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નકુ્રભબણકા 
પ્રક 

યણ 

વલમ ેજ 

1 મગફંયો ન ેલવીમો 13 

2 મગફંયો ન ેલવીમોની વખં્મા, યસરૂ 

ન ે નાએફોના થથ ન ે લશી નાબઝર 

થલા વલ ે

37 

3 મગફંયો ન ેઇભાભોની આસ્ભત 59 

4 શઝયત અદભ રય્હશસ્વરાભ 69 

5 શઝયત ઇદયીવ રય્હશસ્વરાભ 115 

6 શઝયત નશૂ રય્હશસ્વરાભ 157 
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7 શઝયત હુદ રય્હશસ્વરાભ 203 

8 ળદ્દાદની જન્નત 233 

9 શઝયત વારેશ રય્હશસ્વરાભ 252 

10 શઝયત ઇબ્રાશીભ રય્હશસ્વરાભ 280 

11 શઝયત તૂ (રય્હશસ્વરાભ) 427 

12 શઝયત ઝુરકયનમન 452 

13 શઝયત માકુફ ન ે શઝયત યસુપુ 

(રય્હશસ્વરાભ) 

512 

14 શઝયત ળોમફ (રય્હશસ્વરાભ) 601 

15 શઝયત હયફુ (રય્હશસ્વરાભ) 613 
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16 શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) ન ે

શઝયત શાફૃન (રય્હશસ્વરાભ) 

653 

17 શઝયત યળુો (રય્હશસ્વરાભ)  829 

18 શઝયત બખઝય (રય્હશસ્વરાભ)  834 

19 શઝયત શીઝકીર (ઝુરકપીર) 

રય્હશસ્વરાભ 

874 

 

20 શઝયત ઇસ્ભાઇર આબ્ન ે શીઝકીર 

(રય્હશસ્વરાભ) 

883 

21 શઝયત આલ્માવ (રય્હશસ્વરાભ) 896 
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22 ઝુરરકપર 922 

23 શઝયત કુભાન (રય્હશસ્વરાભ) 937 

24 શઝયત ળમરુ રય્હશસ્વરાભ 993 

25 શઝયત દાઈદ (રય્હશસ્વરાભ) 1006 

26 શઝયત સરુમભાન (રય્હશસ્વરાભ) 1070 

27 શઝયત ળમા ન ેશઝયત શમકુક  1178 

28 શઝયત ઝકયીમા (રય્હશસ્વરાભ) ન ે

શઝયત મહ્યા (રય્હશસ્વરાભ) 

1189 
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29 જનાફ ેભયીમભ (વરામલુ્રાશે રહશા) 1217 

30 શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ) 1258 

31 શઝયત યભીમા, શઝયત દાનીમાર, 

શઝયત ઓઝૈય ન ેફોખ્તનવય 

1430 

32 શઝયત યનુવુ બફન ભતા 
(રય્હશસ્વરાભ) 

1476 

33 સ્શાફ ેકશપ 1519 

34 સ્શાફ ેઈખદુદ 1563 
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35 શઝયત જયજીવ (રય્હશસ્વરાભ) 1583 

36 શાફૃત ન ેભાફૃત પરયશ્તા 1609 

  
********************* 
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પ્રસ્તાલના 

તભાભ તાયીપો નાત એ 

લ્રાશ તઅરાની કે જેણ ેશનૂ્મભાથંી અ 

વલયાટ કાએનાતનુ ં વર્જન કયુથ, ગબણત 

વરલાતો વરાભ લ્રાશના પ્માયા 

ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી 

લવલ્રભ)  ન ે તેભની અર ે તાશેયા 

જેઓ બખર કાએનાતના વર્જનના 

કાયણફૃ છે. 
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 “યાશેનજાત”ના સ્થાક લ્રાભા 
ગરુાભેરી વાશેફ (.ભ.)એ જેટરા ન ે
જે વલવલધ ૩૫૦ ભઝશફી સુ્તકો ગજુયાતી 
બાાભા ંવંાદન કયી પ્રગટ કમાથ છે તેની 
જોડ ભલી મશુ્કીર છે. પ્રાથવભક ભઝશફી 
જ્ઞાનની સુ્સ્તકા “દીનીમાત” થી રઆ 
બચંતકો ન ે તત્લજ્ઞો જેનો ભનનલૂથક 
ભ્માવ કયલા બરાભણ કયે છે એલા 
બચંતનળીર ન ે તત્લજ્ઞાનથી વબય 
સુ્તકો “ભેયાજુસ્વઅદશ”, “નશજુર 
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ફરાગાશ”, “કુયઅન ે ળયીપની તપવીય”, 

“ળશાદતરુ લરીમા”, “શલાર ે
કયફરા”, “શલાવુન્નવા”, “તોશપતરુ 
હુજ્જજાજ” ઇત્માદી ઈયાતં ઇમ્ભએ 
ભસભૂીન (રહશેમવુલ્રાભ)ની પ્રેયક 
વલાનેશ ે ઈમ્રી, ભજબરવો, ભયવવમા, નૌશા 
લગેયે ઈયાતં દુઅઓ, ઇત્મારદના નેક 
સુ્તકો એભણ ેયફી, પાયવીની પ્રાપ્મ 
રકતાફોભાથંી ચ ૂટંી ચ ૂટંીન ે બાાઓથી 
નાલારકપ ગજુયાતી જનતાન ેઅપ્મા છે.      
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એભના તભાભ સુ્તકોભા ં “કવસરુ 

અંબફમા” ણ છે. અ રકતાફભા ંરગબગ 

તભાભ મગફંયો (રય્હશસ્વરાભ)નુ ં

પ્રેયક જીલન દયજ કયેર છે. 

શાજીનાજી ભેભોરયમર ટ્રસ્ટ 

(બાલનગય) 

 

* * * * * 
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મગફંયો ને લવીમો 

વલશ્વાવાત્ર વનદથી છે કે મરુશીદ 
(નાસ્સ્તક) શઝયત ઇભાભ જપય વારદક 
(રય્હશસ્વરાભ)ની વેલાભા ં શાજય થઆ 
કેટરાક વલારો કમાથ ને આસ્રાભનો 
સ્લીકાય કમો. તેના વલારોભા ંએક વલાર 
એ શતો કે અ નફીઓની મગમ્ફયી 
કઇ દરીરથી વાબફત કયો છો ? ઇભાભ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ં કે અણે 
દરીરોથી એ લસ્ત ુવવધ્ધ કયી કે અણન ે

http://www.hajinaji.com/?pdf
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ખલ્ક કયનાય કોઇ ભશાન શસ્તી છે કે તે ન 
જોઇ ળકામ છે, ન તેને સ્ળથ કયી ળકીએ 
છીએ, ન ફૃફફૃ લાત કયી ળકલા ળસ્તતભાન 
છીએ. એ ભશાન રશકભતલાો બરુદં છે. 
જમાયે એ લાત અણ ે જાણી કે તેન ે ન 
જોઇ ળકીએ છીએ ન ફૃફફૃ લાત કયી 
ળકીએ છીએ તો છી જફૃય છે કે તે 
ોતાના તયપથી એલી વ્મસ્તતઓને ભોકર ે
જે અણને તેનો વદેંળો શંચાડી ળકે. 
અણુ ં જીલન તેના મગાભ નવુાય 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 15              VISIT US 

વય ફને ને વાયા કામોનો હુકભ અે 
ને ખયાફ કાભથી યોકે તે ભાબરકનો શતે ુ
વભજે ન ેજે પ્રભાણ ેતેણ ે હુકભ અપ્મો 
શોમ તેભા ં જયા ફયાફય લધઘટ ન કયે. 
તેઓ મગફંયો શોમ કે શકીભ, અકીર, 

બધુ્ધ્ધળાી ને તભાભ રોકોથી ભાનલતં 
શોમ છે. 

લ્રાશ તઅરાએ તેઓને આલ્ભ 
ને રશકભત થણ કયેર છે, ભોજજઝા 
અેર છે. તેઓના કરાભ દયેકથી 
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નોખા શોમ છે જે બધુ્ધ્ધ ભાન્મ યાખે. 
મતૃ્ય ુાભેરાન ેજીલતા કયે, આંધા ને 
કોઢીમાને વળપા અે, જાદુગયને ભાત કયે 
(શયાલે). તેઓની વાભે ોતાના 
ભોજજઝાથી કામર કયે. અ ફધામ 
કભારો ધયાલલા છતા ં જાશયેભા ં આન્વાન 
ફનાવ્મા. ભાસભૂ  વવપત થણ કયી 
ને જગત ય હુજ્જજત કામભ કયી. 

લ્રાભા ભજબરવી ( .ભ.) 
પયભાલે છે કે ઈયોકત જે શદીવનુ ંલણથન 
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થયુ ં છે તેનો બાલાથથ એ કે લ્રાશની 
શસ્સ્ત તૂ્પ, રશકભત ને કભાર વાબફત 
થમેર છે. તે કોઇ કામથ નકામુ ંને પામદા 
વલનાનુ ંકયતો નથી. એ ભશાન શકીભ છે. 
લ્રાશ ે આન્વાનન ે નયૂાની નપવ ન ે
ફૃશાની કકર અી તેભજ શમલાની 
ળયીય ને ળેશલત, ખ્લારશળો, આચ્છાઓ 
અી જે નયૂાની નપવ ને ફૃશાની 
કકર અેર છે તે અરભે કોદોવ 
(અખેયત) વાભે તેનુ ંલરણ યશ ેતે પ્રત્મે 
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રદર રગાડલાનુ ં વાધન છે. ફીજી ચીજ 
શમલાની, ળયીયી ન ે ળશલેત 
(ખ્લારશળ)ની ળસ્તત અેર છે તેથી 
શમલાન તયપ લરણ થામ તેથી અ પાની 
દુવનમા પ્રત્મે તેનુ ં રક્ષ દોયામ છે. ( અ 
યીક્ષા રેલા ભાટે છે.) 

લ્રાશ ે તભાભ ળસ્તતઓ અી 
તેનુ ં આમ્તેશાન લ્મે છે. ભાનલભા ં એટરી 
ળસ્તત નથી કે તે લાસ્તા લગય કોઇના 
વશાયા વવલામ તેની ભાયેપત ને ગપુ્ત 
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બેદોને વભજી ળકે. કાયણ કે આન્વાન 
ભનોવલકાયની આચ્છાઓને રીધ ે એ 
લસ્તઓુને ોતે અભેે વભજી ન ળકે ત ે
ભાટે એ લસ્તઓુની જફૃયત જણાઇ કે 
અખેયતનો ભશાન ભયતફો ભેલલા ન ે
અ પાની જગતની ખયાફીથી ફચલા ભાટે 
એલા ભશાન બઝુુગોની જફૃયત યશ ે છે જે 
લ્રાશ ને ખરકત લચ્ચે લાસ્તો શોમ. 
એ લાસ્તા ભાટે જો ભરાએકાન ે ભોકરત 
તો તે તેના જેલા ન શોલાથી આન્વાન 
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તેનાથી દૂય યશતેે. તેના પ્રત્મ ે ધ્માન ન 
અતે. તેથી જ ખદુાલદેં અરભે ઇન્વાની 
સયુતભા ં મગફંયોન ે ભોકલ્મા કે આન્વાન 
તેભનાભા ંોતાની સયુત ન ેળકર જોઇ 
યગફત કયે ને તેભના થકી રશદામત 
ભેલે ત ે ભાટે જ તો શઝયત યસરૂેખદુા 
વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી લ વલ્રભ ં
પયભાવ્યુ ં કે “આન્નભા ના ફળફૃભ 
વભસ્રોકુભ” હુ ં ણ તભાયા જેલો આન્વાન 
છુ.ં 
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દાખરા તયીકે જમાયે કોઇ વ્મસ્તત 
ખંીને લાતો કયતા ળીખલાડલા ચાશ ે છે 
તો તેની વાભે અઇનો યાખ ેછે ન ેોત ે
તેની ાછ છુાઇ જામ છે ને ખંી 
ોતાના જેલી સયુત અઆનાભા ં જુએ છે. 
આન્વાન અઇનાની ાછથી લાતો કયે છે 
ખંી વભજે છે કે અ ભાયી જેવુજં ખંી 
લાતો કયે છે તેથી તેની વાથ ેતેલીજ લાતો 
કયલા રાગે છે. અ યથી એ લાત 
અવાનીથી વભજી ળકામ છે કે જેન ેકાઇં 
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ળીખલાડવુ ં શોમ તો તેના જેલી સયુતભા ં
યજૂ થવુ ંડે છે. 

બયોવાાત્ર રયલામતભા ં છે કે એક 
ઇન્વાને ઇભાભ જપય વારદક 
(રય્હશસ્વરાભ)ને વલાર કમો કે 
લ્રાશ ે મગફંયોન ે ળા ભાટે વનયતુત 
કમાથ છે. ? અે પયભાવ્યુ ં કે જો લ્રાશ 
મગફંયોને ભોકરતે નરશ તો કમાભતભા ં
લ્રાશ વભક્ષ રોકો ફશાનુ ં કયતે કે 
ભોને ખળુખફયી અનાય ન ે
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ડયાલનાય કોઇ ન શતુ.ં તેથી ભો યાશ ે
યાસ્ત (વીધી યાશ) ય અવ્મા નરશ તેથી 
જ લ્રાશ ેમગફંયોને ભોકલ્મા છે જેથી 
લ્રાશ ય રોકોની હુજ્જજત ફાકી યશ ે
નરશં. શુ ં ત ે વાબંળ્યુ ં નથી કે લ્રાશ 
તઅરા પયભાલે છે કે “જશન્નભભા ં
જશન્નભની વનગયાની કયનાય કાપયો ય 
હુજ્જજત તભાભ કયલા છૂળે કે શુ ં અ 
ઝાફથી ડયાલલાલાો કોઇ મગફંય 
તભાયી ાવ ે અવ્મો ન શતો ? તેઓ 
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જલાફ અળ ે કે શા અવ્મો શતો ણ 
ભે તેન ે જૂઠરાવ્મો ને કહ્યુ ં કે લ્રાશ ે
કોઇને ભોકરેર નથી તભ ેગભુયાશ છો.” 

ભોતફય શદીવભા ં છે કે લ્રાશ 
તઅરાની એલી ાકીઝા વવપતો ( ગણુો) 
છે તે રોકોની નજયથી દ્રશ્મ છે એટરા 
ભાટે મગફંયોને ભોકલ્મા કે નેક કાભની 
ખળુખફયી અે ન ે ઝાફ ે ઇરાશીથી 
ડયાલે. અલી ખલુ્રી યોળન હુજ્જજત જાશયે 
થલા છતા ંજેને કુફ્રભા ંયશવેુ ંશોમ તે કુફ્રભા ં
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યશી શરાક થામ ન ેજે યોળન હુજ્જજતથી 
આલ્ભ ને ઇભાન ભેલી જીલતં યશલેા 
ચાશતો શોમ તે જીલતો યશ ે એટર ે
જન્નતનો શકદાય થામ. મગફંયો ભોકલ્મા 
છે એટરા ભાટે કે ફદંાઓને આલ્ભો 
દફની તારીભ અ ે ને જેનો 
આન્કાય કમો તેનો ઇકયાય ( કબરૂાત) કયે 
ને જેન ે તેનો ( ખદુાનો) ળયીક 
(બાગીદાય) ભાન્મો છે તે ભરૂ કબરૂ કયી 
તલશીદનો ઇકયાય કયે.  
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બયોવાાત્ર રયલામતભા ંછે કે કર 
આબ્ને ળાઝાન ે શઝયત ઇભાભ યઝા 
(રય્હશસ્વરાભ)ને વલાર કમો કે રોકોએ 
મગફંયોને ઓખલા, તેઓ શક શોલાનુ ં
કબરૂ કયવુ,ં ને તેઓની આતાત કયલી 
લાજજફ જાણવુ ં એ ફધુ ં ળા ભાટે લાજજફ 
છે ? અે પયભાવ્યુ ં કે લ્રાશ ે રોકોન ે
ૈદા કમાથ છે તેભા ં એ ળસ્તત ન શતી કે 
તેની ભવરેશતન ેજાણી ળકે, શીતભતો છૂી 
ળકે. લ્રાશ એલો ણ નથી કે તેન ેજોઇ 
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ળકામ તેથી એ જફૃયી થયુ ં કે તેઓ ન ે
લ્રાશ લચ્ચે એલો મગફંય શોમ કે જે 
ગનુાશોથી ાક ન ે ભાસભુ શોલો 
જોઇએ તે રોકોને લ્રાશના પયભાનો 
શંચાડે તેથી રોકો પામદો ઈઠાલી 
ગનુાશોની ખયાફીથી ફચ ે કાયણ કે 
આન્વાન બરાઇ ન ે ખયાફીન ે વભજી 
ળકલા ભાટે ળસ્તતભાન નથી તેથી જ 
મગફંયની ભાયેપત ન ે તેઓના 
હુકભો ભાનલા લાજજફ થમા છે. લગેયે. 
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ભોતફય વનદથી બફુવીયે ઇભાભ 
જપય વારદક (રય્હશસ્વરાભ)ને છૂયુ ં
કે લ્રાશ ે મગફંયો ને અને 
(લવીમોને) ળા ભાટે ભોજજઝા તા કમાથ 
? અ ેપયભાવ્યુ ંકે એટરા ભાટે ભોજજઝા 
અપ્મા છે કે તેઓની વચ્ચાઇ ભાટે 
હુજ્જજત ને દરીર ફન ેકે તેઓ વાચા છે 
તે વાબફત થામ કાયણ કે ભોજજઝો એક 
એલી વનળાની છે જે મગફંય, યસરૂ ન ે
તેની હુજ્જજત ( ઇભાભ) વવલામ કોઇન ે
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તા કયતો નથી તેના કાયણ ે શક ન ે
ફાવતર જાશયે થઆ જામ. 

હુવેન વશયાપેએ શઝયતને છૂયુ ં કે 
જે ભોભીનનુ ંઇભાન લ્રાશની નઝદીક 
વાબફત થઆ ગયુ ં શોમ તેન ે ઇભાન છી 
લ્રાશ કારપય કયે ખયો ? અે પયભાવ્યુ ં
કે લ્રાશ અરદર છે ન ે મગફંયોન ે
બખરકતની રશદામત કયલા ભોકલ્મા છે. 
લ્રાશ કોઇને કુફ્ર તયપ દોયતો નથી. 
અથી વલાર કમો કે કોઇનુ ંકુફ્ર લ્રાશ 
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ાવે વાબફત શોમ તો તેન ે ઇભાન તયપ 
પેયલે ખયો ? અે પયભાવ્યુ ં કે લ્રાશે 
આન્વાનન ેએક જ વનમભ મજુફ ૈદા કમાથ 
છે ને દયેકને ઇભાન રાલલાની 
વરાશીમત અી છે ણ તેઓ ઇભાન 
રાલલા વલ ેન ેકુફ્ર કે જે થકી ઇભાનનો 
આન્કાય કયે છે તે લસ્ત ુજાણતા ન શોલાથી 
લ્રાશ ે મગફંયોન ે ભોકલ્મા કે તેઓને 
ઇભાન રાલલાની રશદામત કયે, કેટરાક 
રશદામત ામ્મા, કેટરાક ગભુયાશ થમા. 
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ભોતફય શદીવભા ં છે કે આબ્ન ે
સકુ્કમે ઇભાભ યઝા (રય્હશસ્વરાભ)ન ે
(મા દવભા ં ઇભાભન)ે છૂયુ ં કે લ્રાશ 
તઅરાએ શઝયત મવૂા રય્હશસ્વરાભન ે
ળા ભાટે નયૂાની શાથ (મદે ફમઝા) રાકડી 
(વાએ મવૂા) ન ેજાદુન ેભતી ચીજો 
અી ? શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)ને 
એલા ભોજજઝા ળા ભાટે અપ્મા જે 
શકીભો-લૈદોને ભતા શતા? તેભજ શઝયત 
ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 32              VISIT US 

લવલ્રભ)ને પવાશત ને ફરાગતથી 
દા થતા ખતુ્ફા ળા ભાટે ઇનામત કમાથ ? 

અે પયભાવ્યુ ં કે લ્રાશ ે શઝયત 
મવૂા (રય્હશસ્વરાભ)ને એ જભાનાભા ં
મગફંય ફનાલીન ે ભોકલ્મા કે જમાયે 
ફની આવયાઇરભા જાદુનો ઘણો જ પ્રચાય 
શતો તેથી શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ)ને એ જભાના નવુાય 
ભોજજઝા તા કમાથ. જાદુગયો અની 
વાભે ભાત થઆ ગમા શતા. તેઓના જાદુન ે
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તોડી ાડયા ને અ ે ભોજજઝા થકી 
હુજ્જજત તભાભ કયી. શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ)ના જભાનાભા ં ફહુ જ 
ખતયનાક ફીભાયીઓ પેરાઇ ગઇ  શતી. 
રોકોને શકીભો-લૈદોની ફહુ જ જફૃયત 
ડતી શતી. શકીભો ને લૈદોની ઘણી જ 
ળોશયત શતી તેથી શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ)ને એલો ભોજજઝો તા 
કમો કે તેઓ વાધ્મ યોગોનો ઇરાજ 
કયતા, જેલા કે કોઢીમા, ગં લગેયે. 
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ફરકે આંધાને દેખતા ને મયુદાન ે
જીલતા કયતા. એ યીતે ભર કયી રોકો 
ય હુજ્જજત તભાભ કયી. 

શઝયત યસરૂ (વલ્રલ્રાશો રહશ ે
લ અરેશી લવલ્રભ)ના જભાનાભા ં
યફોભા ંયફી વારશત્મની ફહુ જ ચચાથ 
શતી. ળેયો ળાએયીની ફહુ જ ળોશયત 
શતી. પવાશત ફરાગત ય ફહુ જ નાઝ 
શતો તેથી શઝયત યસરૂેખદુા (વલ્રલ્રાશો 
રહશ ેલ અરેશી લવલ્રભ) ય લ્રાશ ે
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એલા પવાશત ન ે ફરાગતથી બયયૂ 
કરાભો ઈતામાથ કે યફો શમયાન થઆ 
ગમા. એલી લાએઝ ને ફોધદામક 
કરાભો યજૂ કમાથ કે યફો જે ફીજાઓને 
મુગંા વભજતા શતા તેઓનો ઘભડં ઈતયી 
ગમો. ખદુાઇ કરાભ વાભે ળકત ફની 
ગમા. શઝયતે તેઓ ય હુજ્જજત યૂી કયી. 

અ વાબંીન ેઆબ્ન ેસકુકમ ફોલ્મો 
કે રદર ભાન્મ યાખ ેએલો વંણૂથ જલાફ ભ ં
અજ સધુી વાબંળ્મો ન શતો. છી 
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ઇભાભન ે છૂયુ ં કે અ જભાનાભા ં ખદુાની 
હુજ્જજત કોણ છે ? અ ે પયભાવ્યુ ં કે એ 
બધુ્ધ્ધ જે લ્રાશ ે તને અેર છે જેના 
થકી તુ ંબરા ને બયુાન ેઓખી ળકે છે 
કે લ્રાશના એશકાભો ખયેખયા કોણ કશ ે
છે ને લ્રાશના નાભન ેભનઘડત ખોટા 
કોણ ફમાન કયે છે.    

*************** 
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મગફંયો ને લવીમોની વખં્મા, 
યસરૂ ને નાએફોના થથ ને 

લશી નાબઝર થલા વલે 

મગફંયોની વખં્મા એક રાખ 
ચોલીવ શજાય ભળહયૂ છે. સુ્તકોભા ં
એટરા નાભો જોલાભા ં અલતા નથી. 
કરાભે ળયીપભા ંઓગણત્રીવ (૨૯) નાભોનુ ં
લણથન થયુ ં છે. જેભકે શઝયત અદભ 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત ઇદયીવ 
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(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત નશૂ 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત હદૂ 
(રય્હશસ્વરાભ),  શઝયત વારેશ 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત ઇસ્ભાઇર 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત ઇસ્શાક 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત મકફૂ 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત યસૂપુ 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત તૂ 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત મવૂા 
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(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત શાફૃન 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત ળોએફ 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત ઝકયીમા 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત મહ્યા 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ),  શઝયત દાવદૂ 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત સરુમભાન 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત આલ્માવ 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત રમવા 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત હયફુ 
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(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત યનુવુ 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત યળુો 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત ઓઝેય 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત ઝુરકીફ્ર 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત કુભાન 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત ઝુરકયનમન 
(રય્હશસ્વરાભ), ને શઝયત ભોશમ્ભદ 
મસુ્તપુા (વલ્રલ્રાશો રહશ ે લ અરેશી 
લવલ્રભ).  
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અ નાભો વવલામ લ્રાભા 
ભજબરવી (.ભ.) રખે છે કે દુઅએ ઈમ્ભ ે
દાઈદ શઝયત ઇભાભ ે જપય વારદક 
(રય્હશસ્વરાભ)થી ભનકરૂ છે તેભા ં
ચમુ્ભારીવ (૪૪) મગફંયોના નાભ છે જે 
ઈય અ ૨૯ અલી ગમા. ફાકીના દંય 
નાભો અ છે. શઝયત શાબફર 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત ળીવ 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત ભીળા 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત બખઝય 
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(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત તાતૂ 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત ળમા 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત તયુખ 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત ભતા 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત ઈયભીમા 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત શમકુક 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત દાનીમાર 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત ળભઈન 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત જીયજીવ 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત ખાબરદ 
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(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત શનતરા 
(રય્હશસ્વરાભ)ના નાભોભા ં જનાફ ે
કુભાન, ઝુરકયનમન લગેયેના નાભો 
વલે ભતબેદ છે કે તેઓ મગફંય શતા કે 
નરશં તે આન્ળાલ્રાશ તેભના જીલનભા ં
વલગત રખશુ ં

(લ્રાભા ગરુાભેરી ‘નાજી’)  
બયોવાાત્ર રયલામતોભા ં શઝયત 

મવૂા આબ્ને જપય ન ે ઇભાભ ે ઝમનરુ 
અફેદીન (રય્હશસ્વરાભ)થી ભનકરૂ છે 
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કે જે કોઇ ચાશ ેકે એક રાખ ચોલીવ શજાય 
મગફંયોની ફૃશો વાથે મવુાપેશો કયે તો 
તેણે ળાફાન ભરશનાની દંયભી તાયીખ ે
ઇભાભ હુવૈન (રય્હશસ્વરાભ)ની કબ્ર 
મફુાયકની બઝમાયત કયે કેભકે તભાભ 
મગફંયોની યલાશ યઝા ભેલી ઇભાભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની બઝમાયત ભાટે જામ 
છે. તેભા ં એ ાચં ઓરુ ઝભ 
મગફંયો ણ શોમ છે. (૧) શઝયત નશૂ 
(રય્હશસ્વરાભ) (૨) શઝયત ઇબ્રાશીભ 
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(રય્હશસ્વરાભ) (૩) શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ) (૪) શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ) (૫) શઝયત ભોશમ્ભદ 
મસુ્તપુા (વલ્રલ્રાશો રહશ ે લ અરેશી 
લવલ્રભ). 

શઝયત ઇભાભ ભોશમ્ભદ ફારકય 
(રય્હશસ્વરાભ)થી ભનકરૂ છે કે શઝયત 
યસરૂેખદુા (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી 
લવલ્રભ)એ પયભાવ્યુ ં કે જભીન ય જે 
વ્મસ્તત શરેે લવી વનયકુત થઆ ત ે
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શઝયત અદભ (રય્હશસ્વરાભ)ના પયઝદં 
શફેતલુ્રાશ શતા. કોઇ મગફંય એલો ન 
શતો કે જેના ભાટે લવી મકુયથય થમેર ન 
શોમ. તે પ્રભાણ ેશઝયત ભોશમ્ભદ મસુ્તપુા 
(વલ્રલ્રાશો રહશ ે લ અરેશી 
લવલ્રભ)ના લવી શઝયત રી આબ્ન ે
ફી તાબરફ (રય્હશસ્વરાભ) શતા. 
તેઓ તભાભ લવીમોના તેભજ તભાભ 
થમેરાઓના લારયવ શતા. શઝયત 
ભોશમ્ભદ મસુ્તપુા (વલ્રલ્રાશો રહશ ે લ 
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અરેશી લવલ્રભ) તભાભ મગફંયોના 
ને તભાભ મયુવરોના ઇલ્ભના લારયવ 
શતા.  

વશીશ શદીવભા ં છે કે ઝોયાયાએ 
શઝયત ઇભાભ ભોશમ્ભદ ફારકય 
(રય્હશસ્વરાભ)ને છૂયુ ં કે યસરૂ ને 
નફીનો થથ શુ ં છે ?  અ ે પયભાવ્યુ ં કે 
નફી સ્લપ્નાભા ં ભારશતી ભેલ ે છે  ન ે
પરયશ્તાની લાજ વાબંે છે. ણ જોતા 
નથી. યસરૂ પરયશ્તાની લાજ વાબંે છે 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 48              VISIT US 

ને જુએ ણ છે. ઇભાભ ભરકની લાજ 
વાબંે છે જોતા નથી. 

બયોવાાત્ર શદીવભા ં ઇભાભ 
ભોશમ્ભદ ફારકય (રય્હશસ્વરાભ)થી 
ભનકરૂ છે કે લ્રાશ તઅરા તયપથી જે 
જે લશી ને રકતાફો નાબઝર ( ઈતયી) 
થતી ત ે ફધી યફી બાાભા ં શતી. 
જમાયે જે મગફંયના કાન ાવ ેશંચતી 
ત્માયે તે મગફંયની કૌભની બાાભા ં
રટાઇ જતી યંત ુ શઝયત ભોશમ્ભદ 
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મસુ્તપુા (વલ્રલ્રાશો રહશ ે લ અરેશી 
લવલ્રભ) ાવ ેયફીભા ંજ યશતેી.  

ભોતફય વનદથી રયલામત છે કે 
મપુઝઝરે ઇભાભ જપય વારદક 
(રય્હશસ્વરાભ)ને છૂયુ ં કે જગતભા ં જે 
ફનાલ ફને છે તેન ેઇભાભ ઘયે ફેઠા કેભ 
જાણી ળકે છે ?  અ ેપયભાવ્યુ ંકે લ્રાશ ે
મગફંયોભા ંાચં ફૃશ ખરક કયી છે. (૧) 
ફૃશ ે શમાત જેની ળસ્તતથી તે શયે પયે છે. 
(૨) ફૃશ ે કુવ્લત જેના કાયણ ે ઈઠે છે ન ે
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જેશાદ કયે છે. (૩) ફૃશ ેળશલેત જેના થકી 
ખાનાન કયે છે. શરાર યીત ેવોશફત કયે 
છે. (૪) ફૃશ ેઇભાન જેના થકી ઇભાનદાયી 
વાથે દારત કયે છે. (૫) ફૃશ ેકુદ્દુવ જેના 
વફફથી મગમ્ફયીના બાયે દયજ્જજાન ે
ઈાડે છે ને તેભા ંગપરત, યભત-ગભત 
ગલથ, ઊંઘ જેલી લસ્ત ુશોતી નથી. ઈયોતત 
ચાય ફૃશ સતુી લખતે ગારપર થઆ જામ છે. 
જેભા ં યભત-ગભત ને ગલથ શોમ છે. 
મગફંય ને ઇભાભ ફૃહુર કુદ્દુવની 
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ળસ્તતથી ફધી લસ્તઓુ જુલ ેછે ન ેજાણી 
ળકે છે જમાયે મગફંય દુવનમાથી ગજુયી 
જામ છે ત્માયે ફૃહુર કુદ્દુવ તેની છી 
થનાય ઇભાભન ેભે છે. 

બયોવાાત્ર વનદથી ઇભાભ 
ભોશમ્ભદ ફારકય (રય્હશસ્વરાભ)થી 
ભનકરૂ છે કે યલયરદગાયે શઝયત અદભ 
(રય્હશસ્વરાભ)થી શદ ( કબરુાત) 
રીધો કે એ ઝાડની ાવ ે જામ નરશં. 
લ્રાશ ોતાના ઇલ્ભથી જાણતો શતો. એ 
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વભમ અવ્મો કે અદભ ઝાડ ાવ ે જામ 
ને ભેલો ખામ. એલખત ેશઝયત અદભ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ એ શદ છોડી અપ્મો 
(ફશતેય કાભ મકૂી અવુ.ં જેનુ ં લણથન 
કુયઅનભા ં છે.) એ પ ખાલા છી 
અને જભીન ય ભોકલ્મા ન ે લળંનો 
અયંબ થમો. પ્રથભ શાબફર ને તેની 
ફશનેનો જન્ભ થમો. છી કાબફર ન ે
તેની ફશને જન્ભ ામ્મા. શઝયત અદભ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ ફનંે તુ્રોને અજ્ઞા 
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કયી કે લ્રાશની ફાયગાશભા ં કુયફાની 
અો. શાબફર ાવ ેઘેટા-ંફકયા શતા ન ે
કાબફર ખેતીલાડી કયતો શતો. શાફીર ે
ચયફીદાય દુમ્ફાની કુયફાની કયી ન ે
કાબફરે થોડીક ખેતયભાથંી કંુડીમો જેલી 
તેલી રીધી ને કુયફાનગાશ ય યાખી. 
શાબફરની કુયફાની કબરૂ થઆ ન ે
કાબફરની યદ થઆ ગઇ. જેનુ ં લણથન 
કુયઅને ળયીપભા ં છે. તે જભાનાભા ં જેની 
કુયફાની કબરૂ થતી તેન ે એક અગનો 
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બડકો ફાી દેતો શતો ને જે કબરૂ 
થલા રામક ન શોમ તેન ે અગ ડતી 
નરશં. જમાયે શાબફરની કુયફાની કબરૂ થઆ 
ને કાબફરની યદ થઆ તો કાબફર ેકહ્યુ ંકે 
હુ ં અગની જૂા કયી તેને યાજી કયીળ. 
છી તે અગની યસ્તીળ કયલા રાગ્મો. 
ળમતાન કાબફર ાવ ે અલીન ે કશલેા 
રાગ્મો કે જો તાયી કુયફાની કબરૂ થઆ 
નરશં. બવલષ્મભા ં શાબફરની ઔરાદ તાયી 
ઔરાદ ય પખ્ર કયળે કે ભાયા લડલાની 
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કુયફાની કબરૂ થઆ ને તભાયા લડલાની 
કબરૂ થઆ નરશં ભાટે તુ ંશાબફરન ેજાનથી 
ભાયી નાખ તો એ લળં લધલાની કોઇ તક 
યશ ે નરશં. તેના પયેફભા ં અલી કાબફર ે
શાબફરને કત્ર કયી નાખ્મા. જમાયે શઝયત 
અદભ (રય્હશસ્વરાભ)એ કાબફરને છૂયુ ં
કે શાબફર કમા ંછે ?  તેણે જલાફ અપ્મો કે 
શુ ંતભ ેભાયા યક્ષણભા ંઅપ્મો શતો ? ભને 
ખફય નથી. છી અ શાબફરની ળોધભા ં
નીકળ્મા. એક સ્થે કત્ર થમેર શાબફરન ે
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જોઇ યડલા રાગ્મા. ચારીવ યાત-રદલવ 
તેના ગભભા ંફૃદન કયુથ ને ફીજા તુ્રની 
દુઅ કયી. ખદુાલદેં અરભે અન ેતુ્રની 
નલાઝીળ કયી જેનુ ં નાભ શઝયત અદભ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ રશફતલુ્રાશ 
(લ્રાશની ફબક્ષવ) યાખ્યુ.ં જેભનુ ં ફીજુ ં
નાભ ળીળ છે.   

જમાયે અના જીલનના અંવતભ 
રદલવો અવ્મા ત્માયે શઝયત અદભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને લ્રાશનો હુકભ 
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ભળ્મો કે મ અદભ તભાયી મગમ્ફયી 
ણૂથ થઆ ભાટે જે આલ્ભ, ઇભાન. આસ્ભ ે
ઝભ, મગમ્ફયીના અવાયો લાયવો 
તભાયા તુ્ર રશફતલુ્રાશન ે સુદુથ કયો ત ે
તભાયા લળંભા ંકમાભત સધુી યાખીળ ન ે
એલા જ્ઞાનીથી જગતન ેખારી યાખીળ નરશ ં
કે જેનાથી ભાયા દીનન ે રોકો જાણી ળકે 
ને એ ઇલ્ભથી રોકોની નજાત થળે. 
તભાયા જભાનાથી નશૂ (રય્હશસ્વરાભ)ના 
વભમ સધુી જે રોકો ૈદા થળે. છી 
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અદભ (રય્હશસ્વરાભ)એ ોતાના લળંન ે
બરાભણ કયી કે શલે છીના જભાનાભા ં
લ્રાશ એક મગફંય વનયકુત કયળ ેજેનુ ં
નાભ નશૂ શળે જે શક યાશ ફતાલળ ે ણ 
રોકો તેભની અજ્ઞા ભાનળ ે નરશં તેથી 
લ્રાશ તેઓને ાણીના તોપાનભા ંડુફાડી 
દેળે. 

************** 
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મગફંયો ને ઇભાભોની આસ્ભત 

આસ્ભત એટરે ગનુાશથી ાક, જે 
ગનુાશ કયત ુન શોમ ન ેગનુાશથી યરશત 
શોમ તેને “ભસભૂ” કશલેાભા ંઅલ ેછે એ 
વવપતો મગફંયો ન ેઇભાભોભા ંછે ન ે
તે શોલી જફૃયી છે કેભકે જો મગફંયોની 
આસ્ભતની વવપત ન શોમ તો ફનલાજોગ 
છે કે તેભનાથી ગનુાશના કાભ ણ થઆ 
ળકે જેભન ે વત્મ ફોરવુ,ં ફેઇન્વાપી 
કયલી ઇત્મારદ. 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 60              VISIT US 

ગભે તેલો અબરભ યશઝેગાય શોમ, 

જુઠુ ફોરતો ન શોમ, આન્વાપી શોમ યંત ુત ે
ભસભૂ ન શોલાથી તેની લાતો ય 
રોકોને બયોવો અલે છતા ંણ કોઇ કવભ 
ખાઇને ખાત્રીલૂથક કશી ળકે નરશ ં કે અ 
અબરભે જે કાઇં કહ્યુ ંછે તે વાચુ ંછે કાયણ 
કે તે ગમયે ભસભૂ છે ત ે ભરૂથી કે 
જાણીને ગનુાશ કયી ળકે છે, જો ખદુાલદેં 
અરભ મગફંયો ન ે ઇભાભોન ે
ભસભૂની વવપત તા ન કયે તો રોકો 
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તેઓ ય બયોવો કયે નરશં જે શાદી શોમ, 

રશદામત કયનાય શોમ; લ્રાશના 
પ્રવતવનવધ શોમ તેનુ ં ભસભૂ શોવુ ં જફૃયી 
છે. તેથી જ લ્રાશ ે મગફંયો ન ે
ઇભાભોન ેભસભૂ ફનાવ્મા ન ેત ે કદી 
ગનુાશ કયે જ નરશ.ં  

ઇન્વાન ગભ ે તેલો અરદર શોમ 
છતા ં ભરૂ થઆ જામ છે જેભકે અણા 
ભશાન મજુતશદે ળૈખ મપુીદ જેઓ નાએફ ે
ઇભાભ (રય્હશસ્વરાભ) શતા. રોકોન ે
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શરાર, શયાભ, લાજજફ, સનુ્નતના શકાભો 
ળીખલતા શતા તેભન ે કોઇએ અલીન ે
ભવરો છૂયો કે એક શાભેરા (વગબાથ) 
સ્ત્રી ભયણ ાભી છે તેના દપનના ભાટે શુ ં
હુકભ છે ?  અે ખ્માર ચકૂથી જલાફ 
અપ્મો કે ગવુર કપન અી દપન કયી 
અો, એ જલાફ વાબંી તે ચાલ્મો ગમો 
ને લાયવદાયો તેણીન ે દપન કયલા 
કબ્રસ્તાન રઆ ગમા ત્મા ં એક ળખ્વ ે
અલીને કહ્યુ ં કે ળૈખ મપુીદ વાશફે ે

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 63              VISIT US 

પયભાવ્યુ ંછે કે એ ફાઇના ેટભા ંજો ફચ્ચુ ં
શોમ તો ેટ ચીયી ફચ્ચાન ેકાઢીન ેફાઇન ે
દપન કયો. સ્ત્રીના ેટભા ંફાક જીલતુ ંશતુ ં
તેને ેટ ચીયી કાઢી રીધુ ંત્માયફાદ દપન 
કયી દીધી. ત્માયફાદ કોઇ એ ળૈખ વાશફે 
ાવે અવ્યુ ં ને કહ્યુ ં કે અે શરેા 
દપનનો હુકભ અપ્મો શતો ને ાછથી 
કહ્યુ ં કે ેટભાથંી ફચ્ચુ ં કાઢી લ્મો તેથી 
ફાકને કાઢીન ેત ેસ્ત્રીન ેદપન કયી દીધી. 
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અ વાબંીન ે ળૈખ વાશફે તો 
જફ થઆ ગમા તેભણ ે કોઇ ભાણવન ે
કશલેા ભોકલ્મો ન શતો. અ ોતાની 
જાત ય ભરાભત કયલા રાગ્મા કાયણ કે 
તેભને ખાત્રી થઆ ગઇ કે ભાયાથી ભવાએર 
કશલેાભા ં ભરૂ થઆ ગઇ ભાટે શલેથી 
ળયીમતના ભવાએર ફમાન કયીળ નરશં. 
રોકોને કહ્યુ ં કે કોઇએ શલે ભને ભવાએર 
છૂલા અલવુ ં નરશં. ત્માયફાદ એક 
યાવત્રના તેભના સ્લપ્નાભા ં ફાયભા ં ઇભાભ 
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(રય્હશસ્વરાભ) તળયીપ રાવ્મા ન ે
પયભાવ્યુ ં કે એ ળૈખ તભોએ ળા ભાટે 
ઇલ્ભનો દયલાજો ફધં કયી નાખં્મો ? ળૈખ 
વાશફેે ઝથ કયી કે અકા ભાયાથી ભરૂો 
થઆ જામ છે ! ઇભાભ ેપયભાવ્યુ ં કે તભાયી 
ભરૂો થામ ત ેભો સધુાયી રઇએ છીએ 
તભાયે ઇલ્ભનો પૈઝ ચા ુયાખલો જોઇએ. 
ળૈખ વાશફે ફેદાય થમા ન ેવભજી ગમા 
કે એ ભાયી ભરૂ ઇભાભ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ ભાણવ ભોકરી સધુાયી 
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રીધી. અે રશદામતનો વવરવવરો ળફૃ 
કમો. 

અ લાતનુ ંલણથન કયલાનો શતે ુએ 
કે ગભે તેલો જ્ઞાની યશઝેગાય શોમ છતા ં
ભસભૂ ન શોલાથી ભરૂો થઆ જામ તેથી 
ખદુાલદેં અરભે મગફંયો ને ઇભાભોન ે
ભસભૂ વનયકુત કમાથ છે.શઝયત ઇભાભ 
જપય વારદક (રય્હશસ્વરાભ)એ 
ભળ નાભની વ્મસ્તતને ઈસરુેદીન ન ે
ફૂફૃએદીનનુ ં વળક્ષણ અપ્યુ ં ને એ ણ 
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પયભાવ્યુ ં કે “મગફંયો ન ેઇભાભો કદી 
ગનુાશ કયતા નથી.” એ લસ્ત ુશભેળા માદ 
યાખો કે જે ોતે ગનુેશગાય શોમ ત ેફીજાન ે
કેલી યીતે રશદામત કયી ળકે ? એટરે જ તો 
અણો ાકો કીદો છે કે મગફંય ન ે
ઇભાભ કદી ગનુાશ કયે નરશં. જેઓ 
મગફંયો ય ગનુાશનો અયો મકેૂ છે 
તેઓ કુયઅનને વભજી ળક્યા નથી ગય 
એશરેફૈત (રહશમેસુ્વરાભ) થી શદીવો 
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રીધી શોત તો કદી મગફંયોન ે દોવત 
ઠેયલતે નરશં. 

*********** 
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શઝયત અદભ રય્હશસ્વરાભ 

બયોવાાત્ર રયલામત છે કે 
બ્દુલ્રાશ બફન વરાભ ેશઝયત યસરૂેખદુા 
(વલ્રલ્રાશો રહશ ે લ અરેશી 
લવલ્રભ)ને છૂયુ ં કે શઝયત અદભ 
(રય્હશસ્વરાભ)નુ ં નાભ અદભ કેભ 
યાખ્યુ ં? પયભાવ્યુ ં કે તેઓનુ ંવર્જન જભીન 
યની ભાટીથી થયુ ં શતુ.ં છી છૂયુ ં કે 
શઝયત અદભ (રય્હશસ્વરાભ) એક 
પ્રકાયની ભાટીથી ૈદા થમા છે કે રગ 
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રગ ભાટીથી ?  પયભાવ્યુ ં કે જો એક જ 
જાતની ભાટીથી વર્જન થયુ ંશોત તો રોકો 
અવભા ંએકફીજાને ઓખી ળકત નરશં. 
ફધામનો ચશયેો, ળકર-સયુત વયખા શોતે. 
છી છૂયુ ં કે શુ ં તેભના જેવુ ં જગતભા ં
કોઇ છે ?  જલાફ ભળ્મો કે ભાટી તેભના 
જેલી છે જુદા-જુદા યંગોની જેભકે રાર, 

રીરી, કાી, ભયૂી, ઇત્માદી તેભજ ભીઠી 
ભાટી, નયભ, વખ્ત, ખયફચડી, તેથી જ 
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ભાનલ સ્લબાલ ેન ેળયીયે નયભ, વખ્ત, 

રાર, રીરા, કાા, ીા શોમ છે. 
ભોતફય શદીવભા ં છે કે શઝયત 

ઇભાભ જાપય વારદક (રય્હશસ્વરાભ)એ 
પયભાવ્યુ ં છે કે મૂ ૈદા થનાય ત્રણ છે. 
શઝયત અદભ (રય્હશસ્વરાભ) કે 
જેભનાથી આન્વાનોનો જન્ભ થમો ત્માયફાદ 
જાન જેનાથી જજન્નાતો ૈદા થમા છી 
ળમતાન જેનાથી કાપયો થમા. 
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શઝયત ઇભાભ ભોશમ્ભદ ફારકય 
(રય્હશસ્વરાભ)થી રયલામત છે કે જજન્નાત 
ને નવનાવના છી વાત લથ ફાદ 
શઝયત અદભ રય્હશસ્વરાભ ૈદા થમા. 

બયોવાાત્ર વનદથી બરુ 
વભકદાદે શઝયત ઇભાભ ભોશમ્ભદ ફારકય 
(રય્હશસ્વરાભ)ને વલાર કમો કે લ્રાશ ે
જનાફે શવ્લાન ેકઇ લસ્તથુી ખલ્ક કયેર છે 
? અે પયભાવ્યુ ંકે રોકો શુ ંકશ ેછે ?  રોકો 
એભ કશ ે છે કે શઝયત અદભ 
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(રય્હશસ્વરાભ)ની ાવંીભાથંી ૈદા 
કયેર છે. અે પયભાવ્યુ ંકે એ જૂઠા છે. શુ ં
લ્રાશ ફીજી લસ્તભુાથંી ૈદા કયલા 
ળકત છે ? ભૌરા અ ય કુયફાન 
જાઉં કઇ લસ્તથુી લ્રાશ ેૈદા કયેર છે ? 

ભાયા લારીદે બઝુુગથલાયે ોતાના 
લડલાઓથી ખફય અી છે કે શઝયત 
યસરૂેખદુા (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી 
લવલ્રભ)એ પયભાવ્યુ ંકે લ્રાશ ેોતાના 
દસ્તે કુદયતથી ભાટી ઈાડી શઝયત 
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અદભ (રય્હશસ્વરાભ)ને ૈદા કમાથ 
ફાકીની ભાટીથી જનાફ ે શવ્લાન ે ૈદા 
કમાથ.  

શઝયત ઇભાભ હુવૈન 
(રય્હશસ્વરાભ)એ ોતાના સ્શાફો 
ન્વાયને વફંોધીન ે પયભાવ્યુ ં કે જમાયે 
લ્રાશ તઅરાએ શઝયત અદભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને ૈદા કમાથ ને તભાભ 
ચીજોના નાભોનુ ં વળક્ષણ અપ્યુ ં ને એ 
ચીજોને ભરાએકા વભક્ષ જાશયે કયી ન ે
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શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રહશ ે લ 
અરેશી લવલ્રભ), શઝયત રી 
(રય્હશસ્વરાભ), જનાફ ે પાતેભા 
(વરામલુ્રાશ ે રહશા), શઝયત શવન 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત હુવૈન 
(રય્હશસ્વરાભ)ને શઝયત અદભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની ીઠભા ં યાખ્મા ત્માયે 
તેભના નયૂથી અવભાનો, રશજાફો, ળથ, 
ફેરશશ્ત, કુયળી પ્રકાવળત થઆ ગમા તે છી 
ભરાએકાઓને શઝયત અદભ 
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(રય્હશસ્વરાભ)ને તાઝીભનો વવજદો 
કયલાનો હુકભ અલાભા ં અવ્મો અ 
ભયતફો તે નયૂના કાયણ ે શતો, તભાભ 
ભરાએકાઓએ વવજદો કમો આબ્રીવ ે
લ્રાશની ઝભત, જરારત અગ 
જૂકલાનો ન ે ભો એશરેફૈતના નયૂની 
તઝીભ કયલાનો આન્કાય કમો જો કે 
તભાભ પરયશ્તાઓએ ભાયી તઝીભ 
કયી ળમતાન ેગલથ કમો એ જ તકબ્બયુના 
કાયણે કાપય થમો ત ે શકીકતભા ં
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જજન્નાતભાથંી શતો. વલેથી શરેા જેણ ે
કમાવ (ટક-કલ્ના) કમો તે આબ્રીવ 
શતો જમાયે તેણ ેલ્રાશ ય એતેયાઝ 
કમો કે ભને અગથી ને અદભને 
ભાટીથી ૈદા કયેર છે તેણ ે અગનો 
ભાયી ય પઝીરતનો કમાવ કમો જો ત ે
અદભના પ્રકાવળત નયૂને અગ ય કમાવ 
ન કયતે ને નયૂની શકીકત જાણત ે તો 
શયબગઝ ગભુયાશ ન થતે. ટક, કલ્ના, 
નભુાન, કમાવથી જ ઇન્વાન ગભુયાશ 
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થામ છે. વેયાત ે મસુ્તકીભથી બટકી જામ 
છે. ભાટે કદી ટક કયલી નરશ.ં 

વઇદ આબ્ન ેતાઈવ (.ય.) પયભાલ ે
છે કે ઇદયીવ (રય્હશસ્વરાભ)ના 
વશીપાઓભા ંરખેુ ં છે કે જમાયે ળમતાન ે
કહ્યુ ં કે મ યફ ભને કમાભત સધુીની 
ભોશરત ( તક) અ, પયભાવ્યુ ં કે નરશં, 
ણ ભાભૂ ( વનયકુત થમેરા વભમ 
સધુીની તક અલાભા ંઅલળે, ભં ચોક્કવ 
નક્કી કયેર છે કે તે રદલવે જભીનન ે કુફ્ર 
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ને વળકથથી ાક કયીળ ન ે તે રદલવ 
ભાટે એલા ફદંાઓન ે ચ ૂટંી કાઢીળ કે 
જેભના રદરોની ( ઇભાન) યીક્ષા હુ ં રઆ 
ચકૂમો છુ ંને તેભા ંયશઝેગાયી, નમ્રતા, 
વત્મતા, વબ્ર કયલો જગત ત્માગ, 

અખેયતનો ભોશ તેઓભા ં બયી દીધો છે. 
તેઓજ વાચો કીદો યાખનાય, આન્વાપ 
કયનાય ભાયા લરીમા ને દોસ્તો છે 
તેઓ ભાટે ભં એક મગફંયને ખલ્ક કમો 
કે જે ભાયા વદંીદા ભીન છે તેભન ે
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રોકોના ંદોસ્ત ન ેવશામક કમાથ તેઓની 
જ ઈમ્ભત છે. તેઓને તે મગફંય ભાટે જ 
કબરૂ યાખ્મા છે. તે વભમન ેભાયા ગૈફના 
આલ્ભભા છુાલેર છે. ત ે વભમ જફૃય 
અલળે. ઓ ળમતાન તે વભમ ેતન ેન ે
તાયા ચેરાઓન ેશરાક કયળે. 

શઝયત અદભ (રય્હશસ્વરાભ)ને 
જન્નતના ખાવ ઝાડ ાવ ે જલાની ભના 
શતી ણ ળમતાન ે પયેફ અપ્મો ન ે
અ ેઝાડ ાવ ેજઇન ેઘઉંના દાણા ખાધા 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 81              VISIT US 

જેના વલ ે કરાભ ેાકભા ં વલસ્તાયથી યજૂ 
થએર છે જેભકે અ ે તે પયેફથી ખાઇ 
રીધુ.ં ત ેછી જે કાઇં ફન્યુ ંતેનુ ંલણથન 
કુયઅને ાકભા ં છે કે ‘પઝલ્રાશો 
ભશ્શ્મતાનો ન્શા પ ખયજ શોભા વભમ્ભા 
કાના પીશ.ે’ ોતાના લવલવા ન ેપયેફના 
કાયણે ળમતાન તેઓન ે રગઝીળભા ં
રાવ્મો છી તેઓને ફશાય અલવુ ંડયુ.ં 

ભોતફય વનદના અધાયે લણથન 
થયુ ં છે કે બસુ્વરત શયલીએ શઝયત 
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ઇભાભ યઝા (રય્હશસ્વરાભ)ને યજ 
કયી કે મબ્ન યસૂલુ્રાશ ભને ફતાલો કે 
શઝયત અદભ (રય્હશસ્વરાભ)એ જે 
ઝાડભાથંી ખાધુ ંએ કયુ ંઝાડ શતુ ં? રોકોભા ં
ભતબેદ છે કોઇ ઘઉંનુ,ં કોઇ અંગયૂનુ,ં કોઇ 
ઇાથન ુ ંઝાડ કશ ેછે.  

અે પયભાવ્યુ ં કે એ ફધી લાત 
વાચી છે. યજ કયી કે એ કેભ ફને ? 

અ ે પયભાવ્યુ ં કે મ બસુ્વરત 
જન્નતભા ં દયેક ઝાડભા ં કેટરીક જાતના 
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પો શોમ છે તે ઝાડ ઘઉંનુ ંશતુ ંણ તેભા ં
અંગયુ ણ શતા. જન્નતના ઝાડ દુવનમાના 
ઝાડ જેલા નથી. જમાયે શઝયત અદભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને લ્રાશ ે બઝુુગથ કમાથ 
ને ભરાએકાઓએ તેભન ે વવજદો કમો 
છી જન્નતભા ં દાખર થમા તે લખત ે
તેભને વલચાય અવ્મો કે ભાયાથી શ્રેષ્ઠ 
કોઇને ખલ્ક કયેર નરશં શોમ એ લખત ે
કુદયત તયપથી લાજ અલી કે ળથ 
તયપ જુઓ. જમાયે અ ે ભાથુ ં ઊંચુ ં કયુથ 
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તો ત્મા ં અ આફાયત જોઇ. રાઇરાશા 
આલ્રલ્રાશ ભોશમ્ભદુય યસૂલુ્રાશ લ 
રીયબુ્નો ફી તાબરફ ભીફૃર 
ભોભેનીન લ ઝલજતોહુ પાતેભતો 
વહમદત ે વનવાઇર અરભીન લર શવનો 
લર હુવૈનો વહમદા ળફાફ ે શબરર 
જન્નાશ. શઝયત અદભ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
કહ્યુ ંયલયરદગાય અ કોણ છે ?   જલાફ 
ભળ્મો કે તભાયી ઝુયીમતથી છે તભાયા 
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ને તભાભ ભખ્કૂ કયતા ફશતેય છે 
લગેયે. 

શઝયત અદભ (રય્હશસ્વરાભ)ને 
કઇ જન્નતભાથંી જગત ય ભોકરલાભા ં
અવ્મા તેભા ં ભતબેદ છે. ભોતફય 
અધાયે ભનકરૂ છે કે શઝયત ઇભાભ 
જપય વારદક (રય્હશસ્વરાભ)ને કોઇએ 
છૂયુ ં કે શઝયત અદભ (રય્હશસ્વરાભ) 
જે જન્નતભા ં શતા ત ે શુ ં દુવનમાના 
ફાગોભાથંી શતી કે અખેયતના ? પયભાવ્યુ ં
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કે દુવનમાના ફાગોભાથંી એક ફાગ શતો 
જેભા ં સમૂથ, ચદં્ર ઈદમ થતા શતા. જો 
અખેયતની જન્નત શોત તો તેભાથંી કદી 
તેઓને જભીન ય ભોકરલાભા ં અલત ે
નરશં. અ જન્નત કઇ શતી તેભા ં ઘણો 
ભતબેદ છે. ગભે તેભ શોમ અ 
જન્નતભાથંી ફશાય અલેર છે. 

લ્રાભા ભજબરવી શઝયત અદભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ના વલ ેખરુાવો કયે છે કે 
કરી ને નકરી દાખરા દરીરોથી એ 
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લસ્ત ુઅણા કીદા પ્રભાણ ેવવધ્ધ થમેર 
છે કે અંબફમા નબવૂ્લત શરેા ન ે
નબવૂ્લત છી ણ તભાભ નાના ભોટા 
ગનુાશોથી ભસભૂ શોમ છે જે અમતો 
ને શદીવોની ફૃએ તેભના ય ગનુાશનુ ં
નભુાન થામ છે. તેની તાવલર તયીકે 
મસુ્તશફ છે જેને પેર ે ભકફૃશથી લણથન 
કયુથ છે એટરા ભાટે કે ભાવીમત 
નાપયભાનીન ેકશ ે છે. તયકે મસુ્તશફ ન ે
પેરે ભકફૃશથી ણ નાપયભાની જાશયે 
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થામ છે એટર ે ફશતેય ( વાફૃ) કાભ 
છોડલાને ણ નાપયભાની કશલેામ ને જે 
ળબ્દ ગલામત અવ્મો છે તેનો થથ 
ગભુયાશી ( યાશ ભરૂી જલી) ફદી ન ે
ભશફેૃભ યશલેાભા ં ણ થામ છે ન ે જે 
વ્મસ્તત એ કાભન ેતજે છે કે જે કયવુ ંતેના 
ભાટે વાફૃ ( ફશતેય) છે ત ે ોતાના 
પામદાને ગભુાલ ે છે ને તેના પામદાથી 
લબંચત યશ ેછે, ને જુલ્ભનો એક થથ એ 
છે કે જે ચીજ જે સ્થન ેરામક શોમ ત્મા ં
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ન મકૂતા ફીજે સ્થે મકૂલી તેન ેજુલ્ભ કશ ે
છે. ને કોઇ યાશથી પયી જલાન ેને કોઇ 
ચીજ ગભુાલલાન ે જુલ્ભ કશ ે છે. પેરે 
ભકફૃશ ને તયકે મસુ્તશફભા ં ણ અજ 
થથ વભામેરો છે  એટરે પેર (કૃત્મ)ને 
મોગ્મ જગ્માએ મકૂવુ ં ન ે ભાબરકની 
ણૂથ ફદંગીની યાશથી ભોઢંુ પેયલવુ ં ન ે
વલાફ ખોમો ન ે ોતાના નપવ ઈય 
વવતભ કમો એટરે ોતાને વલાફથી 
ગો ને વનયાળ યાખ્મો જેલી યીત ે
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પેરે શયાભથી ‘નરશ’ (ભનાઇ ) શોમ છે 
તેલી યીતે પેર ે ભકફૃશથી ણ શોમ છે 
પેરે લાજજફની જેભ પેરે મસુ્તશફનો 
ણ હુકભ શોમ છે અલા વભમ ે તૌફા 
કયલી એ નપો ભેલલા શોમ છે જે કૃત્મ ન 
કયલાથી વલાફ ગભુ થમો છે તે પ્રાપ્ત 
થામ એટરે પેરે ભકફૃશ ને તયકે 
મસુ્તશફથી ણ તૌફા થઆ ળકે છે અ 
તૌફા લ્રાશની ફૃફફૃ અજીઝી ન ે
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નમ્રતાફૃ છે તેથી લ્રાશની ભશયેફાની 
ને યશભેત ાભ.ે 

શઝયત અદભ (રય્હશસ્વરાભ)ને 
તકે લરાથી જે તકરીપો ઈાડલી ડી 
જેનુ ં લણથન ઈય થઆ ગયુ ં છે એ જ 
કાયણથી અ ફહુ જ યડયા કયતા શતા 
છેલટે જંેતનનો લાસ્તો અી નજાત 
ભેલી. શઝયત ઇભાભ જપય વારદક 
(રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ં કે ાચં 
વ્મસ્તતઓ ખફૂ જ ફૃદન કયનાય શતી. (૧) 
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શઝયત અદભ (રય્હશસ્વરાભ) (૨) 
શઝયત મકુફ (રય્હશસ્વરાભ) (૩) 
શઝયત યસુપુ (રય્હશસ્વરાભ) (૪) 
જનાફે પાતેભા (વરામલુ્રાશ ે રહશા) 
(૫) શઝયત ઇભાભ ઝમનરુ અફેદીન 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત અદભ 
(રય્હશસ્વરાભ) જન્નતની જુદાઇ ન ે
જનાફે શવ્લાના રપયાકભા ંયડતા શતા અ 
એટુ ંયડતા કે ગારો ય ખાડા ડી ગમા 
શતા. 
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શઝયત ઇભાભ જપય વારદક 
(રય્હશસ્વરાભ)થી ભનકરૂ છે કે ‘વપા’ 
ના શાડને ‘વપા’ એટરા ભાટે કશ ે છે કે 
શઝયત અદભ (રય્હશસ્વરાભ) મસુ્તપા 
એટરે ચ ૂટંામેરા ( ભાનલતં) શતા ન ે
તેના ય ઈતમાથ શતા તેથી જ ત ેશાડનુ ં
નાભ અના નાભ યથી નીકળ્યુ.ં જેભકે 
લ્રાશ પયભાલ ે છે કે “આન્નલ્રાશ શસ્તપા 
અદભ લનશુીન” જનાફે શવ્લા ભયલાના 
શાડ ય ઈતમાથ તેથી તેનુ ંનાભ ભયલા 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 94              VISIT US 

યાખ્યુ ં એટરે જનાફે શવ્લા વભયશ શતી 
અ નાભ સ્ત્રીના નાભ યથી નીકળ્યુ ંછે.  

શઝયત અદભ (રય્હશસ્વરાભ) 
વપા ન ે જનાફ ે શવ્લા ભયલાના શાડ 
ય યશતેા શતા. જમાયે  શઝયત અદભ 
(રય્હશસ્વરાભ) જનાફે શવ્લાના 
વલમોગથી રદરગીય થમા ત્માયે વપા 
યથી ભયલાના શાડ તયપ જલા રાગ્મા. 
ફનંે શાડની દયવભમાન જગંર શતુ.ં અ 
જગંરભા ંભરુા ડી જામ નરશં તેથી જલ્દી 
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ચારલા રાગ્મા. ભયલાના શાડ ય 
ચઢીને જનાફ ે શવ્લાને વરાભ કયી છી 
કાફા તયપ ફનંેએ ફૃખ કયી જોયુ ંકે તેનુ ં
ચણતય અગ લધ્યુ ંકે નરશં. ફનંેએ દુઅ 
કયી કે યલયરદગાય ભોને ભાફૃ ં ઘય 
ાછુ ં અ. છી શઝયત અદભ 
(રય્હશસ્વરાભ) વપાના શાડ ય 
અવ્મા. અલી યીતે વપા ભયલા ય અ 
ત્રણ લખત અવ્મા ન ે ગમા. ચોથી 
લખતે વપા ય અલી દુઅ કયી કે ભો 
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ફનંેને એકવાથ ેયાખ. જનાફ ેશવ્લાએ ણ 
એ જ દુઅ કયી. ફનંેની દુઅ કુદયતે 
કબરૂ પયભાલી. જનાફે જજબ્રઇર 
(રય્હશસ્વરાભ) શઝયત અદભ 
(રય્હશસ્વરાભ) ાવે અવ્મા ને કહ્યુ ંકે 
જનાફે શવ્લાની મરુાકાત કયો. શઝયત  
અદભ (રય્હશસ્વરાભ) ભયલા ય ગમા 
ને ત્મા ં જનાફ ે શવ્લા વાથ ે યશલેા 
રાગ્મા. ફનંેએ ખદુાનો શકુ્રનો વજદો કમો. 
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અથી જ વપા ભયલા લચ્ચે વાત ચક્કય 
રગાલલા શાજીઓ ભાટે મકુયથય થએર છે.   

છી જજબ્રઇરે લ્રાશ તયપથી કહ્યુ ં
કે લ્રાશ ેભરાએકા જભીન ય ભોકરેર 
છે કે લ્રાશના ઘયને વપા-ભયલા, 
તયેુવેનીના ( શાડ) જફસુ્વરાભ 
(શાડ)ન ે નજપે ળયપના થ્થયોથી 
બરુદં કયો. છી લ્રાશનો હુકભ ભળ્મો 
કે જલ્દી ઘય ફનાલવુ ંળફૃ કયો. જજબ્રઇર 
એ ચાયે શાડ યથી થ્થયો રાવ્મા ન ે
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કા’ફાન ુ ચણતય ળફૃ થયુ.ં છી  હુકભ ે
ખદુાથી બ ુ કોફેમવના શાડભાથંી 
નાભત યાખેર થ્થય ( શજયે સ્લદ) 
અ ઘયભા ંનવફ કયો. ઘયના ફે દયલાજા 
ફનાલલાભા ં અવ્મા લૂથ ન ે વિભ 
રદળાભા ંભરાએકાએ કા’ફાનો તલાપ કમો. 

છી લ્રાશ ે જજબ્રઇરને હુકભ 
અપ્મો કે શયભની અવાવ વનળાન 
રગાલી દીમો. છી અઠ ઝીલ્શજના 
જજબ્રઇર તેભન ે શયેાભ ફધંાલી ભીના 
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રઆ ગમા ન ેકહ્યુ ંકે ગવુર કયી શયેાભ 
ફાધંો ન ે તરફીમા ફતાવ્મા. યાત 
ભીનાભા ં યહ્યા. વલાયે યપાતભા ં
શંચાડયા. યપાના રદલવે ઝોશયના 
લખતે કહ્યુ ં કે શલે તરફીમા ફધં કયી 
ગવુર કયો. છી નભાઝથી પાયેગ થઆ 
યપાતભા ઈબા યહ્યા ને લ્રાશ ે
પયભાલેરા કરાભ દા કયાવ્મા. 

સમૂથ સ્ત થમો ત્મા ં સધુી દુઅ 
કયતા યહ્યા છી ભળફૃર શયાભના શાડ 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 100              VISIT US 

ય જઇ દુઅ કયી. લ્રાશ ેતેભની દુઅ 
(તૌફા જે તકે લરાથી થમેર) કબરૂ 
કયી. છી જજબ્રઇર અન ેપયી ભીનાભા 
રાવ્મા ત્મા ં શજાભત કયાલી ન ે ભકકે 
અવ્મા જમાયે શરેા જભયા ય અવ્મા 
ત્માયે યાશભા ંળમતાન ભળ્મો ન ેકહ્યુ ં કે 
અદભ ક્યા ંજાલ છો ? તે લખતે જજબ્રઇર ે
કહ્યુ ં! અદભ તેના ય વાત કાકંયા ભાયો. 
લ્રાશો કફય કશીને એ પ્રભાણ ે ત ે
ભરઈનન ે કાકંયા ભામાથ તેથી ત ે બાગી 
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ગમો. પયી ફીજા જભયા ાવ ેઅવ્મો ત્માયે 
ણ વાત કાકંયા લ્રાશો કફય કશીન ે
ભામાથ ન ેત્રીજી લખત ણ અવ્મો ત્માયે 
લ્રાશો કફય કશી વાત કાકંયા ભામાથ. 
છી જજબ્રઇર ે કહ્યુ ં કે શલે છી તભ ે
ળમતાનન ેજોળો નરશ.ં અ શઝયત અદભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ના કામથને યભીએ 
જભયાત કશ ે છે. છી ખાનએ કા’ફાના 
વાત તલાપ કમાથ લગેયે. 
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ભોતફય વનદના અધાયે 
ઝોયાયાથી લણથન થયુ ંછે કે ઇભાભ જપય 
વારદક (રય્હશસ્વરાભ)ને છૂલાભા ં
અવ્યુ ં કે શઝયત અદભ 
(રય્હશસ્વરાભ)નો લળં કેલી યીતે અગ 
લધ્મો ? રોકો કશ ેછે કે કુદયતના હુકભથી 
બાઇ-ફશનેના વનકાશ શઝયત અદભ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ કમાથ છે. અે 
પયભાવ્યુ ંકે લ્રાશ એલી લસ્તથુી ાક છે 
અવુ ંકાભ થઆ જ ન ળકે જે અલી લાતોન ે
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ભાન્મ યાખે છે તેનો ભતરફ એ થમો કે 
લ્રાશ ે મગફંયો, ભોભીનો શર ે
આસ્રાભના લળંન ેશયાભથી ૈદા કયેર છે. 
(તૌફા તૌફા) લ્રાશની કવભ કોઇ 
જાનલયે ોતાની ફશનેન ે ઓખી નરશ ં
ને વોશફત કયી ણ જમાયે તે જાનલય 
જાણકાય થયુ ંતો ોતાની ળભથની જગ્માએ 
દાતં લડે કયડીને ભયી ગયુ.ં ( લ્રાશો 
કફય) બરા ફતાલો ઇન્વાન અવુ ંકાભ 
કયે ખયો ? તેઓ જારશર ને ગભુયાશ છે. 
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ખરકતના વર્જનન ે તે જાણતા નથી જે 
લાતભા ંઇયાક ને રશઝાજના અબરભોનો 
એક ભત છે તે લસ્તથુી તેઓ કેભ ફેખફય 
છે. શઝયત અદભ (રય્હશસ્વરાભ) ૈદા 
થલાની ફ ે શજાય લથ લૂ ે લ્રાશ ે
કરભને હુકભ અપ્મો કે જે કમાભત સધુી 
થનાય છે ત ેરલશ ેભશફૂઝભા ંરખી નાખ ે
લ્રાશની જેટરી રકતાફો છે ત ે ણ 
રખામેર છે. લ્રાશની તભાભ રકતાફોભા ં
બાઇના વનકાશ ફશને વાથ ે શયાભ છે 
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લગેયે. ત્માયફાદ ઇભાભ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ નેક લસ્ત ુઝોયાયાને 
વભજાલી છેલટે અ ે પયભાવ્યુ ં કે જમાયે 
કાબફરે જનાફ ે શાબફરન ે કત્ર કમાથ ત્માયે 
શઝયત અદભ (રય્હશસ્વરાભ) ફહુ જ 
પવોવ કયતા શતા જમાયે અગ જતા 
અ શવ્લાની નઝદીક ગમા ત્માયે 
લ્રાશ ેજનાફે ળીળન ેએકરા ૈદા કમાથ 
અનુ ં નાભ શફેતલુ્રાશ શતુ ં એ અના 
શરેા લવી શતા. ળીળ છી માવેપનો 
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જન્ભ થમો. જમાયે ફનંે જલાન થમા ત્માયે 
લ્રાશ ે નઝરા નાભની હયૂ જન્નતથી 
ભોકરી શઝયત અદભ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
ળીળની ળાદી હુય વાથ ે કયી ફીજે રદલવ ે
ભનઝરા નાભની હયૂન ેભોકરી ને તેની 
ળાદી અવેપ વાથ ે કયી. અ ફધુ ં
લ્રાશના હુકભથી થયુ ંશતુ ંછી જનાફ ે
ળીળને ત્મા ં તુ્ર ને અવેપને ત્મા ં
તુ્રીનો જન્ભ થમો.જમાયે તેઓ ફાબરગ 
થમા ત્માયે લ્રાશનો હુકભ ભળ્મો કે 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 107              VISIT US 

વળળના તુ્ર વાથ ેઅવેપની તુ્રીની ળાદી 
કયો. એ પ્રભાણે ભર કયલાભા ં અવ્મો 
ને શઝયત અદભ (રય્હશસ્વરાભ)ની 
નવર અગ લધી ભઅઝલ્રાશ જે રોકો 
કશ ે છે કે બાઇ-ફશનેથી નવર અગ 
લધી ત ેપ્રભાણ ેથયુ ંનથી.  

બયોવાાત્ર વનદના અધાયે 
ઇભાભ જપય વારદક (રય્હશસ્વરાભ)થી 
ભનકરૂ છે કે જમાયે શઝયત અદભ 
(રય્હશસ્વરાભ)નો અખયી વભમ અવ્મો 
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ત્માયે અે ોતાના તુ્ર જનાફ ે ળીળન ે
કહ્યુ ં કે ભને લ્રાશનો હુકભ છે કે તભોન ે
ભાયા લવી વનયકુત કફૃ. જે ચીજો ભન ે
ભેર છે તેના તભન ેલાયવદાય ફનાવુ ંજે 
ભાયા વવયશાન ેયાખેર છે જે વશીપા છે તેન ે
ઈાડી રેળો કોઇને તેની લાત કયળો નરશ 
ને એક લથ સધુી જોતા નરશ તે તભોન ે
ફનંે જગતભા ં કાભ અલળ ે છી તુ્રન ે
કહ્યુ ંભન ેજન્નતી પ ખાલાનુ ંભન થયુ ંછે, 

શદીદના શાડ ય જાલ કોઇ ભરક ભે 
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તો તેભને ભાયા વરાભ વાથ કશળેો કે 
ભાયા વતા ફીભાય છે જન્નતી ભેલો 
ખાલાની ઇચ્છા થઆ છે. જનાફે ળીળ ગમા 
જજબ્રઇરથી મરુાકાત થઆ વરાભ દુઅ 
છી જજબ્રઇરે કહ્યુ ંકે અના વતાજી તો 
લપાત ામ્મા છે. અ ાછા જાલ ભો 
ણ વાથ ે યુવા ભાટે અલીએ છીએ. 
તેઓ તેની વાથ ે અવ્મા. ભરાએકા ન ે
જજબ્રઇર ે કપન દપનનો વાભાન જે 
જન્નતથી રાવ્મા શતા તે યજૂ કમો ન ે
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જનાફે ળીળ ેને જજબ્રઇર ેશઝયત અદભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને ગવુર અપ્યુ.ં છી 
જનાફે ળીળ નભાઝ ઢમા ન ે દપન 
કમાથ. 

લ્રાભા ભજબરવી ( .ભ.) 
પયભાલે છે કે કેટરીક શદીવોથી એ લાત 
વાબફત થામ છે કે શઝયત અદભ 
(રય્હશસ્વરાભ) ને શઝયત નશૂ 
(રય્હશસ્વરાભ) ભીફૃર ભોભેનીન 
શઝયત રી (રય્હશસ્વરાભ)ની કબ્રની 
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ાછ નજપે ળયપભા ં દપન થમેર છે 
ને જે શદીવોભા ં શઝયત અદભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ન ુફીજે દપન થવુ ંલાયીદ 
થયુ ં છે તકીહમાના રીધે છે થલા એભ 
મયુાદ શોમ કે શરેે ભક્કાભા ંદપન થમેર 
શોમ વશીશ શદીવભા ં શઝયત ઇભાભ 
જપય વારદક (રય્હશસ્વરાભ)થી 
ભનકરૂ છે કે શઝયત યસરૂેખદુા 
(વલ્રલ્રાશો રહશ ે લ અરેશી 
લવલ્રભ)એ પયભાવ્યુ ં કે શઝયત અદભ 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 112              VISIT US 

(રય્હશસ્વરાભ)ની ઈભય નલવો ત્રીવ 
લથની શતી. 

વહમદ આબ્ને તાઈવ ( .ભ.)એ 
લણથન કયુથ છે કે વશીપે આદયીવભા ં છે કે 
લ્રાશ ેજનાફ ેળીળન ેમગફંય ફનાલી 
ચાવ વશીપા નાબઝર કમાથ જેભા ં
લ્રાશની દરીરો, પયઝો ને ળયીતના 
એશકાભો શતા અ ભક્કાભા ંરોકો વભક્ષ 
એ વશીપાની વતરાલત કયતા શતા ન ે
રોકોને તેનુ ં વળક્ષણ અતા લ્રાશની 
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ઇફાદત કયી કાફાન ે અફાદ કયલાના 
પ્રમત્નો કયતા શજ, ઈભયા દા કયતા. 
અ નલવો ને ફાય લથની લમે ફીભાય 
થમા ન ેોતાના તુ્ર નુળંન ેફોરાલી 
લવી કમાથ ન ે યશઝેગાયીની રશદામત 
કયી છી અ લપાત ામ્મા ન ે
નળુના રદકયા કમનાન ન ેકમનાનના 
તુ્ર ભશરેાઇર ેતેઓન ેગવુર અલાભા ં
વશામ કયી છી જનાફ ે નળુે નભાઝ 
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ઢાલી બ ુ કોફમવના શાડ ય દપન 
કમાથ. 

*************** 
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શઝયત ઇદયીવ રય્હશસ્વરાભ 

કરાભે ાકભા ં છે કે લઝકુય 
રપલ્કેતાફ ે ઇદયીવ આન્નહુ કાન ુ વીદ્દીકન 
નફીહમા લ યપનાઓ ભકાનન 
રીહમા. 

(ાયો ૧૯ / અમત ૫૬-૫૭) 

તયજુભો :  ને અ રકતાફભાથંી 
આદયીવનુ ં લણથન ફમાન કય, ફેળક તે 
વત્મલાદી નફી શતા ને ભે તેન ે
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(જભીન યથી) ઊંચકી ઈચ્ચ સ્થાન ે
(અકાળ ય) રઆ ગમા. 

શઝયત ઇદયીવ (રય્હશસ્વરાભ) 
ળસ્તતળાી, કુળાદા છાતી, અ ફહુ જ 
ધીયે ધીયે ચારતા શતા અને ઇદયીવ 
એટરા ભાટે કશલેાભા ં અલ ે છે કે અ 
એશકાભે ળયીત ન ે રશકભતનો દવથ 
(ાઠ) અતા શતા, લ્રાશની ઝભત 
બઝુુગી ને જરારનુ ં ભનન કયતા 
અવભાન, જભીન, ચાદં, સયૂજ, ળથ, પળથ 
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લ્રાશનુ ંવર્જન છે ને કુદયતે કાભેરાથી 
તેનુ ં વચંારન કયે છે. અ ે પયભાવ્યુ ં કે 
ભાયા ય પઝથ છે કે હુ ંતેની ઇફાદત કફૃ. 
ોતાની કૌભને લાએઝો નવીશત કયતા 
ધીયે ધીયે રોકોએ આસ્રાભનો સ્લીકાય કમો. 
શરેા વાત છી વવત્તયે ત્માયફાદ એક 
શજાય રોકો ઇભાન રાવ્મા છી અે 
પયભાવ્યુ ં કે તભાયાભાથંી નેક શોમ તેલા 
વૌને ચ ૂટંી કાઢો છી તેભાથંી વવત્તયે 
ત્માયફાદ દવ ન ે દવભાથંી વાતનો 
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આન્તેખાફ કમાથ છી કહ્યુ ં કે વાત જણ 
દુઅ કયે ને ફાકીના અભીન કશ ે કે 
ખદુાલદેં અરભ અણને રશદામત કયે 
અ ેફનંે શાથ ઊંચા કયી દુઅ કયી તો 
ખદુાલદેં અરભે લશી નાબઝર કયી ન ે
અને ભાનલતં મગફંય ફનાવ્મા ન ે
ઇભાનદાયોને ઇફાદત પ્રત્મે યાશનભુાઇ 
કયી, તેઓ લ્રાશનો ળયીક કોઇન ે
ઠેયલતા નરશ મકુ વભમ છી શઝયત 
ઇદયીવ (રય્હશસ્વરાભ)ને અવભાન ય 
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ફોરાલી રીધા મકુ ફાઇભાન ગજુયી  
ગમા ને ફાકી જેઓ યશી ગમા તેઓભા ં
ભતબેદ થમો એટરે સધુી કે દીનથી પયી 
ગમા ને બફદતો કયલા રાગ્મા. છી 
એ વભમ અલી ગમો કે શઝયત નશૂ 
(રય્હશસ્વરાભ) મગફંય થમા.  

શઝયત ઇદયીવ (રય્હશસ્વરાભ) 
ય ત્રીવ વશીપા નાબઝર થમા ન ેઅે 
પ્રથભ કરભથી રખવુ ંળફૃ કયુથ ન ેવૌથી 
પ્રથભ અે કડાની વીરાઇ કયલી ળફૃ 
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કયી અનુ ંઘય ભસ્જીદે વેશરા શતુ ંઅ 
ત્મા ંઇફાદત કયતા શતા જે કોઇ ત્મા ંદુઅ 
કયે છે તેની દુઅ અજ ણ કબરૂ થામ 
છે. 

બયોવાાત્ર વનદથી છે કે શઝયત 
ઇભાભ ભોશમ્ભદ ફારકય 
(રય્હશસ્વરાભ)થી લણથન કયેર છે કે 
શઝયત ઇદયીવ (રય્હશસ્વરાભ)ના 
જભાનાભા ંએક ઝાબરભ ફાદળાશ શતો એક 
રદલવ ત ે પયલા ભાટે ળશયેની ફશાય 
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નીકળ્મો યાશભા ં એક ફહુજ ભજાની 
શયીમાી ખેતીલાડી જોઇ ન ે તેનુ ં ભન 
રરચાયુ.ં એ જભીન એક ઇભાનદાય 
યશઝેગાયની શતી તે ફેઇભાનોથી કંટાી 
એકાતં ધાયણ કયી ખદુાલદેં અરભની 
ઇફાદત કયતો શતો ને ખેતીલાડીથી 
ગજુયાન ચરાલતો, ફાદળાશ ે લઝીયન ે
છૂયુ ં કે અ સુદંય જભીન કોની છે ? તેણે 
કહ્યુ ં કે પરાણા ભાણવની છે. જે 
ફાદળાશની યહમતભા ં છે. ફાદળાશ ે તેની 
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ાવે તે જભીનની ભાગંણી કયી તેન ે
જલાફ અપ્મો કે અ કયતા ભાયા ફાર-
ફચ્ચાઓ તે જભીનના લધાયે શકદાય છે, 

તેભન ુ હુ ં ખેતીલાડી કયી બયણોણ કફૃ 
છુ. ફાદળાશ લેચાતી રેલા તૈમાય થમો 
ણ ફદંએ ભોભીન ે વાપ આન્કાય કમો 
તેથી ફાદળાશ કોામભાન થમો ન ે
ત્માથંી ચાલ્મો ગમો ને ોતાની એક 
ઔયત શતી જેને તે ફહુ જ  ચાશતો શતો 
ને શભંેળા તેણીની વરાશ રેતો શતો. 
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ફાદળાશન ે દુઃખી જોઇ તેણીએ કહ્યુ ં
વયતાજ અ કેભ ઈદાવ છો ? દાવીન ે
હુકભ કયો અની વેલાભા ંશયલખત શાજય 
છે. ફાદળાશ ે તેણીન ે જભીનની કશાણી 
વબંાલી, તેણીએ કહ્યુ ંઅ બચંતા ન કયો 
એ ફધુ ં હુ ં તાલી રઇળ. તભાયા ય 
કોઇ અક્ષે અલળે નરશ ભાયા કફીરાના 
ભાણવોને ભોકરી તેનુ ં કાટુ ં કઢાલી 
નાખીળ. ફાદળાશ ેકહ્યુ ંભાયા ય ફદનાભી 
અલળે. તેણીએ કહ્યુ ંતેના ય અ મકૂળ ે
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કે તેને ફાદળાશના ધભથનો આન્કાય કમો 
ભાટે કત્ર કયલાભા ં અલેર છે ન ે
કેટરાક ખોટા વાક્ષીઓ ઉબા કયી દેશુ.ં અ 
વાબંી ફાદળાશ ખળુ થમો ત્માયફાદ 
તેણીએ ોતાના ફેયશભે કેટરાક ભાણવોન ે
તેને કત્ર કયલા ભોકલ્મા જેઓનુ ંકાભ જ 
એ શતુ ં કે વનદોોન ે પવાલલા ન ે તેનુ ં
કાભ તભાભ કયવુ.ં તે બફચાયા ફેગનુાશ 
ભોભીનને ખોટા વાક્ષી ઉબા કયી કત્ર 
કયાલી નાખી તેની જભીન આંચકી રીધી. 
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અ ફનાલ ફનલાથી ખદુાલદેં 
અરભ ફાદળાશ ન ે કૌભ ય 
કોામભાન થમો શઝયત ઇદયીવ 
(રય્હશસ્વરાભ) ઈય લશી ભોકરી કે 
“જાઓ ત ેઝાબરભ ફાદળાશન ેકશો કે ભાયા 
ફેગનુાશ ફદંાન ે કત્ર કમો તેની જભીન 
રઆ રીધી ન ેફચ્ચાઓને વનયાધાય કયી 
મકૂમા, ભાયી આઝઝત ન ે જરારની 
કવભ ખાઇન ેકહુ ંછુ કે હુ ંકમાભતભા ંતેનો 
ફદરો રઇળ ન ે અ જગતભા ં તાયી 
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વલ્તનતને નાબદૂ કયીળ.” છી શઝયત 
ઇદયીવ (રય્હશસ્વરાભ)એ લ્રાશનો 
મગાભ ફાદળાશન ે શંચાડયો એ 
મગાભ વાબંી ફાદળાશ ગસુ્વ ે થમો 
ને કહ્યુ ં કે મ ઇદયીવ ભાયા 
દયફાયભાથંી ચાલ્મા જાલ નરશ તો તભ ે
વરાભત યશી ળકળો નરશ, છી ફાદળાશ ે
ોતાની લશારી ઔયતને ફોરાલી ન ે
શઝયત ઇદયીવ (રય્હશસ્વરાભ)એ જે 
મગાભ અપ્મો શતો તે કશી વબંાવ્મો ! 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 127              VISIT US 

તેણીએ કહ્યુ ં જશાંનાશ અ રપકય કયો 
નરશ હુ ં આદયીવનુ ં ણ કાભ તાલી 
નાખીળ, અ વાબંી તે ખળુ થમો ન ે
તેણીએ ોતાની કૌભના ચારીવ ફદભાળ 
રોકોને ફોરાલી કહ્યુ ં કે તભો જઇન ે
આદયીવને ભાયી નાખો તેઓ શઝયત 
ઇદયીવ (રય્હશસ્વરાભ) જમા ં સ્શાફો 
વાથે ફેવતા શતા ત્મા ંગમા ણ શઝયત 
ઇદયીવ (રય્હશસ્વરાભ) ત્મા ં શતા નરશ 
તેથી ાછા ચાલ્મા ગમા.   
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જમાયે અના સ્શાફોએ જોયુ ં કે 
ઓઝાયેકાની કૌભના ચારીવ ભાણવો 
અને ભાયી નાખલા અવ્મા શતા ત્માયે 
તેઓ ડયી ગમા ને અડાલા 
વલખેયાઇ ગમા છી તેઓએ છુી યીત ેએ 
લાતની શઝયત ઇદયીવ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને ખફય અી ને કહ્યુ ં
કે તભો અ ળશયે છોડીન ે ફીજે કમામં 
ચાલ્મા જાલ. 
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શઝયત ઇદયીવ (રય્હશસ્વરાભ) 
ોતાના કેટરાક સ્શાફ વાથ ે ગાભની 
ફાશયે નીકી ગમા ન ે દુઅ કયી કે 
ખદુાલદંા ! ભ ં તાયો મગાભ ઝાબરભ 
ફાદળાશન ેશંચાડી અપ્મો ન ેત ેભન ે
કત્ર કયલા તૈમાય થમો. ગૈફથી જલાફ 
ભળ્મો કે તભો કોઇ સ્થે વતંાઇ જાલ. હુ ં
ઝાબરભથી ફદરો રઇળ. છી અે 
યજ કયી કે મ યફ ! ભાયી એક શાજત 
છે ત ે કબરૂ પયભાલ. હુકભ થમો કે જે 
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ભાગંળો તે કબરૂ કયીળ. અે કહ્યુ ંકે કહ્યુ ં
ખદુાલદંા ! હુ ંજ્મા ંસધુી દુઅ કફૃ નરશ ત્મા ં
સધુી તેના ળશયેભા ં કે તયાપભા ં
લયવાદનુ ં એક ટીુ ં ણ લયવ ે નરશ. 
જલાફ ભળ્મો કે હુ ં ભાયા લામદાન ે ણૂથ 
કયીળ. 

ઈયોકત લાતચીતથી અે 
ોતાના લીવ વશાફીઓન ે જાણકાય કમાથ 
કે અ ળશયે મકૂી ફીજે સ્થે ચાલ્મા જાલ. 
અ લાત ચોતયપ પ્રચબરત થઆ ગઇ. 
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અ એક ગપુા (ફખોર)ભા ંછુાઇ ગમા. 
શભંેળા એક ભરક અના ભાટે વાજંના 
જભણ રઆ અલતો. અ રદલવના યોઝા 
યાખતા ન ેવાજંે આપતાય કયતા. 

ફાદળાશ ે ભઝભૂ ભોભીન ય 
જુલ્ભ કમો તેનો કુદયતે એલો ફદરો 
રીધો કે તેની વલ્તનત ફયફાદ થઆ ગઇ 
ને તે શરાક થમો. 

ત્માયફાદ એ ળશયેનો ફીજો 
ફાદળાશ થમો. ત ે ણ ખયાફ કૃત્મો 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 132              VISIT US 

કયતો. લ્રાશનો ખૌપ ન શતો. ત્માયફાદ 
લીવ લથ સધુી લયવાદ થમો નરશ. રોકો 
દુષ્કાના કાયણે ચોતયપ બાગલા રાગ્મા 
ને કશતેા શતા કે અ શઝયત ઇદયીવ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની ફદદુઅના કાયણથી 
છે ભાટે અણે યલયરદગાયની જનાફભા ં
ભાપી ચાશી લયવાદની દુઅ કયીએ. 
ફધામ ે તાડાના કડા ધાયણ કમાથ 
ભાથાભા ંભાટી નાખંી શારના ફેશાર કમાથ 
ને યોઇ યોઇને દુઅ કયલા રાગ્મા કે 
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મ યલયરદગાય ! ભાયી શારત ય 
યશભે પયભાલ. 

લ્રાશ ે શઝયત ઇદયીવ 
(રય્હશસ્વરાભ) ય લશી કયી કે મ 
ઇદયીવ ! તભાયા ગાભના રોકો ફહુ જ  
કયગયીને દુઅ કયે છે કે હુ ંતેઓના ગનુાશ 
ભાપ કફૃ. તભો લયવાદની દુઅ કયો તો 
ભાયી યશભેત નાબઝર કફૃ. શઝયત ઇદયીવ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ દુઅ કયી નરશ.  
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ત્માયફાદ જે ભરક તેભના ભાટે 
ખાલાનુ ં રાલતો શતો ત ે વાજંના અવ્મો 
નરશ. અે વબ્ર કયી. ફીજે રદલવ ે ણ 
ખાલાનુ ંરાવ્મો નરશ. અ ેવબ્ર કયી યોઝો 
ાણીથી આપતાય કમો. ત્રીજે રદલવ ે ણ 
એભજ ફન્યુ ં ત્માયે અ ે દુઅ કયી કે 
યલયરદગાય ભાયી ભૌતના શરેા ભાયી 
યોજી કેભ ફધં થઆ ગઇ ? કુદયત તયપથી 
જલાફ ભળ્મો કે મ ઇદયીવ ! ત્રણ 
રદલવ ભખૂ્મા યશલેાથી ગબયાઇ ગમા ? 
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જુઓ તભાયી કૌભલાા લીવ લથથી 
દુષ્કાભા ંવડામેરા છે તેઓ લયવાદની 
દુઅ કયે છે ણ અને તેઓનો ખ્માર 
અવ્મો નરશ. શલે તભો તભાયી યોજી ભાટે 
ભશનેત કયો. શઝયત ઇદયીવ 
(રય્હશસ્વરાભ) ગપુાભાથંી ફશાય 
નીકળ્મા ન ે યોજીની તરાળ કયલા 
રાગ્મા. દૂય ગમા તો જોયુ ં કે એક 
ઝૂંડીભાથંી ધુલંાડો નીકે છે. ત ે ઘયની 
ાવે ગમા જોયુ ં કે એક બઢુ્ઢી સ્ત્રી યોટી 
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કાલી યશી છે. અ ેકહ્યુ ં કે મ કનીઝ ે
ખદુા ! હુ ંભખૂથી ળકત ફની ગમો છુ.ં 
ભને કાઇં ખાલાનુ ં અ. તેણીએ કહ્યુ ં કે 
મ ફદેં ખદુા ! શઝયત ઇદયીવ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની ફદદુઅથી ભાયી 
યોજીભાથંી ફયકત ઈઠી ગઇ છે. ગાભભા ં
દુકા છે; લયવાદ લયવતો નથી. ભાયી 
ાવે ભાત્ર ફેજ યોટી છે. અ ેકહ્યુ ંકે ભન ે
ભાત્ર એટુ ં જ ખલયાલ કે ભાયી જાન 
ફચી જામ ને હુ ં યોજીની તરાળભા 
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અગ જાઉં. તેણીએ કહ્યુ ં કે એક ભાયી 
ને એક ભાયા તુ્રની યોટી છે. જો ભ ે
ન ખાઇએ તો ભયણ ાભીએ. અે કહ્યુ ંકે 
મ ફાઇ તાયો છોકયો નાની લમનો છે. 
ધી યોટી તેને અ ને ધી ભન ે
અ. એક યોટીભા ં ફનંેની જાન ફચી 
જળે. તેણીએ ધી યોટી અી. છોકયાએ 
જોયુ ંકે ભાયી ધી યોટી અ મવુાપય ખાઇ 
યહ્યો છે તેના ય એલી વય થઆ કે ત ે
તયપડીને તયત જ ભયણ ામ્મો. અ શાર 
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જોઇ બઢુીમા યડલા રાગી ને કહ્યુ ં કે 
મ ફદેં ખદુા ! તન ે યોટી અલાથી 
ભાયો તુ્ર ખોઇ ફેઠી. અ વાબંી અે 
કહ્યુ ં કે વબ્ર કય. લ્રાશ ચાશળે તો ત ે
વજીલન થઆ જળ.ે અ ે દુઅ કયી કે 
યલયરદગાય ! અ બઢુીમાના તુ્રન ે
વજીલન કય તયુત જ ત ેજીલતો થઆ ગમો 
અ જોઇ તે ઔયત વભજી ગઇ કે અજ 
શઝયત ઇદયીવ (રય્હશસ્વરાભ) છે. 
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તેણે રોકોને રાફંા વાદે લાજ 
અી કે મ રોકો જલ્દી અલો ઇદયીવ 
મગફંય અવ્મા છે. શઝયત ઇદયીવ 
(રય્હશસ્વરાભ) ત્માથંી નીકી જે ફીજા 
ઝાબરભ ફાદળાશ ે ગાભ લવાવ્યુ ં શતુ ં ત્મા ં
ટેકયી ય જઇ ફેઠા. ગાભના રોકો બેગા 
થઆ ગમા ન ેકહ્યુ ં કે મ ઇદયીવ અે 
લો સધુી દુઅ કયી નરશ ને ભાયો 
શાર તફાશ થઆ ગમો છે ભશયેફાની કયી 
લયવાદની દુઅ કયો યલયરદગાય 
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ભાયા શાર ય યશભે કયે ! અે 
પયભાવ્યુ ં કે જ્મા ં સધુી તભાયો ફેયશભે, 

ઝાબરભ ફાદળાશ તભાભ ળશયેના ં રોકો 
વાથે ઈઘાડે ભાથ ે ન ે ગ ે ભાયી ાવ ે
દુઅ કયલાની દયખાસ્ત કયળે નરશ ત્મા ં
સધુી હુ ંલયવાદ ભાટે દુઅ કયલાનો નથી. 

જમાયે અ મગાભ ફાદળાશન ે
ભળ્મો ત્માયે તેણે ચારીવ ભાણવોન ે હુકભ 
અપ્મો કે આદયીવને કડીન ે ભાયી ાવ ે
રઆ અલો તેઓને બગયપતાય કયલા 
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અવ્મા. અે નપયીન કયી ચારીવે જણા 
ભયી ગમા ત્માયફાદ ફાદળાશ ે ાચંવો 
ભાણવોને ભોકલ્મા શઝયત ઇદયીવ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ં કે જુઓ અ 
ચારીવ જણાની કઇ દળા થઆ તભે ચાલ્મા 
જાલ નરશ તો ભામાથ જળો . તેઓએ કહ્યુ ં કે 
મ ઇદયીવ લો સધુી ભખૂે ભામાથ શલ ે
ભોને ભાયી નાખલા ચાશો છો ? ભાયા 
શાર ય દમા કયો અ ેપયભાવ્યુ ંકે જ્મા ં
સધુી ત ે ઝાબરભ ભાયી ાવ ે શાથે ગ ે
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રાગતો અલળે નરશ ત્મા ં સધુી હુ ં
લયવાદની દુઅ નરશ કફૃ ં જાલ તેને કશી 
અો ! 

એ રોકોએ ફાદળાશને તભાભ લાત 
કશી વબંાલી ફાદળાશ મુજંાઇ ગમો 
રાચાયીએ તેઓની વાથ ે શઝયત ઇદયીવ 
(રય્હશસ્વરાભ) ાવે અવ્મો ન ે દુઅ 
કયલા ભાટે યજ કયી. અે 
યલયરદગાયની ફાયગાશભા ં દુઅ કયી 
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તયુત જ લાદા ઘેયાણા ગર્જ-ચભકની 
વાથે મળુધાય લયવાદ થમો. 

અ સ્થે લ્રાભા ભજબરવી 
(.ભ.) ફમાન કયે છે કે નફીઓ ને 
ભસભૂો ગનુાશોથી વલત્ર શોમ છે. કોઇ 
ય જુલ્ભ કયતા નથી. તેભજ લ્રાશની 
નાપયભાની ણ કયતા નથી. લ્રાશ ે
દુઅ કયલાનો હુકભ કમો તે આખ્તીમાયી 
શળે કે તભાફૃ રદર ચાશ ેતે દુઅ કયો ત ે
હુકભ મસુ્તશફ શળે જો લાજજફ શોત તો 
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તયંુત જ દુઅ કયત એભા ંભસ્રેશત શતી 
રોકોને નાપયભાનીની વઝા શતી યાશયેાસ્ત 
ય રાલલા શતા એટરે વલરફં થમો રોકો 
ગપરતભા ંડયા યશ ેનરશ ન ેલ્રાશની 
અજ્ઞા ભાને ઇત્મારદ. 

વહમદ આબ્ને તાઈવ ‘વોઈદુસ્વોઈદ’ 
ભા ં રખે છે કે ભ ે શઝયત ઇદયીવ 
(રય્હશસ્વરાભ)ના વશીપાભા ંરખેુ ંજોયુ ં
છે કે નઝદીકભા ં તાયા ય ભૌત ઈતયે, 

તાયી પયીમાદ લધાયે દુઃખદામક શોમ, 
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તાયા કા ય વીનો અલે, ફનંે શોઠ 
સકૂાઇ જામ, ભંની તયી ખશુ્ક થઆ જામ, 

આંખો ય કાાળ છલાઇ જામ, જફાન 
થોથલામ, ભંઢાભાથંી પીણ નીકે, અંગ 
કાલા રાગ,ે ભૌતની તરખી ( કડલાળ) 
ફેચૈન કયી મકેૂ તને ફોરાલે ણ ત ુ
વાબંી ળકે નરશ. ોતાના ફાર-ફચ્ચાઓ 
વાથ ેમયુદા જેલો ડયો શોમ એ ફીજાઓ 
ભાટે આબ્રત ને નવીશતનુ ં કાયણ ફન,ે 

આન્વાનની ગભ ે તેટરી લમ શોમ ણ ત ે
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જલ્દી પના થઆ જામ છે. જે લસ્ત ુ
અલલાલાી છે તે ફહુ જ નઝદીક છે. 
માદ યાખો, કમાભતભા ં જે રશવાફ-રકતાફ 
થળે તે કયતા ભૌત ફહુ જ અવાન છે. 

ફીજે સ્થે અના વશીપાભા ં
રખેર છે કે ખાતયીથી ભાનો કે લ્રાશની 
અજ્ઞાનુ ં ઈલ્રઘંન કયલાથી ફચવુ ં ત ે
ભશાન ન ે ભોટી નેભત છે. નેક યાશ 
તયપ રશદામતનુ ંકાયણ છે. નેકી યશભ ન ે
ક્કરના દ્વાય ખોરી અ ે છે કાયણ કે 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 147              VISIT US 

લ્રાશ ોતાના ફદંાઓન ેદોસ્ત યાખ ે છે 
તેથી જ ક્કર અી છે ન ે ોતાના 
દોસ્તો ને મગફંયોને ફૃહુર કુદદુવ  
થકી ખાવ કમાથ છે. તેઓ ય રશકભત ન ે
બેદના યદા ખોરી અપ્મા છે તેથી 
ગભુયાશીથી ફચે નેક યાશ ગ્રશણ કયે. 
લ્રાશ ભશાન છે જે ક્કર ન ે
વભજભા ં અલી ળકતો નથી. આંખ જોઇ 
ળકે નરશ કલ્ના શંચી ળકે નરશ 
તેણેોતાના ઇલ્ભથી તભાભ લસ્તઓુને 
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ઘેયી રીધેર છે તેના કામોથી જાણકાય 
થવુ ંએ દયેકનુ ંકાભ નથી ઇત્મારદ. 

છી એક સ્થે દુઅ ભાટે કશ ેછે કે 
તભો લ્રાશ ાવ ે દુઅ કમાથ કયો તભો 
એકફીજાના વશામક શળો તો તભાયી દુઅ 
કબરૂ થળે ને જે ચાશળો તે તા કયળે. 
ખટૂ ખજાનાભાથંી ફબક્ષળો નાબઝર કયળે. 
વશીપાભા ંએક જગ્માએ છે કે જમાયે તભ ે
યોઝા યાખો ત્માયે તભાયા નપવને ફધી 
નજાવતોથી ાક કયો, ખયાફ વલચાયોથી 
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રદરન ેવલત્ર યાખો. લ્રાશની ખળુી ભાટે 
યોઝા યાખો, રદર ભેરા શોમ ને વનહમત 
ખોટી શોમ તો એલા યોઝા યાખલાની 
ભનાઇ છે. તભાભ લમલો યોઝાથી શોલા 
જોઇએ, કોઇ ણ ગનુાશનુ ંકામથ કયવુ ંનરશ 
ભાત્ર ભખૂે યશલેાથી લ્રાશ ખળુ થતો 
નથી. તભાભ ખયાફ કાભોન ે તજી દેલા 
જોઇએ. નભાઝ ઢો તો લ્રાશ તયપ 
રલ રગાલો, નમ્રતાની વાથ ે દુઅ કયો, 
ોતાની શાજત ન ે અયઝુઓને ચાશો 
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વવજદાભા ં તભાભ વલચાયોન ે દૂય યાખો 
રકના, કટ, શવદ, ભકય, ને પયેફને 
રદરભા ંઅલલા દેળો નરશ, શયાભ ખાલાની 
રદરભા ંઇચ્છા યાખતા નરશ, શભંેળા લાજજફ 
નભાઝો ઢતા યશો. 

અ ફધી નવીશતો શઝયત ઇદયીવ 
(રય્હશસ્વરાભ)ના મફુાયક વશીપાભા ં
રખેરી છે. 

એક લખત શઝયત ઇદયીવ 
(રય્હશસ્વરાભ) ને ભરેકુર ભૌતની 
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મરુાકાત થઆ ત્માયે અ ેપયભાવ્યુ ંકે મ 
ભરેકુર ભૌત ! જયા એ તો ફતાલો કે તભ ે
રોકોની ફૃશ કેલી યીતે કબ્ઝ કયો છો ?  

જયા કંઇ ભને ણ જણાલળો ?  ભરેકુર 
ભૌતે જલાફ અપ્મો કે જ્મા ંસધુી યબ્બરુ 
આઝઝતની યજા ભેલલાભા ંન અલ ે ત્મા ં
સધુી હુ કાઇં ફતાલી ળકતો નથી. શઝયત 
ઇદયીવ (રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ં કે 
યે તભે જ યજા ભેલી લ્મોને. ભરેકુર 
ભૌતે યજા ભેલી ન ે શઝયત ઇદયીવ 
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(રય્હશસ્વરાભ)ના ગાની યગ ય જયા 
આંગી યાખી. આંગીના ડતા લેત 
અ એકદભ તડી ઈઠયા. યે ભરેકુર 
ભૌત શુ ં અટુ ં ફધુ ં દુઃખ-દદથ  ? જી શા ં
શજુય ! શા,ં શલે ભને અવભાનની વૈય 
કયલાનુ ં ભન થામ છે. ભરેકુર ભૌત ે
જલાફ અપ્મો કે ભાબરકની યલાનગી 
વલના હુ ં વૈય કયાલી ળકતો નથી. 
લ્રાશની ફાયગાશભા ંયજ ગઝુાયલાભા ં
અલી. ભરેકુર ભૌતન ે યલાનગી ભી. 
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શઝયત ઇદયીવ (રય્હશસ્વરાભ)ને રઇન ે
અવભાનની વૈય કયાલલી ળફૃ કયી. અે 
જશન્નભ જોલાની ઇચ્છા કયી. હુકભ ે
ઇરાશીથી જશન્નભ ય રાલલાભા ંઅવ્મા. 
દોઝખની અગની ગયભી જોઇ અ 
ગબયાઇ ગમા. કહ્યુ ં કે શલે ભને જન્નતની 
વૈય ભાણલી છે અને જન્નતની ણ વૈય 
કયાલી. ત્માયફાદ અ ત્મા ં ઉબા યશી 
ગમા ભરેકુર ભૌતે ાછા જભીન ય 
અલલા કહ્યુ ંતો જલાફ અપ્મો કે શલે હુ ં
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જલા ભાટે તૈમાય નથી ભરકે છૂયુ ંકે કેભ 
અ ના કશો છો ?  જલાફ અપ્મો કે એક 
લ્રાશના ફદંાન ે જન્નત સધુી શંચલા 
ભાટે જેટરા દયજ્જજા લટાલા ડે છે હુ ં
વાય કયી ચકૂમો છુ ં શલે ાછા જલાનુ ં
અણુ ંકાભ નરશ. 

લ્રાશ તઅરા પયભાલ ે છે કે 
“કુલ્રો નપવીન ઝાએકતરુ ભૌત” ભં 
ભૌતની ભજા ચાખી રીધી એટુ ંજ નરશ 
ણ તેણે પયભાલેર છે કે “તભાયાભાથંી 
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દયેક જશન્નભ ય અલળે હુ ંણ તે સ્થે 
શંચી ગમો શલે જન્નત છોડી ક્યા ંજાઉં ?  

યશભાનો યશીભનો હુકભ થમો કે ભરેકુર 
ભૌત તેભન ેશં જ યશલેા દમો. 

શઝયત અદભ (રય્હશસ્વરાભ)ના 
શબતુ છી ૮૩૦ લ ે શઝયત ઇદયીવ 
(રય્હશસ્વરાભ) ૈદા થમા ૮૬૫ લથ 
દુવનમાભા ંયશીન ેઅવભાન ય ગમા ન ે
ોતાની ફાદ અના પયઝદં ભત્તળુલ્ખન ે
લવી વનયકુત કયી ગમા ભત્તળુલ્ખ ૯૧૯ 
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લથ જીલન ગઝુાયી ગજુયી ગમા તેઓ 
છી તેભના પયઝદં રભક કામેભ લવી 
થમા, ૭૮૦ લથ જજંદગી બોગલી તેભના 
પયઝદં શઝયત નશૂ (રય્હશસ્વરાભ) છે. 

 
*************** 
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શઝયત નશૂ રય્હશસ્વરાભ 

બયોવાાત્ર વનદથી શઝયત ઇભાભ 
યઝા (રય્હશસ્વરાભ)થી ભનકરૂ છે કે 
એક ળાભીએ ભીફૃર ભોભેનીન શઝયત 
રી (રય્હશસ્વરાભ)ને છૂયુ ં કે શઝયત 
નશૂ (રય્હશસ્વરાભ)નુ ં નાભ શુ ં શતુ ં ? 

અ ેપયભાવ્યુ ં કે ‘વકન’ શતુ ંને તેઓને 
નશૂ એટરા ભાટે કશ ે છે કે ોતાની કૌભ 
ભાટે નલવોને ચાવ લથ સધુી ફૃદન 
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કયતા શતા, શઝયત ઇભાભ જપય વારદક 
(રય્હશસ્વરાભ)થી ભનકરૂ છે કે શઝયત 
નશૂ (રય્હશસ્વરાભ)ન ુ નાભ ‘બ્દુર 
ગપપાય’ શતુ.ં 

ઇભાભ જપય વારદક 
(રય્હશસ્વરાભ)થી ભનકરૂ છે કે અની 
શમાત ચ્ચીવવો લથની શતી આંઠવોને 
ચાવ લથની ઈભયે મગમ્ફયી ભી 
ને નલવોન ે ચાવ લથ સધુી કૌભન ે
યાશ ેયાસ્ત ય રાલલા પ્રમત્નો કમાથ ત્માય 
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છી લશાણ ( કશ્તી) તૈમાય કયી તેભા ં
રોકોને ને શ ુક્ષીન ેવલાય કમાથ છી 
તપૂાનથી ફચાલી વરાભત સ્થે શંચાડી 
અપ્મા ને એક ગાભ લવાલી ોતાની 
ઔરાદને ત્મા ં અફાદ કયી જમાયે 
ચ્ચીવવો લથ યુા થમા ત્માયે ભરેકુર 
ભૌતે અલીન ે અને વરાભ કયી, અે 
વરાભનો જલાફ અપ્મો એ લખત ેઅ 
તડકાભા ં ફેઠા શતા અ ે છૂયુ ં કે ઓ 
ભરેકુર ભૌત તભ ે કેભ અવ્મા છો ? 
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જલાફ ભળ્મો અની ફૃશ કબ્ઝ કયલા, 
શઝયતે પયભાવ્યુ ં કે હુ ં ધુભાથંી છાલંભા ં
જઇ ળકુ છુ ં? ભરેકુર ભૌત ેકહ્યુ ંશા, અ 
તડકાભાથંી છામંાભા ંગમા; છી અ ેકહ્યુ ં
કે મ ભરેકુર ભૌત જજંદગી એલી છે 
જેલી ધુભાથંી છાલંભા ંજવુ ં(જલ્દી વાય 
થઆ ગઇ) શલે અ લ્રાશના હુકભનુ ં
ારન કયો. ભરકે અની ફૃશ કબ્ઝ કયી.  

ઇભાભઝાદા બ્દુર ઝીભથી 
લણથન છે કે ઇભાભ ેપયભાવ્યુ ંછે કે શઝયત 
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નશૂ (રય્હશસ્વરાભ) એક રદલવ 
લશાણભા ંઅયાભ કયતા શતા ત્મા ંશલાના 
ઝાટાથી અનુ ં કડુ ં શટી ગયુ ં એ 
જોઇને અના તુ્રો શાભ ને મોવેપ 
શવંલા રાગ્મા, ત્રીજા તુ્ર વાભ ેત ેરોકોન ે
લામાથ; ને વતા ય કડુ ં ઢાકંી દીધુ ં
અ જમાયે જાગતૃ થમા તો જોયુ ં કે ફ ે
તુ્રો શવી યહ્યા છે વાભ ે તભાભ લાત 
વતાન ે કશી અ ે દુઅ કયી કે 
યલયરદગાય શાભ ને માવેપના નતુ્પાન ે
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ફદરી નાખં. છી શઝયત ેફનંે નાપયભાન 
તુ્રોને કહ્યુ ંકે કમાભત સધુી તભાયા લળંન ે
વાભની ઔરાદની ગરુાભી કયલી ડળ ે
કાયણ કે તેણ ે ભાયી વાથ ે વદલતથન 
દાખવ્યુ ં ને તભો ફનંેને ભં આંક કમાથ. 
જગતભા ં જેટરા વીદીઓ ( શફળી) છે ત ે
શાભનો લળં છે ન ે ફધામ તકુથ, 
વેકારીમા, માજુજ, ભાજુજ ન ેચીનાઓ છે 
તે માવેપનો લળં છે વપેદ ગોયા, ને યાતા 
રોકો વાભની ઔરાદ છે. 
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વતાની આતાત કયલાથી વાભની 
કુદયતની વનગાશભા ંકેટરી ફધી કદય થઆ 
જેભકે બયોવાાત્ર વનદથી ઇભાભ જપય 
વારદક (રય્હશસ્વરાભ)થી લણથન છે કે 
લશાણ યથી જભીન ય શઝયત નશૂ 
(રય્હશસ્વરાભ) અવ્મા ત્માયે જજબ્રઇર 
અની ાવ ે અવ્મા ન ે કહ્યુ ં કે મ 
નફી અની મગમ્ફયીનો વભમ ણૂથ 
થમો ભાટે આલ્ભ, અવાય અના તુ્ર 
વાભને સુદુથ  કયો. લ્રાશ તઅરા 
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પયભાલે છે કે હુ ંજભીનન ેભાયી હુજ્જજતથી 
ખારી નરશ યાખુ,ં રોકોને રશદામતની યાશ 
ફતાલ,ે આફાદતથી જાણકાય કયે, 

શકાભોનુ ંલણથન કયે ને તેઓ ય ભાયી 
હુજજત તભાભ થામ. 

આરાશી હુકભ વાબંી શઝયત નશૂ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ આસ્ભે ઝભ, 

મગમ્ફયીના અવાય, આલ્ભ આત્મારદનો 
લાયવો વાભને સુદુથ  કમો, શાભ, માવેપ 
ાવે આલ્ભ ન શતુ ં તેઓ કાઇં પામદો 
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પ્રાપ્ત કયી ળક્યા નરશ અે ખળુખફયી 
અી કે ભાયી છી જનાફ ેહદૂ મગફંય 
થળે ભાટે તેભનુ ં નકુયણ કયળો પ્રત્મેક 
લથ લવીમતનામુ ં લાચંળો ન ે ત ે
રદલવન ે ઇદ ભનાલજો જેભ શઝયત 
અદભ (રય્હશસ્વરાભ)એ હુકભ અપ્મો 
શતો. 

શાભ ન ે માવેપની ઔરાદભા ં
પીતનો પવાદ થલા રાગ્મા. વાભના તુ્રો 
છુાઇ ગમા જે જ્ઞાન શતુ ં ત ે છુાલી 
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યાખ્યુ.ં શઝયત નશૂ (રય્હશસ્વરાભ) છી 
શાભ માવેપની દોરત વાભન ેભી જેભકે 
કરાભે ાકભા ં છે કે લતયકના રમશ ે
રપર અખેયીન ભં ઝાબરભોની દોરત નશૂ 
ભાટે યાખી.. એ જ મજુફ ખદુાલદેં અરભ 
શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રહશ ે લ 
અરેશી લવલ્રભ)ને ભાનલતં ને રોકો 
ય ગાબરફ કયળે. અની ઈમ્ભતભા ં
દોરત અી છી એક લવીહમત એક 
અબરભથી ફીજા અબરભ સધુી લાયવાભા ં
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ભતી ગઇ એટર ે સધુી કે લ્રાશ ે
શઝયત હદૂ (રય્હશસ્વરાભ)ને 
મગમ્ફયી તા કયી. 

વનદે શવનથી ઇભાભ 
(રય્હશસ્વરાભ)થી લણથન છે કે જમાયે 
લ્રાશ ે શઝયત નશૂ (રય્હશસ્વરાભ)ની 
કૌભને શરાક કયલા ઇચ્છયુ ં ત્માયે શરે ે
તેઓની ઓયતોને લાઝંણી કયી નાી તેથી 
ચારીવ લથ સધુી કોઇનો જન્ભ થમો નરશ 
જમાયે લશાણ ફનાલી યહ્યા ત્માયે લ્રાશ ે
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હુકભ અપ્મો તેથી લાજ અી તો શ ુ
ક્ષીના જોડા અવ્મા અ ે તેઓને ને 
અ ય ઇભાન રાવ્મા શતા તે એંળી 
ફાઇભાન રોકોન ે લશાણભા ંફેવામાથ છી 
લ્રાશ ે લશી કયી કે “શત્તા એઝાજા 
મ્રોના લપાયાત્તન્નલુયો કુરનશવભર પીશા 
વભન કુલ્રીન ઝલજમવનસ્નમન ેલ શરક 
આલ્રા ભન વફક રમરશર કલરો લભન 
અભન લભા અભન ભહુ આલ્રા 
કરીનુ.”  
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(વાયાળં કે) લાત એટરે સધુી 
શંચી કે જમાયે ભાયો ( વળક્ષાનો) હુકભ 
અલી શંચ્મો ને (લ્રાશના ખોપથી) 
બઠ્ઠી ઈકલા ભાડંી ત્માયે ભોએ કહ્યુ ં કે 
(મ નશૂ) તે ( લશાણ) ભા ં દયેકે દયેક 
જાતના ( પ્રાણી) એક એક જોડુ ં રઆ ર ે
ને તાયા વલ ે ફાર-ફચ્ચાઓને વલાય 
કયી રે વવલામ તેભના જેભની વલફૃધ્ધ 
શરેેથી જ ભાયો હુકભ થઇ ચકૂમો છે 
ને જેઓ ઇભાન રાવ્મા છે તેભન ે ણ 
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(તેભા ંફેવાડી રે) ન ેતેની વાથ ેઘણા ંજ 
થોડા ઇભાન રાવ્મા શતા. 

કશ્તી કુપાની ભસ્સ્જદ નઝદીક 
ફનાલી શતી;  જમાયે નાપયભાન કૌભનો 
ડુફલાનો વભમ અવ્મો ત્માયે શઝયતની 
સ્ત્રી યોટી કાલી યશી શતી જે કુપાની 
ભસ્સ્જદભા ંગાફૃત્તન્નયૂના નાભથી ભળહયૂ છે. 
અની સ્ત્રીએ કહ્યુ ં કે યે તન્દુયભાથંી 
ાણી ઈછી યહ્યુ ં છે શઝયતે તેનુ ં ભોઢંુ 
ભાટીથી ફધં કયી દીધુ,ં ફધાને વલાય કમાથ 
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છી તન્દુયન ુ ભોઢંુ ખોરી નાખ્યુ ં ાણી 
ઈછલા રાગ્યુ.ં સમૂથ સ્ત થલા રાગ્મો. 
મળુધાય લયવાદ ડલા રાગ્મો, જે વલ ે
ખદુાલદેં અરભે કરાભ ેાકભા ંલણથન કયુથ 
છે છી લ્રાશનો હુકભ થમો કે ભાયા 
નાભથી ફયકત ચાશ ે( બફસ્સ્ભલ્રાશ કશો) 
તેનુ ંચારવુ ંઠશયેવુ ંલ્રાશના નાભથી છે 
તે લશાણ તપૂાનભા ંચારલા રાગ્યુ.ં શઝયત 
નશૂ (રય્હશસ્વરાભ) ોતાના કાપય 
તુ્રને જોમો કે ાણીભા ં ગોથા ખામ છે 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 172              VISIT US 

તેને લાજ અી કે : “મા ફોનહમયકફ 
ભના લરા તકુન ભર કાપેયીન” મ 
તુ્ર ભાયી વાથ ેવલાય થા કાપયો વાથ ેયશ ે
નરશ, તેણે જલાફ અપ્મો કે : 
“વઅલીએરા જફરીન મવેભોની 
ભેનરભા”  હુ ંશાડની નાશ રઇળ જે 
ભને ાણીથી ફચાલળ.ે શઝયત નશૂ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ં: 
“રાઅવેભર મલભ વભન ભરયલ્રાશ ે
આલ્રા ભન યશેભ” અજ લ્રાશના 
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ઝાફથી કોઇ ફચલાલાફંૄ નથી વવલામ 
એ કે જેના ય લ્રાશ યશભે કયે. છી 
શઝયત નશૂ ે યલયરદગાયની ફાયગાશભા ં
યજ કયી : “યબ્ફ ેઇન્નબ્ની વભન શરી 
લ ઇન્ન લદુકર શકકો લન્ત શકમરુ 
શાકેભીન” મ યફ ! ભાયો તુ્ર ભાયા 
ઘયના રોકોભાથંી છે ખયેખય તાયો લામદો 
શક છે ત ુ તભાભ હુકભ કયલાલાાઓભા ં
શ્રેષ્ઠ હુકભ કયલાલાો છો. 
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શઝયત નશૂ (રય્હશસ્વરાભ)નો 
ભતરફ એ શતો કે ભાયા તુ્રન ે ફચાલ 
લગેયે. કુદયત તયપથી જલાફ ભળ્મો કે 
“મા નશૂો આન્નહ ૂરમવ વભન શરેક આન્નહ ૂ
ભનુ ગમયો વારેશ” ( છેલ્ર ે સધુી) 
મ નશૂ ખયેખય એ તાયો પયઝદં તાયી 
શરભાથંી નથી ( જેની નજાતનો ભ ં
લામદો કમો છે) તેનો ભર વાયો નથી. 

છી જનાફ ે નશૂ ે કહ્યુ ં ખયેખય અ 
વલળે હુ ંતાયી નાશ ચાહુ ંછુ ંતાયી ાવ ેએ 
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ચીજનો વલાર કફૃ ંજેન ુઆલ્ભ ભન ેન શોમ 
લગેયે ત્માયફાદ ાણી ઈછીન ેયદા ફૃે 
તેભની લચભા ં અડ થઆ ગયુ ં ન ે તુ્ર 
શરાક થઆ ગમો. 

ઇભાભ (રય્હશસ્વરાભ)એ કહ્યુ ં કે 
છી એ લશાણ ત્માથંી યલાના થઆ 
ભક્કાએ ભોઝઝભા શંચ્યુ ં ને 
કાફાનો તલાપ કમો કાફા વવલામ 
તભાભ જગત ડુફી ગય ુશતુ ંએ કાયણે જ 
ખાન એ ખદુાન ે“ફમતરુ તીક” કશ ે છે 
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જે ડફૂલાથી ફચી ગયુ ં ચારીવ રદલવ 
સધુી ાણી લયસ્મા કયુથ જભીનભાથંી 
ચશ્ભા ઈછલા રાગ્મા ચોતયપ ાણી 
ાણી થઆ ગયુ.ં લશાણ ખફૂ જ ધ્ધય 
થઆ ગયુ ં જાણે અવભાનથી ટકકય રઆ 
યહ્યુ ં છે. શઝયત નશૂ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
શાથ ફરદં કયી કે : મા યશભાનો તકીન 
મ યફ શવેાન કય, કુદયતે જભીન 
અવભાનને લાજ અી કે : લકીર મા 
યઝુફરઇ ભાકે લ મા વભાઓ 
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કરેશી ( છેલ્રે સધુી) મ જભીન ાણી 
ચવૂી રે મ અવભાન ાણી લયવવુ ં
ફધં કય છી તભાભ ાણીના યુ ઈતયી 
ગમા, ભોભીનોને નજાત ભી ન ે
કાપયોને શરાક કમાથ, એ લશાણ જુદી 
નાભના શાડ ય યોકાયુ ં શતુ ં જે મવુર 
ળશયેભા ંછે.  

કુદયતે શઝયત નશૂ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને બખતાફ કમો કે : “મા 
નશૂો શફીત ફે વરાભીન વભન્ના લ 
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ફયકાતીન રમક” ( છેલ્રે સધુી) મ 
નશૂ તભાયા ય ન ેવાથેની ઈમ્ભત ય 
ભાયી વરાભતી ન ે નેભતોથી 
કશ્તીભાથંી નીચ ેઈતાયો, કેટરીક ઈમ્ભતોન ે
ભો નેભતોથી ભારાભાર કયશુ.ં ન ે
એલા રોકોને જેઓએ કુફ્ર કયુથ તેને 
દુઃખદામક ઝાફ થળે. 

ઇભાભ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
પયભાવ્યુ ંકે અની વાથ ેએંળી રોકો શતા 
તે તભાભ ભોભીન ઇભાનની વાથ ેશતા 
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તેઓનુ ંએક ગાભ લવી ગયુ.ં શઝયત નશૂ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની એક તુ્રી શતી 
તેણીથી ઇન્વાની લળં ફાકી યહ્યો તેથી જ 
શઝયત યસરૂેખદુા (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ 
અરેશી લવલ્રભ)એ પયભાવ્યુ ં કે શઝયત 
નશૂ (રય્હશસ્વરાભ) ફે વતાઓભાથંી 
એક છે અદભ (રય્હશસ્વરાભ) ને 
ફીજા નશૂ (રય્હશસ્વરાભ). 

બયોવાાત્ર વનદથી લણથન થમેર 
છે કે શઝયત ઇભાભ ભોશમ્ભદ ફારકય 
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(રય્હશસ્વરાભ)ને કોઇએ છૂયુ ં કે 
શઝયતને કેલી યીતે ખફય ડી કે શલે કોઇ 
તેભની નવરભા ઇભાન રાલળ ે નરશ. 
અ ે પયભાવ્યુ ં કે તે નથી વાબંળ્યુ ં કે જે 
લ્રાશ ે શઝયત નશૂ (રય્હશસ્વરાભ)ને 
પયભાવ્યુ ં શતુ ં કે શલ ે તભાયી કૌભભાથંી 
કોઇ ઇભાન રાલળ ે નરશ વવલામ એ 
રોકોના ંકે જેઓ ઇભાન રાલી ચકૂમા છે. 

ઇમ્ભએ તાશયેીન ન ે ઇભાભ 
યઝા (રય્હશસ્વરાભ)થી લણથન છે કે 
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કેટરાકં કશ ે છે કે તે નશૂ 
(રય્હશસ્વરાભ)નો તુ્ર ન શતો તે જુઠ છે 
ણ ફદકાય ને કાપય થલાથી લ્રાશ ે
પયભાવ્યુ ં કે તે તભાયી શરભાથંી નથી 
ને જે ભોભીનોએ તેભની તાફેદાયી 
કયી તે શરભાથંી રેખામા, જેભકે શઝયત 
નશૂ (રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ં કે : 
“પભન તફ ેનીમ પ આન્નહુ વભન્ની” જેણ ે
ભાયી તાફેદાયી કયી તે ભાયાથી છે. 
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એજ યીતે શકતઅરાએ શઝયત નશૂ 
(રય્હશસ્વરાભ) ને શઝયત તૂ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની ઓયતોના ભાટે 
પયભાલેર છે કે : “ઝયફલ્રાશો ભવરન 
બરલ્રઝીન કપફૃ ભયત નશૂીન લ 
ભયત તૂીન કાનતા તશત બ્દમન ે
વભન એફાદેના વારેશમન ે પખાનતાશોભા 
પરભ યગુનેમા ન્શોભા ં ભેનલ્રાશ ે
ળમન, લકીરદ ખોરન્નાય ભદ્દાખેરી” 
બાલાથથ : લ્રાશ ત ેરોકો ભાટે કે જેઓ 
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ઇભાન નથી રાવ્મા નશૂની ત્ની 
(લાએરા) તથા તૂની ત્ની (લાશરેા)નો 
દાખરો લણથલે છે, અ ફનંે ભાયા 
ફદંાઓભાથંી ફે વદાચાયી ફદંાઓના 
વનકાશભા ં શતી છી તે ફનંેએ તે ફનંેન ે
દગો દીધો જેથી તે ફનંે સ્ત્રીઓન ે
લ્રાશના ઝાફથી ફચાલલાભા ં અ 
ફનંે (ફદંા) કળા ણ કાભભા ંઅવ્મા નરશ 
ને તે ફેઈને કશલેાભા ં અવ્યુ ં કે તભો 
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ણ જશન્નભભા ંદાખર થનાયાઓની વાથ ે
જશન્નભભા ંદાખર થાલ. 

વળમા-સનુ્નીની શદીવોભા ં લાયીદ છે 
કે ઓયતની ખમાનત એ શતી કે તેણીઓ 
કાપય થઆ ગઇ શતી ને કાપયોન ે
વભાચાય અતી શતી ને જે રોકો 
તેણીઓના વત ય ઇભાન રાવ્મા શતા 
તેઓની ચગુરી કયતી ને ોતાના 
વતને દુઃખ શંચાડતી શતી એ ખમાનત 
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શતી ફાકી ખયાફ કાભની ખમાનત ન 
શતી. 

શઝયત ઇભાભ વારદક 
(રય્હશસ્વરાભ) પયભાલે છે કે નજપ 
એલો ભોટો શાડ શતો કે જે ફધાથી ભોટો 
ભાનલાભા ં અલતો ન ે નશૂ 
(રય્હશસ્વરાભ)ના તુ્રે એ શાડ વલળે 
કહ્યુ ંશતુ ંકે હુ ંએલા શાડભા ંનાશ રઇળ 
કે તે ભન ે ફચાલી રેળ ે ત ે લખત ે શાડ 
ય લશી થઆ કે શુ ં તે ભાયા ઝાફથી 
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તાયી નાશ ચાશ ેછે ?  એ શાડ ચયેૂચયૂા 
થઆ નયભ ભાટી ફની ળાભના મલુ્કભા ં
ડમો ને ત ે સ્થે એ ભોટો ાણીનો 
દયીમો ઈછાા ભાયલા રાગ્મા જેન ે નમ 
કશતેા શતા છી તે સકૂાઇ ગમો તો રોકો 
કશલેા રાગ્મા કે નમ જપપા એટરે દરયમો 
સકૂાઇ ગમો એ યથી નમ જપપા નાભ 
ડી ગયુ ં ને રોકો ટૂંકભા ં તેને નજપ 
કશલેા રાગ્મા. 
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ભોતફય શદીવભા ં ઇભાભ 
ભોશમ્ભદ ફારકય (રય્હશસ્વરાભ)થી 
લણથન છે કે શઝયત નશૂ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની ળયીમત એલી શતી કે 
લ્રાશની ઇફાદત કયે કોઇ વળકથ કયે નરશ 
અ રોકોને રશદામત કયતા ત્માયે ઈમ્ભત 
અને એટરા ત્થય ભાયતી કે અ 
જખ્ભી થઆ જતા પરયશ્તા અલી અને 
ત્થયભાથંી ફાશયે કાઢતા પયી અ 
રશદામત ળફૃ કયતા શરાર-શયાભના 
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એશકાભો ફતાલતા નભાઝનો હુકભ 
અતા લાયવાના કાનનૂ વબંાલતા 
રગબગ નલવો ચાવ લથ સધુી 
તબ્રીગ કયતા યહ્યા થોડા રોકો ઇભાન 
રાવ્મા છી અ ે દુઅ કયી કે 
યલયરદગાય અ કૌભથી હુ ંફહુ જ થાકી 
ગમો તુ ંતેનાથી ફદરો રે ! લ્રાશ ેલશી 
કયી કે તભાયી કૌભભાથંી જે ઇભાન રાવ્મા 
તે વવલામ શલ ે કોઇ ઇભાન રાલળ ે નરશ 
તભો રદરગીય ન થાલ. 
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બયોવાાત્ર રયલામતભા ં છે કે 
શઝયત નશૂ (રય્હશસ્વરાભ)એ નલાયે 
મકુદ્દવાએ શઝયત યસરૂેખદુા (વલ્રલ્રાશો 
રહશ ે લ અરેશી લવલ્રભ), શઝયત 
રી (રય્હશસ્વરાભ), જનાફે પાતેભા 
(વરામલુ્રાશ ે રહશા), શઝયત શવન 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત હુવૈન 
(રય્હશસ્વરાભ) ને તભાભ ઇમ્ભએ 
તાશયેીન (રહશમેસુ્વરાભ)નો લાસ્તો 
અપ્મો એ બઝુુગથલાયોને ોતાના ળપી 
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ઠયાવ્મા. લ્રાશ ેઅની મશુ્કીર અવાન 
કયી. 

વહમદ આબ્ને તાઈવ ેભોશમ્ભદ આબ્ન ે
ઝરશય તફયવીથી રયલામત કયી છે કે 
લ્રાશ ે શઝયત નશૂ (રય્હશસ્વરાભ)ને 
દયજ્જજો એટરા ભાટે તા કમો કે અ 
લ્રાશની ઇફાદત કયતા, શાડોના 
દાભનભા ં જીલન વલતાલતા શતા, ઈનનો 
ોળાક ધાયણ કયતા, જગંરભા જે 
ઝાડાન ભતા તે ખાતા, એ શાડી 
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જીલન વલતાલતા શતા ં ત્મા ં એક લખત 
જજબ્રઇર અવ્મા ને કહ્યુ ં કે ખદુાલદેં 
અરભે તભોને વરાભ કહ્યા છે ન ે
તભાયા ભાટે ખળુખફયી રાવ્મો છુ.ં અ 
જાભએ વબ્ર, જાભએ મકીની, જાભએ માયી, 
જાભએ રયવારત, જાભએ મગમ્ફયી છે. 
વાથે લ્રાશ ે તભોન ે હુકભ અપ્મો છે કે 
શઝયત ઇદયીવ (રય્હશસ્વરાભ)ના તુ્ર 
ઝભયાનની તુ્રી મયુાશ વાથ ેળાદી કયો 
ને એ તભાયા ય શરેે ઇભાન રાલળ ે

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 192              VISIT US 

ત્માય છી શઝયત નશૂ (રય્હશસ્વરાભ) 
વપેદ રાકડી વાથે ોતાની કૌભ તયપ 
ગમા. રાકડી ( વા) કૌભના રદરભા ં જે 
વલચાય અલતો શતો તેની શઝયત નશૂ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને ખફય અતી શતી 
જમાયે અ કૌભના વવત્તયે શજાય રોકોની 
ાવે ગમા. તે રદલવ આદનો શતો. રોકો 
મવૂતિઓની જૂા કયતા શતા. અે લાજ 
અી કે રાઇરાશા આલ્રલ્રાશ અદભ 
(રય્હશસ્વરાભ) લ્રાશના ભાનલતં 
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મગફંય જનાફ ેઇદયીવ ફરદં ભયતફા 
ય શંચેરા બઝુુગથ શતા. શઝયત 
ઇબ્રાશીભ (રય્હશસ્વરાભ) લ્રાશના 
ખરીર, જનાફે મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) 
લ્રાશના કરીભ, જનાફે ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ) ફૃહુર કુદદુવ ને 
શઝયત ભોશમ્ભદ મસુ્તપુા (વલ્રલ્રાશો 
રહશ ે લ અરેશી લવલ્રભ) ખાતેમરુ 
અંબફમા છે. તેઓ જ ભાયા વાક્ષી છે. ભ ં
લ્રાશનો મગાભ તભોને શંચાડેર છે. 
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અ પ્રભાણે અના કરાભ વાબંી બતુો 
ધ્રજુલા રાગ્મા. ફધામ સ્ગ્નકંુડ ઠંડા થઆ 
ગમા. કૌભના વયદાયોએ છૂયુ ં કે તભ ે
કોણ છો ? અે પયભાવ્યુ ં કે હુ ંલ્રાશનો 
ફદંો ને લ્રાશના ફદંાનો પયઝદં છુ.ં 
લ્રાશ ે ભન ે મગમ્ફયી અી તભાયી 
ાવ ે ભોકરેર છે. છી નશૂ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ યડતા યડતા કહ્યુ ં કે 
લ્રાશના ઝાફથી ડયો. મયુાશ ેજમાયે 
અના ળબ્દો વાબંળ્મા ત્માયે ઇભાન 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 195              VISIT US 

રાલી. તેણીનો વતા ફહુ જ નાયાજ થમો 
ને કહ્યુ ંકે નશૂના કરાભ ેતાયા હૃદમ ય 
એલી વય કયી છે કે ભાયા ધભથથી પયી 
ગઇ. જો ફાદળાશન ેખફય ડળે તો તન ે
જફૃય કત્ર કયળે. મયુાશ ેજલાફ અપ્મો 
કે વતાજી તભાયી બધુ્ધ્ધ કમા ં ખોલાઇ 
ગઇ ? તભાફૃ જ્ઞાન ન ેદાનાઇ કમા ંગઇ 
?  નશૂ (રય્હશસ્વરાભ) વધૃ્ધ છે. તેની 
રશંભત જુઓ તેઓ ગય લ્રાશ તયપથી 
અવ્મા ન શોત તો તભાયી વાભ ેશક લાત 
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કશલેાની રશંભત કયત ?  શુ ંતભો તેભનાથી 
બમબીત નથી થમા ? અ વાબંી 
મયુાશનો વતા ક્રોધામભાન થમો ન ે
તેણીને કૈદ કયી તેનુ ં ખાલાીલાનુ ં ફધં 
કયુથ. એક લથ થલા છતા ંતેણીનો લાજ 
શભંેળા કૈદખાનાભાથંી વબંાતો શતો. એક 
લથ છી તેણીન ે કેદથી છુટકાયો ભળ્મો 
ત્માયે જોયુ ં કે તેણીનો ચશયેો ચદં્રની જેભ 
ચભકી યહ્યો છે. તેણી શરેા કયતા ઘણી 
લધ ુવાયી રાગતી શતી. તેણીન ેછૂલાભા ં
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અવ્યુ ં કે તુ ં એક લથ સધુી જીલતી કેભ 
યશી ? ભોને ફહુ જ  અિમથ થામ છે ? 

તેણીએ જલાફ અપ્મો કે ભં શઝયત નશૂ 
(રય્હશસ્વરાભ)ના લ્રાશ ાવ ે દુઅ 
કયી કે યલયરદગાય ! ભાયા ય યશભ 
કય. લ્રાશની કુદયતથી નશૂ 
(રય્હશસ્વરાભ) ભને કૈદભા ંભોજજઝાથી 
રયઝક શંચાડતા શતા લ્રાશના હુકભથી 
નશૂ (રય્હશસ્વરાભ)એ ભાયી વાથ ે વનકાશ 
કમાથ ત્માયફાદ તેણીથી વાભ જન્ભ ામ્મા. 
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શઝયત નશૂ (રય્હશસ્વરાભ)ને ફ ે
જત્નઓ શતી એક કાપયા ને એક 
ભોભેના. 

વશીશ શદીવભા ં છે કે ભીફૃર 
ભોભેનીન શઝયત રી 
(રય્હશસ્વરાભ)એ શવનૈન 
(રય્હશસ્વરાભ)ને લવીમત પયભાલી કે 
જમાયે હુ ં દુવનમાથી યશરત કફૃ ં ન ે
ગવુર અી યહ્યા છી જનાઝાભા ં યાખી 
ભને દપન કયલા રઆ જાલ ત્માયે 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 199              VISIT US 

જનાઝાનો ાછનો બાગ ઈાડજો. 
અગનો બાગ પરયશ્તા ઈાડળ,ે પરયશ્તા 
જમા ંયોકાઇ જામ ત્મા ંઅ ણ યોકાજો 
ને જભીન ય ફેરચો ભાયજો. ભાયી 
કબ્ર જાશયે થળે જે ભાયા વદયે બઝુુગથલાય 
શઝયત નશૂ (રય્હશસ્વરાભ)એ ભાયા ભાટે 
ોતાના વીના ાવ ે ફનાલેર છે. જમાયે 
અને દપન કયલા રઆ ગમા તો અના 
પયભાલલા મજુફ કબ્ર દેખાણી જમા ં
સયુમાની બાાભા ંરખેુ ંશતુ ં બફસ્સ્ભલ્રાશ 
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રશય યશભા  વનય યરશભ . અ કબ્ર શઝયત 
નશૂ (રય્હશસ્વરાભ)એ તોપાન શરેા 
વાતવો લથ શરેા શઝયત રી 
(રય્હશસ્વરાભ) કે જેઓ શઝયત ભોશમ્ભદ 
(વલ્રલ્રાશો રહશ ે લ અરેશી 
લવલ્રભ)ના લવી છે તેભના ભાટે 
ફનાલેર છે. 

શઝયત રી (રય્હશસ્વરાભ)ના 
વીયશાનાની ાછ શઝયત અદભ 
(રય્હશસ્વરાભ) ને શઝયત નશૂ 
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(રય્હશસ્વરાભ) દપન થએર છે. અની 
બઝમાયત ઢમા છી એ ફનં ે બઝુુગોની 
બઝમાયત ઢલાભા ંઅલ ેછે. 

શઝયત અદભ (રય્હશસ્વરાભ)ના 
શબતુ ( શઝયત અદભ (રય્હશસ્વરાભ) 
જભીન ય અવ્મા ત ેલખત) છી ૧૬૪૨ 
લથ છી શઝયત નશૂ (રય્હશસ્વરાભ)નો 
જન્ભ થમો. ૨૧૪૨ લથ અદભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ના શબતુને થમા ત ે
લખતે શઝયત નશૂ (રય્હશસ્વરાભ)ના 
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તુ્ર વાભ ૈદા થમા. આવતશાવકાયોન ુકશવેુ ં
છે કે વાભ અના લવી ન ે મગફંય 
શતા. શઝયત અદભ (રય્હશસ્વરાભ)ના 
શબતુ છી ૨૨૪૨ લે તોપાન અવ્યુ ંને 
રોકો શરાક થઆ ગમા.  

*********** 
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શઝયત હુદ રય્હશસ્વરાભ 

શઝયત હદૂ આબ્ને બ્દુલ્રાશ આબ્ન ે
યફાશ આબ્ને જવુ આબ્ને અદ આબ્ને ઔવ 
આબ્ને એયભ આબ્ને વાભ આબ્ને નશૂ 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત હદૂ 
(રય્હશસ્વરાભ)નુ ંનાભ “અફીય” શતુ.ં 

ભોતફય વનદના અધાયે ઇભાભ 
જપય વારદક (રય્હશસ્વરાભ)થી 
ભનકરૂ છે કે જમાયે નશૂ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની લપાતનો વભમ 
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અવ્મો ત્માયે શઝયતે ોતાના દોસ્તો, 
ભોરશબ્ફો ને મયલોને ફોરાવ્મા ન ે
પયભાવ્યુ ંકે ભાયા છી ગમફતનો જભાનો 
અલળે તે લખત ે જૂઠા ેળલાઓ ન ે
જાબરભ ફાદળાશો થળે એ વભમભા ંભાયી 
ઔરાદભા ંહદૂ (રય્હશસ્વરાભ) થળ ેતેઓ 
અ ફધી લસ્તઓુને દૂય કયળ ેતે નેક ન ે
ભામાફૄ સ્લબાલના શળે. સયુત વીયતભા ં
ભાયા જેલા શળે. જમાયે  અ જાશયે થળે 
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ત્માયે ખદુાલદેં અરભ તભાયા ળત્રુઓન ે
શરાક કયળે. 

રાફંા વભમ સધુી રોકો હદૂ 
(રય્હશસ્વરાભ)ના અગભનની યાશ 
જોતા યહ્યા કેટરાકના રદર કાઇં પયી ગમા 
જમાયે અના જાશયે થલાથી વનયાળ થઆ 
ગમા ત્માયે લ્રાશ ે અન ે જાશયે કમાથ 
ને રોકોને શરાક કમાથ જે વલળ ે કરાભ ે
ાકભા ંપયભાલેર છે. 
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શઝયત હદૂ (રય્હશસ્વરાભ) છી 
શઝયત વારેશ (રય્હશસ્વરાભ) જાશયે 
થમા ત્મા ં સધુી પયી ગમેર તોપાનીઓનો 
જભાનો યહ્યો. અની લમ ચારીવ લથની 
થઆ ત્માયે લ્રાશનો હુકભ થમો કે તભો 
જાઓ એ રોકોને ભન ેએક જાણી ઇફાદત 
કયલાની રશદામત કયો. તેઓ નકુયણ 
કયળે તો ભાર ળસ્તતભા ં લધાયો કયીળ, 

અ એ રોકો ાવ ેગમા ન ેપયભાવ્યુ ંકે 
: મ રોકો ! જેણ ે તભન ે ૈદા કમાથ છે 
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તેની ઇફાદત કયો ફીજાની યસ્તીવ 
છોડી દમો, અ વાબંી ત ે રોકો કશલેા 
રાગ્મા કે : મ હદૂ ! તભો ભાયા 
બયોવાદાય થઇન ેઅવુ ંફોરો છો ? અે 
પયભાવ્યુ ંકે : હુ ંલ્રાશનો ભોકરેર યસરૂ 
છુ.ં બતુયસ્તી છોડી દમો યાશયેાસ્ત ય 
અલી જાલ. અ વાબંી તેઓ ક્રોધામભાન 
થઆ શઝયત હદૂ તયપ દોડમા ને અની 
ગયદન દફાલી, ને જોયુ ં કે અ 
ભયલાની ણી ય છે તેથી તભાભ જણા 
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અને છોડીને ચાલ્મા ગમા. અ 
ચોલીવ કરાક ફેશોળ ડમા યહ્યા, જમાયે 
શધુ્ધ્ધભા અવ્મા ત્માયે લ્રાશની 
જનાફભા ં યજ કયી કે યલયરદગાય ! 
અ રોકોએ ભાયી વાથે કેવુ ંલતથન કયુથ; તે 
લખતે જજબ્રઇર અવ્મા ને કહ્યુ ંકે : મ 
હદૂ તભો યંજીદા ન થાલ. કૌભન ે રશદામત 
કયતા યશો લ્રાશ તભાયો યોફ તેઓ 
ય ગાબરફ કયળે છી તેઓ તભને દુઃખ 
અી ળકળે નરશ. 
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અ પયી કૌભની તયપ ગમા ને 
પયભાવ્યુ ં કે : મ કૌભ જાબરભ ન ફનો, 
પવાદ ન કયો ને ગલથ ન કયો. એ 
વાબંી એ રોકોએ કહ્યુ ંકે મ હદૂ ! શજી 
તભોને ફયાફય વજા થઆ નથી. શલે એલી 
વજા કયશુ ં કે શરેા કયતા ણ ફહુ જ 
દદથનાક શળે. અે કહ્યુ ં: અલી લાતો કયો 
નરશ ગનુાશોથી તૌફા કયો, ભાપી ચાશો. 
અના કરાભ વાબંી તેઓ બમ ામ્મા 
ને તેભના ય અનો યોફ છલાઇ 
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ગમો છતા ંતેઓએ એક લખત પયી હુભરો 
કયલા ચાહ્યુ.ં તે લખતે અે એલી 
ગઝફનાક લાજ અી કે તેઓ ફધા 
ઊંધે ભોઢે ડી ગમા. છી અે પયભાવ્યુ ં
કે : મ કૌભ તભો ણ શઝયત નશૂ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની કૌભની જેભ કાપય 
યહ્યા ને શઝયતે તેભના ય નપયીન કયી 
ત્માયે શરાક થમા. તભો ણ ભાયી 
ફદદુઅથી શરાક થળો. તેઓએ જલાફ 
અપ્મો કે શઝયત નશૂના બતુો કભઝોય 
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શતા. ભાયા બતુો ફહુ જ ળસ્તતળાી છે. 
તભો ોત ે ભાયી શારત જુઓ કે ભો 
કેટરા તાકતલય છીએ. નાના શાડન ે
ઈખેડીને પંકી દેલાની ળસ્તત ભો યાખીએ 
છીએ. 

શઝયત હદૂ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
વાતવો અઠ લથ તેઓન ે રશદામત કયી 
ણ તેઓ યાશયેાસ્ત ય અવ્મા નરશ, 

ત્માયે લ્રાશ ે તેઓને શરાક કયલા ભાટે 
તેઓની અવાવ શકાપ નાભના 
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જગંરભાથંી યેતી ને થ્થયના ઢગરા 
કયી દીધા, જે હદૂ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
કૌભને કહ્યુ ં કે અ યેતીના ઢગરા તભોન ે
ઝાફભા ંવડાલળ ેભાટે શક યાશ ગ્રશણ 
કયો, ણ તેઓએ અનુ ં કશવેુ ં ભાન્યુ ં
નરશ. કુદયતે ખદુાથી એ યેતીના 
ઢગરાભાથંી લાજ અલી કે મ હદૂ ! 
તભે ખળુ થાલ કે તેઓ ભાયા થકી 
ઝાફભા ંપવાઇ જળે. અ વાબંી જનાફ ે
હદેૂ કૌભને હુજજત તભાભ કયલા પયભાવ્યુ ં
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કે : મ ભાયી કૌભ ! લ્રાશથી ડયો, 
ભાબરકની ઇફાદત આતાત કયો. જો શલ ે
ણ ઇભાન રાલળો નરશ તો અ યેતીના 
ઢગરાથી તભ ે ફરાભા ં વડાઇજળો. અ 
વાબંી કૌભ ે ત ે યેતી ન ે થ્થયના 
ઢગરાન ે ઈાડી ઈાડીન ે પંકલા રાગ્મા. 
જેભ જેભ ઈાડતા ગમા તેભ તેભ 
ઢગરાઓભા ં યેતી ને થ્થય લધતા 
ગમા. 
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છી અે ફાયગાશ ે ઇરાશીભા ં
દુઅ કયી કે : યલયરદગાય ! ભં 
રયવારતના કામથન ે અંજાભ અપ્યુ ં ણ 
રોકોભા ં કુફ્ર લધતુ ં ગયુ.ં કુદયતે જલાફ 
અપ્મો કે : મ હદૂ ! તેઓ ભાટે શલ ે
લયવાદ અલળે નરશ. અ વાબંી અે 
કૌભને કહ્યુ ંકે : મ ભાયી કૌભ ! લ્રાશ ે
ભાયી વાથ ેલામદો કમો છે કે તભો શરાક 
થળો ભાટે શજુ ચેતી જાલ. લાજ તભાભ 
જગંરભા ંગુજંી ઈઠી. શ-ુક્ષીઓ શઝયત 
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હદૂ (રય્હશસ્વરાભ) ાવે યોતા યોતા 
અવ્મા ને યજ કયી કે : મ 
લ્રાશના નફી ! શુ ં ગનુેશગાયો વાથ ે
ભો વનદોોન ે ણ શરાક કયળો ? અ 
વાબંી શઝયતે ફાયગાશ ે ખદુાલદંીભા ં
દુઅ કયી કે : મ યફ ! અ ફેગનુાશ 
રોકોનો કોઇ કસયુ નથી. લશી અલી કે 
તેઓ શરાક થળે નરશ. 

રી આબ્ને આબ્રાશીભથી રયલામત છે 
કે ‘અદ’ શઝયત હદૂ (રય્હશસ્વરાભ)ના 
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કફીરાભાથંી શતો ને ળકુંપથી જપય 
સધુીના જગંરભા ં તેભના ળશયેો અલેરા 
શતા ત્મા ં ખજૂયના ઝાડ ઘણા ં જ થતા 
શતા. રોકોની ઈભય ઘણી જ લધાયે ન ે
કદ ઘણા ંજ રાફંા ને કદાલય શતા. અ 
રોકો બતુોની જૂા કયતા શતા. હદૂ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને લ્રાશ ે રશદામત ભાટે 
ભોકલ્મા ણ તેઓ ઇભાન રાવ્મા નરશ. 
શઝયતને તકરીપ અતા શતા તેથી 
લ્રાશ ે વાત લથ સધુી લાથ કયી નરશ, 
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દુકા ડમો. શઝયત હદૂ 
(રય્હશસ્વરાભ) ોત ેખેતી કયતા, ાણી 
વંચતા. એલાભા ં એક ટોફંૄ શઝયતને 
ળોધત ુ ળોધત ુ અના ઘયની નઝદીક 
શંચી ગયુ.ં ત્મા ંજોયુ ં કે એક વધૃ્ધ ડોળી 
જેના લા વપેદ ને આંખ ેકાણી શતી, તે 
ફશાય અલી ને છૂયુ ંકે તભે રોકો શં 
ળા ભાટે અવ્મા છો ? તેઓએ કહ્યુ ંકે ભો 
ફશાયથી અવ્મા છીએ. ભાયા ગાભભા ં
દુકા ડમો છે. લયવાદ થતો નથી. જો 
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શઝયત હદૂ (રય્હશસ્વરાભ) દુઅ કયે તો 
યલયરદગાય ાણી લયવાલ.ે તેણીએ કહ્યુ ં
કે જો તેભની દુઅ કબરૂ થતી શોત તો 
ોતા ભાટે દુઅ ન કયત ? તેના ખેતયો 
ણ ાણી વલના સકૂાઇ ગમા છે. રોકોએ 
કહ્યુ ંગભે તેભ શોમ ભન ેએ ફતાલો કે 
શઝયત હદૂ (રય્હશસ્વરાભ) અ લખત ે
કમા ં ભળે ? તેણીએ કહ્યુ ં કે પરાણા 
ઘયભા ં ફેઠા છે. તેઓ ત્મા ં ગમા ન ે
શઝયતની બખદભતભા ં યજ કયી કે મ 
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મગમ્ફયે ખદુા ! ભાયે ત્મા ં દુકા 
ડમો છે ભાટે ખદુાથી દુઅ કયો કે 
લયવાદ લયવે. ભાયી ખેતીલાડી શયીબયી 
થામ. અ ે પયભાવ્યુ ં કે તભો તભાયા 
ગાભભા ં ાછા જાલ. લ્રાશ ોતાની 
યશભેત ભોકરળ ે ન ે તભાયી ખેતી 
શયીબયી થઆ જળ.ે 

રોકોએ શઝયતને કહ્યુ ં કે એક લાત 
ભને ફહુ જ  જફ રાગે છે. અે 
પયભાવ્યુ ં કે કઇ લાતથી તભે અિમથ 
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ામ્મા છો ? તેઓએ કહ્યુ ંકે તભાયા ઘયભા ં
એક કાણી ઘયડી ડોળી છે તેણ ે તભાયા 
પ્રત્મે ભોશબ્ફત દાખલલાના ફદરે કહ્યુ ં કે 
ોતાની ખેતીન ેશયીબયી કયી ળકતો નથી 
તે ફીજાનુ ંબુ ંશુ ંકયલાનો શતો ? શઝયતે 
કહ્યુ ં કે એ ભાયી ત્ની છે તેની જજંદગી 
રાફંી થામ તેની ખદુા ાવ ેશભંેળા દુઅ 
કમાથ કફૃ છુ,ં રોકોએ કહ્યુ ં કે ળા ભાટે એલી 
દુઅ કયો છો ? અ ેપયભાવ્યુ ં કે લ્રાશ ે
કોઇ ભોભીન ૈદા નથી કમો કે જેન ે
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કોઇ તકરીપ અનાય ળત્ર ુન શોમ ! અ 
ભાયી દુશ્ભન છે ણ ભાયા કબ્ઝાભા ંછે, જે 
વ્મસ્તત ભાયી દુશ્ભન શોમ ને ભાયા ય 
કબ્ઝો જભાલી યાખનાય શોમ તેના કયતા 
ભાયી સ્ત્રીની દુશ્ભની હ ૂ વાયી વભજુ છુ ં
કાયણ કે તેના ય ભાયો ઇખ્ખ્તમાય છે. 

ખદુાલદેં અરભ ે એક કીભ 
નાભની ઝાફની શલા ૈદા કયી છે જે 
અદની કૌભ ય ભોકરી શતી તે શલા 
એલી છે કે કોઇ સ્ત્રીન ે શભર યશતે ુ ં નથી 
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ને કોઇ ઘાવને જભીન ય ઈગલા દેતી 
નથી. શઝયત ભીફૃર ભોભેનીન 
(રય્હશસ્વરાભ)થી રયલામત છે કે શલા 
ાચં જાતની છે જેભાથંી એકનુ ં નાભ 
‘કીભ’ છે તે શલાના તોપાનથી હુ ં
લ્રાશથી નાશ ચાહુ ંછુ.ં  

અદની કૌભ યેતીના યણભા ં યશતેી 
શતી યેતીની શકીકત એ છે કે એ તેભના 
ભકાનો ભશરેો ફાગ-ફગીચા લગેયે શતા 
તેભના વભમભા ં યેતી ષુ્ક લધી ગઇ 
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શતી તેભના ળશયેો યફની તભાભ કૌભો 
કયતા લધાયે અફાદ શતા, તેઓ જમાયે 
બતુયસ્તી ખફુ જ  કયલા રાગ્મા ન ે
ચોતયપ પવાદ પેરાવ્મો ત્માયે કુદયત ે
તેઓને શરાક કમાથ તેઓભા ં શઝયત હદૂ 
(રય્હશસ્વરાભ) ફહુ જ બઝુુગથ ન ે
દોરતભદં શતા. તભાભ ફની અદભભા ં
શઝયત અદભ (રય્હશસ્વરાભ)થી તેભનો 
ચશયેો ફહુ જ ભતો શતો. અ ઘઉંલણાથ, 
ખફુસયુત શતા. તેભની કૌભના શરાક 
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થલા છી જે રોકો અ ય ઇભાન 
રાવ્મા શતા તેભન ે રઇન ે અ ભક્કા 
તળયીપ રાવ્મા ને ત્મા ં લપાત ામ્મા 
ને શઝયત વારેશ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
ણ એભજ કયુથ શતુ,ં ભક્કાની ાવે ‘દયથએ 
યલશા’ નાભનુ ં ગાભ શતુ ં ત્માથંી વવત્તયે 
શજાય મગફંયો શજના ઇયાદાથી વાય 
થમા શતા તેઓ ઈની કડા શયેતા શતા. 
અ ફધામ મગફંયોભા ં શઝયત હદૂ, 

શઝયત વારેશ, શઝયત ઇબ્રાશીભ,શઝયત 
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મવૂા, શઝયત ળોમફ, શઝયત યનુવુ 
(રય્હશસ્વરાભ) શતા. 

ભોતફય શદીવના અધાયે ઇભાભ 
જપય વારદક (રય્હશસ્વરાભ)થી 
ભનકરૂ છે કે જમાયે શઝયત હદૂ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને લ્રાશ ે જાશયે કમાથ 
ત્માયે વાભના પયઝદંો અ ય ઇભાન 
રાવ્મા, તેઓ શઝયતના લવાપથી 
જાણકાય શતા, ફીજાઓ ઇભાન રાવ્મા 
નરશ ન ે કશલેા રાગ્મા એલો તો કોણ 
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ળખ્વ છે કે જેની કૌભ ભાયાથી ભોટી 
શોમ ? અથી તેઓ કીભ નાભની શલાથી 
શરાક થમા, શઝયતે ોતાના વશાફીઓન ે
લવીમત કયી ને શઝયત વારેશ 
(રય્હશસ્વરાભ)ના અલલાની ખળુખફયી 
અી. 

ભોલ્રીપ કશ ે છે કે શઝયત હદૂ 
(રય્હશસ્વરાભ) કમા ં દપન થમા છે ત ે
વલળે ભતબેદ છે. નજપે ળયપભા ં દપન 
થમાની ણ રયલામત છે. ભોતફય 
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વનદથી ભનકરૂ છે કે વફગ આબ્ન ે
નફાતા કશ ે છે કે હુ ં શઝયત રી 
(રય્હશસ્વરાભ)ની વાથ ે ખજૂયોના 
ફગીચા તયપ જતો શતો ત્મા ં જોયુ ં કે 
મહદૂી રોકો એક ભહમતને રઇન ે
દપનાલલા જઆ યહ્યા શતા, ત્મા ં એક કબ્ર 
જોલાભા ં અલી. શઝયત રી 
(રય્હશસ્વરાભ)એ ઇભાભ શવન 
(રય્હશસ્વરાભ)ને પયભાવ્યુ ં કે અ રોકો 
અ કબ્ર વલળે શુ ંકશ ેછે ? અે પયભાવ્યુ ંકે 
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તેઓ કશ ે છે અ કબ્ર તો માકફૂના તુ્ર 
મહુદાની છે, છી પયભાવ્યુ ં કે શં કોઇ 
ભશયેાનો યશલેાલાો છે ? એક બઢુ્ઢીએ કહ્યુ ં
શા હુ ંશાજય છુ ંશઝયતે પયભાવ્યુ ં કે તભાફૃ 
ઘય કમા ં છે ? તેણીએ કહ્યુ ં કે દરયમાના 
રકનાયે ભશયેાભા ં છે, અ ે પયભાવ્યુ ં કે જે 
શાડ ય ઇફાદતગાશ ફનેર છે તેના 
ને તાયા ઘય લચ્ચ ે કેટરો પાવરો છે ? 

તેણીએ કહ્યુ ં કે ત્મા ં નઝદીકભા ં જ છે. 
શઝયતે પયભાવ્યુ ંકે ત ેશાડ યના ભરંદય 
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ય જે કબ્ર છે તેના વલળ ેતાયી કૌભ શુ ંકશ ે
છે ? તેણીએ કહ્યુ ં કે તેઓ કશ ે છે કે એક 
જાદુગયની કબ્ર છે. અ ે પયભાવ્યુ ં તેઓ 
જૂઠ્ઠુ ંફોરે છે હુ ંવાયી યીત ેજાણુ ંછુ ં કે એ 
શઝયત હુદ (રય્હશસ્વરાભ)ની કબ્ર છે.  

કશ ે છે કે જમાયે શઝયતે હદૂ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની કૌભ શરાક થઆ ત્માયે 
શઝયતની વાથ ે ચાય શજાય ભોભેનીન 
શતા તેઓને રઇને અ ‘શઝય ભૌત’ 

નાભના ગાભભા ંગમા ત્મા ંભકાનો ફનાલી 
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યહ્યા શતા ને ત્મા ં જ જીલન ગઝુાયુ.ં 
અની ઈભય ચાયવો ચોવઠ લથની 
ફતાલલાભા ં અલે છે. ‘શઝય ભૌત’ના 
શાડની ગપુા ય અ ેએક ભોટો ગફુદં 
ફનાવ્મો અે એક વપેદ તખ્તી કોતયાલી 
ને ોતાની કબ્ર ફનાલી ન ેતેના ય 
તે યાખી ન ેત્મા ંદપન કયલાની લવીમત 
કયી. એ તખ્તી ય રખ્યુ ં શતુ ં કે 
બફસ્સ્ભલ્રાશીય યશભાનીય યશીભીર 
રીહમીર રા ના હદુૂન્નફીહમ ે લ 
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યસરૂ ે યબ્ફીર ઝ ે લસ્વભાએ એરર 
ભરએ વભન અદીન લ શરકત શોમયુ 
યીહુર કીભ લ પસ્ફહુ કયથભીભી બાલાથથ 
એ કે “લ્રાશ ે યશભાનો યશીભ રીએ 
રાના નાભથી (જાણો) કે હુ ંહદૂ નફી 
છુ.ં જભીન ને અવભાનના યફ તયપથી 
અદની કૌભ તયપ યસરૂ શતો. તેઓને 
ઇભાન રાલલા તયપ રશદામત કયી બતુોન ે
જૂલાની ભનાઇ કયી ણ તેઓએ ભાયી 
નાપયભાની કયી તેથી તેઓ ય એલી શલા 
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ચારી કે તેઓ શરાક થઆ ગમા. વલાયે 
ોતાના ઘયોભા ંમયુદા ડયા શતા. 

 
************ 
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ળદ્દાદની જન્નત 

શઝયત અદભ (રય્હશસ્વરાભ)ને 
અ જગત ય તળયીપ રાવ્મે ૨૬૪૮ લથ 
થમા ત્માયે શઝયત હદૂ 
(રય્હશસ્વરાભ)નો જન્ભ થમો. શઝયત 
અદભ (રય્હશસ્વરાભ)ને થૃ્લી ય 
અવ્મે ૨૭૦૦ લથ થમા ત્માયે ળદ્દાદ આબ્ન ે
અદ ફાદળાશ થમો ન ેઅ એ ફાદળાશ 
છે જેણે દુવનમાભા ં જન્નતના જેલો બવ્મ 
સુદંય ફાગ ફનાવ્મો. જેભા ં અરીળાન 
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ભશરેો ચણાવ્મા, હયૂ ને ગીરભાનના 
સ્થે ખફુજ વંદમથલાન ચાદં જેલી 
યલુતીઓ ને યલુાનો દેળ-યદેળથી 
ભગંાવ્મા. ને એ ફાગન ે ચાય ચાદં 
રગાવ્મા. એ ફાગ શઝયત યસરૂેખદુા 
(વલ્રલ્રાશો રહશ ે લ અરેશી 
લવલ્રભ)ના વભમભા ં બ્દુલ્રાશ આબ્ન ે
કરાફાએ ોતાની આંખ ેજોમો જેનુ ંલણથન 
તલાયીખના દાભનભા ં અરેખામેુ ં છે ત ે
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ત્રે યજૂ કયલાભા ં અલ ે છે. ( લ્રાભા 
શાજી નાજી) 

આવતશાવકાયો કશ ે છે કે બ્દુલ્રાશ 
આબ્ને કરાફા નાભની યફભા ં એક 
વ્મસ્તત શતી. જેનો ઊંટ દનના યણભા ં
બાગી ગમો શતો. તે યણભા ંઊંટની ળોધ 
કયી યહ્યો શતો કે તેની નજય એક ળશયે 
ય ડી. તેના પયતો રકલ્રો શતો. ત ે
રકલ્રાની અંદય નેક કરાત્ભક રદરપયેફ 
ભશરેો ફાધંેર શતા. એ બવ્મ ઇભાયતો 
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ય ઝડંાઓ રશયેાઇ યહ્યા શતા. હુ ંળશયેભા ં
દાખર થમો, ત્મા ં કોઇને જોયુ ં નરશ. હુ ં
ઊંટણી યથી નીચ ે ઈતમો ને તેણીન ે
એક સ્થે ફાધંી દીધી. શાથભા ં તરલાય 
રઆ રકલ્રાભા ંપ્રલેળ કમો. ગઢના દયલાજા 
એલા સુદંય ન ેબવ્મ શતા કે તેના જેલા 
ભં કદી વનશાળ્મા ન શતા. એ એલા સુદંય 
ને ખળુબદુાય રાકડીના ફનેરા શતા કે 
તેની કાયીગયી જોતો જ યહ્યો ત ે રાકડા 
ય યંગફેયંગી માકતૂ જડલાભા ં અવ્મા 
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શતા. ભશરેના કભયાઓ એક જુઓને 
ફીજાને ભરૂી જાલ. ઠેય ઠેય વોના-ફૃાથી 
ભઢાલેર ફાયી, ફાયણા ને દીલારો જોઇ, 

તેનુ ંપયળ કેવય કસ્તયૂીથી બબકી યહ્યુ ંશતુ.ં 
એક એક ચીજને જોઇન ે હુ ં શમયાન યશી 
ગમો.  

જમાયે બ્દુલ્રાશ ે એ ઇભાયતો 
જોઇ ને કોઇ ત્મા ંદેખાણુ ંનરશ ત્માયે ફહુ 
જ બમબીત થમો જયા અગ લધ્મો તો 
જોયુ ં કે યંગફેયંગી ફુરોથી બયયૂ ઝાડો 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 238              VISIT US 

શલાથી જુરી યહ્યા શતા. તેની નીચેથી 
ાણીના ઝયા લશી યહ્યા શતા. એ જોઇ 
ભને રાગ્યુ ં કે ખયેખય અ એ જન્નત રાગ ે
છે જેની પ્રળવંા કુદયતે કયી છે. ભ ં
લ્રાશનો શકુ્ર દા કમો કે ભન ે
ફેરશશ્તભા ં પ્રલેળ કયાવ્મો. જભીન યથી 
મશુ્ક, અંફયની ખશુ્બનૂી નાની નાની 
ગોીઓ ઈાડી રીધી. ત્માયફાદ ભન ે
રદરભા ં એભ થયુ ં કે શલે અ સ્થેથી 
ફશાય જવુ ં જોઇએ. હુ ં તયત જ ફશાય 
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નીકળ્મો. જમાયે મભન ળશયે શંચ્મો 
ત્માયે ભં એ જન્નતની રોકોને લાત કયી. એ 
લાત લનલેગ ે ચોતયપ પ્રવયી ગઇ. 
ભઅલીમાએ વનઅન શાકીભ ાવ ે એક 
કાવીદ ભોકરી બ્દુલ્રાશ આબ્ને કરાફન ે
તેડાવ્મો ને ખાનગીભા ં છુા કયી. તેણ ે
જે કાઇં જોયુ ં શતુ ં તેનુ ં વવલસ્તાય લણથન 
કયુથ. છી કાબરુ શફાયન ેફોરાલીન ે
કહ્યુ ં કે જે કાઇં બ્દુલ્રાશ કશ ે છે તેનુ ં
લણથન સુ્તકોભા ંકમામં જોયુ ંછે ? શુ ંએવુ ં
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ળશયે અ દુવનમાભા ં શસ્તી ધયાલ ે છે જે 
સલુણથ ચાદંીનુ ં ફનેુ ં શોમ ? જ્મા ં
જાતજાતના ળજય ઈગેરા શોમ, જભીન 
સગુધંથી ભશકેી યશી શોમ, યેતીના સ્થે 
ભોતીઓ ાથયેરા શોમ ? કાફ ે કહ્યુ ં કે 
અવુ ંજન્નત જેવુ ંળશયે અદના તુ્ર ળદ્દાદે 
ફનાવ્યુ ં શતુ ં જેનુ ં લણથન કરાભ ે ાકભા ં
પયભાલલાભા ં અવ્યુ ં છે કે : “રભતય 
કમપ પર યબ્ફોક ફેઅદીન આયભ 
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ઝાતીર એભારદલ્રતી રભ યખુરક 
ભીસ્રોશા પીર બફરાદ.”   

શુ ંતને ખફય નથી કે તભાયા યફ ે
તે અદ કૌભની વાથે કેવુ ં લતથન કયુથ ? 

એટરે કે આયભ (વાથે) જે ભોટા સ્તબંલાા 
શતા ( કે તેભના જેલા કદાલય-જોયાલય 
દુવનમાભા ંફીજા કોઇ ણ) ળશયેો થમા જ 
નથી. 

અ વાબંી ભઅલીમાએ કફન ે
કહ્યુ ં કે ભને એ કૌભની તલાયીખ 
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વલગતલાય કશો. કફે કહ્યુ ંકે શરેા અદ 
વવલામ શઝયત હદૂ (રય્હશસ્વરાભ)ની 
કૌભભા ંએક અદ શતો. તેને ફે તુ્રો શતા. 
એકનુ ં નાભ ળદીદ ફીજાનુ ં ળદ્દાદ શતુ.ં 
જમાયે અદ ગજુયી ગમો ત્માયે તેના ફનં ે
તુ્રો ફાદળાશ થમા. લૂથ વિભના 
રોકોએ તેઓને ફાદળાશ તયીકે ભાન્મ 
યાખ્મા. ળદીદ ભયણ ામ્મો ને એકરો 
ળદ્દાદ જગતનો ળાશ થમો. તે લાચંનનો 
ફહુ ળોખ ધયાલતો શતો ને તેણે નેક 
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સુ્તકો લાચંી નાખ્મા. જમાયે તેણ ે
રકતાફોભા ંજન્નતની તાયીપ લાચંી તો તેન ે
ણ જગતભા ં એક ફેરશશ્ત ફનાલલાનો 
ળોખ થમો. વાથે વાથ ે તેણે ખદુાઇનો 
દાલો કમો. તે જભાનાના મગફંય તેની 
રશદામત ભાટે અવ્મા તો તેણે કહ્યુ ં કે 
ઇભાન રાલલાનો પામદો શુ ં? મગમ્ફયે 
પયભાવ્યુ ં કે લ્રાશ તન ેજન્નત અળે ! 
! તેણે છૂયુ ં કે જન્નતભા ં શુ ં છે ? અે 
જન્નતનુ ં લણથન કયુથ ત્માયે તેણે ગલથની 
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વાથે કહ્યુ ં કે એલી જન્નત તો હુ ં ણ 
દુવનમાભા ંફનાલી ળકુ છુ ંને લ્રાશની 
વાભે ફલ ે ચઢી તેના જેલી જન્નત 
ફનાલલા ચાહ્યુ.ં 

તેણે વો જેટરા ફાધંકાભના 
ક્કરભદં કાયીગયોને વનયકુત કમાથ ન ે
હુકભ અપ્મો કે તભો દયેક જણ ોતાના 
શાથ નીચ ેશજાય શજાય ભાણવો યાખો ન ે
એવુ ંઈત્તભ જગંર ગોતી કાઢો કે જ્માનંી 
અફોશલા દયેક યીતે નકુૂ શોમ ત્મા ં
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ભાયા ભાટે એક બવ્મ ળશયે ફનાલો જેભા ં
ભશરેો, વોના-ફૃાના ખફૂ જ સુદંય 
તભીય કયો. એલી નકળો વનગાય કયો 
જોનાય શૈયત ાભ.ે ઠેય ઠેય માકતૂ, શીયા 
ભોતી જભફૃથદનુ ં જડાલ કાભ કયો. જભીન 
તેની ખશુ્બથૂી ભશકેતી યશ.ે ઠેય ઠેય 
ાણીની નશયેો ને જગતબયના સુદંય 
ભેલાદાય ઝાડો યોો જે જન્નતની ભં તાયીપ 
લાચંેર છે તેલી જ અ જગત ય શોલી 
જોઇએ. 
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અ વાબંી તેઓએ ઝથ કયી કે 
હુઝૂય અટુ ંફધુ ંવોનુ,ં ચાદંી, શીયા ભોતી 
ક્યાથંી રાલીએ ? અ વાબંી ત ે ભગફૃય 
ફાદળાશ ગલથથી ગયજી ઈઠયો કે શુ ં અ 
દુવનમા ભાયા કબ્ઝાભા ં નથી ?  જેટરી 
વોના-ચાદંી, જલાશયેાતની ખાણો છે ત ે
તભાભ ય કબ્ઝો કયી રો. એ ઈયાતં 
યૈમત ાવેથી સલુણથ ચાદંી છીનલી રો 
ને એ જન્નત નીળાન ળશયેની તાભીય 
જલ્દી કયો. ભાયા ચાયવો ખડંણીમા 
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યાજાઓને રખી ભોકરો કે ત ેઅ કામથભા ં
વાથ અે. ળાશી હુકભ ભલાથી એ 
કામથનો અયંબ થમો. દીન-યાત શજાયો 
આન્વાનો કાભ કયતા યહ્યા. છેલટે ત્રણવો 
(કોઇ વો રખે છે) લથભા ંએ નોખુ ંળશયે 
અફાદ થયુ.ં જગતભાથંી ખફુસયુત 
યલુતીઓ ને યલુાનોને ભગંાલી ત ે
ભશરેોભા ં યાખ્મા ને એ જન્નતનુ ં નાભ 
ોતાના દાદાના નાભ યથી આયભ યાખ્યુ ં
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ને તેભના ખાવ ખાવ ભીય ઈભયાઓન ે
તેભા ંયશલેાનો હુકભ અપ્મો. 

ત્માયફાદ ળદ્દાદે ળાશી પયભાન જાયી 
કયુથ કે ભાયી યૈમતના તભાભ રોકો 
પ્રલેળલાની તૈમાયી કયે. કશ ે છે કે ત્મા ં
જલાની તૈમાયી કયલાભા ંદવ લથ નીકી 
ગમા. ળદ્દાદ રાલ રશ્કય વાથ ે યલાના 
થમો. જમાયે એ ળશયેથી ચોલીવ કરાકનો 
યસ્તો ફાકી યહ્યો ત્માયે એક ગઝફનાક, 

બમાનક લાજ વાબંી જયા વનગાશ 
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ઈઠાલીને જોયુ ં તો એક ખૌપનાક સયુત 
જોલાભા ં અલી. છૂયુ ં કે તુ ં કોણ છો ?  

જલાફ ભળ્મો કે હુ ંભરેકુર ભૌત છુ ંતાયી 
ફૃશ કબ્ઝ કયલા અલેર છુ.ં ળદ્દાદે કહ્યુ ંભન ે
એટરી ભોશરત અલાભા ં અલે કે અ 
ફાગને જોઇ રઉં ! કહ્યુ ં કે યજા નથી. 
ત્માયફાદ ળદ્દાદનો એક ગ દયલાજા ય 
શતો ને એક ફશાય શતો ત્મા ં ફૃશ કબ્ઝ 
થઆ ગઇ ન ેએ ફાગ રોકોની નજયોથી 
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ગામફ થઆ ગમો. વાથેના રોકો ણ 
શરાક થઆ ગમા. 

અટુ ંલણથન કયી કાબરૂ શફાયે 
કહ્યુ ંકે અ જભાનાનો એક ભાણવ ોતાનો 
ઊંટ ળોધલા ભાટે એ જગંરભા ંજળે તેની 
નજયે એ ફાગ ડળે. એ વ્મસ્તતનો ચશયેો 
ને લા રાર શળે. કદ ટૂંકંુ. ડોક ન ે
બલંય ાવે ફે તર શળે. અ લાત થઆ 
યશી શતી ત્મા ં એક તયપ બ્દુલ્રાશ 
કરાફા ફેઠો શતો. તેના તયપ જમાયે 
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કાફની નઝય ડી ત્માયે એકાએક ચીખ 
ભાયી કશલેા રાગ્મો કે લલ્રાશ અ એજ 
વ્મસ્તત છે જેણ ેતે ફાગ જોમો છે. 

 
************ 
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શઝયત વારેશ રય્હશસ્વરાભ 

અની લળંાલરી શઝયત વારેશ 
આબ્ને વમદૂ આબ્ને અફેય, આબ્ને એયભ 
આબ્ને વાભ આબ્ને નશૂ (રય્હશસ્વરાભ) 
છે. 

વમદૂની કૌભે જમાયે શઝયત વારેશ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને જૂઠરાવ્મા તે વલળ ે
કરાભે ાકભા ંખદુાલદેં અરભ પયભાલ ેછે 
કે : “લએરા વમદૂ ખાહુભ વારેશન, 

કાર મા કલભે ફોદુલ્રાશ ભારકુભ વભન 
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એરાશીન ગલયોહુ, કદજાતકુભ 
ફહમેનતનુ વભય યબ્ફેકુભ , શાઝશી 
નાકતલુ્રાશ ે રકુભ અમતન પઝફૃશા 
તકર પી યબઝલ્રાશ ે લરા તભસ્સશુા 
ફેસઇૂન પમખોઝકુભ ઝાબનુ 
રીભ.” ન ે ભ ે વમદૂની કૌભ તયપ 
તેઓના બાઇ વારેશ ( મગફંય)ન ે
ભોકલ્મા. તેણ ે કહ્યુ ં મ ભાયી કૌભ 
લ્રાશની જ ઇફાદત કયો. તેના વવલામ 
તભાયો કોઇ ભબદૂ નથી. તભાયા 
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યલયરદગાય તયપથી તભાયી ાવ ે એક 
સ્ષ્ટ દરીર શંચી ગઇ છે. ( એટરે) 
લ્રાશની અ ઊંટણી તભાયા ભાટે 
વનળાની છે તો તેણીન ે(અઝાદ) છોડી દો 
કે લ્રાશની જભીનભા ં ચયતી પયે ન ે
તભે તેણીન ે બયુી વનષ્ઠાએ શાથ ણ 
રગાડતા નરશ, (છતા ંજો છેડળો તો) પયી 
તભને દુઃખદામક ઝાફ કડી રેળે. 

ભોતફય વનદથી ભનકરૂ છે કે 
શઝયત ઇભાભ જપય વારદક 
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(રય્હશસ્વરાભ)થી અમતોની તપવીય 
યજુ કયેર છે તેનો બાલાથથ યજૂ કયલાભા ં
અલ ે છે. વમદૂની કૌભ ે નવીશત કયનાયા 
મગફંયોને જૂઠરાવ્મા ને કહ્યુ ં કે શુ ં
ભો તભાયાભાથંી એક વ્મસ્તતનુ ંનકુયણ 
કયીએ ? જો ભે તાફેદાયી કયીએ તો યાશ 
બટકેરા ને દીલાના કશલેાઇએ; શુ ં
ખદુાની રકતાફ ન ે મગમ્ફયી ભાયા 
ય ન ઈતાયતા શુ ં તેભના ય નાબઝર 
થઆ છે ? યંત ુ તેઓ જૂઠા છે; શઝયતે 
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પયભાવ્યુ ં કે અ લાતચીત એ લખત ેથઆ 
જમાયે શઝયત વારેશ (રય્હશસ્વરાભ)ની 
કૌભે તેઓની નાપયભાની કયી ત્માયે જ 
તેભના ય ઝાફ અવ્મો. યલયરદગાય 
કોઇ કૌભને શરાક નથી કયતો જ્મા ંસધુી 
શરાક કયલાની શરેે મગફંયોને હુજજત 
તભાભ કયલા ભોકર ેનરશ. લ્રાશ ેશઝયત 
વારેશ (રય્હશસ્વરાભ)ને રશદામત ભાટે 
ભોકલ્મા ણ તેભની કૌભે અનો હુકભ 
ભાન્મો નરશ ને કહ્યુ ં કે જ્મા ં સધુી 
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ત્થયભાથંી એક ઊંટણી દવ ભરશનાના 
ગબથલાી નરશ કાઢો ત્મા ં સધુી ભો 
ઇભાન રાલનાયા નથી. એ ત્થયની તેઓ 
જૂા કયતા શતા ને દય લે ત્મા ં
કુયફાની કયતા શતા. 

શઝયત વારેશ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
યલયરદગાયની ફાયગાશભા ં દુઅ કયી. 
શઝયત ય લશી થઆ કે મ વારેશ એ 
કૌભને કશો કે એક રદલવ ઊંટણી ાણી 
ીલે ન ેએક રદલવ તભો વૈયાફ થાલ. 
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અ ે હુકભે આરાશી વબંાવ્મો. જે રદલવ ે
ઊંટણી ાણી ીતી શતી ત ે રદલવ ેતેણી 
એટુ ં ફધુ ં દૂધ અતી શતી કે ફધામ 
તપૃ્ત થઆ જતા શતા. અ પ્રભાણે ઘણી 
મદુ્દત ચાલ્યુ ં ત્માયફાદ શઝયતની કૌભ ે
નાપયભાની કયલી ળફૃ કયી ન ેકહ્યુ ંકે અ 
ઊંટણી ાણી ફધુ ંીઇ જામ તે અણન ે
ફૃચતુ ં નથી ભાટે તેણીન ે ભાયી નાખલી 
જોઇએ, ણ એ કાભ કોણ અંજાભ અ ે?  

જે એ કામથ કયળે તેન ે અણે આનાભ 
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અીશુ.ં આનાભની રારચભા ંએક ભાજંયી 
આંખલાો કે જેનો ચશયેો ને લા રાર 
શતા ત ે એ કાભ ભાટે તૈમાય થમો જેન ે
રોકો કુદ્દાય કશતેા શતા. ત ેફધામ કયતા 
લધાયે નારામક શતો. તેણે એક રદલવ 
જમાયે ઊંટણી ાણી ીઇન ે જતી શતી 
ત્માયે તેના ય લાય કમો ણ કાઇં ખાવ 
વય થઆ નરશ. પયીથી લાય કમો. તેણી 
જભીન ય ટકાઇ ગઇ ને ભયણ 
ાભી. તેણીનુ ંફચ્ચુ ંશાડ ય બાગી ગયુ ં
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ને અવભાન તયપ ભાથુ ંઊંચુ ંકયી ત્રણ 
લખત પરયમાદ કયી. જમાયે ઊંટણી જભીન 
ય ડી ત્માયે તે રોકો તેના ય 
ઈયાઈયી લાય કયલા રાગ્મા. ત્માયફાદ 
તેને કાીને અવભા ં તેના ગોશ્તની 
લશચંણી કયી ફધામ નાના-ભોટાએ તે 
ઊંટણીનુ ંગોશ્ત ખાધુ.ં 

જમાયે શઝયત વારેશ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ જોયુ ં કે ઊંટણીન ે
ભાયી નાખંી ત્માયે અ ેપયભાવ્યુ ં કે મ 
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કૌભ ! તભોએ કેવુ ં ખયાફ કૃત્મ કયુથ ? 

લ્રાશની નાપયભાની કયી ભાટે ગનુાશથી 
તૌફા કયો. કુદયત તયપથી શઝયત વારેશ 
(રય્હશસ્વરાભ) ય લશી અલી કે મ 
વારેશ ! તભાયી કૌભે ભાયી નાપયભાની 
કયી જે વનદો ઊંટણીન ે કત્ર કયી જો કે 
તેના થકી તેઓને જ પામદો શતો. 
લ્રાશની એક હુજજત શતી. એ કૌભન ે
કશો કે ત્રણ રદલવની તેન ેભોશરત અુ ં
છુ.ં જો ત્રણ રદલવભા ં તૌફા કયળે તો 
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ભનભા ં યશળેે, નરશ તો ઝાફ નાબઝર 
કયલાભા ં અલળે. શઝયત વારેશ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ લ્રાશનો મગાભ 
શંચાડી અપ્મો ણ એ વયકળો ભાન્મા 
નરશ ને કુફ્રના કાયણે કશલેા રાગ્મા કે 
તભો વાચા શો તો જફૃય ઝાફ રાલો 
ભો તૈમાય છીએ. અ ે પયભાવ્યુ ં કે 
અલતી કાર ે શરે ે તો તભાયા ચશયેા 
ીા થઇ જળે. ફીજે રદલવે રાર ન ે
ત્રીજા રદલવ ેકાા થઆ જળ.ે મગફંયના 
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કશલેા પ્રભાણ ેતેઓના ચશયેા ીા, રાર 
ને કાા થઆ ગમા. તેઓ એકફીજાને 
કશલેા રાગ્મા કે શલે ઝાફ જફૃય અલળે 
! તેઓભા ં જેઓ એક નફંયના ફદભાળ 
શતા તેઓએ કહ્યુ ં કે બરેન ે એથી ણ 
લધાયે ઝાફ અલ.ે અણે તેની એક 
લાત ણ ભાનલાના નથી ન ેજેની જૂા 
અણા ફા-દાદા કયતા શતા ત ેછોડીશુ ં
નરશ. 
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છેલટે ધી યાતના જજબ્રઇરે એક 
એલી ફીશાભણી લાજ અી કે તેથી 
તેઓના કાનના ડદા પાટી ગમા. રદર 
ાયા ાયા થઆ ગમા ન ેતભાભ ભયણ 
ામ્મા. વલાયના ઘયોભા ં મયુદા ડેરા 
શતા. કુદયતી સ્ગ્ન અલી ન ે તભાભ 
ફીને ખાક થઆ ગમા. 

શઝયત વારેશ (રય્હશસ્વરાભ) 
જાશયેભા ં મગફંય થમા ત્માયે તેભની 
વો લથની લમ શતી. એકવોને લીવ લથ 
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સધુી રશદામત કયી ણ રોકો યાશયેાસ્ત 
ય અવ્મા નરશ. નેક જાતની હુજ્જજતો 
તભાભ કયી એટર ેસધુી કે શઝયતે તેઓને 
કહ્યુ ંકે હુ તભાયી ાવ ેફે લાત યજૂ કફૃ છુ.ં 

શરેી લાત તો એ કે તભો ભાયી 
ાવે જે ચાશો ત ેભાગંો હુ ંખદુા ાવ ેદુઅ 
કયીળ તે તભોન ેતા કયળે. ફીજુ ંએ કે હુ ં
તભાયા ખદુા (બતુ) ાવ ેવલાર કફૃ ન ે
તે જલાફ અળે તો હુ ંતભાફૃ ગાભ છોડી 
ચાલ્મો જઇળ. તેઓએ અની લાતન ે
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કબરૂ કયી ને એક રદલવ ોતાની ફધી 
મવૂતિઓને રઆ જગંરભા ંગમા. ત્મા ંનાની-
ભોટી મવૂતિઓને એક સ્થે યાખ્મા છી 
તેઓ ખાઇ ીઇ ળયાફથી ભસ્ત થઇન ે
શઝયત વારેશ (રય્હશસ્વરાભ) ાવ ે
અવ્મા ને કહ્યુ ં કે અ અ બતુોથી 
વલાર કયો એ તભોન ે જલાફ અળે. 
અ ે ભોટા બતુને ફોરાવ્મો ણ તેણ ે
કાઇં જલાફ અપ્મો નરશ, ત્માયફાદ નાના-
ભોટા ફધામથી વલાર કમો ણ એક ણ 
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બતૂે જલાફ અપ્મો નરશ ત્માયે શઝયત 
વારેશ (રય્હશસ્વરાભ)એ કહ્યુ ં કે મ 
કૌભ ! જુઓ ભં તભાયા કશલેાથી એક એક 
બતુથી વલાર કમો ણ કોઇએ જલાફ 
અપ્મો નરશ. ત્માયે તેઓએ બતુની વાભ ે
શાથ જોડીને કહ્યુ ંકે મ ભાયા ભાબદૂો 
! તભે કેભ વારેશને જલાફ અતા નથી 
? એ ત્થયની મવૂતિભાથંી કાઇં ણ જલાફ 
ભળ્મો નરશ ત્માયે ફહુ જ બંઠા ડયા ન ે
શઝયત વારેશ (રય્હશસ્વરાભ)ને કહ્યુ ં કે 
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અ જયા દૂય ચાલ્મા જાઓ તે ભોન ે
જફૃય જલાફ અળે. જમાયે અ દૂય 
ચાલ્મા ગમા ત્માયે તેઓ બતુો વાભ ે
વવજદાભા જૂકી ગમા ન ેફહુ જ અજીઝી 
વાથે કયગયલા રાગ્મા કે મ ભાયા 
ભાબદૂો ! તભ ે વારેશના એક ણ 
વલારનો જલાફ અપ્મો નરશ. ભો ફહુ 
જ ળયભંદા થમા છીએ ભાટે ભાયી 
અફફૃ તભાયા શાથભા ં છે ભાટે ભશયેફાની 
કયી તભો જફૃય તેભના વલારનો જલાફ 
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અળો. ત્માયફાદ શઝયત વારેશ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને કહ્યુ ં કે અ શલે 
વલાર કયો. ભાયા બતુો અ વાથ ે
લાતચીત કયળે. અ ેપયી બતુોને કહ્યુ ં કે 
તભાફૃ નાભ ફતાલો ણ કોઇ કંઇ ફોલ્યુ ં
નરશ. બતુ બતુ ફનીન ેયશી ગમા. 

છેલટે શઝયત વારેશ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ં કે મ કૌભ 
અખો રદલવ વાય થઆ ગમો છતા ં
અના બતુો કાઇં ફોરી ળક્યા નરશ. શલ ે
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ભાયી ાવ ે જે ચાશતા શો તે ફતાલો. હુ ં
ખદુા ાવ ેદુઅ કફૃ તે તભાયી ઇચ્છા ણૂથ 
કયે. છી એ કૌભભાથંી  ૭૦ ( વવત્તયે) 
ભાણવો ચ ૂટંલાભા ં અવ્મા ન ે તેઓએ 
કહ્યુ ં કે જો ભાયી ઇચ્છા મજુફ અ 
શાડભાથંી ઊંટણી કાઢળો તો ભો 
ઇભાન રાલીશુ.ં અ ે દુઅ કયી 
શાડભાથંી ઊંટણી નીકી. છી એ 
રોકોએ કહ્યુ ંકે અ દુઅ કયો કે ઊંટણીનુ ં
ફચ્ચુ ંજન્ભ ાભ.ે અ ેદુઅ કયી કે તયત 
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જ ફચ્ચુ ંૈદા થયુ.ં છી શઝયતે હુજજત 
તભાભ કયલા પયભાવ્યુ ં કે શલ ેકાઇં ઇચ્છા 
છે ? શોમ તો કશો ભાયો યફ યૂી કયળે. 
તેઓએ કહ્યુ ં કે શલે કાઇં ઇચ્છા નથી. 
અ ભાયી કૌભ ાવે ચારો ભે જે 
જોયુ ં ત ે યજૂ કયીએ એટરે તભાયા ય 
યૂી કૌભ ઇભાન રાલે. શઝયત વારેશ 
(રય્હશસ્વરાભ) તેઓની વાથે ચાલ્મા. 
યાશભા ં વવત્તયેભાથંી ચંવઠ જણ મયુતદ 
થઆ ગમા ન ે કશલેા રાગ્મા કે અ તો 
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જાદુ છે. છ જણાએ ઇકયાય કમો કે અ 
ફધુ ંશક છે ણ ાછથી છભાથંી એકના 
રદરભા ં ળક થમો ને એ મયુતદો વાથ ે
બી ગમો જેભણ ેઊંટણીન ેકત્ર કયી શતી. 
અ ત્માયફાદ ઘણો લખત ગામફ યહ્યા. 

શઝયત યસરૂેખદુા (વલ્રલ્રાશો 
રહશ ે લ અરેશી લવલ્રભ)એ શઝયત 
રી (રય્હશસ્વરાભ)ને છૂયુ ં કે મા 
રી ભતૂકાભા ં થમેરા રોકોભા ં
ખયાફભા ં ખયાફ કોણ છે ? અે જલાફ 
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અપ્મો કે જેણે શઝયત વારેશ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની વાઢંણીન ે કત્ર કયી 
તેઓ. મા રી તભોએ ખયી લાત કયી. 
તેઓ છી જેલો થળે તેભા ં વૌથી લધાયે 
ખયાફ કોણ છે ? અ ે કહ્યુ ં કે અ 
ફશતેય જાણો છો, અ ેપયભાવ્યુ ં કે તે એ 
વ્મસ્તત છે જે તભોને ળશીદ કયળે.  

બયોવાાત્ર વનદથી લણથન થયુ ં છે 
કે એક રદલવ શઝયત યસરૂેખદુા 
(વલ્રલ્રાશો રહશ ે લ અરેશી 
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લવલ્રભ)ના શાથ મફુાયક ય શઝયત 
રી (રય્હશસ્વરાભ)નો શાથ શતો. એ 
લખતે શઝયતે પયભાવ્યુ ંકે મ ન્વાયના 
રોકો ! મ ફની શાવળભના રોકો ! મ 
બ્દુર મતુ્તરીફના તુ્રો ! હુ ં ખદુાનો 
યસરૂ છુ.ં હુ ંએલી તીનતથી ૈદા થમો છુ ં
જે ખદુાની યશભેત છે. ત્રણ વ્મસ્તતઓ એજ 
તીનતથી ૈદા થમેર છે. તેઓ રી 
(રય્હશસ્વરાભ), શભઝા, ને જપય છે. 
કોઇએ યજ કયી કે મા યસરૂલ્રાશ 
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(વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી લવલ્રભ) 
તેઓ કમાભતના ણ અની વાથ ેવલાય 
થળે ? અે પયભાવ્યુ ં કે તાયી ભા ં તાયા 
ભાતભભા ંફૃદન કયે. એ રદલવ ેચાય જણા 
વવલામ કોઇ વલાય થળે નરશ. હુ ં રી, 
પાતેભા ન ેશઝયત વારેશ જે લ્રાશના 
મગફંય છે. હુ ંબયુાક ય વલાય થઇળ. 
ભાયી તુ્રી પાતેભા ગઝફા નાભની વાઢંણી 
ય વલાય થળ,ે શઝયત વારેશ 
(રય્હશસ્વરાભ) એ વાઢંણી ય વલાય 
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શળે જેને ઝાબરભોએ કત્ર કયી. રી આબ્ન ે
ફી તાબરફ જન્નતની વાઢંણી ય વલાય 
શળે. વાઢંણીની ભશયે માકતૂની શળે. ત ે
લખતે તભાભ ભરાએકા, અંબફમા ન ે
વીદ્દીકો કશળેે કે અ વ્મસ્તત ખાવ ભાનલતંી 
છે મા ભરક શળે મા મયુવર મગફંય 
શોલા જોઇએ. કુદયત તયપથી જલાફ 
ભળે કે એ ન ભરક છે ન મગફંય, એ 
તો રી આબ્ન ે ફી તાબરફ છે જે 
શઝયત યસરૂેખદુા (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ 
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અરેશી લવલ્રભ)ના દુવનમા ન ે
અખેયતભા ંબાઇ છે. 

બયોવાાત્ર રયલામતભા ં છે કે 
શઝયત ઇભાભ શવન (રય્હશસ્વરાભ)એ 
યજ કયી કે એ વાત ચીજો કઇ છે જે 
ગબથસ્થાનભાથંી નીકી નથી ? અે 
પયભાવ્યુ ં કે એ શઝયત અદભ, જનાફ ે
શવ્લા, શઝયત આબ્રાશીભનો દુમ્ફો, શઝયત 
વારેશ (રય્હશસ્વરાભ)ની ઊંટણી, 
ફેશીશ્તનો વા, કાગડો ને આબ્રીવ. 
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શઝયત વારેશ (રય્હશસ્વરાભ) 
શઝયત અદભ (રય્હશસ્વરાભ)ના શબતુ 
છી ૨૯૭૩ લે જન્ભ ામ્મા ચારીવ 
લથ છી મગમ્ફયી (જાશયેભા)ં ભી, તે 
વભમથી રોકોને રશદામત ળફૃ કયી. 
શઝયત હદૂ (રય્હશસ્વરાભ)ની ળયીમત 
મજુફ શકેાભ ફતાલતા શતા ને જીલન 
વનલાથશ ભાટે લેાય કયતા. શઝયત 
અદભના શબતુ છી ૩૨૫૩ લ ે અ 
ખદુાની યશભેતે શંચ્મા. અનુ ંલમ ૨૮૦ 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 279              VISIT US 

લથનુ ંશતુ.ં ખાનએ કાફા ાવ ેદપન છે. 
ફીજી રયલામતભા ં નજપભા ં ફતાલ ે છે.  
રયલામતભા ંભતબેદ છે.  

 

************ 
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શઝયત ઇબ્રાશીભ રય્હશસ્વરાભ 

શઝયત ઇબ્રાશીભ (રય્હશસ્વરાભ) 
શઝયત અદભના શબતુ છી ૩૩૨૩ લ ે
જન્ભ ામ્મા. ૩૫૦૮ લથ શબતુને થમા 
ત્માયે અ લ્રાશની યશભેતે શંચ્મા. 
અની લમ ૧૮૫ લથની શતી. અની 
લળંાલરી ઇબ્રાશીભ આબ્ન ે તાફૃખ, આબ્ને 
નાખયુ, આબ્ને ળાફૃખ, આબ્ને યાગ,ુ આબ્ને 
કારે, આબ્ને અફેય, આબ્ને ળારેખ, આબ્ને 
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યપખળદ, આબ્ને વાભ, આબ્ને નશૂ 
(રય્હશસ્વરાભ). 

શઝયત ઇભાભ જપય વારદક 
(રય્હશસ્વરાભ)થી લણથન છે કે શઝયત 
ઇબ્રાશીભ (રય્હશસ્વરાભ)નો જન્ભ 
વીયીમાભા ં થમો જે કુપાના જીલ્રાભા ં છે. 
અના લારીદ ત્માનંા લતની શતા. 
શઝયત ઇબ્રાશીભ (રય્હશસ્વરાભ) ન ે
શઝયત તૂ (રય્હશસ્વરાભ)ની લારેદા 
ફનંે ફશનેો શતી. જનાફ ે તૂની ભાતાનુ ં
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નાભ લયકા ને ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની ભાતાનુ ં નાભ વાયા 
શતુ.ં એ ફનંે ફશનેો રાશજ મગફંયની 
તુ્રીઓ શતી. રાશજ મયુવર ન શતા. 
રોકોને રશદામત કયતા ન ે લ્રાશથી 
ડયાલતા. શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ ોતાની ભાવીની 
દીકયી વાથ ેળાદી કયી શતી. તેઓનુ ંનાભ 
ણ વાયા શતુ.ં વાયા ાવ ેએક ખેતીલાડી 
શતી. વાયાએ તભાભ ચીજો શઝયત 
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ઇબ્રાશીભ (રય્હશસ્વરાભ)ને ફક્ષી અી. 
અ ે તેની વ્મલસ્થા ફહુ જ વાયી કયી 
ને ભારભા ંલધાયો થમો. અ ફધાથી 
વાયી શારતભા ંશતા. 

શઝયત ભોશમ્ભદ મસુ્તપુા 
(વલ્રલ્રાશો રહશ ે લ અરેશી લ 
વલ્રભ)એ પયભાવ્યુ ં કે કમાભતના રદલવ ે
કુદયત તયપથી પ્રથભ ભન ે રીરા યંગનો 
ોળાક તા થળે. છી શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને ત્માયફાદ શઝયત 
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રી (રય્હશસ્વરાભ)ને ત્માય છી એક 
મનુાદી (લાજ અનાય) લાજ અળ ે
કે મ ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ 
અરેશી લવલ્રભ) તભાયા વતા શઝયત 
ઇબ્રાશીભ (રય્હશસ્વરાભ) ન ે અના 
બાઇ રી આબ્ને ફી તાબરફ 
(રય્હશસ્વરાભ) ફહુ નેક ન ે ઈત્તભ 
વવપાતો ધયાલ ે છે. ઇભાભ મવૂા કાબઝભ 
(રય્હશસ્વરાભ) પયભાલે છે કે ખદુાલદેં 
અરભે અ ખાનદાનોને વદં કયેર છે 
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ને ભશાન દયજ્જજો અેર છે ન ે
જગતના તભાભ રોકોથી લધાયે બઝુુગી 
તા કયેર છે. એ છે શઝયત અદભ 
(રય્હશસ્વરાભ) શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની અર ને અરે 
આભયાન. 

શઝયત ભીફૃર  ભોભેનીન 
શઝયત રી (રય્હશસ્વરાભ) પયભાલે છે 
કે પ્રથભ ભશભેાનનલાઝ શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ કયી ને દાઢીના 
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વપેદ લા વલેથી શરેા અના 
થમા.શઝયતે વપેદ લા જોમા ત્માયે 
ફાયગાશ ે ઇરાશીભા ં યજ કયી કે 
યલયરદગાય અભ કેભ થયુ ં ? જલાફ 
ભળ્મો કે જગતભા ં તેનાથી આઝઝત ન ે
અખેયતભા ં નયૂ છે. શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને ખદુાલદેં અરભ ે
કરાભે ાકભા ં ખરીર પયભાલેર છે. 
ખરીર એ વભત્રન ે કશ ે છે જેની દોસ્તીભા ં
કાઇં ઈણ ન શોમ.અને ળા ભાટે 
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લ્રાશ ે ખરીરનો બખતાફ અપ્મો તે 
વલળેની ઇમ્ભએ ભાસભૂીન 
(રય્હશસ્વરાભ)ની શદીવો નેક છે. 
ભાસભૂીન (રહશમેસુ્વરાભ)એ 
ખરીરના બખતાફના જુદા જુદા કાયણો 
દળાથવ્મા છે ત ે ફધામ ોતાના સ્થાન ે
ફયાફય છે. જેભકે અને ખરીર એટરા 
ભાટે કશલેાભા ંઅવ્મા કે કોઇના વલારન ે
ઠુકયાલતા નરશ તેભજ કોઇ ાવ ે વલાર 
કયતા નરશ. ફહુ જ વવજદા કયતા, રોકોને 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 288              VISIT US 

જભાડતા, યાવત્રની નભાઝ ડતા ન ે
શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રહશ ે લ 
અરેશી લવલ્રભ) ન ે અરે ભોશમ્ભદ 
(વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી લવલ્રભ) 
ય ફહુ જ દુફૃદ ડતા શતા. અ કાયણોન ે
રીધે અ લ્રાશના ખરીર થમા. 

જમાયે ખરીરના બખતાફની 
ખળુખફયી અલા ભરેકુર ભૌત અની 
ાવે અવ્મા ત્માયે શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ તેભન ેએક લાત છૂી 
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કે મ ભરેકુર ભૌત ભન ેઅ ફતાલો કે 
એલી કોઇ વ્મસ્તત છે કે જેની હુ ંજ્મા ંસધુી 
શમાત છુ ં ત્મા ંસધુી બખદભત કફૃ ? ભરકે 
જલાફ અપ્મો કે એ વ્મસ્તત અ જ છો. 
છી અ ોતાની ત્ની વાયા ાવ ે
ગમા ને ખળુખફયી અી કે ભન ે
લ્રાશ ેખરીર ફનાવ્મો.  

એક લખત ભરાએકા શઝયત 
ઇબ્રાશીભ (રય્હશસ્વરાભ) ાવ ેઇન્વાની 
સયુતભા ં અવ્મા. અ વભજમા કે 
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ભશભેાનો અલેર છે. અ ે ભુજંેુ ં ગોશ્ત 
ભશભેાનની ાવ ે યાખ્યુ ં ને કહ્યુ ં કે 
બફસ્સ્ભલ્રાશ. પરયશ્તાઓએ કહ્યુ ં કે જ્મા ં
સધુી અ એ જભણનો શરદમો ફતાલળો 
નરશ ત્મા ંસધુી ભો જભલાના નથી. અે 
પયભાવ્યુ ં કે ‘બફસ્સ્ભલ્રાશ’ કશી જભો ન ે
જમ્મા છી ‘લ્શમ્દોબરલ્રાશ’ કશો એ 
જભલાનો શરદમો છે, એ લખત ે જજબ્રઇર ે
ફીજા ભરાએકાઓને કહ્યુ ં કે ખયેખય 
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અને ખરીર ફનાવ્મા તેન ેરામક અ 
છો. 

ઇભાભ જપય વારદક 
(રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ં છે કે એક 
લખત અ વભવયભા ં વભત્રન ે ત્મા ં
ખાલાીલાના ખચથ ભાટે કઝથ રેલા ગમા, 
ણ દોસ્તની મરુાકાત થઆ નરશ. ઘયે 
ળયભને રીધ ે ખારી શાથ ે જવુ ં મોગ્મ 
વભજમા નરશ. અે કોથાભા ં યેતી બયી 
વલાયી ય યાખી ઘયે રાવ્મા. ોત ેઘયના 
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એક ખણૂાભા ંસઇૂ ગમા. જનાફ ેવાયાએ ત ે
થેરો ઈઘાડયોતો જોયુ ંફહુ જ ઈભદા અટો 
શતો. તેની યોટીઓ કાલી શઝયત 
ઇબ્રાશીભ (રય્હશસ્વરાભ) ાવે અવ્મા. 
અ જોઇ અ અિમથ ામ્મા. છૂયુ ં કે 
ક્યાથંી રાવ્મા ? અ ેકહ્યુ ંશુ ંભરૂી ગમા 
? અ તો ોતાના વભવયી ખરીર 
(દોસ્ત) ાવેથી રઇને અવ્મા શતા. અે 
પયભાવ્યુ ંખયેખય જેણ ેઅટો ભોકલ્મો ત ેજ 
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ભાયો ખરીર ( લ્રાશ) છે. અ 
લ્રાશનો શકુ્ર દા કયી જભલા ફેઠા. 

ઇભાભ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
પયભાલેર છે કે કમાભતન ે રદલવ ે જન્નતી 
બરફાવભા ંળથની ાવ ેશઝયત યસરૂેખદુા 
(વલ્રલ્રાશો રહશ ે લ અરેશી 
લવલ્રભ), શઝયત રી 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ), શઝયત ઇસ્ભાઇર 
(રય્હશસ્વરાભ) ને ફાકીના ઇભાભો 
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(રય્હશસ્વરાભ) તેભજ જનાફ ે પાતેભા 
(વરામલુ્રાશ ે રહશા) ઉબા શળે. 
ત્માયફાદ અની લરાદ ને દોસ્તો-
ભોશીબ્ફો શળ,ે નીદા અલળ ે કે અ ફધા 
નેક ન ે ફશતેય છે. શઝયત યસરૂે ખદુા 
(વલ્રલ્રાશો રહશ ે લ અરેશી 
લવલ્રભ)એ પયભાવ્યુ ં કે જે શઝયત 
ઇબ્રાશીભ (રય્હશસ્વરાભ)ને જોલા ચાશ ે
તે ભને જુએ. 
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શઝયત રી (રય્હશસ્વરાભ)થી 
લણથન છે કે ગાઈના જભાનાભા ં ભાનલ 
ગભે એટરો બઢુ્ઢો થતો છતા ં તેના ફાર 
વપેદ થતા નરશ. કોઇ ભશરેપરભા ં ફા-
રદકયો ફેઠા શોમ તો કોઇ ઓખી ળકતુ ં
નરશ કે કોણ ફા છે ન ેકોણ ફેટો છે, જે 
લખતે શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ)નો જભાનો અવ્મો ત્માયે 
અ ે દુઅ કયી કે મ યફ, ભાયાભા ં
કોઇ પકથ કય કે ભો એકફીજાને ઓખી 
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ળકીએ ત્માયે શઝયતના ભાથા ન ે
દાઢીના ફાર વપેદ થમા. 

જગતભા ં એક વભમ એલો શતો કે 
શઝયત ઇબ્રાશીભ (રય્હશસ્વરાભ) વવલામ 
લ્રાશની ઇફાદત, આતાત કયનાય 
ખાવ કોઇ ન શતુ.ં અને ફે તુ્રો કુદયત ે
તા કમાથ. શઝયત ઇસ્ભાઇર ને શઝયત 
આસ્શાક. તેઓ અન ે વાભથથ-વશકાય 
અતા ને લ્રાશની ઇફાદત, 

આતાત કયતા. 
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શઝયત ઇભાભ જપય વારદક 
(રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ં કે શઝયત 
ઇબ્રાશીભ (રય્હશસ્વરાભ)ને લ્રાશ ે
મગમ્ફયી, રયવારત ને ઇભાભત 
ઇત્મારદના દયજ્જજા ક્રભલાય અપ્મા.તેભા ં
ઇભાભતનો દયજ્જજો શઝયતને ફહુજ વદં 
અવ્મો જેના વલળે કરાભ ે ાકભા ં લણથન 
થયુ ંછે કે “લ આઝબ્તરા ઇબ્રાશીભ યબ્ફહુ 
ફે કરેભાતીન પ તમ્ભહુન્ન, કાર ઇન્ની 
જાએરોક બરન્નાવે ઇભાભા. કાર લભન 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 298              VISIT US 

ઝુયીમતી કાર રા મનારો 
શદીઝઝારેભીન.” જમાયે ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને તેના યલયરદગાયે 
કેટરીક લાતોભા ં જભાવ્મા તો તેન ે
વંણૂથ યીતે ફજાલી રાવ્મા ( ત્માયે) 
લ્રાશ ે પયભાવ્યુ ં કે હુ ં તભન ે( એના 
ફદરાભા)ં રોકોનો ઇભાભ ફનાલીળ. 
તેભણે કહ્યુ ં ભાયી ઔરાદભાથંી ણ, 

લ્રાશ ે પયભાવ્યુ ં કે ભાયો શદ 
ઝાબરભોને શંચળ ે નરશ, ઇભાભ 
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(રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ં કે નાદાન 
કભઆલ્ભ ઝાબરભ લગેયે ક્કરભદં, 

અબરભ ને યશઝેગાયનો ઇભાભ થઆ 
ળકતો નથી. 

અ ફહુજ ભશભેાન નલાઝ શતા. 
કોઇ લખત ે ભશભેાન અવ્મો ન શોમ તો 
તેને ળોધલા ઘયથી ફશાય જતા. એક 
રદલવ ભશભેાનની ળોધભા ંઘયનો દ્વાય ફધં 
કયી ફશાય ગમા. જમાયે અ ાછા ઘયે 
અવ્મા તો જોયુ ં કે એક વ્મસ્તત ઘયભા ં
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ફેઠી છે. અે છૂયુ ં કે મ બાઇ તભ ે
કોની યજાથી ઘયભા ંઅવ્મા ? તેણે કહ્યુ ં કે 
ખદુાલદેં અરભની યજાથી અવ્મો છુ.ં 
અ વભજી ગમા કે જજબ્રઇર છે. અે 
લ્રાશનો શકુ્ર દા કમો. જજબ્રઇરે કહ્યુ ંકે 
ભને લ્રાશના એક ફદંા ાવ ે ભોકલ્મો 
છે કે તેને લ્રાશનો ખરીર વનભાથણ કયે. 
શઝયતે પયભાવ્યુ ં કે ભન ે ફતાલો કે એ 
કોણ વ્મસ્તત છે ? જેની હુ ંજીલનબય વેલા 
કફૃ ં! જજબ્રઇરે કહ્યુ ંકે અ જ છો ! અે 
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પયભાવ્યુ ંકે ભને ળા ભાટે ખરીર ફનાવ્મો 
? જજબ્રઇરે કહ્યુ ં કે એટરા ભાટે કે અે 
કોઇ ાવે વલાર કમો નથી ન ેકોઇના 
વલારને યદ ણ કમો નથી. 

ઇભાભ ભોશમ્ભદ ફારકય 
(રય્હશસ્વરાભ)એ લણથન કયેર છે કે એક 
રદલવ શઝયત ઇબ્રાશીભ (રય્હશસ્વરાભ) 
ળશયેભા ંલ્રાશની ભખ્કૂનો શાર જોલા 
નીકળ્મા કે તેથી આબ્રત પ્રાપ્ત થામ. પયતા 
પયતા અ જગંરભા ં શંચી ગમા ત્મા ં
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એક ળખ્વને જોમો કે ફારનો ોળાક 
ધાયણ કયી નભાઝ ડી યહ્યો છે. તેની 
લાજ અવભાન સધુી શંચી યશી શતી. 
અ ફહુજ જફ થમા. ઘણીલાય સધુી 
અ ત્મા ં ફેઠા છી તેનો ખબો શરાલી 
કહ્યુ ં કે મ ફદેં ખદુા, ભાયે તાયી વાથ ે
કેટરીક લાતો કયલી છે. ભાયા પ્રત્મે ધ્માન 
અ ! જમાયે તેણે શઝયત તયપ જોયુ ં
ત્માયે અભ કહ્યુ ંકે તુ ંનભાઝ ળા ભાટે ડે 
છે ? જલાફ અપ્મો કે ઇબ્રાશીભના 
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લ્રાશ ભાટે. અે કહ્યુ ં કે આબ્રાશીભનો 
લ્રાશ કોણ છે ? જલાફ અપ્મો કે જેણે 
ૈદા કમો છે. અ ેકહ્યુ ંકે મ લ્રાશના 
ફદંા, ભને તાયી યીતબાત ફહુજ ગભી 
ગઇ. ભાફૃ ંરદર ચાશ ેછે કે તાયી દોસ્તી કફૃ ં
ને તને ભાયો બાઇ ફનાવુ.ં તુ ંક્યા ંયશ ે
છે તે ભન ેકશ ેજમાયે ભાફૃ રદર ચાશ ેત્માયે 
તાયી મરુાકાત કયી ળકંુ. તેણે જલાફ 
અપ્મો કે હુ ંદરયમા ાય યહુ ંછુ ંતભ ે ત્મા ં
અલી ળકળો નરશ. શઝયતે કહ્યુ ં કે તુ ં કેલી 
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યીતે જામ છે ? તેણે કહ્યુ ંકે હુ ંાણી યથી 
ચારમો જાઉં છું . અ ે કહ્યુ ં જે લ્રાશ ે
તને ાણી ય ચારલાની કુદયત અી 
છે ત ે ભાયો ણ લ્રાશ છે. ભન ે ણ 
ચારલાની કુદયત તા કયળે. તેણે કહ્યુ ં
તો છી ચારો ભાયી વાથ.ે ફનં ે દરયમા 
કાઠેં અવ્મા ને ફનંે ાણી ય ચારી 
ાય થઆ ગમા. અ જોઇને તે ઇફાદત 
ગઝુાય અફીદ જફ થઆ ગમો. જે 
લખતે ફનં ેોતાના સ્થે શંચ્મા ત્માયે 
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શઝયત ઇબ્રાશીભ (રય્હશસ્વરાભ)એ કહ્યુ ં
કે તભાફૃ ં ગજુયાન કેલી યીત ે ચાર ે છે ? 

અફીદે એક ઝાડ તયપ ઇળાયો કમો ને 
કહ્યુ ં કે અ ઝાડના પો બેગા કયી ફૂૃ 
લયવ ચરાવુ ં છુ.ં છી અે છૂયુ ં કે 
ફધામ રદલવોભા ં ભશાન ન ે બવ્મ કમો 
રદલવ છે ? જલાફ ભળ્મો કે જમાયે 
લ્રાશ ફદંાઓને અભારનો ફદરો 
અળે તે. અે કહ્યુ ં કે અણે દુઅ 
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કયીએ કે ત ે રદલવના બમથી અણન ે
નજાત ભે. 

ફીજી રયલામતભા ં છે કે શઝયત 
ઇબ્રાશીભ રય્હશસ્વરાભે પયભાવ્યુ ં કે 
અ દુઅ કયો હુ ં અભીન કહુ.ં અફીદે 
કહ્યુ ંળા કાભન ેભાટે દુઅ કયલી છે ? અે 
પયભાવ્યુ ં કે ભોભીન ગનુેશગાયો ભાટે 
નજાતની ! અફીદે કહ્યુ ં એ નરશ ફને. 
અ ે પયભાવ્યુ ં કે આન્કાય કેભ કયો છો ? 

અફીદે કહ્યુ ં કે ત્રણ લથથી એક ભતરફ 
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ભાટે દુઅ કફૃ છુ ંતે કબરૂ થતી નથી ભાટે 
શલે ભને દુઅ કયતા ળભથ અલ ે છે ! 
શઝયતે પયભાવ્યુ ં કે ખદુાલદેં અરભ 
ોતાના પ્માયા ફદંાન ે દોસ્ત યાખ ે છે. 
તેની દુઅ જલ્દી કબરૂ કયતો નથી. તેની 
દુઅ લાયંલાય વાબંલા ચાશ ે છે, જમાયે 
કોઇ નારામક ફદંાન ે ળત્ર ુ યાખ ે છે તો 
તેની દુઅ જલ્દી કબરૂ કયે છે. ( તેણ ે
દુવનમાભા ંજે કાઇં વદકામથ કયુથ શોમ તેનો 
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ફદરો ભી જામ ને તેની ભસ્રેશત ય 
અધાય યાખે છે.)  

છી શઝયતે છૂયુ ં કે એ તો 
ફતાલો કે કઇ દુઅ છે કે શજુ સધુી કબરૂ 
થઆ નથી ? અફીદે કહ્યુ ં કે જે સ્થે હુ ં
નભાઝ ડતો શતો ત્મા ંભ ંએક ખફુસયુત 
છોકયાને જોમો. જેના ભાથા ય સુદંય 
ઝુલ્પા શતા. તેની ેળાનીથી નયૂ પ્રકાળતુ ં
શતુ.ં અવાવ ગામ, ફકયા શતા જેને તે 
જલાન ચયાલી યહ્યો શતો. ભન ે તેની 
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યીતબાત ફહુજ ગભી ગઇ. ભ ંતેન ેછૂયુ ં
કે અ કોણ છો ? જલાફ અપ્મો કે હુ ં
શઝયત ઇબ્રાશીભ ખરીર ે ખદુાનો તુ્ર 
ઇસ્ભાઇર છુ.ં અ વાબંીન ેભાયા રદરભા ં
શઝયત ઇબ્રાશીભ રય્હશસ્વરાભની 
ભોશબ્ફત ઘય કયી ગઇ. શભંેળા તેન ે
ભલાની લ્રાશ ાવ ે દુઅ કફૃ છુ.ં અ 
વાબંી અે કહ્યુ ં કે હુ ં જ ઇબ્રાશીભ 
ખરીરે ખદુા છુ ં ન ે તે ભાયો તુ્ર 
ઇસ્ભાઇર શતો. અ વાબંી તે અફીદ 
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અિમથ ામ્મો ન ેલ્રાશનો શકુ્ર દા 
કમો તેભજ શઝયતના ગાભા ંશાથ નાખંી 
ફૃખવાયને ચુફંન કયુથ ન ે કહ્યુ ં કે અ 
દુઅ કયો, હુ ં અભીન કહુ.ં અે તભાભ 
ભોભીન લ ભોભેનાત ભાટે દુઅએ 
ખમય કયી, અફીદે અભીન કશી. 

નભફૃદ એક ઝાબરભ ફાદળાશ શતો. 
ઇયાકભા ં ફાબરુ ળશયેભા ં તેની યાજધાની 
શતી. તેણ ે એક લખત સ્લપ્નાભા ં જોયુ ં કે 
એક તાયો ઈદમ થમો તેના પ્રકાળભા ં
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ચાદં-સયૂજની યોળની દ્રશ્મ થઆ ગઇ. 
અ ખ્લાફ જોઇ તે ગબયાઇ ગમો ન ે
જમોવતોને તેની તાફીય અલા કહ્યુ.ં 
શઝયત ઇબ્રાશીભ રય્હશસ્વરાભનો કાકો 
અઝય જેને કુયઅનભા અના વતા 
તયીકે લણથન કયેર છે ણ યફભા ં
કાકાને ફા કશતેા શતા તેથી વતા 
ફતાલેર છે. ફાકી શકીકતભા ંત ેકાકો શતો 
ને ઇલ્ભે નજુભભા ં ણ પ્રવલણ શતો. 
અના વતાનુ ંનાભ તાફૃથખ શતુ.ં 
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જમાયે તભાભ જ્મોવતો બેગા થમા 
ત્માયે અઝયે ોતાના ાવા નાખ્મા ન ે
રશવાફ કાઢીન ે કહ્યુ ં કે અના વભમભા ં
એક છોકયો જન્ભ ાભળે ને અણા 
ધભથને ભ ૂવંી નાખળ ે ને ફીજા દીનની 
રોકોને રશદામત કયળે. નભફૃદ આબ્ન ે
કીનઅને કહ્યુ ંકે તે જન્ભ ામ્મો નથીન ે? 

તેણે જલાફ અપ્મો કે નરશ. ણ એ લાત 
ફાદળાશ વરાભત માદ યાખ ેકે ત ેઅની 
ને કૌભની શરાકતનુ ં કાયણ થળ.ે અ 
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વાબંી નભફૃદે હુકભ અપ્મો કે સ્ત્રી-ફુૃ 
શભંેળા રગ યશ.ે કોઇ વાથ ે ભે નરશ. 
દવ દવ ઓયતો ય એક એક વ્મસ્તત 
ધ્માન યાખલા નીભી ને તેઓને એલો 
કડક હુકભ અપ્મો કે જો કોઇ સ્થે છોકયો 
જન્ભ ાભ ેકે તયત જ ભાયી નાખલો. 

શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ના લાબરદે બઝુુગથલાય 
તાફૃથખ નભફૃદના ખાવ ભરદાયોભાથંી 
શતા. અે ોતાની સ્ત્રીન ે કહ્યુ ં કે તભો 
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કોઇ લખતે યાવત્રના છુાઇન ે ભાયી ાવ ે
અલજો. એક લખત અ ફહુજ ખાનગી 
યીતે તાફૃથખ ાવ ેગમા ને અન ેગબથ 
યહ્યો. વભમ વલતલા રાગ્મો. એક રદલવ 
શાડની ખીણની ગપુાભા ંજન્ભ થમો. અ 
તે જ ગાયભા ં ફચ્ચાન ે યાખી ઘયે ાછા 
અવ્મા. ગાયભા ં કુદયતે ખદુાથી ફાકના 
અંગઠૂાભાથંી દૂધ નીકતુ ં શતુ ં તે ચવૂી 
વમય થતા શતા. જમાયે અની 
ભાતાજીએ અ શારત ફાકની જોઇ તો 
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ફહુજ ખળુી થમા. અ એક રદલવના 
શતા ત્માયે એક ભરશના જેલા રાગતા 
શતા.અસ્તે અસ્તે અ ભોટા થતા ગમા 
જમાયે અની લમ તેય લથની થઆ ત્માયે 
એક રદલવ ોતાની ભાતાન ે કહ્યુ ં કે મ 
ભા ભને વાથે રઆ જાલ. અે કહ્યુ ંફેટા 
ફાદળાશને ખફય ડળે તો તને ભાયી 
નાખળે ભાટે શભણા ધીયજ યાખ. જમાયે 
તેભની ભા ચાલ્મા ગમા ત્માયે અ 
ગપુાભાથંી ફશાય અવ્મા ને જોયુ ં કે 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 316              VISIT US 

રોકો જાતજાતની જૂા કયી યહ્યા છે. કોઇ 
ચાદંન,ે કોઇ સયૂજને, કોઇ નભફૃદને ખદુા 
ભાની યહ્યા છે. જમાયે અે વવતાયાન ે
જોમો તો કરાભે ાકભા ં અ યીતે તેનુ ં
લણથન થમેર છે કે : “પ રમ્ભા જન્ન 
રમરશલ્રેમરો યઅ કલકફન, કાર 
શાઝા યબ્ફી પરમ્ભા પર કાર રા 
ઓરશબ્બરુ અપેરીન” પયી જમાયે તેભના 
ય યાવત્રનો અંધકાય છલાઇ ગમો ત્માયે 
તેણે ( અકાળભા ં ઝગભગતો) એક તાયો 
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જોમો તો ( કૌભને ઈદે્દળી) કહ્યુ ં( તભાયા 
ધાયલા મજુફ) અ ભાયો યફ છે ? પયી 
જમાયે ત ેસ્ત થમો ત્માયે કહ્યુ ંકે હુ ંસ્ત 
થનાયને વદં કયતો નથી.  

“પરમ્ભા યર કભય ફઝેગન કાર 
શાઝા યબ્ફી. પરમ્ભા પર કાર રઆલ્રભ 
મશદેની યબ્ફી રકુનન્ન ભેનર 
કલભીઝઝાલ્રીન”  પયી જમાયે ચાદંન ે
ચભકતો જોમો તો કહ્યુ ંઅ ભાયો યફ છે ? 

જમાયે ત ેસ્ત ામ્મો તો કહ્યુ ંકે જો ભાયો 
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યલયરદગાય રશદામત ન કયત ે તો હુ ં
ગભુયાશ રોકોભાથંી થઇ જાત.ે” 

“પરમ્ભા યશ્ળમ્વ ફાઝેગતન 
કાર શાઝા યબ્ફી શાઝા ખફાયો પરમ્ભા 
પરત કાર મ કલભ ે ઇન્ની ફયીઈભ 
વભમ્ભા તળુયેકુન.” પયી જમાયે સમુથન ે
પ્રકાવળત જોમો તો કહ્યુ ંઅ ભાયો યફ છે ? 

(લી) એ  વૌથી ભોટો છે. પયી જમાયે 
સ્ત થમો તો ( કોભને ઈદે્દળી) કહ્યુ ં મ 
ભાયી કોભ હુ ં ત ે લસ્તઓુથી નાયાઝ છુ ં
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જેભને તભ ે( લ્રાશની) ળયીક ફનાલો 
છો. 

ઈયોતત કોભ વભક્ષ શઝયત 
ઇબ્રાશીભ ( રય્હશસ્વરાભ)એ હુજ્જજત 
તભાભ કયી ને પ્રશ્નાથથફૃ વાપ આનકાય 
કમો કે અ ખદુા શોઇ ળકેજ નરશ, ઈયોકત 
છેલ્રી અમતથી વાપ જણાઇ અલ ે છે કે 
અ ે કહ્યુ ં કે તભે વળકથ કયો છો તેથી હુ ં
નાયાજ છુ.ં અ યથી શલે કોઇન ે ણ 
શઝયત ઇબ્રાશીભ ( રય્હશસ્વરાભ)ના 
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વલળે એતેયાઝ કયલાની ગુઝંાએળ યશતેી 
નથી. 

અઝય શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ)નો કાકો મવૂતિઓ ફનાલી 
ોતાના તુ્રોને લેચલા અતો. એક 
રદલવ શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને કહ્યુ ં કે તભો ણ બતુ 
લેચલા જાલ. અે બતુ રઆ તેના ગાભા ં
દોયી ફાધંી ને ઢવડતા ઢવડતા રઆ 
જતા શતા ન ે વાથ ે એ ણ લાઝ 
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અતા શતા કે એલા બતુ કોણ ખયીદળ ેકે 
જે ન પામદો અે છે ન નકુવાન કયે છે. 
છી અ તેને કીચડભા ંયગદોતા ન ે
કશતેા શતા કે ખાઓ ીલો ને ભાયી 
વાથે કાઇં લાત કયો. અ શકીકત જમાયે 
અઝયના છોકયાઓએ જોઇ તો ોતાના 
ફાન ે કહ્યુ ં કે ઇબ્રાશીભ અણા બતુોની 
ફેઇજ્જજતી કયે છે. કાકાએ અને  ઠકો 
અપ્મો ણ અ બતુો પ્રત્મે એવુ ં જ 
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લતથન યાખતા શતા તેથી અઝયે અને 
ઘયભા ંયૂી દીધા. 

રી આબ્ને ઇબ્રાશીભ ે રયલામત કયી 
છે કે શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ લ્રાશના હુકભથી 
કોભને રશદામત કયલી ળફૃ કયી. મવૂતિની 
જૂાની ભના કયી, ફોધાઠ અલા 
રાગ્મા. જેભકે કરાભ ેાકભા ં છે કે, “ને 
અનો કોભ અની વાથે નકાભો ઝગડો 
કયલા રાગી તો અ ે કહ્યુ ં કે તભો 
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લ્રાશના ફાયાભા ં ભાયાથી ઝગડો કયો 
છો ? જો કે તે ભન ે વીધો ભાગથ ફતાલી 
ચકુ્યો છે ને જે લસ્તઓુન ેતભે ખદુાની 
વાથે ળયીક ફનાલો છો તેનાથી હુ ંડયતો 
નથી એ કે ભાયો યલયરદગાય કંઇ ચાશ.ે 
ભાયા યલયરદગાયે ોતાના આલ્ભભા ં વૌ 
ચીજોને ઘેયી રીધી છે. પયી શુ ં તભ ે
વલચાયતા નથી ? ને જે લસ્તઓુને તભ ે
ખદુની ળયીક ફનાલી તેથી હુ ં કેલી યીત ે
ડફૃ ં? જમાયે કે તભ ેખદુાની ળયીક ફનાલો 
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છો જેની લ્રાશ ેતભાયા ય કોઇ દરીર 
ઈતાયી નથી. શલે ફનં ેક્ષોભાથંી ળાવંતનો 
શકદાય કોણ છે ? જો તભે વભજતા શો.” 

જમાયે તેઓએ મવૂતિજૂા મકૂી નરશ 
ને તેઓનો આદનો રદલવ અવ્મો ત્માયે 
ગાભના તભાભ રોકો નભફૃદ વાથ ે
ઇદગાશભા ં ગમા. શઝયતને અલલા ભાટે 
અગ્રશ કમો ણ અ ેઆનકાય કમો. તેથી 
તેભને બતુખાનાના યક્ષણ ભાટે વનભાથણ 
કમાથ. જમાયે એ રોકો ચાલ્મા ગમા ત્માયે 
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અ ે ભરંદયના ફધામ બતુોના શાથ-ગ 
એક કુશાડી લડે તોડી નાખ્મા ન ે કુશાડી 
એક ભોટા બતુની ડોકભા ં નાખી દીધી, 
જમાયે નભફૃદ ન ેળશયેીઓ ાછા અવ્મા 
તો જોયુ ંકે તભાભ બતુોની ગત ફની ગઇ 
છે. ફહુ જ ક્રોધામભાન થમા ને નભફૃદે 
છૂયુ ં કે અણા બતુોને કોણે તોડી પોડી 
નાખ્મા ? તેને કતરની વજા કયલાભા ં
અલળે ! રોકોએ કહ્યુ ં કે અ કાભ તો એ 
નલજલાનનુ ં જ છે જે શભંેળા બતુોની 
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ખયાફી કયે છે. છી અન ેન ેઅના 
વતાન ે નભફૃદ વભક્ષ શાજય કમાથ ન ે
નભફૃદે અણા લાબરદને કહ્યુ ં કે તભોએ 
ભાયી વાથે દગો કમો. અ છોકયાની ભને 
છેલટ સધુી ખફય અી નરશ ને તેન ે
છુાલી યાખ્મો ! જનાફ ે તાફૃખે કહ્યુ ં કે 
મ ફાદળાશ અ કામથ ભાફૃ ં નથી તેની 
ભાતાનુ ં છેને તેણી એક વજ્જજડ દરીર 
ણ યાખ ેછે ભાટે તેણીન ેફોરાલીન ેછૂી 
જો. ળાશી પયભાનથી અની ભાતાજી ન ે
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ફોરાલલાભા ં અવ્મા. અથી વલાર 
થમો કે અ છોકયાને ભાયાથી ળા ભાટે 
છુાલી યાખ્મો શતો ? અ ેજલાફ અપ્મો 
કે મ ફાદળાશ અ કામથ ભં અની 
પ્રજાની બરાઇ ભાટે કયેર છે. તભ ેપ્રજાના 
ફાકોને ભાયી નાખતા શતા ન ેલળંનો 
નાળ થતો શતો તેથી ભં વલચાયુ ં કે જો 
ભાયો એજ તુ્ર છે કે જેની નજુભીઓએ 
અને ખફય અી છે તો હુ ંતે અન ે
વંી અુ ં કે તભો તેને કતર કયો ને 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 328              VISIT US 

ફેગનુાશ કતર થતા ફચી જામ ન ે
તભાયી ળકંાનુ ં વભાધાન થઆ જામ ન ે
અ તુ્ર એ નથી તો ભાયી લરાદ ફચી 
જળે. ભાટે શલે અના આખ્તીમાયભા ંછે. જે 
ચાશ ેત ેકયો યંત ુપ્રજાના ફાકો કતર 
કયલા ફધં કયો. 

અ દરીરો વાબંી તે ચુ થઆ 
ગમો ને શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને છૂયુ ં કે ભાયા 
ભાબદૂોની વાથ ે અ કાભ કોણ ે કયુથ ? 
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અ ેજલાફ અપ્મો કે “કાર ફર પેરહુ 
કફીયોહુભ શાઝા પવહુુભ આન કાન ુ
મન્તેકુન.” અ શયકત એ બતુો 
(ખદુાઓ)ના ભોટાએ ( ખદુા) કયી છે. જો 
અ બતુ ફોરી ળકતા શોમ તો તેઓન ેજ 
છુો. 

અ સ્થે કેટરાકન ેળકંા થામ છે કે 
શઝયત ઇબ્રાશીભ ( રય્હશસ્વરાભ) ખોટંુ 
ફોલ્મા. અ ભરૂ રોકોની છે કાયણ કે 
વશીશ યીતે કુયાન શુ ં કશલેા ભાગં ે છે ત ે
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વભજ્મા નથી. તયજુભો ણ અમતોના 
વલચામાથ લગય કયેર છે. જમાયે અન ે
છૂલાભા ં અવ્યુ ં કે શુ ં તભોએ ભાયા 
ખદુાઓ વાથે અ શયકત કયી છે ? તો 
અ ેએભ નથી કહ્યુ ં કે ભ ંએ કાભ નથી 
કયુથ, ણ ોતાના કામથની વનસ્ફત શકીકી 
ખદુા પ્રત્મે અેર છે ને પયભાવ્યુ ં કે 
“અ કાભ ખદુાઓના ભોટાએ કયુથ છે.” 

એટરે તેના (લ્રાશના) હુકભથી થયુ ંછે. 
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જમાયે બતુો તો કાઇં ફોરી ળક્યા 
નરશ ત્માયે નભફૃદે ોતાની કોભનો ભત 
રીધો કે ઇબ્રાશીભન ે કઇ જાતની વળક્ષા 
કયલી. તભાભ રોકોએ ભત અપ્મો કે 
તેભને અગભા ંફાી નાખો. 

શઝયત ઇભાભ ે જાપયે વારદક 
(રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ંછે કે નભફૃદ 
ને તેના વાથીઓ શયાભઝાદા શતા કાયણ 
કે શઝયત ઇબ્રાશીભ ( રય્હશસ્વરાભ)ન ે
ભાયી નાખલા તયત યાજી થઆ ગમા. કોઇ 
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ઇભાભ કે મગફંયન ે કતર કયલા યાજી 
થતા નથી ણ એજ કે જે શયાભઝાદો 
શોમ. 

શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને કૈદ કમાથ ને 
જગંરભા ં તેભન ે ફાી નાખલા ભાટે 
રાકડા બેગા કયાલલા રાગ્મો. એટરે સધુી 
કે રાકડા એક ભરશના સધુી બેગા કમાથ 
ને તેના ય તેર નાખલાભા ં અવ્યુ.ં 
નભફૃદ ોતાના રશ્કયને રઆન ેજગંરભા ં
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ગમો ત્મા ં તેના ભાટે એક ઉંચી ફેઠક 
ફનાલી શતી જમાયે અને અગભા ં
નાખલાનો વભમ અવ્મો ત્માયે એ મ ૂઝંલણ 
ઉબી થઆ કે કેલી યીત ે અગભા ં પંકલા 
કાયણ કે અજ્ઞા ળોરા દૂય દૂય સધુી 
બડકતા શતા. ત્રણ ભાઇરની અવાવ 
ખંીઓ ણ ઉડી ળકતા નશી. ળમતાન 
એ લખતે નભફૃદ ાવ ે અવ્મો ને 
‘ભીનજનીક’ (ગોપણ) ફનાલલાનુ ંળીખવ્યુ.ં 
છી અને ગોપણભા ંયાખલાભા ંઅવ્મા. 
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શજુ અગભા ં ડયા ન શતા ત્મા ં ઝભીન-
અવભાનભાથંી પરયમાદ બરુદંથઆ. તભાભ 
રોકો ફાયગાશ ે ઇરાશીભા ં દુઅ કયલા 
રાગ્મા. ભરાએકાએ યબ્બરુ આજ્જજતની 
દયગાશભા ંઇલ્તેજા કયી કે યલયરદગાય ! 
તાયા ખરીરન ે શુ ં અગની તકરીપ 
શંચળે ? ! કુદયત તયપથી જલાફ ભળ્મો 
કે જો ઇબ્રાશીભ ભાયી ફાયગાશભા ંદુઅ કયે 
તો હુ ં કબરૂ કફૃ.ં જજબ્રઇર ે યજ કયી કે 
મ યફ ! અ તાયો ખરીર 
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ઇફાદતગઝુાય છે શુ ંતેન ેઅગભા ંફલા 
અીળ ? જલાફ ભળ્મો કે ઇબ્રાશીભ ભાયો 
ફદંો છે જમાયે ણ દુઅ કયળે ત્માયે 
કબરૂ કયીળ. શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ સ્ગ્ન તયપ જતા ં
જતા ં કુરશોલલ્રાશનો સયુો ડીને કશયુ,ં  
“નજજેની ભેનન્નાય ફ ે યશભતેક” મ 
લ્રાશ તાયી યશભતથી ભને અગથી 
નજાત કય ! એટરીલાયભા ં જજબ્રઇર ત્મા ં
શંચી ગમા ન ે કહ્યુ ં કે મ ખરીર ે
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ખદુા ! કાઇ શાજત શોમ તો ફમાન કયો. 
અ ેકહ્યુ ંકે તભાયાથી નરશ જેનાથી છે ત ે
ખફુ જાણે છે. એ લખત ેકુદયત ેતે અગન ે
હુકભ અપ્મો કે “મા નાયો કુની ફયદંલ” 

મ અગ ઠંડી થઆ જા ! અગ એલી ઠંડી 
થઆ ગઇ કે શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ના દાતં કકડલા રાગ્મા. 
તે લખત ેપયી હુકભ થમો કે “લ વરાભન 
રા ઇબ્રાશીભ” ને વરાભતી વાથ ે ઠંડી 
થા. અગ ફાગના ફૃભા ં પેયલાઇ ગઇ. 
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જજબ્રઇર ાવ ેફેવી લાતો કયલા રાગ્મા, 
એ લખત ે નભફૃદ ફેકાબ ૂ થઇન ે કશલેા 
રાગ્મો કે ગય કોઇ લ્રાશની તરાળભા ં
શોમ તો ઇબ્રાશીભના લ્રાશન ે લ્રાશ 
ભાને. 

તલાયીખભા ંએ લાતનુ ંલણથન છે કે 
જમાયે અજ્ઞા ઇમ્તેશાનભા ં અ કામ્માફ 
થમા ત્માયે નભફૃદે શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને કહ્યુ ં કે અનો 
લ્રાશ કોણ છે ? “ઇઝ કાર ઇબ્રાશીભો 
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યબ્ફમેલ્રઝી મોશમી લ મોભીતો.” ભાયો 
યલયરદગાય વજીલન કયનાય ન ેમતૃ્ય ુ
અનાય છે. 

ત ે મખૂથ અ લાતની શકીકત 
વભજ્મા વલના ફોલ્મો એ કાભ તો હુ ંણ 
કયી ળકંુ છુ.ં છી તેણ ે કૈદી ભગંાવ્મા એક 
જે ગનુેશગાય શતો તેન ેછોડી દીધો. ફીજા 
વનદોને ભાયી નાખી ફોલ્મો કે જોયુ ં? હુ ં
ચાહુ ંતેન ેભાફૃ ંને ચાહુ ંતેન ેજીલતો યાખુ ં
છુ.ં શઝયત ઇબ્રાશીભ ેજોયુ ં કે એ નારામક 
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ગનુેશગાયને છોડી દેલાન ે જીલાડવુ ં તેભજ 
ભાથુ ં ઈડાલી દેલાન ે ભયવુ ં વભજે છે. 
શઝયતે પયભાવ્યુ ંકે વાચો શો તો જેને ભાયી 
નાખ્મો તેને વજીલન કયી ફતાલ. તે ચુ 
થઆ ગમો. છી અ ે પયભાવ્યુ ં કે ભાયો 
લ્રાશ સમૂથન ે લૂથથી ઈદમ કયે છે તુ ં
વિભથી ઈદમ કયી ફતાલ. અ વાબંી 
તે ભયદુદ સ્તબ્ધ થઆ ગમો. 

કશ ે છે કે શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની સરુફભા ં ન્જેતન ે

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 340              VISIT US 

ાકનુ ં નયૂ શતુ ંતેથી તેઓ અગથી બમ 
ામ્મા નશી. 

શઝયત રી ( રય્હશસ્વરાભ)એ 
પયભાવ્યુ ં કે જમાયે શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને અગથી નજાત ભી 
ત્માયે તે ભયદુદ ફહુ જ કોમભાન થમો 
ને કહ્યુ ં કે હુ ં ઇબ્રાશીભના લ્રાશન ે
જોલા ચાહુ ં છુ.ં નભફૃદના દયફાયીઓએ 
કહ્યુ ં કે તે તો અવભાન ય છે ને 
અવભાન તો ફહુ જ દૂય છે ! યંત ુતેના 
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ભગજભા ંભતુ વલાય થઆ ગયુ ંન ેકહ્યુ ંકે 
એક ભશરે ફહુ જ ઉંચો ફનાલો. ળાશી 
હુકભ થતાનંી વાથ ે જ ભશરેનુ ં ફાધંકાભ 
ળફૃ થયુ ં ને ત્રણ લથ સધુી એ કાભ 
ચાલ્યુ.ં જમાયે ભશરે તૈમાય થઆ ગમો 
ત્માયે તે ોતાના વાથીઓ વાથે ભશરે 
ઈય ગમો. ત્મા ંજઇન ેજોયુ ંતો અવભાન 
તો એટુ ં જ દુય દેખાણુ ં જેટુ ં જભીન 
યથી દેખાત ુ ં શતુ.ં તે ગસુ્વાભા ં નીચ ે
ઈતયી અવ્મો. લ્રાશની કુદયતથી ફીજે 
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રદલવે ભશરે ડી ગમો . જમાયે નભફૃદન ે
ખફય ડી કે ભશરે ભાટીભા ં ભી ગમો 
ને ફહુ જ કોમભાન થઆ કહ્યુ ં કે હુ ં
લ્રાશની વાથ ે રડાઇ કયીળ. છી 
ગીધના ચાય ફચ્ચાઓ ાલાભા ંઅવ્મા 
ને એક ભોટી ેટી ચોકોય ફનાલી ફ ે
દયલાઝા યાખ્મા. એક ઈય ફીજો નીચ ે
ેટીના ચાય ખણૂે ચાય બરા ઈય ભોટી 
ભોટી ગોશ્તની યાનો ફાધંી. 
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નભફૃદ ને લઝીય ત ેતખ્ત જેલી 
ેટી ય વલાય થમા. ગીધન ે ભખૂ્મા 
યાખ્મા શતા. જેવુ ં ઈયની તયપ ગોશ્ત 
જોયુ ં તયત જ ઈડલા રાગ્મા. ચોલીવ 
કરાક ઈડ્ડમન થયુ ં ણ અવભાન 
જભીનથી જેલા દેખાતા શતા તેલાજ 
દેખાણા. કાઇ પયક ડયો નરશ. પયી ફીજા 
ચોલીવ કરાક ઈડમા ણ જ્મા ંશતા ત્મા ં
જ દેખાણા. છી એક તીય નીચ ેઅવ્યુ ંતો 
તેભા ં કાઇ રોશી જેવુ ં દેખાયુ.ં તે જોઇન ે
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તેણે કહ્યુ ં કે અને વલજમ ામ્મા. જો કે 
એ તીય એક ખંીન ે લાગ્યુ ં શતુ.ં છી 
તેઓ છાનાભાના ઘેય બેગા થઇ ગમા. 
(અ ફનાલ કોઇ કશ ેછે કે પીયઓનનો છે. 
ફનંે રયલામત તાયીખભા ં ભેર છે. 
ફનલાજોગ છે કે ફનં ે ભાટે એ ફનાલ 
ફન્મો શોમ.) 

નભફૃદે અને અગભા ં નાખલા 
છી એક રદલવે કહ્યુ ં કે ઇબ્રાશીભન ે
દેળવનકાર કયો. તેભની ભાર-વભરકત 
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જપ્ત કયો. શઝયતે કહ્યુ ં કે હુ ં દેળ છોડલા 
ભાટે તૈમાય છુ ં ણ ન્મામ એ છે કે જે 
ભાર-વભરકત ભ ં બેગી કયલાભા ં ભાયી 
ઈભય વલતાલી તેનુ ં શુ ં ? તે ભને ાછી 
ભલી જોઇએ. નભફૃદે ળશયેના કાઝીન ે
કહ્યુ ંકે અ ફાફતભા ંદારત શુ ંકશ ેછે ? 

કાઝીએ જલાફ અપ્મો કે શઝુય ગય 
ભાર રઆ રેલો શોમ તો તેણી જંદગી 
ાછી અલી ડળે. અ વાબંી નભફૃદે 
કહ્યુ ં કે એ કેભ ફન ે! એન ેભાર-વભરકત 
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વાથે દેળવનકાર કયો. એ શં યશળેે તો 
અણા ધભથનુ ં વત્માનાળ કયળે ન ે
બતુોને નકુવાન શંચાડળ.ે 

અ શઝયત તૂ, જનાફે વાયા 
ને વયવાભાન રઇ ળાભની તયપ યલાના 
થમા ન ેકહ્યુ ંકે હુ ંફૈતરુ મકુદ્દવ જાઉં છુ.ં 
ત્માયફાદ અની ત્ની જનાફે વાયા જે 
ફહુ જ ફૃાા શતા તેભને એલી ેટીભા ં
વતંાડી દીધા કે જેભા ંશલા જઇ ળકે છી 
તેણે ફધં કયી દીધી. યાશભા ં કીબ્તી 
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રોકોના દેળની શદ અલી ત્મા ં ઝકાત 
(ટેક્ષ) લસરુ કયતા શતા. તભાભ વાભાન 
ત્મા ંફતાવ્મો. જમાયે ેટી ય નઝય ડી 
ત્માયે તેઓએ કહ્યુ ં કે ેટી ખોરો. શઝયતે 
કહ્યુ ં કે ેટી ખોરાલલી યશલેા દે. જે ટેક્ષ 
રેલો શોમ તે તાયી ભયજી મજુફ રઆ રે. 
તેણે કહ્યુ ં કે એભ નરશ ચારે. ેટી તો 
ખોરલી જ ડળે. છેલટે રાચાયીએ અે 
ેટી ખોરી તો જનાફે વાયા નજયે ડયા. 
છૂલાભા ં અવ્યુ ં કે અ કોણ છે ?  અે 
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કહ્યુ ં કે એ ભાયી હુયભત ને ભાયી 
ભાવીની તુ્રી છે. ેટીભા ં કેભ યાખ્મા ? 

અ ે કહ્યુ ં કે ળયભ ને શમાન ે રીધ ે
છુાલેર કે કોઇની વનગાશ અ ય ડે 
નરશ. કસ્ટભ ઓરપવયે કહ્યુ ંકે અ શકીકતથી 
ભાયા ફાદળાશન ેજાણકાય કયલા ડળે. એ 
વવલામ તભન ેશંથી જલાની યજા ભળ ે
નશી. છી ફાદળાશ ાવ ે એક મગાભ 
ભોકરાવ્મો. ફાદળાશ ે કહ્યુ ં કે એ ેટીન ે
ભાયી ાવ ે ભોકરાલો. શઝયત ઇબ્રાશીભ 
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(રય્હશસ્વરાભ)એ કહ્યુ ં એ લાત ફનળ ે
નશી. ેટીને તભો ભોકરી ળકતા નથી. 
છેલટે એવુ ંનક્કી થયુ ં કે ેટી વાથ ેઅ 
ફાદળાશ ાવ ે ચારો. અ ે કબરૂ કયુથ. 
ફાદળાશના દયફાયભા ં શાજય થમા. 
ફાદળાશ ેકહ્યુ,ં ેટી ઈઘાડો ! અે કહ્યુ ં કે 
ભાયો ફધોમ ભાર ર ેણ તુ ંેટી ખોર 
નરશ. તે ભાન્મો નરશ. છેલટે ેટી ઈઘાડી 
જોયુ ં તો એક ખફુસયુત સ્ત્રી છે. જનાફ ે
વાયાનુ ં વંદમથ જોઇ ત ે ફેફાકો ફની 
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ગમો ને અ તયપ શાથ રફંાવ્મો. 
શઝયતે દુઅ કયી કે તયત જ તેનો શાથ 
સકૂાઇ ગમો. ફાદળાશ ેકહ્યુ ંશુ ંઅ તભાયા 
લ્રાશ ેકયુથ છે ? અ ેકહ્યુ ંશા, ભાયો યફ 
ગૈયતદાય છે. ખયાફ કૃત્મોને દુશ્ભન યાખ ે
છે ! ફાદળાશ ેકહ્યુ ં કે શલે છી અવુ ંકાભ 
નરશ કફૃ ંભાટે અ દુઅ કયો કે ભાયો શાથ 
વાયો થઇ જામ ! શઝયતે દુઅ કયી શાથ 
વાજો થઇ ગમો. થોડીલાયભા ં તે એ 
લાતન ેભરૂી ગમો ન ે પયી વનગાશ કયી 
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શાથ રફંાવ્મો. અે ફદદુઅ કયી તેનો 
શાથ શરેાની જેભ ળર થઇ ગમો. 
ફાદળાશ ળયભાણો. શઝયતન ે કહ્યુ ં કે શલ ે
કોઇ લખત નજય ઈાડીને જોઆળ નરશ. 
ભાયો શાથ વાયો થઇ જામ એ ભાટે દુઅ 
કયો. અે કહ્યુ ં કે શલે દુઅ નરશ કફૃ.ં 
જમાયે તે ફહુ કયગયલા રાગ્મો ત્માયે 
અ ેદુઅ કયી ને તેનો શાથ વાયો થઇ 
ગમો. 
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 ફનાલથી ફાદળાશ ય અનો 
યોફ છલાઇ ગમો. તે ફહુજ બમબીત થમો 
ને શઝયતન ેકહ્યુ ં કે અ અના ભાર 
વાથે ખળુીથી ચાશો ત્મા ં જઇ ળકો છો. 
અનો ભાયા ય ઘણો એશવાન છે. 
અને ભાયી વલનતંી છે કે એક તુ્રી હુ ં
અલા ચાહુ ંછુ.ં અ ેતેની લાતન ેભાન્મ 
યાખી. ફાદળાશ ે શાજયા નાભની છોકયી 
અી. ( જનાફ ે શાજયા કનીઝ શતા એ 
લાત વાચી નથી) અ એજ શાજયા છે 
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જેભને ફતન ેમફુાયકથી શઝયત ઇસ્ભાઇર 
(રય્હશસ્વરાભ) ૈદા થમા. જમાયે અ 
ત્માથંી યલાના થમા તો અ અગ ન ે
ફાદળાશ ાછ ાછ વલદામ ભાટે 
અલી યહ્યો શતો. કુદયત તયપથી લશી થઇ 
કે મ ઇબ્રાશીભ ! ફાદળાશન ે અગ 
ચારલાનુ ંકશો કાયણકે તે જભીન ય કાબ ૂ
ધયાલે છે, તેની ઇજ્જજત કયો બરે તે વાયો 
શોમ કે બયુો. શઝયતે તેને કહ્યુ ં કે તભ ે
અગ ચારો લ્રાશનો હુકભ થમો છે. 
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એ વાબંી ત ેઅિમથ ામ્મો ન ેકશલેા 
રાગ્મો કે તભાયો લ્રાશ ફહુ જ 
ભશયેફાન છે. ભાફૃ ં રદર તભાયા ધભથ પ્રત્મ ે
ફહુ જ અકાથમ છે. છી ફાદળાશ 
વલદામ થમો. છી ળાભત ે રા સધુી 
ગમા ન ે ત્મા ંયોકાઇ ગમા. ન ેશઝયત 
તૂ ( રય્હશસ્વરાભ)ને ળાભત ે દન 
તયપ ભોકલ્મા. 

શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને અગથી નજાત ભી. 
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પયી નભફૃદને યાશ ેયાસ્તની રશદામત કયલી 
ળફૃ કયી તેથી તે ફહુ જ ખીજાઇ ગમો 
ને કહ્યુ ં કે હુ ંતભાયા લ્રાશ વાથ ેજગં 
કયીળ. એક ભોટી પોજ રઇન ે ફશાય 
નીકળ્મો. લ્રાશની કુદયતથી ભચ્છયોના 
ટોેટોા ચોતયપ ગુજંલા રાગ્મા. તેઓ 
એલા ગબયાઇ ગમા કે ત્માથંી બાગલા 
રાગ્મો. લ્રાશની કુદયતથી એક નાનો 
એલો નફો ભચ્છય નભફૃદના નાકભાથંી 
ભગજભા ં જઇ ફેઠો. તેનુ ં ભાથુ ં બભલા 
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રાગ્યુ.ં થોડીલાયભા ંતો ત ેભાથા છાડલા 
રાગ્મો. અ  શારતભા ંચારીવ લથ લીતી 
ગમા. છેલટે જશન્નભ લાવીર થમો ણ 
ઇભાન રાવ્મો નરશ. 

ઘણો વભમ લીતી ગમો ણ જનાફ ે
વાયાને કોઇ ફાક થયુ ંનરશ. એક રદલવ 
શઝયત ઇબ્રાશીભ (રય્હશસ્વરાભ)એ કહ્યુ ં
કે અથી કોઇ ઔરાદ થઇ નરશ ભાટે જો 
યજા અતા શોલ તો અની ખાદેભા 
શાજયાથી હુ ં વનકાશ કફૃ ંતેથી કોઇ ઔરાદ 
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થામ ન ેતે ભાયો લવી ફને. અ ેકબરૂ 
કયુથ ને જનાફ ે તેણીથી વનકાશ  કમાથ. 
લ્રાશની કુદયતથી જનાફ ે શાજયાથી 
એક પયઝદં થમો જેનુ ં નાભ ઇસ્ભાઇર 
(રય્હશસ્વરાભ) યાખ્યુ.ં 

લ્રાભા શાજી ગરુાભએરી 
(.ભ.) ‘શાજીનાજી’ભા ં રખે છે કે સનુ્નત 
જભાતની રકતાફભા ં છે કે શઝયત 
ઇબ્રાશીભ ( રય્હશસ્વરાભ)ન ે જમાયે 
નભફૃદે અગભા ં નાખ્મા ત્માયે લ્રાશના 
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હુકભથી અગ ગરુઝાય ફની ગઇ. ળાશ 
બ્દુર ઝીઝ દશલે્લી રખ ે છે કે તેજ 
લખતે નભફૃદના ભશરેભા ં યગઝા નાભની 
તેણી તુ્રીએ જોયુ ં કે લ્રાશના ફદંા 
શઝયત ઇબ્રાશીભ ( રય્હશસ્વરાભ)ન ે
અગભા ં નાખલાભા ં અલી યહ્યા છે. ત ે
તયત જ ભશરેભાથંી બડકતી અગભા ં
શંચી ગઇ ન ે શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ના કદભ ય ડી ગઇ. 
તેણીને ણ અગે વય કયી નરશ. ત ે
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નફી ય એટરી કીદત યાખતી શતી કે 
તે જોઇ કુદયતે કહ્યુ ંમ ઇબ્રાશીભ ! જુઓ 
તખ્તો તાજની ભરીકા તભાયા ય કેલી 
યીતે જાન કુયફાન કયલા તૈમાય થઇ ગઇ 
! તેનો ફદરો શુ ં અળો ? શઝયત 
ઇબ્રાશીભ ( રય્હશસ્વરાભ)એ કહ્યુ ં કે 
ભાબરક તાયી ભયજી શોમ તે. ત્માયે કુદયત ે
કહ્યુ ં કે મ ઇબ્રાશીભ ! તભાયા પયઝદંની 
ળાદી તેણી વાથે કયો. હુકભે આરાશી ય 
શઝયત ઇબ્રાશીભ ( રય્હશસ્વરાભ)એ 
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ભર કમો. તેભની નવરભા ં લીવ 
મગફંયો થમા. એક નફી ય જાન 
કુયફાન કયલા યગઝા તૈમાય થઇ તેનો 
ફદરો કુદયતે અપ્મો કે લીવ નફી 
તેણીની નવરભા ંૈદા થમા. 

 શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ના દાભનથી લાફસ્તા 
થલાથી અગે વય ન કયી તેના 
દાભનથી કોઇ લાફસ્તા થઇ જામ ન ે
અગભા ંકુદી ડે તો અગ વય કેભ કયે 
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? યે તખ્તો તાજ છોડી મગફંયની 
રશભામતભા ં કદભ ઈડે તેનો કેલો વાયો 
ફદરો ભળ્મો ? એજ યીતે જનાફ ે
ખોદમજાએ આસ્રાભ ય ોતાની યૂી 
દોરત કુયફાન કયી અી. કુદયતે જનાફ ે
ખોદમજાની નવરભા ં પાતેભા 
(વરામલુ્રાશ ે રહશા) થકી બગમાય 
ભાસભુ ૈદા કમાથ. શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ના તુ્રની નવરભા ંલીવ 
મગફંયો થમા. શઝયત ઇવા 
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(રય્હશસ્વરાભ) જમાયે ચોથા 
અવભાનથી અલળે ન ે જનાફ ે
પાતેભાની ઔરાદભાથંી અખયી ઇભાભ 
અલળે. ઇભાભ ઇભાભત કયળે ન ે
ફૃહુલ્રાશ તેભની ાછ નભાઝ ઢળે. 

શઝયત ઇભાભ શવન 
(રય્હશસ્વરાભ)ની તપવીયભા ં છે કે 
શઝયત યસરૂેખદુા (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ 
અરેશી લવલ્રભ)એ પયભાવ્યુ ંકે જે લખતે 
શઝયત ઇબ્રાશીભ ( રય્હશસ્વરાભ)ન ે
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ભરકુતે અવભાનભા ંફરદં કમાથ જે વલળ ે
ખદુાલદેં અરભ પયભાલ ેછે કે “લકઝારેક 
નોયી ઇબ્રાશીભ ભરેકુતસ્વભાલાત ે લર 
ઝે લરેમકુન ભેનર મકેુનીન.” એલી જ 
યીતે ભોએ ઇબ્રાશીભન ેફધામ અવભાન 
ને વરતનતનો આન્તેઝાભ દેખાડતા 
યહ્યા કે તેઓ ( ભાયી લશદાનીમતનુ)ં 
મકીન કયલાલાાભાથંી થઇ જામ. 

શઝયત ઇભાભ જાપયે વારદક 
(રય્હશસ્વરાભ)થી લણથન છે કે શઝયત 
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ઇબ્રાશીભ ( રય્હશસ્વરાભ) ભાટે જભીન, 

અવભાન ને જે કાઇ તેના ઈય છે ત ે
તભાભ જાશયે કયી અપ્યુ.ં 

શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ જોયુ ંકે એક સ્ત્રી-ફુૃ 
વ્મબબચાય કયી યહ્યા છે. અ ેનપયીન કયી 
તે ફનં ેભયણ ામ્મા. અલી યીત ેજમાયે 
અ ે ચોથી લખત સ્ત્રી-ફુૃને બફુૃ કાભ 
કયતા જોમા ત્માયે ણ નપયીન કયલા 
ચાહ્યુ ં ત્મા ં લ્રાશ ે યશીભ તયપથી લશી 
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ઈતયી કે મ ઇબ્રાશીભ કમા ં સધુી તભ ે
નપયીન કયળો ? હુ ં યશીભ છુ.ં તભો તો 
તેઓને ડયાલલાલાા છો તેના યક્ષણ 
કયનાય નથી. હુ ંભાયા ફદંાઓ વાથે  ત્રણ 
લસ્તભુાથંી એક લસ્ત ુકબરૂ કફૃ ંછુ.ં 

(૧) તેઓ ભાયી ફાયગાશભા ં તૌફા 
કયે તો ગનુાશ ભાપ કયી ઐફન ે છુાલી 
દઉં છુ.ં 

(૨) ભાયા ઝાફન ે તેઓથી દુય 
યાખુ ં છુ ં કાયણ કે તેઓના લળંભા ં એલા 
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રોકો ૈદા થળે જે ઇભાન રાલનાય શળ ે
તેથી ત ે કાપયો વાથ ે નયભીથી લતુથ છુ,ં 

ઝાફ નાબઝર કયતો નથી યંત ુ
ઝાફને દુય કફૃ ં છુ ં કે ભોભીન થનાય 
તેઓથી જન્ભ ાભી યશ.ે જે લખત ેતેઓ 
ૈદા થઇ જામ છે ત્માય છી ભાયી ફરા 
ને ઝાફ નાબઝર થામ છે. 

(૩) અ ફનંે લસ્તભુાથંી એક ણ 
ન ફને તો અખેયતભા ંભાયો ઝાફ ફહુ 
જ દુ:ખ દેનાય છે. મ ઇબ્રાશીભ ! ભાયા 
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ફદંાઓને તેભના શાર ય છોડી અો. હુ ં
જબ્ફાય, દાના, શકીભ છુ.ં 

શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને કુદયતે અવભાનો 
જભીનની શકીકત જોલા યદા શટાલી 
રીધા. તભાભ લસ્તઓુ જોઇ તેભજ શઝયત 
યસરૂેખદુા (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી 
લવલ્રભ) ને ઇભાભોએ ણ જોમેર છે. 

શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ દરયમાને રકનાયે એક 
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મયુદાનુ ં ધુ ં ળયીય ાણીભા ં ને ધુ ં
ફશાય જોયુ.ં ાણીભાનંા ળયીયને ાણીના 
પ્રાણીઓ ખામ છે ન ેજે જભીન ય છે 
તેને જભીનના શમલાનો ખામ છે ને એ 
રોકો અવભા ંએકફીજાન ેખાઇ જામ છે. 
અ ફહુ જ જફ થમા. ફાયગાશ ે
ખદુાલદંીભા ં ઝથ કયી કે “આઝકાર  
ઇબ્રાશીભો યબ્ફે યેની કમપ તોશઆર 
ભૌતા.” (શઝયત) ઇબ્રાશીભે કહ્યુ ં કે મ 
યલયરદગાય ! ભને ફતાલ કે તુ ં
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ભયેરાઓને કેલી યીતે ( કમાભતભા)ં 
વજીલન કયીળ ? 

લ્રાશ ે પયભાવ્યુ ં કે શુ ં તભોને 
ખાત્રી નથી કે હુ ંમયુદાને જીલતા કફૃ ંછુ ં? 

અ ે જલાફ અપ્મો કે ભને ઇભાન છે 
ણ ભને આત્ભીનાન થઇ જામ ! કહ્યુ ં કે 
ચાય ખંીઓ લ્મો ન ે તેન ે ટુકડે ટુકડા 
કયીને શાડ ય યાખી અો. છી 
તેઓને ફોરાલો, તે ફધામ દોડતા તભાયી 
ાવ ેઅલી જળ.ે શઝયતે ત ેપ્રભાણ ેશાડ 
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ઈય યાખી દીધા. તેઓની ચાચંો શાથભા ં
યાખી છી તેઓના નાભ રઆ લાજ 
અપ્મો. શાડ યથી ગોશ્તના ટુકડા 
ઈડલા રાગ્મા ને જે જે બાગ શતો તે 
જોડાઇ ગમો ને ઝભીન ય દાણો 
ચણલા રાગ્મા ને શઝયતને  ોતાની 
ફોરીભા ં કશલેા રાગ્મો કે અે ભોન ે
વજીલન કમાથ ખદુા અને વરાભત યાખે. 

શઝયત ઇભાભ જાપયે વાદીક  
(રય્હશસ્વરાભ)થી લણથન છે  કે શઝયત 
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ય ભાશ ેયભઝાનની શરેી તાયીખ ેવશીપા 
નાબઝર થમા છે. જનાફ ે બઝુયથી 
ભનકરૂ છે કે શઝયત યસરૂેખદુા 
(વલ્રલ્રાશો રહશ ે લ અરેશી 
લવલ્રભ)એ પયભાવ્યુ ં કે લ્રાશ ે શઝયત 
ઇબ્રાશીભ ( રય્હશસ્વરાભ) ય લીવ 
વશીપા નાબઝર પયભાવ્મા. શઝયતન ે
છૂલાભા ં અવ્યુ ં કે એભના વશીપાભા ં શુ ં
રખ્યુ ં શતુ ં ? અે પયભાવ્યુ ં કે તેભા ં
દાખરા, દરીરો, રશકામતો ન ે નવીશતો 
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શતી જેભકે મ ફાદળાશ ભં તન ેએટરા 
ભાટે ફાદળાશ નથી ફનાવ્મો કે દુવનમાની 
ચીજોનો વગં્રશ કયે યંત ુ ભ ં તો એટરા 
ભાટે તન ે ફાદળાશી અી કે ભઝભુો 
ભાયી ાવ ે પરયમાદ ન કયે, તેઓ વાથ ે
આન્વાપ કય. હુ ંભઝભુોની દુઅ યદ કયતો 
નથી, બરે છી કાપય શોમ. ક્કરભદંોન ે
કોઇ લાધંો ન શોમ તો ચાય વભમ નક્કી 
કયે. 
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(૧) મનુાજાત ભાટે, 

(૨) ોતાનો નેકી ન ે બયુાઇનો 
રશવાફ રે. 

(૩) લ્રાશની નેભતોભા ં ભનન 
કયે. 

(૪) એકાતંનો યાખે તેભા ં તેન ે
યાશત ને અયાભ ભે. બધુ્ધ્ધળાી ભાટે 
જફૃયી છે કે ોતાના ને ફીજાના 
જભાનાથી જાણકાય થામ ન ે કોભની 
બરાઇ ન ેતયક્કીના કાભો કયે, જફાનથી 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 374              VISIT US 

એલી લાતો કદી કશલેી જોઇએ નરશ જે 
મોગ્મ ન શોમ. કાયણ કે ક્કરભદં જાણ ે
છે કે તેના કરાભનો રશવાફ થામ છે ન ે
વાયી લાતથી તેન ે પામદો શંચે છે. 
ક્કરભદં ત્રણ લસ્તનુે ચાશ ેછે. 

(૧) ોતાનુ ં ગજુયાન વાયી યીત ે
ભે. 

(૨) અખેયત ભાટે બાતુ ંબેગુ ંકયે. 
(૩) જે ચીજ શયાભ ન શોમ તેથી 

રજ્જજત ભેલ.ે 
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આબ્ને ફાફલમશ પયભાલે છે કે 
શઝયત ઇબ્રાશીભ ( રય્હશસ્વરાભ)ની 
વીપતોના કેટરાક કરાભો શદીવભા ંઅવ્મા 
જેનુ ંલણથન અ પ્રભાણ ેછે : 

(૧) અને જભીન અવભાનની 
વૈય કયાલી ભરકુત ફતાવ્મા. 

(૨) લ્રાશ શભંેળાથી છે ન ે
શભંેળા યશળેે તેની ભાયેપત. 

(૩) ભશાન દયજાની ફશાદુયી, 
બતુળીકનીની શજુાત. 
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(૪) રોકો વાથે નયભીથી લતથવુ,ં 
(૫) રશંભત ન ેવખાલત, 

(૬) લ્રાશ ય બયોવો, 
(૭) બયુાઇ કયનાય વાથ ે બરાઇ 

કયલી. 
(૮) મ્રબફર ભફૃપ, નશી નીર 

મનુકય નેક કાભ ભાટે કશવેુ,ં ખયાફીથી 
યોકલા. 

(૯) સ્ત્રીના ફાયાભા ં યીક્ષા, સ્ત્રીની 
લાઇ ય ધીયજ ધયલી, 
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(૧૦) વારેશીનભા ંદાખર થવુ.ં 
(૧૧) જાન ય અપત અલી 

અગભા ંજતી લખતે વબ્ર કયલી. 
(૧૨) તુ્રન ે( શઝયત ઇસ્ભાઇર) 

ઝબ્શ કયલાનુ ંઆમ્તેશાન. 
(૧૩) આફાદતભા ં ોતાન ે નાચીજ 

જાણલો. 
(૧૪) વળકથથી ાકો ાકીઝા યશવેુ.ં 
(૧૫) આતાત ેઆરાશી વંણૂથ ળતો 

વાથે. 
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(૧૬) દુઅ કબરૂ થલી. 
(૧૭) ખદુા કશ ે કે તેઓ 

વારેશીનભાથંી છે. 
(૧૮) અના છી ફીજા 

મગફંયોને અની યાશ ય ચારવુ.ં 
શઝયત રી ( રય્હશસ્વરાભ)થી 

લણથન છે કે શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ) એક લખત ફઆનકેમા 
(જે નજપની ફાજુભા ં છે) તુ્રની વાથ ે
ગમા ત્મા ંશભંેળા યાવત્રના ધયતીકં થતો. 
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અ ે જે યાતના ત્મા ં યાતલાવો કમો તો 
કંના આંચકા રાગ્મા નશી. છી ખફય 
ડી કે કોઇ યદેળીના કદભ મફુાયકથી 
અભ થયુ ં છે. રોકોએ અને ત્મા ંયશલેા 
વલનતંી કયી. અ ેકહ્યુ ંકે હુ ંયોકાઇ ળકતો 
નથી ણ અ જગ્મા ભન ેલેચાતી અો. 
આન્ળાલ્રાશ શલ ે છી કદી ધયતીકં 
થળે નશી. તેઓએ જભીન ભપત અલા 
ચાશી ણ અે આન્કાય કમો ન ે છેલટે 
કેટરાક ફકયા લગેયે અી જભીન ખયીદ 
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કયી ત્માયે અના તુ્ર ે કહ્યુ,ં વતાજી અ 
જભીન તો ઈજ્જજડ છે ત્મા ંખેતીલાડી થામ 
એભ નથી. અ તે રઇન ે શુ ં કયળો ? 

અ ેપયભાવ્યુ ં કે ફેટા તભે કાઇ ન કશો. 
અ એ સ્થ છે કે તેના ય વવત્તયે શજાય 
એલા ભાણવો ભળહુય થળ ેએટુ ંજ નરશ 
ણ તેઓ ભાશંથેી એક વ્મસ્તત ભોટી ભોટી 
જભાતની ળપાત કયળે. 

બયોવાાત્ર વનદથી લણથન થયુ ં છે 
કે શઝયત ઇબ્રાશીભ ( રય્હશસ્વરાભ)એ 
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દુઅ કયી કે મ લ્રાશ ! ભને એક તુ્રી 
તા કય જે ભાયા ભયલા છી ભાયા ય 
ફૃદન કયનાય શોમ. જનાફે વાયાએ કહ્યુ ં કે 
અ તુ્રની દુઅ કયો જે અણી 
આંખોની ઠંડક થામ. લ્રાશ તભાયી દુઅ 
કબરૂ કયળે. અ ે દુઅ કયી. કુદયત 
તયપથી જલાફ ભળ્મો કે મ ઇબ્રાશીભ ! 
ભો તભોને પયઝદં તા કયીશુ;ં  ણ 
તેના થકી તભાયી યીક્ષા રેલાભા ંઅલળે. 
ત્રણ લથ વલતી ગમા છી ખળુખફયી 
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ભી. અે જનાફ ેવાયાન ેકહ્યુ ં કે કુદયત ે
પયી ફળાયત અી છે. જનાફ ે વાયાએ 
કહ્યુ ં કે શલે તભે બઢુા થઇ ગમા છો ભાટે 
દુઅ કયો કે તભાયી ઈભયભા ંલધાયો થામ. 
જલાફ ભળ્મો કે જે અ ચાશો છો તે યીત ે
જજંદગી ાળ.ે અ ેજનાફે વાયાને લાત 
કયી કે શલે કુદયતને શુ ંકશવેુ ંછે ? જનાફ ે
વાયાએ કહ્યુ ંકે એભ કશો કે જમાયે હુ ંભોત 
ભાગંુ ં ત્માયે ભોત ભે. અે દુઅ કયી. 
કુદયતે એ ણ ભજુંય કયુથ. એની ખળુીભા ં
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ફનંેએ ઈભદા જભણ કાલી પકીયોન ે
જભલાની દાલત અી. 

રોકો અને ત્મા ં જભલા અવ્મા 
તેભા ં એક ફહુ જ વધૃ્ધ શતો. તેને એક 
જણો દોયીને વાથ ેરાવ્મો શતો. એ જમાયે 
કોબમો ઈાડતો શતો તો શાથ ફયાફય 
ભં ાવે જતો ન શતો અડોલો કુભો 
જલા રાગ્મો. શાથ ધ્રજુતો શતો. અ ેતેના 
વાથીને છૂયુ ંકે અનુ ંકાયણ શુ ંછે ? તેણે 
કહ્યુ ં કે અ ફધુ ંબઢુાાન ેરીધ ેછે. જમાયે 
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ઝઆપી અલે છે ત્માયે અભ જ થામ છે. અ 
જોઇ અ ફહુ જ અિમથ ામ્મા ન ે
દુઅ કયી કે યલયરદગાય ! શલ ે ભન ે
રાફંી લમની જયા ણ ઇચ્છા નથી. તાયી 
ભયજી પ્રભાણે જરન ેવનભાથણ કય. 

ભોતફય શદીવભા ં શઝયત રી 
(રય્હશસ્વરાભ)થી લણથન છે કે જમાયે 
ખદુાલદેં અરભે ચાહ્યુ ં કે શઝયતની ફૃશ 
કબ્ઝ કયે ત્માયે ભરેકુર ભૌતે શઝયત ાવ ે
અલીને વરાભ કયી. અે વરાભનો 
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જલાફ અપ્મો ને પયભાવ્યુ ં કે મ 
ભરેકુર ભોત ! તભે ભાયી ઇચ્છાથી રઆ 
જલા ચાશો છો કે તભોન ેફૃશ કબ્ઝ કયલાનો 
હુકભ ભી ચકુમો છે ? ભરેકુર ભોતે કહ્યુ ં
કે અની ઇચ્છા શોમ તો જ ફૃશ કબ્ઝ કફૃ ં
? શઝયતે પયભાવ્યુ ં કે એવુ ં થામ ખફૃ કે 
કોઇ દોસ્ત ોતાના દોસ્તને ભોત અ ે?  

અ વાબંી ભરેકુર ભોતે ફાયગાશ ે
ખદુાલદંીભા ંયજ કયી કે ાલાલાા ! 
જે કંઇ તાયા ફદંાએ જલાફ અપ્મો એ ત ે
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વબંાળ્મો શલ ેશુ ંહુકભ છે ? કુદયતે જલાફ 
અપ્મો કે મ ભરેકુર ભોત ! તભો 
ઇબ્રાશીભને કશો કે એવુ ંફને કે કોઇ દોસ્ત 
ોતાના દોસ્તની મરુાકાત ન ચાશ ે?  યે 
દોસ્ત તો શભંેળા વલવાર ( ભેા)નો 
ઈભેદલાય યશ ે છે. જે લખત ે શઝયતન ે
ઈયોકત મગાભ ભળ્મો તો અ ખળુ 
થમા. 

શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ના વલળે રખેર છે કે 
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અ ળાભના મલુ્કભા ંલપાત ામ્મા ન ે
શઝયત ઇસ્ભાઇર ( રય્હશસ્વરાભ) 
ભક્કાભા ંોતાની ભાતાની કબ્ર ાવે દપન 
થમેર છે. અની લમ ૧૩૦ ની ફતાલેર 
છે. 

જમાયે જનાફ ે શાજયાથી શઝયત 
ઇસ્ભાઇર જન્ભ ામ્મા ત્માયે જનાફ ે
વાયાન ેફહુ જ યંજ થમો. કાયણ કે અથી 
કોઇ પયઝદં થમેર નશી. જનાફ ે વાયા 
કશતેા શતા કે તેઓને ફીજે કોઇ સ્થે રઆ 
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જાલ. શઝયતે લ્રાશ ાવ ે યજ કયી. 
કુદયતે કહ્યુ ંકે તેઓને તેણી ાવે ન યાખો 
કોઇ ફીજી જગ્માએ રઆ જાલ. શઝયતે કહ્યુ ં
યલયરદગાય કમા ં રઆ જાઉં ? જલાફ 
ભળ્મો કે ભાયા શયભ ાવ ેજ્મા ંભાન છે 
જે તેભા ં પ્રલેળ કયળે ત ે વનબથમ યશળેે. 
તભાભ જભીનની શરેા તેન ે ખલ્ક કયેર 
છે એ ભક્કાની જભીન છે. 

અ સ્થે ખરુાવો કયલો જફૃયી છે કે 
જનાફે વાયા નાયાજ થઇ ગમા શતા તેભજ 
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ઇબ્રાશીભ ( રય્હશસ્વરાભ) તેભના 
કશલેાથી ભક્કાની લાદીભા ં જનાફ ે શાજયા 
ને જનાફ ેઇસ્ભાઇરન ેમકૂી અવ્મા. અ 
રયલામતો આસ્રાભી રકતાફોભા ં છે ન ે
મકુ તૌયેતભાથંી રખેરી છે. શુ ં શકીકત 
છે તે તલાયીખના જાણકાય અબરભો લધ ુ
વભજી ળકે છે ! ફીજી લાત એ કે જનાફ ે
શાજયા ન ે જનાફ ે ઇસ્ભાઇરન ે ાવેની 
લાદીભા ં મકુલાનો કુદયતનો હુકભ શતો 
એજ કરી નકરી દરીરોથી વાબફત 
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થામ છે. તે વભમ ે શઝયત ઇસ્ભાઇર 
ફાક શતા એ લસ્ત ુફતાલલાભા ંઅલ ેછે 
એ વલળે કાઇં કશવેુ ંનથી; ણ તલાયીખોના 
જોતા એ લખત ેજનાફ ેઇસ્ભાઇરની લમ 
તેય-દંય-વત્તય જણામ છે. અ ફધા 
ભતબેદ છે તે ભાયા લાચંકોની જાણ 
ભાટે યજુ કયેર છે. ‘કલવયી’ 

કુદયત તયપથી જજબ્રઇર એક બયુાક 
રાવ્મા. તે ય જનાફ ેશાજયા ને શઝયત 
ઇસ્ભાઇર તેભજ શઝયત ઇબ્રાશીભ 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 391              VISIT US 

(રય્હશસ્વરાભ) વલાય થમા. એટર ે
સધુી કે ભક્કાની ઈજ્જજડ જભીન ય 
શંચ્મા જ્મા ં એક ઝાડ શતુ.ં તેના ય 
જનાફે શાજયાએ ચાદય નાખી ન ે
યશણેાકં ફનાવ્યુ.ં જમાયે શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ) જલા રાગ્મા ત્માયે 
જનાફે શાજયાએ કહ્યુ ં કે ભાબરક ! અ 
શં ઈજ્જજડ જગ્માભા ંભન ેકોના બયોવા 
ય છોડીને જાલ છો ?  શં ન ાણી છે 
ન ખેતી છે ! અે કહ્યુ ં કે જેણે ભને શં 
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રાલલાનો હુકભ અપ્મો તેના બયોવા ય 
તભોને છોડીને જાઉં છુ.ં છી અ યલાના 
થઇ ગમા. યસ્તાભા ં કદી નાભના શાડ 
યથી જનાફે શાજયા ને  જનાફ ે
ઇસ્ભાઇરને જોમા છી લ્રાશના 
દયફાયભા ં દુઅ કયી કે મ યફ ! ભાયા 
શરો મારન ેએલા સ્થે છોડેર છે કે 
જ્મા ંખેતીલાડી નથી, ભાત્ર તાફૃ શયભ છે. 
રોકોના રદરન ેત ેતયપ પેયલી અ ન ે
ભેલા તા કય કે તેઓ તાયો શકુ્ર દા 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 393              VISIT US 

કયે. છી અ જનાફ ેવાયા ાવ ેશંચી 
ગમા. 

ફીજે રદલવ ે ગયભીના કાયણ ે
શઝયત ઇસ્ભાઇર ( રય્હશસ્વરાભ)ન ે
પ્માવ રાગી. ાણીની તરાળભા ં જનાફ ે
શાજયા વપા-ભયલાના શાડ લચ્ચે દોડલા 
રાગ્મા. એક સ્થે ાણી જેવુ ંદેખાણુ ંણ 
તે ાણી ન શતુ,ં ઝાઝંલા શતા. એ મજુફ 
વાત લખત દોડમા ( જ્મા ં શાજી રોકો 
શયરલા કયે છે) છેલટે અે શઝયત 
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ઇસ્ભાઇર ( રય્હશસ્વરાભ)ના ગ ાવ ે
ાણી જોયુ,ં જે અના ગ  ઘવલાથી 
કુદયતી નીકી અવ્યુ ંતેણ ે ‘ઝભઝભ’ કશે 
છે. એ જભાનાભા ં ત્મા ં ાણી ન શોલાથી 
યફના કાપરા એ તયપથી વાય થતા 
ન શતા. ફનલાકા જયશભઝુર ભજાઝ 
નાભનો કાપરો યપાતના સ્થે ઈતમો. 
દૂયથી જોયુ ં કે એક જગ્મા ય ખંીઓ 
ઉડી યહ્યા છે. તેઓ વભજ્મા કે ત્મા ંાણી 
જફૃય શળે તેથી તેઓ એ સ્થે જોલા 
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અવ્મા. જોયુ ંકે એક સ્ત્રી ને એક ફાક 
છામાભા ંફેવેરા છે ને ાણી લશી યહ્યુ ં
છે. જનાફે  શાજયાન ે છૂયુ ં કે અ કોણ 
છો ? અે જલાફ અપ્મો કે હુ ં શઝયત 
ઇબ્રાશીભ ( રય્હશસ્વરાભ)ની ઓયત છુ ં
ને અ ભાયો તુ્ર છે. લ્રાશ ે તેભન ે
ભોને શં યાખલાનો હુકભ અપ્મો છે. 
અ લાત વાબંી તેઓ જફ થમા. ફહુ 
જ દફની વાથ ેયજ કયી કે અ યજા 
અો તો ભે ાણીલાા સ્થે ખૈભા 
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નાખીએ. અે કહ્યુ ં કે હુ ંભાયા ભારીકની 
યજા લગય કાઇં કશી ળકતી નથી. 
ત્માયફાદ શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ) તેઓની ખફય કાઢલા 
અવ્મા. તે લખત ે જનાફ ે શાજયાએ 
તેઓની ઇચ્છા જાશયે કયી. શઝયતે તેઓને 
યજા અી તેથી તેઓ ત્મા ંતબંઓુ નાખી 
યશલેા રાગ્મા. જનાફે શાજયા ને શઝયત 
ઇસ્ભાઇરન ેણ લસ્તી થઇ ગઇ. જમાયે 
ત્રીજી લખત ે શઝયત ઇબ્રાશીભ 
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(રય્હશસ્વરાભ) અવ્મા ત્માયે જોયુ ં કે 
ત્મા ં કફીરાઓની ઘણી લસ્તી થઇ ગઇ. 
અ ફહુ જ ખળુી થમા. રોકોએ જનાફ ે
શાજયાને કેટરાક ફકયા વલગેયે અપ્મા. 

જમાયે શઝયત ઇસ્ભાઇર 
(રય્હશસ્વરાભ) ઈભય રામક થમા ત્માયે 
લ્રાશનો હુકભ થમો કે મ ઇબ્રાશીભ ! 
તભો ખાનએ કાફા ફનાલો ! શઝયત ે
કહ્યુ ં કે મ યફ ! કમા સ્થે ફનાવુ ં ? 

જલાફ ભળ્મો કે શઝયત અદભ 
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(રય્હશસ્વરાભ) ભાટે કશલેાભા ં અવ્યુ ં
શતુ ં ને જનાફ ે નશૂના તોપાનના 
વભમભા ં ઈાડી રીધો શતો. છી 
જજબ્રઇર અવ્મા ને શદ ફતાલી ચાયે 
તયપ રંટી ખંચી, કાફાના ામા 
જન્નતથી અવ્મા. વતા-તુ્રએ કાફાનુ ં
ચણતય ળફૃ કયુથ. જમાયે નલ ગજ ઊંચુ ં
થયુ ં ત્માયફાદ શજફૃર વલદન ે નવફ 
કમો. કાફાના લૂથ ને વિભ રદળાભા ં
ફે દયલાજા યાખ્મા. તેભા ં જનાફ ે શાજયા 
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ને શઝયત ઇસ્ભાઇર યશલેા રાગ્મા ન ે
ચાદયના યદા ટાગંી દીધા. 

ઝીલ્શજ ભરશનાની અઠભી તાયીખ ે
શઝયત જજબ્રઇર અવ્મા, શજનો હુકભ 
અવ્મો. શઝયતને ાણી બેગુ ં કયલા 
કશલેાભા ંઅવ્યુ.ં અ ેાણી બેગુ ંકયુથ, તેને 
જ તયલીહમાશ (વમયફ) કશલેામ છે. છી 
જજબ્રઇર તેઓને ભીના નાભના સ્થે રઆ 
ગમા. યાવત્રના ત્મા ં યહ્યા, શજના શકાભ 
ફતાવ્મા. છી શઝયત ઇબ્રાશીભ 
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(રય્હશસ્વરાભ)એ દુઅ કયી કે મા યફ ! 
અ સ્થને ભાન કયાય અ ને જે 
તાયા ન ેકમાભત ય ઇભાન રાલ ેતેન ે
ભેલા તા કય. ( ઇભાભ 
રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ં કે ભેલાની 
તાલીર એ છે કે રોકોના રદરભા ં
ભોશબ્ફત ૈદા કય કે ચોતયપથી શં 
અલીને યશ.ે) શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ) ને શઝયત ઇસ્ભાઇર 
(રય્હશસ્વરાભ)એ તરફીમા કહ્યા છી 
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વપા ભયલાના તથા ખાનએ કાફાના 
તલાપ કમાથ. શજયે વલદને ચુફંન કયુથ, 
નભાઝ દા કમાથ છી શઝયતને ાછા 
જલાનો હુકભ ભળ્મો. શઝયત ઇસ્ભાઇર 
ત્મા ં યહ્યા ત્માયફાદ ફીજે લ ે જલાનો 
હુકભ અવ્મો. અે શજ દા કયી. વતા-
તુ્રએ ખાનએ કાફાની તા’ભીય ળફૃ 
કયી. 

એક લખત શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ) શજ કયલા અવ્મા તો 
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જોયુ ં કે શઝયત ઇસ્ભાઇર 
(રય્હશસ્વરાભ) ઘયે નથી. તાવ કયતા ં
ખફય ડી કે અ ખોયાકીનો વાભાન 
રેલા તાએપ ગમા છે. શઝયત ઇસ્ભાઇર 
(રય્હશસ્વરાભ)એ એક નેકફખ્ત સ્ત્રી 
વાથે ળાદી કયી રીધી શતી. શઝયત ે
અની સ્ત્રીને શઝયતની ખૈરયમત છૂી. 
તેણીએ શઝયતના ફહુ જ ફહુ જ લખાણ 
કમાથ છી શઝયતે છૂયુ ં કે તુ ં કમા 
કફીરાની છો ? તેણીએ જલાફ અપ્મો કે 
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શભીયના કફીરાની છુ.ં શઝયત ે એક ત્ર 
અને અપ્મો. ને કહ્યુ ંકે અ ત્ર 
ઇસ્ભાઇરને અજો જમાયે શઝયત 
ઇસ્ભાઇર (રય્હશસ્વરાભ) અવ્મા તો 
તેણીએ ત્ર અણે અપ્મો. અે  ત્ર 
લાચંીને કહ્યુ ંકે તન ેખફય છે કે એ બઝુુગથ 
કોણ શતા ? તેણીએ કહ્યુ ં કે એભની સયુત 
અને ભતી શતી. શઝયતે પયભાવ્યુ ં કે 
એ ભાયા લાબરદે બઝુુગથલાય શતા. 
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શજના વભમ ય ઇસ્ભાઇર 
(રય્હશસ્વરાભ)એ વતાને કહ્યુ ં કે ાણી 
ઘણુ ં ઓછુ ં છે તેનો કોઇ ફદંોફસ્ત થલો 
જોઇએ. તે લખત ેલ્રાશ ેહુકભ અપ્મો કે 
શાજીઓ ભાટે એક કુલો ખોદો ! જજબ્રઇર 
નાબઝર થમા. કુલો ખોદલાનુ ં કાભ ચા ુ
થયુ.ં ચાયે તયપ ફેરચા ભામાથ. જેથી ચાય 
ઝયણા લશલેા રાગ્મા. 

શઝયત રી ( રય્હશસ્વરાભ)એ 
પયભાવ્યુ ં કે ભીનાભા ં યભીએ જભયાતનુ ં
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કાયણ એ છે કે જે લખતે જજબ્રઇર શજના 
શકાભ ફતાલતા શતા ત્મા ં એક સ્થે 
શઝયતની ાવે ળમતાન અવ્મો. જજબ્રઇર ે
કહ્યુ ં કે તેને થ્થય ભાયો. અ ે વાત 
કાકંયા ભામાથ ત ે બાગી ગમો. એલી યીત ે
કુર ત્રણ લખત વાત-વાત કાકંયા ભામાથ 
એ કાયણથી શાજી રોકો એ જભયાતન ે
કાકંયા ભાયે છે. 

ભોતફય શદીવભા ં ઇભાભ ે
ભોશમ્ભદ ફારકય ( રય્હશસ્વરાભ) ન ે
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ઇભાભ ે જાપયે વારદક 
(રય્હશસ્વરાભ)થી લણથન છે કે જે લખત ે
ખાનએ કાફાની તાભીય યૂી થઇ ત્માયે 
હુકભ થમો કે મ ઇબ્રાશીભ ! રોકોન ે
શજની દાલત અો. અે ઉંચા 
સ્થેથી લાજ અી. લ્રાશ ેતે લાજ 
તભાભ ભખ્કુાત સધુી શંચાડી અી. 
જે ભા-ફાના સરુફભા ં શતા તેભજ 
કમાભત સધુી ૈદા થનાય શતા તે તભાભ 
એ લાજ વાબંી રબ્ફૈકથી જલાફ 
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અપ્મો. જેણે એક લખત રબ્ફૈક કહ્યુ ંત ેફ ે
લખત શજથી મળુયથપ થામ છે જેણે ાચં 
લખત જલાફ અપ્મો તેને ાચં લખત 
શજ નવીફ થામ છે ન ેજેણે જલાફ ન 
અપ્મો તેઓ શજથી ભશફેૃભ યહ્યા. 

એક લખત શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ) તુ્રને ભલા ભક્કા 
જલા નીકળ્મા ન ે શઝયત ઇસ્ભાઇર 
(રય્હશસ્વરાભ)ના ઘયે ગમા. જનાફ ે
શાજયા લપાત ામ્મા શોલાથી શઝયતની 
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ફીફી ઘયે શતા. અે છૂયુ ં કે ઇસ્ભાઇર 
કમા ં છે ? કહ્યુ ં કે વળકાય કયલા ગમા છે. 
છી અે તેઓની ખૈરયમત છૂી તો 
તેણીએ જલાફ અપ્મો કે ભાયી શારત 
ખયાફ છે, ફહુ જ તગંીથી ગજુયાન ચાર ે
છે. તેણીએ અને છૂયુ ં નરશ કે અ 
કોણ છો ?  ક્યાથંી અલો છો. શઝયત ે
તેણીનો એ શાર જોમો તો કહ્યુ ં કે જમાયે 
ઇસ્ભાઇર અલે તો કશજેો કે એક બઢુ્ઢો 
અવ્મો શતો ન ે તેન ે કહ્યુ ં કે તભાયા 
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ઘયનુ ં ચોગઠંુ વાફૃ નથી ભાટે ફદરાલી 
નાખજો. 

જમાયે શઝયત ઇસ્ભાઇર 
(રય્હશસ્વરાભ) ઘયે અવ્મા તો વતાની 
ખશુ્બ ૂઅલી. અે ઓયતને છૂયુ ંકે કોઇ 
અવ્યુ ં શતુ ં ? જલાફ અપ્મો કે એક બઢુ્ઢો 
અવ્મો શતો ને કશી ગમો છે કે 
ઇસ્ભાઇરન ેકશજેો કે તભાયા ઘયનુ ંચોગઠંુ 
વાફૃ નથી ભાટે ફદરી નાખજો ! અ 
ફધી લસ્તથુી લાકેપ થઇ ગમા ન ે
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ત્માયફાદ એ ઓયતન ે તરાક અી. 
(તરાક અલાભા ંશુ ંભસ્રેશત શતી તેનો 
ખરુાવો તલાયીખભા ંજોલાભા ંઅવ્મો નથી 
ણ જાશયેી લાતચીતથી એભ વભજામ છે 
કે તેણીના ખરાક વાયા નરશ શોમ. 
લલ્રાશો રભ.) 

પયી એક મદુ્દત છી તુ્રને જોલા 
અવ્મા. તે લખત ેઅ ેફીજી ઓયત વાથ ે
વનકાશ કમાથ શતા. ત ે રદલવ ે ણ શઝયત 
ઇસ્ભાઇર (રય્હશસ્વરાભ) ળીકાય કયલા 
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ગમા શતા. અે તેણીન ેછૂયુ ંકે અના 
ખાવલંદ કમા ં છે ? જલાફ અપ્મો કે 
લ્રાશ અને વરાભત યાખે. એ વળકાયે 
ગમા છે. શઝયતે છૂયુ ં કે અની શારત 
કેભ છે ?  જલાફ અપ્મો કે લ્રાશનો શકુ્ર 
છે, ભો કોઇના ભોશતાજ નથી. છી 
શઝયતને કહ્યુ ં અ વલાયી યથી નીચ ે
ધાયો. તે અલી જળે. અ ેપયભાવ્યુ ં કે 
હુ ં યોકાઇ ળકંુ તેભ નથી. તેણીએ ફહુ જ 
અગ્રશ કમો. અ ે કહ્યુ ં કે ભન ે નીચ ે
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ઈતયલાથી ભાપ યાખો. ત્માયફાદ તેણી 
ાણી રાલી ને કહ્યુ ં કે લાભા ં ભાટી 
ફહુ જ ઉડી ગઇ છે ભાટે અ ભાથુ ં
નભાલો. હું  ાણી યેડુ ં છુ.ં અ ે ભાથુ ં
જુકાવ્યુ ં ન ે લા ધોલાભા ં અવ્મા. જે 
થઇ ળક્યુ ં તે તેણીએ કયુથ. અે તેણીન ે
દુઅ અી ન ે કહ્યુ ં કે તભાયા ળોશયને 
કશળેો કે એક ઝઆપ રશ અવ્મા શતા ન ે
મગાભ અપ્મો છે કે તભાયા ઘયનુ ં
ચોગઠંુ ઘણુ ંજ વાફૃ ં છે તેન ેવાચલો ન ે
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તેનો ખ્માર યાખજો, શઝયત ગમા છી 
શઝયત ઇસ્ભાઇર ઘયે અવ્મા તેણીન ે
મગાભ શંચાડલો અ ેકહ્યુ ંજેણે તાયા 
લખાણ કમાથ એ ભાયા લાબરદ શતા. 

શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ દુઅ કયી કે “યબ્ફે 
શબ્રી ભેનસ્વારેશીન.” મ યફ ભને એક 
નેક પયઝદં તા ( અ) કય. “પ 
ફળયનાશો ફે ગરુાભીન શરીભ.” તો ભે 
તેઓને વશનળીર તુ્રની ખળુખફયી 
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અી. “પરમ્ભા ફરગ ભહુસ્વમ, કાર 
મા ફોનહમ ઇવન્ન યાપીર ભનાભ ે વન્ન 
ઝફશોક પનજુય ભાઝા તયા, કાર મા 
ફતીપર ભાતુભયો વતજેદોની 
આન્ળાલ્રાશો ભેનસ્વાફેયીન.” પયી જમાયે 
તે તુ્ર તેની વાથે દોડીને ચારલાની લમ ે
શંચ્મો ત્માયે તેણે ( ઇબ્રાશીભ 
રય્હશસ્વરાભ)એ કહ્યુ ં મ પયઝદં હુ ં
સ્લપ્નાભા ંજોઉં છુ ંકે તને ઝફશ કયી યહ્યો 
છુ,ં જેથી તુ ં વલચાયી ર ે કે તાયો ભત શુ ંછે 
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? તેણે કહ્યું કે મ વતા તભોન ેજે હુકભ 
થમો છે ત ે કયી નાખો ! ખદુા ચાશળ ેતો 
તભે ભને ધીયજ  ધયલાલાાઓભાથંી 
જોઇળો. 

જમાયે વતા તુ્ર એ કાભ અંજાભ 
અલા ભાટે તૈમાય થમા ત્માયે ળમતાન 
એક વધૃ્ધની સયુતભા ંશઝયત ાવ ેઅવ્મો 
ને કહ્યુ ં કે અના તુ્રના ફાયાભા ં શુ ં
ઇયાદો યાખો છો ? અ ે કહ્યુ ં લ્રાશની 
યાશભા ં ઝબ્શ કયલા ચાહુ ં છુ ં! યે તભ ે
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અલા તુ્રને ઝબ્શ કયળો જેણે એક  
ણ લ્રાશની નાપયભાની કયી નથી ? 

શઝયતે પયભાવ્યુ ં કે ભને લ્રાશનો હુકભ 
થમો છે, ળમતાને કહ્યુ ં કે લ્રાશ અલા 
કાભનો હુકભ અે જ નરશ એ હુકભ 
અનાય લ્રાશ નરશ ળમતાન શળે., 
શઝયતે પયભાવ્યુ ં કે પીટકાય છે તાયા ય 
ભને જે યીતે શભંેળા હુકભ ભે છે ત ે
પ્રભાણે અ કાભનો ણ હુકભ ભળ્મો છે, 

ભને રેળભાત્ર ળકંા નથી, ળમતાન ેકહ્યુ ં કે 
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તભો જે યીત ે વભજો છો તેભ નથી 
લ્રાશની કવભ ળમતાન ે પયેફ અેર 
છે, અ ે કહ્યુ ં લ્રાશની કવભ હુ ં લધાયે 
લાત નરશ કફૃ ં! 

ત્માયફાદ શઝયત ઇસ્ભાઇર ાવ ે
ળમતાન અવ્મો ને કહ્યુ ં કે મ 
ઇસ્ભાઇર તભે જાણો છો કે તભાયા વતા 
તભોને ક્યા ં રઆ જામ છે ? અે કહ્યુ ં કે 
દોસ્તના ઘયે દાલતભા ં( ભતરફ કે 
લ્રાશનો હુકભ છે) ળમતાન ેકહ્યુ ં કે તેભ 
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નથી ણ એ ફશાનુ ં કયી તભન ે ઝબ્શ 
કયલા રઆ જામ છે, અ ેપયભાવ્યુ ંકે ભાયા 
યફની ઇચ્છા છે કે હુ ંઝબ્શ થાલ તો ભાયી 
એક નરશ શજાય જાન કુયફાન છે. અ 
વાબંી તે બાગી ગમો. 

તલાયીખભા ં રખ ે છે કે શઝયત 
ઇબ્રાશીભ ( રય્હશસ્વરાભ)એ યસ્વી ન ે
છુયી વાથ ેરીધી શતી. તે ત્મા ંયાખી ન ે
કહ્યુ ં કે ફેટા કોઇ લવવમત કયલી શોમ તો 
કયો ! 
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અે કહ્યુ,ં “વતાજી ઝબ્શ કયતી 
લખતે ભાયા શાથ-ગ ફાધંજો કાયણ કે હુ ં
શાથ-ગ છાડુ ં તો ળામદ વાફેયીનના 
દપતયભાથંી ભાફૃ ંનાભ નીકી જામ. તેભ 
જ અનો ખ્માર યાખલો ભાયી પયજ છે. 
અના કડા ઈય ભાફૃ ંખનૂ ન ઈડે.” 

“ઝબ્શ કયતી લખત ે ભાફૃ ં ફૃખ 
જભીન ય યાખજો કાયણ કે લ્રાશન ે
ખાકવાયી વદં છે, ભાયો ચેશયો અની 
વાભે શળ ે તો તુ્રની ભોશબ્ફતના રીધ ે
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કાભભા ંફૃકાલટ થામ.” અ વાબંી શઝયત 
ઇબ્રાશીભ (રય્હશસ્વરાભ) યડલા રાગ્મા. 

અ ઘયે જળો તો ભાયી ભાતા ભન ે
નરશ જોલ ે એઓ એકદભ ગબયાઇ જળ ે
ભાટે એકાએક ભાયા ભયલાના વભાચાય 
અળો નરશ ધીયે ધીયે કશજેો કે ઇસ્ભાઇર 
એલા સ્થે ગમો છે કે જ્મા ં પ્રકાય 
પ્રકાયની નેભતો છે, ભાયા દોસ્તોને ભાયા 
વરાભ કશળેો. 
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ત્માયફાદ અન ે જભીન ય 
સલુડાલલાભા ંઅવ્મા. અની રશંભત જોઇ 
ભરાએકા ણ જફ થઇ ગમા. જમાયે 
શઝયત ઇબ્રાશીભ ( રય્હશસ્વરાભ)એ 
અના ગા ય છુયી પેયલલા ચાહ્યુ ંત્મા ં
જજબ્રઇર ે છયીન ે લ્રાશના હુકભથી ઉંધી 
કયી દીધી ત્રણ લખત એભજ થયુ ં ન ે
કુદયતની લાજ અલી, “લનાદમનાશો 
અંહમ મા ઇબ્રાશીભ વદ્દકતય યોમા આન્ના 
કઝારેક નજઝીર ભોશવેનીન.” મ 
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ઇબ્રાશીભ તભોએ સ્લપ્નુ ં વાચુ ં કયી 
દેખાડયુ.ં ભ ે નેકી કયનાયાઓન ે એલોજ 
ફદરો અીએ છીએ. “ઇન્ની શાઝા 
રશોલર ફરાઈર ભોફીન.” ખયેખય એ તો 
ખલુ્રી (ભશાન) કવોટી શતી “લ પદમનાશો 
ફે બઝબ્શીન ઝીભ.” ને ભોએ 
(ઇસ્ભાઇરનો) પીદીમો એક ઝીબ્શ ેઝીભ 
(ભોટી કુયફાની) કયાય અેર છે. 
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જજબ્રઇર જન્નતી દુમ્ફો રાવ્મા ન ે
તે ઇસ્ભાઇર ( રય્હશસ્વરાભ)ના ફદર ે
ઝફશ થઇ ગમો. 

અ સ્થે ભોપસ્વેયીન બઝબ્શ ે
ઝીભથી ભોટો તાજો દુમ્ફો મયુાદ બરમ ે
છે ણ અ લાતબધુ્ધ્ધથી દૂય છે બર ે
જન્નતી ભોટો તાજો દુમ્ફો શોમ ણ 
અંફીમાની વયખાભણીભા ં તેનુ ં ઝીભ 
શોવુ ં ળક્ય છે, ખફૃ ં છૂો તો બઝબ્શે 
ઝીભથી મયુાદ ળશાદત ે ઇભાભ હુવૈન 
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(રય્હશસ્વરાભ) છે તેથી જ શઝયત 
યસરૂેખદુા (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી 
લવલ્રભ)એ પયભાવ્યુ ં છે કે, “હુવેનમુ્ભીન્ની 
લ ના ભેનર હુવૈન.” હુવૈન ભાયાથી છે 
ને હુ ંહુવૈનથી છુ.ં 

જનાફે ઇસ્ભાઇર 
(રય્હશસ્વરાભ)ને કુદયત તયપથી 
મગાભ ભળ્મો કે તભોએ ભશાન ફરા 
ય વબ્ર કયેર છે ભાટે જે શાજત શોમ ત ે
ભાયાથી ભાગંો. તે લખત ે અે કહ્યુ ં કે 
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યલયરદગાય શઝયત ભોશમ્ભદ 
(વલ્રલ્રાશો રહશ ે લ અરેશી 
લવલ્રભ)ની ઈમ્ભતની જફાન ય ભયતી 
લખતે તૌશીદનો કરભો શોમ ને તેના 
ગનુાશોને ભાપ કયી અજે, કુદયતે જલાફ 
અપ્મો કે ભોએ તભાયી ઇચ્છાને ભાન્મ 
યાખી. 

શઝયત ઇસ્ભાઇર 
(રય્હશસ્વરાભ)એ જુદી જુદી ળાદી કયી 
શતી તેઓનાથી ઔરાદ ણ થઇ,  શજના 
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વભમે શઝયત ઇબ્રાશીભ (રય્હશસ્વરાભ) 
લપાત ામ્મા છે. 

 
*********** 
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શઝયત તૂ (રય્હશસ્વરાભ) 

તપવીયકતાથઓભા ંએ લાત પ્રવવધ્ધ્ધ 
ાભેર છે કે શઝયત તૂ 
(રય્હશસ્વરાભ) શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ના બાઇના પયઝદં શતા, 
શઝયત તૂ  આબ્ને શાફૃન આબ્ન ે તાફૃથખ 
કેટરાક કશ ે છે કે શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની ભાવીના દીકયા શતા 
તેથી જનાફ ે વાયા શઝયત તૂ 
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(રય્હશસ્વરાભ)ની ફશને શતા ન ે અ 
કોર બયોવાાત્ર છે. 

આવતશાવકાયો કશ ે છે કે જમાયે 
નભફૃદે શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને દેળવનકાર કમાથ ત્માયે 
શઝયત જનાફ ેવાયા ને જનાફ ેશાજયાન ે
રઇને જગંરભા ં ગમા ને એક સ્થે 
મકુાભ કયુથ. જે અભ યાશદાયીઓનો યસ્તો 
શતો ત્મા ંથઇને રોકો ળાભ, મભન લગેયે 
સ્થોએ જતા શતા, અ તેઓને રશદામત 
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કયતા શતા, એ લાત ચોતયપ પ્રવયી ગઇ. 
ફાદળાશ ે અને ઘણી તકરીપો અી 
છતા ંઅ ે રશદામતના કામથન ેછોડયુ ંનરશ. 
જે જે રોકો ત્માથંી વાય થતા શતા અ 
તેની ભશભેાની કયતા. એ સ્થેથી થોડા 
ભાઇર ય ળશયેો અફાદ શતા. જ્મા ં
ઈભદા ફાગ-ફગીચાઓ શતા. પો એટરા 
ફધા થતા શતા કે રોકો ત્માથંી વાય 
થતા ંથતા ંપો તોડતા શતા. 
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ત્માનંા લતની એ લાતથી ફહુ જ 
કંટાી ગમા શલે અ રોકોને શં અલતા 
કેભ યોકલા. અવભા ં એકફીજા વાથ ે
વરાશ-ભશ્વેમયો કયતા શતા. એ લખત ે
ળમતાન ભરઉન એક બઢુાની સયુતભા ં
તેઓ ાવ ેઅવ્મો ન ેકહ્યુ ં કે તભો ભન ે
કાઇં મુજંાએરા રાગો છો, ગય કશો તો હુ ં
તભાયી કાઇં વશામ કફૃ ં! તેઓએ કહ્યુ ં કે 
જો ભોને અ ફરાભાથંી છોડાલળો તો 
તભાયી ફહુ જ ભશયેફાની થળ.ે છી 
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ળમતાનન ે ફધી લાત કયી કહ્યુ ં કે રોકો 
ભાયા ફાગ-ફગીચાને ખયાફ કયે છે 
ને ભાયા ભેલા તોડીને ખાઇ જામ છે ! 
અ વાબંી ળમતાન ેકહ્યુ ંકે તભે એક કાભ 
કયો કે જે કોઇ તભાયા ફાગોની ાવેથી 
વાય થામ તેન ે કડીને સયૃ્ષ્ટ વલફૃધ્ધ  
કાભ કયો ને તેઓનો વાભાન ુટંી લ્મો. 
ત્માયફાદ ળમતાન એક ફૃાા છોકયાનુ ં
ફૃ ધાયણ કયી તેઓની ાવ ેઅવ્મો. તેનુ ં
વંદમથ જોઇ તેન ેલગી ગમા. ત્માય છી 
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તેઓ અવભા ંએકફીજા વાથે બફુૃ ં કાભ 
કયતા શતા. સ્ત્રીઓ ણ અવભા ંએ કાભ 
કયલા રાગી. જમાયે એ લાતની શઝયત 
ઇબ્રાશીભ (રય્હશસ્વરાભ) ાવ ે વળકામત 
કયી તો અ ે શઝયત તૂ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને તેઓની રશદામત ભાટે 
ભોકલ્મા. અને જોઇને તેઓ કશલેા 
રાગ્મા કે તભે કોણ છો ? અે કહ્યુ ં કે હુ ં
શઝયત ઇબ્રાશીભ ( રય્હશસ્વરાભ)ની 
ભાવીનો દીકયો છુ,ં તેભણે ભન ેભોકરેર છે. 
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તભે બયુા કાભને તજી અો, લ્રાશથી 
ડયો. જો ભાયી લાત ભાનળો નરશ તો 
યલયરદગાય તભાયા ય ઝાફ 
ભોકરળે. 

બયોવાાત્ર શદીવભા ં છે કે અ 
કોભથી કંટાી ગમા ત્માયે અે કહ્યુ ંકે જો 
હુ ં તભાયા ય ળસ્તતળાી ( કુવ્લત) થતે 
થલા ફૃકને ળદીદ તયપ નાશ રઇ 
જતે. શઝયત તૂ રય્હશસ્વરાભએ 
કુવ્લત ભલાનુ ંકહ્યુ ંતેથી ભતરફ એ છે 
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કે કામભે અરે ભોશમ્ભદ (ફાયભા ંઇભાભ 
રય્હશસ્વરાભ) ફૃકને વદીદથી  મયુાદ એ 
શઝયતના ત્રણવો તેય સ્શાફ શતા. ત ે
લખતે જજબ્રઇરે કહ્યુ,ં કાળ ! તૂ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને ખફય શત ે કે તેઓને 
કેલી કુવ્લત ભી છે. 

જમાયે તૂ ( રય્હશસ્વરાભ)ન ે
તેભની રશદામત ભાટે ભોકલ્મા ત્માયે 
કરાભે ાકભા ંકુદયતે તેનુ ંઅ યીતે લણથન 
કયુથ છે : “લ તુન આઝ કાર રેકલભેશી 
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તાતનુ રપએળત ભા વફકકુભ ફેશા 
વભન શરદભ ભેનર અરભીન. આન્નકુભ 
રતતનુયેજાર ળશલેતભ વભનદુવન્નવાએ 
ફર ન્તભુ કલમભુ મળુયેકુન. લભા કાન 
જલાફ કલભેળી આલ્રા ન કા ુ
ખ્રેનજોહુભ વભન કયમતેકુભ આન્નહુભ 
ઓનસુમં મતતશશફૃન.” ને ( એલી જ 
યીતે જ્માયે ભે) તૂન ે( મગફંય 
ફનાલી) ભોકલ્મા ત્માયે તેણ ે ોતાની 
કોભને કહ્યુ ંકે તભે એવુ ંવનરથજ્જજ કાભ ળાન ે
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કયો છો કે જગતભા ં એના જેવુ ં કાભ 
તભાયાથી શરેા ં કોઆએ કયુથ નથી. 
(એટરે) તભે તો ભનોલાચં્છના યુી કયલા 
સ્ત્રીઓને છોડી ફુૃો તયપ દોડો છો ફરકે 
તભે ( ભનષુ્મતાથી) શદથી લધનાય રોકો 
છો. ને તેની કોભ ે કાઇં જલાફ ન 
અપ્મો, યંત ુ( અવભા)ં એજ કહ્યુ ં કે 
એભને ોતાના ળશયેથી કાઢી મકૂો (કાયણ 
કે) એ રોકો તો ફહુ વલત્ર યશલેા ચાશ ે
છે.” 
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શઝયત તૂ ( રય્હશસ્વરાભ) 
શઝયત ઇબ્રાશીભ ( રય્હશસ્વરાભ)ની 
વાથ ે જ ઇયાકથી રશજયત કયી ળાભભા ં
અવ્મા શતા. શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ) ેરેસ્ટાઆનભા ંયહ્યા ન ે
તૂ ( રય્હશસ્વરાભ) વદુભ નાભના 
ળશયેભા ં યશી ત્માનંા તથા તેણી 
અજુફાજુના રોકોને રશદામત કયલાનો 
હુકભ થમો. કોઇ કોઇ લખત શઝયત 
ઇબ્રાશીભ (રય્હશસ્વરાભ) જાતે ણ ત્મા ં
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જઇ ફોધ અતા શતા. તે રોકો 
મવુતિજુક શોલા ઈયાતં વયેઅભ રલાત 
(કુદયત વલફૃધ્ધ)નુ ં કાભ કયતા શતા. એ 
કુકભથ વૌથી શરેા તેભની જ કોભ ે કયુથ 
શતુ.ં ઓગણત્રીવ લથ સધુી તેઓને 
વભજાલતા યહ્યા ણ ભાન્મા નશં, ફલ્કે 
તૌફા કયલાને ફદર ે તેઓની ફદભાળી 
રદનપ્રવતરદન લધતી ગઇ. 

પરયશ્તાઓ શરેા ંશઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ) ાવે ગમા શતા 
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ત્માયફાદ તેઓ શઝયત તૂ 
(રય્હશસ્વરાભ) ાવે છોકયાઓની 
સયુતભા ં વદુર ગમા ને કહ્યુ ં કે યાત્ર ે
ભો તભાયે ત્મા ં ભશભેાન યશીશુ.ં જેનો 
ઈલ્રેખ કરાભ ે ાકભા ં અ ળબ્દોભા ં કમો 
છે કે “ને જમાયે ભાયા પરયશ્તા તૂની 
ાવે શંચ્મા ત્માયે તૂ તેભના 
(અલલા)થી રદરગીય થમા ન ે રદરભા ં
ફૃધંામા ન ેકશલેા રાગ્મા. અજનો રદલવ 
ફહુ જ વખત છે ન ે( તેઓની ખફય 
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વાબંી) કોભ તેની ાવ ે ફેધડક દોડતી 
અલી ને શરેાથંી જ તેઓ ફદપેરીઓ 
કયતા શતા. તૂે કહ્યુ,ં “શ ે કોભ અ ભાયી 
(કોભની) દીકયીઓ ભોજુદ છે તેણીઓ 
તભાયા ભાટે ાક ( શરાર) છે તો 
લ્રાશથી ડયો ને ભાયા 
ભશભેાનો(નાવફંધં)ભા ંભન ેપજેત ન કયો. 
શુ ંતભાયાભા ંકોઇ ણ બરો ભાણવ (વાયા 
ચરણનો) નથી ? તેઓ ફોલ્મા કે તભો 
વાયી યીત ે જાણો છો કે ભન ે તભાયી 
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(કોભની) દીકયીઓભાથંી કંઇ ભતરફ 
નથી ન ેજે કાઇં ભે ચાશીએ છીએ ત ે
તો તભે જાણો જ છે.” 

અ સ્થે એ ખરુાવો કયલો જફૃયી 
છે કે ઈયોતત જે અમતભા ં અવ્યુ ં કે 
જનાફ ેતૂ રદરગીય થમા તેથી ભતરફ 
એ છે કે પરયશ્તાઓ ખફુસયુત જલાન 
છોકયાઓની સયુતભા ં અવ્મા તેથી અ 
તેઓને ભશભેાન વભજ્મા ને વાથ ે
ોતાની કોભની કુટેલ જાણતા શતા તેથી 
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રદરગીય થમા કે ભશભેાનની ઇજ્જજત 
ુટંાળે. કોભની વાથ ેરડવુ ંડળે. 

ફીજી લાત એ કે અ ેકહ્યુ ંકે ભાયી 
દીકયીઓ છે તો તેથી મયુાદ કૌભની 
તુ્રીઓ છે. કાયણ કે દયેક નફી ોતાની 
ઈમ્ભતનો ધાવભિક (ફૃશાની) ફા ગણામ છે 
તેથી ભતરફ એ થમો કે ભાયી ઓયતો 
વાથે શરાર યીતે કાભ કયો. તભાભ સનુ્ની 
ળીઅશના અબરભો એકભત છે કે એ 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 443              VISIT US 

દીકયીઓથી મયુાદ શઝયતની કોભની 
દીકયીઓ છે. 

જમાયે ભરાએકા છોકયાઓની 
સયુતભા ંશઝયત તૂ (રય્હશસ્વરાભ)ના 
ભશભેાન થમા ત્માયે ગાભના રોકો જલાન 
છોકયાઓને જોઇ શઝયત તૂ 
(રય્હશસ્વરાભ)ના ઘય ય ચઢી અવ્મા, 
અ ે ઘણી અજીજી કયી કે ભાયા 
ભશભેાનોને ફેઇજ્જજત કયો નશં તેઓએ 
એક લાત ણ અની ભાની નરશ ન ે
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ઘયનુ ંફાયણુ ંતોડલા રાગ્મા. પરયશ્તાઓએ 
શઝયત તૂ ( રય્હશસ્વરાભ)ને અંદય 
ખંચી રીધા ને ોતાના ય ( ાખંો) 
તેઓના ભોઢા ય ભામાથ તેથી તેઓ 
આંધા ફની ગમા. કુદયતનો શઝયત 
તૂ ( રય્હશસ્વરાભ)ને હુકભ થમો કે 
યાવત્રના વભમ ે તભો ફારફચ્ચાન ે રઇન ે
ફશાય ચાલ્મા જાલ, કોઇ ાછુ ંલીન ેન 
જુએ. 
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શઝયત તૂ ( રય્હશસ્વરાભ)ની 
કોભભા ંએક અરીભ શતો તેણ ેકોભને કહ્યુ ં
કે મ કોભ ! જે ઝાફનો લામદો 
શઝયત તૂ ( રય્હશસ્વરાભ)એ કમો છે 
તે દેખામ છે, ભાટે તૌફા કયો ને તેઓને 
ળશયેની ફશાય જલા દો નશં. એ જ્મા ં
સધુી તભાયી વાથ ે છે ત્મા ં સધુી ઝાફ 
અલળે નશી. તેઓ શઝયત તૂ 
(રય્હશસ્વરાભ)ના ભકાનની અવાવ 
બેગા થલા રાગ્મા. એ લખત ે જજબ્રઇર ે
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ખદુાના હુકભથી કહ્યુ ં કે મ તૂ ! તભો 
અ કોભથી રગ થઇ ફશાય ચાલ્મા 
જાલ. છી એક નયૂનો સ્થબં ( પ્રકાળ 
યદો) તેઓ અગ યાખ્મો ન ે કહ્યુ ં કે 
અની છલાડેથી ચાલ્મા જાલ ણ 
અની સ્ત્રીએ ાછુ ંલીન ેજોયુ ં કે તયત 
જ એક ત્થય તેના ય ડયો ન ે ત ે
શરાક થઇ ગઇ. વલાયના લખત ે
ભરાએકાઓએ એ જભીનન ે ધ્ધય 
ઈાડીન ેએટરી ઊંચી કયી કે અવભાનના 
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રોકોએ ળશયેના ભયઘા-કુતયાઓની 
લાઝ વાબંી. ત્માયફાદ ત ે જભીનના 
ટુકડાને ઊંધો નાખી દીધો ને થ્થયોનો 
લયવાદ થમો જેને વીજ્જજીર કશ ેછે. 

શઝયત ઇભાભ ે જાપયે વાદીક 
(રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ં કે જે ફદંો 
એ કોભના બયુા કાભન ે શરાર જાણ ે ત ે
ભયતો નથી. ણ ખદુાલદેં અરભ એ 
ઝાફનો થ્થય તેના રદર ય ભાયે છે 
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ને તે ભયણ ાભ ેછે. રોકો એ થ્થયન ે
જોઇ ળકતા નથી. 

ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફારકય 
(રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ં કે શઝયત 
તૂ (રય્હશસ્વરાભ)ની કોભ ય ઝાફ 
અલલાનુ ંએક કાયણ એ છે કે તેઓ ફહુ 
જ કંજૂવ શતા. ભશભેાનોથી દૂય બાગતા. 
એ ફખીરીના રીધ ેએ એલા દુ:ખ-દદથભા ં
પવામા કે બયુા કાભની અદત થઇ ગઇ. 
કોઇને ણ છોડતા નશં. અવભા ં
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એકફીજાને એ એ કાભની ભઝદુયી 
અતા શતા. ેળાફ, ામખાનાની 
જગ્માને ધોતા નશી. જનાફતનુ ં ગવુર 
કયતા નશી. 

શઝયત તૂ ( રય્હશસ્વરાભ) 
ોતાની કોભને ૨૯ લથ સધુી રશદામત 
કયતા યહ્યા. છેલટે તેભની કોભને શઝયત 
અદભ ( રય્હશસ્વરાભ)ની જભીન ય 
તળયીપ રાવ્મા છી ૩૪૨૨ લે શરાક 
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કયલાભા ંઅલી. શઝયત એંળી લથની લમ ે
ખદુાની યશભત ેશંચ્મા. 

શઝયત તૂ (રય્હશસ્વરાભ) વલળ ે
જે લાતો મકુ પ્રકાયના ગનુાશની 
ફતાલેર છે તે તદ્દન ખોટંુ છે. એ 
તલયેતભા ંમહુદીઓએ ઘડી કાઢી છે ન ે
તેને કોઇએ તેના ઈયથી ોતાના 
સુ્તકોભા ંરખી કાઢેર છે. ભાટે એ લાત 
કદી ભાનલા જેલી શોતી નથી, દયેક 
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મગફંય ભાસભુ તેભજ ગનુાશોથી 
વલત્ર શોમ છે. 

*********** 
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શઝયત ઝુરકયનમન 

શઝયત ઝુરકયનમનનુ ં નાભ 
‘માળ’ શતુ ંશઝયત નશૂ (રય્હશસ્વરાભ) 
છી અ શરેા ંફાદળાશ થમા, કેટરાકં 
કશ ેછે કે અ જ વીકંદયે ફૃભી છે ણ એ 
વાચુ ંનથી એભ વશીશ શદીવો ફતાલ ે છે, 

તેભજ અ મગફંય શતા કે નરશ ? તો 
વશીશ લાત એ છે કે અ મગફંય 
નશતા યંત ુલ્રાશના નેક ફદંા શતા જે 
વલળે કરાભે ાકભા ંલણથન થયુ ં છે કે “લ 
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મસ્ીકુન ન ઝીરકયનમન કુર 
વત ુ રમકુભ વભન્શો બઝક્રા, આન્ના 
ભક્કન્ના રહુ પીર ઝ ે લ અતમનાશો 
વભન કુલ્રે ળમઆન વફનન પ ત્ફ 
વફફા, શત્તા્ એઝા ફરગ ભગયેફશ્ળભવ ે
લજદશા તગયોફો  પી મનીન 
શભેતંલ લલજદં આન્નશા કલભન......” 

(છેલસધુી) ને ( મ નફી) એ રોકો 
તભને ઝુરકયનમન વલ ેછેૂ છે, તભે કશી 
અો કે હુ ં શભણા ં તભાયી અગ તેનો 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 454              VISIT US 

કંઆક શલાર લણથન કફૃ ં છુ,ં (લ્રાશ ે
પયભાવ્યુ)ં ભે તેન ે થૃ્લી ય વત્તા 
અી શતી ને ભે તેને દયેક પ્રકાયનો 
(યુતો) વાભાન અપ્મો શતો, છી તે એક 
(મવુાપયીના) વાભાનની ાછ ડયા, 
એટરે સધુી કે જમાયે તે સમૂથ અથભલાની 
જગ્માએ શંચ્મા ત્માયે તેન ે સમૂથ એક 
કાા યંગના ાણીભા ંડફૂતો દેખામો ન ે
તે જગ્માની નઝદીકભા ં એક કૌભ 
જોઇ.......(છેલટ સધુી) 
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અને ઝુરકયનમન ળા ભાટે 
કશલેાભા ં અલે છે તેના કેટરાકં કાયણોનુ ં
લણથન થયુ ંછે તેભાથંી એક એ છે કે તેભણ ે
દુવનમાભા ં ફનંે રકનાયા લૂથ ન ે વિભ 
સધુી પયીને વૌ ય વલજમ ભેવ્મો શતો, 
ખદુાએ નયુ ન ેઝુરભાત (અંધકાય) ય 
વત્તા અી તેથી એ નાભ ડયુ.ં 

અ વપય કયતા કયતા એક સ્થે 
શંચ્મા ત્માયે રોકોએ છૂયુ ં કે જે કુફ્ર 
કયળે તેન ેમતુત કયળો કે વઝા અળો ? 
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અ ેકહ્યુ ં કે મળુયીક ને જારીભને ફહુ 
જ વળક્ષા કયીળ ને લ્રાશ ભાયલા છી 
બાયે ઝાફ કયળ,ે ણ જે ઇભાન રાલ ે
ને ભર ેવારેશ કયળે તેન ેનેક ફદરો 
ભળે. 

શઝયત ઝુરકયનમનનો એક 
ફૃકાઆર નાભનો ભરક વભત્ર શતો તેઓ 
શભંેળા અવભા ં લાતચીત કયતા શતા. 
એક રદલવ અે ભરકને છૂયુ ં કે 
અવભાનલાાની ઇફાદત ાવ ે
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જભીનલાાની ઇફાદત કાઇં નથી, 
અવભાન ભરાએકાથી બયયુ છે તભાભ 
લ્રાશની આફાદતભા ં રીન છે કોઇ 
ફૃકુભા,ં કોઇ વજદાભા,ં અ વાબંી 
ઝુરકયનમન યડલા રાગ્મા ન ે ભરકન ે
કહ્યુ ંકે ભન ેતરુઈમ્ર ભે તો હુ ંજે ઇફાદત 
કયલી જોઇએ તેલી કફૃ.ં અ વાબંી ભરકે 
કહ્યુ ં કે મ દોસ્ત જભીન ય એક 
‘મનરુ શમાત’ નાભનો (જીલન ઝયો) છે 
તેનુ ંાણી ીળે તે ભાયળે નરશ જમાયે ત ે
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ચાશળે ત્માયે જ ભોત અલળ,ે લ્રાશ ે
ોતાની ઝાતની કવભ ખાધી છે કે જે એ 
ાણી ીળ ે ત ે ભયળ ે નરશ, ઝુરકયનમને 
છૂયુ ં કે એ ઝયો ક્યા ં છે ? ભરકે જલાફ 
અપ્મો કે એની ભન ેખફય નથી ણ ભ ં
વબંાળ્યુ ં છે કે લ્રાશ ે જભીન ય 
ઝુરભાત ( અંધકાય) ૈદા કયી છે તેની 
અંદય ત ે છે ણ અજ સધુી જીન કે 
આન્વાનભાથંી કોઇ ત્મા ંશંચ્યુ ંનથી, અે 
છૂયુ ંકે તે ઝુરભાત ક્યા ંછે ? તેણે જલાફ 
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અપ્મો કે તેની ભને ખફય નથી એભ કશી 
ભરક અવભાન ય ચાલ્મો ગમો અ 
ફહુ જ રદરગીય થમા. 

શઝયત ઝુરકયનમને ભશાન 
અબરભો, પકીશોને ફોરાવ્મા જેઓ 
અવભાની રકતાફો ને મગફંયોના 
અવાયથી જાણકાય શતા, એ ઝયા વલ ે
અ ેતેઓને છૂયુ ં કે તભો તે વલ ે કંઇ 
જાણો છે ? તેઓએ કહ્યુ ંકે ભો એ લાતથી 
જ્ઞાન છીએ, અે છૂયુ ં કે ઝુરભાત 
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વલે કોઇ રકતાફભા ંજોમેર છે ? તેનો ણ 
તેઓએ આન્કાય કમો. 

જમાયે વલદ્વાનો કાઇં જલાફ અી 
ળક્યા નરશ ત્માયે અ ફહુ જ યંજીદા થમા 
ને ફૃદન કયવુ ંળફૃ કયુથ અ શાર જોઇ તે 
ભશરેપરભા ં એક નાનો એલો છોકયો ચુ 
ફેઠો શતો જે નફીના લવીના લળંભાથંી 
શતો તેણે જોયુ ંકે કોઇ કાઇં જલાફ અી 
ળક્યા નરશ ત્માયે દફ વાથ ેફાદળાશન ે
કહ્યુ ં કે જશાંનાશ તભો એ રોકોને વલાર 
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કમો કે જેન ેએ વલળેની કાઇં જ્ઞાન નથી એ 
લાતનુ ં હુ ં આલ્ભ યાખુ ં છુ.ં અ વાબંી 
ફાદળાશ અિમથ ામ્મો ન ેકહ્યુ ંકે શુ ંતુ ં
એ લાતનુ ંઆલ્ભ ધયાલ ેછે ? તેણે કહ્યુ ંકે જી 
હુજુય ! ભં શઝયત અદભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની રકતાફભા ં( એ 
જભાનાભા ં જે લસ્ત ુ ય રખામેર શોમ 
તેભા)ં જોયુ ંછે કે અ જગતભા ંએક ઝયણુ ં
ઝુરભાત ( અંધાયા)ભા ં મનરુ શમાતના 
નાભથી ભોજુદ છે, તેના વલે એભ ણ 
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રખેર છે કે જે કોઇ એ ઝયાનુ ંાણી ીળ ે
તે ભોત લ્રાશથી ભાગંળ ેનરશ ત્મા ંસધુી 
ભયળે નરશ, તે એલે સ્થે છે કે ત્માથંી કોઇ 
આન્વાન કે જીન્નાત ગજુયેર નથી, અ લાત 
વાબંી ઝુરકયનમન ફહુ જ અનદંભા ં
અલી ગમા ને થોડા વભમભા ંપ્રલાવની 
તૈમાયી ળફૃ કયી, એક શજાય અબરભો, 
પકીશો વલદ્વાનોને વાથ ે રીધા ન ે લૂથ 
રદળા તયપ યલાના થઇ ગમા. 
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એ ળાશી કાપરો દૂયો દયાજ ભઝંીરો 
કાતો કાતો ફાય લ ેઝુરભાતની ાવ ે
શંચ્મો જ્મા ં એવુ ં અંધાફૃ ં શતુ ં કે કાી 
યાવત્ર તો કાઇં રશવાફભા ંજ નરશ એ સ્થે 
ફાદળાશ ે ડાલ નાખ્મો. ફધામ 
દાનીળભદંોને વફંોધન કયુથ કે હુ ં શંથી 
ઝુરભાતભા ંજલા ચાહુ ંછુ ંલ્રાશ ચાશળ ે
તો ભને વપતા ભળ ે! રોકોએ 
ફાદફ કહ્યુ ં કે જશાંનાશ અ એ સ્થ 
છે કે જ્મા ંઅજ રદન સધુી કોઇ ગયુ ંનથી. 
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લ્રાશ ન કયે અન ે ત્મા ં કોઇ દુ:ખ 
લેઠવુ ંડે ! ફાદળાશ ેકહ્યુ ં કે ભાયી તો એ 
તભન્ના છે કે ત્મા ં જઇ એ ચશ્ભાના 
ાણીથી વમયાફ થાઉં, રોકોએ દુ:ખી રદર ે
કહ્યુ ં કે જેલી હુજુયની ઇચ્છા ! કશ ે છે કે 
શઝયત બખઝય ( રય્હશસ્વરાભ) ણ 
તેની વાથ ે શતા. ફાદળાશ ે ઓરભાઓને 
વલાર કમો કે ફતાલો કે ફધામ 
જાનલયોભા ં તેજ નજય કોની શોમ છે ? 

જલાફ ભળ્મો કે ( કંુલાયી) ઘોડીઓની, 
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ફાદળાશ ેછ શજાય બધુ્ધ્ધળાી વલાય ન ે
છ શજાય ફાકેયા ઘોડીઓનુ ં એક રશ્કય 
તૈમાય કયુથ ન ે તેના વયદાય શઝયત 
બખઝય ( રય્હશસ્વરાભ)ને વનયતુત કમાથ 
ફાકીના છ શજાય ણ તૈમાય કયી યલાના 
થમા. જે રશ્કય યશી ગયુ ંતેને હુકભ કમો 
કે તભો શં જ યશો. ફાય લથ સધુી ભાયી 
યાશ જોળો જો તે મદુ્દતભા ં હુ ંાછો ન પફૃ ં
તો તભે ચાલ્મા જજો. ચારતી લખત ે
શઝયત બખઝય ( રય્હશસ્વરાભ)એ છૂયુ ં

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 466              VISIT US 

કે અંધકાયભા ંકોઇ ભાણવ ગભુ થઇ જામ 
તો તેને કેલી યીત ેળોધલાભા ંઅલે ? ત્માયે 
જનાફે ઝુરકયનમન ે એક રાર શીયો 
અપ્મો ને કહ્યુ ં કે અન ે જભીન ય 
નાખળો એટર ેઅલાઝ થળ,ે તે તયપ રોકો 
ચાલ્મા અલે, એ શીયો પ્રકાવળત શતો ત ે
બચયાગની જેભ પ્રકાળ અતો, જ્મા ંબખઝય 
જતા ં શતા ત્મા ં ઝુરકયનમન ણ જતા ં
ણ તેઓ અગ ાછ શતા, ચારતા 
ચારતા એક રદલવ ફહુ જ અંધકાયભા ં
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શંચી ગમા ત્મા ં ાણી દેખાણુ.ં અે 
રશ્કયને કહ્યુ ંકે તભો શં જ ઈબા યશો હુ ં
અગ જાઉં છુ.ં છી અ ઘોડી યથી 
નીચે અવ્મા તે ાણીભા ં અ ે શીયો 
નાખ્મો તો અલાઝ અલી નરશ અ 
જફ થમા કે કેભ અલાઝ અલી નરશ ? 

જમાયે શીયો ાણીના તબમે શંચી ગમો 
ત્માયે અલાઝ વાથ ે પ્રકાવળત થમો એ 
યોળનીભા ંઅે એક ાણીનો ઝયો જોમો 
તેનુ ં ાણી દૂધથી લધાયે વપેદ ભધથી 
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લધાયે ભીઠંુ શતુ.ં અ ેતે નોળ પયભાવ્યુ ં
ત્માયફાદ ગવુર કયુથ છી તે શીયાન ે
ઈાડી ોતાના વાથીઓ તયપ પંક્યો તેભા ં
અલાઝ થમો ન ે તેભના વાથીઓન ે
રઇને અગ લધ્મા ાછ ઝુરકયનમન 
ણ અવ્મા ણ તેભને ઝયો દેખામો નરશ. 

ચારીવ રદન-યાત અંધકાયભા ંવપય 
કયતા યહ્યા છેલટે એક પ્રકાળ ાવ ેઅવ્મા 
તે ખદુાઇ નયૂ શોમ એવુ ં દેખાણુ.ં છી 
રાર યેતીનુ ં યણ જોયુ ં તેની કાકંયીઓ 
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ભોતી જેલી શતી છી એક અરીળાન 
ભકાન નજયે ડયુ,ં ફાદળાશ ેરશ્કયને ત્મા ં
યોકાલાનુ ંકહ્યુ ંન ેએકરાજ એ ભકાનભા ં
પ્રલેળ કમો ત્મા ં એક ાજંફૃ ં શતુ ં તેની 
અંદય કાા યંગનુ ંએક નાનુ ંક્ષી શતુ.ં ત ે
ક્ષીએ વલાર કમો કે તભે કોણ છો ? 

અ ેકહ્યુ ં હુ ંઝુરકયનમન છુ,ં અ વાબંી 
તે નાના ક્ષીએ કહ્યુ ં કે મ ફાદળાશ 
ઝીભ મરુક મકુીને શં ળા ભાટે અવ્મા 
છો ? શુ ંએ ભશાન મરુક તભાયા ભાટે ફવ 
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નથી ? અ ઝયા ગબયાણા ! ત્માયે 
ક્ષીએ કહ્યુ ં કે તભો બમ ન ાભો હુ ંજે 
વલાર કફૃ ં છુ ં તેનો જલાફ અો, અે 
કહ્યુ ંકે જે છૂવુ ંશોમ તે છૂ. 

ત ે ક્ષીએ છૂયુ ં કે શુ ં રોકોભા ં
ગાવુ,ં લગાડવુ ંફહુ જ પ્રચબરત છે ? અે 
કહ્યુ ં શા ! અ વાબંી તે ધ્રજુલા રાગ્યુ ં
ંજફૃ ં ફે બાગ જેટુ ં બયાઇ ગયુ ં! એ 
જોઇ અ જફ થમા, છી ક્ષીએ 
છૂયુ ં કે શુ ંરોકો ખોટી વાક્ષીઓ અ ે છે 
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? જલાફ અપ્મો શા ! અ વાબંી તે પયી 
ધ્રજુલા રાગ્યુ ંને ંજફૃ ંતેનાથી બયાઇ 
ગયુ ં! અ જોઇ ઝુરકયનમન થોડા 
બમબીત થમા ! તેણ ેકહ્યુ ંઅ ગબયાલ 
નરશ ! ભને એ ફતાલો કે રોકોએ 
રાઆરાશા આલ્રલ્રાશ કશવેુ ંછોડી દીધુ ંછે ? 

અ ેકહ્યુ ંનરશ તે વાબંી ખંી ફે બાગ 
નાનુ ં થઇ ગયુ.ં છી વલાર કમો કે 
રોકોએ નભાઝ ઢલી છોડી દીધી છે ? 

અ ેકહ્યુ ંનરશ ત્માયે તે લધાયે ઘટી ગયુ ં
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છી વલાર કમો કે રોકો ગવુર ેજનાફત 
કયે છે કે નરશ, અે કહ્યુ ંશા ! તે લખતે તે 
વર શારત ય અલી ગયુ ંછી અે 
ત્મા ંએક વીડી શોઇ ત ેય ચડી ગમા ત્મા ં
એક ભોટંુ છાફૃ ં શતુ ં ત્મા ં એક ખફુસયુત 
નયુાની જલાનન ેજોમો તે ભાથુ ંઊંચુ ંકયી 
ઈય જોઇ યહ્યો છે તેણે કહ્યુ ં કે મ 
ફદેંખદુા તુ ં કોણ છો ? ઝુરકયનમને 
જલાફ અપ્મો કે હુ ંફાદળાશ છુ ં!તેણે કહ્યુ ં
કે એ ભશાન જગતને છોડીને શં ળા ભાટે 
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અવ્મા ત ેતભાયા ભાટે કાપી નથી ? અે 
કહ્યુ ં કે એ તો ફતાલ કે અવભાન તયપ 
વનગાશ કયીન ેભોઢા ય શાથ કેભ યાખ્મા 
છે ? તેણે જલાફ અપ્મો કે લ્રાશના 
હુકભની યાશ જોઇ યહ્યો છુ.ં કમાભતના 
વભમે સયુ ફંૂકલા ભાટે તૈમાય યશરે છુ.ં 

છી ભરકે એક થ્થય અને 
અીને કહ્યુ ંકે તભો અન ેવાથે રઆ જાલ 
અ ભખૂ્મો છે તો તભો ણ ભખૂ્મા થળો. 
અનુ ં ેટ બયાળ ે તો તભાફૃ ં ણ ેટ 
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બયાળે, અ છી ત્માથંી તેના વશાફો 
ાવે અવ્મા ન ેરોકોને વલાર કમો કે 
અ થ્થયનો બેદ ભને ફતાલો ? રોકોએ 
પ્રથભ તો એક ત્રાજવુ ં ભગંાવ્યુ ં એક 
લ્રાભા ંતે ભરકનો થ્થય યાખ્મો ન ે
ફીજાભા ં અ ે થ્થય યાખ્મો ણ ેરા 
થ્થયનુ ંલ્ુ ંબાયી યહ્યુ ંતે છી વેકડો 
થ્થય તેની વાભ ે યાખ્મા ણ ભરકના 
થ્થયના મકુાફરાભા ં તે ઊંચુ ં જ યહ્યુ ં
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ત્માયે રોકોએ રાચાય થઇને કહ્યુ ં કે ભો 
અ ટટા બેદને વભજી ળકતા નથી ! 

શઝયત બખઝય ( રય્હશસ્વરાભ)એ 
ફાદળાશન ે કહ્યુ ં કે મ ફાદળાશ અ 
થ્થયનો બેદ અ રોકો ફતાલી ળકલાના 
નથી એ યાઝથી હુ ં જાણકાય છુ ં! અ 
વાબંી ઝુરકયનમન ે કહ્યુ ં કે અજ એ 
બેદને શર કયો, અ ે એક લ્રાભા ં ત ે
ભરકનો થ્થય યાખ્મો ફીજી તયપ એ 
થયાઓભાથંી એક જે અની ભાટીનો 
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થ્થય શતો ત ેયાખ્મો કે તયત જ ત ેલ્ુ ં
બયી થઇ ગયુ ં એ જોઇ અિમથ ામ્મા 
ને કશલેા રાગ્મા કે શઝયત બખઝય 
જાદુગય તો નથી એ લાતની ભોન ે
ખાતયી છે ણ અ બેદ ભાયી વભજભા ં
અલતો નથી. ઝુરકયનમને કહ્યુ ંકે શઝયત 
અજ યાઝને વભજાલો ! અે પયભાવ્યુ ં
કે મ ફાદળાશ લ્રાશની ળાશી ભશાન 
છે તેણ ે ોતાના ફદંાઓને હુકભ અેર 
છે કે શકને ફવતરથી રગ કયે. પ્રત્મેક 
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ફદંાઓના આમ્તેશાન બબન્ન બબન્ન યીતે 
રીધેર છે, અરીભનુ ંઅરીભથી, જ્ઞાનનુ ં
જ્ઞાનથી, જ્ઞાનીનુ ં જાશીરથી, જારશરનુ ં
અરીભથી યીક્ષા લ્મ ે છે, ભાફૃ ંન ેતભાફૃ ં
એકફીજાથી ઇમ્તેશાન લ્મે છે, અ વાબંી 
ઝુરકયનમને કહ્યુ ં કે લ્રાશ અ ય 
યશભત નાબઝર કયે શલ ે એ થ્થયના 
બેદનુ ંલણથન કયો. 

શઝયત બખઝય ( રય્હશસ્વરાભ)એ 
પયભાવ્યુ ં કે મ ફાદળાશ ભરકે એ 
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થ્થય તભને એટરા ભાટે અેર છે કે 
રોકો ફોધ ભેલ,ે અ થ્થયની એ 
ખ્લારશળ શતી કે જેભ જેભ વભઝાનભા ં
થ્થય યાખતા ગમા તેભ તેભ ત ે લધાયે 
ચાશતો ગમો એટર ે સધુી કે તેના વાભ ે
શજાયો યાખ્મા છતા ં તે વમય થમો નરશ 
જમાયે તેના ય ભાટીનુ ં ઢેફંુ નાખી લજન 
કયુથ તો ત ેવમય થઇ ગમો. (બાલાથથ એ કે 
આન્વાન ભાર-દોરતથી ધયાતો નથી 
લધનુે લધ ુ જભા કયલા ચાશ ે છે ત્માયે 
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અળા છુટી જામ છે) અ ે પયભાવ્યુ ં કે 
મ ફાદળાશ તભાયી શારત ણ એ 
થ્થય જેલી છે કે લ્રાશ ે ભોટી ળાશી 
અી છતા ં વબ્ર નથી લધનુ ે લધ ુ મરુક 
રેલા ચાશો છો ! તભો એલ ે સ્થે શંચી 
ગમા કે જ્મા ં કોઇ આન્વાન કે જજન્નાત 
ગમેર નથી એ ફધુ ંલધ ુળાશી ભાટે શુ ંન 
શતુ ં ? ફની અદભ (ભાનલ)નો ણ એજ 
શાર છે કે જ્મા ંસધુી કફયભા ંજામ નરશ 
ત્મા ંસધુી દુવનમાનો ભોશ છુટતો નથી અ 
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વાબંી શઝયત ઝુરકયનમન યડલા 
રાગ્મા ન ે કહ્યુ ં કે અે જે કાઇં 
પયભાલેર છે ત ે શક છે શલ ે હુ ં લધ ુ
ભેલલા પ્રમત્ન કયીળ નરશ છી ત્માથંી 
ાછા પયી ઝુરભાત તયપ ચાલ્મા. ઘોડાના 
ટાઓુની નીચે કાકંયા શોમ એલી અલાઝ 
અલલા રાગી, રોકોએ છૂયુ ં કે હુઝૂય અ 
શુ ં છે ? જલાફ અપ્મો કે જે અ રેળે ત ે
સ્તાળે ન ે નરશ લ્મ ે તે ણ સ્તાળ.ે 
કેટરાકં રોકોએ એ ઈાડી રીધા જમાયે 
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અંધકાયભાથંી ફશાય અવ્મા તો જોયુ ંકે એ 
શીયા છે, જેભને રીધા ન શતા તેઓ 
પવોવ કયલા રાગ્મા ન ેજેઓએ રીધા 
શતા તેઓ રદરભા ં કશલેા રાગ્મા કે જો 
લધ ુરીધા શોત તો કેવુ ંવાફૃ ંથતે ! છી 
દાફૃર હુકુભત હુભતરુ જદં અવ્મા 
ત્માયફાદ લપાત ામ્મા. 

શઝયત રી ( રય્હશસ્વરાભ)એ 
જમાયે અ રકસ્વાનુ ં લણથન કયુથ ત્માયે 
પયભાવ્યુ ં કે લ્રાશ ભાયા બાઇ 
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ઝુરકયનમન ય યશભત નાબઝર કયે એ 
યાશભા ંોતાનો ભતરફ ણૂથ કયલા ખતા 
કયી ન શતી, જો જતી લખત ે જગંરભા ં
શીયાને જોતે તો રોકો ભાટે વભેટી રેત ે
કાયણ કે પ્રલાવભા ં જતી લખતે દુવનમા 
પ્રત્મે રદર શતુ ંલતી લખતે દુવનમા પ્રત્મ ે
જયા ણ ઇચ્છા ન શતી. ભીફૃર 
ભોભેનીન શઝયત રી 
(રય્હશસ્વરાભ)ને એ ણ છૂલાભા ં
અવ્યુ ં કે ઝુરકયનમન મગફંય શતા કે 
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ભરક ? અે પયભાવ્યુ ંકે ન ભરક શતા ન 
મગફંય શતા તેઓ ભાત્ર ખદુાના નેક 
ફદંા શતા. 

શઝયત યસરૂેખદુા ( વલ્રલ્રાશો 
રહશ ેલ અરેશી લવલ્રભ)થી લણથન છે 
કે શઝયત ઝુરકયનમન લ્રાશના નેક 
ફદંા શતા રોકોને દીન ે શકની રશદામત 
કયતા. એક લખત તેભના ભાથા ય 
રોકોએ ભાય ભામો અ ઝખ્ભી થઇ ગમા 
ત્માયફાદ મકુ લખત ગામફ થઇ ગમા 
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પયી અ ઝાશયે થમા પયી અને ભાથા 
ય ઝખ્ભી કમાથ છી શઝયત ેપયભાવ્યુ ં કે 
તભાયાભા ંણ એક વ્મસ્તત છે જેનુ ંનાભ 
શઝયત રી (રય્હશસ્વરાભ) છે તેઓને 
જભીન ય ળસ્તતભાન કમાથ છે બઝુુગી 
તા કયેર છે એ કામભ સધુી એ 
વીરવીરો જાયી યશળેે તેભના ભાટે 
જભીનના તભાભ ખઝાના જાશયે થળ ેન ે
રોકોના રદર ય વલજમ ભેલળે. 
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શઝયત ઝુરકયનમન 
(રય્હશસ્વરાભ)એ રોકોને રશદામત કયી 
એક અરીળાન ભસ્જીદની તાભીય કયાલી 
અ ેપયી જગત પ્રલાવ ચા ુકમો યાશભા ં
એક ઝઆપ ભાણવને જોમો કે લ્રાશની 
ઇફાદત કયે છે, અ ે તેની ાવ ે જઇ 
છૂયુ ં કે અ ભાફૃ ં અ ભોટંુ વૈન્મ જોઇ 
કેભ બમ ન ામ્મા ? તેણે કહ્યુ ં કે તભાયા 
રશ્કય કયતા લ્રાશની પોજ લધાયે ભોટી 
છે હુ ંમનુાજાત છોડી તભાયા તયપ વનગાશ 
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કયતે તો છી ભાયા યફ ાવેથી ભાયી 
શાજત ણૂથ ન થત ે! શઝયત ઝુરકયનમન ે
કહ્યુ ં કે જો તભોને કબરૂ શોમ તો ભાયી 
ળાશીભા ં તભોન ે ળયીક કફૃ ં ભાયા કામથભા ં
વશામક થાલ ! અ વાબંી તેણે કહ્યુ ં કે : 
ભાયા ભાટે ચાય લસ્તઓુની ખાતયી અો 
તો તભાયી લાત ભાનલા તૈમાય છુ ંએ ચાય 
લસ્તઓુ એ છે કે : 

(૧) નેભત, સખુ જામ નરશ વદા 
યશ,ે 
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(૨) એલી વેશત કે કોઇ રદલવ 
ફીભાયી અલ ેનરશ, 

(૩) એલી યલુાની કે ઝઆપી 
અલલાનુ ંનાભ ન ર,ે 

(૪)એલી ઝંદગી કે ભોત અલ ે
નરશ. 

શઝયત ઝુરકયનમને કહ્યુ ં કે એ 
ચાયે લસ્તઓુ ય આન્વાન તાકાત યાખતો 
નથી, બઢુ્ઢાએ કહ્યુ ં કે જમાયે ભાયો યફ એ 
ફધી લસ્તઓુ ય કુદયત ધયાલે છે ન ે
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તભે ણ તાફેદાય છો. અ વાબંી 
ઝુરકયનમને કહ્યુ ં કે ખયેખય તભે વાચી 
લાત કયી છી અ ત્માથંી અગ લધી 
ગમા. 

યસ્તાભા ં એક અરીભની મરુાકાત 
થઇ લાતચીત થતા ંઅબરભ ેવલાર કમો 
કે અ ફતાલો કે એ ફે લસ્ત ુકઇ છે જે 
શભંેળા પયતી યશ ેછે ? એ ફે લસ્ત ુકઇ છે 
જે જગતના અયંબથી છે ? એ ફે ચીજ 
કઇ છે જે એકફીજાની ાછ અલ ેછે ? 
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એ ફ ેલસ્ત ુકઇ છે જે અવભા ંળત્ર ુછે ? 

અ ેજલાફ અપ્મો કે જે પયતા યશ ેછે ત ે
ચાદં સયૂજ છે. જે કામભ છે તે જભીન-
અવભાન. જે એકફીજાની ાછ અલ ેછે 
તે યાત રદલવ ને જે દુશ્ભન છે તે ભોત 
શમાત. અ વાબંી તે જ્ઞાનીએ કહ્યુ ં કે 
ખયેખય અ બદુ્ધિળાી છો ! 

શઝયત ઝુરકયનમન 
(રય્હશસ્વરાભ) રશ્કય વાથે અગ 
ચાલ્મા તો જોયુ ં કે એ વધૃ્ધ કેટરીક 
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ખોયીઓ રઇન ેઅભ તેભ પેયલીન ેજોલ ે
છે. અ અ જોઇને જફ થમા ને કહ્યુ ં
કે મ ફદેંખદુા અ મયુદાની ખોયીઓ 
ળા ભાટે પેયલી પેયલીન ે જુએ છે ? તેણે 
જલાફ અપ્મો કે હુ ં એ જોઇ યહ્યો છુ ં કે 
અભા ંભીય કોણ છે ન ેગયીફ કોણ છે, 

ફાદળાશ કોણ છે ને પકીય કોણ છે ? અ 
લાત વાબંી અ કશલેા રાગ્મા કે 
ખયેખય અ લાત તો ભાયી નવીશત ભાટે 
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છે કે ભયલા છી ન કોઇ ભીય છે ન 
ગયીફ છે, ફધામનો એકવયખો શાર છે. 

શઝયત ઝુરકયનમન 
(રય્હશસ્વરાભ) ત્માથંી અગ લધ્મા 
તો એક કોભને જોઇ કે તેઓ ફધામ વં-
સરુેશથી યશતેા શતા ને યલયરદગાયની 
ઇફાદત કયતા કોઇની ણ કોઇ બયુાઇ 
કયત ુનરશ અે એ રોકોના ઘયની વાભ ે
જ કબ્રસ્તાન જોઇને કહ્યુ ં કે : મ નેક 
રોકો તભોએ ઘયની વાભ ેળા ભાટે કફયો 
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ફનાલી છે ? તેઓએ કહ્યુ ં તભાયા 
ભકાનોના દયલાજા કેભ નથી ? તેઓએ 
જલાફ અપ્મો કે ભાયાભા ંકોઇ ચોય કે 
ફદભાળ નથી. તભાયી કોભનો કોઇ 
અગેલાન કેભ નથી ? કહ્યુ ં કે ભો 
અવભા ંકોઇ ય જુરભ કયતા નથી. 

કોઇ કાઝી કેભ નથી ? જલાફ 
ભળ્મો કે ભે રડતા-ઝઘડતા નથી. 
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કોઇ ફાદળાશ કેભ નથી ? ભો 
કોઇ લસ્ત ુલધાયે આચ્છતા નથી એકવયખા 
યશલેા ઇચ્છીએ છીએ. 

તભાયા રોકોનો ભાર એકવયખો 
કેભ છે ? ભો અવભા ં એકવયખી 
લશચંણી આન્વાપથી કયીએ છીએ. 

તભો રડતા કેભ નથી ? ભો 
ભોશબ્ફત ને પ્રેભ યાખીએ છીએ. 

ળા ભાટે તભો એકભત ધયાલો છો ? 
એક જ  યાશ ગ્રશણ કયી છે. ભો ન 
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કોઇની બયુાઇ કયીએ છીએ ન ાછ 
ગીફત કયીએ છીએ. 

તભાયાભા ં કોઇ ખનુાભયકી કયત ુ
નથી તેનુ ં કાયણ શુ ં ?ભોએ ભાયા 
નપવને કાબભૂા ંયાખેર છે. 

તભો ગસુ્વ ે થતા ં નથી ? અજીઝી 
ને નમ્રતાન ેગ્રશણ કયેર છે. 

ફધા કયતા તભાયી કોભની જંદગી 
રાફંી શોમ છે ? ભો રોકોના શકો 
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ફયાફય દા કયીએ છીએ, જુલ્ભથી 
ચેતતા યશીએ છીએ. 

દુકા કેભ ડતો નથી ? ભો 
શભંેળા તૌફા કયીએ છીએ. 

તભો ળા ભાટે દુ:ખી ગભગીન થતા ં
નથી ? ભો ફરા ય વબ્ર કયીએ છીએ. 
અપત અલલાની ગાઈ રદરન ે દ્રઢ 
યાખીએ છીએ. 

તભાયા ભાર ય અપત કેભ 
અલતી નથી ? ભો લ્રાશ વવલામ 
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કોઇ ય તલકકર યાખતા નથી. બરાઇ-
બયુાઇનો અધાય ગ્રશ ય નથી યાખતા. 
ભોને ખાત્રી છે કે જે થામ છે ત ે
લ્રાશની ભસ્રેશત મજુફ શોમ છે. 

તભાયા લડલાઓની ણ તભાયી 
જેલી યશણેી કશણેી શતી ? શા ભાયા 
ફાદાદા ગયીફો ય દમાબાલ યાખતા, 
તેઓની વશામ કયતા, તેઓ ( લડલાઓ) 
ય કોઇ જુરભ કયતો તો ભાપ કયી 
અતા. 
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બયુાની વાથ ે બરાઇથી લતથતા, 
કોભના ગનુેશગાયો ભાટે ફક્ષીવ ચાશતા, 
વગાઓ વાથ ે નેક સુકુ કયતા, 
ભાનતભા ં ખમાનત કયતા નરશ. વત્મ 
ફોરતા શતા, અ જ  કાયણોના રીધ ે
કુદયત તેઓ ય ભશયેફાન શતી. 

તલાયીખભા ં લણથન છે કે 
ઝુરકયનમન આવકંદરયમાના લતની શતા, 
અની ભાતાના અ એક જ તુ્ર શતા, 
અના ખ્રાક ફશતેયીન શતા, રોકો 
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વાથે શભંેળા બરાઇથી લતથતા શતા, અ 
રોકોને રશદામત કયતા એટરે સધુી કે 
રોકો લ્રાશની આતાત, ઇફાદત 
કયલાભા ં શભંેળા ભળગરુ શતા, અ ે તે 
કોભને ભાટે એક બવ્મ અરીળાન, ઈભદા 
ભસ્જીદની તા’ભીય કયલી, છી અ 
પ્રલાવ કયલા ભાટે તૈમાય થમા.ં રોકોએ 
કહ્યુ ં કે અ શલે ક્યામં ન જાલ, ભો 
અની બખદભત ભાટે શાજય છીએ. અ 
થકી ભોને ઘણી જ યાશત ભે છે. 
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અની ભાતાજી ણ ઝઇપ છે, ભાટે શં 
જ યશો. અે કહ્યુ ંકે તભાયી લાત ફયાફય 
છે ણ ભાયી શારત એ વ્મસ્તત જેલી છે 
જેની આંખો કાઢી રીધી શોમ, રદર ન ે
કાન તેના કફઝાની ફાશયે શોમ ન ેતેણ ે
કોઇ દોયીને અગ રઆ જતો શોમ, તે 
બફચાયો શુ ં કયે એ રાચાય નથી ? એ 
ભાણવ જેલો ભાયો શાર છે જ્મા ં ભન ે જે 
તાકત રઆ જામ છે ત્મા ં જઆળ અ 
ભસ્જીદભા ં અલો ઇફાદત, આતાત કયો 
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ને ભાયી ભાતાન ેશભંેળા રદરાવો અળો 
અયાભ શંચાડજો છી અ ત્માથંી 
યલાના થઇ ગમા. 

ઝુરકયનમન વલે કરાભે ાકભા ંછે 
કે “લમવનુભ ન ઝુરકયનમન” (છેલટ 
સધુી) ને (મ નફી) એ રોકો તભોન ે
ઝુરકયનમન વલે છેૂ છે, તભે કશી દો કે 
હુ ં શભણા ં તભાયી અગ તેનો કંઆક 
શલાર લણથન કફૃ ં છુ.ં ( લ્રાશ ે
પયભાવ્યુ)ં ભે તેnનએ જગત ય વત્તા 
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અી શતી ને ભે તેને દયેક પ્રકાયનો 
(યુતો) વાભાન અપ્મો શતો. છી ત ે
એક ( મવુાપયીના) વાભાનની ાછ 
ડયા એટરે સધુી કે જમાયે ત ે સમૂથ 
અથભલાની જગ્માએ શંચ્મા ત્માયે તેન ે
સમૂથ એક કાા યંગના ાણીભા ં ડફૂતો 
દેખામો ને તે જગ્માની નઝદીક એક  
કોભ જોઇ. અે કહ્યુ ંમ ઝુરકયનમન ! 
કા ં તો તુ ંએ રોકોન ે વળક્ષા અે ( કુફ્રના 
કાયણે) થલા તેઓના ફાયાભા ં બરી 
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લતથણુકં યાખો ( ખદુ ઇભાન રાલે) 
ઝુરકયનમને કહ્યુ ં જે કોઇ વયકળી કયળ ે
તો ભો તેને વળક્ષા અશુ,ં પયી ( ભમાથ 
છી) ત ે લ્રાશની ાવ ે શંચાડલાભા ં
અલળે પયી તે તેને વખ્ત વળક્ષા અળ,ે 

જે કોઇ ઇભાન રાલળ ે તથા નેક કાભ 
કયળે તો તેના ફદરાભા ં બરાઇ જ છે 
ને ભો ભાયા કાભોભા ં વશરેાઇનો 
હુકભ અશુ ં પયી તે એક ( મવુાપયીની) 
ાછ ડયા, એટરે સધુી કે જમાયે ત ે
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સમૂથ ઈગલાની જગ્માએ શંચ્મા તો સમૂથન ે
એક એલી કોભ ય નીકતા જોમો જેના 
ભાટે સમૂથની અ ફાજુએ ભોએ કોઇ અડ 
યાખી ન શતી. (અ ફનાલ) એભ જ છે, 

ને ઝુરકયનમનની ાવ ે જે કાઇં શતુ ં
ભને તેની વંણૂથ ખફય શતી. પયી ત ે
(લૂથ ને વિભ પતેશ કયી) એકફીજાની 
વાભાનની ાછ ડયા, એટરે સધુી કે 
જમાયે તે ( ત્માનંી ઈત્તય તયપ) ફે 
લથતોની લચ્ચ ેશંચ્મા તો ત ેલથતોની 
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શરેી તયપ એક એલી કોભને જોઇ જે 
લાતચીત કાઇં વભજી ળકતી ન શતી. 
તેભણે કહ્યુ ં( તયજુભા કયનાય થકી) 
ઝુરકયનમન માજુજ ભાજુજ (ની કોભ જે 
અ ઘાટીની ાછ છે તે) અ દેળભા ં
(અલી) ઘણો પવાદ કયે છે, ભાટે તભો કશો 
તો ભે તભાયા ભાટે એકઠો કયીએ એ 
ળતે કે તભો ભાયી ન ે તેભની લચ્ચ ે
એક અડ (દીલાર) ફનાલી અો, તેભણ ે
કહ્યુ ં જે ભારભા ં ભાયા યલયરદગાયે ભન ે
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(ખચથલાની) વત્તા અી છે તે ઘણો જ છે 
ભાટે તભ ે( જાત) ભશનેતથી ભાયી ભદદ 
કયો તો તભાયી ને તેઓની લચ્ચે એક 
વગંીન દીલાર ફનાલી અુ.ં ભન ે
રોખડંના તયા ં રાલી અો. ( પયી 
રોખડંની ચાદયો જડી કાભ કયુથ) એટરે 
સધુી કે જમાયે શાડની ફનંે ટોચો સધુી 
વયખુ ં(દીલાર) કયી દીધુ ંત્માયે હુકભ કમો 
કે એને ફંૂકો એટરે સધુી કે જમાયે તેન ે
અંગાયા જેલી ( યાતીચો) કયી દીધી તો 
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કહ્યુ ં શલે ભાયી ાવ ે ીગડાલેર તાબં ુ
રાલો કે તેના ઈય યેડી દઉં, તો પયી 
તેઓ તેના ઈય ચઢી ળકે નરશ ને ન 
તેભા ંકાણુ ંાડી ળકે, ઝુરકયનમન (તૈમાય 
દીલાર જોઇ લ્રાશનો ાડ ભાનતા)ં 
કહ્યુ ં અ એક ભાયા યલયરદગાયની કૃા 
છે, પયી જમાયે ભાયા લ્રાશનો લામદો 
અલળે તો તેન ે બાગંી તોડી ( જભીનની) 
ફયાફય કયી નાખળે ને ભાયા યફનો 
દયેક લામદો વાચો છે.” 
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શઝયત ઝુરકયનમને માજુજ 
ભાજુજથી ફચલા ભાટે તે કોભન ે ભાટે 
દીલાર તૈમાય કયાલી જેનુ ં લણથન ઈય 
કરાભે ાકભા ં અવ્યુ ં છે, માજુજ ભાજુજ 
ચાયગા જાનલયોને ભતા શતા જાશયેી 
સયુત કાઆંક આન્વાનન ે ભતી શતી ત ે
લખતના રોકોથી ફહુ જ નાના દેખાતા 
તેઓના ફચ્ચા ઇન્વાનના ફાકો જેલડા 
જન્ભ ાભતા. તેઓ ાચં લંતથી રાફંા 
થતા ં નરશ. સયુત એકવયખી શતી. નગ્ન 
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શારતભા ં પયતા, ઊંટ જેલી જાડી ચાભડી 
શોલાથી ગયભી ળયદીથી ફચતા દયેકન ે
ભોટા ભોટા નખો ( ચગંાર) પાડી ખાનાય 
જાનલયો જેલા દાતંો, રાફંા રાફંા કાનો 
એક ફીછાલતા ને એકન ે ઓઢતા, 
જાનલયોની જેભ યાશભા ં વોશફત કયતા, 
ભાછરીઓ તેઓનો ખોયાક શતો. તેની 
લસ્તી એટરી ફધી શતી કે લ્રાશ 
વવલામ કોઇ જાણતુ ં નરશ, તેઓના ભાટે 
ભાછરીઓનો લયવાદ થતો જે લ ે
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ભાછરીઓ લયવતી નરશ તે લે ખોયાક 
ભાટે ગાભોભા ં જઇ પવાદ કયી બાગંપોડ 
કયતા રોકો દૂયથી તેઓની લાઝ 
વાબંીન ેઘય છોડી ચાલ્મા જતા કાયણ કે 
તેઓનો મકુાફરો કયલો ફહુ જ મશુ્કીર 
કાભ શતુ.ં તેઓને જ્મા ંસધુી શજાય ફચ્ચા 
ૈદા થતા ં નશી ત્મા ં સધુી ભયતા નરશ. 
ળશયેોભા ં જઇ રોકોને ખફૂ જ યેળાન 
કયતા યુા ગાભડાઓ તેઓથી બયાઇ 
જતા, જમાયે તે રોકોએ ઝુરકયનમનન ે
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જોમા તો તેઓના ત્રાવની પરયમાદ કયી 
ને એક દીલાર ફનાલી અલા અગ્રશ 
કમો અે તે દીલાર ભજબતુ રોઢા 
તાફંાની ફનાલી અી જેનુ ં લણથન 
ઈયોતત કરાભે ાકભા ંઅલી ગયુ ંછે. 

તલાયીખ લેત્તા જણાલ ેછે કે શઝયત 
ઝુરકયનમન શઝયત બખઝય 
(રય્હશસ્વરાભ)ના ભાવીના ભોટા તુ્ર 
શતા અની હુકુભત શઝયત અદભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ના શબતુ ( દુવનમાભા ં
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ઈતયલા) છી ૩૪૫૭ લે પેરાણી, વને 
શબતુ ૩૪૬૦ભા ં શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની મરુાકાત કયી, 
ચારીવ લથ સધુી જગતનો પ્રલાવ કમો 
છેલટે ાચંવો લથની લમ થઇ ત્માયે વન ે
શબતુ ૩૪૯૭ભા ં ખદુાની યશભેતે શંચ્મા 
ને ભક્કાએ ભોઝઝભાભા ંદપન થમા.ં 

 
************ 
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શઝયત માકુફ ને શઝયત યસુપુ 
(રય્હશસ્વરાભ) 

કરાભે ાકભા ં શઝયત યસુપુ 
(રય્હશસ્વરાભ)નો રકસ્વો ( સયુએ 
યસુપુભા)ં ૧૧૧ અમતોભા ં વલસ્તાયથી 
લણથન કયલાભા ં અવ્મો છે. યલયરદગાયે 
અરભ પયભાલે છે કે “નશનો નકુસ્વો 
રમક શવનર કવવે ફેભા લશમના 
એરમક શાઝર કુયાન.” (મ યસરૂ) ભ ે
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તભાયી ાવ ે અ કુયાન ભોકલ્યુ ં છે એના 
લડે ભે તભાયી વભક્ષ એક ફહુ જ વયવ 
રકસ્વો ફમાન કયીએ છીએ. 

અ સયુો નાબઝર થલા વલે લણથન 
થમેર છે કે શઝયત યસરૂેખદુા 
(વલ્રલ્રાશો રહશ ે લ અરેશી 
લવલ્રભ)ની તવલ્રી ને તસ્કીન 
(રદરાવો, ળાવંત) ભાટે ઈતયેર છે. જેભકે 
અ ઇભાભે શવન ને ઇભાભે હુવૈન 
(રય્હશસ્વરાભ)ના ય ડનાય 
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ભવાએફનુ ંલણથન જજબ્રઇરથી વાબંી 
ગભગીન થમા ંશતા, તે લખતે અ સયુો 
અને તવલ્રી અલા ભાટે નાબઝર 
થમો શતો. 

અ રકસ્વાને ઐવતશાવવક સુ્તકો 
તેભજ ફાઇફરભા ંભાત્ર રકસ્વા ફૃે જ 
લણથન કયલાભા ંઅવ્યુ ંશત ુ.ં કુયઅન ળયીપે 
એના જફૃયી ને રાબદામી વલબાગોને 
એલી નેયી યીતે વયકાયક ળૈરીભા ં
ફમાન કયુથ કે તેથી ગાઈના તલાયીખ 
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નલેળોની ભરૂો જણાલા ઈયાતં દયેકભા ં
ભૌકા ઈય ઈત્તભોત્તભ રયણાભો જાશયે 
થમા,ં રકસ્વાભા ંરશદામતના ખઝાના 
પ્રદવળિત થમા,ં લ્રાશ ય કોઇ કૃા 
કયલા ચાશ ેતો કોઇ તાકત તેને યોકી 
ળકતી નથી. ધીયજ, વબ્ર ફનંે જશાનની 
વપતાનુ ંવાધન છે, ઇાથ દાલતનુ ં
રયણાભ બઝલ્રત ને શાનીકાયક છે. 

કરાભે ાકભા ંછે કે “જમાયે યસુપુ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ ોતાના લાબરદને 
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કહ્યુ ંકે મ વતાજી ભં બગમાય તાયા 
ને સમૂથ તથા ચાદંને (સ્લપ્નાભા)ં જોમા 
(ને) હુ ંજોઉં છુ ંકે તેઓ ભને વજદો કયી 
યહ્યા છે. ” શઝયત યસુપુ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ અ સ્લપ્નુ ં
ફાલ્મલસ્થાભા ંજોયુ ંશત ુ,ં અ સ્લપ્ન 
દેખાડી લ્રાશ ેઅને ઇજ્જજત અી કે 
વૌ તભાયે તાફે થળે. શઝયત માકુફ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ કહ્યુ ંકે ફેટા અ 
ખ્લાફની લાત તભાયા બાઇઓને કયળો 
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નરશ કાયણ કે તેઓ ઇાથને રીધે તભોને 
ભાયી નાખલાની યસુ્તત યચે. 

અ રદરચશ્ રકસ્વો શઝયત યસરૂ 
(વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી લવલ્રભ) 
ભાટે ધીયજ ને કોભને ભાટે આબ્રત શતી 
એ ફધા કાયણોવય વંણૂથ ખરુાવો કયતી 
અ સયુા ભોકરાલતા પયભાવ્યુ ંકે એભા ં
છૂનાય કુયેળીઓ ભાટે વનળાનીઓ છે કે જે 
બાઇની દેખાઇ કયી અખયે લ્રાશ ે
કેલી રાચાયીની શારતભાથંી કાઢી 
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ફાદળાશી ને ફરદંી ય શોચાડમા 
ને બાઇઓને તેભના જ ભોશતાજ કમાથ. 

શઝયત યસુપુ (રય્હશસ્વરાભ) 
તથા તેભના નાના બાઇની વાથે શઝયત 
માકુફ (રય્હશસ્વરાભ) ફહુ જ 
ભોશબ્ફત યાખતા શતા, ખાવ કયીને 
શઝયત યસુપુ (રય્હશસ્વરાભ)ની 
બવલષ્મની ઈજ્લતા લધ ુલશારનુ ંકાયણ 
ફનતી શતી, તેથી ફીજા બાઇઓ ઇાથ 
કયી કશતેા કે ભે કાભકાજ વેલાચાકયી 
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કયીએ છીએ, તેભજ ણી લખતે ણ કાભ 
રાગીશુ ંભાટે ભાયા ય લધાયે પ્રેભ 
યાખલો જોઇએ. 

એજ ઇાથ લધતા ંશઝયત યસુપુ 
(રય્હશસ્વરાભ)નુ ંકાભ તાલી નાખલા 
અવભા ંવરાશ કયલા રાગ્મા. દયેકે 
ોતોતાની ક્કર મજુફ કહ્યુ,ં અખયે 
એકે કહ્યુ ંપ્રાણ રેલા ફહુ જ ખયાફ કાભ છે 
જો તભાયે કાઇં કયવુ ંજ શોમ તો એલા 
કુલાભા ંનાખો કે જેભા ંઓછુ ંાણી શોલાથી 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 520              VISIT US 

ડુફે નરશ ને તેભા ંઅંધાફૃ ંશોમ કે 
એકાએક કોઇ જોલા ાભે નરશ. અ લાત 
ય ફધામ એક ભત થમા છી જમાયે 
તેઓ ફકયા ચાયલા જતા ત્માયે શઝયત 
માકુફ (રય્હશસ્વરાભ) ાવે અલીને 
કહ્યુ ંકે યસુપુને ળા ભાટે ઘયભા ંફેવાડી 
યાખો છો, તદુંયસ્તી ભાટે શયવુ ંપયવુ ંજફૃયી 
છે ભાયી વાથે ભોકરો ત્મા ંયભત ગભત 
કયળે પપાદી ખાઇ ખળુ થળે, તેભણે 
ના ાડી ત્માયે શઝયત યસુપુ 
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(રય્હશસ્વરાભ)ને ટાલલા રાગ્મા કે 
જગંરભા ંતભોને ફહુજ ભઝા ડળે, છી 
માકુફ (રય્હશસ્વરાભ)એ છોકયાઓને 
કહ્યુ ંકે ભને બમ રાગે છે કે તભો તેને 
ભાયી ાવેથી રઆ જાલ હુ ંતેભના 
વલમોગની તાકત યાખતો નથી. હુ ંડફૃ ંછુ ંકે 
યખેને તભે તેનાથી ફેદયકાય થઇ જાલ 
ને લફૃ તેભણે તકરીપ શંચાડે. 

તલાયીખભા ંફતાલે છે કે શઝયત 
યસુપુ (રય્હશસ્વરાભ)ને વતાને 
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વભજાલી ોતાની વાથે રઆ ગમા. યાશભા ં
અને દુ:ખ દેલા રાગ્મા તેભના ફૃદન 
ને પરયમાદ ય તયવ ખાધી નરશ 
અને કુલાભા ંનાખ્મા તો રકનાયો કડી 
રટકી ગમા. ત્માયે દોયડુ ંફાધંી રટકાવ્મા 
ને ધલચ્ચેથી છોડી મકુ્યા અ 
ાણીભા ંડમા, લ્રાશ ે જજબ્રઇરને હુકભ 
કમો કે જાલ, તેભણે અલી ફચાવ્મા ને 
તેભા ંએક ત્થય શતો તે ય ફેવાડયા. 
બાઇઓએ શયેણ ઈતાયી નાખ્યુ ંશત ુ ંતે 
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શયેાલલાભા ંઅવ્યુ,ં જન્નતથી ખાલાનુ ં
અવ્યુ ંતે લખતે લ્રાશ ેપરયશ્તા ભાયપતે 
કે લશી દ્વાયા ખળુખફયી ભોકરી કે 
ગબયાઓ નરશ ભે તભને કુલાભાથંી કાઢી 
ભશાન દલી અશુ,ં ને એક લખત 
એલો અલળે કે તેભનુ ંઅ દુષ્ટ કાભ તભે 
તેને માદ ાલળો ત્માય છી તભોને 
ઓખી બખસ્માણા ડળે. 

યાવત્રના અલીને જુઠી યીતે યડીને 
વતાને કહ્યુ ંકે ભાયી યેૂયૂીકાજી 
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યાખલા છતા ંજયાક લાયભા ંઓબચંત ુ ંલફૃ 
અલી ખાઇ ગયુ,ં યુાલા તયીકે તેભનુ ં
શયેણ ફકયીના ખનૂભા ંખયડયુ ંશત ુ ંતે 
યજુ કયુથ. શઝયત માકુફ 
(રય્હશસ્વરાભ) તયત જ વભજી ગમા કે 
તેભા ંકાલતરંુ શત ુ.ં શલે ભાયે એલી યીતે 
વબ્ર કયલાનુ ંયહ્યુ ંકે તભાયાથી ફદરો ન 
રઉં, તેભ કોઇની અગ તેની વળકામત 
ણ ન કફૃ,ં ભાત્ર એભા ંલ્રાશથી ભદદ 
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ચાહુ ંછુ ંકે તે ભને અ યીક્ષાભા ંાય 
ઈતાયી ાછો ભાયા તુ્રથી ભેલે. 

કશ ેછે કે તે કુલો ળશયેથી નલ 
ભાઇર દૂય શતો. શઝયત યસુપુ 
(રય્હશસ્વરાભ) તેભા ંત્રણ રદલવ યહ્યા, 
એક કાપરાના ભાણવે ડોર નાખી તો 
લ્રાશના હુકભથી શઝયત યસુપેુ તેને 
કડી રીધી જમાયે ડોર વાથે ઈય 
અવ્મા ત્માયે ખંચનાય ખળુીના રીધે ફોરી 
ઈઠયો કે ઓશો કેલો ખફૂસયુત છોકયો છે ! 
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ફહુ વાયી રકંભતે લેચાળે જમાયે કુલાભાથંી 
ફાશય અવ્મા ત્માયે કાપરાલાાએ તેભને 
છુાલી દીધા કે કોઇ દાલેદાય ઈબો થામ 
નરશ, ને રદરભા ંવલચાયુ ંકે વભવયભા ં
કોઇ શ્રીભતંને લેચી નાખશુ,ં તેભના 
બાઇઓ કુલા ાવે તાવ યાખતા શતા 
અને કુલાભા ંનરશ જોતા કાપરાભા ં
તાવ કયી તો જણાયુ ંકે તેઓએ અને 
કુલાભાથંી કાઢેર છે. 
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તે લખતે કાપરાલાાઓને કહ્યુ ંકે 
એ તો ભાયો ગરુાભ છે એને બાગી 
જલાની ફહુ જ ટેલ શોલાથી ભો તેને 
લેચી નાખશુ,ં અને ઢાય દીયશભભા ં
લંચી નાખ્મા, એક બાઇએ તેભાથંી બાગ 
રીધો નરશ ને ફાકીનાઓએ લશચંણી 
કયી રીધી, પયી કાપરાલાાઓએ અને 
વભવયભા ંજઇ લેચી નાખ્મા, ખદુાલદેં 
અરભે એક લખત લેચાવુ ંસ્ષ્ટ ફમાન 
કયુથ છે યંત ુફીજી લખતે લેચાવુ ં
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ઇળાયાથી જણામ છે, કાયણ કે વસ્તા 
બાલથી તો ત્મા ંજ બાઇઓએ લેચ્મા શતા. 

વભવય શંચતા જ તેભની 
ખફુસયુતીની ચચાથ વલથત્ર પેરાઇ ગઇ. વૌ 
ખયીદલા ભાટે તૈમાય થમા. કશ ેછે કે 
ઝીઝે વભવયે તેભને ખયીદમા. (કોઇ 
તલાયીખ ઝીઝ ફાદળાશના લઝીયને 
ફતાલે છે) ોતાની ત્ની ઝુરમખાને 
ઇજ્જજત વાથે યાખલા તાકીદ કયી, ઝીઝે 
અની શંવળમાયી જોઇ ગરુાભોની જેભ 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 529              VISIT US 

યાખલાના ફદરે તુ્ર વભાન યાખ્મા કે 
અગ જતા કાભકાજભા ંનામફ થળે, અ 
પ્રભાણે યલયરદગાયે અને ભાનલતં 
ફનાવ્મા. પયી અના કાયણે કુર ફની 
ઇસ્ભાઇરને ત્મા ંઅફાદ કમાથ. કુદયત 
અના વલે પયભાલે છે કે “ને જમાયે 
તે ોતાની જુલાનીએ શંચી ગમા ત્માયે 
ભે તેને રશકભત (નબવૂ્લત) ને આલ્ભ 
અપ્યુ ંને નેકી કયલાલાાઓને ભે 
એલી જ યીતે ફદરો અીએ છીએ.” 
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લ્રાશના પઝરો કયભથી શઝયત 
યસુપુ (રય્હશસ્વરાભ) નોખી યીતે 
અગ લધતા શતા ત્મા ંઝીઝની 
ત્નીએ બમકંય કવોટીનો ભોકો ઈબો કમો. 
તેણી અની ખફુસયુતી ય અળક થઇ 
ગઇ તેભનુ ંરદર કાબથૂી ફશાય કયલા 
પ્રમત્ન કયતી યશી, લી ખાવ ભશરેના 
દયલાજા ફધં કયી એકાતંભા ંોતાની 
લાવના ણૂથ કયલા અગ્રશલૂથક કહ્યુ.ં હુ ં
તભાયી જ છુ ંજલ્દી કયો. અલી સ્સ્થવતભા ં
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બયયલુાની ઈયાતં ત્ની વલનાનુ ંજીલન 
લગેયે એલી ફાફતો શતી કે તેથી ફચવુ ં
મશુ્કીર છે યંત ુજેને આલ્ભો રશકભત, 
નબવૂ્લતની આસ્ભત લ્રાશ ેફક્ષી શોમ 
તેના ય ળમતાનનો દાલ કાઇં ચારી ળકે 
? ઇભાભ-મગફંય આસ્ભતના ભાબરક શોમ 
છે તે એલી લસ્તઓુનો ખ્માર ણ ન કયે, 
તેઓ શભંેળા ગનુાશોથી ાક શોમ છે. 
શઝયત યસુપુ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
જલાફભા ંકહ્યુ ંકે ભઅઝલ્રાશ (લ્રાશની 
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નાશ) એલો વખત ગનુોશ ભાયાથી કેભ 
થઇ ળકે ? ઝીઝે ભાયા ય કેલા 
ઈકાયો કમાથ છે ? તેના ફદરે શુ ંહુ ં
તેભનાજ ઘયની અફફૃ ંરઉં ? એવુ ં
ભાયાથી શયગીઝ ફનળે નરશ. 

કશ ેછે કે એ ઓયડાભા ંએક મવૂતિ 
શતી તેના ય ઝુરમખાએ કડુ ંનાખી 
દીધુ.ં શઝયત યસુપુ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
છૂયુ ંકે એ તં શુ ંકયુથ ? તેણીએ કહ્યુ ંકે 
બતુ ય યદો એટરા ભાટે નાખ્મો કે તે 
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અણને અ કામથ કયતી લખતે જોલે નરશ 
! તે લખતે અે કહ્યુ ંકે અ બતુ ન જોઇ 
ળકે છે ન વાબંી ળકે છે તેનાથી તને 
ળયભ અલે છે ? યે ભાયો યફ તભાભ 
જાશયે ને છુી લાતોને જાણનાય છે 
તેનાથી શુ ંહુ ંળભથ ન કફૃ ં? જેલી તેણીએ 
અ ય જપ્ત ભાયી કે તયંુત જ અ 
દયલાજા તયપ ફશાય નીકલા ભાટે 
દોડમા ઝુરમખા તેભને ટકાલલા ભાટે 
ાછ દોડી. તેલાભા ંાછથી તેભનુ ં
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શયેણ શાથભા ંઅલી જતા કડીને ખંચ્યુ ં
તો પાટી ગયુ ંછતા ંજેભતેભ કયી શઝયત 
દયલાજાથી ફાશય નીકી જ ગમા. 
જોગાનજુોગ ઝીઝ ણ ફશાયથી ાછા 
પયતા ંતેજ ે ત્મા ંશંચ્મો, એ જોઇ 
ઓયતને પા ડી. તેથી ોતાના ફચાલ 
ભાટે કશલેા રાગી કે એણે ભાયી અફફૃ 
રેલા ચાશી એને વખત વળક્ષા થલી 
જોઇએ. તેણીએ અ ય ફોશતાન મકુ્યુ ં
છી ખયી ફીના કહ્યા વલના છુટકો જ ન 
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શતો તેથી અે કહ્યુ ંકે ઓયતે ભાયાથી 
લાવના યૂી કયલા ચાહ્યુ ંણ ભં બાગીને 
જાન છોડાલી. 

ઝીઝે કહ્યુ ંકે તભો ફનંે 
ોતોતાને ચોખ્ખા ફતાલો છો ને કોઇ 
વાક્ષી નથી અભા ંવાચુ ંકોણ છે ? જમાયે 
અ પ્રભાણે લાતચીત થતી શતી ત્મા ં
ઓયતનાજ કુટંુફનુ ંએક દૂધ ીતા ચાય 
ભાવના ફાકે એકદભ શઝયત યસુપુ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની વલત્રતાની વાક્ષી 
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અી. એ વાક્ષીનો ઈલ્રેખ કરાભે ાકભા ં
અ યીતે અપ્મો છે કે “શઝયત યસુપેુ કહ્યુ ં
કે એણેજ ભને ોતાના તયપ લાલા 
ઇચ્છયુ ંશત ુ ંને તેણીના કુટંુફભાથંી એક 
વાક્ષીએ યુાલો અપ્મો કે જો તેનુ ંશયેણ 
અગથી પાટેુ ંશોમ તો ઓયત વાચી છે 
ને તે જુઠ્ઠો છે ને જો તેનુ ંશયેણ 
ાછથી પાટેુ ંશોમ તો એ જુઠી છે ને 
તે વાચો છે.” લગેયે. 
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ફાકની લાચા ઈયાતં મદુ્દાની 
લાતથી ઝીઝ જફ થમો ને શઝયત 
યસુપુ (રય્હશસ્વરાભ)ના વાચા શોલાની 
ખાત્રી થઇ ગઇ, ઓયત ય ગસુ્વે થમો 
ને કહ્યુ ંકે ત ુ ંોતાના ગનુાશની ભાપી 
ભાગં, ને શઝયત યસુપુ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને કહ્યુ ંકે એ લાતને જલા 
દો, કોઇને કશળેો નરશ. ઝીઝે લાત 
છુાલલાની કોવળળ કયી ણ કંઇ ઇશ્કની 
લાતો છુી યશ ેછે ? ળશયેભા ંલાત પેરાઇ 
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ગઇ, તેણીની ઓખીતી ઓયતોએ 
ઝુરમખાને ભશણેુ ંભાયુ ંકે ઝીઝ જેલો 
ભશાન ધણી શોલા છતા ંએક ગરુાભની 
ાછ ડી છે ? 

ત્માયફાદ કરાભે ાકભા ંએ 
રકસ્વાનુ ંલણથન થામ છે, કે તેને વલસ્તાયીને 
અ સ્થે અરેખલાભા ંઅલે છે, કે તેણીએ 
જમાયે ઓયતનુ ંભશણેુ ંવાબંળ્યુ ંતો ગસુ્વે 
થઇ ને તેણીઓને બંઠી ાડલા ભાટે 
દાલત કયી. વૌને ોતાના ઘયે અભતં્રણ 
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અપ્યુ.ં દયેકના શાથભા ંરંબ ુને છુયી 
અી, તે લખતે શઝયત યસુપુ 
(રય્હશસ્વરાભ) ફીજી જગ્માએ શતા 
ત્માથંી તેભને રાલલાભા ંઅવ્મા. અને 
ખફય ન શતી કે શુ ંભાભરો છે, અ 
વભજમા કે તે સ્થે કાઇં કાભ શળે તેથી 
ત્માથંી વાય થમા અનુ ંવાધાયણ 
વંદમથ જોઇ વૌ ફેબાન જેલી થઇ ગઇ 
ને શાથભા ંજે કાઇં શત ુ ંતે યશી ગયુ ંણ 
તેના ફદરે ોતાની આંગીઓ કાી 
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નાખી જમાયે બાન અવ્યુ ંત્માયે શઝયતની 
તાયીપ કયલા રાગી. 

જમાયે ઝુરમખાએ ઓયતોની અ 
શારત જોઇ ત્માયે કહ્યુ ંકે શુ ંતભો એલા 
ભાણવ વલે ભને ભશણેુ ંભાયો છો ? જુઓ 
તભાયી કેલી શારત થઇ ગઇ ? રંબનુે 
ફદરે આંગીઓ કાી નાખી. શલે તભો 
જાલ ને કોઇ યીતે વભજાલો. તેણીઓ 
શઝયત યસુપુ (રય્હશસ્વરાભ) ાવે જઇ 
એકાતંભા ંવભજાલા રાગી. ઝુરમખાના 
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રદરની લાત કશી કે તેનુ ંકશવેુ ંભાની લ્મો, 
નરશ તો જેરબેગા થવુ ંડળે. ભો તો 
તભાયા બરા ભાટે કશીએ છીએ, અ સ્ત્રીઓ 
જાશયેભા ંતો યસુપુ (રય્હશસ્વરાભ)ને 
ઝુરમખા ભાટે વભજાલી યશી શતી ણ 
યદા ાછ દયેકનો શતે ુોતાના તયપ 
અકથલાનો શતો, અ લાત વાબંી 
શઝયત યસુપુ (રય્હશસ્વરાભ) ફહુજ 
ગબયાણા ને ોતાના યલયરદગાય 
ાવે દુઅ ભાગંી. જેભકે કરાભે ાકભા ંછે 
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કે “(જનાફે યસુપેુ) દુઅ કયી કે મ 
યલયરદગાય જે દુષ્ટ (કાભ) તયપ એ 
સ્ત્રીઓ ભને ફોરાલે છે તેના કયતા જેર 
ભને લધાયે ગભે છે.” 

ત્માયફાદ ઝીઝ ને તેના 
વરાશકાયોને શઝયતની વત્મતાની દરીરો 
જાશયે થલા છતા ંએભજ વ્માજફી રાગ્યુ ંકે 
અને કૈદ કયલાથી તેણીની ફદનાભી દૂય 
થળે, લી તેણીની નઝયોથી દૂય થળે તો 
પામદો થલાનો, ત્માયફાદ અને કૈદ 
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કયલાભા ંઅવ્મા. તે વભમભા ંફે યલુકો 
જેરભા ંઅવ્મા. જેરભા ંશઝયત યસુપુ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની પ્રભાબણકતા, ઇફાદત 
ને સ્લપ્નાની તાફીય ફતાલલાભા ં
પ્રવલણતા લગેયેની ખફુ ચચાથ શતી, તભાભ 
કૈદીઓ તેભને બરા ને નેક વભજતા 
શતા. ફે યલુાન કૈદી અની વાથે ફહુ જ 
પ્રેભ યાખતા શતા. એક ળયાફ 
ીલયાલનાય, ને ફીજો ફફયચી શતો. 
જે ળયાફ ીલયાલનાય શતો તેણે 
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શઝયતને કહ્યુ ંકે ભને સ્લપ્નુ ંઅવ્યુ ંછે કે 
ળયાફ ફનાલલા ભાટે અંગયુ વનચોલી યહ્યો 
છુ,ં ફફયચી શતો તેણે કહ્યુ ંકે ભં ખ્લાફ 
જોયુ ંકે ભાયા ભાથા ય એક વેટીથી 
બયેરો પ્મારો છે જેભાથંી ક્ષીઓ ખામ 
છે, અે શરેાને પયભાવ્યુ ંત ુ ંકૈદભાથંી 
છુટી ફાદળાશને ળયાફ ીલયાલલાલાા 
તયીકે વનયતુત થઇળ ને તાયી ઘણી 
ઇજ્જજત થળે ! ફફયચીને કહ્યુ ંકે તાયા 
ખ્લાફની એ તાફીય છે કે ફાદળાશ તને 
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વઝાભા ંપાવંીએ ચઢાલળે. અ વાબંી 
ફફયચીએ કહ્યુ ંકે ભં કાઇં સ્લપ્નુ ંજોયુ ં
નથી ભં તો જુઠી લાત ફનાલી યજુ કયી ! 
શઝયતે કહ્યુ ંકે ગભે તે લાત શોમ ભં જે 
તભો ફનંેને તાફીય ફતાલી તે પ્રભાણે 
થળે. 

છી જે ળયાફ ફનાલનાય શતો 
તેને કહ્યુ ંકે ત ુ ંકૈદભાથંી છૂટે ત્માયે 
ફાદળાશને ભાયા વલે લાત કયજે, જમાયે 
તે છુટી ગમો ને ફાદળાશની હુજુયભા ં
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યશલેા રાગ્મો ત્માયે અના વલે કશલેાનુ ં
ભરૂી ગમો મા ળૈતાને ભરુાલી અપ્યુ.ં 
અે જે સ્લપ્નાની  શકીકત ફતાલી શતી 
તે પ્રભાણે જ થઇને યહ્યુ.ં શઝયત યસુપુ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ શરેા ંતો એ ફનંેને 
ધભથનો ઈદેળ અપ્મો જે કરાભે ાકભા ં
લણથન થમેર છે છી તેભના ખ્લાફની 
તાફીય ફતાલી. અ લાત છી ત્રણ 
રદલવ ફાદ ફાદળાશને ખાત્રી થઇ કે અ 
ફનંે ભને ઝશયે દેલાના અયોભા ં
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બગયફ્તાય થમા છે તેભા ંળયાફ 
ીલયાલનાય ફેગનુાશ છે તેથી તેને મકુત 
કમો ને ફફયચીને શુીએ ચઢાલી 
દીધો. 

એક લખત વભવયના ફાદળાશ ેએક 
સ્લપ્નુ ંજોયુ ંને લઝીયોની વાભે લણથન 
કયુથ કે વાત તાજી ગામો ને ફીજી વાત 
દુફી ગમો ખાઇ યશી છે તે ઈયાતં વાત 
રીરી ડુડંીઓને ફીજી વાત સકુી ડુડંીઓ 
લગી ડી છે તેથી તે ણ સકૂાઇ ગઇ. 
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અ યેળાની બયેુ ંસ્લપ્ન ભને અવ્યુ ંછે, 
તેની તાફીય ભને ફતાલો ! ફધામે 
આન્કાય કમો કે ભે એને જાણતા નથી. 
જમાયે દયફાયીઓએ અલો જલાફ અપ્મો 
ત્માયે ત્મા ંએ ળયાફ ીલયાલનાય ઈબો 
શતો તેને શઝયત યસુપુ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની ફધી લાત માદ 
અલી ગઇ જેને વાત લથ વલતી ગમા 
શતા તેણે ફાદળાશને યઝ કયી કે હુઝૂય 
યજા અો તો એ નેક કૈદી સ્લપ્નાની 
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તાફીય જાણે છે તેને છૂી જોઇને ! 
ફાદળાશ ેયજા અી. 

શઝયત યસુપુ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
તાફીય ફતાલલાભા ંવલરફં ન કમો ન 
કાઇં ળતથ મકૂી. ન તો ેરા ભાણવને 
ઠકો અપ્મો કે શલે અટરી મદુ્દત છી 
કાભ ડતા ભાયો ખ્માર અવ્મો ! એ 
ઈયથી અંબફમા (રય્હશસ્વરાભ)ની 
નૈવતક ને ભમાથરદત સ્સ્થવતનો અંદાજો 
થઇ ળકે છે. લી તાફીય છૂતા 
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શઝયતે જલાફભા ંત્રણ લાતો ફતાલી. 
સ્લપ્નાની તાફીય, ફચાલ યસુ્તત ને 
દુકા છીની ખળુખફય. તેભના 
જલાફનો ખરુાવો એ કે તાજી ગામો ને 
રીરી ડુડંીઓથી ભતરફ એલા વાત લથ 
છે જેભા ંરાગરગાટ ખફુ લયવાદ ડી 
નાજ પપાદી લગેયેનો ાક ઘણો 
વાયો થળે, ઢોયો ણ લધળે ને દુફી 
ગામો તથા સકુી ડુડંીઓથી ભતરફ દુકા 
છે. વાત લથ લયવાદ નરશ ડલાથી ઘાવ 
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ઈગળે નરશ, તે મદુ્દતભા ંાછુ ંવગં્રશ 
કયેુ ંનાજ ખરાવ થઇ જળે ભાત્ર જફૃય 
યૂત ુ ંથોડુકં ફચી જળે. તાફીયના 
દયમ્માન ભખકુની રાગણી ખાતય 
ભશયેફાની તયીકે એક યસુ્તત ણ ળીખલી 
કે અગરા લથના ાકભાથંી જફૃયત યૂત ુ ં
નાજ વાલચેતીથી ખાલ કે નકાભો 
ફગાડ ન થામ. ફાકીના ાકને ડુડંાઓભા ં
યશલેા દેજો જેથી કીડા લગેયે ખામ ન જામ 
ભાટે વાત લથનો ાક ચૌદ લથ કાભ 
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અલળે. નરશ તો દુકાભા ંફહુ જ તકરીપ 
ઈાડલી ડળે, છી ખળુખફયી 
વબંાલી કે વાત લથના દુકા છી 
ઘણો લયવાદ થળે ને નાજ પપાદી 
લગેયે થળે. 

ફાદળાશને ેરા ળયાફ 
ીલયાલનાયની લાતથી શઝયત ય 
શ્રધ્ધા અલી શતી. અના આલ્ભ, કભાર 
ને વદાચાયની તેના રદર ય વય 
થઇ શતી. હુકભ કમો કે તેભને ભાયી ાવે 
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રાલો. હુ ંતેભની ઇજ્જજત કયીળ. કાવવદ 
ળાશી પયભાન રઆ કૈદખાનાભા ંઅવ્મો 
ને અને મગાભ અપ્મો, અે 
વલચાયુ ંકે જો ભાત્ર ફાદળાશના હુકભ ય 
ચાલ્મો જઇળ ને જે જુઠી તોશભતભા ં
લો કૈદભા ંદુ:ખ લેઠયા તેનુ ંતદ્દન 
નાભવનળાન ન ભટયુ ંતો ઘણા ખયા 
જાણ રોકો તે વફંધંી ળકંાભા ંજ યશી 
જળે ને ઇાથખોયો અગ જતા ાછુ ં
કંઇ તતુ ઉભુ ંકયે તો એ વબંવલત છે. 
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તેથી અે ધીયજલૂથક તે ભાણવને 
જલાફ અપ્મો કે તાયા ફાદળાશને છૂ કે 
તે ઓયતના રકસ્વા વલે કાઇં ખફય છે ? 
જેણીઓએ દાલત લખતે શાથ કાી 
નાખ્મા શતા ! ભાટે તાવ કયો કે શકીકત 
શુ ંછે લાકં કોનો છે ? જમાયે અ મગાભ 
ફાદળાશને ભળ્મો ત્માયે તાવ કયલાભા ં
અલી. તેણીઓએ કબરૂ કયુથ કે શઝયત 
યસુપુ (રય્હશસ્વરાભ) ાક દાભન છે. 
ઝુરમખાએ ણ લાત ભાન્મ યાખી ને 
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કહ્યુ ંકે શઝયત યસુપુ (રય્હશસ્વરાભ) 
વાચા છે, ફાદળાશ ેશઝયતને મગાભ 
ભોકલ્મો કે તભો શક ય છો હુ ંઓયતોને 
વળક્ષા તભાયી ફૃફફૃભા ંઅુ,ં અે કહ્યુ ંકે 
ભાયો ઇયાદો તેભને વળક્ષા કયલાનો નથી 
ણ ઝીઝ તથા વહુ અ લાત જાણી 
રીએ કે તેના ઘયભા ંકોઇ બયુાઇ કયી 
નથી, ણ તેના ઈકાયનો શક દા કમો 
છે. હુ ંખદુા ાકનો શકુ્ર દા કફૃ ંછુ ંતેણે 
ોતાની યશભતથી ભને ફચાવ્મો, 
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ફાદળાશ ેહુકભ કમો કે અજથી તભો 
ભાયી ાવે ભાનલૂથક યશો, ને અની 
ઇચ્છા મજુફ કાભની ભાગંણીનો વધકાય 
અપ્મો. શલે રગબગ ફધો વધકાય 
અના શાથભા ંજ શતો  તે યવાભા ં
ઝીઝ ણ ભયણ ામ્મો. 

તલાયીખભા ંછે કે વભમ એલો 
અવ્મો કે ઝુરમખા ભોશતાજ ફની ગઇ. 
અ વભવયના ફાદળાશ થમા. રોકો 
અને વભવયના ળાશ કશતેા શતા. જમાયે 
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ઝુરમખાની શારત લધાયે ખયાફ થઇ 
ત્માયે રોકોએ તેણીને વરાશ અી કે ત ુ ં
શાકીભના નીકલાની યાશ ય ફેવી જા 
ળામદ તેની વલાયી નીકે ને તાયો અલો 
ખયાફ શાર જોઇ યશભે પયભાલે ! તેણી 
વયે યાશ ફેવી ગઇ. જમાયે અની ળાશી 
વલાયી ત્માથંી નીકી ત્માયે ઝુરમખાએ 
ઉબા થઇને કહ્યુ ંકે ાક છે એ 
યલયરદગાય કે જેણે ગનુાશના રીધે 
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ળાશને ગરુાભ ને ગરુાભને ફાદળાશ 
કમો ! 

તે લખતે શઝયત યસુપુ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ છૂયુ ંકે ત ુ ંઝુરમખા 
છો ?કહ્યુ ંકે જી શા ! અે હુકભ અપ્મો કે 
તેણીને ઘયે રઆ જાલ. એ એટરી ફધી 
ઘયડી થઇ ગઇ શતી કે જોનાય ઓખી 
ળકે નરશ, અે તેણીને કહ્યુ ંકે તે ભાયી 
વાથે પયેફ યચ્મો ન શતો ? તેણીએ 
ળભથની વાથે કહ્યુ ંકે મ મગમ્ફયે ખદુા 
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ભને ઠકો ન અો. હુ ંત્રણ લસ્તભુા ં
પવાઇ ગઇ શતી ! અે છૂયુ ંએ ત્રણ 
લસ્તનુ ુ ંલણથન કય. 

તેણીએ કહ્યુ ંકે શરેી લાત તો એ 
કે અ જેવુ ંકોઇ ફૃાફંૄ ન શત ુ ંને ભાયા 
જેલી કોઇ ખફુસયુત ન શતી.કોઇ ાવે 
ભાયાથી લધાયે ભાર ન શતો ને ભાયો 
વત ભદથ  ન શતો ! ! અે કહ્યુ ંકે શલે ત ુ ં
શુ ંચાશ ેછે ? તેણીએ કહ્યુ ંકે અ 
લ્રાશના ભાનલતંા છો, ભાયા ભાટે દુઅ 
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કયો કે ભને પયી જલાની તા કયે ! અે 
દુઅ કયી તેણીની જલાની રટાઇ અલી, 
છી તેણી વાથે શઝયત યસુપુ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ વનકાશ કમાથ. કશ ેછે કે 
તેણી કંુલાયી જ શતી. (અ રયલામત રી 
બફન ઇબ્રાશીભની છે તે રયલામતના ઘણા 
વલમો ભોતફય રયલામતોભા ંદયજ છે.) 

જમાયે શઝયત યસુપુ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને વભવયનો વધકાય 
ભળ્મો તો ેરા સ્લપ્ના મજુફ વાત લથ 
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ખફૂ ખેતી કયાલી, અખા દેળનુ ંનાજ 
બયતા ગમા, છી દુકાભા ંવ્માજફી 
બાલે લેચાવ્યુ,ં દેળી યદેળીનો બેદબાલ 
ન યાખ્મો. એભ કયલાથી રોકો દુકાથી 
ઈગમાથ. દૂય દૂયના રોકો નાજ રેલા 
અલતા શતા. શઝયત યસુપુ 
(રય્હશસ્વરાભ)ના બાઇઓ નાજ રેલા ં
વભવયભા ંઅવ્મા. તેઓની ચારઢારભા ં
કોઇ પકથ ડયો ન શતો. તે દયમ્માન 
શઝયત યસુ ુ(રય્હશસ્વરાભ)ના વતા 
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તથા બાઇઓની બા કાઢયા કયતા શળે, 
ત્મા ંશંચતા નાભઠાભ છૂલાભા ંઅવ્યુ ં
શળે તે યથી તેઓને ઓખ્મા, ણ 
યસુપુ (રય્હશસ્વરાભ) નાનણથી જ 
છુટા ડી જલાથી ઘણો પેયપાય થઇ ગમો 
શતો લી તેઓને પ્રથભથી એ ફાફત 
તયપ ખ્માર ણ ન શતો, તેભજ 
ફાદળાશોથી નાભ લગેયે છૂલાભા ં
વભ્મતા શોલાથી તેભ કયી ળકતા ન 
શતા, તેથી શઝયતને તેઓના બાઇઓ 
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ઓખી ળક્યા નરશ. શઝયતે બાઇઓની 
પ્રેભલૂથક ભશભેાની કયી ભાણવ દીઠ એક 
એક ઊંટ રાદીને નાજ અપ્યુ.ં અલી 
ભશયેફાની જોઇ કહ્યુ ંકે ભાયો એક બાઇ 
ભાયા વિૃ ફાની ાવે છે ભાટે તેના 
બાગનુ ંણ નાજ અો તો ભશયેફાની 
થળે. જલાફ ભળ્મો કે એ લામદાની 
બખરાપ છે. શલે અલો તો તે તભાયા 
વાલકા બાઇ (ફીન માભીન)ને ણ વાથે 
રેતા અલજો, નરશ તો પયી તભોને નાજ 
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ભળે નરશ. તેઓએ કહ્યુ ંકે ભાયા 
વતાને વભજાલી તેભને રેતા અલશુ.ં 

જે રકંભતથી નાજ ખયીદ કયુથ શત ુ ં
તે વલે શઝયતે હુકભ અપ્મો કે એ રકંભત 
છુી યીતે તેઓના ભારભા ંયાખી દેલાભા ં
અલ.ે જમાયે તેઓ રકંભત ાછી ભેરી 
જોઇ ને અ ઈકાય ને ભશયેફાની 
જોઇને શંળબેય ાછા નાજ રેલા 
અલળે. 
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જમાયે યસુપુ (રય્હશસ્વરાભ)ના 
બાઇઓ નાજ રઇને ોતાના વતા 
ાવે અવ્મા ત્માયે કહ્યુ ંકે વતાજી 
વભવયના શાકીભે કહ્યુ ંછે કે જો તભે શલે 
છી તભાયા બાઇને વાથે રાલળો નરશ તો 
નાજ ભળે નરશ. ભાટે બાઇને વાથે 
ભોકરો તો ભશયેફાની. ભો તેની ફયાફય 
વબંા યાખીશુ.ં શઝયત માકુફ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ કહ્યુ ંકે હુ ંયસુપુની 
જેભ અને ણ શલે તભાયે શલારે કફૃ ં? 
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યે લ્રાશ ફશતેય યક્ષણ કયનાય છે, 
જમાયે વાભાન ખોરલાભા ંઅવ્મો ત્માયે 
જોયુ ંકે નાજની રકંભત ણ વાભાનભા ં
યાખેરી છે એ જોઇને કશલેા રાગ્મા કે 
વભવયના શારકભે ભાયી વાથે ભોટો 
શવેાન કમો છે ભાટે બાઇને વાથે ભોકરો 
તો ઘણુ ંનાજ ભળે ને અનુ ં
ગજુયાન અયાભથી ચારળે ! શઝયત 
માકુફ (રય્હશસ્વરાભ)એ કહ્યુ ંકે જ્મા ં
સધુી તભે ખદુાને ગલાશ યાખી શદ નરશ 
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કયો ને લ્રાશની કવભ નરશ ખાલ, ત્મા ં
સધુી હુ ંતેને તભાયી વાથે ભોકરીળ નરશ. 
ખદુાના ખ્લાસ્તા કોઇ એલી ફાફત ફની 
જામ કે જે તભાયા કાબનૂી ફાશયે શોમ તો 
તે લખતે તભો રાચાય છો. જમાયે તેઓએ 
કવભ ખાધી ત્માયે શઝયત માકુફ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ કહ્યુ ંકે તભોએ જે 
ઇકયાય કમો તે ભાટે લ્રાશ ગલાશ છે. 

શરેીલાય વાભાન્મ મવૂારપય ભાપક 
જલા છી યસુપુ (રય્હશસ્વરાભ)ની 
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ખાવ ભશયેફાનીઓ તેઓના તયપ રોકોની 
આંખે થલાની કાયણ ફની. શલે ફીજી 
લખત ખાવ ળાનથી યસુપુ 
(રય્હશસ્વરાભ)ના ફોરાલલા મજુફ એક 
ફાના ભોબાદાય, ખફુસયુત બગમાય 
દીકયાઓનુ ંએકત્ર યીતે જવુ ંઅભ રોકોની 
નજયોભા ંઅલતા નજય રાગલાની ફીક 
શતી તેથી કહ્યુ ંકે તભે એક દયલાજાથી 
પ્રલેળ કયળો નરશ. જુદા જુદા દયલાજેથી 
દાખર થળો. ખદુાએ જે લસ્ત ુતભાયા ભાટે 
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નક્કી કયી છે તેને હુ ંટકાલી ળકતો 
નથી. ભં લ્રાશ ય બયોવો કમો છે. 

જમાયે માકુફ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની બખદભતભાથંી તેઓ 
બાઇને રઆ યલાના થમા ત્માયે જનાફે 
યસુપુ (રય્હશસ્વરાભ)ના બાઇ ફીન 
માભીન બાઇઓની વાથે ખાતા નરશ તેભજ 
લધાયે લાતચીત કયતા નશી. જમાયે તેઓ 
શઝયતની બખદભતભા ંશંચ્મા ત્માયે 
ફધાએ અને વરાભ કયી. અ ફીન 
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માભીનને જોઇ ફહુ જ ખળુ થમા. અે 
જોયુ ંકે ફીન માભીન ફીજા બાઆઓથી 
રગ ફેઠેર છે. તેથી છૂયુ ંકે શુ ંઅ 
રોકો તાયા બાઇ છે ? જલાફભા ંકહ્યુ ંકે 
શા. પયી છૂયુ ંકે તેઓની વાથે કેભ ફેવતા 
નથી ? જલાફ અપ્મો કે ભાયો એક વગો 
બાઇ શતો. ને અ રોકો તેને ોતાની 
વાથે રઆ ગમા શતા ને જમાયે ાછા 
અવ્મા ત્માયે ભાયા વતાને કહ્યુ ંકે લફૃ 
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ખાઇ ગયુ.ં એટરા ભાટે હુ ંતેઓની ાવે 
કદી ફેવનાય નથી. 

છી શઝયત યસુપુ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ છૂયુ ંકે શુ ંતે ળાદી 
કયી છે ? તેણે કહ્યુ ંકે શા, પયભાવ્યુ ંકે કાઇં 
લરાદ થઇ છે. તેણે કહ્યુ,ં શા ત્રણ તુ્રો 
કુદયતે તા કમાથ છે. અે પયભાવ્યુ ંકે 
તેઓના શુ ંનાભ છે ? કહ્યુ ંકે એકનુ ંનાભ 
લફૃ, ફીજાનુ ંશયેણ, ત્રીજાનુ ંરોશી નાભ 
યાખ્યુ ંછે. અે પયભાવ્યુ ંકે એલા નાભ ળા 
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ભાટે યાખ્મા છે ? તેણે કહ્યુ ંકે એ ભાટે કે 
ભાયો બાઇ શભંેળા ભને માદ યશ ે! તે 
લખતે શઝયત યસુપુ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
ોતાના બાઇઓને ફીજા કભયાભા ંભોકરી 
અપ્મા ને ફીન માભીનને ોતાની ાવે 
ફેવાડીને કહ્યુ ંકે હુ ંજ તાયો બાઇ યસુપુ છુ.ં 
તેઓના કૃત્મોથી ત ુ ંદુ:ખી ન થા. તને શલે 
ભાયી ાવે યાખીળ. ફીન માભીને કહ્યુ ંકે 
બાઇઓ ભને અની ાવે યશલેા અળે 
નરશ કાયણ કે વતાજીએ લ્રાશને ગલાશ 
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યાખી બાઆઓથી શદ રીધો તેઓની 
ાવે ાછો શંચાડે. અે કહ્યુ ંકે તેની 
રપકય ત ુ ંકય નરશ. હુ ંએલી તદફીય કયીળ 
કે તે તને ન રઆ જલા ભાટે રાચાય થઇ 
જળે તેઓને અણી કોઇ લાત કયીળ 
નશી. 

જમાયે યસુપુ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
ોતાના બાઇઓને ઘણુજં નાજ અપ્યુ ં
ને યલાનગી લખતે નોકયો શસ્તક ફીન 
માભીનના કોથાભા ંછુી યીતે પ્માુ ં
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થલા નાજ બયલાનુ ંભા જે વોનાનુ ં
શત ુ ંતે મકૂી દીધુ.ં જમાયે તેઓ ોતાનો 
વાભાન ફાધંી યલાના થમા ત્માયે યસુપુ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ તેઓને ટકાવ્મા 
ને મનુાદીને હુકભ કમો કે તેઓ ચોય છે 
ભાટે એ રોકોને જલા દેલાભા ંનરશ અલે. 
શઝયતના બાઇઓએ કહ્યુ ંકે કોઇ ચીજ 
અણી ગભુ થએર છે ? નોકયોએ કહ્યુ ંકે 
ફાદળાશનુ ંનાજનુ ંભા ગભુ થએર છે, 
ભાટે જેના ાવે શોમ તે જલ્દી ાછુ ંઅે 
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ને આનાભ તયીકે એક ઊંટ ઈાડે એટુ ં
નાજ અલાભા ંઅલળે ! તેઓએ કહ્યુ ં
કે લ્રાશની કવભ ભો ચોય કે પવાદી 
નથી, તે લખતે શઝયતે કહ્યુ ંકે જેના 
ાવેથી એ ભા નીકળે તેને શુ ંવજા 
કયલી ? તેઓએ કહ્યુ ંતેની વજા એ છે કે 
તેને તભો ગરુાભીભા ંયાખી લ્મો. 

શઝયત માકુફ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની ળયીતભા ંએલો 
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હુકભ શતો કે જે ચોયી કયે તેને ગરુાભ 
તયીકે યાખી રીમે. 

શઝયત યસુપુ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
જમાયે અ લાત વાબંી ત્માયે કહ્યુ ંકે ફીન 
માભીનના બાઇઓના વાભાનની તરાળી 
લ્મો. જમાયે તેઓનો વાભાન તાવલાભા ં
અવ્મો ત્માયે કાઇં ભળ્યુ ંનરશ. છી ફીન 
માભીનનો વાભાન તાવ કમો તો તેભાથંી 
ભા ભી અવ્યુ.ં તેભને કડી રેલાભા ં
અવ્મા. 
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શઝયત ઇભાભ જાપયે વારદક 
(રય્હશસ્વરાભ)ને છૂલાભા ંઅવ્યુ ંકે 
શઝયત યસુપુ (રય્હશસ્વરાભ)એ એલો 
હુકભ ળા ભાટે અપ્મો કે મનુાદી કાપરાના 
રોકોને લાઝ અે કે તભો ચોય છો ? 
જો કે તેઓએ ચોયી કયી ન શતી. શઝયતે 
પયભાવ્યુ ંકે ખફૃ ંજોતા તેઓએ ચોયી કયી 
ન શતી ણ શઝયત યસુપુ 
(રય્હશસ્વરાભ) એ વત્મ ણ કહ્યુ ંન 
શત ુ ંકાયણ કે તેઓનો એ ભતરફ શતો કે 
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તભોએ યસુપુ (રય્હશસ્વરાભ)ને તેઓના 
વતા ાવેથી પયેફ ને ચોયીથી રઆ 
રીધા શતા. 

જમાયે અના બાઇઓએ જોયુ ંકે 
ભા ફીન માભીન ાવેથી નીકળ્યુ ંત્માયે 
ફહુ જ મ ૂઝંલણભા ંડી ગમા ને કશલેા 
રાગ્મા કે તેઓના વતા વધૃ્ધ છે, ભાટે 
ભાયાભાથંી એકને કૈદ કયી લ્મો. ભો 
વતાને શુ ંજલાફ અીશુ ં? અની 
વાથે ઘણી દરીરો કયી. અે કહ્યુ ંકે હુ ં
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એભ કયી ળકતો નથી, જેની ાવેથી ભા 
નીકળ્યુ ંછે તેને જ હુ ંયાખીળ. જમાયે તેઓ 
રાચાય થઇ ગમા ત્માયે રાચાયીએ વતા 
ાવે ાછા જલાની તૈમાયી કયી. તે લખતે 
તેઓનો ભોટો બાઇ મહુદા (એક રયલામત 
મજુફ રાલી થલા ળભઈન) શતુ.ં તેણે 
કહ્યુ ંકે બાઇઓ શુ ંતભે નથી જાણતા કે 
વતાજીએ અણાથી શદ રીધો શતો ? 
શરેા ણ તભોએ યસુપુ 
(રય્હશસ્વરાભ)ના ફાયાભા ંકસયુ કમો 
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શતો. તભો વતાજી ાવે જાઓ. હુ ંશંથી 
શટલાનો નથી. જ્મા ંસધુી કે વતાજી ભને 
હુકભ ન અે થલા ખદુા ાક અ 
મશુ્કેરીનો વનલેડો ન રાલે ને તે વૌથી 
ફશતેય વનલેડો રાલનાય છે. તભે ભને 
ડતો મકૂો. તભો વૌ જઇ વતાજીને 
યજ કયો કે એલો ફનાલ ફન્મો જેની 
ભોને અળા જ ન શતી એટરે તભને 
ભાયી જાણ મજુફ યક્ષણનુ ંલચન અપ્યુ ં
શત ુ.ં લી ભને ગમફની ખફય ન શતી 
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કે ત્મા ંબાઇ ચોયીભા ંકડાળે. નરશ તો 
લચન ન અત. તેઓ ત્માથંી યલાના 
થઇ ગમા. શઝયત માકુફ 
(રય્હશસ્વરાભ) ાવે અલીને ફધી 
લાત કયી ને કહ્યુ ંકે ભો તદ્દન વાચા 
છીએ. જો અને બયોવો ન અલે તો 
કોઇને વભવય ભોકરી એ લાતની તાવ 
કયલો. 

પ્રથભના જુઠાણાના કાયણે અ 
લખતે શઝયત માકુફ 
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(રય્હશસ્વરાભ)ને છોકયાઓનો વલશ્વાવ 
ન અવ્મો તેથી એભ કહ્યુ ંકે એભા ંતભાયી 
ફનાલટ છે. તભોએ ત્મા ંદરીર કેભ ન 
કયી કે કોઇએ તેભના વાભાનભા ંભા 
યાખી દીધુ ંશળે. તભે તો ત્મા ંજુદી જ લાત 
કયી. ખમય હુ ંતો એના ઈય વબ્ર કયીળ. 
વળકામતનો એક ળબ્દ ણ નરશ ફોુ.ં 
(છી કરાભે ાકભા ંછે કે) માકુફ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ કહ્યુ ંકે (એભ તો નથી 
જ) તભે તભાયા રદરથી એક લાત ઘડી છે 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 583              VISIT US 

શલે વફય જ ફશતેય છે. કદાચ ખદુાાક 
તે વૌને ભાયી ાવે રઆ અલે. ફેળક તે 
વઘફંૄ જાણનાય ને રશકભતલાો છે 
ને (અટુ ંકશી) તેઓથી ભો પેયલી 
રીધુ.ં અની શઝયત યસુપુ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની જુદાઇભા ંયડતા 
યડતા આંખો વપેદ થઇ ગઇ શતી. અના 
તુ્રોએ જનાફે માકુફ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને કહ્યુ ંકે લ્રાશની 
કવભ તભો ભોતની નઝદીક નરશ શંચો 
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ત્મા ંસધુી યસુપુની માદને છોડળો 
નશી.જનાફે માકુફ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
કહ્યુ ંકે હુ ંભાયી ફૃદન ને ગભ લ્રાશની 
ાવે જાશયે કફૃ ંછુ.ં (કરાભે ાકભા ંછે) 
ને લ્રાશના તયપથી જે કાઇં હુ ંજાણુ ં
છુ ંતે તભો જાણતા નથી. મ તુ્રો ! 
(ાછા ત્મા)ં જાલ ને યસુપુ તથા તેના 
બાઇની ળોધ કયો ને લ્રાશની 
યશભતથી વનયાળ ન થાલ. ફેળક 
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લ્રાશની યશભતથી તે રોકો જ વનયાળ 
થામ છે જે કારપય છે. 

શઝયત ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફારકય 
(રય્હશસ્વરાભ)ને કોઇએ છૂયુ ંકે 
શઝયત માકુફ (રય્હશસ્વરાભ)એ જે 
લખતે ોતાના તુ્રોને કહ્યુ ંકે જાઓ ને 
યસુપુ ને બાઇની તરાળ કયો ! તો શુ ં
તેઓ જાણતા શતા કે શઝયત યસુપુ 
(રય્હશસ્વરાભ) જીલતા છે ? એ છતા ંકે 
તેઓના વલમોગભા ંલીવ લથ લીતી ગમા 
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શતા. ને અનુ ંઆંખોનુ ંનયુ ચાલ્યુ ંગયુ ં
શત ુ.ં શઝયતે પયભાવ્યુ ંકે શા તેઓ જાણતા 
શતા કે યસુપુ (રય્હશસ્વરાભ) જીલતા છે 
કાયણ કે શઝયત યસુપુ (રય્હશસ્વરાભ)ને 
લફૃ ખાઇ ગમાનુ ંતુ્રોની ઝફાની 
વાબંીને અે યબ્બરુ ઇજ્જજતની 
ફાયગાશભા ંદુઅ કયી શતી કે મ યફ ! 
ભરેકુર ભોતને ભાયી ાવે ભોકર. 
અની દુઅ કબરૂ થઇ ને ભરેકુર 
ભોત અની ાવે અવ્મા. અે કહ્યુ ંકે 
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મ ભરેકુર ભોત ! તભોને ઇબ્રાશીભ, 
આસ્શાક, ને માકુફની કવભ અુ ંછુ ંકે 
ભને એ ફતાલો કે તભોએ ભાયા યસુપુની 
ફૃશ કબ્ઝ કયી છે ? જલાફ અપ્મો કે નરશ. 
તેથી અ વભજી ગમા કે યસુપુ 
(રય્હશસ્વરાભ) જીલતં છે, તેથી જ અે 
પયઝદંોને કહ્યુ ંકે જાઓ બાઇની તરાળ 
કયો. વતાના પયભાનને નવુયીને ાછા 
વભવય ગમા ણ તેઓને ખફય ન શતી કે 
યસુપુ ક્યા ંછે. તેથી વલચાય કમો શળે કે 
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પ્રથભ ફીન માભીનને છોડાલીએ ને 
દુકા ભાટે નાજ ણ રેતા અલશુ.ં 
દુકા દયવભમાન ઘયની ઘયલખયી ફધી 
લેચાઇ ગઇ શતી તેથી અ લખતે કંઇક 
ઈન, નીય લગેયે એલી વાધાયણ ચીજો 
નાજ ખયીદલા ભાટે રાવ્મા શતા. 
તેઓએ ત્મા ંશંચી અજીઝીલૂથક કહ્યુ ંકે 
ભો ફહુ જ તકરીપભા ંછીએ ભાટે અ 
વાભાનના ફદરાભા ંફુૃ ંનાજ અો, 
લ્રાશ તભાફૃ ંબુ ંકયળે. તેઓની અ 
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કફૃણ દળા જોઇને શઝયત યસુપુ 
(રય્હશસ્વરાભ)નુ ંરદર બયાઇ અવ્યુ.ં 
ફાની મવુીફતનો ખ્માર કયી યડી દીધુ ં
ને ખદુાઇ હુકભ ભતા ંતેઓ ય તયવ 
ખાઇ ોતાને જાશયે કયી દીધા. 

જમાયે શઝયત યસુપુ 
(રય્હશસ્વરાભ)નુ ંનાભ વબંાળ્યુ ંત્માયે 
શમયાન થમા કે વભવયના ઝીઝને યસુપુ 
(રય્હશસ્વરાભ)ના રકસ્વાથી શુ ંવફંધં ? 
લી તેભને યસુપુ (રય્હશસ્વરાભ)નુ ં
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સ્લપ્નુ ંમાદ શત ુ,ં તદઈયાતં તેઓ પ્રત્મે 
વાધાયણ ભામાબાલ ને ફીન માભીન 
વાથે ખાવ લતથન જોઇ ચકૂમા શતા તેથી 
તેઓને અ વલારથી ળકંા થઇ કે શઝયત 
યસુપુ (રય્હશસ્વરાભ)ને ભે વભવય 
અલતા કાપરાને લેચ્મા શતા તો કદાચ 
એ ોતે જ યસુપુ ન શોમ. ત્માય છી 
ફાયીકાઇથી જોયુ ંતો કંઇક ઓખ્મા ને 
ચયજ ાભી ફોરી ઈઠયા, વાચુ ંકશો, ‘શા 
હુ ંજ યસુપુ છુ,ં ભાયા જે બાઇને તભે જુદો 
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કમો શતો તે અજે ભાયી ાવે ફેઠો છે. 
ખદુાાકે ોતાની કૃાથી જુદાઆને 
ભેાથી, તચુ્છતાને  ઇજ્જજતથી, દુ:ખને 
સખુથી ફદરી નાખી, તભે જેને ગરુાભ 
ફનાલી થોડાક રદયશભોભા ંલેચ્મો શતો 
તેને લ્રાશ ેવભવયની વત્તા થણ કયી 
ને વાથે એ ણ કહ્યુ ંકે જેના ય 
વલત્તી ડે ને તે ળયીતની શદ 
લટાલે નરશ, ખદુાથી ડયતો યશી ગનુાશોભા ં
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વડામ નરશ તેભજ ધીયજ યાખી ગબયાઇ 
નરશ તે ફક્ષીવ ભેલે છે. 

શઝયત યસુપુ (રય્હશસ્વરાભ)ના 
બાઇઓએ ોતાની કયણી ય યેળાન 
થતા ંકહ્યુ,ં તભને ભાયા ય દયેક યીતે 
ફશતેયી ભી છે ને તભે એ રામક જ 
શતા યંત ુભોએ તભાયી કદય જાણી 
નરશ. અંતે તભાફૃ ંસ્લપ્નુ ંવત્મ ઠયુ ંને 
ભાયી દેખાઇ નકાભી જ વાબફત થઇ 
ભાટે ભાપી ચાશીએ છીએ. શઝયત યસુપુ 
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(રય્હશસ્વરાભ)એ કહ્યુ ંશલે હુ ંલાત 
વાબંલા જ ચાશતો નથી તેને ડતી 
મકૂો. હુ ંતભને કંઇ ઠકો અતો નથી. 
પ્રથભથી જ ફધુ ંભાપ કયી ચકુ્યો છુ.ં તભે 
ગનુાશ કબરૂ કયી સ્તાલો કમો તો શલે 
ખદુા ભાપ કયી દેળે. કરાભે ાકભા ંછે કે 
“યસુપુ (રય્હશસ્વરાભ)એ કહ્યુ ંઅજે 
(ભાયા તયપથી) તભાયા ઈય કંઇ કડ 
નથી. તભને લ્રાશ ભાપ કયે ને તેજ 
વૌ દમાફૄઓનો દમાફૄ છે.” 
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શઝયત યસુપુ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
બાઇઓને કહ્યુ ંકે યાજ્મની રગાભ ભાયા 
શાથભા ંશોલાથી શાર હુ ંળાભની મવુાપયી 
કયી ળકતો નથી ભાટે તભો જઇને ભાતા-
વતાને વશકુટંુફ ત્રે રઆ અલો. વતા 
વફંધંી લશી લડે કે બાઇઓના કશલેાથી 
જણાવ્યુ ંશત ુ ંકે આંખોથી દેખાત ુ ંનથી તો 
લ્રાશને ત્મા ંદયેક ફીભાયીની દલા છે. 
જેભની જુદાઇથી આંખો ગઇ શતી તેભના 
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જ ળયીયની ચીજ રગાડલાથી વાયી થઇ 
ગઇ. 

છી વૌ બાઇઓ ણ અલી ગમા 
ને વતાથી યજ કયી કે ભે 
ગનુેશગાય છીએ કે તભને ફહુ જ યંજાડમા 
ભાટે પ્રથભ ભને ભાપી અી ભાયા 
ભાટે દુઅ કયો કે ખદુાલદેં અરભ ભોને 
ભાપ કયે. 

શઝયત માકુફ  
(રય્હશસ્વરાભ)એ કહ્યુ ંકે થોબો, 
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તશજ્જજુદ લખતે ભાપીની દુઅ કયીળ. 
વાયાળં કે ત્માથંી તૈમાયી કયી વભવય તયપ 
યલાના થઇ ગમા. તેભના ભાણવો કુલ્રે 
ફંતેય કે તંતેય શતા. પયી વભવયભા ં
અવ્મા છી એક યાત્રે વૌને ોતાની 
ાછ યાખી દુઅ કયી. 

શઝયત યસુપુ (રય્હશસ્વરાભ)ને 
વતાના અગભનની ખફય ભતા ંભીય 
ઈભયાલો તેભજ રાલ રશ્કય વરશત ઘણી 
વાભગ્રીલૂથક ળશયે ફશાય સ્લાગત ભાટે 
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અવ્મા. મરુાકાત થતા ંત્મા ંજ ળશયેથી 
ફશાય તૈમાય કયાલેરા સ્થે રઆ જઇ ભા-
ફાને તેભની તાઝીભ ભાટે ખાવ 
ોતાના તખ્ત ઈય એલી યીતે ફેવાડયા ં
કે ભા-ફાની ફેઠક ઊંચી યાખી. (ભાથી 
ભતરફ ભાવી છે જે વાલકી ભા શતા) તે 
લખતે વૌના શયખનો ાય યહ્યો નરશ. ને 
શઝયત યસુપુ (રય્હશસ્વરાભ)નો ફૃતફો 
જોઇ વૌએ વજદો (તાઝીભનો) કમો તે 
વલે કરાભે ાકભા ંછે કે “છી જમાયે 
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તેઓ યસુપુની ાવે શંચ્મા તો ોતાના 
ભા-ફાને તખ્ત ય ઊંચા ફેવાડયા ને 
વહુ યસુપુની અગ વજદાભા ંડમા ને 
યસુપેુ કહ્યુ ંશ ેવતા અ ભાયા સ્લપ્નાની 
તાફીય છે જે ભં પ્રથભ જોયુ ંશત ુ,ં તેને 
ભાયા યલયરદગાયે વાચુ ંકયી ફતાવ્યુ,ં 
ને તેણે ભાયા ઈય (ફીજા ણ) 
ઈકાયો કમાથ છે કે ભને જેરથી કાઢયો, 
ને (અ દયજો અપ્મો ફીજુ)ં તભને 
ગાભડેથી (શં) રઆ અવ્મો (તેથી વૌ 
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ભળ્મા) એ છી કે ળમતાન ભાયા ને 
ભાયા બાઇઓ લચ્ચે ઝઘડો નાખી ચકૂમો 
શતો; ફેળક તેનુ ંતેજ વઘફંૄ જાણનાય 
ને રશકભતલાો છે.” 

ભોતફય શદીવભા ંછે કે શઝયત 
યસરૂેખદુા (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી 
લવલ્રભ)એ પયભાવ્યુ ંકે શઝયત યસુપુ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની એકવોને લીવ 
લયવની ઈભય થઇ શતી. શઝયત ઇભાભ 
ભોશમ્ભદ ફારકય (રય્હશસ્વરાભ)ને છૂયુ ં
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કે શઝયત યસુપુ (રય્હશસ્વરાભ)ની વાથે 
માકુફ (રય્હશસ્વરાભ)ની મરુાકાત 
થમા છી કેટરા લથ જીલતા યહ્યા ? 
અે પયભાવ્યુ ંફે લયવ જીલતા યહ્યા ને 
ફીજી શદીવભા ંછે કે માકુફ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની ઈભય ણ એકવોને 
લીવ લયવની થઇ શતી. શઝયત યસુપુ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની લપાત શઝયત 
માકુફ (રય્હશસ્વરાભ)ની લપાત છી 
ત્રેલીવ લે થઇ છે. 
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શઝયત ળોમફ (રય્હશસ્વરાભ) 

કરાભે ળયીપભા ંલ્રાશ તઅરા 
પયભાલે છે કે ‘ને ભદમન તયપ તેઓના 
બાઇ ળોમફને (મગફંય ફનાલી) 
ભોકલ્મા. તેણે કહ્યુ ંમ ભાયી કોભ ! 
લ્રાશની જ ઇફાદત કયો, તેના વવલામ 
તભાયો કોઇ ભાંબદુ નથી. ખબચત જ 
તભાયા યલયરદગાય તયપથી તભાયી 
ાવે (ભાયા નફી શોલાની) સ્ષ્ટ દરીર 
અલી ગઇ છે, તો (ભાફૃ ંકહ્યુ ંભાની) ભા 
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ને તોર ફુૃ ંકયો ને રોકોને તેભની 
ચીજો ઓછી ન અો ને જગત ય 
તેના સધુાયા છી ખયાફી ન કયો ને એ 
તભાયા ભાટે ફશતેય છે. 

શઝયત ળોમફ (રય્હશસ્વરાભ) 
નલફશ આબ્ને ભદમન આબ્ને ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ના પયઝદં શતા. 
(રયલામતભા ંભતબેદ છે) કશ ેછે કે શઝયત 
ઇબ્રાશીભ (રય્હશસ્વરાભ)ના દીકયા 
ભદમનની ઔરાદભા ંશોલાથી એ કોભનુ ં
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નાભ ભદમન ડયુ.ં તેભના જ વત્રાઇ 
બાઇઓભાથંી ળોમફ (રય્હશસ્વરાભ) 
નફી થમા. કુયઅનભા ંફીજા સ્થે 
ળોમફ (રય્હશસ્વરાભ)નુ ંસ્શાફે 
મકા તયપ યસરૂ ફની અલલાનુ ંલણથન 
છે. ભદમનલાા ને સ્શાફે મકા 
એકજ કોભ શોમ ત્માયે તો ઠીક છે ણ જો 
ફનંે જુદી જુદી કોભ શોમ તો ફનંેની તયપ 
યસરૂ થઇ અવ્મા શળે ને ઓછુ ંતોલા 
ને ભાલાની ખયાફી ફનંેભા ંવયખી 
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શળે. વાયાળં કે ળોમફ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ તલશીદ લગેયેના 
પ્રચાય વવલામ વ્મલશારયક લતથનના 
સધુાયા ને ફદંાઓના શક્કોના યક્ષણ 
પ્રત્મે વલળે રક્ષ અપ્યુ.ં 

જેભકે એનુ ંઅગરી અમતભા ં
લણથન છે, ળોમફ (રય્હશસ્વરાભ) 
લકતતૃ્લભા ંવનણુ શતા. અને ખતીબરુ 
અંબફમા કશલેાભા ંઅલે છે. શઝયત 
યસરૂેખદુા (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી 
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લવલ્રભ)એ પયભાવ્યુ ંકે કમાભતભા ં
ળોમફ મગફંયો તયપથી ખતુ્ફો 
ઢનાય શળે. 

શઝયત યસરૂેખદુા (વલ્રલ્રાશો 
રહશ ે લ અરેશી લવલ્રભ)થી ભનકરૂ 
છે કે શઝયત ળોમફ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ લ્રાશની 
ભોશબ્ફતભા ંએટુ ંફૃદન કયુથ કે આંખો 
જતી યશી, પયી કુદયત તયપથી નયુ અવ્યુ.ં 
એ પ્રભાણે ત્રણ લખત થયુ.ં ચોથી લખતે 
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લ્રાશનો મગાભ અવ્મો કે મ 
ળોમફ ! કમા ંસધુી યડળો ? જો 
જશન્નભના બમથી ડયતા શો તો ભોએ 
તભને ભાન અી ગય જન્નતના 
ળોખભા ંયડો છો તો ભોએ તભાયા ભાટે 
મફુાશ કયેર છે. શઝયત ળોમફ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ જલાફ અપ્મો કે 
મ ભાયા ખાબરકો ભાબરક ! ન જશન્નભના 
ખોપથી ન જન્નતના ળોખથી યડુ ંછુ ંણ હુ ં
તો ભાત્ર તાયી ભોશબ્ફતભા ંજ યડુ ંછુ.ં 
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શકતઅરાએ પયભાવ્યુ ંકે હુ ંતેના 
ફદરાભા ંભાયા કરીભ મવૂા આબ્ને 
ઇભયાનને તાયી ાવે ભોકુ ંછુ ંકે તે 
તભાયી બખદભત કયે. 

શઝયત ળોમફ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની કોભ ઝાડોની જૂા 
કયતી શતી ને ભા-તોરભા ંઓછુ ં
અતી શતી. અે તેઓને ફહુ જ 
વભજાવ્મા ણ અની એક લાત ણ 
ભાની નરશ ઈલ્ટા ઇભાનલાાઓને 
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ધભથભ્રષ્ટ થલા કશલેા રાગ્મા, ત્માયે અખયે 
શઝયત ળોમફ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
વનયવ થઇ લ્રાશથી ફદ દુઅની 
ભાગંણી કયી ત્માયે ઝાફ અવ્મો. 
કુયઅને ળયીપભા ંશઝયત ળોમફ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની ઈમ્ભતના ઝાફનુ ં
ત્રણ ઠેકાણે લણથન છે, જેભા ંજુદો જુદો 
ઝાફ ફતાવ્મો છે ણ તે વૌ અમતોને 
ભેલતા જણામ છે કે એ ત્રણે પ્રકાયનો 
ઝાફ એકીવાથે એ પ્રભાણે અવ્મો કે 
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તેભને પ્રથભ વખત ગયભી રાગી. છી 
લાદાના સ્લફૃનો એક છામાનો ટુકડો 
નજયે ડમો, જેભા ંઠંડો લન શતો. પ્રથભ 
તેઓભાથંી એક ભાણવ તે છામાભા ંગમો 
ને તેની ઠંડકના લખાણ કમાથ. તે 
વાબંી વૌ તેની નીચે ચાલ્મા ગમા. 
એટરાભા ંઅકાળભાથંી એક ગર્જનાનો 
વખત લાજ અવ્મો તેથી ધયતીકં 
થમો તેભજ તેઓના કાજા પાટી ગમા. 
પયી તે છામાલાા લાદાભાથંી અગ 
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લયવી. અ પ્રભાણે ફધાનો એકદભ નાળ 
થમો. 

શઝયત ળોમફ (રય્હશસ્વરાભ) 
ને તેભના વાથીઓને અફાદીભાથંી 
કાઢી મકુલાની ધભકીઓ અનાયા જ 
ખયાફ થમા ને તે લસ્તીઓભા ંઅફાદ 
યશી ળકમા નરશ. 

ભતરફ કે જે રોકો લખતવયની 
શઝયત ળોમફ (રય્હશસ્વરાભ)ની 
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નવીશત ન વાબંતા મકુાફરો કયતા 
યહ્યા; તેઓનો નાળ થમો. 

શદીવભા ંછે કે શઝયત ળોમફ 
(રય્હશસ્વરાભ) ભક્કાભાથંી નીકીને 
ભદમનભા ંઅલીને યહ્યા એટરે સધુી કે 
શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) તેઓ ાવે 
ગમા. 

શઝયત ળોમફ (રય્હશસ્વરાભ) 
શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ)ના જભાના 
સધુી તબ્રીગ કયી જેનુ ંલણથન 
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આન્ળાલ્રાશ શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ)ના ફમાનભા ંઅલળે. 
અની ઈભય ૨૨૦ લથની શતી. 

 
************ 
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શઝયત હયફુ (રય્હશસ્વરાભ) 

(મ યસરૂ એ વભમને માદ કય) 
ને હયફુનુ ંલણથન કય જમાયે તેભણે 
(વખ્ત ભાદંગીભા)ં ોતાના યફને ોકામો 
કે ભને અ ઇજા શંચી યશી છે. તુ ંવૌ 
યશભે કયનાયાઓભા ંલધ ુયશભે કયનાય છો. 
પયી ભે તેની દુઅ કબરૂ કયી. 

શઝયત હયફુ આબ્ને મવ 
(રય્હશસ્વરાભ) મગફંય શતા. તેભના 
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જભાનાભા ંતેઓ વહુ કયતા ંલધ ુશ્રીભતં 
શતા. કેટરામં જગંરો ને કેટરામં શાડો 
તેભની ભાબરકી શઠે શતા. ગામ, ફકયા, 
ઊંટ લગેયે ણ ફેશભુાય શતા. ફાગ – 
ફગીચા ને ખેતયોનો તો તટૂો જ ન શતો. 
ાચંવો જોડ ગામ ને ફદની જ શતી. 
તે દયેક જોડ ઈય એક એક ભાણવ 
મકુયથય શતો. ચાયવો ગરુાભો તો તેનુ ં
યખોુ ંકયતા ંશતા. તે દયેક ગરુાભ વવંાયી 
શતો. વહુને ફારફચ્ચા શતા.ં 
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શઝયતની ત્નીનુ ંનાભ યશભત 
(યશભા) શતુ.ં જનાફે યશભત શઝયત યસુપુ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની ઔરાદભાથંી શતા.ં 
તેભનાથી શઝયત હયફુ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને વાત તુ્રો ને વાત 
તુ્રી થમેર. 

શઝયત હયફુ (રય્હશસ્વરાભ) 
યશભરદર ને ઈદાયરદર શતા.ં કોઇ 
અળાબમો ભાનલી તેભના ફાયણેથી 
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વનયાળ થઇને ન જતો. તેઓ વભસ્કીનો 
ઈય ખફુ યશભની નઝય યાખતા. 

એક રદલવ શઝયત હયફુ 
(રય્હશસ્વરાભ) ાવે જજબ્રઇર અવ્મા 
ને કહ્યુ ં: “મ હયફુ ! તભોએ ઘણા 
રદલવ તદુંયસ્તી વાથે લૈબલભા ંવાય 
કમાથ, ણ શલે લ્રાશનો હુકભ થમો છે 
કે, તભાયા ઈય મવુીફતો અલે.” 

શઝયત હયફુ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
તેના જલાફભા ંકહ્યુ ં: “જો દોસ્તની ઇચ્છા 
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એલી જ શોમ તો ભને કબરૂ છે. દુ:ખ ને 
દદથને ણ નેભત વભજી અલકાયીળ.” 

અ ભસ્જીદભા ંરોકોને 
નવીશતબયી લાતો વબંાલતા શતા,ં ત્મા ં
એક ફકયાના યખેલાે અલીને કહ્યુ,ં “મ 
હયફુ ! ફકયાઓ ચયતા ંશતા ત્મા ં
શાડભાથંી કંઇક એલી ચીજ અલી કે 
ફધા ફકયા શરાક થઇ ગમા.” શજી તો એ 
ોતાની લાત યૂી કયલા નશોતો ામ્મો કે 
ઊંટનો યખેલા ોકાય કયતો અવ્મો, 
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“એક એલી ગયભ  ુઅલી કે તેણે તભાભ 
ઊંટનો બોગ રીધો. ” ફાગફાને ખફય 
અી કે “એક વલજી ડી ને તભાભ 
ઝાડ ફીને ખાક થઇ ગમા. ” શઝયત 
હયફુ (રય્હશસ્વરાભ) એલી ખફયો 
વાબંતા શતા ને ખારીકનો શકુય કયે 
જતા શતા. 

એક છી એક દુ:ખની ખફય 
અલતી જ ગઇ. શઝયત શકુય કયતા જ 
ગમા. એટરાભા ંફાકોને વાચલનાય 
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ફાઇ ઘા નાખતી અલી, તેણીને ળાતં 
ાડી શકીકત છૂી. તેણે કહ્યુ,ં “અજ 
અના ફાકો અના ભોટા તુ્રને ત્મા ં
ભશભેાન શતા. તે ઘય એકાએક ડી ગયુ ં
ને તેભા ંઅના તભાભ તુ્રો દફાઇ 
ગમા.” એકીવાથે વાત તુ્રોના મતૃ્ય-ુ
વભાચાય વાબંીને ણ અે શકુય કમો. 

શઝયત યસુપુ (રય્હશસ્વરાભ) 
ફીભાય થમા ત્માયે ફીજા ફીભાયો 
ચોતયપથી અલતા ને તેઓ ાવે 
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વળપાની દુઅ કયલા ઝથ કયતા ંને 
ખદુાલદેં અરભ વળપા ણ અતો. 
કોઇએ કહ્યુ,ં “મ હયફુ ! તભો ોતા 
ભાટે કેભ દુઅ નથી કયતા ? ” શઝયતે 
જલાફ અપ્મો કે, “ભં એંવી લથ યાશત 
ને અયાભભા ંવાય કમાથ ને શલે થોડા 
રદલવના દુ:ખ-દદથથી ગબયાઇને તે દૂય 
થલા દુઅ ભાગંુ ં? ભને ળભથ થામ છે કે, 
ભાયા ભાબદેુ અેર ચીજનો હુ ં
સ્લીકાય કફૃ.ં 
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જમાયે હયફુ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
જયા ણ વબ્ર ને શકુયની ભમાથદા ન 
ઓંગી ત્માયે ળમતાન ખફુ જ મુઝંાણો. 
યસુ્તત-પ્રયસુ્તતથી હયફુ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની ડગતા ડગાલલાના 
પ્રમત્નો કયલા રાગ્મો, ણ ફધી યીતે 
તેભા ંતેને વનષ્પતા જ ભી. 

ળમતાન જમાયે એકે એક પ્રમત્નભા ં
વનષ્પ નીલડમો ત્માયે તેણે ગાભ રોકોને 
ઈશ્કેયીને હયફુ (રય્હશસ્વરાભ)ના 
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દુ:ખભા ંલધાયો કયલા પ્રમત્નો કમાથ ને 
એ યીતે હયફુ (રય્હશસ્વરાભ)ના 
ધૈમથને તોડલા પ્રમત્ન કયી ચકૂ્યો. 

શઝયત હયફુ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની શ્રીભતંાઇ વયકી ગઇ 
ને તદુંયસ્તીએ વલદામ રીધી. દરયદ્રતા 
ને ફીભાયી અલી ત્માયે ભાણવોએ 
તેભનો વાથ છોડી અપ્મો. પકત એભની 
ત્ની યશભતે તેભના અલા લખતભા ંણ 
તેભનો વાથ ન છોડમો. એભની યગોભા ં
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મગફંયનુ ંખનુ દોડત ુ ંશત ુ.ં તેઓ યસુપુ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની ઓરાદભાથંી શતા. 

જનાફે યશભત ાયકા કાભકાજ 
કયતા ંશતા ને જે કાઇં ભતુ ંતેનાથી 
ોતાનુ ંગજુયાન ચરાલતા શતા તેભા ંણ 
ળમતાને પાવં ભાયી. 

ળમતાને એક બઢુ્ઢાની ળકર ધાયણ 
કયી ને ગાભભા ંવહુ કોઇને કશલેા 
રાગ્મો. “તે સ્ત્રી (જનાફે યશભત) ફીભાય 
હયફુની વેલા કયે છે ને ફીજાઓને 
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ઘયે અલ-જાલ કયે છે ને જોતજોતાભા ં
અખા ગાભભા ંફીભાયી પેરાઇ જળે ભાટે 
કોઇ ોતાના ઘયભા ંઅલલા દેળો નશી. ” 
ળમતાનના અ પયેફે ગાભ રોકોને 
બયભાલી દીધા વૌએ જનાફે યશભતને 
જાકાયો દીધો. યશભત ભાટે ોતાના દ્વાય 
ફધં કયી દીધા. શઝયત હયફુ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની સ્સ્થવત ફહુ જ કફૃણ 
થઇ ગઇ. એક તો ફીભાયી શતી જ એભા ં
ભખુના રદલવો. 
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શઝયત હયફુ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
જનાફે યશભતને કહ્યુ ં: “અણે જે ઠેકાણે 
રોકોને ખાણુ ંખલયાલતા શતા – જ્મા ંવહુ 
કોઇને ભાટે અણુ ંયવોડુ ંવદા ખલુ્ુ ં
યશતે ુ ંને ત્મા ંભને રઆ જાલ, રોકો 
અણા ઈકાયને માદ કયે. ” જનાફે 
યશભત અને ત્મા ંરઆ ગમા. 

એ લખતે ણ ળમતાને હયફુ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની ફીભાયીના ચેથી 
બયભાલી રોકોને હયફુ 
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(રય્હશસ્વરાભ)ને ગાભ ફશાય કાઢી 
મકુલા ઈશ્કેમાથ. ળમતાનના ઈશ્કેયલાથી 
રોકો ઈશ્કેયામા ને હયફુ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને ત્થય ને ઈંટો 
ભાયલા રાગ્મા. જનાફે યશભત ફીભાય 
વતને ગાભ ફશાય રઆ ગમા. ત્માથંી ફીજે 
ગાભ ગમા ત્મા ંણ એ જ સ્સ્થવત થઇ. શદ 
થઇ ભાણવના નગણુાણાની કે કાર 
વલાયે જે વંકડો ભખુ્માઓની ભખૂ બાગંતો 
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તેને લસ્તીથી દૂય દૂય જગંર લવાલવુ ં
ડયુ.ં 

લો લીતી ગમા. જનાફે યશભેત 
દુય દુયથી ભજદુયી કયી ફીભાય વત તથા 
ોતાનુ ંગજુયાન યૂત ુ ંઘણી જ ભશનેત 
છી ભેલતા શતા. એક રદલવ એક 
ગાભડાભા ંકોઇને ત્મા ંકંઇક પ્રવગં શોલાથી 
વાયા વાયા કલાનો તૈમાય થતા ંશતા. 
તેની સલુાવે જનાફે યશભત તે ભેલલા 
રરચામા ને એભણે વલચાય કમો કે 
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એભને ત્મા ંકંઇક ભઝદુયી ભે તો જાઉં 
ને તેના ફદરાભા ંકંઇક ખાલાનુ ંભાયા 
ફીભાય વત ભાટે રઇ જાઉં. એભ 
વલચાયીને તેઓ ત્મા ંગમા. એક બઢુ્ઢી કે જે 
ઘયની ભાબરકા શતી તેને કહ્યુ ં: “ઓ ફાઇ, 
લો લીતી ગમા, હયફુ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ વાફૃ ંખાલાનુ ંનથી 
ખાધુ.ં અજે તાયે ત્મા ંખળુીનો પ્રવગં છે તો 
ભને કાઇંક કાભ અ ને તેના ફદરાભા ં
થોડુ ંખાલાનુ ંઅજે.” 
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જભાનો ખાધેર બઢુ્ઢીએ જોયુ ંકે 
યશભતના લા ખફૂ સુદંય,રાફંા ને 
શ્માભલણાથ છે. જો એ લા ભાયી તુ્રીના 
ભાથા ય શોમ તો ઘણુ ંજ વાફૃ.ં એભ 
વલચાયીને કહ્યુ,ં “કાઇં કાભકાજ તો છે નશી 
ણ જો તાયે તાયા ફીભાય વત ભાટે 
સ્લારદષ્ટ બોજન રઇ જવુ ંશોમ તો તાયા 
લા અ.” 

અ વાબંી જનાફે યશભતને બાયે 
અઘાત રાગ્મો ને વ્મવથત રદરે કહ્યુ,ં 
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“યે ફાઇ ! એક કોબમા ધન ભાટે યસુપુ 
(રય્હશસ્વરાભ)ના લળં ને હયફુ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની ત્નીના ત ુ ંલા 
ઈતયાલે છે ? તને ળભથ નથી થતી ?” ણ 
તેણી એકની ફે થઇ નશી.સ્ત્રી ોતાનુ ંફધુ ં
ુટંાલી દેળે ણ ોતાના વંદમથભા ંજયા 
વયખી ત્રુટી તે વાખંી ળકળે નરશ. જનાફે 
યશભત નાભ પ્રભાણે જ ગણુો ધયાલતા 
શતા. તેભની નજયભા ંફીભાય વતની 
તસ્લીય તયલયલા રાગી. તેભણે તયત જ 
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બઢુીમાને લા કાી અપ્મા. બઢુીમાએ 
ફદરાભા ંખાલાનુ ંઅપ્યુ ંતે રઇ તેઓ 
હયફુ (રય્હશસ્વરાભ) ાવે અવ્મા. 

શઝયત હયફુ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
જોયુ ંકે યશભતના લા કાઇ ગમા છે 
ત્માયે તેભણે તેનુ ંકાયણ છૂયુ.ં જનાફે 
યશભતે ફધી લાત કશી. હયફુ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને ઘણુ ંજ રાગી અવ્યુ ં
ને લ્રાશ ાવે દુઅ કયી “ન્ની 
ભસ્નેમઝઝુયો, લ ન્ત યશમયુાથશેભીન.” 
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મ યલયરદગાય ભને ખફૂ કષ્ટી ડી, 
તુ ંયશભ કયનાય છે. ણ ફીજી રયલામતભા ં
દુઅ કયલાનુ ંકાયણ જુદંુ રખલાભા ં
અલેર છે જે અગ અલળે. 

શઝયત હયફુ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની ફીભાયી જેભ જેભ 
લધતી શતી, વકંટોની યંયા ઈગ્ર ફનતી 
જતી શતી તેભ તેભ હયફુ 
(રય્હશસ્વરાભ) વબ્ર ને શકુય કયતા. 
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ળમતાનના ફધામ પ્રમત્નો વનષ્પ 
નીલડયા ત્માયે તેણે ોતાના મયુીદોની 
એક વબા ફોરાલી ને તેભા ંહયફુને 
કેલી યીતે ચબરત કયલા તેના ઈય ચચાથ 
કયી. તેના મયુીદોને કહ્યુ,ં “ભે જ કાઇં 
પયેફ ને ચુ્ચાઇ કયી ળકીએ છીએ એ 
તાયા વળક્ષણથી જ. ભે તને શુ ંવરાશ 
અીએ ? ણ જે યસુ્તતથી અદભ 
(રય્હશસ્વરાભ) ાવે વાફૃ ંકામથ કયાવ્યુ ં
તે યસુ્તતથી જ હયફુ (રય્હશસ્વરાભ)ને 
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પયેફ અલા કોવળળ કય. ” ળમતાને કહ્યુ ં
કે અદભ (રય્હશસ્વરાભ)ને ભં તેભની 
ત્ની થકી પયેફ અપ્મો શતો. 

ળમતાન ભાનલફૃ ધાયણ કયીને 
જનાફે યશભત ાવે અવ્મો. તેણે જોયુ ંકે 
તેઓ ખાલાનુ ંકાલે છે. તે ાવે ગમો 
ને કહ્યુ,ં “મ કનીઝે ખદુા ! તાયો વત 
કમા ંછે ?” જનાફે યશભતે જલાફ અપ્મો, 
“તેઓ ઘણા વભમથી ફીભાય છે. ” 
ળમતાને જોયુ ંકે વતની ફીભાયીએ 
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યશભતને ખફૂજ ફેચેન કયી મકૂમા છે. 
અથી તેણે દુ:ખથી દાઝેર તે સ્ત્રીના ભભથ 
ય લધ ુકાયી પટકો ભાયતા કહ્યુ ંકે 
“યશભત ! શરેાનંો લૈબલ માદ નથી 
અલતો ?” વાત વાત તુ્રોની ભોત માદ 
નથી અલતી ? એ વાબંી જનાફે 
યશભત યડી ડમા. ળમતાને કહ્યુ,ં “તભે 
દુ:ખી ન થાઓ, ભાયી ાવે તેનો ઇરાજ 
છે.” જનાફે યશભત ફોરી ઈઠયા : “એ 
કમો ઇરાજ ?” 
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“અ ફકફૃ ંરઇ જાલ ને તેને 
ભાયા નાભથી ઝબ્શ કયો. તભાયા વતની 
ફીભાયી ચારી જળે.” 

જનાફે યશભત તે ફકફૃ રઇ શઝયત 
હયફુ (રય્હશસ્વરાભ) ાવે અવ્મા 
ને તભાભ લાત કશી. એ લાતો વાબંી 
હયફુ (રય્હશસ્વરાભ)એ કહ્યુ,ં “એ 
ળમતાન છે. તને પયેફ અલા ભાગંે છે. 
ભીયી કે ગયીફી, દુ:ખ કે સખુ યીક્ષા છે. 
તે જેને ચાશ ેતેને યાશત ને અયાભ અે 
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છે. આન્વાનની પઝથ છે કે તેના તયપથી જે 
કાઇં અલે તેનો સ્લીકાય કયે.” 

છી ળમતાને એક ફીજો તકુ્કો 
જભાવ્મો. ોતે એક ખફુસયુત યલુાનનુ ં
ફૃ ધાયણ કયી જનાફે યશભત ાવે 
અવ્મો ને કહ્યુ ં: “એ ફાઇ ! તુ ંભને 
ઓખે છે ?” જનાફે યશભતે ના કશી. 

“તાયા વતની તબફમત કેભ છે ? ” 
તેણે હયફુ (રય્હશસ્વરાભ)ની 
સ્સ્થવતથી લાકેપ શોલાનો ડો કમો. 
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“હુ ંજભીનનો યાજા છુ.ં ભં જ 
હયફુનો ભાર ને ફાકોને પના કયેર 
છે ને ભં જ તેને અલી ફીભાયીભા ં
પવાલેર છે. એ ફધી મવુીફતો તેણે 
ોતાના કૃત્મોથી લશોયી રીધેર છે. તેણે 
ભાયી યસ્તી મકૂી અવભાનના લ્રાશની 
ઇફાદત કયી, શજી ણ વભમ છે, તુ ંભને 
એક જ વજદો કય, એટરે ફધી મવુીફતો 
દુય કયી દઉં. 
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અ વાબંી જનાફે યશભતે કહ્યુ ં: 
“હુ ંભાયા વતની યજા વવલામ કશુ ંન કયી 
ળકંુ.” ળમતાને કહ્યુ,ં “જો એ પ્રભાણે ન કય 
તો તાયા વતને કશજેે કે જભતી લખતે 
બફસ્સ્ભલ્રાશ ને જભી યહ્યા છી 
લ્શમ્દોબરલ્રાશ ન કશ ેતો ણ હુ ંયાજી 
થઇ જઇળ ને તભો વાયા રદલવ 
પયીલાય પ્રાપ્ત કયી ળકળો.” 

જનાફે યશભત શઝયત હયફુ 
(રય્હશસ્વરાભ) ાવે ગમા ને ફધી 
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લાત કશી. એ વાબંી અને ઘણોજ 
ગસુ્વો અવ્મો ને ફોલ્મા : “અજે અખો 
રદલવ તે ળમતાનની લાતો વાબંી છે 
લ્રાશની અ ફીભાયીભાથંી વળપા ભળે 
ત્માયે તને વો રાકડીઓ ભાયીળ.” 

કુદયતે જમાયે શઝયત હયફુ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની કવોટી કયલા ઇચ્છયુ ં
તો ભાર ગમો, લરાદ ગઇ, ફીભાયી 
અલી, ત્ની વવલામ ફધાએ વાથ છોડમો, 
ગાભ છોડી જગંર લવાલવુ ંડયુ.ં એભના 
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ઈય ડતી મવુીફતો જોઇ રોકો 
વનતવનત લાતો કયતા શતા. 

એક લખત શઝયત હયફુ 
(રય્હશસ્વરાભ) ાવેથી ફે ભાણવો 
લાતો કયતા નીકળ્મા, તેભનો એક જણ 
કશતેો શતો કે : “ હયફુ 
(રય્હશસ્વરાભ)થી લ્રાશના હુકભની 
વલરુધ્ધનુ ંkકંઇ કાભ થયુ ંશળે તેથી લ્રાશ 
તેઓ ઈય યશભ કયતો નથી. ” અ 
વાબંી ફીજા ભાણવે કહ્યુ ં: “તૌફા કયો 
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તૌફા, તેઓ લ્રાશના મગફંય છે ને 
લ્રાશ ોતાના દોસ્તોનુ ંઆસ્મ્તશાન લ્મે 
છે.” 

એ લાતો હયફુ 
(રય્હશસ્વરાભ)ના કાન ઈય થડાણી. 
એભણે ફાયગાશ ેકુદયતભા ંશાથ ઊંચા કયી 
કહ્યુ ં: એ ભાબરક ! તુ ંદેખાતી ને ન 
દેખાતી ફધી ચીજોથી ભારશતગાય છો. હુ ં
ક્યાયેમ વનયાતંે સતુો નથી. ભાયા 
ાડોળીઓભા ંકોઇને ભખૂ્મા સલુા દીધા 
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નથી. કોઇના ભખૂ્મા શોલાની ભને ખફય 
ડતી ત્માયે તેને  ખલયાલતો. નલસ્ત્રા ને 
લસ્ત્રો અપ્મા છે, ભાયી ાવે કોઇ કંઇ 
ઝઘડો રાલતા ને એકાદ જણ ગસુ્વાભા ં
કવભ ખાતો તો તેનો કફ્પાયો ભાયી 
ાવેથી હુ ંઅતો કાયણ કે કદાચ તેણે 
ખોટી કવભ ખાધેર શોમ તો તે કફ્પાયાથી 
તેના ગનુાશ ભાપ થઇ જામ. ભાબરક ! તુ ં
જાણે છે કે, કોઇ રદલવ ણ તાયી 
નાપયભાની નથી કયી.” 
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ફાયગાશ ેકુદયતભા ંહયફુ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની અલાઝ શંચી. 
કુદયત તયપથી જલાફ અપ્મો : “એ 
હયફુ ! એ કાભો કયલાની વદબધુ્ધ્ધ તને 
કોણે અી ? ” હયફુ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ ભોભા ંખાક રીધી 
ને ઝથ કયી : “મ ખાબરક ! તે 
અેર વદબધુ્ધ્ધ જ એ કામો ભાયાથી 
થમા છે. ” એટરાભા ં જજબ્રઇર નાબઝર 
થમા ને કહ્યુ ં: “દુઅ કયો કે તભાયા 
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વકંટો સખુભા ંપેયલાઇ જામ.” ને હયફુ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ દુઅ કયી. 

એક રદલવ શઝયત હયફુ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને લશી થઇ કે, “ઈયઝુક 
ફે રયજરેકા શાઝા મગુ્તવેનુ ફાયેદુન લ 
ળયાફ” તભો શંમા રાત ભાયો, કે 
શંમા ગવુર કયલાની જગ્મા છે ને 
ીલા ભાટે ઠંડુ ંાણી છે. ” શઝયતે રાત 
ભાયી તયુત જ ાણીના ફે ઝયા અના 
ગ નીચેથી જાયી થમા.ં એકભા ંગયભ 
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ાણી શત ુ ંને ફીજાભા ંઠંડુ.ં જજબ્રઇરે 
કહ્યુ,ં “અ ગયભ ઝયાભા ંગવુર કયો ને 
ઠંડા ઝયાભાથંી ાણી ીઓ.” 

શઝયતે તયત જ એ મજુફ ભર 
કમો. ગવુર કયલાથી ળયીય ઈયથી ફધી 
ફીભાયીઓ ચારી ગઇ. ાણી ીલાથી 
ળયીયના આંતરયક બાગની ફધી 
ફીભાયીઓ નાબદુ થઇ ગઇ. શરેા ંકયતા ં
અના ફૃભા ંલધાયો થમો. જજબ્રઇર 
જન્નતી કડા રાવ્મા શતા તે કડા 
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રયધાન કમાથ છી એક ટેકયા ઈય ફેવી 
ગમા ને જજબ્રઇર વાથે લાતો કયલા 
રાગ્મા. 

ને શંમા જનાફે યશભત 
હયફુ (રય્હશસ્વરાભ)ને મકુી અલી 
લાટ જોતા શતા કે, શભણા ફોરાલળે ણ 
ઘણી લાય થઇ જતા ંહયફુ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને ફેવાડી અવ્મા શતા 
ત્મા ંગમા; ણ હયફુ (રય્હશસ્વરાભ) 
ત્મા ંન શતા તેથી ગબયાણા, એલાભા ંએક 
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ટેકયા ઈય તેભની નજય ડી તો જોયુ ંકે 
કોઇ ફે ભાણવ ફેઠા છે તેથી ત્મા ંજઇ 
છૂયુ ંકે, “શંમા એક ફીભાય ફુૃ શતા 
તે કમા ંગમા ?” 

“શુ ંએ ફીભાય તભાયા વગાભાથંી 
શતા ?” તે ફનંે જણે છૂયુ.ં 

“શા તેઓ ભાયા વત છે. ” જનાફે 
યશભતે કહ્યુ.ં 

“જો તભે તેઓને જુઓ તો ઓખી 
ળકો ખયા ?” 
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“શા, કેભ ન ઓખુ ં? જજંદગી 
અખી એભની વાથે યશી છુ.ં” 

“તેઓનો દેખાલ કેલો શતો ?” 

એ વલાર વાબંી જનાફે યશભતે 
હયફુ (રય્હશસ્વરાભ) તયપ આંગી 
ચંધતા ંકહ્યુ,ં “તેઓ જલાન શતા ત્માયે 
તભાયી જેલા જ રાગતા શતા.” 

“હુ ંજ તાયો વત છુ.ં યલયરદગાયે 
અણા ઈય યશભ કયી ભને વળપા અી 
છે ને ફધી મવુીફતો દુય કયી છે. ” 
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હયફુ (રય્હશસ્વરાભ)એ ફધી લાત 
કશી. 

એ વાબંી જનાફે યશભતે 
શાથલેળભા ંવતના ગાભા ંોતાના શાથ 
વલંટાી દીધા ને ફનંેની આંખોએ શથના 
આંસ ુલશાવ્મા ંને લ્રાશનો શકુય કમો. 

કુદયતે શઝયત હયફુ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની વભરકત ચારી ગઇ 
શતી તે કયતા ંફભણી અી ને તુ્રોને 
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ણ વજીલન કમાથ ને ફીજી લરાદ 
ણ અી. 

એકલાય શઝયત હયફુ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને ગસુ્વો અલલાથી 
જનાફે યશભતને કહ્યુ ંશત ુ ંકે, “કવભ 
ખદુાની કે અ ફીભાયીભાથંી ભને વળપા 
ભળે ત્માયે તને વો રાકડી ભાયીળ. ” એ 
કવભ માદ અલલાથી અને ઘણો 
સ્તાલો થમો કાયણ કે અલી વતવ્રતા કે 
જેણે દુ:ખભા ંોતાનો વાથ અપ્મો તેને 
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કેલી યીતે વો રાકડી ભાયલી ? ત્માયે 
કુદયત એકઠી કયી તેનો ઝુડો ફનાલી 
યશભતને ભાયો કે તેથી કવભ યૂી થઇ 
જળે.” શઝયત હયફુ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
એ મજુફ કયુથ. 

શઝયત હયફુ (રય્હશસ્વરાભ) 
૨૨૬ લથની ઈભયે લ્રાશની યશભેતે 
શંચ્મા. 

 
************ 
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શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) ને 
શઝયત શાફૃન (રય્હશસ્વરાભ) 

“લઇઝ અતમના મવુર રકતાફ 
લર ફુયકાન રલ્રકુભ તશતદુન” જમાયે 
મવૂાને ભોએ રકતાફ અી જે શક ને 
ફાવતરને જુદંુ કયનાય કાનનુ છે. 

શઝયત ઇભાભે જાપયે વારદક 
(રય્હશસ્વરાભ)થી લણથન છે કે જમાયે 
શઝયત યસુપુ (રય્હશસ્વરાભ)ની 
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યશરતનો વભમ અવ્મો ત્માયે તેઓએ 
ોતાના વતા શઝયત માકુફ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની ફધી લરાદને 
ફોરાલી (જેઓ એંવીની વખં્માભા ંશતા)ને 
પયભાવ્યુ ંકે તભાયા ય રકફતી કોભના 
રોકો વલજમ ભેલળે ને તભોને દયેક 
પ્રકાયની તકરીપ અળે. તે લખતે તભોને 
કોઇથી છુટકાયો નરશ ભે, ણ રાલી 
આબ્ને માકુફની લરાદભા ંમવૂા આબ્ને 
ઇભયાન નાભની વ્મસ્તત તભોને નજાત 
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ાલળે, જેનુ ંકદ રાબં ુને યંગ 
ઘઉંલણો શળે. 

શઝયત યસુપુ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ)ના 
અગભનની ખફય અી તેથી રોકો 
ોતાના તુ્રોના નાભ મવૂા યાખતા કે 
કદાચ ભાયો તુ્ર મવૂા થામ. શઝયત 
ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફારકય (રય્હશસ્વરાભ) 
પયભાલે છે કે શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ) ૈદા થલાની શરેા ં
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ચારીવ ભાણવોએ મવૂા આબ્ને ઇભયાન 
શોલાનો દાલો કમો શતો. 

વભવય દેળભા ંત્માનંા મૂ લતની 
રકફતી એશરે પીયઓનની કોભ, ને 
વવફતી જે ફની આસ્રાાાઆર કશલેામ છે તે 
યશતેા શતા, યંત ુભગફૃય રપયઓન 
ોતાના ત્માચાયોથી ફની આવયાઆરને 
ઊંચે અલલા દેતો ન શતો. જાણે ફધા જ 
રકફતીઓ વયદાય ને ભાબરક થઇ ફેઠા 
શતા ને નફીઓના લળંજો ફની 
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આવયાઆરને ોતાના ગરુાભ ફનાલી 
યાખ્મા શતા. તેઓથી શરકા કાભો કયાલતા 
શતા. કોઇ ણ યીતે તેઓને અગ 
અલલા દેતા નરશ કે તેઓ ોતાની તાકત 
કે ભાન પ્રાપ્ત કયી ળકે. 

રપયઓનના લઝીયનુ ંનાભ શાભાન 
શત ુ ંજે ત્માચાયભા ંતેને યેૂયૂો વાથ 
અતો. યલયરદગાયે ફની આવયાઆરના 
એક યલુકના શાથે તેની વત્તાનો અંત 
રાલી દીધો. રપયઓને એ વલે સ્લપ્નુ ંણ 
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જોયુ ંશત ુ ંકે એક યલુક થકી તેનો અંત 
અલળે તેભજ નજુભીઓ ને જાદુગયોએ 
ણ ખફય અી શતી કે અ લથભા ંફની 
આવયાઆરભા ંએક વ્મસ્તત જન્ભ ાભળે જે 
તાયા ધભથ ને વલ્તનત ને વભટાલી દેળે. 
જમાયે એ અગાશી વાબંી ત્માયે રપયઓને 
હુકભ કમો કે અ લથભા ંફની આવયાઆરભા ં
જેટરા છોકયા જન્ભ ાભે તેઓને ભાયી 
નાખલા. તે લખતે શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ)ની ભા ઈય ણ એક 
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દાઇ વનભાથણ કયી શતી. જમાયે ફની 
આવયાઆરે એ વભાચાય વબંાળ્મા ત્માયે 
અવભા ંવલચાય ને ભત કમો કે જો 
ફધામ છોકયા કતર થઇ જળે ને 
છોકયીઓ જીલતી યશળેે તો અણો લળં 
ફાકી યશળેે નરશ. ભાટે મોગ્મ એ છે કે 
અણે સ્ત્રીઓ ાવે જવુ ંનરશ. તે લખતે 
શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ)ના વતા 
જનાફે ઇભયાને ભત અપ્મો કે એ પ્રભાણે 
ઓયતોથી છેટે યશવેુ ંઠીક નથી. લ્રાશ જે 
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ચાશળે તે જફૃય થળે. જો કે મળુયીકો મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ) ૈદા થામ તે આચ્છતા 
નથી યંત ુજે લ્રાશને ભજુંય શળે તે 
થળે. ત્માયફાદ જનાફે ઇભયાને નજદીકી 
કયી ને મવૂા (રય્હશસ્વરાભ)નો શભર 
યહ્યો. 

થોડા રદલવ જે દાઇ અની 
ભાતશૃ્રીની દેખબા યાખતી શતી તેણીએ 
છૂયુ ંકે અ રદલવે રદલવે દુ:ખી ને 
દુફા કેભ થતા ંજાલ છે ? અે કહ્યુ ંકે 
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ભને જે ફચ્ચુ ંભાયા ેટભા ંછે તેની પીકય 
થામ છે. તેને રપયઓન જીલતુ ંયશલેા નરશ 
રદમે. અ વાબંી દાઇએ  કહ્યુ,ં અ 
બચંતા ન કયો, ફચ્ચાના જન્ભની લાત 
જોઇને નરશ કફૃ.ં અ ભાયા ય વલશ્વાવ 
યાખો. દાઇના કશલેા છતા ંઅને મકીન 
થયુ ંનરશ. શભંેળા એજ વલચાય કયતા ંશતા. 

જમાયે શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ)નો જન્ભ થમો ત્માયે દાઇ 
નઝદીક અલી. અ ગબયાલા રાગ્મા. 
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દાઇએ કહ્યુ ંકે અ ડયો નરશ. છી દાઇ 
શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ)ને છુાલી 
એક બોમયાભા ંમકૂી અલી. રપયઓનના 
ચોકીદાયો તાવ ભાટે અવ્મા ત્માયે 
દાઇએ કહ્યુ ંકે ફચ્ચુ ંૈદા થયુ ંનથી ણ 
ભાવનો ટુકડો રોશી વાથે નીકેર છે. એ 
વાબંી ચોકીદાયો ચાલ્મા ગમા. 

રપયઓને ઓયતોના ેટ ચીયાલી 
લીવ શજાય ફચ્ચાઓને ભાયી નખાવ્મા. 
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કુદયતે ખદુાથી મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) 
તેના ળયથી ફચી ગમા. 

અઝાન બફન જજબ્રઇરે શઝયત 
યસરૂેખદુા (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી 
લવલ્રભ)થી રયલામત કયી છે કે રપયઓન 
શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) ૈદા થળે 
એલા બમથી શાભેરા ઓયતોના ેટ 
ચીયલી ફચ્ચાઓને કતર કયાલી નાખતો. 
શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) ૈદા થમા ં
કે તયુત જ કુદયતે ખદુાથી ોતાની 
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ભાતાને કહ્યુ ંકે એક ેટીભા ંફધં કયી ભને 
નદીભા ંમકૂી અલો. અની ભાતાજી એના 
કરાભ વાબંી જફ થમા ંને કહ્યુ ંકે 
ફેટા ભને બમ છે કે ત ુ ંાણીભા ંડફૂી જામ 
તો હુ ંશુ ંકફૃ.ં ભાફૃ ંરદર કોઇ યીતે તને 
ાણીભા ંલશતેો મકુલા ચાશત ુ ંનથી. કહ્યુ,ં 
એ ભાદયે બગયાભી ! તભો ડયો નરશ. ખદુા 
ભને વશીવરાભત જગ્માએ શંચાડી 
અળે. 
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શઝયત ઇભાભે જાપયે વારદક 
(રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ંકે શઝયત 
મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) ભાત્ર ત્રણ રદલવ 
જ ભાતાથી જુદા યહ્યા શતા. 

તલાયીખભા ંએભ ણ રખેર છે કે 
શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) જન્ભ 
ામ્મા છી દાઇ ચારી ગઇ. ચોકીદાયો 
ઘયભા ંપ્રલેળે એ શરેા ંશઝયતની ફશનેે 
અને રેટીને તન્નુરંયભા ંયાખી દીધા. 
અની ભાવીને એ લાતની ખફય ન શતી. 
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તેભણે યોટી કાલલા તન્ન ુય વગાવ્યુ.ં 
ચોકીદાયો ઘયની તરાળી કયલા રાગ્મા. 
તન્નાુયને યોળન જોઇને ત્માથંી ચાલ્મા 
ગમા. જમાયે શઝયતની ભાને ખફય ડી 
કે તન્ન.ુય કોઇએ વગાલેર છે ત્માયે ફહુ 
જ ગબયાઇ ગમા. તન્નલુય ાવે અલી 
અંદય જુએ છે તો ફાક યભી યહ્યુ ંછે. એ 
જોઇ અ રદરભા ંકશલેા રાગ્મા કે જેના 
શાથે રકફતી કોભ શરાક થલાની છે તે 
અજ ફાક છે. 
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લ્રાશ તઅરાએ શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ)ની ભા ય લશી નાબઝર 
પયભાલી કે “લ લશમના એરા ઈમ્ભે 
મવૂા લ યઝેઆશે, પએઝા બખપતે 
રમશે પ રકીશે પીર મમ્ભે લરા 
તખાપી લરા તશઝની આન્ના યદદુશો 
એરમકે લજા એશુો ભેનર મયુવરીન  

(સયુએ કવવ) 

ને ભે મવૂાની ભાને લશી 
ભોકરી કે તેને ધલયાવ્મા કય, પયી જમાયે 
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તેના વલે ત ુ ંડયે તો તેને (ેટીભા ંમકુી 
નાઆર) નદીભા ંનાખી દેજો ને (ડફૂી 
જલાનો) બમ ન યાખજો તેભ (વલમોગથી) 
રદરગીય ન થજો. લશ્મ ભે તેને 
(લખત અલે) યસરૂ ફનાલીશુ.ં” 

એ મજુફ આલ્શાભ થમા ંછી 
શઝયતની ભાએ કીફતીઓની કોભનો એક 
સથુાય ફોરાવ્મો, જે રપયઓનના કાકાનો 
દીકયો બાઇ શતો. જેનુ ંનાભ શીઝકીર 
આબ્ને વબયુ શત ુ.ં તેની ાવે એક રાકડાની 
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ેટી ફનાલી. તેણે છૂયુ ંઅ ેટીને શુ ં
કયળો ? અની લારેદાએ તેના ય 
બયોવો કયી વાચી લાત કશી દીધી કે હુ ં
તેભા ંફાકને યાખીળ. તેણે ઘયનુ ંવનળાન 
યાખી રીધુ ંને રપયઓનના વવાશીઓને 
ખફય અે ણ જેલો કશલેો ગમો કે 
તયત જ મ ૂગંો થઇ ગમો. તેના ઇળાયા 
ણ કોઇ વભજી ળક્યુ ંનરશ. છી ઘયે 
અવ્મો તો ફોરતો થઇ ગમો. પયી કશલેા 
ગમો તો પયી તેની જફાન ફધં થઇ ગઇ 
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ને વાથે આંધો ણ થઇ ગમો. 
રપયઓનના ભાણવોએ તેને કાઢી મકૂમો 
ત્માયે તેણે બાન અવ્યુ ંએ અ જન્ભેર 
ફાક ખયેખય શક ય છે ને 
રપયઓનની શરાકતનુ ંકાયણ થળે. તેના 
રીધે જ ભાયી જફાન ને આંખો ચારી 
ગઇ છે. તેણે લ્રાશના દયફાયભા ંદુઅ 
કયી કે યલયરદગાય ભાયી આંખો ને 
જફાન ઠીક થઇ જામ તો હુ ંતેના ય 
ઇભાન રાલીળ. લ્રાશ ેતેની દુઅ કબરૂ 
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કયી ને તેણે શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ)ની ભા ાવે જઇ ભાપી 
ચાશી ને તભાભ શકીકતનુ ંલણથન કયુથ 
ને શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) ય 
ઇભાન રાવ્મો જે અરે રપયઓનભાથંી 
ભોભીન પ્રખ્માત છે તે અજ વ્મસ્તત છે. 

ત્માય છી તે ેટીભા ંશઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ)ને યાખલાભા ંઅવ્મા 
ને તેને ફધં કયી ઈયથી ડાભય 
રગાડલાભા ંઅવ્મો છી તેને શઝયત 
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મવૂા (રય્હશસ્વરાભ)ની ભાએ થલા 
ફશનેે નીર નદીભા ંલશતેી મકુી દીધી. 

શલે રપયઓનના ઘયભા ંઅણે જયા 
જોઇએ કે ત્મા ંશુ ંથામ છે. કશ ેછે કે 
રપયઓનને એક કોઢી તુ્રી શતી. 
નજુભીઓએ ખફય અી શતી કે એક 
રદલવ નીર નદીભાથંી દરયમાઇ જાનલય 
નાની લમનુ ંભાનલ સયુતનુ ંભી અલળે 
તેનુ ંથુકં જો અ કોઢની ફીભાયી ય 
રગાડલાભા ંઅલે તો વળપા ભળે. 
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લ્રાશની કુદયતથી શઝયતની ભાએ જે 
રદલવે અને નદીભા ંનાખ્મા તે જ રદલવે 
રપયઓન, તેની ભોભેના ઓયત જનાફે 
અવીમા ને તેની તુ્રી તેભજ ફીજી 
ભશયભ સ્ત્રીઓ નીર નદીના રકનાયે એ 
નજુભીના કશલેાથી યાશ જોતા શતા કે એ 
જાનલય ક્યાયે શંથી વાય થામ છે. 
તેઓ ચોતયપ વનગાશ નાખતા શતા ત્મા ં
કુદયતે ખદુાથી એક ેટી તયતી દેખાણી. 
રપયઓનના હુકભથી તે ેટીને રાલલાભા ં
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અલી. જનાફે અવીમાએ દોડીને જોયુ ંતો 
ેટીને તાફંૄ ભાયેર છે. ઘણી ભશનેત 
કયલા છતા ંતાફંૄ કોઇથી ખરુી ળક્યુ ંનરશ. 
છેલટે જનાફે અવીમાના શાથે તાફંૄ ખરુી 
ગયુ.ં જોયુ ંતો એક ફાક ોતાની 
આંગી ચવૂી યહ્યુ ંછે ને કા યથી 
નયુ ચભકી યહ્યુ ંછે. ફાકનુ ંમખુડુ ંજોઇ 
લશાર ઈજમો. અવીમાના રદરભા ં
લ્રાશના હુકભથી શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ)ની ભોશબ્ફત ૈદા થઇ. 
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બાગ્મળાી શોલાના બચહ્નો જણાતા 
ઈછેયલાના શતેથુી રઇ રીધા. રપયઓન 
ને જે જે ત્મા ંશતા તેના રદરભા ંણ 
શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) પ્રત્મે 
પ્રેભની રાગણી ઈબયલા રાગી. તે છતા ં
રપયઓનના રદરભા ંવલચાય અવ્મો કે અ 
ફાક કેલી યીતે ફચી ગયુ ંશળે ? જમાયે 
રપયઓને અવીમાને કહ્યુ ંકે હુ ંજફ થાઉં 
છુ ંકે અ ફાક કેભ ફચલા ામ્યુ ં? જેની 
નજુભીઓએ ખફય અી છે તે અજ 
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ફાક કેભ ન શોમ ? જનાફે અવીમાએ 
કહ્યુ ંકે તે અ ફાક નથી. તભો ળકંા કયો 
નરશ. અના થકી ભાયી તુ્રીના કોઢનો 
ઇરાજ કયીળ. છી તયત જ તે ફાકના 
ભોઢાભાથંી થુકં રઇ તુ્રી ય રગાડલાભા ં
અવ્યુ ંકે તયત જ તેને વળપા ભી. છી 
અવીમાએ કહ્યુ ંકે અ ફાક ફહુ જ 
મફુાયક છે. યે, કેવુ ંભઝાનુ ંફૃાફંૄ 
ફાક છે. અણને કોઇ તુ્ર નથી તો 
તેને જોઇને અણી આંખો ઠયળે ને 
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રદર ખળુ થળે. ભોટો થળે અણને જ 
કાભ અલળે. છી અવીમા શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ)ને ઈછેયલા રાગ્મા. 
કોઇએ છૂયુ ંકે એ ફાકનુ ંનાભ શુ ં
યાખ્યુ ંતો કહ્યુ ં ‘મવૂા.’ તેઓએ શઝયતનુ ં
નાભ મવૂા એ ઈયથી યાખ્યુ ંકે તેઓની 
બાાભા ં ‘મ’ૂ એટરે ાણી ને ‘વા’ 
એટરે ઝાડ ભતરફ કે અ ાણી ને 
રાકડાભાથંી ભી અવ્મા તેથી જ અનુ ં
નાભ મવૂા યાખલાભા ંઅવ્યુ.ં 
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ફાક પ્રત્મે ભાની ભભતા ફહુ જ 
શોમ છે જમાયે અની ભાને ખફય ડી કે 
ેટી રપયઓનના ભશરે તયપ ગઇ છે તેથી 
ફહુ જ ફેચેન થઇ ગમા. છી ખફય ડી 
કે અવીમાએ ફાકને ોતાના તુ્ર તયીકે 
યાખેર છે તેથી અને કાઇંક યાશત થઇ 
ને લ્રાશનો શકુય દા કમો. 

રપયઓને ફાકને દૂધ ીલયાલલા 
ભાટે કેટરી દાઇઓને ફોરાલી ણ અે 
કોઇનુ ંદૂધ ીધુ ંનરશ. તે લખતે શઝયતની 
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ફશનેે કીધુ ંકે જો અ કશો તો એક 
ાકીઝા દાઇને ફોરાલી રાવુ.ં હુકભ 
ભળ્મો કે જા ફોરાલી રાલ. તેણી તયત જ 
ોતાની ભા ાવે શંચી ગઇ ને કહ્યુ ંકે 
તભો ચારો ફાક કોઇનુ ંદૂધ ીત ુ ંનથી. 
જમાયે અની ભાતા ત્મા ંગમા ને છાતી 
દશને મફુાયકભા ંઅી કે તયતજ અ 
દૂધ ીલા રાગ્મા. અ જોઇ રપયઓને 
છૂયુ ંકે અ ફાકે તભાફૃ ંદૂધ ીધુ ંતેન ુ ં
કાયણ શુ ં? તેઓએ જલાફ અપ્મો કે હુ ં
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ભાયા ફદનને ાક, વાપ ને સગુધંી યાખુ ં
છુ.ં ઈયાતં ભાફૃ ંદૂધ ફહુ જ ભીઠંુ છે. કોઇ 
ણ ફાક ભાયા દૂધથી ભોઢંુ પેયલળે 
નરશ. અ વાબંી રપયઓને તેણીને ઈજયત 
(ભશનેતાણુ)ં એક દીનાય યોજનો નક્કી 
કયી ને કહ્યુ ંકે અ ફાકને દય 
ઠલારડમે ભાયી ાવે રાલજે. 

છી શઝયતની ભા તુ્રને રઇ ઘયે 
અલી જમાયે અનુ ંદૂધ છોડાલલાભા ં
અવ્યુ ંછી રપયઓનને ત્મા ંવંી દીધા 
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ને ત્માજં  ભોટા થમા.ં શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ)ની ભા, ફશને ને 
દાઇએ તેઓની ૈદાઇળનો શાર રોકોથી 
છુાલી યાખ્મા છી શઝયતની ભા તથા 
દાઇ ગજુયી ગમા. અ ભોટી ઈભયના 
થમા ંત્મા ંસધુી ફની ઇવયાઇર જાણતા ન 
શતા ંકે અજ મવૂા છે જેની નજુભીઓએ 
ખફય અી શતી. તે રોકો અની 
તરાવભા ંશતા ંજમાયે રપયઓનને ખફય 
ડી કે મવૂા નાભની વ્મસ્તતથી હુ ંશરાક 
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થઇળ તેની ફની ઇવયાઇર ળોધ કયી 
યહ્યા છે. તેથી તેભના ય લધાયે વખ્તી 
કયલા રાગ્મો ને હુકભ કમો કે કોઇ ણ 
તેને ળોધલાની કોવળળ કયે નરશ. 

એક લખત ચદં્રની યોળનીભા ંફની 
ઇવયાઇરીઓ ફેઠા શતા ત્મા ંએક ઝઇપ 
અરીભ ફેઠો શતો. રોકોએ છૂયુ ંકે મ 
બઝુુગથ જે વ્મસ્તત ૈદા થલાની છે તેના 
વફફથી ભાયા ય રપયઓન જુરભ કયી 
યહ્યો છે તે ક્યાયે જાશયેભા ંઅલળે ? તેણે 
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કહ્યુ ંલ્રાશની કવભ ! રાલી આબ્ને 
ઇભયાનની ઔરાદભા ંમવૂા નાભની 
વ્મસ્તત જાશયે થળે ત્મા ંસધુી તભે 
મવુીફતભા વડામેરા યશળેો. જેભનુ ંકદ 
ઊંચુ ંને ફાર ભયૂા શળે. એ પ્રભાણે 
અવભા લાતચીત થતી શતી ત્મા ંએક 
ભાણવ ખચ્ચય ય ફેવી ત્મા ંઅલી 
શંચ્મો. તે લખતે અબરભે એક વ્મસ્તતને 
ફહુ જ ફાયીકીથી ગથી ભાથા સધુી 
વનશાી ને એકદભ બભુ ાડી કે 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 684              VISIT US 

લ્રાશની કવભ ! અ એજ ભાણવ શોલો 
જોઇએ. એ વ્મસ્તતની ચોતયપ ફની 
ઇવયાઇર જભા થઇ ગમા ને છૂયુ ંકે 
ફદેં ખદુા તભે કોણ છો ? અે કહ્યુ ંકે હુ ં
મવૂા આબ્ને ઇભયાન છુ.ં અ વાબંી 
અરીભ વરશત ફધામ શઝયતના શાથ 
ચભૂલા રાગ્મા. શઝયત વભજી ગમા કે અ 
ફધામ ફની ઇવયાઇર છે જેઓ 
રપયઓનના જુરભથી કંટાી ગમા છે. 
અે મકુને ોતાના વળમા (મયલ) 
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વનભાથણ કમાથ ને લાતને અભ રોકોથી 
છુાલી યાખી. 

એક લખત શઝયત મવૂા વભવયથી 
નીકી રપયઓનના ફીજા ગાભભા ંગમા 
તો ત્મા ંજોયુ ંકે તેના એક ભાનનાયની 
વાથે કીફતી કોભનો ભાણવ ઝગડો કયી 
યહ્યો છે. તે લખતે અના ભાનનાયાએ 
શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ)ને પરયમાદ 
કયી કે ભને અના જુલ્ભથી ફચાલો. 
શઝયતે તેને દુય કયલા છાતી ય એક 
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ઠંવો ભામો. ફનલાકા તે તયત જ ભયણ 
ામ્મો. અ ફનાલની ચોતયપ ચચાથ થલા 
રાગી. તે લખતે અ રપકય કયલા રાગ્મા 
કે શલે શુ ંકયવુ ં? એ વલચાયભા ંવલાય થઇ 
ગઇ. એટરાભા ંએજ વળમા (મયલે) 
પયીથી અલીને અની ભદદ ચાશી. 
શઝયતે તેને ધભકાલીને કહ્યુ ંકે ત ુ ં
ઝગડાખોય છે. ગઇકારે તે એકની વાથે 
રડાઇ કયી, ભં તેને ભામો તો ભયણ 
ામ્મો. ાછો અજે પયી ફીજા વાથે રડી 
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યહ્યો છે ! અ વાબંી તે ળખ્વને ખયાફ 
રાગ્યુ ંને શઝયતની વલફૃધ્ધ કાઇં કશલેા 
રાગ્મો ત્મા ંએક ળખ્વ દોડતો અવ્મો ને 
કહ્યુ ંકે મ મવૂા ! હુ ંતભાયી બરાઇ ભાટે 
શં અવ્મો છુ ંકે તભોને ચેતલી દઉં કે 
તભો શંથી જલ્દી ચાલ્મા જાલ. તે 
લખતે શઝયત ફીજા કોઇ ળશયેભા ંચાલ્મા 
ગમા. ચારતા ચારતા ભદમન શંચી 
ગમા ને એક ઝાડના છામા તે ફેઠા. 
એટરાભા ંજોયુ ંકે એક કુલા ય ઘણા 
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રોકો ાણી બયી યહ્યા છે ને છેટે ફે 
છોકયીઓ ોતાના ફકયાઓને રઇને 
ઉબી છે. અે છૂયુ ંકે તભે ફનંે શં 
કેભ ઉબી છો ? તેણીઓએ કહ્યુ ંકે ભે 
ફનંે ફશનેો છીએ. ભાયો વતા ઝઇપ છે. 
ભો ફકયાઓને ાણી ીલયાલલા 
અલેર છીએ. રોકોની બીડ ઓછી થામ 
તો જાનલયોને વમયાફ કયી ઘયે જઇએ. 
શઝયતને દમા અલી, તેની ડોર રઇને 
તેના જાનલયોને વમયાફ કમાથ. છી ફનંે 
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ફશનેો શભંેળ કયતા ંઅજે ઘયે લશરેી 
શંચી ગઇ. શઝયત તો એજ ઝાડ તે 
ફેઠા શતા ને ફાયગાશ ેઇરાશીભા દુઅ 
કયતા શતા કે મ યફ ! હુ ંફહુ જ 
ભોશતાજ છુ.ં તુ ંભાયા ભાટે કોઇ લસ્ત ુ
આનામત કય. (અ ઝીક્ર કરાભે ાકભા ંછે.) 

અ ફનંે છોકયીઓ શઝયત ળોએફ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની તુ્રીઓ શતી. જમાયે 
ધામાથ કયતા લશરેી ઘયે અલી ગઇ તો 
છૂયુ ંકે તભો અજે ફહુ જ જલ્દી ફકયા 
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ચયાલીને કેભ અલી ? તેણીઓએ 
શઝયતની યશભેરદરીની લાત વતાને કશી 
વબંાલી શઝયત ળોએફ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ જમાયે અની 
દમાથદીરીની તા ’યીપ વાબંી તો કહ્યુ ંકે 
જાલ તેને અણે ત્મા ંફોરાલી રાલો. 
અની એક તુ્રી તેભની ાવે ળયભાતી 
ગઇ ને કહ્યુ ંકે અને ફાફા ફોરાલે છે. 
અ વાબંી શઝયતે કહ્યુ ંકે હુ ંતભાયી 
અગ ચાુ ંછુ.ં તભે ભાયી ાછ ાછ 
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અલો કાયણ કે ભો શઝયત માકુફ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની લરાદભાથંી છીએ 
ભાટે ભાયી ભો શઝયત માકફૂ 
રય્હશસ્વરાભની ઔરાદભાથંી છીએ ભાટે 
ભાયી નઝય નાભશયેભ પ્ર ડે તે ઠીક ન 
કશલેામ છી ચારતા ચારતા શઝયત 
ળોએફ (રય્હશસ્વરાભ)ના ઘયે ગમા ત્મા ં
ોતાની અલીતી કશી વબંાલી. 
શઝયતે કહ્યુ ંકે અ શલે વનબથમ થઇ જાલ. 
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આન્ળાલ્રાશ શલે અને કોઇ તકરીપ નરશ 
શંચે. 

શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) 
અઠ રદલવથી ભખૂ્મા શતા. ઝાડના ાદંડા 
ખાઇને કભજોય થઇ ગમા શતા. અની 
વાભે જભલાનુ ંરાલલાભા ંઅવ્યુ.ં અે 
ખાલાનો આન્કાય કમો ને કહ્યુ ંકે ભં કાઇં 
ફદરો રેલા ભાટે ફકયીઓને ાણી 
ીલયાવ્યુ ંનથી ભં તો લ્રાશની ખળુી 
ખાતય એ કાભ કયુથ છે. અે કહ્યુ ંકે 
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ભાયો દસ્તયુ છે કે જે કોઇ અલે તે 
ભાયો ભશભેાન થામ. ભો જભાડમા 
લગય કોઇને જલા દેતા નથી ભાટે અ 
બફસ્સ્ભલ્રાશ કયી તનાવુરં પયભાલો. ત્માયે 
અે દાલત કબરૂ કયી. 

ત્માયફાદ શઝયત ળોએફ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની એક દુખ્તયે કહ્યુ ંકે 
વતાજી અ ભાણવ ફહુ જ નેક ને 
ઇભાનદાય છે, અણે ત્મા ંનોકયીભા ંયાખી 
રો તો ફહુ જ વાફૃ ંથળે. શઝયતે કહ્યુ ંકે 
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અ ભાયે ત્મા ંજો અઠ લથ સધુી કાભ 
કયતા યશળેો તો હુ ંભાયી એક તુ્રીના 
રગ્ન તભાયી વાથે કયી અીળ ને જો 
દવ લથ કાભ કયળો તો હુ ંફહુજ ખળુ 
થઇળ. અે લાત કબરૂ કયી ને લખત 
જતા ંશઝયત ળોએફ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
વપયા (વફુયા)ના વનકાશ શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ) વાથે કયી અપ્મા. અ 
ફયાફય બખદભત અંજાભ અતા યહ્યા. 
શઝયત અદભ (રય્હશસ્વરાભ)ની 
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જન્નતી રાકડી શઝયત ળોએફ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ)ને અી શતી તે રઇને 
ફકયા ચયાલલા જતા ંશતા. 

શઝયત ળોએફ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
પયભાવ્યુ ંકે ફેટા જમાયે તભો ફકયીઓ 
ચયાલલા જાલ ને યાશભા ંફે યસ્તા પાટે 
તો જભણી તયપ જવુ ંનરશ. બરે ત્મા ંગભે 
એટરો વાયો ચાયો  શોમ. કાયણ કે એ તયપ 
એક જગય યશ ેછે. તે જાનલયો ને 
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ભાણવોને ભાયી નાખે છે. એક રદલવ 
ફકયા રઇને જતા ંશતા ત્મા ંયસ્તાભા ંફે 
પાટા ડમા. અે ફકયાઓને ડાફી તયપ 
દોમાથ ણ કોઇ ણ યીતે ફકયા ડાફી 
તયપ જતા ંન શતા. જભણી ફાજુ જ જલા 
રાગ્મા. અ રાચાય થઇને જભણી તયપ 
ગમા. ત્મા ંજોયુ ંતો ઘાવચાયો ફહુ જ શતો. 
ફકયા ચયલા રાગ્મા. અ થાકી ગમા 
એટરે શયીમાી ય સઇુ ગમા. અને 
ઊંઘ અલી ગઇ. અના સલુા છી એક 
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ભોટો ઝશદો ત્મા ંઅવ્મો ને 
ફકયાઓને ખાઇ જલા ચાહ્યુ ંત્મા ં
શઝયતની રાકડીએ જાનલયનુ ંફૃ ધાયણ 
કયી તેના ય હુભરો કમો ને તેને તેજ 
સ્થે ભાયી નાખ્મો. શઝયત જમાયે ફેદાય 
થમા ત્માયે રાકડી રોશીભા ંખયડામેરી 
ને જગયને ભયેરો જોમો. અે તભાભ 
શકીકત શઝયત ળોએફ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને કશી. એ વાબંી અે 
વપયાને કહ્યુ ંકે તાયો વત મગફંય થળે 
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કાયણ કે એ ફયકતલાી રાકડીથી જે 
ફનાલ ફન્મો  તે મગમ્ફયી ભલાની 
વનળાની છે. 

શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) 
ફયાફય દવ લથ યૂા કમાથ છી ોતાની 
ત્નીને રઇને ફમતરુ મકુદ્દવ યલાના 
થઇ ગમા. ચારતા ચારતા અંધાયી 
યાતના યાશ ભરૂી ગમા. દુયથી અગ 
યોળન થતી દેખાણી. અ સ્ત્રીને ત્મા ંજ 
યાખી તે તયપ ગમા. એક રીુ ંઝાડ જોયુ ં
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કે તેને અગે ઘેયી રીધુ ંછે. જમાયે અ 
તેની નઝદીક ગમા તો એક લાઝ અલી 
કે મ મવૂા ! હુ ંયલયરદગાયે અરભ છુ.ં 
તભાયા શાથભાથંી વા (રાકડી) પંકી દો. 
અે રાકડી ઝભીન ય નાખી તો ભોટો 
ઝશદો ફની દોડલા રાગ્મો. ભોઢાભાથંી 
અગ ઝયતી શતી એ જોઇ અ બમબીત 
થઇ દૂય શટી ગમા. લાઝ અલી ડયો 
નશી. છી શઝયતે કહ્યુ ંકે મ ભાયા યફ ! 
અ કરાભ વાબંી યહ્યો છુ.ં તે તાયા 
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કરાભ છે ? લાઝ અલી કે શા, ભાયા 
કરાભ છે. અનો બમ દૂય થઇ ગમો. 
ઝદશો રાકડી ફની ગઇ. છી લાઝ 
અલી કે મ મવૂા ! ગભાથંી જોડા કાઢી 
નાખો, અ ાકીઝા જગ્મા છે. 

અ સ્થે જોડા કાઢી નાખલાનો જે 
હુકભ અવ્મો તેથી મયુાદ એ છે કે મવૂા 
રપયઓનનો બમ કાઢી નાખો ને તભાયી 
ફીફીને કોઇ તકરીપ નરશ શંચે ભાટે 
ફેરપકય ફની જાલ. 
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ત્માયફાદ વભવય જલા નીકળ્મા. 
યાશભા ંલાદીએ મભનભા ંમગમ્ફયી 
ભી. રાકડી ને શાથના પ્રકાળના 
ભોજજઝા ભળ્મા. લ્રાશ તઅરાએ 
પયભાવ્યુ ંકે મવૂા તભાયી વાનો જગય 
ફની જલો ને તભાયો શાથ નયુાની થઇ 
જલો એ ફનંે ભોજજઝા તભાયી 
મગમ્ફયીની દરીર છે. તભો વભવયભા 
જઇ રપયઓનને ભાયી તયપ ફોરાલો ને 
તેને ખદુાઇ દાલાથી યોકો. 
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તલાયીખ ફતાલે છે કે રપયઓન 
છસ્વો લથ જીવ્મો ને ચાયવો લથ 
ફાદળાશી કયી. તે દયમ્માન તેને કદી કાઇં 
ણ તકરીપ થઇ નથી. તેથી તે શકીકી 
ખદુાને ભરૂી જઇ ોતે જ ખદુાઇનો દાલો 
કમો, તેથી શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ)ને ખદુાનો હુકભ થમો કે, 
“આઝશફ એરા રપયઓન ઇન્નહુ તગા કાર 
યબ્ફીળયશરી વદયી લમસ્વીયરી ભયી 
લશરુ ઈકદતભ વભન રેવાની મપકહુ ં
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કલરી લજલ્રી લઝીયભ વભન રી 
શાફૃન ખીળદુદ ફેશી ઝયી લ 
ળરયકશો પી ભયી કમનોવબ્ફેશક 
કવીયા.” (મ મવૂા !) તભે રપયઓન 
ાવે જાઓ, તેણે ફહુ જ ભાથુ ંઈઠાવ્યુ ંછે. 
ઝથ કયી, યલયરદગાય ! ભાયી છાતી 
વલળા કયી દે (દીરેય ફનાલ) ને ભાફૃ ં
(અ) કાભ વશેુ ંકયી દે, ભાયા ઈયથી 
(કુનત-તોતાલવુ)ં ગાઠંને ખોરી દે કે 
જેથી રોકો ભાયી લાતને વભજી ળકે ને 
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ભાયા કુટંુફ (કુમ્ફા)ભાથંી ભાયા ભાટે એક 
(ભાયા બાઇ શાફૃનને) લઝીય ફનાલ, તેના 
લડે ભાફૃ ંીઠફ (ભાયા કામથભા ંવશામક) 
ભજબતુ કય, ભાયા કાભભા ં(તબ્રીગ) 
ળયીક કય કે જેથી ભે (ફનંે ભી) તાયી 
ાક ઝાતનુ ંફહુ જ લણથન (તસ્ફીશ) 
કયીએ. 

આબ્ને ભયદુલીમા ખતીફે ફગદાદી 
ને આબ્ને વાકયે સ્ભા બફન્તે 
ઓભેવથી રયલામત કયી છે કે ભં શઝયત 
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યસરૂેખદુા (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી 
લવલ્રભ)ને ફળીયના (ભક્કાભા ંએક 
લથત છે) ાવે જોમા. અ પયભાલી યહ્યા 
શતા કે ખદુાલદંા ! હુ ંણ તાયાથી એજ 
વલાર કફૃ ંછુ ંજે ભાયા બાઇ મવૂાએ કમો 
શતો કે ભાયી છાતીને વલળા ફનાલ ને 
ભાફૃ ંકાભ ભાયા ભાટે અવન ફનાલ, ભાયી 
જીબની ગાઠંને ખોરી અ કે રોકો ભાયી 
લાત વભજી ળકે ને ભાયી શરેફૈત 
(શઝયત રી, પાતેભા, શવન, હુવૈન 
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રય્હશસ્વરાભ)ભાથંી ભાયા બાઇ રીને 
ભાયો લઝીય ફનાલ ને તેના થકી ભાફૃ ં
ીઠફ (ભાયા કામથભા ંવશામક) ભજબતુ 
થામ. ભાયા કાભભા ંતેને ભાયો વાથી 
ફનાલ કે જેથી ભો ખફૂજ તાયી તસ્ફીશ 
કયીએ જુઓ તપવીયે દુયે ભન્સયુ, બાગ 
ચોથો, ેજ ૨૯૫, રંટી ૧૭, વભવયભા ં
છામેર. 

શઝયત યસરૂેખદુા (વલ્રલ્રાશો 
રહશ ે લ અરેશી લવલ્રભ)એ ણ 
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લ્રાશની ફાયગાશભા ંઈય પ્રભાણે જ 
દુઅ કયી શતી. શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ)ની દુઅભા ંછે કે શાફૃનને 
ભાયા કાભભા ંળયીક કય એટરે એને ણ 
ભાયો રશસ્વેદાય ફનાલ. શઝયત યસરૂેખદુા 
(વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી લવલ્રભ) 
છી નબવૂ્લત ખત્ભ શતી તેથી શઝયત 
રી (રય્હશસ્વરાભ) રયવારતના 
તબ્રીગી કામોભા ંરશસ્વેદાય શતા ણ 
નફી ન શતા એટરે જ અે શદીવે 
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ભન્ઝેરતભા ંપયભાવ્યુ ંછે કે મ રી 
તભાયી નીસ્ફત (વફંધં) ભાયી વાથે એ છે 
જે શાફૃનને મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) વાથે 
શતી, ણ ભાયા છી કોઇ નફી થળે નરશ. 
(શદીવના ળબ્દો રભતરુ નલાયભા ં
જુઓ) તપવીયે બયુશાનભા ંઅજ રયલામત 
શાપીઝ બ ુનઇભં આબ્ને બ્ફાવથી દયજ 
કયેર છે કે જેના ળબ્દો કુયઅનભા ંઅલેર 
ળબ્દો જેલા જ છે ણ ભાત્ર શાફૃનની 
જગ્માએ રી છે. જમાયે શઝયત 
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યસરૂેખદુા (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી 
લવલ્રભ)એ દુઅ યૂી કયી તો આબ્ને 
બ્ફાવ કશ ેછે કે ભં એક મનુાદીની 
લાઝ વાબંી કે અનો વલાર યૂો 
કયલાભા ંઅવ્મો. ભતરફ કે દુઅ રી 
(રય્હશસ્વરાભ)ના ફાયાભા ંકબરૂ થઇ. 

અ ઈયથી વાપ જાશયે થામ છે કે 
શઝયત યસરૂેખદુા (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ 
અરેશી લવલ્રભ) છી અના લવી, 
નામેફ શઝયત રી (રય્હશસ્વરાભ) 
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થમા. એ ઈયાતં ગદીયે ખભુભા ંશઝયત 
રી (રય્હશસ્વરાભ)ને ણ ોતાના 
નામફ, લઝીય નક્કી કમાથ જેનુ ંવંકડો 
લાભની તપવીયોભા ંલણથન છે. 
(લ્રાભા ગરુાભેરી ‘શાજીનાજી’ .ભ.) 

જમાયે શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ)એ દુઅ કયી કે ભાયા 
બાઇ શાફૃનને ભાયો ભદદગાય કયી ભોકર, 
ભાયી નબવૂ્લતની ત્મા ંગલાશી અે. 
લ્રાશ ેજલાફ અપ્મો કે હુ ંજફૃય તભાયા 
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બાઇ શાફૃનને ભોકરીળ. તભો તેના 
(રપયઓન) ય વલજમ ભેલળો ને જે 
તભાયી વશામ કયળે તે ણ વલજમ 
ાભળે. 

શઝયત ઇભાભે જાપયે વારદક 
(રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ંકે રપયઓને 
વાત ળશયે ને વાત રકલ્રા ફનાવ્મા 
શતા. તે શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ)ના 
બમના રીધે રકલ્રાભા ંબયાઇ યશતેો શતો. 
તેણે રકલ્રાઓભા ંપાડી ખાનાયા લાઘ 
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વલગેયે જાનલયો યાખ્મા શતા કે કોઇ તેભા ં
પ્રલેળ કયી ળકે નરશ. શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ) રકલ્રાના શરેા 
દયલાજે ગમા ત્મા ંવા રગાલી કે તયત 
જ દયલાજો ખરુી ગમો. પાડી ખાનાયા 
જાનલયો અને જોઇને બાગી ગમા. અે 
ઉનનો ઝબ્ફો શમેો શતો ને શાથભા ં
રાકડી યાખી શતી. રોકો યજા ભેલી 
ભશરેભા ંદાખર થતા ંશતા. અે ણ 
ચોકીદાયને કહ્યુ ંકે હુ ંઅંદય જલા ચાહુ ંછુ.ં 
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તેણે અની લાત ય કાઇં ધ્માન અપ્યુ ં
નરશ. અે નેક લખત કહ્યુ ંણ તેણે 
ધ્માન અપ્યુ ંનરશ ને કશલેા રાગ્મો કે 
ખદુાને કોઇ ભળ્મો નરશ કે અને નફી 
ફનાલી ભોકરેર છે ? અને ગસુ્વો 
અવ્મો, એક રાકડી ભશરેના દયલાજા ય 
ભાયી કે ફધા દયલાજા ખરુી ગમા ને 
અ અંદય ચાલ્મા ગમા. જમાયે અ 
ભોજજઝા ય રપયઓનની નઝય ડી 
ત્માયે ફહુ જ જફ થમો. અ ાવે 
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શંચી ગમા. તં એંવી ગજ ઉંચા તખ્ત 
ય ફેઠો શતો. અે કહ્યુ ંકે હુ ંલ્રાશનો 
નફી છુ.ં તાયી બરાઇ ભાટે અવ્મો છુ.ં 
યાશયેાસ્ત ય અલી જા. અ કરાભ 
વાબંી તેણે કહ્યુ ંકે અ નફી શો તો 
કોઇ ભોજજઝો ફતાલો. અે વા 
(રાકડી) ઝભીન ય પંકી તે ભોટો જગય 
ફની ગમો. તેનો એક શોઠ ભશરે ય ને 
એક બાગ ઝભીન ય. તેના ભોઢાભાથંી 
સ્ગ્નના બડકા નીકતા શતા. એ જોઇ 
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રપયઓનના શોળ ઉડી ગમા. નેક લખત 
તેના કડા નજાવતથી ફગડી ગમા. તેણે 
કહ્યુ ંકે મ મવૂા ! ફવ ફવ, ભં અનો 
ભોજજઝો જોઇ રીધો અે ફીજો 
ભોજજઝો મદે ફમઝાનો ફતાવ્મો. 
ોતાનો શાથ ફગરભા ંમકૂી ફશાય કાઢયો 
તો તેજ ે જોનાયની નઝયભા ંફહુ જ 
પ્રકાવળત થઇ ગમો. એ છી ાવે જેટરા 
દયફાયીઓ ફેઠા શતા તે બાગી ગમા. 
રપયઓને કહ્યુ ંજગય ઈાડી રો. અે 
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તેની ગયદન ય શાથ નાખ્મો. જગય 
રાકડી ફની ગમો. તે અ ય ઇભાન 
રાલલા તૈમાય થમો ણ અનો લઝીય 
શાભાન શતો તેણે કહ્યુ ંકે મ રપયઓન ! 
તુ ંખદુ ખદુાઇનો દાલો કયે છે, રોકો તને 
ખદુા તયીકે ભાને છે શુ ંત ુ ંએભની 
(મવૂાની) તાફેદાયી કયલા ચાશ ેછે ? એ 
લખતે ફીજા દયફાયી ચભચાઓએ ણ 
કહ્યુ ંકે શાભાન વાચી લાત કયે છે. અ 
તો ખદુાઇ દાલેદાય છો ભાટે કોઇના 
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બયભાલલાથી બયભાઇ ન જાલ, એ મવૂા 
જાદુગય છે. 

એ ણ તલારયખ ફતાલે છે કે 
રપયઓને કહ્યુ ંકે મ મવૂા ! શુ ંભં તભાયી 
ફચનભા ંયલયીળ નથી કયી ? શુ ં
તભોએ ભાયી કોભની એક વ્મસ્તતને ભાયી 
નાખી નથી ? શુ ંભાયી નેભતોની નાશકુ્રી 
કયી નથી ? શઝયતે પયભાવ્યુ ંકે શા, હુ ં
એજ મવૂા છુ.ં શુ ંતં ફની ઇવયાઇરને 
ોતાના ગરુાભ ફનાલી તેના ફાકોને 
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કત્ર નથી કમાથ ? હુ ંલ્રાશના હુકભથી 
તાયી ાવે અવ્મો છુ.ં છી અે તેના 
છૂલા મજુફ ખદુાની શસ્તી ય દરીરો 
ેળ કયી છતા ંતે ભાન્મો નરશ. છી અે 
વાનો ઝશદો ફનાલી ભોજજઝો 
ફતાવ્મો ણ ઇભાન રાવ્મો નરશ ને 
રાચાય થઇને કહ્યુ ંકે મ મવૂા ! ભને 
અલતી કાર સધુીનો વભમ અો, હુ ં
અની લાત ય વલચાયીળ ! છી ખદુાઇ 
હુકભ અવ્મો કે મ મવૂા ! રપયઓનને 
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ભાયો મગાભ શંચાડો કે જો ત ુ ંઇભાન 
રાલીળ તો તાયી ફાદળાશત ફાકી 
યાખીળ, તને યલુાની તા કયીળ. શઝયત 
મવૂા (રય્હશસ્વરાભ)એ ખદુાનો 
મગાભ કશી વબંાવ્મો. અ વાબંી 
રપયઓને શાભાનની વરાશ રીધી તો તેણે 
કહુયુ ંકે યે અ એક પયેફ છે, જાદુગય છે. 
તભાયી જલાની હુ ંણ છી રાલી અુ ં
છુ ંએભ કશી બખઝાફ ફનાવ્મો ને તેના 
વપેદ લાો ય રગાવ્મો જેથી ભાથાના 
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ફધામ લા કાા થઇ ગમા. છી 
શાભાને કહ્યુ ંકે અણે તેનો જાદુગયોથી 
મકુાફરો કયાલલો જોઇએ. ત્માયફાદ 
રપયઓન ઇભાન રાવ્મો નરશ ને 
લાદવલલાદ છી યાજમોભાનંા ફીજા 
ભશાન પ્રવલણ ને કુળ જાદુગયોને 
ફોરાલલાભા ંઅવ્મા. તેઓ ોતાના 
શજાયો વળષ્મો વરશત વભવયભા ંઅવ્મા.  

જાદુગયોએ વભવયભા ંઅલી 
રપયઔનની ાવે પ્રથભ ોતાના કાભના 
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ફદરાની ભાગંણી કયી. જાદુગયી ને 
નબવૂ્લતનો બેદ ફતાલી અપ્મો, કે 
મગફંયો ોતાની તબ્રીગને ધધંો 
ફનાલતા નથી કાયણ કે તેઓ પ્રથભ જ 
કશ ેછે કે ભે તભાયાથી કંઇ ફદરો 
ભાગંતા નથી ભને ફદરો અનાય 
જગતનો ારનશાય છે. અ જાશયેી બેદ 
છતા ંશઠધભી વત્મને ગ્રશણ કયલા દેતી 
નથી તો રપયઔને જલાફભા ંકહ્યુ ંકે ભજુયી 
તો લશ્મ ભળે જ તે ઈયાતં તભે 
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ભાનીતા ને ભાયા દયફાયીઓભા ંળાવભર 
થઆ જળો. ત્માય છી રપયઔન તયપથી 
શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ)ને 
કામદેવય ખફય અલાભા ંઅલી ને 
મકુાફરાની તાયીખ ને વભમ મકુયથય 
કમો. તે વભમે રપયઔન તથા શજાયો 
ળશયેલાવીઓ નકકી કયેરા લખતે 
ભેદાનભા ંતભાળો જોલા ભાટે એકઠા થમા 
ને જાદુગયો ણ ોતાની જાદુઇ 
દોયડીઓ ને રાકડીઓ રઆ શાજય થમા, 
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ને પ્રથભ જાદુગયોએ જાદુના જોયથી 
નજયફદંી કયી ોતાની દોયડીઓ ને 
રાકડીઓ જભીન ય નાખી જે વાંની 
જેભ શરલા રાગી. જેથી એલો બાવ થમો 
કે અખુ ંજગંર વાંોથી બયાઇ ગયુ ંછે. 
અ પ્રભાણે ભાણવો ય છા ાડી વૌને 
ડયાલી દીધા, અલી નજયફદંીથી લધ ુ
જાદુઇ ખેર દેખાડલા તેઓ ળસ્તતભાન ન 
શતા, યંત ુપ્રથભ તેઓએ ધાયુ ંશળે કે 
શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ)ના 
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મકુાફરા ભાટે અટુ ંજ ફવ છે યંત ુ
શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ)ના 
ભોજજઝાએ પ્રથભ જ તેઓને એલી 
વજજડ શાય અી કે અગ લધ ુ
મકુાફરો ચા ુયાખલા ભોકો જ ન યહ્યો. 
શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ)ની રાકડી 
જગય ફનીને જાદુગયોની દોયડીઓ ને 
રાકડીઓને ગી ગઇ ને તેઓના 
વઘા જાદુઇ ખેરોનો અંત અણી દીધો, 
રોકો બમના રીધે બાગલા રાગ્મા. એટરી 
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ફધી બીડ શતી કે ફાય શજાય ભાણવો 
કચડાઇ ગમા. રપયઔન ણ બાગતા 
બાગતા ફેશોળ થઆ ગમો છી શઝયતે તે 
ઝદશાને ઈાડી રીધો તો રાકડી ફની 
ગમો. 

જમાયે જાદુગયોએ જોયુ ંકે 
શઝયતની રાકડીનો જગય ફનવુ ંજાદુ 
નથી ખયેખય અ અનો ભોજજઝો છે એ 
મજુફ વલચાયીને તભાભ જણ વજદાભા ં
ગમા. જેભકે કરાભે ાકભા ંછે કે “લઈર 
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કેમસ્વશયતો વાજેદીન ” ને જાદુગયો 
વજદાભા ંડી ગમા ને કશલેા રાગ્મા કે 
“કા ુઅભન્ના ફે યબ્ફીર અરભીન યબ્ફે 
મવૂા લ શાફૃન ” (ને ોકાયીને) કશલેા 
રાગ્મા કે ભે અખા જગતના ભાબરક ય 
ઇભાન રાવ્મા જે મવૂા ને શાફૃનનો 
યલયરદગાય છે.  
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જમાયે જાદુગયો ઇભાન રાવ્મા 
ત્માયે રપયઔને તેઓને ફહુ જ ધભકાવ્મા, 
ડયાવ્મા ને કહ્યુ ંકે તભો મવૂા વાથે છુી 
યીતે ભી જઇને ભકય ને પયેફ કયેર 
છે. હુ ંતભોને ફહુ જ આંકયી વઝા કયીળ. 
જો તભે તેઓની મયલી કયળો તો 
તભાયા શાથ-ગ કાલી શુીએ 
ચઢાલીળ. જાદુગયોએ તેની રેળભાત્ર 
યલા કયી નરશં ને રશંભતથી કહ્યુ ંકે મ 
રપયઔન તુ ંશુ ંભોને ભયલાથી ડયાલે છે 
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? ભો તાયાથી ડયલાના નથી. ભો 
ભયલા ભાટે તૈમાય છીએ એભ કશીને 
રપયઔનથી ભોઢંુ પેયલીને યલયરદગાયની 
ફાયગાશભા ંદુઅ કયી કે “યબ્ફના પયીગ 
રગના વફયન લતલપપના મસુ્રેભીન.” 
મ ભાયા યલયરદગાય ત ુ ંભાયા ય 
ધીયજ ઠારલી દે ને આસ્રાભની 
શારતભા ંભોને ભૌત અ. 

એ જાદુગયોની વાથે રાખો ભાણવો 
ઇભાન રાવ્મા છી રપયઔન ભરઈને એ 
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તભાભ ઇભાનદાય જાદુગયોને શાથ-ગ 
કાી શૂીએ ચઢાલી દીધા. શાથ-ગ 
કાી શૂીએ ચઢાલલાનુ ંપ્રથભ કામથ 
રપયઔને જ કયુથ છે. 

ઝદશાના બમથી શઝયત મવૂા 
ને શઝયત શાફૃનને કાઇં કયી ળકમો નરશ 
તેથી તેની કૌભે લાધંો ઈાડયો કે એ ફનંે 
બાઇઓ ને ફીજા કેટરાક તેભના 
વાથીઓને કેભ કાઇં કયી ળકમો નરશ ? એ 
રોકોએ તો તાયી તાફેદાયી કયનાયને 
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પેયલી નાખં્મા શલે તેઓ તાયી તથા તાયી 
ફનાલેરી મવૂતિઓની જુાને દેળભાથંી 
નાબદુ કયી નાખળે, રપયઔન ોતાને 
વલોયી ભાબદૂ કશતેો શતો, તે લાતને 
વનબાલલા કેટરીક ોતાની ને ચદં્ર-
સમૂથની મવૂતિઓ ફનાલયાલી શતી તેની 
જૂા કયલા રોકોને અતો શતો. તે જ 
તેની મવૂતિઓ શતી ને તે કશતેો શતો કે 
“ના યબ્ફોકોમરુ રા ” હુ ંતભાયો 
ભોટો ખદુા છુ.ં  
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છી રપયઔને ોતાની કૌભના 
અગેલાનોને કહ્યુ ંકે હુ ંમવૂાને ભાનનાયને 
કત્ર કયીળ, તેઓની સ્ત્રીઓને જીલતી 
યાખીળ ને તેણીઓથી વેલા-ચાકયી 
કયાલશુ.ં અ  લાત જમાયે શઝયતની કૌભે 
વાબંી ત્માયે ફહુ જ ડયી ગઇ કે શલે શુ ં
થળે ? શઝયત મવૂા રય્હશસ્વરાભ ાવે 
જઇને કહ્યુ ંકે ભોને ઝાબરભ ભાયી નાખળે 
! અે રદરાવો અપ્મો ને કહ્યુ,ં “કાર 
મવૂા રેકલભેરશવતઇન ુબફલ્રાશે લસ્ફેફૃ 
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આન્નર ઝથબરલ્રાશે યયેુવોશા ભમં મળાઓ 
ભીન એફાદેક લર અકેફતો બરર 
મતુ્તકીન.” શઝયત મવૂાએ ોતાની કૌભને 
કહ્યુ ંકે તભે લ્રાશ ાવે ભદદ ચાશો ને 
વબ્ર કયો. ફેળક અ જગત લ્રાશનુ ંછે 
તે ોતાના ફદંાઓભાથંી ચાશ ેતેને લારયવ 
કયી દે ને રયણાભે (લ્રાશથી) 
ડયનાયાઓ ભાટે બરાઇ છે. 

ત્માયફાદ લ્રાશ ેપયી લશી 
નાબઝર પયભાલી કે મ મવૂા શભણા તભો 
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અ ળશયે છોડી દમો. રપયઔનને તેના શાર 
ય મકૂી દમો કાયણ કે એ રશ્કય બેગુ ં
કયલા ચાશ ેછે, તભોને ળશયેભાથંી એટરા 
ભાટે કાઢે છે કે તે ોતાનુ ંકામથ ભજબતુ 
કયી રીએ. તભે તેનાથી મકુ મદુ્દત સધુી 
દૂય યશલેાનો કયાય કયો ને જમા ંયશો 
ત્મા ંોતાના ભકાનભા ંનભાઝ ડો એ 
મજુફ ખદુાઇ હુકભ થલાથી શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ)એ રપયઔન વાથે 
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ચારીવ રદલવની મદુ્દત નકકી કયી કે એ 
વભમ સધુી ળશયેભા ંઅલે નરશ.  

છી અ ળશયેની ફાશય ચાલ્મા 
ગમા છી એક સ્થે ોતાની કૌભને 
બેગી કયી એક ભસ્જીદ ફનાલી, જમાયે 
ચારીવ રદલવ યૂા થમા ત્માયે લ્રાશનો 
હુકભ થમો કે મ મવૂા તભાયી રાકડીને 
નીર નદી ય છાડો અની રાકડી 
ાણી ય ડલાની વાથે જ ફધુ ંાણી 
રોશી ફની ગયુ.ં 
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એક લખત રપયઔને શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ) ને ફની ઇવયાઇરને 
દાલત અી ને તેઓના ખાલાભા ં
ઝશયે ભેવ્યુ ંશત ુ.ં શઝયતે કુદયતે ખફય 
અી કે અ કૌભને રઇને જભલા જાલ 
તો તેને શરેા પરાણી જડીબટુ્ટી 
ખલયાલજો તેથી ઝશયેની વય નરશં 
થામ, કશ ેછે કે શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ)ને ફેરશવાફ રોકોને 
રઇને રપયઔનને ત્મા ંગમા. ઝશયેલાફંૄ 
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ખાવુ ંફની ઇવયાઇરને અપ્યુ ંને વાદંુ 
ઝશયે લગયનુ ંોતાના તાફેદાયને અપ્યુ,ં 
લ્રાશની કુદયતથી શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ)ની કૌભને ઝશયેની કાઇં 
વય થઆ નરશ ને તે ઝાબરભની કૌભ 
ઘયે શંચી તો એ શજાયો રોકોને વોજા 
ચડી ગમા ને ભયણ ામ્મા, અ લાતની 
રપયઔનને ખફય ડી તો ફહુ જ જફ 
થમો કે અ ઈલ્ટંુ શુ ંફની ગયુ ં? 
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જમાયે તે ઝાબરભોને કોઇ નેભત 
ભતી ત્માયે કશતેા કે અ નેભતો 
ભાયા ગરાથી ભેર છે જમાયે કોઇ 
દુઃખ અલતુ ંતો કશતેા કે અ ફરા મવૂા 
ને તેની કૌભના નહુવત ણાથી અલી 
છે જમાયે અલી લાતો કયલા રાગ્મા ત્માયે 
કુદયતે તેઓને ફરાભા ંબગયપતાય કમાથ. 
શઝયતનો ઝાબરભ વાથે ઇભાન રાલલા 
ભાટે ને ફની ઇવયાઇરને તેઓના 
લતનભા ંજલા દેલા વલે ચારીવ લથ 
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સધુી મકુાફરો યહ્યો યંત ુરપયઔન તથા 
તેની કૌભે કાઇં ણ ભાન્યુ ંનરશ ને કહ્યુ ં
કે મ મવૂા ગભે તેલા ભોજજઝા 
દેખાડળો તો ણ ભે ઇભાન રાલીશુ ં
નરશ કાયણ કે તભો તો જાદુગયો છો તેથી 
નઝયફદંી કયી એલા તભાળા દેખાડો છો, 
જમાયે તેઓનો આનકાય શદથી લધી ગમો 
ત્માયે ખદુાાકે તેઓના ઈય વત 
લયવાદનુ ંતોપાન ભોકલ્યુ,ં યાત-રદલવ 
એટરો લયવાદ ડયો કે વૌના ઘયભા ં
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ગા સધુી ાણી બયાઇ ગયુ ંતેઓભાથંી 
જે કોઇ ગબયાઇને ફેવી ગમો તે ડુફી 
ગમો યંત ુફની ઇવયાઇરના ઘયો 
નંચાણભા ંશોલા છતા ંતેભા બફરકુર ાણી 
અવ્યુ ંનરશ. અંતે તેઓ રાચાય થઆ 
શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) ાવે 
અલીને કહ્યુ ંકે ભો ઇભાન રાલીએ 
છીએ, લયવાદ ફધં થલા ભાટે દુઅ કયો. 
શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભે) દુઅ કયી 
ને ોતાની રાકડી ચાયે તયપ પેયલી તો 
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લાદા વલખયાઇ ગમા ને લયવાદ ફધં 
ડી ગમો, લ્રાશની ળાન જુઓ ફની 
ઇવયાઇરને ન જાની ન ભારી નકુવાન 
થયુ.ં પયી ફરા નાબઝર થઆ કાયણ કે 
શરેી ફરાથી કોઇ ઇભાન રાવ્યુ ંનરશ 
કુદયત તયપથી જમાયે પયી તીડ અવ્મા 
તભાભ ખેતી ને ઝાડો ખાઇ ગમા ને 
ભકાનોની છતોના ને ફાયવાખોના ં
રાકડા ખાલા ભાડંમા તેથી ઘયો ડલા 
રાગ્મા તેઓના ળયીય ય ચંટલા રાગ્મા 
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દાઢી ને ભાથાના ંલા ણ ખાલા 
રાગ્મા, ફની ઇવયાઇરને કાઇં તકરીપ 
થઆ નરશ એ જોઇને રપયઔનની કૌભના 
રોકો રપયઔન ાવે પરયમાદ કયલા 
રાગ્મા કે શલે ભાયે શુ ંકયવુ ંરપયઔને 
શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) ાવે 
મગાભ ભોકરાવ્મો કે ભો ઇભાન 
રાલશુ ંને ફની આવયાઇરને જે કૈદભા ં
છે તેને મકુત કયશુ.ં અે દુઅ કયી તો 
તીડ જતા યહ્યા, છતા ંશાભાન ભરઈનના 
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ચડાલલાથી ઇભાન રાવ્મા નરશ ને ફની 
ઇવયાઇરને કૈદભાથંી ણ મકુત કમાથ નરશ 
છી જજંગોડી થલા તો જુઓને ભોકરી 
તે ળયીય ને કડાભા ંએટરી લધી ડી 
કે દયેક લસ્તભુા ંને ાણીભા ંણ ડી 
જતી શતી તેભજ નાજભા ંફેશદ રકલ્રા 
થઆ ગમા. ત્માયફાદ દેડકા ંભોકલ્મા જમા ં
જુઓ ત્મા ંદેડકા દેડકા થઆ ગમા 
ભાણવોના ગા સધુી શંચી ગમા કોઇ 
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ભાણવ લાત કયલા ભાટે ભોઢંુ ખોરે તો 
ણ દેડકંુ ભોઢાભા ંેવી જતુ.ં  

દયેક લખતે ઇભાન રાલલાનો 
લામદો કયતા ને પયી જતા શતા, નેક 
જાતની ફરાઓ અલી છતા ંકોઇ ઇભાન 
રાવ્મા નરશ એક ફરા રોશીની અલી 
તેઓના જમા ંજમા ંાણી શતા તે રોશી 
ફની ગમા. રોકોએ રપયઔન ાવે 
પરયમાદ કયી તો ભરઈને જલાફ અપ્મો કે 
મવૂાએ જાદુ કમો છે તે રોકોએ કહ્યુ ંકે એ 
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કેલો જાદુ છે ? કે ભાયા લાવણભા ાણી 
બયી રેલા છી રોશી ફની જામ છે અલા 
દયેક પ્રકાયના ઝાફ એક એક ભાવના 
અંતયે અવ્મા ને વાત રદલવ યહ્યા ંછતા ં
ઇભાન રાવ્મા નરશ, એક લખત યાતે 
ફયપનો લયવાદ થમો છી ભયકી અલી 
રપયઔનની છોકયીઓ ભયણ ાભી તેઓના 
કેટરાકં સ્ત્રી-ફુૃો ભયણ ામ્મા, ફની 
ઇવયાઇરને કોઇ તકરીપ શંચી નરશ. 
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છેલ્રી અપત જે અલી તે વલે 
રી આબ્ને ઇબ્રાશીભે શઝયત ઇભાભ 
ભોશમ્ભદ ફારકય (રય્હશસ્વરાભ)થી 
રયલામત કયી છે કે જમાયે ઇવયાઇરીઓએ 
શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ)ને યઝ 
કયી કે મા શઝયત શલે લ્રાશ ાવે દુઅ 
કયો કે રપયઔનના ઝુલ્ભથી નજાત ભે 
ત્માયે લ્રાશ ેશઝયત ય લશી નાબઝર 
કયી કે યાવત્રના લખતે ફની આવયાઇરોને 
ળશયેભાથંી ફાશયે રઆ જાઓ. શઝયતે ઝથ 
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કયી કે યલયરદગાય લચભા ંનદી ડે છે 
ભો કેલી યીતે વાય થઆ ળકીએ ? 
જલાફ ભળ્મો કે નદી ભાયા હુકભથી 
તભાયી તાફેદાય થઆ જળે, એ મજુફ હુકભ 
થલાથી ફની આવયાઇરોને રઇને યાવત્રના ં
યલાના થઆ ગમા, જમાયે રપયઔનને 
ખફય ડી કે શઝયત તેની કૌભને રઇને 
યલાના થમા છે તેથી તે ોતાની છ 
રાખની કૌભ વાથે રઆ છલાડે ગમો, 
ફની ઇવયાઇર ગબયાઇ ગમા કે રપયઔન 
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ભોને કત્ર કયી નાખળે તે લખતે શઝયતે 
કહ્યુ ંકે ગબયાલ નરશ છી લ્રાશના 
હુકભથી નદી ય રાકડી ભાયી તેથી તેભા ં
યસ્તો થઆ ગમો. શઝયત કૌભને રઇને 
તેભા ંદાખર થઆ ગમા. છલાડે રપયઔને 
ણ તેના રોકોને રઆ નદીભા ંપ્રલેળ કમો. 
ધાથયસ્તે તેઓ શંચ્મા કે નદી વભેટાઇ 
ગઇ ને તેઓ ફધા ડુફી ગમા શઝયત 
ને તેના વાથી નદી ાય થઆ ગમા છી 
ફાકીના ફની ઇવયાઇરને શઝયત મવૂાને 
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ખફય અી ણ તેઓ ભાન્મા નરશ તેથી 
તેઓને ખાત્રી થામ એ ભાટે ખદુાલદેં 
અરભના હુકભથી નદીએ રપયઔનની 
રાળને ફશાય પંકી દીધી કે રોકો જોઇને 
મકીન કયે. 

જમાયે ફની આવયાઇરો ય ઝુલ્ભ 
થલા રાગ્મો ત્માયે તેઓએ ચારીવ રદલવ 
સધુી લ્રાશની હુજુયભા ંફૃદન કયતા 
કયતા દુઅ કયી તેથી શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ) ને શઝયત શાફૃન 
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(રય્હશસ્વરાભ) ય લશી નાબઝર 
પયભાલી કે એ રોકો ભાટે ચાયવો લથ 
ફરા-મવુીફત શતી ણ ફૃદન કયલાથી 
શલે એકવો વવત્તયે લથ ઓછા કયલાભા ં
અલે છે. અ સ્થે ઇભાભ 
(રય્હશસ્વરાભ) પયભાલે છે કે મ 
ભાયા ભોરશબ્ફો તભો ણ લ્રાશની 
ફાયગાશભા અજીઝી વાથે દુઅ કયો કે 
તભાયી મવુીફત દૂય થામ ને ઇભાભે 
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ઝભાના (રય્હશસ્વરાભ) ઝાશયે થામ કે 
જેથી તભોને દુઃખ-દદથભાથંી નજાત ભે. 

ભોભીને અરે રપયઔન જે શઝયત 
મવૂા (રય્હશસ્વરાભ)નો ખાવ ભાનનાયો 
શતો તેણે રોકોને ઘણી નવીશતો કયી કે 
તભો યાશયેાસ્ત ય અલી જાલ. શઝયત 
યસરૂે ખદુા (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ 
અરેશી લવલ્રભે) પયભાવ્યુ ંકે ત્રણ 
વ્મસ્તતઓ ખાવ તૌશીદ યસ્ત શતી. (૧) 
જનાફે અવીમા રપયઔનની જત્ન, (૨) 
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ભોભીને અરે રપયઔન (૩) રી આબ્ને 
ફી તાબરફ (રય્હશસ્વરાભ) 

અરે રપયઔનભા ંજે શતો તેનુ ંનાભ 
શીઝકીર શત ુ ંલ્રાશની તૌશીદની 
રશદામત કયતો કે શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ) મગફંય છે તે રોકો 
ઈય જાશયે કયતો ઈયાતં શઝયત 
ભોશમ્ભદ મસુ્તપુા (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ 
અરેશી લવલ્રભ) ને રીએ મતુ ુથઝાની 
પઝીરતન ુલણથન કયતો.  
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જમાયે રપયઔનને ખફય ડી કે 
શીઝકીર જાશયેભા ંભાયી વાથે છે ને 
ફાવતનભા ંશઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ)ને વાથ અે છે રોકોએ 
ણ શીઝકીરની ઘણી વળકામતો કયી, 
શીઝકીરે શક લાત કયી દીધી, રપયઔને 
શીઝકીર ને તેના ફાર ફચ્ચાઓને 
ભાયી નખાવ્મા. 

શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ)ની 
ફાદ શાફૃન અના લવી થમા એજ મજુફ 
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શઝયત રી (રય્હશસ્વરાભ) શઝયત 
યસરૂ (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી 
લવલ્રભ)ના લવી થમા. 

શઝયત શાફૃનના પયઝદંોના નાભ 
ળબ્ફય ને ળબ્ફીય શતા ંયફીભા ંતેનો 
તયજુભો શવન ને હુવૈન 
(રય્હશસ્વરાભ) થામ છે. 

શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભે) 
ફની ઇવયાઇરથી લામદો કમો શતો કે 
રપયઔનના શરાક થમા છી લ્રાશની 
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ાવેથી એક રકતાફ રાલીળ, જેભા ંદીનના 
ફાયાની દયેક લસ્તઓુનુ ંસ્ષ્ટ લણથન શળે, 
જમાયે તેઓ વમદુ્રથી વશીવરાભત ાય 
ઈતમાથ ને રપયઔન શરાક થમો, ત્માયે 
તેભણે રકતાફની ભાગંણી કયી. શઝયત 
મવૂાએ લ્રાશની ફાયગાશભા ંરકતાફ 
ભલા યજ કયી તો લ્રાશ ેશઝયત 
મવૂા (રય્હશસ્વરાભ)ને લામદો અપ્મો 
કે તયુ લથત ય ત્રીવ યાતો એકાતંભા ં
યશો ને ત્રીવ યોઝા યાખો. શઝયતે ભાશ ે
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ઝીરકાદના ત્રીવ યોઝા યાખ્મા. જમાયે 
અ તયુ ય ૩૧ભં રદલવે ગમા તો દાતંણ 
કયીને ગમા કાયણ કે યોઝાના રીધે 
ભોઢાભાથંી દુગંધ ન અલે તે લખતે 
પરયશ્તાઓએ કહ્યુ ંકે મ મવૂા ભોને 
તભાયા ભોઢાભાથંી કસ્તયૂીની ખશુ્બ ૂ
અલતી શતી ણ તભોએ દાતંણ કયુથ 
તેથી તે ખશુ્બ ૂચારી ગઇ, છી રાશનો 
હુકભ થમો કે શલે ફીજા દવ યોઝા 
ઝીરશજના યાખો. અે દવ યોઝા યાખ્મા. 
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યુા ચારીવ રદલવ થમા છી શઝયત 
મવૂા (રય્હશસ્વરાભે) ોતાના બાઇ 
શાફૃનને કહ્યુ ંકે હુ ંતૌયેત રેલા કોશ ેતયુ ય 
જાલ છુ.ં ભાયી છી તભે ભાયા ખરીપા છો. 
અ ફની આવયાઇરોની કુટેલોને હુ ંજાણુ ં
છુ.ં ભાટે તેઓની વંણૂથ વબંા યાખજો. 
અને ચારીવ રદલવ થમા, એ દયમ્માન 
અે એ મોગ્મ ન ધાયુ,ં કે ભાયી લગય 
કૌભ યશ,ે તેથી જનાફે શાફૃનને નામફ 
મકુયથય કમાથ, અ સ્થે તપવીયે ઈભદતરુ 
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ફમાનના કતાથ રખે છે કે શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ) ચારીવ રદલવના વભમ 
ભાટે ણ ોતાની કૌભને નાએફ લગય 
છોડી નરશ, તો બરા શુ ંશઝયત યસરૂેખદુા 
(વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી લવલ્રભ ) 
દુવનમાથી જામ ને કૌભને તેના શાર ય 
છોડી ળકે ? અે ણ ોતાના બાઇ 
શઝયત રી (રય્હશસ્વરાભ)ને ગદીયે 
ખભુના ભમદાનભા ંલવી વનયતુત કમાથ. 
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શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) 
ોતાની વાથે વવત્તયે ભાણવોને રઆ ગમા, 
એ ઝાડભાથંી કરાભ ૈદા થમા (લાઝ 
અલી) શઝયતની વાથે લાતો થઆ,વાથેના 
રોકો કશલેા રાગ્મા કે મ મવૂા ભોએ 
તો કાઇં વાબંળ્ય ુનથી ભાટે જમા ંસધુી 
નઝયે ન જોઇએ ત્મા ંસધુી ખાત્રી ન થામ 
કે એ કરાભ લ્રાશના છે કે ફીજા 
કોઇના ! શઝયતે એ રોકોને ઘણા 
વભજાવ્મા કે લ્રાશ શયગીઝ દેખામ 
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નરશ, ણ તેઓ એકના ફે થમા નરશ. 
ોતાની શઠ ય કામભ યહ્યા. અે 
તેઓના ફહુ જ અગ્રશથી મનુાજાત કયી, 
કે યલયરદગાય અ ભાયી કૌભ તને જોલા 
ચાશ ેછે, જલાફ ભળ્મો કે મ મવૂા ત ુ ં
શાડ ય નઝય કય, ત્મા ંનયુ જાશયે થળે, 
છી નયુ જાશયે થયુ,ં તો લથતના ટુકડા 
થઇ ગમા. વાટ યેતા ઝભીન થઆ ગઇ. 
શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) અ સ્સ્થવત 
જોઇ ફેબાન થઆ ગમા ને વાથેના 
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ભાણવો ભયણ ામ્મા. અ ઈયથી વાબફત 
થામ છે કે કોઇ ભાણવ લ્રાશને અ 
જાશયેી આંખો લડે દુવનમાભા ંકે કમાભતભા ં
જોઇ ળકળે નરશ. એ રદલવ યપાનો શતો 
જમાયે શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) 
શોળભા ંઅવ્મા. ત્માયે કહ્યુ ંકે યલયરદગાય 
ભં તો ભાયી કૌભના કશલેાથી દળથનનો 
વલાર કમો શતો હુ ંતાયી ઝભત ને 
જરારનો ઇભાન રાલલાલાાઓભા ં
શરેો છુ ંતને કોઇ જોઇ ળકતુ ંનથી. 
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જમાયે મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) શોળભા ં
અવ્મા ત્માયે ઝીરશજની દવભી તાયીખ 
શતી તે રદલવે અને તૌયેત ભી ને 
તે તખ્તીઓની સયુતભા ંશતી, જેભા ં
શરાર-શયાભના શકાભો રખાએરા શતા. 

શઝયત ઇભાભ જપય વારદક 
(રય્હશસ્વરાભ) પયભાલે છે કે એ 
તખ્તીઓભા ંભતુકા ને બવલષ્મકાની 
તભાભ ફાફતોનુ ંલણથન શત ુ ંને તે 
આબ્રાની બાાભા ંશતી જે કુદયતે છેલટે 
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શઝયત યસરૂેખદુા (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ 
અરેશી લવલ્રભ ) ાવે શંચાડી અી. 
અે શઝયત રી (રય્હશસ્વરાભ)ને 
અી શતી. 

જમાયે શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ) તૌયેત રેલા ગમા તો 
ાછથી રોકોએ ગડફડ ળફૃ કયી દીધી. 
જનાફે શાફૃનની લાત ભાનતા ન શતા. 
‘વાભયી’ કયીને એક વ્મસ્તત શતી તે 
વોનીનુ ંકાભ જાણતો શતો તેણે જે ઘયેણા 
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ફની ઇવયાઇર ાવે રકબ્તીઓના ળાદીના 
ફશાને અલેરા તે ફધાને બેગા કમાથ ને 
તેને ગાીને વોનાનો લાછડો ફનાવ્મો, 
અ એ વાભયી છે કે તેણે શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ)ની ઝફાની વાબંેર, કે 
જજબ્રઇરના ઘોડાના ગ નીચેની ભાટી જે 
લસ્તભુા ંનાખે તે લાઝ કયલા રાગે, 
જમાયે રપયઔન ડુફી ગમો ને ત્મા ં
જજબ્રઇર ણ શતા ત્માયે તેણે જજબ્રઇરના 
ઘોડાના ગની ખાક ઈાડી રીધી શતી. 
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તેણે એ લાછડાના ભંઢાભા ંએ ધુ નાખંી 
તો તેભાથંી ગામનો લાઝ નીકલા 
રાગ્મો. ફની આવયાઇરે તેનો લાઝ 
વાબંળ્મો ફની આવયાઇરે તેનો લાઝ 
વાબંળ્મો તો તેને ખદુા વભજી જુલા 
રાગ્મા. ત્રણ રાખ ભાણવોએ તેને વજદો 
કમો. ભાત્ર ફાય શજાય ભાણવોએ તેને 
વજદો ન કમો. તેઓ ોતાના ઇભાનભા ં
દ્રઢ યહ્યા. વાભયીએ કહ્યુ ંકે અ તભાયો 
ખદુા છે ! તો રોકોએ કહ્યુ ંકે કેભ મકીન 
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થામ ? તેણે જલાફ અપ્મો કે જેલી યીતે 
ખદુાએ ઝાડ થકી શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ) વાથે લાતો કયી તેભ અ 
લાછડા થકી ખદુા ફોરે છે. જનાફે શાફૃને 
કૌભને ફહુ જ વભજાલી કે તભો અ 
લાછડાની જૂા ન કયો, અ ગભુયાશી છે 
ણ કૌભ વાભયીના પયેફભા ંઅલી ગઇ. 
અની એક લાત ભાની નરશ.  

જમાયે શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ) ાછા અવ્મા ત્માયે જોય ુ
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કે કૌભ લાછડાની જૂા કયે છે. અ શદ 
ઈયાતં કોમભાન થમા ને કહ્યુ ંકે મ 
ભાયી કૌભ તભે તૌશીદના ફદરે લાછડો 
જૂલા રાગ્મા, અ ભાયી ગેયશાજયીભા શુ ં
કયી ફેઠા ? છી જનાફે શાફૃનને કહ્યુ ંકે 
તભોએ ળા ભાટે અ રોકોને અ કાભથી 
ટકાવ્મા નરશ ? તેઓએ જલાફ અપ્મો 
કે એ રોકોએ ભાયી લાત ભાની નરશ. ભને 
કત્ર કયલા તૈમાય થમા. અે જનાફે 
શાફૃનને ભાથુ ંકડી ોતાની તયપ ખંચ્મા. 
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જે વલળે કરાભે ાકભા ંછે કે “ને 
ોતાના બાઇનુ ંભાથુ ંકડી ોતાની તયપ 
ખંચલા રાગ્મા (ત્માયે) જનાફે શાફૃને કહ્યુ ં
કે ભાયા ભાનંા જણ્મા ! (ભં ફહુ યોકમા 
ણ) રોકોએ ભને ળકત વભજ્મો, તેભ 
ભને ભાયી નાખલાની ણી ય શતા ” 
જમાયે શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) ને 
શાફૃનભા ંઅ પ્રભાણે લાતચીત થઆ ત્માયે 
શઝયત મવૂા રય્હશસ્વરાભને ખાત્રી થઆ 
ગઇ કે જનાફે શાફૃનનો કોઇ કસયુ નથી. 
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છી તેના નવુધંાનભા ંકરાભે ાકભા ંછે 
કે (ત્માયે) મવૂાએ દુઅ કયી કે મ ભાયા 
યફ ! તુ ંભને તથા ભાયા બાઇને ભાપ કય 
ને ભને તાયી (ખાવ) યશભતભા ં
દાખર કય, ને ત ુ ંવૌ દમાફૄઓથી લધ ુ
દમાફૄ છો.” 

શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ)નો 
ક્રોધ લ્રાશની ખળુી ભાટે શતો ોતાના 
નપવની ઇચ્છા ભાટે ન શતો. છી અે 
ફની ઇવયાઇરને છૂયુ ંકે તભે અ 
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બતુયસ્તી ળા ભાટે કયી ? તેઓએ 
જલાફ અપ્મો કે વાભયીએ લાછડો 
ફનાલી ફોરતો કમો તો ભોએ તેને 
ખદુા વભજી જૂા કયલા રાગ્મા છી 
વાભયીને છૂયુ ંતેણે કહ્યુ ંકે ભં અ યીતે 
ખાક નાખી લાછડો ફનાવ્મો શતો. શઝયતે 
તે લાછડાને અગભા ંનાખંી ફાી નાખં્મો 
ને વાભયીને કહ્યુ ંકે જા તાયી વળક્ષા એ 
છે કે જમા ંસધુી જીલતો યશ ેત્મા ંસધુી 
“રાભેવાવ” કહ્યા કય (એટરે ભને ડો 
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નરશ) ને તાયી લળંભા ંએ જ વનળાની 
ફાકી યશળેે કોઇ તભાયા પયેફભા ંન અલે. 
(ળાભ ને વભવયભા ંશજુ સધુી વાભયીનો 
લળં છે) જેઓએ લાછડાની જૂા કયી 
તેઓને ણ વળક્ષા ભી ગઇ. 

ભીફૃર ભોભેનીન શઝયત રી 
(રય્હશસ્વરાભ)થી રયલામત છે કે 
શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ)એ ફની 
ઇવયાઇર વાથે લામદો કયેરો કે જમાયે 
રપયઔનના ઝુલ્ભથી નજાત ાભળો ત્માયે 
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લ્રાશ તભાયા ભાટે એક રકતાફ 
ભોકરળે, જેભા ંશરાર શયાભ આત્મારદના 
શકાભો રખેરા શળે જમાયે ફની 
આવયાઇરીઓનો ઝુલ્ભથી છુટકાયો થમો 
ને ળાભના મલુ્ક ાવે શંચ્મા, તે 
લખતે લ્રાશ તયપથી રકતાફ ભી, 
જેભા ંરખેુ ંશત ુ ંકે જે ભોશમ્ભદ ને 
તેભની ાક અરની આઝઝત ને તેના 
વળક્ષણ ય ભર નરશ કયે તેના ભરને 
કબરૂ નરશ કફૃ ંતેભજ તેભના સ્શાફ ને 
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દોસ્તોની બઝુુગી નરશ ભેલે, ત્મા ંસધુી 
કોઇ ભર કબરૂ થળે નરશ. મ 
લ્રાશના ફદંાઓ એ લસ્તથુી જાણકાય 
થામ કે ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ 
અરેશી લવલ્રભ) ભાયી તભાભ ભખ્કૂથી 
ફશતેય છે ને તેઓની ઈમ્ભતભા ંશઝયત 
રી તેભના લવી છે તે મગફંય છી 
ફધાથી પઝર છે ને તેઓની અરે 
ાક ફીજા મગફંયની અર કયતા 
પઝર છે ને તેભના સ્શાફો ફીજા 
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મગફંયોના સ્શાફથી ફશતેય છે. 
તેભની ઈમ્ભત ફધામ મગફંયોની 
ઈમ્ભત કયતા ઈત્તભ છે. ત્માયે શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ)ને ફની આવયાઇરીઓએ 
જલાફ અપ્મો કે ભો અ લાતને ભાનતા 
નથી. ભાયા ભાટે મયુ્શ્કર છે. ભો 
તૌયેતની એ લાતો ભાન્મ યાખશુ ંજે 
ભોને વય રાગળે. ભો એભ ળા ભાટે 
કશીએ કે ભાયા મગફંયથી તે પઝર 
છે ભો એ જભાતને ભાનતા નથી કે 
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જેઓને ન ભોએ જોએર છે ન ઓખેર 
છે. છી જમાયે તેઓએ આન્કાય કમો, ત્માયે 
લ્રાશના હુકભથી એક શાડનો રશસ્વો 
જજબ્રઇર રાવ્મા એ ઝાફ જોઇ ફની 
આવયાઇરીઓ ડયી ગમા ને કશલેા 
રાગ્મા કે મવૂા શલે ભે શુ ંકયીએ ? અે 
પયભાવ્યુ ંકે તૌફા કયો. જભીન ય 
ેળાની યાખી ભાપી ચાશો. વલરામત 
શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ 
અરેશી લવલ્રભ)ની કબરૂ યાખો ને 
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કશો કે મ યફ ભે તાફૃ પયભાન 
વાબંળ્યુ ંને કબરૂ યાખ્યુ,ં છી ફની 
ઇવયાઇરીઓએ એ પ્રભાણે વજદાભા ં
જઇને કહ્યુ,ં કેટરાક રોકોએ ખારી ઝફાની 
કહ્યુ ંરદરથી નરશ. છી લ્રાશનો હુકભ 
થમો કે શાડનો ઝાફ તેઓને કયલાભા ં
ન અલે. ઝફાનથી કબરૂ કયુથ તેથી 
તેઓને દુવનમાના ઝાફથી ભોએ 
મસુ્તત અી ને જે ખયેખયો ફદરો છે તે 
અખેયતભા ંભળે. કરાભે ળયીપભા ંછે કે 
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“ઇન્ન કાફૃન કાન વભન કવ્ભે મવૂા ” ફેળક 
કાફૃન મવૂાની કૌભભાથંી શતો, પયી અ 
રોકોના ંમકુાફરાભા ંળયત કયલા રાગ્મો 
ને તેના ભાટે ખઝાના અપ્મા કે તેની 
ચાલીઓ (ઈઠાલલી) કેટરાક ફલાન 
ભાણવો ય બાયી થઆ ડતી; જમાયે તેની 
કૌભે કહ્યુ ંકે આતયાજી ન કય, ખયેખય 
ખદુાાકને આતયાજી ગભતી નથી ને 
ખદુાાકે જે કાઇં તને અપ્યુ ંછે તેભાથંી 
અખેયતનુ ંઘય કભાઇ રે ને દુવનમાથી 
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(અખેયતભા રઆ જલાનો) ોતાનો બાગ 
ભરૂી ન જા, ને (ફદંાઓ વાથે) બરાઇ 
કય જેલી યીતે લ્રાશ ેતાયી વાથે બરાઇ 
કયી છે ને દેળભા ંખયાફી પેરાલલાની 
ઇચ્છા ન કય;  ફેળક લ્રાશને ખયાફી 
પેરાલનાય વદં નથી. કાફૃન ફોલ્મો એ 
ભાર તો ભને એક એલા હુન્નય લડે પ્રાપ્ત 
થમો છે જે ભાયી ાવે છે; શુ ંતેણે એટુ ં
ન જાણ્યુ ંકે લ્રાશ તેની લૂે એલા ઘણા ં
ટોાઓનો નાળ કયી ચકુ્યો છે, જે એના 
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કયતા વલળે ફલાન શતા ને જથ્થાભા ં
ણ વધક શતા; ને ગનુેશગાયોને 
તેઓના ગનુાશો વલે છુલાભા ંનરશ અલે. 
પયી (એકલાય) તે ોતાની કૌભની વશામે 
ોતાના ઠાઠથી નીકળ્મો, (તો તેના 
બાડુંઓભા)ં જે રોકો દુવનમાની બઝંદગીના 
ચાશકો શતા તે કશલેા રાગ્મા કે પવોવ 
કાફૃનને જે કાઇં ભળ્યુ ંછે તેના જેવુ ંભને 
ણ ભળ્યુ ંશોત (તો ઠીક થાત) ફેળક તે 
ભશા બાગ્મળાી છે ને જેભને (દીનની) 
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વભજણ ભી શતી તે ફોલ્મા કે તભાયી 
ખયાફી થામ લ્રાશનો (અેરો) વલાફ 
તે રોકો ભાટે ઘણોજ ફશતેય છે જેઓ 
ઇભાન રાવ્મા ને બરા કાભ કમાથ; ને 
એ લાત તેભના જ રદરભા ંઈતયે છે જે 
વશન કયનાયા ંછે. પયી ભે કાફૃનને તથા 
તેના ભશરેને ધયતીભા ંધવાલી 
દીધા.ં....(સયૂએ કવવ) 

કાફૃન શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ) નો વત્રાઇ બાઇ શતો 
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જમાયે કૌભે તેને ગલથ કયલાથી યોકમો, તો 
કૌભ ય ફહુજ ળયાયત કયલા રાગ્મો, 
ઝાબરભ કૌભનો વનમભ છે કે જે કૌભનુ ં
રોશી ચવુલા ચાશ,ે તેભના જ મકુ 
ભાણવોને શવથમાય ફનાલી રે છે. તેલીજ 
યીતે રપયઓનેતેને ચુટંી રીધો શતો જેથી 
તેને ત્મા ંશોદ્દો બોગલતો શતો, ફની 
ઇવયાઇરને ભજુયીનુ ંકાભકાજ એની 
ભાયપતે ભતુ ંને ભજુયીના ંૈવા ણ 
એજ ચકુલતો. એભા ંતે એટરો ફધો 
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ભારદાય થઆ ગમો કે તેના ખજાનાની 
કંુચીઓ નેક જોયાલય ભાણવો ણ 
ઈઠાલી ળકતા ન શતા. જમાયે રપયઓન 
ડુફી ગમો ને ફની ઇવયાઇર શઝયત 
મવૂા (રય્હશસ્વરાભ)ના કબ્જાભા ંઅવ્મા 
તો તેની કભાણી ફધં થઆ ને વયદાયી 
જતી યશી.  તેથી તે મનુાપીક ફની શઝયત 
મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) થી રદરભા ંદુશ્ભની 
યાખલા રાગ્મો. તે એટરો ફધો ભગફૃય 
શતો કે રોકોને દેખાડલા શજાયો ઘોડેવલાય 
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વોનાની જીનલાા વાથે યાખતો. 
ઈયોકત શજાયો કનીઝો ણ ઘોડા ય 
વલાય થઆ વાથે યશતેી. અ ઠાઠ જોઇને 
કેટરાકં નાદાનો કશતેા શતા કે ભોને 
ણ અવુ ંભળ્યુ ંશોત ! જેનુ ંલણથન 
ઈયાતં કરાભે ાકભા ંથમેર છે, કાફૃન 
કીવભમાગય શતો. વોનુ-ંફૃુ ંફનાલી 
જાણતો શતો. શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ) તેની ાવે ગમા ને 
કહ્યુ ંકે મ કાફૃન તાયી કૌભના રોકો 
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તૌફા કયી યહ્યા છે ભાટે ત ુ ંણ તૌફા કય, 
નરશ તો લ્રાશનો ઝાફ તાયા ય 
નાબઝર થળે. યંત ુકાફૃન શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ)ની લાતની યલાશ 
કયતો ન શતો. 

કાફૃન તૌયેતની વતરાલત ફહુજ 
સુદંય કયતો શતો ણ મનુાપીક શતો. 
શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ)ની લાતને 
ભાનલાના ફદરે ભશ્કયી કયલા રાગ્મો. 
શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ)ને ફહુજ 
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ખયાફ રાગ્યુ.ં અ ત્માથંી જતા યહ્યા, 
કાફૃને ોતાના નોકયો ભાયપત અના 
ભોઢા ય યાખ નાખેુ ંાણી પંકાવ્યુ ં
અને ફહુજ ગસુ્વો અવ્મો છતા ંઅ 
રશદામત કયતા યહ્યા કે યાશ ેયાસ્ત ય 
અલી જામ, કયાફતનો ખ્માર ણ 
યાખતા છતા ંએ અની વાથે દુશ્ભની 
યાખતો, ોતાના વોના ફૃા જડીત ભશરે 
ય ફની ઇવયાઇરને બેગા કયતો ને 
તેઓને જભાડતો છી શઝયતની ભશ્કયી 
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કયતો, યલયરદગાયે હુકભ અપ્મો કે મ 
મવૂા તભો ભારદાયો ાવેથી ઝકાત લસરુ 
કયો. અે આરાશી મગાભ શંચાડમો. 
કાફૃનની ાવે જઇને ઝકાત અલાનુ ંકહ્યુ ં
શરેા તો લાત ભાન્મ યાખી ણ છી 
વલચાય કમો કે ભાયો ઘણો ભાર ચાલ્મો 
જળે તેથી પયી ગમો ને ઈલ્ટો ફની 
ઇવયાઇરને કશલેા રાગ્મો કે મવૂાએ જે 
લાત કયી તે તભોએ ભાન્મ યાખી શલે તે 
તભાયો ભાર ડાલલા ચાશ ેછે. એ લાત 
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વાબંી કેટરાક દુવનમાદાય રોકોએ કહ્યુ ંકે 
મ કાફૃન ભો તભોને ભાયો વયદાય 
ભાનીએ છીએ ત ુ ંજે હુકભ અળે તેના 
ય ભર કયીશુ.ં એ વાબંીને કાફૃન 
કશલેા રાગ્મો કે તભો એક કાભ કયો કે 
પરાણી ફદકાય લેશ્માને ભારની રારચ 
અી તેના ભોઢે રોકોની વાભે એવુ ં
કશલેયાલો કે મવૂાએ ભાયી વાથે વ્મબબચાય 
કમો છે. જમાયે અ લાત ચોતયપ ફની 
ઇવયાઇરભા ંપેરાઇ જળે ત્માયે રોકો 
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અણી તયપ થઆ જળે. નાદાન રોકો તે 
ઔયત ાવે ગમા ને ફે શજાય એ 
જભાનાના ંફૃવમા ફે થેરીભા ંવીર કયી 
અપ્મા ને કહ્યુ ંકે ત ુ ંભાયી વાથે ચાર. 
જમાયે મવૂા લાએઝ કયતા શોમ ત્માયે 
ઉબી થઇને કશજેે કે શઝયત અે તો 
ભાયી વાથે ફદકાભ કયુથ છે. તેણીએ લાત 
કબરૂ કયી.  

છી ફીજે રદલવે કાફૃન શઝયત 
મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) ાવે ફની 
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આવયાઇરને રઇને અવ્મો ને ભક્કાયીથી 
કશલેા રાગ્મો કે મા શઝયત ભોને 
રશદામત કયો. યાશ ેયાસ્ત ફતાલો. અની 
લાએઝ વાબંલા ફની ઇવયાઇર અતયુ 
છે. અ વાબંી અ ઘયેથી ફશાય 
અવ્મા, વભમ્ફય યથી લ્રાશ, યસરૂની 
તાયીપ કયી છી પયભાવ્યુ ંકે જે કોઇ ચોયી 
કયળે તેના શાથ કાલાભા ંઅલળે, જે કોઇ 
ખયાફ ળબ્દો લાયળે તેને એંળી પટકાની 
વઝા થળે. જે કંુલાયો સ્ત્રી લગયનો 
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વ્મબબચાય કયળે તો વગંવાય (ત્થય ભાયી 
ભાયી નાખંલો) થળે. એ વાબંી કાફૃને 
ભૌકાનો રાબ રઇને કહ્યુ ંકે અવુ ંકાભ 
તભો કયો તો શુ ંતભો ણ વઝાને ાત્ર 
ઠયળો ? અે કહ્યુ ંકે શા હુ ંણ એ વઝાને 
ાત્ર છુ.ં તે લખતે કાફૃને કહ્યુ ંકે મ મવૂા 
અ ફની ઇવયાઇરીઓ કશ ેછે કે અે 
પરાણી ઔયત વાથે ઝીના કયેર ને તે 
ત્રે શાજય છે ! અે તે ઔયતને કહ્યુ ંકે 
મ ઔયત તને એ લ્રાશની કવભ 
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અુ ંછુ ંકે જેણે ફની ઇવયાઇર ભાટે 
દરયમાભા ંયાશ ફનાલી ને જેણે ભાયા ય 
તૌયેત નાબઝર કયી. વાચુ ંકશ ેકે શુ ંભં 
તાયી વાથે ઝીના કયેર છે ? અ વાબંી 
તેણીના રદરભા ંલ્રાશનો ખૌપ ૈદા થમો 
ને કશલેા રાગી, “મા નફીમલ્રાશ ભને 
અ ફધુ ંઅ ય ફોશતાન મકુલાનુ ં
કાફૃને કહ્યુ ંછે ને ભને ફે થેરી તેણે 
અને ફદનાભ કયલાના ફદરાભા ંઅી 
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છે. લ્રાશને વાક્ષી યાખી કહુ ંછુ ંકે અ 
ભાસભુ છો. અ ય જુઠો ઇલ્ઝાભ છે. 

જમાયે શક લાત જાશયે થઆ તો 
કાફૃને ળભથના રીધે ભાથુ ંજુકાલી રીધુ.ં 
ફની આવયાઇરીઓ બંઠા ડમા. શઝયત 
મવૂા (રય્હશસ્વરાભ)એ ખદુાના શકુ્રનો 
વજદો દા કમો ને ઘણીલાય સધુી 
ફૃદન કયુથ, છી વજદાભા ંપયભાવ્યુ ંકે મ 
યફ, અ તાયો ળત્રુ ભને ફૃવલા કયલા ચાશ ે
છે. ભને તેના ય વલજમ તા કય. 
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લ્રાશ તઅરા તયપથી અલાઝ અલી 
કે, મ મવૂા વજદાભાથંી ભાથુ ંઈાડો, 
ભે એ જભીનને તભાયી તાફે કયી છે, જે 
હુકભ અળો તે થળે ! અ વાબંી 
શઝયતે કહ્યુ ંકે જે કાફૃન વાથે શોમ તે ફેવી 
જામ ને તેને વાથ અલા ચાશતા ન 
શોમ તે જુદા થઆ જામ. અ વાબંી 
તભાભ રોકો ત્માથંી રગ થઆ ગમા 
ભાત્ર ફે જ જણ ફાકી યહ્યા. તે લખતે 
શઝયતે જભીનને હુકભ કમો કે અ ત્રણે 
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જણને ગી જા. ખજાના વાથે તેઓ તયત 
જ જભીનભા ંધવી ગમા.  

ફની ઇવયાઇરભા ંએક સ્ત્રી ફહુજ 
વંદમથ ધયાલતી શતી તેની વાથે રગ્ન 
કયલા એક યશઝેગાય અવભર નાભના 
અબરભે મગાભ ભોકરાવ્મો ને તે 
અવભરના કાકાનો રદકયો જે ફદકાય શતો 
તેણે ણ ોતાનુ ંભાગં ુભોકલ્યુ ંતે 
શવીનાએ તે નારામકના ભાગંાનો 
સ્લીકાય કમો ને અવભરના મગાભને 
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કબરૂ કમો, તે ફદકાયે નેકફખ્ત 
અવભરને ભાયી નાખી રાળને ભસ્જીદના 
દયલાજા ાવે યાખી દીધી. જમાયે રોકોને 
ખફય ડી ત્માયે અવભા ંકશલેા રાગ્મા 
કે કોણ રાળ ભસ્જીદના દ્વાય ય નાખી 
ગયુ ંશળે ? કાવતર કોણ શળે ? છેલટે 
ભાભરો શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) 
વભક્ષ યજૂ થમો ને તેઓ કશલેા રાગ્મા 
કે મ નફીએ ખદુા અ લ્રાશની 
ફાયગાશભા ંદુઅ કયો કે તેનો ખયો કાવતર 
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ભી અલે ને એ વઝાને ાત્ર ઠયે. 
તેઓની અલી લાતો વાબંી અ 
વલચાયભા ંડી ગમા. તે લખતે જજબ્રઇરે 
અલી શઝયતને ખફય અી કે ખદુાલદેં 
અરભ દોફૃદો વરાભ ફાદ પયભાલે છે કે 
તભો તે રોકોના ંકશલેા પ્રભાણે ળા ભાટે 
દુઅ નથી કયતા ? તભે દુઅ કયો તેભા ં
ભસ્રેશત છે. તભાયી ઈમ્ભતભા ંએક 
યશઝેગાય ભોશમ્ભદ લ અરે ભોશમ્ભદનો 
દોસ્ત છે ને તેભના ય શભંેળા દોફૃદ 
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ડે છે તેથી હુ ંચાહુ ંછુ ંકે તેને અખેયત 
વવલામ દુવનમાભા ંણ પામદો શંચે. અ 
વાબંીને શઝયતે લ્રાશની ફાયગાશભા ં
દુઅ કયી ! (અ રકસ્વો કુયઅને ળયીપભા ં
છે) ફાયગાશ ેઇરાશીએ જલાફ અપ્મો કે 
મ મવૂા, ફની ઇવયાઇરને કશો કે એક 
ગામ ખયીદી તેને ઝબ્શ કયી તેની  ૂછંડીન ુ
શાડકંુ તે ભહમત ય રગાલે કે તે તયુત જ 
જીલતં થઆ ોતાના ખનુીને ફતાલળે.  
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છી શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ)એ ફની ઇવયાઇરને 
કહ્યુ.ં તેઓએ કહ્યુ ંકે મ મવૂા શુ ંતભો 
ભાયી ભશ્કયી કયો છો ? શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ)એ કહ્યુ ંલ્રાશની નાશ 
કે હુ ંનાદાન છુ ંકે એલી ભશ્કયી કફૃ ં? હુ ં
તો જે લ્રાશનો હુકભ છે તે કહુ ંછુ.ં શુ ં
તભે જાણતા નથી કે સ્ત્રી - ફુૃનો નતુ્પો 
એક મયુદા તયીકે છે જે લખતે તેઓ બેગા 
થામ છે ત્માયે એક વજીલન આન્વાન ૈદા 
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થામ છે ? શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ)એ હુજજત તભાભ કયી, 
છી કૌભે કહ્યુ ંકે લ્રાશને છુો કે ગામ 
કેલી શોલી જોઇએ ? જનાફે મવૂાએ કહ્યુ ંકે 
લ્રાશ પયભાલે છે કે ગામ ન ઘયડી શોમ 
ન લાછડી શોમ (ફલ્કે) દયવભમાની શોમ, 
કૌભે કહ્યુ ંકે લ્રાશને છુો કે તેનો યંગ 
કેલો શોમ ? જનાફે મવૂાએ કહ્યુ ંકે 
લ્રાશ પયભાલે છે કે તે એલી ગામ શોમ 
કે જેનો યંગ ઘેયો ીો શોમ કે 
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જોનાયાઓને બરી રાગતી શોમ તેઓ 
ફોલ્મા કે (એકલાય પયી) ભાયી ખાતય 
તભાયા યફને છુો કે તે કેલા પ્રકાયની 
શોમ ? કાયણ કે તે ગામભા ંભને કંઇક 
ળકંા છે. જો લ્રાશ ેચાહ્યુ ંતો ભો જફૃય 
વભજી જઇશુ.ં શઝયતે પયી લ્રાશને 
વલાર કમો તો કુદયતે જલાફ અપ્મો કે 
તેણીને ખેતય ખેડલા થલા ાણી 
વંચલા કોવભા ંજોડી ન શોમ તેભજ 
તેણીભા ંકોઇ ઐફ કે દાગ ન શોમ, જમાયે 
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અ ગણુો વાબંળ્મા તો કશલેા રાગ્મા કે 
શલે ભો વભજી ગમા. છી એલી 
ગામની ળોધ કયલા રાગ્મા ણ કોઇ 
સ્થે તેલી ગામ જોલાભા ંન અલી. 

ફની ઇવયાઇરભા ંએક વ્મસ્તત 
ાવે તેલી ગામ શતી ને તેને એક તુ્ર 
ણ શતો. એક લખત તે છોકયા ાવે 
રોકો ભાર ખયીદલા તેની દુકાને અવ્મા 
ણ તેના ગોદાભની ચાલી તે છોકયાના 
ફા ાવે શતી તે એ લખતે સઇુ ગમો 
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શતો. છોકયાએ ફાને જગાડલો મોગ્મ ન 
ધાયુ ંને ખયીદાયોને કહ્યુ ંકે તભો જે ભાર 
ચાશો છો તે ગોદાભભા ંછે. ભાયા વતા 
ાવે ચાલી છે ભોડેથી અલજો. જમાયે 
તેના વતા ઊંઘભાથંી ઉઠયા ત્માયે કહ્યુ ંકે 
અણો ભાર ખી ગમો ? તેણે કહ્યુ ંકે 
વતાજી અ સતુા શતા તેથી ભં 
મનુાવીફ ન ધાયુ ંકે અને ઈઠાડી ચાલી 
રઉં. ભાર તો શજુ લેચાણો નથી. અ લાત 
વાબંી તેના વતાએ જે ગામ શતી તે 
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છોકયાને યાજી થઇને બેટ અી દીધી. અ 
એજ છોકયો છે જે ઈયોકત ફમાન થયુ ંકે 
તે એશરેફૈત (રહશમેસુ્વરાભ) ની 
ભોશબ્ફત રદરભા ંધયાલતો શતો તેના 
સ્લપ્નભા ંલ્રાશના હુકભથી ભોશમ્ભદ 
ને અરે ભોશમ્ભદની બઝમાયત નવીફ 
થઆ શતી ને તે બઝુુગથલાયોએ પયભાવ્યુ ં
કે મ નેકફખ્ત છોકયા, તુ ંભાયો 
ભોરશફ છો.  ભો ચાશીએ છીએ કે તને 
અખેયત ઈયાતં દુવનમાભા ંણ 
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ભારાભાર કયી અીએ. જમાયે ફની 
ઇવયાઇર તાયી ાવે ગામ ખયીદલા અલે 
ત્માયે તાયી ભાની યજા વવલામ તેને લેચતો 
નરશ, જમાયે એ જલાને અવુ ંસ્લપ્ન જોયુ ં
તો ફહુજ ખળુ થઆ ગમો ને જમાયે ફની 
ઇવયાઇર ગામ ખયીદલા અવ્મા તો કહ્યુ ં
કે અની રકંભત ફે દીનાય છે ણ ભાયી 
ભા શા ંાડળે તો જ અીળ, ફની 
આવયાઇરે કહ્યુ ંકે ભો તો એક દીનાય 
અીશુ,ં તેણીની ભા એ કહ્યુ ંકે શલે તેઓ 
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ભાગંે તો ચાય દીનાય કશજેે, જમાયે 
તેઓએ ફે દીનાય અલા કહ્યુ ંત્માયે 
છોકયાએ ચાય દીનાય ભાગં્મા, તેઓ કશલેા 
રાગ્મા કે ફે દીનાય અીશુ ંતેને ના ાડી 
છી તેઓ પયી ચાય દીનાય દેલા તૈમાય 
થમા, તો કહ્યુ ંકે શલે તો વો દીનાય થળે. 
તેઓએ કહ્યુ ંકે ચાવ દીનાય અીશુ.ં 
તેઓએ આન્કાય કમો. છેલટે એ નકકી થયુ ં
કે ગામના ચાભડાભા ંજેટુ ંવોનુ ંઅલે 
તેટુ ંઅો તો જ ગામ ભળે. તેઓએ 
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અવભા ંકહ્યુ ંકે એલા ગણુો ધયાલતી 
ગામ કોઇ સ્થે ભે એભ નથી, છેલટે 
તેટુ ંવોનુ ંઅલા તૈમાય થમા ને તે 
ગામ ખયીદીને તેને ઝબ્શ કયી તેનુ ંુછંડુ ં
રાળ ય યાખી ને શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ) એ દુઅ કયી કે 
ભોશમ્ભદ ને અરે ભોશમ્ભદ 
(વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી લવલ્રભ) 
ના લાસ્તાથી અ રાળ વજીલન થઆ જામ. 
તયત જ તે ભૈમત ફેઠંુ થઆ ગયુ ંને 
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ફોરલા રાગ્યુ ંકે મગમ્ફયે ખદુા ભાયા ફે 
બાઇઓએ ભાયા કાકાની તુ્રી તેભને ન 
ભી તેથી ભાયા ય ઇષ્માથ કયી ભને કત્ર 
કયી નાખ્મો ભાટે અ તેનાથી ફદરો 
લ્મો. શઝયતે તે ફનંે ખનુીઓને કત્ર કમાથ. 
તે ગામના ભાબરક (છોકયા)ને ષુ્ક વોનુ ં
ભળ્યુ.ં તેણે કહ્યુ ંકે મ નફી હુ ંઅ 
ભારનુ ંકેલી યીતે યક્ષણ કફૃ ં? શઝયતે 
પયભાવ્યુ ંકે ત ુ ંજેલી યીતે ભોશમ્ભદ ને 
અરે ભોશમ્ભદ ય વરલાત ડતો શતો 
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તેલી યીતે શભંેળા ડી અ ભાર ય ફંૂક, 
લ્રાશ તેની રશપાઝત કયળે.  

ત્માયફાદ તે ભૈમતે શક તઅરાની 
ફાયગાશભા દુઅ કયી કે યલયરદગાય હુ ં
ણ અ જલાનની જેભ તાયા પ્માયાઓનો 
લાસ્તો અુ ંછુ ંકે ભને વજીલન યાખ હુ ં
ભાયા કાકાની તુ્રી વાથે એળ અયાભથી 
બઝંદગી ગજુાફૃ ં! તેની દુઅ કબરૂ થઆ 
ને કુદયતે જલાફ અપ્મો કે તને ૧૩૦ 
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લથની ઈભય અી ને તભો ફનંેને એ 
વભમ છી જ દુવનમાથી ઈઠાલીળ. 

છી તે કૌભે શઝયતને કહ્યુ ંકે 
ભાયો ફધો ભાર ગામ ખયીદલા ાછ 
ખચથ થઆ ગમો શલે ભે શુ ંકયીએ? 
ભાયી શારત ફહુ જ કપોડી થઆ ગઇ છે. 
શઝયતે જલાફ અપ્મો કે એ રદરના 
આંધાઓ શુ ંતભે જોયુ ંનરશ કે તે 
ગામલાો ભકતરુ (કત્ર થએર) કેલી 
યીતે ોતાની મયુાદે શંચ્મો ? તેઓની 
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દુઅ તભોએ વાબંી નરશ ? તભો ણ તે 
જ બઝુુગથલાયોનો લાસ્તો અો, તો તભાયી 
તગંદસ્તી દૂય થામ. તેઓ ભોશમ્ભદ ને 
અરે ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ 
અરેશી લવલ્રભ) નો લાસ્તો અી દુઅ 
કયલા રાગ્મા કે મ યફ, ભોશમ્ભદ 
(વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી 
લવલ્રભ), રી (રય્હશસ્વરાભ), 
પાતેભા (વરામલુ્રાશ ેરહશા), શવન 
(રય્હશસ્વરાભ), હુવૈન 
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(રય્હશસ્વરાભ)નો લાસ્તો અીએ છીએ 
કે ભાયી યોઝીભા ંફયકત તા કય ! 
શઝયત તયપ કુદયતે લશી કયી કે પરાણા 
જગંરભા ંભાર દટાએરો છે તે ખોદી તભે 
લશચંી લ્મો. તેઓએ તે પ્રભાણે કયુથ ને 
ભારાભાર થઆ ગમા. (વરલાત)  

શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) ની 
કૌભ ફહુ જ ડીમર શતી. લાતલાતભા ં
શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ)ની લાત 
ય એતેયાઝ કયતી શતી જમાયે શઝયત 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 811              VISIT US 

જનાફે શાફૃનને રઇને એક લખત કોશતેયુ 
તયપ જતા શતા ત્મા ંયાશભા ંએક ભકાન 
ને એક ઝાડ શત ુ,ં અ જનાફે શાફૃન 
વાથે તેભા ંગમા ત્મા ંએક તખ્ત શતુ ંતે 
ઘયભા ંશઝયતે જનાફે શાફૃનને કડા ં
ફદરી સઇુ જલા કહ્યુ ંને તેઓ સઇુ 
ગમા. કુદયતે ખદુાથી જનાફે શાફૃનની ફૃશ 
કબ્ઝ થઆ ગઇ.  તે ઘય તખ્ત ને ઝાડ 
અવભાન ય ચાલ્યુ ંગયુ.ં અે કૌભને 
અની લપાતની ખફય અી. કૌભે 
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અની લાતને ભાની નરશ ને તોશભત 
રગાલી કે અે શઝયત શાફૃનને ભાયી 
નાખ્મા.કુદયતે ખદુાથી શઝયત શાફૃન તે 
ઘયભા ંઅવ્મા ને તેભને ફની આવયાઇરે 
જોમા ત્માયે ખાત્રી થઆ, શઝયત શાફૃનની 
લપાત લખતે શઝયત મવૂાએ શયેણ પાડી 
નાખ્યુ ંને ફહુ જ જુદાઇનો વદભો થમો. 

શઝયત અદભ (રય્હશસ્વરાભ) 
ના શબતુ છી વને ૩૭૪૫ભા ંશઝયત 
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શાફૃન (રય્હશસ્વરાભ) ની વલરાદત થઆ 
ને ૩૮૬૮ભા ંલપાત ામ્મા. 

શઝયત ઇભાભે યઝા 
(રય્હશસ્વરાભ) એ મહુદીમોના ભોટા 
અબરભ યસરુ જાતુને કહ્યુ ંકે હુ ંતને 
એ દવ અમતોની કવભ અુ ંછુ,ં જે 
લ્રાશ ેશઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) 
ય નાબઝર કયેર છે, તુ ંભને જલાફ અ 
કે તૌયેતભા ંશઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો 
રહશ ેલ અરેશી લવલ્રભ) ની ખફય 
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નથી ? તેઓ અખયી ઈમ્ભતભાથંી શળે, 
ને ઈમ્ભત મગફંયની તાફેદાયી કયળે, 
ઇફાદતોની જગ્માઓ તભીય કયી ત્મા ં
રોકો ઇફાદત કયળે જેઓ તેઓની 
આતાત નરશ કયે તેની વાથે જગં કયળે. 
અ વાબંી યસરુ જાતુે જલાફ 
અપ્મો કે ફેળક એ ફાફતોનુ ંતૌયેતભા ં
લણથન થએર છે. 

પયી શઝયતે પયભાવ્યુ,ં કે મ 
મહુદી, શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ)એ 
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ફની ઇવયાઇરને લવીમત કયી શતી કે 
તભાયી ાવે એક મગફંય અલળે તે 
તભાયા બાઇઓભાથંી શળે તેના હુકભને 
ભાનજો. શલે કશો કે ફની ઇવયાઇરના 
બાઇ ઇસ્ભાઇરના પયઝદંો વવલામ ફીજા 
કોણ છે ? યસરુ જાતુે કહ્યુ ંકે ભો 
તેનો આન્કાય કયી ળકતા નથી ણ તભો 
તૌયેતથી વાબફત કયી અો, શઝયતે 
પયભાવ્યુ ંકે શુ ંતભો એ લાતનો આન્કાય 
કયો છો ? જે તૌયેતભા ંછે કે એક નયુ તયેુ 
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વએનાથી પ્રગટ થયુ ંછી ભાયા ભાટે 
વાઇયાના શાડથી યોળની અી 
ત્માયફાદ ભાયા ભાટે પાયાનના શાડ 
યથી નયુ જાશયે થયુ.ં શલે વાબંો કે 
તયુના શાડ યથી જે નયુ નાબઝર થયુ ં
એ લશી વભજલી જે શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ) ઈય નાબઝર થઆ ને 
વાઆય ય લશી નાબઝર થઆ તે શઝયત 
ઇવા (રય્હશસ્વરાભ) ભાટે શતી ને 
ભક્કાના શાડ પાયાન ય જે લશી નાબઝર 
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થઆ એ નયુથી શઝયત ભોશમ્ભદ 
(વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી લવલ્રભ) 
ઈય નાબઝર થઆ છે. 

ભીફૃર ભોભેનીન શઝયત રી 
(રય્હશસ્વરાભ) એ પયભાવ્યુ ંકે ખદુાલદેં 
અરભે શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ)ને 
પયભાવ્યુ ંકે મ મવૂા તભો ચાય લવીમતો 
માદ યાખો (૧) જમા ંસધુી તભને ખાત્રી ન 
થામ કે તભાયા ફધામ ગનુાશ ફક્ષાઇ 
ગમા છે ત્મા ંસધુી ફીજાના ઐફ તયપ 
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વનગાશ ન કયો (ઈમ્ભત ભાટે છે) (૨) જમા ં
સધુી તભોને મકીન છે કે ભાયા ખજાના 
ખારી નથી ત્મા ંસધુી તભો યોઝી ભાટે 
ગભગીન ન થાલ. (૩) જમા ંસધુી તભોને 
ખાત્રી છે કે ભાયી ફાદળાશી નષ્ટ થલાની 
નથી ત્મા ંસધુી ભાયા વવલામ કોઇ ાવે 
અળા ન યાખો. (૪) જમા ંસધુી મકીન ન 
થામ કે ળૈતાન શરાક થમો નથી, ત્મા ં
સધુી તેના ભક્ર ને પયેફથી વનબથમ ન 
થાલ. 
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શઝયત ઇભાભ જપય વારદક 
(રય્હશસ્વરાભ) એ પયભાવ્યુ ંકે તૌયેતભા ં
જમા ંચાય કરેભા છે તેની ફાજુભા ંફીજા 
ચાય કરેભા રખેરા છે. (૧) જે એલી યીતે 
વલાય (સબુ્શ) કયે દુવનમાના કાભો ભાટે 
(પવાએરો) ગભગીન શોમ તો જાણે તે 
વ્મસ્તત ોતાના યફને કોામભાન જોએર 
શોમ. (૨) જે એલી શારતભા ંવલાય કયે કે 
જે દુઃખ ડયુ ંશોમ તેની વળકામત કયે તો 
જાણે ોતાના ખાબરકની વળકામત કયી. 
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(૩) જે કોઇ ભારદાય ાવે જઇ કાઇં 
ભેલલાની અળાથી તેની ાવે કયગયે તો 
દીનના ફે બાગ નષ્ટ થામ છે. (૪) જે 
લ્રાશની રકતાફ ડે ને છી જશન્નભી 
રોકોના ંજેલા કામો કયે તો તેણે 
લ્રાશની ભશ્કયી કયી.   

શઝયત ઇભાભ જપય વારદક 
(રય્હશસ્વરાભ)થી લણથન છે કે જમાયે 
શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) ની લમનો 
અખયી વભમ અવ્મો ત્માયે ભરેકુર ભૌત 
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તેભની ાવે અવ્મા ને કહ્યુ ંસ્વરાભો 
રમકુભ. અે તેભનો જલાફ અપ્મો, 
છી તેને કહ્યુ ંકે અ કોણ છો ? કહ્યુ ંકે 
હુ ંભરેકુર ભૌત છુ ં! શઝયતે કહ્યુ ંકે ળા 
ભાટે અવ્મા છો ? ભરકે જલાફ અપ્મો કે 
અની ફૃશ કબ્ઝ કયલા ! શઝયતે કહ્યુ ં
ભાયી ફૃશ કઇ જગ્માથી કબ્ઝ કયળો ? કહ્યુ ં
ભોઢાથી. શઝયતે કહ્યુ ંમ ભરેકુર ભૌત 
એ ભોઢા ં(ઝફાન) થી તો ભં લ્રાશ વાથે 
કરાભ કમાથ છે ! ભરકે કહ્યુ ંઅના 
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શાથથી ! જલાફ અપ્મો કે એ શાથોએ 
તૌયેત ઈાડી છે ! ભરકે કહ્યુ ંતભાયા 
કદભોથી ! જલાફ અપ્મો કે અ ગો થકી 
ભં કોશ ેતયુ ય જઇ મનુાજાત કયેર છે ! 
કહ્યુ ંકે અની આંખોથી ફૃશ કબ્ઝ કયીળ ! 
શઝયતે જલાફ અપ્મો કે આંખો થકી 
લ્રાશની યશભત તયપ વનગાશ કફૃ ંછુ ં
તૌયેતને જોઉં છુ ં! અના કાન થકી ફૃશ 
કબ્ઝ કયીળ ! શઝયતે કહ્યુ ંકે અ કાનો 
થકી ખાબરકના કરાભો વાબંેરા છે 
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જમાયે અ કોઇ યીતે ભયલા ભાટે યાઝી 
થમા નરશ તો લ્રાશ ેભરેકુર ભૌતને કહ્યુ ં
કે એભના શાર ય છોડી અો જમાયે તે 
ઇચ્છા કયે ત્માયે ફૃશ કબ્ઝ કયજો. 
ત્માયફાદ ભરેકુર ભૌત ત્માથંી ચાલ્મા 
ગમા ને શઝયત રાફંી મદુ્દત સધુી 
જીલતા યહ્યા. 

એક રદલવ શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ) એ જનાફે યળુોને 
ફોરાલી લવીમત કયીને ોતાના લવી 
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વનયતુત કમાથ ને પયભાવ્યુ ંકે અ લાતોને 
છુી યાખે છી અે કહ્યુ ંકે તભાયી 
અખય ઉંભય થામ ત્માયે તભો ણ હુકભે 
ખદુા થામ તેને લવી કયજો ને તેને ણ 
એજ લવીમત કયજો છી અ (શઝયત 
મવૂા રય્હશસ્વરાભ) કૌભથી દ્રશ્મ થઆ 
ગમા એ વભમ દયવભમાન એક રદલવ 
શઝયતે જોયુ ંકે એક ભાણવ કબ્ર ખોદી 
યહ્યો છે, શઝયતે કહ્યુ ંકે મ બાઇ અ નેક 
કાભભા ંહુ ંતભાયી વશામ કફૃ ં? તેણે કહ્યુ,ં 
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બરે અની ભયજી, અ ણ વાથ દેલા 
રાગ્મા. કબ્ર તૈમાય થઆ ગઇ છી તે 
ભાણવે કહ્યુ ંકે અ કબ્ર ફયાફય થઆ છે કે 
નશી એ ખફય ડળે નરશ શઝયતે કહ્યુ ંકે 
બાઇ હુ ંસઇુને તાવી જોઉં કે ફયાફય 
ભાની ખોદાઇ છે કે નરશ અ તેભા ં
ઈતયી સઇુ ગમા. કુદયતે ખદુાથી આંખોથી 
યદો શટી ગમો. અવભાન તયપ નજય 
કયી તો જન્નત જોલાભા ંઅલી. જન્નતભા ં
ોતાનુ ંભકાન જોયુ.ં એ જોઇને ખળુી થઆ 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 826              VISIT US 

કહ્યુ ંકે યલયરદગાય ભાયી ફૃશ કબ્ઝ 
કયલાભા ંઅલે. ભરેકુર ભૌતે ફૃશ કબ્ઝ 
કયી, તે કબ્ર ખોદનાય એક ભરક શતો. 
અની લપાત લખતે એક લાઝ 
અનાયે લાઝ અી કે કરીભે ખદુાએ 
અ દુવનમાથી યશરેત કયી. મ રોકો 
તભાભ જીલને અખય ભયવુ ંછે. છી 
ઇભાભ (રય્હશસ્વરાભ) એ પયભાવ્યુ ંકે 
અલી છુી યીતે શઝયત મવૂા લપાત 
ામ્મા એટરે જ અની કબ્રની રોકોને 
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ખફય નથી. શઝયત યસરૂ (વલ્રલ્રાશો 
રહશ ેલ અરેશી લવલ્રભ) ને અની 
કબ્ર વલળે છુલાભા ંઅવ્યુ ંતો અે 
પયભાવ્યુ ંકે મભનની ાવે છે. 

શદીવભા ંછે કે અની લપાત ભાશ ે
મફુાયકની ૨૧ભી યાવત્રના થમેર છે. 
અની ૩૭૪૮ભા ંવલરાદત થઆ ને 
૩૮૬૮ભા ંલપાત ામ્મા. (આન્ળાલ્રાશ 
શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) ની જીલન 
રકતાફના ફીજા પ્રવગંો શઝયત બખઝય 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 828              VISIT US 

(રય્હશસ્વરાભ) ના શલારભા ં
અલળે.) 

*********** 
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શઝયત યળુો (રય્હશસ્વરાભ) 

શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) 
છી શઝયત યળુો (રય્હશસ્વરાભ) 
ફની ઇવયાઇરના ેળલા થમા. તેઓને 
રશદામત કયતા યહ્યા ને ઝાબરભ 
ફાદળાશોના ઝુલ્ભો વશન કયતા યહ્યા, ત્રણ 
ફાદળાશો ભયણ ામ્મા છી અ આરાશી 
મગાભ શંચાડલા ળસ્તતભાન થમા. 
શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ)ની 
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કૌભભાનંા મનુાપીકોભાથંી ફે વ્મસ્તતઓએ 
શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ)ની જત્ન 
વપયા (વફૂયા) બફન્તે ળોમફ 
(રય્હશસ્વરાભ) ાવે જઇ પયેફ અપ્મો 
કે અ શઝયત યળુો (રય્હશસ્વરાભ) 
ય ચઢાઇ કયો. એક રાખ ભાણવો વાથે 
રઆ શઝયત યળુોએ વાભનો કમો. 
શઝયત યળુો (રય્હશસ્વરાભ)એ 
લ્રાશની કૃાથી તેઓ ય વલજમ 
ભેવ્મો. મનુાપીકોના ઘણા ંરોકો ભામાથ 
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ગમા ફાકીના ભમદાન છોડી બાગી ગમા. 
વપયા કૈદ થઆ ગઇ.શઝયત યળુો 
(રય્હશસ્વરાભ)એ કહ્યુ ંકે જા દુવનમાભા ં
તને હુ ંભાપી અુ ંછુ ંકમાભતભા ંમવૂા 
ાવે તે ને તાયા વાથીઓએ ભને 
તકરીપો અી છે તેની વળકામત કયીળ. 
અ વાબંી વપયા પરયમાદ કયલા રાગી 
શામ શામ ભાયો અંજાભ શુ ંથળે ! કવભ 
લ્રાશની જો ભાયા ભાટે જન્નત મફુાશ 
શોમ તો ણ ભને મગમ્ફયે ખદુાને 
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જોઇને ળભથ થળે કેભકે તેઓનો યદો ભં 
પાડી નાખ્મો (ભતરફ કે આઝ્ઝત યાખી 
નરશ ને મવૂા (રય્હશસ્વરાભ)ના 
લવીથી રડલા ચારી) તેભના લવીની 
વાથે ઝુલ્ભ કમો. શઝયત યળુો 
(રય્હશસ્વરાભ)ની ઉંભય ૧૨૩ લથની 
શતી ોતાના લવી કારેફ આબ્ને યશુન્નાશને 
લવી મકુયથય કમાથ. 

લ્રાભા ભજબરવી (.ય.) રખે છે 
કે શઝયત યસરૂે ખદુા (વલ્રલ્રાશો રહશ ે
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લ અરેશી લવલ્રભ)એ પયભાવ્યુ ંકે ફની 
આવયાઇરભા ંજે જે ફાફતો ફની તે અ 
ઈમ્ભતભા ંણ થળે. અ સ્થે લ્રાભા 
શાજી ગરુાભરી (.ય.) “નાજી” રખે છે 
કે ભજબરવીએ મકુ દાખરાઓ અેર છે 
જે હુ ંરખલા મોગ્મ ધાયતો નથી. તભો 
વાયી યીતે જાણો છો. 

 
************ 
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શઝયત બખઝય (રય્હશસ્વરાભ) 

કરાભે ાકભા ંછે કે પલઝદ બ્દભ 
વભન એફાદેના અતમનાશો યશભત વભન 
આન્દેના લ લ્રભનાશો વભર રદુન્ના 
ઇલ્ભા. “પયી (ત્મા ંશંચી) તેભને ભાયા 
ફદંાઓભાથી શઝયત (બખઝય ને શઝયત 
યળુો) ભળ્મો જેને ભે ોતાની ાવેથી 
યશભત અી શતી તેને ભે ઇલ્ભે 
રદુન્નીાીભાથંી કાઇંક ળીખલાડીશુ.ં 
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શઝયત ઇભાભ જપય વારદક 
(રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ંકે શઝયત 
બખઝય (રય્હશસ્વરાભ) ખદુાના મયુવર 
મગફંય એક કૌભ ભાટે શતા તેઓને 
રશદામત કયતા શતા. અનો ભોજજઝો 
એ શતો કે જે સકુી જભીન ય ફેવતા શતા 
તે શયીમાી થઆ જતી શતી, જે સકુી 
રાકડીને ટેકો અતા શતા તે રાકડી ઝાડ 
ફની જતી શતી તે જ કાયણથી અને 
“બખઝય” કશ ેછે. 
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લ્રાશ ે જજબ્રઇરને હુકભ અપ્મો કે 
શઝયત મવૂાને કશો કે પરાણી જગ્માએ ફે 
દરયમાઓ બેગા થામ છે તેની ાવે એક 
થ્થય છે તેની નઝદીક એક વ્મસ્તત યશ ે
છે તે અ કયતા જ્ઞાની છે ભાટે તેની 
ાવે જાલ (અ ણ લ્રાશનો બેદ શતો) 
અ મગાભ ભળ્મો કે તયત જ શઝયત 
મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) ોતાના લવી 
શઝયત યળુો (રય્હશસ્વરાભ)ને રઇને 
ત્મા ંગમા (જેનુ ંલણથન કરાભે ાકભા ંછે) 
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શઝયત બખઝય (રય્હશસ્વરાભ) સતુા 
શતા ણ તેઓને ઓખ્મા નરશ. શઝયત 
યળુો (રય્હશસ્વરાભ) ાવે ભાછરી 
શતી તે ધોઇને થ્થય ય યાખી કે તયત 
જ તે વજીલન થઆ ાણીભા ંચારી ગઇ, 
જે ાણીથી ધોઇ શતી તે “અફે શમાત ” 
શતુ ંછી ત્માથંી અગ ચાલ્મા તો 
શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) થાકી 
ગમા. શઝયત યળુો (રય્હશસ્વરાભ)ને 
કહ્યુ ંકે કાઇં ખાલાનુ ંરાલો ભખુ રાગી છે. 
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શઝયત યળુો (રય્હશસ્વરાભ)એ કહ્યુ ંકે 
ભાયી ાવે નભક ચડાલેર ભાછરી શતી તે 
ભં દરયમાભા ંધોઇ તો તે જીલતી થઆ 
ચારી ગઇ ! શઝયતે અિમથ ાભી કહ્યુ ંકે 
યે તે જ સ્થે અણને કાભ શત ુ ંને 
થ્થય ય જે વ્મસ્તત સતુી શતી તેની જ 
ળોધભા ંઅણે અવ્મા છીએ છી તે 
જગ્માથી ાછા પમાથ ને તે સ્થે અવ્મા 
જોયુ ંકે શઝયત બખઝય (રય્હશસ્વરાભ) 
નભાઝ ઢી યહ્યા છે જમાયે અ નભાઝ 
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ઢી યહ્યા શતા ત્માયે શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ) વરાભ કયી ને કહ્યુ ંકે 
હુ ંમવૂા આબ્ને ઇભયાન છુ.ં શઝયત ખીઝયે 
કહ્યુ ંકે તભે એ જ મવૂા છો જેની વાથે 
લ્રાશ ેકરાભ કમાથ શતા ? અે કહ્યુ ંકે 
શા હુ ંએ જ છુ.ં શઝયતે છૂયુ ંતભો રશં 
ળા ભાટે અવ્મા ? શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ)એ જલાફ અપ્મો કે 
લ્રાશ ેજે આલ્ભ અને તા કયેર છે તે 
ભને ફતાલો. શઝયત બખઝય 
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(રય્હશસ્વરાભ)એ કહ્યુ ંકે લ્રાશ ે
અને ભાટે ફોધ અેર છે. નરશ તો તે 
લાત એ છે કે ખદુાાકે ભને (વયાયે 
કલનમનમાશ એટરે જગતભા ંફનતા 
ફનાલોના બેદોનુ)ં જે આલ્ભ અપ્યુ ંતે 
તભને (તેટરા પ્રભાણભા)ં અપ્યુ ંનથી 
ને (ળયીમતના બેદો વફંધંી) જે આલ્ભ 
તભને અલાભા ંઅવ્યુ ંછે (તેટરા 
પ્રભાણભા)ં તે આલ્ભ ભને અલાભા ંઅવ્યુ ં
નથી શઝયત બખઝય (રય્હશસ્વરાભ)ના 
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કશલેાનો ભતરફ કોઇ એલા પ્રકાયનો શતો 
કે ખદુા જેને ચાશ ેતેને મકુ જાતના 
જ્ઞાનથી લાકેપ કયે છે એભા ંતેની ભસ્રેશત 
શોમ છે જે તે જ જાણે છે.) 

ત્માયફાદ શઝયત બખઝય 
(રય્હશસ્વરાભ)એ વમદુ્રભાથંી ાણી 
ીતી ચકરી દેખાડીને કહ્યુ ંકે ભાફૃ ંને 
તભાફૃ ંઆલ્ભ ફલ્કે તભાભ ભખ્કૂભાનં ુ ં
કુલ્રે આલ્ભ લ્રાશના આલ્ભભાથંી એટુ ં
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જ છે જેટુ ંવમદુ્રભાથંી ચકરીના ભંભા ં
ાણી છે. 

ત્માયછી શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ)એ કહ્યુ ંકે અની વાથે 
યશલેા ચાહુ ંછુ.ં શઝયતે કહ્યુ ંકે તભો ભાયી 
વાથે યશીને ભાયા કામો ય ધીયજ ધયી 
ળકળો નરશ. શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ)એ કહ્યુ ંકે તભાયા 
કામોભા ંદખર દઇળ નરશ એ લામદો કફૃ ં
છુ.ં છી ત્માથંી એ ત્રણેમ બઝુુગથલાયો 
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યલાના થમા. જમાયે દરયમાના રકનાયે 
શંચ્મા તો એક ભાર બયેુ ંશોડી જોઇ 
તેભા કેટરાક રોકો વલાય થમા શતા. 
અ ણ તેભા ંવલાય થમા. 

જમાયે શોડી ત્માથંી યલાના થઇ તો 
શઝયત બખઝય (રય્હશસ્વરાભ)એ 
લશાણભા ંએક સયુાખ કયુથ છી ભાટીથી 
તેને છાદંી દીધુ.ં શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ)એ શોડીની અલી શારત 
જોઇ ગસુ્વે થમા કે અ તભે શુ ંકયુથ ? 
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ફધામને ડુફાડી દેલા છે ? શઝયત બખઝય 
(રય્હશસ્વરાભ)એ કહ્યુ ંકે ભં તભને 
શરેા કહ્યુ ંશત ુ ંકે તભો ભાયા કામથને 
ચાલી ળકલાના નથી. અે વબ્ર 
ળાવંતથી જોમા કયુથ નરશ. 

છી ત્માથંી શોડી અગ ચારી.  

રકનાયે શંચી ગમા. ત્મા ંએક ફૃાા 
છોકયાને જોમો જેનો ચાદં જેલો ચશયેો 
કાનભા ંસુદંય રોરક શયેીને છોકયાઓ 
વાથે ખેર કુદ કયી યહ્યો શતો. કેટરીમ 
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લાય સધુી શઝયત બખઝય 
(રય્હશસ્વરાભ) તેને જોતા યહ્યા છી 
એકાએક તેને ભાયી નાખ્મો. અ જોઇ 
શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) એકદભ 
દોડમા ને શઝયત બખઝય 
(રય્હશસ્વરાભ)ને ફાથભા ંરઇને કહ્યુ ંકે 
તભોએ અ શુ ંકયુથ ? વનદોને ફેગનુાશને 
ભાયી નાખ્મો અ કામથ તભાફૃ ંખયાફ 
કશલેામ ? તે લખતે શઝયત બખઝય 
(રય્હશસ્વરાભ)એ કહ્યુ ંકે હુ ંતભને કશતેો 
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નશતો કે તભે ધીયા ફની જળો વશન 
કયી ળકલાના નથી. તભો ભાયો વાથ મકુી 
અો. 

શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) 
ભનભા ંવભજી ગમા કે ભાયે લામદા પ્રભાણે 
કાઇં કશવેુ ંજોઇએ નરશ. છી કહ્યુ ંકે તભે 
જે કયુથ તે ઠીક શળે, શલે હુ ંતભાયા કાભભા ં
દખર નરશ દઉં. છી શઝયત બખઝય 
(રય્હશસ્વરાભ) તેભને રઆ અગ 
ચાલ્મા. વાજંનો વભમ શતો એક ગાભડાભા ં
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શંચી ગમા. એ ગાભના રોકો કોઇ 
ભશભેાનને ખલયાલતા ન શતા તેઓની 
ાવે જઇ ઘયભા ંયાતલાવો કયલા ચાહ્યુ,ં 
તો તે રોકોએ વાપ નકાયભા ંજલાફ 
અપ્મો, જભાડલા ભાટે તૈમાય ન શતા. તે 
વભમ દયવભમાન શઝયત બખઝય 
(રય્હશસ્વરાભ)એ એક રદલાય જોઇ કે જે 
ડુ ડુ થઆ યશી શતી તેને વભાયી અી. 

શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ)એ 
કહ્યુ ંકે અલા ફદખ્રાક રોકોની તભોએ 
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ળા ભાટે વશામ કયી જેણે ઈતયલાની ને 
ખાલા ીલયાલલાની ભનાઇ કયી ! 

અ વાબંી શઝયત બખઝય 
(રય્હશસ્વરાભ)એ જલાફ અપ્મો કે 
અ ભાયી ભસ્રેશત વભજી ળકમા નરશ 
ને દયેક લાત ય વલયોધ કયો છો ભાટે 
શલે તભે તભાયા યસ્તે હુ ંભાયા યસ્તે ણ 
શા બેદની લાતને વાબંતા જાલ કે ભં 
પ્રથભ જે શોડીને સયુાખ કયી તેનુ ંકાયણ એ 
શતુ ંકે તે શોડી ગયીફોની શતી, તેના ય 
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તેભના ગજુયાનનો અધાય શતો. ત્માનંા 
યાજાનો એ સ્લબાલ શતો કે વાયી વાયી 
શોડીને ગયીફોથી આંચકી રેતો ને જેભા ં
કાઇં ખોડ શોમ તેને રેતો નરશ. તેથી ભં 
તેનુ ંાટીયુ ંતોડી નાખ્યુ,ં કે ઐફદાયને 
ફાદળાશ શાથ રગાડે નરશ ને ગયીફોની 
શોડી આંચકી ન લ્મે. અ એ બેદને શલે 
વભજી ગમા શળો. 

શલે અગ વાબંો જે છોકયાને 
ભાયી નાખ્મો તેના ભાતાવતા ભોભીન 
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શતા ને તે કાપય થલાલાો શતો. તેના 
પ્રેભના રીધે તેના ભાફા ણ ગભુયાશ 
થઆ જાત. તેથી તેને લ્રાશની અજ્ઞાથી 
ભાયી નાખ્મો ને તેઓની અખેયત 
સધુયે. શલે કશો કે ભં શુ ંખોટંુ કયુથ શત ુ ં? તે 
રદલાયની ણ કશાની વાબંો કે તેની 
નીચે ફે મતીભ ફાકોનો ખજાનો શતો. 
તેઓનો ફા નેકફખ્ત શતો. તેથી 
લ્રાશ ેચાહ્યુ ંકે તે ફનંે મતીભ ભોટી 
લમના થામ ત્મા ંસધુી એ ખજાનો 
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વરાભત યશ ેને ત્માથંી અવાનીથી 
ભેલી ળકે તેથી રદલાયને ભં ડલા ન 
દીધી. ગય રદલાય ડી જતે તો ઘય 
છોડી તેઓ ચાલ્મા જતે. અ શતો તે બેદ. 

શઝયત બખઝય (રય્હશસ્વરાભ) 
કયતા શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) 
પઝર શતા ણ લ્રાશની એ ઇચ્છા 
શતી કે શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) 
જાણે વભજે કે ભં ફાવતનનુ ંણ આલ્ભ 
તા કયેર છે. શઝયત મવૂા 
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(રય્હશસ્વરાભ) જાશયેી જે લાતો થતી તે 
ય ખદુાના હુકભ પ્રભાણે ભર કયતા 
ને શઝયત બખઝય (રય્હશસ્વરાભ) 
છુા બેદો ય ણ ભર કયતા એ 
પ્રભાણે ભર કયલાનો હુકભ શતો. 

તલાયીખભા ંછે કે તે છોકયાને 
શઝયત બખઝય (રય્હશસ્વરાભ)એ ભાયી 
નાખ્મા ફાદ ખદુાલદેં અરભે તેના 
ભાફાને એક તુ્રી આનામત કયી ને 
તેણીથી એક મગફંય જન્ભ ામ્મા શતા 
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ને જે મતીભોનો ખજાનો ઘયભા ં
દટાએરો શતો તેભા એક વોનાની તખ્તી 
શતી જેના ય “રાએરાશા આલ્રલ્રાશ 
ભોશમ્ભદુન યસૂલુ્રાશ” રખેુ ંશત ુ ંતેભજ 
નવીશતના કરાભો રખેરા શતા કે, 

એ વ્મસ્તતથી જફ થાઉં છુ ંકે 
ભયલાની ખાત્રી શોલા છતા ંખળુશારી કયે 
છે ને કઝા ને કદય ય ખાત્રી છતા ં
કેભ બમ યાખે છે ? 
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જફ છે એ ભાણવ ય કે 
જશન્નભને માદ કયે છે છતા ંશવે છે ! 
દુવનમાની શારત ફદરતી જુએ છે છતા ં
તેનાથી પ્રેભ ફાધંે છે. 

અખેયતભા ંરશવાફનુ ંમકીન છે 
છતા ંગનુાશ કયે છે !  

જેને લ્રાશ ેબધુ્ધ્ધ અી છે છતા ં
જે જે ફનાલ લ્રાશની તયપથી થામ છે 
તે ય અક્ષે ન કયે જે સ્સ્થવતભા ંયાખે 
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તેભા ંયાજી યશ ેગય યોઝી ભલાભા ં
વલરફં થામ તો કુદયતનો વલયોધ ન કયે. 

શઝયત ઇભાભ જપય વારદક 
(રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ંકે લ્રાશ 
શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) ય 
યશભત નાબઝર કયે કે જો તેઓએ ઈતાલ 
કયી ન શતે તો શઝયત બખઝય 
(રય્હશસ્વરાભ) અને એલી જાએફ 
ચીજો ફતાલતે કે તેઓએ કદી જોએર ન 
શોમ. હુ ંલ્રાશની કવભ ખાઇને કહુ ંછુ ંકે 
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જો હુ ંશઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) ને 
શઝયત બખઝય (રય્હશસ્વરાભ)ની લચ્ચે 
શોત તો તેઓને ખફય ડતે કે હુ ંતેઓ 
કયતા લધાયે આલ્ભ ધયાવુ ંછુ ંને એલી 
એલી ફાફતોથી ખફય અતે કે તેઓ તે 
જાણતા ન શતા. લ્રાશ ેફનંે 
બઝુુગથલાયોને ભતુકાનુ ંઆલ્ભ અપ્યુ ંશત ુ.ં 
બાવલભા ંથનાય ફાફતોનુ ંજ્ઞાન અપ્યુ ંન 
શત ુ ં(જે લ્રાશ તઅરાએ ચાહ્યુ ંતે ચીજો 
ફતાલતા શતા) ભો ભતુ, બવલષ્મ ને 
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લતથભાનનુ ંઆલ્ભ ધયાલીએ છીએ જે 
ભોને શઝયત યસરૂ (વલ્રલ્રાશો રહશ ે
લ અરેશી લવલ્રભ)થી લાયવાભા ંભેર 
છે. 

ઇભાભ જપય વારદક 
(રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ંકે જમાયે 
ફનંે બઝુુગથલાયો ોતાનો પ્રલાવ યુો કયી 
વલદામ થમા ત્માયે શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ)એ કહ્યુ ંમ બાઇ બખઝય 
તભો ભને કાઇં લવીમત (નવીશત) કયો 
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ત્માયે શઝયત બખઝય (રય્હશસ્વરાભ)એ 
પયભાવ્યુ ંકે મ મવૂા કોઇ ણ કાભભા 
ઈતાલા ન થાલ. જે યાશ ય કાભ શોમ 
તે યસ્તે જ ચારો, ફહુ જ અિમથ 
ભાડનાય ચીજ શવલા જેલી શોમ તો 
શવો, ોતાના ગનુાશોને માદ કયો, 
ફીજાના ગનુાશની બચંતા ન કયો, કોઇ 
ગનુાશ કયે તો એલી યીતે ઠકો ન અો 
કે તે ળયભંદા થામ (ભતરફ કે ધીયે ધીયે 
ફહુ જ વભજાલીને કશવેુ)ં 
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બાઇ ત્રણ લસ્તઓુ એલી છે કે તેને 
લ્રાશ ફધામથી લધાયે દોસ્ત યાખે છે. 
(૧) શ્રીભતંાઇભા વાધાયણ યીતે લતથવુ ં(૨) 
ફદરો રેલાની ળસ્તત શોલા છતા ંભાપ કયી 
દેવુ ં (૩) લ્રાશની ભખ્કૂ વાથે દમાફંૄ 
યશવેુ.ં જો કોઇ કોઇની વાથે ઈકાય કયળે 
તો લ્રાશ કમાભતભા ંતેના ય શવેાન 
કયળે. દાનાઇની લાત એ છે કે ખૌપે ખદુા 
યાખલો. છી શઝયત બખઝય 
(રય્હશસ્વરાભ)એ કહ્યુ ંકે તભાયા ફધામ 
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જીલનના દશાડાથી ઈત્તભ અખેયતનો 
રદલવ છે એ રદલવ વલળે જયા વલચાયો તો 
ખયા કે તે રદલવે તભાફૃ શુ ંથળે ? તે 
રદલવે શુ ંજલાફ અળો. ત્માયથી જ 
તૈમાય થઆ જાલ. જભાનાની ચઢતી 
ડતીથી ફોધ ગ્રશણ કયો ને ભર 
એલી યીતે કયો કે જાણે તેના વલાફને 
(ફદરો) તભે વનશાી યહ્યા છો તેથી 
અખેયત તયપ રદરચશ્ી થામ.  શઝયત 
બખઝય (રય્હશસ્વરાભ)ને કોઇએ વલાર 
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કમો અે જગતભા ંવલેથી લધાયે અિમથ 
ભાડનાય કોઇ ચીજ વનશાી ? અે 
પયભાવ્યુ ંકે હુ ંએક ફધામથી લધાયે 
અફાદ ળશયેભા ંગમો. ત્માનંા ં
યશલેાવીઓને છૂયુ ંકે અ ગાભ કમાયથી 
અફાદ થયુ ંછે ? તેઓએ જલાફ અપ્મો 
કે ભાયા ખ્મારથી શઝયત  નશૂ 
(રય્હશસ્વરાભ)નુ ંતોપાન અવ્યુ ંત્માયથી 
અફાદ છે ! છી શઝયત કશ ેછે કે હુ ં
ાચંવો લથ છી તે ળશયે તયપ ગમો તો 
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જોયુ ંકે જે અફાદ શત ુ ંતે ઈજજડ લેયાન 
થઆ ગયુ ંછે ત્મા ંફહુ જ ઓછા રોકો 
અફાદ શતા જે ફકયી ચયાલતા શતા. 
તેભને છૂયુ ંકે અ ગાભ કેભ ઈજજડ ફની 
ગયુ ં? તેઓએ કહ્યુ ંકે ભો તો લોથી 
અભ જ જોઇ યહ્યા છીએ ! પયી શઝયત 
ાચંવો લથ છી ગમા તો જોયુ ંકે ત્મા ં
તો એક ભોટો દરયમો ઈછાા ભાયી યહ્યો 
છે. કેટરાકં રોકો દરયમાભા ંડુફકી ભાયી 
ભોતી કાઢી યહ્યા છે. તેઓને છૂયુ ંકે શં 
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દરયમો કમાયથી છે ? તેઓએ જલાફ 
અપ્મો કે શઝયત નશૂ (રય્હશસ્વરાભ)ના 
તોપાનના વભમથી શં દરયમો જોલાભા ં
અલે છે ! છી ાચંવો લથ ફાદ ગમો 
તો ત્મા ંજોયુ ંકે દરયમાને સ્થાને જગંર છે. 
તેભા ંશ ુક્ષી ઠેય ઠેય જોલાભા ંઅલે છે. 
નાના નાના ાણીના તાલ છે તેભા ં
નાની નાની શોડીઓભા ંફેવી રોકો ભાછરી 
કડી યહ્યા છે. ભં તેઓને છૂયુ ંકે શં 
ભોટો દરયમો શતો તે કમા ંદ્રશ્મ થઆ 
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ગમો ? તેઓએ જલાફ અપ્મો કે 
સબુ્શાનલ્રાશ ભોએ તો ભાયા 
લડલાઓથી કોઇ લખત તેનુ ંનાભ ણ 
વાબંળ્યુ ંનથી.! 

શઝયત બખઝય (રય્હશસ્વરાભ) 
પ્રલાવ કયતા કયતા ાચંવો લથ છી એ 
જ સ્થે શંચી ગમા. જોયુ ંકે પ્રથભ જે 
ળશયે શત ુ ંતે જ અફાદ છે. ભં છૂયુ ંકે 
શં જગંર શતુ ંત્માય છી અ ળશયે 
કમાયે અફાદ થયુ ં? તેઓએ કહ્યુ ંકે અ 
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ળશયે તો ભાયા ધાયલા મજુફ શઝયત  
નશૂ (રય્હશસ્વરાભ)ના તોપાન છી 
અફાદ થયુ ંછે ! અ છી ાચંવો લથ 
ફાદ અે એ તયપ જોયુ ંકે ળશયેને 
ઈરટાલી દીધુ ંછે. ચાયે તયપ ધભુાડા 
વનકી યહ્યા છે. એક ગોલા વવલામ 
કોઇને જોમો નરશ. તેને છૂયુ ંકે શં 
ળશયે અફાદ શત ુ ંતેની અલી શારત કેભ 
થઆ ગઇ ? ગોલાે કહ્યુ ંકે સબુ્શાનલ્રાશ 
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ભાયા લડલાઓથી અ ગાભ અલી જ 
શારતભા ંજોઇએ છીએ. 

છી શઝયત બખઝય 
(રય્હશસ્વરાભ)એ જાએફ લાત 
છુનાયને કહ્યુ ંકે બાઇ ભં તભાભ 
દુવનમાનો પ્રલાવ કમો ણ જે લણથન કયુથ 
તેનાથી જફ લાત જોઇ નથી. 

નાવેખતુ્તલાયીખભા ંલણથન છે કે 
શઝયત બખઝય (રય્હશસ્વરાભ) 
ઝુરકયનમન (રય્હશસ્વરાભ)ની 
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ભાવીના રદકયા બાઇ શતા. અના 
લાબરદનુ ંનાભ ભરકાન શત ુ.ં ભરકાનને 
શઝયત વવલામ ફીજો તુ્ર ન શતો. અ 
ઘયના ંખણુાભા ંલ્રાશની ઇફાદત કયતા. 
દુવનમા પ્રત્મે જયા ણ ચાશ ન શતી. એ 
શારત જોઇ તેભના વતા બમબીત થમા 
કે જો ભાયો તુ્ર દુવનમા તયપ જયા ણ 
રદર નરશ રગાડે તો ભાયો લળં કેભ ફાકી 
યશળેે ! ! એથી અના વનકાશ એક 
ખફુસયુત યલુતી વાથે કયી અપ્મા ને 
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શઝયત તેનાથી છેટે યહ્યા ને કહ્યુ ંકે અ 
લાત ખાનગી યાખજે. કોઇને કયીળ નરશ. 
જમાયે વભમ વલતલા રાગ્મો તો 
ભરકાનને ળકંા થઆ કે શઝયત તેનાથી દુય 
યશ ેછે. તાવ કયાલી તો લાત વાચી 
વનકી. છી કાઇં વલચાયીને એક વલધલા 
વાથે અના કદ કમાથ ને તેને 
બરાભણ કયલાભા ંઅલી તો અ તેનાથી 
ણ દુય યહ્યા ને ફહુ જ અગ્રશથી કહ્યુ ં
કે અ લાતની કોઇને ખફય ડે નરશ ! 
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તેણીએ કબરૂ કયુથ ણ વલાય થતા જ 
ભરકાનના કાને લાત શંચાડી અી. 
અ લાતની જમાયે અના વતાને ખફય 
ડી ત્માયે અથી ફહુ જ નાયાઝ થમા 
ને એક કોટડીભા ંઅને ફધં કયી દીધા. 
જમાયે એક રદલવ વલતી ગમો તો વતાનો 
પ્રેભ એની કૈદની શારત જોઇ ળકમો નરશ. 
તયત જ અને કૈદથી મકુત કયલા 
દયલાજો ખોરલાભા ંઅવ્મો તો જોયુ ંકે 
અ ત્માથંી દ્રશ્મ થઆ ગમા શતા. ત્માય 
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છી તલાયીખ ફતાલે છે અ શઝયત 
ઝુરકયનમન વાથે યહ્યા ને અે અફે 
શમાત ીધુ ંજેનુ ંલણથન ભોએ અ 
કતાયભા ંરખેર છે. અ લ્રાશની 
ભયજી શળે ત્મા ંસધુી જીલતં યશળેે. અની 
મરુાકાત નફીઓ, મગફંયો ને ઇભાભો 
(રય્હશસ્વરાભ)થી થતી યશ ેછે. જેભકે 
શઝયત યસરૂ (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ 
અરેશી લવલ્રભ) જમાયે લપાત ામ્મા 
ત્માયે એક કભયાભા ંશઝયત રી 
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(રય્હશસ્વરાભ), જનાફે પાતેભા 
(વરામલુ્રાશ ેરહશા), શઝયત શવનૈન 
(રહશમેસુ્વરાભ) ગભગીન ફેઠા શતા 
ત્મા ંલાજ અલી કે સ્વરાભો 
રમકુભ મા એશરેફૈતે નબવૂ્લત તભાયા 
ય વરાભ થામ. પ્રત્મેક આન્વાનને ભયવુ ં
ફયશક છે. લ્રાશ ભને જયે ઝીભ 
તા કયે. જે કોઇ દુવનમાથી ઈઠી જામ છે 
તેની મવુીફતભા ંલ્રાશ વલાફ તા 
કયે છે. લ્રાશ ય બયોવો યાખો. અ 
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વાબંી શઝયત રી (રય્હશસ્વરાભ)એ 
પયભાવ્યુ ંકે અ ભાયા બાઇ બખઝય છે તે 
અણને રદરાવો દેલા અવ્મા છે.  

શદીવભા ંછે કે કુપાભા ંભસ્જીદે 
વશરેા છે. ત્મા ંશઝયત બખઝય 
(રય્હશસ્વરાભ) અલે છે. શઝયતને 
રોકોએ ભસ્જીદે વશરેા ને વવઅશભા ં
તેભજ ફીજા વલત્ર ભકાનભા ંઅલતા 
જોમા છે. આબ્ને તાઈવ કશ ેછે કે શઝયત 
બખઝય (રય્હશસ્વરાભ) ને શઝયત 
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આલ્માવ (રય્હશસ્વરાભ) શજના વભમે 
બેગા થામ છે. 

************* 
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શઝયત શીઝકીર (ઝુરકપીર) 
રય્હશસ્વરાભ 

 ફની ઇવયાઇરના એક ગાભભા ં
ભયકીની ફીભાયી પેરાણી. તેથી રોકો 
ત્માથંી બાગલા રાગ્મા. એ રોકો શઝયત 
શીઝકીર (રય્હશસ્વરાભ)ની કૌભના 
શતા. જે શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ)ના 
ત્રીજા નામફ શતા. શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ)ના શરેા ખરીપા 
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યળુો આબ્ને નનુ તેઓ છી કારફ આબ્ને 
યશુન્ના, ત્માયફાદ શઝયત શીઝકીર 
(રય્હશસ્વરાભ) શતા. જેભને રોકો બઢુી 
ફાઇના તુ્ર તયીકે ઓખતા શતા. 
તેઓની ભાતા ફહુ જ બઢુા થમા ત્માયે 
શઝયત શીઝકીર (રય્હશસ્વરાભ) જન્ભ 
ામ્મા. કેટરાક અના ભાટે કશ ેછે કે 
અ ઝુરકપીર છે. તેઓને ઝુરકપીર 
એટરા ભાટે કશલેાભા ંઅલતા કે અ 
વવત્તયે મગફંયોના ઝાભીન થમા શતા. 
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તેઓને અે મહુદીઓના જંાથી મકુત 
કયાવ્મા શતા. એ મગફંયોને અે કહ્યુ ંકે 
હુ ંતભાયો ઝાભીન થમો છુ.ં ભાટે શલે જમા ં
જલા ચાશો છો ત્મા ંચાલ્મા જાલ. એ ભને 
એકને બરે ભાયી નાખે. તભાયી તો જાન 
ફચી જળે. મગફંયો ચાલ્મા ગમા ત્માયે 
મહુદીઓએ છૂયુ ંકે તેઓ કમા ંગમા ? 
અે કહ્યુ ંભને ખફય નથી. 

રી આબ્ને ઇબ્રાશીભ કશ ેછે કે એ 
ળાભના મલુ્કભા ંકોઇ સ્થે યશતેા શતા. 
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જમાયે ભયકી અલી ત્માયે તેભાથંી એક 
ટોફંૄ ભૌતના બમથી જગંરભા ંચાલ્યુ ંગયુ ં
ને તેઓ એક યાતભા ંફધામ ભયણ 
ામ્મા ને ત્મા ંયાશ ય તેઓના શાડકા 
ડમા શતા. કોઇ મગફંયની દુઅથી 
તેભને વજીલન કમાથ. 

ઇભાભ ભોશમ્ભદ ફારકય 
(રય્હશસ્વરાભ)ને છુલાભા ંઅવ્યુ ંકે શુ ં
જે ફનાલો ફની ઇવયાઇરભા ંફન્મા શતા 
તેલા અ ઈમ્ભતભા ંણ થળે ? શઝયતે 
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જલાફ અપ્મો કે અ ઈમ્ભતભા ંઅલા 
ફનાલો ફનળે. છી છુલાભા ંઅવ્યુ ંકે 
ફની ઇવયાઇરને વજીલન કયલાભા ં
અવ્મા છી તેઓ કેટુ ંજીલતા યહ્યા ? 
અે પયભાવ્યુ ંકે એ રોકોને વજીલન કમાથ 
છી તેઓ ઘયે ગમા ને ોતાનુ ંજીલન 
ગઝુાયતા શતા ને જમાયે તેઓની ઉંભય 
ખત્ભ થતી ત્માયે ભયણ ાભતા. અ 
ઈમ્ભતભા ંણ જે રોકો “યજત” ના 
લખતે વજીલન થળે (યજત એને કશ ેછે 
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કે શઝયત ભશદેી (રય્હશસ્વરાભ) જાશયે 
થળે ત્માયે ખયા ભોભીન ને વખ્ત 
કાપયોને લ્રાશ જીલતા કયળે) તેઓના 
શાર ણ અ યીતે થળે. 

જમા ંફની ઇવયાઇર ભયણ ામ્મા 
શતા ત્માથંી શઝયત શીઝકીર 
(રય્હશસ્વરાભ) વાય થમા ત્મા ં
શાડકાઓ જોમા ને ફહુ જ યડલા રાગ્મા 
ને દુઅ કયી કે યલયરદગાય ત ુ ંચાશ ે
તો એ રોકોને પયી વજીલન કયી ળકે છે. 
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એના જીલતં થલાથી ળશયેો અફાદ થળે. 
તાયી ભખ્કૂ જન્ભ ાભળે ને તાયી 
ઇફાદત કયળે ! ખદુાએ લશી નાબઝર 
પયભાલી કે મ મગફંય શુ ંતભો ચાશો 
છો કે તેઓ વજીલન થામ ? મગમ્ફયે 
કહ્યુ ંકે મ યફ હુ ંચાહુ ંછુ.ં છી અને 
આસ્ભે ઝભ ફતાલલાભા ંઅવ્યુ ંને 
કહ્યુ ંકે તભો દુઅ કયો હુ ંવજીલન કયીળ. 
મગમ્ફયે દુઅ કયી ને એ રોકો 
જીલતા થમા ને લ્રાશની પ્રવળંા 
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કયલા રાગ્મા. શઝયત શીઝકીર 
(રય્હશસ્વરાભ)એ કહ્યુ ંકે હુ ંગલાશી 
અુ ંછુ ંકે લ્રાશ પ્રત્મેક ચીજ ય 
કુદયત ધયાલે છે. 

શઝયત ઇભાભ જપય વારદક 
(રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ંકે એ રદલવ 
નલયોઝનો શતો. તેઓના શાડકાઓ ય 
ાણી છાટંલાભા ંઅવ્યુ ંતો તેઓ વજીલન 
થમા. અ વવલામ ણ જનાફે શઝયત 
શીઝકીર (રય્હશસ્વરાભ)ના ભાટે 
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રયલામતો અલેર છે ણ તે રગબગ 
એકવયખી શોલાથી રખી નથી. 

નાવેખતુ્તલાયીખભા ંછે કે અ 
શઝયત અદભ (રય્હશસ્વરાભ)ના શબતુ 
છી ૪૮૩૩ભા ંજાશયે થમા. અ 
ફાબરુભા ંલપાત ામ્મા છે અના છી 
અના પયઝદં શઝયત ઇસ્ભાઇર 
(રય્હશસ્વરાભ) નફી થમા જેનુ ંલણથન 
તેભના પ્રકયણભા ંઅલળે. 

************ 
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શઝયત ઇસ્ભાઇર આબ્ને શીઝકીર 
(રય્હશસ્વરાભ) 

ખદુાલદેં અરભ કરાભે ાકભા ં
પયભાલે છે કે “લઝકુય પીર રકતાફે 
ઇસ્ભાઇર ઇન્નહુ કાન વાદેકર લાદે લ 
કાન યસરૂન નફીહમા લકાન માભોયો 
શરહુ બફસ્વરાતે લઝઝકાતે લકાન આન્દ 
યબ્ફેશી ભયઝીહમા ” ને અ રકતાફભા ં
ઇસ્ભાઇરનુ ંણ લણથન કયો. ફેળક તે 
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લામદાના વાચા શતા ને તે યસરૂ 
(તથા) નફી શતા, ને તે ોતાના 
ઘયલાાઓને નભાઝ તથા ઝકાતનો હુકભ 
કયતા શતા ને ોતાના યલયરદગાયની 
નઝદીક વદં થએરા શતા. 

ભોતફય શદીવભા ંશઝયત ઇભાભ 
યઝા (રય્હશસ્વરાભ)થી ભનકરૂ છે કે 
શકતઅરાએ એટરા ભાટે તેઓનુ ંનાભ 
વાદેકુર લદ યાખ્યુ ંકે અે એક 
વ્મસ્તતથી કોઇ જગ્માએ ભલાનો લામદો 
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કમો શતો કે હુ ંપરાણા સ્થે ભીળ તભે 
ત્મા ંઅલજો અ એ સ્થ ય એક લથ 
સધુી યાશ જોતા યહ્યા. 

 શઝયત ઇભાભ જપય વારદક 
(રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ંકે શઝયત 
ઇસ્ભાઇર શઝયત ઇબ્રાશીભના પયઝદં 
નથી. અને તો ખદુાએ તેભની કૌભ 
તયપ મગફંય કયીને ભોકલ્મા શતા. 
તેઓની કૌભે અને ફહુ જ તકરીપ 
અી એટરે સધુી કે તેભના ભાથા ને 
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ચશયેાની ચાભડી ઈખેડી રીધી તે વભમે 
લ્રાશ ેએક ભરકને તેભની ાવે 
ભોકલ્મો, તેણે મગાભ અપ્મો કે લ્રાશ 
તઅરા વરાભ વાથે પયભાલે છે કે તભો 
તભાયી કૌભના વલે જે ચાશો તે કયો, 
તભાયી બખદભતભા ંભને ભોકરેર છે. અ 
કશો તો શભણા ંતેભનાથી ફદરો રઉં ! 
અે કહ્યુ ંકે હુ ંદુવનમાભા ંફદરો રેલા 
ચાશતો નથી. હુ ંતો એ અપતો ય વબ્ર 
કયલાભા ંભાનુ ંછુ.ં હુ ંમગમ્ફયે 
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અખેફૃઝઝભાન (રય્હશસ્વરાભ)ના 
પયઝદં શઝયત હુવૈન આબ્ને રી 
(રહશમેસુ્વરાભ)ની મયલી કફૃ ંછુ ંકે 
ભને ણ એ ભશાન વલાફ ભે. છી 
ઝાબરભોએ અને કત્ર કયી નાખ્મા. 

શઝયત ઇભાભ જપય વારદક 
(રય્હશસ્વરાભ)ને છુલાભા ંઅવ્યુ ંકે અ 
ઇસ્ભાઇર કમા ંછે તો અે જલાફ અપ્મો 
કે શઝયત ઇબ્રાશીભ (રય્હશસ્વરાભ)ના 
વભમભા ંશઝયત ઇસ્ભાઇર લપાત ામ્મા 
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શતા.લ્રાશ ેઈયની અમતભા ંજે લણથન 
કયુથ છે તે ઇસ્ભાઇર આબ્ને શીઝકીર 
(રય્હશસ્વરાભ) છે.છી કુદયત તયપથી 
શઝયત ઇસ્ભાઇર (રય્હશસ્વરાભ)ને 
છુલાભા ંઅવ્યુ ંકે તભો કોઇ રદરી ઇચ્છા 
યાખો છો ! તો અે જલાફ અપ્મો કે 
યજતના ઝભાનાભા ંજમાયે શઝયત 
ઇભાભ હુવૈન (રય્હશસ્વરાભ) અલીને 
ોતાના કાવતરોનો ફદરો રેળે તે લખતે 
ભને ણ જગતભા ંાછો ભોકરજે જેથી હુ ં
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ણ ભાયા કાવતરોનો ફદરો રઉં. ખદુાલદેં 
અરભે તેભની વાથે લામદો કમો કે એ 
ઝભાનાભા ંતભને ણ યજત થળે. 
ઇભાભ (રય્હશસ્વરાભ)ની વાથે તભોને 
ણ જગત ય પયી ભોકરલાભા ંઅલળે. 

ભોતફય શદીવભા ંછે, અે 
પયભાવ્યુ ં: વાયાભા ંવાયો વદકો ઝફાનનો 
છે. રોકોની વાથે નેકીથી લતથવુ ંવાયા 
ળબ્દો લાયલા, બયુાઇથી દુય યશવેુ,ં 
ોતાના દીની બાઇની વાથે બરાઇ 
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કયલી, ત્માયફાદ પયભાવ્યુ ંકે, ફની 
આવયાઇરભા ંએક વ્મસ્તત અબફદ તયીકે 
પ્રખ્માત શતી. ફાદળાશ ાવે ભોભીનની 
બરાભણ કયતો. એક લખત અબફદ 
ફાદળાશ ાવે કોઇ ભોભીનની બરાભણ 
કયલા જતો શતો ત્મા ંયાશભા ંશઝયત 
ઇસ્ભાઇર (રય્હશસ્વરાભ) ભળ્મા. 
અને કહ્યુ ંકે તભો શંથી જતા નરશ, 
જમા ંસધુી હુ ંઅવુ ંનરશ. તેઓ એ લાત 
ભરુી ગમા. શઝયત ઇસ્ભાઇર 
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(રય્હશસ્વરાભ) તેભની યાશ જોતા યહ્યા 
એટરે સધુી કે એક લથ વલતી ગયુ.ં કુદયતે 
ખદુાથી ત્મા ંાણીનુ ંઝયણુ ંફૂટી વનકળ્યુ ં
ને ઝભીનભાથંી ઝાડાન ઈગલા રાગ્મા. 
અ ત્મા ંજ ઝાડાન ખાઇ ાણી ીને 
લ્રાશનો શકુ્ર દા કયતા. અના ઈય 
એક લાદફંૄ અલી છામંો કયત ુ ંશત ુ.ં મદુ્દત 
છી ફાદળાશ ને તે અબફદ ત્માથંી 
વાય થમા તો શઝયત ઇસ્ભાઇર 
(રય્હશસ્વરાભ)ને એ જગ્માએ ફેઠેરા 
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જોમા. એ જોઇને તે અબફદને યુાની 
લાત માદ અલી ગઇ ને કહ્યુ ંકે શુ ંઅ 
એક લથ થમા શં ઠશયેેરા છો ? અે 
કહ્યુ ંકે ભં તભાયી વાથે લામદો કમો શતો 
તેથી કોઇ સ્થે ગમો નરશ. શં જ 
યશઠેાણ કયેર ! અજ કાયણે યલયરદગાયે 
અને વાદેકુર લદ કશરે છે.  

તે અબફદ ને ફાદળાશની વાથે 
એક કારપય શતો તેણે શઝયત ઇસ્ભાઇર 
(રય્હશસ્વરાભ)ની લાતને જુઠરાલી ને 
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કહ્યુ ંકે હુ ંતો ઘણી લખત અ સ્થેથી 
વાય થમો છુ ભં અને કદી જોમા નથી. 
શઝયતે પયભાવ્યુ ંકે ત ુ ંળા ભાટે ખોટંુ ફોરે 
છે લ્રાશ તાયા જુઠને કાયણે કેટરીક 
વાયી લસ્તઓુને રઆ રેળે. શજુ અના 
કરાભ યુા થમા ન શતા ત્મા ંએ ગૈય 
મસુ્સ્રભના ફધામ દાતં ડી ગમા. એ 
જોઇને તે ગબયાઇ ગમો ને ફાદળાશને 
કહ્યુ ંકે ભં જુઠી લાત કયી શતી. હુ ંતૌફા 
કફૃ ંછુ ંભને ભાપી અો ને ભાયા ભાટે 
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દુઅ કયો કે ભાયા દાતં જેલા શતા તેલા 
થઆ જામ. ભને બઢુાાને કાયણે ખાલાભા ં
ફહુ જ તકરીપ થળે. ફાદળાશ ેઅને 
વલનતંી કયી દુઅ કયો અે દુઅ કયી. 
ઇભાભ જપય વારદક (રય્હશસ્વરાભ) 
પયભાલે છે કે દુઅ ભાટે ઈત્તભ વભમ 
વલાયનો છે. કાયણ કે લ્રાશ ેએક 
ટોાના ંરોકોના ંલખાણ કયતા પયભાવ્યુ ંકે 
એ રોકો વલાય (સબુ્શ)ના વભમે ખદુા 
ાવે ભગપેયતની દુઅ ચાશતા શતા. અ 
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શઝયત અદભ (રય્હશસ્વરાભ)ના શબતુ 
છી ૪૮૬૦ભા ંજાશયે થમા શતા.  

 
***************** 
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શઝયત આલ્માવ (રય્હશસ્વરાભ) 

લ ઝકયીહમા લ મહ્યા લ ઇવા લ 
આલ્માવ કુલ્રો ભેનસ્વારેશીન. 
ને ઝકયીમા ને મહ્યા તથા ઇવા 

ને આલ્માવ એ વૌ (નફીઓ) નેક 
ફદંાઓભાથંી શતા. 

આબ્ને ફાફલમશ (.ય.)એ આબ્ને 
બ્ફાવથી રયલામત કયી છે કે શઝયત 
મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) છી યળુો 
(રય્હશસ્વરાભ) ફની આવયાઇરને 
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ળાભના મલુ્કભા ંઠશયેાલીને ળાભના મલુ્કને 
તેઓની લચ્ચે લશચંી અપ્મો તે વભમે 
એક ફાદળાશ “ફર” નાભના બતુની 
ઇફાદત કયતો શતો ને રોકોને 
બતુયસ્ત ફનાલતો શતો, તે લખતે 
શઝયત આલ્માવ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
કૌભને કહ્યુ ંકે શુ ંતભો લ્રાશના 
ઝાફથી ડયતા નથી ? તેઓએ અની 
લાત ઈય ધ્માન અપ્યુ ંનરશ ને 
મવુતિજુા કયતા યહ્યા. એ ફાદળાશની એક 
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સ્ત્રી શતી તે ફહુ જ ચારાક શતી. ફાદળાશ 
ફશાયગાભ જતો ત્માયે યાજમકાયબાય તેણી 
વબંાતી. તેણીનો મનુળી ભોભીન શતો 
જેણે ત્રણવો ભોભીનોને તેના જંાભાથંી 
મસુ્તત ાલી, તે મશુ્રેાકા વ્મબબચાયી શતી. 
તે વભમભા ંતેનાથી લધાયે ઝીનાખોય કોઇ 
સ્ત્રી ન શતી. ફની આવયાઇના વાત 
ફાદળાશો વાથે રગ્ન કમાથ શતા ને 
નેક ફાકોને જન્ભ અપ્મો શતો.  
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એ ફાદળાશના ાડોળભા ંએક 
ભોભીનનો ફાગ શતો તેના જીલન 
વનલાથશનુ ંતે વાધન શતુ.ં ફાદળાશ ને 
ભોભીનભા ંફહુ જ વભત્રતા શતી. જમાયે 
ફાદળાશ ફશાયગાભ ગમો ત્માયે તેણીએ 
તેને કત્ર કયાલી તેના તુ્રો ાવેથી ફાગ 
છીનલી રીધો. ફાદળાશને જમાયે અ 
લાતની ખફય ડી તો તે ફહુ જ દુઃખી 
થમો. તેણીને ઠકો અપ્મો ણ તેના ય 
કાઇં વય થઆ નરશ.  
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લ્રાશ તઅરાએ તેભને યાશ ે
યાસ્ત ય રાલલા શઝયત આલ્માવ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને ભોકલ્મા. અે ઘણા ં
ફોધાઠ અપ્મા ણ તેઓએ તે તયપ 
ધ્માન અપ્યુ ંનરશ ને શઝયત આલ્માવ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને કત્રની ધભકી અી 
કાઢી મકુમા. અે ઘણી તકરીપો ઈાડી 
છતા ંઅ રશદામત કયતા યહ્યા. એટરે 
સધુી કે લ્રાશનો મગાભ શંચાડમો કે 
જો તભો યાશ ેયાસ્ત ય નરશ અલો તો 
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તભોને ઝાફભા ંઘેયી રઇળ. જમાયે અ 
મગાભ ફાદળાશ ને તેની ઝીનાખોય 
સ્ત્રીએ વાબંળ્મો ત્માયે લધાયે કોામભાન 
થમો ને શઝયત આલ્માવ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને જાત જાતની તકરીપો 
દેલા રાગ્મો. એટરે સધુી કે અને ભાયી 
નાખલા તૈમાય થમા. તેથી અ ત્માથંી 
શાડી તયપ ચાલ્મા ગમા જમા ંઝાડ ાન 
ખાતા યહ્યા. વાત લથ સધુી ત્મા ંયહ્યા. 
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ખદુાની કુદયતથી અ જમા ંછુાણા શતા 
તે જગ્મા કોઇ જાણતુ ંન શત ુ.ં 

એક લખત ફાદળાશનો તુ્ર ફીભાય 
ડમો. બતુયસ્તોએ મવૂતિ ાવે દુઅ 
ભાગંી ણ તે વાયો થમો નરશ. યોજ ફયોજ 
ફીભાયી લધતી ગઇ છેલટે એને લરીએ 
ખદુાનો ખ્માર અવ્મો. તેભની ળોધભા ં
ભાણવો શાડી તયપ ભોકલ્મા. દુયથી 
તેઓએ લાજ અી કે મ લરીએ 
ખદુા અ શાડી યથી નીચે ધાયો, 
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ભાયે અનુ ંજફૃયી કાભ છે. અ શાડ 
યથી નીચે અવ્મા ને તેઓને છૂયુ ંકે 
મ ગભુયાશ રોકો તભોને ભાફૃ શુ ંકાભ છે 
? તેઓએ ફાદળાશના તુ્રની ફૃદાદ કશી 
વબંાલી. અે કહ્યુ ંકે લ્રાશ 
તઅરાનો મગાભ છે કે દયેકને યોઝી 
ને ભૌત અુ ંછુ ંતભાભ લસ્તઓુ ભાયા 
કાબભૂા ંછે. તભો શક યાશ છોડી ફીજા ાવે 
વળપાની અળા યાખો છો એ ફનલાનુ ંનથી. 
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જમાયે એ રોકોએ નફીથી અ 
મગાભ વાબંળ્મો ત્માયે ફાદળાશને જઇને 
તભાભ વલતક વબંાલી. જમાયે ફાદળાશ ે
અ મગાભ વાબંળ્મો ત્માયે તે ફહુ જ 
ગસુ્વાભા ંકશલેા રાગ્મો કે તેભને કૈદ કેભ 
ન કયી રીધા ? તેઓએ યજ કયી કે 
મ ફાદળાશ તેઓના યોફથી ભો 
બમબીત થઆ ગમા ભાયી રશમ્ભત ચારી 
નરશ કે તેભને કડી રઇએ ! એ વાબંી 
ફાદળાશ ેતેભની વાથે ચાવ ભાણવો 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 905              VISIT US 

ભોકરીને કહ્યુ ંકે જાલ તેભને કશો કે ભો 
અના તાફેદાય છીએ, ભાટે ભોને 
રશદામત કયો જમાયે તેઓ અલે ત્માયે 
તેભને કડી રેજો. તેઓ ત્માથંી યલાના 
થમા. 

ને શઝયત આલ્માવ 
(રય્હશસ્વરાભ) ાવે અલીને કશલેા 
રાગ્મા કે ભોને રશદામત કયો ભો 
ઇભાન રાલલા તૈમાય છીએ. અ 
વભજમા કે અ રોકો ઇભાન રાલળે, 
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તેઓની ાવે અલીને તેઓની લાત 
વાબંી. યલયરદગાયની ફાયગાશભા ં
દુઅ કયી કે મ યફ જો અ રોકો વાચુ ં
કશતેા શોમ તો ભને યજા અ કે હુ ં
ફાદળાશના ાવે જાઉં ને જો જુઠ 
ફનાલટ કયતા શોમ તો તેઓના ઝુલ્ભથી 
ભાફૃ ંયક્ષણ કય ને એલી અગ ભોકર કે 
તેઓ ફીને ખાક થઆ જામ. શજુ અ દુઅ 
યુી થઆ ન શતી ત્મા ંએક અગ જાશયે 
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થઇ ને તે ફધાને ફાીને બસ્ભીભતુ 
કયી નાખ્મા.  

જમાયે ફાદળાશને ખફય ડી કે 
ફધામ ફીને ભયી ગમા તો ફહુ જ 
કોામભાન થમો ને ભોભીન મનુળીને 
કહ્યુ ંકે તભો જાલ ને શઝયત આલ્માવ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને કશો કે ભાયી ાવે 
અલે ભો ઇભાન રાલલા તૈમાય છીએ. 
જે કાઇં થઆ ગયુ ંતેના ય ભો ળેભાન 
છીએ ! મનુળી કેટરાક વાથીઓને રઆ 
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શાડ ય શંચી લાજ અી કે મ 
નફીએ ખદુા અ ફાશયે તળયીપ રાલો 
એ લાજ અલાની વાથે જ લ્રાશનો 
નફીને હુકભ થમો કે જાલ તભાયા દીની 
બાઇ શુ ંકશ ેછે ! એ વાબંી તે ભોભીને 
ફાદળાશનો વદેંળો શંચાડમો ને કહ્યુ ંકે 
મ નફીએ ખદુા જો અ ભાયી વાથે 
નરશ અલો તો તે ભને ભાયી નાખળે ભાટે 
અને જે મનુાવીફ રાગે તે કયો. 
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લ્રાશ તઅરા તયપથી લશી થઆ 
કે મ આલ્માવ તે ફાદળાશનો એ પયેફ છે 
તેઓ તભોને કત્ર કયલા ચાશ ેછે એ 
ભોભીનને કશો કે તેનો બમ યાખે નરશ હુ ં
તેના તુ્રને ભૌત અુ ંછુ ંતે તેના ગભભા ં
ડી જળે ને તભોને કાઇં કશળેે નરશ. 
જમાયે એ ભોભીન ફાદળાશ ાવે 
શંચ્મો તો જોયુ ંકે તેના છોકયાની 
ફીભાયી લધી છે ને થોડા રદલવભા ં
ભયણ ામ્મો. તે તેના વલમોગભા ંગભગીન 
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યહ્યા કયતો શતો. કોઇને કાઇં છૂતો નરશ 
જમાયે વભમ વલતી ગમો ને ગભ ઓછો 
થમો ત્માયે મનુળીને ફોરાલીને કહ્યુ ંકે 
ઇલ્માવનુ ંશુ ંથયુ ં? તેણે તકીહમો કયીને 
કહ્યુ ંકે ભને તો તેભની મરુાકાત થઆ નરશ 
તેથી રાચાયીએ ાછો અવ્મો.  

રાફંી મદુ્દત છી શઝયત આલ્માવ 
(રય્હશસ્વરાભ) શાડ યથી નીચે 
ઈતયી ળશયેભા ંયનુવુ આબ્ને ભતાની ભાને 
ત્મા ંએક લથ સધુી છુાઇને યહ્યા છી 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 911              VISIT US 

ત્માથંી શાડ ય ચાલ્મા ગમા. એ 
દયવભમાન યનુવુ (રય્હશસ્વરાભ)ની 
ભાતાએ તુ્રને દૂધ છોડાવ્યુ ંશત ુ.ં 
ત્માયફાદ શઝયત યનુવુ (રય્હશસ્વરાભ) 
ગજુયી ગમા. ભાતા ગભગીન થઆ ગઇ 
ને શઝયત આલ્માવ (રય્હશસ્વરાભ)ની 
તરાળભા ંશાડ ય ગઇ એક સ્થે 
શઝયત આલ્માવ (રય્હશસ્વરાભ)ની 
મરુાકાત થઆ તુ્ર ગજુયી ગમો તેની 
ખફય અી ને કહ્યુ ંકે મ નફીએ 
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ખદુા અ દુઅ કયો કે ભાયો યનુવુ 
વજીલન થામ ! શજુ સધુી ભં તેને દપન 
કમો નથી. શઝયતે છૂયુ ંકે યનુવુને 
ગજુયી ગએ કેટરા રદલવ થમા છે ? અે 
કહ્યુ ંકે વાત રદલવ, અ તેની વાથે ગમા 
ને ફાયગાશ ેઇરાશીભા ંદુઅ કયી તેથી 
શઝયત યનુવુ (રય્હશસ્વરાભ) વજીલન 
થમા ત્માયફાદ શઝયત ોતાના યશઠેાણે 
ાછા અવ્મા. 
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શઝયત યનુવુ (રય્હશસ્વરાભ) 
ચારીવ લથના થમા ત્માયે જાશયેભા ં
મગમ્ફયી ય ભફઈવ થમા ને કૌભને 
રશદામત કયલા રાગ્મા. રશ શઝયત 
આલ્માવ (રય્હશસ્વરાભ) ત્માયફાદ વાત 
લથ સધુી શાડ ય યહ્યા. ત્માયફાદ 
લ્રાશ તયપથી લશી થઆ કે મ આલ્માવ 
તભાફૃ ંરદર ચાશ ેતે ભાયાથી ભાગંો, હુ ં
તભાયી શાજત યૂી કયીળ ! અે કહ્યુ ંકે 
મ યફ ભાયી ઇચ્છા છે કે ભને દુવનમાથી 
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નજાત અ, ભાયા ફા દાદાઓને ભફંૄ. 
જલાફ ભળ્મો કે મ આલ્માવ હુ ંહુજજતે 
ખદુાથી ઝભાનાને ખારી નથી યાખી 
ળકતો, અ ફીજી કોઇ ઇચ્છા વ્મકત કયો 
! અે કહ્યુ ંકે ભાયા જાની ળત્રુથી ફદરો 
રે ને હુ ંન ઇચ્છુ ંત્મા ંસધુી (વાત લથ 
સધુી) તેઓ ય ફાયાને યશભેત (લયવાદ) 
થામ નરશ. અની દુઅ કબરૂ થઆ. ફની 
આવયાઇરભા ંદુકા ળફૃ થમો.ઘણા ંરોકો 
ન્ન ાણી વલના ભયણ ામ્મા. રોકો 
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વભજી ગમા કે અ મવુીફત શઝયતની 
ફદ્દોઅના કાયણે અલી છે. ફધામ બેગા 
ભીને શઝયતની બખદભતભા અવ્મા ને 
અજીઝી કયી કશલેા રાગ્મા, કે મ 
નફીએ ખદુા ભાયા શાર ય યશભે કયો. 
ભો તભાયા કશલેા પ્રભાણે ચારલા તૈમાય 
છીએ. તેઓની રાચાયી જોઇ અ શાડ 
યથી નીચે અવ્મા. ફાદળાશની મરુાકાત 
થઆ. તેણે કહ્યુ ંકે મ આલ્માવ તભોએ 
ફની આવયાઇરને દુકાથી શરાક કમાથ. 
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અે કહ્યુ ંકે જેણે તેઓને ગભુયાશ કમાથ છે 
તેણે શરાક કમાથ છે, છી ફાદળાશ ેવલનતંી 
કયી કે મ અ દુઅ કયો કે દુકાની 
અપતથી ભાયો છુટકાયો થામ. અે 
લ્રાશની ફાયગાશભા દુઅ કયી કે 
યલયરદગાય અ રોકોને દુકાથી નજાત 
તા કય. છી શઝયત મવ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને કહ્યુ ંકે અ જયા 
અવભાન તયપ જુઓ. અે નઝય દોડાલી 
તો જોયુ ંકે એક લાદ ઈભટી અવ્યુ ંછે. 
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છી શઝયત આલ્માવ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
કહ્યુ ંકે તભો ફની ઇવયાઇરને ખળુ ખફયી 
અો કે તભાભ ોતાની ભારભતા વબંાે 
ફહુ જ લયવાદ થળે, ત્માયફાદ ષુ્ક 
લયવાદ થમો. ચોતયપ જરથર થઆ ગયુ.ં 
ષુ્ક ઝાડ ાન થલા રાગ્મા. ટૂંક 
મદુ્દતભા ંખેતી શયીબયી થઆ ગઇ. રોકો 
દીને આરાશી તયપ યજૂ થમા. 

રાફંી મદુ્દત છી પયી રોકો પવાદ 
કયલા રાગ્મા. શઝયત આલ્માવ 
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(રય્હશસ્વરાભ)ની મયલી છોડી અી 
નાપયભાની કયલા રાગ્મા. તેઓ ય 
લ્રાશ ેએક બાયી ળખ્વને વત્તા અી 
ને તેણે તે ફાદળાશની હુકુભત ય 
કબ્જો કયી રીધો એટરે સધુી કે ફાદળાશ 
ને તેની ઝાની સ્ત્રીને કત્ર કયી નાખ્મા. 
ત્માય છી શઝયત આલ્માવ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ ોતાના લવી મવ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને વનયતુત કમાથ. લ્રાશ ે
શઝયત આલ્માવ (રય્હશસ્વરાભ)ને ાખંો 
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અી નયૂનો બરફાવ અી રયધાન કમાથ 
અવભાન તયપ ઈડલા રાગ્મા. ોતાની 
ચાદય ઈયથી મવ (રય્હશસ્વરાભ) 
ય પંકી અે તે રઆ રીધી ને લ્રાશ ે
શઝયત આલ્માવ (રય્હશસ્વરાભ) છી 
અને મગમ્ફયી અી. લશીનુ ંનઝુુર 
થયુ.ં અ ળસ્તતળાી થમા કૌભને 
રશદામત કયલા રાગ્મા. રોકો અની 
તાફેદાયી કયલા રાગ્મા. 
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ભોતફય વનદથી ઇભાભ યઝા 
(રય્હશસ્વરાભ)એ જાવલીક નવાયાને 
કેટરીક હુજજતોના વફંધંભા ંપયભાવ્યુ ંશત ુ ં
કે શઝયત મવ (રય્હશસ્વરાભ) ાણી 
ય ચારતા, મદુાથઓને જીલતા કયતા, 
કોઢીઓને તદુંયસ્ત કયતા શતા. 

શઝયત આલ્માવ (રય્હશસ્વરાભ) 
ને શઝયત બખઝય (રય્હશસ્વરાભ) 
શજના વભમે એકફીજાથી મરુાકાત કયતા 
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એકફીજાથી વલદા થતા ત્માયે એક ખાવ 
દુઅ ડતા શતા. 

 
************ 
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ઝુરરકપર 

કરાભે ાકભા ંછે કે લઝકુય 
ઇસ્ભાઇર લર મવ લ ઝુરરકપર લ 
કુલ્ભુ ભેનર ખ્માય, ને ઇસ્ભાઇર 
ને મવ તથા ઝુરરકપરને (ણ) માદ 
કયો ને એ ફધા વૌથી વાયા રોકોભાથંી 
છે. 

તપવીયે વાપીભા ંછે કે ઝુરરકપર 
યળુો બફન નનુ મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ)ના લવીનુ ંફીજુ ંનાભ છે. 
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ભોતફય વનદથી ઇભાભઝાદા બ્દુર 
ઝીભથી ભનકરૂ છે કે શઝયત ઇભાભ 
ભોશમ્ભદ તકી (રય્હશસ્વરાભ)ની 
બખદભતભા ંત્ર રખીને છુાવ્યુ ંકે શઝયત 
ઝુરરકપરનુ ંનાભ શુ ંશત ુ ં? ને તેઓ 
મગફંય શતા શ ેનરશ ? અે જલાફ 
તા પયભાવ્મો કે “લ્રાશ ેએક રાખ 
ચોલીવ શજાય મગફંયો જગત ય 
ભોકલ્મા છે તેઓભા ંત્રણવો તેય મયુવર 
મગફંયો શતા ને શઝયત સરુેભાન 
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આબ્ને દાઈદ છી ભફઈવ થમા શતા. ને 
સરુેભાન (રય્હશસ્વરાભ)ના કશલેાથી 
રોકોભા ંહુકભ અતા શતા (એટરે 
ળયીમત પ્રભાણે આન્વાપ ણ કયતા) કોઇ 
ય કદી કોામભાન થતા નરશ, ણ 
લ્રાશની ખળુી ભાટે કોઇ લખતે ગસુ્વે 
થવુ ંડત ુ ંતો ગસુ્વે થતા. તેઓનુ ંનાભ 
લીદીમા ણ શતુ.ં અનો બઝક્ર લ્રાશ ે
કરાભે ાકભા ંકયેર છે.  
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આબ્ને ફાફલમશએ રયલામત કયી છે 
કે રોકોએ શઝયત યસરૂ (વલ્રલ્રાશો 
રહશ ેલ અરેશી લવલ્રભ)ને શઝયત 
ઝુરરકપરના જીલન વલે છૂયુ ંતો અે 
પયભાવ્યુ ંકે તેઓ શઝયભોતના યશલેાવી 
શતા. તેભનુ ંફીજુ ંનાભ લીદીમા શત ુ.ં 
તેભના વતાનુ ંનાભ ઈભયી શત ુ.ં એક 
મગફંય તેઓની શરેા થમા તેભનુ ં
નાભ મવ શતુ.ં એક રદલવ મવ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ કહ્યુ ંકે તભાયાભા ંએવુ ં
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કોણ ચાશ ેછે કે જે ભાયી ફાદ ભાયો 
ખરીપો થામ ખલ્કે ખદુાને રશદામત કયે. 
રોકો ય ગસુ્વે ન થામ. (ફીજી રયલામત 
પ્રભાણે) રદલવના યોઝા યાખે, યાવત્રના 
ઇફાદત કયે ! તે લખતે લીદીમા ઈઠમા 
ને કહ્યુ ંકે એ તભાભ લાતોને હુ ંકબરૂ 
યાખુ ંછુ.ં પયીથી એ લાતની કબરુાત 
રીધી. જમાયે મવ (રય્હશસ્વરાભ) 
લપાત ામ્મા, છી લ્રાશ ેલીદીમાને 
મગફંય જાશયે કમાથ. તેઓ રદલવના 
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રોકોભા ંઆન્વાપથી ન્મામ કયતા, ને 
યલયરદગાયની ઇફાદત કયતા.  

એક રદલવ ળૈતાને ોતાના 
ચેરાઓને કહ્યુ ંકે તભાયાભા ંએલો કોણ છે 
કે જે લીદીમાને ોતાના અેરા 
લચનોનો બગં કયાલે ? તે લખતે ફમઝ 
નાભનો ચેરો ઈબો થમો ને કહ્યુ ંકે એ 
કામથને હુ ંફુૃ ંકયીળ. છી ળૈતાને કહ્યુ ંકે 
જા ને ત ુ ંતેઓને ગસુ્વાભા ંરાલ, તે 
ઝુરરકપર ાવે એ લખતે અવ્મો જમાયે 
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અ આન્વાપ કયીને ઘયે જઇ જયા અયાભ 
કયલા સતુા શતા તે વભમે ફમઝે 
પયીમાદ કયી કે મ નફી હુ ંભઝભુ છુ ં
ભાયા ય ઝુલ્ભ કયલાભા ંઅલેર છે. અે 
પયભાવ્યુ ંકે જા તે ભાણવને ભાયી ાવે 
રઆ અલ ! ળૈતાને કહ્યુ ંએ વ્મસ્તત ભાયી 
વાથે અલળે નરશ ! અ વાબંી અે 
ોતાની લંટી અી કે જા અ તેભને 
ફતાલજે ને કશજેે કે ભાયી ાવે અલે ! 
તે લંટી રઇને ગમો. અ અખો રદલવ 
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તેની યાશ જોતા યહ્યા. અ જયા ણ 
અયાભ કયી ળકમા નરશ. યાવત્રના ણ 
ઇફાદતના કાયણે સઇુ ળકમા નરશ. 

ફીજે રદલવે ગસુ્ર કયી ાછા ઘયે 
અવ્મા ને સતુા ત્મા ંળૈતાન અવ્મો ને 
પરયમાદ કયલા રાગ્મો. અ લાજ 
વાબંી જાગતૃ થઆ ગમા ને કહ્યુ ંકે તે 
કેભ અવ્મો નરશ. ફમઝે કહ્યુ ંકે ભં લંટી 
ફતાલી ણ તેના ય કાઇં વય થઆ 
નરશ તે અલલા તૈમાય નથી. અે ત્ર 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 930              VISIT US 

રખી અપ્મો કે અ તેને અજે તે 
અલળે. અે ફીજે રદલવે તેની અખો 
રદલવ યાશ જોઇ સતુા ણ નરશ. ફમઝ 
અવ્મો જ નરશ. યાવત્રના ઇફાદત કયી 
વલાયના ન્મામ અી સતુા ત્મા ંફમઝ 
અવ્મો ને કહ્યુ ંકે તે અના ત્રને 
ભાન્મ યાખતો નથી. તે વાબંી અ 
શાથભા ંરાકડી રઆ તેની વાથે યલાના 
થમા. યાશભા ંએલી ગયભી ડતી શતી કે 
જભીન ય ગ ડી જામ તો પયપોરા 
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ડી અલે. છતા ંણ અે ગયભીની 
રેળભાત્ર યલાશ કયી નરશ. ળૈતાને જોયુ ં
કે અ તો રેળભાત્ર ગસુ્વે થમા નરશ 
વબ્રથી વાથે ચારતા યહ્યા. ફમઝ 
યાશભાથંી ગામફ થઆ ગમો. તેઓને 
એટરા ભાટે જ ઝુકરકપર કશ ેછે કે જે 
કામથનો અયંબ કયે તેને અંત સધુી ખૈયો 
ખફુીની વાથે ણુથ કયતા. 

અ રકસ્વાનુ ંકુદયતે શઝયત 
ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી 
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લવલ્રભ)ના વભમભા ંલણથન કયુથ કે તેઓ 
ણ થઆ ગએરા મગફંયોની જેભ 
વબ્રથી કાભ લ્મે. 

અને મગફંય ફનાલી લ્રાશ 
તઅરાએ ફૃભના મલુ્કભા ંભોકલ્મા. ત્માનંા 
ફાદળાશ ેઅની રશદામત ભાન્મ યાખીને 
ઇભાન રાવ્મો. ત્માયફાદ લ્રાશ ેતેઓને 
જેશાદનો હુકભ અપ્મો. એ વાબંી રોકો 
કશલેા રાગ્મા કે ભો તો દુવનમાભા ં
યશલેાનુ ંલધાયે વદં કયીએ છીએ, ભૌતને 
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ચાશતા નથી. ભો ગનુાશને વધક્કાયીએ 
છીએ, ખદુા યસરૂના ગનુાશ કયલા ચાશતા 
નથી ભાટે તભો લ્રાશની જનાફભા ંદુઅ 
કયો કે ભો જમા ંસધુી ચાશીએ ત્મા ંસધુી 
જીલતા યશીએ ભાબરકની ઇફાદત કયીશુ ં
ને જેશાદભા ંણ બાગ રઇશુ.ં 

અ ઈબા થમા ને નભાઝ 
ઢયા. ત્માયફાદ લ્રાશની ફાયગાશભા ં
દુઅ કયી કે મ યફ તે જે જે હુકભો 
અપ્મા તે હુ ંફજાલી રાલલા તૈમાય છુ ં
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ણ ભાયી કૌભ જે ચાશ ેછે તેનાથી ત ુ ં
જાણકાય છો. હુ ંતાયી ખશુ્નરુદી ચાહુ ંછુ ં! 
કુદયતે જલાફ અપ્મો, મ ભાયા ફદંા, ભં 
તભાયી દુઅ કબરૂ કયી તે રોકો ચાશ ેત્મા ં
સધુી જીલતં યશળેે. છી તો એ કૌભ 
રદલવે રદલવે લધતી જ ગઇ. એટરો 
લળંલેરો લધી ગમો કે અખુ ંગાભ 
ભાનલોથી ઈબયાઇ ગયુ.ં તેઓની યાશતભા ં
તકરીપો થલા રાગી. ઐળો અયાભ યહ્યો 
નરશ. દીન ફદીન બચંતા થલા રાગી છેલટે 
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અટરી ભોટી લસ્તીને જોઇને ગબયાઇ 
ગમા ને કહ્યુ ંકે મ નફીએ ખદુા તભો 
દુઅ કયો કે ખદુાલદેં અરભ ોતાની 
ભસ્રેશત પ્રભાણે યાખે છે તેભ યશલેા તૈમાય 
છીએ. દુઅ કયી ને કુદયતે ધાયા મજુફ 
જન્ભ ભયણ વનભીત કયી અપ્મા. ને 
યાફેતા મજુફ જન્ભ ભયણ થલા રાગ્મા. 

ભવઈદીએ રકતાફે મયુલજુઝ 
ઝશફભા ંલણથન કયુથ છે કે શીઝકીર 
(રય્હશસ્વરાભ)ની ફાદ આલ્માવ 
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(રય્હશસ્વરાભ) ને હયફુ 
(રય્હશસ્વરાભ) એ તભાભ શઝયત 
સરુેભાન (રય્હશસ્વરાભ)ની ફાદ ને 
શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)ની શરેે 
થમા શતા ણ અ શદીવથી ઝુરરકપરના 
વલે અ યીતે લણથન થયુ ંછે ભો એને 
ભળહુય છે તે પ્રભાણે રખેર છે. 

 
************ 
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શઝયત કુભાન (રય્હશસ્વરાભ) 

કરાભે ાકભા ંલ્રાશ તઅરા 
પયભાલે છે કે “લરકદ અતમનર 
કુભાન રશકભત નીશ્શકુય બરલ્રાશે લ 
ભમં મશ્કુય પ ઇન્નભા ગળકોયો રેનવેશી 
લભન કપય પ આન્નલ્રાશ ગનીયનુ શભીદ” 
ને ભે કુભાનને રશકભત અી (ને 
હુકભ અપ્મો) કે લ્રાશનો શકુ્ર દા કયો 
જે કોઇ શકુ્ર કયળે તો ોતાના જ બરા 
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ભાટે શકુ્ર કયળે, ને જે નાશકુ્રી કયળે તો 
લ્રાશ ફેયલાશ (ને) સ્તતુ્મ છે. 

જનાફે કુભાને ોતાના તુ્રને 
નવીશત કયી છે, તેનુ ંલણથન કરાભે 
ળયીપભા ંસયુએ કુભાનભા ંથએર છે કે 
“મ રદકયા નભાઝ કામભ યાખ ને 
(રોકોને) નેક કાભોની અજ્ઞા કય ને 
ખયાફ કાભોથી ટકાલ. લી (એભા)ં જે 
વકંટ તાયા ઈય અલી ડે તેને વશન 
કય ફેળક એ ભશા રશંભતના કાભ છે. ને 
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રોકોના ંતયપ (બબભાનથી) ોતાના 
ગાર ન ફુરાલ તથા થૃ્લી ય 
આતયાજીથી ન ચાર ફેળક લ્રાશને કોઇ 
આતયાજીલાો ભગફૃય ગભતો નથી. 

ળેખ તીબ્રવી (.ય.)એ રયલામત 
કયી છે કે શઝયત કુભાન 
(રય્હશસ્વરાભ) વલે શદીવોભા ંભતબેદો 
છે. કેટરાકોનુ ંકશવેુ ંછે કે અ મગફંય 
શતા. કેટરાક કશ ેછે કે મગફંય ન શતા. 
અ “ફાઈયા”ના તુ્ર શતા ને તેઓ 
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મઝદના લળંભાથંી શતા. શઝયત હયફુ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની ફશનેના રદકયા શતા. 
શઝયત દાઈદ (રય્હશસ્વરાભ)ના 
ઝભાના સધુી અ યહ્યા ને તેભનાથી 
ઇલ્ભી પામદો ઈઠાવ્મો.  

શઝયત ઇભાભ જપય વારદક 
(રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ંકે 
લ્રાશની કવભ ખદુાએ શવફ નવફ, 
ભાર, બઝુુગોના રીધે રશકભત થણ કયી 
ન શતી. ણ તેઓ પયભાફંયદાય ને 
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ગનુાશોથી ફચનાય શતા રશકભતની લાત 
વવલામ ફીજી લાત કયતા નરશ. અ ચુ 
યશતેા ને ળાવંત ભેલતા. અ ફહુ જ 
દુયંદેળ શતા કોઇના ફોધના અ 
ભોશતાજ ન શતા. અને રદલવના સતુા 
કે જફૃયીમાતે જતા જોમા ન શતા. ોતાના 
છુા બેદોને કોઇ ય જાશયે થલા દેતા 
નરશ, ગનુાશના બમથી કદી શવતા નરશ, 
ગસુ્વે થતા નરશ, કોઇની ભજાક ભશ્કયી 
કયતા નરશ, દુવનમાની કોઇ નેભત પ્રાપ્ત 
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થતી તો ફહુ જ યાજી થતા નરશ. નેભત 
ચારી જતી તો યંજ કયતા નરશ. અની 
ઔરાદ ઘણી શતી ણ ભોટે બાગે ભયણ 
ાભી શતી. અ તે ય વબ્ર કયતા ને 
અખેયતનો વલાફ વભજતા, તેના ય 
વલરા કયતા નરશ, અવભા ંઝઘડો 
પવાદ કયલા દેતા નરશ તેઓને શભંેળા વં 
વરાશથી યશલેાનુ ંકશતેા.      

અબરભ ને કકરભદંોની ફેઠક 
યાખતા, ફાદળાશો ને આન્વાપ કયનાયની 
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ભશરેપરભા ંજતા ને તેઓની શીરચાર 
જોઇ આબ્રત પ્રાપ્ત કયતા, ોતાના રદરની 
દલા વોચ વલચાયથી કયતા. કોઇનો રાબ 
શોમ તો તયંુત જ તેના ભાટે તકરીપ 
ઈઠાલતા, લ્રાશ ેઅ જ કાયણોથી તેભને 
રશકભત તા કયી ને ગનુાશોથી 
ભસભૂ યાખ્મા. એક લખત ફોયના 
લખતે લ્રાશ ેઅની ાવે ભરકને 
ભોકલ્મા, તેઓએ અલીને વદા અી કે 
મ કુભાન ! તભો ચાશો છો કે લ્રાશ 
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તભોને ખરીપા વનયકુત કયે ? (અલી 
લાજ અલી ભરક દેખાતા ન શતા) 
શઝયત કુભાન (રય્હશસ્વરાભ)એ કહ્યુ ં
કે “જો લ્રાશ એલો હુકભ કયે તો હુ ંતે 
ભાન્મ યાખુ,ં તે જ ભાયી વશામ કયળે, ણ 
અ હુકભને કબરૂ કયલો કે ન કયલો તેનો 
જો ભને વધકાય અપ્મો શોમ તો હુ ં
ખરીપો ફનલાનુ ંવદં કયીળ નરશ ! 
ભરકે છૂયુ ંકે ળા ભાટે અ ખરીપો 
થલાભા ંયાજી નથી ? અે કહ્યુ ંકે રોકોની 
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દયવભમાન હુકભ કયલો એ ભોટા ભયતફાનુ ં
કાભ છે ણ તેભા ંકેટરીક મશુ્કેરીઓનો 
વાભનો કયલો ડે છે જો લ્રાશ કોઇને 
ોતાના શાર ય મકૂી અે ને તેની 
વશામ ન કયે તો ઝુલ્ભ ને અંધકાય તેને 
ઘેયી રેળે ણ જે એ કામથને કયળે તે 
શભંેળા ફે લસ્તઓુની પીકયભા ંયશળેે. 

શેુ ંએ કે ોતે કામથ ફયાફય 
મોગ્મ યીતે કયે ને વરાભત યશ,ે ફીજુ ં
એ કે ભરૂો કયી જન્નતની યાશ ગભુાલે 
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દુવનમાભા ંફેઇઝઝત ને કભજોય શળે તે 
વ્મસ્તતની શારત અખેયતભા ંએ ભાણવ કે 
જે રોકોની દયવભમાન હુકભ અતો શળે 
તેના કયતા લધાયે અવાન શળે જે કોઇ 
દુવનમાને અખેયત ય વયવાઇ અતો 
શળે તે ફનંે રોકભા ંનકુવાન ઈઠાલળે 
કાયણ કે તેની દુવનમા જલ્દી નાળ ાભે છે 
ને અખેયતભા ંફેનવીફ છે.” 

અ રશકભતની લાતો વાબંી 
ભરાએકા જફ થમા, લ્રાશને ણ 
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અની લાત વદં અલી. જમાયે યાતના 
અ અયાભ કયલા રાગ્મા કે તયુત જ 
લ્રાશ ેતેભના ય રશકભતનુ ંનયુ નાબઝર 
કયુથ. અના યુા ળયીયને ઘેયી રીધુ.ં અ 
ફધુ ંસ્લપ્નની સ્સ્થવતભા ંજાશયે થયુ.ં જમાયે 
અ જાગ્રત થમા તો અ ફારશકભત 
શતા. રોકો વભક્ષ ભાયેપતે આરાશી ને 
રશકભતની લાતો ફમાન કયતા શતા. 

જમાયે શઝયત કુભાન 
(રય્હશસ્વરાભ)એ મગમ્ફયી કબરૂ ન 
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કયી ત્માયે શઝયત દાઈદ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ કબરૂ કયી. શઝયત 
કુભાન (રય્હશસ્વરાભ) શઝયત દાઈદ 
(રય્હશસ્વરાભ) ાવે અલતા ને 
રશકભતની લાતો કયતા. 

શઝયત કુભાન 
(રય્હશસ્વરાભ)એ ોતાના તુ્રને જે જે 
નવીશતો કયી તેભાનંી કેટરીકનુ ંકરાભે 
ાકભા ંલણથન થમેર છે. એ રશકભતના 
કરાભ એટરા ફધા તુ્ર ય વય કયેર 
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કે જેના વાબંલાથી રદરો રદભાગભા ં
નમ્રતા પ્રવયી ગઇ. 

શઝયત કુભાન 
(રય્હશસ્વરાભ)એ તુ્રને કહ્યુ ંકે ફેટા ! 
તે જનભ રીધો ત્માયથી તે દુવનમાથી ીઠ 
પેયલી છે ને અખેયત તયપ ફૃખ કયી 
તેની ભબંઝરોને કાે છે જે ઘય તયપ જામ 
છે તે વદાનુ ંછે. મ તુ્ર ! બધુ્ધ્ધળાી 
ને જ્ઞાનની ભશરેપરોભાથંી ફોધ ભેલ. 
તેઓ વાથે ઝઘડો કય નરશ, નરશ તો તને 
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ોતાનુ ંઆલ્ભ ળીખલાડળે નરશ. જગતભાથંી 
તાયી જફૃયત યુત ુ ંભેલ. જગતનો 
બફરકુર ત્માગ કયલો નરશ. કોઇના ય 
અધાય યાખલો ન ડે. વાથે એ લાત ણ 
ધ્માનભા ંયાખ કે જગતના ંએળભા ંએટરો 
ડુફી ન જા કે અખેયતભા ંનકુવાન થામ. 
તાયી લાવના ઓછી થામ એટરા યોઝા 
યાખ ણ એટરા ફધા યોઝા ન યાખ કે 
નભાઝ ઢલાભા ંળકત થઆ જા. કાયણ 
કે લ્રાશ વભક્ષ યોઝા કયતા નભાઝનુ ં
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ભશત્લ લધાયે છે. મ તુ્ર ! અ જગત 
એક ઉંડા દરયમા જેવુ ંછે જેભા ંઘણા ંરોકો 
ડુફી ગમા છે ભાટે દરયમાને ાય કયલા 
ને યાશનેજાત ભેલલા ઇભાનને 
ોતાની “કશ્તી” ને તલકકરને “વઢ” 
ને દુવનમાની શયાભ ચીજોથી ફચલા 
ભાટે એ લશાણનુ ં “બાત”ુ ફનાલ. અ 
પ્રભાણે કયલાથી જો નજાત ભે તો વભજ 
કે લ્રાશ ેોતાની યશભેત, કૃાથી 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 952              VISIT US 

નજાત અી. જો શરાક થા તો વભજ કે 
ગનુાશના રીધે શરાક થમો. 

મ પયઝદં ! ફચણભા ંવલલેક 
યાખીળ તો વધૃ્ધાલસ્થાભાતંેનાથી પામદો 
ભેલીળ. જે વ્મસ્તત વલલેક ને 
વભ્મતાના વદગણુોથી જાણકાય શોમ છે તે 
તેને નાલલાભા ંપ્રમત્ન કયે છે ને એ 
કોવળળ કયલાભા ંજે દુખો લેઠલા ડે છે તે 
લેઠી રે છે ભાટે ત ુ ંવાયા ખ્રાકની 
અદત ાડ જેથી ભતુકાભા ંથઆ ગમેરા 
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નેક રોકોનો જાનળીન થામ ને તાયી 
છીના થનાય રોકોને પામદો શંચે, 
તાયા વભત્ર તાફૃ ંનકુયણ કયે ને ળત્રુઓ 
તાયાથી બમ ાભતા યશ.ે નેક અદતોને 
ગ્રશણ કયલાભા ંસસુ્ત ન થા. 

મ પયઝદં ! તુ ંજગતભા ંશાયી 
જામ, દુવનમા તાયાથી ઝૂટંલી રેલાભા ં
અલે તો જયા ણ ઓછુ ંરાલવુ ંનરશ. ણ 
જો અખેયતના ંકામોભા ંશાયી જવુ ંનરશ તે 
કોઇ છીનલી જામ નરશ જે સ્થેથી આલ્ભ 
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ભેલવુ ંજોઇએ ત્માથંી આલ્ભ ન 
ભેલલાથી અખેયતભા ંસ્તાવુ ંડે છે 
ભાટે રદલવ યાતભા ંત ુ ંઆલ્ભ ભેલલા એક 
વભમ વનયકુત કય, જ્ઞાન છોડલાથી જે 
નકુવાન થામ છે તે ફીજી ચીજોથી થતુ ં
નથી. કાયણ કે તેના છોડલાથી જેટુ ંજ્ઞાન 
ભેલેુ ંશોમ છે તે ણ વ્મથથ જામ છે. જે 
શઠધભી છે તેનાથી ને બધુ્ધ્ધળાીઓથી 
રડ નરશ ફાદળાશથી દુશ્ભની યાખ નરશ, 
કોઇ ણ ઝાબરભને વાથ અ નરશ તેભજ 
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તેની વાથે વભત્રતા યાખ નરશ. કોઇ પાવવક 
(બયુા કામો કયનાય)ને ભ નરશ, જેના ય 
અયો શોમ ને રોકો તેના પ્રત્મે 
ફદગભુાન શોમ તેની વાથે ઈઠ ફેવ નરશ. 
મ ભાયા વ્શારા તુ્ર આન્વાન ને 
જજન્નાત જેટરી નેકી કયી શોમ તો ણ 
લ્રાશથી ડયતો યશ ેતેથી લ્રાશ તને 
ઝાફ કયે નરશ. જો ત ુ ંભાનલ ને 
જીન્નાતો જેટરો ગનુાશ રઆ કમાભતભા ં
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અલે તો ણ તેની યશભેતથી નાઈમ્ભીદ 
થતો નરશ. 

શઝયત કુભાન 
(રય્હશસ્વરાભ)ના પયઝદેં કહ્યુ ંવતાજી 
ખૌપ ને ઈમ્ભીદ ફનંે વાથે યાખલાની 
ળસ્તત હુ ંધયાલતો નથી. કાયણ કે ભાયા 
ળયીયભા ંરદર છે ! એક ચીજભા ંફે 
લસ્તનુો કેભ વભાલેળ થઆ ળકે ? શઝયત 
કુભાન (રય્હશસ્વરાભ)એ કહ્યુ ંફેટા જો 
ભોભીનના રદરને ચીયી ફશાય કાઢે તો 
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તેભાથંી ફે નયુ પ્રકાળ ાભળે. એક ખૌપે 
ખદુાનુ ંને એક ઈમ્ભીદનુ.ં ફનંે વયખા 
શળે, જયા ફયાફય પકથ નરશ શોમ. મ 
પયઝદં ! નેક ભર કયી લ્રાશનો 
યાજીો પ્રાપ્ત કય. 

મ પયઝદં ! ભં જાત જાતના 
થ્થય, રોઢાના ંલજનને ઈાડેર છે ણ 
ખયાફ ાડોળ જેલો ફોજ એકેમ નથી. ભં 
તભાભ જાતની કડલી ચીજો ચાખી છે ણ 
રોકોની ભોશતાજી જેલી કોઇ કડલી ચીજ 
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નથી. ફેટા શજાય દોસ્ત ફનાલ ણ એક 
દુશ્ભન ફનાલતો નરશ.   

ભોતફય શદીવથી શઝયત વારદક 
(રય્હશસ્વરાભ) પયભાલે છે કે શઝયત 
કુભાન (રય્હશસ્વરાભ)ની 
નવીશતોભાથંી અ ણ છે કે મ પયઝદં 
! જે લ્રાશ યોઝી શંચાડે છે તેના ય 
ખાતયી યાખતો ન શોમ ને તેની વનહમત 
યોઝી ભેલલાભા ંળકત શોમ તે ળભથ 
કયીને વલચાય કયે કે તે એ ભાબરક છે કે જે 
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વનસ્સ્તભાથંી શસ્સ્તભા ંરાવ્મો એ લખતે ત્રણ  
શારતભા ંતેને યોઝી શંચાડી તે એલી 
શારત શતી કે બફરકુર રાચાય ળકત 
શતી. ભાટે ચોથી શારતભા ંણ એ 
યલયરદગાય યોઝી તા કયળે. તે ત્રણ 
શારતો અ છે : શરેા તો ભાતાના ેટભા ં
યોઝી અી. ગયભી ળદીથી તેનુ ંયક્ષણ 
કયુથ ત્માય છી તે ભાતાના ેટભાથંી 
ફશાય અવ્મો ત્માયે ાક ાકીઝા નશયેોથી 
દૂધ તા કયુથ. એ વભમ તેના ભાટે એલો 
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શતો કે તે કોઇને પામદો શંચાડી ળકતો 
ન શતો કે નકુવાન કયી ળકતો શતો. ોતે 
ફેફવ શતો તેલા જભાનાભા ંતેનો ઈછેય 
કમો જમાયે ભાતાના દુધથી યોઝી ફધં 
થઆ તો ભાફા તેને કભાઇને ખલયાલતા 
એટરે સધુી કે તે ભોટી લમનો થમો ત્મા ં
સધુી ભાતા વતાએ તેને ોતાના ય 
વયવાઇ અી તેની પ્રત્મેક જફૃયતને ણૂથ 
કયતા શતા. તે કભાતા ળીખ્મો તો ોતાના 
યફના ફાયભા ંખોટા ગભુાન કયતો યહ્યો. 
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ોતાના ભારભા ંલ્રાશના શકકોનો 
આન્કાય કયલા રાગ્મો. યોઝી ઓછી થલાના 
બમથી ોતાના ને કુટંુફીઓના ભાટે 
કંજુવી કયલા રાગ્મો. એ જે કાઇં ખચથ 
કયળે તેનો ફદરો ફનંે રોકભા ંલ્રાશ 
અળે એ વભજમો નરશ ને તેની 
ગણતયી ખયાફ ફદંાઓભા ંથલા રાગી. 

મ ભાયા વ્શારા તુ્ર ! દયેક 
લસ્તનુી ત્રણ વનળાની છે ને તે લસ્ત ુતે 
વનળાનીથી ઓખામ છે. દીનની ત્રણ 
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વનળાનીઓ છે (૧) ઇભાન (૨) રશલ્ભ 
(નમ્રતા) (૩) આલ્ભ ય ભર કયલો. 

ઇભાનની ણ ત્રણ વનળાનીઓ છે. 
લ્રાશની, મગફંયોની ને તેઓની 
રકતાફોને ભાન્મ યાખલી. 

અબરભની ણ ત્રણ વનળાનીઓ છે. 
લ્રાશની શચેાન, તે કઇ ચીજને દોસ્ત 
યાખે છે ને તે કઇ ચીજને દોસ્ત નથી 
યાખતો તે જાણવુ.ં 
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આલ્ભ ય ભર કયલાલાાની ણ 
ત્રણ વનળાનીઓ છે. નભાઝ, યોઝા, ઝકાત. 

જે જ્ઞાન શોમ ને અબરભનો 
દાલો કયતો શોમ તેની ણ ત્રણ 
વનળાનીઓ છે. ોતાનાથી લધાયે વભજુ 
શોમ તેનાથી જગડો કયલો. ોતે જે 
જાણતો ન શોમ તેલી લાતો યજૂ કયલી, જે 
લસ્ત ુભેલી ળકતો નથી તે ભેલલાભા ં
કોવળળ કયલી. 
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ઝાબરભની ણ ત્રણ વનળાનીઓ છે. 
જેની ઇઝઝત ોતાનાથી લધાયે શોમ 
તેના ય ઝુલ્ભ કયલો તેની કોઇ લાત 
ભાનલી નરશ, જેઓ તાફેદાયી કયે છે તેના 
ય ગાબરફ થવુ.ં 

મનુારપકની ણ ત્રણ વનળાનીઓ છે 
તેની જીબ તેના રદરથી, તેનુ ંરદર તેના 
કૃત્મોથી, તેનુ ંજાશયે તેના ફાવતન પ્રભાણે 
શોત ુ ંનથી. 
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  ગનુેશગાયોની ણ ત્રણ 
વનળાનીઓ છે. રોકોના ંભારભા ંખમાનત 
કયે છે. જૂઠ્ઠુ ંફોરે છે, જે લાત કશ ેછે તે 
પ્રભાણે ભર કયતો નથી. 

પયેફીઓની ત્રણ વનળાનીઓ છે. 
એકરો શોમ ત્માયે આફાદતભા ંઅવ કયે 
છે. રોકો વભક્ષ ઇફાદત કયે છે, જે કમાથ 
કયે છે તે એટરા ભાટે કે રોકો પ્રળવંા કયે. 

ઇાથ કયનાયની ત્રણ વનળાનીઓ છે. 
ાછથી રોકોની વનદંા, જાશયેભા ંરોકો 
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વાથે નમ્રતા, રોકો ય દુઃખ ડે છે તો 
ખળુ થામ છે. 

આવયાપ કયનાયની ત્રણ વનળાનીઓ 
છે જે લસ્ત ુતેના રામક નથી તે શયેે છે. 
જે ખાલાનુ ંતેના ભાટે મોગ્મ નથી તે ખામ 
છે ને રોકોને ગજા ઈયલટની ચીજો 
ખલયાલે છે. 

સસુ્ત ભાણવની ત્રણ વનળાનીઓ છે. 
એક નેક કામથભા ંવલરફં, ઢીરને રીધે 
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ભાનત ફયફાદ થામ છે. ગનુાશના 
કાભભા ંઢીર કયતો નથી.  

ગારપરની ત્રણ વનળાનીઓ છે. 
આફાદતભા ંળકંા, લ્રાશની માદથી 
ફેયલાશ, નેક કામોને ભરૂી જામ છે. 

ભીફૃર ભોભેનીન શઝયત રી 
(રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ંકે કોઇએ 
શઝયત કુભાન  (રય્હશસ્વરાભ)ને 
છૂયુ ંકે તભાભ ખરકતભા ંપઝર કોણ 
છે ? પયભાવ્યુ ંભોભીન ગની. 
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છૂયુ ંકે ગનીથી શુ ંભાર મયુાદ છે 
? કહ્યુ ંકે ભાર નરશ ણ આલ્ભ છે ને 
રોકો તેના ભોશતાજ શોમ તેના જ્ઞાનથી 
પામદો ભેલે. જો તેઓ લધાયે ગની શોમ 
તો ોતાના જ્ઞાન ય વતંો ભાને. 

છી છૂયુ ંકે જગતભા ંફધામથી 
લધાયે ખયાફ કોણ છે ? એ વ્મસ્તત કે 
રોકો તેને ાી ને બયુા કૃત્મો કયનાય 
કશ,ે તે છતા ંકોઇની તે યલાશ કયતો 
નથી. 
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મ પયઝદં ! જમાયે ત ુ ંરોકોની 
વાથે પ્રલાવ કયે તો દયેક કાભભા ંતેભની 
વરાશ રે. તેઓની વાભે ઠઠ્ઠા ભશ્કયી કય 
નરશ ને બાતાભા ંઈદાય રદર યાખ, 
જમાયે તેઓ ફોરાલે ત્માયે તેભની ાવે 
જા. કોઇ કાભભા ંતાયી ભદદ ચાશ ેતો 
ભદદ કય. ત્રણ ચીજોભા ંતેભનાથી લધી ન 
જા. (૧) ફહુ જ ખાભોળ યશવેુ.ં (૨) ફહુ જ 
નભાઝ ઢલી. (૩) ફહુ જ વખાલત.  
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જમાયે તને કોઇ વાક્ષી તયીકે 
ફોરાલે તો તયત જ જા, કોઇ વરાશ 
ભશ્વેાેયો ચાશ ેતો વ્માજફી વરાશ અ, 
અલ ભાભરાભા ંરશકભતથી વોચ વલચાય 
કયીને કાભ રે. 

મ પયઝદં નભાઝના વભમભા ં
વલરફં ન કય, નભાઝથી જલ્દી પાયીગ થા, 
નભાઝ દીનની જડ છે. જો ત ુ ંબારાની 
ણી ય શોમ તો ણ જભાત નભાઝ 
છોડ નરશ. 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 971              VISIT US 

બયોવાાત્ર વનદના અધાયે 
ઇભાભ ભોશમ્ભદ ફારકય 
(રય્હશસ્વરાભ)થી લણથન છે કે કોઇએ 
શઝયત કુભાન (રય્હશસ્વરાભ)ને 
છૂયુ ંકે તભાયી રશકભતોભાથંી એલી કઇ 
રશકભત છે જેના ય તભો લધાયે બયોવો 
યાખો છો ? જેને કદી છોડતા નથી ! કહ્યુ ંકે 
ભાયા ભાટે જે લાતનો ખદુા ઝાભીન થમો 
છે તેની રપકય ને ળોધ કયતો નથી જે 
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ચીજો ખદુાએ ભને અી છે તેને વ્મથથ 
કયતો નથી. 

અે પયભાવ્યુ ંકે ફેટા વો ભાણવો 
વાથે વભત્રતા કય, ણ એક ળત્રુ ફનાલીળ 
નરશ. મ તુ્ર જે રોકો વાયા છે તેનો 
દાવ ફનીને યશ ેજેઓ બયુા છે તેનો તુ્ર 
ણ ન થા, જે ભાનત યાખી જામ તેને 
ભાગંે ત્માયે તયત જ ાછી અી દે કાયણ 
કે ફનંે રોકભા ંતાયી વરાભતી છે. 
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બયોવાાત્ર શદીવભા ંઇભાભ 
ભોશમ્ભદ ફારકય (રય્હશસ્વરાભ)થી 
લણથન છે કે જે નવીશતો શઝયતે કુભાન 
(રય્હશસ્વરાભ)એ ોતાના પયઝદંને 
કયી શતી તેભાથંી એક એ છે કે મ 
પયઝદં તને ભૌત વલે ળકંા શોમ તો તાયી 
ઊંઘને તાયી ાવે અલલા ન દે ણ ત ુ
એભ કયી ળકીળ નરશ. જો તને ભૌત છી 
વજીલન થલાભા ંળકંા શોમ તો ઊંઘ્મા 
છી જાગવૃતને દૂય કય ણ તુ ંએ પ્રભાણે 
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કદી કયી ળકલાનો નથી. તુ ંજમાયે અ 
મખુ્મ ફે લસ્તઓુ ય વલચાય કયીળ તો 
તને ખફય ડળે કે અણો પ્રાણ ફીજાના ં
કબ્જાભા ંછે. ઊંઘ ભૌત વભાન છે 
ઊંઘભાથંી ફેદાય થવુ ંતે ભૌત છી 
વજીલન થલા વભાન છે. મ તુ્ર 
રોકોથી લધાયે શવુ ંભવુ ંનરશ કાયણ કે 
તેથી છેલટે જુદંુ થવુ ંડે છે. લધાયે 
રોકોથી બાગવુ ંણ નરશ કાયણ કે તેથી 
ફેઆઝઝતીનો બમ યશ ેછે. દયેક શમલાન 
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ોતાની જાતથી શેભે છે. અદભીએ 
અદભીથી ભે યાખલો જોઇએ, જે તાયાથી 
બરાઇ (નેકી) ચાશતો ન શોમ તેની વાથે 
બરાઇ ન કય જેભ લફૃ ને ફકયીને 
દોસ્તી શોતી નથી તેભ નેક ને ફદને 
ણ વભત્રતા ન શોમ. 

શઝયત ઇભાભ જપય વારદક 
(રય્હશસ્વરાભ)થી ભનકરૂ છે કે મ 
પયઝદં ! તાયી શરેા જેઓએ ઔરાદ 
ભાટે ભાર બેગો કમો શતો તે ન યહ્યો. 
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તેભજ જેના ભાટે ભાર બેગો કયેર તે ણ 
ન યહ્યો. તુ ંકોઇ ચીજ નથી. ભાત્ર એક 
ભઝદુય છો. તને કેટરાક કાભો કયલાનો 
હુકભ થમો છે ને તે કામો ભાટે તાયી 
ભઝદુયી નકકી થમેર છે. તુ ંતાયા કાભો 
કયી ભઝદુયી રઆ રે. જે ફકયી જગંરભા ં
ચાયો ચયી ભોટી તાજી થામ છે તેને રોકો 
ઝબ્શ કયે છે. તેજ તેનુ ંતાઝા ને 
ચયફીદાય શોવુ ંતેની શરાકતનુ ંકાયણ 
ફને છે. તે ફકયીની જેભ જગતભા ંજીલન 
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વલતાલ નરશ ણ અ જગતને નશયેના 
રુની જેભ વભજ. જમાયે ત ુ ંતેના યથી 
વાય થઇળ છી ાછો પયીળ નરશ. અ 
દુવનમાને પાની લેયાન વભજ. તને અફાદ 
કયલાનો હુકભ અપ્મો નથી. એ લસ્ત ુ
જાણી રે કે જમાયે કમાભતભા ંતાયા યફ 
વભક્ષ તને યજુ કયલાભા ંઅલળે ત્માયે 
વલાર છુલાભા ંઅલળે તે તાયી ઉંભય 
કેલી યીતે વલતાલી ? તાયો ભાર કમાથંી 
અવ્મો ? તે ભારને કેલી યીતે ખચથ કમો ? 
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જલાફ અલા ભાટે તૈમાયી કયી રે. જો 
દુવનમાના એળ અયાભ ચાલ્મા જામ તો 
દુઃખી ન થા. જગતભા ંલધ ુકે ઓછુ ં
ભેલીળ તે ફધુ ંપના થઆ જલાનુ ંછે. 
અખેયતના કામો ભાટે ભદભસ્ત ફની 
કામથળીર ફન. ગપરતના યદાને શટાલી 
નાખં જમાયે ફુયવદ ભે ત્માયે તૌફા કય 
ોતાને લ્રાશ વભક્ષ શભંેળા શાજય યાખ. 
મ પયઝદં કોઇ બધુ્ધ્ધળાી તને વળક્ષા 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 979              VISIT US 

કયે તે નાદાન તને ત્તય  રગાડે તેના 
કયતા વાયી છે. 

કોઇએ શઝયત કુભાન 
(રય્હશસ્વરાભ)ને છૂયુ ંકે તભો પરાણા 
કફીરાના ગરુાભ ન શતા ? કહ્યુ ંશા, 
ગરુાભ શતો. પયી છુલાભા ંઅવ્યુ ંકે 
તભોને એલો ભશાન ભયતફો કેભ પ્રાપ્ત 
થમો ? જલાફ અપ્મો કે વાચુ ંફોરલાથી, 
ભાનતભા ંખમાનત ન કયલાથી, જે ચીજ 
ભને પામદો શંચાડતી ન શતી તેના 
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છોડલાથી, જે લાત નકાભી ફેહુદા શોમ તે 
ન કયલાથી, શરાર ચીજ ખાલાથી, અ 
ભશાન ભયતફો ભળ્મો છે ને જે ભં અ 
ફધી લાતો કયી છે તેની કોઇ ઓછી 
ાફદંી કયળે તો તે ભાયાથી ભયતફાભા ં
ઓછો શળે ને જે કોઇ લધાયે ાફદંી 
કયળે તો તે ભાયાથી દયજજાભા ંલધ ુઉંચો 
શળે, જે ભાયા જેલા કામો કયળે તે ભાયા 
જેલો થળે. મ તુ્ર તૌફા કયલાભા ં
વલરફં ન કય. કાયણ કે કમાયે ભૌત 
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અલળે એ ખફય નથી. કોઇના ભયલાથી 
ખળુ થા નરશ કાયણ કે તને ણ એક 
રદલવ ભૌત અલળે જ. જો કોઇ ફરાભા ં
વડાઇ જામ તો ભશ્કયી ન કય રોકો 
ઈય એશવાન કય. 

મ પયઝદં !  સ્ત્રીઓ ચાય પ્રકાયની 
છે. ફે જાતની નેક ને ફે જાતની ખયાફ 
છે. એક ઔયત એ છે કે ોતાની કૌભભા ં
ળયીપ ને ભાનલતંી શોમ છે ણ ભદથની 
વાભે ઝરીર છે તે નેક રેખામ છે જો ધણી 
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કોઇ લસ્ત ુતેને અે છે તો તેણી અબાય 
ભાને છે. જો કોઇ ફરા અલે છે તો વબ્ર 
કયે છે. થોડો ભાર તેની નજયભા ંલધ ુ
દેખામ છે. ફીજી નેક ઔયત એ છે કે જેને 
ઘણા ફચ્ચા થતા શોમ ને ોતાના 
વતની શભંેળા બરાઇ ઇચ્છતી શોમ તે 
ોતાના વતના વગા વ્શારાઓ વાથે શી 
ભીને યશતેી શોમ, ભામાફૄ ભાતા શોમ. 
ભોટેયાઓથી નમ્રતા વાથે લતથતી શોમ 
ને ફચ્ચાઓ ય ભભતા યાખતી શોમ 
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બરે છી તે ફચ્ચાઓ શરેી ઔયતના 
શોમ, વતની શભંેળા વશામ કયે તે ફશાય 
ગમો શોમ તો તેના શકનુ ંયક્ષણ કયતી 
શોમ ણ જેલી યીતે રાર ગદંક (જેનાથી 
કીભીમો ફને છે વોનુ ંવલગેયે) ભવુ ં
મશુ્કીર છે તેલી જ યીતે વદગણુી ઔયત 
ભલી મશુ્કીર છે. જેને અલી જત્ન ભે 
તે ખળુનવીફ છે. 

ખયાફ ઔયત એ છે કે જે કૌભભા ં
ફેઆઝઝત શોમ ણ ોતાને ફહુ ભોટી 
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અફફૃદાય વભજે ધણી કોઇ લસ્ત ુન 
રાલી અે તો ગસુ્વો કયે, અે તો ઠકો 
અ.ે ધણી તેનાથી શભંેળા દુઃખ ઈાડે છે, 
ાડોળી તેનાથી યાજી યશતેા નથી. અ સ્ત્રી 
લાઘ જેલી છે જો તેની ાવે યશ ેતો ખામ 
જલાનો બમ ને બાગે તો ાછથી 
હુભરો કયે. 

ફીજી ફદ ઔયત એ છે કે જલ્દી 
કોામભાન થામ છે ને લાત લાતભા ં
યોલા રાગે છે. ધણી ાવે શોમ તો તેને 
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કાઇં યાશત અતી નથી. ફાશયે ગમો 
શોમ તો ફદનાભ કયે છે. એલી સ્ત્રી ખાયી 
જભીન જેલી છે તેને ાણી વવંચલાથી કાઇં 
પામદો થતો નથી. 

એક લખત શઝયત કુભાન 
(રય્હશસ્વરાભ)એ ોતાના પયઝદંને કહ્યુ ં
કે ફેટા હુ ંવાત શજાય રશકભતના કરાભ 
ળીખ્મો છુ.ં તેભાથંી ચાયને ત ુ ંશભંેળા માદ 
યાખજે. અ ચાય કરભા તાયા ભાટે ઘણા 
ફધા છે. (૧) ોતાના લશાણને ભજબતુ 
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યાખ, કાયણ કે દરયમો ફહુ જ ઉંડો છે. (૨) 
ોતાની વાથે ભારનો ફોજ ફહુ જ ઓછો 
યાખ કાયણ કે જે ઘાટી યથી તાયે વાય 
થલાનુ ંછે તે ફહુ જ કઠીન છે. (૩) 
ોતાની વાથે બાત ુ ંલધાયે પ્રભાણભા ંયાખ 
કાયણ કે વપય ફહુ જ દુયની છે. (૪) 
ોતાના ભરને નેક ને ચોખ્ખો યાખ 
કાયણ કે ભરને તાવનાય ઘણો જ 
કકરભદં ને ળાણો છે.  
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એક લખત શઝયત કુભાન 
(રય્હશસ્વરાભ)ના ભાબરકે હુકભ અપ્મો 
કે ગરુાભોની વાથે જઇ ફાગભા ંજાલ. પ 
તોડીને ગરુાભો ખાલા રાગ્મા છી ભાબરક 
ાવે અલી ફધામ ગરુાભોએ એક જફાન 
થઇને કહ્યુ ંકે ભો પ તોડી તોડીને 
કુભાન ાવે યાખતા શતા તેઓ ફધા 
પો ખાઇ ગમા. એ વાબંી ભાબરક ગસુ્વે 
થમો. અ ચુચા ઈબા યહ્યા ને કહ્યુ ં
કે ભં પો ખાધા નથી તેભજ ભાયો કોઇ 
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વાક્ષી ણ નથી. શા,ં એટુ ંથઆ ળકે છે કે 
ભો ફધાને ગયભ ાણી ીલયાલી 
દોડાલો છી ખફય ડી જળે કે કોણે પો 
ખાધા છે. ભાબરકે એ જ પ્રભાણે કયુથ. 
ગરુાભો ઈલ્ટી કયલા રાગ્મા જેણે જેણે પો 
ખાધા શતા. તે તભાભ ઓકલા રાગ્મા. 
જનાફે કુભાને ખાધા ન શતા. અ 
શકીકત જોઇ ભાબરક જનાફે કુભાન ય 
ફહુ જ ખળુ થમો. 
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એક લખત ભાબરકે શઝયત કુભાન 
(રય્હશસ્વરાભ)ને કહ્યુ ંકે એક ફકયી 
ઝબ્શ કયીને ભાયી ાવે એ લસ્ત ુરાલો જે 
તભાયી ાવે ફહુ જ વાયી ચીજ રેખામ. 

અે ફકયીનુ ંરદર ને જીબ 
રાલીને ભાબરક વભક્ષ યજૂ કયી. છી 
ભાબરકે કહ્યુ ંકે ફીજી ફકયી ઝબ્શ કયીને જે 
લસ્ત ુવૌથી લધાયે ખયાફ શોમ તે રાલો ! 
અે એ જ ફનંે લસ્તઓુ રદર ને 
જફાન યજૂ કયી. ભાબરકે કહ્યુ ંકે એ કેભ 
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ફને કે એક જ લસ્ત ુવાયી ને ખયાફ 
શોમ ? અે કહ્યુ ંકે જો અ રદર ને 
જફાન ાક શોમ અદભી તેના ય કાબ ૂ
ાભી રીએ તો તેનાથી ઈત્તભ કોઇ લસ્ત ુ
નથી. ને જો અ ફનંે નજીવ શોમ એટરે 
ફનંે ય આન્વાન કાબ ૂધયાલતો ન શોમ 
તો તેનાથી લધાયે ખયાફ કોઇ લસ્ત ુશોમ 
ળકતી નથી. 

ખયેખય ઇન્વાની દેશભા ંઅ ફનંે 
લસ્તઓુ ફહુ જ શભેીમત યાખે છે. જેભકે 
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ઇભાભ (રય્હશસ્વરાભ) પયભાલે છે કે 
બધુ્ધ્ધળાી જીબ તેના રદરની છલાડે 
યાખે છે ને ફેલકુપની જફાન રદરની 
અગ શોમ છે. ભતરફ કે કકરભદં 
શરેા વલચાય કયે છે છી ફોરે છે ને 
ફેલકુપ શરેા ફોરી નાખે છે ને છી 
વલચાયે છે. 

શઝયત કુભાન 
(રય્હશસ્વરાભ)ની ઉંભય ત્રણ શજાય 
લથની ફતાલે છે. શઝયત અદભ 
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(રય્હશસ્વરાભ)ના શબતુ છી ૪૩૭૩ભા ં
જાશયેભા ંઅવ્મા. લલ્રાશો અરભ. 

 
********** 
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   શઝયત ળમરુ રય્હશસ્વરાભ 

શઝયત ઇભાભ ભોશમ્ભદ ફારકય 
(રય્હશસ્વરાભ)થી રયલામત છે કે 
શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ) છી ફની 
ઇવયાઇરથી ઘણા ંગનુાશ થલા રાગ્મા. 
તેઓ દયવભમાન એક મગફંય શતા જેઓ 
લ્રાશની તાફેદાયીનો હુકભ અતા 
શતા ણ તેઓએ તેભનો હુકભ ભાન્મો 
નરશ. ગનુાશ કયતા શતા. તે વભમભા ં
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રકબ્તનો ફાદળાશ જાતુ શતો તેણે ફની 
ઇવયાઇરને ફહુ જ ફેઆઝઝત કમાથ. 
ફુૃોને કત્ર કમાથ, ભાર જપ્ત કમો, 
સ્ત્રીઓને રંડીઓ ફનાલી જમાયે તેઓ ય 
ઝુલ્ભની યંયા થલા રાગી ત્માયે તેઓ 
તગં અલીને મગફંય (ળમઇુર) ાવે 
અલીને ઝથ કયી કે અ લ્રાશ ાવે 
દુઅ કયો કે ભાયા ભાટે કોઇ નેક 
ફાદળાશ વનયકુત કયે ને ભો 
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લ્રાશની યાશભા ંકારપયો વાથે જેશાદ 
કયીએ. 

તે વભમભા ંમગમ્ફયી ને 
ફાદળાશી એક ખાનદાનભા ંબેગી થતી ન 
શતી તેથી કહ્યુ ંકે ભાયા ભાટે ફાદળાશ 
મકુયથય કયો.  

મગમ્ફયે તે રોકોને કહ્યુ ંજમાયે 
તભોને જગં કયલાનો હુકભ અપ્મો શતો 
ત્માયે તભોએ આન્કાય કમો. તેઓએ કહ્યુ ંકે 
ભો શલે લ્રાશની યાશભા ંરડીશુ.ં છી 
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મગમ્ફયે કહ્યુ ંકે તભાયા ય લ્રાશ ે
તાતુને મકુયથય કમાથ છે, જેભકે કરાભે 
ાકભા ંછે કે “ને તેઓના નફીએ 
તેઓને કહ્યુ ંકે લ્રાશ ેતભાયા ભાટે 
તાતુ ફાદળાશ વનભેર છે.” કશલેા રાગ્મા 
કે તેને ભાયા ય યાજમ કયલા કમાથંી 
ભી ળકે ? ને (ખફૃ ંજોતા તો) તેના ં
કયતા યાજમના વલળે શકદાય તો ભે 
છીએ ને તેને તો ષુ્ક ધન અલાભા ં
અવ્યુ ંનથી. તે નફીએ (જલાફભા ં

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 997              VISIT US 

વયવાઇના કાયણો દળાથલતા) કહ્યુ ંકે 
લ્રાશ ેતભાયા મકુાફરાભા ંતેને ચુટંી 
કાઢમા ને આલ્ભ તથા ળયીયભા ંણ 
ચઢીમાતો કયેર છે. લ્રાશ ોતાનો મલુ્ક 
ચાશ ેતેને અે છે, લ્રાશ ઈદાય (ને) 
ફધુ ંજાણનાય છે.” 

ઇભાભ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
પયભાવ્યુ ંકે તાતુ ફશાદુય ને વાશફેે 
આલ્ભ શતા ણ ભાર ન શોલાથી ફની 
ઇવયાઇર વદં કયતા ન શતા. તે છી 
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મગમ્ફયે પયભાવ્યુ ંકે તે તભાયો ફાદળાશ 
છે ને યલયરદગાય ાવેથી એક 
“તાબતુ” અલળે જેભા ં “વકીના” છે છી 
શક તઅરાએ મગફંય ય લશી નાબઝર 
કયી કે જાતુને એ ળખ્વ કત્ર કયળે જેના 
ળયીય ય શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ)ની ઝીયાશ (કલચ) 
ફયાફય પીટ થઆ જળે, તે રાલીના 
પયઝદંોભાથંી છે, તેનુ ંનાભ દાઈદ આબ્ને 
મળાન છે. જમાયે તાતુે ફની 
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આવયાઇરને જાતુ વાથે જગં કયલા ભાટે 
બેગા કમાથ ત્માયે મળાનને કહ્યુ ંકે તભાયા 
તુ્રોને રઆ અલો. તેઓ અવ્મા ત્માયે એક 
એકને ફોરાલીને ઝીયશ શયેાલી ણ 
કોઇને ફધંફેવતી થઆ નરશ.  

તાતુે છૂયુ ંકે શુ ંતભાયા તુ્રોભા ં
કોઇ ઘયે ફાકી છે ? કહ્યુ ંકે શા,ં ફધામથી 
નાનો છોકયો છે તે ફકયા ચયાલલા ગમો 
છે. ત્માયફાદ તેને ફોરાલલાભા ંઅવ્મો, 
જમાયે તે અલલા નીકળ્મો તો (જેનુ ંનાભ 
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દાઈદ શત ુ)ં એક ગોપણ ને એક તોફયો 
ોતાની વાથે રીધો. યસ્તાભા ંત્રણ થ્થયો 
જોમા તેભાથંી લાજ અલી કે મ દાઈદ 
ભોને ઈાડી લ્મો. અે તે થ્થયો વાથે 
રઆ રીધા. જમાયે તાતુ ાવે અવ્મા તો 
તે શઝયત મવૂા (રય્હશસ્વરાભ)ની 
ઝીયશ પીટ અલી ગઇ. છી ોતાના 
રશ્કયને રઆ જાતુ તયપ યલાના થમા. 

અ રકસ્વાનુ ંલણથન કરાભે ાકભા ં
થમેર છે. જમાયે તાતુ રશ્કય વાથે 
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યલાના થમા ત્માયે કશલેાભા ંઅવ્યુ ંકે 
ખયેખય તભાફૃ ંઆમ્તેશાન એક નશયે થકી 
થળે એ નશયેનુ ંાણી એક ઘ ૂટંથી લધ ુ
ીવુ ંનરશ, ણ એ હુકભને ઠુકયાલતા 
વાઆંઠ શજાય ભાણવોએ ાણી ીધુ ંતેથી 
તેઓ નાપયભાન ઠમાથ ને થોડાક રોકોએ 
વબ્ર કયી ાણી ીધુ ંનરશ. તે ાણી ન 
ીનાય ત્રણવો તેય શતા. 

તાતુ ને જાતુનુ ંરશ્કય 
અભને વાભને અલી ગયુ.ં લ્રાશ ે
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તાતુ ય લશી ભોકરી કે તભાફૃ ંફખ્તય 
જેના ળયીયભા ંફયાફય ફેવી જામ તે જ 
જાતુને કત્ર કયળે. ખયેખય દાઈદ 
(રય્હશસ્વરાભ)ના ળયીય ય ફયાફય 
અલી ગયુ ંશત ુ.ં જાણે કે દાઈદ 
(રય્હશસ્વરાભ)ના ળયીયને જોઇ ફનાવ્યુ ં
શોમ. 

ઇવયાઇર ને તાતુ જફ થમા 
ને વભજમા કે અ કોઇ બઝુુગથ છે. ને 
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તાતુે કહ્યુ ંકે ભને ખાત્રી થઆ ગઇ છે કે 
અ શસ્સ્ત જ જાતુને કત્ર કયળે. 

જમાયે રડાઇ ળફૃ થઆ ત્માયે શઝયત 
દાઈદ (રય્હશસ્વરાભ)એ કોથાભાથંી 
યાશભાથંી ભેર થ્થય કાઢીને ગોપણ 
થકી જાતુને એલો ભામો કે તે જભીન 
ય ડીને ભયી ગમો. 

અ ફનાલથી રોકોએ શઝયત દાઈદ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને ોતાના ફાદળાશ 
નીભી દીધા. લ્રાશ ેોતાના મગફંય 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1004              VISIT US 

ફનાવ્મા. રોખડં અના શાથભા ંભીણની 
જેભ નયભ થઆ જતુ ંશત ુ.ં અ ય ઝબયુ 
નાબઝર પયભાલી અના લાજભા ંફહુ 
જ ભધયુતા શતી. 

ભોલ્રીપ કશ ેછે કે અ ઝભાનાભા ં
મગફંય કોણ શતા તેભા ભતબેદ છે. 
કેટરાકં કશ ેછે કે ળભઈન આબ્ને વપીહમાશ 
રાલીની ઔરાદભાથંી શતા, કેટરાકોનુ ં
કશવેુ ંછે કે શઝયત યળુો 
(રય્હશસ્વરાભ) શતા, ણ ઘણા ંરોકો 
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કશ ેછે કે શઝયત ળમઇુર શતા ને 
યફીભા ંજેને ઇસ્ભાઇર કશ ેછે. શઝયત 
ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફારકય 
(રય્હશસ્વરાભ)થી ભનકરૂ છે કે એ 
ઝભાનાના મગફંય ળમઇુર શતા. 

કરાભે ાકની અમતો ને 
શદીવોથી વાબફત થામ છે કે તાતુ 
રામક ને નેક શતા. 

 
************ 
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  શઝયત દાઈદ (રય્હશસ્વરાભ) 

યલયરદગાયે અરભ ઇયળાદ 
પયભાલે છે કે : “લ વખ્ખયના ભ 
દાઈદર જેફાર મોવબ્ફેશન લત્તમય લ 
કુન્ના પાએરીન.” ને દાઈદ ભાટે ભે 
લથતોને તાફે કમાથ શતા કે (દાઈદની 
વાથે) તે ણ તસ્ફીશ ડતા ને 
ક્ષીઓ ણ, ને એ ફધુ ંભે જ કયુથ 
શત ુ.ં  
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લ્રાશ તઅરા પયભાલે છે કે 
ભોએ દાઈદ ને સરુમભાનને ભોટંુ 
આલ્ભ તા કયેર છે. તે ફનંેએ કહ્યુ ંશમ્દ 
ને તાયીપ એ લ્રાશને ભાટે છે જેણે 
ોતાના ઘણા ંભોભીન ફદંાઓ ય 
ભોને પઝીરત અી છે. 

રી આબ્ને ઇબ્રાશીભે રયલામત કયી 
છે કે લ્રાશ ેશઝયત દાઈદ ને શઝયત 
સરુમભાનને એલી ચીજો તા કયી છે 
જેલી કોઇ મગફંયને અી નથી. 
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ભોજજઝા અપ્મા, ખંીઓની બાા 
ળીખલી, રોઢંુ ને કરી અગ લગય 
નયભ કયતા શતા, શાડ શઝયત દાઈદ 
(રય્હશસ્વરાભ) વાથે તસ્ફીશ કયતા 
શતા. ઝબયુ તેઓ ય નાબઝર કયી તેભા ં
તૌશીદના વફકો શતા. ચૌદ ભાસભુીન 
(રહશમેસુ્વરાભ)નો શલેાર 
ભોભીનોની યજતન ુલણથન ને 
કાએભે અરે ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો 
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રહશ ેલ અરેશી લવલ્રભ)નો શાર 
ફમાન થમેર છે. 

શઝયત દાઈદ (રય્હશસ્વરાભ) 
ઝબયુની ફહુ જ ભીઠા લાજથી વતરાલત 
કયતા શતા એટરે સધુી કે જગંરના 
જાનલયો એ લાજ તયપ દોડતા અલતા 
શતા. અ ોતાના શાથે ટોકયી ફનાલી 
ગજુયાન ચરાલતા શતા.  

એક લખત શઝયત દાઈદ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ યલયરદગાયની 
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જનાફભા ંઝથ કયી, કે મ યફ ભાયી 
ાવે રોકો આન્વાપ કયલા અલે ત્માયે જે 
ખયો હુકભ શોમ તેનાથી ભને જાણકાય કય. 
તે લખતે કુદયતે જલાફ અપ્મો કે મ 
દાઈદ એ પ્રભાણે જો તભે પંવરો કયળો તો 
રોકો એને ભાન્મ નરશ યાખે. ણ તભો 
એવુ ંચાશો છો તો હુ ંતભોને વર લસ્ત ુ
સ્સ્થવતથી જાણકાય કયીળ. તભો તે પ્રભાણે 
ન્મામ અજો. 
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એક ભાણવે શઝયત દાઈદ 
(રય્હશસ્વરાભ) ાવે અલી ઘા નાખંી કે 
પરાણા ભાણવે ભાયા ઈય ઝુલ્ભ કમો છે 
તે લખતે લ્રાશ ેહુકભ અપ્મો કે 
પ્રવતલાદી પરયમાદીને કત્ર કયી તેનો ભાર 
જપ્ત કયી લ્મો. શઝયત દાઈદ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ તે જ પ્રભાણે ચકુાદો 
અપ્મો. અ પંવરો વાબંી ફની 
ઇવયાઇરે વલયોધ કમો કે અ શુ ંચોય 
કોટલારને દંડે ? અ તો કોઇ યીતે ફને જ 
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નરશ ! તે લખતે શઝયત દાઈદ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ દુઅ કયી કે 
યલયરદગાય ત ુ ંભને અલા પંવરાથી 
ફચાલ ! તે લખતે કુદયતે જલાફ અપ્મો 
કે મ દાઈદ રોકોભા ંવાચા ફાવતની 
પંવરા વાબંલાની ળસ્તત નથી, ભાટે 
જાશયેી પંવરા કયો. શલે તભે એ ઝાબરભ 
ને ભઝભુની લાત વાબંો કે જે 
પરયમાદી છે તેણે તોશભતદાયના ફાને 
કત્ર કયી તેનો ભાર કબ્ઝે કમો શતો તેથી 
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ભં હુકભ અપ્મો કે તોશભતદાય ોતાના 
ફાના ખનુના ફદરાભા ંતેને કત્ર કયી 
તેનો ભાર રઆ લ્મે તેનો ફા પરાણા 
ફાગભા ંપરાણા સ્થે દપન છે તભો ત્મા ં
જઇ તેનુ ંનાભ રઇને છુી જોળો તે તભને 
ોતાનો કાવતર ફતાલળે. 

અ હુકભ થલાથી શઝયત દાઈદ 
(રય્હશસ્વરાભ) ફહુ જ ખળુી થમા ને 
ફની ઇવયાઇરને કહ્યુ ંકે અ પંવરાભા ં
લ્રાશ ેભને શકીકતથી જાણકાય કયેર છે 
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ને અલા પંવરાથી નજાત અી છે. 
છી ફની ઇવયાઇરને તે ફાગભા ંરઆ 
ગમા ને તોશભતદાયના ફાનુ ંનાભ 
રઆ લાજ અી. તયંુત જ ઝાડની 
નીચેથી લાજ અલી કે રબ્ફૈક મા 
નફીમલ્રાશ ! શઝયતે છૂયુ ંકે તને કોણે 
કત્ર કમો ? તેણે તે વ્મસ્તતનુ ંનાભ અપ્યુ ં
ને કહ્યુ ંકે તેણે ભાયો ભાર કબ્ઝે કયેર 
છે. અ બેદથી જમાયે રોકો જાણકાય થમા 
તો ફહુ જ ખળુી થમા ને મગફંય છી 
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જેલી યીતે અભ પંવરા થતા શતા તેભ 
ગલાશી રઇને પંવરો અતા શતા.     

એક ડોળી ને તેનો તુ્ર એક 
ભકાનભા ંયશતેા શતા ત્માજં આફાદતે 
આરાશી કયતા તેભના તે ઇફાદતગાશ 
જેલા ઘયભા ંએક નાયનુ ંઝાડ શત ુ.ં તે 
ઝાડ ય યોજ ફે દાડભ થતા જે તેઓ 
ખાઇને લ્રાશનો શકુ્ર દા કયતા. એક 
રદલવ છોકયાએ તેની બઢુઢી ભાતાને કહ્યુ ં
કે યે ગાભભા ંજાતજાતના પ - પાદી 
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ભે છે હુ ંએક જાતના પ યોજ ખાઇને 
કંટાી ગમો છુ.ં શલે તો દાડભ ખાલાની 
ઇચ્છા ણ થતી નથી ભાટે મ ભા ંદુઅ 
કય, ભાએં કહ્યુ ંફેટા લ્રાશનો શકુ્ર કય, 
ઘય ફેઠા યોઝી ભી યશ ેછે. વબ્રથી કાભ 
રે. લ્રાશની ભશયેફાની કે યોજ ફે 
દાડભ ભી યશ ેછે. ણ છોકયાના રદર 
ય કાઇં વય થઆ નરશ, ફીજે રદલવે 
ફનલાકા ઝાડભા ંપ અવ્મા નરશ. ભાએં 
કહ્યુ ંફેટા જોયુ ંઅ નાશકુ્રીનો ફદરો છે. 
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ફયાફય ત્રણ રદલવ લીતી ગમા ણ પ 
અવ્મા નરશ. છોકયો ભખુથી યશી ળકમો 
નરશ ને કહ્યુ ંકે ભા ંદુઅ કયો કે 
લ્રાશની જે ભયજી શોમ તે પ્રભાણે યોઝી 
ભે. ભાએં લ્રાશની ફાયગાશભા ં
નમ્રતાથી દુઅ કયી છોકયાએ અભીન 
કશી. લ્રાશની કુદયતથી ત્મા ંએક ગામ 
અલી જેને કુદયતે લાચા અી કે તભો 
ભને શરાર કયી તભાયી જાનને ફચાલો. ! 
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અ ગામના ળબ્દો વાબંી ડોળીએ 
કહ્યુ ંકે ફેટા અ ગામને શંથી બગાડી 
મકુ. કોઇનો ભાર અણા ભાટે કેભ 
શરાર થઆ ળકે ? ત્મા ંતો ગામ 
આંગણાભા ંફેવી ગઇ ને કશલેા રાગી કે 
હુ ંતભાયા ભાટે શરાર છુ.ં તે વાબંી 
ડોળીએ કહ્યુ ંફેટા અ ગામના ભાબરકને હુ ં
જાણુ ંછુ ંતે ફની આવયાઇરનો શ્રીભતં છે 
ભાટે એ અણા ભાટે નાજાએઝ છે. તેણે 
એ ણ ગાભના રોકોને એક લખત કહ્યુ ં
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શતુ ંકે ભાયી ગામ કોઇના ખેતયભા ંચારી 
જામ તો કોઇએ ભાયલી નરશ, નરશ તો હુ ં
ફદરો રઇળ પયી તે ગામને લાચા અલી 
ને શરાર કયી ભખુ ભીટાલલા અગ્રશ 
કમો. છેલટે ડોળીના ભખૂ્મા તુ્રએ તે 
ગામને શરાર કયી ને તેના ગોશ્તને 
ભુજંીને ખાધુ,ં એ લાતને ત્રણ રદલવ લીતી 
ગમા તેનો ભાબરક ગામને ળોધી યહ્યો 
શતો. ફનલાકા એક ડોળી તે છોકયાના ં
ઘય ાવે કાઇં લેચલા અલી ત્મા ંજોયુ ંકે 
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ગામનુ ંચાભડુ ંડેર છે એ જોઇને તે 
વભજી ગઇ કે અ ેરા શ્રીભતંની ગામ 
કાીને ખાઇ ગમા છે તેણી તયુત જ તેના 
ભાબરક ાવે ગઇ ને કશલેા રાગી કે 
તાયી ગામને તો પરાણી ડોળીના છોકયાએ 
કાી નાખી છે. 

અ લાત વાબંી તેનો ભાબરક 
શઝયત દાઈદ (રય્હશસ્વરાભ) ાવે 
અવ્મો ને ઘા નાખંી. અે ભા ં – ફેટાને 
ફોરાવ્મા ને છૂયુ ંકે ગામની શુ ંફાફત 
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છે જે લાત વાચી શોમ તે કશો. ડોળીએ 
તભાભ લાત જે ફની શતી તે કશી 
વબંાલી ! શઝયતે બઢુઢીની લાત 
વાબંી ગામના ભાબરકને કહ્યુ ંકે હુ ંતાયી 
ગામના ફદરાભા ંએક શજાય દીનાય અુ ં
છુ ંભાટે તે રઆ રે. તેણે કહ્યુ ંકે નરશ હુ ંતો 
તેનો ફદરો છોકયાથી રઇળ. શુ ંગામ 
કાઇં ફોરતી શળે ! અ ફધી ફનાલટ છે !  

તેની લાત ય શઝયત દાઈદ 
(રય્હશસ્વરાભ) વલચાય કયલા રાગ્મા. 
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ત્મા ંજનાફે જજબ્રઇર અવ્મા ને ખદુાઇ 
હુકભ વબંાાવ્મો કે ફધામ ફની 
આવયાઇરને કારે જગંરભા ંફોરાલો ને 
કશો કે અ ગામનો પંવરો ત્મા ંથળે, ફીજે 
રદલવે નાના – ભોટા તભાભ જગંરભા ં
ગમા. શઝયત દાઈદ (રય્હશસ્વરાભ) 
એક વભમ્ફય ય ગમા ને લ્રાશના 
હુકભથી તે ગામના ભાબરકને છૂયુ ંકે ત ુ ં
એક લખત એક વભવયના કાપરાભા ંપ્રલાવ 
કયતો શતો તે કાપરાભા ંએક લેાયીના 
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ત્રણવો ઊંટ ભારથી રાદેરા શતા તેભા ં
ઘણી રકંભતી લસ્તઓુ ણ શતી શુ ંએ 
લાત વાચી નથી ? તેણે જલાફ અપ્મો કે 
શા ંખયી લાત છે ! છી શઝયત દાઈદ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ંકે તે તે 
લેાયી વાથે દોસ્તી કયી ને કહ્યુ ંકે હુ ંતો 
અનો વેલક છુ.ં છી જગંરભા ંતે 
લેાયી ને ભારને રઆ ગમો ત્મા ંભૌકો 
ભેલી લેાયીને તે કત્ર કયી તેનો ફધો 
ભાર કબ્ઝે કમો ન શતો ? રશ અલીને 
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ભારદાય ફની ગમો ! શલે એ લાત ણ 
કાન ખોરીને વાબંી રે કે એ લેાયી અ 
છોકયાનો ફા ને બઢુીમાનો ધણી શતો 
ભાટે શલે ત ુ ંએ ફધો ભાર અ છોકયાને 
વંી દે. 

અ વાબંી લેાયીએ આન્કાય કમો 
ત્માયે કુદયતે ખદુાથી તેના શાથ – ગે 
વાક્ષી અી, છી શઝયતે છોકયાને 
તરલાય અી ને ફદરો રેલા કહ્યુ.ં 
તેણે તેને કત્ર કમો ને તભાભ વભલ્કત 
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ય કબ્જો કયી રીધો ને શઝયત દાઈદ 
(રય્હશસ્વરાભ)નો શકુ્ર દા કમો. 
ત્માયફાદ શઝયત દાઈદ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ ફની ઇવયાઇરને 
વફંોધીને કહ્યુ ંકે જુઓ જેલી યીતે અજે તે 
યઆવના શાથ, ગે વાક્ષી અી એલી જ 
યીતે કારે કમાભતભા ંતભાયા શાથ – ગ 
વાક્ષી અળે. 

શઝયત ઇભાભ ભોશમ્ભદ ફારકય 
(રય્હશસ્વરાભ)થી ભનકરૂ છે કે એક 
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રદલવ ભીફૃર ભોભેનીન શઝયત રી 
(રય્હશસ્વરાભ) ભસ્જીદભા ંતળયીપ 
યાખતા શતા ત્મા ંવાભેથી એક 
નલજલાનને જોમો કે તે યડતો યડતો 
અલી યહ્યો છે તેની અવાવ રોકો બેગા 
થમા છે ને તેને રદરાવો અી યહ્યા છે, 
જમાયે શઝયતની ાવે અવ્મો ત્માયે અે 
તેને યોલાનુ ંકાયણ છૂયુ ં! તેણે કહ્યુ ંકે 
ળોયમશ કાઝીએ ભાયી વલફૃધ્ધ પંવરો કયેર 
છે. અ રોકો ભાયા ફાને વપયભા ંરઆ 
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ગમા શતા જમાયે તેઓ ાછા અવ્મા તો 
ભાયા વતાને ભં જોમા નરશ. તેઓને 
છુતા જલાફ ભળ્મો કે તાયો ફા તો 
યાશભા ંગજુયી ગમો. ભં કહ્યુ ંકે તેની ાવે 
જે ભાર શતો તે કમા ંગમો ? તો કશ ેછે કે 
ભને ખફય નથી. ભં કાઝી વભક્ષ 
પરયમાદ કયી તો અ રોકોએ ખોટા વાક્ષી 
ઉબા કમાથ ને તેઓએ કવભ ખાધી કે 
તેનો ફા ભયી ગમો. ભારની ભને 
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ખફય નથી. કાઝીએ તેભને વનદો જાણી 
મકુત કમાથ. શલે અ જ આન્વાપ કયો  

શઝયત દાઈદ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
કાઝી ાવે જઇ ફધી શકીકત છુી. 
કાઝીએ જે ફનાલ ફન્મો શતો તે કશી 
વબંાવ્મો ને કહ્યુ ંઅ છોકયા ાવે કોઇ 
ગલાશ ણ ન શતા તેથી ભં તેઓને મકુત 
કમાથ. છી શઝયતે પયભાવ્યુ ંકે અ 
ભાભરાભા ંહુ ંએલો આન્વાપ કયીળ કે ભાયી 
શરેા શઝયત દાઈદ (રય્હશસ્વરાભ) 
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વવલામ કોઇએ કયેર નથી. છી કહ્યુ ંકે 
મ કમ્ફય રશ્કયભાથંી મકુ ભાણવોને 
ફોરાલો. તેઓ અવ્મા ત્માયે અે દયેક 
ભાણવો ય રગ રગ શયેો 
ફેવાડમો. ત્માયફાદ દયેકના ચશયેા ય 
ાટા ફાધંી ભસ્જીદના થાબંરા વાથે ફાધંી 
દીધા. છી અે ોતાના મનુ્ળી 
બ્દુલ્રાશ આબ્ને યાપેને ફોરાવ્મો ને 
હુકભ અપ્મો કે અ રોકો જે જે લાત કયે 
તેની નંધ કયી રેલી ને હુ ંજમાયે 
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તકફીય કહુ ંત્માયે તભાયે ણ તકફીય 
કશલેી.  

ત્માયફાદ શઝયત રી 
(રય્હશસ્વરાભ)એ એક તોશભતદાયને 
છૂયુ ંકે પરયમાદીના વતા વાથે તભે 
મવુાપયી કયી શતી ? તેણે જલાફ અપ્મો 
કે શા ંપરાણા રદલવે ભો ફધામ વાથે 
શતા. શઝયત રી (રય્હશસ્વરાભ)એ 
છૂયુ ંકે તે ગજુયી ગમો તે સ્થનુ ંનાભ 
તભોને માદ છે ? તેણે કહ્યુ ંકે શા,ં પરાણી 
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જગ્મા ય ભયી ગમો શતો. શઝયતે છૂયુ ં
કે તે કેટરા રદલવ ફીભાય યહ્યો ? ને 
કોના ઘયે ભયણ ામ્મો ? અ વલારો 
વાબંી તેણે કહ્યુ ંકે થોડા રદલવ ફીભાય 
યશી પરાણાના ઘયે ભયણ ામ્મો શતો. એ 
પ્રભાણે તેણે જલાફ અપ્મો ત્માયે શઝયત 
રી (રય્હશસ્વરાભ)એ તકફીય 
(લ્રાશો કફય) કશી તયત જ શઝયત 
રી (રય્હશસ્વરાભ)ના મનુ્ળી લગેયેએ 
ભોટેથી તકફીય કશી, અ તકફીયના નાયા 
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વાબંી તેના વાથીઓ વભજમા કે ભાયા 
દોસ્તે તભાભ લાત વાચી કશી દીધી છે 
ભાટે અણે ણ કશી દેવુ ંજોઇએ. છી 
તેને આંખે ટ્ટી ફાધંેરી શારતભા ંદુય રઆ 
ગમા ને ફીજાને ફોરાવ્મો એ અવ્મો 
ત્માયે શઝયત રી (રય્હશસ્વરાભ)એ 
કહ્યુ ંકે તભો એભ ધાયો છો કે જે કાઇં 
તભોએ બેગા ભીને કયુથ છે તેની ભને 
ખફય નથી ! એ કેભ ફને ભને ફધી 
લાતનુ ંઆલ્ભ છે. છી તે ભાણવે કહ્યુ ંકે મા 
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શઝયત એ ભાણવ ભાયી વાથે શતો ણ 
હુ ંતેને કત્ર કયલાથી યાજી ન શતો. 
ફીજાઓએ કત્ર કયેર છે. હુ ંએ લાત 
કબરૂ કફૃ ંછુ ંકે ભો ફધામ ળયીક શતા, 
એ પ્રભાણે ફધાએ ગનુાશની કબરુાત કયી 
રીધી છી શઝયત રી 
(રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ંકે અ 
ફધામને કત્ર કયી તાયા વતાના ભારનો 
કબ્ઝો કયી રે. 
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શઝયત દાઈદ (રય્હશસ્વરાભ) 
મગફંય ને ભાસભુ શતા. તેઓથી 
કોઇ ગનુાશનુ ંકાભ થએર નથી. જે જે 
ખોટી ખોટી ભનઘડત લાતો રકતાફોભા ં
રખેર છે તે અણા ભઝશફ પ્રભાણે 
ભાન્મ યાખી ળકામ નરશ જેભ કે રી 
આબ્ને જશભે કહ્યુ ંકે ભાયા અબરભો કશ ેછે 
કે એક રદલવ શઝયત દાઈદ 
(રય્હશસ્વરાભ) નભાઝ ડતા શતા ત્મા ં
એક ખફુસયુત ખંીની સયુતભા ંળમતાન 
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શઝયતની ાવે અવ્મો. અે નભાઝ 
તોડી નાખંી તેની છલાડે ગાવી ય 
ગમા તો ત્મા ંજોયુ ંકે ઓયીમાની ઔયત 
ોતાના ઘયભા ંનશાઇ યશી છે. 

શઝયત દાઈદ (રય્હશસ્વરાભ)ની 
નજય તેના ય ડી અ અળક થઆ 
ગમા છી ઓયીમાને કોઇ જગંભા ંભોકલ્મો 
ને રશ્કયના વયદાયને કહ્યુ ંકે તેને 
અગ યાખજે કે તે ભામો જામ. તે 
અગ યશી ફશાદુયીથી રડતો યહ્યો ને 
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વલજમી થમો એ વભાચાય શઝયતે 
વાબંળ્મા ત્માયે ગભગીન થમા. વયદાયને 
રખ્યુ ંકે તેભને પયી તાબતુની વાથે 
રશ્કયની વાભે યાખ. જમાયે એ પ્રભાણે 
યાખલાભા ંઅવ્મો ત્માયે તે દુશ્ભનોના 
જંાભા ંવડાઇ ગમો ને ળશીદ થઆ 
ગમો. જમાયે તે ળશીદ થમો તો શઝયત 
દાઈદે તેની સ્ત્રી વાથે વનકાશ કયી રીધા ! 
જે લખતે શઝયત ઇભાભ યઝા 
(રય્હશસ્વરાભ)એ રી આબ્ને જશભથી 
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વાબંળ્યુ ંત્માયે કહ્યુ ં: ઇન્ના બરલ્રાશે લ 
આન્ના એરહશે યાજેઈન.  યે શુ ંતભો 
મગફંયની ળાનભા ંઅલી લાતો કયો છો 
? શુ ંતેઓએ ોતાની નભાઝને એટરી 
શરકી વભજી કે એક ખંી ભાટે નભાઝ 
તોડી નાખી ? ઈયાતં તોશભત રગાડી કે 
ઓયીમાને કત્ર કયાલી તેની સ્ત્રી વાથે 
ળાદી કયી રીધી. (તૌફા તૌફા) 

અ લાત ઇભાભથી વાબંી રી 
આબ્ને જશભે ઝથ કયી કે મ પયઝદેં 
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યસરૂ (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી 
લવલ્રભ) ફમાન કયો કે દાઈદ 
(રય્હશસ્વરાભ)નો શુ ંગનુાશ શતો !  

શઝયતે પયભાવ્યુ ંકે એક લખત 
શઝયત દાઈદ (રય્હશસ્વરાભ)ને એલો 
વલચાય અવ્મો કે લ્રાશ ેભાયાથી વલળે 
કોઇને બધુ્ધ્ધળાી ૈદા કયેર નથી તેથી 
લ્રાશ ેફે ભરકને ઇન્વાની સયુતભા ં
ભોકલ્મા. એકે કહ્યુ ંકે ભાયી ાવે એક 
ફકયી છે ને તેની ાવે નવ્લાણુ ંછે તે 
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ભાયી ફકયી રઆ રેલા ભાગંે છે. જેનુ ં
લણથન કરાભે ાકભા ંલ્રાશ ેકયેર છે. તે 
લખતે શઝયત દાઈદ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
જલ્દીભા ંપ્રવતલાદીને કાઇં છૂયુ ંનરશ તેભ 
પ્રવતલાદી ાવે ગલાશી ણ ભાગંી નરશ 
ને તયત જ જલાફ અપ્મો કે અ ળખ્વે 
તાયા ય ઝુલ્ભ કયેર છે તે તાયી ફકયીને 
ોતાની ફકયીઓભા ંબેલલા ચાશ ેછે. 
શકીકત અલી જ શતી અ ખતા (ગનુાશ) 
નરશ ણ (તકે વ્રા) વાફૃ ંકાભ છોડી 
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અવુ ંકશલેામ. તભોએ જે રકસ્વો જુઠ્ઠો યજૂ 
કમો તે ફયાફય નથી મગફંય ભાટે શોમ 
જ નરશ, શુ ંતભને ખફય નથી. તે છી શક 
તઅરા પયભાલે છે કે મ દાઈદ ભં 
તભોને જભીન ય ભાયો ખરીપો વનયકુત 
કમો ત ુ ંરોકોભા ંવચ્ચાઇ વાથે હુકભ કય. 
છી શઝયત ઇભાભ યઝા 
(રય્હશસ્વરાભ)એ ઓયીમાનો વાચો 
રકસ્વો ફમાન કયી અ ય જે તોશભત 
મકેુર તેને યદ કમો. 
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અલા ખોટા રકસ્વાઓ મગફંયની 
ળાનભા ંતલાયીખભા ંયજુ કયી મગફંયને 
ગનુેશગાય ભાનલાભા ંઅલે છે ણ 
મગફંયો ને ઇભાભો ભાસભુ શોમ છે. 
ગનુાશોથી ાક જેની કરાભે ાકભા ંખદુા 
ખદુ તાયીપ કયે તે ગનુેશગાય કેભ શોમ 
ળકે ? ! 

શઝયત ઇભાભ જપય વારદક 
(રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ંકે ભાશ ે
યભઝાનની ઢાયભી યાત્રે ઝબયુ શઝયત 
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દાઈદ (રય્હશસ્વરાભ) ય નાબઝર થઆ. 
શઝયત યસરૂે ખદુા (વલ્રલ્રાશો રહશ ે
લ અરેશી લવલ્રભ)એ પયભાવ્યુ ંકે વંણૂથ 
રખેરી ઝબયુ શઝયત દાઈદ 
(રય્હશસ્વરાભ) ય નાબઝર થઆ. 

શઝયત ઇભાભજપય વારદક 
(રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ંકે લ્રાશ ે
શઝયત દાઈદ (રય્હશસ્વરાભ) ય લશી 
ઈતાયી કે મ દાઈદ હુ ંતભોને અલી 
શારતભા ંએકરા કેભ જોઇ યહ્યો છુ ં? 
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શઝયતે કહ્યુ ંકે મ યફ ભં તાયી ખળુી 
ભાટે રોકોથી દુયી કડી. પયી લાજ 
અી કે તભે ચુકીદી કેભ ગ્રશણ કયી ? 
જલાફ અપ્મો કે તાયા બમે ભને ચુ 
કયેર છે, લાજ અલી કે તભે અલી 
વખ્તી ને ભશનેત કેભ ઈાડી યહ્યા છો ? 
શઝયત દાઈદે કહ્યુ ંકે તાયી ભોશબ્ફતના 
રીધે અ યીતે ઝશભેત ઈઠાવુ ંછુ.ં પયી 
લાજ અલી કે તભોને ભં ઘણો ભાર 
અેર છે છતા ંપકીય કેભ છો ? કહ્યુ ંતાયી 
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નેભતોનો શક દા કયલા પકીય યહુ ંછુ,ં 
લાજ અલી કે મ દાઈદ અલી 
ખાકવાયી નમ્રતા તભાયાભા ંકેભ જોલાભા ં
અલે છે ? જલાફ અપ્મો કે તાયી 
ઝભત ને જરારની વાભે હુ ંશકીય 
ને પકીય છુ.ં હુ ંતાયા વભક્ષ ઝરીર છુ ં
ને ભને એ જ રામક છે ત્માયફાદ 
કુદયતે કહ્યુ ંકે તભોને ખળુખફયી અુ ંછુ ં
કે જમાયે તભો ભાયી ાવે અલળો ત્માયે 
જેટરી આઝઝત ચાશળો તેટરી ભળે. 
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રોકો વાથે ભેવભરાથી યશો તેઓના 
ખ્રાક પ્રભાણે સુકુ કયો તેના બયુા 
કાભોથી ફચતા યશો, તભે જે ચાશળો તે 
કમાભતભા ંભળે. 

મ દાઈદ ભાયાથી ખળુ યશો, ભાયી 
માદ થકી રઝઝત ભેલો, ોતાની છુી 
લાતો ભાયી ાવે યજુ કયી નેભત 
ભેલો, હુ ંપાવેકો (બયુા રોકો)થી જગતને 
ખારી કયલાનો છુ ંને ઝાબરભો ય ભાયી 
રાનત શોમ છે. 
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શઝયત યસરૂે ખદુા (વલ્રલ્રાશો 
રહશ ેલ અરેશી લવલ્રભ)એ પયભાવ્યુ ં
કે લ્રાશ ેશઝયત દાઈદ 
(રય્હશસ્વરાભ) ય લશી ભોકરી કે મ 
દાઈદ જેલી યીતે સયૂજ ોતાનો પામદો 
દયેકને શંચાડે છે તેભા ંકંજુવાઇ કયતો 
નથી તેલી જ યીતે ભાયી યશભેત એ ળખ્વ 
ભાટે કંજુવાઇ નથી કયતી જે ભાયી 
યશભેતભા ંપ્રલેળ કયે છે, જે ફદ પાર 
(ખયાફ શકુન)ની યલાશ કયતા નથી 
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તેથી તેઓને નકુવાન થતુ ંનથી ણ જે 
તેના ય (ફદ પાર) એતેકાદ યાખે છે 
તે તેના રપત્નાથી નજાત ાભતા નથી.    

જેઓ નમ્રતા દાખલે છે તે ભાયી 
નઝદીક છે ને જેઓ ગલથ કયે છે તે 
ભાયાથી ફહુ જ દુય છે. શઝયત દાઈદ 
(રય્હશસ્વરાભ) ય લશી થઆ કે યજ 
કયી કે યલયરદગાય એ કમો ભર છે ? 
જલાફ ભળ્મો કે તે નેક ભર એ છે કે 
કોઇ ફદંએ ભોભીનનુ ંરદર ખળુ કયે 
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બરે છી ખજુયની એક ેળી અી શોમ. 
શઝયત દાઈદ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
પયભાવ્યુ ંકે તને શચેાને છે તેને તાયાથી 
વનયાળ થવુ ંન જોઇએ. 

શઝયત ઇભાભ ભોશમ્ભદ ફારકય 
(રય્હશસ્વરાભ)થી ભનકરૂ છે કે એક 
યલુાન શઝયત દાઈદ (રય્હશસ્વરાભ) 
ાવે અલીને ફેવતો શતો. એક રદલવ 
ફહુ જ યેળાનીની શારતભા ંઅવ્મો, એ 
જ વભમે શઝયતની ાવે ભરેકુર ભૌતે 
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અલીને વરાભ કયી છી તે જલાનની 
વાભે તેજ નજય કયી. શઝયતે ત્માયફાદ 
ભરકને છૂયુ ંકે જલાન ય અલી તેજ 
નજયથી જોલાનુ ંકાયણ ? ભરકે કહ્યુ ંમા 
નફીલ્રાશ અ સ્થે વાત રદલવ છી 
તેની ફૃશ કબ્ઝ કયલાનો લ્રાશનો હુકભ 
થમો છે. જમાયે અ લાત વાબંી ત્માયે 
એકાતંભા ંશઝયતે જલાનને દમા ખાઇને 
છૂયુ ંકે શુ ંતાયી ળાદી થમેર છે ? તેણે 
કહ્યુ ંકે નરશ, શઝયતે પયભાવ્યુ ંકે પરાણા 
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ફની ઇવયાઇર ાવે જઇ ભાયા નાભથી 
તેની તુ્રીનો મગાભ અ ને તેની 
વાથે ળાદી કયી રે ને જે ખચથ થામ તે 
ભાયી ાવેથી રઆ જજે ત ુ ંવાત રદલવ 
સધુી તાયી સ્ત્રી વાથે અયાભ કય ને 
અઠભે રદલવે ભાયી ાવે અલજે. 

અ લાત વાબંી તે યલુાન તે ફની 
ઇવયાઇર ાવે ગમો ને શઝયતનો 
વદેંળો શંચાડમો. તેણે તયત જ તુ્રીની 
ળાદી તેની વાથે કયી અી, તે વાત 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1051              VISIT US 

રદલવ સધુી તેણી વાથે યહ્યો. અઠભે 
રદલવે શઝયત દાઈદ (રય્હશસ્વરાભ)ની 
બખદભતભા ંશાજય થમો, શઝયતે તેનો શાર 
છુયો, તેણે જલાફ અપ્મો કે મ 
નફીએ ખદુા અલી ઈભદા નેભત ભં 
કદી જોમેર નરશ. ફહુ જ અયાભથી ભં 
વાત રદલવ ગઝુામાથ છે. છી શઝયત 
ભરેકુર ભૌતની યાશ જોલા રાગ્મા ણ 
ભરક ઘણીલાય થઆ છતા ંઅવ્મા નરશ. 
જમાયે શઝયતે જોયુ ંકે ભરક અવ્મા નથી 
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તો અે તે જલાનને કહ્યુ ંકે જા ત ુ ંવાત 
રદલવ અયાભ કય અઠભે રદલવે ભાયી 
ાવે અલજે. તે શઝયતનો અબાય 
ભાનતો ચાલ્મો ગમો. વાત રદલવ લીતી 
ગમા છી તે શઝયત ાવે અવ્મો. 
કદભોવી કયી ાવે ફેવી ગમો, તે રદલવે 
ણ ભરક અવ્મા નરશ. શઝયતે કહ્યુ ંકે જા 
ત ુ ંઅયાભ કય અઠભે રદલવે અલજે. તે 
શરુક્રમા દા કયતો ચાલ્મો ગમો જમાયે 
વાત રદલવ યુા થમા ત્માયે અઠભે રદલવે 
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તે જલાન શઝયત ાવે અવ્મો, તે 
યવાભા ંભરેકુર ભૌત ણ અલી ગમેર. 
અે ભરકને કહ્યુ ંકે તભોએ તો કહ્યુ ંશત ુ ં
કે વાતભે રદલવે અની ફૃશ કબ્ઝ કયલાનો 
હુકભ છે છતા ંતભે અવ્મા નરશ ? ભરકે 
જલાફ અપ્મો કે મા શઝયત અની લાત 
વાચી છે ણ મા નફી લ્રાશ અે 
તેના ય યશભે કયી તેની ળાદી કયાલી 
અી તેથી લ્રાશ ેણ ોતાના પઝરો 
કયભની તેના ય દમા કયી ને તેની 
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ઉંભયભા ંત્રીવ લથનો લધાયો કયી અેર 
છે એટરે હુ ંશાજય થમો નરશ. 

ઝબયેુ દાઈદભા ંએકવો ચાવ સયુા 
શતા તેભા ંવંકડો નવીશતના કરાભો દર્જ 
છે, રશકભતે અરે દાઈદભા ંછે કે 
કકરભદં ઇન્વાને ચાય ઘડીઓથી 
ગપરત કયલી ન જોઇએ. શરેી ઘડી એ 
છે કે ોતાના યફની ફાયગાશભા ંમનુાજાત 
કયે, ફીજી ઘડી એ છે કે તેભા ંોતાના 
નપવે જે જે કાભો કમાથ શોમ તેનો રશવાફ 
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કયે, ત્રીજી ઘડી એ છે કે બફયાદયે ઇભાની 
ાવે ફેવવુ,ં જે અણી બરાઇ – બયુાઇ 
શોમ તે વાપ – વાપ કશી અે, ચોથી ઘડી 
એ છે કે ોતાના નપવને રઝઝત 
શંચાડે જે ચીજો શરાર છે તે કયલી અ 
ઘડી ફીજી ઘડીઓને વશામ કયે છે.  

બયોવાાત્ર વનદથી લણથન થયુ ંછે 
કે શઝયત દાઈદ (રય્હશસ્વરાભ)ના 
વભમભા ંએક ફુૃ એક સ્ત્રી ાવે અલતો 
ને તેણીને વ્મબબચાય ભાટે ભજબયુ 
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કયતો. એક રદલવ તે સ્ત્રીને સજુી અવ્યુ ંકે 
અ ફુૃની સ્ત્રી વાથે કોઇ ભદથ  ણ અવુ ં
ખયાફ કાભ કયતો શળે તેથી તેણીએ કહ્યુ ં
કે મ ફદરકયદાય શુ ંતાયી સ્ત્રી વાથે ણ 
કોઇ ફદકાભ નથી કયત ુ ંજયા ઘયે જઇને 
તાવ તો કય ! અ વાબંી તે વલચાયભા ં
ડી ગમો. ઘયે જઇને જોલે છે તો કોઇ 
યામો ફુૃ તેણીની સ્ત્રી વાથે ઝીના કયી 
યહ્યો છે. તે ભાણવ પરયમાદ રઇને શઝયત 
દાઈદ (રય્હશસ્વરાભ) ાવે અવ્મો કે 
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મ નફીએ ખદુા ભાયા ય ફહુ જ દુઃખ 
ડયુ ંછે. ભાયી સ્ત્રી વાથે યામો ભદથ  
વ્મબબચાય કયે છે ! શઝયત ય લશી થઆ 
કે મ દાઈદ તેને કશો કે ત ુ ંજેવુ ંકાભ કયે 
છે તેવુ ંતાયી સ્ત્રી ફીજા કોઇ વાથે કયે 
તેભા નલાઇ શુ ંછે ? ળા ભાટે ત ુ ંગનુાશ 
કયે છે ? શઝયતે તેને વાચે વાચુ ં
વબંાલી દીધુ ંએ લાત વાબંી તે ચુ 
થઆ ગમો. 
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વૈમદ આબ્ને તાઈવ ફમાન કયે છે કે 
શઝયત દાઈદ (રય્હશસ્વરાભ)ની 
ઝબયુભા ંજોયુ ંછે કે ખદુાલદેં અરભ 
પયભાલે છે કે મ દાઈદ ભં તભોને ભાયી 
ઇફાદત કયલાલાા મગફંય ફનાવ્મા 
ને તભે એ ણ વનશાળો કે એક ટોફંૄ 
શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)ને ખદુા 
ભાનળે જો કે મયુદા જીલતં કયલાની 
તાકત ભં તેભને અી છે. જગત વભક્ષ 
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ભાયી યશભેતનુ ંલણથન કયો. હુ ંપ્રત્મેક ચીજ 
ય કુદયત યાખુ ંછુ.ં 

મ દાઈદ જે કહુ ંતે વાબંો ને 
સરુમભાનને ણ કશો કે તભાયા છી 
રોકોને કશ ેકે હુ ંજભીન ભોશમ્ભદ 
(વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી લવલ્રભ) 
ને તેભની ઈમ્ભતને લાયવાભા ંઅીળ. 
તે રોકો તભાયા (ફની ઇવયાઇર) જેલા 
નરશ શોમ. તેઓની નભાઝો તભાયા જેલી 
નરશ શોમ, ભાયી ાકીઝગીને માદ કયો. 
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પ્રત્મેક લખતે યોલો ને તેઓને કશો કે 
શયાભ યસ્તાથી ભાર ન ભેલે, નરશ તો હુ ં
તેઓની નભાઝ કબરૂ કયીળ નરશ. જમા ં
ગનુાશનુ ંકાભ થતુ ંશોમ તો ોતાના 
વતાથી ણ રગ થઆ જાલ, શયાભ કાભ 
થતુ ંશોમ ત્માથંી ોતાના બાઇથી જુદા 
થઆ જાલ, મ દાઈદ ! તભે ઇદયીવના 
વભમનો શાર ફમાન કયો કે જેઓ ફે 
વ્મસ્તત શતી, જમાયે નભાઝનો વભમ થમો 
ત્માયે એકે કહ્યુ ંકે શરેા હુ ંલ્રાશની 
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આતાત કયીળ છી લેાય કયીળ. 
ફીજાએ કહ્યુ ંકે હુ ંતો શરેા વતજાયત 
કયીળ, છી લ્રાશનો હુકભ ફજાલી 
રાલીળ, એક ઇફાદત કયલા રાગ્મો ને 
ફીજો વતજાયત કયલા રાગ્મો. તે લખતે ભં 
લાદાને હુકભ અપ્મો કે જે વતજાયત કયી 
યહ્યો છે તેને તાયી તેજ શલાથી ઘેયી રે. 
તયત જ તેજ શલા અલી, વલજી થલા 
રાગી ને તે વ્મસ્તત એલી તો ફરાભા ં
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ઘેયાઇ ગમો કે શાથથી લેાય ને નભાઝ 
ફનંે ગમા. 

મ દાઈદ ! જે ભાયી વાથે 
વતજાયત કયે છે તે તભાભ વતજાયત કયતા 
લધ ુરાબ ભેલે છે, જેઓ દુવનમાની 
ભોશજાભા ંપંવામ છે, તેને દુવનમા 
ઈાડીને પંકી દે છે ને તભાભ નકુવાન 
ાભનાય કયતા ંલધાયે નકુવાન ઈઠાલે છે. 
મ અદભના દીકયા ! તાફૃ ંભન કેવુ ં
કઠોય છે કે તાયા ભા ં – ફા દુવનમાથી 
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ગજુયી જામ છે છતા ંકોઇણ પ્રકાયનો 
ફોધાઠ રેતો નથી. મ અદભના તુ્ર ! 
શુ ંત ુ ંનથી જોતો કે કોઇ જાનલય ભયી 
જામ છે તો તે વડી જામ છે, જો કે તે 
ફેગનુાશ છે. તુ ંતો એક ભાણવ છો તાયા 
ગનુાશ શાડ ય યાખલાભા ંઅલે તો તે 
ટુકડે ટુકડા થઆ જામ તો તાયો ળો શાર 
થળે ? મ દાઈદ ! આન્વાનને ભાર ને 
ઔરાદ વવલામ કોઇ ચીજ નકુવાન કયતી 
નથી. ભાફૃ ંઆલ્ભ પ્રત્મેક લસ્ત ુય છે.   
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મ ગધંાએરા ભાટી – ાણીથી 
જન્ભ ાભેરા, તભો ગપરત ને ગલથના 
ભાટીડાઓ છો જે ચીજો શયાભ છે તે તયપ 
ન જાલ. જન્નતભા ંસુદંય ખફુસયુત સ્ત્રીઓ 
છે જેઓ વદા ખળુ યશ ેછે, તેઓ ગસુ્વે 
થતી નથી. શભંેળા ફાકી યશનેાય છે. તેઓ 
ળોશયની નઝદીકી કયલા છતા ંશભંેળા 
કંુલાયી શળે. તેઓ ભાખણ કયતા લધાયે 
મરુામભ ને ભધ કયતા લધ ુભીઠી શોમ 
છે. તેઓની ાવે ળશદ ને ઈભદા 
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ાણીની નશયેો લશ ેછે. ત્માનંી ળાશી વદા 
યશનેાયી છે. પ્રત્મેક નેભતો ત્મા ંભૌજૂદ 
છે તે નયૂનો ૈદા કયનાય ખારીક ાકો 
ાકીઝા છે. 

શઝયત દાઈદ (રય્હશસ્વરાભ)ના 
વભમભા ંવવબ્ત કૌભ શતી. જેનુ ંયશઠેાણ 
દરયમા રકનાયે શત ુ.ં તેભને ખદુા ને 
નફીનો એલો હુકભ શતો કે ળનીલાયના 
કામથ ન કયવુ,ં ભાછરીઓ કડલાની 
ભનાઇ કયલાભા ંઅલી શતી. વલાયથી 
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વાજં સધુી આફાદતભા ંરદલવ વાય કયલો 
ણ તે નાદાનોએ એવુ ંકયુથ કે દરયમા 
રકનાયે ચોતયપ શોજ ફનાલી દરયમાથી 
શોજ સધુી નીક ફનાલી ાણી રાલતા 
શતા. તે નીક જુમ્ભાના રદલવે ખોરી 
નાખતા શતા તેથી ળનીલાયના રદલવે 
તેભા ંાણી વાથે ભાછરીઓ અલી જતી 
છી તેઓ શોજની નીક ફધં કયી દેતા 
શતા કે ભાછરીઓ દરયમાભા ંજઇ ળકે 
નરશ. છી યવલલાયના રદલવે અવાનીથી 
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ભાછરીઓ કડી રેતા શતા ને કશતેા 
શતા કે અ ભાછરીઓ ભે યવલલાયે 
કડી છે, ળનીલાયે નરશ. એલી યીતે તેઓ 
ભારદાય થઆ ગમા. તેઓને નેક ને 
વારેશ રોકો એ કામથ કયલાની ભના કયતા 
શતા ણ તેઓ ભાનતા ન શતા ને 
કશતેા શતા કે અ ભાછરીઓ ભોએ 
યવલલાયે કડી છે. ળનીલાયે કડી નથી. 
છી ધીયે ધીયે ળનીલાયે ણ કડલા 
રાગ્મા. તે ફધામ એંવી શજાયથી લધાયે 
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શતા. ફાકીના નેક રોકો તેઓને ભના 
કયતા શતા જમાયે એ રોકો કોઇ યીતે 
ભાનતા ન શતા ત્માયે તેઓ ગાભ છોડી 
ચાલ્મા ગમા. કાયણ કે તેઓને બમ શતો કે 
કુદયત ઝાફ નાબઝર કયળે. જમાયે એ 
રોકો ોતાના તે કાભને છોડતા ન શતા 
ત્માયે શઝયત દાઈદ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
દુઅ કયી તેથી તેઓ ય ઝાફ નાબઝર 
થમો ને તભાભ લાદંયા ફની ગમા ને 
ત્રણ રદલવભા ંભયી ગમા. 
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શઝયત અદભ (રય્હશસ્વરાભ) 
દુવનમાભા ંઅવ્મા છી શઝયત દાઈદ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની ૪૩૩૩ લે વલરાદત 
થઆ ને વવત્તયે લથની ઉંભયે ખદુાની 
યશભેતે શંચ્મા. 

 
*********** 
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શઝયત સરુમભાન (રય્હશસ્વરાભ) 

શઝયત દાઈદ (રય્હશસ્વરાભ)ને 
ઓગણીવ છોકયા શતા ને દયેક છોકયો 
મલુ્કનો લારયવ થલા ચાશતો શતો કે 
શઝયત દાઈદ (રય્હશસ્વરાભ)ની ફાદ 
ભને ફાદળાશત ભે. ખદુાલદેં કયીભે 
શઝયત દાઈદ (રય્હશસ્વરાભ) ાવે એક 
કાગ ભોશય કયીને ભોકલ્મો. તેભા ંકેટરાક 
વલાર શતા ને કશલેયાવ્યુ ંકે તભાયા 
પયઝદંોને અ વલાર છુો જે છોકયો તેનો 
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જલાફ અે તે તભાયી ફાદ તભાયો 
લાયવદાય ને મલુ્કનો ભાબરક છે. શઝયત 
દાઈદ (રય્હશસ્વરાભ)એ ોતાની 
કૌભના અબરભો, ળયપો ને ોતાના 
છોકયાઓને બેગા કમાથ ને તે વલારો 
છુલા ળફૃ કમાથ : 

વલારો : (૧) વલે ચીજોભા ંફહુ જ 
ાવે કઇ ચીજ છે ? (૨) વલે ચીજોભા ં
ફહુ જ છેટે કઇ ચીજ છે ? (૩) તે કઇ 
ચીજ છે કે તેની વાથે ફહુ જ ભેાલટ છે 
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? (૪) તે કઇ ચીજ છે કે તેનાથી ફહુ 
ફીક રાગે છે ? (૫) તે ફે શુ ંછે કે કામભ 
છે ? (૬) તે ફે શુ ંછે કે એકફીજાથી જુદા 
જુદા છે ? (૭) તે ફે શુ ંછે કે એકફીજાના 
દુશ્ભન છે ? (૮) તે કયુ ંકાભ છે કે અખય 
તેની તાયીપ (લખાણ) છે ? (૯) તે કયુ ં
કાભ છે કે અખય તેની ભઝમ્ભત (બયુાઇ) 
છે ? 

અ વલારો વાબંીને તભાભ 
છોકયા જલાફ અી ળકમા નરશ.  
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છી શઝયત સરુમભાન 
(રય્હશસ્વરાભ)એ યજ કયી કે ગય 
ભને યજા અો તો હુ ંજલાફ અુ.ં 
શઝયત દાઈદ (રય્હશસ્વરાભ)એ યજા 
અી. 

જલાફો : (૧) વલે ચીજોભા ંફહુ જ 
ાવે “અખેયત” છે જે દીન ફદીન ાવે 
અલતી જામ છે. (૨) વલે ચીજોભા ંફહુ જ 
છેટે ગજુયેરી ચીજ છે જે દીન ફદીન છેટે 
જામ છે. (૩) ફહુ જ  ભેાલટ યાખનાય 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1074              VISIT US 

આન્વાનના અંગ વાથે તેની ફૃશ છે. (૪) જે 
ચીજથી ફહુ ફીક રાગે છે તે આન્વાનનુ ં
ફૃશ લગયનુ ંઅંગ છે એટરે ભૈમત. (૫) 
કામભ અવભાન – જભીન છે. (૬) તે ફે 
જે એકફીજાથી જુદા જુદા છે એ રદલવ – 
યાત છે. (૭) તે ફે જે અવભા ંદુશ્ભન છે 
તે જજંદગી ને ભૌત છે. (૮) જે કાભની 
અખય તાયીપ છે તે ગસુ્વા લખતે 
“રશલ્ભ” છે. એટરે ગસુ્વા લખતે નયભી 
કયલી. (૯) જે કાભની અખય ભઝમ્ભત 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1075              VISIT US 

(ખયાફી) છે તે ગસુ્વા લખતે તેજી કયલી 
એટરે ગસુ્વા ય કાબ ૂન યાખતા જોળભા ં
અલી જવુ.ં 

શઝયત દાઈદ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
લ્રાશ તયપથી અલેરા કાગભા ંજોયુ ં
તો તેભા ંભજકુય જલાફ શતા તેથી તભાભ 
બઝુુગથ રોકો અના ઇલ્ભથી જફ 
થમા. છી શઝયત દાઈદ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ ફાદળાશત શઝયત 
સરુમભાન (રય્હશસ્વરાભ)ને વંી 
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દીધી. શઝયત દાઈદ (રય્હશસ્વરાભ)નો 
ફીજા રદલવે આન્તેકાર થમો.       

શદીવભા ંછે કે જે લખતે શઝયત 
દાઈદ (રય્હશસ્વરાભ)એ ોતાની ફાદ 
શઝયત સરુમભાન (રય્હશસ્વરાભ)ને 
લાયવદાય કમાથ તે લખતે અની લમ 
પકત તેય લથની શતી તેથી અબરભ ને 
અફીદ રોકોએ આન્કાય કમો કે અ તો 
નાના ફચ્ચા છે તે કેલી યીતે ફાદળાશતના 
ભાબરક ફને ? તેથી લ્રાશ ેશઝયત 
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દાઈદ (રય્હશસ્વરાભ)ને હુકભ કમો કે જે 
રોકો સરુમભાનની બખરાપતનો આન્કાય કયે 
છે તેભને કશો કે તભાયી રાકડીઓ રાલો 
ને સરુમભાનની રાકડી રઆ તભાભ 
રાકડીઓને એક ઘયભા ંયાખી દયલાજા 
ય વલેની ભોશય કયી દઇને ફીજે રદલવે 
વલાયે ઘય ઈઘાડે. જે ળખ્વની રાકડીભા ં
ડાખીઓ ને ાદંડા નીકળ્મા શોમ તેને 
ભાયો ખરીપો તેભજ લાયવદાય વભજલો. 
અ ફાફત ફધાએ કબરૂ યાખી. છી 
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ફધાની રાકડીઓ રઆ ભોશય રગાડી એક 
ભકાનભા ંયખાઇ.  

ફીજે રદલવે વલાયે ભકાન ખોરતા 
પકત શઝયત 
સરુમભાન(રય્હશસ્વરાભ)ની રાકડીને 
જ ડાખીઓ ને ાદંડા ઈગ્મા શતા. અ 
જોઇ ફધાએ અની બખરાપતને ભજુંય 
યાખી. ત્રે એ માદ યશ ેકે શઝયત ઇભાભ 
ભોશમ્ભદ તકી (રય્હશસ્વરાભ) નલ 
લથની લમભા ંઇભાભ થમા છે. અની 
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ાવે કોઇ ળખ્વે યજ કયી કે અની 
નાની લમના ંરીધે રોકો લાતો કયે છે કે 
અટરી નાની લમભા ંઇભાભત કેભ ભે ? 
અ વાબંી અે શઝયત સરુમભાન 
(રય્હશસ્વરાભ)નો રકસ્વો ફમાન કમો. 

અે બરુબરુને જોઇ તે એક ઝાડ 
ઈય ફેઠી ફેઠી ભાથુ ંને ુછંડી 
શરાલીને લાજ કયતી શતી. શઝયત 
સરુમભાન (રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ં
કે “અ કશ ેછે કે જેવુ ંકયીળ તેવુ ંાભીળ. ” 
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ને હુદહુદે લાજ કમો તો શઝયતે કહ્યુ ં: 
“અ કશ ેછે કે મ ગનુેશગાયો લ્રાશ 
ાવે ફખ્ળીળ ચાશો.” ને તતુીએ લાજ 
કમો તો શઝયતે કહ્યુ ં: “અ કશ ેછે કે 
નેકીને શરેેથી ભોકરો તો તભને ભળે. ” 
ને ગીધે લાજ કમો તો અે કહ્યુ ં: 
“અ કશ ેછે કે ાક છે લ્રાશ કે તે 
તભાભ કયતા ફરદં ભયતફો ધયાલે છે 
ને તભાભ તાયીપ તેને જ રામક છે. ” 
ને ચીરે લાજ કમો તો અે પયભાવ્યુ ં
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કે “અ કશ ેછે કે તભાભ ચીજ શરાક 
થલાલાી છે ણ લ્રાશની ઝાત ફાકી 
યશળેે.” 

છી અે પયભાવ્યુ ંકે વગંખાયા 
કશ ેછે “જે ળખ્વે ખાભોળી કડી તે 
વરાભત યહ્યો. ફેગારી કશ ેછે કે “લામ” 
થામ તે ળખ્વ ઈય કે જેની રશંભત 
દુવનમાના ંકાભભા ંછે. મગુથ કશ ેછે કે મ 
ગારપરો લ્રાશને માદ કયો. કયગવ કશ ે
છે કે જજંદગીની વાયી શારતથી ડય કે 
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અખય તને ભયવુ ંછે. ઈકકાફ ને ચગુદ 
કશ ેછે કે “સબુ્શાન યબ્ફેમર ઝીભે 
લફેશમ્દેશ” ભતરફ એ કે યલયરદગાય 
ાક, ાકીઝા ને ફરદં ભયતફાલાો 
છે ને તભાભ તાયીપ તેને જ ભાટે છે. 
શઝાયદાસ્તાન કશ ેછે કે ાક છે ૈદા 
કયલાલાો ને શભંેળા યશલેાલાો છે. 
કાગડો ભશસરુ રેલાલાા ય રાનત 
કયે છે ને ચડંોર ભોશમ્ભદ ને અરે 
ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી 
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લવલ્રભ)ના દુશ્ભનો ય રાનત કયે 
છે. વાયેકાશ કશ ેછે કે ખદુાલદંા તાયી 
ાવેથી શભંેળા કુવ્લત ચાહુ ંછુ.ં તીતય કશ ે
છે કે “યયશભાનો રર યળીળતલા” 
એટરે લ્રાશ ળથ લગેયે ઈય વંણૂથ 
વત્તા ધયાલે છે. 

રયલામતભા ંછે કે શઝયત સરુમભાન 
(રય્હશસ્વરાભ)ને ખદુાલદેં કયીભે તભાભ 
જશાનની ફાદળાશત અી શતી ને 
તભાભ ભાણવો, જીન, યીઓ, ખંીઓ 
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ને જગંરના જનાલાયોના ણ ફાદળાશ 
શતા. અ તભાભ શમલાનોની ઝફાન 
વભજતા શતા ને તેઓના જભાનાભા ં
જફ જફ તયશની કાયીગયીઓ થઆ 
છે. 

અનો તખ્ત એલો શતો કે કોઇ 
ફાદળાશનો અલો તખ્ત ન શતો. તખ્તની 
જભણી ફાજુ ભાનલતં ને ભોટા 
દયજજાના રોકો ભાટે ફે રાખ ખયુવી 
યાખતા શતા. જભણી ફાજુ આન્વાનના 
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અબરભો ભાટે ાતં્રીવ શજાય ભીમ્ફય 
યાખતા શતા ને ડાફી ફાજુ જજન્નાતના 
અબરભો ભાટે ાતં્રીવ શજાય ભીમ્ફય 
યાખતા શતા. અની ઈય ખંીઓ 
ોતાની ાખંોનો છામંો કયતા શતા. 
અબરભ રોકો ગપુતગ ુકયતા ને ઇન્વાન 
તેભજ જજન્નાત ખયુવીઓ ય ફેઠા ફેઠા 
વાબંતા શતા. 

અભ રોકોની રયલામતભા ંછે કે જે 
લખતે શઝયત સરુમભાન 
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(રય્હશસ્વરાભ) શઝયત દાઈદ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની ફાદ મગફંય ને 
ફાદળાશ થમા તો હુકભ કમો કે તેઓ ભાટે 
એક ઈભદા ને નાદય તખ્ત ફનાલલાભા ં
અલે કે જેથી અ પંવરો દેતી લખતે 
તેના ય ફેવે ને કોઇ ણ ખોટી વાક્ષી 
યુી ન ળકે તેભજ અની વાભે ડયતો 
ડયતો અલે ને કોઇ ખોટો દાલો ન કયી 
ળકે. શાથીદાતંનો તખ્ત ફનાલામો. તેભા ં
જાતજાતના ભોતી, જલાશયે, શીયા ને 
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તેની તયાપ વોનાના ચાય ઝાડ 
ફનાલામા તેભા ંમાકતૂ ને ઝભફૃથદના 
ભુખા ફનાલામા, ફે ઝાડ ઈય વોનાના 
ફે ભોય ને ફે ઝાડ ઈય વોનાના ફે 
ગીયગવ એકફીજાના વાભે યખામા, ફે 
ફાજુ ય વોનાના ફે ળેય (લાઘ) ઈય 
ચાય ઝાડ તેના ઈય ફનાલામા જેથી 
તખ્ત ઈય છામંો થઆ જામ. તખ્ત એલી 
રશકભત ને ખફુીથી ફનાલામો શતો કે જે 
લખતે અે તેના શરેા ગથીમા ય 
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જતા તો તે લખતે તખ્ત ચકકીની જેભ 
પયતો શતો ને ભોય તેભજ ગીયગવ 
ોતાની આંખો ઈઘાડતા શતા ને ળેય 
ોતાના જંાને તખ્ત વાભે રાફંા કયી 
ુછંડુ ંશરાલતા શતા. અ જમા ંસધુી 
તખ્ત ઈય જઇને ફેવતા ન શતા ત્મા ં
સધુી અ પ્રભાણે થતુ ંયશતે ુ.ં છી ફે 
ગીયગવ અના ભાથા ય તાજ યાખતા 
શતા. તે લખતે ણ તખ્ત ભોય ને 
તભાભ ચીજો પયલા રાગતી શતી તેભજ 
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ચાચંથી અ ઈય કસ્તયૂી ને અંફય 
છાટંતા શતા. 

ત્મા ંવોનાનુ ંએક કબતુય વાયા 
જલાશયેથી જડીને યખાયુ ંશત ુ ંતે “તૌયેત” 
અના શાથભા ંઅતુ ંશત ુ ંને અ 
તભાભની વાભે વતરાલત કયતા શતા છી 
તભાભ રોકો પંવરા ને ચકુાદા ભાટે 
શાજય થતા શતા. ફની ઇવયાઇરના 
શજાય ભોટેયાઓ જભણી ફાજુ વોનાની 
ખયુવીઓ ય ફેવતા શતા. જજન્નાતના 
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શજાય બઝુુગો ડાફી ફાજુ ય ચાદંીની 
ખયુવીઓ ય ફેવતા શતા ને જગંરના 
ખંીઓ અલીને તેઓ ઈય ોતાની 
ાખંોનો છામંો કયતા શતા. જમાયે કોઇ 
વાભે દાલો યજુ કયાતો શતો ને અ 
તેની ાવેથી વાક્ષી ભાગંતા શતા તે લખતે 
ણ તખ્ત ને તભાભ ચીજો પયતી શતી. 
ળેય ોતાની ુછંડીઓ જભીન ય 
વયાલતા શતા. મગુથ ોતાની ાખંો 
ખોરી નાખતા શતા. અલો દફદફો જોઇ 
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મદુ્દઇ (દાલો કયનાય) ને વાક્ષીઓ ય 
એલો તો યોફ ડી જતો કે કોઇ 
ગેયવ્માજફી ફોરી ળકતુ ંનરશ. યાલી રખે 
છે કે શઝયત 
સરુમભાન(રય્હશસ્વરાભ)ના જભાનાભા ં
તસ્લીય ફનાલલી શયાભ ન શતી ણ અ 
જભાનાભા ંશયાભ છે. 

શઝયત ઇભાભ જપય વારદક 
(રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ંકે 
સરુમભાન આબ્ને દાઈદ 
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(રય્હશસ્વરાભ)ને લ્રાશ ેઆલ્ભ અલા 
ઈયાતં તભાભ જાતની ફોરી તથા 
શમલાનોની ઝફાન વભજલાની તેભજ 
ફોરલાની ળસ્તત અી શતી. અ જમાયે 
રડાઇ કયતા ત્માયે પાયવી ફોરતા શતા 
ને જમાયે અબરભો, વયદાયો ને 
રશ્કયી ાવે ફેવતા તો તકુી ઝફાનભા ં
લાતો કયતા ને જમાયે ોતાની ફીફીઓ 
ાવે જતા તો સયુમાની તથા નફતી 
ઝફાનભા ંલાતો કયતા શતા. જમાયે 
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ઇફાદત ભાટે ઉબા યશતેા તો યફીભા ં
કરાભ કયતા ને પંવરો દેલા ભાટે 
ફેવતા તો આફયાની ઝફાનભા ંફોરતા 
શતા. શઝયત રી (રય્હશસ્વરાભ)એ 
પયભાવ્યુ ંકે જેભ શઝયત સરુમભાન વલેની 
ફોરી વભજતા શતા તેભ ભો ણ 
તભાભ જભીન ઈય ચારલાલાાની 
ફોરી જાણીએ છીએ. 

શઝયત સરુમભાન 
(રય્હશસ્વરાભ)નુ ંરશ્કય વો પયવખભા ં

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1094              VISIT US 

યશતે ુ ંશત ુ.ં ચ્ચીવ પયવખભા ંભાણવો, 
ચ્ચીવ પયવખભા ંજજન્નાત, ચ્ચીવ 
પયવખભા ંચાયગા જાનલયો ને 
ચ્ચીવ પયવખભા ંખંીઓ યશતેા શતા. 

શઝયત સરુમભાન 
(રય્હશસ્વરાભ) ભાટે એક શજાય કાચના 
ભકાન રાકડા ઈય યખામા શતા. તે 
ભકાનોભા ંઘણી ફીફીઓ ને કનીઝ 
(રંડીઓ) શતી. તેભા ંકેટરીક તો 
જીનભાથંી શતી. અ ભાટે જીન્નો એ 
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વોનાના તાય ને યેળભનુ ંએક બફછાનુ ં
ફનાવ્યુ ંશત ુ.ં અના ભાણવો ને રશ્કય 
એ બફછાના ય ફેવતા. અ ણ તખ્ત 
યાખી તેના ય ફેવતા. શલા એ બફછાનાને 
એક ભરશનાના યસ્તે રઆ જઇ વાજંે ાછુ ં
રાલતી શતી. 

એક લખત શઝયત સરુમભાન 
(રય્હશસ્વરાભ) ોતાના રશ્કય વાથે 
તાએપભા ંએક જગ્મા ઈય ગમા. ત્માથંી 
“લાદીયનુ્નભર” ની તયપ યલાના થમા. 
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યસ્તાભા ંએક જગંર શતુ ંતેભા ંકીડીઓ 
યશતેી શતી. તેનો વયદાય મગુથ જેલડો ભોટો 
શતો. 

શઝયત ઇભાભ જપય વારદક 
(રય્હશસ્વરાભ)થી ભનકરૂ છે કે તે 
જગંરભા ંવોનુ ંફૃુ ંૈદા થતુ ંશત ુ.ં લ્રાશ ે
નાના જનાલયને વોનુ ંફૃુ ંવાચલલા 
યાખેરા શતા. કોઇની તાકાત ન શતી કે 
તેઓને નકુવાન શંચાડી ળકે. જમાયે 
કીડીઓના વયદાયે શઝયત સરુમભાનના 
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રશ્કયની કવયત ને દફદફો જોમો ને 
વભજમો કે અ રશ્કય અ તયપ અલે છે 
તો તેણે એક ટેકયા ઈય ચઢીને ભેશય 
ભોશબ્ફતથી નવીશત ભાટે ફરદં લાજે 
કીડીઓને કહ્યુ ં: “મા હમોશન 
નભદુખો,ુ ભવાકેનકુભ” એટરે “મ 
કીડીઓ ! તભો તભાયા દયભા ંદાખર થઆ 
જાઓ, એટરા ભાટે કે શઝયત સરુમભાન 
(રય્હશસ્વરાભ) ને તેભનુ ંરશ્કય 
જાણભા ંતભને કચડી ન નાખે. 
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જાણથી એટરા ભાટે કહ્યુ ંકે અ 
મગફંય શતા. મગફંય ગનુાશથી ાક 
શોમ છે. તે કોઇ ઈય ઝુલ્ભ કયતા નથી. 
તેઓનુ ંરશ્કય ણ શઝયત સરુમભાન 
(રય્હશસ્વરાભ) શોલાના કાયણે તેઓને 
જાણીને ન કચયે. તેઓને કેભ ખફય ડી 
કે અ રશ્કય ભને કચડી નાખળે. તેનુ ં
કાયણ રખ્યુ ંછે કે લ્રાશ ેતેઓને એલી 
વભજણ અેરી છે કે જે લખતે જભીનભા ં
નાજ વઘંયે છે તો તેના કટકે કટકા કયી 
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નાખે છે. કેભ કે તે જાણે છે કે ગય અખા 
દાણા શળે તો ઈગી જળે જો કટકા શળે તો 
ઈગળે નરશ. ધાણાના દાણાના ચાય ટુકડા 
કયે છે. કેભ કે ધાણાના દાણાનો ધો 
ટુકડો શોમ તો ણ ઈગે છે. 

જમાયે કીડીઓના વયદાયે કીડીઓને 
દયભા ંજલાનુ ંકહ્યુ ંતે લખતે શલાએ તે 
લાજને શઝયત સરુમભાન 
(રય્હશસ્વરાભ)ના કાનભા ંશંચાડી 
દીધી. અ તે વાબંીને મશુ્કુયામા ને 
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શસ્મા. અને શવવુ ંએટરા ભાટે અવ્યુ ંકે 
અ જાનલય કેવુ ંવભજુ ને દુય 
જોલાલાફંૄ છે. છી અે યોકાઇ જલા 
હુકભ કમો કે જેથી તે યોકાઇ ગઇ. અે 
કીડીઓના વયદાયને ફોરાલીને કહ્યુ ંકે 
મ કીડીઓના વયદાય ! તને ખફય નથી 
કે ભાફૃ ંરશ્કય કોઇ ઈય ઝુલ્ભ કયત ુનથી 
ને કોઇને ઇજા શંચાડત ુ ંનથી. તેણે 
જલાફ અપ્મો કે હુ ંઅ કૌભનો વયદાય 
ને ફાદળાશ છુ.ં ભાયી પયજ છે કે ભાયી 
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કૌભને વાચવુ ંને નવીશત કફૃ.ં છી 
શઝયત સરુમભાન (રય્હશસ્વરાભ)એ 
કહ્યુ ંકે ભાફૃ ંરશ્કય તો શલા ઈય છે તો 
તાયી કૌભને કેલી યીતે ામભાર કયી 
નાખળે ? અ વાબંી વયદાયે જલાફ 
અપ્મો કે ભાયો ભતરફ એભ ન શતો કે 
તભાયા રશ્કયના ગની નીચે કચયાઇ 
જામ, ણ અંદયખાને ભાયો ભતરફ એભ 
શતો કે તભાયા રશ્કયની ળાન ને 
ધાભધભુ જોઇને ખદુાના બઝક્રથી ગારપર 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1102              VISIT US 

થઆ ગપરતના ભૈદાનભા ંનકુવાનીના ગ 
નીચે કચયાઇ ન જામ. અે છૂયુ ંતાફૃ ં
રશ્કય કેટુ ંછે ? તેણે કહ્યુ ંભાયી ાવે 
ચાય શજાય વયશગં છે. દયેક વયશગંના 
તાફાભા ંચારીવ શજાય નકીફ છે. દયેક 
નકીફના શાથ નીચે ચારીવ શજાય 
કીડીઓ છે. છી અવભા ંકેટરાક 
વલાર જલાફ થમા છી અ ત્માથંી 
એક જગંરભા ંશંચ્મા ત્માનંી શલા ફહુ જ 
વાયી શતી. રીરા ઝાડ ણ ફહુ જ શતા. 
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અ ત્મા ંઈતમાથ. નભાઝનો લખત થમો 
ણ લઝુ કયલા ાણી ન શત ુ.ં હુદહુદ 
નાભનુ ંખંી શત ુ ંતેને ખફય ડતી શતી કે 
પરાણી જભીનની નીચે ાણી છે. જેભ 
કાચની ળીળીભા ંાણી શોમ ને અણે 
જોઇ ળકીએ છીએ તેભ જે જભીનની નીચે 
ાણી શોમ તે હુદહુદને દેખાત ુ ંશત ુ.ં     

એક લખત શઝયત ઇભાભ જપય 
વારદક (રય્હશસ્વરાભ)ને કોઇ ળખ્વે 
છૂયુ ંકે શઝયત સરુમભાન 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1104              VISIT US 

(રય્હશસ્વરાભ)એ હુદહુદને ળા ભાટે 
ફોરાવ્યુ ંશત ુ ં? અે જલાફ અપ્મો કે 
ાણીની જગ્મા ફતાલલા ફોરાવ્યુ.ં કેભ કે 
જેભ તભે ળીળીભા ંતેર જોલો છો તેલી 
યીતે તે જભીનભા ંાણી જોલે છે. અ 
વાબંીને તે ળખ્વ ોતાના દોસ્તો તયપ 
જોઇને શસ્મો. અે શવલાનુ ંકાયણ છૂયુ.ં 
તેણે કહ્યુ ંએટરા ભાટે કે ભં તભાયા ઈય 
પતેશ ાભી, કે ભં તભને ઇલ્ઝાભ અપ્મો 
એટરે તભાફૃ ંભાન કયુથ. અે 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1105              VISIT US 

પયભાવ્યુ ંકેલી યીતે ? તેણે કહ્યુ ંકે જે ખંી 
ઝભીનની અંદય ાણી શોમ તે ઈયથી 
જોઇ ળકે છે તો શુ ંજભીન ઈય જાને 
જોઇ ન ળકે ? જમાયે તેને કડલા કોઇ 
જા યાખે છે તો તેભા ંકેભ કડાઇ જામ 
છે ? અે જલાફ અપ્મો કે “એઝા 
જાર કઝાઓ ઈમ્ભમન ફવયા ” એટરે 
જમાયે ભૌત અલે છે ત્માયે દેખતો આંધો 
થઆ જામ છે. 
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શઝયત સરુમભાન 
(રય્હશસ્વરાભ)એ હુદહુદને ફોરાવ્યુ ં
ણ તે શાજય ન શત ુ.ં અે કહ્યુ ંકે જમાયે 
હુદહુદ અલળે ત્માયે તેને વજા અીળ 
(વજા અલાનુ ંકાયણ એટુ ંજ કે યજા 
વવલામ ફીજી લખત જામ નરશ) શા,ં ગય 
કોઇ વ્માજફી કાયણ ફતાલળે તો વજા 
નરશ કફૃ.ં છી અે ગીયગીવ નાભના 
ખંીને હુકભ કમો કે તે હુદહુદની તરાળ 
કયે. તેથી તે હુદહુદની તાવ કયલા ગયુ.ં 
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ત્માયફાદ ઈકાફ નાભનુ ંખંી જે 
ખંીઓનો ફાદળાશ કશલેામ છે તેને હુકભ 
કમો કે ત ુ ંણ હુદહુદની તાવ કયી ગોતી 
રાલ. તેથી ઈકાફ ઈડીને ચાલ્યુ.ં અગ 
જતા યસ્તાભા ંહુદહુદને જોયુ ંજે વફા 
તયપથી અલતુ ંશત ુ.ં ઈકાફે કહ્યુ ંકે શઝયત 
સરુમભાન (રય્હશસ્વરાભ)એ કવભ 
ખાધી છે કે ગય ત ુ ંફશાય જલાનુ ંકાઇં 
કાયણ નરશ ફતાલીળ તો તને વખત વજા 
કયળે. તેણે કહ્યુ ંકે કાઇં રપકય નરશ, ભાયી 
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ાવે ભજબતુ કાયણ છે, છી ઈકાફ 
અગ ને હુદહુદ તેની ાછ ચાલ્યુ.ં 
ઈકાફે શઝયત સરુમભાન 
(રય્હશસ્વરાભ) ાવે અલીને કહ્યુ ંકે મા 
નફીમલ્રાશ હુદહુદને રાવ્મો છુ.ં 

છી હુદહુદે યજ કયી કે મા 
નફીમલ્રાશ ! લ્રાશની વાભે ઈભુ ંયશવેુ ં
ડળે તે રદલવને માદ કયો. અ વાબંી 
અનો યંગ ીો થઇ ગમો. અે તેને 
છોડી દઇ છૂયુ ંકે ત ુ ંત્માય સધુી કમા ં
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શતુ ં? હુદહુદે કહ્યુ ંમા શઝયત ! જે લાતની 
તભને ખફય ન શતી તેની ભને ખફય ડી 
છે ને તેની યેુયુી તાવ કયી એક 
ળશયેની ખફય વાબંી તેનો શાર જોલા 
ગમો શતો, હુ ંજે લખતે શલા ઈય ઈડતો 
શતો ત્માયે એક હુદહુદ વફા તયપથી 
અવ્યુ ંને ભને છૂયુ ંત ુ ંકમાથંી અલે છે 
? ભં જલાફ દીધો કે મભન ને ળાભ 
તયપથી અવુ ંછુ ંને શઝયત સરુમભાન 
આબ્ને દાઈદ (રય્હશસ્વરાભ) ાવે યહુ ં
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છુ.ં તેણે કહ્યુ ંકે સરુમભાન કોણ છે ? ભં 
કહ્યુ ંકે તે આન્વાન, જજન્નાત ને ખંીઓ 
વલગેયેના ફાદળાશ છે. છી ભં તેને છૂયુ ં
ત ુ ંકમાથંી અલે છે ? તેણે કહ્યુ ંહુ ંઅ 
મલુ્કભા ંયહુ ંછુ.ં  

લી ભં છૂયુ ંકે અ મલુ્કભા ં
ફાદળાશ કોણ છે ? તેણે કહ્યુ ંકે બફરકીવ 
કયીને એક સ્ત્રી છે તે ફાદળાશ છે ને 
તેના તાફાભા ંભોટો મલુ્ક છે ને તેની 
ાવે ફાય શજાય વયદાય છે. દયેક 
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વયદાયના તાફાભા ંરાખ રાખ વલાય છે. 
ગય તાયી ભયજી શોમ તો ભાયી વાથે 
ચારીને તેના મલુ્કને જો. ભં કહ્યુ ંભને 
શઝયત સરુમભાન (રય્હશસ્વરાભ)ની 
ફીક રાગે છે કે તે લખતે ફોરાલે ને હુ ં
ન શોઉં તો ભને વજા કયે. તેણે કહ્યુ ંકે 
મનુાવીફ એ છે કે અ મલુ્ક જોઇને તેઓ 
ઘણા ંખળુ થળે. તેથી હુ ંતેની વાથે 
બફરકીવના મલુ્કભા ંગમો ને તેણે ભને 
તભાભ રશ્કય ને તેનો દયફાય 
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દેખાડમો. અ વાબંીને શઝયતે છૂયુ ં
ત્માનંો ફાદળાશ કોણ છે ને ત્માનંા 
રોકોનો દીન શુ ંછે ? તેઓને કઇ ચીજની 
ખ્લારશળ છે ? હુદહુદે જલાફ અપ્મો કે 
યાશીર આબ્ને ભારીક આબ્ને યહમાનની 
દીકયી બફરકીવ ત્માનંી ફાદળાશ છે. 
ફાદળાશતની કુર ચીજો તેની ાવે છે. 
તેની ાવે એક ભોટો તખ્ત છે જે રાફંો 
ને ગથો ત્રીવ ગજ છે. તેને વોના 
ફૃાથી ફનાવ્મો છે. તેભા ંજલાશીય, માકતૂ 
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ને જભફૃથદ જડેરા છે. છી કહ્યુ ંકે 
બફરકીવ ને તેની કૌભ જશારત ઈય 
શતી, તે એલા ખદુાને જે જભીનભાથંી ઝાડ 
ઈગાલે, અવભાન ઈયથી ાણી લયવાલે 
ને તભાભ જાશયે તેભજ છુી લાતને 
જાણે તેને છોડીને સયૂજને વજદો કયે છે 
ને જુે છે. અ વાબંીને શઝયતે 
પયભાવ્યુ ંકે અ તાયી કશરેી લાત વાચી છે 
કે ખોટી તેની તાવ કયીળ. છી 
પયભાવ્યુ ંકે શભણા ંતો ાણીની ખફય 
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અ. તભાભ રશ્કય પ્માસ ુછે ને ીલા 
ાણી નથી. હુદહુદે ાણીની જગ્મા 
ફતાલી તેથી ત્મા ંકુલો ખોદામો. તેભાથંી 
ાણી નીકળ્યુ ંને ફધાએ ીધુ.ં 

છી શઝયત સરુમભાન 
(રય્હશસ્વરાભ)એ ળાશઝાદી બફરકીવને 
નીચે મજુફ કાગ રખ્મો : “બફસ્સ્ભલ્રાશ 
રશય યશભા વનય યશીભ. મ્ભા ફાદ 
પરાત ુરહમ લઅતનુી મસુ્રેભીન. 
લસ્વરાભો રા ભનીત તફેર શોદા. ” 
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લ્રાશના નાભથી કે જે ફખ્ળલાલાો 
ફહુ જ ભશયેફાન છે. લ્રાશની તાયીપ 
ફાદ ભાભૂ થામ કે તભો ભાયી વાથે 
ઈરટા ન ચારો ને ભાયી ાવે અલીને 
આસ્રાભ કબરૂ કયી તાફેદાયી ઇખ્ખ્તમાય 
કયો ! ફવ વરાભ છે એના ઈય જે 
રશદામતની તાફેદાયી કયે. 

અ કાગ રખી ચકુ્યા તો 
કસ્તયૂીથી તેના ઈય ોતાના નગીનાના 
નકળથી ભોશય ભાયી. છી અે હુદહુદને 
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કહ્યુ ંકે ત ુ ંભાયો કાવીદ છો તાયા ભાટે 
ખીરત (કડા)ં જોઇએ એભ કશીને 
તેના અંગ ઈય શાથ પેયવ્મો તેથી તેના 
અંગ ઈય જુદી જુદી જાતના કડા ં
રયધાન થઆ ગમા છી તેના ભાથા ઈય 
તાજ ફની ગમો. છી અે હુદહુદને 
પયભાવ્યુ ં: “આઝશફ ફે રકતાફી શાઝા. ” 
એટરે ત ુ ંભાયો કાગ રઆ જા ને 
બફરકીવને શંચાડી અ. કાગ અપ્મા 
છી એક તયપ ફેવીને ધ્માન યાખીને તે 
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તયપ જોજે કે તે શુ ંઇયાદો કયે છે ને શુ ં
જલાફ અે છે. હુદહુદ અનો કાગ 
રઆ વફા તયપ યલાના થયુ.ં યસ્તાભા ં
તેભને એ હુદહુદ ભળ્યુ.ં તેણે તેનુ ંસ્લફૃ 
ને તાજલાફંૄ જોઇને કહ્યુ ંકે અલી ળોબા 
તને કમાથંી ભી ? તેણે કહ્યુ ંકે હુ ં
લ્રાશના યસરૂનો મગાભ શંચાડનાય 
છુ.ં અજે ભાફૃ ંઅંગ યંગીન છે તે તેઓએ 
અેરી ખીરત છે ભાયા ભાથા ઈય 
તાજ ણ તેઓના શાથ મકુલાથી અવ્મો 
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છે. ભાયી ચાચંભા ંતેઓનો કાગ છે. 
અટુ ંકશી તે ત્માથંી યલાના થયુ.ં   

ભોયલ નાભનુ ંએક ગાભ શત ુ ંત્મા ં
બફરકીવનુ ંાટનગય શતુ.ં હુદહુદ જે 
લખતે ત્મા ંશંચ્યુ ંતો બફરકીવ એક 
તખ્ત ઈય ફેઠી શતી. હુદહુદ તેના તખ્ત 
ાવે જઇને ઈડલા રાગ્યુ.ં તભાભ ભાણવો 
તેને જોતા શતા તેટરાભા ંતે કાગ તેના 
તખ્ત ઈય નાખ્મો. 
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ભળહુય એભ ણ છે કે બફરકીવ 
ોતાના એકાતંના ભકાનભા ંસતુી શતી 
ને તે ભકાનની ચાલી ોતાના ભાથા 
નીચે યાખતી શતી. તે ભકાનને એક ફાકોફૃ ં
શત ુ ંતેભાથંી હુદહુદે દાખર થઆ 
બફરકીવની છાતી ઈય તે કાગ નાખ્મો. 
બફરકીવ ઊંઘભાથંી ચંકી ઈઠી ને છાતી 
ઈયથી કાગ રઆ ખોરીને લાચં્મો. તેણે 
હુદહુદને જોયુ ંતો વભજી ગઇ કે અ 
કાગ એલા ળખ્વનો છે કે તે ભાયાથી ફહુ 
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જ ભોટો ફાદળાશ છે ને તેનો મલુ્ક ભાયા 
મલુ્ક કયતા ઘણો ભોટો છે. કાયણ કે જે 
ળખ્વનો ખંી કાવીદ શોમ ને તેની 
તાફેદાયી કયે તે ફાદળાશ શોલો જોઇએ. 

કાગ લાચંીને બફરકીવ કાંલા 
રાગી ને ડયી ગઇ. છી તેણે હુકભ કમો 
કે દયફાયીઓ, ભોટા રોકો તેને બબપ્રામ 
અલા શાજય થામ. જે લખતે ફધા શાજય 
થમા, તો શાથભા ંકાગ રઆ તેઓ તયપ 
ધ્માન કયીને કહ્યુ ં: “કારત મા હમોશર 
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ભરઓ, ઇન્ની  એરહમ કેતાબનુ કયીભ ” 
એટરે મ ભોટાઓ ! ભાયી ાવે ભોટા 
બઝુુગથ ળખ્વનો કાગ અવ્મો છે. અ 
વાબંી દયફાયીઓ કશલેા રાગ્મા કે અ 
કાગ કોના તયપથી અવ્મો છે ને તેભા ં
શુ ંરખ્યુ ંછે ? બફરકીવે જલાફ અપ્મો કે 
અ કાગ તભાભ દુવનમાના ફાદળાશ 
સરુમભાન તયપથી છે. તેભા ંરખ્યુ ંછે કે 
ળફૃ ંકફૃ ંછુ ંહુ ંલ્રાશના નાભથી જે ફહુ જ 
ભશયેફાન ને ફખ્ળલાલાો ને યશભે 
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કયલાલાો છે. ફાદ તભો ોતાના 
ભયતફાને ભોટો ન કયો ને ભાયી વાથે 
બબભાન ન કયો, તભો ભાયી ાવે અલી 
આસ્રાભ કબરૂ કયો. 

છી બફરકીવ એકાતંના ભકાનભા ં
ભશ્વેીયો કયલા ભાટે ગઇ. ભશ્વેવાયા ભાટે 
ત્રણવો તેય ભાણવો શતા. તેણે તેઓને 
ફોરાલીને કહ્યુ ંમ દયફાયીઓ “કુતની 
પી ભયી” અ ફાફતભા ંભને વાયો ભત 
ને જે નેક કાભ શોમ તે ભને કશો, કાયણ 
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કે શજુ સધુી કોઇ કાભ ભં તભાયો ભત 
રીધા વવલામ કયુથ નથી. અ વાબંીને તે 
રોકોએ જલાફ અપ્મો કે ભો ઘણા ં
જોયલાા છીએ. ભાયી ાવે શવથમાય 
ણ ઘણા ંતૈમાય યાખેરા છે. રડલાલાા 
ભાણવો ણ ઘણા ંછે. શલે તભાયી ભયજી 
ઈય અધાય છે. તભે જે હુકભ અો તેભ 
કયીએ. 

અ વાબંીને બફરકીવ વભજી ગઇ 
કે અ રોકોનો ભત રડાઇ કયલાનો છે 
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તેથી તેઓનુ ંફોરવુ ંવદં અવ્યુ ંનરશ. 
બફરકીવે કહ્યુ ંકે ભાયી ઇચ્છા રડાઇ 
કયલાની નથી, કાયણ કે રડાઇ કયલાભા ં
ખૌપ છે કે ગય તેઓ ગારીફ થમા ને 
અણે શાયી ગમા તો અણો મલુ્ક 
ફયફાદ થઆ જળે. ફાદળાશોની અજ્ઞા 
મજુફ તે કોઇ ળશયેભા ંદાખર થામ છે તો 
ગસુ્વાભા ંળશયેને ુટંી રે છે. ફેઆઝઝત 
કયે છે ને કત્રેઅભ ચરાલે છે. ભાયો 
વલચાય એભ છે કે સરુેશ કયી રઇએ. હુ ં
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શઝયત સરુમભાન (રય્હશસ્વરાભ) ને 
તેની કૌભ ાવે તોશપા, શદીમા ભોકરલા 
ચાહુ ંછુ ંજે સરુેશની વનળાની છે ને 
પવાદ થલા ાભે નરશ. શઝયત સરુમભાન 
(રય્હશસ્વરાભ) શુ ંકશ ેછે ? અભ ણ 
જભાલવુ ંછે કે તે મગફંય છે કે નરશ. 
અણો શદીમો કબરૂ કયે તો જાણવુ ંકે 
ફાદળાશ છે ને ગય કબરૂ ન કયે તો 
વભજવુ ંકે તે મગફંય છે. 
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છી ાચંવો ગરુાભોને રંડીઓનો 
ોળાક શયેાલી વોનાના દાગીનાથી 
ળણગામાથ. ાચંવો રંડીઓને ભદોનો 
ોળાક શયેાલીને તૈમાય કયાવ્મા છી 
ઘોડાઓ ય વલાય કમાથ. ઘોડાની જીન 
સનુેશયી શતી તેભા ંજલાશયે જડેરા શતા 
ને એક શજાય વોના ફૃાની ઈંટ ને 
તાઝી ઘોડા તેઓ ઈય જડાઈ જીન ને 
એક જડાઈ તાજ કે તેભા ંજલાશયે – ભોતી 
જડેરા શતા. કસ્તયૂી, અંફય ને લંધા 
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કમાથ લગય ભોતી ને હુકકો. અટરી 
ચીજો ભોકરલા ભાટે તૈમાય કયી એક 
કાગ રખ્મો. તેભા ંરખ્યુ ંશત ુ ંકે ગય 
તભો મગફંય છો તો અ રોકોભા ંપકથ 
કયો કે રંડી કોણ છે ને ગરુાભ કોણ છે 
ને કશો કે અ હુકકાભા ંશુ ંછે ? ને 
લંધા લગયના ભોતીભા ંએની ાવે લંધા 
કયલો કે તે ન આન્વાન શોમ ન જજન્નાત 
શોમ. 
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છી ભન્ઝુય ને એક ભાણવને 
વાથે અીને વલેને યલાના કમાથ. 
ભન્ઝુયને કહ્યુ ંકે ત ુ ંફહુ શોવળમાયી લતથજે. 
ગય તને ગસુ્વાની નજયથી જુએ તો 
તેનાથી ડયવુ ંનરશ. કાયણ કે ખફય ડળે 
કે તે ફાદળાશ છે ને તેના ઈય અણે 
પતેશ ાભીશુ.ં ગય નયભાળ, ભીઠાળ 
ને ખળુ ચશયેાથી લાત કયે તો વભજવુ ંકે 
તે મગફંય છે. તેના ફોરલાને ખફૂ 
વાબંજે ને કાગનો જલાફ રાલજે. 
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ગરુાભ ને રંડીઓને ઓખે ને લંધા 
લગયના ભોતીભા ંલંધા કયી અે તો 
વભજવુ ંકે તે મગફંય છે. અ પ્રભાણે 
ખફૂ વભજાલીને યલાના કમો.  

છી હુદહુદ તેઓ અલલાની શરેા ં
શઝયત સરુમભાન (રય્હશસ્વરાભ) ાવે 
અલી ફધી શકીકતથી અને લાકેપ કમાથ. 
તે લખતે અે દેલ રોકોને હુકભ કમો કે 
ોતાની ફેવલાની જગ્માને વોના – 
ફૃાથી ળણગાયે. છી વાત પયવખ રાફંા 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1130              VISIT US 

ભેદાનભા ંવોના – ફૃાની ઈંટોથી યથાય 
થયાવ્મો ને બફછાનુ ંમાકતૂ, ભોતી 
તેભજ જાતજાતના જલાશયેથી જડેુ ંશત ુ ં
તે બફછાવ્યુ.ં લી દેલ રોકોને હુકભ કમો 
કે ફીજા કોઇની ાવે ન શોમ એલા વાયા 
ઘોડા દરયમાભાથંી ફશાય રાલો. અના 
હુકભ મજુફ ઘોડા શાજય થમા. બફરકીવનો 
ભાણવ ભન્ઝુય અલલાના રદલવે જ ફધા 
ઘોડા ઈય જડાઈ જીન યાખી ભેદાનની 
તયાપ ઉબા યાખ્મા. અે હુકભ કમો કે 
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તભાભ ભાણવો, દેલ, યીઓ, ખંીઓ, 
જગંરી જનાલયો ને ગાભભા ંયશલેાલાા 
જનાલયો શાજય થામ. તેથી વલે શાજય 
થમા. ખંીઓ શલા ઈય શાજય થઇને 
ાખં ાવે ાખં યાખી વપ ફાધંીને 
છાયાનંી ભાપક થઆ ગમા.     

શઝયત સરુમભાન 
(રય્હશસ્વરાભ)ના તખ્તને ભૈદાનભા ં
રાલલાભા ંઅવ્મો. તેની જભણી – ડાફી 
ફાજુ વોના – ફૃાની ચાય શજાય ખયુવી 
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યાખી, અબરભ ને ળયપ રોકોને તેના 
ઈય ફેવાડમા. રશ્કયના ભાણવો યીતવય 
રાઇન ફાધંીને ઉબા યહ્યા. એલી યીતે કે 
વલેની શરેા કેટરાકં પયવખ સધુી તો 
ભાણવો ઉબા યહ્યા. તેઓની ાછ 
કેટરાકં પયવખ સધુી દેલો ઉબા યહ્યા. 
તેભની ાછ કેટરાકં પયવખ સધુી 
જગંરી જાનલય ને તેભની ાછ 
કેટરાકં પયવખ સધુી ચયંદા ગાભભા ં
યશલેાલાા ઉબા યહ્યા. અજ સધુી 
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અવભાને અલી જાશોજરારીની ભજરીવ 
જોઇ નરશ શોમ. (પયવખ એટરે ત્રણ 
ભાઇર થામ છે) જમાયે બફરકીવના 
ભાણવો ભૈદાનના રકનાયે શંચ્મા તો 
ઘોડાઓને જોમા જે વોના – ફૃાની ઈંટો 
ય ઉબેરા છે ને તે ઈંટો ઈય રાદ 
તથા ેળાફ કયે છે. છી ત્માથંી અગ 
ચાલ્મા તો પાડી ખાનાય જાનલયોને જોમા 
જે વોના – ફૃાની ઈંટો ઈય ઉબેરા 
જોઇ તેઓ ડયી ગમા. તેથી ચોકીદાયે કહ્યુ ં
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કે તભો ડયો નરશ. અ જાનલય શઝયત 
સરુમભાન (રય્હશસ્વરાભ)ની યજા 
વવલામ કોઇને ઇજા શંચાડતા નથી. 
છી તેઓ જમાયે દેલો ાવે શંચ્મા તો 
તેભની ફીશાભણી ળકર જોઇને ડયી ગમા 
ને ફહુ ખૌપ રાગ્મો. ત્મા ંણ ચોકીદાયે 
તેભને રદરાવો અી અગ યલાના કમાથ 
છી જમાયે શઝયત સરુમભાન 
(રય્હશસ્વરાભ)ની વયકાયનો દફદફો 
ને ળૌકત જોઇ તેભના શોળ ઈડી ગમા 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1135              VISIT US 

ને જે શરદમા ોતાની વાથે રાવ્મા શતા 
તેનાથી ફહુ જ ળયભાઇ ગમા ને 
સ્તામા. 

અખયે શઝયત સરુમભાન 
(રય્હશસ્વરાભ)ના તખ્ત ાવે શંચી 
ોતાના ભાથા નીચે કયીને ઉબા યહ્યા. 
અ ખળુી બયેરા ચશયેાથી મશુ્કુયામા 
ને ભન્ઝુયનો શાર છૂી તેના ય ઘણી 
ભશયેફાની કયી. છી ભન્ઝુયે બફરકીવનો 
કાગ કાઢીને ચભૂીને અને અપ્મો. 
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અને જનાફે જજબ્રઇર કાગનો 
ભતરફ કશી ગમા શતા તેથી કાગ 
લાચંલા શરેા અે પયભાવ્યુ ંકે તે હુકકો 
રાલો જેભા ંલંધા લગયના ંભોતી છે. 
ભન્ઝુયે હુકકો અીને કહ્યુ ંકે મ 
ફાદળાશ ! અ હુકકાના ભોતીભા ંલંધા 
કયો. અે યકાને દલરતને હુકભ કમો 
કે અભા ંલંધા કયલાલાાને રાલો. અ 
કાભ દીભક (ઈધઇ) નાભના ંકીડાનુ ંછે, 
કેભકે બફરકીવની ઇચ્છા શતી કે તેભા ં
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લંધા એની ાવે કયાલલા કે જે ન આન્વાન 
શોમ ન જજન્નાત શોમ. તેથી દીભકને હુકભ 
કમો. તેણે ોતાના ભોઢાભા ંલા રઇને 
ભોતીભા ંલંધા કયી લા યોલી ોતે 
ણ તેની અંદય થઇને ફશાય નીકળ્મો. 
શઝયત સરુમભાન (રય્હશસ્વરાભ)એ 
તેના ભાટે દુઅ કયી એટરે લ્રાશ ેતેના 
ભાટે રાકડાભા ંયોઝી મકુયથય કયી. છી 
શઝયત સરુમભાન (રય્હશસ્વરાભ)એ 
હુકભ કમો કે ગરુાભ ને રંડીઓને 
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શાજય કયો. જમાયે તેઓ શાજય થમા તે 
લખતે અે શાથ – ભોઢંુ ધોઇ યસ્તાની 
ભાટી કાઢી નાખલાનો હુકભ કમો. પ્રલાવ 
દયમ્માન ડેરી ધૂ ખખંેયી નાખલા કહ્યુ.ં 
તેઓ ાણી રઇને ભોઢંુ ધોલા રાગ્મા તે 
લખતે રંડીઓએ શરેે એક શાથભા ંાણી 
રઇને ફીજા શાથ ઈય કોણીની અંદયથી 
નાખં્યુ.ં છી ભોઢા ઈય નાખં્યુ,ં ગરુાભોએ 
ણ ાણી રઇને કોણીની અંદયથી નાખં્યુ.ં 
અ અદત શરેેથી ઔયતો – ભદોની છે 
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તેથી અ વભજી ગમા કે અભા ંરંડીઓ 
કઇ છે ને ગરુાભો કમા છે. છી અે 
કહ્યુ ંકે પરાણી રંડી ને પરાણા ગરુાભ 
છે. 

રયલામતભા ંછે કે બફરકીવે શરદમા 
વાથે એક રાકડી ભોકરી શતી તે રાકડી 
ફનંે તયપ વયખી શતી ને ફાદળાશોની 
બફરકીવને વભવયભા ંભી શતી. બફરકીવે 
છુાવ્યુ ંશત ુ ંકે અ રાકડીનુ ંભાથુ ંકયુ ંછે 
એટરે અ રાકડી જમાયે જભીનથી ઈગી 
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શળે તે લખતે ઈયનો બાગ કમો શળે ને 
નીચેનો બાગ કમો શળે ને એક પ્મારો 
ભોકલ્મો શતો જેના વલળે કશલેયાવ્યુ ંશત ુ ંકે 
અભા ંએવુ ંાણી બયો જે અવભાનથી 
લયસ્યુ ંન શોમ ને જભીનથી ણ 
નીકળ્યુ ંન શોમ.  

છી શઝયત સરુમભાન 
(રય્હશસ્વરાભ)એ હુકભ કમો કે રાકડીને 
શલા ઈય પંકો. છી જુઓ જે તયપ 
રાકડી શરેે જભીન ઈય અલે તો 
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વભજવુ ંકે તે નીચેનો બાગ છે. છી હુકભ 
કમો કે ઘોડાને ખફૂ દોડાલો ને જમાયે 
તેઓને ફહુ જ યવેલો અલે તે પ્મારાભા ં
રઆ રો. અ ાણી ન અવભાનનુ ંછે ન 
જભીનનુ.ં રોકોએ કહ્યા મજુફ કયુથ. 
રાકડીને ઊંચી ઈડાડી, જમાયે રાકડી 
જભીન ઈય ડી ત્માયે નીચે – ઈયનો 
બાગ જણાઇ ગમો. જમાયે ઘોડાઓના 
વીનાથી પ્મારો બયામો જે ાણી ન 
જભીનનુ ંછે ન અવભાનનુ.ં અભ અે 
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ફનંે જલાફ અી દીધા. છી જે જે 
શદીમા – તોશપા અ ભાટે અવ્મા શતા 
તે ણ અે કબરૂ ન યાખતા ાછા 
અપ્મા. અે કહ્યુ ંકે શુ ંતભાયા ભારથી 
દુવનમા કયતા ંલધાયે ભાર છે. જે કાઇં 
લ્રાશ ેભને નબવૂ્લત, આલ્ભ, ફાદળાશી 
ને ભોટો મલુ્ક અપ્મો છે તે તભાયા 
કયતા ંફશતેય છે. તભાયી નજય પકત અ 
દુવનમાના થોડા ભાર ઈય જ છે જેનાથી 
તભો ખળુ છો. એટુ ંકશી અે પયભાવ્યુ ં
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કે મ કાવીદ ! તુ ંાછો બફરકીવ ાવે 
જા ને તેને તેભજ તેની પૌજને કશ ેકે 
તભાયા દુવનમાના ભારની ભને બફરકુર 
ગયજ નથી ણ તભો ભાયી ાવે અલી 
આસ્રાભ કબરૂ કયી ભાયી તાફેદાયી 
સ્લીકાયો. ગય ભાયા કશલેાથી ઈલ્ટા 
ચારળો તો ભે ભોટંુ ફશાદુય રશ્કય 
રઇને અલીશુ,ં જેનો તભે વાભનો નરશ 
કયી ળકો ફલ્કે તભાયી તેની વાભે થલાની 
ળસ્તત ણ નથી. ભે તભને ગાભભાથંી 
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ફેઆઝઝત કયીને ફશાય કાઢીશુ ંતેભજ કૈદી 
ણ ફનાલીશુ ંને ગરુાભ – રંડીઓ 
ફનાલીશુ.ં અ વદેંળ રઇને ભન્ઝુયે 
બફરકીવ ાવે જઇ તેણીને ફધી શકીકત 
જણાલી. બફરકીવ વભજી ગઇ કે તે 
મગફંય છે.          

      બફરકીવે રશ્કયના ભીયોને 
ફોરાલી વરાશ રીધી. ફધાએ જલાફ 
અપ્મો કે જેલો અનો હુકભ. બફરકીવે 
તેભની વાથે રડલાની ળસ્તત દળાથલી 
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ને જો અણે તેભના હુકભની 
લગણના કયીશુ ંતો અણને ફેઆઝઝત 
કયળે, ભાયી નાખળે ને કૈદ ણ કયળે. 
અ વાબંી ફધાએ શઝયત સરુમભાન 
(રય્હશસ્વરાભ)ની તાફેદાયી કબરૂ 
યાખી. 

બફરકીવે કાવીદ ભોકરી અને 
વદેંળો ભોકલ્મો કે ભે રદરથી તભાયા 
પયભાફયદાય થઇને અના દયફાયભા ં
શાજય થઇએ છીએ. ભે ત્મા ંઅલીને 
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તાવ કયીશુ ંતભાયો દીન કમો છે, કે 
જેભા ંતભે અલલાનુ ંકશો છો. તાવને 
અંતે તભાયો દીન સ્લીકાયીશુ.ં 

કાવીદ યલાના થલાની ફાદ 
બફરકીવે ોતાની મવુાપયીનો વાભાન 
તૈમાય કમો તખ્તને વાતભા ંખણભા ંફધં 
કયી તાફંૄ ભાયી ચોકીદાય ફેવાડમા ને 
ચાલીઓ ોતાની ાવે જ યાખી. વફા 
ળશયેભા ંનાએફ મકુયથય કયી મલુ્કનો 
લશીલટ તેને વંી દીધો. બફરકીવ ફાય 
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શજાય ભીય ને તભાભ રશ્કય વાથે 
શઝયત સરુમભાન (રય્હશસ્વરાભ) તયપ 
યલાના થઆ. જમાયે દેલ (જીન) રોકોને 
ખફય ડી કે બફરકીવ અલે છે તો 
તેઓએ વલચાય કમો બફરકીવ ફહુ જ 
ખફુસયુત ને કકરભદં છે તેથી 
શઝયત સરુમભાન (રય્હશસ્વરાભ) તેને 
ફીફી ફનાલલાનો ઇયાદો કયે તેથી 
બફરકીવ શઝયત સરુમભાન 
(રય્હશસ્વરાભ)ને જીન રોકોના ંબેદની 
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લાતો જાશયે કયળે. અણે એલી યસુ્તત 
કયીએ કે શઝયતને તેની ખ્લાશીળ ન થામ. 

અ મજુફ વલચાય કયીને નકકી કયુથ 
કે બફરકીવના ઐફ શઝયત સરુમભાન 
(રય્હશસ્વરાભ) ાવે ફમાન કયીએ. 
જીનભાનંા ભોટેયાઓએ અના તખ્ત ાવે 
અલીને યજ કયી કે બફરકીવભા ંકકર 
નથી, તે જે કાઇં લાત કયે છે તેભા ખફુી 
નથી, તેના ગ ગધેડા જેલા છે ને તેના 
ગની આંગીઓ ણ નથી. અ વાબંી 
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અે તેણીની કકર તાવલાનો ને 
કોઇ ભોજજઝો દેખાડલાનો ઇયાદો કમો. 
અે બઝુુગોને કહ્યુ ં: “હમોકુભ 
ફેમાતીની યળેશા.” એટરે તભાયાભા ં
કોણ એવુ ંછે જે બફરકીવના અલલા 
શરેા તેનો તખ્ત ભાયી ાવે રાલી અલે 
? અ વાબંતા ંજ જીનભાનંા ભાથા 
પયેરાએ કહ્યુ ંકે તભે અ જગ્માથી ઈઠમા 
શરેા હુ ંતખ્ત રાલી અીળ. તે જીનનુ ં
નાભ વખયા શત ુ.ં (શઝયત સરુમભાન 
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(રય્હશસ્વરાભ) અ જગ્માભા ંફોય 
સધુી આન્વાપ ભાટે ફેવતા શતા ને 
જીનનો ભતરફ ણ એ જ શતો કે ફોય 
શરેા રાલી અીળ.) ભાયાભા ંએટરી 
કુવ્લત છે કે હુ ંતેને ઈાડી રાલીળ. હુ ં
તેભા ંભીન છુ.ં હુ ંતેના વોના – 
જલાશયેાત જડેરા તખ્તભા ંકાઇં ણ આંચ 
નરશ અલે તેલી યીતે વબંાીને તખ્તને 
તભાયી ાવે શંચાડી અીળ. 
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છી અે પયભાવ્યુ ંકે હુ ંચાહુ ંછુ ંકે 
ત ુ ંકશ ેછે તેના કયતા ણ જલ્દી તખ્ત 
રાલે. અ વાબંીને અના ખરીપા 
લરીશદ ને લઝીય અવવપ આબ્ને 
ફયખીમા જેભણે શરેા મગફંયોની 
રકતાફો લાચંેરી શતી ને આસ્ભે ઝભ 
ણ અના ળીખલલાથી જાણતા શતા 
તેઓએ કહ્યુ ંકે તભે એક તયપથી ફીજી 
તયપ નજય પેયલો તેટરીલાયભા ંહુ ંતખ્ત 
રાલી અુ.ં અે યજા અી તેઓ 
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વજદાભા ંગમા. આસ્ભે ઝભ ડીને 
ખદુા ાવે દુઅ કયી તો તે જ લખતે 
અની ખયુવીની નીચેથી બફરકીવનો 
તખ્ત વનકીને ભૌજૂદ થમો. (ત્રે એ 
માદ યશ ેકે આસ્ભે ઝભ લ્રાશનુ ંભોટંુ 
નાભ છે ને તેની ખાવીમત એ છે કે 
તેના લાસ્તાથી જે દુઅ ભાગંે છે તે યૂી 
થામ જ. તેભા ંજયામ પકથ ડે જ નરશ તેથી 
જ ફીજા કાયણોવય લ્રાશ ેઆસ્ભે 
ઝભને ફધાથી છુુ ંયાખ્યુ ંછે. જેનુ ં
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વલગતલાય ફમાન આન્ળાલ્રાશ કોઇ 
લખતે રખીશુ.ં) (શઝયત ઇભાભ ભોશમ્ભદ 
તકી (રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ંકે 
શઝયત સરુમભાન (રય્હશસ્વરાભ) 
તખ્ત રાલલાથી કાઇં ળકત ન શતા 
ણ તેઓની ઇચ્છા શતી કે આન્વાન તેભજ 
જજન્નાતને તેભના લવી, ખરીપા ને 
નામફ અવવપ આબ્ને ફયખીમા છે તેની 
જાણ થામ.) છી તખ્તને જોઇને અે 
પયભાવ્યુ ંકે હુ ંશકુ્ર કફૃ ંછુ ંખદુાલદેં કયીભનો 
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કે બફરકીવનો તખ્ત તયુપતરુ મનભા ં
ભાયી ાવે અવ્મો. ભાયા યલયરદગાયનો 
પઝર છે ને ભાયી જભાઆળ છે કે હુ ં
ભાયા યલયરદગાયનો શકુ્ર કફૃ ંછુ ંકે નરશ. 
જે કોઇ શકુ્ર કયે છે તે ોતાના જ ભાટે છે. 
તેનાથી નેભતો લધે છે ને ફાકી યશી 
છે. જે કોઇ નાશકુ્રી કયે છે તો ભાયો 
યલયરદગાય ફેયલાશ છે, કોઇના શકુ્રનો 
ભોશતાજ નથી ફલ્કે કયીભ છે. ગય ફદંો 
નાશકુ્રી કયે તો ણ ભશયેફાની કયે છે. 
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લ્રાશની શકુ્રગઝુાયીનુ ંફમાન કમાથ ફાદ 
ભાણવોને પયભાવ્યુ ંકે અ તખ્તની 
શારતને ફદરી નાખો જેથી બફરકીવ 
ઓખી ન ળકે. હુ ંજોઉં તો બફરકીવ 
તખ્તને ઓખી ળકે છે કે નરશ.  

જમાયે બફરકીવ અની ાવે 
અલી ને ોતાના તખ્તને જોમો તો 
તયત જ અે ણ છૂયુ ંકે શુ ંઅલો જ 
તાયો તખ્ત છે ? તયત જ બફરકીવે 
એકદભ અજ ભાયો તખ્ત છે એભ નરશ 
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ને ભાયો નથી એભ ણ નરશ ણ 
ભોશગભ જલાફ અપ્મો કે અ તખ્ત ભાયો 
જ શોમ તેભ રાગે છે. (અ જલાફ અલો 
તેની કકરની ખફુી શતી કેભકે 
ફનલાજોગ છે કે તેના તખ્ત જેલો ફીજો 
તખ્ત શોમ થલા તો તેનો જ શોમ.) છી 
બફરકીવે કહ્યુ ંઅ ભોજજઝો જોલાની 
શરેા ંજ ભને લ્રાશની લશદાનીમત 
(એકણુ)ં ને તેની યેુયુી કુદયત 
તેભજ શઝયત સરુમભાન 
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(રય્હશસ્વરાભ)ની નબવૂ્લત શક છે તેની 
ખાતયી થઆ ગઇ છે. ભો આસ્રાભ કબરૂ 
કયીએ છીએ. (ખદુાલદેં પયભાવ્યુ ંછે કે 
બફરકીવને ભં નેક તૌપીક અી. તેણી 
સયૂજની ઇફાદત કયતી શતી તેથી 
ટકાલી ઇભાન કબરૂ કયુથ.) 

શઝયત સરુમભાન 
(રય્હશસ્વરાભ)એ બફરકીવની 
કકરની કવોટી કયી રીધા છી ખાતયી 
થઆ ચકુી કે તેણી કકરભદં છે. છી 
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અે તેના ગ તાવલાના ઇયાદે કાચનુ ં
ભકાન ફનાલયાવ્યુ.ં તેનુ ંઆંગણુ ંવપેદ 
કાચનુ ંફનાલી તેભા ંખાડો કયાવ્મો. તેભા ં
ાણી બયી ભાછરીઓ ને દરયમાના 
જનાલયો નાખ્મા. તેના ય વપેદ કાચ 
એલી યીતે ગોઠવ્મા કે તે આંગણુ ંબફરકુર 
ાણી બયેુ ંજ દેખાત ુ ંશત ુ.ં છી અ 
ોતાનો તખ્ત તે ભકાનભા ંયખાલી તેના 
ય ફેઠા. અે હુકભ કમો કે બફરકીવને 
ફોરાલો. જમાયે તેણી આંગણાના રકનાયા 
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ય શંચી તો કોઇએ કહ્યુ ંકે અ 
ભકાનની અંદય જાલ. બફરકીવે આંગણાભા ં
ાણી જોઇને વલચાય કમો કે ાણીભાથંી 
વાય થવુ ંડળે એટરે તેણીએ ગ 
ઈયથી કડા ંઊંચા કમાથ. અ જોઇ અે 
કહ્યુ ંકે કડા ંમકૂી દે. આંગણુ ંકાચથી 
ફનાલી તેના ઈય કાચ જડેરા છે તેથી 
તાયા ગ ાણીભા ંરળે નરશ. અ 
વાબંી બફરકીવે કડા ંછોડી દીધા. 
જમાયે તેણીએ ગ યથી કડા ંઊંચા 
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કમાથ શતા ત્માયે અે નજય કયી તો તેના 
ગ દેલરોકના કહ્યા મજુફ ન શતા ણ 
ગની ંડરી ય લા શતા. તેથી 
અની તબફમત નાખળુ થઆ. અે તે 
લાને કાઢી નાખલા ભાટે વરાશ રીધી 
તો રોકોએ કહ્યુ ંકે સ્ત્રાથી મ ૂડંી નાખલા 
જોઇએ. અે કહ્યુ ંકે તેભા ંતો ઝખ્ભ 
થલાનો બમ છે. છી રોકોને ઇરાજ 
સજુમો તો તેઓએ તેના ભાટે શમ્ભાભ 
ફનાવ્યુ ંને ચનુો તેભજ શડતારથી નયુો 
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તૈમાય કમો. (તેની શરેા શમ્ભાભ ને 
નયુો ન શતા.) છી બફરકીવને શમ્ભાભભા ં
ભોકરી તેના ંગ ય નયુો રગાડાવ્મો. 
તેથી સ્તાઇને કશલેા રાગી કે “યબ્ફે 
ઝરભતો નપવી ” એટરે મ ભાયા 
યલયરદગાય ! તશકીક ભં ભાયા નપવ 
ઈય જુલ્ભ કમો શતો. શલે શઝયત 
સરુમભાન (રય્હશસ્વરાભ)ની કોવળળથી 
ઇભાન રાલીને તાયા શકેાભને 
રદરોજાનથી કબરૂ કમાથ. 
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છી શઝયત સરુમભાન 
(રય્હશસ્વરાભ)એ બફરકીવ વાથે ળાદી 
કયી. તેણીથી ઔરાદ ણ થઆ. તેણીનો 
મલુ્ક તેને વંી દીધો. અ દય ભરશને 
બફરકીવ ાવે જતા શતા ને ત્રણ યાત 
સધુી તેની ાવે યશતેા શતા. 

શઝયત ઇભાભ જપય વારદક 
(રય્હશસ્વરાભ)થી ભનકરૂ છે કે ફની 
આવયાઇરે શઝયત સરુમભાન 
(રય્હશસ્વરાભ) ાવે યજ કયી કે તભો 
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તભાયા પયઝદંને ભાયા ભાટે ખરીપા 
ફનાલો. અે જલાફ અપ્મો કે તેનાભા ં
ખરીપા થલાની રામકાત છે કે નરશ ? 
જમાયે ફની આવયાઇરે ફહુ જ અજીઝી 
કયી તો અે પયભાવ્યુ ંકે હુ ંતેને કેટરાક 
ભવાએર છુુ ંછુ ંગય તેનો જલાફ 
અળે તો ખરીપો ફનાલીળ.            

શઝયત સરુમભાન 
(રય્હશસ્વરાભ)એ છૂયુ ંમ પયઝદં ! 
ાણી ને યોટરીની ભજા શુ ંછે ? એટરે 
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તેનાથી શુ ંપામદો છે ? લાજભા ંઝોપ 
(સસુ્તી) ને કુવ્લત કઇ ચીજથી છે ? 
આન્વાનના ળયીયભા ંકકર કઇ જગ્માએ 
યશ ેછે ? વખ્તી, ફેયશભી, યીકકત (યોવુ ં
અલવુ)ં ને યશભે કઇ જગ્માથી શાવંવર 
થામ છે ? આન્વાનના ળયીયને અયાભ 
ને વખ્તી ળયીયના કમા બાગથી શંચે 
છે ? કવફ ને ભશફૃભી એટરે કભાવુ ં
ને ફેનવીફ યશવેુ ંતે ળયીયના કમા 
બાગના વફફથી થામ છે ? અ 
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વલારોનો જલાફ અી ળકમો નરશ તેથી 
અે ખરીપો ફનાવ્મો નરશ. જલાફ 
ઇભાભ જપય વારદક (રય્હશસ્વરાભ)એ 
અપ્મા છે. 

ાણીની ભજા (થલા તેના 
પામદા) જજંદગી છે ! યોટરીની ભજા 
(થલા તેનો પામદો) કુવ્લત છે ! 
લાજભા ંસસુ્તી ને કુવ્લત તે ગયુદાના 
ગોશ્તના વફફથી છે. ગય ગયુદાભા ં
ગોશ્ત થોડુ ંશોમ તો લાજ સસુ્ત શોમ 
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ને જો ગોશ્ત લધાયે શોમ તો લાજભા ં
કુવ્લત લધાયે શોમ છે ! કકર – 
વભજણની જગ્મા ભગજ છે ! ફેયશભી, 
યશભે, વખ્તી ને નયભી તેનો રદર વાથે 
વફંધં છે એટરે તે ચીજો રદરભાથંી 
નીકે છે ! આન્વાનના ળયીયભા ંઅયાભ 
ને વખ્તી ગના કાયણે છે. જે લખતે 
ચારલાથી ગ થાકી જામ છે તો તભાભ 
ળયીયભા ંસસુ્તી અલે છે. જે લખતે ગ 
અયાભભા ંશોમ તો ળયીય ણ અયાભભા ં

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1167              VISIT US 

શોમ છે. કવફ ને ભશફૃભી એટરે 
ભેલવુ ંને ફેનવીફ યશવેુ ંતે શાથના 
વફફથી છે. શાથથી આન્વાન કાભ કયે તો 
યોઝી ભે છે. 

ખદુાલદેં કયીભે અરે ઇબ્રાશીભને 
એટરી ફયકત અી શતી કે તેઓની 
ઔરાદ ઘણી જ પેરાઇ ગઇ. જે લખતે 
શઝયત દાઈદ (રય્હશસ્વરાભ)નો જભાનો 
અવ્મો તો લ્રાશ ેતેઓ ય લશી ભોકરી 
કે ભં તભાયા લારીદ ઇબ્રાશીભ 
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(રય્હશસ્વરાભ)ની વાથે લામદો કમો 
શતો હુ ંતભને એટરી ઔરાદ અીળ કે 
ભાયા વવલામ કોઇ તેની ગણતયી નરશ કયી 
ળકે. અ મજુફ કયલાનુ ંકાયણ એ શતુ ંકે 
તે ભાયા હુકભથી ોતાના પયઝદંને ઝબ્શ 
કયલા તૈમાય થમા શતા. ભં ભાયો લામદો 
લપા કમો ને નેભત યુી કયીને તેની 
ઔરાદ લધાયે કયી. જેને ચાયે તયપ 
પેરાલી અી. ણ તેભની ઔરાદના 
કાયણે રોકોએ ભાયી નેભતની નાશકુ્રી 
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કયી તેથી ભં શલે કવભ ખાધી છે કે ત્રણ 
ફરાભાથંી એક ફરા તેઓ ય ભોકુ ંમા 
ત્રણ ભરશના સધુી કશત (દુકા) તેઓ ય 
ભોકુ ંમા ત્રણ ભરશના સધુી તેઓ ય 
તેઓના દુશ્ભનને ગારીફ કફૃ ંએટરે તે 
રોકોને ઇજા શંચાડે થલા ત્રણ રદલવ 
સધુી પ્રેગ અલે. 

અ પયભાન વાબંી શઝયત દાઈદ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ ોતાની કૌભને ખફય 
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અી. તે રોકોએ કહ્યુ ંકે ભો પ્રેગની 
ફરાને કબરૂ કયીએ છીએ.  

છી તે રોકો કપન શયેી ભયલા 
તૈમાય થમા. ઔયતો ને ફચ્ચાઓને 
વાથે રઆ જગંર તયપ યલાના થમા. છી 
વયકળ રોકો ઈય લ્રાશ ેતાઈનને 
ભોકલ્મો તેથી એક રદલવભા ંવખં્માફધં 
ભાણવો ભયી ગમા. તેઓને દપન કયતા 
કયતા અજીઝ થઆ ગમા. ફીજા રદલવે 
શઝયત દાઈદ (રય્હશસ્વરાભ) ફમતરુ 
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મકુદ્દવની જગ્મા ય અવ્મા ને ોતાનુ ં
ભોઢંુ ખાક ઈય યાખ્યુ.ં (તે જગ્મા શઝયત 
મવૂા (રય્હશસ્વરાભ)ને ઈતાયલાની 
શતી) ફની ઇવયાઇરના નેક ને વારેશ 
રોકોએ ણ લ્રાશના દયફાયભા ં
અજીઝીલૂથક દુઅ ભાગંી. ત્રીજા રદલવે 
લ્રાશ ેપ્રેગની ફીભાયીને દૂય કયી.     

    રયલામતભા ંછે કે શઝયત 
સરુમભાન (રય્હશસ્વરાભ)એ એક 
રદલવ ોતાના સ્શાફોને પયભાવ્યુ ંકે 
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લ્રાશ ેભને એલી ફાદળાશત અી છે કે 
ભાયા છી કોઇને ણ નરશ અે. 
લ્રાશ ેશલાને, જજન્નાતને, આન્વાનને, 
ચરયંદાને ને રયંદાને ભાયા તાફે કમાથ.   

ફીજે રદલવે શઝયત સરુમભાન 
(રય્હશસ્વરાભ) શાથભા ંવા (રાકડી) 
રઇને ભશરેભા ંવૌથી ઊંચી જગ્માએ 
ગમા. અ રાકડીને ટેકો અી ઉબા યશી 
મલુ્ક તયપ નજય કયતા શતા ને ખળુ 
થતા શતા. એટરાભા ંએક ખફુસયુત 
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જલાન વાયા કડા શયેેરો નજયે અવ્મો 
જે અના ભશરેના ખણુાભાથંી અંદય 
અવ્મો. તેને જોઇને અે છૂયુ ંકે તને 
શંમા અલલાની યજા કોણે અી ? તે 
યલુાને જલાફ અપ્મો કે ભને અ 
ભકાનના યલયરદગાયે ભોકલ્મો છે. હુ ં
તેની યજાથી અંદય અવ્મો છુ.ં અે 
પયભાવ્યુ ંકે ત ુ ંકોણ છો ? તેણે જલાફ 
અપ્મો કે હુ ં “ભરેકુર ભૌત ” છુ.ં અે 
છૂયુ ંળા ભાટે અવ્મો છે ? તેણે કહ્યુ ંકે 
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તભાયી ફૃશ કબ્ઝ કયલા ભાટે અવ્મો છુ.ં 
અ વાબંીને અે કહ્યુ ંકે તને જે કાભનો 
હુકભ છે તે કાભ કય. 

અ રાકડીના ટેકે ઉબા શતા ત્માયે 
ભરેકુર ભૌતે અની ફૃશ કબ્ઝ કયી. જીન 
ને દેલ રોકો જે કાભ કયતા શતા તે 
ોતાના કાભભા ંભશ્ગરુ શતા. કોઇને 
અના આન્તેકારની ખફય ડી નરશ. 
ફધા એભ જ વભજતા શતા કે અ 
રાકડીના ટેકે ઉબા છે. જમાયે અની ફૃશ 
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નીકી જલાને રાફંી મદુ્દત થઆ તો 
રોકોભા ંગડફડાટ થઆ. કેટરાક કશતેા કે 
સરુમભાન ન ખામ છે ન ીએ છે ન સલુે 
છે ને શજુ સધુી રાકડીના ટેકે ઉબા છે 
તે તો ખદુા છે. ભાટે અણી પયજ છે કે 
અણે તેભની જ ફદંગી કયીએ ને 
કેટરાક કશતેા કે સરુમભાન જાદુગય 
શોલાથી અવુ ંદેખાડે છે કે જાણે રાકડીના 
ટેકે ઉબા છે. જેઓ ભોભીન શતા તેઓ 
કશતેા શતા કે સરુમભાન લ્રાશના ફદંા 
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ને ભશાન મગફંય છે. જમાયે રોકોભા ં
ફહુ ગયફડ થઆ તેથી લ્રાશ ેરાકડીભા ં
ઈધઇ ૈદા કયી. ઈધઇએ રાકડીને 
અંદયથી ખાઇ ોરી કયી નાખંી તેથી 
રાકડી બાગંી ગઇ ને અનુ ંળયીય 
ડી ગયુ.ં તે જ લખતે ફધાને ખફય ડી 
કે અનો આન્તેકાર થમો છે. જીન તથા 
દેલ રોકો જે ડયના વફફથી કાભ કયતા 
શતા તે બાગી ગમા. દેલ રોકોને ખફય 
ડી કે ઈધઇ એ રાકડીને ખાઇ ગઇ તેથી 
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શઝયત સરુમભાન (રય્હશસ્વરાભ)નુ ં
ભૈમત ડી ગયુ.ં 

શઝયત અદભ (રય્હશસ્વરાભ) 
જભીન ઈય ઈતયલા છી ૪૩૯૧ભા ંલે 
શઝયત સરુમભાન (રય્હશસ્વરાભ)ની 
વલરાદત છે. અ ૪૦ લથ નબવૂ્લત ને 
ફાદળાશત બોગલી ૫૧ લે લપાત 
ામ્મા.  

 
*********** 
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શઝયત ળમા ને શઝયત શમકુક  

  શઝયત ળમા 
(રય્હશસ્વરાભ)ના જભાનાભા ં
આવયાઇરનો એક ફાદળાશ શતો જે નેક 
શતો. તેની યૈમત ણ લ્રાશના 
શકેાભની તાફેદાયી કયતી શતી, ણ 
છેલટે તે રોકો લ્રાશની નાપયભાની 
કયલા રાગ્મા. તેથી શઝયત ળમા 
(રય્હશસ્વરાભ)એ ઘણી રશદામત કયી 
ણ કાઇં પામદો થમો નરશ. જેથી લ્રાશ ે
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ફાબરુના ફાદળાશને તેઓ ઈય ગારીફ 
કમો ને તેણે રડાઇ કયલાની તૈમાયી 
કયી તેથી અ રોકો વભજમા કે તેભનો 
મકુાફરો થઆ ળકળે નરશ તેથી લ્રાશની 
ફાયગાશભા ંયડલા રાગ્મા, તો લ્રાશ ે
શઝયત ળમા (રય્હશસ્વરાભ) ય લશી 
ભોકરી કે તેઓના ફા, દાદા નેક કાભ 
કયતા શતા તેથી અ રોકોની તૌફા કબરૂ 
કયી ને ફાદળાશ ફીભાય શતો તેથી 
પયભાવ્યુ ંકે ફાદળાશ ભયણ ાભળે ભાટે 
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ોતાનો નામફ વનયતુત કયી જામ. શઝયતે 
મગાભ અપ્મો. 

અ મગાભ વાબંીને ફાદળાશ ે
અજીઝીલૂથક લ્રાશના દયફાયભા ંદુઅ 
કયી કે તે ભને ઘણુ ંતા કયેર છે. હુ ં
તાયા વવલામ કોઇ ાવે અળા યાખતો 
નથી ને તાયો શકુ્ર દા કફૃ ંછુ ંભાયી 
જજંદગીને લધાયી અ. 

શઝયત ળમા (રય્હશસ્વરાભ) 
ઈય લશી ભોકરી કે ભં તેની અજીઝી ય 
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યશભે કયી દુઅ કબરૂ કયીને દંય લથની 
ઉંભય લધાયી દીધી છે.  

જમાયે વલાય થઆ તો રોકોએ 
ચઢાઇ કયીને અલેરા ફાબરુના રશ્કયના 
ભાણવોને ભયેરા જોમા. પકત તેભના 
ફાદળાશ ને ાચં ભાણવો જીલતા શતા 
તે બાગી ગમા. ફની ઇવયાઇરના રોકો 
નેક ભર કયલા રાગ્મા. દંય લથની 
મદુ્દત યૂી થતા ફાદળાશ ભયી ગમો. 
રોકોએ પયી લ્રાશની નાપયભાની કયી. 
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લ્રાશ ેશઝયત ળમા 
(રય્હશસ્વરાભ)ને લશી ભોકરી કે હુ ંએક 
રાખ ભાણવને શરાક કયીળ જેભા ંચારીવ 
શજાય ગનુેશગાય શળે ને વાઇંઠ શજાય 
નેક શળે. તેઓએ યજ કયી કે ખદુાલદંા 
નેક રોકોને ળા ભાટે શરાક કયીળ ? 
લ્રાશ ેજલાફ અપ્મો કે ગનુાશ 
કયલાલાાઓને તેઓએ ભનાઇ કયલાભા ં
સસુ્તી કયી એટરા ભાટે.ભામનુ ફાદળાશના 
દયફાયભા ંશઝયત ઇભાભ યઝા 
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(રય્હશસ્વરાભ) શતા ને ત્મા ંનવાયાનો 
ાદયી જાવરીક ણ શતો. શઝયતે તેને 
છૂયુ ંકે ત ુ ંશઝયત ળમાની રકતાફનુ ં
આલ્ભ ધયાલે છે ? તેણે કહ્યુ ંકે હુ ંતેના 
દયેક ળબ્દને જાણુ ંછુ.ં તે લખતે શઝયતે 
તેની તયપ તથા મહુદીના અબરભ યાસરુ 
જાતુ તયપ ધ્માન કયીને પયભાવ્યુ ંકે 
શઝયત ળમા (રય્હશસ્વરાભ)ની 
રકતાફભા ંછે કે “મ કૌભ ! ભં એની 
સયુત જોઇ છે જે નયૂનો ોળાક શયેીને 
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ખચ્ચય ઈય વલાય છે ને એક જણ ઊંટ 
ય વલાય છે. તેનુ ંનયૂ તેભજ યોળની ચદં્ર 
જેલી શતી. તો અ ફાફત તભોએ લાચંી 
છે ? તે ફનંેએ કહ્યુ ંકે શા,ં અ પ્રભાણે 
શઝયત ળમાએ પયભાવ્યુ ંછે.” 

છી અે પયભાવ્યુ ંકે શઝયત 
ળમાની ઝફાની છે કે હુ ંફે સ્લાયોને 
જોઉં છુ ંકે જેભના નયુથી જભીન યોળન 
થળે. ફનંે વલાયી ઈય વલાય શળે તો એ 
ફનંે કોણ ? અ વાબંી યાસરુ જાતુે 
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કહ્યુ ંકે હુ ંતેઓને જાણતો નથી. અે 
પયભાવ્યુ ંકે જેઓ ખચ્ચય ય વલાય છે 
તેઓ શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ) છે 
ને જેઓ ઊંટ ય વલાય છે તેઓ 
શઝયત ભોશમ્ભદ મસુ્તપુા (વલ્રલ્રાશો 
રહશ ેલ અરેશી લવલ્રભ) છે તો શુ ં
તભો અ તૌયેતના કરાભનો આન્કાય કયો 
છો ? કહ્યુ ંનરશ. 

છી શઝયતે કહ્યુ ંકે શમકુક 
મગફંયને ઓખે છે ? તેણે કહ્યુ ંકે શા,ં 
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તો અે પયભાવ્યુ ંકે તભાયી રકતાફભા ં
તેઓના કરાભ છે કે શક તઅરા શક 
ફમાનને પાયાનના શાડ ઈયથી જાશયે 
કયળે ને અવભાન શભદ (વલ્રલ્રાશો 
રહશ ેલ અરેશી લવલ્રભ)ની 
તસ્ફીશથી બયાઇ ગયુ ંછે. તેની ઈમ્ભતના 
રોકો એલા થળે કે જે પ્રભાણે જભીન ય 
રડાઇ કયે છે તે પ્રભાણે દરયમાભા ંરડાઇ 
કયળે ને ફમતરુ મકુદ્દવ ખયાફ થલા 
છી તે રકતાફ કુયઅન રાલળે. તો 
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શઝયત શમકુકના અ કરાભથી ત ુ ંલાકેપ 
છો ને તેના ઈય ત ુ ંઇભાન યાખે છે કે 
નરશ ? યાસરુ જાતુે કહ્યુ ંકે ખયેખય એ 
કરાભ શઝયત શમકુક (રય્હશસ્વરાભ)ના 
છે. ને ભો તેભના કરાભનો આન્કાય 
કયી ળકતા નથી. 

શઝયત ળમા મગફંયની ઈમ્ભત 
તેભનાથી પયી ગઇ ને તેભને કત્ર કયલા 
ભાટે તૈમાય થઆ, તો અ ત્માથંી બાગી 
જઇ એક ઝાડ ાવે શંચ્મા તો તે ઝાડ 
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પાટી ગયુ ંને તેભા ંોર થઆ ગઇ. અ 
તેભા ંછુાઇ ગમા. ળૈતાને રોકોને ખફય 
અી જેથી રોકોએ ઝાડને અયીથી કાી 
નાખ્યુ ંજેના કાયણે શઝયત ળમા 
(રય્હશસ્વરાભ)ના ફે કટકા થઆ ગમા. 

 
 

********** 
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શઝયત ઝકયીમા (રય્હશસ્વરાભ) 
ને શઝયત મહ્યા (રય્હશસ્વરાભ) 

લ્રાશ ેોતાના ફદંા ઝકયીમા 
(રય્હશસ્વરાભ)નો એ રકસ્વો શઝયત 
ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી 
લવલ્રભ)ને ફમાન કમો છે. એ ફમાન 
અ મજુફ છે કે શઝયત ઝકયીમા 
(રય્હશસ્વરાભ)એ લ્રાશને વલાર 
કમો કે ત ુ ંભને જંેતને ાકના નાભ 
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તારીભ કય. જેથી લ્રાશ ે જજબ્રઇરને 
હુકભ અલાથી તેઓએ ફતાવ્મા. જમાયે 
ઝકયીમા, શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો 
રહશ ેલ અરેશી લવલ્રભ), શઝયત 
રી (રય્હશસ્વરાભ), જનાફે પાતેભા 
(વરામલુ્રાશ ેરહશા) ને શઝયત શવન 
(રય્હશસ્વરાભ)નુ ંનાભ રેતા શતા તો 
તેઓનો ગભ દૂય થઆ જતો ને જમાયે 
શઝયત હુવૈન (રય્હશસ્વરાભ)નુ ંનાભ 
રેતા શતા તો અની આંખોભાથંી આંસ ુ
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નીકતા શતા. તે લખતે અે કહ્યુ ં: 
આરાશી ! અનુ ંશુ ંકાયણ છે ? હુ ંજમાયે 
ચાય નાભ રઉં છુ ંતો ભને રદરાવો ભે છે 
ણ જમાયે ાચંમુ ંનાભ હુવૈન 
(રય્હશસ્વરાભ)નુ ંરઉં છુ ંતો અોઅ 
ભાયી આંખોભાથંી આંસ ુનીકે છે ? તે 
લખતે લ્રાશ ેઇભાભે હુવૈન 
(રય્હશસ્વરાભ)નો શલેાર ફમાન કમો 
જમાયે જનાફે ઝકયીમાએ અ વાબંળ્યુ ંતો 
ત્રણ રદલવ સધુી ભસ્જીદભાથંી ફશાય 
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નીકળ્મા નરશ ને યડી યડીને કશી યહ્યા 
શતા કે મ લ્રાશ ત ુ ંભને એક પયઝદં 
તા કય જેથી ભાયી આંખો ઠંડી થામ. 
તેને ભાયો લાયીવ ને લવી કય ને 
હુવૈનની જેભ તેને ભાયા ભાટે કય તેની 
મવુીફતભા ંભને ગભગીન યાખ, જેલી યીતે 
શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ 
અરેશી લવલ્રભ) ોતાના પયઝદં હુવૈન 
(રય્હશસ્વરાભ)ના વફફથી ગભગીન 
થળે.     

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1193              VISIT US 

જનાફે ભયીમભ ૈદા થમા ને 
શઝયત ઝકયીમાને ાલા ભાટે વંલાભા ં
અવ્મા (જે શલેાર છી અલળે) તો એ 
જભાનાભા ંઅ જોતા કે જનાફે ભયીમભ 
ભાટે લ્રાશ ગયભીની ભૌવભભા ં
ળયદીનીભૌવભના ંભેલા ને ળયદીની 
ભૌવભભા ંગયભીની ભૌવભના ંભેલા ભોકરે 
છે.તેથી શઝયત ઝકયીમાએ ોતાના 
રદરભા ંકહ્યુ ંકે ભૌવભ લગયના ભેલા 
અલા ભાટે લ્રાશ કુદયત ધયાલે છે તો 
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ગયચે હુ ંઘયડો થઆ ગમો છુ ંને ભાયી 
ઔયત શભર યશલેાને કાબફર યશી નથી 
તો ણ તેને પયઝદં અલા કુદયત યાખે 
છે. અ ફાફત તેના ભાટે ઘણી અવાન 
છે. ફલ્કે લાઝંીમાને ણ ઔરાદ અી 
ળકે છે. તેના કાયણે શઝયતને ખ્લાશીળ 
થઆ કે લ્રાશ ભને એલો પયઝદં તા 
કયે કે જે જનાફે ભયીમભ જેલો વલરામત 
ને કયાભતલાો શોમ. તે લખતે અની 
લમ અળયે એકવો લીવ લથની ને 
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અની ફીફીની લમ ઠ્ઠાણુ ંલથની શતી 
છતા ંઅે યલયરદગાય ાવે ફહુ જ 
અજીઝીલૂથક પયઝદં ભાટે દુઅ કયી. 

શઝયત ઝકરયમાએ દુઅ કયી તે 
લખતે અ ભશયેાફભા ંઉબા ઉબા 
નભાઝ ડતા શતા, તે લખતે પરયશ્તાએ 
લાજ અી કે મ ઝકયીમા ! તશકીક 
કે તને લ્રાશ પયઝદંની ખળુખફયી અે 
છે. તેનુ ંનાભ મહ્યા યાખજે. 
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છી શભરની મદુ્દત યુી થતા ંમહ્યા 
(રય્હશસ્વરાભ) ૈદા થમા. ફચણભા ં
તેઓ રાવ શયેતા શતા. ફમતરુ 
મકુદ્દવભા ંઅફીદોની વાથે ઇફાદત કયતા 
શતા. એટરે સધુી કે અ ય લશી 
નાબઝર થઆ. લ્રાશનો બખતાફ થમો કે : 
મ મહ્યા ત ુ ંરકતાફ (તૌયેત) રે. ભોએ 
તને તાકાત અી છે તેના લડે કડ. 
એટરે ત ુ ંતેના ય ભર કયલાની ફહુ જ 
કોવળળ કય. ભોએ તને ફચણ એટરે 
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ત્રણ લથની ઈભયભા ંરશકભત અી કે તે 
તૌયેત ને શકાભે દીન જણાલે. 

શઝયત ઇભાભ યઝા 
(રય્હશસ્વરાભ)થી ભનકરૂ છે કે શઝયત 
મહ્યા (રય્હશસ્વરાભ)ને છોકયાઓએ કહ્યુ ં
કે ચારો યભીએ તો અે પયભાવ્યુ ંકે 
ભો યભલા ભાટે ૈદા થમા નથી. 

લ્રાશ ેશઝયત મહ્યા 
(રય્હશસ્વરાભ)ને નાની લમભા ં
મગફંય ફનાવ્મા તો શુ ંશઝયત રી 
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(રય્હશસ્વરાભ) નાની લમભા ંઇભાભ 
નથી થઆ ળકતા ? ફયાફય થામ છે. તેઓ 
શરેેથી જ ઇભાભ શતા. “શાજી નાજી” 

શઝયત મહ્યા (રય્હશસ્વરાભ) 
એટરા નયભ રદરના શતા કે કમાભતનો 
શાર વાબંતા ંતો ફેકયાય થઆ જતા, 
ખદુાના ખૌપથી ટાટ શયેલાભા ંવતંો 
ભાનતા સકુી યોટરી ઈય ફવ કયતા ને 
અે ચાય લથની લમભા ંતૌયેત ભોઢે માદ 
કયી રઆ નાની ઈભયભા ં(જાશયેભા)ં 
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ળયીતના ફધા શકેાભોથી લાકેપ થઆ 
ગમા શતા. અ લ્રાશના ખૌપથી એટુ ં
યડતા કે ગારની અંદયથી દાતં દેખાતા 
શતા. અની લારીદા ભશયેફાનીની યાશ ે
ઈનના ફે ટુકડા અના ગાર ઈય 
યાખતા શતા. તે ટુકડા આંસઓુથી એટરા 
ફધા રતા કે તેને લાયંલાય નીચોલલા 
ડતા શતા. 

કુદયત કશ ેછે મ ઝકયીમા ત ુ ંકમા ં
છે ? યે યાશ જો કે તાયા પયઝદંને 
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જુલ્ભની તરલાયથી કત્ર કયે ને તને 
ભાથાથી ગ સધુી ફે ટુકડા કયી નાખે. 
ટૂંકભા ંઝકયીમા (રય્હશસ્વરાભ)ને મહ્યા 
(રય્હશસ્વરાભ)નો એટરો ખૌપ શતો કે 
ઘણી ખયી લાએઝોની ભજરીવભા ંશઝયત 
મહ્યા (રય્હશસ્વરાભ) શાજય યશતેા તો 
ઝકયીમા (રય્હશસ્વરાભ) લ્રાશના 
ઝાફનુ ંફમાન કયતા ન શતા ને 
લ્રાશની ફેશભુાય યશભેતનુ ંફમાન 
કયતા શતા. એક રદલવ શઝયત ઝકયીમા 
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(રય્હશસ્વરાભ) ભીમ્ફય ય તળયીપ 
રઆ ગમા ને ડાફી-જભણી ફાજુએ નજય 
કયી તો શઝયત મહ્યા (રય્હશસ્વરાભ)ને 
જોમા નરશ.   

તે વભમે શઝયત મહ્યા 
(રય્હશસ્વરાભ) થાબંરા ાછ ધાફી 
ઓઢીને ફેઠા શતા. શઝયત મહ્યા 
(રય્હશસ્વરાભ)એ જાણ્યુ ંકે શઝયત મહ્યા 
(રય્હશસ્વરાભ) રશ નથી તો ફમાન 
કયુથ કે દોઝખભા ંઅગનો એક શાડ છે 
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જેનુ ંનાભ “ગઝફાન” છે. જે કોઇ 
લ્રાશના ખૌપથી યડમો શળે તે વવલામ 
ફીજો કોઇ તે શાડથી વાય થઆ ળકળે 
નરશ. જમાયે શઝયત મહ્યા 
(રય્હશસ્વરાભ)એ  અ વાબંળ્યુ ંતો એક 
નાયો ભાયી ખબા ઈયની ધાફી પંકી 
દઇ ફશાય અલી પરયમાદ કયી કશતેા શતા 
કે જે ળખ્વ ગઝફાનભા ંદાખર થામ છે 
તેની ઈય લામ છે. તેથી શઝયત ઝકયીમા 
(રય્હશસ્વરાભ) ભીમ્ફય ઈયથી ઈતયી 
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ઘયે અલીને શઝયત મહ્યાની લારીદાને 
કહ્યુ ંકે ભને ખફય ન શતી કે તાયો દીકયો 
ભસ્જીદભા ંછે ભં ઝાફનો શાર ફમાન 
કમો તો તે યડતો – કુટતો ઈઘાડા ગે 
જગંર તયપ યલાના થમો. ચાર, અણે 
તેની ાછ જઇએ. કદાચ તે ફેબાન થઆ 
કુલાભા ંન ડે. ફનંે મહ્યા 
(રય્હશસ્વરાભ)ની ળોધ ભાટે નીકળ્મા. 
ત્રણ રદલવ સધુી પમાથ છતા ંત્તો રાગ્મો 
નરશ. વલાયના એક ગોલાબમા ાવે 
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શંચી તેને છૂયુ ંકે તે મહ્યા 
(રય્હશસ્વરાભ)ને જોમા છે ? તેણે કહ્યુ ં
કે ભં જોમા નથી. છતા ંત્રણ યાતોથી અ 
શાડ તયપથી યડલાની લાજ અલે છે. 
ભાયા ફકયા ણ અ લાજ વાબંી 
ચયતા નથી ને તેભના કાન ણ તે 
લાજ ય જ છે. અથી તેભના ભા ં – 
ફાે તે તયપ જલાનો વનણથમ કમો. ત્મા ં
શંચી જોયુ ંતો તેભનો પયઝદં વજદાભા ં
ડેરો છે ને એટુ ંયડેરો છે કે 
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આંસઓુથી ત્માનંી જગ્મા તય ફની ગઇ. 
શઝયત મહ્યા (રય્હશસ્વરાભ)ની 
લારેદાએ તેભના ચશયેા યથી ધુ 
ખખંેયી નાખંી ભાથુ ંોતાની ગોદભા ંરીધુ.ં 
શઝયત મહ્યા (રય્હશસ્વરાભ)એ આંખો 
ફધં કયી શતી તેથી વભજમા કે અ 
ભરેકુર ભૌત શળે જે ભાયી ફૃશ કબ્ઝ કયલા 
અવ્મા શળે. તેથી અે કહ્યુ ંકે મ 
ઇઝયાઇર ! ભાયી ભા ંને ફા ફનંે 
ઘયડા છે ભાટે તેઓની મરુાકાત કયી રઉં 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1206              VISIT US 

ને તેઓની યઝાભદંી શાવંવર કયી રઉં 
એટરી ભોશરત અ. તેથી અની 
લારીદાએ કહ્યુ ંકે મ ભાયી જાન ! 
ઇઝયાઇર નથી. એ તો હુ ંતભાયી ભાતા 
છુ.ં શઝયત મહ્યા (રય્હશસ્વરાભ)એ 
આંખો ખોરીને ોતાની લારીદાને જોમા 
તો બાગી જલા ચાહ્યુ.ં ભાતાએ કહ્યુ ંકે મ 
મહ્યા ! તે ભાફૃ ંદૂધ ીધુ ંછે તે દૂધની 
હુયભતની કવભ છે કે ભાયી વાથે ઘયે 
ચાર. એટરાભા ંઝકયીમા ણ ત્મા ંઅલી 
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શંચ્મા. શઝયત  મહ્યા (રય્હશસ્વરાભ)ને 
ઘણો અગ્રશ કયીને ઘયે રઆ ગમા. અે 
ત્રણ યાત રદલવ કાઇં ખાધુ ંનરશ. અની 
લારીદાએ ભસયુની યાફ કાલી. તે 
થોડીક ખાઇને અ સઇુ યહ્યા. સ્લપ્નાભા ં
જોયુ ંકે એક ળખ્વ અવ્મો ને તેણે કહ્યુ ં
કે મ મહ્યા ! શુ ંત ુ ંગઝફાનને ભરૂી 
ગમો ? તુ ંેટ બયીને ખાઇ સઇુ યહ્યો ? 
તેથી શઝયત મહ્યા જાગતૃ થઆ જગંર 
તયપ યલાના થમા.  
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શઝયત ઝકયીમા 
(રય્હશસ્વરાભ)ના જભાનાભા ં
ફાદળાશની એક ત્ની શતી. તેણીને 
શરેા ળૌશયથી એક દીકયી શતી જે ઘણી 
જ ખફુસયુત શતી ને તે સ્ત્રી ઘયડી 
થલાથી ોતાની દીકયી ોતાના ળૌશયને 
અલા ચાશતી શતી. ફાદળાશ ેમહ્યા 
(રય્હશસ્વરાભ)ની વરાશ રીધી. અે 
પયભાવ્યુ ંકે તે દીકયી તાયા ભાટે શયાભ છે 
એટરે ફાદળાશ ેતે દીકયીને ત્મજી દીધી. 
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તે સ્ત્રી રદરગીય થઆ ગઇ, એટરે સધુી કે 
જમાયે એક રદલવ ફાદળાશ ભસ્ત ને 
ફેબાન થમો તે લખતે તેણી ોતાની 
દીકયીને ળણગાયી ફાદળાશની ફૃફફૃ 
રાલી. ફાદળાશ ેભસ્તીની શારતભા ંતેનો 
ઇયાદો કમો, તેથી તે ઘયડી સ્ત્રીએ કહ્યુ ંકે 
જમા ંસધુી શઝયત મહ્યા 
(રય્હશસ્વરાભ)નુ ંભાથુ ંન અલે ત્મા ં
સધુી તે પ્રભાણે ફનળે નરશ. કાયણ કે 
ભાયી દીકયીની ભશયે શઝયત મહ્યા 
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(રય્હશસ્વરાભ)નુ ંવય છે. તેથી ફાદળાશ ે
શઝયત મહ્યા (રય્હશસ્વરાભ)ને કત્ર 
કયલાનો ઇયાદો કમો. અ લાતની 
અબરભોને ખફય ડી. તેથી તેઓએ કહ્યુ ં
કે શઝયત મહ્યા (રય્હશસ્વરાભ)ના 
રોશીનુ ંટીુ ંજભીન ય ડળે તો જભીન 
ઈય ઘાવ ઈગળે નરશ. જેથી ફાદળાશ ે
અને કત્ર કયી થાીભા ંભાથુ ંમકુી 
રાલલાનો ને રોશી કુલાભા ંનાખંી 
દેલાનો હુકભ કમો. 
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છી તેણે શઝયત મહ્યા 
(રય્હશસ્વરાભ)ને ફોરાલલા ભાટે 
ભાણવો ભોકલ્મા. ફાદળાશના 
નજદીકીલાાઓભાથંી કોઇએ કહ્યુ ંકે તેનો 
ફા “મસુ્તજાબદુ્દલાત” છે એટરે 
તેભની દુઅ કબરૂ થામ છે તેથી શરેા 
તેને ભાયલો જોઇએ કેભકે તે ોતાનો 
પયઝદં કત્ર થલાથી ફદદુઅ ન કયે. 
ફાદળાશ ેતે મજુફ કયલાનો હુકભ કમો. 
ફાદળાશના ભાણવો શઝયત ઝકયીમા 
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(રય્હશસ્વરાભ)ના ઘયભા ંઅવ્મા. તે 
લખતે ફનંે નભાઝભા ંભળગરુ શતા. 
તેભણે શઝયત મહ્યા (રય્હશસ્વરાભ)ને 
ફાની ફાજુભાથંી ખંચી રઆ શઝયત 
ઝકયીમાને કડલા ગમા. તેઓ તેઓની 
અગથી બાગી ગમા. તેભની ાછ એક 
ટોફંૄ ગયુ.ં શઝયત મહ્યા 
(રય્હશસ્વરાભ)ને કડીને ફાદળાશની 
ાવે રઆ ગમા ને જે રોકો શઝયત 
ઝકયીમાની ાછ ડમા શતા તેઓ 
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શઝયતની ાવે શંચ્મા. શઝયત ઝકયીમા 
(રય્હશસ્વરાભ) થાકી ગમા. તે જગ્માએ 
એક ઝાડ શત ુ.ં અે તેની તયપ ઇળાયો 
કમો જેથી તે ઝાડ પાટી ગયુ.ં શઝયત 
ઝકયીમા તે ઝાડની અંદય ચાલ્મા ગમા. 
ળૈતાને શઝયત ઝકયીમાની ચાદયનો ખણુો 
ઝાડની ફશાય કાઢમો ને ઝાડ અવભા ં
ભી ગયુ.ં કાપયો ત્મા ંશંચ્મા ત્માયે 
ળૈતાનને એક ઘયડા ભાણવના સ્લફૃભા ં
જોમો. તેઓએ તેને છૂયુ ંકે અલી 
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સયુતનો એક ળખ્વ શં થઇને જતો શતો 
તે કમા ંછે ? ળૈતાને ચાદયનો ખણુો 
દેખાડીને કહ્યુ ંકે તે ળખ્વ અ ઝાડભા ંછે. 
તેઓએ છૂયુ ંકે અને ઝાડભાથંી કેલી યીતે 
ફશાય કાઢીએ ? ળૈતાને કહ્યુ ંકે તેને ળા 
ભાટે ફશાય કાઢો છો ? રોકોએ કહ્યુ ંકે 
શરાક કયલા ભાટે. ળૈતાને કહ્યુ ંકે તભે તેને 
રશંમા ણ શરાક કયી ળકો છો. એભ કશી 
તેઓને અયી ફનાલતા ળીખલી. તેભણે 
અયી ફનાલી ઝાડ ઈય મકુી ને 
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ચીયલાનુ ંવલચાયતા શતા એટરાભા ંશઝયત 
ઝકયીમાને ગૈફી લાજ અવ્મો કે એવુ ંન 
થામ ત ુ ંઅશ કયે. નરશ તો તાફૃ નાભ વબ્ર 
કયલાલાાભાનંા દપતયભાથંી કાઢી 
નાખલાભા ંઅલળે. જમાયે શઝયત 
ઝકયીમા (રય્હશસ્વરાભ)ના ભાથા ઈય 
અયી પેયલી તો પયભાવ્યુ ંકે શજાય શકુ્ર કે 
ભાફૃ ંરોશી તાયી ભોશબ્ફતની યાશભા ંયડે 
છે. અભ અે વબ્ર કયી. એટરે સધુી કે 
અશ ણ કયી નરશ ને અના ફે ટુકડા 
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કયી નાખ્મા. ત્માયફાદ શઝયત મહ્યા 
(રય્હશસ્વરાભ)નુ ંભાથુ ંકાીને થાીભા ં
રાવ્મા ને તેભનુ ંરોશી કુલાભા ંનાખંી 
દીધુ.ં રોશી કુલાભા ંનાખતા કુલો જોળભા ં
અવ્મો. લ્રાશ ેફખ્ત નવયને મકુયથય 
કમો તેણે જનાફે મહ્યાના ફદરાભા ં
ફધાને કત્ર કમાથ. 

 
*********** 
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જનાફે ભયીમભ (વરામલુ્રાશ ે
રહશા) 

શરેાના ંજભાનાભા ંફમતરુ 
મકુદ્દવની બખદભત કયલી એ ભશાન કાભ 
ગણાત ુ ંશત ુ.ં તેને ભોટી ઇફાદત જાણતા 
શતા. તે લખતના રોકો ોતાના 
છોકયાઓને તે કાભ ભાટે નઝય કયતા 
શતા. છોકયાઓ તેભા ંઝાડુ ંલાતા, 
બચયાગ કયતા, અફીદોની બખદભત કયતા, 
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ત્માથંી તેઓ જફૃય વલના ફશાય જતા નરશ, 
ફારીગ થામ ત્મા ંસધુી ત્મા ંજ યશતેા ને 
ફારીગ થમા છી ઇચ્છા શોમ તો ત્મા ં
યશતેા; નરશ તો ફશાય ચાલ્મા જતા. 
અંબફમા-ઓરીમા ોતાનો એક છોકયો મા 
તેથી લધાયે ફમતરુ મકુદ્દવ ભાટે લકપ 
કયતા શતા. 

ઇભયાનની ફીફી જનાફે ભયીમભ 
(વરામલુ્રાશ ેરહશા)ની લારીદા જુન્નાએ 
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ધાયા પ્રભાણે ોતાને શભર યહ્યો ત્માયથી 
જ ભાનતા ભાનેરી શતી. 

જમાયે જુન્નાએ ભાનતા ભાની ત્માયે 
જનાફે ઇભયાને કહ્યુ ંકે તભે ભાનતા તો 
ભાની ણ અલનાય ફાક છોકયી શળે 
તો શુ ંકયળો ? ત્માયે જુન્નાએ લ્રાશ ાવે 
યજ કયી કે યલયરદગાય ! ભં ભાનતા 
ભાની છે, તુ ંખફુ જાણે છે. ભાયી દુઅ 
કબરૂ કય. ભાયી વનહમત પકત તાયી ખળુી 
ભાટે જ છે. ભાનતા ભાનલાનુ ંકાયણ ણ 
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એ કે શરેા જનાફે ઇભયાનને લ્રાશ ે
લશી ભોકરી શતી કે હુ ંતને એક પયઝદં 
તા કયીળ જે આંધાઓને દેખતા ને 
મદુાથઓને જીલતા કયે, એ દ્રઢતાથી જ 
જુન્નાને ખાતયી શતી કે લ્રાશ ેલામદો 
કમો છે તો અ એ જ ફાક શળે. 

લ્રાશ કુયઅન ળયીપભા ંપયભાલે 
છે કે જનાફે ઇભયાનની ફીફીએ ભાનતા 
ભાની શતી કે મ યલયરદગાય ! ભને જે 
ફાક થળે તેને હુ ં “ભોશયાથય” કયીળ 
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એટરે તાયી ખળુી ભાટે ફમતરુ મકુદ્દવની 
બખદભત ભાટે અફીદોની વાથે ત્મા ં
ફેવાડીળ. ઇભાભ ભોશમ્ભદ ફારકય 
(રય્હશસ્વરાભ)થી ભનકરૂ છે કે ભોશયથય 
એને કશ ેછે કે જેને ભસ્જીદ મા 
ઇફાદતખાના ભાટે ખાવ વનયતુત કયે જ 
તે ત્મા ંજ યશ ેને જફૃયત લગય ફશાય ન 
નીકે. જનાફે ભયીમભ (વરામલુ્રાશ ે
રહશા)ની લારીદાનુ ંનાભ જુન્નાશ શત ુ.ં 
શઝયત મહ્યા (રય્હશસ્વરાભ) જનાફે 
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ભયીમભના ભાવીના દીકયા બાઇ શતા. 
શઝયત મહ્યાના લારીદનુ ંનાભ ઝકયીમા 
શત ુ.ં 

જનાફે જુન્નાને ફાક લતયુ,ં જે 
દીકયી શતી, દીકયીનુ ંનાભ ભયીમભ 
યખાયુ.ં જુન્નાએ કહ્યુ ંકે મ યલયરદગાય 
! ભં લામદો કમો શતો કે જે ફાક જન્ભળે 
તેને ભોશયથય કયીળ ણ અ તુ્રી જન્ભી 
તેને કેલી યીતે ભસ્જીદભા ંયખામ ? 
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મ યલયરદગાય ! ભં એનુ ંનાભ 
ભયીમભ યાખ્યુ ંછે. હુ ંતેને તથા તેની 
ઔરાદને ળૈતાનના પંદાથી તાયી નાશભા ં
વંુ ંછુ.ં (ભયીમભ ઇફાદત કયલાલાી 
મા બખદભત કયલાલાીને કશલેામ છે.) 

ખદુાલદેં કયીભ પયભાલે છે કે 
ગયચે તે છોકયી ૈદા થઆ તો ણ ભં 
જનાફે ભયીમભની ભાનંા કશલેા મજુફ 
તેને કબરૂ યાખી કે ખળુીથી ફમતરુ 
મકુદ્દવભા ંયાખે. 
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જનાફે જુન્ના ભયીમભને કડાભા ં
લંટીને ભસ્જીદભા ંરઆ ગમા ને 
અફીદોને ાવે યાખીને કહ્યુ ંકે અ ભાયી 
નઝય. તે લખતે અફીદોએ અવભા ં
ઝઘડો કમો. દયેક જણ કશલેા રાગ્મા કે હુ ં
તેની યલરયળ કયીળ. જનાફે ઝકયીમાએ 
કહ્યુ ંકે તેની ભાવી ભાયી સ્ત્રી છે એટરે 
યલરયળ ભાટે હુ ંતભાયા ફધા કયતા 
લધાયે શકદાય છુ.ં ફધાએ કહ્યુ ંકે ભે 
એભ નરશ થલા દઇએ. ભાટે ચીઠ્ઠી નાખો, 
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જેનુ ંનાભ નીકે તે તેની યલરયળ કયે. 
એ ભત ઈય ઓગણત્રીવ જણ શતા. તેઓ 
પૌરાદની કરભથી તૌયેત રખતા શતા. 
તેભણે એભ નકકી કયુથ કે ોતાની કરભો 
ાણીભા ંનાખીએ. જેની કરભ ડુફે નરશ તે 
ભયીમભની યલરયળ કયે. 

ફધાએ ોતાની કરભ ાણીભા ં
નાખંી. શઝયત ઝકયીમા (રમીસ્વરાભ) 
વવલામ ફધાની કરભો ાણીભા ંડુફી ગઇ. 
અ પ્રભાણે તેઓ ભયીમભ (વરામલુ્રાશ ે
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રહશા)ની યલરયળ ભાટેના શકદાય 
થમા. ભયીમભના લારીદ જનાફે આભયાન 
(રય્હશસ્વરાભ) મગફંય શતા. શઝયત 
ઝકયીમા (રય્હશસ્વરાભ) ણ મગફંય 
શતા. શઝયત ઝકયીમા ભયીમભને ઘયે રઆ 
ગમા ને તેભના ભાટે દાઇ યાખી. 

જનાફે ભયીમભ ફચણથી ભોટા 
થમા ત્માયે તેભને ઇફાદતખાનાભા ંરઆ 
ગમા. જનાફે ભયીમભ નલ લથની 
ઈભયભા ંજ ફહુ જ ઇફાદત નભાઝ વલગેયે 
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કયતા. જમાયે ઝકયીમા ભયીમભ ાવે 
જતા તો તેભની ાવે ગયભીની ભૌવભભા ં
ળયદીના ંભેલા ને ળયદીની ભૌવભભા ં
ગયભીના ભેલા જોતા શતા. તે ભેલા 
લ્રાશ ગાએફથી ભોકરતો શતો. એક 
લખત ઝકયીમાએ ફહુ જ નલાઇ ાભીને 
છૂયુ ંકે અ ભેલા કમાથંી અવ્મા જેની 
શજુ તો ભૌવભ ણ અલી નથી. જલાફ 
અપ્મો કે ભાયા યલયરદગાય ાવેથી 
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અવ્મા છે. તશકીક કે ખદુા જેને ચાશ ેતેને 
ફેશભુાય યોઝી અે છે. 

શઝયત ઇભાભ ભોશમ્ભદ ફારકય 
(રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ંકે જનાફે 
ભયીમભ ફહુ જ ખફુસયુત શતા. જમાયે 
ભશયેાફની અંદય નભાઝ ડલા ઉબા 
યશતેા ત્માયે તે ભશયેાફ તેભના નયુથી 
યોળન થઆ જતા શતા. 

લ્રાશ ેજનાફે ઇભયાનને લામદો 
કમો શતો કે હુ ંતભને એક એલો પયઝદં 
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તા કયીળ કે જે આંધાને દેખતા ને 
મદુાથને જીલતા કયળે. તેથી લ્રાશ ેતેભને 
જનાફે ભયીમભ અપ્મા. જનાફે 
ભયીમભના ંેટથી શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ)ને ૈદા કમાથ. તેઓ 
મગફંય થમા. ખદુાના લામદા મજુફ 
તેભનાભા ંતભાભ ગણુો શતા.  

અથી વાબફત થયુ ંકે લ્રાશનો 
લામદો શક છે ને દીકયીની ઔરાદ ણ 
ોતાની ગણામ છે. જેભ કે શઝયત યસરૂ 
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(વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી 
લવલ્રભ)એ પયભાવ્યુ ંકે શવન ને હુવૈન 
(રહશમેસુ્વરાભ) ભાયા પયઝદં છે. જો કે 
ફનંે પયઝદં અની દીકયીના શતા. 

લ્રાશ ેોતાની કુદયતથી શઝયત 
ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)ને ફા લગય 
પકત ભાનંા ંેટથી ૈદા કમાથ. ખદુાની 
જફ ળાન છે કે ભા-ંફા ફનંે લગય 
ણ ૈદા કયી ળકે છે તેભજ પકત ફા 
લગય ણ ૈદા કયી ળકે છે. જમાયે 
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જનાફે ભયીમભને નશાલાનો વભમ 
અલતો તો ભસ્જીદથી ફશાય અલી 
ોતાની ભાવી (ઝકયીમાની ફીફી) ાવે 
ચારી જતા. ાક થઆ ભસ્જીદભા ંઅલી 
જતા. એક રદલવે ઝકયીમાના ંઘયભા ં
તડકાભા ંયદો નાખંી ગસુ્ર કયતા શતા 
ત્મા ંએકાએક શઝયત જજબ્રઇર જલાનના ં
સ્લફૃભા ંઅવ્મા. તેભને જોઇને જનાફે 
ભયીમભં કહ્યુ ંકે (ખદુા કુયઅને ળયીપભા ં
પયભાલે છે કે) “કારત ઇન્નીાે ઈઝો 
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ફીયયશભાને ભીન્ક આન કુન્ત તકહમા. ” 
એટરે મ ળખ્વ ! હુ ંતાયી ફદીથી 
લ્રાશની નાશ ચાહુ ંછુ ંભાટે ગય જો 
ત ુ ંયશઝેગાય શો તો ચાલ્મો જા. અ 
વાબંીને જનાફે જજબ્રઇરે કહ્યુ ંકે “ઇન્નભા 
ના યસરૂો યબ્ફેકે રેશફરકે ગોરાભન 
ઝકીહમા.” એટરે હુ ંતભાયા યલયરદગાય 
તયપથી મગાભ રાલનાય છુ.ં ભને 
એટરા ભાટે ભોકલ્મો છે કે એલી 
લ્રાશની રશકભત કફૃ ંકે તભને ાક 
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ાકીઝા એક પયઝદં તા થામ. ( જનાફે 
ભયીમભે ળાદી કયી ન શતી) અ વાબંી 
જનાફે ભયીમભે કહ્યુ ંકે ભં કોઇ ળાદી કયી 
નથી તેભજ હુ ંફદકાય નથી ને કોઇ ભદથ  
ભને ડમો ણ નથી છતા ંપયઝદં કેલી 
યીતે થળે ? 

શઝયત જજબ્રઇર 
(રય્હશસ્વરાભ)એ કહ્યુ ંકે તભાયા 
યલયરદગાયે કહ્યુ ંછે કે (ફા લગય) 
ફચ્ચુ ંૈદા કયવુ ંભાયા ભાટે અવાન છે. હુ ં
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એટરા ભાટે એભ કફૃ ંછુ ંકે ખરામકને ભાટે 
અમત ને ભાયી હુજજત થામ, ભાયો 
કભાર, કુદયત ને યશભેત થામ, તેભજ 
ભાયી ઇચ્છા ણ એ જ શતી કે પયઝદં એ 
જ યીતે ૈદા કફૃ.ં લ્રાશનો હુકભ 
વાબંીને જનાફે ભયીમભ યાજી થમા. 
જનાફે જજબ્રઇરે શલા (ફૃશ)ને જનાફે 
ભયીમભના ભોઢાભા ંફંૂકી. તે શલા થકી 
શભર યહ્યો. કોઇ રયલામત મજુફ પકત 
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નલ કરાકભા ંનલ ભરશનાના શભરની જેભ 
ફચ્ચુ ંૈદા થલા જેવુ ંથયુ.ં  

જમાયે જનાફે ભયીમભ 
(વરામલુ્રાશ ેરહશા)ને યુા રદલવલાી 
સ્ત્રી જેલી શારત થઆ ને ફાક 
લતયલાનો લખત થમો તો ત્માથંી 
નીકી ભાવીને ત્મા ંગમા. જનાફે 
ભયીમભની અ શારત જોઇ ભાવી નલાઇ 
ામ્મા તેથી જનાફે ભયીમભ ઘણી 
ળયભંદગી થતા ત્માથંી ણ ફશાય ચાલ્મા 
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ગમા. તે રદલવ ફની ઇવયાઇરનો 
ફજાયનો રદલવ શોલાથી તેઓ ચાયે 
તયપથી બેગા થમા શતા. જનાફે ભયીમભ 
જુરાશ (કડા ંલણનાય)ની ાવે ગમા. (તે 
જભાનાભા ંજુરાશાનુ ંઘણુ ંભાન શત ુ ંને 
તેભનો ધધંો ઊંચો કશલેાતો શતો) જનાફે 
ભયીમભે તેભને છૂયુ ંકે ખજુયના સકુા 
ઝાડ કમા ંછે ? તેભણે ભશ્કયી કયી કાઢી 
મકુમા, એથી જનાફે ભયીમભે ફદદુઅ 
કયી કે ખદુાલદંા તભાયા ધધંાને ખયાફ કયે 
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ને તભને રોકોની અંદય ફેઆઝઝત-ફૃસ્લા 
ને પજેત કયે. (ત્માયથી તેભનો ધધંો 
શરકો ને ખયાફ ગણામ છે.) 

છી લેાયીની એક જભાત ભી. 
તેભને તે ઝાડ વલે છૂયુ.ં તેભણે ફયાફય 
ઠેકાણુ ંફતાવ્યુ.ં તેથી તેના શકભા ંદુઅ 
કયી કે ખદુા તભાયા ધધંાભા ંફયકત ને 
ખરામકને તભાયા ભોશતાજ કયે. 

જનાફે ભયીમભ લેાયીઓએ 
ફતાલેરી વનળાની મજુફ તે ઝાડ નીચે 
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ગમા, જમા ંશઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ) ૈદા થમા. જનાફે 
ભયીમભ શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)ના 
ૈદા થમા ફાદ ગભગીન થઆ ફોલ્મા, 
કાળ ! હુ ંભયી જાત તો વાફૃ થાત, કાયણ 
કે અ ફાક ૈદા થલાથી રોકો ભાયા 
ઈય ફદકાભનુ ંફોશતાન મકૂળે કે ધણી 
લગય રદકયો કેભ ૈદા થમો ? ને ભાયી 
લાત રોકો કેભ કબરૂ કયળે કે લ્રાશના 
હુકભથી જજબ્રઇરે ફૃશ ફંુકલાથી ફચ્ચુ ંૈદા 
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થયુ ંછે. ભને ફધા જાણે છે કે હુ ંતેભના 
ઇભાભની રદકયી છુ ંને શઝયત ઝકયીમા 
(રય્હશસ્વરાભ)ની ગોદભા ંભાયી 
યલરયળ થઆ છે. શલે અ ળભથને કેલી 
યીતે દૂય કયીળ ને રોકોની ઝફાન કેલી 
યીતે ફધં કયીળ તેભજ રોકોને શુ ંજલાફ 
અીળ ? 

છી શઝયત જજબ્રઇરે લાજ 
અી કે મ ભયીમભ ! તભે ગભગીન ન 
થાલ.તભાયી નીચે નશયે છે તેભાથંી ાણી 
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ીઓ, નશાઓ ને અ ઝાડભાથંી ફૃતફુ 
ખાઓ. ખદુાએ તભને ભોટો ભયતફો 
અપ્મો છે છી ળા ભાટે ગભગીન થાલ 
છો ? ખળુ થાલ. ભનકરૂ છે કે ત્મા ંનશયે 
શતી તે સકુી શતી ણ શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભે) ગ ભામો તેથી જાયી 
થઆ ગઇ. ખજુયનુ ંઝાડ ણ સકંુુ શત ુ ંને 
ખજુયની ભૌવભ ણ ન શતી, ણ 
ભયીમભને હુકભ થલાથી ઝાડને ગ 
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રગાડમો જેથી રીુ ંથઆ ભેલો અલલા 
રાગ્મો ને તાજા ફૃતફુ ડમા. 

રયલામતભા ંછે કે લ્રાશ ેખજુય 
એકદભ જભીન ઈય ન ડતા હુકભ કમો 
કે ઝાડને શરાલો. ભતરફ એ કે કોવળળ 
કયલાથી લ્રાશ યોઝી અે છે ને અ 
પ્રભાણે રોકોને ભશનેત કયલાની વરાશ 
અલાભા ંઅલી છે. છી શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ)એ કહ્યુ ંકે ભને એક 
કડાભા ંલંટો ને ફીજી કેટરીક ફાફતો 
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ફમાન કયી કહ્યુ ંકે ગય કોઇ ભાણવને 
જુઓ તો કશો કે યોઝો યાખ્મો છે તેથી નરશ 
ફોુ.ં (તે લખતે યોઝો યાખતા તો 
લ્રાશના બઝક્ર વવલામ લાત ણ ન 
કયતા ને શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ)એ કહ્યુ ંકે યોઝાથી છુ ં
એટરે આળાયાથી વભજાલો.)જનાફે 
ભયીમભે જે ખજુય ખાધી તે ફહુ જ ઊંચી 
જાતની શતી. શઝયત ઇભાભ ભોશમ્ભદ 
ફારકય (રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ંકે 
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સલુાલડી સ્ત્રી ભાટે તાજા ફૃતફુ વાયા છે. 
તેના જેલી કોઇ ચીજ વળપા અલાલાી 
નથી. લ્રાશ ેજનાફે ભયીમભ ભાટે 
ખાલાનુ ંકહ્યુ.ં શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ) ૈદા થમા તે લખતે 
જનાફે ભયીમભની ઉંભય દવ લથની શતી. 

જમાયે ભયીમભ ખયુભાનંા ઝાડ ાવે 
શંચ્મા તો ળયદી રાગી. તે લખતે યસુપુ 
નજજાયે રાકડા રાલી ચાયે તયપ 
વગાલી દીધા જેથી જનાફે ભયીમભને 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1244              VISIT US 

ળયદી ન રાગે. ોતાની ાવે વાત 
ખયોટ શતા તે ણ અપ્મા. જનાફે 
ભયીમભે ખયોટ ખાધા. તે જ કાયણથી 
નવાયા (અંગ્રેજ) શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ)ની જન્ભની યાતે અગ 
વગાલે છે ને ખયોટથી યભે છે. 
નવાયાનો એક પીયકો યસુપુ નજજાયને 
શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)ના ફા 
કશ ેછે ણ એ ખોટંુ છે. 
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જનાફે ભયીમભ શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ)ને રઇને ોતાની કૌભ 
વભક્ષ અવ્મા. તે લખતે ફધા એકીવાથે 
ફોલ્મા મ ભયીમભ ! તભે ફા લગયનુ ં
છોકફૃ રઇને અવ્મા છો જે ભાયા ભાટે 
નલાઇ ભાડનાફૃ છે. યે ભયીમભ ! 
તભાયા ભા-ંફા તો ખયાફ કાભ કયનાય 
ન શતા. તભે અ શુ ંકયુથ ? એટરે તભે 
અલા ખાનદાનલાા શોલા છતા ંળા ભાટે 
ફદકાભ કયુથ કે જેથી અ ફાક ૈદા થયુ.ં 
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જમાયે જનાફે ભયીમભને તેભની 
આફાદતની જગ્માભા ંન જોમા તો શઝયત 
ઝકયીમા (રય્હશસ્વરાભ) ને ફીજા 
કેટરાક જણ તેભની ળોધભા ંનીકળ્મા. ત્મા ં
જોયુ ંકે જનાફે ભયીમભ શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ)ને તેડીને ચાલ્મા અલે 
છે. ફની ઇવયાઇરની ઔયતો બેગી થઆ 
ગઇ ને ખયાફ સખુનો કશી ભેણા ભાયલા 
રાગી એટરે સધુી કે તેભના ઈય થ ૂકંલા 
રાગી.જનાફે ભયીમભ કશુ ંફોલ્મા લગય 
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એભજ આફાદતની ભશયેાફભા ંગમા. તે 
લખતે રોકો તેઓ ાવે ગમા ને કહ્યુ ંકે 
મ શાફૃનની ફશને ! તભે ફદકાભ કયુથ. 
તભાયા કાયણે ફની ઇવયાઇરને ફદનાભ 
કમાથ. શાફૃન નાભનો ળખ્વ ખયાફ ને 
ઝીનાકાય શતો, એટરે જનાફે ભયીમભને 
શાફૃનની ફશને તયીકે વફંોધી શતી. ઇભાભ 
ભોશમ્ભદ ફારકય (રય્હશસ્વરાભ)થી 
ભનકરૂ છે કે ૭૦ ઔયતોએ જનાફે 
ભયીમભ ઈય ઝીનાની તોશભત નાખી, 
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તેથી લ્રાશ ેશઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ)ને લાચા અતા ફોલ્મા 
કે યે લામ થામ તભાયા ઈય ! કેભ 
ભાયી ભા ંઈય ફોશતાન નાખો છો ? હુ ં
લ્રાશનો ફદંો છુ.ં ભને લ્રાશ ેોતાનો 
મગફંય કમો છે ને ભને રકતાફ અી 
છે. હુ ંલ્રાશની કવભ ખાઇને કહુ ંછુ ંકે 
તભોએ ભાયી ભા ંઈય તોશભત નાખંી છે 
તેથી તભને શદ જાયી કયીળ. જમાયે 
શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ) મગફંય 
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થમા તો તોશભત નાખનાય ઈય શદ 
જાયી કયી. 

ફીજી રયલામતભા ંછે કે જમાયે 
ભયીમભને ઔયતોએ ખયાફ ળબ્દો કહ્યા 
તો ોતે ચુ યહ્યા કાઇં જલાફ અપ્મો 
નરશ ણ શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ) 
તયપ ઇળાયો કમો કે ફચ્ચાને છુીને 
તભાયો જલાફ વાબંો ! રોકોએ કહ્યુ ંકે 
નાનુ ંદુધ ીત ુ ંફાક છે તેને કેલી યીતે 
છુીએ ? તે લખતે શઝયત ઇવા 
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(રય્હશસ્વરાભ) ફોલ્મા કે હુ ંલ્રાશનો 
ફદંો છુ.ં તેણે ભને રકતાફ તા પયભાલી 
છે એટરે ભાયા ઈય આન્જીર ભોકરળે 
ને ભને મગફંય કમો છે એટરે આલ્ભ 
અપ્યુ ંછે, ફીભાયોને વળપા અલી ને 
મદુાથઓને જીલતા કયલાની ળસ્તત અી 
છે. હુ ંજમા ંયશીળ ત્માથંી ખલ્કને ભાયા 
તયપથી પામદો શંચળે. ભને લવીમત 
કયી છે. નભાઝ ડલાની, ઝકાત 
અલાની ને તેની ખલ્કને તાકીદ 
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કયલાનો હુકભ ણ કમો છે. હુ ંજમા ંસધુી 
જીલતો યહુ ંત્મા ંસધુી એ કાભ કમાથ કફૃ ં
લી ભને ભાયી ભાનંા તયપથી વાયા 
વસં્કાય ભળ્મા છે. ને ભાનંો હુકભ ન 
ાલો ને ળકી (ખયાફ) થવુ ંતે ભાયા 
ભાટે નથી. “લસ્વરાભો રમક મલભા 
લોરીદતો લ મલભા મતુો લ મલભા 
ઈફવો શહમા. ” એટરે ભાયા ઈય 
લ્રાશની વરાભ છે જે રદલવે હુ ંજન્ભ 
ામ્મો જે રદલવે હુ ંગજુયી જઇળ ને જે 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1252              VISIT US 

રદલવે કમાભતભા ંભયલાની ફાદ જીલતો 
થઇને ઈઠીળ. 

 જમાયે અ ભોજજઝો જોમો ને 
શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)ને ફોરતા 
વાબંળ્મા ત્માયે તેઓ વભજમા કે ભરયમભ 
(વરામલુ્રાશ ેરહશા)ને ભે વભજીએ 
છીએ તે એ કાભથી ાક છે ભે જે 
ફદગભુાન કયતા શતા તે ખોટા છે ફલ્કે 
અ ફનાલ ખાવ લ્રાશની કુદયતથી જ 
ભોજજઝા તયીકે ફન્મો છે. 
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લ્રાશ ેજનાફે ભયીમભને ભોટો 
દયજજો અપ્મો છે ને કુયઅને ળયીપભા ં
એક અમતની અંદય ફે લખત ભોટો 
ભયતફો અપ્મો એવુ ંપયભાવ્યુ ંછે : એક 
ભયતફો એ કે તેભને મગફંયોની 
નવરથી ૈદા કમાથ. ફીજો ભયતફો એ કે 
તે વભમની ફધી ઔયતોથી ભોટો દયજજો 
શતો.   

જનાફે ભયીમભ તો ોતાના 
વભમની ઔયતોથી ભોટો ભયતફો 
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ધયાલતા શતા ણ જનાફે પાતેભા ઝશયેા 
(વરામલુ્રાશ ેરહશા)ને તભાભ દુવનમાની 
ઔયતો કયતા ંભોટો ભયતફો અપ્મો છે 
ને તેભનુ ંનાભ “વહમદતવુન્નવાઇર 
અરભીન” અપ્યુ ંએટરે દુવનમાની તભાભ 
ઔયતોની વયદાય છે. ભનકરૂ છે કે એક 
રદલવ શઝયત યસરૂ (વલ્રલ્રાશો રહશ ે
લ અરેશી લવલ્રભ) ફેઠા શતા. અે 
જભીન ઈય ચાય રીટીઓ ખંચીને 
પયભાવ્યુ ંકે તભે જાણો છો કે અ ચાય 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1255              VISIT US 

રીટીઓ શુ ંછે ? સ્શાફોએ યજ કયી કે 
લ્રાશ ને તેના યસરૂ ફશતેય જાણે છે. 
તે લખતે શઝયત યસરૂ (વલ્રલ્રાશો 
રહશ ેલ અરેશી લવલ્રભ)એ કહ્યુ ંકે 
ફેરશશ્તની અંદયની ઔયતોભા ંચાય 
ઔયતો ફશતેય છે જે નીચે મજુફ છે. 

(૧) જનાફે ખદીજા ખોલમરદની 
દીકયી (૨) જનાફે પાતેભા શઝયત 
ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી 
લવલ્રભ)ની દીકયી (૩) જનાફે ભયીમભ 
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જનાફે આભયાનની દીકયી (૪) જનાફે 
અવીમાશ ભઝાએભની દીકયી. જનાફે 
ખદીજા તે જનાફે પાતેભા ઝશયેા 
(વરામલુ્રાશ ેરહશા)ની ભાતા ને 
યસરૂ (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી 
લવલ્રભ)ની ફીફી, જનાફે પાતેભા 
(વરામલુ્રાશ ેરહશા) તે ભીફૃર 
ભોભેનીન શઝયત રી 
(રય્હશસ્વરાભ)ની ફીફી, જનાફે 
ભયીમભ તે શઝયત ઇવા 
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(રય્હશસ્વરાભ)ની ભાતા ને જનાફે 
અવીમાશ તે રપયઓનની જત્ન. 

 
************ 
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 શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ) 

શઝયત ઇભાભ ભોશમ્ભદ ફારકય 
(રય્હશસ્વરાભ)થી લણથન છે કે જમાયે 
શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ) ૈદા થમા 
છી ફીજા ફચ્ચા ફે ભરશનાના થામ 
તેટરા એક રદલવભા ંભોટા થતા શતા. 
જમાયે શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ) 
વાત ભરશનાના થમા તો જનાફે ભયીમભ 
ભકતફભા ંરઆ ગમા ને ભોલ્રીભની 
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વાભે ફેવાડમા. ભોલ્રીભે કહ્યુ ંકે કશો  
“બફસ્સ્ભલ્રાશ રશય યશભા નીય યશીભ ” 
શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)એ તે 
મજુફ કહ્યુ ંછી ભોલ્રીભે કહ્યુ ંકે કશો 
“ફજદ” શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ)એ ભાથુ ંઊંચુ ંકયીને કહ્યુ ં
કે અ ફજદનો થથ જાણો છો ? 
ભોલ્રીભે કોયડો ભાયલા ભાટે ઈાડમો. 
તે જોઇ અે કહ્યુ ંકે ળા ભાટે ભાયો છો 
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ગય તભે જાણતા શો તો ફતાલો ને 
ગય ન જાણતા શો તો હુ ંફતાવુ.ં 

ભોલ્રીભે કહ્યુ ંતભે ફમાન કયો. 
શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)એ 

પયભાવ્યુ ંકે “ફજદ”ભા ંશરેો ક્ષય 
() છે એટરે “અરા” ને અરા 
એટરે લ્રાશની નેભત. ફીજો ક્ષય 
(ફ) છે એટરે ફોશજત ને ફોશજત 
એટરે લ્રાશની કભારની વવપત છે. 
ત્રીજો ક્ષય (જ) છે એટરે લ્રાશનો 
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જરાર. ચોથો ક્ષય (દ) છે એટરે દીને 
લ્રાશ છી “શવ્લઝ” છે તેભા ંશરેો 
ક્ષય (શ) છે એટરે શલરે જશન્નભ એટરે 
જશન્નભની ફીક. ફીજો ક્ષય (લ) છે 
એટરે “લમનુ રે શબરન્નાય ” એટરે 
દોઝખીઓ ય રપટકાય છે. ત્રીજો ક્ષય 
(ઝ) છે એટરે જશન્નભના રોકોની ોકાય 
કે ોતાના ગનુાશોના કાયણે બભુો ાડળે. 
છી “હુત્તી” છે એટરે થોડુ ંકે તૌફા 
કયલાથી ગનુાશ ઓછા થઆ જામ છે. છી 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1262              VISIT US 

“કરેભન” છે એટરે લ્રાશના કરાભ 
ને લ્રાશના લામદાના કરાભને કોઇ 
ફદરી ળકતુ ંનથી. છી “વપવ” છે 
એટરે કમાભતભા ંવાનીવા એટરે જે 
ચીજો દુવનમાભા ંકયો તેનો ફદરો અળે. 
છી “કળયત” છે એટરે વલેના ળયીયના 
બાગ કફયભા ંવડી જળે ને કમાભતના 
રદલવે જીલતા કયળે. 

ભોલ્રીભે અ કરાભ વાબંળ્મા તો 
જનાફે ભયીમભને કહ્યુ ંકે તભાયા છોકયાને 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1263              VISIT US 

રઆ જાલ કાયણ કે તેભને ઇલ્ભે યબ્ફાની 
(લ્રાશ તયપથી આલ્ભ) ભળ્યુ ંછે તેભને 
ઈસ્તાદની જફૃયત નથી. 

શઝયત ઇભાભ જપય વારદક 
(રય્હશસ્વરાભ)ને કોઇએ છૂયુ ંકે મા 
શઝયત ! જેલી યીતે રોકોને ફીભાયી અલે 
છે તેભ શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)ને 
ણ ફીભાયી અલતી શતી કે નરશ ? 

શઝયતે જલાફ અપ્મો કે શા,ં તેભને 
ફચણભા ંજલાન ને બઢુ્ઢાઓને જે થામ 
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તેલી ફીભાયી થતી શતી ને જલાનીભા ં
ફચ્ચાઓને થામ તેલી ફીભાયી થતી શતી. 
ફચણભા ંબઢુ્ઢા જેલી ફીભાયી થતી તો 
ોતાની ભાનંે કશતેા કે ભધ, કાા ભયી 
ને ઝૈતનુન ુતેર ભાયા ભાટે રાલે. જમાયે 
તે ચીજો તેભની વાભે અલતી તો ખાલાનો 
ણગભો કયતા. જનાફે ભયીમભ કશતેા કે 
તભે દલા ભગંાલી છે તો ખાતા કેભ નથી 
? અ કશતેા કે મગમ્ફયીના ઇલ્ભથી 
દલા ફનાલલાનુ ંકહ્યુ ંણ ફચણની 
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અદત મજુફ ખાલાનો કંટાો અલે છે. 
છી ખાઇ જતા. 

શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)ની 
લંટીના નગીના ઈય નીચેના ફે કરાભો 
આન્જીરભાથંી વદંગીના કાઢમા શતા : 
“તફુા રેએફાદન ઝકયલ્રાશા, વભન 
જરેશી, લ લમનુ રેફરદન 
નવેમલ્રાશા વભન જરેશી ” ખળુનવીફ 
એ ફદંા જે લ્રાશને માદ કયે ને ફહુ 
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જ ખયાફ ફદંો તે છે જે લ્રાશને ભરુી 
જામ. 

શઝયત ઇભાભ ભોશમ્ભદ ફારકય 
(રય્હશસ્વરાભ)થી લણથન છે કે શઝયત 
ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)ને ખદુાલદેં કયીભે 
ફની ઇવયાઇર ઈય મગફંય કમાથ. 
તેભની મગમ્ફયી ફમતરુ મકુદ્દવ સધુી 
શતી ને તેભની ફાદ ફાય વ્મસ્તત જે 
શલાયીનભાથંી શતી તે મગફંય થમા. 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1267              VISIT US 

શઝયત યસરૂેખદુા (વલ્રલ્રાશો 
રહશ ેલ અરેશી લવલ્રભ)એ પયભાવ્યુ ં
કે ફની આવયાઇરભા ંશરેે શઝયત મવૂા 
(રય્હશસ્વરાભ) મગફંય થમા ને 
અખયભા ંશઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ) 
મગફંય થમા. તે ફનંેની લચભા ંછસ્વો 
ચાવ મગફંય થમા છે. 

કોઇ ળખ્વે શઝયત ઇભાભ ભોશમ્ભદ 
ફારકય (રય્હશસ્વરાભ)ને છૂયુ ંકે મા 
શઝયત ! જે લખતે શઝયત ઇવા 
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(રય્હશસ્વરાભ)એ ઝૂરાભા ંલાત કયી તો 
શુ ંતે લખતે ણ તે જભાનાના રોકો ઈય 
હુજજતે ખદુા શતા ? 

અે જલાફ અપ્મો કે શા,ં તે 
લખતે હુજજતે ખદુા ને મગમ્ફયે ખદુા 
શતા ણ મયુવરીન ન શતા. શુ ંતે 
વાબંળ્યુ ંનથી કે લ્રાશ ેખફય અી છે 
કે શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)એ 
ઝૂરાભા ંકહ્યુ ંકે હુ ંલ્રાશનો ફદંો છુ,ં 
લ્રાશ ેભને રકતાફ અી છે ને 
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મગફંય કમો છે. યાલીએ છૂયુ ંકે 
ઝૂરાભા ંકરાભ કમો તે લખતે શઝયત 
ઝકયીમા ણ હુજજતે ખદુા શતા ? જલાફ 
અપ્મો કે તે લખતે લ્રાશની એક 
અમાત (વનળાની) ખલ્ક ભાટે શતા. 
(એટરે રોકો જાણે કે અ ફોરવુ ંલ્રાશ 
તયપથી છે ને તે ફોરે તે ખફૃ ને 
વ્માજફી છે. તે લખતના ફોરલાથી 
રોકોને ભોજજઝા તયીકે ખાતયી થામ) 
ને જનાફે ભયીમભ ભાટે લ્રાશની 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1270              VISIT US 

યશભેત શતા કે ઝૂરાભા ંકરાભ કયીને 
જનાફે ભયીમભની ાક દાભની ને 
આસ્ભત રોકોભા ંજાશયે કયી ખોટા ખ્મારને 
દૂય કયે. જમાયે રોકોએ તેભના કરાભ 
વાબંળ્મા ત્માયે તેઓ ભાટે મગફંય ને 
હુજજતે ખદુા શતા ને ફોરલા છી ચુ 
થઆ ગમા. તેઓ ફે લથ સધુી ફોલ્મા નરશ. 
તે દયમ્માન ખરાએક ભાટે શઝયત મહ્યા 
(રય્હશસ્વરાભ) રોકો ઈય લ્રાશની 
હુજજત શતા. 
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જમાયે શઝયત ઝકયીમા ગજુયી 
ગમા તો તેભની ફાદ તેભના પયઝદં 
મહ્યાને નાની લમના શોલા છતા ંરકતાફ 
ને રશકભત લાયવાભા ંભી. શુ ંતે એ 
ણ નથી વાબંળ્યુ ંકે લ્રાશ ેપયભાવ્યુ ંછે 
કે ભં મહ્યાને કહ્યુ ંકે કુવ્લતથી રકતાફને રો 
ને ભોએ ફચણભા ંપેવરાની કુવ્લત 
અી. 

શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ) 
વાત લથની લમભા ંજાશયેભા ંરોકોને 
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મગમ્ફયી ને રયવારત વલળે કશલેા 
રાગ્મા. તેભના ઈય ખદુા તયપથી લશી 
ણ નાબઝર થતી શતી ને તે લખતે તો 
મહ્યા ને ઇવા (રય્હશસ્વરાભ) 
લ્રાશની હુજજત થમા. શઝયત અદભ 
(રય્હશસ્વરાભ)થી કમાભત સધુી જભીન 
હુજજતે ખદુાથી ખારી નથી. 

વીપલાને શઝયત ઇભાભ યઝા 
(રય્હશસ્વરાભ)ને યજ કયી કે મા 
શઝયત ! લ્રાશ તે રદલવ ન ફતાલે કે 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1273              VISIT US 

જે રદલવે તભે ન શો, ગય એવુ ંથામ તો 
ભાયો ઇભાભ કોણ ? અે ોતાના 
પયઝદં ઇભાભ તકી (રય્હશસ્વરાભ) 
તયપ ઇળાયો કમો જે ત્મા ંઉબા શતા. 

વીપલાને કહ્યુ ં: “મા શઝયત ! અ 
ફચ્ચાની લમ ત્રણ લથની છે. ” અે કહ્યુ ં
: “શુ ંલાધંો છે ? શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ)એ ત્રણ લથની લમભા ં
હુજજત તભાભ કયી શતી.” 
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શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ) 
ઝૂરાભા ંફોલ્મા છી વાત લથ સધુી ફની 
ઇવયાઇરને કાઇં કહ્યુ ંનરશ છી ફની 
ઇવયાઇર ાવે લ્રાશની મગમ્ફયી 
દા કયી. તે જે ખાતાીતા તેની ખફય 
અતા, મદુાથઓને જીલતા કયતા, આંધા 
ને કોઢીને ળપા અતા ને ફની 
આવયાઇરને તૌયેત ળીખલતા. જમાયે 
લ્રાશ ેચાહ્યુ ંકે ફની ઇવયાઇર ઈય 
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હુજજત તભાભ કયે ત્માયે આન્જીર નાબઝર 
કયી.     

લ્રાશ ેશઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ) ઈય આન્જીર નાબઝર 
કયી ને શરેાના મગફંયોથી જે જે 
શદ રીધો શતો તે ણ તેભની ાવેથી 
રીધો. તૌયેતભા ંતેઓ ભાટે નભાઝ ડલી, 
ઝકાત અલી, નેક કાભનો હુકભ અલો 
ને ફદકાભની ભના કયલી તે મકુયથય 
કયેર ને જે જે ચીજો શયાભ છે તે શયાભ 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1276              VISIT US 

ગણલી ને જે જે ચીજો શરાર છે તે 
શરાર ગણલી, ભતરફ કે તૌયેતના 
શકેાભ મજુફ ચારલાનો હુકભ થમો, 
છતા ંકેટરીક ફાફતો જે તૌયેતભા ંવખ્ત 
શતી તે ભાટે અવાનીનો હુકભ ભળ્મો. 
આન્જીરભા ંલાએઝ, નવીશતો ને 
દાખરાઓ શતા. ફદરો રેલો, શદ જાયી 
કયલી ને ભૈમતના ભારની લશચંણી 
કયલી તેભા ન શત ુ.ં શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ)એ ોતાના હુકભ મજુફ 
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ચારનાયાઓને પયભાવ્યુ ંકે તૌયેત ને 
આન્જીર ઈય ઇભાન રાલો. 

શદીવભા ંછે કે એક લખત બ્ફાવ 
આબ્ને તગરફ નાભના ળખ્વે શઝયત 
યસરૂ (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી 
લવલ્રભ)ને છૂયુ ંકે મા શઝયત ! શઝયત 
ઇવાએ એલા મદુાથને વજીલન કયુથ છે જે 
રાફંો વભમ જીલતુ ંયહ્યુ ંશોમ ને તેને 
ઔરાદ ણ થઆ શોમ ? 
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અે પયભાવ્યુ ંકે શા,ં શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ)નો એક દોસ્ત શતો. તેને 
પકત લ્રાશની ખળુી ખાતય ચાશતા 
શતા. શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ) 
જમાયે ણ તેના ઘય ાવેથી નીકતા તો 
તેના ઘયે જતા. અ ઘણા રાફંા વભમ 
સધુી તેને ભળ્મા નરશ. એક રદલવ તેના 
ઘય ાવેથી નીકળ્મા ને ચાહ્યુ ંકે તેને 
ભે ણ ત્મા ંતો તેની ભા ંફશાય અલી. 
અે દોસ્ત વલળે છૂયુ ંતો તેણીએ જલાફ 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1279              VISIT US 

અપ્મો કે મા નફીમલ્રાશ ! તે તો ગજુયી 
ગમો. અે કહ્યુ ંકે ત ુ ંઇચ્છે છે કે તે 
જીલતં થામ ? તેણીએ જલાફ અપ્મો શા.ં 
અે કહ્યુ ંકે હુ ંઅલતી કારે અલીળ ને 
તેને તાયા ભાટે લ્રાશના હુકભથી જીલતો 
કયીળ. ફીજે રદલવે અે તેના ઘયે જઇને 
કહ્યુ ંકે ચાર ભને તાયા છોકયાની કફય 
ફતાલ. અ ત્મા ંજઇને ઉબા યશી 
નભાઝ ડમા છી દુઅ કયી, ત્મા ંતો 
કફય પાટી ગઇ ને તે ળખ્વ ફશાય 
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નીકળ્મો. ભા-ંરદકયો એકફીજાને જોઇને 
ફહુ યડમા. 

અ શાર જોઇને અને યશભ અલી 
તેથી ોતાના દોસ્તને છૂયુ ંકે ત ુ ંચાશ ેછે 
કે તાયી ભા ંવાથે દુવનમાભા ંયશ ે? તેણે 
કહ્યુ ંમા શઝયત ! યોઝી લધાયે થામ ને 
ઉંભય ણ રાફંી શોમ. એ ફે ચીજો વાથે 
દુવનમાભા ંયશલેાનુ ંથળે કે તે વવલામ ? 
અે પયભાવ્યુ ંકે લીવ લથ સધુી યશલેાનુ ં
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થળે, છોકયાઓ ણ થળે ને યોઝી ણ 
લધાયે ભળે. તેણે કહ્યુ ંકે ભને ભજુંય છે. 

છી અે તેને તેની ભાનંે વંપ્મો, 
તેણે ળાદી કયી, ફચ્ચા ણ થમા ને 
લીવ લથ સધુી જજંદગી બોગલી. 

શઝયત રી (રય્હશસ્વરાભ)એ 
પયભાવ્યુ ંકે શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ) સતુી લખતે ોતાના 
વીયાનાની નીચે થ્થય યાખતા શતા, 
જાડા કડા ંશયેતા શતા, ભખૂ્મા યશતેા 
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શતા, ચદં્રની યોળનીને દીલો ગણતા શતા, 
ઠંડીના રદલવોભા ંગયભ મલુ્કભા ંયશતેા 
શતા, ભેલાને ફદરે ખડ ખાતા શતા, કોઇ 
ઔયત વાથે વનકાશ કમાથ ન શતા, કોઇ 
ઔરાદ ન શતી જેનો ગભ શોમ, કોઇ ભાર 
ાવે યાખતા ન શતા કે લ્રાશની માદભા ં
ગપરત અલે, રોકોથી કોઇ જાતની અળા 
યાખતા ન શતા કે જેથી ઝરીર થામ, 
તેઓનો ઘોડો તેભના ગ શતા ને 
બખદભતગાય ફનંે શાથ શતા. 
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શઝયત ઇભાભ જપય વારદક 
(રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ંકે શઝયત 
ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)એ એક રદલવ 
ખતુ્ફો ડી ફની ઇવયાઇરને વબંાવ્મો, 
તેભા ંઅે પયભાવ્યુ ંકે ભાયા ફનંે શાથો 
ભાયા બખદભતગાય છે, ભાયા ફનંે ગો 
ભાયી વલાયીના જનાલય છે, ભાફૃ ંબફછાનુ ં
જભીન ને તકીમો થ્થય છે, ઠંડી ભાટે 
ગયભીલાી જભીન છે, ભાયો દીલો ચદં્ર છે, 
ખાલાની ચીજ ભખુ છે, શયેલાનો રીફાવ 
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ખૌપે ખદુા છે, કડા ંભાયા ભાટે તે ઉન છે, 
ભેલો જોઇએ તો જભીનનુ ંખડ છે, 
ફુરગોટા ણ ખડ છે, યાતે એલી શારતભા ં
સઈુ છુ ંકે ભાયી ાવે કોઇ શોત ુ ંનથી, 
વલાયે હુ ંઉઠંુ છુ ંતે લખતે ણ ખારી શાથે 
શોઉં છુ ંને એ તભાભ ફાફતો શોલા છતા ં
જગત ય ભાયા કયતા ંકોઇ ણ લધાયે 
“ગની” નથી. 

કીનઅન કૌભની એક ઔયતનો 
છોકયો ખોડલાો શતો. તેને શઝયત ઇવા 
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(રય્હશસ્વરાભ) ાવે રાવ્મા કે જેથી 
ળપા અે. અે કહ્યુ ંકે ભને લ્રાશ 
તયપથી ફની ઇવયાઇરને ળપા અલાની 
યલાનગી ભેરી છે. તે ઔયતે કહ્યુ ંકે 
બઝુુગથ રોકો સપુયા ય ખાઇને ઉઠે તો જે 
કાઇં ફચે તે કુતયા ખામ છે. જો કે તભે 
ફની ઇવયાઇરને ળપા અો છો ણ એ 
મજુફ ભાયો ણ કાઇં રશસ્વો યાખો. 
અે લ્રાશ ાવે યજા ભાગંી. યજા 
ભલાથી તેને ળપા અીને તદુંયસ્ત કમો. 
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કશ ેછે કે ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)એ 
ઘલુડને ભાટીથી ફનાવ્યુ ંછે ને લ્રાશ ે
તેભા ંફૃશ નાખંી તે ઉડી ગયુ.ં શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ) ાવે કોઇ લખતે ચાવ 
શજાય ફીભાય બેગા થતા શતા ંજે ફીભાય 
અની ાવે અલી ળકતો ન શતો તેની 
ાવે ોતે જતા શતા. અ ઇભાન 
રાલલાની ળયતે દુઅ કયી તદુંયસ્ત કયતા ં
શતા. ફધાની ફીભાયીને દુઅની દલાથી 
ઇરાજ કયતા ંશતા. શઝયત ઇવા 
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(રય્હશસ્વરાભ)એ ચાય મદુાથઓને 
જીલતા કમાથ જેની વલગત નીચે મજુફ છે:     

(૧) અનો એક દોસ્ત શતો, જેને 
અયઝુ કશતેા શતા તે ગજુયી ગમો, ત્રીજા 
રદલવે અે તેની ફશનેને કહ્યુ ંકે ભને 
તેની કફય ઈય રઆ ચાર, જમાયે અ 
તેની કફય ાવે ગમા તો દુઅ કયી “મ 
વાતે અવભાન ને વાતે જભીનના 
યલયરદગાય ! તે ભને ફની ઇવયાઇર 
તયપ ભોકલ્મો એટરા ભાટે કે તેઓને તાયા 
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દીનની રશદામત કફૃ ંને તેઓને કહુ ંકે હુ ં
મદુાથને જીલતા કફૃ ંછુ.ં તો શલે ત ુઅયઝુને 
જીલતો કય ! તે લખતે અયઝુ જીલતો થઆ 
કફયભાથંી ફશાય અવ્મો ને ઘણી મદુ્દત 
સધુી જીલતો યહ્યો તેભજ તેને કેટરાક 
છોકયા ણ થમા.   

(૨) એક વધૃ્ધાનો છોકયો ગજુયી 
ગમો ને તેનો જનાઝો અની વાભેથી 
નીકળ્મો, અે તેના ભાટે દુઅ કયી તો તે 
જીલતો થઆ જનાઝાભા ંફેઠો થમો. છી 
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કડા ંશયેી ઘયે ચારી ગમો. તે ણ 
રાફંી મદુ્દત સધુી જીલતો યહ્યો ને તેને 
ણ ઔરાદ થઆ. 

(૩) એક ઈશ્ળાયની છોકયી શતી તે 
ગજુયી ગઇ. શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ)ને ખફય અી તે 
ગઇકારે ગજુયી ગઇ છે તેને જીલતી કયો 
અે તેના ભાટે દુઅ કયી તેથી તે જીલતી 
થઆ ને તેને ણ ફચ્ચા થમા. 
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(૪) શઝયત નશૂ 
(રય્હશસ્વરાભ)ના પયઝદં શઝયત વાભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની કફય ઈય જઇને 
આસ્ભે ઝભ ડીને દુઅ કયી. વાભ 
કફયભાથંી ફશાય અવ્મા. તેભના ભાથાના 
ધાથ લા વપેદ થઆ ગમા શતા. તેભણે 
છૂયુ ંકે શુ ંકમાભત અલી ગઇ ? શઝયત 
ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ંકે નરશ 
ણ ભં આસ્ભે ઝભ ડીને લ્રાશ 
ાવે દુઅ કયી તેથી લ્રાશ ેતભને 
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જીલતા કમાથ. (વાભ દુવનમાભા ંાચંવો 
લથ યહ્યા શતા તો ણ લા વપેદ થમા 
ન શતા ણ કમાભતની ફીકથી તે લખતે 
લા વપેદ થઆ ગમા શતા) છી શઝયત 
ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ંકે મ 
વાભ શલે તભે વરી શારત ય થઆ 
જાઓ. વાભે કહ્યુ ંકે શલે લ્રાશ ભૌતની 
વખ્તી ાછી ન ચખાડે તો હુ ંભયલા ભાટે 
તૈમાય છુ.ં શઝયત ઇવા 
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(રય્હશસ્વરાભ)એ દુઅ કયી ને વાભ 
ગજુયી ગમા. 

 શઝયત ઇભાભ ભોશમ્ભદ ફારકય 
(રય્હશસ્વરાભ)થી ભનકરૂ છે કે જે 
લખતે શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)એ 
પયભાવ્યુ ંકે હુ ંલ્રાશના તયપથી યસરૂ 
છુ.ં ભાટીથી જનાલય ફનાવુ ંછુ ંને 
મદુાથઓને જીલતા કફૃ ંછુ.ં જન્ભે આંધાને 
દેખતો કફૃ ંછુ ંત્માયે રોકોએ કહ્યુ ંકે એ ફધુ ં
જાદુ છે. કોઇ ફીજો ભોજજઝો ફતાલો તો 
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તભને વાચા જાણીએ. શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ)એ કહ્યુ ંકે ગય તભોએ 
જે ખાધુ-ંીધુ,ં ઘયભા ંકઇ ચીજ યાખી છે 
તેની ખફય અુ ંતો કબરૂ યાખળો ? 
તેઓએ કહ્યુ ંશા,ં છી અ તેભને શભંેળા 
ખફય અતા કે પરાણી ચીજ ખાધી-
ીધી લગેયે. તો ણ કેટરાક ઇભાન 
રાવ્મા ને કેટરાક કાપય યહ્યા. 

શઝયત ઇભાભ જપય વાદીક 
(રય્હશસ્વરાભ)થી ભનકરૂ છે કે શઝયત 
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ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)એ દરયમા રકનાયે 
શંચી ોતાની ખાલાની યોટરી ાણીભા ં
નાખંી. કોઇ શલાયીએ યજ કયી કે મા 
નફીમલ્રાશ ! તભોએ ોતાની ખોયાકની 
યોટરી ળા ભાટે ાણીભા ંનાખંી દીધી ? 
અે પયભાવ્યુ ંકે દરયમાના જનાલય ખામ 
ને ભને લધાયે વલાફ ભે. તેજ શઝયતે 
પયભાવ્યુ ંકે લ્રાશના આસ્ભે ઝભ ૭૩ 
(તંતેય) છે તેભાથંી ફે આસ્ભે ઝભ 
લ્રાશ ેશઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)ને 
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અપ્મા છે. ફધા ભોજજઝા તે ફે આસ્ભે 
ઝભથી જાશયે કયતા શતા. લ્રાશ ે
ભને ૭૨ (ફંતેય) આસ્ભે ઝભ અપ્મા 
છે. પકત એક તેની ાવે છે જે કોઇને 
અેર નથી. 

એક લખત શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ) મવુાપયીએ નીકળ્મા. તે 
લખતે અની વાથે તેભના સ્શાફભાથંી 
એક ળખ્વ શતો. તે ઠંગણો શતો ને 
અથી રગ થતો ન શતો. જમાયે 
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દરયમા રકનાયે શંચ્મા તો શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ)એ મકીનથી બફસ્સ્ભલ્રાશ 
કહ્યુ ંને ાણીની ઈયથી ચાલ્મા ગમા, 
તે ળખ્વે ણ મકીનથી બફસ્સ્ભલ્રાશ કહ્યુ.ં 
તે ણ અની ાછ ાછ ાણી ય 
ચારીને અની ાવે શંચી ગમો. તે 
લખતે તેના રદરભા ંગલથ અવ્મો કે હુ ંઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ)ની જેભ ાણી ઈય 
ચા ુછુ ંતો શલે તેભની ભાયા ઈય કઇ 
ચીજની બઝુુગી યશી ? 
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જમાયે તેણે ઘભડં કમો તો તયત જ 
તે લખતે ાણીભા ંડુફલા રાગ્મો. ત્માયે 
અની વભક્ષ પરયમાદ કયી. અે તેનો 
શાથ કડી ાણીભાથંી ખંચી રીધો. અે 
તેને છૂયુ ંકે મ ટંુકા કદલાા ! તાયા 
રદરભા ંકેલો ખ્માર અવ્મો શતો કે જેના 
કાયણે અ ફરા તાયા ય અલી. તેણે 
ોતાના રદરની લાત કશી દીધી. 

અે કહ્યુ ંકે તે જે ઘભડં કમો તે 
લ્રાશને વદં નથી તૌફા કયી રે ને 
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ને લ્રાશ ાવે ભાપી ભાગં. તેણે તયત 
જ તૌફા કયી. 

એક લખત શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ) એક ઠેકાણેથી નીકળ્મા 
ત્મા ંરોકો ળાદીની ખળુી ભનાલી યહ્યા 
શતા. અે છૂયુ ંકે અ રોકો શુ ંકયે છે ? 
જલાફ ભળ્મો કે અજની યાતે પરાણાની 
છોકયીની ળાદી થઆ છે. તેને અજે દુલ્શાને 
ઘયે લાલલાની યાત છે. અે કહ્યુ ંકે 
અજે તેઓ ખળુી કયે છે ણ અલતી કારે 
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યડળે. કોઇએ છૂયુ ંકે ળા ભાટે ? અે 
પયભાવ્યુ ંકે અજે યાતે અ છોકયી ભયી 
જળે. 

અ વાબંતા ંજ રોકોએ શઝયત 
ય ઇભાન શત ુ ંતેઓ તો વાચુ ંવભજમા 
ને મનુાપીકોએ કહ્યુ ંકે વાચા ખોટાની 
વલાયે ખફય ડળે. 

જેઓ મનુાપીક શતા તેઓ વલાયભા ં
ઈઠીને તાવ કયલા તે છોકયીના ઘયે જઇ 
ખફય છુી તો ઘયલાાઓએ કહ્યુ ંકે તે 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1300              VISIT US 

જીલતી છે. અ વાબંીને અની 
બખદભતભા ંઅલીને કહ્યુ ંકે મા 
નફીમલ્રાશ ! જે છોકયી ભાટે અે ગઇ 
કારે કહ્યુ ંશત ુ ંકે તે ભયી જળે ણ તે 
જીલતં છે. 

અે પયભાવ્યુ ંકે લ્રાશ જે ચાશ ે
તે કયે. (એટરે એનો ભતરફ એ કે તે 
ભયળે એલી ખાતયી ભને નબવૂ્લતના 
વફફથી થઆ શતી, શલે લ્રાશને પયી 
કોઇ કાયણવય તેને જીલતી યાખલા ભયજી 
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શોમ તો તે જાણે તે ચાશ ેતે કયે) ચારો 
તેનો શાર છુીએ એભ કશીને તેના ઘયે 
ગમા. દયલાજો ખખડાલતા ંતેનો ળૌશય 
ફશાય અવ્મો. અે પયભાવ્યુ ંકે તાયી 
ઔયતને ભાયે કાઇં છુવુ ંછે, ભાટે યજા 
અ તો અંદય અવુ,ં તેણે યજા અી 
તેણી ચાદય ઓઢીને ઘયભા ંફેઠી શતી. 

શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ) 
અંદય ગમા ને તેણીને છૂયુ ંકે યાતે તે 
શુ ં(નેક) કાભ કયુથ શત ુ ં? તેણીએ જલાફ 
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અપ્મો કે હુ ંજે કાભ શભંેળા કયતી શતી તે 
જ કયુથ શત ુ.ં શભંેળા જુમ્ભાની યાતે એક 
પકીય ભાયી ાવે અલતો શતો, ભે 
તેને ઠલારડમા સધુી ચારે તેટુ ંઅતા 
શતા, ગઇકારે તેના અલલાનો રદલવ 
શતો તેથી તે અવ્મો ને લાજ અી 
ણ ળાદીની ધાભધભુભા ંકોઇએ તેને 
જલાફ અપ્મો નરશ, અથી ભં કોઇ 
ઓખે નરશ એલી યીતે લેળ ફદરીને 
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શભંેળ મજુફ તે પકીયને અી અલી. ફવ 
પકત ભં એ કાભ કયુથ છે.  

અે પયભાવ્યુ ંકે તાયી જગ્માએથી 
શટી જા તે શટી ગઇ, તેના ફીછાનાને 
ઈાડયુ ંતો તેની નીચેથી એક ભોટો વા 
દેખાણો કે ોતાની ુછંડી ોતાના 
ભોઢાભા ંરીધી શતી.  

અે પયભાવ્યુ ંકે મ દુખ્તય ! તે 
જે યાતે વદકો કમો તેની ફયકતથી 
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લ્રાશ ેઅ ફરાને દપે કયી ને તાયી 
ઉંભય લધાયી અી. 

શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)એ 
ોતાના તયપથી ફે યસરૂોને 
“આનતાકીમા” નાભના ળશયેભા ંભોકલ્મા કે 
ત્માનંા રોકોને રશદામત કયે. જમાયે 
ળશયેની નજીક શંચ્મા તો એક વધૃ્ધ 
ભાણવને જોમો જે ફકયા ચાયતો શતો. 
તેનુ ંનાભ નજજાય શતુ.ં તેને વરાભ કયી. 
તેણે છૂયુ ંકે તભો કોણ છો ? જલાફ 
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અપ્મો કે ભો શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ)ના ભોકરેરા યસરૂ 
છીએ, તભાયી રશદામત કયલા ભોકલ્મા છે. 
તેણે છૂયુ ંકે તભો કોઇ ભોજજઝો યાખો 
છો ? જલાફ અપ્મો કે ભો ફીભાયો, 
આંધા ને કોઢીમાને ળીપા અીએ 
છીએ, તેણે કહ્યુ ંકે ભાયો એક છોકયો ઘણા ં
લથથી ફીભાય છે. યસરૂોએ કહ્યુ ંકે ભોને 
તાયા ઘયે રઆ જા તો તેને જોઇએ. વધૃ્ધ 
તેભને ઘયે રઆ ગમો. યસરૂોએ તેના 
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છોકયા ઈય ોતાના શાથ પેયવ્મા તો તેજ 
લખતે કુદયતે ખદુાથી તેને ળીપા ભી. 

અ લાત તભાભ ળશયેભા ંપેરાણી 
ને ઘણા ંફીભાયોએ ળીપા ાભી. તે 
કૌભનો એક ફાદળાશ શતો. તેનુ ંનાભ 
ળરાખનુ શત ુ.ં તે ફૃભના ફાદળાશોભાથંી 
શતો, જમાયે અ લાતની ફાદળાશને ખફય 
ડી તો તેભને ફોરાલીને છૂયુ ંકે તભો 
કોણ છો ? જલાફ અપ્મો કે ભોને 
શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)એ ભોકલ્મા 
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છે. ફાદળાશ ેછૂયુ ંકે તભાયો ભોજજઝો શુ ં
છે ? તેભણે કહ્યુ ંકે ભે લ્રાશના 
હુકભથી આંધા ને કોઢીને ળીપા 
અીએ છીએ. લી છૂયુ ંકે તભને ળા 
ભાટે ભોકલ્મા છે ? જલાફ અપ્મો કે 
તભને અ બતુ બાતા-વાબંતા નથી 
તેની જુાની ભના કયીએ ને લ્રાશની 
ઇફાદતનો હુકભ અીએ છીએ જે જોલે 
છે-વાબંે છે. 
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ફાદળાશ ેકહ્યુ ંકે અ બતુો વવલામ 
અણો ફીજો કોઇ ખદુા છે ? તેભણે કહ્યુ ં
કે શા,ં એ ખદુા કે જેણે તને ને બતુને 
ૈદા કમાથ તે ખદુા છે. ફાદળાશ ેકહ્યુ ંકે 
શભણા ંતભે જાલ તભાયા ભાટે મનુાવીફ 
હુકભ કયલાભા ંઅલળે. 

છી તેભણે તભાભ ળશયેભા ં
જોયદાય રશદામત ળફૃ કયી તેથી ફાદળાશ ે
તેભને બતુખાનાની અંદય કૈદ કમાથ. 
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શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)એ 
લ્રાશના હુકભથી ત્રીજા યસરૂને 
ભોકલ્મા, તેભણે ળશયેભા ંજઇને કહ્યુ ંકે ભને 
ફાદળાશના ભશરેનો યસ્તો ફતાલો. 
રોકોએ ફાદળાશનુ ંભશરે ફતાવ્યુ ં
ફાદળાશ ાવે જઇને કહ્યુ ંકે હુ ંશભંેળા 
જગંરભા ંઇફાદત કફૃ ંછુ ંણ શલે ભાફૃ ં
રદર ચાશ ેછે કે ળશયેભા ંયશીને બતુોની 
ઇફાદત કફૃ.ં ફાદળાશ ેતેને બતુખાનાભા ં
રઆ જલાનો હુકભ કમો તેને જમા ંફે 
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યસરૂો કૈદ શતા તેજ બતુખાનાભા ં
ભોકલ્મા. બતુખાનાભા ંએક લથ સધુી બેગા 
યશી ોતાના યલયરદગાયની ફદંગી 
કયતા યહ્યા. તેભણે તે ફનંે જણને કહ્યુ ંકે 
તભે અ રોકોને અલી વખ્તીથી તેભના 
દીનથી પેયલલા ચાશો છો તે ઠીક નથી. 
તભાયે ભીઠાળ ને નયભાળથી રશદામત 
કયલી જોઇતી શતી, શલે તભે ભને ઓખો 
છો એ લાત કોઇને ણ જાશયે કયળો નરશ. 
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એક લથની ફાદ ત્રીજા યસરૂને 
ફાદળાશની ાવે રઆ ગમા. ફાદળાશ ેકહ્યુ ં
કે ભં વાબંળ્યુ ંછે કે ત ુ ંભાયા ખદુાની 
ફદંગી કયે છે તેથી ત ુ ંભાયો દીની બફયાદય 
છો. તને ભદદફૃ થવુ ંભાયી પયજ છે ભાટે 
જે કોઇ શાજત શોમ તે કશ.ે તેણે કહ્યુ ંમ 
ફાદળાશ ! ભાયી શાજત કાઇં નથી હુ ંતાયી 
ાવે કાઇં ચાશતો નથી ણ બતુખાનાભા ં
ફે ભાણવો કૈદ છે તે કોણ છે ? ફાદળાશ ે
કહ્યુ ંકે તે ફનંે જણ ોતાના દીનની 
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રશદામત કયલા ને ભાયા દીનને 
ફાતીર કયલા ભાટે અવ્મા શતા તેથી તેને 
કૈદ કમાથ છે.  

તે યસરૂે કહ્યુ ંકે મ ફાદળાશ ! 
અણે તેભની વાથે વલાર જલાફ કયીએ 
ને તેઓ શક ઈય શોમ તો તેભનુ ં
નકુયણ કયીએ ને જો અણે શક 
ઈય શોઇએ તો તેભને અણા દીનભા ં
રાલીશુ.ં 
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અ વાબંીને ફાદળાશ ેતે ફનંે 
યસરૂોને કૈદભાથંી ફોરાવ્મા. જમાયે તેઓ 
અવ્મા તો ત્રીજા યસરૂે છૂયુ ંકે તભે અ 
ળશયેભા ંળા ભાટે અવ્મા છો ? તેભણે 
જલાફ અપ્મો કે ભે ફાદળાશને 
રશદામત કયલા અવ્મા છીએ જે જભીન-
અવભાનનો ૈદા કયનાય છે તેની 
ઇફાદત કયે. 

અ વાબંીને ત્રીજા યસરૂે છૂયુ ંકે 
તભે જે લ્રાશની તાયીપ કયો છો તો 
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તેભા ંએ ળસ્તત છે કે ભે કોઇ આંધાને 
રાલીએ તેને દેખતો કયી અે ? 

તેભણે જલાફ અપ્મો કે શા,ં ગય 
ભો દુઅ કયીએ ને તેને ભજુંય શોમ તો 
તે કયી ળકે છે. 

છી તેણે ફાદળાશને કહ્યુ ંકે કોઇ 
જન્ભે આંધો શોમ તેલાને ફોરાલો 
ફાદળાશ ેએક આંધાને ફોરાવ્મો. 

જાશયેભા ંબતુયસ્ત ફની ગમેરા 
ત્રીજા યસરૂે કહ્યુ ંકે ગય તભે વાચા શો 
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તો તભાયા લ્રાશ ાવે દુઅ કયો કે અ 
આંધાને દેખતો કયી અે. ફનંે જણે ફે 
યકાત નભાઝ ડી દુઅ કયી કે તયત જ 
તેની આંખો વાયી થઆ ગઇ. 

ત્રીજા યસરૂે ફાદળાશને કહ્યુ ંફીજા 
આંધાને રાલલાનો હુકભ અો. ફીજો 
આંધો અવ્મો. ફાદળાશના ાવેના 
યસરૂે વજદો કયી લ્રાશ ાવે દુઅ કયી. 
(ફાદળાશને કહ્યુ ંકે બતુ ાવે દુઅ કયો) 
તેથી તે ણ વાયો થઆ ગમો. તેણે 
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ફાદળાશને કહ્યુ ંકે જુઓ અ ફનંે જણની 
જેભ ભં ણ આંધાની આંખો વાયી કયી. 
શલે અણે ફયાફય થમા ભાટે હુકભ કયો 
કે એલા ાગંાને રાલે જે બફરકુર ચારી 
ળકતો ન શોમ. જમાયે તેને રાવ્મા તો ફનંે 
યસરૂોને કહ્યુ ંકે તભે દુઅ કયો કે તભાયો 
લ્રાશ અને ળીપા અે. તે ફનંેએ પયી 
નભાઝ ઢીને દુઅ કયતા ંલ્રાશ ેળીપા 
અી. ાગંો ઉઠીને ચારલા રાગ્મો. 
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ફાદળાશ ાવેના યસરૂે ફાદળાશને 
કશી ફીજો ાગંો ફોરાવ્મો, ાગંો 
અલતા તે યસરૂે દુઅ ભાગંતા તેને ણ 
ળીપા ભી. છી તેણે ફાદળાશને કહ્યુ ંકે 
અ ફનંેએ ફે ફાફત કયી ને ભં ણ 
તેભની જેભ ફે જણને વાયા કમાથ તેથી 
અણે તેની ફયાફય યહ્યા, શલે એક લાત 
મદુાથને જીલતુ ંકયલાની ફાકી યશ ેછે. જો 
એ કયી અે તો હુ ંતેભના દીનભા ંબી 
જઇળ. ફાદળાશ ેકહ્યુ ંકે ગય મદુાથને 
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જીલતુ ંકયળે તો હુ ંણ તેભના દીનભા ં
બી જઇળ. 

છી ત્રીજા યસરૂે ફનંે યસરૂોને કહ્યુ ં
કે શલે એક ચીજ ફાકી યશી છે. ફાદળાશનો 
એક છોકયો ગજુયી ગમો છે. જો તભે તેને 
જીલતો કયી અો તો ભે તભાયા દીનભા ં
દાખર થઇશુ.ં 

અ વાબંીને તે ફનંેએ વજદાભા ં
જઇને ઘણી લાય સધુી દુઅ કયી. છી 
ભાથુ ંઊંચુ ંકયીને ફાદળાશને કહ્યુ ંકે 
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ભાણવને ભોકરીને તાવ કયાલો. 
આન્ળાલ્રાશ તભાયો પયઝદં જીલતો થઆ 
ગમો શળે. રોકો તેની કફય ાવે શંચ્મા 
તો ફાદળાશનો છોકયો કફયભાથંી ફશાય 
અલીને ભાથા યની ભાટી ખખંેયી યહ્યો 
શતો. તેને ફાદળાશની ાવે રઆ જતા ં
તયત જ તેને ઓખી રીધો ને છૂયુ ંકે 
મ પયઝદં ! તાયો શુ ંશાર છે ? તેણે 
જલાફ અપ્મો કે હુ ંભડદંુ શતો ત્મા ંજોયુ ં
કે ફે ળખ્વ યલયરદગાય વાભે વજદો કયી 
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ભને જીલતો કયલાની દુઅ ભાગંી યહ્યા છે. 
લ્રાશ ેતેભની દુઅ કબરૂ કયીને ભને 
જીલતો કમો.  

ફાદળાશ ેકહ્યુ ંકે મ પયઝદં ! 
ગય તુ ંજુએ તો તેભને ઓખી ળકે ? 
તેણે જલાફ શકાયભા ંઅપ્મો. 

ફાદળાશ ફધાને જગંરભા ંરઆ 
ગમો. ોતાના છોકયાને એક જગ્માએ 
યાખી એક એક જણને તેની વભક્ષ 
રાલલાનો હુકભ કમો. ફધા તેની ાવે 
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અલતા ગમા ને ફાદળાશ છુતો ગમો 
કે અભાથંી કોણે દુઅ કયી શતી ? છોકયો 
આન્કાય કયતો યહ્યો. 

અંતે નેક ભાણવો છી તે 
ફનંેભાથંી એક જણને તેની ાવે રઆ 
ગમા. છોકયાએ તયત જ ઓખી રેતા 
કહ્યુ ંકે ફનંે જણભાથંી અ એક છે. લી 
ફીજા ઘણા ંભાણવો તેની વાભે અવ્મા 
ણ જમા ંસધુી તે જ વ્મસ્તત નરશ દેખાતા 
છોકયો ભના કયતો યહ્યો ણ જમાયે ફીજા 
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યસરૂને તેની વાભે રાવ્મા તો છોકયાએ 
કહ્યુ ંકે શા,ં અ ફીજો ળખ્વ છે. અ જોઇ 
ત્રીજા યસરૂે ફનંે યસરૂોને કહ્યુ ંકે હુ ં
તભાયા ખદુા ય ઇભાન રાવ્મો. ભને 
ખાતયી થઆ ગઇ કે તભે તભાયા ખદુા 
ાવેથી જે રાવ્મા છો તે શક ને યાસ્ત 
છે. અંતે ફાદળાશ ેકહ્યુ ંકે હુ ંણ તભાયા 
લ્રાશ ઈય ઇભાન રાવ્મો. છી 
ફધાએ દીને આસ્રાભ કબરૂ કમો. 
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શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)એ 
ભોકરેરા યસરૂો વલે રખે છે કે શરેા ફે 
યસરૂોભા ંએકનુ ંનાભ વાદુક, ફીજાનુ ંનાભ 
વદુક ને ત્રીજાનુ ંનાભ વભુ શત ુ.ં ફીજી 
રયલામત મજુફ ત્રીજાનુ ંનાભ ળભઈન શતુ.ં   

જમાયે શરેા ફે યસરૂો કૌભને 
રશદામત કયલા રાગ્મા ત્માયે ળશયેના ં
છેડાથી એક ભાણવ દોડતો દોડતો અવ્મો 
ને ફોલ્મો મ ભાયી કૌભ ! યે તભો 
લ્રાશના મગફંયોની તાફેદાયી કયો જે 
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ોતાની મગમ્ફયીનો કાઇં ફદરો 
તભાયી ાવેથી ચાશતા નથી તે રોકો શક 
ઈય છે. ભનકરૂ છે કે ભજકુય ળખ્વનુ ં
નાભ શફીફે નજ્જજાય શતુ ંને તે શરેે 
તેઓ ઈય ઇભાન રાવ્મો શતો. તે 
ળશયેના છેડા ાવે યશતેો શતો. તેને ખફય 
ડી કે તે યસરૂોને રોકો કત્ર કયલા ચાશ ે
છે. તેથી તે દોડતો દોડતો અવ્મો શતો 
ને ઈય મજુફ નવીશત કયતો શતો. 
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રોકો તેને ફાદળાશ ાવે રઆ ગમા. 
ફાદળાશ ેતેને છૂયુ ંકે શુ ંતે અ યસરૂોની 
તાફેદાયી ઇખ્ખ્તમાય કયી છે ? તેણે 
જલાફભા ંકહ્યુ ંકે હુ ંળા ભાટે એ ખદુાની 
ઇફાદત ન કફૃ ંજે ભને દભભાથંી 
લજુદભા ંરાવ્મો. (એટરે હુ ંકાઇં ન શતો 
તેભાથંી ૈદા કમો) તભને ફધાને તેની 
ાવે જલાનુ ંછે. તો હુ ંળા ભાટે ખદુાએ 
ભશયેફાનને મકુીને ફીજાને કડુ ં? ગય 
જો હુ ંએભ કફૃ ંતો ગભુયાશ થઆ જાઉં. 
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પવોવ ! જમાયે દીનદાયે અ 
મજુફ કહ્યુ ંતો રોકોએ થ્થય ને રાત 
ભાયી ભાયીને તેને ળશીદ કયી નાખ્મા. 

લ્રાશ ેતેને ફેરશશ્તભા ંજગ્મા 
અી. જમાયે તે ફેરશશ્તભા ંજલા રાગ્મા 
તો નીચે મજુફ કશતેો કશતેો દાખીર થમો. 
લ્રાશ ેતે રકસ્વાને કુયઅને ળયીપભા ં
ફમાન કમો છે : “કાર મારમત કલભી 
મરમનુ ફેભા ગપયરી યબ્ફી 
લજરની ભેનર મકુયભીન. ” એનો 
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ભતરફ એ કે ગય ભાયી કૌભને એ 
લાતની ખફય ડતે કે લ્રાશ ેભને 
ફખ્ળી અપ્મો ને અલી જગ્મા અી તો 
કેવુ ંવાફૃ ંથાત. 

શફીફે નજ્જજાયને કત્ર કયલાથી 
લ્રાશ ેજજબ્રઇરને ભોકરીને વલયોધીઓને 
શરાક કમાથ. 

શઝયત ઇભાભ જપય વાદીક 
(રય્હશસ્વરાભ)થી ભનકરૂ છે કે શઝયત 
ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)ના શલાયીઓ 
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તેભના ળીઅ (મયલ) શતા ને ભાયા 
ળીઅ છે તે ભાયા શલાયી છે. ભાયા 
ળીઅ જેટરી ભાયી તાફેદાયી કયે છે 
એટરી તાફેદાયી તેભના શલાયી કયતા ન 
શતા. કેભકે શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ)એ તેભને છૂયુ ંકે 
લ્રાશના હુકભ ભાટે ને દીનની 
ભજબતુી ભાટે કોણ ભાયી તાફેદાયી ચાશ ે
છે ? અ વાબંીને શલાયીઓએ જલાફ 
અપ્મો કે ભો લ્રાશના ભદદગાય 
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છીએ ણ લ્રાશની કવભ છે તેઓએ 
શઝયતની ભદદ કયી નરશ, મહુદીઓના 
ઝુલ્ભથી ફચાવ્મા નરશ ને તેઓ વાથે 
જેશાદ કયી નરશ. લ્રાશની કવભ છે કે 
ભાયા ળીઅ (ભોશીબ્ફો) જે રદલવથી 
શઝયત યસરૂ (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ 
અરેશી લવલ્રભ)એ દુવનમાથી યશરેત 
પયભાલી છે તે રદલવથી ભાયી તાફેદાયી 
કયી છે ને ભાયા ભાટે દુશ્ભનો વાથે 
જેશાદ કયે છે. ગયચે દુશ્ભનો તેભને ઇજા 
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શંચાડે છે, ફાી નાખે છે, ગાભની 
ફશાય કાઢી મકેુ છે, તો ણ અ રોકો 
ભાયી ભોશબ્ફતથી શાથ ઈાડતા નથી. 
લ્રાશ ભાયા તયપથી તેભને જઝાએ 
ખૈય અે. ળેખ તવુી (.ય.)એ ોતાના 
રખાણભા ંઆળાયાથી જણાવ્યુ ંછે જેનો 
ભતરફ એ છે કે શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ)ના સ્શાફો તેભની વાથે 
યશતેા શતા ને જમાયે ભખુ્મા થતા તો 
યજ કયતા શતા મા નફીમલ્રાશ ! ભે 
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ભખુ્મા છીએ અ તે જ લખતે જમા ંશોમ 
ત્મા ંજ જભીન ઈય શાથ ભાયીને દયેકને 
ફબ્ફે યોટરી અતા શતા. જમાયે પ્માવ 
રાગતી ત્માયે અને કશતેા તો અ 
જભીનભાથંી ાણી કાઢી અતા. તે રોકો 
અને કશતેા શતા કે ભાયાથી કોણ 
ફશતેય શળે કે જમાયે ભે ખાલાનુ ંચાશીએ 
તો અ ખાલાનુ ંઅો છો ને જમાયે 
ાણી ભાગંીએ છીએ તો ાણી અો છો. 
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ભો અ ઈય ઇભાન રાલીને અની 
તાફેદાયી સ્લીકાયીએ છીએ. 

શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)એ 
પયભાવ્યુ ંકે તભાયા કયતા એ ફશતેય છે કે 
જેઓ ભશનેત કયીને યોઝી કભાઇને ખામ 
છે અંતે તે ણ ધધંો કયીને ભશનેત કયીને 
ખાલા રાગ્મા. 

શઝયત ઇભાભ જપય વાદીક 
(રય્હશસ્વરાભ)ને કોઇએ છૂયુ ંકે મા 
શઝયત ! એવુ ંણ ફને છે કે કોઇને ભે 
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જાણીએ છીએ કે તે ઇફાદત ફહુ જ કયે 
છે. ને યોલે છે ણ અના દીને શકનુ ં
એ મકીન યાખતો નથી તો તેને તે 
આફાદતથી કાઇં પામદો શંચળે કે નરશ ? 

અે કહ્યુ ંકે એનો દાખરો એ ફની 
આવયાઇરના ગયોશ (ટોા)ની જેભ છે કે 
તેઓભાથંી કોઇ કોઇ ચારીવ યાત સધુી 
લ્રાશની ફદંગીભા ંભશ્ગરુ યશતેો શતો 
ને જે દુઅ ભાગંે કબરૂ થતી શતી. એક 
ળખ્વે એભ જ કયુથ ણ દુઅ કબરૂ થઆ 
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નરશ તેથી તેણે શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ)ની ાવે અલી ોતાની 
લાત કશીને કહ્યુ ંકે તભો દુઅ કયો. 

અે લઝુ  કયીને ફે યકાત નભાઝ 
ડીને દુઅ કયી તો શક તઅરા ાવેથી 
લશી અલી કે તે ફદંો ભાયી ાવે ભાયા 
હુકભ મજુફ અવ્મો નરશ ણ ભાયા 
હુકભથી ઈલ્ટો ફીજે યસ્તે અવ્મો કે તે 
ભાયી ાવે દુઅ કયે છે ણ ફાતીનભા ં
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તભાયી મગમ્ફયીભા ંળક યાખે છે, તેથી 
તેની દુઅ કબરૂ નરશ કફૃ.ં 

શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)એ તે 
ફદંાની ાવે જઇને કહ્યુ ંકે ત ુ ંલ્રાશ 
ાવે દુઅ તો કયે છે ણ ભાયી 
મગમ્ફયીભા ંળક યાખે છે તો તાયી દુઅ 
કેભ કબરૂ થામ ? તેણે કહ્યુ ંકે મા શઝયત 
! લ્રાશની કવભ ખાઇને કહુ ંછુ ંકે ભાયી 
એજ શારત શતી ણ શલે અ દુઅ કયો 
કે ભાયી એ શારત ફદરાઇ જામ. શઝયત 
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ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)એ દુઅ કયી ને 
લ્રાશ ેતેની તૌફા કબરૂ કયી છી તે 
ળખ્વ ોતાની કૌભની જેલો થઆ ગમો.   

શદીવની અંદય શઝયત ઇભાભ યઝા 
(રય્હશસ્વરાભ)થી ભનકરૂ છે કે શઝયત 
ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)ના શલાયીઓભાથંી 
ફાય ળખ્વ શતા તે ફધાભા ંકુા 
પઝર શતો ને નવાયાઓના 
અબરભોની અંદય આન્જીરનુ ંઆલ્ભ લધાયે 
જાણનાય ત્રણ ળખ્વ શતા. (૧) યશુન્નાએ 
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બઝુુગથ જે અભ નાભની જગ્માએ યશતેો 
શતો. (૨) યશુન્ના જે કય રકસ્વાભા ંયશતેો 
શતો. (૩) યશુન્નાએ દમરભી યકાયભા ં
યશતેો શતો. તેની ાવે યસરૂ (વલ્રલ્રાશો 
રહશ ેલ અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની 
એશરેફૈત તેભજ ઈમ્ભતનો શલાર શતો. 
તેણે જ ફની ઇવયાઇર લગેયેને શઝયત 
યસરૂ (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી 
લવલ્રભ)ની ફળાયત અી શતી. 
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શદીવભા ંછે કે એક રદલવ શઝયત 
ઇવા (રય્હશસ્વરાભ) કોઇ જફૃયી કાભ 
ભાટે જતા શતા. અની વાથે ત્રણ 
સ્શાફો શતા, યસ્તાભા ંવોનાની ત્રણ ઈંટો 
ડી શતી. અે કહ્યુ ંકે અ ત્રણે ઈંટો 
રોકોને શરાક કયળે. થોડુકં અગ ચાલ્મા 
તો ત્રણભાથંી એક જણ કાઇં કાભનુ ંફશાનુ ં
કાઢી અની યજા રઆ તે ઈંટો ાવે 
ગમો, ત્માયફાદ ફીજો ણ ત્મા ંગમો ને 
એ જ ભાણે ત્રીજો ણ ત્મા ંજ ગમો. 
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એભ કયીને ત્રણે જણ ઈંટો ાવે ગમા. શલે 
તે ત્રણભાથંી એકને ખાલાનુ ંરાલલાનુ ં
કશતેા એક જણ ગાભભા ંખાલાનુ ંરેલા 
ગમો. તેણે વલચાય કમો કે અ ત્રણે ઈંટો 
ભાયી યશ ેતેથી તે ખાલાભા ંઝેય બેલીને 
રઆ ગમો. શંમા ફનંે જણાએ વલચાય 
કમો કે જે ખાલાનુ ંરેલા ગમો છે તેને 
બાગ અલો નરશ ને ત્રણે ઈંટો અણી 
ાવે યશલેી જોઇએ. તેથી ેરો ભાણવ 
ખાલાનુ ંરઇને અવ્મો કે તયત જ ફનંે 
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જણાએ તેને ભાયી નાખં્મો. છી ઝેય 
બેલેુ ંતેભણે ખાધુ ંતેથી તે ફનંે ણ 
ભયી ગમા. 

શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ) 
ોતાનુ ંકાભ કયીને ાછા પમાથ તો જોયુ ંતે 
ઈંટો ાવે ોતાના વાથી ત્રણે સ્શાફોની 
ભૈમત ડેરી છે. અે લ્રાશના હુકભથી 
ત્રણેને જીલતા કમાથ ને કહ્યુ ંકે ભં કહ્યુ ંન 
શત ુ ંકે અ વોનાની ઈંટો રોકોને શરાક 
કયળે.? 
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એક રદલવ શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ) ોતાના શલાયીઓની 
વાથે રોકોની રશદામત ભાટે જતા શતા. 
એક ળશયે અવ્યુ.ં તે ળશયેની ાવે ખજાનો 
જોલાભા ંઅવ્મો. શલાયીઓને તે ખજાનાની 
રારચ રાગી. તેથી અની ાવે યજા 
ભાગંી કે અ ખજાનો ફયફાદ ન થઆ જામ 
તે ભાટે ભે વાચલણી કયીએ ? અે 
પયભાવ્યુ ંકે અ ખજાનાથી દુઃખ દદથ  
વવલામ ફીજુ ંકાઇં નરશ ભે. હુ ંઅ 
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ળશયેની અંદય એક વાયા ખજાનાની 
તાવ કફૃ ંછુ.ં શલે તભે શં યશલેા 
ભાગંતા શો તો હુ ંાછો અવુ ંત્મા ંસધુી 
શં યશજેો, તેભણે કહ્યુ ંકે મા શઝયત ! 
અ ળશયે ફહુ જ ખયાફ છે, જે મવુાપય 
અલે છે તેને કત્ર કયે છે. અે કહ્યુ ંકે જે 
એભના ંભારની ઇચ્છા યાખતો શોમ તેને 
જ કત્ર કયે છે ભને તેભના ભારની દયકાય 
નથી. શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ) 
ળશયેભા ંદાખર થમા ને ળશયેની 
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ગરીઓભા ંપયતા પયતા ફહુ જ ચતયુાઇથી 
ભકાનોની દીલાય તયપ જોતા 
શતા.એટરાભા ંફધા ભકાનોથી ફહુ જ 
ખયાફ ભકાન અે જોયુ.ં શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ)એ વલચાય કમો કે 
ખજાનો ખડેંયભા ંશોમ છે. ગય અ 
ળશયેની અંદય કોઇ ળખ્વ રશદામતને 
રામક શોમ તો જફૃય અ ઘયની અંદય શળે 
! અે ઘયનુ ંફાયણુ ંખખડાવ્યુ ંઘયભાથંી 
એક વધૃ્ધાએ ફશાય અલીને છૂયુ ંકે તભો 
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કોણ છો ? અે પયભાવ્યુ ંકે હુ ંમવુાપય છુ,ં 
ને શભણા ંઅવ્મો છુ.ં યાત થલા અલી 
શોમ ભને અજની યાત યશલેા દો. વધૃ્ધાએ 
કહ્યુ ંકે ભાયા ફાદળાશનો હુકભ છે કે કોઇ 
મવુાપયને ઘયભા ંયાખલો નરશ ણ 
અના ચશયેા યથી બઝુુગી ને 
નેકફખ્ખ્ત જાશયે થામ છે તભને ના ાડી 
ળકતી નથી. 

અ તેના ઘયે ઈતમાથ તે ભકાન 
એક કઠીમાયાનુ ંશત ુ ંને તે ગજુયી ગમો 
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શતો. વધૃ્ધા તેની ત્ની શતી, કઠીમાયાને 
એક છોકયો શતો તે ોતાના ફાનો ધધંો 
કયતો શતો ને ભા-ંરદકયો ગજુાયો કયતા 
શતા. જમાયે યાતના છોકયો ઘયે અવ્મો 
ત્માયે તેની ભાએ કહ્યુ ંકે અણે ત્મા ંબરો 
ભાણવ ભશભેાન અવ્મો છે.તુ ંકાઇં રાવ્મો 
શોમ તો તેની ાવે રઆ જા ને તેની 
વાયી બખદભત કય. છોકયો સકુો યોટરો 
રાવ્મો શતો તે શઝયતની બખદભતભા ં
શાજય કમો. અ તે ખાઇને છોકયા વાથે 
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લાતો કયલા રાગ્મા. ઘણી લાતો કમાથ છી 
અ વભજમા કે છોકયો રશદામતને રામક 
છે ને ળયભ-શમાલાો છે. ણ તેનુ ં
રદર કોઇ ઊંડા વલચાય-રપકયભા ં
ગુચંલામેુ ંછે. અે તેના છુા બેદને 
જાણલાની કોવળળ કયી ણ છોકયાએ બેદ 
ન ફતાલતા ોતાની ભા ંાવે ગમો ને 
કહ્યુ ંકે અ ભશભેાન ભાયો બેદ જાણલાની 
કોવળળ કયે છે ને કશ ેછે કે હુ ંતને 
ભદદફૃ થલાની કોવળળ કયીળ તો હુ ંતેને 
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ભાયો બેદ ફતાવુ ંકે નરશ ? તેની ભાએ 
કહ્યુ ંકે ભં તેના ચશયેા ઈય અવાય જોમા 
તેથી રાગે છે કે અ ળખ્વ રોકોની 
મશુ્કીર અવાન કયતો શોમ તેથી ભાયી 
વરાશ છે કે તાયો બેદ છુાલ નરશ.  

 

છોકયો શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ) ાવે અવ્મો ને 
ોતાના બેદની લાત કશલેા રાગ્મો કે 
ભાયો ફા રાકડાના ંબાયા લેચતો શતો. 
તેના ગજુયી જલા ફાદ હુ ંભાયી ભાનંા 
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કશલેાથી ફાનો ધધંો કફૃ ંછુ.ં ભાયા 
ફાદળાશની એક છોકયી ફહુ જ ખફુસયુત 
ને કકરભદં છે તેભજ તેના જેવુ ંફીજુ ં
કોઇ શંવળમાય નથી. ફાદળાશ તેને ફહુ 
ચાશ ેછે. તયાપના ભાગંા અવ્મા ણ 
ફાદળાશ ેકબરૂ યાખ્મા નરશ. ફાદળાશ ે
તેણી ભાટે એક અરીળાન ભકાન ફનાલેુ ં
છે તેભા તે શભંેળા યશ ેછે. એક રદલવ હુ ંતે 
ભશરે ાવેથી નીકળ્મો ચાનક તેના 
ઈય ભાયી નજય ડલાથી હુ ંતેના 
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ઇશ્કભા ંફેતાફ થઆ ગમો. ભં શજુ સધુી અ 
છુો બેદ ભા ંવવલામ કોઇની ાવે જાશયે 
કમો નથી. ણ તભે શંવળમાયી, 
કકરભદંીથી ભાયી પીકયને વભજી ગમા. 
અે કહ્યુ ંકે ત ુ ંઇચ્છે છે કે હુ ંફાદળાશની 
છોકયી વાથે તાયી ળાદી કયાલી અુ ં? 
છોકયાએ અિમથ વ્મકત કયતા ંકહ્યુ ંકે તભે 
ભાયી શારત જોતા અલી લાત કયો છો શુ ં
તભે ભાયી ભજાક તો નથી કયતા ? 
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શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)એ 
કહ્યુ ંકે ભં કોઇથી ભજાક કયી નથી. ભજાક 
કયલી જારશર રોકોનુ ંકાભ છે. ગય તુ ં
ચાશતો શોમ તો એલી યસુ્તત કફૃ ંકે 
ફાદળાશની છોકયી અલતી કારે તાયા 
ઘયભા ંઅલે. છોકયો તેની ભા ંાવે ગમો 
ને અે કશરેી લાત કશી. ભાએં કહ્યુ ંકે 
તે જે કાઇં કશ ેતે પ્રભાણે કય ને તેભનો 
દાભન છોડીળ નરશ. અ લ્રાશની 
આફાદતભા ંભશ્ગરુ થમા. છોકયાએ 
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ફેચૈનીભા ંયાત વલતાલી. વલાયે શઝયત 
ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)એ છોકયાને 
ફોરાલીને કહ્યુ ંકે ત ુ ંફાદળાશના ભશરેના ં
દયલાજા ાવે જા. જમાયે ફાદળાશના 
લઝીય ને ભીય દયફાયભા ંજલા ભાટે 
અલે તો તેભને કશજેે હુ ંફાદળાશ ાવે 
એક શાજત યાખુ ંછુ.ં ગય તને છેૂ કે શુ ં
શાજત છે તો કશજેે કે ફાદળાશની દીકયી 
વાથે ળાદી કયલા ચાહુ ંછુ.ં 
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છોકયો ફાદળાશના ભશરેના ં
દયલાજા ાવે ગમો. જમાયે ભીયો-
લઝીયો ફાદળાશની ાવે જલા ભાટે 
દયલાજા ાવે અવ્મા ત્માયે છોકયાએ 
તેભને કહ્યુ ંકે ભને ફાદળાશ ાવે એક કાભ 
છે. તેભણે છૂયુ ંકે શુ ંકાભ છે ? છોકયાએ 
કહ્યુ ંકે ભને ફાદળાશની દીકયી વાથે ળાદી 
કયલી છે. અ વાબંતા ંજ ફધા ભીય-
લઝીય તાજુફ થમા ને ફાદળાશની 
કચેયીભા ંગમા. તે લખતે વેજ, યભોજ ને 
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શવલા તયીકે તે છોકયાની કશરેી લાત 
કયી. અ વાબંી ફાદળાશ ખફુ જ શસ્મો 
ને છોકયાને કચેયીભા ંફોરાવ્મો. 

ફાદળાશ ેછોકયાને જોમો. તેના 
કડા ંજુના શોલા છતા ંતેના ચશયેા ય 
બઝુુગી નેકફખતીના અવાય નજયે 
ડમા. તેની વાથે થોડી લાત કયતા 
તેનાભા ંદીલાનાણુ ંમા ફેલકુપીનો એકેમ 
ળબ્દ વાબંલા ન ભળ્મો. તેથી 
ફાદળાશને લધાયે જફ રાગ્યુ.ં ફાદળાશ ે
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જભાઆળ તયીકે કહ્યુ ંકે ગય ભાયી 
છોકયીની ભશયે અલાની ળસ્તત યાખતો 
શોમ તો તાયી વાથે ળાદી કયી અુ.ં ભાયી 
દીકયીની ભશયે ભાટે એક ઊંચા માકતૂનો 
થા બયીને રાલ ને એક એક માકતૂ 
વો વો ભીસ્કારથી ઓછો ન શોમ. 

છોકયાએ કહ્યુ ંકે ભને થોડીલાયની 
યજા અો તો હુ ંજલાફ અુ.ં એટુ ંકશી 
તે શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ) ાવે 
અવ્મો ને તભાભ શકીકત કશી 
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વબંાલી. અે કહ્યુ ંફાદળાશ ેજે કાઇં 
ભાગં્યુ ંછે તે ઘણુ ંઅવાન છે. અે એક 
થાો ભગંાલીને છોકયાને એક જગ્માએ 
રઆ જઇ ત્મા ંદુઅ કયી તેથી ત્મા ંજેટરા 
કાકંયા ડેરા શતા તે ફધા ઊંચી રકંભતના 
માકતૂ ફની ગમા. અે કહ્યુ ંકે થાો 
બયીને ફાદળાશની ાવે રઆ જા. છોકયાએ 
થાો બયી ફાદળાશ વભક્ષ મકુમો ને 
કડુ ંશટાવ્યુ ંતો માકતૂના ચટકાથી 
કચેયીભા ંફેઠેરા ભાણવોની આંખો અંજાઇ 
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ગઇ ફધા અ જોલાથી નલાઇ ામ્મા. 
ફાદળાશ ેલધ ુઆમ્તેશાન ભાટે કહ્યુ ંકે અ 
એક થાો ઘણો થોડો છે. હુ ંદવ થાા 
ચાહુ ંછુ.ં દયેકભા ંએક જ જાતના માકતૂ 
રાલ. 

છોકયાએ અની બખદભતભા ં
અલીને ફધી શકીકત ફમાન કયી. અે 
ફીજા થાા ભગંાલીને કદી કોઇએ જોમા 
ન શોમ તેલા જાતજાતના ંઊંચી રકંભતના 
જલાશયે થાાભા ંબયીને છોકયાની વાથે 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1357              VISIT US 

ફાદળાશ ાવે ભોકલ્મા. જમાયે છોકયો 
થાા ફાદળાશની કચેયીભા ંરઆ ગમો તો 
ફધા ફહુ જ નલાઇ ામ્મા. ફાદળાશ ે
છોકયાને એકાતંભા ંફોરાલીને છૂયુ ંકે અ 
કાભ તાયાથી ફનવુ ંમશુ્કીર છે. અલા 
ઊંચી જાતના ંમાકતૂ રાલલાની તાયી 
ળસ્તત નથી. ભાટે વાપ ફમાન કય કે અ 
કાભ કોનુ ંછે.? છોકયાએ વાચી શકીકત 
કશી. ફાદળાશ ેકહ્યુ ંકે ત ુ ંજે ળખ્વની લાત 
કયે છે તે શઝયત ઇવા આબ્ને ભયીમભ 
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વવલામ ફીજુ ંકોઇ નરશ શોમ. તુ ંજા તેભને 
ભાયી ાવે ફોરાલી રાલ, કે તેઓ 
અલીને ભાયી દીકયીના વનકાશ તાયી વાથે 
કયી અે. છોકયો શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ)ને ફોરાલી રાવ્મો. 
શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)એ અલીને 
ફાદળાશની છોકયીના વનકાશ તે છોકયા 
વાથે કયી અપ્મા. ફાદળાશ ેવાયાભા ંવાયા 
કડા,ં જાતજાતના ંજેલય ને જલાશયે 
ભગંાલીને છોકયાને શયેાવ્મા. યાતે 
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છોકયાને ભશરેભા ંફોરાલી ોતાની દીકયી 
વંી દીધી. ફીજા રદલવે ફાદળાશ ે
છોકયાને ફોરાલીને કેટરાક વલાર કમાથ. 
ફાદળાશને છોકયાની શંવળમાયી, દાનાઇ 
ને કકરભદંી વદં અલી ફાદળાશને 
એક છોકયી વવલામ ફીજી કોઇ ઔરાદ ન 
શોલાથી તેને ોતાનો લરી શદ કમો 
ને ફધા ભીયો લગેયેને ફોરાલીને 
છોકયાની ફમત રેલયાલી તખ્ત ઈય 
ફેવાડમો. થોડા વભમ છી ફાદળાશ એક 
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જાતની ફીભાયીથી ભયણ ામ્મો. છોકયો 
તેનો લારયવ થઆ ફધી ભાર-વભલ્કતનો 
ભાબરક ફન્મો ને ફધા લઝીય, ભીય, 
રશ્કય ને યૈમતે તેની તાફેદાયી 
સ્લીકાયી. 

શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)એ તે 
વધૃ્ધાના ઘયે ત્રણ રદલવ યશીને ચોથા 
રદલવે નીકલાનો ઇયાદો કયી છોકયાથી 
વલદામ થલા ભાટે ભલા ગમા. જમાયે 
અ તખ્ત ાવે શંચ્મા તો છોકયાએ 
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તખ્તથી નીચે ઈતયીને અનુ ંદાભન 
કડી કશલેા રાગ્મો કે મ શકીભ, દાના, 
રશદામત કયનાય ! તભાયો શક ભાયા ય 
એટરો છે કે જમા ંસધુી દુવનમા કામભ છે 
ને હુ ંજીલતો છુ ંત્મા ંસધુી અની 
બખદભત કફૃ ંતો ણ શજાય બાગભાથંી 
એક બાગ ણ તભાયો શક દા થઆ ળકે 
નરશ. શલે ભાયા રદરભા ંગઇ યાતથી એક 
ળક ૈદા થમો છે જેનો વલચાય હુ ંશજી 
સધુી કફૃ ંછુ.ં અે અ ઐળ-અયાભનો 
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વાભાન કયી અપ્મો છે ણ ભં તેભાથંી 
શજી સધુી રાબ રીધો નથી. ગય તભે 
અ ળકને ભાયા રદરભાથંી દૂય નરશ કયો 
તો હુ ંકદી ણ તેનો રાબ રઇળ 
નરશ.અે છૂયુ ંકે એલી તે શુ ંચીજ છે કે 
જેનાથી તાફૃ રદર યેળાન થઆ ગયુ ંછે ? 
છોકયાએ કહ્યુ ંકે ભાયી મુજંલણ એ છે ને 
ભને વલચાય અવ્મા કયે છે કે અની ાવે 
અટરી ળસ્તત શોલા છતા ંતભોએ ત્રણ 
રદલવથી અંદય બાયો લેચી ખાલાની 
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જજંાથી મકુત કયાલી ફાદળાશના તખ્ત 
ય ફેવાડી દીધો ણ તભે અલા જુના 
કડા ંશયેીને કેભ વબ્ર કયો છો ? એટુ ં
જ નરશ ણ તભાયી વાથે ન કોઇ નોકય 
છે, ન ફેવલા વલાયી છે, ન દોસ્ત છે. 
અે જલાફ અપ્મો કે જમાયે તને તાયી 
ખ્લારશળ કયતા ંલધાયે ભળ્યુ ંતો શલે તને 
ભાયા શારથી શુ ંકાભ છે ?  

છોકયાએ કહ્યુ ંતભો ધ્માન નરશ 
અો ને ભાયી મુજંલણ દૂય નરશ કયો તો 
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હુ ંએભ વભજીળ કે તભે ભાયી ઈય 
બફરકુર શવેાન કમો નથી ને અ 
ઐળ-અયાભ કયી અપ્મો છે તેનાથી હુ ં
કદી ણ રાબ રેલાનો નથી. શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ંકે મ 
પયઝદં ! અ પાની દુવનમા એ ળખ્વને 
પ્માયી-વાયી રાગે છે જે અખેયતની 
કામભ ને શભંેળની રજ્જજતની ખફય 
યાખતો ન શોમ ને દુવનમાની જાશયેી 
ફાદળાશતને તે ળખ્વ વદં કયે છે જેને 
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અખેયતની ફાદળાશતની ખફય ન શોમ. 
શુ ંતે નથી જોયુ ંકે થોડા રદલવ શરેા ંજે 
ળાશી તખ્ત ય ઐળ-અયાભ ને ગલથભા ં
ફેઠા શતા તે અજે કબ્રભા ંસતુા છે ને 
તેઓને કોઇ માદ ણ કયતુ ંનથી. તને 
નવીશત રેલા ભાટે અ એક લાત ફવ છે. 
જે ચીજનો અંત પના શોમ તે લ્રાશના 
દોસ્તોને શુ ંકાભની ? લ્રાશના દોસ્તોને 
લ્રાશની નઝદીકી, હુઝુયી ને 
ભાયેપતની એલી રજ્જજત ભેરી છે કે 
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તેની વાભે અ ઐળ-અયાભ કાઇં ણ 
નથી. શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)એ 
ખરુાવો કમો તો છોકયાએ કહ્યુ ંકે તભે જે 
કાઇં કહ્યુ ંતે હુ ંવભજી ગમો ને ભાયા 
રદરની ળકંા નીકી ગઇ ણ તે કયતા ં
ફીજી ભોટી ળકંા ભાયા રદરભા ંજન્ભી છે. 
અે છૂયુ ંકે તે શુ ંછે ? તેણે કહ્યુ ંકે ભાયી 
ફીજી ળકંા એ છે કે ભને કલ્ના ણ ન 
શતી કે તભે કોઇની દોસ્તીભા ંખમાનત 
કયળો ને બરાઇની ફાફત છુાલળો. 
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તભે ભાયા ઈય ભશયેફાનીની છામં કયી 
ને જે વાયી તેભજ વર શકીકત 
ભાયાથી છાની યાખી ને ભને દુન્મલી 
પામદો શંચાડલા એલી ચીજ અી જે 
પાની થલાલાી છે ને કામભની 
ફાદળાશત, ભજા ને રજ્જજતથી લબંચત 
યાખે છે.   

શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)એ 
કહ્યુ ંકે હુ ંતાફૃ ંઆમ્તેશાન રઆ એ જાણલા 
ભાગંતો શતો કે ત ુ ંએ ભયતફાને રામક છે 
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કે નરશ ને દુન્મલી ફાદળાશત ભળ્મા 
છી અખેયતની નેભતની ભાગંણી કયે 
છે કે નરશ ? જો શલે ફાદળાશત છોડીને 
અખેયતની ફાદળાશત ભેલલાની કોવળળ 
કય. જે રોકો દુન્મલી રજ્જજતના કાયણે 
અખેયત ફગાડે છે તેના ભાટે હુજજત 
ફનીળ ને તે રોકોની આંખ ઈઘડે કે 
દુવનમાભા ંઅલા ભાણવો ણ છે. અ 
વાબંતા જ છોકયો ફાદળાશતના કડા ં
કાઢી અખેયતની ફાદળાશત ભેલલા 
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તૈમાય થઆ ગમો. શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ) તેને ોતાની વાથે રઆ 
ગમા ને ોતાના શલાયી ાવે અલીને 
કહ્યુ ંકે હુ ંજે ખજાનાની તરાળભા ંશતો તે 
અ (મલુ્મ ભોતી) છે. અ છોકયો 
રાકડાનો બાયો લેચી ગજુયાન ચરાલતો 
શતો તેભાથંી ભં ફાદળાશના ભયતફે 
શંચાડમો ણ તેને રાત ભાયીને 
અખેયત કભાલલા તેણે ભાયી તાફેદાયી 
સ્લીકાયી ને તભે ભાયી વાથે લોના 
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લો યશલેા છતા ંઅ દુવનમાનો પના થઆ 
જલાલાો ખજાનો જોઇ રરચાઇ ગમા. 
જેની રારચથી તભે ભાયો વાથ ણ છોડી 
દીધો.      

શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ) એક 
ળશયેભા ંગમા ત્મા ંવત-ત્ની અવભા ં
ઝઘડી યહ્યા શતા. અે તેનુ ંકાયણ છૂયુ ં
તો વતએ કહ્યુ ંકે મ નફીમલ્રાશ ! અ 
ભાયી ત્ની ઘણી નેક ને યશઝેગાય 
શોલા છતા ંભને વદં નથી. હુ ંઆચ્છુ છુ ંકે 
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તેનાથી જુદો થાઉં. અ જલાન છે શજુ તો 
બઢુી ણ નથી થઆ છતા ંતેના ચશયેા ય 
જયામે યોનક નથી ને તેનો ચશયેો સકૂાઇ 
ગમો છે. અે તેણીને છૂયુ ંકે ત ુ ંઇચ્છે છે 
કે તાયો ચશયેો શરેા જેલો તેજદાય થામ 
? તેણીએ શકાયભા ંજલાફ અપ્મો. અે 
ઇરાજ ફતાવ્મો કે ત ુ ંકમાયેમ ણ ેટ 
બયીને ખા નરશ કાયણ કે ેટ બયીને 
ખાલાથી તે જોળ ભાયે છે ને ેટને 
સકુલી નાખે છે. તેણીએ અના ફતાલેરા 
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ઇરાજ ય ભર કમો જેના કાયણે તેની 
ત્નીના ચશયેા ઈય તયાલટ અલી ગઇ 
ને વતનો ણગભો દૂય થઆ ગમો. 

અ ત્માથંી ફીજે ગાભ ગમા, 
ત્માનંા રોકોએ વળકામત કયી કે ભાયા 
ભેલાઓભા ંકીડા થામ છે ને ભેલાઓને 
ખયાફ કયી નાખે છે. અે તેનુ ંકાયણ 
વભજાલતા કહ્યુ ંકે જમાયે તભે ઝાડ લાલો 
છો તો શરેા ભાટી બયી છી ાણી 
નાખો છો. તભે શરેા ઝાડના મૂભા ં
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ાણી નાખીને છી ઈયથી ભાટી નાખો. 
રોકોએ અના ફતાલલા મજુફ ભર 
કમો જેથી કીડા ૈદા થમા નરશ. શઝયત 
ઇભાભ જપય વાદીક 
(રય્હશસ્વરાભ)થી ભનકરૂ છે કે એક 
લખત શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ) 
પયતા પયતા એક ળશયેભા ંશંચ્મા તો 
ફધા રોકો ભયણ ાભેરા શતા. તેઓના 
શાડકા ઘયોભા ંતેભજ યસ્તાભા ંડેરા શતા, 
તેથી શઝયતે પયભાવ્યુ ંકે અ રોકો 
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લ્રાશના ઝાફથી ભયણ ામ્મા છે 
ગય કુદયતી યીતે ભયતા તો એકફીજાને 
દપન કયત. 

અના સ્શાફોએ ફધાના ભયણ 
અંગેનુ ંકાયણ જાણલા ચાહ્યુ,ં ત્માયે લ્રાશ 
તયપથી લશી નાબઝર થઆ કે મ 
નફીમરાશ ! તેભને લાજ અો તે 
જલાફ અળે. અે લાજ અી કે 
મ ળશયેના રોકો ! અ વાબંતા ંજ તે 
મદુાથઓભાથી એક જણે જલાફ અપ્મો કે 
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“રબ્ફૈક” (જી) મ નફીમલ્રાશ ! અે 
કહ્યુ ંકે તભાયો શુ ંશાર છે ને તભાયો 
રકસ્વો ફમાન કયો. તેણે જલાફ અપ્મો કે 
ભે વલાયના બાગભા ંઅપીમતની વાથે 
શતા. જમાયે યાત થઆ તો ભે શાલીમાભા ં
ગમા. અે છૂયુ ંકે શાલીમા શુ ંછે ? તેણે 
કહ્યુ ંકે અગના કેટરાક દરયમા છે તેની 
અંદય જશ ન્નભની અગના કેટરાક શાડો 
છે. અે ઝાફ અલલાનુ ંકાયણ છુયુ ં
તો તેણે જલાફ અપ્મો કે દુવનમાની 
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ભોશબ્ફત ને તાગતુની ભોશબ્ફતના 
કાયણે અ ઝાફ અવ્મો છે. અે છૂયુ ં
કે તભે દુવનમાથી કેટરી ભોશબ્ફત યાખતા 
શતા ? તેણે કહ્યુ ંકે ભા ંએક દીકયાને 
ભોશબ્ફત કયે તેટરી ભોશબ્ફત યાખતા 
શતા ને તેનાથી જ ખળુ શતા. અે 
છૂયુ ંકે તાગતુની ઇફાદત કેલી યીતે કયી 
? તેણે કહ્યુ ંકે ગભુયાશો જેભ જેભ ભને 
ફાતીરનો હુકભ કયતા ગમા તેભ તેભ 
ભે તેની તાફેદાયી કયતા યહ્યા. અે 
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છૂયુ ંકે ફધાભાથંી ત ુ ંભાયી વાથે ળા ભાટે 
ફોલ્મો ? તેણે કહ્યુ ંકે ફધાના ભોઢાભા ં
અગની રગાભ છે ને નેક પરયશ્તાઓ 
તેભના ય વનયકુત છે ને ઝાફ થામ 
છે. હુ ંતેભની અંદય યશતેો શતો જમાયે 
તેભના ઈય ઝાફ નાબઝર થમો તો હુ ં
ણ તેભા ંવડાઇ ગમો. હુ ંજશ ન્નભના 
રકનાયે એક લાથી ફધંામેરો રટકંુ છુ.ં 
ભને ડય છે કે હુ ંજશ ન્નભભા ંડી ન જાઉં. 
અે ોતાના સ્શાફોને પયભાવ્યુ ંકે 
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ોતાના દીનને વરાભત યાખલા ભાટે 
જભીન ઈય સવુુ ંને જલની યોટરી 
ખાલી તે ભોટંુ ખૈયનુ ંકાભ છે. 

એક લખત શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ)ની વાભે દુવનમા એક 
બઢુીની ખયાફ સ્લફૃભા ંજાશયે થઆ. તેના 
ભોઢાભા ંદાતં ન શતા, ણ તભાભ જાતના 
ળણગાયથી બયયુ શતી. અે તેને છૂયુ ં
કે તે કેટરા ધણી કમાથ ? તેણીએ કહ્યુ ંકે ભં 
કેટરા ધણી કમાથ છે તેનો રશવાફ કયલો 
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મશુ્કેર છે. અે છૂયુ ંકે ફધા ધણી ભયી 
ગમા કે તને તરાક અી ? તેણીએ કહ્યુ ં
કે ભં ફધા ધણીને તરાક અી છે. અે 
પયભાવ્યુ ંકે શલે છી થનાયા તાયા ધણી 
ઈય રપટકાય છે. જે જાણે છે કે ત ુ ંશભંેળા 
એક ધણીને કત્ર કયે છે છતા તાયા 
ખૌપથી દૂય યશતેા નથી ને થઆ ચકેુરા 
ધણી ઈયથી નવીશત રેતા નથી. 

“શાજી નાજી” કશ ેછે કે એ દુવનમાથી 
ભતરફ ૈવા ને તેની ભોશબ્ફત છે 
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ને તેના ધણી દુવનમાને ચાશનાયા છે. 
ભતરફ એ કે ફની ળકે તેટુ ંતેનાથી દૂય 
યશવેુ.ં 

   શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ)ના શલાયીઓ ભાટે 
“ભાએદાશ” (નેભતોના થા) ઈતમો 
શતો. તેના વલળે લ્રાશ કુયઅને ળયીપભા ં
પયભાલે છે કે “આઝકાલ્ર શલાયીહયનુા મા 
આવબ્ન ભયમભ, શર મસ્તતીઓ યબ્ફોકા 
નમોનઝેર રમના ભાએદતભ 
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ભેનસ્વભાએ” જાશયે ભતરફ એ કે શઝયત 
ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)ના શલાયીઓએ 
યજ કયી કે મ શઝયત ! યલયરદગાય 
એવુ ંકયી ળકળે કે ભાયા ભાટે 
અવભાનથી ભાએદા ભોકરે ? તેનો 
ભતરફ એ કે તભે દુઅ કયો તો લ્રાશ 
એ મજુફ કયળે ? અે જલાફ અપ્મો કે 
ગય તભે લ્રાશ ઈય તેભજ ભાયી 
નબવૂ્લત ય ઇભાન યાખતા શોલ તો 
અલા વલાર ન કયો. તેભણે જલાફ 
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અપ્મો કે ભને કોઇ જાતનો ળક નથી 
ણ પકત લ્રાશની કુદયત જોલા ને 
અવભાની ભાએદાની નેભત ખાલા ભાટે 
એવુ ંચાશીએ છીએ. એટુ ંજ નરશ ણ 
ભે એ ફાફતની વાક્ષી અીશુ.ં અે 
અ વાબંતા ંજ પયભાવ્યુ ંકે શરેે તભે 
ત્રીવ યોઝા યાખો. તેભણે ત્રીવ યોઝા 
યાખ્મા. અે ઉનના કડા ંશયેી નીચે 
મજુફ દુઅ ભાગંી. જેભકે કુયઅન કશ ેછે 
:-    
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ભતરફ એ કે “મ યલયરદગાય 
! મ લ્રાશ ! ભાયી ઈય 
અવભાનથી ભાએદા નાબઝર કય તેથી 
ખળુી ને ઇદ ભાયા ભાટે તથા ભાયી 
ાછના રોકો ભાટે થામ ને તાયી 
કુદયતે કાભેરાની એક વનળાની થામ કે 
તેથી કુદયત ને ભાયી નબવૂ્લતની 
વચ્ચાઇની વાફીતીનો દાખરો યશ,ે ને 
તે ખ્લાનભાથંી ભને યોઝી અ ને ત ુ ં
ફશતેયભા ંફશતેય યોઝી અલાલાો છે 
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ને જે રદલવે નાબઝર થળે તે રદલવે ભે 
ઇદ કયીશુ.ં ” ખદુાલદેં કયીભ તયપથી 
જલાફ ભળ્મો કે મ ઇવા ! તભાયા 
શલાયીઓને કશો કે હુ ંતભાયા વલારથી 
ભાએદો ભોકરીળ ણ તે ભાએદો અલલા 
છી તેઓ ઇભાન રાલળે નરશ ને તભને 
જાદુગય કશળેે તેના ઈય હુ ંફહુ જ વખત 
ઝાફ કયીળ. 

શઝયત ઇભાભ ભોશમ્ભદ ફારકય 
(રય્હશસ્વરાભ) પયભાલે છે કે તે ભાએદા 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1385              VISIT US 

અવભાનથી ઈતમો તેભા ંવાત યોટરીઓ 
શતી. ફધાએ ેટ બયીને ખાધુ ંછતા ં
યોટરીઓ ફચી ગઇ. ફીજી રયલામતભા ંછે 
કે ચાય શજાય વાતવો ભાણવોએ ેટ 
બયીને ખાધુ.ં 

જનાફે વરભાને પાયવીથી રયલામત 
છે કે તે ભાએદા વપેદ લાદ ઈય અવ્મો 
તેનુ ંખાન યાત ુ ંશત ુ ંતે યાત ુ ંખાન રઇને 
લાદ નીચે અવ્યુ ંને શલાયીઓની ાવે 
અલી ખાન યાખ્યુ.ં તે લખતે શઝયત ઇવા 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1386              VISIT US 

(રય્હશસ્વરાભ)એ યોઇને કહ્યુ.ં મ 
યલયરદગાય ! અ ખ્લાન ભાયા ઈય 
યશભત કય ને એવુ ંન થામ કે યશભતને 
ફદરે ઝાફ થામ, છી લઝુ કયી 
નભાઝ ડી, લી યોઇને કહ્યુ ંકે 
“બફસ્ભીલ્રાશે ખએફૃઝઝાકેયીન ” ને 
ખ્લાનોળ (ઢાકંણુ)ં ઈયથી ઈાડયુ ંતો 
તેની અંદય તેરી ભાછરી શતી, જેભાથંી 
શજુ ણ તેર ટકતુ ંશત ુ.ં ભાછરીના 
ભાથા ાવે નભક ને ુછંડી ાવે વીયકો 
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શતો. જુદી જુદી જાતની રીરોતયી ણ 
શતી તેભા ંાચં યોટરીઓ શતી, એક 
યોટરી ઈય ઝૈતનુનુ ંતેર, ફીજી ઈય 
ભધ, ત્રીજી ઈય ઘી, ચોથી ઈય નીય 
ને ાચંભી ઈય સકંુુ ગોશ્ત શત ુ.ં 

શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)ના 
ખરીપા ળભઈને ઉબા થઇને કહ્યુ ંકે મા 
શઝયત ! અ ખાલાનુ ંદુવનમાનુ ંછે કે 
અખેયતનુ ં? અે જલાફ અપ્મો કે અ 
ખાલાનુ ંઅખેયતનુ ંનથી ણ દુવનમાનુ ંછે, 
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અટુ ંફોરીને અે કહ્યુ ંકે તભે ફધાએ 
જે ભાગં્યુ ંશત ુ ંતે અવ્યુ ંછે. શલે અને ખાલ 
લ્રાશ તભાયી ભદદ કયળે ને ોતાના 
પઝરથી યોઝી અળે. શલાયીઓએ કહ્યુ ંકે 
મા શઝયત ! અ વવલામ ફીજો કોઇ 
ભોજજઝો ફતાલો. 

અે ફીજો ભોજજઝો ફતાલતા 
કહ્યુ ંકે મ ભાછરી ! લ્રાશના હુકભથી 
જીલતી થા. તયત જ ભજકુય ભાએદાની 
ભાછરી તયપડીને જીલતી થઆ ગઇ ને 
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ઈય કાટંા-છીરકા ફની ગમા. લી અે 
કહ્યુ ંકે મ ભાછરી ! જેલી શતી તેલી થઆ 
જા ભાછરી શરેા જેલી તેરી ફની 
ગઇ. 

શલાયીઓએ કહ્યુ ંકે મા નફીમલ્રાશ 
! તભે અ ભાએદાભાથંી ખાલ છી ભે 
ખાઇએ. અે જલાફ અપ્મો કે જેણે એની 
ખ્લારશળ કયી શોમ તે ખામ, ભં કોઇ 
ખ્લારશળ કયી ન શતી કે હુ ંશરેે ખાઉં, તે 
રોકો ખાલાથી ડયતા શતા.    
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છી અે ગયીફ-ભોશતાજ તેભજ 
ફીભાય ભાણવોને ફોરાલીને કહ્યુ ંકે તભે 
ખાલ તભાયા ભાટે અ મફુાયક ને ળપા 
છે ને ફીજાઓ ભાટે ફરા છે. એક 
રયલામત મજુફ તેભાથંી એક શજાય ત્રણવો 
ભાણવોએ ખાધુ ંને એ ઈયની શદીવ 
મજુફ ચાય શજાય વાતવોએ ેટ બયીને 
ખાધુ ંતો ણ ખાલાનુ ંજયામ ઓછુ ંથયુ ં
નરશ. 
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છી ફધા જોતા શતા તે ખાન ઈડી 
ગયુ ંને નજયોથી છુાઇ ગયુ.ં જે 
ફીભાયે ખાધુ ંશત ુ ંતેને ળપા થઆ ને 
તદુંયસ્ત ફની ગમો. આંધાએ ખાધુ ંતે 
દેખતો થઆ ગમો, ગયીફ-ભોશતાજે ખાધુ ં
તે શ્રીભતં ફની ગમો ને ભયતા ંસધુી 
શ્રીભતં યહ્યો. જેણે ખાધુ ંનરશ તે સ્તામા.  

છી એક આંતયે ભાએદો નાબઝર 
થલા રાગ્મો, ગયીફ-ભીય બેગા થઆ 
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ઘણા ંજણ ખાતા. રોકોભા ંફહુ જ બીડ 
થલા રાગતા અે લાય મકુયથય કયી દીધા. 

વલાયે નાસ્તા લખતે ભાએદા 
અલતો ને ફોયે ચારી જતો. અભ 
ભાએદા ચારીવ રદલવ અવ્મો. લ્રાશ 
તયપથી લશી નાબઝર થઆ કે ખાલાનુ ં
ગયીફો જ ખામ શ્રીભતંોને ખાલાની ભનાઇ 
કયલી. અલો હુકભ થલાથી શ્રીભતંોને 
ખયાફ રાગ્યુ ંને ળક ણ કમો. 
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દેખાઆને રીધે રોકોને લશભેભા ંનાખીને 
કહ્યુ ંકે અ જાદુ છે.  

લ્રાશ ેહુકભ ભોકલ્મો કે ભં 
શરેાથી જ ળયત કયી શતી કે જેઓ અ 
ભાએદા ઈય ઇભાન નરશ રાલે ને ળક 
કયળે તેના ઈય ઝાફ કયીળ. શઝયત 
ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)એ યજ કયી કે 
મ યલયરદગાય ! અ તાયા ફદંા છે 
જોઇએ તો ફખ્ળી અ, જોઇએ તો 
ઝાફ કય. લ્રાશ ે૩૩૩ (ત્રણવો તેત્રીવ) 
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ભાણવો ય ઝાફ ભોકલ્મો. જેથી તે 
રોકો જમાયે વલાયે ોતાની ત્ની ાવેથી 
ઉઠયા ત્માયે સવુ્લય ફની ગમા ને 
ઈકયડાભા ંયખડીને નજીવ ચીજો ખાલા 
રાગ્મા. તે રોકો ત્રણ રદલવ જીલતા યશી 
ભયી ગમા, ફીજા રોકો તેભની અ શારત 
જોઇ યોતા શતા. 

જે રદલવે ભાએદા નાબઝર થમો તે 
રદલવ યવલલાય શતો. તે રદલવથી 
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યવલલાયના નવયાની (ઇવાઇ) રોકો ઇદ 
કયે છે ને તે રદલવે જાશયે યજા ાે છે. 

મ ઇવા ! મ ાક-ાકીઝા 
ભયમભના પયઝદં ! હુ ંતભને લવીમત કફૃ ં
છુ ંકે એ મગફંય વલળે જે તભાભ 
મગફંયોના વયદાય છે ને ભાયો દોસ્ત 
છે ને તેનુ ંનાભ શભદ (વલ્રલ્રાશો 
રહશ ેલ અરેશી લવલ્રભ) છે. તે યાત 
ઊંટ ઈય ફેવનાય નયુાની ચશયેાલાા છે. 
તેભનુ ંનયુ તભાભ જશાનને યોળન કયળે. 
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તે ાક રદરલાા ને ખાવ ભાયી ખળુી 
ભાટે ગસુ્વો કયનાય છે, ફહુ જ શમા-
ળયભલાા ને કયીભ (વખી) છે તે 
શરે દુવનમા ઈય યશીભ છે. યોઝે 
કમાભત તભાભ ખરામક કયતા બઝુુગથ 
ને ભાનલાા છે. યફના મલુ્કભા ં
જાશયે થળે. તભાભ જાતનુ ંવ્લર ને 
અખયનુ ંઆલ્ભ ધયાલળે ને ખરામકની 
દયમ્માન ભાયા દીનને જાયી કયળે. ભાયી 
યઝાભદંી ભાટે દુઃખ, અઝાય ને ઇજા 
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ખભળે ને તેના ઈય વબ્ર કયળે. ભાયા 
દીનને વાચલલા ને રશપાઝત કયલા ભાટે 
ફેદીનોની વાથે જેશાદ કયળે. 

મ ઇવા ! તભને હુકભ કફૃ ંછુ ંકે 
તે મગફંય અલલાની ફની ઇવયાઇરને 
ખફય કયો. ને હુકભ કયો કે તેભને શક 
જાણે, તેઓ ઈય ઇભાન રાલે, ને 
તેભને ભદદ કયે. તેભનુ ંનાભ “ભોશમ્ભદ 
(વલ્રલ્રાશો રહશે લ અરેશી 
લવલ્રભ)” છે. તે ભાયો યસરૂ તભાભ 
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ખરામકની તયપ છે, તેનો દયજજો ફધા 
કયતા ંભોટો છે, ભાયી ાવે ફધા કયતા ં
બઝુુગથ છે, તેની ળપાત ભાયી દયગાશભા ં
ભકબરૂ છે ને તભાભની ળપાત કયતા ં
તેની ળપાત લધાયે રાઝીભ છે. 

જભીનના ંરોકો ભયતા સધુી યાશ ે
શક ઈય યશી તેની તાયીપ કમાથ કયે. 
અવભાનની ખરકત તેની ઈમ્ભત ભાટે 
આસ્સ્તગપાય કયળે, તે ભાયી મગમ્ફયી 
ઈય ભીન છે. ખયાફ અદતથી ાક 
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ને ગનુાશોથી ભાસભુ છે. તભાભ રોક 
વ્લરના ને અખયના ંકયતા ંતે ભાયી 
ાવે ફશતેય છે. અખય જભાનંાભા ં
ભફઈવ થળે (તે જાશયે થળે) તે લખતે 
અવભાન યશભતનુ ંાણી લયવાલળે, 
જભીન ોતાની અંદયથી જાતજાતની 
નેભતો ફશાય કાઢળે, તે જે ચીજ ઈય 
શાથ યાખળે તેભા ંહુ ંફયકત અીળ. 

મ ઇવા ! તેનુ ંરદર વશરે ને 
અવાન તેભજ કીબ્રો કાફા થળે. તે 
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ભાયા ટોાભાથંી છે. હુ ંતેભની ભદદભા ં
યશીળ તો ખળુશાર તેનો ને ખળુશાર 
તેની ઈમ્ભતનો, શૌઝે કૌવય ને 
ફેરશશ્તભા ફશતેયભા ંફશતેય જગ્મા તેઓ 
ભાટે છે. તેભની જજંદગી તભાભની જજંદગી 
કયતા ંબઝુુગથ શળે. દુવનમાની અંદયથી 
ળશાદતની વાથે ગજુયી જળે. સયૂજને 
ઈગલાની જગ્માથી તે ભક્કા સધુી જેટરો 
ફધો ટ છે તે કયતા ંણ ભોટો શૌઝે 
કૌવય તેભને ભળે. તેભા ંઊંચી ને 
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ઈભદા ળયાફ બયી શળે. અવભાનના ં
વવતાયાની ગણતયી પ્રભાણે તેના ઈય 
પ્મારા શળે ને જભીનના ંઢેપાની 
ગણતયી જેટરા કુઝા શળે, તે ાણીભા ં
તભાભ ળયાફ (ીલાની ચીજો) ને 
ફેરશશ્તના ંભેલાની ભજા શળે, જે ળખ્વ એક 
ઘુટં ીળે તે પયી પ્માવો થળે નરશ. 

મ ઇવા ! તભાયી ને તેની 
લચભા ંરાફંી મદુ્દતનો પાવરો થળે, તે 
લખતે તેને ૈદા કયીળ તેનો શાર જાશયે 
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ને છુો એક જ શળે ને જે જફાનથી 
કશળેે તે જ કયળે. રોકોને કોઇ ચીજનો 
હુકભ નરશ કયે ણ શરેે ોતે કયળે 
એટરે જે કાભ ોતે નરશ કયે તે કાભ 
કયલા ફીજાને નરશ કશ.ે 

ગાભના રોકો વખ્તી ને અવાની 
ફનંે શારભા ંતેના તાફેદાય થળે. તેના 
ભાટે ફૃભનો ફાદળાશ નમ્રતાઇ કયળે એટરે 
તેના ને તેના દાદા ઇબ્રાશીભના ંદીન 
તયપ નભળે. 
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તે મગફંય જભતી લખતે ભાફૃ ં
નાભ રેળે, જેને ભળે તેને વરાભ કયળે, 
જમાયે રોકો સતુા શળે ત્માયે નભાઝ ડળે. 
યાત-રદલવભા તેના ય ાચં લખતની 
નભાઝ લાજજફ થળે. તેની નભાઝની 
ળફૃઅતભા ંલ્રાશો કફય ને ખતભ 
લખતે વરાભ કશલેાનુ ંથળે. દયેક નભાઝ 
લખતે નીદા કયળે એટરે ઝાન કશળેે 
ને તેનુ ંરદર ભાયા ભાટે નમ્રતાઇથી 
બયેુ ંશળે. તેની છાતીભા ંનયુ ને જફાન 
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ઈય શક છે તે જમા ંયશ ેત્મા ંશક તેની 
વાથે છે. ોતે મતીભ શળે ણ ખલ્કભા ં
“દુયે મતીભ” (મલુ્મ ભોતી કયતા ંલધાયે 
રકંભતનુ ંભોતી) શળે.  એક મદુ્દત સધુી 
ોતાની કૌભભા ંયશળેે ણ તેની કૌભ તેના 
ભયતફા ને બઝુુગીથી ફયાફય લાકેપ 
નરશ થામ. તેની આંખો સઇુ જળે ણ રદર 
નરશ સલુે. ળપાતે કુફયા ખાવ તેના ભાટે 
જ છે, તેની ઈમ્ભતનો જભાનો કમાભતને 
ભેરો શળે. જમાયે તેની ઈમ્ભત તેની 
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ફમત કયળે તો ભાયો યશભતનો શાથ 
તેના ઈય શળે, જે તેભની ફમત 
તોડળે, તે ોતાના નપવ ઈય ઝુલ્ભ 
કયળે. જે તેની ફમત ઈય લપા કયળે 
તેના ભાટે ફેરશશ્ત શળે. 

ફની ઇવયાઇરના જાબરભોને કશો કે 
તેનુ ંનાભ રકતાફોભાથંી કાઢી ન નાખે ને 
ભં જે જે તાયીપ કયી છે તેને ફદરી ન 
નાખંે ને જેઓ તે લખતે શોમ તેઓ ભાયા 
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વરાભ તેને શંચાડે કેભકે કમાભતભા ં
તેનો ભયતફો ફહુ જ ભોટો શળે. 

લી શઝયત ઇવા પયભાલે છે કે 
તભે શભંેળા જફાનથી કશો છો કે ભયવુ ંશક 
છે ને ભયલાથી બાગો છો, તભે કશો છો 
કે લ્રાશ જુએ છે, વાબંે છે છતા ંતભે 
તેનાથી ડયતા ંનથી. લ્રાશ તભાયા ફદ 
અભારનો રશવાફ રેળે તો વલચાયો કે જે 
ળખ્વ તભાયો અલો શાર જુએ તે તભાયા 
કશલેા ઈય કેલી યીતે બયોવો રાલળે ? 
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હુ ંતભને કહુ ંછુ ંકે જે ઘોડા ઈય 
વલાયી ન કયો ને એભજ ફાધંી યાખો તો 
તે તોપાની થઆ જામ છે ને છી વલાયી 
અતો નથી, તેલી જ યીતે તભાયા 
નપવને જો ઇફાદત ને ફદંગીની 
વખ્તીભા ંન યાખો ને રદરને ભૌતની 
માદથી ફેદાય ન યાખો તો તભાયો નપવ 
ણ અસ ુને વયકળ થઆ જળે.            

 

 

*********************** 
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શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)ને 
અવભાન ઈય ફોરાલી રેલા 

ખદુાલદેં કયીભ કુયઅનભા ંપયભાલે 
છે તેનો બાલાથથ એ છે કે “મ ઇવા ! હુ ં
તભને ઈઠાલી અવભાન ઈય ફોરાવુ ંછું 
ને જે તભાયા દુશ્ભનો કાપય છે તેભના 
ઝુલ્ભથી તભને ફચાવુ ંછું. શલે તભે તેભની 
લચ્ચે ન યશો.” 

લ્રાશ ેપયભાવ્યુ ંકે જે રોકોએ 
તભાયી તાફેદાયી કયી છે તે રોકોને એ 
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રોકો ઈય કે જેઓ તભાયાથી દુશ્ભની 
યાખતા ને કાપય થમા તેઓ ઈય 
કમાભત સધુી ગાબરફ યાખીળ. ભળહુય છે 
કે મહુદી રોકો શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ) વાથે દુશ્ભની યાખતા 
શતા, ને તેભના ઝુલ્ભથી લ્રાશ ે
શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)ને 
અવભાન ઈય ફોરાલી રીધા, મહુદીઓ 
વભજમા કે ભોએ કત્ર કમાથ જેનુ ંફમાન 
અગ અલળે. લ્રાશ ેલામદા મજુફ 
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ભર કમો કે નવાયા રોકો શભંેળા 
મહુદીઓ ઈય ગાબરફ ને પતેશભદં છે. 
શઝયત ભોશમ્ભદ મસુ્તપુા (વલ્રલ્રાશો 
રહશ ેલ અરેશી લવલ્રભ)ની ઈમ્ભત 
ણ શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)ને 
ભાને છે તેથી તેઓ ણ મહુદી ઈય 
ગાબરફ છે. 

ળેખ તફયીવીએ રયલામત કયી છે કે 
શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ) 
મહુદીઓના એક ટોા તયપથી નીકળ્મા 
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તો તે રોકોએ શઝયતને તથા તેભની 
ભાદયે બગયાભી જનાફે ભયમભને 
ફદકરાભ કહ્યા ને ફદ ફોલ્મા. જમાયે 
અે ફહુ જ ખયાફ ળબ્દો વાબંળ્મા ત્માયે 
યલયરદગાયની ફાયગાશભા ંદુઅ કયી કે 
મ ખદુાલદંા ! તે ભને ફા લગય ૈદા 
કમો તેથી અ રોકો ભને અ મજુફ કશ ેછે 
ને ભાયી ભા ંઈય તોશભત મકેૂ છે. મ 
યલયરદગાય ! અ રોકો ઈય ગઝફ કય. 
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અની દુઅ કબરૂ થતા ંજ તે ફધા 
સવુ્લયની ળીકર ફની ગમા. 

જમાયે અ ફનાલની મહુદીઓના 
ફાદળાશ મહુદાને ખફય ડી તો તે ડયી 
ગમો ને વલચાય કમો કે કદાચ ભાયા 
ભાટે ણ ફદદુઅ કયળે તો ભે ણ 
એલા ફની જઇશુ.ં તેથી તેણે ોતાની 
કૌભને બેગી કયી નકકી કયુથ કે શઝયત 
ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)ને ભયાલી નાખલા. 
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જમાયે અ રોકોએ અભ નકકી કયુથ 
ત્માયે લ્રાશ ે જજબ્રઇરને અની ભદદે 
ભોકલ્મા. 

મહુદીઓ શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ)ની ાવે અલી ચાયે 
તયપથી ઘેયી રઆ વલાર કયલા રાગ્મા. 
અે પયભાવ્યુ ંકે મ મહુદીઓ ! લ્રાશ 
તભને દુશ્ભન યાખે છે. એટુ ંકહ્યુ ંત્મા ંતો 
તેભણે અને કત્ર કયલા ભાટે હુકભ કમો. 
જજબ્રઇરે અને અંદયની ભશયેાફભા ંરઆ 
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જઇ ઈય ચડાવ્મા ને ત્માથંી અવભાન 
ઈય રઆ ગમા. ફાદળાશ ેતતુ્માનવુ 
નાભના ભાણવને ભોકરીને કહ્યુ ંકે શઝયત 
ઇવા (રય્હશસ્વરાભ) ભશયેાફભા ંગમા 
છે તેભને કડી રાલ. 

તતુ્માનવુ ત્મા ંગમો તો શઝયત 
ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)ને જોમા નરશ. 
લ્રાશ ેતેને શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ) જેલો ફનાલી દીધો. 
જમાયે તે નીચે અવ્મો કે ફધા ળક કયલા 
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રાગ્મા કે અજ શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ) છે. તેણે ખરુાવો કયલા 
ઇચ્છયુ ંણ રોકોએ કડીને ભાયી 
નાખીને સુી ઈય ચડાલી દીધો. જમાયે 
ભશયેાફભા ંતતુ્માનવુને જોમો નરશ ત્માયે 
તેઓ ળકંાભા ંડી ગમા કે ભે શઝયત 
ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)ને કત્ર કમાથ તો 
તતુ્માનવુ કમા ંગમો ? જો તતુ્માનવુને 
ભાયી નાખ્મો તો શઝયત ઇવા 
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(રય્હશસ્વરાભ)કમા ંગમા ? અભ એ 
રોકો ભ્રભભા ંયહ્યા. 

ફીજી રયલામતભા ંછે કે શઝયત 
ઇભાભ ભોશમ્ભદ ફારકય 
(રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ંકે ખદુાએ 
જમાયે શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)ને 
અવભાન ઈય ફોરાલી રેલાનુ ંનકકી 
કયુથ તો અે ોતાના સ્શાફોને ખફય 
અી કે અજે યાત્રે ભને અવભાન ઉય 
ફોરાલી રેળે તો વાજંના લખતે રોકો 
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અલીને અની ાવે બેગા થમા. અે 
એક ઝયણાભા ં(જે ઘયભા ંશતો) ગસુ્ર કયી 
તેભની ાવે અવ્મા. તે લખતે અના 
ભાથા ઈયથી ાણી ટકતુ ંશત ુ.ં છી 
પયભાવ્યુ ંકે ભાયા ઈય લશી અલી છે કે 
લ્રાશ ભને અ લખતે અવભાન ઈય 
ફોરાલી રેળે ને મહુદીઓના ઝુલ્ભથી 
ફચાલળે. તભાયાભાથંી કોણ એવુ ંછે કે જે 
અફેહુફ ભાયા જેલો ફની જામ ને 
મહુદીઓ શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ) 
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વભજી તેને કત્ર કયે ને એ ળખ્વ 
ફેરશશ્તભા ંભાયો દયજજો ાભળે. 

અ વાબંી એક જલાન તૈમાય 
થમો, અે પયભાવ્યુ ંત ુ ંરફત્ત એ જ 
મજુફ કયીળ. અે પયભાવ્યુ ંકે 
તભાયાભાથંી એક ળખ્વ વલાયની શરેા 
ભાયાથી ફાય લખત કાપય થઆ જળે. તે 
લખતે એક ળખ્વે કહ્યુ,ં મા શઝયત ! એ 
ળખ્વ હુ ંતો નરશ ? અે કહ્યુ ંકે તાયી 
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અંદય એ વય જો તો ત ુ ંજ એ ળખ્વ 
શોઇળ. 

અે પયભાવ્યુ ંકે ભાયી ફાદ તભે 
ત્રણ ટોા ંથળો, તેભા ંફે ટોા ંજે લ્રાશ 
ઈય તોશભત રગાડળે તે જશન્નભભા ંજળે 
ને એક ટોફંૄ ભાયા લવી ળભઈનની 
તાફેદાયી કયળે ને લ્રાશ ઈય 
તોશભત રગાડળે નરશ તે ફેરશશ્તભા ંજળે. 
છી અ એક ખણુાભા ંગમા ત્માથંી 
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અવભાન તયપ ચાલ્મા ગમા ને રોકો 
જોઇ યહ્યા શતા. 

વલાયે મહુદીઓ શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ)ને કત્ર કયલા બેગા થમા 
ત્માયે શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)ના 
ળફીશ ફનેરો જોમો. તેભણે તેને શઝયત 
ઇવા (રય્હશસ્વરાભ) વભજી કત્ર કયી 
સુી ય ચઢાલી દીધો. અે જે ળખ્વના 
ફાયભા ંપયભાવ્યુ ંશત ુ ંતે ફાય લખત કાપય 
થઆ ગમો. 
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આબ્ને ફાફલમશ ેરયલામત કયી છે કે 
એક લખત શઝયત જજબ્રઇર શઝયત 
યસરૂેખદુા (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી 
લવલ્રભ)ની ાવે એ ત્ર રાવ્મા તેભા ં
જભીનના ફાદળાશનો શલાર રખ્મો 
શતો. એ ણ રખ્યુ ંશત ુ ંકે જમાયે સ્ફાશ 
આબ્ને વજાન ફાદળાશ થમો તો તેણે 
ફવો છાવંઠ લથ ફાદળાશત કયી. તેની 
ફાદળાશતની એકાલનભા ંલથભા ંશઝયત 
ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)ને મગમ્ફયી 
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ભી. લ્રાશ ેથઆ ગમેરા મગફંયોનુ ં
આલ્ભ શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)ને 
અી નયેુ રશકભત તા પયભાલી ને 
એક આન્જીર નાભની રકતાફ ણ અી, 
જેભા ંઅગરા મગફંયોનુ ંઆલ્ભ અેુ ં
તે ઈયાતં તે રકતાફ ણ અી ને 
તેભને ફની ઇવયાઇર ઈય મગફંય 
કયી ફમતરુ મકુદ્દવ તયપ ભોકલ્મા, જેથી 
રોકો રકતાફે ખદુા ઈય ઇભાન રાલી 
રશદામતના યસ્તે અલે. ણ ઘણા ંફની 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1423              VISIT US 

આવયાઇરીઓ વયકળી કયીને કાપય થમા 
જમાયે તેઓ ઇભાન ન રાવ્મા તો અે 
લ્રાશ ાવે દુઅ કયીને તેઓ ઈય 
નપયીન કયી તેથી ખદુાએ કેટરાકને 
ળમતાન જેલા ભસ્ખ કયી નાખ્મા જેથી 
લ્રાશના ગઝફથી વનળાની જણામ ને 
રોકો એથી ખૌપ ખામ. 

જમાયે તેભને અવભાન ઈય રઆ 
જલાનો લખત અવ્મો તો લશી થઆ કે 
ઇલ્ભ, નયેુ રશકભત ને ને રકતાફ એ 
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ફધુ ંશમનુના પયઝદં ળભઈનને વંો જે 
ભોભીન છે તેભને ખરીપા વનયતુત કયો. 

ળભઈન શભંેળા લ્રાશના હુકભ 
મજુફ રોકોને રશદામત કયતા શતા, 
શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)ના પયભાન 
ફમાન કયતા શતા, ને કાપયો વાથે 
જેશાદ કયતા શતા. જેણે તેભની તાફેદાયી 
કયી ઇભાન રાવ્મો, તે ભોભીન શતો. 
જેણે આન્કાય ને નાપયભાની કયી તે કાપય 
શતો એટરે સધુી કે ળભઈન લ્રાશની 
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યશભેતે શંચ્મા તેભની ફાદ લ્રાશ ે
મહ્યા આબ્ને ઝકયીમાને મગફંય ફનાવ્મા. 

જમાયે ળભઈન ગજુયી ગમા તો 
ઈયદળેય ળકાળનો છોકયો ફાદળાશ 
થમો, તેણે ચૌદ લથ ને દવ ભરશના 
યાજ કયુથ. જમાયે તેની ફાદળાશતને આંઠ 
લથ થમા તે લખતે મહુદીઓએ શઝયત 
મહ્યા (રય્હશસ્વરાભ)ને ળશીદ કમાથ. 

જમાયે શઝયત 
મહ્યા(રય્હશસ્વરાભ)ની ળશાદતનો 
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વભમ નજીક અવ્મો તો લ્રાશ ેલશી 
ભોકરી કે ળભઈનના પયઝદંોભા ંઇભાભત 
ને લવીણુ ંવંો ને શલાયીઓને 
હુકભ કયો કે તેભની વાથે યશ ેને 
તાફેદાયી કયે. શઝયત મહ્યા 
(રય્હશસ્વરાભ)એ તે મજુફ ભર કમો. 

શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)એ 
ળભઈન આબ્ને શમનુને ોતાના લવી કમાથ. 
જમાયે ળભઈન ગજુયી ગમા તો છી 
હુજ્જજતે ખદુા ગાએફ યહ્યા ને જબ્ફાયોએ 
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તેભને ઇજા શંચાડલા ભાટે તરાળ કયી. 
ભોભેનો ઈય ફરા ને વખ્તી લધાયે 
થઆ, લ્રાશનો દીન નફો ડી ગમો. 

અ પ્રભાણે ઢીવો લથ ચાલ્યુ.ં 
ઢીવો લથ ફાદ શઝયત ભોશમ્ભદ 
મસુ્તપુા (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી 
લવલ્રભ) થમા. રોકોએ છૂયુ ંકે એ 
ઢીવો લથની અંદય હુજ્જજતે ખદુા છુા 
શતા, રોકો શુ ંકયતા શતા ને કમો ને 
કેલો તયીકો ાતા શતા ? જલાફ અપ્મો 
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કે જભીન હુજ્જજતે ખદુાથી ખારી યશતેી 
નથી. હુજ્જજતે ખદુા જાશયે થતા લી 
છુાઇ જતા તેભ ચારતુ.ં એ જભાનાભા ંજે 
ભોભીન શતા એ શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ)ના દીન ઈય ચારીને 
ભર કયતા શતા. 

શઝયત ઇવા (રય્હશસ્વરાભ)એ તે 
રોકોને તંત્રીવ લથ રશદામત કયી ણ 
તેઓ ોતાની ગભુયાશીભા ંલધતા ગમા. 
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એટરે સધુી કે અને કત્ર કયલાનો 
ઇયાદો કમો. 

લ્રાશ ેશઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ)ને અવભાન ઈય 
ફોરાલી રીધા. શઝયત અદભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને નાબઝર થએ ૫૫૮૫ 
લથ થમા ત્માયે શઝયત ઇવા 
(રય્હશસ્વરાભ) ૈદા થમા અને ૩૧ 
લથની લમે રોકોના ંજુલ્ભના કાયણે 
અવભાન ઈય ફોરાલી રીધા. 
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શઝયત યભીમા, શઝયત દાનીમાર, 
શઝયત ઓઝૈય ને ફોખ્તનવય 

શઝયત યભીમા ને ભળહુય 
ઓઝૈય મગફંય ોતાના ગધેડા ઈય 
વલાય થઆ ફૈતરુ મકુદ્દવ તયપથી નીકળ્મા 
તો તે લસ્તીના છાયા ડી ગમા શતા. 
કાયણ કે ફોખ્તનવયે ત્માનંા રોકોને કત્ર 
કયી ભકાનોને ાડી નાખ્મા શતા. કત્ર 
થમેરા રોકોની રાળો જગંરી જનાલયો 
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ખાતા શતા. જમાયે યભીમાશ ેથલા 
ઓઝૈયે તે શાડકાઓને જોઇને કહ્યુ ંકે અ 
રોકોને ભયી ગમા છી લ્રાશ કેલી યીતે 
જીલતં કયળે ? તો ખદુાએ તે ઓઝૈય મા 
યભીમાની વો લથ સધુી ફૃશ કબ્જ યાખી 
ને તેભનો ગધેડો ણ ભયી ગમો, છી 
લ્રાશ ેતેભને જીલતં કમાથ વાથોવાથ 
ગધેડો ણ જીલતો થમો. 

શઝયત વારદક (રય્હશસ્વરાભ)થી 
ભનકરૂ છે કે જમાયે ફની આવયાઇરીઓએ 
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ફહુ જ ગનુાશ કયી લ્રાશના હુકભને 
તોડમો ત્માયે લ્રાશ ેઇચ્છયુ ંકે અ રોકો 
ઈય એલી વ્મસ્તત મકુયથય કફૃ ંકે તેભને 
દુવનમાભા ંજરીર ને કત્ર કયી નાખે 
અથી શઝયત યભીમા ઈય લશી 
નાબઝર કયી : “મ યભીમા ! ફની 
ઇવયાઇરને છુો કે એવુ ંકયુ ંળશયે છે કે 
જેભા ંજાતજાતના ઘણા ંસુદંય પદ્રુ ઝાડો 
શતા,ં તભાભ ળશયે કયતા જુદંુ જ શત ુ,ં તે 
ળશયેભા ંએકેમ ઝાડ ખયાફ ન શત ુ,ં તે 
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ળશયેની શારત શારભા ંફદરાઇ ગઇ છે 
ને તેના વાયા વાયા ઝાડો નાબદુ થઆ 
નકાભા ંઝાડો ઈગ્મા છે. ” અ ફની 
આવયાઇરના અબરભો ાવે ગમા ને 
હુકભ મજુફ તેઓને છૂયુ ંતો ફની 
આવયાઇરના અબરભોએ વલાર વાબંતા 
કહ્યુ ંકે ભને અનો થથ વભજાલો. અથી 
અે વાત રદલવ યોઝા યાખી દુઅ કયી 
લ્રાશ ેલશી ભોકરી કે “તે ળશયેનુ ંનાભ 
ફૈતરુ મકુદ્દવ છે. તે ળશયેભા ંજે ખયાફ 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1434              VISIT US 

ઝાડ ઈગ્મા છે તે જ ળશયેના ંયશલેાવી 
ફની ઇવયાઇર છે. તેભણે ગનુાશ કમાથ; 
ભાયા દીનને ફદરી નાખ્મો ને ભાયી 
નેભતોનો શકુ્ર કયલાને ફદરે કુફ્ર કયલા 
રાગ્મા. 

હુ ંભાયી ાક જાતની કવભ ખાઇને 
કહુ ંછુ ંકે એક ભોટા બાયી પીત્નાથી તેભનુ ં
આમ્તેશાન કયીળ, જેભા ંકકરભદં રોકોની 
કકર શયેાન થઆ યશળેે ને ભાયા 
ફદંાઓભાથંી એક ફદંો કે જેની ેદાળ 
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વલે કયતા લધાયે ખયાફ ને તેનો 
ખોયાક ફધા કયતા શરકો શળે તેલા ફદંાને 
તેભના ઈય ગાબરફ કયીળ. તે ભદોને 
કત્ર કયળે ને ઔયતોને કૈદ કયળે ને 
જે ફૈતરુ મકુદ્દવ જે તેભની આઝ્ઝત ને 
પખયની જગ્મા છે તેને ખયાફ તેભજ 
લેયાન કયી નાખળે ને જે ત્થયના 
કાયણથી તેઓ અખી દુવનમાભા ંપખય કયે 
છે તેને ઈકયડા ંય પંકી દેળે. તે રોકોનો 
વો લથ સધુી અલો શાર યશળેે. “અ 
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મજુફનો શાર શઝયત યભીમા 
(રય્હશસ્વરાભ)એ કૌભ વભક્ષ કશી 
વબંાવ્મો.  

અથી રોકોએ યજ કયી કે મ 
નફીએ ખદુા ! પયીથી વલાર કયો કે 
રશના પકીયો ભવાકીન તેભજ ઝઇપ 
રોકોએ શુ ંખતા કયી છે કે તેના ઈય ણ 
ફરા નાબઝર કયળે ? શઝયત યભીમા 
(રય્હશસ્વરાભ)એ પયીથી વાત યોઝા 
યાખ્મા ને દુઅ ભાગંી, ણ લશી અલી 
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નરશ. લી વાત યોઝા યાખ્મા ને એક 
કુભો ખાણુ ંખાધુ ંતો ણ લશી નાબઝર 
થઆ નરશ. લી શરેાની જેભ યોઝા 
યાખ્મા ત્માયે લશી નાબઝર થઆ કે મ 
યભીમા ! અલા વલારો કયો નરશ. ભં જે 
નકકી કયુથ છે તેભા ઇચ્છો છો કે હુ ં
ળપાત કફૃ ં? છી હુકભ થમો કે કશો 
તેભને કે તભાયો ગનુાશ એ છે કે તભે 
ગનુાશોને જોમા છતા ંતભે ગનુાશ કયલાનો 
આન્કાય કમો નરશ. 
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શઝયત યભીમા 
(રય્હશસ્વરાભ)એ યજ કયી કે 
યલયરદગાય ! તુ ંજે ળખ્વને મકુયથય 
કયલાલાો છે તે ળખ્વ કોણ છે તેનાથી 
ભને જાણકાય કય તો હુ ંતેની ાવે જાઉં 
ને ભાયા ભાટે તેભજ ભાયા કુટંુફ ભાટે 
ભાન ભેવુ.ં લ્રાશ ેપયભાવ્યુ ંકે 
પરાણી જગ્માએ જાલ ત્મા ંતભે એક 
શઝાયો ફીભાયીભા ંવડાએરા ફાકને 
જોળો. તે ફધા ફાકની ેદાળ કયતા 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1439              VISIT US 

ફદતય ને ખફીવ છે. જમાયે અ ત્મા ં
શંચ્મા તો ફાકને મવુાપયખાનાના ં
ઈકયડા ંઈય નાખેરો જોમો, તેની ભા ંતેને 
ાે છે. તેની અગ એક કાવાભા ંસકુી 
યોટરીના ટુકડા ંડેરા શતા. તેની ભા ં
સવુ્લયનુ ંદૂધ રાલી યોટરીને દુધભા ં
રાીને ખલયાલતી શતી. છોકયો તે 
યોટરી ખાતો શતો. અે વલચાય કમો કે 
લ્રાશ ેજેનુ ંફમાન કયુથ છે તે અ જ 
છોકયો છે. અથી અે તે છોકયાની ાવે 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1440              VISIT US 

જઇ તેનુ ંનાભ છૂયુ.ં તે છોકયાએ ોતાનુ ં
નાભ ફોખ્તનવય ફતાવ્યુ.ં અને મકીન 
થઆ ગયુ ંકે લ્રાશ ેપયભાવ્યુ ંતે અ જ 
છોકયો છે. અે તેની દલા કયી તેથી તે 
તદુંયસ્ત થમો. અે તેને છૂયુ ંકે ભને 
ઓખે છે ? તેણે કહ્યુ ંના, હુ ંતભને નેક 
ભાણવ તયીકે જાણુ ંછુ.ં 

અે પયભાવ્યુ ંકે હુ ંફની 
આવયાઇરનો મગફંય છુ.ં લ્રાશ ેભને 
પયભાવ્યુ ંછે કે ત ુ ંફની ઇવયાઇર ઈય 
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ગાબરફ થઇને તે કૌભના રોકોને કત્ર 
કયીળ. જમાયે અથી તેણે અવુ ંવાબંળ્યુ ં
તો તેનાભા ંભગફૃયી અલી ગઇ. અે કહ્યુ ં
કે ત ુ ંભાયા ભાટે એક ભાનનામુ ંરખી 
અ. અથી તેણે એક ભાનનામુ ંરખી 
અપ્યુ.ં 

ફોખ્તનવય શાડો ઈય જઇ 
રાકડા બેગા કયી ગાભભા ંરાલી લેચતો 
શતો ને ોતાની જજંદગી ગાતો શતો. 
છી તેણે રોકોને ફની ઇવયાઇરથી 
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રડાઇ કયલાની ઈશ્કેયણી કયી. અ લખતે 
ફની ઇવયાઇર ફૈતરુ મકુદ્દવભા ંયશતેા 
શતા. ફોખ્તનવય ાવે થોડા ઘણા ંઅદભી 
બેગા થમા ને અ રોકોએ ફૈતરુ મકુદ્દવ 
ઈય ચઢાઇ કયલાની તૈમાયીઓ કયલા 
ભાડંી. અજુફાજુના રોકોએ ણ 
ફોખ્તનવયની વાથે જોડાઇ જઇ ફૈતરુ 
મકુદ્દવ તયપ ચારલા ભાડંયુ.ં અ લાતની 
શઝયત યભીમા (રય્હશસ્વરાભ)ને 
ખફય ડી તેથી અ ભાનનામુ ંરઇને 
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રોકોના ંયસ્તાની ધલચ્ચે અલી ઉબા 
યહ્યા ણ ઘણા ંઅદભીઓ જોઇને 
ફોખ્તનવય ાવે જઇ ળકમા નરશ. તેથી 
અે ભાનનાભાને એક નેતયની વોટીભા ં
બયાલી ઊંચો કમો. ફોખ્તનવયે છૂયુ ંકે 
તભો કોણ છો ? પયભાવ્યુ ંકે યભીમા 
મગફંય છુ.ં જેણે તને ફળાયત અી 
શતી કે ત ુ ંફની ઇવયાઇર ય ગાબરફ 
થઇળ. તે જ લખતે તે ભને ભાનનામુ ં
રખી અપ્યુ ંશત ુ.ં ફોખ્તનવયે કહ્યુ ંકે ભં 
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તભને ભાન અી ણ તભાયા શરો 
મારને શજુ સધુી ભાન નથી. હુ ંફૈતરુ 
મકુદ્દવ તયપ તીય નાખુ ંછુ.ં જો તે તીય 
ફૈતરુ મકુદ્દવ અંદય અટરા પાવરા ઈય 
ડળે તો ભાન નરશ અુ ંણ તે 
પાવરા સધુી ન શંચ્યુ ંતો ભાન 
અીળ. તેણે તીય ચરાવ્યુ ંશલાના જોયથી 
તે તીય ફૈતરુ મકુદ્દવની અંદય ડયુ ંતેથી 
ફોખ્તનવયે કહ્યુ ંકે શલે હુ ંભાન નરશ 
અુ.ં 
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ફોખ્તનવયે ફૈતરુ મકુદ્દવ જીતી 
રીધુ ંને ળશયેભા ંદાખર થમો તો જોયુ ં
કે ળશયેભા ંએક શાડ છે ને તેભાથંી ખનુ 
જોળ ખાઇ ખાઇને નીકે છે. શાડ ઈય 
ઘણી ધુ નાખતા શતા ણ ખનુ તો 
લધાયે ને લધાયે જોળ ખાઇને નીકતુ ં
શત ુ.ં ફોખ્તનવયે છૂયુ ંકે અ ખનુ કોનુ ંછે 
? કહ્યુ ંકે ફની ઇવયાઇરના ફાદળાશ ે
મગમ્ફયે ખદુાને કત્ર કમાથ શતા તે 
મગમ્ફયે ખદુાનુ ંખનુ છે. જમાયે તે 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1446              VISIT US 

મગફંય ળશીદ થમા છે ત્માયથી અ ખનુ 
જોળ ખામ છે. ઘણી ધુ નાખીએ છીએ 
ણ તે જોળ ભાયત ુ ંટકતુ ંનથી. ણ 
નાખેરી ધુ ઈય અલી જામ છે. તે 
મગફંયન ુનાભ શઝયત મહ્યા 
(રય્હશસ્વરાભ) શતુ.ં શઝયત મહ્યા 
(રય્હશસ્વરાભ)ના જભાનાભા ંફાદળાશ 
શતો તે ફની ઇવયાઇરની ઔયતો વાથે 
ઝીના કયતો શતો. ફાદળાશ શઝયત મહ્યા 
(રય્હશસ્વરાભ) ાવે જતો તો અ 
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પયભાલતા કે મ ફાદળાશ ! ખદુાથી ડય, 
તુ ંજે કાભ કયે છે તે તાયા ભાટે શરાર 
નથી. 

ફાદળાશ જે સ્ત્રીઓ વાથે ઝીના 
કયતો શતો તે સ્ત્રીભાનંી એકે ભસ્તીની 
શારતભા ંફાદળાશને કહ્યુ ંકે મ ફાદળાશ 
! તુ ંમહ્યા (રય્હશસ્વરાભ)ને કત્ર કયી 
નાખ. અથી ફાદળાશ ેનોકયને હુકભ કમો 
કે જાલ ને મહ્યા (રય્હશસ્વરાભ)નુ ં
ભાથુ ંઅના ભાટે ઈતાયી રાલો. નોકયો 
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અને ળશીદ કયીને ભાથુ ંએક યકાફીભા ં
મકુી તેની ાવે રાવ્મા. રશ ણ મહ્યા 
(રય્હશસ્વરાભ)ના ળશીદ થઆ ગમેરા 
વય મફુાયકે તે ફાદળાશને કહ્યુ ંકે મ 
ફાદળાશ ! લ્રાશથી ડય, તુ ંજે કાભ કયે 
છે તે તાયા ભાટે શરાર નથી. અ છી 
શઝયતનુ ંખનુ જોળભા ંઅવ્યુ ંને 
યકાફીભાથંી નીકી જભીન ય ડયુ.ં 
ફોખ્તનવયે ફૈતરુ મકુદ્દવને પતેશ કયુથ ત્મા ં
તે ખનુ જોળ ભાયત ુ ંયહ્યુ.ં શઝયત મહ્યા 
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(રય્હશસ્વરાભ)ને ળશીદ થલાને ને 
ફોખ્તનવયને અલલાને વો લથનો પાવરો 
શતો. 

ફોખ્તનવય ફની આવયાઇરના જે 
જે ગાભભા ંશંચતો શતો ત્માનંા ભદો, 
ઔયતો ને ફાર-ફચ્ચા તેભજ શૈલાનોને 
કત્ર કયતો શતો તેણે ફધા ફની 
આવયાઇરીઓને કત્ર કયી નાખ્મા. છતા ં
ણ ખનુ જોળ ખાત ુ ંશત ુ.ં અ છી તેણે 
છૂયુ ંકે શલે અ ળશયેભા ંફની 
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ઇવયાઇરભાનં ુ ંકોઇ ફાકી યહ્યુ ંછે ? કહ્યુ ંકે 
પરાણા ઘયભા ંએક ઘયડી ડોળી છે. તેણે 
તે ડોળીને ફોરાલી કત્ર કયી તેણીનુ ંભાથુ ં
તે ખનુની અંદય નાખ્યુ ંતે જ લખતે તે 
ખનુ જોળ ભાયત ુ ંફધં થયુ.ં અ ડોળી એ 
જ શતી જેણે શઝયત મહ્યા 
(રય્હશસ્વરાભ)ને કત્ર કયાવ્મા શતા. 
ડોળી કત્ર થનાયાઓભા ંછેલ્રી શતી. 

ફોખ્તનવય ફાબરુભા ંગમો ને 
ત્મા ંળશયે ફાધં્યુ ંતે ત્મા ંજ યશલેા રાગ્મો. 
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રશ તેણે એક કુલો ખોદાલી દાનીમાર 
(રય્હશસ્વરાભ)ને એક લાઘણ વાથે 
કુલાભા ંનાખી દીધા. લાઘણ કુલાભાથંી 
ભાટી ખાતી શતી ને શઝયત દાનીમાર 
(રય્હશસ્વરાભ) તેનુ ંદુધ ીતા. એક 
મદુ્દત સધુી અભ જ ચાલ્યુ.ં છી જે 
મગફંય ફૈતરુ મકુદ્દવભા ંયશતેા શતા 
તેભના ઈય લ્રાશની લશી નાબઝર થઆ 
કે અ ખાલાનુ ંશઝયત દાનીમાર 
(રય્હશસ્વરાભ) ાવે રઆ જઇ ભાયા 
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વરાભ શંચાડો. મગમ્ફયે યજ કયી કે 
ફાયે આરાશા ! શઝયત દાનીમાર કમા ંછે 
? પયભાવ્યુ ંકે ફાબરુના પરાણા સ્થ ય 
કુલાની અંદય છે. મગમ્ફયે ખદુાએ તે 
કુલા ઈય અલી કહ્યુ ંમ દાનીમાર ! 
દાનીમારે કહ્યુ ંકે “રબ્ફૈક” અજ હુ ંઘણી 
જ અિમથજનક લાજ વાબંફંૄ છુ.ં તે 
મગમ્ફયે કહ્યુ ંકે તભાયો યલયરદગાય 
તભને વરાભ કશ ેછે. અ ખાણુ ંને ાણી 
તભાયા ભાટે ભોકલ્યુ ંછે. મગમ્ફયે ખાવુ-ં
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ીવુ ંકુલાભા ંરટકાલી દીધુ.ં દાનીમારે 
કહ્યુ ંહુ ંતે લ્રાશની શમ્દ કફૃ ંછુ ંજે 
ોતાના માદ કયલાલાાઓને ભરુતો 
નથી, જે તેના ઈય તલકકર કયે છે તેની 
ફધી ઈમ્ભેદો ફય રાલે છે, જે તેના ઈય 
બયોવો કયે છે તેને કોઇનો ભોશતાજ થલા 
દેતો નથી, જે નેકી કયે છે તેને નેકીનો 
ફદરો અે છે, જેઓ વબ્ર કયે છે તેભને 
તે દુવનમાભા ંને અખેયતભા ંનજાત ફક્ષે 
છે, તાયીપ તે જ લ્રાશને રામક છે જે 
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વખ્તી-ળીદ્દતભા ંભાયી ફદશારીને દપે 
કયે છે, તાયીપ તે જ લ્રાશની જમાયે 
દુવનમાભા ંભાયો કોઇ ઇરાજ ચારતો 
નથી ત્માયે ભદદ કયે છે ને જમાયે 
ભાયા ભારના કાયણે ભાયા 
ખમારો ખયાફ થામ છે ત્માયે તે ભાયો 
યશફેય છે. 

રશમા ફોખ્તનવયે સ્લપ્ન જોયુ ં
જેભા ંતેન ુ ંભાથુ ંરોઢાનુ,ં ગ તાફંાના 
ને છાતી વોનાની ફની ગઇ છે. અથી 
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તેણે જમોવત જોનાયને ફોરાલીને છૂયુ ં
કે ભં અજે કમા પ્રકાયનુ ંસ્લપ્નુ ંજોયુ ંતે 
ફતાલો, તેભણે કહ્યુ ંકે ભે જાણતા નથી. 
ણ તભે જે સ્લપ્નુ ંજોયુ ંશોમ તે ફતાલો 
તો તેની તાફીય ફતાલીએ. ફોખ્તનવયે 
કહ્યુ ંકે હુ ંતભને દય લે ઘણો ભાર અુ ં
છુ ંછતા ંભં સ્લપ્નાભા ંશુ ંજોયુ ંછે તે 
ફતાલી નથી ળકતા ? તેણે ફધાને કત્ર 
કયલાનો હુકભ કમો. 
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કોઇએ તેના લઝીયોને કહ્યુ ંકે જો 
તાયે અ લાતની યેુયુી ખફય રેલી શોમ 
તો જે ળખ્વને તે કુલાભા ંનાખી દીધો છે 
તેને ફોરાલી છુો તે અ લાતની શકીકત 
ફયાફય જાણે છે કાયણ કે જમાયથી તેને 
કુલાભા ંનાખી દીધો છે ત્માયથી જ તે 
જીલતો છે. લાઘણે તેને કોઇ જાતનુ ં
નકુવાન શંચાડયુ ંનથી ફલ્કે લાઘણ 
ભાટી ખામ છે ને તેને દુધ ીલયાલે છે.    
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અથી ફોખ્તનવયે શઝયત 
દાનીમાર (રય્હશસ્વરાભ)ને ફોરાલી 
છૂયુ ંકે ભં કયુ ંસ્લપ્ન જોયુ ંછે તે ફતાલો, 
અે તેણે જે જે જોયુ ંશત ુ ંતે ફતાલી દીધુ.ં 
તેણે શકાયભા ંજલાફ અતા કહ્યુ ંકે 
સ્લપ્નાની તાફીય ણ ફમાન કયો.શઝયતે 
પયભાવ્યુ ંકે તેની તાફીય એલી છે કે તાયી 
ફાદળાશીનો જભાનો શલે યુો થમો ને 
ત્રણ રદલવ છી ત ુ ંકોઇ પાયવના 
યશલેાવીના શાથે કત્ર થઆ જઇળ. 
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ફોખ્તનવયે કહ્યુ ંકે ભં એકફીજાની 
અવાવ વાત ળશયે ફનાવ્મા છે, દયેક 
દયલાજા ઈય તાફંાની ફનાલેરી મગુથની 
તસ્લીયો મકુી છે. જમાયે કોઇ મવુાપય 
ગાભભા ંદાખર થામ છે ત્માયે તે મગુથ 
લાજ કયે છે કે અ મવુાપયને બગયપતાય 
કયી રો, શઝયત દાનીમારે કહ્યુ ંકે હુ ંજે 
કહુ ંછુ ંતે જ થળે એભા ંપકથ ડળે નરશ. 
અથી ફોખ્તનવયે ોતાની રશ્કયની 
ટુકડી જુદી જુદી જગ્માઓ ય ઈબી યાખી 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1459              VISIT US 

ને હુકભ કમો કે જે કોઇ નલા અદભીને 
જુઓ તેને કત્ર કયો. અ લખતે શઝયત 
દાનીમાર (રય્હશસ્વરાભ) તેની ાવે 
ફેઠા શતા. ફોખ્તનવયે કહ્યુ ંકયે હુ ંતભને 
ત્રણ રદલવ સધુી ભાયાથી જુદા કયીળ નરશ. 
જો ત્રણ રદલવ ખૈયીમતથી વાય થઆ 
ગમા ને હુ ંકત્ર ન થમો તો તભને શં 
જ કત્ર કયીળ. જમાયે ત્રીજા રદલવનો 
વયનો લખત થમો તે લખતે તે જયા 
ગભગીન થલા રાગ્મો ને ફશાય નીકળ્મો 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1460              VISIT US 

તો તેનો ગરુાભ જે પાયવનો શતો, જેને 
તેણે ોતાના છોકયા તયીકે યાખ્મો શતો તે 
નજયે ડમો. ફોખ્તનવયે ોતાની 
તરલાય તેને અીને કહ્યુ ંકે જે ળખ્વ 
તાયી નજયે ડે તેને કત્ર કયી નાખજે. જો 
હુ ંનજયે ડુ ંતો ભને ણ કત્ર કયજે, તે 
ગરુાભે તરલાય રઆ ફોખ્તનવય ય 
એલો ઘા કમો તે ભયદુદ જશન્નભ લાવીર 
થઆ ગમો. 
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શઝયત યભીમા 
(રય્હશસ્વરાભ)ની એલી કેલી કેપીમત છે 
કે જમાયે તભાભ ફની ઇવયાઇર કત્ર 
થમા ત્માયે ોતાના બાતા ભાટે અંજીય 
ને દ્રાક્ષયવ વાથે રઆ એક ખચ્ચય ઈય 
ફેવી ફૈતરુ મકુદ્દવની ફશાય નીકી 
ગમા. જમાયે તેઓ જગંરભા ંઅવ્મા ત્માયે 
જગંરના દરયમાના પાડી ખાનાય જાનલયો 
કત્ર થમેરાઓને પાડી ખાતા જોમા. 
અને અ જોઇને થોડી બચંતા થઆ તો 
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યજ કયી યલયરદગાય ! કત્ર 
થમેરાઓનુ ંગોશ્ત તો અ જાનલયો ખાઇ 
ગમા શલે ત ુ ંઅ રોકોને કેલી યીતે જીલતં 
કયીળ ? 

અથી લ્રાશ ેતે જ જગ્માએ 
તેભની ફૃશ કબ્જ કયી ને છી વો લથ 
છી જીલતં કમાથ. એભ કશલેામ છે કે 
ઓઝૈય થલા યભીમાને લ્રાશ ેભાયી 
નાખ્મા તે વલાયનો લખત શતો ને 
જીલતં કમાથ તો સમુાથસ્ત થમો ન શતો. તે 
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લખતે લ્રાશના હુકભથી એક પરયશ્તાએ 
છૂયુ ંકે તભોને કેટરી લાય થઆ ? તેભણે 
કહ્યુ ંકે એક રદલવ, ણ જમાયે સમુથની 
તયપ નજય કયીને જોયુ ંતો શજી સમુથસ્ત 
થમો નથી તો કહ્યુ ંકે એક રદલવથી ણ 
કાઇં ઓછી લાય થઆ છે. તે લખતે 
પરયશ્તાઓએ કહ્યુ ંકે એભ નરશ ફલ્કે વો 
લથનો વભમ ગજુયી ગમો. એટરે વો લથ 
સધુી તભો રશ મદુાથ યહ્યા છો, એ લખતે 
ઓઝૈયે ોતાના તયપ નજય કયી તો જુદો 
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જ ઘાટ જોમો ને લધાયે તાજજુફ 
થમા. પયી પરયશ્તાએ કહ્યુ ંતભે તભાયા 
ખાલા-ીલાની ચીજ એટરે દુધ વલગેયે 
તયપ નજય કયો કે તે વડેર નથી, ને 
તભાયા ગધેડા તયપ નજય કયો કે તેના 
શાડકા ફાકી યશી ગમા શતા. તેના તભાભ 
બાગ જુદા જુદા થઆ ગમા શતા. તે કેલી 
યીતે જીલતં થામ છે તભને ને તભાયા 
ગધેડાને ભોએ વનળાની કશી એ રોકો 
ભાટે કે જેઓ કમાભતના રદલવે જીલતા 
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થલાભા ંળક યાખે છે. ને નજય કયો 
તભાયા ગધેડાના શાડકા તયપ કે ભો 
કેલી યીતે તેને ભેલીએ છીએ ને તેના 
ઈય ગોશ્ત ચડાલીએ છીએ તે લખતે 
ઓઝૈય તે શાડકાઓને જોતા શતા. ત્મા ંએક 
લાજ વાબંી કે મ જુદા થમેરા 
ગોશ્ત ને ચાભડી તભે બેગા થઆ જાલ. 
ત્મા ંકુદયતે ખદુાથી તભાભ જુદા થઆ 
ગમેરા બાગો ભી ગમા, ને એભા ંફૃશ 
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દાખર થઆ ગધેડો ઉબો થઆ લાજ 
કયલા રાગ્મો. 

છી લ્રાશ પયભાલે છે કે જે 
લખતે તેના ભાટે અ ફાફત જાશયે થઆ 
તો કહ્યુ ંકે ફેળક લ્રાશ મદુાથઓને 
જીલતા કયે છે ને જેલી યીતે શરેે હુ ં
દરીરોથી જાણતો શતો તે પ્રભાણે શભણા ં
આંખોથી ણ જોઇને જાણ્યુ.ં યૂલાય થયુ ં
કે ખદુા તભાભ ચીજો ઈય કુદયત 
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યાખલાલાો છે જેને ચાશ ેતેને જીલાડે છે 
ને જેને ચાશ ેતેને ભાયે છે. 

શઝયત યસરૂેખદુા (વલ્રલ્રાશો 
રહશ ેલ અરેશી લવલ્રભ)એ પયભાવ્યુ ં
છે જે જે ફાફતો ઈમ્ભતભા ંશરેાની થઆ 
ગઇ છે તે તે ફાફતો ભાયી ઈમ્ભતભા ંણ 
થળે. જેભ કે અગ ઈમ્ભતભા ંકમાભતની 
શરેા લાવેતાના રોકો જીલતા થમા ને 
અ અમતભા ંણ ફમાન અવ્યુ ંતો 
વાબફત થયુ ંકે ખદુાલદેં કયીભ રોકોને 
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કમાભતના શરેા ણ જીલતા કયે છે. 
અગરી ઈમ્ભતભા ંજેભ રોકો ભયીને 
જીલતા થમેરા છે તો અ ઈમ્ભતભા ંણ 
જમાયે ફાયભા ંઇભાભ ઝહુય પયભાલળે તો 
ખાવ કાપયો ને ખાવ ભોભીનોને 
જીલતા કયલાભા ંઅલળે. 

આબ્ને બ્ફાવથી રયલામત છે કે 
જમાયે ઓઝૈય (રય્હશસ્વરાભ) ોતાના 
ગધેડા ઈય ફેવીને ોતાના ળશયેભા ં
ગમા તો તેભના ળશયેના ઘયોની રદલારો 
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વલગેયે જુદા ંજ પ્રકાયની જોઇ. અખય ોતે 
ોતાના ઘયના દયલાજા ઈય શંચી 
દયલાજો ખખડાવ્મો તો એક દાવી કે જે 
શઝયત ઓઝૈય ફાશયે નીકળ્મા ત્માયે લીવ 
લથની શતી ને ત્માયે તેણીની ઉંભય 
એકવો લીવ લથની શતી તેભજ આંખો 
આંધી શતી. તેણીએ જલાફ અપ્મો કે 
કોણ છે ? અે છૂયુ ંકે શુ ંઅ ઘય 
ઓઝૈયનુ ંછે ? ઓઝૈયનુ ંનાભ વાબંતા 
દાવી ઝાય ઝાય યડલા રાગી ને કશલેા 
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રાગી કે મ ળખ્વ ત ુ ંકોણ છે ? તુ ં
ઓઝૈયને ઓખે છે ? તે તો વો લથથી 
ગભુ થઆ ગમા છે, તેભની કાઇં ખફય 
ડતી નથી, તેભજ રશ કોઇ ણ ભાણવ 
તેભનુ ંનાભ ણ રેત ુ ંનથી. ઓઝૈયે અ 
વાબંીને કહ્યુ ંકે હુ ંઓઝૈય છુ.ં લ્રાશ ે
ભને વો લથ સધુી વનજીલ યાખ્મો ને 
શલે ભને પયી વજીલન કમો છે. અથી 
દાવીએ કહ્યુ ંકે તભાફૃ ંકોઇ વનળાન ફતાલો 
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કે જેથી હુ ંતભને વાચુ ંફોરનાયા જાણુ ં
ને તભાયા ઈય બયોવો કફૃ.ં 

શઝયત ઓઝૈયે લ્રાશની 
ફાયગાશભા ંદુઅ કયી જેથી બઢુીમાની 
આંખો યોળન થઆ ગઇ. જમાયે તેણીની 
નજય શઝયત ઓઝૈય ય ડી તો 
ઓખીને કશલેા રાગી કે ગલાશી અુ ંછુ ં
કે તભે જ ઓઝૈય છો તેભા ંકાઇં ળક નથી. 
છી દાવીએ ફની ઇવયાઇરને જઇને 
ખફય અી તો તેઓ ચફંો ાભી 
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દોડતા દોડતા અની બખદભતભા ંઅવ્મા. 
ઓઝૈય (રય્હશસ્વરાભ)નો છોકયો એકવો 
ઢાય લથનો થમો શતો. તેણે કહ્યુ ંકે 
ઓઝૈયના ફે ખબા લચ્ચે એક તર શતો 
ને તે તર એક વવતાયાની વભવાર શતો. 
ઓઝૈયે ોતાના ખબા લચ્ચેનો તર 
ખોરીને ફતાવ્મો, જેથી છોકયાને મકીન 
થયુ ંકે અ જ ભાયો ફા છે. ફની 
આવયાઇરીઓએ કહ્યુ ંકે જમાયે ફોખ્તનવયે 
તૌયેતની તભાભ પ્રતો બેગી કયીને ફાી 
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નાખી ને તેભાથંી એક કોી જે 
ફોખ્તનવયથી છુી શતી તે ફાકી છે તે 
ભાયી ાવે છે ભાટે જો તભે ઓઝૈય શો 
તો તે તૌયેત ભોઢે ડો, તો ભે તે નકર 
વાથે ભેલી ળકીએ. તે લખતે લ્રાશ ે
ાણીનુ ંઠાભ પરયશ્તા વાથે ભોકરાલી કહ્યુ ં
કે અને ીઓ જમાયે ઓઝૈયે ીધુ ંતો 
તભાભ તૌયેત તેભને માદ અલી ગઇ ને 
ફની ઇવયાઇરની ફૃફફૃ ભોઢે ઢીને 
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વબંાલી ત્માયે તેભને મકીન થયુ ંકે અ 
ઓઝૈય જ છે. 

શઝયત રી (રય્હશસ્વરાભ)થી 
રયલામત છે કે જમાયે ઓઝૈય ોતાની 
કૌભભાથંી ગમા તે લખતે તેભની ઉંભય 
ચાવ લથની શતી ને તેભની ઔયતને 
શભર શતો. તેભને લ્રાશ ેવો લથ મદુાથ 
યાખીને જીલતં કમાથ ને ઘેય અવ્મા ત્માયે 
તેભની ઉંભય ચાવ લથની શતી ને 
તેભના છોકયાની ઉંભય વો લથની થઆ 
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શતી. ફાથી ભોટી ઈભયનો છોકયો અ 
વાશફેનો જ વાબંેર છે, એ ણ 
લ્રાશની કુદયત છે. 

 
************* 
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   શઝયત યનુવુ બફન ભતા 
(રય્હશસ્વરાભ) 

શઝયત યનુવુ (રય્હશસ્વરાભ)ના 
ફા ભતા ઘણા ંજ યશઝેગાય શતા ને 
લ્રાશનો શકુ્ર ફહુ જ કયતા શતા. 
ભોતફય શદીવભા ંશઝયત ઇભાભ 
જપય વાદીક (રય્હશસ્વરાભ)એ 
પયભાવ્યુ ંછે કે એક લખત શઝયત દાઈદ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ લ્રાશના દયફાયભા ં

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1477              VISIT US 

મનુાજાત કયી કે ત ુ ંફેરશશ્તભા ંભાયી વાથે 
ફેવલાલાો કોને મકુયથય કયીળ ? જલાફ 
ભળ્મો કે યનુવુના ફા શઝયત ભતા 
તભાયી વાથે ફેવનાયા થળે. અ વાબંીને 
અે યજ કયી કે જો યજા અ તો હુ ં
તેઓની મરુાકાત કયલા જાઉં. યજા 
ભલાથી તેઓ ોતાના પયઝદં શઝયત 
સરુમભાન (રય્હશસ્વરાભ)ને વાથે 
રઇને તેભને ત્મા ંગમા. જમાયે તેભના ઘયે 
શંચ્મા તો જોયુ ંકે એક ઝુંડુ ંખજુયની 
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છારનુ ંશત ુ ંને ોતે ફશાય ગમા શતા. 
તેથી છૂતા ખફય ભી કે ફજાયભા ંગમા 
શળે. ત્મા ંગમા તો ખફય ભી કે 
ફાલના રાકડાના ફજાયભા ંગમા શળે. 
ત્મા ંગમા તો ખફય ભી કે શજુ અવ્મા 
નથી ણ થોડીલાયભા ંઅલળે. 

એ ફનંે બઝુુગો યાશ જોતા ત્મા ંફેઠા 
એટરાભા ંશઝયત ભતા (રય્હશસ્વરાભ) 
ભાથા ઈય રાકડાનો બાયો રઇને અવ્મા. 
તેભને જોઇ ફધા તાઝીભ ભાટે ઉબા 
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થઆ થોડેક વાભે ગમા. જનાફે ભતાએ 
બાયો જભીન ઈય યાખીને લ્રાશનો શકુ્ર 
કયીને કહ્યુ ંકે કોણ ળખ્વ છે કે અ શરાર 
રાકડાને શરાર નાણાથંી લેચાતા લ્મે ? 
એક ળખ્વે તેની મકુ રકંભત અલા 
કશી, ત્મા ંફીજાએ તેનાથી લધાયે કહ્યુ ં
તેથી તેને બાયો અી દીધો. અ એ 
ૈવાભાથંી ઘઉં મા જલ ખયીદીને ઘેય રઆ 
ગમા, જલને દીને ને ખભીય કયીને 
તેભા ંરોટ નાખી દીધો. છી શઝયત 
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દાઈદ (રય્હશસ્વરાભ) ાવે ફેવીને 
લાતો કયલા રાગ્મા. 

થોડીલાય થઆ ત્મા ંયોટી અો અ 
તૈમાય થઆ ગઇ. તેની ઈય નભક છાટંયુ ં
છી ાણીનો રોટો ાવે યાખ્મો ને 
ગોઠણબેય ફેવીને “બફસ્સ્ભલ્રાશ” કશીને 
કુભો ભોઢાભા ંનાખ્મો. જમાયે તેને વાયી 
યીતે ચાલીને ખાધો ત્માયે 
“રશમ્દોબરલ્રાશ” કહ્યુ ંછી ફોલ્મા : 
“તે ભને ફીજા કયતા વાયી નેભત તા 
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કયી છે. આંખ, કાન ને અંગને તે 
તદુંયસ્ત યાખ્મા છે ને તે ભને તાકાત 
અી છે તેથી હુ ંએ ઝાડ ાવે રાકડા 
રેલા ગમો, કે જે ઝાડ ભં લાવ્યુ ંન શત ુ ં
ને તેને લાલલાભા ંભં કોઇ જાતની 
ભશનેત રીધી નથી. જે થકી તે ભાયી યોઝી 
મકુયથય કયી ને રાકડાને હુ ંલેચલા 
રાવ્મો ત્માયે તે લેચાતા રેનાયને ભોકલ્મો 
ને તેની રકંભત થકી ભં નાજ રીધુ.ં જે 
ભં લાવ્યુ ંન શત ુ.ં છી તે અગને ભાયા 
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તાફે કયી તેથી તેણે યોટી કાલી ને તે 
એવુ ંકયુથ કે ભં ઘણી જ ખળુીની વાથે તેને 
એટરા ભાટે ખાધી કે તાયી ઇફાદત 
કયલાની કુવ્લત ભે. ખાવ તાયા જ ભાટે 
તભાભ તાયીપ વજાલાય છે ને તાયો જ 
શકુ્ર કફૃ ંછુ.ં એભ કશી અ ફહુ જ યડમા. 
છી દાઈદ (રય્હશસ્વરાભ) તેભને 
ભીને જનાફે સરુમભાનને કહ્યુ ંકે અ 
વાશફે કયતા ંફીજા કોઇને લધાયે શકુ્ર 
કયનાય જોમો નથી. 
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શઝયત યનુવુ બફન ભતાને નમનલા 
ળશયેભા ંલ્રાશ ેતેભની કૌભ તયપ 
મગફંય કયીને ભોકલ્મા ત્માયે અની 
ઉંભય ત્રીવ લથની શતી. અનો સ્લબાલ 
તેજ શતો. અ ોતાની કૌભને ઇભાન 
તયપ ફોરાલતા શતા. અે તંત્રીવ લથ 
સધુી રોકોને ઇભાન રાલલા વભજાવ્મા 
ણ તેઓ ઇભાન રાવ્મા નરશ. ભાત્ર ફે 
જણ ઇભાન રાવ્મા. એકનુ ંનાભ ફૃફીર 
ને ફીજાનુ ંનાભ તનખુા શત ુ.ં ફૃફીર 
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અબરભ ને શારકભ શતો ને શઝયત 
યનુવુ (રય્હશસ્વરાભ)નો વભત્ર તનખુા 
અફીદ ને ઝાશદે શતો ણ તે ફેઆલ્ભ 
શતો. ફૃફીરની ાવે ફકયા ંશતા. તેના ય 
તેનુ ંગજુયાન ચારતુ ંશત ુ.ં તનખુા કઠીમાયો 
શતો તે રાકડાનો બાયો લેચીને ગજુયાન 
ચરાલતો શતો. 

શઝયત યનુવુ (રય્હશસ્વરાભ)ની 
નઝદીક તનખુાથી ફૃફીરનો ભયતફો 
લધાયે શતો. જમાયે અે જોયુ ંકે રોકો 
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ઇભાન રાલતા નથી તો ગબયાઇને 
લ્રાશ ાવે વળકામત કયી કે મ ભાયા 
યલયરદગાય ! હુ ંતંત્રીવ લથથી રોકોને 
ઇભાન રાલલા તયપ ફોરાવુ ંછુ ંને 
તેઓને ઝાફથી ડયાવુ ંછુ ંણ રોકો ભને 
જુઠરાલી ઇભાન રાલતા નથી. ભને બમ 
છે કે કદાચ તેઓ ભને ભાયી નાખે. ભાટે ત ુ ં
તેભના ય ઝાફ નાબઝર કય, કેભકે અ 
રોકો કદી ણ ઇભાન રાલનાય નથી. 
લ્રાશ ેલશી નાબઝર કયી કે મ યનુવુ ! 
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અ રોકોભા ંનાના ફચ્ચા છે, સ્ત્રીઓ 
ગબથલતી છે, ઘયડી સ્ત્રીઓ ને ઘયડા 
ફુૃો ળકત છે. હુ ંઅરદર શારકભ છુ.ં 
ભાયી યશભેત ભાયા ગઝફથી લધેરી છે. 
ભોટાઓના ગનુાશને રીધે નાના વનદો 
ફચ્ચાઓને કેલી યીતે ઝાફ કફૃ ં? તેઓ 
ભાયા ફદંા છે, તેભણે ભાયા ળશયેોને 
અફાદ કમાથ છે, શાર ત ુ ંધીયજ યાખ ને 
તેભની વાથે નયભી કય, તેભની તૌફાની 
યાશ જો તેભને ભશયેફાનીથી વભજાલ. 
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ભાયો ફદંો  નશૂ મગફંય તાયાથી લધાયે 
વબ્ર કયલાલાો શતો. જમાયે તે દુઅ 
કયતો ત્માયે હુ ંતેની દુઅ કબરૂ કયતો 
શતો. 

શઝયત યનુવુ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
યજ કયી : મ યલયરદગાય ! હુ ંતાયા 
ભાટે તેઓ ઈય ગસુ્વો કફૃ ંછુ.ં ભં તેભના 
ભાટે ઝાફની દુઅ એટરા ભાટે કયી કે 
તેભણે તાયી નાપયભાની કયી છે. તેભના 
કુફ્ર ને ભને જુઠરાલલા છી હુ ંતેભના 
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ઈય ભશયેફાની નરશ કફૃ.ં ભાટે તેભના 
ઈય ઝાફ નાબઝર કય. કાયણ કે એ 
કદી ણ ઇભાન રાલનાય નથી. લ્રાશ ે
પયભાવ્યુ ં: “મ યનુવુ ! તેઓ એક 
રાખથી લધાયે ભાણવો છે ને જે કાઇં હુ ં
જાણુ ંછુ ંતે ત ુ ંનથી જાણતો, ભં તાયી દુઅ 
ઝાફ નાબઝર કયલા કબરૂ કયી ણ 
એલી દુઅ ન કયી શોત તો વાફૃ ંશત ુ.ં શલે 
તેભની ઈય ળવ્લાર ભાવની ધલચ્ચે 
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બધુલાયે સમુથ ઈદમ છી ઝાફ નાબઝર 
થળે તેની જાણ તેભને કયી દે. 

શઝયત યનુવુ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
તનખુાને કહ્યુ ંકે પરાણા રદલવે તેભના 
ઈય ઝાફ નાબઝર થળે ભાટે ચારો 
તેભને ખફય કયીએ. તનખુાએ કહ્યુ ંકે જમા ં
સધુી તેભના ઈય ઝાફ નાબઝર ન 
થામ ત્મા ંસધુી તેભને ગનુાશભા ં
વડામેરા યશલેા દો. શઝયત યનુવુ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ કહ્યુ ંઅણે ફૃફીરને 
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છુી જોઇએ કેભકે તે અબરભ ને શરકભ 
છે. જમાયે ફૃફીરને ઝાફ નાબઝર 
થલાની ખફય અી ને કહ્યુ ંકે ચારો 
અણે ઝાફ નાબઝર થલાની તેભને 
જાણ કયીએ. ફૃફીરે કહ્યુ ંકે નરશ, ફલ્કે તભે 
મગમ્ફયે શરકભ ને યસરૂે કયીભની જેભ 
લ્રાશ ાવે દુઅ કયો કે ઝાફ પેયલી 
રે. કેભકે તે તેઓના ઝાફથી ગની ને 
ફેયલા છે ને તે ોતાના ફદંાઓ ઈય 
નયભી કયલાને દોસ્ત યાખે છે ને ઈમ્ભીદ 
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છે કે તે છી રોકો ઇભાન રાલે. તનખુાએ 
કહ્યુ ં: લામ થામ તભાયા ઈય ! ફૃફીર 
તભે કેલી વરાશ અી ? તેભણે કુફ્ર કયુથ 
છે, મગફંયને જુઠરાવ્મો છે, ઘયભાથંી 
ફશાય કાઢી મકુમો ને તેઓ વગંવાય 
કયલાનો ઇયાદો ધયાલે છે. 

ફૃફીરે કહ્યુ ં: તુ ંએક અફીદ ભાણવ 
છો તને કાઇં આલ્ભ નથી. ફૃફીરે અને 
છૂયુ ંકે ગય લ્રાશ ઝાફ નાબઝર 
કયળે તો વલેને ભાયી નાખળે કે થોડાકને 
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? અે કહ્યુ ં: ફધાને. ભં ણ ફધા ભાટે 
વલાર કમો છે. તેભના ભાટે પયી ઝાફ 
દૂય થલાની દુઅ નરશ કફૃ.ં ફૃફીરે કહ્યુ ં: 
ગય તેઓ ઝાફ અલતો જોઇ તૌફા 
કયે ને લ્રાશ તેભના ઈય યશભે કયે. 
(કાયણ કે તે “યશમયુ યાશેભીન ” છે) 
ઝાફ દૂય કયે તો તભે શુ ંકયળો ? 
તનખુાએ કહ્યુ ં: મ ફૃફીર ! તેભના 
ઈય ઝાફ કયલાની લ્રાશ ેલશી 
ભોકરી છે ને મગફંય તેને ખફય 
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અે છે તો શુ ંલ્રાશ તેના મગફંયના 
કોરને યદ કયે છે ? તાયો ભર ફાવતર 
થઆ ગમો. ફૃફીરે તનખુાને કહ્યુ ંકે તાયી 
કકરભા ંખાભી છે.  

શઝયત યનુવુ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
તનખુાને વાથે રઆ ોતાની કૌભને ખફય 
કયી કે પરાણા રદલવે પરાણા લખતે 
તભાયા ઈય ઝાફ નાબઝર થળે. 
રોકોએ શઝયત યનુવુ (રય્હશસ્વરાભ)ને 
જુઠા જાણી લસ્તીથી ફશાય કાઢી મકુમા. 
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અ ને તનખુા લસ્તીથી ફશાય નીકી 
એક જગ્મા ઈય જઇ યહ્યા. ફૃફીર 
ોતાની કૌભ વાથે યહ્યો. જમાયે ળવ્લાર 
ભરશનો અવ્મો ત્માયે ફૃફીરે શાડ ઈય 
ચડી જઇને ભોટા વાદે ોતાના રોકોને 
કહ્યુ ં: મ કૌભ ! હુ ંફૃફીર છુ ંને 
તભાયો ભશભેાન છુ ંતભોએ લ્રાશના 
ઝાફનો આન્કાય કમો છે. ળવ્લાર ભરશનો 
ળફૃ થઆ ગમો છે. શઝયત યનુવુ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ તભને ખફય અી છે 
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કે ળવ્લાર ભરશનાના ભધ્મ બાગભા ં
ઝાફ નાબઝર થળે. લ્રાશ 
મગફંયથી જુઠો લામદો કયતો નથી ભાટે 
તભે ોતાની તદફીય કયો. અ વાબંી 
ફધા ડયી ગમા ને ફૃફીરની ાવે જઇ 
કહ્યુ ં: તુ ંઅબરભ ને શરકભ છે તેભજ 
ઘણો ભશયેફાન છે ભાટે ત ુ ંભને શુ ં
વરાશ અે છે ? 

ફૃફીરે કહ્યુ ંળવ્લારના ભધ્મ 
બાગભા ંબધુલાયે સમુથ ઈદમ શરેા ં
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ફચ્ચાઓને તેભની ભાતાઓથી જુદા કયીને 
તેભને શાડની નીચે યાખો ને સ્ત્રીઓને 
શાડ ઈય યાખો. છી પયીમાદ, ઝાયી, 
તૌફા, અજીજી ને આસ્સ્તગપાય કયો. 
અવભાન તયપ ભાથાઓને ફરદં કયીને 
કશો કે યલયરદગાય ! ભોએ ભાયા 
નપવો ઈય જુલ્ભ કમો છે ને ભોએ 
તાયા મગફંયને જુઠરાવ્મા છે ભાટે 
ભાયા ઈય યશભે નરશ કયે તો ભો 
નકુવાન ાભલાલાા થઇશુ.ં તુ ંભાયી 
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તૌફા કબરૂ કય. જમા ંસધુી સમુથસ્ત 
થામ નરશ ત્મા ંસધુી અ પ્રભાણે તૌફા 
કયતા યશજેો જેથી કયીને તભાયા ય 
અલનાયો ઝાફ દૂય થામ. ફધાએ 
ફૃફીરની વરાશ ભાની રીધી. જમાયે 
બધુલાય અવ્મો ત્માયે ફૃફીર તેભની 
પયીમાદ વાબંલા ને ઝાફ જોલા 
ભાટે તેભનાથી દૂય યહ્યો. ફૃફીરે કહ્યુ ંએ 
પ્રભાણે ફધા શાડ ઈય બેગા થમા. 
જમાયે સમુથ નીકળ્મો ત્માયે એક ીી શલા 
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ને અંધકાય જાશયે થમો, રોકો તૌફા 
કયલા રાગ્મા. ફચ્ચાઓ ોતાની ભાતા 
ભાટે યોતા શતા, ઢોયના ફચ્ચા ણ 
ોતાની ભાનંે ફોરાલતા શતા. ફધા બેગા 
ભીને પયીમાદ ને અશોઝાયી કયતા 
યહ્યા. 

શઝયત યનુવુ (રય્હશસ્વરાભ) 
ને તનખુા તેભના લાજને વાબંતા ં
શતા ને લ્રાશથી દુઅ કયતા શતા કે 
તેભની ઈય ઝાફ કય, જમાયે ફૃફીર 
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ઝાફ દૂય થલાની દુઅ કયતો શતો. 
જમાયે સમુથ ઢળ્મો ને અવભાનના 
દયલાજા ખલુ્રા થમા તેભજ યશભેાનનો 
ગઝફ ફધં થમો ત્માયે તેભની દુઅ કબરૂ 
થઆ. આવયાપીરને હુકભ થમો કે યનુવુની 
કૌભ ાવે જા કેભકે તેઓ તૌફા કયે છે. 
ભાયા ફદંા યનુવુે તેભના ભાટે ઝાફની 
ભાગંણી કયી શતી તો ભં લામદાને લપા 
કયલા ભાટે ઝાફ નાબઝર કમો છે ણ 
ભં કાઇં તેભને ભાયી નાખલાનો લામદો 
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કમો ન શતો ને તેભણે તૌફા કયી છે તો 
ભોએ તેભના ઈય યશભે કયી છે ભાટે ત ુ ં
તેભના ઝાફને ફીજા શાડો ઈય રઆ 
જા. આવયાપીર નાબઝર થમા ને જે 
શાડ ઈય ઝાફ રઆ જલાનો હુકભ 
શતો તે શાડ ઈય ઝાફ રઆ ગમા. 
શઝયત ઇભાભ ભોશમ્ભદ ફારકય 
(રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ંછે કે તે 
શાડ ભૌવીરની અવાવભા ંછે. તે 
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શાડ ઝાફની શલાની ગયભીથી રોઢંુ 
ફની ગમો છે. 

શઝયત યનુવુ (રય્હશસ્વરાભ)ની 
કૌભે ઝાફને દૂય થમેરો જોમો તો શાડ 
ઈયથી નીચે ઈતયી ઘયે અલીને 
લ્રાશનો શકુ્ર દા કમો. શઝયત યનુવુ 
(રય્હશસ્વરાભ) ને તનખુા જુભેયાતની 
વલાયભા ંતે જગ્માથી ઈઠમા તો વભજમા 
કે ઝાફથી ફધા ભયી ગમા શળે તેથી 
કૌભના રોકોને જોલા ભાટે ળશયે તયપ 
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ગમા તો કઠીમાયા ને ગોલાીમાઓને 
ળશયે ફશાય નીકતા ને ળશયેના 
રોકોને અનદં તથા ળાવંતથી શયતા પયતા 
જોમા. શઝયત યનુવુ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
તનખુાને કહ્યુ ંકે લ્રાશનો લામદો 
ભસ્રેશતથી ફદરાઇ ગમો. અ “ઇરા” 
તયપ ચાલ્મા ગમા. 

શઝયત ઇભાભ જપય વાદીક 
(રય્હશસ્વરાભ)થી રયલામત છે કે 
શઝયત યનુવુ (રય્હશસ્વરાભ) દરયમાના 
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રકનાયે જઇ શંચ્મા ને ત્મા ંએક 
કીશ્તીભા ંફેઠા. જમાયે કીશ્તી ભધદયીમે 
શંચી ત્માયે લ્રાશ ેએક ભોટી ભાછરી 
ભોકરી જેણે કીશ્તીને ટકાલી. અ 
ભાછરી તયપ જોતા શતા. અ ગબયાઇને 
કીશ્તીના છેલ્રા બાગભા ંચાલ્મા ગમા. 
ભાછરી ોતાનુ ંભો ખલુ્ુ ંયાખી અની 
અવાવ પયતી યશી. રોકોએ સચુન કયુથ 
કે કુયઓ નાખો. કુયઓ ણ અના ઈય 
અવ્મો. કશલેામ છે કે વાત લખત 
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નાખલાભા ંઅવ્મો. વાતે લખત અના 
નાભ ઈય કુયઓ નીકળ્મો. અ 
દરયમાભા ંડી ગમા ને ભાછરી અને 
ગી ગઇ. બ ુફીદાએ શઝયત ઇભાભ 
ભોશમ્ભદ ફારકય (રય્હશસ્વરાભ)ને છૂયુ ં
કે શઝયત યનુવુ (રય્હશસ્વરાભ) કેટરા 
રદલવ ોતાની કૌભથી ગામફ યહ્યા ? 
અે પયભાવ્યુ ંકે ચાય ઠલારડમા સધુી. 
દરયમા સધુી શંચતા એક ઠલારડયુ ં
રાગ્યુ.ં એક ઠલારડયુ ંભાછરીના ેટભા ં
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યહ્યા. એક ઠલારડયુ ંદુધીના ઝાડ નીચે 
યહ્યા ને એક ઠલારડયુ ંત્માથંી ોતાના 
ળશયે તયપ અલતા ંરાગ્યુ.ં જમાયે શઝયત 
યનુવુ (રય્હશસ્વરાભ)ની કૌભ ઇભાન 
રાલી ત્માયે અને ળોધ્મા ણ અ 
ળશયેભા ંભળ્મા નરશ. શઝયત યનુવુ 
(રય્હશસ્વરાભ)ના રકસ્વા વલળે જે કાઇં 
ફમાન થયુ ંતે ઇમ્ભએ ભાસભુીન 
(રહશમેસુ્વરાભ)ની રયલામતો પ્રભાણે 
છે. 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1506              VISIT US 

લ્રાશ શઝયત યનુવુ 
(રય્હશસ્વરાભ)નુ ંભાછરીના ેટભા ંશલા 
વલના યક્ષણ કયતો શતો. ભાછરી શ્વાવ 
રેલા ભાટે ભાથુ ંદરયમાની ફશાય કાઢતી 
શતી. લ્રાશ ેભાછરીના ેટને કાચ જેવુ ં
કયી દીધુ ંશત ુ.ં યનુવુ (રય્હશસ્વરાભ) 
તેણીના ેટભાથંી દરયમાની જાએફાત 
જોતા શતા. ભાછરીએ અને વાત 
દરયમાભા ંપેયવ્મા. શઝયત ભીફૃર 
ભોભેનીન (રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ં
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કે ભાછરી શઝયત યનુવુ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને રઇને કાફૃન ાવે 
ગઇ ને અને વાતે જભીનોની 
અવાવ રઇને પયી. જમાયે ભાછરી 
દરયમાના ાતાે શંચી તો લાજ 
અવ્મો તો અે છૂયુ ંકે અ લાજ 
ળાનો છે ? લશી અલી કે દરયમાના 
શમલાનોનો છે. અે તેભની વાથે 
લ્રાશની તસ્ફીશ ને અંધાયાભા ંએટરે 
ભાછરીના ેટના તેભજ દરયમાના યાતના 
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અંધાયાભા ંઅ પ્રભાણે લાજ કમો 
“રાએરાશ આલ્રા ન્ત સબુ્શાનક આન્ની“ 
કુન્તો ભેનઝઝારેભીન” એટરે ઇફાદતને 
રામક ફીજો કોઇ ભાબદૂ નથી ણ તુ ં
જ કે ત ુ ંતભાભ ઐફથી ાક છો, તશકીક કે 
હુ ંભાયા નપવ ઈય જુલ્ભ 
કયલાલાાઓભાથંી છુ.ં 

શઝયત યનુવુ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
ભાત્ર નમ્રતા ભાટે ોતાને જાબરભોભાથંી 
કહ્યા ણ શકીકતભા ંઅે કોઇ ઈય 
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જુલ્ભ કે ગનુાશ કમો ન શતો. જેના કાયણે 
ઝાફને રામક થામ. લ્રાશ ેઅને 
ઝાફ કયલા ભાછરીના ેટભા ંયાખ્મા ન 
શતા ફલ્કે નવીશત ખાતય યાખ્મા શતા. 
(જેભકે ફચ્ચાઓને ળીખાભણ અે છે) 
શઝયત યનુવુ (રય્હશસ્વરાભ)નુ ં
દરયમાભા ંજીલતં યશવેુ ંને દરયમાની 
જામફી વનશાી એ તેઓનો ભોજજઝો 
શતો. લ્રાશ ેઆમ્તેશાન ભાટે અને 
ભાછરીના ેટભા ંયાખ્મા શતા. 
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જમાયે અે અજીજી કયીને ઈયની 
અમતના લાકમોભાથંી આન્નીઈથી ઝારેભીન 
સધુી કહ્યુ ંતો લ્રાશ ેઅને એ ફરાથી 
નજાત અી. જેભકે પયભાલે છે કે 
“પસ્તજફના રહુ લનજજમાનાશો ભેનર 
ગમ્ભે, લ કઝારેક નનુજીર ભોભેનીન ” 
એટરે ભોએ યનુવુની દુઅ કબરૂ કયી. 
દરયમા ને ભાછરીના ેટભા ંયશલેાના 
ગભથી નજાત અી. એટરે ભોએ 
ભાછરીને હુકભ કમો કે યનુવુને દરયમાના 
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રકનાયા ભાટે એલી યીતે યાખી દે કે તેભને 
ઇજા ન શંચે. ગય ભોભીન ણ 
અજીજી, નમ્રતા ને ખારીવ વનહમતથી 
ભાયી ાવે દુઅ કયે તો ભે યનુવુ જેભ 
તેને ણ મવુીફત ને ગભથી નજાત 
અીએ છીએ. 

શઝયત યસરૂ (વલ્રલ્રાશો રહશ ે
લ અરેશી લવલ્રભ)એ પયભાવ્યુ ંકે જે 
કોઇને વખ્તી ને યંજ શંચે તો શઝયત 
યનુવુ (રય્હશસ્વરાભ)એ ડેરી દુઅ 
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ડે તો લ્રાશ તેની દુઅ કબરૂ કયી 
ખળુી તા પયભાલળે. 

શઝયત ઇભાભ ભોશમ્ભદ ફારકય 
(રય્હશસ્વરાભ)એ શઝયત યનુવુ 
(રય્હશસ્વરાભ)ના શારભા ંપયભાવ્યુ ંછે 
કે શઝયત યનુવુ (રય્હશસ્વરાભ) ત્રણ 
રદલવ ભાછરીના ેટભા ંયહ્યા ને 
ઝુરભાત (અંધકાય)ભા ંલ્રાશને માદ 
કમો કે એક અંધકાય ભાછરીના ેટભા ં
શતો ને ફીજો અંધકાય દરયમાનો શતો. 
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તેભા લ્રાશને એલી યીતે માદ કમો કે 
“રાએરાશ આલ્રા ન્ત સબુ્શાનક આન્નીન 
કુન્તો ભેનઝઝારેભીન” લ્રાશ ે અની 
દુઅ કબરૂ કયી ને ભાછરીએ અને 
રકનાયા ય યાખી દીધા. લ્રાશ ેતેઓ 
ઈય દુધીનુ ંઝાડ ઈગાડય ુતેને અ 
ખાતા શતા ને છામંાભા ંયશતેા શતા. 
અના લા ખયી ડમા શતા. ચાભડી 
ઘણી ફાયીક થઆ ગઇ શતી ને ઘણા ં
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દુફા થઆ ગમા શતા. અ યાત-રદલવ 
લ્રાશનો બઝક્ર કયતા શતા. 

લ્રાશ ેશાડી ઈય ફકયીને 
ભોકરી શતી જે અને દૂધ દેતી શતી 
ને દૂધીના ઝાડથી છામંો ભતો શતો. 
એ ઝાડભા ંતે તાવીય શોમ છે કે ત્મા ંભાખી 
અલતી નથી ને અને યેળાન કયે 
નરશ. શઝયત યસરૂ (વલ્રલ્રાશો રહશ ે
લ અરેશી લવલ્રભ)ને કોઇએ છૂયુ ંકે 
અ દૂધીને ળા ભાટે લધાયે દોસ્ત યાખો 
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છો ? અે પયભાવ્યુ ં “ભાયા બાઇ યનુવુ 
(રય્હશસ્વરાભ)નુ ંઝાડ છે. એટરે. 

શઝયત યનુવુ (રય્હશસ્વરાભ) 
લ્રાશનો હુકભ વાબંી ોતાની કૌભ 
તયપ યલાના થમા. અ નમનલાની ાવે 
શંચ્મા તો ળયભ અલી અને 
ગોલાીમો ભળ્મો. અે તેને કહ્યુ ંત ુ ં
ળશયેભા ંજઇને રોકોને ખફય અ કે 
યનુવુ (રય્હશસ્વરાભ) અવ્મા છે. 
ગોલાીમાએ કહ્યુ ં “તભને જુઠંુ ફોરતા 
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ળયભ નથી અલતી ? યનુવુ 
(રય્હશસ્વરાભ) તો દરયમાભા ંડુફી ગમા 
છે.” અે દુઅ કયી કે ખદુાલદંા ! અ 
ફકયીને લાચા અે કે તે ભાયી ગલાશી 
અીને કશ ેકે અ જ યનુવુ છે. અની 
દુઅ કબરૂ થતા ંફકયીએ છટાદાય યીતે 
ગોલાીમાની ફૃફફૃ કહ્યુ ંકે અ જ યનુવુ 
(રય્હશસ્વરાભ) છે. 

અ વાબંતા ંજ ગોલાીમાએ 
ળશયેભા ંજઇ શઝયત યનુવુ 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1517              VISIT US 

(રય્હશસ્વરાભ)ની કૌભને ખફય અી. 
રોકો તેને જુઠો ને ભશ્કયો વભજી 
ભાયલાનો ઇયાદો કયી તેને કહ્યુ ંકે યનુવુ 
(રય્હશસ્વરાભ) કમા ંછે ? તે તો ગયક 
થઆ ગમા છે. ગોલાીમાએ કહ્યુ ંભાયી 
ાવે કોરનો વાક્ષી છે. રોકોએ કહ્યુ ંકોણ 
છે ? તેણે કહ્યુ ંઅ ફકયી ભાયી વાક્ષી છે. 
ફકયીએ ગલાશી અી કે અ વાચુ ંકશ ેછે. 
લ્રાશ ેઅને ાછા ભોકલ્મા છે. રોકો 
શઝયત યનુવુ (રય્હશસ્વરાભ)ને ળશયેભા ં
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રાલી ઇભાન રાવ્મા ને ોતાનુ ંઇભાન 
તાજુ ંકયુથ.   

 
************* 
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સ્શાફે કશપ 

લ્રાશ ેપયભાવ્યુ ંછે કે તશકીક કે 
સ્શાફે કશપ ને “યકીભ” ભાયી 
કુદયતની વનળાનીઓભા ંજફ છે; ણ 
અવભાન, જભીન, સમુથ, ચદં્ર વલગેયેનુ ં
ખરક કયવુ ંતે સ્શાફે કશપના રકસ્વા 
કયતા ંલધાયે જફ છે. સ્શાફે કશપ 
રપતયતના જભાનાભા ંએટરે શઝયત આવા 
(રય્હશસ્વરાભ) ને શઝયત ભોશમ્ભદ 
મસુ્તપુા (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી 
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લવલ્રભ)ના લચ્ચેના જભાનાભા ંશતા. 
યકીભ ત્રાફંાની ફે તખ્તીઓ છે. તેના 
ઈય તેભનો રકસ્વો ને તેભનો 
મવુરભાન થલાનો શાર રખ્મો છે. 
કેટરાક કશ ેછે કે યકીભ એક શાડ મા 
જગંરન ુનાભ છે જેની અંદય તે ચાય 
(ગપુા) છે ને કશપ ગાયને કશ ેછે. તે 
ગાયભા ંવતંાઇ ગમા તેથી તેભને સ્શાફે 
કશપ કશ ેછે. કેટરાક કશ ેછે કે સ્શાફે 
યકીભ સ્શાફે કશપ વવલામ ફીજા રોકો 
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શતા કે તે સ્શાફે યકીભનો રકસ્વો ણ 
ભળહુય છે. સ્શાફે કશપના નાભ અ 
મજુફ છે. (૧) ભકવરભીના (૨) 
વાયીનનુવ (૩) તભરીખા (૪) ભયતનુવુ 
(૫) નીનનુવુ (૬) દયબનુવુ ને કુતયાનુ ં
નાભ કીતભીય શત ુ.ં 

સ્શાફે કશપના નાભોભા ંઘણો 
ભતબેદ છે. ને વભન્શાજુસ્વાદેકીનભા ં
ચાય-ાચં યીતે તેઓના નાભ રખેરા છે. 
તેભાથંી એક નસુ્ખા પ્રભાણે (૧) 
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ભકવકભીના (બઝુુગથ) (૨) તભરીખા 
(બઝુુગી ાભેરો) (૩) મયતનુવુ (કુવ્લત 
અલાલાો) (૪) વાઝયનુવુ (આજજત 
અલાલાો) (૫) ભીનનુવુ (ળપા 
અલાલાો) (૬) યહમાન (વાયી યીતે 
વાચલલાલાો) (૭) કળીતતનવુ (તાજ 
ફક્ષલાલાો-યોળની અલાલાો) (૮) 
તનઝુ (ભોટો ભશયેફાન) (૯) કીતભીય 
(વાયો વળકાયી કુતયો) તેભના રકસ્વાભા ં
જુદી જુદી રયલામતો છે; ણ ઇભાભ 
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જપય વાદીક (રય્હશસ્વરાભ)થી એલી 
રયલામત છે કે સ્શાફે કશપ ને યકીભ 
એક જબ્ફાય ને ભગફૃય ફાદળાશના 
જભાનાભા ંશતા. ફાદળાશ રોકોને 
મવુતિઓની જૂા તયપ ફોરાલતો શતો. જે 
કોઇ ફાદળાશની લાતની લગણના 
કયતો તેને ભયાલી નાખતો શતો. સ્શાફે 
કશપ ભોભેનીન શતા ને લ્રાશની 
ઇફાદત કયતા ંશતા. ફાદળાશ ેળશયેના ં
દયલાજા ઈય ચોકીદાય ફેવાડી દીધા 
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શતા. તેઓ મવુતિઓને વજદો કમાથ લગય 
કોઇને ફશાય જલા દેતા ન શતા. સ્શાફે 
કશપ વળકાયના ફશાનાથી ફશાય નીકી 
એક બયલાડ ાવે જઇ શંચ્મા. તેભણે 
બયલાડને ઇભાન તયપ ફોરાલી કહ્યુ ંકે 
લ્રાશને એક વભજી અ મવુતિજુા છોડી 
દે ણ તે ભાન્મો નરશ. બયલાડનુ ંનાભ 
કળીતીનનુવુ શત ુ.ં તેની વાથેના કુતયાનુ ં
નાભ કીતભીય શત ુ.ં તે ણ બયલાડનો 
વાથ મકુી સ્શાફે કશપ વાથે ચાલ્મો. 
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જમાયે વાજંનો લખત થમો ત્માયે 
સ્શાફે કશપ ફાદળાશના ખૌપથી ગાયભા ં
જઇને વતંાઇ ગમા. કુતયો ણ તેભની 
વાથે શતો. તે ગાયના દયલાજા ઈય ફેવી 
ગમો. લ્રાશ ેતેભને ઘોય વનંદ્રાભા ં
ોઢાલી દીધા. તે ગાયભા ંવાથેના ભાણવો 
એટરો લખત સઇુ યહ્યા કે એક જભાનો 
લીતી ગમો. ત્મા ંસધુી કે ફાદળાશ ને તે 
જભાનાના ફધા ભાણવો ભયણ ામ્મા. 
શલે નલો જભાનો ળફૃ થમો શતો ને 
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ભાણવો ણ નલા શતા. જમાયે તેઓ 
જાગ્મા ત્માયે એકફીજાને કહ્યુ ંકે અણે 
કેટુ ંસતુા ? સમુથને જોમો તો તે ભાથા 
ઈય ચઢી ગમો શતો. તેથી તેભણે કહ્યુ ંકે 
અણે એક રદલવ મા એક રદલવથી 
ઓછુ ંસતુા. 

તેભણે એક જણને ૈવા અી કહ્યુ ં
કે કોઇ ઓખી ન રે એ પ્રભાણે જા ને 
અણા ભાટે ખાલાનુ ંરઆ અલ. ગય 
જો તને ઓખી રેળે તો ભાયી નાખળે મા 
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ોતાના ભઝશફભા ંબેલી રેળે. અણા 
ફધા ભાટે જવુ ંઠીક નથી. તભરીખા ૈવા 
રઆ ળશયેભા ંગમો ણ તેને ળશયેભા ં
પેયપાય જેવુ ંરાગ્યુ ંતેભજ ભાણવો ણ 
નલા રાગ્મા. કોઇએ તેને ઓખ્મો નરશ. 
ળશયેલાવીએ તેને છૂયુ ંકે ત ુ ંકોણ છે ને 
કમાથંી અલે છે ? તેણે ોતાનો રકસ્વો 
ફમાન કમો. ળશયેના ફાદળાશને તેના 
અલલાની જાણ થઆ. 
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ફાદળાશ મવુરભાન શતો તે શઝયત 
આવા (રય્હશસ્વરાભ)ના ભઝશફ ય 
શતો જમાયે તેને ખફય ડી ત્માયે તે 
ોતાના વાથીઓ વશીત તભરીખાને 
ોતાની વાથે રઇને તે ગાય ઈય 
શંચ્મો. ફાદળાશ દયલાજા ય ઈબો 
યહ્યો. તેઓ તાકી તાકીને જોતા શતા. કોઇ 
કશતેો શતો કે ત્રણ છે ને ચોથો કુતયો છે. 
કોઇ કશતેો કે ાચં છે છઠો કુતયો છે. કોઇ 
કશતેો શતો કે વાત છે ને અઠભો કુતયો 
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છે. લ્રાશ ેતે લાત છુી યાખી. તેભના 
ફૃફાફથી તભરીખા અંદય ગમો તો તેને 
ખફય ડી કે ફાદળાશના ખૌપથી 
બગયપતાયીના બમે ડયી ગમા છે. 
તભરીખાને જાણ કયી કે અણે તો રાફંી 
મદુ્દત સધુી સઇુ યહ્યા ને અ ભાણવો 
ભાટે લ્રાશની કુદયતની એક વનળાની 
છે. તેઓ અ ફધી ફાફત વાબંી યડમા 
ને ખદુા ાવે પયીથી સલુડાલી દેલાની 
દુઅ ભાગંી. લ્રાશ ેપયી તેભને ઘોય 
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વનંદ્રાભા ંનાખી દીધા. ફાદળાશ ેકહ્યુ ંકે 
રશંમા ભસ્જીદ ફનાલલી જોઇએ, જેથી 
અણે બઝમાયત કયતા ંયશીએ. તેઓ ફધા 
ભોભીન શતા ને ૬ (છ) ડખુ ંફદરે 
છે. ૬ (છ) ભરશના સધુી એક ડખે સલુે 
છે. કુતયો દયલાજા ાવે ગ પેરાલીને 
ફેઠેરો છે. 

અ રકસ્વો એભ ણ છે કે દકમાનવુ 
નાભનો એક ફાદળાશ શતો. તે જાબરભ 
શતો. તેનો દીન બતુયસ્તી શતો ને 
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રોકોને ોતાના દીન તયપ ફોરાલતો. જે 
કોઇ આન્કાય કયતો તેને ઇજા શંચાડતો 
શતો. સ્શાફે કશપ ઈપસવુ ળશયેભા ંયશતેા 
શતા. જાબરભ ફાદળાશ તે ળશયે ઈય 
ગારીફ થમો ને ત્માનંા રોકોને ોતાની 
તાફેદાયી કયલા કહ્યુ.ં કેટરાક રોકોએ 
તેની તાફેદાયી સ્લીકાયી ને કેટરાકે 
તેની તાફેદાયી સ્લીકાયી નરશ. જેઓ 
દીનદાય શતા તે છુાઇ ગમા. કોઇ 
દીનદાય કડાઇ જતો તો ફાદળાશ તેનો 
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લમલ કાી નાખલાનો હુકભ કયતો. 
ળશયેના બઝુુગોભાથંી વાત જણ ઘયના 
દયલાજા ફધં કયી લ્રાશની આફાદતભા ં
ભળગરુ થમા. આદના રદલવે બતુો ભાટે 
કુયફાની ાતી શતી. આદના રદલવે 
દકમાનવુે હુકભ કમો કે જે કોઇ બતુોને 
વજદો ણ કયે તેના ળયીયના ટુકડે ટુકડા 
કયી નાખો. વાત દીનદાય જે લ્રાશની 
આફાદતભા ંભળગરુ શતા. ફાદળાશ ેતેભની 
બા ભેલીને ોતાની ાવે ફોરાલી 
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છૂયુ ંતભે બતુોની જૂા કયલાને કેભ 
આન્કાય કયો છો ? તેઓભા ંલધાયે 
ભયતફાલાા ભકવરભીના નાભના બઝુુગે 
જણાવ્યુ ંકે ભો ભખ્કુાતની જૂા કયતા ં
નથી જે ન વાબંે, ન જુએ, ન નપો, ન 
નકુવાન શંચાડી ળકે. 

દકમાનવુે અ ફાફત દયગજુય કયી 
છૂયુ ંકે તભાયો ભાબદૂ કોણ છે ? 
જલાફ અપ્મો કે ભાયો ભાબદૂ એ છે 
કે જેણે અવભાન, જભીનનુ ંવર્જન કયુથ છે. 
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અ વાબંી ફાદળાશ ઘણો ગસુ્વે થમો 
ને ોતાના ભાણવોને હુકભ કમો કે અ 
રોકોને કત્ર કયો. ભકવરભીનાએ ોતાના 
વભત્રભા ંખૌપના અવાય જોમા તો કહ્યુ ંકે 
ફાદળાશ ! અજની યાત ભને વવાશીઓ 
ાવે યાખ. કારે ભો તાયી લાતને કબરૂ 
ન કયીએ તો તાયી ભયજીભા ંઅલે તેભ 
કયજે. તેથી તેણે તેભને વવાશીઓને 
શલારે કમાથ. તેઓ યાતના બાગી ગમા. 
યસ્તાભા ંતેભને એક બયલાડ વાથે એક 
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કુતયો શતો તે ભળ્મો તે ણ તેભની વાથે 
થઆ ગમો. બયલાડ તેભને યકીભ નાભની 
ગપુા ઈય રાવ્મો. તે ગપુાભા ંફધા છુાઇ 
ગમા. ફાદળાશને તેભના બાગી જલાની 
ખફય ડતા ંઘોડા ય વલાય થઆ ળોધભા ં
નીકી ડમો. જમાયે રોકોએ 
ઘોડેવલાયોને જોમા તો કહ્યુ ં“શસ્ફોનલ્રાશો 
લ નેભર લકીર ” લ્રાશ ેતેભને 
વનંદ્રાભા ંોઢાલી દીધા. કુતયો દયલાજા 
ઈય ગ પેરાલી ફેવી યહ્યો. 
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દાયયવુ ફાદળાશનો ખજાનેદાય શતો 
ને ોતાનુ ંઇભાન તેનાથી છુુ ંયાખતો 
શતો. ફાદળાશ ેતેને તેભના શારની ખફય 
કાઢલા ભોકલ્મા. તેણે ત્મા ંજઇ ઘણા 
લાજ અપ્મા ણ કોઇ જલાફ ભળ્મો 
નરશ તેથી તે વભજમો કે અભા ંકોઇ 
રશકભત છે. તેણે ફાદળાશના શાથથી 
નજાત ાલલા કહ્યુ ંકે તાયા ખૌપથી 
ફધા ભયી ગમા છે. તેણે ખળુ થઇને 
ગાયનો દયલાજો ફધં કયાલી દીધો. 
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દાયયવુે લ્રાશના આલ્શાભથી એક તખ્તી 
ઈય તેભના નાભ તેભજ તેભના બાગી 
જલાની તાયીખ રખીને ગાયના દયલાજા 
ઈય રટકાલી દીધી. ત્માય છી 
દકમાનવુ ણ જશન્નભભા ંશંચી ગમો. 

તેના છી દીનદાય, ભોભીન 
ફાદળાશ થમો. એ શઝયત આવા 
(રય્હશસ્વરાભ)ના ભઝશફ ઈય શતો. 
તેણે બતુખાના તોડી ઇફાદતખાના 
ફનાલયાવ્મા. તેના જભાનાભા ંત્રણવો નલ 
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લે સ્શાફે કશપ જાગતૃ થમા. તેભણે 
તભરીખાને ળશયેભાથંી ખાલાનુ ંરઆ 
અલલા કહ્યુ.ં દકમાનવુે ગાયનો દયલાજો 
ફધં કયાવ્મો છી તે બયલાડે ોતાની 
ફકયીઓ ફેવાડલા દયલાજો ધખલુ્રો 
યાખ્મો શતો. કેટરાકં કશ ેછે કે સ્શાફે 
કશપની દુઅથી દયલાજો ખલુ્રી ગમો 
શતો. 

એભ કશલેામ છે કે તેભની દુઅ એ 
શતી કે તેભાથંી એ ળખ્વે કહ્યુ ંકે “ભાયી 
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ાવે એક ભજદુયની ભજુયી યશી ગઇ શતી. 
કેભકે તેણે ધો રદલવ કાભ કયુથ શોલા 
છતા ંહુ ંતેને અખા રદલવની ભજુયી 
અલા રાગ્મો જે તેણે રીધી નરશ ને 
ખપા થઆ ચાલ્મો ગમો. ભં તે ભજુયીના 
ૈવાથી એક ગામનુ ંફચ્ચુ ંખયીદી તેને 
ટોાભા ંમકુી દીધુ.ં તેનાથી ઘણા ફચ્ચા 
ૈદા થમા. ઘણા રાફંા વભમ છી તે 
ળખ્વ તગંદસ્તીની શારતભા ંભાયી ાવે 
અવ્મો ને ભાયી ાવે તેણે ભજુયી ભાગંી. 
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ભં તેને ઓખી કાઢમો ને તેનો શાથ 
કડી જગંરભા ંરઆ ગમો. ભં ત્મા ંજઇ 
તેને કહ્યુ ંકે અ ગામનુ ંટોફંૄ ચયે છે તે 
તાફૃ જ છે. તેણે કહ્યુ ંકે શુ ંત ુ ંભાયી ભશ્કયી 
કયે છે ? ભં કહ્યુ ંકે નરશ અ તાયો જ શક 
છે. એ વભજાલતા ટોફંૄ તેને વંી દીધુ.ં ” 
છી કહ્યુ ંકે ખદુાલદંા ! અ કાભ ભં તાયી 
ખળુી ભાટે કયુથ શોમ તો ભને અ ગાયથી 
નજાત અ. ગાયનો ત્રીજા બાગ જેટરો 
દયલાજો ખલુ્રી ગમો. છી તેભનાભાથંી 
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ફીજા એક ળખ્વે કહ્યુ ં “દુકાના લથભા ં
એક ફહુ જ ખફુસયુત સ્ત્રી ભાયી ાવે ઘઉં 
ખયીદલા ભાટે અલી. ભં તેણીને કહ્યુ ંકે 
ભાયા ભનની મયુાદ યુી કયાલે તો તને 
નાજ અુ.ં તેણી આન્કાય કયીને ચારી 
ગઇ. અભ તેણી ત્રણ લખત અલી. ભં 
ત્રણે લખત એ જ કહ્યુ ંકે ભાયી ઇચ્છાને 
લળ થામ તો જ નાજ અુ.ં તેણી 
ચોથીલાય ઘણી જ ફેકયાયીતથી ભાયી 
ાવે અલી. ભં પયી તે જ વલાર કમો. 
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તેણી ભજબયુન ભાયી ભાગંણી યુી કયલા 
તૈમાય થઆ ગઇ. હુ ંતેણીને ભાયા ઘયભા ં
રઆ ગમો. ભં તેની વાથે નઝદીકી કયલા 
ચાહ્યુ ંતો તે ધ્રજુલા રાગી. ભં તેણીને 
ધ્રજુલાનુ ંકાયણ છૂયુ ંતેણીએ જલાફ 
અપ્મો કે હુ ંલ્રાશથી ડફૃ ંછુ.ં જમાયે 
તેણીના ભોઢે અ ળબ્દો વાબંળ્મા તો કહ્યુ ં
કે પવોવ ! અ કભકર ઔયત તો 
લ્રાશથી ડયે છે ણ હુ ંકકરલાો 
શોલા છતા ંલ્રાશથી ડયતો નથી. ભં તે 
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જ લખતે તૌફા કયી તેણીને નાજ અી 
ફૃખ્વત કયી. ખદુાલદંા ! ગય અ કાભ ભં 
તાયી ખશુ્નીુદી ભાટે કયુથ શોમ તો ભને 
નજાત અ. ” લી દયલાજાનો ત્રીજો 
બાગ ખલુ્રી ગમો. તેભનાભા ંત્રીજા ળખ્વે 
કહ્યુ ં“ભાયા ભા-ંફા ઘયડા શતા. હુ ંતેભના 
ભાટે થોડુ ંદુધ રઆ ગમો ત્માયે તેઓ સઇુ 
ગમા શતા. તેભને તકરીપ ન થામ તે ભાટે 
ઊંઘભાથંી ઈઠાડમા નરશ ને હુ ંવલાય 
સધુી તેભના જાગતૃ થલાની યાશ જોતો 
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ફેવી યહ્યો. ભં ભાયી ફકયીઓના ટોા ં
ફયફાદ થલાનો ણ ખ્માર કમો નરશ. 
વલાયે ભાયા ભા-ંફા જાગ્મા ત્માયે દુધ 
ાયુ.ં ખદુાલદંા ! અ કાભ ખાવ તાયી 
ખળુી ભાટે કયુથ શોમ તો ભને નજાત 
અ. અભ ફાકી યશરેો ગાયનો દયલાજો 
ખરુી ગમો ને ગાયભા ંયોળની થઆ ગઇ. 

છી ખાણુ ંખયીદલા ભાટે 
ભાયાભાથંી તભરીખા ળશયેભા ંઅવ્મો. તે 
ળશયેભા ંઅલતા ઘણો ચફંો ામ્મો. 
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તેણે ભનભા ંકહ્યુ ંકે એક યાત-રદલવભા ંઅ 
ળશયેની શારત ફદરાઇ ગઇ ! તેણે 
કોઇને ઓખ્મા નરશ તેભજ તેને કોઇએ 
ઓખ્મો નશં. તેણે બઠીમાયખાનાભા ંજઇ 
દકમાનવુના વવકકાના દવ દીયશભ અી 
યોટરી ભાગંી. બઠીમાયાએ દીયશભ જોતા 
કહ્યુ ંકે ત ુ ંઅ ખજાનો કમાથંી રાવ્મો ? 
તેણે કહ્યુ ંકે ભને ખજાનો ભળ્મો નથી. અ 
વાબંી ત્મા ંરોકો બેગા થઆ ગમા ને 
તભરીખાને નવતવુ કાઝી ાવે રઆ ગમા. 
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કાઝીએ તેને દીયશભ વલળે છુતા તેણે 
જલાફ અપ્મો કે પરાણા રદલવે ભં અ 
રદયશભ ભાયા ફાના ઘયભાથંી રીધા 
શતા. કોઇએ તેના ફાને ઓખ્મો નરશ. 
કાઝીએ તેને ફાદળાશ ાવે રઆ જલાનુ ં
કહ્યુ.ં તેણે ગગા લાજે કહ્યુ ં
“દકમાનવુ ભને ભાયી નખંાલળે. ” રોકોએ 
કહ્યુ ંદકમાનવુ કોણ છે ? તભરીખાને કહ્યુ ં
કે તે અ ળશયેનો શારકભ છે. રોકોએ કહ્યુ ં
કે કદાચ ત ુ ંદીલાનો છે એટરે 
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દકમાનવુની લાત કયે છે. યે ! તે તો 
રાફંી મદુ્દત થમા જશ ન્નભ લાવીર થમો 
છે. તભરીખા નલાઇ ામ્મો. તેને 
ફાદળાશ ાવે રઆ ગમા. તેણે ફાદળાશને 
જલાન, બઝકે્ર ખદુા ને બઝકે્ર શઝયત આવા 
(રય્હશસ્વરાભ)ભા ંભળગરુ જોમો. 
ફાદળાશ ેતેને છૂયુ ંકે ત ુ ંકોણ છે ને 
તાફૃ ંઘય કમા ંછે ? તભરીખાને કહ્યુ ં
“પરાણા ળખ્વનો દીકયો છુ,ં જે અ 
ળશયેભા ંછે, ણ કોઇએ તેને ઓખ્મો 
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નરશ. ફાદળાશ ેકહ્યુ ંકે ત ુ ંદીલાનો મા 
ભક્કાય છે. તુ ંચારાકીથી ોતાને મકુત 
કયાલલા ચાશ ેછે વાચેવાચી શકીકત 
ફતાલ. તભરીખાએ ોતાનો ફધો રકસ્વો 
ફાદળાશને કશી દીધો. તેણે અબરભોને 
ફોરાલી દકમાનવુ વલળે છૂયુ.ં અબરભોએ 
કહ્યુ ંકે અ ફનાલ દકમનવુના જભાનાભા ં
ફન્મો છે ને અ જભાનાભા ંતે રોકો 
જાશયે થળે. અ વાબંતા ંફાદળાશ 
અબરભો વાથે તભરીખાને રઇને ગાય ય 
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ગમો. ગાય ઈયની તખ્તીભા ંફધા 
સ્શાફે કશપના નાભ રખેરા ફાદળાશ ે
જોમા. તભરીખાએ ગાયભા ંજે ફન્યુ ંશત ુ ંતે 
કીધુ.ં અ વાબંી ફધા વજદાભા ંગમા 
ને દુઅ કયી ખદુાલદંા ! ભને પયી 
વનંદ્રાભા ંસલુાડી દે ને ફધા પયી સઇુ 
ગમા. ફાદળાશ ગાયની અંદય જતા ફધાને 
સતુેરા જોમા. તેના વાથીઓએ તેભની 
ગણતયીભા ંભતબેદ ાડમો. કોઇએ કહ્યુ ંકે 
ત્રણ છે, કોઇએ કહ્યુ ંાચં છે. કોઇએ કહ્યુ ં
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વાત છે ને કશ ેછે કે ખફૃ ંએ છે કે અ 
ભતબેદનો કરાભ જે કુયઅનભા ંછે તે 
જનાફે યસરૂેખદુા (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ 
અરેશી લવલ્રભ)ના જભાનાના 
નવયાનીઓનો છે. જેઓ આખ્તેરાપ કયતા ં
શતા. તેઓ કેટરા છે તેનુ ંઆલ્ભ લ્રાશ 
ાવે છે. ફાદળાશ ેબઝમાયત કયલાલાાઓ 
ભાટે ત્મા ંએક ભસ્જીદ ફધંાલી. 

કોઇ ફાદળાશ ફૃભીમોની રડાઇ ભાટે 
જઇ યહ્યો શતો ત્માયે તે ગાય ઈય 
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શંચ્મો તો કહ્યુ ંકે અને ખોરો, ભે 
જોઇશુ.ં આબ્ને બ્ફાવે ભનાઇ કયતા ંકહ્યુ ં
“જે બઝુુગથલાય તાયાથી ફશતેય શતા. 
(શઝયત ભોશમ્ભદ મસુ્તપુા વલ્રલ્રાશો 
રહશ ેલ અરેશી લવલ્રભ) તેભને 
લ્રાશ ેભનાઇ કયી છે ભાટે ાછા ચારો; 
ણ આબ્ને બ્ફાવનુ ંકશવેુ ંન ભાનતા 
ોતાના ભાણવોને ગાયભા ંભોકલ્મા તો 
એલી શલા ચારી કે તેઓ ફધા ફીને 
ભયી ગમા. 
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વશીશ રયલામતભા ંછે કે જનાફે 
યસરૂ (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી 
લવલ્રભ)ને સ્શાફે કશપ જોલાની ઇચ્છા 
થઆ તો જજબ્રઇરે નાબઝર થઆ કહ્યુ ં “મા 
યસૂલુ્રાશ (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ 
અરેશી લવલ્રભ !) તભે તેભને દુવનમાભા ં
જોળો નરશ ણ સ્શાફભાથંી એક 
જભાતને તેભની ાવે ભોકરો જે તેઓને 
તભાયા દીન તયપ ફોરાલે. અે પયભાવ્યુ ં
કેલી યીતે ભોકુ ં? જજબ્રઇરે કહ્યુ ંજેલી 
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યીતે સરુમભાન (રય્હશસ્વરાભ)ને શલા 
રઆ જતી શતી. અે પયભાવ્યુ ંકે ચાદય 
ફીછાલો તેના ઈય શઝયત રી 
(રય્હશસ્વરાભ), જનાફે વરભાન, 
જનાફે બઝુય, શ. બફુક્ર, શ. ઈભય, 
ને શ.ઈસ્ભાનને ફેવાડી પયભાવ્યુ ંકે 
તભાયાભાથંી જે કોઇને સ્શાફે કશપ 
વરાભનો જલાફ અે તે ભાયો લવી છે.  

અે દુઅ કયતા ંલ્રાશના 
હુકભથી શલાએ તેભને ઈાડી ગાય ય 
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શંચાડી દીધા. તેભણે ચાદય ઈયથી 
નીચે ઈતયી ગાય યનો થ્થય શટાવ્મો. 
જમાયે યોળની થઆ તો સ્શાફે કશપનો 
કુતયો હુભરો કયલા રાગ્મો ણ તેની 
નજય અ ભાણવો ય ડતા ંચુ થઆ 
ગમો ને ુછંડી શરાલલા રાગ્મો. 
શઝયત રી (રય્હશસ્વરાભ)એ 
શ.બફુક્રને કહ્યુ ં: તભે સ્શાફે કશપને 
વરાભ કયો. તેભણે વરાભ કયી ણ 
જલાફ ભળ્મો નરશ. અે શ. ઈભયને, શ. 
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ઈસ્ભાનને, જનાફે બઝુયને ને જનાફે 
વરભાનને વરાભ કયલા કહ્યુ ંણ જલાફ 
ભળ્મો નરશ. અંતે શઝયત રી 
(રય્હશસ્વરાભ)એ વરાભ કયી તો 
જલાફ ભળ્મો : “રમકસ્વરાભ લ 
યશભતલુ્રાશે લફયકાતોશ” અે પયભાવ્યુ ં
ભને શઝયત યસરૂ (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ 
અરેશી લવલ્રભ)એ તભાયી ાવે 
ભોકલ્મો છે. હુ ંતભને અખયી નફીના દીન 
તયપ રશદામત કફૃ ંછુ,ં જે દીને આસ્રાભ છે. 
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સ્શાફે કશપે જલાફભા ંકહ્યુ ં: ભયશફા તે 
ય ભો ઇભાન રાવ્મા તેભજ તેભના 
દીનની તસ્દીક કયી. શઝયત રી 
(રય્હશસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ ં: શઝયત 
યસરૂ (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી 
લવલ્રભ)એ તભાયા ભાટે દુઅ કયી છે. 
તેઓએ કહ્યુ ંકે જમા ંસધુી અવભાન-
જભીન છે ત્મા ંસધુી ભાયા તયપથી 
શઝયત યસરૂેખદુા (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ 
અરેશી લવલ્રભ) ઈય દુફૃદ ને 
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વરાભ શંચે. જમાયે તેભણે દીને આસ્રાભ 
કબરૂ કમો ને નબવુ્લતે ખાતેમરુ 
અંબફમા ને વલરામતે વૈમદુર લવીમા 
ઈય ઇભાન રાવ્મા તો શઝયત રી 
(રય્હશસ્વરાભ)એ શલાને હુકભ અપ્મો 
તો તેઓને ત્માથંી રઇને ચારી, શઝયત 
યસરૂ (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી 
લવલ્રભ)ની બખદભતભા ંશંચાડી દીધા. 
અ શરેા જજબ્રઇરે શઝયત રી 
(રય્હશસ્વરાભ) ને સ્શાફે કશપ 
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લચ્ચેની લાતચીત શઝયત યસરૂ 
(વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી 
લવલ્રભ)ને જણાલી દીધી. શઝયત યસરૂ 
(વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી 
લવલ્રભ)એ પયભાવ્યુ ંકે તભાયી ને 
સ્શાફે કશપ લચ્ચેની લાતચીત શરેા ં
તભે ફમાન કયો છો કે હુ ંફમાન કફૃ.ં 
શઝયત રી (રય્હશસ્વરાભ)એ કહ્યુ ં: 
અ જ ફમાન કયો. અે જે લાતચીત 
થઆ શતી તે કશી વબંાલી. જમાયે શઝયત 
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ઇભાભ ભશદી (જજરલ્રાશો તઅરા 
પયજહુ ળયીપ) જાશયે થળે ત્માયે તેઓ 
જાગતૃ થળે ને શઝયત ઇભાભ ભશદી 
(જજરલ્રાશો તઅરા પયજહુ ળયીપ) 
તેભને વરાભ કયળે ત્માયે તેઓ વરાભનો 
જલાફ અી પયી સઇુ જળે કમાભત સધુી 
જાગળે નરશ. ફીજી રયલામતભા ંછે કે 
શઝયત યસરૂ (વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ 
અરેશી લવલ્રભ)એ પયભાવ્યુ ંકે સ્શાફે 
કશપ જાગતૃ થઇને શઝયત ઇભાભ ભશદી 
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(જજરલ્રાશો તઅરા પયજહુ ળયીપ)ના 
સ્શાફભાથંી શળે. 

સ્શાફે કશપના નાભો ઈયના 
રકસ્વાભા ંઅલી ગમા તેભના નાભોને 
વશીશ યીતે રખલા મશુ્કેર છે. તેભના છ 
નાભો તો ભી અલે છે ણ વાતમુ ંનાભ 
શુ ંશત ુ ંતેની ખફય ડતી નથી. આબ્ને 
બ્ફાવથી સ્શાફે કશપના નાભોની 
તપવીયભા ંરયલામત છે કે જે કોઇ સ્શાફે 
કશપના નાભો ાવે યાખે તે ખૌપ તેભજ 
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બમથી વનબથમ યશળેે. ગય કોઇ જગ્માએ 
અગ રાગે તો તેભના નાભ એક કડા 
ઈય રખીને તે અગભા ંનાખી દે તો તે 
અગ ઓરલાઇ જળે. ગય ઘોડીમાભા ં
ફાક યોત ુ ંશોમ તો તે નાભ રખીને તેના 
ભાથા નીચે યાખી દે તો ફાક યડતુ ંફધં 
અયાભથી સઇુ જળે. ગય રાકડી ઈય 
રખીને તે રાકડી ખેતયભા ંઉબી કયે તો 
તે ખેતી અપતથી યક્ષણભા ંયશળેે. ગય 
કોઇ એ નાભો યાન ઈય ફાધંીને ફાદળાશ 
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ાવે જામ તો ફાદળાશ તેની આજજત 
કયળે. એક આંતયીમા તાલ ભાટે, ભાથાના 
દદથ  ભાટે, તલગંયી ભાટે ને ભયતફો 
લધાયલા ભાટે એ નાભોને જભણી યાન 
તયપ ફાધંે, ફચ્ચુ ંઅવાનીથી જન્ભાલલા 
ડાફી યાન ઈય ફાધંે તેભજ કશ્તીભા ં
વલાય થતી લખતે ને કત્રથી નજાત 
ભેલલા ભાટે ડાફી યાન ઈય ફાધંે. 
(લલ્રાશો રભ)   

*********** 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1563              VISIT US 

સ્શાફે ઈખદુદ 

શઝયત ઇભાભ ભોશમ્ભદ ફારકય 
(રય્હશસ્વરાભ)થી ભનકરૂ છે કે શઝયત 
ભીફૃર ભોભેનીન (રય્હશસ્વરાભ)એ 
એક જણને નજયાનના નવાયાઓના 
ેળલા ાવે ભોકલ્મો ને તેને સ્શાફે 
ઈખદુદનો રકસ્વો છુયો. તેણે તે ફમાન 
કમો. શઝયત રી (રય્હશસ્વરાભ)એ 
તેને કશલેયાવ્યુ ંકે જે યીતે ત ુ ંકશ ેછે એભ 
નથી. હુ ંતને કહુ ંછુ.ં લ્રાશ ેશફળીઓ 
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ઈય એક શફળીને મગફંય ફનાલી 
ભોકલ્મા, રોકોએ તેભને જુઠરાવ્મા. અે 
તેભની વાથે જેશાદ કયી જેભા ંઘણા 
સ્શાફ ભામાથ ગમા. ફચી જલા ાભેરા 
સ્શાફો ને મગફંયને રોકોએ કૈદ 
કમાથ. છી એક ઘય ફનાલી તેને સ્ગ્નથી 
બયી દીધુ.ં ફધા ભાણવોને તે ઘયની ાવે 
બેગા કયી કહ્યુ ં: જે કોઇ ભાયા દીન ય 
છે ને ભાયા ક્ષે છે તે ફાજુ ય 
ચાલ્મો જામ. જે મગફંયના ભઝશફ ય 
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છે તે સ્ગ્નભા ંડે. અભ કશલેાભા ં
અલતા ંભોભીનો એકફીજાનો શાથ 
કડીને સ્ગ્નભા ંકુદી ડમા. એક 
ભોભીન ફાઇ વાથે છ ભરશનાનુ ંફાક 
શત ુ.ં ફાકને રઇને સ્ગ્નભા ંડલાની 
તેની ઇચ્છા ન થઆ તેથી તેણે ાછા પયલા 
ચાહ્યુ ંણ છ ભરશનાનુ ંફાક કુદયતે 
ખદુાથી ફોલ્યુ ં: “ય ્ભા ં! તુ ંજયામ ડય 
નરશ. ભને રઆ અ સ્ગ્નભા ંકુદી ડ. યાશ ે
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ખદુાભા ંઅ દુઃખ ઘણુ ંઓછુ ંછે. ” ફાઇ 
તયત જ ફાક વરશત અગભા ંકુદી ડી. 

મવુશ્રફકોભાનંો એક જણ જાદુગય 
શતો. તે ઝુનોલાવ ફાદળાશ ાવે યશતેો 
શતો. ફાદળાશનો ફધો કાયબાય અ 
જાદુગયના શાથભા ંશતો. જાદુગય 
વધૃ્ધાલસ્થાને કાયણે ભાદંો ડમો ત્માયે 
ફાદળાશને કહ્યુ ં: શલે ભાફૃ ભૌત નજીક છે 
ભાટે ભને છોકયો અ, જેથી હુ ંજે કાઇ 
જાણુ ંછુ ંતેને ળીખલાડી દઉં. ફાદળાશ ેતેને 
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એક છોકયો વંપ્મો. જેને તે જાદુ 
ળીખલાડલા રાગ્મો. છોકયો જે યસ્તે જતો 
શતો તે યસ્તે એક નવયાની અફીદનુ ં
ઇફાદતખાનુ ંશત ુ.ં એક રદલવ છોકયો 
અફીદ ાવે ગમો. તેની લાતો તેભજ 
તેના શલારથી છોકયો ઘણો નલાઇ 
ામ્મો. તે તેના શારથી લધ ુલાકેપ થતા ં
અફીદનો તયીકો ઘણો જ વદં અવ્મો, 
જેથી તે ઇભાન રાવ્મો. છોકયો શભંેળા 
અલતા-જતા અફીદ ાવે જતો શતો 
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ને તેની વગંત યાખતો શતો. છોકયાને 
અલતા ંલાય રાગતી જાદુગય ભાયતો 
ને કશતેો કે કેભ ભોડો અવ્મો ને ઘયે 
જતા લાય રાગતી ત્માયે ઘયના રોકો 
ભાયતા શતા. છોકયાએ અફીદને ફધી 
લાત કયી દેતા અબફદે કહ્યુ ં: ગય 
જાદુગય કશ ેકે તે અલલાભા ંકેભ લાય 
રગાડી તો કશવેુ ંકે ઘયલાા અલલા દેતા 
નથી ને જો ઘયલાા કેભ ભોડો અવ્મો 
કશ ેતો કશવેુ ંજાદુગય જલ્દી અલલા દેતો 
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નથી. છોકયો અફીદની વોશફતભા ંાકકો 
અભીર ફની ગમો ને જે દુઅ ભાગંતો 
શતો તે કબરૂ થતી શતી. 

એક લખત તે અફીદની ાવેથી 
નીકી ઘયે જઇ યહ્યો શતો. તેણે એક 
જગયને અલલા-જલાના યસ્તાભા ંફેઠેરો 
જોતા ોતાના ભનભા ંકહ્યુ ંકે અફીદનુ ં
વાચા શોવુ ંને જાદુગયન ુજુઠંુ શોવુ ંઅજ 
જણાઇ અલળે એભ વલચાયીને એક થ્થય 
ઈાડીને કહ્યુ ં: “મ યલયરદગાય ! 
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ગય તને તે જાદુગય કયતા ંઅફીદ 
લધાયે લશારો શોમ ને ફશતેય શોમ તો 
જગયને કત્ર કય. ” અટુ ંફોરી તેણે 
થ્થયને જગય તયપ પંકમો જે 
જગયના ભાથા ઈય લાગતા ભયણ 
ામ્મો. શલે તો ોતાની દુઅથી 
યોગીઓને વનયોગી ફનાલી દેતો શતો. 
અફીદને અ લાતની જાણ થતા ંછોકયાને 
કહ્યુ ંકે ત ુ ંફરાભા ંપવાઇ જઇળ ભાટે 
ધીયજ-વબ્ર કયજે ને ભને દુશ્ભનના 
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શલારે કયીળ નરશ. તેણે અફીદને કહ્યુ ંકે 
હુ ંતે પ્રભાણે જ કયીળ. છોકયો રોકોના 
ઇરાજ કયતો શતો ને કોઢીમાઓ 
આંધાઓને વાયા કયતો શતો. 
ફાદળાશના નોકયભાથંી એક જણ આંધો 
થઆ ગમો શતો. તે તો ઘણો ભાર રઇને 
અવ્મો. તેણે કહ્યુ ંકે ભને વાયો કયી અ. 
તેણે કહ્યુ ંકે હુ ંકોઇને વાયો કયતો નથી 
ફરકે લ્રાશ વાફૃ કયે છે. છોકયાએ કહ્યુ ં
કે ગય ત ુ ંભાયી તાફેદાયી કયે ને ભાયા 
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બેદને છુાલી યાખે તો લ્રાશની 
તૌપીકથી હુ ંતાયી આંખો યોળન કયી દઉં. 
આંધાએ કબરૂ કયતા ંતેને ળશાદતનો 
કરભો ઢાવ્મો. છોકયાએ દુઅ કયી જેથી 
તેની આંખો યોળન થઆ ગઇ. નોકય 
ફાદળાશ ાવે ગમો. તેનુ ંનાભ ઝુનલાવ 
શત ુ.ં તેણે છૂયુ ંકે તાયી આંખો કેલી યીતે 
યોળન થઆ ગઇ ? તેણે કહ્યુ ંકે ભાયા 
લ્રાશ ેભને અયાભ કમો છે. ફાદળાશ ે
કહ્યુ ંશુ ંત ુ ંભને જ લ્રાશ કશ ેછે ? તેણે 
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કહ્યુ ંના. ફાદળાશ ેકહ્યુ ંશુ ંભાયા વવલામ 
ફીજો કોઇ લ્રાશ છે ? તેણે કહ્યુ ંકે તે 
એ લ્રાશ છે કે જેના વવલામ ફીજો કોઇ 
ઇફાદતને રામક નથી ને તે ભાયો 
યલયરદગાય છે. ફાદળાશ ેતેને છૂયુ ંકે 
ત ુ ંઅ કોની ાવેથી ળીખ્મો ? ભને ણ 
ફતાલ જેથી હુ ંણ તેના ઈય ઇભાન 
રાવુ.ં તે ફાદળાશ ઇભાન રાલળે એલી 
ધાયણાથી તે જલાનનો રકસ્વો કશી 
વબંાવ્મો. 
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ફાદળાશ ેજલાનને ોતાની ાવે 
ફોરાલીને કહ્યુ ંકે ભં વાબંળ્યુ ંછે કે ત ુ ં
જન્ભના આંધા ને કોઢીમાઓને વાયા 
કયે છે. તેણે કહ્યુ ંકે હુ ંકોઇને વાયા કયી 
ળકતો નથી ણ લ્રાશ ળપા તા 
પયભાલે છે. ફાદળાશ ેકહ્યુ ંકે શુ ંભાયા 
વવલામ ફીજો કોઇ લ્રાશ છે ? તેણે કહ્યુ ં
કે ભાયો ને તાયો યલયરદગાય લ્રાશ 
છે. છી ફાદળાશ ેતેને વળક્ષા કયલી ળફૃ 
કયી દીધી ને તેને શભંેળા વખત ઝાફ 
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તેભજ વળક્ષા કયતો શતો. ફાદળાશ 
અફીદના શારથી ણ જાણીતો થમો. 
તેણે અફીદને ફોરાલીને કહ્યુ ંકે ત ુ ં
ોતાના દીનથી પયી જા ને ભાયી 
ઇફાદત કય. અબફદે કબરૂ ન કયતા ં
અયીથી ચીયી નખંાલી તેના ફે ટુકડા કયી 
નાખ્મા. ફાદળાશ ેજલાનને કહ્યુ ંકે ત ુ ંતાયા 
ભઝશફથી પયી જા, તો તેણે કબરૂ ન કયુથ. 
ફાદળાશ ેઘણી કોવળળ કયી ણ તે ભકકભ  
યહ્યો ને તેણે ોતાનો ભઝશફ છોડમો 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1576              VISIT US 

નરશ. ફાદળાશ ેતેને દરયમાભા ંગયક 
કયલાનો હુકભ કમો, જલાનને દરયમાભા ં
રઆ જઇ શોડીભા ંફેવાડી દીધો ને તેને 
ડુફાડી દેલા ચાહ્યુ,ં ણ જલાને દુઅ 
કયતા ંશોડી ઊંધી લી ગઇ ને ફધા 
ડુફી ગમા. ભાત્ર એ ોતે વશીવરાભત 
રકનાયા ઈય અવ્મો. રોકોએ ફાદળાશને 
ખફય અતા તેને પયી શાડ ઈય રઆ 
જઇને નીચે પંકી દેલાનો હુકભ કમો જમાયે 
જલાનને શાડ ઈય રઆ જઇ પંકલા 
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ચાહ્યુ ંત્માયે તેણે દુઅ કયી તેથી શાડ 
ધ્રજુમો ને વખત શલા ચારી તેથી શાડ 
યના ફધા જણ ઉડી ઉડીને નીચે 
ડમા. જલાન ફચી ગમો ને ફાદળાશ 
ાવે ગમો. ફાદળાશ ેોતાના ભાણવો 
વલળે છુતા તેણે કહ્યુ ંભાયા લ્રાશ ે
ફધાને ભાયી નાખ્મા. અથી ફાદળાશ ફહુ 
જ ગસુ્વે થમો ને તેને અગભા ં
નાખલાનો હુકભ કમો તેભા ંણ તે ફચી 
ગમો. છી તેને સુીએ ચઢાવ્મો તેભજ 
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તીય ણ ભયાવ્મા, તેભા ંણ તેને કળી 
આંચ અલી નરશ. જલાને ફાદળાશને કહ્યુ ં
કે  

મ ફાદળાશ ! તુ ંલ્રાશની 
કુદયતની વનળાનીઓ જુએ છે તે લ્રાશ 
ઈય ઇભાન રાલ. ફાદળાશ ેકહ્યુ ંકે હુ ં
તને કત્ર કયલા વવલામ ફીજુ ંકાઇં ચાશતો 
નથી. જલાને કહ્યુ ંગય ત ુ ંભને કત્ર 
કયલા ચાશતો શોમ તો ફધાને ેરા ટેકયા 
ઈય બેગા કય ને ભાયા તયકળભાથંી 
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એક તીય ખંચીને “બફસ્ભીલ્રાશે યબ્બરુ 
ગરુાભ” (અ છોકયાના લ્રાશના 
નાભથી) કશી ભાય જે ભને લાગળે. 
ફાદળાશ ેતે પ્રભાણે કયુથ તો તીય જલાનને 
કાભા ંલાગ્યુ ંજેથી તે ભયણ ામ્મો. જે 
રોકો ત્મા ંઉબા શતા તેઓ ફોરી ઉઠમા 
કે ભો અ છોકયાના યલયરદગાય ઈય 
ઇભાન રાવ્મા. 

ભીય ઈભયાલોએ ફાદળાશને કહ્યુ ં
કે ત ુ ંજે ફાફતથી ડયતો શતો તે જ વાભે 
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અલી ને રોકો તાયી ખદુાઇથી પયી તે 
જલાનના લ્રાશ ઈય ઇભાન રાવ્મા. 
અથી ફાદળાશ ેગસુ્વે થઆ યસ્તાઓના 
નાકા ઈય ખાઇઓ જેલા ખાડા ખોદલાનો 
હુકભ અપ્મો. ખાડા ખોદામા ફાદ તેભા ં
અગ વગાલલાભા ંઅલી. ફાદળાશના 
ભાણવો હુકભ પ્રભાણે ખાડાની ાવે ફેવી 
ગમા ને દયેક જણને તેના ઇભાન વલળે 
છુતા શતા. જે છોકયાના લ્રાશ ઈય 
ઇભાન યાખતો શતો તેને અગભા ંનાખી 
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દેતો ને જે છોકયાના લ્રાશનો આન્કાય 
કયતો તેને મકુી દેતા શતા. ફાદળાશના 
ભાણવો એક ભોભેના ફાઇને ખાઇને 
રકનાયે રાવ્મા. ભોભેના ફચ્ચાની 
ભોશબ્ફતથી અગથી દૂય બાગતી શતી. 
કુદયતે ખદુાથી છ ભાવનુ ંફાક ફોલ્યુ ં
મ ભા ં! તુ ંઅ અગથી ડય નરશ, કેભકે 
અ અગ કયતા ંદોઝખની અગ લધ ુ
વખત છે. તુ ંવબ્ર કય ને જયા ણ ડમાથ 
વલના અગભા ંકુદી ડ. ભોભેના 
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રશંભતથી અગભા ંકુદી ડી. લ્રાશ ેએક 
શલા ભોકરી જે ખાડાભા ંદાખર થઆ ને 
અગને અંદયથી ફશાય કાઢી ચાયે તયપ 
પેરાલી દીધી. તેભાનંો એક બડકો 
ફાદળાશ ાવે ગમો ને તેને તેભજ તેના 
તખ્તને ફાી દીધુ.ં કેટરીક અગ તેના 
રશ્કયભા ંગઇ ને ફધાને ફાી દીધા. 
ને ફાઇ તથા ફાકને જે જે ભોભીનો 
શતા તે ફધા વશી વરાભત ફશાય અવ્મા.  

********** 
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શઝયત જયજીવ (રય્હશસ્વરાભ) 

આબ્ને ફાફલમશ લગેયેએ રયલામત 
કયી છે કે ખદુાલદેં કયીભે જયજીવ 
(રય્હશસ્વરાભ)ને મગફંય મકુયથય કમાથ 
ને એક ફાદળાશ તયપ ભોકલ્મા જે 
ળાભના મલુ્કભા ંયશતેો શતો. તેને યાઝન 
કશતેા શતા. તે ફાદળાશ ને તેની કૌભ 
બતુયસ્તી કયતી શતી. શઝયત જયજીવ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ કહ્યુ ંકે મ ફાદળાશ 
! ભાયી નવીશત કબરૂ કય ને રોકો ણ 
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લ્રાશ વવલામ ફીજાની ઇફાદત કયે એ 
વાફૃ ંનથી. ફાદળાશ ેછૂયુ ંકે તભે કમાનંા 
યશલેાવી છો ? અે જલાફ અપ્મો કે હુ ં
ફૃભના મલુ્કભા ંપરસ્તીનભા ંયહુ ંછુ.ં અને 
તે જ લખતે કૈદ કયી રોઢાના શથીમાયથી 
અના ખબાને ઝખ્ભી કમાથ, ળયીયનુ ંફધુ ં
ગોશ્ત કઢાલી નાખ્યુ,ં ઝખ્ભ ઈય વીયકો 
નખાવ્મો ને વખત તાડાથી ળયીય 
ચોતા શતા. છી હુકભ કમો કે રોઢાના 
ખીરા ગયભ કયીને અને ડાભ અો. 
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રોઢાના ખીરા યાનભા,ં ગોઠણભા ંને 
તાલાભા ંભાયો. અટરેથી ણ કાઇં ન 
થતા ંઅના ભાથા ઈય ભોટા ભોટા 
ખીરા ખોડાવ્મા જેથી અનુ ંભગજ ફશાય 
નીકળ્યુ.ં 

છી હુકભ કમો કે વીસુ ંગયભ 
કયીને અના ળયીય ઈય નાખો. 
કૈદખાનાભા ંએક રોઢાનો થબં શતો, જેને 
ઢાય ભાણવો ઈાડતા શતા. એ થબં 
અના ેટ ઈય મકુામો. યાત થતા ં
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રોકો ચાલ્મા ગમા. ફીજા કૈદીઓએ જોયુ ં
કે એક પરયશ્તો અવ્મો ને કહ્યુ ં: મ 
જયજીવ ! લ્રાશ પયભાલે છે કે તભે વબ્ર 
કયી યાજી યશો. 

વલાય થતા ંગભુયાશ ફાદળાશ ે
અને ફોરાવ્મા ને ીઠ તેભજ ેટ 
ઈય તાજીમાના ભાયલાનો હુકભ કમો. 
લી અને કૈદખાનાભા ંભોકરી અપ્મા. 
ફાદળાશ ેોતાના યાજમના ફધા જ 
જાદુગયોને ફોરાવ્મા. તેભાથંી એક 
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શંવળમાય જાદુગયને અની ાવે 
ભોકલ્મો. જાદુગયે ઘણી ભશનેત કયી ણ 
વનષ્પ યહ્યો અંતે ઊંચુ ંઝેય રાલીને 
ખલયાવ્યુ.ં અ દુઅ ડમા : 

“બફસ્ભીલ્રાશીલ્રઝી મોવલ્રે આનદા 
વીદકેશી, કીઝબરુ પજયતે 
લવેશફૃસ્વશયતે.” અ દુઅ ડલાથી 
અને ઝેયની કાઇં વય થઆ નરશ. 

તે જાદુગયે કહ્યુ ંકે ગય અ ઝેય 
તભાભ ખરકતને ખલયાલત તો એભની 
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ળસ્તત શણાઇ જાત, યગ પાટી જાત, 
ખરકતને ફદરાલી નાખત ને આંખોની 
યોળની ચારી જાત. મ જયજીવ ! તભે 
યાશ ેરશદામતને યોળન કયલાલાો છો. 
ઝુલ્ભતે ઝરારતભા ંબચયાગ છો, ભયે શક 
ઈય વાબફત ને કામભ છો. હુ ંકાભીર 
મકીનથી ગલાશી અુ ંછુ ંકે તભાયો 
લ્રાશ ફયશક છે. તેના વવલામ જેટરા 
ભાબદૂ છે તે ફાતીર છે. હુ ંએના ઈય 
ઇભાન રાવ્મો. ભં તેના મગફંયોને વાચા 
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જાણ્મા ને હુ ંભાયા ગનુાશોની તૌફા કફૃ ં
છુ.ં 

ફાદળાશને જાણ થતા ંજાદુગયને 
કત્ર કમો. ને અને કૈદખાનાભા ં
ભોકરી નેક જાતની ઇજા શંચાડી. 
ફાદળાશ ેઅના ટુકડે ટુકડા કયીને 
કુલાભા ંનાખી દેલાનો હુકભ કમો. તે 
ભરઈન ોતાના વાથીઓ વાથે ળયાફભા ં
ભળગરુ શતો ત્માયે લ્રાશ ેશલાને હુકભ 
કમો, જેથી ભોટો લાજ થમો ને જભીન 
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તેભજ શાડોભા ંરયઝો ડી ગમો. ફધા 
ડયી ગમા કે શલે અણે ભયી જઇશુ.ં 
વભકાઆરને લ્રાશ ેકુલા ય જલાનો હુકભ 
અપ્મો. ત્મા ંજઇ કહ્યુ ં : મ જયજીવ ! જે 
લ્રાશ ેતભને ૈદા કમાથ છે તેની કુવ્લત 
થકી ઈઠો. તયત જ અ વશીવરાભત 
ફેઠા થમા. ભીકાઇરે અને કુલાભાથંી 
ફશાય કાઢી કહ્યુ ંકે તભને ભોટા વલાફની 
ફળાયત થામ. તભે વબ્ર કયો. 
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શઝયત જયજીવ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ પયી તે જ ફાદળાશ 
ાવે જઇ કહ્યુ ંકે ભને લ્રાશ ેતાયા ઈય 
હુજજત તભાભ કયલા ભોકલ્મો છે. તે જ 
લખતે ફાદળાશના વીેશ વારાયે કહ્યુ ંકે 
મ જયજીવ (રય્હશસ્વરાભ) !  હુ ં
તભાયા લ્રાશ ઈય ઇભાન રાવ્મો જેણે 
તભને ભયલા છી જીલતં કમાથ. હુ ંગલાશી 
અુ ંછુ ંકે તે ફયશક છે. તેના વવલામ 
જેટરા ભબદુ છે તે ફધા ખોટા છે. તે જ 
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લખતે ફીજા ચાય શજાય ભાણવો ઇભાન 
રાવ્મા ને અની તસ્દીક કયી. 

લ્રાશો કફય ! કેલો ભરઈન 
ફાદળાશ શતો કે તેણે ફધાને કત્ર કમાથ. 
છી એક તાફંાના તયાને ગયભ કયાલી 
તેના ઈય અને સલુયાલીને આંખ ને 
ભાથાભા ંરોઢાના ખીરા ખોડમા તેભજ 
વીસુ ંગયભ કયીને ગાભા ંનાખ્યુ.ં (અશ ! 
અશ ! જફ જુલ્ભ ! ) ભરઈનને 
અટરેથી વતંો નરશ થતા ંતેણે અને 
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જે ઠેકાણે ખીરા ભાયેરા શતા તે કઢાલી 
ઝખ્ભ ઈય વીસુ ંગાીને નખંાવ્યુ.ં અલા 
વખત જુલ્ભ છતા ંઅ ભમાથ નરશ તેથી 
અગ વગાલી શઝયત જયજીવ 
(રય્હશસ્વરાભ) ય નાખલાનો હુકભ 
કમો તેથી અ ફીને યાખ થઆ ગમા. 
છી યાખ ઈડાડી નાખલાનો હુકભ 
ામો. 

લી લ્રાશ ેભીકાઇરને ભોકલ્મા. 
ભીકાઇરે લાજ અતા ંશઝયત જયજીવ 
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(રય્હશસ્વરાભ) જીલતં થઆ ફાદળાશના 
દયફાયભા ંગમા ને ફધાને લ્રાશનો 
મગાભ શંચાડમો. તે લખતે ભજકુય 
ગભુયાશ ફાદળાશના સ્શાફભાથંી એક 
જણ ઉબો થમો ને ફોલ્મો મ જયજીવ 
! ભાયી નીચે ચૌદ ભીમ્ફય છે ને 
ભાયી ાવે એક ખાન યાખેર છે. તેની 
રાકડીઓ જુદા જુદા ઝાડની છે. કેટરીક 
ભેલાલાા ઝાડની છે, કેટરીક ભેલા 
લગયના ઝાડની છે. તભાયા યલયરદગાય 
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ાવે વલાર કયો કે દયેક રાકડીનુ ંએક 
ઝાડ કયી અે ને તેભા ંભેલા ણ રાગે 
તો હુ ંતભને વાચા ભાનીળ. અે ફેવીને 
દુઅ કયતા ંતે જ લખતે તે ઝાડ ફની 
ગમા ને ભેલા ણ રાગ્મા. 

અશ ! પયી ફાદળાશ ેઅને ફે 
તખ્તાની લચભા ંયાખીને અયીથી ચીયી 
નાખ્મા ને એક દેગભા ંકેટરીક ચીજો-
વીસુ ંનાખી અના ળયીયને ણ તેભા ં
નાખી અગ વગાલી, તેથી અનુ ંફદન 
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તે ચીજોભા ંગીને એકયવ થઆ ગયુ.ં 
લી જભીન અંધાયી થઆ ગઇ. લ્રાશ ે
આવયાપીરને હુકભ કમો. તે ત્મા ંગમા ને 
એલી યાડ ાડી કે ફધા ઊંધે ભોઢે ડી 
ગમા ને તે દેગને ઊંધી કયીને કહ્યુ ંકે 
મ જયજીવ ! લ્રાશના હુકભથી ઈઠો. 

લી લ્રાશની કુદયતથી શઝયત 
જયજીવ વશીવરાભત ઈઠમા ને 
ફાદળાશના દયફાયભા ંજઇ લ્રાશની 
મગમ્ફયી દા કયી. અને જોઇ ફધા 
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નલાઇ ામ્મા. ત્મા ંએક ઔયત અલીને 
ફોરી કે મ લ્રાશના ફદંા ! ભાયી 
એક ગામ શતી. તેના દૂધથી ભાફૃ ં
ગજુયાન ચારતુ ંશત ુ.ં તે ભયી ગઇ. શલે હુ ં
ચાહુ ંછુ ંકે તભે તેને જીલતી કયી અો. 
શઝયત જયજીવ (રય્હશસ્વરાભ)એ 
પયભાવ્યુ ંકે અ ભાયી રાકડી રઆ જા ને 
તે ગામ ઈય યાખીને કશ ેકે જયજીવ કશ ે
છે કે લ્રાશના હુકભથી ઉબી થઆ જા. 
ફાઇએ અના ફતાવ્મા પ્રભાણે કયતા ં
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ગામ જીલતી થઆ ગઇ ને તે ઔયત 
ઇભાન રાલી. 

ફાદળાશ ફોલ્મો કે ગય અ 
જાદુગય જીલતો યહ્યો તો ભાયી કૌભને 
ભાયી નાખળે. ફાદળાશ અટુ ંફોલ્મો તો 
ફધા એક છી એકભત થઆ અને 
ળશીદ કયલા ળશયેની ફશાય રઆ ગમા. 
અે દુઅ કયી કે મ ખદુાલદંા ! ગય 
તુ ંઅ બતુયાસ્ત કૌભને શરાક કયીળ તો 
હુ ંતાયાથી વલાર કફૃ ંછુ ંકે એવુ ંકય કે 
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જેના ઈય મવુીફત ડે તો તે ભને ને 
ભાયી મવુીફતને માદ કયીને વબ્ર 
આખ્તીમાય કયે. છી અને કત્ર કયીને 
ફાદળાશ વરશત ફધા ાછા પમાથ ત્માયે 
લ્રાશ ેઝાફ ભોકલ્મો જેથી ફધા ભયણ 
ામ્મા. 

ભનકરૂ છે કે જમાયે કાવતર શઝયત 
જયજીવ (રય્હશસ્વરાભ)ને કત્ર કયલા 
અવ્મો તો અની ફૃશના વત્કાય ભાટે 
ભરાએકા અવ્મા. અને કત્ર કયલા 
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કાવતરે તરલાય નીચે ફેવાડમા તો 
શઝયત જયજીવ (રય્હશસ્વરાભ) ફેકાબ ૂ
થઆ ોકાય કયી યડલા રાગ્મા. જજબ્રઇર 
(રય્હશસ્વરાભ)એ કહ્યુ ંમ જયજીવ ! 
તભાયા યડલા ઈય હુ ંજફ થાઉં છુ.ં 
કાયણ તભો ભોટી ભોટી મવુીફતો ઈય 
વબ્ર કયી શતી ણ અ લખતે તભે યડો છો 
તેનુ ંકાયણ શુ ંછે ? 

શઝયત જયજીવ 
(રય્હશસ્વરાભ)એ જલાફ અપ્મો કે 
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મ જજબ્રઇર ! ફધી મવુીફતોભા ં
અંબફમાની મવુીફત માદ કયીને વબ્ર કયી. 
કૈદભા ંશઝયત યનુવુ (રય્હશસ્વરાભ)ની 
મવુીફતને, જખ્ભોભા ંશઝયત હયફુ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની મવુીફતને, અગભા ં
ફતી લખતે શઝયત ઇબ્રાશીભ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની મવુીફતને, અયાથી 
ચીયાતી લખતે શઝયત ઝકયીમા 
(રય્હશસ્વરાભ)ની મવુીફતને, ને 
અંધાા લખતે શઝયત માકુફ 
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(રય્હશસ્વરાભ) શઝયત ળોમફ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની મવુીફતને માદ 
કયીને વબ્ર કયી. “લરઅના ઝકયતો 
ભવાએફર હુવમવનબ્ને યસબુરલ્રાશ 
પફમકતો” ણ મ જજબ્રઇર ! અ 
લખતે દુશ્ભન ભાફૃ ંભાથુ ંતનથી જુદંુ કયે 
છે તો ભં શઝયત ઇભાભ હુવૈન 
(રય્હશસ્વરાભ) પયઝદેં યસરૂેખદુા 
(વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી લવલ્રભ) 
ઈય ડનાય મવુીફત ને અનુ ં
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ખજંયથી ગફંૄ કાલવુ ંમાદ અવ્યુ ંતેથી 
ભને યડવુ ંઅવ્યુ.ં કેભકે તભાભ ઈય 
મવુીફત ડી ણ ઇભાભ હુવૈન 
(રય્હશસ્વરાભ) ય જે મવુીફત ડનાય 
છે એલી મવુીફત કોઇ ય ડી નથી. 

મ જજબ્રઇર ! જેને જેને મવુીફત 
ડી તે પકત તેના ય જ ડી છે. કોઇએ 
જલાન દીકયો ોતાની નજયો વભક્ષ કત્ર 
થતા ંજોમો નથી, કોઇના ખોાભા ંદૂધ 
ીતા ફચ્ચાના ગા ય તીય રાગેર 

http://www.hajinaji.com/?pdf


 

   Home                  કવસરુ અંબફમા - 1604              VISIT US 

નથી, કોઇએ ોતાના બાઇ, બત્રીજાનુ ં
ખનુ જભીન ઈય લશતે ુ ંજોયુ ંનથી. એટુ ં
જ નરશ ણ કોઇએ એલા એલા ઝીઝોની 
રાળો બંમ ઈય ડેર જોમેર નથી. યે 
! જજબ્રઇર ! કોઇના નાના ફચ્ચા ાણી 
લગયની ભાછરીની જેભ તયપડી તયપડીને 
શરાક થમા નથી. કોઇના શરો માર 
ઈય અફોદાણા ફધં થમા નથી, કોઇના 
અંત ઈય ચાય શજાય તીય ને એકવો 
એંવી જખ્ભ, નેઝા ને ળભળીયના રાગ્મા 
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નથી. કોઇની રાળ ફેગોયો કપન સયૂજની 
ગયભીભા ંડી યશી નથી. કોઇની 
ફીફીમો-ફશનેો ને દીકયીઓ કૈદ થઆ 
દયફદય પેયલાઇ નથી. કોઇની ાછ 
તેની નવરને કત્ર કયલા કોઇ ાછ 
રાગેર નથી. 

પવોવ ! અ ળશયેે ળાભના 
શાકીભના શાથથી અ તભાભ મવુીફતો 
ખાનદાને યીવારત ઈય ગજુયલાલાી છે 
ને છતા ંકે શઝયતે ભોશમ્ભદે મસુ્તપુા 
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(વલ્રલ્રાશો રહશ ેલ અરેશી 
લવલ્રભ), ફાદળાશ ેમલુ્ક તસ્રીભ લ યઝા 
શતા તે ણ એલી મવુીફતો ખભી નરશ 
ળકતા જન્નત મકુીને યોતા ને વય 
ીટતા ચાક ગયેફાન ખાક ઈડાડતા 
નીકળે. “મારમતની કુન્તો ભકુભ 
પલઝન ઝીભા.ં” એટરે કાળ કે ગય હુ ં
ણ તે લખતે શાજય શોત તો ોતાની 
જાન એ ભઝભુે કયફરા ઈય કુયફાન 
કયત. અશ ! અશ ! હુ ંજોઉં છુ ંકે હુવૈન 
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(રય્હશસ્વરાભ)નુ ંવયે મફુાયક નેઝા 
ઈય યાખીને તેભજ તેભના ઝીઝોના 
વયને ણ નેઝા ઈય ચડાલી શરેફૈતને 
રઇને પયે છે ને તેભની પયીમાદને કોઇ 
શંચતુ ંનથી. હુ ંઈભેદલાય છુ ંકે ભાયો 
શળય હુવૈન (રય્હશસ્વરાભ) ને 
યપીકાને હુવૈન વાથે થામ ને જમાયે 
કમાભતના રદલવે હુવૈને ભઝભુની ભા ં
ભાસભુા જનાફે પાતેભા ઝશયેા ળથનો 
ામો કડીને હુવૈનના ખનુની દાદ ભાગંે 
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તે લખતે ભાયી ભા ંણ ઈઘાડે ભાથે ભા ં
પાતેભા ઝશયેાની કનીઝોની ભીવાર ભાયા 
ખનુની દાદ ચાશ.ે 

અ ફમાન વાબંીને જનાફે 
જજબ્રઇર (રય્હશસ્વરાભ)ને તાફ ન યશી 
ને કોઇ ઔયતનુ ંફચ્ચુ ંભયી જામ ને 
તે યોલે એ યીતે યોમા. 

 
*********** 
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શાફૃત ને ભાફૃત પરયશ્તા  

 શઝયત ઇભાભ ભોશમ્ભદ ફારકય 
(રય્હશસ્વરાભ)થી રયલામત છે કે 
શઝયત સરુમભાન આબ્ને દાઈદ 
(રય્હશસ્વરાભ)ની લપાત ફાદ આબ્રીવે 
જાદુ ફનાલી રખીને લંટી યાખ્મો ને 
તેની ાછ રખ્યુ ંકે તે સરુમભાન 
(રય્હશસ્વરાભ)ની ફાદળાશત ભાટે 
અવેપ આબ્ને ફયખીમાએ અ ફનાવ્યુ ંશત ુ ં
ને અ ઇલ્ભના ખજાનાભાથંી છે. એના 
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લવીરાથી દયેક ભતરફ પ્રાપ્ત થામ છે. 
છી તે શઝયત સરુમભાન 
(રય્હશસ્વરાભ)ના તખ્ત નીચે દપન કયી 
દીધુ.ં ત્માયફાદ તેને તખ્ત નીચેથી કાઢીને 
રોકોને જાશયે કયુથ, જેથી જેઓ કાપય શતા 
તે કશલેા રાગ્મા કે સરુમભાન અ 
ભરના કાયણે ભાયા ઈય પાલી ગમા. 
જેઓ ભોભીન શતા તેઓ કશતેા શતા કે 
શઝયત સરુમભાન (રય્હશસ્વરાભ) 
લ્રાશના ફદંા ને મગફંય શતા. તે 
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વલળે લ્રાશ ેપયભાવ્યુ ંછે કે શઝયત 
સરુમભાન (રય્હશસ્વરાભ)ની 
ફાદળાશત વલળે ળમતાન કશતેો શતો કે 
શઝયત સરુમભાન (રય્હશસ્વરાભ) 
જાદુગય શતા. તે ચીજની મહુદીઓએ 
ૈયલી કયી. શઝયત સરુામભાન 
(રય્હશસ્વરાભ)એ કુફ્રણુ ંકયુથ ન શત ુ.ં 
એટરે તેઓ જાદુગય ન શતા. જાદુને કુફ્ર 
એટરા ભાટે પયભાવ્યુ ંકે જાદુને શરાર 
જાણનાય કાપય છે ને પયભાવ્યુ ંકે 
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ળમતાનો કુફ્ર એટરે જાદુ કયતા ંશતા ને 
રોકોને ળીખલતા શતા. 

શઝયત નશૂ (રય્હશસ્વરાભ)ની 
ફાદ એક મગફંયના જભાનાભા ંરોકો 
જાદુભા ંભળગરુ યશતેા શતા જેના રીધે 
ઘણા ંખયાફ કાભો થલા રાગ્મા. રોકોએ 
જાદુભા ંભળગરુ થઆ આસ્રાભ તકથ કયી 
નાખલાથી લ્રાશ ેશાફૃત ને ભાફૃત 
નાભના ફે પરયશ્તાઓને આન્વાનના 
સ્લફૃભા ંફાબરુ નાભના ળશયેભા ંરોકોને 
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અ કાભથી યોકલા ભોકલ્મા. પરયશ્તાઓએ 
લ્રાશના હુકભ મજુફ ભર કયી તે 
જભાનાના મગફંયને ફતાલી કહ્યુ ંકે તભે 
લ્રાશના ફદંાઓને અ ભર ળીખલો. 
જેથી તેઓ અ ભરના કાયણે 
જાદુગયોના જાદુને યદ કયે. મગમ્ફયે 
પરયશ્તાઓથી તે ભર ળીખી રોકોને 
ફતાવ્મો ને પયભાવ્યુ ંકે તભે અ ભર 
થકી જાદુને દૂય કયજો ણ ફીજા કોઇ 
ઈય તભે કાઇં કયળો નરશ. 
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તે વલળે લ્રાશ તઅરા પયભાલે 
છે કે મહુદીઓએ ફાબરુભા ંફનંે 
પરયશ્તાના કશલેાથી ઈલ્ટી યીતે ૈયલી કયી, 
એટરે જાદુ દપે કયલાને ફદરે ોતે ણ 
જાદુ કયલા રાગ્મા એટરે તેઓ ણ જાદુ 
કયતા ંળીખ્મા. પરયશ્તાઓ તેઓને કશતેા 
શતા કે ભો તભને અ ભર 
જભાલલા ળીખલીએ છીએ ભાટે તભે 
કુફ્રણુ ંકયળો નરશ. ભે આમ્તેશાન રઇએ 
છીએ કે કોણ લ્રાશની પયભાફયદાયી 
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કયી ઇભાન ઈય વાબફત યશી એ થકી 
જાદુને દૂય કયે છે ને કોણ તેનો ખોટો 
ઈમોગ કયી ફીજાઓને નકુવાન શંચાડે 
છે. છી રોકો તે ફનંે જાદુ ળીખતા શતા. 
એટરે જે જાદુ ળમતાનોએ શઝયત 
સરુમભાન (રય્હશસ્વરાભ)ના મલુ્ક વલળે 
અવેપના નાભથી ભળહુય કયુથ શત ુ ંતે તથા 
શાફૃત-ભાફૃત જે ભર જાદુ દપે કયલાનો 
રાલેરા શતા તે ણ ળીખતા શતા. તેઓ 
એલો ણ જાદુ ળીખતા શતા કે ભદથ  ને 
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ઔયતભા ંજુદાઇ નખામ ને તેઓ 
જાદુથી નકુવાન શંચાડે છે, એ ફાફતને 
ખદુા જાણે છે ને તેની વજા તેઓને 
અળે. અ અમતભા ંઅ ઠેકાણે આઝનનો 
ળબ્દ છે કે તેઓ લ્રાશના આઝન વવલામ 
નકુવાન શંચાડી ળકતા ન શતા. અ 
જગ્માએ આઝનના કેટરાકં થથ થામ છે 
ણ તેભા ંમનુાવીફ થથ આલ્ભ થામ છે. 
એટરે તેઓ જે નકુવાન શંચાડતા શતા 
તે ખદુા જાણતો શતો. કેભકે ગય અ 
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જગ્માએ આઝનનો થથ હુકભ રઇએ તો 
રાઝીભ થામ છે કે મગફંયન ુકત્ર કયવુ,ં 
ફીજાઓનો શક ગવફ કયલો, લ્રાશના 
હુકભથી થામ છે ણ એ ફાફત ફાતીર 
છે કેભકે લ્રાશ એલા ફદકાભ કયાલે જ 
નરશ. 

છી પયભાલે છે કે તેઓ એ ચીજ 
ળીખે છે કે તે તેઓને અખેયતભા ં
નકુવાનકાયક છે ને દીન તેભજ 
દુવનમાભા ંકોઇ ચીજનો તેથી પામદો 
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ભતો નથી. તશકીક કે તે મહુદીઓ જાણે 
છે કે જે ળખ્વે લ્રાશના દીનને ફદરે 
જાદુ આખ્તીમાય કમો તેના ભાટે 
અખેયતભા ંકાઇં ણ પામદો નથી ને 
દોઝખના ઝાફથી શયગીઝ નજાત નરશ 
ાભે. એટરા ભાટે કે જાણી બજુીને તેઓએ 
ોતાના ભાટે દોઝખનો ઝાફ રીધો છે 
ને તેઓએ તે ચીજના ફદરે ોતાના 
નપવને લેચી નાખ્મા છે. તે ખયાફ ચીજ 
છે. ગય તેઓ તેની બયુાઇ જાણતા શોમ 
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તો જમાયે તેઓએ જે ચીજ વભજમા તેના 
ઈય ભર કમો નરશ તો જાણે તે નરશ 
વભજમા જેવુ ંછે. 

કેટરાકં અ રકસ્વા વલળે કશ ેછે કે 
શાફૃત-ભાફૃત ફનંે પરયશ્તા ખદુા તયપથી 
અલેરા શતા. તેભણે ઝશયેા નાભની 
ઔયતને ઘયે જઇ ળયાફ ી ખનુ કયી 
બતુયસ્તી કયી તેથી તેની વજાભા ં
ફાબરુ નાભના કુલાભા ંટાગંેરા છે. એ 
ફધી લાત લજુદ લગયની છે ફલ્કે એ 
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કરાભ ભયદુદ, નાભાકુર ને શકથી 
ઈલ્ટા છે. કેભકે લ્રાશની ભશયેફાનીથી 
ભરાએકાઓ ભાસભુ ને ગનુાશોથી 
ાક-ાકીઝા છે. જેભકે ઓયનુે ખફાયે 
યઝા (રય્હશસ્વરાભ)ભા ંભળહુય છે કે 
શઝયત ઇભાભ યઝા (રય્હશસ્વરાભ)ને 
કોઇએ છૂયુ ંકે કેટરાકં કશ ેછે કે જમાયે 
જભીન ઈય પીસ્કો ફુજુય (ફદકાભ) ફહુ 
જ લધી ગમો ત્માયે લ્રાશ ેશાફૃત-ભાફૃત 
પરયશ્તાને ખરીપા કયીને જભીન ય 
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ભોકલ્મા. કેટરાકં ધાયે છે કે તેઓ ઝશયેા 
નાભની એક ઔયત ઈય અળીક થઆ 
ગમા શતા ને ળયાફ ીને નાશક ખનુ 
કયુથ શત ુ.ં ઝીના કયી શતી ને બતુયસ્તી 
ણ કયી શતી. તો તે વલળે અ શુ ં
પયભાલો છો ? અ વાબંતા જ અે 
પયભાવ્યુ ંકે ભઅઝલ્રાશ ! એલી ફાફત 
નથી. પરયશ્તાઓ ભાસભુ છે ને તેઓ 
કુફ્ર તેભજ ફદકાભથી છેટે છે. અે 
પરયશ્તાઓ ભાસભુ શોલાની કેટરીક 
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અમત ફમાન કયીને પયભાવ્યુ ંકે તભે 
વલશ્વાવ યાખો કે લ્રાશ ેતે ફનંે 
પરયશ્તાઓને આન્વાનના સ્લફૃભા ંજાદુની 
શકીકત ફતાલલા ભાટે ભોકરેરા શતા, 
જેથી રોકો વભજે કે એ ખયાફ ને 
ફાતીર કાભ છે. અે ઘણી ફાફતો 
પયભાલી તેનો ટૂંક ખરુાવો એ છે કે 
લ્રાશ ેયસરૂો આન્વાનભાથંી ભોકલ્મા છે. 
ભરાએકાઓભાથંી ભોકલ્મા નથી. છી તે 
ળખ્વે યજ કયી : મા શઝયત ! જમાયે 
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ભરાએકા ગનુાશ કયતા ંનથી તો આબ્રીવ 
ળમતાન પરયશ્તો ન શતો ? અે જલાફ 
અપ્મો કે તે જીન શતો ને તે વલળે 
લ્રાશ ેકુયઅનભા ંપયભાલેર છે. લી 
તેણે છૂયુ ં: કોઇ કોઇ કશ ેછે કે લ્રાશ ે
ભીફૃર ભોભેનીન (રય્હશસ્વરાભ)ની 
વલરામત વલળે અવભાનલાાઓને હુકભ 
કમો કે તેથી કોઇ કોઇ ભરાએકાએ આન્કાય 
કમો જેના કાયણે લ્રાશ ેતેઓને દેડકાના 
સ્લફૃભા ંૈદા કમાથ તે ફયાફય છે કે નરશ 
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? અે પયભાવ્યુ ં: એ મજુફ કશનેાય 
ભાયા ઈય જુઠ ફાધંે છે. ભરાએકાઓ 
મગફંયોની જેભ ગનુાશોથી ાક-ાકીઝા 
છે. એ વવલામ ઝોશયા ને વોશરે વલળે 
છૂયુ ંતો જલાફ અપ્મો કે એ 
આન્વાનોભાથંી શતા. ઝોશયા ઝીના કયાલતી 
શતી ને વોશરે દાણ રેતો. લ્રાશ 
એલા ખયાફ રોકોને અવભાન ઈય 
જગ્મા અે નરશ. 
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