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ىاغاالس ىاغلالم ع س د الرسة� ين ني مدد ى ع ، امدد هللا �  اععيل� 
 .ى  ن عاع ب لسالي  ن  يلم الين، ل  ى  حايل   جع�

 
      समसत  शंसा अाला्को लाोी ्ो  ो 
समपुुर संसारको पालन्ार(भरु पोषु कतार) ्ो। र 
अाला्को अअितम ई दशत शी मु्ममद (साला् अललै् 
वसालम) मा�थ  र उनका प�रवार, सबल साथी्र र उनका 
 लय सममका अनुसरु कतार्र मा�थ शाअित ्ोस।्    

   
 
�व�वका अ�धकांश �ेत्रमा मुअसलम्र के्� न 

के्� संखयांमा  व य ब�सर्ेका  न। यसको बाव शद धेरल 
मा�नस्र अै्ले प�न इसलाम  मरबाट अपर�चत  न ्र 
 ुन वय��्रलाई यस ई�र�य  मरको बारेमा के्� 
 ानकार�   उनी्र ममय के्� मानीस्र यसता प�न 
 न ्  ुन इसलाम धमरलाई एउटा नयाँ धमरको रपमा 
ठािद न।् 

उनी्रको यस  ाितलाई समा  ोनरको ला�ो र 
 ुन मा�नस्र यस धमरबाट अपर�चत  न ्उनी्रलाई 
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यसबाट पर�चत ोराउनको ला�ो यो सानो पुअसतका 
नेपाली भाषामा लेअखएको ्ो। 

यसमा ई�र�य  मर इसलामको बारेमा के्� 
म्तवपशुर कुरा्र वुरन ो�रएका  न,् र सबल कुरा्रलाई 
अाला्को अअितम प�वत तिथ कुर न वा उनको 
अअितम ई दशत शी मु्ममद साला्ु अललै् व सालमका 
कथन्रबाट  माअुत ो�रने  यास ो�रएको  । मलाई 
 शा   ैक यो सानो पअुसतका ती मा�नस्रलाई अ�त 
लाभ पुगयाँ   ुन   आनो यस  ीवन र यस  प�  
 उने  ीवनमा प�न शाअित, कुशलता र सफलताको 
इच ा �लएर वासत�वक ई�र�य धमरको खो  ो�रर्ेका 
 न।् 

अाला् त ला ् ामी सबललाई यसबाट लाभ उठाउने 
र सतय माोरदशरन बश ने सा्स  दान ोरन,  मीन। 

  सफलता र मु��को खो  
यस संसारमा  �त प�न मा�नस्र ब�सर्ेका  न ्

ऊनी्र ममये को्� प�न यसतो  ल न ्ोला   ो  आनो 
ला�ो शाअित, सफलता र मु��त न चा्ोस, 
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तर के्� मा�नस्र मात  आनो संसा�रक  ीवनलाई 

सफल बनाउने  यास ो रन ् उनी्रलाई कुनल अकै 
 ीवनको बारेमा के्� प�न �चिता ्ुदलन, तर वासतवमा 
यस  ीवन प�  एउटा  अकै  ीवन प�न  ,  ुन संधल 
र्� र्ने  ीवन ् ो,  सलाई  अखरत ्(परलोक) भ�नि , 
तयस प�  ममतयु र कुनल अकै  ीवन  लन, तयस 
 ीवनलाई सफल बनाउने   यास ोनुर र तयसमा शाअित 
र मु��को  चा्ना  र खो  ोनुर अतय�धक  व यक  । 

 

 ्ामो   िम को उोे य 
्ामी यस कश रामा �व�ास राखद � ैक यस ठुलो 

संसार र ब्माण्लाई एउटा सवरशे्  र सवरश��मान 
्सतीले बनाउनु भएको  ,  सलाई ्ामी अाला् 
भिद �। 

 
 अाला्ले ् ामीलाई एउटा म्तवपुुर उोेशको ला�ो 

 िमाउनु भएको  , तयस उोे यलाई अाला्ले सवंय 
 आनो प�वत तिथ  कुर नमा यसतो वुरन ोनुर भएको 
 । 

 



 

6 

 
ق و ما وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون ما أريد منهم من رز(

-سورة الذاريات) أريد أن يطعمون إن هللا هو الرزاق ذو القوة المتين
51\56\57\58-  

 
अथरः मलले अ िनात्ह (दानव) र मा�नस्रलाई 

यसको अ�त�र� कुनल प�न उोे यको ला�ो पलदा ोरेको  लन 
ैक उनी मेरो पश ा, पाठ र उपासना ोरन,् म उनी्रबाट 
कुनल रो ी( ी�वका) चा्दलन, न त यो चा्ि ु ैक उनी्र 
मलाई खाना खुवाउन,् �नससिदे् अाला् नल रो ी 
ैदनेवाला, र  बरदसत, श��मान  । 

 
    पु ा, र उपासना मात अाला्को अ�धकार ्ो, 

 सतो अाला्को अअितम दशत मु्ममद साला्ु अललै् व 
सालमले भिनु भएको  ः 

 
 )�ىاه الخي�ي ى ملةب( ئيبشش�لا ل  عادىه ى ال ساهللا ع اععاير    ياا 

 
 अथरः अाला्को अ�धकार दास्रमाथी यो ्ो ैक 

उनी्र उसको उपसना ोरन र कुनल प�न �च लाई उसको 
स्भाोी र साझेदार न बनाउन ्(स्�् बुखार�, र स्�् 
मुअसलम)  
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 अब यैद ्ामी अाला्को उपासना ो�र तयो 

उोे य पशरा ो छ भने ्ामी परलोकमा सफलता र मु�� 
पाउन सक � र यैद तयस उोे यलाई पशरा ोददन� भने 
्ामी  ाटामा र्ने  �, सफलता र मु�� पाउन सकदलन�। 

 
 ्ामी यस संसारमा  �त प�न धन,समप��  ममा 

ो�र�लऔ ंतयसबाट ् ामीलाई परलोकमा कुनल प�न नाफा र 
लाभ ्ँुदलन। र ्ामो सितान्र  सका ला�ो ्ामी 
 ाय -ना ाय  वा कुनल प�न तर�काले धन, समप�� 
 ममा ो�रर्ेका  �, उनी्र प�न के्� काम  उन 
सकदलनन।् परलोकामा ्ामी मात  आनो रामो कमर र 
अाला्को भ�� , पश ा र उपासनाबाट नल सफलता र 
मु�� पाउन सक �। 

 

  ्ामी  आनो  िमको उोे य कुन 
त�रकाले पशरा ोनर सक �? 
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�व�मा अनेक�  मर्र पाइि न ् र ्रेक  मरका 
अनुसरुकतार्र ्ामल धमर साँचो र ई�रको नअ क 
सवीकम �त  ा  ्ो भिने कश राको दावी ोदर न।् 

 अब ्ामी ती ममये  कसको 
अनुसरु ोर� तयसल बमोअ म अाला्को 
उपासना ोर�? 

   यस कुराको �नरुय ोनरको लाोी ्ामीले 
�व�मा पाइएका  �स� धमर् रको अमयन ोनुर प र, अ�न 
 समा शु� र ठोस  माु्र दरुा सतयता सपा भइ्ालोस 
तयसलको अनुसार अाला्को उपासना ोनुर अ�नवायर ्ुि । 

 

  ई�र�य धमर इसलाम नल ्ो। 
   �व�मा  ुन धमर्र पाइि न ्ती ममये एउटा 

 �स� धमर इसलाम प�न ्ो  सको अनुसरुकतार्र 
�व�को ्रेक ठाउँमा के्� न के्� संखयामा अव य 
पाइि न।् 

  ्ामो देश नेपालमा प�न दश लाख भिदा बा� 
संखयामा अव य पाइि न ्
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  ्ामी यस धमरको बारेमा यो  सथा र �व�ास 
राखद � ैक यो नल ई�र�य धमर ्ो  ुन 

ई�र(अाला्)को नअ क सवीकायर ्ुने , ैकन भने 
यसका समसत �श�ा्रमा ्ामी ई�रको इच ा, चा्ना र 
 सिनता  �त पशुर समपरु को �नद शन पाउँ �, र यसका 
�श�ा्रबाट यो सपा ्ुि  ैक यसलको अनुसरुबाट पशुर 
शाअित, कुशलता, सफलता, र मु��  ा  ्ुि । 

 
 ई�र (अाला्)ले  आनो अअितम प�वत तिथ 

कुर नमा यसल धमरलाई  आनो � य, मन पराउने, र 
 आनो नअ क सवीकायर धमर  ो�सत ोनुर भएको  । 

अाला्को कथन  ः 
 

تممت عليكم نعمتي و رضيت لكم اليوم أكملت لكم دينكم و أ((
3\5المائدة  ((اإلسالم دينا  

  
    अथरः    मलले �तमी्रका ला�ो �तमा धमर 

पशरा ो�रैदएं, र �तमी्र माथी  आनो अनुकमपा 
(उपकार) पशरा ो�रैदएं  र �तमी्रका ला�ो धमरको रपमा 
इसलामलाई मन पराए ं

(सशरतुल माइदाः �ोकः३)  
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( اإلسالم  إن الدين عند هللا  )  

)9\3سورة آل عمران   )   
 
    अथरः �नससिदे् अाला् �नर (सवीकायर) धमर 

इसलाम नल ्ो। (सशर्  ले इमान, �ोकः१९)  
 

و من يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو في الآلخرة من  
)الخاسرين )  

 (    ) ۸٥سورة آل عمران 
  
   अथरः  ो वय�� इसलामको अ�त�र� कुनल अिय 

धमर खोो  भने उसको तयो धमर सवीकायर ्ँुदलन र तयो 
वय�� परलोकमा ��ततसत्र ममये ्ुने ।  

सशर्  ले इमान, �ोकः८५ )  
 

 इसलाम शशदको अथर र प�रभाषा 
 
    इसलाम एउटा अरबी शशद ्ो  सको अथर ्ो 

्ुकुम मािनु,  �ा पालन ोनुर र  तमा-समपरु  ोनुर। 
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    इसलाम शशदको य्� अथर �लएर यसको 
प�रभाषा यस  कार ो�रि ः  

 
अाला्लाई नल समपशुर बा्माण्को पालन्ार, 

सवामी, ई�र, र वासत�वक उपासय मानेर उनलको  देश 
अनुसार  ीवन वयतीत ोनुर उनलको पश ा पाठ ोनुर र 
उनको पश ा पाठ  ैदमा अर कसललाई स्भ ोी 
बनाउनुबाट बँचनु। अाला्ले  आनो प�वत तिथ 
कुर नमा भिनु भएको  । 

 
( و من أنسن دينا ممن أسلم وههه ل و هو محسن(  

125:النساء  
 
अथरः र उस भिदा उ�म धमरवाला को ्ुन सक  

 सले  अाला् सम�   �त पशुर  तमा-समपरु  
ो�रैदओस ् र तयो सदाचार� प�न ्ोस।् (सशरःअअिनसाः 
१२५ )  

 
   (  فإلهكم إله واند فله أسلموا ) 

( 34:الحج(      
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     अथरः �तमी्रको वासत�वक उपासय मात एउटल 
्ो, तयसथर �तमी्र उनलको अधीन र  �ाकार� बन।  

 
 
(सशर्ः अल-्ो ः३४ )  
    
इसलामको  ुन प�रभाषा वुरन ो�रएको   तयस 

बमोअ म यो शशद अाला्को तफर बाट पठाइएका समपशुर 
दशत्रको  धमरलाई सअमम�लत ोदर  र यसल अथर अनुसार 
्ामी यो भिन सक � ैक अाला्को  नअ क सवीकायर 
धमर र सबल द�ु्रको धमर इसलाम नल ्ो ैकनभने 
अाला्का सबल द�ु्रले  - आना अनुयायी्रलाई त ्�द 
अथारत मात एक अाला्को उपासना ोन  र उनलको सम� 
 तम-समपरु  ोन   देश ैदए, र �शकर  अथारत पश ा पाठ 
 ैदमा अाला् संो अर कसललाई स्भाोी बनाउनबाट 
मना्� ोरे। 

  
     इसलामको अकै प�रभाषा  ुन अाला्को 

अअितम संदेाा शी मु्ममद साला्ु अललै् व सालमले 
ोनुर भएको ्ो तयो यस  कार  ः 
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ى عق ب اغاالس ى عؤ�   اإلسالم    �ش د    ال � نال اهللا ى    مدد �سلل اهللا 
 )ى  ا ال   ن  اسقاع  نل  سن ال، عالم �مضي اغز�س ى 

 

 )�ىاه الخي�ي ىملةب(

  
  अथरः इसलाम यो ्ो ैक तपाई यस कुराको सा�ी 

बकनुस ैक अाला् बा्ेक अर को्� वासत�वक उपासय 
 लन र मु्ममद साला्ु अललै् व सालम अाला्को 
रसशल र संदेाा ्ुन,् र, नमा  पढनुस,्  कात (धमरदाय) 
ैदनुस,् रम ान म्�नाको बत(रो ा) बसनुस ्र यैद प�वत 
कअबाको ्ो  अथारत दशरन र प�रपमा ोन  �मता   
भने ्ो  प�न ोनुरस।्   

(बुखार� र मुअसलम)  
 
  इसलामको यो प�रभाषा अाला्को अअितम संदेाा 

शी मु्ममद साला्ु अललै् व सालम मा�थ अवत�रत 
ो�रएका �नद शन र शर�अत ( �नयम, �व�ध) संो �व�शा 
 । 
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  इसलामका सतमभ्रः 
    
  अाला्का संदेाा शी मु्ममद साला्ु अललै् व 

सालम मा�थ अवत�रत ो�रएको इसलाम धमरका पांचवटा 
 धार्र  नः 

  
  

 
पै्लोः  
 एके�रवाद र ई द�ुवको ोवा्� ैदनु, यो सब 

भिदा म्तवपशुर र मशल सतमभ ्ो यसमा दईु भाो  नः 
 
(1) एके�रवादको ोवा्� ैदनु, अथारत यस 

कुराको सा�ी ैदनु ैक अाला् बा्ेक अर को्� 
वासत�वक उपासय  लन, मात अाला् नल उपासय योगय 
्ुनु ् ुि  ै कनभने अाला् नल समपशुर ब्माण्को सवामी, 
पालनकतार, अिनदाता र नाफा नुकसानको मा�लक 
्ुनु्ुि । यी कुरा्रमा�थ  अ�नवायर   ैक मात उनकल  
पश ा ोर� उनी बा्ेक अर कसलको पश ा पाठ नोर�। 
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(2)  ई दश�वको ोवा्� ैदनु, अथारत यस कुराको 
सा�ी ैदनु ैक शी मु्ममद साला्ु अललै् व सालम  
अाला्को संदेाा र अअितम न�ब ्ुनु्ुि , यस कुराको 
ोवा्� ैदए प�  उ्ाँकल  �नद शन अनुसार   ीवन वयतीत 
ोनुर अ�नवायर  । 

 
 

 
दोसोः 
      नमा  पढनु, यो एकेशवरवाद र ईशदश�वको 

ोवा्� प�  सब भिदा म्तपशुर सतमभ र  धार ्ो , र 
यो ैदन रा�तमा सबल मुअसलम्र मा�थ पांच चोैट पढनु 
अ�नवायर ो�रएको  । 

 

तेसोः  
 कात(धमरदाय) ैदनु, यो धनी वय��्र मा�थ 

अ�नवायर ो�रएको ्ो,  ुन उनी्रको धन माल ममयेबाट  
�लएर  �नधरन, ोर�ब र �नमुखा्हमा �वतरु ो�रन । 
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च थोः  
्रेक वषर रम ान म्�नामा बत (रो ा) बसनु,  ुन 

�ब्ान देअख सशयारसत समम खानु, �पउनु र संभोो 
 ैदबाट रकेर ोनुर प र। 

 

 
पांच ः 
    प�वत कअबाको ् ो  (दशरन, प�रपमा र अिय 

�न�शचत कायर्र) ोनुर,  ुन अरबको  �स� 

नोर मककामा असथत  । यो ती मुसलमान्र 
मा�थ अ�नवायर    ुन मकका समम  वत  ावतका 
साथ सबल खचर् र वय्ोनर सकने �मता राख न ्र यो उमेर 
भरमा एक चोैट ोनुर अ�नवायर  ।  

 
यी पांचवटा उपरो� कुरा्र शी मु्ममद साल्ु 

अललै् व सालमले ायाएको इसलाम धमरका सतमभ र 
 धार ्ुन ् स मा�थ इसलाम धमरको  ो राअखएको ्ो। 

 

  इसलाम शाअित र सुर�ाको धमर 
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  इसलाम शशदको अथर र प�रभाषा अंतोरत एउटा 
कुरा यो प�न सपा र्ोस ्ैक इसलाम शशद अरबी भाषाको 
सलमबाट बनेको ्ो  ुन शाअित र सुर�ा  ैद अथर् रमा 
 योो ् ुि ,  सतो अाला्को संदेाा शी मु्ममद साला्ु 
अललै् व सालमको  कथन ्ो। 

 
 ( ن غليي  ى يده  اللةب  ن سةب اللةدل )

 ()�ىاه الخي�ي ىملةب

 
      अथरः मुसलमान तयो ्ो  सको अ बो र 

्ातबाट अकै मुसलमान्र सुरअ�त र्ुन।्  
 
  मोसशफको यस कथनमा यो शशद सुर�ाको अथरमा 

 योो भएको  ,  सबाट यो कुरो �स� ्ुि  ैक इसलाम 
धमर शाअित र सुर�ाको धमर ्ो, अशाअित र  तंकको 
धमर ्ोइन।् 

 
 मा�नसले  ुन बेला अाला्को चा्ना  �त पशुर 

समपरु  ोनर थाा  अ�न तयसल बमोअ म अपआनो  ीवन 
वयतीत ो र तयस बेला उसलाई वासत�वक शाअित  ा  
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्ुि , उसको  ीवन, हदय र समा मा प�न यसलबाट 
शाअित र सुर�ाको सथापना ्ुि । तर �व�का धेरल 
मा�नस्र  सलाई इसलामी �श�ा्रको बारेमा कुनल �वशेष 
 ानकार�  लन, उनी्ह रेै्यो, ैटभी र पत-प�तका्रमा 
कै्ले काै्ं इसलाम धमरको बारेमा अनु�चत कुरा्र 
सुि न ् र पढ न,्  सले ोदार यस साँचो , प�वत र 
ई�र�य धमरबाट � ुार ोनर थाा न।् 

   
मीै्या्रमा कै्ले काै्ं इसलाम धमरमा लाोश 

ोरेका �व�भिन ैक�समका पापी र अपराधी्रका लाोी 
कैठन स ाय र दं््र र कै्ले काै्ं मै्ला्रको 
अ�धकारका �वषय्रलाई �लएर इसलाम धमरको  लोचना 
ो�रि  तर यसको यथाथरता के ्ो यो कुरा इसलाम 
धमरका �श�ा्रको अमयन ोरेप�  मात था्ा ्ुि । 

 
मै्ला्रको अ�धकारको बारेमा सतयता यो ्ो ैक 

इसलाम धमरले मै्ला्रका ला�ो  ुन अ�धकार्र ै दएको 
 । तयो कुनल प�न धमर र कुनल प�न कानशनमा  लन। यैद 
तपाई यो सतयता रामी बश न चा्नु ्ुि  भने इसलाम 
धमरको अमयन ोनुरस ्सतयता र यथाथरता था्ा भइ्ाा । 
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   इसलाम र मुसलमान्र मा�थ  तंकवाद 

उतवादको  रोप प�न नकल  लागने ोरेको   तर यसमा 
प�न के्� सतयता र यथाथरता  लन, ैकनभने यैद कुनल 
वय�� वा कुनल समश् मा�थ कुनल  कारको अतयाचार ्ुि  
भने तयो वय�� वा तयो समश्  फु मा�थ भइर्ेको 
अतयाचार रोकने  योस ो र। यसतो असथ�तमा  फश  मा�थ 
भइर्ेको अतयाचार रोकनुलाई  तंकवाद भिन सैकिन 
बर अतयाचार ोनुर  तंकवाद ्ो। 

 
  उदा्रुको ला�ो तपाई्र कुकुर र �बरालोको 

ल्ाई ्ेनुर भएको ्ोला, पै्ले कुकुर नल �बरालो मा�थ 
 कमरु  ो र तयस प�  कै्ले का्� �बरालोले प�न 
कुकुरको अतयाचारको  वाफमा  आनो बचाउ र सुर�ाको 
ला�ो पं ा चलाउँ । यसतो असथ�तमा कुकुरलाई 
अतयाचार� भ�नने  वा �बरालोलाई �ानी वय��ले त 
कुकुरलाई नल अतयाचार�  भि  �बरालोलाई ्ोइन। सउद� 
अरबमा काम ोन  मा�नस्रलाई य्ाँको सुर�ा र 
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शाअितको बारेमा रामो अनुभव र  ानकार� ्ोला। य्ाँको 
शाअित र सुर�ा रामो सं�बधान र कानशनको कारुले ्ो, 
 ुन इसलामी कानशनबाट �लइएको  । 

 
  इसलामको नामाकरु 
 
      संसारमा  �त प�न धमर् र  न सबलको नाउँ 

ैक त कुनल �वशेष वय��को नाउँमा राअखएको ्ो, ैक त 
कुनल  ा�त  ैदको नाउँमा। उदा्रुको ला�ो ैपश�चयन 
धमर �यशश मसी् ( ेसस पाइसट) को नाउँमा  �स� 
भएको ् ो, यसतल ब � धमरको नाउँ यस धमरको अ�वषकारक 
ो तम ब �को नाउँमा राअखएको ्ो।,  दुर त धमरको  नाउँ 
यस धमरको अ�वषकार�  दुर तको नाउँमा राअखएको ्ो। 
य श्द� धमरको नाउँ एक �वशेष  ा�त य श्दाको नाउँमा 
राअखएको ्ो  समा यसको  िम भएको �थयो। 

 
यसतल ्ाल अर धमर् रको प�न  । तर इसलाम 

धमरको �वशेषता के   भने यसको संमबिध कुनल वय�� 
वा कुनल  ा�त�सत  लन। बर यो धमरले एउटा �वशेष ोुु 
 कट ो�रर्ेको ।  ुन इसलाम शशदको अथरमा पाइि । 
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  यो ईशवर�य धमर इसलामका ोुु र �वशेषता्र 

ममय एउटा ठुलो �वशेषता ्ो। 
 
के्� मा�नस्र इसलाम धमरलाई मो्म्न इोम वा 

मो्म्न धमर भिद न ् तर यो कुरा चा्�ं उनी्रको 
अन�भ�ताको कारुले ्ो। 

 
यस धमरको नाउँ इसलाम र यसलाई मा�नने 

मा�नस्रलाई मुअसलम अाला्ले नल राखनु भएका ्ुन ्
 सतो प�वत कुर नमा भिनु भएको  । 

 
اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم اإلسالم (

)دينا   
3\5المائدة   

 
  अथरः    मलले �तमी्रका ला�ो �तमा धमर पशरा 

ो�रैदएं, र �तमी्र माथी  आनो अनुकमपा(उपकार) पशरा 
ो�रैदएं  र �तमी्रका ला�ो धमरको रपमा इसलामलाई 
सवीकार ोर� 

(सशरतुल माइदाःशलोकः३)  
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 ( اإلسالم  إن الدين عند هللا  )  
9\3سورة آل عمران  - -     
 
     अथरः �नससिदे् अाला् �नर (सवीकायर) धमर 

इसलाम नल ्ो। (सशर्  ले इमान, �ोकः१९)  
 
 ( (هو سماكم المسلمين من قبل و في هذا  

78:الحج   
 
अथरः उनले नल (अथारत अाला्ले) �तमी्रको नाउँ 

कुर न भिदा पै्ले र यसमा प�न मुअसलम राखनु 
भएको  । ( सशर् अल-्ो  २२/ ७८)  

 

  इसलाम कुनल न लो धमर ्ोइन  
 
के्� मा�नस्र इसलाम धमरलाई एउटा नयाँ धमर 

ठािद न,् तर वासत�वक कुरो के ्ो भने इसलाम धमर 
चा्�ं कुनल नयाँ धमर ्ोइन। बर यो सब भिदा पुरानो धमर 
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्ो।  सको  चार  सार सबल ई दतु्र  - आनो युोमा 
ोनुर भएका न,् अ�न तयसलको पशु र सवरहप अाला्को 
अअितम ई दशत शी मु्ममद साला्ु अललै् व सालमको 
ला�ो संसारको सम�  सतुत ोनुर भएको  । 

 
  अाला्को अअितम प�वत तिथ कुर न र उनको 

अअितम ई दशत शी मु्ममद साला्ु अललै् व सालमको 
अनेक� कथन्रबाट यो कुरो  माअुत ्ुि  ैक यस 
संसारमा  �त प�न दशत र संदेाा्र अाला्को तफर बाट 
 उनु भयो सबलको मशल �नमितु र संदेश एउटल �थयो ै क 
एक  ईशवर अाला्को पश ा ो�रयोस ् र �शकर  ( 
अाला्को पश ा पाठ  ैदमा अर कसल लाई स्भाोी 
बनाउनु) बाट ब�चयोस।्  सतो अाला्ले भिनु भएको  ः 

 
)اجتنبوا الطاغوتبعثنا في كل أمة رسوال أن اعبدوا هللا و و لقد  (   

)36-النحل(  
अथरः ्ामीले ्रेक समुदायमा एउटा रसशल ( संदेाा) 

पठाय  ैक �तमी्र अाला्को पश ा ोर र ताोशत 
(अाला् बा्ेक कुनल प�न वसतुको  उपासना) बाट बच। 
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  ताोशतको प�रभषा 
 
अाला् बा्ेक  सको प�न पश ा यस संसारमा 

भइर्ेको  सबललाई ताोशत भ�नि ।  
 
र अाला् बा्ेक अर कसलको पश ा ोनुर �शकर  

(ब्ुदेववाद) ्ो र �शकर बाट अाला्को समपशुर दशत र 
संदेाा्रले मना्� ोरेका  न।् 

 

�शकर को प�रभाषा 
 
      अाला्को पश ा पाठमा अर कसललाई 

स्भाोी बनाउनलाई �शकर  भ�नि । 
 
     अाला् त लाका समपशुर संदेाा्र ममये सब 

भिदा पै्लो संदेाा (रसशल) नश् (अललै्ससलाम) ्ुन।् 
उ्ाँलाई  ब अाला्ले   आनो दशत बनाएर उनको 
समुदाय �तर पठाउनु भयो त उ्ाँले  आनो समुदायलाई 
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के भिनु भयो यसको  ानकार� ैददद अाला्ले प�वत 
कुर नमा भिनु ्ुि । 

 
 
 
 

و لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قومي اعبدوا هللا ما لكم من  (
)إله غيره  

)23:المؤمنون(   
 
 अथरः ्ामीले नश् लाई उनको समशदाय �तर पठाय� 

त उ्ाँले भिनु भयोः ्े मेरो समशदायका मा�नस्र! 
�तमी्र अाला् कल  पश ा ोर। उनी बा्ेक �तमी्रका 
ला�ो को्� प�न वासत�वक उपासय  लन। (सशर् अल-
मशअ�मनुन २३)  

 
यसतल अाला्ले  आनो रसशल ् शद अललै्ससलाम को 

चचार ोदद भिनु ्ुि ः 
 
 ( و إلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا هللا ما لكم من إله (

 غيره 
)50:هود(  
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अथरः ्ामीले  द (समुदाय) को तफर  उनको भाई 
श्दलाई पठाय� त उ्ाँले भिनु भयोः ्े मेरो समुदायका 

मा�नस्र ! �तमी्र अाला् कल  पश ा ोर तयस बा्ेक 
�तमा ला�ो को्� वासत�वक उपासय  लन। (सशर्ः श्द 
५५ )  

 
 
    यसतल अाला्ले  आनो संदेाा ् रत साले् 

अललै्ससलामको बारेमा प�न  ानकार� ैदंदल भिनु ्ुि । 
 

و إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا هللا ما لكم من إله (
  )غيره

) 61:هود        ) 
 
  अथरः र समशदको तफर  उनको भाई साले्लाई 

पठाय� त उ्ाँले भिनु भयोः ् े मेरो समुदायका मा�नस्र! 
�तमी्र अाला् कल  पश ा ोर। तयस बा्ेक �तमा ला�ो 
को्� वासत�वक उपासय  लन। 

   (सशर्ु श्दः६१)  
 
  र यसतल शुुब अललै्ससलामको चचार ोदद 

अाला्ले भिनु भएको  ः 
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(وإلى  مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا هللا ما لكم من إله غيره)  

( 84:هود )  
   अथरः मदयनको तफर  ्ामीले उनको भाई 

शुबलाई पठाय� त उ्ाँले भिनु भयोः मेरो समुदायका 
मा�नस्र ्ो! �तमी्र अाला्को पश ा ोर, �तमा ला�ो 
अाला् बा्ेक को्� वासत�वक उपासय  लन। 

र ् रत इबा्�म अललै्ससलामको चचार ोदद 
अाला्ले कुर नमा भिनु भएको  ः 

 
 

 الذي و إذ قال إبراهيم ألبيه و قومه إنني براء مما تعبدون إال( 
)فطرني  

( 27-26:الزخرف ) 
 
      अथरः र  ब इबा्�मले  फने �पता र 

 आनो समुदायका मा�नस्र �सत भिनु भयो ैक म 
 आनो पालन्ार बा्ेक ती समपशुर वसतु्र बाट बर� ( 
सवच िद–  प�वत)  ु  सको तपाई्र पश ा ोदद ् ुनु्ुि । 

  
र मशसा अललै्ससलाम ले  आनो अनुयायी्र �सत 

भिनु भयोः 
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( (إنما إلهكم هللا الذي ال إله إال هو وسع كل شئ علما  

( 98:طه )  
 
 
 
अथरः�नःसंदे् �तमी्रको ईशवर त अाला् नल ्ो 

 स बा्ेक को्� वासत�वक पश नीय  लन. र उसको �ान 
समसत वसतु्रलाई  ेरामा �लएको  । 

 
र यीशश म्�स अललै्ससलामले  आनो अनुयायी्र 

�सत भिनु भयोः 
 

يا بني إسرائيل اعبدوا هللا ربي و ربكم إنه من يكرب بال فقد نرم ( 
)هللا عليه الجنة و مأواه النار و ما للظالمين من أنصار  

( 72:المائدة )  
 
    यीशश मसी्ले भिनु भयोः इ राईलका संतान्र 

्ो! तपाई्र अाला् कल  पश ा ोर  ो मेरो रब 
(पालनकतार) ्ो र �तमी्रको प�न रब ्ो। (साथल यो  
प�न सपा र्ोस)् ैक  सले अाला् संो कसललाई 
स्भाोी बनाउँ  (अथारत अाला् बा्ेक अर कसलको पश ा 



 

29 

पाठ ो र) त अाला्ले उस मा�थ सवोर ्राम (वअ रत) 
ो�र ैदि न।् र उसको ठेोाना नरक ्ो, र �शकर  ो�रने 
मा�नस्रको ला�ो को्� मोतकतार ्ँुदलन  

(अल माईदाः७ २)  
 
 
यस संसारमा ईशवर (अाला्) को तफर बाट अनेक� 

दशत र संदेाा्र  ए र सबलले  - आनो अनुयायी्रलाई 
मात एक ई�र (अाला्) कल  पश ा ोन   देश ैदए। 

 
 सब भिदा अअितम ई दशत ्  रत मु्ममद साला्ु 

अलल्� व सालम ्ुनु्ुि , उ्ाँलाई प�न अाला्ले य्� 
संदेश ैदएर पठाउनु भयोः 

 
(قل إنما أنا منذر و ما من إله إال هللا الواند القهار)  

( 65:ص )  
      
     अथरः तपाई भ�नैदनुस ैक म त मात 

सचेतकतार (र यो बताउने वाला ्ँु) ैक एक सवरोुु 
समपिन अाला् बा्ेक को्� वासत�वक उपासय  लन। 
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यी सबल कुरा्र  ुन मलले ईशदशत्रको संदेशको 
बारेमा बयान ोर�, अाला्को अअितम प�वत तिथ 
कुर नका पाना्रबाट �लइएका  न।्  

 
   सबाट था्ा ्ुि  ैक यस संसारमा ईशवरको 

तफर बाट अनेक� दशत्र र संदेाा्र पठाइएका �थए बर 
्रेक समुदायमा एक एक रसशल पठइएका थए,  स ममय 
सब भिदा अअितम संदेाा ् रत मु्ममद साला्ु अलल्� 
व सालम ्ुनु्ुि । र सबल संदेाा्रको मशल �नमंतु  -
 आनो अनुयायी्रको लाोी यो नल �थयो ैक उनी्र मात 
एक ई�र (अाला्) कल  उपासना ोरन, र उसको पश ा 
पाठमा कसललाई स्भाोी न बनाउन ् ैकनभने अाला् 
बा्ेक को्� वासत�वक उपासय  लन। प�वत कुर नमा 
अाला्ले भिनु भएको  ः 

 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا ( 

)فاعبدون  
( 25:األنبياء )  
 
अथरः ्ामीले �तमी भिदा पै्ले  ुन प�न रसशल 

पठाय� उसको तफर  य्� ई�ाुी (व�) पठाय� ैक म 
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बा्ेक को्� वासत�वक उपासय  लन, तसथर �तमी्र मेरो 
नल पश ा ोर।  

(सशरः अँ�बयाः२५ )  
 
 
  यस संसारमा पठाइएको कुनल प�न ई दशत  �ष 

मुनी, रसशल पलोमबर,  ोफेट र संदेााले  आनो वा अर 
कसलको पश ा पाठ ोन   देश ैदएका  लनन,् बर सबलले  
मात एउटल अाला्को पश ा पाठ र  राधना ोन   देश 
ैदएका  न। 

 
प�वत कुर नमा अाला्ले भिनु भएको  ः 
 

واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أهعلنا من دون الرنمن آلهة ( 
)يعبدون  

( 45: الزخرف )  
 
्ामीले  ुन संदेाा्रलाई �तमी भिदा पै्ले पठाय� 

उनी्र �सत सोमनु ्ोस ्ैक के ्ामीले दयालु (अाला्) 
बा्ेक कुनल अकार देवी देवता्र बनाय   सलाई 
पशअ योस।्? 
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      �नससंदे् यस  पको  वाफ नकारातमक 

्ुि । अब यस तपसीलबाट  माअुत र सपा भई ्ाायो 
ैक अाला्को तफर बाट पठाइएका सबल ई दशत्रको 
 मितु र सबलको धमर एउटल �थयो र तयो ्ो Û 

 
मात एक ईशवर कल  पश ा पाठ ोनुर, उसलको 

 �ापालन ोनुर, उसलको चा्ना र इच ा  �त पशुर समपरु  
ोनुर, र यै् इसलाम शशदको अथर प�न ्ो। र य्� अथर 
�लएर ्ामी यो भिन सक � ैक अाला्को तफर बाट 
पठाइएका समपशुर दशत्रको धमर एउटल �थयो र तयो 
इसलाम नल �थयो ैकनभने सबल संदेाा्रको �नमंतुको 
 ोत त ्�द (एके�रवाद) मा नल �नभरर �थयो। र ् द�समा 
अाला्को रसशल शी मु्ममद साला्ु अललै् व सालमले 
भिनु भएको  ः 

 
 (انين ي  نالس ععال     يع ب شت ى رين ب ىااد)

 (الخي�ي ى ملةب)
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   ई दशत्र  पसमा एक अकारका स तेला भाइ 

्ुन, उनी्रका  मा्र  ुछटा  ुटल ्ुन ्र उनी्रको धमर 
एउटल ्ो। 

 
  र यसल धमरको वसीयत (सदउपदेश) ई दशत्रले 

 आना संतान्रलाई प�न ैदनु भएका �थए  सतो 
 दु�य ई दशत शी ईबा्�म अलल्�ससलाम तथा  दु�य 
याक़श ब अललै्ससलाम को चाचार ोदद अाला्ले भिनु 
भएको  ः 

 
يَن (  ْبَراِهيُم بَنِيِه َويَْعقُوُب يَا بَِنيَّ إِنَّ ّهللاَ اْصطَفَى لَُكُم الدِّ ى بِهَا إِ َوَوصَّ

ْسلُِموَن  132البقرة}فَالَ تَُموُتنَّ إَالَّ َوأَنتُم مُّ  
 
यसलको वसीयत इबा्�म र याक़श बले  - आना 

संतान्रलाई ोरे ैक ्े ्ामा संतान्र ्ो! अाला् 
त लाले �तमो ला�ो यस धमरलाई �नधार�रत ोरेका ्ुन,् 
तसथर �तमी्रको ममतयु इसलाम कल  अवसथामा ्ोस।् 
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  तर यो कुरा प�न सपा र्ोस ै क सबल ई दशत्रका 
ला�ो अाला् त लाले उनको  माना र समय अनुसार 
पश ा पाठ ो�रने तर�का, �नयम कानशन्र  �भिन-�भिन 
बनाउनु भएको  

 
 
 �थयो  सतो कुर नमा अाला्ले भिनु भएको   
 

)ُكلٍّ َهَعْلنَا ِمنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنهَاج◌ِ  ) 
 ( 48:المائدة ) 
 
अथरः ्ामीले �तमी्र ममये ्रेकका ला�ो अलो-

अलो श�रअत (�वधान) र त�रका बनाएका  �। 
 
     यस �ोकबाट ्ामीलाई चा्�ं था्ा भयो  ैक 

समपशुर संदेाा्र एउटल ई�रको पश ा पाठ ोदरथे, र  -
 आनो अनुयायी्रलाई एउटल ई�रको पश ा ोन   देश 
प�न ैदए, तर सबलको तर�का अलो अलो �थयो। समपशुर 
ई दशत्र ममये अअितम ई दशत  सलाई ई�रले यस 
संसारमा  लय सममको ला�ो पठाउनु भयो शी मु्ममद 
साला्ु अलल्� व सालमको  प�न मशल �नमितु र धमर 
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पै्लेका संदेाा्र  सतल  , तर शर�अत, त र तर�का 
�नयम कानशन्रमा के्� अितर अव य पाइि , र तय्� 
�नयम कानशन्र उनी प�   लयको ै दन सममका समसत 
मा�नस्रको ला�ो ्ो,  

 
 
   को्� अमे�रकाको वासी ्ोस ् चा्े  मरन, व 

फािसको ्ोस,् अथवा अरबको ्ोस,् अथवा भारत वा 
नेपालको ्ोस,् कुनल प�न ठाउँको ्ोस,् र कुनल प�न वंश र 
थर को ् ोस,् सबलका ला�ो वासत�वक माननीय र सवीकायर 
धमर इसलाम नल ्ो, इसलाम धमर मुसलमान भिने कुनल 
�वशेष वंश, वोर र थरका ला�ो �वशेस ्ोइन, बर समपशुर 
मा�नस्रका ला�ो ्ो, ैकनभने ई�रले  आनो ई दशत शी 
मश्ममद साला्ु अललै् व सालमलाई समपशमर 
मा�नस्रको ला�ो संदेशवा्क बनाएर पठाउनु भएको  , 
 सतो कुर नमा अाला्ले भिनु भएको  ः 

 
ِكيراً َونَِذيراً َولَِكنَّ َأْكثََر النَّاِس َال َوَما أَْرَسْلنَاَب إِالَّ َكافَّةً لِّلنَّاِس بَ (

28سبأ )يَْعلَُمون  
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   अथरः र ्ामीले त तपाईलाई समपशुर 
मा�नस्रको ला�ो शुभसशचक र सचेतक बनाएर पठाएका 
 �, तर अ�धकांश मा�नस्र  �ानी  न।  

 
 
र अकै ठाउँमा अाला्को कथन  ः 
 

يُّهَا النَّ (  َماَواِت قُْل يَا أَ اُس ِإنِّي َرُسوُل ّهللاِ إِلَْيُكْم َهِميعاً الَِّذي َلهُ ُمْلُك السَّ
يِّ الَِّذي  َواألَْرِ  ال إِلَ هَ إِالَّ هَُو ُيْحيِ ي َويُِميُت فَِِمنُوْا بِاّلِ َوَرُسوِلهِ النَِّبيِّ اُألمِّ

ُكْم تَهْ  }َتُدوَن يُْمِمُن بِاّلِ َوَكلَِماتِِه َواتَّبُِعوهُ لََعلَّ  
158األعراف  

 
अथरः ्े मा�नस्र ्ो! म त �तमी सबलको ला�ो 

तयस अाला्को संदेाा ् शँ  सको राोय समसत  काश्र 
र पमथवीमा  , तयस बा्ेक को्� प�न वासत�वक पश नीय 
 लन। उ्ाँले नल  ीवन  दान ोनुर् ुि  र ममतयु  दान 
ोनुर् ुि  तसथर �तमी्र अाला् र उसको �नर�र दशत 
मा�थ �व�ास ोनुरस ्  ुन (ई दशत) अाला् र उसको 
�नद शन मा�थ �व�ास राखद  र �तमी्र उनको अनुसरु 
ोनुरस ्  सले ोदार �तमी्र सतय माोरमा  ई 
्ाल।(सशरःअल  राफः१५८)  
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अब यो कुरो �स� भइ्ाायो ैक मु्ममद साला्ु 
अललै् व सालम कुनल नयाँ धमर �लएर  उनु भएको 
�थएन बर उ्ाँले तय्�  ई�र�य धमरको पशुरसवरहप 
 सतुत ोनुर भएको थयो  सलाई �लएर समसत संदेाा्र 
 उनु भएका �थए र उनको दशततव �व�वयापी ्ो र उ्ाँ 
समसत मानव र अ िनको ला�ो ई दशत बनाई पठाइएका 
�थए। तसथर अब माोरदशरन मात इसलाम धमरमा  , 
इसलाम बा्ेक अर कुनल धमर अाला् क्ाँ सवीकायर ्ँुदलन 
।  

 
 सतो अाला्ले  आनो प�वत तिथ कुर नमा 

भिनु भएको  ः 
 

من  اآلخرةو من يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو في 
)الخاسرين )  

 (     ۸٥سورة آل عمران 
 
अथरः   ो वय�� इसलामको अ�त�र� कुनल अिय 

धमर खोो  भने उसको तयो धमर सवीकायर ्ँुदलन र तयो 
वय�� परलोकमा ��ततसत्र ममये ्ुने ।  

सशर्  ले इमान, �ोकः८५ )  
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( اإلسالم  إن الدين عند هللا  )  

)9\3سورة آل عمران   )   
 
      
 
    अथरः �नससिदे् अाला् �नर (सवीकायर) धमर 

इसलाम नल ्ो। (सशर्  ले इमान, �ोकः१९)  

 
 अअितम ई दशत शी मु्ममद 

(सालाला्ु अललै् वसालम) ै ्िदश धमरका 
तिथ्रमा 

 
शी मु्ममद साला्ु अललै् व सालम अाला्को 

अअितम ई दशत ्ुनु्ुिथयो यो इसलाम बा्ेक अर 
धमर् रका धा�मरक पुसतक्रबाट प�न  माअुत ्ुि  
 सतो ै्िदश धमरका पशराु्रमा एउटा नबी कअाकक 
अवतारको अवत�रत ्ुनुको बारेमा संकेत पाइि  र 
तयसमा उनका के्� �वशेषता्र प�न बयान ो�रएका  न 
ती सबल �वशेषता्र शी मु्ममद साला्ु अललै् व 
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सालममा पशुर हपमा पाइि न ्उदा्रुको ला�ो के्� 
�वशेषता्र  सतुत  न।् 

 
(1) भ�वषय पशराुमा लेअखएको   ैक 

कअाक अवतारको नाउँ सवरअनमा ्ुने  । 

 सवरअनमाको अथर ्ोः  सको सब भिदा बा� 
 शंसा ो�रयोस।्  

 
 
 
यै् अथर मु्ममद (उ्ाँ मा�थ शाअित ्ोस)् को 

प�न ्ो, र के्� �ोक्रमा उनको नाउँ म्ामद प�न 
 एको    ुन मु्ममद  सतल देअखि । 

 
(2) उसको �पताको नाम �वषुु वलष ्ुने  । 

(कअाक पशराु अ.२ शलोक ११) शी मु्ममद साला्ु 
अललै् व सालमको �पताको नाउँ अशदाुला् �थयो, 
अशदाुला् र �वषुु वलशको अथर एउटल ्ो। 

 
(3) उसको माताको नाउँ सोमती ्ुने  । (भागवत 

पशराु अ.२, �ोक ११) सोमतीको अथर अरबी भाषामा 
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 �मना  ्ो  ुन शी मु्ममद साला्ु अललै् व 
सालमको माताको नाउँ ्ो। 

 
 
(4) उसको  िम शंबल ताममा ् ुने  । 

(भाोवत पुराु.२, �ोक १८ र कअाक अ.२ �ोक ११)  
 
 
 
अरबको  �स� नोर मकक  ्ाँ शी मु्ममद 

साला्ु अललै् व सालमको  िम भएको �थयो। 

तयस नोरको एउटा नाउँ कुर नमा अल बलदलु 
अ�मन  एको  ।  सको अथर अमन र शाअितको नोर 
्ो, शंबल तामको अथर प�न यसतल ्ो। (मु्ममद (साल्ु 
अललै् व सालम) ै्िद ुपुसतक्रमा)। 

 
यसतल अर �वशेषता्र प�न भाोवत पुराु, कअाक 

पुराु र भ�वषय पुराु्रमा  एका  न ्  ुन शी 
मु्ममद साला्ु अललै् व सालममा पशुर रहपले 
पाइि न,्  सबाट यो कुरो सपा ्ुि  ैक शी मु्ममद 
(साल्ु अललै् व सालम) नल अअितम ई दशत ्ुनु ्ुि  
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 सलाई अाला्ले  लय सममका समसत मा�नस्रको 
ला�ो पठाउनु भएको ्ो। 

 
यस पअुसतकाको सारांश यो ्ो ैक इसलाम नल 

ई�र�य धमर ्ो ,  सको अथर ्ो अाला्लाई नल समपशुप 
बा्माण्को पालनकतार, सवामी, ईशवर,  र वासत�वक 
उपासय मानेर उनलको  देश्र अनुसार  ीवन वयतीत 
ोनुर उनलको पश ा पाठ ोनुर। 

 
     र उनको पश ा पाठ  ैदमा अर कसललाई 

स्भाोी बनाउनुबाट बाँचनु। र यसल तफर  समपशुर ई दशत र 
संदेाा्रले  - आना समुदाय्रलाई  मअितत ोनुर 
भएका �थए, र उनी्रको धमरमा  ुन अितर �थयो तयो 
अाला्को पश ा पाठ र  राधना ो�रने त र, तर�का, 
�नयम र �व�धमा �थयो ,  ुन उनको  - आना समय र 
सथानानुसार �थयो। 

 
शी मु्ममद साला्ु अललै् व सालम नल अाला्को 

अअितम नबी ्ुनु्ुि   सको शुभ सशचना के्� धा�मरक 
तिथ्रमा पाइि  । र अअितम संदेाा भएकोले  उ्ाँको 
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धमर  लय सममको ला�ो र �व�वयापी ्ो, यसले ोदार 
उनकल  धमर, �नयम र �व�ध्रकल  अनुसारुबाट उनी प�  
 लय सममका समपशुर मा�नस्रको लोक र परलोक दवुल 
 ीवनमा सफलता र शाअितको सथापना ्ुन सक । 

 
 
  
 
 अितमा अाला् �सत �बअित   ैक अाला् 

त ला ्ामीलाई इसलाम धमर बु ने र सवीकार ो�रने 
सा्स  दान ो�र ्ा�मलाई लोक परलोक दवुल ठाउँमा 
शाअित, सफलता र मु��  दान ोरन। 

 मीन। 
 

 ىحل اهللا ع ين ني مدد ى ع ل  ى حاا   جع�
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