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स्ाण्�कार लरखकमा सरुर�त     
 

 سسم ا  الرحن الرحقم
 

 اومد   و الا ة و الس ن آ ي قمي �مد و آ ل  و ححا  مجع�
 

समपूूण ् पसा असलाहको लागी हो  र दरदो सलाम  नका दतूत 
महुममद र  नका प�र्ार र साथीहरमा्थ होस स  
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�डिसमसलालहरणहमाहनरणह�म 

समसत ् पसाहर त्स असलाहका ला्ग  न स जुन समपूू ण 
जगतको स्ामी हो, र  ािनत होस स असलाहको अिनतम 
सपदरष्ा महुममद ससलसलाहो अलोहर ्ससलम मा्थ र  हाँको 
घर्ालाहर र सपपूू ण साथीहर मा्थ अममा डअदद 
�्् पापकहर ! ्ो �् ाल सपसारमा डसनर समसत ्ाूीहर 
मध र्  तक्ष् ्ाूी मनषु् हो, असलाहलर मनषु्लाल अ नो 
्हतहन्� डनानर ्स सपसारमा पपानको     र मनषु्को 
ला्ग नो सपसारका समसत सि्ष्लाल  तपनन गररको  , ता�क 
मनषु् त्सको  पउोग गरोस स, र असलाहको क्त�ता ्क् 
गरोस स   तर कर ह� मान रहर क्त�ता ्क् नगर� असलाहलर 
हन�ाण�रत गररका सीमाहरको  सलपघन र अहतअमू ग णन स, 
त्सो मान रहर मध र् जादगूर र पाखण्ीहर हुन    

हामो समाजमा पाखण्ीहरको कमी  ोन, र पाखण् मा्थ 
�्श्ास गननहरको पहन कमी  ोन   सडो पाखण्ीहर हामा 
पोसा खानकुो हनिमत ्सतो पाखण् ग णन स   ्लद  नी 
अनतर्ामी उनको उन सपसारका सडो उनदा समपनन मान र 
डनन सकथर, तर ्सतो दरेखदोन, डर  नीहर ूपू डोलरर हामो 
पोसा पगी गररर आ नो जी्न  ्तीत ग णन स   ्सतो 
जादगूरहर उतू �पचास र िजननातको सहा्तालर अथ्ा 
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जादकूो ्उा्लर हामीलाल हाहन पु् ाण ँ न स अथ्ा हामा 
�्रामीलाल सपचो गनन दाडी ग णन स    

जाद ूनािसतकता हो, असलाहको  माणन   ! 
अथणद र  नीहर त्स चीजको पह  लागर जसलाल सलुोमानको 
राज्कालमा  ोतानहरलर प नर गदणथर   तर सलुोमानलर 
�डसकुलो कुु गररनन स डर  ोतानहरलर नो कुु गदणथर, 
हतनीहरलर माहनसहरलाल जाद ू ूसका ँदथर जुन "डाडलु" 
 हरमा दलु जना  �रशता (अथाणत) हारत र मारत मा्थ 
अ्त�रत उनको ्थ्ो   ती दु् ोलर पहन कसोलाल तड समम 
कर ह� ूसका ननथर जड समम ्ो उनदोनथर �क हामी त न ्ा 
प�र�ूमा  �, हतमी कुुमा नलाग    र �र पहन माहनसहरलर 
हतनीहरूसत ्सतो जाद ू ूसकदथर जसडा् पहत पतनी डीच 
समडन� �्� रद उइहालोस स र ्ासत्मा असलाहको इ� ा न 
उल, हतनीहरलर त्सडा् कसोको कर ह� �डगानण सकदोनन स   र 
ह्नीहरलर ्सता मनम ूसकदथर जसलर हतनलाल हाहन 
पु् ाण्स स र लाउ पु् ाण न नसकोस स   र हतनीहर �्श्ासका 
साथ जानद न स �क ्सता कुराहर ूलनरहरको परलोकमा कर ह� 
अप  हँुदोन र त्ो हनक्ष् चीज हो जसको स ामा हतनीहरलर 
आ ना ज्ान डर्चहालर   कहत रामो हुन ्ो ्लद हतनीहर 
्ो कुरा जानरको उन   (सरूद डकरद १०२) 
र ्सतो रसलू ससलसलाहो अलोलह ्ससलमको  माणन   ! 
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अथणद सात स्णना  गनन कुराहरडा् आ ूलाल जोगाग,  हाँका 
साथीहरलर सो�र ती कुराहर कर  हुन ? नडी ससलसलाहो 
अलोलह ्ससलमलर उनन ुउ्ोद असलाहसपग कसोलाल साूीदार 
डना न,ु र जाद ूगनुण..... (डखुार�, मिुसलम) र आक� पाँ मा 
रसलू ससलसलाहो अलोलह ्ससलमको  माणन  द 
अथणद जुन  ्िकत अनतर्ामी हुनर दाडी गनन पाखण्ी कहाँ 
जान , र त्ोसपग कर ह� सोध  उनर त्सको ४० लदनको 
नमाज स्ीका्ण हँुदोन  (मिुसलम) र ्सतो आक� हद�समा 
रसलू ससलसलाहो अलोलह ्ससलमको  माणन  द  

अथणद जुन मान रलर कुनो अनतर्ामी हुनर पाखण्ीको कुरालाल 
सत् पान्ो उनर त्सलर महुममद ससलसलाहो अलोलह 
्ससलम मा्थ अ्त�रत ग�रनको कुराको इनकार ग्�   
(अड ूदागद)  

 ्ोकत अ्त र हद�सहरडा् ्ो ूसो हुन  �क अनतर्ामी 
पाखण्ी हनक् जान ु र  नीहरको कुरालाल सत् पानन ु
नािसतकता हो, र ्सतो मान र इसलामको सीमाडा् हनसकक 
हास    र ्ो पहन ूसो उ्ो �क जाद ू्उा्ी हुन , र जाद ू
गनन मान  का� र उल हास    
जादकूो ्उा् हामी मा्थ �कन प ण ? 

१- हामा लमानमा कमी हुन ु   र नकर श्र्ाद मा्थ पूू ण 
त�रकालर �्श्ास न हुन ु..आलद  
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२- इसलाममा अहन्ा्ण ग�रनका का्णहरलाल हनरपमतालर  ा्दो 
रहन ुजसर� नमाज नप न,ु बत नडसन ुआलद   
३- हनरपमतालर पापहर गद  रहन ुजसतो  ्ूउचार, चोर� मद�रा 
सर्न आलद   
जादगूर र पाखण्ीहरका कर ह� ल�ूहर ! 
कर ह� ्सता ल�ूहर (्चनह)  न स जसडा् ्ो पिुष् हुन  
�क �्रामीलाल सपचोपानन दाडीगनन मान र जादगूर न्प पाखण्ी 
हो ! 
१- रोगीको नाम सोधन ु  
२- रोगीको अमा डु् ाको नाम सोधन ु  
३- रोगीको जनम हत्थ सोधन ु  
४- रो्गको लगुा माँगन ु  
५- कुनो �्ू ष् जना्रको माँगगनुण   
६- ्सतो मनम लरखी ताडीज डना न ु जसको अथण न 
डुे ू्ोस स   
७- ररखा तानरर अथ्ा कर ह� सपख्ा अथ्ा कर ह� अ�रहर 
लरखरर �्रामीलाल डाँधन ुन्प ूुिन््ा नको ला्ग लदन ु  
८- अन�्ारोमा नकलो डसनर आदर  लदन ु  
९- रोगीलाल कर ह� सम्को ला्ग पानी न  ुनर (सप ण नगनन) 
आदर  लदन ु  
१०- �्रामीलाल �रतीमा गा्नकुो ला्ग कर ह� ्सत ुलदन ु  
११- रोगीको गोप् कुराहरडारर डता न ुअलद    



 

8 

 
जाद ू्ोनाडा् डाँ�नर �््�हर ! 
क- असलाह मा्थ पूू ण �्श्ास राखन ु  
ख- सकुमण गनुण र कुकमणडा् ्ा ा रहन ु  
ग- असलाहको अ्�कतम स सम्मा गुू गान गनुण   
ती गुू गान मध र् कर ह� हनमन हुन ! 
१-आ्तल स कुस�को पाप गनुण, �् रष गर� सतुनर सम्, र 
हनदाडा्  पनर सम्, र ्त र्क नमाज पह    
२- सरूद डकरदको पाप गनुण   
३- सरूद डकरदको अिनतम आ्तहरको पाप गनुण   
४- लदनमा हररक �ू अससहको  रू चाहन ु  
५- आ नो घरलाल ्चमहर र कुकुरडा् प�्म गनुण, अथाणत 
्चम र कुकुर घरमा न राखन ु  
६- सात््ा अज्ा खजूर �्हानो �्हानो खान ु आलद   
जाद ूर ्ोनाडा् सपचो हुनकुो ला्ग लाउदा्क दआुहर ! 

  सरूद  ाहतहा, सरूद का� रन, सरूद  लक, सरूद इखलास, र 
सरूद नासलाल प रर �्रामी मा्थ  ूप कन ु  
र हनमनूलेखत दआुहर पहन अहत लाउदा्क ूसो  न स   

  असलाहुममा रि डननाूस अजह�डल स डअसा ्  र  अनतश ा क 
ला ू  ाआ इसला ू  ा का ू  ा न स ला्ोगादर सकमा   
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  अ नो हात �्रामीको पी्ा उनको पा ँमा राखन ु र तीन 
चोल् �डिसमसलाह प नसु स र सात चोल् ्ो उननसु स " अगज ु
डरइजजहतसलाहर ्कुदरहतह� ूमन  रन माअजरद ु् ्हाजरर   

  �डिसमसलाहर अरककका ूमन कुसलर  ोइन स ्जूीका ्ूमन  रन 
कुसलर न ूसन स अ् अोहनन स हासरलदन स असलाहु ्  कका 
�डिसमसलाहर अरककका   
�्् पापकहर ! ्ो सानो हनडन�को अध्न गररपह  
तपाललाल ्ो थाहा उइहास्ो होला �क जाद ू ्ोना पाखण् 
आलद सडो कुु र नािसतकता हुन स   ्सलाल गनन्ाला र 
गरा नर्ाला दु् ो पापी हुन स, तसथण ्सडा् ्ा ा नो रहन ु
तपालहरको �ाूमणक कतण ् हो    

हर �्् पापकहर ! ्स सपसारमा जहत कुकमण हँुदा पहन 
सत्को नो �्ज् हुन    जसलर पहन जाद ूग ण त्ो �्ज् 
पा नर  ोन, र त्सको लोक परलोक दु् ो नकण  उल हास    
कर  कुनो पाखण्ी सपतषु्   ? कर  कुनो जादगूर सपसार मा्थ 
राज् गनणसकर    ? कदा�प ्सतो न उन  नम हुनसक    
तसथण हर हामा उाइहर पाखण् पह  लागी आ नो जी्नलाल 
नकण  नडनाग डर असलाह र असलाहका रसलू ससलसलाहो 
अलोलह ्ससलमलर गररका आदर लाल अपगीकार गर� नकण को 
अगोडा् स््पलाल र आ ना घरप�र्ारलाल पहन डचाग   र 
त्स लदनूसत उ्मास खाग जुन लदन कुनो पाखण् र जाद ू
काम लागनर  ोन कर ्ल हतमो कमण नो काम लागनर     
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अनतमा मररो असलाहूसत ्ो ्ाथणना   �क असलाह हामी 
सडोलाल जाद ू पाखण् ्ोनाडा् डचा न स र सतकमण त ण  
्ोतसालहत गरन स र सतमागणमा लहँ्नर  िकत ्दान गरन स र 
हामा रोगीहरलाल आ नो क्पालर सपचो पारन स    

   
              (आमीन) 
 

्ाथ�द 
अतीकुरणहमान मो. इदर�स खान मककक 

क�पल्सत ुनगरपनूलका महु्ा ्ा्ण न.९ तौूलह्ा 
क�पल्सत ुनरपाल 

मो. ९७२७६४९२३८ 
 

 
 
      


