
મગાભાતે નજપી - 1 HAJINAJI.com 

મગાભાતે નજપી 

બાગ - ૨ 

- : પ્રકાળક : - 
હાજી નાજી ભેભોયીમર ટ્રસ્ટ 

ભાી ટેકયા, આંફાચોક, બાલનગય 

પોનનફંય : (૦૨૭૮) ૨૫૧૦૦૫૬ / ૨૪૨૩૭૪૬ 

… Kitab Downloaded from … 

www.hajinaji.com 
 

• Like us on Facebook • 
www.facebook.com/HajiNajiTrust 

WWW.HAJINAJI.COM
www.facebook.com/hajinajitrust
www.hajinaji.com


મગાભાતે નજપી - 2 HAJINAJI.com 

નોંધ..... 
 લધ ુ કકતાફો ડાઉનરોડ કયલા 

ભાટે www.hajinaji.com ય 
રોગ ઓન કયો. 

 કકતાફભા ંકોઈ ભરૂચકૂ જણામ 
તો ેજની વલગત અને 
કકતાફનુ ં નાભ જાણ કયલા 
વલનતંી. 
hajinajitrust@yahoo.com 

http://www.hajinaji.com/
mailto:hajinajitrust@yahoo.com
www.hajinaji.com


મગાભાતે નજપી - 3 HAJINAJI.com 

મગાભાતે નજપી 
અનકુ્રભણીકા 

ક્રભ વલમ ેજ. 

મગાભ નં. ૪૧ ભાઅયેપતે ઈભાભ અન ે

વલરાદતે શઝયત ઈભાભ 

ફાકકય અરવહશસ્વરાભ 

૬ 

મગાભ નં. ૪૨ અફુર પઝર શઝયત 

અબ્ફાવ 

અરવહશસ્વરાભની 

વલરાદત 

૧૮ 

મગાભ નં. ૪૩ ભાશે યજફુર ભુયજ્જફ ૩૩ 

મગાભ નં. ૪૪ ભાશે યજફના કેટરાક 

આખયી કદલવો 

૪૪ 

મગાભ નં. ૪૫ જનાફે ઝમનફ ે કુફયા ૫૭ 

www.hajinaji.com


મગાભાતે નજપી - 4 HAJINAJI.com 

વરાભુલ્રાશ ેઅરહશા 

મગાભ નં. ૪૬ જીલનની ભશાબાય ે

ફરાઓ યવભ અન ે

કયલાજ 

૭૪ 

મગાભ નં. ૪૭ ળફે ફયાઅત ૯૦ 

મગાભ નં. ૪૮ શઝયત અબ્દુર અઝીભ ૧૦૬ 

મગાભ નં. ૪૯ નભાઝે જુભ્આની 

અગત્મતા 

૧૧૬ 

મગાભ નં. ૫૦ યોઝાનુ ંયશસ્મ ૧૨૯ 

મગાભ નં. ૫૧ ભાશે યભઝાન ફશાય ે

કુયઆન  

૧૩૮ 

મગાભ નં. ૫૨ ખમયાતકી ખુફીમા ં ૧૪૬ 

મગાભ નં. ૫૩ ઝકાતે કપત્રા ૧૫૯ 

મગાભ નં. ૫૪ જુભ્આ ઓય ઈદ ૧૬૯ 

www.hajinaji.com


મગાભાતે નજપી - 5 HAJINAJI.com 

મગાભ નં. ૫૫ શજ કયો તા કે ખુદા 

તુમ્શાયી ભદદ કય ે

૧૭૮ 

મગાભ નં. ૫૬ ઈદ કકવ રીએ ? ૧૮૯ 

મગાભ નં. ૫૭ વફુતે વશરાર ૨૦૬ 

મગાભ નં. ૫૮ અલકાતે નભાઝ ૨૨૩ 

મગાભ નં. ૫૯ આઠલે ઈભાભ ( દવલ ે

ભઅવુભ) 

૨૩૫ 

મગાભ નં. ૬૦ કુયફાનીકી અશભીહમત ૨૫૦ 

મગાભ નં. ૬૧ ઈસ્નાઅળયી ળીઆશ ૨૬૭ 

મગાભ નં. ૬૨ ઉમ્ર ગુઝય યશી શમ ઓય 

શભ વો યશ ેશમ  

૨૯૫ 

મગાભ નં. ૬૩ ઈદ ેકુયફાન ૩૧૩ 

મગાભ નં. ૬૪ કયલામતે ગદીય ૩૨૬ 

મગાભ નં. ૬૫ ઈદ ેગદીય ૩૪૩ 

www.hajinaji.com


મગાભાતે નજપી - 6 HAJINAJI.com 

મગાભ ન.ં ૪૧  
ભાઅયેપતે ઈભાભ અને વલરાદતે 

હઝયત ઈભાભ ફાકકય 
અરય્હહસ્સરાભ 

ઈસ્રાભની લાવજફ ફાફતોભાંની એક 

ભાઅયેપતે ઈભાભ ણ છે. ભાઅયેપતે ઈભાભ કકલા 

ઈભાભની ઓખ એક એલુ ં ઉત્તભ રંગય છે જે 

ભુવરભાનોના ઈભાની જશાઝન ે ફેદીની તથા 

અધભમતાના તુપાન કે લભભા ંડુફી જતાં ફચાલી 

ર ે છે. એજ કાયણ ે તો ભાઅયેપતે ઈભાભ 

ઈસ્રાભની વૌથી પ્રથભ સ્તંબરૂી ફાફત છે. 

જેઓ ઈભાભની ભાઅયેપતથી અજાણ શોમ છે 

તેઓના કદર ઈભાનથી ખારી શોમ છે. જેભની 

કને ઈભાભની ભઅયેપતનો વચયાગ શોતો નથી તેઓ 
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શંભેળા ભઝશફના ઓથા શેઠ ધતતગો 

ચરાલનાયાઓની ચાર અન ે જાભા ં પવાઈ જામ 

છે. ખુદાએ ઈભાભની ભાઅયેપતન ે ભુવરભાનોના 

ભાટે એક ઉભદા દયલાઝો ભુકયમય કયેર છે કે તે લાટ ે

તેઓ કકતાફ અન ેવુન્નતનુ ંજ્ઞાન તથા ભાઅયેપત 

શાવવર કય,ે અને છી તેઓ એના જ પ્રતાે દયેક 

ુકાયનાયાઓની આલાઝના ભતલારા નશીં ફની 

જતાં ોતાનાજ ભઝશફ ઉય વાવફત કદભ યશ.ે 

આજે જે ઘણાખયા રોકો ભંુઝલણબયી વસ્થવતભા ં

ડેરા તેભ કેટરાકો અન્મ રોકોની જાભા ં

પવામેરા જોલાભા ં આલ ે છે તેનુ ં એક અન ે પકત 

એકજ કાયણ એ છે કે તેઓ ઈભાભની ભાઅયેપતથી 

ઘણા દૂય શડવામેરા અન ે “શદીવ ે વકરૈન”થી 

ફેયલાશ ફનેરા છે. 

ભુવરભાનોભા ં વલવલધ વફદઅતો ઉવસ્થત 

થઈ અન ેજુદા જુદા વફદઅતીઓ ૈદા થમા અન ે
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છી તેનાજ વફફ ે તેઓ કપયકા કપયકાભા ં

લશેંચાઈ ગમા તે ભાઅયેપતે ઈભાભ ન શોલાના 

કાયણ ે જ છે. આદભની ઔરાદના જુદા જુદા 

દાઈઓએ ોતાનો સ્લાથમ વાધલા રોકોના અરગ 

અરગ ટોા ંકયી દીધા, અને દયેક ટોુ ંજુદા જુદા 

જંગર બણી પ્રમાણ કયલા રાગમુ.ં જો આ રોકો 

ભાઅયેપતે ઈભાભની દૌરતથી ભારાભાર શત ે તો 

શયવગઝ ઈસ્રાભભા ં કકવાનીહમા, ઝમદીહમા, 

જારૂદીહમા, નાઉવીહમા, પત્શઈહમા, વનઝાયીહમા, 

ભુસ્તઅરલીહમા, લાકેપીમા, લશશાફીમા, 

જોશભીમા, જબ્રીમા લગેય ે લગેય ે વલવલધ કપયકા 

ઉવસ્થત થલા ાભતે નશીં. 

ઈસ્રાભના વભસ્ત આવરભો આ લાત ઉય 

એકભત છે કે શઝયત યવૂર ે અકયભ વલ્રલ્રાશો 

અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભએ ભુવરભાનોન ે

અલ્રાશ, યવૂર તથા એશરેફૈત અરહશેભુસ્વરાભ 
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તયપનું આભંત્રણ આપમુ ંશતુ ંઅન ેપયભાવમુ ંશતુ ં કે, 

“(ભુવરભાનો !) શું તભો લચ્ચ ે ફ ે બાયે લસ્તુઓ 

ભુકીને જાઉં છંુ. એક કકતાફ ેખુદા અને ફીજી ભાયી 

એશરેફૈત. જો તભે એ ફંનેન ેભઝફુત યીત ેલગી 

યશેળો તો શયવગઝ ભાયી ફાદ તભે ગુભયાશ થળો 

નશીં.” તેભ આ લાત ઉય ણ એકભત છે કે 

શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશ ેલ આરેશી 

લવલ્રભએ પયભાવમુ ં કે, “જે ભાઅયેપતે ઈભાભ 

લગય ભયણ ામ્મો તે જશારતની ભૌતે ભમો.” 

 શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશ ેલ 

આરેશી લવલ્રભએ ઈભાભોની વંખ્મા તથા 

તેભની વવપતો ણ ફમાન પયભાલી છે કે જેથી કયી 

રોકો ઉય ખુદાની શુજ્જત ૂયી થઈ જામ. એ 

વાચા ( ફાય) ઈભાભોભાંથી એક ાંચભાં ઈભાભ 

શઝયત ભોશંભદ ફાકકય અરવહશસ્વરાભ છે 

જેભની વલરાદત વશજયી વન ૫૭ભા ં ભાશ ે
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યજફની શેરી તાયીખ ે જુભ્આના કદલવ ે

ભદીનએ ભુનવલયાભા ંથઈ શતી. 

વુન્ની અને ળીઆ યાલીઓએ કયલામતો કયી 

છે કે શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ 

આરેશી લવલ્રભએ જાવફય ઈબ્ન ે અબ્દુલ્રાશ 

અનવાયીન ેબવલષ્મલાણી વંબાલી કે, (શે જાવફય 

!) તભાયી લમ એટરી ભોટી થળ ે કે તભને ાંચભા ં

ઈભાભ ભોશંભદ ફાકકયથી ભુરાકાત થળ.ે જેભક ે

વદરૂદ્દીન શનપીએ ોતાની કકતાફ “યલાએશ”ભા ં

કયલામત કયી છે કે, “શઝયત યવૂર વલ્રલ્રાશો 

અરહશ ેલ આરેશી લવલ્રભએ જાવફયન ેપયભાવમુ ં

કે, તભે દુવનમાભા ંએટરી (રાંફી) ભુદ્દત યશેળો કે 

તભને ભાયી ઔરાદભાંની એ શસ્તીથી ભુરાકાત 

થળે કે જેનું નાભ ભોશંભદ ઈબ્ને અરી વફન શુવૈન 

શળે. તેઓ ઈલ્ભને ઉઘાડી ઉઘાડીન ેફમાન કયળે. 

ખુદા તેભન ે નુય તથા વશકભત અતા કયળે જ્માય ે
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તભને એભનાથી ભુરાકાત થામ તો તેભન ે ભાયા 

વરાભ કશેજો.” આ ભુજફ જાવફયન ે જ્માય ે

ઈભાભ ફાકકય અરવહશસ્વરાભથી ભુરાકાત થઈ 

તો તેભણ ે આન ે શઝયત યવૂર ે અકયભ 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભના 

વરાભ શોંચાડમા. ઈભાભ અરવહશસ્વરાભએ 

પયભાવમુ ં અરા યવૂવરલ્રાશ ે અસ્વરાભો લ 

યશભતુલ્રાશ ેલ ફયકાતોશ. 

શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ 

આરેશી લવલ્રભએ ઈભાભ અરવહશસ્વરાભન ે

“ફાકકય” રકફ અતા પયભાવમો શતો. એ ઈભાભ 

અરવહશસ્વરાભના પ્રતાે ઈસ્રાભી જ્ઞાનનો ઘણો 

પ્રચાય થમો શતો. વુન્ની તેભ ળીઆ આવરભો 

આની કનેથી ઈલ્ભ શાવવર કયતા શતા. 

અબ્દુલ્રાશ વફન અતાએ ભકકી જે વુન્નત 

જભાઅતના ભશાન આવરભ થઈ ગમા છે તેઓ 
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ફમાન કય ે છે કે, “તભાભ આવરભો આ 

ફુઝુગમલાયની વાભે નાના વયખા રાગતા શતા, 

એટરે વુધી કે શકભ વફન ઓઅમના ભશાન 

આરીળાન ભયતફાના શોલા છતા ં જ્માય ે ણ 

તેઓ ઈભાભ અરવહશસ્વરાભની વખદભતભા ં

આલતા શતા ત્માય ે તેઓ એલા રાગતા શતા કે 

જાણ ે એક ફાક ભોઅવલ્રભની વાભે ફેવેર છે. 

અને જાવફય ઈબ્ને મઝીદ જોઅપી આએજ 

શઝયતથી શાવવર કયેર કયલામતો ફમાન કયતી 

લેા આલી યીત ે ળરૂઆત કયતા શતા કે, “ભને 

શદીવ ફમાન પયભાલી લવીઓના લવી અન ે

નફીઓના ઈલ્ભોના લાકયવ ભોશંભદ વફન અરી 

ઈબ્ને શુવૈન વફન અરી ઈબ્ન ેઅફી તારીફ.ે...” 

વદરૂદ્દીન શનપીએ “યોઝતુર અશફાફ”ે 

જાભીએ શનપીથી કયલામત કયી છે તેણે જણાવમુ ંકે, 

“તેઓ શઝયત (ઈભાભ ફાકકય અરવહશસ્વરાભ)નો 
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ભયતફો એટરો ભોટો છે કે કરભ અન ેજીબ તેનુ ં

લણમન કયલાન ે અળકત છે. અગાઉના તથા 

બવલષ્મના રોકોના આ ેળલાનો ભયતફો એટરો 

ઉંચો શતો કે કરભભાં તેન ે ફમાન કયલાની ળવતત 

નથી. ત્માયછી કશમુ ં કે, આની ઈભાભત 

આના ફાદાદાઓની “નવ”થી વાવફત છે. 

અને તેભનાથી એટરી ફધી કયાભતો (ભોઅવજઝા) 

ઝાવશય થમા છે કે તેન ે આનુ ં ખાનદાન તથા 

વભત્રો જાણ ેછે. એ શઝયત છે ભોશંભદ ઈબ્ને શુવૈન 

વફન અરી ઈબ્ન ે અફી તાવરફ કુયેળી શાળભી 

ભદની (જેભની) કુનીમત “અફુ જાપય” અન ેરકફ 

“ફાકકય”થી ભળશુય શતા, કાયણ કે તેભણે ઈલ્ભનો 

ઉઘાડી ઉઘાડીન ેપ્રચાય કમો શતો.” 

અશભદ ઈબ્ન ે શજય શનપીએ ોતાની 

કકતાફ “વલાએકે ભુશયકા”ભાં ૧૨૩ ભે ાન ે

ફમાન કયેર છે કે, “એ શઝયત ે જે ફેવશવાફ 
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ભાઅયેપતની લાતો, લાસ્તવલકતાઓ-ખયી ફાફતો, 

ફાયીકતાઓ તથા છુા યશસ્મો ફમાન કમામ તે 

કોઈથી છુુ ંનથી અન ેજો છુું છે તો ભાત્ર એજ 

રોકોથી કે જેભની આંખોભાં નુય ે ફવાયત 

(જોલાની ળવતત) નથી તેભ જેભના કદર ખયાફ 

છે.” 

ઓફમદુલ્રાશ અભૃતવયી ોતાની કકતાફ 

“અજમશુર ભતાવરફ”ભાં રખ ે છે કે, વાશેફ ે

“ઈયળાદ” ફમાન કય ેછે કે, જેટરા પ્રભાણભા ંદીન, 

વુન્નત અન ેકુયઆનનુ ંઈલ્ભ અફ ુજાપય (અથામત 

ઈભાભ) ભોશંભદ ફાકકયથી ઝાવશય થમુ ં એટરુ ં

ફીજા કોઈથી નથી થમુ.ં” ત્માયછી ઈબ્ન ે

વાઅદની “તફકાત”થી કયલામત કયી છે કે અતા, 

ઈબ્ને જયીશ, અફુ શનીપા, અલઝાઈ, ઝોશયી 

લગેય ે વુન્નત જભાઅતના આવરભોએ આએજ 

શઝયતથી ઈલ્ભ શાવવર કમુું શતુ.ં” 
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આ ઈભાભ અરવહશસ્વરાભથી એટરા ફધા 

ભોઅવજઝા ઝાવશય થમા છે કે તેનો ઈન્કાય થઈ 

ળક ે તેભ નથી. તેભાંનો એક ભોઅવજઝો એક 

આંધા ળખ્વન ે દેખતો કયી દેલાનો છે, અન ે તે 

વુન્ની કકતાફોભા ં ણ રખામેર છે. જેભ કે 

વદરૂદ્દીન શનપી કાદયીએ “યલામેશ”ભાં અબ્દ 

યશભાન અશભદ જાભી શનપી ( લપાત ૮૯૮ 

વશજયી)ની કકતાફ “ળલાશેદુન નુફુવલશ” તેભ 

“યોઝતુર અશફાફ” અને “યોઝતુર વપા”થી 

કયલામત કયી છે. જેનો વાયાંળ એ છે એક કદલવ 

અફુ ફવીય જેઓ અંધ શતા તેઓ શઝયત 

ભોશંભદ ફાકકય અરવહશસ્વરાભની વખદભતભાં 

ગમા અન ેઅઝમ કયી કે, ળંુ આ ઝુયર્ધમતે યવૂર છો 

? પયભાવમુ ં કે શા. લી તેણ ેઅઝમ કયી કે ળંુ આ 

ભુયદાઓન ેજીલતા, જન્ભના આંધાઓન ેદેખતા 

અને કોઢીઓને વાયા કયી ળકો છો ? અન ેળંુ તભે 
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ફતાલી ળકો છો કે રોકો ળંુ ખામ છે અને ળંુ જભા 

કય ેછે ? પયભાવમુ ંશા, યંત ુખુદાના શુકભથી છી 

શઝયતે ભન ેપયભાવમુ ંકે આગ આલો. શું આની 

(વફરકુર) નઝદીક ગમો. આ ે“મા ળાપી” કશેતા ં

ભાયા ચશેયા ઉય શાથ પેયવમો કે તુયંત ભાયી આંખો 

દેખતી થઈ ગઈ, અન ેભેં શાડ, આવભાન લગેય ે

જોમા. છી શઝયતે ભન ેપયભાવમુ ંકે, અફુ ફવીય 

! તભને આ ફે વસ્થવતઓભાંથી કઈ વસ્થવત વંદ 

છે ? શેરી કે શભણાની ? ણ શા, જો શેરી 

વસ્થવત ચાશળો ( અથામત અંધાાની વસ્થવત) તો 

તભે વશવાફ વલના જન્નતભાં જળો, અન ેજો આ 

ફીજી શભણાની વસ્થવત ચાશળો વશવાફ થમા 

છી જ જન્નતભાં જઈ ળકળો. ભેં અઝમ કયી, 

ભૌરા ! ભન ેશેરી વસ્થવત લધ ુવંદ છે કે જેથી 

કયી વશવાફ વલના જન્નતભા ં જલાનુ ં નવીફ 

થામ. શઝયત ે પયી ભાયા ચેશયા ઉય શાથ પેયવમો 
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અને શુ ંપ્રથભની વસ્થવત ઉય આલી ગમો. 

શઝયત ઈભાભ ભોશંભદ ફાકકય 

અરવહશસ્વરાભની ભાતાનુ ં નાભ પાતેભા વફન્તે 

ઈભાભ શવન શતુ.ં આની વલરાદતની યાવત્રએ 

કભ અઝ કભ ાંચ ભીનીટ તો ઝરૂય અભાયા 

ભકાનો લગેયેન ે લધ ુ યોળનીથી પ્રકાવળત અન ે

ઝઝવત કયલા જોઈએ તેભ ભજરીવ ેપઝાએર 

અને ભશાકપર ે ભનાકેફભા ં વળયકત કયલી જોઈએ 

આ લર્ન આની વલરાદતનો કદલવ યવલલાય તા. 

૮-૪-૫૧ ના આલ ેછે. 

જુભ્આ, તા. ૬-૪-૫૧ 
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મગાભ ન.ં ૪૨  
અબરુ પઝર હઝયત અબ્ફાસ 
અરય્હહસ્સરાભની વલરાદત 
શઝયત અબ્ફાવ ઈબ્ન ે અભીરૂર 

ભોઅભેનીન શઝયત અરી અરવહશસ્વરાભનો 

ળુભાય ભશાન અલવરમા અલ્રાશ, દીને ઈસ્રાભ 

ભાટે ભશા ભોટો બાગ આનાયાઓ તથા ફુઝુગમ 

ળશીદો અન ેએશતેયાભ ાત્ર ઈભાભ ુત્રોભા ંથામ 

છે. એભની આન અન ે ળાન તથા જરલા અન ે

દફદફાથી નાના ભોટા ફધામ વાયી ેઠ ે લાકકપ 

છે. આની ફુઝુગર્ધ-ભશાનતા તથા પ્રવતષ્ઠાની 

વલખ્માતી પકત ઈસ્રાભી જભાતોના લતુમભા ં જ 

અટલાઈન ે નથી યશી ગઈ, ફલ્ક ે વફન ઈસ્રાભી 

કૌભોભાં ણ જોલાભા ં આલે છે. અન ે આની 
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ફાતેની અવય એટરી જફયદસ્ત છે કે રાખો 

ભાણવોન ે આની ભન્નતના લવીરાથી પાએદો 

થમેર છે અન ે થામ છે. આ કયાભતલાા છે. 

જેભ કે આના વલત્ર શયભભા ંઉયાંત દૂય અન ે

નઝદીક આની અનેકાનેક કયાભતો તથા 

ભોઅવજઝા ઝાવશય થમા છે. ઘણા ખયા ફીભાયોન ે

આના લવીરાથી વળપા ભી અન ે શાજતભંદ 

રોકોનો ભકવદ ૂયો થમો. આ વલત્ર વમવતતનંુ ળંુ 

કશેલું ! આની ભન્નતના પ્રતાે ઘણા ખયા 

દુુઃવખત જનોના વંકટો દૂય થમા અન ે

શાજતભંદોની શાજતો ૂયી થઈ. ઘણાખયા નેક 

કાભો આનીજ નઝય-ભન્નતના પ્રતાે થમા અન ે

થતા યશ ેછે. આની પઝીરતો એટરી ફધી છે કે 

તે વલમન ે આ નાના વયખા મગાભભા ં ફમાન 

કયલા તે વભુદ્રન ેકુઝાભા ંબયલા વભાન છે. 

આનો ભુફાયક જન્ભ વશજયી વન ૨૬ ભા ં
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ભાશે યજફની ૭ ભી તાયીખ ેભદીનએ ભુનવલયાભા ં

થમો શતો. (અન ેકેટરાંક ઈવતશાવલેત્તાઓએ ભાશ ે

ળાફાનની ચોથી તાયીખ ણ કયલામત કયેર છે). 

ગભે તે શો. જે ણ તાયીખ આના જન્ભનો 

કદલવ તયીક ેઈખ્તેમાય કયલાભા ંઆલી શોમ અભાય ે

એ કદલવ ે આની રૂશાવનહમત-ભશાનતા તથા 

આની ખીદભતોન ેઆળકાયા કયલી જોઈએ. 

આની કુનીમત “અફુર પઝર” તેભ 

“અફુર કાવવભ” ણ છે, અન ેકયફરાની ઘટના 

લેાએ આ એશરેફૈત ભાટે ાણીની ભશ્ક બયી 

રાલલા ભાટ ે ગમેરા તે યથી આ “અફુર 

કીફમશ” (ભશ્કના વતા)ની કુનીમતથી ણ ભળશુય 

થમા, અન ે એજ કાયણ ે આનો રકફ “વકકા” 

(ાણી બયી રાલનાય) થમો. ઉયાંત આનો એક 

રકફ “કભયે ફની શાળભ” (શાળભી ખાનદાનના 

ચાંદ) ણ છે, જે આની નુયાનીહમત અન ે
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જભારના કાયણ ે ભળશુય થમો. અન ે વઝમાયતભા ં

આને “અબ્દુસ્વારેશ” (બરા ફંદા)ના રકફથી 

માદ કયલાભા ંઆલ ેછે. 

આની ભાતાજીની કુનીમત “ઉમ્ભુર 

ફનીન” (ુત્રોની ભાતા) શતી અન ે નાભ પાતેભા 

શતું, જેઓ શુઝાભ વફન ખાવરદ વફન યફીઅશ 

વફન લશીદ વફન કઅફ વફન આવભય વફન 

કેરાફની ુત્રી શતા, અને જેભના નવફનો 

વવરવવરો ૧૭ ભી ુશ્ત ઉય ભુઝયથી જઈ ભ ે

છે, અન ે આએજ ભુઝયથી શઝયત યવૂરેખુદા 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભ તથા 

અભીરૂર ભોઅભેનીન શઝયત અરી 

અરવહશસ્વરાભના ંનવફનો ણ વવરવવરો ૧૬ 

ભી ુશ્તે ભ ે છે. આભ શઝયત અબ્ફાવ 

અરવહશસ્વરાભના વતા અન ે ભાતા ફંનેનો 

વવરવવરો ભુઝયના ંનવફથી જઈ ભે છે. 
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જનાફ ઉમ્ભુર ફનીન જગતની ભળશુય 

અને ખાનદાન ે કયવારતની ચાશનાયીઓ તથા 

ભાઅયેપતે ઈરાશી ધયાલનાય સ્ત્રીઓભાંની એક 

શતા. આના તભાભ લડલાઓ ફશાદૂય અન ે

ફુઝુગમ શતા અન ે અયફોભા ં એભની વલખ્માતીના 

ડંકા લાગતા શતા. 

અભીરૂર ભોઅભેનીન શઝયત અરી 

અરવહશસ્વરાભએ ખાવ ભકવદન ે નઝય વાભે 

યાખી ોતાના બાઈ જનાફ ે અકીર કે જેઓ 

અયફોના શવફ નવફથી વાયી ેઠ ેલાકકપ શતા 

એભને પયભાવમુ ં કે, ભાયા ભાટે એક એલી યણેતય 

તરાળ કયો કે જેણીના ફાદાદાઓ વૌથી લધ ુ

ફશાદૂય અન ે ઘોડ ે વલાયીભા ં અજોડ થઈ ગમા 

શોમ, આ એટરા ભાટ ે કે તેણીના થકી ભન ે ખુદા 

તઆરાની તયપથી એક ફશાદૂય અને ળુયલીય 

દીકયો ઈનામત થામ. અકીર ે અઝમ કયી કે શા, 
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તભાયા રામકની એલી એક સ્ત્રી પાતેભા નાભની છે 

જેણીના ફાદાદાઓ વભસ્ત અયફોભા ં વૌથી 

લધ ુફશાદૂય અને ઘોડ ેવલાયીભા ંઅજોડ થઈ ગમા 

છે. 

જનાફ ે ઉમ્ભુર ફનીનના નાનાઓભાંથી 

એક આભીય ઈબ્ન ેભાવરક વફન જાપય વફન કેરાફ 

શતા જેઓ ોતાના વભમના એક ભોટા ભાણવ 

શતા. એક લાય જ્માય ેતેઓ ોતાના વભમના એક 

ભોટા ભાણવ શતા. એક લાય જ્માય ેતેઓ ફીભાય 

થઈ ગમા તો તેભણ ેોતાના એક ભાણવન ેશઝયત 

યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશે લ આરેશી 

લવલ્રભની વખદભતભાં ળીપા ભેલલા ભાટેની 

કોઈ લસ્ત ુ રઈ આલલા ભોકલ્મો. આં શઝયત 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભએ 

ઝભીન ઉયથી એક ત્થય ઉાડમો અન ે તેના 

ઉય કુંક ભાયી એ ભાણવન ે આપમો. તે ભાણવ 
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જ્માય ે એ ત્થય રઈ આવમો ત્માય ે આભીયના 

એઅતેકાદને જુઓ કે તેણ ેએ ત્થય ખુળીની વાથ ે

સ્લીકામો, અને તેન ે ાણીભા ં ઘસ્મો. છી તે 

ાણી તેણ ે ીધુ ં કે તુયંત તે ફીરકુર વાજો થઈ 

ગમો. 

ઉમ્ભુર ફનીનન ે ખુદાએ ચાય ફચ્ચા 

ઈનામત કમામ શતા જે ફધામ દીકયા શતા, અને 

આજ કાયણ ે તેઓ “ઉમ્ભુર ફનીન” અથામત 

“દીકયાઓની ભાતા” ના ઉનાભથી ઓખાલા 

રાગમા. ભઝકુય ચાય દીકયા આ પ્રભાણ ેશતા : ૧-

શઝયત અબ્ફાવ અરભદાય, ૨-અબ્દુલ્રાશ કે 

જેઓ શઝયત અબ્ફાવ અરવહશસ્વરાભથી આઠ 

લયવ નાના શતા અન ેકયફરાભા ં૨૫ લયવની લમ ે

ળશીદ થમા, ૩-ઉસ્ભાન કે જેઓ અબ્દુલ્રાશથી ફ ે

લયવ નાના શતા અન ે ૨૩ લયવની ઉભય ે

કયફરાભાં ળશીદ થમા, ૪-જાપય કે જેઓ 
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ઉસ્ભાનથી ફ ેલયવ નાના શતા અન ે૨૧ લયવની 

લમે કયફરાભા ંળશીદ થમા. 

શઝયત અબ્ફાવ અરવહશસ્વરાભ દયેક યીત ે

ફધા નેક ગુણોના ભજભુઆ શતા-ઉભદા વવપતો 

રૂી ફુરોના ગજયા વભાન શતા અન ે વાયી 

ખવરતો તથા વદાચયણભા ંવૌથી આગ ડતા 

શતા. આ નાનણથીજ ઈલ્ભુન મકીન તથા 

ભાઅયેપતે ઈરાશીના દયજા ઉય શોંચ્મા શતા. 

એભની ભાઅયેપતનો શાર જુઓ કે એક લાય 

ફચણના વભમભા ં જ્માય ે આ ોતાના વતા 

શઝયત અરી અરવહશસ્વરાભના ખોાભા ં ફેઠા 

શતા, ત્માય ે તેભને શઝયત અરી 

અરવહશસ્વરાભએ પયભાવમુ ં કે, ફોરો દીકયા 

“એક” આ ે ળબ્દોચ્ચાય કમો “એક” પયી શઝયત 

અરી અરવહશસ્વરાભએ પયભાવમું ફોરો દીકયા 

“ફ”ે તો આ લેા તેભણ ેઅઝમ કયી કે જે જીબથી 
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શું “એક” ફોલ્મો, શલે એજ જીબથી “ફ”ે ફોરતા ં

ભને ળભમ આલે છે ! 

શઝયત અબ્ફાવ અરવહશસ્વરાભ લપાના 

ભુજસ્વભ ુતરા શતા. એટરા લપાદાય શતા કે 

તેભના ઉય ઈબ્ને વઝમાદ તયપની અભાનની 

રારચની સ્શેજવાજ ણ અવય થઈ નશીં, અન ે

ખુળીની વાથ ેળશાદતનો જાભ ીધો. યો’ફ અન ે

દફદફો તથા ક્રાંવત અન ેજરાર આના ચેશયાથી 

ઝાવશય થતો શતો. ખયા ઈભાન તથા પ્રેભ અન ે

વનખારવતાથી આનુ ં કદર બયુય શતુ,ં અને 

દ્રઢતાના ભમદાનભાં આના કદભ એટરા ફધા 

જાભેરા શતા કે ઈભાભોની પયભાંફયદાયીભા ં તેઓ 

કોઈ યીત ેછાત યશમા નશીં. અન ેકયફરાભા ંતો 

આે એટરી ફધી જા-ંવનવાયી અન ે કપદાકાયી 

ફતાલી કે ંડે ળશીદ થલા શેરા ં ોતાના ત્રણ ે

બાઈઓને ભમદાને જંગભા ંભોકલ્મા કે જેથી તેઓ 
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એભને ોતાની નઝય વાભે ોતાના આકાએ 

નાભદાય ઉય કુયફાન થતા જોઈ ર.ે અન ે

આની લપાદાયીનો શાર જુઓ કે જ્માય ે આ 

એશરેફૈત ભાટે ાણી રેલા ભાટે નશેય ઉય ગમા 

ત્માય ેતેઓ અવત પમાવા શોલા છતા ંાણીન ેભોઢુ ં

ણ ન રગાડમુ ંઅન ેાણી બયી આવમા. આનુ ં

કદ એટરું ફધુ ં રાંફ ુ શતુ ં કે ઉંચાભા ં ઉંચા ઘોડા 

ઉય ણ વલાય શોલાની વસ્થવતભાં આના ગ 

જભીનથી અડતા શતા. આનો ચેશયો એટરો 

નુયાની અન ેવુંદય શતો કે “કભયે ફની શાળભ”ના 

નાભથી ભળશુય થઈ ગમા. આ ોતાના 

ઝભાનાભાં ફશાદુયીભા ં એટરા અજોડ શતા કે 

કયફરાભાં રશ્કય ે કુપપાય આથી બમવબત થઈ 

ગમું શતુ.ં જંગે વવફ્પીનભા ંતેઓ ોતાના વતાની 

વાથ ે શતા, અને કેટરાક ઈવતશાવલેત્તાઓએ આ 

ણ નોંધ રીધી છે કે એ જંગભાં તેભણે બાગ ણ 
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રીધો શતો. 

અભીરૂર ભોઅભેનીન શઝયત અરી 

અરવહશસ્વરાભની ળશાદત લેા આની ઉમ્ર 

ચૌદ લમની શતી. શઝયત ઈભાભ શવન 

અરવહશસ્વરાભન ેગુસ્ર આલાભાં આ શઝયત 

ઈભાભ શુવૈન અરવહશસ્વરાભની વાથ ે શતા. 

શઝયત ઈભાભ ઝમનુર આફેદીન 

અરવહશસ્વરાભએ આની ળાનભા ં આ ળબ્દો 

ઉચ્ચાયેર છે કે, “ખુદા યશેભત નાવઝર કય ે ભાયા 

કાકા શઝયત અબ્ફાવ અરવહશસ્વરાભ ઉય કે 

એભણ ે ોતાના બાઈ તયપ એટરી કપદાગીયી 

ફતાલી કે ોતાના ફંન ેશાથ કાલી નાખ્મા, તો 

ખુદાએ તેભને એના ફદરાભા ં શઝયત જાપય ે

તહમાયની જેભ ફ ે ાંખો ઈનામત કયી કે જેથી 

તેઓ જન્નતભાં પકયશ્તાઓની વાથ ેઉડતા યશે છે. 

ખુદાની નઝદીક શઝયત અબ્ફાવ 
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અરવહશસ્વરાભનો એલો ભયતફો છે કે તભાભ 

ળશીદો કમાભતના કદલવ ેતભન્ના કયળે (કે તેઓન ે

ણ શઝયત અબ્ફાવ અરવહશસ્વરાભ જેલો 

દયજો નવીફ થામ).” 

આ ોતાના બાઈ ભોશંભદ શનપીમાથી 

દવ લયવ નાના શતા. આ ૧૪ લયવની ઉમ્ર 

વુધી ોતાના વતાની વાથ ેયશમા, ૨૪ લયવની 

લમ વુધી શઝયત ઈભાભ શવન અરવહશસ્વરાભ 

વાથ ેયશમા, અને ૩૪ લયવની ઉભય ેવુધી શઝયત 

ઈભાભ શુવૈન અરવહશસ્વરાભ વાથ ે યશમા અન ે

આજ ઉભયે કયફરાભા ં ળશીદ થમા. આન ે

કેટરીક સ્ત્રીઓ શતી, જેભાંની એક રુફાફા શતી 

કે જે શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ 

આરેશી લવલ્રભના વત્રાઈ બાઈ ઓફમદુલ્રાશ 

ઈબ્ને અબ્ફાવની દીકયી શતી. કેટરીક કયલામતો 

ભુજફ આન ે ાંચ ઔરાદ શતી. ૧-
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ઓફમદુલ્રાશ, ૨-પઝર, ૩-શવન, ૪-કાવવભ 

અને ૫-એક દીકયી. ઈભાભીમા આવરભોભાંના એક 

ઈબ્ને ળશય આળુફ ( કે જેઓ છઠી વદીભાં થઈ 

ગમા) રખ ે છે કે શઝયત અબ્ફાવ 

અરવહશસ્વરાભન ે ભોશંભદ નાભનો ણ એક 

દીકયો શતો જે કયફરાભા ં ળશીદ થમો. આના 

વૌથી લડા દીકયા ઓફમદુલ્રાશ તથા પઝરની 

ભાતા રુફાફા શતી. શઝયત અબ્ફાવ 

અરવહશસ્વરાભની નસ્ર ખાવ કયી 

ઓફમદુલ્રાશથી ચાર ુ યશી. ઓફમદુલ્રાશ 

જભાર તથા કભારભાં અજોડ શતા અન ેોતાના 

વભમભા ંએભની ભશાન આવરભોભાં ગણના થતી 

શતી. આ ૧૫૫ વશજયીભા ંલપાત ામ્મા. 

ઓફમદુલ્રાશના લંળથી એક શભઝા વફન 

કાવવભ વફન અરી વફન શભઝા વફન શવન વફન 

ઓફમદુલ્રાશ વફન અબ્ફાવ શતા, જેભની 
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કુનીમત “અફ ુ મઅરી” શતી. એ શઝયત ણ 

ોતાના વભમના ભોટા ભુશદ્દીવ તથા આવરભ 

શતા અન ેઆનો યોઝો ઈયાકભાં વશલ્રાથી ફાય 

ભાઈરના અંતયે આલેર છે અન ે તે ભળશુય સ્થ 

છે. આ કયાભતલાા શતા અન ેઆથી કેટરાંક 

આવાય ઝાવશય થમેર છે. આની વઝમાયત ભાટ ે

ણ ઘણી વાયી વંખ્માભા ં ળીઆ ઈભાભીમાઓ 

જામ છે અન ેફાતેની રાબ શાવવર કયે છે. 

આ શકીયન ે વશ.વ. ૧૩૪૦ ભાં તેઓ 

શઝયતની વઝમાયતનો ળયપ શાવવર થમો શતો. 

ળીઆઓન ે જોઈએ કે તેઓ જ્માયે ણ ઈયાક 

જામ તો તેઓ શઝયતની કબ્રની તેભ શઝયત 

કાવવભ ( તે શઝયત ઈભાભ યઝા 

અરવહશસ્વરાભના બાઈ)ની એનાથી થોડ ે છેટ ે

આલેર કબ્રની ણ વઝમાયત કય.ે આ શભઝા ત્રીજી 

વદીના છેલટ ેઅન ેચોથી વદીની ળરૂના વભમભા ં
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થઈ ગમા. એભણ ેકેટરીક કકતાફો ણ રખેરી જે 

ફાફત આવરભોથી ગુપત નથી. 

અર-ગયઝ ભાશે યજફની ૭ ભીએ કે જે 

ભંુફઈલાાઓ નઝદીક શઝયત અબ્ફાવ 

અરવહશસ્વરાભની વલરાદતનો કદલવ છે તે 

કદલવ ે ખુળી ભનાલો અન ે તેની યાવત્રએ ભકાનો 

લગેયેન ેકભ અઝ કભ ાંચ ભીનીટ ભાટ ેણ લધ ુ

યોળનીથી પ્રકાવળત કયો, અન ે પઝાએર તથા 

ભનાકેફની ભજવરવોભા ં વળયકત કયો. ખુદા 

તઆરા આ ફુઝુગમ શસ્તીના તુપેરથી અભો વલર્નન ે

જઝાએ ખૈય તથા દીની અને દુન્મલી પાએદા અતા 

પયભાલે, આભીન. 

જુભ્આ, તા. ૧૩-૪-૫૧ 
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મગાભ ન.ં ૪૩  
ભાહ ેયજબરુ મયુજ્જફ 

આજનો આ મગાભ દીની, ઈવતશાવવક 

તથા ભઝશફી જાણલાજોગ ખફયોનો કેટરોક 

વશસ્વો છે, જેના તયપ રક્ષ આલાથી દીની 

યોળની શાવવર થામ છે. ભાશ ે યજફ એ ચાય 

ભવશનાઓભાંનો એક ભવશનો છે જે ઈઝઝત કયલા 

રામક છે. આ ભવશનાન ે “યજફુર પદમ” (એકરો-

છુટો ડી ગમેરો યજફ) એટરા ભાટે કશેલાભા ં

આલે છે કે ગણત્રીભા ં ફાકીના ત્રણ એશતેયાભ 

બમામ ભવશનાઓની વાંક કડી ( વઝલ્કાદ, 

વઝલ્શજ, ભોશયમભ)થી તે જુદો ડી ગમેર છે. એ 

વવલામ તેન ે“યજફુર અવભ” (ફશેયો યજફ) ણ 

કશે છે, કાયણ કે એ ભવશનાભાં જંગના ફંધ 

યશેલાથી શવથમાયોનો ખણખણાટ વાંબલાભા ં
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આલતો ન શતો. તદુયાંત “યજફુર અવભ” 

(લયવનાય યજફ) ણ કશ ેછે, એટરા ભાટ ે કે એ 

ભવશનાભાં યશભતે ખુદાનો લયવાદ ફશુ લયવ ેછે. 

આ ભવશનો અઝભતબમો તથા વલત્ર છે, અન ે

ઈફાદતના ત્રણ ભવશનાઓભા ં પ્રથભ છે. આ 

ભવશનાભાં “ઉમ્રએ ભુપયેદા” ફજાલી રાલલુ ંવુન્નતે 

ભુલકકદા છે. આ ભવશનાની શેરી તથા ંદયભીએ 

ગુસ્ર કયલુ,ં વઝમાયત ે ઈભાભ શુવૈન 

અરવહશસ્વરાભ ડલી તથા યોઝો યાખલો 

ભુસ્તશફ છે, ફલ્ક ેતાકીદ ણ થમેર છે, તદુયાંત 

અન્મ કેટરાક આભાર ણ લાકયદ થમેર છે. 

આ ભવશનાની જે તાયીખોભા ં અગત્મના 

ફનાલો ફન્મા અન ે જે અવત વલત્ર છે તેભાંની 

એક ૧૩ ભી (ભાશ ેયજફ) છે. આ કદલવ ેભૌરાએ 

ભુત્તકીમાન, રંગય ે ઝભીનો આવભાન, ેશ્લાએ 

અશર ે ઈભાન, ગાવરફ ઈબ્ન ેગાવરફ, ભઝશરૂર 
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અજાએફ, ભુઝશેરૂર ગયાએફ, અવદુલ્રાવશર 

ગાવરફ અરી ઈબ્ન ે અફી તાવરફનો ભુફાયક 

જન્ભ થમો. કેલુ ં વારૂ ં કશેલામ જો અભે 

વભજુલમક આ ફુઝુગમ વમવતતના ભયતફાન ે

ઓખીએ અન ે જાણતા થઈએ કે ખુદ એભનુ ં

વમવતતત્લ અભાયા ભાટ ેવવયાત ેભુસ્તકીભ છે. તેઓ 

શઝયત એ વલત્ર વમવતતઓભાંથી છે જેઓ 

શજ્જ, ઉમ્રશ તથા અન્મ ઈસ્રાભી લાવજફ 

ફાફતોના ભુ છે. આનો જન્ભ કઅફતુલ્રાશ 

(ખાનએ ખુદા)ભા ં થમાના કાયણ ે રોકો આની 

વલત્ર ઝાત ભાટે પખ્ર કય ેછે. યંત ુશકીકતભાં પખ્ર 

તો કાફા ભાટે છે કે તેભાં અરીહમે લરીહમુલ્રાશનો 

ભુફાયક જન્ભ થમેરી તેની ળાન અન ેળોકતન ેચાય 

ચાંદ રાગી ગમા. વલયોધીઓ જો આનો ઈન્કાય 

કયતા શોમ તો બર ે કય.ે ઘુલડોન ે કદલવના 

પ્રકાળભાં ણ વુયજ ન દેખામ તો તેભાં વુયજનો 
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ળો લાંક ?! જગતભાં જ્મા ંરોકોએ તૌશીદ અન ે

નફુવલતનો ણ ઈન્કાય કયી દીધો ત્મા ંઅગય ળાન ે

વલરાદત અન ેજલ્લએ ઈભાભતનો ઈન્કાય કય ેતો 

તેભાં અજફ થલા જેલુ ં નથી. જેલી યીત ે તૌશીદ 

અને નફુવલતનો ઈન્કાય કયી દેલાથી શકીકતને કળી 

આંચ આલી નશીં, તેલી યીત ેળાન ેવલરાદતનો ણ 

ઈન્કાય કમર્નથી અરીહમ ેલરીમુલ્રાશની ળાનન ે કળંુ 

નુકવાન શોંચી ળકતંુ નથી. 

અભીરૂર ભોઅભેનીન શઝયત અરી 

અરવહશસ્વરાભ ફુઝુગમ શસ્તી છે-એલી ફુઝુગમ 

શસ્તી કે જે પખે્ર ઔરાદ ે આદભ છે. શઝયત 

આદભ અરવહશસ્વરાભની ઉત્વત્તના શજાયો લમ 

ુલર્ન આનુ ં નુય ૈદા થમુ ં આની વલરાદતથી 

ખાનએ કાફા વુળોવબત થમુ.ં એલી અઝીભુશ્ળાન 

શસ્તીની વલરાદતના કદલવ ે અભાય ે ખુળી 

ભનાલલી જોઈએ. અન ે શા,ં તે ણ ળયીઅતે 
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ફતાલેરી યીત પ્રભાણ.ે 

આ ફુઝુગમ શસ્તી અન ે તેભના ૧૧ 

પયઝંદોથી ઈસ્રાભની આવત્ભક ફાફતો ભઝફુત 

ફની, આના એ ૧૧ પયઝંદોભાં એક શઝયત 

જાપયે વાકદક અરવહશસ્વરાભ છઠ્ઠા ઈભાભ થઈ 

ગમા, જેભણ ે ઈસ્રાભી આરભન ે નુય ે ઈલ્ભથી 

ભુનવલય કયી દીધંુ. આ ે અશેકાભ, ળયીઅત, 

તયીકત, શકીકત, વશકભત, કરાભ, તપવીય, 

અખ્રાક તથા યશસ્મોના અભુલ્મ ભોતીઓ 

વલખેમામ. દૂય તેભ નઝદીકના જુદી જુદી કૌભોના 

રોકો આના ઈલ્ભી લગમભા ં ળાવભર થઈ દૌરત ે

ઈલ્ભથી ભારાભાર થતા શતા. જેભ કે ઈબ્ન ે

ઉકદાએ ( લપાત ૩૩૩ વશજયી) “અસ્ભાઉય 

કયજાર” નાભની એક કકતાફ રખી, જેભાં તેભણ ે

આના ચાય શજાય ળાવગદોના નાભ રખ્મા છે. 

ઈભાભ જાપયે વાકદક અરવહશસ્વરાભ ભવસ્જદ ે
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કુપાભાં ૯૦૦ ળાવગદોન ે વફક આતા શતા. 

આના ફધા ળાવગદો પખ્ર કયતા શતા કે અભે 

શઝયત વાકદક અરવહશસ્વરાભથી ઈલ્ભ શાવવર 

કયેર છે. અફ ુ શનીપા, ભાવરક, વુપમાન ે વલયી 

લગેય ે જેલા એશર ે વુન્નત લર જભાઅતના 

ભશાન આવરભોએ ણ શઝયત વાકદક 

અરવહશસ્વરાભથી ઈલ્ભ શાવવર કમુું શતું. 

આનાજ પ્રતાે ઈસ્રાભી ઈલ્ભનો ાય લીનાનો 

પ્રચાય થમો. 

આના વભમના ખરીપા ભનવુય 

દલાનકીએ આન ે ઘણા યેળાન કમામ. તેણ ે

આને નલ કે તેથી લધ ુલાય ભદીનાથી ફોરાવમા 

અને દયેક લેા આન ેકત્ર કયલાની ૈયલી કયી, 

યંત ુ ખુદાએ આનુ ં યક્ષણ કમુું. છેલટે ભનવુય ે

રોકોને તાકીદ કયી કે તેઓએ શયગીઝ એભની 

ાભે પત્લા ભેલલા જલુ ંનશીં. કેટરાક વભમ ફાદ 
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એકાએક ખુદાએ તેન ે વદફુધ્ધી આી અન ે તેણ ે

આની ાવ ે અભુક લસ્તુની ઈચ્છા જાશેય કયી. 

આે તેન ેમગંફયની રાકડી અતા કયી. તે ઘણો 

ખુળ થમો અન ેફોલ્મો કે આના ફદરાભા ંશું તભન ે

ભુકત કયી દઉં છંુ કે જેથી કયી આન ેઆઝાદીની 

વાથ ે પત્લા આલાનો ભૌકો ભે. યંત ુ છેલટ ે

આએજ ભનવુયના ઈળાયાથી આન ે ઝેય 

આલાભાં આવમુ ં અન ે તેના વફફ ે આ ળશીદ 

થમા. જ્માય ે આની લપાતના વભાચાય 

ફગદાદભાં શોંચ્મા તો તેની આંખોભાં આંવ ુ

બયાઈ આવમા અન ેફોરી ઉઠમો કે શલ ે કેભ કયી 

જાપય (વાકદક અરવહશસ્વરાભ) જેલી કોઈ વમવતત 

દુવનમાભા ંઆલી ળક ેછે ! આ ભદીનાભા ંવશજયી 

વન ૧૪૮ ભાં ભાશ ે યજફની ૧૫ ભી તાયીખ ે

લપાત ામ્મા અન ેજન્નતુર ફકીઅભા ંદપન થમા. 

અભને જોઈએ કે આની લપાતની યાવત્રએ કભ-
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અઝ-કભ એક ભીનીટ ભાટ ેણ ફત્તીઓ ફુઝાલી 

નાખીએ અન ે આની ભઝરુભીમતન ે માદ કયીએ 

અને નાના ભોટા ફધાન ેફતાલી દઈએ કે ભઝશફ ે

શકકાના આ ેળલાએ દીન ે ખુદાની કેલી કેલી 

વખદભતો ફજાલી. 

આ ભવશનાની ૧૩ ભી, ૧૪ ભી તથા ૧૫ 

ભીએ યોઝા યાખલા તથા “અભરે ઉમ્ભે દાઉદ” 

ફજાલી રાલલુ ંભુસ્તશફ છે, અન ે૧૫ ભી તાયીખ ે

નભાઝે શઝયત વરભાન ણ ફબ્ફ ેયકાત કયી દવ 

યકાત ડલી ભુસ્તશફ છે. 

વશજયી વન ફીજીભા ં ભાશે યજફની ૧૫ 

ભી તાયીખ ે ફમતુર ભુકદ્દવ કકબ્રો ભન્વુખ ( યદ) 

થમો અન ે તેના ફદર ેખાનએ કાફા કકબ્રા તયીક ે

ભુકયમય થમો. આ ફનાલ ભુનાકપકો અથામત 

(જાશેયભા ં ભુવરભાન ણ અંદયખાનેથી કાકપયો) 

ભાટે ભશા બાય ે કયક્ષારૂ શતો. એ રોકોએ 
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જ્માય ે કકબ્રાના પેયપાય ઉય એઅતેયાઝ કમો તો 

ખુદા તયપથી તેઓની તંફીશ ભાટ ે આ આમત 

નાવઝર થઈ કે, “વ-મકુરુવ વોશપાઓ વભનન્નાવ ે

ભા લલ્રાશુભ અન કીબ્રતેશેભુલ્રતી કાનુ અરમશા 

કુર વરલ્રાવશર ભળયીકો લર ભગયીફ-કેટરાક 

ભૂયખ રોકો કશી ફેવળે કે ભુવરભાનો જે કકબ્રા 

(ફમતુર ભુકદ્દવ) તયપ શેરેથી ( વવજદો કયતા) 

શતા તેથી ( ફીજા કીબ્રા તયપ) લી જલાનુ ં ળંુ 

કાયણ ? (શે યવૂર !) તભે તેઓના જલાફભા ંકશો 

કે, ૂલમ વશ્ચભ વઘુ ં ખુદાનુ ં જ છે, (જે તયપ 

ણ ચાશ ે વવજદો કયલાનો શુકભ આ)ે. (વૂયએ 

ફયશક, આ. ૧૪૨) 

૧૬ ભી તાયીખની યાવત્રથી વાતભા ઈભાભ 

શઝયત ભૂવાએ કાવઝભ અરવહશસ્વરાભની 

ઈભાભતનો પ્રથભ કદલવ ળરૂ થામ છે. આ 

શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશ ેલ આરેશી 
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લવલ્રભની “નવ”થી ઈભાભ થમા. ફશેતય છે કે 

એ યાવત્રએ અભે અભાયા ભકાનોન ે લધુ યોળનીથી 

પ્રકાવળત કયીએ અન ે “મલભે ઈભાભત” ઉજલીએ-

જલ્વા મોજીએ, જેભા ં આની ઈભાભત, 

રૂશાનીમત તથા ઈસ્રાભી વખદભતો ઉય પ્રકાળ 

ાડલાભા ંઆલ.ે 

૧૮ ભી તાયીખ ે( શી.વ. ૧૦ ભાં) શઝયત 

યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશે લ આરેશી 

લવલ્રભના પયઝંદ શઝયત ઈબ્રાશીભની લપાત 

થઈ. આં શઝયત વલ્રલ્રાશો અરહશ ેલ આરેશી 

લવલ્રભ તે લેા ઘણા યડમા. આ જોઈ રોકોએ 

આને અઝમ કયી કે, મા યવૂરલ્રાશ ! આ ે તો 

અભને પયભાવમુ ં કે વબ્ર કયો, જ્માય ે આ તો 

આલી યીત ેયડી યશમા છો ! આ ેપયભાવમુ ંકે, “આ 

યડલું ફેવબ્રી નથી ફલ્ક ે યશેભત છે. ભેં કાંઈ 

યડલાની ભના કયી નથી, ણ યડતી લેા ખેંચલા, 
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ચેશયાને નખથી ઈઝા શોંચાડલા તથા કડા 

પાડલાની ભના કયી છે. ( પયઝંદની જુદાઈના ં

દાગથી) કદર ફ ે છે એટર ેઆંવ ુનીકી આલ ે

છે, યંત ુએ શારતભાં ણ ખુદાની યઝાનો દાભન 

ભેં કડી યાખેર છે. ( યડલુ)ં વબ્રથી વલરૂધ્ધ તો 

ત્માય ે જ ગણી ળકામ જ્માય ે કે ખુદાથી વળકામત 

કયલાભાં આલ.ે” 

આ ભવશનાભાં શયયોઝ વલાય ે તથા ફોય ે

૭૦-૭૦ લાય “અસ્તગપેરૂલ્રાશ લ અતુફો 

એરમશ”ે કશેલું અન ે છી શાથ ઉંચા કયી દુઆ 

ભાંગલી “અલ્રાશુમ્ભગકપય વર લ તુફ અરમશ” 

આખા ભાશે યજફભા ંએક શજાય લાય “રા એરાશ 

ઈલ્રલ્રાશ” અને એક શજાય લાય વૂયએ કુર 

શોલલ્રાશો અશદ ડલુ ંભુસ્તશફ છે. 

જુભ્આ, તા. ૨૦-૪-૫૧ 
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મગાભ ન.ં ૪૪  
ભાહ ેયજફના કેટરાક આખયી 

કદલસો 
ભાશે યજફનો નઝદીકભાંજ અંત આલલાનો 

છે. જે ણ કદલવો વલત્મા ાક યલયકદગાયના 

પયભાંફયદાય ફંદાઓએ તે કદલવો ઈફાદતભા ં

ગુજામામ, અન ે ોતાના બાલી ( ભયણ છીના 

જીલન-કમાભત) કે જે અલશ્મ આલનાય છે અન ે

જેનાથી દૂય નાવલુ ંળકમ નથી તેના ભાટ ેળકમ નેક 

આભાર તથા વદકામો ફજાલી રાવમા. જ્માય ેઘણે 

બાગેના રોકો ખુદા અન ેઈતાઅતના આ ભવશના 

તયપ રક્ષ નશીં આતા ંગપરત અન ેફેયલાશીની 

ચાદય ઓઢીન ે વુતા ડમા યશમા. “ભન અભેર 

વારેશન પ ર ે નકવેશી લ ભન અવાઅ પ 
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અરમશા-જેણે વાયા કાભો કમામ તો ોતાનાજ 

ભાટે, અન ે જેણ ે દુષ્ટ કામો કમામ તો તેનો લફાર 

એનાજ ઉય શળ.ે” (વૂયએ જાવેમશ, આ. ૧૫) 

“જો વોમા ઉસ્ન ે ખોમા-જો જાગા ઉસ્ન ે ામા.” 

આલાજ જાગૃત અન ે નેક રોકોની જન્નતની એ 

નશેયનું ાણી ીલુ ં નવીફ થળ ે કે જેનુ ં નાભ 

“યજફ” છે. 

જે રોકો ળવતત છતા ં ભાશ ે યજફના વલતી 

ગમેરા કદલવોભા ંયોઝા યશમા નશીં, તેઓ “જાગમા 

ત્માયથી વલાય” વભજી ફાકીના કદલવોન ેગનીભત 

જાણી ોતાની બરાઈ ભાટ ેનેક આભાર ફજાલી 

રાલલાભાં પ્રલૃત થઈ જામ અન ે મથાળવતત યોઝા 

યાખ.ે કોને ખફય છે કે અભે આલતા યજફ 

ભવશનાભાં જીલતા શઈળંુ મા નશીં ?! શઝયત 

ઈભાભ ભૂવાએ કાવઝભ અરવહશસ્વરાભએ 

પયભાવમુ ં કે, “ભાશે યજફના એક કદલવનો યોઝો 
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દોઝખની આગન ેએક લયવ દૂય ધકેરી દે છે, અને 

ત્રણ યોઝાથી જન્નત લાવજફ થઈ જામ છે.” અને 

શઝયત ઈભાભ જાપય ે વાકદક અરવહશસ્વરાભએ 

પયભાવમુ ં કે, “ભાશે યજફના આખયી કદલવોનો 

એક યોઝો ભૌતની વકયાત લેા આવાઈળ અન ે

વલશ્ાંવતના કાયણરૂ ફન ે છે અન ે ભયણ છીના 

ખૌપ તથા અઝાફ ેકબ્રથી નજાત અાલ ેછે. અન ે

યજફના આખયી કદલવોના ફ ે યોઝા યાખલાથી 

ુર ે વવયાત ઉયથી આવાની ુલમક વાય થઈ 

જલાનુ ં વુબાગમ શાવવર થામ છે, અન ે ભાશ ે

યજફના આખયી કદલવોભા ંત્રણ યોઝા યાખલાથી 

કમાભતની ધાસ્તી અન ે વખ્તીઓથી અભન અન ે

આવતળે જશન્નભથી ભુવતત ભે છે.” 

જેઓ યોઝા યાખલાની ળવતત ધયાલતા ન 

શોમ તેઓ જો આ તસ્ફીશ વો લાય ડ ેતો તેન ે

એ કદલવના યોઝાનો વલાફ ભળ ે: વુબ્શાનર 
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એરાશુર જરીર, વુબ્શાન ભન રા મમ્ફ વગત 

તસ્ફીશો ઈલ્રા રશુ વુબ્શાનર અઅઝઝુર 

અકયભ. વુબ્શાન ભન રફેવર ઈઝઝો લ શોલ 

અશરુન.” 

ભાશે યજફની ૨૭ ભી યાત્રી આખા લમ 

દયવભમાન વૌથી લધ ુ ફુઝુગમ યાત છે. એ યાત ે

આભાર ફજાલી રાલલાથી ૬૦ લમની ઈફાદતનો 

વલાફ ભ ે છે. એજ કદલવ ે શઝયત યવૂરેખુદા 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભન ે ૪૦ 

લમની ઉમ્રભાં નફુવલત ભી અને કુયઆને 

ભજીદનો વૌથી પ્રથભ વૂયો “ઈકયશ વફસ્ભે 

યબ્ફેકલ્રઝી ખરક”ની વતરાલત કયાલાઈ. એ 

લેા જરાર ે ઈરાશીની તજલ્રીઓ અન ે

કાંવતલાન ખુદાની અઝભતના કીયણો એલી યીત ે

લાતાલયણભાં પેરાઈ ગમા કે દયેક નાની ભોટી 

લસ્તુઓએ આં શઝયત વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ 
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આરેશી લવલ્રભન ેવરાભ ુકાયી. 

શકીકતભાં આ કદલવ તભાભ ઈસ્રાભી 

કદલવોની ભાતા વભાન છે, કાયણ કે એ કદલવ ે

કયોડો ઈન્વાનોની બરાઈ અન ે ખુળનવીફીના 

અરભફયદાય અન ે વક વૃવષ્ટના ગલમ શઝયત 

યવૂર ે અકયભ વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી 

લવલ્રભ કયવારતની ગાદી ઉય યોનક અપયોઝ 

થમા. આજે જગતભાં વલમત્ર જે ઈલ્ભી પ્રલાશ 

લશી યશમો છે તે ભોશંભદી તારીભ તથા તબ્રીગનુ ં

કયણાભ છે. એ ફુઝુગમ શસ્તીની તબ્રીગોના 

પ્રતાે રોકો જુઠા ધભોના એ યશફયોની 

જાભાંથી ભુવતત ામ્મા કે જેઓ ઈલ્ભ અન ેજ્ઞાન 

પ્રાપતીથી યોકતા શતા. અન ે આં શઝયત 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ેલ આરેશી લવલ્રભએ ઈલ્ભ 

શાવવર કયલા ઉય એટરો બાય દીધો કે એભની 

શેરા ં ફીજા કોઈણ મગંફય ે એટરો બાય 
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આપમો ન શતો. જેભ કે આં શઝયત વલ્રલ્રાશો 

અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભએ પયભાવમુ ં કે, 

“તરફુર ઈલ્ભ ે પયીઝતુન અરા કુલ્ર ે ભુસ્રેવભન 

લર ભુસ્રેભશ-ઈલ્ભનંુ શાવવર કયલુ ં તભાભ 

ભુવસ્રભ ુરૂો અન ે ભુવસ્રભ સ્ત્રીઓ ઉય 

લાવજફ છે.” લી ણ પયભાવમુ ં કે, “ઉત્રોફુર 

ઈલ્ભ વભનર ભશદ ે એરર રશદ-ેાયણાથી કબ્ર 

વુધી ઈલ્ભ શાવવર કયતા યશો” અને આ ણ 

પયભાવમુ ં કે, “ઉત્રોફુર ઈલ્ભ લ રલ કાન 

વફસ્વીન-ઈલ્ભ ભેલો, છી બરે તેના ભાટે ચીન 

વુધી ણ જલું ડ.ે” 

યજફની ૨૭ ભી યાવત્રએ ફેઅવતની શેરા ં

આં શઝયત વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી 

લવલ્રભ ભકકા બૂવભથી આવભાન તયપ “કાફે 

કલવૈન” વુધી તળયીપ રઈ ગમા અન ે ત્મા ં ખુદા 

તઆરાની અઝીભુશ્ળાન વનળાનીઓ જોઈ, અન ે
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છી ઉમ્ભતની વભક્ષ એ આખો ફનાલ ફમાન 

કમો ભુવરભાનોન ેજોઈએ કે તેઓ એ યાવત્રએ-કે 

જેની ભશાનતાના પ્રતા ે તેઓ ઈસ્રાભની 

આવત્ભકતાના અરભફયદાયથી કયવચત થમા-

રૂશાવનહમાત ે ઈસ્રાભવન ભજવરવોભા ં જામ અન ે

એ યાતની પઝીરતથી લાકકપ થઈ જામ. એ યાવત્રએ 

ભવસ્જદો, ભશપીરો, ભકાનો લગેયે લધુ યોળનીથી 

પ્રકાવળત કયલાભા ં આલ ે અન ે કદલવના ઈદ 

ભનાલલાભાં આલે. આ લર્ન એ (૨૭ ભી યજફનો) 

કદલવ ળુક્રલાય તા. ૪-૫-૫૧ ના આલ ે છે. એ 

કદલવ ે ઉભદા-સ્લચ્છ કડા શેયી ખુશ્ફો ( ઈત્ર 

લગેયે) રગાડી વફયાદયન ે ભોઅવભનન ે વાથ ે

ભુવાપેશા રેલાભા ંઆલ ેઅન ેભવસ્જદને (નભાઝે) 

જુભ્આ તથા ( નભાઝે) જભાઅતથી આફાદ 

કયલાભાં આલ.ે ગયીફ ભોઅવભનો તથા વાદાતોન ે

આર્થથક ભદદ આલાભા ંઆલે અન ેએલા વદકામો 
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કયલાભાં આલ ે કે જેથી આં શઝયત વલ્રલ્રાશો 

અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભની રૂશ ે ાકન ે તથા 

તભોને ણ ખુળી શાવવર થામ. 

આએજ ફુઝુગમલાય ( શઝયત યવૂર ે અકયભ 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભ)ના 

વાતભા લવી શઝયત ઈભાભ ભૂવએ કાવવભ 

અરવહશસ્વરાભકે જેઓ ખુદાની ભશાન વનળાની 

શતા તેઓ શી.વ. ૧૮૩ ભાં આએજ ભવશનાની 

૨૫ ભીએ ફગદાદ ખાતે ળશીદ થમા. એ 

શઝયતની ફુઝુગર્ધ અન ે ભશાનતા ળીઆ અન ે

વુન્ની ફંન ેકપયકાના આવરભોની નઝદીક સ્લીકામમ 

છે અન ે આની ઈભાભત શઝયત યવૂરેખુદા 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભની 

‘નવ’થી વાવફત છે. આના વલળે વદરૂદ્દીન 

શનપીએ ોતાની કકતાફ “યલાએશ”ભાં યોઝતુર 

અશફાફ, ળલાશેદુન્નફુવલશ તથા તાયીખે ઈબ્ન ે
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ખલ્કાન કે જે તભાભ એશરે વુન્નત લર 

જભાઅતની કકતાફો છે તેના ઉયથી રખેર છે 

કે, “શઝયત ભૂવબ્ન ે જાપય ફાય ઈભાભોભાંથી 

વાતભા ઈભાભ છે.” ત્માયછી એજ કકતાફભા ં

૧૪૭ ભાં ાને રખ ે છે કે, “ળેખ અબ્દુર શકક 

દશેલ્લી શનપીએ ળશર્ન વભશ્કાતભા ંફમાન કયેર છે 

કે, ઈભાભ ળાપઈએ પયભાવમુ ં કે, “કબ્રે ઈભાભે 

ભૂવએ કાવઝભ દુઆની કફુવરહમત ભાટ ે

અનુબલવવધ્ધ ઈરાજ છે.” આથી જણામ છે કે 

એ શઝયતનો દયજો કેટરો ફુરંદ અને યૌળન છે 

યંત ુ જેઓ અજ્ઞાનતાના લભભા ંવડામેરા છે 

અને આંધા અનુકયણભા ં પવાએરા છે તેઓજ 

ભાત્ર એ શઝયતના ભયતફાનો ઈન્કાય કય ેછે. ણ 

તેઓના ઈન્કાય કયલાથી ળંુ લ ેછે ? કોઈએ ખરૂ ં

જ કશમુ ંછે કે :- 
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ળફયા ગય લસ્ર ેઆપતાફ ન ખાશદ, 

યોનક ેફાઝાય ેઆપતાફ ન કાશદ. 

એનો બાલાથમ એ કે ચાભચીડી ( એક નાનુ ં

વયખુ ં ક્ષી કે જે ઘુલડની જેભ કદલવના જોઈ 

ળકતંુ નથી)ને વુયજ વભરન વંદ ન શોમ તો તેથી 

કાંઈ વુયજની આન અન ે ળાનન ે કળી આંચ 

આલતી નથી. એ ફુઝુગમલાયની ળશાદતનો કદલવ 

(૨૫ ભી યજફનો કદલવ) આ લર્ન ફુધલાય તા. 

૨-૫-૫૧ ના આલ ેછે. એ યાવત્રએ અભને ઉવચત 

છે કે કભ અઝ કભ એક ભીનીટ ભાટ ેદીલા ઓલી 

નાખીએ ( કે તે ગભીની જાશેયાતનો એક પ્રકાય છે) 

અને ભજવરવોભા ં જઈ આની ભઝરુભીહમતો 

તથા વખદભતોથી લાકકપ થઈએ. 

ભાશે યજફની ૨૮ ભી યાવત્રએ ફની 

ઉભહમાના ઝુલ્ભો-અત્માચાયો અન ે ઉમ્ભતની 

ફેયલાશીના વફફ ે શઝયત યવૂરેખુદા 
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વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભના 

નલાવા વહમેદુશ્ળોશદા શઝયત ઈભાભ શુવૈન 

અરવહશસ્વરાભ ભદીનેથી વશજયત કયી ભકકા 

અને ત્માંથી કયફરાની બૂવભ ઉય તળયીપ રઈ 

ગમા અન ે છી ત્મા ં આગ ળશીદ થમા. 

શકીકતભાં ભોઆવલમાની ળૈતાની યાજનીતીના 

કાયણ ે આની ળશાદત થઈ. એણેજ તો આન ે

નાફુદ કયલા ભાટ ેપ્રથભથી “ઠંડા શવથમાયો” તહમાય 

કમામ, જેને ાછથી તેના દીકયા મઝીદ ે તેઝ કયી 

ઈભાભ અરવહશસ્વરાભન ે ળશીદ કયાવમા. 

ભોઆવલમાએ ૭૦ લમના રાંફા વભમ વુધી 

એશરેફૈતે યવૂર વલ્રલ્રાશો અરહશ ેલ આરેશી 

લવલ્રભ ઉય રાનતની લામ કયાલી અન ેરોકોના 

કદરોભા ંઆની વલરૂધ્ધ વતયસ્કાય ઉજાવમો. જેભ 

કે અવફર શદીદ તથા ફીજા વુન્ની આવરભોએ 

રખેર છે કે, “વીતેય લમ વુધી રોકોએ આ 
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ખાનદાનથી નપયત કયી અન ે રાનત ણ કયતા 

યશમા. ભોઆવલમાએ નફીના લવીથી રોકોન ે

પેયલી ફાવતર-અવત્મની તયપ રક્ષ આતા કયી 

દીધા, અન ે આભ ( છેલટ)ે તે ળશાદતે શુવૈનના 

કાયણરૂ ફન્મો.” ભોઆવલમા વલળે અફીર શદીદ ે

“ળશર્ન નશજુર ફરાગાશ”ની ચોથી વજલ્દના 

૨૩૪ ભે ાન ે રખેર છે કે, “ઘણાખયા 

વશાફીઓએ શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો 

અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભથી વાંબળમુ ં કે આં 

શઝયત વલ્રલ્રાશો અરહશ ેલ આરેશી લવલ્રભ 

ભોઆવલમાન ે તેના જાશેયભા ંઈસ્રાભ રાવમા છી 

ણ રાનત કયતા શતા અન ેપયભાલતા શતા કે તે 

ભુનાપીક, કાપીય અન ેદોઝખ છે.” એજ કકતાફભા ં

ભોઆવલમા વલળે આલી યીતની ઘણી લાતો રખી 

છે જેન ે અશીં રખલાની ગુંજાઈળ નથી. એ ણ 

અકસ્ભાત યીત ેઆએજ યજફ ભવશનાભા ં૨૨ ભી 
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તાયીખે ભયણને ળયણ થમો. 

ભાશે યજફની ૨૪ ભીએ ખૈફય પત્શ થમો 

અને શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ 

આરેશી લવલ્રભએ જનાફ ેજાપયન ેએક નભાઝ 

તારીભ કયી જે “નભાઝે જાપય ેતહમાય”ના નાભથી 

ભળશુય થઈ ગઈ, અન ે તે ફબ્ફ ે યકાત કયી ચાય 

યકાત ડામ છે. ફેળક એ ઘણી અવયકાયક છે. 

એની શકીકત તથા તયતીફ ભેં ભાયા યીવારા 

“અશકાભે ળયીઅત”ના ત્રીજા વશસ્વાભા ંરખેર છે.  

જુભ્આ, તા. ૨૭-૪-૫૧ 

 

 

 

 

 

 

www.hajinaji.com


મગાભાતે નજપી - 57 HAJINAJI.com 

મગાભ ન.ં ૪૫  
જનાફે ઝમનફે કુફયા સરામલુ્રાહ ે

અરહહા 
આ મગાભો રખલાભા ંભાયા ઘણા શેતુઓ 

છે. પ્રથભ એ કે આલશ્કમ ઈવતશાવવક ફનાલોથી 

જાણ કયાલલી. ફીજંુ એ કે ખુદાઈ પ્રવતવનવધઓ 

(નફીઓ, ઈભાભો) કે જેભની વલરામત વવધ્ધ 

અને શકીકતભમ શોમ છે તેભની શારતોથી રોકોન ે

ફા-ખફય કયલા, ત્રીજંુ એ કે શભ-ભઝશફી 

બાઈઓ અન ે ફશેનોન ે ભઝશફી શકીકતોથી 

લાકકપ કયલા કે જેથી વલયોધીઓ તયપના 

આકે્ષોનો તેઓ વયતાથી જલાફ આી ળક.ે 

ચોથું એ કે દીની-ભઝશફી, અખ્રાકી, વાવશવત્મક 

લગેયે ઈલ્ભોનો પ્રચાય થામ કે જેથી તેના પ્રતા ે
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કૌભના વભ્મો ોતભેે તયફીમત શાવવર કય ેઅન ે

ોતાના ફચ્ચાઓની ણ તયફીમત કય.ે ાંચભુ 

એ કે ફુઝુગોના ઈવતશાવ તથા તેભની જીલન 

વસ્થવતનુ ં લણમન થામ કે જેથી અભન ે કેલુ ં જીલન 

જીલલું જોઈએ તથા આવભા ં એક ફીજા વાથ ે

કેલી યીત ેચારલુ ંજોઈએ તેનુ ંભાગમદળમન ભ.ે શુ ં

ભાયી શારતન ે જોતા ં કશી ળકલા વભથમ નથી કે 

આલતા અઠલાકડએ શુ ં ભાયા દીની બાઈ ફશેનો 

ભાટે મગાભ રખી ળકીળ કે નશીં ? યંત ુશા, શુ ં

ઈચ્છંુ છંુ કે ખુદાની ભદદ નવીફ થામ અન ેઈભાભે 

ઝભાન અરવહશસ્વરાભની દમા દ્રવષ્ટ ભાયા ઉય 

થામ કે જેથી આ મગાભોનો વવરવવરો કાએભ 

યશે અન ે ખુદાની ભસ્રેશત વલના ફંધ ન થામ. 

ભાટે બાઈઓ અન ેફશેનો ! તભન ેભાયી ગુઝાયીળ 

છે કે જ્મા ં વુધી આ મગાભોનો વવરવવરો 

કાએભ યશ ેતેને ગનીભત વભજી દીની અન ેદુન્મલી 
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પામદા શાવવર કયતા યશો અન ે ોતાના અન્મ 

બાઈઓ અને ફશેનોન ે ણ આ વત્રકાઓ 

ભાયપત વશદામતનો રાબ આો. જો તભાયી ાવ ે

આગના મગાભો શોમ તો તેન ે “કીભતી 

ખઝાનો” વભજી તેન ે ોતાની ાવ ે વંબાીન ે

યાખો, અન ે ફયગાશ ે ઈરાશીભા ં ભાયા ભાટ ે

તૌપીકની દુઆ કયો કે શું ફેશતયથી ફેશતય 

મગાભો તભાયી વખદભતભાં ેળ કયી ળકુ.ં 

બાઈઓ અન ે ફશેનો ! આજે ભાશ ે

યજફની ૨૭ ભી તાયીખ છે. ખાતેભુર અંવફમા 

શઝયત ભોશંભદે ભુસ્તુપા વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ 

આરેશી લવલ્રભન ેનફુવલત ભળમાનો કદલવ છે. 

એ વલળે શુ ંભાયા આગરા મગાભભા ંકાંઈક ફમાન 

કયી ચુકમો છંુ. આજે તો શુ ં પકત તભન ે એની 

ભુફાયકફાદી આુ ંછંુ, અને તભારૂં રક્ષ એ ભુકદ્દવ 

શસ્તીની એ ફશાદૂય નલાવી જનાફ ે ઝમનફ ે
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કુફયાની તયપ ખેંચ ુ છંુ કે જેભની લાણી પવાશત 

અને ફરાગતથી બયુય શતી, અન ે જેઓ 

ભુજાવશદા કકલા ખુદાના ભાગમભા ં ખંતીરા તથા 

આવફદા શોલા ઉયાંત એલા આવરભા ણ શતા 

કે તેભણ ેકોઈ વળક્ષક કે વળવક્ષકાથી વલદ્યા શાવવર 

કયી ન શતી, અન ે તેભના ભુકાફરાભા ં ુરૂોની 

ણ કળી ગણના ન શતી. એભની દ્રઢતા તથા 

એભની લાણીનો કભાર એ શતો કે રોકોએ તેનાથી 

વશદામત ભેલી અન ે વભજતા થમા કે ભૌકાઓ 

અને પ્રવંગો ઉય કેલી યીત ે લતમલું જોઈએ. ૧૩ 

વદીઓભાં કયોડો ઈન્વાનો ૃથ્લીટ ઉય આવમા 

અને પ્રવંગો ય તેઓએ આ “કયફરાની 

લીયાંગના”ને માદ કયી એટરુ ં નશીં ફલ્ક ે એભની 

લતમણંક તથા આચયણન ે ઈખ્તેમાય કયી રાબ 

ઉઠાવમો. 

આ ભુશતયભા ફીફી જગત ભાટે ગલમ 
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વભાન શતા અન ેઈભાનદાયોના ેળલા શતા, અને 

ભઅવુભા ન શોલા છતાંમ એભનુ ં આચયણ તથા 

એભના કતમવમો ાક શતા. શઝયત ઈભાભ યઝા 

અરવહશસ્વરાભ તથા ફીજા ઈભાભોએ આના 

વલળે પયભાવમુ ં કે, “તેઓ એ ફીફી શતા કે જેભના 

ઉય ખુદાએ દોઝખને શયાભ કયી દીધેર છે.” 

તેઓ એ ફીફી છે કે જેઓ અજોડ અકરભંદ 

શોલાના વફફ ે “અકીરતુ કુયેળ” (કુયેળ 

ખાનદાનની વૌથી લધ ુ અકરભંદ ઔયત)ના 

રકફથી ભળશુય થઈ ગમા. જેભ કે ઈબ્ન ેઅબ્ફાવ 

જ્માય ેએ ભુશતયભાંથી કોઈ કયલામત ફમાન કયતા 

શતા તો તેની ળરૂઆત આ ળબ્દોથી કયતા શતા કે, 

“શદદવત્ના અકીરતોના ઝમનફ-અભાયી વૌથી 

લધ ુઅકરભંદ ઝમનફ ેઅભો વભક્ષ (આલી યીત)ે 

શદીવ ફમાન કયી કે.....” 

વન:ળંક એ ભુશતયભા ફીફીનુ ંઆચયણ તથા 
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લતામલ ભોઅવભન ઔયતો ભાટે “ળભ્એ વશદામત” 

વભાન છે. કેલુ ંવારૂ ંથામ જો અભાયી સ્ત્રીઓ આ 

નેક અન ે ાક ફીફીના જીલનન ે જોઈ ોતાના 

જીલનને ણ લપાદાયી, વચ્ચાઈ, દુરૂસ્તી, ખયી 

પયભાંફયદાયી તથા વંતો અન ે દ્રઢતાના અભુલ્મ 

ભોતીઓથી ળણગાય.ે તેઓ એ ભશાન ફીફી છે 

જેભણે કદી ોતાના ળોશયની ભુખાવરપત કયી 

નશીં. તેભણ ેોતાના ધણીના શતકોની વશપાઝતની 

વાથ ે વાથ ે ોતાના બાઈ તયપ ણ લપાદાયી 

ફતાલી. તેભણ ે કયફરાની ભુવાપયી કયી તો 

ોતાના ધણીની ઈજાઝત ભેવમા છી જ, કાયણ 

કે ળયીઅતના કામદા કાનુન નાના ભોટા ફધાઓ 

ભાટે વયખા છે. આથી અભાયી સ્ત્રીઓએ ધડો 

રેલો જોઈએ કે ધણીની યઝા વલના ફાશેય નીકલુ ં

નાજાએઝ છે. યંત ુ અપવોવ ! ઘણીખયી દીની 

ફશેનો એ લાત તયપ રક્ષ આતી નથી. ળંુ 
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તેણીઓને ખફય નથી કે ળોશયની ઈજાઝત વલના 

ઘયની ફાશેય નીકનાયી ઔયતો ઉય ખુદા તથા 

ઝભીન અન ે આવભાનના પકયશ્તા રાનત કય ે છે 

?! શું જાણ ં છંુ કે ઘણીખયી વભજદાય ભોઅવભન 

સ્ત્રીઓ કદી આ ઈચ્છતી નથી કે ખુદા તથા યવૂર 

તેણીઓથી નાયાઝ થામ અને ળમતાન ખુળ થામ. 

યંત ુ( ગાભ શોમ ત્મા ં ઢેઢલાડો ણ શોમ તે 

વભવાર કભનવીફ)ે કેટરીક એલી ણ સ્ત્રીઓ છે 

જેણીઓ ળયીઅતના કાએદા કાનુનોથી નાલાકકપ 

શોલાના વફફ ેોતાના વતઓ તયપ વનષ્કાજી 

ફતાલે છે, એ છતા ં કે ધણીની તાફેદાયી તથા 

ઈઝઝત કયલાની તાકીદ શઝયત યવૂરેખુદા 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભએ આ 

ળબ્દોભાં કયેર છે કે, “જો ખુદાની વવલામ અન્મ 

કોઈન ેવવજદો કયલો જાએઝ શત ેતો શું સ્ત્રીઓન ે

શુકભ કયતે કે તેણીઓ ોતાના ધણીઓને વવજદો 
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કય.ે” 

વશારી ફશેનો ! ઘણાખયા રોકો જો 

ફયફાદ થમા શોમ, અથલા ફદ ભુવીફતોના 

ચક્રભાં ઝડામા શોમ, અથલા ફેદીની અન ે

અધભમતાની ખીણભાં જઈ ડમા શોમ, અથલા ફદ 

ફખ્તીઓના વળકાય થઈ ગમા શોમ તો તે સ્ત્રી 

ુરૂોના આવના ભતબેદો વલરૂધ્ધતાઓ, ખયાફ 

વળક્ષણ, ભઝશફના દુશ્ભનોનુ ં અનુકયણ અન ે

શકીકતો-ખયી લાતોથી અજ્ઞાન શોલુ ં એ ભુખ્મ 

ફાફતોના વફફ ે છે. ટુંકાણભા ં કશીએ તો એનુ ં

કાયણ નપવ ેઅમ્ભાયા તથા ળૈતાનની પયભાફયદાયી 

છે-ભનેચ્છાઓ અન ેભનોવલકાયની ગુરાભી છે. 

પમાયી ફશેનો ! જો તભે ોતાનંુ બરુ ં

ઈચ્છતી શો તો જનાફ ે ઝમનફ ે કુફયા 

વરાભુલ્રાશ ે અરહશાના ગર ે ચારલુ ં ઈખ્તેમાય 

કયો. આ જીલન અન ે જલાનીના ોળાક ઉય 
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અકડલું તજી દો, કાયણ કે તે એક ન એક કદલવ ે

ઝરૂય જુનું ુયાણ ં થઈ જળે-એટરું જુનું કે ખુદ 

તભાયો સ્ત્રી લગમ તભન ેનપયતની વનગાશથી જોલા 

રાગળે ! ભાટ ે ોતાની તઝદગી અને જલાનીની 

યક્ષા કયો અન ેતેની તયફીમત જશન્નભ ભાટે નશીં 

ણ જન્નત ભાટ ે કયો, અને આ લાત વાયી ેઠ ે

વભજી રો કે “જે જેલુ ં કયળે તેલું બયળે અન ે જે 

જેલું લાલળ ેતેલું રણળે.” કુયઆનભાં ખુદા તઆરા 

પયભાલે છે કે, “પ ભમ મઅભર વભસ્કાર ઝયમવતન 

ખમયંમ મયશ, લ ભમ મઅભર વભસ્કાર ઝયમવતન 

ળયમમ મયશ-જે જયા વયખી ણ નેકી કયળે તેન ેતે 

વનશાી રેળ,ે તેભજ જે જયા વયખી ણ ફદી 

કયળે તો તેન ેણ તે જોઈ રેળ.ે” 

(વૂયએ વઝલ્ઝાર, આ. ૭-૮) 

પમાયા વફયાદયો અને વશારી ફશેનો ! કમા ં

ગઈ એ ખુફવુયત સ્ત્રીઓ અન ે કમાં ગમા એ 
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નાભલય ુરૂો જેઓ તભાયા શેરા ંથઈ ગમા ?! 

તેઓ ફધા ોતોતાના અંજાભે અન ે સ્લધાભે 

શોંચી ગમા. અપવોવ ! ઉમ્રબયભાં ભાત્ર ત્રીવજ 

લયવ ( દવથી ચારીવ લયવ વુધીની ઉમ્ર) 

જલાનીના છે. એભાંમ અધામ લયવ તો તનદ્રાભા ં

લશી જામ છે, તો છી ળંુ આ લાજફી કશેલામ કે 

અભે આટરા થોડા લોની જલાની તથા જીલન 

ભાટે કયોડો લયવની તઝદગીન ે ફયફાદ કયી 

નાખીએ ?! વભજી રો કે આણ ે “પના” ભાટે 

નશીં ણ “ફકા” (કકલા વદા ફાકી યશેલા) ભાટ ે

ૈદા થમા છીએ. જુઓ ! તભન ે( તભાયી રૂશન)ે 

પના નથી. પકત એટરુંજ છે કે એક ભકાન 

(દુવનમાભા)ંથી ફીજા ભકાને ( આખેયતભાં) જળો. 

ભાટે અશીંની (આ રોક)ની તઝદગીન ે કદય ફુજો 

અને તેણી ઉભદા યીત ે તયફીમત કયો કે જેથી તે 

તભાયા નેક કાભોના કયણાભ તથા અવયથી 
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શંભેળા ાક ાકીઝા અને વુંદય યશ.ે એલો ખ્માર 

ન કયો કે તભે થોડા કદલવો આયાભ બોગલી નાફુદ 

થઈ જળો અન ેછી કંઈ નશીં. (જ્મા ંન શોંચ ે

યવલ ત્મા ં શોંચ ે કવલ એલા ભાત્ર વલચાયોના 

લભભાં ભશારતા અન ે વલચાયોભાંજ ભાત્ર ભસ્ત 

યશેતા અન ે કતમવમોથી કોયા એલા) કેટરાક ળામયો 

અને કવલઓના ગેયભાગર્ન રઈ જતા અન ે

બુરાલાભા ંનાખતા ળબ્દો (ભયણ છી કંઈ નથી. 

ભાટે જગતભાં જેટરુ ં ણ જીલન બોગલો ભોજ 

ભજાભાં ગુજાયો)થી બયભાઈ જઈ ચંદ યોઝની 

તઝદગીન ે એળ આયાભ તથા લૈબલ વલરાવભા ં

વલતાલી ( ભૃત્મ ુ છીના) ોતાના શંભેળના 

જીલનને ફયફાદ ન કયો. મઝીદ ેણ એલા ળબ્દો 

કશમા શતા ને કે, “ભયણ છી ળંુ યાખ્મુ ંછે ? થોડા 

કદલવોનુ ં જીલન છે. ફવ, એળ આયાભ જ 

બોગલો ! ” યંત ુ જનાફ ે ઝમનફ ે કુફયાએ બય 
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દયફાયભા ં મઝીદન ે વનડયતાુલમક વંબાલી દીધંુ 

શતું કે, “મઝીદ ! ળંુ તંુ એભ વભજી ફેઠો છે કે તાયી 

વલ્તનત અન ેશુકુભત કાએભ યશેળે અન ે તંુ અભન ે

નષ્ટ અન ે નાફુદ કયી દેળે ?! વાંબી ર ે અન ે

જાણી ર ે કે અભે અભય યશેનાયા છીએ. અભાયી 

વનળાનીઓ અને અભાયા વચન્શો વદામ ભાટ ે

યશેળે. અભે વપતા ભેલળુ,ં જ્માય ે તંુ જગત 

ભાટે ફોધાઠ ફનીન ે યશી જળે અન ે તાયી 

વલ્તનત તથા અફ ુવુપમાનના ખાનદાનનો અંત 

આલી જળે,” 

વશારી ફશેનો ! જનાફ ે ઝમનફ ે કુફયા 

વરાભુલ્રાશ ે અરહશાની વશનળીરતા તથા 

રૂશાની અન ેપકયશ્તાઈ આચયણ તભાભ ુરૂો અન ે

સ્ત્રીઓ ભાટે નુય ેવશદામત છે. ભુનાવવફ છે કે અભે 

તેને રક્ષભાં યાખી દયેક ભુશ્કેરીના ભૌકા ઉય 

વબ્રથી કાભ રઈએ અન ે“અમ્ર વફર ભઅરૂપ” તથા 
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“નવશ અઝ ભુન્કય” ફજાલી રાલીએ, એટરે કે 

રોકોને વાયા કાભ કયલાનો તથા નેક અખ્રાકથી 

ચારલાનો ઉદેળ કયીએ અન ે ફદીઓ તથા ફદ 

અખ્રાકીઓથી ફચાલલાની કોવળળો કયીએ. 

વહમદાએ આરભ જનાફ ે ઝમનફ વરાભુલ્રાશ ે

અરહશાએ દીન અન ે ભઝશફના ફચાલ ખાવતય 

કુપાની ફાઝાયભા,ં ઈબ્ને વઝમાદના દયફાયભા,ં 

ળાભના ભાગમભા ં તથા મઝીદના દયફાયભા ં કોઈની 

ણ યલા ન કયતા વનડયતા ુલમક તકયીયો કયી-

ખયી ખયી લાતો વંબાલી અન ેરોકોન ેગપરતની 

ઉંઘથી જાગૃત કમામ. 

ભાયી પમાયી ફશેનો ! જનાફ ે ઝમનફ 

વરાભુલ્રાશ ે અરહશાની તશભત જુઓ કે તેઓ 

ભુવીફતો અન ે વંકટોભા ં વગયપતાય શોલા છતાંમ 

તેભણ ેએક તયપ ખુદાના શકકોનો ફયાફય ખ્માર 

કમો તો ફીજી તયપ ભખરુકના શકકોનો ણ 
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વરશાઝ કમો. ખુદાના શકકોનો આલી યીત ેખ્માર 

કમો કે વંકટોભાં ણ નભાઝે ળફન ેતકમ કયી નશીં 

અને બૂખની વસ્થવતથી વનફમ થઈ જલાના કાયણ ે

જ્માયે ઉબા યશેલાની ળવતત ન યશી તો ફેવીન ે

ણ નભાઝો અદા કયી. અન ે ભખરુકના શકકો 

એલી ળાનથી અદા કમામ કે ંડ ેબૂખ્મા યશમા યંત ુ

ફચ્ચાઓ તથા વાથલાાઓન ે પ્રથભ ખાણંે ે

ખલડાવમુ.ં જનાફ ે ઝમનફ વરાભુલ્રાશ ે

અરહશાના આ વદાચયણથી ળંુ ભાયી ફશેનોએ 

આ વફક ન રેલો જોઈએ કે તેણીઓ ોતાના 

વતઓને તેભની તંગદસ્તીના વભમભાં તંગ તથા 

યેળાન નશીં કયતાં વશનવળરતાનો ારલ 

શાથભાં ઝાર ે અન ે ોતાના ફચ્ચાઓનંુ દ્રઢતા 

તથા ભકકભ ભનની વાથ ેોણ કય ેતથા ોતાની 

પયજો ફયાફય અદા કયતી યશે. 

વન:ળંક એશરેફૈતે યવૂર વલ્રલ્રાશો 
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અરહશ ેલ આરેશી લવલ્રભ અભાયા ભાટ ેળભ્એ 

વશદામત છે. અભાય ે એના પ્રકાળભાં અભાયા 

જીલનને ઉભદા ફનાલલાની કોવળળ કયલી 

જોઈએ. ભાત્ર સ્ત્રીઓએ નશીં, ફલ્ક ેુરૂોએ ણ 

એ “ળભ્એ વશદામત”થી યોળની ભેલલી જોઈએ. 

તેઓએ ખ્માર યાખલો જોઈએ કે સ્ત્રીઓના 

શકકોને શાવન ન શોંચ.ે સ્ત્રીઓથી જો કોઈ 

તકરીપ શોંચ ેતો તેણીઓ ઉય એકદભથી ગુસ્વ ે

ન થતા ંવબ્રની વાથ ેેળ આલ.ે શઝયત યવૂરેખુદા 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભભે એ 

ફાયાભાં ઈયળાદ પયભાલેર છે કે, “જે ળખ્વ 

ોતાની સ્ત્રીની ગેયલતમણંક ઉય વબ્ર કય ેતો ખુદા 

તેને શઝયત અહમુફના વબ્રનો વલાફ અતા કયળે. 

(એલી યીત)ે જો સ્ત્રી ોતાના ધણીની ગેયલતમણંક 

ઉય વબ્ર કયળે તો તેણીન ે કપયઓનની સ્ત્રી 

આવીમાની વશનળીરતાનો વલાફ ઈનામત 
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પયભાલળે.” 

બાઈઓ અન ે ફશેનો ! આ લાએઝની 

ભજવરવો, આ ભઝશફી વત્રકાઓ અન ેકકતાફો, 

આ મગાભ ેનજપી ઈત્માકદ અભર ભાટે છે. ફ-ે

અભર ઈન્વાન શંભેળા ાછ યશ ે છે, અન ે ફ-

અભર ઈન્વાન આગ લધ ે છે. એશરેફૈતે યવૂર 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભનો 

ઈવતશાવ તથા તેભના જીલનલૃતાંતો અભાયા ભાટ ે

તારીભનો યાજભાગમ છે. અભાયે એનાજ ઉય 

ચારલુ ં જોઈએ એ એશરેફૈતે યવૂર વલ્રલ્રાશો 

અરહશે લ આરેશી લવલ્રભ ભાંના એક શઝયત 

ઈભાભ શુવૈન અરવહશસ્વરાભ છે, જેઓએ 

ઉમ્ભતને ગપરતની ઉંઘભાંથી જગાડલા અન ે

શકીકતથી લાકકપ કયલા ભાટ ેોતાનો પ્રાણ વુધ્ધા ં

કુયફાન કયી દીધો. ભાશે ળાફાનની શેરી તાયીખ ે

આ પમાયા ઈભાભની પમાયી ફશેન જનાફ ેઝમનફ 
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વરાભુલ્રાશ ેઅરહશાનો ભુફાયક જન્ભ ભદીનાભા ં

થમો અન ે ઈભાભ શુવૈન અરવહશસ્વરાભ એજ 

ભવશનાની ત્રીજીએ ૈદા થમા. અભને જોઈએ કે 

આ ફંન ેખુળીના કદલવોએ ખુળી ભનાલીએ અન ે

યાવત્રઓએ ભવસ્જદો, ભશેકપરો, ભકાનો લગેયેન ે

લધ ુ યોળનીથી ઝઝીત કયીએ અન ે તેભના 

પઝાએર ફમાન થતી ભજવરવોભા ંજઈ ઈભાનની 

દૌરતથી ભારાભાર થઈએ, અન ે આલી યીત ે એ 

ફેઉ ફુઝુગોની માદ કાએભ કયીએ. ખુદા અભન ે

એની તશભત અતા કય-ેઆભીન. 

જુભ્આ, તા. ૪-૫-૫૧ 
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મગાભ ન.ં ૪૬  
જીલનની ભહા બાયે ફરાઓ યસભ 

અને કયલાજ 
જે રોકો ફુવધ્ધળાી અન ેવભજદાય શોલા 

ઉયાંત ળયીઅતે ઈસ્રાભ પ્રભાણ ેચારનાયા અન ે

પકત અલ્રાશનાજ યસ્તાય શોમ છે તેઓ શંભેળા 

આખેયતને જ દ્રવષ્ટ વભક્ષ યાખી ળયીઅત અન ે

ફુવધ્ધના પ્રકાળભાં ોતાનંુ જીલન વલતાલ ે છે. જે 

રોકો ળયીઅત અન ેઅકરન ેશય શંભેળા ખ્મારભા ં

યાખ ેછે અન ેશયવગઝ રોકોની ના-ભુનાવવફ અન ે

અમોગમ લાતો તયપ ધ્માન ધયતા નથી, અન ેદયેક 

લેા અન ેદયેક વસ્થવતભા ંભાત્ર એજ ઈચ્છા વેલતા 

શોમ છે કે ફવ તેઓનો ખાવરક, ભાવરક અન ે

યાવઝક અલ્રાશ તઆરા તથા પમાયા યવૂર એભના 
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આભાર અન ેકતમવમોથી ખુળ થઈ જામ તો આલા 

રોકો શયવગઝ એલા યવભ અન ેકયલાજોના ગુરાભ 

ફનતા નથી કે જે છેલટ ે ખાના ખયાફીના 

કાયણરૂ ફન ેછે. 

ઘણાખયા ભાણવો દુુઃખો, તકરીપો અન ે

આત્તીઓની વાંકભા ં ઝકડાઈ જામ છે અન ે

દુુઃખી જીલન ફવય કય ે છે અન ે તેભની 

ખાનાખયાફી થામ છે તો તેનુ ંકાયણ એજ કે તેઓ 

યવભ અન ે કયલાજના ગુરાભ ફનેરા શોમ છે, કે 

જે યવભ કયલાજની ાફંદી તેઓન ેઅશીં તશીંથી 

કઝો રેલા ભજફુય કય ે છે, અન ે એ કઝમ ણ 

આજકારના ઝભાનાભાં વમાજ લગય નથી ભતુ ં

અને તેનો દય ણ એટરોજ શોમ છે કે આખી 

તઝદગી વમાજ આપમ ે જતા ં ણ ભુ કઝમ તો 

ગાનો શાય ફનીનેજ યશ ે છે ! અન ે જ્માય ે

રેણદાય તકાઝો કય ે છે તો ફાડા કઝમદાયન ે
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ોતાના ઘયફાય કે ઘયની અન્મ લસ્તુઓન ે લેચી 

નાખલાની પઝમ ડ ેછે. 

લી કેટરાક રોકો તો ફેકાય અન ેકાભધંધા 

વલના ફેવી યશીન ે વઝલ્રતબયી તઝદગી ગુઝાયતા 

જોલાભાં આલ ે છે. તેઓ કાભધંધા નોકયી-ચાકયી 

તયપ ફીરકુર રક્ષ આતા નથી, એટરા ભાટે કે 

તેઓ એ ફાફતન ે ોતાની ‘ખાનદાની’ વલરૂધ્ધ 

વભજે છે, અથલા તો ફાદાદાનો ધંધો શાથ નશી 

રાગતા અથલા તે કયી ળકલાની ળવતત ન શોલાના 

વફફ ે અન્મ કાભકાજ ોતાની ળાન વલરૂધ્ધ 

વભજી ઈખ્તેમાય કયતા નથી, અન ે આલી યીન ે

ફેકાય અન ે કાભધંધા વલનાના યશી ોતાને તથા 

ોતાના ફાફચ્ચાઓને ણ યેળાની અન ે

શારાકીભા ંઝકડાલી દે છે. 

ળયીઅતે જાએઝ ઠયાલેરા ધંધા તયપ વુગ ન 

ફતાલલી જોઈએ. દયેક જાએઝ ધંધો ઈઝઝત અન ે
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આલકાયને ાત્ર છે-છી તે જોડા વીલલાનો ધંધો 

કેભ ન શોમ. શા, જો કોઈ વતયસ્કાયાત્ર અન ે

અમોગમ ધંધો શોમ તો તે ગદાગીયી અન ેવબક્ષા છે. 

અશીંતશીં શાથ રાંફો કયલો અથલા તો કઝમદાયીના 

ફોજાથી દફાઈ યશેલુ ં અન ે તેન ે અદા ન કયલાની 

વનહમત યાખલી એજ નપયત કયલા મોગ લસ્ત ુછે, 

અને તેના ભુકાફરાભા ં નોકયી-ચાકયી, ભશેનત-

ભઝદુયી કયલી એટર ે વુધી કે “શેરાટી” કયલી 

ગુણો ઉઠાલલી એ શજાયગણી ફેશતય અન ે ગલમ 

કયલા રામક છે. જે રોકો ળયીયે તંદૂયસ્ત છે અન ે

તેભાંમ ખાવ કયીન ે નલજલાનો તો શકીકતભા ં

ભારદાયજ છે. એભની તંદૂયસ્તી, આયોગમતા તથા 

જલાની એભની અભુલ્મ દૌરત છે. તેઓ યણ-

લગડા, શાડો વભુદ્ર ફલ્ક ે જગતના વભસ્ત 

લાતાલયણને ોતાનીજ ભીરકીહમત વભજી ર ે

અને કાભધંધાભાં રીન થઈ જામ અન ે તેભાંજ 
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ોતાની ઈઝઝત, કીર્થત અન ેપ્રવતષ્ઠા વભજે. 

લશારા બાઈઓ અન ે પમાયી ફશેનો ! તભે 

વાયી ેઠ ે જાણો છો-વભજો છો અન ે અનુબલ 

ણ છે કે ભીલ્રત અન ે કૌભન ે નાફુદ કયનાયી 

લસ્ત ુયવભ અન ેકયલાજ છે કે તેનાજ કાયણ ેઘણે 

બાગે રોકો ગયીફીના કા ભુખભાં ઝડાઈ જઈ 

વઝલ્રતબમુું જીલન ગુઝાયી યશમા છે. આ એજ 

યવભ અન ે કયલાજના ચકકયભાં પવાઈ જઈ 

ઘણાખયા ગયીફ ભાણવો ગભી તથા ખુળીના 

પ્રવંગ ે ોતાને તેભ ોતાના ફા ફચ્ચાઓને 

ામભાર કય ે છે. ભહમત ાછ એલા કયલાજોભા ં

ોતાનો ુયતો ૈવો ફયફાદ કયી નાખે છે, જેની 

ખુદા અન ે યવૂર ે કદી આજ્ઞા કે વુચના પયભાલી 

નથી. કેટરાક રોકો તો આલા પ્રવંગ ેકયલાજ અન ે

જનતાની ભુરૂવલતના એલા વળકાય ફની જામ છે કે 

તેઓ ોતાના ભકાન અન ેવભલ્કીહમતન ેલેચી નાખે 
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છે અથલા ભાગર્નજ યાખી દે છે, અન ેતેભ કયી તેઓ 

ણ ભુદામ ાછ “તઝદા દય ગોય” થઈ જામ છે 

જીલતા કબ્રભાં ધકેરાઈ જામ છે ! અને ફીજી તયપ 

તેઓ આલા કયલાજોભા ંૈવા ખચમ કયી ભયશુભના 

મતીભો તથા અન્મ શકદાયો ઉય ઝુલ્ભ કય ેછે અન ે

ભહમતને કોઈ વલાફ શાંવવર થતો નથી, ફલ્ક ે

આલી યીત ે કયલાજો ઉય અભર કયનાયા ોત ે

ગુનાશોની ચકકીની બીંવભા ંઆલી જામ છે. 

વુન્નત ળાદી, વગણ, રગન, વલલાશ 

ઈત્માદી ખુળીના પ્રવંગોએ જે ના-જાએઝ કયલાજો 

જેલા કે લાજા લગાડલા, યંગયાગની ભશેપીરો 

જભાલલી એટરુ ંનશી ફલ્ક ેતેનાથી વલળે ખયાફ 

તથા વતયસ્કાયાત્ર અન્મ ફાફતો અભરભા ં

રાલલી જેના લણમનથી કરભન ે ળભમ આલ ે છે, 

ઉયાંત ‘લાશ...લાશ’ કયાલલાભાં વમથમ ખચમ કયલો 

લગેય ે જે લસ્તુઓ પ્રચવરત છે તે ફધી ઘયની 
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ફયફાદી કયનાયી છે. વભાજભા ંએલા ઘણા ગયીફ 

આફરૂભંદ રોકો શસ્તી ધયાલ ેછે જેઓ વાભાજીક 

કયલાજો અને યસ્ભોના કાયણ ે ોતાના દીકયા 

દીકયીઓના રગન કયી ળકતા નથી. આગાશ થઈ 

જાઓ કે આ ગુનાશ એ રોકોની ગયદનો ઉય છે 

જેઓ કયલાજોના ગુરાભ ફની ફેઠા છે અન ેઆભ 

રોકોને ોતાના કતમવમથી તેણી તયપ આકર્ન છે. 

વાભાજીક કયલાજોના કાયણ ેફીચાયા ગયીફ રોકો 

શેયાન યેળાન યશ ે છે. ખુદા રાનત કય ે એ 

કયલાજો ય જે ળયીઅતથી વલરૂધ્ધ છે અન ેઅભીય 

તથા ગયીફ ફંન ેલગોન ેતફાશીની ખીણભા ંધકેરી 

દે છે. 

શે યવભ કયલાજોના ભતલારાઓ ! ળંુ 

શજાયો ફેફુઝુર ચીયાગો યોળન કયલા, લાજા 

લગડાલલા તથા અન્મ ધાભધુભભાં ૈવો ખચમ કયલો 

મોગમ છે ? અને તે ણ એલી વસ્થવતભા ંજ્માય ે કે 
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તભાયી લચ્ચ ે( કૌભ, વભલ્રત કે કુટુંફભાં) ગયીફો 

અને ભોશતાજો ભૌજુદ શોમ, અન ેએલા અળકત 

શોમ કે ોતાના યણાલલા રામક દીકયા 

દીકયીઓની ળાદી ણ ન કયી ળક ે! ભુવરભાનોન ે

જોઈએ કે તેઓ શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો 

અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભની ૈયલી કય ે અન ે

શયવગઝ એ ખ્માર ન કય ેકે ખુદાએ તેઓન ેજે કંઈ 

ઈનામત કયેર છે તેના ઉય તેઓ ંડ ે ભુખતાય 

અને વલામવધકાય ધયાલતા શોઈન ેતેઓન ેછુટ છે કે 

તેઓ જે ચાશ ે અન ે જેલી યીત ે ચાશ ે તેલી યીત ે

અભર કયી ળક ે છે. નશીં શયવગઝ નશીં. તેઓનો 

એ ખ્માર વફરકુર ગરત છે. શઝયત ઈભાભે જાપય ે

વાકદક અરવહશસ્વરાભએ પયભાવમું કે, “જેણ ે

ભધ્મભ યીત ેખચમ કમુું તેણ ેજાણ ેશરાર યીત ેખચમ 

કમુું અન ેજેણ ેતેથી ઉલ્ટી યીત ેકમુું (એટર ેકે ઉડાઉ 

યીત ેખચમ કમુું) તેણ ેગોમા શયાભ યીત ેખચમ કમુું અન ે
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અમોગમ યીત ે ખચમ ન કયલાના વીરવીરાભા ં

પયભાવમુ ંકે, “જેના ભાટે ૨૦ દીયશભનો ઘોડો ફવ 

શોમ તો તેના ભાટ ે મોગમ નથી કે તે દવ શજાય 

કદયશભની કકભતનો ઘોડો ખયીદ કય.ે” 

બાઈઓ અન ે ફશેનો ! ળાદી ગભીના 

પ્રવંગોએ ભાત્ર એશરેફૈતે યવૂર ે વલ્રલ્રાશો 

અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભના જીલન તથા 

ચરનની ૈયલી કયો, કાયણ કે તેભાંજ વરાભતી 

અને બરાઈ વભામેર છે. કુયઆને ભજીદભા ં

અલ્રાશ તઆરા પયભાલ ે છે કે, ભુવરભાનોન ે

વંફોધીન ે “લ રકદ કાન રકુભ પી યવૂવરલ્રાશ ે

ઉસ્લતુન શવનશ-(ભુવરભાનો) તભાયા 

(અનુકયણ) ભાટ ે(અભાયા) યવૂરની ઝાત ભુફાયક 

ઉત્તભભાં ઉત્તભ નભુના રૂ છે.” (વૂયએ અશઝાફ, 

આ. ૨૧) જનાફ ે પાતેભા ઝશેયા વરાભુલ્રાશ ે

અરહશા તથા ઉમ્ભશાતુર ભોઅભેનીનના વલલાશ 
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તથા ળાદીઓ તયપ જુઓ કે તે કેટરી વાદાઈથી 

થઈ શતી. 

બાઈઓ અન ેફશેનો ! ગપરતની ઉંધભાંથી 

જાગૃત થાઓ. યવભ કયલાજની ગુરાભીન ેતજી દો 

અને ખુદાના શુકભોના ભુકાફરાભા ં અન્મ કોઈનો 

ણ વરશાઝ ન કયો. રોકોના ભેણા તથા ટાણાની 

યલા ન કયો. ળાદી તથા અન્મ પ્રવંગો ઉય 

ોતાની શેવીમત ભુજફ લતો-ચાદયન ેજોઈ ગ 

રાંફા કયો. ભારદાયન ેજોઈએ કે તેઓ ગયીફનો 

વરશાઝ કય.ે વળકત રોકોન ે મોગમ નથી કે તેઓ 

એલા યીલાજોની ાફંદીન ે લગી યશ ે કે જે 

ગયીફોના ભાટ ેઆપત વભાન શોમ, અને તેલી યીત ે

ગયીફોન ેણ જોઈએ કે તેઓ વળકત અન ેઉચ્ચ 

વસ્થવતના રોકોના ગર ેન ચાર-ેશ્ીભંતોના ઉંચા 

ભકાનો જોઈ ોતાની ઝંુડીન ે ન ફાી નાખે, 

ફલ્કે ોતાની શેવીમતન ેજુએ. ભુવરભાનોએ એક 
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એલા ‘પંડ’ ની સ્થાના કયલી જોઈએ કે જેની 

ભાયપત ગયીફ રોકોન ે તેભની ળાદી વલલાશના 

પ્રવંગ ે ભદદ આલાભા ં આલે. માદ યાખો ભઝકુય 

ળાદી વલલાશના પ્રતા ેજે પ્રભાણભા ંએ રોકોનો 

લંળલેો લધળે તે પ્રભાણભાં એ કાય ે ખૈયભા ંૈવો 

ખચમ કયનાયના વલાફભા ંણ લૃવધ્ધ થળે. 

ળવતતળાીઓ ! શ્ીભંતો ! ખુદાએ તભન ે

ોતાના પઝરો કયભથી નેઅભત ફખ્ળી છે. 

ખુળશાર એ રોકોના જેઓ ોતાનંુ ધન પ્રવંગો 

ય ખચમ કય ે છે. જુઓ, આજે દૌરત તભાયા 

શાથભા ંછે, એ શકીકતભાં ખુદાનીજ છે, અન ેએ 

તભને ભાત્ર કયક્ષા અથર્ન જ આી છે. રક્ષ્ભી 

તભાયા શાથભાંથી જતી યશ ેતે શેરા ંતભે ખુદાનો 

ળુક્ર કયો કે જેથી તે તભાયા શાથભાં ફાકી યશ,ે અને 

તેનો “ળુક્ર” એ છે કે તેન ેઅન્મામના ભાગર્ન અથલા 

અમોગમ યીત ે ખચમ ન કયો. જાણો છો ખુદાએ 
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અમોગમ યીત ેખચમ કયનાય વલળે ળંુ પયભાવમુ ં છે ? 

કુયઆનભાં ખુદાઈ કથન છે કે, “ઈન્નર 

ભુફઝઝેયીન કાનુ ઈખ્લાનળ ળમાતીન લ કાનળ 

ળમતાનો ર ેયબ્ફ ેકફુયા-ફેળક અમોગમ ઉડાઉ ખચમ 

કયનાયાઓ ળમતાનોના બાઈ છે, અને ળમતાન 

ોતાના યલયકદગાયનો બાય ેનાળુક્રી કયનાય છે.” 

(વૂયએ ફની ઈવયાઈર, આ. ૨૭) જાણી રો કે 

ભારનો ળુક્ર એ છે કે એભાંથી શકદાયોન ે તેના 

શકકો ફયાફય આલાભા ં આલ,ે અને તેનાજ 

પ્રતાે ઈન્ળાઅલ્રાશ ભાર-દૌરત ફાકી યશેળે. 

શે ગમયતદાય ભાણવો ! ળંુ તભને જાણ નથી 

કે ઘણાખયા ભાણવોએ યવભ અન ે કયલાજના 

કાયણેજ અયણીત જીલન ઈખ્તેમાય કમુું અન ેઆ 

જગતથી કુચ કયી ગમા, અથલા કોઈ ભુવીફત 

(અયણીત જીલનના વફફ ેથતી ફીભાયી અથલા 

અન્મ કોઈ ફરા)ભાં પવાઈ નાફુદ થઈ ગમા. 
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કુયઆન પયભાલ ે છે કે, “લ અન્કેશુર અમાભા 

વભન્કુભ લસ્વારેશીન વભન એફાદેકુભ લ 

એભાએકુભ ઈ મકુન ુપોકયાઅ મુગનેશેભુલ્રાશો વભન 

પઝરેશી લલ્રાશો લાવેઉર અરીભ-ોતાની 

(કૌભ-વભલ્રત-કુટુંફભાંની) ધણી વલનાની સ્ત્રીઓ 

તેભ ોતાના નેકફખ્ત ગુરાભો તથા કનીઝોના 

ણ વલલાશ કયાલી દો. જો એ રોકો ભોશતાજ 

શળે તો ખુદા તેઓન ે ોતાના પઝરો કયભથી 

ભારદાય ફનાલી દેળે, અને ખુદા તો ુષ્કતાનો 

ભારીક અન ેજાણકાય છે.” (વૂયએ નુય, આ. ૩૨) 

ભાટે આ વસ્થવતભા ં ભાર અન ે દૌરતની તયપ 

ોતાની દ્રવષ્ટ ન પેયલો. ભાત્ર ઈસ્રાભ તથા 

ઈભાભનેજ જુઓ, અન ે એ ણ જુઓ કે એ 

(ગયીફ જણ) કંઈ ધંધો ધાો કે કોઈ નોકયી-ચાકયી 

કય ેછે કે નશીં. આજકારના નલજલાનો રૂ અન ે

દૌરતને નઝય વાભે યાખી ળાદી કય ે છે તો તે 
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(છેલટે) એ ફંને લસ્તુઓથી ભશરૂભ યશ ેછે.” 

શે વભલ્રતભાંની વભજદાય વમવતતઓ ! 

ગપરતની ઊંઘભાંથી ડખુ ં પેયલો. શે કૌભના 

ભોટેયાઓ ! તભે ણ ગપરતની ઊંઘભાંથી જાગૃત 

થાઓ અન ે વભલ્રત-કૌભને ણ જંજોડો, અન ે

પ્રગવતન ેંથ ેતથા ભંઝીર ેભકવુદ ય રઈ જલાની 

કોવળળોભાં તલ્રીન થઈ જાઓ. મુલાનો તથા 

મુલતીઓ તથા વલધલાઓન ે ળાદી તથા વનકાશ 

વલના ફેવાડી ન યાખો. જેઓ ોતાની વલધલા 

ફશેન-દીકયીઓના ુનર્થલલાશ નથી કયતા અથલા 

નથી કયલા દેતા તેઓની આ લતમણંક દીને ઈસ્રાભ 

વલરૂધ્ધ છે. વલચાયો, આખીય શઝયત યવૂરેખુદા 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભના 

વનકાશભાં ભાત્ર એક વવલામ ફધી સ્ત્રીઓ વલધલા 

કેભ શતી ? એટરા ભાટ ેજ કે ઉમ્ભત-મગંફયના 

અનુમામીઓ વલધલા વલલાશના યશસ્મથી લાકેપ 
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થઈ જામ અન ે તે ઉય અભર કય ે અન ે

વલધભર્ધઓના કયલાજનો ત્માગ કય.ે 

શે ઈભાનદાય ભુવરભાનો ! ોતાની ફશેન 

દીકયીઓને વભાજી કયલાજો, અંગત સ્લાથમ કે 

ખોટી આફરૂ પ્રવતષ્ઠાની ળીકાય ન ફનાલો, ફલ્ક ે

ધંધોધાો કયનાયા કે નોકયી-ચાકયી કયનાયની લેય ે

તેભને યણાલી દો. અન ેશ ેગયીફો ! તભે ોતાની 

ઉચ્ચ વસ્થવતલાા તયપ વનગાશ ન કયો, ફલ્ક ે

ોતાનીજ શેવીમતલાાઓ તયપ જુઓ. ોતાના 

દીકયા દીકયીઓની વાદાઈથી ળાદી કયી દો અન ે

અમોગમ ભાગર્ન ૈવો ખચમ ન કયો. શઝયત યવૂરેખુદા 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભએ 

પયભાવમુ,ં “ભાનલંત થમો એ ભાણવ જેણ ે વંતો 

કમો, અન ે શડધુત થમો એ જણ જેણ ે તભાઅ 

રારચ કયી,” 

ોતાની ફશેન-દીકયીઓની ભેશય ભુનાવીફ 
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(વુન્નત) ભુકયમય કયો અન ે કંઈક કડા તથા 

ભુખ્તવય અસ્ફાફ વાથ ે તેભન ે લાલો અન ે

એલીજ યીત ે દીકયાની ણ ળાદી કયતી લેા 

ળાદાઈ ઈખ્તેમાય કયો. ખુદાનો ળુક્ર છે કે આજે 

“યાળન”ના પ્રતા ેશજાયો રૂીમા ખચમ થતા ફચી 

જામ છે. જો કે ળાદીનુ ં જભણ શેવીમત ભુજફ 

વુન્નત છે, તો ણ કેટરાક રોકો કયલાજના કાયણ ે

જે છુટા શાથ ે ખચમ કય ે છે તે પ્રળંવાાત્ર નથી. 

ખુદા અભો વશુન ે નેક તૌપીક અતા પયભાલે, 

આભીન. 

જુભ્આ, તા. ૧૧-૫-૫૧ 
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મગાભ ન.ં ૪૭  
ળફે ફયાઅત 

બાઈઓ અન ે ફશેનો ! આણ ે શય-શભેળ 

એ ભુકદ્દવ શસ્તીઓની તયપ ધ્માન ધયતા યશેલુ ં

જોઈએ કે જેઓ આણી દુન્મલી તથા આકેફતી 

બરાઈઓ ભાટે ુંજી વભાન છે, અન ે એ 

યાવત્રઓન ેભુકદ્દવ તથા ભુફાયક વભજલી જોઈએ 

કે જે યાવત્રઓએ આણ ે રૂશાની, દીની તથા 

દુન્મલી પામદાઓ શાંવવર કયીએ છીએ. આ 

જગતભાં આણા આલલાનો શેત ુતયકકી, પ્રગવત 

તથા બરાઈ અન ે ફેશતયી શાંવવર કયલાનો છે, 

તેથી આણી પઝમ થઈ ડ ેછે કે આણ ેદયેક એ 

વાધનની કદય કયીએ કે જેના ઉય તયકકી તથા 

ફેશતયી અલરંફી યશેર છે, અન ે પ્રગવત તથા 

બરાઈ ભાટ ેકોવળળો કયીએ. 
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બાઈઓ અન ેફશેનો ! આણ ેોતાને એ 

લેા નેકફખ્ત અન ે વદબાગી વભજી ળકીએ 

છીએ જ્માય ે કે આણા આભાર વશકભતબમામ 

અને આણા કતમવમો ડશાણબમામ શોમ. એથી 

ઉલ્ટ ુઆણો કોઈ અભર આંખ ભીચીને થમેરો કે 

યીત કયલાજ કે ટેલ ભુજફનો ન શોલો જોઈએ. 

આ જે તભે ળફ ેફયાતના-ફયાતની યાવત્રના પ્રવંગ ે

ોતાના ભયણ ાભેરાઓની કબ્રન ે ‘લાઈટ લોળ’ 

કયાલો છો-ચુનો રગડાલો છો તે વશુ એભ 

વભજીને કયો છો કે તેથી કબ્રની અંદયથી અંધારૂ દૂય 

થઈ જામ છે ?! અન ેજો ચુનો ન રગડાલો તો એ 

વસ્થવત કબ્રની અંદયના ભુદામઓ ભાટે નુકવાનકતામ 

છે ?! નશીં, શયવગઝ નશી. એ તો ભાત્ર ખોટી 

કલ્ના છે અન ે તેની કોઈ શકીકત નથી. જો 

લાસ્તલભાં તે એ ભુજફ શત ે તો છી શઝયત 

વયલય ેકાએનાત વલ્રલ્રાશો અરહશ ેલ આરેશી 
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લવલ્રભ આ ભુજફના કરાભ ભુફાયક કેભ 

પયભાલતે કે, અલ્રાશ તઆરા વલયાન થમેરી કબ્રન ે

યશેભબયી નઝય ેજુએ છે. 

લશારા બાઈઓ અન ેપમાયી ફશેનો ! ળફ ે

ફયાત નઝદીક આલી યશી છે. ફેળક કબ્રો ઉય 

વઝમાયત ભાટે જલું એ ભુયદાઓના શકભાં ફેશતય 

છે. ણ એ લેા કદર ઠેકાણ ેશોલુ ંજોઈએ અન ે

વનહમત ાક તથા વાપ શોલી જોઈએ. આલી 

વસ્થવતભાં કબ્ર ઉય જાઓ અન ે છી ોતાના 

ભયણ ાભેરાઓની વસ્થવત ઉય વલચાય કયો કે 

અભે ણ એક ન એક કદલવ એભના વાથી થઈળંુ 

અને તેઓની જેભ અભે ણ ઈન્તેઝાય કયીળંુ કે 

(વગાઓ, વભત્રો, ભોઅભીનો લગેય)ે રોકો અભાયી 

કબ્ર ય આલીન ેપાતેશા ડ.ે ભાટે જ્માય ેણ તભે 

કબ્રસ્તાનભા ંજાઓ તો એલી યીત ેજાઓ કે ભયણ 

ાભેરાઓની રૂશો યેળાન અન ેનાખુળ ન થામ, 
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ફલ્કે એલી યીત ે જાઓ કે તેઓ તભને વઝમાયત 

પાતેશા ભાટ ે આલતા જોઈ ખુળ ખુળ થઈ જામ 

અને તભાયા શકભાં દુઆ તથા ઈસ્તેગપાય કય.ે 

બાઈઓ અન ેફશેનો ! આખેયતના કાભોભા ં

ભાત્ર ખુદાનીજ ખુળીન ે ધ્માનભાં યાખો અન ે

ભશેયભોથી દૂય યશો. આ સ્ત્રીઓ ળફ ે ફયાતના 

અયીઝા નાખલા ભાટ ે દયીમા કકનાય ે જામ છે તો 

તેભનું એ કતમવમ કઈ કકતાફ અન ે વુન્નતના 

ભુતાવફક છે? આણા ઈભાભનુ ં પયભાન છે કે, 

ઔયતોએ ોતાના ભકાનભા ં જોઈએ અન ે અશીં 

તશીં ન જલુ ં જોઈએ. આ ઉયથી ફશેનોએ 

વભજલુ ં જોઈએ કે તેભનું આલી યીત ે અધર્ધ 

યાત્રીએ ગરીઓ અન ે ફાઝાયોભાંથી વાય થઈ 

દયીમા કકનાય ેજલુ ં તે ળંુ ભુનાવવફ અન ેપ્રવંળાન ે

ાત્ર છે ? 

ફશેનો અન ેબાઈઓ ! ખુદા વલમવમાક છે 
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અને દયેક જગાએ ભૌજુદ છે. આણા કતમવમો 

અને આભાર જુએ છે. જો ઈભાભ 

અરવહશસ્વરાભના લવીરાથી ખુદાની 

ફાયગાશભા ં કોઈ લસ્ત ુ ભાંગલી છે તો એલી યીત ે

ભાંગો કે એ લાત તભાયા તથા ખુદાના વવલામ 

કોઈની જાણભાં ન આલે. ઈભાભ 

અરવહશસ્વરાભના રૂશાની ભયતફાની તયપ 

તલજજો કયલી, યંત ુ તેભના અશેકાભો અન ે

પયભાનોની ભાપક નશીં ચારલુ ં એ કઈ પ્રકાયની 

યીત ેનીતી કશેલામ ?! 

બાઈઓ અન ેફશેનો ! જો લાસ્તલભા ંતભે 

દોઝખના અઝાફથી ફયાઅત કકલા છુટકાયો 

ઈચ્છો છો તો “ળફે ફયાઅત” એલી યીત ેગુઝાયો કે 

ખુદા, યવૂર તથા ઈભાભો ખુળ થામ. મકીન ુલમક 

વભજો કે ખુદા, યવૂર અને ઈભાભો આણાથી 

ત્માયેજ ખુળ થળે જ્માય ે કે આણ ે તેભના શુકભો 
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પ્રભાણે ચારીએ. ળફ ે ફયાઅત ૧૫ ભી ભાશ ે

ળાફાન જે ભુકદ્દવ અન ેભુફાયક યાત છે તેન ેળફ ે

કદ્રથી કભ ન વભજો. એ યાવત્રએ જીલન ફખ્ળો 

અને ળયીઅતના અશેકાભ ભુજફ અભર ફજાલો 

અને આ યાવત્રએ વાભાન્મ રોકોન ે જોઈ જે 

કયલાજો ભુજફ ચારો છો અન ે કદર ઈચ્છે તે 

ભુજફ લતો છો તે શયવગઝ આભાર ે ફયાઅતભા ં

ળાવભર નથી. ભાટે તેલા કામો અન ેકયલાજોથી દૂય 

યશો. એ યાવત્રએ ગુસ્ર કયો, વમેદુશ્ળેશદા શઝયત 

ઈભાભ શુવૈન અરવહશસ્વરાભની વઝમાયત ફજાલી 

રાલો, નભાઝો ડો, વઝક્ર ે ખુદા કયો તથા જે 

આભાર લાકયદ છે તે ફજાલો. 

ળફે ફયાઅત એ યાવત્ર છે કે જેભા ંયોઝીની 

લશેંચણી થામ છે. અજર તથા ઉમ્ર ભુકયમય થામ 

છે. ઘણીખયી શાજતો ુયી થામ છે. ખુદા આ 

યાવત્રએ રાખો ઈન્વાનોન ે તેભના ગુનાશ ભુઆપ 
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કયી દઈ ફખ્ળી દે છે. ભાટ ેઆણ ેએલા આભાર 

ફજાલી રાલલા જોઈએ કે જેથી ખુદા આણાથી 

ખુળ થામ અન ે આણને ગુસ્વાબયી કે 

અણગભાની નઝય ે ન જુએ. આ યાવત્રએ 

ળયીઅતભાં લાકયદ થમા ભુજફના આભાર ફજાલી 

રાલલાન ેફદર ેભાત્ર એલાજ કયલાજો ફજાલલા કે 

જેનો ત્તો ન તો કુયઆનભા ં છે કે ન વુન્નતભાં 

(શદીવોભા)ં છે, તેભ એલી લતમણંકો અભરભા ં

રાલલી કે જે વુન્નતની વલરૂધ્ધ છે, તો જાણી રો 

મકીનન એ ખુદા અન ેયવૂરની નાયાજગીનુ ંકાયણ 

ફને છે. જે ઔયતો ભઝશફના નાભે અયીઝા 

નાખલા ભાટ ે ફાશય નીક ે છે અન ે નાભેશયભો 

તથા યામા ુરૂોની દ્રવષ્ટએ ડ ે છે તેણીઓ 

વન:ળંક ોતાના ખાવરક ભાવરક ખુદાને નાયાઝ કય ે

છે. આ પ્રવંગ ે(ળફ ેફયાઅતના) અયીઝા નાખલા 

વંફંધે કોઈ ખાવ કયલામત લાકયદ થઈ નથી, એ 
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છતા ં જો કોઈ ( ોતાની ઈચ્છાને આવધન) થઈ 

અયીઝો નાખલા ભાંગ ેતો તેના ભાટ ેએ ઝરૂય નથી 

કે તે ંડ ેદયીમા કકનાય ેજામ. ફીજાઓ ભાયપત ણ 

એ કામમન ેઅંજાભ આી ળકામ છે. 

બાઈઓ અન ે ફશેનો ! ળફે ફયાઅત એ 

યાવત્ર છે કે જેભાં ખુદા તયપથી દુવનમા અન ે

આખેયતની બરાઈની ઉમ્ભેદ શોમ છે. ભયણ 

ાભેરા ળખ્વોની રૂશો તભાયાથી આળા યાખતી 

શોમ છે કે તભે તેભના શકભાં બરાઈના કાભ કયો 

ભાટે એલા કાભો કયો કે ખુદા, યવૂર અન ેઈભાભ 

તભાયાથી ખુળ થામ. ગયીફો વભસ્કીનો, મતીભો, 

વલધલાઓ, ભોશતાજો, રાચાયો, ડોળીઓ, 

શકદાયો લગેય ેતયપ કયભ દ્રવષ્ટ કયો અન ેળકમ યીત ે

તેઓના કદરોન ેખુળ કયો, તદુયાંત ખમયાત કયો, 

નભાઝો ડો, વઝક્ર ે ખુદા કયો, દુઆઓ ડો. 

વઝમાયત ડો, ૧૪ ભઅવુભીન અરહશેભુસ્વરાભ 
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ઉય વરલાત ભોકરો, દાદા આદભ અન ે દાદી 

શવલાન ે માદ કયો તેઓ તથા પકયશ્તાઓ ઉય 

વરલાત ભોકરો, ળશીદો તથા લપાત ાભેરા 

આવરભો, બરા ભાણવો તેભ શઝયાત ેભઅવુભીન 

અરહશેભુસ્વરાભના મયલોન ેમાદ કયો, અન ેથઈ 

ળક ે એટરી ળફ ફેદાયી કયો. અને જે રોકોન ે

વઝમાયત ભાટે કયફરા વુધી જલાની ળવતત નથી 

તેઓ ઉંચી જગાએ (જેભક ેઅગાવી, છપય વલ. 

સ્થે) જઈ કયફરા તયપ ભોઢું કયી આલી યીત ે

વરાભ ડ ે: ‘અસ્વરાભો અરમક મા અફા 

અવબ્દલ્રાશ ! અસ્વરાભો અરમકુભ લ 

યશભતુલ્રાશ ે લ ફયકાતોશ.” છઠા ઈભાભ શઝયત 

જાપયે વાકદક અરવહશસ્વરાભએ પયભાવમુ ં કે, જે 

કોઈ આ યીત ે ણ ડે તો ખુદા તેને વઝમાયતનો 

વલાફ અતા પયભાલળે. 

આ યાત ેગુસ્ર કયલાથી ગુનાશ ઓછા થામ 
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છે. આ યાવત્ર ભાટ ે કેટરાક આભાર લાકયદ થમેર 

છે. જેભ કે, ‘દુઆએ કોભેર’ તથા ‘દુઆએ વશીપા’ 

નુ ં ડલુ ં ભુસ્તશફ છે. વો લાય ‘વુબ્શાનલ્રાશ’, 

વો લાય ‘અર-શમ્દોવરલ્રાશ’ અને વો લાય 

‘અલ્રાશો અકફય’ કશેલુ ંવુન્નત છે. તેભ નભાઝે 

જાપયે તહમાય ણ લાકયદ થમેર છે. તદુયાંત ફીજી 

ણ નભાઝો છે, જેભાંની એક ચાય યકાત નભાઝ 

છે, જે વુબ્શની નભાઝની જેભ ફબ્ફ ેયકાત કયીન ે

ડામ છે. તેની દયેક યકાતભા ંવૂયએ શમ્દ છી વો 

લાય વૂયએ કુર શોલલ્રાશ ડલુ ં ભુસ્તશફ છે, 

અને નભાઝ છી દુઆઓ ડલી. ળફે ફયાતના 

આલી યીત ે અન્મ ણ ઘણા આભાર છે, જે 

ફધાનુ ંલણમન આ નાના રેખભા ંકશેલું અળકમ છે. 

આ યાવત્ર ળફ ેફયાત શોલા ઉયાંત ઈભાભે 

ગાએફ શઝયત ભશદીએ શુજ્જત ઈબ્ન ે શવન 

અસ્કયી અરવહશસ્વરાભની વલરાદતની ણ 
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ભુફાયક ળફ છે, અન ેઆભ આ યાવત્ર ‘નુયન અરા 

નુય’ છે (વોના ઉય વોશાગ વભાન છે) અન ેલધ ુ

અવયકાયક છે. ઈભાભે ઝભાન અરવહશસ્વરાભ 

ળફે જુભ્આ ભાશ ે ળાફાનની ૧૫ ભીએ વન ે

૨૫૫ વશજયીભા ં વુબ્શ ે વાકદકની નઝકદકના 

વભમે વાભયામ ળશેયભાં ૈદા થમા, અન ે આખંુ 

જગત આના લજુદથી ભુનવલય થઈ ગમુ.ં 

આના જભણા ળાના (ફાલડા) ય રખેરુ ં શતુ ં

‘જાઅર શકકો લ ઝશકર ફાવતન. ઈન્નર ફાવતર 

કાન ઝશુકા. ( વૂયએ ફની ઈવયાઈર આ. ૮૧) 

એટરે કે ‘શક આવમુ ંઅન ેઅવત્મ નાફુદ થલાલાુ ં

છે.’ 

ઈભાભે ઝભાન અરવહશસ્વરાભએ ોતાના 

લાવરદે ભાવજદના ઝભાનાભા ં ાંચ લયવ જીલન 

ગાળમુ,ં અન ે વશજયી વન ૨૬૦ ભાં ોતાની 

વતાની લપાત ફાદ રોકોની નજયથી ૭૦ લયવ 
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વુધી અદ્રશ્મ યશમા. એ ગમફતના વભમન ે

‘ગમફતે વુગયા’ (ટંુક ભુદ્દતની ગમફત) કશ ેછે. આ 

ગમફતના ઝભાનાભા ંઆ ેોતાના ચાય નાએફો 

(૧-જનાફ ઉસ્ભાન વફન વઈદ, ૨-જનાફ 

ભોશંભદ વફન ઉસ્ભાન ( તે શેરા નાએફના 

પયઝંદ) ૩-જનાફ ળેખ અફુર કાવવભ શુવૈન 

વફન રૂશ, ૪-જનાફ ળેખ અરી વફન ભોશંભદ 

વાભેયી ( જેઓ વશજયી વન ૩૨૯ ભા ં લપાત 

ામ્મા)ની ભાયપતે રોકોન ે અશેકાભ શોંચાડમા. 

અને છી જ્માય ે ‘ગમફતે વુગયા’ની ભુદ્દત ૂયી 

થલા આલી અન ે ‘ગમફતે કુફયા’ (રાંફી ભુદ્દતની 

ગમફત)નો વભમ નઝદીક આવમો તો આ ે

ોતાના આખયી નાએફ અરી ઈબ્ન ે ભોશંભદ 

વાભેયીને પયભાવમુ ં કે, ‘તભાયી ભુદ્દતને ખત્ભ થલા 

ાંચ-છ કદલવ ફાકી છે. શલ ેતભે ોતાની ાછ 

કોઈન ે નાએફ ફનાલતા નશીં, કાયણ કે ગમફતે 
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કુફયાનો વભમ ળરૂ થનાય છે. એ વભમભા ં

ળીઆઓન ે જોઈએ કે તેઓ ખુદા અન ે યવૂરની 

પયભાફયદાયી કયનાયા ળીઆ પોકશા ( ળયીઅતના 

કાએદા કાનુન જાણનાયા આવરભો) તયપ યજુ 

થામ.’ અન ે આ ણ પયભાવમુ ં કે, ‘ભાયી ( આ 

વભમની) ગમફતની ભુદ્દત ખુદા વવલામ ફીજંુ 

કોઈ જાણતંુ નથી.’ ત્માયછી ઈભાભ 

અરવહશસ્વરાભ વશજયી વન ૩૨૯ ભા ં ભાશ ે

ળવલારની ૧૦ ભીએ વાભયામભા ંગાએફ થઈ ગમા 

અને ‘ગમફતે કુફયા’ ધાયણ કયી. આ ત્માય ેઝુશુય 

પયભાલળે-પ્રગટ થળ ેજ્માય ેકે ખુદાનો શુકભ થળ.ે 

ઈભાભ ભશદી અરવહશસ્વરાભના ઝુશુયની 

કેટરીક વનળાનીઓ ઈભાભોએ ફમાન પયભાલેર 

છે. જેભક ે ૧-ઝભીન અન ે આવભાનની લચ્ચ ે

એલી અલાઝ ૈદા થળ ે જેન ે દયેક બાા 

જાણનાયાઓ ોતાની બાાભા ં વાંબળ,ે ૨-૩ 
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વુપમાન તથા મભાની આ ફ ે ળખ્ળો પ્રકાળભા ં

આલળે અન ે ‘ભરેકુર ભુલ્ક’ શોલાનો દાલો કયળે. 

૪-નપવ ે ઝકીમાનુ ં કત્ર થલુ,ં ૫-ઈભાભ 

અરવહશસ્વરાભના મ્માનભાંથી ળભળેય નીકતી 

લેા એલી આલાઝ ૈદા થળે કે, ઉઠો 

યવૂરુલ્રાશના વાશેફઝાદા ! ખુદાનુ ંનાભ રઈન,ે 

અને કત્ર કયો ખુદાના દુશ્ભનોન’ે તદુયાંત અન્મ 

ણ કેટરીક નઝદીક તથા દૂયની વનળાનીઓ છે 

જેના ભાટ ેઆ ભુખ્તવય રખાણભા ંગુંજાઈળ નથી. 

૧-ઈભાભે ગાએફ ઝશુય પયભાલ-ેપ્રગટ થામ 

એલી દુઆઓ ‘ફાવ ળીઆઓ’ તો ળંુ ફલ્ક ે

આણા આગાખાની બાઈઓ ણ ોતાની 

યોઝીંદી ત્રણ લકતની ‘દુઆ’ભાં ગુઝાય ે છે. જેભક ે

તેઓ વવજદાભા ં જઈ જ્મા ં અન્મ દુઆઓ ભાંગ ે

છે (જે વંખ્માભા ં૧૫ છે) ત્મા ંએક આ નં. ૧૩ 

દુઆ ણ ભાંગ ે છે કે ‘દીઓ વવજદો ત વાશેફ 
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વીગો વલાયી કય ે પ્રગટ થીમ’ે એટરે કે, વવજદો 

આો કે ( ઝભાનના) વાશેફ વીગો વલાયી ‘કયી 

પ્રગટ થામ.’ (જુઓ વલંત ૧૯૦૫, નલેમ્ફય 

૧૯૩૮ ભાં ધી યીક્રીએળન કરફ ઈન્સ્ટીટમુટ ે

‘ઈસ્ભાઈર વપ્રન્ટીંગ પ્રેવભા ં છાલેર ‘ળીઆ 

ઈસ્ભાઈરીની ત્રણ લખતની ફંદગી ‘અવર ધુઆ’ 

આલૃતી ૮ ભી ના ાને ૧૮ રીટી ૩-૪) આ 

દુઆને નં. ૧૩ આેર છે તે આ ફાફત તયપ 

ઈળાયો કય ે છે કે ૧૩ ભો કોઈ ઈભાભ નથી. પ 

તફેરૂ મા ઉવરર અબ્વાય-શે દેખતી આંખો ઈબ્રત 

કડો-ફોધ ગ્રશણ કયો. જરારી. 

ઈભાભે ઝભાન અરવહશસ્વરાભના 

ભોવશબ્ફોન ે જોઈએ કે તેઓ યાત અન ે કદલવ 

આના ઝુશુયનો ઈન્તેઝાય કય,ે કાયણ કે એલા 

રોકો વંફંધ ે કયલામત લાકયદ થમેર છે કે, ‘જે 

ળખ્વ ઝુશુય ેઈભાભ અરવહશસ્વરાભનો ઈન્તેઝાય 
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કયતાં કયતાં આ જગથી કુચ કયી ગમો તે જાણ ે

શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશ ેલ આરેશી 

લવલ્રભના ખમભાભાં ળશીદ થઈન ે ભમો.’ 

અલ્રાશુમ્ભ અજવજર પયજ આર ેભોશમ્ભદ. આ 

ભુફાયક યાવત્રએ ભવસ્જદો, ભશેપીરો, ભકાનો 

લગેયેને લધ ુયોળનીથી પ્રકાવળત કયલી, વાથ ેવાથ ે

ોતાના અંત:કયણોન ેણ નુય ેઈભાનથી ભુનવલય 

કયલા ચુકલુ ં નશીં. ખુદા વલર્ન બાઈઓ અન ે

ફશેનોન ેનેક તૌપીક અતા પયભાલ,ે આભીન. 

જુભ્આ, તા. ૧૮-૫-૫૧ 
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મગાભ ન.ં ૪૮  
હઝયત અબ્દુર અઝીભ 

બાઈઓ અન ે ફશેનો ! આણી ભઝશફી 

ફુઝુગમ અન ે ભાનલંત વમવતતઓથી લાકકપ થલુ ં

આણી ઈસ્રાભી અન ેકૌભી પઝમ છે. જો આણ ે

આણા દીની-ભઝશફી ભાનલંત ફુઝુગો, 

ભુફવલ્રગો-ધભમ પ્રચાયકો તથા વખદભતગુઝાયોથી 

અજાણ શોઈએ તો તે આણા ઈભાનની કભઝોયી 

ગણાળે. ભાટ ેજ તો ઝરૂય છે કે ભોઅવભન બાઈઓ 

અને ફશેનો ોતાથી થઈ ળક ે એટરા પ્રભાણભા ં

ોતાનો ભઝશફી ઈવતશાવ અન ે ોતાના 

ભઝશફના ભુફવલ્રગો તથા વખદભતગુઝાયોના 

જીલનથી લાકકપ થઈ જામ. ોતાના ભઝશફી 

ેળલાઓ વનદુલમકનો ઈવતશાવ ભેલલો અન ે

તેઓની વેલાઓથી ભાવશત થલુ ંતે વલાફભમ કામમ 
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ઉયાંત ભઝશફ તથા આસ્થાની વનળાની છે. 

ઈસ્રાભની ળરૂઆતથી આજવુધીભા ંશજાયો 

ખુદાઈ વખદભતગાય ફંદાઓ આ ૃથ્લી ઉય 

આવમા અને ખુદાની ભખ્રુકાતને ોતાની 

વખદભતોથી રાબ શોંચાડી આરભે ફકા તયપ 

કુચ કયી ગમા. આણને ણ એક ન એક કદલવ 

આ નાળલંત ળયીયને તજલુ ં ડળ.ે ણ આણ ં

જગતને તજલુ ં જો એલી વસ્થવતભા ં થામ કે ફંધ 

આંખોની વાથ ે આવમાની જેભ ભાત્ર ફંધ 

આંખોએ જ જઈએ અન ે આણો ચોડો નેક 

કામો વલના કોયો શોમ તો તે વન:ળંક 

ફદનવીફીબમુું ગણાળે. 

શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ 

આરેશી લવલ્રભના ઝભાનાથી ગમફતે વુગયાના 

છેલટ વુધીભા ંએટરા ફધા ભાનલંત ફુઝુગમ રોકો 

થઈ ગમા છે કે તેઓની ખયી વંખ્મા ફમાન કયલી 

www.hajinaji.com


મગાભાતે નજપી - 108 HAJINAJI.com 

અળકમ છે. તો ણ તેઓભા ંઘણાખયા એલા થઈ 

ગમા છે કે જેભનાં લૃત્તાંતો તથા વેલાઓ 

કકતાફોભાં બયુય છે. અન ે તે એલી યીત ે કે ાક 

ઈભાભો અરવહશસ્વરાભના ઝભાનાભાં આવરભો 

ોતાની ાવ ે દપતય ( નોંધ) યાખતા શતા જેભા ં

તેઓ વાભાન્મ ળીઆઓ તેભ દીન-ભઝશફની 

વેલા કયનાયાઓના નાભ ઠાભ તથા તેભનુ ંટુંકાણભા ં

જીલન લૃતાંત રખતાં શતા. જેભક ેશઝયત ઈભાભ 

ભૂવએ કાઝીભ અરવહશસ્વરાભના એક વશાફી 

ભોશંભદ ઈબ્ને અફી ઓભેય જ્માય ેશારૂન યળીદના 

ફંદીખાનાભા ં કેદ થમા તો એભની ફશેન ે એભની 

એ કકતાફ કે જેભાં તેભણ ે ળીઆઓના નાભ 

(ઠાભ) રખ્મા શતા. તેન ે તન્નુયભાં નાખી દઈ 

ફાી દીધી કે જેથી શારૂન યળીદ ભઝકુય 

ળીઆઓથી લાકકપ થઈ જઈ તેઓના ઉય 

અત્માચાયો ગુઝાયી ળક ે નશીં. આ ફુઝુગમ ળખ્વ 
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કાડના લેાયી શોલા છતા ંભશાન આરીભ અન ે

આવફદ ણ શતા. તેઓ કમાયેક કમાયેક વવજદાભા ં

એટરી લાય વુધી ડમા યશેતા શતા કે વુબ્શથી 

ફોય થઈ જતી શતી. તેભણ ેશારૂનન ેાંચ રાખ 

કદયશભ આપમા અન ેતેણ ેએભને ભુકત કયી દીધા. 

એલા એલા ફુઝુગમલાયો અને અસ્શાફ ે

અઈમ્ભા થઈ ગમા છે કે દીરો જાનથી દીન-

ભઝશફની વખદભત તથા તબ્રીગ કયતા શતા. 

ભઝશફના દુશ્ભનો તેઓન ે કા ં તો કત્ર કયી 

નાખતા, કા ં ળશેયભાંથી કાઢી ભુકતા શતા અથલા 

તો તેઓ ંડ ે દુશ્ભનોના ઝુલ્ભોથી તંગ આલી 

ત્માંથી વશજયત કયી જઈ ફીજે સ્થ ે ચાલ્મા 

જતા શતા. જો એ ફુઝુગમલાયો આલી યીત ેદીન-

ભઝશફની વેલાઓ ન કયતે તો વન:ળંક આણને 

વત્મ લાતો જાણલા ભત ેનશીં. 

એલા ફુઝુગમલાયોભા ં એક અબ્દુર અઝીભ 
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શવની થઈ ગમા જેભની કબ્ર ‘યમ’ (શકીકતભાં એ 

ુયાણ ં તેશયાન છે કે જે આજના તેશયાનથી ત્રણ 

ભાઈરના અંતયે શતુ)ં ળશેયભા ંછે જે ભળશુય સ્થ 

છે. તેઓ ફુઝુગમ આવરભો અન ે અસ્શાફ ે

અઈમ્ભાભાંથી શતા. તેભણ ેદીન ભઝશફની ઘણી 

વેલાઓ કયી. એ ફુઝુગમલાય ખરીપા ફની 

અબ્ફાવના ઝુલ્ભોથી એટરા તંગ થમા કે છેલટ ે

તેઓન ેવાભયામથી ોતાના ફચ્ચાઓને તજી ઈયાન 

ચાલ્મા જલુ ં ડમુ,ં અને ત્માંના યમ નાભના 

ળશેયભાં એક ળીઆ ઈભાભીના ભકાનભાં જઈ 

આવયો રીધો જે “વવકકતુર ભલારી” 

(ભોવશબ્ફોનો ભોશલ્રો ભલારી “ભૌરા” ળબ્દનુ ં

ફશુલચન છે અન ે તેનો અથમ “દોસ્ત” થામ છે) 

નાભના ખાંચાભાં શતુ.ં તેઓ ત્મા ં વયદાફ 

(Under Ground)ભાં છુાઈ યશેતા શતા, અને 

કમાયેક કમાયેક એક કબ્ર ઉય ( કે જે શારભા ં એ 
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ફુઝુગમલાયના યોઝાની વાભે છે ત્મા)ં જઈ વઝમાયત 

કયતા શતા અને ભળશુય છે કે ભઝકુય કબ્ર શઝયત 

ઈભાભ ભૂવબ્ન ે જાપય અરવહશસ્વરાભના પયઝંદ 

શઝયત શભઝાની છે. 

“યમ” ળશેયના ળીઆઓ ધીયેધીય ે એ 

ફુઝુગમલાયની ધયાભણીથી લાકકપ થઈ ગમા અન ે

તેભની વખદભતભાં જઈ શયાભ શરાર ભવાએર 

દમામપત કયલા રાગમા. તેઓ શઝયત ઉંચી કોકટના 

આવરભ, આવફદ, યશેઝગાય તથા ઈસ્રાભ અન ે

તેની ળયીઅતના પ્રચાયક શતા. તેઓ દીન-

ભઝશફની વેલાઓના વવરવવરાભા ં જે ણ 

ભુશ્કેરીઓ વાભે આલતી તેન ે વશન કયી રેતા 

શતા. એભની વલળે શઝયત ઈભાભ અરીમુન્નકી 

અરવહશસ્વરાભ પયભાલ ે છે કે, “એ ફુઝુગમલાય 

આવરભ ેઆર ેભોશંભદ છે.” 

એ ફુઝુગમલાય ે ત્રણ ઈભાભોની ભુરાકાતનો 
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ળયપ કયેર છે. શેરી ભુરાકાત શઝયત ઈભાભ 

ભોશંભદ તકી અરવહશસ્વરાભથી જેભના તેઓ 

ણ એક વશાફી શતા. ફીજી ભુરાકાત શઝયત 

ઈભાભ અરીમુન્નકી અરવહશસ્વરાભથી જેભના 

તેઓ લકીર (અશેકાભ અન ેફાફતોભા ંપ્રવતવનવધ) 

શતા. એભની કુનીમત અફુર કાવવભ શતી અન ે

ફાનુ ંનાભ અબ્દુલ્રાશ વફન અરી વફન શવન 

વફન ઝમદ વફન ઈભાભ શવન ે ભુજતફા વફન 

અરી ઈબ્ન ેઅફી તાવરફ શતુ.ં તેઓએ અનેકાનેક 

કકતાફો રખી, જેભાંની એક કકતાફ ‘મલભુન લ 

રમરશ’ છે, અન ે અશભદ ઈબ્ન ે અબ્ફાવ 

નજ્જાળીએ ( લપાત ૪૫૦ વશજયી) ોતાની 

કકતાફભાં રખેર છે કે, અબ્દુર અઝીભની એક 

કકતાફ “ખોતફે અભીકયર ભોઅભેનીન” ણ છે, 

(જેભાં શઝયત અરી અરવહશસ્વરાભના ખુત્ફાનો 

વંગ્રશ છે.)” 
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એ ફુઝુગમલાયની શમાતીભા ં એક ળીઆએ 

સ્લપન જોમુ ં કે, શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો 

અરહશ ેલ આરેશી લવલ્રભ તળયીપ રાવમા અન ે

પયભાવમુ ં કે, અભાયી ઔરાદભાંથી એક જણન ે

“વવકકતુર ભલારી” (એ નાભની એક ગરી)ભાંથી 

ઉઠાલલાભા ં આલળે અન ે છી તેન ે અબ્દુર 

જબ્ફાય ઈબ્ને અબ્દુર લશશાફના ફાગભા ં એક 

વેફ ( વપયજન)ના ઝાડની ાવે દપન કયલાભા ં

આલળે. (શઝયતનો આ ઈળાયો એ જગા તયપ છે 

કે, જ્માં આજે શઝયત અબ્દુર અઝીભની કબ્ર 

છે). ભઝકુય સ્લપન જોનાય ળીઆ એ ફાગના 

ભાવરક ાવ ે ગમો અન ે કશમુ ં કે શું તભાયો ફાગ 

ખયીદલા ભાગું છંુ. એ ફાગલારાએ ૂછમુ ં કે 

આને ળા કાભ ભાટ ેખયીદલો છે ? જલાફભા ંએ 

ળીઆએ ફધી ફીના કશી વંબાલી. જેન ે

વાંબી એ ફાગનો ભાવરક ફોરી ઉઠમો, ભેં ણ 
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એલું સ્લપન જોમુ.ં અન ે છી કશમુ ં કે શું ભઝકુય 

ઝાડલાી જગાજ નશીં ફલ્ક ે આ આખો ફાગ 

વાદાત અન ે ળીઆઓની ભહમતોન ે દપન થલા 

વારૂ લકપ કયી દઉં છંુ. દઈલજોગ ેએજ વભમભા ં

અબ્દુર અઝીભ ફીભાય ડમા અન ે ભયણ ાભી 

ભઝકુય જગાભા ંદપન થમા. 

એ ફુઝુગમલાયનો યોઝો તેશયાનની નઝદીક 

યમ ળશેયભા ં આલેર છે અને ઘણો વલખ્માત છે. 

યાત કદલવ ઘણા રોકો ચો-તયપથી એભની કબ્રની 

વઝમાયત કયલા આલ ે છે. એભના યોઝાની 

આવાવ અનેકાનેક આવરભો અન ે ફુઝુગમ રોકો 

દપન થમેરા છે. દયેક ઝભાનાભા ં એ વભમના 

આવરભો અન ેફુઝુગો વુધ્ધા ંએભની વઝમાયત ભાટ ે

શાવઝય થતા શતા અન ેઆજે ણ શાવઝય થામ છે 

એ ફુઝુગમલાયની વઝમાયત વલળે “જન્નતુભ નઈભ” 

નાભની કકતાફભા ંળેખે તુવીની કકતાફ “વલાફુર 
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આભાર” ઉયથી અરી ઈબ્ને અશભદથી અન ે

તેભણ ેશભઝા ઈબ્ન ેકાવવભ અરલીથી અન ેતેભણ ે

ભોશંભદ ઈબ્ન ેમશમાએ અત્તાયથી કયલામત કયી છે 

કે, યમનો એક યશેલાળી શઝયત ઈભાભ અરીનકી 

અરવહશસ્વરાભની વખદભતભા ં આવમો ત્માય ે

શઝયત ે તેન ે પયભાવમુ ં કે તભે કમા ંશતા ? જલાફ 

આપમો કે, ઈભાભ શુવૈન અરવહશસ્વરાભની 

વઝમાયત ેગમો શતો. શઝયત ેપયભાવમુ ંકે, “કેલુ ંકે જે 

તભાયી નઝદીક જ આલેર છે. તભન ેએનો વલાફ 

ઈભાભ શુવૈન અરવહશસ્વરાભની કબ્રની વઝમાયત 

જેટરો ભત.ે” 

ભાટે ભોઅવભન બાઈઓ અન ેફશેનો ! જો 

તભને તેશયાન જલું નવીફ થામ તો આ 

ફુઝુગમલાયની ઝરૂય વઝમાયત કયજો અન ે

આખેયતના પામદાઓથી ભારાભાર થજો. 

જુભ્આ, તા. ૨૫-૫-૫૧ 
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મગાભ ન.ં ૪૯  
નભાઝે જુમઆ્ની અગત્મતા 
ઈસ્રાભ એ ધભમ છે જે ોતાના દાભનભા ં

ઈન્વાનોની બરાઈઓથી અન ે ખુળનવીફીના 

ફુરો ધયાલ ેછે. ઈસ્રાભ એલો ઈરાશી ભઝશફ છે 

જેના કાએદા કાનુન વીધા, વાદા અન ે વય 

શોલાન ેકાયણ ેકમાભત વુધી દયેક વભમના રોકોના 

ભાટે રાબદામક છે. ઈસ્રાભ એલો ખુફીદાય ધભમ 

છે કે તેના ભાનનાયાઓ તેના અશકાભોન ે વંૂણમ 

યીત ે અભરી જાભો શેયાલત ે તો વન:ળંક તેઓ 

વભસ્ત જગત ઉય વત્તા, ભશાનતા અને ધણીદ 

બોગલત ે અને દયેક સ્થ ે તેઓની આન અન ે

ળાનના વવતાયા ઝગભગતે આજે ભુવરભાનો જે 

દમાજનક વસ્થવતભા ંઅન ેયેળાનીઓભા ંવગયપતાય 

છે તેનુ ં કાયણ એ છે કે તેઓ ઈસ્રાભના કાએદા 
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કાનુન વખ્ત નથી ફલ્ક ેઆવાન છે. જેભકે શઝયત 

યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશે લ આરેશી 

લવલ્રભએ પયભાવમુ ં કે, “શું એલો ધભમ રઈન ે

આવમો છંુ કે જે અવત પ્રકાવળત અન ેઆવાન છે, 

અને શુ ંભોકરલાભા ંઆવમો છંુ તો એટરા ભાટ ે કે 

અખ્રાકની યીૂણમતા કરૂ.ં” 

આજે ભુવરભાનોભા ં ભતબેદ, કુવં, 

વનફમતા ફશોા પ્રભાણભા ં જોલાભા ં આલ ે છે 

તેનું કાયણ આ વવલામ ફીજંુ કંઈ નથી કે તેઓ 

જુદાજુદા વલચાયોના લભભા ંવડાએરા ંછે અન ે

જુઠી તઅલીરોન ે અનુવયી યશમા છે. કુયઆનભા ં

ખુદાએ એલા ગેયભાગમ ય ચારલાની આ ળબ્દોભા ં

ભનાઈ પયભાલી છે: “લ રા તકુન કલ્રઝીન તપયમક 

લખ્તરક ુ વભભ ફઅદ ે ભા જાઅતશોભુર ફહમેનાત 

લ ઉરાએક રશુભ અઝાફુન અઝીભ-અન ેતભે તે 

રોકો જેલા ન થઈ જતા કે જેઓએ આવભા ં
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કુવં જગાડમો, અન ે પ્રકાવળત દરીરો આવમા 

છી ણ તેઓએ આવભા ં ભતબેદ ઉવસ્થત 

કમો, અન ે આલા જ રોકોના ભાટે ભશા બાય ે

અઝાફ છે.” (વૂયએ આર ેઈભયાન, આ. ૧૦૫) 

આજે ભુવરભાનો બુખભયા, ફેકાયી, કુવં, 

રૂસ્લાઈ, યેળાની વનફમતા, આકુ વમાકુતા, 

બમ તથા તચતાજનક રાગણી ઈત્માદી ફરાઓભા ં

પવાએરા છે, એથી લધ ુ કમો ભશાબાય ે અઝાફ 

શોઈ ળક ે છે?! જો અભે ફધા ભુવરભાનો એક 

ભાગમ ઉય ચારત ેઅન ેશાડોની ભાપક અચરીત 

અને અટર યશી ઈસ્રાભના કાનુન પ્રભાણ ે

ાફંદીથી અભર કયતે તો વન:ળંક અભે ફધી 

કૌભોથી આગ શત.ે યંત ુકભબાગમે ભુવરભાનો 

વલવલધ વલચાયોના લભભા ંઆલી જઈ એકતાના 

કેન્દ્રથી દૂય શડવેરાઈ ગમા છે. તેઓભાં જુદીજુદી 

જભાઅતો અને લાડાઓ ફંધાઈ ગમા. શયેક ાટર્ધ 
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કશો કે જભાઅત ફવ ોતાનાજ વલચાયોભા ંભસ્ત 

છે. કઈ કઈ ફાફતોભા ં ભુવરભાનો લચ્ચે ભતબેદ 

ઉવસ્થત થમો નથી ? ઉવુરન ે જુઓ તો તેભા ં

ભતબેદ, ફુરૂઆત જુઓ તો તેભા ંણ અરગણ ં

આ ફધા ભતબેદો ખાવ રોકોથી ૈદા થમા અન ે

આભ રોકોએ તેન ે એટરી શદ વુધી અનાલી 

રીધા કે આવભા ં એક ફીજા પ્રત્મ ે ઝનુની અન ે

કટ્ટય દુશ્ભન ફની ગમા ! 

ળંુ ઈસ્રાભ અળર્ન અઝીભથી પળર્ન ઝભીન ઉય 

એટરા ભાટે આવમો શતો કે રોકો તેના કાનુન અન ે

અશેકાભભાં ઈખ્તેરાપ કય ે ? નશીં શયગીઝ નશી. 

ઈસ્રાભે તો શંભેળા એકવંી અન ે પ્રેભથી યશેલા 

ઉય બાય આેર છે. જેભક ેતેના તભાભ ઈફાદત 

રૂી ુષ્ોન ે જુઓ તો ભઅરુભ ડળ ે કે તેભા ં

ઈતેપાક અન ે ભશોબ્ફતનુ ં ઈત્ર ોળીદા છે અન ે

વાભુદામી શીતનુ ં એવેન્વ ભૌજુદ છે. દાખરા 
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તયીકે નભાઝે જભાઅતન ે જુઓ, તે એટરા ભાટ ે

વનર્થભત થઈ કે ભુવરભાનો યાત દીલવ એક 

જગાએ બેગા થતા યશી આવભાં વંફંધ સ્થા ે

તથા એક ફીજાન ેઉમોગી ફન.ે ણ આ નભાઝે 

જભાઅતને રોકોની તકરીપોનો ખ્માર યાખી 

વુન્નત ઠયાલી, અન ે તેના રાબ પ્રત્મ ે આકમલા 

ભાટે પયભાવમુ ં કે, “જભાઅતથી ડલાભા ં આલેર 

એક નભાઝ ૪૦ લમ ડલાભા ં આલેર ફુયાદા 

નભાઝ કયતાંમ ફેશતય છે.” 

તદુયાંત લમભા ં ફ ે લાય ઈદની નભાઝ 

લાવજફ કયલાભા ં આલી કે રોકો ભજફુયન 

ળશેયભાં જભા થઈ વાભુદામી અવયથી ભારાભાર 

થામ, અન ે જીલનભાં એકલાય શજન ે કેટરીક 

ળતોની વાથ ે લાવજફ કયલાભા ં આલી કે 

ભુવરભાનો ઈસ્રાભી કેન્દ્રસ્થાન (ભકકા)ભાં જભા 

થામ, અન ેજુદાજુદા દેળોના ભુવરભાનોથી વફંધ 
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ૈદા થામ કે જે ઈસ્રાભી ભઝફુતીનુ ંવફફ છે. 

ફવ, એલીજ યીત ે અઠલાડીમાભા ં એકલાય 

નભાઝે જુભ્આ ભાટે શુકભ પયભાલલાભાં આવમો કે 

એક ભયકઝ ઉય જભા થતા યશો કે તેથી એ દીની 

વાપતાશીક ભેાલડો દયેક જગાએ કામભ થામ, 

અને તેના ભાટ ે તાકીદી શુકભ પયભાવમો કે, છ 

ભાઈરની અતયાપભા ં યશેનાયા ળશેયભા ં બેગા થઈ 

નભાઝે જુભ્આ અદા કય,ે અન ે એક વમલસ્થા 

શેઠ એ દીની ભેાલડો (નભાઝે જુભ્આ) ચાર ુ

યશ ે અન ે આવભા ં કોઈ ઝઘડાની તક ઉબી ન 

થામ તે ભાટ ે પયભાવમુ ં કે, “ત્રણ ભાઈરના 

અતયાપભાં એકથી લધ ુ જગાઓ નભાઝે જુભ્આ 

ભાટે કાએભ કયલાભા ંન આલ.ે” 

નભાઝે જુભ્આ એક એલુ ં દીની વભુદાઈ 

વાધન છે કે જો જગતના તભાભ ભુવરભાનો તેના 

ાફંદ શત ેઅને તેની ખુફીઓન ેેળે નઝય યાખતે 
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તો આજે તેઓ ડતી દળાભાં ન શત.ે યંત ુ

અપવોવ ! તેની તયપ ઓછંુ ધ્માન અાઈ યશમુ ં

છે. કેટરાક રોકો નભાઝે જુભ્આન ે લાવજફ ે

તખ્મીયી અન ેકેટરાક રોકો લાવજફ ેઅમની ભાન ે

છે-કેલી યીત ેણ ભાન ેતેનો કોઈ વલાર નથી-ણ 

ભકવદ એજ છે કે ભુવરભાનો કોઈણ યીત ે

નભાઝે જુભ્આન ે ફજાલી રાલ ે તો વન:ળંક તેઓ 

તેની ખુફીઓથી ભારાભાર થઈ જળે. નભાઝે 

જુભ્આની ખુફીઓ કોઈથી છુી નથી. એલી 

ખુફીઓ છે કે જો તે શયેક જગાએ ચાર ુશોત તો 

ઈસ્રાભી વભલ્રતની ળવતત ુય દભાભભા ંશત ેઅન ે

ળયીઅતનો ફુરંદ આલાઝે ડંકો લાગત ે અન ે

ળઆએરૂલ્રાશ કકલા ખુદાની વનળાનીએથી 

ભશાનતાની ધ્લજા પયકતે. 

બાઈઓ ! આજે દયેક કૌભ ોતાની 

અૂણમતાને દૂય કયલા અન ે ોતાની ભુદામ કૌભભા ં
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જીલનની રશેય દોડલલાની કપક્રભાં ડેર છે, એટરુ ં

નશીં ફલ્ક ે તેના ભાટ ેઅથાગ પ્રમત્નો ણ આદય ે

છે. અભાય ે ણ જોઈએ કે અભે નભાઝે જુભ્આ 

જેલી અગત્મની લાવજફ લસ્તુને કે જેભા ં

વાભુદામી ળવતત અન ેકૌભી વશતનું યશસ્મ છુામેર 

છે જીલતી કયીએ, અન ેશયવગઝ એલું ન કયીએ કે 

જેલી યીત ે કેટરાક રોકોએ ઈભાભતન ે બુરાલી 

દીધી તેલી યીત ેઅભે જુભ્આની નભાઝન ે વલવયી 

જઈએ ! નભાઝે જુભ્આન ે “લાવજફ ે અમની” 

તયીકે નશીં તો “લાવજફ ેતખ્મીયી” તયીકે-કોઈણ 

યીત ેફજાલી રાલો અન ેછી જુઓ તેના પ્રતા ે

કેલી વયવ અવય ૈદા થામ છે. 

તભાભ ઈસ્રાભી આવરભો આ લાત ય 

એકભત છે કે નભાઝે જુભ્આ ઈસ્રાભભા ંવાવફત 

છે અન ે તેનુ ંલાવજફ ેઅમની શોલુ ંઈન્કાયન ેાત્ર 

નથી. શીજયતના ભૌક ે જ્માય ે શઝયત યવૂરેખુદા 
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વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભએ 

ખુદાના શુકભથી નભાઝે જુભ્આન ે ફયા કયી 

ત્માય ે આ ે આ પ્રભાણ ે પયભાલેરુ ં કે, ‘ઈન્નલ્રાશ 

પયઝ અરમકુભ જુભ્અત એરા મલવભર કેમાભશ-

ફેળક ખુદાએ તભાયા ઉય કમાભત વુધી નભાઝે 

જુભ્આન ે લાવજફ કયી.’ આ વવલામ અન્મ ણ 

ઘણી શદીવો નભાઝે જુભ્આના લાવજફ શોલા 

વલળે લાકયદ થમેર છે અને જે ળીઆ વુન્ની ફેઉ 

કપયકાના આવરભોએ નકર કયેર છે. જેભક ે એક 

શદીવ આ છે કે, ઈન્નલ્રાશ પયઝ અરમકુભ 

જુભ્અત પ ભન તયકશા પી શમાતી અલ ફઅદ 

ભલતી એરા મલવભર કમાભતે ઈસ્તેખ્પાપ ફેશા 

અલ જોશુદન રશા પરા જભઅલ્રાશો ળમ્રશુ 

લરા ફાયકલ્રાશો પી અભયેશી. અરા લરા વરાત 

રશુ, અરા લ રા ઝકાત રશુ, અરા લરા શજ્જ 

રશુ, અરા લરા વવભ રશુ, અરા લરા વફયમ રશુ 
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શત્તા મતુફ-ખુદાએ તભાયા ઉય નભાઝે જુભ્આ 

લાવજફ કયી. જો કોઈ ળખ્વ તેન ેભાયી શમાતીભા ં

કે ભાયા ભયણ છી કમાભત દયવભમાન તજી દે 

શકાયતની વાથ ે અથલા તેનો ઈન્કાય કય,ે ખુદા 

તેના ળમ્ર ( જીલન વાધનો)ને જભા ન કય,ે તેભ 

તેની તઝદગીન ેફયકતલારી ન ફનાલ.ે જાણી રો કે 

આલા ભાણવોની નભાઝ નભાઝ નથી, ઝકાત 

ઝકાત નથી, શજ શજ નથી, નેકી નેકી નથી, 

યોઝા યોઝા નથી. ( ભતરફ કે તેનો કોઈ અભર 

કફૂરન ે ાત્ર નથી) વવલામ કે તે તૌફા કય.ે’ આ 

કયલામત લવાએરુળ ળીઆશ, કયવારએ ળશીદ ે

ળાની, કકતાફે શદાએક, કકતાફે અશ્ળશાફો 

વાકકફ, ળશર્ન ઈયળાદે વબ્ઝલાયી, લુસ્તદકુર 

લવાએર, અલાવરઉર આરી લગેયા કકતાફોભા ં

ભૌજુદ છે. એલી યીત ે ફીજી ણ ઘણી શદીવો 

નભાઝે જુભ્આના લાવજફ ે અમની શોલા વલળે 
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રખેર છે-૨૦૦ શદીવો નકર પયભાલી છે.” 

ભતરફ કે નભાઝે જુભ્આની ઈસ્રાભે ફેશદ 

તાકીદ કયી છે. કુયઆનભા ં તે વલળે વાપ ળબ્દોભા ં

પયભાલેર છે કે, “એઝા નુદેમ વરસ્વરાત ે તભમ 

મલવભર જોભોઅતે પવ્અલ એરા વઝકક્રલ્રાશ ેલ 

ઝરૂર ફમઅ ઝારેક ખમરૂર રકુભ ઈન કુન્તુભ 

તઅરભુન- શ ે ભોઅવભનો ! જ્માય ે જુભ્આના 

કદલવે ( જુભ્આની) નભાઝ ભાટે અઝાન 

આલાભાં આલ ે તો તભે ખુદાની માદ ( નભાઝ) 

તયપ દોડમા જાઓ અન ેકાભધંધો તજી દો. જો તભે 

વભજતા શો તો આ તભાયા ભાટ ે ફેશતય છે.” 

(વૂયએ જુભ્આ, આ. ૯) 

અપવોવ આ લાતનો છે કે જગતભા ં

અવંખ્મ ફદીઓ ૈદા થઈ ગઈ છે, જેને રોકો ન 

તો ખયાફ વભજે છે કે ન રોકોન ે તેથી અટકાલ ે

છે. યંત ુ નભાઝે જુભ્આ-કે જે રૂશાની અવય 
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ભેલલા ભાટ ે ઘણી ઉભદા લસ્ત ુ છે અન ે જેથી 

દીન ેઈસ્રાભન ેઘણી વાયી ળવતત ભલા ાભે છે 

તેભ અન્મ પામદા ણ છે. તેન ે ફજાલલાભા ં

ફેયલાશી લયતીએ છીએ ! જો કે તેના લાવજફ 

શોલા વલળે શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશ ે

લ આરેશી લવલ્રભ તથા અઈમ્ભા 

અરહશેભુસ્વરાભથી અનેકાનેક શદીવો લાકયદ ણ 

થમેર છે. જેભક ે કકતાફે કાપીભાં શઝયત ઈભાભ 

ભોશંભદ ફાકકય અરવહશસ્વરાભથી કયલામત 

લાકયદ છે કે પયભાવમુ,ં “ફેળક ખુદાએ રોકો ય 

એક જુભ્આથી ફીજી જુભ્આ વુધી ૩૫ નભાઝો 

લાવજફ કયી, જેભાંની એક નભાઝન ેજભાઅતથી 

ડલી પઝમ કયી અન ેતે નભાઝે જુભ્આ છે અન ેતે 

પકત નલ જણ : ૧-નાફાવરગ, ૨-કદલાના, ૩-

ભુવાકપય, ૪-ગુરાભ, ૫-ફીભાય, ૬-ઔયત, ૭-

અંધ, ૮-લૃધ્ધ અન ે ૯-ફ ે પયવખ ( છ ભાઈર)થી 
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લધ ુ દૂય યશેનાયાઓ ઉયજ લાવજફ નથી.” આ 

કયલામતથી સ્ષ્ટ યીત ેજણામ છે કે નભાઝે જુભ્આ 

ફીજી નભાઝો ભાપક લાવજફ છે. આગરા 

ઝભાનાના તેભ ચાર ુ વભમના ઘણા આવરભો 

નભાઝે જુભ્આને લાવજફ ેઅમની ભાને છે, તથા 

ઘણી કકતાફો એના વલળે રખાઈ ણ છે. 

અર-ગયઝ નભાઝે જુભ્આભાં ઘણી 

ખુફીઓ વભામેર છે તેથી ભુવરભાનોન ેજોઈએ 

કે તેઓ તેના ાફંદ ફની જામ અન ે તેની ભાયપત 

ોતાને ભઝફુત ફનાલ ે તેભ દીની અન ે દુન્મલી 

પામદા શાવવર કય.ે 

જુભ્આ, તા. ૧-૬-૫૧ 
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મગાભ ન.ં ૫૦  
યોઝાની ખફુીઓ 

દીન ે ઈસ્રાભની લખાણાત્ર તથા 

અવયકાયક ખુફીઓભાંની એક ખુફી એ ણ છે કે 

તેણ ેોતાના અશેકાભભા ંતદુંરૂસ્તીનો ણ વરશાઝ 

યાખ્મો છે. આ વલત્ર ધભર્ન જેલી યીત ેઈફાદતની 

તયપ અભારૂં રક્ષ ખેંચ્મુ ંછે એલી યીત ેતેણ ેઅભાયી 

તંદુરૂસ્તી ભાટેના ણ અશેકાભ પયભાવમા છે. 

જેભક ેએ શેતુન ેનઝય વભક્ષ યાખી તેણ ેેટ બયેર 

શારતભાં લધ ુખાલાની, અમોગમ ખોયાક રેલાની, 

તેભ ( ખાવખાવ) વલવલધ લસ્તુઓન ે ભેલીન ે

ખાલાની ભનાઈ કયી છે. તદુયાંત તેણ ેખાલાીલા 

વફંધેના આદાફ તથા યીતબાત ણ ફતાલેર છે. 

એટરે વુધી કે ખાલુ ં ીલુ ં તજીન ે યોઝા યાખલાન ે

ઈફાદત ફતાલીને તેનો ઈસ્રાભી વંસ્કૃવતભા ં
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ળુભાય કમો છે. 

ઈસ્રાભ શંભેળા ોતાના અનુમામીઓની 

વરાભતી તથા તંદુરૂસ્તી ઈચ્છે છે. ખાલાીલા 

ઉય કાફ ૂયાખલા તથા ઓછંુ ખાલાથી ઈન્વાનની 

ફુવધ્ધ ખીરે છે, સ્લબાલ ઠીક થામ છે, ળયીય 

શલુ ંયશ ેછે, ળયીયનું આયોગમ જલામ છે અન ે

કદરભા ંઉભંગ ૈદા થામ છે. જ્માય ેલધ ુખાલાથી 

તેની વલરૂધ્ધ અવય ૈદા થામ છે. ળયીય જાડુ ંથઈ 

જામ છે, તંદુયસ્તીભાં વફગાડ ૈદા થામ છે, 

ચેશયાની ક્રાંવતભાં તપાલત ડી જામ છે. ફુવધ્ધ 

અને ભવત ય અંધારૂ ં છલાઈ જામ છે અન ે

ઈન્વાનનો વભમ તથા જીલન ખયાફ થામ છે. 

ફવ, આ ફાફતોન ે ણ રક્ષભાં યાખી ળયીઅતે 

ઈસ્રાભે યોઝા યાખલાનો શુકભ પયભાવમો. એક 

તયપ ઉમ્ભતની તકરીપોનો વરશાઝ કયીન ે લયવ 

દયવભમાન કેટરાક કદલવોના યોઝા “ભુસ્તશફ” 
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(વુન્નત) ઠયાવમા, તો ફીજી તયપ આખા લયવભા ં

ુયા એક ભવશનાના યોઝા લાવજફ કમામ કે જેથી 

રોકો ોતાના નપવ ઉય કાફ ૂ ભેલતા ળીખે, 

ઈફાદતના ઉન્લાનથી યોઝાન ેતોડનાયી લસ્તુઓથી 

યશેઝ કય ે અને ખાવ ખુદાની ખુળી ખાતય 

યોઝાની શારત વાય કય.ે 

યોઝા યાખલાથી ફ ેકયણાભો ઉદબલે છે : 

એક તયપ તે ખુદાની ઈફાદતભા ં ગણામ છે તો 

ફીજી તયપ તેથી ળયીય સ્લસ્થ યશ ે છે, તંદુરૂસ્તી 

શાંવવર થામ છે અન ે રૂશન ે પ્રફુલ્રતા તથા 

તાજગી ભ ેછે. યંત ુમાદ યશ ેકે આ શેત ુત્માયેજ 

પીબુત થામ છે જ્માય ે કે ઈન્વાન વશયી તથા 

ઈપતાયીના વભમ ે ઠાંવી ઠાંવીન ે ન ખામ, તેભ 

ભોડેથી ાચન થનાયી લસ્તુઓ તથા બાયી ખોયાક 

આયોગે નશીં. 

ઘણાખયા રોકો યોઝા તો યાખે છે, ણ 
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યોઝાના તત્લ તથા તેના શેતુથી ( કા ં તો ફેદયકાય 

શોમ છે અથલા) ના-લાકકપ શોમ છે. આલા રોકો 

યોઝા યાખી રઈ બૂખ્મા અને તયસ્મા તો યશ ે છે, 

યંત ુ યાત્ર ે એટરુ ં ઠાંવીઠાંવીન ે ખામ છે કે તેના 

કયણાભે તેઓનો આખો વભમ વનરમક્ષતાભા ંલીતે 

છે અન ેતેઓન ેજયા વયખો ણ બાવ થતો નથી 

કે તેઓએ યોઝો યાખ્મો છે કે નશીં ! યીણાભે 

તેઓ ફદશઝભી અન ેઆચાની ફીભાયીઓ તથા 

તકરીપના ળીકાય થઈ જામ છે. શકીકતભાં આલા 

રોકોનો દાખરો એ રોકોના જેલો છે કે જેઓ 

દોયડુ ં લણ્મા છી તેન ે લીંખી નાખે ! ( વાયાંળ કે 

કમામ કાયવમા ઉય ાણી પેયલી નાંખે છે !) 

શકીકત વલશોણા અન ે યોઝાના યશસ્મોથી 

અજ્ઞાન રોકો જાણતા તો શોમ છે કે ખાણ ંકમાંમ 

બાગી જલાનુ ં નથી, છતા ં તેઓ દુકાભા ં

વડાએરા રોકોની જેભ ખાણા ઉય ઝટ ભાય ે
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છે અન ે અકયાંતીમાની ેઠ ે ખામ છે. રોકોની 

જ્માય ેઆલી શારત શોમ તો છી તેઓ કેભ કયી 

યોઝાના યશસ્મન ે અભરી જાભો શેયાલી ળક ે ? 

ખુદાએ યોઝા ભુકયમય કમામ છે તો એટરા ભાટે કે 

ઈન્વાનને ઈફાદતની ભઝા ભ,ે બૂખ્મા રોકોની 

શારતથી જાણકાય થામ, તંદુરૂસ્તી ભ,ે ફાકી 

ફચેર અનાજ ( એક ટાઈભનો ખોયાક) 

જરૂયતભંદોન ેઆી ળક,ે યોઝાની શારતભા ંબુખ 

અને તયવની તકરીપન ેઅનુબલી કમાભતની બુખ 

તથા તકરીપ તેના રક્ષભા ંઆલી ળક,ે ોતાના ફ-ે

રગાભ નપવ ઉય કાફૂ ભેલતા ળીખે, 

ભનેચ્છાઓ તથા ભનોવલકાય અન ે ળશલતની 

અવગનન ે ફુઝાલલાનુ ં વદબાગમ શાંવવર થામ, 

ભનભાંથી ખોટા અન ેબંુડા વલચાયો દૂય થામ-આલી 

યીત ેોતાની દયેક યીત ેવુધાયણા કય.ે 

ઈભાભ અરવહશસ્વરાભએ પયભાવમુ ં કે યોઝા 
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ળયીયની ઝકાત છે. એના કાયણ ે ભગજની 

લધાયાની રૂતુફત દૂય થઈ ફુવધ્ધ તેજ થામ છે. 

જઠય અન ે ળવતત આયોગમભમ યશ ે છે. આલી 

આલી વશકભતો અન ેપામદાઓ નજય વાભે યાખી 

ખુદાએ ઉમ્ભત ઉય યોઝા લાવજફ કમામ. વશજયી 

વન ફીજીભા ં ભાશ ે ળાફાનની ફીજી તાયીખ ે

યોઝાનો શુકભ નાવઝર થમો. શઝયત યવૂર ેઅકયભ 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભએ 

રોકોને આ ઈરાશી મગાભ વંબાવમો અન ે

યોઝાના અખ્રાકી કયણાભો, રાબો તથા 

રૂશાવનહમત-આવત્ભકતાઓથી લાકકપ કમામ. 

વલાયથી ભગયીફ વુધી ખાલા-ીલા લગેય ે

“ખાવ ખાવ કાભો”થી ોતાને યોકલાથી જો કે 

યોઝો તો થઈ જામ છે, યંત ુ શકીકતભાં યોઝાની 

રૂશ તથા ઈફાદતની રૂશ ત્માયેજ ૈદા થઈ ળક ેછે 

જ્માય ેકે આંખો, કાન, જીબ લગેય ેઅલમલોન ેણ 
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ખયાફ કાભો અન ે દુષ્ટ આચયણોથી યોકલાભા ં

આલે. શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ 

આરેશી લવલ્રભએ પયભાવમુ ં કે, યોઝેદાય ( ની 

ગણના) વુલા-ઉંઘલાની શારતભા ં(ણ) ઈફાદત 

કયતા ( ભાં થામ) છે, ણ એ ળતર્ન કે જો તેણ ે

કોઈની ગીફત ન કયી શોમ” લી ણ પયભાવમુ ંકે, 

“યોઝેદાય યોઝાના ભવશનાભા ં ખુદાનો ભેશભાન 

શોમ છે એના શ્લાવ રેલા તથા વુલાની ગણતયી 

ઈફાદતભાં થામ છે. એના આભાર સ્લીકામમ છે 

અને તેની દુઆઓ કફૂર થામ છે.” લી પયભાવમુ ં

કે, “યોઝાથી શયાભ લાતો ીગી જામ છે, ભૌતની 

વકયાત આવાન થામ છે અન ે કમાભતના કદલવ ે

બુખ તયવથી અભાન ભે છે.” 

ભાટે જરૂયી છે કે અભે ળયીઅત ભુજફ યોઝા 

યાખલાની વાથ ે તેના અખ્રાકી શરુનો ણ 

ખ્માર યાખીએ કે જેથી કયી અભાયા યોઝા તયીકત 
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તથા ળયીઅત ભુજફના થામ અને ખુદાની 

ખુળનુદી ણ શાવવર થામ. ળફ ે ભેઅયાજના 

ખુદાએ શઝયત યવૂર ેઅકયભ વલ્રલ્રાશો અરહશ ે

લ આરેશી લવલ્રભન ે પયભાવમુ ં કે, શે અશભદ ! 

જ્માયે ઈન્વાન બુખની શારતભાં શોલાની વાથ ે

ોતાની જીબને કાફુભા ં યાખ ે છે તો શું તેના 

દીરભા ં વશકભતો ૈદા કરૂ ં છુ.” અન ે પયભાવમુ ં કે, 

“એજ વશકભત તેના દીરભા ં નુય, દરીર તથા 

વળપા અન ેયશેભત ફની જામ છે.” 

ભાટે અભાયે ભાશ ે યભઝાનુર ભુફાયકનો 

ખ્માર યાખલો જોઈએ તથા તેની યાત્રીઓ અન ે

દીલવોનો એશતેયાભ કયલો જોઈએ. ભાશ ેયભઝાન 

એ વલત્ર ભવશનો છે કે તેની શેરી તાયીખ ે

શઝયત ઈબ્રાશીભ અરવહશસ્વરાભ ઉય વશીપા 

નાવઝર થમા છઠી યાત ે શઝયત ભૂવા 

અરવહશસ્વરાભ ય તલયાત નાઝીર થઈ, ૧૩ ભી 
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યાત ેશઝયત ઈવા અરવહશસ્વરાભ ઉય ઈન્જીર 

નાઝીર થઈ, ૨૪ ભીએ અભાયા મગંફય ે

આખેરૂઝ ઝભાન અરવહશસ્વરાભ ઉય કુયઆને 

ભજીદ નાઝીર થમુ.ં શુ ં ભાયા દીની ભઝશફી 

બાઈઓ અન ે ફશેનોથી આળા યાખું છંુ કે તેઓ 

ખુરુવની વાથ ે કુયઆને ભજીદની તયપ રક્ષ 

આળે, (તેની વતરાલત કયળે, તેભાંથી અશેકાભ 

શાંવવર કયી તે ભુજફ ચારલાની કોળીળ કયળે) 

ખુદા અભો ફધાન ે નેક તૌપીક અતા પયભાલ,ે 

આભીન. 

જુભ્આ, તા. ૮-૬-૫૧ 
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મગાભ ન.ં ૫૧  
ભાહ ેયભઝાન ફહાયે કુયઆન 
કુયઆન લોશ ભુફાયક ઓય ભુકદ્દવ કકતાફ ે

ઈરાશી શમ વજવન ે ભુવરભાનોકે દયવભમાન 

આવભેં તઅલ્રુક ૈદા કકમા ઓય ઉનકી એક 

ઐવી વભલ્રતોંભેં ભઅરૂપ શુઈ. કુયઆન લોશ 

આવભાની કકતાફ શમ વજવભેં શભાયી ભઆળ 

ઓય ભઆદ ( દીનો દુવનમા) કે અશેકાભ ભૌજુદ 

શમ. ઐવ ેઅશેકાભ કે અગય શભ ઉવ ય ભુત્તકપકા 

તોય ય અભર કયતે તો મકીનન શભ ભંઝીર ે

તયકકી ય શોતે. કુયઆન “ઈભાભે વાવભત શમ”. 

શભેં ચાવશએ કે ઉવક ે ઉવુરવ ે ફા-ખફય શો 

જાએ, ઓય ઉવક ે ભકાવવદ ઓય ભતાવરફકો 

ઈખ્તેમાય કયકે ઉવક ેભુતાવફક અભર કય.ે કુયઆન 

વવપમ ડન ે મા ઝફાન ય માદ કય રેન ે કે રીએ 
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નશીં આમા. લોશ નાવઝર શુલા શમ તો ઈવ રીએ 

કે શભ ઉવક ેઅશેકાભકો અભરી જાભા શનાએ. 

શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશ ેલ આરેશી 

લવલ્રભન ે પયભામા, “અગય તુભ ચાશત ે શો કે 

તુમ્શે ઉભદા તઝદગી જીના શાવવર શો તો 

કુયઆનકો ડશા કયો.” 

કુયઆન ફાયફાય ડનેવ ેશકાએકે કુયઆનકી 

તયપ તલજજો ન શો વઆદત ( ખુળફખ્તી)કા 

શાવવર શોના ના-ભુવમ્કન શમ. ભગય શા,ં 

કુયઆનકો તેઝીવ ે( ંજાફ ભેરક ે ભલાકપક) નશીં 

ડના ચાવશએ, ઈવ રીએ કે લોશ ભકવદ ે

કુયઆનક ે વખરાપ શમ-ઉવક ે ભકાવીદ ઓય 

ભતારીફ વભજનેભેં રૂકાલટ ૈદા શોતી શમ. ખુદા 

તઆરા પયભાતા શમ. “લ યત્તેવરર કુયઆન 

તયતીરા-કુયઆનકો ફા-કાએદા ઠેય ઠેય ડશા 

કયો.” (વૂયએ ભુઝઝમ્ભર, આ. ૪) ઓય મેશ બી 
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પયભામા, “અપરા મતદબ્ફરૂનર કુયઆન અભ 

અરા કોરુવફન અકપારોશા-કમા મ ે રોગ 

કુયઆનભેં (ઝયા બી) ગોય નશીં કયતે, મા (ઉન્ક)ે 

કદરો ય તાર ે( રગ ે શુએ) શમ ?!” (વૂયએ 

ભોશંભદ, આ. ૨૪) વ કુયઆનકો આયાભવ ે

ડશો ઓય ઉવ ય ગોય બી કયો, ઓય આમાત ે

અઝાફ ે ઈરાશી લ યશભતે ખુદાઈ ય કપક્ર કયો. 

ફેળક મશી શકીકી વતરાલતે કુયઆન શમ. 

બાઈઓ ઓય ફશેનો ! અગયચ ેવાયા વાર 

કુયઆન ડના ઈફાદત શમ, તો શભ ભાશ ે

યભઝાનભેં કુયઆનકી વતરાલત કયનેવ ે એક ખાવ 

કેપીમત ઓય કદરી અવય ૈદા શોતા શમ, ઓય 

એરાલા ઈસ્ક ેજો વલાફ વભરતા શમ લોશ ઓય 

કદનોભેં ડનેવ ે વઝમાદા શોતા શમ. ચુનાન્ચ ે

શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશ ેલ આરેશી 

લવલ્રભન ે પયભામા, “યોઝોક ે ભશીનેભેં એક 
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આમતકી વતરાલતકા વલાફ ઈત્ના વભરતા શમ 

વજત્ના કે ઓય ભવશનોભેં ુય ે કુયઆનકી 

વતરાલતકા.” ઈવી વફફ તો ફુઝુગમ રોગ ભાશ ે

યભઝાનભેં કુયઆનકો વઝમાદેવ ે વઝમાદા ડત ે થે. 

મશા ંતક કે લોશ શંભેળા એક કુયઆન ખત્ભ કયતે 

થ,ે મા કભ-અઝ-કભ તીન કદનોભેં તો ઝરૂય ુયા 

કુયઆન ડત ેથ.ે 

ઈવભેં ળક નશીં કે ઈતન ે લકતભેં ુયા 

કુયઆન ડનેક ેરીએ કાપી લકત ઓય કુદયતકીબી 

ઝુરૂયત શમ. રૂવશહમાત ે યોઝાકી તકભીર વતરાલતે 

કુયઆનવ ેશોતી શમ. રેશાઝા યોઝેદાયકો ચાવશએ 

કે લોશ ખુદ બી કુયઆન ડે ઓય ઉવક ે ઝયીએ 

અને ભયશુભ કયશ્તેદાયો ઓય અશફાફકો માદ કય ે

(વલાફ શોંચાએ) એરાલા ઈવક ે ઓયોવ ે બી 

કુયઆન ડલાઓ ઓય ઉન્શ ેઈવક ેફદરેભેં કુચ્છ 

ઈનામત કયો ઈવ ફાતકો માદ યખ્ખો કે ખમયાતક ે
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તોય ય કુયઆન ડલાના ઓય કપય ઉવભેં 

તંગકદરી ફતાના ઠીક ફાત નશીં, ઈવવ ે તો 

વલાફભે ખયાફી ૈદા શોતી શમ અગય ઈન્વાન 

એક આમત ડલાનેકે ફદરેભે વઝમાદા ભાર અતા 

કય ેતો ગોમા ઉવન ેએક તયપ કુયઆનકી ઈઝઝત 

કી તો દુવયી જાવનફ ભોશતાજકી ભદદ કી ઓય 

ખુદાકી ખુળનુદી બી શાવવર કી. શો વકતા શમ કે 

એક ઈન્વાન ભજફુયી કે વફફ કભ ૈવોભેં 

કુયઆન ડન ેય આભાદા શો જાએ, ભગય વફર-

આવખય મ ે ઠીક ફાત નશીં. કુયઆનકા ડલાના 

ખુદાવ ે વતજાયત કયના શમ. વ ખુદાવ ે વતજાયત 

કયતે લકત કુળાદા કદરી ઈખ્તેમાય કયના ચાવશએ. 

મેશી વફફ શમ કે ભહમતકી તજશીઝભેં ઓય શજ 

લ વઝમાયતકે વપયભેં તંગકદરી ઈખ્તેમાય કયના 

ભકરૂશ શમ. ફંદેકો ચાવશએ કે લોશ ઐવ ેઓય શય 

દીગય ઈફાદત કે ભૌક ે ય કદરકો કુળાદા કય ે
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ઉજયતવ ે ઈવ કાભકો ફજા રાનેલાર ે કો ઈત્ની 

ઉજયત દો કે લોશ ફ-ખુળી વતરાલતે કુયઆન 

લગેયે ઈફાદત ફજા રાલ ેઓય તુમ્શાય ેશકભેં દુઆ 

બી કય.ે ફેળક જો ઈન્વાન અન ેદુવય ેઈન્વાની 

બાઈકો ખુળ કયતા શમ ખુદા ઉવવ ે ઝરૂય ખુળ 

શોતા શમ. ભગય શા, ઈન્વાન કો અની શદ ે

કુદયતવે ફાશેય ન જાના ચાવશએ. 

ભાશે યભઝાન ખમયાત ઓય નેકીમોકા 

ભવશના શમ. ભોઅવભન બાઈઓ ઓય ફશેનોકો 

ચાશીએ કે લોશ અની શેવીમત કે ભુતાવફક 

ખમયાત કય ે ઓય નેક આભાર ફજા રાલ.ે ખુદા 

ઈવકે એલઝભેં જન્નત અતા પયભાએગા. જન્નત 

કીભતવે નશીં ફલ્ક ે ફશાનેવ ે વભરતી શમ જફ 

ઈન્વાન ગયીફો, પકીયો, મતીભો, ફેલાઓ, 

ભુયબ્ફીમો, ઉસ્તાદો, શકદાયો, કયશ્તેદાયો લગેયેકા 

ખ્માર કય ેઓય ઉનકે શુકુક અદા કય ેતો ફેળક ખુદા 
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બી ઐવ ેઈન્વાનકી દુવનમા લ આખેયતભેં શભયાશી 

કયેગા. 

અર-ગયઝ ભાશે યભઝાનભેં કુયઆનકા ડના 

ઈફાદત શમ. ઓય ઉવકા કુળાદા કદરીવ ે(ઉજયત 

દે કય) ડલાના ખુદાકી ખુળનુદી શમ, અગયચે એક 

આમત બી કમુ ંન શો. બાઈઓ ઓય ફશેનો ! ઈવ 

ભાશે ભુફાયકભેં ભુકદ્દવ ફુઝુગો ઓય ભઅવુભીન 

ઓય વવદ્દીકીન ઓય અઈમ્ભા અરહશેભુસ્વરાભકી 

અયલાશ ે ખાવ કય શકદાય શમ કે ઉન્શેં વતરાલતે 

કુયઆન લગેય ેકે ઝયીએ માદ કકમા જાએ. 

વશજયતકે તીન વાર શર ેભાશ ેયભઝાનભેં 

દવ કદન ગુઝય ે કે ઉમ્ભુર ભુઅભેનીન જનાફ ે

ખદીજતુર કુબ્રાકા ઈન્તેકાર શુલા. મ ે લોશ 

જરીરતુર કદ્ર વહમેદા શમ જો ઔયતોભેં વફવ ે

શર ે ઈસ્રાભકી આગોળભેં આઈ, ઓય જાનો 

ભારવ ે દીનકી વખદભત કી ઓય ઈવ યાશભેં 
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ફોશતવી તકરીપ ેબી ફયદાશ્ત કી. શભે ચાવશએ કે 

ઈવ વહમદાકો જો ઉમ્ભુર અઈમ્ભા જનાફ ે

પાતેભા ઝશેયા વરાભુલ્રાશ ેઅરહશાકી લાવરદાથી 

માદ કય ેઓય ઈફાદતક ેવલાફભેં ળયીક કય,ે ઓય 

તફશી શભન ે ઈસ્રાભી શુકુક અદા કકએ વભજા 

જાએગા. 

ઈવ ભાશ ેભુફાયકકી ૧૫ લી કો શભાય ેદુવય ે

ઈભાભ શઝયત ઈભાભ શવન અરવહશસ્વરાભ ૈદા 

શુએ. ચાવશએ કે શભ ઈવ ળફકો ભકાનો લગેયેકો 

વઝમાદા યોળનીવ ે ભુનવલય કય ે ઓય આકે 

પઝાએરો ભનાકેફકી ભજાવરવભેં વળયકત કય.ે ખુદા 

શભે નેક તૌપીક અતા પયભાલ ે ઓય આકેફત ફ 

ખૈય કય ેઆભીન. 

જુભ્આ, તા. ૧૫-૬-૫૧ 
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મગાભ ન.ં ૫૨  
ખમયાતકી ખફુીમા ં

આધા ભાશે યભઝાન ગુઝય ચુકા, ઈવ તયશ 

શભાયી ફાકી ઉમ્ર બી ગુઝય જાએગી. આઈન્દા 

વાર શભ તઝદા શોગ ે મા નશીં ખુદા ફેશતય 

જાનતા શમ. ખુળા શાર ઉનકે જો તશ ેકદરવ ેનેક 

આભાર ફજા રાએ. ખુદાકી ખુળનુદીકે ખાવતય 

નભાઝ લ યોઝા ફજા રાએ. દુઆએ ડશી ઓય 

કુયઆનકી વતરાલત કી. ાક વનહમત ઓય નેક 

આભારકે વાથ ઈન ભુકદ્દવ કદનો ઓય યાતોકો 

ફવય કકમા, ઓય ખમયાત કયકે એક તયપ ખુદાકો 

ખુળ કકમા તો દુવયી જાવનફ વભલ્રત ઓય ઉવક ે

અપયાદકો તકવલહમત શોંચાઈ. 

અઝીઝ બાઈઓ ઓય ફશેનો ! ખમયાત 

લોશ ફ-ેનઝીય ઉભદા ચીઝ શમ જો વભલ્રતકો 
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ભઝફુત ફનાતી ઓય ઉવકી ળાનો ળોકતકો 

ફડશાતી ઓય દીગય અકલાભકી નઝયભેં ફા-લકાય 

ફનાતી શમ ઈસ્રાભભેં ખમયાત ભુખ્તવરપ તોય ય 

ભુકયમય શુઈ શમ. લાવજફ ખમયાત બી શમ ઓય 

ભુસ્તશફ બી, તા કે અભીય ઓય પકીય, છોટા ઓય 

ફડા, ઔયત ઓય ભદમ વફક ેવફ ખમયાત કય ળક,ે 

ઓય ઈવ તયશ વભલ્રત ઓય ઉવક ેશય પદમકો પૈઝ 

શોંચ.ે 

વભલ્રતકા શય પદમ અની શેવીમતક ે

ભુતાવફક અગય ખમયાત કયન ેરગ ેતો ઈવભેં ળક 

નશીં કે નાતલાન તાકતલય ફન જાએ, યેળાન 

શાર ફ-શાર શો જાએ, ફીભાય અચ્છા શો જાએ, 

જાવશર તારીભ માપત ફન જાએ ઓય વભલ્રતક ે

છોટે ફડ,ે અભીય પકીય, ભોશતાજ તલંગય તભાભ 

ભુખ્તવરપ શારતલાર ેરોગોંક ેદયવભમાન તઅલ્રુક 

ૈદા શો જાએ. ખમયાત દુશ્ભનકો દોસ્ત ફના રેતી 
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શમ, બીક ભાંગનેક ે ેળેકો નાફુદ કયતી શમ, 

આફરૂભંદ ગયીફ રોગોંકી ઈઝઝતકી શીપાઝત 

કયતી શમ. ખમયાત શી કી લજશવ ે વભલ્રતભેં 

ળાદીમા-ંજો વભલ્રતકો ફડશાતી ઓય ભઝફુત 

કયતી શમ ઓય રોગોકો ફદીમોવ ે ફચાતી શમ 

આભ શો વકતી શમ. ફીર-આખીય નતીજા મ ે

આતા શમ કે વભલ્રતકી ળાનો ળોકત ઓય શશ્ભતો 

કુવલત ફાકી યશતી શમ. વઝમાદા ખમયાતકી 

લજશવ ેચોયી, દગાફાઝી, ફ-ેઈભાની, લગેયે ફુય ે

કાભ દૂય શોતે શમ. અગય શય ળખ્વ ળયીઅતક ે

ભુતાફીક ખમયાત કયતા, મશાં તક કે ગયીફ રોગ 

બી અની શેવીમત કે ભુતાફીક કુચ્છ ખમયાત 

કયતે તો આજ વભલ્રતભેં જો મે ગદાગીયી, 

ફેશારી, ફેકાયી, જશારત, નાદાની, ફદ 

અખ્રાકી લગેય ે ફુયી ફાતે દીખાઈ દેતી શમ ન 

શોતી. 
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ખમયાત ફેશતયીન ઝયીઆ શમ કે ઉવક ેફ-

વફફ વભલ્રત આફરૂભંદ ઓય તાકતલય ફન 

વકતી શમ, રેકીન ઈવ ળતમ કે વાથ કે લોશ 

વભજદાયીક ે વાથ કી જાએ, ઓય ખમયાત 

કયનેલારેક ે દીરભેં યીમા, ખાશીળે નપવાની ઓય 

ગુરૂયકી ઝરક તક ૈદા ન શો. ખમયાત કયનેલારેકો 

ચાશીએ કે લોશ અની ખમયાતકા યાગ ન ગાએ 

ઓય ળોશયતકો ેળે નઝય ન યખ્ખે, વીપમ ખુદાકી 

ખુળનુદીકે રીએ કય.ે અગય ળોશયતકે રીએ 

ખમયાત કી જાએ તો લોશ ફેકાય ફનકય યશ જાતી 

શમ ઓય વળકમ ૈદા શોતા શમ. શઝયત યવૂર ે

અકયભ વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી 

લવલ્રભન ેપયભામા કે ખુદા તઆરાકા ઈયળાદ શમ 

કે, “જો ળખ્વ કોઈ અભર કય ે ઓય દુવયેકો ભેય ે

વાથ ળયીક કય ેતો ભમ ઐવે ળખ્વવ ેફેઝાય શુ.ં” 

વ ઈવી વફફ ખમયાતભેં ખુરુવ ઓય ખુદાકી 
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ખુળનુદી ળતમ શમ. 

પમાય ે બાઈઓ ઓય ફશેનો ! ખમયાતવ ે

ભતરફ વભલ્રતકો પાએદા શોંચાના ઓય રોગોક ે

કદરોકો ખુળ કયના શમ. રેશાઝા ખમયાત 

કયનેલારા ઝાતી પાએદેકો ન દેખે, ઓય ન ઈવ 

ફાતકા ભુન્તવઝય શો કે શાજતભંદ રોગ ખુદ ઉવક ે

ાવ આએ, તઅઝીભ તકયીભ ફજા રાએ ઓય 

ખુળાભદી કય.ે માદ યશ ે ઈવ તયશકી ખમયાતવ ે

ખયાફીમા ૈદા શોતી શમ, ઈત્નાશી નશીં ફલ્ક ે

ઐવી ખમયાત ફાવતર શોતી શમ. ખુદા ખમયાતકા 

વલાફ તફ શી દેતા શમ જફ કે ખમયાત 

કયનેલારા કકવી ય અના એશવાન ન જતાએ. 

કુયઆનભેં ખુદા પયભાતા શમ, “જો રોગ અન ે

ભાર યાશ ે ખુદાભેં ખચમ કયતે શમ ઓય કપય ખચમ 

કયનેકે ફાદ કકવી તયશકા એશવાન નશીં જતાતે 

શમ ઓય ન (વજન ય એશવાન કકમા શમ ઉનકો) 

www.hajinaji.com


મગાભાતે નજપી - 151 HAJINAJI.com 

વતાતે શમ, ઉનકા વલાફ ઉનકે યલયકદગાયક ે

ાવ ભશેફૂઝ શમ. 

વજવ ખમયાતભેં ખુદાકી ખુળનુદી ઓય 

વભલ્રતકી ફશેતયી ેળે નઝય ન શો, ફલ્ક ે વવપમ 

અની ળોશયતકી ખાવશળ શો, તો શકીકતભેં મ ે

કોઈ ખમયાત નશીં ફલ્ક ે ઉવ ે નાભ-આલયીકા 

ઝયીઆ કશના ચાવશએ. ખમયાત કયનેલારેકો 

ચાવશએ કે લોશ ખુદાકો ખુળ કય,ે વભલ્રતકો 

ભઝફુત ફનાએ, ભુદામ કદરોકો તઝદા કય,ે ઓય 

શયવગઝ અખ્ફાયી ળોશયતકો વંદ ન કય.ે જો 

રોગ ઈસ્વ ેફય વખરાપ ફયતતે શમ ગોમા ખુદાકી 

ફાતોંવ ે ભંુશ ભોડત ે શમ. ઓય ખુદાવ ે ભંુશ 

ભોડનેલારોંક ે ભુતઅલ્રક ખુદા પયભાતા શમ, “જો 

શભાયી માદવ ે ભંુશ પેય ે ઓય વવપમ દુવનમાલી શી 

તઝદગીકા તાવરફ શો તો તુભ બી ઉવભે ભંુશ 

પેયરો. (વૂયએ નજભ, આ. ૨૯) ાવ શમ, ઓય 
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ન ઉન ય કોઈ ખૌપ શોગા ઓય ન લોશ ગભગીન 

શોંગ.ે” (વૂયએ ફકયશ, આ. ૧૬૨) 

નાભ ઓય ળોશયતકે રીએ ખમયાત કયના 

ઠીક ફાત નશીં. કયલામતભેં શમ કે, “જો અન ે

નાભ ( લ ળોશયત) કો ફુજા દેલ ે તો ખુદા ઉવક ે

નાભકો ફુરંદ કયતા શમ. કમાભતક ેકદન જફ કે ન 

ભાર કાભ આએગા ન ઔરાદ, ખાવરવ કદરવ ેકી 

શુઈ ખમયાત ઝરૂય કાભ આએગી. ખમયાત ઈવ 

તોય ય કયના ઈખ્તેમાય ન કયો કે રોગ ફેજા 

તઅયીપ ઓય ખુળાભદ કય ેઓય કપય ઈવક ેવફફ 

વભલ્રતક ે અપયાદ વઝલ્રતક ે ગડશેભેં વગય જાએ. 

ઈવ રીએ તો ળયીઅતે ઈસ્રાભન ે શુકભ પયભામા 

શમ કે ઝકાત, ખુમ્વ, કફ્પાયા, વદકા લગેય ે

ખમયાતભે ઉવી તયશ ખુદાકી ખુળનુદીકા ઈયાદા 

શોના ચાવશએ, વજવ તયશ કે નભાઝભેં શુઆ 

કયતા શમ, તા કે દુન્મલી લ ઉખ્રલી દોનો અવય 
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ૈદા શો. માદ શમ ? ફની ઈવયાઈરભેં એક 

ગુનેશગાય થા. ઉવન ે એક વખ્ત પમાવ ે કુત્તેકો 

ાની વરામા તો ખુદાન ેઉવક ેવાય ેગુનાશ ફખ્ળ 

દીએ. ળયીઅતે ઈસ્રાભન ે તન, ભન, ધનવ ે

રોગોંકી શભયાશી કયનેકા જો શુકભ કદમા શમ વો 

ઈવ વરએ કે ઉવક ે ફ-વફફ વભલ્રત ભઝફુત 

ફન ેઓય વભાજી જરૂયીઆત ૂયી શો ઓય ગયીફ 

લ ઝઈપ રોગ ફ-ઈઝઝત યશેં. ભગય મ ેતફ શી શો 

વકતા શમ જફ કે ખમયાતભેં ખુરુવ ઓય ખુદાકી 

ખુળનુદી શો. 

ભેયે પમાય ે બાઈઓ ઓય ફશનો ! ભાર 

ખુદાકા ભાર શમ ઓય શભ વફ ખુદાકે ફંદ ેશમ. 

ખુદાકા શભ ય એશવાન શમ કે ઉવન ેશભ ેઅચ્છે 

કાભોંકી તૌપીક અતા પયભાઈ, ઓય વજન રોગો મા 

ઈદાયોંકી ભદદભે શભ શભાયા ૈવા ખચમ કયતે શમ 

ઉનકા બી શકીકતભેં શભાયે ય એશવાન શમ, ઈવ 
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વરએ કે ઉનકા લુજુદ શભાય ે વરએ વલાફકા 

ઝયીઆ ફના. રોગો ! ખમયાત કયતે લકત શઝયત 

યવૂર ે અકયભ વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી 

લવલ્રભ કે ઈવ પયભાનકે ફ ભુતાવફક ભુરાશેઝા 

કયો કે “જફ વાઈર- શાજતભંદકો કોઈ ચીઝ 

અતા કયો તો લોશ ચીઝ ઉવવ ેલાવ રો, ઓય 

પીય ઉવ ેચુભ કય વાઈરકો લાવ કયદો ઈવ વરએ 

કે લોશ ચીઝ ગોમા ખુદાકે શાથભ ેજા શોંચી થી. 

શભેં અની ખમયાત ય ઉવ લકત ખુળ 

શોના ભુનાવવફ શમ જફ શભાયી ઈવ ખમયાતભેં 

કયમા, ગુરૂય ઓય ળોશયતકી ઝરક ન શો, ફલ્ક ે

વવપમ ખુદાશીકી યઝાભંદીકે વરએ શો. ઐવ ેકાભ ય 

અપવોવ જો કાય ેખુદાકે નાભવ ે કકએ જાએં ઓય 

ઉવભેં ઝાતી ઓય દુવનમાલી ભકાવવદ છુ ેશુએ શ.ે 

ખમયાત કયનેલારોકો ચાવશએ કે લોશ અન ે

કદરકો છોટા ન ફનાએ, ફલ્ક ે કદર ખોર કય 
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ખુદાકી યઝાભંદીકે વરએ ખમયાત કયે. રોગોંકી 

તઅયીપકા ખ્માર ન કયેં. માદ યખ્ખો કે રોગોંકી 

તઅયીપ ખુદાકી યઝાભંદીકે વાભને કોઈ ચીઝ નશીં. 

કર શભ વફકો કબ્રસ્તાનભેં વોના શોગા, ઓય મ ે

લોશ લકત શોગા જફ ળોશયત ઓય રોગોંકી 

તઅયીપ પાએદા નશીં શોંચાએગી, ફલ્ક ે વવપમ 

ખુદાકી ખુળનુદીશીકે આભાર પાએદાભંદ શોંગ.ે 

બાઈઓ ઓય ફશનો ! કૌભભેં જો બીક 

ભંગોંકા તફકા શમ ઉનકી વશીશ તોય ય ભદદ 

કયકે ઉન્શેં ઈઝઝતલાર ે ફનાઓ, ઓય જો 

ઈઝઝતભંદ ગયીફ શમ ઉનકી આફરૂકી વશપાઝત 

કયો ઓય ગીય ેશુઓકો થાભ રો. 

પમાયે બાઈ ફશનો ! ભંમન ેજો કુચ્છ ફમાન 

કકમા લોશ ઈવ ગયઝવ ેકકમા કે તુભ ઈવ ફાતવ ેફ 

ખફય શો જાઓ કે ખમયાત કકવ તયશ કયની 

ચાવશએ. જો કોઈ નેક કાભ કય ેશભેં ઉવક ેફાયેભેં 
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નેક ખ્માર કયના ચાવશએ, ઓય શયવગઝ ફદ 

ખ્માર ન કયેં કે ઉવન ેલોશ કાભ કયમાકે તોય ય મા 

ળોશયતકે વરએ કકમા શમ. કકવીક ે નેક કાભભેં 

ફદઝન શોના ગુનાશ શમ, ઈવ વરએ કે શભ નશીં 

જાનતે કે ઉવક ે કદરભ ે કમા શમ. વવપમ અલ્રાશ 

કદરકી ગેશયાઈકી ફાતોકો જાનતા શમ. શભેં તો 

નેક શી નેક ખ્માર કયના ચાવશએ કે લોશ કાભ 

ખુદાકી યઝાભંદીકે વરએ શોગા-ળમતાનકે વરએ 

નશીં. 

ઓય મ ેજાનના ચાશીએ કે જફ બી ખમયાત 

કી જાએ ઉવવ ે ફવય ઝાવશય શોતા શી શમ. 

રેકીન ભાશ ેયભઝાનભેં ઉવવ ેઓય વઝમાદા અવય 

ઝાવશય શોતા શમ ઓય વલાફ બી વઝમાદા 

ભીરતા શમ. 

કદ્રકી યાત ેવફરકુર કયીફ શમ. એક ભયતફા 

ભૂવબ્ને ઈભયાન અરવહશસ્વરાભન ે ખુદાકી 

www.hajinaji.com


મગાભાતે નજપી - 157 HAJINAJI.com 

ફાયગાશભેં અઝમ કીમા કે ભમ ચાશતા શું કે ભમ ુર ે

વવયાતવ ે( ફ-આવાની) ગુઝય જાઉં.” ખીતાફ 

શુલા, “મ ેઉવ ળખ્વકો ભમસ્વય શોગા જો કે ળફ ે

કદ્રભેં વદકાત (ખમયાત) દે. ળફશાએ કદ્રભેં અની 

શાજતોંકે રીએ દો ફુઝુગમ લવીરોંકો ખુદાકી 

દયગાશભેં ેળ કયો : ૧-કીતાફે વાભીત (કુયઆન) 

ઓય ૨-કીતાફે નાતીક (એશરેફૈત) કો, ઓય જો 

ગુઝય ચુકે ઉનકે શકભેં દુઆએ ખૈય કયો. ળફશાએ 

કદ્રભેં દો યકાત નભાઝ લાયીદ શમ વો ડો. શય 

યકાતભેં શમ્દકે ફાદ વાત ભયતફા વૂયએ કુર 

શોલલ્રાશ ડો ઓય નભાઝવ ેપાયીગ શોનેકે ફાદ 

૭૦ ભયતફા “અસ્તગપેરૂલ્રાશ લ અતુફો 

એરમશ”ે ડો. શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો 

અરહશે લ આરેશી લવલ્રભન ે પયભામા કે, ઈવ 

નભાઝકો ડનેલારા અની જગશવ ે ન ઉઠા 

શોગા કે ખુદા ઉવકો ઓય ઉવક ેભાફાકો ફખ્ળ 
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દેગા.” 

ભાશે યભઝાનકી ૨૩ લી યાત વફવ ેફુઝુગમ 

યાત શમ. ૧૯ ઓય ૨૧ લી યાત ખાન્લાદએ 

કયવારતકે રીએ ગભકી યાત ે શમ. શભેં બી ઉન 

યાતોકો ગભી કયની ચાવશએ. ૨૧ લી ળફકો 

અભીરૂર ભુઅભેનીન શઝયત અરી 

અરવહશસ્વરાભકી ળશાદતકી યાત શમ. ચાવશએ કે 

શભ ઉન યાતકો એક વભનટકે રીએ ફત્તીમા ંફુઝા દે 

ઓય આકી ભુવીફતોંકો માદ કયકે ગભી કય.ે ખુદા 

શભ વફકો નેક તૌપીક અતા પયભાલ,ે આભીન. 

જુભ્આ, તા. ૨૨-૬-૫૧ 
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મગાભ ન.ં ૫૩  
ઝકાતે કપત્રા 

વજન રોગોન ે વભાજભેં કદભ યખ્ખા શમ 

ઓય ખુદકો વચ્ચ ે ઈન્વાન વભજતે શમ, લોશ 

જાનતે શમ કે લોશ તભાભ ભખ્રુકાતવે અપઝર શમ 

ઓય ખાવ ઈમ્તેમાઝ યખતે શમ. લોશ ઈવ ફાતકા 

ઈકયાય કયતે શમ કે ઉનકે રીએ ઐવે અશેકાભ શમ 

જો શમલાનોક ે રીએ નશીં. પકયશ્તે અગયચ ે રૂશી 

ભયતફેકી લજશવ ે ઈન્વાનવ ે ફયતય શમ, રેકકન 

ઈન્વાન રૂશી ઓય ઈજતેભાઈ ઉભુયભેં ફશોત 

કોવળળે કયતા શમ ઓય ભખ્રુકાતે ખુદાકી તયપ 

શભદદર્ધ ફતાતા શમ ઈવ લજશવ ે ઉવકા દયજા 

પકયશ્તોવે ફડ જાતા શમ. અકરો ઈલ્ભકી લજશવ ે

ઈન્વાન ય ચુંકે શકાએક ઝાવશય શોતે શમ ઓય 

ાક વવપતોવ ે ફા-ખફય શોતા શમ, ઈવ રીએ 
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લોશ અન ે પગએઝકા એશવાવ કયતા શમ ઓય 

ખલ્કે ખુદાકી વખદભત કયતા શમ, ફવ ઈવ રીએ 

ઈન્વાનકા ભયતફા પકયશ્તોવ ે ફડ જાતા શમ. 

પકયશ્તોકો ખુદાન ેવવપમ એકશી તફઈહમત ય ખલ્ક 

કીએ શમ, વજવકી વફના ય ઉન્શેં ઓય કોઈ કાભ 

નશીં કયન ે શોતે જો ઈન્વાનકો કયન ે શોતે શમ, 

ભવરન ખાના ીના, કભાના, ળાદી કયના, ઓય 

દીગય ઐવ ે ફશોતવ ે કાભ અશકાભે ખુદાકે 

ભુતાવફક ફજા રાના ઈન્વાનકો ખુદાને અની 

ફુઝુગમ વનળાની કયાય દેતે શુએ ઉવ ે અની 

ફશોતવી વવપતોભેં બી ળયીક કીમા શમ વજવક ે

ફદૌરત લોશ “અશ્ફુર ભખ્રુકાત” ફન ગમા, 

ઓય પકયશ્તે તક ઉવક ેખાકદભ ભુકયમય શુએ. ચુનાંચે 

ઈન્વાનોંવ ે ભુતઅલ્રક ફશોતવ ે કાભ જેવ ે કે 

વશપાઝત કયના લગેયાકી અંજાભ દેશીકા કાભ 

પકયશ્તોકો વોંા ગમા. આખેયતભેં બી લોશ 
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ઈન્વાનોંક ે ખાકદભ ફન ે શુએ શોગ.ે વ ઈવી 

વફફ ઈન્વાન ભખ્રુકાતે ખુદાભેં ભુભતાઝ ફના 

શુલા શમ. 

શેલાન ચયતે લકત અન ેશભ વજન્વકો બુકા 

દેખતા શમ તો ઉવક ેકદરભેં દદમશી ૈદા નશીં શોતા 

શમ કે લોશ ઉવ ે અન ે વાથ ચયન ે દે. બેડીમા 

અગય કકવી જાનલયકો ઉઠા જાએ તો ફાકી જાનલય 

ઉવકી તયપ શભદદર્ધ નશીં ફતાએંગ,ે ભગય ઈન્વાન 

ઐવા કદર નશીં યખતા. લોશ જફ કબી અન ે

ઈન્વાની વફયાદયકો કકવી તકરીપભેં દેખતા શમ તો 

કપત્રતન ઉવક ેકદરભેં દદમ ૈદા શો જાતા શમ. 

ભમ વજન ઈન્વાનોકી ફાત કય યશા શુ-ંલોશ 

નાભઝદ ઈન્વાન નશીં, વજન ય શેલાનીમતકી 

ભોશય રગી શુઈ શમ ઓય વજન ય શલાએ 

નપવને કાફ ૂામા શમ ઓય જો વવલાએ ખાન,ે 

ીન,ે વોને ઓય શલાએ નપવક ે ઓય કકવી 
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ચીઝકી તયપ તલજ્જો નશીં કયતે. ભેય ેતવવલુભેં તો 

વવપમ લોશી ઈન્વાન શમ જો શોવળમાય, ફા-ખફય, 

ફેદાય ઓય તઝદા કદર શમ, ઓય અન ે કદરભેં 

ઈન્વાની જઝફાત ઓય નુયે ઈભાન યખતે શમ. 

લોશ ઐવ ેઈન્વાન શમ કે કકવી બુક ેમા તકરીપભેં 

વગયપતાય ળખ્વકો દેખતે શમ તો ઉન્કા કદર તડ 

જાતા શમ. 

ઈન્વાની જઝફાત ઓય કદમાનત મ ે દો 

ચીઝેં શોનેકી લજશવ ે એક ઈન્વાન અન ે દુવય ે

ઈન્વાની વફયાદયક ે રીએ અની જાન તક રડા 

દેતા શમ. ચુનાંચે જંગ ે ઓશદભેં ૩ ભુવરભાન 

વખ્ત ઝખ્ભી શો કય ઝભીન ય ડ ેશુએ થ ેઓય 

વખ્ત પમાવ ેબી થ.ે જફ ઉનકે રીએ ાની રામા 

ગમા તો ઉન્ભેંવે શય એકને અન ે ય દુવયેકો 

તયજીશ દી કે ઉવકો શર ે વરામા જાએ. વફર-

આવખય લોશ તીનો ાની ીએ ફગૈય ઈન્તેકાર 
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કય ગએ. ઈવી ઈભાન લ જઝફાતે ઈન્વાનીક ે

ફવફફ એક ઝભાનેભેં ભુવરભાન તયતકીકી 

ળાશયાશ ય થ.ે આજ બી ઈવી જઝફાત ઓય 

ઈભાનકી ઝરક શભાયી વભલ્રતભેં આભ તોય ય 

શોતી તો ભુવરભાન શયવગઝ ગયીફી, ફેકાયી, 

વઝલ્રત, ભશકુભી, ખૌપો શયાવ, ગદાગીયી, 

ફદફખ્તી લગેયા વભાજી વગયપતાયીમોંભેં પવ ેશુએ 

ન શોતે, નીઝ ઉન્ભે ભઝશફી ઓય અંદરૂની 

ઈખ્તેરાપાત બી ન શોતે ભુખાવરપોંકે શાથભેં 

વખરૌના ફન ે શુએ ન શોતે. અર ભુસ્રેભુન મદુન 

લાશેદશ-વફ ભુવરભાન એક શાથક ેભાતનદ શમ.’ 

ઈવ વફકકો બુરા કય આવભેં ટુકડ ેટુકડ ેન શો 

જાતે. ફુરૂઈ ઈખ્તેરાપાત ય ઉવુરી ઉભુયકો બેટ ન 

ચડા દેતે. 

ભુવરભાનો ! એક દુવય ે ય યશભ કયો કે 

ખુદા તુભ ય યશભ કય.ે ખલ્ક ે ખુદાકે વાથ નેક 
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ફયતાલ કયો, તા કે ખુદા તુમ્શેં નઝય ેકયભવ ેદેખે. 

કોનવી ચીઝ શમ જો ઈસ્રાભન ેઅને મયલોકો 

તાકતલય ફનનેકે રીએ ેળ નશીં કી ? ઈસ્રાભન ે

તયતકી ાન ે ઓય તાકતલય ફનનેકે તભાભ યાસ્ત ે

ફના દીએ શમ મશા ંતક કે ઉવન ેઈફાદતકા ભાદ્દી 

ઓય વભાજક ેવાથ કયશ્તા બી જોડ કદમા, તા કે 

વભલ્રતભેં અગય કોઈ કભી મા કભઝોયી શો તો દૂય 

શો જાએ ઓય કભઝોય રોગોકો કુવલત શાવવર શો, 

ભોશતાજોકો વશાયા વભર,ે આફરૂભંદોકી 

ઈઝઝતકી વશપાઝત શો, ઓય ઉન્શેં દુવનમા લ 

આખેયતભેં પેઝ શોંચ.ે 

પમાયે બાઈઓ ઓય ફશનો ! ભાશ ેયભઝાન 

કયીફુર ખત્ભ શમ. યોઝોક ેફ-વફફ તુમ્શાયી રૂશ 

ાક શો ગઈ યોઝેદાય ભાશ ે યભઝાનકે ફાદ નએ 

કદનકો ગુનાશોંવ ે ઐવ ે ાક ઓય ાકીઝા શો 

જાએંગે ગોમા અફ શી ભાંક ેેટવ ેૈદા શુએ. ઈવ 
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અઝીભ નેઅભતક ે ફદરેભેં ળુક્રે ખુદા ફજારાઓ. 

ગયીફ, વભસ્કીન ઓય વગય ેશુઓંકી તયપ-ખાવ કય 

ઉન રોગોંકી તયપ જો તુમ્શાય ેવાથ નભાઝ યોઝેભેં 

ળયીક મ-ેતલજ્જો કયો. ઉન્શેં ભદદ કયો, ઉન્કી 

આફરૂકી વશપાઝત કયો. ખુદાન ે ઝકાત, ખુમ્વ, 

શુકુક, વદકાત લગેય ેજો ભુકયમય કીએ શમ તો ઈવ 

રીએ કે રોગોંકી ફદશારી દૂય શો, સ્ત રોગોકી 

વશપાઝત શો, ઓય આભ રોગ ફગાલત 

(કોમ્મુવનઝભ) કે યસ્ત ે ય જાનેવ ે રૂક જાએ. 

નતીજેભેં વભલ્રત આવુદા યશે. ઈવી ગયઝવ-ે 

ઝકાતે કપત્રા બી પઝમ કકમા ગમા. ઝકાતે 

કપત્રાકો ભાશ ે યભઝાનકા આખયી પઝમ-વશસ્વા 

ભુકયમય કકમા શમ. ઈવક ે ભુતઅલ્રક કયલામતભેં 

પયભામા ગમા, “કપત્રા દેના તકમ ભત કયો. ઉવક ે

અદા કયનેવે વાયા વાર વરાભતીવ ે યશના 

ભમસ્વય શોતા શમ.” શઝયત ઈભાભ જાપય ેવાકદક 
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અરવહશસ્વરાભન ે પયભામા કે, “જો ળખ્વ ભાશ ે

યભઝાનકે યોઝે તો યખ્ખે, ભગય કપત્રા ન દે તો 

ગોમા ઉવન ેયોઝે શી ન યખ્ખે.” ઓય પયભામા કે, 

કપત્રા વનકારના શય ઉવ ભુવરભાન ય લાવજફ 

શમ જો ઈવક ેદેનેકી તાકત યખતા શો.” 

અઝીઝ બાઈઓ ઓય ફશનો ! કપત્રા 

આખયી પયીઝા વશસ્વા શમ, રેશાઝા ઉવભેં કભી 

ભત શોને દો. મ ેશક ઉવક ેભુસ્તશેકીન તક શોંચા 

દો. વફવ ેશર ેઅની ફસ્તીભેં ગયીફ ગોયફાકી 

તયપ તલજ્જો કીવજએ. જફ તક અની ફસ્તીભેં 

શકદાય ગયીફ રોગ ભૌજુદ શો ઓય કશી ફાશય 

કપત્રા ભત બેજો. શઝયત  યવૂરેખૂદા વલ્રલ્રાશો 

અરહશે લ આરેશી લવલ્રભન ે પયભામા, “શુકુક 

શર ેઅની શી ફસ્તીક ેશકદાયોકો દો, ઓય જો 

ફાકી ફચ ે લોશ ભુજ્શ ે બેજ દો, (તા કે દીગય 

શકદાયોકો શોંચામા જાએ.) 
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કપત્રા ઉવકે શકદાયોકો ન શોંચાતે શુએ 

વંદુક લગેયેભેં કૈદ કયકે ભત યખ્ખો, કમુ ંકે મ ેવખરાપ ે

ળઅમ શમ. દેખો કશી મુ ં કયનેવે તુભ વભલ્રતકી 

ફદનવીફી ઓય વઝલ્રતક ેવફફ ન ફન જાઓ. 

કપત્રા વનકારક ે પોયન ઉવક ે શકદાયોંકો શોંચો દો 

તા કે ખુદા તુમ્શેં ઉવક ેફદરેભેં વઝમાદા અતા કય.ે 

મ ેથોડેવ ેૈવ ેજો તુમ્શેં વાર બયભેં વવપમ એક શી 

ભયતફા લ વજફક ેતોય ય દેન ેશોતે શમ ખુળીવ ે

ઉવકે શકદાયોકો દો ઓય શયવગઝ તંગકદરી ભત 

ફતાઓ. ખુદા તુમ્શેં ઈવકા ફડા વલાફ અતા 

પયભાએગા. 

ભાશે ળવલારકા ચાંદ નભુદાય શોતેશી શય 

ભકદૂય ભુવરભાન ય લાવજફ શો જાતા શમ કે 

લોશ અના ઓય અન ે અશરો અમાર, નીઝ 

ભશેભાન, નોકય ઓય શય લોશ ળખ્વ વજવકા 

ખાના ીના ઈવક ેવઝમ્ભ ેશો (કપય લોશ કાકપય બી 

www.hajinaji.com


મગાભાતે નજપી - 168 HAJINAJI.com 

કમું ન શો) ઉન વફકા કપત્રા વનકાર,ે ઓય લોશ 

ઉવકે શકદાયકો દે, રેકકન ગમફતે ઈભાભ 

અરવહશસ્વરાભકે ઝભાનેભેં ભુજતવશદ ેઆકદર મા 

ઉવક ે નાએફકો વુુદમ કય ે તો ફેશતય શમ. શય 

ળખ્વક ે ીછે કપત્રેભેં એક વાઅ ( છે યતર ઓય 

કયીફન છે તોરા), મઅની ફમ્ફઈભેં એક ાઈરી 

ગેશું કી કકભત વલા રૂીમા શમ. 

કપત્રા વનકારનેકા લકત ઈદ ે કપત્રાકા ચાંદ 

નભુદાય શોતે શી ઈદકે કદન ઝોશય તક શમ. રેકકન 

નભાઝે ઈદકે શર ે વનકારના ફેશતય શમ. કપત્રા 

ઐવે ગયીફ ભોઅવભનકો દેના ચાશીએ જો વાર 

બયકા ખચમ મા ઉવકા ઝયીઆ ન યખતા શો, ઓય 

બીક ભાંગનેકા ેળા બી ઈખ્તેમાય કકએ શુએ ન 

શો, ઓય ખુલ્ર ેતોય ફદકાયીમા ંબી ન કયતા શો 

ખુદા શભ વફકો નેક તૌપીક અતા પયભાએ, 

આભીન.               - જુભ્આ, તા. ૨૨-૬-૫૧ 
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મગાભ ન.ં ૫૪  
જુમઆ્ ઓય ઈદ 

વાર બયક ે કદનોભેં જો વફવ ે વઝમાદા 

ફુઝુગમ કદન શમ ઓય જો શય શપતેભેં ઉમ્ભતે 

ભાનનેલારોંકે રીએ “નમા કદન” ઓય “ઈદકા યોઝ” 

ભુકયમય શુલા શમ ઓય વજવભેં ઈફાદત વુન્નતે 

ભુઅકકેદા લાક ેશુઈ શમ લોશ જુભ્આકા યોઝ શમ. 

કયલામતે નફલીવ ેવાવફત શમ કે જુભ્આ “વહમદ ે

અહમાભ” (વફ કદનોકા વયદાય) શમ ઓય ઈદ ેકપત્ર 

લ ઈદુઝઝોશાવ ે બી અપઝર શમ. ખુદાન ે ઈવ 

કદનકો તભાભ કદનોવ ે ભુન્તખફ કયકે અળયપ 

ફનામા. મ ે લોશી કદન શમ વજવ યોઝ શઝયત 

આદભ અરવહશસ્વરાભ જન્નતભેં દાવખર શુએ 

ઓય ઝભીન ય તળયીપ રાએ. ઈવી યોઝ શઝયત 

આદભ અરવહશસ્વરાભકી તૌફા કફૂર શુઈ. ઈવી 
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કદન આવતળે નભરૂદ શઝયત ઈબ્રાશીભ 

અરવહશસ્વરાભકે રીએ વદમ ઓય ુય વરાભત શો 

ગઈ. ઈવી કદન શઝયત માકુફ અરવહશસ્વરાભકી 

દુઆ કફૂર શુઈ ઓય ઉન્શેં વફછડ ે શુએ શઝયત 

મુવુપ અરવહશસ્વરાભવ ે દુફાયા ભુરાકાત શુઈ. 

ઈવી કદન શઝયત અહમુફ અરવહશસ્વરાભવ ેફરા 

દૂય શુઈ. ઈવી યોઝ શઝયત ઈસ્ભાઈર 

અરવહશસ્વરાભકે ફદરેભેં કુયફાનીકા શમલાન 

નાવઝર શુલા. ઈવી કદન ગદીય ે ખુભક ે ભૌક ે ય 

ભૌરા અરી અરવહશસ્વરાભકે રીએ વખરાપત 

ભુકયમય શુઈ. ઈવી કદન કાએભે આરે ભોશંભદ ઝુશુય 

પયભાએંગ,ે ઓય ઈવી જુભ્આકે કદન કમાભત 

ફયા શોગી ઓય ીછર ેઝભાનેકે તભાભક ેતભાભ 

રોગ ભેદાન ેશશ્ભેં જભા શોંગ.ે 

જુભ્આશીકે કદનભે એક ઐવી વાઅત શમ 

વજવભેં દુઆ કફૂર શુએ ફગૈય નશીં યશતી, ઓય 
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અકવય ગુનેશગાયોંકી ફખ્ળીવ શોતી શમ. જો 

ભોઅભીન જુભ્આકી યાત મા કદનકો ભયતા શમ 

ગોમા ળશીદ શોકય ભયતા શમ, અઝાફ ે કબ્ર લ 

કપળાયે કબ્રવ ે ભશફુઝ યશતા શમ, કમાભતકો ફા-

અમ્ન ઉસ્કા શશ્ શોતા શમ ઓય ફગૈય વશવાફ 

જન્નતભેં દાવખર શોતા શમ. વ ચાવશએ કે શભ 

ળફે જુભ્આ લ યોઝે જુભ્આકા એશતેયાભ કયેં, 

ઓય લાકયદ ળુદા આભાર શત્તર ઈભકાન ફજા 

રાલેં. જુભ્આકે કદન ગુસ્ર કયના વુન્નતે ભુઅકકેદા 

શમ ઓય ઉવ ે તકમ ન કયના ફેશતય શમ. ઈવક ે

એરાલા નાખુન રેના, ફાર કટાના ાક ઓય વાપ 

વરફાવ શેનના ઓય ખુળફો રગાના બી 

વુન્નતે ભુઅકકેદા શમ, ઓય નભાઝે જુભ્આભેં 

શાવઝય શોકય ઈસ્રાભકી આન ઓય ળાનકો 

ફડશાના લાવજફાતવ ેશમ. 

શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ 
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આરેશી લવલ્રભન ે કરીફ નાભી એક અયફવ ે

પયભામા, “નભાઝે જુભ્આ તુભ ય રાવઝભ શમ-

લોશ ગયીફોકી શજ શમ.” ઓય પયભામા કે, “જાન 

રો કે ખુદાન ે જુભ્આકો યોઝે કમાભત તકકે રીએ 

પઝમ કકમા શમ.” ઓય પયભામા કે, જો ફગૈય વફફ 

તીન જુભ્આકો તકમ કયદે તો ખુદા ઉવક ે કદર ય 

વનપાકકી ભોશય રગા દેતા શમ.” 

નભાઝે જુભ્આકો શર ેઝભાનેવે અફ તક 

ફશોતવ ેફુઝુગમ લ ભળશુય ળીઆ ઓરભા-વજનકી 

તેઅદાદ ફશોત ફડી શમ “લાવજફ ેઅમની” ભાનતે 

ચરે આએ શમ. જૈવ ેકે ળેખે કુરમની, ળેખે વદુક, 

ળેખે ભુપીદ, ળેખે અફુસ્વરાશ શરફી, ળેખે 

કયાચકી, ઈભાદે તફયવી, ળશીદ ે વાની, વાશેફ ે

ભદાકયક, વાશેફ ેભઆવરભ, ભજવરવીએ અવલર, 

વાશેફ ેફેશાય ભજવરવીએ વાની, પમઝ, વાશેફ ે

લવાએર, વાશેફ ે શદાએક લગેયે ઓય ફશોતવ ે
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ઓરભાને જુભ્આકે લાવજફ ેઅમની શોનેકે ફાયેભેં 

કયવાર ેબી વરખ્ખે શમ. 

ફ-શય શાર નભાઝે જુભ્આ ઐવ ે અશભ 

પયીઝેકો તઝદા કયના ઉવ ેતકમ કયનેવે ફેશતય શમ. 

ઈવકે ઝયીએ અગય ઈસ્રાભી ળશયોભેં દીની 

અંજુભને અભરકે ભેદાનભેં કદભ યખતી તો 

ફેરાળક આભ રોગોક ે ભુખ્તવરપ દદોકા ઈરાજ 

શોતા. ફ-ેનાશ ગયીફી ઓય ના-ભુનાવવફ 

ફગાલતકા ખાતેભા શોતા ઓય ભુવરભાનોંકો ફા-

અમ્ન યશના ભમસ્વય શોતા. ખુદાન ેખાવ કદનભે 

ઈવ ઈજતેભાઅકો વભાજકી ઈસ્રાશ ઓય 

ફેશતયીક ેરીએ ભુકયમય કકમા શમ. 

નભાઝે જુભ્આકે એરાલા નભાઝે ઈદકો બી 

ઈવી ગયઝવ ે ભુકયમય કકમા, તા કે રોગ ઉવ કદન 

એક જગેશ જભા શો કય ખુદાકો માદ કય,ે અને 

ભુદોકે રીએ ઈસ્તેગપાય કયેં, વફયાદયીક ે અશદકો 
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અઝ વય ેનલ કાએભ કય,ે ઈસ્રાભકી ળાનો ળોકત 

ઓય કદમાનતકે અવયાતકો ઝાવશય કય ે રોગોક ે

શુકુકકો અદા કય,ે છોટ ે ફડ-ેઅભીય લ પકીય વફ 

દોળ-ફ-દોળ શો જાએ. કુદયત યખનેલાર ે

શાજતભંદોવ ેવભર કય ઉનવ ેફગરગીયી કય ેઓય 

“લશદતે વભલ્રી” કા નઝઝાયા ેળ કય,ે તા કે 

દમામએ યશભતે ઈરાશી જોળભેં આએ ઓય ખુદા 

અને ફંદેકો નઝય ેકયભવ ેદેખન ેરગ.ે 

અપવોવ શભાય ેશાર ય કે શભ ઈસ્રાભક ે

ાક કાનુનવ ેપાએદા નશીં ઉઠાતે. કમા મ ેઅચ્છી 

ફાત શમ કે જાવશર રોગ ઓયોંકી ચાર ઓય 

જારભેં વગયપતાય શો કય ભુખ્તવરપ નાભ ઈખ્તેમાય 

કયકે શભવે અરગ શો જાએં, ઓય દીન લ ભઝશફ 

ઓય દીનદાયોં ઓય ભારદાયોક ેદુશ્ભન ફન જાએ, 

ફા-લુજુદ ઈવક ે કે ખુદાન ે ઉનકે રીએ વશસ્વા 

ભુકયમય કકમા શમ ઓય શુકભ પયભામા શમ કે, “ઈન 
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ગયીફો વભસ્કીનોકે વાથ ભેરજોર કયો ઓય ઉનકે 

શુકુક અદા કયો. ઓય જનાફ ે અભીય 

અરવહશસ્વરાભન ેપયભામા કે, “અલ્રાશ અલ્રાશ 

કપર ફુકયા લર ભવાકીન પ ળાયે કુશુભ પી 

ભઆએળેકુભ-ગયીફો ઓય વભસ્કીનોકો અની 

તઝદગીભેં ળયીક કયો. વ ઉન્શેં કાભધંધે ય રગા 

દો. ઓય જો ઉન્ભે ગેય ળાદી ળુદા શો ઉનકી ળાદી 

કયા દો કે મ ેફશોત નેક કાભ શમ. ચુંનાચે શઝયત 

યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશે લ આરેશી 

લવલ્રભન ે પયભામા કે, “જો ળખ્વ ઈવ કાભકો 

ફજા રાએ ખુદા ઉવક ે ઈવ કાભક ે અંજાભદેશીક ે

શય કદભ ઓય એક એક વારકી ઈફાદતકા વલાફ 

અતા પયભાએગા ઓય એક શુય ઉવ ે તજલીઝભેં 

દેગા” ઓય ગયીફોંકી ખફયગીયી કયો, કભઝોયો 

ઓય કભ આભદનીલારોકી ભદદ કયો, ઝઈપ 

રોગોકી શભયાશી કયો ઓય શુકુક ઉનકે અશરો તક 
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શોંચાઓ. 

પમાયે બાઈઓ ઓય ફશેનો ! શઝયત 

યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશે લ આરેશી 

લવલ્રભક ે ઝભાનેવ ે શભાય ે શર ે તક રાખો 

ભુવરભાન ઈદકે ઈજતેભાઅભેં જભા શોતે ઓય 

દોળ-ફ-દોળ ફેઠત ેથ.ે લોશ અના ઝભાના ગુઝય 

ગએ ઓય ઉન્શેં અન ેઆભારકા નેક ફદરા વભર 

ગમા. શભ બી એક ન એક યોઝ ઈવ દાય ેપાનીવ ે

જાએંગે ઓય શભેં શભાય ે આભારકા ફદરા 

વભરેંગા. વ ચાવશએ કે શભ ય શમ ઉનકો 

ફયાફય ફજાતે ચર ે જાએ, તા કે જફ દુવનમાવ ે

કુચ કયનેકા શભાયા લકત આએ તો ઉવ લકત 

શભાય ે ચેશય ે ય ના-ઉમ્ભેદી ઓય ગભગીનીકા 

વામા ન શો, ફલ્કે ખુળીકી ઝરક નુભામા શો. 

ભેયે પમાય ેબાઈઓ ઓય ફશનો ! ઈદકે ઈવ 

ભુકદ્દવ ભૌક ેય ભમ આકો ભુફાયકફાદ દેતા શુ ં
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ઓય, ફાયગાશ ેઈરાશીભેં દસ્ત ફ-દુઆ શુ ંકે ખુદા 

તુમ્શ ે ફ-વરાભત યખ્ખે. તુમ્શાય ે નભાઝ, યોઝા, 

ખમયાત લગેયા આભાર જો ખુદાકી ખુળનુદીકે 

રીએ ફજા રાએ ગએ કફૂર પયભાલ.ે ખુદા તુમ્શેં 

ઐવી ફશોતવી ઈદ ેભુફાયક કય,ે આભીન. 

જુભ્આ, તા. ૬-૭-૫૧ 
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મગાભ ન.ં ૫૫  
હજ કયો તા કે ખદુા તમુ્હાયી ભદદ 

કયે 
ઈસ્રાભી બાઈઓ ઓય ફશનો ! પયીઝએ 

શજ અદા કયો તા કે દુવનમાવ ે ભુવરભાન શો કય 

જાઓ. શજ કયો તા કે ઈસ્રાભકી અઝીભ 

વનળાનીમા તઝદા યશ.ે શજ કયો તા કે કબ્ર ઈવક ે

અજરકા પકયશ્તા આ કય તુમ્શાયી રૂશકો કબ્ઝ કય 

ર,ે ઓય ઉવ લકત તુમ્શ ેખુદાવ ેખાવશળ કયણ ડ ે

કે “યવબ્ફય જેઉની ર-અલ્રી અઅભરો વારેશન 

પીભા તયકતો-ભેયે ારનેલાર ે ભુજે દુવનમાભેં 

લાવ રટા દે, તા કે ભમન ેજો અચ્છે કાભ તકમ 

કય દીએ ઉવ ે( અફ જા કય) ફજા રાઉ.” ભગય 

ઉવ લકત કડક જલાફ વભરેગા કે, “કલ્રા, ઈન્નશા 
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કરેભતુન શોલ કાએરોશા, લ વભન લયાએવશભ 

ફઝમખૂન એરા મલભે મુફ્અવુન-મ ેફેકાય ફાત શમ 

જો શયવગઝ ફનનેલારી નશીં ( ભયનેક)ે ફાદ 

(આરભે) ફયઝખ શમ (જશા) કબ્રવ ેઉઠાએ જાન ે

તક ( યશના શોગા)” (વૂયએ ભુઅભેનુન, આ. 

૧૦૦) 

શજ કયો તા કે તુભ તઝદા કદર યશો ઓય 

તુમ્શાયી વભલ્રતકો તકવલહમત શાવવર શો. શજ 

કયો તા કે ખુદા તુમ્શ ે પક્રો વઝલ્રતવ ે ભશફુઝ 

યખ્ખે. શજ કયો તા કે ખુદા તુમ્શાય ે ગુનાશોંકો 

ફખ્ળ દે. શજ કયો તા કે મશુદ મા નવાયાકી ભૌત 

ય ભયનેવ ેફચ જાઓ. શજ કયો તા કે ખુદા તુમ્શેં 

ફેશીશ્ત ઈનામત કય.ે શજ કયો તા કે ભકમઝે 

ઈસ્રાભી લ કીબ્રએ ઈસ્રાભ આફાદ યશ.ે 

ભુવરભાનો ! કાફા તુભ વફકા દીની ભયકઝ 

ઓય ઈફાદતકા ભકાન શમ, વજવ ય કકવી 
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શુકુભત મા વાશેફ ેદૌરતકા ખાવ શક નશીં, ફલ્ક ે

તભાભ ભુવરભાનોકા મકવા ંશક શમ : ભસ્જેકદર 

શયાવભલ્રઝી જઅલ્નાશો વરન્નાવ ે વલાઅવનર 

આકેપો પીશ ેલર ફાદ-કાફા લોશ ભકાન શમ વજવ ે

ખુદાને રોગોક ેરીએ (ઈફાદતખાના) ફનામા શમ 

(ઓય) ઉવભેં ળશયી ઓય ફીરૂની વફકા શક 

ફયાફય શમ.” (વૂયએ શજ, આ. ૨૫) વ તુભ 

વફ ભુવરભાન લશા ંમકવાં તોય ય શાવઝય શો 

કય ભનાવવક ે દીનીકો ફજા રાઓ. અહમાભ ે

ભઅરુભાત લ અહમાભ ે ભઅદુદાતભેં ળયીઅતક ે

તોયવે ઈફાદત ફજા રાઓ, ઓય ઉવ ઉવ ભૌક ે

ય લશા ં જો રોગોંકી જભાલટ શોતી શમ ઓય 

ડયાલની શમઅતે નઝય આતી શમ ઉનવ ે વફક 

શાવવર કયો, ઓય લશા રોગોકો નંગ ે વય ઓય 

નંગે ેય ઓય અશયાભકા વરફાવ શન ેશુએ દેખ 

કય તવવલુય કયો કે કકવ તયશ રોગ કપન શન ે
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શુએ ભશળયભેં શાવઝય શોંગ,ે ઓય કપય મકીન કયો 

કે શભબી ઈવ તયશ ઉન રોગોભેં ળાવભર શોંગ.ે 

અઝીઝ બાઈઓ ઓય ફશનો ! તુભભેં જો 

અશર ે ઈસ્તેતાઅત શમ ઉન્શેં ચાવશએ કે શજકો 

અદા કય.ે કોવળળ કય ે કે જલ્દ અઝ જલ્દ ખાનએ 

કાફાકો શોંચ ે ઓય ખુદાવ ે કીએ શુએ અન ે

અશદકો તાઝા કય,ે ઈવ રીએ કે શભેં ઈલ્ભ નશીં કે 

કર શભ તઝદા શોંગ ેમા ભય જાએંગે. 

બાઈઓ ! શજકી યાશભેં કદર ખોર કય ખચમ 

કયો. ઈવ યાશભેં વજતના બી ખચમ કકમા જાએગા 

લોશ ઈવયાપભેં ળુભાય નશીં શોંગા. શઝયત ઈભાભ 

જાપયે વાકદક અરવહશસ્વરાભન ે પયભામા, “એક 

કદયશભ શજકી યાશભેં ખચમ કયના લોશ ઓય નેક 

કાભોભેં દવ રાખ કદયશભ ખચમ કયનેવ ે ફેશતય 

શમ.” ઓય શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશ ે

લ આરેશી લવલ્રભન ેપયભામા, “શજ ઓય ઉમ્રશ 
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ફજા રાઓ કે ઈવવ ે તુમ્શાય ે ગુનાશ ઈવ તયશ 

ઝાઈર શો જાએંગે વજવ તયશ કે ાનીવ ેનજાવત 

દૂય શો જાતી શમ, ઓય ભુપરેવી તુભવ ેઈવ તયશ 

દૂય શો જાએગી વજવ તયશ કે આગવ ેરોશેકા ઝંગ 

દૂય શો જાતા શમ.” ઓય ઈભાભ ભોશંભદ ફાકકય 

અરવહશસ્વરાભન ે પયભામા કે, “તીન ચીઝેં ઐવી 

શમ વજનભેં વલાફ ેઆખેયતકે એરાલા દુવનમાલી 

પાએદે બી શમ, ઓય લોશ મ ેશમ : ૧-શજ જો 

ભુપરેવીકો દૂય કયતી શમ, ૨-વદકા જો ફરાકો 

દપા કયતા શમ, ૩-નેકી જો ઉમ્રકો ફડશાતી શમ.” 

વ શજ કયો જફ તક કે તુમ્શે ભોશરત 

શાવવર શમ. શજ કયો કે ઈવક ે વપયવ ે તુમ્શ ે

પાએદા શાવવર શોંગા. અલ્રાશકી વનળાનીમોંકી 

તઅઝીભ કયો, ઓય વજવ ભુકદ્દવ જગેશકી રાખો 

અલવરમા, અંવફમા, ફુઝુગોન ે દીન ઓય યશફયો 

ઓય ેળલાઓન ે વઝમાયત કી ઓય એશતેયાભક ે
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ફતોય ચુભા, તુભ બી ઉવકી વઝમાયત કયો ઓય 

ઈઝઝતકે ફતોય ચુભો. ( ભદીનેભેં) શઝયત 

યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશે લ આરેશી 

લવલ્રભ ઓય ચાય અઈમ્ભા અરહશેભુસ્વરાભ 

ઓય જનાફ ેપાતેભા ઝશેયા વરાભુલ્રાશ ેઅરહશા 

કે ભઝાય ઓય દીગય ભુકદ્દવ ભકાનોકી વઝમાયત 

કયો, તા કે ખુદા લ યવૂર ઓય અઈમ્ભા 

અરહશેભુસ્વરાભ કે શુકુક અદા શો ઓય તુભ ય 

જન્નત લાવજફ શો. 

શજ લોશ ઈફાદત ઓય ભનાવવક ેઆભાર 

શમ વજન્શેં પકયશ્તે ઈન્વાનોકી વખલ્કતક ે શેર ે

ફજા રાએ. શજ ઉમ્ર બયભેં એકશી ભયતફા 

લાવજફ શમ, તા શભ ઉવક ેપાએદોકો દેખતે શુએ 

શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશ ેલ આરેશી 

લવલ્રભ ઓય જનાફ ે અભીરૂર ભુઅભેનીન 

અરવહશસ્વરાભ ઓય ફાકી અઈમ્ભાન ે ઓય 
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ફુઝુગોન ે ઈસ્રાભન ે ફાય ફાય શજ કકમા, ફલ્ક ે

ઓય રોગોકો બી ઉવકી વનમાફત દે કય શજકો 

બેજતે થ.ે ચુનાંચે શઝયત ઈભાભ શવન 

અરવહશસ્વરાભન ે ૧૫ ભયતફા, ઓય કયલામતક ે

ભુતાવફક ૨૫ ભયતફા ઓય શઝયત ઈભાભ શુવૈન 

અરવહશસ્વરાભન ે૨૫ ભયતફા ા-વમાદા શજ 

કકમા, ફા લુજુદ કે ઉનકે રીએ વયદાયાન ે

નલજલાનાન ે અશર ે જન્નશકી શેવીમતવ ે

વલ્તનતક ે જાવનફવ ે વપય ે શજક ે રીએ ઉભદાવ ે

ઉભદા વલાયીમા ંભૌજુદ થી. કઈ ભયતફા તો ઈવ 

તયશ ા-વમાદા વપય શજ કયનેવ ે ઉનકે ાઉં 

ભુફાયકભે લયભ બી આ જાતે થ.ે ઈભાભ ઝમનુર 

આફેદીન અરવહશસ્વરાભન ે બી ૨૫ ભયતફા 

શજ કકમા. ઈભાભ ભૂવએ કાવઝભ 

અરવહશસ્વરાભકે ળાવગદમ મુનુવ વફન અબ્દ 

યશભાનને ૫૪ ભયતફા શજ કકમા, ઓય આખયી 
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શજ તો શઝયત ઈભાભ યઝા અરવહશસ્વરાભકી 

તયપવે અન ે આકો વનમાફત દે કય કકમા. 

ળીઓભેં મ ેઆભ યસ્ભ થી કે લોશ અન ેઆકો 

ઈભાભે ગાએફકી તયપવ ે વનમાફત દે કય ખુદ 

શજકો જામા કયતે થ ે મા ઓયોંકો બેજતે થ,ે ફા 

લુજુદ કે ઈનભેંવ ે અકવય રોગ ઈભાભ 

અરવહશસ્વરાભકો શજક ેભૌક ેય દેખતે બી થ.ે 

શારૂન યળીદકે લઝીય અરી વફન મકતીન 

જો ળીઆ થ ે લોશ શય વાર વેંકડો રોગોકો 

વજનકી તેઅદાદ કબી ૨૦૦, કબી ૩૦૦ તો કબી 

૫૦૦ વ ે૭૦૦ તક શોંચ જાતી થી, વનમાફત દે 

કય શજકો બેજતે થ,ે ઓય ઉન્શેં અન ે અશરો 

અમારક ેખચમકે રીએ દવ શજાયવ ેફીવ શજાય તક 

દીનાય બી દેતે થ.ે મ ેતભાભ કોવળળે ઈવ ગયઝવ ે

શુલા કયતી થી કે ખાનએ ખુદા આફાદ શો, 

ઈસ્રાભકો તકલીમત શાવવર શો, ઈફાદતગુઝાય 
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ભુવરભાનોવ ેખાનએ ખુદા બયા શુલા યશ,ે આભ 

ભુવરભાનોંકો પાએદા શોંચ,ે ભનાવવક ે ઈસ્રાભ 

તઝદા યશ,ે ભુખ્તવરપ ભકાનાતક ે ભુવરભાન એક 

દુવયેકે શારાતવ ેફા-ખફય શોલેં, ઈસ્રાભકી ળાનો 

ળૌકત ઓય શશ્ભતો જરારતકા ઝુશુય શો ઓય 

દુશ્ભનાને ઈસ્રાભ ભયઊફ શો. 

રેકકન અપવોવ ! આજ શભ ભુવરભાન 

ગપરતકી નીંદ વો યશ ે શમ, ઓય ઈવ ભયકઝે 

ઈસ્રાભકી અશભીમતવ ે ફ-ેખફય શો ગએ શમ, 

ઓય ગુભાન કય યશ ેશમ કે મ ેઓયોંકી વભલ્કીહમત 

શમ, ફા લુજુદ ઈવક ે કે ઈવ ય શભ તભાભ 

ભુવરભાનોકા મકવા ંશક શમ. ઓય અકવય રોગ 

ઈસ્તેતાઅત યખનેક ે ફા લુજુદ એક ભયતફા બી 

શજ કયન ેય આભાદા નશીં શોતે ! 

ભુવરભાનો ! શજકો અદા કયરો કબ્ર ઈવક ે

કે ભૌત આ જાએ, મા તુમ્શાયી ભારી શારત ઈત્ની 
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કભઝોય શો જાએ કે શજ કયનેવ ે આવજઝ શો 

જાઓ. શજક ેશર ેઅની દૌરતકો યાશ ેાકભેં 

ખચમ કયો, તા કે તુમ્શાયે આભાર ઝાએ લ ફયફાદ 

ન શો. મ ેઝકાત, ખુમ્વ લગેયા ફેશતયીન લવીર ે

શમ વજનવ ેવભલ્રતક ેનાતલાન રોગોંકો તકલીમત 

શોંચતી શમ ઓય ઈસ્રાભ ભઝફુત શોતા શમ. 

રેશાઝા ભઝશફક ે અશેકાભકી ાફંદી ઈખ્તેમાય 

કયો ઓય લાવજફાતકો અદા કયો કબ્ર ઉવ દીનકે, 

“મવભ રા મન્પઓ ભારુલ લરા ફનુન, ઈલ્રા ભન 

અતલ્રાશ ફ ે કવલ્ફન વરીભ-વજવ કદન ન તો 

ભાર કુચ્છ કાભ આએગા ઓય ન રડકેફાર,ે ભગય 

જો ળખ્વ ખુદાકે વાભન ે ાક કદર રીએ શુએ 

શાવઝય શોગા ( લોશ પાએદેભેં યશેગા)” (વૂયએ 

ળોઅયા,) 

ભુવરભાનો ! કપય તુમ્શ ેઈલ્તેજા કયતા શું કે 

અગય ઈસ્તેતાઅત યખતે શો તો ઝરૂય શજકો અદા 
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કયરો. એક ભયતફા શજ ફજા ચુકે શો તો ઓય 

ભયતફા ફાય ફાય શજકો જામા કયો, મા ઓય 

રોગોકો વનમાફત દે કય બેજા કયો, તા કે ખુદા 

તુમ્શે દુવનમા લ આખેયતભેં જઝાએ ખૈય અતા 

પયભાલે. “ઈન્નલ્રાશ રા મોઝીઓ અજયર 

ભુશવેનીન-ફેળક ખુદા નેકી કયનેલારોકા અજયો 

વલાફ ફયફાદ નશીં કયતા.” (વૂયએ તૌફા, આ. 

૧૨૦) 

જુભ્આ, તા. ૧૩-૭-૫૧ 
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મગાભ ન.ં ૫૬  
ઈદ કકસ રીએ 

વભજદાય રોગ તો કમા ફલ્કે આભ રોગ 

બી જાનતે શમ કે ઈદ કકવ રીએ શમ ? કપય બી 

અગય ઈવ ભવ્અરેકી તલઝીશ ચાશેં તો શભેં 

વશકભતે ઈસ્રાભકી વફના કો વભજના ઓય 

ઉવકી શકીકતવે અચ્છી તયશ લાકકપ શોના ડેંગા. 

શભેં ભઅરુભ કયના શોગા કે દીન ે ભોફીન કમુ ં

આમા ઓય કકવ રીએ પેરામા ગમા ? 

અકરભંદ રોગ અચ્છી તયશવ ેલાકકપ શમ કે 

ઈસ્રાભકા એક ફડા ભકવદ ઈન્વાનોંકે અખ્રાકકી 

તકભીર ઓય ઉવકા પેરાના શમ. ઈનભેં ઈત્તેપાક, 

ઈત્તેશાદ ઓય ફયાફયી ૈદા કયના, ઉન્શેં 

બાઈચાયેકી યગફત કદરાના ઓય આવક ે

ઈખ્તેરાપ ઓય જુદાઈકો વભટાના શમ, ઈવ રીએ 
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કે ઈખ્તેરાપ વભલ્રતકો કભઝોય ફનાતા ઓય 

ગયીફી લ ફદફખ્તીક ે ગડશેભેં ઢકેરતા શમ ઓય 

દુવયી કૌભોકી નઝયભેં ઝરીરો ખાય ફનાતા શમ. 

શકીકત મ ે શમ કે નભાઝે જુભ્આ લ 

જભાઅત લ શજ ઓય ચંદ ખાવ ભુકયમય કીએ શુએ 

કદન વભસ્ર ઈદ લગેયેકા શુકભ દીન ેઈસ્રાભભેં ઈવ 

રીએ શમ કે વભલ્રત ભશફુઝ યશ,ે ફદ નવીફી 

ઉવવ ે દૂય શો, વભલ્રતક ે છોટ ે ફડ ે તભાભ રોગ 

એક દુવયેવ ે કયીફ શો ઓય વફ એક ઝન્જીય ે

ઈત્તેશાદકી કડીમા ંફન જાએ. ભુકયમય દીનોવ ેખાવ 

ઈદકો-જો એક તાઝા કદન શમ ઓય રોગ ખુળી લ 

ળાદભાનીવે ઈવ નએ ઓય ુય ભવયમત કદનકા 

ઈસ્તેકફાર ફડ ેજોળ લ ખયોળવે કયતે શમ ઓય 

ખુરે કદરવ ે એક દુવયેવ ે ભુરાકાત કયતે શમ 

ળયીઅતને ભુકયમય કકમા. 

ળયીઅતને મ ે કદન ઈવ રીએ ભુકયમય કીએ 
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શમ ઓય ઉનકી ભખ્વુવ અશભીમત ફતાઈ શમ કે 

વારકે ઈન ચંદ દીની અહમાભભેં ભુવરભાન 

આવભેં વભરેજુર,ે અને તઅલ્રુકાત તાઝા કય,ે 

ભોશબ્ફત લ ઈત્તેશાદકો તાઝા કય ે ઓય ઈન 

ભુકદ્દવ કદનોકે વદકેભેં અપયાદ ે વભલ્રતક ેઆવક ે

ઝગડોં ઓય કદરી યંજીદગીમોંકા ખાતેભા શો જાએ. 

ઉનકે કદર કીના લ ફુગઝક ે એલઝ જઝફએ 

ભોશબ્ફતો શભદદોવ ે બય જાએ. ઓય અભીય લ 

પકીય, દાના ઓય નાદા,ં તાકતલાય ઓય કભઝોય 

લગેયા અપયાદ ે વભલ્રત આવભેં “કૌભી કદન” 

ભનાએ, ભખ્વુવ કૌભી કદનકો તઝદા કયેં ઓય ુયી 

વભલ્રત દોળ-ફ-દોળ શો કય દીની ભવાલાત ઓય 

ઈત્તેપાકો ઈત્તેશાદ ઓય ઈસ્રાભી ળાનો ળોકતકો 

ઝાવશય કય.ે 

ઈદ ઈન્શીં ભુકયમયા કદનોભેંવ ેશમ વજવ યોઝ 

તભાભ ભુવરભાન શુકભકે ભુતાવફક ખુળી ભનાતે 
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શુએ અન ેઈસ્રાભી અકીદતકો ઝાવશય કયતે શમ 

ઓય ભજભએ ખાવ ( નભાઝ) ભેં અની 

અબ્દીમત લ ફંદગીકા ઈઝશાય કયતે શમ ઓય 

ફાયગાશ ે ફ-ેવનમાઝભેં આજેઝીક ે વાથ દુઆભેં 

ભળગુર શોતે શમ ઓય ફરંદીએ અખ્રાક, 

ાફંદીએ ભઝશફ ઓય કાવફર ે યશ્ક ભવાલાતો 

ઈત્તેશાદકા ભઝાશેયા કયકે તભાભ આરભ ય 

ઈસ્રાભકે ઉભદા ઉવુર ઓય અચ્છે અશેકાભકો 

ઝાવશય કયતે ઓય મે ફતરાત ેશમ કે ઈસ્રાભ કમુ ં

આમા ઓય કકવ રીએ પેરામા ગમા. 

અઝીઝાન ે વગયાભી ! જો કુછ ભંમન ેફમાન 

કકમા ઉવકા ઝુશુય ફજા તૌય ય તફ શી ભુભકકન 

શમ જફ વભલ્રતભેં ના ઈત્તેપાકી ન શો, ઓય 

વભલ્રત ઉન તભાભ ફાતોવ ે યશેઝ કય ે વજનવ ે

નાઈત્તેપાકી ઓય જુદાઈ ૈદા શોતી શમ. ઈદકે 

ચાંદ ય તકયાય લ ઈખ્તેરાપ ન કય,ે ફલ્ક ેકોવળળ 
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કય ે કે ભઝશફી કાનુનકી વફના ય ચાંદકી વશીશ 

ખફય શાવવર કય ે ઓય ઉન ભુખ્તવરપ 

વખમારાતવ ેદૂય યશ ેજો વભલ્રતભેં ફુટ ડારતે ઓય 

દો ઈદ ેશોનેકા વફફ ફનતે શમ. 

ઈસ્રાભી બાઈઓ ઓય ફશનો ! ઈસ્રાભકી 

ાક ળયીઅતન ે વજન ચીઝોંકો શભાયી બરાઈ, 

ભોશબ્ફત, એકકદરી, ઈત્તેપાક ઓય કૌભી 

ભઝફુતીકા વફફ કયાય કદમા શમ શભેં ચાવશએ કે 

ઉનકો ગુરળન ે વભલ્રતકી ઝભુદમગી ઓય 

આવક ેઝગડ ેઓય વનપાકકા વફફ ન ફનાએ. 

અની ળખ્વીઅત જતાનેકે રીએ કોઈ ઈખ્તેરાપી 

ફાત ૈદા કય.ે ઈદ વભલ્રતકી ફદફખ્તી ઓય 

તપયેકાફાઝીક ે રીએ નશીં, ફલ્ક ે ળયીઅતે 

ઈસ્રાભને ઈદે વઈદકો ફયકત લ વઆદતકા 

વફફ ફનામા શમ. ઈદ વભલ્રતે ઈસ્રાભીક ેરીએ 

ખુળી ઓય ભવયમતકા મગાભ રાતી શમ ઓય 
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ઈત્તેશાદ,ે ફયાફયી વફયાદયી ઓય એકકદરીકી ખુળ 

ખફયી વુનાતી શમ. રેશાઝા ઈદકે ચાંદકે ફાયેભેં 

ઈખ્તેરાપ કયકે વગયોશ ન શોના ચાવશએ ઓય ન 

ઈવ કૌભી કદનકી ળાનકો ઘટાના ચાવશએ. 

વફયાદયાન ેવભલ્રત ! ઈસ્રાભ ઐવા કાવભર 

કદન શમ કે વજવ તયશ ઉવન ે નભાઝ, યોઝા, 

ઝકાત ઓય શજક ેરીએ કાનુન ફનામા ઉવી તયશ 

વશરાર ે ઈદકે વફુત લ ઈસ્ફાતક ે બી કાનુન 

ફનાએ, તા કે શય કવો નાકવ અન ે ખ્મારકી 

યલભેં ફેશ કય જભ્ઈહમતકો યેળાન ન કય.ે 

ઈસ્રાભકે તભાભ અશેકાભ કાવભર શમ. ઈનભેં કોઈ 

નુકવ મા ખાભી નશીં. નુકવ શમ શભાયી અકરભેં, 

કભી શમ શભાય ેઈલ્ભભેં. ઓય મેશી કભી યભઝાન લ 

ઈદકે ચાંદકે ફાયેભેં આવક ે ઈખ્તેરાપકા વફફ 

ફનતી શમ. 

ળયીઅતને જો કાએદ ે ચાંદકે રીએ ભુકયમય 
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કીએ શમ ઓય જો ભખ્વુવ અશેકાભ ઈવ ફાયેભેં 

જાયી પયભાએ શમ લોશ વફલ્કુર વશર લ આવાન 

ઓય શભાય ે રીએ કાપી શમ. ફાદર લ ફયવાત 

ઓય તકલીભોં ( ંચાગો) કે ઈખ્તેરાપક ે ભૌક ે ય 

ચાંદ દેખનેકે તભાભ ઈખ્તેરાપી ભવાએરકા શર 

ેળ કકમા શમ, ભગય અપવોવ કે શભ ઈવવ ે

ગાકપર શમ. કબી ઐવા શોતા શમ કે ળાફાનકી 

આખયી તાયીખકો “શરી યભઝાન” વભજ કય 

યોઝા યખતે શમ, ઓય વશરાર ે ઈદકે ફાયેભેં 

ઈખ્તેરાપભેં ડ જાતે શમ, ઓય ઉન રોગોંવ ેજો 

ભકાભે રૂશાવનહમત ય શમ રૂજુઅ નશી કયતે, ઓય 

ચાશત ે શમ કે લોશ અની શી યાઈક ે ભુતાવફક 

શુકભ રગાએ, શારા કે કાનુન ે ઈસ્રાભકી ૈયલી 

કયના ચાશીએ, ન કે ભુખ્તવરપ ખ્મારાત ય ઓય 

ન વશવાફ ય ઓય ન ળશયકી કપઝાભેં ગુંજતી 

શુઈ ભુખ્તવરપ ખફયો ય. 
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ભુવરભાન બાઈઓ ઓય ફશનો ! ળયીઅતે 

ાક ઓય દીન ેભોફીનકી વશપાઝત અગય રૂશાની 

રોગ ન કય ે તો કૈવ ે શો વકતા શમ. ળયીઅતક ે

કાનુનકે ભુતાવફક મે શઝયાત ચાંદકી તસ્દીક કય 

વકતે શમ. ઓય મ ેશય ઈન્વાનક ેફવકી ફાત નશીં 

શમ. ઓય ાફંદ ે ળયીઅત શસ્તીવ ે મ ે ભુભકીન 

નશીં કે લોશ કાનુન ે ળયાક ે વખરાપ કકવી યાઈવ ે

ઈત્તેપાક કય ેમા કકવીવ ેએક યાગ શો જાએ, ઓય ન 

લોશ કકવી ઐવ ેળશયભેં ચાંદ દેખે જાનેકી દરીરકો 

કુફુર કય વકતે શમ વજવ ળશયક ેઉફુકવ ે વજવભેં 

લોશ ભૌજુદ શમ કાપી પકમ શો. 

પમાય ેઈસ્રાભી બાઈઓ ઓય ફશેનો ! ચૂંકે 

ઝભીન ગોર શમ ઈવ રીએ વુબ્શ, ઝોશય, 

ભગયીફ, લ ઈળાકા લકત તભાભ ળશયોભે મકવા ં

નશીં શોતા. કકવી ળશયભેં ભગયીફકા લકત તભાભ 

ળશયોભે મકવા ં નશીં શોતા. કકવી ળશયભેં 

www.hajinaji.com


મગાભાતે નજપી - 197 HAJINAJI.com 

ભગયીફકા લકત શોતા શમ તો ઉવી લકત દુવય ે

ળશયભેં ઝોશયકા લકત શોતા શમ. કકવી ભકાભ ય 

તુરુએ આપતાફ ( વુમોદમ) શોતા શમ તો ઉવી 

લકત દુવયે ભકાભ ય વુબ્શ ે વાકદકકા પઝીરતકા 

લકત શોતા શમ. રેશાઝા શય ળશયક ે યશનેલાર ે

નભાઝ લ યોઝેકી ાફંદી અન ે અન ે ળશયક ે

ઉકુકક ેભુતાવફક કયતે શમ. ઈવ ઉકુકી ઈખ્તેરાપકી 

ફીના ય ચાંદભેં બી ઈખ્તેરાપ શોતા શમ. વ 

ચાવશએ કે ઐવ ે ભૌકો ય ચાંદકે ફાયેભેં અન ે

ળશયક ે ઉકુકકા ખ્માર યખ્ખે ઓય આવરભ ે ળયાક ે

શુકભ ય જો ઉવન ે ાક ળયીઅતક ે શુકભક ે

ભુતાવફક શભાયે રીએ ભુકયમય કકમા શમ ૈયલી કય ે

ઓય અશકાભે ળયીઅતે ઝાશેયી ય અભર કય.ે 

અને ળશયભેં ચાંદ કદખાઈ ન દેનેકી વુયતભેં 

અને ળશયવ ે કયીફી ભકાભ વજવકા ઉકુક ઈવ 

ળશયક ે ભુતાવફક શો ભારુભ કય ે ઓય દૂય લ 
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નઝદીકકે ઉકુકક ેરીએ પોકશાન ેજો શદ ભુકયમય કી 

શમ ઉવ ય તલજજો કય ેઓય અંદાઝેવ ેફાશેય 

ન જાએ. નઝદીક લ ફયાફયક ે ઉકુકકી વભવાર 

ફગદાદ ઓય ફવયા, મા ફગદાદ ઓય કુપાવ ેદી 

ગઈ શમ કે મ ે દોનો ભકાભ ઉકુકકે વરશાઝવ ે

ફયાફય શમ, ઓય દૂયકે ઉકુકકી વભવાર ફગદાદ 

ઓય ખુયાળાન મા ફગદાદ ઓય વભવયવ ેદી ગઈ 

શમ. ઝરૂયત શમ કે ઈન તભાભ ફાતોં ય નઝય 

યખ્ખે. ઈન્ળાઅલ્રાશ ભમ ઈન ફાતોંકી તલઝીશ 

આઈન્દા મગાભભેં કરૂંગા ઓય ળયઈ દરીર ેચાંદકે 

ફાયેભેં ેળ કરૂંગા તા કે કાનુન ેળયાવે આગાશી શો. 

ઓય ઈદ વજવ ેઅલ્રાશન ેઈસ્રાભી ળાનો ળૌકતક ે

ઈઝશાયકા ઝયીઆ કયાય કદમા શમ વભલ્રત ઉવકો 

કભઝોયીકા વફફ ઓય તપયેકા લ ઈખ્તેરાપકા 

લવીરા ન ફનાએ. 

ભુશતયભ નાઝેયીન ! લોશ રોગ જો ઈદકો 
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ઈસ્રાભકા ભુકદ્દવ લ ભુફાયક કદન ભાનતે શમ 

ઉન્શેં ચાશીએ કે ઈસ્રાભી અશેકાભક ે વાભન ેવય ે

તસ્રીભ ખભ કય.ે આભ ખ્મારાતકા અવય ન ર,ે 

ઈવ રીએ કે જો કાનુન ેપીકશવ ેફેખફય શમ ઉન્શેં 

કમા ભઅરૂભ કે ઈખ્તેરાપક ેભૌક ેય કમા શુકભ શમ 

ઓય ઉન ય “તકરીપ ે ળયઈ” કમા શમ ? ફા’ઝ 

રોગ ગપરતકી લજશવ ેઐવે લકત અશર ેળયાક ે

ાવ નશીં જાતે ઓય અની તકરીપ ેળયઈ ભારુભ 

નશીં કયતે, ફલ્કે રોગોંક ે કશન ે ઓય યેડીમોકી 

ખફય ય ( કે ફુરા ં ભકાભ ય ચાંદ શુલા શમ) 

એઅતેફાય કયકે યોઝા યખતે ઓય યોઝા તકમ કય દેતે 

ઓય અની ઈદ ખયાફ કય રેત ે શમ, ઓય પીય 

અને ભઝશફી નુભાઈન્દોં ય એઅતેયાઝ કયતે 

શમ. લોશ ભુત્રક મ ે નશીં વોચતે કે ઉન ય બી 

ળયઈ ઝીમ્ભેદાયી શમ, ન મ ે ખ્માર કયતે શમ કે 

આમા યેડીમોકી ખફય ળયઈ ઉભુયભેં શુજ્જત શમ 
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મા નશીં, લોશ ઈત્ના નશીં વભજતે જે ભુખ્તવરપ 

ળશયોવ ે જો ચાંદ દેખે જાનેકી ખફય ે નશ્ ( બ્રોડ 

કાસ્ટ) શો યશી શમ ઓય અખફાયોંભે વરખ્ખી શમ 

આમા લોશ ખફય નશ્ કયનેલારા મા અખફાયભેં 

વરખનેલારા ળયીઅતકી રૂવ ે કાવફર ે એઅતેફાય 

શમ મા નશીં ? ઓય વજન ળશયોંવ ે ચાંદ શો 

જાનેકી ખફય આઈ શમ મા અખફાયભેં વરખ્ખી 

શમ, આમા લશાંકા ં ઉફુક ઈવ ળશેયક ે ઉફુકકે 

ભુતાવફક શમ મા નશીં ? ઓય મેશ કે જો ળખ્વ 

વશરાર ે ઈદકે દેખનેકા ભુદ્દઈ શમ આમા લોશ 

ળઅમન કાવફર ે એઅતેફાય શમ મા નશીં ? ઓય 

ઉન ળશયોંભેં વુફુતે વશરાર ળયઈ તોય ય શુલા 

શમ મા ગુભાન લ ખ્માર મા આદી એઅતેકાદવ ે? 

મ ેવુનતેશી કે કકવી ભકાભ ય ચાંદ દેખા ગમા શમ 

ઓય ઉવકી કોઈ ળયઈ દરીર ન શો યેળાન ન 

શોના ચાશીએ, ફલ્ક ે કોવળળ કયના ચાશીએ કે 
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કાનુને ળયાક ેભુતાવફક યોઝા યખ્ખેં મા ઈદ ભનાએં. 

કમા મ ે ભુનાવવફ શમ કે વજવ ચીઝકો અલ્રાશન ે

વભલ્રતક ે રીએ દીની ફયકત લ વઆદત ઓય 

ઈત્તેપાપકા વફફ કયાય કદમા શભ ઉવ ે છોડ કય 

અને ઈખ્તેરાપાતવ ે વનપાક લ તપયેકેકા વફફ 

ફના દેં ? 

ઈસ્રાભી બાઈઓ ઓય ફશેનો ! ઈસ્રાભક ે

તભાભ અશેકાભકી વફના ઝાવશય ય શમ. ઓય 

મેશી લજશ શમ કે વતજાયત, વનકાશ, ઈફાદત, 

તશાયત લ નજાવત જુભરા ઉભુયે ઈજતેભાઈ લ 

ઈન્પેયાદી ઓય તભાભ ભુકદ્દભાતે અશકાભે 

ઈસ્રાભીભેં શુકભ કદમા ગમા શમ કે “ઝાવશય ય 

અભર કયો.” ઓય ઉવભેં ઝગડનેકી ભના કી ગઈ 

શમ. મેશી વફફ શમ કે જફ તક કકવી ચીઝકી 

શુયભત લ નજાવત ય દરીર ન શો લોશ શરાર 

ઓય ાક શમ. ઈવી તયશ ઈફાદાત ઓય ઉવક ે
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અલકાત ઓય “યોમતે વશરાર” ભેં બી ળયીઅતે 

ભુકદ્દવાને “ઝાશેયી” ય અભર કયનેકા શુકભ કદમા 

શમ. શઝયત યવૂર ેઅકયભ વલ્રલ્રાશો અરહશ ેલ 

આરેશી લવલ્રભ ઓય અઈમ્ભા 

અરહશેભુસ્વરાભન ેઅને ઝભાન ે(૩૨૯ વારકી 

ભુદ્દત)ભેં ઈસ્રાભકે તભાભ ઉભુય ઓય ઈદકે ફાયેભેં 

કબી અન ે ઈલ્ભ ે નુફુવલત લ ઈભાભતવ ે શુકભ 

નશીં પયભામા ઓય ન ભોઅવજઝેક ેલવીરેવ ેચાંદકે 

ફાયેભેં કાભ વરમા, ફલ્કે રોગોંકો ળયીઅતક ે

કાનુનકે ભુતાવફક “ઝાવશય” ય અભર કયનેકી 

વશદામત પયભાઈ. 

ચુનાંચે શઝયત ઈભાભ જાપયે વાકદક 

અરવહશસ્વરાભવ ેકકવીન ેઅઝમ કકમા કે, “ભમ ૨૯ 

યોઝે યખ ચુકા ઓય ચાંદ નશીં દેખા અફ ભેય ે

રીએ તકરીપ ેળયઈ કમા શમ ?” પયભામા “કર બી 

યોઝા યખ્ખો.” ઈવી તયશ શઝયત અરી 
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અરવહશસ્વરાભકે ઝભાનેભેં મ ેઈત્તેપાપ શુલા કે ૨૮ 

કદન ભાશ ે યભઝાનકે ગુઝય કય ળફ ે ૨૯ કો ચાંદ 

કદખાઈ કદમા. ( ઈસ્વ ે ભારુભ શુલા કે યભઝાનકી 

ઈબ્તેદાઈ તાયીખભેં કુછ વુબ્શા શુલા થા, અની 

દુવયી યભઝાનકો શરી કયાય કદમા ગમા થા). 

ભૌરાને શુકભ પયભામા ઓય ભુનાદીન ેવનદા કી કે, 

“એક યોઝા (ફાદ ઈદકે) કઝા યખ્ખા જાએ.” ઓય 

અને ઈલ્ભ ેઈભાભત ઓય ભોઆવજઝેક ેઝયીએવ ે

ચાંદકો ભુકયમય નશીં પયભામા. ( ઈવ રીએ કે 

ભોઅવજઝા ઓય ઈલ્ભ ે ઈભાભત ખાકયક ે આદીત 

શમ, મઅની ઉન શઝયાતકી ાક ઝાતવ ેલાફસ્તા 

શંમ), ઓય કાનુન ઈન્વાનક ે રીએ કમાભત તક 

મકવા ં શમ. મેશી વફફ શમ કે ઉન શઝયાતકે 

ઝભાનેભેં “ઝાવશય” કે વખરાપ વભલ્રતકો કોઈ શુકભ 

નશીં વભરા, ઓય ન ઝાવશયક ે વખરાપ ઉન 

શઝયાતકા કોઈ ઈયળાદ લ પયભાન શમ. ફલ્ક ે
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અગય કોઈ ઝાવશયક ે વખરાપ કયતા તો લોશ 

શઝયાત ઉવ ે ભના પયભાતે થ.ે ચુનાંચે શઝયત 

ઈભાભ જાપયે વાકદક અરવહશસ્વરાભકે ઝભાનોભેં 

નભાઝે ભગયીફક ેલકત એક ળખ્વ કોશ ેઅફુ કુફેવ 

ય ગમા ઓય ઉવન ે વુયજ દેખા. જફ આકી 

વખદભતભેં અઝમ કકમા તો આન ેપયભામા કે તુભન ે

ઐવા કમુ ં કકમા ? તુભ ય રાવઝભ શમ કે અન ે

ભગયીફ લ ભળયીકકા વરશાઝ કયો, ઓય રોગોં ય 

શદવે વઝમાદા તશકીક રાવઝભ નશીં શમ. લોશ 

ભુકલ્રપ શંમ કે અન ેળશયક ેઉફુક ય અભર કય.ે 

ફેજા જુસ્તજુ ઈખ્તેરાપકા વફફ શમ. 

ઈસ્તેશરાર ( ચાંદ દેખના) ઉભુય ે ળયઈભેંવ ે

વફલ્કુર વશર લ આવાન અમ્ર શમ ઓય ઈવકા 

શુકભ કદમા ગમા શમ. શલાઈ જશાઝ મા દૂયફીન 

મા ફશોત વઝમાદા ફુરંદ ભકાભવ ે ચાંદ દેખનેકી 

ઝરૂયત નશીં શમ, ઈવ રીએ કે “ઈસ્તેશરાર” વવપમ 
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કુદયત યખનેલારોં ભારદાયોં મા ખાવ રોગોંશીક ે

રીએ નશીં ફલ્ક,ે તભાભ અશકાભે ળયઈક ેભાવનદ 

વફકે રીએ શંમ ઓય ઈવ શુકભ ભેં ફુઢ,ે જલાન, 

ઔયત, ભદમ, કભઝોય, તાકતલય, અભીય લ પકીય 

વફ મકવા ંળાવભર શંમ. ચૂંકે શય કોઈ મ ેવાભાન 

શાવવર નશીં કય વકતા  રેશાઝા ઈવી વફફવ ે

ઈન તયીકોંવ ે તશકીક ે વશરારક ે રીએ ળયીઅતવ ે

કોઈ દરીર નશીં આઈ શમ, ઓય શુકભ શુલા શમ 

કે ( આદી નઝય) આભ તોય ય ઝાશેયી ઉભુયવ ે

ચાંદકો દેખના ચાશીએ. ઈવ રીએ, ચાશીએ કે 

અને ભાશોરભેં ચાંદકી તશકીક કયેં ઓય અન ે

ઉફુક મા વજવ નઝદીક ભકાભકા ઉફુક અન ે

ળશયક ેભુતાવફક શો ઉવકો ેળે નઝય યખ્ખે ઓય 

ળયીઅતે ભુકદ્દવને જો ભખવુવ કાએદ ે કાનુન 

વુફુતે વશરારક ે રીએ ભુકયમય કીએ શંમ ઉવકી 

ૈયલી કય.ે        - જુભ્આ , તા. ૧૯-૭-૫૧ 
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મગાભ ન.ં ૫૭  
સબતેુ કહરાર 

લકત તઝદગીકા વયભામા ( ભુડી) ઓય 

લાજેફી અશકાભે ઈરાશી ય ળયઈ તકરીપ, ઓય 

લાજેફી અશકાભે ઈરાશી ય અભર કયનેકા 

વફફ શમ. ઉમ્રકી ઈબ્તેદા (ળરૂઆત) લ અંજાભ 

લકતશીવે શોતા શમ. લકત લોશ નેઅભત શમ કે 

ઈન્વાન અની તઝદગીભેં ઉવવ ેરઝઝત શાવવર 

કયતા શમ ઓય ઉવીક ે ઝયીએ અની તઝદગી 

ફવય કયતા શમ. અગયચ ે લકતકા લુજુદ ઓય 

ઉવકી ફકા ઈવ પાની દુવનમાભેં ઝભીનકી શયકત 

મા વુયજ ઓય ચાંદકી યપતાયવ ે શમ. રેકકન ચૂંકે 

ઈસ્રાભ દીન ે કપતયત શમ ઓય ઉવક ે અશેકાભ 

ઈન્વાની તાકત ઓય ઝાવશય ય શમ ઈવ રીએ 

ઉવક ે તભાભ “કયો-ન કયો” કે ભુતઅલ્રુક પયભાન 
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ઈન્વાનોકી તાકત લ ફયદાશ્ત કે ભુતાફીક ભુકયમય 

શુએ. ઓય ઈન્વાન દીની અશેકાભભેં શેયાન લ 

યેળાન ન શો ઓય શય ઝભાનેભેં શભેળા શભેળા 

ળયઈ શુકભોં ય અભર કય વક ે ઈવ રીએ 

ળયીઅતક ે તભાભ અશેકાભકી વફના ઝાશેયી 

અસ્ફાફ ય યખ્ખી ગઈ. 

મ ે ફાત ભુવલ્રભ ઓય ઝાવશય શમ કે 

અશકાભે ળયઈભેંવ ે કુછ ઉભુય ઐવ ે શમ કે ખાવ 

લકત આને ય લાવજફ મા વુન્નત મા શયાભ મા 

શરાર શો જાતે શંમ, રેશાઝા ઉન્શેં ફજા રાનેક ે

રીએ અલકાત ભુકયમય કીએ ગએ શંમ. ઓય “યોમતે 

વશરાર” (ચાંદ દેખના) બી ઈન્શીં ઉભુયભેંવ ેએક 

શમ વજવવ ે અલકાત ભુકયમય શોતે શંમ, તા કે 

અનળશ ઓય નાલાકકપ મા લોશ રોગ જો ગૈય 

આફાદ ભકાભાત ય વાયી તઝદગી ફવય કયતે 

શંમ ઓય ઈલ્ભી ફાતોંવ ે ફ-ેખફય, વશવાફ 

www.hajinaji.com


મગાભાતે નજપી - 208 HAJINAJI.com 

કયનેવે આવજઝ, ઓય વુયજકી ગર્દદળવ ેનાલાકકપ 

શંમ ચાંદ દેખ કય અની તકરીપ ભુઅહમન કય ે

ઓય ળયઈ અશેકાભ ય અભર કય વકે. 

ભુશતયભ નાઝેયીન ! ઈસ્રાભ ઐવા દીન શમ 

કે ખુદાન ે ઉવ ે તભાભ ફની આદભક ે રીએ બેજા 

ઓય ઉવ ે તભાભ દીનોંવ ે અપઝર ઓય ભુભતાઝ 

ફનામા, ઓય ઉવક ે તભાભ અશકાભે ળયઈ ઐવ ે

ફનાએ કે શય તફતક ે કે રોગ ઉવવ ે પાએદા 

શાવવર કય વક.ે રેશાઝા જફ ચાંદકે વનકરન ે

ઓય ગુરૂફ શોન ે ઓય ઉવકી ભુખ્તવરપ શારતો 

(ઘટને લ ફળશન)ે કી વશકભતક ે ફાયેભેં વલાર 

કકમા ગમા તો મ ેઆમત નાવઝર શુઈ “મવ્અરુનક 

અવનર અવશલ્રશ. કુર શેમ ભલાકીતો વરન્નાવ-

રોગ ચાંદકે ( ઘટને લ ફળશનેક)ે ફાયેભેં દમામપત 

કયતે શંમ. ઉનવ ે કશદો કે ઈવવ ે રોગોંક ે રીએ 

અલકાત ભુકયમય શોતે શંમ.” 
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વ ભારુભ શુઆ કે અલકાત, અશેકાભ ય 

અભર કયનેકે રીએ ભુકયમય શુએ શંમ. ઓય ચાંદકી 

ેશચાન ઓય ઉવકી ભઅરુભાતકી ાફંદી દય 

શકીકત અતવય અશેકાભ ય અભર કયનેકે રીએ 

કી ગઈ શમ. યોઝા યખના, ઈદ ભનાના, શજ લ 

ઉમ્રા ઓય ઈવ કકસ્ભક ે આભાર ફજા રાનેકી 

વફના ચાંદ દેખન ે ય યખ્ખી ગઈ. ઓય વાશેફ ે

ળયીઅત શઝયત યવૂર ે અકયભ વલ્રલ્રાશો 

અરહશે લ આરેશી લવલ્રભન ેઈન ફાતોંકા વવપમ 

ઉમ્ભતશીકો શુકભ નશીં કદમા ફલ્ક ેખુદ બી અભર 

પયભામા. આં શઝયત વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ 

આરેશી લવલ્રભન ે અલકાતે ળમ્વી ઓય લકતક ે

વશવાફ ય જો ભુખ્તવરપ ભુલ્કો ઓય કૌભો 

ભીસ્ર મુનાનીમો લ પીયોનીમોભેં જાયી થા તલજ્જો 

નશીં કી, ઓય મુનાની, વભવય, પાયવી, વશન્દી 

લગેયા અશર ે વશવાફ ( ખગોળાસ્ત્રીમો) ને જો 
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તકલીભેં ફનાઈ ઓય વુયજકી જો યપતાય ભુકયમય કી 

અશકાભે ળયીઅતે ઈસ્રાભીકો ઉનકા ાફંદ નશીં 

કકમા, ફલ્ક ે રોગોંકો ‘યોમતે વશરાર’ કી તયપ 

ભુતલજ્જે કકમા, ઓય ઉવક ેવફુત લ ઈસ્ફાતકો 

અકવય અશકાભે ળઅમ ય અભર કયનેકા વફફ 

કયાય કદમા, તા કે ળશેયોંભેં યશનેલાર ે ઓય 

જંગરોંભેં ફવનેલાર,ે જાવશર લ આકકર, ઔયત 

લ ભદમ, વશવાફ જાનનેલાર ે ઓય ન જાનનેલાર.ે 

ઝભાનએ ઈલ્ભ મા ઝભાનએ નાદાનીભેં વવપમ ચાંદ 

દેખને ય અની ળયઈ તકરીપ ભારુભ કય વક,ે 

ઓય અશકાભે ળયીઅત ઓય અને દીની લ 

દુવનમાલી ઉભુયકો ફજા રા વક.ે મેશી લજશ શમ કે 

ચાંદ દેખના ઈસ્રાભી વનળાની ભુકયમય શુઈ. ઓય 

વાયે ભુવરભાન શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો 

અરહશ ેલ આરેશી લવલ્રભક ેઝભાનેવ ેઅફ તક 

ભાશે યભઝાન, શજ લગેયાક ે ભૌક ે ય વફુત મા 
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ઈસ્ફાતે વશરારક ે ાફંદ થ ે ઓય શંમ, ચુનાંચે 

કુયઆનને ચાંદકો અલકાતક ેભુકયમય શોનેકા ઝયીઆ 

ફતામા, ઓય શઝયત યવૂર ે અકયભ વલ્રલ્રાશો 

અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભન ે બી અભરકી 

ફુન્માદ ચાંદ દેખનેશી ય યખ્ખી. ખુવુવવહમતકે 

વાથ ચાંદ દેખન ેય યોઝા યખને ઓય યોઝા તકમ 

કયનેકા શુકભ પયભામા, ભાશે યભઝાનકા ચાંદ 

દેખનેકો વફુત મા ઈસ્ફાતકા શરા વફફ 

ફનામા ઓય પયભામા કે, “જફ ભાશ ે યભઝાનકા 

ચાંદ દેખો યોઝા યખ્ખો ઓય ( ઈસ્ક ે ફાદકે 

ભશીનેકા) ચાંદ દેખ કય યોઝા યખના તકમ કયો.” 

ઈવવ ે ભારુભ શુઆ કે વફુતે વશરારકા એક 

ઝયીઆ કકવી ળખ્વકા મકીની તોય ય ચાંદ 

દેખના શમ. વ વજવન ે ચાંદ દેખા ઉવ ય 

રાવઝભ શમ કે જફ ભાશ ે યભઝાનકા ચાંદ દેખે 

યોઝા યખ્ખે ઓય ઈદકા ચાંદ દેખે યોઝા તકમ કય.ે 
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યોમતે વશરારક ે અરાલા ળયીઅતને ચાંદકે 

વફુત ઓય ઈસ્ફાતકા એક તયીકા “ળેમાઅ” કો 

કયાય કદમા, ઓય ળેમાઅક ે ભઅની મ ે શંમ કે 

રોગોંભેં ચાંદ શો જાનેકી ખફય ઈવ તયશ પૈર 

જાએ કે ફશોતવ ેરોગોંકા મ ેદાલા શો કે ઉન્શોંન ે

ચાંદ દેખા શમ. વ ઐવ ેલકત વફુતે વશરારકો 

મકીની વભજના ચાશીએ. ઓય દુવયી દરીર 

વશરારક ેવફુતકી મ ેશમ કે ભશીનેકે ૩૦ કદન ૂય ે

શો ગએ શોં. વ અગય ૩૦ કદન ગુઝય જાએ 

ઓય ચાંદ ન કદખાઈ દે તો ૩૧ લે કદનકો નએ 

ભશીનેકી શરી તાયીખ વભજના ચાશીએ, કપય 

લોશ ભાશ ેયભઝાનકી મા ળવલારકી મા કકવી ઓય 

ભશીનેકી શરી શો. વશરારક ે વફુતકી એક 

દરીર મેશ બી શમ કે દો “આકદર” ચાંદ દેખનેકી 

ગલાશી દે. વ અગય દો આકદર ગલાશી દે કે 

શભન ે ચાંદ દેખા શમ તો ઉનકે કશન ે ય અભર 
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કયના ચાશીએ. ઓય આદીરોકો જાનન ેઓય ઉન્કી 

ગલાશીકો કાવફર ેએઅતેફાય ભાનનેકા ફેશતયીન 

તયીકા મ ેશમ કે ઉન્શોંન ે“શાકીભે ળઅમ” કે વાભન ે

ગલાશી દી શો, ઈવ રીએ કે શાકીભે ળઅમ 

ળયીઅતક ે શુકભકે ભુતાફીક ગેશયી નઝયવ ે ઉન્કી 

ગલાશીકો યખેગા ઓય લોશ વઝમાદા કાવફર ે

ઈત્ભીનાન શોગી, ઓય ઉવક ે ઝયીએવ ે ફેશતય 

તયીકે ય ચાંદકી ખફય રોગોભેં પૈર વકેગી ઓય 

રોગ અની ળયઈ તકરીપકો વભજ વકેંગ,ે ઓય 

મ ે તયીકા ઈત્તેશાદો ઈજ્તેભાએ ભુસ્રેભીનકે રીએ 

વઝમાદા ફેશતય લ ભુનાવવફ શમ. 

ભુઅઝવઝઝ શઝયાત ! આકો ઈવ નુકતેકી 

તયપ તલજ્જો કદરાતા શુ ં કે વજવ તયશ ચાંદકે 

ફાયેભેં શાકીભે ળઅમવે રૂજુઅ કયના શુકભે ળયઈ 

શમ ઓય લોશ બી ળઆએય ે દીનીકે કેમાભ લ 

ભઝફુતીકે રીએ વભલ્રતકી વખદભત કયના ઓય 
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ચાંદકી તશકીક લ તસ્દીક કયકે રોગોંકો ફા-ખફય 

કયના અના પઝમ વભજતા શમ. ઈવી તયશ 

રોગોંકો રાવઝભ શમ ફલ્ક ે કબી લાવજફ શોતા 

શંમ કે ચાંદ દેખનેકી કોવળળ કયેં. ઓય અગય 

ચાંદકો ખુદ દેખે તો જા કય શાકીભે ળઅમવ-ેજો 

દીની અશેકાભકા ભયજા શમ-ફમાન કય,ે તા કે લોશ 

અની વઝમ્ભેદાયીકો વભજ વક ે ઓય અન ે

પઝમકો અદા કય વક,ે કમુ ં કે ઈવ તયશ ભઝશફી 

નુભાઈન્દે તશકીક ે યોમતે વશરારભેં કાભમાફ શો 

જાએંગે. 

ભોવશબ્ફાન ે ભુશતયભ ! કકતની ભયતફા 

ઐવા શુલા શમ કે ભાશે યભઝાન લ ઈદભેં ઈખ્તેરાપ 

શુઆ ઓય રોગ ચાંદકે ફાયેભેં ઈખ્તેરાપભેં ડ 

ગએ, ઓય ફા’ઝ રોગ કુછ લકત ગુઝય જાનેકે 

ફાદ ચાંદ દેખનેકે ભુદ્દઈ શુએ ઓય કશા કે શભન ે

ચાંદ દેખા થા. લકત ગુઝય જાનેકે ફાદ ઐવા 
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કશનેવ ે વભલ્રતકો તપયેકેભેં ડારનેકે વવલા કમા 

શાવવર શમ ? શારા ંકે મ ેચીઝેં વભલ્રતક ેઈત્તેપાક 

લ ઈસ્રાશક ેરીએ શંમ. 

ભુવરભાનો ! જૈવા કે ગુઝશ્તા મગાભભેં 

કશા ગમા કે ઈસ્રાભકી વફના ભોશબ્ફત, એકકદરી 

ઓય ઈત્તેપાક ય શમ, રેશાઝા ઐવા યલહમા 

ઈખ્તેમાય ન કયો વજવવ ે ભુવરભાનોંભેં ઈપતેયાક 

ૈદા શો. ઈવક ેઅરાલા ચાય અસ્ફાફ જો ફમાન 

શુએ પોકશા ( ઓરભાએ ળયીઅત) ને ઉન્શેં 

તસ્રીભ કકમા શમ ઓય કશા શમ કે, વફુતે 

ઈસ્ફાતે વશરારભેં શાકીભે ળઅમકા શુકભ આખયી 

“પેસ્રાકુન” શુકભ શમ ઓય ઝભાન ેતલકીઅ ળયીપ 

ઈભાભે ગાએફ અરવહશસ્વરાભકા મેશી ભુકતઝા 

શમ કે ઉન્કી તયપ રૂજુઅ કી જાએ. શુકભે શાકીભે 

ળઅમકો વફુતે વશરારકી દરીરોભેંવ ે એક દરીર 

કયાય કદમા શમ. 
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નાઝેયીન ે કેયાભ ! ઈન તભાભ ફાતોંક ે

અરાલા ફાદર મા ફાકયળ શોનેકી લજશવ ે

ળશેયભેં ચાંદ કદખાઈ દેના વાવફત ન શો તો 

કયીફી ળશયોંકા “ઉફુક” (વક્ષવતજ) બી કાવફર ે

એઅતેફાય શમ. ઐવી શારતભેં અગય કકવી 

કયીફી ળશયભેં ચાંદ શોના વાવફત શો જાએ તો 

લશાંકી ૈયલી કયના ચાવશએ. 

ફા’ઝ પોકશાને કશા શમ ફગદાદ લ કુપા, 

ઓય ફવયા લ ફગદાદ ઉફુકકે વરશાઝવ ેએક શંમ. 

ઓય દુયીએ ઉફુકકી વભવારભેં ફગદાદ લ 

ખુયાવાન, ઓય ભીવય લ ફગદાદકા વઝક્ર કીમા. 

ઈવ વરશાઝવ ે અગય ભીવયભેં ચાંદ દેખા જાએ 

અશર ે ફગદાદકે રીએ પાએદાભંદ નશીં, ઓય 

અગય ફગદાદભેં ચાંદ શો તો અશર ે ખુયાવાનકે 

રીએ ફેકાય શમ, ઈવ રીએ કે મ ે ળશેય એક 

દુવયેવ ે કયીફ નશીં શંમ. ઈનભેંવે શયએકકે રીએ 
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અરગ અરગ શુકભ શંમ. ઈવ અમ્રક ે વઝમાદા 

ખુરાવેક ે રીએ ઉન ળશયોંક ે દજર્ન ( ડીગ્રીમા-અંળ) 

ફમાન કયતા શુ.ં 

જાનના ચાશીએ કે ફગદાદ લ કુપેક ે

દયભીમાન ૨૦ દકીકા ( કા) ળકર્ધ પાસ્રા શમ, 

ઓય ફગદાદ લ ફવયેક ે દયભીમાન ૩ દજામ ઓય 

૨૪ દકીકા ળકર્ધ પાસ્રા શમ. રેશાઝા જો ળશય કે 

એક દુવયેવ ેતકયીફન ઈતન ેમા કભ લ ફેળ પાસ્ર ે

ય શોં દોનોંકા ઉફુક ફયાફય શમ. રેકકન અગય 

ઈવવ ેવઝમાદા પાસ્રા શો જૈવા ફગદાદ લ ભીવય 

કે ઉન દોનોંકે દયભીમાન ૧૨ દજામ ઓય ૫૭ 

દકીકેકા પાસ્રા શમ, મઅની ફગદાદ ભીવયવ ે

ઈતને ળકર્ધ ૂલમ પાસ્ર ે ય શમ. ઓય ફગદાદ લ 

ખુયાવાનકે દયભીમાન ૧૨ દજામ લ ૬ દદીકેકા 

પાસ્રા શમ, મઅની ફગદાદ ખુયાવાનવ ે ઈતન ે

ળકર્ધ પાસ્ર ે ય શમ. રેશાઝા ફગદાદભેં ચાંદકા 
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દેખા જાના અશર ે ખુયાવાનકે રીએ ભુપીદ નશીં 

શમ. વ ભારુભ શુઆ કે જો ળશેય એક દુવયેવ ે

ઈવ કદય દૂય શો ઉન્ભેંવ ેકીવી એક જગેશ ચાંદકા 

દેખા જાના દુવય ેળશેયક ેરીએ પાએદાભંદ નશીં. 

અલ્ફતા એક ચીઝ કાફીર ે તલજ્જો શમ, 

ઓય લોશ મેશ કે અગય દુવયોકા ઉફુક ળકમ (ૂલમ) ભેં 

લાક ેશો, તો વજવકા ઉફુક ગફમ (વશ્ચભ) ભેં લાક ે

શમ ઉનકે રીએ પાએદાભંદ શમ. ઓય ચૂંકે 

ખુયાવાન ફગદાદકે ુયફ તયપ લાક ેશમ ઈવ રીએ 

ખુયાવાનભેં ચાંદ દેખા જાના અશર ે ફગદાદકે 

રીએ પાએદાભંદ શમ. ઓય ચૂંકે ખુયાવાન 

ફગદાદકે ુયફ તયપ લાક ે શમ ઈવ રીએ 

ખુયાવાનભેં ચાંદ દેખા જાના અશર ે ફગદાદકે 

રીએ પાએદાભંદ શમ ઓય ઉસ્વ ેફયખીરાપ જૈવા 

કે ફમાન કીમા ગમા ફેકાય શમ. ઓય ઈવી તયશ 

ફગદાદભેં ચાંદ દેખા જાના અશર,ે ભીવયકે રીએ 
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ભુપીદ શમ, રેકીન ભીવયભેં ચાંદ દેખા જાના અશર ે

ફગદાદકે રીએ ભુપીદ નશીં, ઈવ લજશવ ે કે જો 

ળશેય ભળયીક ( ૂલમ) ભેં લાક ે શો ઓય લશા ં ચાંદ 

દેખા જાએ ઓય ઉવક ે ભગયીફભેં જો ળશેય શો 

લશાં ચાંદ ન દેખા જાએ તો વફુતે વશરાર શો 

જાતા શમ, ઈવ તયશ કે ચાંદ વનકરા રેકીન કપઝા 

ખયાફ શોનેકી લજશવ ેભગયીફભેં નશીં દેખા ગમા 

ઓય ભળયીકભેં દેખા ગમા. 

વશન્દુસ્તાનભેં ઈવકી વભવાર દખ્ખન 

શેદયાફાદ લ ફમ્ફઈવ ેદી જા વકતી શમ. દખ્ખન 

શેદયાફાદ લ ફમ્ફઈક ે ભળકયકભેં લાક ે શમ ઓય 

દખ્ખન શેદયાફાદ લ ફમ્ફઈકા દયવભમાની પાસ્રા 

૫ દજામ ઓય ૩૬ દકીકા શમ, મઅની ૨૨ ભીનીટ 

ઓય ૨૪ વેકન્ડ શમ. શેદયાફાદ દખ્ખન ફમ્ફઈક ે

ભળયીકભેં શમ, રેશાઝા અગય શેદયાફાદ (દખ્ખન) 

ભેં ળયઈ તયીક ે ય ચાંદ દેખા જાના વાવફત શો 
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જાએ તો અશર ે ફમ્ફઈક ે રીએ પાએદાભંદ શમ. 

રેકકન અગય ફમ્ફઈભેં ચાંદ દેખના વાવફત શો તો 

અશર ેશેદયાફાદ દખ્ખનકે રીએ ફેકાય શમ, ઈવ 

રીએ કે ફમ્ફઈ શેદયાફાદ દખ્ખનકે ભગયીફભેં 

શમ ઓય ઉવકા ળુભાય શેદયાફાદ દખ્ખનકે કયીફી 

ળશેયોભેં નશીં શમ. 

પોકશાન ેકયીફી ળશેયોકી વભવાર ફગદાદ લ 

ફવયા, ઓય ફગદાદ લ કુપેવ ેદી શમ, ઓય ઈન 

ળશેયોંકા પાસ્રા ઉય ફમાન કકમા જા ચુકા. 

રેશાઝા ઈવવ ે શભકો વભજના ચાવશએ કે ચાંદ 

દેખા જાના ઉન ળશેયોંભે જો દૂય શંમ શભાય ેરીએ 

ભુપીદ નશીં. અલ્ફતા અગય કયીફી ળશયોભેં ચાંદ 

દેખા જાએ તો લોશ ભોઅતફય ભાના જાએગા. 

રેકકન લોશ ળશેય જો ઉફુકકે વરશાઝવ ે એક 

દુવયેવ ે પાસ્ર ે ય શોં ઉન્કી ૈયલી એક દુવયેક ે

રીએ ફેકાય શમ. ઓય મેશી લજશ શમ કે ઉફુક ે
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તેશયાન ફમ્ફઈક ેરીએ ભુપીદ નશીં, ઈવ રીએ કે 

ફમ્ફઈ ઓય તેશયાનભેં ૨૧ દજામ લ ૨૯ દદીકેકા 

પકમ શમ. મઅની તેશયાન તકયીફન દેડ ઘંટા 

ફમ્ફઈકી લ વનસ્ફત ગયફી (વશ્ચભી) શમ. ઈવ 

રીએ વશન્દુસ્તાન લ ફમ્ફઈભેં યોમતે વશરારક ે

ઇખ્તેરાપી ભૌકો ય દુવય ે ભુલ્કોંકી તકલીભ 

વફરકુર ફેકાય શંમ. 

મ ેફાત અચ્છી તયશ વભજ રેની ચાશીએ કે 

વશવાફ લ તકલીભ ઓય ચાંદકા ઈખ્તેરાપ ઓય 

ચાંદકી ભંઝીરોકી ેશચાન ઓય ગમફતે વશરાર 

ફાદ અઝ ળપક ઓય ચાંદકા ફડા શોના ઓય 

ચાંદકે દુવય ે વશવાફ ઈનભેંવ ે કકવી ચીઝકી 

ળયીઅતકી રૂવે કોઈ શકીકત નશીં, જૈવા કે 

પોકશાન ે ફમાન કીમા શમ. રેશાઝા ઈસ્ફાતે 

શીરાર ઈન દરીરોવ ે નશીં શોતા શમ. મેશી 

લજશ શમ કે જફ ઈભાભ અરવહશસ્વરાભ વ ે
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અઝમ કીમા કે શભન ે ભાશ ે યભઝાનકા ચાંદ નશીં 

દેખા, રેકીન અશર ે વશવાફન ે ખફય દી શમ કે 

ઈવ યાત અફ્રીકીમા ( આફ્રીકાકે એક ળશેય) ઓય 

ભીવય લ ઈન્દરુવ (સ્ેન) ભેં ચાંદ દેખા ગમા શમ. 

કમા અશર ે વશવાફક ે કશન ે ય અભર કયના 

જાએઝ શમ ? ઈભાભ અરવહશસ્વરાભન ેપયભામા 

કે, “ળકકી વુયતભેં ભૌક ેય યોઝા ન યખ્ખો. ઓય 

પયભામા : “વુભ વરયોમા લપતુય વરયોમા-ચાંદ દેખ 

કય યોઝા યખ્ખો ઓય ચાંદ દેખ કય યોઝા યખના 

તકમ કયો.” 

જુભ્આ, તા. ૨૭-૭-૫૧ 
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મગાભ ન.ં ૫૮  
અલકાતે નભાઝ 

ઈસ્રાભક ે પયાએઝભેં શરા પયીઝા જો 

તભાભ ફુરૂઆતભેં આગ ે ઓય વજવ ય તભાભ 

આભારકે કફૂર શોનેકા દાયોભદાય શમ નભાઝ 

શમ. ચુનાંચે શઝયત યવૂર ે અકયભ વલ્રલ્રાશો 

અરહશે લ આરેશી લવલ્રભન ે પયભામા : 

“અસ્વરાતો અભુદુદદીન. ઈન કોફેરત કોફેર ભા 

વવલાશા. લ ઈન રૂદ્દત રૂદ્દ ભા વવલાશા-નભાઝ 

દીનકા વુતુન શમ. લોશ અગય કફૂર શુઈ તો 

તભાભ આભાર કફૂર શોંગ,ે ઓય અગય લોશ યદ 

શુઈ તો વાયે આભાર યદ શો જાએંગ.ે” 

નભાઝ લોશ ફ-ેભીસ્ર અભર શમ જો શસ્ફ ે

ઈયળાદે ભાવુભ અરહશેભુસ્વરાભ “અસ્વરાતો 

કુયફાનો કુલ્ર તકી ( નઝભા યશેઝગાયોક ે રીએ 
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ખુદાકી નઝદીકીકા લવીરા શમ) યશભતે 

યલયકદગાયવ ે કયીફ ઓય વગયોશ ે વારેશીનભેં 

અઝીઝ ફનાતી શમ. ાફંદીએ અલકાતે નભાઝ 

વેશશતે નભાઝકી ઝાભીન શમ. શઝયત ઈભાભ 

ભોશંભદે ફાકકય અરવહશસ્વરાભન ે પયભામા 

“અવલરે લકત નભાઝ અદા કયનેલારોવ ેયોળન લ 

નુયાની શારતભેં આકય નભાઝ કશતી શમ તુન ેભેયી 

વશપાઝત કી, ખુદા તેયી વશપાઝત કય,ે ઓય દેયીવ ે

અદા કી ગઈ નભાઝ અંધેયી શારતભેં આ કય કશતી 

શમ તુન ે ભુજ્શકો ફયફાદ કીમા. ખુદા તુજ્શ ે

ફયફાદ કય.ે” ઓય પયભામા કે ભરેકુર ભૌતન ે

શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશ ેલ આરેશી 

લવલ્રભકી વખદભતભેં અઝમ કકમા કે ભમ યોઝાના 

અલકાતે નભાઝભેં ાંચ ભયતફા શય ઘયકો જાંચતા 

શું. શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ 

આરેશી લવલ્રભન ે પયભામા, અગય ઉવ ઘયકે 
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યશેનેલાર ેઅલકાતે નભાઝકી ાફંદી કયનેલારોંભેવ ે

શંમ તો લકતે આવખય ભરેકુર ભૌત ઉનકો “કરેભએ 

ળશાદતૈન” ડશાતે શંમ ઓય ઉનવ ે ળમતાનોકો 

દૂય યખતે શંમ. 

શઝયત ઈભાભ જાપયે વાકદક 

અરવહશસ્વરાભન ે પયભામા, “જે ળખ્વ નભાઝ 

વખરાપે લકત ડતા શમ નભાઝ ઉવક ેરીએ નશીં 

શમ.” શઝયત ફાકકય અરવહશસ્વરાભન ેપયભામા કે 

પયાએઝે નભાઝ ફમાન કીએ ઓય પયભામા કે 

પયાએઝે નભાઝ ાફંદીએ લકત લ તશાયત લ 

કીબ્રા લ તલજ્જો લ રૂકુઅ લ વુજુદ લ દુઆ 

શંમ. ઓય શઝયત વાકદક અરવહશસ્વરાભન ે

પયભામા ાંચ ખસ્રતેં ભુગમકી ઈખ્તેમાય કયો, ઈન 

ખસ્રતોંભેં અલકાતે નભાઝકી વશપાઝત લગેય ેશમ. 

ઉવી શઝયતને જનાફ ે યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો 

અરહશે લ આરેશી લવલ્રભવ ે કયલામત કી કે 
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આને પયભામા “જો ળખ્વ લાવજફ નભાઝકો 

અઝ લકત ડશ ેકમાભતક ેયોઝ ઉવ ેભેયી ળપાઅત 

નવીફ ન શોગી.” અભીરૂર ભુઅભેનીન શઝયત 

અરી અરવહશસ્વરાભન ેપયભામા “ખુદાકે નઝદીક 

નભાઝવે ફેશતય કોઈ અભર નશીં. વ અલકાતે 

નભાઝભેં કોઈ ચીઝ તુમ્શેં ભળગુર ન કય.ે” શઝયત 

વાકદક અરવહશસ્વરાભન ે પયભામા “ાફંદીએ 

અલકાતવે શભાય ે ળીઓકી આઝભાઈળ કયો ઓય 

દેખો કે લોશ અલકાતે નભાઝકી કકવ તયશ 

વશપાઝત કયતે શંમ.” શઝયત ઈભાભ ભૂવએ કાવઝભ 

અરવહશસ્વરાભન ેપયભામા કે, “તુભ અવલર ેલકત 

નભાઝકી ાફંદી કયો.” શઝયત ઈભાભ યઝા 

અરવહશસ્વરાભન ે પયભામા કે, “નભાઝકા લકત 

આતેશી શર ેનભાઝ અદા કયો, કમુ ંકે તુમ્શેં નશીં 

ભારુભ કે ફાદભેં કમા શોનેલારા શમ.” શઝયત 

વાકદક અરવહશસ્વરાભન ે પયભામા કે, “નભાઝક ે
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રીએ દો લકત શંમ : અવલર લકત જો પઝીરતકા 

લકત શમ, ઓય ઈવ લકતકો જાન ફુજકય તકમ 

કયના કકવીકે રીએ અચ્છા નશીં.” શઝયત 

યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશે લ આરેશી 

લવલ્રભન ેપયભામા કે, “અલકાતે નભાઝભેં અવલર 

લકત અપઝર શમ, ઓય અમ્રો ખૈયભેં જલ્દી 

કયનેલારોંકો ખુદા દોસ્ત યખતા શમ” શઝયત 

વાકદક અરવહશસ્વરાભન ે પયભામા કે, “અવલર ે

લકત નભાઝકો આવખય લકત ય ઈવ તયશ 

પઝીરત શમ વજવ તયશ આખેયતકો દુવનમા ય 

પઝીરત શમ.” ઓય ઉન્શીં શઝયતને પયભામા કે, 

અવલર ેલકત “કયઝલાનુલ્રાશ” મઅની ખુળનુદીએ 

ખુદાકા વફફ શમ, ઓય આવખય લકત 

‘અપલુલ્રાશ’ મઅની ખુદાકી ભુઆપી શમ, ઓય 

ભુઆપ નશીં શોતા ભગય ગુનાશ ઓય અલ્રાશન ે

દેયીવે નભાઝ ડનેલારોં ય કશય પયભામા શમ : 
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લમરુર વરર ભોવલ્રીનલ્રઝીન શુભ અન 

વરાતેવશભ વાશુન-ઉન નભાઝીમોંકી તફાશી શમ 

જો અની નભાઝવ ેગાકપર યશતે શંમ.” (વૂયએ 

ભાઉન, આ. ૪-૫) શઝયત વાકદક 

અરવહશસ્વરાભન ેપયભામા મ ેઆમત ફગૈય કકવી 

વફફ લ ઉઝયક ેદેયીવ ેનભાઝ ડનેલારોંક ેરીએ 

શમ. વ અવલર ે લકત નભાઝકા ાફંદ શોના 

ઝરૂકયમાતે ઈસ્રાભવ ેશમ. ઓય જો ળખ્વ ખુદા લ 

યવૂરકી ભોશબ્ફત ઓય અશરેફૈતે કયવારતકી 

ૈયલીકા દભ બયતા શો, ઝેફા નશીં શમ કે ખુદાકી 

ફાયગાશભેં શાઝયી ( નભાઝ) કે લકત દેય ઓય 

વુસ્તી કય ે કે મ ે વચ્ચ ે ભોઅવભન ઓય શભાય ે

દોસ્તદાયકી વવપત નશીં. 

અગય ઈન્વાનકો કકવીવ ે વચ્ચી ભોશબ્ફત 

શો ઓય ઉવક ે ભશફુફકી ભુરાકાતકા લકત 

આજાએ તો લોશ શય તયશવ ે અનેકો ભશફુફ 

www.hajinaji.com


મગાભાતે નજપી - 229 HAJINAJI.com 

તક શોંચાતા શમ. ઈવી તયશ અલ્રાશક ે

ચાશનેલારોંવ ે મ ે ભુભકીન નશીં કે જફ ખુદાકી 

ફાયગાશક ે યશભતક ે દયલાઝે ખુરત ે શંમ મઅની 

નભાઝકા લકત આતા શમ તો લોશ અન ે

દુવનમાલી ઉભુય મા ઐવ ેકાભોંભેં ભળગુર યશેં જો 

નભાઝ અદા કયનેવ ે યોકેં. ભોઅવભનકી મ ે ળાન 

નશીં કે લોશ ઉવ ખુદાકી ઈફાદતવ ે ગાકપર શો 

જાએ ઓય નભાઝ અદા કયનેવ ેયોકેં. ભોઅવભનકી 

મ ે ળાન નશીં કે લોશ ઉવ ખુદાકી ઈફાદતવ ે

ગાકપર શો જાએ ઓય નભાઝ ડનેભેં દેયી કય ે

વજવન ેઉવ ેફેળુભાય નેઅભતેં અતા પયભાઈ ઓય 

કોઈ વેકન્ડ ઐવી નશીં કે ઉસ્કી યશભતે ઈનામત 

ઓય રુત્પ ળાવભર ેશાર ન શો. 

જો ઈન્વાન ખુદા ય બયોવા યખતા શમ 

ઓય ઉવ ે મકીન શમ કે લોશી વકયાતક ે લકત 

શભાયા ભદદગાય, તન્શાઈ લ કબ્રક ેઅંધેયેભેં શભાયી 
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ભદદ કયન ે લારા, શભાય ે શાર ય યશભ કયન ે

લારા ઓય નભાઝક ે લકત શભેં ળયર્ન ળૈતાનવ ે

ફચાનેલારા શમ, લોશ કબી નભાઝભેં દેયી નશીં 

કયેગા. અવલર ેલકત નભાઝકી ાફંદી કયેંગા ઓય 

શયગીઝ ઐવ ેકાભભેં ભળગુર નશીં યશેગા જો ઉવ ે

નભાઝવ ેયોક.ે 

કબી ઐવા શોતા કે યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો 

અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભ શયભ-વયાભેં ાક 

ફીફીમોંવ ે ભળગુર ે ગુપતગ ુ શોતે ઓય ઉવ લકત 

ફીરારકી અઝાનકી આલાઝ આકો વુનાઈ દેતી 

તો આ ગુપતગુકો તકમ કયકે નભાઝકી તયપ 

ભુતલજ્જેશ શો જાતે ઓય ચેશયએ ભુફાયકકા યંગ 

ફદર જાતા. પૌયન નભાઝ અદા કયનેકે રીએ ઉઠ 

ખડે શોતે ઓય ફ-આલાઝે ફુરંદ પયભાતે 

“અયેશના મા વફરાર !” 

પમાયે નભાઝીમો ! નભાઝક ેઅવલર-ેલકત ય 
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યશભતે યલયકદગાયક ે દયલાઝે ખુરત ે શી નભાઝ 

ગુઝાયોંકી દુઆએં ઉસ્કી ફાયગાશ તક શોંચતી 

શંમ, ઓય ખાવ યઝાએ ખુદા નભાઝ ગુઝાયોંકી 

તયશ ભુતલજ્જેશ શોતી શમ. રેશાઝા અગય દીની 

લ દુવનમાલી બરાઈ ભંજુય શમ તો અવલર ેલકતકી 

ાફંદી ઈખ્તેમાય કયો ઓય ઉવ લકત વખમારાતકે 

શય કયશ્તેકો તોડ દો, દુવનમાલી તભાભ કાભોંકો 

છોડદો ઓય ફાયગાશ ે ઈરાશીવ ે કદર જોડ દો, 

મઅની નભાઝભેં ભળગુર શો જાઓ. 

અગય ઈન્વાન કુચ્છ વફફવ ે અવલર ે

લકતકા ાફંદ ન શો વક ે તો “અર-આભારો 

વફવન્નહમાત” કે ભુતાવફક નેક વનહમતીવ ે આભાર 

કય ે તો ઉવકા નતીજા ઉવ ે શાવવર શોગા. વ 

અગય અવલર ેલકતભેં તાખીય શો જાએ તો વજવ 

કદય જલ્દ ભુભકકન શો નભાઝ અદા કીવજએ. 

યલયકદગાય ેઆરભ અન ેવચ્ચ ેફંદોકી ભગપેયત 
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પયભાએગા. 

ભુશતયભ નાઝેયીન ! અની ઔરાદકો 

ભોશરત દીવજએ કે લોશ અવલર ે લકત નભાઝ 

ડશેં. અન ે ભેશયફાન ખાવરક, ભાવરક લ 

યાઝીકકો માદ કયેં ઓય ખુળ યખ્ખે. અની શાજતે 

ઉવીકી ફાયગાશવ ે તરફ કય,ે તા કે ફા-આયાભ 

ઓય કામ્માફ તઝદગી ફવય કયેં. 

ભોઅવભન બાઈઓ ઓય ફશેનો ! અન ે

ભોવશબ્ફીનકો ઈવ અશભ ફાતકી તયપ 

ભુતલજ્જેશ કીવજએ કે અવલર ેલકત નભાઝ અદા 

કયેં, તા કે અલ્રાશકી યશભત ઉન્ક ે ળાવભરે શાર 

શો. 

ભુશતયભ નભાઝીઓ ! નભાઝકે ફયફાદ 

શોનેવ ેડયીએ ઓય ગઝફ ેયલયકદગાયવ ેઅભાન 

ભાંગીએ. ઉવક ે અશેકાભભેં વુસ્તી લ ગપરત ન 

ફયતીએ. ઓય વજવ તયશ ઉભુય ેતઝદગીકી તયકકી 
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લ તકભીરભેં કોવળળ કયતે શંમ ઉવી તયશ અશકાભે 

ખુદાલંદી ય અભર કયન ેઓય ઉન્શેં ફજારાનેકી 

કોવળળ કીવજએ, તા કે દુવનમા લ આખેયતભેં 

આકો વશીશ તૌય ય આભારકા નેક ફદરા 

વભર વક ેઓય આ જઝાએ ખૈયક ેશકદાય ફનેં. 

શઝયત ઈભાભ ભોશંભદ ે ફાકકય 

અરવહશસ્વરાભન ે પયભામા, “ઈસ્રાભકી વફના 

નભાઝ, યોઝા, ઝકાત, શજ ઓય વલરામત ય 

શમ.” ઓય ઝાવશય શમ કે પયાએઝે નભાઝભેં લકત, 

કકબ્રા, તશાયત ઓય તભાભ અયકાન ે નભાઝ 

ફયફાદ શો જાએગી. ઓય જો નભાઝ અવલર ે

લકત ય અદા કી જાએ લોશ યોળન ઓય રૂશાની 

એઅતેફાયવ ેભુનવલય શોતી શમ. 

કમા મ ે કાવફર ે અપવોવ ફાત નશીં કે 

ઈન્વાન ફેશુદા ભજાવરવ ( ફેઠકોં) લ ફેકાય 

ફાતોંભેં ઓય રશલો રઅફ લ ફેજા શયકાતભેં 
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ભળગુર શો કય ખુદાકી દયગાશવ ે ભંુશ ભોડ ે યશ,ે 

ઓય જો લકત ખુદાવ ેભુનાજાત કયન ેઓય નભાઝ 

અદા કયનેકા શમ ઉવ લકતે અઝીઝકો દુવનમાલી 

કાભોંભેં વપમ કય ે! લ ભા અરમના ઈલ્રર ફરાગ. 

જુભ્આ, તા. ૩-૮-૫૧ 
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મગાભ ન.ં ૫૯  
આઠલેં ઈભાભ (દસલેં ભાસભુ) 
અફુર શવન શઝયત અરી વફન ભુવા વફન 

જાપય વફન ભોશંભદ વફન અરી વફન શુવૈન વફન 

અરી વફન અફી તાવરફ અરવહશસ્વરાભકી ઝાતે 

ભુફાયકકો કુદયતને ફુઝુગમ ઓય ભુભતાઝ કકમા ઓય 

“કયઝા” કે રકફવ ે વયપયાઝ પયભામા. આ 

લરીહમ ે ભુત્રક ઓય ભઝશય ે વલરામતે ખાવ 

મગંફય ેખુદા થ.ે આકે ઝભાનેભેં તભાભ ઓરભા 

લ ભુતકલ્રેભીન લ ભુનાઝેયીન આશીકી તયપ 

રૂજુઅ શોનેકો તસ્રીભ કીએ શુએ થ.ે આકી 

ફુઝુગો કે-કમા દોસ્ત ઓય કમા દુશ્ભન વફ કાઈર 

થ.ે આ રૂશાનીમતકે ભયકઝ થ ે ઓય રોગ 

આશીકી તયપ રૂજુઅ શોતે થ.ે આકી નેક 

વવપતો ઓય ઉભદા ખસ્રતોંકા શય ળખ્વકો 
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એઅતેયાપ થા. ફુઝુગામન ે ઈસ્રાભન ે આકે 

પઝાએર, ભયાવતફે ઈલ્ભી ઓય દીગય વવપાતકો 

ફમાન કકમા શમ. 

ચુનાંચે ભોશમુદ્દીન ે અયફી શમ્ફરીન ે જો 

ફુઝુગોન ેઅશર ેવુરુક લ ભળાએખે ઓયપા ઓય 

અશર ે વુન્નતક ે ભળશુય ઓરભાવ ે થ ે આકી 

તાયીપભેં વરખ્ખા શમ કે, “આ ઈન્વાન ેજફરૂતી, 

ઈન્વાને ભરકુતી, આવરભ ે નાવુતી, ગલવ ે

અકતાફે ઈન્વીહમશ, શુજ્જતે કાતેઅએ 

યબ્ફાનીહમશ, ભુશકકકકે શકાએકે ઈમ્કાની, ભઝશય ે

નાભે શુલર અવલર, કન્ઝે ભખ્પીહમ ે ગૈફી લ 

શકીકતે રા-યમફી થ.ે આ ભશલ્ર ેકુફુર ેફુમુઝાત 

લ ભુયબ્ફીએ જભીએ ઝુશુયાત થ.ે” 

વદરૂદ્દીન ે શનપીને અશભદ વફન શજય ે

શનપીકી કકતાફ “વલાએકે ભુશયકા” વ ેનકર કકમા 

શમ કે, “શઝયત યઝા અરવહશસ્વરાભ અશર ે
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ઈસ્રાભભેં વફવ ેફડશકય આવરભ, કાવભર ઓય 

ભયતફેલાર ે થ.ે” ઓય મેશી લજશ થી કે અવલર 

ભાભુન ખરીપએ અબ્ફાવી આકો દોસ્ત યખતા 

થા ઓય અની દુખ્તયવ ે આકી ળાદી બી 

કયાદી, ઓય અની ભમ્રકતભેં આકો ળયીક 

કકમા. 

મકતીનીને આકે ભવાએરવ ે ૧૫ શજાય 

ઓય ફ કયલામતે “ભુનાકકફ” ૧૮ શજાય ભવ્અર ે

જભા કીએ, ઓય આ “આવરભ ેઆર ેભોશંભદ” 

કે વખતાફવે માદ કીએ જાતે થ.ે શઝયત ઈભાભ 

જાપયે વાકદક અરવહશસ્વરાભ અન ે પયઝંદ 

શઝયત ઈભાભ ભૂવએ કાવઝભ અરવહશસ્વરાભવ ે

પયભાતે થ ે કે, આવરભ ે આરે ભોશંભદ ઓય 

શભનાભે અભીરૂર ભુઅભેનીન શઝયત અરી 

અરવહશસ્વરાભ તુમ્શાય ે વુલ્ફભેં શંમ. કાળ ભેયી 

ઉવવ ેભુરાકાત શોતી !” 

www.hajinaji.com


મગાભાતે નજપી - 238 HAJINAJI.com 

ફેશારૂર અનલાયભેં ભનકુર શમ કે, “આ 

કબી યાત કદનભેં શજાય યકાત નભાઝ ફજા રાત ે

થ.ે” ઓય ળેખ અબ્દુલ્રાશ ઈબ્ન ે ભોશંભદ વફન 

આવભય વળફયાલી ળાપઈ અની કકતાફ 

“ઈત્તેશાપ” ભેં આકે ભનાકેફ ફમાન કયતે શુએ 

આકી ઈફાદતકા મુ ં વઝક્ર કયતે શંમ કે, “આ 

તભાભ ળફ ઈફાદતે ખુદાભેં ફવય કયતે થ,ે નભાઝ 

ડતે ઓય આયાભ પયભાતે થ.ે પીય ઉઠ કય લુઝુ 

કયતે ઓય નભાઝ ડ કય આયાભ પયભાતે પીય ઉઠ 

કય ઈફાદતે ઈરાશીભેં ભળગુર શો જાતે. ઈવી 

તયશ વુબ્શ તક ઈફાદતભેં ભળગુર યશતે. આન ે

શજાય ગુરાભ આઝાદ કીએ ઓય આકે 

ભોઅવજઝાત ઓય કયાભાતક ે ભુતઅલ્રક વરખ્ખા 

શમ કે લોશ ઈત્ની કવયતભેં શંમ કે ઉનકે ફમાનકી 

ગુંજાઈળ નશીં. 

મેશ શકીકત શમ કે ભોઅતફય કકતાફોભેં 
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આકે ફશોતવ ે ભોઅવજઝાત લ કયાભાત દજમ 

શંમ, વજનક ે ફમાનકી ઈવ ભુખ્તવય મગાભભેં 

ગુંજાઈળ નશીં, તા શભ તફરૂમકન આકા એક 

ભોઅવજઝા નાઝેયીન ે વગયાભીકી વખદભતભેં ેળ 

કકમા જાતા શમ. ઓય લોશ મ ે શમ કે એક યોઝ 

ભાભુન યળીદ ખરીપએ અબ્ફાવક ે શાવજફ 

(ભખવુવ ભુરાવઝભ) આવ ે વખરાપ યલૈમા ેળ 

આમા. શઝયતને ભસ્નદ ે ભાભુન ય નઝય ડારી 

વજવ ય દો ળેય ફન ે ગએ શુએ થ.ે આકા 

ઈળાયા ાતેશી લોશ શકીકી ળેય ફન ગએ ઓય 

ઉવ શાવજફ ેફ-ેતભીઝ ય શમ્રા કયકે ઉવ ેશડ 

કય ગએ. ભાભુન યળીદ મ ેએઅજાઝ દેખ કય વખ્ત 

યેળાન શુલા ઓય ફેશોળ શો ગમા. 

વાશેફ ે “ભદીનતુર ભઆવજઝ” ઓય દુવય ે

ઓરભા લ ભુવવન્નપોંન ે આકે ફશોતવ ે

ભોઅવજઝે ઓય કયાભાત ફમાન કીએ શંમ. વવપમ 
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કકતાફ ે “ભદીનતુર ભઆવજઝ” ભેં આકે ૧૬૧ 

ભોઅવજઝે દજમ શંમ. 

શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ 

આરેશી લવલ્રભન ે આકા વઝક્ર પયભામા શમ 

ઓય આકી વલરાદતકી ખફય દી શમ. આન ે

પયભામા કે, “ભેયે ફાદ રોગોંક ે દયવભમાન ભેય ે

ખરીપા ઓય લવી ઓય ખુદાકે શુજ્જત ફાયા 

શોંગ,ે વજનભેં શર ે અરી ઓય આવખય ભશદી 

શોંગ.ે” ઓય શનપી નકળફંદીકી કકતાફ 

“મનાફેઉર ભુલદદા” ભેં શઝયત યવૂરેખુદા 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભવ ે

કયલામત શમ કે આન ે પયભામા “ભેયે ફાદ ભેય ે

લવી ઓય ભુવરભાનોંકે ઈભાભ અરી કપય શવન 

કપય શુવૈન કપય અરી વફન શુવૈન કપય ભોશંભદ 

વફન અરી (જો ફાકકય ભળશુય શોંગ)ે ઓય અમ 

જાવફય ! તુભ ઉનવ ે વભરોગ.ે જફ તુભ ઉનવ ે
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ભુરાકાત કયના ભેયા વરાભ કશના. ઉનકે ફાદ 

જાપય વફન ભોશંભદ કપય ભૂવબ્ન ેજાપય, કપય અરી 

વફન ભૂવા, (ઓય ફ કયલામતે દીગય આન ે

“યઝા” પયભામા) કપય ભોશંભદ વફન અરી, કપય 

અરી વફન ભોશંભદ, કપય શવન વફન અરી ઓય 

આવખયભેં કાએભ અરવહશસ્વરાભ શંમ કે ઉનકા 

નાભ ભેયા નાભ શમ ઓય ઉનવ ે ફુગઝ યખના 

ભુજ્શવ ેફુગઝ યખના શમ, ઓય લોશ પયઝંદ શંમ 

શવન ઈબ્ન ે અરી ( અસ્કયી) કે.” વ શઝયત 

યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશે લ આરેશી 

લવલ્રભ ઓય અઈમ્ભએ શોદા અરહશેભુસ્વરાભ 

ભખ્વુવન શઝયત વાકદક અરવહશસ્વરાભ ઓય 

શઝયત કાવઝભ અરવહશસ્વરાભકા પયભાન ઈવ 

ફુઝુગમલાયકી ઈભાભત ય નવ શમ ઓય આકા 

લવવહમ ેમગંફય શોના વાવફત શમ. 

મ ેશઝયત ખુલ્ક ેઅઝીભ લ વવપતે ભરકુતીક ે
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ભાવરક થ ે ઓય રોગોંક ે વાથ શુસ્ને ભઆળેયતભેં 

ભુભતાઝ થ,ે ઓય ફડ ે ભયતફો ઓય ભકાભે 

રૂશાનીહમત ય પાએઝ શોનેકે ફા-લુજુદ આકા 

વુરુક વફક ે વાથ મકવા ંથા. ચુનાંચે અબ્દુલ્રાશ 

ઈબ્ને વલ્તને ફરખીવ ેકયલામત કી કે ઉવન ેકશા 

કે વપયે ખુયાવાનભેં ભંમ શઝયત યઝા 

અરવહશસ્વરાભકે શભયાશ થા. એક યોઝ આન ે

અને ગુરાભાન ે શફળી ઓય તભાભ 

વખદભતગાયોંકો અન ે વાથ એક શી દસ્તયખાન 

ય વફઠામા. મ ેદેખકય ભંમન ેઅઝમ કકમા ભેયી જાન 

આ ય કપદા, ઈન રોગોંક ેરીએ ખાનેકા અરગ 

ઈન્તેઝાભ પયભામા શોતા. મ ે વુનતે શી આન ે

પયભામા, ઠંડ ે શોઈએ ! ( કમા તુમ્શેં ભારુભ નશીં) 

શભ વફકા યલયકદગાય એક શમ ઓય વફક ે

એકશી ભાંફા, ઓય વફ અન ે આભારકા 

નતીજા ાએંગે. 
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આ વખાલત કયનેભેં ફ ે નઝીય થ.ે 

શાજતભંદોકી શાજતેં ફય રાત ે ઓય નાદાયોંકી 

ભદદ પયભાતે થ.ે ચુનાંચે અહમાભ ેશજભેં એક ભદર્ન 

ખુયાવાનીકી તભાભ યકભ ગુભ શો ગઈ. જફ 

શઝયતકી વખદભતભેં શોંચા ઓય આકો ભારુભ 

શુલા તો અને ભકાન તળયીપ ર ેગએ ઓય ૨૦૦ 

દીનાય ઉવ ે દયલાઝેક ે ીછે ખડે યેશ કય ઈનામત 

કીએ. જફ ઈવ તયશ ઈનામત કયનેકા વફફ 

દમામપત કકમા તો પયભામા, ભુજ્શે અચ્છા નશીં 

ભારુભ શુલા કે ઉવક ે ચેશયેવ ે વઝલ્રતે વલારકા 

ભુળાશેદા કરૂ ં ઓય લોશ ભુજ્શવ ે ળયતભદા શો, 

મગંફય ેઅકયભ વલ્રલ્રાશો અરહશ ેલ આરેશી 

લવલ્રભન ે પયભામા “જો અની નેકીમાં રોગોંવ ે

ોળીદા યખ્ખે ઉવકો ૭૦ શજ્જોક ે ફયાફય 

વલાફ શાવવર શોગા.” 

વન ે વશજયી ૨૦૦ ભેં જફ ભાભુન યળીદ 
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ચંદ લજુશાતકી વફના ય શઝયતકો લરી અશદીકી 

રીએ ખુયાવાન ફુરામા. આ યાશ ે ફવયાવ ે

તળયીપ ર ે ગએ ઓય ળશય ે તુવ શોંચ.ે આકે 

ઈઝશાય ે ભયાવતફક ે વરએ ભાભુનને ભુખ્તવરપ 

ભઝશફોક ેઓરભા લ પોકશા ઓય ભુતકલ્રેભીનકો 

દઅલત દી. ઉન વફન ેશઝયતવ ે ભુનાઝેયા કકમા. 

આને વફકો ભુકમ્ભર જલાફ દીએ ઓય વફ 

ય ગાવરફ આએ. વફન ે અની કભ ઈલ્ભીકા 

ઈકયાય કકમા ઓય આકી અપઝરીમત લ ઈલ્ભકે 

કાઈર શુએ. 

ફ કયલામતે કપઅભી આકી વલરાદતે ફા-

વઆદત જુભેયાતકો ૧૧ ભાશે વઝરકઅદ વન ે

૧૪૮ વશજયીભેં શુઈ. ૩૫ વારકી ઉમ્રભેં આકે 

વયવ ે ીદય ે ફુઝુગમલાયકા વામા ઉઠ ગમા. ીદય ે

ફુઝુગમલાયક ે ફાદ ૨૦ વાર તક આ ભસ્નદ ે

ઈભાભત ય જલ્લાગય યશે ઓય વન ે ૨૦૩ 
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વશજયીભેં ભાભુનકે ઝશય દેનેવ ેળશીદ શુએ. 

ભોશીબ્ફાન ે અશરેફૈતકો ચાશીએ કે ઈન 

શઝયતકી ળફ ે વલરાદત ૧૧ લી વઝલ્કાદ વન ે

૧૩૭૦ શીજયી (ઈવ વાર ફુધલાય તા. ૧૫-૮-

૫૧ કી અગરી યાત) કો અન ે ભકાનો દુકાનો 

લગેયેકો વઝમાદા યોળનીવ ે ભુનવલય કયેં. ીયો 

જલાન, ફચ્ચોં, ઔયતો ઓય નાલાકીપ રોગોંકો 

ઈવ ઈભાભ અરવહશસ્વરાભકે પઝાએર ઓય 

ભયાવતફવ ે લાકીપ કયેં, ઓય ઈવ અઝીભ 

માદગાયકો કાએભ યખ્ખેં. 

ઓય ખાવ કય ૨૩ લી તાયીખ ઝીલ્કાદકો 

ઈવ શઝયતકી વઝમાયત ડે ઓય ઈવ અમ્રભેં 

કોતાશી ન કયેં. વહમદ ઈબ્ને તાઉવન ે અની 

કકતાફ “ઈકફાર” ભેં ઈવ ફાતકો નકર કીમા શમ. 

ઓય ઈવ શઝયતકી વઝમાયતકે વલાફક ે ફાયેભેં 

ભુશદ્દીવોંન ેશઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશ ે
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લ આરેશી લવલ્રભવ ે કયલામતકી શંમ કે આ 

શઝયત વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી 

લવલ્રભન ે પયભામા કે, “અન્કયીફ ભેયે વજસ્ભકા 

એક ટુકડા ખુયાવાનભેં ભદફુન શોગા. વ જો 

ભુવીફત-ઝદા ઉવકી વઝમાયત કય ે ખુદા ઉવ ે

ભુવીફતોંવ ે નજાત દેગા ઓય ઉવક ે ઝાએયીનક ે

ગુનાશ ભુઆપ પયભાએગા. ઓય જો ફંદએ 

ભોઅભીન ભેયે ઈવ પયઝંદકી વઝમાયતકો જાએ 

યલયકદગાય ે આરભ ઉવ ય જન્નત લાવજફ 

પયભાતા શમ ઓય આતીળે જશન્નભ ઉવક ેવજસ્ભ 

ય શયાભ કયતા શમ. 

ઈભાભ જાપય ે વાકદક અરવહશસ્વરાભન ે

પયભામા “ભેયા ોતા ખુયાવાનકે ઉવ ળશેયભેં 

ળશીદ શોગા વજસ્કો તુવ કશતે શંમ. વ વજવ ે

ઉસ્કી ભાઅયેપત શો ઓય વઝમાયત કય ે યોઝે 

કમાભત ઉવકા શાથ કડ કય દાખીર ે ફેશીશ્ત 
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કરૂંગા.” ઓય પયભામા, “જો ળખ્વ ઉવ ે ઈભાભે 

લાવજફુત્તાઅત ઓય ગયીફ લ ળશીદ જાન ે ઓય 

ઉવક ેભયાતીફકા આયીપ શો ઓય વઝમાયત ફજા 

રાએ યલયકદગાય ે આરભ ઉવ ે ૭૦ ળોશદાકા 

વલાફ અતા કયેગા જો શઝયત યવૂરેખુદા 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ેલ આરેશી લવલ્રભક ેવાભન ે

ળશીદ શુએ શો.” ઈભાભ ભૂવએ કાવઝભ 

અરવહશસ્વરાભન ે પયભામા, “ભેયા પયઝંદ અરી 

શારતે ભઝરુભીભેં ઝશયવ ે ળશીદ શોગા ઓય 

શારૂનકે નઝદીક તુવભેં દપન કીમા જાએગા, જો 

ઉસ્કી વઝમાયત કય ેગોમા ઉવન ેશઝયત યવૂરેખુદા 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભકી 

વઝમાયત કી” 

શઝયત ઈભાભ યઝા અરવહશસ્વરાભન ે

પયભામા, “ફા-લુજુદ દુયીક ે જો ભેયી વઝમાયતકો 

આએ યોઝે કમાભત તીન ભકાભાત ય ઉસ્કી ભદદ 
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કરૂંગા ઓય કમાભતકી શોલ્નાકીમુંવ ેઉવકો નજાત 

દીરાઉંગા. અવલર જફ શયએકકા નાભએ 

આભાર ઉવક ેદાશન ેફાએ તયપ પેરામા જાએગા, 

દુવયે ુર ેવવયાત ય ગુઝયનેક ેલકત, ઓય તીવય ે

જફ ભીઝાનભેં આભાર તોર ેજાએંગ.ે” 

આં શઝયત અરવહશસ્વરાભન ે ફશોતવ ે

કરેભાત, લાઅઝો નવીશત રોગોંવ ે પયભાએ 

વજન્શેં ઓરભાન ે અની કીતાફોભેં નકર કીએ 

શંમ. વજનભેં એક કકતાફ “તોશફુર ઉકુર” શમ 

વજવ ે ઈબ્ન ે અફી ળોઅફાન ે તારીપ કી. આકે 

કરેભાતવે ચંદ મ ે શંમ કે, “ભોઅભીન ઉવ લકત 

કાભીરુર ઈભાન શોતા શમ જફ ઉવભેં મ ે તીન 

ફાતેં ાઈ જાએં : ૧-યાઝકો ોળીદા યખના, ૨-

રોગોંવ ેફ નેક વુરુક ેળ આના, ૩-ભુવીફત લ 

વખ્તીકે લકત વબ્ર કયના.” ઓય પીય પયભામા કે, 

“એક ઝભાના આએગા કે જફ નલ શીસ્વ ે
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આપીમત લ આયાભ ગોળા-નળીનીભેં, ઓય એક 

શીસ્વા વુકુત લ ખાભોળીભેં શાવીર શોગા.” 

જુભ્આ, તા. ૧૦-૮-૫૧ 
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મગાભ ન.ં ૬૦  
કુયફાનીકી અહવભહમત 

ઈસ્રાભ ઐવા કાવભર દીન શમ વજવકા 

દાભન ઈન્વાનોંકી દુવનમાલી લ ઉખ્રલી તઝદગીક ે

કાએદ ેકાનુનકે અનભોર ભોતીમોંવ ેબયા શુલા શમ. 

ઈસ્રાભ અન ે ભાનનેલારોંકો ન વવપમ ઉભદા 

અખરાક, ભઅયેપતે ખુદા, ૈયલીએ શક ઓય 

ફંદગી લ ઈફાદતશી કી તારીભ દેતા શમ, ફલ્ક ે

ઉન તભાભ ભાદદીમાતકી તયપ બી ભુતલજ્જેશ 

કયતા શમ વજનભેં ઈન્વાનકી તયકકી ઓય 

કાભમાફીકા યાઝ ોળીદા શમ. 

ખુદાન ેઈસ્રાભકો ઈવ રીએ જાયી પયભામા 

કે ઈન્વાન ભકાવવદ ે તઝદગીવ ે લાકકપ શો કય 

ઉમ્દગીક ે વાથ તઝદગી ફવય કય.ે નેક લ ફદ 

આભાર (ખમયો ળય) કા ખુદ વઝમ્ભેદાય શો ઓય 
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ઉન નેઅભતોવ ેપાએદા શાવવર કયના વીખર ેજો 

કાકદયે ભુત્રકને ઝાવશય લ ફાવતન ઝભીનભેં ૈદા કી 

શમ : ખોરેક રકુભ ભા કપર અઝર્ન જભીઆ- 

(ઈન્વાનો !) ઝભીનભેં જો કુછ શમ તુમ્શાય ે શી 

રીએ ૈદા કકમા ગમા શમ.” 

(વૂયએ ફકયશ, આ. ૨૯) 

રેકકન મ ેશકીકત શમ કે ઈન્વાન ઝભીન ઓય 

ઉવભેં વફખયી શુઈ નેઅભતોં ભવરન શૈલાનાત, 

નફાતાત, ભઅદનીમાત, લગેયેવ ે તફ શી પાએદા 

ઉઠા વકતા શમ જફ કે લોશ અકરો વશકભતકા 

ભાવરક શો, લકત કે તકાઝોકો ુયા કય વકતા શો 

ઓય ભઝકુયા તભાભ ચીઝોંકી કેકપમતોવ ેફા-ખફય 

ઓય ઉનવ ે ભુતઅલ્રક ઈલ્ભ યખતા શો. ઓય મ ે

ઝાવશય શમ કે મ ે તભાભ ચીઝેં ફગૈય કકવીક ે

વવખાએ ખુદ-ફ-ખુદ નશીં આ વકતીં, ફલ્ક ેઈવક ે

રીએ કકવી ભુઅવલ્રભ મા યશનુભાકી ઝરૂયત 
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દયકાય શમ. ઈવી રીએ કાનુન ફનાએ ગએ ઓય 

અશેકાભ જાયી કીએ ગએ ઓય ઉનકા ઈલ્ભ 

શાવવર કયનેકા શુકભ બી દીમા ગમા, તા કે 

અભરકે ભૌક ેય આવભેં ઝગડા ઓય પવાદ ન 

શો ઓય જશારત લ ફ-ેઈલ્ભીકે વફફ ફજાએ 

પાએદેકે નુકવાન ન શો. 

અલ્રાશ તઆરાકી મ ે ઈનામતેં ઓય 

ભશેયફાનીમા ઈવી રીએ શંમ કે ઈન્વાન અંધેયેભેં 

ન યશતે શુએ વશીશ તયીક ેય તઝદગી ફવય કય.ે 

ચુનાંચે ઈનશી વશકભતો ઓય ખુફીમોક ેેળે નઝય 

શૈલાનાતભેંવ ે કુછ શૈલાનોંકો ઈન્વાનક ે પાએદોંકે 

રીએ શરાર કકમા, કપય ઉન્શીં શૈલાનોવ ે ફાઝ 

ભખવુવ (ચયનેલાર ેચોામ)ે જાનલયોકો કુયફાનીક ે

રીએ ચુના ઓય અન ેફંદોકે રીએ ઉન્શેં અની 

નઝદીકી ઓય ખુળનુદીકા લવીરા કયાય દીમા ઓય 

શુકભ પયભામા કે ભખવુવ ભૌકોં ય ભુકયમય ળુદા 
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ળતોક ેવાથ ઈઝશાય ેઅબ્દીમત લ ફંદગીક ેતૌય ય 

ઉન્કી કુયફાની કી જાએ, તા કે કાકદયે ભુત્રકને જો 

પાએદે ઉન્ભેં ોળીદા યખ્ખે શંમ ઉન્ભે રોગ પાએદા 

ઉઠાએ. પકીયો, વભસ્કીનો, ઓય ભુપવરવોકો 

પાએદા શાવવર શો. ફાયફાય કુયફાની કયન ેઓય 

ઉવ ેપેરાનેક ેરીએ શૈલાનાત વઝમાદા ાર ેજાએં, 

તા કે ઉન્ક ેઝયીએ ભુખ્તવરપ ેળા લ વતજાયત ઓય 

રેનદેન રોગોભેં જાયી શો. ભલાદ ેખાભ (કચ્ચી મા 

અસ્ર ચીઝ વજસ્વ ે ભુખ્તવરપ ચીઝે ફનતી શમ) 

જો ઝરૂકયમાતે તઝદગીકા અશભ જુઝ શમ ઓય 

વજવવ ેેળઓ યોઝગાય ઓય યોઝોકી ફશોતવી 

ચીઝે શાવવર શોતી મા ફનતી શંમ વઝમાદેવ ે

વઝમાદા ફડ.ે અદર ફદરક ેરીએ ઓય વતજાયતકી 

ચીઝે-વજવવ ે ભુખ્તવરપ ભુલ્કોભેં તઅલ્રુક ૈદા 

શોતા શમ ઓય એક દુવયેકી ફશોતવી એશવતમાજે 

ઓય ઝરૂયતે ૂયી શોતી શંમ ઓય વઝમાદા ફડ,ે 
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ઓય અકવય રોગોંક ેરીએ યોઝીકા ઝયીઆ ફન.ે 

ફ ે ળુભાય ભાદ્દી પાએદોંકે એરાલા કુયફાની 

ઐવા અભર શમ જો ખુદાકી ખુળનુદીકા વફફ 

શમ. ઈવક ેફ-દૌરત ઈન્વાનક ે કદરવ ેખૌપ ઓય 

ડય જાતા યશતા શમ ઓય લોશ ફા-તશભત ઓય 

ભઝફુત કદરલારા ફનતા શમ. જબી તો વુન્નત 

કયાય કદમા ગમા શમ કે વાશેફ ેકુયફાની ખુદ અન ે

શાથવ ેશૈલાનકો ઝબ્શ કય.ે 

કુયફાનીભેં ફશોતવ ે રૂશાની ઓય ભઅનલી 

યાઝ બી ોળીદા શંમ. યાઝે કુયફાની શભેં 

વભજાતા શમ કે નઝદીકી લ ખુળનુદીએ ખુદા 

શાવવર કયન,ે ફુયે અખ્રાક ઓય દાભે ળૈતાનવ ે

ફચનેકે રીએ નપવકી કુયફાની દેના ચાશીએ. 

નપવકી વયકળીકો કુચરના ચાવશએ ઓય 

ખાવશળાતે નપવાનીવ-ેજો વફફ ે શરાકત શમ-

યશેઝ કયના ચાવશએ. કુયફાની ઈવ ફાતકી તયપ 
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ઈળાયા કયતી શમ કે ઈન્વાનકો ચાવશએ કે લોશ 

ખુદાકી ખુળીભેં ખુળ યશ ે ઓય ખુદી, તકબ્ફુય 

લગેયા ફુયી આદતોંવ ે દૂય યશ કય અન ે આકો 

શકીય ઓય નાચીઝ ફનાએ. કુયફાની વફક દેતી 

શમ કે ઈન્વાનોંકો એક દુવયેક ે વાથ ભોશબ્ફત 

ઓય નેક ફયતાઓવ ે ેળ આના ચાવશએ ઓય 

અશકાભે ઈરાશીકા ાફંદ ફનના ચાવશએ. 

કુયફાની ઐવા યાઝ શમ જો જતાતા શમ કે અગય 

ઈન્વાન રોગોંક ેદયવભમાન અચ્છા યલૈમા ઈખ્તેમાય 

ન કય ે તો ભુભકકન શમ એક યોઝ ઝભાના ઉવ ે

ીવદ ેઓય ઉવ ેઅની કુયફાની દેના ડ.ે 

કુયફાની વવપમ ઈસ્રાભશીભેં વુન્નત નશીં 

શુઈ ફલ્ક ેલોશ નભાઝ, યોઝા લગેયેકી તયશ અગરી 

ઉમ્ભતોભેં બી જાયી થી. કુયફાની એક શુકભ શમ 

વજવ ેઅગર ેનફીમોંન ેબી અન ેઅન ેઝભાનેભેં 

જાયી કકમા થા. ખુદાન ે ઈવ શુકભકો ફ તૌય ે
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વશકભત ફળકયમતક ે ઈબ્તેદાઈ દૌય મભન ે અફુર 

ફળય શઝયત આદભ અરવહશસ્વરાભ કે ઝભાનેવ ે

જાયી પયભામા ઓય ઉવ ેઈમ્તેશાનકા ઝયીઆ ઓય 

અની નઝદીકીકા લવીરા કયાય કદમા, ઓય ખાવ 

લકતોભેં કુયફાની કયના અસ્ફાફ ે ભનાવવક લ 

ળઆએય લ ઈફાદતભેંવ ેએક વફફ ઠશેયામા. 

શઝયત નુશ અરવહશસ્વરાભન ે તુપાનવ ે

નજાત ાનેક ેફાદ એક કુયફાનગાશ ફનાઈ, ઓય 

અની ળયીઅતક ે ભુતાવફક ભખવુવ જાનલયોંકી 

કુયફાની કયતે થ.ે શઝયત ઈબ્રાશીભ ઓય શઝયત 

ભૂવા અરવહશસ્વરાભકી ળયીઅતોંભેં બી 

ભુખ્તવરપ તયીકોં ય કુયફાનીકા કયલાજ થા, જૈવા 

કે દુવય ેભકારેભેં ફમાન કકમા જા ચુકા. જબી તો 

ઈસ્રાભન-ેજો અખ્રાકકો કભાર તક શોંચાનેકે 

રીએ આમા-કુયફાનીકો પકત શજક ેપયાએઝ ઓય 

ળઆએયભેંવે કયાય નશીં કદમા ફલ્ક ેવાયી ઉમ્ભત 
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ય વુન્નત કકમા કે શય વાર ખાવ ઝભાન ેઓય 

લકતોભેં જશા ંબી ભુભકકન શો કુયફાની કય,ે ઓય 

કુયફાની કયનેલારેક ે રીએ ફ ે ળુભાય વલાફ બી 

ભુકયમય કકમા ઓય પયભામા શૈલાને કુયફાનીક ેખુનકા 

શરા કતયા જો ટકતા શમ લોશ કુયફાની 

કયનેલારેક ે તભાભ ગુનાશોંકા કપપાયા ઓય અજય ે

અઝીભ ઓય ફશોત વલાફકા વફફ ફનતા શમ. 

કુયફાનીકી અશવભમત દેખીએ કે જફ એક 

યોઝ ઉમ્ભુર ભુઅભેનીન જનાફ ે ઉમ્ભ ે વરભાન ે

શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશ ેલ આરેશી 

લવલ્રભકી વખદભતભેં અઝમ કકમા કે, મા 

યવૂરલ્રાશ ! ઈદ (ઈદ ેકુયફાન) નઝદીક આ યશી 

શમ ઓય કુયફાની કયનેકી કુદયત નશીં યખતી કમા 

કઝમ ર ેકય કુયફાની કરૂ ં? તો આન ેપયભામા, “શા ં

કઝમ રેકય કુયફાની કયો. ઈન્ળાઅલ્રાશ લો કઝામ 

અદા શો જાએગા.” ઓય શઝયત ઈભાભ જાપય ે
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વાકદક અરવહશસ્વરાભન ે પયભામા, “શુલ 

લાવજફુન અરા કુલ્ર ે ભુસ્રેવભન ઈલ્રા ભન રભ 

મવજદ-કુયફાની કયના રાચાયોંક ે વવલા શય 

ભુવરભાન ય લાવજફ શમ.” કકવીને દમામપત 

કકમા, કમા અશરો અમાર (ફાર ફચ્ચોં) ય બી 

કુયફાની કયના લાવજફ શમ ? પયભામા, “અશરો 

અમારકી તયપવ ેકુયફાની કયન ેમા ન કયનેકા તુમ્શેં 

ઈખ્તેમાય શમ. રેકકન અની તયપવ ે ઝરૂય 

કુયફાની કયો, ઓય ઉવ ેતકમ ન કયો.” 

કયલામતોવ ે વાવફત શોતા શમ કે અશરો 

અમારકી તયપવ ે કુયફાની કયના વુન્નત શમ. 

ચુનાંચે શઝયત યવૂર ેઅકયભ વલ્રલ્રાશો અરહશ ે

લ આરેશી લવલ્રભન ેઅની ફીલીમોં (ઉમ્ભશાતે 

ભુઅભેનીન)કી તયપવ ે બી કુયફાની પયભાઈ શમ. 

ઓય ચૂંકે કુયફાની બી ખુદાકી પયભાંફયદાયી લ 

ફંદગી શમ ઈવ રીએ વાશેફ ેકુયફાની મા ઝબ્શ 
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કયનેલાર ેય ફ કસ્દે કુયફત વનહમત કયના રાવઝભ 

શમ. શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ 

આરેશી લવલ્રભ દો ગોસ્પંદકી અન ે દસ્તે 

ભુફાયકવ ે કુયફાની પયભાતે થ.ે એક ગોસ્પંદકી 

કુયફાનીકે લકત પયભાતે થ ે: “ખુદાલંદા ! મ ે

કુયફાની ભેયી ઓય ભેય ેઅશરેફૈતભેંવ ેઉન રોગોંકી 

તયપવે શમ જો કુયફાની નશીં કય વકે શંમ.” ઓય 

દુવયી કુયફાનીક ેલકત પયભાતે થ,ે “મ ેકુયફાની ભેયી 

ઓય ભેયી ઉમ્ભતકે ઉન રોગોંકી તયપવ ે શમ 

વજન્શોંન ેકુયફાની નશીં કી શમ.” 

અભીરૂર ભુઅભેનીન શઝયત અરી 

અરવહશસ્વરાભ શય વાર એક કુયફાની શઝયત 

યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશે લ આરેશી 

લવલ્રભકી તયપવ ે કયતે થ ે ઓય પયભાતે થ,ે 

“ખુદાલંદા ! મ ે કુયફાની તેયે મગંફયકી તયપવ ે

શમ.” ઓય એક કુયફાની અની તયપવ ેકયતે થ,ે 
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ઓય પયભાતે થ ે કે કુયફાનીક ે લકત મ ે કશો : 

“લજ્જશતો લજશેમ વરલ્રઝી પતયસ્વભાલાત ે

લર અઝર્ન શનીપભ ભુસ્રેભન, લ ભા અના વભનર 

ભુળયેકીન. ઈન્નસ્વરાતી લ નોવોકી લ ભશમામ લ 

ભભાતી વરલ્રાશ ે યવબ્ફર આરભીન. રા ળયીક 

રશુ લ ફ ે ઝારેક ઓવભયતો લ અના વભનર 

ભુસ્રેભીન. અલ્રાશુમ્ભ વભન્ક લ રક. અલ્રાશુમ્ભ 

તકબ્ફર વભન્ની વફવસ્ભલ્રાવશલ્રઝી રા ઈરાશા 

ઈલ્રા શોલ. અલ્રાશો અકફય. લ વલ્રલ્રાશો 

અરા ભોશંભકદલ લ અરા અશરેફૈતેશી.” પીય 

ઝબ્શ કયો. 

જાનના ચાશીએ કે કુયફાનીક ેલકત ઝબ્શકી 

ળતોકા રીશાઝ કયના ચાશીએ, મઅની કીબ્રેક ે

તયપ ચેશયા કયના, ઝબ્શ કયનેલારેકા ભુવરભાન 

શોના, ઝબ્શ કયનેલારી ચીઝ રોશેકી શોના, ઓય 

કુયફાનીકે જાનલયકી ચાય યગોંકા કટના, ઝબ્શક ે
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લકત ખુદાકા નાભ રેના. ઓય ઈદકે દીન નભાઝે 

ઈદકે ફાદ કુયફાની કયના ભુસ્તશફ શમ. મેશ બી 

ભુસ્તશફ શમ કે ઉવ દીન નભાઝે ઈદકે ફાદ 

નાશ્તા ગોશ્તે કુયફાનીવ ેકય.ે 

કુયફાની ળતુય (ઉંટ-ઉંટની) મા ગામ (ગામ-

ફેર) મા ગોસ્પંદ ( દુમ્ફા-દુમ્ફી) મા ફુઝ ( ફકય-ે

ફકયી)કી કી જાએ. ઓય ઘયભેં ાર ે શુએ 

જાનલયકી કુયફાની કયના ભકરૂશ શમ. ઓય 

કુયફાનીકે રીએ ભાશે ઝીલ્શજભેં જાનલય ખયીદના 

ફેશતય શમ. ઓય ળયીઅતે ઈસ્રાભને કુયફાનીક ે

જાનલયકી ફ-ેઐફી લ ઉમ્રકી જો ળતર્ન ભુકયમય કી 

શંમ ઉન્શેં ખ્મારભેં યખ્ખા જાએ. વ અગય 

કુયફાનીકા જાનલય ળુતુય શો તો ાંચ વાર તભાભ 

કયકે છઠ ેવારભેં શો, અગય ગામ મા ફુઝ શો તો 

એક વાર ગુઝય કય દુવય ેવારભેં શો ઓય અગય 

ૂયે દો વારકી શો કય તીવય ેવારભેં શો તો ફેશતય 
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શમ. ઓય અગય ગોસ્પંદ શો તો વાત ભશીન ેૂય ે

કયકે આઠલેં ભશીનેભેં શો, ઓય અગય ૂય ેવારકા 

શો તો ફેશતય શમ. ઓય કુયફાનીકા જાનલય અગય 

ળુતુય મા ગાલ શો તો વુન્નત શમ કે ભાદા (માની 

ઉંટની મા ગામ) શો. ઓય અગય ગોસ્પંદ મા ફુઝ 

શો તો વુન્નત શમ કે નય (માની દુમ્ફા મા ફકયા) 

શો, ઓય ઉવક ે તભાભ અઅઝા ફ-ેઅમફ શોં 

માની કાના, અંધા, કાન કટા, રંગડા મા વીંગટુટા 

ન શો. ઓય ખવી, ફશોત ફુડશા, દુફરા, ફીભાય 

બી ન શો, ફલ્કે વુન્નત શમ કે તાઝા ભોટા શો. 

ઓય જો રોગ શજભેં શો ઉનકે એરાલા 

ઓય રોગ અગય અરગ અરગ તોય ય કુયફાની 

કયનેકી કુદયત ન યખતે શોં તો કુછ રોગ વભર કય 

બી એક જાનલયકી કુયફાની કય વકતે શંમ. રેકકન 

વજવ કદય આદભી કભ શોં પઝીરત વઝમાદા શમ. 

અગય કુયફાનીક ે રીએ જાનલય વભર ન વક ે તો 
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ઉવકી દયવભમાની કીભત વદકા કયના વુન્નત શમ. 

દવલીં વઝલ્શજ ઈદકે કદન શાજીમોંકા 

ભીનાભેં કુયફાની કયના ભનાવવક ે શજક ે

લાવજફાતવ ે શમ. ઓય અગય શાજીન ે ૧૦ લી 

તાયીખકો કુયફાની ન કી શો તો ‘અહમાભેં તળયીક’ 

(માની વઝલ્શજકી ૧૧ લીં ૧૨ લીં મા ૧૩ લીં) કો 

બી કુયફાની કય વકતે શંમ રેકકન અગય જાનલય ન 

ભીર વક ેતો અહમાભ ેશજભેં ભુતલાવતય તીન યોઝ 

(માની અયપેસ્લ દો યોઝ શર ેઓય અયપેક ે કદન) 

ઓય શજવ ે લાવીક ે ફાદ વાત યોઝ તક યોઝે 

યખ્ખે. શાજીમોંકો કુયફાનીક ે ફદર ે મ ે દવ યોઝે 

યખના ઝરૂયી શમ. ઓય જો રોગ શજભેં નશીં શંમ 

ઉન્શોન ે અગય ઈદકે યોઝ કુયફાની ન કી શો તો 

૧૧ લીં મા ૧૨ લીં તાયીખકો બી કય વકતે શંમ. 

ચૂંકે ઈસ્રાભક ે તભાભ અશેકાભ વશકભતક ે

ભુતાવફક શંમ ઓય ઉન્ભેં ઈન્વાનક ેરીએ પાએદો, 
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આવાઈળો આયાભ, ભુયવલતો ભોશબ્ફત, કદર-

કળી ઓય એક દુવયેવ ેભેરજોરકા વરશાઝ યખ્ખા 

ગમા શમ, રેશાઝા કુયફાની કયનેલારોકો બી ઈવી 

તયશ વશકભતે અભરવ ે કાભ રેના ચાવશએ. ઓય 

વજન રોગોંક ેદયવભમાન તઝદગી ફવય કય યશ ેશો 

ઉનકે જઝફાતકા વરશાઝ કયકે ઓય ઐવ ે

જાનલયોકી કુયફાની ન કયેં વજવભેં વભલ્રતકી 

યેળાની પવાદ લ ખુનયેઝીકા અંદેળા શો. મકીન 

યખીએ કે ઈસ્રાભ શયવગઝ શયવગઝ ઐવી 

કુયફાનીકી યાઈ નશીં દેતા વજવભેં ભઝકુયા ફાતોંકા 

ેળ શોના મકીની શો. રેશાઝા ભુવરભાનોંકો 

ચાવશએ કે, ભૌક ેલ ભશરકા વરશાઝ ઓય અન ે

ભાશોર ( લાતાલયણ) કા ખ્માર કયકે વશકભતકો 

ેળે નઝય યખતે શુએ ળયીઅતે ાકકે અશેકાભક ે

ભુતાવફક અભર કયેં, તા કે ખુદા લ યવૂરકી 

ખુળનુદી શાવવર શો ઓય ઈફાદત ગુનાશવ ે
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તબ્દીર ન શો જાએ. 

કુયફાનીક ે રીએ ફેશતયીન લકત ઈદ ે

કુયફાનક ે કદન વુયજ નીકરનેવ ે ર ે કય નભાઝે 

ઈદકા લકત ગુઝયન ેતક શમ. શઝયત ઈભાભ જાપય ે

વાકદક અરવહશસ્વરાભકી કયલામતવ ેભારુભ શોતા 

શમ કે નભાઝે ઈદ કે ફાદ કુયફાની કયના ફેશતય 

શમ. ઓય ભુસ્તશફ શમ કે ખુદ ઝબ્શ કય,ે મા લકતે 

ઝબ્શ અના શાથ ઝબ્શ કયનેલારેક ે શાથ ય 

યખ્ખે. અગય મેશ બી ન કય વકતા શો તો કીવી 

દુવયે ળખ્વકો અની તયપવ ે નાએફ ફનાએ કે 

લોશ ઉવકી તયપવ ેનાએફ ફનાએ કે લોશ ઉવકી 

તયપવ ે કુયફાની કય.ે કુયફાનીકી ખાર કસ્ફાફકો 

દેના ભકરૂશ શમ. ફલ્ક ે ખાર મા ઉવકી કકભત 

વદકા દેના અપઝર શમ. કુયફાનીકા ગોશ્ત ખાના, 

વદકા કયના ઓય કીવીકો શદીમેક ે તોય ય દેના 

ભુસ્તશફ શમ. ઈભાભ જાપય ે વાકદક 
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અરવહશસ્વરાભન ે પયભામા કે, “કુયફાનીકા ગોશ્ત 

ખુદ ખાઓ ઓય દુવયોંકો બી ખીરાઓ, ઓય 

અલ્રાશ તઆરાન ેબી કુયઆને ભજીદભેં પયભામા 

શમ, “પકોરુ વભન્શા લ અત્એભુર કાનેઅ લર 

ભુઅતય તુભ ખુદ બી ખાઓ ઓય કીનાઅત ેળા 

(વંતોી) પકીયો ઓય ભાંગનેલાર ે ભોશતાજોકો 

બી ખીરાઓ.” (વૂયએ શજ, આ. ૨૮) 

જુભ્આ, તા. ૧૭-૮-૫૧ 
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મગાભ ન.ં ૬૧  
ઈસ્નાઅળયી ળીઆહ 

કદન લ ભઝશફકી ાફંદી ઐવી કળીળ 

(ખીંચનેલારી) ઓય રૂશાની તાકત શમ જો 

ઈન્વાનકો ભજફુય કયતી શમ કે લોશ ઉવક ેકાએદ ે

કાનુનકે આગે અના વય ઝુકાએ ઓય ઉવક ે

અશેકાભકો અભરી જાભા શનાએ. મેશી લજશ 

શમ કે અકરભંદ ઓય બર ેફુયેભેં તભીઝ કયનેલાર ે

રોગ વજનકા કદર શકીકી ભઅયેપતવે યોળન ઓય 

ભુનવલય શોતા શમ શયવગઝ આંખે ફંદ કયકે તવક ે

ભઝશફકો અનાન ે ય તહમાય નશીં શોતે, ઓય 

ન ઉવકી શકીકતકો ભારુભ કીએ ફગૈય ઉવક ે

ાફંદ શોતે શંમ. ભમ ઈવ મગાભકો ઈવ રીએ 

ેળ કય યશા શું તા કે ભઝશફવ ે ફ-ેખફય રોગ 

વભજદાયીક ેવાથ ભઝશફવ ેલાકકપ શો વકેં. 
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ઝફાન ેઅયફીભેં રપઝે “ળીઆશ” કે ભઅની 

ૈયલ, દોસ્ત, ભદદગાય ઓય એક અરગ કપયકેકે 

બી શંમ. ઓય રપઝે “ઈસ્નાઅળય” કે ભઅની 

ફાયાકે શંમ, ઓય “ળીઆ ઈસ્નાઅળયી” ફાયા 

ઈભાભી ળીઆશકો કશતે શંમ, ળીઈહમત 

(shiaism) કી ફુન્માદ ભોશબ્ફતે અશરેફૈતે 

અરી ઈબ્ન ે અફી તાવરફ ઓય ઉનકે ૧૧ 

પયઝદોંકી ઈભાભતક ે અકીદે ય શમ જો વચ્ચ ે

ઈભાભ શંમ. ઈસ્રાભભેં ળીઈહમતકી ઈબ્તેદા ઓય 

ફાયા ઈભાભ અરવહશસ્વરાભકી ઈભાભતકા 

એઅતેકાદ શઝયત યવૂર ે અકયભ વલ્રલ્રાશો 

અરહશે લ આરેશી લવલ્રભકી તબ્રીગ ઓય આં 

શઝયત વલ્રલ્રાશો અરહશ ેલ આરેશી લવલ્રભક ે

શુકભકા નતીજા શમ. અગયચ ે ળીઈહમત વજવકી 

ફુન્માદ ભોશબ્ફતે અશરેફૈત ઓય વલરામતે 

શઝયત અરી અરવહશસ્વરાભ ય શમ શઝયત 
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યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશે લ આરેશી 

લવલ્રભક ેઝભાનેભેં ઝાવશય શુઈ ઓય આં શઝયત 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભન ે

ઉમ્ભતકો ઈવ તયપ ભુતલજ્જેશ બી પયભામા, 

રેકકન ફાદભેં યપતા યપતા ઈખ્તેરાપાત ે ઝભાના 

ઓય ભુખ્તવરપ વખમારાતકે વફફ ભોશબ્ફત 

અશરેફૈતક ેનાભવ ેઈસ્રાભભેં ળીઆશ ભુખ્તવરપ 

કપયકોભેં ફટ ગએ. ચુનાંચે કપયકેએ “કવાવનહમશ” 

ને તીવય ેઈભાભ શઝયત શુવૈન અરવહશસ્વરાભકે 

ફાદ જનાફ ે ભોશંભદ ે શનપીહમશ ( પયઝંદ ે શઝયત 

અરી અરવહશસ્વરાભ)કો ઈભાભ જાના, ઓય 

‘ઝમકદહમશ’ ચોથે ઈભાભ શઝયત ઝમનુર 

આફેદીન અરવહશસ્વરાભકે ફાદ ઉન્શીક ે એક 

પયઝંદ ઝૈદકી ઈભાભતક ે કાઈર શુએ, ઓય 

‘પત્શીહમશ’ છઠે ઈભાભ શઝયત જાપય ે વાકદક 

અરવહશસ્વરાભકે ફાદ ઉનકે એક પયઝંદ 
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અબ્દુલ્રાશકો ઈભાભ ભાનન ે રગ.ે ઓય 

‘ઈસ્ભાઈવરહમશ’ ઉન્શી છઠ ેઈભાભ કે વફવ ેફડ ે

પયઝંદ ઈસ્ભાઈરકો (વજનકી લપાત અને વદયકી 

તઝદગીશીભેં શુઈ) ઈભાભ ભાનતે શંમ, ઓય કપયકએ 

ઈસ્ભાઈવરહમશભેં દો કપયક ે ૈદા શુએ : ૧-

ભુસ્તઅરવલહમશ ઓય ૨-વનઝાકયહમશ જો 

‘ફાતેવનહમશ’ લગેય ે નાભવ ે બી ભળશુય શંમ-મ ે

દોનો કપયક ે ‘ઈસ્ભાઈવરહમશ’ શંમ. ઓય જો 

ળીઆશ વાતલેં ઈભાભ શઝયત ભૂવએ કાવઝભ 

અરવહશસ્વરાભ તક ઈભાભતક ે કાઈર શંમ ઉનકો 

‘લાકેકપહમશ’ કશતે શંમ. ઓય ‘ઈસ્નાઅળયીહમશ’ 

ફાયા ઈભાભ અરવહશસ્વરાભકે ૈયલ શંમ ઓય 

ઉનકો ળીઆશ ઈભાભી ઈસ્નાઅળયી કશતે શંમ. મ ે

રોગ ફડી તેઅદાદભેં વાયી દુવનમાભેં પેર ેશુએ શંમ. 

ઓય ઉનકી વશીશ તેઅદાદ ભારુભ નશીં શમ. 

ઉન્ભેંવે કયોડશા ઈયાન, ઈયાક, ાકકસ્તાન ઓય 
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તશદુસ્તાનભેં ભૌજુદ શંમ. ઉનકે ઉવુર ેકદન તૌશીદ, 

અદર, નુફુવલત, ઈભાભત ઓય કમાભત શંમ ઓય 

ઉનકે ફુરૂએ કદન નભાઝ, યોઝા, ઝકાત, ખુમ્વ, 

શજ ઓય વજશાદ (ફ શુકભે મગંફય મા ઈભાભ 

ઓય ઉન્શીક ેઝભાનેભેં), ઓય અમ્ર વફર ભઅરૂપ 

લ નેશી અવનર ભુન્કય શંમ, ઓય ભલદ્દત ઝલીર 

કુફામ લ વલરામતે અશરેફૈત અરહશેભુસ્વરાભ 

ઉવુર ે અકાએદ ે ળીઆશ ઈસ્નાઅળયીભેંવ ે શંમ. 

લોશ કાફેકો ઈસ્રાભી ભયકઝ ઓય ભુવરભાનોંકા 

કકફરા ભાનતે શંમ કુયઆનકો આવભાની કકતાફ 

ઓય ઉવક ેવીખન ેઓય વીખાનેકો એક શદ તક 

લાવજફ વભજતે શંમ. ઓય યોઝાના ઉવકી 

વતરાલતકો ભુસ્તશફ લ તાકીદી જાનતે શંમ. ઓય 

ળીઆ ઈભાભીમા ઈસ્નાઅળયીમાકા મેશ બી 

અકીદા શમ કે જો કુયઆન શઝયત યવૂર ેઅકયભ 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભ ય 
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નાવઝર શુઆ ફ વભસ્દાક ેઆમએ ભુફાયકા “ઈન્ના 

રશુ ર શાપેઝુન-શભ ઈવકી વશપાઝત કયનેલાર ે

શંમ’ મેશી કુયઆન શમ જો વજલ્દકી વુયતભેં 

ભૌજુદ શમ, રેકકન ઉવકી તયતીફ ે જભાભેં 

તયતીફે નુઝુરવ ેપકમ શમ. ઈવક ેએરાલા મ ેકપયકા 

ફાકી તભાભ ઈસ્રાભી અશેકાભ, અખ્રાક, 

આદાફ ય ઓય જો કુછ શઝયત યવૂર ે અકયભ 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ેલ આરેશી લવલ્રભન ેફમાન 

પયભામા શમ ઉવ ય બી ઈભાન યખતા શમ કે 

અઈમ્ભએ ભઅવુભીન અરહશેભુસ્વરાભન ે જો 

કુછ ફમાન પયભામા લોશ શઝયત યવૂરેખુદા 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ેલ આરેશી લવલ્રભવ ેશમ, 

ઓય શઝયત યવૂર ેભકફુર વલ્રલ્રાશો અરહશ ેલ 

આરેશી લવલ્રભક ે ફાદ ઉનકે લવી ફાયા શંમ 

વજનકી ઈભાભત દરીરવ ે ઉનકે નઝદીક વાવફત 

શમ, ઓય શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશ ે
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લ આરેશી લવલ્રભન ે નાભ-ફ-નાભ ઉન 

લવીમોંકો માદ પયભામા શમ. 

ફા’ઝ ઓરભાએ અશર ે વુન્નતએ બી 

અની અની કકતાફોભેં ઉન અલવવમા ઓય 

ઈભાભોંકા વઝક્ર કકમા શમ. અવલર ઉન્ભેંક ેશઝયત 

અરી વફન અફી તાવરફ ઓય આવખય શઝયત 

ભશદી અરવહશસ્વરાભ શંમ જો અફ તક તઝદા 

ઓય દમએ ગમફતભેં શંમ. લોશ ઉવ લકત ઝુશુય 

પયભાએંગ ે જફ ઝભીન અદરો ઈન્વાપવ ે ખારી 

શો જાએગી. લોશ ઝુલ્ભો ફેઈન્વાપીકો દૂય કયકે 

ઝભીનકો અદરો ઈન્વાપવ ે બય દેંગે. શઝયત 

યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશે લ આરેશી 

લવલ્રભન ે આવખય ઝભાનેકે લાકેઆત ઓય 

ઈન્કેરાફાત ઓય ઈન શઝયતકે ઝુશુયકી ખફય દી 

શમ. આન ે પયભામા શમ કે કપતના લ પવાદ 

તભાભ આરભભેં આભ શોગા ઓય રોગોંક ે
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આભાર ઐવ ેફુય ેશો જાએંગ ેકે ઉવ ઝભાનેકે રોગ 

ઐવે ખાયદાય દયખ્તકે વસ્ભર શોંગ ે વજવભેં ત્ત ે

વફરકુર ન શોં. વજવ તયશ શઝયત યવૂરેખુદા 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ેલ આરેશી લવલ્રભન ેઝુશુય ે

શઝયત ભશદી અરવહશસ્વરાભવ ે ભુતઅલ્રક 

શદીવ પયભાઈ શમ ઓરભાએ અશર ે વુન્નતન ે

બી ઉવ ે કયલામત કી શમ ઈવી તયશ ફાયા 

ઈભાભોંકી ઈભાભત ય ઓય અશરેફૈત 

અરહશેભુસ્વરાભકી વલરાદત લ ભોશબ્ફતક ે

લાવજફ શોનેકે ફાયેભેં બી શદીવ પયભાઈ શમ. 

ઓય આન ે જો તબ્રીગ પયભાઈ ઓય 

રોગોંકો શઝયત અરી ઓય અશરેફૈત 

અરહશેભુસ્વરાભકી ૈયલીકા શુકભ કદમા ઈવ 

વફફવ ે આશીક ે ઝભાનેભેં આકે વશાફાભેંવ ે

ળીઆશ ઝાવશય શુએ ઓય ફશોતવ ે ભોવશબ્ફ ે

અરી ભળશુય શુએ. ચુનાંચે અફુ શાતભે યાઝી 
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(લપાત ૨૪૮ વશજયી) જો તીવયી વદીકે 

ગૈયળીઆશક ેઓરભાભેંવ ેથ ેઅની કકતાફ ‘અઝ-

ઝીનત’ ભેં વરખતે શંમ કે, “રપઝે ળીઆશ 

ઈસ્રાભભેં શરા નાભ શમ જો શઝયત યવૂરેખુદા 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભક ે

ઝભાનેભેં ઝાવશય શુઆ ઓય વરભાન, અફુઝય, 

વભકદાદ ઓય અમ્ભાય ઈન ચાય ફુઝુગમ 

વશાફીમોંકા રકફ શુઆ, ઓય લાકેઆએ 

વવપપીન શોને તક દોસ્તાન ે અરી ઈવ નાભવ ે

ભળશુય શુએ. અભીરૂર ભુઅભેનીન શઝયત અરી 

અરવહશસ્વરાભકે રશ્કયભેં જો રોગ થ ેલોશ વફ 

ળીઆશ કશરાએ. ઈવક ે ફાદ યપતા ૈયલાન ે

અશરેફૈતક ે રીએ મ ે નાભ ભખ્વુવ શુઆ.” ઓય 

શાકપઝ અફ ુ નઈભ ઈસ્પેશાનીન ે( લપાત ૪૩૦ 

વશજયી) જો અશર ેવુન્નતક ેઆવરભ થ ેઅની 

કકતાફ “વશલ્મતુર અલવરમા” ભેં ઓય બી 
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અસ્શાફ શોઝમપા, વફરાર ઓય વઈદ ે ખુદયીકા 

વઝક્ર કકમા શમ કે લોશ ળીઆશ થ.ે વશાફા લ 

તાફેઈનભેંવ ે જો રોગ ભળશુય થ ે ઉનકી તેઅદાદ 

ફશોત શમ, ઈવ ભુખ્તવય મગાભભેં ઉનકે 

ફમાનકી ગુંજાઈળ નશીં. ઓરભાન ે અની 

કકતાફોંભેં ઉનકા વઝક્ર કકમા શમ. કુયઆને ભજીદભેં 

ભુખ્તવરપ જગો ય રપઝે ળીઆશ આમા શમ. 

યલયકદગાય ે આરભન ે ૈયલ ે શઝયત ભૂવા 

અરવહશસ્વરાભકો ઈવી નાભવે માદ કકમા શમ 

ઓય શઝયત ઈબ્રાશીભ અરવહશસ્વરાભકે ફાયેભેં 

બી પયભામા શમ “ઈન્ન વભન ળીઅતેશી ર-

ઈબ્રાશીભ.” 

ઈસ્રાભી કપયકા ભોશબ્ફતે અશરેફૈતક ે

વફફ ઈસ્રાભી આધી વદીકે ઈદમ વગદમ ધીય ેધીય ે

ળીઆશ નાભવ ે ભળશુય શુઆ, ઓય ઈવક ે ફાદ 

યપતા યપતા ભુવરભાન ળશાદતે શઝયત ઈભાભ 
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શુવૈન અરવહશસ્વરાભકે શર ેદો કપયકો ળીઆશ 

લ વુન્ની ભેં ભળશુય શો ગએ. કપયોઝાફાદીન ે

અની “કાભુવ” ભેં વરખ્ખા શમ કે, “ગો કે કકવી 

બી ળખ્વક ેભદદગાય લ ૈયલકો ળીઆશ કશતે શમ 

ઓય કકવી એક ગુયોશ મા કપકર્નકો બી ળીઆશક ે

નાભવે ુકાયા જા વકતા શમ, રેકકન ઈવ નાભવ ે

દોસ્તાને અરી લ અશરેફૈત અરહશેભુસ્વરાભકે 

રીએ ગલ્ફા ામા ઓય ઉન્શી રોગોંક ેરીએ નાભ 

ભખ્વુવ શો ગમા. 

ફશયશાર ઈસ્રાભભેં ળીઈહમતકી ઈબ્તેદા 

શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશ ેલ આરેશી 

લવલ્રભક ે ઝભાનેભેં શુઈ ઓય શઝયત અરી લ 

અશરેફૈત અરહશેભુસ્વરાભકી દોસ્તી લ 

ભોશબ્ફત ળીઈહમતકી ફુન્માદ કયાય ાઈ વજવકા 

શુકભ શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ 

આરેશી લવલ્રભ ભુવરભાનોંકો પયભાતે થ,ે ઓય 
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ખુદાલંદ ે આરભન ે ઉવકો અજયે કયવારત કયાય 

કદમા ઓય પયભામા “કુર રા અસ્રોકુભ અરમશ ે

અજયન ઈલ્રર ભલદ્દત કપર કુયફા-(અમ યવૂર) 

કશ દીવજએ કે ભમ તુભવે કયવારતકા કોઈ ફદરા 

નશીં ચાશતા ભગય અને “ઝુર કુફામ” કી 

ભોશબ્ફત. 

ળીઆશ ભુપસ્વેયક ેએરાલા અશર ેવુન્નતક ે

ભુપસ્વીયોં ઓય ભુશદકદવોન ેભીસ્ર ઈભાભ યાઝી 

ળાપેઈને “તપવીયે કફીય” વાતલીં વજલ્દભેં, ઈભાભ 

જરારુદ્દીન વમુતી ળાપેઈન ે તપવીય ે “દુયર્ન ભન્વુય” 

છઠી વજલ્દભેં, ઈબ્ને જયીય ે તફયી ળાપેઈન ે

તપવીયે “જાભેઉર ફમાન” ૨૫ લી વજલ્દભેં, 

વતયભઝીને કકતાફ ે “જાભેઅ”ભેં ઈબ્ને શજય ે

શનપીને કકતાફ ે “વલાએકે ભુશયકાભેં, જારૂલ્રાશ 

ઝભખ્ળયીને “કશ્ળાપ”ભેં ઓય દીગય ઓરભાન ે

કયલામત કી શમ કે, જફ આમએ ભલદ્દત નાવઝર 
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શુઈ અસ્શાફન ે દમામપત કકમા કે “ઝુર કુફામ” કોન 

રોગ શંમ વજનકી ભોશબ્ફત શભ ય લાવજફ કી 

ગઈ શમ ? શઝયત યવૂર વલ્રલ્રાશો અરહશ ેલ 

આરેશી લવલ્રભન ે પયભામા લોશ શમ અરી, 

પાતેભશ, શવન ઓય શુવૈન.” ઈસ્વ ે ભઅરૂભ 

શુઆ કે તાયીખકે ઉવ ઈબ્ફતેદાઈ દોયવ ે

ભોશબ્ફતે અશરેફૈત ભુવરભાનોંકે રીએ ઈસ્રાભી 

પયાએઝભેંવ ે એક પઝમ ભુકયમય શુઆ, ઓય 

ઈસ્રાભભેં ળીઈહમતકી ફુન્માદ ડી ઓય શઝયત 

યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશે લ આરેશી 

લવલ્રભ ઈવ અમ્રકી તયપ રોગોંકો તલજ્જો 

દીરાત ે થ ે ઓય ભોશબ્ફતે શઝયત અરી લ 

ૈયલીએ અશરેફૈત અરહશેભુસ્વરાભકા શુકભ દેતે 

થ.ે આં શઝયત વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી 

લવલ્રભન ે ળીઆશક ે રીએ કદનભેં ફડા ભયતફા 

ભુકયમય પયભામા ઓય શઝયત અરી 
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અરવહશસ્વરાભકો ખુળખફયી દી કે ઉનકે ળીઆશ 

અશર ેજન્નતવ ેશમ. 

અગયચે આજ દુવનમાભ ે ળીઓકે ભુખ્તવરપ 

પીકર્ન શંમ ઓય ઉનકી તેઅદાદ ૭ કયોડ મા ઉવવ ે

કભ મા વઝમાદા વરખ્ખી જાતી શમ. રેકીન મ ે

તેઅદાદ ઉવ પીકર્નએ ળીઆશકી નશીં શમ જો 

ઈસ્રાભભેં શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશ ે

લ આરેશી લવલ્રભક ે વફફ ઓય ઉનકે 

ઝભાનેશીભેં ૈદા શુએ, ફલ્ક ે ળીઆશવ ે લોશ 

કપયકા ભુયાદ શમ જો અશરેફૈત ઓય ફાયા ઈભાભ 

અરવહશસ્વરાભકી ઈતાઅત લ ૈયલીકો શઝયત 

યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશે લ આરેશી 

લવલ્રભક ે શુકભકે ભુતાવફક લાવજફ જાનતા શમ, 

ઓય વજનક ે વવપાતભેંવ ે જો લાકયદ શુઈ શંમ મ ે

શમ કે નભાઝ ફયા કયનેલાર,ે શજ્જે ફમતુલ્રાશ 

કયનેલાર,ે રોગોંભેં વુલ્શ કયનેલાર,ે પકીયો 
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વભસ્કીનોંકે ભદદગાય, તભાભ ખલ્ક ેખુદા ય યશભ 

કયનેલાર,ે ખુદા લ ફંદગાન ે ખુદાકે શુકુક અદા 

કયનેલાર,ે રોગોંકે વાથ ભુયવલત લ ભોશબ્ફતવ ે

ેળ આનેલાર,ે ઓરભા લ યશફયાન ે વભલ્રતકા 

એશતેયાભ કયનેલાર,ે ભાંફાક ે શુકુક અદા 

કયનેલાર,ે ફેલાઓં મતીભોં, રાચાયોં ઓય 

શભવામોંકી ખફયગીયી કયનેલાર,ે વચ ફોરન ે

ઓય વચ્ચ ે યસ્ત ે ય ચરનેલાર,ે ફેકાયી લ 

વઝલ્રતવ ે દૂય યશનેલાર,ે ભુવરભાનોંકે કાભ 

કયનેલાર,ે દીની વખદભાત ઓય ળયીઅતક ે પ્રચાય 

કાભભેં ભળગુર યશનેલાર,ે ભુત્તકી-યશેઝગાય ઓય 

વઝક્ર ે ખુદા કયનેલાર,ે ફીભાયોંકી અમાદત 

કયનેલાર,ે જનાઝોંભેં ળયીક શોનેલાર,ે ઈજ્તેભાએ 

ભુસ્રેભીનભેં તઝદગી ગુઝાયનેલાર,ે ળયાફ, જુલા, 

ગીફત, પવાદ, ઝુલ્ભ, ચુગરી, કયમા, તકબ્ફુયી 

લગેય ેતભાભ શયાભ કાભોંવ ેદૂય યશનેલાર,ે તભાભ 
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લાવજફ ફાતોંકે ફજા રાનેલાર ે ઓય ઈસ્રાભી 

આદાફ લ અખ્રાક ય વજવક ે વફફ શકીકી 

ઈન્વાવનહમત ૈદા શોતી શમ અભર કયનેલાર.ે 

વ વજનભેં મે વવપતેં શોં ઓય વાથશી વાથ દીનકે 

ાફંદ ઓય ળયીઅતક ે ભુતાવફક ચરન ે ઓય 

અભર કયનેલાર ે શો લોશ શઝયત અરી 

અરવહશસ્વરાભકે શકીકી ૈયલ શંમ ઓય લોશી 

રોગ ઉન ફુઝુગમલાયક ેળીઆશ શંમ. ઈનશીં રોગોંક ે

રીએ શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ 

આરેશી લવલ્રભન ે પયભામા “મા અરી અન્ત લ 

ળીઅતોક કપર જન્નશ-અમ અરી તુભ ઓય 

તુમ્શાય ે ળીઆશ જન્નતી શંમ.” ઈબ્ને તમભીમા 

શમ્ફરીન ે અની કકતાફ “અસ્વાયભુર ભરુરભેં” 

કયલામત કી શમ કે શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો 

અરહશે લ આરેશી લવલ્રભન ે પયભામા “અમ 

અરી તુભ ઓય તુમ્શાય ેળીઆશ ફેવશશ્તભેં શોંગ.ે” 
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ઓય અશભદ વફન શજય ેશનપીન ેબી જો દળલી 

વદીકે ઓરભાભેંવ ે થ ે કયલામત કી શમ કે શઝયત 

યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશે લ આરેશી 

લવલ્રભન ે પયભામા “મા અરી ! ઈન્નલ્રાશ કદ 

ગપય રક લઝઝુયર્ધહમતેક લર લરદેક લર અશરેક 

લશ્ળીઅતેક-અમ અરી ! ફેળક ખુદાને તુભકો 

ફખ્ળા ઓય તુમ્શાયી ઝુયર્ધમત, ઔરાદ, અશરેફૈત 

ઓય ળીઓંકો ઓય ઉન રોગોંકો બી ફખ્ળા જો 

તુમ્શાય ેળીઓંકે દોસ્તદાય શંમ.” કપય ઈબ્ન ેશજય ે

શનપી વભવયભેં છી શુઈ અની “વલાએકે 

ભુશયકા” ભેં કયલામત કયતે શંમ કે શઝયત યવૂરેખુદા 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભન ે

શઝયત અરી અરવહશસ્વરાભવ ે પયભામા “મા 

અફર શવન ! અન્ત લ ળીઅતોક કપર જન્નશ-

અમ શવનકે લારીદ ! તુભ ઓય તુમ્શાય ેળીઆશ 

જન્નતી શંમ.” ઓય જનાફ ે ઉમ્ભે વરભાવ ે
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કયલામત શમ કે શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો 

અરહશે લ આરેશી લવલ્રભન ેપયભામા “મા અરી 

! અન્ત લ અસ્શાફોક કપર જન્નશ. અન્ત લ 

ળીઅતોક કપર જન્નશ-અમ અરી ! તુભ ઓય 

તુમ્શાયે અસ્શાફ જન્નતી શંમ. તુભ ઓય તુમ્શાય ે

ળીઆશ ફેવશશ્તી શંમ” કપય વલાએકભેં કયલામત કી 

શમ કે શઝયત યવૂર ેઅકયભ વલ્રલ્રાશો અરહશ ે

લ આરેશી લવલ્રભન ેપયભામા કે (મા અરી ! યોઝે 

કમાભત) તુભ ઓય તુમ્શાય ેળીઆશ ખુદાકે વાભન ે

ઈવ શારભેં શાવઝય શોંગ ેકે લોશ ખુદાવ ેખુળ ઓય 

ખુદા ઉનવ ેખુળ શોંગા. ઓય તુમ્શાય ેદુશ્ભન ઈવ 

શારભેં આએગ ે કે લોશ ગભગીન શોંગ ેઓય ઉનકે 

શાથ ગયદનકે ીછે ફાંધ ે શુએ શોંગ.ે” ઓય ળેખ 

વુરેભાને શનપી નકળફંદીકી કકતાફ “નમાફેઉર 

ભુલદ્દશ” ભેં-જો કુસ્તુન્તુન્માભેં વુરતાન અબ્દુર 

અઝીઝ ઉસ્ભાનીકે શુકભવ ે છાી ગઈ-એક 
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ભુપસ્વર કયલામત શઝયત અરી 

અરવહશસ્વરાભકી પઝીરતભેં વરખ્ખી ગઈ શમ 

વજવકા ખુરાવા મ ે શમ કે, યવૂરે ખુદા 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભન ે

શઝયત અરી અરવહશસ્વરાભવ ે પયભામા, “મા 

અરી ! ભેયી ઉમ્ભતભેં વફવ ે શર ે ફેવશશ્તભેં 

દાવખર શોનેલાર ે તુભ શો, ઓય તુમ્શાય ેળીઆશ 

વમયાફ ળુદા ચભકતે ચેશયોંક ે વાથ નુયાની 

ભીમ્ફયોં ય ભેયે અતયાપભેં શોંગ.ે ભંમ ઉનકી 

ળપાઅત કરૂંગા ઓય લોશ ફેવશશ્તભેં ભેયે શભવામા 

શોંગ.ે ઓય તુમ્શાય ેદુશ્ભન કમાભતભેં સ્માશ-રૂ ઓય 

પમાવે શોંગ ેઓય ઉનકે શાથ ગયદનકે ીછે ફાંધ ે

શુએ શોંગ.ે” ઓય પયભામા આં શઝયત 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભન ે “રા 

તસ્તખફુશ્ળીઅત અરી પ ઈન્નય યજોર વભનશુભ 

મશ્પઓ પી વભસ્ર ે યફીઅત લ ભઝય-અરીક ે
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ળીઓંકા ભયતફા કભ ન વભજો. લોશ કમાભતક ે

યોઝ ળપાઅત કયેંગ ેઅંદાઝન ઈત્ન ેરોગોંકી વજતને 

અયફક ેદો ફડ ેકફીર ે યફીઆ ઓય ભઝયભેં થ.ે” 

ઈબ્ન ે અબ્ફાવવ ે કયલામત શમ ઉન્શોંન ે કશા કે 

“અરી ઓય ઉનકે ળીઆશ કમાભતક ે યોઝ નજાત 

ાનેલારોંભેંવ ે શંમ.” શઝયત યવૂરેખુદા 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભન ે

પયભામા “મા અરી ! ફળવળય ળીઅતોક 

અનશ્ળપીઓ રશુભ મલભર કકમાભતે લકતર રા 

મન્પઓ પીશે ભારંલ લ રા ફનુન ઈલ્રા 

ળપાઅતી-અમ અરી ! ફળાયત દો અન ેળીઓંકો 

કે ફેળક ભમ કકમાભતક ે યોઝ ઐવ ે લકત ઉનકી 

ળપાઅત કરૂંગા જફ કોઈ ચીઝ પાએદાભંદ ન 

શોગી-ન ભાર ન ઔરાદ-ફલ્ક ેભેયી ળપાઅત કાભ 

આએગી” 

ઈભાભ જરારુદ્દીન ે વમુતી અબ્દુય યશભાન 
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વફન અફી ફક્ર ળાપેઈન ે(લપાત ૯૧૧ વશજયી) 

દુયર્ન ભન્વુયભેં ઓય ઉન્શોંન ે જાવફય ઈબ્ન ે

અબ્દુલ્રાશ અન્વાયીવ ે કયલામત કી શમ ઉન્શોંન ે

કશા કે, શભ શઝયત યવૂર વલ્રલ્રાશો અરહશ ેલ 

આરેશી લવલ્રભકી વખદભતભેં શાવઝય થ,ે ઉવ 

લકત શઝયત અરી અરવહશસ્વરાભ તળયીપ 

રાએ. શઝયત યવૂર વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ 

આરેશી લવલ્રભન ેપયભામા “ઉવકી કવભ વજવક ે

કબ્ઝએ કુદયતભેં ભેયી જાન શમ ! કકમાભતક ે કદન 

કોઈ નજાત ાનેલારા નશી ( શઝયત અરી 

અરવહશસ્વરાભકે તયપ ઈળાયા કયતે શુએ) ભગય 

મેશ ઓય ઉન્ક ેળીઆશ ઓય ઉવ લકત મ ેઆમત 

નાવઝર શુઈ : ઈન્નલ્રઝીન આભન ુ લ 

અભેરુસ્વારેશાતે ઉરાએક શુભ ખમરૂર ફકયહમશ-

જો રોગ ઈભાન રાએ ઓય નેક કાભ કકએ લોશ 

ફેશતયીન ઈન્વાન શંમ. શઝયત યવૂરેખુદા 
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વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભન ે

શઝયત અરી અરવહશસ્વરાભવ ે પયભામા કે ઈવ 

આમતવે તુભ ઓય તુમ્શાય ેળીઆશ ભુયાદ શંમ કે 

કકમાભતભેં ઈવ શારભેં આઓગ ે કે ખુદા તુભવ ે

ખુળ ઓય તુભ ખુદાવ ેખુળ શોંગ.ે” ઓય જફવ ેમ ે

આમત નાવઝર શુઈ અસ્ફાફ જફ કબી શઝયત 

અરી અરવહશસ્વરાભકો દેખતે કશતે થ ે “ખમરૂર 

ફકયહમશ આએ.” 

ભુશતયભ નાઝેયીન ! મ ે વફ ઈવ રીએ 

ફમાન કકમા ગમા તા કે આ ળીઈહમતકી 

ફુન્માદવ ેલાકેપ શો જાએં ઓય શકીકતે ળીઆશકો 

વભજેં, ઓય ઈવ અમ્રભેં ગોય કયેં કે કકવ કદ્ર પકમ 

શમ ઉન રોગોંભેં જો અશરેફૈત 

અરહશેભુસ્વરાભકે શકીકી ૈયલ શંમ ઓય શઝયત 

અરી અરવહશસ્વરાભકો અના ેળલા ઓય 

અભીય ભાનતે ઓય ઉનકી ૈયલી કયતે શંમ, ઓય 
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ઉન રોગોંભેં જો પકત નાભક ે ળીઆશ શંમ-

અનેકો ળીઆશ તો કશતે શંમ રેકકન અશેકાભ લ 

ઉવુરવ ેવફરકુર ભુશ ભોડ ેશુએ શંમ. વજવ તયશ 

શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશ ેલ આરેશી 

લવલ્રભન ે શઝયત અરી ઓય ફાયા ઈભાભ 

અરવહશસ્વરાભકી ૈયલીકા શુકભ કદમા શમ ઓય 

ઉન ફુઝુગમલાયોંકો અલ્કાફક ે વાથ માદ પયભામા 

શમ. ખવુવન ફાયલેં ઈભાભ શઝયત ભશદી 

અરવહશસ્વરાભ ઓય ઉન્ક ેઝુશુયકા વઝક્ર કકમા શમ 

કે, ભેયે ફાદ ફાયા ઈભાભ શોંગ.ે 

ળીઆશ લ વુન્ની ઓરભાન ેફાયા ઈભાભોંક ે

ફાયેભેં ભુખ્તવય ઓય ભુપસ્વર કયલામત કી શંમ, 

વજનભેંવ ે ચંદ કયલામતે મેશ શંમ, “અર અઈમ્ભત 

વભન કુયૈળ લ શુભ ઈસ્નાઅળય-અઈમ્ભા કુયેળવ ે

શંમ ઓય લોશ ફાયા શોંગ.ે” દુવયી કયલામત ફઅદી 

ઈસ્નાઅળય અભીયન કુલ્રો શુભ વભન કુયેળ-ભેય ે
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ફાદ ફાયા અભીય શંમ જો વફક ે વફ કુયેળવ ે

શોંગ”ે ઓય કયલામત શમ, “રા મઝારુદદીન 

કાએભન શત્તા તકુભુસ્વાઅતો લ મકુનો અરમવશભ 

ઈસ્નાઅળય ખરીપશ, કુલ્રોશુભ વભન કુયેળ-દીન 

ફયફાદ નશીં શોગા ફલ્ક ેકાએભ યશેગા મશા ંતક કે 

એક લોશ લકત આએ જફ કે ઉન ય ફાયા 

ખરીપા આ જાએં જો વફક ેવફ કુયેળભેંવ ેશોંગ.ે” 

ઓય કયલામત શમ, “ઈન્નશુ મકુનો ફઅદી 

ઈસ્નાઅળય ખરીપત ફ અદદે નકફાઅ ફની 

ઈવયાઈર-લોશ ભેય ે ફાદ ફાયા ખરીપા શોંગ ે

ઈતને તેઅદાદભેં વજતને નકીફ ફની ઈવયાઈરભેં 

થ.ે’ ઓય કયલામત શમ, “ઈન્ન અલવવમાઈ ફઅદી 

ઈસ્નાઅળય અવલરશુભ અરી લ આખયશુભ અર-

કાએભુર ભશદી-ફેળક ભેયે અલવવમા ભેય ે ફાદ 

ફાયા શોંગ.ે” ઈન કયલામતોંકા ખુરાવા વજન્શેં 

વઝમાદાતય ઓરભાએ અશર ેવુન્નતને નકર કકમા 
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શમ ઓય કકતાફ ે “નમાફેઉર ભુલદ્દત” ભેં ઉન્શેં 

કયલામત કકમા શમ ઓય લોશ કાવફર ેઈન્કાય નશીં. 

ઓરભાએ અશર ે વુન્નત વભસ્રે ળેખ 

અબ્દુર શકક દશેલ્લા શનપીએ તયજુભએ 

વભશ્કાતભેં, ભશભુદે અમની શનપીન ે ળશર્ન વશીશ 

ફુખાયીભેં, અશભદ વફન શજય ેશનપીન ેવલાએકે 

ભુશયકાભેં વતયભઝીન ેકકતાફ ેજાભેઅભેં જો વેશાશ ે

વવત્તાભેંવ ે એક શમ, અશભદ વફન શમ્ફરન ે

અની કકતાફ ભવન્દભેં ઓય શયએકને જુદાગાના 

ઉન્લાનવ ેઉય ફમાન કી ગઈ કયલામતેં નકર કી 

શંમ. ઈવક ેએરાલા વાપ તૌય ય ફાયા ઈભાભોંકી 

ઈભાભત ય શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો 

અરહશે લ આરેશી લવલ્રભકી કયલામત ભળશુય 

ઓય ગલાશ શમ. ઈવ કયલામતક ે નકર કયનેલાર ે

ઓરભાએ અશર ે વુન્નતભેંવ ે ળેખ વુરમભાન 

શનપી નકળફંદી બી શંમ. લોશ કકતાફ ેનમાફેઉર 
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ભુલદ્દતભેં ઓય ળેખ અયફી અની કકતાફભેં 

વરખતે શંમ વજવ ે ળેખ ભોશંભદ વફન અરી 

અયશફાનુર ભારેકીન ે કકતાફ અવ્આકુય 

યાગેફીનભેં-વજવક ેરીખનેવ ેલોશ ભાશે યભઝાનુર 

ભુફાયક ૧૧૮૫ શીજયીભેં પાકયગ શુએ-૧૪૦ લેં 

વપે ય નકર કયતે શંમ કે, ળેખ ભોશમુદ્દીન ેઅયફી 

શમ્ફરી અની કકતાફ પતુશાતે ભકકીભેં રીખતે 

શંમ, “જાનના ચાશીએ કે શઝયત ભશદીક ે ઝુશુયક ે

ફગૈય ચાયા નશીં શમ, ઓય લોશ શઝયત ઝુશુય 

પયભાએંગ ે ઉવ લકત કે ઝભીન ઝુલ્ભો વીતભવ ે

બય જાએ. વ ઉવ લકત લોશ જનાફ ઝભીનકો 

બય દેંગ ેઅદરો ભીમાનાયલીવ”ે પીય રીખતે શંમ કે 

લોશ ઈતયત ે મગંફય ે ખુદાવ ે શંમ ઉન્કી ફેટી 

જનાફ ે પાતેભા ઝશેયાવ ે જદ્દ ે ફુઝુગમલાય ઉન્ક ે

શઝયત ઈભાભ શુવૈન પયઝંદ ે અરી વફન અફી 

તારીફ શંમ. ઓય ઉન્ક ે ીદયે ફુઝુગમલાય ઈભાભ 
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શવન અસ્કયી પયઝંદ ે ઈભાભ અરી નકી પયઝંદ ે

ઈભાભ ભોશંભદ તકી પયઝંદ ે ઈભાભ અરીયઝા 

પયઝંદે ઈભાભ ભૂવએ કાઝીભ પયઝંદ ેઈભાભ જાપય ે

વાદીક પયઝંદ ે ઈભાભ ભોશંભદ ે ફાકકય પયઝંદ ે

ઈભાભ ઝમનુર આફેદીન અરી પયઝંદ ે ઈભાભ 

શુવૈન પયઝંદ ે ઈભાભ અરી અરહશેભુસ્વરાભ 

શંમ.” ઈવક ેઅરાલા ઓય બી કયલામતે જો ફાયા 

ઈભાભોંકી ઈભાભતક ે ફાયેભેં ફમાન કી ગઈ 

નકળફંદી શનપીન ે તપવીરક ે વાથ બી રીખ્ખી 

શમ. ભગય ચૂંકે ઈવ મગાભભેં ઈવવ ે વઝમાદા 

ગુંજાઈળે ફમાન નશીં ઈવ રીએ ઈતનેશી ય 

ઈકતેપા કકમા ગમા, તા કે નાઝેયીન ેકેયાભ વભજ ર ે

કે દીન લ ઈભાનકી ફુન્માદ ભઝફુત ઓય મકીની 

શોના ચાશીએ. લોશ દીન લ ભઝશફ જો ઉવુર લ 

કલાએદે ઈલ્ભી ઓય ભોઅતેફય યાલીમોં ઓય 

રીખનેલારોંક ેઝયીએ ઉવક ેઅશર તક ન શોંચા 
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શો ઓય ઉન્શેં ન ભીરા શો, ઝાશીય શમ કે લોશ 

કાફીર ે એઅતેફાય નશીં. કદનવ ે કૌભીહમત ઓય 

તઅસ્વુફ ( ધભામધતા) ભુયાદ નશીં શોતા, ફલ્ક ે

કદનકા ભકવદ ઉવકી શકીકતકો ભારુભ કયના શમ 

ઓય અશકાભે ળયીઅત ઓય તબ્રીગાત ે શઝયત 

ખાતેભુર અંવફમાકી ૈયલી ઓય ાફંદી કયના 

શમ. રેશાઝા ફીયાદયાન ે ઈભાનીક ે વઝમાદતીએ 

મકીનકે રીએ ઓય અની લજશ ે ળીઈહમતવ ે

આગાશ શોન ેઓય મ ેભારુભ કયનેકે રીએ કે કીવ 

તયશ ઓય કૈવ ે ઈભાભીમા ઈસ્નાઅળયી ળીઆશ 

શંમ મ ે મગાભ ેળ કીમા ગમા શમ. ખુદાલંદ ે

આરભ તભાભ દીનદાયોંકો ૈયલીએ શકીકત ઓય 

અશકાભે દીન ે ઈસ્રાભ ય અભર કયનેકી તૌપીક 

અતા પયભાએ. 

જુભ્આ, તા. ૨૪-૮-૫૧ 

 

www.hajinaji.com


મગાભાતે નજપી - 295 HAJINAJI.com 

મગાભ ન.ં ૬૨  
ઉમ્ર ગઝુય યહી હમ ઓય હભ સો 

યહ ેહંમ ! 
આપતાફકી શયકત, ઝભીનકી ગયકદળ ઓય 

ચાંદકી યપતાયવ ે કદન ફનતે શંમ. કદન શપતોભેં, 

શપત ેભવશનોભેં, ભશીન ેવારભેં ફદરતે યશતે શંમ. 

ઝભીન લ આવભાનકી તફઈ ( સ્લબાવલક) 

શયકતવ ે ફનનેલાર ે ભશીન ે ઓય વાર શભાયી 

કકતાફે વઝન્દગીક ેઅલયાક ઉરટત ેશુએ ગુઝય જાતે 

શંમ. શય શય વેકન્ડ, શય શય રશઝા શભાય ેકકયદાય 

ઓય યપતાય લ ગુપતાયકો અન ે દાભનભેં વરએ 

શુએ ખત્ભ શો યશા શમ. જો રશઝા ગુઝય ગમા 

લોશ રટ નશીં વકતા, જો રમ્શ ેખત્ભ શો ગએ 

લોશ લાવ નશીં આતે. મેશી લોશ રમ્શ ેશંમ જો 
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શભાયે ફચનકો જલાની ઓય જલાનીકો ફુડશા ે

ઓય ફુડશાેકો આગોળે પનાકે શલાર ેકયતે શુએ 

રૂખ્વત શો જાતે શંમ, ભગય શભ શંમ કે ખા’ફ ે

ગપરતભેં ડ ેશંમ ઓય ફ-ેખફયીકી નીંદ વો યશ ે

શંમ ! મ ેજાનતે શુએ બી કે ભૌતકા ન ભીટનેલારા 

કાવવદ શભાય ે ીછે શમ, ભગય શભ વખમારાત ે

દુવનમાલી લ ખાવશળાતે નપવાનીક ે ૂય ે કયનેભેં 

ફેજા લકત ગુઝાય યશ ે શંમ. કકતની અપવોવકી 

ફાત શમ કે શભ અની પમાયી ઉમ્રકે કીભતી 

રમ્શોંકો ફેકાય ગુઝાય દેતે શંમ ઓય કોઈ ભુપીદ 

અભર નશીં કયતે, શારા ં કે ગુઝયનેલારી શય શય 

વેકન્ડ શભાયી ઉમ્રકો કભ કયતી ચરી જાતી શમ, 

ઓય શભાય ે ીછે શભાયી અચ્છાઈમા ં ઓય 

ફુયાઈમા ં છોડ જાતી શમ, વજન્શેં કરભે કુદયત 

શભાયે નાભએ નાભએ અઅભારભેં દજમ કયતા શમ, 

ઓય જો યકીફ લ અતીદ ( નાભએ અઅભાર 
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વરખનેલાર ેદો પકયશ્તો) કી માદદાશ્તભેં યશતી શંમ, 

જૈવા કે શક તઆરા કુયઆને ભજીદભેં ( વૂયએ 

કાપ, આ. ૧૭-૧૮) ઈયળાદ પયભાતા શમ, “ઈઝ 

મતરકકર ભુતરકકેમાન ેઅવનર મભીન ેલ અવનળ 

ળેભારે કઈદ. ભામલ્પેઝો વભન કલવરન ઈલ્રા 

રદમશ ે યકીફુન અતીદ-(જફ ઈન્વાન કોઈ કાભ 

કયતા શમ તો) દો વરખનેલાર ે(કેયાભન કાતેફીન) 

જો ઉવક ે દાશન ેફાએં ફેઠ ેશંમ વરખ રેત ે શંમ. 

કોઈ ફાત ઉવકી ઝફાન ય નશીં આતી ભગય 

એક વનગેશફાન ઉવક ે ાવ તૈમાય યશતા શમ.” 

ઓય (વૂયએ મુનુવ, આ. ૨૧) પયભાતા શમ: ઈન્ન 

યોવોરના મકતોફુન ભા તમ્કોરૂન-તુભ જો કુચ્છ 

ભકકાયી કયતે શો લોશ શભાયે બેજે શુએ (પકયશ્તે) 

વરખતે જાતે શંમ, “લ ઈન્ન અરમકુભ રનશાપેઝીન 

કેયાભન કાતેફીન મઅરભુન ભા તપઅરુન- તુભ ય 

વનગેશફાન ભુકયમય શંમ ફુઝુગમ ( પકયશ્તે વફ 
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ફાતોંકે) વરખનેલાર ે( કેયાભન કાતેફીન)  જો 

કુચ્છ તુભ કયતે શો લોશ લોશ વફ જાનતે શંમ.” 

(વૂયએ ઈન્પેતાય આ. ૧૨ વ ે૧૨). 

ભારુભ શુલા કે ઈન્વાનક ે દાશને ફાએં 

અલ્રાશકે ભુકયમય કકએ શુએ પકયશ્તે ઉવક ે

અઅભારવ ે ફા-ખફય ઓય ઉવક ે અપઆર લ 

ગુપતાયકો વરખતે યશતે શંમ. ઈવ વરએ ઈન્વાનકો 

રાવઝભ શમ કે શભેળા અન ે અકલાર લ 

અપઆરભેં એશવતમાત ફયત,ે અની વઝન્દગીકો 

કદયો કીભત જાને ઓય ઉવ ેફયફાદ ન કય.ે શમપ 

શમ કે ઈન દુળલાયીમોં ઓય ુયવીળોંક ે ફાલજુદ 

શભ-ઉન ફ ે ળુભાય વાંવોંકી વજનવ ે શભાયા 

વચયાગ ે શમાત યોળન, ઓય ઉન રમ્શોંકી જો 

ઉવકી વશપાઝત કયતે શંમ ઓય શય શય આનકી 

જો શભાયી વઝન્દગીભેં તાઝગી ફખ્ળતી શમ-કદ્ર 

નશીં કયતે, ઓય ભખ્ખીમોંકી તયશ જો વભઠાવક ે
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વગદમ ઘુભતી ઓય અની કરીર વઝન્દગીવ ે ખુળ 

યશતી શંમ શભ બી અની ુય ખાવશળાત 

વઝન્દગીભેં ભસ્ત શમ ઓય અની નપવાની 

ખાવશળાતકે ુય કયનેભેં વયગભમ યશતે શંમ, ઓય 

જો ચીઝ બી શભાયી તફ્ઈહમતકે ભલાકપક શો 

ફગૈય કુછ વોંચ ેશભ ઉવક ે વગદમ કપયતે યશતે શંમ, 

ઓય ઉન કીભતી અલકાતકી તયપ જો શભાયી 

ઉમ્રકા ળયભામા શમ ભુત્રક ત્લજ્જોશ નશીં કયતે 

ઓય અલયાક ે વઝન્દગીકો ફગૈય કપક્ર ઓય 

ભુતારેઆકે રટ દેતે શંમ. ળયઈ લ ઉપર્ધ (વભાજી) 

અશેકાભ વજવ તયશ શભ ય રાવઝભ શંમ ફજા 

નશીં રાત.ે તભાભ ઝરૂયી ઉભુયવ ે ગાકપર યશકય 

અની અઝીઝ ઉમ્રકો ફેકાય વપમ કય દેતે શંમ, 

શારા ંકે શઝયત યવૂર ેઅકયભ વલ્રલ્રાશો અરહશ ે

લ આરેશી લવલ્રભન ેપયભામા શમ, “ઉવકી કવભ 

વજવક ે કબ્ઝએ કુદયતભેં ભેયી જાન શમ કમાભતભેં 
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કોઈ ફંદા ન શોગા ભગય મેશ કે અની જગેશવ ે

ઉઠનેવ ે શર ે ઉવ ે ુછા જાએગા ઉવકી ઉમ્રક ે

ભુતઅલ્રક કે ઉવન ે વઝન્દગી કકન કાભોભેં ગુઝાયી 

? ઓય ભારકે ભુતઅલ્રક કે કકવ તયશ શાવવર 

કકમા ઓય કકવ યાશભેં ખચમ કકમા ? ઓય 

અશરેફૈતક ેભુતઅલ્રક બી.” 

વ શભેં ચાવશએ કે લકતકી અશવભહમતકો 

વભજેં ઓય અની ઉમ્રકો ફેકાય ન ગુઝાયેં, અન ે

ઈજતેભાઈ (વભાજી) ઓય ઈન્પેયાદી (વમવતતગત) 

ઉમ્રકો અંજાભ દે. નભાઝ, શજ, ખુમ્વ, ઝકાત, 

અમ્ર વફર ભઅરૂપ, નેશી અઝ ભુન્કય ઓય દીગય 

અશેકાભ ખુદ ફજા રાએં ઓય દુવયોંકી બી ઉનકી 

તયપ ભુતલજ્જેશ કયેં, અની અલરાદ ઓય કૌભક ે

ફચ્ચોંકો વુધાયનેકી કોળીળ ઓય ભોશબ્ફત 

અશરેફૈત ય ઉનકી તયફીમત કય,ે જૈવા કે 

કયલામતોવ ેભારુભ શોતા શમ કે શઝયત યવૂરેખુદા 
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વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભન ે ફ-

કવભ પયભામા કે, “ફગૈય ભઅયેપતે અશરેફૈત 

કમાભતભેં કોઈ અભર કાભ આનેલારા નશીં શમ, 

ઓય પયભામા કે શભાયી ભોશબ્ફત ઈખ્તેમાય કયો 

તાક ેશભાયી ળપાઅતવે દાવખર ેજન્નત શો.” 

ભુશતયભ નાઝેયીન ! ભોશબ્ફત વવપમ ઝફાની 

દાલેકા નાભ નશીં. ઉવક ેવરએ તો અભરકી ઝરૂયત 

શમ. ઉનકી વનળાનીમોંકો ફાકી યખના ઓય ઉનકે 

ળફશાએ વલરાદતો લપાતકો માદ યખના-ઉન્ભેં 

ખુળી લ ગભ ભનાના બી ભોશબ્ફતકી એક 

વનળાની શમ. 

આ જાનતે શંમ કે ભાશ ે ઝી-કઅદાકી 

આખયી ળફ શઝયત ઈભાભ ભોશંભદ તકી 

અરવહશસ્વરાભકી ળફ ે લપાત શમ, વજનકી 

વલરાદત દવલીં યજફ વન ે ૧૯૫ વશજયી 

જુભ્આકે કદન ભદીનએ ભુનવલયાભેં શુઈ. આ 
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વાત મા નલ વારક ેથ ે કે આકે ીદય ેફુઝુગમલાય 

શઝયત ઈભાભ યઝા અરવહશસ્વરાભન ેલપાત ાઈ 

ઓય આ ઈવી કભવીનીભેં ભયતફએ ઈભાભત 

ય પાએઝ શુએ. આકી કભવીનીકે રીશાઝવ ે

ભદીનેવે દૂય યશેનેલાર ે અતવય ળીઓન ે આકી 

ઈભાભતભેં ગુપતગુ કી ઓય આખીય ળશય ે

ફગદાદભેં અબ્દુય યશભાન વફન શુજ્જાજક ેઘયભે 

જભા શોકય એક દુવયેવ ે આં શઝયતકે ફાયેભેં 

ગુપતગુ કી, ચૂંકે કકતાફ લ વુન્નતક ે એઅતેફાયવ ે

લોશ ભશવુવ કયતે થ ે કે ઈભાભ ખુદાકી જાનીફવ ે

શોતા શમ, રેશાઝા ઈવ રૂશાની ભંવઝર મઅની 

ઈભાભતક ે રીએ ઉમ્રકી કભી લ ફેળીકા વલાર 

નશીં ૈદા શોતા, ઈવ રીએ શાઝેયીનભેવ ે યમાન 

વફન વલ્તને કશા કે શય આઈના અગય ખુદાકી 

તયપવ ેઈભાભ ભુકયમય શુલા શો તો ચાશ ેઉવકી ઉમ્ર 

એકશી કદનકી કમુ ં ન શો લોશ ઈભાભ ઓય શય 
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શેવીમતવ ે તભાભ આરભવ ે અપઝર લ ફયતય 

શોંગા. ઓય અગય ખુદાકી તયપવે ન શો તો ચાશ ે

ઉવકી ઉમ્ર શઝાય વારકી શો તફ બી લોશ આભ 

ઈન્વાનકી તયશ શોંગા. તભાભ શાઝેયીનન ે ફ-

એઅતેફાયે દરીર ઉવક ેકશન ેય તલજ્જોશ કી. 

ઓય જફ શજકા ઝભાના આમા તો ળશય ેફગદાદ 

ઓય દુવય ે ળશયોક ે પોકશા લ ઓરભાભેવ ે

તકયીફન ૮૦ આદભી શજકો ગએ ઓય ભદીનએ 

ભુનવલયાભેં શઝયત ઈભાભ જાપય ે વાકદક 

અરવહશસ્વરાભકે ભકાનભેં શઝયત ઈભાભ ભોશંભદ 

તકી અરવહશસ્વરાભકી વઝમાયત કી. જફ આં 

શઝયતકી વખદભતભેં ભુળયમપ શુએ તો ઉન્શોંન ે

આભેં આવાય ે ઈભાભ રૂશાવનહમત, ફુઝુગર્ધ લ 

જરારતકો ભુળાશેદા કકમા ઓય લોશ વજવ 

જુસ્તજુભેં ગએ થ ેઉવભેં કાભમાફ શુએ. 

અરી વફન અસ્ફાત કશતે શંમ કે ભંમ 
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ભદીનેભેં અફુ જાપય ે ભોશંભદ વફન અરીયઝાકી 

વખદભતભેં શોંચા તો ઉનકો કભવવન ામા. ભંમ 

આં શઝયતકો ગૌયવ ે દેખ યશા થા તાક ે વભસ્રભેં 

ળીઓવ ે ઉનકે અલવાપ ફમાન કરૂ.ં આં શઝયત 

ભેયી તયપ ભુતલજ્જેશ શુએ ઓય પયભામા, અમ 

અરી ! જાન રો કે અલ્રાશન ેજો ળતર્ન નફુવલતક ે

રીએ ભુકયમય કી શંમ લોશી ઈભાભતકે રીએ બી 

ભુકયમય કી શંમ ( ઈવભેં ઉમ્રકી કભી વઝમાદતીકો 

દખર નશીં શમ). કપય શઝયતને ઈન આમતોકી 

વતરાલત પયભાઈ, “લ રમ્ભા ફરગ અળુદ-દશુ 

લસ્તલા આતમનાશો શુકભલ લ ઈલ્ભા ઓય જફ 

લોશ અની જલાનીકો શોંચ ે ઓય ( શાથ ાઉં 

વનકારકે) દરૂસ્ત શો ગએ તો શભન ેઉનકો વશકભત 

ઓય ઈલ્ભ અતા કકમા.” (વૂયએ કવવ, આ. ૧૪) 

“લ આતમનાશુર શુકભ વવફહમા ઓય શભન ેઉન્શેં 

ફચનશીભેં અની ફાયગાશવ ે નુફુવલત અતા 
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પયભાઈ.” (વૂયએ ભયમભ, આ. ૧૨) 

ઈવક ે ફાદ ઈભાભ અરવહશસ્વરાભન ે

પયભામા, “ભુભકકન શમ ખુદા અતા કય ે અના 

શુકભ કકવીકો જફ કે ઉવકી ઉમ્ર ૪૦ કી શો મા 

કકવી ઐવેકો જો કભવવન શો.” ઓય મ ે ઈળાયા 

શઝયત ઈવા લ મશમા અરવહશસ્વરાભકી તયશ 

શમ કે કભવવનીભેં ઉન્કો મગંફયી વભરી ઓય 

શઝયત વુરેભાન વજન્શેં ૧૧ વારકી ઉમ્રભેં 

અલ્રાશન ેભયતફએ કયવારત ય પાએઝ કકમા. 

અમ્ભાયા વફન ઝેદન ે આકી કુવલત ે

રૂશાનીહમએ ફાતેનીકે ભુતઅલ્રક કયલામત કી શમ. 

લોશ કશતા શમ દેખા ભંમન ે કે એક ઔયત અન ે

અંધ ેફચ્ચેકો ઈભાભ અરવહશસ્વરાભકી વખદભતભેં 

રાઈ. શઝયતને અન ે દસ્તશાએ ભુફાયક ઉવકી 

આંખો ય પેય,ે આંખે યોળન શો ગઈ. 

શઝયત ઈભાભ ભોશંભદ તકી 
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અરવહશસ્વરાભન ે ભુઅતવવભ આઠલ ે ખરીપએ 

ફની અબ્ફાવક ે ઝશય દેનેવે વઝ-કઅદા વન ે

૨૨૦ વશજયીકી આખયી તાયીખ ફગદાદભેં લપાત 

ાઈ. આકા યોઝએ ભુફાયક કાઝભૈનભેં શમ. 

ચાશીએ કે શભ આકી ળફ ે લપાત ગભીક ે

ઈઝશાયક ેતોય ય કભ અઝ કભ એક આધ વભનટકે 

રીએ ભકાનોં ઓય દુકાનો લગેયેકી ફત્તીમા ંગુર કયેં 

ઓય આકે પઝાએર લ ભનાકેફ ઓય 

ભવાએફકો માદ કય,ે ઓય નાલાકકપ રોગોં ઓય 

ફચ્ચોંકો બી ફતરાએં, ઓય ઈવ તયશ ખુદા લ 

યવૂરકી ખુળનુદી શાવવર કયેં. 

ઓય ઉન અલકાતે ભુશતયભભેંવ ે વજનભેં 

ખુદાને ભુભતાઝ કીમા શમ ભાશ ેઝીલ્શજ્જ શમ, 

જો ચંદ ખવુવીમાતકી ફીના ય ભુશતયભ 

ભવશનોભેંવે ભુભતાઝ શમ, ઓય કુછ અઅભાર 

ઈવ ભશીનેભેં શંમ. “અહમાભ ેભઅરુભાત” વજનકા 

www.hajinaji.com


મગાભાતે નજપી - 307 HAJINAJI.com 

વઝક્ર કુયઆનભેં શમ ઝીલ્શજ કે ઈબ્તેદાઈ દવ દીન 

શંમ. ઓય અહમાભ ે ભઅદુદાત વજન્શેં “અહમાભ ે

તળયીક” કશતે શંમ ઝીલ્શજકી ૧૧, ૧૨ ઓય ૧૩ 

તાયીખ શમ. ઈબ્તેદાએ ઈસ્રાભભેં જફ મ ે

ભુશતયભ ભવશના આતા થા અસ્શાફ ે નેક ઓય 

તાફેઈન ઈવભેં ઈફાદત કયનેકી ફડી તહમાયીમા ં

કયતે થ.ે ભખવુવન નલ દીનકે યોઝે શરી 

ઝીલ્શજવ ે નલ તાયીખ ( અયપ)ે તક લાકયદ શુએ 

શંમ, ઓય ઉનકા વલાફ તભાભ ઝીન્દગી યોઝે 

યખનેક ે ફયાફય શમ, ઓય શરી ઝીલ્શજકો 

યોઝા યખનેકા વલાફ ૮૦ ભશીનેકે યોઝે યખનેક ે

ફયાફય શમ. ઓય ફા’ઝ ઓરભાએ ફુઝુગમન ે

કયલામત કી શમ કે શરી તાયીખ ઝીલ્શજકો 

જનાફ ે પાતેભએ ઝશયા વરાભુલ્રાશ ે અરહશાકી 

ળાદી અભીરૂર ભોઅભેનીન શઝયત અરી 

અરવહશસ્વરાભકે વાથ શુઈ. ઓય લાકયદ શમ કે 
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અગય કોઈ કકવી ઝારીભવ ે ડયતા શો તો શરી 

ઝીલ્શજકો કશ ે: શસ્ફી શસ્ફી શસ્ફી વભન 

વુઆરી ઈલ્ભોક લ શારી.” યલયકદગાય ે આરભ 

ઉવકો ળયર્ન ઝાવરભવ ે ફચાએગા. ઓય શરી 

તાયીખ ઝીલ્શજકો નભાઝે શઝયત પાતેભએ ઝશયા 

વરાભુલ્રાશ ે અરહશા ડના બી ભુસ્તશફ શમ, 

જો ચાય યકાતે શમ દો-દો યકાત કયકે નભાઝે 

અભીરૂર ભુઅભેનીન અરહશેભુસ્વરાભકી તયશ શય 

યકાતભેં એક ભયતફા વૂયએ અરશમ્દ ઓય ૫૦ 

ભયતફા વૂયએ કુર શોલલ્રાશો અશદ, ઓય 

વરાભકે ફાદ તસ્ફીશ ેજનાફ ેપાતેભા ડ.ે ઉવક ે

ફાદ કશ,ે “વુબ્શાન વઝર ઈઝઝશ્ળાભેવખર 

ભોનાપ. વુબ્શાન વઝર જરાવરર ફાઝેવખર 

અઝીભ. વુબ્શાન વઝર ભુવલ્કર પાખેકયર કદીભ. 

વુબ્શાન ભંમ મયા અવયન્નમ્રતે કપસ્વપા. વુબ્શાન 

ભંમ મયા લકઅત્તમયેકપર શલા. વુબ્શાન ભન શોલ 
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શા કઝા, લ રા શા કઝા ગમયોશ. 

ઓય ઉવ દાન ઝલારવ આધા ઘંટા શર ે

દો યકાત નભાઝ ડના ભુસ્તશફ શમ. શય યકાતભેં 

એક ભયતફા વૂયએ શમ્દ ઓય વૂયએ તૌશીદ લ 

આમતુર કુયવી લ વૂયએ કદ્ર (ઈન્ના અન્ઝલ્નાશો) 

શય એકકો દવ-દવ ભયતફા ડ.ે ઓય મેશ બી 

ભુસ્તશફ શમ કે ળફ ે અવલર ઝીલ્શજવ ે દવલીં 

ળફ તક નભાઝે ભગયીફ લ ઈળાક ે દયભીમાન દો 

યકાત નભાઝ ડ.ે શય યકાતભેં વૂયએ શમ્દકે ફાદ 

એક ભયતફા વૂયએ તૌશીદ ઓય ઉવક ે ફાદ મ ે

આમાત ડ ે “લ લાઅદના ભૂવા વરાવીન 

રમરતંલ લ અત્ભમ્નાશા ફ ે અળકયન પ તમ્ભ 

ભીકાતો યબ્ફેશી અયફઈન રમરતલ લ કાર ભૂવા 

ર ેઅખીશે શારૂનખ્રુપની પી કૌભી લ રા તત્તફેઅ 

વફીરર ભુપવેદીન.” ઈવ નભાઝકે ડનેલાર ે

વલાફ ેશુજ્જાજભેં ળયીક શોતે શંમ. 
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ઓય મેશ બી ભુસ્તશફ શમ કે શરીવ ે

દવલીં ઝીલ્શજ તક મ ેાંચ દુઆએં જો વજબ્રઈર 

શઝયત ઈવા અરવહશસ્વરાભકે રીએ રાએ થ ે

નભાઝે વુબ્શક ે ફાદ ડ,ે (૧) અશ્શદો અન રા 

એરાશા ઈલ્રલ્રાશો લશદશુ રા ળયીક રશુ. રશુર 

ભુલ્કો લ રશુર શમ્દો. ફ ેમદેશીર ખમયો લ શોલ 

અરા કુલ્ર ેળમઈન કદીય. (૨) અશ્શદો અન રા 

એરાશા ઈલ્રલ્રાશો લશદશુ રા ળયીક રશુ 

અશદન વભદન રભ મત્તખીઝ વાશેફતન લ રા 

લરદા. ( ૩) અશ્શદો અન રા એરાશા 

ઈલ્રલ્રાશો લશદશુ રા ળયીક રશુ અશદન 

વભદન રભ મરીદ લ રભ મુરદ લ રભ મકુલ્રશુ 

કોપોલન અશદ. ( ૪) અશ્શદો અન રા એરાશા 

ઈલ્રલ્રાશો લશદશુ રા ળયીક રશુ, રશુર ભુલ્કો લ 

રશુર શમ્દો મુશમી લ મોભીતો લ શોલ શહમુન રા 

મભુતો ફ ે મદેશીર ખમયો લ શોલ અરા કુલ્ર ે
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ળમઈન કદીય. ( ૫) શસ્ફેમલ્રાશો લ કપા 

વભેઅલ્રાશો ર ે ભન દઆ રહવ લયાઅલ્રાશ ે

ભુન્તશા. અશ્શદો રીલ્રાશ ેફેભા દઆ, લ અન્નશુ 

ફયીહમુન ભીમ્ભન તફયમઅ લ અન્ત રીલ્રાશીર 

આખેયત લરા ઉરા. ઓય મ ેદુઆ ડનેકા ફશોત 

વલાફ નકર શુલા શમ. ઓય લાકયદ શુઆ શમ કે 

ઈનભેંવ ેશયએકકો ૧૦૦ ભયતફા મા ૧૦ ભયતફા 

ડે. 

ઓય મેશ દવ તશરીર ેબી શઝયત અભીરૂર 

ભુઅભેનીન અરહશેભુસ્વરાભવ ેભનકુર શંમ. ઉન્શેં 

ડનેભેં બી ફશોત વલાફ શમ. અગય શય યોઝ 

દવ ભયતફા ડ ે ફેશતય શમ : ( ૧) રા એરાશ 

ઈલ્રલ્રાશો અદદર રમારી લદ દોશુય ( ૨) રા 

એરાશા ઈલ્રલ્રાશો અદદ અમ્લાવજર ફોશુય, 

(૩) રા એરાશા ઈલ્રલ્રાશો લ યશભતોશુ ખમરૂભ 

ભીમ્ભા મજભઉન, (૪) રા એરાશા ઈલ્રલ્રાશો 
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અ-દ-દળ ળોક ે લશ્ળજય, (૫) રા એરાશ 

ઈલ્રલ્રાશો અ-દ-દશ્ળઅય ે લર લફય, (૬) રા 

એરાશા ઈલ્રલ્રાશો અ-દ-દર શજય ે લર ભદય, 

(૭) રા એરાશા ઈલ્રલ્રાશો અદદ રમ્શીર 

ઓમુન (૮) રા એરાશા ઈલ્રલ્રાશો પીર રમર ે

એઝા અવ્અવ લ પીશ્ળુબ્શ ેએઝા તનપપવ, (૯) 

રા એરાશા ઈલ્રલ્રાશો અદદય યેમાશ ેપીર ફયાયી 

લસ્વોખુય (૧૦) રા એરાશ ઈલ્રલ્રાશો ભીનર 

મવભે એરા મવભે મુન્પખો પીસ્વુય. 

જુભ્આ, તા. ૩૧-૮-૫૧ 
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મગાભ ન.ં ૬૩  
ઈદે કુયફાન 

ઈદ કપય ઓય એક ભયતફા આ યશી શમ 

ઓય નમા કદન નઝદીક શો યશા શમ. વજવ તયશ 

રોગોંકા વગયોશ કકવીકા ઈસ્તેકફાર કયનેકે વરએ 

આગે ફડતા શમ ઉવી તયશ ભુકદ્દવ ઓય ભુફાયક 

અહમાભ ( ભાશ ે ઝીલ્શજકી ૮, ૯ ઓય ૧૦) 

શભાયી તયપ તલજ્જો કયતે શુએ આ યશ ે શંમ. 

લોશ શભાયી ઝીન્દગીકા કુચ્છ વશસ્વા છીન કય 

શભેં ખા’ફ ે ગપરતવ ે જગાના ચાશત ે શંમ, ઓય 

અને આકો આઝભાઈળકા વફફ ફના કય 

આયઝુ કયતે શંમ કે શભ ઉનકે અઅભાર ફજા 

રાલેં, ઓય જો લઝીપ ેઉન્ભેં ભુકયમય શંમ અદા કયેં 

ઈન અહમાભભેં મવભે ઈદ બી શમ. 

અઝીઝ બાઈઓ ઓય પમાયી ફશનો ! ઈદ 
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દુવનમાભેં કોઈ નઈ ઈજાદ નશીં શમ, ફલ્ક ે લોશ 

ુયાને ઝભાનેવ ે કયલાજ ાઈ શુઈ શમ. શઝાયશા 

વાર કબ્ર બી ભુખ્તવરપ ઉમ્ભતે ઈદ ભનાતી થીં 

ઓય ઉવ કદન લોશ બી ઈદગાશભેં જભા શોના 

અના ળેલા વભજતી થી. ભગય તુભ વુનોગ ેતો 

તુમ્શેં તઅજુફ શોગા કે લોશ કકવ તયશ ઈદ ભનાતે 

થ.ે લોશ ઈદકો રૂશાવનહમતકા કદન ન વભજતે શુએ 

વવપમ “રશલો રઅફકા કદન” જાનતે થ ેઓય ઉવ ે

ઐળો ઈળયતભેં ગુઝાયત ે થ.ે ઉનકે નઝદીક ઈદકી 

કોઈ કદ્ર ઓય ભન્ઝેરત ન થી. ઉવ કદન લોશ 

અની અકરકો કાભભેં નશીં રાત ેથ.ે અની ઓય 

અની કૌભો વભલ્રતકી તયકકી ઓય ફેશફુદી ય 

ગોયો કપક્ર નશીં કયતે થે. વવપમ ભાદ્દીમાત ઓય 

ખાવશળાતે નપવાનીશીકી તયશ ઉનકી નઝય યશતી 

થી. મેશી વફફ થા કે લોશ વળકભોંકો ભુખ્તવરપ 

ખોયાકોવ,ે વજસ્ભોકો યંગ ફ યંગ વરફાવોવ,ે 
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આંખોકો કકસ્ભ કકસ્ભકી યંગયેરીમોં ઓય ખેર 

તભાળાઓવે ઓય કાનોકો ફાજો ઓય 

ફાંવયીમોંકી વુયીરી આલાઝોવ ે ખુળ કયતે થ.ે 

શકીકતે ઈદવ ે વફરકુર ફ ેઆળના થે. ઉનકી ઈદ 

વવપમ ખાન ેીન,ે શનન ેનાચન ેકુદને ઓય ભાદદી 

ભેરવભરા ઓય દીલ્રગીમોભે ખત્ભ શો જાતી થી. 

ઓય ઈવ ફાતકી તયપ ઉનકી કબી તલજ્જોશી 

નશીં શોતી થી કે ઈદ કકવ ભકવદકે વરએ ઓય 

કીન વશકભતોકી વફના ય ભુકયમય શુઈ શમ, ઓય 

નશીં વોચતે થે કે ઈદ ભનાનેલારોંક ે લાસ્ત ે કૈવ ે

અશેકાભ શોન ે ચાવશએ ઓય કકવ તયશ ઈદકો 

ગુઝાયની ચાવશએ. લોશ તો ઈદ કો વવપમ રશલો 

રઅફકા કદન વભજતે ઓય જંગરોભેં જા કય ખેર 

તભાળાઓ ઓય ફાવતર ફંદગીમોંભેં ભવરૂપ શોતે 

થ.ે 

એક ઝભાના ઐવા બી ગુઝયા શમ જફ કે 
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રોગ કોઈ કાભ વભજ ફુજ કય નશીં કકમા કયતે થ.ે 

જો કુચ્છ અભર મા ઈયાદા કયતે થ ે વફફવ ે

વફરકુર ખારી શોતા થા. ઉનકી તભાભ શયકતેં 

કપત્રી શોતી થીં. જો કુચ્છ અભરભેં રાતે થ ેલોશ 

મા તો નપવાની ખાવશળાતક ેભાતશત શોતા થા મા 

ગાકપરાના તોય ય શોતા થા. વશકભત મા 

આકેફત અ દેળીવ ે નશીં શુઆ કયતા થા. ઉન્શેં 

જફ બુક રગતી થી તો જો બી ચીઝ શાથ આ 

જાતી ખા રેતે થ,ે ઓય નશીં દેખતે થે કે મ ેચીઝ 

ખાની ભુનાવવફ શમ મા ના-ભુનાવવફ, ભુપીદ શમ 

મા ભુઝીય, જાએઝ શમ મા ના-જાએઝ ઓય કબી 

કબી ઐવા બી શોતા થા કે વજવ આટેવ ેફનાએ 

શુએ ફુતકો લોશ ુજત ેથ ેઉવી ફુતકો લોશ બુક 

રગને ય શડ કય જાતે થે ! 

અગયચે અંવફમાન ે ફશોતવી ફાવતર 

ઉમ્ભતોંકો ખાફ ેગપરતવ ેજગામા ઓય ઉન્શેં યાશ ે
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યાસ્ત ય રાએ, તા શભ ઉન અંવફમાક ેદુવનમાવ ે

યશરત કય જાનેકે ફાદ લોશ યપતા ફાવતરકી તયપ 

લાવ ભુડ ગઈ ઓય અંવફમાક ે અશેકાભકો 

વફરકુર બુરા કદમા. ઈવ વફફ ભુખ્તવરપ 

ઉમ્ભતેં, અશરે કકતાફ લગેયા જશારત, નાદાની 

ઓય ગુભયાશીકી લાદીમોંભેં બટક ગએ ઓય ઈવ 

શદ તક ઈન્વાનીમતવ ે શટ ગએ કે વફરકુર 

જાનલયોંકેવ ે શો ગએ. ન શકકો જાનનેકી ઉન્ભેં 

વરાવશહમત યશી, ન શકીકતકો વભજનેકી કુવલત. 

કદમાનતકી ઉન્ભેં વરાવશહમત યશી, ન શકીકતકો 

વભજનેકી કુવલત કદમાનતકા ઉન્ભેં ઝયાબય અવય 

ફાકી ન યશા, ઓય ફુય ેકાભોં ઓય ફદ આદતોંક ે

ઈત્ને કદરદાદા શો ગએ કે કકવી ફુયી ફાતકો 

ફુયીશી ન વભજતે થ.ે તભાભ ખયાફીમા ં

ઈન્વાનોક ે દયવભમાન આ કય ફવ ગઈ થીં ઓય 

ઈન્વાન શરાકતકી તયપ જા યશા થા. મકામક 
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દકયમાએ યશભતે યલયકદગાય જોળભેં આમા ઓય 

ફાયી તઆરાન ે અની ભશેયફાનીવ ે નીઝ 

શુજ્જતકો તભાભ કયન ેઓય ઈન્વાનકો શરાકતવ ે

ફચાનેકે વરએ ખાતેભુર અંવફમા યશભતુર વરર 

આરભીન શઝયત ભોશંભદ ે ભુસ્તુપા વલ્રલ્રાશો 

અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભકો બેજા. આપતાફ ે

ઈસ્રાભ ઉફુક ે વશજાઝવ ે તુરુઅ શુલા. આ શઝયત 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભન ે

અની તબ્રીગાત ઓય વશદામત જાયી કય દી, 

ઓય ઉવવ ેઈતના અવય ૈદા શુલા કે રોગ યપતા 

યપતા કપત્રી ફુયી આદતોકો તકમ કયન ેઓય વચ્ચાઈ 

ઓય શકીકતકી યાશ ય આને રગે. શય ચીઝકી 

શકીકત ઓય વફફકો વભજને રગે. 

આં શઝયત વલ્રલ્રાશો અરહશ ેલ આરેશી 

લવલ્રભન ે ઈસ્રાશ ે ફળયક ે વરએ રૂશી ઓય 

ભાદદી કાનુન ફનાએ. વભન્જુભરા ઈનક ેભખવુવ 
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ચંદ ભુકદ્દવ કદનોંકો ઈજતેભાએ વભલ્રતકે વરએ 

ઈદ કયાય કદમા કે ઉવ ભૌક ે ય અપયાદ ે વભલ્રત 

એક જગેશ ય જભા શોલેં, આવભેં વભર,ે એક 

દુવયેકી તયપ તલજ્જો કય,ે ઓય પીય લોશ વફક ે

વફ ઈતના તઅલ્રુક ૈદા કયેં કે એક ઝંજીયકી 

કડીમોંકી ભાતનદ નઝય આએં. ઓય રૂશકો ાકીઝા 

ફનાનેકે વરએ જો આભાર ભુકયમય શુએ શંમ ઓય 

વરાભતીક ે વરએ જો ફંદગી ભુકયમય શુઈ શમ ઉવ ે

ફજા રાલેં. 

દય શકીકત ઈન અહમાભકો ઈદ ભુકયમય કયનેભેં 

ભકવદ મ ેશમ કે રોગ વભાજી પાએદેં શાવવર કયેં, 

અને કાયોફાયભ ે ઈસ્રાશ કયેં, અશભ ચીઝોંકો 

દુરૂસ્ત કયેં ઓય વખમારાત લ નઝયીમાતકો તાઝા 

કયેં, તા કે ઉવક ે ઝયીએ વભલ્રત ઓય વઝમાદા 

ભઝફુત ફન ે ઓય ભાદદી તયકકીક ે વરએ બી 

અભરી કોવળળેં જાયી શો જાએં. ફવ મેશી 

www.hajinaji.com


મગાભાતે નજપી - 320 HAJINAJI.com 

ભકવદકો ેળે નઝય યખતે શુએ ખુદાન ે અની 

ભેશયફાનીવ ે ભુવરભાનોંકે વરએ “ખુળશારીક ે

કદન” ભુકયમય કકએ ઓય ઉન્શેં વુન્નત કયાય કદમા. 

વભન્જુમ્રા ઈન દીનોકે ભાશ ેઝીલ્શજકી ૯ 

લી માની “યોઝે અયપા” કો-અગયચે લોશ ઈદકે 

નાભવે ભળશુય નશીં-ઈદ કયાય કદમા ગમા ઓય 

ઉવભેં ભખવુવ આભાર ભુકયમય કીએ ગએ. યોઝે 

અયપા લોશ કદન શમ કે ઉવ કદન ગુનાશોકા ઈકયાય 

ફખ્ળીળકા ફાઈવ શોતા શમ. મ ેલોશી કદન શમ કે 

શઝયત આદભ લ જનાફ ેશવલા જન્નતવ ેનીકરન ે

ઓય એક દુવયેવ ે ફીછડનેકે ફાદ પીય દુફાયા 

ભીરે. ળફ ેઅયપા ઐવી ભુફાયક યાત શમ કે ઉનભેં 

જાગન ે ઓય ઈફાદત કયનેવ ે ૧૭૦ વારકી 

ઈફાદતકા વલાફ ભીરતા શમ. ઈવ ળફકો 

શઝયત ઈભાભ શુવૈન અરવહશસ્વરાભકી વઝમાયત 

ફજા રાના ભુસ્તશફ શમ. ઓય ફશોતવી દુઆએ 
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બી ઈવ ળફકો ડનેક ે રીએ લાયીદ શુઈ શંમ. 

અયપેક ે યોઝ ગુસ્ર કયના ઓય વઝમાયત ે ઈભાભ 

શુવૈન અરવહશસ્વરાભ ફજા રાના વુન્નતે 

ભુઅકકેદા શંમ ઓય ઉવકા વલાફ શઝાયશા 

ભુસ્તશફ શજ્જોંવ ે વઝમાદા શમ. જો ળખ્વ 

અયપેક ેયોઝ ઝેય ેઆવભાન દો યકાત નભાઝ ડશ ે

ઓય ફાદભેં અન ે ગુનાશોંકા ઈકયાય ઓય 

ઈસ્તેગપાય કય,ે તો અલ્ફત ખુદા ઉવક ેગુનાશોંકો 

ફખ્ળ દેગા ઓય ઉવ ે ભેદાન ેઅયપાભેં જભા ળુદા 

રોગોંકા વલાફ અતા કયેગા. 

અયપેક ે આભાર ઓય દુઆએ ફશોત શંમ 

જો ભોઅતફય કીતાફોભેં ભૌજુદ શંમ, જીન્શેં ઈવ 

છોટેવ ેમગાભભેં દજમ નશીં કીમા જા વકતા, ભગય 

ભોઅભેનીનકો ઉનકી તયપ તલજ્જો દીરાઈ જાતી 

શમ. વભન્જુમ્રા ઉન દુઆઓક ે“દુઆએ વશીપએ 

કાભીરા” ઓય “દુઆએ શઝયત વહમેદુશ્ળોશદા” 
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બી જો આં શઝયતને ભેદાન ે અયપાતભેં ડી થી 

ભુસ્તશફ શંમ. ઝીલ્શજકી દવલીં ળફ-ળફે ઈદકો 

બી વઝમાયત ે ઈભાભ શુવૈન અરવહશસ્વરાભ 

ભુસ્તશફ શમ. ઓય દવલીં તાયીખ માની ઈદ ે

કુયફાનકો ગુસ્ર કયના ભુસ્તશફ શમ, ઓય નભાઝે 

ઈદકે રીએ જભા શોના વુન્નતશાએ ઈસ્રાભવ ે

શમ, ઓય ઉવ ે ફયા કયના અલ્રાશકી 

વનળાનીમોંકી ઈઝઝત કયના શમ, ફલ્ક ે દીનકો 

ઝીંદા કયન,ે વભલ્રતકો તાકતલય ફનાન ે ઓય 

ઈસ્રાભકી ળાનો ળોકત લ અઝભતક ે ઈઝશાયકા 

લવીરા શમ. ભુઅભેનીનકો આવભેં ભુફાયકફાદી 

દેના, ફગરગીય શોના ઓય ભુવાપેશા રેના 

તઅલ્રુક, ભોશબ્ફત, એકદીરી ઓય ઈત્તેપાકો 

ઈત્તેશાદભેં ઈઝાપેકા વફફ શમ. 

બાઈઓ ઓય ફશેનો ! અગય તુમ્શાય ે

દયવભમાન તપયકા ઓય ના-ઈત્તેપાકી શો તો ઉવ ે
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દૂય કયનેકી કોવળળ કયો. ઈન્ળાઅલ્રાશ તુભ શય 

કદર અઝીઝ ફન જાઓગ.ે કોવળળ કયો આવવ ે

ફુગઝો કીના નપયતકો દૂય કયન ે ઓય દોસ્તીકો 

ફડશાનેકે ઓય એક દુવયેવ ેનઝદીક શોનેકી, તા કે 

ળમતાન તુભવ ે દૂય યશ ે કોવળળ કયો એશરેફૈતે 

કયવારતકે નકળે કદભ ય ચરનેકી તા કે દીનો 

ભઝશફ ભઝફુત ફન.ે તુભ બી અન ે આકો 

ભઝફુત ફનાનેકી કોવળળ કયો, ઈવ રીએ કે 

તુમ્શાય ે ભઝફુત શોનેવ ે દીન બી ભઝફુત શોતા 

શમ. 

ભાશે ઝીલ્શજકી વાતલીં ળફકો ાંચલ ે

ઈભાભ શઝયત ભોશંભદ ફાકકય અરવહશસ્વરાભકી 

લપાત શમ, વજન્શોંને વન ે ૧૪૪ શીજયીભેં 

ઈન્તેકાર પયભામા. ભોઅભેનીનકો ચાશીએ કે લોશ 

ઈઝશાય ે ગભ કે તોય ય આકી ળફ ે લપાતકો 

અને ભકાનાત, દુકાનોં લગેયાકી ફત્તીમો એક 
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આધ ભીનટકે રીએ ગુર કય દે. આકી ભુવીફતો 

ઓય ભઝરુભીહમત ય ગોયો કપક્ર કય ેઓય ફચ્ચો 

ઓય નાલાકીપોંકો આકે ભયાતીફ ઓય શારાતકી 

તયપ તલજ્જો કદરાલેં. અલ્ફત ખુદા તુમ્શ ેઈવકા 

વલાફ અતા પયભાએગા. ભજવરવભેં અન ે

ફચ્ચો ઓય ભુતઅલ્રેકીનક ેવાથ વળયકત કીજીએ, 

તા કે દૌરત ેભઅયેપતે ેળલામાન ેદીનો ભઝશફવ ે

ભારાભાર શોં. ઈવ ઈભાભકી વલરાદત ભાશ ે

યજફકી ૧ રી તાયીખ વન ે ૫૭ વશજયીભેં 

ભદીનએ ભુનવલયાભેં શુઈ, ઓય આન ે ૧૯ મા 

૨૦ વાર ઈભાભત કી. ઓય જૈવા કે શઝયત 

યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશે લ આરેશી 

લવલ્રભન ે જાવફયકો ખફય દી આન ે ઈલ્ભ 

પેરામા. ફડી ફડી શસ્તીમોં તકને આવ ે ઈલ્ભ 

શાવવર કકમા ઓય નાભી ઓરભાભે ળુભાય શો 

ગએ વજનભેં એક અફાન વફન તગરફ શંમ, જો 
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૩૦ શઝાય અશાકદવ ઝફાની ફમાન કયતે થ.ે 

ઈવ ઈભાભ અરવહશસ્વરાભન ે ફશોતવી 

નવીશતે ઈયળાદ પયભાઈ શમ. વજનભેં એક મ ેશમ 

જો આન ે જાવફયવ ે પયભાઈ. આને ઉન્શેં 

પયભામા, અમ જાવફય ભમ તુમ્શ ે ાંચ ચીઝોભેં 

વવપાકયળ કયતા શું : (૧) તુભ ય ચાશ ેકોઈ ઝુલ્ભ 

કય ેભગય તુભ કકવી ય ઝુલ્ભ ભત કયના, (૨) કોઈ 

ચાશ ે તુભવ ે વખમાનત કય ે ભગય તુભ કકવીવ ે

વખમાનત ન કયના, (૩) કોઈ ચાશ ેતુમ્શેં ઝુટરાએ 

ભગય તુભ ગઝફનાક ભત શોના, (૪) કોઈ તુમ્શાયી 

તાયીપ કય ે તો ઉસ્વ ે ફુર ભત જાના, (૫) કોઈ 

તુમ્શાયી ફુયાઈ કય ે તો તુભ ઉસ્વ ે યેળાન ભત 

શોના.” 

જુભ્આ, તા. ૭-૯-૫૧ 
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મગાભ ન.ં ૬૪  
કયલામતે ગદીય 

તભાભ ભુવરભાનોંને ઈવ ફાતકો તસ્રીભ 

કકમા શમ ઓય ભુત્તકપક શંમ કે ઈસ્રાભભેં ગદીયકા 

લાકેઆ શો ગુઝયા શમ. ઓય ઈસ્રાભક ે ળરૂઅવ ે

અફ તક શય ઝભાનેભેં ળીઆ ઓય વુન્ની 

ઓરભાને ભુવલ્વર ઈવ લાકેઆકો ભુતલાવતય તોય 

ય કયલામત કકમા શમ ઓય ઉવ ેભોઅતફય ભાના 

શમ. મ ે લાકેઆ જો શઝયત અરી 

અરવહશસ્વરાભકી વલરામતક ેઈઝશાયવ ેતઅલ્રુક 

યખતા શમ ઐવા અશભ ગુઝયા શમ કે ના-આકેફત 

અંદેળ રોગોન ે ખાનલાદએ કયવારત ભફવુવન 

શઝયત અરી અરવહશસ્વરાભકે પઝાએર ઓય 

ભનાકેફકો વભટાનેકી ફ-ેઈન્તેશા કોવળળે કી, તા 

શભ ઉવ ય ( લાકેઆએ ગદીય ય) દામ નશીં 
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ડાર વક.ે લાકેઆએ ગદીય વજવ તયશ લુકુઅભેં 

આમા ઓય શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો 

અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભન ે જો કરાભ “ભન 

કુન્તો ભલરાશો પ અરીહમુન ભલરાશો” પયભામા 

ઓય ભુવરભાન ઉવ ય ઈભાન રાએ ઈવભેં બી 

અગયચે રોગોંન ે અની તયપવ ે ભનઘડત તાવલરેં 

કી ઓય કુછ રોગોકો શકીકતવ ેદૂય કકમા; તા શભ 

વભજદાય રોગોંન ે ઈવ લાકેઆએ ગદીય ઓય 

ભઝકુય શદીવ ેનફલીવ ેઈન્કાય નશીં કકમા. ળીઆ 

લ વુન્ની તલાકયખ નલીળો, ભુશદકદવા ઓય 

ભુપસ્વીયોન ે ફયાફય ઈવ લાકેઆકો અની 

કકતાફોંભેં કયલામત કકમા શમ. ઈવક ે અરાલા 

શઝયત અરી અરવહશસ્વરાભકે પઝાએરક ેફાયેભેં 

શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશ ેલ આરેશી 

લવલ્રભન ેઈયળાદ પયભાઈ શુઈ ફશોતવી શદીવ ે

બી નકર કી શંમ. 
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ઈન્વાન અગય અની આંખો યવ ે

તઅવુફકી ટટીમોંકો દૂય કયકે ઈન્વાપકી નઝયવ ે

તલાકયખ નલીળો, ભુશદકદવો ઓય ભુપવસ્વયોંકી 

કકતાફોભેં નકર ળુદા ભુતલાવતય કયલામતો, શદીવો 

ઓય ફમાનાતકા ભુતાએરા કય ે ઓય શઝયત 

યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશે લ આરેશી 

લવલ્રભન ે શઝયત અરી અરવહશસ્વરાભકે વાથ 

ળરૂએ ઈસ્રાભવ ેજો યલૈમા ઈખ્તેમાય કકમા ઓય 

જો કુચ્છ ઈયળાદ પયભામા ઉવ ય ગોય કય ે તો 

લોશ ઝરૂય તસ્રીભ કયેંગા કે શઝયત યવૂરેખુદા 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભ ઈન 

ફાતોંવ ેશઝયત અરી અરવહશસ્વરાભકે ભયતફેકો 

આળકાયા કયના ચાશત ે થ ે ઓય આં શઝયત 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભકા 

અને ઈવ તયશવ ેવુરુક ઓય પઝાએર ઈયળાદ 

પયભાનેવ ેમ ેભકવદ થા કે રોગ યપતા યપતા શઝયત 
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અરી અરવહશસ્વરાભકે ભયતફેવ ે આળના શો 

જાએં, તા કે તબ્રીગ ેવલરામત કે ભૌક ેય રોગ ુય ે

એઅતેકાદક ેવાથ શુકભે ખુદાકે વાભન ેવય ેતસ્રીભ 

ખભ કયેં ઓય અભીરૂર ભુઅભેનીન શઝયત અરી 

અરવહશસ્વરાભકી વખરાપત, ઈભાભત ઓય 

લવામતકો તસ્રીભ કય ેઓય આકે દસ્તે ભુફાયક 

ય ફમઅત કયકે આકો ઈભાભ વભજે. ઈવી 

વફફવ ે શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશ ે

લ આરેશી લવલ્રભ ફાઝ લકત કુચ્છ રોગોંકો 

ઈવી ફાત ય ભુતલજ્જેશ કયકે ઉન્શેં શઝયત 

અરી કે શાથ ય ફમઅત કયાતે થ.ે ચુનાંચે 

અલ્રાભા નુયી કકતાફ ેઅભારીવ ેઅફુર શભયાવ ે

કયલામત કયતે શંમ કે શઝયત યવૂરેખુદા 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ેલ આરેશી લવલ્રભન ેઅન ે

અસ્શાફભેંવ ે ૧૦૦ અયફ, ૫૦ અજભ ૩૦ 

કકબ્તી ૨૦ એશર ે શફળકો જભા કકમા ઓય 
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ઉનવ ેતૌશીદ, કયવારત ઓય અભીરૂર ભુઅભેનીન 

શઝયત અરી અરવહશસ્વરાભકી વલરામતકા 

ઈકયાય વરમા ઈત્નાશી નશીં ફલ્ક ેઈકયાયનાભા બી 

વરખ્ખા ગમા વજવ ય ઈન વફ રોગોંન ે

દસ્તખત કકએ. 

શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ 

આરેશી લવલ્રભન ે અન ે ૨૩ વાર નુફુવલતક ે

ઝભાનેભેં શઝયત અરી અરવહશસ્વરાભકે પઝાએર 

લ ભનાકેફભેં ફશોતવી શદીવ ે ઈયળાદ પયભાઈ, 

વજનવ ે આં જનાફકી વલરામત ઓય વખરાપત 

ય યોળની ડતી શમ. ઈન વફ કયલામતોંકો 

વશાફા ઓય તાફેઈનન ે ફમાન કકમા ઓય 

ઓરભાએ ઈસ્રાભન ે અની અની કકતાફોભેં 

ભોઅતેફય તોયવ ેનકર કી શંમ, ઓય લોશ ઈત્ની 

શંમ કે લાકેઆએ ગદીયકી શકીકત ય ભનઘડત 

તઅલીરોંવ ેકોઈ દામ નશીં ડારા જા વકતા, ફલ્ક ે
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શભ  ેવાપ વાપ તોય ય આળકાયા શોતા શમ કે 

યોઝે ગદીય શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશ ે

લ આરેશી લવલ્રભકા ભકવદ શઝયત અરી 

અરવહશસ્વરાભકી વખરાપતકે ઈઝશાય ઓય ઉન 

જનાફક ે ભયતફેવ ે ફા-ખફય કયનેકે વવલા ઓય 

કોઈ ન થા. 

વુન્ની ઓય ળીઆ દોનો પયીક ભુત્તપીક શંમ 

કે શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ 

આરેશી લવલ્રભન ે શઝયત અરી 

અરવહશસ્વરાભવ ે ભુખાવતફ શોક ે પયભામા “મા 

અરી ! અન્ત વભન્ની ફ ભન્ઝેરત ે શારૂન વભભ 

ભૂવા ઈલ્રા અન્નશુ રા નફીહમન ફઅદી-મા 

અરી ! તુભ ભેય ે વનસ્ફત ઉવ ભયતફ ેય પાએઝ 

શો વજવ ભયતફ ે ય શારૂન ભૂવાક ે વનસ્ફત 

પાએઝ થ,ે ભગય એક ફાત ( નફુવલત) કે વવલા, 

(ઈવ રીએ) કે ભેયે ફાદ કોઈ નફી નશીં.” ઈવ 
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શદીવવ ે ઝાવશય શોતા શમ કે શઝયત અરી 

અરવહશસ્વરાભકા ભયતફા શઝયત યવૂરેખુદા 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભકી 

વનસ્ફત કમા થા ! ઓય શભેં ફતરાતા શમ કે 

વજવ તયશ શઝયત શારૂન શઝયત ભૂવાક ેકોશ ેતુય 

ય તળયીપ ર ે જાનેકે ફાદ ઉનકે ભકાભ ય 

વભલ્રતકી ેળલાઈ ઓય યશફયી કયનેકા ભયતફા 

યખતે થ ેઉવી તયશ શઝયત અરી અરવહશસ્વરાભ 

શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશ ેલ આરેશી 

લવલ્રભક ે ફાદ ઉનકે ભકાભ ય ઈસ્રાભકી 

યાશફયી ઓય રોગોંકી વશદામત ઓય ેળલાઈ 

કયનેકે ભયતફેક ે ભાવરક થ.ે વવપમ ઈત્ના શી થા કે 

લોશ નફી ન થ ે શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો 

અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભકી નફુવલતભેં ળયીક 

ન થ ેવજવ તયશ કે શઝયત શારૂન શઝયત ભૂવાકી 

નફુવલતભેં થ.ે 
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વભજદાય રોગ ઝરૂય ઈવ ફાતકો તસ્રીભ 

કયેંગે કે ભઝકુયા શદીવભેં જો ઈવતેસ્ના 

(Exception-અલાદ) શમ ઉવવ ેઝાવશય શોતા 

શમ કે શઝયત અરી અરવહશસ્વરાભ શઝયત 

યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશે લ આરેશી 

લવલ્રભક ે વાથ નફુવલતક ે વવલા શય રૂશાની 

ચીઝભેં ળયીક થ.ે ઓય ઇવ ફાતકો ભખવુવ 

“શદીવ ે વકરૈન” વ ે વજવ ે તભાભ ભુવરભાન 

તસ્રીભ કયતે શંમ વઝમાદા કુવલત વભરતી શમ, 

ઓય લોશ શદીવ ઈવ તયશ શમ, “ભમ તુભભેં દો 

લઝની ચીઝેં છોડ ેજાતા શું. એક કકતાફ ેખુદા ઓય 

દુવયી ભેયે અશરેફૈત. અગય તુભ ઈન દોનોંકો થાભે 

યશોંગ-ેઈન દોનોંકી ૈયલી કયોગ ે તો શયવગઝ ભેય ે

ફાદ ગુભયાશ ન શોઓગ.ે” ઈવક ે એરાલા દીગય 

કયલામતે બી ભુરાશેઝેક ેકાવફર શંમ વજન્શેં ઈબ્ન ે

શજયે શનપીન ેઅની કકતાફ “વલાએકે ભુશયકા” 
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ભેં નીઝ દીગય ઓરભાન ેબી નકર કી શંમ. જૈવી 

કે “શાઝા અરીહમુન ભઅર કુયઆને લર કુયઆનો 

ભઅ અરી-મ ે અરી કુયઆનક ે વાથ શંમ ઓય 

કુયઆન અરીક ે વાથ.” અરીહમુન લરીહમો કુલ્ર ે

ભુઅભેનીન ફઅદી- અરી ભેયે ફાદ તભાભ 

ભોઅવભનોકે લરી શંમ,” “અરીહમુન મઅવુફુદ્દીન- 

અરી દીનકે ફાદળાશ શંમ” “અરીહમુન ઈભાભુર 

ભુત્તકીન-અરી યશેઝગાયોક ે ઈભાભ શંમ” 

અરીહમુન કાએદુર ગુર્દયર ભુશજ્જેરીન-અરી 

ખુળ નવીફ રોગોંક ે વયદાય શંમ.” “અરીહમુન 

વભન્ની ફ ભન્ઝેરતે યઅવી વભન ફદની-અરી ભેય ે

વનસ્ફત ઐવા ભયતફા યખતે શંમ જૈવા કે ભેય ે

વયકા ભયતફા ભેય ે ફદનકે વનસ્ફત શમ” 

“અકઝાકુભ અરીહમુન-અરી તુભભેં વફવ ેફેશતય 

ઈન્વાપ કયનેલાર ે શંમ. દાયર શકકો શમવો દાય ે

અરી-શક ઉવી તયપ જાતા શમ વજવ તયપ અરી 
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જાતે શંમ.” અરીહમુન ભઅર શકક ેલર શકકો ભઅ 

અરી-અરી શકક ે વાથ ઓય શક અરીકે વાથ 

શમ.” અના ભદીનતુર ઈલ્ભ ે લ અરીહમુન 

ફાફોશા- ભંમ ઈલ્ભકા ળશય શું ઓય અરી ઉવક ે

દયલાઝા શંમ.” ઈન્કે અરાલા ઓય બી ફશોતવી 

શદીવે શઝયત અરી અરવહશસ્વરાભ કે 

પઝાએરભેં લાકયદ શુઈ શંમ. વજન્શેં ઇવ ભુખ્તવય 

મગાભભેં દજમ કયના ના-ભુભકીન શમ. ળાઈયન ે

કમા ખુફ કશા શમ : 

ગુંજાઈળે ફશય દય વફ ુભુભકકન નીસ્ત, 

તઅયીપે અરી ફ ગુપતગ ુભુભકકન નીસ્ત 

મઅની : વજવ તયશ વભન્દયકો કુઝેભેં 

વભોશ દેના ભશાર શમ ઉવી તયશ શઝયત અરી 

અરવહશસ્વરાભકે પઝાએરકો બી ફમાન કયના 

ના-ભુભકકન શમ. 

ફની અબ્ફાવક ે દુવય ે ખરીપા ભન્વુય ે
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દલાનકીને વુરેભાન અઅભળ વફન ભેશયાનવ ે

ુછા કે તુમ્શેં શઝયત અરી અરવહશસ્વરાભકી 

પઝીરતભેં કકતની શદીવ ેમાદ શંમ ? જલાફ કદમા 

કે દવ શઝાય શદીવ.ે ઓય ભોશંભદ ઈબ્ને ઉભય ે

લાકેદીવે કયલામત નકર કી ગઈ શમ કે શારૂન યળીદ 

શસ્ફ ેભઅભુર અયપેક ેકદન અન ેદયફાયભેં યોનક 

અપયોઝ શુઆ, ઓય દયફાય રોગોંવ ે બયા શુઆ 

થા, વજનભેં ૭૦ ઐવ ે ફુઝુગમ ઓરભા થ ે જો 

ભમ્રેકતક ે ેશ્લા શોનેકી વરમાકત યખતે થ.ે 

શારૂનને ળાપેઈ ઓય અફ ુ મુવુપ ( અફુ શનીપાક ે

ફડ ે ળાવગદમ) ઓય ભુજ્શવ ે દમામપત કકમા કે તુભ 

રોગોંકો શઝયત અરી અરવહશસ્વરાભકે પઝાએર 

ઓય ભનાકેફભેં કકત્ની શદીવેં માદ ઓય કયલામત 

કય વકતે શો ? ળાપેઈ ને કશા કે ભંમ ૫૦૦ વ ે

વઝમાદા શદીવ ેકયલામત કય વકતા શું. અફ ુમુવુપન ે

કશા કે ભુજ્શ ે૧૫ શઝાય શદીવ ભુયનદ ઓય ૧૫ 
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શઝાય શદીવ ભુયવર માદ શંમ ઓય કયલામત કય 

વકતા શું. “ઓય ભંમન ે( લાકેદીન)ે કશા કે અફ ુ

મુવુપ વજતની શદીવ ેકયલામત કય વકતે શંમ ઉતની 

ભંમ બી કયલામત કય વકતા શું.” ઓય અશભદે 

શમ્ફરવ ે કયલામત કી કે ઉન્શોંન ે કશા કે વજતને 

પઝાએર ઓય ભનાકેફ શઝયત અરી 

અરવહશસ્વરાભકે ફાયેભેં કયલામત શુએ શંમ ઓય 

કકવી વશાફીક ે વરએ કયલામત નશીં શુએ શંમ. 

ઓય એશભદવ ે કયલામત શમ કે કકવીન ે ઈબ્ન ે

અબ્ફાવવ ે કશા કે, વુબ્શાનલ્રાશ શઝયત અરી 

અરવહશસ્વરાભકે કકતન ે પઝાએર શંમ ! ભંમ 

અંદાઝા કયતા શું કે તકયીફન ૩ શઝાય તો ઝરૂય 

શોંગ.ે ઈબ્ન ે અબ્ફાવન ે પયભામા કે અગય ૩૦ 

શઝાય કશો તો મ ે વચ્ચાઈકે નઝદીક વગના 

જાએગા. 

વ ઈવ તયશક ે જો પઝાએર શઝયત 
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યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશે લ આરેશી 

લવલ્રભન ેશઝયત અરી અરવહશસ્વરાભકે ફાયેભેં 

ઈયળાદ પયભાએ, ફલ્ક ે ઉન્શેં ( નફુવલતક ે વવલા 

તભાભ ફાતોંભેં) અન ે વભસ્ર તક ફતામા મ ે

અની તયપવ ેનશીં ફલ્કે ખુદાકી જાવનફવ ેઓય 

વશકભતકે ભાતશત પયભામા થા. આં શઝયત 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ેલ આરેશી લવલ્રભકા ઈવ 

તયશવે ફમાન પયભાનેકા ભકવદ શઝયત અરી 

અરવહશસ્વરાભકો ઉમ્ભતકા ેળલા ભુકયમય કયના 

થા. ચુનાંચે આને ઉવી ભકવદકો લાકેઆએ 

ગદીયક ેભૌક ેય વાપ તોય ય ઝાવશય કકમા ઓય 

ફ આલાઝે ફુરંદ પયભા કય શઝયત અરી 

અરવહશસ્વરાભકો અના ખરીપા ભુકયમય કકમા. 

અગય ભુન્દજમએ ફારા ઓય દુવયી ઐવી શદીવેં 

ભૌજુદ ન શોતી તફ બી વવપમ લાકેઆએ ગદીય 

ભઅયેપતે વલરામતે શઝયત અરી અરવહશસ્વરાભકે 
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વરએ કાપી થા. 

અર-ગયઝ ઓરભાએ ઈસ્રાભન ેલાકેઆએ 

ગદીયકો ૂય ે એઅતેકાદક ે વાથ અની અની 

કકતાફોભેં કયલામત કકમા શમ કે ઉવ ભૌક ે ય 

શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશ ેલ આરેશી 

લવલ્રભન ેઈયળાદ પયભામા, “ભન કુન્તો ભલરાશો 

પ અરીહમુન ભલરાશુ-ભંમ વજવકા ભૌરા શુ ંઉવક ે

અરી બી ભૌરા શંમ” ઈભાભ ગઝારી ભોશંભદ 

ઈબ્ન ે ભોશંભદ ળાપેઈકી કકતાફ “વવરૂમર 

આરભમન” ભત્ફએ વભસ્ર ઓય ભત્ફએ ફમ્ફઈ 

વપ ે૯ ભેં કયલામત શમ કે “તભાભે ઈસ્રાભકા ઈવ 

ફાત ય ઈજભાઅ ઓય ઈત્તેપાક શમ કે શઝયત 

યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશે લ આરેશી 

લવલ્રભન ેઅને ખુત્ફેભેં ઈવ તયશા પયભામા થા, 

ભન કુન્તો ભલરાશો પ અરીહમુન ભલરાશ.” કપય 

આગે ચરકય ઈભાભ ગઝારી વરખતે શંમ કે 
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(ભઝકુયા ઈયળાદક ે ફાદ) શ. ઉભય યઝેમલ્રાશો 

અન્શુ ( શઝયત અરી અરવહશસ્વરાભકી 

વખદભતભેં ગએ ઓય) ફોર ે ફખ્ખીન ફખ્ખીન 

રક મા અફર શવન ! અસ્ફશત ભૌરારાઈ લ 

ભૌરાએ કુલ્ર ેભુઅભેનીન લ ભુઅભેનશ ભુફાયક શો 

તુમ્શેં અમ અફુર શવન ! ઈવ વરએ કે તુભન ેઈવ 

તયશ વુબ્શ ાઈ કે ન વવપમ ભેયે ફલ્ક ે તભાભ 

ભુઅભેનીન ઓય ભુઅભેનાતક ેઆ ભૌરા શુએ.” 

ઈવ શદીવકો દીગય ઓરભાએ અશર ે વુન્નતન ે

બી ભોઅતેફય તોય ય કયલામત કી શમ. ભવરન 

ઈભાભ જરારુદ્દીન વમુતી ળાપેઈન ે “દુયર્ન ભન્વુય” 

વજલ્દ દુવયી ઓય તાયીખ ે ખોરપાભેં, ઈભાભ 

પખરૂદ્દીન યાઝી ળાપેઈન ે તપવીય ે કફીય વજ. 

તીવયીભેં, નેળાુયીને “તપવીયે ગયાએફ ે

કુયઆનભેં, ભશભુદ ઈબ્ને અશભદે અમની શનપીન ે

“ઉમ્દતુર કાયી ળશમ વશીશ ફુખાયી” વજ. ૮ લી 
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ભેં, ળેખ વુરમભાન શનપી નકળફંદીને “મનાફેઉર 

ભુલદ્દશ” ભેં અશભદ ઈબ્ન ે શમ્ફરન ે અની 

“ભુસ્નદ” વજ. અવલર ઓય ચોથીભેં, શાકકભન ે

“ભુસ્તદયક” વજ. તીવયીભેં, ઓય ઉવભેં નકર કકમા 

ગમા શમ કે “કન્ઝુર ઉમ્ભાર” વજ. છઠીભેં બી 

કયલામત ભૌજુદ શમ. ઓય નવાઈન ે “ખવાએવ” 

ભેં, શરફીન ે કકતાફે “વીયર્ન” વજ. તીવયીભેં, ઈબ્ન ે

અબ્દે યબ્ફેશ ઉન્દરુવીન ે “અકદુર પયીદ” વજ. 

દુવયી ઓય ાંચલીભેં, યાગેફ ે ઈસ્પશાનીન ે

“ભશાઝેયાત” વજ. દુવયીભેં, વતયભઝીન ે “જાભેઅ” 

ભેં જો વેશાશ વવત્તાશભેંવ ેશમ, ળાશ અબ્દુર શકક 

દશેલ્લીન ે “ભદાયેજુન્નફુવલશ” વજ. દુવયી ઓય 

“તયજુભએ વભશ્કાત” વજ. ૪ થી ભેં, અશભદ ઈબ્ન ે

શજય ે શનપીન ે “વલાએકે ભુશયેકા” ભેં, ઈબ્ન ે

ભાજાને “વુનદુર ભુસ્તપ” વજ. અવલરભેં જો 

વેશાશ વવત્તાશભેંવ ે શમ, ઈબ્ને અફી શદીદન ે
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“ળશર્ન નશજુર ફરાગાશ” વજ. અવલરભેં કાઝી 

અફુર ભશાવીન મુવુપ વફન ભૂવા શનપીન ે‘અર-

ભુઅતવય’ ભેં ફ શલીરએ ‘ભુળકીરુર આવાય’ે 

તશાલી, અફુ દાઉદ ેતમારવીન ેઅની ભુસ્નદભેં, 

ભોવશફુદ્દીન ેતફયીન ે‘ઝખાએરૂર ઉકફા’ ભેં, ઈબ્ન ે

જલઝીન ે‘વપલતુસ્વપા’ વજ. અવલરભેં, વદરૂદ્દીન ે

શનપી કાદયીન ે ‘યલાએશ’ ભેં લગેયા લગેયાન ે

લાકેઆએ ગદીયકો ભુતલાતીય નકર કકમા શમ ઓય 

ઉવકી તસ્દીક બી કી શમ. 

જુભ્આ, તા. ૧૪-૯-૫૧ 
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મગાભ ન.ં ૬૫  
ઈદે ગદીય 

દુવનમાએ ઈસ્રાભકા લોશ વળનાવ વજયન 

વફવ ે શર ે ઈસ્રાભકો અની આગોળે 

ભોશબ્ફતભેં વરમા, આરભે  ઈયપાનકી લોશ 

જરીરુર કદ્ર શસ્તી વજવન ે દઅલતે શક ય 

વફવ ેશર ેરબ્ફૈક કશી લોશ શઝયત અરી વફન 

અફી તાવરફ અરવહશસ્વરાભકી ઝાતે વગયાભી 

શમ. મેશી લોશ ભુકદ્દવ ઈન્વાન શમ જો તનશા 

શુઝુય લ ગમફતભેં શભેળા શઝયત યવૂરેખુદા 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ેલ આરેશી લવલ્રભકા ુશ્ત 

નાશ લ ભદદગાય ઓય લઝીય લ જા-વનવાય ફના 

યશા. વજવન ે અની ૂયી તઝદગી ઈસ્રાભકી 

ઈતાઅત, શકકી વશભામત, ભઝશફકી ઈળાઅત, 

દીનકી નુવયત ઓય શક ફાતોંકી તબ્રીગભેં ગુઝાય 
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દી, વજવક ેઝાતી પઝાએર લ ભનાકેફકી કોઈ શદ 

નશીં ઓય રૂશાની આવાય લ કભારાત-જૈવા કે 

ગુઝશ્તા મગાભ નં. ૬૪ ભેં ફમાન શુલા-ઈત્ને શંમ 

કે વરખનેકી ગુંજાઈળ નશીં. આકી ળાનભેં નુઝુર ે

કુયઆન ખુવુવન ફા’ઝ આમાતકા નાવઝર શોના 

ઈસ્રાભકી તસ્રીભ ળુદા ફાતોંભેવ ે શમ. ચુનાંચે 

ઈબ્ને શજય ેશનપીન ે“વલાએકે ભુશયકા” ભેં ઈબ્ન ે

અવાકકયકે કયલામત કી શમ કે, “વજતની આમત ે

શઝયત અરી અરવહશસ્વરાભકી ળાનભેં નાવઝર 

શુઈ ઉત્ની કકવી ઓયક ેફાયેભેં નશીં નાવઝર શુઈ” 

નીઝ મેશ બી કયલામત કી શમ કે, ૩૦૦ આમતેં 

શઝયત અરી અરવહશસ્વરાભકી ળાનભેં નાવઝર 

શુઈ. યોળન આમત ે જૈવ ે આમએ “ભુફાશેરશ”, 

આમએ “ઈઅતેવાભ”, આમએ “વલરામત”, 

આમએ “ઝવલર કુયફા લ ભુલદ્દત”, આમએ 

“તબ્રીગ લ તકભીર”, આમએ “અન્ઝાય લ 
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તતશીય”, આમએ “ઈબ્તેગા લ શર-અતા” લગેયા 

ખાવ કય આશીકી ળાનભેં શંમ. આકા ભયતફા 

કકવી ભુવરભાન ખુવુવન ઉન રોગોંવ ેજો ઈલ્ભ ે

કુયઆન યખતે શંમ ઓય ઉવકી આમતોકી ળાન ે

નુઝુરવ ેફા-ખફય શંમ ોળીદા નશીં. 

શકીકતક ે ઈન્કાયવે શકીકત નશીં ફદરતી. 

રાખ ઈન્કાય કકમા જાએ ભગય શભેળા શકીકત 

અની જગેશ ય શકીકત યશતી શમ. તૌશીદ, 

કયવારત, કમાભત, ભઅકુરાત ( કુયઆન લ 

અશાકદવ) ઓય લોશ ભનકુરાત ( ઓરભાકી 

તશયીયે) જો દરીરોવ ે વાવફત ળુદા શંમ મા 

ફદવશહમાત ( વજનક ે જાનનેભેં કપક્ર ન કયના ડ ે

ઐવી વાપ વીધી ફાતો) વ ે ઈન્કાય કયના ઉન્કી 

શકીકતો ય અવય અંદાઝ નશીં શો વકતા ઓય ન 

મ ેઈન્કાય ઉન્કી વખરાપ કોઈ દરીર કશી જા વકતી 

શમ. ભેદાન ે જંગભેં શઝયત અરી 
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અરવહશસ્વરાભકી ફ-ેનઝીય જા-વનવાયી, યાશ ે

ખુદા લ યવૂરભેં ફ-ેવભવાર વયપયોળી, દીન ેશકક ે

વરએ ુય ખુરુવ વખદભતે, આકે અખરાક, 

આકી રૂશાવનમત, ળુજાઅત, વખાલત, ઈલ્ભ, 

ઈફાદત, ઝોશદો તકલા, યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો 

અરહશે લ આરેશી લવલ્રભકી ભોશબ્ફત ઓય 

ઉનકા વુરુક ઓય ખાવ આકે વરએ ઉનકે 

અકલાર ઓય અપલાર-ગયઝ ઈન તભાભ ખુફીમોં 

ઓય વવપતોવ ેમ ેફાત ભુવલ્રભ શો જાતી શમ કે 

ફાયગાશ ે કયવારતવ ે દુવયોંક ે ભુકાફરેભેં શય 

તયશકી ફુઝુગર્ધ લ ફયતયી વવપમ શઝયત અરી 

અરવહશસ્વરાભ શી કો શાવવર થી. ઓય આકે 

ઈવ ભયતફેવ ે ફચ્ચ,ે ફુડશ,ે ઝનો ભદમ વફ ફ-

ખુફી લાકકપ થ.ે ઓય કકતનેશી વશાફા ઐવ ે થ ે

જો વભજ યશ ે થે કે યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો 

અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભક ે ફા’દ ઉમ્ભતકી 
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યાશફયીક ે વરએ વવપમ શઝયત અરી 

અરવહશસ્વરાભકી ઝાત શમ, ઓય આં શઝયત 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભક ે

જાનળીન ઓય ઉમ્ભતક ે ેળલા શોંગ.ે ઐવી 

વુયતભેં વઝમાદા યોળનીકી ઝરૂયત ન થી, રેકકન 

કપય બી ઈવ રીએ કે શકીકત આઈના શો જાએ 

ઓય ઈવ ભતરફકો ખાવ લ આભ અચ્છી તયશ 

વભજ ર ેઓય નઝદીક લ દૂય વફ ય શુજ્જત 

તભાભ શો જાએ ખુદાલંદ ે આરભને ઈવ 

ઈજભારકી તપવીર પયભાઈ. યવૂરેખુદા 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ેલ આરેશી લવલ્રભન ેશુકભ 

પયભામા કે ભજભએ આભભેં ભુવરભાનોંકે રીએ 

અરીકી ેળલાઈ ઓય ઉનકી વખરાપતકા 

એઅરાન કયદે. મેશી લજશ થી કે વન ે ૧૦ 

વશજયીક ેઆખીયભેં ઈવ અશભ અમ્રકી તબ્રીગ લ 

ઈળાઅતક ેરીએ આકો વપય ેશજકા શુકભ કદમા 
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ગમા આન ે ઈવ અમે્ર ઈરાશી કે ફાદ તભાભ 

ભુવરભાનોંકો શજકી દઅલત દી. ઈવ પયભાન ે

યવૂરવ ે ઉન્ભેં ભઝશફી જોળ ૈદા શુલા ઓય 

ગુયોશ દય ગુયોશ વદાએ શક ય રબ્ફેક કશતે શુએ 

ભદીનેકી તયપ ઓય ફશોત રોગ અને લતનવે ફ 

યાશે યાસ્ત ભકકા યલાના શુએ. ખુદ યવૂર ેઅકયભ 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભ વન ે

૧૦ વશજયી ઝી કઅદાકે આખયી દીનોભે વનીચય 

મા જુભેયાતકો ૂય ે ખાનદાન ઓય શભયાશીમોં 

વભેત ભકકેકી તયપ તળયીપ ર ે ચર.ે ભસ્જીદ ે

ળજયા શોંચ કય વફન ે એશયાભ ફાંધા. ઈવક ે

કબ્ર આ શઝયત અરી અરવહશસ્વરાભકો 

મભનવે તરફ પયભા ચૂંકે થ ેજશા ંઉન્કો તફરીગો 

વશદામત ઓય ભુવરભાનોંકી ેળલાઈ રીએ બેજા 

થા ભકકે કે કયીફ ઉનવ ેભુરાકાત શુઈ, ઓય લોશ 

બી શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ 
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આરેશી લવલ્રભક ેશભયાશ શો ગએ. આં શઝયત 

ઉન્કો દેખકય ફશોત ખુળ શુએ. ભકકે શોંચ કય 

આભાર લ ભનાવવક ે શજ ફજા રાએ ઓય 

રોગોંકો અશકાભે શજ વભજાએ ઓય ભલાકકપ 

ભોઅહમન કીએ. ઓય ભુવરભાનોંકે ઈયળાદ લ 

વશદામતકે રીએ વભનાભેં ઈદકે કદન ફઅદે ઝલાર 

એક પવીશ લ ફલ્રીગ ખુત્ફા ઈયળાદ પયભામા. 

ઈવક ે ફાદ ફકીમા આભાર અદા કીએ. શજ લ 

કુયફાનીવ ેપયાગત ા કય ભદીનેકી તયપ ચર ેશી થ ે

કે વલરામતે અરીકી તફરીગ ઓય નસ્ફ ે

વખરાપતકે રીએ લશી નાવઝર શુઈ, રેકીન 

દુશ્ભનોંકી કવયત ઓય લકતક ે વખમારવ ે આં 

શઝયત વલ્રલ્રાશો અરહશ ેલ આરેશી લવલ્રભ 

ઈવ શુકભે ઈરાશીકી તફરીગભેં તાખીય પયભાતે 

યશ,ે ભગય જફ આ ૧૮ વઝલ્શજકો જોશપાવ ે

કયીફ જો ભકકેવ ે૩૦ ભાઈર દૂય શમ ભકાભે ગદીય ે
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ખુભ ય શોંચ ેજશાંવ ેભુખ્તવરપ યાસ્ત ેશંમ ઓય 

રોગ ભુતપયર્ધક શો જાતે શંમ તો ખુદાકી તયપવ ે

તાકીદી શુકભ શોંચા, “મા અહમોશય યવૂરો 

ફલ્રીગ ભા ઉન્ઝેર એરમક વભય યબ્ફેક લ ઈર-

રભ તપઅર પ ભા ફલ્રગત યીવારતશ. લલ્રાશો 

મઅવેભોક વભનન્નાવ-અમ યવૂર ! જો શુકભ 

તુમ્શાયે યલયકદગાયકી તયપવ ે તુભ ય નાવઝર 

કકમા ગમા શમ શોંચા દો. ઓય અગય તુભન ે

ઐવા ન કકમા તો (વભજ રો કે) તુભને ઉવકા કોઈ 

મગાભ નશીં શોંચામા. ઓય ( તુભ ડયો નશીં) 

ખુદા તુભકો રોગોંકે ળયવે ભશફુઝ યખેગા. (વૂયએ 

ભાએદશ, આ. ૬૭) 

અકવય ઓરભાએ અશર ે વુન્નતને બી 

અની કુતુફ ે અશાકદવ ઓય તપાવીયભેં ઈવ 

આમતકે ફ યોઝે ગદીય ે ખુભ શઝયત અરી 

અરવહશસ્વરાભકી ળાનભેં નાવઝર શોનેકી 
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કયલામત કી શમ. જૈવ ે કે ઈભાભ વમુતી ળાપેઈન ે

તપવીયે દુયર્ન ભનવુય વજલ્દ દુવયીભેં, ઈભાભ યાઝી 

ભોશંભદ વફન ભોશંભદ ળાપેઈન ે તપવીય ે “કફીય” 

વજ. તીવયીભેં, ભશભુદ વફન અશભદ અમની 

શનપીને “ઉમ્દતુર કાયી ળશર્ન વશીશ ફુખાયી” વજ. 

૭ લી ભેં, નેળાુયીને તપવીય ે“ગયાએફુર કુયઆન” 

ભેં, ળેખ વુરેભાન શનપી નકળફંદીને “નમાફેઉર 

ભુલદ્દશ” ભેં, વદરૂદ્દીન શનપી કાદયીને ‘યલાએશુર 

ભુસ્તપા’ ભેં તપવીય ેપત્શુર ફમાન’ વ ેનકર કકમા 

શમ. ઈન્કે અરાલા ઓય બી શંમ વજનક ે વઝક્રકી 

ગુંજાઈળ ઈવ ભુખ્તવય મગાભભેં નશીં શમ. 

અલ્રાભા ફશયાનીન ે “ગામતુર ભયાભ” ભેં નલ 

શદીવેં ફ તયીક ેઅશર ેવુન્નત ઓય આઠ શદીવ ે

ફ તયીક ેળીઆ ઈવી ફાયેભેં નકર કી શંમ. 

ફશય શાર ઈર આમવ ે ળયીપાન ે યવૂર ે

અકયભ વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી 
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લવલ્રભકો ખુદાકા મ ે તાકીદી શુકભ શોંચામા કે 

અરીકો ઈભાભ લ ખરીપા ફનાદેં ઓય કકવીકા 

ખૌપ ન કય.ે ખુદા રોગોંક ે ળયવ ે વશપાઝત 

કયનેલારા શમ. ઈવવ ે આં શઝયત વલ્રલ્રાશો 

અરહશે લ આરેશી લવલ્રભન ે વભજ વરમા કે 

અફ જલ્દવ ેજલ્દ ઈવ ફાતકી તબ્રીગ કય દેના 

ચાવશએ. ચુનાંચે ફનાફય કયલામતે ઈભાભીમા 

ફશોત તપવીરી શમ ખુરાવા ઈવકા મેશ કે ઝલાર ે

આપતાફવ ેઆધા ઘંટા શર ેજફ કે શલા ફશોત 

ગભમ ચર યશી થી, ધુભેં કમાભતકી વશદ્દત થી, 

ઝભીનકી શયાયતકા મ ેઆરભ થા કે ેય જર ેજાતે 

થ.ે રોગ વલાયીમોંવ ે ઉતયત ે થ ે તો અની 

ચાદયોકો અને ાઉક ે નીચ ે યખ દેતે થ.ે ઐવ ે

લકતભેં યવૂર ે અકયભ વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ 

આરેશી લવલ્રભ અની વલાયીવ ે ઉતયે ઓય 

શુકભ કદમા કે જો રોગ આગ ેફડશ ગએ શંમ ઉન્કો 
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લાવ ફુરામા જાએ ઓય જો રોગ ીછે યશ ે

ગએ શંમ ઉન્કા ઈન્તેઝાય કકમા જાએ. આન ેએક 

જગેશ ઘાવ ાતવ ે વાપ કયાઈ. ારાન ે ળુતુયકા 

વભમ્ફય તૈમાય કયામા. કપય તકયીફન એક રાખ 

ફીવ શઝાય આદભીમોંક ેભજભેભેં શઝયત ભીમ્ફય 

ય તળયીપ ર ે ગએ ઓય કભાર ે પવાશતો 

ફરાગતક ે વાથ એક ભફવુત ખુત્ફા ડશા, 

વજવભેં શમ્દો વનાએ ઈરાશીક ે ફાદ અન ે

અશરેફૈત ખુવુવન શઝયત અરી 

અરવહશસ્વરાભકે ફાયેભેં ફશોત તાકીદ કી. 

ખવુવીમતક ેવાથ ઉનકી વલરામત ય ફશોત ઝોય 

કદમા. રોગોંકો તલજ્જોશ કદરાઈ કે લોશ અની 

ળયઈ તકરીપ ભશવુવ કયેં. કવયતવ ે શઝયતકે 

પઝાએર ઓય નેક વવપતેં ફમાન કીં. ફશોતવી 

લોશ આમત ે ડી જો આં જનાફકી ળાનભેં 

નાવઝર શુઈ થીં, ઓય પયભામા, “અહમોશન્નાવ ! 
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અલ્રાશ તઆરા જલ્ર ળાનશુન ે અરીકો 

વલરામત લ ઈભાભતક ે રીએ નસ્ફ પયભામા શમ 

ઓય ભુશાજેયીન અન્વાય લ તાફેઈન, અયફ લ 

અજભ, ળશયી ઓય દેશાતી, છોટે ફડ,ે કારે લ 

ગોયે વફ ય ઉવકી ઈતાઅતકો લાવજફ કયાય 

કદમા શમ. ઉવીક ે શુકભકો જાયી ઉવક ે અમ્રકો 

નાકપઝ પયભામા શમ. ભમ ફશોત જલ્દ દયગાશ ે

ખુદાભેં શાવઝય શોનેલારા શું. ઈવ ભકાભ ય 

આખયી ફાય તુભ ભુજશકો દેખ યશે શો. જો કુછ 

ભંમ કેશ યશા શું ગોયવ ેવુનો ઓય ઈતાઅત કયો. 

કપય શઝયત અરી અરવહશસ્વરાભકા શાથ કડ 

કય ઈવ કદય આકો ફરંદ કકમા કે આં શઝયત 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભકી 

વુપેદીએ ઝેય ે ફગર નુભામા શો ગઈ. પયભામા, 

અહમોશન્નાવ ! મ ેઅરી શમ જો ભેયા બાઈ શમ, 

ભેયા લવી શમ. ભેય ેઈલ્ભકા ભુશાકપઝ શમ, તપવીય ે
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કુયઆન ઓય ભેયી ઉમ્ભત ય ભેયા ખવરપા શમ 

ઈવકે ફાદ પયભામા : અરસ્તો અલરા વફર 

ભુઅભેનીન વભનર પશભ ? અરસ્તો અલરા ફ ે

કુલ્રે ભુઅભેનીન લ ભુઅભેનશ ?-કમા ભંમ તુભ 

રોગોક ેનઝદીક તુમ્શાય ેનપવોંવ ેફડશ કય નશીં ? 

વફન ે કશા : ફરા મા યવૂરલ્રાશ !- શા.ં ફેળક 

આ શભવ ેફડશ કય શંમ. 

જફ વફવ ે ઈકયાય ર ે ચુકે તો પયભામા; 

“ભન કુન્તો ભલરાશો પ શાઝા અરીહમુન ભલરાશ-

વજસ્કા ભંમ ભલરા શુ ંમ ેઅરી બી ઉવક ેભલરા 

શંમ. અલ્રાશુમ્ભા ! લાર ે ભન લારાશો લ આદે 

ભન આદાશો લન્વુય ભન નવયશુ લખ્ઝુર ભન 

ખઝરશુ લગઝફ અરા ભન જશદશુ શકકશ- 

ખુદામા ! દોસ્ત યખ ઉવકો જો અરીકો દોસ્ત 

યખ્ખે ઓય દુશ્ભન યખ ઉવકો જો અરીકો દુશ્ભન 

યખ્ખે ઓય ભદદ કય ઉવકી જો અરીકી ભદદ કય,ે 
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ઓય જો ળખ્વ ઉસ્વ ેદૂય શો ઉવકો તંુ બી અની 

યશભતવ ેદૂય યખ, ઓય જો ઉવક ેશકવ ેઈન્કાય કય ે

ઉવ ય અના ગઝફ નાવઝર કય. અલ્રાશુમ્ભ ! 

ઈન્ન અન્ઝલ્ત અરહમ ઈન્નર ઈભાભત ર ે

અરીહમીન લરીહમેક. અલ્રાશુમ્ભ ! ઈન્ની 

અશ્શદોક ઈન્ની કદ ફલ્રગતો-ખુદામા ! તુન ે

ઈભાભતે અરીકા મગાભ બેજા. ખુદાલંદા ! તંુ 

ગલાશ યશના કે લોશ મગાભ ભંમન ે શોંચા 

કદમા.” વફ ય વલરામત લ ઈભાભતે અરીકો યોઝે 

યોળનકી તયશ લાઝેશ કયકે ખુત્ફેકો તભાભ કકમા 

ઓય પયભામા કે જો મશા ં ભૌજુદ શંમ ઉન્કો 

ચાવશએ કે મ ેઅશભ ખફય ઉન રોગોં તક શોંચા 

દે જો મશાં ભૌજુદ નશીં શંમ. ઈવી તયશ એક 

દુવયેકો મ ેખફય શોંચા દે. શઝાયશા આદભી લશા ં

ભૌજુદ થ ેવફન ે કશા : વવભઅના લ અતઅના-

જો કુછ આન ે પયભામા લોશ શભન ે વુના ઓય 
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કુફુર કકમા. શભ શુકભે ખુદાઓ યવૂરકી કદરો જા 

ઓય ઝફાનવ ે ઈતાઅત કયતે શંમ. ઈવીક ે ફાદ 

વફન ે ઈવ ફાતભેં શઝયત અરી 

અરવહશસ્વરાભકી ફમઅત કી ઓય આમએ 

ળયીપા નાવઝર શુઈ “અર-મવભ અકભલ્તો રકુભ 

દીનકુભ લ અત્ભમ્તો અરમકુભ નેઅભતી લ યઝીતો 

રકોભુર ઈસ્રાભ દીના-આજ ભંમન ે તુમ્શાય ે

દીનકો કાવભર કય કદમા ઓય તુભ ય અની 

નેઅભત ૂયી કય દી ઓય તુમ્શાય ેદીન ેઈસ્રાભકો 

વંદ કકમા.” 

(વૂયએ ભાએદશ, આ. ૩) 

ઈભાભ જરારુદ્દીન વમુતી ળાપેઈન ે તપયીય ે

દુયર્ન ભનવુય વજ. દુવયીભેં કયલામત કી શમ કે, “મ ે

આમએ ળયીપા ગદીય ેખુભક ેભૌક ેય નાવઝર શુઈ. 

મગંફય ેઅકયભ વલ્રલ્રાશો અરહશ ેલ આરેશી 

લવલ્રભન ે જફ મ ે આમત નાવઝર શુઈ તો 
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પયભામા : અર-શમ્દો વરલ્રાશ ેઅરા અકભારુદ્દીન ે

લ તભાવભન નેઅભશ લ યઝેમ યબ્ફો ફ ે કયવારતી 

લર વલરામવતર અરીહમ-ેશમ્દો ળુક્ર ે ખુદા દીનકે 

કાવભર ઓય નેઅભત કે તભાભ શોન ેય ઓય ભેયી 

કયવારત ઓય ભેય ે ફાદ અરીકી વખરાપતો 

વલરામતવ ેખુદાકે યાઝી શોન ેય કપય આં શઝયત 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ આરેશી લવલ્રભન ે એક 

ખમભા નસ્ફ કયામા ઓય શઝયત અરી 

અરવહશસ્વરાભકો ઉવભેં તળયીપ યખનેકા અમ્ર 

પયભામા. કપય વફકો શુકભ કદમા કે લોશ ખમભેભેં 

જા કય ઉન્કો વરાભ કય,ે ભુફાયકફાદ દે, ઓય 

ભુઅભેનીનકે ભલરા શોન ેય ઉનકી ફમઅત કય.ે 

ઈવ શુકભે નફલીક ે ફાદ ગુયોશ ગુયોશ 

“અસ્વરાભો અરમક મા અભીયર ભુઅભેનીન ! ” 

કશતે (ખમભેભેં દાવખર શોતે ઓય આં જનાફકી 

ફમઅત કયતે થે.” ઈભાભ ગઝારી ળાપેઈન ે“વવરૂમર 
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આરભમન” ઓય ઉન્ક ેઅરાલા દુવયોન ેબી ઈવકા 

વઝક્ર કકમા શમ જૈવા કે ગુઝશ્તા મગાભભેં ફમાન 

શુલા. શ. ઉભય યઝીમલ્રાશો તઆરા અન્શુ બી 

આએ ઓય શઝયત અરી અરવહશસ્વરાભકી 

ફમઅત કી ઓય અભીરૂર ભુઅભેનીન શોનેકી 

તશવનહમત દી ઓય કશા : ‘ફખ્ખીન ફખ્ખીન રક 

મા અફર શવન ! અસ્ફશત ભલરાઈ લ ભલરાએ 

કુલ્રે ભુઅભેનીન લ ભુઅભેનશ-ભુફાયક શો ભુફાયક 

શો તુમ્શેં અમ અફુર શવન ! કે તુભને ઈવ તયશ 

વુબ્શ ાઈ કે ન વવપમ ભેય ેફલ્ક ેતભાભ ભુઅભેનીન 

ઓય ભુઅભેનતક ે આ ભલરા શુએ. ઈભાભ 

ગઝારી વરખતે શંમ કે મ ે તસ્રીભ લ યઝા લ 

તશકીભ શમ. 

શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરહશ ે લ 

આરેશી લવલ્રભ મે દેખકય કે તભાભ રોગ ગુયોશ 

ગુયોશ શાવઝય શો શો કય ફમઅત કય યશ ે શંમ 
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પયભાતે થ ે અરશમ્દો વરલ્રાવશલ્રઝી પઝઝરના 

અરીહમીન જભીઅર આરભીન. શેવાન વફન 

વાવફતન ેઉવી લકત ગદીય ઓય પઝીરતે અરીક ે

ફાયેભેં અળઆય કશ.ે 

તીન યોઝ તક શઝયત યવૂરેખુદા 

વલ્રલ્રાશો અરહશ ેલ આરેશી લવલ્રભન ેભકાભે 

ગદીયભેં કેમાભ પયભામા, મશાં તક કે તભાભ રોગોંન ે

શઝયત અરી અરવહશસ્વરાભકી ફમઅત કયરી 

કપય આ ભદીનેએ ભુનવલયા ઓય દુવય ે રોગ 

અને કફાએર ઓય લતનકી તયપ યલાના શુએ. 

અર-ગયઝ અભીરૂર ભુઅભેનીન શઝયત 

અરી અરવહશસ્વરાભ ય વલરામત ઓય 

વખરાપતકા નસ્ફ શોના તસ્રીભ ળુદા ફાતોંભેંવ ે

શમ. અલ્રાભા ફશયાનીન ે“ગામતુર ભયાભ”ભેં ૮૯ 

શદીવ ેફ તયીક ેઅશર ેવુન્નત ઓય ૪૩ શદીવ ેફ 

તયીકે ળીઆશ ઈવ ફાયેભેં કયલામત કી શમ. કકતાફ 
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“વરલાઉર શમ્દ” ભેં અતફાતુર અન્લાયવ ે નકર 

કકમા શંમ કે વદય ે અવલરવ ે ઈવ શદીવક ે નકર 

કયનેલારે ઓરભાએ અશર ે વુન્નતભેવે ૧૪૯ 

અશ્ખાવ શંમ વજનક ેનાભ બી વરખ્ખે શંમ. પકીશ ે

ખફીય ભુતતબ્ફેઅ નવીય વહમદ અબ્દુલ્રાશ ળુબ્ર 

લપાત ૧૩૪૨ વશજયી ને અની કકતાફ શકકુર 

મકીનભેં ઈબ્ન ેતાઉવવ ેનકર કકમા શમ કે ભવઉદ 

ઈબ્ને નાવવય વવબ્શસ્તાનીન ે જો વકકાતે 

ઓરભાએ અશર ેવુન્નતભેંવ ેશંમ શદીવ ેગદીયકો 

૧૨૦ વશાફાવ ે કયલામત કકમા શમ. કપય વરખતે 

શંમ કે ભોશંભદ ઈબ્ન ે જયીય તફયી વાશેફ ે

તાયીખન ેકકતાફ યદ્દે ફય શયકુવીમાભેં ૭૫ તયીકવ ે

ઉસ્કી કયલામત કી શમ ઓય ઈબ્ને ઉકદા શાકપઝન ે

કકતાફે વલરામતભેં ઉસ્કો ૧૦૫ તયીક ય કયલામત 

કી શમ. લોશ વરખતે શંમ કે શદીવ ેગદીય ફ તયીક ે

વુન્નત ભુતલાતેયાતભેંવે શમ. ઓય વજન રોગોકો 
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ઓય કોઈ ગુંજાઈળ ન વભરી તો ઉન્શોંન ે

તઅલીરકા વશાયા ઢુંઢા. 

ફશય શાર ઈવ ભુફાયક લાકેઆકી લજશવ ે

ઈદે ગદીય વારક ેઅપઝરતયીન અહમાભભેંવ ેકયાય 

ાઈ, ઓય યોઝે જુભ્આ લ ઈદુર કપત્ર ઓય 

ઈદુઝ-ઝોશા ય ઉસ્કો ફુઝુગર્ધ શાવવર શુઈ. ઓય 

ગદીય લોશ યોઝ શમ વજવ દીન અલ્રાશન ેશઝયત 

ઈબ્રાશીભ અરવહશસ્વરાભકો આવતળે નભરૂદવ ે

નજાત દી. ઈવી કદન શઝયત ભૂવા 

અરવહશસ્વરાભન ે મુળોઅ વફન નુનકો ઓય 

શઝયત ઈવા અરવહશસ્વરાભન ેળભઉનકો અના 

લવી ફનામા. ઈદ ેગદીયકી ફુઝુગર્ધ ઓય પઝીરતભેં 

અઈમ્ભએ અતશાય અરહશેભુસ્વરાભ વ ે જો 

અશાદીવ લાકયદ શુઈ શંમ લોશ ફશોત વઝમાદા 

શમ. ઉવ કદન યોઝા યખના ભુસ્તશફ ે ભુલકકેદા 

શમ ઓય ઉવકા વલાફ ૬૦ વારક ે ગુનાશોંકા 
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કફ્પાયા શમ. ઓય ઉવ કદન યોઝેદાયોંકા યોઝા 

ઈપતાય કયાના ઐવા શમ જૈવ ે દવ ‘પેઆભ’ કો 

ખાના વખરા કદમા. ( એક પેઆભ એક રાખકા 

શોતા શમ.) ઉવ કદન ગુસ્ર કયના ઓય કવયતવ ે

વરલાત બેજના ભુસ્તશફ શમ. ભઅવુભ 

અરહશેભુસ્વરાભન ેપયભામા કે ઉવ યોઝ ળીઆન 

લ દોસ્તાન ે આર ે ભોશંભદકે આભાર કુફુર શોતે 

શંમ. ઉવ કદન ભુઅભેનીનકો ખાના વખરાના 

ઐવા શમ જૈવ ે અંવફમા લ વવદ્દીકીનકો ખાના 

ખીરાના. 

ઈદ ે ગદીયક ે કદન એક કદયશભ ખમયાત 

કયનેલારોંકો ઓય અહમાભ ેશઝાય કદયશભ ખમયાત 

કયનેકા વલાફ વભરતા શમ ફ કયલામતે દીગય એક 

રાખ કદયશભકી ઉવ કદન ગુસ્ર કયના, ાક વાપ 

વરફાવ શનના, ખુશ્ફુ રગાના ભુસ્તશફ 

ભુઅકકેદા શમ ઉવ કદન અન ે અશરો અમાર 
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ઓય વફયાદયાન ે ભુઅભેનીનકે વાથ નેક ફયતાઓ 

કયના, શભદદર્ધવ ે ેળ આના ઓય ખુદાકી 

ઈફાદતભેં ભવરૂપ યશના ભુસ્તશફ શમ. ભઅવુભ 

અરહશેભુસ્વરાભન ે પયભામા જો ળખ્વ મ ે ઉભુય 

ફજા રાએ ખુદા ઉવક ેભારકો વઝમાદા કયતા શમ 

ઓય ઉવ ેઆવતળે જશન્નભવ ેઆઝાદ કયતા શમ. 

ઓય પયભામા ઈદ ે ગદીય ફા-અઝભત કદન શમ. 

ચાવશએ કે ઉવ કદન ગુનાશોંવ ે અનેકો ફચાએ 

યખ્ખે. ઉવ કદન ઝોઅપા લ ગોયફાકી ભદદ કયના, 

ઉન્વે વવર્એ યશભતવ ે ેળ આના વલાફ ે

અઝીભકા વફફ શમ, ઓય ફા’ઝ કયલામતવ ે

વાવફત શોતા શમ કે ઉવ કદન વફયાદયાન ે

ભુઅભેનીનકા એક દુવયેવ ે ભુરાકાતક ે લકત 

તફસ્વુભ કયના શાજાત ફય આનેકા વફફ શમ. 

ઉવ કદન વફયાદયાન ેભુઅભેનીનવે ભુરાકાત કયના 

ઇવ ફાતકી ઝભાનત શમ કે ખુદાલંદ ેઆરભ ફા’દે 
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ભૌત ઉવકી કબ્ર ય કુછ પકયશ્તે બેજે તા કે લોશ 

ઉવે ફેવશશ્તકી ફળાયત દે. ઓય ભુસ્તશફ શમ કે 

ઉવ કદન જફ એક દુવયેવ ે ભુરાકાત શો તો 

ભુવાપેશા કયેં ઓય કશ ે“અરશમ્દો વરલ્રાવશલ્રઝી 

જઅલ્ના વભનર ભુતભસ્વેકીન ફ ે વલરામતે 

અભીયીર ભુઅભેનીન લર અઈમ્ભશ-વફ તઅયીપ ે

અલ્રાશક ેવરએ વજવન ેશભેં અભીરૂર ભુઅભેનીન 

શઝયત અરી અરવહશસ્વરાભ દીગય ઈભાભોંકી 

વલરાદતકે ભાનનેલારોંભેં ફનામા. ઉવ કદન આં 

જનાફકી વઝમાયત ડન ે ઓય ગુસ્ર ે વઝમાયત 

કયનેકી ફશોત તાકીદ કી ગઈ શમ. શઝયત ઈભાભ 

યઝા અરવહશસ્વરાભન ે અફી નવય ફીઝન્તીવ ે

પયભામા જશા બી શો કોવળળ કયો કે ગદીયક ેકદન 

શઝયત અરી અરવહશસ્વરાભકી કબ્ર ેભુતશશય ય 

શોંચ જાઓ. ફ-દુરૂસ્તી કે ખુદા ભુઅભેનીન લ 

ભુઅભેનાતક ે ૬૦ વારકે ગુનાશ ફખ્ળ દેતા શમ. 
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ઉવ કદન ચંદ નભાઝે લાકયદ શંમ. ભીનજુમ્રા ઉનકે 

ભુસ્તશફ શમ કે ઝલારવ ે આધા ઘંટ ે કબ્ર ફા’દે 

ગુસ્ર દો યકાત નભાઝ ફજા રાએ. શય યકાતભેં 

શમ્દકે ફાદ દવ-દવ ભયતફા કુર શોલલ્રાશો 

અશદ, આમતુર કુયવી ઓય ઈન્ના અન્ઝલ્નાશો 

ડે. નભાઝક ે ફા’દ શાજતેં તરફ કય,ે 

ઈન્ળાઅલ્રાશ લોશ ૂયી શોગી. દુઆએ નુદફા 

ઓય દુવયી દુઆએં જો દુઆઓંકી કીતાફોભેં 

ભૌજુદ શંમ-ભુસ્તશફ શમ. ખુદા ભુઅભેનીનકો 

ાફંદીએ ઈસ્રાભ ઓય અશકાભે ઈસ્રાભ ય 

અભર કયનેકી તૌપીક અતા પયભાલે આભીન. 

જુભ્આ, તા. ૨૧-૯-૫૧ 
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