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“હક�� ુલ િમલ્લ” હા� ના� (અ.ર.)

ઈ.સ. ૧૮૬૨ માં જનાબ �ુલ્લા કા�દર�ુૈન સાહ�બે
સ
�ુબઈના
ં
ડ�ગર� િવસ્તારમાં એક દ�ની મદ્ર�સાની સ્થા
કર�, �માં �ુ રઆન અને મઝહબે એહલેબૈત
(અલય્હ��ુસ્સલ) ના ફ�ક્હ� મસાએલની તાલીમ અને
તરબીયત આપવામાં આવતી હતી. થોડા સમય પછ� જયાર�
�ુલ્લા કા�દર�ુૈન સાહ�બ કરબલાએ મોઅ
સ
લ્લા પરત ગય
ત્યાર� હા� દ�વ� જમાલે તે સમયના મરજએ તકલીદને
કર� લ િવનંતીના અ�ુસધ
ં ાનમાં ઈ.સ. ૧૮૭૨ માં જનાબ
�ુલ્લા કા�દર�ુૈન સાહ�બ સત્યધમર્ના પ્રચાર અને
સ
માટ� ફર� એક વખત �ુબઈ
ં
�ુકામે સ્થાયી થયા અને આપનો
મદ્ર�સો ફર� એક વખત �ુરા જોશ અને ઉમંગથી ચાલવ
લાગ્ય.
�ના પ�રણામ સ્વ�પે એહલેબૈત(અલય્હ��ુસ્સલ)
ના ચાહકોએ આલીશાન મસ્�દો અને ઈમામબારગાહોના
બાંધકામની શ�આત કર� અને આમ ફ�ક્હ� જઅફર�ના િનયમો

અને આદ� શો અ�ુસાર ઉ�ુલે દ�ન અને ��એ દ�ન ઉપર
આચરણ કરતા દ્ર�ષ્ટગોચર થવા લા. આ તબ્લીગ અને
ધમર્પ્રચારમાં �ુલ્લા કા�દર�ુસૈન સાહ�બે પોતાની મહત્વ
� ૂિમકા ભજવી.
આવા પ્રિતભાશાળ� આલીમેદ�ન જનાબ �ુલ્
કા�દર�સ
ૈ સાહ�બના એક હોનહાર િવદ્યાથ� �મ�ું ના
ુ ન
�ુલામેઅલી અને િપતા�ુ ં નામ ઈસ્માઈલભાઈ તથા દાદા�ું
નામ રહ�મભાઈ અને માતા�ુ ં નામ �નબાઈ (�નાબાઈ)
હ�ુ.ં
�ુ ં કહ�� ુ ં આ હોનહાર િવદ્યાથ��ુ �મનો જન૨૮ મી
સફર �હજર� સન ૧૨૭૯ અને ઈ.સ. �ુજબ ૧૮૬૪ માં
�ુબઈમાં
ં
થયો. આમ તો આપના બાપ-દાદા ભાવનગર
�લ્લાના િશહોર ગામના રહ�વાસી હતા પરં�ુ તેઓને વેપાર
અથ� �ુબઈ
ં
સ્થળાંતર કર�ું પડ�ું હ�ુ. આપના બાપ-દાદા

વઘાર્(મહારાષ્) માં ઘી, ખાદ� અને ચામડાનો વેપાર કરતા
હતા.
હા� �ુલામઅલી સાહ�બે પોતા�ુ ં પ્રાથિમક મઝહબ
િશક્ષણ �ુલ્લા કા�દર�ુસૈન સાહ�બ પાસેથી િવનયી ર�તે પ્
ક�ુ.� �ુજતહ�દ આય�ુલ્લાહ શૈખ ઝય�ુલ આબેદ�ન
માઝનદરાની સાહ�બે �ુલ્લા કા�દર�ુૈન સાહ�બને �ુંબઈ ખાતે
સ
સત્ય ધમર્ના પ્રચાર અને ફ�લાવો કરવાના તબ્લીગી કાયર્
મોકલ્યા હત. આપ હા� દ� વ� જમાલની સાથે �હજર� સન
૧૨૯૦ માં (ઈ.સ. ૧૮૭૦ થી ૧૮૭૩) �ુબઈ
ં
આવ્ય. હા�
�ુલામઅલી �ુલ્લા કા�દર�ુૈન સાહ�બના હોનહાર િવદ્યા
સ
હતા એટ�ું જ ન�હ� બલ્ક� હા� સાહ�બ �ુલ્લા સાહ�બની સાથ
પડછાયાની �મ રહ�તા હતા. જયાર� પણ �ુલ્લા કા�દર�ુૈન
સ
સાહ�બ બહાર જવાનો ઈરાદો કરતા તો હા� ના� સાહ�બ
પોતાના િશક્ષક �ુલ્લા કા�દર�ુસૈન સાહ�બના �ૂતા વ્યવ�
કર� આપતા. �ુલ્લા કા�દર�ુૈન સાહ�બ હા� ના� સાહ�બની
સ

આ અદાઓથી પ્રભાિવત થઈને ઘણી વખત ફરમાવત:
“બર�ુરદાર ! આ� તમો મારા �ૂતા વ્યવ�સ્થત કરો છ
પરં � ુ જોઈ લેજો ક� એક એવો સમય આવશે જયાર� લોકો
આપના પગરખા ઉઠાવશે. ”
ઇિતહાસ ગવાહ છે ક� માખણના પ્રખ્યાત વેપાર� શ
જમાલભાઈ હ�ર�ભાઈ (મસ્કતવાળ) ના પીઠબળના કારણે
હા� �ુરમોહમ્મદ મેઘ, હા� મોહમ્મદભાઈ શર�ફ નાન�
અને હા� ઈસ્માઈલ સાહ�બે(હા� ના� સાહ�બના િપતાએ)
તેમના દ�કરા �ુલામઅલીની સાથે મઝહબે એહલેબૈતનો
�સ્વકાર કય. તે સમયે મઝહબે એહલેબૈતનો �સ્વકાર કરનાર
મૌતને ગળે લગાડતો હતો. છતાંપણ હા� ઈસ્માઈલ સાહ�બે
મૌતની પરવાહ કયાર્ િવના છેલ્લા �ાસ �ુધી મઝહબ
એહલેબૈતને વળગી રહયા.
“હવાદ�સ ક� �ુફાનમ�
દામન બચાના

અલી ક� �ુલામોક�
આદત ન�હ� હ�. ”
હા� ના� સાહ�બે જનાબ �ુલ્લા કા�દર�ુૈન સાહ�બ
સ
પાસેથી પ્રાથિમક મઝહબી જ્ઞાન મેળવ્�ું ત્ય
આદરણીય આલીમેદ�ન મૌલાના સૈયદ �ુલામ�સ
ૈ સાહ�બ
ુ ન
�કબ્લા �ુજતહ�દ(હ�દરાબાદ�) એ આપને અરબી, ફારસી
અને �ફક્હ� િવષય સંબંિધત મઝહબી તઅલીમાતથી
�ુમા�હતગાર કયાર .
હા� ના� સાહ�બે �હજર� સન ૧૩૦૦ મા પોતાના
માતા-િપતાની સાથે પિવત્ર મઝારોની �ઝયારત માટ� ઈરા
અને ઈરાકની �ુસાફર� કર� અને પરત ફરતી વખતે
માલેગાંવ (મહારાષ્) મા એક વષર્ �ુધી ઈમામે �ુ�્આ અને
જમાઅત�ુ ં સ્થાન શોભાવ્�. ત્યાર પછ� �ુજ્જ�ુલ ઇસ્લ
આકા સૈયદ �ુલામ�સ
ૈ સાહ�બ �કબ્લા �ુજતહ�દ
ુ ન
(હ�દરાબાદ�) આપને પોતાની સાથે લઈને �ુજરાતના એક

મશ્�ુર શહ�ર મ�ુવા આવ્યા �યાં આપની �ુલાકાત જલાલ
અલી�સ
ૈ મા�ુમઅલી અને જલાલી �ફદા�સ
ૈ મા�ુમઅલી
ુ ન
ુ ન
(�ુન્શ) સાથે થઇ �ઓ તે સમયે

“બહાર� મજલીસ ” નામ�ુ ં

એક માિસક પ્રકાિશત કરતા હતા તેમજ મઝહબે એહલેબૈ
અલય્હ��ુસ્સલામ નો પ્રચાર અને ફ�લાવો કરવાની ફરજ
��મ આપતા હતા �મના પૌત્ર જલાલી સફદર�ુસૈ
રઝા�સ
ૈ (મા� તંત્રી ઇસ્નાઅશર� માિસક �ુ) એ ત્રી
ુ ન
વષર્ �ુધી આ�ફ્રકાના િવિવધ શહ�રોમાં ઈમામે �ુ�્આ
જમાઅતની સેવાઓ આપેલ છે .
�ુજરાતમાં હા� ના� સાહ�બની પધરામણી પછ�
પોતાના સમાજની મઝહબી હાલત જોઈ અને પછ�
�ુજરાતને જ પોતાના માટ� જ�ર� સમ� કાયમી વસવાટ
કય� અને સ્થાયી થય.
હા� ના� સાહ�બે �ુજરાતમાં રહ�ને માત્ર તકર�ર
અને પ્રવચનો વડ� પોતાના મઝહબી પ્રચારને મયાર્�

બનવા દ�ધો પરં � ુ તકર�રો અને પ્રવચનોની સાથે મઝહબ
લેખન કાયર્ને પણ જ�ર� સમ�ને �હજર� સન૧૩૧૦ મા
ભાવનગર શહ�રથી “રાહ� ન�ત ” નામ�ુ ં માિસક સામિયક
(મન્થલી મેગેઝી) �ુજરાતી ભાષામાં પ્રકાિશત ક�ુ� �થ
કર�ને ગલી-ગલીએ અને પ્રત્યેક િવસ્તારમાં મઝ
િશક્ષણને સવર્સામાન્ય બનાવી . માિસક સામિયક
(મન્થલી મેગેઝી) શ� કરતી વખતે હા� ના� સાહ�બની
ુ હતો આજ કારણ છે ક� ૧૦૦ વષર્નો
િનયતમાં �ુ�સ
સમયગાળો વીતી ગયો હોવા છતાં તે મેગેઝીન આ� પણ
�ુજરાતી વગર્ અને સમાજ માટ�“રાહ� ન�ત” બને� ું છે .
“રાહ� ન�ત ” ના લાભ અને ફાયદાની �ુજ
ં ફક્ત
�ુજરાત �ુધી જ મયાર્�દત ન રહ� બલ્ક� હા� ના� સાહ�
જયાર� ઈરાન અને ઈરાકની �ઝયારત માટ� ગયા અને
ઈરાનના આલીમોને મળ્યા ત્યાર� તેઓએ આપને ઇઝઝ
અને આદરની સાથે મહ�માન બનાવ્ય.

ઈરાકની �ુસાફર� દરમ્યાન આય�ુલ્લા�હલ ઉઝમ
આકા શૈખ મોહમ્મદ �ુસૈન સાહ�બ �કબ્લા �ુજતહ�દ� આપન
ફરમાવ્�ું ક�:
“હા� સાહ�બ ! તમે તમાર� �ઝયારતની �ુસાફર�ને
લાંબી ન બનાવશો દ�નનો પ્રચાર અને ફ�લાવો વા�બ છ
તેથી ભારત પાછા ફર�ને તમારા તબ્લીગી કાયર્ને વેગી�ુ
અને ઝડપી બનાવો. અલ્લાહ(જલ્.) બેહ�ે મોહમ્મદ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વ સલ્લમ અને
મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વ સલ્લમ ત
તૌફ�કાતમાં વધારો કર� અને આપની દ�ની �ખદમતોને ક� ૂલ
કર� .”

આય�ુલ્લા�હલ ઉઝમાના આ વા�ોથી આપના
ઉત્સાહ અને �હમ્મતમા વધાર� મજ�ુતી આવી અન
�ઝયારતની સફરથી પાછા ફર�ને તરત જ પોતાની તકર�રો

અને લેખનકાયર્ વડ� દ�ની તબ્લીગની ક્રાંિતને વ�ુ વેગ
બનાવી દ�ધી.
િવચાર કરો ! આજથી ૭૦-૮૦ વષર્ પહ�લા જયાર�
ક� વાહનવ્યવહારના ઝડપી સાધનો અને માધ્યમો મૌ�ુદ
હતા તેવા સમયે હા� ના� સાહ�બ �ુસાફર�ની તકલીફો અને
યાતના વેઠ�ને તે નાના-નાના ગામડાઓમાં પહ�ચીને નમાઝે
જમાઅત અને મજલીસે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ �ું આયોજ
ુ ન
કરતા હતા તેમજ ફ�ક્હ� મસાએલથી અ�ણ મોઅમીનોને
�ુ�, �ુસ્, તયમ્�ુ, નમાઝની ર�ત અને રોઝાના િનયમોની
તાલીમ આપતા હતા ત્યાં �ુધી ક� મજલીસની ન્યાઝ પ
પોતાના ખચ� વહ�ચતા હતા. � િવસ્તારમાં મસ્�દ અથવ
ઈમામ બારગાહની કમી અ�ુભવતા ત્યાં મસ્�દ અથવ
મહ��ફલ�ુ ં બાંધકામ અને ચણતર કાયર્ પણ ��મ આપત.
ુ િનય્યતના કારણે તબ્લીગી પ્રયત્
જયાર� �ુ�સ
સતત સફળતા મળતી દ� ખાવા લાગી તો ઇલાહ� મદદ ઉપર

ભરોસો અને યક�ન રાખીને �હજર� સન ૧૩૧૪ મા
“ઇસ્નાઅશર� િપ્રન્ટ�ગ ” નામના એક પ્રેસની સ્થાપ
કર�. �માં સૌપ્રથમ �ુજરાતી �લિપમાં �ુરઆને કર�મ છાપીન
અરબી લખાણમાં �ુ રઆન ન વાંચી શકતા મોઅમીનો માટ�
ઇલાહ� કલામના વાંચન અને અભ્યાસનો માગર્ કર� આપ.
�ુજરાતી �લિપમાં �ુ રઆને મ�દના પ્રકાશનથી એ
ખળભળાત મચી ગયો પરં � ુ હા� ના� સાહ�બે �ુબ જ �ુદર
ં
�દાઝમાં જવાબ આપીને િવરોધીઓના મોઢાં બંધ કર� દ�ધા
એટ�ું જ ન�હ� �ુજરાતી �ુ રઆન સવર્સ્વી�ૃત બની ગયા પછ
અઅમાલ અને “દોઆઓનો મજ�ુઓ ” નામની એક �કતાબ
પ્રકાિશત કર� � એટલી હદ� ફાયદાકારક સા�બત થઇ ક� આ
દર� ક �ુજરાતી િશયાના ઘરમાં જોવા મળે છે .
�ુ રઆન અને મજ�ુઆની સવર્સ્વ�ૃિત જોઈને હા
ના� સાહ�બે પોતાની તમામ શ�ક્ત અ�ુવા, �ુસ્તકલેખન
અને સંકલનમાં ખચર્ કર� નાખી પ�રણામ સ્વ�પે �ુજરાત

ભાષાની �કતાબોનો �ુરતો સંગ્રહ લોકોના હાથોમાં દ્રશ્
થયો.
આપે � ૂબ જ�ૂંક સમયમાં તફસીર, દોઆઓ,
ઇિતહાસ, અખ્લાક અને મજલીસો િવષેની ચારસો(૪૦૦)
�કતાબોની રચના અને સંકલન ક�ુ� �માં અખ્લાકના ઇલ્
સંબિં ધત �કતાબ

“મેઅરા�ુ સ્સઆદ ” (સંકલન : અલ્લામા

નરાક� સાહ�બ) �વી � ૂણર્તમ અને લાભદાયક ફારસી �કતાબ
પણ શાિમલ છે �ને ભારતમાં સૌપ્રથમ �ુજરાતી ભાષામા
અ�ુવાદ કર�ને નવી અને �ૂની પેઢ�ને અખ્લાની

“રાહ�

ન�ત” દ� ખાડ� આપી.
અલ્લામા હા� ના� સાહ�બે �હજર� સન૧૩૧૦, ૨૫
મી ઝીલ્કાદના બરકતવાળા �દવસે ભાવનગરથી

“રાહ�

ન�ત” નામના માિસક સામિયક (મન્થલ) નો પ્રારંભ કય
�માં તબ્લીગી �દાઝથી ઈલ્મના દર�યા વહાવી દ�ધા અન
�ુજરાતી ભાષા �ણનારા વગર્માં તે �ૂબ જ લોકિપ્રય બન.

કૌમનો સાથ-સહકાર ન મળવાને કારણે ‘અલમદાર’
(�ુબઈ)
ં
અને ‘બહાર� મજલીસ ’ (મ�વ
ુ ા) �વા સામિયકોએ
દમ તોડ� દ�ધો પરં � ુ �હજર� સન ૧૪૦૯ મા

‘રાહ� ન�ત ’

સામિયકને સો (૧૦૦) વષર્ �ુરા કરવાની પ્રિતષ્ઠા
ગૌરવ પ્રાપ્ત થ. જયાર� ઈ.સ. ૧૯૪૨ મા ‘રાહ� ન�ત’ નો
ગોલ્ડન જ�ુબીલી સોવેિનયર લોકોના હાથોમાં આવ્યો ત્યા
હા� ઈસ્માઈલભાઈ અબ્�ુલકર�મ પં�ુએ પોતાના એ
સંદ�શમાં જણાવ્�ું હ�ું ક�:

“હા� ના� સાહ�બ આ સમયના

‘ખો� સમાજને ’ ને �ધકારમાંથી પ્રકાશ તરફ લઇ જનાર
મહાન વ્ય�ક્તત્વ�ું નામ.”

આ� પણ કચ્, સૌરાષ્ટ્ર અને આ�ફ્રકા �ુધી
ના� સાહ�બે પ્રજવ�લત કર�લો �હદાયતનો �દપક પ્રક
રહયો છે . આપે પોતાના �વનની પ્રત્યેક ક્ષણ સત્ય
પ્રચ,પ્રસાર અને ફ�લાવામાં વાપર� નાખી અને તેમન

પ્રયત્નોના ફળસ્વ�પે મઝહબે એહલેબૈતની તબ્લીગ�ું
આ� પણ ચા�ુ છે અને કયામત �ુધી ચા�ુ રહ�શે.
�હજર� સન ૧૩૫૧ (૧૬ મી નવેમ્બ, ઈ.સ.
૧૯૩૨) ના �દવસે હા� ના� સાહ�બની �જ�દગીમાં � ૂકંપ
આવી ગયો કોને ખબર ક�મ અને કઈ ર�તે િપ્રન્ટ�ગ પ્રે
અચાનક આગ લાગી ગઈ. હક�કતમાં તે આપના પ્રેસમા
આગ લાગી ન હતી બલ્ક� હા� ના� સાહ�બના અરમાનોમાં
આગની જવાળાઓ ભ�ુક� ઉઠ� હતી �માં નાયાબ અને
� ૂલ્યવાન �કતાબો તેમજ તે �ુસ્ખાઓ �ને પોતાના હાથે રાત
�ગીને લખ્યા હતા તે તમામ લખાણ બળ�ને રાખ થઇ ગ�ુ.
તે સમયમાં આ �ુકસાન �. ૫૫૦૦૦/- (પંચાવન હ�ર) થી
પણ વધાર� હ�ુ.ં
મધ્યરાિત્રએ એકાએક આગ ભડક� .
પાડોશીઓએ આગની સળગતી જવાળાઓમાંથી હા�
સાહ�બના પ�રવારના સભ્યોને બહાર કાઢ�ા અને આ�ાસન

આપવા લાગ્ય. તે સમયે આ િસ�ેર વષર્ના વયો�ૃધ્
વ્ય�ક્તએ હસતા ચહ� ર� ર�ૂલે�ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
આલેહ� વ સલ્લમ ની એક હદ�સ બયાન કર:
“દર� ક ચાલીસ �દવસ પછ� મોઅમીન�ુ ં ઇમ્તેહાન
લેવામાં આવે છે . ”
જયાર� ફાયર �બ્રગેડના માણસોએ હા� સાહ�બન
કહ�ુ ં ક� આ મકાનમાંથી કોઈ �ક�મતી ચીજ બચાવીને લાવવી
હોય તો �ક
ુ મ કરો ત્યાર� હા� ના� સાહ�બે ફરમાવ્�ુ:
“જો તમે બચાવી શકતા હો તો મઝહબી �કતાબો
અને �હસાબના કાગળો બચાવી લાવો કારણ ક� તેમાં ક� ટલાક
લોકોની અમાનતનો �હસાબ પણ છે . ”
આટ�ું મો�ું �ુકસાન થ�ુ ં હોવા છતાંપણ હા� ના�
સાહ�બે સબ્ર અને ધીરજનો દામન છોડ�ો ન�હ� બલ્ક� ફ
�હમ્મત એકઠ� કર� સત્ય ધમર્ના પ, પ્રસાર અને ફ�લાવ
માટ� આગળ વધવા લાગ્ય.

વલ્ડર્ ફ�ડર�શનના મા� પ્ર�ુખ મર�ુમ અલ
�ુલ્લા અસગરઅલી એ. એમ. �અફર સાહ�બ
‘આઉટલાઈન ઓફ ખો� િશયા ઇસ્નાઅશર� કોમ્�ુનીટ�ઝ ઇ
ઇસ્ટનર્ આ�ફ’ �કતાબમાં લખે છે ક� :
“એ તો દર� કને ખબર છે ક� ઘણાં બધા ઈસ્માઈલી
લોકોએ આ�ફ્રકામાં સ્થાયી થયા પછ� મઝહબે એહલેબ
�સ્વકાર� લીધો હત. તેઓ માટ� આ�ફ્રકા અને મઝહબ
એહલેબૈત બંને નવી બાબતો હતી. તેવા સમયે ‘રાહ� ન�ત’
સામિયક મારફત તેઓને મઝહબની �ણકાર� મળતી હતી.
આ�ફ્રકામાં ઘણા ખો� લોકોએ હા� ના� સાહ�બની �કતાબ
વડ� ‘ઝાક�ર�’ શીખી લીધી હતી.
હા� ના� સાહ�બે તે સમયની પ�ર�સ્થિતને ધ્યાનમા
રાખીને ‘�હાદ �બલ કલમ ’ (કલમ વડ� �હાદ) કય�. તે
સમયના �ુવાન છોકરા-છોકર�ઓ અને પ�રણીત �ી-�ુ�ષોના
પ્ર-મસાએલનો ઉક�લ � ૂબી� ૂવર્ક પોતાની કલમ અને �ુદ-

�ુ દા િવષયો મારફતે �કતાબ તેમજ સામિયકના સ્વ�પમાં
આપતા રહયા. સમાજમાં જોવા મળતા શર�અત િવ�ધ્ધના
ર�ત-ર�વાજો અને પ્રણા�લકાઓ િવ�ધ્ધ હા� ના� સાહ�
કોઈપણ પ્રકારના ભય અને ડર િવના પોતાનો અવાજ �ુલં
કય�. જયાર� સમાનતાનો પ્ર(મસઅલએ �ુસાવાત) લોકો
વચ્ચે �તરાય અને અડચણ ઉભી કરવા લાગ્યો ત્યાર� આ
અઅલમ પાસે લે�ખતમાં જવાબ મંગાવી

‘રાહ� ન�ત ’

સામિયકમા પ્રિસધ્ધ કય� અને કૌમને િવભા�જત થવા
બચાવી લીધી હતી.
�ીઓમાં ત્યા, બ�લદાન અને �ુ રબાનીની ભાવના
ૃ કરવા માટ� હા� ના� સાહ�બે તે �કતાબો�ુ ં સ�ન ક�ુ�
��ત
� આ� પણ �ીઓ માટ� માગર્દશર્ક બનેલી છે �માં નીચેન
�કતાબો ઉલ્લેખિનય છ.

•

તોહફ�ુલ

•

શાહાઝાદ� અબ્બાસા

મોઅમેનાત

•

�ુ લ�ુમ�ુ ં

•

શાહઝાદ� મલકા

•

અહવા�ુિ�સા

•

ઝહરાબા�ુ ં

�કસ્મત

•

શાહઝાદ� �ર
ુ

આ ઉપરાંત આપે અ�ુવાદ કર� લી, પોતે રચના
કર� લી અને સંકલન કર� લી તે �કતાબો �નાથી મોઅમીનો
ફાયદો મેળવી રહયાં છે અને � �કતાબો હાલમાં પ્રાપ્ય
તેની યાદ� નીચે �ુજબ છે :

િવષય : �ુરઆન
૧.

�ુ રઆને કર�મની તફસીર, પાંચ ભાગમાં
(�ુજરાતી �લિપ અને અરબી લખાણ)

૨.

�ુ રઆને મ�દ : �ુજરાતી તર�ુ મો

૩.

�ુ રઆને મ�દ : ઉ�ુર્ તર�ુમો

૪.

�ુ રઆને મ�દ, તર�ુ મો, પોક�ટ સાઇઝ

૫.

�ુ રઆને મ�દ, એક સફહ (પેજ) માં

૬.

�ુ રઆને મ�દ, પોસ્ટકાડર્ સાઇઝ

૭.

�ુ રઆને મ�દ, �ની દર� ક લાઈન અલીફથી શ�
કરવામાં આવી છે

૮.

�ુ રઆને મ�દ, �ુજરાતી �લિપ

િવષય : દોઆ
૯.

તોહફ�ુલ મોઅમેનીન
(૩૭.) સહ�ફએ કામેલા

૧૦.

તોહફએ હાશમી
(૩૮.) �ુ આએ સેમાત

૧૧.

તોહફએ શર�ફ�ય્યહ
(૩૯.) સવાબે સલવાત

૧૨.

તોહફએ નજર�ય્યહ

(૪૦.) �ુરાદ� �દલ
૧૩.

તોહફએ ના�
(૪૧.) મજ�ુએ સલવાત

૧૪.

તોહફએ મૌ�ુદ
(૪૨.) વઝીફહ

૧૫.

તોહફએ પીર
(૪૩.) મરક� �ૂ ર થવાની �ુના�ત

૧૬.

તોહફએ વલી
(૪૪.) તાવીઝે અઅઝમ

૧૭.

તોહફએ પીરભાઈ
(૪૫.) કન્�લ અશર્

૧૮.

તોહફએ મો� ૂ
(૪૬.) કન્ઝે મખ્ફ�

૧૯.

તોહફએ અલી
(૪૭.) ખઝીનએ રહ�મત

૨૦.

તોહફએ કાસીમીય્યહ
(૪૮.) જવશને સગીર

૨૧.

પાંચ અઅમાલની �ુ�સ્તકા
(૪૯.) જવશને કબીર

૨૨.

�ુ ર� મક� ૂદ
(૫૦.) ઝા�ુ સ્સાલેહ�ન

૨૩.

�ુ ર� આદાબ
(૫૧.) �ઝયારતે �મેઆ કબીરા

૨૪.

�ુ ર� જઅફર�
(૫૨.) �ઝયારતે વાર� સા

૨૫.

�ુ આએ �ુ મલ
ૈ
(૫૩.) તોહફ�ુસ્સાએમીન

૨૬.

હદ�સે �કસાઅ
(૫૪.) તોહફ�ુલ મોઅમેનાત

૨૭.

�ુ આએ મશ્�ુલ

(૫૫.) તોહફ�ુલ �જ્�જ
ુ
૨૮.

�ુ આએ �ુર
(૫૬.) તોહફ�ુલ ઝાએર�ન

૨૯.

�ુ આએ અદ�લહ
(૫૭.) તોહફ�ુલ આબેદ�ન

૩૦.

�ુ આએ �ુર (તાવીઝ)
(૫૮.) તોહફ�ુલ હા�ત

૩૧.

�ુ આએ �ુ�ર
(૫૯.) તોહફ�ુલ અત્ફાલ

૩૨.

�ુ�લ ઓ�ુન
(૬૦.) �ુ આએ �ુસી

૩૩.

ન��ુદ દાર� ન (�ુજરાતી)
(૬૧.) તોહફ�ુલ અવામ

૩૪.

ન��ુદ દાર� ન (ઉ�ુર )
(૬૨.) દોઆઓનો મજ�ુઓ

૩૫.

અઅમાલે ઈદ� ન

૩૬.

હદ�યએ ઈનાયત

િવષય : ઇસ્લામી ઇિતહા, ��બયા અને 
અઈમ્મા અલ�ય્હસ્સલામ ના � વન�ૃતા
૬૩.

કસ�ુલ ��બયા

૬૪.

કસ�ુલ ઓલમા

૬૫.

હઝરત મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલ
વ સલ્લમ ના �વન પ્રસંગ

૬૬.

હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ ના �વન પ્રસ

૬૭.

જનાબે ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા

૬૮.

હઝરત ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ ના �વ
ુ ન
પ્રસંગ

૬૯.

હઝરત ઈમરાન અલ�ય્હસ્સલામ

૭૦.

આપણો ઇિતહાસ

૭૧.

ઇસ્લામ

૭૨.

લોઅલો વલ મર�ન

૭૩.

આપણા નબી સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ�
સલ્લમ

૭૪.

ઈમામે �ુબીન

૭૫.

નફ્સે ર�ૂલ

૭૬.

�ખઝર� �ુરાસાન

૭૭.

િસરતે અઈમ્મહ

૭૮.

ઉમ્મહા�ુલ મોઅમેનીન

૭૯.

સા�બતનામા

૮૦.

�ુખ્તારનામા

૮૧.

કમર� બની હાિશમ

૮૨.

હઝરત �ુ�ફુ અલ�ય્હસ્સલામ નો �કસ્સો

૮૩.

શહ�દ� સાલીસ (અ.ર.)

૮૪.

જગે
ં બી�લ અલમ

૮૫.

જગે
ં જમલ અને જગે
ં સીફ્ફ�ન

૮૬.

જગે
ં ખબ
ૈ ર

િવષય : કરબલા, અઝાદાર� અને ગમે એહલેબૈત 
અલય્હ� �ુસ્સલા
૮૭.

ઝાયકએ માતમ

૮૮.

ઝા�ુ લ આખેરત

૮૯.

ફઝાએલે એહલેબૈત અલય્હ��ુસ્સલા

૯૦.

અય્યામે મસરર્ત

૯૧.

અય્યામે ગમ

૯૨.

અસીરાને માતમ

૯૩.

શણગાર� મજલીસ

૯૪.

શહાદ�ુલ અવલીયા

૯૫.

અહવાલે કરબલા

૯૬.

અહવાલે મઅ� ૂમીન

૯૭.

રવ્ઝ�ુ શ્શોહદા

૯૮.

અલ હાદ�

૯૯.

મોહરર્મ નામા

૧૦૦.

ચશ્મએ ગમ

૧૦૧.

મસાએ�ુલ અબરાર

૧૦૨.

મજ�ુઅ – એ – મરસીયા

૧૦૩.

શહાદતની �ફલોસોફ�

િવષય : નૌહા, મરિસયા 
૧૦૪.

સફ�નએ માતમ
(૧૧૪.) ગમે આ�ુરા

૧૦૫.

સૈલાબે અશ્ક
(૧૧૫.) �ુલઝાર� કરબલા

૧૦૬.

નહર� ગમ
(૧૧૬.) �ુલઝાર� �ુ લ�ુમ

૧૦૭.

બહર� ગમ
(૧૧૭.) �ુ�લસ્તાને અઝા

૧૦૮.

બહ�લ મસાએબ

(૧૧૮.) ચશ્મે ગમ
૧૦૯.

દો મરસીયે ક� બયાઝ
(૧૧૯.) રૌનક� માતમ

૧૧૦.

ખઝીનએ માતમ
(૧૨૦.) �લ્ફ�કાર� માતમ

૧૧૧.

�ુ�લસ્તાને પં�તન
(૧૨૧.) �લ્ફ�કાર� હ�દર�

૧૧૨.

�ુલશને માતમ
(૧૨૨.) �ુ ર� બેહા

૧૧૩.

ગમે �ુબ્તેલા
(૧૨૩.) દર�યાએ ગમ

િવષય : �ી 
(કા�બલે દાદ �કતાબો, �નો અગાઉ ઉલ્લેખ કર�
� ૂ�ા છ�એ.)
૧૨૪.

�ુ લ�ુમ�ુ ં �કસ્મત

(૧૩૦.) અહવા�ુિ�સા
૧૨૫.

ખૈ��ીસા
(૧૩૧.) અનવર� બેગમ

૧૨૬.

�ુદર�
ં
ક� શૈતાન ?
(૧૩૨.) ઝહ�રાબા�ુ ં

૧૨૭.

શહ�ઝાદ� અબ્બાસા
(૧૩૩.) અસ્કર� બેગમ

૧૨૮.

શહ�ઝાદ� �ર
ુ
(૧૩૪.) સલીમી ખા�ુન

૧૨૯.

શહ�ઝાદ� મલેકા

િવષય : મોઅ�ઝા, ઈન્સાનના હકકો
૧૩૫.

કરબલાક� તાઝાતર�ન મોઅ�ઝાત

૧૩૬.

�ુશ્ક�લ �ુશાકા મોઅ�ઝા

૧૩૭.

એઅ�ઝે સય્યદા  સલા�ુલ્લાહ� અલય્હ

૧૩૮.

નયા મોઅ�ઝા

૧૩૯.

માતા-િપતાના હક

૧૪૦.

માનવ�વન

૧૪૧.

બાપ અને �દકરો

૧૪૨.

આદાબે �ુજમેઆત

૧૪૩.

ઈબાદત

૧૪૪.

િશક્ષક અને િવદ્યા

૧૪૫.

તહ�ઝી�ુલ ઇન્સાન

૧૪૬.

મેઆર�ુ સ્સઆદહ

પોતાની જવાબદાર�ને ધ્યાનમાં લઈને ઉ�ુલેદ�, ��એ 
દ�ન તેમજ અન્ય �ણકાર� સંબંિધત ક�ટલીક �કતાબો
પ્રિસધ્ધ , �માંથી ક�ટલીક નીચે �ુજબ છે.
૧૪૭.

�ુદા
(૧૬૧.) �હની હક�કત

૧૪૮.

�ુદાની રહ�મત
(૧૬૨.) નેઅમત

૧૪૯.

કહર� �લજલાલ
(૧૬૩.) િવ�ધમર્ ઇસ્લામ

૧૫૦.

અઝાબે કબ્ર
(૧૬૪.) �હમાય�ુલ ઇસ્લામ

૧૫૧.

�ુદા ક� હસ્તી
(૧૬૫.) સીરાતે �ુસ્તક�મ(ઉ�ુર )

૧૫૨.

જ�ત-જહ�મ
(૧૬૬.) સીરાતે �ુસ્તક�મ(�ુજરાતી)

૧૫૩.

જ��ુલ એબાદ
(૧૬૭.) �લ્મની સ�

૧૫૪.

મૌતથી મઆદ
(૧૬૮.) �ુવાના આદાબ

૧૫૫.

માઅર� ફત
(૧૬૯.) વેપારઅને િશક્ષણ સંબંિધત હદ�સો

૧૫૬.

તકલીદ (ઉ�ુર )

(૧૭૦.) હ�ર હદ�સો
૧૫૭.

તકલીદ (�ુજરાતી)
(૧૭૧.) એહકા�ુલ વાર� સીન

૧૫૮.

રાહ� હક

૧૫૯.

રાહ� ઈમાન

૧૬૦.

રાહ� ફ�રદૌસ

‘હક��ુલ મીલ્લ’ હા� ના� સાહ�બ બાળકોને પણ � ૂલ્યા
નથી. તેઓ માટ� પણ ક�ટલોક ખઝાનો � ૂક� ગયા છે.
૧૭૨.

હમાર� તઅલીમ
(૧૭૪.) �ચરાગે �હદાયત

૧૭૩.

વા�બાતે નમાઝ
(૧૭૫.) �ુસ્તહબાતે નમાઝ
આ ઉપરાંત અન્ય બસ્સ(૨૦૦) �કતાબો લોકો 
સમક્ષ ર�ૂ ક, �માંથી ક�ટલીક પ્રાપ્ય છે અ
ક�ટલીક નથી:

૧૭૬.

હઝરત �ુ�ફુ અલ�ય્હસ્સલામ ની કહાની
(૧૮૨.) મૌલાના કલામ

૧૭૭.

�બલોહર અને �ુઝાઅફની કહાની
(૧૮૩.) મૌલાનો ફાતેહા

૧૭૮.

�ુબોધ વાતાર્
(૧૮૪.) બોસ્તાને કરબલા

૧૭૯.

હ�દર� કરાર્ર
(૧૮૫.) અમ્મા પારહ(�ુજરાતી)

૧૮૦.

ઉ�ુર્ની �કતાબ
(૧૮૬.) અમ્મા બગદાદ�

૧૮૧.

એકસો (૧૦૦) વાતાર્
(૧૮૭.) �ુશ્�ુએ બે�હશ્ત

એ�ુ ં હરગીઝ નથી ક� આપે સમયની જ�રતોને � ૂર�
ન કર�. જયાર� સમાનતાની બહ�સ પોતાની ટોચ ઉપર હતી
ત્યાર� આપે નીચે �ુજબની �ૃિતઓ ર�ૂ કર�:

(૧૮૮.) હક�ક�ુલ �ુસાવાત
(૧૮૯.) �ુન�ન્મની માન્યતાના ઇન્કારમાં �ટનો જવ
પથ્થરથી આપ્ય
(૧૯૦.) ‘પાંચ િવરોધોના જવાબ’ લખીને �ુ શ્મનના દાંત
ખાટા કર� દ�ધા
(૧૯૧.) ‘આયર્મઝ હબ્રકા ’ લખીને �ુ શ્મનોને �ુંહ
તોડ જવાબ આપ્યો
(૧૯૨.) ‘મેઅરાજ નામા ’ લખીને આપણા અક�દાને
�હ�ર કય�
(૧૯૩.)

‘નહ�ુ લ બલાગાહ ’ નો અ�ુવાદ કર�ને

�ુજરાતી સા�હત્યના સાગરમાં એક �ક�મતી ઉમેરો કય�
હા� ના� સાહ�બે પોતાને ફક્ત મઝહબી
લેખનકાયર, તકર�રો, પ્રવચ, મજલીસો અને મીમ્બર �ુધી
જ મયાર્�દત રાખ્યા ન હતા બલ્ક� સામા�જક અને કલ્યાણક
કય� અને પ્ર�ૃિ�ઓમાં પણ પોતાની સા�બત કદમી અન

અડગતાને �હ�ર કર� હતી. લગભગ સંવત ૧૯૮૩ માં
ભાવનગરમાં એક ઇસ્નાઅશર� બોડ�ગની સ્થાપના કર� �ન
�ણકાર� આપણને �હજર� સન ૧૩૪૬ ના

‘રાહ� ન�ત ’ ના

ખાસ �કના �રપોટર્ મારફત મળે છ.સંવત ૧૯૮૩ માં માત્
પાંચ બાળકો સાથે આ બોડ�ગની સ્થાપના કરવામાં આવ.
માત્ર એક વષર્ પછ� આ બોડ�ગમાં બાવીસ બાળકો દ�
અને �ુ ન્યવી િશક્ષણનો લાભ મેળવી રહયા . આ બાવીસ
બાળકોમાં આપણી કૌમના �ુ�ગર્ અને મઅ�ૂમીન ટ્રસ્
તેમજ ઘણા બધા નેક કાય� ��મ આપનાર અલ્હાજ
�ુલામઅલીભાઈ ભાણ� �વરાજ (અની�ુલ મદાર�સ) એ
પણ તરબીયત મેળવી હતી. હા� �ુલામઅલી
ભાણ�ભાઈને આ બોડ�ગમાં ૨૪ મી શાબાન �હજર� સન
૧૩૪૫ માં પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો .
(

ન�ધ : હા� �ુલામઅલી ભાણ�ભાઈ, �મણે મારા

ગામ ધં�કુ ામાં મર�મ
ુ �ુલામઅબ્બાસભાઈ ક�શવાણીની

દ� ખર� ખ હ�ઠળ મદ્ર�સાની સ્થાપના કર� હતી અને ઈમ
બારગાહનો પાયો નાંખ્યો હતો તેમજ અન્ય ભલાઈન
કાય�માં આગળ વધીને ભાગ લીધો હતો.

– લેખક : અ�લફ.

લામ. જલાલી)
�ુરમોહમ્મદ વલીભાઈ વ�ર �ુણસરાએ તાર�ખ
૨૩. ૦૪. ૧૯૨૭ ના પોતાના એક પત્ર મારફત તેમજ .
ધરમ�ુર� (�ુલસી પી�ુ રોડ, દાદર) એ તાર�ખ ૨૮. ૦૬.
૧૯૨૭ ના પોતાના એક પત્રમાં હા� ના� સાહ�બની
બોડ�ગની �દલ ખોલીને પ્રસંશા અને સરાહના કર� .
હા� ના� સાહ�બે � બોડ�ગની સ્થાપના કર� હતી
અને � સ્વપ્ન સેવ્�ુ હ�ું તેને સાકાર કરવાના પ્રયત
આપની વફાત પછ� ભાવનગરના �ણીતા સમાજસેવક
અલ્હાજ �ુલામ�ુસૈનભાઈ મેઘાણી(મોટાભાઈ) એ નવેસરથી
‘હા� ના� બોડ�ગ ’ નો પાયો નાંખ્યો � આ� સફળતાની
ટોચ ઉપર છે �માં હાલ પચાસ (૫૦) બાળકો લાભ લઇ

રહયા છે � બદલ હા� �ુલામ�સ
ૈ ભાઈ મેઘાણી
ુ ન
(મોટાભાઈ) ધન્યવાદને પાત્ર.
હા� ના� સાહ�બની સા�હ�ત્યક સેવાઓને અમર
રાખવા માટ� એમની વફાતના પચાસમાં વાિષ�ક �દવસે
તેમના પૌત્ર હા� મોહસીનઅલીભાઈ કવસર� ભાવનગર
કાયર્ક્રમમાં પધાર�લ ત્યાર� હા� ના� સાહ�બની � �કત
કરાંચીથી મંગાવવી પડતી હતી, �માં ઘણી �ુશ્ક�લી પડતી
હતી તે માટ� અલ્લામા હા� ના� સાહ�બની �કતાબોને
નવેસરથી છાપીને પ્રિસધ્ધ કરવા મા

“હા� ના�

મેમોર�યલ ટ્ર ” ને હા� મોહસીનભાઈએ મં�ૂર� આપેલ
�ના કારણે આ ટ્રસ્ટ� હા� ના� સાહ�બની �કતાબો પ્રે
તથા વેબસાઈટ ઉપર �ુલ્લી �ૂક�લ છે �નો લબ લાભ
દ� શિવદ� શના મોઅમીન �બરાદરો લઇ રહયા છે .

વાંચકોને

‘હા� ના� મેમોર�યલ ટ્ર ’ ની નીચે

�ુજબની અિધ�ૃત વેબસાઈટની �ુલાકાત લઇ �કતાબો�ુ ં
વાંચન કરવા નમ્ર �ુઝાર�શ :

[www.hajinaji.com]
[www.hajinajitrust.com]

અને

આપણે હા� ના� સાહ�બના તે કાય�ને પણ નજર
�દાઝ ન કરવા જોઈએ �મને આપે સખ્તીઓ વેઠ�ને અને
યાતનાઓ સહન કર�ને ��મ આપ્યા હતા �માંથી ક�ટલાક
પ્રસંગો નીચે �ુજબ :
હા� ના� સાહ�બની સત્ય મઝહબના પ્રચાર અ
પ્રસા(તબ્લી) ના કાય� માટ� ની �ુસાફર�ની યાતનાઓ
અને તકલીફોનો ઉલ્લેખ કરતા જનાબ �ુનીસ વરતે� સાહ�બે
એક પ્રસંગ બયાન કાય� .
એક નાનકડા ગામમાં મસ્�દ ક� ઇમામવાડાની
વ્યવસ્થા ન હ. માત્ર એક નાનક�ું જમાતખા�ું હ�ું �મા

ક�ટલાક લોકો કોઈકના આવવાની રાહ જોઈ રહયા હતા.
છગનકાકાને સવાર� દસ કલાક� બે બાળકોને સાથે લઈને
સ્ટ�શને પહ�ચવાનો �ુકમ આપવામાં આવ્. અમે બળદગા�ુ ં
લઈને છગનકાકાની સાથે ર� લ્વે સ્ટ�શને પહ�ચ. ઘણી રાહ
જોયા પછ� ટ્ર�ન પ્લેટફોમર્ પર આવીને ઉભી. થડર્
ક્લાસના ડબ્બામાંથી એક પાંચ �ટ �ચા �ૂરાની ચહ�રાવાળ
શખ્સ બહાર આવ્. તેમ�ુ ં શર�ર ભરાવદાર હ�ુ ં લાંબી અને
� ૂરાની દાઢ� હતી તથા માથા ઉપર કાળ� ટોપી પહ�ર� હતી.
આ જોઈ અમે �ણી ગયા ક� આજ આપણા મહ�માન હોઈ શક�
છે .મહ�માનના એક હાથમાં લાકડ� અને ખભા ઉપર બેગ
હતી.અમે આગળ વધીને તેમને આવકાયાર . મહ�માન પણ
અમને એવી ર�તે મળ્યા �ણે ક� આપ અમને વષ�થી
ઓળખતા હતા.
અમે મહ�માનને લઈને જમાતખાને આવી પહ�ચ્ય.
જમાતખાનામાં ગામના વડ�લો અને નાના-મોટા સૌ હાજર

હતા. કોઈપણ પ્રકારના ઘ�ઘાટ ક� અવાજ િવના મહ�માન
બધા સાથે �ુસાફ�હો કય� અને એક ચટાઈ ઉપર સૌની સમાન
ર�તે બેસી ગયા. આ હતી સાદગીની �વંત તસ્વી, હા�
ના� સાહ�બ.....!
�ુ રઆને કર�મની િતલાવત પછ� સૌપ્રથ૧૫-૨૦
મીનીટ �ુધી બાળકો સાથે સવાલ-જવાબનો ક્રમ યથાવ
રહયો. ત્યાર પછ� બાળકોને ઇનામો વડ� પ્રોત્સા�હત કરવા
આવ્ય.
ઝોહર-અસરની નમાઝ પછ� બી� �કમાં
સૈય�ુ શ્શોહદા ઈમામ �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામ ની મજલીસ હ
�માં હા� ના� સાહ�બે તૌહ�દની સાચી ઓળખ (મઅર� ફત)
અને એહલેબૈત અલય્હ��ુસ્સલામ ના િવષય ઉપર તકર�
કર�. �તમાં આપે દોઆ કર�:
“અય જગતના પાલનહાર ! માર� �દલી તમ�ા છે
ક� આનાનકડાં ગામમાં એક મસ્�દ અને એક ઈમામવાડાની

વ્યવસ્થા થાય �ું આ ગામના પ્રત્યેક મોઅમીનને ન
જોવા ઈચ્�ં �ં તેમજ શાનદાર મદ્ર�સાની પણ સ્થાપના
�ના વડ� મઝહબે એહલેબૈત�ુ ં િશક્ષણ પણ સવર્સામા
બને.”
હા� ના� સાહ�બે દ�ની પ્રચ-પ્રસાર અન
તબ્લીગની વ્યસ્તતા છતાં પોતાના -દાદાનો વ્યવસાય
(ચામડાનો વેપાર) તકર્ કય� ન હત. આપ પોતાના વેપારની
આવકમાંથી �વન પસાર કરતા હતા. આપે પોતાની
વ્ય�ક્તગત આવકમાંથી ભાવનગર ખાત

‘રાહ� ન�ત ’

સામિયકનો પ્રારંભ કયાર્ પછ� �હજર� ૧૩૧૪ માં
અમદાવાદમાં પોતાનો �ગત િપ્ર�ન્ટ�ગ પ્રેસ પણ શ�
હતો ��ુ ં નામ ‘ઇસ્નાઅશર� િપ્ર�ન્ટ�ગ ’ રાખવામાં આવ્�ું
હ�ુ.ં િપ્ર�ન્ટ�ગ પ્રેસની સ્થાપના કયાર્ પછ� આપે ભાવ
અમદાવાદ સ્થળાંતર ક�ુ� અને અમદાવાદને પોતાની કાયમી
વસવાટની જગ્યા બનાવી લીધી હત.

અમદાવાદ વસવાટ દરમ્યાન આપે અ�ુભવ્�ું ક
જમાતને કબ્રસ્તાનની અત્યંત જ�રત છે આપે કબ્રસ્તા
જમીન ખર�દ� અને ખો� િશયા ઇસ્નાઅશર� જમાત
અમદાવાદ માટ� વકફ કર� દ�ધી.
(ન�ધ : આ� અમદાવાદ શહ�રમાં સમગ્ર િશય
ઇસ્નાઅશર� સમાજ અને એહલેબૈત અલય્હ��ુસ્સલામ
અ�ુયાયીઓ માટ� એક સવર્સામાન્(કોમન) કબ્રસ્તાન
તાતી જ�રત છે કારણ ક� ખો�, મોઅમીન અને સૈયદ જમાત
િસવાયના િશયા ઇસ્નાઅશર� લોકો માટ� કબ્રસ્તાનની
વ્યવસ્થા ન હોવાને કારણે તેમને એહલે �ુ�ત વ
જમાઅતના કબ્રસ્તાનમાં દફન કરવામાં આવે .
તેથી છે કોઈ હા� ના� સાહ�બની �વન પધ્ધિત
ઉપર અમલ કરનાર �

‘િશયા ઇસ્નાઅશર� કબ્રસ ’ ની

સ્થાપના અને વ્યવસ્થા માટ� આગળ આ? .. ?
અ�લફ. લામ. જલાલી)

લેખક :

ખૈર ! હા� ના� સાહ�બે િપ્ર�ન્ટ�ગ પ્રેસ ખર
પછ� સૌપ્રથમ જયાર� �ુરઆને કર�મને �ુજરાતી �લિપમા
પ્રિસધ્ધ ક�ુર્ ત્યાર� ચાર� તરફથી િવરોધનો વંટોળ ઉભો
લાગ્યો તેમજ યાતનાઓ અને પ્રહારો�ું પ્રમાણ વધવા લ.
�ૂંક સમયમાં સમાજમાં �ફરકા અને ફાંટા પડ� �ય તેવી
શ�તા હતી તેથી સમય અને સંજોગોને ધ્યાનમાં રાખીને
ના�ટક� આપને ખંભાત શહ�રને પોતા�ુ ં આશ્રયસ્થ
બનાવ�ુ ં પડ�ુ.ં ત્યાં આપની �ુલાકાત ઉ�ુર્ શાળાના િશક –
તા�ુકા હ�ડમાસ્ટર જનાબ �ુરબાનઅલી રૌનકઅલી જલાલી
સાહ�બ સાથે થઇ. (તેમણે �ુઈ સાહ�બની

‘તવઝી�લ
ુ

મસાઈલ’ નો ફારસી ભાષામાંથી �ુજરાતીમાં અ�ુવાદ કય�
હતો.)
ફર� જયાર� અમદાવાદની પ�ર�સ્તથી સા�ૂ�ુળ અને
શાંત બની ગઈ તો આપ અમદાવાદ પરત ફયાર .

હા� ના� સાહ�બ � કાંઈ પણ સેવાના કાય� કરતા
હતા તેમાં તેમનો હ�� ુ માત્ર અલ્લાહની �ુશી મેળવવાનો
રહ�તો હતો. આપે કદ�પણ કોઈ કામ પોતાની પ્રિસધ્ધી
નામના માટ� ન ક�ુ.ર સાચા મઝહબની તબ્લીગ અને તેના
પ્રચ-પ્રસાર પ્રત્યે લાગ, આકષર્ણ અને જોશ
ધરાવતા હા� ના� સાહ�બે તબ્લીગી હ��ુ માટ� ઘણીવાર
બળદગાડા મારફત અથવા પગપાળા નાના ગામડાંઓ �ુધી
�ુસાફર� કર�. તે ઝમાનામાં ઝડપી �ુસાફર� અને
વાહનવ્યવહારના ઝડપી સાધનો પણ પ્રાપ્ય અને સર
હતા. બલ્ક� ગામડાંના કાચા અને ખાડ-ટ� કરાવાળા માગ�
ઉપર � ૂળમાં નહાતા નકક� કર� લા સ્થળે પહ�ચ�ું પડ�ું હ�ુ.
�ુસાફર�નો થાક છતાં તબ્લીગી અ�ભયાનમાં હા� ના�
સાહ�બને કદ� થાકનો અ�ુભવ થતો ન હતો.
અલ્લામા હા� ના� સાહ�બ એક ગામથી બી� ગામ
દ�નની તબ્લીગ માટ� જતા હત. નફસાિનયત (માનસશા�)

માં િનષ્ણાંત એવા

‘હક�મે િમલ્લ ’ મઝહબે એહલેબૈતથી

અ�ણ ગામડાંના લોકોના માનસમાં સત્ય મઝહબની વાતો
એવી ર�તે ર�ૂ કરતા હતા ક� �દલોમાં રહ�લી
‘�ુબ્હ� સા�દ ’ માં બદલાઈ જતી હતી. �મ ક�

‘�ુબ્હ� કા�ઝ ’
‘હક આવ્�ું

અને બાિતલ ગ�ુ ં છે વટ� બાિતલને તો જવા�ુ ં જ હ�ુ.ં ’
આ ર�તે તૌ�ફક મળતા જ લોકો આપની ફરતે
આવીને મઝહબે એહલેબૈતને �સ્વકારવા માટ� �ુશીથી તૈયાર
થઇ જતા હતા.
જયાર� પણ આપ ગામડાઓમાં મજલીસે �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામ માટ� જતા હતા ત્યાર� ન્યાઝે �ુ
અલ�ય્હસ્સલામ માં કા-દ્રાક્ષ અને સાકર વહ�ચતા
કારણ ક� તે ઝમાનામાં કા�ુ -દ્રાક્ષ અને સાકરને શ્રેષ્
ગણવામાં આવતી હતી. ક�ટલાક લોકો આ ન્યાઝની જ
આશાએ જમાતખાનામાં આવતા પરં � ુ આપની મીઠ�-મ�ુર
વાણી અને વતર્ન તેમજ હક અને બાિતલનો તફાવત સ્પષ

કર� દ� નાર� દ્રષ્ટાંત�પ તકર�રોને કારણે �ધકારમાં અટવા
આ લોકમાનસને

‘રાહ� ન�ત ’ ની �ુશખબર� મળ� જતી

હતી.
��ુ ં �વંત ઉદાહરણ કાણોદર (�લ્લો:
બનાસકાંઠા) માં હા� ના� સાહ�બ�ુ ં

‘તબ્લીગી અ�ભયા ’

છે . જયાર� કાણોદરમાં હા� ના� સાહ�બે હકનો પરચમ
લહ�રાવ્યો ત્યાર� ખો� અને મોમના સમાજની માત્ર
વ્ય�ક્તઓએ પોતાના �દલોમાં �હદાયતનો �ચરાગ રોશ
કર� લ હતો. �માં હા� ના� સાહ�બને હા� શેઠ અહ�મદઅલી
કર�મભાઈ માંકણો�યા (બંગલાવાળા) ની ભર� ૂર સહાય
પ્રાપ્ત . ઈ.સ. ૧૯૨૪ માં હા� શેઠ અહ�મદઅલી
કર�મભાઈ માંકણો�યા દ્વારા હા� ના� સાહ�બને કાણોદરમા
પોતાના ઘર� મોહરર્મના અશ્રાની મજ�લસો પઢવા મા
આમંત્રણ આપવામાં આવ્�ું હ�ું ત્યાર� આપની �ૂર
તકર�રોને કારણે તૌફ�ક મળતા જ કાણોદર ખાતે લોકોનાં

ટોળે -ટોળા ‘બાબે મદ�ન�ુલ ઇલ્ ’ ની ચોખટ ઉપર મા�ુ ં
નમાવતા નજર� પડવા લાગ્ય. જયાર� હા� શેઠ અહ�મદઅલી
કર�મભાઈ માંકણો�યાએ હા� ના� સાહ�બની �ખદમતમાં
‘અશ્રએ મોહર ’ નો હ�દયો ર�ૂ કય�.

ત્યાર� હા� ના�

સાહ�બે �ઝક્ર� મઝ�ુમ�ું મહ�નતા�ું લેવાનો સ્પષ્ટ શબ્દ
ઇન્કાર કર� દ�ધ. હા� શેઠ અહ�મદઅલી કર�મભાઈ
માંકણો�યાનો આગ્રહ અને હા� ના� સાહ�બન

‘અશ્ર

મોહરર્’ નો હ�દયો લેવાનો ઇન્કાર યથાવત રહયો અને �તે
હા� શેઠ અહ�મદઅલી કર�મભાઈ માંકણો�યાએ હા� ના�
સાહ�બની દ� ખર� ખ અને માગર્દશર્ન હ�ઠળ ચાલત
યતીમખાનામાં તે ઝમાનાના �િપયા ૭૫૧/- (સાતસો
એકાવન)�ુ ં ડોનેશન લખાવીને યતીમોની સંભાળ�ુ ં શ્રેષ
ઉદાહરણ � ૂ� પાડ�ું હ�ુ.ં
હા� ના� સાહ�બે પણ પોતાના ઉમદા અખ્લાકનો
ન� ૂનો �ુરો પાડ�ને તે સમયે કાણોદરમાં િશયા ઇસ્નાઅશર�

મોમીન જમાતના મસ્�દના અ�ુરા બાંધકામના ભલાઈના
કાયર્માં(�ુબઈ
ં
અને કરાંચીના લોકો પાસેથી ડોનેશન એક�ુ ં
કર�ને) ઉમંગભેર ભાગ લીધો હતો અને અલ્લાહના ઘરના
અ� ૂણર્ કાય�ને �ૂણર્તાને આર� પહોચાડ�ું હ�.
હા� ના� સાહ�બને કાણોદરના લોકો પ્રત્યે અન
આકષર્ણ અને લાગણીભાવ થઇ ગયો હત. જયાર� પણ હા�
ના� સાહ�બ કાણોદરમાં રહ�ને િવદાય લેતા ત્યાર� તમામ
મોઅમીનો આપને ઈમામ ઝામીન બાંધીને િવદાય આપતા
હતા. હા� ના� સાહ�બને લોકોનો આ અમલ એટલો પસંદ
આવ્યો હતો ક� આપ �યાં પણ જતા આ નેક કાયર્નો ખા
�ઝક્ર કરતા અને તેને સવર્સામાન્ય બનાવવાની ભલ
કરતા હતા.
હક મઝહબનો પ્રચ-પ્રસાર અને ફ�લાવો કરવ
માટ� આપે ક�ટલાક શખ્સોને તાલીમ અને તરબીયત આપી
હતી તેઓ હા� ના� સાહ�બે તૈયાર કર� લા આયોજન �ુજબ

�હદાયત કરવા માટ� સમયાંતર� �ુસાફર� કરતા હતા. �માંથી
ક�ટલાક વેતન મેળવતા હતા અને અન્ય ક�ટલાક માત
�ુદાની �ુશી મેળવવા માટ� આ કાયર્ને ��મ આપતા હત.
તેઓમાં બે વ્ય�ક્ત અગ્રક્ર:

•

�ુલ્લા હસનઅલી �નમોહમ્મદ મો�હ
(તળા�વાળા)

•

�ુલ્લા અલીભાઈ કરમાલ, તેઓ પણ તળા� સાથે
જ સંબધ
ં ધરાવે છે .
(૧.) �ુલ્લા હસનઅલી �નમોહમ્મદ મો�હ

(તળા�વાળા) એક સારા નસીહતકતાર , સંપાદક અને
હોનહાર પત્રકાર હ. આપે હક અને સત્યના પરચમને
�ુલદ
ં કરવા માટ� પ્રશંસિનય દ�ની �ખદમતો ��મ આપ
હતી. મર�મ
ુ �ુલ્લા હસનઅલી �નમોહમ્મદ મો�હબ
�ુજરાતી ભાષામાં ‘�સ
ૈ નો મહાન સત્યાગ ’ નામની એક
ુ ન
�કતાબ લખી હતી �ને વાંચીને આપણા રાષ્ટ્રિપતા મહાત

ગાંધી� અત્યંત પ્રભાિવત થયા હતા અને ઈમામ �ુસ
અલ�ય્હસ્સલામ ના �હાદ પરથી બોધપાઠ મેળવીન
કરબલાના બ�તેર (૭૨) સાથીઓની �મ પોતાની સાથે પણ
બ�તેર (૭૨) અ�હ�સાના સત્યાગ્રહ�ઓને સાથે લઈ ‘મીઠાના
સત્યાગ’ નો પ્રારંભ કય� હ. આ વાતની �ણ આપણને
મહાત્મા ગાંધી�એ �ુલ્લા હસનઅલી �નમોહમ્મદ મો�
(તળા�વાળા)ને લખેલા એક લખાણ મારફત થાય છે .
હા� ના� સાહ�બના આદ� શથી �ુલ્લા હસનઅલી
સાહ�બે કચ્છના રણમાં ઠ�ક ઠ�કાણે ‘�ુલશને પં�તન’ િન �ુશ્�ુ
ફ�લાવીને િવરોધીઓના નાપાક ઈરાદાઓની બદ� ૂ વ�ુ
ફ�લાઈ �ય તે પહ�લા અટકાવી દ�ધી હતી.
(૨.) અન્ય એક વ્ય�ક્તત્વ �ુલ્લા અલ
કરમાલી હતા �મનો સંબધ
ં પણ તળા� (�લ્લો:
ભાવનગર) સાથે હતો. આપે પણ હા� ના� સાહ�બની સાથે
રહ�ને ઘણા િવસ્તારોમાં તબ્લીગી �ુસાફર� કર� હ.

એક વખત �ુલ્લા અલીભાઈ કરમાલી બીમાર�ના
કારણોસર તબ્લીગી �ુસાફર� કર� શ�ા ન�. હા� ના�
સાહ�બ તબ્લીગી અ�ભયાનમાં વ્યસ્ત હોવાથી �ુલ
અલીભાઈ કરમાલીની બીમાર�થી મા�હતગાર ન હતા. તે
સમયે �ુલ્લા અલીભાઈ કરમાલીને પોતાના તબ્લીગી સફર�ુ
મહ�નતા�ુ ં દ� વ�ભાઈ જમાલ ટ્રસ(ભાવનગર) પાસેથી
પ્રાપ્ત થ�ું હ. આ વખતે પણ રાબેતા �ુજબ આપને
મહ�નતા�ુ ં મળ� ગ�ુ ં પરં � ુ અલીભાઈએ એમ કહ�ને
મહ�નતાણાની રકમ પાછ� મોકલી આપી ક� :
“જયાર� મે આ મ�હના દરમ્યાન કોઈ તબ્લીગી કાય
��મ આપ્�ું નથી ત્યાર� આ પ�ર�સ્થિતમાં માર� આ માસ
પગાર લેવાનો પણ કોઈ હક બનતો નથી.”
હવે તમે �દાઝ લગાવો ! જયાર� હા� ના�
સાહ�બના તાલીમ પામેલા સૈિનકો આવા હતા તો પછ� હા�

ના� સાહ�બ પોતે

‘મેઅરા� ઇન્સાનીય ’ ની કઈ મં�ઝલ

ઉપર હશે ?!?!
લશ્કર� હકના િસપાહ�ઓને દર�ક સમયે સતાવવામાં
આવ્યા છ. હા� ના� સાહ�બને પણ આ યાતનાભયાર્ અને
કાંટાળા માગર્ ઉપરથી પસાર થ�ું પડ�ું હ�ુ. હકના
ુ ાહ હા� ના� સાહ�બને કોટર્માં
િવરોધીઓ િનદ�ષ અને બે�ન
લઇ ગયા. અલબ� હક આવ્યો જ છે સર�ુલંદ થવા માટ...
ઈષાર્ખોરોની બદિનયત હા� ના� સાહ�બની
માનિસક શાંિત છ�નવી લેવાની, આપની �હ�મતને પસ્ત કર�
દ� વાની, આપે �ુલદ
ં કર� લા મઝહબે હકના પરચમને નીચે
પાડ� દ� વાની તેમજ સત્ય મઝહબ�ું નામ બદલીને પોતાના
િનફાકભયાર્ ર�સ્ટડર્ માકર્નો સ્ટ�મ્પ લગાવી દ�વા.
કોટર્માં પોતાના ક�રદાર થક� તેમજ પોતાની
જોશીલી તકર�રો થક� આપે મઝહબે હકને �હ�ર કય�. છે વટ�

મે�સ્ટ્ર�ટ સાહ�બે હા� ના� સાહ�બને ઇઝઝત અને આદર
સાથે િનદ�ષ �હ�ર કયાર .
આવો જ એક પ્રસંગ માણાવદર ગામે બન્યો હ:
ખો� િશયા ઇસ્નાઅશર� સમાજ અને માણાવદરના
અન્ય એક �ુ�સ્લમ સ�ુદાય વચ્ચે એક મસ્�દની મા�
બાબતે ખટરાગ અને િવવાદ ઉભો થયો. બંને �ૂથો મસ્�દ
ઉપર પોતાના હકનો દાવો માંડ� રહયા હતા. પર��સ્તથી
બોલાચાલી �ુધી પહ�ચી ગઈ. યોગા�ુયોગ તે સમયે હા�
ના� સાહ�બ માણાવદર આવેલ હતા. �વી આપને �ણ થઇ
ક� તરત જ આપે બંને સ� ૂહના આગેવાનો સાથે �ુલાકાત કર�
અને � ૂબ જ ધ્યાન�ૂવર્ક બંને પક્ષની વાત સા. ઇન્સાફ
પસંદ આ વ્ય�ક્ત સમક્ષ પોતાના જ સમાજના લોકો
સ� ૂત ર�ૂ કર� શ�ા ન�હત્યાર� આપે પોતાના જ્ઞાિતબં�ુઓ
સમ�વતા ફરમાવ્�ું:

“�ુ ઓ ! મસ્�દ અલ્લાહ�ું ઘર. અલ્લાહ�ું ઘર
શાંિત અને સલામતી�ુ ં સ્થાન હોય છ. હવે જો શાંિત અને
સલામતીના સ્થાનેથી જ ફ�ત્ના અને ફસાદનો પ્રારંભ થાય
તે ‘�સ
ૈ ી ક�રદાર’ ન હોઈ શક�. તેથી � ર�તે હઝરત ઈમામ
ુ ન
�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ એ �ખલાફતથી હાથ પાછો ખ�ચીન
ુ ન
�ુ�સ્લમ ઉમ્મતને બચાવી લીધી હતી તે ર�તે માર� તમન
અપીલ છે ક� તમો પણ મસ્�દને આપણા તૌહ�દ� બીરાદરોને
સ�પી દો અને અલ્લાહની રસ્સીને મજ�ૂતીથી પકડ� રાખ
તેમજ �દરો�દર ફાટ�ટ ન કરો.
માણાવદરના ખો� લોકો હા� ના� સાહ�બના
�હકમતભયાર્ િનણર્યથી સં�ુષ્ટ થઇ ગયા અને રા��ુશી
મસ્�દ પોતાના તૌહ�દ� બીરાદરોને સ�પી દ�વામાં આવ.
જયાર� માણાવદરના નવાબ સાહ�બને આ વાતની
�ણ થઇ ત્યાર� આપ અત્યંત �ુશ થયા અને �તે એ
ઈન્સાન�પી ફ�રશ્તાની �ુલાકાત માટ� હા� ના� સાહ�બન

રોકાણસ્થળે આવી પહ�ચ્. નવાબ સાહ�બે આપને ગળે
લગાડ�ા અને � ૂબ �ુબારકબાદ� આપી એટ�ું જ ન�હ� બલ્ક�
માણાવદર સ્ટ�ટ તરફથી િશયા ઇસ્નાઅશર� સમાજ માટ� એ
મસ્�દ બનાવી આપવાનો વાયદો કય� અને આ વાયદાને
� ૂરો પણ કર� બતાવ્ય.
ઉપરોક્ત બનાવો ઉપરથી સા�બત થાય છે ક�
‘મોહસીને કૌમ ’ અલ્લામા હા� ના� સાહ�બ પોતાના
સમયમાં

‘ખો�’ સમાજ માટ� હક�કતમાં

ુ �ુમા’
‘�ુ �બ

(�દશાદશર્) ના દરજ્� ઉપર �બરાજમાન હત.હા� ના�
સાહ�બે �વનપયર્ત પોતાના સમાજને એક હક�મની
હ�િસયતથી સંભાળ� રાખ્યો અને૮ મી �ઝલ્હ, �હજર� સન
૧૩૬૨ ના રોજ ખો� કૌમને છોડ�ને આ ફાની �ુ િનયાથી
આખેરતની સફર માટ� �ુ ચ કર� ગયા. તેમ�ુ ં દફનસ્થળ
ભાવનગર ખાતે આવેલા

‘હા� ના� આરામ બાગ

’

કબ્રસ્તાનમાં આવે�ું છે(આ� પણ) ખો� સમાજ માટ�
�દશાદશર્ક બને�ું છ.
૮ મી �ઝલ્હ, �હજર� સન ૧૪૧૨ ના રોજ હા�
ના� સાહ�બના પચાસમાં વફાત �દન િનિમ�ે હા�ના�
મેમોર�યલ ટ્રસ્ટના ફાઉન્ડર અને મેનેજ�ગ ટ્રસ્ટ�
�ુલામ�સ
ૈ ભાઈ મેઘાણી સાહ�બના પ્રયત્નોથી
ુ ન
સોવેિનયર�ુ ં આયોજન કરવામાં આવેલ �ના એક િવષય
સંદભર્માં એક �ૂબ જ પ્યાર� વાત કરવામાં આવી હતી ક:
“અલ્લામા હા�ના� સાહ�બના ક�રદાર અને
અમલને ધ્યાનમાં રાખીને આ� આપણામાં અખ્લા, �હાની
અને �ત�રક અને ત્યાર પછ� અમલ અને અડગતા તેમજ
�ુલદ
ં ��ુ ં હો�ુ ં એ આપણી કૌમની બકા અને કાયમી અ�સ્તત્
ટકાવી રાખવા તેમજ િશય્યતના વકાર અને ભરોસાને બાક�
રાખવા માટ� અત્યંત જ�ર� છ. આવા સમયે એક ક્ષણ એ એ
માસ અને એક વષર્ સમાન હોય છે તેમજ એક �ાસ એક વય

બરાબર હોય છે . તે સમયે જયાર� િશકર્ની બોલબાલા હતી
અને જહાલતના �ધકાર� સમાજને � ૃતપાય: કર� દ�ધેલ હતો
તેવા સમયે જો ‘હક��ુલ િમલ્લ’ હા� ના� સાહ�બે પોતાની
ફરજો ઉપર નજર કર�ને માત્ર અને માત્ર �ુદાની �
મેળવવા માટ� પોતાની અખ્લાક� �ુલંદ, િન:સ્વાથર્ ભાવ,
સાચી �ુદાપરસ્તી(�માં િનફાક�ુ ં નામોિનશાન ન હ�ુ.)
ં િન
સા�બતી ન આપી હોત તો એક મોટો ભય હતો ક� આ� �
ખો� કૌમ સમગ્ર િવ� ઉપર છવાયેલી છે તે�ું �ાં
નામોિનશાન ન હોત.

‘હા� ના�’ ન રહ� હમ ભી રહ� યા ન રહ�
ઉનક� �કરદાર કો આઈન બનાયા �યે “મા�ુમ”
મા�ુમ “જલાલી”

સંકલન અને ર�ુ કતાર્: અ�લફ . લામ . જલાલી ‘મા�ુમ’
(ધં�કુ ા)
મોબાઈલ નંબર

: ૯૭ ૧૪ ૦૫ ૭૬ ૮૬

� ુજરાતના �હલ્લી
આપશે મૌલા ગવાહ� �ના શયદાઈ હતા
એ નામથી ને કામથી ‘હા�’ હતા ‘ના�’ હતા
મરતબામાં કર કોઈથી ક�ટલા આલી હતા !
તે છતાં અ�ભમાનથી એ એકદમ ખાલી હતા !
આજ ઈલ્મે દ�નનો મધ્યાહન � ચમક� રહ,
ઇલ્મની એ �ુબ્હના અલ્લામા એક પ્રહર
એમની સેવા�ુ ં � ૂલ્યાંકન કદ� �ુમ્ક�ન ન
હોય �ુણવ�ા ક� જથ્થો બેયમાં ભાર� હત
આટલા વષ�ય કોઈ જો�ડયો પાકયો નથી
મઝહબી સા�હત્યની સેવામાં લ-સાની હતા

�ઝ�દગી �શી વરસ પણ ચારસો �ુસ્તક લખ્
ક�મ ના લોકો કહ� �ુજરાતના �હલ્લી હતા!
ન�હ� તો � ૂ� આલમે ઇસ્લામ એને �ણત
જો કમી �ણો તો બસ એક જ ક� �ુજરાતી હતા
એમના િમશન ઉપર માંડો કદમ મકકમ થઇ
આપના માટ� તો ‘નાિસર’ પ્રેરણાદાયી હત.

“ર�ુ કતાર્: નાિસર � ૂરાની”

