
Ver. 20130206/01

इ�लामी िस#ा$तह'को

दश,न (Philosophy)

नेपाली अनुवाद

(इ�लामी उसूल की िफ़लासफ़ी)

लेखक

हज़रत िमज़ा, ग़ुलाम अहमद क़ािदयानी



Ver. 20130206/01

पु�तकको नाम : इ�लामी िस#ा$तह'को दश,न (Philosophy)

  नेपाली अनुवाद
  (इ�लामी उसूल की िफ़लासफ़ी)

लेखक : हज़रत िमज़ा8 ग़ुलाम अहमद क़ािदयानी

अनुवादक : अताउर8हमान ख़ािलद (H.A.)

>काशन वष8 : िAतीय बार नेपाली सं�करण, जून 2013 ई.

संMया : 1500

>काशक : तहरीक-ए-जदीद, भारत ।

मुSक : फ़Tले उमर ि>ंिटंग >ेस, क़ािदयान

ISBN : 978-81-7912-289-1



i

Ver. 20131028/03

इ�लामी िस#ा$तह'को दश,न (Philosophy)

िव/व0यापी अहमिदया मुि�लम स67दायका 7मुख

हज़रत िमज़ा, मस'र अहमद साहेबकाे

स$देश

िबि�म�ािहर#मािनर#हीम
 ल(दन
  10-7-13

ि*य पाठकवग#!
अ�सलामु अलैकुम व रहमतु�ाहे व बरकातु>

अ�ाह तआलाले हज़रत मसीह मौऊद (*ितDुत मसीह) अलैिह�सलामलाई 
भारतवष#मा *कट गरे जुन Kयससमय संसारका *मुख धम#हOको के(R�थल िथयो। 
मािनसहO साधारणत: धािम#क िवषयहO सWब(धी तकX गनYगथY। तकX िवतकX र वाद-
िववादको चलन िथयो। हज़रत िमज़ा# ग़ुलाम अहमद साहेब क़ािदयानी *ितDुत मसीह 
र महदी (उहॉं*ित शांित वष#ण होस) ले इ�लामको वा�तिवकता र यसको *ितरaाका 
िनिWत लेखहO लेbने काय# आरWभ गनु#भयो िकनभने उहॉंको cदय इ�लाम र हज़रत 
मुहWमद मु�तफ़ा (स�म)को *ेमले पिरपूण# िथयो। उहॉंले आfना लेखहO ख़ुदा 
तआलाको िवशेष सहायता hारा लेbनु भयो। उदाहरणत: उहॉंको वण#न रहेको छ :-

‘‘मिभj एउटा आकाशीय आKमा बोिलरहेछ जसले मेरा शlद-शlद 
र अaर-अaरलाई जीवन *दान गछ#।’’

(इज़ाला औहाम, Oहानी ख़ज़ाइन, भाग 3, पृp 403)
1896 ई. मा लाहौरमा सव#धम# सWमेलन आयोिजत गिरयो। जसमा िभv-िभv 

धम#का *ितिनिधहOलाई पॉंचवटा *wनहO िदएर ितनीहOबारे आ-आfना धम#का 
िशaाहOको आधारमा िनब(ध लेbन अनुरोध गिरयो। हज़रत िमज़ा# ग़ुलाम अहमद 
*ितDुत मसीहका सेवामा पिन सWमेलनमा पढनका लािग इ�लामी िशaाहOको 
दश#नमा आधािरत िनब(ध लेbन हािद#क अनुरोध गिरयो। उहॉंले अ�ाह तआलाका 
चरणमा दyआ गरी िनब(ध लेbनुभयो जब उहॉंले Kयो लेख (िनब(ध) समाz पानु# भयो 
तब खुदा तआलाका तफXबाट उहॉंलाई िनWन इ|हाम (ईशवाणी) भयो ‘‘मज़् मून बाला 
रहा’’ अथा#त ‘‘लेख सव~परी र�ो’’। अत: उहॉंले सWमेलन आयोिजत >नुभ(दा। 
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पिहला नै एउटा िव'ापन(ारा जन साधारणलाई उ/ ई0वरीय शुभस6देशको जानकारी 
िदनुभयो। अत: िनधा?िरत समयमा हज़रत अBदCल करीम साहेब Eयालकोटीले उ/ 
लेख (िनब6ध) सIमेलनका दश?कहJलाई पढेर सुनाए। तथा Mयही लेख पिछगएर 
‘‘इEलामी िसQा6तहJको दश?न’’ को नाममा पुEतकको Jपमा Rकािशत भयो।

उ/ लेखमा हज़रत िमज़ा? ग़ुलाम अहमद RितTुत मसीह (उहॉंRित शाि6त होस)
ले इEलामी िशWाहJको दश?न (िफलासफी)लाई यित उZम र अनुपमJपमा REतुत 
गनु?भयो जसRित दश?कहJको चाहना दे\नेयो]य िथयो। र सIमेलनको समय पिन 
बढाउनु पè यो। अत: आफ6ताहJ र अ6य (धमा?वलIबी)हJले जुन असाधारण Rशंसा 
र ध6यवाद गरे Mयसको _या\या अहमिदयतको इितहासमा र जमाअतका पुEतकहJमा 
िलिखत छ। उदाहरणको Jपमा िनIनिलिखत समाचारप`हJको समीWा हनु?होस।

िसवल एaड िमिलटcी गज़ट लाहौरले ले\यो :-
‘‘उ/ सIमेलनमा दश?कहJको हािद?क र िवशेष gिच िमज़ा? ग़ुलाम 

अहमद क़ािदयानीको लेकचरRित िथयो जो इEलामको समथ?न र सुरWामा 
अMय6त िनपुण छन। उ/ लेकचरलाई सुiका लािग टाढा टाढा र छेउ 
छाउबाट िभi-िभi सIRदायहJको एउटा ठूलो सं\या एकि`त भयो।’’

(तारीखे अहमिदयत, भाग Rथम, पृn 567)
‘‘चौदहवr सदी’’ समाचारप` रावलिपaडीले ले\यो :- ‘‘हामी 

िमज़ा? सािहबका अनुयायी त होइनs न त उहॉंिसत हाtो कुनै सIब6ध छ 
पर6तु हामी 6यायको हMया गन? सकदैनs र न त कुनै सरल Eवभाव तथा 
शुQ शोचले यसलाई Eवीकाछ?। िमज़ा? साहेबले सबै R0नहJको उZर 
(यथोिचत Jपमा) पिव` क़ुरआनबाट िदए र सबै मु\य मु\य िसQा6तहJ 
र इEलामका शाखाहJलाई बौिQक तकvहJ(ारा र दाश?िनक RमाणहJ(ारा 
सIपूण? र सुसwxत तुyयाए। िमज़ा? साहेबको लेzचर र अ6य व/ाहJका 
लेzचरहJका बीचमा रहेको फरकलाई Eप{ पान?का लािग के भiु पया?} 
रहेको छ भने िमज़ा? साहेबको लेzचर चिलरहेको बेला मािनसहJ Mयसरी 
नै ओइिरएका िथए जसरी महमा िझंगाहJ ओइर6छन।’’

(तारीख़े अहमिदयत, भाग Rथम, पृn 568)
अत: ती पाठकहJका िनिIत जो सMयका खोजी रहेका छन यो पुEतक पढनाले 

यो Mयो महान पुEतक हो जसमा इEलामको सिटक पिरचय र धेरैजसो मौिलक 
R0नहJका अMय6त पिरपकवJपमा उZरहJ िदइएका छन भiे कुराको 'ान �नेछ। 
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उ� पु�तक पढ् नुभ&दा अिघपिन अनिग&त मािनसह01ित इ�लामका सौ&दय6ह0 1कट 
भए र अ:ाहको इ<छा रहेमा भिव@यमा पिन उ� पु�तकले आBना पाठकह01ित 
इ�लामको सु&दर छिबलाई 1कट गिररहने छ।

1996 ई. मा जब उ� पु�तकको सयवष6 पूरा भएको िथयो तब यसको िभP-
िभP भाषाह0मा धेरै संUयामा 1काशन भएको िथयो। पर&तु उ� पु�तक अWय&त 
महWवपूण6 रहेकोले यसलाई बारYबार 1कािशत गनु6 आवZयक छ। अत: यसको 
नेपाली भाषामा अनुवादको नयॉं एडीशन तयार गिरएको र यस सYब&धमा मबाट 
स&देश पठाउन िनवेदन गिरएकोमा मलाई अWय&त 1सPता 1ा_ भएको छ। अ:ाह 
तआलाले यसलाई 1Wयेक 0पमा मंगलमय तु`याउन र यसको 1काशनबाट ती सम�त 
मािनसह0लाई उनले तृ_ ग0न जसका bदयमा इ�लामका सYब&धमा शंकाह0 र 
1ितकूल भावनाह0 पाइ&छन। तथा ितनीह0लाई माग6दश6न 1ा_ होस भPे दdआ 
(1ाथ6ना) उनको चरणमा रहेको छ।

 ईित
 भवदीय
 िमज़ा, मस'र अहमद

 ख़लीफ़तुल मसीह अलख़ािमस
 (1ितjुत मसीहका पkम उlरािधकारी)
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भूिमका

ती खजानाह" जुन हज़ार& वष)देिख पुिरएका िथए
अब म िदनेछु यिद रहेमा कोही उ:मीदवार।

हा<ा ि=य >वामी हज़रत मुह:मद मु>तफा (सBम)का सॉंचा =ेमी र िनGावान 
सेवक हज़रत िमज़ा) ग़ुलाम अहमद अलैिह>सलाम =ितKुत मसीह र महदीले 1896 
ई. मा एउटा सव)KेG लेख लेSनुभयो र Uयसको नाम उहॉंले ''इ>लामी उसूलकी 
फलासफी'' अथा)त ''इ>लामी िसZा[तह"को दश)न'' राSनुभयो । उहॉंको उ] 
लेखका बारेमा Uयससमयको एउटा िवSयात >थानीय समाचार प^ ''चौदहव` सदी'' 
रावलिपaडीले आdनो एक फरवरी 1897 ई. को =काशनमा ''िमज़ा) साहेबले न 
केवल पिव^ कुरआनका िशgाह"को दश)न वण)न गरे अिपतु कुरआनका शjदह"को 
भाषािवkान र दश)न पिन वण)न गरे'' भनी लेSयो । अत: नबीह"का भिवmयवाणी 
अनुसार यस युगमा नबीको "पमा अिवभा)व nनुभएको हज़रत मसीह मौऊद (=ितKुत 
मसीह तथा किpक अवतार)को यो लेकचर (भाषण) एउटा सवा)q स:पूण) र सवrपरी 
लेकचर रहेको छ । यसमा अन् िग[त आtयाUम kानह" र तuयह"का मोतीह" 
जगमगाइ रहेछन । यसअिध यो पु>तक तहरीक-जदीद भारत अ[तग)त 1997 ई. 
मा पिहलो पटक =कािशत भयो । अब यस महान पु>तकको दोxो =काशन पिन 
तहरीक जदीद भारतले =>तुत गनy सौभाzय =ा{ गिररहेछ । यो =काशन हा<ा ि=य 
प|म खलीफा (=मुख) हज़रत िमज़ा) मस"र अहमद साहेब (अBाहले उहॉंको िवशेष 
सहयोग र समथ)न ग}न)को मंगलमय माग)दश)न र अनुमित~ारा सबैको कpयाणका 
िनि:त =कािशत भइरहेछ । यस पु>तकको अनुवाद मौलाना अताउर रहमान साहेब 
खािलदले गनु)भएको हो । अBाह तआलाले उहॉंलाई यस=ित उ�म =ितदान र 
पुर>कार =दान ग}न।

  इित
 भवदीय
 मुनीर अहमद हािफज़ाबादी

 वकीले आला तहरीक-ए-जदीद, भारत
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‘‘इ�लामी िस#ा$तह'को दश,नशा.’’

व0ृताको पिरचय र पृ8भूिम

�वामी साधू िशवगुण च)* नामक एकजना महानुभाव जो तीन चार वष5स6म 
िह)द9 धम5को काय�थ स6<दायको सुधार र सेवाका काय5ह>मा ?य�त िथए, 1892 
ई. मा उनको मनमा जबस6म सबै मािनसह> एकJ Kनेछैनन तबस6म केही लाभ Kने 
छैन भOे िवचार आयो। अ)तत: एउटा धािम5क स6मेलन आयोजन गनU इWछा जाXयो 
र अजमेरमा यस<कारको पिहलो स6मेलन आयोिजत भयो। Zयसपिछ उनी 1896 ई. 
मा दो\ो स6मेलन आयोजन गन5का िनि6त लाहौर गए िकनभने Zयहॉंको वातावरण 
यस काय5का िनि6त अनुकूल िथयो। उनी Zयसको तयारीमा जुटे।

�वामीaयलू े Zयस धािम5क अिधवशेनलाई सचुा> >पल े आयोिजत गन5का िनि6त 
एउटा <ब)धक किमटी गठन गर ेजसका अcयd मा�टर द9गा5 <साद चीफ़ सैfटेरी चीफ 
कोट5 लाहौर तथा लाला धनपत राए बी.ए., एल.एल.बी., hीडर नामक एकजना िह)द9 
िथए। स6मलेन का िनि6त 26-27-28 िदस6बर 1896 ई. का िदनह> िनिlचत भए 
तथा स6मलेन सचंालन का िनि6त िन6निलिखत पचंह> िनयnु गिरए :-
1. राय बहाद9र बाबू परतोल चंद साहेब )यायाधीश मुoय अदालत पंजाब।
2. ख़ान बहाद9र शेख़ ख़ुदा बqश साहेब )यायाधीश समाल काज कोट5 लाहौर।
3. राय बहाद9र पंिडत राधाकृtण साहेब कौल अिधवnा मुoय अदालत भूतपूव5 

गवन5र ज6मू।
4. हज़रत मौलवी हकीम नूxyीन साहेब शाही वैz।
5. राय भवानी दास साहेब एम.ए. एकसट|ा सेटलमे)ट आिफसर जेहलम।
6. जनाब सरदार जवाहर िसंह साहेब सेfेटरी खालसा किमटी लाहौर1

 �वामी िशवगुण च)* साहेबले किमटीको तफ}बाट धम5 महासभाको िव~ापन 
िददै मुसलमान, ईसाई, तथा आय5 महानुभावह>लाई यस सभामा ितनीह>का 
<िस� िव�ानह>ले आ-आफना धम5का िवशेषताह> वण5न ग>न भनी 
िनम)Jणा िदए। यसैगरी के पिन लेखे भने - जो धम5 महोZसव लाहौर टाऊन 

1. िरपोट5 धम5 महासभा पृष् ठ 253-254, <कािशत िसyीकी <ेस लाहौर 1897 ई.।
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हालमा आयोिजत %दैछ )यसको मु-य उ/े1य सॉंचो धम6का महा)7यह8 र 
िवशेषताह8 एउटा िश? जनसमागममा Bकट भई )यसको Bेम Eदयमा Fथािपत 
होस। )यसका साथै मािनसह8ले सॉंचो धम6का तकJह8 र तKयह8 राLरी बुझ् न 
सकून। यसBकार B)येक धम6का Bमुख उपदेशकलाई आफनो धम6का स)यताह8 
अUय VयिWह8का मनमा Fथािपत गनX अवसर BाY होस। यसैगरी Zोताह8लाई 
पिन ती सबै िव[ानह8को समागममा B)येक भाषणलाई परFपर तुलना गरी 
जहॉं स)यको चमक BाY %Uछ )यसलाई Fवीकार गनX अवसर िमलोस। तथा 
वत6मान समयमा धािम6क झगडाह8का कारण मािनसह8का मनमा सॉंचो 
धम6लाई जा_े उ)सुकता पिन पाइUछ। यसका िनि7त ती सबै धािम6क िव[ानह8 
जसले धमaपदेश र Bवचन गनX गछ6न एक ठाउँमा भेला भई आ-आफना धम6का 
िवशेषताह8 पूव6 Bकािशत B1नह8 अनुसार वण6न गनु6 नै सवafम उपाय 
देिखUछ। अत: यस वृहत धािम6क महासभामा जुन धम6 सॉंचा परमे1वरका 
तफJबाट रहेको िसi %नेछ )यसले िन1चय नै आफनो िवशेष चमक देखाउने 
छ। यसै उ/े1यले यस स7मेलन को BFताव रािखएको हो। B)येक स7Bदायका 
उपदेशकलाई आjनो धम6को स)यता Bकट गनु6 उसको परम कत6Vय हो भ_े कुरा 
भलीभॉंित थाहा छ। अत: स)य Bकट होस भ_े जुन उ/े1य िलएर यो स7मेलन 
आयोिजत गिरंदैछ उनीह8लाई परमे1वरले )यो उ/े1य पूरा गनX उfम अवसर 
Bदान गरेका छन। यFतो अवसर सधl मािनसको वशमा %दैन।
पुन: उनीह8लाई Bेिरत गदm लेखे :-
‘‘जसले अUय VयिWह8लाई एउटा घातक रोगले पीिड़त ठाUछ र ितनीह8को 

उपचार मेरो औषिध [ारा %Uछ भ_े िव1वास रा-छ र )यो VयिW मानवजाित Bित 
आफनो सहानुभूित रहेको दावी पिन गछ6 के )यसले गरीब रोगीह8ले उपचारका 
िनि7त बोलाउँदा जानीबुझी सुनेको नसुनै गला6 भ_े कुरा म Fवीकार गन6 सrछु र? 
कुनचॉंिह धम6 वाFतवमा स)य र तKयपूण6 रहेको छ भ_े कुराको िनण6य होस भनी 
मेरो Eदय तड् फडाइ रहेछ। म संग ती शtदह8 छैनन जस[ारा म आफनो सॉंचो जोस 
Bकट गन6 सकूँ।

यस धािम6क स7मेलन अथवा धम6 महो)सव लाहौरमा सि7मिलत %नका िनि7त 
िविभ_ धम6का Bितिनिधह8ले Fवामी vयूको िनमUwणा Fवीकार गरे। तथा िदस7बर 
सन्  1896 ई. का बडा िदनका िवदाका अवसरमा लाहौरमा एउटा धम6 महो)सव 
आयोिजत भयो जसमा िभ_-िभ_ धम6का Bितिनिधह8ले स7मेलनको कमेटीले 
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िनि�चत गरेका ती पॉंचवटा +�नह- मािथ भाषण िदए जुन +�नह- जवाफका िनि9त 
पिहला नै किमटीका तफ<बाट +कािशत गिरएका िथए। यसैगरी ती +�नह-का उCरका 
िनि9त भाषण िदने DयिEले आफनो उCरलाई Iयस पुJतकस9म सीिमत राखोस 
जसलाई उसले धािमMक -पमा पिवN माOदछ भQे शतM किमटीका तफ<बाट रािखएको 
िथयो। ती +�नह- िन9नानुसार िथए :-
1. मनुVयको शारीिरक, नैितक तथा आXयािIमक अवJथाह-।
2. मनुVयको जीवन प�चातको अवJथा अथाMत परलोक।
3. संसारमा मनुVय जीवनको वाJतिवक उ\े�य के हो तथा Iयो उ\े�य कसरी पूणM 

_नसकछ ?
4. कमM अथाMत मनुVयका कायMह-को संसारमा र परलोकमा के +भाव पछM ?
5. cान तथा आXयाIमका साधनह- के के रहेका छन ?

26 िदस9बर दिेख 29 िदस9बरस9म चलेको उE स9मलेनमा सनातन धमM, 
िहOदfधमM, आयMसमाज, gी िथंकर, iह ्मोसमाज, िथयोसॉिंफकल सोसाइटी, िरलीजन 
ऑफ हारमनी, ईसाई धमM, इJलाम तथा िसmख धमMका +ितिनिधह-ले भाषण िदए। 
परOत ु ती भाषणह-मXय े कवेल एउटा भाषण ती +�नह-को वाJतिवक र पणूM जवाफ 
िथयो। जनु समयमा उE भाषण हज़रत मौलवी अpदfल करीम (रिज़.) िसयालकोटीले 
अित िमठो Jवरल ेपिढ़रहेथ ेIयस समयको वातावरणलाई वणMन गनM सिकQ। कुन ैधमMको 
कोही DयिE यJतो िथएन जसल े अनायास वाहवाह र धOय धOयको नारा लगाइरहकेो 
नहोस। यJतो कनु ै DयिE िथएन जो मोिहत र मJत-मv भएको नहोस। वणMन गनw शैली 
अIयOत मनमोहक र सवMि+य िथयो। िवरोिधह- पिन धOय धOय गिररहेका िथए भन े यो 
भOदा अिधक उE लखेको उIकyृताको अ- क े +माण _न सmछ। सु+िसz अं{ेज़ी 
समाचार पN ‘‘िसिवल एैडं िम}टरी गज़ट’’ लाहौरल े ईसाई _दँा_दँ ै पिन केवल यसै 
लखेको उ� कोिटको +शसंा ल�ेयो र कवेल यसलैाई उ�खेनीय बतायो।

उE लेख अहमिद�या स9+दायका संJथापक हज़रत िमज़ाM ग़ुलाम अहमद 
क़ािदयानीले ले�नु भएको िथयो। यस लेखका िनि9त दfईघ�टा समय िनि�चत िथयो 
परOतु Iयसमा समा� _न नसकेकोले गदाM 29 िदस9बरको िदन पिन बढ़ाइको िथयो। 
‘‘पंजाब ऑब् ज़रवर’’ नामक समाचार पNले उE लोखको +शंसामा कालम (Jत9भ) 
मािथ कालम भिरिदयो। ‘पैसा’ समाचार पN, ‘चौदहवी सदी’, ‘सािदक-उल-
अखबार’, ‘मुखबरे दकन’ तथा ‘जनरल एवं गौहरे आसफी’ समाचारपN कलकCा 
इIयािद सबै समाचारपNह-ले सवMस9मितका साथ यसै लेखको +शंसा गरे। अOयाOय 
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जाित र धम"का महानुभावह)ले यस लेखलाई सव01म माने। यस धािम"क स4मेलनका 
सै6ेट9ी धनपत राय बी.ए., एल.एल.बी. @ीडर चीफ कोट" पंजाब ‘िरपोट" धम" 
महोFसव’ नामक पुGतकमा उI भाषणका स4बLधमा यसMकार लेNछन :-

‘‘पंिडत गाेवध"न दास साहेबको भाषणपTचात आधा घWटाको अवकाश िथयो। 
परLतु FयसपTचात एकजना Mिस[ इGलामी वकीलको इGलामका प^मा भाषण _ने 
िनिTचत िथयो Fयसकारण अिधकतर दश"कह)ले आ-आफनो Gथान छाडेनन। डेढ 
बaनमा िनकै समय शेष रहँदा नै इGलािमया कालेजको ठूलो भवन शीfताका साथ 
भिरन लाgयो। तथा केही िमनेटमा नै भवन पूण")पमा भिरयो। Fयससमय Mाय: सात 
र आठ हज़ारका बीचको भीड़ िथयो। िविभj धम" र स4Mदाय तथा िविभj समाजका 
Mितिkत िवlानह) उपिGथत िथए। यmिप कुसo र चेयर तथा दरीह) MसGत संNयामा 
उपलpध गराइएका िथए परLतु सयकडq मािनसह)ले उिभएर नै िनवा"ह गनु"  nè`ो। 
तथा ती उिभएका rोताह)मा ठूला ठूला धनी-मानी, पंजाबका नेताह), िवlानह), 
बैिरGटर, अिधवIा, Mोफेसर, ऐtसट9ा ऐिसGटuट तथा डाक् टरह) अथा"त उwकोिट र 
वग"का िविभj शाखाह)का MFयेक Mकारका मािनसह) उपिGथत िथए। ितनीह)को 
यसMकारको उपिGथित तथा धैय"ता र उFसाहका साथ िनरLतर चार पॉंच घWटास4म 
एउटै पाउमा उिभनाले ती Mितिkत yयिIह)लाई Fयस पिवz आंदोलनMित अित 
सहानुभूित र चासो िथयो भjे Gप{ देिखL|यो। भाषणका लेखक Gवयं त स4मेलनमा 
उपिGथत िथएनन परLतु उहॉंले आ}ना एकजना िवशेष िश~य मौलवी अpद�ल करीम 
साहेब Gयालकोटी aयूलाई आफनो लेख पढनका िनि4त पठाएका िथए। उI लेखका 
िनि4त यmिप कमेटीका तफ�बाट केवल द�ई घWटा िदइएको िथयो परLतु rोताह)को 
FयसMित अFयLत चासो देखेर मौडरेटर (पंच) ह)ले उFसाह र Mसjताका साथ 
जबस4म यो लेख समा� _दैन तबस4म सभाको कारबा"ही समा� नगिरयोस भjे 
अनुमित िदए। उहॉंह)को यो अनुमित स4मेलनका संचालक र rोताह)को इ�छा र 
चाहना अनुकूल िथयो िकनभने जब यसको िनिTचत समय समा� _नासाथ मौलवी 
अबू यूसुफ मुबारक अली साहेबले आफनो लेखको समय पिन उI लेख पढ़नका 
िनि4त Mदान गरे तब rोताह)ले र मौडरेटर साहेबह)ले एउटा Mसjताको नारा 
लगाएर मौलवी साहेबलाई धLयवाद िदए। सभाको काय"वाही 4:30 बजे समा1 _Lछ 
भिनएको िथयो परLतु rोताह)को इ�छा र उFसाह देखरे सभाको काय"वाही 5:30 
बजे भLदा पिन पिछस4म जारी राNनु nè`ो िकनभने उI लेख Mाय 4 घWटामा समा� 
भयो। Mार4भदेिख िलएर अLतस4म उI लेख एकसमान रिसलो र लोकिMय िथयो।’’
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आ�चय�को कुरो के हो भने उ* स,मेलन आर,भ /नुभ1दा पिहला नै 29 
िदस,बर 1896 ई. मा अहमिद@या स,Aदायका संCथापकले आEनो उ* लेख 
िवजयी /नेछ भLे सूचना अNाह तआला (परमे�वर) बाट पाएर एउटा िवTापन 
Aकािशत गरे जसको Aितिलिप िन,नानुसार रहेको छ :-

स.यका िज1ासुह'का िनि3त एउटा महान शुभस$देश

सव�धम� महोZसव1 जो लाहौर टाउनहालमा 26, 27, 28 िदस,बर 1896 
ई.मा आयोिजत /दैछ Zयसमा यस िवनीतको एउटा लेख पिव^ क़ुरअानका 
िवशेषताहa र चमZकारहa बारे पिढनेछ। उ* लेख जुन मानवीय शि* भ1दा 
मािथ तथा परमे�वरका चमZकारहa मdये एउटा चमZकार हो उनकै िवशेष समथ�न 
fारा लेिखएको छ। यसमा पिव^ कुरआनका ती गूढTान र अdयाZमTानहa विण�त 
छन जसबाट वाCतवमा यो (पिव^ क़ुरआन) परमे�वरको वाणी र समCत जगतका 
पालनहारको पुCतक हो भLे कुरा सूय�समान Cपh /नेछ। यसैAकार जसले यस 
लेखलाई आर,भदेिख िलएर अ1तस,म पॉंचौ A�नहaको उjर सुLेछ एउटा नया 
िव�वास उसमा जाkेछ र एउटा नया Aकाश उसमा फुटनेछ तथा परमे�वरको पिव^ 
वािणको एउटा पूण� mयाnया उसलाई Aाo /नेछ भLे मेरो िव�वास रहेको छ। मेरो 
भाषण मानवीय ग1थनरिहत तथा िनरथ�क कुराहaको दागबाट पिव^ छ। मलाई 
यससमय केवल मानवजाितAितको सहानुभूितले तथा ितनीहaले पिव^ कुरआनको 
सौ1दय� अवलोकन गaन तथा हाpा िवरोिधहaको अ1धकारAित Aेम र AकाशAित 

1. Cवामी िशवगुण चंदर साहेबले आफनो िवTापनमा मुसलमानहa र ईसाईहa 
तथा आय� साहेबहaलाई ितनीहaका Aिसq िवfानहaले उ* अिधवेशनमा 
आ-आफना धम�का महाZ,य र गुणहa अव�य वण�न गaन भLे िनम1^णा 
िदएका िथए । अत: हामी Zयस महान िनम1^णाको स,मान गदr उहॉंको इtछा 
पूण� गन�का िनि,त तयार छu भLे सूचना Cवामी vयूलाईं िद1छu तथा अNाहको 
इtछा रहेमा हाpो लेख तपाईंको धम�सभामा पिढनेछ । इCलाम Zयो धम� हो जो 
अNाहको नाम बीचमा आएकोले सॉंचो मुसलमानलाई पूण� आTाकािरताको 
आदेश िद1छ । पर1तु तपाईंका भाई आय�हa र पादरी साहेबहaलाई आEना 
परमे�वर अथवा यशुको मया�दाको कित चासो छ र ितनीहa यCता महान पिव^ 
सjाका नाममा उपिCथत /न तZपर छन िक छैनन भLे कुरा अब हामी हेनwछu ।
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घृणा गन! क#तो अ'यायपूण+ ,यवहार रहेको छ भनी जानून भ5े कुरोले यो िव9ापन 
ले:न िववश गरोको छ। मलाई सव+9 खुदाले ईशवाणी Cारा यो नै Eयो लेख हो जो 
सबैमािथ िवजयी Hनेछ भनी अवगत गराएका छन। यसमा सEय, गूढ9ान र आMयाEम 
9ानको य#तो Nकाश छ जसबाट अ'य जाितहP यिद उपि#थत भई यसलाई 
आSोपा'त सुनेमा लTUत Hनेछन। तथा आVना पु#तकहPको यो चमEकार देखाउनमा 
ितनीहP कदािप सफल Hनेछैनन। चाहे ितनीहP ईसाई Yन, चाहे सनातन धम[ अथवा 
अ'य कोही। व#तुत: Eयस िदन परमे]वरले आफनो यस पिव^ पु#तकको चमEकार 
Nकट होस भ5े ठानेका छन। मैले यसबारे आलमे क]फ (त'aाव#था) मा के देखd 
भने - मेरो महलमािथ अf]यबाट एउटा हातले Nहार गè`ो र Eयस हातको #पश+बाट 
Eयस महलमा एउटा चमिकलो gयोित Nकट भयो र चौतफi फैिलयो र मेरा हातमािथ 
पिन Eयसको Nकाश nè`ो। Eयही बेला मेरो छेउमा उिभएको एउटा ,यिkले उl 
#वरमा ‘‘अmाH अकबर खिरबत्  ख़ैबर’’ भ'यो। उk क]फको भावाथ+ यो हो अथा+त 
महलको ताEपय+ मेरो pदय हो जुन Nकाश (gयोित) उ^ने र Nिवq Hने #थान हो 
तथा Eयो gयोित कुरआनका गूढ9ानहP Yन। यसैगरी खैबर भ5ाले सम#त िवकृत 
धम+हP Hन जसमा बHई]वरवाद र कुसं#कार िमिtत छ। तथा मािनसलाई परमे]वरको 
#थान िदइएको छ। अथवा परमे]वरका िवशेषताहPको महEव घटाइएको छ। अत: 
यस लेखको राwो Nचार र Nसारपिछ सबै िमxया धम+हPको झूट खुzनेछ र पिव^ 
कुरआनको सEयता िदन Nितिदन संसारमा फैलद{ जानेछ र अ'तत: आVनो िव#तार 
पूण+ गन!छ भनी मलाई सूिचत गिरएको छ। पुन: Eयस क]फ (अलौिकक f]य 
अवलोकन) को दशाबाट ‘‘इzहाम’’ (ईशवाणी) तफi Mयाणाकष+ण गिरयो र मलाई 
- ‘‘इ5ाmाहा म अ का इ5ाmाहा यकूमो ऐनमा कुम ता’’ अथा+त खुदा (परमे]वर) 
ितमीसँगै छन तथा खुदा Eयह� खडा H'छन जहॉं ितमी खडा H'छौ भ5े ईशवाणी 
Nा� भयो। यो अmाहको समथ+नको एउटा संकेत हो। अब म अिधक ले:न चाह5। 
NEयेकलाई यही अथा+त आ-आफनो हजा+ गरेर भएतापिन यी ई]वरीय 9ान tवणका 
िनि�त स�मेलनका ितिथहPमा लाहौर आउन भ5े सूचना िद'छु िकनभने यसबाट 
ितनीहPको बुि� र िव]वासलाई कित लाभ पु�ेछ भ5े कzपना पिन ितनीहPले गन+ 
सक् ने छैनन। जसले स'माग+को अनुगमन गछ+ EयसNित शाि'त वष+ण होस।

       िवनीत
   िमज़ा+ ग़ुलाम अहमद - क़ािदयान
  29 िदस�बर 1896 ई.
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िन�नमा द!ई-तीनवटा समाचार प+ह.को िवचार नमूनाको .पमा ले4नु उिचत 
देिख8छ :-

िसिवल ए<ड िम?ट@ी गज़ट (लाहौर)ले ले4यो :-
‘‘उG स�मेलनमा Hोताह.को िवशेष Kिच िमज़ाL ग़ुलाम अहमद 

क़ािदयानीको लेक् चरQित िथयो जो इUलामको समथLन र रVामा पारङ् गत 
रहेका छन। उG लेक् चरलाई सुZका िनि�त टाढा र नजीकका िभZ-
िभZ स�Qदायको एउटा ठूलो भीढ भेला भएको िथयो। िमज़ाL साहेब Uवयं 
भने उपिUथत `न सकेनन bयसकारण यो लेक् चर उनका एकजना योdय 
िशeय मुंशी अfदgल करीम Uयालकोटीले पढेर सुनाए। 27 तारीखका 
िदन यो लेक् चर तीनघ<टास�म च?यो र मािनसह.ले अbय8त QसZता र 
चासोका साथ यसलाई सुने। पर8तु यस अविधमा केवल एउटा Qlन मा+ 
समाm भयो। मौलवी अfदgल करीम साहेबले समय िमलेमा शेष भाग पिन 
सुनाउने छु भनी वचन िदए। bयसकारण सoालन सिमित र सभापितले 29 
िदस�बरको िदन पिन बढाइयोस भZे QUताव Uवीकार गरे।’’ (अनुवाद)े
समाचार प+ ‘चौदहवq सदी’ (रावलिपंडी) ले हज़रत मसीह मौऊद अथाLत 

QितHुत मसीहको उG लेक् चरQित िन�निलिखत िटsपणी गè`ो :-
‘‘यी लेक् चरह.मtये सवuvम लेक् चर जो स�मेलनको आकषLण 

िथयो bयो िमज़ाL गुलाम अहमद कािदयानीको लेक् चर िथयो। bयसलाई 
Qिसx वGा मौलवी अfदgल करीम साहेब Uयालकोटीले अbय8त उvम 
र रोचक ढंगमा पढ़े। यो लेक् चर दgई िदनमा टुंिगयो। 27 िदस�बरका िदन 
Qाय चार घ<टा तथा 29 िदस�बरका िदन Qाय दgई घ<टा जारी रह् यो। 
ज�मा छ: घ<टामा यो लेzचर समाm भयो जुन 900 पृ}मा आधािरत 
िथयो होला। जब मौलवी अfदgल करीम साहेबले यो लेक् चर आर�भ 
गरे तथा यसका साथै सबै Hोतागण ल� भए। Qbयेक वाक् य पिछ 
Qशंसा र वाहवाहीको नारा लािगरहे�यो। केही केही समयमा एक एक 
वाकयलाई दोबारा पढने अनुरोध Hोताह. �ारा गिर8�यो। उमेर भिरमा 
हा�ा कानह.ले यUतो Uवािदलो लेक् चर सुनेनन। अ8या8य धमLह.का 
तफ�बाट जित �यिGह.ले लेक् चर िदए सॉंचो भन� भने ती त स�मेलनमा 
सोिधएका Qlनह.का जवाफ नै िथएनन। साधारणत: वGाह. केवल 
चौथो Qlनमा सीिमत रहे र अ8य Qlनह.लाई ितनीह.ले अित कम 
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मा�ामा ��तुत गरे। अिधकतर स+नह. त य�ता पिन िथए जो बो6न 
भने धेरै बो6थे पर9तु :यसमा चॉंिहदो कुरो भने कुनै िथएन। पर9तु केवल 
िमज़ाE साहेबको लेक् चर य�तो िथयो जसमा ती सम�त �Hनह.काे अलग 
अलग जवाफ िथयो तथा जसलाई सKमेलनमा उपि�थत सबैले अ:य9त 
लगन र चासोका साथ सुने र अ:य9त बMमू6य तथा सराहनीय माने।
हामी िमज़ाE साहेबका अनुयायी होइनP न त उनीिसत हाQो कुनै सKब9ध छ। 

पर9तु 9यायको हनन हामी कदािप गनE सकदैनP। तथा न त कुनै सरल Sदय र शुU 
िववेकले य�तो Mन िद9छ। िमज़ाE साहेबले सबै �Hनह.को जवाफ (यथोिचत) 
पिव� कुरआनबाट िदए। तथा सम�त मूल िसUा9तह. तथा इ�लामका साधारण 
िविधह.लाई बुिUसंगत तक[ह. र दाशEिनक त\यह.]ारा सुस^+त पारे। पिहला 
बुिUगत तक[ह.]ारा ईHवर सKब9धी िवषयलाई िसU गनुE र :यसपHचात अ`ाहको 
वाणीलाई हवाला�व.प पढ् नु एउटा अcdत सान देखाउँ\यो।

िमज़ाE साहेबले न केवल कुरआनका िविध-िवधानह.को दशEन वणEन गरे अिपतु 
कुरआनका शhदह.को भाषा-िवiान र दशEन पिन सँगसँगै वणEन गिरिदए। अत: िमज़ाE 
साहेबको लेक् चर सवाEङ् ग.पमा एउटा पूणE र �भावी लेक् चर िथयो जसमा असंlय 
आmया:म र गूढiान तथा त:व र भेदiानका मोतीह. चिKकरहेका िथए। तथा 
आmया:म दशEनलाई यस�कार वणEन गिरएको िथयो जसबाट सबै धमEका अनुयायीह. 
आHचयE चिकत भएका िथए। कुनै nयिoको लेक् चरको बेलामा :यित मािनसह. 
भेला भएनन जित िमज़ाE साहेबको लेक् चरका अवसरमा। सKपूणE भवन मािथ र तल 
देिख भिरन लागेको िथयो तथा pोताह. mयानमqताका साथ सुिनरहेका िथए। िमज़ाE 
साहेबको लेक् चरको अवसरमा र अ9य वoाह.का लेक् चरह.मा फरक दशाEउनका 
िनिKत के भrु पयाEs Mनेछ भने - िमज़ाE साहेबको लेकचरका समयमा मािनसह. 
महमा िझँगा ओइिरएझv ओइिरएका िथए। पर9तु अ9य लेक् चरह.का समयमा भने wिच 
नभएकोले धेरैजसो मािनसह. ठाउँ छोड़ेर उठ् ने गथz। मौलवी मुहKमद Mसैन साहेब 
बटालवीको लेक् चर एकदमै साधारण िथयो। ितनै मु`ाई सोचह. िथए जसलाई हामी 
�ितिदन सुrे गछ|। :यसमा कुनै अनौठो कुरो िथएन तथा मौलवी साहेबको दो}ो 
लेकचरका अवसरमा िनकै मािनसह. उठेर िहंडे। माननीय मौलवी साहेबलाई आफ् नु 
लेक् चर पूणE गनEका िनिKत केही िमनेट अिधक िलने अनुमित पिन �ाs भएन।’’ 
(समाचार प� ‘चौदहव� सदी’ रावलिपंडी, अनुसार 9 फरवरी 1897 ई.)

समाचार प� ‘जनरल व गौहर आसफी’ कलक�ा ले 24 जनवरी 1897 ई. 
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को �काशनमा ‘लाहौरमा आयोिजत धम, महास.मेलन’ तथा ‘फतह इ3लाम’ भ5े 
द7ईवटा शीष,क अ>तग,त ले@यो :-

‘‘स.मेलनको कारवाई स.ब>धी चचा, गनु, भ>दा पिहला हाHो 
समाचार पIका कालमहJमा उL धम, महासभामा इ3लामको वकालतका 
लािग सबैभ>दा योNय कुन PयिL िथयो भ5े तकQ �ित हाHा एकजना 
माननीय पIकार साहेबले िनSपT िदमागका साथ सUयलाई Vयानमा राखी 
हज़रत िमज़ा, ग़ुलाम अहमद साहेब �मुख कािदयानलाई आफ् नु रायमा 
चुनेका िथए भ5े कुरो यसका पाठकहJ �ित 3प\ भइसकेको होला भनी 
बताउनु हामी आव^यक ठा>छ`। यसैगरी हाHा एकजना अ>य माननीय 
सbनले उनीिसत आcनाे पIdारा सहमत �कट गरेका िथए। eीमान 
मौलवी सैयद फख् ghीन साहेब फख् रले यस िनवा,चनका स.ब>धमा जोड 
िदएर जुन आफनो तकQपूण, र महUवपूण, राय जनसाधारणसमT �3तुत 
गरेका िथए Uयसमा हज़रत िमज़ा, ग़ुलाम अहमद साहेब, �मुख कािदयान 
र eीमान सर सैयद अहमद साहेब अलीगढ़लाई चुनेका िथए। साथै यस 
इ3लामको वकालत गनn िचoा पिन िन.निलिखत महानुभावहJको नाममा 
िनकालेका िथए। eीमान मौलवी अबू सईद मुह.मद pसैन साहेब बटालवी 
eीमान मौलवी हाजी सैयद मुह.मद अली साहेब कानपूरी र मौलवी 
अहमद pसैन साहेब अज़ीमाबादी। हाHा एकजना 3थानीय समाचार पIका 
पIकारले तफसीर हqानीका लेखक eीमान मौलवी अrद7ल हक़ साहेब 
देहलवी लाई यस कामका िनि.त चुनेका िथए भ5े कुरा उtेख गनु, यहॉं 
अनुिचत pनेछैन।’’
यसपिछ 3वामी िशवगुण च>wको िवxापनबाट Uयो अंश नकल गरी जसमा 

उनले िभ5-िभ5 धम,का िवdानहJलाई बार.बार सरम िदलाएर आ-आफना धम,को 
तेजि3वता देखाउनका लािग बोलाएका िथए।

यो समाचार पI ले@छ :-
‘‘यस स.मेलनका िवxापनहJ देखेर तथा िनम>Iण पI पाएर 

भारतका कुन कुन िवdानहJको समथ,नको 3नायुले पिवI इ3लाम धम,को 
वकालत गनn जोस देखायो। यसैगरी कहॉंस.म उनीहJले इ3लामको 
समथ,न गनn दाियUव उठाएर तकQ र तyयहJका साथ कुरआनको �तापको 
धाक अ>य धम,हJमािथ जमाउने चे\ा गरेका छन।
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हामीलाई िव#वसनीय 'ोतबाट हज़रत िमज़ा/ ग़ुलाम अहमद साहेब 
र सर सैयद अहमद साहेबलाई स6मेलनमा सि6मिलत 7नका िनि6त प: 
लेखेको िथयो भ>े कुरो @ात भएको छ। हज़रत िमज़ा/ साहेब भने DवाDEय 
ठीक नभएकाले गदा/ Dवयं स6मेलनमा सामेल 7न सकनेन। उहॉंले आफ् नु 
लेख पठाएर आNना एकजना िवशेष िशRय Sी मान मौलवी अUदVल 
करीम साहेब Dयालकोटीलाई उW लेख पढ् नका िनि6त िनयुW गरे। परZतु 
जनाब सर सैयद न त स6मेलनमा सहभागी भए न उनले लेख पठाए। 
यो उनी वयोवृ\ 7नाले गदा/ यDता स6मेलनह]मा सहभागी 7न नसक् ने 
अवDथामा पुगेकाले होइन। न त ितनै िदनह]मा शैि_क अिधवेशन मेरठ 
मा आयोिजत 7ने पaा भएको कारणले गदा/ हो अिपतु यसको कारण 
धािम/क स6मेलनह] cित उनको dिच न7नु हो। वDतुत: उनले आNनो 
प:मा Dपg dपमा उनी कोही उपदेशक अथवा cवचक या मौलवी 
होइनन यो काम त उपदेशकह] र cवचकह]को हो भ>े कुरा लेखेका 
छन। उW प:को अhाहको इiछा भएमा हामी आNनो समाचार प:मा 
कुनै अZय समयमा उhेख गनjछk। स6मेलनको cोlाम देmनाले र खोज 
गना/ले के @ात भएको छ भने - मौलवी अUदVल हक़ साहेब देहलवी र 
जनाब मौलवी अहमद 7सैन साहेब अज़ीमाबादीले यस स6मेलनतफq 
िवशेष rयान िदएनन। यसैगरी न त हाsा S\ेय िवtान वग/बाट कुनै 
अZय योuय vयिWले आफनो लेख पढ् ने अथवा पढ् ाउने इiछा cकट 
गरे। दVई एकजना िवwानह]ले भने ठूलो साहस गरी हामी तyपर छk भनी 
कदम उठाए परZतु उzटा। िकनभने, या त ितनीह]ले िनि#चत गिरएका 
िवषयह] मािथ चचा/ नै गरेनन अथवा केही उटपट् याङ बोिलिदए जसबारे 
हाsो आगZतुक िरपोट/बाट Dपg 7नेछ। अत: स6मेलनको कारबाईबाट 
के cमािणत 7Zछ भने केवल हज़रत िमज़ा/ ग़ुलाम अहमद साहेब 
cमुख क़ािदयान नै िथए जसले यस cितयोिगताको मैदानमा इDलामी 
पहलवानीको पूरा पूरा कत/vय पालन गरेका छन र यस िनवा/चनलाई उिचत 
िस\ गरेका छन जो िवशेष उहॉंको vयिWyवलाई इDलामको अिधवWा 
िनयुW गन/मा पेशावर, रावलिप}डी, जेहलम, शाहपूर भैरो, खोशाब, 
Dयालकोट, ज6मू वज़ीराबाद, लाहौर, अमृतसर, गुरदासपुर, लुिधयाना, 
िशमला, िदhी, अ6बाला, पिटयाला रा�य, देहराद�न, इलाहाबाद, म�ास, 
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ब�बई, हैदराबाद द#न, बं&लौर इ*यािद भारतका शहरह2का िभ4-िभ4 
इ6लामी समाजका तफ<बाट वकालतनामा ?ारा ह6ता@रका साथ B6तुत 
गिरएको िथयो। वा6तवमा भनH भने यिद उK स�मेलनमा हज़रत िमज़ाM 
साहेबको लेख न रहेको भए मुसलमानह2Bित अPय धमाMवल�बीह2का 
सामु4े अपमान र ितर6कारको दाग लाSे िथयो। परPतु परमेTवरको सशK 
हातले पिवU इ6लामलाई िगरनबाट बचायो अिपतु यसलाई उK लेख ?ारा 
य6तो िवजय Bदान गè`ो जसबाट आफना त आफना िवरोधीह2 पिन 
आPतिरक जोसका साथ यो लेख सबै भPदा मािथ रह् यो मािथ रह् यो भनी 
बोYन लागे। अिपतु लेख समाZ भएप@ात िवरोधीह2का मुखबाट अब 
इ6लामको स*यता खुYयो तथा इ6लामलाई िवजय BाZ भयो। िनवाMचन 
िनसानामा लागेको तीर झ\ एकदमै ठीक िस^ भयो।अब यसको िवरोधमा 
मुख खोलने ठाउँनै छैन अिपतु *यो (अथाMत्  इ6लाम) हाcो गौरब को 
कारण हो। *यसकारण यसमा इ6लामको eेfता र इ6लामको महानता 
रहेको छ र स*यपिन यही हो भ4े यथाथM भावना Bकट भइसकेको छ।

यhिप भारतमा धमM महास�मेलनको यो दोiो अिधवेशन िथयो परPतु 
यसले आjनो गौरव र Bितfा तथा चकचकीका कारण सम6त भारतीय 
स�मेलन र अिधवेशनह2लाई पछािड छािडिदएको छ। भारतका िभ4-
िभ4 शहरका मुिखयाह2 यसमा सि�मिलत भए। यसैBकार हाcो मmासले 
पिन यसमा भाग िलयो भ4े कुरो हामी अित Bस4ताका साथ Bकट गनM 
चाहPछH। स�मेलन अ*यPत रोचक oनाले गदाM िनिTचत तीन िदनमािथ 
एक िदन अp बढाउनु nè`ो। स�मेलनको आयोजनका िनि�त सrालन 
सिमितले लाहौरमा सबैभPदा फरािकलो भवन ‘‘इ6लािमया कालेज’’ 
तजिवज गरेको िथयो। परPतु मािनसह2को घुइँचो अ*यPत बढेकाले 
भवनको िव6तृित पिन अपयाMZ oनगयो। स�मेलनको Bिसि^को Bमाण 
6व2प के 6पu होस भने यसमा पंजाबका Bमुख vयिKह2 बाहेक चीफ 
कोटM र हाईकोटM इलाहाबादका स�माननीय जजह2 बाबू Bतौल चPm तथा 
िम6टर बनजx अित उ*साहका साथ स�मेलनमा सि�मिलत भए।’’
यो लेख पिहला ‘‘धमM महास�मेलन लाहौरको िरपोटM’’ मा यथावत Bकािशत 

भयो। यसैBकार अहमिदyया जमाअतको तफ<बाट ‘‘इ6लामी उसूलकी फलासफी’’ 
अथाMत ‘‘इ6लामी िस^ाPतह2को दशMनशाz’’ शीषMक अPतगMत पु6तको 2पमा 
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यसका एकािधक "काशनह& उद)* र अं.ेजीमा "कािशत भइसकेका छन। उ9 
लेखका स<ब>धमा ठूला ठूला दाश*िनकह& र िवदेशी समाचार पDह& र पिDकाह&का 
स<पादकह&ले पिन अEय>त उFम िटIपणी लेखे तथा पिLचमी देशका दाश*िनकह&ले 
उ9 भाषणको अEयिधक "शंसा गरे। उदाहरणत: 1. ‘‘िSTटल टाइ<स एUड िमरर’’ 
ले लेWयो :-

‘‘अवLय Eयो Yयि9 जो यस"कार यूरोप र अमेिरकालाई स<बोधन 
गछ* कुनै साधारण मािनस ]न सकदैन।’’

2. ‘‘T"ी_योल जन*ल’’ बोTटनले लेWयो :- ‘‘यो पुTतक मानवजाितका लािग 
एउटा िवशुa शुभस>देश हो।’’

3. ‘‘िथयोसोफीकल बुक नोट् स’’ ले लेWयो :- ‘‘यो पुTतक मुह<मद (सggा] 
अलैिह व सgम) को धम*को सवiFम र सबैभ>दा मनोहर िचD हो।’’

4. ‘‘इंिडयन िरYयू’’ले लेWयो :- ‘‘यस पुTतकका िवचारह& Tपk, mेn र तकoपूण* 
रहेका छन तथा अpययन गनq Yयि9का मुखबाट अनायास यसको "शंसा 
िनTक>छ।’’

5. ‘‘मुिTलम िरYयू’’ ले लेWयो :- यस पुTतकको अpययन गनq Yयि9ले यसमा 
धेरै सॉंtा र ग<भीर तथा वाTतिवक र आEमोvत िवचारह& "ाw गनqछ।’’ 
(बाहवाला ‘‘िसलिसला अहमिदxया’’ लेखक हज़रत सािहबज़ादा िमज़ा* बशीर 
अहमद साहेब)
यस लेखको के िवशेषता रहेको छ भने यसमा कुनै अ>य धम*"ित आzमण 

गिरएको छैन। यसमा केवल इTलामका िवशेषताह& वण*न गिरएका छन। यसै"कार 
"Lनह&का जवाफह& पिवD कुरआनबाट िदइएका छन तथा यस"कार िदइएका छन 
जसबाट इTलाम समTत धम*ह&भ>दा mेn र उFम हो भvे कुरो "मािणत ]>छ।

            िवनीत
       जलालु{ीन श<स
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िबि�म�ािहर#हमािनर#हीम
नह् मद)* व नुस�ी अला रसूलेिहल करीम

इ�लाम

दावी तथा तक& ईशवाणीमा आधािरत पु�तकबाट 2नु 

आव4यक छ

आज यस शुभ स8मेलनमा जसको उ;े<य =>येक आमि?@त वBाले घोिषत 
=<नहEको आधारमा आ-आHना धम#का िवशेषताहE वण#न गनु# रहेको छ, म 
इ�लामका िवशेषताहE वण#न गनNछु।

आHनो अिभ=ाय अिघ सानु# भ?दा पिहला के �पS गनु# उिचत ठा?दछु 
भने - मैले जे जित वण#न गनNछु >याे अ�ाहको पिव@ वाणी कुरअानबाट वण#न 
गनNछु भXे कुरालाई अिनवाय# बनाएको छु। मेरो िवचार अनुसार =>येक [यिB जो 
कुनै धम#\?थको अनुयायी रहेको छ र उसले >यस \?थलाई ई<वरीय \?थ मा?छ 
भने =>येक कुरामा >यही \?थको उ^रणको आधारमा उ_र िदनु >यसका िनि8त 
आव<यक छ। >सले आफनो वकालतको अिधकारलाई यित न फैलाओस मानो 
उसले एउटा नवीन \?थको रचना गन# लािगरहेछ। अत: आज िकनभने मैले पिव@ 
कुरआनका िवशेषताहE िस^ गनु#छ र यसका मािहमाहE =�तुत गनु#छ >यसकारण 
कुनै कुरामा यसका आHना वण#नहEबाट बािहर नगै यसैको इङ् िगत र [याeयानुEप 
तथा यसैका आयतहEको उ^रणको आधारमा =>येक उ;े<य =कट गनु# मेरा िनि8त 
उिचत fनेछ जसबाट gोताहEलाई तुलना र समीhा गन# सिजलो होस। तथा =>येक 
साहेबले जो आHना धम#\?थका अनुयायी रहेका छन आ-आफना ई<वरीय वाणीमा 
आधािरत \?थका उ^रणहEका अ?तग#त रही >यसै \?थका कथनहE =�तुत गनNछन 
>यसकारण मैले यहॉं हदीसहEका कथनहEलाई छािडिदएको छु। िकनभने सम�त 
शु^ हदीसहE1 पिव@ कुरआनबाट नै िलइएका fन। तथा कुरअान >यो सवा#ङ् गीण 

1. हदीस :- हज़रत मुह8मद (स�.) का पिव@ कथन र उपदेश तथा उहॉंका आचार [यवहारहEबारे 
विण#त पु�तकहEलाई हदीस भिन?छ । (अनुवादक)
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पु�तक हो जसमा सम�त पु�तकह&को समाि( )*छ। अत: आज कुरआनको मिहमा 
3कट )ने िदन हो र म परमे7वरबाट उनले यस काय>मा मेरो सहायता ग&न भनी दBआ 
(वरदान) माEदछु। तथा�तु।

पिहलो 01नको उ3र

यस लेखका 3ारिHभक पृJह&मा केिह पिरLछेदह& साधारण OिPमा 
अ3ासङ् िगक देिखए तापिन मूल 37नह&लाई बुझ् नका िनिHत पिहला ियनीह&लाई 
बुझ् नु अWय*त आव7यक छ। Wयसकारण वण>नलाई �पP पान>का लािग मतलबको 
कुरो आरHभ गनु>भ*दा अिघ यी पिरLछेदह& लेिखएका )न। अत: मूल िवषयव�तु 
बुझ् नमा किठनाई नपरोस भ[े कुरो आदरणीय \ोताह&लाई ]ात रहोस् ।

मनु6यका तीन िकिसमका अव�थाह'

पिहलो 37न मािनसको �वाभािवक, नैितक र आ`यािWमक अव�थाह&बारे 
रहेको छ भ[े कुरो �पP होस् । अत: खुदा तआला (परमे7वर) को पिवa वाणी 
कुरआन शरीफले यी तीन अव�थाह&का लािग िभ[-िभ[ तीनवटा eोतह&को 
िनदान गरी ियनीह&को िवभाजन गरेको छ। अथवा तीनवटा मूलह& िनि7चत 
गिरएका छन भ[ सिक*छ जसबाट िभ[-िभ[ अव�थाह& िन�क*छन् ।

पिहलो ;ोत - तमोगुण

पिहलो eोत जो सम�त 3ाकृितक (�वाभािवक) अव�थाह&को मूल र आधार 
रहेको छ पिवa कुरआनले यसको नाम ‘‘नफ् से अHमारा’’ अथा>त तमोगुण राखेको 
छ 1ِئ وْٓ

ُ
ِ#لّس  

ٌ
اَرۃ

َ
ّم  

َ َ
ال َس 

ْ
ف

َ
الّن  

َ
 अथा>त तमोगुणको िवशेषता के हो भने Wयसले  ِاّن

मािनसलाई उसको \ेJता र नैितक अव�थाह&को िवपरीत कुकम>तफi झुकाउँछ र 
अशुभ तथा कुमाग>ह&तफi िहडाउँन चाह*छ।अत: मया>दाको उlङ् घन र पापतफi 
झुmनु मनुnयको एउटा य�तो अव�था हो जो नैितक अव�था भ*दा पिहला उसमािथ 
�वभािवक &पमा 3भावक )*छ। यो अव�था तबसHम 3ाकृितक अव�था कहलाउँछ 
1. The Holy Quran, Yusuf 12:54
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जबस�म मािनस बुि$ र &ानको छ*छायामा िहड् दैन अिपतु पशुह6झ8 खाने-
िपउँने, सु?ने-जा@े अथवा Cोध र जोस Eकट गनH इ?यािद कायJह6मा Eाकृितक 
उLेगह6को अथवा भावनाह6को वशीभूत रहPछ। परPतु जब मािनसले बुि$ र &ानको 
परामशJ माफTत Eाकृितक (Vवाभािवक) अवVथाह6लाई आZनो अधीनमा गछJ र 
चािहंदोस�म मयाJदाको पालना गछJ ?यससमय यी तीनै अवVथाह6को नाम Eाकृितक 
अवVथा रहँदैन अिपतु ?यससमय यी अवVथाह6 नैितक अथवा चािरि*क अवVथा 
कहलाउँछन। अगािड गएर यसको केही चचाJ अझै _नेछ।

दो.ो .ोत ‘‘न/से ल1वामा’’ अथा,त रजोगुण

नैितक अवVथाह6को दो`ो `ोतको नाम पिव* कुरआनमा ‘नZसे लbवामा’ 
(रजोगुण) रािखएकाे छ। जVतै पिव* कुरआनको वणJन रहेको छ :-

اَمِة1 ّوَ
َّ
ِس الل

ْ
ف

َ
ِسُم ِ(لّن

ْ
ق

ُ
 ا

ٓ َ
َوال

अथाJत्  म ?यस Eवृिf (गुण) को शपथ खाPछु जसले दghकमJह6 र E?येक 
मयाJदाको उiङ् घनEित Vवयंलाई िधlानH गछJ। यो रजोगुण मनुhयका अवVथाह6को 
दो`ो `ोत हो जसबाट नैितक अवVथाह6 उ?पm _Pछन। यस Vथानमा पुगेर 
मािनसले अPय पशुह6तुnय जीवनशैलीबाट मुिo Eाp गछJ। यहॉं रजोगुणको शपथ 
खानुको ता?पयJ ?यसलाई स�मान Eदान गनुJ हो। मानr ?यो तमोगुणबाट रजोगुण बनी 
यस उmितका कारण परमेsवरका िनकट स�मान पाउने योtय ठहè याे। तथा यसको 
नाम लbवामा (रजोगुण) राvनुको कारण के हो भने यसले मािनसलाई पापEित 
िधlाछJ र ?यसले आZना Eाकृितक (Vवाभािवक) आवsयकताह6मा िनरङ् कुश 
उँटझ8 िहडोस र पशुह6सरह जीवनयापन गरोस्  भmे कुराEित Eसm _दैन अिपतु उस 
Lारा उfम अवVथाह6 र राwा चिर*ह6 EदिशJत _न र मानवीय जीवनका समVत 
आवsयकताह6मा िनरङ् कुशता देखा नपरोस भmे चाहPछ। यसैEकार Vवाभािवक 
भावनाह6 र इxछाह6 बुि$को परामशJका साथ Eकट _न भmे चाहPछ। अत: उसले 
िकनभने अिEय िCयाकलापEित िधlाछJ ?यसकारण ?यसको नाम ‘‘नफसे लbवामा’’ 
(रजोगुण) हो अथाJत अ?यिधक िधlानH Eवृिf। यyिप रजोगुणले Vवाभािवक 
उLेगह6लाई मन पराउँदैन अिपतु Vवयंलाई िधlानH गछJ परPतु (?यो) पुzयकायJह6 

1. �e Holy Quran, al-Qiyamah 75:3
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गन��ित पूण�$पले समथ� पिन *ँदैन। कुनै कुनै समयमा 3वाभािवक उ7ेगह$ उस�ित 
�भावी *नेगछ�न्  <यसबेला <यो ख3कन पुAछ र ठDर खाEछ। मानF <यो एउटा दIब�ल 
बालकझK *Eछ जसले लड् न चाहँदैन परEतु दIब�लतावश लड् न पुAछ। पुन: <यो आRनो 
दIब�लता�ित लSTत *Eछ। अत: यो मनको <यो नैितक अथवा चािरिWक अव3था 
हो जब उसले महान चिरWह$लाई आफुिभW एकिWत गछ� र अवZा तथा उप[वबाट 
िख\ *Eछ परEतु पूण�$पले िवजयी भने *न सक् दैन।

ते/ो /ोत ‘‘नफ् से मुत् मइ4ा’’ अथा,त्  स7वगुण

यो <यो ते^ो ^ोत हो जसलाई आ_याि<मक अव3थाह$को मूल भ\ सिकEछ। 
यस ^ोतको नाम पिवW कुरआनले ‘‘नफसे मुतमइ\ा’’ (सbवगुण) राखेको छ। अत: 
यस�कार वण�न गिरएको छ :-

اْدُخِيلْ ِيفْ 
َ
 ف

ً
ة ْرِضّیَ

َ
 ّم

ً
ِک َراِضَیة ٓ ِاٰىل َرِبّ اْرِج4ِْ

ُ
ة

َ
ّن ُمْطَمٕىِ

ْ
ُس ال

ْ
ف

َ
ُهتَا الّن

َ
ّی

َ ٓ
@ٰ

1   ِىتْ
َ

ِعٰبِدْیَواْدُخِيلْ َجّن
अथा�त्  हे शािEत�ाe आ<मा जसले परमेfवरबाट शािEत पाएको छ आRना 

परमेfवरतफg फिकgएर आउ। ितमी उनी�ित �स\ छाै र उनी ितमी�ित �स\छन। 
अत: मेरा भhह$मा सिiमिलत होउ र मेरो 3वग�िभW �वेश गर। यो <यही दजा� हो 
जसमा मनले सम3त दIब�लताह$बाट मुिh पाएर आ_याि<मक शिhसiप\ *नजाEछ 
र परमेfवर िसत य3तो सiबEध 3थािपत गछ� जसिबना जीिवत रहनै सक् दैन। जसरी 
पानी मािथबाट तलितर बkे गछ� र आफ् नु अिधकताका साथै रोकटोक दlर भएका 
कारणले <यो अित तेज गितले चmछ यसैगरी <यो nयिh परमेfवरतफg बk लाAछ। 
यसैतफg अoाहको वाणीमा संकेत पाइEछ जसमा उनको वण�न छ -

‘‘हे य3ता आ<मा जसले परमेfवरबाट शािEत �ाe गरेको छ उनीतफg फकrर 
आउ।’’ अत: उसले मृ<यु पfचात होइन अिपतु यसै जीवनमा एउटा महानतम 
पिरवत�न उ<प\ गछ� र परलोकमा नभएर यसै जगतमा उसलाई एउटा 3वग� �ाe *Eछ। 
तथा उh आयत (tुित) को वण�न - ‘‘आफना पालनहारतफg अथा�त लालन पालन 
गनu (परमेfवर) तफg फकrर आउ’’ अनुसार नै <यससमय उसले परमेfवरबाट पालन 
पोषण �ाe गछ� तथा परमेfवरको �ेम नै उसको आहार बEछ र <यही जीवनदायक 
1. �e Holy Quran, al-Fajr 89:28-31
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�ोतबाट (उसले) पानी िपउँछ। .यसैकारण मृ.युबाट मुि7 8ा9 गछ;। यसबारे एक 
अ>य ?थानमा पिवB कुरआनको वण;न िनEनानुसार रहेको छ :-

ـىَها1 ْد َخاَب َ&ْ َدّسٰ
َ
ىَهاَوق

ّٰ
َح َ&ْ َزک

َ
ل

ْ
ف

َ
ْد ا

َ
ق

अथा;त्  जसले सांसािरक भावनाहNबाट आOनो मनलाई पिवB तुQयायो 
.यो बRयो। पर>तु .यो Sयि7 भने नाश भयो जसले सांसािरक भावनाहNमा जुन 
?वाभािवक उUेगहN Vन ?वयंलाई लुकायो .यो Sयि7 जीवनबाट िनराश भयो।

अतएव यी तीनवटा अव?थाहN Vन जसलाई अ>य शWदहNमा 8ाकृितक, 
नैितक तथा आ[याि.मक अव?थाहN भ\ सिक>छ। िकनभने ?वाभािवक (8ाकृितक) 
चाहनाहN ले चरमसीमामा पुगेर अ.य>त भयानक Nप धारण गछ;न र यदाकदा चिरB 
तथा अा[या.मको स.यनाश गिरिद>छन। .यसकारण खुदा तआलाको पिवB पु?तकमा 
ितनीहNलाई ‘‘नफसे अEमारा’’ (तामिसक गुण) का अव?थाहN भिनएको हो।

मनुaयका ?वाभािवक (8ाकृितक) अव?थाहN8ित पिवB कुरआनको के 
8भाव रहेको छ र उसले ितनीहNका बारेमा के आदेश िद>छ र Sयवहािरक 
Nपमा कहॉंसEम ितनीहNलाई राdन चाह>छ भ\े 8eन उठेमा के ?पg होस भने-
पिवB कुरआन अनुसार मनुaयका ?वभािवक अव?थाहNको उसका चािरिBक र 
आ[याि.मक अव?थाहNिसत अ.य>त गिहरो सEब>ध रहेको छ। मािनसका खानपान 
का तिरकाहNको पिन उसका नैितक र आ[याि.मक अव?थाहNमािथ 8भाव पछ;। 
यिद यी ?वाभािवक (8ाकृितक) अव?थाहNलाई धम;िवधानको आदेशानुसार काय;मा 
खटाइएमा जसरी नुनको खािनमा खसेको 8.येक व?तु नुन ब\ जा>छ .यसैगरी 
यी सबै अव?थाहN चािरिBक ब\ जा>छन र आ[याि.मकता 8ित अ.य>त गिहरो 
8भाव पाछ;न। यसैकारण पिवB कुरआनले सम?त उपासनाहN र आ>तिरक शुiता र 
अनुनय-िवनय (8ाि9) का उjेeयहNमा शारीिरक शुiता र िशgाचार तथा शरीिरक 
संतुलनलाई खुब [यानमा राखेको छ। शारीिरक िkयाकलापहNको आ.मामािथ 
सश7 8भाव पछ; भ\े दश;न [यान िदनाले स.य िसi V>छ। हाlा ?वाभािवक िkया 
कलापहN यmिप शारीिरक Vन पर>तु हाlा आ[याि.मक अव?थाहNमािथ अवeय 
ितनीहNको 8भाव रहेको छ। उदाहरण?वNप जब हाlा नेBहNले nन आरEभ गछ;न 
र .यो nवाई यmिप बनावटी नै भएतापिन त.काल ती आँसुहNको एउटा सोलो उठेर 
oदयमा पुpछ तब oदय पिन नेBहNको अनुसरण गरी दqिखत Vन जा>छ। यसै8कार 

1. �e Holy Quran, ash-Shams 91:10-11
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जब हामी बनावटी $पमा हॉं(न ला*छ, तब .दयमा पिन एउटा 4फु7ता उ8प9 :;छ। 
शाीिरक दAडवतले आ8मामा िवनय र िवनEताको भाव उ8प9 गरेको पिन देिख;छ। 
यसका िवपरीत जब हामी ठाडाे गदLन गरी छाती खोलेर िहड् छ, तब यस 4कारको 
चालले हामीमा एक 4कारको अहंकार र बडPपन उ8प9 गछL। अत: यी RSा;तह$बाट 
िन(स;देह शारीिरक िTयाकलाप र गितिविधह$को आVयाि8मक अव(थाह$मािथ 
4भाव पछL भ9े कुरो (पS$पमा िसX :;छ।

यसै4कार िभ9-िभ9 4कारका आहारह$को पिन िदमागी र मानिसक 
शि[ह$मािथ अव\य 4भाव पछL भ9े कुरो अनुभवबाट हामी4ित (पS :;छ। 
उदाहरण(व$प यिद VयानपूवLक हेरेमा के (पS :;छ भने जुन aयि[ह$ले किहbयै 
मांस खॉंदैनन िब(तार िब(तारै ितनीह$को साहस घटदै जा;छ र अ;तमा ितनीह$को 
मुटुपिन दdबLल :न जा;छ तथा ितनीह$ एउटा ई\वर4दf शि[बाट विgत :न पु*छन। 
परमे\वरको 4ाकृितक िवधानमा यसको 4माण कसरी पाइ;छ भने जित पिन तृणभोजी 
पशुह$ छन ितनीह$मVये कसैमा 8यो साहस पाइँदैन जुन एउटा मांसभोजी पशुमा 
पाइ;छ। पlीह$मा पिन यही कुरो देिख;छ। अत: चिरm4ित आहारह$को 4भाव 
पछL भ9े कुरामा कुनै स;देह :न सnदैन। जुन aयि[ह$ िदन-रात मांस खानमा जोड 
िद;छन र साकाहार भने अित कम िल;छन ितनीह$मा पिन सहनशीलता र िवनEता 
ज(ता सodणह$ घटदै जा;छन पर;तु मVयमागp (संयमी) भने दdवै 4कारका गुणह$का 
(वामी :;छन। यसै तsयानुसार खुदा तआला पिवm कुरआनमा वणLन गछLन :-

ْوا1
ُ
ف ْرسِ

ُ
 ت

َ
ا َوال ْ&ُ َ ْ

ْوا َوارش
ُ ُ
لك

अथाLत्  मांस पिन खाऊ साथै अ;य व(तुह$ पिन खाऊ पर;तु कुनै व(तुको 
4योग अ8यिधक नगर जसले गदाL चािरिmक अव(था4ित कु4भाव नपरोस र 8यो 
आिधक् य (वा(sयका िनिvत हािनकारक नहोस् । तथा जसरी शारीिरक िTयाकलाप 
र कायLह$को 4भाव आ8मामािथ पछL 8यसरी नै किहलेकाहw आ8माको 4भाव पिन 
शरीरमािथ पनLजा;छ। जुन aयि[लाई कुनै शोक ला*छ अ;तत: 8यसका नेmह$ 
आँसुले भिर;छन र जो आनि;दत :;छ 8यो अ;तत: मु(कुराउँछ। खानु-िपउनु, 
सु8नु-जाyु, हल-चल गनुL, सु(ताउनु, (नान गनुL इ8यािद जित पिन हाEा (वभािवक 
िTया-कलापह$ छन यी सम(त िTयाकलापह$को अव\य हाEा आVयाि8मक 
अव(थाह$मािथ 4भाव पनLजा;छ। हाEो शारीिरक बनावटको हाEो मानिवयतािसत 

1. �e Holy Quran, al-A‘raf 7:32
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गिहरो स!ब#ध रहेको छ। िदमागको एक अंशमा चोट ला3ाले त5काल 6मरणशि9 
समा: ;न जा#छ र अक>तफ@ चोट लाAदा चेतना नै िवलु: ;#छ। हैजाको एउटा 
िवषा9 हावाको झोHाले कित चाडै शरीरलाई Lभािवत गरी मुटुमा Lभाव पाछO र 
हेदाO हेदP 5यो आ#तिरक Sयव6था जसिसत सम6त नैितक Sयव6था जोिडएको छ अ6त 
Sय6त ;नपुAछ र अ#तत: मािनस पागलझV ;नजा#छ तथा केही िमनेट मै 5यसको 
अ#त पिन ;#छ। अत: शारीिरक आघातहYले पिन आZचयOजनक [Zय LदशOन 
गछOन्  जसबाट आ5मा र शरीरका बीचमा एउटा य6तो स!ब#ध छ जसको भेद खो^नु 
मािनसको काम होइन भ`े कुरो Lमािणत ;#छ।

यसका अितिर9 यस स!ब#धका बारेमा bयान िदनाले आ5माकी जननी शरीर 
नै हो भ`े कुरो Lमािणत ;#छ। गभOवती dीहYका गभOमा आ5मा किह^यै मािथबाट 
आएर Lवेश गदPन अिपतु 5यो एउटा य6तो eयोित हो जुन वीयOमा नै अ[Zय Yपमा 
िनिहत ;#छ र शरीरको िवकाशका साथ साथ च!कदै जा#छ। परमेZवरको पिवf 
वाणीले हामीलाई आ5मा 5यस ढॉंचाबाट नै Lकट ;#छ जुन वीयOiारा गभOमा तयार 
;#छ भ`े कुरो स!झाउँछ। ज6तै पिवf कुरआनमा वणOन छ :-

1o اِلِقْنيَ
َ ْ
ْحَسُن اخل

َ
َک هللاُ ا َتٰربَ

َ
َخَرف

ٰ
ا ا

ً
ق

ْ
ـُه َخل

ٰ
ن

ْ
ا

َ
ش

ْ
ن

َ
 ا

َ
ّم

ُ
ث

अथाOत्  पुन: हामी 5यस शरीरलाई जुन गभOमा तयार भएको िथयो एउटा अक> 
पैदाइसको Yपमा पिरवितOत गछl र 5यसको एउटा अक> सृिn Lकट गछl जसलाई 
आ5मा भिन#छ। अत: खुदा (परमेZवर) अ5य#त वरदायक छन र य6ता सृजनहार 
रहेका छन अ#य कोही उनी बराबर ;नै सक् दैन।

हामी यसै शरीरबाट एउटा अक> पैदाइस Lकट गछl भ`ुमा एउटा गिहरो रह6य 
छ जसले आ5माको वा6तिवकता 6पn पािररहेछ र ती अ5य#त सु[ढ स!ब#धहYतफ@ 
सङ् केत गिररहेछ जुन आ5मा र शरीरका बीचमा रहेका छन। उ9 सङ् केतले 
हामीलाई के िशsा िद#छ भने जब मनुtयका शारीिरक कमOहY र कथनहY तथा 
सम6त Lाकृितक (6वभािवक) िvया कलापहY जब परमेZवरका िनि!त र उनका 
मागOमा देिखन लाAछन तब ितनीहYिसत पिन यही ईZवरीय दशOन स!बि#धत ;#छ 
अथाOत्  ती िनtकपट कायOहYमा पिन Lार!भ देिख नै एउटा आ5मा िनिहत रहेको ;#छ 
जसरी वीयOमा िनिहत िथयो। अत: जब जब ती कमOहYको ढॉंचो (शरीर) तयार ;ंदै 
जा#छ 5यो आ5मा पिन च!कदै जा#छ र जब 5यो ढॉंचो पूणOYपले तयार ;नजा#छ 

1. �e Holy Quran, al-Mo’minun 23:15
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तब एकाएक �यो आ�मा आ%नो पूण* चमकका साथ .कट भएर आ%नो आ2या�म 
3पको हैिसयतमा आ%नो 7यि8�व .दिश*त गछ* र जीवनको @पA सिBयता आरCभ 
Dन जाEछ। कम*ह3को ढॉंचो (शरीर) तयार Dनासाथै एकाएक िबजुली ज@तो एउटा 
व@तुले िभPबाट आफनो @पA चमक देखाउन लाSछ। यो �यही समय DEछ जसबारे 
अUाह तआलाले पिवP कुरआनमा उदाहरणको 3पमा वण*न गरेका छन। ज@तै :-

1o َ ْ
ِد� ِ

ٰ
 جس

ٗ
ه

َ
ُعْوال

َ
ق

َ
ْوِ+ْ ف

ُ
ُت ِفْیِه ِ/ْ ّر

ْ
خ

َ
ف

َ
 َون

ٗ
ْیُته

َ
ا َسّو

َ
ِاذ

َ
ف

अथा*त्  जब मैले �यसको ढॉंचो (शरीर) बनाएँ र शि8 .कटन 7यव@था पूण* गर[ 
र आ%नो आ�मा �यसमा .िवA गर[ तब ितमीह3 सबैजना �यसका िनिCत धरतीमा 
द]डवत गद_ झूक। अत: उ8 आयत (सूि8)मा रहेको सङ् केत यही नै हो अथा*त्  
जब कम*ह3को पूरा शरीर तयार DनजाEछ तब �यस शरीरमा �यो आ�मा चिCकEछ 
जसलाई परमेdवरले आफनो सeातफf संकेत गछ*न िकन भने भौितक जीवनको 
अEत पिछ �यो ढॉंचो (शरीर) तयार DEछ �यसकारण ईdवरीय .काश जुन पिहला 
मEद िथयो एकाएक भड् कन (चिCकन) जाEछ र परमेdवरको य@तो सान (.ताप) 
लाई देखर .�येकका िनिCत द]डवत गनु* तथा उनीतफf आकिष*त Dनु अिनवाय* 
DनजाEछ। अत: .�येकले �यस .काश (jयोित) लाई देखेर द]डवत .णाम गछ* र 
@वाभािवक 3पमा �यसतफf आकिष*त DEछ, इmलीस (सैतान) बाहेक िकनभने �यसले 
अंधकारिसत िमPता राnछ।

यस @थानमा एउटा अकo तpय वण*न गनु* लाभरिहत रहने छैन र �यो के हो 
भने गभा*dयमा जुन बालकले जनम िलEछ �यसमा चार महीना दस िदनपिछ हलचल 
देिखEद र यो अविध �यस अविधको .ाय आधी समय रहेको छ जित समय बालक 
गभा*शयमा रहने गछ*। अत: जसरी qुणले अथा*त गभा*शयमा रहेको बालकले चौथो 
महीनामा आफनो जीवनको चम�कार देखाउँछ र भौितक 3पबाट जैिवक 3प धारण 
गछ* यही ईdवरीय िवधान आ2याि�मक जनम .िBयामा पिन पाइEछ। अथा*त्  जसरी 
qुणले गभा*शयमा आफनो गुrवासको .ाय: आधी समय 7यतीत गरी पुन: जीवनको 
लsयण .कट गछ* र जीवनको पूण* चमक देखाउँछ, यही .िBया आ2याि�मक 
जीवनका िनिCत िनिdचत रहेको छ। मनुtयको �यो उeम जीवन जुन कामवासनाको 
दोष र दuग*Eधको िमलावटबाट पिवP रहेको छ र अिधकतर मािनसह3मा यो आयु 
अ@सी वष*सCम पाइEछ र यसको आधी चालीस बEछ जुन चारको संnया र 

1. �e Holy Quran, al-Hijr 15:30
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श�दिसत िम#दो जु#दो '(छ अथा-त .यो चार महीनािसत जुन अविधको समाि8पिछ 
गभा-शयको बालकलाई जीवनको आ.मा @ा8 '(छ। अत: सटीक अनुभव अनुसार 
जब मािनसले आफनो जीवनको आधा भाग अथा-त चालीस वष- जुन गभा-शयको 
चार महीनािसत िम#दो जु#दो रहेको छ, Hयितत गछ- अथवा .यसको अ(तमा पुIछ 
तब यिद उसको @कृितमा स.यको आ.मा रहेमा .यस आ.माले एउटा िवशेष समयमा 
आएर आफना MपN लOयणहQ देखाउँछ र हलचल गन- लाIछ।

चालीस वष-को आयुभ(दा पिहला धेरैजसो मािनसहQमा अ(धकारमय 
जमानाको @भाव देिख(छ भUे कुरो सबैलाई थाहा नै होला िकनभने (@ारXभका) 
सात आठ वष-हQ त बा#यकालमा नै Hयितत '(छन् । .यसपिछ प\ीस छ�बीस 
वष-को आयुसXम (मािनस) िश]ा आज-नमा HयMत रह(छ अथवा खेलकुदमा र 
भोगिवलासमा समय नN गछ-। पुन: .यस उमरे पिछ िववाह ब(धन अथवा प.नी र 
स(तान भएकाले Mवाभािवक Qपमा सांसािरक इ`छाहQको वशीभूत 'न जा(छ र 
इ`छा र आन(दहQको पूित-का लािग मया-दाको उbङ् घन समेत गन- लाIछ। तथा 
यिद परमेeवरतफf मन र gयान लगाए तापिन सांसािरक इ`छा र आकाङ् ]ाहQ 
केही माiामा साथ रह(छन् । यिद दjआ (@ाथ-ना) गरेतापिन सXभवत: सांसािरक 
Mवाथ- िसिkका िनिXत अिधक गछ- र यिद रोएतापिन सXभवत: केही सांसािरक 
उlेeयहQ .यसमा िनिहत '(छन् । पुनm.थानको िदन@ित िवeवास नभए बराबर 
'(छ र यिद भएतापिन मृ.युको घड़ी टाढा छ भUे लाIछ। तथा जसरी कुनै नहरको 
बॉंध भि.कएमा .यसले छेउछाउको धरतीलाई gवMत पानr गछ- .यसैगरी मानिसक 
उsेगहQ र भावनाहQको बाढीले मािनसको जीवनलाई ठूलो िवपिtमा पाछ-। यMतो 
िMथितमा मनुuय पुनm.थानका गXभीर र गूढ तvयहQको कसरी कायल 'नसwछ 
अिपतु (.यसले) धािम-क कुराहQको िखbी उडाउँछ र आyनो शुuक तकf र िनरथ-क 
दश-नको धाक देखाउँछ। पर(तु यिद राzो Mवभावको रहेमा परमेeवरलाई पिन मा(छ 
तर {दयको गXभीरता र िन|ाका साथ मा(दैन अिपतु केवल आyनो सफलताको 
आधारमा। यिद संसारका इ`छा र आकाङ् ]ाहQ पूरा भएमा परमेeवरको अ(यथा 
सैतानको। अत: यस यौवनकालमा अित संवेदनशील अवMथा रहेको 'नाले यिद 
खुदा (परमेeवर) को वरदान @ा8 नरहेमा नकfमा 'िर-न पुIछ। सॉंचो भन~ भने यही 
उमेर सबै खराबीहQको जड़ रहेको छ। यसै उमेरमा मािनसले अिधकतर शारीिरक 
िबमारीहQ र गो�य रोगहQ पा#छ। यही कॉंचो उमेरका भूलहQका कारण यदाकदा 
सॉं\ा र अपिवत-नीय खुदाबाट िवमुख 'नपुIछ। अत: यो यMतो समय हो जसमा 
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खुदाको डर कम $%छ र वासनाको कामना तथा मनोवेगको अिधकता $%छ र 
(मािनसले) कुनै उपदेशकको अत9 सु%दैन। यसै उमेरका भूल-चूकहAको पछूतो 
जीवनभर रह%छ। अत: जब चालीस वषHको $न पुIछ तब यौवनका पंखहA 
केहीमाMामा झनH लाIछन् । फलQवAप आफS ती धेरैजसो भूलहATित पछुताउन 
लाIछ जसTित उपदेशकहA पूणHत: असफल रहेका िथए। यसैगरी मनोवेग र 
जोसहA Qवयमेव घट् दै जा%छन् । िकनभने शारीिरक Zि[ले पिन उमेर ढल् ने समय 
आर]भ $%छ। ^यो जोिसलो खून अब कहॉं उ^प` $%छ जुन पिहला $ने गèaयो, 
^यो अङ् गहAको शिd र जवानीको अeारेपना कहॉं शेष रह%छ जुन पिहला िथयो। 
अब त िगरावट र घाटाको समय आर]भ $%छ र साथै बार]बार ती वयोवृgहAको 
मृ^यु देhनुपनi $%छ जो आफूभ%दा बढी उमेरका िथए। किहलेकाहj त ईlवरको 
इnछानुसार बालकहAको मृ^युले मािनसलाई अ^य%त हताश तुoयाउँछ। यसैगरी 
माता-िपता पिन यही समयाविधमा स]भवत: मृ^युTाq गछHन र संसार अQथायी 
रहेछ भ`े धेरै नमुनाहA देिख%छन् । यसTकार परमेlवरले के भनी ^यसका सामु`े 
एउटा दपHण रािखिद%छन भने हेर संसारको यही कहानी हो। जसका िनि]त ितमी हrे 
हाoछौ ^यसको पिरणाम यो हो। तब आsना पिछeा भूलहATित पlचताप गछH तथा 
एउटा ठूलो पिरवतHन ^यसमा आउँछ र एउटा नयॉं जीवन आर]भ $%छ। पर%तु केवल 
^यसैमा जो भलो Qवभावयुd छ र ती uयिdहA मvयेको छ जसलाई आमि%Mत 
गिरएको छ। यसैबारे अeाह तआलाले भनेका छन्  :

ْرًها۰ۭ 
ُ
ک َوَضَعْتُه  ّوَ ْرًها 

ُ
ک ٗه  ُاّمُ ْتُه 

َ
َمحَل ِاْحٰسـًنا۰ۭ  اِلَدْیِه  َ9ِ َساَن 

ْ
ن ِ

ْ
اال ْیَنا  َوَوّصَ

 ۰ۙ
ً

َسـَنة َاْرَبِعْنيَ  ـَغ 
َ
َوَبل ٗە 

َ
َاُشّد َغ 

َ
َبل ِاَذا   

ٓ ّٰJَ َشْهًرا۰ۭ  لُٰثْوَن 
َ
ث ٗه 

ُ
َوِفٰصل ٗه 

ُ
ل َوَمحْ

َوَاْن  َواِلَدّیَ   ٰRََو  َّ َRَ َاْنَعْمَت   ٓ ِىتْ
َّ
ال ِنْعَمَتَک  َر 

ُ
َاْشک َاْن   ٓ َاْوِزْعِىنْ َرِبّ   

َ
ال

َ
ق

 َ_ِ  ْ
ّ

َوِاِىن ْیَک 
َ
ِال ُتْبُت   ْ

ّ
ِاِىن  c۰ ِىتْ

َ
ّی ُذِرّ ِيفْ  ِيلْ  َوَاْصِلْح  ٰضىُه  ْhَ َصاِحلًا   

َ
ل َاْمعَ

1 ُمْسِلِمْنيَ
ْ
ال

अथाHत्  हामीले मनुwयलाई आफना माता िपतािसत उrम uयवहार र पुxय 
गर भनी आदेश िदएका छy। िकनभने ितzी माताले ितzा िनि]त कित द{ख क[ 
उठाइन् । ितमी गभHमा रहँदा उनले एउटा लामो समयस]म क[ पाइन र वेदना र क[ 

1. �e Holy Quran, al-Ahqaf 46:16
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सहेर ितमीलाई ज'माइन् । ित,ो द/ध िपउँदाको र गभ7मा रहँदाको तीस महीनाको 
अविधस:म उनले (कित) िवपि=ह> झेिलन् । पुन: के भ'छन भने जब कुनै भलो 
मािनस चालीस वष7को IनपुJछ र Kयसको बुिM पिन पाक् छ तब Kयसलाई खुदाका 
आदेशह>को स:झना आउँछ र भRलाJछ, हे मेरा Tितपालक ! मलाई ित,ा ती 
वरदान र कृपाह>Tित कृतW बRे शिX Tदान गर जुन ममािथ र मेरा माता िपतामािथ 
भएका छन् । हे मेरा पालनहार ! अब मबाट ितमीले ती काय7ह> गराउ जसबाट 
ितमी TसR I'छौ तथा मेरा स'तानलाई मेरािनि:त योJय बनाउ अथा7त्  यिद मैले मेरा 
माता-िपताको हक अिधकारमा कुनै कमी गरेको रहेमा ितनीह>ले भने Kयसो नग>न् । 
Kयसैगरी मैले यिद अनथ7 समय न_ गरेको रहेमा ितनीह>Tित भने Kय`तो समय न 
आओस् । हे मेरा परमेbवर ! अब म Tायिbचत गद7छु र ित,ा आWाकारीह>मcयेको 
भएको छु। अत: खुदा तआला (परमेbवर) ले उX आयतमा (dुितमा) चालीसe 
वष7मा सfन भXह>Tित मंगलमय समय आउँछ र जसमा सKयको आKमा (Tेरणा) 
रहेको छ Kयस आKमाले अवbय चालीस वष7को Iनासाथ आiनो गितिविध देखाउँछ 
भRे कुरो `प_ पारेका छन् । परमेbवरका अिधकतर महान पैग:बर र नबीह> पिन 
चालीस वष7को आयुमा नै आिवभा7व भएका Iन् । अत: हा,ा िTय नबी हज़रत 
मुह:मद (सkम) चालीस वष7को आयुमा नै मानवजाितको सुधारका िनि:त आिवभा7व 
भएका िथए।

जीवा0मा अ2ाह (परमे7वर) को सृि: हो

पनु: पिहलो कुरोतफm फकmदn म क े भ'छ ु भन े आKमा एउटा सpूम qयोित हो जुन 
Kयस शरीरको िभrबाट न ै उKपR I'छ जनु गभ7मा पािलएको I'छ भRे कुरो पूण7 सKय 
र शMु रहकेो छ। उKपR I'छ भRकुो ताKपय7 क े हो भन े पिहला गsु र अनुभूितिवहीन 
I'छ Kयसपbचात tयX Iनजा'छ र Tार:भमा यसको बीउ भन े वीय7मा नै िवuमान 
I'छ। िन`स'दहे Kयसल ेमािथका परमbेवरको इvछा र आदशे तथा उनको चाहनानसुार 
एउटा अtयX रह`यमय स:ब'ध वीय7िसत राwछ र Kयो वीय7को एउटा उqवल र 
qयोित7मय जहुारात (मिण) हो। Kयसलाई वीय7को Kय`तो अंश भR सिकR ज`तो 
शरीर शरीरको अंश I'छ। पर'त ु Kयो बािहरबाट आउछँ अथवा धरतीमा खसेर वीय7को 
धातिुसत िमिस'छ पिन भRसिकR अिपत ु Kयो वीय7मा यसTकार िनिहत I'छ जसरी 
ढुगंािभr आगो रहकेो I'छ। आKमा अलग ैआकाशबाट उr'छ अथवा वायुमyडलबाट 
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धरतीमा ख"दछ र पनु: कनु ै संयोगवश वीय2िसत िमिसएर गभ2 िभ7 8िव9 ;<छ भ=े 
खदुाको प"ुतकको ता?पय2 होइन अिपत ुयो धारणा कनु8ैकार शDु ठहरदनै। यिद हामीले 
य"तो धारणा राखमेा 8ाकिृतक िवधानल ेहामीलाई गलत ठहराउछँ। हामी 8ितिदन दLिषत 
र बासी खानाहOमा र िवकतृ घाउहOमा कीडाहO पनS गरेको देTछU। मलैा कपडाहOमा 
सकैडU जWुाहO परकेो पाइ<छ। मािनसका पटेिभ7 पिन जकुाहO पनSगछ2न ्। अब के ती 
(कीडाहO) बािहरबाट आउछँन भनी हामी भ= स^छU अथवा आकाशबाट ख"दगैरेको 
कसलै े दखेकेो छ ? अत: वा"तिवक कुरो क ेहो भन ेआ?मा शरीबाटै िन"क<छ र यही 
तकabारा ?यो (परमcेवरको) सिृ9 हो भ= ेकुरो 8मािणत ;<छ।

आ/माको दो0ो ज$म

यस समय मेराे वefयको ता?पय2 के रहेको छ भने जुन सव2शिeमान 
(परमेcवर) ले आ?मालाई आgनो परम शिebारा शरीरबाट नै उ?पिh गरेका छन 
आ?माको दोiो पैदाइसलाई पिन शरीbारा नै 8कट गनS उनको इjछा देिख<छ। 
आ?माका गितिविधहO हाWा शरीरका गितिविधहO8ित िनभ2िरत छन। शरीरलाई 
हामी जता डोè`ाउँछU आ?मा पिन अवcय ?यता नै पिछ पिछ आउँछ। ?यसकारण 
मनुkयको 8ाकृितक ("वाभािवक) अव"थातफa mयान िदनु खुदा-तआला (परमेcवर) 
को सॉंचो पु"तकको कत2fय रहेको छ। यसैकारणले गदा2 पिव7 कुरआनले मनुkयको 
"वाभािवक अव"थाको सुधार8ित अ?य<त mयान िदएको छ। अत: मािनसका हॉं"ने, 
rने, खाने, िपउने, सु?ने, बोsने, चुपलाtे, िववाह गनS, अिववािहत रहने, िहड् ने 
उिभने तथा शरीिरक शुDता "नानािदका शत2हO पूरा गनS र बीमरीको अव"था तथा 
"व"थ रहेको अव"थामा खास-खास िनयमहOको पालना गनS यी सबै कुराहOबारे 
आदेशहO लेखेका छन र मािनसका शारीिरक अव"थाहOलाई आmयाि?मक अव"था 
हO8ित अ?यिधक 8भावकारी बताएको छ। यिद यी अव"थाहOबारे पूण2 fयाTया गन2 
लािगयो भने उe लेख सुनाउनका िनिvत पया2w समय हातलाxला भ=े मलाई लाxदैन।

मनु3यको 5िमक िवकास

जब म खदुाको पिव7 वाणी8ित िच<तन गछु2 र कसरी उनल े आgना िशyाहOमा 
मािनसलाई उसका "वाभािवक अव"थाहOको सधुार गनS तरीकाहO 8दान गरी 
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पनु: िब�तार िब�तार ै मािथ उठाएका छन र उ, �तरको आ/याि1मक अव�थास5म 
पèु`ाउन चाहकेा छन भ; े कुरा=ित /यान िद@छ ु तब मलाई 1यो गढू FानपूणH तरीका 
य�तो Fात J@छ अथाHत पिहला त खदुाल े मािनसलाई रहन-सहन र खान-ेिपउन े तथा 
बातचीत गनM इ1यािद सम�त आचार Oयवहारका तरीकाहP िसकाएर 1यसलाई पाशिवक 
चालचलनबाट मिुS =दान गरी, पशुहPको समानताबाट पणूHPपले अलUग गरी एउटा 
साधारण दजाHको चािरिXक अव�था जसलाई आचरण र िशYाचार भ; सिक@छ, 
िसकाउन चाहकेा छन। यसप[चात मािनसका �वाभािवक आदतहP जसलाई अक\ 
श]दमा क�ुवभावहP भ; सिक@छ, िनय@Xण र स@तलुनमा ^याउन चाहकेा छन िकनभने 
ितनल ेस@तलुन =ा_ गरी सदाचार अथाHत उ, चिरXहPको Pप धारण गPन् । पर@त ुयी 
दव ै तरीकाहP व�ततु: एउट ै Jन, िकनभन े (यी दbव)ै �वाभािवक अव�थाहPको सुधार 
स5ब@धी रहकेा छन कवेल उ, र िन5न दजाHको अ@तरल े ियनीहPलाई दbई =कारका 
बनाएको हो। अत: ती सवHशिSमान, सवHF (परम[ेवर) ल े चिरXहPको Oयव�था 
य�तो ढगंल े =�ततु गरकेा छन जसबाट मािनसल े साधारण (दजाHको) चिरXबाट उ, 
(दजाHका) चिरXस5म =गित र उ;ित गनH सकोस।

इ�लामको वा�तिवकता

यसैगरी उ;ितको तेfो चरण भने मािनसले आgना वा�तिवक सृिYकताH 
(परमे[वर) को =ेम र उनको इiछा=ित लीन Jनु र आgनो सम�त OयिS1वलाई 
परमे[वरका िनि5त समिपHत गनुH हो। यो 1यही दजाH हो जसको याद िदलाउनका िनि5त 
मुसलमानहPको धमHको नाम इ�लाम रािखएको हो। िकनभने पूणHPपले खुदाको Jनु 
र आgनो केही शेष नराkनु नै इ�लाम हो। ज�तै परम =तापी अlाहको भनाइ छ :-

 
ٌ

َخْوف  
َ

َوال ٖه۰۠  َرِبّ ِعْنَد  ْجُرٗە 
َ
ا  

ٓ
ٗه

َ
ل

َ
ف ِْسٌن 

ُ
َوُھَوحم  ِ;ِ َوْجَهٗه  َم 

َ
ْسل

َ
ا  ْ?َ َبٰيل۰ۤ 

َن1 ْ ُ
Eَز  ُھْم َحيْ

َ
ْم َوال ْهيِ

َ
َعل

ٗه۰ۚ 
َ
ل ْیَک  ِ

َ
رش  

َ
ال   ِمْنيَ

َ
ٰعل

ْ
ال َرِبّ   ِ;ِ َاِىتْ 

َ
َومم َْیاَی 

َ
َوحم ُسِىكْ 

ُ
َون ِىتْ 

َ
َصال  

َ
ِاّن  

ْ
ل

ُ
ق

2 ُمْسِلـِمْنيَ
ْ
 ال

ُ
ل

َ
ّو

َ
َ_ ا

َ
ِمْرُت َوا

ُ
ِلَک ا

ٰ
َوِبذ

1. �e Holy Quran, al-Baqarah 2:113
2. �e Holy Quran, al-An‘am 6:163-164
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 ْ�َ ْم 
ُ
ِبک  

َ
ق ّرَ

َ
َتف

َ
ف  

َ
ُبل الّسُ ِبُعوا 

َ
ّت

َ
ت  

َ
َوال ِبُعْوُە 

َّ
ات

َ
ف ُمْسَتِق8ًْ  اِ;ْ  ِرصَ ا 

َ
ٰھذ  

َ
ّن

َ
َوا

َسِبْیِلٖه1

ْم 
ُ
َبک ْFُ

ُ
ذ ْم 

ُ
ک

َ
ِفْرل

ْ
َویَغ هللاُ  ُم 

ُ
ِبْبک ُحيْ ِبُعْوِىن 

َّ
ات

َ
ف َهللا  ْوَن  ّبُ ِ

ُ
حت ْنُتْم 

ُ
ک ِاْن   

ْ
ل

ُ
ق

ِحْیٌم2
َ

ْوٌر ّر
ُ

ف
َ
َوهللاُ غ

अनुवाद :- अथा"त्  %यो (यि* मुि*,ा. हो जसले आ5नो (यि*%व 
(अि7त%व) लाई खुदाका िनि=त खुदाकै माग"मा बिल चढाएझE रािखिदHछ र न 
केवल भावनाLारा अिपतु पुNयकम"हOका साथ आ5नो िनPा र QRा ,दिश"त गछ"। 
जसले %यसो गनUछ %यसको बदला खुदाका िनकट िनिWचत भइसकेको छ तथा य7ता 
(यि*हO,ित न कुनै डर \नेछ न त ितनीहO शोक^7त \नेछन् । भन, मेरो नमाज 
(उपासना) तथा मेरो बिलदान र मेरो जीिवत रहनु र मेरो मनु" उनै खुदाका िनि=त 
रहेको छ जो सम7त व7तुहOका पालनहार रहेका छन। कुनै व7तु अथवा कुनै मनुaय 
उनको भागीदार \न सbदैन। तथा ,ाणी (सृिe) लाई कुनै ,कारको साझेदारी उनीिसत 
,ा. छैन। मलाई यसै गनU आदेश भएको छ र म इ7लामको भावाथ",ित कायम छु। 
अथा"त्  खुदाको माग"मा आ5नो अि7त%वको बिलदान िदने म पिहलो (यि* \ँ। यही 
मेरो माग" हो। अत: आओ, मेरो माग" अवल=बन गर र यसका िवपरीत कुनै माग"मा 
निहड अHयथा खुदाबाट टािढने छौ। ितनीहOलाई भिनदेउ, यिद खुदािसत ,ेम गछi 
भने आओ, मेरा पिछ लाग र मेरो माग"मा िहड ता खुदाले पिन ितमीहOिसत ,ेम 
गOन र ितमीहOका पापहO,ित ितमीहOलाई jमा ,दान गOन तथा उनी jमाशील 
र अ%यHत दयालु छन् ।

.ाकृितक (�वाभािवक) अव�थाह' र चिर9ह'का 

बीचको अ$तर

अब म मनुaयका तीनवटै चरणहOबारे अलग अलग वण"न गनUछु। परHतु 
,ाकृितक अव7थाहO जसकाे lोत र मूल नफ् से अ=मारा (तामिसकगुण) हो 

1. �e Holy Quran, al-An‘am 6: 154
2. �e Holy Quran, al-e-‘Imran 3:32
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खुदा तआला(परमे&वर) को पिव- वाणीका सङ् केतह5 अनुसार यो चािरि-क 
अव;थाह5भ>दा कुनै िभA व;तु होइन भAे कुरो ;मरण गराउनु आव&यक छ। 
कारण के हो भने खुदाको पिव- वाणीले सम;त Gाकृितक शिJह5 र शारीिरक 
इKछाह5 तथा आव&यकताह5लाई ;वाभािवक अव;थाह5को Mेणीमा राखेको 
छ। र ितनै ;वाभािवक अव;थाह5 नै Nन जसलाई सोच िवचारका साथ पिरपािट र 
स>तुिलत 5पमा उिचत समय र ि;थित तथा अवसर अनुसार Gयोग गिरएमा चिर-को 
रंगमा पिरवितSत N>छन। यसैगरी चािरि-क (नैितक) अव;थाह5 र आTयािUमक 
अव;थाह5मा केही अ>तर छैन अिपतु ितनै चािरि-क अव;थाह5 Nन जुन पूणS5पेण: 
अXाहGित समिपSत र मनको शुिY तथा एकाZता र पूणS Gेम तथा त>मय र पूणS 
स>तुि[ तथा पूणS 5पले अXाहको इKछानुकूल भएर आTयािUमकताको रंगमा पिरणत 
Nनजा>छन। ;वाभािवक अव;थाह5 जबस^म चािरि-क रंगमा पिरवितSत Nदैनन 
मािनसलाई (ितनले) कुनै Gकार Gशंसायो_य बनाउँदैनन् । िकनभने ती (गुणह5) अ>य 
पशुह5 अिपतु पदाथSह5मा पिन पाइ>छन। यसैGकार केवल चिर-ह5 Gाa गरेर पिन 
मािनसले आTयािUमक जीवन लाभ गनS सक् दैन अिपतु एउटा cयिJले खुदा तआला 
(परमे&वर) को सdाको अ;वीकारी रहेर पिन उe चिर-ह5को GदशSन गनS सfछ। 
शा>त र िवनीत gदयी Nनु अथवा सि>धिGय रही अवगुणह5 Uयागनु तथा दi[िसत 
मुकािबला नगनुS इUयािद सबै ;वाभािवक अव;थाह5 (गुणह5) Nन र य;ता कुराह5 
Nन जुन एउटा य;तो अयो_य cयिJमा पिन पाइ>छन जो वा;तिवक मुिJको jोतबाट 
विkत र पूणSतया अिविदत रहेको छ। यसैगरी कितपय िनरीह चौपायाह5 पिन 
GिशmणGाa र सधाइका Nनाले मेल िमलाप राnछन। लNरो मािथ लNरो बसाSउँदा 
पिन कुनै मुकािबला र िवरोध गदoनन तापिन ितनीह5लाई मािनस भA सिकA भने 
ती ;वभावह5 Nदैमा ितनीह5 उeकोटीका मािनस कसरी बA सक् लान त ? 
यसैगरी अUय>त अशुY आ;था राnने अिपतु केही cयिभचारह5 र दiqकमSह5मा िलa 
(cयिJ) पिन यी ;वभावह5को ;वामी Nन सfछ।

जीव ह0याको ख3डन

स^भव छ कुनै मनुqयले अUय>त दयालु बनी यिद उसको आrनै घाउमा कीरा 
पनS गएमा ितनलाई मानुS पिन उिचत नठा>ला तथा Gाणीह5Gित अUय>त सहानुभूित 
र सहयोगलाई Tयानमा राखी टाउकामा पनv जुwाह5 अथवा पेटमा र आँतमा तथा 
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िदमागमा पैदा "ने कीराह)लाई पिन कुनै .कारको हािन पèु`ाउने इ3छा नगला5। 
अथवा कसैले दया र क)णाको अिधकताले गदा5 मह खान पिन छािडदेला भBे 
कुरो म Cवीकार गन5 सEछु िकनभने Fयो (मह) धेरै .ाणीह)को हFया गरी र िनरीह 
मौरीह)लाई ितनीह)को घारबाट यताउता भगाएर माN .ाO "Pछ। यसै.कार कसैले 
कCतूरीको .योग गन5 पिन छािडदेला भBे कुरो म माB सEछु िकनभने Fयो एउटा 
िनरीह िहरणको रR हो र Fयो (कCतूरी) Fयसलाई मारेर तथा Fयसका बSाह)बाट 
िबछोड गराएर माN हात लाTछ। तथा कसैले मोती .योग गन5 र रेसमका वU लगाउन 
छािड देला भBे कुरो म अCवीकार गिद5न िकनभने यी वCतुह) िबचारा कीराह)लाई 
मारेर .ाO "Pछन् । यसैगरी कसैले रRोपचारका िनिXत जुकाह)को .योग पिन नगला5 
तथा Cवयं द[:ख र क] सहन गला5 र िनरीह जुकालाई मान5 तयार नहोला भBे कुरो 
सXम म माPदछु। अPतत: कसैले मानोस अथवा नमानोस परPतु कुनै ^यिRले दया 
र सहानुभूितको चरम सीमामा पुगरे पानी िपउन समेत छािड देला र ती पानीका 
कीराह)लाई बचाउनका िनिXत आफूलाई नै कालको मुखमा पाला5 भBे कुरालाई म 
माPदPछु। म यी सबै कुराह) Cवीकार गछु5 परPतु ती सबै Cवाभािवक अवCथाह)लाई 
चिरN भB सिकPछ अथवा केवल ितनीह)cारा नै ती आPतिरक मैल र दोषह) 
जसले गदा5 खुदािसत िमलन "न सक् दैन, धुन सिकPछन भBे कुरालाई म कदािचत 
Cवीकान5 सिक् दन। यस.कारको िनरीह र िहंसारिहत "नु जुन कुरोमा केही पशुह) र 
पhीह) मािनसभPदा अिघ रहेका छन, उS मानवता .ािOको आधार बBसEछ भBे 
कुरो म कदािप माBेछैन। अिपतु मेरा िनकट यो .ाकृितक िवधान िवपरीत लडाइँ हो 
तथा (अkाहको) .सBता.ािOको महान चिरN िवपरीत र Fयस वरदानको अCवीकार 
गनु5 हो जुन .कृितले हामीलाई .दान गरेको छ। वCतुत: Fयो आlयािFमकता .Fयेक 
चिरN (आचरण) लाई उिचत Cथान र अवसरमा .योग गरी पुन: खुदाको माग5मा 
आmाकािरताका साथ अnसर "ँदै उनकै भएमा .ाO "Pछ। जो ^यिR उनको बPदछ 
Fयो उनीिबना जीिवत रहनै सक् दैन र यही नै उसको िचp हो। आिरफ (qrmानी) 
एउटा माछो (Cव)प) हो जो खुदाको हातबाट हताहत भयो र उसको पानी खुदा 
(परमेsवर) को .ेम हो।

सुधारका तीनवटा तरीकाह'

अब म पिहलो कुरोतफt फकtPछु। मैले अिहले मािनसह)का अवCथाह)का 
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तीनवटा !ोतह$ छन भनी दशा)इसकेको छु। अथा)त्  तमोगुण, रजोगुण र सतोगुण। 
तथा सुधारका तरीकाह$ पिन तीनवटै रहेका छन् ।

पिहलो :- के भने अस?य र अिशA मािनसह$लाई खाने-िपउने र िववाह 
गनG इHयािद सामािजक काय)ह$मा मानवताका तरीका अनुसार चल् नका िनिKत 
साधारण आचरण िसकाइयोस् । ितनीह$ न नाङ् गै िहडून् , न कुPाह$झR मुदा) खाने 
ग$न तथा न अSय कुनैTकारको अिशAता Tकट ग$न् । यो Tाकृितक (Wवाभािवक) 
अवWथाह$को सुधार (काय))ह$मYये सबैभSदा िनKन Tकारको सुधार हो। यो 
यसTकारको सुधार हो - उदाहरणWव$प पोट)[लेयरका जंगली मािनसह$मYये कुनै 
एउटा मािनसलाई मानवताका TारिKभक कुराह$ िसकाउनु छ भने पिहला त Hयसलाई 
मानवताका सा-साना आचरणह$ र िशAाचारह$को िश^ा िदइSछ।

दो1ो :- सुधारको दो!ो तरीका के हो भने जब कुनै _यि`ले मानवताका 
साधारण अथवा बाa िशAाचारह$ िसक् दछ Hयसपिछ Hयसलाई मानवताका महान 
महान िशAाचार र चिरcह$को dान िदइयोस्  र मािनसको शि` र ^मता अSतग)त 
रहेका समWत योeयताह$लाई Wथान र अवसर अनुसार Tयोग गनG िश^ा िदइयोस् ।

ते1ो :- सुधारको ते!ो तरीका के हो भने जो _यि`ह$ उf चिरc सKपg 
भइसकेका छन HयWता िपपासु पुhषह$लाई ईjवरीय Tेम तथा िमलनको सब)तको 
Wवाद चखाइयोस् । यी तीवनटा सुधारह$ रहेका छन जुन पिवc कुरआनमा विण)त 
छन् ।

सुधारको अ7य$त आव<यकको समयमा हज़रत मुह>मद 

स??ा@ अलैिह व स?मको आगमन भयो

हाkा Wवामी, पैगKबर हज़रत मुहKमद (सmम)1 यWतो समयमा अिवभा)व भएका 
िथए जब संसार THयेक nिAकोणले िवकारयु` र नाश भइसकेको िथयो। जWतै अmाह 
तआलाको कथन छ :

َبْحِر2
ْ
َو ال ّ َربِ

ْ
 ِيف ال

ُ
َساد

َ
ف

ْ
َهَر ال

َ
ظ

1. (सmम) - श[द सmmाr अलैिह व सmमको संि^s $प हो। यसको अथ) हो उहॉंTित अmाहकाे 
कृपा र शािSत वष)ण होस।

2. �e Holy Quran, ar-Rum 30:42
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अथा�त्  जंगलह& पिन िबि+ए तथा समु0ह& पिन िबि+ए। यसको ता5पय� के हो 
भने जो ई:वरीय +>थ?ा@ मािन>छन ितनीह& पिन िबि+ए र जो अ>य मािनसह& छन 
जसलाई ई:वरीय वाणीको जल ?ा@ छैन ितनीह& पिन िबि+एका छन। अत: पिवE 
कुरआनको काम वHतुत: मुदा�ह&लाई जीिवत गनु� िथयो। तसथ� 5यसमा विण�त छ :-

1  َبْعَد َمْوِهتَا۰ۭ 
َ

ْرض
َ ْ
ِي اال ّنَ َهللا ُحيْ

َ
ا ا ُمْوٓ

َ
ِاْعل

अथा�त्  अब अKाह तआला (परमे:वर) ले धरतीलाई 5यसको मृ5युप:चात 
पुन: जीिवत गन� लािगरहेछन भQे कुरो Rात राख। 5यससमय अरब देशको अवHथा 
अ5य>त िबि+एर पाशिवक अवHथातुUय भएको िथयो। मानवताको कुनै VयवHथा र 
िनयम शेष बचेको िथएन र समHत पापह& र कुकम�ह& ितनीह&का XिYमा गौरवका 
कुराह& िथए। एउटा एउटा मािनसले सौ-सौ िववाह गè]यो। अवैध वHतुह& खानु 
ितनीह&का लािग एउटा िसकार िथयो। सौतेली आमाह&िसत िववाह गनु� वैध 
ठा>दथे। 5यसैकारण अKाह तआलाको आदेश भयो :-

ْم2
ُ
ٰهُتک ّمَ

ُ
ْم ا

ُ
ْیک

َ
َمْت َعل ُحِرّ

अथा�त आज ितमीह&का िनि_त ितमीह&की सौतेली आमाह& अवैध (िनिषa) 
भए। ितनीह& मुदा� पशुह& पिन खाने गथb, मानव मांस समेत खा>थे। संसारको 
कुनै यHतो दdeकम� िथएन जसमा ितनीह& िल@ नfन् । अिधकतर Vयिgह& परलोक 
?ित िव:वास राhदैनथे। ितनीह&मiये धेरैजसो त परमे:वरको सjाका पिन कायल 
िथएनन् । छोरीह&लाई आkनै हातले ह5या गनb गथb। टुlराह&लाई मारेर ितनीह&को 
धन-स_पिj खा>थे। देhनमा त मािनस िथए पर>तु बुिaभने लेसमाE िथएन अथवा 
सबै mYबुिa िथए। न ितनीह&मा लnा िथयो न सरम न त Hवािभमान नै। पानीसरह 
मिदरा िपउने गथb। Vयिभचारमा जो सबैभ>दा अिघ l>]यो 5यही समुदायको मुिखया 
कहलाउँ]यो। अ5यिधक अRानताका कारण छेउछाउका सबै जाितह&ले ितनीह&को 
नाम उ_मी (अनपढ) रािखिदएका िथए। यHतो समयमा र यHता जाितह&को 
सुधारका िनि_त हाsा Hवामी, पैग_बर मुह_मद (सKम) मtा नगरीमा ?कट 
भए। अत: ती तीन ?कारका सुधारह& जसबारे मैले अिहले चचा� गिरसकेको छु 
ितनीह&को वाHतवमा यही नै (उपयुg) समय िथयो। पिवE कुरआनले संसारका 

1. �e Holy Quran, al-Hadid 57:18
2. �e Holy Quran, an-Nisa’ 4:24
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सम�त धम� !"थह%भ"दा )े+ र स-पूण� 1ने दाबी गनु�को कारण पिन यही नै हो। 
िकनभने संसारका अ"य धम� !"थह%लाई ती तीन Bकारका सुधारह% गनC अवसर 
BाE भएन पर"तु पिवG कुरआनलाई BाE भयो। पिवG कुरआनको उKेLय नै पशुसNश 
मािनसह%लाई मनुOय बनाउने र मनुOयबाट चिरGवान मनुOय बनाउने तथा चिरGवान 
मनुOयबाट परमेLवर भR (ईLवरBाE) मनुOय बनाउनु िथयो। Uससैले पिवG कुरआन 
यी तीनवटा कुराह%मा आधािरत रहेको छ।

पिव0 कुरआनको वा�तिवक उ5े7य तीन 9कारका 

सुधारह' <न

तीन Bकारका सुधारह%बारे िव�तृत चचा� गनु�भ"दा पिहला पिवG कुरआनमा 
कुनै य�तो िशXा छैन जसलाई जबरज�ती माननै पछ� भZेकुरो �प[ पानु� म ज%री 
ठा"दछु। व�तुत: सम�त कुरआनको मूल उKेLय नै केवल तीन Bकारका सुधारह% 
1न। शेष रहेका सबै आदेश र उपदेशह% भने ती सुधारह%का िनि-त साधन�व%प 
रहेका छन। मान` जसरी किहलेकॉंही रोगीको �वा�bयलाई लाभ पèु`ाउनका िनि-त 
डाdटरले किहले िचरने र किहले मलम लगाउने आवLयकता पछ� Uयसैगरी पिवG 
कुरअानकाे िशXाले पिन मािनसको सहानुभूित र दयाले गदा� ती व�तुह%लाई 
आ-आfना �थानमा Bयोग गरेको छ। Uयसका सम�त आgयाUम hानका कुराह% 
र िवशेष आदेशह% तथा साधनह%को Bमुख उKेLय नै मािनसह%लाई ितनीह%का 
पाशिवक रंग ढंगयुR अव�थाबाट चािरि�क अव�थाह%स-म पèु`ाएर पुन: चािरिGक 
अव�थाह%बाट आgयािUमकताको अपार समुkस-म पèु`ाउनु रहेको छ।

9ाकृितक अव�थाह' यथोिचत 9योगबाट चिर0मा 

पिरवित,त <$छन

Bाकृितक अव�थाह% चािरिGक अव�थाह%भ"दा कुनै िभZ व�तु होइनन अिपतु 
ितनै अव�थाह% 1न जुन यथोिचत nयवहार र अवसर र ि�थित अनुसार Bयोग गरेमा, 
साथै बुिp र िववेकको सqाह परामश� िलएर खटाएमा चािरिGक अव�थाह%मा 
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पिरवित त "#छन भ'े कुरो मैले पिहला वण न गिरसकेको छु। तथा जबस9म ितनीह; 
बुि= र >ानको स?ाह र परामश का साथ Aयोग "दैनन चाहे ितनीह; चिरEिसत 
कित नै समानता राखून वHतुत: चिरE "न सक् दैनन् । अिपतु Hवभाव (आदत) को 
एउटा अिनयाि#Eत गित हो, जHतै यिद एउटा कुकुर अथवा एउटा बाTोले आUनो 
मािलकका सामु'े आVमीयता र नWता Aकट गदXमा Vयस कुकुरलाई चिरEवान 
भिनदैन र न त Vयस बाTोलाई िशZाचारी भ' सिक#छ। तदनुसार हामीले एउटा 
िचतुवा अथवा बाघलाई ितनीह;को िहं] Hवभावका कारण द^_चिरE भ' सक् दैन` 
िकनभने जHतै पिहला चचा  गिरए अनुसार चािरिEक अवHथा िHथित र सोच िवचार 
तथा यथोिचत समयको पिहचान पिछ माE आर9भ "#छ। एउटा यHतो aयिb जसले 
बुि= र िच#तन-मननको Aयोग गदXन Vयो यHता दdध िपउने बालकह;झg रहेको छ 
जसका मनमा र मिHत_कमा अिहलेस9म बुि=को छाया समेत परेको छैन। अथवा 
ती पागलह;झg रहेको छ जसले आUनो बुि= र िववेक गुमाएका छन् । HपZ छ, 
जो aयिb दdध िपउने बालक र पागल (सhश) रहेको छ Vयसले किहलेकाहi यHता 
गितिविधह; देखाउँछ जून चिरEह;झg Aतीत "#छन। पर#तु कुनै बुि=मान aयिbले 
ितनीह;को नाम चिरE राkन सक् दैन िकनभने ती गितिविधह; र िlयाह; िHथित 
र मौकाको परखानु;प Aकट "दैनन अिपतु Hवाभािवक ;पमा जोस र उnेग उVप' 
"ँदा घिटत "ने गछ न् । जHतै मािनसको स#तान ज#मन साथ अमाका Hतनह;तफp 
लqक#छ र एउटा कुखुराको च?ो ज#मन साथ दानो िटqन दौड#छ। जुकाको बsोले 
जुकाकै Hवभाव िलएर आउँछ र सप को बsोले सप कै Hवभाव Aकट गछ  तथा 
बाघको बsोले बाघकै Hवभाव देखाउँछ। िवशेष गरी मािनसको बsोलाई vयानपूव क 
हेदा  कसरी ज#मन साथ मानवीय Hवभावह; देखाउन आर9भ गछ  भ'े कुरो HपZ 
देिख#छ र जब Vयो एक डेढ वष को "नपुxछ ती Hवभावह; र बानीह; अVय#त AHट 
"नजा#छन। उदाहरणत: पिहला जसरी yने गèzयो अब Vयसको yवाई पिहलाभ#दा 
ठूलोHवरमा "नेगछ । यसैगरी हॉंHदा पिन िखलिखलाएर हॉंHनेगछ । आँखाह;मा पिन 
vयान िदएर हेन} ल~णह; देिखन लाxछन् । यस उमेरमा आUनो इ�छा र अिन�छा 
हावभाव र सङ् केतnारा Aकट गन} एउटा अक� Aाकृितक कुरो उVप' "#छ। Vयसले 
कसैलाई िहका उँछ र कसैलाई केही िदने इ�छा गछ । पर#तु यी सबै िlया-कलापह; 
वHतुत: Aाकृितक (Hवाभािवक) नै "#छन। अत: यHतो बालकतु�य नै एउटा अस�य 
र जंगली मािनस पिन "#छ जसलाई मानवीय िशZाचारको अित नग�य अंशमाE 
िमलेको "#छ Vयसैले उ पिन आUना AVयेक वचन र िlयाकलापमा तथा रहनसहनमा 
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�ाकृितक गितिविध नै �दिश(त गछ( र आ,ना -वाभािवक भावनाह0को अधीन-थ 
रह5छ। कुनै कुरो उसको आ5तिरक शि;को सोच-िवचार र िच5तन मनन?ारा �कट 
Aदैन अिपतु -वाभािवक 0पमा जेजित उसको मनिभF उGपH भएको छ Gयही बाह् य 
�ेरणानुसार िन-कने गछ(। सNभव छ उसका -वाभािवक भावनाह0 जुन उसका 
अ5तरबाट कुनै �ेरणाका कारण बािहर िन-क5छन ती सबै नराOा नAन सPछन अिपतु 
ितनीह0मQये केही सSचिरF अनु0प Aन सPछन् । पर5तु बुुिTसङ् गत िववेचना र गहन 
िच5तन मननको ितनमा कुनै दखल Aदैन यिद केही माFामा रहेतापिन -वाभािवक 
भावनाह0को अिधकाताका कारण Gयो भरोसायोXय Aदैन अिपतु जुनतफZ अिधकता 
रहेको छ Gयही तफZलाई िव\वासयोXय मािननेछ।

वा�तिवक चिर2

अतएव य-तो ]यि;तफZ वा-तिवक चिरFह0 सङ् केत गन( सिकदैन जो पशुह0 
र बालकह0 तथा पागलह0झ_ �ाकृितक (-वाभािवक) भावनाह0को अधीन-थ 
रहेको छ र आफनो जीवन जंगली जनावर ह0सरह िबताउँछ। व-तुत: राOा र नाराOा 
चिरFह0को जमाना िनि\चत 0पमा तब आरNभ A5छ जब मािनसको ई\वर�दe 
बुिT पिरपf A5छ र Gयसले पुgय र पाप अथवा दhईवटा पुgय र दhईवटा पापह0को 
दजा(मा पाथ(Pय गन( सPछ। यसैगरी जब उeममाग( GयाXछ तब आ,नो मनमा पछुतो 
पाउँछ र दhiकम( गदा( -वयमलाई लjkत अनुभव गछ(। यो मनुiय जीवनको दोlो 
जमाना हो जसको नाम खुदाको पिवF वाणी कुरआन शरीफले नफ् से ल]वामा 
(राजिसक वृिe अथवा रजोगुण) राखेको छ। पर5तु के -मरण रहोस भने एउटा 
पशुतुoय ]यि;लाई रजोगुणको अव-थासNम पèु`ाउनका िनिNत केवल साधारण 
मौिखक उपदेशह0 पया(q Aनेछैनन अिपतु Gयसलाई आ,ना खुदाको िसनाrत 
यहॉंसNम �ाq होस जसबाट उसले आ,नो ज5मलाई िनरथ(क र बेकार हो भHे 
नठानोस ता परमे\वरलाई िसनाrत गरी वा-तिवक सuhणह0 Gयसमा उGपH Aन् । यसै 
कारणले खुदा तआलाले सॉंvा खुदाको िसनाrत र wान�ाq गन(तफZ साथका साथ 
Qयान िदलाएका छन् । तथा �Gयेक कम( र चिरFको एउटा �ितफल A5छ जुन यस 
जीवनमा आQयािGमक शाि5त अथवा सजायको कारण ब5छ र परकालमा Gयसले 
-पx0पमा आ,नो �भाव देखाउने छ भनी िव\वास िदलाएका छन् । अत: रजोगुणकाे 
दजा(मा मनुiयलाई बुिT र आQयाGमwान तथा -वyछ -मरणशि; कितसNम �ाq A5छ 
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भने �यसले कुकम%ह'(ित आफूलाई िध1ान% ला2छ र पु7यकम% गन9 इ;छा र चाहना 
�यसमा जा2छ। यही नै �यो Bथान हो जहॉं पुगेर मािनसले सFGणह' (ाI गछ%।

ख/क तथा खु/क

यस Bथानमा ‘खKक’ शMद को BपOीकरण गनु% उिचत ठाRदछु। अत: ‘खKक’ 
को अथ% शारीिरक पैदाइस हो र ‘खुKक’ को अथ% आRतिरक (आWयाि�मक) 
पैदाइस हो। वBतुत: आWयाि�मक पैदाइस सFGणह'Zारा पूण% \नपु2छ न त केवल 
(ाकृितक उZेग र भावनाह'Zारा। �यसकारण सFGणह'का िनि_त यो शMद (योग 
गिरएको हो। (ाकृितक (Bवाभािवक) आवेग र भावनाह'(ित होइन। खुKक केवल 
सहनशीलता र नरमी तथा िवनयको नाम हो भaे सव%साधारणको धारणा गलत हो 
भaे कुरो पिन BपO पानु% आवbयक छ। वBतुत: बाह् य अङ्   गह'को तुलनमा जुन 
मानवीय शिfह'का कैिफयतह' अRतरमा रािखएका छन ती कैिफयतह'को नाम 
खुKक हो। उदाहरणBव'प मनुhय जब आँखाले jRछ �यसको (ितिkयाBव'प 
मनमा एउटा वेदना शिf रहेको छ। �यो (शिf) जब ईbवर(दm बुुिnZारा आoनो 
यथोिचत Bथानमा (योग \Rछ तब �यो एउटा सFGण (आचरण) कहलाउँछ। यसैगरी 
मनुhय आoना हातले शpुिसत लड् छ र �यसको (ितिkयाBव'प मनमा एउटा शिf 
उ�पa \Rछ जसलाई वीरता भिRछ। जब मनुhयले यथोिचत Bथान र अवसरानु'प 
�यसलाई (योगमा Kयाउँछ तब �यसको नाम पिन आचरण नै \Rछ। यसै(कार 
किहलेकाहr मनुhयले आoना हातZारा पीिडतह'लाई अ�याचारीह'बाट बचाउन 
चाहRछ अथावा दिरsह'लाई र भोकाह'लाई केिह िदन चाहRछ अथवा अRय कुनै 
(कार मानवजाितको सेवा गन% चाहRछ तब �यसको (ितिkयाBव'प मनमा एउटा 
शिf जा2छ जसलाई दया भिनRछ। तtGसार किहलेकहr मनुhयले आoना हातZारा 
अ�याचारीलाई द7ड िदRछ र �यसको (ितिkयाBव'प मनमा एउटा शिf िनिहत 
छ (जसलाई (ितशोध भिनRछ। यसैगरी किहलेकहr मािनस आkमणको जवाफमा 
आkमण गन% चॉंहदैन र अ�याचारीलाई �यसको अ�याचार(ित माफ गछ% तब �यस 
काय%को (ितिkयाBव'प मनमा एउटा शिf िनिहत छ जसलाई uमादान र धैय% 
भिनRछ।) किहलेकहr मािनसले मानवजाितलाई लाभ पèु`ाउनका िनि_त आoना 
हात र पाउ तथा मन र िदमागZारा काम िलRछ र ितनीह'को भलाईमा आoनो 
धन-स_पिm खच% गछ% र यस काय%को (ितिkयाBव'प मनमा एउटा शिf िनिहत 
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छ जसलाई दानपु%य भिन)छ। अत: जब मनु/यले यी सबै शि4ह6लाई यथोिचत 
ि;थित र अवसर अनु6प >योग गछ@ Aयससमय ितनीह6को नाम खुDक (आचरण) 
रािख)छ। अIाह तआलाले हाJा नबी हज़रत मुहLमद (सIम) लाई सLबोिधत 
गरी भनेका छन्  :- 1َعِظْیٍم ٍق 

ُ
ل

ُ
خ َعٰيل 

َ
ل َک 

َّ
 अथा@त्  ितमी एउटा उS चिरU  ِان

(आचरण)मा कायम रहेका छौ। अत: यसै WयाXयानुसार यसका अथ@ह6 रहेका 
छन् । अथा@त्  आचरणह6का सम;त िकिसमह6 ज;तै - दान, वीरता, )याय, दया, 
उपकार, सAयता, धैय@ इAयािद ितमीमा समािहत छन् । अत: मनु/यको मनमा जित 
पिन शि4ह6 (गुणह6) पाइ)छा ज;तै - िश[ाचार, ल\ा, इमानदारी, उदारता, 
आAमसङ् कDप, ^ढता, पिवUता, बुि`मaा, आAमिनbह, सहानुभूित, वीरता, 
दानशीलता, dमादान, धैय@, उपकार, सAयता, िवeवसनीयता इAयािद। जब यी सम;त 
;वाभािवक अव;था (गुण) ह6 बुि` र िवचारको परामश@का साथ आ-आफना 
मौका र महलमा >कट गिर)छन तब यी सबैको नाम सदाचार gनजा)छ र यी सबै 
सदाचारह6 व;तुत: मािनसका ;वाभािवक अव;थाह6 र ;वाभािवक भावना र 
आवेगह6 gन्  तथा तब माU यी आचरण र सदाचारको नामले जािन)छन जब 
ियनीह6लाई ि;थित र अवसरानु6प इhछापूव@क >योग गिर)छ। िकनभने मािनसका 
;वाभािवक गुणह6मiये एउटा गुण अथवा िवशेषता के पिन छ भने उसले lमश: 
उmित गदn जा)छ Aयसकारण उसले सAयधम@को अनुकरण र सAसंगत तथा उaम 
िशdाह6pारा य;ता ;वाभािवक र >ाकृितक भावना र आवेगह6लाई सदाचारह6को 
6पमा पिरवित@त गछ@ तथा यो कुरो अ)य कुनै >ाणीलाई भने >ाs छैन।

पिहलो सुधार अथा,त्  6ाकृितक अव�थाह'

अब म पिवU कुरआनका तीनवटा सुधारह6मiये पिहलो सुधारबारे जुन 
िनLन दजा@का >ाकृितक अव;थाह6का सLब)धमा रहेको छ चचा@ गछु@। यो सुधार 
चिरUह6को शाखाह6मiये Aयो शाखा हो जसलाई िश[ाचार भिन)छ। अथा@त्  Aयो 
िश[ाचार जसको पालना गना@ले पशुतुDय असtयह6लाई ितनीह6का >ाकृितक 
अव;थाह6 ज;तै-खाने िपउने र िववाह गनu इAयािद सामािजक काय@ह6मा िनयि)Uत 
र संतुलित तुDयाउँछ तथा Aयस जीवनबाट मुि4 िदलाउँछ जुन पाशिवक र चौपाया 
तथा िहंwक जनावरह6को झy रहेको छ। अत: यी सम;त िश[ाचारह6बारे पिवU 

1. �e Holy Quran, al-Qalam 68:5
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कुरआनमा अ#ाह तआला वण)न गछ)न्  :-

ْم 
ُ
َوٰخلُٰتک ْم 

ُ
ـُتک

َوَمعّٰ ْم 
ُ
َوَاَخٰوُتک ْم 

ُ
َوَبٰنُتک ْم 

ُ
ٰهُتک ُاّمَ ْم 

ُ
ْیک

َ
َعل َمْت  ُحِرّ

 َ ّ5ِ ْم 
ُ
َوَاَخٰوُتک ْم 

ُ
َاْرَضْعَنک  ٓ ِىتْ

ّٰ
ال ُم 

ُ
ٰهُتک َوُاّمَ ُْخِت  ْ

اال َوَبٰنُت  َِخ  ْ
اال َوَبٰنُت 

ُم 
ُ
ٕىِک

ۗ
َسا

ّ
نِ  ْ ّ5ِ ْم 

ُ
ُجحُْورِک ِيفْ  ِىتْ 

ّٰ
ال ُم 

ُ
ٕىُِبک

ۗ
Iََوَر ْم 

ُ
ٕىِک

ۗ
نَِسا ٰهُت  َوُاّمَ َضاَعِة  الّرَ

ْم۰ۡ 
ُ
ْیک

َ
َعل ُجَناَح   

َ
ال

َ
ف ّنَ  ِهبِ ُتْم 

ْ
َدَخل ا  ْTُْو

ُ
َتک  ْ َ ّ

مل ِاْن 
َ
۰ۡف ّنَ ِهبِ ُتْم 

ْ
َدَخل ِىتْ 

ّٰ
ال

 
َ ّ

ِاال ُْخَتْنيِ  ْ
اال َبْنيَ  َمُعْوا  ْ َ

جت َوَاْن  ْم۰ۙ 
ُ
ِبک

َ
َاْصال  ْ5ِ ِذْ\َ 

َّ
ال ُم 

ُ
ٕىِک

ۗ
َاْبَنا  

ُ
ٕۗىِل

َ
َوَحال

1 َف۰ۭ 
َ
ْد َسل

َ
َما ق

ْرًھاط2
َ
َئ ک

ٓ
َسا ا الِنّ

ُ
h ِiَ ْم َاْن

ُ
ک

َ
 ل

ُ ّ
َحيِل

َ
ال

ط3 َف 
َ
ْد َسل

َ
َماق

َّ
ِئ ِاال

ٓ
َسا َ الِنّ ْم 5ِّ

ُ
ک ٔوُ

ٓ
Iََح ٰا

َ
 َتْنِکُحْوا َمانَک

َ
َوال

ِذْ\َ 
َّ
ال  َ5ِ ُمْحَصٰنُت 

ْ
َوال ُمْؤِمٰنِت 

ْ
ال  َ5ِ ُمْحَصٰنُت 

ْ
َوال   ....... ٰبُت۰ۭ  ِیّ الّطَ ُم 

ُ
ک

َ
ل  

َ ّ
ُاِحل

 
َ

َوال ُمٰسِفِحْنيَ  َغْريَ  ُحمِْصِنْنيَ  ُاُجْوَرُهّنَ  ٰاَتْيُتُمْوُهّنَ  ِاَذٓا  ْم 
ُ
ْبِلک

َ
ق  ْ5ِ ِکٰتَب 

ْ
ال ُاْوُ{ا 

4  َاْخَداٍن۰ۭ 
ٓ

ِخِذْی
َ

ُمّت
5 ْم۰ۭ  

ُ
ا َاْنُفَسک ْوٓ

ُ
 َتْقُتل

َ
َوال

ْم6
ُ
َدک

َ
ا َاْوال ْوٓ

ُ
 َتْقُتل

َ
َوال

 7 َاْهِلَها۰ۭ   
ٓ ٰ�َ ُمْوا 

ّ
َسِل

ُ
َوت نُِسْوا 

ْ
ْسَتا

َ
ت  

ّٰ�َ ْم 
ُ
ُبُیْوِتک َغْريَ  ُبُیْوً�  ْوا 

ُ
َتْدُخل

َ
ال

 
َ

ِقْیل َوِاْن  ْم 
ُ
ک

َ
ل َذَن  ْٔ�ُ  

ّٰ�َ ْوَھا 
ُ
َتْدُخل  

َ
ال

َ
ف َاَحًدا   

ٓ
ِفْهيَا ُدْوا  ِ

َ
جت  ْ َ ّ

مل ِاْن 
َ
ف

1. �e Holy Quran, an-Nisa’ 4:24
2. �e Holy Quran, an-Nisa’ 4:20
3. �e Holy Quran, an-Nisa’ 4:23
4. �e Holy Quran, al-Ma’idah 5:6
5. �e Holy Quran, an-Nisa’ 4:30
6. �e Holy Quran, al-An‘am 6:152
7. �e Holy Quran, an-Nur 24:28
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اِهبَا2  َاْ'َ  ْ(ِ ُبُیْوَت 
ْ
ال َوْاُ/ا  ْم1 

ُ
ک

َ
ل ُھَوَاْزٰىك  اْرِجُعْوا 

َ
ف اْرِجُعْوا  ُم 

ُ
ک

َ
ل

َمْيِرسُ 
ْ
َوال َْمُر 

ْ
َااخل

َ
ِاّمن ْوَھا3 

ُ
َاْوُرّد  

ٓ
ا ِمْهنَ ْحَسَن 

َ
Iِ ْوا  َّیُ

َ
حف ٍة  ِبَتِحّیَ ْيُتْم  ُحِیّ َوِاَذا 

ْم 
ُ
ک

َّ
َعل

َ
ل اْجَتِنُبْوُە 

َ
ف ْيٰطِن 

َ
الّش ِل  َمعَ  ْ ّ(ِ ِرْجٌس  ُم  َواْالَْزَال  َواْالَْنَصاُب 

ِلَغْريِ   
َ ّ

ُاِھل  
ٓ
َوَما  ِaْ ِْزنِ

ْ
اخل ُْم  َ

َوحل ُم 
َ

َوالّد  
ُ

َمْیَتة
ْ
ال ُم 

ُ
ْیک

َ
َعل َمْت  ُحّرِ ُتْفِلُحْوَن۔4 

 
َ

ِاّال ُبُع  الّسَ َاَلكَ   
ٓ
َوَما  

ُ
ِطْیَحة َوالّنَ  

ُ
یَة ِدّ ُمَرتَ

ْ
َوال  

ُ
َمْوُقْوَذۃ

ْ
َوال  

ُ
ُمْنَخِنَقة

ْ
َوال ِبٖه  هللاِ 

 
َّ

ُاِحل  
ْ

ُقل ُهْم 
َ
ل  

َ ّ
ُاِحل َماَذا  ْونََک 

ُ
يَْسَئل ُصِب5  الّنُ  َ}َ َوَماُذِحبَ  ْیُتْم 

َّ
َذک َما 

یَْفَسِح  َسُحْوا 
ْ

اف
َ
ف َمٰجِلِس 

ْ
ال ِيف  ُحْوا  َتَفّسَ ْم 

ُ
ک

َ
ل  

َ
ِقْیل ِاَذا  ٰبُت6  ِیّ الّطَ ُم 

ُ
ک

َ
ل

ْوا8 
ُ
ف ْرسِ

ُ
ت َوَال  ا  ْ'ُ َواْرشَ ْوا 

ُ
ُلك ْوا7  ُ�ُ

ْ
ان

َ
ف ْوا  ُ�ُ

ْ
ان  

َ
ِقْیل َوِاَذا  ْم۰ۚ 

ُ
ک

َ
ل ُهللا 

ِيفْ  َواْقِصْد   10oاْھُجْر
َ
ْجَزف َوالّرُ  oْر َطِهّ

َ
ف َوِثَیاَبَک   9oَسِدْیًدا ْواَقْوًال 

ُ
َوُقْول

َوِاْن  ْقٰوی12  الّتَ اِد 
َ

الّز َخْريَ ِاّنَ 
َ
ف ُدْوا  ّوَ َ�َ َصْوِتَک11    ْ(ِ َواْغُضْض  َمْشِيَک 

َمْحُرْوِم14
ْ
ِئِل َوال

ٓ
ا ِلّسَ

ّ
 ل

ٌ
 َاْمَواِلِهْم َحّق

ٓ ُرْوا13 َوِيفْ ّهَ اّطَ
َ
ْنُتْم ُجُنًبا ف

ُ
ک

ِئ 
ٓ
َسا الِنّ  َ ّ(ِ ْم 

ُ
ک

َ
ل َماَطاَب  اْنِکُحْوا 

َ
ف َیٰ�ٰ 

ْ
ال ِيف  ُتْقِسُطْوا   

َ
َاّال ِخْفُتْم  َوِاْن 

1. �e Holy Quran, an-Nur 24:29
2. �e Holy Quran, al-Baqarah 2:190
3. �e Holy Quran, an-Nisa’ 4:87
4. �e Holy Quran, al-Ma’idah 5:91
5. �e Holy Quran, al-Ma’idah 5:4
6. �e Holy Quran, al-Ma’idah 5:5
7. �e Holy Quran, al-Mujadalah 58:12
8. �e Holy Quran, al-A‘raf 7:32
9. �e Holy Quran, al-Ahzab 33:71
10. �e Holy Quran, al-Muddaththir 74:5-6
11. �e Holy Quran, Luqman 31:20
12. �e Holy Quran, al-Baqarah 2:198
13. �e Holy Quran, al-Ma’idah 5:7
14. �e Holy Quran, adh-Dhariyat 51:20
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ْم 
ُ
ْميَانُک

َ
ا ْت 

َ
ک

َ
ْوَماَمل

َ
ا  

ً
َواِحَدۃ

َ
ف ْوا 

ُ
َتْعِدل  

َ ّ
ال

َ
ا ِخْفُتْم  ِاْن 

َ
ف َوُرٰبَع  لَٰث 

ُ
َوث َمْثٰىن 

ط2  
ً

ة
َ
ل ّنَ ِحنْ ِهتِ

ٰ
َئ َصُدق

ٓ
َسا ْوا1o َوٰاKُا الِنّ

ُ
 َتُعْول

َ ّ
ال

َ
 ا

ٰٓ
ْدىن

َ
ٰذِلَک ا

अनुवाद :- ितमीह&'ित ितमीह&की आमाह& अवैध (िनषेिधत) गिरएका 
छन् । यसै'कार ितमीह&की छोरीह& र ितमीह&की बिहनीह& र ितमीह&की फुपूह& 
तथा ितमीह&की सानीमाह& र ितमीह&की भितजीह& र ितमीह&की भान् जीह& 
र ितमीह&की ती आमाह& जसले ितमीह&लाई दGध Hवाए। यसैगरी ितमीह&की 
दGध सIबJधी बिहनीह& र ितमीह&की पKनीह&की आमाह& तथा ितमीह&की ती 
पKनीह&का पिहला पितका तफLकी छोरीह& जसिसत ितमीह&ले सहवास गिरसकेका 
छौ। तथा यिद ितमीह&ले ितनीह&िसत सहवास गरेका छैनो भने कुनै पाप लाOे 
छैन। यसै'कार ितमीह&का आPना छोराह&की पKनीह& अथाQत बुहारीह& र यसैगरी 
दRईवटी सहोदर दीदी बिहनीिसत एकैसाथमा (िववाह गनुQ) अवैध ठहè`ाइएको छ। यी 
सबै कायQह& जुन पिहले WनेगथX आज ितमीह&'ित अवैध (िनषेिधत) ठहè`ाइएका 
छन् । बलपूवQक मिहलाह&मािथ अिधकार जमाउनु पिन ितमीह&का िनिIत उिचत Wने 
छैन। ती मिहलाह&िसत िववाह गनुQ पिन उिचत Wनेछैन जो ितमीह&का िपताह&की 
िपताह& िथए। जो कुरो पिहला भइस[यो Kयो भइसक् यो। सती सा]वी मिहलाह& 
जो ितमीह&कै बीचकी अथवा ितमीह&भJदा पिहला ई^वरीय _Jथ 'ा` समाजकी 
छन्  ितमीह&का िनिIत वैध रहेका छन जसिसत ितमीह& िववाह गनQ स[छौ। परJतु 
मेहर (पितका तफLबाट पKनीलाई िदन तोिकएको दाइजो - अनुवादक) िनि^चत गरी 
िनकाह (िववाह कायQ) समापन भएको शतQमा। bयिभचार (अनुिचत यौन सIबJध) 
उिचत छैन तथा गु` अJतरङ् ग सIबJध पिन। अरब देशका असdय मािनसह&मा 
केही यeता पिन िथए जसमा एउटा यeतो परIपरा िथयो जस अनुसार सJतान नभएको 
bयिfकी पKनीले सJतान 'ाि`का िनिIत परपुgषिसत सहवास गथh। पिवi कुरआनले 
यस परIपरालाई अवैध घोिषत गè`ो। मुसाफहत (िनयोग) यसै कुसंeकारको नाम हो।

यस'ैकार आदशे भयो - ितमीह& आKमहKया नगर, आPना सJतानह&को 
हKया नगर। अ&का घरह&मा पशुह&झn आफआैफ अनमुित िबना न ै 'वशे गनX नगर। 
अनमुित िलन ु आव^यक छ। जब ितमीह& अ&का घरमा जाJछौ तब घरमा 'वशे 
गदाQ अeसलाम ुअलकैमु (ितमीह&'ित शािJत होस) भo े गर। यिद ती घरह&मा कोई 

1. �e Holy Quran, an-Nisa’ 4:4
2. �e Holy Quran, an-Nisa’ 4:5
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नरहमेा जबस$म घरका धनील े ितमीह,लाई अनमुित िददनै ती घरह,मा नजाऊ तथा 
घरका धनील े फक6र जाउ भनमेा ितमीह, फक6र जाऊ। पखा<ल नाघेर घरह,मा जाने 
नगर अिपत ुघरका ढोकाह,बाट घरमा Aवशे गनDगर। यिद कसलेै ितमीह,लाई सलाम 
गरमेा Fयो भGदा उHम र भलो Aकारल े Fयसलाई सलाम गर। मिदरापान र जवुाखले 
तथा मिूत<पजूा र सगनु िलन ु इFयािद यी सब ैदKिषत र सतैानी काय<ह, Mन ् ियनीह,बाट 
बच। मतृ पशहु, नखाऊ। सुगँुरको मास ु नखाऊ। मिूत<ह,मा चढाएका (वTतहु,) 
नखाऊ। लVील े िहका<एर मािरएको (पशु) नखाऊ। लडेर मरकेो (पश)ु नखाऊ। 
सXग लागेर मरकेो (पश)ु नखाऊ। िहZंक जनावरल े चीरफाड गरेको (पश)ु नखाऊ। 
मिूत<मा चढाएको (मास)ु नखाऊ, यी सब ै मुदा<सरह मािनGछन ्। तथा यिद ियनीह,ले 
क े खान े हो त भनी सोधे भने-ससंारका समTत पिव_ वTतुह, खाऊ भनी जवाफ 
दउे। कवेल मदुा< पशहु,को मासं र मदुा<तु̀ य अपिव_ वTतहु, नखाऊ। यिद सभा र 
भेलाह,मा ितमीह,लाई फरािकलो भएर बस र अ,लाई ठाउ ँ देऊ भbे आदशे भएमा 
शीd ठाउ ँ फराक गिरदऊे ता अGय eयिfह, बसनू ्। यसगैरी यिद ितमीह, उठ भbे 
आदशे भएमा नाइनँािTत नगरी उठ। मास ु र दाल इFयािद सब ै वTतहु, जनु पिव_ 
रहकेा छन अवgय खाऊ। परGत ु एउट ै वTतकुो खदेो नगर। तथा अपeयय र अFयिधक 
खानबाट बच। eयथ< कुराह, गनD नगर। मौका र महल अनकुलू कुरा गनDगर। आkना 
लगुा कपडाह, सफा राख। आkनो शरीर, घर, कनुा काlचा र AFयेक ठाउ ँ जहॉं 
ितमीह, बTन ेउठ ्न े गछn दKगoध र फोहोर मलैाबाट पिव_ र सफा राख। Tनान गनDगर र 
घरबारलाई सफा र Tवpछ राqने बानी गर। न अित ठूलो Tवरमा बो`न ेगर न त अित 
न ै िन$न Tवरमा। मrयम गित राqने गर। कनैु िवशषे आवgयकिबना िहडदा पिन न 
अिधक तीs गितल े िहड ्नगेर न त अFयGत िबTतारो। मrयम गितलाई अपनाऊ। जब 
या_ा गछn तब या_ाका सब ै सरसामानह,को eयवTथा गर र पया<t मा_ामा पाथेय 
(सामलतमुल) र बाटोखच< राख ता माu ु नपरोस ्। सहवास र वीय<पतनपिछ Tनान 
गनDगर। जब भोजन गछv तब िभखारीलाई पिन दऊे र ककुुरलाई पिन फाल् न े गर र 
मौका बमोिजम अGय पwीह,लाई पिन। टMुरा केटीह, जसलाई ितमीह, पालन पोषण 
गरी बढाउछँौ ितनीह,िसत िववाह गनु< कनु ै अनुिचत कुरो होइन। परGत ु ितनीह,लाई 
अनाथ ठानी ितनीह,मािथ अGयाय Mनसक ्न े आशंका रहेमा माता-िपता र आFम-
स$बGधी रहकेी मिहलाह,िसत िववाह गर जसलाई ितमीह,को स$मान र स{eयवहार 
Aाt होस र ितनीह,को कहेी डर ितमीह,लाई होस ्। एक, द|ई तीन, चारवटीस$म 
(िववाह) गन< स}छौ। परGत ु ितनीह,का बीचमा GयायeयवTथा गनD शत<मा र यिद Gयाय 
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न�न े भएमा एउटी म ै िच( बझुाऊ चाहे कित न ै आव2यक िकन नपरोस् । ितमीह;ले 
आ=नो अतीतको ?वभावको वशमा परेर कहA हB गलाDऊ िक भनी चारको हदबFदी 
तोिकएको हो अथाDत (पिहल े झI) सयकडLको सNंयासOम नपगुोस भनी। अथवा 
ितमीह; अवधै कायD र दQRकमDतफT झकुलाऊ िक भनी। तथा आफ् नी पVनीह;लाई 
महेर (दाइजो) दऊे।

अत: पिव[ कुरआनको यो पिहलो सुधारकायD हो जसमा मनुRयका ]ाकृितक 
(?वाभािवक) अव?थाह;लाई पाशिवक चालचलनबाट िनकालेर मानवताका 
रहनसहन र िश_ाचारतफT `यान िदलाइएको छ। यस िशbामा आिहलेसOम उc 
चिर[ह;को कुनै उdेख भएको छैन यी केवल मानवताका िश_ाचारह; �न् ।

हाgा नबी (महुOमद सdम) को जनु जाितका सधुारका िनिOत आगमन भएको 
िथयो Vयो जाित पाशिवक विृ(मा सब ै जाितह;भFदा पdोदजाDमा पगुकेो िथयो। कनुै 
iि_कोणल े ितनीह;मा मानवताको नीित-िनयम दिेखदनैlयो। Vयसकारण उm िशbाको 
आव2यकता परकेो हो भn े कुरा मलै े लिेखसककेो छ।ु अत: ितनीह;लाई मानवताको 
]ाथिमक र साधारण ?तरका िश_ाचारह; िसखाउन ुअVयFत आव2यक िथयो।

सुँगुर अवैध घोिषत

एउटा ?मरणयोoय ममDको कुरो यस ठाउँमा के रहेको छ भने िखन् ज़ीर (सुँगुर) 
जो अवैध घोिषत गिरएको छ ]ारOभ देिख नै खुदा (परमे2वर) ले Vयो अवैध 
(िनिषu) छ भnे कुरो Vयसका नाममा इङ् िगत गरेका छन् । िकनभने ‘िखन् ज़ीर’ शwद 
अरबी भाषाका ‘िखFज’र ‘अर’ शwदxयको सिFध हो। Vयसको अथD ‘म Vयसलाई 
अपिव[ र दyिषत देNछु’ हो। ‘िखFज’ को अथD अVयFत दyिषत र अपिव[ तथा ‘अर’ 
को अथD म देNछु हो। अत: यस पशुको जुन नाम ]ारOभमा नै परमे2वरका तफTबाट 
यसलाई ]ाz भएको छ Vयसैले यसको दोष र अपिव[ता ]मािणत गछD। एउटा 
अचOभको कुरो के हो भने िहFदी भाषामा यस पशुलाई सुअर भिFछ। यो शwद पिन 
‘सू’ र ‘अर’ को सिFध हो जसको अथD ‘म यसलाई अVयFत दyिषत देNछु’ हो। ‘सू’ 
शwद अरबी कसरी �न स|छ भनी आ2च�यत �नुपन} कुनै कुरो छैन िकनभने मैले 
आफ् नु पु?तक ‘िमननुरDहमान’ मा सम?त भाषाह;की जननी अरबी भाषा हो भनी 
]मािणत गरेको छु। अरबी भाषाका शwदह; ]Vयेक भाषामा न केवल एक दQईवटा 
अिपतु हजारLको संNयामा िमिसएका छन् । अत: ‘सू’ अरबी शwद हो Vयसकारण 
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िह�दीमा ‘सू’ को अथ( कु अथा(त नरा-ो हो। /यसैले यस पशुलाई िह�दीमा ‘बद्’ 
पिन भिन�छ। िन=स�देह /यस जमानामा जब सम=त संसारको भाषा अरबी िथयो यस 
(भारत) देशमा /यस पशुको यो नाम अरबी भाषामा CिसD िथयो जुन ‘िखन् ज़ीर’ 
नामको समानाथ( रहेको छ (अथा(त ‘सुअर’)। तथा यो (शGद) अबसHम =मरणको 
Jपमा शेष रहन गयो। सHभवत: सं=कृत भाषामा /योिसत िमOदो जुOदो यही 
शGद पिरवित(त भएर कुनै अकQ शGद बR पुSयो। पर�तु शुD शGद भने यही नै हो 
िकनभने यसमा /यसको भावाथ( िनिहत छ जसको Cमाण ‘िखन् ज़ीर’ शGद रहेको 
छ। उU शGदको अथ( ‘अ/य�त दVिषत’ को कुनै WयाXया गनु( आवZयक छैन। यो 
पशु अ/यिधक फोहोर भ]ी र िनल(^ तथा दVिषत _�छ भRे कुरो कसलाई थाहा 
छैन र ? यसैकारण Cाकृितक िवधानानुसार य=तो दVिषत र कु=वभाव पशुको मासुको 
Cभाव पिन मािनसको शरीर र आ/मामािथ नरा-ो पनु( =वाभािवक हो। फलत: यो 
(पशु) अवैध र िनिषD _नुको कारण =पa छ िकनभने खानिपनको Cभाव मािनसको 
आ/मामािथ अवZय पछ( भRे कुरो मैले Cमािणत गिरसकेको छु। य=तो दVिषतको 
Cभाव पिन दVिषत र नरा-ो नै पन( जा�छ भRे कुरामा कुनै स�देह _न सक् दैन। 
इ=लामभ�दा पिहला नै युनानी िचिक/सकहJले यस पशुको मासु Cयोग गनfहJमा 
ल^ाको ल]ण घट् दै जा�छ र िनल(^ता बढ् ढै जा�छ भRे िवचार Cकट गरेका िथए। 
तदानुसार मुदा( पशुको मासु खान पिन इ=लामी धम(िवधानमा िनिषD छ। कारण मुदा( 
व=तुले पिन /यसलाई खाने WयिUमािथ आjनो Cभाव छोड् छ र साधारण Jपमा पिन 
शरीरका लािग /यो हािनकारक नै रहेको छ। यसैगरी जुन पशुहJको रU िभlै रहन 
जा�छ, ज=तै गध(न िनमठेर अथवा लoीले िहका(एर मारेको (पशु)। यी सबै पशुहJ 
व=तुत मुदा( नै मािन�छन् । के मुदा( पशुको रU शरीरिभlै रहेको खpडमा आjनो 
(=वाभािवक) दशामा रहन सqछ र ? सक् दैन अिपतु /यो तरल पदाथ( भएकाले 
त/कालै दVिषत _नजा�छ र आjनो दrग(�धले समुsा मासुलाई नै िबगाछ(। यसैगरी 
आधुिनक अनुस�धान अनुसार रUका कीटाणुहJले मन(का साथै एउटा िवषाU दrग(�ध 
शरीरमा फैलाउँछन।

मनु/यका नैितक अव�थाह'

पिवl कुरआनको सुधारकाय(को दोwो खpड Cाकृितक अव=थाहJलाई यथोिचत 
शत(हJिसत जोडेर उs चिरlहJ र सदाचारहJसHम पèु`ाउनु हो। अत: यो खpड 
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अ�य�त िवि"तृत रहेको छ। यिद यस ख/डलाई िव"तारका साथ ले5नु हो भने 
अथा9त पिव; कुरआनमा विण9त सम"त सदाचारहAबारे यस "थानमा चचा9 गन9 
चाहेमा लेख अित लामो Dनजानेछ र यसको दशG भागका िनिHत पिन िनधा9िरत समय 
पया9J Dनेछैन �यसकारण केही उO चिर;हA नमूनाको Aपमा Q"तुत गिरनेछ।

सदाचरण अथवा सRचिर;हA दSईQकारका रहेका छन् । Qथम, ती चिर;हA 
र आचारहA जसVारा मनुWय दSWकम9 र दSराचार �याXेयोYय D�छ। िVतीय, ती 
आचरणहA जसVारा मनुWय पु/यQािJQित सफल D�छ। दSWकम9 �यागिसत ती 
चिर;हA सHबि�धत रहेका छन जसVारा मनुWय आ[नो िज\ो र आ[ना हात अथवा 
आ[ना आँखाहA अथवा आ[नो कुनै अक^ अङ् गVारा अका9को धन, सHमान 
र `यान इ�यािदलाई हािन नपुगोस भbे Qयास गछ9। अथवा अपमान गनc र हािन 
पèु`ाउने इdछा गदeन। यसैगरी पु/यQािJिसत सHबि�धत ती सम"त आचरणहA 
रहेका छन जसVारा मनुWयले आ[नो िज\ो अथवा आ[ना हात अथवा आफनो fान 
अथवा अ�य कुनै साधनVारा अAको धन र सHमान बढाउने अथवा लाभ पèु`ाउने 
Qयास गछ9 अथवा ितनको Qितhा र सHमान Qकट गनc इdछा गछ9 अथवा यिद कसैले 
उसमािथ अ�याचार गरेको रहेमा उj अ�याचारीलाई िदइने द/ड �यसलाई माफ गरी 
शारीिरक सजाय तथा जिरमानाबाट �यसलाई बचाउनमा सहयोग पèु`ाउँछ अथवा 
�यसलाई य"तो सजाय िद�छ जुन वा"तवमा �यसका िनिHत पूण9त: दया"वAप रहेको 
छ।

द./कम, र द.राचार 2याग स5ब$धी आचरणह'

परम सृिlकता9ले दSWकम9 �यागका िनिHत जुन आचारणहA र चिर;हA िनिmचत 
गरेका छन अरबी भाषामा, जसमा मानवीय िवचारहA, चिर;हA र आचरणहA Qकट 
गन9का िनिHत एक-एक िभb-िभb अqयय शrदहA पाइ�छन ती आचरणहAलाई 
चारवटा नामहAमा नामाङ् िकत गिरएको छ। अत: पिहलो आचरण जसको नाम 
‘एह् सान’ हो र जसको अथ9 �यो िवशेष पिव;ता हो जुन पुsष र मिहलाको Qजनन 
शिjिसत सHबि�धत रहेको छ। ‘मुह् िसन अथवा मुह् िसना’ �यस पुsष अथवा 
मिहलालाई भिननेछ जो qयिभचार र �यसका पूवा9भासहA र सङ् केतहAबाट बचेर 
�यस अपिव; दSWकम9बाट "वयमलाई रोक् छ जसको पिरणाम दSवैका िनिHत यस 
संसारमा लाvछना र wाप र परलोकमा भयानक द/ड साथै आफ�ताहAका िनिHत 
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पिन अपमानका साथ-साथ ठूलो हािन रहेको छ। उदाहरण1व3प जो 5यि7 कसैकी 
प:नीिसत अनुिचत ि?योको दोषी पाइएमा अथवा 5यिभचार नभएतापिन :यसका 
सहि?याह3मा पुDष र मिहला दFवै िलG पाइएमा िन1सHदेह :यस 1वािभमान पीिडत 
पितले :य1ती प:नीलाई जो 5यिभचारKित राजी भएकी थी अथवा 5यिभचार 
(अनुिचत यौन सNबHध) घिटत भइसकेको खVडमा ‘तलाक’ (पारपाचुके) िदनै पछW। 
साथै यिद :यस मिहलाका पेटबाट सHतान जिHमएमा ितनीह3Kित पिन ठूलो िवपिX 
र िववाद आइलाZेछ र घरको मािलकले :यस दF[चिर\का कारण ती सबै हािन 
नोकसािन उठउनु पन]छ।

उ7 आचरण जसको नाम ‘एह् सान अथवा ई_फत’ अथाWत पिव\ता (दोषरिहत) 
रहेको छ। यो तबमा\ आचरण कहलाउँछ जब :यो 5यि7 जसमा कुcिd र दF[कमW 
गन] शि7 रहेको छ अथाWत Kकृितले :यसलाई ती शि7ह3 Kदान गरेका छन जसhारा 
:यसले :याे अपराध गनWसiछ परHतु उसले 1वयमलाई :यस घृिणत ि?याबाट बचाउँछ 
तर बालक, नामदW, नपुंसक अथवा अ:यHत वृm भएकोले :यसमा :यो शि7 नै 
नरहेमा :यसलाई हामी ‘एहसान अथवा ई_फत’ अथाWत पिव\ता र िन��कता 
नामक आचरणको नाम िदन सक् दैनo यpिप Kाकृितक 3पमा :मसमा पिव\ता र 
िनदqषताको अव1था अवrय पाइHछ। परHतु Kाकृितक अव1थाह3लाई आचरणको 
नामले नामाङ् िकत गनW सिकदैन भनी बारNबार 1पd पािरएको छ। परHतु ितनलाई तब 
मा\ आचरणको 3पमा गणना गिरनेछ जब बुिm र िववेकको अधीनमा रही आ_नो 
यथोिचत ि1थित र अवसरमा ती Kयोग tHछन अथवा Kयोग tने योuयता उ:पv 
गछWन् । अत: मैले पिहला लेखे अनुसार बालकह3 र नामदWह3 तथा य1ता 5यि7ह3 
जसले कुनै उपायhारा 1वयNलाई नामदW तुxयाएका छन उ7 आचरणका चिरताथW tन 
सक् दैनन चाहे ितनीह3ले पिव\ र िनदqष रही आ_नो जीवनयापन ग3न् । अिपतु यी 
सम1त ि1थितह3मा ितनीह3को पिव\ता र िन[कलङ् कतालाई Kाकृितक अव1था नै 
भिननेछ न त अHय केही।

अत: खुदाको पिव\ पु1तकमा पुDष र मिहला दFवैलाई िनNनिलिखत िशyा 
िदइएको छ :-

ُهْم  
َ
ل ٰىك 

ْ
ز

َ
ا ِلَک 

ٰ
ذ ُرْوَجُهْم 

ُ
ف ْوا 

ُ
ظ

َ
ف َوَحيْ ْبَصاِرِھْم 

َ
ا  ْ5ِ ْوا 

ُ ّ
ض

ُ
یَغ ِمِنْنيَ 

ْ
ُمٔو

ْ
ل

ّ
ِل  

ْ
ل

ُ
ق

 َCْیُْبِد
َ

َوال ُرْوَجُهّنَ 
ُ
ف َن 

ْ
ظ

َ
ف َوَحيْ ْبَصاِرِھّنَ 

َ
ا  ْ5ِ َن 

ْ
ض

ُ
ض

ْ
یَغ ِمٰنِت 

ْ
ُمٔو

ْ
ل

ّ
ِل  

ْ
ل

ُ
َوق
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 َ�ْ یَْرضِ
َ

َوال  ..... ّنَ ُجُیْوِهبِ  ٰ+َ ِخبُُمِرِھّنَ   َ�ْ َیْرضِ
ْ
َول ا  ِمْهنَ َهَر 

َ
َماظ

َّ
ِاال ِزْیَنَهتُّنَ 

َه 
ُ
ّی

َ
ا ْیًعا  َمجِ هللاِ   

َ
ِايل ا  ْAُ ْBَُو ّنَ  ِزْیَنِهتِ  ْCِ ِفْنيَ  َماُخيْ َم 

َ
ِلُیْعل ْرُجِلِهّنَ 

َ
Jِ

َء 
ٓ
َوَسا  

ً
اِحَشة

َ
ف َن 

َ
اك ٗه 

َّ
ِان  

ٰ
ىن الِزّ َرAُا 

ْ
َتق  

َ
َوال  1oِلُحْوَن

ْ
ُتف ْم 

ُ
ک

َّ
َعل

َ
ل ِمُنْوَن  ُمٔوْ

ْ
ال

اْبَتَدُعْوَها   ۨ
َ

ة َوَرْهَباِنّیَ  ۭ ًحا3 
َ

ِناك َجيُِدْوَن   
َ

ال  َgِْذ
َّ
ال َيْسَتْعِفِف 

ْ
َول  2o  

ً
َسِبْیال

 ِرَعایَِهتَا۔4
َ

َاَرَعْوَھا َحّق
َ

ْم .....مف ْهيِ
َ
ا َعل َتْبٰهنَ

َ
َما ک

अनुवाद :- िव"वासी पु&षह)लाई भिनदेऊ, ितनीह)ले गैर नातेदार 
मिहलाह)लाई हेन7बाट आ<ना ने=ह)लाई बचाऊन। तथा AयCता मिहलाह)मािथ 
Aयसरी DिE नगाढून जसबाट कामवासना जाJे सKभावना बढ् छ। यिद AयCतो अवसर 
आएमा आ<ना ने=ह)लाई झुकाएर राखून र आ<ना गुRाङ् गह)को Cथानलाई 
बचाएर राखून् । यसैगरी कानह)लाई पिन गैर नातेदारह)बाट सुरिTत राखून अथा7त्  
अपिरिचत र गैर नातेदार मिहलाह)को गना, र बाजा तथा सुमधुर Cवर र संगीतह) 
नसुनून् । ितनीह)को सौXदय7को कथा कहानीह) नसुनून् । पिव= DिE र पिव= मनका 
साथ रहनका िनिKत यो तरीका उZम रहेको छ। यसै[कार िव"वासी मिहलाह)लाई 
भिनदेऊ, ितनीह)ले आ<ना ने=ह)लाई गैरनातेदार पु&षह)लाई हेन7बाट बचाऊन्  
तथा आ<ना कानह)लाई पिन गैर नातेदारबाट सुरिTत राखून् । अथा7त ितनीह)का 
कामवासनापूण7 बोलीवचन र Cवरसङ् गीत नसुनून र आ<ना गुR रा]ने Cथानह)लाई 
ढाकेर राखून। तथा आ<ना सौXदय7पूण7 अङ् गह)लाई कुनै गैर नातेदार र 
अपिरिचतका सामु`े [दिश7त नग)न्  र आ<नो ओढने (मजे=ो) लाई गद7नदेिख िलएर 
टाउकोमािथसKम गद7न र दeवैवटा कानह) तथा टाउको र कनपटी इAयािद सबै छोिपने 
गरी ओढून र आ<ना पाउह)लाई नाgनेह)झh धरतीमािथ नपट् िकउन् । यी उपायह) 
यCता iन जसलाई अपनाउनाले ठोकरबाट सुरिTत रहन सिकXछ।

ठोकरबाट बgनकालािग दोkो तरीका क े हो भन े खदुा तआलातफm मन र nयान 
लगाऊन ् र उनीिसत दeआ ([ाथ7ना) ग)न ् ता उनल े ठोकरबाट बचाउन्  तथा हXडर 

1. �e Holy Quran, an-Nur 24:31-32
2. �e Holy Quran, Bani Isra’il 17:33)
3. �e Holy Quran, an-Nur 24:34
4. �e Holy Quran, al-Hadid 57:28
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खानबाट मिु# िदउन ्। )यिभचार (द/0कम2)का िनकट नजाऊ अथा2त य9ता काय2ह;बाट 
टाढा रहन े गर जसबाट @यसको इCछा मनमा जाE े सFभावना रहHछ। ती माग2ह;लाई 
नअपनाऊ जसबाट @यो पाप उ@पM Nन ेआशङ् का जाRछ। जसले )यिभचार गछ2 @यसले 
द/0कम2 र पापलाई हSसFम पèु`ाउँछ। )यिभचारको माग2 अ@यHत नराUो माग2 रहकेो 
छ। @यसल े परममाग2बाट रोक ्छ र @यो ितमीह;को परम उSWेयका लािग ठलूो खतरा 
रहकेो छ। जसलाई िववाह गनZ सिुबधा \ा] छनै @यसल ेआ_नो पिव`ता र शaुतालाई 
अHय उपायह;बाट बचाओस ्। उदाहरण9व;प @यसल े dत राखोस्  अथवा भोजन कम 
खाओस ् अथवा आ_नो शि#लाई किठन पिरeम र काय2ह;मा \योग गरोस् । अHय 
धम2का कितपय मािनसह;ल े सदा अिववािहत रहन े अथवा नपुसंक बMे अथवा अHय 
कनु ै \कारका साथ hiचय2 अपनाउन े िविध िनकालेका छन ्। परHतु हामीले मनु0य\ित 
यो आदशे अिनवाय2 गेरकेा हनैj @यसकारण ितनीह;ल े यी क\ुथाह;को पणू2;पमा 
पालना गन2 सकनेन ्। मािनसह; नपुसंक बननू भM ेहाUो आदशे होइन भनी खदुाले वण2न 
गनु2मा क े सङ ्कते पाइHछ भन े यिद यो खुदाको आदशे रहकेो भएमा सब ै मािनसह; 
उ# आदशेको पालना गन2\ित सmम Nनिेथए र @यस ि9थितमा मानवजाितको नसल 
समा] भई किहnय ै ससंारको समाि] Nनिेथयो। पनु: यिद िलp भेदन (नसबHदी) गरी 
पिव`ता \ा] NHqयो भन ेसिृsकता2\ित जसल े@यो िलङ्   ग सिृs गर ेआmेप लाE े िथयो। 
यसगैरी पtुय\ाि]को सFपणू2 आधार न ैकनु कुरामािथ रहकेो छ भन े(मािनसलाई) एउटा 
शि# पिन \ा] होस र उसल े खुदा तआला (परमेWवर) िसत डराई @यस शि#vारा 
उ@पM Nन े अनिुचत जोस र भावनाह;को मुकािबला गनZ गरोस ् साथै @यसvारा उिचत 
लाभ \ा] गरी दोहोरो पtुय \ा] गरोस ्। अत: यस\कार अङ् गलाई नs गना2ले 
(मािनस) द/व ै \कारका पtुयह;बाट विwत NनजाHछ। पtुय त िवपरीत भावना र 
जोसको उपि9थितमा @यसको मुकािबलाबाट \ा] NHछ। परHत ु जसमा बालकझy @यो 
शि# न ै नरहमेा @यो )यि#लाई कसरी पtुय \ा] Nन सकछ। क े बालकलाई @यसको 
पिव`ता र परहज़ेको पtुय \ा] Nन स{छ र ?

पाकदामन (िन0कलङ् क) रहने पॉंचवटा उपचारह'

उपरो# आयतह;मा खदुा तआलाल े ‘एहसान’ नामक सदाचार अथा2त 
िन0कलङं ्क र िनम2ल रहनका िनिFत कवेल उ}कोिटको िशmामा` नभएर मनु0यलाई 
िन0कलङ ्क रहनका लािग पॉचंवटा उपचारह; पिन बताएका छन् । अथा2त ् (1) आ_ना 
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न�ेह�लाई अपिरिचत र गैरनातदेारमािथ निटकाउन ु (2) कानले गैर नातदेारकोह�को 
7वर र गानाह� नस:ु ु (3) गैर नातदेारह�का वण=न र कहानीह� नसु:ु (4) @य7ता 
सम7त आयोजनाह�बाट जसमा य7तो ककुम= Fन े आशङ ्का रहेको छ 7वयमलाई 
बचाउन ु(5) यिद िववाह नभएको रहमेा उपवास र Nतह� राOनु इ@यािद।

यो उRकोिटको िशSा जसमा सम7त उपायह�को वण=न रहकेो छ पिव� 
कुरआनल े बताएको हो र कवेल इ7लाममा यो (िशSा) पाइUछ भ:े मेरो दाबी रहेको 
छ। यस 7थानमा एउटा 7मरणीय कुरो रहकेो छ र @यो क े हो भन े मनVुयको @यो 
Wाकिृतक अव7था जनु वासनाह�को मूल हो @यसबाट कनु ै अमोल पिरवत=निबना 
मनVुय अलZग Fनसकदनै। िकनभन े उसका कामवासनाका भावनह�ले जब अवसर र 
मौका पाउछँन उ]िेजत नभई रहन सक ्दनैन ् अथवा ती अ@यUत सङ् कटमा पन=जाUछन ्। 
@यसकारण अ_ाह तआलाल े हामीलाई गैरनातदेार मिहलाह�लाई िबना रोकटोक हेर` 
र ितनीह�का सम7त सौUदय=ह�लाई िनहार` तथा ितनीह�का नाच् न े गाउन े सब ै रंगढगं 
इ@यािदको िनरीSण गर` परUत ु पिव� cिdका साथ भ: े िशSा िदएनन् । यसका िवपरीत 
गैरनातदेार मिहलाह�लाई र ितनीह�को सौUदय=का अङ् गह�लाई हामीले हनेeFदनै चाहे 
पिव� cिdल े होस ् अथवा अपिव� cिdल।े यसगैरी ितनीह�को िमठो र सिुरलो 7वर 
र ितनीह�को सौUदय=को िववरण र कहानी स:ुFुदनै चाह े राgो भावनाल े होस अथवा 
नराgो भावनाल ेभ: ेआदशे हामीलाई िदइएको छ। जसरी मदुा= व7तहु�िसत हामी घृणा 
गछj @यसरी न ै ितनीह�लाई हने= र ितनीह�बारे चचा= सु:Wित घृणा राOन ु हाgालािग 
उ]म FUछ र हामी ठोकर खानबाट बlन सmछ`। व7ततु: बेरोकटोक cिdिनSेप 
गना=ल े अवoय ठोकर खान े सpभावना रहUछ। अत: हाgा आँखाह� र हाgो मन तथा 
भावनाह� सब ैपिव� रqन भ: े खुदा तआलाको चाहना रहकेोल ेउनल ेयो उRकोिट र 
अ@य]ुम िशSा Wदान गर।े िन7सUदहे बकेदैी र अिनयU�ण ठोकरको कारण ब: जाUछ। 
यिद एउटा भोको ककुुरका सामु:े नरम नरम रोटी राखी ती रोिटह�तफt @यस कुकुरको 
uयान नजाओस भ: े हाgो धारणा रहमेा @यो हाgो भूल हो। अत: इिUxयह�को 
गyु कारवाई समते Fन नपाओस ् र य7तो कनु ै आयोजना नहोस ् जसमा कइुlछा र 
कभुावनाह� जाzगेछ=न भ: ेखदुा तआलाको चाहना रहेको छ।

.ि/ िनय$1ण

इ7लामी पदा=को यही दश=न र यही धम=िवधानको आदेश रहेको छ। खुदाको 
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पु�तकमा पदा#को ता%पय# केवल मिहलाह,लाई कैदीह,झ1 ब3धनमा रा7नुमा8 
होइन। यो त ती अ<ानीह,को धारणा हो जसलाई इ�लामी तरीकाह,को जानकारी 
नै छैन। वा�तिवक उDेFय त मिहला र पुGष दIवैलाई बेरोकटोक KिLिनMेप गन# र 
आPनो सौ3दय# Rदश#नबाट रोक् नु हो। व�तुत: यसैमा पुGष र मिहला दIवैको भलाई 
छ। अत: KिL तल राखी, अनुिचत �थानमा आँखा गाढ् नबाट �वयमलाईं रोक् नु र 
अ3य हेन_यो`य व�तुह,Rित KिLिनMेप गनु#लाई अरबी भाषामा ‘ग़bज़े बसर’ अथा#त्  
अधोKिL अथवा KिL िनय38ण गनु# भिन3छ। R%येक संयमी dयिe जसले आPनो 
मनलाई शुf र �वgछ रा7न चाह3छ %यसका िनिhत पशुह,झ1 जतासुकै बेरोकटोक 
KिL उठाएर हेनु# कदािप उिचत kदैन ब, %यसका िनिhत यस सामािजक जीवनमा KिL 
िनय38ण अथा#त्  K्िL तल रा7ने बानी गनु# अ%य3त आवFयक छ। अत: यो %यही 
शुभ आदत हो जसlारा %यसको %यो Rाकृितक (�वाभािवक) अव�था एउटा महान 
सदाचारमा पिरवित#त kन जा3छ र %यसबाट %यसको सामािजक आवFयकतामािथ पिन 
केही फरक पन_ छैन। यही नै %यो सदाचार हो जसलाई ‘एहसान’ अथा#त्  दोषरिहत र 
‘ईPफत’ अथा#त्  पिव8ता भिन3छ।

दIराचार र दIqकम#%याग सhब3धी सदाचारह,मrये िवFवसनीयता र इमानदारी पिन 
एउटा सदाचार रहेको छ अथा#त्  अका#को धनमािथ दILता र कुधारणाका साथ कtजा 
गरी %यसलाई कL िदनRित राजी नkनु। अत: िवFवसनीयता र इमानदारी मनुqयका 
Rाकृितक अव�थाह,मrये एउटा अव�था हो भuे कुरो �पL होस् । यसैकारण एउटा 
दvध िपउने बालक जो किललो उमेरको भएकाले �वाभािवक ,पमा सीधा र सरल 
k3छ तथा नाबािलग kनाले कुनै दIqचिर8ह,को बानी %यसमा बसेको kँदैन फल�व,प 
परायाह,का व�तुह,लाई अ%य3त घृिणत KिLले हेन_गछ# र पराई मिहलाको दvध 
पिन सहजै िपउन मा3दैन। यिद अचेतन अव�थावा कुन_ धाईआमा िनयुe नगिरएको 
रहेमा चेतनाव�थामा %यसलाई अका#को दvध खुवाउनु अित किठनाई पन#जा3छ। 
%यसले आPनो yयानलाई कLमा पाछ# र सhभवत: %यस कLका कारण yयान पिन 
फालला तर %यसले पराई मिहलाको दvध िपउन भने �वाभािवक ,पमा कदािप 
,चाउँदैन। यितसhम घृणा गनु#को कारण के हो ? यही नै, अथा#त %यसले आफ् नी 
आमालाई छािड पराई (मिहला) को व�तुलाई �वाभािवक ,पमा घृणा गछ#। अब 
हामी बालकको %यस बानीलाई जब गhभीर KिLले हेछ| र %यसRित rयान िद3छ} 
तथा िच3तन मनन गद~ %यसको %यो बानीको तहसhम पु`छ| तब हामीलाई �पL,पमा 
के थाहा ला`छ भने िबरानाह,को व�तुRित %यित अिधक घृणा गन_ %यो बानी जसले 
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गदा� (बालकले) #वयममािथ अ,याचार समेत गन�पु4छ, ,यहीनै ‘दयानत’ अथा�त 
िव:वसनीयता तथा ‘अमानत’ अथा�त ईमानदारीको मूल हो। अत: िव:वसनीयता 
नामक सदाचारमा कुनै AयिB तबसCम सॉंचो ठहरदैन जबसCम ,यसको मनमा 
बालकझै अका�को धनJित वा#तिवक घृणा र अNिच उ,पP Qदैन। परRतु बालकले 
,यस आदतलाई आTनो ि#थित र अवसर अनुकूल Jयोग गदVन फलत: आTनो 
बेकुफीले गदा� धेरै दYख र क[ झे\छ। ,यसैले उसको ,यो आदत अथवा बानी केवल 
एउटा Jाकृितक अव#था हो जसलाई उसले अनायास Jकट गछ�। ,यसकारण ,यो 
िaया ,यसको चिरcमा गणना Qनसक् दैन यeिप मानवीय Jकृितमा दयानत र अमानत 
नामक सदाचारको Jकृत मूल ,यही नै हो। ज#तै बालक ,यस अिवचािरत िaयाfारा 
िव:वसनीय र ईमानदार कहलाउन सक् दैन ,य#तै नै ,यो AयिB पिन ,यस चिरcको 
#वामी Qन सक् दैन जसले ,यस Jाकृितक अव#था अथवा गुणलाई यथावत ि#थित 
र अवसर अनुgप Jयोग गदVन। िव:वसनीय र ईमानदार बPु अ,यRत गCभीर कुरो 
हो जबसCम मािनसले ,यसका सम#त पiहg पूरा गदVन ईमानदार र िव:वसनीय 
बPसक् दैन। अjाह तआलाले नमूनाको gपमा ईमानदारीको तरीका िनCनिलिखत 
आयतहgमा वण�न गरेका छन र ,यो तरीका यसJकार रहेको छ :-
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ک
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1. �e Holy Quran, an-Nisa’ 4:6-7
2. �e Holy Quran, an-Nisa’ 4:10-11
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अनुवाद :- अथा"त्  ितमीह)म*ये यिद कोही य1तो धनवान 3यि4 जो बुि7मान 
नरहेमा र 9यो टु<रो अथवा नाबािलग रहेमा तथा 9यसले आAनो मुBयया"इका कारण 
आAनो धनको िवनाश गला" भGे अाशङ् का रहेमा (अिभभावक1व)प) 9यसको 
सम1त धन संरMकको )पमा आAनो कNज़ामा राख र 9यो सQपूण" धन जुन जीिवका 
र 3यपार 3यव1थाको आधार रहेको छ ती बेकुफह)का सुपुद" नगर। परWतु 9यस 
धनबाट खाने र पिहरने खच" ितनीह)को आवYयकतानुसार िदने गर तथा ितनीह)लाई 
उ\म उपदेशह)को पाठ िदंदैजाऊ अथा"त य1ता कुराह) जसबाट ितनीह)को बुि7 
र समझदारी बढोस् । यसbकार ितनीह)को एक रंगमा यथोिचत bिशMण होस र 
ितनीह) अdानी र अनुभवहीन नरeन। यिद ितनीह) 3यपारीका सWतान रहेमा 
ितनीह)लाई 3यपारका तरीकाह) िसकाऊ र यिद अWय कुनै 3यवसायका रहेमा 
9यही 3यवसाय अनुसार ितनीह)लाई पोBत बनाऊ। अत: संगसंगै ितनीह)लाई 
िशMा िदँदैजाऊ र आAनो िशMाको समय समयमा परीMा िलने गर ता ितमीह)ले 
िसकाएका कुराह) ितनीह)ले बुझे बुझेनन भGे कुराको dात होस् । अत: जब 
ितनीह) िववाहयोgय उमेरका <नेछन अथा"त्  जब bाय: अठार वष"को आयु <नेछ र 
यिद ितनीह)मा आAनो धनको सुरMा र 3यव1था गनi बुि7 आयो भGे ितमीह)लाई 
लागेमा ितनीह)को धन ितनकै सुपुद" गर। तथा अप3ययको )पमा ितनीह)को धन 
खच" नगर। यसैगरी ितनीह) ठूला भएर आAनो धन लैजालान भGे डरले चॉंडो-
चॉंडो गरी ितनीह)को धनलाई हािन नपèु`ाऊ। जो 3यि4 धनवान रहेको छ 9यसले 
ितनीह)को धनबाट सेवाको बदलामा कुनै मूmय निलयोस्  परWतु यिद कोही िनध"न 
रहेमा यथोिचत )पमा िलन सnछ।

अरब देशमा धनका संरMकह)का लािग यो िनयम bचिलत िथयो, अथा"त्  यिद 
टु<राह)का 3यव1थापकह)ले ितनीह)को धनबाट (केही) िलन चाहेमा यथासQभव 
9यो िनयमको पालना गथi र जे जित टु<राको धनलाई 3यपारबाट लाभ पुgqयो 
9यसबाट 1वयम पिन िलने गथi र मूलधनलाई भने िबगादrनथे। अत: यहॉं 9यही 
आदततफs संकेत गिरएको छ ता ितमीह)पिन 9यसै गनi गर। पुन: भिनएको छ, जब 
ितमीह)ले टु<राह)को धन फका"उन लाgछौ तब साMीह)का सामGे ितनीह)लाई 
ितनको धन देऊ। जो 3यि4 मरणाव1थामा पुgछ र 9यसका साना साना नाबािलक 
सWतानह) रहेमा 9यसले कुनै य1तो विसयत नगरोस जसबाट सWतानको अिधकार 
मािरन जाWछ। जो 3यि4ह) 9यसरी टु<राह)को धन खाWछन जसबाट टु<राह)bित 
अ9याचार <नजाWछ ितनीह)ले व1तुत: धन होइन अिपतु आगो खाWछन् । अत: 
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अ�तमा ितनीह$लाई जलाउने आगोमा हािलनेछ।
अब हेर खुदा तआलाले िव5वसीनयता तथा ईमानदारीका कित धेरै प=ह$ 

वण?न गिरिदएका छन् । अत: वाDतिवक िव5वसीनयता र इमानदारी Fयही 
हो जसमा यी सबै प=ह$ पाइ�छन् । यिद समDत बुिG र िववेक Hयोग गरी 
इमानदारीमा सबै प=ह$Hित Iयान नपुè`ाएको खJडमा FयDतो िव5वसनीयता र 
इमानदारीमा किपतय गुL धोकाह$ संलN रहनेछन् । पुन: एउटा अकP Dथानमा 
वण?न गरेका छन्  
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ُ ُ
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ْ
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अथा?त्  परDपर एक अका?को धन अवैध$पमा न खाने गर न त आQनो धन 
घूसको $पमा हािकमह$सम= अ$को धन दबाउनका लािग ितनीह$को सहयोग 
HाLगनT इUछाले पुè`ाउने गर। अमानतह$ ितनका हकदारह$लाई फका?उने गर। 
खुदाले गवनगनT धोकेबाजह$लाई मन nè`ाउँदैनन् ।

जब ितमीह$ नाYछौ तब पूरा-पूरा नाप र जब तौल गछ\ तब पूरा र सीधा 
तराजु राखी तौलने गर। तथा कुनै Hकारले मािनसह$लाई ितनीह$को धनमा र 
स^पि_मा हािन नपèु`ाऊ। तथा उपaो गनT िनयत िलएर संसारमा डुbने नगर। अथा?त्  
चोरी गनT अथवा डाका मानT र कसैको खbती काट् ने अथवा कुनै अ�य तरीकाले 
अका?को धनमािथ कdजा गनT िनयत िलएर। पुन: ितमीह$ राeो वDतुको सfामा 

1. �e Holy Quran, al-Baqarah 2:189
2. �e Holy Quran, an-Nisa’ 4:59
3. �e Holy Quran, al-Anfal 8:59
4. �e Holy Quran, Bani Isra’il 17:36
5. �e Holy Quran, ash-Shu‘ara’ 26:184
6. �e Holy Quran, an-Nisa’ 4:3
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नरा�ो र र�ी व#तुह' िदने नगर अथा.त्  जसरी अ'को धन हडप् नु अवैध र अनुिचत 
रहेको छ :यसैगरी सडे िबि=एका व#तुह' बे?नु अथवा उAम व#तुको बदलामा 
नरा�ो व#तु िदनु पिन अनुिचत रहेको छ भनी आदेश िदएका छन् ।

उपरोH सबै आयतह'मा खुदा तआलाले बेइमानी र धोकेबाजीका सम#त 
तरीकाह' वण.न गिरिदएका छन् । तथा य#तो सवा.ङ् गीण वाणी N#तुत गरेका छन 
जसमा बेइमानीको कुनै पP चचा.िवहीन रहेको छैन। केवल ितमी चोरी नगर माQ 
भनेनन जसबाट एउटा अबुझ TयिHले मेरा िनिUत केवल चोरी गनु. अवैध र अनुिचत 
रहेको छ परVतु अVय सबै अनुिचत काय.ह' गनु. वैध रहेको छ भWे धारणा गरोस्  
अिपतु उH सवा.ङ् गीण वाणीXारा सम#त अवैध र अनुिचत तरीकाह'लाई िनषेिधत 
घोिषत गनु. यही नै त\यपूण. वण.न रहेको छ। अत: यिद कुनै TयिHमा उH _ि`कोण 
र तपिसलका साथ िवaवसनीयता र इमानदारीको आचरण पाइँदैन भने र :यसले ती 
सम#त पPह'लाई cयानमा राdदैन भने िवaवसनीयता र इमानदारी केही कुराह'मा 
:यसले Nदिश.त गरेतापिन :यो िeया :यसको इमानदारी नामक सदाचारमा Nिव` 
मािननेछैन। अिपतु :यो एउटा #वाभािवक अव#था नै fनेछ जुन बुिg र hानको 
पारदिश.तारिहत रहेको छ।

दijकम. :यागसUबVधी तेkो सदाचारलाई अरबी भाषामा ‘flा र हौनुन् ’ 
भिनVछ। अथा.त्  अ'लाई अ:याचारपूव.क शरीिरक क` निदनु तथा िहंसारिहत 
बनी मैQीपूण. जीवनयापन गनु.। अत: मैQीभाव िन#सVदेह एउटा महान सदाचार 
रहेको छ र मानवताका िनिUत पिन अ:यVत आवaयकीय छ। यस सदाचारिसत 
िमpदो Nाकृितक शिH जुन बालकमा पाइVछ :यो #नेह र अनुराग हो जसको 
Vयायसंगत Nयोगबाट उH सदाचार बVदछ। मािनस केवल Nाकृितक (#वाभािवक) 
अव#थामा अथा.त्  जब :यो िववेकहीन अव#थामा रहेको fVछ सिVध र मैQीको 
िवषयलाई बुझ् न सक् दैन। न त :यसले युgको िवषयलाई नै बुझ् न सuछ भWे कुरो 
#प` छ। अत: :यससमय :यसमा जुन एउटा मैQी अनुकूल #वभाव पाइVछ :यही 
नै मैQीभावको एउटा मूल हो। परVतु िकनभने :यसलाई बुिg र िचVतनमनन तथा 
िवशेष इ?छाXारा अपनाइएको fदैन :यसकारण :यो सदाचार fनसक् दैन अिपतु :यो 
तब माQ सदाचारमा पिरणत fVछ जब मािनसले इ?छापूव.क #वयमलाई अिहंसक 
बनाई मैQीभावको सदाचारलाई आwनो यथोिचत मौका र महलमा Nयोग गछ. र 
अनुिचत मौका र महलमा Nयोग गन.बाट परहेज गछ.। यसबारे अxाह तआलाले यो 
िशPा िदएका छन्  :-
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ِم 
ْ
ل ِللّسَ َجَنُحْوا  َوِاْن   2 َخْريٌ ُح 

ْ
ل َوالّصُ ْم1 

ُ
َبْيِنک َذاَت  َوَاْصِلُحْوا 

َوِاَذا  َھْو48ً  َْرِض  ْ
اال  َ=َ َميُْشْوَن  ِذْ@َ 

َّ
ال ِن  ْمحٰ َوِعَباُدالّرَ َها3 

َ
ل اْجَنْح 

َ
ف

ِذْی َبْيَنَک َوَبْيَنٗه 
َّ
ِاَذا ال

َ
ِىتْ ِيهَ َاْحَسُن ف

َّ
ْع Sِل

َ
ْوا کَِراًما5o ِاْدف ْغِوَمّرُ

َّ
ْواSِلل َمّرُ

6o ْیٌم ٗه َوِيلٌّ َمحِ
َ
ّن

َ َ
 اك

ٌ
َعَداَوۃ

अथा�त ् पर#पर एक आपसमा सि*ध गन. गर। सि*धमा न ै क1याण रहेको छ। 
जब ितनीह;ल ेसि*ध गन. इ>छा गछ�न तब ितमीह; पिन हात बढाऊ। खुदाका सDन 
भFह; मGैीभावका साथ पृJवीमा िहड ्न े गछ�न ् तथा यिद कनु ै य#तो अनथ� कुरो 
कसबैाट सनुमेा जनु लडाइ ँगराउन ेअथवा िववाद खडागन. िवषयमा रहमेा भलाRी#व;प 
Sयसमा नपिर अिघ बढ ्छन ्। यसगैरी साना साना कुरामा झगड़ा गन� आरWभ गदXनन् । 
अथा�त ् कनु ै ठलूो आघात नपरसेWम हङ ्गामा गनु� उिचत ठा*दनैन् । अत: साना साना 
कुराह;लाई चचा�मा न1याउन ु र माफ गनु� न ै मGैी र सि*धको औसर पिaन े िसbा*त 
हो। उF आयतमा जनु लcव (अनथ�) शgद आएको छ, अरबी भाषामा लघ ु Sयस 
िaयालाई भिन*छ मानi कनु ै jयिFल ेदklयाइँपवू�क य#तो बकवाद गछ� अथवा कसैलाई 
दkख िदन े िनयत िलएर य#तो काय� गछ� जसबाट व#ततु: कनु ैmकारको हािन भन े पुnदनै। 
अत: मGैीभावको लoयण न ै य#ता अनथ� कुराह;लाई अनदखेा गनु� र भलाRीपना 
mकट गनु� हो। पर*त ु दklयाइ ँ कवेल लcव (अनथ�) कुरोमा सीिमत नरही Sयसबाट 
qयान, धन र सWमानmित आघात पrुजा*छ भन े मGैीभावको सदाचारिसत Sयसको 
कनु ै सWब*ध छनै, अिपत ु यिद य#तो दksकम�लाई oमा गिर*छ भन े Sयस सदाचारको 
नाम ‘अफ’ू रहकेो छ। यसबार े पिछ चचा� uनछे। पुन: उनले भेनका छन ् - जो jयिF 
दklयाइकँा साथ कनु ै mकारको बकवाद गछ� ितमीह; उwम;पमा Sयसलाई सि*धपूण� 
उwर दऊे तब Sयसगणुल े गदा� शGपुिन िमG बxपrुछे। अतएव ं मGैीभावका साथ माफ 
गन. औसर कवेल Sयस#तरको दkjय�वहार रहकेो छ जसबाट व#ततु: कनु ै हािन पnुदैन 

1. �e Holy Quran, al-Anfal 8:2
2. �e Holy Quran, an-Nisa’ 4:129
3. �e Holy Quran, al-Anfal 8:62
4. �e Holy Quran, al-Furqan 25:64
5. �e Holy Quran, al-Furqan 25:73
6. �e Holy Quran, Ha Mim as-Sajdah 41:35
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कवेल श�कुो अपश%द अथवा बकवादस+म सीिमत 01छ।
द45कम6 र द48याइँ <यागस+ब1धी सदाचारको चौथो Aकार ‘िरफ् क़’ (अथा6त्  

नIता) तथा ‘क़ौले हसन् ’ (अथा6त्  मधुर वचन) रहेको छ। यो सदाचार जुन 
Aाकृितक अवOथाबाट उ<पR 01छ <यसको नाम ‘तलाक़त् ’ अथा6त्  AफुTमुहार हो। 
बालकले जबस+म कुरा गन6जा1दैन तबस+म नI Vयवहार र मधुरवचनको सWा AफुT 
मुहार Aदिश6त गछ6। नI Vयवहारको Xोत जहॉंबाट <यो हॉंगो िनOक1छ ‘तलाक़त् ’ 
अथा6त AफुTमुहार नै हो भRे कुराको तक\ यही नै हो। AफुTता एउटा (Aाकृितक) 
शि^ हो तथा ‘िरफ् क’ अथा6त्  नI Vयवहार एउटा सदाचार हो जुन <यस शि^लाई 
यथोिचत मौका र महलमा Aयोग गना6ले उ<पR 0नजा1छ। यसबारे खुदा तआलाको 
िशbा िन+नानुसार रहेको छ :-

اِس ُحْسًنا1
َ

ْو اِللّن
ُ
ْول

ُ
َوق

ٍئ 
ٓ
َسا

ّ
نِ  ْ ّ2ِ ٌئ 

ٓ
نَِسا  

َ
َوال ْم  ْهنُ ّمِ ا  َخْريً ا  ْوُ:ْ

ُ
ک

َ
ّی ْن 

َ
ا َعٰىسٓ  ْوٍم 

َ
ق  ْ ّ2ِ ْوٌم 

َ
يَْسَخْرق  

َ
ال

َقاِب۔2  
ْ
ل

َ ْ
ْوا Hِال ُIََتَنا 

َ
ْم َوال

ُ
ْنُفَسک

َ
ِمُزْوٓا ا

ْ
 َتل

َ
ّنَ َوال ْهنُ ا ِمّ ّنَ َخْريً

ُ
ک

َ
ْن ّی

َ
َعٰىسٓ ا

یَْغَتْب   
َ

َوال ُسْوا  َّسَ َ
جت  

َ
ال ّوَ ٌم 

ْ
ِاث ِنّ 

َ
الّظ َبْعَض  ِاّنَ  ِنّ 

َ
الّظ  َ ّ2ِ ا  ِثْريً

َ
ک ِاْجَتِنُبوا 

َما  َتْقُف   
َ

َوال ِحْیٌم3  ّرَ اٌب  َّ َ̀ َهللا  ِاّنَ  َهللا  ُقوا 
َ
َواّت َبْعًضا.......  ْم 

ُ
ْعُضک ّبَ

َعْنُه  َن 
َ

اك ِئَک 
ٓ
وٰل

ُ
ا  

ُ ّ ُ
اَدلك ُفٔوَ

ْ
َوال َبَرصَ

ْ
َوال ْمَع  الّسَ ِاّنَ  ٌم 

ْ
ِعل ِبٖه  َک 

َ
ل ْيَس 

َ
ل

4o
ً

ْوال
ُ
َمْسئ

अथा6त्  मािनसहeलाई ती कुराहe भन जुन वOतुत: उfम रहेका छन् । एउटा 
जाितले अकg जाितAित ठWा नगरोस्  िकनभने जसAित ठWा गिरएको छ स+भवत: 
ितनीहe नै उfम 0नसiछन् । यसैगरी कुनै मिहलाहeले अ1य कुनै मिहलाहeिसत 
ठWा नगeन िकनभने जसAित ठWा गिरएको छ स+भवत: ितनीहe नै उfम 0न 
सiछन् । तथा दोष न लगाऊ। आlना मािनसहeका नराIा नामहe राmने नगर। 

1. �e Holy Quran, al-Baqarah 2:84
2. �e Holy Quran, al-Hujurat 49:12
3. �e Holy Quran, al-Hujurat 49:13
4. �e Holy Quran, Bani Isra’il 17:37
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कुभावनाका कुराह# नगर, न त दोषह#बारे खोतली खोतलीकन सो0ने गर। एक 
अका4को पर6पर िसकायत नगर। कसै:ित य6तो आ<ेप नलगाऊ जसको ितमीह#िसत 
कुनै :माण छैन। 6मरण राख, िकनभने :Cयेक अङ् गको पकड Gनेछ तथा कान र 
आँखा तथा मन इCयािद :Cयेकलाई सोिधनेछ।

पु0य2ाि3 स4ब$धी आचरणह'

कुकम4 Cयाग सMबNधी आचरणह#को समािPपिछ अब पुRय :ािPका 
आचरणह#को चचा4 गिरनेछ। पुRय:ािP सMबNधी आचरणह#को दोSो :कारको 
वण4नमा पिहलो आचरण ‘अफ् व’ अथा4त्  माफी रहेको छ। अथा4त्  कसैको पाप:ित 
र अपराध:ित Cयसलाई माफ गनु4। यस काय4मा पुRय:ािP के हो भने जसले पाप गछ4 
Cयसले एउटा हािन पèु`ाउँछ र Cयो एउटा दRडको पाZ बNछ र बNदी बनने अथवा 
जिरमाना भन[ अथवा पीिडतको हातबाट कुटाइखानेयो\य बNछ। अत: यिद <मा 
गनु4 उिचत रहेमा Cयसलाई <मा गनु4 Cयसको प<मा Cयो पुRय Gनेछ। यसबारे पिवZ 
कुरानको िश<ा िनMनानुसार रहेको छ :-

َها 
ُ
ْثل ِمّ  

ٌ
َئة َسِيّ َئٍة  َسِيّ ا  ٔوُ

ٓ
َجٰز اِس1 

َ
الّن  ِ5َ َعاِفْنيَ 

ْ
َوال َغْیَظ 

ْ
ال ْنيَ  َاكِ>ِ

ْ
َوال

 هللا2ِ
َ

ْجُرٗە َ?
َ
ا

َ
َح ف

َ
ْصل

َ
َْن َعَفا َوا

َ
مف

अथा4त्  भला`ी ितनीह# नै Gन जसले aोध दबाउने अवसरमा आbनो aोध 
दबाउँछन तथा <मा गन[ अवसरमा पाप:ित <मा गछ4न् । अपराधको दRड Cयस 
अपराध बराबर रहेको छ जित अपराध भएको छ। परNतु जुन cयिdले अपराध:ित 
<मा गछ4 र य6तो अवसरमा <मा गछ4 जसबाट कुनै सुधार होस कुनै अशािNत 
नफैिलयोस अथा4त्  Cयो <मा ि6थित र अवसरानुकूल होस :ितकूल नहोस, तब 
Cयसको :ितदान उसले :ाP गन[छ।

उd आयत (hुित) बाट के 6पj GNछ भने पिवZ कुरआनले िबनाकारण :Cयेक 
6थान र ि6थितमा उपkो र अपराध तथा दljयाइँको मुकािबला नगिरयोस तथा दljह# 
र अCयाचारीह#लाई दRड निदइयोस भmे िश<ा िददैन अिपतु Cयो मौका र महल 
<मा गन[ अनुकूल छ अथवा दRड िदने अनुकूल भmे कुरो:ित 0यान िदने िश<ा 

1. �e Holy Quran, al-e-‘Imran 3:135
2. �e Holy Quran, ash-Shura 42:41
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िद�छ। अत: अपराधीको प)मा र दाे,ोतफ. जनताको प)मा जुन कुरो व4तुत: उिचत 
ठहर् छ <यही उपाय अपनाइयोस्  भAे िश)ा िद�छ। कुनै समयमा एउटा अपराधीलाई 
<यसको अपराधHित )मा गनाJले <यसले HायिKचL गछJ र कुनै समयमा भने एउटा 
अपराधीलाई )मा गनाJले <यो अझ ढीठो Oनजा�छ। अत: अ�धाहPझQ पापHित 
केवल )मागनS बानी नबसाल अिपतु वा4तिवक पुUय र भलाई कुनकुरामा छ भAे 
कुरोHित Vयान देऊ भनी खुदा तआलाले आदेश िदएका छन् । अत: जुन कुरो मौका 
र महल अनुकूल रहेको छ <यही नै गर। मािनसहPHित Vयान िदनाले के 4प\ O�छ 
भने केही ]यि^हP अ<य�त _ेषभाव पालने गछJन कितसaम भने िपता पुखाJहPको 
_ेष (शcुता) लाई पिन 4मरण राfनेगछJन् । यसैगरी केही ]यि^हP भने माफी 
र )मा गनS बानीलाई हदसaम पुè`ाउँछन र किहलेकाहi यस बानीको अिधकताले 
गदाJ धृ\तासaम कुरो पुkजा�छ र य4ता लlापूणJ सिहnणुता, माफी र )मादानहP 
ितनीहP_ारा HदिशJत O�छन्  जुन 4वािभमानी, पौरख र पिवcतािवpq रहेका O�छन् । 
अिपतु ितनले सदाचारHित कलङ् कको दाग लगाउँछन् । य4ता )मादान र माफीको 
पिरणाम देखेर त सबैजना cािह cािह भAला�छन् । ियनै िबगाडहPका आधारमा पिवc 
कुरानमा H<येक सदाचार र आचरणका लािग मौका र महलको सतJ तोिकएको छ। 
र य4तो सदाचारलाई 4वीकारेको छैन जुन बेमौका र बेमहल HदिशJत Oनजा�छ। 
केवल माफीलाई माc सदाचरण भA िमtदैन अिपतु <यो एउटा Hाकृितक शि^ हो 
जुन बालकहPमा पिन पाइ�छ। बालकलाई जसको हातबाट चोटलाvछ यwिप <यो 
चोट fयालfयालमा नै िकन नलागोस केही समयपKचात <यसले <यो घटनालाई 
िबिसJ�छ र पुन:<यस ]यि^को काखमा HेमपूवJक ब4नपुvछ। तथा यिद य4तो ]यि^ले 
<यस बालकलाई मानS िनयत गरेको भएतापिन <यो बालक <यसको केवल िमठो 
वचनHित HसA Oनजा�छ। अत: य4तो माफी कुनैHकारको आचरणमा गिनदैन। <यो 
तबमाc आचरणमा Hिव\ O�छ जब हामी <यसलाई मौका र महलानुकूल Hयोग गछz 
अ�यथा <यो केवल एउटा Hाकृितक शि^माc Oनेछ। संसारमा अित कम संfयामा 
य4ता ]यि^हP रहेका छन जसले Hाकृितक शि^ र आचरणमा अ�तर गनJ जा�दछन् । 
मैले बारaबार वा4तिवक सदाचार र Hाकृितक अव4थाहPमा रहेको अ�तरबारे वणJन 
गिरसकेको छु अथाJत्  सदाचार सदा मौका र महलको पाब�दीका साथ HदिशJत O�छ 
भने Hाकृितक अव4था चािहं मौका र महल िबना नै Hकट Oनजा�छ। साधारणत: 
चौपायाहPमVये गाई पिन सरल 4वभावको O�छ र बा|ो पिन न}~दयी O�छ। पर�तु 
हामीले ितनीहPलाई यसै कारणले सदाचारी भA सक् दैन� िकनभने ितनीहरलाई 
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मौका र महलको #ान िदइएको छैन। परमे.वरको त1#ानपूण4 र उनको सॉंचो तथा 
सवा4ङ् गपूण4 पु?तक (कुरआन) ले DEयेक सदाचारका साथ मौका र महलको सत4 
जाेडेको छ।

पुIय DािKका सदाचारहLमMये दोNो सदाचार ‘अदल् ’ (Pयाय) रहेको छ। 
तेNो उपकार तथा चौथो चािहं ‘ईताए ज़ील्  क़ुबा4’ अथा4त आEमीय कुटुWबिसत गिरने 
?वाभािवक जोसपूण4 दया र सहानुभूितझै पुIय र दयापूण4 Zयवहार गनु4। ज?तै अ[ाह 
तआलाले वण4न गरेका छन :-

ِئ 
ٓ
َفْحَشا

ْ
ال  ِ&َ ي  َویَْهنٰ ُقْرٰىب 

ْ
ال ِذی  ِیٔ 

ٓ
َوِاْیَتا ْحَساِن   ِ

ْ
َواال َعْدِلِ 

ْ
ِ;ل ُمُر 

ْ
=َ هللاَ  ِاّنَ 

۔1 ِAَْب
ْ
ِرَوال

َ
ُمْنک

ْ
َوال

अथा4त्  अ[ाह तआलाको आदेश छ, पुIयको स`ा पुIय गर तथा यिद Pयाय 
भPदा मािथगएर उपकार गनa अवसर र ि?थित रहेमा उपकार गर। यसैDकार यिद 
उपकारभPदा पिन मािथगएर आEमीय कुटुWबहLिसत ज?तो ?वाभािवक जोसका 
साथ पुIय र भलाई गनa अवसर रहेमा ि?थित अनुLप ?वाभािवक सहानुभूितका 
साथ पुIय गर। खुदा तआलाले सीमो[ङ् घन गन4बाट मनाही गरेका छन् । अथवा 
उपकारका सWबPधमा बुिe र िववेक िवपरीत ितमीहLबाट कुनै िfया Dदिश4त नहोस्  
अथा4त ितमीहL न त मौका र महल िवपरीत उपकार गर न अवसरानुLप उपकाार 
गन4बाट पिछ हट् ने गर। यसैDकार न ितमीहL अवसरानुLप आEमीय कुटुWबिसत गिरने 
?वाभािवक दयापूण4 Zयवहारझg पुIय गनa सदाचारमा कमी गर न त (अनुिचत Lपमा) 
अEयिधक दयाको वृिi गर। उj पिवk आयतमा पुIयDािKका तीनवटा दजा4हL 
वण4न गिरएका छन्  :-

पिहलो दजा4 पुIयको स`ा पुIय गनु4 हो। यो िनWन दजा4 रहेको छ। एकजना 
साधारण दजा4को भलाlीले पिन आफूिसत पुIय गनa ZयिjहLको पुIय गनa यो 
सदाचार DाK गन4सoछ।

दोNो दजा4 यो भPदा किठन छ र Eयो के हो भने आरWभमा ?वयमले पुIय गनु4 र 
कसैको अिधकार र हक िबनानै उपकार?वLप Eयसलाई लाभ पèुयाउनु। यो सदाचार 
मMयम दजा4को हो। धेरैजसो ZयिjहLले गरीबहLमािथ उपकार गनaगछ4न परPतु यस 
उपकारमा एउटा गुKदोष के रहेको sPछ भने उपकार गनa Zयिjले जब मैले उपकार 

1. �e Holy Quran, an-Nahl 16:91
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गरेको छु भने कम से कम मेरो उपकारको बदलामा ध-यवाद र मङ् गल कामना त 
मैले पाउनैपछ4 भ5े ठा-दछ र यिद कोही उपकार गिरएको ;यि= उसको िवरोधी >न 
पुगेमा @यसको नाम कृतBन राCछ। किहलेकाहE त आGनो उपकार जताएर @यसमािथ 
उसले उठाउन नसक् ने बोझ लािदिद-छ। @यसकारण उपकार गनM ;यि=हNलाई 
सावधान गन4का िनिPत खुदा तआलाको आदेश यसSकार छ :-

ی1
ٰ

ذ
َ ْ
َمِنّ َواال

ْ
ْم ِ)ل

ُ
ِتک

ٰ
ْوا َصَدق

ُ
ُتْبِطل

َ
ال

अथा4त्  हे उपकार गनMहNहो। आGना दान पुWयहNलाई जसको आधार स@य र 
िनXामािथ >नु अिनवाय4 रहेको छ उपकार जताई तथा कY िदएर नY नगर। ‘सZक़ा’ 
(अथा4त्  दान) श^द ‘िसदक़’ (अथा4त स@य अथवा िनXा) बाट बनेको हो। अत: 
यिद `दयमा स@य र िनXा नरहेमा @यो ‘‘सZक़ा’ अथा4त्  दान दान >नसक् दैन अिपतु 
@यो एउटा देखावटी िaयामाb >नजा-छ। अत: उपकार गनM ;यि=मा एउटा दोष 
>-छ र @यो के हो भने किहलेकाहE aोधमा आएर आGनो उपकार eमरण गराउँछ। 
@यसैकारण खुदा तआलाले उपकार गनM ;यि=हNलाई सावधान गरेका छन् ।

पुWयSािgको तेhो दजा4 जुन खुदा तआलाले वण4न गरेका छन @यो हो 
उपकारको भावनारिहत र ध-यवाद Sािgको इjछा िबना नै केवल सहानुभूितको 
भावनाका साथ पुWय गिरयोस जeतै एकजना अ@य-त आ@मीय सPब-धी उदाहरणत: 
माताले केवल दया र सहानुभूितको भावना र जोसका साथ आGनो पुbिसत पुWय 
गिछ4न् । पुWयSािgको यो अि-तम दजा4 हो र यो भ-दा मािथ उ5ित गनु4 सPभव छैन। 
पर-तु खुदा तआलाले यी सबै पुWयSािgका दजा4हNलाई मौका र महलिसत संलn 
गिरिदएका छन र उ= पिवb आयतमा के eपY पािरिदएका छन भने यिद यी पुWयहN 
आ-आफना अवसर र िeथित अनुNप नरहेमा ियनीहN पाप ब5पुpछन् । -यायको 
eथानमा िनल4qता ब-छ। अथा4त्  हदभ-दा मािथ पुगेकाले @यसले अपिवb Nपधारण 
गछ4 जसलाई बुिr र िववेकले eवीकार गदsन। र आ@मीय कुटुPबSितको सहानुभूितको 
eथानमा ‘बग़् या’ अथा4त्  िवuोह ब5पुpछ। अथा4त्  @यो मौका र महल िवपरीतको 
सहानुभूितको जोसले एउटा नराvो Nपधारण गनMछ। वाeतवमा ‘बग़् या’ @यस वषा4लाई 
भिन-छ जुन अ@यिधक बस4-छ र @यसले खेतीबालीलाई नY पाछ4। आवwयक 
अिधकारको अदायगीमा कमी गनु4लाई ‘बग़् या’ भिन-छ भने अिधकारको अदायगीमा 
अनावwयक अिधकता गनु4लाई पिन ‘बग़् या’ भिन-छ। अतएव यी तीनवटामxये जुन 

1. �e Holy Quran, al-Baqarah 2:265
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मौका र महलमा "योग &दैन *यहीनै दोषपूण0 ब2जा4छ। यसैकारण यी तीनवटैका 
साथ मौका र महलको सत0 लगाइएको छ। केवल 4याय अथवा उपकार र आ*मीय 
कुटुDब"ित गिरने सहानुभूितIवJप सहानुभूितलाई माL सदाचार भ2 सिक2 भ2े 
कुरो यस Iथानमा Iमरण रहोस् । िकनभने मनुOयमा यी सबै "ाकृितक अवIथाहJ र 
"ाकृितक शिRहJ रहेका छन जुन बालकहJमा पिन बुिSिववेक पलाउनुभ4दा पिहला 
पाइ4छन पर4तु सदाचारका िनिDत बुुिS र िववेकको सत0 रहेको छ। यसैगरी "*येक 
"ाकृितक शिRले मौका र महलमा "योग &नु पिन सत0 रहेको छ।

पुन: उपकारका सDब4धमा अJ पिन आवVयक आदेशहJ पिवL कुरआनमा 
विण0त छन र ती सबैलाई िवशेषसूचक शWदहJमा "योग गरी मौका र महल"ित Xयान 
िदनुपनY कुरोतफ[ संकेत गरेका छन् । जIतै उनले वण0न गरेका छन्  :-

ُموا  َتَیّمَ َوَال  َسْبُتْم.....  
َ
َماک ٰبِت  َطِیّ  ْ2ِ َاْنِفُقْوا  ٰاَمُنْوٓا  ِذ8َْ 

َّ
ال َا  ّهيُ

َ ٓ<ٰ

ٗه 
َ
َمال یُْنِفُق  ِذْی 

َّ
ل

َ
اك َواْالَٰذی  َمِنّ 

ْ
Eِل ْم 

ُ
َصَدٰقِتک ْوا 

ُ
ُتْبِطل َال  ِمْنُه1  َِبْيَث 

ْ
اخل

اِس2 َئ الّنَ
ٓ
ِرَئا

3o ُمْحِسِنْنيَ
ْ
َوَاْحِسُنْوا ِاّنَ َهللا ُحيِّبُ ال

ِهبَا  ُب  ْرشَ
يَّ َعْیًنا   oْوًرا

ُ
ف

َ
اك ِمَزاُجَها  َن 

َ
اك ٍس 

ْ َ
اك  ْ2ِ َن  ْgُ اَريَْرشَ َhَْاْال ِاّنَ 

4oا ُرْوَهنَا َتْفِجْريً ِعَباُد هللاِ یَُفِجّ

ْم 
ُ
نُْطِعُمک َا 

َ
ِاّمن  oا َاِسْريً ّوَ  ًrْیَِت ّوَ ِمْسِکْیًنا  ُحّبٖه   ٰuَ َعاَم  الّطَ َویُْطِعُمْوَن 

5oْوًرا
ُ
َال ُشک ْم َجَزٓاًئ ّوَ

ُ
ْیُد ِمْنک ِxُ ِلَوْجِه هللاِ َال

ِبْیِل  الّسَ  َzَْوا َمٰسِکْنيَ 
ْ
َوال َیٰ}ٰ 

ْ
َوال ُقْرٰىب 

ْ
ال َذِوی  ٖه  ُحِبّ  ٰuَ  

َ
َمال

ْ
ال  

َ
َوٰاىت

َبْنيَ  َن 
َ

یَْقُرتُْواَواك  ْ َ
َومل ْوا 

ُ
ف يُْرسِ  ْ َ

مل َاْنَفُقْوا  ِاَذٓا  َقاِب6  الِرّ َوِيف  ِئِلْنيَ 
ٓ
ا َوالّسَ

1. �e Holy Quran, al-Baqarah 2:268
2. �e Holy Quran, al-Baqarah 2:265
3. �e Holy Quran, al-Baqarah 2:196
4. �e Holy Quran, ad-Dahr 76:6-7
5. �e Holy Quran, ad-Dahr 76:9-10
6. �e Holy Quran, al-Baqarah 2:178
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ُْم  َرّهبَ َشْوَن  َوَخيْ  
َ

َصل ْ ُ)ّ َاْن  ِبٖه  َاَمَرهللاُ 
ٓ
َما ْوَن 

ُ
یَِصل ِذ7َْ 

َّ
َوال َقَواًما1  ٰذِلَک 

 3oَمْحُرْوِم
ْ
َوال ِئِل 

ٓ
ا لّسَ

ّ
ِل  

ٌ
َحّق َاْمَواِلِهْم   ٓ َوِيفْ  2oَِساِب

ْ
احل ُسْوَئ  ْوَن 

ُ
َوَخيَاف

 
َ

َعال ّوَ ا  ِرسًّ ْم  َرَزْقٰهنُ ِممَّا  َوَاْنَفُقْوا  ٓاِئ4   َ ّ َوالّرضَ ٓاِئ  َّ الّرسَ ِيف  یُْنِفُقْوَن  ِذ7َْ 
َّ
َال

ْهيَا 
َ
َعل ٰعِمِلْنيَ 

ْ
َوال َمٰسِکْنيِ 

ْ
َوال ُفَقَرٓاِئ 

ْ
ِلل َدٰقُت  الّصَ َا  َ

ِاّمن (الرعد:۲۳)5   
ً

ِنَیة

 ِiَْوا هللاِ  َسِبْیِل  َوِيفْ  َغاِرِمْنيَ 
ْ
َوال َقاِب  الِرّ َوِيف  ْوُهبُْم 

ُ
ُقل َفِة 

َّ
ل ُمٔوَ 

ْ
َوال

 
ّٰmَ ِربَّ 

ْ
ال وا 

ُ
َتَنال ْن 

َ
ل  6oَحِکْیٌم۔ َعِلْیٌم  َوهللاُ  هللاِ   َ ّsِ  

ً
ِرْیَضة

َ
ف ِبْیِل  الّسَ

َوَال  ِبْیِل  الّسَ  َiَْوا ِمْسِکْنيَ 
ْ
َوال ٗه 

َ
َحّق ُقْرٰىب 

ْ
ال َذا  َوٰاِت  ْوَن7  ّبُ ِ

ُ
حت ِممَّا  ُتْنِفُقْوا 

َمٰسِکْنيِ 
ْ
َوال َیٰ}ٰ 

ْ
َوال ُقْرٰىب 

ْ
ال ِبِذی  ّوَ ِاْحَساً{  َواِلَد7ِْ 

ْ
َوِ~ل  8oا َتْبِذْ�ً ْر 

ّ
ُتَبِذ

َوَما  ِبْیِل  الّسَ  ِiَْوا َْنِب 
ْ

ِ~جل اِحِب  َوالّصَ ُُنِب 
ْ

اجل َاِر 
ْ

َواجل ُقْرٰىب 
ْ
ال َاِرِذی 

ْ
َواجل

ا

ۨ

ُــْوَر
َ

َن ُخمْــَتاًال خف
َ

ْم ِاّنَ َهللا َال ُحيِّبُ sَْ اك
ُ
ْت َاْميَانُک

َ
ک

َ
َمل

 ْsِ هللاُ  ٰاٰهتُُم   
ٓ
َما ُتُمْوَن 

ْ
َویَک ُبْخِل 

ْ
ِ~ل اَس  الّنَ ُمُرْوَن 

ْ
َوَ� ْوَن 

ُ
یَْبَخل ِذ7َْ 

َّ
ال

ْضِلٖه۔9
َ
ف

अनुवाद :- हे िव$वासीजनहो ! ितमीह, आ/नाे 0यो पिव3 र वैध कमाइको 
धनबाट अथा=त्  जसमा चोरी अथवा घूसखोरी अथवा धोकाधडी र ठगी तथा 
अ0याचारका साथ कमाएको Gिपयॉंको िमलावट नहोस, मािनसह,लाई उपकार, 
सहयोग, अथवा दानOव,प िदने गर। अपिव3 धनमाल मािनसह,लाई िदने चाहना 

1. (�e Holy Quran, al-Furqan 25:68
2. �e Holy Quran, ar-Ra‘d 13:22
3. �e Holy Quran, adh-Dhariyat 51:20
4. �e Holy Quran, al-e-‘Imran 3:135
5. �e Holy Quran, ar-Ra‘d 13:23
6. �e Holy Quran, at-Taubah 9:60
7. �e Holy Quran, al-e-‘Imran 3:93
8. �e Holy Quran, Bani Isra’il 17:27
9. �e Holy Quran, an-Nisa’ 4:37-38
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ितमीह�को मनमा नआओस् । अक+ कुरो के रहेको छ भने आ2ना दानह� र 
सहानुभूितह� तथा पु8यह�लाई उपकार जताउने तथा द>खिदने िAयाह�Bारा नC 
नगर। अथाEत्  जसमािथ उपकार गिरएको छ GयसHित हामीले ितमीलाई यो र Gयो 
िदएको िथयो भनी Hकट नगर। न त Gयसलाई द>ख देऊ िकनभने यसHकारा ितKो 
उपकार नC LनजाMछ। यसैगरी आ2नो धनलाई देखावटको �पमा खचE गनR चलन 
नगर। खुदाका सृिCह�Hित उपकार गनR गर िकनभने उपकार गनRह�िसत खुदाले Hेम 
गछEन् । जो TयिUह� वाVतिवक पु8य गनRगछEन ितनीह�लाई Gयो जाम िपलाइने छ 
जसको िमXण कपूरको Lनेछ अथाEत्  सांसािरक पीडाह� र पछुताह� तथा अपिव\ 
इ]छाह�लाई ितनीह�को मनबाट मेटाइने छ। ‘काफूर’ अथाEत्  कपूर ‘क फ र’ बाट 
िनिVकएको हो। तथा ‘कफर’ अरबी भाषामा दबाउनु अथवा ढाक् नुलाई भिनMछ। 
ताGपयE के हो भने ितनीह�का अनुिचत कामना र भावनाह�लाई दबाइने छ जसबाट 
ितनीह� आMतिरक �पमा पिव\ बd पुeेछन र fghानको ताप ितनीह�लाई 
िमiनेछ।

पुन: वणEन गछEन, ितनीह�ले Hलयका िदन Gयस मूलको पानी िपउँनेछन 
जसलाई आज ितनीह�ले आ2नो हातले खिनरहेका छन् । यस Vथानमा VवगEको 
दशEन (भेदhान) बारे एउटा गिहरो रहVय वणEन भएको छ जसले बुझ् न चाहMछ 
Gयसले बुझोस् । यसैगरी भनेका छन, वाVतिवक पु8य गनR TयिUह�को कVतो 
Vवभाव LMछ भने ितनीह�ले केवल परमेqवरको HेमHािrका िनिsत Gयो भोजन जुन 
Vवयम मनपराउँछन दिरtह�, टुLराह� र बMदीह�लाई खुवाउँछन। साथै हामीले 
ितमीह�मािथ कुनै उपकार गरेका छैनu यो कायE त केवल परमेqवर हामीHित Hसd 
होउन भनी र उनकै चाहनाका लािग यो सेवा हो। हामी ितमीह�िसत न त कुनै 
बदला माwछu न हामीलाई धMयवाद गर भनी ितमीह�लाई भMछu भनी भdे गछEन् । 
यो सङ् केत पु8यHािrको तेyो दजाEतफz रहेको छ जसमा केवल सहानुभूितको 
जोसले ितनीह�ले Gयो कायE गनRगछEन् । सॉंचा पु8यकम|ह�को के Vवभाव LMछ 
भने ितनीह�ले परमेqवरको Hसdता Hािrका िनिsत आ2ना िनकट सsबMधीह�को 
आ2नो धनBारा सहायता गनRगछEन। यसैHकार Gयस धनबाट टुLराह�को संर}ण 
र ितनीह�को पालनपोषण तथा िश}ा-दी}ा इGयािदमा खचE गनRगछEन तथा 
दिरtह�लाई अिनकालबाट बचाउँछन् । यसैगरी या\ीह� र िभखारीह�को सेवा 
गछEन्  तथा दासह�लाई मुU गराउनका िनिsत र ॠणीह�लाई ॠणमुU गनEका 
िनिsत पिन आ2नो धन िदनेगछEन् । ितनीह�ले आ2नो खचEमा न त अपTयय गछEन 
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न कृपणता देखाउँछन अिपतु म,यमाग/ अपनाउँने गछ/न् । स3ब5ध जोडने :थानमा 
स3ब5ध जोड् छन र खुदािसत डराउँछन् । ितनीह?को धनमा मा@ेह?को र नमा@े (पशु)
ह?को पिन अिधकार रहेको छ। नमा@ेह? भEाले कुकुरह?, िबरालाह?, पIीह?, 
गाईगो?ह?, गधाह?, बाKाह? र अ5य व:तुह? Mन् । ती NयिOह?ले दP:ख कR 
र थोरै आम् दनीको अव:थामा र भोकमरीका िदनह?मा पिन दानपुVय गन/बाट हात 
रोक् दैनन्  अिपतु तंगीको अव:थामा पिन आZनो जेथो अनुसार दानपुVय गन[गछ/न् । 
ितनीह? किहले भने गु\?पमा दान गन[ गछ/न र किहले चािहं देखाएर। व:तुत: 
आड3बरबाट ब_नका िनि3त गु\?पमा र अ?लाई पिन `ेरणा िमलोस भEे सोचेर 
देखाएर अथवा `काaय?पमा (दान खच/ गछ/न् )। दान दिIणाह? िदंदा सव/`थम 
जितपिन अभावb:त NयिOह? छन ितनीह?लाई िदनुपछ/ भEे कुरो :मरण राcनु 
अिनवाय/ छ। जसले दान दिIणाको धनको संरIण गछ/न र dयसकाे Nयव:थापन र 
आयोजन गन[गछ/न ितनीह?लाई dयस दान दिIणाको धनबाट केही धन िमfनसgछ। 
यसैगरी कसैलाई कुकम/बाट बचाउनका िनि3त पिन dयो धनबाट िदन सिक5छ। 
दासह?लाई मुO गराउनका िनि3त र अभावb:त र ॠणीह? तथा सङ् कटb:त 
NयिOह?को सहयोगाथ/ र अ5या5य माग/ह?मा पिन जुन केवल खुदाको (`सEता 
`ाि\) लािग रहेको खVडमा dयो धन खच/ Mनेछ। ितमीह?ले वा:तिवक पुVय 
तबस3म कदािप `ा\ गन/ सक् ने छैनौ जबस3म मानवजाितको दया र सहानुभूितमा 
dयो धन खच/ गदlनौ जुन ितमीह?को अdय5त mयारो रहेको छ। गरीबह?को हक र 
अिधकार िदने गर। दिरnह?लाई िदने गर। याoीह?को सेवा गर तथा अपNययबाट 
:वयमलाई बचाऊ अथा/त्  िववाहह? र िभE-िभE `कारका भोग-िवलासका 
:थानह?मा र अवसरह?मा तथा छोरो जि5मएको रसममा जसरी अdयिधक अपNयय 
गिरने चलन छ dयसबाट :वयमलाई बचाऊ। ितमीह? माता िपतािसत उrम Nयवहार 
गन[ गर तथा िनकट स3ब5धीह? र टुMराह? र दिरnह? तथा िनकट स3ब5ध रहेका 
िछमेकीह? र िनकट स3ब5ध नरहेका िछमेकीह? तथा याoीह? र सेवक अथवा 
दासह? र घोडाह? तथा बाKा र गाईगोu र ितमीह?का अधीनमा रहेका अ5य 
पशुह?िसत उrम Nयवहार गर। व:तुत: खुदालाई जो ितमीह?का vRा रहेका छन 
ियनै :वभावह? मन पछ/न् । उनी लापवा/ह र :वाथw NयिOह?लाई मन पराउँदैनन् । 
यसैगरी ती NयिOह?लाई पिन मन पराउँदैनन जो :वयम कृपण M5छन र अuलाई पिन 
कृपणताको िशIा िद5छन र आZनो धन लुकाउँछन अथा/त्  अभावb:त NयिOह?लाई 
हामीिसत केही छैन भनी टान[ गछ/न् ।
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वा�तिवक परा1म

मनु�यका "ाकृितक शि' र अव+थाह.म/ये 1यो अव+था पिन रहेको छ 
जुन परा6म अनु.प देिख9छ। ज+तै, द=ध िपउने बालक पिन 1यही शि'का कारण 
किहले आगोमा हातहाGने "यास गछI। व+तुत: मािनसको स9तानमा "ाकृितक 
.पमा मानवीय परा6म र वीरता रहेकाेले कुनै डरलाMदो व+तुबाट तबसOम डराउँदैन 
जबसOम डरलाMदा व+तुह.को 1यसलाई Rान Sदैन। 1यस अव+थामा मनु�य अ1य9त 
िनभIयतापूवIक िसंहह. र अ9या9य जङ् गली िहंYक जनावरह.िसत पिन िभड् न 
पुMछ। यसैगरी ए[ै रही धेरै मािनसह.िसत लड् नका िनिOत िन+क9छ र मािनसह.ले 
1यसलाई ठूलो बहाद=र हो भनी जा9दछन् । पर9तु यो केवल एउटा "ाकृितक शि' 
हो जुन अ9य जनावरह.मा पिन ज+तै कुकुरह.मा समेत पाइ9छ। यसैगरी मनु�यमा 
पाइ9छ। पर9तु वा+तिवक परा6म जुन मौका र महलिसत सOबि9धत रहेको छ र जुन 
परम आचरणह.म/ये एउटा आचरण रहेको छ 1यो ती मौका र महलका कायIह.को 
नाम हो जसको चचाI खुदा तआलाको पिवb वाणीमा िनOनानुसार आएको छ :-
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अथाIत्  परा6मी dयि'ह. ितनीह. नै Sन जब लडाइँको अवसर अथवा 
ितनीह.मािथ कुनै सङ् कट आइलागेको खeडमा भाMदैनन् । लडाइँ र किठनाइका 
समयमा ितनीह.को धैयI खुदाको "सfता "ािgको िनिOत Sने गछI र ितनीह. 
उनकै "सfताका अिभलाषी S9छन न त बहाद=री देखाउनका िनिOत। मािनसह. 
ितमीह.लाई दeड िदनका लािग एकमत भएका छन 1यसकारण ितमीह. 
मािनसह.िसत डर भनी ितनीह.लाई डराएमा ितनीह.को आ+था र िवiवास अझ 

1. �e Holy Quran, al-Baqarah 2:178
2. �e Holy Quran, ar-Ra‘d 13:23
3. �e Holy Quran, al-e-‘Imran 3:174
4. �e Holy Quran, al-Anfal 8:48



51 इ�लामी िस#ा$तह'को दश,न (Philosophy)

Ver. 20131028/03

बढ् नजा!छ। तथा ितनीह)ले खुदा हा/ािनि0त पया34 रहेका छन भनी भ8ेगछ3न् । 
अथा3त्  ितनीह)को परा<म कुकुरह) र िहंAक जनावरह) जCतो केवल Eाकृितक 
जोसमा आधािरत तथा एकातफL झुकेको Nँदैन। पर!तु ितनीह)को परा<म दQईपSीय 
N!छ। किहलेचािहं ितनीह) आUनो VयिWगत परा<मXारा आUना मानिसक 
उXेगह)को Eितरोध गछ3न र Zयसमािथ िवजयी N!छन र किहलेचािहं जब श\ुको 
मुकाबला गनु3 अिधक लाभदायक दे]छन तब न केवल मानिसक जोसका साथ 
अिपतु सZयको सहयोगका लािग श\ुको मुकाबला गछ3न् । पर!तु आUनो ^यानमािथ 
भरोसा गरेर होइन अिपतु खुदामािथ भरोसा गरेर बहादQरी देखाउँछन। ितनीह)को 
परा<ममा देखावट र Cवाथ3 Nदैन न त मानिसक उXेगको अनुसरण। अिपतु EZयेक 
पSमा खुदाको Eस8ता सवbपिर रह!छ।

उपरोW आयतह)मा वाCतिवक परा<मको मूल धैय3 र dढता हो भ8े कुरो 
समझाइको छ। EZयेक मानिसक उXेग अथवा िवपिe जसले श\ुह)झf आ<मण 
गछ3 Zयसको मुकाबलामा dढ कदम रहनु र डरपोक भएर नभाhु नै परा<म हो। अत: 
मानवीय परा<म र एउटा िहंAक जनावरको परा<ममा ठूलो अ!तर छ। जनावरले 
केवल एकतफा3 जोस र <ोध Eकट गछ3 पर!तु जो मनुkय वाCतिवक परा<मी रहेको 
छ Zयसले मुकािबला गनl र नगनl दQवै कुरामा जुन कुरो अिधक लाभदायक र उिचत 
रहेको छ Zयसलाई अपनाउँने गछ3।

स.यता

मनkुयका Eाकिृतक अवCथाह)मmय े जनु उसको Eकिृतको िवशषेता रहकेो छ 
सZयता (पिन) हो। जबस0म कुन ै मानिसक Cवाथ3ल े मनkुयलाई Eिेरत गदqन Zयसले 
तबस0म िमrया बोsन चाहदँनै। तथा िमrया अपनाउनमा एक Eकारको घणृा र तीतोपन 
आUनो मनमा अनभुव गछ3। Zयसकैारण जनू VयिWको िमrया Cपv)पमा Eमािणत 
Nनजा!छ Zयसबाट उ अEस8 N!छ तथा Zयसलाई घणृापणू3 dिvले हछे3। पर!त ु केवल 
Zयो Eाकिृतक अवCथा आचरणमा गणना Nनसक ्दनै अिपत ु बालकह) र पागलह)मा 
पिन Zयो कुरो पाइ!छ। अत: वाCतिवकता क े रहकेो छ भन े जबस0म मनkुय ती 
मानिसक Cवाथ3ह)बाट जसल े सZय बोsनबाट रोकन े गछ3न अलxग Nदँनै तबस0म 
सॉचंो )पमा सZयवादी ठहरदनै। िकनभन ेयिद मनkुय कवेल ती कुराह)मा सZय बोsछ 
जसबाट Zयसको कनु ै हािन Nदँनै तर जहॉ ं आUनो स0मान अथवा धन र ^यान जाने 
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आशकंा रहमेा िम%या बो)छ र स,य बो)नपुदा1 च3ुप रह4छ भने ,यसलाई पागलह9 र 
बालकह9मािथ क े =े>ता @ाA BनसCछ। क े पागलह9 र नाबािलक कटेाह9ले पिन 
,यFतो स,य बो)दनैन र ? ससंारमा कोई यFतो IयिJ नहोला जसले कनु ैचासो िबना 
िब,थैमा िम%या बोलोस ्। अत: यFतो स,य जनु कनु ै हािन पPु े िFथितमा ,यािग4छ भने 
,यो वाFतिवक आचरणमा कदािप दािखल Bन सक ्दनै। स,यकुरो बो)न े ठलूो मौका र 
महल ,यही न ै हो जसमा आYनो Zयान अथवा धन अथवा मान मया1दाको हािन Bने 
आशकंा रह4छ। यसबार ेखदुाको िश\ा िन]नानसुार रहकेो छ :-
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अनुवाद :- मूित1पूजा गन1 र िम%या बो)नबाट बच। अथा1त्  िम%या पिन एउटा 

मूित1 हो जस@ित भरोसा गनa IयिJले खुदा@ित भरोसा गन1 छािडिद4छ। अत: िम%या 
बो)नाले खुदाबाट विcत Bन जा4छ। यसैगरी जब ितमीह9लाई सॉंचो गवाही िदनका 
लािग बोलाइ4छ तब जानबाट मनाही नगर र सॉंचो गवाहीलाई लुकाउने नगर। जसले 
लुकाउँछ ,यसको gदय पापी रहेको छ। तथा जब ितमीह9 बो)छौ तब ,यही कुरो 
मुखबाट िनकाल जुन पूण1त: स,य र 4याययुJ रहेको छ यhिप ितiो गवाही आYनो 
कुनै िनकट स]ब4धीका बारेमा नै िकन नहोस् । स,य र 4याय@ित कायम रहने गर। 

1. �e Holy Quran, al-Hajj 22:31
2. �e Holy Quran, al-Baqarah 2:283
3. �e Holy Quran, al-Baqarah 2:284
4. �e Holy Quran, al-An‘am 6:153
5. �e Holy Quran, an-Nisa’ 4:136
6. �e Holy Quran, al-Ma’idah 5:9
7. �e Holy Quran, al-Ahzab 33:36
8. �e Holy Quran, al-‘Asr 103:4
9. �e Holy Quran, al-Furqan 25:73
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तथा ितमीह"को %&येक गवाही खुदाका िनि/त होस् । िम4या नबोल य7िप स&य 
बो9नाले ितमीह"को :यानलाई हािन पुगोस अथवा चाहे &यसबाट ितमीह"का 
माता िपतालाई र िनकट स/ब@धीह" जCतै, पुFह" इ&यािदलाई आघात पुगोस् । कुनै 
जाितको शFुताले ितमीह"लाई सॉंचाे गवाही िदनबाट नराेकोस। सॉंचा पुNषह" र 
मिहलाह"ले ठूला ठूला %ितदान र वरदानह" %ाR गनSछन् । ितनीह"को बानी कCतो 
रहेको छ भने अ"लाई पिन ितनीह"ले स&यको उपदेश िद@छन र (Cवयम पिन) 
झूZाह"का सभाह"मा बCदैनन् ।

धैय,

मन[ुयका %ाकिृतक गणुह"म^ये धैय_ पिन एउटा (गणु) रहकेो छ जनु उसले ती 
सङ ्कटह" र रोगह" तथा कbह"का समयमा जनु उसमािथ सधc आइलाdे गछ_न, 
गनु_ पनS e@छ। मन[ुयल े धेर ैf@दन तथा िवलाप-िबलौना गिरसकपेिछ धैय_ धारण गछ_। 
पर@त ु क े Cपb होस भन,े खदुा तआलाको पिवF पCुतकानसुार &यो धैय_ सदाचारमा 
गिनदनै अिपत ु &यो एउटा अवCता हो जनु थाक े हारपेिछ Cवयम %कट eनजा@छ। 
अथा_त ् &यो पिन मािनसका %ाकिृतक अवCथाह"म^ये एउटा अवCथा हो, जब उसमािथ 
सङ ्कट आइलाjछ तब पिहला त N@छ, कराउछँ, टाउको ठोक् छ र अ@तत: धेर ैfोध र 
गमn िनिCकएपिछ जोस थ/नजा@छ तथा पoोछउेमा पगुेर पिछ हटनपैछ_।

अत: यी दpव ै िfयाह" %ाकिृतक अवCथाह" न ै eन ्। इनीह"को सदाचारिसत 
कहेी स/ब@ध छनै अिपत ु जब कनैु वCत ु आqनो हातबाट नb e@छ तब &यसलाई खदुा 
तआलाको धरोहर मानी कनु ै %कारको गनुासो नगरी खदुाको िथयो खदुाल े िलए तथा 
हामी उनको इrछा%ित %सs छt भs ुन ैवCततु: (धैय_ नामक) सदाचार हो। उu सदाचार 
स/ब@धी खदुा तआलाल ेआqनो पिवF वाणी कुरआनमा िन/नानसुार िशvा िदएका छन :-
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1. �e Holy Quran, al-Baqarah 2:156-158
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अथा�त ् ह े िव%वासीह(हो ! हामी ितमीह(लाई कसरी जॉ3ंनछे6 भन,े किहले त 
ितमीह(मािथ कनु ैभयावह अव=था आइला@ ेछ र किहल ेभन ेभोकमरीले ितमीह(लाई 
सताउन े छ। किहल े ितमीह(को धनको हािन Dनछे तथा किहले Eयानमािथ िवपिG 
आइला@ े छ। किहल े ितमीह( आHनो पिरIम र चKेामा असफल Dनेछौ - तथा 
आशा गर ेअनसुार Rयासका पिरणामह( िन=कन ेछनैन र किहल ेभने ितमीह(को Tयाराे 
सUतान मनVछ। अत: ती XयिYह(लाई शभुसUदशे दउे जसल े ितनीह(मािथ कुन ै िवपिG 
आइला[दा क े भUछन भन,े हामी त खुदाका व=तहु( र उनका धरोहरह( तथा उनकै 
स_पिG ह6। अत: जसको धरोहर रहकेो छ उसतफ ̀ फकaन ु उिचत DUछ। ती XयिYह( 
न ैDन जसमािथ खदुाका कपृाह( रहकेा छन र ितनीह( न ैDन जसल ेखुदाको माग�लाई 
Rाc गर।े अत: यस सदाचारको नाम धैय� र खदुाको इ3छाRित Rसd रहनु हो। यसगैरी 
एकRकारल े यसको नाम Uयाय पिन हो िकनभन े जब खदुा तआला मनgुयको सम=त 
जीवनमा उसको इ3छानसुार काय� गछ�न र साथै हज़ार6 कुराह( उसक ैइ3छानु(प Rकट 
गछ�न र मनgुयको चाहनानसुार यित धेरै वभैवह( उसलाई Rदान गरकेा छन जसको 
मनgुयल े गणना गन� सक ्दनै भन े यिद उनल े किहलकेाही आHनो इ3छा मनाउन चाहेमा 
मनgुयल ेमखु फनेु� र उनको इ3छाRित Rसd नDन ुतथा नाइनँाि=त गनु� अथवा अधमl र 
कमुागl बd ुUयायोिचत होइन।

सृि/0ित सहानुभूित

मािनसमा पाइने Rाकृितक कुराह(मmये जुन उसका =वभावमा रिचएका छन 
सृिKRित सहानुभूितको एउटा Rेरणा हो। जातीय समथ�नको Rेरणा =वाभािवक (पमा 
Rpयेक धम�का मािनसह(मा पाइUछ। अिधकतर मािनसह( =वाभािवक जोशले Rेिरत 
भई आHनो जाितको सहानुभूितका िनि_त अ(ह(मािथ अpयाचार गिरिदUछन् । मानौ 
ितनीह(लाई मनुgय नै ठाUदैनन् । अत: यस अव=थालाई सदाचार भd सिकd pयो 
केवल एउटा Rाकृितक जोस हो। यिद mयानपूव�क हेनV हो भने यो Rाकृितक गुण 
कागह( इpयािद पrीह(मा पिन पाइUछ। जब एउटा काग मछ� हजार6 कागह( 
एकिsत DUछन् । परUतु यो =वभाव मानवीय सदाचारमा तबमाs गिनUछ जब यो 
सहानुभूित Uयायपूव�क यथोिचत समय र अवसरान(प Rयोग गिरUछ। pयस अव=थामा 
भने यो एउटा महान आचरण बdेछ जसको नाम अरबी (भाषा)मा ‘मवासात’ (दया, 
क(णा) तथा फासl (भाषा) मा हमददl (सहानुभूित) हो। यसैतफa अwाह तआलाले 
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पिव� कुरआनमा इिङ् गत गरेका छन् ।
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अथा1त्  आ2नो जाित5ितको सहानुभूित र सहयोग केवल पु>यकाय1ह?मा 
@नुपछ1, अBयाचार र अDयायका कामह?मा ितनीह?को सहयोग कदािप गनु1 @दैन। 
आ2नो जाितको सहानुभूित5ित तBपर रहने गर। HाDत नहोऊ र बेइमानी गनKह?को 
पL िलएर नझगड़। जसले बेइमानी गन1बाट पिछ हट् दैनन खुदा तआलाले BयRता 
बेइमानी गनK SयिTह?लाई मन nè`ाउँदैनन् ।

एउटा सव,शि2मान स3ाको खोज

मािनसका 5ाकृितक अवRथाह?मYये जुन उसको 5कृितमा रिचएका छन एउटा 
Bयो सव1शिTमान स[ाको खोज पिन रहेको छ जसका िनि\त मनु]यको मनमा एउटा 
चासो रहेको छ। Bयस खोजको लLण Bयही बेलादेिख महसूस @न ला_छ जब 
बालक अामाको गभ1बाट बािहर आउँछ िकनभने बालकले जDमनसाथ आ2नो पिहलो 
आYयािBमक िवशेषतालाई आफ् नी आमातफc झुकेर 5दश1न गछ1। Rवाभािवक ?पमा 
आफ् नी आमाको 5ेम Bयसमा पाइDछ। Bयसपdचात जब जब Bयसका चेतनाह? 
जागृत @दैजाDछन र Bयसको 5कृितको कोिपलो खुfन ला_छ Bयसमा िनिहत रहेको 
5ेमको आकष1णले आ2नो रंग र ?प Rपh?पले देखाउन ला_छ। Bयसपिछ त आफ् नी 
आमाको काख छाड़ेर अDय कुनै ठाउँमा Bयसलाई आराम नै िमfदैन। Bयसको 
पूण1आराम उनकै ममतापूण1 काखमा @नेगछ1 तथा यिद Bयसलाई आमाबाट छुट् याइयो 
भने र अल_ग रािखयो भने Bयसको समRत सुख शािDत नै िवलुk @न जाDछ। Bयसका 
सामुlे वैभव र दौलतको एउटा थु5ो लगाइिदए तापिन Bयसले आ2नो वाRतिवक 
शािDत भने आफ् नी आमाको काखमा नै देnछ। Bयसबाहेक कुनै 5कारले उसले 

1. �e Holy Quran, al-Ma’idah 5:3
2. �e Holy Quran, an-Nisa’ 4:105
3. �e Holy Quran, an-Nisa’ 4:106
4. �e Holy Quran, an-Nisa’ 4:108
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आराम पाउँदैन। अत: (यो +ेमको आकष/ण जुन उसमा आफ् नी आमा +ित पाइ9छ 
(यो के व>तु हो त ?

व>तुत: यो (यही आकष/ण हो जुन +कृत उपा>य (अCाह) का िनिEत 
बालकको +कृितमा रािखएको छ। +(येक ठाउँमा मनुKयले जुन +ेमको सEब9ध 
>थापन गछ/ (यहॉं वा>तवमा (यही आकष/णले काय/ गिररहेछ। जहॉं-जहॉं (यसले 
+ेमीको Sपमा जोश +कट गछ/ व>तुत: (यसै +ेमको (यो एउटा +ितिवEब हो। मानौ 
अ9य व>तुहSलाई उठाइ उठाइकन (यसले एउटा हराएको व>तुलाई खोXदैछ जसको 
अब नाम भने िबिZएको छ। अत: मनुKयले धन अथवा स9तान तथा प(नीिसत +ेम 
गनु/ अथवा कुनै सुिरलो >वरको गीततफ\ उसको ]दय आकिष/त ^नु व>तुत: (यही 
हराएको +ेमको खोज हो। मनुKयले (यस सू`भ9दा पिन अित सू`म सaालाई जो 
अिbझd +(येकमा िनिहत तर सबैबाट गुe रहेको छ आfनो भौितक (शारीिरक) नेgले 
देhन सक् दैन। न त अधुरो बुिiले (यसलाई +ाe गन/सjछ। (यसको पिहचानको 
सEब9धमा मनुKयले ठूला-ठूला भूलहS गरेको छ र अlानताका कारण (यसको 
अिधकार अ9यलाई िदइएको छ। खुदा तआलाले पिवg कुरआनमा यो एउटा राmो 
उदाहरण िदएका छन् -अथा/त्  संसार एउटा य>तो शीशमहल ज>तो रहेको छ जसको 
भूिमको फस/ अ(य9त >वoछ शीशाहSpारा तयार गिरएको छ र शीशाहSमिन 
पानी छािडएको छ जुन अ(य9त तेज गितले बिगरहेछ। अब (यो +(येक rिs जुन 
शीशाहSमािथ पन/ जा9छ (यसले आfनो भूलका कारण ती शीशाहSलाई पिन पानी 
नै ठा9छ। फलत: मनुKय ती शीशाहSमािथ िहंडन (यसरी नै डराउँछ जसरी पानीबाट 
डनु/पछ/। व>तुत: ती त शीशाहS ^न पर9तु >वoछ र सफा। अत: यी ठूला-ठूला 
नtgहS जुन देिख9छन ज>तै, सूय/ र च9vमा इ(यािद यी ितनै >वoछ शीशाहS ^न 
जसको उपासना भूलवश गिरयो। व>तुत: ितनीहSमािथ एउटा महानशिw काय/रत छ 
जो यी शीशाहSका पदा/मा रही पानीझd अित तीxगितमा चिलरहेछ। सृिsहSलाई पुXने 
मािनसहSको rिsको यो धोका हो (यसैले ती शीशाहSतफ\ (यस काय/लाई सङ् केत 
गिररहेछन जुन व>तुत: ितनीहSका पछािड रहेको शिwले गिररहेछ। िनEनको पिवg 
आयतको यही {याhया रहेको छ :-
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अथा/त्  :- यो त एउटा य>तो महल हो जुन शीशाहSले जिडएको छ।अत: 

1. �e Holy Quran, an-Naml 27:45
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खुदा तआलाको (परमे)वरको) स-ा अ/य1त 2काशमय 4दा4दै पिन अ/य1त 
गु9 रहेको छ /यसकारण /यसको पिहचानका िनि?त केवल यो भौितक CयवDथा 
जुन हाGो HिIका सामुJे छ पयाK9 िथएन /यसैले गदाK यDतो CयवDथामािथ िनभKर 
रहनेहMले यस स?पूणK र सुHढ Pंृखलालाई जुन सैकडU चम/कारहMमा आधािरत 
रहेको छ अ/य1त WयानपूणK HिIले हेदाKहेदX (खगोलिवYा, िव[ानशा\ र दशKनशा\मा 
यित द]ता 2ा9 गरे मानौ ितनीहM आकाश र पातालमिन पुगे) पिन स1देह र 
आशङ् काको अ1धकारबाट मुिc पाउन सकेनन् । ितनीहMमWये अिधकतर िभJ िभJ 
2कारका fाि1तहMमा डुgनपुगे। CयथKका शंकाहMमा परेर कहॉंबाट कहॉंस?म पुगे। 
ितनीहMलाई यिद ती सृिIकताKको बारेमा धारणा आएको भएमा पिन यस महान र 
उ/कृI CयवDथालाई देखेर यस सुिनयोिजत CयवDथायुc महानतम सृिIjमको 
कोही सृिIकताK त अव)य 4नुपछK भJे माkै आयो। पर1तु यो धारणा अपूणK र यो 
[ान 1यूनतम हो भJे कुरा DपI छ। िकनभने यस सृिIjमका िनि?त एकजना mDटा 
4नु आव)यक छ भJु, "ती mIा वाDतवमै छन् "  भJे यो दोmो वाoय बराबर 4न 
सक् दैन। अत: ितनीहMको /यो केवल धारणा/माक [ान िथयो जसले rदयलाई तृि9 
र शाि1त 2दान गनK सक् दैन। न त rदयबाट स1देहरMलाई पूणKMपमा मेटाउन सoछ। 
न यो यDतो sयाला हो जसले /यो पूणK[ानको sयास मेटाउन सoछ जुन मािनसको 
2कृितमा लगाइएको छ। यDतो अuप[ान वDतुत: अ/य1त खतरायुc 4नेगछK िकनभने 
धेरै होहvापिछ पिन अ1तत: CयथK र पिरणामरिहत रह1छ।

अत: जसरी खदुा तआलाल े आwनो कायKबाट Dवयमलाई 2कट गरेका छन 
/यसरी न ै आwनो वाणीxारा आwनो उपिDथित जबस?म 2कट गदXनन तबस?म केवल 
कायKको अवलोकन स1तिुIदायक 4नसक ्दनै। उदाहरणDवMप यिद हामीले यDतो 
एउटा ब1द कोठो जसलाई आ)चयKपणूK ढगंले िभkबाट चकुलु लगाइएको पाएमा उc 
िjयाबाट पिहला त अव)य कोई मािनस िभk होला जसल े िभkबाट साzलो लगाएको 
हो भJ े हामी धारणा गन{छU। िकनभन े बािहरबाट िभkको साzलो लगाउनु अस?भव 
छ। पर1त ु जब एउटा लामो समयस?म अिपत ु वष}स?म बार?बार पुकादाK पिन /यस 
मािनसका तफ�बाट कनु ै जवाफ नआएमा िभk कोही होला भJ े हाGो िवचार ब�लन 
प�ुछे र िभk कोही छनै ब� कनु ै िवशषे तरीकाले िभkको साzलो लगाइएको हो भJे 
धारणा गन{छU। यही अवDथा ती दाशKिनकहMको रहकेो छ जसल े केवल (खुदाको) 
कायK अवलोकन गरी आwनो [ानलाई टुङ�याएका छन ्। खदुा तआला एउटा मदुाKझ� 
हो जसलाई िचहानबाट िनकाuन े काम कवेल मन�ुयको हो भनी ठाJ ु एउटा ठलूो भूल 
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हो। यिद खदुा तआला (परम,ेवर) /य0त ै न ै 3न जसलाई कवेल मन9ुयको :यासले 
प;ो लगाएको हो भन े य0ता खदुाका बारेमा हा@ा सब ै कामनाहA BयथD रहकेा छन ्। 
व0ततु: खदुा (परम,ेवर) त ितन ै 3न जो सदवै र अनािदकाल दिेख ‘म उपि0थत छु’ 
भनी मािनसहAलाई आफतुफN बोलाइरहछेन ्। उनको पिहचान गनुDमा मािनसको उनीमािथ 
उपकार हो र यिद दाशDिनकहA नरहकेा भए मानौ उनी गमुका गमु न ै रहन े िथए भSे 
धारणा राVन ु हा@ो ठलूो धृZता हो। यस:ैकार खुदा कसरी बो[न स\छन र, के उनको 
िज^ो छ ? भS ुपिन एउटा टलूो धृZता न ैहो। क ेउनले भौितक (शारीिरक) हात िबना 
न ैसम0त आकाशमaडल र पृcवीको सिृZ गरनेन ्। क ेउनी भौितक dिZ िबना न ैसम0त 
ससंारलाई दखेदनैन ्। क े भौितक कानहA िबना न ै उनले हा@ा पुकारहA सfुदैनन र ? 
अत: यसगैरी उनल ेवाताD गनुD पिन आव,यक िथएन र ? खुदाल ेवाताD गनg िhया अिघ 
छनै अिपत ुपिछ छटु ्यो भS ेकुरा पिन कदािचत उिचत 3नसक् दैन। हामीले उनको वाणी 
र वाताDलाप :ित कनु ैसमयसीमाका ेमोहर लगाउदँनैl। िन0सfदहे उनी अिहले पिन खोज 
गनgहAलाई इ[हामी (ईशवाणीको) mोतnारा मालामाल गनD /यसरी न ै तयार छन जसरी 
पिहला िथए। यसगैरी अिहलपेिन उनका अनoुहAका ढोकाहA /यसरी न ै खुqा छन 
जसरी पिहला िथए। आव,यकताहA पूरा भएकोले गदाD शरीअतहA (धमDिवधानहA) 
र िनयमावलीहA भन े टिुrन पगु।े यसै:कार सम0त िरसालतहA र नबBुवतहA 
(अवतारवाद र पगैsबरवाद) आtनो चरम िबfदuमा पगुेर जनु हा@ा सरदार र 0वामी 
हज़रत महुsमद सqqा3 अलिैह व सqमको Bयिw/व िथयो उ/कषD 0थानमा पगेु।

हज़रत मुह1मद स22ा3 अलैिह व स2मको अरब देशमा 

आिवभा,व (=कटन) 3नुमा िहकमत (रह�य)

यस अिfतम yयोितको अरब देशमा :कट 3नु पिन िहकमत (युिw) रिहत 
िथएन। अरबजाित ती इ0माईलका सfतानहA िथए जुन इzाईलबाट छुि{एर 
परमे,वरको िनयित अfतगDत फारानको जंगलमा पèुयाइएका िथए। फारान श|दको अथD 
दuईजना भा}ेहA हो। अत: जसलाई 0वयं हज़रत इ^ाहीमले इzाईलका सfतानबाट 
अल~ग गिरिदएका िथए ितनीहAका िनिsत तौरात (बाइबल)को धमDिवधानमा कुनै 
अंश बाकी िथएन। ितनीहAले इस् हाकिसत अंश पाउने छैनन भनी लेिखएको छ।

अत: आफfताहAले ितनीहAलाई /यािगिदए र अfय कसैिसत ितनीहAको 
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स�ब�ध र नाता िथएन। अ�य सबै देशह/मा केही न केही उपासनाको चलन 
र िनयमह/ 9चिलत िथए जसबाट कुनै समयमा ितनीह/लाई नबीह/को 
(ईशद?तह/को) िशAा 9ाB भएको िथयो भDे कुरो िसE F�छ। पर�तु केवल 
अरब देशमाJ यKतो देश िथयो जुन यी िशAाह/बाट विLत र समKत संसारभ�दा 
पछािडएको िथयो। Pयसकारण समKत देशह/लाई पुन: परमेSवरका अनुTहह/बाट 
अंश 9दान गनV र 9चिलत िवकारह/ द?र गनVका िनि�त अ�तमा उहॉं (हज़रत मुह�मद 
सYम) को पालो आयो। अत: यKतो सवाVङ् गपूणV पुKतक (पिवJ कुरआन) पSचात 
जसले मानवीय सुधारका सबै कामह/ आ^ना हातमा िलएको छ कुन पुKतकको 
बाटो हेन_ त ? पिहलाका पुKतकह/झb केवल एउटा जाित9ित माJ यसले cयान िदएन 
अिपतु समKत जाितह/को सुधारको दाियPव िलयो र मानवीय 9िशAणका समKत 
दजाVह/ वणVन गèयो। पशुतुdयह/लाई मानवताका िशeाचारह/ िसकायो Pयसपिछ 
मानवीय /प िदएर सबै सदाचारह/को पाठ पढायो।

पिव0 कुरआनको जगतमािथ उपकार

यो पिवJ कुरआन नै हो जसले 9ाकृितक (Kवाभािवक) अवKथाह/ र उiम 
आचरणह/को बीचमा रहेको िभDतालाई Kपe पारेर जगतमािथ उपकार गèयो। जब 
9ाकृितक अवKथाबाट िनकालेर सदाचाराको उj महलस�म पèुयायो। पर�तु केवल 
Pयसलाई पयाVB ठानेन अिपतु शेषरहेको जुन फट् को िथयो अथाVत्  आcयािPमक 
अवKथाह/को दजाVस�म पुmका िनि�त पिवJ आcयाPमnानका ढोकाह/ खोिलिदयो। 
न केवल खोdयो अिपतु लाखp मािनसह/लाई Pयहॉंस�म पèुयाइ पिन िदयो। यस9कार 
Pयो ितनै9कारको िशAा जसबारे मैले उYेख गिरसकेको छु अPयोiम ढंगले वणVन 
गèयो। अत: Pयो (पिवJ कुरआन) िकनभने धािमVक 9िशAणका आवSयकताह/को 
आधार रहेका ती सबै िशAाह/ले पूणV/पमा सवाVङगीण स�पD छ Pयसकारण Pयस 
(पिवJ क़ुरआन)ले धािमVक िशAाको िवKतारलाई मैले नै स�पD तुdयाएँ भनी दावी 
गèयो। जKतै पिवJ कुरआन को वणVन छ :-
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1. �e Holy Quran, al-Ma’idah 5:4
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अथा�त्  :- आज मैले ितमीह*को धम�लाई सवा�ङगीण स5प7 तु9याएँ र आफनो 
नेमत (अनुBह) ितमीह*Dित स5पूण� गिरिदएँ तथा ितमीह*को धम� इIलाम ठहराएर 
म Dस7 भएँ। अथा�त्  धम�को सवMN दजा� Oयो कुरो हो जुन इIलामको सारमा 
पाइQछ। वIतुत: पूण�तया खुदा तआलाDित समिप�त भएर आTनो मुिU अQय कुनै 
उपायले होइन अिपतु आTनै अिIतOवको बिलदानबाट पाउने चाहना राखी Oयस 
भावना र कामनालाई Zयवहािरक *प िदनु यही नै Oयो चरम िबQद[ हो जहॉं समIत 
चमOकारह* समा^ _Qछन् । अत: जुन खुदाको पिहचान दाश�िनकह*ले गन� सकेनन 
ती सॉंचा खुदा (परमेbवर) को ठेगाना पिवc कुरआनले बतायो। पिवc कुरआनले 
खुदा तआलाको वाIतिवक dान Dदान गन�का िनि5त द[ईवटा उपायह* राखेका छन।

.थम :- Oयो उपाय जसबाट मनुeयको मानिसक शिU बौिgक तकhह*को 
रचनामा सशU र Dखर _नजाQछ। फलIव*प मनुeय भूल iािQतबाट बjदछ।

ि1तीय :- Oयो आkयािOमक उपाय जसबारे हामी तेlो Dbनको उmरमा 
अगािढ चचा� गनoछp।

अ4ाह तआलाको स6ाबारे तक;ह'

बौिgक *पमा खुदा तआलाको सmाबारे पिवc कुरआनले कIता कIता उOकृr 
र अतुलनीय तकhह* DIतुत गरेको छ भ7े कुरो अब हेनु�होस। जIतै एक ठाउँमा वण�न 
गछ� :-

1oَھٰدی 
َ

ّم
ُ
ٗه ث

َ
ق

ْ
ْ+ٍ َخل

َ
 ش

َّ ُ
ْعٰ. لك

َ
ِذْی ا

َّ
َنا ال

ُ
َرّب

अथा�त्  खुदा त ितनै _न जसले DOयेक वIतुलाई Oयसकाे यथायोsय रचना गरे 
Oयसपिछ Oयसलाई आTना आवbयकीय उ7ितह* Dाि^को माग� Dदश�न गरे। अब 
यिद यस आयतको भावाथ�लाई uिrमा राखी मनुeयदेिख िलएर समIत सामुिvक र 
धरतीमािथ रहका Dाणीह* र पwीह*को बनावटDित kयान िदनाले DOयेक वIतुको 
बनावट Oयस अनु*प नै रहेको खुदाको अनुपम मिहमाको Iमरण _Qछ। यो िवषयवIतु 
अOयQत िवIतृत छ Oयसकारण अkययन गनेह*ले Iवयं kयानिदऊन् ।

पिवc कुरआनले खुदा तआला नै समIत कारणह*का आिदकारण _न भनी 
खुदा तआलाको सmाबारे दोlो तकh राखेको छ। जIतै पिवc कुरआनमा विण�त 

1. �e Holy Quran, Ta Ha 20:51
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छ :-

1oي ُمْنَهتٰ
ْ
َک ال  ِاٰيل َرِبّ

َ
ّن

َ
َوا

अथा$त सम(त ि*याह. र कारणह.को *म ित3ा पालनकता$मा पुगेर टुंिग=छ। 
उ@ तकAको BयाCया(व.प गहन EिFले हेदा$ यो सम(त सृिFजगत कारणह. र 
ि*याह.को *मले गॉंिसएको छ भMे कुरो Oात P=छ। यसै कारणले संसारमा िभM-
िभM िवषयका Oानह. उSपM Pनगएका Pन्  िकनभने सृिFको कुनै अंश Bयव(थाबाट 
अलXग छैन। कोही कसैका िनिZत मूलको .पमा रहेको छ भने कोही चािहँ शाखाको 
.पमा। कारण (कता$) या त (वयं आbनो अि(तSवमािथ c(थािपत Pनसdछ अथवा 
Sयसको अि(तSव कुनै अकe कारणमािथ आधािरत Pनसdछ। Sयसैगरी Sयो दोgो 
कारण कुनै अकeमािथ र यो *म चhदैजा=छ। यस सीिमत संसारमा ि*या र कारणको 
*म कहi पुगेर टुंिगदैन िनर=तर चिलरहने छ भMु अनुिचत हो। Sयसैले यो *म कुनै 
अि=तम कारणमा पुगेर टुंिगन जा=छ भMे कुरो अवjय माMैपछ$। अत: जसमािथ यो 
सम(त *मको अ=त P=छ ितनी नै खुदा (परमेjवर) Pन् । उ@ आयत َک َرِبّ ِاٰيل   

َ
ّن

َ
 َوا

ي2 ُمْنَهتٰ
ْ
 ले आbना सीिमत शkदह.मा कसरी उपरो@ तकAलाई वण$न गिररहेछ ال

mयानपूव$क हेर। सम(त सृिF*म अ=तत: ित3ा पालनकता$सZम पुगेर टुिn=छ, व(तुत: 
यही नै यसको अथ$ हो।

एउटा अकe तकA आbनो सpाबारे िदएका छन जुन यसcकार विण$त छ :-

ِيفْ   
ٌّ ُ

َولك اِر۰ۭ  َ َ
الّهن َساِبُق   

ُ
ْیل

َّ
ال  

َ
َوال َمَر 

َ
ق

ْ
ال ْدِرَک 

ُ
ت ْن 

َ
ا  

ٓ
َها

َ
ل  ْAَِب

ْۢ
یَن ْمُس 

َّ
الش  

َ
ال

ْسَبُحْوَن3
ٍک يَّ

َ
ل

َ
ف

अथा$त्  सूय$ले च=qमालाई पकडन सक् दैन न त च=qमाको tोतक रहेको रातले 
सूय$को tोतक रहेको िदनमािथ अिधकार जमाउन सdछ। अथा$त्  ितनीह.मmये 
कोही पिन आbनो िनिjचत कuाबाट बािहर जॉंदैन। यिद ियनीह.का पछािड कोही 
िनय=vक नरहेमा त यो सम(त Bयव(था*म नF wF Pनजा=छ। खगोल शाxको 
अmययन गनyह.का िनिZत यो तकA अSय=त लाभदायक छ िकनभने आकाशमा रहेका 
ती वृहत नuvह.का अनिग=ती गोलाह. छन जसको अिलकित खराबीले गदा$ 
सम(त जगत नF Pनसdछ। यो क(तो अलौिकक परमशि@ रहेको छ जसका कारण 

1. �e Holy Quran, an-Najm 53:43
2. �e Holy Quran, an-Najm 53:43
3. �e Holy Quran, Ya Sin 36:41
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ितनीह� न त पर#पर ठोिक(छन न र*ीभर ितनीह�ले गित पिरवत0न गछ0न। न त 
यिद लामो अविधस9म खटाइएकाले िखइएका छन न ितनीह�का कलपुजा0ह�मा कुनै 
पिरवत0न आएको छ। यिद ियनीह�मािथ कोही संरEक छैन भने कसरी यित ठूलो 
कारखाना अन(त कालदेिख आफHआफ चिलरहेछ ? ियनै गूढLानह�तफM संकेत गरी 
खुदा तआला अकO #थानमा वण0न गछ0न्  :-

ْرِض1
َ ْ
ٰمٰوِت َواال اِطِرالّسَ

َ
 ف

ٌ
ِيف هللاِ َشّک

َ
ا

अथा0त्  के खुदा (परमेUवर)को स*ाWित शंका YनसZछ र जसले य#तो 
आकाशम[डाल र य#तो पृ^वीको सृजन गरे ?

पुन: उनले आ`नो स*ाबारे एउटा गिहरो तकM वण0न गरेका छन :-

2oَراِم
ْ
ِ ک

ْ
َلِٰل َواال

ْ
واجل

ُ
َک ذ یَْبٰ= َوْجُه َرِبّ اٍن o ّوَ

َ
ْهيَا ف

َ
 Dَْ َعل

ُ ّ ُ
لك

अथा0त्  :- Wbयेक व#तु नाशवान रहेको छ तर सदासव0दा रिहरहने भने ती खुदा 
(परमेUवर) Yन जो परमWतापी र मिहमामय छन् । अब cयान देऊ, यिद मािनिलउँ 
पृ^वी टुgा Yनपुगोस र आकाशम[डलका नEhह� पिन ख[ड-िवख[ड Yनपुगुन 
साथै ितनीह�मािथ ितनीह�को नाम र िनशान मेटाउने भयानक आँधी चलोस पर(तु 
यो सबै िवनाशपिछ पिन एउटा व#तु भने शेष रहनु पछ0 जसमािथ िवनाश आउन 
सक् दैन र bयसले अदलीबदली र पिरवत0नलाई #वीकादlन तथा आ`नो पिहलो 
अव#थामा नै कायम रह(छ भmे कुरो िववेकले मा(छ र #वीकाछ0 अझ यथाथ0 
समझदारीले त यसलाई आवUयक ठा(छ। अत: ती उनै खुदा (परमेUवर) Yन जसले 
सम#त नाशवान आकारह�लाई Wकट गरे पर(तु #वयं भने िवनाशको ह#तEेपबाट 
सुरिEत रहे।

उनले आ`नो स*ाबारे पिवh कुरआनमा एउटा अकO तकM W#तुत गरेका छन :-

ْوا َبٰيل3
ُ
ال

َ
ْم ق

ُ
ک ِبّ َJِ ْسُت

َ
ل

َ
ا

अथा0त्  मैले आbमाह�लाई के म ितमीह�को िवधाता हैन र भनी सोधo 
ितनीह�ले भने, अवUय हौ। उq आयतमा खुदा तआला WUनो*रको �पमा 
आbमाह�को bयस िवशेषतालाई वण0न गिररहेछन जुन ितनीह�को Wकृितमा 
उनले रचेका छन् । व#तुत: bयो के हो भने #वाभािवक �पमा कुनै पिन आbमाले 

1. �e Holy Quran, Ibrahim 14:11
2. �e Holy Quran, ar-Rahman 55:27-28
3. �e Holy Quran, al-A‘raf 7:173
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खुदा तआला (परमे&वर) को अ-वीकार गन1 सक् दैन। अ-वीकारीह7 त केवल 
आ9नो सोच अनुसार तक; नपाउनाले अ-वीकार गछ1न। पर>तु अ-वीकार गरेतापिन 
@Aयेक सृिDका िनिEत अव&य एउटा HDा Iनुपछ1 भKे कुरोलाई ितनीह7ले मा>छन् । 
उदाहरण-व7प यिद शरीरमा कुनै रोग @कट भएमा यो रोग @कट Iनुको कुनै कारणै 
छैन भKे मूख1 संसारमा कोही Iनसक् दैन। यिद संसारको यो घटनाUम िUया र 
@ितिUया अथवा कम1 र कारणले जोिडएको नभएमा फलानो िमतीमा आँधी आउँनेछ 
अथवा च>\ वा सूय1]हण ला^ेछ अथवा अमूक समयमा रोगीको मृAयु Iनेछ अथवा 
फलानो समयसEममा  Aयो राेगिसत अमूक रोग थािपनेछ भनी समय भ>दा पिहला 
सूिचत गन_ यी काय1ह7 नै असEभव Iने िथए। अत: य-तो अ>वेषकले यbिप 
खुदाको सcालाई -वीकार नगरे तापिन एक@कारले त Aयसले उ पिन हामीझै िUया 
र @ितिUयाको कारण खोिजरहेछ भKे कुरोलाई त -वीकायe। अत: यो पिन एक 
@कारको -वीकार नै हो तर पूण1 -वीकार भने होइन। अकe कुरो के भने यिद कुनै 
उपायले अgाहको सcाको अ-वीकारी एउटा hयिiलाई यितसEम बेहोश पािरयोस 
जसबाट उसले यस भौितक जीवनका घटनाह7 र सEझनाह7लाई िबसl परमशिi 
(अgाह)को अधीनमा पुगोस, Aयस अव-थामा भने Aयसले अव&य खुदाको सcालाई 
-वीकान_छ अ-वीकार गन_छैन। यसबारे ठूला ठूला िवशेषoह7को अनुभव साpय छ। 
य-तै अव-थातफ; उi आयतमा सङ् केत गिरएको छ। आयतको भावाथ1 के हो भने 
अgाहको (परमे&वरको) सcाको अ-वीकार केवल भौितक जीवनसEम माr सीिमत 
रहेको छ अ>यथा मानवीय @कृित भने (अgाहको सcाको) -वीकारले पिरपूण1 छ।

अ/ाह तआलाका िवशेषताह'

यी अgाह तआलाको सcाबारे tDा>त-व7प हामीले लेखेका तक;ह7 Iन् । 
यसप&चात जुन खुदातफ; पिवr कुरआनले हामीलाई अाह् वान गरेको छ उनका 
िवशेषताह7 यस@कार विण1त छन्  :-

  1oِحْیُم الّرَ ُن  ْمحٰ الّرَ ُھَو  َهاَدِۃ 
َّ

َوالش ْیِب 
َ
غ

ْ
ال ٰعِلُم  ُھَو   

َ ّ
ِاال َه 

ٰ
ِال  

ٓ َ
ال ِذْی 

َّ
ال ُھَوهللاُ 

 ُAَْعِز
ْ
ال ُمَهْیِمُن 

ْ
ال  ُEِ

ْ
ُمٔو

ْ
ال ُم 

ٰ
ل

َ
الّس  

ُ
ْوس

ُّ
د

ُ
ق

ْ
ال َمِلُک 

ْ
ل

َ
ا  2o  ِLْ

ّ
الِد ِم  ْNَ ٰمِلِک 

1. �e Holy Quran, al-Hashr 59:23
2. �e Holy Quran, al-Fatihah 1:4
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ُْسٰىن 
ْ

احل ئُ 
ٓ
ا َْمسَ ْ

اال ُه 
َ
ُرل ُمَصِوّ

ْ
ال َباِرٔیُ 

ْ
ال َاِلُق 

ْ
اخل ُھَوهللاُ   1 ُ ّربِ

َ
ُمَتک

ْ
ال اُر  َّبَ

ْ
اجل

َىشٍء   ّ
ُلكِ  ٰ?َ  2oَِکْیُم

ْ
احل  ُBَْعِز

ْ
َوُھَوال َْرِض  ْ

َواال ٰمٰوِت  الّسَ َماِيف  ٗه 
َ
ل ُح  يَُسِبّ

ُاِجْیُب   4o  ِPْ الِدّ ِم  ْSَ ٰمِلِک   oِحْیِم الّرَ ِن  ْمحٰ الّرَ  O ِمْنيَ 
َ
ٰعل

ْ
ال َرِبّ    3o  ٌ ْ̂ ِد

َ
ق

 ْ َ
مل َمُد  الّصَ  aَُا  oَاَحٌد هللاُ  ُھَو   

ْ
ل

ُ
ق ْوُم6  َقّیُ

ْ
ال َّيُ 

ْ
َاحل َدَعاِن5  ِاَذا  اِع 

َ
الّد  

َ
َدْعَوۃ

7oُفًوا َاَحٌد
ُ
ٗه ک

َّ
ْن ل

ُ
ْ یَک َ

ْدo َومل
َ
ل ْSُ ْ َ

یَِلْد َومل

अथा�त्  खुदा उनी नै (न जो एक र अि/तीय छन। कोही उनको साझेदार छैन। 
उनीबाहेक कोही पिन उपासना र आ:ापालन यो<य छैन। भ>ुको ता?पय� के हो भने 
यिद उनी साझेदाररिहत र अि/तीय नरहेका भए सBभवत: उनको शिFमािथ शHुको 
शिFले Iभाव पानJ िथयो फलत: खुदाको Iभु?व खतरामा पनJ िथयो। उनी बाहेक 
कोही उपासनायो<य छैन भ>ुको ता?पय� चािहं के हो भने उनी यNता सव�गुणसBप> 
खुदा (न जसका िवशेषताहR र गुणहR तथा मिहमाहR यNता उ?कृT र महान रहेका 
छन यिद यNता सव�गुणसBप> िवशेषताहRको आधारमा कुनै मौजूद सYाहRमZये 
एउटा खुदाको िनवा�चन गन� चाहेमा अथवा मनमा उYमभ\दा उYम र महानभ\दा 
महान खुदाका िवशेषताहRको क]पना गरेमा जो सबैभ\दा महान अथा�त जसभ\दा 
कोही महान (नैसक् दैन ती ितनै खुदा (न जसको उपासनामा िनकृTलाई साझेदार 
बनाउनु अ\याय हो। पुन: अ`aयका (परोcका) :ाता भिनएको छ, अथा�त्  उनी 
आfनो सYाका Nवयं :ाता (न, उनको सYाबारे कसैले पिन पूण�Rपमा जा> अथवा 
पार पाउन सक् दैन। हामी सूय� र च\gमा तथा I?येक Iाणीको सवा�h Rप देiन 
सjछk पर\तु खुदाको सवा�h Rप देiन कदािप सक् दैनk। यसैगरी उनी I?यcका 
:ाता (न भिनएको छ, अथा�त्  कुनै वNतु उनको `िTबाट िछlन सक् दैन। खुदा 
कहलाएर पिन सृिTहRको :ानबाट विnत रहनु उनका िनिBत अनुिचत हो। यस 

1. �e Holy Quran, al-Hashr 59:24
2. �e Holy Quran, al-Hashr 59:25
3. �e Holy Quran, al-Baqarah 2:21
4. �e Holy Quran, al-Fatihah 1:2-4
5. �e Holy Quran, al-Baqarah 2:187
6. �e Holy Quran, al-Baqarah 2:256
7. �e Holy Quran, al-Ikhlas 112:2-5



65 इ�लामी िस#ा$तह'को दश,न (Philosophy)

Ver. 20131028/03

जगतका कण कणमािथ उनको 'ि( रहेको छ। पर/तु मािनसका लािग यो अस5भव 
छ। किहले यस सृि( :यव;थालाई तोड़ने हो र >लय ?याउने हो भ@े कुरो उनैले 
ज/दछन उनीबाहेक कसैले Fयसो किहले Gने हो भ@े जा/दैन। अत: खुदा उनै Gन 
जसले यी सम;त समयहJको जानकारी राKछन् । फेिर उनी रह् मान Gन भिनएको 
छ, अथाQत्  उनी >ाणीहJको अि;तFव र ितनीहJको कमQभ/दा पिहला नै कुनै 
;वाथQ र कुनै कमQफल िबना ितनीहJका िनि5त केवल आSनो कTणाUारा राहतका 
सामानहJ उपलVध गछQन, ज;तै उनले सूयQ र धरती तथा अ/य सबै व;तुहJ हाYो 
अि;तFव र हाYा कमQहJको अि;तFवभ/दा पिहला नै हाYािनि5त सृि( गरे। उZ 
दानको नाम खुदाको पु;तकमा ‘रहमािनयत’ (अनु\ह) रहेको छ र यसै कामका 
कारण खुदा तआलालाई रहमान (कृपालु) भिनएको हो। पुन: उनलाई ‘रहीम’ 
(दयालु) भिनएको छ। अथाQत्  खुदा उनै Gन जसले पु_यकमQको अFयु`म >ितफल 
>दान गछQन र कसैको पिरaमलाई खेर फा?दैनन् । यही िवशेषताका कारण उनलाई 
‘रहीम’ (परम दयालु) भिनएको हो। यो िवशेषता ‘रहिमयत’ (कJणा) को नामले 
>िसd छ। यसैगरी ‘मािलके योिमeीन’ (>ितफलिदवसका ;वामी) भिनएको छ। 
अथाQत्  खुदा उनै Gन जसले >Fयेकको >ितफल आSना हातमा राखेका छन। उनको 
कोही य;तो कमQचारी छैन जसलाई उनले धरती र आकाशम_डलको शासन सुि5पएर 
;वयं भने अलiग भई, केही नगरी बसुन र Fयही कमQचारीले पुर;कार तथा द_ड 
िदयोस अथवा भिवjयमा पिन Fयही िदनेवाला होस् । उनी ‘अल् मिलकुल कुekस’ 
Gन् , अथाQत्  य;ता सYाट Gन जसमा कुनै दोष र खोट छैन। मानवीय शासनत/m 
दोषमुZ Gदैन भ@े कुरो ;प( छ। उदाहरणत: यिद सबै >जाहJले देश Fयागेर कुनै 
अकn देशतफo लागेमा राpय नै कायम रहनसक् दैन। यसैगरी यिद सम;त >जाहJ 
अिनकालमा परेमा राज;व कहॉंबाट आउला र यिद राpय का >जाहJले राजािसत 
ितमीमा हामीभ/दा ठूलो के गुण छ भनी तकo गरेमा उसले आफ् नु कुनचॉंिह योiयता 
>मािणत गलाQ। अत: खुदा तआलाको राजFव य;तो Gदैन। उनले त एक tणमा 
नै सम;त राpयलाई नाश गरी अJ >ाणीहJ सृजना गनQसuछन् । यिद उनी य;ता 
v(ा र सवQशिZमान नरहेका भए अFयाचार िबना उनको शासन च?ने नै िथएन 
िकनभने संसारलाई एकपटक tमा र मुिZ िदएर उनले अकn संसार पुन: कहॉंवाट 
?याउने िथए ? के अFयाचारपूवQक आफुले िदएको माफी र मुिZलाई िफताQ िलएर 
ती मुिZ>ाy मािनसहJलाई नै संसारामा ?याउन पुन: पकडने िथए ? यस>कार त 
उनको खुदाई (ईzवरFव) मा आtेप आउने िथयो र उनी संसारका ती सYाटहJझ| 
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एकजना दोषपूण& स(ाट *नपु,े िथए जसले मािनसह3का िनि4त कानून बनाउने गछ&न, 
;<येक कुरोमा @ोध ;कट गछ&न र आCनो Dवाथ&िसिFका अवसरमा जब अ<याचार 
बाहेक कुनै बाटो पाउँदैनन तब अ<याचारलाई आमाको दLधझN जOमिसF अिधकार 
ठाOछन् । उदाहरणको 3पमा शाही कानून अनुसार एउटा जहाजलाई बचाउनका लािग 
एउटा नौकाका सवारीह3लाई डुबाएर मानु& उिचत मािनOछ। परOतु खुदाले भने यDतो 
िववशताको सामना गनु& नपनY हो। अत: खुदा यिद पूण&त: सव&शि\मान र नािDतबाट 
सृजना गनYवाला नभएका रहेमा या त उनी असहाय राजाह3झN परम शि\को ठाउँमा 
अ<याचारको आड िलनेिथए या Oयायी बनी खुदाई (ई_वर<व) लाई नै <यागने िथए। 
परOतु खुदाको जहाज भने समDत शि\स4पaतका साथ सॉंचो Oयायको माग&मा 
चिलरहेछ। पुन: उनी ‘अDसलाम’ *न भिनएको छ, अथा&त्  खुदा समDत दोषह3, 
सdटह3 र eेशह3बाट मु\ छन अिपतु उनी शािOत ;दानकारी *न् । यसको अथ& 
पिन Dपg छ िकनभने यिद उनी Dवयं सdटhDत *Oथे र मािनसह3का हातबाट 
मािरOथे र आCनो उiे_यमा असफल रहOथे भने <यस दkग&ितलाई देखेर यDता खुदाले 
अव_य हामीलाई सdटबाट बचाउने छन भनी मािनसह3को lदय कसरी ढुn *न 
सकoयो र ? यसैकारण अqाह तआला झूटा उपाDयह3का बारेमा वण&न गछ&न्  :-

َوِاْن  ٗه 
َ
ل اْجَتَمُعْوا  ِو 

َ
ل

َ
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ُ
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َ
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َ
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َّ
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َ
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o ْوُب 
ُ
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ْ
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َ
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ُ
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ُ
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َ
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َ
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َ
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َ
َدُروا َهللا َحّق

َ
َما ق

अथा&त्  जसलाई ितमीह3ले खुदा (परमे_वर) बनाएका छौ। ितनीह3 कDता 
छन भने यिद ितनीह3 सबै िमलेर एक अका&को मदद गदs एउटा झtगो उ<पa गन& 
चाहेमा कदािप उ<पa गन& सकदैनन्  अिपतु यिद झtगाले उनीह3को कुनै वDतु िलएर 
उड् यो भने <यसबाट <यो वDतु खोसेर uयाउने ितनीह3मा शि\ छैन। ियनीह3का 
उपासकह3 िववेकहीन र ियनीह3 शि\हीन रहेका छन् । के खुदा यDतै *Oछन। 
खुदा त ती *न जो सबै शि\मानह3भOदा अिधक शि\मान र सव&िवजयी रहेका 
छन् । न कसैले उनलाई समा<न सvछ न त मान& सvछ। जुन मािनसह3 यDता भूल 
wािOतह3मा पछ&न ितनीह3 खुदाको मिहमा जाOदैनन न त खुदा कDता *नुपछ& भaे 
कुरो जाOदछन् । पुन: खुदा शािOत ;दानकारी *न र आCना मिहमाह3 र आCनो 

1. �e Holy Quran, al-Hajj 22:74-75
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अि�तीयताबारे %वयं तक)ह+ ,%तुत गछ0न भिनएको छ। सॉंचा खुदाको उपासक कुनै 
पिन सभा र समागममा लABत र अपमािनत Cनसक् दैन भEे कुरातफ) यहॉं सGेत 
पाइIछ। सॉंचा खुदाको उपासकले कुनै सभा समागममा अपमािनत CनुपदJन तथा न 
त खुदाका सामुEे नै अपमािनत Cनु पनLछ भEे कुरोतफ) यहॉं सGेत पाइIछ िकनभने 
Nयसको हातमा अकाट् य तक)ह+ CIछन् । परIतु बनावटी खुदाको उपासक ठूलो 
सङकटव%थामा CIछ। उसले तकह+ ,%तुत गनु0काे सTा ,Nयेक िनरथ0क कुरोलाई 
हॉंसो नहोस भनी गुV राWछ र ,मािणत दोष र Zुिटह+लाई समेत लुकाउने ,यास 
गछ0।

यसैगरी उनी ‘‘अल्  मुहैिमन् , अल्  अज़ीज़, अल्  ज6बार, अल्  
मुतकि6बर’’ Cन् । अथा0त्  उनीसबैका संर[क र सबैमािथ सव0िवजयी तथा 
िबि]एका कामह+लाई सपानLवाला Cन र उनको स^ा पूण0 आNमिनभ0र रहेको 
छ। पुन: ‘‘9वा;ा9ल्  खािलकुल्  बािरओल्  मुस?वेA ल9ल्  अस् माओल्  
9स् ना’’ भिनएको छ, अथा0त्  उनी य%ता खुदा Cन जसले शरीरह+को पिन सृजना 
गनLगछ0न र आNमाह+को पिन। र उनी गभ0मा आकार तयार गछ0न् । सम%त ती उ^म 
नामह+ जुन कdपना गन0 सिकIछ सबै उनैका नामह+ Cन् । पुन: ‘‘युस6बे9 ल9 
मा फी �समावाते वल्  अज़E व 9वल्  अज़ीज़ुल्  हकीम’’ भिनएको छ,  अथा0त्  
आकाशमeडलका िनवासीह+ र पृgवीका िनवासीह+ पिन उनको नामलाई पिवZताका 
साथ %मरण गनLगछ0न् । उh आयतमा आकाशमeडालका न[Zह+मा पिन आबादी 
रहेको छ र ितनीह+ पिन खुदाको माग0दश0नको पालना गछ0न भEे कुरातफ) संकेत 
गिरएको छ। यसपjचात ‘‘अला कु;े शFयीन्  कदीर’’ भिनएको छ, अथा0त्  खुदा 
सव0शिhमान रहेका छन् ।

यो कुरो उपासकह+का िनिkत सIतुिl,द रहेको छ िकनभने यिद खुदा असमथ0 
रहेमा र सव0शिhमान वा पूण0सामथ0वान नरहेमा Nय%ता खुदाबाट के आशा राWने 
? यसैगरी उनी ‘‘रि6बल्  आलमीन् , अर,मानेर,हीम मािलके योमेIीन, उजीबु 
दा’वतIाये इजा दआन’’ Cन भिनएको छ, अथा0त्  उनी नै सम%त noाeडह+का 
पालनकता0, परम कृपालु, परमदयालु तथा ,ितफलिदवसका %वयं मािलक रहेका 
छन् । उनले उh अिWतयार कसैलाई सुिkपएका छैनन् । ,Nयेक पुकारनेवालाको 
पुकारलाई उनी सुIछन र उ^र िदIछन अथा0त्  दqआ (,ाथ0ना) %वीकार गछ0न् । 
यसपjचात्  अल्  हFयुल कFयुम Cन भिनएको छ, अथा0त उनी सदासव0दा कायम 
रहने र सम%त tयानह+का ,ाण, सबैको अि%तNवका आधार रहेका छन् । यसको 
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ता�पय� के हो भने यिद उनी सदारिहत नरहेका भए उनको जीवनका स1ब3धमा पिन 
कह7 हामी भ3दा पिहला नै मन: त होइनन भ<े आश?ा रिहरहने िथयो। न उनी कसैका 
पुC Dन न कोही उनको पुC रहेको छ। कोही उनी बराबर Dनसक् दैन र उनको Gवजाित 
पिन कोही छैन।

खुदा तआलाको तौहीद (अिLतीयता) लाई पूण�Qपले Gवीकानु� र �यसमा 
घटबढ्  नगनु� यो �यो 3याय हो जुन मािनसले आWना Xकृत मािलकको पZमा 
गछ� भ<े कुरो Gमरण रहोस् । यो समGत चािरिCक िशZाको �यो अंश हो जुन 
पिवC कुरआनको िशZाबाट XGतुत गिरएको हो। यसमा के िस^ा3त Gप_ छ भने, 
समGत आचरणहQलाई खुदा तआलाले उचनीच Dनबाट बचाएका छन अथा�त्  
X�येक आचरणलाई �यस आधारमा आचरणको नाम िदएका छन जब �यो आWनो 
वाGतिवक र आवaयक मया�दाभ3दा तलमािथ भएको Dदैन। वाGतिवक पुbय त �यही 
वGतु हो जुन दcईवटा सीमाहQका बीचमा अथा�त उचनीचको बीचमा D3छ भ<ो 
कुरो Gप_ छ।  X�येक �यो Gवभाव जसले मdयममाग�तफf ता3छ र मdयममाग�मा 
कायम गछ� �यसैले सदाचारको सृजना गछ�। िGथित र अवसरको hान Dनु एउटा 
मdयमाग� हो। उदाहरणGवQप यिद कृषकले आWनो बीउ समयभ3दा पिहला अथवा 
समयभ3दा पिछ रोjछ भने दcवै अवGथामा �यसले मdयममाग� �यग् छ। पुbय, स�य 
र hान सबै मdयममाग�मा छ र मdयममाग� अवसरको पिहचानमा। अथवा स�य �यो 
वGतु हो जुन सदा दcईवटा परGपर िवपरीत अस�यहQको बीचमा Dनेगछ� भ<े कुरो 
बुझ। ठीक अवसरको Xयोगले मािनसलाई िनर3तर मdयममाग�मा राmछ भ<े कुरामा 
केही स3देह छैन। यसैXकार खुदाका िवशेषताहQ वण�न गदा� ती िवशेषताहQको 
नकारा�मक पZतफf नुझुकनु र खुदालाई शारीिरक वGतुहQ समान नठा<ु, यही नै 
खुदाको पिहचानको स3दभ�मा मdयममाग�को पिहचान हो। पिवC कुरआनले खुदाका 
िवशेषताहQका स3दभ�मा यही िनयम अपनाएको छ। अत: खुदाले देmछन, सु3छन, 
जा3दछन, बोoछन, वाता�गछ�न भनी वण�न पिन गछ� र साथै उनी XाणीहQ अनुQप 
नरहेका Xमािणत गन�का िनि1त यसो पिन भ3छ,

2
َ
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َ
ْمث

َ ْ
ا ِ%ِ اال ْ'ُ ْرضِ

َ
 ت

َ
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َ
ٌء1  ف ْ َ

ِلٖه ىش
ْ

ِمث
َ
ْيَس ک

َ
ل

अथा�त्  खुदाको सpा र िवशेषताहQमा कोही पिन उनको साझेदार Dनसक् दैन। 

1. �e Holy Quran, ash-Shura 42:12
2. �e Holy Quran, an-Nahl 16:75



69 इ�लामी िस#ा$तह'को दश,न (Philosophy)

Ver. 20131028/03

उनको बारेमा सृि'ह)को उदाहरण िदने नगर। अत: खुदाको स3ालाई उपमा र 
अनुपमका बीचमा 9थािपत गनु< यही नै म?यममाग< हो। @यसकारण इ9लामको सम9त 
िशCा म?यममाग<को िशCा हो। सूर: फाितहामा पिन म?यममाग<को आदेश िदएको छ। 
अत: खुदा तआला वण<न गछ<न्  1 ْنيَ

ّ
ِل

ۗ
ا

َّ
الض

َ
َوال ْم  ْهيِ

َ
َعل ْوِب 

ُ
ض

ْ
َمغ

ْ
ال ْريِ 

َ
 अथा<त غ

न ितनीह)झL जसNित ितOो Nकोप परेको छ र न त ितनीह)झL जो पथP' भएका 
छन् । कोपभािजत भएकाह) भRाले ती मािनसह) Sन जसले खुदा तआलाको 
िवरोधमा UोधशिV Nयोग गरी िहंसाको माग<मा िहड् छन् । यसैगरी पथP'ह) 
भRाले ती मािनसह) Sन जसले पाशिवक माग< अपनाएका छन् । तथा म?यममाग< 
@यो हो जसलाई ‘अन् अम् ता अलैिहम’ अथा<त्  जसमािथ ितOो अनुYह भएको 
छ - भRे श[द\ारा स]बोधन गिरएको छ। अत: उV वरदानNा^ समूहका िनि]त 
पिव_ कुरआनमा म?यममाग< अपनाउने आदेश भएको छ। तौरातमा खुदा तआलाले 
Nितशोधमूलक कुराह)मािथ जोड िदएका िथए र इbजीलमा माफी र Cमादानमूलक 
कुराह)मािथ जोड िदएका िथए। परbतु यस स]Nदाय (मुसलमान) लाई भने 
अवसरको पिहचान र म?यममाग<को िशCा Nा^ भएको छ। अत: अfाह तआलाको 
भनाइ यसNकार छ -

َسًطا2
َ

 ّو
ً

ة
َ

ّم
ُ
ْم ا

ُ
ٰنک

ْ
ِلَک َجَعل

ٰ
ذ

َ
َوک

अथा<त्  हामीले ितमीह)लाई म?यममाग<का अनुगामी बनाएका छg र म?यवतh 
िशCा Nदान गरेका छg। अत: ितनीह) नै धbय रहेका छन जसले म?यममाग< 
अपनाउँछन। म?यममाग< नै सवj3म माग< हो।

आ/याि1मक अव�था (दजा,)ह'

तेkो भाग अथा<त आ?याि@मक अव9थाह) के Sन्  ? पिव_ कुरआनको 
माग<दश<नानुसार आ?याि@मक अव9थाह) (दजा<ह)) को मूल र kोत ‘नफ् से 
मुत् मियRा’ अथा<त्  सoवगुण हो जसले मािनसलाई सदाचािरताको दजा<बाट 
खुदाNाि^को दजा<स]म पुèयाउँछ भRे कुरो पिहलानै हामीले वण<न गिरसकेका छg। 
ज9तै अfाह तआलाको वण<न छ -

1. �e Holy Quran, al-Fatihah 1:7
2. �e Holy Quran, al-Baqarah 2:144
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ِيفْ  اْدُخِيلْ 
َ
ف  o  

ً
ة ْرِضّیَ

َ
ّم  

ً
َراِضَیة ِک  َرِبّ ِاٰيل   ٓ اْرِج3ِْ  o  

ُ
ة

َ
ُمْطَمِئّن

ْ
ال ُس 

ْ
ف

َ
الّن ُهتَا 

َ
ّی

َ ٓ
>ٰ

1o ِىتْ
َ

ِعٰبِدْی o َواْدُخِيلْ َجّن

अथा�त्  हे खुदाबाट शाि*त+ा, साि.वक आ2मा ! आ5ना +भुतफ9 फिक9एर आ। 
उनी तँिसत +सA र तँ उनीिसत +सA। अत: मेरा भCहDमा सिEमिलत हो र मेरो 
Hवग�मा +वेश गर।

यस Hथानमा आKयाि2मक दजा�हDको चचा� गन�का लािग उC पिवO 
आयतको केही QयाRया गनु� उिचत Sनेछ। यस सांसािरक जीवनमा मनुVयको 
उW दजा�को आKयाि2मक अवHथा भनेको खुदा तआलाबाट शाि*त +ा, गनु� र 
उसको समHत स*तुिX र आन*द तथा तृि, खुदामा नै Sनु हो भAे कुरो Hमरण 
राRनु पछ�। यही 2यो अवHथा हो जसलाई दो^ो श_दमा Hवग`य जीवन भिन*छ। 
यस अवHथा (दजा�)मा मािनसले आ5नो परम स2यता र शुcता तथा वफादारीको 
बदलामा एउटा नगद Hवग� +ा, गछ�। अ*य मािनसहDको भने परलोकको Hवग�+ित 
dिX S*छ पर*तु 2यो चािहँ मौजूद Hवग�मा +वेश गछ�। यसै दज़ा�मा पुगेर मनुVयले 
2यो उपासना जसको भार उसको िसरमािथ हािलएको छ वHतुत: 2यही एउटा 
यHतो आहार हो जसबाट उसको आ2माको भरणपोषण भइरहेछ र जसमािथ 
उसको आKयाि2मक जीवन िनभ�िरत छ तथा 2यसको पिरणाम +ाि,का िनिEत कुनै 
अकj लोकको बाटो हेिररहनु पदkन भAे कुरो बुझ् दछ। ‘नफ् से लQवामा’ अथा�त्  
राजिसक +वृिn जसले मनुVयलाई उसको अपिवO जीवन+ित िधpाछ� तर उnम 
चाहनाहDलाई भने राqरी उजागर गन� सक् दैन तथा कुइrछाहDबाट वाHतिवक 
घृणा िदलाउन सक् दैन न त पुtयमािथ अिडग रहने पूण�शिC +दान गन� सvछ, 
यसै दजा�मा यो कुरो +ा, S*छ अथा�त्  2यस पुtय +ेरणाxारा ती सबै लyणहD 
पिरवित�त Sनजा*छन जुन साि2वक +वृिnको िवकासको आरEभ हो। यसै दजा�मा 
पुzदा मनुVयले पूण� सफलता +ा, गन{ समय आउँछ। यस अवHथामा समHत 
मानिसक उxेगहD आफैआफ मिलन Sनलाzछन र आ2मािभO एउटा यHतो 
शिCवध�क हावा च}नलाzछ जसबाट मनुVयले अतीतका कमी र द~ब�लताहDलाई 
पछुतोको dिXले हेन�लाzछ। 2यससमय मनुVयको +कृितमा एउटा ठूलो पिरवत�न 
आउँछ र HवभावहDमा पिन ठूलो अ*तर उ2पA S*छ। मनुVय आ5ना पिहलाका 

1. �e Holy Quran, al-Fajr 89:28-31
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अव�थाह बाट धेरै टाढा पु+जा-छ। उसलाई धोइ-छ र सफा गिर-छ तथा खुदाले 
आ=ना हातले पु?यAितको Aेम उसको Eदयमा लेिखिद-छन् । यसैगरी पापको मैल 
आ=नो हातले उसको Eदयबाट बािहर =यािकिद-छन् । सHयका सम�त सेनाह  
Eदयको शहरमा AिवJ K-छन र Aकृितका सम�त बुजाMह मा सHयको कNजा 
Kनजा-छ तथा सHयको िवजय K-छ र िमOयाले पलायन गछM र Hयसले आ=ना 
हितयारह  फािलिद-छ। Hयस PयिQको Eदयमािथ खुदाको हात K-छ र Hयसले 
AHयेक कदम खुदाको छायामुिन रहेर बढाउँछ। अत: िनTनका आयतह मा खुदा 
तआलाले ियनै कुराह तफV सWेत गरेका छन् 
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ۗ
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ْ
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अथाMत्  खुदाले िवXवासीजनह को Eदयमा आ=नो हातले ईमान 
(िवXवास) लेिखिदएका छन्  साथै पिव\ आHमा]ारा उनीह को सहायता 
गन^गछMन् । हे िवXवासीजनहो ! उनले ईमानलाई ितमीह का िनिTत िAय 
बनाएका छन् । Hयसको सौ-दयM ितमीह का Eदयमा अिWत गिरिदएका छन र 
अिवXवास, कुकमM र पापह Aित ितमीह को Eदयमा घृणा उHपe गरेका छन। 
तथा कुमागMह  िवकृत र अशुभ Kन भeे कुरो ितमीह का Eदयमा �थािपत 
गिरिदएका छन। यी सबै कुराह  खुदाको कृपा र कgणाबाट भएका Kन् । 
सHयको आगमन भयो र िमhयाले पलायन गèयो। असHय सHयका सामुeे किहले 
िटक् न सकOयो र।

अत: यी सम�त सWेतह  Hयो आhयािHमक अव�थातफV गिरएका Kन जो तेjो 
दजाMमा मनुkयलाई Aाl K-छ। मनुkयलाई जबसTम यो दजाM िमmदैन तबसTम उसलाई 
कदािप वा�तिवक nिJ Aाl Kदैन। खुदा तआलाले ‘मैले ईमान उनीह को Eदयमा 

1. �e Holy Quran, al-Mujadalah 58:23
2. �e Holy Quran, al-Hujurat 49:8-9
3. �e Holy Quran, Bani Isra’il 17:82
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आफनो हातले लेखेको छु र पिव, आ-मा/ारा ितनीह1को सहायता गरेको छु’ भ6ुमा 
कुन कुरातफ8 स9ेत छ भने मनु:यलाई वा<तिवक सफाई र पिव,ता तबस>म ?ा@ 
Aदैन जबस>म उसलाई अलौिकक (ईJवरीय) सहायता िमLदैन। ‘नफ् से लOवामा’ 
अथाQत राजिसक ?वृिSको दजाQमा मनु:यको बार>बार ?ायिJचत गनU र बार>बार 
पछािरने ि<थित AVछ। अिपतु किहलेकािहं त उ आXनो योYयता?ित िनराश AVछ 
र आXनो रोगलाई उपचार Aन नसक् ने रोग ठाVदछ र य<तो अव<थामा धेरै लामो 
समयस>म रहेपJचात जब -यसको िनिJचत समय पूरा AVछ तब रात अथवा िदनको 
समयमा एकाएक एउटा `योित -यसमािथ उ,Vछ जसमा ईJवरीय शिa िनिहत AVछ। 
-यस ?काशको अवतरणका साथै -यसमा एउटा आJचयQजनक पिरवतQन आउँछ र 
अdJय हातको एउटा सशa ?भाव अनुभव AVछ। तथा एउटा िविच, जगत सामु6े 
आउँछ। -यससमय मािनसलाई खुदा छन भ6े कुरो थाहालाYछ। -यसका ने,/यमा 
-यो ?काश उ-प6 AVछ जुन पिहला िथएन। परVतु -यस मागQलाई कसरी ?ा@ गनU 
र -यस ?काशलाई कसरी पाउँने त ? यस घटना जगतमा ?-येक कायQको एउटा 
कारण र ?-येक िgयाको एउटा कताQ अिनवायQ AVछ भ6े कुरो hात AनुपछQ। यसैगरी 
?-येक hान ?ाि@का िनि>त एउटा मागQ रहेको छ जसलाई सVमागQ भिनVछ। संसारमा 
कुनै य<तो व<तु छैन जसलाई ईJवरले -यसका िनि>त िनिJचत गरेका िनयमह1को 
पालना नगरी ?ा@ गनQ सिकयोस् । ?कृितको िवधानले ?-येक व<तुको ?ाि@का लािग 
एउटा सVमागQ छ र -यसको ?ाि@ <वाभािवक 1पमा -यहीमािथ िनभQिरत छ भ6े कुरो 
<पk पािररहेछ। उदाहरण<व1प यिद हामी एउटा अँlयारो कोठा-िभ, बसेका रहेमा र 
सूयQको ?काशको आवJयकता रहेमा सूयQतफ8 रहेको nयाल खोिलिदनु नै हाoािनि>त 
सVमागQ हो। -यसो गनाQले तुpVतै सूयQको ?काशले िभ, ?वेश गरी हामीलाई ?कािशत 
गछQ। अत: यसैगरी खुदाका वा<तिवक वरदानह1को ?ाि@का िनि>त पिन कुनै nयाल 
AनुपछQ र <वrछ आlयाि-मकता ?ाि@का िनि>त कुनै िवशेष उपाय AनुपछQ भ6े कुरो 
<पk छ। जसरी हामी आXनो जीवनका सबै कायQह1मा सफलता ?ाि@का िनि>त 
सVमागQको खोज गनUगछt -यसरी नै आlयाि-मक कायQह1का िनि>त (पिन) सVमागQको 
खोज गनुQ नै -यो (उपाय) हो। परVतु हामीले केवल आXनै बुिvको जोwले र आXनै 
<विनिमQत िसvाVतह1बाट खुदािसत स>पक8 <थािपत गनQ खो`नु नै -यो उपाय हो त 
? उनका ती ढोकाह1 जुन खुLनमा उनकै सशa हातमािथ िनभQिरत छन के केवल 
हाoो तक8 र दशQन/ारा हामी?ित खुLछन त ? यो एकदमै उिचत होइन भनी जान। 
हामीले ती सदारिहत, परम आ-मिनभQर (ईJवर)लाई केवल आXना उपायह1बाट 
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कदािप �ा! गन$ सक् नेछैन* अिपतु पिहला हामीले आ4नो जीवन आ4ना सम8त 
शि:ह;सह खुदा तआलाको माग$मा सुि=पएर पुन: खुदािसत स=बBध जोडनका लािग 
तथा खुदालाई खुदाGारा नै पाउनका िनि=त दIआ (�ाथ$ना)मा Lय8त रहनु उ: पथमा 
सBमाग$ रहेको छ।

एउटा अ2यु5म द6आ (9ाथ,ना)

सवOPम दIआ (�ाथ$ना) जसले हामीलाई याचनाको यथाि8थित र अवसर 
िसकाउँछ र �कृितिनिहत आTयािUमक उGेगको नक् शा हाVा सामुWे �8तुत गछ$, जुन 
परम कृपालु खुदाले आ4नो पिवY पु8तक कुरआन शरीफमा अथा$त्  सूर: फाितहामा 
हामीलाई िसकाएका छन Uयो यही हो - ‘िबि�म=ािहर,हमािनर,हीम’ अथा$त्  परम 
कृपालु, परम दयालु अ_ाको नामका साथ (आर=भ गछु$)। ‘अल् हAद6 िल=ािह 
रिBबल्  आलमीन’ अथा$त्  सम8त सॉंचा र पिवY �शंसाह; उनै अ_ाहका िनि=त 
cन जो सम8त deाfडह;का ghा र पालनहार तथा कायमकता$ रहेका छन् । 
‘अर,हमािनर,हीम’ अथा$त्  ती उनै खुदा cन जसले हाVा कम$ह;भBदा पिहला नै 
हाVा िनि=त कृपाका साधनह; उपलiध गनjगछ$न र हाVा कम$ह;पिछ दयापूव$क 
हामीलाई �ितदान �दान गनjगछ$न् । ‘मािलके योिमDीन’ उनै खुदा �ितदान िदवसका 
एकमाY मािलक cन कुनै अBयलाई Uयो िदन सुि=पइएको छैन। ‘इEयाकनअ् बुद6 
वा इEयाकन�तयीन’ अथा$त्  हे यी सम8त �शंसाह;का 8वामी ! हामी ितVै 
उपासना गछm र �Uयेक काय$िसिnका िनि=त ितमीिसतै शि:�ाि!को याचना गछm। 
यस 8थानमा ‘हामी’ शiदकाे �योग गनु$को ताUपय$ हाVा सम8त अंगह; ितVो 
उपासनामा Lय8त छन र ितVो चरणमा झुकेका छन भWे कुरोतफr इिsत गनु$ हो। 
व8तुत: मनुtय आ4ना िभYी अंगह; र शि:ह;को uिhले एउटा जमाअत अथवा 
समूह नै हो। Uयसकारण सम8त शि:ह;का साथ खुदालाई साhाs �णाम गनु$ यही 
नै Uयो अव8था हो जसलाई इ8लाम भिनBछ। ‘इह् िदना ि�सरातल्  मु�तकीमा 
िसरात=ज़ीना अन् अAता अलैिहम् ’ अथा$त्  हामीलाई आ4नो सBमाग$ देखाउ र 
Uयस�ित अिडग राखी ती Lयि:ह;को माग$ देखाउ जस�ित ितVो पुर8कार र बिwसस 
रहेको छ र जाे ितVा कृपा र कxणाका पाY भएका छन् । ‘ग़ैिरल्  मग़् ज़ोबे अलैिहम 
व ला Lज़ा=ीन’ अथा$त्  हामीलाई ती Lयि:ह;को माग$बाट बचाउ जसमािथ ितVो 
�कोप परेको छ तथा जो ितमीस=म पुy सकेनन र पथzh भए। ‘आमीन’ अथा$त्  
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हे खुदा !यसै गर। खुदा तआलाका इनामह/ जसलाई अनु3ह पिन भिन7छ ती 
:यि;ह/मािथ उि>7छन जसले आ?नो जीवनलाई खुदाको मागBमा उ!सगB गरी साथै 
आ?नो समCत अिCत!वलाई उनको मागBमा सुिDपएर उनको इFछाGित मH भई पुन: 
जे जित मनुJयलाई आKयाि!मक अनु3हह/ र खुदाको सािमMय र िमलन तथा उनका 
वाणीह/ र वाताBलापह/बाट GाQ RनसSछ !यो सबै ितनीह/लाई GाQ Rन भनी दTआ 
(GाथBना) मा :यCत रह7छन भWे कुरो उ; आयतह/ले सDझाइरहेछन् । ती :यि;ह/ 
दTआका साथै आ?ना समCत शि;ह/सह उपासना गन\गछBन र पापह/बाट बFनेगछBन 
तथा ई]वरको चरणमै सदा रिहरहने गछBन् । जहॉंसDम ितनीह/बाट सDभव R7छ 
Cवयंलाई दTJकमBबाट बचाउँछन र अbाहको Gकोपको मागBबाट दcर रहनेगछBन् । अत: 
िकनभने ितनीह/ले परम साहस र स!यताका साथ खुदालाई खोdदछन !यसकारण 
उनलाई GाQ पिन गछBन तथा खुदा तआलाको पिव> eानका Mयालाह/fारा तृQ 
तुhयाइ7छन् । उ; आयतमा अिडगता अथवा jढताको उbेखले सॉंचो र Gकृत 
अनु3ह जसले आKयाि!मक जगतसDम पèुयाउँछ !यो ‘इCतकामत’ अथाBत पूणBjढता 
र अिडगतािसत सDबि7धत छ भWे कुरातफp सqेत गछB। पूणBjढता भWुको ता!पयB 
एउटा यCतो स!य र िनrाको अवCथा हो जसलाई कुनै Gकारको परीsाले हािन 
पुèयाउन सक् दैन। अथाBत एउटा यCतो सDब7ध जसलाई न तरबारले काट् न सकोस। 
न त आगोले जलाउन सकोस। तथा न कुनै अ7य िवपिuले हािन पुèयाउन सकोस्  
र आफ7ताह/को मृ!युले समेत !यसबाट अलvग गनB नसकोस। िGयह/को िवयोगले 
!यसमा कुनै वाधा पèुयाउन नसकोस, लािxछत Rने आशqाले पिन कुनै भय उ!पW 
गनB नसकोस् । अ!य7त पीडा िदएर मािरनाले समेत रuीभर मनलाई आतिqत नगरोस् । 
अत: यो ढोका अ!य7त सॉंगूरो छ र यो मागB अ!य7त किठन छ। आ हा ! कित 
किठन छ ! यसैतफp अbाह तआलाले यस आयतमा सqेत गरेका छन :-

ْم 
ُ
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َ
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ْ
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ْ
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ْ
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1. �e Holy Quran, at-Taubah 9:24
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अथा�त्  यिद ितमीह(का िपताह( र ितमीह(का पु-ह( र ितमीह(का भाईह( 
र ितमीह(का 0ीह( र आफ3ताह( तथा ितमीह(का ती धन स7पि8ह( जुन 
ितमीह(ले पिर<म गरी कमाएका छौ र ितमीह(को Bयपार जुन ब3द होला िक भDे 
ितमीह(लाई भय रहेको छ। यसैगरी ितमीह(का ती भवनह( जुन ितमीह(लाई 
अHय3त िIय छन्  खुदाभ3दा र उनका रसूल (स3देशवाहक) भ3दा र खुदाको माग�मा 
आPनो Qयान लडाउनुभ3दा अिधक िIय रहेका छन भने ितमीह( तबस7म पख� जब 
खुदाले आPनो आदेश Iकट गनTछन्  तथा खुदाले कुकमVह(लाई कदािप आPनो माग� 
देखाउँदैनन भनी ितनीह(लाई भनीदेउ।

जुन BयिXह( खुदाको इZछा िव[\ आPना आHम-कुटु7ब र आPना धन 
स7पि8ह(िसत Iेम गछ�न ती BयिXह( खुदाको ^ि_मा कुकमV `न। ितनीह( अवaय 
नाश `नेछन िकनभने ितनीह(ले खुदामािथ अ3य वbतुह(लाई Iाथिमकता िदए भDे 
कुरो उX आयतह(बाट bप_ `3छ।

यही Hयो तेcो दजा� हो जसमा Hयो BयिX खुदावाला ब3दछ जसले उनका 
िनि7त हजारd सeटह( झेgछ र खुदातफh यbतो सHय र िनiाका साथ झुक् छ जसबाट 
खुदाबाहेक उसको कोही शेष रहदlन। मानd सबै िबHन पुगे। अत: वाbतिवक कुरो के 
हो भने जबस7म हामी bवयं मदpनd तबस7म जीिवत खुदा देखापनT छैनन् । खुदा Iकट 
`ने िदन Hयही नै हो जब हाqो शारीिरक जीवनIित मृHयु आउँछ। हामी तबस7म 
अ3धा हd जबस7म (खुदालाई छािड) अ3यह(लाई देsनबाट अ3धा ब3दैनd। हामी 
तबस7म मुदा� हd जबस7म हामी खुदाको हातमा मुदा�सरह `दैनd। जब हाqो मुहार 
(^ि_) उनका पावन ठेगानाह(मा ठीक-ठीक पन� जा3छ तब Hयो Iकृत ^ढता जुन 
समbत मानवीय उwेगह(मािथ िवजयी `3छ, हामीलाई Iाy `नेछ Hयो भ3दा पिहला 
`नेछैन। यही नै Hयो ^ढता हो जसwारा मानवीय (उwेगपूण�) जीवनमािथ मृHयु आउँछ। 
हाqो ^ढता यही नै हो जुन उनले वण�न गरेका छन्  

ِْسٌن1
ُ

ِ َوُھَو حم
َم َوْجَهٗه ِ)ّٰ

َ
ْسل

َ
َبٰيل 1َْ ا

अथा�त्  बिलको पशुझl मेरा सामुDे गद�न राख। यसैगरी तबमा- हामीले ^ढताको 
दजा� Iाy गन� सक् नेछd जब हाqो अिbतHवका समbत पुजा�ह( तथा हाqो Qयानको 
समbत शिX उनैको काय�मा ला{छ र हाqो मृHयु र हाqो जीवन उनैको िनि7त 
`नजा3छ। जbतै उनको भनाइ छ :-

1. �e Holy Quran, al-Baqarah 2:113
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۔1 ِمْنيَ
َ
ٰعل

ْ
ِ َرِبّ ال

َاِىتْ ِ(ّٰ
َ

َْیاَی َومم
َ

ُسِىكْ َوحم
ُ
 ِىتْ َون

َ
 َصال

َ
 ِاّن

ْ
ل

ُ
ق

अथा�त मेराे नमाज़ (उपासना) र मेरो बिलदान तथा मेरो जीिवत रहनु र मेरो मनु� 
सबै खुदाका िनि7त रहेको छ भिनदेउ। जब खुदािसत मनु;यको =ेम >यस दजा�स7म 
पु?छ, अथा�त्  उसको मृ>यु र जीवन आDना िनि7त नभएर खुदाका िनि7त FनजाGछ 
तब ती खुदा जसले सदादेिख =ेम गनIहJिसत =ेम गदKआएका छन आDनो =ेम 
>यस=ित उताछ�न् । तथा ती दLईवटा =ेमको िमलनबाट मािनसिभP एउटा Qयोित =कट 
FGछ जसलाई जगतले िचGदैन न त बुझन नै सTछ। यसैकारण हजारV स>यिनWहJ 
र पुXयपुYषहJको ह>या भयो िकनभने संसारले ितनीहJलाई िचनेन। ती \यि]हJ 
>यसैले ढ_गी र `वाथa कहलाए िकनभने संसारले ितनीहJको =काशमय अनुहारलाई 
देcन सकेन। ज`तै विण�त छ :-

ْوَن۔2  یُْبِرصُ
َ

ْیَک َوُھْم ال
َ
ُرْوَن ِال

ُ
یَْنظ

अथा�त्  ती अ`वीकारीहJले ितमीतफh हेनIगछ�न परGतु ितमी ितनीहJलाई 
देिखदैनौ। अत: जब >यो =काश उ>पj FGछ तब >यस =काशको उ>पिkका िदनदेिख 
एउटा पािथ�व मािनस `वगaय बjपु?छ। ती सम`त =ाणीहJका `वामीले >यसिभPबाट 
बोlनला?छन र आDनो अलाैिकक चमकहJ देखाउँछन तथा >यसको >यो nदय 
जुन पिवP =ेमले पिरपूण� रहेको छ >यसलाई आDनो िसंहासन बनाउँछन् । >यहpबाट 
>यो \यि] एउटा आqयाि>मक पिरवत�न पाएर एउटा नयॉं \यि] बjपु?छ। उनीपिन 
>यसका िनि7त एक नयॉं खुदा बjपु?छन्  र नयॉं \यवहार र नयॉं िनयमहJ =कट 
गछ�न् । न उनी नयॉं खुदा Fन न \यवहारहJ नै नयॉं Fन परGतु खुदाका `वाभािवक 
\यवहारहJभGदा ती \यवहारहJ िभj FGछन >यसकारण सांसािरक दश�न (sान)ले 
ितनीहJलाई िचj सक् दैन। >य`ता \यि]का सGदभ�मा अuाह तआलाको वण�न यो 
रहेको छ :-
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अथा�त ् मािनसहJमqय े ितनीहJ उkम दजा�का मािनस रहकेा छन जो खदुाको 

1. �e Holy Quran, al-An‘am 6:163
2. �e Holy Quran, al-A‘raf 7:199
3. �e Holy Quran, al-Baqarah 2:208
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इ�छा�ित समिप%त &'छन ्। ितनीह-ल े आ1नो 3यान बचेेर खदुाको इ�छालाई मो=छन। 
ियनीह-न ै ती ?यि@ह- &न जस�ित खदुाको कपृा रहकेो छ। यस�ैकार Cयो ?यि@ जो 
आDयािCमक अवGथाको दजा%सIम पिुगसककेो छ Cयो खदुाको माग%मा समिप%त &नजा'छ।

उ@ आयतमा खुदा तआलाको भनाई के रहेको छ भने Cयही ?यि@ले समGत 
सNटह-बाट मुि@ पाउँनेछ जसले मेरो माग%मा र मेरो चाहनाको माग%मा आ1नो 
3यानलाई बेिचिद'छ र 3यानको होड लगाएर उ खुदाकै हो भUे आ1नो Cयस 
अवGथाको �माण �Gतुत गछ% तथा आ1नो समGत सWालाई यGतो एउटा वGतु ठा'छ 
जुन YZाको आ[ापालन र सृिZको सेवाका िनिIत बनाइएको हो। पुन: उसले �Cयेक 
शि@िसत सIबि'धत वाGतिवक पु`यकाय%लाई यGतो चुGती र फूित% तथा चासोिलएर 
गछ% मानौ Cयसले आ1नो आ[ाकािरताको दप%नमा आ1ना �कृत �ेमी (परमेeवर) 
लाई देिखरहेछ तथा उसको चाहना खुदाको चाहनािसत पूण%त: िम=नजा'छ। यसैगरी 
उसको समGत आन'द आ[ापालनामा िनिहत &'छ र सबै पु`यकम%ह- करले होइन 
अिपतु �सUता र उCक`डाको आकष%णले काया%ि'वत &नलाiछन् । यही नै Cयो नगद 
Gवग% हो जुन आDयािCमक ?यि@लाई �ाj &'छ तथा Cयो Gवग% जुन भिवkयमा �ाj 
&नेछ वाGतवमा Cयो यसैको �ितिवIब र लlणह- &न जसलाई परलोकमा खुदा 
तआलाको अलौिकक शि@ले शारीिरक -पमा पिरणत गरी देखाउँनेछ। यसैतफm सNेत 
गरी अnाह तआला वण%न गछ%न्  :-

 
َ ْ
اال ِاّنَ   2oَطُهْوًرا اً)  َرشَ ُْم  َرّهبُ َوَسٰقُهْم   1o ٰنتِ

َ
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َ
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ُ
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َ
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ٰ َوا ْ
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ِخَرِۃ ا

ٰ ْ
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َ
َن ِيفْ ٰھِذٖە ا

َ
َوKَْ اك

1. �e Holy Quran, ar-Rahman 55:47
2. �e Holy Quran, ad-Dahr 76:22
3. �e Holy Quran, ad-Dahr 76:6-7
4. �e Holy Quran, ad-Dahr 76:18-19
5. �e Holy Quran, ad-Dahr 76:5
6. �e Holy Quran, Bani Isra’il 17:73
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अथा�त्  जो #यि& खुदा तआलािसत डराउँछ तथा उनको 4ित5ा र 4ताप4ित 
भयभीत रह:छ ;यसका िनि<त द=ईवटा Aवग� रहेका छन्  - एउटा यही संसार तथा 
दोGो परलोक। तथा यAता #यि&हI जो खुदा4ित समिप�त छन खुदाले ितनीहIलाई 
;यो शरबत िपलाएका छन जसले ितनीहIको Mदय र सोचहI तथा चाहनाहIलाई 
पिवO तुPयाएको छ। पुQयकमRहIले ;यो शरबत िपइरहेछन जसमा कपूर िमिVत छ। 
ितनीहIले ;यस Gोतबाट िपउँछन जसलाई ितनीहIले Aवयं फुटाएका Yन् ।

कपूर र सूठोिमि3त शरवतको यथाथ,

अरबी भाषामा क फ र श[दको अथ� दबाउनु अथवा दा\नु हो ;यसैकारण 
काफूर (कपूर) श[द उ& आयतमा अपनाइएको हो भbे कुरो मैले पिहला पिन 
वण�न गिरसकेको छु। अत: ितनीहIले यAतो िन5ाका साथ सांसािरक मोह;याग र 
अeाहतफf 4;यागमनको \याला िपएका छन जसले संसारको 4ेम पूण�त: िनAतेज 
भएको छ भbे कुरोतफf यहॉं सhेत पाइ:छ। समAत उiेगहI मानिसक धारणाबाटै 
उ;पb Y:छन भbु काइदाको कुरो हो। जब मन यी समAत कुभावनाहIबाट टािढ:छ 
र ितनीहIिसत कुनै स<ब:ध शेष रहँदैन तब ती उiेगहI पिन िबAतारो िबAतारै 
कम Yनलाlछन र अ:तत: समाm Y:छन् । अत: यस Aथानमा खुदा तआलाको 
यही उnेoय रहेको छ। जो #यि&हI उनीतफf पूण�Iपले झुिकसकेका छन ितनीहI 
मानिसक उiेगहIबाट धेरै टािढन पुगेका छन र खुदा4ित यितस<म समिप�त छन 
जसको फलAवIप संसारका #यAतताहIबाट ितनीहIको Mदय उदासीन Yनपुगेको 
छ तथा ितनीहIका उiेगहI यAतो Iपमा दिबन गएका छन जसरी कपूरले िवषालु 
त;वहIलाई दबाउँछ। उ& आयतमा उनले यही स<झाएका Yन् ।

पुन: ितनीहIले ;यस कपूरिमिVत \यालापिछ ती \यालाहI िपउँनेछन जसमा 
‘ज़नजबील’ (अद=वा) िमलाइएको छ भनी वण�न गरेका छन् । ज़न् जबील श[द 
वAतुत: द=ईवटा श[दहIको सि:ध हो भनी जाbु पछ�। अथा�त्  ‘ज़ना र जबल् ’। 
‘ज़ना’ अरबी भाषामा मािथ चढनुलाई भिन:छ भने जबलको अथ� पहाड हो। 
यसको सि:धगत अथ� हो - ‘पहाडमािथ चढ् यो’। मनुrयबाट एउटा िवषा& रोग दsर 
भएपoचात पूण� AवाAtय 4ािmस<म द=ईवटा अवAथाहI आउँछन् । पिहलो अवAथा 
;यो हो जब िवषालु त;वहIको जोश पूण�त: समाm Yनजा:छ र भयानक त;वहIको 
जोशमा सुधार Yनलाlछ तथा िवषालु कैिफयतहIको आvमण शाि:तपूव�क टPन 
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जा�छ। एउटा िवनाशकको )पमा ,कट भएको स/ट पूण2त: दिबन जा�छ। पर�तु 
अिहलेस>म अ?ह)मा द@ब2लता शेष रहेकाले Bयसले कुनै पिरFम गन2 सक् दैन। 
एउटा मुदा2झJ लडखडाउँदै िहड् ने गछ2। दोOो अवPथा Bयो हो जब पूण2 PवाPRय पुन: 
,ाS T�छ र शरीर शिVस>पW T�छ तथा Bयसपिछ बेरोकटोक पहाडमािथ चढ् ने र 
मनको उम?का साथ मािथ मािथका ऊँचाइह)मा दौडने साहस Bयसमा उBपW T�छ। 
अत: आ^यािBमक या_ाको तेOो दजा2मा उV अवPथा ,ाS T�छ। यसै अवPथातफa 
उV पिव_ आयतमा अbाह तआलाले स/ेत गरेका Tन। अथा2त्  सवcd दजा2का 
खुदाका ि,य भVह)ले ती eयालाह) िपउँछन जुन ज़न् जबील (सूठो) िमिFत 
रहेका छन् । अथा2त आ^यािBमक अवPथाको पूण2शिV ,ाS गरी ितनीह) ठूला 
ठूला पहाडह)मािथ चढ् न पुjछन्  तथा अBय�त किठन काय2ह) ितनीह)का हातबाट 
काया2ि�वत T�छन र ितनीह)ले खुदाको माग2मा आkचय2जनक पराlम देखाउने गछ2न् ।

ज़न् जबील (सूठो)को 6भाव

औषिधिवoान अनुसार ज़न् जबील (सूठो) Bयो औषिध हो जसलाई िह�दी 
भाषामा सqठ भिन�छ। यसले जठरािr (पाचन ,णाली) लाई शिV ,दान गछ2 र 
पखालाह)लाई रोक् छ। यसले द@ब2ललाई यित शिVशाली बनाउँछ र यित उsेिजत 
तुtयाउँछ जसबाट Bयो पहाडमा चढ् न सuम Tनजा�छ। Bयसै कारणले यसको नाम 
ज़न् जबील रािखएको हो। यी िभW-िभW आयतह) जसमा एक Pथानमा कपूरको 
उbेख छ भने एक Pथानमा ज़न् जबील (सुकेको अद@वा = सूठो) को, ,Pतुत गरी 
खुदा तआलाले आzना भVह)लाई यही स>झाउन चाह�छन अथा2त्  जब मािनसले 
मानिसक उ{ेगह)बाट पु|यतफa या_ा गछ2 तब Bयस या_ाका साथ सव2,थम 
अवPथामा Bयसका िवषालु तBवह)लाई तल दबाइ�छ। फलPव)प मानिसक उ{ेगह) 
घट् न लाjछन् । जPतै, कपूरले िवषालु तBवह)लाई दबाउँछ Bयसकारण Bयो हैजा र 
टाइफाइडका िनि>त लाभदायक रहेको छ। Bयसपkचात जब िवषालु तBवह)को 
जोश पूण2त: समाS T�छ र द@ब2लतामा आधािरत झीनो PवाPRय ,ाS T�छ तब 
दोOो चरणमा Bयस द@ब2ल रोगीले ज़न् जबील (सूठो) को शरबतबाट शिV ,ाS गछ2। 
ज़न् जबील िमिFत शरबत वPतुत: खुदा तआलाको सौ�दय2को Bयो ,किटकरण हो जुन 
आBमाको आहारा हो। जब Bयस ,किटकरण (Menifestation)बाट मािनसले शिV 
,ाS गछ2 तब ठूला र उd पहाडह)मािथ चढ् ने योjय ब�छ तथा खुदा तआलाको 
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माग�मा य�ता आ#चय�जनक किठन काय�ह+ गरेर देखाउँछ जसलाई गनु� तबस8म 
स8भव छैन जबस8म कसैको =दयमा >यो (ई#वरीय) BेमािD (उ>पF) Gदैन। अत: 
खुदा तआलाले यस �थानमा यी दLईवटा अव�थाह+बारे स8झाउनका िनि8त अरबी 
शPदका दLईवटा शPदह+ Bयोग गरेका Gन् । एउटा काफूर (कपूर) शPद जुन तल 
दबाउनुलाई भिनVछ र दोWो ज़न् जबील (सूठो) शPद, जुन मािथ चढ् नुलाई भिनVछ। 
उ[ माग�मा पिन यी दLईवटा अव�थाह+ आ\याि>मक माग�का या]ीह+का िनि8त 
रहेका छन् । आयतको शेषांश यसBकार रहेको छ -

1oا َسِعْريً
َ

 ّو
ً

لٰال
ْ

غ
َ
 َوا

ْ َ
ِفِرْ*َ َسلِٰسال

ٰ
ک

ْ
ْعَتْدَ/ ِلل

َ
ا

ٓ َ
ِاّ/

अथा�त्  हामीले ती अिव#वासीह+का िनि8त जसले स>यलाई �वीकान� चाहँदैनन 
साaलाह+ र घॉंडाह+ तथा Beविलत अिDका eवालाह+ तयार गिरिदएका छf। 
जो gयि[ह+ सॉंचो मनले खुदा तआलालाई खोeदैनन ितनीह+Bित खुदाका 
तफhबाट कठोर Bितिiया GVछ, यही नै उ[ आयतको अथ� हो। ितनीह+ सांसािरक 
बVधनह+मा यसरी फँसेका छन मानौ साङलाले ितनीह+का पाउह+ बॉंिधएका Gन् । 
यसैगरी भौितक काय�ह+मा यितस8म gय�त रहVछन मानौ ितनीह+को गद�नमा एउटा 
य�तो घॉंडो छ जसले ितनीह+लाई उँभोतफh टाउको उठाउन िददैन। तथा ितनीह+को 
=दयमा यो धन िमले GVnयो र >यो स8पिo पाए GVnयो तथा फलानो देश हाpा 
अिधकारमा आए GVnयो र फलानो श]ुमािथ हामी िवजयी भए GVnयो, यित qिपया 
भए GVnयो र यित स8पिo भए GVnयो भFे लोभ र मोहको एउटा ताप दVकेको GVछ 
>यसकारण खुदा तआलाले ितनीह+लाई वा�तवमा नालायक देtछन र कुकम�ह+मा 
gय�त पाउँछन >यसेलै यी तीनैवटा िवपिoह+ ितनीह+का पिछ लगाइिदVछन् । जब 
मािनसका तफhबाट कुनै िiया स8पF GVछ तब खुदाले पिन आwना तफhबाट एउटा 
Bितिiया स8पF गछ�न भFे कुरोतफh पिन यहॉं सxेत पाइVछ। उदाहरण�व+प मनुyयले 
जब आwनो कोठाका सम�त ढोकाह+ बVद गछ� तब मनुyयको >यस िiयापिछ >यस 
कोठामा अVधकार उ>पF गिरिदनु खुदा तआलाका तफhबाट >यसको Bितिiया Gनेछ। 
व�तुत: जुन कुराह+ खुदा तआलाको Bाकृितक िवधानमा हाpा काय�ह+का िनि8त 
एउटा िनि#चत पिरणामको +पमा िनधा�िरत भइसकेका छन ती सबै खुदा तआलाका 
िiयाह+ Gन् । ता>पय� के हो भने उनी नै सबै कारणह+का परमकारण Gन् । यिद कुनै 
gयि[ले eयानिलने िवष खाएमा >यसको >यो िiयापिछ >यसलाई मृ>यु िदनु खुदा 

1. �e Holy Quran, ad-Dahr 76:5
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तआलाको !िति#या %नेछ। यसैगरी यिद कसैले सङ्   #ामक रोग उ5प7 %ने कुनै 
अनैितक काय: गरेमा 5यसको !िति#या ;व=प 5यस >यि?लाई 5यो सङ् #ामक 
रोगले चाBनेछ र 5यही नै खुदा तआलाको काय: हो। अत: जसरी हाHो भौितक 
जीवनमा हाHो !5येक काय:को एउटा िनिMचत पिरणाम रहेको छ भ7े कुरो ;पO 
देिखPद। 5यही पिरणाम खुदा तआलाको काय: हो। यसैगरी धम:RेSमा पिन यही नै 
िवधान रहेको छ। ज;तै खुदा तआलाले यी दTईवटा उदाहरण=मा ;पO =पमा वण:न 
गरेका छन्  :-

ْوَهبُْم2
ُ
ل

ُ
 هللاُ ق

َ
اغ

َ
ز

َ
 ا

ٓ
ْوا

ُ
اغ

َ
ا ز

َ
ّم

َ
ل

َ
َنا1 ف

َ
ْم ُسُبل ُ َ

ِد یَّهن َهنْ
َ
ِذ9َْ َجاَھُدْوا ِفْیَنا ل

َّ
ل

َ
ا

अथा:त्  जसले खुदा तआलालाई खोWने काय:मा पूरा-पूरा !यास गरे तब 5यस 
काय:को !िति#या;व=प ितनीह=लाई आZनो माग: देखाउनु हाHो काय: %नेछ। तथा 
जुन >यि?ह=ले टेढोमाग: (कुमाग:) अवल^बन गरे र सPमाग:मा च_न चाहेनन तब 
ितनीह=का िनि^त हाHो काय: के %नेछ भने हामी ितनीह=को aदयलाई िवकृत 
तु_याउने छc। यही अव;थालाई अिधक ;पO पान: पुन: वण:न गरेका छन :-

3o 
ً

 َسِبْیال
ُ ّ

َضل
َ
ٰ َوا ْ

@
َ
ِخَرِۃ ا

ٰ ْ
ُهَو ِيف اال

َ
ٰ ف ْ

@
َ
َن ِيفْ ٰھِذٖە ا

َ
Kَْ اك

अथा:त्  जो >यि? यस जगतमा अPधो रह् यो 5यो परलोकमा पिन अPधो नै 
रहनेछ अिपतु अPधाह=भPदा पिन अिधक पितत। पुdयकमeह=लाई खुदाको दश:न 
यसै जगतमा %Pछ तथा जसका िनि^त ितनीह=ले आZनो सव:;व गुमाउँछन ती 
आZना परम ि!यलाई यसै जगतमा देhछन भ7े कुराको यहॉं सkेत पाइPछ। अत: 
;वगeय जीवनको जग यसै जगतबाट ब;दछ र नारकीय अPधोपनको आधार पिन यसै 
जगतको अपिवS र अPधो जीवन हो र यही नै उ? आयतको भावाथ: हो। पुन: वण:न 
भएको छ :-

ِهتَا  ْ َ
حت  ْKِ ِرْی  ْ َ

جت ٍت 
ٰ

َجّن ُهْم 
َ
ل  

َ
ّن

َ
ا ِلٰحِت 

ٰ
الّص وا 

ُ
ِل

َ
َومع َمُنْوا 

ٰ
ا ِذ9َْ 

َّ
ال  ِ

َوبَِرشّ

ُر4 ْهنٰ
َ ْ
اال

अथा:त ् जो >यि?ह= ईमान (िवMवास) राhछन र पdुयकम: गछ:न ितनीह= ती 

1. �e Holy Quran, al-‘Ankabut 29:70
2. �e Holy Quran, as-Sa  61:6
3. �e Holy Quran, Bani Isra’il 17:73
4. �e Holy Quran, al-Baqarah 2:26
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बग�चाह का उ$रािधकारी )न जसमिन नहरह  बिगरहछेन ्। उ2 आयतमा खुदा 
तआलाल े ईमान (िव=वास) को तलुना य@तो नहरिसत गरेका छन जसमिन नहरह  
बAछन ्। जनु सBबCध नहरह को बग�चािसत छ Dयही सBबCध कमEह को ईमान 
(िव=वास) िसत छ भनी एउटा उ$म दशEनको  पमा वणEन गिरएको छ भMे कुरो 
@पO होस। अत: जसरी कनु ै बग�चा पानीिबना हिरयो-भिरयो रहन सक् दनै Dयसैगरी 
कनु ै ईमान पUुयकमE िबना जीिवत रहन सक ्दनै। यिद ईमान त छ परCत ु पुUयकमEह  
छनैन भन े Dयो ईमान िनरथEक हो। यसैगरी यिद पUुयकमEह  छन र ईमान छनै भने ती 
कमEह  दखेावटी )न ्। इ@लामी @वगE व@ततु: यस जगतको ईमान (िव=वास) र कमEको 
एउटा XितिवBब हो। Dयो कनु ै नवीन व@त ु होइन जनु बिहरबाट आएर मनुYयलाई XाZ 
)नहेो अिपत ुमनYुयको @वगE मनYुयको िभ[बाट ै िन@कCछ तथा XDयेकको @वगE Dयसैको 
ईमान र Dयसकैा पUुय कमEह  )न जसको यस ै जगतमा आनCद XाZ )नलाAछ र 
गZु पमा ईमान र कमEह का @वगEह  र नहरह  दिेखन लाAछन ्। परCत ु परलोकमा 
भन े ियन ै बग�चाह  XDय\ पमा अनभूुत )नछेन ्। खुदा र उनका िवशषेताह  तथा 
उनका इ_छाह Xित रहकेो सॉbंो र पिव[ अिन सcुढ तथा पणूEईमान नै Dयो सुCदर 
र कeयाणमय @वगE हो र पUुय कमEह  Dयस @वगEका नहरह  )न भMे कुरो खुदाको 
पिव[ िश\ाल ेहामीलाई बताउछँ। ज@त ैउनल ेवणEन गरेका छन ्:-

ِيف  ْرُعَها 
َ
ف

َ
ّو ِبٌت 

َ
* َها 

ُ
ْصل

َ
ا َبٍة  َطِیّ َجَرٍۃ 

َ
ش

َ
ک  

ً
َبة َطِیّ  

ً
َِمة

َ
لك  

ً
ال

َ
َمث هللاُ  َب  َرضَ

۔1  ِحْنيٍ
َّ ُ

َها لك
َ ُ
لك

ُ
ِىتْٓ ا ٔ ْ ُ

G oِئ
ٓ
َما

َ
الّس

अथाEत्  ईमानको Dयो ‘कलेमा’ (शgद) जुन XDयेक अDयुि2 र िनBनुि2 तथा 
[ुिट र िबगाड अिन िमiया र उपहासबाट पिव[ तथा पूणE पले सवाEj सBपM छ Dयो 
Dयस वृ\ ज@ताे रहेको छ जुन हरेक Xकारको दोषरिहत छ, जसको जड धरतीमा 
कायम छ र हाjाह  आकाशमा रहेका छन Dयसले आmनो फल XDयेक समय िदने 
गछE, Dयसको हाjाह मा फल नरहेको कुनै समय )दैन। उ2 वणEनमा खुदा तआलाले 
ईमानको ‘कलेमा’ (शgद) लाई सदा फलिदने वृ\िसत तुलना गरी Dयसका तीनवटा 
ल\णह  वणEन गरेका छन् ।

.थम :- Dयसको जड (जरो) जुन भावाथEको  पमा विणEत छ Dयो मनुYयको 
oदयको धरतीमा @थािपत होस्  अथाEत्  मानवीय Xकृित र मानवीय िववेकले Dयसको 
सDयका र वा@तिवकतालाई @वीकार गरेको होस् ।

1. �e Holy Quran, Ibrahim 14:25-26
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ि.तीय :- �यस ‘कलेमा’ (श$द) का शाखाह* आकाशमा ,न्  अथा1त 
युि5यु5 होस्  र आकाशीय (ई:वरीय) <ाकृितक िवधान जुन खुदाको काय1 हो �यस 
काया1नु*प होस् । अथा1त्  �यसको शुBता र यथाथ1ताका तकCह* <ाकृितक िवधानबाट 
उBरण गन1 सिकउन, साथै ती तकCह* यितसLम उ�कृM ,न मानौ आकाशसLम पुगेका 
,न जहॉंसLम आपिQ र आलोचनाको हात पुS सक् दैन।

तृतीय :- तेUो लVण के हो भने �यो फल जुन खानेयोZय छ \थायी र 
अिवि]छ^ होस् । अथा1त्  िनर_तर पिर`मप:चात �यसका वरदानह* र <भावह* 
सदासव1दा तथा हरेक युगमा देिखउन र अनुभूत ,न् । कुनै िवशेष समयसLम <कट 
भएर पुन: ब_द ,न नपुगुन् । यसैगरी विण1त छ :-

 ْ�ِ َها 
َ
ل َما  ْرِض 

َ ْ
اال ْوِق 

َ
ف  ْ�ِ ْت 

َّ
اْجُتث  ۨ َخِبْيَثِة َشَجَرٍۃ 

َ
ک َخِبْيَثٍة  َلكَِمٍة   

ُ
َمَثل

َراٍر1
َ
ق

अथा1त्  अपिवg श$द �यस वृVानु*प रहेको छ जुन धरतीबाट उखेिलएको 
,_छ। अथा1त्  मानवीय <कृितले �यसलाई \वीकार गदiन र कुनै<कारले �यो ि\थर 
रहँदैन, न बौिBक तकCको आधारमा न त <ाकृितक िवधान र िववेकको आधारमा नै। 
�यो केवल कथा र कहानीको *पमा ,_छ। ज\तै पिवg कुरआनले ईमानका पिवg 
वृVह*लाई परलोकमा अंगूर तथा अनार र राkा राkा फलह*को उपमा िदएका छन 
र �यसिदन ती फलह*को *पमा पिरणत भएर देिखनेछन भनी वण1न गरेका छन् । 
�यसैगरी बेइमानीको अपिवg वृVको नाम परलोकमा ‘ज़nूम’ (कॉंडायु5 िवषालु 
वृV) राखेका छन् । ज\तै उनको वण1न रहेको छ :-
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अथा1त्  ितमीह* नै भन, \वग1का बगैचाह* उQम ,न अथवा ज़nूमको �यो 

1. �e Holy Quran, Ibrahim 14:27
2. �e Holy Quran, as-Sa at 37:63-66
3. �e Holy Quran, ad-Dukhan 44:44-47,50
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वृ� जुन अ"याचारीह)का िनि,त परी�ा/व)प रहेका छ ? "यो एउटा य/तो वृ� हो 
जुन नरकको मूलबाट िन/क:छ। अथा=त्  अहङ् कार र अिभमानबाट उ"पB C:छ र यही 
नै नरकको मूल हो। "यसको कोिपलो शैतानको टाउको ज/तै रहेको छ। शैतानको 
अथ= नाश Cनेवाला हो। यो शGद ‘शैत’ बाट बनेको हो र सारंशमा भ:दा "यसलाई 
खानु नै नाश Cनु हो। यसपLचात ज़Nूमको वृ� ती नरकवासीह)को भोजन हो जसले 
जानीबुझीकन दQRकम= गनTगछ=न भनी वण=न गरेका छन् । "यो भोजन तामा पिVलएको 
उ,लदो पानीझW पेटिभX जोश मानTवाला C:छ। पुन: नरकवासीह)लाई स,बोधन गरी 
‘‘यस वृ�लाई चाख्  तँ स,मािनत र महान होस् ’ भनी आदेश भएको छ। उपरो] 
आदेश अ"य:त ^ोधपूण= रहेको छ। यसको यथाथ= के हो भने ‘यिद तWले अहaार 
नगरेको भए र आbनो बढाइँ र स,मान जोगाउनका िनि,त स"यबाट िवमुख नभएको 
भए आज यो कe तWले उठाउनु पनTिथएन। व/तुत: ‘ज़0ूम’ शGद ‘ज़ुक् ’ र ‘अम’ 
को सि:ध हो। तथा ‘अम् ’ - ‘इ6का अ$तल्  अज़ीज़ुल करीम’ को सारांश हो। 
"यसमा एउटा अ�र पिहलाको र अकh अ�र अ:तको रहेको छ। (अथा=त तँ अित 
स,मािनत र महान होस् । तथा ज़ुक्  शGदको अथ= चाख्  हो।) ता"पय= के हो भने जसरी 
अlाह तआलाले यसै जगतका ईमानका शGदह)लाई /वग=िसत तुलना गरेका छन 
"यसैगरी बेइमानीका शGदह)लाई ज़Nूमिसत तुलना गरेका छन् । "यसलाई नरकको 
वृ� ठहराएर /वग= र नरकको जरो यसै जगतबाट आर,भ C:छ भBे कुरो /पe पारेका 
छन् । ज/तै नरकको स:दभ=मा एउटा अकh /थानमा वण=न गछ=न्  :-

1oِئَدِۃ
ْ

ف
َ ْ
 اال

َ
ِلُع َ$

َ
ّط

َ
ِىتْ ت

َّ
o ال

ُ
َدۃ

َ
ُمْوق

ْ
2َُر هللاِ ال

अथा=त ् नरक "यो अिn हो जसको महुान खदुाको ^ोध हो र "यो पापले उिल=:छ 
तथा पिहला ("यसल)े oदयमािथ अिधकार जमाउछँ। व/ततु: यस अिnको pकृत मूल 
ती शोकह) र पLचrापह) अिन वदेनाह) Cन जसल ेoदयलाई जकड ्छन भBे कुराको 
यहॉ ं सaते पाइ:छ िकनभन े सम/त आuयाि"मक पीडाह) पिहला oदयबाट ै आर,भ 
C:छन "यसपLचात सम/त शरीरमा फिैल:छन ्। पनु: एक ठाउमँा भनकेा छन ् :-

۔2
ُ
َِجاَرۃ

ْ
اُس َواحل

َ
ْوُدَھا الّن

ُ
َوق

अथा=त्  नरकको अिnको इ:धन जसबाट "यो अिn सदा pxविलत रह:छ दQईवटा 

1. �e Holy Quran, al-Humazah 104:7-8
2. �e Holy Quran, al-Baqarah 2:25
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व�तुह� रहेका छन्  - (1) एउटा त ती मािनसह� जसले सॉं7ा खुदालाई छािड 
अ>या>य व�तुह�लाई पुAने गछCन अथवा ितनीह�को इGछानुसार ती व�तुह�को 
उपासना गिर>छ - ज�तै विणCत छ :-

َم1
َ

ْعُبُدْوَن ِ+ْ ُدْوِن هللاِ َحَصُب َجَهّن
َ
ْم َوَما ت

ُ
ک

َّ
ِان

अथाCत्  ितमीह� र ितमीह�का ती झूटा उपा�यह� जो मनुMय भएर खुदा 
कहलाउने गथO नरकमा हािलने छन् ।

(2) नरकको दोRो इ>धन मूितCह� Tन् । अथाCत्  यी व�तुह�को अि�तUव यिद 
नरहेको भए नरक पिन Tनेिथएन। अत: यी सम�त आयतह�बाट खुदा तआलाको 
पिवX वाणीमा �वगC र नरक यस भौितक संसार ज�तो होइन अिपतु ती दZवैको [ोत 
र मूल आ\यािUमक कुराह� Tन भ^े कुरो �प_ T>छ। परलोकमा भने ती व�तुह� 
शारीिरक �पमा देिखने छन पर>तु यस भौितक जगतबाट Tनेछैनन् ।

अ/ाह तआलािसत घिन2 आ3याि5मक स6ब$ध �थापन 

गन< उपाय

अब हामी पनु: aकतृ िवषयतफe फिकeएर खदुािसत आ\यािUमक र घिनg 
सhब>ध जोड ्न े उपाय जनु पिवX कुरआनल े हामीलाई िसकाएको छ Uयो इ�लाम 
र सूर: फाितहाको दZआ (aाथCना) हो भ^ े कुरो �प_ पाछi। अथाCत ् पिहला आjनो 
सम�त जीवन खदुाको मागCमा उUसगC गरी तUपkचात ् Uयस दZआमा (aाथCनामा) mय�त 
रहन ु जनु सूर: फाितहामा मसुलमानह�लाई िसकाइएको छ। सhपणूC इ�लामको सार 
यी दZईवटा व�तहु� अथाCत ् इ�लाम र फाितहाको दZआ Tन। संसारमा खुदासhम पnु 
र aकतृ मिुoको पानी िपउनका िनिhत यही एउटा सवpqम उपाय रहेको छ। अिपतु 
कवेल यही एउटा उपाय हो जनु aाकिृतक िवधानल े मनMुयको परमो^ित र अsाहिसत 
सhब>ध �थापनाका िनिhत िनिkचत गरकेो छ तथा कवेल ती mयिoह�ले खुदालाई 
aाt गछCन जसल े इ�लामको सार�पी आ\यािUमक अिnमा aवशे गछCन र सूर: 
फाितहाको दZआ (aाथCना) मा mय�त रह>छन ्। इ�लाम क े चीज़ हो ? Uयही aAविलत 

1. �e Holy Quran, al-Anbiya’ 21:99
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अि� हो जसल े हा%ो िनक)ृ जीवनलाई भ.म पारी तथा हा%ा िम5या उपा.यह8लाई 
जलाएर सॉचंा र पिव= उपा.यका साम?ु े हा%ो @यान र हा%ो धन हा%ो सBमानको 
बिलदान चढाउछँ। य.तो Iोतमा Jिव) भई हामी एउटा नवीन जीवनको पानी िपउछँL 
तथा हा%ा सम.त आNयािOमक शिQह8 खुदािसत यसरी गॉिंसTछन जसरी एउटा नाता 
अकU नातािसत गॉिंसTछ। िबजलुीको अगोझW एउटा आगो हा%ा िभ=भाट िन.कTछ र 
एउटा आगो मािथबाट हामीमािथ उ=Tछ, यी दYईवटा @वालाह8को िमलनबाट हा%ा 
सम.त मानिसक लोभ र चाहनाह8 तथा अZाहबाहके अTयाTय व.तुह8Jितको हा%ो 
Jमे भ.म [नजाTछ फल.व8प हामी आ]नो पिहलो जीवनबाट मOृय ु Jा_ गछ`। यसै 
अव.थाको नाम पिव= कुरआन अनसुार इ.लाम हो। इ.लाम dारा नै हा%ा मानिसक 
उdगेह8Jित मOृय ु आउछँ eयसपfचात दYआ (Jाथhना) dारा हामी पनु: जीिवत [TछL। 
यस दोIो जीवनका िनिBत अZाको ईशवाणी (Jा_) [न ु आवfयक छ। यस दजाhमा 
प�ुकुो नाम ‘िलक़ा इलाही’ (अZाहिसत भेटJा_) हो। अथाhत ् खदुालाई देnन ु र उनको 
दशhन पाउन ु हो। यस दजाhमा पगुेर मािनसको खुदािसत Oयो आNयािOमक सBबTध 
गॉिंसTछ मानौ Oयसल ेखदुालाई आँखाले दnेछ तथा Oयसलाई शिQ िदइTछ र Oयसका 
सम.त इिTpयह8 र सम.त आTतिरक शिQह8लाई Jकािशत गिरTछ तथा पिव= 
जीवनको Jभाव pYतगितल ेपनhलाqछ। यही दजाhमा आएर खदुा मािनसको ने= ब?पqुछन 
जसdारा उसल े दnेछ। Oयसगैरी उनी Oयसको िजrो बTछन जसdारा उसले बोsछ तथा 
हात बTछन जसdारा उसल े (श=Jुित) आtमण गछh र कान बTछन जसdारा उसले 
सTुछ तथा पाउ बTछन जसdारा Oयो िहड ्छ। यस ै दजाhतफv सwते गरी खुदा तआलाले 
वणhन गरकेा छन ् 1ْم ْیِدْهيِ

َ
ا  

َ
ْوق

َ
ف  अथाhत Oयो उसको हात खुदाको हात हो जनु  یَُدهللاِ 

ितनीह8का हातमािथ रहकेो छ। यसJैकार पनु: वणhन छ :-

 َرَمْیَت َوٰلِکّنَ َهللا َرٰيم2
ْ

َوَما َرَمْیَت ِاذ
अथाhत्  जुन ितमीले चलायौ Oयो ितमीले होइन अिपतु खुदाले चलाएका [न् । 

अत: उQ दजाhमा खुदािसत पूणh एकता [नजाTछ र खुदा तआलाको पिव= इzछा 
आOमाको रग रगमा समािव) [Tछ तथा ती दYबhल रहेका नैितक शिQह8 उQ दजाhमा 
सु{ढ पहाडह8झW देिखTछन। बुि| र िववेक अित Jखर र उ?त .तरमा पुqछ। उQ 
कुराको अथhको 8पमा यो आयत रहेको छ  3ْنُهُ۔ ّمِ ْوٍحِ  ُ@ِ َدُھْم 

َ
ّی

َ
 अथाhत्  उनले َوا

1. �e Holy Quran, al-Fath 48:11
2. �e Holy Quran, al-Anfal 8:18
3. �e Holy Quran, al-Mujadalah 58:23
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आफनो पिव" आ#मा&ारा उनीह+लाई सश0 तु3याएका छन् । उ0 दजा<मा =ेमका 
नहरह+ले अ#य@त जोश देखाउँछन फलCव+प खुदाका िनिDत मनु< र खुदाका िनिDत 
हज़ारF दG:खह+ झे3नु र अपमािनत Jनु यित सिजलो J@छ मानौ एउटा सानु िस@को 
तोड् नु हो। खुदातफN डोिरदै जा@छ पर@तु कसले ता@दैछ भRे कुरो चािहं जा@दैन एउटा 
अVWय हातले उसलाई उठाएको J@छ तथा खुदाका इ[छाह+लाई पूरा गनु< उसको 
जीवनको =मुख ल^ Jनजा@छ। यस दजा<मा खुदा अ#य@त िनकट देखपछ<न् । जCतै 
उनको वण<न रहेको छ :- 1َوِرْیِد۔

ْ
ال َحْبِل   ْ.ِ ْیِه 

َ
ِال َرُبُ 

ْ
ق

َ
ا ُن  ْ َ

 अथा<त्  हामी उसको َوحن
=ाणCनायुभ@दा अिधक उसका िनकट रहेका छF। उ0 दजा<को मनुbय #यस अवCतामा 
जसरी वृ^मd पाकेको फल आफfआफ खCन पुgछ #यCतै J@छ। अथा<त्  उ0 दजा<को 
मनुbयका समCत सांसािरक सDब@धह+ समाi Jनजा@छन् । आjना खुदािसत उसको 
गिहरो सDब@ध जोिड@छ र #यो =ाणीजगतबाट टािढ@छ अिन खुदाको ईशवाणी र 
वाता<लापको सौभाgय =ाi गछ<। उ0 दजा< =ािiका िनिDत अिहले पिन #यसरी नै 
ढोकाह+ खुlा छन जसरी पिहला खुlा िथए। अिहले पिन खुदाको कृपाले #यसरी 
नै यो वैभव र अनुnह =दान गछ< जसरी पिहला =दान  गèथयo। पर@तु यो माग< केवल 
मौिखक =लाप र कथाह+&ारा =ाi Jनसक् दैन न त िनरथ<क कुराह+ र गफह+बाट 
यो ढोका खु3छ। पाउने इ[छा रहेका qयि0ह+ धेरै छन पर@तु =ाi गनrह+ थोरै छन् । 
यसको कारण के हो ? कारण के हो भने यो दजा< सॉंचो =यास, वाCतिवक #याग 
र पिरvममा आधािरत छ। कुराह+ त =लयका िदनसDम गनrगर पर@तु के Jनसwछ 
र। िनxाका साथ #यस अिyमािथ पाउ राzनु जसको डरले अ@य मािनसह+ भाgछन, 
उ0 माग<को पिहलो शत< रहेको छ। यिद qयवहािरक =यास नरहेमा मौिखक गफ 
िनरथ<क रहेको छ। यसै सDब@धमा अlाह तआलाको भनाई यस=कार छ :-

َدَعاِن  ا 
َ
ِاذ اِع 

َّ
الد  

َ
َدْعَوۃ ِجْیُب 

ُ
ا ِرْیٌب 

َ
ق  ْ

ّ
ِاِىن

َ
ف  ْ َعِىنّ ِعَباِدْی  َک 

َ
ل

َ
َسا ا 

َ
َوِاذ

ْوَن۔2
ُ

د
ُ

ش ْJَ ُهْم
َّ
َعل

َ
ِمُنْوا ِىبْ ل

ْ
ُیٔو

ْ
ِجْیُبْواِيلْ َول

َ
َيْست

ْ
ل

َ
ف

अथा<त्  यिद मेरा भ0ह+ले म कहॉं छु भनी (ितमीिसत) मेरो बारेमा =Wन गरेमा 
ितमी भन, उनी ितमीह+का अ#य@त िनकट छन् । म दGआ (=ाथ<ना) गनrह+को दGआ 
सु@छु। अत: ितनीह+ले दGआका साथ मेरो िनकटता =ािiको =यास ग+न र सफल 
Jनका लािग म=ित ईमान (िवWवास) राखून् ।

1. �e Holy Quran, Qaf 50:17
2. �e Holy Quran, al-Baqarah 2:187
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दो.ो /0न

मृ2युपिछ मािनसको के अव�था ;$छ ?

मृ�युपिछ मािनसको जे ज*तो अव*था /0छ व*तुत: �यो कुनै नवीन अव*था 
होइन अिपतु उनै सांसािरक जीवनका अव*थाह; अिधक *प=;पमा खु?नजा0छन 
भAे कुरो उB CDनको उEर*व;प C*तुत छ। मनुGयका आ*थाह; र कमIह;को जुन 
राJो र नराJो कैिफयत (लOण) /0छ �यो यस संसारमा �यसिभR गुT;पमा रहेको 
/0छ र �यसको अमृत अथवा िवषले एउटा गुT Cभाव मनुGयको XयिB�वमािथ पाछI 
पर0तु परकालमा भने �य*तो रहँदैन अिपतु ती सम*त लOणह;ले *प=;पमा आ[नो 
मुहार देखाउनेछन। यसको नमूना सपनामा देिख0छ। मािनसको शरीरमा जुनCकारका 
त�वह;को Cभाव अिधक /0छ *व^नाव*थामा �यसैCकारका शारीिरक अव*थाह; 
देिख0छन् । जब कुनै उa bवर चढ् ने /0छ तब सपनामा धेरैजसो आगो र आगाका 
bवालाह; देिख0छन् । य*तैगरी कफयुB bवर र eघाखोकीले चापेको अव*थावा 
मािनसले *वयंलाई पानीिभR देiछ। अत: शरीरले ज*तो Cकारको रोगको तयारी 
गिररहेको /0छ �यसका लOणह; शरीिरक ;पमा सपनामा देिख0छन् । �यसकारण 
सपनाको व*तुि*थितCित jयान िदनाले परलोकमा पिन ईDवरको िवधान यही रहेको 
छ भAे कुरो C�येक मािनसले बुझ् न सlछ। व*तुत: जसरी सपनाले हामीमा एउटा 
िवशेष पिरवतIन उ�पA गरी आjयाि�मक कुराह;लाई शारीिरक ;पमा बदलेर देखाउँछ 
परलोकमा पिन यही नै /0छ। �यसिदन हाJा कमIह; र ितनका पिरणामह; शारीिरक 
;पमा Cकट /नेछन तथा जे जित हामीले यस जगतबाट गुT;पमा आफूिसत िलएर 
जानेछn �यो सबै �यसिदन हाJो मुहारमा *प=;पमा देिखनेछ। तथा जसरी मािनसले 
सपनामा िभA-िभA भौितक qDयह; देiछ र ितनलाई केवल q=ा0तह; /न भAे 
धारणा गदsन अिपतु ितनलाई वा*तिवक चीज़ह; /न भAे ठा0छ परलोकमा �य*तै नै 
/नेछ। खुदाले q=ा0तह;vारा आ[नो नवीन शिB CदशIन गनwछन् । िकनभने �यो शिB 
सवIथा सxपूणI रहेको छ �यसकारण �यसलाई यिद हामीले q=ा0तको नाम निदएर �यो 
खुदाको शिBvारा (उ�पA) एउटा नवीन सृि= हो भAु अिधक उिचत र पूणIत: शुy 
/नेछ। खुदाको वणIन छ :- 1۔ ْعُنيٍ

َ
ا ِۃ  ّرَ

ُ
ق  ْ ّ.ِ ُهْم 

َ
ل  َ2ِ

ْ
خ

ُ
ا

ٓ
ا

َ
ّم ٌس 

ْ
ف

َ
ن ُم 

َ
ْعل

َ
ت  

َ
ال

َ
  अथाIत् ف

1. �e Holy Quran, as-Sajdah 32:18
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पु�यकम  गन$ कोही (यि*ले ती कुन कुन अनु0ह1 रहेका छन जुन 6यसका िनि8त 
गु9 रािखएका छन भ=े कुरो जा>दैन। अत: खुदाले ती समCत वरदानह1लाई गु9 
घोिषत गरेका छन जसको सांसािरक स8पदा र वरदानह1मा कुनै JKा>त पाइँदैन। 
संसारका स8पदाह1 हामीNित गु9 छैनन र दOध तथा अनार र अRूर इ6यािदह1लाई 
हामी जा>दछT अिन िन6य1पमा यी वCतुह1 खाने गछU भ=े कुरो CपK छ। अत: ती 
वCतुह1 अ1 नै Vन र ितनीह1को यी वCतुह1िसत केवल नामको समानता रहेको छ 
भ=े कुरो Xात Vनगयो। अत: जसले Cवग लाई संसारका वCतुह1को भ�डार ठा>यो 
6यसले वCतुत: पिव[ कुरआनको एउटा अ_र पिन बुझेन।

उपरो* आयत जसको अिहले मैले उbेख गरेको छु 6यसको (याcयामा हाdा 
मुिखया र Cवामी, हाdा नबी हज़रत मुह8मद सbbाV अलैिह व सbम (अbाहको 
कृपा र शाि>त उहॉंNित होस)ले Cवग  र 6यहॉंका स8पदाह1 र वरदानह1 ती 
वCतुह1 Vन जसलाई न किहlयै कुनै आँखाले देखेका छन न कुनै कानले सुनेका 
छन तथा न त कुनै mदयमा ती Nितिवि8बत भएका छन भनी वण न गनु भएको 
छ। संसारका वैभवह1लाई भने हामी आँखाले पिन देcछT र कानले पिन सु>छT 
तथा mदयमा पिन ितनीह1को धारणा पाlछT। अत: जब खुदा र उनका रसूल 
(स>देशवाहक) ले ती वCतुह1लाई एउटा अनौठो वCतुह1 Vन भनेका छन भने, 
Cवग मा पिन 6यही संसारको दOध नै होला जुन गाई र भpसीबाट दqिह>छ, मानौ दOध 
िदने पशुह1को 6यहॉं बथानका बथान होलान र वृ_ह1मा मधुमकखीह1ले घेरै 
चाकाह1 लगाएका होलान र देवदOतह1ले खोजी खोजी 6यो मह िनकाbान र 
नहरह1मा पोcलान भ=े धारणा राखेमा हामी कुरआनबाट धेरै टािढनेछT। के यCता 
धारणाह1को 6यस िश_ािसत कुनै समानता Vनसuछ र जसमा ती वCतुह1लाई 
संसारले किहlयै देखेको छैन र ती वCतुह1ले आ6मालाई Nकािशत गछ न र 
खुदाको पिहचान बढाउँछन र ती आvयाि6मक आहारह1 Vन भ=े आयतह1 
मौजूद छन्  ? यyिप ती आहारह1को समCत िच[ शारीिरक 1पमा Nकट गिरएको 
छ पर>तु साथै साथ ितनीह1को मूल आ6मा र स6य हो भिनएको छ। पिव[ 
कुरआनका िन8निलिखत आयतह1 अनुसार जुन-जुन स8पदा र वरदानह1 Cवग मा 
Nदान गिरनेछ ती स8पदाह1लाई देखेर Cवग का िनवासीह1ले ितनीह1को पिहचान 
गन$छन (र भ=ेछन) यी त ती वैभवह1 र स8पदाह1 Vन जुन पिहला पिन हामीलाई 
Nा9 िथए (भ=ेछन) भनी कसैले धारणा नगरोस् । जCतै अbाह तआलाको यो वण न 
रहेको छ :-
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ا  ِهتَ ْ َ
حت  ْ!ِ ِرْی  ْ َ

جت ٍت 
ٰ

َجّن ُهْم 
َ
ل  

َ
ّن

َ
ا ِلٰحِت 

ٰ
الّص وا 

ُ
ِل

َ
َومع َمُنْوا 

ٰ
ا  َ ْ

ِذ8
َّ
ال  ِ

ِرشّ
َ
َوب

 
ُ

ْبل
َ
ق  ْ!ِ َنا 

ْ
ُرِزق ِذْی 

َّ
ال ا 

َ
ٰھذ ْوا 

ُ
ال

َ
ق ا 

ً
ق

ْ
ز ِرّ ََرٍۃ 

َ
مث  ْ!ِ ا  ِمْهنَ ْوا 

ُ
َماُرِزق

َّ ُ
لك ُر  ْهنٰ

َ ْ
اال

اِهبًا1
َ

ش
َ
اِبٖه ُمت ْ ُ

P
ُ
َوا

अथा�त ् ती "यि%ह' जसल े ईमान (िव1वास) 3थािपत गछ�न र पु9यकम� गन; 
गछ�न जसमा लशेमा= पिन दोष छनै ितनीह' Bयस 3वग�का उDरािधकारी Fन जसमिन 
नहरह' बHछन भनी शभुसJदशे दउे। जब ितनीह'ल े परलोकमा ती वMृह'का 
फलह'बाट जनु सासंािरक जीवनमा न ै ितनीह'लाई RाS िथए पाउनँछेन तब यी त ती 
फलह' Fन जनु हामीलाई पिहला न ै िदइएका िथए भनी भWछेन्  िकनभन े ितनीह'ले 
ती फलह'लाई ती पिहलकेा फलह' अनु'प पाउनछेन ्। पिहलेका फलह' भWाले 
ससंारका भौितक सYपदाह' Fन भWे धारणा रा[न ु पणू�त: भूल हो र उ% आयतको 
खु̀ ा अथ� र Bयसको अिभRायको पणू�त: िवपरीत हो। व3ततु: जनु "यि%ह'ले ईमान 
धारण गर े तथा प9ुय काय�ह' गर े ितनीह'ल े आaन ै हातल े एउटा 3वग� िनमा�ण गरकेा 
छन जसका वMृह' ईमान र जसका नहरह' प9ुय काय�ह' रहेका छन भWे कुरो उ% 
आयतमा अ`ाह तआलाल े वण�न गरकेा Fन ्। उ% 3वग�का फलह' न ै ितनीह'ले 
परलोकमा पिन खानछेन ्। Bयो फल अिधक सफा र िमठो Fनछे। िकनभन ेआdयािBमक 
'पमा ितनीह'ल े Bयही फल ससंारमा खाइसककेा Fनछेन Bयसकारण परलोकमा 
Bयस फललाई िचWछेन र यी त ितन ै फलह' Fन जनु पिहला हामीले खाइसककेा हg 
भWछेन ्। Bयस फललाई Bयो पिहला खाएको फलानु'प पाउनँछेन ्। अत: उ% आयतले 
जो "यि%ह' ससंारमा खदुाको Rमे र चाहनाको आहार िलनगेथ; अब शारीिरक 'पमा 
Bयही आहार ितनीह'लाई RाS Fनछे भW े कुरो 3पh'पमा वण�न गिररहछे। ितनीह'ले 
व3ततु: Rीित र Rमेको 3वाद चािखसककेा िथए तथा Bयसको यथाथ�िसत पिरिचत िथए 
Bयसकारण ितनीह'को आBमालाई Bयो समय 3मरण Fनछे जब ितनीह'ले कनुाह'मा 
र एकाJतह'मा तथा राितका अँdयाराह'मा आaना Rकतृ Rेमी (अ`ाह) लाई Rमेपवू�क 
3मरण गथ; र Bयस 3मरणबाट आनिJदत FJथे।

अत: यहॉं भौितक आहारह'को कुनै उ`ेख छैन। जब आdयािBमक 'पमा 
अ`ाहका भ%ह'लाई यो आहार संसारमै RाS भइसकेको िथयो भने ती सYपदा र 
वरदानह' य3ता छन जसलाई संसारमा न कसैले देखेको छ न सुनेको छ न कसैको 

1. �e Holy Quran, al-Baqarah 2:26
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�दयमा (ितनको) धारणा आएको छ भ.े कुराले त यी द3ईवटा आयतह8मा पर:पर 
िवभेद पाइ<छ तब यो कसरी ठीक @न सAछ भ.े धारणा यिद कसैको मनमा आएमा 
Dयसको उFर के हो भने, िवभेद त तब @नेिथयो जब उK आयतमा सांसािरक 
सMपदाह8 अिभOाय @<थे पर<तु यस :थानमा संसारका सMपदा र वरदानह8 आशय 
हैनन। आिरफ (TUVानी) लाई जे जित आWयािDमक Vानको 8पमा OाX @<छ Dयो 
वा:तवमा परलोकको सMपदा र वरदान हो। चासो पैदा गन[का लािग नमूनाको 8पमा 
पिहला नै िदइ<छ।

खदुाOाX मनु̂ य ससंारीह8 मWयकेो @दनै भ. े कुरो :मरण रा_नु पछ[। Dयसैले 
त ससंारल े Dयसको डाहा गछ[। Dयो त वा:तवमा आकाश (:वग[) बाट आएको @<छ 
Dयसकारण :वग[का सMपदा र वरदानह8 Dयसलाई OाX @<छन ्। अत: ती सMपदाह8लाई 
ससंारका कान र ससंारका �दय र ससंारका आँखाह8बाट लकुाइका @न भ.े कुरो 
िनता<त सDय हो। पर<त ुजसको भौितक जीवनOित मDृयु आउछँ र Dयसलाई Dयो fयाला 
आWयािDमक 8पमा िपलाइ<छ जुन परकालमा शारीिरक 8पमा िपइन े छ Dयसलाई 
यो िपएको कुरो तब :मरण @नछे जब Dयही fयाला शारीिरक 8पमा Dयसलाई Oदान 
गिरनछे। पर<त ु उसल े Dयस वरदानबाट ससंारको आँखा र कान इDयािदलाई बेखबर 
मा.छे भ. े कुरो पिन सDय हो। िकनभन े उ ससंारमा रह े तापिन संसारीह8 मWयेको 
िथएन। Dयसकारण उसल े पिन संसारका वरदानह8 मWयकेो Dयो वरदान होइन भनी 
गवाही िदनछे। न ससंारमा उसको आँखाल े Dय:तो सMपदा द_ेयो न कानल े सु<यो न 
�दयमा (Dयसको :मरण) आयो। पर<त ु दोgो जीवनमा भन े Dयसका नमनूाह8 दे_यो 
जनु सासंािरक व:तहु8 मWयकेा िथएनन अिपत ु Dयो परलोकको एउटा सूचना िथयो र 
Dयहीिसत उसको नाता र सMब<ध िथयो ससंारिसत कनु ैसMब<ध िथएन।

आलमे मआद (यमलोक) बारे पिव7 कुरआनका तीनवटा 

सू;म<ानह'

मृDयुपhचात जुन अव:थाह8 देखापछ[न पिवi कुरआनले ितनीह8लाई तीनवटा 
भागमा िवभािजत गरेको छ भ.े कुरो परम िसjा<तको 8पमा :मरण रा_नुपछ[। 
यमलोकका बारेमा यी तीनवटा सूkमVानह8 रहेका छन जसबारे हामी िभ.-िभ. 
8पमा यस :थानमा चचा[ गनmछn।
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पिहलो सू1म2ान

पिव� कुरआनले यमलोक कुनै नवीन व+तु होइन अिपतु 1यसका सम+त 
45यह6 यसै सांसािरक जीवनका :ितिव;बह6 र ल=णह6 ?न भनी बार;बार पिहलो 
सूBमCानको 6पमा वणDन गरेको छ। ज+तै उसको भनाई छ :- َزْمٰنُه

ْ
ل

َ
ا َساٍن 

ْ
ِان  

َ ّ ُ
 َولك

َمْنُشْوًرا1 ٰقىُه 
ْ
ل

َ
ّی کِٰتًبا  ِقٰیَمِة 

ْ
ال َم  ْ?َ ٗه 

َ
ل ِرُج  ْ ُ

َوخن ُعُنِقٖه۔  ِيفْ  ٗە  َ ِJٕ
ۗ

 अथाDत्  हामीले यसै ٰط
संसारमा :1येक NयिOका कमDह6को :भाव (छाप) उसको गदDनमा बॉंधेर राखेका 
छV। तथा ती गुW :भावह6लाई हामी :लयका िदन :कट गनYछV। तब खुZा खुZा 
‘आ’माल नामा’ (कमDप�) को 6पमा देखाउने छV। उO आयतमा जुन ‘तायर’ श\द 
छ व+तुत: प=ीलाई तायर भिन]छ। यसै:कार 6पक भाषामा यसको अथD कमD पिन 
िलइएको छ। वस्ुत: :1येक कमD चाहे पुaय होस अथवा पाप होस 1यो कायाDि]वत 
?नासाथ प=ी झc उडेर जा]छ र 1यसको दe:ख र सुख पिन समाW ?नजा]छ। केवल 
1यसको पीडा र आन]दको अनुभूित मा� मनमा शेष रह]छ। पिव� कुरआनको 
िसgा]त अनुसार :1येक कमDले गुW6पमा आhना छापह6 छाड् ने गछD। जुन :कारको 
मािनसको कमD ?]छ 1यस अनु6प एउटा कायD खुदा तआलाका तफjबाट पिन 
कायाDि]वत ?]छ र 1यस कायDले 1यो पाप अथवा 1यसको पुaयलाई नk ?न िददैन 
अिपतु 1यसका छापह6 lदयमा, मुखमा, आँखाह6मा, कानह6मा, हातमा, पाउमा 
लेिख]छन तथा 1यही नै गुWह6मा एउटा कमDप� हो जुन दोoो जीवन (परलोक)मा 
खुZा6पमा :कट ?नेछ। पुन: एउटा अकp +थानमा +वगDका िनवासीह6का बारेमा 
वणDन छ :-

ْم2 ْميَاِهنِ
َ
Pِْم َو ْیِدْهيِ

َ
ُرُھْم َبْنيَ ا ْVُ Wِٰمٰنِت يَْس ُمٔوْ

ْ
ِمِنْنيَ َوال ُمٔوْ

ْ
ی ال َم َ\َ ْ?َ

अथाDत 1यसिदन पिन 1यो ईमानको qयोित जुन गुW6पमा मोिमन (िव5वासी) 
ह6लाई :ाW छ खुZमखुZा 6पमा ितनीह6का अगािड र ितनीह6का दािहने हाततफj 
दौडदै गरेको देिखनेछ। यसैगरी एउटा अकp +थानमा दesकमtह6लाई स;बोधन गरी 
भनेका छन्  :-

ّمَ 
ُ
ث  oُمْوَن

َ
َتْعل  

َ
َسْوف  

َّ
bَo َcَِمَقا

ْ
ال ُزْرُتُم   

ّٰ
eَ  o ُ ُ

fَاك
َ

الّت ُم 
ُ
ٰهىک

ْ
ل

َ
ا

1. �e Holy Quran, Bani Isra’il 17:14
2. �e Holy Quran, al-Hadid 57:13
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َ

ّم
ُ
ث  oَِحْیَم

ْ
اجل  

َ
ُوّن َ َ

رت
َ
ل  o َیِقْنيِ

ْ
ال َم 

ْ
ِعل ُمْوَن 

َ
ْعل

َ
ْوت

َ
ل  

َ ّ َ
2  oُمْوَن

َ
ْعل

َ
ت  

َ
َسْوف

َّ َ
2

1oِعْیِم
َ

َمِئٍذ 6َِ الّن ّنَ َ;ْ
ُ
ل

َ
ْسئ

ُ
ت

َ
 ل

َ
ّم

ُ
o ث َیِقْنيِ

ْ
َا َعْنيَ ال

َ
ُوّهن َ َ

رت
َ
ل

अथा�त्  संसारको अ&यिधक लोभ र मोहले ितमीह0लाई परलोकको खोज 
गन�बाट रोकेर राखेको छ। &यसै अव>थामा ितमीह0 क़@ (िचहान)मा पुE गयौ। 
संसारको मोहमा नपर। संसारको मोह राGनु राHो कुरो होइन भनी ितमीह0ले शीL नै 
जाMेछौ। संसारको मोहमा पनु� राHो कुरो होइन भनी ितमीह0ले शीL नै जाMेछौ भMे 
कुरो पुन: म भOदछु। यिद ितमीह0लाई िनिRचत Sान TाU रहेमा ितमीह0ले नरकलाई 
यसै संसारमा देGनेछौ। पुन: यमलोकमा िनRचया&मक VिWका साथ देGनेछौ। पुन: 
Tाणीह0को पुनY&थानका (Tलयका) िदन ितमीह0 पूण�0पमा पकडमा आउनेछौ। 
तथा &यो ताडना (द^ड) ितमीह0मािथ स_पूण� 0पमा पन`छ। &यसबेला केवल 
मौिखक 0पमा नभएर bयवहािरक 0पमा ितमीह0लाई नरकको Sान TाU cनेछ।

तीन .कारका 0ानह'

उपरोd आयतह0मा अeााह तआलाले यसै जगतमा दfgकमhह0का िनि_त 
नारकीय जीवन गुU 0पमा िमjछ भनी >पWत: दश�एका छन् । तथा यिद kयान िदएमा 
आlनो नरकलाई यसै संसारमा देGनेछन् । यस >थानमा अeाहले Sानलाई तीनवटा 
दजा�मा िवभाजन गरेका छन् । अथा�त्  ‘इjमुल यकीन’ (कारणबाट िनिRचत गिरएको 
Sान) ‘ऐनुल यकीन’ (आँखाले देखेर िनिRचत गिरएको Sान) ‘हoुल यकीन’ 
(Tयोगबाट िनिRचत गिरएको Sान)। िन_निलिखत उदाहरणह0बाट सहज 0पमा यी 
तीनवटै Sानह0लाई बुझ् न सिकOछ।

.थम :- यिद एउटा bयिdले टाढाबाट कुनै ठाउँमा धेरै धुवॉं देखेमा &यसबाट 
&यसको kयान आगोतफu जाOछ अथा�त्  &यहॉं आगो छ भMे िनिRचत गछ� िकनभने 
धुवॉं र आगोमा एउटा अटूट र िनRचया&मक स_बOध रहेको छ। जहॉं धुवॉं cOछ 
अवRय नै &यहॉं आगो cOछ। अत: यसै Sानको नाम ‘इjमुल यकीन’ - कारणबाट 
िनिRचत गिरएको Sान हो।

ि3तीय :- पुन: जब &यसले आगाका wवालाह0 देGछ &यस Sानको नाम 

1. �e Holy Quran, at-Takathur 102:2-9
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‘ऐनुल यकीन’ - आँखाले देखेर िनि*चत गिरएको 2ान हो।
तृतीय :- तथा जब 8यो 8यस आगोमा ;वयं >वेश गछA तब 8यस 2ानको 

नाम ‘हBुल यकीन’ अथाAत >योगबाट अथवा अनुभवबाट िनि*चत गिरएको 2ान हो। 
अत: नरकबारे ‘इIमुल यकीन’ (कारणबाट िनि*चत गिरएको 2ान) त यसै संसारमा 
>ाN OनसPछ भनी अRाह तआला वणAन गछAन् । 8यसप*चात यमलोकमा ‘ऐनुल 
यकीन’ (आँखाले देखेर िनि*त गिरएको 2ान) >ाN Oनेछ। 8यसप*चात पुनU8थान 
(>लय) का िदन 8यही 2ान ‘हBुल यकीन’ अथाAत्  >योगVारा अथवा अनुभवVारा 
िनि*चत गिरएको 2ानWपी सXपूणA 2ानको दजाAमा पुZछ।

तीनवटा लोक

पिव4 कुरआन अनुसार तीनवटा लोक ;मािणत छन् ।

;थम :- संसार हो, जसको नाम कमAलोक र आिदसृि] लोक हो। यसै 
संसारमा मािनसले पु^य र पाप कमाउँछ। पुनU8थानपिछ पिन स8कम`हWका िनिXत 
उaित रािखएको छ तर 8यो केवल खुदाको कृपाबाट >ाN Odछ मािनसको कमाइको 
8यहॉं कुनै दखल छैन।

िAतीय :- दोfो लोकको नाम बरज़ख्  (मhयलोक) हो। वा;तवमा ‘बरज़ख् ’ 
शiद अरबी भाषामा 8यस व;तु>ित >योग Odछ जुन दkईवटा व;तुहWको बीचमा 
अवि;थत छ। अत: िकनभने यो काल पुनU8थान र आिदसृि]लोकको बीचमा 
रहेको छ 8यसकारण यसको नाम बरज़ख्  (मhयकाल) हो। परdतु सृि]को >ारXभ 
देिख नै यो शiद मhयलोक>ित >योग भएको Oनाले उm शiदमा मhयलोकको 
अि;त8व>ित एउटा ठूलो >माण िनिहत छ। ‘िमननुरAहमान’ नामक पु;तकमा अरबी 
भाषाका शiदहW नै ती शiदहW Oन जुन खुदाका मुखबाट िन;केका Oन भaे कुरो 
हामीले >मािणत गिरसकेका छo। यस संसारमा केवल यही एउटा य;तो भाषा हो जुन 
परम पिवp खुदाको भाषा तथा आिदभाषा र सम;त 2ानहWको मूल अिन सम;त 
भाषाहWकी जननी तथा खुदाको ईशवाणीको पिहलो र अिdतम िसंहासन पिन हो। 
खुदाको वqी (ईशवाणी) को पिहलो िसंहासन िकन हो भने सXपूणA अरबी भाषा 
खुदाको बोली (वाणी) िथयो जुन आिददेिख खुदािसतै िथयो। 8यसपिछ 8यही वाणी 
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संसारमा अवतिरत भयो र संसारले )यसबाट आ-ना बोलीह1 (भाषाह1) िनमा6ण 
गरे। यसै;कार यो अरबी भाषा खुदाको अि@तम िसंहासन पिन हो। कारण खुदाको 
अि@तम पुBतक जुन पिवD कुरआन हो )यो अरबी भाषामा अवतीण6 भयो। अत: 
‘बर् ज़ख् ’ अरबी शJद हो जुन दKईवटा शJदह1को सि@ध हो। अथा6त्  जख्  र बर6को। 
जसको अथ6 हो कम6 कमाउने माग6 समाP भयो अिन एउटा गुP अवBथामा पुRयो। 
बर् ज़ख्  (मSयकाल)को अवBथा )यो अवBथा हो जब यो अBथायी मानवीय बनावट 
िबTन जा@छ र आ)मा र शरीर अलग अलग Vन जा@छन )यसपWचात साधारणत: 
शरीरलाई कुनै खाडलमा हािल@छ भने आ)मापिन एक ;कारको खाZडोमा पन6जा@छ। 
यही कुरो ज़[ख शJदले ;मािणत गछ6। िकनभने )यो (आ)मा) ले पु\य र पाप 
कमाउने काय6 जसरी शरीरको स]ब@धमा रहेर गè^यो अब (एकलै) गन6 असमथ6 V@छ। 
हा_ो आ)माको उ`म BवाB^य शरीरमािध िनभ6िरत छ भaे कुरो Bपb छ। मिBतcकको 
एउटा िवशेष ठाउँमा चोट लाfाले Bमरणशिg नै लोप V@छ। यसैगरी दोhो ठाउँमा 
आघात पुगेमा सोच् ने शिg हराउँछ फलत: समBत सुkी बुिk नै सिक@छ। यिद 
िदमागमा कुनै संकुचन आएमा अथवा सुिनन गएमा वा रg अथवा अ@य कुनै तरल 
पदाथ6 रोिकन गएमा तथा कुनै कठोर lि@थ अथवा नरम lि@थ उ)पa गरेमा बेहोशी 
अथवा िमरगी या मूnछा6 पनo रोग त)काल लाfजा@छ। अत: हा_ो आ)मा शरीरको 
स]ब@ध िबना पूण6त: िनिBpय Vनजा@छ भaे कुरो हा_ो लामो अनुभवले हामीलाई 
रा_री िसकाउँछ। अत: कुनै समयमा हा_ो आ)माले शरीर िबना नै एकलै रही सुख र 
शाि@त ;ाP गन6सqछ भaे धारणा हामीले रा[नु पूण6त: भूल हो। यिद कथा कहानीको 
1पमा यसलाई हामीले Bवीकार गरेतापिन बौिkक 1पमा यसको कुनै तकs छैन। )यो 
हा_ो आ)मा जुन शरीरका सा-साना िवकारह1का कारण िनिBpय भएर बBछ )यो 
)यसिदन कसरी पूण6 अवBथामा रहन सqछ जब )यसलाई शरीरका स]ब@धह1बाट 
पूण6त विuत गिरनेछ, यो कुरो हामी कुनै;कार माa सक् दैनx। आ)माको BवाB^यका 
िनि]त शरीरको BवाB^य आवWयक छ भaे कुरो के हामीलाई दैिनक अनुभवले 
स]झाउँदैन र ? जब हामीमSये कुनै एउटा |यिg अ)य@त वृk VनपुRछ तब )यसको 
आ)मा पिन वृk Vनजा@छ। )यसको समBत ~ानको पूँजी बूढोपनको चोरले चोरेर 
लैजा@छ। जBतै अ�ाह तआलाको वण6न रहेको छ :-

ْيًئا1
َ

ٍمٍ ش
ْ
 َبْعِد  ِعل

َم  ِ+ْۢ
َ
 یَْعل

َ
ْیال

َ
ِلک

1. �e Holy Quran, al-Hajj 22:6
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‘िलकैला यअ्लमा िमन्  बअ् दे ईि*मन्  शैआ’ अथा/त्  मािनस बूढो भएर 
पठन पाठन प:चात पुन: मूख/ ?ने अवAथासBम पुCछ।अत: आFमा शरीरिबना कुनै 
वAतु नै होइन भKे कुरोLित हाMो यो सBपूण/ अनुभव पया/O Lमाण रहेको छ। पुन: 
यिद आFमा शरीरिबना नै कुनै वAतु ?नसकPयाे भने खुदा तआलाले िबनाकारण 
Fयसलाई न:वर शरीरिसत जोड् नु उनको एउटा लघुकाय/ ठहèPयो भKे धारणाले पिन 
मािनसलाई वाAतिवक सFयतफX Yयान िदलाउँछ। खुदा तआलाले मािनसलाई अन[त 
उKित LािOका िनिBत ज[माएको हो भKे कुरो पिन सो\नेयोCय रहेको छ। अत: जुन 
अवAथामा मािनसले यस सीिमत जीवनका उKितह] शरीरको साथ नपाएसBम LाO 
गन/ सकेन भने ती अन[त उKितह] जसको कुनै सीमा छैन शरीरको साथ िबना नै 
Aवयंमेव LाO गला/ भनी कसरी आशा राaने त ?

अत: आFमाका परम काय/ह]को िसिcका लािग इAलामको िसcा[त अनुसार 
आFमािसत शरीरको साथ (सBब[ध) Aथायी रहेको छ भKे कुरो उपरोf तकXह]बाट 
Lमािणत ?नजा[छ। मृFयुपिछ यhिप यो न:वर शरीर आFमाबाट अलिगन जा[छ 
पर[तु यमलोकमा LFयेक आFमालाई केही माiामा आjना कम/ह]को Aवाद 
चाaनका लािग उधारो शरीर LाO ?[छ। Fयो शरीर यस भौितक शरीर जAतो ?दैन 
अिपतु कम/ह]को िAथित अनुसार एउटा Lकाशबाट अथवा एउटा अ[धकारबाट 
शरीर तयार ?[छ। वAतुत: Fयस लोकमा मािनसले गरेका कम/ह]ले शरीरको काम 
िदनेछन् । खुदाको वाणीमा यही कुराको बारBबार उlेख भएको छ। केही शरीरह]लाई 
Lकाशमय र केही शरीरह]लाई तमोमय (अ[धकारमय) भिनएको छ जुन कम/ह]को 
Lकाश अथवा कम/ह]को अ[धकारबाट िनिम/त ?[छन् । यhिप यो एउटा अित गूढ 
रहAय हो पर[तु तकXहीन होइन। पुmषले यसै जीवनमा यस भौितक शरीरका साथै 
एउटा िभK Lकाशमय oयिfFव LाO गन/सpछ। ‘आलमे मुकािशफात’ (परमे:वर 
दश/नको त[qावAथा)मा यसका अनेकr उदाहरणह] छन् । यhिप यAतो oयिfलाई 
सBझाउन भने किठन पछ/ जो म[दबुिc तहको रहेको छ पर[तु जसलाई त[qवAथामा 
आYयािFमक t:यह]को दश/नको केही सौभाCय LाO छ ितनले यसLकारको कम/बाट 
िनिम/त शरीरलाई आ:चय/ र अिव:वासको tिuले हेदvनन अिपतु यस िवषयवAतुबाट 
आन[द उठाउँछन् ।

अत: यो शरीर जुन कम/ह]को कैिफयतबाट LाO ?[छ यही नै यमलोक 
(मYयलोक)मा पुwय र पापको फलको कारण बKजा[छ। म यसमा अनुभवLाO 
रहेको छु। मलाई आYयािFमक t:यको ]पमा पूण/ जागृत अवAथामा धेरैपटक केही 
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मुदा� (मृतक) ह$िसत भेट गन. संयोग 2ा3 भएको छ र मैले केही द;<कम= र पथ@A 
BयिCह$को शरीर यEतो कालो देखG मानौ Iयो धुवॉंबाट बनाइएको हो। अतएव 
यस QेRको मलाई BयिCगत Tान 2ा3 छ Iयसकारण खुदा तआलाको वण�नानुसार 
नै मृIयुपWचात 2Iयेकलाई अवWय एउटा शरीर 2ा3 Z[छ चाहे Iयो 2काशमय होस 
अथवा अ[धकारमय भनी जोड िदएर भ[छु। मािनसको यो भूल Zनेछ यिद उसले 
यी अIय[त गूढTानपूण� कुराह$लाई केवल बुिbcारा 2मािणत गन� चाह[छ। अिपतु 
जसरी आँखाले िमठो वEतुको Eवाद बताउन सक् दैन न त िजgोले कुनै वEतुलाई 
देhन सiछ। Iयसैगरी ती परकालका Tानह$ जुन त[jावEथाको पिवR आkयािIमक 
सद;lाटनबाट 2ा3 Z[छन केवल बुिbcारा यी कुराह$को भेद खुmन सक् दैन भnे कुरो 
जाnु आवWयक छ। खुदा तआलाले यस संसारमा अTात वEतुह$लाई जाnका लािग 
िभn-िभn साधनह$ उपलpध गराएका छन् । Iयसकारण 2Iयेक वEतुलाई Iयसको 
साधनको सहयोग cारा खोज तब Iयसलाई पाउनेछौ।

ती BयिCह$ जो Bयिभचारी र पथ@A Zनपुगे खुदा तआलाले आrनो वाणीमा 
ितनीह$लाई मुदा� Zन भनेका छन र पुsयकम=ह$लाई जीिवत घोिषत गरेका छन भnे 
कुरो पिन Eमरणीय रहेको छ। वEतुत: जो BयिCह$ खुदालाई िवEमरण गरी िवमुख 
रहेको अवEथामा मरे साथै जुन खाने िपउने र भोग िवलास इIयािद ितनीह$का 
जीवनका साधनह$ ितनीह$बाट िविwछn भए, आkयािIमक आहार त ितनीह$लाई 
2ा3ै िथएन। यसमा यही रहEय रहेको छ अथा�त ितनीह$ वाEतवमा नै मरे र केवल 
दsड भोyका लािग ितनीह$ जीिवत Zनेछन् । यसै रहEयतफ{ संकेत गरी अ|ाह 
तआलाले वण�न गरेका छन्  :-

1oٰىي  َحيْ
َ

 َميُْوُت ِفْهيَا َوال
َ

َم ال
َ

ٗه َجَهّن
َ
 ل

َ
ِاّن

َ
ِْرًما ف ُ

ٗه جم
َ
ِت َرّب

ْ َ
9ّ ْ:َ

अथा�त्  जो BयिC अपरािधको $पमा खुदाका सामुnे उपिEथत Zनेछ Iयसको 
ठेगाना नरक Zनेछ। Iयो BयिC Iयहॉं न मन.छ न त जीिवत नै रहनेछ। पर[तु जो 
BयिCह$ खुदाका ि2य रहेका छन ितनीह$ मृIयुबाट मद}नन िकनभने ितनको पानी र 
ितनको रोटी ितनीह$िसतै रह[छ। पुन: मkयलोकपिछ Iयो समय आउँछ जसको नाम 
पुन~Iथानकाल हो। Iयससमय 2Iयेक आIमाले चाहे पुsय होस अथवा पापी, धािम�क 
होस अथवा अधम=, एउटा खु|ा खु|ा शरीर 2ा3 गन.छ। तथा Iयो िदन खुदाका ती 
समEत चमIकारह$को 2कटनका लािग िनिWचत गिरएको हो जसमा 2Iयेक मनु<यले 

1. �e Holy Quran, Ta ha 20:75
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आ�ना �भुको स%ाको पूण) पिरचय �ा. गन0छ र �2येक 4यि6 आ�नो �ितफलको 
चरम िब<द>मा पु?ेछ। खुदाबाट यो कसरी सDभव Fनसकला भनी आGचिय)त FनुपदHन 
िकनभने उनी हरेक शि6 (मिहमा)का Nवामी Fन उनी जे चाह<छन 2यही गछ)न् । जNतै 
उनले Nवयं वण)न गरेका छन्  :-

َب  َوَرضَ  o ِبْنيٌ ّمُ َخِصْیٌم  ِاَذاُھَو 
َ
ف ْطَفٍة 

ُ
ّن  ْ6ِ ْقٰنُه 

َ
َخل  

َ
<ّ

َ
ا َساُن 

ْ
ن ِ

ْ
اال  َAَ  ْ َ

َومل
َ
ا

ِیْهيَا  ُحيْ  
ْ

ل
ُ
ق  oَرِمْیٌم َوِيهَ  ِعَظاَم 

ْ
ال ِي  ْ ُ

ّحي  ْ6َ  
َ

ال
َ
ق َقٗه 

ْ
َخل ِىسَ 

َ
ن ّوَ   

ً
َمَثال َنا 

َ
ل

1oٍق َعِلْیٌم
ْ
ّ َخل ٍۃ َوُھَوِبُلكِ  َمّرَ

َ
ل ّوَ

َ
 ا

ٓ
َھا

َ
َشا

ْ
ن

َ
ِذْی ا

َّ
ال

َبٰيل  ُهْم 
َ
ِمْثل َق 

ُ
ل ْ َ

ّخي ْن 
َ
ا  ٰaَ ِبٰقِدٍر   

َ
ْرض

َ ْ
َواال ٰمٰوِت  الّسَ َق 

َ
َخل ِذْی 

َّ
ال ْيَس 

َ
َول

َ
ا

 oْوُن
ُ
َیک

َ
ف ْن 

ُ
ک ٗه 

َ
ل  

َ
ُقْول

َ
ّی ْن 

َ
ا َراَدَشْيًئا 

َ
ا ِاَذٓا  ْمُرٗە 

َ
ا  

ٓ
َا

َ ّ
oِامن َعِلْیُم 

ْ
ال ُق 

ّٰ
َل

ْ
اخل َوُھَو 

2oَجُعْوَن ْtُ ْیِه
َ
ِال ٍء ّوَ ّ َىشْ

ِ
ُ

ْوُت لك
ُ
ک

َ
ِذْی ِبَیِدٖە َمل

َّ
ُسْبٰحَن ال

َ
ف

अथा)त ् हामील े मािनसलाई 2यस एउटा थोपो पानीबाट जनु गभ)मा खसािलएको 
िथयो उ2पि% गèयY भZ े कुरो उसलाई थाहा छनै र ? 2यसपGचात 2यो एउटा झगडालु 
4यि6 बZप_ुयो। हा`ा िवab कुराहc गन)ला_यो र आफ ्न ू ज<मलाई िबिeएर जब 
हfीहcसमते सुरिgत रहनछेनैन भन े कसरी मनhुय पुन: जीिवत Fन सiा तथा 2यNतो 
शि6मान को होला जसल े उसलाई जीिवत गन0छ भनी भZला_यो। ितनीहcलाई भन, 
उनलै े जीिवत गन0छन जसल े पिहला 2यसलाई पैदा गरेका िथए। उनी �2येक �कारले र 
�2यके तरीकाल ेजीिवत गन) जा<दछन ्। जब कनु ैवNत ुहोस भZे इlछा गछ)न तब कवेल 
भएस ् भनी (आदशे) गछ)न र 2यो वNत ुउ2पZ Fन जा<छ, उनको आदशेको मिहमा यNतो 
रहकेो छ। अत: 2यो स%ा परम पिवn छ जसको �2येक वNतमुािथ अिधकार रहेको 
छ तथा ितमीहc सब ै उनतैफp फकpन े छौ। अत: खदुाका लािग कनु ै कुरो असDभव छनै 
जसल ेएउटा तlुछ पानीको थोपाबाट मनhुयलाई उ2पZ गरे क ेउनी दोeो पटक उ2पZ गन) 
असमथ) छन ् ? उपरो6 आयत हcमा अrाह तआलाल ेयही वण)न गरेका Fन् ।

जुन अवNथामा तेeोलोक जुन पुनa2थानलोक हो धेरै समयपिछ आउनेछ भने 
�2येक धमs र अधमsका िनिDत ‘आलमे बज़)ख’ (यमलोक) केवल हवालातNवcप 
भयो यो त एउटा 4यथ) कुरो देिख<छ भZे �Gन अनिभu 4यि6हcका तफpबाट यहॉं 

1. �e Holy Quran, Ya Sin 36:78-80
2. �e Holy Quran, Ya Sin 36:82-84
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उठ् न स�छ। य$तो सो'नु पूण,त: भूल हो र यो (23न) केवल अ9ानताका कारण 
उठ् न स�छ। व$तुत: खुदको पु$तकमा पु?य र पापीको 2ितफलका लािग दDईवटा 
$थानहH पाइJछन् । एउटा त यमलोक हो जसमा गुMHपमा 2Nयेक PयिQले आSनो 
2ितफल पाउँनेछ। दDUकमVहH मना,साथै नरकमा 2वेश गनYछन। यसैगरी सNकमVहH 
पिन मना,साथै $वग,मा आराम 2ाM गनYछन् । अत: यस2कारका आयतहH पिवZ 
कुरआनमा धेरै छन् । मना,साथ 2Nयेक PयिQले आSनो कम,को फल दे]छ। ज$तै 
खुदा तआलाले एउटा $वग,2ाM PयिQको बारेमा सJदेश िदंदै भनेका छन्  :-

1
َ

ة
َ

َّن
ْ

ِل اجل
ُ

خ
ْ

 اد
َ

ِقْیل
अथा,त्  उसलाई ितमी $वग,मा 2वेश गर भनी आदेश भयो। यसैगरी एउटा 

नरक2ाM PयिQका बारेमा सूिचत गदc वण,न गरेका छन्  :- 2َِحْیم
ْ

اجل ِئ 
ٓ
َسَوا ِيفْ   

ُ
ە

ٰ
َرا

َ
 ف

अथा,त्  एउटा $वग,2ाM PयिQको एउटा साथी नरक2ाM िथयो। जब ितनीहH दDवै मरे 
तब Nयो $वग,2ाM PयिQ मेरो साथी कहॉं छ भनी हैरान िथयो। अत: Nयसलाई Nयो 
(साथी) नरकको बीचमा छ भनी देखाइयो। व$तुत: पुर$कार र द?डको काय,बाई त 
अिवलfभ आरfभ gJछ तथा नरक2ाM नरकमा र $वग,2ाM $वग,मा जाJछन्  परJतु 
Nयसप3चात एउटा अकh परम 2कटनको िदन छ जुन खुदाको एउटा ठूलो ‘िहकमत’ 
(बुिiमानी)ले Nयस िदनलाई 2कट गन, चाहेको हो। िकनभने सृिkकता,को Hपमा 
उनलाई जािनयोस भनी उनले मािनसलाई सृिk गरे। यसैगरी उनलाई संहारकता,को 
Hपमा जािनयोस भनी उनले पुन: सबैलाई नाश गनYछन् । Nयसप3चात एकिदन 
सव,शिQमानको Hपमा उनलाई जािनयोस भनी सबैलाई पूण, जीवन 2दान गरी उनले 
एउटा मैदानमा (सबैलाई) जfमा गनYछन् । उlेिखत गूढ9ानहHमnये यो पिहलो गूढ9ान 
िथयो जसको चचा, गिरयो भनी जान।

दो.ो गूढ2ान

परलोकबारे पिवZ कुरआनले वण,न गरेको दोoो गूढ9ान के हो भने परलोकमा 
पुगेर संसारमा रहेका ती सम$त आnयािNमक कुराहHले शरीरको Hप धारण गनYछन 
चाहे परलोकमा Nयो यमलोकको दजा, होस अथवा पुनpNथानको लोकको दजा,। 
यसबारेमा खुदा तआलाले दशा,एका कुराहHमnये एउटा यो आयत पिन हो :- ْ4َ 
1. �e Holy Quran, Ya Sin 36:27
2. �e Holy Quran, as-Sa at 37:56
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۔1
ً

َسِبْیال  
ُ ّ

َضل
َ
َوا  ٰ ْ

+
َ
ا ِخَرِۃ 

ٰ ْ
اال ُهَوِيف 

َ
ف  ٰ ْ

+
َ
ا ٰھِذٖە  ِيفْ  َن 

َ
اك ْ:َ अथा�त्  जो #यि& यस 

संसारमा अ+धो रह+छ /यो परलोकमा पिन अ+धो रहनेछ अझ /योभ+दा खेरगएको 
;नेछ। उ& आयतको ता/पय� के हो भने यस संसारको आ@याि/मक अ+धोपन 
परलोकमा शारीिरक Cपमा देिखन र अनुभूत ;नजा+छ।

यसैGकार एउटा अकI आयतमा वण�न छ :-

ِذَراًعا  َسْبُعْوَن  ْرُعَها 
َ
ذ ٍة 

َ
ِسل

ْ
ِسل ِيفْ  ّمَ 

ُ
ث  o ْوُە 

ُ ّ
َصل َِحْیَم 

ْ
اجل ّمَ 

ُ
ث  o ْوُە 

ُ ّ
ل

ُ
غ

َ
ف ْوُە 

ُ
ُخذ

2oْوُە
ُ
ک

ُ
اْسل

َ
ف

अथा�त्  /यस नारकीयलाई पक् ड, उसको गद�नमा ‘तौक’ (घॉंडो) हाल /यसपिछ 
नरकमा /यसलाई जलाऊ। पुन: सYरी गज लामो साZलामा /यसलाई जकड। उ& 
आयतहCमा संसारको आ@याि/मक द[ड (सजाय) परलोकमा गएर शारीिरक 
Cपमा देिखनेछ भ]े कुरो Gकट गिरएको भनी _प` होस् । अत: गद�नको घॉंडो 
भ]ाले ती संसारका वासना र चाहनाहC ;न जसले मािनसको िशरलाई धरतीतफc 
झुकाएर राखेको िथयो /यही परलोकमा Gकाdय Cपमा देिखनेछ। यसैगरी सांसािरक 
ब+धनको साZलो पाउमा बॉंिधएको देिखनेछ र संसारको वासना र चाहनाको दहनको 
आगो Gकाdय Cपमा दि+करहेको देिखनेछ। दfराचारी #यि&ले सांसािरक जीवनमा 
कामवासना र लोभ लालचको एउटा नरक आफूिभh पाiछ र असफल रहेको 
अव_थामा /यस नरकका जलनहCलाई अनुभव गछ�। अत: जब /यसलाई उसका 
नdवर कामवासनाहCबाट छुट् टयाइनेछ र सदाको िनराशा हातलाkेछ तब खुदा 
तआलाले ती पdचाYापहCलाई शरीिरक अिkको Cपमा /यसGित Gकट गनlछन् । 
ज_तै उनको भनाइ छ :- 3َمايَْشَهتُْوَن۔ َوَبْنيَ  ْم  َبْیَهنُ  

َ
 अथा�त ितनीहCमा َوِحْیل

र ितनीहCले चाहेका व_तुहCका बीचमा जुदाई उ/प] गिरनेछ र /यही नै द[डको 
मूल ;नेछ। सYरी गजको साZलोले /यसलाई जकड भ]ुको ता/पय� एउटा दfराचारीले 
किहले सYरी वष�को उमेर पाउँछ भने किहले कािहं त यस संसारमा /यसलाई य_ता 
सYरी वष�हC Gाo ;+छन जसमा बाiयकाल र बुढेसकालको आयुलाई छुट् याएर पिन 
/यसलाई यितसqम _वrछ र उपयोगी उमेर Gाo ;+छ जुन बुिsमानी र पिरtम तथा 
काम गनlयोuय ;+छ। पर+तु /यस दfभा�गीले आvनो उYम जीवनका सYरी वष�हC 

1. �e Holy Quran, Bani Isra’il 17:73
2. �e Holy Quran, al-Haqqah 69:31-33
3. �e Holy Quran, Saba’ 34:55
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संसारको मोहजालमा िबताउँछ र +यस ब-धनबाट मु2 3न चाहँदैन। अत: ितनै स9री 
वष>ह? जुन उसले संसारको मोहजालमा िबताएका िथए परलोकमा एउटा यDतो 
साEलोको ?पमा ?पा-तिरत 3नेछन जुन स9री गजको 3नेछ, I+येक गज एक-
एक वष>को बदलामा रहनेछ भनी उ2 आयतमा खुदा तआला वण>न गछ>न् । खुदा 
तआलाले आPनो तफRबाट भ2मािथ कुनै सTट उतादUनन अिपतु उनी मािनसका 
आPना कुकम>ह?लाई उसका सामुWे रािखिद-छन् ।

यही आPनो िनयमबारे खुदा तआलाले पुन: एउटा अकX Dथानमा वण>न गरेका 
छन्  :- 1َهِب

َّ
الل  َ*ِ ِىنْ 

ْ
یُغ  

َ
ال

َ
ّو ِلْیٍل 

َ
ظ  

َّ
ال َعٍب 

ُ
ش لِٰث 

َ
ث ِذْی   

ّ
ِظٍل ِاٰىل  ا 

ٓ
ْو

ُ
َطِلق

ْ
  अथा>त्ِان

हे दYराचारीह?हो ! हे पथ[\ह?हो ! +यस ि]कोणीय छायॉंतफR िहड जसका तीनवटा 
शाखाह? छन जसले छायॉं िदनसक् दैनन्  न त गमbबाट बचाउन सcछन् । यस 
आयतमा तीनवटा शाखाह? भWाले पाशिवक शि2, िहंसा+मक शि2 र [मशि2 
हो। जसले यी तीनवटै शि2ह?लाई सदाचारमा पिरवत>न गरी ितनीह?लाई िनय-]ण 
गदUनन ितनीह?का यी शि2ह?लाई Iलयका िदन यसरी Iकािशत गिरनेछ मानौ 
ती प9ा िबनाका तीनवटा खड़ा शाखाह? 3न जसले गमbबाट बचाउन सक् दैनन र 
ितनीह? गमbले जfनेछन् । पुन: यसैIकार Dवग>Iाg hयि2ह?का सiब-धमा आPनो 
यही िनयम दशा>उन खुदा तआला वण>न गछ>न्  :- ِمٰنِت ُمٔوْ

ْ
َوال ِمِنْنيَ  ُمٔوْ

ْ
ال ی  َJَ َم  ْLَ 

ْم۔2 ْميَاِهنِ
َ
Rَِو ْم  ْیِدْهيِ

َ
ا َبْنيَ  ُرُھْم  ْ ُ

X  Yٰيَْس अथा>त्  +यसिदन ितमीले मोिमनह? 
(िवkवासीह?) को +यस Iकाशलाई जुन संसारमा गुg?पमा रहेको छ Dप\?पमा 
ितनीह?का अगािड र ितनीह?का दािहनेतफR दौडदै गरेको देmनेछौ। एउटा अकX 
आयतमा पुन: वण>न गछ>न्  :- 3ُوُجْوٌە۔

ُ
ْسَوّد

َ
ت

َ
ّو ُوُجْوٌە   

ُ ّ
ْبَیض

َ
ت َم  ْLَ अथा>त्  +यसिदन 

केही मुहारह? काला 3नेछन र केही kवेत र Iकाशमय 3नेछन् । यसैगरी एउटा अकX 
आयतमा वण>न गछ>न्  :-

َنبٍ 
َّ
ل  ْ ٌرِ*ّ ْهنٰ

َ
َوا ِسٍن 

ٰ
ا ْريِ 

َ
غ ٍئ 

ٓ
ا

َ
ّم  ْ ٌرِ*ّ ْهنٰ

َ
ا  

ٓ
ِفْهيَا ْوَن 

ُ
ق

َ
ُمّت

ْ
ال ُوِعَد  ِىتْ 

َّ
ال ِة 

َ
َّن

ْ
اجل  

ُ
ل

َ
َمث

۔4
ًّ

uَص
ُ

ْ َعَسٍل ّم ٌر ِ*ّ ْهنٰ
َ
ِبْنيَ َوا ِ

ٰ
لّرش

ّ
ٍۃ ِل

َ ّ
ذ

َّ
ٍرل ْ َ

ْ مخ ٌر ِ*ّ ْهنٰ
َ
ْ َطْعُمٗه َوا َ

ّري
َ
ْ یََتغ

َ ّ
مل

अथा>त्  +यो Dवग> जुन स+यपरायणह?लाई Iदान गिरनेछ +यसको o\ा-त एउटा 

1. �e Holy Quran, al-Mursalat 77:31-32
2. �e Holy Quran, al-Hadid 57:13
3. �e Holy Quran, al-e-‘Imran 3:107
4. �e Holy Quran, Muhammad 47:16



102इ�लामी िस#ा$तह'को दश,न (Philosophy)

Ver. 20131028/03

बग�चा�व!प रहेको छ। +यसमा य�ता पानीका नहरह! रहेका छन जुन किह5यै द8िषत 
;दैन। +यसमा य�तो द<धका नहरह! पिन रहेका छन जसको किह5यै �वाद बद् िलदैन। 
यसै@कार +यहॉं य�तो मिदराका नहरह! पिन छन जुन अ+यDत आनDददायक छ 
तर +यसमा मादकता भने छैन। तथा +यहॉं +यस महका नहरह! छन जो अ+यDत 
पिरHकार छ जसमा कुनै िवकार छैन। +यस �वगJलाई LMाDतको !पमा य�तो मान 
जसमा सम�त व�तुह!का अनिगDती नहरह! रहेका छन् । +यो जीवनको पानी जुन 
‘आिरफ’ (PQRानी)ले संसारमा आTयाि+मक !पमा िपउने गछJ +यहॉं @काVय 
!पमा उपलWध छ। +यसैगरी +यो आTयाि+मक द<ध जसबाट द<धिपउने बालकझ� 
संसारमा उसको आTयाि+मक !पमा पालन पोषण ;D[यो �वगJमा खु]ा खु]ा !पमा 
देिखनेछ। तथा +यो खुदाको @ेमको मिदरा जसबाट उ संसारमा आTयाि+मक !पमा 
म�त रहने गè[यो अब �वगJमा खु]ा खु]ा !पमा +यसका नहरह! देखा पन^छन् । 
यसैगरी +यो ईमान (िवVवास) को िमठासको मह जुन संसारमा आTयाि+मक !पमा 
PQRानीको मुखमा पन^ गè[यो +यो �वगJमा छलJ` र �पM नहरह! ज�तै देखा पन^छ 
भaे कुरो यहॉं �पM!पमा वणJन गिरिदए। अत: @+येक �वगJ@ाd eयिfले आgना 
नहरह! र आgना बग�चाह!hारा आgनो आTयाि+मक अव�थाको यथाि�थितलाई 
खु]ा!पमा देखाउँनेछ। +यसैगरी खुदा तआला पिन +यसिदन �वगJ@ाd eयिfह!का 
िनिjत पदाJबाट बािहर आउनेछन् । अत: आTयाि+मक अव�थाह! गुd रहनेछैनन 
अिपतु शारीिरक !पमा देखा पन^छन् ।

ते/ो गूढ3ान

तेlो गूढRान यो हो अथाJत्  परलोकमा अपार उaितह! @ाd ;नेछन् । यसबारे 
अ]ाह तआलाको वणJन छ :-

 
ٓ
َنا

َ
َرّب ْوَن 

ُ
ْول

ُ
یَق ْم  ْميَاِهنِ

َ
َوِ- ْم  ْیِدْهيِ

َ
ا َبْنيَ  يَْس4ٰ  ُرُھْم  ْ ُ

8 َمَعٗه  َمُنْوا 
ٰ

ا ِذْ=َ 
َّ
َوال

o۔1 ٌAِْد
َ
Dٍْ ق

َ
 ش

ّ
ِ

ُ
َک Gَٰ لك

َّ
َنا ِان

َ
ِفْرل

ْ
َرMَ َواغ ْ ُ

َنا 8
َ
ْم ل ِ

ْ
مت

َ
ا

अथाJत्  संसारमा जसलाई ईमानको @काश @ाd छ ितनीह!को @काश @लयका 
िदन ितनीह!का अगािड र ितनीह!का दािहनेतफq दौडने छ। ितनीह!ले िनरDतर हे 
खुदा ! हाtो @काशलाई परम िबDद8सjम पुèयाऊ र आफ् नू wमादानमा हामीलाई 
1. �e Holy Quran, at-Tahrim 66:9
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�िव� गर। ितमी �%येक व)तु�ित पूण. साम1य.वान छौ भनी िब7ती गन8छन् ।
उ; आयतमा ितनीह>ले सदा हाAो �काशलाई परम िब7दEसFम पèुयाऊ भनी 

वण.न गनु.मा असीम र अन7त उIितह>तफK सLेत पाइ7छ। अथा.त ितनीह>लाई 
�काशमा एउटा परमोIित �ाQ Rनेछ %यसपSचात्  पुन: दोVो परमोIितलाई देWनेछन 
र %यसलाई देWनासाथ पिहलो परमोIितलाई साधारण अनुभव गन8छन् । अत: 
दोVो परमोIित �ािQका लािग �ाथ.ना गन8छन् । जब %यो �ाQ Rनेछ तब एउटा 
तेVो परमोIितको दजा.लाई देWनेछन र %यसलाई देखेर पिहलाका उIितह>लाई र 
उँचाइह>लाई िनकृ� ठाIेछन तथा %यसको इ_छा गन8छन् । यही उIितह>को चाहना 
हो जसलाई ‘अत् िमम’ (पूरा गर) शbदबाट बुिझ7छ।

अत: यसै�कार अन7त उIितह>को eम िनर7तर चिलरहनेछ। किहfयै 
अवनित Rनेछैन। न त किहfयै )वग.बाट िन)कािसत गिरनेछन अिपतु �ितिदन 
अिघ बढनेछन पिछ हटनेछैनन् । ितनीह>ले सदा iमायाचना गन8छन भIे वण.नमा 
जब ितनीह>ले )वग.मा �वेश गिरसकेका छन भने iमा�ािQमा के कमी रह् यो 
र? जबपापह> iमा गिरए भने iमायाचनाको आवSयकता िकन nè`ो भIे �Sन 
उठ् छ। यसको उlर के हो भने ‘मग़िफरत् ’ (iमायाचना)को अथ. दmिषत र oुिटपूण. 
अव)थालाई तल दबाउनु र ढाकनु हो। अत: )वग.�ाQ pयि;ह>ले परम दजा. �ाQ 
गन8 र पूण.त: �काशमा �िव� Rने इ_छा गन8छन् । ितनीह>ले दोVो दजा.लाई देखेर 
पिहलो दजा.लाई िनकृ� ठाIेछन %यसकारण %यो पिहलो अव)थालाई (दजा.लाई) 
तल दबाइयोस भIे इ_छा राWछन् । पुन: तेVो परम दजा.लाई देखेर दोVो दजा.लाई 
दबाइयोस भIे चाहना राWछन् । अथा.त जुन िनFनतहको अव)था छ %यसलाई तल 
दबाइयोस र गायब गिरयोस्  (भIे चाह7छन)। यसै�कार अन7त iमादानको इ_छा 
गिररहनेछन् । यो %यही ‘मग़् िफरत् ’ र ‘इ�तग़फार’ (iमायाचना र �ायिSचl) शbद 
हो जसबारे केही अनिभq pयि;ह> हाAा नबी (हज़रत मुहFमद) सssाR अलैिह व 
सsमका सFब7धमा आपिlको >पमा �)तुत गन8गछ.न् । अत:यही iमायाचना अथवा 
�यिSचlको इ_छा र कामना नै मािनसको गौरब हो भIे कुरो पाठकवग.ले यस 
)थानबाट बुझनुभयो होला। जो pयि; कुनै मिहलाको गभ.बाट जि7मयो र %यसपSचात्  
िनर7तर iमायाचनाको अuयास %यसले गरेन भने %यो कीरो हो, मनुxय होइन। तथा 
%यो अ7धो हो नेoवान होइन र %यो अपिवo हो पिवo होइन।

पिवo कुरआन अनुसार नरक र )वग. दEवै व)तुत: मािनसको जीवनका �ितिवFब 
र लiणह> Rन् । कुनै य)तो नवीन भौितक व)तु होइन जुन अ7य ठाउँबाट आएको 



104इ�लामी िस#ा$तह'को दश,न (Philosophy)

Ver. 20131028/03

होस् । यी द#वै शारीिरक +पमा देखापन1छन भ4े कुरो स6य हो। पर7तु ितनीह+ 
वा;तिवक आ=याि6मक अव;थाह+का @ितिवAबह+ र लDणह+ Fनेछन् । हामीह+ 
6य;तो ;वगHका कायल छैनI जसमा केवल भौितक +पमा एउटा ;थानमा वृDह+ 
रोिपएका F7छन। न त य;तो नरकका हामी कायल छI जसमा वा;तवमै ग7धकका 
ढुंगाह+ रहेका छन् । व;तुत: इ;लामको मा7यतानुसार ;वगH र नरक ितनै कमHह+का 
@ितिवAबह+ Fन जुन संसारमा मािनसले गछH।
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ते/ो 01न

संसारमा जीवनका ल6यह'के के 9न र ितनीह'को 0ाि: 

कसरी 9नसकछ ?

य�िप िभ� िभ� !कृितका मनु)यह+ आफनो अ0प1ान अथवा परा5ामको 
कमीका कारण िभ�-िभ� !कारका आ9ना जीवनका ल<यह+ ठहèयाउँछन तथा 
केवल सांसािरक ल<यह+ र चाहनाह+सFम पुगेर ठहरछन् । परKतु Lयो परम ल<य जुन 
खुदा तआलाले आ9नो पिवO वाणीमा वणPन गरेका छन Lयो यो हो :-

1oِلَیْعُبُدْوِن
َّ

َس ِاال
ْ
ِ ن

ْ
ّنَ َواال ِ

ْ
ُت اجل

ْ
ق

َ
َوَما َخل

अथाPत्  मैले ‘िज�ा’ (गुT !ाणी, असाधारण मनु)य) तथा मानवजाितलाई 
केवल मेरो पिहचान गरी मेरै उपासना ग+न भनी जKमाएको Zँ। अत: उ[ 
आयतानुसार मानवजीवनको !कृत ल<य खुदा (परमे\वर)को उपासना र खुदाको 
पिहचान र खुदाकै िनिFत समिपPत Zनु हो।

आ9नो जीवनको ल<य आ9नो इ_छानुसार `वयं िनि\चत गनa पुणाPिधकार 
मािनसलाई !ाT छैन भ�े कुरो `पc छ। व`तुत: मनु)य न आ9नो इ_छाले आउँछ 
न त आ9नो इ_छाले फकdर जानेछ। अिपतु यो एउटा !ाणी हो र जसले यसलाई पैदा 
गरे तथा सम`त जीवह+भKदा उfम र gेh शि[ह+ यसलाई !दान गरे उनैले यसको 
जीवनको एउटा ल<य िनि\चत गरेका छन चाहे कुनै मािनसले Lयस ल<यलाई बुझोस 
अथवा नबुझोस् । परKतु मानव जनमको !कृत ल<य भने िन`सKदेह खुदाको उपासना 
र खुदाको पिहचान तथा खुदा!ित समिपPत Zनु हो। ज`तै अlाह तआलाले पिवO 
कुरआनमा वणPन गरेका छन्  :-

ْهيَا…… 
َ
َعل  

َ
اس

َ
الّن َطَر 

َ
ف ِىتْ 

َّ
ال هللاِ  ِفْطَرَت  ُم2 

َ
ْسال  ِ

ْ
اال هللاِ  ِعْنَد   َ@ْ الِدّ  

َ
ِاّن

ُم3 ّیِ
َ

ق
ْ
ْ@ُ ال ِلَک الِدّ

ٰ
ذ

1. �e Holy Quran, adh-Dhariyat 51:57
2. �e Holy Quran, al-e-‘Imran 3:20
3. �e Holy Quran, ar-Rum 30:31



106इ�लामी िस#ा$तह'को दश,न (Philosophy)

Ver. 20131028/03

अथा�त्  !यो धम� जसमा खुदाको सॉंचो पिहचान (4ान) र उनको उ8म ढंगले 
उपासना (गन= िविध) रहेको छ !यो इBलाम हो। इBलाम मनुDयको Eकृितमा रिचएको 
छ। तथा खुदाले मनुDयलाई इBलामानुIप जJमाएका Kन र इBलामका लािग नै 
जJमाएका Kन् । मनुDयले आNनो समBत शिP र सामQय�का साथ उनको उपासना र 
आ4ापालन गरोस र उनकै Eेम EािSमा लािगरहोस भUे उनको चाहना हो। !यसैकारण 
ती सव�शिPमान, दयालु (अYााह) ले मनुDयलाई समBत शारीिरक शिPहI र 
अZहI इBलामानुIप नै Eदान गरेका Kन् ।

उपरोP आयतहIको [या\या अित िवBतृत रहेको छ। यसको केही अंश 
भने हामीले पिहलो E_नको ते`ो भागमा पिन लेिखसकेका छa। परJतु अब हामी 
संिcS Iपमा केवल मनुDयलाई जे जित आJतिरक र बाd अZहI र शिPहI Eदान 
गिरएको छ अथवा जे जित सामQय�हI EाS भएका छन ितनीहIको वाBतिवक लeय 
खुदाको पिहचान गरी उनको उपासना गनु� र उनीिसत Eेम गनु� हो भUे कुरो Bपg गन� 
चाहJछa। !यसैकारणले मनुDयले संसारमा हज़ारa धJधाहI र [यवसायहI अपनाएर 
पिन खुदाबाहेक अJय कुनै वBतुमा आफ् नु Eकृत आनJद भने पाउँदैन। ठूलो धनीमानी 
भएर, ठूलो पद पाएर, ठूलो [यपारी बनेर, ठूलो साnाoयसpम पुगेर, ठूलो दाश�िनक 
कहलाएर पिन अJतत ती सांसािरक बJधनहIबाट ठूलो प_चा8ापका साथ फकrJछ र 
!यसको sदयले सदा !यसलाई संसारका ती [यBतताहIका कारण अपराधी ठहèयाउने 
गछ�। यसैगरी !यसका षडयJvहI र धोकाहI तथा अनुिचत काय�हIमा !यसको 
िववेकले किहwयै समथ�न गदxन। एउटा बुिyमान [यिPले यस िवषयलाई यसEकार 
पिन बुझ् न स{छ अथा�त्  जसका अZहI र शिPहIले एउटा ठूलोभJदा ठूलो काय� 
गन�स{छन र !यसपािछ एउटा Bथानमा पुगेर ठहन�जाJछन भने !यही ठूलो अथवा 
महान काय� !यसको जनमको परम उ|े_य अथवा लeय मािनJछ। उदाहरणBवIप 
गोIको ठूलोभJदा ठूलो काम हलो जो!नु अथवा खेतीका लािग पानी ताUु वा बोझ 
उठाउनु हो। !योभJदा मािथ !यसको सामQय�मा अJय केही Eमािणत भएन !यसकारण 
गोIको जीवनको लeय !यही तीनवटा काय�हI Kन् । !यो भJदा अिधक कुनै सामQय� 
!यसमा पाइँदैन। परJतु जब मािनसका शिPहIको परीcण ितनीहIको महानभJदा 
महानशिP के हो भनी हामी गछ} तब परम ~े� र मिहमावान खुदाको खोज !यसमा 
पाइJछ भUे कुरो Eमािणत KJछ। खुदाको Eेममा पूण�त: िवनn र एका�ताका साथ 
[यBत भई आNनु भUे केही नरहोस र सव�Bव खुदाको होस भUे उसले चाहJछ। खाने 
िपउने र िव~ाम गन= इ!यािद Bवाभािवक काय�हIमा मनुDयको अJय जीवहIिसत ठूलो 
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समानता रहेको छ। कारीगरीमा त केही जीवह, मनु.यभ1दा पिन धेरै अिघबढेका 
छन् । अिपतु मा<रीले पिन >?येक फूलको रस िनकालेर यBतो अ?य1त उDम मह 
उ?पE गछFन जुन कारीगरीमा अिहलेसHम मािनसलाई सफलता >ाJ भएको छैन। 
अत: मनु.यको परम कौशल र िनपुणता खुदा तआलाको िनकटता>ािJ हो भEे कुरो 
BपT छ। ?यसकारण उसको जीवनको >कृत लVय खुदातफW उसको Xदयको Yयाल 
खुZनु नै हो।

मानव जीवनको ल0य2ाि3का साधनह'

यो लVय कसरी >ाJ <नस[छ र कुन साधनह,\ारा मािनसले ?यसलाई पाउन 
स[छ भEे >]न उठेमा खुदा तआलालाई उDम ढंगले सनाखत गनुF र सॉंचा खुदा>ित 
ईमान (िव]वास) Bथापन गनुF नै उe लVय>ािJको शतFBव,प सबैभ1दा ठूलो साधन 
रहेको छ भEे कुरो BपT होस् । िकनभने यिद पिहलो पाइलो नै गलत भएमा र कुनै 
hयिeले उदाहरणत: कुनै पiी अथवा पशु वा अ1य कुनै त?वह, अथवा मानव 
स1तानलाई खुदा ठानेमा अ1य पाइलाह,मा ?यसले स1मागFमा िहड् ला भEे के आशा 
राkनु। सॉंचा खुदाले उनलाई खोlनेह,को सहयोग गछFन् । पर1तु मुदाFले मुदाFको 
सहयोग कसरी गनFस[छ र ? यस सHब1धमा अnाह तआलाले अित सु1दर उदाहरण 
>Bतुत गरेका छन र ?यो यो हो :-

 
َ ّ

ِاال ِبَشْ"ٍ  ُهْم 
َ
ل يَْسَتِجْیُبْوَن   

َ
ال ُدْوِنٖه   ْ6ِ یَْدُعْوَن  ِذْ:َ 

َّ
َوال َِقّ 

ْ
احل  

ُ
َدْعَوۃ ٗه 

َ
ل

 
َ ّ

ِاال ِفِرْ:َ 
ٰ

ک
ْ
ال ئُ 

ٓ
ُدَعا َوَما  ِبَباِلِغٖه  ُھَو  َوَما  اُە 

َ
ف  

َ
غ

ُ
ِلَیْبل ِئ 

ٓ
َما

ْ
ال  

َ
ِايل ْیِه 

َ
ّف

َ
ک َباِسِط 

َ
ک

1oِيفْ َضلٍٰل

अथाFत्  >ाथFनाका योpय ितनै सॉंचा खुदा <न जो >?येक कुरा>ित पूणF 
सामqयFवान रहेका छन तथा जुन hयिeह,ले उनलाई छािड अ1या1यह,लाई पुकाछFन 
ितनले उनीह,को केही उDर िदन सक् दैनन् । ितनीह,को उदाहरण यBतो छ जBतै 
कुनै hयिeले पानीतफW हात फैलाएर हे पानी मेरो मुखमा आ भनेमा के ?यो उसको 
मुखमा आउँछ र? कदािप आउँदैन। अत: जो hयिeह, सॉंचा खुदाबाट बेखबर छन 
ितनीह,का समBत >ाथFनाह, hयथF जा1छन् ।

1. �e Holy Quran, ar- Ra‘d 13:15
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ल�य�ाि को दो%ो साधन खुदा तआलाको -यस अनुपम सु1दरता र सौ1दय4को 
जानकारी पाउनु हो जुन अपूव4 र सव;-कृ= >पमा उनमा पाइ1छ। वBतुत: सौ1दय4 
एउटा यBतो वBतु हो जसतफG Bवाभािवक >पमा मन आकिष4त J1छ र -यसलाई 
देMनाले Bवाभािवकत: �ेम उ-पN J1छ। अत: अOाह तआलाको सPाको सौ1दय4 
उनको एक-व र उनको महानता तथा RेSता अिन अ1य िवशेषताह> Jन् । जBतै 
पिवW कुरआनको वण4न छ :-

ًوا 
ُ

ف
ُ
ک ٗه 

َّ
ل ْن 

ُ
یَک  ْ َ

َومل  oْد
َ
ل ْ-ُ  ْ َ

َومل یَِلْد   ْ َ
َمُدoمل الّصَ  2ُ

َ
ا  oَحٌد

َ
ا ُھَوهللاُ   

ْ
ل

ُ
ق

1oَحٌد
َ
ا

अथा4त्  खुदा आ[नो सPा र िवशेषताह> तथा �तापमा एक, अि]तीय रहेका 
छन् । कोही उनको भागेदार छैन। सबैलाई उनको खॉंचो छ। कण कण ले उनीबाटै 
जीवन �ा  गछ4। उनी समBत वBतुह>का लािग कृपाका %ोत Jन र Bवयं कसैका 
कृपापाW होइनन् । उनी न त कसैका पुW Jन न कसैका िपता, र कसरी Jनसक् थे 
िकनभने उनको Bवजाित कोही छैन। पिवW क़ुरआनले बारfबार खुदाको मिहमा �Bतुत 
गरी तथा उनको �ताप देखाएर यBता खुदालाई मनले gचाउँछ मुदा4 र दiब4ल अिन 
दयारिहत तथा शिjहीनलाई gचाउँदैन भनी मािनसह>को kयानाकष4ण गराएको छ।

�कृत ल�यसfम पुlका िनिfत दो%ो दजा4को खुडिकलोBव>प ते%ो साधन खुदा 
तआलाको उपकारलाई जाNु हो। वBतुत: �ेम�ित �ेिरत गनn केवल दiइवटा वBतुह> 
छन र ती सौ1दय4 तथा उपकार Jन। खुदा तआलाका उपकारमूलक िवशेषताह>को 
सारांश सूर: फाितहामा पाइ1छ। जBतै उनको वण4न छ :-

2o ِ9ْ ِم الِدّ ِحْیِمo ٰمِلِک َ-ْ ِن الّرَ ْمحٰ o الّرَ ِمْنيَ
َ
ٰعل

ْ
ِ َرِبّ ال

َْمُد 2ِّٰ
ْ

حل
َ
ا

अथा4त्  समBत �कृत �शंसाह> उनै अOाहका िनिfत Jन जो अित कृपालु, 
अित दयालु तथा (पुqय र पापको) िनण4यका िदनका Bवामी Jन् । खुदा तआलाले 
आ[ना भjह>लाई शू1यबाट पैदा गरी पुन: सदा ितनीह>को पालणपोषण गनु4 र 
�-येक वBतुको Bवयं सहारा बNुमा नै वBतुत: उनको परम उपकार रहेको छ भNे कुरो 
Bप= छ। यसैगरी उनका समBत �कारका कृपाह> आ[ना भjह>का िनिfत �कट 
भएका Jन र उनको उपकार असीम होस जसको गणना कसैले गन4 नसकोस् । अत: 

1. �e Holy Quran, al-Ikhlas 112:2-5
2. �e Holy Quran, al-Fatihah 1:2-4
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य�ता उपकारह$लाई खुदा तआलाले बार-बार दशा/एका छन् । ज�तै एउटा अक9 
�थानमा वण/न छ : 1ُصْوَھا۔ ْ ُ

حت  
َ

ال هللاِ  ِنْعَمَت  ْوا 
ُ

ُعّد
َ
ت  अथा/त्  यिद ितमीह$ले खुदा َوِاْن 

तआलाका उपकारह$को गणना गन/ चाहेमा कदािप गणना गन/ सक् नेछैनौ। Hकृत 
लJयHािKका िनि-त खुदा तआलाले दLआ (Hाथ/ना)लाई चौथो साधन घोिषत गरेका 
छन् । अत: उनको वण/न छ : 2ْم۔

ُ
ک

َ
ل ِجْب 

َ
ْست

َ
ا ْدُعْوِىنْ 

ُ
 अथा/त्  ितमीह$ दLआ गर ا

म �वीकार गनRछु। तथा बार-बार दLआ गन/तफU Vयानाकिष/त गरेका छन ता मनुWयले 
आXनो बलले होइन अिपतु खुदालाई खुदाकै शि[बाट पाओस् ।

Hकृत लJयHािKका िनि-त सॉंचो Hयासलाई खुदा तआलाले पॉंच_ साधन 
घोिषत गरेका छन् । अथा/त्  आXनो धन खुदाको माग/मा खच/ गरेर र आXना 
शि[ह$लाई उनको माग/मा लगाएर तथा आXनो `यानलाई उनको माग/मा समिप/त 
गरी अिन आXनो बुिaलाई उनको माग/मा खच/ गरी उनलाई खोिजयोस् । ज�तै उनको 
वण/न रहेको छ :

ْم ِيفْ َسِبْیِل هللاِ۔3
ُ
ِسک

ُ
ف

ْ
ن

َ
ْم َوا

ُ
ْمَواِلک

َ
Hِ َجاِھُدْوا

َنا5
َ
ْم ُسُبل ُ َ

ِدیَّهن َهنْ
َ
ِذOَْ َجاَھُدْوا ِفْیَنا ل

َّ
ْوَن4 َوال

ُ
ْم یُْنِفق ٰهنُ

ْ
ق

َ
َوِممَّا َرز

अथा/त्  आXना धन, `यान, सcतान र इdछाह$ ितनीह$का सम�त शि[ह$का 
साथ खुदाको माग/मा खच/ गर। यसैगरी जे जित हामीले ितमीह$लाई बुिa, eान, 
समझ र कौशल इgयािद Hदान गरेका छ_ gयो सबै कुरा खुदाका माग/मा लगाऊ। 
जसले हाiो माग/मा Hgयेक Hकारले िनरcतर Hयास गछ/न हामी ितनीह$लाई आXना 
माग/ह$ देखाउँने गछk।

Hकृत लJयHािKका िनि-त छैठ_ साधन धैय/ हो भिनएको छ। धैय/ भnाले उ[ 
माग/मा िशिथल र िनogसाह नpनु र नथाqनु तथा परीrाबाट नडराउनु हो। ज�तै 
अtाह तआलाको भनाइ छ :-

 
ُ

ة
َ
ک لٰٕىِ َٓ

م
ْ
ال ُم  ْهيِ

َ
َعل  

ُ
ل

َّ َ
ـَتزن

َ
ت اُمْوا 

َ
اْسـَتق  

َ
ّم

ُ
ث ُهللا  َنا 

ُ
َرّب ْوا 

ُ
ال

َ
ق  َOِْذ

َّ
ال  

َ
ِاّن

1. �e Holy Quran, Ibrahim 14:35
2. �e Holy Quran, al-Mu’min 40:61
3. �e Holy Quran, at-Taubah 9:41
4. �e Holy Quran, al-Baqarah 2:4
5. �e Holy Quran, al-‘Ankabut 29:70
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ُن  ْ َ
حن َعُدْوَن  ْ ُ

% ْنُتْم 
ُ
ک ِىتْ 

َّ
ال ِة 

َ
َّن

ْ
1ِجل ْوا  ْبِرشُ

َ
َوا ا  ْ ُ

َز4 ْ َ
حت  

َ
َوال ْوا 

ُ
اف

َ َ
خت  

َّ
ال

َ
ا

1 ِخَرِۃ 
ٰ ْ

َیا َوِيف اال
ْ
ن

ُ
َٰیوِۃ الّد

ْ
ْم ِيف احل

ُ
ــُؤک ْوِلٰیۗ

َ
ا

अथा�त्  ती "यि%ह' जसले अ,ाह नै हा/ा पालनहार 2न भने र िम6या 
खुदाह'बाट अल<ग भए तथा ?ढ रहे। अथा�त्  िभB-िभB Dकारका परीFाह' र 
िवपिHह'का समयमा अिडग रहे ितनीह'Dित फिरKताह' (देवदMतह') ितमीह' 
नडराऊ र शोक नगर तथा DसB होऊ अिन Rयस सुखDित आनिTदत होऊ जसको 
ितमीह'िसत बाचा गिरएको छ। यस संसारमा र परलोकमा हामी ितमीह'का िमX हY 
भTदै उXTछन् । ?ढता र धैय�\ारा नै खुदा तआलाको DसBता Dा] 2Tछ भBे कुराको 
उपरो% श_दह'मा स`ेत गरेका छन् । ?ढता चमRकार भTदा ठूलो कुरो हो भBु सRय 
हो। चौतफd िवपिHले घेरेको देfदा र खुदाको माग�मा gयान, मान तथा सामानलाई 
स`टमा पाउँदा अिन कुनै सांRवना िदने कुरो नरहँदा, साथै खुदा तआलाका तफdबाट 
पिन परीFाको 'पमा सांRवनादायक आkयािRमक ?Kय अथवा सपना वा ईशवाणी 
Dा] न2ँदा र भयानक डरको िmथितमा पादा� पिन नामदn नदेखाउनु र कायरह'झp 
पिछ नहट् नु र वफादारीको गुणमा कुनै दाग लाq निदनु तथा िनrा र धैय�मा कमी 
आउन निदनु अिन अपमानDित खुसी 2नु, मृRयDित राजी रहनु र अिडग रहनका 
लािग उसले सहारा देला भनी कुनै अकt िमXको अपेFा नगनु�। न त स`टकालीन 
अवmथा छ भनी खुदाको शुभसTदेश Dाि]को आशा राfनु तथा पूण�त: असहाय र 
दvब�ल 2ँदा तथा कुनै साTRवना नपाउँदा पिन सीधा खडा रहनु र जे होला देखाजाला 
भनी गद�न अिघ रािखिदनु तथा ईKवरको िनण�य Dित नाइनािmत नगनु� अिन तबसxम 
बेचैनी र अधैय�ता नदेखाउनु तथा चीRकार र yTदन नगनु� जबसxम परख र परीFाको 
हक पूरा 2दैनु। यही नै ?ढताको पूण�'प हो। यही ?ढता हो जसबाट खुदा Dा] 
2Tछन। यही Rयो वmतु हो जसको सुगTध आज पिन सTदेशहवाहकह', नबीह', 
(पैगxबरह') सRयिनrह', र शहीदह'को मzीबाट आइरहेछ। यसैतफd अ,ाह 
तआला िनxनिलिखत दvआमा स`ेत गछ�न्  :-

ْم2 ْهيِ
َ
َعْمَت َعل

ْ
ن

َ
ِذLَْ ا

َّ
اَط ال ِقْیَمo ِرصَ

َ
ُمْست

ْ
اَط ال َ ِاْھِدTَ الِرصِّ

अथा�त्  हे हा/ा खुदा ! हामीलाई ?ढताको माग� देखाउ। Rयहीमाग� जसDित 

1. �e Holy Quran, Ha Mim as-Sajdah 41:31-32
2. �e Holy Quran, al-Fatihah 1:6-7
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ित�ो पुर"कार र स&मान फलीभूत ./छ र ितमी1स2 ./छौ। यसैतफ7 यो दो9ो 
आयतमा स;ेत गरेका छन्  :-

1 َنا ُمْسِلِمْنيَ
َّ
ف َ َ

(
َ

ا ّو ْیَنا َصْربً
َ
 َعل

ْ
ِرغ

ْ
ف

َ
 ا

ٓ
َنا

َ
َرّب

अथाCत्  हे खुदा ! यस िवपिHका समयमा हा�ो Iदयमा शाि/त वषCण गर 
जसबाट हामीमा धैयC उRप2 होस्  र इ"लाममा रहेको अव"थामा हामीलाई मृRयु 
1दानगर। दV:ख र िवपHी आएको समयमा खुदा तआलाले आXना Yयारा भZह[को 
Iदयमा एउटा 1काश उताछCन भ2े कुरो ]ात होस् ।

Rयसैबाट ितनीह[ले शिZ पाएर अRय/त स/तुि^का साथ िवपHीको सामना 
गछCन र ईमानको िमठासका साथ ती ज/जीरह[लाई चु&ने गछCन जुन उनको 
मागCमा ितनीह[का पाउमा बािधएका िथए। जब खुदावाला bयिZमािथ िवपिHह[ 
आइलाcछन र मृRयुका लdणह[ देिख/छन तब Rयसले मलाई यी िवपHीह[बाट 
बचाऊ भनी आXना दयालु पालनहारिसत िबfथैमा झगडा आर&भ गदiन। व"तुत: 
Rयस अव"थामा बचाउको दVआ1ित हठ गनुC खुदािसत लडनु हो र Rयो उनी1ित पूणC 
समपCणिवपरीत हो। सॉंचो 1ेमीले त िवपिH आइलाcदा अझ कदम अिघ बढाउँछ। 
तथा य"तो समयमा oयानलाई तुpछ ठानी र Rयसको चाहनालाई Rयागी आXना 
"वामीको इpछालाई पूणCत: शीरोधायC गछC र उनकै 1स2ता चाह/छ। Rयसैका 
स&ब/धमा अrाह तआला वणCन गछCन्  :- َء

ۗ
ا

َ
اْبـِتغ َسُه 

ْ
ف

َ
ن ْی  ْرشِ

َّ
ي  ْ@َ اِس 

َ
الّن  َوِ@َ 

ِعَباِد۔2
ْ
Gِل  

ۢ ٌ
َرُءْوف َوُهللا  هللاِ۔  اِت 

َ
 अथाCत्  खुदाको Yयारो भZले आXनो oयान َمْرض

खुदाको मागCमा समिपCत गछC र Rयसको बदलामा खुदा तआलाको इpछा खरीद गछC, 
य"तै bयिZह[ .न जो खुदा तआलाको िवशेष कृपाका पाu ब/छन् । अत: Rयो 
vढता जसबाट खुदा 1ाw ./छन Rयसको यही यथाथC हो जुन वणCन गिरयो। जसले 
बुझनु छ बुझोस् ।

1कृत लxय 1ािwको सातy साधन सRयिनzह[को संगत र ितनीह[को पूणC 
आदशC1ित {यान िदनु हो। नबीह[ (अवतारह[) का 1योजनह[म{ये एउटा 1योजन 
के हो भ2े मािनस "वाभािवकत: पूणC आदशC चाह/छ र पूणC आदशCले 1ेरणा बढाउँछ 
र साहस उRप2 गछC। जो आदशCको अनुकरण गदiन Rयो सु"त ./छ र भटिकन पुcछ। 
यसैतफ7 अrाह तआलाले िन&नको आयतमा स;ेत गरेका छन्  :-

1. �e Holy Quran, al-A‘raf 7:127
2. �e Holy Quran, al-Baqarah 2:208
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1o ِدِقْنيَ ا َمَع الّصٰ ْوُ(ْ
ُ
ک

ْم2 ْهيِ
َ
َعْمَت َعل

ْ
ن

َ
ِذ4َْ ا

َّ
اَط ال ِرصَ

अथा�त्  ितमीह% ती &यि(ह%को स,त अपनाऊ जो स1यिन2 रहेका छन् । ती 
मािनसह%को माग�लाई धाऊ जसमािथ ितमीह%भ<दा पिहला कृपा भइसकेको छ।

Bकृत लCयBािDको आठG साधन खुदा तआलाका तफKबाट (BाD Oने) पिवR 
आSयाि1मक TUय अवलोकन र ईशवाणी तथा पिवR सपनाह% Oन् । वXतुत: खुदा 
तआलातफK याRा गनु� एउटा अ1य<त ग\भीर र जिटल भ<दा पिन जिटल माग� हो। 
तथा 1यसका साथ िविभ] Bकारका स^टह% र द_:खह% जोिडएका छन र यस 
अपिरिचत माग�मा मािनस हराउन पिन स\भव छ। अथवा िनराश भएर कदम अिघ 
नबढाउला। 1यसकारण खुदा तआलाको कृपाले आdनो तफKबाट उ(  याRामा 
साथैसाथ 1यसलाई ढाडस िदन तथा मनोयोग बढाउन र 1यसको साहस वृिg गन� 
तथा 1यसको शौकलाई बढाउन चाह् यो। अत: उ( माग�का याRुह%का लािग उनको 
िवधान जुन छ 1यो के हो भने उनले समय समयमा आdनो वाणी र आSयाि1मक 
TUयiारा उनीह%को ढाडस बढाउँछन र म ितमीह%का साथमा छु भ]े कुरो Bकट 
गछ�न् । तब 1यो शि( पाएर ितनीह%ले पूण� वेगका साथ 1यस याRालाई पार गछ�न् । 
अत: यस बारेमा उनको वण�न यो छ :- 3ِخَرِۃ

ٰ ْ
َیا َوِيف اال

ْ
ن

ُ
َٰیوِۃ الّد

ْ
ی ِيف احل ُبْرشٰ

ْ
ُهُم ال

َ
 ل

अथा�त्  ितनीह%का िनि\त यस सांसािरक जीवनमा र परलोकमा शुभस<देश छ। 
यसैBकारका अ% पिन कितपय साधनह% पिवR कुरआनले वण�न गरेका छन पर<तु 
अ1यिधक िवXतारको आशंकाले हामी ितनलाई बयान गन� सक् दैनG जसका लािग खेद 
Bकट गछp।

1. �e Holy Quran, at-Taubah 9:119
2. �e Holy Quran, al-Fatihah 1:7
3. �e Holy Quran, Yunus 10:65
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चौथो 12न

यस जीवनमा र जीवनपिछ 9यवहािरक धम, िवधानको काय, 

के हो ?

यस ��नको उ#र %यही हो जुन हामीले पिहला बयान गिरसकेका छ4। अथा8त्  
खुदाको सॉंचो र स@पूण8 धम8िवधानको यस संसारमा मािनसको Fदयमािथ पनG 
�ितिHया के हो भने यसले उसलाई पाशिवक अवLथाबाट मािनस बनाउँछ अिन 
मािनसबाट चिरOवान मािनस बनाउँछ तथा पुन: चिरOवान मािनसबाट खुदावाला 
(खुदा�ाR) मािनस बनाउँछ। यसै�कार यस जीवनमा Uयवहािरक धम8 िवधानको एउटा 
�ितिHया के पिन रहेको छ भने सॉंचो धम8िवधानमािथ चWनाले %यLतो UयिXको 
मानवजाित�ित उ#म �भाव पछ8 र उसले Hमश: ितनीहYको हक अिधकारलाई 
जाZला[छ। तथा \याय, उपकार र सहानुभूितका शिXहYलाई %यसले आ आ_ना 
मौका महलमा �योग गछ8। यसैगरी खुदाले उसलाई जे जित aान र बुिb तथा धन 
र सुख साधनहY �दान गरेका छन सबै मािनसहYलाई यथोिचत Yपमा ती धन-
वैभवहYमा भागेदार बनाउँछ। %यसले समLत मानवजाितमािथ सूय8लेझe आ_नो समLत 
�काश फैलाउँछ र अhाह तआलाबाट iयोित �ाR गरी च\jमाझe %यस iयोितलाई 
अYहYसमk पुèयाउँछ। उसले िदवा जLतो �काशमय बनेर पुlय र भलाई का 
माग8हY मािनसलाई देखाउँछ। उसले रािOझe �%येक दmब8ल र िनरीह UयिXको कमी 
र Oुिटलाई ढाoने र लुकाउने गछ8 तथा थाकेका र pा\त भएकाहYलाई िवqाम �दान 
गछ8। उ आकाशझe ब\छ र �%येक अभावrLत र असहायलाई आ_नो छायामुिन 
Lथान िद\छ तथा समय समयमा आ_नो अनुrह वष8ण गछ8। उ धरतीझe पूण8 
िवनीतताका साथ �%येकको आरामका लािग शैtयाLवYप ब\छ र सबैलाई आ_नो 
ममतापूण8 काखमा िलएर िभZ-िभZ �कारका आuयाि%मक फलहY ितनका िनि@त 
�Lतुत गछ8। अत: यही नै पूण8 र सवा8vस@पZ धािम8क िवधानको �भाव हो। सव8गुण 
स@पZ धम8 िवधानमािथ चWने UयिXले अhाहको हक अिधकार र मानवजाितको हक 
अिधकारलाई सवwx िव\दmस@म पèुयाउँछ। खुदामा मy रह\छ र जीवहYको सॉंचो 
सेवक बZपु[छ। Uयवहािरक धािम8क िवधानको यस जीवनमा उसमािथ पनG यो �भाव 
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हो पर�तु यस जीवनपिछ जुन *भाव छ -यो के हो भने खुदाको आ4याि-मक साि64य 
(िनकटता) -यसिदन खु;म खु;ा दश=नको >पमा उसले देAनेछ तथा -यो जीवह>को 
सेवा जुन उसले खुदाको *ेममा िलC भएर गरेको िथयो, जस*ित उसलाई ईमान र 
पुHयकम=को इJछाले *ेिरत गरेको िथयो -यो Kवग=का वृMह> र नहरह>को >पधारण 
गरेर *कट Pनेछ। यसबारे खुदा तआलाको वण=न िनSनानुसार छ :-

ِاَذا  ْیِل 
َ
َواّل ىَها 

ٰ
َجّل ِاَذا  اِر  َ َتلٰىَهاَوالّهنَ ِاَذا  ىَهاَواْلَقَمِر  َوُحضٰ ْمِس  َوالّشَ

َما  ّوَ َونَْفٍس  ىَها  ٰ:َ َوَما  َواْالَْرِض  َبٰنىَها  َوَما  َماِۗء  َوالّسَ یَْغٰشـىَها 
َخاَب  َوَقْد  ىَها 

ٰ
َزّک  ْKَ َاْفلََح  َقْد  َوَتْقٰوىَها  ُْوَرَها 

ُ
جف َفَاْلَهَمَها  ىَها  َسّوٰ

َلُهْم  َفَقاَل  َاْشٰقىَها  َبَعَث 
ْ
اۢن ِاِذ  ِبَطْغٰوىَهٓا  َمثُْوُد  َبْت 

َ
َکّذ ـىَها  َدّسٰ  ْKَ

ْم  َعلَْهيِ َفَدْمَدَم  َفَعَقُرْوَها۰ڃ  ُە  ْgُ
َ

َفَکّذ َوُسْقٰهيَا  هللاِ  kََقَة  هللاِ  َرُسْوُل 
ىَها َوَال َخيَاُف ُعْقٰهبَا1 ْم َفَسّوٰ ِهبِ

ْ
ُْم ِبَذۢن َرّهبُ

अथा=त्  सूय= तथा -यसको *काशको शपथ छ। यसैगरी च�[माको शपथ जब 
-यो सूय=को पिछला\छ अथा=त सूय=बाट *काश िलएर -यो *काश सूय=झ^ अ>सSम 
पुèयाउँछ। िदनको पिन शपथ छ जसले सूय=लाई Kप`>पमा देखाउँछ र माग=ह>लाई 
खुलKत पाछ=। तथा रािaको शपथ छ जसले अ�धकार उ-प6 गछ= र आbनो 
अ�धकारको पदा=ले सबैलाई ढाक् छ। तथा आकाशको र -यस परम उeेfयको शपथ 
जुन आकाशको िनमाणको कारण ब�यो। यसैगरी धरती र -यस परम उeेfयको शपथ 
जुन धरतीले -यस*कारको िबछ् यौना ब6को कारण ब�यो। तथा मानवा-मा र -यसको 
मिहमाको शपथ छ जसले उसलाई ती सबै वKतुह>तुhय बनायो। अथा=त्  ती परम 
गुणह> जुन िभ6 िभ6 >पमा ती वKतुह>मा पाइ�छन पूण= मािनसको आ-मामा ती 
सबै एकिaत छन् । यसैगरी जसरी ती सबै वKतुह>ले िभ6-िभ6 >पमा मानवजाितको 
सेवा गिररहेछन्  पूण= मािनसले (परम पुiषले) एकलै ती सबै सेवाह> गनkगछ=। -यही 
अनु>प जKतो मैले अिहले वण=न गिरसकेको छु। पुन: -यस mयिnले मुिn *ाC गèयो 
र -यो मृ-युबाट बJयो जसले यस*कार आ-मालाई पिवa गèयो अथा=त्  सूय= र च�[मा 
तथा धरतीझ^ खुदा*ित मo भएर अ;ाहका सृि`ह>को सेवक ब�यो भिनएको छ।

1. �e Holy Quran, ash-Shams 91:2-16
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जीवन भ�ाले अन%त जीवन हो जुन परलोकमा पूण0 मानवलाई 2ा3 4नेछ 
भ�े कुरो 7मरण रहोस् । ;यवहािरक धम0िवधानको फल परलोकको जीवनमा अन%त 
िज%दगानी हो भ�े कुरोतफC यसमा सDेत पाइ%छ। Fयो (जीवन) खुदाको दश0नको 
आहारबाट सदा कायम रहनेछ। यसैगरी Fयो ;यिO नाश भयो र जीवनबाट िनराश 
भयो जसले आPनो आFमालाई माटोमा िमलायो (खेर हाQयो)। तथा जुन उ�ितहT 
2ा3 गनU Fयसलाई सामVय0हT िदइएको िथयो Fयसले ती उ�ितहT 2ा3 गरेन र 
अपिवX जीवनयापन गरी फिकCयो भनी वण0न गरेका छन् । यसैगरी समूद जाितको 
उदाहरण एउटा दYभा0गी ;यिOको कहानी अनुTप छ भनी बयान गरेका छन् । 
ितनीहTले Fयस ऊँटनीलाई घाइते पारे जुन खुदाको ऊँटनी कहलाउँVयो। Fयसलाई 
आफनो ]ोतबाट पानी िपउनबाट रोके। व7तुत: Fयस ;यिOले खुदाको ऊँटनीलाई 
घाइते पाèयो र Fयसलाई Fयसको ]ोतबाट वि`त गèयो भ�ाले यहॉं मािनसको 
आFमा खुदाको ऊँटनी हो जसमािथ उनी सवारी गछ0न भ�े कुरोतफC सDेत पाइ%छ। 
अथा0त्  मनुcयको आFमा ईdवरीय eयोितहTको 2कटन7थल हो। तथा Fयस ऊँटनीको 
पानी खुदाको 2ेम र ईdवरीय fान हो जसबाट Fयो जीिवत रह%छ। जब समूद जाितले 
ऊँटनीलाई घाइते पारे र Fयसलाई Fयसको पानीबाट रोके तब ितनीहTमािथ दgड 
उिXयो र ितनीहTको िवनाश पिछ ितनीहTका छोरा छोरीहTको के अव7था होला 
भ�े कुरा2ित खुदा तआलाले केही पवा0ह गरेनन भनी वण0न गरेका छन् । यसैगरी 
जसले यस ऊँटनी अथा0त आFमालाई घाइते पाछ0 र Fयसलाई परम उiतासjम 
पुèयाउन चाहँदैन र पानी िपउनबाट रोक् छ Fयो पिन नाश 4नेछ।

पिव0 कुरआनमा विण,त िभ6-िभ6 व�तुह'को शपथको 

वा�तिवकता

खुदा तआलाले सूय0 र च%mमा आिदको शपथ खानुमा पिन एउटा अित 
गूढतFवको कुरो रहेको छ भ�े पिन यहॉं 7मरण रहोस् । खुदालाई शपथको के 
आवdयकता nè`ो र उनले आPना सृिpको शपथ िकन खाए भनी अfानतावश 
अिधकतर हाqा िवरोधीहT आपिr गनUगछ0न् । ितनीहTको समझ आtयािFमक 
नभएर भौितक माX रहेको छ Fयसकारण ितनीहT सFय गूढfानलाई बुझ् न सक् दैनन् । 
शपथ खानुको वा7तिवक उvेdय शपथ खाने ;यिOले आPनो दावीका लािग एउटा 
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सा�य ��तुत गनु% हो भ)े कुरो �प/ होस् । जसको दावी�ित अ8य कोही सा9ी :दैन 
<यसले सा9ीको स>ा खुदा तआलाको शपथ खा8छ। िकनभने खुदा अEFयका र 
गुG भेदहHका Iाता :न <यसकारण �<येक मुLामा उनी नै �थम सा9ी मािन8छन् । 
खुदालाई सा9ी राOने PयिQले व�तुत: यिद यस शपथपिछ पिन खुदा तआला 
चुTप लागे र <यस�ित सजाय उतारेनन भने मानो उनले <यस PयिQको बयान�ित 
सा9ीहHलेझW मोहर ठोिकिदए भ)े कुरो दशा%उन चाह8छ। <यसकारण मनुZयले 
(खुदालाई छािड) अ8य सृि/हHको शपथ खानु उिचत :दैन िकनभने सृि/ गुG 
कुराहHकाे Iाता :दैन। न त <यसले िम_या शपथ�ित कुनै सजाय िदनस`छ। पर8तु 
उपरोQ आयतहHमा खुदाको शपथ ती अथ%हHमा होइन जुन मािनसको शपथमा 
बुिझने गिर8छ अिपतु खुदाको िवधानानुसार उनका दcई �कारका काय%हH छन् । पिहलो 
�कारका काय%हH �<य9 र �प/ :8छन जसलाई सबैले बुझ् न स`छन र ितनीहHबारे 
कसैमा मतभेद पाइँदैन। दोeो �कारका काय%हH भने अ�<य9 र E/ा8तमूलक :8छन 
जसबारे संसारवासीहHले धोका खाने गछ%न र पर�पर मतभेद पिन राOछन् । अत: 
खुदा तआलाले �<य9 र �प/ काय%हHको सा9ीhारा अ�<य9 र E/ा8तमूलक 
काय%हHलाई मािनसहHको Eि/मा �मािणत गन% चाहेका :न् । अत: सूय% र च8iमा 
तथा िदन र रात अिन आकाश र धरतीमा हामीले चचा% गिरसकेका ती िवशेषताहH 
वा�तवमW पाइ8छन भ)े कुरो �प/ छ। पर8तु जुन यस�कारका िवशेषताहH मनुZयको 
वाक् पित mदय (आ<मा) मा रहेका छन <यस�ित �<येक PयिQलाई जानकारी रहेको 
छैन। अत: खुदाले आnना �<य9 काय%हHलाई अ�<य9 अथवा E/ा8तमूलक 
काय%हH खोoन र �प/ पान%का िनिpत सा9ीको Hपमा ��तुत गरेका :न् । यिद 
ितमीहH ती िवशेषताहHबारे सशंिकत छौ जुन मनुZयको वाक् पित mदय (PयिQ<व) 
मा पाइ8छन भने च8i र सूय% इ<यािदमा rयान देऊ ितनीहHमा त �प/ Hपमा ती 
िवशेषताहH िवtमान छन। तथा मनुZय एउटा लघु wxाyड हो जसको mदयमा 
सम�त wxाyडको नकशा सू�म Hपमा अंिकत छ भ)े कुरो ितमीहH जा8दछौ 
भनी मानौ उनी भिनरहेछन् । अत: जब �थूल wxाyडका ठूला ठूला न9zहHमा यी 
िवशेषताहH िवtमान छन र यसै�कार �ाणीहHलाई लाभाि8वत गिररहेछन तब मनुZय 
जो यी सबैभ8दा महान कहलाउँछ र ठूलो दजा% िदएर ज8माइको छ <यो कसरी ती 
िवशेषताहHबाट खाली र वि{त :नस`छ। होइन् , अिपतु <यसमा पिन सूय%झW एउटा 
Iानको र बुि}को �काश छ जसhारा उसले सम�त जगतलाई �काशमय तुoयाउन 
स`छ। तथा च8iमाझW उसले अ~ाह तआलाबाट आrयाि<मक EFय र ईशवाणीको 
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�काश �ा� गछ" र $यो �काश ती )यि+ह-स/म पुèयाउँछ जसले हालस/म मानवीय 
परमो:ित �ा� गरेको छैन। तब नबु)वत (अवतारवाद, अBाहको सCदेश�वाह 
)यवDथा) झूटो हो तथा समDत ईKवरीय सCदेशह-, धम" िवधानह- र धािम"क 
NCथह- मािनसका ढोङ र Dवाथ" Qन भनी कसरी भ: सिकCछ र ? िदन �काशमय 
Qनासाथ कसरी समDत माग"ह- छल"T देिखCछन र सबै डॉंडा र खाYटाह- DपZ 
[िZगत QCछन भ:े कुरो दे]छौ। अत: पूण" (परम) पुaष आdयाि$मक �काशको िदन 
हो, $यो (िदन) चढ् नासाथ �$येक माग" DपZ-पमा देिखन लाgछ। $यसले सॉंचो 
माग" कहॉं र कता छ भ:े कुरो देखाउँछ। वDतुत: $यही नै वाDतिवकता र स$यको 
�काशमय िदन हो। यसैगरी रािhले कसरी थाकेका र jाCत भएका मािनसह-लाई 
िवlाम िदCछ, िदनभरीको पिरlमले थाकेर भुतुm भएका lिमकह- रािhको 
आरामदायक शैयामा �स: भएर सु$छन र थकाइबाट मु+ QCछन। यसैगरी रािhले 
सबैको दोष पिन ढाक् ने गछ"। अत: खुदाका परम पुaषह- पिन संसारवासीह-लाई 
आराम िदनका िनि/त आउँछन। खुदाबाट ईशवाणी र सCदेश �ा� गनpह-ले समDत 
बुिqमानह-लाई पूण" लगनकासाथ िवlाम िदCछन् । ितनीह-को माdयमले ठूला ठूला 
गूढत$वह- सहजै समाधान QCछन् । जसरी रािhले मािनसको दोषलाई ढाक् छ $यसरी 
नै खुदाको वाणीले मानवीय बुिqको दोष र hुिटलाई ढाकने गछ"। $यसका अपिवh 
दोषह-लाई संसार�ित �कट Qनिददैन। वDतुत: बुिqमान )यि+ह- ईशवाणीको 
�काश �ा� गरी आsना भूलह-को िभh िभhै सुधार गछ"न र खुदाको पिवh वाणीको 
वरदानtारा दोष�कटको अपमानबाट Dवयंलाई बचाउँछन् । यही कारणले गदा" 
‘अफलातून’ (vेटो) लेझw इDलामको कुनै दाश"िनकले कुनै मूित"मािथ कुखुराको बिल 
चढाएन। वDतुत: vेटो ईशवाणीको �काशबाट विxत िथयो $यसैले धोका खायो र 
$यDतो दाश"िनक पुaष कहलाएर पिन $यो िघनलाgदो र मूख"तापूण" काय" $यसले गèयो। 
परCतु इDलामका दाश"िनक पुaषह-लाई $यDता िघनलाgदा र मू"ख"तापूण" काय"ह-बाट 
हाzा Dवामी र महानायक, अBाहका रसूल (सCदेशवाहक) हज़रत मुह/मद सBBाQ 
अलैिह व सBमको अनुसरणले बचायो। ईशवाणी बुिqमानह-का िनि/त रािhझw 
दोषढाक् ने (साधन) हो भ:े कुरो हेर कसरी �मािणत भयो। खुदाका lे| पुaषह- 
आकाशझw �$येक लाचारलाई आsनो छायॉंमा आlय िदCछन् । िवशेष -पमा ती 
पिवh स}ाका नबीह- तथा ईशवाणी �ा� )यि+ह- साधारणत: आकाशलेझw 
कृपाको वृिZ गनpगछ"न भ:े कुरो पिन तपॉंईह- जा:ुQCछ। यसै�कार ती )यि+ह-मा 
धरतीका िवशेषताह- पिन पाइCछन् । ितनीह-का पिवh �दयबाट िभ:-िभ: �कारका 
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�ानह�का वृ#ह� िन%क&छन्  जसको छायॉं र फल तथा फूलबाट मािनसह�ले 
लाभ उठाउँछन् । अत: हा@ो AिBको सामुDे रहेको यो खुFा खुFा Gकृितको िवधान 
Jयही गुM िवधानको एउटा सा#ी हो जसको गवाही खुदा तआलाले शपथको �पमा 
उपरोS आयतह�मा G%तुत गरेका Tन् । अत: हेनुUहोस यो कित तकVपूणU र गूढतJवपूणU 
वाणी छ जुन पिवZ कुरआनमा पाइ&छ। यो एउटा य%तो ]यिSको मुखबाट िन%केको 
हो जो एउटा अनपढ (िनर#र) र मaभूिम िनवासी िथयो। यिद यो खुदाको वाणी 
नरहेको भए यस Gकार साधारणत: बुिcमानह�ले र ती सबै शैि#क कहलाउनेह�ले 
Jयसको गूढतJवपूणU �ानको तकVबाट परािजत भएर Jयसलाई आपिf र िवरोधको 
�पमा देख् ने िथएनन् । मनुgयले जब एउटा कुरोलाई आhनो सीिमत बुिcले कुनै 
प#बाट पिन बुझ् न सक् दैन तब Jयस गूढ तJवपूणU कुरोलाई आपिfको िवषय 
बनाउँछ, यो काइदाको कुरो हो। तथा Jयो गूढ तJवपूणU �ान साधारण बुिc-िववेकको 
पTँच भ&दा धेरै मािथको िथयो भDे कुराको गवाही Jयसको आपिfले िद&छ। Jयसैले 
त बुिcमानह�ले बुिcमान कहलाएर पिन JयसGित आपिf गरे। पर&तु अब जब यो 
भेद खुoयो यसपpचात कुनै बुिcमानले यस Gित आपिf जताउने छैन अिपतु यसबाट 
आन&द उठाउँनेछ।

पिवZ कुरआनले ईशवाणी र आqयािJमक रह%योrाटनको Gाचीन िनयमGित 
Gाकृितक िवधानबाट सा#ी G%तुत गनUका लािग एउटा अकs %थानमा पिन यसै 
Gकारको कसम खाएका छन र Jयो यस Gकार रहेको छ :-

َما 
َ

ّو  o  
ٌ

ْصل
َ
ف  

ٌ
ْول

َ
ق

َ
ل ٗه 

َّ
ِان  oْدِع الّصَ اِت 

َ
ذ ْرِض 

َ ْ
َواال  o ْجِع  الّرَ اِت 

َ
ذ ِئ 

ٓ
َما َوالّسَ

1oَهْزِل
ْ
ُھَو ِ<ل

अथाUत्  Jयस आकाशको थपथ जसका तफVबाट वषाU आउँछ। तथा Jयस 
धरतीको थपथ, जसले वषाUबाट िभD-िभD Gकारका वन%पितह� उप् जाउँछ। व%तुत: 
यो पिवZ कुरआन खुदाको वाणी हो र उनको वह् यी (आकाशवाणी) हो र यो िमtया 
र सJयका बीचमा िनणUय गनu (वाणी) हो, ]यथU र िनरथUक होइन, अथाUत यो असमय 
आएको होइन अिपतु मौसमको वषाUझw (समयमा) आएको हो।

यहॉं खुदा तआलाले पिवZ कुरआन जुन उनको अलौिकक वाणी हो Jयसको 
Gमाणको लािग एउटा खुFा खुFा Gाकृितक िवधानलाई शपथको �पमा G%तुत 
गरे। अथाUत्  Gाकृितक िवधानानुसार सदा आवpयकताको समयमा आकाशबाट 

1. �e Holy Quran, at-Tariq 86:12-15
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वषा� बिस�"छ भ%े कुरो +मािणत र सव�िविदत छ तथा धरतीको हिरयालीको सम7त 
आधार आकाशको पानी हो। यिद आकाशबाट वषा� नभएमा िब7तार िब7तारै 
कुवाह@ पिन सुBदैजा"छन् । अत: धरतीको पानीको अि7तGव पिन व7तुत: आकाशको 
बसा�तमािथ िनभ�िरत छ। यही कारणले गदा� जब आकाशबाट पानी बस�"छ तब 
धरतीका कुवाह@को पानी मािथ चढ् छ् । िकन मािथ चढ् छ त ? िकनभने आकाशको 
पानीले धरतीको पानीलाई मािथ ता"छ। कारण यही नै हो। यही सNब"ध अOाहको 
अलौिकक वाणी र मानवीय बुिQका बीचमा रहेको छ। अOाहको अलैिकक वाणी 
अथा�त ईशवाणी आकाशको पानी हो र बुिQ धरतीको पानी हो। यो पानी सदा 
ईशवाणी@पी आकाशीय पानीबाट शुQता र +गित +ाR गछ�। यिद आकाशीय पानी 
अथा�त्  ईशवाणीको अवतरण ब"द Sन गयो भने त यो धरतीको पानी (बुिQ) पिन 
िब7तार िब7तारै सुBनजा"छ। एउटा लामो समय िबतेर जाॅँदा पिन यिद धरतीमा कोही 
ईशवाणी+ाR YयिZ जि"मएन भने बुिQमानह@को बुिQमा Gयसरी नै िवकार र खराबी 
आउँछ जसरी धरतीको पानी सुक् दै जानाले द\िषत Sनजा"छ भ%े तक] के यस कुराको 
िनिNत पया�R छैन र ? उZ कुरालाई बुझ् नका लािग Gयस ज़मानामािथ aयान िदनु 
पया�R Sनेछ जसले हाbा नबी हज़रत मुहNमद सOOाS अलैिह व सOमको आगमन 
भ"दा पिहला सम7त जगतमा आcनो रंग देखाइरहेfयो। व7तुत: Gयससमय हज़रत 
मसीह (यशु मसीह) अलैिह7सलामको ज़माना िबतेको छ: सय वष� पुिगसकेको 
िथयो र Gयस अविधमा कुनै ईशवाणी+ाR YयिZ जि"मएको िथएन Gयसकारण सम7त 
जगतले आcनो अव7थालाई िवकिरत तुgयाएको िथयो। +Gयेक देशको इितहासले 
7पh @पमा हज़रत मुहNमद सOOाS अलैिह व सOमको युगमा पर"तु उहॉंको आगमन 
भ"दा पिहला सम7त संसारमा द\िषत धारणाह@ फैिलएका िथए भ%े कुरो वण�न 
गिररहेछ। य7तो िकन भएको िथयो र यसको के कारण िथयो ? ईशवाणी अवतरणको 
lम लामो समयसNम ब"द रहनु नै Gयसको कारण िथयो। ईmवरीय साbाnय पूण�त: 
मानवीय बुिQमा िनभ�िरत िथयो। अत: Gयस pुिटपूण� बुिQले मािनसह@लाई कुन 
िवकारह@मा पाèयो भ%े कुरा+ित कोही अनजान होला त। हेर, ईशवाणीको पानी जब 
लामो अविधसNम बसrन तब सम7त बुिQह@को पानी कसरी सुक् नपुsयो।

अत: उपरोZ शपथह@मा यही +ाकृितक िवधान अOाह तआलाले +7तुत 
गरेका Sन। धरतीको सम7त हिरयालीको आधार आकाशीय पानी रहेको छ भ%े 
खुदाको यो सुuढ र 7थायी +ाकृितक िवधान +ित ितमीह@ aयान देऊ भनी उनले 
भ"छन। अत: Gयस गुR +ाकृितक िवधानका िनिNत जुन ईmवरीय वाणीको lम हो 
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यो खु�ा खु�ा !ाकृितक िवधान सा*ी,व-प रहेको छ। अत: उ6 सा*ीबाट लाभ 
उठाऊ र केवल (मानवीय) बुिBलाई आEनो मागGदशGक नबनाऊ िकनभने Kयो य,तो 
पानी होइन जुन आकाशको पानी िबना िटक् न सकोस। ज,तै आकाशीय पानीको 
के िवशेषता रहेको छ भने चाहे कुनै कुवॉंमा Kयसको पानी परोस अथवा नपरोस 
Kयसले आEनो ,वाभािवक िवशेषताVारा सम,त कुवॉंह-को पानीलाई मािथ उठाउँछ 
Kयसरी नै जब खुदाको वाणी!ाY एउटा [यि6 संसारमा आिवभाGव \]छ तब चाहे 
कुनै बुिBमानले Kयसको अनुसरण गरोस अथवा नगरोस पर]तु Kयस ईशवाणी!ाY 
[यि6का ज़मानामा मानवीय बुिBह-मा ,वयं य,तो !काश र शुBता उKप_ \]छ 
जुन Kयो भ]दा पिहला रहेको िथएन। मािनसह-ले ,वाभािवक -पमा सKयको 
खोज गनGला`छन र अabयबाट एउटा सिcयता ितनीह-को िच]तन शि6मा उKप_ 
\नजा]छ। अत: यो सम,त बौिBक !गित र आ]तिरक !ेरणा Kयस ईशवाणी!ाY 
[यि6को मंगलमय कदम पनाGले उKप_ \]छ र (Kयसले आEनो) िवशेषतानु-प 
धरतीको पानीलाई मािथ उठाउँछ। जब ितमीह-ले धमGको खोजमा !Kयेक 
[यि6लाई खडा भएको देfछौ र धरतीको पानीलाई केही उgलदै गरेको पाउँछौ 
तब उठ र सावधान होऊ। तथा आकाशबाट ठूलो पानी परेको छ र कुनै iदयमािथ 
ईशवाणी,व-प वषाG भएको छ भ_े िनbचय जान। इित ।
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पॉंच2 34न

5ान3ाि6 र अ9ाह (ई4वर)को पिहचानका साधनह' के 

के Aन

उ� िवषयमा पिव$ कुरआनले अित िव.तृत 0पमा वण2न गरेको छ जसलाई 
यहॉं पूण2त: >.तुत गन2 स@भव छैन परCतु नमूनाको लािग केही मा$ामा उFेख गिरCछ। 
अत: पिव$ कुरआनले Jानलाई तीनवटा भागमा िवभािजत गरेको छ भLे कुरो िविदत 
होस। इOमुल यक़ीन (अनुमािनत Jान), ऐनुलयक़ीन (VिWगत Jान), हXक़ुल यक़ीन 
(>योगाYमक Jान)। ज.तै यो भCदा पिहला सूर: अल्  हाकुमु[कासुरको \या]यामा 
वण2न गिरएको छ, अथा2त इOमुल्  यक़ीन (अनुमािनत Jान)के हो भने जाL चाहेको 
कुरोबारे सीधै होइन अिपतु कुनै व.तुमाफdत पता लगाउनु, ज.तै हामी धुवॉंलाई 
देखेर आगोको अि.तYवको >माण >.तुत गछe। हामीले आगोलाई देखेनf परCतु 
धुवॉंलाई दे]यf जसबाट हामीलाई आगोको अि.तYव>ित िवgवास भयो। अत: यो 
इOमुल यक़ीन (अनुमािनत Jान)हो। तथा यिद हामीले आगोलाई नै दे]यf भने (Yयाे 
Jान) पिव$ कुरआनको वण2नानुसार अथा2त सूर: अल्  हाकुमु[कासुरका Jानका 
दजा2ह0मhये ऐनुल् यक़ीनको नामले पिरिचत छ। यसैगरी यिद हामीले Yयो आगोिभ$ 
>वेश पिन गèयf भने Yयस Jानको दजा2को नाम पिव$ कुरआनको वण2नानुसार 
हXक़ुल्  यक़ीन (>योगाYमक Jान) हो। सूर: अल् हाकुमु[कासुरलाई अब पुन: ले]नु 
आवgयक छैन। पाठकह0ले Yयस \या]यालाई यस अवसरमा .वयं देखे kCछ।

अब पिहलो >कारको जुन Jान छ अथा2त इOमुल्  यक़ीन, यसको साधन भने 
बुिl र >चिलत वण2नह0 kन भLे कुरो .पW होस। अFाह तआला नरकवासीह0को 
बयान उिl्ृत गरी वण2न गछ2न :-

1o ِعْريِ ِب الّسَ ْحصٰ
َ
ا ِيفْ ا

َ
ّن

ُ
 َماک

ُ
ْعِقل

َ
ْون

َ
ْسَمُع ا

َ
ا ن

َ
ّن

ُ
ْوک

َ
ْو ال

ُ
ال

َ
َوق

अथा2त् , नरकवासीह0ले भLेछन, यिद हामी बुिlमान रहेका भए र धम2 र 
आ.थालााई यथाथ2 ढंगले जॉंचेका भए अथवा परम बुिlमानह0 र अCवेषकह0का 

1. �e Holy Quran, al-Mulk 67:11
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लेखह� र व"#यह�लाई 'यानपूव+क सुनेका भए आज नरकमा पन4िथएन7। उ" 
आयत ;यो दो>ो आयतानुकूल रहेको छ जहॉं अDाह तआला वण+न गछ+न :-

 ُوْسَعَها1
َّ

ًسا ِاال
ْ

ف
َ
 هللاُ ن

ُ
ف

ّ
ِ

َ
 یُلك

َ
 ال

अथा+त खुदा तआलाले मानवीय Jयानमािथ ितनीह�को Kानको पLँचभOदा 
अिधक कुनै कुरालाई Sवीकान+ बा'य गदUनन। उनले ;यही आSथा VSतुत 
गछ+न जसलाई बुझनु मािनसको सामXय+ अOतग+त रहेको छ ता उनको आदेश 
शि"सीमाभOदा मािथ नहोस। यसैगरी यी आयतह�मा कुन कुरो तफ[ पिन स\ेत 
पाइOछ भने मािनसले कान^ारा पिन इ_मुल्  यक़ीन Vाc गन+ सdछ। उदाहरणSव�प 
हामीले लंदन त देखेका छैन7 केवल देfनेह�बाट ;यस शहरको अिSत;वबारे सुनेका 
छ7। परOतु के हामी ियनीह�ले िमXया बोले होलान भनी सOदेह गन+ सdछ7 र ? 
अथवा जSतै हामीले आलमगीर नामक सjाटको ज़माना त पाएन7 न त उसको 
मुख देखेका छ7 परOतु के हामीलाई आलमगीर चुlताई वंशका सjाटह�म'ये एउटा 
सjाट िथयो भmे कुराVित केही शंका Lनसdछ र ? अत: यSतो िवnवास िकन Vाc 
भयो ? केवल िनरOतर सुOदै आएका Lनाले। तथा यही नै यसको उoर हो। अत: 
pवण (pाेत) ले पिन इ_मुल्  यक़ीन (अनुमािनत Kान)को दजा+सsम पèुयाउँछ भmे 
कुराVित कुनै शंका छैन। नबीह�का पुSतकह� पिन यिद pवण Vिtयाको िनरOतरता 
पाएका भएमा सुनेर Vाcगिरने Kानका साधन नै Lन। परOतु यिद एउटा पुSतक ईnवरीय 
पुSतक कहलाएर पिन यिद ;यसका (केवल) पचास साठीवटा Vितह� उपलvध 
रहेमा अिन ितनीह� म'ये पिन केही Vितह� अOय केही Vितह�का िवwx रहेमा 
यिद ितनीह�म'ये केवल दyई चारवटा शुx Lन र अOयचॉंिह नzली र कृितम Lन 
भनी एउटा समूहले िवnवास राखेतापिन अOवेषकका िनकट भने यSतो िवnवास जुन 
कुनै ठोस अOवेषणमा आधािरत छैन िनरथ+क ठहरने छ। पिरणामSव�प ती समSत 
पुSतकह� परSपर मतिभmताका कारण र}ी र अिवnवसनीय घोिषत Lनेछन। र ;यSता 
परSपर िवपरीत वण+नह�लाई कुनै Kानको साधन माmु कदािप उिचत Lनेछैन। एउटा 
िवnवासपूण+ जानकारी Vदान गनु+ नै Kानको पिहचान हो तथा परSपर िवपरीत र िवwx 
कुराह�को सं�हमा िवnवसनीय जानकारी Vाc Lनु असsभव छ।

पिव� कुरआन केवल सुनने र सुनाउने Vिtयासsम मा� सीिमत छैन भmे कुरो 
Kात होस। वSतुत: यसमा मािनसह�लाई बुझाउनका लािग िवशेष बुिxगत तक[ह� 

1. �e Holy Quran, al-Baqarah 2:287
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छन। यसैगरी जित आ(थाह, र िस-ा.तह, तथा आदेशह, यसले 3(तुत गरेका 
छन ितनीह,म7ये कुनै पिन य(तो कुरो छैन जस3ित जबरदि(त र हठधम> होस। 
ज(तै उसले (वयं यी सम(त आ(थाह, मािनसको (वभावमा पिहलादेिख नै अिFत 
छन भनी वणHन गरेको छ। यसैगरी पिवI कुरआनको नाम ‘िज़K’ ((मरण गराउने) 
राखेको छ। विणHत छ :- 1ٌک۔ ٰربَ

ُ
ّم ٌر 

ْ
ِذک ا 

َ
 अथाHत यस पिवI कुरआनले कुनै  ٰھذ

नवीन कुरो Pयाएको छैन अिपतु जित पिन कुराह, मािनसका (वभावमा र 3कृितका 
पृTमा भिरएका छन ितनलाई (मरण गराउँछ। यसैगरी एउटा अकX (थानमा वणHन 
गछH :- 2۔ ِ,ْ الِدّ ِيف  َراَە 

ْ
ِاک  

ٓ َ
 अथाHत यस धमHले कुनै कुरो बलपूवHक मनाउन चाहँदैन  ال

अिपतु 3[येक कुराका तक\ह, 3(तुत गछH। यसका अितिर] पिवI कुरआनमा 
^दयलाई 3कािशत गनHका िनि_त एउटा आ7याि[मक िवशेषता पिन छ। ज(तै उसको 
वणHन छ :- 3ُدْوِر۔ الّصُ ِيف  َما 

ّ
ِل ٌء 

ۗ
ا

َ
 अथाHत पिवI क़ुरआनले आफनो िवशेषताcारा  ِشف

सम(त रोगह,को िनवारण गछH। [यसकारण यसलाई dवणको Kमबाट आएको 
पु(तक भeसिकe अिपतु यो उfकोिटका तgयपूणH तक\ह,मा आधािरत छ र एउटा 
3काशमय hयोित यसमा पाइ.छ। यसैगरी बुि-गत तक\ह, जुन शु- पृTभूिमबाट 
उि-ृत गिरएका j.छन िन(स.देह ितनले इPमुल्  यक़ीन (अनुमािनत mान)स_म 
पुèयाउँछन। यसैतफ\ िन_निलिखत आयतह,मा अnाह तआलाले सFेत गरेका छन, 
ज(तै उनको वणHन छ :-

ٰیٍت 
ٰ َ

ال اِر  َ َ
َوالّهن ْیِل 

َّ
ال ِف 

َ
َواْخِتال ْرِض 

َ ْ
َواال ٰمٰوِت  الّسَ ِق 

ْ
َخل ِيفْ   

َ
ِاّن

ْم  ُجُنْوِهبِ  ٰRَ
َ

ّو ُعْوًدا 
ُ
ق

َ
ّو ِقَیاًما  َهللا  ُرْوَن 

ُ
ک

ْ
یَذ ِذْ,َ 

َّ
ال  oَباِب

ْ
ل

َ ْ
اال وِيل 

ُ ّ
ِال

 
ً

َ\ِطال ا 
َ

ٰھذ َت 
ْ

ق
َ
َخل َما  َنا 

َ
َرّب ْرِض 

َ ْ
َواال ٰمٰوِت  الّسَ ِق 

ْ
َخل ِيفْ  ُرْوَن 

َّ
ک

َ
َویََتف

4oاِر
َ

اَب الّن
َ

ِقَنا َعذ
َ
َنَک ف ٰ ْcُ

अथाHत जब िववेकशील र बुि-मान मािनसह,ले धरती र आकाशमpडलका 
नrIह,को बनावट3ित िच.तनमनन गछHन तथा रात र िदनका घट् ने बढ़् नेका 
कारणह, र dोतह,3ित गहनuिv गछHन, उ] wयव(था3ित 7यान िदनाले 

1. �e Holy Quran, al-Anbiya’ 21:51
2. �e Holy Quran, al-Baqarah 2:257
3. �e Holy Quran, Yunus 10:58
4. �e Holy Quran, al-e-‘Imran 3:191-192
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ितनीह�लाई खुदा तआलाको स+ा,ित तक- ,ा. /0छ। अत: ितनीह�ले अिधक 
जानकारी ,ा. गन9का लािग खुदािसत सहयोगको याचना गछ9न र उनलाई खड़ा भएर 
र बसेर तथा ढिDकएर Eमरण गछ9न जसबाट ितनीह�को बुिI अित ,खर /नजा0छ। 
अत: जब ितनीह�ले Jयस बुिIKारा आकाशमMडलका नOPह� र धरतीको 
अJयो+म र QेRतम बनावटका बारेमा िच0तनमनन गछ9न तब यEतो सवा9TसUपW 
र सUपूण9 YयवEथा कदािप िम[या र लाभरिहत /नसक् दैन। अिपतु (यसले) ,कृत 
abाको मुहार ,दश9न गिररहेछ भनी सहसा भ0छन् । अत: ितनीह�ले deाMडका 
abाको परम स+ालाई Eवीकार गरी हे ईfवर, ितमी Jयस कुराबाट पिवP छौ जसमा 
कसैले ितjो परम स+ालाई अEवीकार गरी िनकृb िवशेषताह� ितमीतफ- सmेत गछ9न् । 
अत: हामीलाइ नरकको अिगWबाट बचाऊ िकनभने ितjो अEवीकार नै वEतुत: नरक 
हो र समEत सुख र शाि0त ितमीमा र ितjो पिहचानमा नै छ। जो Yयिp ितjो सॉंsो 
पिहचानबाट विtत छ Jयो वाEतवमा यसै संसारमा अिuमा परेको छ भनी ,ाथ9ना 
गछ9न् ।

मानवीय 0कृितको वा�तिवकता

यसै,कार vानको एउटा साधन मानवीय अ0तकरण (िववेक) पिन हो जसको 
नाम खुदाको पुEतकमा मानवीय ,ाकृित रािखएको छ। जEतै अwाह तआलाको 
वण9न छ :- 1ْهيَا۔

َ
َعل  

َ
اس

َ
َطَرالّن

َ
ف ِىتْ 

َّ
ال هللاِ   अथा9त अwाह तआलाको  ِفْطَرَت 

,कृित (Eवभाव) जसमािथ मािनसह�लाई सृिb गिरएको छ। तथा Jयस ,कृितको 
छाप के हो त, यही नै अथा9त्  खुदालाई एक अिKतीय, सव9Qbा, ज0म र मृJयबाट 
पिवP जाWु। हामी अ0तकरणलाई ईDमुलयक़ीनको दजा9मा िकन मा0छ} भने य~िप 
यसमा एउटा vानबाट दोaो vानतफ- JयEतो पिरवत9न देिखदैन जEतो धुवॉंको vानबाट 
आगोको vानतफ- पिरवत9न पाइ0छ तर एउटा सू�म पिरवत9नबाट भने यो दजा9 िरp 
छैन र Jयो के हो भने ,Jयेक वEतुमा खुदाले एउटा अvात िवशेषता राखेका छन 
जसबारे वण9न गनु9 र Eपb पानु9 सUभव छैन पर0तु Jयस वEतुमािथ �िb गना9ले र 
Jयसबारे सो�नाले तJकाल Jयस िवशेषतातफ- �यान जा0छ। अत: Jयो िवशेषता 
यसको अिEतJवका िनिUत Jयित नै अिनवाय9 रहेको छ जित आगोको लािग धुवॉं 
अिनवाय9 /0छ। उदाहरणत: जब हामी खुदा तआलाको स+ा कEतो /नुपछ9 के खुदा 

1. �e Holy Quran, ar-Rum 30:31
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हामीज�तै ज#मने र हामीज�तै द(:ख उठाउने तथा मन- .नुपछ2 भ4े कुरातफ8 9यान 
केि>ं ंत गछA, तब तुर#तै Dयस धारणाबाट हाIो Kदय द(िखत .#छ र अ#तकरण कॉंNन 
लाPछ तथा अDय#त उQेिजत .#छ मानौ Dयस धारणालाई धुDकाछ2 र (साथै) ती 
खुदा जसको शिWमािथ सम�त आशा र आकांYाहZको आधार छ ती त सम�त 
[ुिटहZबाट पिव[ र सव2स^प4 र सव2शिWमान .नुपछ2 भनी जवाफ िद#छ। तथा जब 
खुदाको धारणा हाIो Kदयमा आउँछ साथै एकDववाद र खुदामा धुवॉं र आगोझc 
अिपतु Dयो भ#दा पिन घिनe र अटूट स^ब#धको अनुभव .#छ। अत: जुन gान 
हामीलाई हाIो अ#तकरण (Conscience) hारा iाj .#छ Dयो ईkमुलयक़ीनको दजा2 
अ#तग2त रहेको छ। पर#तु यसमािथ एउटा अकn दजा2 रहेको छ जसलाई ऐनुलयक़ीन 
(pिqगत gान) भिन#छ। उW दजा2को gान भ4ाले Dयो gान हो जब हाIो धारणा 
र Dयो व�तु जसबारे कुनैiकारको धारणा अथवा िवrवास गिरएको छ कुनै वीचको 
वा�ता नहोस। उदाहरणत: जब हामी सुंघने शिWhारा कुनै सुग#ध अथवा द(ग2#धबारे 
जानकारी iाj गछA अथवा चाtने शिWhारा िमठो अथवा नुिनलो छ भ4े थाहा 
पाउँछu अथवा �पश2शिWhारा तातो र िचसोबारे जानकारी iाj गछA व�तुत: यी 
सम�त जानकारीहZ हाIो ऐनुलयक़ीन (pिqगत gान) को vेणीमा गिन#छन। पर#तु 
परलोकबारे हाIो आ9यािDमक gान तबमा[ ऐनुलयक़ीनको दजा2मा पुPछ जब 
हामीलाई iDयYZपमा सीधै ईrवाणी iाj .#छ। खुदाको वाणीलाई जब आwनै 
कानले सु#छu र खुदाका �पq र शुx आ9यािDमक र अलौिकक prयहZलाई जब 
आwनै आँखाले देtछu। िन�स#देह पूण2gान iािjका िनि^त हामी iDयY ईशवाणीiित 
िनभ2िरत छu र Dयस पूण2gानको चासो र तृzणा हामी आwनो Kदयमा पाउँछu। यिद 
खुदा तआलाले हाIािनि^त iार^भदेिखनै उW gानको साधन नराखेको भएमा 
Dयो तृzणा र चासो (भोक) हामीलाई िकन लगाए त ? के हामी यस जीवनमा 
जुन हाIो परलोकको पूँिजका िनि^त एउटा मापद|ड�वZप रहेको छ ती सॉंचा र 
पूण2 तथा सव2शिWमान र सदाजीिवत खुदाiित केवल कथा र काहानीहZको रंगमा 
िवrवास �थापन गरी स#तुq .नस~छu र ? यसैगरी के केवल (मानवीय) बुिxको 
समझमािथ भरोसा गन2 स~छu र जुन (समझ) हालस^म [ुिटपूण2 र अपूण2 रहेको छ। 
के खुदाका सॉं�ा iेमीहZ र वा�तिवक iशंसकहZको Kदयले ती परम िiयतमको 
वाणीhारा स#तुिq iाj गन2 चॉंहदैन र ? जसले खुदाका िनि^त सम�त संसार नै 
नq गरे, Kदय सुि^पए, �यान समप2ण गरे के ितनीहZ Dयस सूय2को मुख नदेिखकन 
केवल एउटा धुिमलो iकाशमा खडा रहेर मन2 चाह#छन र ? ती सदाजीिवत खुदाको 
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‘अनाल्  मौजूद’ (अथा&त म उपि,थत छु) भ1े वाणीले 6यो 9ानको दजा& ;दान गछ& 
जसका िनि>त यिद संसारका सम,त दाश&िनकहDका ,वकिEपत पु,तकहD एकातफI 
राखी अकKतफI ‘अनाल् मौजूद’ (म उपि,थत छु) भ1े खुदाको परम वाणी रािखएमा 
यसको तुलनामा ती सम,त पु,तकहD तुLछ ठहरनेछन भ1े कुरो स6य होइन र ? जो 
PयिQहD दाश&िनक कहलाएर ,वयं अRधा रहे ितनीहDले हामीलाई के िसकाउलान। 
अत: यिद खुदा तआलाले स6यका खोजीहDलाई परम9ान ;दान गनY इLछा राखेका 
भएमा अवZय उनले आ[नो वाता&लाप र ईशवाणीको माग& खु\ा राखेका छन। 
यसबारे अ\ाह तआलाले पिव^ कुरआनमा वण&न गरेका छन :-

ْم1 ْهيِ
َ
َعْمَت َعل

ْ
ن

َ
ِذْ'َ ا

َّ
اَط ال ُمْسَتِقْیَم o ِرصَ

ْ
اَط ال َ ِاْھِد3َ الِرصّ

अथा&त्  हे खुदा ! हामीलाई 6यो aढताको माग& देखाउ जुन ती PयिQहDको 
माग& रहेको छ जस;ित ितcो बिdशश भएको छ। यस ,थानमा बिdशश (पुर,कार) 
भ1ाले ती ईशवाणी र अलौिककदश&न इ6यािद आeयाि6मक 9ानहD fन जुन 
मािनसहDलाई ;6यgDपमा ;ाh fनेगछ&न। यसैगरी एउटा अकK ,थानमा विण&त 
छ :-

 
َ ّ

ال
َ
ا  

ُ
ة

َ
لِٰٓئک

ٓ
َم

ْ
ال ُم  ْهيِ

َ
َعل  

ُ
ل

َّ َ
َتَتزن اُمْوا 

َ
اْسَتق ّمَ 

ُ
ث هللاُ  َنا 

ُ
َرّب ْوا 

ُ
ال

َ
ق ِذْ'َ 

َّ
ال  

َ
ِاّن

َعُدْوَن.....2 ْLُ ْنُتْم
ُ
ِىتْ ک

َّ
ِة ال

َ
َّن

ْ
ْوا Qِجل ْبِرشُ

َ
ا َوا ْTَُز ْ َ

 حت
َ

ْوا َوال
ُ
َاف َ

خت
अथा&त्  जो PयिQहDले खुदा;ित िवZवास ,थापन गरी (6यस;ित) पूण&Dपले 

aढ रहRछन्  ितनीहDमािथ खुदा तआलाका फिरZताहD (ईशदkतहD) उ^Rछन 
र ितमीहD नडर न शोक गर, ितमीहDका िनि>त 6यो ,वग& रहेको छ जसबारे 
ितमीहDलाई वचन िदइएको छ भनी ितनीहDलाई ईशवाणी (;दान) गछ&न। अत: 
उQ आयतमा पिन खुदा तआलाका सदाचारी भQहDले शोक र भयका समयमा 
खुदाबाट ईशवाणी ;ाh गछ&न। ईशदkतहD उि^एर ितनीहDलाई साR6वना िदRछन 
भ1े कुरो ,पo शpदहDमा वण&न गरेका छन। एउटा अकK आयतमा वण&न गछ&न्  :- 
ِخَرِۃ۔3

ٰ ْ
اال َوِيف  َیا 

ْ
ن

ُ
الّد َٰیوِۃ 

ْ
احل ِيف  ی  ُبْرشٰ

ْ
ال ُهُم 

َ
 अथा&त्  खुदाका ;ेमीहDलाई ईशवाणी ل

र खुदाको वाता&लापqारा यस संसारमा शुभसRदेश ;ाh fRछ र परलोकमा पिन ;ाh 
fनेछ।
1. �e Holy Quran, al-Fatihah 1:6-7
2. �e Holy Quran, Ha Mim as-Sajdah 41:31
3. �e Holy Quran, Yunus 10:65
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ईशवाणी (इ2हाम) को भावाथ, के हो ?

इ�हाम (ईशवाणी) श%दको ता,पय/ यहॉं ,यो कुरो होइन जुन कुनै किवले 
किवता ले;नु अिघ >य,न गछ/ अथवा एउटा पंिE लेखेर दोGो पंिEबारे सोJछ 
फलLवMप ,यो दोGो पंिE मनमा पछ/। अत: यस>कार (कुनै कुरो) मनमा पनु/ 
इ�हाम होइन अिपतु यो त खुदाको >ाकृितक िवधानानुसार आSनो िचUतन मननको 
एउटा पिरणाम हो। जो WयिE राXो कुरो सोJछ अथवा नराXो कुरोबारे Yयान िदUछ 
,यसको खोज अनुMप कुनै कुरो अवZय ,यसको मनमा उदय [Uछ। मानौ एउटा 
WयिE सदाचारी रहेको छ जसले स,यको समथ/नमा केही किवताहMको िसज/ना 
गछ/ तथा दोGो WयिE जो द^_ र द^`चिरa रहेको छ आSना किवताहMमा िमbयाको 
समथ/न गछ/ तथा सदाचारीहMलाई गाली िदनेगछ/ भने द^बैले िनLसUदेह केही न केही 
किवताको िसज/ना गनdछन बM ,यो WयिE जो स,यवादीहMको शaु र िमbयाको 
समथ/क रहेको छ सeभवत: सधf अgयास गिररहने [नाले ,यसको किवता अिधक 
सुUदर [नसhछ। अत: यस>कार केवल मनमा उदय [ने कुराको नाम इ�हाम 
(ईशवाणी) हो भने त एउटा द^_ किव जो स,यको र स,यवादीहMको शaु रहेको छ र 
सदैव स,यको िवरोधमा कलम उठाउँछ तथा िमbया कुराहMको सहयोग िलUछ (,यो) 
खुदाको ईशवाणी>ाk कहलाउँने छ। संसारमा रहेका उपUयासहM इ,यािदमा चम,कारी 
वण/नहM पाइUछन। यस>कार पूण/त: िमbया भएतापिन िनरUतर िविभm िवषयहM 
मािनसहMका oदयमा उदय भएका ितमीहMले दे;छौ। अत: के हामीले ितनलाई 
इ�हाम (ईशवाणी) भm सकछp त ? अिपतु मनमा केवल केही कुराहM देखा पनु/को 
नाम यिद इ�हाम रा;ने हो भने त एउटा चोर पिन मु�हम (ईशवाणी>ाk) कहलाउँन 
सhछ िकनभने ,यसले किहलेकािहँ िचUतन मनन गरी घर फोनd उrम तरीकाहM 
िनका�छ र डाका मानd र अनुिचत ह,या गनd उrम उपायहM ,यसका मनमा उ,पm 
[Uछन भने के ती समLत अनुिचत उपायहMको नाम हामीले इ�हाम (ईशवाणी) 
रा;नु ठीक [नेछ त ? कदािप [नेछैन। वLतुत: यो ती WयिEहMको धारणा हो 
जसलाई अिहलेसeम ती सॉंचा खुदा (परमेZवर) को खबर छैन जसले Lवयं िवशेष 
वाता/लापtारा oदयलाई साU,वना िदने गछ/न र अनिभuहMलाई आYयाि,मक 
uानको जानकारी >दान गछ/न् । इ�हाम (ईशवाणी) के वLतु हो त ? ती पिवa र 
परम शिEशाली खुदाको आSना िनवा/िचत भEिसत अथवा ,यसिसत जसलाई 
उनले िनवा/िचत गन/ चाहUछन एउटा सजीव र शिEशाली वाणीका साथ वाता/लाप र 
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स�बोधन हो। अत: जब यो वाता)लाप र स�बोधन पया)- र स.तुि1पूण) 4मका साथ 
आर�भ ;.छ र =यसमा अपिव> धारणाह?को अँAयारोपन तथा अपूण) र केही बेजोड 
शGदह? नभएर पूण)त: िनम)ल र तकJपूण) तथा Kभावपूण) वाणी रहेमा =यही नै खुदाको 
वाणी हो जसNारा उनले आPना भQलाई सा.=वना Kदान गन) चाह.छन र Uवयंलाई 
=यसका सामुWे Kकट गछ)न। किहले भने परीZाको ?पमा पिन ईशवाणी (अवतीण)) 
;.छ जसमा पया)- मंगलमय साधन ;दैन। =यसमा खुदा तआलाको भQलाई 
=यसको Kारि�भक अवUथामा जॉंिच.छ िकनभने =यसले अिलकित ईशवाणीको 
Uवाद िलएर पुन: सॉं^ै नै आPनो _यवहार र वचनलाई सॉं^ा ईशवाणीKा-ह?झa 
बनाओस अथवा ठोकर खाओस् । अत: यिद =यसले स=यपरायणह?लेझa वाUतिवक 
स=यवादलाई नअपनाएमा =यस नेअमत (वैभव) को परमलाभबाट विeत रह.छ र 
केवल _यथ)को गफ र हॉंक =यसको हातमा रह.छ। करोड़h स=यiत भQह?लाई 
ईशवाणी Kा- ;ंदैआएको छ पर.तु खुदा तआलाका िनकट ितनीह?को Uथान एकै 
दजा)को छैन अिपतु खुदाका ती पिव> नबीह? (स.देशवाहकह?) जसले पिहलो 
दजा)मा अ=य.त Uवkछ?पमा खुदाको वाणी Kा- गछ)न ितनीह?को Uथान पिन 
एकसमान छैन। खुदा तआला वण)न गछ)न :-

ُهْم َ"ٰ َبْعٍض1
َ

َنا َبْعض
ْ
ل

َّ
ض

َ
 ف

ُ
ُسل

ُ
َک الّر

ْ
ِتل

अथा)त ् कहेी नबीह?लाई अ.य कहेी नबीह?मािथ mेnता Kा- छ। यसबाट 
ईशवाणी कवेल (अoाहको) कपृा हो भW े कुरो Kमािणत ;.छ। अत: mेnताको 
स�ब.धमा यसको कनु ै दखल छनै। अिपत ु mेnता =यो स=य र िनnा तथा 
आrाकािरताको मापदsडमा आधािरत छ जसको जानकारी कवेल खुदालाई Kा- छ। 
ईशवाणी पिन यिद आPनो मगंलमय शत)ह?मा आधािरत रहमेा =यो पिन ियनीह?को 
एउटा फल हो। िनUस.दहे ईशवाणी यिद भQको KtनKित खदुाको उuरको ?पमा 
4मश Ktनोuरको 4म चलमेा र =यस ईशवाणीमा अलौिकक Kभाव र wयोित रहमेा 
र =यो अxtयको rान तथा Uवkछ र शyु rानमा आधािरत रहेमा अवtय =या े खुदाको 
वाणी हो। जसरी एउटा िम>ल े अकz िम>िसत भेट गरी वाता)लाप गछ) =यसैगरी अoाह 
र उनका भQका बीचमा वाता)लाप ;न ु र जब =यस (भQ) ल े कुन ै Ktन गछ) =यसको 
उuरUव?प एउटा सरल सगुम र िनम)लवाणी खदुा तआलाको तफJबाट सुWु जसमा 
आPनो मन र िच.तन मननको कनैु दखल न;न ुतथा =यो वाता)लाप र स�बोधन =यसका 

1. �e Holy Quran, al-Baqarah 2:254
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िनि�त कपृादान $न ु खदुाको ईशवाणीका लािग आव0यक रहकेो छ र यही न ै खुदाको 
वाणी पिन हो। तथा 9य:तो भ< खदुाका िनकट अ9य?त ि@य $?छ। पर?तु उ< 
दजाC जसमा ईशवाणी कपृादान:वFप @ाG $न ु र सजीव तथा पिवH ईशवाणीको Iम 
खदुाबाट भ<लाई @ाG $न ु र शKुता र पिवHताका साथ $न ु यो ती Lयि<हFबाहके 
कसलैाई @ाG $न सक ्दनै जसल े ईमान र िनNा र पOुयकमCमा @गित गछCन तथा 9यस 
कुरामा पिन जसबार े हामी चचाC गनC सक ्दनैR। सॉचंो र पिवH ईशवाणीले अलौिकक 
जगतका ठलूा ठलूा चम9कारहF दखेाउछँ। बार�बार एउटा अ9य?त @काशमय [योित 
उ9प\ $?छ र 9यसका साथै एउटा @भावपणूC र @काशमय ईशवाणीको आगमन $?छ। 
ईशवाणी@ाG Lयि<ल े 9यस स]ािसत वाताCलाप गछC जो धरती र आकाशको _`ा 
रहकेो छ भन े यो भ?दा ठलूो कुरो क े $नसbछ। संसारमा खदुाको दशCन नै खुदािसत 
वाताCलाप गनुC हो। पर?त ु हाcो यस वणCनको ता9पयC मनdुयको 9यो अव:था होइन 
जसमा कसकैो मखुबाट अथCहीन कनु ै शfद अथवा वाbयाशं या किवता @कट $?छ। 
9यसका साथ कनु ै (अलौिकक) वाताCलाप अथवा स�बोधन $दैन। अिपतु 9य:तो 
Lयि< खदुाका िनकट परीiाको अव:थामा $?छ िकनभन े खुदाले यस@कार पिन स:ुत 
र लापवाCह Lयि<हFलाई जॉjंन े गछCन अथाCत ् किहल े कनु ै वाbयाशं अथवा पदावली 
कसकैो lदयमा अथवा िजmोमा जारी गिर?छ फलत: 9यो Lयि< अ?धोझq $नजा?छ, 
9यो वाbयाशं कहॉबंाट, खदुाबाट अथवा सैतानबाट आयो भ\ े कुरो जा?दनै अत: 
य:ता वाbयाशंहF@ित @ायि0च] गनुC अिनवायC $?छ। पर?त ु यिद एकजना सदाचारी र 
पOुय Lयि<लाई बेरोकटोक ई0वरीय वाताCलाप @ाG भएमा र वाताCलाप र स�बोधनको 
Fपमा एउटा उ[वल, मधुर, अथCपणूC, त9वय<ु पणूC@भावका साथ 9यसल े (ईशवाणी) 
सनुमेा तथा खदुा र उसका बीचमा जागतृव:थामा धेरैपटक अथाCत कि�तमा दसपटक 
@0नो]रको अवसर @ाG भएमा, ज:त ै उसल े @0न गèयो, खदुाले उ]र िदए पुन: 
9यही iणमा पणूC जागतृाव:थामा उसल े कनु ै िनवदेन गèयो र खदुाल े 9यसको 
पिन उ]र िदए, पनु: नcतापवूCक िव?ती गèयो खदुाले 9यसको पिन उ]र @दान गरे, 
यसगैरी दस पटकस�म खदुा र उस (भ<) का बीचमा वाताCलाप भइरहमेा र खदुाले 
धेरपैटक ती वाताCहFका बीचमा 9यसका @ाथCनाहF :वीकार गरेमा, उ]म tानहFको 
9यसलाई जानकारी िदएमा र भिवdयवमा घटन े घटनाहFबार े 9यसलाई सिूचत गरेमा 
तथा आvनो खwुमखwुा वाताCलापxारा बार�बारको @0नो]रमा 9यसलाई सौभाyयवान 
तzुयाएमा 9य:तो Lयि<ल े भन े खदुा तआला@ित धेरै कतृtता Lय< गनुC र खुदाको 
मागCमा सवाCिधक समिपCत $न ु अिनवायC $?छ िकनभन े खदुाल े 9यसलाई आvनो परम 
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कपृा�ारा आ"ना सम&त भ)ह+म,ये िनवा1िचत गरे र ती स5यपरायणह+को उसलाई 
उ;रािधकारी बनाए जसको उभ@दा पिहला &वग1वास भइसककेो छ। यो नमेत (वैभव) 
अ5य@त अनमोल छ र जसलाई KाL भयो अित न ै सौभाNयको कुरो हो। यसबाहके जे 
जित छ 5यो तQुछ रहकेो छ।

इ�लामको िवशेषता

उपरो) दजा1 र &थानKाL Sयि)ह+ इ&लाममा सदैव (पैदा) Tँदैआएका छन। 
केवल इ&लाम नै हो जसमा खुदाले भ)का िनकट आएर 5यसिसत वाता1लाप गछ1न 
र 5यसिभX बोYछन। उनले 5यसका Zदयमा आ"नो िसंहासन बनाउँछन र 5यसका 
िभ\बाट 5यसलाई आकाश (&वग1) तफ_ ता@छन। 5यसलाई ती सम&त नेमतह+ 
(वैभवह+) Kदान गछ1न जुन पिहलाका (भ)ह+)लाई Kदान गिरएको िथयो। 
खेद ! मािनस िनकट रहँदा रहँदै पिन कहॉंसbम पुcजा@छ भXे कुरो अ@धो संसारले 
जा@दैन। ितनीह+ले &वयं भने कदम उठाउँदैनन जसले कदम उठाउँछ या त 5यसलाई 
धम1ef ठहराइ@छ अथवा या त उपा&य बनाएर खुदाको &थान िदइ@छ। यी दgवै नै 
अ5याचारह+ Tन एउटा ‘इhात’ (सीमा भ@दा अित तल) दोiो तhीत (सीमाभ@दा 
अितमािथ) को Sयवहारबाट उ5पX भएको हो। पर@तु बुिkमान Sयि)ले भने िहbमत 
हारेर उ) दजा1 र &थानको अ&वीकार नगरोस। तथा उ) &थानKाL Sयि)को 
अपमान नगरोस न त 5यसको पूजा गन1 आरbभ गरोस। उ) दजा1KाL भ)िसत खुदा 
तआलाले य&ता सbब@धह+ Kकट गछ1न मानौ आ"नो ईmवर5वको Qयादर (ओढनी) 
5यसमािथ ओढाइ िद@छन। य&तो Sयि) खुदालाई हेनp दप1ण बX जा@छ। यही नै 
रह&य हो जुन हाqा नबी सrrाहो अलैिह व सrमले ‘जसले मलाई देsयो 5यसले 
खुदालाई देsयो’ भनी Kकट गरेका िथए। अत: भ)ह+का िनिbत यो गbभीर चेतावनी 
हो। यहॉं पुगेर सम&त Kयासका माग1ह+ टुंिगन जा@छन र पूण1स@तुिf KाL T@छ।

िवनीतलाई ई2वरीय वाता,लाप र स6बोधनको सौभा;य 

<ा= भएबारे

5यो &थान जसबारे मैले चचा1 गरu र 5यो ईmवरीय वाता1लाप र सbबोधनको 
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दजा� जसको "या$या मैले गर+ खुदाको कृपाले मलाई 1दान भएको छ। जस7ारा म 
अ9धाह<लाई =ि? 1दान ग<ँ तथा खोCनेह<लाई ती हराएका (खुदा) को पता िदऊँ 
र सJय Kवीकार गनMह<लाई ती पिवN Oोतको शुभस9देश सुनाऊँ जसको चचा� त 
धेरैले गछ�न पर9तु 1ाR गनMह< भने थोरै छन भSे कुरो यससमय 1कट नगरेमा मैले 
मानवजाित मािथ अJयाचार गनMछु। ती खुदा जसलाई 1ाR गना�ले मनुVयले मुिW र 
Kथायी शाि9त पाउँछ पिवN कुरआनको अनुसरणिबना कदािप 1ाR \न सक् दैनन भSे 
कुरो म पाठकवग�लाई िव_वास िदलाउँछु। खेद ! जो मैले देखेको छु मािनसह<ले 
देखेका भए र जो मैले सुनेको छु ितनीह<ले सुनेका भए र कथह<लाई Jयागेका 
भए अिन वाKतिवकतातफb दौडेका भए ! Jयो सeपूण� gानको माग� जस7ारा खुदाको 
दश�न \9छ, Jयो मैल पखाiने पानी जसबाट समKत शंकाह<को िनवारण \9छ, Jयो 
दप�ण जसबाट उनी परमसkाको दश�न \9छ, खुदाको Jयही वाता�लाप र सeबोधन हो 
जसबारे मैले अिहले चचा� गिरसकेको छु। जसको आJमामा सJयको चासो छ Jयसले 
खडा भएर खोजोस। यिद आJमामा सॉंचो खोज उJपS भएमा र nदयमा सॉंचो oयास 
जागेमा मािनसह<ले उW माग�लाई खोCनेछन र Jयसको खोजमा जुट् नेछन् । पर9तु 
Jयो माग� कुन ढंगले खुiनेछ र पदा� कुन औषिधले उठनेछ। केवल इKलामले माN 
उW माग�को शुभस9देश िद9छ भSे कुरो समKत िजgासुह<लाई म िव_वास िदलाउँछु। 
अ9य जाितह<ले त खुदाको ईशवाणी1ित धेरै समय देिख मोहर लगाइसकेका छन। 
पर9तु िन_चयपूव�क जान यो खुदाको तफbबाट मोहर होइन अिपतु विuत रहेका 
कारणले मािनसले एउटा िन\ बनाउँछ। जसरी हामीले नेNिबना दे$न सeभव छैन 
अथवा कानिबना हामी सुS सक् दैनv या िजwो िबना बोiन सक् दैनv Jयसैगरी पिवN 
कुरआनिबना ती परमि1य (परमे_वर) को मुहार दे$न सeभव छैन भSे कुरो िनि_चत 
जान। म त9देरी िथएँ अब बूढ़ो भएँ, पर9तु मैले यKतो कोही पाइँन जसले Jयो पिवN 
Oोत (पिवN कुरआन) िबना Jयस Kप? gानको oयाला िपएको होस।

पूण,1ानको साधन खुदा तआलाको ईशवाणी हो

हे ि1यह<हो ! कुनै मनुVयले खुदाको इyछा1ित उनको िवरोध गन� सक् दैन। 
पूण�gानको साधन Jयही खुदा तआलाको ईशवाणी हो जुन खुदा तआलाका पिवN 
नबीह<लाई 1ाR भयो। Jयसप_चात पिन ती क<णाका सागर खुदाले भिवVयमा 
किहiयै पिन उW ईशवाणी1ित मोहर (रोक) लगाएर संसारलाई नाश गन� चाहेनन। 
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उनको ईशवाणी र वाता'लाप तथा स,बोधनका ढोकाह1 त सदैव खु6ा छन। 
ितनीह1लाई ितनकै माग'बाट खोज तब ती सहजपूव'क ितमीह1लाई @ाA Bनेछन। 
Dयो जीवनको पानी आकाशबाट आयो र आGनो यथोिचत Iथानमा ठहèयो। अब 
ितमीह1ले के उपायले Dयो पानी िपउन सकछौ त ? यही नै, अथा'त चॉंडो भTदा 
चॉंडो Dयस पानीको मूलस,म पुग र आGनो मुख Dयस मूलका सामुUे गर ता Dयस 
जीवनदायक पानीबाट तृA हौ। जहॉं Dयस @काशको थाहा लाWयो DयसैतफY दौड् नु 
र जहॉं ती हराएका परमिम]को िच^ िम_यो Dयही माग' अपनाउनुमा नै मनु`यको 
सौभाWय रहेको छ। सधै आकाशबाट नै @काश उि]एर धरतीमािथ पन'गएको 
ितमीह1ले देaछौ Dयसैगरी िहदायत (सTमाग')को @कृत @काश पिन आकाशबाट नै 
उ]Tछ। मनु`यका आGनै कुराह1 र आGनै अड् कलह1ले उसलाई सॉंfोgान @दान 
गन' सक् दैनन् । के ितमीह1ले खुदालाई खुदाको @कटनिबना @ाA गन' सiछौ र ? के 
ितमीह1ले Dयस आकाशीय @काशिबना अTjयारोमा देaन सiछौ र ? यिद देaन 
सiछौ भने स,भवत: यहॉं पिन देखौला। परTतु हाlा ने]ह1 mिnशिoयुo रहेतापिन 
आकाशीय @काशमािथ िनभ'िरत छन। यसैगरी यpिप हाlा कानह1मा सुनने शिo 
रहेतापिन Dयस हावामािथ िनभ'िरत छन जुन खुदाका तफYबाट च_ने गछ'। Dयो खुदा 
सॉंfो खुदा होइन जो चुrप लागेर बिसरहेछ र (Dयसको) समIत आधार हाlा 
अड् कलह1मािथ रहेको छ। अिपतु सव'स,मU र सदाजीिवत खुदा उनी नै Bन जसले 
आGनो सsाको आफै खबर िदTछन। तथा अब पिन उनले आGनो सsाको जानकारी 
Iवयं िदन चाहे।

आकाशीय िखडकी (झयाल)ह1 खु_न लािगरहेछन। िनकट मv @ातकालको 
आगमन Bनलागेको छ। ितनीह1 धTय रहेका छन जो उठेर बIनेछन तथा अब ती 
सॉंfा खुदालाई खोwनेछन, ितनै खुदालाई जसमािथ कुनै कुचx र सyट देखा पदzन। 
जसको @तापको चमक किह_यै मTद पदzन। पिव] क़ुरआनमा अ6ाह तआलाले वण'न 
गरेका छन :-

ْرِض1
َ ْ
ٰمٰوِت َواال

َ
ُر الّس ْ ُ

+ ,ُ
َ
ا

अथा'त्  खुदा नै सदा आकाशका @काश र धरतीका @काश रहेका छन। उनीबाटै 
@Dयेक Iथानमा @काश पद'छ। सूय'का उनी नै सूय' Bन् । धरतीका समIत @ाणीह1का 
@ाण उनी नै Bन् । सॉंfा जीिवत खुदा उनी नै Bन् । Dयो (}यिo) धTय रहेको छ 

1. �e Holy Quran, an-Nur 24:36
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जसले उनलाई #वीकार गछ*।
ते-ो /ानको साधन ती कुराह3 4न जुन ह6ुल यकीन (:योगा;मक /ान)का 

दजा*मा रहेका छन। यसैगरी ती सम#त किठनाई, सCट तथा कFह3 4न जुन खुदाका 
नबीह3 र स;यपरायणह3मािथ िवरोधीह3का हातबाट अथवा िविधको िवधानबाट 
आइलाOछन् । यस:कारका कFह3 र दQखह3का कारण ती सम#त ईRवरीय िवधानका 
आदेशह3 जुन केवल /ानको 3पमा मािनसका Uदयमा िथए ितनीह3मािथ :कट 
भएर Xयवहािरक 3पधारण गछ*न र ;यसपRचात Xयवहािरक भूिमबाट 4िक[एर पूण*3प 
धारण गछ*न र ती िश\ाह3मािथ च]नेह3को आ^नो अि#त;व नै खुदा तआलाका 
आदेशह3को एउटा पूण*सं`ह बaजाbछ। तथा \मा, :ितशोध, धैय* र दया इ;यािद 
ती सम#त आचरणह3 जुन केवल मि#तcक र Uदयमा भिरएका िथए अब Xयवहारमा 
पिरवित*त 4नाले सम#त अdह3लाई ितनीह3को लाभ िम]नेछ। तथा सम#त 
शरीरमािथ :कट भएर आ^नो िचe र छाप ;यसमािथ अिCत गिरिदbछन। ज#तै 
अfाह तआलाको वण*न छ :-

ِس 
ُ

ف
ْ
ن  

َ ْ
َواال ْمَواِل 

َ ْ
اال  َ ّ)ِ ٍص 

ْ
ق

َ
َون ُْوِع 

ْ
َواجل َْوِف 

ْ
اخل  َ ّ)ِ ِبَش1ٍْ  ْم 

ُ
ک

َّ
َون

ُ
َنْبل

َ
َول

 ِ
ّٰ;ِ  

َ
ِاّ> ْوٓا 

ُ
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َ
ق  

ٌ
ِصْیَبة

ُ
ّم َصاَبْهتُْم 

َ
ا ٓا 

َ
ِاذ  َHِْذ

َّ
ال  o َHْ ِربِ الّصٰ  ِ

َوبَِرشّ َمٰرِت 
َ
َوالّث

ُھُم  ِئَک 
ٓ
وٰل

ُ
َوا  

ٌ
َوَرْمحَة ْم  ِ ِهبّ ّرَ  ْ ّ)ِ ٰوٌت 

َ
َصل ْم  ْهيِ

َ
َعل ِئَک 

ٓ
وٰل

ُ
ا  oٰرِجُعْوَن ْیِه 

َ
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ٓ َ
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َ
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ُ
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ُ
ف

ْ
ن

َ
َوا ْم 

ُ
ْمَواِلک

َ
ا  

ٓ ِيفْ  
َ

ُوّن
َ
ُتْبل

َ
ل  1  oُمْهَتُدْوَن

ْ
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ْوا  َتْصِربُ َوِاْن  اط  ِثْريً
َ
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ً
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َ
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ٓ
ْوا

ُ
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َ
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ُ
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َ
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ْ
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ُ
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2oُمْوِر
ُ ْ
ِلَک ِ(ْ َعْزِم اال

ٰ
 ذ

َ
ِاّن

َ
ْوا ف

ُ
ق

َ
َوَتّت

अथा*त्  हामी ितमीह3को भय, भोकमरी, धनको हािन र iयानको हािन तथा 
:यासको असफलता र सbतानको मृ;युlारा जॉंच गनnछo। अथा*त्  यी सम#त दQख 
कFह3 िविधको िवधान#व3प अथवा शpुका हातबाट ितमीह3मािथ आइलाqे छन। 
अत: ती Xयिrह3का िनिsत शुभसbदेश छ जसले सCटका समयमा केवल हामी 
खुदाकै हo र खुदातफ[ नै (हामी) फक[नेछo भbछन। ती Xयिrह3मािथ खुदाको क3णा 
र दया रहेको छ तथा ियनीह3 नै ती Xयिrह3 4न जो सbमाग*को िशखरसsम पुगेका 

1. �e Holy Quran, al-Baqarah 2:156-158
2. �e Holy Quran, al-e-‘Imran 3:187
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छन। अथा!त्  $ान केवल केही स,मान र बड़ाई मा2 होइन जुन केवल मि8त9क र 
मनमा भिरएको =>छ अिपतु वा8तिवक $ान त @यो हो जुन मि8त9कबाट उि2>छ 
र सम8त अDहE @यसबाट FिशिHत र रंगीन =>छन। र 8मरणपटलका कुराहE 
Mयवहािरक Eपमा Fदिश!त =>छन। अत: $ानका लHणहEलाई आQना अDहEमािथ 
अिRत गनु! नै @यसलाई Tढ तुVयाउने र @यसलाई उXित िदने ठूलो उपाय हो। कुनै 
साधारण $ान पिन Mयवहािरक अनुभविबना आQनो शीष!िब>द]मा (पूण!तामा) पु`दैन। 
उदाहरणत: रोटी पकाउनु अ@य>त सहज काम हो र यसमा कुनै ग,भीर कुरो छैन 
केवल आटा िमलाएर एक एक रोटीको मा2ा बराबर गोलाहE बनाई ितनीहEलाई 
द]वै हातका बीचमा राखी फैलाएर तावामा हािल उVटाइ पVटाइकन आगोमा सेकेर 
राeनाले रोटी पाक् नेछ भXे कुराको $ान धेरै समय अिघदेिख हामीलाई Fाh छ। 
पर>तु यो त केवल हाiो मौिखक $ानको अहRार हो  पर>तु जब हामी अनुभव िबना 
नै पकाउन ला`छk तब सव!Fथम आटालाई @यसको यथोिचत मा2ामा िमलाउनु नै 
हाiा िनि,त ठूलो सRटको कुरो =नेछ िकनभने या त @यो ढुङगोझn रहनेछ अथवा 
पातलो भई खोले बXपुoेछ। तथा यिद जसोतसो गरी मािडहाले पिन रोटीको अव8था 
भने कहq जलेको र कहq कॉंचो तथा बीचमा गॉंठो र @यसका कितपय कानहE 
िनि8कएका =नेछन। यsिप पचास वष!स,म हामीले पाक् दै गरेको देeदै आयk पर>तु 
केवल @यो मौिखक $ान जुन Mयवहािरक अनुभवरिहत िथयो, @यसको द]भा!`यले गदा! 
धेरै सेर आटा नाश गनuछk। जब सा साना कुराहEमा हाiो $ानको यो अव8था रहेको 
छ भने ठूला-ठूला काय!हEमा Mयवहािरक अनुभव िबना केवल (मौिखक) $ानमािथ 
कसरी िनभ!र गन!सिक>छ र। अत: जुन सRटहEमा ितमीहEलाई म पाद!छु ती पािन 
$ान र अनुभव (Fाh गनu) साधनहE =न। अथा!त ितनीहEwारा ितमीहEको $ान 
स,पूण! =>छ भXे कुरो खुदा तआलाले उx आयतहEमा िसकाउँछन।

यसपzचात पुन: ितमीहE आQना धन र {यानwारा पिन जॉंिचने छौ भनी 
वण!न गछ!न् । अथा!त्  मािनसहEले ितमीहEको धन लुट् नेछन, ितमीहEलाई मानuछन 
र ितमीहE य|दीहE, ईसाईहE र मूित!पूजकहEको हातबाट अ@यािधक सताइने छौ। 
ितनीहEले धेरै मनद]eने कुराहE ितमीहEका िव}~ गनuछन। अत: यिद ितमीहEले 
धैय! गरेमा र अनथ!क कुराहEबाट बचेमा @यो साहस र बहाद]रीको काय! ठहरने छ। 
मंगलमय र लाभदायक $ान @यही हो जसले Mयवहािरक Eपमा आQनो चमक 
देखाउँछ। र कलंिकत $ान @यो हो जुन केवल $ानको Eपमा सीिमत रह>छ र किहVयै 
Mयवहारमा आउन सक् दैन। यही नै उपरोx सम8त आयतहEको भावाथ! हो।
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जसरी �यपारबाट धनको वृि, -.छ र फैिल.छ 3यसरी नै �यवहािरक 
अनुभवबाट :ान आ<नो आ=याि3मक चरम िब.दAसBम पुCछ भDे कुरो :ात 
होस। अत: :ानलाई चरम सीमासBम पèुयाउने ठूलो साधन �यवहािरक Nयोग हो। 
�यवहािरक Nयोगबाट :ानमा Nकाश उ3पD -.छ। :ान तबमाQ हRक़ुलयकीन 
(Nयोगा3मक :ान)को दजाWमा पुCछ जब �यवहािरक Xपमा 3यसका N3येक 
कोणहXलाई जॉंिचने छ भDे कुरो बुझ। अत: इ^लाममा यही नै िस, भयो। पिवQ 
कुरआन_ारा जुन कुराहX खुदा तआलाले मािनसहXलाई िसखाए ितनलाई �यवहािरक 
Xपमा चBकाएर 3यसको Nकाशबाट पिरपूणW -ने अवसर उनीहXलाई Nदान गरे।

हज़रत मुह1मद स22ाहो अलैिह व स2मको जीवनका 

द8ईवटा प<ह'

उपरोb कारणले गदाW खुदा तआलाले हाcा नबी हज़रत मुहBमद सeeाहो 
अलैिह व सeमको जीवनलाई दAईवटा भागमा िवभािजत गरे। पिहलो भाग दA:ख र 
सfट तथा कhहXले पूणW अिन दोiो भाग सफलता र िवजयपूणW। कारण के भने 
सfटका िदनहXमा ती चिरQहX Nकट -नजाउन जुन सfटका िदनहXमा देिखने 
गछWन। 3यसैगरी सफलता र शिbNािkका िदनहXमा ती चिरQहX Nमािणत -नजाउन 
ुन शासन व शिbNाk नभएसBम Nमािणत -दैनन् । अत: यसैNकार हज़रत मुहBमद 
सeeाहो अलैिह व सeमका दAवैथिरका चिरQहX दAवै कालमा र दAवै अव^थाहXमा 
देखापनाWले पूणW ^पhतापूवWक Nमािणत -नगए। अत: 3यो सfटपूणW समय जुन हाcा 
नबी हज़रत मुहBमद सeeा- अलैिह व सeमले तेरह वषWसBम मnा मुअoज़मामा 
िबताउनु भयो 3यस अविधको जीवनी पढ़नाले हज़रत मुहBमद सeeाहो अलैिह व 
सeमले ती सqचिरQहX जुन सfटका समयमा पूणW स3यपरायणले NदशWन गनुWपनr 
-.छ, अथाWत खुदामािथ भरोसा राtनु र u.दन र िवलाप नगनुW तथा आ<ना काम 
र कतW�यमा आल^य नगनुW र हvोसाह न-नु, कसैको धम् कीबाट नडराउनु (इ3यािद) 
य^तो उ3कृh Xपमा NदिशWत गनुWभयो जुन yढतालाई देखेर कु<फार (अिव{वासीहX) 
हXले िव{वास गरे। अिन जबसBम खुदाNित कसैको पूणW भरोसा -दैन तबसBम 
3य^तो yढता र 3यसNकारले दA:ख र सfटहXलाई झे|न सक् दैन भनी गवही िदए भDे 
कुराको ^पhXपमा जानकारी Nाk -.छ।
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यसैगरी जब दो%ो ज़माना आयो अथा-त्  िवजय, शासनशि4 र धनस6प8ताको 
ज़माना - तब ;यस समयमा पिन हज़रत मुह6मद स>>ा? अलैिह व स>मका 
उC चिरEहF, Gमा र दान र वीरताका सत् गुणहF यIतो उJमFपमा Kदिश-त भए 
जसबाट Kभािवत भएर कुPकार (अिवRवासी) हFको एउटा ठूलो समूहले िवRवास 
Iथापना गèयो। (उहॉंले) दZ:ख िदनेहFलाई Gमा गनु-भयो र आफूलाई शहरबाट 
िन`कािसत गनaहFलाई शािbतसुरGा Kदान गनु-भयो। ितनीहFका अभावcIत 
dयि4हFलाई धन िदएर मालामाल तुeयाउनु भयाे तथा हातआएका आPना ठूला-
ठूला शEुहFलाई Gमा गिरिदनुभयाे। अत: धेरै मािनसहFले उहॉंका सfZणहF देखेर 
जबस6म खुदाका तफgबाट कोही वाIतवमा स;यपरायणको Fपमा आउँदैन यIता 
सदाचारहF Kदश-न गन- सiदैन भनी साGी िदए। ;यसैकारणले उहॉंका शEुहFको 
दीघ-कालीन बैरभाव Gणभरमk समाl ?नगयो। उहॉंको सबैभbदा ठूलो सfZण जुन 
उहॉंले Kमािणत गरेर देखाउनु भयो ;यो सदाचार िथयो जसबारे पिवE क़ुरआनमा 
यसKकार विण-त छ :- 1۔ ِمْنيَ

َ
ٰعل

ْ
ال َرِبّ   ِ

ّٰ/ِ َاِىتْ 
َ

َومم َْیاَی 
َ

َوحم ُسِىكْ 
ُ
َون ِىت   

َ
َصال  

َ
ِاّن  

ْ
ل

ُ
  ق

अथा-त्  मेरो उपासना र मेरो बिलदान र मेरो मरण र मेरो जीवन खुदाको माग-मा 
रहेको छ भनी ितनीहFलाई भिनदेउ। अथा-त्  उनको Kताप Kदिश-त गन- तथा उनका 
भ4हFलाई िवoाम र आराम िदनका िनि6त ता मेरो मृ;युबाट उनीहFलाई जीवन 
Kाl होस् । यस Iथानमा खुदाको माग-मा तथा भ4हFको भलाइका लािग मनु-को 
उ>ेखबाट मूख-हF र पागलहFझk स6भवत: कुनै sयानमानa हितयारले Iवयंलाई 
ह;या गना-ले अFलाई लाभ होला भ8े tमका कारण उहॉंले आ;मह;याको इuछा 
गनु-भएकाे िथयो भ8े कुरो कसैले नठानोस। उहॉं त यIता अनथ-क कुराहvका घोर 
िवरोधी ?नु?bwयो। यIता आ;मह;या गनaहFलाई त पिवE कुरआनले घोर अपराधी 
र दxडनीय ठहèयाएको छ, जIतै वण-न छ :- 2۔ ِة 

َ
ک

ُ
ل ْ َ

الّهت  
َ

ِايل ْم 
ُ
ْیِدْیک

َ
Gِ ْوا 

ُ
ق

ْ
ل

ُ
ت  

َ
  َوال

अथा-त्  आ;मह;या नगर र आPनै हातले आPनो मृ;युको कारण नबन। उदाहरणत: 
यिद खािलदको पेटमा पीडा रहेमा ज़ैदले ;यसKित दयागरी आPनो टाउको फुटाउँछ 
भने  जैदले ख़ािलदका िनि6त कुनै भलाई त गरेन अिपतु मूख-तापूव-क dयथ-मा आPनो 
टाउको फोèयो। यिद ज़ैद ख़ािलदको सेवामा यथोिचत Fपमा वयIत रही ;यसका 
िनि6त लाभकारी औषिधहF उपल}ध गराई उपचारिविध अनुसार ;यसको उपचार 
गèwयो भने ;यो पुxयको काम ?नेिथयो। परbतु ;यसको टाउको फोना-ले खािलदलाई 

1. �e Holy Quran, al-An‘am 6:163
2. �e Holy Quran, al-Baqarah 2:196
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केही लाभ पुगेन। (यथ+मा -यसले आ0नो शरीरको एउटा मह-वपूण+ अंगलाई क= 
िदयो। अत: उB आयतको अथ+ के हो भने हज़रत मुहDमद सEEाहो अलैिह व 
सEमले वाGतवमा दया र सहानुभूितका साथ पिरIम गना+ले मानवजाितको मुिBका 
िनिDत आ0नो Kयान उ-सग+ गनु+भएकाे िथयो। दLआ (Nाथ+ना)का साथ र Nचारका 
साथ तथा ितनीहQको िवपिR र किठनाइहQलाई अUालेर तथा N-येक उिचत र 
यथाथ+ माग+ अपनाएर आ0नो Kयान र आ0नो आरामलाई -यसमाग+मा िनछावर 
गनु+भएको िथयो। जGतै अEाह तआलाको वण+न रहेको छ :-

۔1 ِمِنْنيَ ا ُمٔوْ ْوُ&ْ
ُ
 یَک

َّ
ال

َ
ْفَسَک ا

َ
َک 2َِخٌع ّن

َّ
َعل

َ
ل

ٍت2 ْم َحَرسٰ ْهيِ
َ
َھْب نَْفُسَک َعل

ْ
 َتذ

َ
ال

َ
ف

अथा+त्  के ितमी -यो शोक र -यस कठोर पिरIममा जुन मािनसहQका िनिDत 
गिररहेछौ Gवयंलाई मान+ लािगरहेछौ र ती (यिBहQका लािग जसले स-यलाई 
GवीकादZनन ितमी खेद गदZ आ0नो Kयान िद\छौ ? अत: आ0ना जाितका िनिDत 
Kयान िदनुको वाGतिवक माग+ जाितको भलाइका िनिDत िविधको िवधानको सव_Rम 
मागा+नुसार आ0नो Kयानलाई किठनाइमा पारी यथायुB उपायहQ अपनाएर आ0नो 
तन-मन -यसNित समिप+त गनु+ हो। जाितलाई स`टaGत अथवा पथb= देखेर र 
भयानक िGथितमा पाएर टाउकोमा ढुङ् गोहाeु होइन। न त दLई तीन रRी Strychnine 
(िवष) खाएर यस संसारलाई -याग् नु र हामीले उB (यथ+ िgयाhारा जाितलाई 
मुिB Nदान गèयi भनीठाeु हो। उB काय+ पुjषको होइन अिपतु मिहलाको Gवभाव 
हो। तथा साहस नभएका मािनसहQको सदादेिख यही तरीका रहँदैआएको छ। 
अथा+त स`टलाई झेmन नसकेको खंडमा झoपo आ-मह-या गन+तफq लाrछन। यGतो 
आ-माह-याबरे पिछगएर जुनसुकै अथ+ लगाइए तापिन -यो िgया भने िनGस\देह बुिu 
र बुिuमानहQको अपमान हो। पर\तु यGतो (यिBको धैय+ र शvुिसत संघष+ नगनु+ भeे 
कुरो िवyवसनीय zनैस{दैन जसलाई Nितशोध िलने अवसर नै Nा| भएन। िकनभने 
यिद उसलाई Nितशोध िलने अवसर Nा|भएको रहेमा के गन} िथयो भeे कुराको के 
थाहा ? जबसDम मािनसNित -यो समय आउँदैन जसमा एउटा सङ् कटको काल र 
अक_ शिB, सासन तथा वैभवNाि|काे काल होस तबसDम -यसका स�LणहQ 
(सदाचारहQ) कदािप Nकट zन् सक् दैनन् । जो (यिB केवल शिBहीन, असहाय 

1.  e Holy Quran, as-Shu‘ara’ 26:4
2.  e Holy Quran, Fatir 35:9
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र शासनबाट वि$त रहेको अव+थामा मािनसह.को िपटाइ खाएर मछ4 र साम5य4 र 
शासन र वैभवको समय नै पाउँदैन <यसका स=>णह.म@ये केही Cमािणत Dनैसक् दैन। 
यसैगरी यिद कुनै युKभूिममा उपि+थत नै भएन भने <यो MयिN साहसी र िनडर िथयो 
अथवा डरपोक र कॉंतर भRे कुरो Cमािणत Dनै सक् दैन र <यसका आचार-ह.बारे 
हामी केही भR सक् दैनV। िकनभने यिद <यसले आXना शYुह.मािथ िवजयCा[ गè5यो 
भने ितनीह.Cित के Mयवहार गè5यो, यिद <यो धनसमाR D^5यो भने <यस धनलाई 
जोडेर रा`5यो अथवा मािनसह.लाई िदनेिथयो, तथा यिद <यो MयिN कुनै युKaेYमा 
पुb5यो भने डराएर भाcेिथयो अथवा पराdमीह.लेझf शिNCदश4न गनgिथयो भRेकुरो 
हामीले जा^दैनV। पर^तु खुदाको वरदान र कृपाले गदा4 हाiा नबी हज़रत मुहkमद 
सllाहो अलैिह व सlमलाई ती सदाचार र स=>णह. Cकट गनg अवसर Cा[ भयो। 
अत: दानशीलता र वीरता तथा सहनशीलता र aमादान र ^याय आ-आXना मौका र 
अवसरमा य+तो उoम.पमा Cकट भए जसको उपमा सम+त संसारमा पाउन असkभव 
छ। उहॉंले द>ब4लता र शिNसkपRता तथा दिरpता र धनसkपRता द>वै कालमा उहॉं 
कित उqकोिटका सदाचार र स=>णह.का +वामी DनुD^5यो भRेकुरो सम+त जगतलाई 
देखाउनु भयो। rेs सदाचार ह.म@ये कुनै मानवीय सदाचार य+तो छैन जसलाई 
Cदश4न गनg अवसर अlाह तआलाले उहॉंलाई Cदान गरेनन। बहाद>री, दानशीलता, 
tढता aमादान सहनशीलता इ<यािद सम+त सदाचारह. य+तो उoमह.मा Cमािणत 
भए जसको उपमा र उदाहरण संसारमा खोजेर पाउनु असkभव काय4 रहेको छ। जसले 
अ<याचारलाई परम सीमासkम पèुयाए र इ+लामलाई मेटाउन चाहे खुदा तआलाले 
ितनीह.लाई पिन दvड िदए िबना छाडेनन भRेकुरो पिन िनता^त स<य हो िकनभने 
ितनीह.लाई दvड निदनु भनेको मानौ स<यिनsह.लाई ितनीह.का कदममुिन हताहत 
गनु4 िथयो।

हज़रत मुह1मद स22ाहो अलैिह व स2मले गरेका 

यु#ह'को उ;े<य

हज़रत मुहkमद सllाहो अलैिह व सlमले गरेका युKह.को उwेxय िबनाकारण 
मािनसह.को ह<या गनु4 कदािप िथएन। उहॉंलाई आXना िपता पुखा4का देशबाट 
िनyकािसत गिरएको िथयो र धेरै सं`यामा िनदzष मुसलमान पु|षह. र मिहलाह.लाई 
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शहीद गिरएको िथयो। तथा हालस-म अ0याचारीह2ले अ0याचार गन5 छाडेका 
िथएनन र ितनीह2 इ9लामको िश:ाबाट रोक् दथे। 0यसकारण खुदा तआलाको सुर:ा 
िवधानानुसार पीिड़त FयिGह2लाई पूण5त: नाश Kनबाट (उनले) बचाए। अत: जसले 
तलवार उठाएका िथए ितनीह2िसत तलवारको संघष5 भयो। व9तुत: ह0याराह2को 
उपUवको िनवारणका िनि-त Vितर:ा9व2प र अWयायको िनवारण9व2प ती युXह2 
(गिरएका) िथए। यसैगरी ती युXह2 0यससमय गिरए जब अ0याचारीह2ले स0यको 
माग5मा िहडने FयिGह2लाई मेटाउन चाहWथे। 0यस अव9थामा यिद इ9लामले 
Vितर:ाको अिधकारलाई Vयोग नगरेको रहेमा हज़ार[ बालकह2 र मिहलाह2 
िनरपराध मािरने िथए र अWतत: इ9लाम समा\ Kनेिथयो।

हा]ा िवरोधीह2को हठधम^पूण5 धारणानुसार ई_वरीय माग5दश5नमा कह` पिन 
र कुनै अव9थामा पिन शbुिसत संघष5को िश:ा KनुKदैन तथा सदा सहनशीलता र 
कोमलतापूव5क आcनो Vेम र कृपाको Vदश5न Kनुपछ5। य9ता FयिGह2 आcनो 
िवचारमा त खुदा तआलाको अ0यWत आदर र स-मान गिररहेछन िकनभने ितनीह2 
उनका सव5स-पe िवशेषताह2लाई केवल नरमी र कोमलतामा सीिमत ठाWछन। परWतु 
ितनीह2 अित ठूलो र 9पg भूलमा परेका छन भeे कुरो उG िवषयमा िचWतन मनन 
गनh FयिGह2Vित सहजै खुiनजाWछ। संसारका िनि-त 0यस परम क2णाको अ0यWत 
आव_यकता छ भeे कुरो खुदाको Vाकृितक िवधानVित jयान िदनाले 9पg Vमािणत 
KWछ। परWतु 0यो क2णा सदा र V0येक ि9थितमा नरमी र कोमलताको 2पमा 
Vकट Kदैन। अिपतु उनले िनताWत क2णाकै कारण अनुभवी िचिक0सकलेझm किहले 
िमठो सब5त हामीलाई िपयाउँछन र किहले भने िततो औषिध िदWछन। उनको कृपा 
मानवजाितमािथ 0यसरी नै अवतीण5 KWछ जसरी हामीमjये कोही FयिGले आcनो 
सम9त अि9त0वVित दया राpछ। िन9सWदेह हामीमjये V0येक FयिGले आcनो सम9त 
अि9त0व र अंगह2Vित Vेम राpछ र यिद कसैले हा]ो एउटा केशलाई उखेiन चाहेमा 
हामी 0यसमािथ नरा]ो गरी िरसाउँछ[। परWतु हा]ो सम9त शरीर र अि9त0वमािथ 
यqिप हा]ो Vेम समान2पमा िवभािजत छ र हा]ा सम9त अंगह2 हा]ािनि-त 
वा9तवमा नै िVय छन ! हामी कसैको हािन चॉंहदैन[ तापिन हा]ा सम9त अंगह2Vित 
हामी एकसमान Vेम गदtन[ भeे कुरो 9पg2पमा Vमािणत छ। िन9सWदेह ती िवशेष 
र मुpय अंगह2 जसमािथ हा]ा अिधकतर लuयह2 आधािरत छन ितनीह2को Vेम 
हा]ो vदयमा अिधक KWछ। यसैगरी हा]ो wिgमा एउटा अxको Vेम भWदा सम9त 
अxह2को Vेम अ0यिधक बढ़ी KWछ। अत: जब हा]ा िनकट एउटा मह0वपूण5 अxको 
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सुर�ा र बचावका लािग साधारण )कारको अ,लाई घायल गनु1 पन3 अथवा काटनु 
वा तोडनु पन3 89छ तब हामी >यान बचाउनका िनि@त अिवल@भ Bयस अ,लाई 
घायल गन1 अथवा काट् न तयार 89छD यEिप Bयससमय हामीलाई आGनो एउटा ि)य 
अ,लाई घायल गदा1 अथवा काट् दा मनमा दJ:ख लाMछ। पर9तु Bयस अ,को िवषले 
कुनै अकS महBवपूण1 अ,लाई नाश नगरोस भनी हामी Bयसलाई काट् न बाVय 89छD। 
अत: खुदा तआलाले पिन आGना सBयिनWहXलाई जब िम[यावादीहXबाट हािन 
पु\लागेको दे]छन र उप^व फैिलएको दे]छन तब सBयिनWहXको >यान बचाउन र 
उप^वको िनवारणका िनि@त यथोिचत उपाय िनकाaछन भbे कुरो उc उदाहरणबाट 
बुझनुपछ1। चाहे Bयो (उपाय) आकाशबाट होस अथवा धरतीबाट। िकनभने उनी जgतै 
अBय9त दयालु रहेका छन Bयgतै उनी परम तBवh र दJरदशi पिन रहेका छन् । समgत 
)शंसाहX उनै अkाहका िनि@त रहेका छन जो समgत जगतका पालनहार 8न् ।

***
*
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Fax : 0097-14460102

Ahmadiyya Sangh Nepal,
Itahari, Sunsari Nepal.
Fax : 0097-25584339

Tehrik-e-Jadid

Qadian - 143516, Distt. Gurdaspur,
Punjab (India)

Fax : +91-1872-220436

www.alislam.org, www.mta.tv

Toll Free (India) : 180030102131
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