा स्वगीर्य जीवन भिनन्छ।
यस अवस्था (दजार्)मा मािनसले आफ्नो परम सत्यता र शुद्धता तथा वफादारीको
बदलामा एउटा नगद स्वगर् +ाप्त गछर्। अन्य मािनसहरूको भने परलोकको स्वगर्+ित
दृिष्ट हुन्छ परन्तु त्यो चािहँ मौजूद स्वगर्मा +वेश गछर्। यसै दज़ार्मा पुगेर मनुष्यले
त्यो उपासना जसको भार उसको िसरमािथ हािलएको छ वस्तुत: त्यही एउटा
यस्तो आहार हो जसबाट उसको आत्माको भरणपोषण भइरहेछ र जसमािथ
उसको आध्याित्मक जीवन िनभर्िरत छ तथा त्यसको पिरणाम +ािप्तका िनिम्त कुनै
अकोर् लोकको बाटो हेिररहनु पदैर्न भन्ने कुरो बुझ्दछ। ‘नफ्से लव्वामा’ अथार्त्
राजिसक +वृित्त जसले मनुष्यलाई उसको अपिवO जीवन+ित िधक्काछर् तर उत्तम
चाहनाहरूलाई भने राqरी उजागर गनर् सक्दैन तथा कुइच्छाहरूबाट वास्तिवक
घृणा िदलाउन सक्दैन न त पुण्यमािथ अिडग रहने पूणर्शिक्त +दान गनर् सक्छ,
यसै दजार्मा यो कुरो +ाप्त हुन्छ अथार्त् त्यस पुण्य +ेरणाद्वारा ती सबै लक्षणहरू
पिरवितर्त हुनजान्छन जुन साित्वक +वृित्तको िवकासको आरम्भ हो। यसै दजार्मा
पुग्दा मनुष्यले पूणर् सफलता +ाप्त गनेर् समय आउँछ। यस अवस्थामा समस्त
मानिसक उद्वेगहरू आफैआफ मिलन हुनलाग्छन र आत्मािभO एउटा यस्तो
शिक्तवधर्क हावा चल्नलाग्छ जसबाट मनुष्यले अतीतका कमी र द~बर्लताहरूलाई
पछुतोको दृिष्टले हेनर्लाग्छ। त्यससमय मनुष्यको +कृितमा एउटा ठूलो पिरवतर्न
आउँछ र स्वभावहरूमा पिन ठूलो अन्तर उत्पन्न हुन्छ। मनुष्य आफ्ना पिहलाका
1. The Holy Quran, al-Fajr 89:28-31
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अवस्थाहरूबाट धेरै टाढा पुग्नजान्छ। उसलाई धोइन्छ र सफा गिरन्छ तथा खुदाले
आफ्ना हातले पुण्यAितको Aेम उसको हृदयमा लेिखिदन्छन्। यसैगरी पापको मैल
आफ्नो हातले उसको हृदयबाट बािहर फ्यािकिदन्छन्। सत्यका समस्त सेनाहरू
हृदयको शहरमा Aिवष्ट हुन्छन र Aकृितका समस्त बुजार्हरूमा सत्यको कब्जा
हुनजान्छ तथा सत्यको िवजय हुन्छ र िमथ्याले पलायन गछर् र त्यसले आफ्ना
हितयारहरू फािलिदन्छ। त्यस व्यिक्तको हृदयमािथ खुदाको हात हुन्छ र त्यसले
Aत्येक कदम खुदाको छायामुिन रहेर बढाउँछ। अत: िनम्नका आयतहरूमा खुदा
तआलाले ियनै कुराहरूतफर् सङ्केत गरेका छन्
ٰ ُ
َ وﻟۗﯩ
َ َﰲ ُﻗﻠُ ْﻮﲠ ُﻢ ْاﻻ ْﳝ
ِْﺐ
ْ ُ ﺎن َو َا َّﯾ َﺪ
1 ْو ٍح ِّﻣ ْﻨ ُﻪ%ُ ِ ﱒ
َ ﮏ َﮐ َﺘ
ِِ
ِ
ِٕ ا
ٰ ُ َ ْ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ ٗ َ َّ َ َ
َ وﻟۗﯩ
ﮏ
ِٕ  ا۰ۭ وزﯾﻨﻪ ِﰲ ﻗﻠﻮ ِﺑﮑﻢ وﮐﺮە اِﻟ ْﯿﮑﻢ اﻟﮑﻔﺮ واﻟﻔﺴﻮق واﻟ ِﻌﺼ َﯿﺎن
ُ  َو۰ ﷲِ َو ِﻧ ْﻌ َﻤ ًﺔU
ُُ
َ ِّ اﻟﺮ ِﺷ ُﺪ ْو َن َﻓ ْﻀ ًﻼ
ّٰ ﱒ
2ﷲ َﻋ ِﻠ ْﯿ ٌﻢ َﺣﮑ ِْﯿ ٌﻢ
ۭ
3 ا َِّن ْاﻟ َﺒﺎ ِﻃ َﻞ َﰷ َن َز ُﻫ ْﻮ ًﻗﺎ۰ۭ َﺟﺎۗ َء ْاﳊَ ُّﻖ َو َز َﻫ َﻖ ْاﻟ َﺒﺎ ِﻃ ُﻞ
अथार्त् खुदाले िवश्वासीजनहरूको हृदयमा आफ्नो हातले ईमान
(िवश्वास) लेिखिदएका छन् साथै पिव\ आत्माद्वारा उनीहरूको सहायता
गनेर्ग छर्न् । हे िवश्वासीजनहो ! उनले ईमानलाई ितमीहरूका िनिम्त िAय
बनाएका छन् । त्यसको सौन्दयर् ितमीहरूका हृदयमा अिङ्कत गिरिदएका छन र
अिवश्वास, कु कमर् र पापहरूAित ितमीहरूको हृदयमा घृणा उत्पन्न गरेका छन।
तथा कुमागर्हरू िवकृत र अशु भ हुन भन्ने कुरो ितमीहरूका हृदयमा स्थािपत
गिरिदएका छन। यी सबै कुराहरू खुदाको कृपा र करुणाबाट भएका हुन् ।
सत्यको आगमन भयो र िमध्याले पलायन गèयो। असत्य सत्यका सामुन्ने किहले
िटक् न सकथ्यो र।
अत: यी समस्त सङ्केतहरू त्यो आध्याित्मक अवस्थातफर् गिरएका हुन जो तेjो
दजार्मा मनुष्यलाई Aाप्त हुन्छ। मनुष्यलाई जबसम्म यो दजार् िमल्दैन तबसम्म उसलाई
कदािप वास्तिवक दृिष्ट Aाप्त हुदैन। खुदा तआलाले ‘मैले ईमान उनीहरूको हृदयमा
1. The Holy Quran, al-Mujadalah 58:23
2. The Holy Quran, al-Hujurat 49:8-9
3. The Holy Quran, Bani Isra’il 17:82
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आफनो हातले लेखेको छु र पिव, आत्माद्वारा ितनीहरूको सहायता गरेको छु’ भन्नुमा
कुन कुरातफर् सङ्केत छ भने मनुष्यलाई वास्तिवक सफाई र पिव,ता तबसम्म ?ाप्त
हुदैन जबसम्म उसलाई अलौिकक (ईश्वरीय) सहायता िमल्दैन। ‘नफ्से लव्वामा’
अथार्त राजिसक ?वृित्तको दजार्मा मनुष्यको बारम्बार ?ायिश्चत गनेर् र बारम्बार
पछािरने िस्थित हुन्छ। अिपतु किहलेकािहं त उ आफ्नो योग्यता?ित िनराश हुन्छ
र आफ्नो रोगलाई उपचार हुन नसक्ने रोग ठान्दछ र यस्तो अवस्थामा धेरै लामो
समयसम्म रहेपश्चात जब त्यसको िनिश्चत समय पूरा हुन्छ तब रात अथवा िदनको
समयमा एकाएक एउटा ज्योित त्यसमािथ उ,न्छ जसमा ईश्वरीय शिक्त िनिहत हुन्छ।
त्यस ?काशको अवतरणका साथै त्यसमा एउटा आश्चयर्जनक पिरवतर्न आउँछ र
अदृश्य हातको एउटा सशक्त ?भाव अनुभव हुन्छ। तथा एउटा िविच, जगत सामुन्ने
आउँछ। त्यससमय मािनसलाई खुदा छन भन्ने कुरो थाहालाग्छ। त्यसका ने,द्वयमा
त्यो ?काश उत्पन्न हुन्छ जुन पिहला िथएन। परन्तु त्यस मागर्लाई कसरी ?ाप्त गनेर्
र त्यस ?काशलाई कसरी पाउँने त ? यस घटना जगतमा ?त्येक कायर्को एउटा
कारण र ?त्येक िgयाको एउटा कतार् अिनवायर् हुन्छ भन्ने कुरो ज्ञात हुनुपछर्। यसैगरी
?त्येक ज्ञान ?ािप्तका िनिम्त एउटा मागर् रहेको छ जसलाई सन्मागर् भिनन्छ। संसारमा
कुनै यस्तो वस्तु छैन जसलाई ईश्वरले त्यसका िनिम्त िनिश्चत गरेका िनयमहरूको
पालना नगरी ?ाप्त गनर् सिकयोस्। ?कृितको िवधानले ?त्येक वस्तुको ?ािप्तका लािग
एउटा सन्मागर् छ र त्यसको ?ािप्त स्वाभािवक रूपमा त्यहीमािथ िनभर्िरत छ भन्ने कुरो
स्पष्ट पािररहेछ। उदाहरणस्वरूप यिद हामी एउटा अँध्यारो कोठा-िभ, बसेका रहेमा र
सूयर्को ?काशको आवश्यकता रहेमा सूयर्तफर् रहेको झ्याल खोिलिदनु नै हाoािनिम्त
सन्मागर् हो। त्यसो गनार्ले तुरुन्तै सूयर्को ?काशले िभ, ?वेश गरी हामीलाई ?कािशत
गछर्। अत: यसैगरी खुदाका वास्तिवक वरदानहरूको ?ािप्तका िनिम्त पिन कुनै झ्याल
हुनुपछर् र स्वच्छ आध्याित्मकता ?ािप्तका िनिम्त कुनै िवशेष उपाय हुनुपछर् भन्ने कुरो
स्पष्ट छ। जसरी हामी आफ्नो जीवनका सबै कायर्हरूमा सफलता ?ािप्तका िनिम्त
सन्मागर्को खोज गनेर्गछौर्ं त्यसरी नै आध्याित्मक कायर्हरूका िनिम्त (पिन) सन्मागर्को
खोज गनुर् नै त्यो (उपाय) हो। परन्तु हामीले केवल आफ्नै बुिद्धको जोड्ले र आफ्नै
स्विनिमर्त िसद्धान्तहरूबाट खुदािसत सम्पकर् स्थािपत गनर् खोज्नु नै त्यो उपाय हो त
? उनका ती ढोकाहरू जुन खुल्नमा उनकै सशक्त हातमािथ िनभर्िरत छन के केवल
हाoो तकर् र दशर्नद्वारा हामी?ित खुल्छन त ? यो एकदमै उिचत होइन भनी जान।
हामीले ती सदारिहत, परम आत्मिनभर्र (ईश्वर)लाई केवल आफ्ना उपायहरूबाट
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कदािप ाप्त गनर् सक्नेछैनौं अिपतु पिहला हामीले आफ्नो जीवन आफ्ना समस्त
शिक्तहरूसह खुदा तआलाको मागर्मा सुिम्पएर पुन: खुदािसत सम्बन्ध जोडनका लािग
तथा खुदालाई खुदाद्वारा नै पाउनका िनिम्त दIआ (ाथर्ना)मा व्यस्त रहनु उक्त पथमा
सन्मागर् रहेको छ।

एउटा अत्युत्तम द6आ (9ाथर्ना)
सवोर्त्तम दIआ (ाथर्ना) जसले हामीलाई याचनाको यथािस्थित र अवसर
िसकाउँछ र कृितिनिहत आध्याित्मक उद्वेगको नक्शा हाVा सामुन्ने स्तुत गछर्, जुन
परम कृपालु खुदाले आफ्नो पिवY पुस्तक कुरआन शरीफमा अथार्त् सूर: फाितहामा
हामीलाई िसकाएका छन त्यो यही हो - ‘िबिस्मल्लािहरर्हमािनरर्हीम’ अथार्त् परम
कृपालु, परम दयालु अल्लाको नामका साथ (आरम्भ गछुर्)। ‘अल्हम्द6 िलल्लािह
रिब्बल् आलमीन’ अथार्त् समस्त सॉंचा र पिवY शंसाहरू उनै अल्लाहका िनिम्त
हुन जो समस्त dह्माण्डहरूका gष्टा र पालनहार तथा कायमकतार् रहेका छन्।
‘अरर्हमािनरर्हीम’ अथार्त् ती उनै खुदा हुन जसले हाVा कमर्हरूभन्दा पिहला नै
हाVा िनिम्त कृपाका साधनहरू उपलब्ध गनेर्गछर्न र हाVा कमर्हरूपिछ दयापूवर्क
हामीलाई ितदान दान गनेर्गछर्न्। ‘मािलके योिमद्दीन’ उनै खुदा ितदान िदवसका
एकमाY मािलक हुन कुनै अन्यलाई त्यो िदन सुिम्पइएको छैन। ‘इय्याकनअ्बुद6
वा इय्याकनस्तयीन’ अथार्त् हे यी समस्त शंसाहरूका स्वामी ! हामी ितVै
उपासना गछौर्ं र त्येक कायर्िसिद्धका िनिम्त ितमीिसतै शिक्तािप्तको याचना गछौर्ं।
यस स्थानमा ‘हामी’ शब्दकाे योग गनुर्को तात्पयर् हाVा समस्त अंगहरू ितVो
उपासनामा व्यस्त छन र ितVो चरणमा झुकेका छन भन्ने कुरोतफर् इिङ्गत गनुर् हो।
वस्तुत: मनुष्य आफ्ना िभYी अंगहरू र शिक्तहरूको दृिष्टले एउटा जमाअत अथवा
समूह नै हो। त्यसकारण समस्त शिक्तहरूका साथ खुदालाई साष्टाङ्ग णाम गनुर् यही
नै त्यो अवस्था हो जसलाई इस्लाम भिनन्छ। ‘इह्िदना िस्सरातल् मुस्तकीमा
िसरातल्लज़ीना अन्अम्ता अलैिहम्’ अथार्त् हामीलाई आफ्नो सन्मागर् देखाउ र
त्यसित अिडग राखी ती व्यिक्तहरूको मागर् देखाउ जसित ितVो पुरस्कार र बिक्सस
रहेको छ र जाे ितVा कृपा र करुणाका पाY भएका छन्। ‘ग़ैिरल् मग़्ज़ोबे अलैिहम
व ला ज़्ज़ाल्लीन’ अथार्त् हामीलाई ती व्यिक्तहरूको मागर्बाट बचाउ जसमािथ ितVो
कोप परेको छ तथा जो ितमीसम्म पुग्न सकेनन र पथzष्ट भए। ‘आमीन’ अथार्त्
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हे खुदा त्यसै गर। खुदा तआलाका इनामहरू जसलाई अनु3ह पिन भिनन्छ ती
व्यिक्तहरूमािथ उि>न्छन जसले आफ्नो जीवनलाई खुदाको मागर्मा उत्सगर् गरी साथै
आफ्नो समस्त अिस्तत्वलाई उनको मागर्मा सुिम्पएर उनको इच्छाGित मग्न भई पुन:
जे जित मनुष्यलाई आध्याित्मक अनु3हहरू र खुदाको सािमप्य र िमलन तथा उनका
वाणीहरू र वातार्लापहरूबाट Gाप्त हुनसक्छ त्यो सबै ितनीहरूलाई Gाप्त हुन भनी दTआ
(Gाथर्ना) मा व्यस्त रहन्छन भन्ने कुरो उक्त आयतहरूले सम्झाइरहेछन्। ती व्यिक्तहरू
दTआका साथै आफ्ना समस्त शिक्तहरूसह उपासना गनेर्गछर्न र पापहरूबाट बच्नेगछर्न
तथा ईश्वरको चरणमै सदा रिहरहने गछर्न्। जहॉंसम्म ितनीहरूबाट सम्भव हुन्छ
स्वयंलाई दTष्कमर्बाट बचाउँछन र अल्लाहको Gकोपको मागर्बाट दcर रहनेगछर्न्। अत:
िकनभने ितनीहरूले परम साहस र सत्यताका साथ खुदालाई खोज्दछन त्यसकारण
उनलाई Gाप्त पिन गछर्न तथा खुदा तआलाको पिव> ज्ञानका प्यालाहरूद्वारा तृप्त
तुल्याइन्छन्। उक्त आयतमा अिडगता अथवा दृढताको उल्लेखले सॉंचो र Gकृत
अनु3ह जसले आध्याित्मक जगतसम्म पुèयाउँछ त्यो ‘इस्तकामत’ अथार्त पूणर्दृढता
र अिडगतािसत सम्बिन्धत छ भन्ने कुरातफर् सङ्केत गछर्। पूणर्दृढता भन्नुको तात्पयर्
एउटा यस्तो सत्य र िनष्ठाको अवस्था हो जसलाई कुनै Gकारको परीक्षाले हािन
पुèयाउन सक्दैन। अथार्त एउटा यस्तो सम्बन्ध जसलाई न तरबारले काट्न सकोस।
न त आगोले जलाउन सकोस। तथा न कुनै अन्य िवपित्तले हािन पुèयाउन सकोस्
र आफन्ताहरूको मृत्युले समेत त्यसबाट अलग्ग गनर् नसकोस। िGयहरूको िवयोगले
त्यसमा कुनै वाधा पुèयाउन नसकोस, लािञ्छत हुने आशङ्काले पिन कुनै भय उत्पन्न
गनर् नसकोस्। अत्यन्त पीडा िदएर मािरनाले समेत रत्तीभर मनलाई आतिङ्कत नगरोस्।
अत: यो ढोका अत्यन्त सॉंगूरो छ र यो मागर् अत्यन्त किठन छ। आ हा ! कित
किठन छ ! यसैतफर् अल्लाह तआलाले यस आयतमा सङ्केत गरेका छन :ُ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ ۗ َ َْ َ ْ ُ ُ ۗ َ ٰ َ َ ْ ْ ُ
ﲑﺗﮑ ْﻢ
ﻗﻞ اِن ﰷن اابؤﮐﻢ واﺑﻨﺎؤﮐﻢ واِﺧﻮاﻧﮑﻢ وازواﺟﮑﻢ وﻋ ِﺸ
َ َ َ َ ْ َ َْ ٌ َ َ َِ َ ُْ ُ ََْ ْ ُ َ ََْ
َّ ? َﺿ ْﻮ َﳖَ ٓﺎ َا َﺣ
ْ َ ِﻦ
ُ ﺎد َﻫﺎ َو َﻣ ٰﺴﮑ
واﻣﻮال ۨاﻗﱰﻓﺘﻤﻮﻫﺎ وﲡﺎرۃ ﲣﺸﻮن ﮐﺴ
ﺐ
َْ ُ
ْ َ ّ ٰ َ ْ ُ َّ َ َ َ
ْ ِ  ﷲِ َو َر ُﺳ ْﻮ ِﻟﻪٖ َوﺟ َﻬﺎ ٍدc
َ ِّ ا َِﻟ ْﯿ ُﮑ ْﻢ
۰ۭ  اي ِﰏ َ ﷲ ِابﻣ ِﺮ ٖەX ﰲ َﺳ ِﺒ ْﯿ ِﻠﻪٖ ﻓﱰﺑﺼﻮا
ِ
ْ َ ﷲ َﻻ
ُ َو
َ ْ ﳞ ِﺪی ْاﻟ َﻘ ْﻮ َم ْاﻟ ٰﻔ ِﺴ ِﻘ
1ﲔ 
1. The Holy Quran, at-Taubah 9:24
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अथार्त् यिद ितमीहरूका िपताहरू र ितमीहरूका पु-हरू र ितमीहरूका भाईहरू
र ितमीहरूका 0ीहरू र आफन्ताहरू तथा ितमीहरूका ती धन सम्पित्तहरू जुन
ितमीहरूले पिर<म गरी कमाएका छौ र ितमीहरूको व्यपार जुन बन्द होला िक भन्ने
ितमीहरूलाई भय रहेको छ। यसैगरी ितमीहरूका ती भवनहरू जुन ितमीहरूलाई
अत्यन्त िIय छन् खुदाभन्दा र उनका रसूल (सन्देशवाहक) भन्दा र खुदाको मागर्मा
आफ्नो ज्यान लडाउनुभन्दा अिधक िIय रहेका छन भने ितमीहरू तबसम्म पखर् जब
खुदाले आफ्नो आदेश Iकट गनेर्छन् तथा खुदाले कुकमीर्हरूलाई कदािप आफ्नो मागर्
देखाउँदैनन भनी ितनीहरूलाई भनीदेउ।
जुन व्यिक्तहरू खुदाको इच्छा िवरुद्ध आफ्ना आत्म-कुटुम्ब र आफ्ना धन
सम्पित्तहरूिसत Iेम गछर्न ती व्यिक्तहरू खुदाको दृिष्टमा कुकमीर् हुन। ितनीहरू अवश्य
नाश हुनेछन िकनभने ितनीहरूले खुदामािथ अन्य वस्तुहरूलाई Iाथिमकता िदए भन्ने
कुरो उक्त आयतहरूबाट स्पष्ट हुन्छ।
यही त्यो तेcो दजार् हो जसमा त्यो व्यिक्त खुदावाला बन्दछ जसले उनका
िनिम्त हजारौं सङ्कटहरू झेल्छ र खुदातफर् यस्तो सत्य र िनष्ठाका साथ झुक्छ जसबाट
खुदाबाहेक उसको कोही शेष रहदैंन। मानौं सबै िबत्न पुगे। अत: वास्तिवक कुरो के
हो भने जबसम्म हामी स्वयं मदैर्नौं तबसम्म जीिवत खुदा देखापनेर् छैनन्। खुदा Iकट
हुने िदन त्यही नै हो जब हाqो शारीिरक जीवनIित मृत्यु आउँछ। हामी तबसम्म
अन्धा हौं जबसम्म (खुदालाई छािड) अन्यहरूलाई देख्नबाट अन्धा बन्दैनौं। हामी
तबसम्म मुदार् हौं जबसम्म हामी खुदाको हातमा मुदार्सरह हुदैनौं। जब हाqो मुहार
(दृिष्ट) उनका पावन ठेगानाहरूमा ठीक-ठीक पनर् जान्छ तब त्यो Iकृत दृढता जुन
समस्त मानवीय उद्वेगहरूमािथ िवजयी हुन्छ, हामीलाई Iाप्त हुनेछ त्यो भन्दा पिहला
हुनेछैन। यही नै त्यो दृढता हो जसद्वारा मानवीय (उद्वेगपूणर्) जीवनमािथ मृत्यु आउँछ।
हाqो दृढता यही नै हो जुन उनले वणर्न गरेका छन्
ْ َ َﺑ ٰﲇ
1 َا ْﺳﻠَ َﻢ َو ْﺟ َﻬ ٗﻪ ِ ٰ ّهلل ِ َو ُﮬ َﻮ ُﳏْ ِﺴ ٌﻦ1
अथार्त् बिलको पशुझैं मेरा सामुन्ने गदर्न राख। यसैगरी तबमा- हामीले दृढताको
दजार् Iाप्त गनर् सक्नेछौं जब हाqो अिस्तत्वका समस्त पुजार्हरू तथा हाqो ज्यानको
समस्त शिक्त उनैको कायर्मा लाग्छ र हाqो मृत्यु र हाqो जीवन उनैको िनिम्त
हुनजान्छ। जस्तै उनको भनाइ छ :1. The Holy Quran, al-Baqarah 2:113

Ver. 20131028/03

इस्लामी िसद्धान्तहरूको दशर्न (Philosophy) 76

َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َّ ْ ُ
َ ْ ﺎﰏْ ِ ٰ ّهلل ِ َر ّب ْاﻟ ٰﻌﻠَ ِﻤ
1ﲔ۔
َ
ﳑ
ِ ﻗﻞ اِن ﺻﻼ ِﰏ وﻧﺴ ِﲃ وﳏﯿﺎی و
ِ
अथार्त मेराे नमाज़ (उपासना) र मेरो बिलदान तथा मेरो जीिवत रहनु र मेरो मनुर्
सबै खुदाका िनिम्त रहेको छ भिनदेउ। जब खुदािसत मनुष्यको =ेम त्यस दजार्सम्म
पुग्छ, अथार्त् उसको मृत्यु र जीवन आफ्ना िनिम्त नभएर खुदाका िनिम्त हुनजान्छ
तब ती खुदा जसले सदादेिख =ेम गनेर्हरूिसत =ेम गदैर्आएका छन आफ्नो =ेम
त्यस=ित उताछर्न्। तथा ती दLईवटा =ेमको िमलनबाट मािनसिभP एउटा ज्योित =कट
हुन्छ जसलाई जगतले िचन्दैन न त बुझन नै सक्छ। यसैकारण हजारौं सत्यिनष्ठहरू
र पुण्यपुरुषहरूको हत्या भयो िकनभने संसारले ितनीहरूलाई िचनेन। ती व्यिक्तहरू
त्यसैले ढोंगी र स्वाथीर् कहलाए िकनभने संसारले ितनीहरूको =काशमय अनुहारलाई
देख्न सकेन। जस्तै विणर्त छ :َ ﯾَ ْﻨ ُﻈ ُﺮ ْو َن ا َِﻟ ْﯿ
2ﴫ ْو َن۔
ُ ِ ﮏ َو ُﮬ ْﻢ َﻻ ﯾُ ْﺒ
अथार्त् ती अस्वीकारीहरूले ितमीतफर् हेनेर्गछर्न परन्तु ितमी ितनीहरूलाई
देिखदैनौ। अत: जब त्यो =काश उत्पन्न हुन्छ तब त्यस =काशको उत्पित्तका िदनदेिख
एउटा पािथर्व मािनस स्वगीर्य बन्नपुग्छ। ती समस्त =ाणीहरूका स्वामीले त्यसिभPबाट
बोल्नलाग्छन र आफ्नो अलाैिकक चमकहरू देखाउँछन तथा त्यसको त्यो हृदय
जुन पिवP =ेमले पिरपूणर् रहेको छ त्यसलाई आफ्नो िसंहासन बनाउँछन्। त्यहींबाट
त्यो व्यिक्त एउटा आध्याित्मक पिरवतर्न पाएर एउटा नयॉं व्यिक्त बन्नपुग्छ। उनीपिन
त्यसका िनिम्त एक नयॉं खुदा बन्नपुग्छन् र नयॉं व्यवहार र नयॉं िनयमहरू =कट
गछर्न्। न उनी नयॉं खुदा हुन न व्यवहारहरू नै नयॉं हुन परन्तु खुदाका स्वाभािवक
व्यवहारहरूभन्दा ती व्यवहारहरू िभन्न हुन्छन त्यसकारण सांसािरक दशर्न (ज्ञान)ले
ितनीहरूलाई िचन्न सक्दैन। त्यस्ता व्यिक्तका सन्दभर्मा अल्लाह तआलाको वणर्न यो
रहेको छ :ٌ
َ ْ َ َ ٓ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ْ َّ ْ َ ِ َّ َ ِ َ
ﺿ
ﺎت ﷲ ِ َوﷲُ َر ُ ْوف
ِ ﴩی ﻧﻔﺴﻪ اﺑ ِﺘﻐﺎئ ﻣﺮ
ِ  ﻳT  اﻟﻨﺎسTو
3oِاب ْﻟ ِﻌ َﺒﺎ ِد
अथार्त् मािनसहरूमध्ये ितनीहरू उत्तम दजार्का मािनस रहेका छन जो खुदाको

ئ

1. The Holy Quran, al-An‘am 6:163
2. The Holy Quran, al-A‘raf 7:199
3. The Holy Quran, al-Baqarah 2:208
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इच्छाित समिपर्त हुन्छन्। ितनीहरूले आफ्नो ज्यान बेचेर खुदाको इच्छालाई मोल्छन।
ियनीहरूनै ती व्यिक्तहरू हुन जसित खुदाको कृपा रहेको छ। यसैकार त्यो व्यिक्त जो
आध्याित्मक अवस्थाको दजार्सम्म पुिगसकेको छ त्यो खुदाको मागर्मा समिपर्त हुनजान्छ।
उक्त आयतमा खुदा तआलाको भनाई के रहेको छ भने त्यही व्यिक्तले समस्त
सङ्कटहरूबाट मुिक्त पाउँनेछ जसले मेरो मागर्मा र मेरो चाहनाको मागर्मा आफ्नो
ज्यानलाई बेिचिदन्छ र ज्यानको होड लगाएर उ खुदाकै हो भन्ने आफ्नो त्यस
अवस्थाको माण स्तुत गछर् तथा आफ्नो समस्त सत्तालाई यस्तो एउटा वस्तु ठान्छ
जुन Yष्टाको आज्ञापालन र सृिष्टको सेवाका िनिम्त बनाइएको हो। पुन: उसले त्येक
शिक्तिसत सम्बिन्धत वास्तिवक पुण्यकायर्लाई यस्तो चुस्ती र फूितर् तथा चासोिलएर
गछर् मानौ त्यसले आफ्नो आज्ञाकािरताको दपर्नमा आफ्ना कृत ेमी (परमेश्वर)
लाई देिखरहेछ तथा उसको चाहना खुदाको चाहनािसत पूणर्त: िमल्नजान्छ। यसैगरी
उसको समस्त आनन्द आज्ञापालनामा िनिहत हुन्छ र सबै पुण्यकमर्हरू करले होइन
अिपतु सन्नता र उत्कण्डाको आकषर्णले कायार्िन्वत हुनलाग्छन्। यही नै त्यो नगद
स्वगर् हो जुन आध्याित्मक व्यिक्तलाई ाप्त हुन्छ तथा त्यो स्वगर् जुन भिवष्यमा ाप्त
हुनेछ वास्तवमा त्यो यसैको ितिवम्ब र लक्षणहरू हुन जसलाई परलोकमा खुदा
तआलाको अलौिकक शिक्तले शारीिरक रूपमा पिरणत गरी देखाउँनेछ। यसैतफर् सङ्केत
गरी अल्लाह तआला वणर्न गछर्न् :َ َ ْ َ َ
َْ َ
َ ﺎف َﻣ َﻘ
َ َ  َو َﺳ ٰﻘ ُﻬ ْﻢ َر ُّﲠُ ْﻢ1oﺎم َر ّﺑﻪٖ َﺟ َّﻨ ٰﱳ
 ا ِّن اﻻ2oﴍ ًااب َﻃ ُﻬ ْﻮ ًرا
وﻟِﻤﻦ ﺧ
ِ
ِ
ُ َ َ ُ َ ْ َّ ً ْ َ ً ْ ُ َ َ ُ َ َ َ ٍ ْ َ ْ ِ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ
ِ ﺎد ﷲ
 ﻋﯿﻨﺎ ﻳﴩب ِﲠﺎ ِﻋﺒo ﰷس ﰷن ِﻣﺰاﺟﻬﺎ ﰷﻓﻮراK نLار ﻳﴩM
ً ََْ َ ُ َ َ َ ً َْ َ ْ َ َْ ُْ َ 3 ًْ َْ ََ ُْ ّ َُ
 َﻋ ْﯿ ًﻨﺎoﳒ ِﺒ ْﯿﻼ
 وﻳﺴﻘﻮن ِﻓﳱﺎ ﰷﺳﺎ ﰷن ِﻣﺰاﺟﻬﺎ زoﯾﻔ ِﺠﺮوﳖﺎ ﺗﻔ ِﺠﲑا
ْ َ ٰ َ َ ْ ٰ ْ َ ْ َ ْ َ ٓ َّ 4 ً ْ َ ْ َ ّ ٰ َ ُ َ ْ
ً ْ ﻼ َو َا ْﻏﻠٰ ًﻼ َّو َﺳ ِﻌ
5oﲑا
ِﻓﳱﺎ ﺗﺴﻤﻲ ﺳﻠﺴ ِﺒﯿﻼ اِاناﻋﺘﺪان ﻟِﻠﮑ ِﻔ ِﺮ] ﺳﻠ ِﺴ
ُ
ْٰ َ َ ْٰ َُ َ ْٰ َ ٰ ْ َ َ ْ ََ
6o  َو َا َﺿ ّﻞ َﺳ ِﺒ ْﯿ ًﻼi
 ﻓﻬﻮ ِﰲ اﻻ ِﺧﺮ ِۃ اi ﰷن ِﰲ ﮬ ِﺬ ٖە اKو
1.
2.
3.
4.
5.
6.

The Holy Quran, ar-Rahman 55:47
The Holy Quran, ad-Dahr 76:22
The Holy Quran, ad-Dahr 76:6-7
The Holy Quran, ad-Dahr 76:18-19
The Holy Quran, ad-Dahr 76:5
The Holy Quran, Bani Isra’il 17:73
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अथार्त् जो व्यिक्त खुदा तआलािसत डराउँछ तथा उनको 4ितष्ठा र 4ताप4ित
भयभीत रहन्छ त्यसका िनिम्त द=ईवटा स्वगर् रहेका छन् - एउटा यही संसार तथा
दोGो परलोक। तथा यस्ता व्यिक्तहरू जो खुदा4ित समिपर्त छन खुदाले ितनीहरूलाई
त्यो शरबत िपलाएका छन जसले ितनीहरूको हृदय र सोचहरू तथा चाहनाहरूलाई
पिवO तुल्याएको छ। पुण्यकमीर्हरूले त्यो शरबत िपइरहेछन जसमा कपूर िमिVत छ।
ितनीहरूले त्यस Gोतबाट िपउँछन जसलाई ितनीहरूले स्वयं फुटाएका हुन्।

कपूर र सूठोिमि3त शरवतको यथाथर्
अरबी भाषामा क फ र शब्दको अथर् दबाउनु अथवा दाप्नु हो त्यसैकारण
काफूर (कपूर) शब्द उक्त आयतमा अपनाइएको हो भन्ने कुरो मैले पिहला पिन
वणर्न गिरसकेको छु। अत: ितनीहरूले यस्तो िनष्ठाका साथ सांसािरक मोहत्याग र
अल्लाहतफर् 4त्यागमनको प्याला िपएका छन जसले संसारको 4ेम पूणर्त: िनस्तेज
भएको छ भन्ने कुरोतफर् यहॉं सङ्केत पाइन्छ। समस्त उद्वेगहरू मानिसक धारणाबाटै
उत्पन्न हुन्छन भन्नु काइदाको कुरो हो। जब मन यी समस्त कुभावनाहरूबाट टािढन्छ
र ितनीहरूिसत कुनै सम्बन्ध शेष रहँदैन तब ती उद्वेगहरू पिन िबस्तारो िबस्तारै
कम हुनलाग्छन र अन्तत: समाप्त हुन्छन्। अत: यस स्थानमा खुदा तआलाको
यही उद्देश्य रहेको छ। जो व्यिक्तहरू उनीतफर् पूणर्रूपले झुिकसकेका छन ितनीहरू
मानिसक उद्वेगहरूबाट धेरै टािढन पुगेका छन र खुदा4ित यितसम्म समिपर्त छन
जसको फलस्वरूप संसारका व्यस्तताहरूबाट ितनीहरूको हृदय उदासीन हुनपुगेको
छ तथा ितनीहरूका उद्वेगहरू यस्तो रूपमा दिबन गएका छन जसरी कपूरले िवषालु
तत्वहरूलाई दबाउँछ। उक्त आयतमा उनले यही सम्झाएका हुन्।
पुन: ितनीहरूले त्यस कपूरिमिVत प्यालापिछ ती प्यालाहरू िपउँनेछन जसमा
‘ज़नजबील’ (अद=वा) िमलाइएको छ भनी वणर्न गरेका छन्। ज़न्जबील शब्द
वस्तुत: द=ईवटा शब्दहरूको सिन्ध हो भनी जान्नु पछर्। अथार्त् ‘ज़ना र जबल्’।
‘ज़ना’ अरबी भाषामा मािथ चढनुलाई भिनन्छ भने जबलको अथर् पहाड हो।
यसको सिन्धगत अथर् हो - ‘पहाडमािथ चढ्यो’। मनुष्यबाट एउटा िवषाक्त रोग दsर
भएपश्चात पूणर् स्वास्थ्य 4ािप्तसम्म द=ईवटा अवस्थाहरू आउँछन्। पिहलो अवस्था
त्यो हो जब िवषालु तत्वहरूको जोश पूणर्त: समाप्त हुनजान्छ र भयानक तत्वहरूको
जोशमा सुधार हुनलाग्छ तथा िवषालु कैिफयतहरूको आvमण शािन्तपूवर्क टल्न
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जान्छ। एउटा िवनाशकको रूपमा ,कट भएको सङ्कट पूणर्त: दिबन जान्छ। परन्तु
अिहलेसम्म अङ्गहरूमा द@बर्लता शेष रहेकाले त्यसले कुनै पिरFम गनर् सक्दैन।
एउटा मुदार्झैं लडखडाउँदै िहड्ने गछर्। दोOो अवस्था त्यो हो जब पूणर् स्वास्थ्य पुन:
,ाप्त हुन्छ र शरीर शिक्तसम्पन्न हुन्छ तथा त्यसपिछ बेरोकटोक पहाडमािथ चढ्ने र
मनको उमङ्गका साथ मािथ मािथका ऊँचाइहरूमा दौडने साहस त्यसमा उत्पन्न हुन्छ।
अत: आध्याित्मक या_ाको तेOो दजार्मा उक्त अवस्था ,ाप्त हुन्छ। यसै अवस्थातफर्
उक्त पिव_ आयतमा अल्लाह तआलाले सङ्केत गरेका हुन। अथार्त् सवोर्च्च दजार्का
खुदाका ि,य भक्तहरूले ती प्यालाहरू िपउँछन जुन ज़न्जबील (सूठो) िमिFत
रहेका छन्। अथार्त आध्याित्मक अवस्थाको पूणर्शिक्त ,ाप्त गरी ितनीहरू ठूला
ठूला पहाडहरूमािथ चढ्न पुग्छन् तथा अत्यन्त किठन कायर्हरू ितनीहरूका हातबाट
कायार्िन्वत हुन्छन र ितनीहरूले खुदाको मागर्मा आश्चयर्जनक पराlम देखाउने गछर्न्।

ज़न्जबील (सूठो)को 6भाव
औषिधिवज्ञान अनुसार ज़न्जबील (सूठो) त्यो औषिध हो जसलाई िहन्दी
भाषामा सोंठ भिनन्छ। यसले जठरािग्न (पाचन ,णाली) लाई शिक्त ,दान गछर् र
पखालाहरूलाई रोक्छ। यसले द@बर्ललाई यित शिक्तशाली बनाउँछ र यित उत्तेिजत
तुल्याउँछ जसबाट त्यो पहाडमा चढ्न सक्षम हुनजान्छ। त्यसै कारणले यसको नाम
ज़न्जबील रािखएको हो। यी िभन्न-िभन्न आयतहरू जसमा एक स्थानमा कपूरको
उल्लेख छ भने एक स्थानमा ज़न्जबील (सुकेको अद@वा = सूठो) को, ,स्तुत गरी
खुदा तआलाले आफ्ना भक्तहरूलाई यही सम्झाउन चाहन्छन अथार्त् जब मािनसले
मानिसक उद्वेगहरूबाट पुण्यतफर् या_ा गछर् तब त्यस या_ाका साथ सवर्,थम
अवस्थामा त्यसका िवषालु तत्वहरूलाई तल दबाइन्छ। फलस्वरूप मानिसक उद्वेगहरू
घट्न लाग्छन्। जस्तै, कपूरले िवषालु तत्वहरूलाई दबाउँछ त्यसकारण त्यो हैजा र
टाइफाइडका िनिम्त लाभदायक रहेको छ। त्यसपश्चात जब िवषालु तत्वहरूको
जोश पूणर्त: समाप्त हुन्छ र द@बर्लतामा आधािरत झीनो स्वास्थ्य ,ाप्त हुन्छ तब
दोOो चरणमा त्यस द@बर्ल रोगीले ज़न्जबील (सूठो) को शरबतबाट शिक्त ,ाप्त गछर्।
ज़न्जबील िमिFत शरबत वस्तुत: खुदा तआलाको सौन्दयर्को त्यो ,किटकरण हो जुन
आत्माको आहारा हो। जब त्यस ,किटकरण (Menifestation)बाट मािनसले शिक्त
,ाप्त गछर् तब ठूला र उच्च पहाडहरूमािथ चढ्ने योग्य बन्छ तथा खुदा तआलाको
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मागर्मा यस्ता आश्चयर्जनक किठन कायर्हरू गरेर देखाउँछ जसलाई गनुर् तबसम्म
सम्भव छैन जबसम्म कसैको हृदयमा त्यो (ईश्वरीय) Bेमािग्न (उत्पन्न) हुदैन। अत:
खुदा तआलाले यस स्थानमा यी दLईवटा अवस्थाहरूबारे सम्झाउनका िनिम्त अरबी
शब्दका दLईवटा शब्दहरू Bयोग गरेका हुन्। एउटा काफूर (कपूर) शब्द जुन तल
दबाउनुलाई भिनन्छ र दोWो ज़न्जबील (सूठो) शब्द, जुन मािथ चढ्नुलाई भिनन्छ।
उक्त मागर्मा पिन यी दLईवटा अवस्थाहरू आध्याित्मक मागर्का या]ीहरूका िनिम्त
रहेका छन्। आयतको शेषांश यसBकार रहेको छ ْ َ ٰ َ َ ْ ٰ ْ َ ْ َ ْ َ ٓ َّ
ً ْ ﻼ َو َا ْﻏﻠٰ ًﻼ َّو َﺳ ِﻌ
1oﲑا
اِاناﻋﺘﺪان ﻟِﻠﮑ ِﻔ ِﺮ* ﺳﻠ ِﺴ
अथार्त् हामीले ती अिवश्वासीहरूका िनिम्त जसले सत्यलाई स्वीकानर् चाहँदैनन
साङ्लाहरू र घॉंडाहरू तथा Bज्विलत अिग्नका ज्वालाहरू तयार गिरिदएका छौं।
जो व्यिक्तहरू सॉंचो मनले खुदा तआलालाई खोज्दैनन ितनीहरूBित खुदाका
तफर्बाट कठोर Bितिiया हुन्छ, यही नै उक्त आयतको अथर् हो। ितनीहरू सांसािरक
बन्धनहरूमा यसरी फँसेका छन मानौ साङलाले ितनीहरूका पाउहरू बॉंिधएका हुन्।
यसैगरी भौितक कायर्हरूमा यितसम्म व्यस्त रहन्छन मानौ ितनीहरूको गदर्नमा एउटा
यस्तो घॉंडो छ जसले ितनीहरूलाई उँभोतफर् टाउको उठाउन िददैन। तथा ितनीहरूको
हृदयमा यो धन िमले हुन्थ्यो र त्यो सम्पित्त पाए हुन्थ्यो तथा फलानो देश हाpा
अिधकारमा आए हुन्थ्यो र फलानो श]ुमािथ हामी िवजयी भए हुन्थ्यो, यित रुिपया
भए हुन्थ्यो र यित सम्पित्त भए हुन्थ्यो भन्ने लोभ र मोहको एउटा ताप दन्केको हुन्छ
त्यसकारण खुदा तआलाले ितनीहरूलाई वास्तवमा नालायक देख्छन र कुकमर्हरूमा
व्यस्त पाउँछन त्यसेलै यी तीनैवटा िवपित्तहरू ितनीहरूका पिछ लगाइिदन्छन्। जब
मािनसका तफर्बाट कुनै िiया सम्पन्न हुन्छ तब खुदाले पिन आफ्ना तफर्बाट एउटा
Bितिiया सम्पन्न गछर्न भन्ने कुरोतफर् पिन यहॉं सङ्केत पाइन्छ। उदाहरणस्वरूप मनुष्यले
जब आफ्नो कोठाका समस्त ढोकाहरू बन्द गछर् तब मनुष्यको त्यस िiयापिछ त्यस
कोठामा अन्धकार उत्पन्न गिरिदनु खुदा तआलाका तफर्बाट त्यसको Bितिiया हुनेछ।
वस्तुत: जुन कुराहरू खुदा तआलाको Bाकृितक िवधानमा हाpा कायर्हरूका िनिम्त
एउटा िनिश्चत पिरणामको रूपमा िनधार्िरत भइसकेका छन ती सबै खुदा तआलाका
िiयाहरू हुन्। तात्पयर् के हो भने उनी नै सबै कारणहरूका परमकारण हुन्। यिद कुनै
व्यिक्तले ज्यानिलने िवष खाएमा त्यसको त्यो िiयापिछ त्यसलाई मृत्यु िदनु खुदा
1. The Holy Quran, ad-Dahr 76:5
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तआलाको !िति#या हुनेछ। यसैगरी यिद कसैले सङ्#ामक रोग उत्पन्न हुने कुनै
अनैितक कायर् गरेमा त्यसको !िति#या स्वरूप त्यस व्यिक्तलाई त्यो सङ्#ामक
रोगले चाप्नेछ र त्यही नै खुदा तआलाको कायर् हो। अत: जसरी हाHो भौितक
जीवनमा हाHो !त्येक कायर्को एउटा िनिश्चत पिरणाम रहेको छ भन्ने कुरो स्पष्ट
देिखन्द। त्यही पिरणाम खुदा तआलाको कायर् हो। यसैगरी धमर्क्षेSमा पिन यही नै
िवधान रहेको छ। जस्तै खुदा तआलाले यी दTईवटा उदाहरणरूमा स्पष्ट रूपमा वणर्न
गरेका छन् :َ
ُ َ َّ َ َ 1 َ َ ُ ُ ْ ُ َّ َ ْ َ َ َ ْ ْ ُ َ َ َ ْ َّ َ
2اﻏ ْﻮ ٓا َا َزاغ ﷲُ ُﻗﻠُ ْﻮ َﲠُ ْﻢ
 ﺟﺎﮬﺪوا ِﻓﯿﻨﺎ ﻟﳯ ِﺪ ﯾﳯﻢ ﺳﺒﻠﻨﺎ ﻓﻠﻤﺎ ز9اﻟ ِﺬ
अथार्त् जसले खुदा तआलालाई खोज्ने कायर्मा पूरा-पूरा !यास गरे तब त्यस
कायर्को !िति#यास्वरूप ितनीहरूलाई आफ्नो मागर् देखाउनु हाHो कायर् हुनेछ। तथा
जुन व्यिक्तहरूले टेढोमागर् (कुमागर्) अवलम्बन गरे र सन्मागर्मा चल्न चाहेनन तब
ितनीहरूका िनिम्त हाHो कायर् के हुनेछ भने हामी ितनीहरूको हृदयलाई िवकृत
तुल्याउने छौं। यही अवस्थालाई अिधक स्पष्ट पानर् पुन: वणर्न गरेका छन :ُ
ْٰ َ َ ْٰ َُ َ ْٰ َ ٰ ْ َ َ ْ َ
3o @ َو َا َﺿ ّﻞ َﺳ ِﺒ ْﯿ ًﻼ
 ﰷن ِﰲ ﮬ ِﺬ ٖە ا@ ﻓﻬﻮ ِﰲ اﻻ ِﺧﺮ ِۃ اK
अथार्त् जो व्यिक्त यस जगतमा अन्धो रह्यो त्यो परलोकमा पिन अन्धो नै
रहनेछ अिपतु अन्धाहरूभन्दा पिन अिधक पितत। पुण्यकमीर्हरूलाई खुदाको दशर्न
यसै जगतमा हुन्छ तथा जसका िनिम्त ितनीहरूले आफ्नो सवर्स्व गुमाउँछन ती
आफ्ना परम ि!यलाई यसै जगतमा देख्छन भन्ने कुराको यहॉं सङ्केत पाइन्छ। अत:
स्वगीर्य जीवनको जग यसै जगतबाट बस्दछ र नारकीय अन्धोपनको आधार पिन यसै
जगतको अपिवS र अन्धो जीवन हो र यही नै उक्त आयतको भावाथर् हो। पुन: वणर्न
भएको छ :ُ َ َ ْ ُ َ ٰ َ ْ َّ ّ َ َ
ٰ
َ ﲢ
ّ ٰ اﻟﺼﻠ ٰﺤﺖ َا َّن َﻟ ُﻬ ْﻢ َﺟ
ِْ َ K
َْ ﺖ
ّ
ْ ِ ﲡﺮ ْی
ﳤﺎ
ﻨ
ﻮا
 اﻣﻨﻮا وﲻِﻠ9ﴩ اﻟ ِﺬ
ِ ِ
ِ ِ وﺑ
ِ ٍ
َْ
4اﻻ ْ ٰﳖ ُﺮ
अथार्त् जो व्यिक्तहरू ईमान (िवश्वास) राख्छन र पुण्यकमर् गछर्न ितनीहरू ती
1.
2.
3.
4.

The Holy Quran, al-‘Ankabut 29:70
The Holy Quran, as-Saff 61:6
The Holy Quran, Bani Isra’il 17:73
The Holy Quran, al-Baqarah 2:26
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बगैंचाहरूका उत्तरािधकारी हुन जसमिन नहरहरू बिगरहेछन्। उक्त आयतमा खुदा
तआलाले ईमान (िवश्वास) को तुलना यस्तो नहरिसत गरेका छन जसमिन नहरहरू
बग्छन्। जुन सम्बन्ध नहरहरूको बगैंचािसत छ त्यही सम्बन्ध कमर्हरूको ईमान
(िवश्वास) िसत छ भनी एउटा उत्तम दशर्नको रूपमा वणर्न गिरएको छ भन्ने कुरो
स्पष्ट होस। अत: जसरी कुनै बगैंचा पानीिबना हिरयो-भिरयो रहन सक्दैन त्यसैगरी
कुनै ईमान पुण्यकमर् िबना जीिवत रहन सक्दैन। यिद ईमान त छ परन्तु पुण्यकमर्हरू
छैनन भने त्यो ईमान िनरथर्क हो। यसैगरी यिद पुण्यकमर्हरू छन र ईमान छैन भने ती
कमर्हरू देखावटी हुन्। इस्लामी स्वगर् वस्तुत: यस जगतको ईमान (िवश्वास) र कमर्को
एउटा Xितिवम्ब हो। त्यो कुनै नवीन वस्तु होइन जुन बिहरबाट आएर मनुष्यलाई Xाप्त
हुनेहो अिपतु मनुष्यको स्वगर् मनुष्यको िभ[बाटै िनस्कन्छ तथा Xत्येकको स्वगर् त्यसैको
ईमान र त्यसैका पुण्य कमर्हरू हुन जसको यसै जगतमा आनन्द Xाप्त हुनलाग्छ र
गुप्तरूपमा ईमान र कमर्हरूका स्वगर्हरू र नहरहरू देिखन लाग्छन्। परन्तु परलोकमा
भने ियनै बगैंचाहरू Xत्यक्षरूपमा अनुभतू हुनेछन्। खुदा र उनका िवशेषताहरू तथा
उनका इच्छाहरूXित रहेको सॉंच्चो र पिव[ अिन सुदृढ तथा पूणईर् मान नै त्यो सुन्दर
र कल्याणमय स्वगर् हो र पुण्य कमर्हरू त्यस स्वगर्का नहरहरू हुन भन्ने कुरो खुदाको
पिव[ िशक्षाले हामीलाई बताउँछ। जस्तै उनले वणर्न गरेका छन् :ََ ٌ َ َُ ْ َ َّ َ ََ َ َ ًَّ َ ًَ َ ًَ َ ُ َ ََ
ﺖ ّوﻓ ْﺮ ُﻋ َﻬﺎ ِﰲ
ﴐب ﷲ ﻣﺜﻼ ﳇ ِﻤﺔ ﻃ ِﯿﺒﺔ ﮐﺸﺠﺮ ٍۃ ﻃ ِﯿﺒ ٍﺔ اﺻﻠﻬﺎ اث ِﺑ
ْ َّ ُ َ َ ُ ُ ٓ ٔ ْ ُ ٓ َ َّ
1ﲔ۔
ٍ  ِﰏْ اﳇﻬﺎ ﰻ ِﺣG oاﻟﺴﻤﺎ ِئ
अथार्त् ईमानको त्यो ‘कलेमा’ (शब्द) जुन Xत्येक अत्युिक्त र िनम्नुिक्त तथा
[ुिट र िबगाड अिन िमथ्या र उपहासबाट पिव[ तथा पूणर्रूपले सवार्ङ्ग सम्पन्न छ त्यो
त्यस वृक्ष जस्ताे रहेको छ जुन हरेक Xकारको दोषरिहत छ, जसको जड धरतीमा
कायम छ र हाङ्गाहरू आकाशमा रहेका छन त्यसले आफ्नो फल Xत्येक समय िदने
गछर्, त्यसको हाङ्गाहरूमा फल नरहेको कुनै समय हुदैन। उक्त वणर्नमा खुदा तआलाले
ईमानको ‘कलेमा’ (शब्द) लाई सदा फलिदने वृक्षिसत तुलना गरी त्यसका तीनवटा
लक्षणहरू वणर्न गरेका छन्।
.थम :- त्यसको जड (जरो) जुन भावाथर्को रूपमा विणर्त छ त्यो मनुष्यको
हृदयको धरतीमा स्थािपत होस् अथार्त् मानवीय Xकृित र मानवीय िववेकले त्यसको
सत्यका र वास्तिवकतालाई स्वीकार गरेको होस्।
1. The Holy Quran, Ibrahim 14:25-26
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िद्वतीय :- त्यस ‘कलेमा’ (शब्द) का शाखाहरू आकाशमा हुन् अथार्त
युिक्तयुक्त होस् र आकाशीय (ईश्वरीय) <ाकृितक िवधान जुन खुदाको कायर् हो त्यस
कायार्नुरूप होस्। अथार्त् त्यसको शुद्धता र यथाथर्ताका तकर्हरू <ाकृितक िवधानबाट
उद्धरण गनर् सिकउन, साथै ती तकर्हरू यितसम्म उत्कृष्ट हुन मानौ आकाशसम्म पुगेका
हुन जहॉंसम्म आपित्त र आलोचनाको हात पुग्न सक्दैन।
तृतीय :- तेUो लक्षण के हो भने त्यो फल जुन खानेयोग्य छ स्थायी र
अिविच्छन्न होस्। अथार्त् िनरन्तर पिर`मपश्चात त्यसका वरदानहरू र <भावहरू
सदासवर्दा तथा हरेक युगमा देिखउन र अनुभूत हुन्। कुनै िवशेष समयसम्म <कट
भएर पुन: बन्द हुन नपुगुन्। यसैगरी विणर्त छ :َ ْ ْ َ ْ ْ َّ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ
ْ ِ اﻻ ْر ِض َﻣﺎ َﻟ َﻬﺎ
ﻣﺜﻞ ﳇ ِﻤ ٍﺔ ﺧ ِﺒﻴﺜ ٍﺔ ﮐﺸﺠﺮ ٍۃ ﺧ ِﺒﻴﺜ ِﺔ ۨاﺟﺘﺜﺖ ِ ﻓﻮ ِق

1َﻗ َﺮا ٍر
अथार्त् अपिवg शब्द त्यस वृक्षानुरूप रहेको छ जुन धरतीबाट उखेिलएको
हुन्छ। अथार्त् मानवीय <कृितले त्यसलाई स्वीकार गदैर्न र कुनै<कारले त्यो िस्थर
रहँदैन, न बौिद्धक तकर्को आधारमा न त <ाकृितक िवधान र िववेकको आधारमा नै।
त्यो केवल कथा र कहानीको रूपमा हुन्छ। जस्तै पिवg कुरआनले ईमानका पिवg
वृक्षहरूलाई परलोकमा अंगूर तथा अनार र राkा राkा फलहरूको उपमा िदएका छन
र त्यसिदन ती फलहरूको रूपमा पिरणत भएर देिखनेछन भनी वणर्न गरेका छन्।
त्यसैगरी बेइमानीको अपिवg वृक्षको नाम परलोकमा ‘ज़क्कूम’ (कॉंडायुक्त िवषालु
वृक्ष) राखेका छन्। जस्तै उनको वणर्न रहेको छ :ُ ّ َّ ُ َ َ ْ َ ً ُ ُ ّ ْ َ َ ٰ َ
ٌ َ َ َ َّ َ ْ ّ ٰ ّ ً َ ْ َ ٰ ْ َ َ َّ
ٌ اذﻟِﮏ ﺧ
 اِﳖﺎo اِان ﺟﻌﻠﳯﺎ ِﻓﺘﻨﺔ ِﻟﻠﻈ ِﻠ ِﻤﲔoاﻟﺰﻗ ْﻮ ِم
ﴭ َﺮۃ
ﻻ ام ﴭ َﺮۃP ﲑ
َّ
ُ ْ ُ ُ ٗ َّ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ
َ َ  ا َِّن2oاﻟﺸ ٰﻴ ِﻄ ْﲔ
َ ﴭ َﺮ
س
ﲣﺮج ِﰲ اﺻ ِﻞ اﳉ ِﺤﯿ ِﻢ ﻃﻠﻌﻬﺎ ﰷﻧﻪ ر و
ت
ِ
ْ ََْ
ْ
ْ
ُْ
َ ْ ُ َ َ ْ ُ ّ َّ
ْ ِ  َﰷﻟ ُﻤ ْﻬ ِﻞ ﯾَ ْﻐo اﻻ ِﺛ ْﯿ ِﻢ
 ﻃﻌﺎمoاﻟﺰﻗﻮ ِم
 ذقo ﮐﻐ ِﲇ اﳊَ ِﻤ ْﯿ ِﻢo ﲇ ِﰲ اﻟ ُﺒ ُﻄ ْﻮ ِن
َ َا ِّﻧ
َ ﮏ َا ْﻧ
3o  ْاﻟ َﮑﺮ ْﯾ ُﻢmُ ْ ﺖ ْاﻟ َﻌﺰ
ِ
ِ
अथार्त् ितमीहरू नै भन, स्वगर्का बगैचाहरू उत्तम हुन अथवा ज़क्कूमको त्यो

ئ

1. The Holy Quran, Ibrahim 14:27
2. The Holy Quran, as-Saffat 37:63-66
3. The Holy Quran, ad-Dukhan 44:44-47,50
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वृक्ष जुन अत्याचारीहरूका िनिम्त परीक्षास्वरूप रहेका छ ? त्यो एउटा यस्तो वृक्ष हो
जुन नरकको मूलबाट िनस्कन्छ। अथार्त् अहङ्कार र अिभमानबाट उत्पन्न हुन्छ र यही
नै नरकको मूल हो। त्यसको कोिपलो शैतानको टाउको जस्तै रहेको छ। शैतानको
अथर् नाश हुनेवाला हो। यो शब्द ‘शैत’ बाट बनेको हो र सारंशमा भन्दा त्यसलाई
खानु नै नाश हुनु हो। यसपश्चात ज़क्कूमको वृक्ष ती नरकवासीहरूको भोजन हो जसले
जानीबुझीकन दQष्कमर् गनेर्गछर्न भनी वणर्न गरेका छन्। त्यो भोजन तामा पिग्लएको
उम्लदो पानीझैं पेटिभX जोश मानेर्वाला हुन्छ। पुन: नरकवासीहरूलाई सम्बोधन गरी
‘‘यस वृक्षलाई चाख् तँ सम्मािनत र महान होस्’ भनी आदेश भएको छ। उपरोक्त
आदेश अत्यन्त ^ोधपूणर् रहेको छ। यसको यथाथर् के हो भने ‘यिद तैंले अहङ्कार
नगरेको भए र आफ्नो बढाइँ र सम्मान जोगाउनका िनिम्त सत्यबाट िवमुख नभएको
भए आज यो कष्ट तैंले उठाउनु पनेर्िथएन। वस्तुत: ‘ज़क्कूम’ शब्द ‘ज़ुक्’ र ‘अम’
को सिन्ध हो। तथा ‘अम्’ - ‘इन्नका अन्तल् अज़ीज़ुल करीम’ को सारांश हो।
त्यसमा एउटा अक्षर पिहलाको र अकोर् अक्षर अन्तको रहेको छ। (अथार्त तँ अित
सम्मािनत र महान होस्। तथा ज़ुक् शब्दको अथर् चाख् हो।) तात्पयर् के हो भने जसरी
अल्लाह तआलाले यसै जगतका ईमानका शब्दहरूलाई स्वगर्िसत तुलना गरेका छन
त्यसैगरी बेइमानीका शब्दहरूलाई ज़क्कूमिसत तुलना गरेका छन्। त्यसलाई नरकको
वृक्ष ठहराएर स्वगर् र नरकको जरो यसै जगतबाट आरम्भ हुन्छ भन्ने कुरो स्पष्ट पारेका
छन्। जस्तै नरकको सन्दभर्मा एउटा अकोर् स्थानमा वणर्न गछर्न् :َ ْ َ َ ُ َّ َ ْ َّ ُ َ َ ْ ُ ْ
1oاﻻ ْﻓ ِﺌ َﺪ ِۃ
$  اﻟ ِﱴ ﺗﻄ ِﻠﻊoَان ُر ﷲ ِ اﻟﻤﻮﻗﺪۃ
अथार्त् नरक त्यो अिग्न हो जसको मुहान खुदाको ^ोध हो र त्यो पापले उिलर्न्छ
तथा पिहला (त्यसले) हृदयमािथ अिधकार जमाउँछ। वस्तुत: यस अिग्नको pकृत मूल
ती शोकहरू र पश्चत्तापहरू अिन वेदनाहरू हुन जसले हृदयलाई जकड्छन भन्ने कुराको
यहॉं सङ्केत पाइन्छ िकनभने समस्त आध्याित्मक पीडाहरू पिहला हृदयबाटै आरम्भ
हुन्छन त्यसपश्चात समस्त शरीरमा फैिलन्छन्। पुन: एक ठाउँमा भनेका छन् :ُ َّ َ ُ ْ ُ َ
َ ﺎس َو ْاﳊ َِﺠ
2ﺎر ُۃ۔
وﻗﻮدﮬﺎ اﻟﻨ
अथार्त् नरकको अिग्नको इन्धन जसबाट त्यो अिग्न सदा pज्विलत रहन्छ दQईवटा
1. The Holy Quran, al-Humazah 104:7-8
2. The Holy Quran, al-Baqarah 2:25
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वस्तुहरू रहेका छन् - (1) एउटा त ती मािनसहरू जसले सॉंच्चा खुदालाई छािड
अन्यान्य वस्तुहरूलाई पुज्ने गछर्न अथवा ितनीहरूको इच्छानुसार ती वस्तुहरूको
उपासना गिरन्छ - जस्तै विणर्त छ :ْ ِ ا ِّﻧَ ُﮑ ْﻢ َو َﻣﺎ َﺗ ْﻌ ُﺒ ُﺪ ْو َن
1ﺐ َﺟ َﻬ َّﻨ َﻢ
ُ  ُد ْو ِن ﷲ ِ َﺣ َﺼ+
अथार्त् ितमीहरू र ितमीहरूका ती झूटा उपास्यहरू जो मनुष्य भएर खुदा
कहलाउने गथेर् नरकमा हािलने छन्।
(2) नरकको दोRो इन्धन मूितर्हरू हुन्। अथार्त् यी वस्तुहरूको अिस्तत्व यिद
नरहेको भए नरक पिन हुनेिथएन। अत: यी समस्त आयतहरूबाट खुदा तआलाको
पिवX वाणीमा स्वगर् र नरक यस भौितक संसार जस्तो होइन अिपतु ती दZवैको [ोत
र मूल आध्याित्मक कुराहरू हुन भन्ने कुरो स्पष्ट हुन्छ। परलोकमा भने ती वस्तुहरू
शारीिरक रूपमा देिखने छन परन्तु यस भौितक जगतबाट हुनेछैनन्।

अल्लाह तआलािसत घिनष्ठ आध्याित्मक सम्बन्ध स्थापन
गनेर् उपाय
अब हामी पुन: aकृत िवषयतफर् फिकर्एर खुदािसत आध्याित्मक र घिनष्ठ
सम्बन्ध जोड्ने उपाय जुन पिवX कुरआनले हामीलाई िसकाएको छ त्यो इस्लाम
र सूर: फाितहाको दZआ (aाथर्ना) हो भन्ने कुरो स्पष्ट पाछौर्ं। अथार्त् पिहला आफ्नो
समस्त जीवन खुदाको मागर्मा उत्सगर् गरी तत्पश्चात् त्यस दZआमा (aाथर्नामा) व्यस्त
रहनु जुन सूर: फाितहामा मुसलमानहरूलाई िसकाइएको छ। सम्पूणर् इस्लामको सार
यी दZईवटा वस्तुहरू अथार्त् इस्लाम र फाितहाको दZआ हुन। संसारमा खुदासम्म पुग्न
र aकृत मुिक्तको पानी िपउनका िनिम्त यही एउटा सवोर्त्तम उपाय रहेको छ। अिपतु
केवल यही एउटा उपाय हो जुन aाकृितक िवधानले मनुष्यको परमोन्नित र अल्लाहिसत
सम्बन्ध स्थापनाका िनिम्त िनिश्चत गरेको छ तथा केवल ती व्यिक्तहरूले खुदालाई
aाप्त गछर्न जसले इस्लामको साररूपी आध्याित्मक अिग्नमा aवेश गछर्न र सूर:
फाितहाको दZआ (aाथर्ना) मा व्यस्त रहन्छन्। इस्लाम के चीज़ हो ? त्यही aज्विलत
1. The Holy Quran, al-Anbiya’ 21:99
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अिग्न हो जसले हा%ो िनकृष्ट जीवनलाई भस्म पारी तथा हा%ा िमथ्या उपास्यहरूलाई
जलाएर सॉंचा र पिव= उपास्यका सामुन्ने हा%ो ज्यान र हा%ो धन हा%ो सम्मानको
बिलदान चढाउँछ। यस्तो Iोतमा Jिवष्ट भई हामी एउटा नवीन जीवनको पानी िपउँछौं
तथा हा%ा समस्त आध्याित्मक शिक्तहरू खुदािसत यसरी गॉंिसन्छन जसरी एउटा नाता
अकोर् नातािसत गॉंिसन्छ। िबजुलीको अगोझैं एउटा आगो हा%ा िभ=भाट िनस्कन्छ र
एउटा आगो मािथबाट हामीमािथ उ=न्छ, यी दYईवटा ज्वालाहरूको िमलनबाट हा%ा
समस्त मानिसक लोभ र चाहनाहरू तथा अल्लाहबाहेक अन्यान्य वस्तुहरूJितको हा%ो
Jेम भस्म हुनजान्छ फलस्वरूप हामी आफ्नो पिहलो जीवनबाट मृत्यु Jाप्त गछौर्ं। यसै
अवस्थाको नाम पिव= कुरआन अनुसार इस्लाम हो। इस्लाम द्वारा नै हा%ा मानिसक
उद्वेगहरूJित मृत्यु आउँछ व्यसपश्चात दYआ (Jाथर्ना) द्वारा हामी पुन: जीिवत हुन्छौं।
यस दोIो जीवनका िनिम्त अल्लाको ईशवाणी (Jाप्त) हुनु आवश्यक छ। यस दजार्मा
पुग्नक
ु ो नाम ‘िलक़ा इलाही’ (अल्लाहिसत भेटJाप्त) हो। अथार्त् खुदालाई देख्नु र उनको
दशर्न पाउनु हो। यस दजार्मा पुगेर मािनसको खुदािसत त्यो आध्याित्मक सम्बन्ध
गॉंिसन्छ मानौ त्यसले खुदालाई आँखाले देख्छ तथा त्यसलाई शिक्त िदइन्छ र त्यसका
समस्त इिन्pयहरू र समस्त आन्तिरक शिक्तहरूलाई Jकािशत गिरन्छ तथा पिव=
जीवनको Jभाव pYतगितले पनर्लाग्छ। यही दजार्मा आएर खुदा मािनसको ने= बन्नपुग्छन
जसद्वारा उसले देख्छ। त्यसैगरी उनी त्यसको िजrो बन्छन जसद्वारा उसले बोल्छ तथा
हात बन्छन जसद्वारा उसले (श=ुJित) आtमण गछर् र कान बन्छन जसद्वारा उसले
सुन्छ तथा पाउ बन्छन जसद्वारा
त्यो िहड्छ। यसै दजार्तफर् सङ्केत गरी खुदा तआलाले
َ َ َْ َُ
ْ
ْ
ْ
1
वणर्न गरेका छन्  ﯾﺪﷲ ِ ﻓﻮق اﯾ ِﺪ ِﳞﻢअथार्त त्यो उसको हात खुदाको हात हो जुन
ितनीहरूका हातमािथ रहेको छ। यसैJकार पुन: वणर्न छ :َّ ﺖ َو ٰﻟﮑ
َ ِﻦ
َ ﺖ ا ِْذ َر َﻣ ْﯿ
َ َو َﻣﺎ َر َﻣ ْﯿ
2ﷲ َر ٰﱊ
अथार्त् जुन ितमीले चलायौ त्यो ितमीले होइन अिपतु खुदाले चलाएका हुन्।
अत: उक्त दजार्मा खुदािसत पूणर् एकता हुनजान्छ र खुदा तआलाको पिव= इच्छा
आत्माको रग रगमा समािवष्ट हुन्छ तथा ती दYबर्ल रहेका नैितक शिक्तहरू उक्त दजार्मा
सुदृढ पहाडहरूझैं देिखन्छन। बुिद्ध र िववेक अित Jखर र उन्नत स्तरमा
पुग्छ। उक्त
ُ ْ ّ ٍِ ْ ُ ْ ُ َ َّ َ َ
3
कुराको अथर्को रूपमा यो आयत रहेको छ  واﯾﺪﮬﻢ ِ@وح ِﻣﻨﻪ۔अथार्त् उनले
1. The Holy Quran, al-Fath 48:11
2. The Holy Quran, al-Anfal 8:18
3. The Holy Quran, al-Mujadalah 58:23
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आफनो पिव" आत्माद्वारा उनीहरूलाई सशक्त तुल्याएका छन्। उक्त दजार्मा =ेमका
नहरहरूले अत्यन्त जोश देखाउँछन फलस्वरूप खुदाका िनिम्त मनुर् र खुदाका िनिम्त
हज़ारौं दG:खहरू झेल्नु र अपमािनत हुनु यित सिजलो हुन्छ मानौ एउटा सानु िसन्को
तोड्नु हो। खुदातफर् डोिरदै जान्छ परन्तु कसले तान्दैछ भन्ने कुरो चािहं जान्दैन एउटा
अदृश्य हातले उसलाई उठाएको हुन्छ तथा खुदाका इच्छाहरूलाई पूरा गनुर् उसको
जीवनको =मुख लक्ष हुनजान्छ। यस
दजार्मा खुदَ ा अत्यन्त
िनकट
देखपछर्न्। जस्तै
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
ْ ِ  وﳓ ُﻦ اﻗ َﺮب اِﻟ ْﯿ ِﻪअथार्त् हामी उसको
उनको वणर्न रहेको छ :- 1 ﺣﺒ ِﻞ اﻟﻮ ِرﯾ ِﺪ۔.
=ाणस्नायुभन्दा अिधक उसका िनकट रहेका छौं। उक्त दजार्को मनुष्य त्यस अवस्तामा
जसरी वृक्षमैं पाकेको फल आफैंआफ खस्न पुग्छ त्यस्तै हुन्छ। अथार्त् उक्त दजार्को
मनुष्यका समस्त सांसािरक सम्बन्धहरू समाप्त हुनजान्छन्। आफ्ना खुदािसत उसको
गिहरो सम्बन्ध जोिडन्छ र त्यो =ाणीजगतबाट टािढन्छ अिन खुदाको ईशवाणी र
वातार्लापको सौभाग्य =ाप्त गछर्। उक्त दजार् =ािप्तका िनिम्त अिहले पिन त्यसरी नै
ढोकाहरू खुल्ला छन जसरी पिहला खुल्ला िथए। अिहले पिन खुदाको कृपाले त्यसरी
नै यो वैभव र अनुnह =दान गछर् जसरी पिहला =दान गèथयोर्। परन्तु यो मागर् केवल
मौिखक =लाप र कथाहरूद्वारा =ाप्त हुनसक्दैन न त िनरथर्क कुराहरू र गफहरूबाट
यो ढोका खुल्छ। पाउने इच्छा रहेका व्यिक्तहरू धेरै छन परन्तु =ाप्त गनेर्हरू थोरै छन्।
यसको कारण के हो ? कारण के हो भने यो दजार् सॉंचो =यास, वास्तिवक त्याग
र पिरvममा आधािरत छ। कुराहरू त =लयका िदनसम्म गनेर्गर परन्तु के हुनसक्छ
र। िनष्ठाका साथ त्यस अिग्नमािथ पाउ राख्नु जसको डरले अन्य मािनसहरू भाग्छन,
उक्त मागर्को पिहलो शतर् रहेको छ। यिद व्यवहािरक =यास नरहेमा मौिखक गफ
िनरथर्क रहेको छ। यसै सम्बन्धमा अल्लाह तआलाको भनाई यस=कार छ :َّ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ٌ ْ َ ْ ّ َ ّ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ
َ اع ا َِذا َد
ْ ِ واِذا ﺳﺎﻟﮏ ِﻋﺒﺎ ِدی ﻋ
ِ
ﺎن
ﻋ
اﻟﺪ
ﲎ ﻓ ِﺎ ِﱏ ﻗ ِﺮﯾﺐ ا ِﺟﯿﺐ دﻋﻮۃ
ِ
َ
ْ ِ َﻓ ْﻠ َﻴ ْﺴ َﺘﺠ ْﯿ ُﺒ ْﻮ
ْ اﱄ َو ْﻟ ُﯿ ْٔﻮ ِﻣ ُﻨ ْﻮا
2 ُﺷ ُﺪ ْو َن۔Jْ َ ﰉ َﻟ َﻌ ّﻠ ُﻬ ْﻢ
ِ
ِ
अथार्त् यिद मेरा भक्तहरूले म कहॉं छु भनी (ितमीिसत) मेरो बारेमा =श्न गरेमा
ितमी भन, उनी ितमीहरूका अत्यन्त िनकट छन्। म दGआ (=ाथर्ना) गनेर्हरूको दGआ
सुन्छु। अत: ितनीहरूले दGआका साथ मेरो िनकटता =ािप्तको =यास गरून र सफल
हुनका लािग म=ित ईमान (िवश्वास) राखून्।
1. The Holy Quran, Qaf 50:17
2. The Holy Quran, al-Baqarah 2:187
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दो.ो /श्न
मृत्युपिछ मािनसको के अवस्था हुन्छ ?
मृत्युपिछ मािनसको जे जस्तो अवस्था हुन्छ वस्तुत: त्यो कुनै नवीन अवस्था
होइन अिपतु उनै सांसािरक जीवनका अवस्थाहरू अिधक स्पष्टरूपमा खुल्नजान्छन
भन्ने कुरो उक्त Cश्नको उत्तरस्वरूप Cस्तुत छ। मनुष्यका आस्थाहरू र कमर्हरूको जुन
राJो र नराJो कैिफयत (लक्षण) हुन्छ त्यो यस संसारमा त्यसिभR गुप्तरूपमा रहेको
हुन्छ र त्यसको अमृत अथवा िवषले एउटा गुप्त Cभाव मनुष्यको व्यिक्तत्वमािथ पाछर्
परन्तु परकालमा भने त्यस्तो रहँदैन अिपतु ती समस्त लक्षणहरूले स्पष्टरूपमा आफ्नो
मुहार देखाउनेछन। यसको नमूना सपनामा देिखन्छ। मािनसको शरीरमा जुनCकारका
तत्वहरूको Cभाव अिधक हुन्छ स्वप्नावस्थामा त्यसैCकारका शारीिरक अवस्थाहरू
देिखन्छन्। जब कुनै उa ज्वर चढ्ने हुन्छ तब सपनामा धेरैजसो आगो र आगाका
ज्वालाहरू देिखन्छन्। यस्तैगरी कफयुक्त ज्वर र रुघाखोकीले चापेको अवस्थावा
मािनसले स्वयंलाई पानीिभR देख्छ। अत: शरीरले जस्तो Cकारको रोगको तयारी
गिररहेको हुन्छ त्यसका लक्षणहरू शरीिरक रूपमा सपनामा देिखन्छन्। त्यसकारण
सपनाको वस्तुिस्थितCित ध्यान िदनाले परलोकमा पिन ईश्वरको िवधान यही रहेको
छ भन्ने कुरो Cत्येक मािनसले बुझ्न सक्छ। वस्तुत: जसरी सपनाले हामीमा एउटा
िवशेष पिरवतर्न उत्पन्न गरी आध्याित्मक कुराहरूलाई शारीिरक रूपमा बदलेर देखाउँछ
परलोकमा पिन यही नै हुन्छ। त्यसिदन हाJा कमर्हरू र ितनका पिरणामहरू शारीिरक
रूपमा Cकट हुनेछन तथा जे जित हामीले यस जगतबाट गुप्तरूपमा आफूिसत िलएर
जानेछौं त्यो सबै त्यसिदन हाJो मुहारमा स्पष्टरूपमा देिखनेछ। तथा जसरी मािनसले
सपनामा िभन्न-िभन्न भौितक दृश्यहरू देख्छ र ितनलाई केवल दृष्टान्तहरू हुन भन्ने
धारणा गदैर्न अिपतु ितनलाई वास्तिवक चीज़हरू हुन भन्ने ठान्छ परलोकमा त्यस्तै नै
हुनेछ। खुदाले दृष्टान्तहरूद्वारा आफ्नो नवीन शिक्त Cदशर्न गनेर्छन्। िकनभने त्यो शिक्त
सवर्था सम्पूणर् रहेको छ त्यसकारण त्यसलाई यिद हामीले दृष्टान्तको नाम निदएर त्यो
खुदाको शिक्तद्वारा (उत्पन्न) एउटा नवीन ُ सृिष्ट हो भन्नु
अिधक उिचत र पूणर्त: शुद्ध
َ َّ ْ ّ ْ ُ َ َ ْ ُ ٓ َّ ٌ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ
ْ
ُ
1
हुनेछ। खुदाको वणर्न छ :- ﲔ۔
ٍ  ﻗﺮ ِۃ اﻋ.ِ  ﻟﻬﻢ2ِ  ﻓﻼ ﺗﻌﻠﻢ ﻧﻔﺲ ﻣﺎاﺧअथार्त्
1. The Holy Quran, as-Sajdah 32:18
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पुण्यकमर् गनेर् कोही व्यिक्तले ती कुन कुन अनु0हरू रहेका छन जुन त्यसका िनिम्त
गुप्त रािखएका छन भन्ने कुरो जान्दैन। अत: खुदाले ती समस्त वरदानहरूलाई गुप्त
घोिषत गरेका छन जसको सांसािरक सम्पदा र वरदानहरूमा कुनै दृष्टान्त पाइँदैन।
संसारका सम्पदाहरू हामीNित गुप्त छैनन र दOध तथा अनार र अङ्गूर इत्यािदहरूलाई
हामी जान्दछौं अिन िनत्यरूपमा यी वस्तुहरू खाने गछौर्ं भन्ने कुरो स्पष्ट छ। अत: ती
वस्तुहरू अरू नै हुन र ितनीहरूको यी वस्तुहरूिसत केवल नामको समानता रहेको छ
भन्ने कुरो ज्ञात हुनगयो। अत: जसले स्वगर्लाई संसारका वस्तुहरूको भण्डार ठान्यो
त्यसले वस्तुत: पिव[ कुरआनको एउटा अक्षर पिन बुझेन।
उपरोक्त आयत जसको अिहले मैले उल्लेख गरेको छु त्यसको व्याख्यामा हाdा
मुिखया र स्वामी, हाdा नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैिह व सल्लम (अल्लाहको
कृपा र शािन्त उहॉंNित होस)ले स्वगर् र त्यहॉंका सम्पदाहरू र वरदानहरू ती
वस्तुहरू हुन जसलाई न किहल्यै कुनै आँखाले देखेका छन न कुनै कानले सुनेका
छन तथा न त कुनै हृदयमा ती Nितिविम्बत भएका छन भनी वणर्न गनुर्भएको
छ। संसारका वैभवहरूलाई भने हामी आँखाले पिन देख्छौं र कानले पिन सुन्छौं
तथा हृदयमा पिन ितनीहरूको धारणा पाल्छौं। अत: जब खुदा र उनका रसूल
(सन्देशवाहक) ले ती वस्तुहरूलाई एउटा अनौठो वस्तुहरू हुन भनेका छन भने,
स्वगर्मा पिन त्यही संसारको दOध नै होला जुन गाई र भैंसीबाट दqिहन्छ, मानौ दOध
िदने पशुहरूको त्यहॉं बथानका बथान होलान र वृक्षहरूमा मधुमकखीहरूले घेरै
चाकाहरू लगाएका होलान र देवदOतहरूले खोजी खोजी त्यो मह िनकाल्लान र
नहरहरूमा पोख्लान भन्ने धारणा राखेमा हामी कुरआनबाट धेरै टािढनेछौं। के यस्ता
धारणाहरूको त्यस िशक्षािसत कुनै समानता हुनसक्छ र जसमा ती वस्तुहरूलाई
संसारले किहल्यै देखेको छैन र ती वस्तुहरूले आत्मालाई Nकािशत गछर्न र
खुदाको पिहचान बढाउँछन र ती आध्याित्मक आहारहरू हुन भन्ने आयतहरू
मौजूद छन् ? यद्यिप ती आहारहरूको समस्त िच[ शारीिरक रूपमा Nकट गिरएको
छ परन्तु साथै साथ ितनीहरूको मूल आत्मा र सत्य हो भिनएको छ। पिव[
कुरआनका िनम्निलिखत आयतहरू अनुसार जुन-जुन सम्पदा र वरदानहरू स्वगर्मा
Nदान गिरनेछ ती सम्पदाहरूलाई देखेर स्वगर्का िनवासीहरूले ितनीहरूको पिहचान
गनेर्छन (र भन्नेछन) यी त ती वैभवहरू र सम्पदाहरू हुन जुन पिहला पिन हामीलाई
Nाप्त िथए (भन्नेछन) भनी कसैले धारणा नगरोस्। जस्तै अल्लाह तआलाको यो वणर्न
रहेको छ :-
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अथार्त् ती व्यिक्तहरू जसले ईमान (िवश्वास) स्थािपत गछर्न र पुण्यकमर् गनेर्
गछर्न जसमा लेशमा= पिन दोष छैन ितनीहरू त्यस स्वगर्का उत्तरािधकारी हुन जसमिन
नहरहरू बग्छन भनी शुभसन्देश देउ। जब ितनीहरूले परलोकमा ती वृक्षहरूका
फलहरूबाट जुन सांसािरक जीवनमा नै ितनीहरूलाई Rाप्त िथए पाउँनछ
े न तब यी त ती
फलहरू हुन जुन हामीलाई पिहला नै िदइएका िथए भनी भन्नेछन् िकनभने ितनीहरूले
ती फलहरूलाई ती पिहलेका फलहरू अनुरूप पाउनेछन्। पिहलेका फलहरू भन्नाले
संसारका भौितक सम्पदाहरू हुन भन्ने धारणा राख्नु पूणतर् : भूल हो र उक्त आयतको
खुल्ला अथर् र त्यसको अिभRायको पूणतर् : िवपरीत हो। वस्तुत: जुन व्यिक्तहरूले ईमान
धारण गरे तथा पुण्य कायर्हरू गरे ितनीहरूले आफ्नै हातले एउटा स्वगर् िनमार्ण गरेका
छन जसका वृक्षहरू ईमान र जसका नहरहरू पुण्य कायर्हरू रहेका छन भन्ने कुरो उक्त
आयतमा अल्लाह तआलाले वणर्न गरेका हुन्। उक्त स्वगर्का फलहरू नै ितनीहरूले
परलोकमा पिन खानेछन्। त्यो फल अिधक सफा र िमठो हुनेछ। िकनभने आध्याित्मक
रूपमा ितनीहरूले त्यही फल संसारमा खाइसकेका हुनेछन त्यसकारण परलोकमा
त्यस फललाई िचन्नेछन र यी त ितनै फलहरू हुन जुन पिहला हामीले खाइसकेका हौं
भन्नेछन्। त्यस फललाई त्यो पिहला खाएको फलानुरूप पाउँनछ
े न्। अत: उक्त आयतले
जो व्यिक्तहरू संसारमा खुदाको Rेम र चाहनाको आहार िलनेगथेर् अब शारीिरक रूपमा
त्यही आहार ितनीहरूलाई Rाप्त हुनेछ भन्ने कुरो स्पष्टरूपमा वणर्न गिररहेछ। ितनीहरूले
वस्तुत: Rीित र Rेमको स्वाद चािखसकेका िथए तथा त्यसको यथाथर्िसत पिरिचत िथए
त्यसकारण ितनीहरूको आत्मालाई त्यो समय स्मरण हुनेछ जब ितनीहरूले कुनाहरूमा
र एकान्तहरूमा तथा राितका अँध्याराहरूमा आफ्ना Rकृत Rेमी (अल्लाह) लाई Rेमपूवक
र्
स्मरण गथेर् र त्यस स्मरणबाट आनिन्दत हुन्थे।
अत: यहॉं भौितक आहारहरूको कुनै उल्लेख छैन। जब आध्याित्मक रूपमा
अल्लाहका भक्तहरूलाई यो आहार संसारमै Rाप्त भइसकेको िथयो भने ती सम्पदा र
वरदानहरू यस्ता छन जसलाई संसारमा न कसैले देखेको छ न सुनेको छ न कसैको
1. The Holy Quran, al-Baqarah 2:26
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हृदयमा (ितनको) धारणा आएको छ भन्ने कुराले त यी द3ईवटा आयतहरूमा परस्पर
िवभेद पाइन्छ तब यो कसरी ठीक हुन सक्छ भन्ने धारणा यिद कसैको मनमा आएमा
त्यसको उत्तर के हो भने, िवभेद त तब हुनेिथयो जब उक्त आयतमा सांसािरक
सम्पदाहरू अिभOाय हुन्थे परन्तु यस स्थानमा संसारका सम्पदा र वरदानहरू आशय
हैनन। आिरफ (Tह्मज्ञानी) लाई जे जित आध्याित्मक ज्ञानको रूपमा Oाप्त हुन्छ त्यो
वास्तवमा परलोकको सम्पदा र वरदान हो। चासो पैदा गनर्का लािग नमूनाको रूपमा
पिहला नै िदइन्छ।
खुदाOाप्त मनुष्य संसारीहरू मध्येको हुदैन भन्ने कुरो स्मरण राख्नु पछर्। त्यसैले
त संसारले त्यसको डाहा गछर्। त्यो त वास्तवमा आकाश (स्वगर्) बाट आएको हुन्छ
त्यसकारण स्वगर्का सम्पदा र वरदानहरू त्यसलाई Oाप्त हुन्छन्। अत: ती सम्पदाहरूलाई
संसारका कान र संसारका हृदय र संसारका आँखाहरूबाट लुकाइका हुन भन्ने कुरो
िनतान्त सत्य हो। परन्तु जसको भौितक जीवनOित मृत्यु आउँछ र त्यसलाई त्यो प्याला
आध्याित्मक रूपमा िपलाइन्छ जुन परकालमा शारीिरक रूपमा िपइने छ त्यसलाई
यो िपएको कुरो तब स्मरण हुनेछ जब त्यही प्याला शारीिरक रूपमा त्यसलाई Oदान
गिरनेछ। परन्तु उसले त्यस वरदानबाट संसारको आँखा र कान इत्यािदलाई बेखबर
मान्नेछ भन्ने कुरो पिन सत्य हो। िकनभने उ संसारमा रहे तापिन संसारीहरू मध्येको
िथएन। त्यसकारण उसले पिन संसारका वरदानहरू मध्येको त्यो वरदान होइन भनी
गवाही िदनेछ। न संसारमा उसको आँखाले त्यस्तो सम्पदा देख्यो न कानले सुन्यो न
हृदयमा (त्यसको स्मरण) आयो। परन्तु दोgो जीवनमा भने त्यसका नमूनाहरू देख्यो
जुन सांसािरक वस्तुहरू मध्येका िथएनन अिपतु त्यो परलोकको एउटा सूचना िथयो र
त्यहीिसत उसको नाता र सम्बन्ध िथयो संसारिसत कुनै सम्बन्ध िथएन।

आलमे मआद (यमलोक) बारे पिव7 कुरआनका तीनवटा
सूक्ष्मज्ञानहरू
मृत्युपश्चात जुन अवस्थाहरू देखापछर्न पिवi कुरआनले ितनीहरूलाई तीनवटा
भागमा िवभािजत गरेको छ भन्ने कुरो परम िसद्धान्तको रूपमा स्मरण राख्नुपछर्।
यमलोकका बारेमा यी तीनवटा सूक्ष्मज्ञानहरू रहेका छन जसबारे हामी िभन्न-िभन्न
रूपमा यस स्थानमा चचार् गनेर्छौं।
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पिहलो सूक्ष्मज्ञान
पिव कुरआनले यमलोक कुनै नवीन वस्तु होइन अिपतु त्यसका समस्त
दृश्यहरू यसै सांसािरक जीवनका :ितिवम्बहरू र लक्षणहरू हुन भनी बारम्बार
पिहलो
ُ ٰ ْ َ ْ َ َ ْ َّ ُ َ
सूक्ष्मज्ञानको रूपमाْ َ वणर्न गरेको ْ छ। जस्तैَ उसको
भनाई छ :- ﺎن اﻟﺰﻣﻨﻪ
ٍ وﰻ اِﻧﺴ
ُ ٰ ّ ً ٰ ِ َ ٰ َ ْ َ ٗ ُ ْ ُ َ ٰٖ ۗ َ ٗ ْ ُ ُ ﻪ
1ﯩﻪ َﻣ ْﻨ ُﺸ ْﻮ ًرا
ە ِﰲ ﻋﻨ ِﻘ ۔ وﳔ ِﺮج ﻟﻪ ?م اﻟ ِﻘﯿﻤﺔ ﮐِﺘﺒﺎ ﯾﻠﻘJِٕ  ﻃअथार्त् हामीले यसै
संसारमा :त्येक व्यिक्तका कमर्हरूको :भाव (छाप) उसको गदर्नमा बॉंधेर राखेका
छौं। तथा ती गुप्त :भावहरूलाई हामी :लयका िदन :कट गनेर्छौं। तब खुल्ला खुल्ला
‘आ’माल नामा’ (कमर्प) को रूपमा देखाउने छौं। उक्त आयतमा जुन ‘तायर’ शब्द
छ वस्तुत: पक्षीलाई तायर भिनन्छ। यसै:कार रूपक भाषामा यसको अथर् कमर् पिन
िलइएको छ। वस्ुत: :त्येक कमर् चाहे पुण्य होस अथवा पाप होस त्यो कायार्िन्वत
हुनासाथ पक्षी झैं उडेर जान्छ र त्यसको दe:ख र सुख पिन समाप्त हुनजान्छ। केवल
त्यसको पीडा र आनन्दको अनुभूित मा मनमा शेष रहन्छ। पिव कुरआनको
िसद्धान्त अनुसार :त्येक कमर्ले गुप्तरूपमा आफ्ना छापहरू छाड्ने गछर्। जुन :कारको
मािनसको कमर् हुन्छ त्यस अनुरूप एउटा कायर् खुदा तआलाका तफर्बाट पिन
कायार्िन्वत हुन्छ र त्यस कायर्ले त्यो पाप अथवा त्यसको पुण्यलाई नष्ट हुन िददैन
अिपतु त्यसका छापहरू हृदयमा, मुखमा, आँखाहरूमा, कानहरूमा, हातमा, पाउमा
लेिखन्छन तथा त्यही नै गुप्तहरूमा एउटा कमर्प हो जुन दोoो जीवन (परलोक)मा
खुल्लारूपमा :कट हुनेछ। पुन: एउटा अकोर् स्थानमा स्वगर्का िनवासीहरूका बारेमा
वणर्न छ :َ
َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ ُ ٰ ْ َ ٰ ْٔ ُ ْ َ َ ْ ْٔ ُ ْ َ َ َ ْ َ
2ﺎﳖ ْﻢ
ِِ َﲔ ا ْﯾ ِﺪ ْ ِﳞ ْﻢ َو ِاب ْﳝ
رﮬﻢ ﺑV Wﺖ ﻳﺴ
ِ ?م \ی اﻟﻤﻮ ِﻣ ِﻨﲔ واﻟﻤﻮ ِﻣﻨ
अथार्त त्यसिदन पिन त्यो ईमानको ज्योित जुन गुप्तरूपमा मोिमन (िवश्वासी)
हरूलाई :ाप्त छ खुल्लमखुल्ला रूपमा ितनीहरूका अगािड र ितनीहरूका दािहने हाततफर्
दौडदै गरेको देिखनेछ। यसैगरी एउटा अकोर् स्थानमा दeष्कमीर्हरूलाई सम्बोधन गरी
भनेका छन् :َّ َ
َ َ َ
ّ ٰ َ ُ ُ َ َّ ُ ُ ٰ ْ َ
َ ُ
َ ِ  ُز ْر ُﺗ ُﻢ ْاﻟ َﻤ َﻘe
ofاﻟﻬﯩﮑﻢ اﻟﺘﲀ
 ﺛ ّﻢoالك َﺳ ْﻮف ﺗ ْﻌﻠ ُﻤ ْﻮ َنocﺎ
1. The Holy Quran, Bani Isra’il 17:14
2. The Holy Quran, al-Hadid 57:13
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ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ
َ ُ
 ﺛ ّﻢoﱰ ُو ّن اﳉَ ِﺤ ْﯿ َﻢ
 ﻟoﲔ
ِ  الك ﻟﻮﺗﻌﻠﻤﻮن ِﻋﻠﻢ اﻟﯿ ِﻘoالكﺳﻮف ﺗﻌﻠﻤﻮن
َّ َ َ ْ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ َ
1oاﻟﻨ ِﻌ ْﯿ ِﻢ
6
ِ ﻟﱰوﳖﺎ ﻋﲔ اﻟﯿ ِﻘ
ِ  ﺛﻢ ﻟﺘﺴﺌﻠﻦ ;ﻣ ِﺌ ٍﺬoﲔ
अथार्त् संसारको अत्यिधक लोभ र मोहले ितमीहरूलाई परलोकको खोज
गनर्बाट रोकेर राखेको छ। त्यसै अवस्थामा ितमीहरू क़@ (िचहान)मा पुग्न गयौ।
संसारको मोहमा नपर। संसारको मोह राख्नु राHो कुरो होइन भनी ितमीहरूले शीL नै
जान्नेछौ। संसारको मोहमा पनुर् राHो कुरो होइन भनी ितमीहरूले शीL नै जान्नेछौ भन्ने
कुरो पुन: म भन्दछु। यिद ितमीहरूलाई िनिश्चत ज्ञान Tाप्त रहेमा ितमीहरूले नरकलाई
यसै संसारमा देख्नेछौ। पुन: यमलोकमा िनश्चयात्मक दृिष्टका साथ देख्नेछौ। पुन:
Tाणीहरूको पुनरुत्थानका (Tलयका) िदन ितमीहरू पूणर्रूपमा पकडमा आउनेछौ।
तथा त्यो ताडना (दण्ड) ितमीहरूमािथ सम्पूणर् रूपमा पनेर्छ। त्यसबेला केवल
मौिखक रूपमा नभएर व्यवहािरक रूपमा ितमीहरूलाई नरकको ज्ञान Tाप्त हुनेछ।

तीन .कारका ज्ञानहरू
उपरोक्त आयतहरूमा अल्लााह तआलाले यसै जगतमा दfष्कमीर्हरूका िनिम्त
नारकीय जीवन गुप्त रूपमा िमल्छ भनी स्पष्टत: दशर्एका छन्। तथा यिद ध्यान िदएमा
आफ्नो नरकलाई यसै संसारमा देख्नेछन्। यस स्थानमा अल्लाहले ज्ञानलाई तीनवटा
दजार्मा िवभाजन गरेका छन्। अथार्त् ‘इल्मुल यकीन’ (कारणबाट िनिश्चत गिरएको
ज्ञान) ‘ऐनुल यकीन’ (आँखाले देखेर िनिश्चत गिरएको ज्ञान) ‘हक्कुल यकीन’
(Tयोगबाट िनिश्चत गिरएको ज्ञान)। िनम्निलिखत उदाहरणहरूबाट सहज रूपमा यी
तीनवटै ज्ञानहरूलाई बुझन् सिकन्छ।
.थम :- यिद एउटा व्यिक्तले टाढाबाट कुनै ठाउँमा धेरै धुवॉं देखेमा त्यसबाट
त्यसको ध्यान आगोतफर् जान्छ अथार्त् त्यहॉं आगो छ भन्ने िनिश्चत गछर् िकनभने
धुवॉं र आगोमा एउटा अटूट र िनश्चयात्मक सम्बन्ध रहेको छ। जहॉं धुवॉं हुन्छ
अवश्य नै त्यहॉं आगो हुन्छ। अत: यसै ज्ञानको नाम ‘इल्मुल यकीन’ - कारणबाट
िनिश्चत गिरएको ज्ञान हो।
िद्वतीय :- पुन: जब त्यसले आगाका ज्वालाहरू देख्छ त्यस ज्ञानको नाम
1. The Holy Quran, at-Takathur 102:2-9
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‘ऐनुल यकीन’ - आँखाले देखेर िनिश्चत गिरएको ज्ञान हो।
तृतीय :- तथा जब त्यो त्यस आगोमा स्वयं >वेश गछर् तब त्यस ज्ञानको
नाम ‘हक्कुल यकीन’ अथार्त >योगबाट अथवा अनुभवबाट िनिश्चत गिरएको ज्ञान हो।
अत: नरकबारे ‘इल्मुल यकीन’ (कारणबाट िनिश्चत गिरएको ज्ञान) त यसै संसारमा
>ाप्त हुनसक्छ भनी अल्लाह तआला वणर्न गछर्न्। त्यसपश्चात यमलोकमा ‘ऐनुल
यकीन’ (आँखाले देखेर िनिश्त गिरएको ज्ञान) >ाप्त हुनेछ। त्यसपश्चात पुनरुत्थान
(>लय) का िदन त्यही ज्ञान ‘हक्कुल यकीन’ अथार्त् >योगद्वारा अथवा अनुभवद्वारा
िनिश्चत गिरएको ज्ञानरूपी सम्पूणर् ज्ञानको दजार्मा पुग्छ।

तीनवटा लोक
पिव4 कुरआन अनुसार तीनवटा लोक ;मािणत छन्।
;थम :- संसार हो, जसको नाम कमर्लोक र आिदसृिष्ट लोक हो। यसै
संसारमा मािनसले पुण्य र पाप कमाउँछ। पुनरुत्थानपिछ पिन सत्कमीर्हरूका िनिम्त
उन्नित रािखएको छ तर त्यो केवल खुदाको कृपाबाट >ाप्त हुन्छ मािनसको कमाइको
त्यहॉं कुनै दखल छैन।
िद्वतीय :- दोfो लोकको नाम बरज़ख् (मध्यलोक) हो। वास्तवमा ‘बरज़ख्’
शब्द अरबी भाषामा त्यस वस्तु>ित >योग हुन्छ जुन दkईवटा वस्तुहरूको बीचमा
अविस्थत छ। अत: िकनभने यो काल पुनरुत्थान र आिदसृिष्टलोकको बीचमा
रहेको छ त्यसकारण यसको नाम बरज़ख् (मध्यकाल) हो। परन्तु सृिष्टको >ारम्भ
देिख नै यो शब्द मध्यलोक>ित >योग भएको हुनाले उक्त शब्दमा मध्यलोकको
अिस्तत्व>ित एउटा ठूलो >माण िनिहत छ। ‘िमननुरर्हमान’ नामक पुस्तकमा अरबी
भाषाका शब्दहरू नै ती शब्दहरू हुन जुन खुदाका मुखबाट िनस्केका हुन भन्ने कुरो
हामीले >मािणत गिरसकेका छौं। यस संसारमा केवल यही एउटा यस्तो भाषा हो जुन
परम पिवp खुदाको भाषा तथा आिदभाषा र समस्त ज्ञानहरूको मूल अिन समस्त
भाषाहरूकी जननी तथा खुदाको ईशवाणीको पिहलो र अिन्तम िसंहासन पिन हो।
खुदाको वह्यी (ईशवाणी) को पिहलो िसंहासन िकन हो भने सम्पूणर् अरबी भाषा
खुदाको बोली (वाणी) िथयो जुन आिददेिख खुदािसतै िथयो। त्यसपिछ त्यही वाणी
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संसारमा अवतिरत भयो र संसारले त्यसबाट आफ्ना बोलीहरू (भाषाहरू) िनमार्ण
गरे। यसै;कार यो अरबी भाषा खुदाको अिन्तम िसंहासन पिन हो। कारण खुदाको
अिन्तम पुस्तक जुन पिवD कुरआन हो त्यो अरबी भाषामा अवतीणर् भयो। अत:
‘बर्ज़ख्’ अरबी शब्द हो जुन दKईवटा शब्दहरूको सिन्ध हो। अथार्त् जख् र बरर्को।
जसको अथर् हो कमर् कमाउने मागर् समाप्त भयो अिन एउटा गुप्त अवस्थामा पुग्यो।
बर्ज़ख् (मध्यकाल)को अवस्था त्यो अवस्था हो जब यो अस्थायी मानवीय बनावट
िबTन जान्छ र आत्मा र शरीर अलग अलग हुन जान्छन त्यसपश्चात साधारणत:
शरीरलाई कुनै खाडलमा हािलन्छ भने आत्मापिन एक ;कारको खाल्डोमा पनर्जान्छ।
यही कुरो ज़ख्ख शब्दले ;मािणत गछर्। िकनभने त्यो (आत्मा) ले पुण्य र पाप
कमाउने कायर् जसरी शरीरको सम्बन्धमा रहेर गèथ्यो अब (एकलै) गनर् असमथर् हुन्छ।
हा_ो आत्माको उत्तम स्वास्थ्य शरीरमािध िनभर्िरत छ भन्ने कुरो स्पष्ट छ। मिस्तष्कको
एउटा िवशेष ठाउँमा चोट लाग्नाले स्मरणशिक्त नै लोप हुन्छ। यसैगरी दोhो ठाउँमा
आघात पुगेमा सोच्ने शिक्त हराउँछ फलत: समस्त सुद्धी बुिद्ध नै सिकन्छ। यिद
िदमागमा कुनै संकुचन आएमा अथवा सुिनन गएमा वा रक्त अथवा अन्य कुनै तरल
पदाथर् रोिकन गएमा तथा कुनै कठोर lिन्थ अथवा नरम lिन्थ उत्पन्न गरेमा बेहोशी
अथवा िमरगी या मूच्छार् पनेर् रोग तत्काल लाग्नजान्छ। अत: हा_ो आत्मा शरीरको
सम्बन्ध िबना पूणर्त: िनिस्pय हुनजान्छ भन्ने कुरो हा_ो लामो अनुभवले हामीलाई
रा_री िसकाउँछ। अत: कुनै समयमा हा_ो आत्माले शरीर िबना नै एकलै रही सुख र
शािन्त ;ाप्त गनर्सक्छ भन्ने धारणा हामीले राख्नु पूणर्त: भूल हो। यिद कथा कहानीको
रूपमा यसलाई हामीले स्वीकार गरेतापिन बौिद्धक रूपमा यसको कुनै तकर् छैन। त्यो
हा_ो आत्मा जुन शरीरका सा-साना िवकारहरूका कारण िनिस्pय भएर बस्छ त्यो
त्यसिदन कसरी पूणर् अवस्थामा रहन सक्छ जब त्यसलाई शरीरका सम्बन्धहरूबाट
पूणर्त विञ्चत गिरनेछ, यो कुरो हामी कुनै;कार मान्न सक्दैनौं। आत्माको स्वास्थ्यका
िनिम्त शरीरको स्वास्थ्य आवश्यक छ भन्ने कुरो के हामीलाई दैिनक अनुभवले
सम्झाउँदैन र ? जब हामीमध्ये कुनै एउटा व्यिक्त अत्यन्त वृद्ध हुनपुग्छ तब त्यसको
आत्मा पिन वृद्ध हुनजान्छ। त्यसको समस्त ज्ञानको पूँजी बूढोपनको चोरले चोरेर
लैजान्छ। जस्तै अल्लाह तआलाको वणर्न रहेको छ :ْۢ ِ ﻟ َِﮑ ْﯿ َﻼ ﯾَ ْﻌﻠَ َﻢ
1 َﺑ ْﻌ ِﺪ ِﻋ ْﻠ ٍﻢ َﺷ ْﻴ ًﺌﺎ+
1. The Holy Quran, al-Hajj 22:6
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‘िलकैला यअ्लमा िमन् बअ्दे ईिल्मन् शैआ’ अथार्त् मािनस बूढो भएर
पठन पाठन पश्चात पुन: मूखर् हुने अवस्थासम्म पुग्छ।अत: आत्मा शरीरिबना कुनै
वस्तु नै होइन भन्ने कुरोLित हाMो यो सम्पूणर् अनुभव पयार्प्त Lमाण रहेको छ। पुन:
यिद आत्मा शरीरिबना नै कुनै वस्तु हुनसकथ्याे भने खुदा तआलाले िबनाकारण
त्यसलाई नश्वर शरीरिसत जोड्नु उनको एउटा लघुकायर् ठहèथ्यो भन्ने धारणाले पिन
मािनसलाई वास्तिवक सत्यतफर् ध्यान िदलाउँछ। खुदा तआलाले मािनसलाई अनन्त
उन्नित Lािप्तका िनिम्त जन्माएको हो भन्ने कुरो पिन सोच्नेयोग्य रहेको छ। अत: जुन
अवस्थामा मािनसले यस सीिमत जीवनका उन्नितहरू शरीरको साथ नपाएसम्म Lाप्त
गनर् सकेन भने ती अनन्त उन्नितहरू जसको कुनै सीमा छैन शरीरको साथ िबना नै
स्वयंमेव Lाप्त गलार् भनी कसरी आशा राख्ने त ?
अत: आत्माका परम कायर्हरूको िसिद्धका लािग इस्लामको िसद्धान्त अनुसार
आत्मािसत शरीरको साथ (सम्बन्ध) स्थायी रहेको छ भन्ने कुरो उपरोक्त तकर्हरूबाट
Lमािणत हुनजान्छ। मृत्युपिछ यद्यिप यो नश्वर शरीर आत्माबाट अलिगन जान्छ
परन्तु यमलोकमा Lत्येक आत्मालाई केही माiामा आफ्ना कमर्हरूको स्वाद
चाख्नका लािग उधारो शरीर Lाप्त हुन्छ। त्यो शरीर यस भौितक शरीर जस्तो हुदैन
अिपतु कमर्हरूको िस्थित अनुसार एउटा Lकाशबाट अथवा एउटा अन्धकारबाट
शरीर तयार हुन्छ। वस्तुत: त्यस लोकमा मािनसले गरेका कमर्हरूले शरीरको काम
िदनेछन्। खुदाको वाणीमा यही कुराको बारम्बार उल्लेख भएको छ। केही शरीरहरूलाई
Lकाशमय र केही शरीरहरूलाई तमोमय (अन्धकारमय) भिनएको छ जुन कमर्हरूको
Lकाश अथवा कमर्हरूको अन्धकारबाट िनिमर्त हुन्छन्। यद्यिप यो एउटा अित गूढ
रहस्य हो परन्तु तकर्हीन होइन। पुरुषले यसै जीवनमा यस भौितक शरीरका साथै
एउटा िभन्न Lकाशमय व्यिक्तत्व Lाप्त गनर्सक्छ। ‘आलमे मुकािशफात’ (परमेश्वर
दशर्नको तन्qावस्था)मा यसका अनेकौं उदाहरणहरू छन्। यद्यिप यस्तो व्यिक्तलाई
सम्झाउन भने किठन पछर् जो मन्दबुिद्ध तहको रहेको छ परन्तु जसलाई तन्qवस्थामा
आध्याित्मक दृश्यहरूको दशर्नको केही सौभाग्य Lाप्त छ ितनले यसLकारको कमर्बाट
िनिमर्त शरीरलाई आश्चयर् र अिवश्वासको दृिष्टले हेदैर्नन अिपतु यस िवषयवस्तुबाट
आनन्द उठाउँछन्।
अत: यो शरीर जुन कमर्हरूको कैिफयतबाट Lाप्त हुन्छ यही नै यमलोक
(मध्यलोक)मा पुण्य र पापको फलको कारण बन्नजान्छ। म यसमा अनुभवLाप्त
रहेको छु। मलाई आध्याित्मक दृश्यको रूपमा पूणर् जागृत अवस्थामा धेरैपटक केही
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मुदार् (मृतक) हरूिसत भेट गनेर् संयोग 2ाप्त भएको छ र मैले केही द;ष्कमीर् र पथ@ष्ट
व्यिक्तहरूको शरीर यस्तो कालो देखें मानौ त्यो धुवॉंबाट बनाइएको हो। अतएव
यस क्षेRको मलाई व्यिक्तगत ज्ञान 2ाप्त छ त्यसकारण खुदा तआलाको वणर्नानुसार
नै मृत्युपश्चात 2त्येकलाई अवश्य एउटा शरीर 2ाप्त हुन्छ चाहे त्यो 2काशमय होस
अथवा अन्धकारमय भनी जोड िदएर भन्छु। मािनसको यो भूल हुनेछ यिद उसले
यी अत्यन्त गूढज्ञानपूणर् कुराहरूलाई केवल बुिद्धद्वारा 2मािणत गनर् चाहन्छ। अिपतु
जसरी आँखाले िमठो वस्तुको स्वाद बताउन सक्दैन न त िजgोले कुनै वस्तुलाई
देख्न सक्छ। त्यसैगरी ती परकालका ज्ञानहरू जुन तन्jावस्थाको पिवR आध्याित्मक
सद;द्घाटनबाट 2ाप्त हुन्छन केवल बुिद्धद्वारा यी कुराहरूको भेद खुल्न सक्दैन भन्ने कुरो
जान्नु आवश्यक छ। खुदा तआलाले यस संसारमा अज्ञात वस्तुहरूलाई जान्नका लािग
िभन्न-िभन्न साधनहरू उपलब्ध गराएका छन्। त्यसकारण 2त्येक वस्तुलाई त्यसको
साधनको सहयोग द्वारा खोज तब त्यसलाई पाउनेछौ।
ती व्यिक्तहरू जो व्यिभचारी र पथ@ष्ट हुनपुगे खुदा तआलाले आफ्नो वाणीमा
ितनीहरूलाई मुदार् हुन भनेका छन र पुण्यकमीर्हरूलाई जीिवत घोिषत गरेका छन भन्ने
कुरो पिन स्मरणीय रहेको छ। वस्तुत: जो व्यिक्तहरू खुदालाई िवस्मरण गरी िवमुख
रहेको अवस्थामा मरे साथै जुन खाने िपउने र भोग िवलास इत्यािद ितनीहरूका
जीवनका साधनहरू ितनीहरूबाट िविच्छन्न भए, आध्याित्मक आहार त ितनीहरूलाई
2ाप्तै िथएन। यसमा यही रहस्य रहेको छ अथार्त ितनीहरू वास्तवमा नै मरे र केवल
दण्ड भोग्नका लािग ितनीहरू जीिवत हुनेछन्। यसै रहस्यतफर् संकेत गरी अल्लाह
तआलाले वणर्न गरेका छन् :ُ ﳎﺮ ًﻣﺎ َﻓ ِﺎ َّن َﻟ ٗﻪ َﺟ َﻬ َّﻨ َﻢ َﻻ َﳝُ ْﻮ
ْ ُ  َّايْ ِت َر َّﺑ ٗﻪ:
ْ َ
1oت ِﻓ ْﳱَﺎ َو َﻻ َ ْﳛ ٰﲕ
ِ
अथार्त् जो व्यिक्त अपरािधको रूपमा खुदाका सामुन्ने उपिस्थत हुनेछ त्यसको
ठेगाना नरक हुनेछ। त्यो व्यिक्त त्यहॉं न मनेर्छ न त जीिवत नै रहनेछ। परन्तु जो
व्यिक्तहरू खुदाका ि2य रहेका छन ितनीहरू मृत्युबाट मदैर्नन िकनभने ितनको पानी र
ितनको रोटी ितनीहरूिसतै रहन्छ। पुन: मध्यलोकपिछ त्यो समय आउँछ जसको नाम
पुनरुत्थानकाल हो। त्यससमय 2त्येक आत्माले चाहे पुण्य होस अथवा पापी, धािमर्क
होस अथवा अधमीर्, एउटा खुल्ला खुल्ला शरीर 2ाप्त गनेर्छ। तथा त्यो िदन खुदाका ती
समस्त चमत्कारहरूको 2कटनका लािग िनिश्चत गिरएको हो जसमा 2त्येक मनुष्यले
1. The Holy Quran, Ta ha 20:75
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आफ्ना भुको सत्ताको पूणर् पिरचय ाप्त गनेर्छ र त्येक व्यिक्त आफ्नो ितफलको
चरम िबन्द>मा पुग्नेछ। खुदाबाट यो कसरी सम्भव हुनसकला भनी आश्चियर्त हुनुपदैर्न
िकनभने उनी हरेक शिक्त (मिहमा)का स्वामी हुन उनी जे चाहन्छन त्यही गछर्न्। जस्तै
उनले स्वयं वणर्न गरेका छन् :ُ  ّﻧُ ْﻄ َﻔ ٍﺔ َﻓﺎ َذ6
ُ  ْاﻻﻧْ َﺴA
ْ َ َا َو
ْ ِ ﺎن َا َّان َﺧﻠَ ْﻘ ٰﻨ ُﻪ
ٌ ْ اﮬ َﻮ َﺧ ِﺼ ْﯿ ٌﻢ ُّﻣﺒ
َ َ  َوoﲔ
ََ ﱂ
ﴐ َب
ِ
ِ
ِ
ْ
ُ
ُ
َ َ َ ٗ َ ْ َ َ َ َﻟ َﻨﺎ َﻣ َﺜ ًﻼ َّو ﻧ
َ  ُّ ْﳛﻲ ْاﻟﻌ َﻈ6
َ ِ ﺎم َو
 ﻗﻞ ْﳛ ِﯿ ْﳱَﺎoﱔ َر ِﻣ ْﯿ ٌﻢ
ِ
ِ ِ ْ ﴗ ﺧﻠﻘﻪ ﻗﺎل
ّ ُ َّاﻟﺬ ْی َاﻧْ َﺸ َﺎ َﮬ ٓﺎ َا َّو َل َﻣ َّﺮۃ َو ُﮬ َﻮﺑ
1oﲁ َﺧ ْﻠﻖ َﻋ ِﻠ ْﯿ ٌﻢ
ِ
ِ ِ ٍ
ٍ
َ
َ ْ ُ ْ َّ َ ٰ َ
ٰ َ َْ
َّ َ َ َ ْ ّ َ ْ َ َ َ
اوﻟﻴﺲ اﻟ ِﺬی ﺧﻠﻖ
 ا ْن ﳜﻠ َﻖ ِﻣﺜﻠ ُﻬ ْﻢ َﺑ ٰﲇa
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َواﻻ ْرض ِﺑﻘ ِﺪ ٍر
َ
َ
ُ َ َ ْ ُ ٗ َ ْ ُ َّ ْ َ ً ْ َ َ َ َ ٓ َ ٗ ُ ْ َ ٓ َ ّ ُ ْ َ ْ ُ ّ ٰ َ ْ َ ُ َ
ُ
ْ
oاِﳕﺎ اﻣﺮە اِذا ارادﺷﻴﺌﺎ ان ﯾﻘﻮل ﻟﻪ ﮐﻦ ﻓﯿﮑﻮنo وﮬﻮ اﳋﻠﻖ اﻟﻌ ِﻠﯿﻢ
ّ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َّ َ ٰ ْ ُ َ
ْ ُ ﳽ ٍء َّوا َِﻟ ْﯿ ِﻪ
ْ َﰻ
2o َﺟ ُﻌ ْﻮ َنt
ِ ﻓﺴﺒﺤﻦ اﻟ ِﺬی ِﺑﯿ ِﺪ ٖە ﻣﻠﮑﻮت
अथार्त् हामीले मािनसलाई त्यस एउटा थोपो पानीबाट जुन गभर्मा खसािलएको
िथयो उत्पित्त गèयौं भन्ने कुरो उसलाई थाहा छैन र ? त्यसपश्चात त्यो एउटा झगडालु
व्यिक्त बन्नपुग्यो। हा`ा िवरुद्ध कुराहरू गनर्लाग्यो र आफ्नू जन्मलाई िबिeएर जब
हड्डीहरूसमेत सुरिक्षत रहनेछनै न भने कसरी मनुष्य पुन: जीिवत हुन सक्ला तथा त्यस्तो
शिक्तमान को होला जसले उसलाई जीिवत गनेर्छ भनी भन्नलाग्यो। ितनीहरूलाई भन,
उनैले जीिवत गनेर्छन जसले पिहला त्यसलाई पैदा गरेका िथए। उनी त्येक कारले र
त्येक तरीकाले जीिवत गनर् जान्दछन्। जब कुनै वस्तु होस भन्ने इच्छा गछर्न तब केवल
भएस् भनी (आदेश) गछर्न र त्यो वस्तु उत्पन्न हुन जान्छ, उनको आदेशको मिहमा यस्तो
रहेको छ। अत: त्यो सत्ता परम पिवn छ जसको त्येक वस्तुमािथ अिधकार रहेको
छ तथा ितमीहरू सबै उनैतफर् फकर्ने छौ। अत: खुदाका लािग कुनै कुरो असम्भव छैन
जसले एउटा तुच्छ पानीको थोपाबाट मनुष्यलाई उत्पन्न गरे के उनी दोeो पटक उत्पन्न गनर्
असमथर् छन् ? उपरोक्त आयत हरूमा अल्लाह तआलाले यही वणर्न गरेका हुन्।
जुन अवस्थामा तेeोलोक जुन पुनरुत्थानलोक हो धेरै समयपिछ आउनेछ भने
त्येक धमीर् र अधमीर्का िनिम्त ‘आलमे बज़र्ख’ (यमलोक) केवल हवालातस्वरूप
भयो यो त एउटा व्यथर् कुरो देिखन्छ भन्ने श्न अनिभज्ञ व्यिक्तहरूका तफर्बाट यहॉं
1. The Holy Quran, Ya Sin 36:78-80
2. The Holy Quran, Ya Sin 36:82-84
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उठ्न सक्छ। यस्तो सोच्नु पूणर्त: भूल हो र यो (2श्न) केवल अज्ञानताका कारण
उठ्न सक्छ। वस्तुत: खुदको पुस्तकमा पुण्य र पापीको 2ितफलका लािग दDईवटा
स्थानहरू पाइन्छन्। एउटा त यमलोक हो जसमा गुप्तरूपमा 2त्येक व्यिक्तले आफ्नो
2ितफल पाउँनेछ। दDष्कमीर्हरू मनार्साथै नरकमा 2वेश गनेर्छन। यसैगरी सत्कमीर्हरू
पिन मनार्साथै स्वगर्मा आराम 2ाप्त गनेर्छन्। अत: यस2कारका आयतहरू पिवZ
कुरआनमा धेरै छन्। मनार्साथ 2त्येक व्यिक्तले आफ्नो कमर्को फल देख्छ। जस्तै
खुदा तआलाले एउटा स्वगर्2ाप्त व्यिक्तको बारेमा सन्देश िदंदै भनेका छन् :ْ َْ
1اد ُﺧﻞ ْاﳉَ َّﻨ َﺔ
ِﻗﯿﻞ
ِ
अथार्त् उसलाई ितमी स्वगर्मा 2वेश गर भनी आदेश भयो। ْ यसैगरी एउटाَ
ٓ ْ ُ َٰ
नरक2ाप्त व्यिक्तका बारेमा सूिचत गदैर् वणर्न गरेका छन् :- 2ﰲ َﺳ َﻮا ِئ اﳉَ ِﺤ ْﯿﻢ
ِ ﻓﺮاە
अथार्त् एउटा स्वगर्2ाप्त व्यिक्तको एउटा साथी नरक2ाप्त िथयो। जब ितनीहरू दDवै मरे
तब त्यो स्वगर्2ाप्त व्यिक्त मेरो साथी कहॉं छ भनी हैरान िथयो। अत: त्यसलाई त्यो
(साथी) नरकको बीचमा छ भनी देखाइयो। वस्तुत: पुरस्कार र दण्डको कायर्बाई त
अिवलम्भ आरम्भ हुन्छ तथा नरक2ाप्त नरकमा र स्वगर्2ाप्त स्वगर्मा जान्छन् परन्तु
त्यसपश्चात एउटा अकोर् परम 2कटनको िदन छ जुन खुदाको एउटा ठूलो ‘िहकमत’
(बुिद्धमानी)ले त्यस िदनलाई 2कट गनर् चाहेको हो। िकनभने सृिष्टकतार्को रूपमा
उनलाई जािनयोस भनी उनले मािनसलाई सृिष्ट गरे। यसैगरी उनलाई संहारकतार्को
रूपमा जािनयोस भनी उनले पुन: सबैलाई नाश गनेर्छन्। त्यसपश्चात एकिदन
सवर्शिक्तमानको रूपमा उनलाई जािनयोस भनी सबैलाई पूणर् जीवन 2दान गरी उनले
एउटा मैदानमा (सबैलाई) जम्मा गनेर्छन्। उल्लेिखत गूढज्ञानहरूमध्ये यो पिहलो गूढज्ञान
िथयो जसको चचार् गिरयो भनी जान।

दो.ो गूढज्ञान
परलोकबारे पिवZ कुरआनले वणर्न गरेको दोoो गूढज्ञान के हो भने परलोकमा
पुगेर संसारमा रहेका ती समस्त आध्याित्मक कुराहरूले शरीरको रूप धारण गनेर्छन
चाहे परलोकमा त्यो यमलोकको दजार् होस अथवा पुनरुत्थानको लोकको दजार्।
ْ َ
यसबारेमा खुदा तआलाले दशार्एका कुराहरूमध्ये एउटा यो आयत पिन हो :- 4
1. The Holy Quran, Ya Sin 36:27
2. The Holy Quran, as-Saffat 37:56
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َ ْٰ َ
ْٰ َ َ ْٰ
ْ َ अथार्त्
ْ ِ  َﰷ َن:
1 َو َا َﺿ ُّﻞ َﺳ ِﺒ ْﯿ ًﻼ۔+
 ﻓ ُﻬ َﻮ ِﰲ اﻻ ِﺧﺮ ِۃ ا+ﰲ ٰﮬ ِﺬ ٖە ا

जो व्यिक्त यस
संसारमा अन्धो रहन्छ त्यो परलोकमा पिन अन्धो रहनेछ अझ त्योभन्दा खेरगएको
हुनेछ। उक्त आयतको तात्पयर् के हो भने यस संसारको आध्याित्मक अन्धोपन
परलोकमा शारीिरक रूपमा देिखन र अनुभूत हुनजान्छ।
यसैGकार एउटा अकोर् आयतमा वणर्न छ :َّ ُ ُ ْ ُ ّ َ َ ْ َ ْ َّ ُ ُ ْ ُ ّ ُ َ ُ ْ ُ ُ
ً ﰲ ﺳ ْﻠﺴﻠَ ٍﺔ َذ ْر ُﻋ َﻬﺎ َﺳ ْﺒ ُﻌ ْﻮ َن ذ َر
ْ
ﻢ
اﻋﺎ
ِ
ِ ِ ِ  ﺛo  ﺛﻢ اﳉ ِﺤﯿﻢ ﺻﻠﻮەo ﺧﺬوە ﻓﻐﻠﻮە
ْ َﻓ
2oﺎﺳﻠُ ُﮑ ْﻮ ُە
अथार्त् त्यस नारकीयलाई पक्ड, उसको गदर्नमा ‘तौक’ (घॉंडो) हाल त्यसपिछ
नरकमा त्यसलाई जलाऊ। पुन: सत्तरी गज लामो साङ्लामा त्यसलाई जकड। उक्त
आयतहरूमा संसारको आध्याित्मक दण्ड (सजाय) परलोकमा गएर शारीिरक
रूपमा देिखनेछ भन्ने कुरो Gकट गिरएको भनी स्पष्ट होस्। अत: गदर्नको घॉंडो
भन्नाले ती संसारका वासना र चाहनाहरू हुन जसले मािनसको िशरलाई धरतीतफर्
झुकाएर राखेको िथयो त्यही परलोकमा Gकाश्य रूपमा देिखनेछ। यसैगरी सांसािरक
बन्धनको साङ्लो पाउमा बॉंिधएको देिखनेछ र संसारको वासना र चाहनाको दहनको
आगो Gकाश्य रूपमा दिन्करहेको देिखनेछ। दfराचारी व्यिक्तले सांसािरक जीवनमा
कामवासना र लोभ लालचको एउटा नरक आफूिभh पाल्छ र असफल रहेको
अवस्थामा त्यस नरकका जलनहरूलाई अनुभव गछर्। अत: जब त्यसलाई उसका
नश्वर कामवासनाहरूबाट छुट्टयाइनेछ र सदाको िनराशा हातलाग्नेछ तब खुदा
तआलाले ती पश्चात्तापहरूलाई शरीिरक अिग्नको रूपमा َ त्यसGित Gकट गनेर्छन्।
ُ َ ﲔ َﻣﺎﻳ َ ْﺸ
ُ َ  َو ِﺣ ْﯿﻞ َﺑ ْﯿअथार्त ितनीहरूमा
َ ْ ﳯ ْﻢ َو َﺑ
जस्तै उनको भनाइ छ :- 3ﳤ ْﻮ َن۔
र ितनीहरूले चाहेका वस्तुहरूका बीचमा जुदाई उत्पन्न गिरनेछ र त्यही नै दण्डको
मूल हुनेछ। सत्तरी गजको साङ्लोले त्यसलाई जकड भन्नुको तात्पयर् एउटा दfराचारीले
किहले सत्तरी वषर्को उमेर पाउँछ भने किहले कािहं त यस संसारमा त्यसलाई यस्ता
सत्तरी वषर्हरू Gाप्त हुन्छन जसमा बाल्यकाल र बुढेसकालको आयुलाई छुट्याएर पिन
त्यसलाई यितसम्म स्वच्छ र उपयोगी उमेर Gाप्त हुन्छ जुन बुिद्धमानी र पिरtम तथा
काम गनेर्योग्य हुन्छ। परन्तु त्यस दfभार्गीले आफ्नो उत्तम जीवनका सत्तरी वषर्हरू
1. The Holy Quran, Bani Isra’il 17:73
2. The Holy Quran, al-Haqqah 69:31-33
3. The Holy Quran, Saba’ 34:55
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संसारको मोहजालमा िबताउँछ र त्यस बन्धनबाट मुक्त हुन चाहँदैन। अत: ितनै सत्तरी
वषर्हरू जुन उसले संसारको मोहजालमा िबताएका िथए परलोकमा एउटा यस्तो
साङ्लोको रूपमा रूपान्तिरत हुनेछन जुन सत्तरी गजको हुनेछ, Iत्येक गज एकएक वषर्को बदलामा रहनेछ भनी उक्त आयतमा खुदा तआला वणर्न गछर्न्। खुदा
तआलाले आफ्नो तफर्बाट भक्तमािथ कुनै सङ्कट उतादैर्नन अिपतु उनी मािनसका
आफ्ना कुकमर्हरूलाई उसका सामुन्ने रािखिदन्छन्।
यही आफ्नोَّ िनयमबारे खुَ दा तआलाले
वणर्न गरेका
َّ पुनَ : ُ एउटाٰ َ अकोर्
ّ स्थानमा
ُ
ْ
َ
َ
ْ
ٓ
ٰ
ُ
َ
ْ
ّ
ْ
َ
ْ
1
ْ ِ ﺐ ﻻ ﻇ ِﻠﯿ ٍﻞ وﻻ ﯾﻐ
छन् :- ﺐ
ِ اِﻧ َﻄ ِﻠﻘﻮا اِﱃ ِﻇ ٍﻞ ِذی ﺛﻠअथार्त्
ِ ﲎ ِ* اﻟﻠﻬ
ٍ ﺚ ﺷﻌ
हे दYराचारीहरूहो ! हे पथ[ष्टहरूहो ! त्यस ि]कोणीय छायॉंतफर् िहड जसका तीनवटा
शाखाहरू छन जसले छायॉं िदनसक्दैनन् न त गमीर्बाट बचाउन सक्छन्। यस
आयतमा तीनवटा शाखाहरू भन्नाले पाशिवक शिक्त, िहंसात्मक शिक्त र [मशिक्त
हो। जसले यी तीनवटै शिक्तहरूलाई सदाचारमा पिरवतर्न गरी ितनीहरूलाई िनयन्]ण
गदैर्नन ितनीहरूका यी शिक्तहरूलाई Iलयका िदन यसरी Iकािशत गिरनेछ मानौ
ती पत्ता िबनाका तीनवटा खड़ा शाखाहरू हुन जसले गमीर्बाट बचाउन सक्दैनन र
ितनीहरू गमीर्ले जल्नेछन्। पुन: यसैIकार स्वगर्Iाप्त व्यिक्तहरूका
सम्बन्धमा आफ्नो
ْ ُ ْ َ َ ْ ْٔ ُ ْ َ َ َ ْ َ
ٰ
ٔ
यही िनयमَ दशार्उन खुदा तआला वणर्न गछर्न् :- ﺖ
ِ ی اﻟﻤﻮ ِﻣ ِﻨﲔ واﻟﻤﻮ ِﻣﻨJ مL
َ َ ْ َ ْ ُ ُ ُْ ٰ ْ َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
2ﺎﳖ ْﻢ۔
ِ ِ رﮬﻢ ﺑﲔ اﯾ ِﺪ ِﳞﻢ و ِابﳝX Y ﻳﺴअथार्त् त्यसिदन ितमीले मोिमनहरू
(िवश्वासीहरू) को त्यस Iकाशलाई जुन संसारमा गुप्तरूपमा रहेको छ स्पष्टरूपमा
ितनीहरूका अगािड र ितनीहरूका दािहनेُ तफर्َ दौडदै गरेُ को देख्नेछौ। एउटा अकोर्
َ ٌ
ّ َ
ٌ
ّ
आयतमा पुन: वणर्न गछर्न् :- 3 َم ﺗ ْﺒ َﯿﺾ ُو ُﺟ ْﻮە ّوﺗ ْﺴ َﻮد ُو ُﺟ ْﻮە۔Lْ َ अथार्त् त्यसिदन
केही मुहारहरू काला हुनेछन र केही श्वेत र Iकाशमय हुनेछन्। यसैगरी एउटा अकोर्
आयतमा वणर्न गछर्न् :َّ ّ ٰ ْ َ
ٰ ْ َ ٍ ٓ َّ ْ ِ ّ ٌ ٰ ْ َ ٓ َ ْ َ ْ ُ َّ ُ ْ َ ُ ْ َّ َّ َ ْ ُ َ َ
َ
َ
ْ
ٌ
ِ
ﱭ
ِ ﻣﺜﻞ اﳉﻨ ِﺔ اﻟ ِﱴ و ِﻋﺪ اﻟﻤﺘﻘﻮن ِﻓﳱﺎ اﳖﺮ* ﻣﺎئ ﻏ
ٍ ﲑ ا ِﺳ ٍﻦ واﳖﺮ* ﻟ
ً
ّ ٰ ّ َّ َّ ْ َ ْ ِ ّ ٌ ٰ ْ َ َ ٗ ُ ْ َ ْ َّ َ َ َ ْ َّ
ْ ِّ ﲔ َو َا ْ ٰﳖ ٌﺮ
َ ْ ﻠﴩ ِﺑ
4۔uّ * َﻋ َﺴﻞ ُّﻣ َﺼ
ِ ﱂ ﯾﺘﻐﲑ ﻃﻌﻤﻪ واﳖﺮ * ﲬ ٍﺮﻟﺬ ٍۃ ِﻟ
ٍ
अथार्त् त्यो स्वगर् जुन सत्यपरायणहरूलाई Iदान गिरनेछ त्यसको दृष्टान्त एउटा
1.
2.
3.
4.

The Holy Quran, al-Mursalat 77:31-32
The Holy Quran, al-Hadid 57:13
The Holy Quran, al-e-‘Imran 3:107
The Holy Quran, Muhammad 47:16
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बगैंचास्वरूप रहेको छ। त्यसमा यस्ता पानीका नहरहरू रहेका छन जुन किहल्यै द8िषत
हुदैन। त्यसमा यस्तो द<धका नहरहरू पिन रहेका छन जसको किहल्यै स्वाद बद्िलदैन।
यसै@कार त्यहॉं यस्तो मिदराका नहरहरू पिन छन जुन अत्यन्त आनन्ददायक छ
तर त्यसमा मादकता भने छैन। तथा त्यहॉं त्यस महका नहरहरू छन जो अत्यन्त
पिरष्कार छ जसमा कुनै िवकार छैन। त्यस स्वगर्लाई दृष्टान्तको रूपमा यस्तो मान
जसमा समस्त वस्तुहरूका अनिगन्ती नहरहरू रहेका छन्। त्यो जीवनको पानी जुन
‘आिरफ’ (Pह्मज्ञानी)ले संसारमा आध्याित्मक रूपमा िपउने गछर् त्यहॉं @काश्य
रूपमा उपलब्ध छ। त्यसैगरी त्यो आध्याित्मक द<ध जसबाट द<धिपउने बालकझैं
संसारमा उसको आध्याित्मक रूपमा पालन पोषण हुन्थ्यो स्वगर्मा खुल्ला खुल्ला रूपमा
देिखनेछ। तथा त्यो खुदाको @ेमको मिदरा जसबाट उ संसारमा आध्याित्मक रूपमा
मस्त रहने गèथ्यो अब स्वगर्मा खुल्ला खुल्ला रूपमा त्यसका नहरहरू देखा पनेर्छन्।
यसैगरी त्यो ईमान (िवश्वास) को िमठासको मह जुन संसारमा आध्याित्मक रूपमा
Pह्मज्ञानीको मुखमा पनेर् गèथ्यो त्यो स्वगर्मा छलर्ङ्ग र स्पष्ट नहरहरू जस्तै देखा पनेर्छ
भन्ने कुरो यहॉं स्पष्टरूपमा वणर्न गिरिदए। अत: @त्येक स्वगर्@ाप्त व्यिक्तले आफ्ना
नहरहरू र आफ्ना बगैंचाहरूद्वारा आफ्नो आध्याित्मक अवस्थाको यथािस्थितलाई
खुल्लारूपमा देखाउँनेछ। त्यसैगरी खुदा तआला पिन त्यसिदन स्वगर्@ाप्त व्यिक्तहरूका
िनिम्त पदार्बाट बािहर आउनेछन्। अत: आध्याित्मक अवस्थाहरू गुप्त रहनेछैनन
अिपतु शारीिरक रूपमा देखा पनेर्छन्।

ते/ो गूढज्ञान
तेlो गूढज्ञान यो हो अथार्त् परलोकमा अपार उन्नितहरू @ाप्त हुनेछन्। यसबारे
अल्लाह तआलाको वणर्न छ :َ
ٓ َ
ُ ُ
َ َ ْ َ ٰ ْ َ ْ ُ ُ ْ ُ ٗ َ َ ْ ُ َ ٰ َ ْ َّ َ
ِِ َﲔ ا ْﯾ ِﺪ ْ ِﳞ ْﻢ َو ِاب ْﳝ
 ﺑ4رﮬﻢ ﻳﺴ8 واﻟ ِﺬ= اﻣﻨﻮا ﻣﻌﻪ
ﺎﳖ ْﻢ ﯾَﻘ ْﻮﻟ ْﻮ َن َر ّﺑ َﻨﺎ
ّ ُ ٰ َ َ َّ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ
1۔oA
ٌ ْ ﰻ َﺷ ْئي َﻗ ِﺪ
ِ G ران واﻏ ِﻔﺮﻟﻨﺎ اِﻧﮏ8 ا ِﲤﻢ ﻟﻨﺎ
ٍ
अथार्त् संसारमा जसलाई ईमानको @काश @ाप्त छ ितनीहरूको @काश @लयका
िदन ितनीहरूका अगािड र ितनीहरूका दािहनेतफर् दौडने छ। ितनीहरूले िनरन्तर हे
खुदा ! हाtो @काशलाई परम िबन्द8सम्म पुèयाऊ र आफ्नू क्षमादानमा हामीलाई
1. The Holy Quran, at-Tahrim 66:9
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िवष्ट गर। ितमी त्येक वस्तुित पूणर् सामथ्यर्वान छौ भनी िबन्ती गनेर्छन्।
उक्त आयतमा ितनीहरूले सदा हाAो काशलाई परम िबन्दEसम्म पुèयाऊ भनी
वणर्न गनुर्मा असीम र अनन्त उन्नितहरूतफर् सङ्केत पाइन्छ। अथार्त ितनीहरूलाई
काशमा एउटा परमोन्नित ाप्त हुनेछ त्यसपश्चात् पुन: दोVो परमोन्नितलाई देख्नेछन
र त्यसलाई देख्नासाथ पिहलो परमोन्नितलाई साधारण अनुभव गनेर्छन्। अत:
दोVो परमोन्नित ािप्तका लािग ाथर्ना गनेर्छन्। जब त्यो ाप्त हुनेछ तब एउटा
तेVो परमोन्नितको दजार्लाई देख्नेछन र त्यसलाई देखेर पिहलाका उन्नितहरूलाई र
उँचाइहरूलाई िनकृष्ट ठान्नेछन तथा त्यसको इच्छा गनेर्छन्। यही उन्नितहरूको चाहना
हो जसलाई ‘अत्िमम’ (पूरा गर) शब्दबाट बुिझन्छ।
अत: यसैकार अनन्त उन्नितहरूको eम िनरन्तर चिलरहनेछ। किहल्यै
अवनित हुनेछैन। न त किहल्यै स्वगर्बाट िनस्कािसत गिरनेछन अिपतु ितिदन
अिघ बढनेछन पिछ हटनेछैनन्। ितनीहरूले सदा क्षमायाचना गनेर्छन भन्ने वणर्नमा
जब ितनीहरूले स्वगर्मा वेश गिरसकेका छन भने क्षमाािप्तमा के कमी रह्यो
र? जबपापहरू क्षमा गिरए भने क्षमायाचनाको आवश्यकता िकन nè`ो भन्ने श्न
उठ्छ। यसको उत्तर के हो भने ‘मग़िफरत्’ (क्षमायाचना)को अथर् दmिषत र oुिटपूणर्
अवस्थालाई तल दबाउनु र ढाकनु हो। अत: स्वगर्ाप्त व्यिक्तहरूले परम दजार् ाप्त
गनेर् र पूणर्त: काशमा िवष्ट हुने इच्छा गनेर्छन्। ितनीहरूले दोVो दजार्लाई देखेर
पिहलो दजार्लाई िनकृष्ट ठान्नेछन त्यसकारण त्यो पिहलो अवस्थालाई (दजार्लाई)
तल दबाइयोस भन्ने इच्छा राख्छन्। पुन: तेVो परम दजार्लाई देखेर दोVो दजार्लाई
दबाइयोस भन्ने चाहना राख्छन्। अथार्त जुन िनम्नतहको अवस्था छ त्यसलाई तल
दबाइयोस र गायब गिरयोस् (भन्ने चाहन्छन)। यसैकार अनन्त क्षमादानको इच्छा
गिररहनेछन्। यो त्यही ‘मग़्िफरत्’ र ‘इस्तग़फार’ (क्षमायाचना र ायिश्चत्त) शब्द
हो जसबारे केही अनिभज्ञ व्यिक्तहरू हाAा नबी (हज़रत मुहम्मद) सल्लल्लाहु अलैिह व
सल्लमका सम्बन्धमा आपित्तको रूपमा स्तुत गनेर्गछर्न्। अत:यही क्षमायाचना अथवा
यिश्चत्तको इच्छा र कामना नै मािनसको गौरब हो भन्ने कुरो पाठकवगर्ले यस
स्थानबाट बुझनुभयो होला। जो व्यिक्त कुनै मिहलाको गभर्बाट जिन्मयो र त्यसपश्चात्
िनरन्तर क्षमायाचनाको अभ्यास त्यसले गरेन भने त्यो कीरो हो, मनुष्य होइन। तथा
त्यो अन्धो हो नेoवान होइन र त्यो अपिवo हो पिवo होइन।
पिवo कुरआन अनुसार नरक र स्वगर् दEवै वस्तुत: मािनसको जीवनका ितिवम्ब
र लक्षणहरू हुन्। कुनै यस्तो नवीन भौितक वस्तु होइन जुन अन्य ठाउँबाट आएको
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होस्। यी द#वै शारीिरक रूपमा देखापनेर्छन भन्ने कुरो सत्य हो। परन्तु ितनीहरू
वास्तिवक आध्याित्मक अवस्थाहरूका @ितिवम्बहरू र लक्षणहरू हुनेछन्। हामीहरू
त्यस्तो स्वगर्का कायल छैनौं जसमा केवल भौितक रूपमा एउटा स्थानमा वृक्षहरू
रोिपएका हुन्छन। न त यस्तो नरकका हामी कायल छौं जसमा वास्तवमै गन्धकका
ढुंगाहरू रहेका छन्। वस्तुत: इस्लामको मान्यतानुसार स्वगर् र नरक ितनै कमर्हरूका
@ितिवम्बहरू हुन जुन संसारमा मािनसले गछर्।
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ते/ो 0श्न
संसारमा जीवनका लक्ष्यहरूके के हुन र ितनीहरूको 0ािप्त
कसरी हुनसकछ ?
यद्यिप िभन्न िभन्न !कृितका मनुष्यहरू आफनो अल्पज्ञान अथवा परा5ामको
कमीका कारण िभन्न-िभन्न !कारका आफ्ना जीवनका लक्ष्यहरू ठहèयाउँछन तथा
केवल सांसािरक लक्ष्यहरू र चाहनाहरूसम्म पुगेर ठहरछन्। परन्तु त्यो परम लक्ष्य जुन
खुदा तआलाले आफ्नो पिवO वाणीमा वणर्न गरेका छन त्यो यो हो :َ
ْ َ َّ ْ ُ ْ َ َ َ َ
1oاﻻ ﻧْ َﺲ ا ِّﻻﻟ َِﯿ ْﻌ ُﺒ ُﺪ ْون
ِ اﳉﻦ و
ِ وﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ
ِ
अथार्त् मैले ‘िजन्ना’ (गुप्त !ाणी, असाधारण मनुष्य) तथा मानवजाितलाई
केवल मेरो पिहचान गरी मेरै उपासना गरून भनी जन्माएको हुँ। अत: उक्त
आयतानुसार मानवजीवनको !कृत लक्ष्य खुदा (परमेश्वर)को उपासना र खुदाको
पिहचान र खुदाकै िनिम्त समिपर्त हुनु हो।
आफ्नो जीवनको लक्ष्य आफ्नो इच्छानुसार स्वयं िनिश्चत गनेर् पुणार्िधकार
मािनसलाई !ाप्त छैन भन्ने कुरो स्पष्ट छ। वस्तुत: मनुष्य न आफ्नो इच्छाले आउँछ
न त आफ्नो इच्छाले फकेर्र जानेछ। अिपतु यो एउटा !ाणी हो र जसले यसलाई पैदा
गरे तथा समस्त जीवहरूभन्दा उत्तम र gेष्ठ शिक्तहरू यसलाई !दान गरे उनैले यसको
जीवनको एउटा लक्ष्य िनिश्चत गरेका छन चाहे कुनै मािनसले त्यस लक्ष्यलाई बुझोस
अथवा नबुझोस्। परन्तु मानव जनमको !कृत लक्ष्य भने िनस्सन्देह खुदाको उपासना
र खुदाको पिहचान तथा खुदा!ित समिपर्त हुनु हो। जस्तै अल्लाह तआलाले पिवO
कुरआनमा वणर्न गरेका छन् :َ َ َ َّ َ َ َ َّ
َ
َ ْ ا َِّن اﻟ ّﺪ
َ  ِﻓ ْﻄ َﺮ2@ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﷲ ِ ْاﻻ ْﺳ َﻼ ُم
ْ
ْ ِ ت ﷲ ِ اﻟ
……ﱴ ﻓﻄﺮ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﳱﺎ
ِ
ِ
َ ٰذﻟ
ُ ْ ِﮏ اﻟ ّﺪ
3@ ْاﻟ َﻘ ّﯿ ُﻢ
ِ
ِ
1. The Holy Quran, adh-Dhariyat 51:57
2. The Holy Quran, al-e-‘Imran 3:20
3. The Holy Quran, ar-Rum 30:31
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अथार्त् त्यो धमर् जसमा खुदाको सॉंचो पिहचान (ज्ञान) र उनको उत्तम ढंगले
उपासना (गनेर् िविध) रहेको छ त्यो इस्लाम हो। इस्लाम मनुष्यको Eकृितमा रिचएको
छ। तथा खुदाले मनुष्यलाई इस्लामानुरूप जन्माएका हुन र इस्लामका लािग नै
जन्माएका हुन्। मनुष्यले आफ्नो समस्त शिक्त र सामथ्यर्का साथ उनको उपासना र
आज्ञापालन गरोस र उनकै Eेम Eािप्तमा लािगरहोस भन्ने उनको चाहना हो। त्यसैकारण
ती सवर्शिक्तमान, दयालु (अल्लााह) ले मनुष्यलाई समस्त शारीिरक शिक्तहरू र
अङ्गहरू इस्लामानुरूप नै Eदान गरेका हुन्।
उपरोक्त आयतहरूको व्याख्या अित िवस्तृत रहेको छ। यसको केही अंश
भने हामीले पिहलो Eश्नको ते`ो भागमा पिन लेिखसकेका छौं। परन्तु अब हामी
संिक्षप्त रूपमा केवल मनुष्यलाई जे जित आन्तिरक र बाह्य अङ्गहरू र शिक्तहरू Eदान
गिरएको छ अथवा जे जित सामथ्यर्हरू Eाप्त भएका छन ितनीहरूको वास्तिवक लक्ष्य
खुदाको पिहचान गरी उनको उपासना गनुर् र उनीिसत Eेम गनुर् हो भन्ने कुरो स्पष्ट गनर्
चाहन्छौं। त्यसैकारणले मनुष्यले संसारमा हज़ारौं धन्धाहरू र व्यवसायहरू अपनाएर
पिन खुदाबाहेक अन्य कुनै वस्तुमा आफ्नु Eकृत आनन्द भने पाउँदैन। ठूलो धनीमानी
भएर, ठूलो पद पाएर, ठूलो व्यपारी बनेर, ठूलो साnाज्यसम्म पुगेर, ठूलो दाशर्िनक
कहलाएर पिन अन्तत ती सांसािरक बन्धनहरूबाट ठूलो पश्चात्तापका साथ फकर्न्छ र
त्यसको हृदयले सदा त्यसलाई संसारका ती व्यस्तताहरूका कारण अपराधी ठहèयाउने
गछर्। यसैगरी त्यसका षडयन्vहरू र धोकाहरू तथा अनुिचत कायर्हरूमा त्यसको
िववेकले किहल्यै समथर्न गदैर्न। एउटा बुिद्धमान व्यिक्तले यस िवषयलाई यसEकार
पिन बुझन् सक्छ अथार्त् जसका अङ्गहरू र शिक्तहरूले एउटा ठूलोभन्दा ठूलो कायर्
गनर्सक्छन र त्यसपािछ एउटा स्थानमा पुगेर ठहनर्जान्छन भने त्यही ठूलो अथवा
महान कायर् त्यसको जनमको परम उद्देश्य अथवा लक्ष्य मािनन्छ। उदाहरणस्वरूप
गोरूको ठूलोभन्दा ठूलो काम हलो जोत्नु अथवा खेतीका लािग पानी तान्नु वा बोझ
उठाउनु हो। त्योभन्दा मािथ त्यसको सामथ्यर्मा अन्य केही Eमािणत भएन त्यसकारण
गोरूको जीवनको लक्ष्य त्यही तीनवटा कायर्हरू हुन्। त्यो भन्दा अिधक कुनै सामथ्यर्
त्यसमा पाइँदैन। परन्तु जब मािनसका शिक्तहरूको परीक्षण ितनीहरूको महानभन्दा
महानशिक्त के हो भनी हामी गछौर् तब परम ~ेष्ठ र मिहमावान खुदाको खोज त्यसमा
पाइन्छ भन्ने कुरो Eमािणत हुन्छ। खुदाको Eेममा पूणर्त: िवनn र एकाताका साथ
व्यस्त भई आफ्नु भन्ने केही नरहोस र सवर्स्व खुदाको होस भन्ने उसले चाहन्छ। खाने
िपउने र िव~ाम गनेर् इत्यािद स्वाभािवक कायर्हरूमा मनुष्यको अन्य जीवहरूिसत ठूलो
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समानता रहेको छ। कारीगरीमा त केही जीवहरू मनुष्यभन्दा पिन धेरै अिघबढेका
छन्। अिपतु माहुरीले पिन >त्येक फूलको रस िनकालेर यस्तो अत्यन्त उत्तम मह
उत्पन्न गछर्न जुन कारीगरीमा अिहलेसम्म मािनसलाई सफलता >ाप्त भएको छैन।
अत: मनुष्यको परम कौशल र िनपुणता खुदा तआलाको िनकटता>ािप्त हो भन्ने कुरो
स्पष्ट छ। त्यसकारण उसको जीवनको >कृत लक्ष्य खुदातफर् उसको हृदयको झ्याल
खुल्नु नै हो।

मानव जीवनको लक्ष्य2ािप्तका साधनहरू
यो लक्ष्य कसरी >ाप्त हुनसक्छ र कुन साधनहरूद्वारा मािनसले त्यसलाई पाउन
सक्छ भन्ने >श्न उठेमा खुदा तआलालाई उत्तम ढंगले सनाखत गनुर् र सॉंचा खुदा>ित
ईमान (िवश्वास) स्थापन गनुर् नै उक्त लक्ष्य>ािप्तको शतर्स्वरूप सबैभन्दा ठूलो साधन
रहेको छ भन्ने कुरो स्पष्ट होस्। िकनभने यिद पिहलो पाइलो नै गलत भएमा र कुनै
व्यिक्तले उदाहरणत: कुनै पक्षी अथवा पशु वा अन्य कुनै तत्वहरू अथवा मानव
सन्तानलाई खुदा ठानेमा अन्य पाइलाहरूमा त्यसले सन्मागर्मा िहड्ला भन्ने के आशा
राख्नु। सॉंचा खुदाले उनलाई खोज्नेहरूको सहयोग गछर्न्। परन्तु मुदार्ले मुदार्को
सहयोग कसरी गनर्सक्छ र ? यस सम्बन्धमा अल्लाह तआलाले अित सुन्दर उदाहरण
>स्तुत गरेका छन र त्यो यो हो :َّ َ ْ ُ َ َ
َ ْ َ َ ْ ُ ْ ِ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َّ َ ّ َ ْ ُ َ ْ َ ٗ َ
ْ
ُ
ْ
ْ
ئي اِﻻ
ٍ  دو ِﻧﻪٖ ﻻ ﻳﺴﺘ ِﺠﯿﺒﻮن ﻟﻬﻢ ِﺑﺸ6  ﯾﺪﻋﻮن:ﻟﻪ دﻋﻮۃ اﳊ ِﻖ واﻟ ِﺬ
َّ َ ْ ٰ ْ ُ ٓ َ ُ َ َ
ٓ ْ َ َّ َ
َ
ُ َ َُ
 اِﻻ:
ﺎﺳ ِﻂ ﮐﻔ ْﯿ ِﻪ اِﱄ اﻟ َﻤﺎ ِئ ﻟ َِﯿ ْﺒﻠﻎ ﻓﺎە َو َﻣﺎ ُﮬ َﻮ ِﺑ َﺒﺎ ِﻟ ِﻐﻪٖ وﻣﺎ دﻋﺎئ اﻟﮑ ِﻔ ِﺮ
ِ ﮐ َﺒ
ِْ
1oﰲ َﺿﻠٰﻞ
ٍ
अथार्त् >ाथर्नाका योग्य ितनै सॉंचा खुदा हुन जो >त्येक कुरा>ित पूणर्
सामथ्यर्वान रहेका छन तथा जुन व्यिक्तहरूले उनलाई छािड अन्यान्यहरूलाई पुकाछर्न
ितनले उनीहरूको केही उत्तर िदन सक्दैनन्। ितनीहरूको उदाहरण यस्तो छ जस्तै
कुनै व्यिक्तले पानीतफर् हात फैलाएर हे पानी मेरो मुखमा आ भनेमा के त्यो उसको
मुखमा आउँछ र? कदािप आउँदैन। अत: जो व्यिक्तहरू सॉंचा खुदाबाट बेखबर छन
ितनीहरूका समस्त >ाथर्नाहरू व्यथर् जान्छन्।
1. The Holy Quran, ar- Ra‘d 13:15
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लक्ष्यािप्तको दो%ो साधन खुदा तआलाको त्यस अनुपम सुन्दरता र सौन्दयर्को
जानकारी पाउनु हो जुन अपूवर् र सवोर्त्कृष्ट रूपमा उनमा पाइन्छ। वस्तुत: सौन्दयर्
एउटा यस्तो वस्तु हो जसतफर् स्वाभािवक रूपमा मन आकिषर्त हुन्छ र त्यसलाई
देख्नाले स्वाभािवकत: ेम उत्पन्न हुन्छ। अत: अल्लाह तआलाको सत्ताको सौन्दयर्
उनको एकत्व र उनको महानता तथा Rेष्ठता अिन अन्य िवशेषताहरू हुन्। जस्तै
पिवW कुरआनको वणर्न छ :َ
َّ ُ َ ٌ َ َ ُ َ ُ ْ ُ
ْ َ اﻟﺼ َﻤ ُﺪ
ْ َ ﱂ ﯾَ ِﻠ ْﺪ َوo
ْ َ  َوo َﻟ ْﺪ-ْ ُ ﱂ
ًﱂ ﯾَ ُﮑ ْﻦ ّﻟ ٗﻪ ُﮐ ُﻔﻮا
 اهللoﻗﻞ ﮬﻮﷲ اﺣﺪ
1oَا َﺣ ٌﺪ
अथार्त् खुदा आफ्नो सत्ता र िवशेषताहरू तथा तापमा एक, अिद्वतीय रहेका
छन्। कोही उनको भागेदार छैन। सबैलाई उनको खॉंचो छ। कण कण ले उनीबाटै
जीवन ाप्त गछर्। उनी समस्त वस्तुहरूका लािग कृपाका %ोत हुन र स्वयं कसैका
कृपापाW होइनन्। उनी न त कसैका पुW हुन न कसैका िपता, र कसरी हुनसक्थे
िकनभने उनको स्वजाित कोही छैन। पिवW क़ुरआनले बारम्बार खुदाको मिहमा स्तुत
गरी तथा उनको ताप देखाएर यस्ता खुदालाई मनले रुचाउँछ मुदार् र दiबर्ल अिन
दयारिहत तथा शिक्तहीनलाई रुचाउँदैन भनी मािनसहरूको ध्यानाकषर्ण गराएको छ।
कृत लक्ष्यसम्म पुग्नका िनिम्त दो%ो दजार्को खुडिकलोस्वरूप ते%ो साधन खुदा
तआलाको उपकारलाई जान्नु हो। वस्तुत: ेमित ेिरत गनेर् केवल दiइवटा वस्तुहरू
छन र ती सौन्दयर् तथा उपकार हुन। खुदा तआलाका उपकारमूलक िवशेषताहरूको
सारांश सूर: फाितहामा पाइन्छ। जस्तै उनको वणर्न छ :ْ ّ
َّ َ ْ َ ٰ ْ ّ َ ِ ّ ٰ ُ ْ َ ْ َ
َّ
ٰ ْ اﻟﺮ
َ  ٰﻣ ِﻠ ِﮏoاﻟﺮ ِﺣ ْﯿﻢ
2o9
ْ
ﺪ
اﻟ
م
ﻦ
oاﳊﻤﺪ ِهلل ر ِب اﻟﻌﻠ ِﻤﲔ
ﲪ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
अथार्त् समस्त कृत शंसाहरू उनै अल्लाहका िनिम्त हुन जो अित कृपालु,
अित दयालु तथा (पुण्य र पापको) िनणर्यका िदनका स्वामी हुन्। खुदा तआलाले
आफ्ना भक्तहरूलाई शून्यबाट पैदा गरी पुन: सदा ितनीहरूको पालणपोषण गनुर् र
त्येक वस्तुको स्वयं सहारा बन्नुमा नै वस्तुत: उनको परम उपकार रहेको छ भन्ने कुरो
स्पष्ट छ। यसैगरी उनका समस्त कारका कृपाहरू आफ्ना भक्तहरूका िनिम्त कट
भएका हुन र उनको उपकार असीम होस जसको गणना कसैले गनर् नसकोस्। अत:
1. The Holy Quran, al-Ikhlas 112:2-5
2. The Holy Quran, al-Fatihah 1:2-4
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यस्ता उपकारहरूलाई खुदा तआलाले
बारम्बारُ दशार्एका छन्। जस्तै एउटा अकोर्
ُ َ
ّ َ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
1
स्थानमा वणर्न छ :  َوا ِْن ﺗ ُﻌﺪ ْوا ِﻧ ْﻌ َﻤﺖ ﷲ ِ ﻻ ﲢﺼﻮﮬﺎ۔अथार्त् यिद ितमीहरूले खुदा
तआलाका उपकारहरूको गणना गनर् चाहेमा कदािप गणना गनर् सक्नेछैनौ। Hकृत
लक्ष्यHािप्तका िनिम्त खुदा तआलाले ُ दLआ
ना)लाई चौथो साधन घोिषत गरेका
َ ْ (Hाथर्
َ َْ ْ ُْ ُْ
ْ
2
छन्। अत: उनको वणर्न छ :  ادﻋﻮ ِﱏ اﺳﺘ ِﺠﺐ ﻟﮑﻢ۔अथार्त् ितमीहरू दLआ गर
म स्वीकार गनेर्छु। तथा बारम्बार दLआ गनर्तफर् ध्यानाकिषर्त गरेका छन ता मनुष्यले
आफ्नो बलले होइन अिपतु खुदालाई खुदाकै शिक्तबाट पाओस्।
Hकृत लक्ष्यHािप्तका िनिम्त सॉंचो Hयासलाई खुदा तआलाले पॉंचौं साधन
घोिषत गरेका छन्। अथार्त् आफ्नो धन खुदाको मागर्मा खचर् गरेर र आफ्ना
शिक्तहरूलाई उनको मागर्मा लगाएर तथा आफ्नो ज्यानलाई उनको मागर्मा समिपर्त
गरी अिन आफ्नो बुिद्धलाई उनको मागर्मा खचर् गरी उनलाई खोिजयोस्। जस्तै उनको
वणर्न रहेको छ :
ْ ِ َﺟﺎ ِﮬ ُﺪ ْوا ابَ ْﻣ َﻮاﻟ ُِﮑ ْﻢ َو َا ْﻧ ُﻔ ِﺴ ُﮑ ْﻢ
3ﰲ َﺳ ِﺒ ْﯿﻞ ﷲِ۔
ِ
ِ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ  َﺟO
ُ ٰ َو ِﳑَّﺎ َر َز ْﻗ
ُ ّ َﳯﺪﯾ
ْ َ ﺎﮬ ُﺪ ْوا ِﻓ ْﯿ َﻨﺎ ﻟ
َ ْ  َواﻟﺬ4ﳯ ْﻢ ﯾُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮ َن
5ﳯ ْﻢ ُﺳ ُﺒﻠ َﻨﺎ
ِ
ِ
अथार्त् आफ्ना धन, ज्यान, सन्तान र इच्छाहरू ितनीहरूका समस्त शिक्तहरूका
साथ खुदाको मागर्मा खचर् गर। यसैगरी जे जित हामीले ितमीहरूलाई बुिद्ध, ज्ञान,
समझ र कौशल इत्यािद Hदान गरेका छौं त्यो सबै कुरा खुदाका मागर्मा लगाऊ।
जसले हाiो मागर्मा Hत्येक Hकारले िनरन्तर Hयास गछर्न हामी ितनीहरूलाई आफ्ना
मागर्हरू देखाउँने गछौर्ं।
Hकृत लक्ष्यHािप्तका िनिम्त छैठौं साधन धैयर् हो भिनएको छ। धैयर् भन्नाले उक्त
मागर्मा िशिथल र िनरुत्साह नहुनु र नथाक्नु तथा परीक्षाबाट नडराउनु हो। जस्तै
अल्लाह तआलाको भनाइ छ :ُ َ ٓ ٰ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َّ ُ ُ
ُ ّ َ ْ ُ َ َ ْ َّ َّ
َ
ﳱﻢ اﻟﻤﻠ ِٕﯩﮑﺔ
ِ  ﻗﺎﻟﻮا رﺑﻨﺎ ﷲ ﺛﻢ اﺳـﺘﻘﺎﻣﻮا ﺗـﺘﲋل ﻋﻠOاِن اﻟ ِﺬ
1.
2.
3.
4.
5.

The Holy Quran, Ibrahim 14:35
The Holy Quran, al-Mu’min 40:61
The Holy Quran, at-Taubah 9:41
The Holy Quran, al-Baqarah 2:4
The Holy Quran, al-‘Ankabut 29:70
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َ
ُ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ َّ َّ َ ْ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َّ َ
ا واﺑ ِﴩوا ِابﳉﻨ ِﺔ اﻟ ِﱴ ﮐﻨﺘﻢ4اﻻ ﲣﺎﻓﻮا وﻻ ﲢﺰ
 َﻋﺪ ْو َن ْﳓ ُﻦ%
ْ
ُ ُۗ َ
ٰ ْ َ َ ْ ُّ
1 اﻻ ِﺧ َﺮ ِۃ
ا ْوﻟ ِٰﯿــﺆﮐ ْﻢ ِﰲ اﳊَ ٰﯿﻮ ِۃ اﻟﺪﻧﯿﺎ و ِﰲ
अथार्त् ती व्यिक्तहरू जसले अल्लाह नै हा/ा पालनहार हुन भने र िमथ्या
खुदाहरूबाट अलग्ग भए तथा दृढ रहे। अथार्त् िभन्न-िभन्न Dकारका परीक्षाहरू र
िवपित्तहरूका समयमा अिडग रहे ितनीहरूDित फिरश्ताहरू (देवदMतहरू) ितमीहरू
नडराऊ र शोक नगर तथा Dसन्न होऊ अिन त्यस सुखDित आनिन्दत होऊ जसको
ितमीहरूिसत बाचा गिरएको छ। यस संसारमा र परलोकमा हामी ितमीहरूका िमX हौं
भन्दै उXन्छन्। दृढता र धैयर्द्वारा नै खुदा तआलाको Dसन्नता Dाप्त हुन्छ भन्ने कुराको
उपरोक्त शब्दहरूमा सङ्केत गरेका छन्। दृढता चमत्कार भन्दा ठूलो कुरो हो भन्नु सत्य
हो। चौतफर् िवपित्तले घेरेको देख्दा र खुदाको मागर्मा ज्यान, मान तथा सामानलाई
सङ्कटमा पाउँदा अिन कुनै सांत्वना िदने कुरो नरहँदा, साथै खुदा तआलाका तफर्बाट
पिन परीक्षाको रूपमा सांत्वनादायक आध्याित्मक दृश्य अथवा सपना वा ईशवाणी
Dाप्त नहुँदा र भयानक डरको िस्थितमा पादार् पिन नामदीर् नदेखाउनु र कायरहरूझैं
पिछ नहट्नु र वफादारीको गुणमा कुनै दाग लाग्न निदनु तथा िनष्ठा र धैयर्मा कमी
आउन निदनु अिन अपमानDित खुसी हुनु, मृत्यDित राजी रहनु र अिडग रहनका
लािग उसले सहारा देला भनी कुनै अकोर् िमXको अपेक्षा नगनुर्। न त सङ्कटकालीन
अवस्था छ भनी खुदाको शुभसन्देश Dािप्तको आशा राख्नु तथा पूणर्त: असहाय र
दvबर्ल हुँदा तथा कुनै सान्त्वना नपाउँदा पिन सीधा खडा रहनु र जे होला देखाजाला
भनी गदर्न अिघ रािखिदनु तथा ईश्वरको िनणर्य Dित नाइनािस्त नगनुर् अिन तबसम्म
बेचैनी र अधैयर्ता नदेखाउनु तथा चीत्कार र yन्दन नगनुर् जबसम्म परख र परीक्षाको
हक पूरा हुदैनु। यही नै दृढताको पूणर्रूप हो। यही दृढता हो जसबाट खुदा Dाप्त
हुन्छन। यही त्यो वस्तु हो जसको सुगन्ध आज पिन सन्देशहवाहकहरू, नबीहरू,
(पैगम्बरहरू) सत्यिनष्ठहरू, र शहीदहरूको मट्टीबाट आइरहेछ। यसैतफर् अल्लाह
तआला िनम्निलिखत दvआमा सङ्केत गछर्न् :َ ُْْ َ َّ َ ْ
َ ﴏ
َ ْ اط َّاﻟﺬ
َ
َ  َا ْﻧ َﻌ ْﻤL
ْ َﺖ َﻋﻠ
ْ
2ﳱ ْﻢ
َ
o
ﻢ
ﯿ
ﻘ
ﺘ
ِ
ِ اِﮬ ِﺪان
ِ اﻟﴫاط اﻟﻤﺴ
ِ
ِ
अथार्त् हे हा/ा खुदा ! हामीलाई दृढताको मागर् देखाउ। त्यहीमागर् जसDित
1. The Holy Quran, Ha Mim as-Sajdah 41:31-32
2. The Holy Quran, al-Fatihah 1:6-7
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ितो पुरस्कार र सम्मान फलीभूत हुन्छ र ितमी1सन्न हुन्छौ। यसैतफर् यो दो9ो
आयतमा सङ्केत गरेका छन् :َ َ َّ ْ َ َ َ ْ ْ َ ٓ َ َّ َ
َ ﱪا و
ً رﺑﻨﺎ اﻓﺮغ ﻋﻠ ْﯿﻨﺎ َﺻ
َ ْ ( ّﻓ َﻨﺎ ُﻣ ْﺴ ِﻠ ِﻤ
1ﲔ
ِ
अथार्त् हे खुदा ! यस िवपित्तका समयमा हाो हृदयमा शािन्त वषर्ण गर
जसबाट हामीमा धैयर् उत्पन्न होस् र इस्लाममा रहेको अवस्थामा हामीलाई मृत्यु
1दानगर। दV:ख र िवपत्ती आएको समयमा खुदा तआलाले आफ्ना प्यारा भक्तहरूको
हृदयमा एउटा 1काश उताछर्न भन्ने कुरो ज्ञात होस्।
त्यसैबाट ितनीहरूले शिक्त पाएर अत्यन्त सन्तुिष्टका साथ िवपत्तीको सामना
गछर्न र ईमानको िमठासका साथ ती जन्जीरहरूलाई चुम्ने गछर्न जुन उनको
मागर्मा ितनीहरूका पाउमा बािधएका िथए। जब खुदावाला व्यिक्तमािथ िवपित्तहरू
आइलाग्छन र मृत्युका लक्षणहरू देिखन्छन तब त्यसले मलाई यी िवपत्तीहरूबाट
बचाऊ भनी आफ्ना दयालु पालनहारिसत िबथ्थैमा झगडा आरम्भ गदैर्न। वस्तुत:
त्यस अवस्थामा बचाउको दVआ1ित हठ गनुर् खुदािसत लडनु हो र त्यो उनी1ित पूणर्
समपर्णिवपरीत हो। सॉंचो 1ेमीले त िवपित्त आइलाग्दा अझ कदम अिघ बढाउँछ।
तथा यस्तो समयमा ज्यानलाई तुच्छ ठानी र त्यसको चाहनालाई त्यागी आफ्ना
स्वामीको इच्छालाई पूणर्त: शीरोधायर् गछर् ۗ र उनकै 1सन्नता َ चाहन्छ। َ त्यसैका
ّْ ْ َ ِ ّ َ َِ
َ ﴩ ْی ﻧَ ْﻔ َﺴ ُﻪ ْاﺑـ ِﺘ َﻐﺎ
सम्बन्धमाْ अल्लाह
तआला
वणर्
न
गछर्
न
्
:ء
و@ اﻟﻨﺎس @ ﻳ
ِ
ٌۢ ْ ُ َ ُ َ
َ َْ
2ف ِابﻟ ِﻌ َﺒﺎ ِد۔
ﺎت ﷲِ۔ وﷲ رءو
ِ  ﻣﺮﺿअथार्त् खुदाको प्यारो भक्तले आफ्नो ज्यान
खुदाको मागर्मा समिपर्त गछर् र त्यसको बदलामा खुदा तआलाको इच्छा खरीद गछर्,
यस्तै व्यिक्तहरू हुन जो खुदा तआलाको िवशेष कृपाका पाu बन्छन्। अत: त्यो
दृढता जसबाट खुदा 1ाप्त हुन्छन त्यसको यही यथाथर् हो जुन वणर्न गिरयो। जसले
बुझनु छ बुझोस्।
1कृत लक्ष्य 1ािप्तको सातौं साधन सत्यिनष्ठहरूको संगत र ितनीहरूको पूणर्
आदशर्1ित ध्यान िदनु हो। नबीहरू (अवतारहरू) का 1योजनहरूमध्ये एउटा 1योजन
के हो भन्ने मािनस स्वाभािवकत: पूणर् आदशर् चाहन्छ र पूणर् आदशर्ले 1ेरणा बढाउँछ
र साहस उत्पन्न गछर्। जो आदशर्को अनुकरण गदैर्न त्यो सुस्त हुन्छ र भटिकन पुग्छ।
यसैतफर् अल्लाह तआलाले िनम्नको आयतमा सङ्केत गरेका छन् :1. The Holy Quran, al-A‘raf 7:127
2. The Holy Quran, al-Baqarah 2:208
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ّ ٰ ُﮐ ْﻮ ُ ْ)ا َﻣ َﻊ
َ ْ اﻟﺼ ِﺪ ِﻗ
1oﲔ
َ ﴏ
َ ْ اط َّاﻟﺬ
َ  َا ْﻧ َﻌ ْﻤ4
ْ َﺖ َﻋﻠ
2ﳱ ْﻢ
َ ِ
ِ
ِ
अथार्त् ितमीहरू ती व्यिक्तहरूको सङ्गत अपनाऊ जो सत्यिनष्ठ रहेका छन्। ती
मािनसहरूको मागर्लाई धाऊ जसमािथ ितमीहरूभन्दा पिहला कृपा भइसकेको छ।
Bकृत लक्ष्यBािप्तको आठौं साधन खुदा तआलाका तफर्बाट (Bाप्त हुने) पिवR
आध्याित्मक दृश्य अवलोकन र ईशवाणी तथा पिवR सपनाहरू हुन्। वस्तुत: खुदा
तआलातफर् याRा गनुर् एउटा अत्यन्त गम्भीर र जिटल भन्दा पिन जिटल मागर् हो।
तथा त्यसका साथ िविभन्न Bकारका सङ्कटहरू र द_:खहरू जोिडएका छन र यस
अपिरिचत मागर्मा मािनस हराउन पिन सम्भव छ। अथवा िनराश भएर कदम अिघ
नबढाउला। त्यसकारण खुदा तआलाको कृपाले आफ्नो तफर्बाट उक्त याRामा
साथैसाथ त्यसलाई ढाडस िदन तथा मनोयोग बढाउन र त्यसको साहस वृिद्ध गनर्
तथा त्यसको शौकलाई बढाउन चाह्यो। अत: उक्त मागर्का याRुहरूका लािग उनको
िवधान जुन छ त्यो के हो भने उनले समय समयमा आफ्नो वाणी र आध्याित्मक
दृश्यद्वारा उनीहरूको ढाडस बढाउँछन र म ितमीहरूका साथमा छु भन्ने कुरो Bकट
गछर्न्। तब त्यो शिक्त पाएर ितनीहरूले पूणर् वेगْ का साथ ُ त्यस याRालाई
पार ْ गछर्न्।َ
ْ
ٰ
ْ
ّ
َ
َ
ٰ ْ ﻟ ُﻬ ُﻢ اﻟ ُﺒ
अत: यस बारेमा उनको वणर्न यो छ :- 3ﴩی ِﰲ اﳊ ٰﯿﻮ ِۃ اﻟﺪﻧ َﯿﺎ و ِﰲ اﻻ ِﺧ َﺮ ِۃ
अथार्त् ितनीहरूका िनिम्त यस सांसािरक जीवनमा र परलोकमा शुभसन्देश छ।
यसैBकारका अरू पिन कितपय साधनहरू पिवR कुरआनले वणर्न गरेका छन परन्तु
अत्यिधक िवस्तारको आशंकाले हामी ितनलाई बयान गनर् सक्दैनौं जसका लािग खेद
Bकट गछौर्ं।

1. The Holy Quran, at-Taubah 9:119
2. The Holy Quran, al-Fatihah 1:7
3. The Holy Quran, Yunus 10:65
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चौथो 1श्न
यस जीवनमा र जीवनपिछ व्यवहािरक धमर् िवधानको कायर्
के हो ?
यस श्नको उत्तर त्यही हो जुन हामीले पिहला बयान गिरसकेका छौं। अथार्त्
खुदाको सॉंचो र सम्पूणर् धमर्िवधानको यस संसारमा मािनसको हृदयमािथ पनेर्
ितिHया के हो भने यसले उसलाई पाशिवक अवस्थाबाट मािनस बनाउँछ अिन
मािनसबाट चिरOवान मािनस बनाउँछ तथा पुन: चिरOवान मािनसबाट खुदावाला
(खुदााप्त) मािनस बनाउँछ। यसैकार यस जीवनमा व्यवहािरक धमर् िवधानको एउटा
ितिHया के पिन रहेको छ भने सॉंचो धमर्िवधानमािथ चल्नाले त्यस्तो व्यिक्तको
मानवजाितित उत्तम भाव पछर् र उसले Hमश: ितनीहरूको हक अिधकारलाई
जान्नलाग्छ। तथा न्याय, उपकार र सहानुभूितका शिक्तहरूलाई त्यसले आ आफ्ना
मौका महलमा योग गछर्। यसैगरी खुदाले उसलाई जे जित ज्ञान र बुिद्ध तथा धन
र सुख साधनहरू दान गरेका छन सबै मािनसहरूलाई यथोिचत रूपमा ती धनवैभवहरूमा भागेदार बनाउँछ। त्यसले समस्त मानवजाितमािथ सूयर्लेझैं आफ्नो समस्त
काश फैलाउँछ र अल्लाह तआलाबाट ज्योित ाप्त गरी चन्jमाझैं त्यस ज्योितलाई
अरूहरूसमक्ष पुèयाउँछ। उसले िदवा जस्तो काशमय बनेर पुण्य र भलाई का
मागर्हरू मािनसलाई देखाउँछ। उसले रािOझैं त्येक दmबर्ल र िनरीह व्यिक्तको कमी
र Oुिटलाई ढाप्ने र लुकाउने गछर् तथा थाकेका र क्लान्त भएकाहरूलाई िवqाम दान
गछर्। उ आकाशझैं बन्छ र त्येक अभावrस्त र असहायलाई आफ्नो छायामुिन
स्थान िदन्छ तथा समय समयमा आफ्नो अनुrह वषर्ण गछर्। उ धरतीझैं पूणर्
िवनीतताका साथ त्येकको आरामका लािग शैय्यास्वरूप बन्छ र सबैलाई आफ्नो
ममतापूणर् काखमा िलएर िभन्न-िभन्न कारका आध्याित्मक फलहरू ितनका िनिम्त
स्तुत गछर्। अत: यही नै पूणर् र सवार्ङ्गसम्पन्न धािमर्क िवधानको भाव हो। सवर्गुण
सम्पन्न धमर् िवधानमािथ चल्ने व्यिक्तले अल्लाहको हक अिधकार र मानवजाितको हक
अिधकारलाई सवोर्च्च िवन्दmसम्म पुèयाउँछ। खुदामा मग्न रहन्छ र जीवहरूको सॉंचो
सेवक बन्नपुग्छ। व्यवहािरक धािमर्क िवधानको यस जीवनमा उसमािथ पनेर् यो भाव
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हो परन्तु यस जीवनपिछ जुन *भाव छ त्यो के हो भने खुदाको आध्याित्मक सािन्नध्य
(िनकटता) त्यसिदन खुल्लम खुल्ला दशर्नको रूपमा उसले देख्नेछ तथा त्यो जीवहरूको
सेवा जुन उसले खुदाको *ेममा िलप्त भएर गरेको िथयो, जस*ित उसलाई ईमान र
पुण्यकमर्को इच्छाले *ेिरत गरेको िथयो त्यो स्वगर्का वृक्षहरू र नहरहरूको रूपधारण
गरेर *कट हुनेछ। यसबारे खुदा तआलाको वणर्न िनम्नानुसार छ :َ ْ َّ َ َ ّ ٰ َ َ َ َّ َ َ ٰ َ َ َ َ ْ َ َ ٰ ُ َ ْ َّ َ
واﻟﺸﻤ ِﺲ وﲵﯩﻬﺎواﻟﻘﻤ ِﺮ اِذا ﺗﻠﯩﻬﺎواﻟﳯﺎ ِر اِذا ﺟﻠﯩﻬﺎ واﻟﯿ ِﻞ اِذا
َْ َ
َْ
َ
َ
َ :
َ اﻟﺴ َﻤﺎۗء َو َﻣﺎ َﺑ ٰﻨ
َ ٰ َْ
ٰ َ اﻻ ْر ِض َو َﻣﺎ
ﯩﻬﺎ َوﻧﻔ ٍﺲ ّو َﻣﺎ
ﯩﻬﺎ و
ِ ّ ﯾﻐﺸـﯩﻬﺎ َو
َ  َز ٰ ّﮐK
َ ﯨﻬﺎ َﻓ َﺎ ْﻟ َﻬ َﻤ َﻬﺎ ُﲾ ُ ْﻮ َر َﻫﺎ َو َﺗ ْﻘ ٰﻮ
َ َﺳ ٰ ّﻮ
َﯩﻬﺎ َو َﻗ ْﺪ َﺧﺎب
ْ َ ﯨﻬﺎ َﻗ ْﺪ َا ْﻓﻠَ َﺢ
َ َ َ َ ٰ ْ َ َ َ َ ْۢ
ٓ َ ٰ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َّ َ
َ  َد ٰ ّﺳK
ْﺎل َﻟ ُﻬﻢ
ْ َ
ـﯩﻬﺎ ﮐﺬﺑﺖ ﲦﻮد ِﺑﻄﻐﻮﯨﻬﺎ ِا ِذ اﻧﺒﻌﺚ اﺷﻘﯩﻬﺎ ﻓﻘ
َ
ْڃ َﻓ َﺪ ْﻣ َﺪ َم َﻋﻠَ ْﳱﻢ۰ ُە َﻓ َﻌ َﻘ ُﺮ ْو َﻫﺎgْ ُ َر ُﺳ ْﻮ ُل ﷲِ َان َﻗ َﺔ ﷲِ َو ُﺳ ْﻘ ٰﳱَﺎ َﻓ َﮑ ّﺬ
ِ
ُ َ َ َ َ َ ّ ٰ َ َ ْ ْۢ َ ْ ُ ُّ َ
َ ٰ ﺎف ُﻋ ْﻘ
1ﳢﺎ
ﳢﻢ ﻓﺴﻮﯨﻬﺎ وﻻ ﳜ
ِ ِ رﲠﻢ ِﺑﺬﻧ
अथार्त् सूयर् तथा त्यसको *काशको शपथ छ। यसैगरी चन्[माको शपथ जब
त्यो सूयर्को पिछलाग्छ अथार्त सूयर्बाट *काश िलएर त्यो *काश सूयर्झैं अरूसम्म
पुèयाउँछ। िदनको पिन शपथ छ जसले सूयर्लाई स्पष्टरूपमा देखाउँछ र मागर्हरूलाई
खुलस्त पाछर्। तथा रािaको शपथ छ जसले अन्धकार उत्पन्न गछर् र आफ्नो
अन्धकारको पदार्ले सबैलाई ढाक्छ। तथा आकाशको र त्यस परम उद्देश्यको शपथ
जुन आकाशको िनमाणको कारण बन्यो। यसैगरी धरती र त्यस परम उद्देश्यको शपथ
जुन धरतीले त्यस*कारको िबछ्यौना बन्नको कारण बन्यो। तथा मानवात्मा र त्यसको
मिहमाको शपथ छ जसले उसलाई ती सबै वस्तुहरूतुल्य बनायो। अथार्त् ती परम
गुणहरू जुन िभन्न िभन्न रूपमा ती वस्तुहरूमा पाइन्छन पूणर् मािनसको आत्मामा ती
सबै एकिaत छन्। यसैगरी जसरी ती सबै वस्तुहरूले िभन्न-िभन्न रूपमा मानवजाितको
सेवा गिररहेछन् पूणर् मािनसले (परम पुरुषले) एकलै ती सबै सेवाहरू गनेर्गछर्। त्यही
अनुरूप जस्तो मैले अिहले वणर्न गिरसकेको छु। पुन: त्यस व्यिक्तले मुिक्त *ाप्त गèयो
र त्यो मृत्युबाट बच्यो जसले यस*कार आत्मालाई पिवa गèयो अथार्त् सूयर् र चन्[मा
तथा धरतीझैं खुदा*ित मग्न भएर अल्लाहका सृिष्टहरूको सेवक बन्यो भिनएको छ।
1. The Holy Quran, ash-Shams 91:2-16
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जीवन भन्नाले अनन्त जीवन हो जुन परलोकमा पूणर् मानवलाई 2ाप्त हुनेछ
भन्ने कुरो स्मरण रहोस्। व्यवहािरक धमर्िवधानको फल परलोकको जीवनमा अनन्त
िजन्दगानी हो भन्ने कुरोतफर् यसमा सङ्केत पाइन्छ। त्यो (जीवन) खुदाको दशर्नको
आहारबाट सदा कायम रहनेछ। यसैगरी त्यो व्यिक्त नाश भयो र जीवनबाट िनराश
भयो जसले आफ्नो आत्मालाई माटोमा िमलायो (खेर हाल्यो)। तथा जुन उन्नितहरू
2ाप्त गनेर् त्यसलाई सामथ्यर्हरू िदइएको िथयो त्यसले ती उन्नितहरू 2ाप्त गरेन र
अपिवX जीवनयापन गरी फिकर्यो भनी वणर्न गरेका छन्। यसैगरी समूद जाितको
उदाहरण एउटा दYभार्गी व्यिक्तको कहानी अनुरूप छ भनी बयान गरेका छन्।
ितनीहरूले त्यस ऊँटनीलाई घाइते पारे जुन खुदाको ऊँटनी कहलाउँथ्यो। त्यसलाई
आफनो ]ोतबाट पानी िपउनबाट रोके। वस्तुत: त्यस व्यिक्तले खुदाको ऊँटनीलाई
घाइते पाèयो र त्यसलाई त्यसको ]ोतबाट विञ्चत गèयो भन्नाले यहॉं मािनसको
आत्मा खुदाको ऊँटनी हो जसमािथ उनी सवारी गछर्न भन्ने कुरोतफर् सङ्केत पाइन्छ।
अथार्त् मनुष्यको आत्मा ईश्वरीय ज्योितहरूको 2कटनस्थल हो। तथा त्यस ऊँटनीको
पानी खुदाको 2ेम र ईश्वरीय ज्ञान हो जसबाट त्यो जीिवत रहन्छ। जब समूद जाितले
ऊँटनीलाई घाइते पारे र त्यसलाई त्यसको पानीबाट रोके तब ितनीहरूमािथ दण्ड
उिXयो र ितनीहरूको िवनाश पिछ ितनीहरूका छोरा छोरीहरूको के अवस्था होला
भन्ने कुरा2ित खुदा तआलाले केही पवार्ह गरेनन भनी वणर्न गरेका छन्। यसैगरी
जसले यस ऊँटनी अथार्त आत्मालाई घाइते पाछर् र त्यसलाई परम उच्चतासम्म
पुèयाउन चाहँदैन र पानी िपउनबाट रोक्छ त्यो पिन नाश हुनेछ।

पिव0 कुरआनमा विणर्त िभन्न-िभन्न वस्तुहरूको शपथको
वास्तिवकता
खुदा तआलाले सूयर् र चन्mमा आिदको शपथ खानुमा पिन एउटा अित
गूढतत्वको कुरो रहेको छ भन्ने पिन यहॉं स्मरण रहोस्। खुदालाई शपथको के
आवश्यकता nè`ो र उनले आफ्ना सृिष्टको शपथ िकन खाए भनी अज्ञानतावश
अिधकतर हाqा िवरोधीहरू आपित्त गनेर्गछर्न्। ितनीहरूको समझ आध्याित्मक
नभएर भौितक माX रहेको छ त्यसकारण ितनीहरू सत्य गूढज्ञानलाई बुझ्न सक्दैनन्।
शपथ खानुको वास्तिवक उद्देश्य शपथ खाने व्यिक्तले आफ्नो दावीका लािग एउटा
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साक्ष्य स्तुत गनुर् हो भन्ने कुरो स्पष्ट होस्। जसको दावीित अन्य कोही साक्षी हुदैन
त्यसले साक्षीको सट्टा खुदा तआलाको शपथ खान्छ। िकनभने खुदा अदृश्यका र
गुप्त भेदहरूका ज्ञाता हुन त्यसकारण त्येक मुद्दामा उनी नै थम साक्षी मािनन्छन्।
खुदालाई साक्षी राख्ने व्यिक्तले वस्तुत: यिद यस शपथपिछ पिन खुदा तआला
चुप्प लागे र त्यसित सजाय उतारेनन भने मानो उनले त्यस व्यिक्तको बयानित
साक्षीहरूलेझैं मोहर ठोिकिदए भन्ने कुरो दशार्उन चाहन्छ। त्यसकारण मनुष्यले
(खुदालाई छािड) अन्य सृिष्टहरूको शपथ खानु उिचत हुदैन िकनभने सृिष्ट गुप्त
कुराहरूकाे ज्ञाता हुदैन। न त त्यसले िमथ्या शपथित कुनै सजाय िदनसक्छ। परन्तु
उपरोक्त आयतहरूमा खुदाको शपथ ती अथर्हरूमा होइन जुन मािनसको शपथमा
बुिझने गिरन्छ अिपतु खुदाको िवधानानुसार उनका दcई कारका कायर्हरू छन्। पिहलो
कारका कायर्हरू त्यक्ष र स्पष्ट हुन्छन जसलाई सबैले बुझ्न सक्छन र ितनीहरूबारे
कसैमा मतभेद पाइँदैन। दोeो कारका कायर्हरू भने अत्यक्ष र दृष्टान्तमूलक हुन्छन
जसबारे संसारवासीहरूले धोका खाने गछर्न र परस्पर मतभेद पिन राख्छन्। अत:
खुदा तआलाले त्यक्ष र स्पष्ट कायर्हरूको साक्षीद्वारा अत्यक्ष र दृष्टान्तमूलक
कायर्हरूलाई मािनसहरूको दृिष्टमा मािणत गनर् चाहेका हुन्। अत: सूयर् र चन्iमा
तथा िदन र रात अिन आकाश र धरतीमा हामीले चचार् गिरसकेका ती िवशेषताहरू
वास्तवमैं पाइन्छन भन्ने कुरो स्पष्ट छ। परन्तु जुन यसकारका िवशेषताहरू मनुष्यको
वाक्पित हृदय (आत्मा) मा रहेका छन त्यसित त्येक व्यिक्तलाई जानकारी रहेको
छैन। अत: खुदाले आफ्ना त्यक्ष कायर्हरूलाई अत्यक्ष अथवा दृष्टान्तमूलक
कायर्हरू खोल्न र स्पष्ट पानर्का िनिम्त साक्षीको रूपमा स्तुत गरेका हुन्। यिद
ितमीहरू ती िवशेषताहरूबारे सशंिकत छौ जुन मनुष्यको वाक्पित हृदय (व्यिक्तत्व)
मा पाइन्छन भने चन्i र सूयर् इत्यािदमा ध्यान देऊ ितनीहरूमा त स्पष्ट रूपमा ती
िवशेषताहरू िवद्यमान छन। तथा मनुष्य एउटा लघु wह्माण्ड हो जसको हृदयमा
समस्त wह्माण्डको नकशा सूक्ष्म रूपमा अंिकत छ भन्ने कुरो ितमीहरू जान्दछौ
भनी मानौ उनी भिनरहेछन्। अत: जब स्थूल wह्माण्डका ठूला ठूला नक्षzहरूमा यी
िवशेषताहरू िवद्यमान छन र यसैकार ाणीहरूलाई लाभािन्वत गिररहेछन तब मनुष्य
जो यी सबैभन्दा महान कहलाउँछ र ठूलो दजार् िदएर जन्माइको छ त्यो कसरी ती
िवशेषताहरूबाट खाली र विञ्चत हुनसक्छ। होइन्, अिपतु त्यसमा पिन सूयर्झैं एउटा
ज्ञानको र बुिद्धको काश छ जसद्वारा उसले समस्त जगतलाई काशमय तुल्याउन
सक्छ। तथा चन्iमाझैं उसले अल्लाह तआलाबाट आध्याित्मक दृश्य र ईशवाणीको
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काश ाप्त गछर् र त्यो काश ती व्यिक्तहरूसम्म पुèयाउँछ जसले हालसम्म मानवीय
परमोन्नित ाप्त गरेको छैन। तब नबुव्वत (अवतारवाद, अल्लाहको सन्देशवाह
व्यवस्था) झूटो हो तथा समस्त ईश्वरीय सन्देशहरू, धमर् िवधानहरू र धािमर्क
Nन्थहरू मािनसका ढोङ र स्वाथर् हुन भनी कसरी भन्न सिकन्छ र ? िदन काशमय
हुनासाथ कसरी समस्त मागर्हरू छलर्ङ्ग देिखन्छन र सबै डॉंडा र खाल्टाहरू स्पष्ट
दृिष्टगत हुन्छन भन्ने कुरो देख्छौ। अत: पूणर् (परम) पुरुष आध्याित्मक काशको िदन
हो, त्यो (िदन) चढ्नासाथ त्येक मागर् स्पष्टरूपमा देिखन लाग्छ। त्यसले सॉंचो
मागर् कहॉं र कता छ भन्ने कुरो देखाउँछ। वस्तुत: त्यही नै वास्तिवकता र सत्यको
काशमय िदन हो। यसैगरी रािhले कसरी थाकेका र क्लान्त भएका मािनसहरूलाई
िवlाम िदन्छ, िदनभरीको पिरlमले थाकेर भुतुक्क भएका lिमकहरू रािhको
आरामदायक शैयामा सन्न भएर सुत्छन र थकाइबाट मुक्त हुन्छन। यसैगरी रािhले
सबैको दोष पिन ढाक्ने गछर्। अत: खुदाका परम पुरुषहरू पिन संसारवासीहरूलाई
आराम िदनका िनिम्त आउँछन। खुदाबाट ईशवाणी र सन्देश ाप्त गनेर्हरूले समस्त
बुिद्धमानहरूलाई पूणर् लगनकासाथ िवlाम िदन्छन्। ितनीहरूको माध्यमले ठूला ठूला
गूढतत्वहरू सहजै समाधान हुन्छन्। जसरी रािhले मािनसको दोषलाई ढाक्छ त्यसरी
नै खुदाको वाणीले मानवीय बुिद्धको दोष र hुिटलाई ढाकने गछर्। त्यसका अपिवh
दोषहरूलाई संसारित कट हुनिददैन। वस्तुत: बुिद्धमान व्यिक्तहरू ईशवाणीको
काश ाप्त गरी आफ्ना भूलहरूको िभh िभhै सुधार गछर्न र खुदाको पिवh वाणीको
वरदानद्वारा दोषकटको अपमानबाट स्वयंलाई बचाउँछन्। यही कारणले गदार्
‘अफलातून’ (प्लेटो) लेझैं इस्लामको कुनै दाशर्िनकले कुनै मूितर्मािथ कुखुराको बिल
चढाएन। वस्तुत: प्लेटो ईशवाणीको काशबाट विञ्चत िथयो त्यसैले धोका खायो र
त्यस्तो दाशर्िनक पुरुष कहलाएर पिन त्यो िघनलाग्दो र मूखर्तापूणर् कायर् त्यसले गèयो।
परन्तु इस्लामका दाशर्िनक पुरुषहरूलाई त्यस्ता िघनलाग्दा र मूर्खर्तापूणर् कायर्हरूबाट
हाzा स्वामी र महानायक, अल्लाहका रसूल (सन्देशवाहक) हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु
अलैिह व सल्लमको अनुसरणले बचायो। ईशवाणी बुिद्धमानहरूका िनिम्त रािhझैं
दोषढाक्ने (साधन) हो भन्ने कुरो हेर कसरी मािणत भयो। खुदाका lेष्ठ पुरुषहरू
आकाशझैं त्येक लाचारलाई आफ्नो छायॉंमा आlय िदन्छन्। िवशेष रूपमा ती
पिवh सत्ताका नबीहरू तथा ईशवाणी ाप्त व्यिक्तहरू साधारणत: आकाशलेझैं
कृपाको वृिष्ट गनेर्गछर्न भन्ने कुरो पिन तपॉंईहरू जान्नुहुन्छ। यसैकार ती व्यिक्तहरूमा
धरतीका िवशेषताहरू पिन पाइन्छन्। ितनीहरूका पिवh हृदयबाट िभन्न-िभन्न कारका
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ज्ञानहरूका वृक्षहरू िनस्कन्छन् जसको छायॉं र फल तथा फूलबाट मािनसहरूले
लाभ उठाउँछन्। अत: हा@ो दृिष्टको सामुन्ने रहेको यो खुल्ला खुल्ला Gकृितको िवधान
त्यही गुप्त िवधानको एउटा साक्षी हो जसको गवाही खुदा तआलाले शपथको रूपमा
उपरोक्त आयतहरूमा Gस्तुत गरेका हुन्। अत: हेनुर्होस यो कित तकर्पूणर् र गूढतत्वपूणर्
वाणी छ जुन पिवZ कुरआनमा पाइन्छ। यो एउटा यस्तो व्यिक्तको मुखबाट िनस्केको
हो जो एउटा अनपढ (िनरक्षर) र मरुभूिम िनवासी िथयो। यिद यो खुदाको वाणी
नरहेको भए यस Gकार साधारणत: बुिद्धमानहरूले र ती सबै शैिक्षक कहलाउनेहरूले
त्यसको गूढतत्वपूणर् ज्ञानको तकर्बाट परािजत भएर त्यसलाई आपित्त र िवरोधको
रूपमा देख्ने िथएनन्। मनुष्यले जब एउटा कुरोलाई आफ्नो सीिमत बुिद्धले कुनै
पक्षबाट पिन बुझन् सक्दैन तब त्यस गूढ तत्वपूणर् कुरोलाई आपित्तको िवषय
बनाउँछ, यो काइदाको कुरो हो। तथा त्यो गूढ तत्वपूणर् ज्ञान साधारण बुिद्ध-िववेकको
पहुँच भन्दा धेरै मािथको िथयो भन्ने कुराको गवाही त्यसको आपित्तले िदन्छ। त्यसैले
त बुिद्धमानहरूले बुिद्धमान कहलाएर पिन त्यसGित आपित्त गरे। परन्तु अब जब यो
भेद खुल्यो यसपश्चात कुनै बुिद्धमानले यस Gित आपित्त जताउने छैन अिपतु यसबाट
आनन्द उठाउँनेछ।
पिवZ कुरआनले ईशवाणी र आध्याित्मक रहस्योद्घाटनको Gाचीन िनयमGित
Gाकृितक िवधानबाट साक्षी Gस्तुत गनर्का लािग एउटा अकोर् स्थानमा पिन यसै
Gकारको कसम खाएका छन र त्यो यस Gकार रहेको छ :َْ
َ
َ ٓ َّ َ
َ ٌ َ ٌ َ َ ٗ َّ
ْ َّ
َّ
 ّو َﻣﺎo  اِﻧﻪ ﻟﻘ ْﻮل ﻓ ْﺼﻞoاﻟﺼﺪ ِع
ات
ات
و
ِ  َواﻻ ْر ِض ذo ِاﻟﺮ ْﺟﻊ
ِ اﻟﺴ َﻤﺎ ِئ ذ
1oُﮬ َﻮ ِاب ْﻟ َﻬ ْﺰ ِل
अथार्त् त्यस आकाशको थपथ जसका तफर्बाट वषार् आउँछ। तथा त्यस
धरतीको थपथ, जसले वषार्बाट िभन्न-िभन्न Gकारका वनस्पितहरू उप्जाउँछ। वस्तुत:
यो पिवZ कुरआन खुदाको वाणी हो र उनको वह्यी (आकाशवाणी) हो र यो िमथ्या
र सत्यका बीचमा िनणर्य गनेर् (वाणी) हो, व्यथर् र िनरथर्क होइन, अथार्त यो असमय
आएको होइन अिपतु मौसमको वषार्झैं (समयमा) आएको हो।
यहॉं खुदा तआलाले पिवZ कुरआन जुन उनको अलौिकक वाणी हो त्यसको
Gमाणको लािग एउटा खुल्ला खुल्ला Gाकृितक िवधानलाई शपथको रूपमा Gस्तुत
गरे। अथार्त् Gाकृितक िवधानानुसार सदा आवश्यकताको समयमा आकाशबाट
1. The Holy Quran, at-Tariq 86:12-15
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वषार् बिसर्न्छ भन्ने कुरो +मािणत र सवर्िविदत छ तथा धरतीको हिरयालीको समस्त
आधार आकाशको पानी हो। यिद आकाशबाट वषार् नभएमा िबस्तार िबस्तारै
कुवाहरू पिन सुक्दैजान्छन्। अत: धरतीको पानीको अिस्तत्व पिन वस्तुत: आकाशको
बसार्तमािथ िनभर्िरत छ। यही कारणले गदार् जब आकाशबाट पानी बसर्न्छ तब
धरतीका कुवाहरूको पानी मािथ चढ्छ्। िकन मािथ चढ्छ त ? िकनभने आकाशको
पानीले धरतीको पानीलाई मािथ तान्छ। कारण यही नै हो। यही सम्बन्ध अल्लाहको
अलौिकक वाणी र मानवीय बुिद्धका बीचमा रहेको छ। अल्लाहको अलैिकक वाणी
अथार्त ईशवाणी आकाशको पानी हो र बुिद्ध धरतीको पानी हो। यो पानी सदा
ईशवाणीरूपी आकाशीय पानीबाट शुद्धता र +गित +ाप्त गछर्। यिद आकाशीय पानी
अथार्त् ईशवाणीको अवतरण बन्द हुन गयो भने त यो धरतीको पानी (बुिद्ध) पिन
िबस्तार िबस्तारै सुक्नजान्छ। एउटा लामो समय िबतेर जाॅँदा पिन यिद धरतीमा कोही
ईशवाणी+ाप्त व्यिक्त जिन्मएन भने बुिद्धमानहरूको बुिद्धमा त्यसरी नै िवकार र खराबी
आउँछ जसरी धरतीको पानी सुकदै् जानाले द\िषत हुनजान्छ भन्ने तकर् के यस कुराको
िनिम्त पयार्प्त छैन र ? उक्त कुरालाई बुझ्नका लािग त्यस ज़मानामािथ ध्यान िदनु
पयार्प्त हुनेछ जसले हाbा नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैिह व सल्लमको आगमन
भन्दा पिहला समस्त जगतमा आफ्नो रंग देखाइरहेथ्यो। वस्तुत: त्यससमय हज़रत
मसीह (यशु मसीह) अलैिहस्सलामको ज़माना िबतेको छ: सय वषर् पुिगसकेको
िथयो र त्यस अविधमा कुनै ईशवाणी+ाप्त व्यिक्त जिन्मएको िथएन त्यसकारण समस्त
जगतले आफ्नो अवस्थालाई िवकिरत तुल्याएको िथयो। +त्येक देशको इितहासले
स्पष्ट रूपमा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैिह व सल्लमको युगमा परन्तु उहॉंको आगमन
भन्दा पिहला समस्त संसारमा द\िषत धारणाहरू फैिलएका िथए भन्ने कुरो वणर्न
गिररहेछ। यस्तो िकन भएको िथयो र यसको के कारण िथयो ? ईशवाणी अवतरणको
lम लामो समयसम्म बन्द रहनु नै त्यसको कारण िथयो। ईश्वरीय साbाज्य पूणर्त:
मानवीय बुिद्धमा िनभर्िरत िथयो। अत: त्यस pुिटपूणर् बुिद्धले मािनसहरूलाई कुन
िवकारहरूमा पाèयो भन्ने कुरा+ित कोही अनजान होला त। हेर, ईशवाणीको पानी जब
लामो अविधसम्म बसेर्न तब समस्त बुिद्धहरूको पानी कसरी सुक्नपुग्यो।
अत: उपरोक्त शपथहरूमा यही +ाकृितक िवधान अल्लाह तआलाले +स्तुत
गरेका हुन। धरतीको समस्त हिरयालीको आधार आकाशीय पानी रहेको छ भन्ने
खुदाको यो सुदृढ र स्थायी +ाकृितक िवधान +ित ितमीहरू ध्यान देऊ भनी उनले
भन्छन। अत: त्यस गुप्त +ाकृितक िवधानका िनिम्त जुन ईश्वरीय वाणीको lम हो
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यो खुल्ला खुल्ला !ाकृितक िवधान साक्षीस्वरूप रहेको छ। अत: उक्त साक्षीबाट लाभ
उठाऊ र केवल (मानवीय) बुिद्धलाई आफ्नो मागर्दशर्क नबनाऊ िकनभने त्यो यस्तो
पानी होइन जुन आकाशको पानी िबना िटक्न सकोस। जस्तै आकाशीय पानीको
के िवशेषता रहेको छ भने चाहे कुनै कुवॉंमा त्यसको पानी परोस अथवा नपरोस
त्यसले आफ्नो स्वाभािवक िवशेषताद्वारा समस्त कुवॉंहरूको पानीलाई मािथ उठाउँछ
त्यसरी नै जब खुदाको वाणी!ाप्त एउटा व्यिक्त संसारमा आिवभार्व हुन्छ तब चाहे
कुनै बुिद्धमानले त्यसको अनुसरण गरोस अथवा नगरोस परन्तु त्यस ईशवाणी!ाप्त
व्यिक्तका ज़मानामा मानवीय बुिद्धहरूमा स्वयं यस्तो !काश र शुद्धता उत्पन्न हुन्छ
जुन त्यो भन्दा पिहला रहेको िथएन। मािनसहरूले स्वाभािवक रूपमा सत्यको
खोज गनर्लाग्छन र अदृश्यबाट एउटा सिcयता ितनीहरूको िचन्तन शिक्तमा उत्पन्न
हुनजान्छ। अत: यो समस्त बौिद्धक !गित र आन्तिरक !ेरणा त्यस ईशवाणी!ाप्त
व्यिक्तको मंगलमय कदम पनार्ले उत्पन्न हुन्छ र (त्यसले आफ्नो) िवशेषतानुरूप
धरतीको पानीलाई मािथ उठाउँछ। जब ितमीहरूले धमर्को खोजमा !त्येक
व्यिक्तलाई खडा भएको देख्छौ र धरतीको पानीलाई केही उम्लदै गरेको पाउँछौ
तब उठ र सावधान होऊ। तथा आकाशबाट ठूलो पानी परेको छ र कुनै हृदयमािथ
ईशवाणीस्वरूप वषार् भएको छ भन्ने िनश्चय जान। इित ।
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पॉंचौं 3श्न
ज्ञान3ािप्त र अल्लाह (ईश्वर)को पिहचानका साधनहरू के
के हुन
उक्त िवषयमा पिव$ कुरआनले अित िवस्तृत रूपमा वणर्न गरेको छ जसलाई
यहॉं पूणर्त: >स्तुत गनर् सम्भव छैन परन्तु नमूनाको लािग केही मा$ामा उल्लेख गिरन्छ।
अत: पिव$ कुरआनले ज्ञानलाई तीनवटा भागमा िवभािजत गरेको छ भन्ने कुरो िविदत
होस। इल्मुल यक़ीन (अनुमािनत ज्ञान), ऐनुलयक़ीन (दृिष्टगत ज्ञान), हक़्क़ुल यक़ीन
(>योगात्मक ज्ञान)। जस्तै यो भन्दा पिहला सूर: अल् हाकुमुत्तकासुरको व्याख्यामा
वणर्न गिरएको छ, अथार्त इल्मुल् यक़ीन (अनुमािनत ज्ञान)के हो भने जान्न चाहेको
कुरोबारे सीधै होइन अिपतु कुनै वस्तुमाफर्त पता लगाउनु, जस्तै हामी धुवॉंलाई
देखेर आगोको अिस्तत्वको >माण >स्तुत गछौर्ं। हामीले आगोलाई देखेनौं परन्तु
धुवॉंलाई देख्यौं जसबाट हामीलाई आगोको अिस्तत्व>ित िवश्वास भयो। अत: यो
इल्मुल यक़ीन (अनुमािनत ज्ञान)हो। तथा यिद हामीले आगोलाई नै देख्यौं भने (त्याे
ज्ञान) पिव$ कुरआनको वणर्नानुसार अथार्त सूर: अल् हाकुमुत्तकासुरका ज्ञानका
दजार्हरूमध्ये ऐनुल्यक़ीनको नामले पिरिचत छ। यसैगरी यिद हामीले त्यो आगोिभ$
>वेश पिन गèयौं भने त्यस ज्ञानको दजार्को नाम पिव$ कुरआनको वणर्नानुसार
हक़्क़ुल् यक़ीन (>योगात्मक ज्ञान) हो। सूर: अल्हाकुमुत्तकासुरलाई अब पुन: लेख्नु
आवश्यक छैन। पाठकहरूले त्यस व्याख्यालाई यस अवसरमा स्वयं देखे हुन्छ।
अब पिहलो >कारको जुन ज्ञान छ अथार्त इल्मुल् यक़ीन, यसको साधन भने
बुिद्ध र >चिलत वणर्नहरू हुन भन्ने कुरो स्पष्ट होस। अल्लाह तआला नरकवासीहरूको
बयान उिद्ध्ृत गरी वणर्न गछर्न :َّ
ْ َ ْ َّ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ َ َ
ْ اﻟﺴﻌ
ٰ
1oﲑ
ﺐ
ﲱ
ِ ِ
ِ وﻗﺎﻟﻮ اﻟﻮﮐﻨﺎ ﻧﺴﻤﻊ اوﻧﻌ ِﻘﻞ ﻣﺎﮐﻨﺎ ِﰲ ا
अथार्त,् नरकवासीहरूले भन्नेछन, यिद हामी बुिद्धमान रहेका भए र धमर् र
आस्थालााई यथाथर् ढंगले जॉंचेका भए अथवा परम बुिद्धमानहरू र अन्वेषकहरूका
1. The Holy Quran, al-Mulk 67:11
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लेखहरू र वक्तव्यहरूलाई ध्यानपूवर्क सुनेका भए आज नरकमा पनेर्िथएनौं। उक्त
आयत त्यो दो>ो आयतानुकूल रहेको छ जहॉं अल्लाह तआला वणर्न गछर्न :َ
َّ ُ َ
1ﳫ ُﻒ ﷲُ ﻧَ ْﻔ ًﺴﺎ ا ِّﻻ ُو ْﺳ َﻌ َﻬﺎ
ِ ﻻﯾ
अथार्त खुदा तआलाले मानवीय ज्यानमािथ ितनीहरूको ज्ञानको पहुँचभन्दा
अिधक कुनै कुरालाई स्वीकानर् बाध्य गदैर्नन। उनले त्यही आस्था Vस्तुत
गछर्न जसलाई बुझनु मािनसको सामथ्यर् अन्तगर्त रहेको छ ता उनको आदेश
शिक्तसीमाभन्दा मािथ नहोस। यसैगरी यी आयतहरूमा कुन कुरो तफर् पिन सङ्केत
पाइन्छ भने मािनसले कानद्वारा पिन इल्मुल् यक़ीन Vाप्त गनर् सक्छ। उदाहरणस्वरूप
हामीले लंदन त देखेका छैनौं केवल देख्नेहरूबाट त्यस शहरको अिस्तत्वबारे सुनेका
छौं। परन्तु के हामी ियनीहरूले िमथ्या बोले होलान भनी सन्देह गनर् सक्छौं र ?
अथवा जस्तै हामीले आलमगीर नामक सjाटको ज़माना त पाएनौं न त उसको
मुख देखेका छौं परन्तु के हामीलाई आलमगीर चुग्ताई वंशका सjाटहरूमध्ये एउटा
सjाट िथयो भन्ने कुराVित केही शंका हुनसक्छ र ? अत: यस्तो िवश्वास िकन Vाप्त
भयो ? केवल िनरन्तर सुन्दै आएका हुनाले। तथा यही नै यसको उत्तर हो। अत:
pवण (pाेत) ले पिन इल्मुल् यक़ीन (अनुमािनत ज्ञान)को दजार्सम्म पुèयाउँछ भन्ने
कुराVित कुनै शंका छैन। नबीहरूका पुस्तकहरू पिन यिद pवण Vिtयाको िनरन्तरता
पाएका भएमा सुनेर Vाप्तगिरने ज्ञानका साधन नै हुन। परन्तु यिद एउटा पुस्तक ईश्वरीय
पुस्तक कहलाएर पिन यिद त्यसका (केवल) पचास साठीवटा Vितहरू उपलब्ध
रहेमा अिन ितनीहरू मध्ये पिन केही Vितहरू अन्य केही Vितहरूका िवरुद्ध रहेमा
यिद ितनीहरूमध्ये केवल दyई चारवटा शुद्ध हुन र अन्यचॉंिह नक्कली र कृितम हुन
भनी एउटा समूहले िवश्वास राखेतापिन अन्वेषकका िनकट भने यस्तो िवश्वास जुन
कुनै ठोस अन्वेषणमा आधािरत छैन िनरथर्क ठहरने छ। पिरणामस्वरूप ती समस्त
पुस्तकहरू परस्पर मतिभन्नताका कारण रद्दी र अिवश्वसनीय घोिषत हुनेछन। र त्यस्ता
परस्पर िवपरीत वणर्नहरूलाई कुनै ज्ञानको साधन मान्नु कदािप उिचत हुनेछैन। एउटा
िवश्वासपूणर् जानकारी Vदान गनुर् नै ज्ञानको पिहचान हो तथा परस्पर िवपरीत र िवरुद्ध
कुराहरूको संहमा िवश्वसनीय जानकारी Vाप्त हुनु असम्भव छ।
पिव कुरआन केवल सुनने र सुनाउने Vिtयासम्म मा सीिमत छैन भन्ने कुरो
ज्ञात होस। वस्तुत: यसमा मािनसहरूलाई बुझाउनका लािग िवशेष बुिद्धगत तकर्हरू
1. The Holy Quran, al-Baqarah 2:287
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छन। यसैगरी जित आस्थाहरू र िसद्धान्तहरू तथा आदेशहरू यसले 3स्तुत गरेका
छन ितनीहरूमध्ये कुनै पिन यस्तो कुरो छैन जस3ित जबरदिस्त र हठधमीर् होस।
जस्तै उसले स्वयं यी समस्त आस्थाहरू मािनसको स्वभावमा पिहलादेिख नै अिङ्कत
छन भनी वणर्न गरेको छ। यसैगरी पिवIْ कुَ रआनको नाम ‘िज़K’ (स्मरण गराउने)
ٌ ﱪ
َ ٰ  ٰﮬﺬا ِذﮐ ٌﺮ ُّﻣअथार्त यस पिवI कुरआनले कुनै
राखेको छ। विणर्त छ :- 1ک۔
नवीन कुरो ल्याएको छैन अिपतु जित पिन कुराहरू मािनसका स्वभावमा र 3कृितका
पृष्ठमा भिरएका छन ितनलाई
स्मरण गराउँछ। यसैगरी एउटा अकोर् स्थानमा वणर्न
َ َْ َٓ
ْ ّ
2
गछर् :- ۔,
ِ  ﻻ اِﮐﺮاە ِﰲ اﻟ ِﺪअथार्त यस धमर्ले कुनै कुरो बलपूवर्क मनाउन चाहँदैन
अिपतु 3त्येक कुराका तकर्हरू 3स्तुत गछर्। यसका अितिरक्त पिवI कुरआनमा
हृदयलाई 3कािशत गनर्का िनिम्त
आध्याित्मक िवशेषता पिन छ। जस्तै उसको
ّ ٌ ۗ एउटा
َ
ُ ُّ
ْ
َ
3
वणर्न छ :-  ِﺷﻔﺎء ِﻟﻤﺎ ِﰲ اﻟﺼﺪو ِر۔अथार्त पिवI क़ुरआनले आफनो िवशेषताद्वारा
समस्त रोगहरूको िनवारण गछर्। त्यसकारण यसलाई dवणको Kमबाट आएको
पुस्तक भन्नसिकन्न अिपतु यो उच्चकोिटका तथ्यपूणर् तकर्हरूमा आधािरत छ र एउटा
3काशमय ज्योित यसमा पाइन्छ। यसैगरी बुिद्धगत तकर्हरू जुन शुद्ध पृष्ठभूिमबाट
उिद्धृत गिरएका हुन्छन िनस्सन्देह ितनले इल्मुल् यक़ीन (अनुमािनत ज्ञान)सम्म
पुèयाउँछन। यसैतफर् िनम्निलिखत आयतहरूमा अल्लाह तआलाले सङ्केत गरेका छन,
जस्तै उनको वणर्न छ :ْ َ ْ َّ
َّ
ْ َ ِ َْ ْ َ
ٰ اﻟﳯﺎر َ ٰﻻ
َ َّ اﺧﺘ َﻼف َّاﻟ ْﯿﻞ َو
ٰ
ٰ
اﻻ
و
ت
ﻮ
ﻤ
اﻟﺴ
ﻖ
ﻠ
اِن ِﰲ ﺧ
و
ض
ر
ﺖ
ﯾ
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ُّ
َْ
ٰ َ ﺎﻣﺎ َّو ُﻗ ُﻌ ْﻮ ًدا َّو
َ ْ  َّاﻟﺬoاﻻ ْﻟ َﺒﺎب
َ  ﯾَ ْﺬ ُﮐ ُﺮ ْو َن,
ً ﷲ ِﻗ َﯿ
وﱄ
 ُﺟ ُﻨ ْﻮ ِ ِﲠ ْﻢR
ِ ِﻻ
ِ
ِ
ً
ْ َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ
َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ
َْ
َّ
ﰲ ﺧﻠ ِﻖ
ﺖ ٰﮬﺬا َاب ِﻃﻼ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َواﻻ ْر ِض رﺑﻨﺎ ﻣﺎ ﺧﻠﻘ
ِ وﯾﺘﻔﮑﺮون
َّ َ َ َ َ َ َ َ ٰ ْ ُ
4oاﻟﻨﺎ ِر
ﻨﮏ ﻓ ِﻘﻨﺎ ﻋﺬابc
अथार्त जब िववेकशील र बुिद्धमान मािनसहरूले धरती र आकाशमण्डलका
नक्षIहरूको बनावट3ित िचन्तनमनन गछर्न तथा रात र िदनका घट्ने बढ़्नेका
कारणहरू र dोतहरू3ित गहनदृिष्ट गछर्न, उक्त व्यवस्था3ित ध्यान िदनाले
1.
2.
3.
4.

The Holy Quran, al-Anbiya’ 21:51
The Holy Quran, al-Baqarah 2:257
The Holy Quran, Yunus 10:58
The Holy Quran, al-e-‘Imran 3:191-192
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ितनीहरूलाई खुदा तआलाको सत्ता,ित तकर् ,ाप्त हुन्छ। अत: ितनीहरूले अिधक
जानकारी ,ाप्त गनर्का लािग खुदािसत सहयोगको याचना गछर्न र उनलाई खड़ा भएर
र बसेर तथा ढिल्कएर स्मरण गछर्न जसबाट ितनीहरूको बुिद्ध अित ,खर हुनजान्छ।
अत: जब ितनीहरूले त्यस बुिद्धद्वारा आकाशमण्डलका नक्षPहरू र धरतीको
अत्योत्तम र Qेष्ठतम बनावटका बारेमा िचन्तनमनन गछर्न तब यस्तो सवार्ङ्गसम्पन्न
र सम्पूणर् व्यवस्था कदािप िमथ्या र लाभरिहत हुनसक्दैन। अिपतु (यसले) ,कृत
aष्टाको मुहार ,दशर्न गिररहेछ भनी सहसा भन्छन्। अत: ितनीहरूले dह्माण्डका
aष्टाको परम सत्तालाई स्वीकार गरी हे ईश्वर, ितमी त्यस कुराबाट पिवP छौ जसमा
कसैले ितjो परम सत्तालाई अस्वीकार गरी िनकृष्ट िवशेषताहरू ितमीतफर् सङ्केत गछर्न्।
अत: हामीलाइ नरकको अिगन्नबाट बचाऊ िकनभने ितjो अस्वीकार नै वस्तुत: नरक
हो र समस्त सुख र शािन्त ितमीमा र ितjो पिहचानमा नै छ। जो व्यिक्त ितjो सॉंच्चो
पिहचानबाट विञ्चत छ त्यो वास्तवमा यसै संसारमा अिग्नमा परेको छ भनी ,ाथर्ना
गछर्न्।

मानवीय 0कृितको वास्तिवकता
यसै,कार ज्ञानको एउटा साधन मानवीय अन्तकरण (िववेक) पिन हो जसको
नाम खुदाको पुस्तकमा
,ाकृित रािखएको छ। जस्तै अल्लाह तआलाको
َ َ मानवीय
َ َّ َ َ َ ْ َّ
َ
َ  ِﻓ ْﻄ َﺮअथार्त अल्लाह तआलाको
ْ
1
वणर्न छ :- ت ﷲ ِ اﻟ ِﱴ ﻓﻄﺮاﻟﻨﺎس ﻋﻠﳱﺎ۔
,कृित (स्वभाव) जसमािथ मािनसहरूलाई सृिष्ट गिरएको छ। तथा त्यस ,कृितको
छाप के हो त, यही नै अथार्त् खुदालाई एक अिद्वतीय, सवर्Qष्टा, जन्म र मृत्यबाट
पिवP जान्नु। हामी अन्तकरणलाई ईल्मुलयक़ीनको दजार्मा िकन मान्छौं भने यद्यिप
यसमा एउटा ज्ञानबाट दोaो ज्ञानतफर् त्यस्तो पिरवतर्न देिखदैन जस्तो धुवॉंको ज्ञानबाट
आगोको ज्ञानतफर् पिरवतर्न पाइन्छ तर एउटा सूक्ष्म पिरवतर्नबाट भने यो दजार् िरक्त
छैन र त्यो के हो भने ,त्येक वस्तुमा खुदाले एउटा अज्ञात िवशेषता राखेका छन
जसबारे वणर्न गनुर् र स्पष्ट पानुर् सम्भव छैन परन्तु त्यस वस्तुमािथ दृिष्ट गनार्ले र
त्यसबारे सोच्नाले तत्काल त्यस िवशेषतातफर् ध्यान जान्छ। अत: त्यो िवशेषता
यसको अिस्तत्वका िनिम्त त्यित नै अिनवायर् रहेको छ जित आगोको लािग धुवॉं
अिनवायर् हुन्छ। उदाहरणत: जब हामी खुदा तआलाको सत्ता कस्तो हुनुपछर् के खुदा
1. The Holy Quran, ar-Rum 30:31
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हामीजस्तै जन्मने र हामीजस्तै द(:ख उठाउने तथा मनेर् हुनुपछर् भन्ने कुरातफर् ध्यान
केि>ंंत गछौर्ं, तब तुरन्तै त्यस धारणाबाट हाIो हृदय द(िखत हुन्छ र अन्तकरण कॉंप्न
लाग्छ तथा अत्यन्त उत्तेिजत हुन्छ मानौ त्यस धारणालाई धुत्काछर् र (साथै) ती
खुदा जसको शिक्तमािथ समस्त आशा र आकांक्षाहरूको आधार छ ती त समस्त
[ुिटहरूबाट पिव[ र सवर्सम्पन्न र सवर्शिक्तमान हुनुपछर् भनी जवाफ िदन्छ। तथा जब
खुदाको धारणा हाIो हृदयमा आउँछ साथै एकत्ववाद र खुदामा धुवॉं र आगोझैं
अिपतु त्यो भन्दा पिन घिनष्ठ र अटूट सम्बन्धको अनुभव हुन्छ। अत: जुन ज्ञान
हामीलाई हाIो अन्तकरण (Conscience) द्वारा iाप्त हुन्छ त्यो ईल्मुलयक़ीनको दजार्
अन्तगर्त रहेको छ। परन्तु यसमािथ एउटा अकोर् दजार् रहेको छ जसलाई ऐनुलयक़ीन
(दृिष्टगत ज्ञान) भिनन्छ। उक्त दजार्को ज्ञान भन्नाले त्यो ज्ञान हो जब हाIो धारणा
र त्यो वस्तु जसबारे कुनैiकारको धारणा अथवा िवश्वास गिरएको छ कुनै वीचको
वास्ता नहोस। उदाहरणत: जब हामी सुंघने शिक्तद्वारा कुनै सुगन्ध अथवा द(गर्न्धबारे
जानकारी iाप्त गछौर्ं अथवा चाख्ने शिक्तद्वारा िमठो अथवा नुिनलो छ भन्ने थाहा
पाउँछौं अथवा स्पशर्शिक्तद्वारा तातो र िचसोबारे जानकारी iाप्त गछौर्ं वस्तुत: यी
समस्त जानकारीहरू हाIो ऐनुलयक़ीन (दृिष्टगत ज्ञान) को vेणीमा गिनन्छन। परन्तु
परलोकबारे हाIो आध्याित्मक ज्ञान तबमा[ ऐनुलयक़ीनको दजार्मा पुग्छ जब
हामीलाई iत्यक्षरूपमा सीधै ईश्वाणी iाप्त हुन्छ। खुदाको वाणीलाई जब आफ्नै
कानले सुन्छौं र खुदाका स्पष्ट र शुद्ध आध्याित्मक र अलौिकक दृश्यहरूलाई जब
आफ्नै आँखाले देख्छौं। िनस्सन्देह पूणर्ज्ञान iािप्तका िनिम्त हामी iत्यक्ष ईशवाणीiित
िनभर्िरत छौं र त्यस पूणर्ज्ञानको चासो र तृष्णा हामी आफ्नो हृदयमा पाउँछौं। यिद
खुदा तआलाले हाIािनिम्त iारम्भदेिखनै उक्त ज्ञानको साधन नराखेको भएमा
त्यो तृष्णा र चासो (भोक) हामीलाई िकन लगाए त ? के हामी यस जीवनमा
जुन हाIो परलोकको पूँिजका िनिम्त एउटा मापदण्डस्वरूप रहेको छ ती सॉंचा र
पूणर् तथा सवर्शिक्तमान र सदाजीिवत खुदाiित केवल कथा र काहानीहरूको रंगमा
िवश्वास स्थापन गरी सन्तुष्ट हुनसक्छौं र ? यसैगरी के केवल (मानवीय) बुिद्धको
समझमािथ भरोसा गनर् सक्छौं र जुन (समझ) हालसम्म [ुिटपूणर् र अपूणर् रहेको छ।
के खुदाका सॉंच्चा iेमीहरू र वास्तिवक iशंसकहरूको हृदयले ती परम िiयतमको
वाणीद्वारा सन्तुिष्ट iाप्त गनर् चॉंहदैन र ? जसले खुदाका िनिम्त समस्त संसार नै
नष्ट गरे, हृदय सुिम्पए, ज्यान समपर्ण गरे के ितनीहरू त्यस सूयर्को मुख नदेिखकन
केवल एउटा धुिमलो iकाशमा खडा रहेर मनर् चाहन्छन र ? ती सदाजीिवत खुदाको
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‘अनाल् मौजूद’ (अथार्त म उपिस्थत छु) भन्ने वाणीले त्यो ज्ञानको दजार् ;दान गछर्
जसका िनिम्त यिद संसारका समस्त दाशर्िनकहरूका स्वकिल्पत पुस्तकहरू एकातफर्
राखी अकोर्तफर् ‘अनाल्मौजूद’ (म उपिस्थत छु) भन्ने खुदाको परम वाणी रािखएमा
यसको तुलनामा ती समस्त पुस्तकहरू तुच्छ ठहरनेछन भन्ने कुरो सत्य होइन र ? जो
व्यिक्तहरू दाशर्िनक कहलाएर स्वयं अन्धा रहे ितनीहरूले हामीलाई के िसकाउलान।
अत: यिद खुदा तआलाले सत्यका खोजीहरूलाई परमज्ञान ;दान गनेर् इच्छा राखेका
भएमा अवश्य उनले आफ्नो वातार्लाप र ईशवाणीको मागर् खुल्ला राखेका छन।
यसबारे अल्लाह तआलाले पिव^ कुरआनमा वणर्न गरेका छन :َ ﴏ
َ اﻟﴫ
َ ْ اط َّاﻟﺬ
َ ' َا ْﻧ َﻌ ْﻤ
ْ َﺖ َﻋﻠ
1ﳱ ْﻢ
َ ِ o اط ْاﻟ ُﻤ ْﺴ َﺘ ِﻘ ْﯿ َﻢ
َ ِّ ا ِْﮬ ِﺪ َان
ِ
ِ
अथार्त् हे खुदा ! हामीलाई त्यो दृढताको मागर् देखाउ जुन ती व्यिक्तहरूको
मागर् रहेको छ जस;ित ितcो बिख्शश भएको छ। यस स्थानमा बिख्शश (पुरस्कार)
भन्नाले ती ईशवाणी र अलौिककदशर्न इत्यािद आध्याित्मक ज्ञानहरू हुन जुन
मािनसहरूलाई ;त्यक्षरूपमा ;ाप्त हुनेगछर्न। यसैगरी एउटा अकोर् स्थानमा विणर्त
छ :َّ َ ُ َ ٓ ٰ َ ْ ُ َ َ ُ َّ َ َ َ ُ َ َ ْ َّ ُ ُ
ُ ّ َ ْ ُ َ َ ْ َّ َّ
َ
ْ
ْ
ﳱﻢ اﻟﻤﻠ ٓ ِﺌﮑﺔ اﻻ
ِ اِن اﻟ ِﺬ' ﻗﺎﻟﻮا رﺑﻨﺎ ﷲ ﺛﻢ اﺳﺘﻘﺎﻣﻮا ﺗﺘﲋل ﻋﻠ
َّ
ْ ُ َْ َ ُْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ
ْ ُ ﱴ ُﮐ ْﻨ ُﺘ ْﻢ
2..... َﻋ ُﺪ ْو َنL
ْ ِ ﴩ ْوا ِابﳉَ َّﻨ ِﺔ اﻟ
ِ ا واﺑTﲣﺎﻓﻮا وﻻ ﲢﺰ
अथार्त् जो व्यिक्तहरूले खुदा;ित िवश्वास स्थापन गरी (त्यस;ित) पूणर्रूपले
दृढ रहन्छन् ितनीहरूमािथ खुदा तआलाका फिरश्ताहरू (ईशदkतहरू) उ^न्छन
र ितमीहरू नडर न शोक गर, ितमीहरूका िनिम्त त्यो स्वगर् रहेको छ जसबारे
ितमीहरूलाई वचन िदइएको छ भनी ितनीहरूलाई ईशवाणी (;दान) गछर्न। अत:
उक्त आयतमा पिन खुदा तआलाका सदाचारी भक्तहरूले शोक र भयका समयमा
खुदाबाट ईशवाणी ;ाप्त गछर्न। ईशदkतहरू उि^एर ितनीहरूलाई सान्त्वना िदन्छन
भन्ने कुरोْ स्पष्ट शब्दहरूमा
वणर्न गरेका ْ छन। َ एउटा अकोर् आयतमा वणर्न गछर्न् :ْ
ُ
ٰ
ْ
ّ
َ
َ
ٰ ْ  ﻟ ُﻬ ُﻢ اﻟ ُﺒअथार्त् खुदाका ;ेमीहरूलाई ईशवाणी
3ﴩی ِﰲ اﳊ ٰﯿﻮ ِۃ اﻟﺪﻧ َﯿﺎ و ِﰲ اﻻ ِﺧ َﺮ ِۃ۔
र खुदाको वातार्लापद्वारा यस संसारमा शुभसन्देश ;ाप्त हुन्छ र परलोकमा पिन ;ाप्त
हुनेछ।
1. The Holy Quran, al-Fatihah 1:6-7
2. The Holy Quran, Ha Mim as-Sajdah 41:31
3. The Holy Quran, Yunus 10:65
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ईशवाणी (इल्हाम) को भावाथर् के हो ?
इल्हाम (ईशवाणी) शब्दको तात्पयर् यहॉं त्यो कुरो होइन जुन कुनै किवले
किवता लेख्नु अिघ >यत्न गछर् अथवा एउटा पंिक्त लेखेर दोGो पंिक्तबारे सोच्छ
फलस्वरूप त्यो दोGो पंिक्त मनमा पछर्। अत: यस>कार (कुनै कुरो) मनमा पनुर्
इल्हाम होइन अिपतु यो त खुदाको >ाकृितक िवधानानुसार आफ्नो िचन्तन मननको
एउटा पिरणाम हो। जो व्यिक्त राXो कुरो सोच्छ अथवा नराXो कुरोबारे ध्यान िदन्छ
त्यसको खोज अनुरूप कुनै कुरो अवश्य त्यसको मनमा उदय हुन्छ। मानौ एउटा
व्यिक्त सदाचारी रहेको छ जसले सत्यको समथर्नमा केही किवताहरूको िसजर्ना
गछर् तथा दोGो व्यिक्त जो द^ष्ट र द^ष्चिरa रहेको छ आफ्ना किवताहरूमा िमथ्याको
समथर्न गछर् तथा सदाचारीहरूलाई गाली िदनेगछर् भने द^बैले िनस्सन्देह केही न केही
किवताको िसजर्ना गनेर्छन बरू त्यो व्यिक्त जो सत्यवादीहरूको शaु र िमथ्याको
समथर्क रहेको छ सम्भवत: सधैं अभ्यास गिररहने हुनाले त्यसको किवता अिधक
सुन्दर हुनसक्छ। अत: यस>कार केवल मनमा उदय हुने कुराको नाम इल्हाम
(ईशवाणी) हो भने त एउटा द^ष्ट किव जो सत्यको र सत्यवादीहरूको शaु रहेको छ र
सदैव सत्यको िवरोधमा कलम उठाउँछ तथा िमथ्या कुराहरूको सहयोग िलन्छ (त्यो)
खुदाको ईशवाणी>ाप्त कहलाउँने छ। संसारमा रहेका उपन्यासहरू इत्यािदमा चमत्कारी
वणर्नहरू पाइन्छन। यस>कार पूणर्त: िमथ्या भएतापिन िनरन्तर िविभन्न िवषयहरू
मािनसहरूका हृदयमा उदय भएका ितमीहरूले देख्छौ। अत: के हामीले ितनलाई
इल्हाम (ईशवाणी) भन्न सकछौं त ? अिपतु मनमा केवल केही कुराहरू देखा पनुर्को
नाम यिद इल्हाम राख्ने हो भने त एउटा चोर पिन मुल्हम (ईशवाणी>ाप्त) कहलाउँन
सक्छ िकनभने त्यसले किहलेकािहँ िचन्तन मनन गरी घर फोनेर् उत्तम तरीकाहरू
िनकाल्छ र डाका मानेर् र अनुिचत हत्या गनेर् उत्तम उपायहरू त्यसका मनमा उत्पन्न
हुन्छन भने के ती समस्त अनुिचत उपायहरूको नाम हामीले इल्हाम (ईशवाणी)
राख्नु ठीक हुनेछ त ? कदािप हुनेछैन। वस्तुत: यो ती व्यिक्तहरूको धारणा हो
जसलाई अिहलेसम्म ती सॉंचा खुदा (परमेश्वर) को खबर छैन जसले स्वयं िवशेष
वातार्लापद्वारा हृदयलाई सान्त्वना िदने गछर्न र अनिभज्ञहरूलाई आध्याित्मक
ज्ञानको जानकारी >दान गछर्न्। इल्हाम (ईशवाणी) के वस्तु हो त ? ती पिवa र
परम शिक्तशाली खुदाको आफ्ना िनवार्िचत भक्तिसत अथवा त्यसिसत जसलाई
उनले िनवार्िचत गनर् चाहन्छन एउटा सजीव र शिक्तशाली वाणीका साथ वातार्लाप र
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सम्बोधन हो। अत: जब यो वातार्लाप र सम्बोधन पयार्प्त र सन्तुिष्टपूणर् 4मका साथ
आरम्भ हुन्छ र त्यसमा अपिव> धारणाहरूको अँध्यारोपन तथा अपूणर् र केही बेजोड
शब्दहरू नभएर पूणर्त: िनमर्ल र तकर्पूणर् तथा Kभावपूणर् वाणी रहेमा त्यही नै खुदाको
वाणी हो जसद्वारा उनले आफ्ना भक्तलाई सान्त्वना Kदान गनर् चाहन्छन र स्वयंलाई
त्यसका सामुन्ने Kकट गछर्न। किहले भने परीक्षाको रूपमा पिन ईशवाणी (अवतीणर्)
हुन्छ जसमा पयार्प्त मंगलमय साधन हुदैन। त्यसमा खुदा तआलाको भक्तलाई
त्यसको Kारिम्भक अवस्थामा जॉंिचन्छ िकनभने त्यसले अिलकित ईशवाणीको
स्वाद िलएर पुन: सॉंच्चै नै आफ्नो व्यवहार र वचनलाई सॉंच्चा ईशवाणीKाप्तहरूझैं
बनाओस अथवा ठोकर खाओस्। अत: यिद त्यसले सत्यपरायणहरूलेझैं वास्तिवक
सत्यवादलाई नअपनाएमा त्यस नेअमत (वैभव) को परमलाभबाट विञ्चत रहन्छ र
केवल व्यथर्को गफ र हॉंक त्यसको हातमा रहन्छ। करोड़ौं सत्यiत भक्तहरूलाई
ईशवाणी Kाप्त हुंदैआएको छ परन्तु खुदा तआलाका िनकट ितनीहरूको स्थान एकै
दजार्को छैन अिपतु खुदाका ती पिव> नबीहरू (सन्देशवाहकहरू) जसले पिहलो
दजार्मा अत्यन्त स्वच्छरूपमा खुदाको वाणी Kाप्त गछर्न ितनीहरूको स्थान पिन
एकसमान छैन। खुदा तआला वणर्न गछर्न :ُّ َ ْ
ٰ َ اﻟﺮ ُﺳ ُﻞ َﻓ َّﻀ ْﻠ َﻨﺎ َﺑ ْﻌ َﻀ ُﻬ ْﻢ
1" َﺑ ْﻌ ٍﺾ
ِﺗﻠﮏ
अथार्त् केही नबीहरूलाई अन्य केही नबीहरूमािथ mेष्ठता Kाप्त छ। यसबाट
ईशवाणी केवल (अल्लाहको) कृपा हो भन्ने कुरो Kमािणत हुन्छ। अत: mेष्ठताको
सम्बन्धमा यसको कुनै दखल छैन। अिपतु mेष्ठता त्यो सत्य र िनष्ठा तथा
आज्ञाकािरताको मापदण्डमा आधािरत छ जसको जानकारी केवल खुदालाई Kाप्त छ।
ईशवाणी पिन यिद आफ्नो मंगलमय शतर्हरूमा आधािरत रहेमा त्यो पिन ियनीहरूको
एउटा फल हो। िनस्सन्देह ईशवाणी यिद भक्तको Kश्नKित खुदाको उत्तरको रूपमा
4मश Kश्नोत्तरको 4म चलेमा र त्यस ईशवाणीमा अलौिकक Kभाव र ज्योित रहेमा
र त्यो अदृश्यको ज्ञान तथा स्वच्छ र शुद्ध ज्ञानमा आधािरत रहेमा अवश्य त्याे खुदाको
वाणी हो। जसरी एउटा िम>ले अकोर् िम>िसत भेट गरी वातार्लाप गछर् त्यसैगरी अल्लाह
र उनका भक्तका बीचमा वातार्लाप हुनु र जब त्यस (भक्त) ले कुनै Kश्न गछर् त्यसको
उत्तरस्वरूप एउटा सरल सुगम र िनमर्लवाणी खुदा तआलाको तफर्बाट सुन्नु जसमा
आफ्नो मन र िचन्तन मननको कुनै दखल नहुनु तथा त्यो वातार्लाप र सम्बोधन त्यसका
1. The Holy Quran, al-Baqarah 2:254

Ver. 20131028/03

129 इस्लामी िसद्धान्तहरूको दशर्न (Philosophy)

िनिम्त कृपादान हुनु खुदाको ईशवाणीका लािग आवश्यक रहेको छ र यही नै खुदाको
वाणी पिन हो। तथा त्यस्तो भक्त खुदाका िनकट अत्यन्त ि@य हुन्छ। परन्तु उक्त
दजार् जसमा ईशवाणी कृपादानस्वरूप @ाप्त हुनु र सजीव तथा पिवH ईशवाणीको Iम
खुदाबाट भक्तलाई @ाप्त हुनु र शुद्धता र पिवHताका साथ हुनु यो ती व्यिक्तहरूबाहेक
कसैलाई @ाप्त हुन सक्दैन जसले ईमान र िनष्ठा र पुण्यकमर्मा @गित गछर्न तथा त्यस
कुरामा पिन जसबारे हामी चचार् गनर् सक्दैनौं। सॉंचो र पिवH ईशवाणीले अलौिकक
जगतका ठूला ठूला चमत्कारहरू देखाउँछ। बारम्बार एउटा अत्यन्त @काशमय ज्योित
उत्पन्न हुन्छ र त्यसका साथै एउटा @भावपूणर् र @काशमय ईशवाणीको आगमन हुन्छ।
ईशवाणी@ाप्त व्यिक्तले त्यस सत्तािसत वातार्लाप गछर् जो धरती र आकाशको _ष्टा
रहेको छ भने यो भन्दा ठूलो कुरो के हुनसक्छ। संसारमा खुदाको दशर्न नै खुदािसत
वातार्लाप गनुर् हो। परन्तु हाcो यस वणर्नको तात्पयर् मनुष्यको त्यो अवस्था होइन
जसमा कसैको मुखबाट अथर्हीन कुनै शब्द अथवा वाक्यांश या किवता @कट हुन्छ।
त्यसका साथ कुनै (अलौिकक) वातार्लाप अथवा सम्बोधन हुदैन। अिपतु त्यस्तो
व्यिक्त खुदाका िनकट परीक्षाको अवस्थामा हुन्छ िकनभने खुदाले यस@कार पिन सुस्त
र लापवार्ह व्यिक्तहरूलाई जॉंच्ने गछर्न अथार्त् किहले कुनै वाक्यांश अथवा पदावली
कसैको हृदयमा अथवा िजmोमा जारी गिरन्छ फलत: त्यो व्यिक्त अन्धोझैं हुनजान्छ,
त्यो वाक्यांश कहॉंबाट, खुदाबाट अथवा सैतानबाट आयो भन्ने कुरो जान्दैन अत:
यस्ता वाक्यांशहरू@ित @ायिश्चत्त गनुर् अिनवायर् हुन्छ। परन्तु यिद एकजना सदाचारी र
पुण्य व्यिक्तलाई बेरोकटोक ईश्वरीय वातार्लाप @ाप्त भएमा र वातार्लाप र सम्बोधनको
रूपमा एउटा उज्वल, मधुर, अथर्पणू ,र् तत्वयुक्त पूण@र् भावका साथ त्यसले (ईशवाणी)
सुनमे ा तथा खुदा र उसका बीचमा जागृतवस्थामा धेरपै टक अथार्त किम्तमा दसपटक
@श्नोत्तरको अवसर @ाप्त भएमा, जस्तै उसले @श्न गèयो, खुदाले उत्तर िदए पुन:
त्यही क्षणमा पूणर् जागृतावस्थामा उसले कुनै िनवेदन गèयो र खुदाले त्यसको
पिन उत्तर िदए, पुन: नcतापूवक
र् िवन्ती गèयो खुदाले त्यसको पिन उत्तर @दान गरे,
यसैगरी दस पटकसम्म खुदा र उस (भक्त) का बीचमा वातार्लाप भइरहेमा र खुदाले
धेरपै टक ती वातार्हरूका बीचमा त्यसका @ाथर्नाहरू स्वीकार गरेमा, उत्तम ज्ञानहरूको
त्यसलाई जानकारी िदएमा र भिवष्यवमा घटने घटनाहरूबारे त्यसलाई सूिचत गरेमा
तथा आफ्नो खुल्लमखुल्ला वातार्लापद्वारा बारम्बारको @श्नोत्तरमा त्यसलाई सौभाग्यवान
तुल्याएमा त्यस्तो व्यिक्तले भने खुदा तआला@ित धेरै कृतज्ञता व्यक्त गनुर् र खुदाको
मागर्मा सवार्िधक समिपर्त हुनु अिनवायर् हुन्छ िकनभने खुदाले त्यसलाई आफ्नो परम
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कृपाद्वारा आफ्ना समस्त भक्तहरूमध्ये िनवार्िचत गरे र ती सत्यपरायणहरूको उसलाई
उत्तरािधकारी बनाए जसको उभन्दा पिहला स्वगर्वास भइसकेको छ। यो नेमत (वैभव)
अत्यन्त अनमोल छ र जसलाई Kाप्त भयो अित नै सौभाग्यको कुरो हो। यसबाहेक जे
जित छ त्यो तुच्छ रहेको छ।

इस्लामको िवशेषता
उपरोक्त दजार् र स्थानKाप्त व्यिक्तहरू इस्लाममा सदैव (पैदा) हुँदैआएका छन।
केवल इस्लाम नै हो जसमा खुदाले भक्तका िनकट आएर त्यसिसत वातार्लाप गछर्न
र त्यसिभन्न बोल्छन। उनले त्यसका हृदयमा आफ्नो िसंहासन बनाउँछन र त्यसका
िभ\बाट त्यसलाई आकाश (स्वगर्) तफर् तान्छन। त्यसलाई ती समस्त नेमतहरू
(वैभवहरू) Kदान गछर्न जुन पिहलाका (भक्तहरू)लाई Kदान गिरएको िथयो।
खेद ! मािनस िनकट रहँदा रहँदै पिन कहॉंसम्म पुग्नजान्छ भन्ने कुरो अन्धो संसारले
जान्दैन। ितनीहरूले स्वयं भने कदम उठाउँदैनन जसले कदम उठाउँछ या त त्यसलाई
धमर्eष्ट ठहराइन्छ अथवा या त उपास्य बनाएर खुदाको स्थान िदइन्छ। यी दgवै नै
अत्याचारहरू हुन एउटा ‘इhात’ (सीमा भन्दा अित तल) दोiो तhीत (सीमाभन्दा
अितमािथ) को व्यवहारबाट उत्पन्न भएको हो। परन्तु बुिद्धमान व्यिक्तले भने िहम्मत
हारेर उक्त दजार् र स्थानको अस्वीकार नगरोस। तथा उक्त स्थानKाप्त व्यिक्तको
अपमान नगरोस न त त्यसको पूजा गनर् आरम्भ गरोस। उक्त दजार्Kाप्त भक्तिसत खुदा
तआलाले यस्ता सम्बन्धहरू Kकट गछर्न मानौ आफ्नो ईश्वरत्वको च्यादर (ओढनी)
त्यसमािथ ओढाइ िदन्छन। यस्तो व्यिक्त खुदालाई हेनेर् दपर्ण बन्न जान्छ। यही नै
रहस्य हो जुन हाqा नबी सल्लल्लाहो अलैिह व सल्लमले ‘जसले मलाई देख्यो त्यसले
खुदालाई देख्यो’ भनी Kकट गरेका िथए। अत: भक्तहरूका िनिम्त यो गम्भीर चेतावनी
हो। यहॉं पुगेर समस्त Kयासका मागर्हरू टुंिगन जान्छन र पूणर्सन्तुिष्ट Kाप्त हुन्छ।

िवनीतलाई ईश्वरीय वातार्लाप र सम्बोधनको सौभाग्य
<ाप्त भएबारे
त्यो स्थान जसबारे मैले चचार् गरें र त्यो ईश्वरीय वातार्लाप र सम्बोधनको

Ver. 20131028/03

131 इस्लामी िसद्धान्तहरूको दशर्न (Philosophy)

दजार् जसको व्याख्या मैले गरें खुदाको कृपाले मलाई 1दान भएको छ। जसद्वारा म
अन्धाहरूलाई दृिष्ट 1दान गरूँ तथा खोज्नेहरूलाई ती हराएका (खुदा) को पता िदऊँ
र सत्य स्वीकार गनेर्हरूलाई ती पिवN Oोतको शुभसन्देश सुनाऊँ जसको चचार् त
धेरैले गछर्न परन्तु 1ाप्त गनेर्हरू भने थोरै छन भन्ने कुरो यससमय 1कट नगरेमा मैले
मानवजाित मािथ अत्याचार गनेर्छु। ती खुदा जसलाई 1ाप्त गनार्ले मनुष्यले मुिक्त र
स्थायी शािन्त पाउँछ पिवN कुरआनको अनुसरणिबना कदािप 1ाप्त हुन सक्दैनन भन्ने
कुरो म पाठकवगर्लाई िवश्वास िदलाउँछु। खेद ! जो मैले देखेको छु मािनसहरूले
देखेका भए र जो मैले सुनेको छु ितनीहरूले सुनेका भए र कथहरूलाई त्यागेका
भए अिन वास्तिवकतातफर् दौडेका भए ! त्यो सम्पूणर् ज्ञानको मागर् जसद्वारा खुदाको
दशर्न हुन्छ, त्यो मैल पखाल्ने पानी जसबाट समस्त शंकाहरूको िनवारण हुन्छ, त्यो
दपर्ण जसबाट उनी परमसत्ताको दशर्न हुन्छ, खुदाको त्यही वातार्लाप र सम्बोधन हो
जसबारे मैले अिहले चचार् गिरसकेको छु। जसको आत्मामा सत्यको चासो छ त्यसले
खडा भएर खोजोस। यिद आत्मामा सॉंचो खोज उत्पन्न भएमा र हृदयमा सॉंचो प्यास
जागेमा मािनसहरूले उक्त मागर्लाई खोज्नेछन र त्यसको खोजमा जुट्नेछन्। परन्तु
त्यो मागर् कुन ढंगले खुल्नेछ र पदार् कुन औषिधले उठनेछ। केवल इस्लामले माN
उक्त मागर्को शुभसन्देश िदन्छ भन्ने कुरो समस्त िजज्ञासुहरूलाई म िवश्वास िदलाउँछु।
अन्य जाितहरूले त खुदाको ईशवाणी1ित धेरै समय देिख मोहर लगाइसकेका छन।
परन्तु िनश्चयपूवर्क जान यो खुदाको तफर्बाट मोहर होइन अिपतु विञ्चत रहेका
कारणले मािनसले एउटा िनहु बनाउँछ। जसरी हामीले नेNिबना देख्न सम्भव छैन
अथवा कानिबना हामी सुन्न सक्दैनौं या िजwो िबना बोल्न सक्दैनौं त्यसैगरी पिवN
कुरआनिबना ती परमि1य (परमेश्वर) को मुहार देख्न सम्भव छैन भन्ने कुरो िनिश्चत
जान। म तन्देरी िथएँ अब बूढ़ो भएँ, परन्तु मैले यस्तो कोही पाइँन जसले त्यो पिवN
Oोत (पिवN कुरआन) िबना त्यस स्पष्ट ज्ञानको प्याला िपएको होस।

पूणर्ज्ञानको साधन खुदा तआलाको ईशवाणी हो
हे ि1यहरूहो ! कुनै मनुष्यले खुदाको इच्छा1ित उनको िवरोध गनर् सक्दैन।
पूणर्ज्ञानको साधन त्यही खुदा तआलाको ईशवाणी हो जुन खुदा तआलाका पिवN
नबीहरूलाई 1ाप्त भयो। त्यसपश्चात पिन ती करूणाका सागर खुदाले भिवष्यमा
किहल्यै पिन उक्त ईशवाणी1ित मोहर (रोक) लगाएर संसारलाई नाश गनर् चाहेनन।
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उनको ईशवाणी र वातार्लाप तथा सम्बोधनका ढोकाहरू त सदैव खुल्ला छन।
ितनीहरूलाई ितनकै मागर्बाट खोज तब ती सहजपूवर्क ितमीहरूलाई @ाप्त हुनेछन।
त्यो जीवनको पानी आकाशबाट आयो र आफ्नो यथोिचत स्थानमा ठहèयो। अब
ितमीहरूले के उपायले त्यो पानी िपउन सकछौ त ? यही नै, अथार्त चॉंडो भन्दा
चॉंडो त्यस पानीको मूलसम्म पुग र आफ्नो मुख त्यस मूलका सामुन्ने गर ता त्यस
जीवनदायक पानीबाट तृप्त हौ। जहॉं त्यस @काशको थाहा लाग्यो त्यसैतफर् दौड्नु
र जहॉं ती हराएका परमिम]को िचह्न िमल्यो त्यही मागर् अपनाउनुमा नै मनुष्यको
सौभाग्य रहेको छ। सधै आकाशबाट नै @काश उि]एर धरतीमािथ पनर्गएको
ितमीहरूले देख्छौ त्यसैगरी िहदायत (सन्मागर्)को @कृत @काश पिन आकाशबाट नै
उ]न्छ। मनुष्यका आफ्नै कुराहरू र आफ्नै अड्कलहरूले उसलाई सॉंच्चोज्ञान @दान
गनर् सक्दैनन्। के ितमीहरूले खुदालाई खुदाको @कटनिबना @ाप्त गनर् सक्छौ र ? के
ितमीहरूले त्यस आकाशीय @काशिबना अन्ध्यारोमा देख्न सक्छौ र ? यिद देख्न
सक्छौ भने सम्भवत: यहॉं पिन देखौला। परन्तु हाlा ने]हरू दृिष्टशिक्तयुक्त रहेतापिन
आकाशीय @काशमािथ िनभर्िरत छन। यसैगरी यद्यिप हाlा कानहरूमा सुनने शिक्त
रहेतापिन त्यस हावामािथ िनभर्िरत छन जुन खुदाका तफर्बाट चल्ने गछर्। त्यो खुदा
सॉंच्चो खुदा होइन जो चुप्प लागेर बिसरहेछ र (त्यसको) समस्त आधार हाlा
अड्कलहरूमािथ रहेको छ। अिपतु सवर्सम्मन्न र सदाजीिवत खुदा उनी नै हुन जसले
आफ्नो सत्ताको आफै खबर िदन्छन। तथा अब पिन उनले आफ्नो सत्ताको जानकारी
स्वयं िदन चाहे।
आकाशीय िखडकी (झयाल)हरू खुल्न लािगरहेछन। िनकट मैं @ातकालको
आगमन हुनलागेको छ। ितनीहरू धन्य रहेका छन जो उठेर बस्नेछन तथा अब ती
सॉंच्चा खुदालाई खोज्नेछन, ितनै खुदालाई जसमािथ कुनै कुचx र सङ्कट देखा पदैर्न।
जसको @तापको चमक किहल्यै मन्द पदैर्न। पिव] क़ुरआनमा अल्लाह तआलाले वणर्न
गरेका छन :َ ْ َ ٰ ٰ َّ ُ ْ ُ ُ َ
1اﻻ ْر ِض
ر اﻟﺴﻤﻮ ِت و+ اهلل
अथार्त् खुदा नै सदा आकाशका @काश र धरतीका @काश रहेका छन। उनीबाटै
@त्येक स्थानमा @काश पदर्छ। सूयर्का उनी नै सूयर् हुन्। धरतीका समस्त @ाणीहरूका
@ाण उनी नै हुन्। सॉंच्चा जीिवत खुदा उनी नै हुन्। त्यो (व्यिक्त) धन्य रहेको छ
1. The Holy Quran, an-Nur 24:36
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जसले उनलाई स्वीकार गछर्।
ते-ो ज्ञानको साधन ती कुराहरू हुन जुन हक्कुल यकीन (:योगात्मक ज्ञान)का
दजार्मा रहेका छन। यसैगरी ती समस्त किठनाई, सङ्कट तथा कष्टहरू हुन जुन खुदाका
नबीहरू र सत्यपरायणहरूमािथ िवरोधीहरूका हातबाट अथवा िविधको िवधानबाट
आइलाग्छन्। यस:कारका कष्टहरू र दQखहरूका कारण ती समस्त ईश्वरीय िवधानका
आदेशहरू जुन केवल ज्ञानको रूपमा मािनसका हृदयमा िथए ितनीहरूमािथ :कट
भएर व्यवहािरक रूपधारण गछर्न र त्यसपश्चात व्यवहािरक भूिमबाट हुिकर्एर पूणर्रूप
धारण गछर्न र ती िशक्षाहरूमािथ चल्नेहरूको आफ्नो अिस्तत्व नै खुदा तआलाका
आदेशहरूको एउटा पूणर्सं`ह बन्नजान्छ। तथा क्षमा, :ितशोध, धैयर् र दया इत्यािद
ती समस्त आचरणहरू जुन केवल मिस्तष्क र हृदयमा भिरएका िथए अब व्यवहारमा
पिरवितर्त हुनाले समस्त अङ्गहरूलाई ितनीहरूको लाभ िमल्नेछ। तथा समस्त
शरीरमािथ :कट भएर आफ्नो िचह्न र छाप त्यसमािथ अिङ्कत गिरिदन्छन। जस्तै
अल्लाह तआलाको वणर्न छ :ُْ َ ْ َ َ َْ ْ َ ّ
ْ َ َ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ّ ْ َ ْ ُ َّ َ ُ ْ َ َ َ
ِ
ال واﻻ ﻧﻔ ِﺲ
ِ ئي ِ) اﳋﻮ ِف واﳉﻮع وﻧﻘ ٍﺺ ) اﻻﻣﻮ
ٍ وﻟﻨﺒﻠﻮﻧﮑﻢ ِﺑﺸ
َ
ٰ َ ٓ ُ َ ٌ
ُ ُ ْ َ َ َ ٓ َ َ ْ ّ َ ْ ّٰ
ّ َ َ ٰ َ َّ َ
ِ ﳤ ْﻢ ّﻣ ِﺼ ْﯿ َﺒﺔ ﻗﺎﻟ ْﻮا ا ِّان ِ ّهلل
 اِذا اﺻﺎﺑH اﻟ ِﺬoHﱪ
ِ ِ ﴩ اﻟﺼ
ِ ِ واﻟﺜﻤﺮ ِت وﺑ
ٰ ُ ٌ َ ْ َ َ ْ ّ َّ ْ ِ ّ ٌ ٰ َ َ ْ ْ َ َ َ ٓ ٰ ُ َ ْ ُ ٰ ْ َ ٓ َّ َ
َ وﻟٓﺌ
ﮏ ُﮬ ُﻢ
ﳱﻢ ﺻﻠﻮت ) ر ِ ِﲠﻢ ور
ِ ﲪﺔ َوا
ِ  اوﻟ ِﺌﮏ ﻋﻠoواِان اِﻟﯿ ِﻪ ر ِﺟﻌﻮن
َ
َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ٓ ْ َّ َ ُ َ
َ ْ ) ّاﻟﺬ
َ ْ َُْ ْ
H
ِ َ ِ  ﻟﺘ ْﺒﻠ ُﻮن ِﰲ اﻣ َﻮاﻟِﮑﻢ واﻧﻔ ِﺴﮑﻢ وﻟﺘ ْﺴ َﻤﻌ ّﻦ1 oاﻟ ُﻤﻬﺘﺪون
َ ْ ) َّاﻟﺬ
َ ْ ُ َ ْ ِﺐ
ْﱪوا
َ ْ  َاH
ُ ِ ﲑاط َوا ِْن َﺗ ْﺼ
ً ْ ﴍ ُﮐ ْﻮ ٓا َا ًذی َﮐ ِﺜ
َ ا ْاﻟﮑ ِٰﺘkُ ُا ْو
ِ َ ِ ) ﻗ ْﺒ ِﻠﮑﻢ و
ُ ْ ْ َ ْ َ ٰ َّ َ ْ ُ َّ َ َ
2oاﻻ ُﻣ ْﻮ ِر
وﺗﺘﻘﻮا ﻓ ِﺎن ذﻟِﮏ ِ) ﻋﺰ ِم
अथार्त् हामी ितमीहरूको भय, भोकमरी, धनको हािन र ज्यानको हािन तथा
:यासको असफलता र सन्तानको मृत्युद्वारा जॉंच गनेर्छौं। अथार्त् यी समस्त दQख
कष्टहरू िविधको िवधानस्वरूप अथवा शpुका हातबाट ितमीहरूमािथ आइलाग्ने छन।
अत: ती व्यिक्तहरूका िनिम्त शुभसन्देश छ जसले सङ्कटका समयमा केवल हामी
खुदाकै हौं र खुदातफर् नै (हामी) फकर्नेछौं भन्छन। ती व्यिक्तहरूमािथ खुदाको करूणा
र दया रहेको छ तथा ियनीहरू नै ती व्यिक्तहरू हुन जो सन्मागर्को िशखरसम्म पुगेका
1. The Holy Quran, al-Baqarah 2:156-158
2. The Holy Quran, al-e-‘Imran 3:187
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छन। अथार्त् ज्ञान केवल केही सम्मान र बड़ाई मा2 होइन जुन केवल मिस्तष्क र
मनमा भिरएको हुन्छ अिपतु वास्तिवक ज्ञान त त्यो हो जुन मिस्तष्कबाट उि2न्छ
र समस्त अङ्गहरू त्यसबाट Fिशिक्षत र रंगीन हुन्छन। र स्मरणपटलका कुराहरू
व्यवहािरक रूपमा Fदिशर्त हुन्छन। अत: ज्ञानका लक्षणहरूलाई आफ्ना अङ्गहरूमािथ
अिङ्कत गनुर् नै त्यसलाई दृढ तुल्याउने र त्यसलाई उन्नित िदने ठूलो उपाय हो। कुनै
साधारण ज्ञान पिन व्यवहािरक अनुभविबना आफ्नो शीषर्िबन्द]मा (पूणर्तामा) पुग्दैन।
उदाहरणत: रोटी पकाउनु अत्यन्त सहज काम हो र यसमा कुनै गम्भीर कुरो छैन
केवल आटा िमलाएर एक एक रोटीको मा2ा बराबर गोलाहरू बनाई ितनीहरूलाई
द]वै हातका बीचमा राखी फैलाएर तावामा हािल उल्टाइ पल्टाइकन आगोमा सेकेर
राख्नाले रोटी पाक्नेछ भन्ने कुराको ज्ञान धेरै समय अिघदेिख हामीलाई Fाप्त छ।
परन्तु यो त केवल हाiो मौिखक ज्ञानको अहङ्कार हो परन्तु जब हामी अनुभव िबना
नै पकाउन लाग्छौं तब सवर्Fथम आटालाई त्यसको यथोिचत मा2ामा िमलाउनु नै
हाiा िनिम्त ठूलो सङ्कटको कुरो हुनेछ िकनभने या त त्यो ढुङगोझैं रहनेछ अथवा
पातलो भई खोले बन्नपुग्नेछ। तथा यिद जसोतसो गरी मािडहाले पिन रोटीको अवस्था
भने कहीं जलेको र कहीं कॉंचो तथा बीचमा गॉंठो र त्यसका कितपय कानहरू
िनिस्कएका हुनेछन। यद्यिप पचास वषर्सम्म हामीले पाक्दै गरेको देख्दै आयौं परन्तु
केवल त्यो मौिखक ज्ञान जुन व्यवहािरक अनुभवरिहत िथयो, त्यसको द]भार्ग्यले गदार्
धेरै सेर आटा नाश गनेर्छौं। जब सा साना कुराहरूमा हाiो ज्ञानको यो अवस्था रहेको
छ भने ठूला-ठूला कायर्हरूमा व्यवहािरक अनुभव िबना केवल (मौिखक) ज्ञानमािथ
कसरी िनभर्र गनर्सिकन्छ र। अत: जुन सङ्कटहरूमा ितमीहरूलाई म पादर्छु ती पािन
ज्ञान र अनुभव (Fाप्त गनेर्) साधनहरू हुन। अथार्त ितनीहरूद्वारा ितमीहरूको ज्ञान
सम्पूणर् हुन्छ भन्ने कुरो खुदा तआलाले उक्त आयतहरूमा िसकाउँछन।
यसपश्चात पुन: ितमीहरू आफ्ना धन र ज्यानद्वारा पिन जॉंिचने छौ भनी
वणर्न गछर्न्। अथार्त् मािनसहरूले ितमीहरूको धन लुट्नेछन, ितमीहरूलाई मानेर्छन
र ितमीहरू यहूदीहरू, ईसाईहरू र मूितर्पूजकहरूको हातबाट अत्यािधक सताइने छौ।
ितनीहरूले धेरै मनद]ख्ने कुराहरू ितमीहरूका िवरुद्ध गनेर्छन। अत: यिद ितमीहरूले
धैयर् गरेमा र अनथर्क कुराहरूबाट बचेमा त्यो साहस र बहाद]रीको कायर् ठहरने छ।
मंगलमय र लाभदायक ज्ञान त्यही हो जसले व्यवहािरक रूपमा आफ्नो चमक
देखाउँछ। र कलंिकत ज्ञान त्यो हो जुन केवल ज्ञानको रूपमा सीिमत रहन्छ र किहल्यै
व्यवहारमा आउन सक्दैन। यही नै उपरोक्त समस्त आयतहरूको भावाथर् हो।
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जसरी व्यपारबाट धनको वृिद्ध हुन्छ र फैिलन्छ त्यसरी नै व्यवहािरक
अनुभवबाट ज्ञान आफ्नो आध्याित्मक चरम िबन्दAसम्म पुग्छ भन्ने कुरो ज्ञात
होस। अत: ज्ञानलाई चरम सीमासम्म पुèयाउने ठूलो साधन व्यवहािरक Nयोग हो।
व्यवहािरक Nयोगबाट ज्ञानमा Nकाश उत्पन्न हुन्छ। ज्ञान तबमाQ हक़्क़ुलयकीन
(Nयोगात्मक ज्ञान)को दजार्मा पुग्छ जब व्यवहािरक रूपमा त्यसका Nत्येक
कोणहरूलाई जॉंिचने छ भन्ने कुरो बुझ। अत: इस्लाममा यही नै िसद्ध भयो। पिवQ
कुरआनद्वारा जुन कुराहरू खुदा तआलाले मािनसहरूलाई िसखाए ितनलाई व्यवहािरक
रूपमा चम्काएर त्यसको Nकाशबाट पिरपूणर् हुने अवसर उनीहरूलाई Nदान गरे।

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैिह व सल्लमको जीवनका
द8ईवटा पक्षहरू
उपरोक्त कारणले गदार् खुदा तआलाले हाcा नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो
अलैिह व सल्लमको जीवनलाई दAईवटा भागमा िवभािजत गरे। पिहलो भाग दA:ख र
सङ्कट तथा कष्टहरूले पूणर् अिन दोiो भाग सफलता र िवजयपूणर्। कारण के भने
सङ्कटका िदनहरूमा ती चिरQहरू Nकट हुनजाउन जुन सङ्कटका िदनहरूमा देिखने
गछर्न। त्यसैगरी सफलता र शिक्तNािप्तका िदनहरूमा ती चिरQहरू Nमािणत हुनजाउन
ुन शासन व शिक्तNाप्त नभएसम्म Nमािणत हुदैनन्। अत: यसैNकार हज़रत मुहम्मद
सल्लल्लाहो अलैिह व सल्लमका दAवैथिरका चिरQहरू दAवै कालमा र दAवै अवस्थाहरूमा
देखापनार्ले पूणर् स्पष्टतापूवर्क Nमािणत हुनगए। अत: त्यो सङ्कटपूणर् समय जुन हाcा
नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैिह व सल्लमले तेरह वषर्सम्म मक्का मुअज़्ज़मामा
िबताउनु भयो त्यस अविधको जीवनी पढ़नाले हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैिह व
सल्लमले ती सद्चिरQहरू जुन सङ्कटका समयमा पूणर् सत्यपरायणले Nदशर्न गनुर्पनेर्
हुन्छ, अथार्त खुदामािथ भरोसा राख्नु र uन्दन र िवलाप नगनुर् तथा आफ्ना काम
र कतर्व्यमा आलस्य नगनुर् र हत्तोसाह नहुनु, कसैको धम्कीबाट नडराउनु (इत्यािद)
यस्तो उत्कृष्ट रूपमा Nदिशर्त गनुर्भयो जुन दृढतालाई देखेर कुफ्फार (अिवश्वासीहरू)
हरूले िवश्वास गरे। अिन जबसम्म खुदाNित कसैको पूणर् भरोसा हुदैन तबसम्म
त्यस्तो दृढता र त्यसNकारले दA:ख र सङ्कटहरूलाई झेल्न सक्दैन भनी गवही िदए भन्ने
कुराको स्पष्टरूपमा जानकारी Nाप्त हुन्छ।
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यसैगरी जब दो%ो ज़माना आयो अथार्त् िवजय, शासनशिक्त र धनसम्पन्नताको
ज़माना - तब त्यस समयमा पिन हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैिह व सल्लमका
उच्च चिरEहरू, क्षमा र दान र वीरताका सत्गुणहरू यस्तो उत्तमरूपमा Kदिशर्त भए
जसबाट Kभािवत भएर कुफ्कार (अिवश्वासी) हरूको एउटा ठूलो समूहले िवश्वास
स्थापना गèयो। (उहॉंले) दZ:ख िदनेहरूलाई क्षमा गनुर्भयो र आफूलाई शहरबाट
िनष्कािसत गनेर्हरूलाई शािन्तसुरक्षा Kदान गनुर्भयो। ितनीहरूका अभावcस्त
व्यिक्तहरूलाई धन िदएर मालामाल तुल्याउनु भयाे तथा हातआएका आफ्ना ठूलाठूला शEुहरूलाई क्षमा गिरिदनुभयाे। अत: धेरै मािनसहरूले उहॉंका सद्गZणहरू देखेर
जबसम्म खुदाका तफर्बाट कोही वास्तवमा सत्यपरायणको रूपमा आउँदैन यस्ता
सदाचारहरू Kदशर्न गनर् सक्दैन भनी साक्षी िदए। त्यसैकारणले उहॉंका शEुहरूको
दीघर्कालीन बैरभाव क्षणभरमैं समाप्त हुनगयो। उहॉंको सबैभन्दा ठूलो सद्गZण जुन
उहॉंले Kमािणत गरेर देखाउनु भयो
त्यो सदाचार
िथयो जसबारे ُ पिवE َ क़ुरआनमा
َ
ْ
ٰ
َ
ّ
ْ
ٰ
َ َ ْ ُﻗ ْﻞ ا َِّن َﺻﻼ ﰏ َوﻧ ُﺴ
َ
َ
ّ
َ
यसKकार विणर्त छ :- 1ﺎﰏْ ِهلل ِ ر ِب اﻟﻌﻠ ِﻤﲔ۔
ِ
ِ َ ﲃ َوﳏْ َﯿﺎی وﳑ
ِ
अथार्त् मेरो उपासना र मेरो बिलदान र मेरो मरण र मेरो जीवन खुदाको मागर्मा
रहेको छ भनी ितनीहरूलाई भिनदेउ। अथार्त् उनको Kताप Kदिशर्त गनर् तथा उनका
भक्तहरूलाई िवoाम र आराम िदनका िनिम्त ता मेरो मृत्युबाट उनीहरूलाई जीवन
Kाप्त होस्। यस स्थानमा खुदाको मागर्मा तथा भक्तहरूको भलाइका लािग मनुर्को
उल्लेखबाट मूखर्हरू र पागलहरूझैं सम्भवत: कुनै ज्यानमानेर् हितयारले स्वयंलाई
हत्या गनार्ले अरूलाई लाभ होला भन्ने tमका कारण उहॉंले आत्महत्याको इच्छा
गनुर्भएकाे िथयो भन्ने कुरो कसैले नठानोस। उहॉं त यस्ता अनथर्क कुराहरुका घोर
िवरोधी हुनुहुन्थ्यो। यस्ता आत्महत्या गनेर्हरूलाई त पिवE
َ ْ अपराधी
َ ُ ْ َّ कुَ रआनले
ُ ْ घोर
ُُْ َ
ْ
ْ
2
र दण्डनीय ठहèयाएको छ, जस्तै वणर्न छ :- َوﻻ ﺗﻠﻘﻮا ِابﯾ ِﺪﯾﮑﻢ اِﱄ اﻟﳤﻠﮑ ِﺔ ۔
अथार्त् आत्महत्या नगर र आफ्नै हातले आफ्नो मृत्युको कारण नबन। उदाहरणत:
यिद खािलदको पेटमा पीडा रहेमा ज़ैदले त्यसKित दयागरी आफ्नो टाउको फुटाउँछ
भने जैदले ख़ािलदका िनिम्त कुनै भलाई त गरेन अिपतु मूखर्तापूवर्क व्यथर्मा आफ्नो
टाउको फोèयो। यिद ज़ैद ख़ािलदको सेवामा यथोिचत रूपमा वयस्त रही त्यसका
िनिम्त लाभकारी औषिधहरू उपलब्ध गराई उपचारिविध अनुसार त्यसको उपचार
गèथ्यो भने त्यो पुण्यको काम हुनेिथयो। परन्तु त्यसको टाउको फोनार्ले खािलदलाई
1. The Holy Quran, al-An‘am 6:163
2. The Holy Quran, al-Baqarah 2:196
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केही लाभ पुगेन। व्यथर्मा त्यसले आफ्नो शरीरको एउटा महत्वपूणर् अंगलाई कष्ट
िदयो। अत: उक्त आयतको अथर् के हो भने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैिह व
सल्लमले वास्तवमा दया र सहानुभूितका साथ पिरIम गनार्ले मानवजाितको मुिक्तका
िनिम्त आफ्नो ज्यान उत्सगर् गनुर्भएकाे िथयो। दLआ (Nाथर्ना)का साथ र Nचारका
साथ तथा ितनीहरूको िवपित्त र किठनाइहरूलाई अङ्गालेर तथा Nत्येक उिचत र
यथाथर् मागर् अपनाएर आफ्नो ज्यान र आफ्नो आरामलाई त्यसमागर्मा िनछावर
गनुर्भएको िथयो। जस्तै अल्लाह तआलाको वणर्न रहेको छ :َ َ َ ْ َّ ٌ َ َ َّ َ َ
َ ْ ﮏ َا ّﻻ ﯾَ ُﮑ ْﻮ ُ ْ&ا ُﻣ ْٔﻮ ِﻣ ِﻨ
1ﲔ۔
ﻟﻌﻠﮏ اب ِﺧﻊ ﻧﻔﺴ
َ َﻓ َﻼ َﺗ ْﺬ
َ ﺐ ﻧَ ْﻔ ُﺴ
ْ َﮏ َﻋﻠ
2ﴪ ٍت
ْ
ٰ َ ﳱ ْﻢ َﺣ
ﮬ
ِ
अथार्त् के ितमी त्यो शोक र त्यस कठोर पिरIममा जुन मािनसहरूका िनिम्त
गिररहेछौ स्वयंलाई मानर् लािगरहेछौ र ती व्यिक्तहरूका लािग जसले सत्यलाई
स्वीकादैर्नन ितमी खेद गदैर् आफ्नो ज्यान िदन्छौ ? अत: आफ्ना जाितका िनिम्त
ज्यान िदनुको वास्तिवक मागर् जाितको भलाइका िनिम्त िविधको िवधानको सवोर्त्तम
मागार्नुसार आफ्नो ज्यानलाई किठनाइमा पारी यथायुक्त उपायहरू अपनाएर आफ्नो
तन-मन त्यसNित समिपर्त गनुर् हो। जाितलाई सङ्कटaस्त अथवा पथbष्ट देखेर र
भयानक िस्थितमा पाएर टाउकोमा ढुङ्गोहान्नु होइन। न त दLई तीन रत्ती Strychnine
(िवष) खाएर यस संसारलाई त्याग्नु र हामीले उक्त व्यथर् िgयाद्वारा जाितलाई
मुिक्त Nदान गèयौं भनीठान्नु हो। उक्त कायर् पुरुषको होइन अिपतु मिहलाको स्वभाव
हो। तथा साहस नभएका मािनसहरूको सदादेिख यही तरीका रहँदैआएको छ।
अथार्त सङ्कटलाई झेल्न नसकेको खंडमा झट्टपट्ट आत्महत्या गनर्तफर् लाग्छन। यस्तो
आत्माहत्याबरे पिछगएर जुनसुकै अथर् लगाइए तापिन त्यो िgया भने िनस्सन्देह बुिद्ध
र बुिद्धमानहरूको अपमान हो। परन्तु यस्तो व्यिक्तको धैयर् र शvुिसत संघषर् नगनुर् भन्ने
कुरो िवश्वसनीय हुनैसक्दैन जसलाई Nितशोध िलने अवसर नै Nाप्त भएन। िकनभने
यिद उसलाई Nितशोध िलने अवसर Nाप्तभएको रहेमा के गनेर् िथयो भन्ने कुराको के
थाहा ? जबसम्म मािनसNित त्यो समय आउँदैन जसमा एउटा सङ्कटको काल र
अकोर् शिक्त, सासन तथा वैभवNािप्तकाे काल होस तबसम्म त्यसका सद्गLणहरू
(सदाचारहरू) कदािप Nकट हुन्सक्दैनन्। जो व्यिक्त केवल शिक्तहीन, असहाय
1. The Holy Quran, as-Shu‘ara’ 26:4
2. The Holy Quran, Fatir 35:9
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र शासनबाट विञ्चत रहेको अवस्थामा मािनसहरूको िपटाइ खाएर मछर् र सामथ्यर् र
शासन र वैभवको समय नै पाउँदैन त्यसका सद्ग>णहरूमध्ये केही Cमािणत हुनैसक्दैन।
यसैगरी यिद कुनै युद्धभूिममा उपिस्थत नै भएन भने त्यो व्यिक्त साहसी र िनडर िथयो
अथवा डरपोक र कॉंतर भन्ने कुरो Cमािणत हुनै सक्दैन र त्यसका आचार-हरूबारे
हामी केही भन्न सक्दैनौं। िकनभने यिद त्यसले आफ्ना शYुहरूमािथ िवजयCाप्त गèथ्यो
भने ितनीहरूCित के व्यवहार गèथ्यो, यिद त्यो धनसमान्न हुन्थ्यो भने त्यस धनलाई
जोडेर राख्थ्यो अथवा मािनसहरूलाई िदनेिथयो, तथा यिद त्यो व्यिक्त कुनै युद्धक्षेYमा
पुग्थ्यो भने डराएर भाग्नेिथयो अथवा पराdमीहरूलेझैं शिक्तCदशर्न गनेर्िथयो भन्नेकुरो
हामीले जान्दैनौं। परन्तु खुदाको वरदान र कृपाले गदार् हाiा नबी हज़रत मुहम्मद
सल्लल्लाहो अलैिह व सल्लमलाई ती सदाचार र सद्ग>णहरू Cकट गनेर् अवसर Cाप्त भयो।
अत: दानशीलता र वीरता तथा सहनशीलता र क्षमादान र न्याय आ-आफ्ना मौका र
अवसरमा यस्तो उत्तमरूपमा Cकट भए जसको उपमा समस्त संसारमा पाउन असम्भव
छ। उहॉंले द>बर्लता र शिक्तसम्पन्नता तथा दिरpता र धनसम्पन्नता द>वै कालमा उहॉं
कित उच्चकोिटका सदाचार र सद्ग>णहरूका स्वामी हुनुहुन्थ्यो भन्नेकुरो समस्त जगतलाई
देखाउनु भयो। rेष्ठ सदाचार हरूमध्ये कुनै मानवीय सदाचार यस्तो छैन जसलाई
Cदशर्न गनेर् अवसर अल्लाह तआलाले उहॉंलाई Cदान गरेनन। बहाद>री, दानशीलता,
दृढता क्षमादान सहनशीलता इत्यािद समस्त सदाचारहरू यस्तो उत्तमहरूमा Cमािणत
भए जसको उपमा र उदाहरण संसारमा खोजेर पाउनु असम्भव कायर् रहेको छ। जसले
अत्याचारलाई परम सीमासम्म पुèयाए र इस्लामलाई मेटाउन चाहे खुदा तआलाले
ितनीहरूलाई पिन दण्ड िदए िबना छाडेनन भन्नेकुरो पिन िनतान्त सत्य हो िकनभने
ितनीहरूलाई दण्ड निदनु भनेको मानौ सत्यिनष्ठहरूलाई ितनीहरूका कदममुिन हताहत
गनुर् िथयो।

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैिह व सल्लमले गरेका
युद्धहरूको उद्देश्य
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैिह व सल्लमले गरेका युद्धहरूको उद्देश्य िबनाकारण
मािनसहरूको हत्या गनुर् कदािप िथएन। उहॉंलाई आफ्ना िपता पुखार्का देशबाट
िनष्कािसत गिरएको िथयो र धेरै संख्यामा िनदोर्ष मुसलमान पुरुषहरू र मिहलाहरूलाई
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शहीद गिरएको िथयो। तथा हालसम्म अत्याचारीहरूले अत्याचार गनर् छाडेका
िथएनन र ितनीहरू इस्लामको िशक्षाबाट रोक्दथे। त्यसकारण खुदा तआलाको सुरक्षा
िवधानानुसार पीिड़त व्यिक्तहरूलाई पूणर्त: नाश हुनबाट (उनले) बचाए। अत: जसले
तलवार उठाएका िथए ितनीहरूिसत तलवारको संघषर् भयो। वस्तुत: हत्याराहरूको
उपUवको िनवारणका िनिम्त Vितरक्षास्वरूप र अन्यायको िनवारणस्वरूप ती युद्धहरू
(गिरएका) िथए। यसैगरी ती युद्धहरू त्यससमय गिरए जब अत्याचारीहरूले सत्यको
मागर्मा िहडने व्यिक्तहरूलाई मेटाउन चाहन्थे। त्यस अवस्थामा यिद इस्लामले
Vितरक्षाको अिधकारलाई Vयोग नगरेको रहेमा हज़ारौं बालकहरू र मिहलाहरू
िनरपराध मािरने िथए र अन्तत: इस्लाम समाप्त हुनेिथयो।
हा]ा िवरोधीहरूको हठधमीर्पूणर् धारणानुसार ईश्वरीय मागर्दशर्नमा कहीं पिन
र कुनै अवस्थामा पिन शbुिसत संघषर्को िशक्षा हुनुहुदैन तथा सदा सहनशीलता र
कोमलतापूवर्क आफ्नो Vेम र कृपाको Vदशर्न हुनुपछर्। यस्ता व्यिक्तहरू आफ्नो
िवचारमा त खुदा तआलाको अत्यन्त आदर र सम्मान गिररहेछन िकनभने ितनीहरू
उनका सवर्सम्पन्न िवशेषताहरूलाई केवल नरमी र कोमलतामा सीिमत ठान्छन। परन्तु
ितनीहरू अित ठूलो र स्पष्ट भूलमा परेका छन भन्ने कुरो उक्त िवषयमा िचन्तन मनन
गनेर् व्यिक्तहरूVित सहजै खुल्नजान्छ। संसारका िनिम्त त्यस परम करूणाको अत्यन्त
आवश्यकता छ भन्ने कुरो खुदाको Vाकृितक िवधानVित ध्यान िदनाले स्पष्ट Vमािणत
हुन्छ। परन्तु त्यो करूणा सदा र Vत्येक िस्थितमा नरमी र कोमलताको रूपमा
Vकट हुदैन। अिपतु उनले िनतान्त करूणाकै कारण अनुभवी िचिकत्सकलेझैं किहले
िमठो सबर्त हामीलाई िपयाउँछन र किहले भने िततो औषिध िदन्छन। उनको कृपा
मानवजाितमािथ त्यसरी नै अवतीणर् हुन्छ जसरी हामीमध्ये कोही व्यिक्तले आफ्नो
समस्त अिस्तत्वVित दया राख्छ। िनस्सन्देह हामीमध्ये Vत्येक व्यिक्तले आफ्नो समस्त
अिस्तत्व र अंगहरूVित Vेम राख्छ र यिद कसैले हा]ो एउटा केशलाई उखेल्न चाहेमा
हामी त्यसमािथ नरा]ो गरी िरसाउँछौं। परन्तु हा]ो समस्त शरीर र अिस्तत्वमािथ
यद्यिप हा]ो Vेम समानरूपमा िवभािजत छ र हा]ा समस्त अंगहरू हा]ािनिम्त
वास्तवमा नै िVय छन ! हामी कसैको हािन चॉंहदैनौं तापिन हा]ा समस्त अंगहरूVित
हामी एकसमान Vेम गदैर्नौं भन्ने कुरो स्पष्टरूपमा Vमािणत छ। िनस्सन्देह ती िवशेष
र मुख्य अंगहरू जसमािथ हा]ा अिधकतर लक्ष्यहरू आधािरत छन ितनीहरूको Vेम
हा]ो हृदयमा अिधक हुन्छ। यसैगरी हा]ो दृिष्टमा एउटा अङ्गको Vेम भन्दा समस्त
अङ्गहरूको Vेम अत्यिधक बढ़ी हुन्छ। अत: जब हा]ा िनकट एउटा महत्वपूणर् अङ्गको
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सुरक्षा र बचावका लािग साधारण )कारको अङ्गलाई घायल गनुर् पनेर् अथवा काटनु
वा तोडनु पनेर् हुन्छ तब हामी ज्यान बचाउनका िनिम्त अिवलम्भ त्यस अङ्गलाई
घायल गनर् अथवा काट्न तयार हुन्छौं यद्यिप त्यससमय हामीलाई आफ्नो एउटा ि)य
अङ्गलाई घायल गदार् अथवा काट्दा मनमा दJ:ख लाग्छ। परन्तु त्यस अङ्गको िवषले
कुनै अकोर् महत्वपूणर् अङ्गलाई नाश नगरोस भनी हामी त्यसलाई काट्न बाध्य हुन्छौं।
अत: खुदा तआलाले पिन आफ्ना सत्यिनष्ठहरूलाई जब िमथ्यावादीहरूबाट हािन
पुग्नलागेको देख्छन र उप^व फैिलएको देख्छन तब सत्यिनष्ठहरूको ज्यान बचाउन र
उप^वको िनवारणका िनिम्त यथोिचत उपाय िनकाल्छन भन्ने कुरो उक्त उदाहरणबाट
बुझनुपछर्। चाहे त्यो (उपाय) आकाशबाट होस अथवा धरतीबाट। िकनभने उनी जस्तै
अत्यन्त दयालु रहेका छन त्यस्तै उनी परम तत्वज्ञ र दJरदशीर् पिन रहेका छन्। समस्त
)शंसाहरू उनै अल्लाहका िनिम्त रहेका छन जो समस्त जगतका पालनहार हुन्।
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*
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