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ન ધ.....
Îવ ુ કતાબો ડાઉનલોડ કરવા
માટ www.hajinaji.com પર
લોગ ઓન કરો.
Î કતાબમાં કોઈ
તો

પેજની

કતાબ ંુ નામ

ૂલ ૂક જણાય
િવગત

અને

ણ

કરવા

િવનંતી.
hajinajitrust@yahoo.com
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અ ુ મ ણકા
ક્રમ

િવષય
લોકોના

૧

હક

પેજ
અદા

કરવાના

ન

કારણે

‘બરઝખ’માં અઝાબ
એ ગુનાહો કે
ર
૩
૪

૨૯

ના કારણે

બરઝખમાં અઝાબ થાય
છે

૩૬

ત્રણ હકકો

૩૮

આિલમની માનહાિન અને
સખ્ત અઝાબ
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૪૧
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૫

મ ૃ યુ

વખતે

સગાં

સંબધ
ં ીઓની માફી માંગવી
હઝરત

૬

૭
૮
૯
૧૦

૪૩

અલી

(અલિ હ સલામ)

અને

એક યહદ
ુ ી સફરમાં એક
સાથે

૪૫

પુલે ‘સીરાત’ અને જહ મ

૫૧

સીરાત જહ મ ૫રનો એક
પુલ છે
પુલે

૫૩
સીરાત

પર

ત્રણ

હજાર વષર્

૫૫

અકીદા તથા આમાલની

૫૭
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રોશની અને પુલે સીરાત
પ્રકાશ
૧૧

વગરનો

ત ન

અંધકારમય આટલો લાંબો
ર તો કઈ રીતે પસાર કરી
શકાશે ?

૧ર
૧૩

૫૯

પુલે સીરાત સમજ ધરાવે
છે
એક

૬૧
ભયંકર

પણ

ખ ં

વ ન

૬૪

કોણ પોતાની પુરી ઉમર
૧૪

સીરાતે
અડગ

મુ તકીમ
(સાબીત
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પર
કદમ)

૭૨
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રહી શકે છે ?
વાળથી વધુ બારીક અને
૧૫

તલવારથી વધુ તેજનો શુ ં
અથર્ થાય છે ?

૭૫

દરે ક યિકતએ જહ મની
૧૬

ભયંકરતાનો

સામનો

કરવો જ પડશે
આખેરતની
૧૭

૭૬
હકીકતો

આપણી સમજમાં આવી
શકે એમ નથી

૧૮

૭૯

જહ મની
મોઅમીનની
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આગ
દોઆ

પર

૮૨
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‘આમીન’ કહે છે
૧૯

દોઝખ કહે છે કે ‘મારામાં
હજુ જગ્યા બાકી છે ’
જહ મના

ર૦
ર૧
રર

અઝાબના

અલગ અલગ દરજજાઓ
છે

૮૭

દોઝખની આગનો રં ગ

૮૯

‘ઝકકુમ’ (થોર) લીમડાથી
વધુ કડવું છે
એ

ર૩

૮૩

ઉકળત ું

ચહેરાના

પાણી

ગો તને

પીગળાવી દે શે

બરઝખ - 7

૯૩
પણ
૯૫
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ર૪
ર૫

મોઅમીન યકીન ( ઘ્ધા)
ધરાવતો હોય છે

૯૭

જહ મીઓનો

પોશાક

આગનો બનેલો હશે
હઝરત

ર૬

૯૮
અલી

(અલિ હ સલામ)ની
ફરીયાદ

ર૭
ર૮
ર૯

૧૦૦

જહ મના અઝાબના કંઈક
નમ ૂનાઓ

૧૦૨

જહ મી

ગદા

દોઝખીઓના માથા

૧૦૪

િનમર્ળ

૧૦૫
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જહ મમાં નહી જાય
૩૦
૩૧

િદલોની

માફક

શરીર

૧૦૭

આખેરતમાં

૧૧૦

જ ત
૩ર

સખ્ત

અને

જહ મ

હાલમાં અિ ત વ ધરાવે છે
અને છે , તો કયાં આગળ
છે ?

૧૧૧

જ તી સફરજનથી જનાબે
૩૩
૩૪

ઝહરા

(સલામુ લાહે

અલ હા)ની પેદાઈશ

૧૧૩

હંમેશ

૧૧૪

માટે
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રહેવ ું

એ

કાફરોની

િવશેષતા છે
૩૫
૩૬

બશીર અને મુબબશીર જ
મુ કીર અને નકીર છે
ચાિરત્ર પ્રમાણે િશકલ અને
સ ૂરત બની જશે

૧૨૨

આખેરતનો
૩૭
૩૮
૩૯

૧૧૮

દુિનયાના

અઝાબ
અઝાબથી

અલગ પ્રકારનો છે

૧૨૮

દોઝખનુ ં વ ન

૧૩૦

મુડદાં જીવતાઓને કરગરે
છે
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‘કનીઝોને આઝાદ ક ં
૪૦

કે

,ં

થી જહ મમાં ન જવું

પડે’
૪૧
૪ર
૪૩

૧૩૯

આલમે બરઝખમાં માત્ર
ભય અને ભય છે

૧૪૨

‘અગર સીરાતને પાર કરી
જાઉં...’

૧૪૫

યઝીદની કબરમાં ખુદાની
ખાસ આગ

૧૪૯

ત્રણ અલગ અલગ સમયે
૪૪

જમીનની

ત્રણ

અલગ ફિરયાદ
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અલગ
૧૫૧
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૪૫
૪૬
૪૭
૪૮
૪૯
૫૦
૫૧

કબર

ન ૂર

માટે

અને

જાજમ

૧૫૫

ત્રણ સમ ૂહના લોકો બહુ જ
િદલગીર થશે

૧૫૮

માનુ ં પેટ અને બરઝખ

૧૬૩

હને કબ

(ક ઝ) કરવી

૧૬૬

ત્રણ બાબતો બરઝખમાં
બહુ જ કામ આવે છે
કંજૂસનેં

૧૭૬

બરઝખમાં

કબરની ભીંસ
દુિનયામાં

૧૭૯

મજૂર

જયારે

આખેરતમાં બાદશાહ
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૫ર

આગની

જવાળા

કબરની

બહાર

ધસી

આવશે

૧૮૩

ગુ સાને પી જવો એ જાણે
૫૩

કબરમાંની
કરી નાખવા

૫૪
૫૫
૫૬

આગને

ઠંડીં

વું છે

૧૮૭

પા દાન અને અઝાબના
ભયથી આંસું વહાવવા

૧૯૦

હવસપર તી પુલે સીરાત
પરથી ફકી દે શે
ગુનેહગાર

ખરા

૧૯૨
અથર્માં

(લોકોના જાન, માલ અને
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હક)

પચાવી

પાડનાર

(ગાસીબ) છે
જહ મ
૫૭

હઝરત

અલી

(અલિ હ સલામ)ના
દુ મનો માટે છે

૧૯૭

હઝરત
૫૮

અલી

(અલિ હ સલામ)નો દો ત
જહ મમાં નહીં રહે
જ ત

૫૯

અને

ચાવી

૧૯૮

જહ મની

હઝરત

અલી

(અલિ હ સલામ)ના
હાથમાં છે
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બુ ગર્ લોકો કયામતના
૬૦અ િદવસના

િનઃવ ત્રપણાથી

ભય પામે છે
૬૦બ
૬૧
૬ર
૬૩
૬૪

મુ કીર

-

૨૦૩
નકીર

અને

બશીર - મુબ શીર

૨૦૮

આમતેમ અથડાતી તીડો

૨૦૯

એ લોકો કે

ઓ બેચેન

નથી

૨૧૪

કયામતનો અઝાબ બહુ જ
સખ્ત છે
પોતાનો

૨૧૫
હક

અને કયામત
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માગનારા
૨૧૭
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૬૫
૬૬
૬૭
૬૮

શરીરના

અવયવોની

ગવાહી

૨૨૦

ગુનેહગારો માટે આગ

૨૨૨

મોક્ષ (નજાત)ના ર તાને
ખોઈ બેસે છે
જહ મની આગની મજા
ચાખો

૨૨૬

કયામતના
૬૯

૭૦

૨૨૫

શરીરના

િદવસે
ટા પડી ગએલા

ભાગોને ફરી ભેગાં કરી
દે વામાં આવશે

૨૨૯

મરી ગયા બાદ જમીનને

૨૩૨
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નવજીવન
૭૧

જહ મવાળાઓને પેદા જ
શા માટે કયાર્ ?
મ ૂળ

૭ર

૨૩૩
કૃપા

આશય

(રહેમત) અને મહેરબાની
ફેલવવાનો છે

૭૩
૭૪
૭૫

૨૩૭

ઉમરે સા’દ અને શેતાની
અવાજ

૨૪૨

મોત કુદરતે ખુદાવંદીનો
નમ ૂનો

૨૪૪

ઈમામ

હસ
ુ ૈન

(અલિ હ સલામ)નો
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પત્ર

૨૪૮
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બની હાશમ જોગ
બરઝખમાં અઝાદારે હસ
ુ ૈન
૭૬

(અલિ હ સલામ)ની
ફરીયાદ

૨૫૧

કયામતના િદવસે ઈમામે
૭૭

હસ
ુ ૈન (અલિ હ સલામ)ની
છત્રછાયા હેઠળ

૭૮
૭૯
૮૦

૨૫૪

પ્રથમ સ ન કરી લીધા
પછી હનુ ં ંકવું
‘બરઝખ’માં

૨૬૦

યિભચારીની

િશક્ષા
કયામતના
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૨૬૩
િદવસે

૨૬૪
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યિભચારી

શખ્સના

શરીરમાંથી દુગર્ંધ વ ટશે
૮૧
૮ર

તમારા માટે ‘બરઝખ’થી
ડ ં

ં

કાલે આંસુનાં બદલે લોહી
પાડશે
‘બરઝખ’નો

૮૩

૨૬૫
૨૬૭
પ્રવાસ

પહેલેથી જ પ ૂરો કરી લેતા
હોય છે
ઈમામ

૮૪

૨૬૯
હસ
ુ ૈન

(અલિ હ સલામ)ના મહેલ
(બારગાહ)માં ઈલાહી ભેટ
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૮૫
૮૬
૮૭

હીઝકીલ

કઈ

બોધપાઠ ગ્રહણ કરે છે

૨૭૪

બે મુ ીભર ખાક એ જ
અંત છે
કબરોની

૨૮૦
િઝયારત

ખુદ

પોતાની જાત માટે છે
જનાબે

૮૮

ચીજથી

(સલામુ લાહે

૨૮૨

ઝહેરા
અલ હા)

ઓહદના શહીદોની કબરો
પર

૨૮૫

૮૯

‘બરઝખ’

૨૮૭

૯૦

આ દુિનયા
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વી જ બીજી

૨૯૯

HAJINAJI.COM

દુિનયા અને આ શરીર
વું જ બીજુ ં શરીર
૯૧
૯ર
૯૩
૯૪

અસરની તી તા
મયાર્

૯૬

બનાવ

િવષેની રીવાયત
ભૌિતક શરીર પર

૩૧૯
હાની

અસર

૩૨૬

બરઝખ કયાં આગળ છે ?

૩૩૦

હો
૯૫

પછીના

૩૦૭

આપસમાં

એક

બીજાથી મોહ બત ધરાવે
છે

૩૩૪

‘વાિદઉ સલામ’

૩૩૬
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(શાંિતવન) હોનુ ં કે દ્ર છે
૯૭
૯૮

હનો

કબર

સાથે

સંબધ
ં છે

૩૪૭

બીજી એક શંકા અને તેનો
જવાબ

૩૫૧

કુરઆનમાં
૯૯

વધુ

નેઅમતો

બરઝખની
અને

અઝાબ

િવષેન ુ ં વણર્ન
િરવાયત

૩૫૬
મુજબ

૧૦૦ બરઝખમાં નેઅમત તથા
અઝાબ

૩૭૧

૧૦૧ બરઝખમાં હોઝે કૌસર
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૧૦ર

‘બરહત
ુ ’

બરઝખી

જહ મનુ ં દ્ર ય છે

૩૯૪

કયામત,

સારા

તથા

૧૦૩ નરસાને

અક્કલ

સમજી

શકે છે
૧૦૪
૧૦૫
૧૦૬

અકલે

૪૦૬
ઈ મનુ ં

વધું

કે

ઓ ં હોવું

૪૦૭

પોતાની આખેરત માટે શુ ં
કયુર્ છે ?
બરઝખી

૪૧૧
બેિહ ત

અને

કયામતની બેિહ ત

૪૧૨

૧૦૭ બરઝખ િવષે સંદેહ

૪૧૩
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૧૦૮

વ નુ એ બરઝખનો એક
નાનો નમ ૂનો

૪૨૦

૧૦૯ થોડાક બનાવો
૧૧૦
૧૧૧
૧૧ર
૧૧૩

૪૩૧

મોત સંબધ
ં ોને ખતમ કરી
નાખે છે

૪૪૫

બરઝખની દુિનયામાં ફકત
અમલ સાથે રહેશે
‘વ બીર

બેહક
ુ મે

૪૫૦
ર બેક

ફઈ ક બેઅ નેના’
હ

બરઝખમાં

૪૫૨
રોઝીની

માંગણી કરે છે

૧૧૪ ‘બરઝખી
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૪૫૯
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દાખલ થઈ જાઓ, અય
િદનના મદદગાર !’
બરઝખમાં
૧૧૫ હાલત

ઈ સાનની
સય

પરના

પડદાને ઉઠાવી લે છે
બરઝખમાં
પણ

પ્રકાશ

હઝરત

૧૧૬ (સ લ લાહો

૪૬૭
નહીં

મોહ મદ
અલ હે

વ

આલેહી વસ લમ)નુ ં ન ૂર
ચમકશે
૧૧૭

કબર

૪૭૧
તથા

બરઝખના

િવષયમાં એક મુ ો
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ત ુલનામાં

બરઝખની

૧૧૮ કયામત ઊંઘમાંથીં જાગ ૃત
અવ થા છે

૪૭૮

૧૧૯ મહેમાનોનુ કાિતલ મકાન
બરઝખ
૧ર૦

િવષે

ઈમામ

મુસીએ

કાિઝમ

(અલિ હ સલામ)ની

એક

આ યર્જનક ઘટના
૧ર૧
૧રર

આલમે

બરઝખ

૪૯૪
િવષે

કેટલાંક સવાલો
સા ં

૪૮૨

ચાિરત્ર

સારી િશકલમાં
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૧ર૩
૧ર૪
૧ર૫
૧ર૬

જનાઝા પર કૂતરો
બરઝખમાં

માણસનુ ં

ચાિરત્ર

૫૧૩

“સલામ”

પણ

ખુદાના

નામોમાંથી એક નામ છે
કબર

તથા

૫૨૩
બરઝખના

અંધકારમાં સપડાઈ ગયા
તો આક્રંદ કરીશુ ં

૧ર૮

૫૨૨

બરઝખમાં

િવશાળતા
અગર

૧ર૭

૫૦૯

ઈમામ

૫૨૪

(અલિ હ સલામ)ની
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મહાનતા

બરઝખ

કયામતમાં જાહેર થશે
૧ર૯

આ દુિનયાની િજંદગી અને

બરઝખ
સંબધ
ં

૧૩૦ મોઅમીનના
ઉ સવ

૧૩ર

અત ૂટ

વ ચે

બરઝખની

૧૩૧

તથા

બરઝખનો

દુિનયામાં

આગમનનો
અઝાબ

ગુનાહના પ્રમાણસર
લોકોના

હક

અદા

ન

કરવાના કારણે બરઝખમાં
એક વરસની તકલીફ
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(1) લોકોના હક અદા ન કરવાના
કારણે બરઝખમાં અઝાબ:
િમ બાહુ લ

હરમૈ ન

નામની

િકતાબમાં

લખવામાં આવે લ છે કે શે ખ અ દુ ાહેર
ખુરાશાની નામના એક પરહેઝ ગાર બુ ગર્
પોતાની પાછલી ઉમરમાં મક્કા તરફ
ચા યા ગયા અને એ નક્કી કરી લીધું , કે
પોતે
આગળ

યાં સુધી જીવશે
મુજા વરી

અરસામાં એક

કરતા

યાં સુધી

યાં

રહેશે .

એ

યિક્ત પાસે એક થે લીમાં

હીરા,ઝવે રાત અને રોકડ રકમ અમાનત
તરીકે રાખવા માટે પડે લ હતી અને તે
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યિક્ત કોઈ પ્રમાિણક શખ્સ ની શોધમાં
હતી, કે

થી પોતાની પાસે ની મજકૂ ર

અમાનત તે શખ્સ પાસે રાખી દે . લોકોએ
તે યિક્તને શે ખ અ દુ ાહેર ખુરાશાનીનુ ં
નામ આ યુ ં અને
મક્કાએ

જણા યુ ં કે

મોઅ ઝમામાં

તમામ

તે ઓ

હઝરત

િબલકુ લ પ્રમાિણક અને િવ ાશુ ં શિખ્સયત
છે . આથી, તે

યિક્તએ પોતાની પાસે ની

તે અમાનત શે ખ સાહેબ પાસે રાખી
દીધી. થોડા સમય પછી શે ખ સાહેબ
મરણ

પા યા.

અરસા

બાદ

તે મ ના
પે લી
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અમાનત પાછી લે વા માટે આવી. યારે
લોક એ તે ને જણા યુ ં કે શે ખ સાહેબ તો
અવસાન પા યા છે . તે યિક્તએ શે ખ ના
વારસદાર નો સંપ કર્ કય . પણ તે ઓ એ
જણા યુ ં કે એ અમાનત િવષે તે ઓ ને કં ઈ
પણ માિહતી નથી. આ સાંભ ળીને પે લો
માણસ માથુ ં પટકી ને બે સી ગયો કે હવે
શુ ં કરવુ?
ં તે િબચારો તો એકદમ કં ગાળ
થઇ ગયો અને હવે તો કં ઈ ઉપાય થઇ
શકે એમ પણ ન હત .ું અલબ

તે ણે એ

વાત સાંભ ળે લી હતી કે ઈમાનદારની ને ક
હ આઝાદ હોય છે , અને એકબીજાને
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ઓળખે પણ છે . અને વાદીઉ સલામ માં
પણ આવે છે તે થી તે યિક્ત દુ આ કરવા
લાગી કે , અય ખુદા , કોઈ એવો ર તો
પે દા કરી દે , કે
સાહેબ ની

થી હુ ં મહર્ ુ મ શે ખ

હ ને જોઈ શકું . અને મારા

માલ િવષે તે મ ની પાસે થી માિહતી મે ળ વી
શકું ,

તે

શખશે

“વા દઉ સલામમા” શે ખ સાહેબ ની

મજકૂ ર
હની

મુલાકાત માટે થોડો સમય રાહ જોઈ,
પણ તે માં તે ને િનરાશા મળી. આથી તે ણે
ુ ે આખર શુ ં વાત
અમુક જાણકારોને પુછ ક
છે , કે હુ ં આટલીઆટલી દુ આ કરી ર ો
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પણ શે ખ સાહેબ ની િઝયારત થતી નથી?
લોકોએ તે ને જવાબ આ યો કે , શક્ય છે કે
તે ઓ

અ લાહની

જાત

માં

શક

કરવાળાઓ તથા અ ય ગુને હ ગારો માટે
ખાસ

બનાવવામાં

આવે લ

“વા દએ

બર ુ ત ” માં હોય. યમન દે શ માં આવે લ
આ વાિદએ બરહુ ત એક ખતરનાક ખીણ
છે ,

માં ઘણાં ઊંડા અને ડરામણા

ક ૂ વા

અને ખાડા વગે રે છે . એ વાતની ખાસ
નકલ કરવામાં આવે લ છે , કે આ વાદીએ
બરહુ ત માંથી

બહુ જ

ભયાનક

અવાજો

આવતા હોય છે ટં ૂક માં, હઝરત અમી લ
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મોઅમે નીન

(અલિ હ સલામ)ના

રોઝા

મુબારકની સામે આવે લ વાિદઉ સલામ
ને ક

હો માટે જાહેર થવાનુ ં તથા તે મ ના

માટે અ લાહની રહેમ ત વરસવાનુ ં થળ
છે જયારે વાદીએ

બરહુ ત

અ લાહની

જાત માં શક કરવાવાળાઓ, નાપાક તથા
ગુને હ ગારોની

હો

માટે

જાહેર

થવાનુ ં

તથા અઝાબ ભોગવવાનુ ં થળ છે .
છે વટે , પે લો શખ્સ વાદીએ બરહુ ત તરફ
ગયો અને
દુ આ

યાં આગળ નમાઝ, રોઝા,

ત બીહ

ૂ
વગે રે માં મ ગ લ

રહેવા

લાગ્યો. એટલે સુધી કે , એક િદવસ તે ણે
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શે ખ અ દુ ાહેર ને જોયા. તે મ ણે જોઇને
ું ે મારી પે લી અમાનત
તે ને પ ૂછ ક

મેં

તમને સોપે લ તે ક્યાં છે ? અને આપની
આ કે વી હાલત છે ? શે ખે િવગત આપતા
જણા યુ ં કે તારી અમાનત મારા ઘરના
અમુક

ઠે કાણે

અંદર દાટી ને

એક

ખ ૂણામાં

જમીનની

પાવી દીધી છે ત ું આવી

ને મારી પાસે થી તે અમાનત લઇ જાય
તે પહેલા મને મૌત આવી ગયુ.ં હવે ત ું
ફરી મારા ઘરે જા અને મેં તને જણાવે લ
માિહતી મારા વારસદારો ને

આપ અને

તારી અમાનત પાછી મે ળ વી લે .

બરઝખ - 35

HAJINAJI.COM

(2)એ

ુ ાહો ક
ન

ના કારણે

બરઝખમાં અઝાબ થાય છે :
પોતાની વાતને આગળ ચલાવતા શે ખ
અ દુ ાહેરે ક ું કે , હવે ર ો તારા એ
સવાલ નો જવાબ કે હુ ં કમનસીબ આ
આફતગ્ર ત વાદીએ બરહુ ત માં શા માટે
જકડાઈ ગયો

ં? તો આ બદિક મતી નુ ં

કારણ મેં કરે લ ત્રણ ગુનાહો છે . (લોકોના
હક્ને લગતા) આ ગુનાહો મારા માટે
મુર ઘીના
પ થર
ઉડી

પગ

પર

વા છે , કે
સકતી

નથી.
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આવે લો

ં, મશહદે મુક્ સમાં જઈ આ યો

ં. મક્કાએ મોઅ ઝમામાં મુજા વરી સુ ધાં
કરે લ છે . પણ દુ િનયામાં બંદાઓને અદા
ના

કરે લ

હક્કો

માણસને

એવી

રીતે

પાયમાલ કરી નાખે છે કે મયાર્ બાદ તે
અહલે બૈ ત

(અલિ હ સલામ)ના

વાિદઉ સલામ, મક્કાએ મોઅ

પડોશ.
માં કે

મદીનએ મુન વરામાં ક્યાંએ જગ્યા પામી
શકતો નથી. શરીર ગમે યાં દફન હોય
પણ મજકૂ ર ગુનાહો

હને એ િદ ય થાન

તરફ જવા દે તા નથી કે

યાં આગળ

ફિર તાઓ વસવાટ કરે છે .
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શે ખ ના જણા યા મુજ બના એ ત્રણ ગુનાહો
વાચકોની સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવે છે .

(3)

ણ હ ો

શે ખે ફરમા યુ ં કે પહેલો ગુનોહ

મને

બતાવવામાં આ યો તે એ છે , કે મેં
ખુરાસાન ખાતે ના મારા સગા- હાલા ,
તથા

દો ત

િબરાદરો

સાથે ના

સબંધો

કાપી નાખ્યા. પોતાના સગા-સબંધી સાથે
ના માયા

સબંધો કાપી નાખવા (ક એ

રહેમ ) હરામ છે . મને બતાવવામાં આ યુ ં
કે

હુ ં

મારી

કોમ
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કબીલાના લોકો સાથે ઉદારતાથી વતર્ યો
નિહ. આપણા માંથી કે ટ લા એ લોકો એવા
છે કે પોતાની ઔલાદ, અને વાલે દે ન ને
જ રી ખચર્ પ ૂરો પાડતા નથી,
કે નથી એ બાબતની િફકર િચં તા કરતા
કે તે ઓ કે વી પરે શાની અને મુ કે લીઓમાં
જકડાઈ

ગએલા

છે ?

પોતાના

શહેર

છોડીને બીજા શહેર ને વસાવનારા લોકો
પોતાના

સગા-સબંધી,

દો ત

તથા

િબરાદરોની કોઈ પણ જાતની ખબર લે તા
નથી.
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શે ખે પોતાના બીજા ગુનાહ િવષે જણા યુ ં
કે

ના

મુ તહક)

માટે

લાયક

તે વા

ન

શખ્સને

હતો
મારાથી

(ગે ર
એક

દીનાર અપાઈ ગયો હતો..
મ ૂળ િકતાબ ના લખાણથી એવું લાગી
ર ું છે , કે કદાચ શે ખ સાહેબ ન
ં ે કોઈક
એક દીનાર એ માટે સોપે લો કે તે ઓ તે
લાયક

યિક્તને આપી દે . પણ. શે ખ

સાહેબ થી અજાણતા જ મજકૂ ર દીનાર તે
માટે લાયક ન હતો એવા શખ્સને અપાઈ
ગયો.

આમ

એક
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યિક્તને તે દીનારથી વંિચત કરી દે વાઈ
એક ગુનોહ છે .

(4) આ લમની માનહાની અને સ ત
અઝાબ:
શે ખ અ દુ ાહેર પોતાના ત્રીજા ગુનાહ
િવષે જણાવે છે , કે મારા ઘરની પાસે એક
આલીમે દીન રહેતા હતા અને એક વખત
મેં તે મ ની માનહાની કરી હતી, આિલમનો
અમારા પર હક છે . કારણ કે , અમારો
મઝહબ તે મ નાથી જોડાયે લો છે . હઝરત
પયગંબ ર

(સ લ લાહો
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આલે હી વસ લમ)ઈશાર્ દ ફરમાવે છે કે
કોઈએ એક આિલમ ની માનહાની કરી,
તે ણે જાણે મારી માનહાની કરી, અને

ણે

આિલમના મરતબાનો ખ્યાલ ન રાખ્યો,
તે ની

બે ઈ

તી

કરી,

તે ની

સાથે

ગે ર વત ણ
ર્ં ુ ક કરી તો તે ણે જાણે આિલમના
હક નો અનાદર કય અને તે વો શખ્સ
પોતાના આવા કૃ યો માટે

જવાબદાર

ગણાશે .
અય ખુદા, અગર ત ું અમારી સાથે અ લ
( યાય )થી વતીર્શ તો અમારંુ શુ ં થશે ?
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અય ખુદા, અમોને તારા

યાયથી ભય

રહે છે . અય ખુદા, ત ું અમારા પર રહેમ
અને કૃ પા ફરમાવ . કારણ કે , તારા
યાયને સહન કરવાની અમારામાં શિક્ત
નથી.

(5)

ૃ

ુ વખતે સગા સબંધીઓની
માફ માગવી

જયારે

કોઈ

શખ્સને

પોતાનો

આખરી

વખત નજદીક જણાય યારે મુ તહબ છે ,
કે તે વા સમયે પોતાના પડોશી સગા
હાલાઓ, દો તો િબરાદરોની તે માફી
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માગી લે . તે ને એમ ન કહેવ ું જોઈએ, કે
મેં તે ઓ પર અમુક અમુક અહેસાનો કયાર્
છે કે ટ લીક વખતે આપણે સગા-સબંધીઓ,
પડોશી

વગે રે

બે સીએ

છીએ.

અવા

સાથે

ગે ર વત ણ
ર્ ુ ક

તે મ ની

િવ

ધ

કરી
ઊંચે

બરાડા પાડી ઉઠીએ છીએ, કે

ક્યારે ક તે મ ને કં ઈ ક તકલીફ આપી દઈએ
છીએ. સમય પસાર થઇ જવાના કારણે
તે વા કૃ યો આપણને યાદ નથી રહેતા.
માટે એ જ રી છે કે આપણી સાથે સંબ ધ
ં
ધરાવતા અને ઉઠતા બે સ તા લોકોના હક
ને આપણે ડૂ બાડવા ન જોઈ એ . આપણી
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સાથે

મુસાફરી

કરતા

લોકોનો

પણ

આપણા પર કં ઈ ક હક છે અને તે ન ુ ં પણ
મહ વ છે , તે સમજવા માટે અહી એક
િરવાયત નકલ કરવામાં આવે છે .

(6) હઝરત અલી (અલ હ સલામ)
અને એક ય દ
ૂ સફરમાં એક સાથે
િરવાયતમાં છે , કે એક વખત મૌલા અલી
(અલિ હ સલામ)

સફરથી

કુ ફા

તરફ

પાછા ફરી ર ા હતા, ર તામાં એક શખ્સ
તે મ ની સાથે થઇ ગયો. મૌલા અલી
(અલિ હ સલામ)એ તનુ ં નામ, સરનામુ,ં
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મઝહબ વગે રે બાબત પ ૂછપરછ કરી.
જવાબ માં તે શખ્સે જણા યુ ં કે તે કુ ફાની
નઝદીક અમુક મહો લાનો રહેવાસી છે
અને યહ દ
ૂ ી મઝહબ પાળે
અલી

(અલિ હ સલામ)એ

છે હઝરત
જણા યુ ં

કે

તે ઓ પણ કુ ફામાં રહે છે અને મુસ લમાન
છે તે ઓ બંને સાથે સાથે કુ ફાની તરફ
આવી ર ા હતા પે લો યહ દ
ૂ ી પાસે આવી
પહ યો કે

યાંથી એક ર તો કુ ફા તરફ

અને બીજો ર તો પે લા યહુ દીના મહો લા
તરફ જતો હતો કે
અહીં

પહ યા

યાં તે ન ુ ં રહેઠાણ હત .ું

બાદ

બરઝખ - 46

હઝરત

અમી લ

HAJINAJI.COM

મોઅમે નીન
તરફના
બદલે
તરફના

ર તા
પે લા

કુ ફા

(અલિ હ સલામ)
પર
યહ દ
ૂ ી
ર તા

આગળ
સાથે
પર

લાગ્યા.અચાનક તે યહ દ
ૂ ી નુ ં

વધવાને
તે ના

ઘર

ચાલવા
યાન તે

બાબત પર ગયુ ં અને હઝરત અલી
(અલિ હ સલામ)ને સંબોધીને પ ૂછ ું કે શુ ં
તમારે કુ ફા નથી જવું ? મૌલા અલી એ
જવાબ આ યો કે મ નહી. મારે કુ ફા જ
જવું છે . પે લા યહ દ
ૂ ીએ ક ું કે શુ ં આપે એ
તરફ

યાન નથી કયુર્ં કે કુ ફા જનારો

ર તો બીજી તરફ છે .

જવાબમાં મૌલા
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અલી

(અલિ હ સલામ)એ

ફરમા યુ ં કે

ફાટા પાસે જ એ બાબત પર મારંુ

યાન

ગયુ ં હત ,ું પણ તમે મારી સાથે મુસાફરી
કરી ર ા છો તે થી થોડો વધુ સાથ
આપીને તમને િવદાય કરંુ , કે

થી મારા

સાથી મુસાફર તરીકે નો મારો હક અદા
થઇ

જાય.

નવાઈ

આ

પા યો

સાંભ ળી
અને

અલી(અલિ હ સલામ)ને
તમારા

અંગત

િવચારો

પે લો

યહ દ
ૂ ી

તે ણે

હઝરત

પ ૂછ ું

કે

છે ,

કે

આ
પછી

આપના મઝહબની તાલીમ? આ પ્રમાણે
ઇ સાનના હક અદા કરવા શુ ં અપના
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મઝહબ સાથે કોઈ સંબ ધ
ં
ધરાવે છે ?
જવાબ

માં

મૌલા

(અલિ હ સલામ)એ

અલી

ફરમા યુ ં કે

મારા

મઝહબનો આ હુ ક મ છે . આ સાંભ ળીને
યહ દ
ૂ ી િવચાર માં પડી ગયો કે આ કે વો
મઝહબ છે , કે ઇ સાનના હકનો આટલી
હદે ખ્યાલ રાખે છે !
બીજા

િદવસે

તે

યહ દ
ૂ ી

કુ ફા

આ યો.

યાંની મિ જદમાં તે ણે જોયુ,ં કે
કાલવાળા

પોતાના

અરબી

ગઈ
સાથી

મુસાફરને ઘણાં લોકોએ ઘે રી લીધોછે અને
તે માનો દરે ક જણ તે ની સાથે માન અને
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ઇ ઝત થી વતીર્ ર ો છે . આ જોઇને તે
યહુ દી એ કોઈને સવાલ કય કે આ શખ્સ
કોણ છે , કે

ને લોકો આટલી બધી

ઇ ઝત આપી ર ા છે ? તે ને જવાબ
મ યો કે

તે ઓ મુસ લમાનોના ખલીફા

અને અમી લ મોઅમે નીન (મોમીનોના
સરદાર) છે . યહ દ
ૂ ી નવાઈ પા યો કે ગઈ
કાલે મુસ લમાનોનો આ સરદાર પોતાની
સાથે કે ટ લી િવનમ્રતાથી, િવનય અને
િવવે ક થી વતીર્ ર ો હતો! આમ મોલા
અલી (અલિ હ સલામ)ના સદવતર્ ન થી તે
પ્રભાિવત થઇ ગયો અને હઝરત અલી
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(અલિ હ સલામ)ના પગમાં પડી ગયો
અને મુસ લમાન થઇ જઈને
અલી

(અલિ હ સલામ)ના

હઝરત
ખાસ

િશયાઓમાંનો થઇ ગયો.

(7)
અગર

ુ ે “િસરાત” અને જહ મ
લ
કોઈ

ઈ સાન

પોતાના

પરના

લોકોના હક અદા ન કયાર્ અને મરણ
પા યો, તો કયામતના િદવસે તથા પુલે
િસરાત પર તે સખ્ત અઝાબમાં જકડાઈ
જશે . આ સંદ ભર્ માં િસરાત િવશે ની કે ટ લીક
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મહ વની

માિહતી

બાબે

મુક દમામાંથી

અહીં રજૂ કરવામાં આવે છે .
શ દકોશ (ડીક્ષનરી) માં િસરાતનો અથર્
ર તાનો

થાય

છે .

અને

મઝહબી

પિરભાષામાં તે નો અથર્ – પાક શરીઅતે
કં ઈ હુ ક મ આ યો છે – તે થાય છે .
અને મુસ લમાને તે ના ઉપર યકીન રાખવું
વાિજબ

છે .

આવી

બાબતો પર ઈમાન (

(ગે બ )ની

ટલી

ધા) રાખવું જ રી

છે . તે માની એક આએ પુલ છે ,

ને

જહ મ ની ઉપર બનાવવામાં આ યો છે .
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(8) ‘’િસરાત’’ જહ મ પરનો એક
ુ છે
લ
ખાતે મ ૂલ

અ બીયા

હઝરત

મોહં મદ

ુ ા (સ લ લાહો અલયહે વ આલે હી
મુ ત ફ
વસ લમ)થી નકલ કરવામાં આવે લ છે ,
કે

આપે ફરમા યુ ં કે

આવી

લાગશે

યારે

જયારે

કયામત

જહ મને

મે દાનમાં ખેં ચી લાવવામાં આવશે .

હ ના
૨

તે ની

એક હજાર ર સીઓ હશે . જયારે તે ને
ખે ચ વામાં આવતી હશે યારે તે માંથી એક
અવાજ ઊંચે સુધી ઉઠશે ,
તમામ મખ્લ ૂકને
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લે શે . સધળા લોકો પોકારતા હશે કે “અય
રબ, અમારી ફિરયાદ ને પહોચ”. િસવાય
કે

ુ
ખાતે મ લ

અંબીયા,

(સ લ લાહો

અલયહે વ આલે હી વસ લમ)કે
ફરમાવતા
ઉ મતની

હશે

કે

ખુદાયા,

“

ફિરયાદને

ઓ

પહ ચે , ”

મારી
હઝરત

પયગ બરે અકરમ (સ લ લાહો અલયહે
વ

આલે હી

િપતાની
અને

વસ લમ)એક

માયા

મ પોતાની ઉ મતના

નજાત

(મોક્ષ)ની

િચં તામાં

ટકારા
હશે .

આમ, િરવાયતમાં છે , કે જયારે જહ મને
લાવવામાં આવશે

યારે એક પુલ તે ની
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ઉપર પાથરવામાં આવશે , કે

થી લોકો

તે ને પાર કરીને બે હીશતમાં દાખલ થઇ
જાય.

(9)

ુ ે િસરાત પર
લ

ણ હ

ર

વષ
હઝરત રસ ૂલે ખુદા (સ લ લાહો અલયહે
વ આલે હી વસ લમ)થી િરવાયત છે કે
િસરાતની

લંબાઈ

મુસાફરીના અંતર
હજાર વષર્ ની સફર

ત્રણ

હજાર

ટલી છે .

માંની એક

ટલું અંતર ઉંચાઈ

તરફ, એક હજાર વષર્ ની સફર
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અંતર ઢોળાવ તરફ છે . જયારે બાકીની
હજાર વષર્ ની મુસાફરી
ર તો

પથરાળ

જાનવરોની

ટલા અંતરનો

ખીણ,

વ ચે થી

વીંછી

પસાર

અને

થાય

છે .

િસરાત ને પાર કરી જવો એ કોઈ આસાન
કામ નથી. આ પુલ પર દરે ક શખ્સની
યિક્તગત હાલત પોતાના અકીદા અને
તે ણે આ દુ િનયામાં કરે લ ને ક આમાલ
પ્રમાણે ની મળનારી રોશની મુજ બ હશે .
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(10) અક દા તથા આમાલની
રોશની અને

ુ ે િસરાત :
લ

પુલે િસરાત પર કોઈ ખાસ પ્રકાશ નથી.
યાં તો અંધકાર જ અંધકાર છે . સ ૂરજ
તથા ચાંદ નુ ં તો યાં કં ઈ કામ નથી. યાં
કોઈ જ રોશની નથી. િસવાયકે હઝરત
મોહં મદ (સ લ લાહો અલયહે વ આલે હી
વસ લમ)નુ ં
િદવસે
અલયહે
તે મ ની

િદ ય

હઝરત
વ

ન ૂર.

મોહં મદ
આલે હી

કયામતના
(સ લ લાહો

વસ લમ)તથા

અહલે બૈ ત (અલિ હ સલામ)ની

મોહ બતનુ ં ન ૂર ઇ સાનને કામ આવશે .
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િતલાવતે કુ રઆન તથા િઝક્રે ખુદાનુ ં ન ૂર,
િનમર્ ળ ભાવનાનુ ં ન ૂર, આ બધા ન ૂર દરે ક
તરફ થી સોને રી િકરણો ફે ક તા હશે .
સામે

તથા

ડાબી

જમણી

બાજુ ને

ઝગમગાવી દે શે . (સ ૂરએ હદીદ- ૫૭:
આયત

નં

દુ િનયામાંની
પોતાના

૧૨)

દરે ક

પોતાની

આમાલ

ઇ સાને

આ

િજં દ ગીમાં

જ

મારફતે

આએ

ન ૂર

મે ળ વી લીધે લ હશે . કોઈ શખ્સનુ ં ન ૂર
એટલું હશે કે એક આંખ

ટલું દૂ ર સુધીનુ ં

જોઈ શકશે . કોઈનુ ં ન ૂર એક ફરસખ
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ટલું જોઈ શકશે કોઈનુ ં ન ૂર એટલું હશે
કે પોતાના પગની સામે ન ુ ં જ જોઈ શકશે .
િરવાયત માં છે કે , કોઈ શખ્સનુ ં ન ૂર
એટલું

ઓ

હશે

કે

ફક્ત

પોતાના

અંગ ઠૂ ાને જ પ્રકાશ આપી શકશે અને તે
પડતો અખડતો હશે .

(11)

કાશ વગરનો ત ન

ધકારમય એટલો લાંબો ર તો કં ઈ
ર તે પસાર કર શકશે ?
વ

અને ગુ લ ઈબાદત છે , તે થી બીજી

ઇબદાતોના ન ૂરની
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પણ પ્રકાશ ધરાવે છે . શરીરના

પણ

અવયવો મારફતે આ દુ િનયામાં ઈબાદત
કરવામાં આવે લ હશે તે દરે કમાંથી ન ૂર
ઝગમગાત ું હશે , પણ શરત એટલી છે કે
સોને રી

ન ૂર

પર

ગુનાહોનો

અંધકાર

છવાઈ ગયે લો ન હોવો જોઈએ.
ત્રણ હજાર વષર્ ની સફરના અંતર

ટલો

આટલો લાંબો ર તો િવિવધ આમલના
ન ૂર વગર કં ઈ રીતે પસાર કરી શકાશે ,
એ આપણી આ િજં દ ગીનો સૌથી ગંભીર
પ્ર

છે . તે થી, કબર માં કામ આવનારા
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આએ ન ૂરને આ િજં દ ગી દરિમયાન

ટલું

ભે ગ ું કરી લઈએ એટલું ઓ ં જ છે .

(12)

ુ ે િસરાત સમજ ધરાવે છે
લ

આપણી

આએ

ભૌિતક

દુ િનયા

િબલકુ લ

અલગ

પ્રકારની

છે .

આખે ર તની

દુ િનયાની

તમામ

તો

જયારે ,
ુ
વ તઓ

સમજ અને ચે ત ના ધરાવે છે . એટલે
સુધી, કે જમીનને પણ કયામતની સમજ
છે , પુલે િસરાત પણ હોશ, સમજ અને
ચે ત ના ધરાવે છે . પુલે િસરાત પર કદમ
મ ૂકનાર શખ્સ જો મોમીન હશે તો તે ના

બરઝખ - 61

HAJINAJI.COM

પગના તિળયા સાફ, વ છ, શીતળ અને
પહોળા

હશે .

આવા

શખ્સના

પસાર

થવાથી પુલે િસરાત ખુશ થઇ ઉઠશે . અને
જો કોઈ કાફર કે ગુને હ ગાર તે ના પરથી
પસાર થવા જશે , યારે આ પુલે િસરાત
ુ વા લાગશે . કુ રાને મજીદથી એ વાત
જ
િબલકુ લ

િનિ ત

છે

કે

આખે ર તની

ુ
દુ િનયાની તમામે તમામ વ ત ઓ
જીિવત
છે .

એટલે

િજં દ ગીએ

કે

૧

પોતાના

સમગ્ર

આખે ર તને

પાલવમાં

સમાવી

લીધે લ છે . તે થી, પુલે િસરાત લોકોને
ઓળખી કાઢે છે . જયારે એ જુ એ છે , કે
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અ લાહનો

કોઈ

ફરમાંબ રદાર

બંદો

પોતાના પરથી પસાર થઇ ર ો છે , તો
આવા શખ્સ માટે તે સપાટ અને િ થર
થઇ જાય છે અને જયારે એ સમજી જાય
છે ,

કે

ખુદાનો

કોઈ

નાફરમાન

બંદો

પોતાના પરથી પસાર થઇ ર ો છે , તો
આવા શખ્સના પગ નીચે થી તે
લાગે

છે

અને

વાળથી

વધુ

ુ વા
જ
બારીક,

તલવારથી વધુ તે જ તથા રાતથી પણ
વધુ અંધકારમય િ થિતમાં આવી જાય છે .
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િસરાતમાં

ધણી

ઈબાદત

સાથે

ખીણો
સબંધ

છે .

માંથી

ધરાવતી

ત્રણ

ખીણોનુ ં અહી વણર્ ન કરવામાં આવે છે .

(13) એક ભયંક ર પણ ખ ં ુ વ ન
િકતાબ “મુ તદરે કુ લ વસાએલ” માં હાજી
નુરી (અ.ર)એ એક શે ખ બુ ગર્ થી નકલ
કરે

છે ,

કે

મહો લામાં
મુત વ લી

તે મ ણે

ફરમા યુકે

અમારા

એક

મિ જદ

હતી.

ના

નામે

મોહં મદ

િબન

અબી

અઝીયા હતા. તે ઓ સાહેબ મિ જદના
યવ થાપક, દે ખ રે ખ કરનાર તથા યાના
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િશક્ષક પણ હતા. અને દરરોજ િનયત
સમયે મિ જદમાં આવતા અને સબક
વગે રે પણ આપતા હતા. એક િદવસ
ઘણી રાહ જોયા છતાં પણ મુત વ લી
સાહેબ મિ જદ માં આ યા નિહ . તે થી
અમુક

લોકોને

તે મ ની

તપાસ

માટે

મોકલવામાં આ યા. તે લોકો મુત વ લી
સાહેબ ની

હાલતની

જાણકારી

મે ળ વી

આ યા અને બતા યુ ં કે તે ઓ સાહેબ
બીમાર પડી ગયા છે . આ સાંભ ળીને
મિ જદમાં બે ઠે લા તમામ લોકો મુત વ લી
સાહેબ ની મુલાકાત માટે તે મ ના ઘર તરફ
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ચાલી નીકળયા. યાં પહોચીને તે સધળા
લોકોએ જોયુ કે તે ઓ સાહેબ એક તખ્ત
પર સુતે લા પડયા છે . અને તે મ ને પગ
થી માથા સુધી એક ટુ વાલ ઓઢે લો છે ,
અને પોકારી ર ા છે કે હુ ં સ`ળગી ગયો,
હુ ં સળગી ગયો. આ જોઈ લોકોએ તે મ ની
હાલત પુછી, તો કહેવા લાગ્યા કે સાથળ
િસવાય પગથી માથા સુધી પ ૂરંુ શરીર
બળી ર ું છે . લોકોએ પ ૂછ ું આ કે વીરીતે
થયુ ં ? તો તે મ ણે જવાબ આ યો, કે ગઈ
રાત્રે સુઈ ર ો હતો કે સપનામાં જોયુ ં કે
કયામત આવી લાગી છે અને જહ મ ને
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લાવવામાં આવી

છે .

અને

એક

પુલ

િસરાત તે ની ઉપર રાખી દે વામાં આ યો
છે , કે

થી લોકો તે ના ઉપરથી પસાર

થવા લાગે . એ પસારથવાવાળામાં હુ ં પણ
એક હતો . શ

શ માં તો સારી રીતે

ચાલી શક્યો. પણ

મ

મ આગળ

વધતો ગયો તે મ તે મ મારા માટે પસાર
થવું મુ કે લ જણાવા લાગ્યુ ં . પગની
નીચે ની જગ્યા બારીક થતી જતી હતી. હુ ં
લથડીયા ખાવા લાગ્યો. ર તો ધીરે ધીરે
વધુને વધુ બારીક થતો જતો હતો. મારા
પગની નીચે આગ જ આગ હતી
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પીઘળે લા માખણ ની

મ લબકારા મારી

રહી હતી. મારો એક પગ નીચે ની તે
આગમાં જઈ ર ો હતો કે તરત જ મેં
મારી જાત ને બીજા પગ થી સંભાળી
લીધી. ગમે તે મ , તા કાિલક તો મેં મારી
જાત ને સાચવી લીધી, પણ આગની
જવાળાઓ મને નીચે પોતાની તરફ ખે ચી
રહી હતી. કં ઈ જ સુજ ત ુ ન હત ું હુ ં અહી
તહી હવાિતયા મારી ર ો હતો પણ કોઈ
ઉપાય જડતો ન હતો, કે ન તો મારા
સંક ટ ને સમજનારંુ કોઈ હત .ું એકાએક
મારા િદલ માં ખ્યાલ આ યો કે શુ ં હઝરત
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અલી(અલિ હ સલામ) મારી આ આફતને
દૂ ર

ન

કરે ?

બસ,

હઝરત

અલી(અલિ હ સલામ)ની મોહ બતે મને
શિક્ત આપી અને હુ ં જોશથી ચીસ પાડી
ઉઠયો , યા અલી (અલિ હ સલામ) .
વા આ શ દો હુ ં મારી જીભ પર અને
િદલમાં

લા યો

કે

હઝરત

અલી

(અલિ હ સલામ)ના ન ૂરને મેં મારા માથા
પર અનુભ યુ.ં મેં મારંુ માથુ ં ઉપર કયુર્ં,
તો

જોયુ ં કે

પુલે

િસરાતની

નજદીક

હઝરત અલી (અલિ હ સલામ) ઉભા છે
અને મને ફરમાવી ર ા છે કે તમારા
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હાથ વડે મારો હાથ પકડી લો. મેં મારો
હાથ લાંબો કય . બીજી તરફ થી

વો

હઝરત અલી (અલિ હ સલામ)એ પણ
પોતાનો

મુબારક

હાથને

મારી

તરફ

લંબા યો કે આગ એકદમ બાજુ પર ખસી
ગઈ. બસ, હ અલી (અલિ હ સલામ)ના
હાથ મુબારક ની બરકત ના કારણે મને
આગ થી

ટકારો મળી ગયો. યાર બાદ

આપે (અલિ હ સલામ) પોતાના હાથને
મારા સાથળ પર ફે ર યો. યાં તો હુ ં એ
ભયંક ર સપનામાંથી જાગી ગયો. મેં જોયુ ં
કે મારંુ આખું શરીર બળી ગયુ ં છે , િસવાય
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સાથળનો એ ભાગ કે
અમી લ
પોતાનો

મોઅમીન
હાથ

ના પર હઝરત
(અલિ હ સલામ)

મુબારક

ફે ર વીને

મને

શરીરના એટલા ભાગ પુર તો સાજો કય
હતો. મુત વ લી સાહેબે પોતાના શરીર
પરથી ટુ વાલ હટા યો, તો જોવામાં આ યુ ં
કે સાથળ ના અમુક ભાગ િસવાય પ ૂરા
શરીર માં દાઝી જવાના કારણે ફો લા
પડી ગયા છે . મુત વ લી સાહેબે ત્રણ
માસ સુધી ઈલાજ કરા યો

યારે માંડ

તે ઓ સાજા થયા. આ પછી જયારે પણ
કોઈ જગ્યાએ કે કોઈ બે ઠ કમાં આ િવષે
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તે મ ને પ ૂછવામાં આવત ું તો તે સંપ ૂણર્
બાબત નુ ં વણર્ ન કરતી વખતે ભયથી
તે મ ને તાવ ચડી આવતો હતો.

ૂર ઉમર

(14) કોણ પોતાની
િસરાતે

ુ તક મ પર અડગ

(સા બત) કદમ રહ શક છે ?
બે હા લ અનવાર ના ભાગ ત્રીજામાં એક
િરવાયત

છે

કે

આગલા

કે

પાછલા

લોકોમાંથી કોઈ પણ શખ્સ સખ્તી અને
તકલીફ વગર પુલે િસરાત પરથી પસાર
થઇ શક્શે નિહ. િસવાય કે
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અ બીયા (સ લ લાહો અલયહે વ આલે હી
વસ લમ)અને

આપ

(સ લ લાહો

અલયહે વ આલે હી વસ લમ)ની પાક
અહલે બૈ ત
(સ લ લાહો

(અલિ હ સલામ).
અલયહે

વ

આપે
આલે હી

વસ લમ)ઈશાર્ દ ફરમા યુ ં છે , કે અય
અલી, કોઈ પણ શખ્સ પુલે િસરાતને
વગર તકલીફે પાર કરી શકશે નિહ પણ
હુ ,ં તમે અને તમારી ઓલાદ. આમ આ
ચૌદ પાકીઝા ન ૂર છે ,

ઓ કોઈ પણ

જાતની મુ કે લી વગર પુલે િસરાત પરથી
સડસડાટ

પસાર
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બાકીની મખ્લ ૂકને
જવા

માટે

કં ઈ

આ પુલ ને પાર કરી
કે ટ લીએ

મુસીબતોનો

સામનો કરવો પડશે .
કોણ છે ,

િજં દ ગીને શ થી આખર સુધી

િસરાતે મુ તકીમ એટલે કે , સીધા (હક)
ર તા પર અડગ ર ો હોય? એવો કોણ
છે કે

નો આખો િદવસ પસાર થઇ ગયો

હોય અને તે દરિમયાન તે નાથી જરા
ટલી

પણ ચ ૂક

(લગઝીશ)

હોય? કે પછી કોણ એવો છે ,

ન

થઇ

બંદ ગીના

ર તા પરથી એક ક્ષણ માટે પણ ભટકી
ન ગયો હોય?
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(15) વાળથી વ ુ બાર ક અને
તલવારની ધારથી વ ુ તે જ નો

ંુ

અથ થાય છે ?
માણસના કે ટ લાએ િદવસો એવા હોય છે ,
કે

સવારથી સાંજ સુધી અ લાહની

બંદ ગીના

ર તાને

બદલે

તે ની

નાફરમાની, ભોગ િવલાસ અને વાસના
પુર તીમાં જ પસાર થઇ જતા હોય છે .
તે ને તો એ વાતનુ ં ભાન પણ નથી હોત ું ,
કે પોતાના યે ય થી તે હજારો માઈલ દૂ ર
છે . એ સાચું જ છે , કે શરીયતના ર તાની
ચોક્કસાઈ

અને

બરઝખ - 75

મ ૂ યાંક ન

કરવું

તે

HAJINAJI.COM

વાળથી પણ વધુ બારીક છે . અને તે
ર તો તો વળી તલવાર ની ધારથી પણ
વધુ તે જ છે .

(16) દરક ય તએ જહ મની
ભયંક રતાનો સામનો કરવોજ પડશે
આગળ જણાવવામાં આ યુ ં છે તે મ , દરે ક
યિક્તએ જહ મ ઉપરથી પસાર તો થવું
જ પડશે . અને જહ મની તકલીફોમાં
જકડાવુજ
ં પડશે . પુલે િસરાત પાર કરતી
વખતે

દરે ક

ભયંક રતા,આગના
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અસ

ગભરાટમાં સપડાયે લા હશે દોઝખ

માંથી આગની એક જબરદ ત જવાળા
ઉઠશે ,

દરે કને પોતાનામાં ઘે રી લે શે .

એટલે સુધીકે

પયગંબ રો સુ ધાને તે

ુ વી દે શે . પયગ બરોની જો આ હાલત
જા
થશે .

તો

અમારા

વા

ગુને હ ગારોના

માથા ઉપર તો તે વખતે

આફત ત ૂટી

પડશે , એ કોણ વણર્ વી શકશે ? ભયનો
માય

દરે ક શખ્સ પોતાના માથાને બે

ઘટ
ં ૂ ણની

વ ચે

પાવી

દે શે (

સ ૂરસે

જસીયાહ -૪૫, આયત નં ૨૮) સધળા
લોકો “ર બે ન સી” એટલે કે ‘અય રબ!
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અમારી ફિરયાદને પહોચ’ એમ પોકારતા
હશે

અને

પરહેઝ ગારો

જ

આમાંથી

ટકારો મે ળ વી શકશે ( સ ૂરએ મિરયમ
– ૧૯, આયત નં ૭૨) અગર કોઈ એમ
સમજતો હશે કે તે પુલ િસરાત પરથી
ભાગી

ટસે તો તે શખ્સ ભ્રમમા છે .

કારણ કે પુલે િસરાત બે િહ ત

તરફ

જવાનો ર તો છે અને દોઝખ તે પુલ ની
નીચે જ છે .
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(17) આખે ર તની હક કતો આપણી
સમજમાં આવી શક એમ નથી
એ શક્ય જ નથી, કે આલમે આખે ર તની
િ થિત (કે િફયત) આપણી સમજમાં આવી
જાય. ઇ સાન
છે

યાં સુધી આ દુ િનયા માં

યાં સુધી તે ન ુ ં માનસ જ ત અને

દોઝખની હકીકતને ગ્રહણ કરી શકે એમ
નથી કારણ કે એ માટે ની તે ની પાસે કોઈ
શિક્ત જ નથી. શ દો ના સહારે

તે

બાબત નુ ં કં ઈ ક અનુમાન જ ર લગાડી
શકાય છે

પણ ગમે તે મ આખરે

તે

અનુમાન જ છે . જયારે વા તિવકતા તો
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કં ઈ કે ટ લી દૂ ર હોય છે .

મ કે કે હ વામાં

આવે કે , દોઝખની આગ. તો આ આગ
શ દના આધારે અપણે અનુમાન લગાડી
આ

દુ િનયામાં કોલસામાંથી

નીકળતી આગ

વી એક આગ. અથવા

શકીએ

કે

એમ કહેવામાં આવે કે દોઝખના સાંપ
વીંછી. તો તરત જ આપણા ખ્યાલમાં આ
દુ િનયાના સાંપ વીંછી આવે છે

આમ

આપણી ક પના શિક્ત શ દોના આધારે
જ કામ કરે છે . તે થી આવી ઉપમાઓ તો
આપણને

દોઝખની

તકલીફોનુ ં

ફક્ત

અનુમાન કરવા માટે જ આપવામાં આવે
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છે . જયારે દોઝખની આગની બળતરા કે
યાના સાંપ વીંછી ના ડંખ ની વે દ ના
િબલકુ લ આ દુ િનયાની આગની બળતરા
કે આ દુ િનયાના સાંપ વીંછીઓના ડંખ
વા નથી. વા તવમાં એ બળતરા અને
વે દ ના

તો

અક પનીય

આ

દુ િનયાવાળાઓ

છે

અને

તે ની

માટે

કે િફયત

આપણી સમજ માં કયારે પણ આવી શકે
તે મ નથી.
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(18) જહ મની આગ મોમીનની
ુ આ પર “આમીન” કહ છે
આપણી આએ દુ િનયાની આગ તો સમજ
કે ભાન ધરાવતી નથી. પણ જહ મની
આગ જોઈ સાંભ ળી શકે છે . એટલે સુધી
કે તે બોલી પણ શકે છે . િરવાયત માં
આવે લ છે કે જયારે કોઈ બંદો એમ કહે
ુ ા! મને જહ મ ની આગ
દ

છે કે “અય
થી ન

ત આપ” તો આ સાંભ ળી ને

જહ મ “આમીન” કહે છે . એ જ પ્રમાણે
કોઈ

મોમીન

ુ ાયા!
“ દ

બંદો

દુ આ

કરે

છે

કે

ર
ૂ સાથે મારા િનકાહ કર દ”
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તો તે સાંભ ળીને જ ત ની હ ર
ૂ પોતે
“આમીન” કહે છે

(19) દોઝખ કહ છે મારામાં હ
જ યા બાક છે
કોઈ ગુને હ ગારને દૂ રથી જોતા વેં ત જ
જહ મની આગ ક્રોધના આવે શ માં આવી
જઈને લબકારા મારવા લાગશે . ( સ ૂરએ
રકાન- ૨૫, આયત નં. ૧૨) જયારે તે ને
પ ૂછવામાં આવશે , કે શુ ં તારંુ પે ટ ભરાઈ
ગયુ?
ં (શુ ં ધરાઈ ગઈ?)

યારે તે વધુ

માંગ ણી કરતા પ ૂછશે કે હજુ કં ઈ વધુ
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મળી શકે એમ છે ? (સ ૂરએ કાફ-૫૦,
આયત નં. ૩૦)
દો ખની ગુને હ ગારો માટે ની વધુ માંગ ણી
કરવાની હકીકત સાથે સાથે એ વાત પણ
સાિબત થાય છે કે તે વાતચીત કરી શકે
છે
જો કે , અમુક તફસીકારોએ દોઝખની
વાતચીત કરવાનો અથર્ એ ફિર તાઓનો
લીધે લ છે ,

મના તાબામાં જહ મને

સોપવામાં આવે લ છે . આમ,
તે ઓ ની દ્રિ ટ એ જહ મ પોતે નિહ પણ
તે ના અિધકારી ફિર તાઓ વાતચીત કરે
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છે .

પણ

આએ

અથર્ ઘ ટન

જાહેરી અથર્ ની િવ

આયતના

ધ છે . કલામે પાકની

બીજી આયતોના અ યાસથી એ માલ ૂમ
પડે છે કે દોઝખ સમજ અને ચે ત ના
ધરાવે છે .
અહી એક આડ વાત.

મકે

આગળ

જણાવી દે વામાં આ યુ ં છે , કે કોઈ નાદાન
એ ખ્યાલ કરે , કે જહ મની આ આગ
ફક્ત

કાફર

તથા

અહલે બૈ ત (અલિ હ સલામ)ના

દુ મનો

માટે જ છે અને મોમીનને તો તે નાથી કં ઈ
લે વા દે વા નથી. જો કે આ ખરંુ છે કે ,
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મોમીનને જહ મથી કં ઈ મતલબ નથી.
પણ સો પ્રથમ એ સમજી લે વ ું જોઈએ કે ,
પોતે ઈમાનની સાથે જ આ દુ િનયામાંથી
ખ્સત થશે . એમ િનઃશંક પણે કોણ કહી
શકસે ? શુ ં એ વાત નો ડર નથી રહેતો કે
શે તાન આપણું ઈમાન પાયમાલ કરી
નાખે ? અને જો ઈમાનની સાથે મ ૃ યુ ન
પા યા તો પછી કુ રઆને મજીદથી એ
િબલકુ લ

પ ટ

અને

િનઃસં ે હ

છે

કે ,

જહ મના સાત તબક્કાઓ છે . (સ ૂરએ
િહજ્ર- ૧૫, આયત નં ૪૪) મના પહેલા
તબક્કાનો

અઝાબ સૌથી હળવો છે . આ
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તબક્કા

એ

ગુને હ ગારો

માટે

છે ,

બરઝખ માં પણ પાક ન થઇ શકયા.
તે થી તે મ ની બાકીની સજા કયામતના
િદવસ પર મુલ તવી કરી દે વામાં આવશે .

(20) જહ મના અઝાબના અલગ
અલગ દરજ
હઝરત

રસ ૂલે

અકરમ

ઓ છે
(સ.અ.વ.)થી

હદીસ છે કે , મારી ઉ મતના કે ટ લાક
લોકો પગથી પીડલી સુધી જ જહ મની
આગમાં સપડાયે લા હશે . કે ટ લાક સાથળ
સુધી,

કે ટ લાક
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ગરદન સુધી અને કે ટ લાક તો પ ૂરે પ ૂરા
આગમાં

ડૂ બે લા

હશે .

એ

જ

પ્રમાણે

જહ મમા અમુક શખ્સના પગમાં આગ
ના જોડા પહેરાવવામાં આવશે , કે

ની

તી ણતા અને ડંખ ના કારણે આવા શખ્સ
નુ ં મગજ ખદબદી ર ું હશે . હદીસ માં છે
કે ,

જહ મમા

તો

આ

સૌથી

હળવો

અઝાબ છે . આપણે લોકો તો બહુ દૂ ર
છીએ.

અમારી

અંદર

ઈમાનની

કોઈ

અસર જ ક્યાં છે ? અને ક્યાં છે અમારી
ઉ મીદ અને ખૌફ?
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(21) દોઝખની આગનો રં ગ
હઝરત રસ ૂલે ખુદા (સ લ લાહો અલયહે
વ

આલે હી

વસ લમ)ને

બિક્ષશ

અને

નજાતનો પ ટપણે વાયદો આપી દે વામાં
આ યો છે ( બે હા લ અનવાર : ભાગ
ત્રીજો ) સાથે સાથે આપ (સ લ લાહો
અલયહે

વ

નજાત અને

આલે હી

વસ લમ)લોકોની

ટકરા માટે રહેમ ત

પે છે ,

તે છતાં આપ (સ.આ.વ.) જહ મથી કે વો
ભય

પામતા

હતા

તે ને

લગતી

એક

િરવાયત નીચે આપવામાં આવે લ છે .

બરઝખ - 89

HAJINAJI.COM

જનાબે અબુ બસીર કહે છે કે , એક વખત
હુ ં

હઝરત

ઈમામ

(અલિ હ સલામ)ની

જાફર
િખદમતમાં

સાિદક
હાજર

થયો અને અરજ કરી કે મૌલા, મારા
િદલમાં સખ્તી પે દા થઇ ગઈ છે . જવાબ
માં ઈમામ (અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ ં
કે , એક િદવસ િજબ્રઈલે અમીન હઝરત
ુ અિ બયા (સ લ લાહો અલયહે
ખાતે મ લ
વ આલે હી વસ લમ)ની સે વામાં હાજર
થયા. હમે શા તો તે ઓ આનંિદત અને
ખુશ િમજાજમાં રહેતા અને હોઠો પર
િ મત ફરકત ું રહેત .ું પણ તે િદવસે તે ઓ
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બહુ જ ગમગીન અને ભયભીત જણાતા
હતા. ચે હ રા ઉપર ગભરાટ અને બે ચે ની
દે ખાઈ

આવતી

હતી.

હઝરત

રસ ૂલે

અકરમે (સ લ લાહો અલયહે વ આલે હી
વસ લમ)તે મ ને પ ૂછ ું કે , આ
આટલા

ગમગીન

જણાઈ

તમે કે મ
ર ા

છો?

િજબ્રઈલે અમીન એ અરજ કરી કે , યા
રસુલ ુ લાહ, મના ખે જહ મ આ

ખતમ

થઇ ગયો. આપે (સ લ લાહો અલયહે વ
આલે હી

વસ લમ)ફરમા યુ ં

કે ,

આ

મનાફખ શુ ં છે ? િજબ્રીલે અમીને જવાબ
આ યો કે , ખુદ ના હુ ક મ થી જહ મને એક
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હજાર

વષર્

સુધી

બાળવામાં

આવે લ .

એટલે સુધી કે તે સફે દ રં ગ ની થઇ ગઈ.
યાર બાદ તે ણે બીજા એક હજાર વષર્
માટે બાળવામાં આવી. આ

તે હજાર

વષર્ પ ૂરા થઇ ગયા છે . અને આ મુ ત
દરિમયાન તે કાળી પડી ગઈ છે . હુ ં તે
આગની ભયંક રતાથી ભયભીત થઇ ઉઠયો
ં.
આ સાંભ ળીને હઝરત પયગ બરે અકરમ
(સ લ લાહો

અલયહે

વસ લમ)રડવા
આસમાનમાંથી
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આ યો અને તે ણે અ રજ કરી કે , જહ મની
આગના અઝાબ આપનારા દરે ક ગુનાહથી
પાક રાખવાનો અ લાહ તઆલા આપને
વાયદો આપી ચ ૂકે લ છે .

(22) ‘ઝક ુ મ ’ (થોર) લીમડાથી
પણ વ ુ કડ ંુ છે
કુરઆને

કરીમમાં

કેટલીક

જગ્યા

પર

ખુદાવંદે આલમે ફરમાવેલ છે કે, ઝક્કુમ
દોઝખના ગુનેહગારોનો ખોરાક છે . ( સ ૂરએ
દોખાન-૪૫:આયત નં. ૪૩)
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તે એક એવું ઝાડ છે કે

ના ફળ લીમડાથી

પણ વધુ કડવા છે . તેની કડવાશનો એક
સામા ય અંશ આ દુિનયામાં નાખવામાં
આવેલ છે ,

સડી ગએલી લાશથી પણ

વધુ દુગર્ંધ મારે છે , તેનો કદ પી આકાર
બહજ
ુ ભયંકર અને ભયભીત કરી મ ૂકનાર
છે . તે ગળા ની નીચે ઉતરતી વખતે જોશ
ખાય છે અને અસ

પીડા આપવા છતાં

પણ જહ મના લોકો તેને ખાય છે . આ કેવી
ભ ૂખ છે , કે પેટ ભરવા માટે ઇ સાન ઝકકુમ
(થોર) પણ ખાવા તેયાર થઈ જાય છે !
જહ મવાસીઓનો બીજો પણ એક ખોરાક
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છે ,

ને ““ગસલીન ઝર અ” (સ ૂર એ

મઆદ) કહેવામાં આવે છે .

(23) એ ઉકળ ંુ પાણી

ચહરાના

ગો તને પણ પીગળાવી દશે
યાં જહ મીઓના ખોરાકની વાત કરી છે ,
તો યાંના પીણા િવષે પણ કઈક માિહતી
આપવામાં

આવે

તે

આશયથી

જણાવવામા

આવે

છે ,

કે

પીણાઓમાંથી

એકને

“સદીદ”

આવે છે . આ પીણું યિભચારીણી
શરીરનો મેલ છે ,
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ઉકળત ું હશે અને ભયંકર દુગર્ંધ ધરાવત ું આ
પીણું પુરની

મ ઊછાળા મારત ું હશે.

જહ મવાળાઓની તરસ એટલી સખ્ત હશે,
અને યારબાદ તેઓ ચીસ પાડી ઉઠશે કે
અમને કોઈ પાણી પીવડાવો. (૩ સ ૂરએ
કહફ – ૧૮ :આયત નં. ૨૯ ) દોઝખના
પીણાઓમાનુ ં એક પીણું “હમીમ” છે ,
એટલું સખ્ત ગરમ હશે, કે જયારે તે
પીણાનો યાલો લાવવામા આવશે કે

થી

તે પીવામાં આવે અને હજુ તો એ પાણી
મોઢામાં નાખવામાં પણ નિહ આ યુ હોય કે
ભજી
ં ૂ દે નારી તેની ગરમીના કારણે ચેહરા
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પરનુ ં માસ પીગળી જઈને નીચે પડવા
લાગશે.

(24) મોમીન યક ન (

ધા)

ધરાવતો હોય છે
કાફરો

જયારે

આવી

બધી વાતો

સાભળે છે યારે કહે છે કે , આ તો

તમ

અને અસફં દ યા વી પ ૂરાણા જમાનાની
કહાણીઓ

છે .(

સ ૂરએ

અન ્આ મ

–૬

આયત નં ૨૫) હકીકતમાંતે ન થી.કુ રઆન
હક

(સ ય) છે .( સ ૂરએ હાક્કા – ૬૯ :

આયત નં ૧)
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બે િહ ત

અને દોઝખ હક છે મોમીન આ

વાતો સાંભ ળે છે તો તે ના પર યકીન કરે
છે જયારે પણ કુ રઆનની આયાતો તે ની
સામે

પડવામાં આવે

છે ,

યારે

તે ના

ઈમાનમાં વધારો થતો જાય છે .(સ ૂરએ
અ ફાલ- ૮: આયત નં ૩)

(25) જહ મીઓનો પોશાક આગનો
બંને લો હશે
“તે મ ના લાંબા પહેર ણ ડામર ના બંને લા
હશે ” કુ રઆને કરીમમાં કે ટ લીક જગ્યા
પર

એ

બતાવવામાં
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જહ મવાસીઓએ

આગનો

પોશાક

પહેરે લો હશે . (સ ૂરએ શોઅરા- ૨૬ :
આયત

નં

કે દીઓને
પહેરાવવામાં

૮૯)
ખાસ
આવે

વી

રીતે

લના

પ્રકારનો
છે ,

પોશાક

તે વીજ

રીતે

જહ મવાસીઓ ને પણ ખાસ પ્રકાર નો
પોશાક પહેરાવવામાં આવશે

આગનો

બંને લો હશે . જહ મની લાક્ષિણકતા અને
તે ના અઝાબ પણ સાંભ ળવા લાયક છે .
કુ રઆને કરીમમાં છે

કે , જહ મીઓને

િસ ે ર હાથ લાંબી સાકળ પહેરાવવામાં
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આવશે ,

યાર

બાદ

તે ઓ ને

આગમાં

ઘસડી જવામાં આવશે .

(26) હઝરત અલી
(અલ હ સલામ)ની ફ રયાદ
હઝરત અલી (અલિ હ સલામ) કે
ઓ અડધી રાત્રે ઈબાદત કરતા કરતા
બે હોશ થઇ જતા હતા, અને ખુદાવંદે
આલમથી

આવા

અઝાબથી

ટકારો

ચાહતા હતા. પોતાની મુનાજાતમાં તે ઓ
હઝરત (અલિ હ સલામ) ફરમાવે છે :
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“અય
પડનાર
ન

ત ચા ંુ

ુ ા!
દ

કયામતના

ુ ીબતોમાથી
સ

ંુ

દવસે
તારાથી

ં . એ દવસ ક જયાર માલ

અને આલ (આલાદ) વગે ર કં ઈ પણ
ફાયદો ન હ પહોચાડ

શક. િસવાય ક

ક બે સલીમ એટલે ક િનમળ
અ લાહ તઆલાએ
છે .”

દલ ક

ને ખાસ આપે લ

(સ ૂરએ હાક્કા- ૬૯ : આયત નં

૨૮)
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(27) જહ મના અઝાબના કઈક
ન ૂનાઓ
જહ મમાં

અઝાબ

આપનારી

સાંક ળમાંથી જો એકાદ કડીને પણ આ
દુ િનયામાં લઇ આવવામાં આવે , તો એ
કડી

તમામ

દુ િનયાને

બાળી

મ ૂકે .

જહ મના અઝાબના કં ઈ ક પ્રકાર છે .
મનો એક એવો છે કે , અમુક અઝાબના
ફિર તાઓ ઘણાં

દ્ર

વ પના, સખ્તી

કરનારા અને ભયભીત કરી મ ૂકનારા છે .
જયારે

દો ખી

લોકો

જહ મની

આગમાંથી બહાર નીકળી જવાની કોિશશ
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કરશે . તો તે આગ મારફતે જ તે ઓ ને
પાછળ ધકે લી દે વામાં આવશે . (સ ૂરએ
હજ- ૨૨: આયત નં ૨૨) િરવાયતમાં છે
કે , એ દોઝખીઓ િસ ે ર વષર્ ના ર તા
સુધી ઊંડે ઊતરી જશે . તે ઓ હવાિતયા
મારતા મારતા ફરી પાછા ઉપરની તરફ
આવવા લાગશે .

વા તે ઓ સપાટી પર

આવી પહોચશે કે જહ મના ફિર તાઓ
પોતાની ગદા( સ ૂરએ હજ- ૨૨: આયત
નં ૨૧)( ને “મકમઆ” કહેવામાં આવે
છે ) તે જહ મીઓના માથા ઉપર મારશે
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અને

તે ઓ ને

જહ મમાં

ફરી

પાછા

હડસે લી દે વામાં આવશે .

(28) જહ મી ગદા દોઝખીઓના
માથા પર
બી

ક્યાયથી

નિહ

પણ

કુ રઆનથી

જાણવા મળે છે અને કુ રઆને આપે લ
ખબર િબલકુ લ સ ય છે , કે એ માથુ ં
તમામ ઉમર ખુદા સામે ક્યારે પણ નહોત ું
ું તે માથુ ં જહ મની આવી જ ગદા
માટે લાયક છે

કે

તે ને મારવામાં

આવશે . હદીસે નબી (સ.અ.વ.) છે કે ,
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િજબ્રઈલે આપ (સ લ લાહો અલયહે વ
આલે હી વસ લમ)ને માિહતી આપે લ છે ,
કે જહ મની મજકૂ ર ગદાઓમાંથી કોઈ
પણ

એકને

બખોલમાં
જમીનના

દુ િનયા

આ

મારવામાં
સાત

(ધરતી)ની

આવે

તો

તબકાઓનો

તે

સમ ૂળગો

નાશ કરી નાખે .

(29) િનમળ મનવાળાઓ
જહ મમાં નહ

ય

અ લાહના હુ ક મનો અનાદર કરનાર તો
જહ મની

ગદાની
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ફટકારને જ લાયક છે . જહ મ તો ફક્ત
બંડ ખોર માટે જ છે . બાકી

શખ્સ

િનમર્ ળ મનથી ખુદાના હુ ક મ સામે
જાય છે અને ખુદાએ પણ

કી

ને

વીકારી લીધો છે , તે ને જહ મથી શુ ં
લે વા

દે વા?

લોકો કે

નાફરમાન

અને

બંડ ખોર

મના માટે કુ રઆન મજીદમાં

ુ ” શ દ વાપરવામા આ યો છે (
“ઉ લ
સ ૂરએ કલમ – ૬૮: આયત નં ૧૩) અને
નો

અથર્

ઝાિલમ,

સંગ િદલ

અને

કમજાત થાય છે , તે વા લોકોના શરીર
પણ તે મ ના ન સ
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હશે . કારણ કે આ દુ િનયામાં તે ઓ ના િદલ
પ થરથી પણ વધુ સખ્ત હતા. (સ ૂરએ
બકરહ-૨ :આયત નં ૭૪) આમ, હવે
કોઈ

એ

શંકા

ન

કરે ,

કે

નરમ

ચામડીવાળઆ નબળા શરીર પર આટલો
ભારે અને સખ્ત અઝાબ કં ઈ રીતે થઇ
શકશે ?

(30) દલોની માફક સ ત શર ર
ુ
‘કીફાયત લ
િકતાબમાં

મુવ હેદીન’
લખવામાં

આવે લ

નામની
છે

કે ,

અઝાબંને લાયક લોકોના શરીર િસ ે ર
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પડોના

બની

જશે . અને

જાડાઈ ચાલીસ હાથ
નાફરમાન
દુ િનયામાં

િદલ,

દરે ક

પડની

ટલી થઇ જશે . એ
કે

કુ રઆનની

ના

પર

આયતોની

આ
કોઈ

અસર ન થઈ તે ન ુ ં શરીર કયામતના
િદવસે એવું જ સખ્ત થઇ જશે . એક બીજી
િરવાયતમાં છે કે , જહ મવાળાઓના
દાંત ઓહદના પહાડની

વા સખ્ત થઇ

જશે . શરીર મારફતે તે ઓ ના ન સ અને
િદલ જાહેર થઇ જશે . જો કે , પાણીનો પણ
પ થર પર કં ઈ ક તો અસર થાય છે અને
પ થર માં િછદ્રો પડી જાય છે . પણ
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ઉપરોક્ત જણાવે લ િદલો સામે મોતનુ ં
વણર્ ન કે કયામત નુ ં વણર્ ન ગમે એટલું
કરવામાં આવે પણ સખ્તી તંગી અને
સંગ િદલી પર કોઈ અસર થતી નથી.
કરબલાના મે દાનમાં યઝીદના લ કરમાં
આવા

જ

સંગ િદલ

ભે ગા

થયા

હતા.

ઈમામ હુ સૈ ને (અલિ હ સલામ) મજબ ૂર
થઈને કહેવ ું પડે છે કે ભલે તમે પોતાના
હાથોથી દૂ ધ િપતા આ બાળકને પાણી
પીવડાવી દયો. પણ ઈનામની લાલચમાં
યઝીદી ફોજના લોકોએ જરા

ટલો પણ

રહેમ કય નિહ.
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(31) આખે ર તમાં
આખે ર તના િદવસે િદલની હકીકત
માણસના ચે હ રા પર છવાઈ જશે . અને
શરીર િદલમાં ની િવશે ષ તાઓ મુજ બ
પોતાનુ ં પ ધારણ કરી લે શે . અને
િદલ માં
ઉપર

પાવે લી દરે ક બાબતો ચે હ રા

પ ટ પણે જોઈ શકાશે . (સ ૂર એ

તારીક-૮૬ આયત નં. ૯) નાજુ ક અને
નરમ િદલ ધરાવનારાઓ તો અઝાબના
વણર્ ન ને સાંભ ળી શકવાની પણ શિક્ત
નિહ ધરાવતા હોય. તે ઓ ના શરીર
પાંખ ડી

વા

કોમળ
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જહ મવાસીઓ ની હાલત આવી થઈ
જશે .

(32) જ ત અને જહ મ હાલમાં
અ ત વ ધરાવે છે ? અને છે , તો
ાં આગળ છે ?
એ સવાલ કરવામાં આવે છે કે , શુ ં
જ ત અને જહ મ હાલમાં અિ ત વમાં
છે ખરા? અને છે , તો ક્યાં આગળ છે ?
આએ સવાલ િરવાયતોમાં પણ જોવામાં
આવે લ

છે .

ઈમામ

(અલિ હ સલામ)

તે ના જવાબમાં જણાવે છે , કે જ ત અને
જહ મ હાલમાં અિ ત વ ધરાવે છે જ ત
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સાતમાં

આસમાન

પર

અને

જહ મ

જમીનની નીચે છે . િરવાયતથી વધુમાં
એમ પણ જાણવા મળે લ છે કે અમુક
ઠે કાણે આગ ના દિરયાની કસમ ખાવામાં
આવે લ છે

અને તે ના સમથર્ ન માં એ

જોવામાં આ યુ ં છે , કે પોતાની અંદરની
આગ જમીન વખતો વખત બહાર ફે કે છે
આ બાબત એ તરફ ઇશારો છે કે જહ મ
જમીનની નીચે તરફ આવે લી છે
ઘણી હદીસો મારફતે જ ત અને જહ મ
હાલમાં અિ ત વ ધરાવતી હોવાની ખબર
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મળે છે . મે અ રાજ આવી હદીસોમાંની એક
છે .

(33) જ તી સફરજનથી જ. ઝહરા
(સલા ુ લાહ અલ હા)ની પે દાઈશ
આએ વાત ઘણી વખત સાંભાળવામાં
આવે

છે ,

કે

જનાબે

રસ ૂલે

(સ લ લાહો

અલયહે

વ

વસ લમ)થી

ઈરશાદ

છે ,

મે અ રાજ

જયારે

હુ ં

ખુદા
આલે હી

કે

બે િહ તમાં

શબે
દાખલ

થયો, યારે જનાબે િજબ્રઈલે જ તનુ ં એક
સફરજન લાવીને મારા હાથમાં મ ૂ
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તે સફરજન ખાધુ.ં મજકૂ ર સફરજનના
સ વમાંથી જ જનાબે ઝહેરા (સલામુ લાહે
અલ હા)નો પીંડ બ યો.

(34) હં મે શ માટ જહ મમાં રહ ંુ
એ કાફરોની િવશે ષ તા છે
જહ મ એ બાબત િબ કુ લ સહન નથી
કરતી, કે તે નામા કોઈ એવો શખ્સ પણ
હોય, કે

એક કણ

ટલું પણ ઇમાન

ધરાવતો હોય. આથી, અહલે ઈમાનને એ
ખુશ ખબરી આપી દે વામાં આવે છે , કે
હેજ

ટલું પણ ઈમાન ધરાવતો કોઈ
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પણ શખ્સ અંતે તો જહ મની બહાર
આવી જ જશે . દોઝખમાં હમે શા રહેવ ું એ
તો કાફર અને મુશ િરક
દુ મનોના

જ

વા અ લાહના

નસીબમાં

લખે લ ું

દુ આએ કોમે લ માના શ દો)

૧

છે .(

અગર કોઈ

મોમીને પોતે કરે લ ગુનાહોની તોબા ન
કરી અને મરણ પા યો, અને જો તે
બરઝખ

અને

કયામતની

મુસીબતો

ભોગવીને પણ પાક ન થયો, તો તે ણે
અમુક સમય સુધી જહ મમાં રહેવ ું પડશે .
કે

થી તે પોતાના ગુનાહોમાં પાક થઇ

જાય. કે ટ લો સમય તે ને જહ મ માં રહેવ ું

બરઝખ - 115

HAJINAJI.COM

પડશે એ વાત નો સબંધ તે ના એ ગુનાહો
થી છે ,

તે પોતાની સાથે લઇ જશે . તે

ઉપરાંત , માણસે અહી આગળ િવતાવે લી
િજં દ ગી મુજ બ પોતાની જાતને આખે ર ત
ના િદવસે જોશે . પોતાનામાં વ , િશયાળ
કે એવા બીજા ચોપગા જાનવરો
િવશે ષ તાઓ

આ

િવકસાવી હશે , તો

દુ િનયામાં

વી
રહીને

યાં આગળ પણ

પોતાની જાતને વ , િશયાળ કે એવા
ચોપગા જાનવરો
ઉલટું ,

આ

ફિર તાઓ

વી જોશે . તે નાથી

દુ િનયામાં

રહીને

ણે

વા ઉ ચ કક્ષાના સદગુણો
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પોતાનામાં િવકસા યા હશે , તો યાં પણ
પોતાની જાતને ફિર તા વી પામશે . અને
યાં સુધી માણસ પોતાનામાં ફિર તા
વી િવિશ ટતાઓ નિહ પે દા કરી લે , યાં
સુધી એ િદ ય થાને તે પહોચી નિહ શકે
અને

ફિર તાઓની

ફોજની

ફોજ

તે ની

મુલાકાત માટે આવશે ( સ ૂરએ રાઅદ –
૧૩ : આયત નં ૨૩) નિહ.ખાસ કરીને ,
કબરમાં ની પહેલી રાત અને યાર બાદ,
બીજી

જગ્યાએ

માણસે

પોતાનામાં

િવશે ષ તાઓ િવકસાવી હશે તે મુજ બ તે
પોતાની જાત ને જોશે
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ુ શીર જ

(35) બશીર અને

ુ ક ર અને નક ર છે
આપે

એ

તો

સાંભ ળે લુ

જ

હશે

કે

કબરમાંથી પહેલી રાતે બે ફિર તાઓ
સવાલ જવાબ માટે આવે છે .આ બંને
ફિર તઓ મુિ કર અને નકીરના નામથી
મશહ ર
ૂ

છે . નકીર

(ધાત )ુ “નકર”છે

અને

મુ કીર

મ ૂળ

નો અથર્ થાય છે ,

નુક શાન પહ ચાડનાર કે નારાજ કરનાર.
આએ ફિર તાઓને મુ કીર અને નકીર શા
માટે કહેવામાં આવે છે ? તે નો જવાબ એ
છે , કે તે ઓ મુ કીર અને નકીર એવા
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આ દુ િનયામાં રહીને

શખ્સ માટે છે , કે

ઇ સાન ન બ યો અને મરણ પા યો.
તે નાથી ઉલટું ,

શખ્સ આ દુ િનયામાં

ઇ સાન બની ગયો, તે વા શખ્સને માટે
આ એ જ ફિર તાઓ મુ કીર- નકીર નિહ
પણ બશીર અને મુ બશીર છે . એટલે કે ,
ખુશ ખબરી આપવાવાળા છે .
માહે રજબની દુ આમાં છે , કે

ખુદાયા

કબરમાં ની પહેલી રાતે મારી મુલાકાત
મુ કીર અને નકીરની સાથે નિહ, પણ
બશીર અને મુ બશીર સાથે કરાવ . બસ
બે

ફિર તાઓથી

વધુ કં ઈ
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મોમીન,

કે

ણે

પોતાની

જાતની

સુધારણા આ દુ િનયામાં કરાવી લીધી,
તે ના માટે આએ ફિર તાઓ બશીર અને
મુ બશીર છે . જયારે ગે ર મોમીન માટે એ
જ ફિર તાઓ નકીર અને મુ કીર છે
પોતાની મુલાકાત કોની સાથે થશે , એ
બાબત માણસના પોતાના જ હાથમાં છે
આખે ર ત માં તે ની મદદ કરનાર કોઈ
નિહ હોય.
આએ

સંદ ભર્ માં

હઝરત

અલી

(અલિ હ સલામ)ની અમુક પંિક્તઓ પર
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યાન

દે વા

વું

છે

હઝરત

(અલિ હ સલામ) ફરમાવે છે :
મયાર્ પછી દરે કનો સરસામાન એ છે ,
તે ણે અહી જ તૈ યાર કરી લીધો છે . અહી
રહી ને પોતાના માટે તે ણે કે વ ું મકાન
બના યુ ં છે ફક્ત બે વે ત નુ ં કે પછી

યાં

સુધી નજર પહોચે તે ટ લું િવશાળ. અગર,
જાત પ્ર યે સચે ત થઇ જઈને પોતાના
માટે િવશાળતા પે દા કરી લીધી છે તો
પછી તે ના માટે કોઈ જાતની સખ્તી અને
આપિ

નથી. મોત પછીની િવશાળતાનો
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આધાર

માણસે

દુ િનયામાં

આ

અપનાવે લી િદલની િવશાળતા પર છે .

(36) ચા ર ય

માણે િશકલ અને

ૂરત બની જશે
“
તમે

દવસે

ૂર

ં ક વામાં આવશે

ટોળે ટોળા(કબરમાંથી)

યાર

નીકળ

આવશો” (સ ૂરએ નબા -૭૮: આયત નં
૧૮) 1 આ આયતની ત સીરના સંદ ભર્ માં
‘ત સીરે કુ મી’ માં િરવાયત છે કે જનાબે
રસ ૂલે

ખુદા(સ લ લાહો

અલયહે

વ

આલે હી વસ લમ)થી એક વખત સવાલ

બરઝખ - 122

HAJINAJI.COM

કરવામાં

આ યો,

કે

મજકૂ ર

આયત

કાફરોના સબંધ માં છે , કે મુસ લમાનોના?
તો હ રે (સ.અ.વ.) ઈશાર્ દે ફરમા યુ,ં કે
આએ આયત
મુસ લમાનો

સંબ િધત

છે .

કયામતના

િદવસે ગુને હ ગાર લોકોને દસ જાતના
સમ ૂહ માં હાજર કરવામાં આવશે .
એક

વાંદ રાની

િશકલમાં,

એક

માંથી
સુ વર

વો, તો એક સમ ૂહ ઉઘાડા માથે હશે .
એક ટો ં તો આંધ ં હશે . કે ટ લાક લોકો
પોતાની જીભને કાતરી ર ા હશે અને
તે માંથી એક પ્રકારનો મે લ ટપકતો હશે .
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જયારે કે ટ લાક લોકોને એવી હાલતમાં
લાવવામાં આવશે કે તે મ ના ચે હ રા પ ૂનમ
ના ચાંદ ની માફક ચમકતા હશે અને
ફિર તાઓની

મ સમુહોની ઉપર હવામાં

ઉડતા હશે .
ટં ૂક માં,

દરે ક

શખ્સ

પોતાના

ચાિર ય

પ્રમાણે બની ગયો હશે . માણસ અગર
ફિર તા

વા િવિશ ટ ગુણો પોતાનામાં

િવક્સાવી

યે , તો કયામતના િદવસે

તે નો ચે હ રો ફિર તાઓથી પણ વધુ સુદ
ં ર
અને ભ ય હશે . અને જો જ ંગલી જાનવર
વો

બની

ગયો
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કામવાસનાને
ઉપરોક્ત

પોષણ

આયત

આ યુ ં હશે ,

માં આપે લ

તો

િવિશ ટ

ગુણો ની પોતે સાિબતી બની જશે . એ
પણ કે હ વામાં આ યુ ં છે કે આવા લોકો
કયામતના

મે દાનમાં

જણાશે , કે વ

એવા

બ શીકલ

કે બીજા જાનવરો તે મ ના

કરતા વધુ સારા લાગશે . બલકે , તે ઓ ને
આવી બદિશકલ બદલ પોતાની જાતમાટે
એટલો િતર કાર થઇ આવશે , કે એવું
ઈ છવા લાગશે કે

બની શકે એટલા

જ દી તે ઓ ને જહ મના ખાડામાં ધકે લી
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દે વામાં

આવે ,

કે

થી

બીજાલોકો

તે ઓ ની આ હાલત જોઈન લે .
ફક્ત ખુદા જાણે છે કે મજકૂ ર લોકો કે વી
મનો યથા અનુભ વશે . કે આવી િતર કૃ ત
હાલત કરતા દોઝખની પીડા તે ઓ માટે
વધુ આસાન જણાશે !
એ સાચું જ છે , કે
દુ ગુર્ણો

પોતાનામાં

કોઈ જાનવર
પે દા

કરશે ,

વા
તે ની

હાલત ઉપર મુજ બ જ થશે . કુ તરો દાંત
વડે લોકોને કરડે છે અને માણસ પોતાની
કલમ વડે લોકોને બચકા ભરે છે . અને
લોકોના િદલ ને જખમી કરે છે . તે ને
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પોતાની

જબાન

અને

લખાણથી

લટ
ં ૂ ે છે ,

જાતનો ભય નથી. કોઈની આબ
તો

કોઈનુ ં

િદલ

દુ ભાવે

કોઈ

છે ,

ટં ૂક માં

કયામતના િદવસે દરે ક શખ્સની િશકલ
તે ના આંતિરક ગુણો મુજ બની થઇ જશે .
અગર તે ન ુ ં આંતિરક ઇ સાન

વું છે . તો

એક સારી િશકલ અને સ ૂરતનો બની
જશે . અને જો તે ન ુ ં આંતિરક જનાવર

વું

હશે , તો િવકૃ િત િશકલ અને સ ૂરતની
હાલતમાં પોતાને જોશે .
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(37) આખે ર તનો અઝાબ ુ િનયાના
અઝાબથી અલગ

કારનો છે

“મઆદ” ના અવલોકન થી એ જાણવા
મળે છે કે આખે રાતની દુ િનયાનો અઝાબ
આપણી આએ દુ િનયાના અઝાબ

વો

નથી, દાખલા તરીકે , કોઈને લાવવામાં
આવશે અને તે ને કે દ ખાનામાં બંધ કરી
દે વામાં આવશે ,

તે ના

નખ

ખે ચ વામાં

આવશે . આખે ર તમાં થનારા અઝાબની
હકીકત

કં ઈ ક

જુ દી જ

છે .

દુ િનયાના

અઝાબ સાથે તે ની સરખામણી નથી થઇ
શકતી.
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આખે ર તના અઝાબ સમજવા માટે ગમે
તે ટ લી કોિશશ કરવામાં આવે , પણ તે ની
હકીકત માણસની ક પનામાં પણ આવી
શકે

તે મ

નથી.

કારણકે

એ

અઝાબ

આપણી આએ દુ િનયાના અઝાબ

વો

નથી.બસ, એટલું જ જાણી લઈએ, કે આ
બધી બાબતો આપણી આ દુ િનયા
નથી.

અને

તે ની

ખાિસયતો

વી
તથા

હકીકતોની જાણકારી રાખવી અને તે મ ની
કે િફયત

સમજવી

જ િરયાતોમાં

નથી.

મઝહબની
તે ના

પર

ા

(ઈમાન) રાખવી ફરજીયાત પણ નથી.
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(38) દોઝખ ંુ વ ન
“ઉસ ૂલે કાફી” માં છે , કે

વ ન જોવું એ

માણસના સ નની શ આતના સમયમાં
ન

હત .ું

અ લાહ

તઆલાએ

એક

પયગ બરની તે મ ની ઉ મત પર નીમણુક
ં
કરી.

આ

એ,

પયગ બર

પોતાની

ઉ મતના લોકોની સામે બરઝખ, કબર
માં સવાલ જવાબ, અને અઝાબ તથા
સવાબ િવષે

કં ઈ વણર્ ન કરતા, તો તે

કોમ પોતાના પયગ બરની એ વાતને
મા ય નહોતી રાખતી અને શંકા કરતી, કે
મયાર્ બાદ તો માટી માં મળી જવાનુ ં છે
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તો પછી મુડ દા સાથે સવાલ જવાબ કં ઈ
રીતે થઇ શકે ? તે થી ખુદાવંદે આલમે તે
પયગ બરની ઉ મતના તમામ લોકોને
વ નની બિક્ષશ કરી.

યાર પછીથી તે

લોકો એક ખાસ પ્રકારના િવિવધ
જોવા લાગ્યા.

વ નો

નો અનુભ વ તે ઓ ને આ

પહેલા થયો ન હતો. િદવસના દરિમયાન
તે ઓ જયારે એકબીજાની મુલાકાત કરતા
હતા. યારે આપસમાં કહેતા કે , ગઈ રાતે
ુ
મેં ઊંઘની હાલતમાં ઘણી વ ત ઓ
જોઈ.
પણ, જયારે હુ ં ઉઠયો

યારે કં ઈ જ ન

હત .ું અંતમાં , આ વાત તે ઓ એ પોતાના
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નબીને

કરી.

જવાબમાં

તે

નબીએ

ફરમા યુ કે , મયાર્ પછી પણ શક્ય છે કે
વ ન

વી હાલત હોય. જોકે આ શરીર

તો માટીમાં

એક લાંબી ઊંઘ માં પડે લ

હશે .
“મઆનીઉલ અખબાર” માં છે , કે એક
વખત હઝરત રસ ૂલે ખુદા (સ લ લાહો
અલયહે

વ

આલે હી

વસ લમ)એ

ફરમા યુ,ં કે નબી તરીકે ની મારી(જાહેરી)
િનમણુક પહેલા જયારે કે હુ ,ં મારા કાકાની
બકરીઓ ચરા યા કરતો, તે સમયે હુ ં
જોતો કે ક્યારે ક ક્યારે ક તે બકરીઓ કોઈ
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પણ જાતના કારણ વગર કે

બનાવ

વગર ઓિચં તી ગભરાઈને ભાગી જતી
અને યાર બાદ થોડી વાર રોકાઈ જતી.
મેં િજબ્રઈલને તે ન ુ ં કારણ પ ૂછ ું , તો
તે મ ણે

જણા યુકે

જયારે

કોઈ

મ યત

બરઝખ માં પોતાની તકલીફ અને દુઃખ
દદર્ ની મોટા અવા
છે

યારે

િજન

ફિરયાદ કરવા લાગે

અને

ઇ સાન

િસવાય

સઘળા લોકો આ અવાજ સાંભ ળે છે . તે થી
જયારે પણ આ બકરીના કાને આવી કોઈ
મ યતની અવાજ પડે છે

યારે તે ઓ

ભયભીત થઇ ઉઠે છે . ખુદાવંદે આલમની
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એક મોટી હિકકત છે કે મડદાની આવી
મજકૂ ર ફિરયાદ તે જીવતા લોકોથી દૂ ર
રાખે છે , કે

થી તે ઓ ના આરામ અને

રાહતમાં કોઈ જાતની ખલે લ ન પહોચે .

(39)

ુ દા
ડ

વતાઓ ને કરગર છે

અગર ઇ સાન મરણ પામે લા પોતાના
કોઈ સંબ ધ
ં ીની ફિરયાદ સાંભ ળી લે , તો
તે જીવતો રહી શકે નિહ. આએ બાબત
િહકમતે ઈલાહીમાંથી છે . કોઈ પણ શખ્સ
મ યતની

કે ફીયતો

ને

સમજી

નથી

શકતો. એ તો ખુદા જ જાણે છે કે મ યત
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તમારી સમક્ષ શુ ં ફિરયાદ કરી રહી છે .
પોતાની કઈ કઈ તકલીફો વણર્ વી રહી છે
અને તમને કં ઈ બાબત માટે કરગરી રહી
છે ? આ

રાતે શબે કદર છે , યારે મુડ દા

આપણને પોતાના માટે દુ આ કરવાની
આગ્રહભરી િવનવણી કરતા હોય છે ,
વી આપણે એક બીજાને કરતા હોઈ એ
છીએ. મ યતની પોતાના માટે ની દુ આ
કરવાની આવી િવનંતી એક પ્રકારની
ભીખ માગવા

વું છે .

િરવાયત માં છે , એક વખત હઝરત
રસ ૂલે

ખુદા

(સ લ લાહો
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આલે હી

વસ લમ)રડવા

લાગ્યા

અને

રડતા રડતા તે મ ણે ફરમા યુ ં કે મરણ
પામે લ લોકો પર રહેમ કરો. ખાસ કરીને
માહે રમઝાનમાં . તે ઓ વધુમાં કહેતા કે
આપણે માહે રમઝાનમાં રોઝા રાખીએ
છીએ. આએ મિહનામાં શબે કદર પણ
આવે છે , પણ આપણે તે ની િકં મ ત ન
સમજી. આએ બરકત વળી રાત આપના
હાથથી નીકળી ગઈ. તમે લોકો પણ
મારી સાથે થઇ જાઓ.
આમ મડદાઓ આપણને િવનવણી કરી
ર ા

છે

કે

તમે
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રમઝાનમાં રોઝા રાખો છો, તો અમારા
માટે પણ કં ઈ ક િફકર િચં તા કરો અને
તે ઓ એવી રીતે કરગરે છે કે હઝરત
રસ ૂલે

ખુદા(સ લ લાહો

અલયહે

વ

આલે હી વસ લમ)ને પણ રડવું આવી
જાય છે . ક્યારે ક એવું પણ બંને છે . કે
ઇ સાન ડરામણું
રડવા

લાગી

વ ન જુ એ છે અને

જાય

છે

પણ

બાજુ ના

માણસને કં ઈ ખબર નથી પડતી. અથવા
ક્યારે ક માણસ

વ નમાં ખુશી ના કારણે

એવી રીતે હસવા લાગે છે કે જાણે દૂ ર
સુધી તે ના હસવાનો અવાજ જતો હોય,
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પણ બાજુ વાળા માણસને તો તે ની કં ઈ
ખબર પડતી નથી. કોઈ શખ્સ પોતાના
મરહુ મ િપતાની કબર પર જાય છે યારે
કબરમાં રહેલા પોતાના િપતાના દદર્ અને
ફિરયાદનો

અવાજ

તે ના

સાંભ ળવામાં

નથી આવતો. પણ ખુદા જ જાણે છે કે એ
વખતે એ િબચારો કે વી ફિરયાદ કરી ર ો
છે . વ ન દે ખાડવાની હકીકત એ છે કે ,
તે ના મારફતે મોત પછીની િજં દ ગીની
હકીકત (કે િફયત) જીવતાને સારી રીતે
સમજાવી શકાય.
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(40) કનીઝોને આઝાદ ક ં ુ

ં, ક

થી જહ મમાં ન જ ંુ પડ
એ

લખવામાં આ યુ ં છે ,

મુન વરામાં
પ્રિતભાસંપ

એક

વખત

સ ારી

કે

મદીનએ

એક

બહુ જ

હઝરતે

રસ ૂલે

અકરમ (સ લ લાહો અલયહે વ આલે હી
વસ લમ)ની પાછળ નમાઝ પડવા માટે
મિ જદે

નબવીમાં આવી. તે વખતે ,

હઝરત રસ ૂલે ખુદા (સ લ લાહો અલયહે
વ

આલે હી

આયતની

વસ લમ)કુ રઆનની
િતલાવત

ફરમાવી

એક
ર ા

હતા.આ આયતની િતલાવત સાંભ ળીને
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મજકૂ ર

મોમીના

અલયહે

વ

હઝરત
આલે હી

(સ લ લાહો
વસ લમ)ની

િખદમતમાં આવીને બહુ જ આક્રં દ કરવા
લાગી

અને

રસ ૂલુ લાહ

કહેવા

લાગી,

(સ લ લાહો

કે

અલયહે

યા
વ

આલે હી વસ લમ)આ આયતે મને સખ્ત
રીતે ભયભીત અને ગમગીન કરી દીધી
છે હુ ં એવું કયુ ં સદ કાયર્ કરંુ કે

થી

જહ મના દરવાજા મારા માટે બંધ થઇ
જાય. આપ હઝરતે (સ લ લાહો અલયહે
વ આલે હી વસ લમ)જવાબ આ યો, કે
જહ મની આગથી બચવા માટે સદકો
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એક

ઢાલ

જણા યુકે

યા

સમાન

રસ ૂલુ લાહ

અલયહે

વ

આલે હી

પાસે ના

તમામ

ુ ે
ખાત ન

છે .પે લી

(સ લ લાહો

વસ લમ,

માલમાંથી

મેં

મારી
સાત

કનીઝો ખરીદે લી છે . તે િસવાય મારી
પાસે હવે કં ઈ જ િમલકત નથી. તે થી,
જહ મના દરે ક દરવાજાને બંધ કરવા
માટે હુ ં તે સાતે ય કનીઝોને આઝાદ કરી
દઉ
આલે હી

. આપ (સ લ લાહો અલયહે વ
વસ લમ)મને

એ

વાતની

ખાતરી આપો, કે જહ મની આગ મને
બાળશે નિહ.
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(41) આલમ બરઝખમાં મા

ભય

અને ભય છે
“મનલા
િકતાબમાં

યહઝહ લ
ઈમામ

ફકીહ”
મ ૂસ

એ

નામની
કાિઝમ

(અલિ હ સલામ)ના એક ખાસ સહાબીથી
એક િરવાયત નકલ કરવામાં આવે લ છે .
તે સહાબી ફરમાવે છે , કે મેં ઈમામ
(અલિ હ સલામ)થી
સાંભ ળે લી છે .

એક

હદીસ

યાં સુધી હુ ં જીવતો રહીશ,

યાં સુધી આ એ હદીસ મને ડરાવતી
રહેશે . મજકૂ ર હદીસે મારા મનમાં સુખ
શાંિત હણી લીધા છે . દુ િનયાની સખ્ત માં
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સખ્ત મુસીબત મેં ભોગવી છે , પણ મારા
પર તે ની કોઈ અસર થઇ નથી પણ આ
હદીસે મારા િદલમાં એવી આગ સળગાવી
દીધી છે , કે હવે પછી કોઈ પણ આગ આ
િદલને અસર કરી શકશે નિહ.
મ ૂળ હદીસ બયાન કરતા તે સહાબી
ફરમાવે છે , કે એક િદવસ હુ ં ઈમામ મ ૂસ
એ

કાિઝમ

િખદમતમાં

બે ઠો

(અલિ હ સલામ)ની
હતો

યારે

ઈમામ

(અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ,ં કે જયારે
મ યત કબરમાં દફન કરવા ચાહો યારે
તે ને એકાએક કબરમાં ન ઉતારો. અગર,
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મ યત કોઈ મરદનુ ં છે તો તે ને પગની
બાજુ થી અને કોઈ

ીનુ ં હોય , તો તે ને

પડખાભર કબરમાં ઉતારવું જોઈએ. તે
ઉપરાંત

મ યતને

ત્રણ

વખત

ઊંચે

ઉપાડવું જોઈએ અને દરે ક વખતે વધુને
વધુ નીચે

ઉતારતા

જવું અને

ત્રીજી

વખતે તે ને કબર માં સંપ ૂણર્ પ ણે ઉતારી
દે વ ું જોઈએ.
કબર અને બરઝખની દુ િનયામાં ડર અને
ભય રહેલો છે . અમારા િદલ એટલા તો
સખ્ત થઇ ગયા છે , કે તે ની ઉપર કોઈ
અસર જ થતી નથી. રાવી કહે છે કે
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આપણે પ ૂરી િજં દ ગી આ બધી વાતો
સાંભ ળતા રહીએ છીએ પણ તે નાથી કં ઈ
પણ બોધપાઠ ગ્રહણ કરતા નથી.
કોઈ શખ્સ આ બધી વાતોને ફક્ત િક સા
કહાણી

સમજી

લે ,

તો

તે વો

શખ્સ

િબલકુ લ શંકાશીલ મનવાળો અને ઈમાન
વગરનો છે ,

ુ
વો કે હજજાજ િબન યુસ ફ

હતો.

(42) “અગર ‘િસરાત’ને પાર કર
....”
જનાબે

સલમાન

જયારે

મદાઈનમાં

ગવનર્ ર હતા. યારે એક મુનાિફક તે મ ની
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પાસે

આ યો

અને

પ ૂછ ું

કે

“અય

સલમાન! આ તમારી સફે દ દાઢી સારી
છે , કે કૂ ત રાની પુછ
ં ડી” આ તો સલમાન
હતા, કોઈ નાનુ ં બાળક નિહ. મુનાિફકના
આ સવાલથી કોઈ પણ જાતના ગુ સા કે
આવે શ વગર અને િબલકુ લ ધીરજ થી
તે મ ને જવાબ આ યો “અગર િસરાત ને
પાર કરી જાઉં, તો મારી આ દાઢી સારી
છે અને જો તે ના પરથી ગબડી પડું તો
કૂ ત રાની
સલમાનની

પુછ ડી

સારી

નજદીક

છે ”
આ

જનાબે
દુ િનયાની

િજં દ ગી બહુ જ મામુલી ચીઝ હતી, તે મ ની
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નજરમાં

તો

આખે ર ત

સૌથી

મહાન

બાબત હતી. તે થી , માખીના ગણગણાટ
વા નજીવા સવાલો અને આખે ર તના
ર તા પર

કાવટ પે દા કરનારી સાવ

નાખી દીધા

વી બાબતો

પ્રમાણે એક

મોમીનના િદલ પર કોઈ અસર નથી
પહોચાડતી, તે જ પ્રમાણે મુનાિફકના
મજકૂ ર સવાલથી જનાબે સલમાન પર
કોઈ અવળી અસર ન થઇ અને તે ના
કારણે તે ઓ ધીરજ અને શાંિત જાળવી
શક્યા.તે

ઉપરાંત

જ.

સલમાન

એક

બુ ગર્ અને મહાન

યિક્ત હતા અને
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પોતાના

વી

યિક્તઓને

ઓળખી

શકવાની શિક્ત પણ તે ઓ ધરાવતા હતા.
આ

દુ િનયામાં

પોતાની

જાતને

મોટાભાગના
મહાનતા

માણસો

તરફ

લઇ

જવાનો પ્રયાસ નથી કરતા. તે થી તે ઓ
મહાન લોકો સુધી પહ ચી પણ નથી
શકતા. ક્યારે ક આવા લોકો કોઈ બુ ગર્
હ તી સુધી અક માતે પહ ચી જાય છે તો
ુ ત જ ભાગી
તે મ ની પાસે થી ત ર

ટે છે .

કારણકે આવી મહાન યિક્તઓને સમજી
શકવાની

તે ઓ

ધરાવતા

નથી

ચે ત ના
હોતા.
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જાતને આવા બુ ગર્ લોકોથી કં ઈ પણ
ફાયદો પહોચાડી શકતો નથી.

(43) યઝીદની કબરમાં

ુ ાની
દ

ખાસ આગ
અમુક

સદીઓ

પહેલાના

ઈિતહાસકારો

લખે છે કે અમારા સમય માં એક ઉકરડો
હતો, અને એ વાત મ હ ર
ૂ હતી કે , આ
ઉકરડોજ યઝીદે મલઉનની કબર છે અને
એ

ર તે

અનુભ વ

થી

પસાર

થનારાઓને

ને

થતો હતો કે , પોતાની કં ઈ

હાજત હોય તો પ થર કે પછી બીજી કોઈ
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ગંદી

વ ત ુ આ ઉકરડા પર ફે ક તા તો

તે ની હાજત પ ૂરી થઇ જતી હતી. આ
કારણે મજકૂ ર જગ્યામાં બહુ ગંદ વાડ થઇ
ગયો હતો. જો કે , હાલમાં યાં કોઈ કબર
તો નથી કારણકે જયારે બની અ બાસના
લોકો શામ આવતા યારે બની ઉ યાના
લોકોમાંથી કોઈની પણ કબર તે ઓ ની
નજરે ચડતી, તો તે ને ખોદી નાખતા અને
તે માંના શબ ને બાળી મ ૂક્તા. એ પ્રમાણે ,
યઝીદના શબંને બાળી નાખવા માટે તે ની
કબર

ખોદી

શરીરના કદ

તો

તે માંથી

યઝીદના

ટલી જગ્યામાં કુ દરતી
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ુ ી રાખ
રીતે જ બળી ગયે લ કોઈ વ ત ન
િનશાની તરીકે હતી.
અહલે સુ તના ઇિતહાસકારોએ પણ આ
વાતની નોધ લીધી છે તે થી તે કબર ને
ભરી દે વામાં આવી છે .( સ ૂરએ અન ્આ મ૬ :આયત નં ૪૫)

(44)

ણ અલગ અલગ સમયે

જમીનની

ણ અલગ અલગ
ફ રયાદ

જમીન ઉપર આપણે ચાલીએ છીએ એ
જાહેર રીતે તો કોઈ ચે ત ના ધરાવતી
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નથી. પણ, આંતરીક રીતે મોમીન અને
કાફરને ઓળખી કાઢે છે . શુ ં આપે એ
નથી સાંભ યુ ં કે આ જમીન ત્રણ અલગ
અલગ સમયે ત્રણ અલ અલગ પ્રકારના
લોકોને ફિરયાદ કરે છે . પહેલા એ વખતે
કે કોઈ મઝલુમ નુ ં ખ ૂને નાહક તે ના પર
પડે

છે

યિભચાર

યારે .

બીજો

મારફતે

એ
ઉપ

વખતે

કે

થયે લી

નજાસત જયારે તે ના પર પડે છે અને
ત્રીજો એ સમય કે સુબ હે સાિદક (ફરજની
નમાઝ શ

થવાનો સમય)થી સ ૂય દય

સુધી કોઈ શખ્સ સુતો પડયો રહે અને
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ઉઠીને બે રકાત નમાઝ ન પડે . ( િકતાબે
ઈમાન)
િરવાયતમાં

છે

કે ,

કોઈ

મોમીનના

મ યતને કબરમાં દફન કરીને જયારે
તે ના વારસદારો ચા યા જાય છે ,

યારે

કબર તે ને કહે છે , અય મોમીન બંદા! ત ું
જયારે મારી ઉપર ર તો કાપતો હતો
યારે હુ ં મારી જાતને કહેતી હતી કે ,
ખુદાનો આએ બંદો જયારે મારી અંદર
આવશે

યારે , તે ના આએ કામનો તે ને

બદલો

આપીશ

અને

હવે

એ

વાળવાનો સમય આવી ગયો છે .
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બાદ,

યાં સુધી નજર પહોચે યાં સુધી

કબર પોતાની જાતને િવશાળ કરી દે છે ,
તે નાથી િબલકુ લ ઉલટું , નમાઝ છોડી
દે નાર શખ્સને કબર કહે છે કે , જયારે
મારી ઉપર ત ું પોતાના ર તે જતો હતો,
તે વખતે હુ ં તારી ઉપર દુ ખી થતી હતી.
હવે ,

તે નો

બદલો

લે વાનો

સમય

આવીપહો યો છે . આમ કહીને કબર તે
મરનારને પોતાની ભીંસમાં એવી રીતે લે
છે કે દીવાલમાં

મ કોઈ ખીલો ઠોકવામાં

આવી ર ો હોય.આમ, ન વણર્ વી શકાય
તે વી સખ્તી અને તંગી આવા બે ન માઝી
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શખ્સની કબરમાં પે દા થઇ જાય છે અને
મરનાર તે ની ભીંસ માં આવી પડે છે .

(45) કબર માટ

ૂર અને

જમ

એવો ખ્યાલ ક્યારે પણ ના કરતા કે , આ
બધી ચીજો ચે ત ના નથી ધરાવતી. જડ
દે ખાતી

દુ િનયાની

દરે ક

ચીજો

સમજ

ધરાવે છે . પણ, વૈ ભ વી િજં દ ગી પસાર
કરવાવાળા ઘણાં બાદશાહો કે પછી એવા
બીજા લોકો કે

ઓ આએ બાબતો ને

મા ય નથી રાખતા, તો તે જાણી

યે કે ,

મરનારા હાલમાં બરઝખમાં છે , તે ઓ
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તે

દુ િનયાની

દરે ક

ુ ો
વ તન

ચીજ

શોરબકોર અને જમીનની વાતોને સમ
છે . અને એક સમય એવો પણ આવશે કે ,
આપ

પોતે

પણ

એ

બધી

બાબતોને

સમજી શકશો.
કબરમાં દફન થનાર કોઈ પુ ષ મોમીન
હશે ,

તો

કબર

તે ને

નવપરિણત યુવાનની
મરનાર કોઈ

કહેશે

કે ,

એક

મ પોઢી જા અને

ી મોમીન હશે તો કબર

તે ને કહેશે કે , એક નવોઢાની

મ િનરાંતે

સુઈ

આબે દીન

જા.ઈમામ

(અલિ હ સલામ)
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મુબારકમાં

અમ તા

ફરમાવતા: “માર
પર રડ ર ો

તો

કબરમાંના

નહોતા
ધકાર

ં . ન તો ને ક આમાલની

જમ માર કબરમાં બછાવી ક ન તો
ઈમાન ંુ

ૂર

ક

ન

(તકવા) નો દ ય

તો

પરહજગાર

કાશ માર કબર માટ

મોક યો છે . કબરના ફ ર તાઓને માર
ુ
છે ક મારા એ શયનખંડ ને
એ કાક દ
બંધ

કર

દયે .

તે ના

બહાર

દખાતા

ભાગને ન હ. તે ચાહ તો માટ નો બંને લો
હોય

ક

પછ

તે માં

કમતી

ગા લચા

બછાવે લા હોય, તે નાથી કં ઈ પણ ફાયદો
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નથી.

કારણક,

એ

બ ંુ

તો

નાશ

પામવાવા ં છે અહ તો એક જ બાબત
કામમાં આવવાવાળ

છે , અને

તે

છે

અ લાહની ન દ ક મે ળ વવા માટ કરલ
અમલે સાલે હ (ને ક કાય )

ના કારણે

માર કબરમાં મને ર ણ મળ રહશે . ”

(46)

ણ સ ૂહના લોકો બ ુ જ
દલગીર થશે

એ િરવાયત
છો,

આપ પહેલા વાંચી ચ ૂક્યા

માં ફરમાવવામાં આ યુ ં છે , કે

કયામતના િદવસે ત્રણ સમ ૂહના લોકો
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બીજા તમામ લોકોથી વધુ િદલગીર હશે .
તે ની િવગત નીચે મુજ બ છે .
પહેલો સમ ૂહ એ આિલમો અને ઝાકીરો નો
હશે

કે

ના

ઈલમ

અને

વાએ ને

સાંભ ળીને બીજા લોકોએ અમલ કય હશે .
આવતી કાલે કયામત ના િદવસે એ જોશે
કે તે મ ના ઇ મ અને વાએઝના કારણે
બીજા લોકો તો જ તી થઇ ગયા, જયારે
તે ઓ ને જહ મમાં લઇ જવામાં આવી
ર ા છે . એ વખત તે ઓ માટે એવી
શરમીંદગીનો હશે કે ,

મ બંને તે મ જ દી
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જહ મમાં જવાની ઈ છા કરવા લાગશે કે
થી બીજા લોકો તે ઓ ને જોઈ ના લે .
બીજો પ્રકાર એ માલદારોનો હશે , કે
ઓને પોતાના માલમાંથી કોઈ ને કી નિહ
કરી હોય, અને તે ઓ નો માલ નકામો
પડયો ર ો હશે અને આ દુ િનયામાંથી
એમ

જ

ચાલી

નીક યા

હશે .

જયારે

તે મ ના વારસદારો એ માલમાં થી ખે રાત
કરીને તથા એવા બીજા ને ક કામોમાં તે
માલને વાપરીને જ તના હકદાર બની
ગયા હશે , આમ, માલ કમાવાની તકલીફ
એ

માલદારોએ

ઉપાડી
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માલથી

ફાયદો

એના

વારસદારોએ

ઉપાડયો હશે . કયામતના િદવસે આવા
માલદારો માટે પ તાવા િસવાય બીજુ ં કશુ ં
જ નિહ હોય.
કયામત

ના

થવાવાલાઓનો
માિલકોનો

િદવસે
ત્રીજો

હશે ,

િદલગીર
પ્રકાર

ઓ

એ

પોતાની

બે અ મલીના કારણે અઝાબમાં િગર તાર
હશે અને તે ઓ ગુલામો અહી કમાએલા
સવાબનો
૧

બદલો

પામી

ર ા

હશે .

પોતાની તમામ ઉમર આ શખ્સ કહેતો

ફરતો હતો, કે હુ ં માિલક
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ચાકર, ગુલામ, કનીઝ બધું મારી પાસે
છે .

પણ,

કયામતના

િદવસે

પોતાની

પ ની અને પોતાના નોકર ચાકર તરફ
આએ શખ્સ જયારે નજર નાખશે , યારે
બોલી ઉઠશે કે ખરા માિલક અને ખરી
શે હ ઝાદી તો આ લોકો છે . હુ ં તો એક પડી
ગએલો બે આ બ

શખ્સ

ં. કયામતના

િદવસે જહ મના બીજા બધા અઝાબ
કરતા આ માનિસક અને
બહુ જ દદર્ નાક હશે ,

હાની અઝાબ
ખુદ જહ મથી

પણ વધુ બદતર હશે .
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(47) મા ંુ પે ટ અને બરઝખ
િવચારવા

વી એક વાત એ પણ છે , કે

જયારે આપણે માંના પે ટ માં હતા અને એ
વખતે કોઈ આપણને જો કોઈ કહેત કે ,
આ તંગ અને અંધકારભયાર્ વાતાવરણથી
બહાર બીજુ ં પણ એક વાતાવરણ છે ,
ુ ના કરી
ની આ વાતાવરણ સાથે ત લ
શકાય તે મ નથી અને તે માં અગિણત
ચીજો અને જાતજાતની અને ભાતભાતની
ખાવાપીવાની એટલી બધી વાનગીઓ છે ,
કે

અહી

નાળ

મારફતે

ખોરાક(દૂ ધ)

મે ળ વનાર એ વાનગીઓની ક પના પણ
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કરી શકે એમ નથી. તો એ વખતે આપણે
એવી વાતોને માની શકત ખરા? પણ,
આ દુ િનયામાં આવી ચ ૂક્યા બાદ આપણે
એ

બાબતોનો

અનુભ વ

કરી

લીધે લ

છે .માંના પે ટ માંથી બહાર આ યા બાદ
આપણે એક એવી દુ િનયામાં દાખલ થઈ
જઈએ છીએ કે તે પહેલા ન તો

ને

આપણી આંખોએ કદી જોઈ હોય છે , કે ન
તો આપણાં કાને તે િવષે કં ઈ સાંભ ળયુ
હોય છે એટલે સુધી કે , આવી બાબતો
માટે આપણે ક્યારે ક પના પણ કરે લી
નથી હોતી.બસ, આ દુ િનયાવાળાઓ માટે
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આલમે
િબલકુ લ

બરઝખ
એ

હકીકત

મુજ બની

(કે િફયત)
છે

આલમે

બરઝખનો જયારે અનુભ વ કરીશુ ં યારે
જ આપણે એ સધળી બાબતોને મા ય
રાખીશુ.ં

આમ

ખરો

પ્રકાશ

યારે

જ

સમજશો જયારે તે નો અનુભ વ થશે અને
સાચો આંનદ

યારે જ પામીશુ ં જયારે

તે ની અનુભ ૂિત થશે . બાકી અ યારે તો
આપણે

આ

દુ િનયાની

મોહજાળમાં

ઘે રાયે લ છીએ.
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(48) હને કબ
ખુદાવંદે આલમ
છે .

અમુક

(ક જ) કરવી

હને બે રીતે કબ
લોકોની

મહો બત,આરામ,

હ

કરે
પ્રે મ ,

માયા પણે

અને

િબલકુ લ સરળતાથી કાઢી લે વામાં આવે
છે , જયારે કે ટ લાક લોકોની

હ ગુ સા

અને ક્રોધના આવે શ માં શરીરમાંથી ખે ચી
કાઢવામાં આવે છે .આ બંને રીતોમાં પણ
અલગ અલગ દર જા છે . કે ટ લાક લોકો
બદહાલીના એ તબક્કા પર પહોચી જાય
છે , કે હઝરત ઇસરાઈલ અને તે મ ના
સહાયકો આગના હિથયારોથી તે ઓ ની
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તે મ ના શરીરમાંથી ખે ચી કાઢતા હોય
છે .તે જ પ્રમાણે , પ્રે મ અને મહો બતથી
હ કબ

કરવાના પણ અલગ અલગ

તબક્કાઓ છે . એટલે સુધી કે , મરનાર
આગળ ફિર તાઓ જ તી
સાથે પધારતા હોય છે ,
મહેક

આવતી

લોના ગુ છા
માંથી જ તની

હોય

છે .

કે ટ લી

ખુશ નસીબીની વાત છે , કે મલે કુ લ મોત
એક

ખુબ સ ૂરત

િશકલમાં સામે
દુ િનયામાં

મરનારે

આ

પોતાના

ચાિર યમાં

ખુબ સ ૂરતી

આકષર્ ણ

પે દા

હશે

કયુર્ં
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પ્રમાણમાં

મલે કુ લ

તે ને

મોતમાં

ખુબ સ ૂરતી અને ભ યતા દે ખાશે . આમ,
પોતાના ચાિર ય પ્રિતિબબ મોતના સમયે
તે

મલે કુ લ

મોતમાં

જોઈ

શકશે . ખુદા

આપણને તૌફીક આપે , કે આ દુ િનયામાં
આપણે

દુ કમર્ ,

બ ૂરાઈ,

ગુનાહ

સખ્તી થી દૂ ર રહીએ કે

અને

થી મરણ

સમયે એ દરે ક બાબતો આપણને મલે કુ લ
મોતના ચે હ રા પર ગુ સા અને ક્રોધના
પમાં જોવી ન પડે અને કબરમાં પણ
તે ના કારણે પડનારી મુસીબતોનો સામનો
કરવો

ન

પડે . એવો
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કરવામાં ન આવે કે , મુ કીર- નાકીર
નામના બે ફિર તાઓ એક જ શીકલમાં
આવશે . ના, એવું હરગીજ નથી, બલકે
મલે કુ લ મોત દરે ક મરનાર શખ્સની સામે
તે ને આ દુ િનયામાં ગુજા રે લી િજં દ ગી અને
બનાવે લા પોતાના ચરીત્ર મુજ બ આવે છે .
દુ આઓમાં પણ આ વાત આવે છે , અય
ખુદા! હુ ં બશીર અને મુ બશીરને જોવા
માગું
મુ કીર-

ં. અમુક મરનારની સામે આએ
નકીર

બહુ

જ

સખ્ત

અને

ભયાનક શીકલમાં આવે છે . તે મ ના વાળ
જમીન ઉપર ઘસડાતા હોય છે અજગરની
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જીભની

મ તે મ ના મોઢામાંથી આગની

જવાળાઓ

લબકારા

મારતી

હોય

છે .

તે મ ની આંખોમાંથી લોહી છલકત ું હોય છે .
આ દરે ક અઝાબ એ બાબત પર આધાર
રાખે છે કે , મરનાર કે ટ લી હદે આ
દુ િનયામાં ગુનાહોમાં સંડોવાએલો, કુ ચિરત્ર
અને જાિલમ ર ો છે , કે પછી તે ણે વ
િચ ા

કે

વી િજં દ ગી આ દુ િનયામાં િવતાવી

છે . આમ ગુજા રે લી િજં દ ગી અનુસાર તે
પોતાની આખરી ક્ષણો અને બરઝખની
દુ િનયાને જોશે .
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મોમીનના

માટે

આએ

જ

ફિર તાઓ

બશીર અને મુ બશીર બનીને આવે છે ,
ઓ તે ને પરવરિદગારની અગિણત કૃ પા
અને

સવાબની

ખુશ ખબરી

આપે

છે .(દુ આએ માહે રજબ)
સવાલ: એ શખ્સ

આજથી હજાર વષર્

પહેલા મરણ પા યો છે અને બીજો એ
શખ્સ

આ

મરણ પા યો છે . તો શુ ં એ

બંને માટે એક

વી જ બરઝખ ની

દુ િનયા છે ?
જવાબ:

બરઝખની

દુ િનયામાં કયામતે

કુ બરા સુધી જો કે દરે ક
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મુ ત અલગ અલગ છે . પણ, બરઝખથી
કયામત સુધી

હોને એમ જ

દે વામાં

આવે .

નિહ

ટી મ ૂકી
શખ્સ

આ

દુ િનયામાંથી પાક થઈને ગયો હશે તે ને
બરઝખની બિક્ષસો પામવાની ખુશ નસીબી
હાિસલ થશે . તે નાથી ઉલટું ,

શખ્શે આ

દુ િનયામાં હક અને બાતીલ વ ચે ફકર્
રાખ્યા વગર િજં દ ગી પસાર કરી હશે ,
તે ને બરઝખી અઝાબ ભોગવવો પડશે ,
રહી ગયા એ લોકો, કે

મના પર સાચા

અથર્ માં હુ જત પ ૂરી ન થઇ શકી,
કાફર રા યમાં રહેવાવાળા કે
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ભાન નથી કે આ રા યના સ ાવાળા
ધમર્ ને છોડી દે વો જોઈએ, કે ન તો તે ઓ
બીજા શે હ રોમાં જઈને હક મઝહબ િવષે
શોધખોળ કરવાની કોિશશ કરી શકે છે . તે
જ પ્રમાણે નાના બાળકો અને િદવાના
વગે રે

વા માણસોને બરઝખમાં કોઈ

સવાલ જવાબ નિહ થાય. આમ,

યાં

આગળ ન તો તે ઓ ને પોતાની ને કીનો
કોઈ સવાબ મળશે કે ન તો પોતાના કોઈ
ગુનાહનો

અઝાબ

થશે .

આવા

લોકો

િવશે નો ફે સ લો કયામત સુધી મુલ તવી
રાખવામાં આવશે અને તે િદવસે અ લાહ
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પોતાની કૃ પા (રહેમ ) કે

યાય પ્રમાણે

પોતાનો હુ ક મ આપશે .
“ક બે

મીસાલી” એટલે કે મોત પછીનુ ં

એ નવું શરીર કે
માંની

માં આગલા શરીર

હ દાખલ થશે . મજકૂ ર શરીર આ

દુ િનયામાંના શરીર

વું જ હોય છે .

ઈમામ જાફરે સાિદક(અલિ હ સલામ)થી
િરવાયત

છે

કે ,

આ

નવું શરીર

જો

બરઝખમાં દે ખાઈ જાય તો સ ૂરત અને
િશકલ

પરથી

દુ િનયામાંના

શરીર
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શરીર બહુ જ સ ૂ મ અને અિતશય વ છ
હોય છે .
અ લામા

મજલીસી

પોતાની

િકતાબ

“બે હા લ અ વાર” માં ફરમાવે છે , કે
સ ૂ મતાની દ્રિ ટએ આએ શરીર િજન અને
મલાએકા

વું જ હોય છે . કબરમાં

હનુ ં

હલન ચલન, તથા તે ન ુ ં હવામાં ઉડીને
પોતાના કુ ટું બીજનોને જોવા માટે પોતાના
ઘરે જવાની

વાતો આવે છે , તે મજકૂ ર

સ ૂ મ શરીર મારફતે જ છે . અમુક લોકોએ
આએ

બરઝખી

શરીરને

આયનામાં

પ્રિતિબં િબત થતા િચત્રની સાથે સરખાવે લ
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છે . ફરક એટલો જ છે , કે આયનામાં
નજરે પડત ું િચત્ર કોઈ જાતની ચે ત ના
ધરાવત ું નથી હોત .ું તે નાથી ઉલટું , આ
બર ખી શરીર હમે શા

હ અને ચે ત ના

ધરાવત ું હોય છે .

(49)

ણ બાબતો બરઝખમાં બ ુ
જ કામ આવે છે

એક

િદવસ

(સ લ લાહો

હઝરત
અલયહે

રસ ૂલે
વ

ખુદા
આલે હી

વસ લમ)બહુ જ ખુશ જણાઈ ર ા હતા.
તે ઓ એ

ફરમા યુ ં
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હઝરત હ ઝા અને હઝરત જાફરે તૈ યાર
શહીદ ને

વ નમાં જોયા. તે ઓ ની સામે

બે હી તી દ્રાક્ષનો એક થાળ હતો. અને
તે ઓ બંને એ દ્રાક્ષ ખાઈ ર ા હતા.
થોડીક દ્રાક્ષ ખાધી કે બાકીની બે હી તી
ખજૂ ર માં ફે ર વાઈ ગઈ. આએ ખજૂ ર માં ન
ઠળીયા હતા કે ન તો એ જરા પણ સખ્ત
હતી. તે માંથી ક ત ૂરીની સુગ ધ
ં
આવતી
હતી,

કે ટ લીએ દૂ ર સુધી ફે લાઈ રહી

હતી. હઝરત રસ ૂલે ખુદા (સ લ લાહો
અલયહે વ આલે હી વસ લમ)એ તે ઓ ને
પ ૂછ ું કે અહી આગળ સૌથી

બરઝખ - 177

ે ઠ કં ઈ

HAJINAJI.COM

વ ત ુ લાગી રહી છે ? જવાબ માં જનાબે
હ ઝાએ

ફરમા યુકે

દરિમયાન

કરે લ

દુ િનયાની
ત્રણ

િજં દ ગી

અમલ

આએ

બરઝખ માં બહુ જ આનંદ પમાડનાર છે
પ્રથમ હઝરત અલી (અલિ હ સલામ)ની
મોહ બત,
(સ લ લાહો

બીજો

અમલ

અલયહે

વ

વસ લમ)તથા

આપની

(અલિ હ સલામ)

પર

દુ દ

આપ
આલે હી
અહલે બૈ ત
મોકલવી

અને ત્રીજો અમલ કોઈ તર યાને પાણી
પીવડાવવુ,ં તમારી પાસે જો કોઈ તર યો
માણસ આવી પહોચે , તો તે ની તરસ ને
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દૂ ર કરો. આએ અમલ બરઝખમાં ઘણો
જ કામ આવશે . આ
ઠં ડ ક

પહોચાડશો,

તમે કોઈ િદલને
તો

આવતી

કાલે

કબરમાં તમારંુ િદલ પણ ઠં ડ ક અને
શાંિતનો અનુભ વ કરશે .

(50) કં ૂ સ ને બરઝખમાં કબરની
ભસ
માણસ માટે જ રી છે કે , પોતાના બ ૂરા
આમાલ તરફ

યાન દે . એવા કે ટ લાએ

મોકા હતા કે જયારે આપણે દાન ખે રાત
કરવા

જોઈતા

હતા,
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આપણી કબર માટે આપણે કે ટ લી આગ
મોકલે લ છે ! બીજાની તરફ જોવાની કં ઈ
જ જ રત નથી, પોતાની જાત તરફ
નજર કરવી જોઈએ.
આ દુ િનયામાની િજં દ ગી દરિમયાન કરે લ
કં જૂ સીના પ્રમાણમાં માણસની કબર તંગ
થશે અને તે માં કોઈ જાતની મોકળાશ કે
િવશાળતા નિહ હોય. િરવાયત મુજ બ
એમ કહી શકાય, કે દીવાલમાં જયારે
ખીલા ઠોકવામાં આવે છે , યારે

સખ્તી

અને ભીંસ પે દા થાય છે . તે વી જ સખ્તી

બરઝખ - 180

HAJINAJI.COM

અને ભીંસ એક કં જૂ સ ને પોતાની કબરમાં
ભોગવવી પડશે .

(51) ુ િનયામાં મ ૂ ર જયાર
આખે ર તમાં બાદશાહ
અહીં એક વાત યાદ આવી ગઈ કે
બુ ગર્ ની નકલ કરવામાં આવી છે . એક
રાતે એક શખ્સ ને

વ નુ ં આ યુ. તે ણે

જોયુ ં કે એ એક બાગ છે ,

માં િવશાળ

શે હ રો અને આલીશાન મહેલો છે . ઊંચા
ઊંચા

ુ ો
ક્ષ

પર

જાતજાતના

અને

ભાતભાત ના ફળો લદાએલા છે તે વામાં
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એક ઊંચા મકાન પર એક પ્રભાવશાળી
બુ ગર્ ને

આવતા

જોયા

અને

ુ ં તજ
તર

સમજાયુ ં કે આ કોઈ આપણી દુ િનયાનુ ં
દ્ર ય નથી. પણ આતો બરઝખી જ ત
છે . આ યર્ ચ િકત થઇને

વ ન જોનાર

શખ્સે અ લાહથી દુ આ કરી કે ખુદાયા!
અય ખુદાયા એ સમજાવી દે

કે આ

પ્રભાવશાળી બુ ગર્ કોણ છે ? યાં તો એ
બુ ગર્ શખ્સ પોતે જ કહેવા લાગ્યા કે
દુ િનયામાંની

મારી

િજં દ ગી

દરિમયાન

પોતાની પીઠ પર માલ સામાન લાદીને
એક

જગ્યાએથી

બીજી
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જવાનુ ં કામ કરનાર હુ ં એક સામા ય
મજૂ ર હતો. જો કે લોકોની નજરમાં આએ
કામ તો બહુ મામુલી છે , પણ મયાર્ બાદ
મને

આ

આએ

મરતબો

દુ િનયાનો

હાિસલ

થયો.આમ,

મજૂ ર

આખે ર તમાં

બાદશાહ બની ગયો.

(52) આગની એ

વાળા

કબરની બહાર ધસી આવશે
“દા સલામ અરાકી” માં છે , કે શાહે
કાચારના એક દરબારી (માનહાની થઇ
જવાના ભય થી તે ન ુ ં નામ નથી લખ્યુ)ં
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નુ ં શબ તે હ રાનથી કુ મ લાવવામાં આ યુ.ં
પિવત્ર

હરમમાં

એક

ઓરડી

મે ળ વી

લે વામાં આવી અને તે માં તે મ યતને
દફન કરી દે વામાં આ યુ.ં

યાર બાદ,

કુ રઆન પઢનાર એક શખ્સને રાખવામાં
આ યો કે

કબર પર મ યત માટે

િતલાવતે કુ રઆન કરતો રહે. કુ રઆન
પઢનારે

વી િતલાવત શ

કરી, કે તે ણે

જોયુ ં કે કબરમાંથી આગની એક જવાળા
ભડકી ઉઠી. ગભરાઈને તે એક્દમ બહાર
ભાગી આ યો.. યાર પછી તે ણે જોયુ ં કે
તે ઓરડીમાંનો ગાલીચો તથા તે માં
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કં ઈ

ુ
વ તઓ

રાખે લ

આગમાં બળીને

હતી

ખાક

તે

થઇ

સધળી

ગઈ.

આ

બનાવથી સઘળા લોકો સમજી ગયા કે ,
દુ િનયામાની

આ

કોઈ

સામા ય

આગ

નિહ, પણ કબરની અંદર લાગે લ આ એ
બરઝખી

આગ

હતી

અને

તે

એટલી

ભયંક ર હતી કે કબર સુધી સીિમત ન
રહેતા બહાર ઘસી આવી હતી.આપણે
ભે ગી કરીએ છીએ આગની િચનગારી
અને ચ ટ
ં ૂ વા માંગીએ છીએ
માણસની કબર પર

લો!!!

લોના ભલે હઝારો

ગુ છા મુક વામાં આવે અલબ
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ઉપર

લ ચઢાવીને આપનુ ં િદલ ભલે

ખુશ થઇ જત .ું ગમે તે મ , આપણા માટે એ
જ રી છે કે , ક્યારે પણ ઘમંડ માં ફસાઈ
ન જઈએ. અ લાહની મહેર બાની આશા
સાથે આપણે હમે શા ખોફ અને ઉમીદની
વ ચે રહેવ ું જોઈએ. બનવા જોગ છે કે ,
ખુદાવદ આલમ પોતાની કૃ પા (રહેમ )
આપણાં પર વરસાવી દે .
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(53)

ુ સાને પી જવો એ

ણે

કબરમાંની આગને ઠં ડ કર નાખવા
ંુ છે
ગુ સાને

પી

જવો

એ

જાણે

આપણી

કબરમાંની આગ પર પાણી નાખવા

વું

છે . ગુ સાની હાલતમાં સાવચે તી રાખિવ
જ રી છે . આવે વખતે માણસે પોતાની
જાતને કાબ ૂમાં રાખીને પોતાની શાંિત
અને આરામથી રક્ષા કરવી જોઈએ. જો
ગુ સો આવી જાય તો ઉભા થઈને પાણી
પી લે વ ું જોઈએ. ગુ સો આપનારા કારણ
તરફ આંખ આડા કાન કરીને પોતાની
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માનિસક િ થિતને ફે ર વી નાખવી જોઈએ.
ગુ સાની

હાલતમાં

જો

કોઈની

સાથે

ગે ર વતર્ ણ કૂ થઇ ગઈ હોય, તો તે ની સાથે
માયા

વતર્ ન

દાખવીને

પોતાની

કબરમાંની આગ પર પાણી છાંટી દે વ ું
જોઈએ .
માણસ

જો

એમ

ચાહતો

હોય

કે ,

અ લાહનો ક્રોધ તે નાથી દૂ ર રહે, તો તે ણે
પોતાના ગુ સાને કાબ ૂમાં રાખવો જોઈએ.
િરવાયતમાં છે કે , એક શખ્સ આગના
અઝાબમાં

સપડાએલો

હતો,

યાં

તો

અચાનક અવાજ આ યો, કે આ શખ્સની
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અમાનત અમારી પાસે છે . એક વખત
અમારી

ખાતર

તે ને

પોતાના

ગુ સાને

કાબ ૂમાં રાખ્યો હતો. તે થી, આ

તે નો

બદલો વાળવાનો િદવસ છે .
ટં ૂક માં, એ યાદ રાખવું જોઈએ કે , નાના
મોટા દરે ક ગુનાહ પુલે િસરાત પરથી
પસાર

થવામાં

આડે

આવશે .

તે

જ

પ્રમાણે , નાની મોટી દરે ક ને કી તે સમયે
કામમાં આવશે .
તે થી. પોતાની જબાનથી હમે શા સારી
વાતો કરતા રહેવ ,ું અમાનતદાર બનવુ,ં
એકબીજાની

નબળાઈઓ
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રહેમ િદલ તથા માયા

વતર્ ન દાખવવુ,ં

આ અને આવા દરે ક સદગુણો જ ત
તરફના ર તા છે . તે નાથી ઉલટું , િફ ના,
ફસાદ, ગુ સો, ક્રોધ એ બધા દુ ગુર્ણો
જહ મ તરફના ર તા છે .
હવે એ આપની જાત પર આધાર રાખે છે
કે આપણે કયો ર તો અપનાવવો( સ ૂરએ
દહર- ૭૬ : આયત નં ૩)

(54)

પા દાન અને અઝાબના

ભયથી

ુ વહાવવા

કબરમાની આગને ઠં ડી કરી નાખનાર
બાબતોમાંથી બીજી એક બાબત
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અને ચ ૂપચાપ આપે લ સદકો છે એટલે કે
એક હાથથી સદકો આપવામાં આવે તો
બીજા હાથ સુ ાને તે ની ખબર ન પડે .
કોઈની આગળ પોતે કોઈ સદકો આ યો
હોવાનો ઉ લે ખ ન કરે . એટલે સુધી કે ,
પોતાની જાતને પણ તે ની જણ ન કરે .
મતલબ કે , આપે લ સદકાને િબલકુ લ
ભ ૂલી જાય.
જહ મની આગને ઠં ડી કરી નાખનારી
બાબતોમાંથી એક બીજી બાબત એ આંસુ
છે ,

ખુદાના ખોફથી આંખોમાં થી વહેવા

લાગે છે . પોતાના ગુનાહોને યાદ કરીને

બરઝખ - 191

HAJINAJI.COM

અને તે ના કારણે થનારા અઝાબ અને
સખ્તીને

યાનમાં રાખો. અગર ભયભીત

થઇ ઉઠયા અને તે ના સબબે અ લાહના
ડરથી

આંસુ

ના

બે ચાર

ટીપા

પણ

આંખમાંથી નીકળી આ યા, તો આ આંસુ
જહ મની આગને ઠં ડી પાડી દે શે .

(55) હવસ પર તી

ુ ે િસરાત
લ

પરથી નીચે ફક દશે
હવસ પર તી અને આપ પસંદી પુલે
િસરાત પરથી પડી જવાના કારણો છે . શુ ં
આપે કોઈ એવા માણસને જોયો છે કે ,
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હવસ અને મને છાઓ તે નો ખરો ખુદા
હોય( સ ૂરએ કારે યાહ-૧૦૧: આયત નં
૯) હવસપર તી તો માણસ ને જહ મ
ના

ખાડા

માં

ધકે લી

િદયે

છે (સ ૂરએ

જાસીયાહ- ૪૫: આયત નં, ૩૫)
પોતાની

મને છાઓ

પાછળ

કોઈ

દોડે

છે ,

હરામ હલાલ ની દરકાર નથી કરતો, તો
તે ન ુ ં પિરણામ પણ તે ને એવુજ
ં મળે છે ,
એવા માણસો બંદ ગી અને સાચા ર તા ને
છોડી

દઈ

અને

જહ મની

આગ

ને

પોતાનો ર તો બનાવી દે છે , સ ૂરે યાસીન
માં

ખુદા

ની

બંદ ગી
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“મુ તકીમ”

(સીધો

ર તો)

કહેવામાં

આવે લ છે , માણસે એક પગારદાર ની
મ નિહ, પણ ખુદા ના પ્રાથિમક બંદા
ની

મ પોતાની િજં દ ગી પસાર કરવી

જોઈએ, પોતાની જાત ને સંપ ૂણર્ પણે
અને હમે શ ને માટે આઝાદ ન સમ ,
બલકે થોડા સમય માટે વતંત્ર તા પામે લ
ખુદા ની અનામત સમ .
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ુ ે હ ગાર ખરા અથમાં
ન

(56)
(લોકોના

ન, માલ અને હક)

પચાવી પાડનાર (ગાસીબ) છે
ણે આપણને જબાન આપે લ છે , તે ણે
તે ના

ઉપયોગની

મયાર્ દા

પણ

બાંધી

ુ ે
આપે લ છે . ખરા અથર્ માં કોઈ પણ વ ત ન
પચાવી પાડનાર (ગાસીબ) કોણ છે ? આ
એજ લોકો છે ,

ઓ અ લાહની અમાનત

તરીકે મળે લ જીભ મારફતે દુ ગુર્ણ ભરે લ
વાતો કરે છે .

મકે , જૂ ઠું બોલવુ,ં િનં દા

કરવી,

ઉપર

જાણકારી

કોઈની
રાખ્યા
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બોલવુ,ં લોકોની માનહાની કરવી વગે રે .
આવી બાબતો એક પ્રકારની લ ટ
ં ૂ છે અને
કોઈની િમલકત પચાવી પાડવા (ગ બ)
વું છે . માણસે એ સમજી લે વ ું જ રી છે
ુ
કે , તે ની પાસે ની દરે ક વ ત ઓ
ખુદાની
િમલકત છે , અને ખુદા જ તે નો ખરો
અિધકારી

છે

અને

એ

દરે ક

ચીજના

ઉપયોગ માટે અ લાહે નીિત િનયમો અને
મયાર્ દા

બાંધી

આપે લ

છે .

એ

નીિત

િનયમો અને મયાર્ દાનુ ં ઉ લંઘ ન તે ગુનાહ
છે

અને

એ

ગુનાહ

જાણે

અ લાહની

િમ કત પચાવી પાડવા

વું છે .
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(57) જહ મ હઝરત અલી
(અલ હ સલામ)ના ુ મનો માટ છે
િરવાયતમાં છે કે , અગર સઘળા લોકો
હઝરત અલી (અલિ હ સલામ)ની દો તી
રાખવા માટે એકમત થઇ જાતે (અને
હઝરત

અલી

(અલિ હ સલામ)ની

દો તીની સાથે આ દુ િનયામાંથી જાતે ) તો
ખુદાવદે
નકરતે ,

આલમ
જહ મ

(અલિ હ સલામ)ના

જહ મને
તો

પે દાજ

હઝરત

દુ મનો

માટે

અલી
છે .

હઝરત અલી (અલિ હ સલામ)ની દો તી
પોતાનામાં જ એક પ્રકારની તૌબા છે .
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તે થી, હઝરત અલી (અલિ હ સલામ)ના
ચાહનારાઓ તોબાની સાથે દુ િનયામાંથી
િવદાય લે છે . એ માની લે વામાં આવે કે
હઝરત અલી (અલિ હ સલામ)નો કોઈ
ચાહનારો

ગુને હ ગાર

તરીકે

આ

દુ િનયામાંથી ગયો તો તે બરઝખમાં પાક
થઇ જશે .

(58) હઝરત અલી
(અલ હ સલામ)નો દો ત જહ મમાં
ન હ રહ
ુ ”
મોહકકીકે કુ મી ફરમાવે છે કે , “ખુલ દ
એટલે કે જહ મની આગમાં હંમે શ માટે
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રહેવ ું

એ

હઝરત

અલી

દુ મનો

(અલિ હ સલામ)ના

માટે

છે .

અને કદાચ તે થી જ એ હદીસનો એવો
અથર્

નીકળે

છે ,

કે

(અલિ હ સલામ)ની

હઝરત
દો તીના

અલી
કારણે

કોઇપણ ગુને હ ગાર મોમીન હમે શા માટે
જહ મમાં

નિહ

રહે

અને

જહ મની

તકલીફ તે ના માટે હંમે શાની નિહ હોય.
પછી ભલે તે ને આવી તકલીફ ત્રણ લાખ
વષર્ માટે પણ કે મ ન ભોગવવી પડે ?
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(59) જ ત અને જહ મની ચાવી
હઝરત અલી (અલ હ સલામ)ના
હાથમાં છે
અખ્તએ ખ્વારઝમી અને “સોએલબીમાં”
લખવામાં આવે લ છે કે , હઝરત રસ ૂલે
ખુદા (સ લ લાહો અલયહે વ આલે હી
વસ લમ)ફરમાવે છે કે કાલે કયામતના
િદવસે સો પગિથયાવા ં એક િવશાળ
િમ બર મારા માટે લાવવામાં આવશે .
તે ના પે હ લા પગિથયા ઉપર હુ ં અને
બીજા પગિથયા ઉપર અલી બે સ શે અને
તે નાથી નીચે ના પગિથયા પર બે ફિર તો
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બે સ શે . પહેલો ફિર તાઓ અવાજ દે શે કે
અય

મહેશ રવાળાઓ!

(જ તનો
ચાવી

ફિર તો)

અ લાહ

દઈને

તે ના

િનમણ કૂ
તઆલાએ
જ તની

ં

હુ ં

િરઝવાન

અને

જ તની

તઆલાએ
અિધકારી

મને

સૌપી

તરીકે

મારી

કરે લ

હતી.

હવે

અ લાહ

મને

હુ ક મ

કરે લ

છે

મજકૂ ર

ચાવી

હુ ં

કે ,

હઝરત

મોહં મદ(સ લ લાહો અલયહે વ આલે હી
વસ લમ)ને અપર્ ણ કરી દઉ. યાર બાદ
બીજો

ફિર તો

કહેશે

કે ,

હુ ં દોઝખની

દે ખ રે ખ રાખનાર ફિર તો

ં. મને પણ
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અ લાહ તરફથી હુ ક મ આપવામાં આવે લ
છે

કે ,

જહ મની

ચાવી

હુ ં

હઝરત

મોહ મદ (સ લ લાહો અલયહે વ આલે હી
વસ લમ)ને હવાલે કરી દઉ.
આગળ ચાલતા હઝરત રસ ૂલે અકરમ
(સ લ લાહો

અલયહે

વ

આલે હી

વસ લમ)ફરમાવે છે કે , આમ મજકૂ ર
બંને ચાવીઓ હુ ં મારા તાબામાં લઇ
લઈશ અને તે બંને ચાવીઓ હુ ં હઝરત
અલી
દઈશ.

(અલિ હ સલામ)ને

હવાલે

કરી

મકે , અ લાહ તઆલા ફરમાવે

છે , “(પછી હાંક નાર તથા સાક્ષીએ હુ ક મ
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થશે )

તમે

બંને

નાશુક્રા

િશરજોરને

જહ મમાં નાખી દયો.” ૧ મતલબ કે અય
મોહં મદ અને અય અલી ! આપ બંને
દરે ક કાફર અને િશરજોરને જહ મમાં
ફકી દયો.

૨

(60અ)

ુ ગ લોકો કયામતના

દવસના િન:વ પણાથી ભય પામે
છે
મઆલે મ ૂલ

ફા

નામની

િકતાબમાં

લખે લ છે કે , હઝરત પયગ બરે અકરમ
(સ લ લાહો

અલયહે
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વસ લમ)ઈશાર્ દ ફરમાવે છે કે કયામત
ના િદવસે
આવશે .

ીઓને િન:વ
આ

(સલામુ લાહે
ુ ંત
તર

સાંભ ળીને
અલ હા)

જ.િજબ્રઈલ

પયગ બર

ઉઠાડવામાં
જ.

ઝહેરા

રડવા

લાગ્યા.

અમીન

(સ લ લાહો

હઝરત

અલયહે

વ

આલે હી વસ લમ)ની સે વા માં હાજર
થયા અને ક ું કે , ખુદાવંદે આલમ જ.
ઝહેરા(સલામુ લાહે

અલ હા)ને

સલામ

કહે છે અને ફરમાવે છે , કે અમે ઝહેરાને
ખાત્રી

આપીએ છીએ કે

િદવસે અમો તે ણીને
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(જ તનો

એક

પ્રકારનો

પોશાક)

પહેરાવીશુ.ં હઝરત અમી લ મોઅમે નીન
(અલિ હ સલામ)ના માતાજી જ. ફાતે મા
બી તે અસદ એ ખાત ૂન છે , કે હ અલી
(અલિ હ સલામ)ના જ મ વખતે તે ણીને
ખાન-એ કાઅબામાં લઇ જવામાં આ યા
અને ત્રણ રાત અને ત્રણ િદવસ તે ણી યાં
આગળ
રસ ૂલે

મહેમાન

ર ા.

તે ણી

અકરમ(સ લ લાહો

હઝરત

અલયહે

વ

આલે હી વસ લમ)માટે માતાનો દર જો
ધરાવતા

હતા

તે ણી

પણ

કયામતના

િદવસે િન:વ પણા બાબત હઝરત રસ ૂલે
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અકરમ(સ,અ,વ)
અને

તે

માટે

(સ લ લાહો
વસ લમ)પાસે
અને ઈ છા

પાસે

રડવા

લાગ્યા

હઝરત

રસ ૂલે

અકરમ

અલયહે

વ

આલે હી

રક્ષણ

માગવા

લાગ્યા

યક્ત કરી, કે જ. રસ ૂલે

અકરમ (સ લ લાહો અલયહે વ આલે હી
વસ લમ)પોતાના કુ તાર્ માંથી તે ણીને કફન
આપે . તે જ પ્રમાણે ઉ મુલ મોમે નીન, જ.
ુ
ખદીજત લ
કુ બરા(સલામુ લાહે અલ હા)
જયારે આ દુ િનયાથી જવા લાગ્યા, યારે
જ.સ યદા
સાત

(અલિ હ સલામ)ની
વષર્ ની
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હઝરતે ( સલામુ લાહે

અલ હા)

જ.

સ યદા(અલિ હ સલામ)ને પોતાની પાસે
બોલા યા અને ફરમા યુ ં કે , તમારા બાબા
પાસે

જાઓ

અને

કહો

કે

અ માએ

કહેવ ડા યુ ં છે કે આપ હઝરત પાસે મારી
ઈ છા છે કે આપના કુ તાર્ માંથી મને કફન
આપજો

કે

થી

બીજાની

મ હુ ં પણ િન: વ

કયામતના

િદવસે

ન ઉઠું . આ

છે કયામતના િદવસ માટે ના બુ ગ ના
ભય અને ખુદાના ખોફનો નમ ૂનો.
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(60બ)

ુ ક ર નક ર અને બશીર
ુ શીર
બ

નકર એ ચીજ ને કહેવામાં આવે છે કે
ઘણી

ખરાબ

અને

સાથે

સાથે

તે ના

તરફથી પડનારી તકલીફો પણ અસ
હોય.

કબરમાં

પહેલી

રાત્રે

આવનાર

ફિર તાને મુ કીર- નકીર કહેવામાં આવે
છે તે આએજ અથર્ માં છે . કબર માં આ
બંને ન ુ ં આવવું ઘણું જ ખરાબ છે . કારણ
કે , મરનારને તે ઓ અસ
છે

મહર્ ુ મ

ફરમાવે છે

ફે ઝ

તથા

તકલીફ આપે
અ ય

આલીમો

કે કબરમાં ફિર તાઓ નુ ં
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ચોક્કસ પ્રકારની હાલતમાં આવવું તે
મરનારના અમલ સાથે સબંધ ધરાવે છે .
અગર મરનાર ને ક હોય, તો આ બંને
ફિર તાઓ મોમીન

માટે

સુદ
ં ર

શીકલ

ધારણ કરીને તે ને જ તની ખુશ ખબરી
આપે છે તે જ ફિર તાઓ કાફર અને
ગુને હ ગારો માટે અઝાબે ઈલાહીથી ભય
પમાડનારા બનીને આવે છે .

(61) આમતે મ અથડાતા તીડો
‘ યાર તે મ ની

ખો નીચે ઢળે લી હશે

(અને ) કબરોમાંથી એવી ર તે નીકળશે
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ણે ક તે ઓ છવાઈ ગએલા તીડો(ના
ંડ ) હોય.’
૭)

અ લાહની

(સ રૂ એ

કમર

–

૫૪:

આયત

ઈબાદતકરતી

.

વખતે

આજીજી અને િવનમ્રતાનો સબંધ
સાથે છે . આ બંને ભાવનાઓ

નં

દય

દયમાંથી

ઉભરાય છે . જો કે તે ની અસર માણસના
શરીરના દરે ક અવયવો

પર પડે છે ,

પણ આંખ પર આએ અસર સૌથી

વધુ

જણાઈ આવે છે . ખુશી, દુઃખ, શરમ,
િવનય, સુશીલતા વગે રે ભાવો આંખને
દય સાથે સૌથી વધારે સબંધ છે . ખુશી,
દુઃખ, શરમ, િવનય, સુશીલતા વગે રે
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ભાવો આંખ પરથી ઉકે લી શકાય છે ,
આમ અ લાહ તઆલાએ આજીજી અને
િવનમ્રતાને આંખ સાથે જોડે લ છે જો કે
આ બંને ભાવ પે દા થાય છે તો

દયમાં

જ,

પારખી

પણ

આંખ

મારફતે

તે ને

શકાય છે . શરમ અને દુ ગર્ િતની અસર
પણ આંખ પરથી જાહેર થાય છે . તે થી
કહેવામાં

આવે

છે

કે

તે મ ની

આંખો

ભયભીત છે .
ઉપરની

આયત માં લખે લ છે

કે

“

કબરોમાંથી એવી રીતે નીકળશે જાણે કે
તે ઓ

છવાઈ

ગયે લા
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હોય.” અરબીમાં “વસર્ ” નો અથર્ કબર
થાય છે અને “અવરાસ” તે ન ુ ં બહુ વ ચન
છે . કયામત ના િદવસે માણસને જયારે
તે ની કબર માંથી ઉઠાડવામાં આવશે ,
યારે તે તીડ ની

મ આમતે મ અથડાતો

પટકાતો હશે . તીડ ની એક િવિશ ટતા એ
છે કે , તે જયારે ઉડે છે
અ યવિ થત હોય છે

યારે િબલકુ લ
અને આમતે મ

અથડાયા કરે છે . આપે એ પણ જોયુ ં હશે
કે તે ઓ આપસમાં એકબીજાની સાથે તથા
ુ
બીજી દરે ક વ ત ઓ
સથે ટકરાતી રહેતી
હોય છે . તે ના કારણે ઘણી તીડો જમીન
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પર પટકાઈ જાય છે . તે વી રીતે મજકૂ ર
આયત માં ખુદાવંદે આલમે માણસની
કબરમાંથી નીકળવાની હાલતને તીડ ના
ડ
ં ની સાથે સરખાવી છે .કહેવામાં આવે છે
કે માણસ જયારે ભયથી બે બાકળો થઈ
ુ ે તે એવી રીતે
ઉઠે છે , યારે દરે ક વ ત ન
જોવા લાગે છે કે , અગાઉ ક્યારે ય પણ
તે ને જોઈના હોય અને જાણે કોઈ જગ્યાએ
ક્યારે ગયો ન હોય. આ એક પ્રકારની
માનિસક

અિ થરતા

છે .

કબરમાંથી

નીક યા બાદ ભયના કારણે માણસની
આવી િ થિત થઇ જશે .
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(62) એ લોકો ક

ઓ બે ચે ન નથી

આ દુ િનયામાં ફક્ત એક સમ ૂહ એવો છે ,
બે ચે ન નથી અને એ સમ ૂહ તે લોકોનો
છે ,

ઓ

ઈમાન

લઇ

આ યા

અને

સ કાય (અમલે સાલે હ ) કરતા ર ા.
ખુદાવંદે આલમે તે ઓ ને િદલની શાંિત
અને ચે ન બ યા (સ ૂરે

ફ હ – ૪૮:

આયત નં. ૪) તે ઓ આ દુ િનયામાંથી પણ
શાંિત અને ચે ન સાથે િવદાય લે શે .
કોઈ શખ્સ આ દુ િનયામાં ઈમાન અને
અમલની બાબતમાં ડામાંડોળ થયો, તો
ચોક્કસ જાણજો કે આખે ર ત માં પણ
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બે ચે ની અનુભ વશે . કારણ કે , બે ચે ન અને
અશાંત

હાલતમાં

જ

તે ને

ઉઠાડવામાં

આવશે .

(63) કયામતનો અઝાબ બ ુ જ
સ ત છે
કોઈ પણ એ કામ, કે

નુ ં કરવું માણસ

માટે અિતશય ક ટદાયક હોય અને સાથે
સાથે તે નાથી

ટકારો પણ શક્ય ના હોય,

યારે એ માણસ માટે એક અસ

બોજ

બની જાય છે , કયામત નુ ં પણ આવું છે ,
તે નો અઝાબ અસામા ય છે અને તે નાથી
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ભાગી
એમ

ટવાની ક પના પણ થઇ શકે
નથી.

કયામતના

આ
અઝાબંને

દુ િનયામાં
સમજવો

રહીને
શક્ય

નથી. ફક્ત એટલું જ કહી શકાય કે ,
કયામતના અઝાબની સામે આ દુ િનયાના
અઝાબની કોઈ િવસાત નથી.
એમ કહી શકાય કે

મ કે ,

ને સાંપ ના ડંખ ની

પીડા ભોગવી હોય તે મ છરના ડંખ ની
પરવાહ નથી કરતો, કારણ કે , આવા
શખ્સ માટે મ છરનો ડંખ કં ઈ જ નથી.
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(64) પોતાનો હક માંગ નાર અને
કયામત
આપે

કયામતની

સખ્તીઓ

કુ રઆનમાં

ઠે ક ઠે કાણે વાંચી હશે . આ એ િદવસ છે ,
જયારે દરે ક શખ્સને ઊંચકવામાં આવશે
કે

થી, સઘળા લોકો તે ને જોઈ શકે .

તે વામાં એક અવાજ આપનારો પોકારશે ,
કે

કોઈનો આ શખ્સ પર કં ઈ પણ હક

બાકી નીકળતો હોય તે આગળ આવી
જાય. તે સાંભ ળી
શખ્સ પર

લોકોના મજકૂ ર

કં ઈ હક બાકી નીકળતા હશે

તે ઓ દોડતા આવશે . પોતાને ઘે રી વળે લા
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ટોળામાંની

અમુક

યિક્તઓને

જોઇને

પે લાને અચરજ થશે , કે દુ િનયામાં આ
યિક્તઓના હક અદા કરવાના રહીજ
ગયા હતા! કોઈની બે ઈ ઝતી કરી હશે
કોઈની િનં દા કરી હશે કે પછી કોઈનો
માલ ખાઈ ગયો હશે
અથવા તો કોઈ પાસે થી કરજો લીધો હશે
અને તે ભરપાઈ કરવાનુ ં ભ ૂલાઇ ગયુ ં
હશે .

આવા

સઘળા

લોકો

તે

િદવસે

પોતાના હક ની માંગ ણી કરતા હશે .
તે સમયે આ બધા તકાદો પ ૂરા કરવાનો
એકજ ર તો હશે કે , પોતાની ને કીમાંથી તે
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દરે કના હક અદા કરી દે . િરવાયતમાં છે
કે , એક દીરહમ માલના બદલામાં કબ ૂલ
થએલી સાતસો નમાઝ આપવી પડશે .
કોઈ પણ શખ્સ માટે આનાથી વધુ કં ઈ
મુસીબત અને સખ્તી હોઈ શકે છે !?
અરબીમાં “અમ્ર” શ દ “મુર ” પર થી
આવે લ છે ,

નો અથર્ સૌથી વધુ કડવું

તથા એ દરે ક ચીજ કે

નાથી નાખુશી

પે દા થાય. આ દુ િનયામાની કડવાશની
શક્ય એટલી ક પના કરી લીધા બાદ એ
સમજી લે વ ું જોઈએ કે કયામત તે નાથી
પણ વધુ કડવી છે , અને આ કડવાશ
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એટલી હદે છે કે ભાઈ ભાઈ થી, દીકરો
માં બાપથી, પ ની પોતાના પિતથી, અને
પિત પોતાની પ ની થી એ કારણે ભાગશે
કે , ક્યાંક કોઈ પોતાનો હક માગી ના
બે સે . (સ ૂરએ અબસ-૮૦: આયત નં ૩૪
થી ૩૭)

(65) શર રના અવયવોની ગવાહ
એ

વાત

કુ રઆનથી

પ ટ

છે

કે ,

કયામતના િદવસે માણસે દુ િનયામાં કરે લ
અમલની

ગવાહી

તે ના

શરીર

ના

અવયવો દે શે .
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“ અહ

ુ ી ક જયાર તે જહ મ ની
ધ

પાસે આવી પહ ચશે તો તે મ ના કાન,
તે મ ની

ખો તથા તે મ ની ચામડ ઓ

ુ રાચાર (તે ઓ કાય) કરતા હતા તે ના
સબંધ તે મ ની િવ

ધ સા ી આપશે . અને

તે ઓ પોતાની ચામડ ને કહશે ક (ભલા)
તમે અમાર િવ

શા માટ સા ી આપો

છો તે જવાબ આપશે અમને એ જ
અ લાહ વાચાળ કર
દરક વ

દ ધી છે ક

ણે

ુ ે વાચા આપી છે ”(સ ૂરએ હાન

મીમ સજદહ- ૪૧ : આયત નં ૨૦- ૨૧)
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ુ ે હ ગારો માટ આગ
ન

(66)
“બે શ ક

ુ ે હ ગારો
ન

મ માં છે , અને

(આખર) તે ઓ ભડકતી આગમાં જશે . ”
(સ ૂરએ

કમર=

૫૪:

આયત

નં

૪૭)ઉપલી આયતમાં ગુને હ ગારોનો અથર્
“મુશ િરક”નો

લે વામાં

આવે લ

છે .

આ

મુશ િરક લોકો હકના ર તાથી ફરી જઈને
ભટકી ગએલા છે . દુ િનયામાં તે મ ના દરે ક
કાય અથર્ હીન હોય છે . તે ઓ પોતાની
તમામ

શિક્ત

માલ

ભે ગો

કરવામાં,

પ્રિસ ધી મે ળ વવામાં તથા સ ા હાિસલ
કરવામાં ખચીર્ નાખે છે .
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મજકૂ ર

આયતમાં

“ઝલાલ”

તથા

“સઅર” એમ બંને શ દો આવે લ છે .
અરબીમાં સઅર

નો

અથર્

ગાંડ પણનો

થાય છે . તે થી શક્ય છે કે , મજકૂ ર બંને
શ દોનો
દીવાના

ભે ગો

અથર્

દુ િનયા

લે વામાં આવે લ

છે .

પાછળ
મતલબ

મુશ િરક માગર્ થી ભટકી ગયે લા દીવાના
છે .
બે હા લ અ વારમાં પયગ બર અકરમ
(સ લ લાહો

અલયહે

વ

આલે હી

વસ લમ)થી નકલ કરવામાં આવે લ છે
કે ,

એક

વખત
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અલયહે વ આલે હી વસ લમ)એ એક
શખ્સને

તે ના

હાલત

પ ૂછયા,

લોકોએ

જણા યુક
ં ે તે તો એક પાગલ માણસ છે .
જવાબમાં
(સ લ લાહો

હઝરતે

રસ ૂલે

અકરમે

વ

આલે હી

અલયહે

વસ લમ)ફરમા યુ ં

કે

તે

મુસીબતમાં

ફસાએલ છે . ખરો દીવાનો તો એ છે કે
ને આખે ર તના મુકાબલામાં દુ િનયાને
પ્રાથિમકતા

આપી.

(હકાએક

અઝ

કુ રઆન: પાનુ ં નં ૧૯૮)
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(67) મો

(ન

ત)ના ર તાને ખોઈ

બે સે છે :
અગાઉ

આવી

“ લાલ”અને
આખે ર ત

ગએલ

શ દનો

“સકર”

સાથે

આયતમાં

સબંધ

ધરાવે

અથર્
છે .

કયામતના િદવસે મુશ િરક લોકો જ તના
ર તાને ખોઈ દે શે . તે ર તાને તે ઓ શોધી
શકશે

પણ

નિહ.(સ ૂરએ

હદીદ-

૫૭:

આયત નં ૧૩) તે િદવસ મુશ િરક લોકોને
ઘસડી

લાવીને

તે મ ના

મોઢાં તરફથી

તે મ ને જહ મની આગમાં હોમી દે વામાં
આવશે . કારણકે , દુ િનયામાં તે ઓ એ હક
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થી મોઢું ફે ર વી લીધું હત ,ું તે થી, તે મ ના
મોઢા

મારફતે

તે ઓ ને

આગમાં

ફે કી

દે વામાં આવશે .

(68) જહ મની આગની મ
ચાખો
સકર જહ મનુ ં એક નામ છે . ઈમામ
જા’ફરે

સાિદક

(અલિ હ સલામ)થી

િરવાયત છે કે , આપે (અલિ હ સલામ)
ઈશાર્ દ

ફરમા યુ ં

મે દાન છે .

કે ,

જહ મમાં

એક

ને સકર કહેવામાં આવે છે .

બીજી એક િરવાયત છે . કે સકર જહ મ
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નો એક તબક્કો છે . સકરે એક િદવસ
ખુદા પાસે એક

ાસ લે વાની ઈ છા

યક્ત કરી અને તે માટે ની તે ને મંજૂ રી
પણ આપવામાં આવી.

વો તે ને

ાસ

લીધો કે તમામ જહ મમાં આગ લાગી
ગઈ.આ બધી કં ઈ નકામી વાતો નથી
પણ હકીકત છે

આપણને હચમચાવી

મ ૂકે છે . આવી ભયંક ર હાલતની આપણે
િફક્ર કરતા રહેવ ું જોઈએ અને મોતની
ઘડી સુધી અ લાહ પાસે રક્ષણ માંગ તા
રહેવ ું જોઈએ. આપણાં માટે જ રી છે કે ,
યાં સુધી આરામથી ન બે સીએ અને
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ભયભીત રહીએ કે

યાં સુધી અ લાહ

પોતાની રહેમ તની ખાતરી ના આપી દે
અને આપણે એ ખુશ ખબરી ન સાંભ ળી
લઈએ કે આપણે જ તમાં બોલાવવામાં
આવે લ છે .( સ ૂરએ ફજ્ર- ૮૯: આયત નં
૨૭ થી ૩૦) ખુદા ના કરે આપણે ઈમાન
વગર ની હાલતમાં મરણ પામીએ. ખુદા
એ પણ ન કરે કે તોબા કયાર્ વગર
આપણે
નીકળીએ.

દુ િનયામાં

આ
શુ ં

થી

કોઈપણ

ખાતરીપ ૂવર્ ક કહી શકશે કે તે ન ુ ં મોત
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હાલતમાં

જ

થશે ?

(હકાએકે

અઝ

કુ રઆન : પાનુ ં નં ૨૦૦)

(69) કયામતના દવસે શર રના
ટા પડ ગયે લા ભાગોને ફર ભે ગા
કર દવામાં આવશે
નવાઈ પમાડનારી બાબત એ છે

કે ,

કબરમાં

ને

ટા

પડી

ગયે લા

ભાગો

કયામતના િદવસે ફરી પાછા એકબીજા
સાથે જોડી દે વામાં આવશે . ચાવલ, ઘઉ
ુ
કે એવી બીજી ખાવાની ચીજ વ ત ઓ
માણસના ગળાની નીચે ઉતરે છે અને
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યાર

બાદ,

બીજાથી

તે

ચીજ

ુ
વ તઓ

એક

ટી પડી જાય છે અને પછી

માંસ , લોહી વગે રે ના

પમાં શરીરનો એક

ભાગ બની જાય છે અને વીયર્ ન િલકા
મારફતે

ીના ગભાર્ શ યમાં દાખલ થાય

છે .આમ,

રીતે ખોરાકના અલગ અલગ

કણોને સમે ટીને એક જગ્યાએ ભે ગા કરી
દે વામાં આવે છે , તે વી જ રીતે શરીરના
ટા પડી ગએલા ભાગોને કયામતના
િદવસે એક જગ્યાએ ભે ગા કરી દે વામાં
આવશે . કુ રઆને મજીદમાં આ બાબતને
અલગ અલગ અથર્ માં યાદ દે વ રાવવામાં
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આવે લ છે . “....અય ર ૂલ
તે મ ને એ જ સ

ંુ કહ ક,

વન કર દશે ક

ણે

તે મ ને

થમવાર હ તીમાં લા યા હતા.”

(સ ૂરએ

યાસીન

૭૯)ખોરાકના

–

૩૬:

આયત

નં

ટા પડી ગયે લા કણોને

ફરી પાછા એક જગ્યાએ ભે ગા કરી દઈને
કુ દરતે

આપણને

પોતાની

શિક્તનો

પિરચય આપી દીધો છે અને સાથે સાથે
કયામતની એક ઝલક પણ દે ખાડી દીધી,
કે મરણ પા યા બાદ એ િદવસે તે લોકોને
આરીતે જ ફરી પાછા એક જગ્યાએ ભે ગા
કરી દે શે . આમ છતાં પણ કે ટ લાક લોકો એ
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બાબત માટે શંકા યક્ત કરે છે , કે મયાર્
બાદ તો માટી માં મળી જવાનુ ં છે , તો
પછી ફરી પાછા કં ઈ રીતે સજીવન થઇ
શકીશુ?
ં (સ ૂરએ વ સાફાત -૩૭: આયત
નં ૧૪)

(70) મર ગયા બાદ જમીનને
નવ

વન

ઉપરોક્ત બાબતમાં જો હજુ પણ કં ઈ શંકા
હોય તો તમારા પગ નીચે ની જમીન પર
ુ ાં તે ની
એક નજર કરો. િશયાળા ની ઋત મ
ું
ઉપર મોત કે વીરીતે છવાઈ ગયુ ં હત ?
ઝાડ,પાન,

લ, ફળ, જડી બુ ી વગે રે
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સુકાઈ ગયુ ં હત .ું પણ,

ુ ું
વું વસંત ઋત ન

આગમન થયુ ં કે , િજં દ ગીની િનશાનીઓ
ફરી પાછી છલકવા લાગી અને તે દરે કને
નવજીવન મળી ગયુ.ં જાત જાતના ફળ,
લ, તથા જડી બુ ી વગે રે ફરી પે દા
થવા લાગ્યા. આએ
પાછી

નવી

િજં દ ગી

મોત પછીની ફરી
છે .(બંદ ગી

રાઝ

આફરિનઝ – ભાગ ૧લો, પાનુ ં નં. ૧૭૭)

(71) જહ મવાળાઓ ને પે દા જ શા
માટ કયા ?
એ પ્ર

(સવાલ) ઉઠાવવામાં આવે છે કે ,

ખુદાવંદે આલમ જયારે જાણતો હતો કે ,

બરઝખ - 233

HAJINAJI.COM

દુ િનયામાં અમુક માણસો હક અને ને કીના
ર તાને નહી અપનાવે , તો પછી તે વા
લોકોને તે ણે પૈ દા જ શા માટે કયાર્ ?
આના

જવાબમાં

એ

સહેલાઈથી

કહી

શકાય છે કે , અય ઇ સાન! સૌ પ્રથમ તો
“શા માટે ” અને “કે વી રીતે ”

વા પ્ર ો

(સવાલ) કરવાનો તને અિધકાર જ શુ ં
છે ? બલકે , તારે તો એમ જ કહેવ ું જોઈએ
કે

હુ ં

અ લાહના

સ નમાં

શંકા

કરવાવાળાઓમાનો નથી, તે ઉપરાંત , હુ ં
એ બાબત ચોકકસ પણે મા ય રાખું
અ લાહના

સ નના
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સમજની

બહાર

મજકૂ ર

છે .છતાં પણ

સવાલોનો જવાબ એક ઉદાહરણ મારફતે
આપવામાં આવે છે . કોઈ દોલતમંદ અને
ઉદાર િદલ બાદશાહ પોતાના ખજાનાના
દરવાજાને
જાતજાતના

ઉઘાડી

નાખીને

ઝવે રાત,

તે માના

હીરા,

મોતી,

કીંમતી પોશાક, માલ, દોલત વગે રે

ટું

મ ૂકી દે અને ઢં ઢે રો પીટે , કે ખુ લા મ ૂકી
દીધે લા ખજાનામાંથી

ને

જોઈએ અને

ટલું જોઈએ તે ટ લું આવીને લઇ જાય.
જો કે , બાદશાહ એ જાણતો જ હોય છે કે ,
કે ટ લાક એવા લોકો પણ છે કે ,
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ખજાના તરફ આવવા માંગ નારને એમ
કહીને રોકવાની કોિશશ કરશે કે , યાં ન
જાઓ,

યાં કં ઈ જ નથી અને અમુક

કમનસીબો

આવા

જૂ ઠાઓની

વાતમાં

આવી જઈને ખજાનામાં કં ઈ પણ લે વા
આવવાના નથી અને તે વા લોકો એ કૃ પા
(ને અ મત)થી વંિચત રહી જવાના છે .આમ
બાદશાહે તો

પોતાનો

ખજાનો

તમામ

લોકો માટે ઉઘાડો મ ૂકી દીધો હતો અને
દરે કને

તે નો

ફાયદો

ઉપાડી

લે વાનુ ં

આમંત્ર ણ પણ આ યુ ં હત .ું હવે ,

લોકો

તે નો લાભ જ લે વા માંગ તા ન હોય તો
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તે વાઓને કારણે શુ ં બાદશાહે પોતાનો
ખજાનો બાકીના સઘળા ઇ સાન માટે બંધ
કરી દે વો જોઈએ?સાથે સાથે એક બીજી
પણ વાત

કે

બાદશાહના

આમંત્ર ણનો

વીકાર ન કરનાર અંતે તો પોતાનુ ં જ
નુક સાન કરે છે .(બંદ ગી રાઝ આફરીનઝપાનુ ં ના ૧૭૯)

(72)

ૂળ આશય

ૃ પા (રહમત)

અને મહરબાની ફલાવવાનો છે
અય ઇ સાન! ખુદાએ તો તે ની કૃ પા પામી
લે વા

માટે

સમ ત

માનવ

જાતને

આમંત્ર ણ આપે લ ું છે . જો કે , તે જાણે છે
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કે , દરે ક માણસ કં ઈ તે ની પાસે લે વા
આવવાનો

નથી.

(સ ૂરએ

દહર-

૭૬:

આયત નં. ૩)
ફારસીમાં એક પંિક્ત છે , તે નો ભાવાથર્ એ
છે કે , “સમગ્ર સ ૃ ટી (કાએનાત) અગર
કાફર થઇ જાય તો પણ તે ના પાલવને
રજ માત્ર

ટલો પણ ડાઘ લાગી શકે

તે મ નથી.”
ઉપરોક્ત વાતમાંથી બારીકીને સમજવા
ખાતર અહીં ક પના કરવામાં આવે છે કે ,
દુ િનયાના સઘળા ઇ સાનો તે ની વાતને
મા ય ન રાખે , પણ ફક્ત કોઈ એક
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શખ્સ. તો પણ અ લાહ માટે તો તે પુર ત ું
જ છે . લોકોને ઈમાન તરફ આમંત્ર ણ
આપવું એ તે ની મહાનતા છે . હવે એ
બાબત લોકોની ઈ છા પર આધાર રાખે
છે ,

કે

તે ના

આમંત્ર ણને

પોતાની

ખુશ નશીબી સમજીને તે ની પાસે પોતાનો
પાલવ ફે લાવે અને ઝોળી ભરી લે , કે
પછી તે ના આમંત્ર ણની અવગણના કરે .
યાં

આગળ

ઇ સાનોની

ઈ છાનો સવાલ આવે છે

પોતાની
યાં આગળ

બળજબરી નથી થઇ સકતી. તે ઉપરાંત ,
માણસને જયારે વાધીનતા આપી દે વામાં
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આવી હોય

યારે શે તાન પણ પોતાના

કામ કરી જાય છે . મનોવીકાર પણ આડે
આવે છે . અને તે ના કારણે કે ટ લાક લોકો
એમ પણ કહેતા સંભ ળાય છે , “ છોડો આ
બધી વાતોને , દુ િનયાને પોતાના ર તે
ચાલવાદો. રોકડ (

નજરે પડે છે )ને

જત ું ન કરો, કયો મરનાર આજ સુધી
જીવતો

થયો

દુ િનયાના
િવલાસ

છે ,

સુખ ,
ને

તે થી,
સાહેબી

જતા

ન

આ

ભૌિતક

અને

આનંદ

કરો.

આપણને

આખે ર ત અને જ તથી શુ ં લે વા દે વા,
જાનવરોની સાથે રહો, હઝરત મોહં મદ
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(સ લ લાહો

અલયહે

વ

આલે હી

વસ લમ)ના પડોશ સાથે આપણને શુ ં
કામ છે , વગે રે વગે રે ....”આ બધી શે તાની
વાતો છે . મોટા ભાગના માણસો આવી
વાતોને

કાને

ધરતા

હોય

છે .

આ

સંજોગોમાં શુ ં ખુદાવંદે આલમ પોતાની
કૃ પા,

રહેમ

તથા

બિક્ષશના

દરવાજા

સઘળા ઇ સાનો માટે બંધ કરી દે ? આપણ
ને એ કહેવાનો હક નથી કે , અ લાહ
જાણતો

હતો

કે

કોણ

લોકો

તે ના

આમંત્ર ણને નિહ ગણકારે , તો પછી તે વા
લોકોને તે ને પૈ દા જ શામાટે કયાર્ આ
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બધી બાલીશ વાતો છે .સ નહારે પોતાના
સ નમાં

રહ યો, ભે દ અને મમર્

પા

રાખ્યા છે , તે ને સમજી શકવાની આપણે
શિક્ત ધરાવતા નથી. એ રહ યો, તે મ ની
ગહનતા અને તે ના ગુઢાથર્ તે એકલો જ
સમજી શકે છે અથવા તો પછી તે ના
ખાસ બંદાઓ.

(73) ઉમર સા’દ અને શે તાની
અવાજ
ઉમરે સા’દે

શુ ં કયુર્ં? બાદશાહ તરફથી

તે ને શે તાની આમંત્ર ણ આપવામાં આ યુ,ં
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કે કરબલા જા, હુ સૈ ન ની સાથે જ ંગ કર તો
તને

સ ાધીશ

બનાવવામાં

આવશે .

કરબલાના મે દાનમાં બે િહ ત

તરફનુ ં

મોહં મદી આમંત્ર ણ યઝીદના લ કરમાંથી
કોઈએ પણ કબ ૂલ ન કયુર્ં. બલકે , તે
સઘળાઓ એ તો શે તાનની વાતને મા ય
રાખી. પોતાની જાતને એમ ફોસલાવીને
છે તરી, કે તે ઓ હુ સૈ ન ને કતલ કરી દઈને
પોતાની દરે ક મને છાને પ ૂરી કરી લે શે
અને જયારે કયામત આવી લાગશે યારે
તોબા

કરી

લે શે . અ લાહના

હક

ર તા

તરફનુ ં આમંત્ર ણ અને શે તાની ફરે બ એ
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બ ે

માણસના

સ નના

પહેલા

જ

િદવસથી છે , અને કયામત સુધી રહેવાના
છે . કયામતના િદવસ સુધી પે દા થનાર
દરે ક શખ્સ માટે આ દરરોજની હકીકત
છે .

(74) મોત ુ દ રતે

ુ ાવંદ નો
દ

ન ૂનો
હઝરત અલી (અલિ હ સલામ) નુ ં કથન
છે , કે િશખામણ કં ઈ િનજીર્વ શરીર

વી

નથી હોતી. શુ ં તમે એ નથી જોતા કે
તાકાત તો ફક્ત ખુદાનો ઈજારો છે . મોત
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આવવાના સમય (સકરાત)ની ક પના
તો કરી જુ ઓ. તમે એક પહેલ વાન હતા,
તમારા શરીરમાં તમામ શિક્તઓ હતી.
પણ હવે , એક માખીને ઉડાડી શકતા
નથી.

શરીરમાં

વાતચીત

કરી

તાકાત
શકતા

ક્લે મ -એ-લાઈલાહા

હતી

યારે

હતા,

અ યારે

ઈ લ લાહ

પઢવા

ચાહો તો પઢી શકતા નથી. વિસયત
કરવા ચાહો તો સખ્ત મુ કે લી પડી રહી
છે . કારણ કે હવે શરીર માં કોઈ જાત ની
શિક્ત રહી નથી. એ તો પહેલા િદવસથી
જ તે (અ લાહ)ની િમલકત હતી. ર તે
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ચા યો જતો માણસ એ ઈ છતો હોય છે ,
કે સલામતીની સાથે જ દી ઘર ભે ગા થઇ
જાય. પણ રણમાં ગાડીમાં કે પછી સડક
પરની કોઈ ગલીમાં તે ને મોત પકડી લે
છે . માણસ ઈ છે છે એક અને થઇ જાય
છે બીજુ ં જ.

િજં દ ગીના પહેલા િદવસથી

આપણી કં ઈ જ હકીકત ન હતી. મોકો
હાથથી નીકળી જાય તે પહેલા જ શા
માટે આપણે બોધ ગ્રહણ ન કરી લઈએ.
એવી કે ટ લીએ મોટર ગાડીઓ છે કે
પોતાના માિલક માટે બોજ અને કાિતલ
બની જાય છે . એવી કે ટ લી એ ઈમારતો
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છે ,

ને

બનાવવા

પાછળ

માણસે

પોતાની જાન લગાડી દીધી હતી અને
આ

એ જ ઈમારતમાંથી તે નો જનાઝો

બહાર આવી ર ો છે ! માણસને જોઈએ
કે ,
ુ દુ િનયાની માયાજાળ ની
આ ક્ષણભંગ ર
પાછળ

પડી

દુ િનયાનો

જવાને

શોખીન

બદલે

બની

જાય

અનંત
અને

અ લાહ એ માટે કે ટ લો ચે ત વે છે ? પણ,
આ માણસ કોઈ જાતનો બોધ પાઠ ગ્રહણ
કરતો નથી.
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ુસૈ ન

(75) ઈમામ

(અલ હ સલામ)નો પ

બની

હાશીમ જોગ
આ

દુ િનયા

તો

જાણે

છે

જ

નિહ.

(હકીકતમાં તો કોઈ શખ્સ ચાલીસ કે
પચાસ વષર્ આ દુ િનયામાં પસાર કરે છે ,
અને છતાં પણ તે ને તો એમ જ લાગે છે
કે ,

તે

હજુ

હમણાં અહીં

આ યો

છે )

આખે ર ત ન ટ થવાવાળી નથી, એ તો
અનંત

છે

આ

ઈમામ

(અલિ હ સલામ)

છે

(અલિ હ સલામ)નુ ં

િદલ
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અનંત દુ િનયા તરફ આકિષર્ ત થયા કરત ુ
હત .ું કરબલામાં દાખલ થતી વખતે આએ
જ મતલબનો એક પત્ર તે મ ને બની
હાશીમ જોગ લખે લ હતો. ૧
ખુદાયા!

તને

વાસતો

(અલિ હ સલામ)નો,

ઇમામ

અમારા

હુ સૈ ન
િદલોમાં

તારી મુલાકાતનો શોખ પે દા કરી દે અને
આખે ર તની

મહો બતની

અમને

ભે ટ

આપ.
ઈમામ હુ સૈ ન (અલિ હ સલામ) મોતની
બહુ જ ઉ સુ કતા થી રાહ જોતા હતા અને
ચાહતા હતા કે
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પોતાના

નાના

(સ લ લાહો

પયગંબ રે

અલયહે

વસ લમ,

અકરમ

વ

આલે હી

િપતા

હઝરત

અલી(અલિ હ સલામ)

માતાજી

સ યદા

અલ હા),

(સલામુ લાહે

જનાબે
અને

ભાઈ હસન(અલિ હ સલામ)ની મુલાકાત
કરે

હઝરત

પોતાના

યાકૂ બ
ફરઝંદ

(અલિ હ સલામ)
હઝરત

ુ
યુસ ફ

(અલિ હ સલામ)ની મુલાકાત માટે કે ટ લા
ુ હતા? તે જ પ્રમાણે , હઝરત ઈમામ
આત ર
હુ સૈ ન

(અલિ હ સલામ)
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દુ િનયાથી

ચા યા

ગયે લા

પોતાના

ુ હતા.
સગાઓની મુલાકાત માટે આત ર

(76) બરઝખમાં અઝાદાર

ુસૈ ન

(અલ હ સલામ)ની ફ રયાદ
કબરથી કયામત સુધીના સમય ગાળાને
“બરઝખ” કહેવામાં આવે છે . આ સમય
દરિમયાન માણસનુ ં ભૌિતક શરીર એક
બીજુ ં જ શરીર ધારણ કરે છે . આ બહુ
સ ૂ મ હોય છે . અને તે ની

હ આ એ

સ ૂ મ શરીરમાં હોય છે . અગર માણસ આ
દુ િનયાની ને કીકરવાવાળામાંથી હશે . તો
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મરણ પા યા પછી તે ની જાહેર થવાની
જગ્યા

હઝરત

અમી લ

મોઅમે નીન(અલિ હ સલામ)ના

રોઝા

મુબારકની સામે આવે લ “વાિદઉ સલામ”
છે જો માણસ આ દુ િનયાની િજં દ ગીમાં
દુ રાચારી ર ો હશે તો “બરહ ત
ૂ ” માંથી
જાહેર થાય છે ,

એક ભયાનક જગ્યા

છે , અગર ગુનાઓમાંથી પ ૂરી રીતે પાક
થઇ ને આ દુ િનયામાંથી ગયો હશે તો
બરઝખમાં

આરામથી

રહેશે . તે ની

હ

ખુ બુ અને કૃ પા (ને અ મતો ) પામશે .
અને જો ગુનાહો થી મલીન થઇ ગયો
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હશે , કે પછી લોકોના હક ડુ બાડયા હશે ,
તે મ ની

ઉપર

જુ મ

કયાર્

હશે ,

દીવાલમાં ઠોકાતા એક ખીલા ની

તો

મ તે

સખ્ત ભીંસમાં જકડાઈ જશે . શુ ં કોઈ એવો
છે કે

એમ કહી શકે કે ચોક્કસપણે તે

આ દુ િનયામાંથી ગુનાહોથી પાક અને
પાકીઝા હાલતમાં મરણ પામશે ? તે ના
માથા ઉપર કોઈના હક બાકી ન હોય કે
પછી પોતાની પ ૂરી ઉંમર દરિમયાન કદી
પણ તે ને કોઈની માનહાની કે અપમાન
નિહ કયાર્ હોય કે કદી પણ કોઈની િનં દાકુ થલી નિહ કરી હોય ? ઇમામ જાફરે
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સાિદક (અલિ હ સલામ) ઈશાર્ દ ફરમાવે
છે

કે

કોઈનુ ં પણ

િદલ

અમારી

મુસીબતના કારણે દુ :ખી થશે , તો તે વા
શખ્સ મોત પછી કયામત સુધી કબરમાં
દરે ક રીતે િવશાળતા અનુભ વશે . એટલે
કે , તે ને કોઈ પણ જાતનુ ં દુ :ખ કે તકલીફ
નડશે નિહ.

(77) કયામતના દવસે ઈમામ
ુસૈ ન (અલ હ સલામ)ની છ
છાયા હઠળ
ઈમામ

હુ સૈ ન

(અલિ હ સલામ)

પર

રડવાની અસર કયામતના િદવસે ઘણી
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સારી

રીતે

જાહેર

કુ રઆનની

થશે .

આયતો મારફતે એ િદવસ અંદા
આવશે

તે ની

માિહતી

મળી

ક્યારે

આવે

છે

ખુદાએ આએ િદવસને બહુ ભયંક ર ક ો
છે . આ િદવસનો ભય અને બે ચે ની દરે ક
ને ઘે રી વળશે અને તે િદવસે કોઈ પણ
શખ્સ એવો નિહ હોય કે

ગભરાયે લો,

અકળાએલો કે યિથત ન હોય.
પણ,

ઈમામ

હુ સૈ ન (અલિ હ સલામ)ના

અઝાદારને આએ િદવસે કોઈ પરે શાની
નિહ હોય. કયામતના િદવસની
સબંધ માં

ઈમામ
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(અલિ હ સલામ)ની એક િરવાયત નકલ
કરવામાં

આવે

છે .

(અલિ હ સલામ)

તે ઓ

ફરમાવે

હઝરત

છે ,

કે

મોમીન આશ રૂ ાના િદવસે પોતાની રોજીંદી
કમાણીના કામ પર ન જાય, તો ખુદાવંદે
આલમ દુ િનયાની અને આખે ર તની તે ની
ઈ છા પ ૂરી કરશે .
પણ

અફસોસ,

આંધળાપણા

બની

પર,

કે

તે ઓ

ઉમ યાના
આશ રૂ ાના

િદવસને બહુ બરકતવાળો માનતા હતા.
આગળ ચાલતા ઈમામ (અલિ હ સલામ)
ફરમાવે છે , કે

શખ્સ આશ રૂ ાના િદવસે
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ઈમામ

હુ સૈ ન

(અલિ હ સલામ)

પર

પડે લી મુસીબતના કારણે ગમગીન રહેશે ,
તો આવતી કાલે કયામતમાં જયારે ભય,
ગભરાટ

અને

ગમનુ ં વાતાવરણ

હશે

યારે આએ શખ્સ માટે એ િદવસ ખુશી
અને આનંદ નો હશે . િહસાબ દે વાનુ ં થાન
આએ િદવસના સખ્ત

થાનોમાનુ ં એક

હશે . જરા ક પના તો કરી જુ ઓ, કે યારે
માણસની

હાલત

શુ ં

થશે

કે

જયારે

અ લાહ તઆલા માણસને હુ ક મ દે શે . કે
પોતાનુ ં
વાંચે . (સ ૂરએ

આમાલનામું
બની
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:આયત નં ૧૪) પોતાનુ ં બહુ જ સામા ય
કાયર્ પણ એ િદવસે દરે ક શખ્સ જોઈ
લે શે . અગર સ કાય કયાર્ હશે તો તે નો
બદલો તે ને આપવામાં આવશે અને બ ૂરા
કામ

કયાર્

હશે

તો

તે ની

સજા

તે ને

મળશે ( સ ૂરએ ઝીલઝાલ-૯૯: આયત નં
૭-૮) આ િહસાબ દે વાના

થાન પર

માણસે કે ટ લું થોભવું પડશે , તે નો આધાર
તે ણે કરે લા કામો પર છે ,

નો િહસાબ

િકતાબ લાંબો હશે તે અઝાબની સખ્તી
અને પરે શાનીમાં ઘે રાએલો હશે . આના
કારણે એ શખ્સ સમજી નિહ શકે કે પોતે
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જહ મી

છે

કે

જ તી?

આધારભ ૂત

િરવાયતોથી એ જાણી શકાય છે કે જયારે
તમામ

લોકો પોતાના

િહસાબ

િકતાબ

દે વામાં અને અઝાબમાં સપડાએલા હશે ,
યારે અમુક લોકો અશર્ ની છાયા હેઠ ળ
હશે ,

તે ઓ

(અલિ હ સલામ)ના

ઈમામ

હુ સૈ ન

પાડોશી

હશે અને

મ ૂળ જ તમાં ઇમામ (અલિ હ સલામ)ની
ૂ હશે .
િખદમતમાં મ ગ લ
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(78)

થમ સ ન કર લીધા પછ
હ ંુ

શરીરની

પ્રિતકૃ િત

ં ક ંુ
બરઝખની

દુ િનયા

તથા કયામત વગે રે એ બધું અ લાહની
ઈ છા

છે .

ફખ દીન

રાઝી

પોતાની

તફસીરમાં “બીજા સ ન” િવષે લખે છે
કે ,

ીના પે ટ માં રહેલા ગભર્ ના અવયવો

બંધાઈ ગયા પછી

હ

ં ક વામાં આવે

છે , તે ને બીજુ ં સ ન (િનસાતે ઉખરા)
કહેવામાં આવે છે .
“......અને ખરખર જ અમોએ માણસને
માટ ના સ વમાંથી પે દા કય
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અમોએ તે ને

ૂર

ત (ગભ)

વીય બ ુ બનાવી
ૂ

થાનમાં

ો. પછ અમોએ તે

વીયના ટ પાને બાઝી ગએલા લોહ નો
લોથડો બના યો, પછ તે બાઝી ગએલા
લોહ ને અમોએ માંસ નો લોચો બના યો,
પછ તે માસના લોચામાં હાડકા બના યા,
પછ

તે

હાડકા

ઢાંચ ણ ચઢા
બી

પર

અમોએ

માસ ંુ

.ંુ તે બાદ અમોએ તે ને એક

જ આ ૃ િત બનાવી.’’ (૨ ગુનાહાને

કબીરા (ગુજ રાતી) ભાગ ૧ પાના નં
૨૫૨) આમ આ આખી ઈમારત ચાર
માસના ગાળામાં તૈ યાર થઇ ગઈ. તો તે
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વખતે , એક બીજી જ ચીજનુ ં સ ન કયુર્ં
કે

માણસની

હ હતી.એમ કહેવાય છે

કે , આ અથર્ ઘ ટન િબલકુ લ યોગ્ય છે કે
ગભાર્ ય માં વીયર્ િબં દુ ના પ્રવે શ થી પ ૂરા
શરીરના બની જવા સુધીના તબક્કાને
પ્રાથિમક

સ ન

ગભર્ ની અંદર

(િનશાતે

ઉલા)

અને

હના સ નને (િનશાતે

ઉખરા) સમજવામાં આવે . ઉપર આવે લી
આયતોના અ યાસથી માણસનુ ં સંપ ૂણર્
સ ન

બે

થત ું

તબક્કામાં

હોવાનુ ં

પ ટપણે સમજાય ર ું છે .
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(79) બરઝખમાં ય ભચાર ની
િશ ા
ઈશાર્ દ

છે ,

કે

કોઈ

શખ્સ

યહ દ
ૂ ી, િખ્ર તી કે આતશપર ત

મુસ લમાન
ી- ચાહે

તે ણી આઝાદ હોય કે પછી કનીઝ સાથે
યિભચાર કરે અને તોબા પણ ન કરે ,
બલકે પોતાના ગુનાહ પર હરખાયા કરે
અને તે જ હાલતમાં દુ િનયાથી ચા યો
જાય, તો ખુદાવંદે કરીમ તે ની કબરમાં
અઝાબના ત્રણસો દરવાજા ખોલશે અને
દરે ક દરવા થી સાંપ , િવં છી વગે રે બહાર
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આવશે અને મજકૂ ર શખ્સ કયામત સુધી
આગમાં બળતો રહેશે . (ગુનાહે કબીરા)

(80) કયામતના દવસે ય ભચાર
શ સના શર રમાંથી ુ ગધ વ ટશે
ઉપર વણર્ વે લો શખ્સ

વો કબરમાંથી

બહાર આવશે , કે તે ના શરીરની દુ ગર્ં ધ ના
કારણે લોકો પરે શાન થઇ ઉઠશે અને
આવો શખ્સ ઓળખાઈ જશે .
એટલે કે , લોકો સમજી જશે , કે આ શખ્સ
યિભચારી

છે

અને

હુ ક મ

આપવામાં

આવશે , કે તે ને આગમાં લઇ જવામાં
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આવે . ખરે ખર, અ લાહ તઆલાએ દરે ક
ચીઝ માટે એક મયાર્ દા બાધે લ છે અમુક
ચીઝ તે ને હરામ ગણે લ છે ખરે ખર જ,
અ લાહ

તઆલાથી

વધીને

કોઈ

પણ

નીતીમ ાવા ં નથી અને આ અ લાહ
તઆલાની ને તીકતા છે કે કામાંધ તાને
તે ણે હરામ ગણે લ છે .(વસાએલુ શીયા)

(81) તમારા માટ બરઝખથી ડ

ં

ઉમર બીન યઝીદ કહે છે , કે એક વખત
મેં

ઈમામ

જાફર

સાિદક

(અલિ હ સલામ)ની િખદમત માં અરજ
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કરી કે મેં આપ (અલિ હ સલામ)ને એમ
ફરમાવતા

સાંભ ળયા

છે ,

કે

અમારા

તમામ િશઆઓ જ તી છે . ભલે પછી,
તે ઓ એ

કં ઈ

પણ

ગુનાહ

કયાર્

હોય.

ઈમામ (અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ ં કે ,
એ સાચું છે , ખુદાની કસમ તે ઓ સઘળા
જ તી

છે .

મેં

જણા યુ ં

કે ,

આપ

(અલિ હ સલામ)ની ઉપર કુ રબાન જાઉં,
શુ ં એ ગુનાહો મોટા હશે ખરા? જવાબમાં
આપ હઝરતે (અલિ હ સલામ) ફરમા યુ
કે પણ એ તો કયામતના િદવસે હઝરતે
રસ ૂલ અકરમ (સ લ લાહો અલયહે વ
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આલે હી

વસ લમ)અથવા

વારસની
જ તમાં

શફાઅતના
જશે .

પણ

તે મ ના

કોઈ

કારણે

તે ઓ

ખુદાની

કસમ,

તમારા લોકો માટે હુ ં બરઝખથી ડ
પ ૂછ ું

મેં

કે

બરઝખ

આપ(અલિ હ સલામ)એ
મોત

થી

લઈને

શુ ં

ં.

છે ?

તો

ફરમા યુ ં

કે ,

કયામત

સુધીનો

સમયગાળો બરઝખ છે (ઉસુલે કાફી.)

ુ ા બદલે લોહ
ન

(82) કાલે

પડશે
ઇ ને

મસઉદ

ને

સંબોધીને

હઝરત

પયગ બરે અકરમ (સ લ લાહો અલયહે
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વ આલે હી વસ લમ)ની વિસયતમાં છે ,
કે આપે (સ લ લાહો અલયહે વ આલે હી
વસ લમ)ફરમા યુ ં કે , ગુનાહને સામા ય
અને

નાના

ન

સમજો

અને

ગુનાહે

કબીરાથી તો દૂ ર જ રહો. કારણકે કાલે
કયામત ના િદવસે બંદો જયારે પોતાના
ગુનાહને જોશે ,

યારે

તે ની આંખમાંથી

લોહી વહેવા લાગશે . ખુદાવંદે તઆલા
ઈશાર્ દ ફરમાવે છે કે , કયામત એ િદવસ
છે , જયારે દરે ક શખ્સ પોતાના ને ક અને
ખરાબ કામને પોતાની પાસે હાજર જોશે
અને તે વખતે તે શખ્સ ઈ છા કરશે કે
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તે ની અને તે ના ગુનાહોની વ ચે લાંબ ુ
અંતર પડી જાય છે .
હઝરત

રસ ૂલે

અલયહે

વ

અકરમ
આલે હી

(સ લ લાહો
વસ લમ)થી

િરવાયત છે કે , ફક્ત એક ગુનાહ ના
કારણે બંદાને એકસો વષર્ સુધી કે દ માં
રાખવામાં આવશે . (બે હા લ અ વાર)

(83) બરઝખનો

વાસ પહલે થી જ

ૂરો કર લે તા હોય છે
માણસે એ ઉ ચ થાન સુધી પહોચી જવું
જોઇએ, કે

યાંથી તે પોતાની જાતને
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ઓળખી લે . એટલે કે ખુદા ની યાદ તે ના
અિ ત વમાં એટલી હદે ભળી જાય કે
પોતાની જાત બાકી જ ન રહે અને
પોતાનુ ં અિ ત વ િબલકુ લ ન ટ થઇ જાય
અને જયારે મરણ પામે તો એ િ થિત
પ્રા ત કરી લીધી હોય, કે બરઝખનો
પ્રવાસ

તે ણે

જાણે

પોતાની

િજં દ ગી

દરિમયાન જ પ ૂરો કરી નાખ્યો હોય અને
ુ ત જ એ ભ ય
મરણ પા યા બાદ ત ર
થાને પહોચી જાય કે

યાં અ લાહના

દો તો અને તે મ ની પડખે ઈમામ હુ સૈ ન
(અલિ હ સલામ)ના

સાથીઓ
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છે .કરબલાના

શહીદો

ઈમામ

હુ સૈ ન

(અલિ હ સલામ)ની હજૂ ર માં એટલા બધા
ખુશ છે કે , જ તની હ ર
ૂ ો

યારે તે મ ને

સંદે શો પાઠવે છે કે અમો તમારા માટે
ુ છીએ.
બહુ જ આત ર

યારે , તે ઓ હ ર
ૂ ોને

જવાબ મોકલાવે છે

કે . અમો ઈમામ

હુ સૈ ન

(અલિ હ સલામ)ના

મહેલ ને

કે વીરીતે છોડી દઈએ?
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ુસૈ ન

(84) ઈમામ

(અલ હ સલામ)ના મહલ
(બારગાહ)માં ઇલાહ ભે ટ
ઈમામ

હુ સૈ ન

ગુલામોને

(અલિ હ સલામ)ના
પોતાના

(અલિ હ સલામ)ની

ઈમામ

હજૂ રીમાં

એટલી

ખુશી અને સુખ છે કે તે ઓ ને જ તની
હર
ૂ ોનો પણ ખ્યાલ નથી આવતો. ઈમામ
પ્ર યે ની

તે ઓ ની

મોહ બતની

દુ િનયા

આ યર્ પમાડનારી છે . મોહ બતની આ
પ્રે ર ણા તે ઓ ને અ લાહ તરફથી ખાસ
બિક્ષસ અને ભે ટ છે ,
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નથી મળતી. ન ફક્ત એટલુજ . પણ ન
તો કોઈ બીજી આંખોએ તે ને જોઈ છે કે ન
તો કોઈ બીજા કાને તે ના િવષે સાંભ ળે લ
છે બલકે બીજા કોઈ િદલમાં તે નો િવચાર
પણ નથી આવી શકતો.મ ૂળ વાત ફરી
પાછી કે માણસ અ લાહ ની યાદમાં એવી
રીતે લીન થઇ જાય, કે પોતાની જાત તો
તે ને યાદ જ ના આવે અને પોતાના
અિ ત વને તે સદં ત ર ભ ૂલી જાય.
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(85) હઝ કલ કં ઈ ચીજથી બોધ
પાઠ
િરવાયતમાં

હણ કર છે
છે

કે ,

દાવ ૂદ(અલિ હ સલામ)થી

હઝરત
જયારે

તક

અવલા (પોતાની ઉ ચ જાતને અનુસાર
મનાઈ કરવામા આવે લ ું કામ) થઇ ગયુ,ં
તે ના

પ તાવા

પે

આપ,

િવરાન

જ ંગલમાંથી રડતા કકળતા પસાર થઇ
ર ા હતા કે તે ઓ એક પહાડ પાસે જઈ
પહો યા. આ પહાડ ની અંદર એક ગુફા
હતી,

ૂ
માં હમે શા ઈબાદત માં મ ગ લ

રહેનાર જ. િહઝકીલ (અલિ હ સલામ)
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નામના

એક

પયગ બર

જયારે

હઝરત

િહઝકીલે

રહેતા

હતા

જાનવરોનો

રડવાનો અવાજ સાંભ યો, તો સમજી
ગયા કે હઝરત દાવ ૂદ(અલિ હ સલામ)
આટલામાંજ ક્યાંક છે , (કારણકે , જયારે
જ. દાવ ૂદ (અલિ હ સલામ)ની િતલાવત
કરતા,

તો

સઘળા

જાનવરો

તે મ ની

આસપાસ રડતા કકળતા પહોચી જતા)
આમ, હ દાવ ૂદ (અલિ હ સલામ) જયારે
જ. િહઝકીલ (અલિ હ સલામ)ની ગુફા
પાસે પહો યા યારે તે મ ણે જ. િહઝકીલ
(અલિ હ સલામ)ને પ ૂછ ું કે શુ ં તમે મને
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ઉપર આવવાની રજા આપો છો? જનાબે
િહઝકીલે (અલિ હ સલામ) ક ું કે તમે
ગુને હ ગાર

છો.

આ

દાવ ૂદ(અલિ હ સલામ)
ું ત
તર

જ

સાંભ ળી

હઝરત

રડવા

લાગ્યા.

હઝરત

હીઝિકલ

(અલિ હ સલામ) પર વહી થઈ કે તક
અવલા માટે દાવ ૂદની ઉપે ક્ષા ન કરો અને
મારાથી માફી માગો કે મેં દરે ક ને તે ના
હાલ ઉપર મ ૂકી દીધા છે , અલબ

તે વો

શખ્સ પોતાની ભ ૂલના કારણે ગુને હ ગાર
ુ ત જ જનાબે િહઝકીલે
બની જાય છે ત ર
(અલિ હ સલામ)
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દાવ ૂદ(અલિ હ સલામ) નો હાથ પકડી
લીધો અને તે મ ને પોતાની નજદીક ખે ચી
લીધા. હઝરત દાવ ૂદ (અલિ હ સલામ)એ
પ ૂછ ું કે શુ ં તમે કોઈ ગુનાહનો ઈરાદો
કય

છે ?

જવાબમાં

જ.

િહઝકીલે

(અલિ હ સલામ) ક ું કે નિહ તો જ.
દાવ ૂદ(અલિ હ સલામ) ક ું કે શુ ં તમારા
નફસમાં ઘમંડ પૈ દા થઇ ગયો છે ? તો જ
િહ કીલે જવાબ આ યો કે નિહ યારે હ,
ુ ે તો ચોક્કસ તમને દુ િનયાની
દાવ ૂદ ક ક
તરફ આકષર્ ણ પે દા થઇ ગયુ ં છે , અને
તમને દુ િનયાની મને છાઓ યાદ આવી
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રહી

છે .

યારે ,

જનાબે

િહઝકીલે

(અલિ હ સલામ) જવાબ આ યો કે , હા
એમ જ છે તે થી જ દાવ ૂદ પ ૂછ ું કે તો
હવે તે નો ઈલાજ કં ઈ ચીજથી કરશો? તો
જ.

િહઝકીલે

(અલિ હ સલામ) જવાબ

આ યો કે , આ ગુફામાં દાખલ થઈશ,
અને
ગ્રહણ

કં ઈ તે માં છે તે માંથી બોધ પાઠ
કરીશ.

હઝરત

દાવ ૂદ

(અલિ હ સલામ) તે મ ની સાથે તે ગુફામાં
દાખલ થયા. અંદર જઈને તે મ ણે જોયુ ં કે
એક નાનકડો ઓટલો છે ,

ના ઉપર સડી

ગએલા હાડકા પડયા છે અને પાસે પડે લ
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લોઢાની એક તખ્તી પર કં ઈ ક

લખાણ

છે . હઝરત દાવ ૂદ તે લખાણ વાં યુ ં

માં

લખે લ હત ું કે મેં અરવાહરી િબન બસલમે
હજાર વષર્ રા ય ભોગ યુ,ં હજાર શહેરો
બના યા, હજાર કુ માિરકાનુ ં શીળ ભંગ
કયુર્ં અને છે વટે મારો અંત એ થયો કે
માટી મારંુ િબછાનુ ં છે અને પ થર મારો
તિકયો છે અને સાંપ તથા કીડાઓ મારા
સાથીઓ છે . માટે મારી આ હાલત જોનાર
બોધપાઠ લે અને ગ્રહણ કરે અને આ
દુ િનયાની

મોહજાળમાં

ફસાઈ

ન

જાય.(અ નુલ હયાત : પાનુ ં ૧૭૨)
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ુ ીભર ખાક એ જ

(86) બે

ત છે

બાદશાહનો ઉપર વણર્ વે લો બનાવ અને
તે નો

અંત

મોમીનને
ચે ત વી

જોઈ

લીધા

જોઈએ
દે .

પછી

કે , પોતાની

મનોિવકાર

એક
જાતને

અને

શે તાની

વાતોના કારણે અગર કોઈ આ દુ િનયાની
મોહજાળ પાછળ દોડશે તો ક્યાં સુધી
દોડી શકશે ? જો કોઈ પોતાની જાત માટે
બહુ ફાફા મારશે તો શુ ં તે ને ક્યારે પણ
મોત નથી આવવાનુ ં માણસે એ િવચારવું
જોઈએ કે મારી જાતને હુ ં ગમે એટલી
નીચોવી

નાખું

તો
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બાદશાહની બરોબરી તો નિહજ કરી શકું .
આમ જો સમજવાની કોિશશ કરવામાં
આવે તો માલ ૂમ પડી જાય છે કે અંતે તો
બે મુ ી ભર ખાકજ છે .આ લખવાનો
આશય તો વાંચ કને ચે ત વી દે વાનો છે .
અગર માણસ પોતાની જાતને આઝાદ
છોડી દે અને કં ઈ બોધપાઠ ગ્રહણ ન કરે
તો

પછી

તે

બે કાબ ૂ બની

માણસને તો પહાડની

જાય

છે

મ અડગ રહેવ ું

જોઈએ અને નિહ કે ઘંઉ ની ડાખળીની
મ, કે જરા સરખી હવા આવી કે અહી
તહી થઇ જાય. તે ણે શે તાની ચક્કરમાં
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ફસાઈ ન જવું જોઈએ અને દુ િનયાની
ઝાકઝમાળ સામે પોતાની આંખોને બંધ
રાખવી

જોઈએ

નજર

સામે

અને

પોતાના

રાખવો

અંતને

જોઈએ.

(૨

ઈ તે આ ઝાહ : પાનુ ં નં ૮૪)

(87) કબરોની ઝયારત
પોતાની
માણસે
િશખામણ

ખુદ

ત માટ છે

પોતાના
લે વી

શરીઅતમાં કબરોની

ુ
દ

અિ ત વમાંથી

જોઈએ.
િઝયારત

પિવત્ર
માટે ની

તાકીદ કરવામાં આવે લી છે , તે માં પણ
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ખાસ

કરીને

પોતાના

માં-

બાપ

ની

કબરોની.જોકે ક્યાંય થી પણ તે મ ના માટે
ફાતે હા પઢવામાં આવે , તો તે ઓ સુધી તે
પહ ચી જાય છે .તે જગ્યાએ થી તે મ ને
સવાબ પહ ચાડવામાં આવે તો તે મ ને
મળી જાય છે પણ એ હુ ક મ છે કે પોતાના
માંબાપની કબરો ઉપર જાઓ અને યાંથી
દુ આ માંગો, કારણકે દુ આ કબ ૂલ થવાની
તે ખાસ જગ્યા છે . બીજુ ં એ કે આમ
કરવાથી સૌથી વધુ ફાયદો માણસની
પોતાની જાતને જ છે . કારણ કે , તે થી
આપણા િદલ ને યકીન થઇ જાય છે કે
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આ

આપણા

માં –બાપ

નથી

અને

આવતી કાલે આપણે પણ નથી રહેવાના
વહેલા મોડા આપણે પણ તે ઓ ને જઈને
મળવાના છીએ. તે થી બે િદવસની આ
દુ િનયાના દગામાં માણસે ફં સાઈ ન જવું
જોઈએ,

શે તાની

િવચારોને

અને

વસવસાઓને પોતાના િદલમાં જગ્યા ન
આપવી જોઈએ. ટં ૂક માં, એ કે માણસે
ૃ રહેવ ું જોઈએ.
જાગ ત
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(88) જનાબે ઝહરા (સલા ુ લાહ
અલ હા) ઓહદના શહ દોની કબરો
પર
િસ ીક-એ‐કુ બરા હઝરત ફાતે મા ઝહેરા
(સલામુ લાહે

અલ હા)ની

જીવન

કથા

પરથી એ જાણવા મળે છે કે , પયગ બરે
અકરમ (સ લ લાહો અલયહે વ આલે હી
વસ લમ)ની

િવદાય

પછી

(સલામુ લાહે

અલ હા)

પર

જુ લમોના

કારણે

આપ

આપ
થએલા

(સલામુ લાહે

અલ હા) સખ્ત બીમાર પડી ગયા હતા.
તે છતાં દર સોમવારે અને જુ મે રાત ના
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િદવસે

હઝરત

અમી લ

મોમે નીન

(અલિ હ સલામ)થી રજા મે ળ વીને આપ
(સલામુ લાહે

અલ હા)

ઓહદના

મે દાનમાં પોતાના કાકા હઝરત હ ઝા
તથા બીજા શહીદોની કબરો પર જતા
હતા. ખુદ પયગ બર અકરમ તાવની
હાલતમાં કે જયારે તે મ નામાં ચાલવાની
શિક્ત ન હતી, યારે પણ ફરમાવતા, કે
બગલમાંથી

ટે કો

આપો

અને

બકીના

કબર તાન માં લઇ જાઓ.
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(89) બરઝખ
મ ૃ યુ

થી

લઈને

કયામતના

સુધીના

વચગાળાના સમયને બરઝખ કહેવામાં
આવે

છે .

સ ૂરએ

મોમીનની

(૨૩)ની

આયત નં ૧૦૦ મુજ બ
“.....તે દવસ ક

દવસે તે ઓ પાછા

ઉઠાડવામાં આવશે , એક બરઝખ (આડ)
છે ”
એ વાત માણસના િદલમાં ઊંડે સુધી
ઉતરી જવી જોઈએ અને એ સમજાઈ જવું
જોઈએ કે મોતને ભે ટયા વગર તે ને ચાલે
એમ નથી. માણસના ભૌિતક શરીરમાંથી
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હના નીકળી જવાને મોત કહેવામાં આવે
છે .

આમ

શરીર અને
છે .

મોત

એ

માણસના

ભૌિતક

હ વ ચે ની જુ દાઈનુ ં કારણ

હના નીકળી જવા બાદ માણસનુ ં

ભૌિતક શરીર તો માટી માં ભળી જઈને
ખાક થઇ જાય છે , પણ

હ તો મરનારના

બીજા એક સ ૂ મ શરીરમાં દાખલ થઇ
જાય છે . આ સ ૂ મ શરીર ભૌિતક શરીરના
ઢાંચા
કારણે

વું હોય છે પણ સ ૂ મતા ના
તે ને

નરી

આંખે

જોઈ

શકાત ું

નથી.માણસે બીજુ ં એ પણ સમજી લે વ ું
જોઈએ કે મયાર્ બાદ ઈમાન તથા અમલ
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િવષે પ ૂછપરછ કરવામાં આવશે . તે થી
તે ના

જવાબ

માટે

તે ણે

તૈ યાર

રહેવ ું

જોઈએ. અ લાહ તે ની હકીકત કે િવગત
માણસ માટે જાણવા જ રી નથી. પણ
તે ના હુ ક મ િવષે જાણવું જ રી છે બરઝખ
તે નો આવો જ એક હુ ક મ કે ઈ છા છે
અહીંથી જ માણસને તે ના ઈમાન અને
અમલનો આંિશક બદલો મળવો શ

થઇ

જાય છે એટલે સુધી કે કયામતે કુ બરા
આવી પહોચે . િહસાબ- િકતાબ થઇ ગયા
પછી

માણસ

બદલામાં

સંપ ૂણર્

અ લાહની
સવાબ
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માટે ની મ ૂળ જ ત કે પછી ખુદા ન કરે કે
તે સંપ ૂણર્ અઝાબ અને મ ૂળ જહ મને
લાયક બની જશે . ઘણાં મોમીનો એવા
પણ હશે , કે તે ઓ એ આ દુ િનયામાં

કં ઈ

ગુનાહ કયાર્ હશે તે નો િહસાબ બરઝખમાં
જ

કરી

નાખવામાં

આવશે .

તે થી

કયામતના િદવસે તે ઓ ના માથા ઉપર
કં ઈ િહસાબ બાકી નિહ હોય. આમ તે
િદવસે તે ઓ ને કોઈ મુ કે લી નહી નડે .
બરઝખ િવશે ની િવગતવાર માિહતી મ ૂળ
લે ખ કના પુ તક મઆદમાં જોઈ શકાય
છે .
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બરઝખ િવશે ની ખાત્રી થઇ જવા બાદ એ
સમજાઈ જાય છે કે ઈમાનનુ ં મજબ ૂત
હોવું અને તે ન ુ ં િદલમાં ઊંડે સુધી ઉતરી
જવું જ રી છે

થી સવાલ- જવાબના

સમયે માણસ ગ ગ
ં ૂ ો અને હાંફ ળો ફાંફ ળો
ન બની જાય. તે થી વાિજબ અને સુ ત
અમલ બજાવી લાવવા માટે આપણે ક્ષણ
ટલો પણ િવલંબ કરવો ન જોઈએ અને
એક ર ી બરાબર પણ આળસ કરવી ન
જોઈએ. કારણ કે સમય બહુ ઓછો છે
અને

પિરણામ

નજદીકમાં છે

આટલી

ચચાર્ પછી એ સમજવામાં આવી જાય છે
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કે માણસના આમાલ અને તે ના પિરણામ
વ ચે ન ુ ં અંતર મોત િસવાય બીજુ ં કશુજ
ં
નથી. અને આ મૌત જ માણસ ને દરે ક
ક્ષણે

કરત ુ

ભયભીત

રે હત ુ

હોય

છે

કયામત પર ઈમાન રાખવું એ દરે ક
મુસ લમાન

માટે

એટલે કે

એ

જીવોને

એક

વાિજબ

િદવસ
ઠે કાણે

કે

છે .

કયામત

જયારે

સમ ત

ભે ગા

કરવામાં

આવશે . તે િદવસે ચાંદ અને સ ૂરજનો
પ્રકાશ ખ મ થઇ જશે અને પહાડ સતત
ધરતીકં પ ના કારણે ભ ૂકો થઈને નરમ
વો

થઇ

જશે .
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આસમાન બદલાઈ જશે . આ િદવસે એક
ટોળા ના લોકો એ શાંત િચ ે આનંદ અને
મોકળાશની

હાલતમાં

પોતાના

આમાલનામાને જમણા હાથમાં રાખે લ હશે
અને

બીજા

અમુક

લોકોએ

પોતાના

આમાલનામાને ડાબા હાથમાં રાખે લ હશે
અને તે ઓ બે હ દ સખતી, બે ચે ની અને
દુ :ખદાયક હાલતમાં હશે . આ એજ િદવસ
છે કે , ખુદાવંદે આલમે તે ને સૌથી મોટી
મુસીબતનો
બુ ગ

િદવસ

ક ો

છે .

મઝહબી

તે ની યાદ થી ભયભીત અને

ગમગીન બની ફફડી ઉઠે છે . ખરે ખર કોઈ
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પણ

ૃ
જાગ ત

ખાિસયતોને

િદલ

આ

કુ રઆનમાં

િદવસની
વાંચ વાની

તકલીફ લે તો તે નો આરામ અને શાંિત
તે નાથી છીનવાઈ જાય અને આ દુ િનયા
અને તે ની માયાથી તે ન ુ ં િદલ ઉઠી જાય
અને

એ

િદવસની

ભયાનકતાથી

અ લાહની પનાહ માંગ તો થઈ જાય. એ
જાણવું જ રી નથી કે કયામત ક્યારે
આવી

પહ ચશે .

એ

જ

પ્રમાણે

એ

િદવસની હાલત અને હકીકત (કે િફયત)ને
પણ જાણવી જ રી નથી. કારણ કે , તે ના
જાણી

લે વાથી

કં ઈ
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િવશે ના દરે ક સવાલો અથર્ હીન છે . કે મ કે ,
એ દરે ક બાબતો ફક્ત ખુદાવંદે આલમ
જાણે છે . અલબ , આ િદવસને લગતી
અમુક બાબતો કે
મજીદમાં

આપવામાં

ની િવગત કુ રઆને
આવે લ

છે

તે ન ુ ં

જાણવું ફક્ત જ રી છે બલકે તે ના ઉપર
ઈમાન ધરાવવું પણ વાિજબ છે અને તે
બાબત ઈબાદતનો એક િહ સો છે . માટે ,
કયામતને
મીઝાન,

લગતી
િસરાત,

બાબતો

વી

કે ,

િહસાબ-િકતાબ,

શફાઅત, બે િહ ત , દોઝખ વગે રે નુ ં વણર્ ન
આગળ આવશે . હવે બરઝખ િવષે ની
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શ

કરે લી

ચચાર્

આગળ

ચલાવીએ.

બરઝખ નો શાિ દક અથર્ એ પડદો કે
કાવટનો થાય છે કે

બે ચીજોની

દરિમયાન હોય અને એ પડદો મજકૂ ર
બંને ચીજોને આપસમાં મળવા ન દે .

મ

કે , ખારો અને મીઠો સમુદ્ર એક સાથે વહી
ર ા છે . પણ અ લાહ તઆલાએ બંને ની
વ ચે એક એવી આડ મ ૂકી દીધી છે કે
ના કારણે તે ઓ બંને એકબીજાને મળી
કે

ખમ

રહેમાન-

કરી
૫૫

શકતા
:

નથી.(

આયત

નં

સ ૂરએ

૧૯-૨૦)

અલબ , મઝહબી પિરભાષામાં બરઝખ
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ને ખુદાવંદે આલમે

એક પિરિ થિત છે

આ દુ િનયા અને આખે ર તની વ ચે એ
રીતે બનાવી છે કે મજકૂ ર બંને દુ િનયાઓ
પોતપોતાની અસિલયત પર બાકી રહે.
આમ,

બરઝખ

આ

દુ િનયાની

અને

આખે ર તની િજં દ ગીની દરિમયાનની એક
િજં દ ગી જ છે . તે માં માથાનુ ં દદર્ , દાંત કે
એવા બીજા દદ નથી. આ બધું ભૌિતક
દુ િનયામાંની બાબતો છે . જયારે , બરઝખ
હાની બાબત છે . પણ સાથો સાથ એ
પણ જાણી લે વ ું જ રી છે કે , એ કોઈ
અંિતમ િ થિત નથી.એટલે કે , ગુને હ ગારો
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માટે

અંધા

જ

માનનારાઓ માટે
ઈમામ

અંધા

અને

હુ ક મ

ન ૂર જ ન ૂર નથી.

(અલિ હ સલામ)ને

પ ૂછવામાં

આ યુ ં કે , બરઝખ ક્યારે છે ? તો આપે
જવાબ

આ યો,

કબરમાંથી

કે

ઉઠાડવાના

મોતથી

લઇને

વખત

સુધીનો

સમયગાળો બરઝખ છે .(બેહા લ અનવાર)
કુ રઆને મજીદમાં ઈશાર્ દ છે : “ .......
અને તે મ ની આગળ તે િદવસ સુધી કે
િદવસે તે ઓ પાછા ઉઠાડવામાં આવશે
એક

બરઝખ(આડ)

રહેશે . ”

(સ ૂરએ

ુ - ૨૩ :આયત નં ૧૦૦)
મોઅમેનન
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(90) આ ુ િનયા

વીજ બી

ુ િનયા અને આ શર ર

ંુ જ બી ુ

શર ર
બરઝખને આ દુિનયા

વીજ બીજી દુિનયા

કહેવામાં આવે છે . કારણ કે આ બંને
દુિનયાની પિરિ થિતઓ એક

વી જ છે .

મ કે અહીં આગળ આપણે ખાઈએ છીએ
હરીએ છીએ ફરીએ છીએ કે એકબીજાથી
મુલાકાત કરીએ છીએ વગેરે વગેરે. તે જ
પ્રમાણે, બરઝખમાં પણ ખાવુ,ં પીવુ,ં હરવુ,ં
ફરવુ,ં એકબીજાથી મુલાકાત વગેરે બધું છે .
ઉપરાંત માણસ બરઝખ માં શરીર પણ
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ધરાવે છે . સ ૂરત અને િશકલની દ્રિ ટએ આ
બરઝખી શરીર હબ
ૂ હુ આ દુિનયાના શરીર
વું જ હોય છે , ફરક માત્ર એટલો જ, કે આ
બરઝખી શરીરમાં ભૌિતકતા નહીં પણ
સ ૂ મતા હોય છે તેનામાં ભૌિતકતા ન
હોવાના કારણે કોઈ પણ વ ત ુ તેની આડે
નથી આવતી. તેથી તેના માટે દીવાલની
આ તરફ કે પેલી તરફ
મજકૂર

શરીરની

વું કશુ ં નથી હોત.ું

ચેતના

એટલી

બધી

શિક્તશાળી હોય છે , કે એક સ ૂ મ િબંદુ પણ
જો અિ ત વમાં આવી ર ું હોય તો આ
શરીર તેની ન ધ લઇ લે છે . ઈમામ જાફ’રે
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સાિદક (અલિ હ સલામ) ફરમાવે છે , કે
અગર આ બીજા શરીરને જુઓ, તો એમ જ
લાગે કે, આ તો આગલી દુિનયાનુ ં શરીર
છે (બેહા લ અનવાર ) આપણે

વ નમાં

આપણા માં-બાપ કે બીજા સગા સબંધી
ઓને

જોઈએ

છીએ

યારે

દુિનયામાં ના પોતાના શરીરના

તેઓ

આ

પમાં જ

આપણને દે ખાય છે જયારે કે તેમનુ ં એ
શરીર તો તેઓની એ કબર માં પડેલ ું હોય
છે તેથી એ માનવું પડે છે કે આપણને
વ નમાં દે ખાત ું તેમનુ ં એ શરીર આ બીજુ ં
બરઝખી જ શરીર છે . આ બરઝખી શરીર
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િબલકુલ આપણી આંખોની

મ જોવાની

શિક્ત ધરાવે છે . એ આંખોમાં દદર્ નથી થત ું
કે ન તો એ આપણી અહીની આંખોની
નબળી પડી જાય છે , કે

મ

થી તેને ચ માની

જ રત પડે. આમ, આએ બર ખી દ્રિ ટ
કયામત
િવ ાનો
શરીરને

સુધી
અને

સંપ ૂણર્પણે
િફલસ ૂફો

આયનામાં

વ થ

રહેશે

આએ

બરઝખી

જોવામાં

આવતા

પ્રિતબીંબની સાથે સરખાવે છે . પણ, તેની
સાથે બે શરતો જોડવામાં આવેલ છે . પહેલી
શરત તો એ કે જાણે માણસ પોતે જ
આયનામાં છે અને નિહ કે આયનાની સામે.
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અને બીજી શરત એ, કે આ pપ્રિતબીંબ
ચેતના અને સમજ ધરાવે છે . આમ, આ
બીજુ ં શરીર પોતાનુ ં અલગ અિ ત વ અને
પોતાની આગવી ચેતના અને સમજ ધરાવે
છે . તેન ુ ં ઉદાહરણ એ

વ ન છે કે

માં

માણસ પળવારમાં લાંબી મુસાફરી કરી
નાખે છે , ક્યારે ક તે મક્ક-એ-મોઅઝઝમામા
પહોચી

જાય

છે ,

તો

ક્યારે ક

મશહદે

મુકદસમાં. બરઝખમાની જાતજાતની ચીજો
અને ભાતભાતની ખાવાપીવાની વાનગીઓ
એટલી સુદર,
ં
આકષર્ક, વાિદ ટ હોય છે કે
આ દુિનયામાંની તેવી ચીજો અને તેવા
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પકવાનો તેની સરખામણીમાં આવી શકતા
નથી. બરઝખમાંની દરે ક વ ત ુઓ અિ ત વ
ધરાવતી હોય છે અને યાનુ ં સ ૂ મ શરીર તે
દરે ક વ ત ુઓથી ફાયદો તથા પોતાની રોજી
પણ મેળવત ું હોય છે . અલબ , બરઝખી
દુિનયામાંની ખાવાપીવાની તેમજ બીજી
દરે ક બાબતો સ ૂ મ છે અને તેને ભૌિતકતા
સાથે કંઈ સબંધ નથી. આ આધારે એમ
કહી શકાય છે કે એક વ ત ુ મોમીનની
ઈ છા મુજબ ત ુરતજ અલગ અલગ ચીજમાં
ફેરવાતી જાય.

મ કે, કોઈ મોમીનને યાં

આગળ આલું ખાવાની ઈ છા થશે તો ત ુરત
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જ તેની સામે આલુ આવી જશે અને યાર
બાદ જો જરદા ં ખાવાની ઈ છા થશે તો
તેની સામેના તે આલું જરદા ં માં ફેરવાઈ
જશે.

આએ

સંદભર્માં

ખુદા(સ લ લાહો

હઝરત

અલયહે

વસ લમ)થી

િરવાયત

(સ લ લાહો

અલયહે

વ
છે

આલેહી
કે,

વ

રસ ૂલે
આપે
આલેહી

વસ લમ)ફરમા યુ ં કે મારા કાકા હઝરત
હમઝાને આ

મેં

વ નમાં જોયા. તેમની

સામે જ તી દાડમનો એક થાળ રાખેલ
હતો અને તેઓ હઝરત તે દાડમ ખાઈ ર ા
હતા. અચાનક તે દાડમ દ્રાક્ષમાં ફેરવાઈ
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ગયા અને તેઓ હઝરત મજકૂર દ્રાક્ષ ખાવા
લાગ્યા. થોડીવારે તે દ્રાક્ષ તાજા ખજૂરમાં
ફેરવાઈ ગઈ. મતલબ કે, એક જ ચીજ એક
પછી એક એમ અનેક ચીજોમાં ફેરવાતી
ગઈ. કારણ કે, યાં આગળ ભૌિતકતા નિહ
પણ સ ૂ મતા હોય છે . આમ, આ દુિનયાની
સરખામણીમાં બરઝખી

દુિનયા

આપણા

માટે અગાઉ જણાવવામાં આવી ગયુ ં તેમ,
ીના ગભાર્શયમાં રહેલા બાળક
ગભાર્શયમાના

બાળક

માટે

વી છે .
બહારની

દુિનયાની પરીિ થિત તેની સમજની બહાર
હોવાના કારણે તેને અશક્ય લાગે છે . તે જ
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પ્રમાણે,

આ

દુિનયામાં

ભૌિતક

રહીને

બરઝખી દુિનયા આપણી સમજની બહાર
છે .

અને

તેથી

તે

દુિનયાની

બાબતો

આપણને અશક્ય લાગે છે અને આપણા
ગળે નથી ઉતરતી.

(91) અસરની તી તા
આ

ુ
ક્ષણભંગર

બરઝખ

ની

દુિનયાની
દુિનયાની

સરખામણીમાં

એક

િવિશ ટતા

તેમની ચીજોમાં રહેલી અસરની તી તા છે .
આ ઈલાહી િહકમત િવષે એક િવ તાભયુર્ં
લખાણ જોવા મળે છે . પણ, સામા ય લોકો
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માટે એ ઉંડાણને સમજવું જ રી નથી, તેથી
તે િવષે અહીં ફક્ત એક ઈશારો કરવામાં
આવે છે .ચેતના અને સમજશિક્ત પર અસર
કરનારી ચીજ

ટલી સ ૂ મ હશે તેટલી જ

તેની અસરની તી તા અનુભવશે. આ
દુિનયામાંના ફળફળાિદ અને મીઠાઈઓની
િલ ઝત,
મળે

છે

તેના ખાવાથી કે ચાખવાથી
તે

બરઝખમાની

લ જતની

સરખામણીમાં િબલકુલ સામા ય છે . અસલ
અને ખરી લ જત તો બરઝખમાં છે . અગર
જ તની હરૂ ો પોતાની એક ઝલક દે ખાડી દે
તો આપણી આખો અંજાઈ જાય અને હરૂ ોનો
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િદ ય પ્રકાશ જો આ દુિનયામાં આવી જાય
તો, સ ૂરજનો પ્રકાશ અંધકારમાં ફેરવાઈ
જાય. હા, સંપ ૂણર્ સૌ દયર્ તો યાં જ છે .
કંઈ જમીનમાં છે અને તેને જમીનના માટે
શોભા બનાવેલ ું છે , કે
તમારી

પિરક્ષા

થી તેના મારફતે

લઈએ

કે,

કોણ

આ

રમકડાથી પોતાના િદલને ફોસલાવે છે અને
કોણ તેના ફરે બથી પોતાની જાતને બચાવે
છે અને ખરી િલ જત, સાચું સૌ દયર્ અને
વા તિવક આનંદની શોધમાં રહે છે . અમારો
મ ૂળ

આશય

બરઝખમાની

એ

જાણવાનો

ચીજોની

બરઝખ - 309

શિક્ત

છે

કે
અને

HAJINAJI.COM

તી તાની સરખામણી માં આ દુિનયાની
અસર સાથે કરી શકાતી નથી જો કે, આ
દુિનયામાં કેટલી

વખત

જાણવા મળે

કે

છે

એવી

બાબતો

તે બીજાઓ માટે

બોધદાયક બની જાય છે . મરહમ
ુ અ લામા
નરાકી

“ખઝાઇન”

નામની

િકતાબમાં

પોતાના એક ખાસ દો તની સાથે બની
ગએલો નીચેનો એક બનાવ નકલ કરે લ છે .
તેમનો એ દો ત જણાવે છે કે: મારી
જવાનીના સમય માં હ,ુ ં મારા િપતાજી તથા
અમુક

દો તો

ઈદે

નવરોઝના

િદવસે

ઈ ફેહાનમાં આવેલ અમારા એક િમત્રની
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મુલાકાતે જઈ ર ા હતા કે

નુ ં ઘર દૂર

એક કબ્ર તાનની પાસે આવેલ ું હત.ું થાક
ઉતારવા તથા કબરવાસીઓની િઝયારતના
આશયે અમો એ કબ્ર તાનમાં થોડીવાર માટે
બેસી ગયા. અમારામાંના એક જણે અમ ત ું
જ મ કરીમાં એક કબર તરફ મ ફેરવીને
ક ું કે, અય કબરવાળા ! ઇદના તહેવારના
િદવસો છે . શુ ં તમો આગતા વાગતા નિહ
કરો? યાં તો એક અવાજ આ યો કે કેમ
નિહ, આવતા અઠવાડીયાના મંગળ વાળે
તમો બધા અહી મારા મહેમાન બનીને
આવો. આ સાંભળી અમો બધા ડરી ગયા
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અને

એમ

માનવા

લાગ્યા,

કે

આ

આમંત્રણનો અથર્ એ છે કે હવે અમો
આવતા મંગળવાર થી વધુ જીવવાના નથી.
તેથી અમો બધા પોતાની જાતની સુધારણા,
વિસયત વગેરેમાં મ ગ ૂલ થઈ ગયા. એટલે
સુધી

કે

મંગળવારનો

િદવસ

આવી

પહ યો. અમો બધા દો તો એક જગ્યાએ
એકઠા થયા અને નક્કી કયુર્ં કે એ કબર કે
માંથી પેલો અવાજ આ યો હતો યાં જ
જઈએ. કદાચ અપાએલા આમંત્રણનો અથર્
અમારા મોતનો ન પણ હોય. તેથી અમો
ૂ કબર પર ગયા અને તેના
બધા મજકર
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માથા તરફની જગ્યાએ અમારામાંથી એક
જણે ક ું કે, અય કબરવાસી! તમે આપેલ
વાયદો પ ૂરો કરો. ત ુરત જ એક અવાજ
આ યો કે પધારો બસ અમારી િદ ય આંખો
ખુલી ગઈ અને સામેના દ્ર યો બદલાઈ
ગયા. અમોએ જોયુ ં કે લીલોતરી થી લચી
પડેલ એક બાગ છે જાતજાતના ફળોથી
લાદે લા વ ૃક્ષો છે અને એ વ ૃક્ષો પર મનને
મોહી દે નારંુ એક પ્રકારનુ ં ઘાસ છે , પાસે જ
ચોખ્ખા પાણીની એક નહેર પણ વહી રહી
છે અને બધાની વચોવચ એક આલીશાન
ઈમારત છે . અમો એ ઈમારતમાં પહો યા,

બરઝખ - 313

HAJINAJI.COM

તો

તેમા

સુદર
ં

ચહેરાવાળા

એક

પ્રભાવશાળી શખ્સ ને બેઠેલા જોયા અને
ચાંદ

વા ચહેરાવાળા થોડા ખુબસ ૂરત

જવાનો કમર બાંધેલી હાલતમાં તેમની
સેવા ચાકરીમાં લાગેલા હતા. અમને લોકોને
જોઇને

ત ુરત

જ

તે

બુ ગર્

પોતાની

જગ્યાએથી ઉભા થઇ ગયા અને અમારી
સાથે િવનય અને િવવેકથી વતર્વા લાગ્યા.
જાતજાતની

મીઠાઈઓ,

એવી અનેક વાનગીઓ

ફળફળાિદ

અને

અમોએ આ

દુિનયામાં ક્યારે પણ જોઈ ન હતી, કે તેની
ક પના પણ થઇ શકે તેમ હતી તે બધી
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તેમણે અમારી સામે ધરી. અમોએ તે
વાનગીઓ ખાધી અને અગાઉ ક્યારે પણ ન
લીધી હોય તેવી િલ જત તેમાં માણી. ગમે
એટલું ખાધા પછી પણ અમારંુ મન ધરાત ું
ન હત.ું આ બધા જાત જાતના પકવાન,
વાનગી અને ફળફળાિદ આરોગી લીધા
પછી અમો બધા ઉભા થઇ ગયા અને એ
જોવા માટે આત ુર હતા કે હવે શુ ં થાય છે .?
તે બુ ગર્ પણ અમારી સાથે ઉભા થઈને
ચાલવા લાગ્યા. અમો બધા બાગની બહાર
પહ યા
પ્ર

યારે અમારા િપતાજીએ તેમને

કય કે આ કંઈ જગ્યા છે અને આપ
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સાહેબ કોણ છો કે અ લાહ તઆલાએ
અપને આટલી બધી બક્ષીસો અપર્ણ કરે લ
છે ?એવું જણાઈ ર ું છે કે આપ જો ચાહો
તો આખી દુિનયાને જમાડી શકો છો?
જવાબમાં તેમણે જણા યુ ં કે આ બરઝખની
દુિનયા છે અને હુ ં તમારી ફલાણા મહો લા
નો કસાઈ
સવાલ કય

ં

યાર બાદ અમોએ તેમને
કે આપને

આટલો ઊંચો

દરરજો શા કારણે મ યો તો તેવણે જવાબ
આ યો કે તેના બે કારણો છે પહેલ ું તો એ કે
મારા ધંધામાં મેં ક્યારે પણ ઓ

તોળે લ ન

હત ું અને બીજુ ં એ કે મારી પ ૂરી ઉમર
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શ આતના સમય માં નમાઝ અદા કરવાનુ ં
હુ ં ક્યારે પણ ચ ૂક્યો ન હતો. ગો તને
ત્રાજવામાં તોળવા માટે નાખી દીધેલ હોય
અને જો તે જ વખતે અઝાન આપનારો
અ લાહો અકબર નો અવાજ આપતો, તો
પછી તે ગો તને હુ ં તોળતો નિહ. બલકે
નમાઝ પઢવા માટે મિ જદમાં ચા યો જતો
હતો. તેના પાછી મયાર્ પછી મને આ
દર જો પ્રા ત થયો છે . ગયે અઠવાિડયે
તમે

લોકોએ

મને

આમંત્રણ

આપવા

જણાવેલ પણ તે વખતે મને મંજૂરી મળી ન
હતી, તેથી આ અઠવાડીઆ માટે મંજૂરી
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યાર બાદ અમારામાં થી દરે કે

માંગી.

પોતાની ઉમરની મુ ત િવષે સવાલ કય ,
તો તે બુ ગર્ દરે કને તેનો જવાબ આ યો.
અમારામાંથી એક શખ્સ ને ક ું કે તમે નેવ ું
વષર્ થી લાંબ ુ જીવશો અને તે શખ્સ તેટલું
લાંબ ુ જી યો પણ ખરો! અને મને ક ું કે
તમે અમુક હાલત માં દસ થી પંદર વષર્
જીવશો..
ખુદા

યાર બાદ અમોએ તે બુ ગર્ને

હાફીઝ

ક ,ું

તો

તેઓ

અમોને

વળાવવા માટે આ યા. અમોએ ઈ છ ું કે
ફરી પાછા યાં જતા રહીએ પણ જોયુકે ,
અમો કબરના માથા પર અમારી અગાઉની
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જગ્યાએ બેઠેલા છીએ .(૧ મઆદ (ઉદુર્) :
પાનુ ં નં ૫૮)

(92) મયા પછ ના બનાવની એક
રવાયત
મૌલા અલી (અલિ હ સલામ)ના માનનીય
માતાજી (વાલેદા) જનાબે ફાતેમા બી તે
અસદ જયારે વફાત પા યા, યારે હઝરત
અલી
હઝરત
અલયહે

(અલિ હ સલામ)
પયગ બરે
વ

રડતા

રડતા

અકરમ(સ લ લાહો

આલેહી

વસ લમ)ની

િખદમતમાં હાઝર થયા અને ફરમા યુ ં કે
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મારા વાલીદા જ તશીન થયા છે . આ
ખબર

સાંભળી

(સ લ લાહો

રસ ૂલે

અકરમે

વ

આલેહી

માતાજી

વફાત

હઝરત
અલયહે

વસ લમ)ક ું કે

મારા

પા યા છે . કારણ કે તે ખાત ૂન એક માતાની
મ હઝરત રસ ૂલે અકરમ (સ લ લાહો
અલયહે વ આલેહી વસ લમ)નુ ં પાલન
પોષણ કયુર્ં હત.ું તેથી જ, રસ ૂલ(સ લ લાહો
અલયહે વ આલેહી વસ લમને તેઓ સાથે
એક ખાસ પ્રકારની મહો બત થઇ ગઈ
હતી. કબ્ર તાનમાં સૌ પ્રથમ તો હઝરત
રસ ૂલે

અકરમ(સ લ લાહો
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આલેહી વસ લમ)તેમની કબરમાં સુઈ ગયા
અને દુઆ વગેરે પઢી. યાર બાદ મરહમ
ુ ાને
કફન દે તી વખતે હઝરતે (સ લ લાહો
અલયહે

વ

આલેહી

વસ લમ)પોતાનુ ં

પહેરણ ઉતાયુર્ં અને ક ું કે આ પ્રિતભાશાળી
ખાત ૂનને મારંુ આ પહેરણ પહેરાવી દો.
યાર બાદ જ. ફાતેમા િબ તે અસદને દફન
કરી દે વામાં આ યા અને હઝરત રસ ૂલે
અકરમ (સ લ લાહો અલયહે વ આલેહી
વસ લમ)કબરના માથા પાસે બેસી ગયા.
થોડીવાર પછી તેમને ઊંચે અવા

ક ું

તમારો ફરઝંદ, તમારો ફરઝંદ, પણ અકીલ
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કે

જાફર

નિહ”

કોઈએ

પયગ બરે

અકરમ(સ લ લાહો અલયહે વ આલેહી
વસ લમ)ને તેમના આ દરે ક અમલનુ ં
કારણ

પ ૂછ .ું

તો

તેમણે

(સ લ લાહો

અલયહે વ આલેહી વસ લમ)જણા યુ ં કે,
એક

વખત

કયામત

ના

િદવસના

િન:વ પણા પર ચચાર્ ચાલતી હતી. જ.
ફાતેમા બી તે અસદે જયારે આ સાંભ યુ ં તો
રડવા કકળવા લાગ્યા અને ઈ છા

યક્ત

કરી, કે તેણી ના વફાત બાદ મારંુ પહેરણ
હુ ં તેણીને પહેરાવી દઉ. તેમજ ખાત ૂન
કબરની ભીંસથી પણ બહુ ડરતા હતા, તેથી
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તેમને

દફન

કરતા

પહેલા

હુ ં

તેમની

કબરમાં સુઈ ગયો અને દુઆ કરી અય
ખુદા! તેમને કબરની ભીંસથી દૂર રાખ ”
પણ મેં

ક ું “તમારો ફરઝંદ, તમારો

ફરઝંદ” તેન ુ ં કારણ એ છે કે કબરમાં
ફિર તાઓએ તેમને ખુદા િવષે સવાલ કય ,
તો જવાબ આ યો કે,
ફિર તાઓએ

અ લાહ જયારે

પયગ બર

(સ લ લાહો

અલયહે વ આલેહી વસ લમ)િવષે સવાલ
કય ,

તો

(સ લ લાહો

જવાબ

આ યો

અલયહે

કે
વ

મોહં મદ
આલેહી

વસ લમ)પણ જયારે ઈમામ િવષે સવાલ
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થયો, તો જવાબ આપી શકી નિહ (તેમનુ ં
વફાત

ગદીરમાં

હઝરત

(અલિ હ સલામ)ની

અમીર
િખલાફતની

જાહેરાતની પહેલા થયુ ં હત)ું તેથી, મેં તેમને
ક ું કે, કહો આપનો ફરઝંદ (અલી), પણ
નિહ કે જાફર કે અકીલ.
જ. ફાતેમા બી તે અસદ

વી પ્રિતભાસંપ

અને સ માનીય ખાત ૂન, કે

ણી ખાન-એ-

કાઅબામાં
ત્રણ િદવસ ખુદાની મહેમાન બનીને રહી
અને

મના

મોઅમેનીન

પેટમાં

હઝરત

(અલિ હ સલામ)નુ ં
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શરીર પોષણ પા યુ.ં ઉપરાંત તેમને એ
બીજી ખાત ૂન છે ,
હઝરત રસ ૂલે

અકરમ

(સ લ લાહો

અલયહે વ આલેહી વસ લમ) પર ઈમાન
લઈ આવી. આવી ગૌરવશાળી ખાત ૂન
મરણ પછી બનનારા બનાવો સાંભળીને
ભયભીત થઇ ઉઠે છે , (અને હઝરત રસ ૂલે
અકરમ (સ લ લાહો અલયહે વ આલેહી
વસ લમ)તેણીના માટે ખાસ અમલ બજાવી
લાવે

છે )

તો

આપણા

વા

િબલકુલ

સામા ય લોકોએ તે બાબતની કેટલી બધી
િફક્ર કરવી જોઈએ?
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હઝરત રસ ૂલે અકરમ (સ લ લાહો અલયહે
વ આલેહી વસ લમ)મારફતે આપણાં સુધી
પહોચેલા ઉપરોક્ત બનાવની ખબર પછી
એ બાબતમાં હવે કોઈ શંકા નથી રહેતી, કે
કબરમાં સવાલ- જવાબ, કબરની ભીંસ,
કયામત અને તે િદવસનુ ં િન:વ પણું વગેરે
બનાવો બનવાવાળા છે . (મઆદ (ઉદર્ ૂ ):
પાનુ ં નં. ૬૮)

(93) ભૌિતક શર ર પર હની અસર
બરઝખમાં દરે ક

ક્ષણે

હ

અથવા

તો

અઝાબ કે પછી રાહતમાં રહે છે . કેટલીક
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વખત

હની શિક્તની અસર ભૌિતક શરીર

ઉપર પડે છે . તે એવી રીતે, કે હની પ્રચંડ
શિક્તના કારણે આ ભૌિતક શરીર
કબરમાં સડી જત ું નથી. હજારો વષર્ િવતી
ગયા હોવા છતાં પણ તે િબલકુલ તાજુ ં જ
રહે છે . તેના
ઘણાં દાખલા મળી આવે છે .
ઇ ને બાબવય (અ.ર)
શાહના

જમાનામાં

મ કે, જ.

ઓ ફતેહઅલી

દોઢસો

વષર્

પહેલા

ગુજરી ચ ૂક્યા છે . લોકો જયારે

તેમના

મકબરાના બાંધકામમાં લાગી ગયા અને
જયારે નીચેની તરફના અંદર (સરદાબ)ના
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ભાગમાં દાખલ થયા તો જોયુ ં કે, તેઓ
બુ ગર્વાર નુ ં શબ િબલકુલ તાજુ ં છે . બલકે
કફન પણ સડી નથી ગયુ.ં તેનાથી વધુ
નવાઈ પમાડનારી બાબત એ છે કે તેઓ
હઝરતના નખ પર મહદીનો

રં ગ હતો.

તે પણ આટલો લાંબો સમય પસાર થઇ
જવાપછી પણ ઉડી નહોતો ગયો.(મઆદ
ઉદર્ ૂ : પાનુ ં ન ૬૯)
િકતાબ “રો ત ુલ અજનાબ” માં લખેલ છે
કે, હી. સન ૧૨૩૮ માં જનાબ શૈખ
સદૂક(ર.અ)ની કબર
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મુબારક વરસાદના કારણે ડૂબી ગઈ. તેથી,
લોકોએ ઈ છ ું કે તેની મરામત કરીને ફરી
બનાવી લે.
આ

ઈરાદાથી

લોકો

કબર

ની

અંદર

(સરદાબ)ના ભાગ માં દાખલ થયા, તો
જોયુ ં કે આપનુ ં શરીર
મુબારક

કબરની

અંદર

િબલકુલ

સારી

અસલી હાલતમાં રહેલ ું છે . શબના નખની
ઉપરનો રં ગ સુ ા બાકી હતો. આ ખબર
પ ૂરા તહેરાન શહેરમાં ફેલાઈ ગઈ અને
મરહમ
ફતેહઅલી શાહ સુધી તે પહોચી
ુ
ગઈ. તો બાદશાહ પોતે અમુક આિલમો
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અને પોતાના દરબારીઓ સાથે તેને મળે લ
ખબરની
ચોક્કસાઈ કરવા માટે આ યો. તેણે

કંઈ

સાંભ યુ ં હત ું તે િબલકુલ સાચું નીક યુ.ં
યાર બાદ બાદશાહે હક
ુ મ આ યો કે,
મકબરાનુ ં બાંધકામ તથા કાચકામ કરવામાં
આવે.(મઆદ (ઉદર્ ૂ ): પાનુ ં ન ૬૯)

(94) બરઝખ

ાં આગળ છે ?

શક્ય છે , કે અમુક લોકોના મગજમાં એ
સવાલ પેદા થાય કે, આટલી લાંબી મુ ત
ધરાવતી બરઝખની દુિનયા ક્યાં આગળ

બરઝખ - 330

HAJINAJI.COM

છે ? આ વાત આપણી અકલમાં આવી
શકતી નથી. તેને દ્ર ટાંત મારફતે એ રીતે
સમજાવી

શકાય,

આસમાન

અને

કે

તમામ

સ ૃિ ટ,

ધરતી,

બરઝખની

સરખામણીમાં એક મેદાનની અંદર નાનકડા
િબંદુ

વી છે . માણસ

યાં સુધી આ

દુિનયામાં છે યાં સુધી તે કોશેટા માં પ ૂરાઈ
રહેલા રે શમના કીડા કે માંના પેટના ગભર્
વો છે . માણસ જયારે મરણ પામે છે યારે
તે ક્યાંય જતો નથી, બલકે આઝાદ થઈ
જાય છે . તે આ દુિનયામાં જ મોજૂદ છે . પણ
હવે તેના માટે કોઈ મયાર્દા નથી, કે નથી
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તેના

માટે

જાતજાતની

સમય

કે

મયાર્દાઓ

દુિનયામાં છે . એ બાળક કે

થળનુ ં
તો

આ

બંધન.
ભૌિતક

હજુ માંના પેટ

માં છે તેને જો એમ કહેવામાં આવે, કે તારી
પાછળ એક એવી િવશાળ દુિનયા છે ,

ની

સરખામણીમાં માનુ ં પેટ કઈપણ હકીકત
ધરાવત ું નથી.

તો

એ

બાળક

ૂ
મજકર

િવશાળતા કે હકીકતને ગ્રહણ કરી શકત ું નથી.
એ જ પ્રમાણે, આપણી અ યારની હાલતના
કારણે

હવે

પછી

આવનારી

આપણી

પિરિ થિતને આપણે સમજી શકીએ તેમ નથી.
તેથી, કુરઆનને મજીદમાં ઈશાર્દ થયુ ં છે .
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“......કોઈ યિક્ત આ વાત નથી જાણતી કે
તેની આંખની ટાઢક માટે કઈ કઈ વ ત ુઓ
તેમના માટે સંતાડી રાખવામાં આવી છે ”
એટલું જ કહી શકાય છે , કે ચોક્ક્સપણે કંઈક
રાખી મ ૂકવામાં આવેલ છે અને આએ ખબર
સૌથી સાચી ખબર આપનારાએ આપેલ છે
અને તેના કારણે આપણે તેને સાચી માનીએ
છીએ. બરઝખની દુિનયાની સામે આ દુિનયા
આપણાં માટે માંના પેટ િસવાય બીજુ ં કંઈ
નથી.(મઆદ(ઉદર્ ૂ ): પાનુ ં ન ૮૦)
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(95) હો આપસમાં એક બી

થી

મહો બત ધરાવે છે :
અ બગ િબન નબાતા કહે છે , કે એક વખત
મેં

મારા

મૌલા

(અલિ હ સલામ)ને રણમાં

હઝરત

અલી

આવેલ કુફાના

દરવાજા પર કોઈની સાથે વાતો કરતા
સાંભ યા. પણ મેં જોયુ ં કે, હઝરત અમી લ
મોઅમેનીન હજુ પણ કોઈની સાથે વાતો
કરી ર ા હતા, પણ સામે તો કોઈ નથી. હુ ં
પણ યાં આગળ ઉભો રહી ગયો, થોડી વાર
પછી મને થાક જણાવા લાગ્યો તેથી હુ ં બેસી
ગયો, થાક ઉતરી જતા હુ ં ફરી પાછો ઉભો
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થઇ ગયો. પણ મેં જોયુ ં કે હઝરત અમી લ
મોઅમેનીન હજુ પણ કોઈ ની સાથે વાતો
કરી ર ા હતા

તેથી મેં અરજ કરી, “યા

અમીરલ મોઅમેનીન, આપ આ વાતચીત
કોની

સાથે

કરી

ર ા

છો?”

આપે

(અલિ હ સલામ) જવાબ આ યો, મારી આ
વાતચીત

મોએમેનીન

સાથેની

મારી

મોહ બતની પે છે . મેં પ ૂછ ,ું મોએમેનીન?
આપે (અલિ હ સલામ) જવાબ આ યો, તે
મોએમેનીનથી

કે

ઓ

આ

દુિનયાથી

ચા યા ગયા છે ? તેથી, મેં ફરી સવાલ કય ,
તેઓ

હ

છે
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(અલિ હ સલામ) જવાબ આ યો કે, હ છે .
અગર તમે જોઈ શકતે, તો માલ ૂમ પડત કે
હો આપસમાં એકબીજાને કેવીરીતે મળે
છે ?

તેઓ

એકબીજાથી

િમત્રતા

અને

મહો બત ધરાવે છે અને ખુદાવદે આલમે
આપેલ નેઅમતોને યાદ કરતા રહે છે .
(મઆદ ઉદર્ ૂ પેજ નં૮૦)

(96) “વાદ ઉ સલામ” (શાંિતવન)
હો ંુ ક

છે

એક બીજી હદીસમાં આવેલ છે કે, કોઈ પણ
મોમીન ચાહે પ ૂવર્ કે પિ મમાની કોઈ પણ
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જગ્યાએથી આ દુિનયાથી ચા યો જાય, તો
પણ તેની હ કે

બીજા શરીરમાં હોય છે ,

તેના જાહેર થવાની જગ્યા હઝરત અમી લ
મોઅમેનીન

(અલિ હ સલામ)ના

રોઝા

મુબારકની સામે આવેલ વાદીઉ સલામ છે .
બીજા શ દોમાં િદ ય આ માઓનુ ં કે દ્ર
નજફે અશરફ છે . જયારે કાફર તથા અ ય
ગુનેહગારો
રણમાં

માટે ન ુ ં આવું કે દ્ર

આવેલ

ભયાનક ખીણ છે .
ન તો

બરહત
ૂ

યમનના

નામની

એક

યાં ન તો ઘાસ ઉગે છે ,

યાંથી પંખી ઉ યન કરે છે . તે

નાપાક અને ગુનેહગાર આ માઓની જાહેર
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થવાની

જગ્યા

છે .

હઝરત

અલી(અલિ હ સલામ)ના પડોશ િવષે
કાઈ સાંભળવામાં આવે છે , તે

હાની

દ્રિ ટિબંદુ થી તેમની સાથે પાડોશી તરીકેનો
સબંધ છે . શરીર ભલે ગમે એટલું દૂર દફન
થએલ

હોય.

પણ

હઝરત

અલી

(અલિ હ સલામ)ની નઝદીકી “ઇ મ” અને
અમલના કારણ છે . એક મામ ૂલી ગુનોહ
પણ થઈ જાય, તો એટલી હદે તે હઝરત
અલી (અલિ હ સલામ)થી દૂર થઇ જશે. જો
હ

હઝરત

અલી

(અલિ હ સલામ)ની

પડોશમાં હોય અને સાથે સાથે શરીર પણ
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નજફે અશરફમાં દફન થયેલ ું હોય તે કેટલી
ખુશ નસીબી ની વાત છે !!! પણ ખુદા ના
કરે કોઈ નુ ં શરીર નજફે અશરફમાં દફન
થાય,

પણ તેની

હ માટે વાદીએ બરહત
ૂ

મા અઝાબમાં સપડાઈ જવાની શક્યતા
હોય તો એ કેવી બદિક મતી છે ? તેથી
જ રી

છે ,

કે

(અલિ હ સલામ)ની
મેળવવાની

કોિશશ

હઝરત

અલી

હાની નજદીકી પણ
કરવામાં

આવે.

અલબ , વાદી ઉ સલામમાં દફન થવું એ
પણ અસરિવહોણું તો નથી જ. બલકે તેની
અસર જ ર થાય છે . કારણ કે, એ પણ એક
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પ્રકારનો સબંધ છે .”મદીનત ુલ મઆિજઝ”
માં

હઝરત

અમી લ

(અલિ હ સલામ)ની

મોઅમેનીન

બક્ષીશના

સંદભર્માં

એક બનાવ લખવામાં આવેલ છે .
એક

િદવસ

હઝરત

મૌલા

અલી

(અલિ હ સલામ) પોતાના અમુક સાથીઓ
જોડે કુફાના દરવાજા પાસે બેઠા હતા.
આપે (અલિ હ સલામ) થોડે દૂર એક નજર
નાખી અને પોતાના સાથીઓને પ ૂછ ,ું “
હુ ં જોઈ ર ો

ં શુ ં તમે તે જોઈ ર ા છો

ખરા?” સાથીઓ એ જવાબ આ યો નિહ જી
નિહ યા અમી લ મોઅમેનીન.” તો તેમણે
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જણા યુ કે “ હુ ં બે યિક્તઓને જોઈ ર ો
.ં

ઓ ઊંટ પર એક મ ૃતદે હ લાવી ર ા

છે તેઓને અહીં પહ ચતા ત્રણ િદવસ
લાગશે.”

ત્રીજા

િદવસે

(અલિ હ સલામ)

હઝરત
તથા

અલી
આપ

(અલિ હ સલામ)ના સાથીઓ એ િવચારથી
બેઠા હતા કે જોઈએ આ
થોડીવાર માં એક ઊંટ નજરે

શુ ં થાય છે .
પડ ું તેની

ઉપર એક શબ હત.ું ઊંટ ની લગામ એક
યિક્તના હાથમાં હતી, જયારે બીજો માણસ
ઊંટ ની પાછળ ચાલી ર ો હતો. એટલે
સુધી કે તેઓ િબલકુલ નઝદીક આવી
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પહો યા. અને કહેવા લાગ્યા કે “અમો
યમનના રહેવાવાળા છી એ, અને આ
અમારા િપતાજીનો દે હ છે . તેમની વિસયત
હતી કે તેમના શબંને ઈરાક ખાતે નજફે
અશરફમાં દફન કરવામાં આવે. “ ઈમામ
(અલિ હ સલામ)એ પ ૂછ ું “શુ ં તમે એ
માટે ન ુ ં કારણ તેમને પ ૂછે લ ું હત?ું જવાબમાં
તેઓએ જણા યુ “જી હા, અમારા વાલીદ
મહર્ મ
ુ કહેતાહતા કે નજફ માં દફન થનાર
કયામતના િદવસે સઘળા લોકોની શફાઅત
કરવા ચાહે તો તેને એમ કરવાની મંજૂરી
આપવામાં

આવે
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(અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ ં “તે સાચું જ
છે ” યાર બાદ આપે (અલિ હ સલામ) બે
વખત “અ લાહો અકબર , હુ ં જ તે શખ્સ
”ં (મઆદ(ઉદર્ ૂ ): પાનુ ં નં. ૮૩)
મરહમ
મોિહ ીસે કુમી પોતાની િકતાબ
ુ
“મફાિતહલ
ુ જીનાન” માં આ િવષે લખે છે કે
કોઈ

હઝરત

અમી લ

મોમેનીન

(અલિ હ સલામ)ની કબર મુબારક પાસે
રક્ષણ લે તો તેને બક્ષી દે વામાં આવે છે .
આ બાબતમાં તેઓ બહુ ઉમદા ઉદાહરણ
આપતા લખે છે કે, અરબોમાં કહેવત છે કે,
કોઈ પણ માણસ માટે ભલામણ એવા
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ખ્સથી

કરવી

કે

ના

રક્ષણમાં ખુદ

ભલામણ કરનારો હોય. મતલબ કે ફલાણી
યિક્ત

પોતાના

રક્ષણમાં

આવવાવાળાઓની મદદ અને સહાયતા
માટે તીડોને રક્ષણ આપવાવાળા થી વધુ
સારી છે . તેનો એ િક સો એ મુજબ છે કે
“તય” કબીલાનો રણનો રહેવાસી એ મરદ
કે

નુ ં નામ મદલજ િબન સિવદ હત.ું એક

ુ ાં બેઠો હતો. તેણે
િદવસ તે પોતાના તંબમ
જોયુ ં કે તય કબીલાના અમુક લોકો આ યા.
તેઓના હાથમા ગુણી તથા બીજા અમુક
સાધનો હતા. મદલ

તેઓને પ ૂછ ું કે શુ ં
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વાત છે ? તેઓએ જણા યુ ં કે તારા તંબ ુ ની
આસપાસ ઘણી બધી તીડો ભેગી થઇ ગઈ
છે અમો તેને પકડી લેવામાટે આ યા છીએ.
મદલ

વું આ સાંભ યુ ં કે, તે પોતાની

જગ્યાએ થી ઉભો થઇ ગયો અને ઘોડા પર
સવાર

થઇ

પોતાના

ભાલાને

પકડીને કહેવા લાગ્યો કે ખુદા કસમ

હાથમાં
કોઈ

પણ આ તીડને પરે શાન કરશે તેને હુ ં કતલ
કરી નાખીશ. આ તીડો મારા રક્ષણમાં છે
અને તમે એને પકડી લો એ ક્યારે ય શક્ય
બનશે નિહ.
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ૂ માં, મદલજ સતત આ તીડોને રક્ષણ
ટંક
આપતો ર ો, એટલે સુધી કે સ ૂરજ આથમી
ગયો બધી તીડો ઉડીને ચાલી ગઈ, યારે
મદલ

ક ું કે, આ તીડો હવે મારી પાસે

થી ચાલી ગઈ છે હવે તમે લોકો જાણો અને
તમારંુ કામ જાણે.
અહીં એજ મુ ો સમજવાનો છે કે કોઈ
પોતાની જાતને માસુમ (અલિ હ સલામ)ની
િખદમતમાં પહ ચાડી દે અને તેમનુ ં રક્ષણ
માંગે તો ચોક્કસ હઝરત મૌલા અલી
(અલિ હ સલામ)ની

ભલામણથી

તેને

ફાયદો પહોચશે.
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(97) હનો કબર સાથે વ ુ સબંધ
છે
મોહ ીસ જઝાએરી “અનવરે નોઅમાનીયા”
માં લખેલ છે કે,

હ એક પ્રકારનુ ં બીજુ ં

શરીર છે . અને જો કે સામા ય રીતે તો તે
વાદીઉ સલામમાં હોય છે , તો પછી તેને
પોતાની કબર જવાનો હક
ુ મ શા માટે
આપવામાં આ યો છે અને
િઝયારત માટે આવનારને

હ પોતાની

કંઈ રીતે જોઈ

શકે, કે જયારે તે યાં મોજૂદ જ ના હોય?
તેનો

જવાબ

ઈમામ

જા’ફરે

સાિદક

(અલિ હ સલામ)ની િરવાયતથી મળે
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તેમને હઝરત (અલિ હ સલામ) જણાવે છે
કે

હ

જો કે દરે ક ક્ષણે વાિદઉ સલામમા

હોય છે , પણ તેના માટે ઘેરાબંધી ઈ મી છે
કે

ના કારણે તે પોતાની કબર પર

િઝયારત કરવા આવનારાઓને ઓળખી લે
છે .

ઈમામ

(અલિ હ સલામ)એ

સરખામણી સ ૂરજ સાથે કરી છે .

હની
વી રીતે

સ ૂરજ જમીન પર નિહ, આસમાન પર છે ,
પણ તેની િકરણો જમીનના દરે ક ખ ૂણે ખ ૂણે
ફરી વળે છે . એજ પ્રમાણે

હની પોતાની

કબર સાથેની ઘેરાબંધી ઈ મી દ્રિ ટ િબંદુએ
છે .
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સ ૂરજના િકરણોનુ ં પ્રિતબીંબ બીજી જગ્યા
કરતા એ જગ્યાએ વધારે પડે છે કે

યાં

આગળ આયનો રાખવામાં આવે છે . એજ
પ્રમાણે, પોતાની કબર

હની ઘેરાબંધી

બીજી જગ્યા કરતા વધારે પ્રમાણમાં હોય
છે . કારણ કે, એ શરીર કે

ની સાથે વષ

સુધી કામ કયુર્ં અને તેની જ બરકતના
કારણે િસિ

અને ઉ ચ કક્ષા સુધી પહોચી

શકાયુ ં તો તેના તરફ તેને આકષણર્ વધારે
રહે તે કુદરતી છે . આ વાતને આધારે એ
માલ ૂમ પડે છે કે અગર કોઈ કહે કે ઈમામ
(અલિ હ સલામ) તો દરે ક જગ્યાએ મોજૂદ
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હોય છે , માટે હવે તેઓની કબરની િઝયારત
માટે જવાની કંઈ જ રત નથી કારણ કે
એથી કંઈ ફકર્

પડતો નથી કે ઈમામ

(અલિ હ સલામ) તથા મઝહબના અ ય
બુ ગ ની કબર મુબારક હંમેશા તેઓની
પાક

હનુ ં કે દ્ર, કૃપા અને આશીવાર્દ

મેળવવાનુ ં

ઠેકાણું

અને

ફિર તાઓનુ ં

આવવા જવાનુ ં થળ છે અગર કોઈ એમ
ચાહત ું હોય કે એ બુ ગર્ હ તીઓથી પોતે
પ ૂરે પ ૂરો ફાયદો મેળવે તો તેને જોઈએ કે
મજકૂર પિવત્ર અને બરકતવંતી જગ્યાઓની
મુલાકાતથી પોતાની જાતને વંિચત ન રાખે
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અને શક્ય હોય એટલી હદે પોતાની જાતને
યાં પહોચાડતો રહે.

(98) બી

એક શંકા અને તે નો
જવાબ

અમુક લોકો એ નજીવો શક પેદા કરે છે કે
માણસ ઈબાદત કે પછી ગુનાહના કાય તો
પોતાના આ ભૌિતક શરીર મારફતે કરે છે
અને મયાર્ પછી આ શરીર કબર માં સડી
ગએલ હાલતમાં હોય છે અને

હ બીજા

શરીરના પમાં હોય છે . આમ ભૌિતક શરીર
તો નાશ પામેલ ું હોય છે જયારે
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શરીર

પે હોય છે તેને અઝાબ કે સવાબ

કંઈ રીતે પહોચી શકે?
આ સવાલ ના થોડાક જવાબ આપવામાં
આવે છે
મકે અ લામા મજલીસી (અ.ર) કહે છે કે
એ બીજુ ં શરીર કોઈ બહારની વ ત ુ નથી કે
મરવા પછી તેને માણસની કબર પર લઈ
આવવામાં આવે અને

યાર બાદ તેને

કહેવામાં આવે કે જનાબ હ તમે આ નવા
શરીરમાં પ્રવેશ કરો ના એમ નથી બલકે
દરે ક હ બે શરીર ધરાવે છે . એક મલીન કે
ભૌિતક અને બીજુ ં સ ૂ મ કે
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દે ખાત ું નથી. માણસ ઈબાદત એ બંને
શરીરો વડે જ કરે છે અને ગુનાહ પણ એ
બંને શરીરો વડે જ. વ ન િવષે િવચારતા
આ વાત ત ુરત જ સમજાય છે . વ ન માં
હકીકત નુ ં વ પ ત ુરત જ બદલાઈ જાય છે
તેથી એ બાબત સમજવામાં તકલીફ નથી
પડતી, કે માણસે

વ નમાં

કંઈ પણ

જુએ છે તે આ બીજા શરીર મારફતે હોય
છે .
પળવારમાં તે કરબલા પહ ચી જાય છે કે
પિવત્ર મશહદ માં પ ૂવર્માં કે પિ મમાં, અને
તે માટે તેને કોઈ મયાર્દા નથી નડતી તેથી
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એ બાબત પ ટ થઇ જાય છે કે માણસનુ ં
અહીંથી યાં ઉડવું એ તેના આ બીજા શરીર
મારફતે છે

હંમશ
ે ા તેની સાથે રહે છે .

મોતના સમયે માણસ પોતાના આ ભૌિતક
શરીરથી સંપ ૂણર્પણે અલગ થઇ જાય છે .
અ લામા મ લીસી (અ.ર)ની આ વાત
ઘણી પાયેદાર છે . તેના િવષે ઘણી દલીલો
પણ છે .
બીજી વાત એ કે મોત પછી હ અ ય કોઈ
શરીર સાથે સબંધ નથી જોડતી પણ
માણસના ભૌિતક શરીર

વી િશકલ ધારણ

કરી લે છે અને તેને બીજુ ં શરીર, બરઝખી
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પ કે પછી હ

કંઈ પણ કહેવામાં આવે.

આએ શરીર બહજ
ુ સ ૂ મ હોવાના કારણે
તેને નરી આંખે જોઈ શકાય એમ નથી.
ૂ માં, મ ૂળ તો આ
ટંક

હ જ છે

આ

દુિનયામાં નેકી કે ગુનાહ કરે છે અને યાર
બાદ એજ

હ નેઅમતો પામે છે કે પછી

અઝાબમાં િગર તાર થઈ જાય છે .
નેઅમતો અને અઝાબ આ બીજા શરીર
માટે જ છે કે
કયામતમાં

આ

અનંત છે ? કે પછી
ભૌિતક

શરીર

પા

અિ ત વમાં આવી જશે? એ દરે ક બાબતોનુ ં
વણર્ન હવે પછી આવશે.
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(99) ુ ર આનમાં બરઝખની
ને અ મતો અને અઝાબ િવશે ંુ વણન
“........(અને હવે કબરમાં દોઝખની આગ
છે ,

ની સામે તેમને સવાર-સાંજ ઉભા

કરવામાં આવે છે , અને
કાયમ થશે તે
આવશેક)
અઝાબમાં

દવસે કયામત

દવસે ( ક
ુ મ કરવામાં

ફરઓનીઓને સખતમાં સખત
દાખલ

કર

દો”

(સ ૂરએ

મોઅમીન – ૪૦ : આયત નં ૪૬)
બરઝખ

માં

અઝાબ

હોવાની

દલીલ

તરીકેની કુરઆનની આયતોમાંની આ એક
આયત છે

ફરઓન સબંધી છે . નાઈલ
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નદીમાં

ડૂબીને

મરણ

પામેલા

િફરઓનવાળાઓને તેમના મ ૃ યુના સમયથી
દરરોજ સવાર સાંજ જહ મની આગ સામે
ઊભા કરી દે વામાં આવે છે . એટલે સુધી કે
કયામત આવી લાગે.

યાર બાદ તેઓ

પહેલાથી પણ સખ્ત અઝાબમાં જકડાઈ
જશે.

ઈમામ

જાફરે

સાિદક

(અલિ હ સલામ) ફરમાવે છે કે કયામતમાં
સવાર સાંજ નિહ હોય. તેથી, ઉપરની
આયતમાં

સવાર સાંજ કહેવામાં આવેલ

છે તે બરઝખની સવાર સાંજ છે .
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હઝરત રસ ૂલે ખુદા (સ લ લાહો અલયહે વ
આલેહી વસ લમ)થી િરવાયત છે કે માણસ
જો

જહ મમાં

બરઝખમાં
પોતાની

જવાવાળો

દરરોજ

સવાર

જહ મમાંની

જગ્યા

હોય,
સાંજ

તો
તેને

દે ખાડતા

રહેવામાં આવે છે અને તેને કહેવામાં આવે
છે , કે આ છે કયામતના િદવસની તારી
જગ્યા.
“.........તે લોકો કે

ઓ હતભાગી હશે તેઓ

જહ મમાં (જઈ) પડશે

માં તેઓ માટે

કેવળ િનસાસા (મરવાનુ) અને હાય હાય
કરવાનુ ં છે .

યાં સુધી આસમાન તથા
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જમીન બાકી રહેશે તેઓ તેમાં જ રહેશ,ે
િસવાય કે તારા પરવિદગારને કાંઈ બીજુ ં જ
મંજૂર હોય, બેશક, તારો પરવિદગાર

કંઈ

ચાહે છે તે કરીને જ રહે છે . અને ર ા તેઓ
કે

ભાગ્યશાળી હશે તો તેઓ જ તમાં

જશે

યાં સુધી આસમાનો તથા જમીન

રહેશે યાં સુધી તેઓ તેમાં જ રહેશે.”(સ ૂરએ
હદ
ુ – ૧૧ : આયત નં ૧૦૫-૧૦૬-૧૦૭)
ઈમામ (અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ,ં કે આ
આયત બરઝખ સાથે સબંધ ધરાવે છે .
મજકૂર

આયતનો

અથર્

બરઝખની

દુિનયાના જમીન આસમાન અને સવાબ
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તથા અઝાબથી છે . જયારે કયામતમાં ફક્ત
નેઅમત અને અઝાબ છે .
જમીન કે આસમાન
“.......

દવસે

યાં આગળ

વું કશુ ં જ નથી.

ૃ વી એક

ુદ

ૃ વીમાં

બદલી નાખવામાં આવશે અને આકાશો
પણ અને સઘળા (લોકો) એક જ
અ લાહની હ રમાં નીકળ

બળ

ઉભા થશે.”

( ૂર એ ઈ ાહ મ -14 :આયત નં. 48)
“........તેને
આ

ંુ ક,

(અ લાહ

તરફથી)

કહવામાં

ંુ વગમાં દાખલ થઇ

. ( થી)

તેણે ક ુ ક જો માર કોમના લોકો પણ
ણી લેતે, તો ક ંુ સા ં ુ થાત ક મને મારા
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પરવાદ ગર કયા કારણે માફ કર ને માન
પામેલાઓનો કર લીધો.” (સ ૂરએ યાસીન ૩૬ :આયત નં ૨૬-૨૭)
આ આયત મોઅમીને િફરઔન હબીબ ઇ ને
ન જાર િવશે છે . જયારે તેને પોતાની
કોમને પયગ બરનુ ં અનુસરણ કરવાનુ ં ક ,ું
પણ તેની કોમે ઊલટાની તેને ધમકી આપી
અને તેને ફાંસી આપીને મારી નાખ્યો. આમ
હબીબ ઇ ને ન જારે તો સવાબે ઇલાહી
મેળવી લીધો અને તેમને કહેતા કે કાશ
મારી

કોમ

એ

જાણી

લેતે

કે

મારા

પરવિદગારે મને માફ કરી દઈને માનવંતો
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કંરી

દીધો.

અહીં

આગળ

ઈમામ(અિ હ લામ) ફરમાવે છે કે અહીં
બિહ તનો અથર્ બરઝખી બિહ ત છે . બીજી
એક િરવાયતમાં આનુ ં અથર્ઘટન દુનીયવી
જ ત કરવામાં આવેલ છે . એટલે કે,
કયામતની બિહ તની નીચલા દર જાની
જ ત.
મજકૂર આયતથી એ પણ જાહેર થાય છે કે,
મોમીને આલે ફીરઔન

વા શહીદ થઈ

ગયા કે ત ુરત જ તેમને બરઝખી બેિહ ત
માં દાખલ કરી દે વામાં આ યા અને તેમની
કોમ તો હજુ આ દુિનયામાં હતી. તેથી
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તેમને ક ું કે કાશ! મારી કોમ એ જાણી
લેતે, કે ખુદાવંદે આલમે મને કેવી કેવી
નેઅમતો આપી.તેઓ પણ તોબા કરતે અને
ખુદાની તરફ પાછા ફરતે.
“......અને

શ સે માર યાદ થી

ુ
ખ

ફરવી લી ંુ તો તેની જદગી ઘણી તંગીમાં
પસાર થશે અને અમે તેને કયામતના
દવસે

ધળો

(બનાવીને)

ઉઠાડ ’ંુ

તફસીરકારોએ ક ું છે , કે અહી િજંદગીની
તંગીનો અથર્ કબર તથા બરઝખ થાય છે .
અને

હઝરત
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(અલિ હ સલામ) પણ આજ અથર્ લીધો
હોવાનુ ં િરવાયતથી માલ ૂમ પડે છે .
“....ના તકો ની

થિત એવીજ રહશે

ુ ી ક તેઓમાંથી કોઈને
ધ

યાં

ૃ ુ આવશે તો

તે અરજ કરશે ક અય મારા પરવર દગાર,
મને પાછો ુ િનયામાં ફરવી દ ક
કં ઈ

ૂક

આ યો

થી

ંુ

ં તેમાં કં ઈક નેક

ક ં ુ .(કહવામાં આવશે ) હર ગજ ન હ! આ
મા

એક િનરથક વાત છે

તે બોલી ર ાં

છે અને તેમની આગળ તે દવસ

ુ ી ક
ધ

દવસે તેઓ પાછા ઉઠાડવામાં આવશે એક
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બરઝખ (આડ) રહશે’.

ૂરએ મોઅમે ૂન-

23 આયત-100
આ આયત એ વાત પર પ ટપણે
દલીલ કરે છે કે દુિનયાની િજંદગી પછી
અને

કયામતના

િદવસથી

આખેરતની

િજંદગી પહેલા માણસે બીજી પણ એક
િજંદગી જીવવાની છે
િજંદગીના વ ચેના સમય

ની મુ ત બ ે
ટલી છે . આ એ

િજંદગીને આલમે બરઝખ અથવા કબરની
િજંદગીના નામથી જાણવામાં આવે છે .
આ આયત એ વાત પર પ ટપને દલીલ
કરે છે કે દુિનયાની િજંદગી પછી અને
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કયામતના િદવસથી આખેરતની િજંદગી
પહેલા માણસ બીજી પણ એક િજંદગી
જીવવાની છે ,

ની મુ ત બંને િજંદગીના

વ ચેના સમય

ટલી છે . આએ િજંદગીને

આલમે બરઝખ અથવા કબરની િજંદગીના
નામથી
હકીકતને

જાણવામાં

આવે

ઉપરની

આયત

છે .
તથા

મજકૂરે
બીજી

આયતો પર મનન કરવાથી સમજી શકાય
છે અને તે પરથી એ માલ ૂમ પડે છે કે
ઇ સાનની

હ એક એવી હકીકત છે કે

માણસના શરીરની સાથે સબંધ ધરાવે છે
અને શરીર અને

હનુ ં એકબીજા સાથે એક
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પ્રકારનુ ં જોડાણ છે . હ ઈ છા અને ચેતના
મારફતે શરીર પર કાબ ૂ ધરાવે છે માણસનુ ં
યિક્ત વ ન તો ફક્ત શરીર થી છે કે ન તો
ફક્ત

હથી કે મયાર્ બાદ તે સમા ત થઇ

જાય અને શરીરના અવયવો નાબ ૂદ થઇ
જાય. માણસની હકીકત અને તેન ુ ં યિક્ત વ
તેના મરણ બાદ પણ બાકી રહે છે અને તે
સુખી અને આનંદીત કે પછી દુ:ખ દદર્ ભરી
અનંત િજંદગી પસાર કરે છે . તેની આ ખુશી
અને આનંદ કે પછી દુ:ખ દદર્ આ દુિનયામાં
રહીને

તેને

પોતાના

નફસને

આપેલ

કેળવણી અમાલ પર આધાિરત છે અને
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નિહ કે તેના શારીિરક

પ પર કે ન તો

તેના સામાિજક દર જા પર.
ઇ લામી િવ ાનનો એ એ બાબત પર
તાિકર્ક દલીલો રજૂ કરે લ છે કે

હ શરીર

િસવાય કોઈ એક બીજી જ ચીજ છે .
માણસના મરણ પા યા પછી પણ તે ન ટ
નથી થત ું અને શરીરની િ થિત અને હની
િ થિતમા

ફકર્

રહેલો

છે

આ

િવષયમાં

અ લાહના રસ ૂલ (સ લ લાહો અલયહે વ
આલેહી

વસ લમ)અને

ઈમામ

(અલિ હ સલામ)ના શ દો પછી આપણને
બીજી કોઈ દલીલ ની જ ર નથી રહેતી
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અને તેના પિરણામે આપણાં માટે સ ૂરજ
ટલાજ પ્રકાિશત છે
બરઝખી જ ત િવષે અનેક આયતો િસવાય
સ ૂરે ફજર -૮૯ ની આખરી આયત પણ છે
અ લાહ

તઆલા

ફરમાવે

છે

“.......(ફરમાવશે ક)એ શાંિતધાર આ મા !
ંુ તારા પરવર દગાર તરફ પાછો ફર એવી
થિતમાં ક
તારાથી (રા

ંુ તેનાથી રા
હોય). માટ

બંદાઓમાં દાખલ થઈ

હોય તે
ંુ મારા ખાસ
અને માર

જ તમા ચા યો આવ”“
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શાંિતધારી

આ માને

તેના

મોત

સમયે

સંબોધન કરવામાં આવે છે કે ત ું જ તમાં
દાખલ થઈ જા. અહી આગળ જ તના અથર્
બરઝખ ની જ ત કરવામાં આવેલ છે . એ
જ પ્રમાણે મારા ખાસ બંદાઓ એટલે કે
હઝરત મોહં મદ (સ લ લાહો અલયહે વ
આલેહી

વસ લમ)અને

આલે

મોહં મદ

(અલિ હ સલામ) એવી પણ બીજી આયતો
છે

માં

પ ટપણે બરઝખ જ ત અને

જહ મનો ઉ લેખ છે , પણ અહી આગળ
આટલું પ ૂરત ું છે . (મઆદ (ઉદર્ ૂ ) : પાના નં.
૯૦)
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(100) રવાયતો

ુ બ બરઝખમાં
જ

ને અ મત અને અઝાબ
બરઝખની દુિનયામાં નેઅમત અને અઝાબ
હોવા િવષે ઘણી િરવાયતો આવેલ છે પણ
અહી થોડી િરવાયતો પ ૂરતી ગણવામાં
આવેલ છે .
બેહા લ અનવારના ત્રીજા ભાગમાં અલી
િબન ઈબ્રાહીમ કુમીથી હઝરત અમી લ
મોઅમેંનીન (અલિ હ સલામ)થી િરવાયત
છે , કે આપે ફરમા યુ,ં કે આદમનો ફરઝંદ
જયારે

આ

દુિનયાના

પોતાના

છે લા

િદવસથી નીકળીને પોતાની આખેરતની
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પહેલા િદવસમાં દાખલ થતો હોય છે યારે
તેનો માલ, ઓલાદ અને તેના આમાલ એક
ચોક્કસ

પ ધારણ કરીને તેની સામે આવે

છે .
સૌ પ્રથમ એ પોતાના માલને સંબોધીને કહે
છે કે ખુદાની કસમ તારા ખાતર હુ ં આ
દુિનયામાં લાલચુ અને કંજૂસ ર ો હવે
તારી પાસે મારો શુ ં િહ સો છે ? તો માલ
જવાબ આપશે કે એક કફન મારી પાસે થી
લઇ લે.

યાર બાદ એ પોતાના સંતાનો

તરફ મુખ ફેરવશે અને પ ૂછશે કે ખુદાની
કસમ હુ ં તમને બહજ
ુ મહો બત કરતો હતો
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અને તમારો સહાયક અને મદદગાર હતો.
હવે તમારી પાસે મારો શુ ં હક્ક છે ? તો
તેની ઓલાદ જવાબ આપશે કે તમને કબર
સુધી પહોચાડી દઈશુ ં અને દફનાવી દઈશુ.ં
છે લે એ પોતાના આમાલની તરફ ફરશે કે
ખુદાની

કસમ!

તમારી

બાબત

માં હુ ં

બેદરકાર હતો અને મારા માટે એક બોજ
વા હતા પણ હવે મારો તમારી પાસે કંઈ
હક છે ખરો ? તો તેના આમાલ જવાબ
આપશે કે કબર અને કયામત માં અમો
તારા સાથી બનીને રહીશુ.ં
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અમો અને ત ું બંને સાથે જ પરવરદીગારની
સામે રજૂ થઈએ.
અગર મરનાર શખ્સ ખુદાનો દો ત ર ો
હશે, તો તેના આમલ ખુ બ ૂ લગાડેલા અને
સારા વ ો પિરધાન કરે લ એક ખુબસ ૂરત
શખ્સની

મ તેની સામે આવશે. મરનાર

તેને પાછો પ ૂછશે કે તમે કોણ છો યારે
તેના આમાલ તેને જવાબ આપશે કે અમે
તારા સદકાય છીએ જ તની ખુ બ ૂની તથા
ખુદાવંદે આલમની કૃપા થી તને ખુશ
ખબરી

આપવામાં

આવે

છે

કે

આ

દુિનયામાંથી જ ત તરફ પધાર.
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મરનાર

યિક્ત

પોતાના

નવડાવનારને

ઓળખી જશે તથા જો મોમીન હશે તો,
પોતાના કાંધા દે નારાઓને િવનંતી કરશે કે
જરા જ દી કરો, જયારે તેને કબરમા દાખલ
કરવામાં આવશે યારે પરીક્ષા લેવાવાળા બે
ફિર તાઓ તે

યાં હાજર જોશે,

ઓ

પોતાના વાળને ખેંચી ર ાં હશે, જમીનને
પોતાના દાંતો વડે ચીરતાં હશે અને િસંહની
માફક ત્રાડ નાખતા હશે તેઓની આંખો
અંગારા વરસાવતી હશે. તેઓ મરનાર ને
સવાલ કરશે કે તારો પરવરિદગાર કોણ
છે ? તારો મઝહબ કયો? પેલો શખ્સ જવાબ
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આપશે, કે અ લાહ મારો પરવરિદગાર
હઝરત
અલયહે

મોહં મદ
વ

મુ તફા

આલેહી

(સ લ લાહો
વસ લમમારા

પયગ બર છે અને ઇ લામ મારો મઝહબ
છે આ સાંભળીને પેલા બંને ફિર તાઓ તેને
કહેશે કે

બાબતો થી તને સંબધ
ં છે અને

તે બાબતો તને પસંદ પણ છે તો તેના પર
અ લહ તઆલા તારા કદમ ને દ્રઢ બનાવે.
આ એજ વાત છે ,
ઈરશાદ

ફરમાવે

મકે ખુદાવંદે આલમ
છે

કે

દુિનયા

અને

આખેરતમા તેઓ જ સાિબત કદમ રહેશે
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ઓ અ લાહના શ દો પર ઈમાન લઇ
આ યા.
યાર બાદ તેની કબરને નજર પહ ચે યાં
સુધી

િવશાળ

કરવામાં

આવશે.

અને

જ તનો એક દરવાજો તેના માટે ખોલી
દે વામાં આવશે અને તેને કહેવામાં આવશે
કે સફળ થઇ ગયેલા એક ખુશ નવજવાનની
મ તારી િદ ય આંખો વડે ઊંઘી જા.
કુદરતના એ શ દો પણ છે “ વગવાસીઓ
તે દવસે સારમાં સારા િવ ાંિત ૃહો અને
ઉમદા(માં ઉમદા) શયન ૃહોમાં હશે.” (સ ૂરએ- રકાન ૨૫ :આયત નં ૨૪)

બરઝખ - 377

HAJINAJI.COM

પણ જો માણસ જાતે જ પોતાના ખુદાનો
દુ મન

બની ગયો હશે તો તેના આમલ

મેલા પોશાક અને ગંધાતી હાલતમાં તેની
નઝદીક આવશે અને મરનારને કહેશે કે
સાવચેત થઈ જા કે તારા માટે ઉકળત ું
પાણી છે અને જહ મમા તારો પ્રવેશ છે
મરનાર

શખ્સ

પોતાના

શબંને

નવડાવનારાઓને જોઈ ર ો હશે અને
પોતાના જનાઝાને કાંધા ઉપર ઉપાડનારને
કસમ દઈને કહેતો હશે કે મને છોડી દો મને
લઇ જવામાં ઢીલ કરો જયારે તેને કબરમા
દાખલ કરવામા આવશે તો બે ફિર તા તેની
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કબરમાં હાજર હશે તેઓ તેના મોઢા પરથી
કફન હટાવી દે શે અને તેને પ ૂછશે કે તારો
પાલનહાર કોણ છે ? તારો નબી કોણ છે
તારો મઝહબ કયો છે ? આ શખ્સ જવાબ
આપશે કે હુ ં નથી જાણતો. તો પેલા બંને
ફિર તા તેને ધમકાવશે અને કહેશે કે નથી
જાણતો? માગર્દશર્ન નથી મેળ યુ?

યાર

બાદ લોઢાની ગદા થી તેને એવો માર
મારશે કે તેની ચીસાચીસ થી િજન અને
ઇ સાન

િસવાય

દરે ક

જીવ

ધરાવનાર

ભયભીત થઈ ઉઠશે. અને પછી આગની
એક ચટાઈ તેના માટે બીછાવાવમાં આવશે
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અને કહેવામાં આવશે કે દુદર્ શાની હાલત
અહી પડયો રહે અને ભાલાની અણી

ટલી

સાંકડી જગ્યામાં તેને રાખવામાં આવશે.
મજકૂર શખ્સ એટલી સખ્તી અને ભીંસ
અનુભવશે કે તેન ુ ં મગજ તેની આંખ અને
કાન

મારફતે

બહાર

નીકળી

આવશે.

ખુદાવંદે આલમ તેને સાંપ િવંછી જહ મના
કીડાઓ

તથા જીવ-જતં ુઓના હવાલે કરી

દે શે કે

થી તેને કરડી ખાય. અને આ

હાલતમાં એ

યાં સુધી રહેશે કે અ લાહ

પાક તેને કબરની બહાર કાઢી ન લે. આમ
અઝાબે

ઈલાહીમાં
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સપડાએલો રહેશે અને એવું ઈ છશે કે

મ

બંને તેમ જ દી કયામત આવી લાગે.
અમાલી શેખ ત ૂસીમાં હઝરત ઈમામ જાફરે
સાિદક

(અલિ હ સલામ)થી

એક

હદીસ

નકલ કરવામાં આવેલ છે આ હદીસના
છે વટના ભાગમાં ઈમામ (અલિ હ સલામ)
ફરમાવે

છે

કે

મરનારની

હ

તેના

શરીરમાંથી કાઢી લીધા પછી તે હને તેના
શરીરના અસલી ચહેરાના

પમાં જ તમાં

મોકલવામાં આવે છે . તે વખતે જ તી
લીકો ખાતા િપતા હશે.

યારે કોઈ નવો

શખ્સ તેમની વ ચે જાય છે તો તેઓ પેલા
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શખ્સને તેના અસલી ચેહરાના પના કારણે
ઓળખીલે છે કે

વી રીતે તેઓ આ

દુિનયામાં તેને ઓળખી લેતા હતા.
એક બીજી હદીસમાં ઈશાર્દ છે , કે મોમીનની
હ એક બીજાની સાથે મુલાકાત કરતી હોય
છે . આપસમાં સવાલ જવાબ પણ કરતી
હોય છે . અને એકબીજાને ઓળખતી પણ
હોય છે , એટલે સુધી કે જયારે કોઈને જુએ
છે તો બોલી ઉઠે છે કે આ તો ફલાણો શખ્સ
છે હદીસમા છે કે

હ પોતાની શારીિરક

લાક્ષણીકતા ઓ સાથે જ તના બગીચામાં
રહેતી હોય છે . અને જયારે કોઈ નવી
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તેમની પાસે જઈ પહોચે છે , તો તેઓ એક
અવા

બોલી ઉઠે છે કે તેને જવા દો એટલે

કે તેને પોતાના હાલ પર છોડી દો. કારણ કે
તે અ યંત ભયના કારણે અમારી તરફ
આવી ર ો છે (મોતના ડરથી) યારબાદ
તેઓ બધા નવા આવનારને પ ૂછે છે કે
ફલાણી યિક્તનુ ં શુ ં થયુ ં ? ફલાણા શખ્સ
ની શુ ં હાલત છે ? આવનાર

હ જવાબ

આપે છે કે જયારે હુ ં આવવા નીક યો યારે
તેઓ હજુ જીવતા હતા યારે તે

હ ઈ છા

યક્ત કરે છે કે તેઓ પણ અમારી સાથે
જોડાઈ જાય અને આવનાર શખ્સ તેઓને
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જવાબ આપે કે તે તો મરણ પા યો છે તો
તેઓ કહે છે કે તે તબાહ થઇ ગયો આ એ
બાબત તરફ ઈશારો છે , કે જો તે અહી નથી
આ યો, તો જ ર જહ મમા ગયો છે .
બેહા લ અ વાર ના ત્રીજા ભાગમાં ઉસ ૂલે
કાફીથી અમુક િરવાયતો નકલ કરવામાં
આવી છે કે

હ પોતાના કુટુંબી જનો, સગા

સંબધ
ં ીઓને જોવા, તેઓની મુલાકાત કરવા
તથા તેઓના હાલ જાણવા માટે તેમના ઘરે
આવે છે . અમુક દરરોજ અમુક બે િદવસે
એક વખત અમુક ત્રણ િદવસે એક વખત
કેટલીક દર જુમઆ
્ ના િદવસે તો કેટલીક
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વરસમાં એક વખત આ પ્રમાણે આવે છે .
આ

યિક્તગત અંતરનો તફાવત તેઓની

હાલત જગ્યાની િવશાળતા કે તંગી, તેઓની
આઝાદી તથા િગર તારી પર આધાર છે .
િરવાયતમાં છે કે મોમીન ની

હ પોતાના

કુટુંબીજનો ની સારી બાબતો અને એવી
બાબતો કે

તેમના માટે ખુશી આનંદનુ ં

કારણ બંને એ િસવાય બીજુ ં કશુ ં જોતી
નથી. અને જો કોઈ એવી બાબત હોય કે
મોમીનની

હ માટે દુ:ખ અને તકલીફનુ ં

કારણ બંને તો તેવી બાબતો તેનાથી
પાવી દે વામાં આવે છે કાફરની
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આપનારી બાબતો િસવાય બીજુ ં કશુ ં જોતી
નથી. (મઆદ (ઉદર્ ૂ ): પાનુ ં નં. ૯૪

(101) બરઝખમા હોઝે કવસર
અસંખ્ય િકતાબોમાં (અ સાએ લ અરજાત,
બેહા લ

અ વાર,

ુ
મઆલેમલ

ફી

વગેરે)અ દુ લાહ િબન સનાનથી િરવાયત
છે

કે

અબી

(અલિ હ સલામ)ને

જાફરે
હોઝે

કવસર

સાિદક
િવષે

પ ૂછવામાં આ યુ ં તો આપે (અલિ હ સલામ)
ફરમા યુ ં

કે

તેની

િવશાળતા

બસરા

(શહેર)થી લઈને યમનના સનઆ
(શહેર)
્
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સુધી છે . આ સાંભળીને અ દુ લાહને આ યર્
થયુ ં

તેથી

ઈમામ

(અલિ હ સલામ)એ

ફરમા યુ ં કે શુ ં તમે ઈ છો છો કે તમને હુ ં
એ દે ખાડુ?
ં અ દુ લાહે હકારમાં જવાબ
આ યો હઝરત (અલિ હ સલામ) તેમને
મદીના ની બહાર લઇ ગયા. યાર બાદ
જમીન પર એક લાત મારી અને ક ું કે
જુઓ. ઈમામ (અલિ હ સલામ)ના હક
ુ મથી
તેમની આંખો પરનો પડદો ઉઠી ગયો અને
િદ ય આંખો ખુલી ગઈ અને તેમણે જોયુ ં કે
એક નહેર છે

ના બંને િકનારા એટલા

િવશાળ છે કે નજર નથી પહ ચી સિક્ત.
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યાં આગળ ઈમામ (અલિ હ સલામ) અને
જનાબ અ દુ લાહ ઉભેલા હતા, તે એક
ટાપુ

વી જગ્યા હતી અને એ નહેર કે

ને

જનાબ અ દુ લાહ જોઈ ર ા હતા, તેના
એક િકનારે બરફથી પણ વધુ સફેદ પાણી
વહી ર ું હત ું અને બીજી તરફ બરફથી પણ
વધુ સફેદ દૂધ વહી ર ું હત ું અને બંનેની
વ ચે શરાબની નહેર વહી રહી હતી,
યાકૂતી રં ગ ધરાવતી હતી. આગળ ચાલતા
જનાબે અ દુ લાહ કહે છે કે પાણી અને
દૂધની વ ચે વહી રહેલા શરાબમા
લાલાશ અને મોહકતા હતી, તેવી લાલાશ
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અને મોહકતા મેં એ પહેલા ક્યારે પણ જોઈ
ન હતી. મેં ઈમામ (અલિ હ સલામ)ને
પ ૂછ ું “આપ પર કુરબાન થઇ જાઉં. મને એ
બતાવો કે આ નહેર ક્યાંથી આવે છે ?’’
ઈમામ (અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ ં કે તેન ુ ં
ઉદગમ થાન યાં આગળ છે

નો ઉ લેખ

કુરઆને કરીમમાં ખુદાવંદે આલમે કરે લ છે
મેં જોયુ ં કે જ તમાં દૂધ, પાણી અને
શરાબની નહેરો વહી રહી છે . અને તેના
િકનારા પર

ુ ો લાદે લા છે અને એ
ક્ષ

વ ૃક્ષોની વ ચે એક એક હરૂ ( કે

ના વાળ

તે ઓના માથા પરથી લટકી ર ા છે મેં
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હરિગજ આવા વાળ અગાઉ ક્યારે પણ
નહોતા જોયા) ઉભેલી છે અને તેમના
હાથમાં એક વાસણ છે મેં આવા સુદર
ં
વાસણ અગાઉ ક્યારે પણ નહોતા જોયા
અને એ વાસણો આ દુિનયામાંના ન હતા.
હઝરત

(અલિ હ સલામ)

તે

હરૂ ોમાંથી

એકની પાસે ગયા અને ઈશાર્દ ફરમા યુ ં કે
પાણી આપ તેથી તે હર
ુ ે પોતાની પાસેના
વાસણને

નહેરના

પાણીથી

ભરી

દીધુ.ં

ઈમામ (અલિ હ સલામ)એ વાસણ મને
આ યુ.ં મેં તે પાણી પીધુ.ં યાર બાદ ઈમામ
(અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ,ં ફરી બીજુ ં
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પાણી આપો. તો હરૂ ે વાસણ ફરી પાણીથી
ભરી

દીધુ.ં

ઈમામ

(અલિ હ સલામ)એ

વાસણ ફરીથી મને આ યુ.ં મેં તે પાણી
પીધુ,ં આવું લહેજતદાર પાણી એ પહેલા મેં
ક્યારે ય નહોત ું પીધુ.ં કે
સુગધ
ં

આવી

રહી

માંથી ક ત ૂરી ની
હતી,

મેં

ઈમામ

(અલિ હ સલામ)ની િખદમતમા અરજ કરી
કે આપ (સલામુ લાહે અલ હા)ની પર
કુરબાન જાઉં. હુ ં

કંઈ પણ જોઈ ર ો

તે આ પહેલા ક્યારે પણ નથી જોયુ,ં બલકે
ક્યારે ય એવું અનુમાન સુ ાં નહોતો કરી
શક્યો, કે આવી વ ત ુનુ ં પણ અિ ત વ હોય
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ં

છે , જવાબમાં ઈમામ (અલિ હ સલામ)એ
ફરમા યુકે અમારા િશયાઓ માટે અ લાહ
તઆલાએ

કૃપાઓ વરસાવી છે , તેમાની

આ તો એક સામા ય ચીજ છે . અમારા
િશયા જયારે આ દુિનયાથી જાય છે યારે
ખુદાવંદે આલમ તેની

હને એ નહેરની

તરફ મોકલી દે છે અને તે
બગીચામાં

હરે

ફરે

છે

અને

હ જ તી
તેનામાં

જાતજાતના ફળોની મજા ચાખે છે અને
તેમાનુ ં લહેજતદાર પીણું પીવે છે . અને
જયારે અમારો દુ મન મરી જાય છે , યારે
તેની

હને “વાદીએ બરહત
ૂ ” માં લઈ
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જવામાં આવે છે અને તે

હ વાદી-એ-

બરહત
ૂ ના અઝાબમાં હંમેશા રહે છે તેને
“ઝકકુમ” ખવડાવવામાં આવે છે અને પ
તેના ગળામા રે ડવામાં આવે છે બસ એ
વાદી થી ખુદાનુ રક્ષણ માંગો.આ દુિનયામાં
રહીને

ઓએ બરઝખી જ ત જોઈ લીધી

છે ,

તેઓમાંથી

ઈમામ

(અલિ હ સલામ)ના સાથીઓ છે ,

હસ
ૈ
ુ ન
ઓને

આશ ૂરાની રાતે ઈમામ (અલિ હ સલામ)એ
જ ત દે ખાડી દીધી હતી.
બેહા લ અ વારે ના ત્રીજા ભાગ મા ઈમામ
મોહં મદ

બાિકર
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િરવાયત છે , કે કોઈ પણ મોમીન આ
દુિનયાથી નથી જતો

યાં સુધી કે આખરી

ાસ લેતી વખતે હૌઝે કવસર થી તેને
ત ૃ ત કરી દે વામાં ન આવે. એ જ પ્રમાણે,
કાફર નથી મરતો યાં સુધી, કે તેને પરંુ
િપવડાવી દે વામાં ન આવે.

(102) ‘બર ુત ’ બરઝખી જહ મ
ય છે
મકે

આગળ

આવી

ગયુ

છે ,

વાદીઉ સલામ સફળતા પામનાર
જાહેર થવાની તથા તેવી
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ભેગા મળવાની જગ્યા છે અને બરહત
ૂ
પાણી વગરનુ ં ભયાનક રણ અને બરઝખી
દોઝખનુ ં દ્ર ય છે , તથા ગંદી અને અપિવત્ર
હો માટે ની અઝાબ મેળવવાની જગ્યા છે .
આ સબંધમાં એક હદીસ બયાન કરવામાં
આવે છે કે

થી અથર્ વધુ પ ટ થઈ જાય.

એક િદવસ એક શખ્સ ખાતેમ ૂલ અંિબયા
(સ લ લાહો

અલયહે

વ

આલેહી

વસ લમ)ની સેવામાં હાજર થયો અને ડર
તથા ભય જાહેર કરવા લાગ્યો અને કહેવા
લાગ્યો કે મેં એક અજબ ચીજ જોઈ છે .
આપ

હઝરતે(સ લ લાહો
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આલેહી વસ લમ)પ ૂછ ું કે શુ ં જોયુ?ં તેણે
જવાબ આ યો, કે મારી પ ની સખ્ત બીમાર
પડી ગઈ હતી. લોકો એ મને ક ું કે
બરહત
ુ નુ ં પાણી લાવીને તેને પીવડાવો તો
તે સારી થઇ જશે. (એ બાબત ખ્યાલ મા
રહે, કે અમુક બીમારીઓના ઇલાઝ ખનીજ
પદાથ વાળા પાણીથી પણ કરવામાં આવે
છે ) તેથી, હુ ં તે પાણી લઇ આવવા માટે
તેયાર થઇ ગયો અને તે માટે એક પખાલ
અને એક ડુધો ભેગો લઈ ગયો, કે

થી

ડુઘા વડે પખાલમા પાણી ભરી શકું. ગમે
તેમ કરીને હુ ં યાં પહ ચી ગયો. યાં આગળ
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મે ડરામણું અને ભયાનક રણ જોયુ.ં જો કે
ઘણો ડર લાગતો હોવા છતાં પણ હીંમત
કરીને હુ ં યાં આગળ એકાદ કૂવાની શોધમા
ફરી ર ો હતો કે અચાનક આસમાનમાંથી
કોઈ ચીઝે જજીર
ં
ની

મ અવાજ દીધો

અને તે ચીઝ નીચે આવી મેં જોયુ ં કે એક
શખ્સ છે

અવાજ આપી ર ો છે કે મને

પાણી પીવડાવો, હુ ં મરી ર ો
માથુ ં એ તરફ ઊંચું કયુર્ં કે

. મેં મારંુ
થી હુ ં તેને

મારો ડુઘ
ં ો આપી દઉ. યારે એ મારી નજરે
ચડ ું કે તે શખ્સ ની ગરદન જજીર
ં
થી
બાંધી દે વામાં આવી છે મેં ચા ું કે હુ ં તેને
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પાણી પીવડાવું પણ ત ુરતજ તે શખ્સ ને
સ ૂરજ સુધી ઉપર ખેચી લેવામાં આ યો.
દરિમયાન હુ ં મારી પખાલમા પાણી ભરવા
લાગ્યો. યાં તો મેં જોયુ ં કે તે શખ્સ ફરી
પાછો નીચે આવી ગયો અને પહેલાની
માફક ફરી પાછો તરસ ની ફિરયાદ કરવા
લાગ્યો મેં ચા ું કે મારી પાસેન ુ ં પાણી નુ ં
વાસણ તેને આપી દઉ

યાં તો તે ફરી

પાછો સ ૂરજની ઊંચાઈ સુધી પહોચી ગયો
આ પ્રમાણે ત્રણ વખત બ યુ ં છે વટે મેં
પખાલનુ ં મોઢું બંધ કરી દીધું અને તેની
આવી હાલતના કારણે ભયના માયાર્ તેને
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પાણી ન આ યુ ં અને આપ (સ લ લાહો
અલયહે

વ

આલેહી

િખદમતમા હાઝર થયો

વસ લમ)ની
ં કે

થી માલ ૂમ

કરી શકુ કે આની હકીકત શુ ં છે ?
હઝરત રસ ૂલે ખુદા (સ લ લાહો અલયહે વ
આલેહી વસ લમ)એ ફરમા યુ,ં કે દુગર્િત
પામેલા

એ

શખ્સ

હઝરત

આદમ

(અલિ હ સલામ) નો પુત્ર કાિબલ છે

ણે

પોતાના ભાઈને કતલ કરી નાખેલ હતો.
અને તે મજકૂર અઝાબમા કયામત સુધી
સપડાયેલો રે હશે, અને કયામત ના િદવસ
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થી તે વધુ સખ્ત અઝાબ માં િગર તાર થઈ
જશે. (સ ૂરએ માએદાહ -૫ :આયત નં. ૩૦)
િકતાબ “ન ૂર લ અ સાર” માં સૈયદ મોમીન
શબંલજી શાફેઈએ અબુલ કાિસમ િબન
મોહં મદથી િરવાયત કરે લ છે કે તેમને ક ું
કે એક વખત મિ જદુલ હરામમાં મકાને
ઈબ્રાહીમ પર એક જૂથને બેઠેલ ું જોયુ.ં
જયારે

યાં ભેગા થવાનુ ં કારણ તેઓને

પ ૂછવામાં આ યુ ં તો તે લોકોએ જણા યુ ં કે
એક પાદરી મુસલમાન થઈ ગયો છે અને
તે મક્કા આવેલ છે અને એક અજબ િક સો
બયાન કરી ર ો છે . મેં આગળ વધીને જોયુ ં
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કે એક વ ૃ

માણસ બેઠેલો છે ,

ણે રે શમી

પોશાક પિરધાન કરે લ છે અને માથા પર
રે શમી ટોપી પહેરેલી છે અને કહી ર ો છે કે
નદી િકનારે આવેલ મારા દે વળમા હુ ં હમેશા
બેસી રે હતો. એક િદવસ મેં જોયુ ં કે નદી
તરફથી

અચાનક

ગધેડા

વો

મુરઘો

િકનારાના એક પ થર પર આવીને બેસી
ગયો. અને ચોથા ભાગના માણસ

ટલી

ઉલટી કરી. યાર બાદ તે ચા યો ગયો.
થોડી વાર પછી તે મુરઘો પછો આ યો અને
ધડ

ટલા માણસની ઉ ટી કરી. આમ ચાર

વખતમા તેણે પ ૂરા માણસને અંગોપાંગ
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સહીત ઓકી કાઢયો. યાર બાદ તે ટુકડા
ભેગા થઇ એક માણસની િશકલમા આવી
ગયા અને તે માણસ ઉભો થઇ ગયો. યારે
તે મુરઘો ફરી પાછો આ યો અને એ
માણસને અમુક અંશે ગળી ગયો. આમ,
ચાર વખતમાં તે મુરઘો પેલા માણસને
પ ૂરે પ ૂરો ગળી ગયો અને ચા યો ગયો આ
જોઈ હુ ં આ યર્મા ગરકાવ થઇ ગયો કે આ
શુ ં બાબત છે અને આ માણસથી બધી
હકીકત જાણી ન લીધી? યાં તો બી

િદવસે

મેં જોયુ ં કે એ મુરઘો ફરી પાછો આ યો છે
ગઈ કાલની

મ જ તે પ થર પર ઉલટી
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કરવા લાગ્યો. પણ આ વખતે તેને એક
સાથે પ ૂરા માણસના અંગ ઉપાંગોની ઉલટી
કરી નાખી અને ગઈ કાલની

ૂ
મ જ મજકર

અંગ ઉપાંગ પોતાની મેળે જોડાઈ ગયા
અને સંપ ૂણર્ શખ્સ બની ગયો અને તે શખ્સ
ઉભો થઇ ગયો. હુ ં મારા દે વળમા થી
ભાગીને બહાર આ યો અને તે માણસને
ખુદાની કસમ આપીને પ ૂછ ું કે તે કોણ છે ?
પણ તેણે મને કંઈ જ જવાબ ન આ યો.
તેથી મેં તેને ક ું કે

ણે તને પેદા કય છે ,

તેના હકની કસમ છે કે એ બતાવ કે ત ું
કોણ છે ? યારે તે માણસે જવાબ આ યો કે
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હુ ં ઇ ને મુિ જમ

ં મેં તેને પ ૂછ ું કે આ

મુરઘા સાથે તને શુ ં સબંધ છે ? તો તેણે
જવાબ આ યો કે મેં અલી ઇ ને અબી
તાિલબને કતલ કરે લ છે

તેના કારણે

ખુદાવંદે આલમે આ મુરઘાની મારા ઉપર
િનમણ ૂક કરે લ છે કે

થી દરરોજ

પ્રમાણે

તમે જોઈ ર ા છો, તે પ્રમાણે મને સજા
કરે .
આગળ ચાલતા તે પાદરી કહેવા લાગ્યો કે
હુ ં મારા દે વળમાંથી બહાર આ યો અને
લોકોને પ ૂછ ું કે આ અલી િબન તાિલબ
કોણ છે ? લોકોએ મને બતા યુ ં કે તેઓ
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હઝરત મોહં મદ (સ લ લાહો અલયહે વ
આલેહી વસ લમ)ના િપત્રાઈ ભાઈ અને
તેમના વારસદાર છે તેથી મેં ઇ લામ
મઝહબનો

વીકાર કરી લીધો. બયત ુલ

હરામની હજ કરી તથા હઝરત રસ ૂલે
અકરમ (સ લ લાહો અલયહે વ આલેહી
વસ લમ)ની કબર મુબારકની િઝયારત
પણ

કરીને

મારી

જાતને

ભાગ્યશાળી

બનાવી.(મઆદ (ઉદર્ ૂ ) પાના નં. ૮૦)
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(103) કયામત, સારા તથા
નરસાને અ

લ સમ

શક છે

અક્કલની િવિશ ટતાઓમાની એક બાબત
ખુદાવંદે તઆલાએ પોતાના બંદાને
બક્ષેલ છે તે એ કે પોતાની આખેરતને
બંદો પોતે જ સમજી શકે છે . એક બુ ગર્
યિક્તના કહેવા મુજબ કે અગર વહી ન
પણ આવતે તો પણ માણસની અક્કલ
આખેરતને પામી શકતે. થોડાક પણ િવચાર
કરતા માણસને એ સમજાઈ જાય છે કે
તેની િજંદગીનો કોઈ અથર્ અને મકસદ
હોવો જ રી છે િરવાયતમા આવેલ છે કે
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સારંુ હંમેશા સારાને સમજી શકે છે અને
નરસા

વું તો કશુ ં છે જ નિહ

કંઈ છે તે

સા જ છે . દરે ક નેક બાબતને માણસ સમજી
જ શકે છે ચાહે તો ખુદ પોતાના અમલ
મારફતે

સમજી

લે

કે

પછી

બીજાના

સ કાય મારફતે સમ . આમ સારા નરસા
વ ચેનો ભેદ પારખી લે. (િકતાબે તોિહદ.
પાના નં. ૪૧૮)

(104) અકલે ઈ મ ંુ વ ુ ક ઓ
હો ંુ
તેથી ફીલસુફોનુ ં કહેવ ું છે , કે અક્કલ બે
સામા ય અક્કલ છે ,

ખુદાવંદે આલમ
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તેના નામો તેની િદ ય શિક્તઓ વગેરે
સાથે સબંધો ધરાવે છે . અથાર્ત, અક્કલના
આ

િવભાગની

મદદથી

ઉપલી

દરે ક

બાબતો સમજી શકાય છે .
જયારે

અકલે અમલી સારા કે

નરસા

વ ચેનો ભેદ તથા તેના ખરા કે ખોટા
હોવાને સમજી શકે છે અને એ જાણી શકે છે
કે કયુ કામ સારંુ છે કે

ને કરવું જોઈએ

અને કયુ ં કામ ખરાબ છે કે

ને છોડી દે વ ું

જોઈએ. આમ પોતાનુ ં ક યાણ, ઉપલિ ધ કે
અવદશાને માણસ આ અક્લને અમલ ની
મદદ થી સમજી શકે છે . આ પ્રકૃિતક
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બાબત ખુદેવદ
ં ે આલમે માણસના સ નના
પાયામાં જ રાખેલ છે સામા ય જ િરયાત
પ ૂરતી અક્કલ તો દરે ક શખ્સને આપવામાં
આવેલ છે .
પણ, અમુક લોકોને તેઓની િવિશ ટતા ના
કારણે વધારે પ્રમાણમાં આપવામાં આવેલી
હોય છે . સામા ય રીતે શ આતમાં આ
શિક્ત

બધાને

એક

આવેલી હોય છે પણ

સરખી

આપવામાં

યિક્ત

ટલા

પ્રમાણમા તેનો ઉપયોગ કરે છે , તેટલા
પ્રમાણમાં આએ શિક્ત િવકાસ પામીને
ખીલી ઉઠે છે તેનાથી ઉલટું જો તેને એમજ
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પડી રહેવા દે વામાં આવે એટલેકે તેના
હક
ુ મ પર અમલ કરવામાં ન આવે તો તે
ઓછી થવા લાગે છે . આ અક્કલ એવું
સ ન છે

ને અ લાહ તઆલાએ દરે ક

માણસની અંદર મ ૂકેલ છે .(સ ૂરએ મ -૩૦:
આયત નં. ૩૦)તેથી માણસ માટે જ રી છે
કે

કયામતમા

સફળતા

મેળવવા

માટે

અક્કલે અમલીને અપનાવે તથા અ લાહની
કૃપા મેળવવા માટે ના વસીલાઓ એટલેકે ,
પયગ બરે અકરમ (સ લ લાહો અલયહે વ
આલેહી વસ લમ) તથા તેમની અહલેબૈત
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(અલ હેમ ુ સલામ)ની શફાઅત મેળવવાની
કોિશશ કરે .

(105) પોતાની આખે ર ત માટ

ંુ

ક ુ છે ?
મયાર્ પછી માણસનુ ં પોતાનુ ં કોઈ મકાન
નથી પણ એ જ કે

તેને પોતાની જાતને

માટે બના યુ ં છે . પોતાના એ મકાન માટે તે
અમુક હદે સરસામન પણ તેયાર કરી લે છે .
અને આ મજકૂર મકાન માટે સારો અને નેક
પાયો નાખેલો છે તો પોતાની કબર માટે
ખુશી, આનંદ અને ખુશબ ૂ તેયાર કરી લે છે .
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અને ફાયદો ઉપાડશે. પણ જો કોઈ માણસે
પોતાની કબરમા આગની અંદર બીજી આગ
મોકલી, તો પછી પોતાનુ ં મકાન, પોશાક,
ખોરાક બધું જ આગ છે . (તોહીદ : પાના નં.
૩૪૩)

(106) બરઝખી બે હ ત અને
કયામતની બે હ ત
અ લામા મજલીસી (અ.ર)એ શહકાફીમાં
(જ ત) નુ ં બહુ ં યોગ્ય અથર્ઘટન કયુર્ં છે .
તેઓં મહર્ મ
ૂ નુ ં મંત ય છે કે એ શકય છે કે
જ ત

બરઝખમા
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મોમીનની

હ

તેના

શરીરમાંથી

કાઢી

લેવામાં આવે છે યારે તે જાતજાતના સુખ
અને નેઅમત ધરાવતા જ તના િવશાળ
બાગોમાં ચાલી જાય છે .બરઝખી જ તનુ ં
અિ ત વ હોવા િવષે કુરઆનમાં અનેક
જગ્યાએ સાિબતી મળી આવે છે .(સ ૂરએ
યાસીન– ૩૬: આયત નં. ૨૬)

(107) બરઝખ િવષે સંદ હ
બરઝખની

દુિનયા

િવષે

મુનાિફકોએ

પોતાના જાતજાતના સંદેહ યક્ત કયાર્ છે ,
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આજ કાલ બહુ ઓછા સાંભળવા મળે છે ,
પણ તેના મ ૂળ તો પહેલેથી જ છે .
સૌ પ્રથમ, કબરમા મુ કીર - નકીરના
સવાલ િવષે શંકા યક્ત કરતા તેઓ એમ
કહે છે , કે આપણે કોઈ ચીજ શબના મોઢામાં
મ ૂકીએ છીએ. યાર બાદ તે શબને દફન
કરી દઈએ. થોડા સમય પછી કબર ખોલીને
તે શબને જોઈએ છીએ તો તેના મોઢા મા
પડેલી ચીજ

મની તેમજ હોય છે જો

કબરમાં મુડદાને સવાલ-જવાબ થતા હોય
ૂ ચીજો તો
તો તેના મોઢામાં મ ૂકેલી મજકર
પડી જવી જોઈએ પણ તેમ નથી થત ું તો
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પછી કબરમાં મડદા ને થતાં સવાલ જવાબ
ને કંઈ રીતે માની શકાય ?
સાથે સાથે એ પણ શંકા

યક્ત કરવામાં

આવે છે કે કબરમાં મુડદાના ઉઠવાની કોઈ
િનશાની જોવામાં નથી આવતી ઉપરાંત એ
પણ સંદેહ યક્ત કરવામાં આવે છે કે મયાર્
પછી માણસનુ ં શરીર તો માટીમાં

મળી

જાય છે અને તેન ુ ં અિ ત વ ખ મ થઇ જાય
છે તો પછી આ બરઝખની દુિનયા અને
કયામતની વાતોમાં વજૂદ કંઈ રીતે હોઈ
શકે છે ?
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ઉપરોક્ત સંદેહની સામે આપણી પાસે મા ય
રખાયેલી િરવાયતો છે . િસ ેર હાથ લંબાઈ
બરાબર અને અમુક િરવાયતો મુજબ િસ ેર
વષર્ની લંબાઈ બરાબર કબર િવશાળ થઇ
જશે.

બરઝખની

દુિનયા

િવષે

કુરઆને

કરીમમાં પ ટ આયતો આવેલી છે . તેથી
આવી પેદા કરવામાં આવતી શંકા કુશકં ાઓ
નો જવાબ એ છે કે માણસ હદીસો અને
િરવાયતોના અથર્ઘટન સમજી શકવા ની
શિક્ત ધરાવતો હોય તો આવી શંકાઓ નુ ં
િનવારણ થઇ જાય છે .
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ઈમામ જાફરે સાિદક(અલિ હ સલામ) એક
વખત જયારે બરઝખની દુિનયાનુ ં વણર્ન
કરી ર ા હતા યારે રાિવ એ અરજ કરી કે
મૌલા

બરઝખ

શુ ં

(અલિ હ સલામ)એ

છે ?

યારે

જવાબ

ઈમામ

આ યો

કે

મોતથી લઈને કયામત સુધીનો સમય એ
બરઝખ છે , કબર નુ ં ઊંડાણ એ બરઝખની
દુિનયા અને હ ના મુકામોનુ ં એક મુકામ છે
શરીર સડી જવાથી બરઝખની દુિનયા ખ મ
નથી થઈ જતી. મહર્ મ
ૂ અ લામા મજલીસી
ફરમાવતા હતા કે હદીસોના એક પ્રકારમાં
યાં આગળ કબર નો શ દ વાપરવામાં
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આવે છે , તેનો અથર્ બરઝખની દુિનયા છે
અને નહી કે માટીની બંનેલી ભૌિતક કબર.
બીજુ ં એ કે િરવાયતોમાં
ખુદાવંદે

આલમ

આવે છે કે

મોમીનની

કબરને

િવશાળતા આપેછે તો તેનો અથર્ બરઝખની
હાની દુિનયામાં છે કબરમાં નુ ં અંધારંુ અને
પ્રકાશ એ ભૌિતક બાબતો નથી.
કેવ ું સા થતે કે આ અંધારંુ ભૌિતક હોતે હુ ં
તો મારા અમલ ના અંધકાર પર રડી ર ો
.ં
ક્યારે ક માણસને ફાંસી પર લટકાવીને મારી
નાખવામાં આવે છે અને વષ સુધી તેન ુ ં
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શબ ફાસી પર લટકેલ ું રહે છે તો આ
સબંધમાં

એક

યિક્તએ

માસ ૂમ

(અલિ હ સલામ)થી સવાલો કય કે આવી
રીતે ફાંસી પર લટકી રહેલા શબંને કબરમાં
ની ભીંસનો અઝાબ કંઈ રીતે થાય છે ,
માસ ૂમ (અલિ હ સલામ)એ જવાબ આ યો
કે

અ લાહ જમીનનો માિલક છે તે જ

અ લાહ હવાનો પણ માિલક છે . અને જો
આવો શખ્સ કબરમાં ની ભીંસના અઝાબને
લાયક હોય તો અ લાહ તઆલા હવાને
હક
ુ મ કરે છે , કે મજકૂર શખ્સ ને કબરથી
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વધુ સખ્ત ભીસ આપે. (બેહાર, ભાગ ૯ –
પાનુ ં ૧૪૬).
એક િફલસ ૂફ કહે છે , કે અગર કોઈ શખ્સ
ખુદા,રસ ૂલે ખુદા (સ લ લાહો અલયહે વ
આલેહી વસ લમ)અને વહી પર ઈમાન
રાખે છે તો આ વાત કબ ૂલ રાખવી તેના
માટે િબલકુલ સહેલી છે .

(108) વ

ુ એ બરઝખનો એક

નાનો ન ૂનો છે
આ એ દુિનયાની િજંદગીમાં વ નનુ ં જોવું
તે

બરઝખનો

એક
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વ નમાં અજબ અને િવિચત્ર ચીજો જુએ
છે . ક્યારે ક તે જુએ છે કે તે ભયંકર આગમાં
સળગી ર ો છે અને ફિરયાદ કરી ર ો છે
કે મને કોઈ

ટકારો અપાવે.

જગ્યા

તે

પછી

પોતાના

વ નમાંથી
આસપાસના

માણસો ને પ ૂછે છે કે શુ ં તમે મારો અવાજ
સંભ યો ? પેલા માણસો કહે છે કે નિહ
જયારે મજકૂર શખ્સ એવું અનુભવતો હતો
કે ચીખવાના કારણે તેન ુ ં ગ ં ફાટી ર ું છે .
અથવા તો વ નમા જોઈ ર ો છે કે પોતે
જજીર
ં
માં કેદ છે અને તેની સખ્તી ના
કારણે બેહોશ થઈ ર ો છે પ્ર યેક પળે તે
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ચીસાચીસ કરી મ ૂકતો હોય છે પણ કોઈ
તેની ફિરયાદ નથી સાંભળત.ું ખુદા જ
બેહતર જાણતો હોય છે કે મુડદા શા માટે
કબર માં ચીસાચીસ કરી મ ૂકતા હોય છે ?
અને અમે તો તેમને સાંભળી શકતા નથી.
હા, એક બીજી જગ્યા છે ,

યાં આગળ

અદ્ર ય રહેનારી બાબતો જાહેર થઇ જતી
હોય છે .
ઉસુલે

કાફીમા

ઈમામ

જાફરે

સાિદક

(અલિ હ સલામ)થી િરવાયત છે કે માણસ
જાત ની શ આત ના સમયમાં વ ન

વું

કંઈ પણ ન હત.ું પણ ભ ૂતકાળ માં થઈ
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ગયેલા નબીઓમાંથી એક નબી એ એક
િદવસે પોતાની કોમ સામે કયામત િવષેન ુ ં
વણર્ન કયુ.ર્ં લોકોએ તેને સવાલ કય કે
મડદું કેવી રીતે જીવત ું થાય છે ?
િદવસે લોકોએ સવાલ કય તેજ રાતે
તેઓએ સપનુ ં

જોયુ ં અને બીજા િદવસે

પોતાના વપનનુ ં વણર્ન કરવા લાગ્યા . તો
તે નબીએ ફરમા યુ ં કે તમારા પર ખુદાની
હુ જત (દલીલ) પ ૂરી થઇ ગઈ છે કારણ કે
કંઈ તમે લોકોએ વ નમાં જોયુ ં છે , તે
એક નમ ૂનો છે એ ચીજ નો

મયાર્ પછી

તમે જોવાના છો.
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ક્યારે ક અદ્ર ય બાબતો જાહેરમાં અસર
દે ખાડે છે એમ

કહેવામાં આવે છે , કે

કબ્ર તાન િઝયારત માટે જાઓ યાં આગળ
ફાતેહાખાની કરો તેમ છતાં કે મરનારની હ
તો માટીના ઢગલા નીચે નથી. બલકે ખુદા
જ જાણે છે કે તે કબરમા રહેનારી હ ક્યાં
છે ? પણ કબર પર ફાતેહા પઢવાનુ ં એટલા
માટે કહેવામાં આ યુ ં છે કે મરનારનુ ં શરીર
એ જગ્યા હેઠળ દફન થયેલ ું છે તેથી હની
એ જગ્યા સાથે ખાસ સબંધ છે .
િરવાયતમાં આવેલ છે કે મોમીનની
હઝરત

અલી
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પડોશમાં, વાિદઉ સલામમા હોય છે . જયારે
કાફરની

હ વાદીએ બરહત
ુ માં હોય છે .

માણસ મરી ગયા બાદ તેન ુ ં ભૌિતક શરીર
બરઝખી શરીર બની જાય છે . દુિનયાના
શરીરની

મ તે ગંદુ કે મિલન નથી હોત.ું

બલકે એટલું સ ૂ મ હોય છે કે

હ તમામ

બ્ર ાંડમાં ઘેરાવો લઇ શકે છે .
મરહમ
ૂ શેખ મહેમ ૂદ અરાકી પોતાની િકતાબ
“દા સલામ”ના છે વટના ભાગમાં નકલ કરે
છે કે સૈયદ જલીલ આરીફ નબીલ સૈયદ
મોહં મદઅલી
હઝરત

અરાકી

હુ જત
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િઝયારતમાં

કરવાવાળાઓમાં

થાય

છે )

ફરમાવે છે , કે મારા બાળપણના િદવસોમાં
જયારે કે હુ ં મારા અસલી વતન કરમ દ
(નામનુ ં એક ગામ) મા રહેતો હતો. તે
સમયમાં એક શખ્સજાણું

નુ ં નામ, ઠામ વગેરે

.ં મરણ પા યો અમારા મકાનની

બરાબર સામે એક મકબરામાં એને દફન
કરવામાં આ યો.

ચાલીસ

િદવસ

સુધી

મગિરબના સમયે તેની કબરમાંથી આગ
નીકળતી રહી અને કબરમા દફન થએલ
શખ્સની િદલને હચમચાવી દે નારી ફિરયાદ
અને ચીસ હુ ં સાંભળતો ર ો. શ આતની
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રાતે તેની ચીસાચીસ અને રડારોળ એટલી
હદે ભયંકર હતી કે ડરનો માય હુ ં બેહોશ
થઈ ગયો. મારી આ હાલત તરફ કોઈનુ ં
યાન ગયુ,ં તો મને ઉપાડીને તે પોતાના
ઘરે લઇ ગયો. થોડી વાર પછી મને હોશ
આ યો. મૈયતની

હાલત મેં જોઈ હતી,

તેનાથી હુ ં આ યર્મા પડી ગયો હતો. કેમકે,
તેની િજંદગીની હાલત પરથી એવું નહોત ું
લાગત ું કે આ શખ્સ આવો બ ૂરો હશે. તે
શખ્સ ઘણાં સમય સુધી રા યના કર
િવભાગમાં હતો. એક મોમીન સૈયદ પાસેથી
પણ

કર

ઉઘરાવવાની
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બજાવતો હતો એક સમય એવો આ યો કે
મજકૂર સૈયદ મોમીન કર ભરી શકવાની
િ થિતમાં ન ર ો, યારે એ મરનારે તેને કેદ
કરી લીધો અને ઘણી વાર સુધી તેને
મકાનના છાપરા ઉપર લટકાવી રાખ્યો.
િકતાબના લખનાર મહર્ મ
ૂ અરાકી કહે છે કે
મેં પોતે મજકૂર શખ્સને જોએલ હતો. પણ
તેની બેઈ

તી થઈ જવાના ડરથી તેન ુ ં

નામ, ઠામ લેતો નથી.
ૂ
આગળ ચાલતા તેઓ કહે છે , કે મજકર
સૈયદ બીજો પણ એક બનાવ નકલ કરે લ
છે ,

કે

હુ ં
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(અલિ હ સલામ)ની િઝયારત માટે તહેરાન
ગયો,

અમારામાંનો

એક

સાથી

હરમ

(રોઝા)માના સહેન માની એક કબર પર
દુઆ તથા િઝયારત પઢવામાં મ ગ ૂલ હતો.
એટલામાં મગિરબ થઈ ગઈ. અચાનક
કબર ની નીચે આગ લાગી. જાણે અંદર
લોઢાની કોઈ ભ ી સળગાવામાં આવેલ
હોય. સખ્ત ગરમીના કારણે એ કબર ની
પાસે રહેવ ું શક્ય ન હત.ું યાં હાજર રહેલા
લોકોએ પણ આ બનાવ નજરે િનહા યો.
કબર પરની તખ્તી વાંચી. તો તેની ઉપર
કોઈ

ીનુ ં નામ હત.ું મતલબ કે બરઝખની
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દુિનયામાં

હ પર થતા અઝાબ ક્યારે ક

એટલો ભારે હોય છે કે તેની અસર કબર
માં પડેલ તેના ભૌિતક શરીર ઉપર પણ
જણાય

છે .

મ

કે,

યઝીદ

ઇ ને

મુઆિવયાના જયારે બની અ બાસના લોકો
બની ઉમ યાના લોકોની કબરો ખોદી ર ા
હતા. કે

થી તેમના મડદાં બાળી નાખે. તો

યઝીદની કબરમાંથી રાખની એક નીશાની
િસવાય- કે

આ લાઅનતીનુ ં બળી ગએલ

શબ હત ું – કંઈ જ મ યુ.ં આવા ઘણાં
દાખલાઓ બની ગયા છે . એ પણ સમજી
લેવ ું જોઈએ, કે બરઝખની દુિનયામાં જયારે
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હ બેહદ આનંદની હાલતમાં હોય છે , યારે
તેના શરીરને પણ તેવી ઉ તીથી ફાયદો
પહોચે છે .

(109) થોડાક બનાવો
સફીનત ુલ બેહાર ભાગ બીજો, પાના નંબર
૫૬૮ પર છે

કે

જયારે

મોઆવીયાના

હક
ુ મથી ઓહદના પહાડમા ર તો બનાવવા
માટે ખોદકામ કરવામાં આવી ર ું હત.ું
યારે એક કુહાડી હઝરત હ ઝાના શબની
આંગળી પર લાગી ગઈ. અને યાં લોહી
વહેવા લાગ્યુ.ં તેજ પ્રમાણે, અમ્ર િબન જમ ૂહ
અને અ દુ લાહ િબન અમ્ર – કે

બરઝખ - 431

ઓ બંને

HAJINAJI.COM

ઓહદના શહીદોમાં હતા. તેઓની કબર
પણ

ખોદકામ

કરવાના

માગર્માં

હતી.

તેઓના શબંને કબરમાંથી બહાર કાઢવામાં
આ યા. તો તે બંને િબલકુલ તાજા હતા.
એક બીજી કબર ખોદવામાં આવી.

માં

તેઓ બંનન
ે ા શબંને દફન કરી દે વામાં
આ યા. મજકૂર બંને બુ ગ ની શહાદતને
સમયથી મોઆિવયાના વખત સુધી ચાલીસ
વરસનો ગાળો િવતી ચ ૂક્યો છે . “ર ઝત ુલ
જ ાત” મા લખેલ છે કે જયારે ઈરાકી
બાદશાહો એ જોયુ ં કે લોકો ઈમામ મ ૂસ એ
કાિઝમ (અલિ હ સલામ)ની કબર મુબારક
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ની િઝયારત માટે સમુદ્ર ની ભરતીની

મ

આવતા રહે છે . તો તેઓ એ િનણર્ય કય કે
કબર મુબારકને ખંિડત કરી નાખવામાં આવે
તેથી હક
ુ મ આપવામાં આ યો. . કે કબર નુ ં
શરીર મુબારક તાજુ ં હશે તો જ હવેપછી
િઝયારતની મંજૂરી આપવામાં આવશે. તો
તે લોકોમાંથી એકે ક ું કે િશયાઓ પોતાના
આલીમો માટે એ જ

ધા રાખે છે કે

કબરમાં તેઓનુ ં શરીર પણ તાજુ ં રહે છે
અને

નજદીકના

બુ ગર્

િશયા

આિલમ

જનાબ મોહં મદ િબન યાકૂબ કુ યનીની
કબર

છે .

માટે

િશયાઓની
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ખરાપણાની ચકાસણી કરવા માટે એ સારંુ
રહેશે કે મજકૂર આિલમની કબર ખોલવામાં
આવે.

તેથી

અ લામા

કુલેનીની

કબર

ખોલવામાં આવી તો તેમનુ ં શરીર મુબારક
િબલકુલ

તાજી

હાલતમાં

હત.ું

તેમના

શબની પાસે બીજી પણ એક લાશ પડેલી
હતી

તેમના ફરઝંદ ની હતી. યાર બાદ

બગદાદ હાિકમે હક
ુ મ દીધો કે અ લામાં
કુલેનીની કબરનુ ં બાંધકામ કરવામાં આવે
અને તેની ઉપર એક ભ ય ગુબ
ં જ પણ
બનાવવામાં

આવે.

બરઝખ - 434

યારથી

અ લામા

HAJINAJI.COM

કુલેનીની

કબર

િઝયારત

માટે ની

એક

શેખ

સદૂક

મશહરૂ જગ્યા બની ગઈ.
મજકૂર

િકતાબમાં

મરહમ
ૂ

(અલિ હ સલામ) નો પણ િક સો લખેલ છે ,
નીચે મુજબ છે .
શેખ સદૂક મોહં મદ િબન બાબ યહ, કે
મની કબર ‘રય’ નામના શહેરમાં હઝરત
શાહઝાદ
નઝદીકમાં

અ દુલ
જ

છે .

અઝીમની
આ

કબરની

કબરની

આ યર્જનક ઘટના છે કે

પણ

મારા પોતાના

સમયમાં (મ ૂળ રાવી) બની ગઈ છે .આ િવષે
એમ

જણાવવામાં
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આવવાના કારણે કબરમાં એક િતરાડ પડી
ગઈ. તેથી લોકોએ એ િતરાડને ભરી દે વાનો
ઈરાદો કય . અને તે માટે કબરના નીચેના
ભાગ

(સરદાબ)

માં

કે

યાં

મૈયત

રાખવામાં આવે છે યાં સઘળા લોકો ગયા
અને તેઓના જોવામાં આ યુ.ં કે મરહમ
ુ
હઝરતનુ ં શબ િબલકુલ તાજી હાલતમાં હત.ું
પ ૂરા તહેરાનમાં આ ખબર વાયુ વેગે પ્રસરી
ગઈ. બાદશાહ

તેહઅલી શાહ કાચારના

કાને પણ આ વાત આવી. તેથી આ
આ યર્જનક

ઘટનાને

પોતાની

આંખે

િનહાળવાનો ઈરાદો કય અને તે માટે તે
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પોતાના થોડાક દરબારી, પ્રધાનો, અિધકારી
તથા અમુક આલીમોને લઈને કબર પર
આ યો અને સરદાબમા દાખલ થયો અને
તેણે જોયુ ં કે મજકૂર આિલમના શબ િવષે
તેને

કંઈ પણ સાંભ યુ ં હત ું તે િબલકુલ

સાચું હત.ું યાર બાદ, બાદશાહે હક
ુ મ કય
કે કબર ની ઉપર ભ ય મકબરો બાંધવામાં
આવે. આજ િદવસ સુધી મજકૂર કબર
િઝયારત માટે ન ુ ં એક થળ બની રહેલ છે .
હઝરત ઇ ને બાબ યાની વફાત િહજરી
સન ૩૮૧ મા થઈ હતી. જયારે કે િહજરી
સન ૧૨૩૮ મા લોકોને તેમના શરીરની

બરઝખ - 437

HAJINAJI.COM

િઝયારત થઇ હતી. અને દરિમયાનમા ૮૫૦
વરસની મુ ત વીતી ગઈ હતી.
ૂ માં એ, કે
ટંક

મોતના સમયથી લઈને

કયામતના આવવા સુધી એટલે કે બરઝખ
દુિનયામા

હની

બાબતોની

માિહતી

હાલત

તથા

અ લાહની

અ ય
પોતાના

રસ ૂલ (સ લ લાહો અલયહે વ આલેહી
વસ લમ)ઉપર

મોક્લેલ

વહી

મારફતે

આપણને મળે લ છે અને કુરઆનના તથા
અ ય

િરવાયતમાં

આપવામાં

આવેલ

તે
છે

કડીબંધ

રીતે

આવી

દરે ક

માિહતીનો િસલિસલો અંત તો હઝરત રસ ૂલે
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ખુદા

(સ લ લાહો

અલયહે વ

આલેહી

વસ લમ)સુધી પહોચે છે માટે

પ્રમાણે

આગળ જણાવવામાં આ યુ ં છે તેમ ફિર તા
કયામત

િસરાત

િમઝાન,

જ ત

અને

જહ મ એ દરે ક અદ્ર ય પર ઈમાન હોવું
જોઈએ કારણકે તેન ુ ં મ ૂળ અ લાહની વહી
છે .
પોતાની

અજ્ઞાનતાના

કારણે

માણસ

બરઝખમાંના સવાલ તથા અઝાબ િવષે
સંદેહ

યક્ત કરે છે અને તેનો ઇનકાર

કરતા કહે છે કે એ કંઈ રીતે શક્ય છે કે હ
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સવાબ કે અઝાબમા હોય, પણ આપણે
તેનાથી અજાણ રહીએ?
તો તેના જવાબ માણસને આવતા સારા કે
ખરાબ
શોરબકોર

વ ન

છે

કરી

મ ૂકે

વ નમા
છે

કે

માણસ

પછી

ખુશ

આનંિદત થઇ ઉઠે છે પણ વ ન જોનારની
આસપાસ ના માણસો ન તો તેનો શોર
બકોર સાંભળી શકે છે કે ન તો ખુશી અને
આનંદને જોઈ શકે છે .
ઘણી વખતે આપણને વ નમાં કોઈ મરણ
પામેલા શખ્સ દે ખાય છે , કે તે સારી
હાલતમાં અને આનંદમાં છે ક્યારે ક આપને
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તેને

ખરાબ

હાલતમાં

કે

સખ્તી

માં

જકડાયેલા જોઈએ છીએ પણ એ વ નાઓ
સાચા માની શમતા નથી, કારણ કે ઘણાં
વ ન પરે શાન િ થિતમાં, વહેમ, શંકા, કે
શેતાની િવચારોની હાલતમાં દે ખાતા હોય
છે . ઘણાં વ ન તાબીર અથર્ ઘટન અટપટી
અને ગચ
ં ૂ વણભરી હોય છે . આવું

વ ન

સાચું હોય તો પણ, કેટલેક અંશે મરણ
પામેલ શખ્સની તે વખતની હાલત પુરતી
જ સબંિધત હોય છે . દા.ત કોઈ મરણ
પામેલાને ખુશ અને આંનિદત હાલતમાં
જોવામાં આવે તો એ ન કહી શકાય કે તે
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હમેશા એવીજ હાલત માં હશે શક્ય છે તે
સમયે મરનાર પોતાના કોઈ નેક અમલ
તથા અ લાહની ફરમાંબરદારીનો બદલો
પામી ર ો હોય. અને બીજીજ પળે પોતાના
કોઈ ખરાબ કૃ યની સજા તેને ભોગવવાની
હોય. તેનાથી ઉલટું પણ હોઈ શકે છે .
મરનાર ને સખતી કે અઝાબ ની હાલતમાં
જોવામાં આવે. તો આ વાત એ િવશેની
દલીલ નથી બની સકતી કે હમેશા તે એ જ
હાલતમાં

રહેશે.

કારણકે

શક્ય

છે

કે

આપણને

વ નમાં આવવાના સમયે તે

પોતાના ગુનાહની સજા ભોગવી ર ો હોય
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પણ, યાર પછી તેને પોતાની નેકીઓનો
બદલો મળવાનો હોય.
“પછ

શ સ જરા

હશે તેને તે (
ણે જરા

ટલી પણ નેક કર

ય ) િનહાળ લેશે અને

ટલી પણ બદ કર હશે તેને

પણ તે જોઈ લેશે.”(સ ૂરએ િઝલઝાલ- ૯૯
:આયત નં, ૭-૮) કહેવાનો આશય એ છે કે
અગર કોઈ મરનારને બ ૂરી હાલતમાં જુઓ,
તો િનરાશ થવાની જ ર નથી. પણ એ
આશા રાખવામાં આવે કે બાદમાં તેને ખુશી
હાંિસલ થશે. દુઆ, સદકા, અને તેના વતી
નેક કય

કરી તેને અઝાબમાંથી મુિક્ત
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અપાવવી જોઈએ. અને જો મૈયતને ખુશીની
હાલતમા જોવામાં આવે તો એ માની
લેવાની જ ર નથી કે તે હમેશા એવી જ
હાલતમા રહેશે અને હવે તેને જીવતાઓના
ઉપકારની જ ર નથી. લંબાણપ ૂવર્ક ચચાર્
કરવાનુ ં કારણ એ છે

કે બરઝખમાની

આપણી હાલત પોતાના પુરતી ઓછી જાહેર
થશે અને આપણે એ સારી રીતે સમજી
શકીએ છીએ, કે કંઈ રીતે આપણને બરઝખ
ની દુિનયામાં રાહત પહ ચશે તેથી સારંુ એ
છે કે

યાં સુધી જીવતા છીએ યાં સુધી

આપણે પોતે જ જાતની િફકર કરી લઈએ.
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એટલે કે આપણા ભ ૂતકાળ ને નજર સમક્ષ
રાખીએ

અને

શક્ય

(નેકી)કરી

ખાસ

મુ તહબ

અમલ

એટલા

કરીને,

સ કાય

વાિજબ

બજાવી

તથા
લાવીને

આખેરતના સફર નો સમાન તૈયાર કરી
લઈએ.

(110) મોત સંબ ંધોને ખ મ કર
નાખે છે
એક અગ યની વાત કે

નુ ં જાણી લેવ ું

જ રી છે તે એ કે બરઝખની દુિનયાની
સખ્તીમાંની એક એ છે કે એ દરે ક ચીજોની
યાદમાં બળતા રહીશુ.ં

નાથી દુિનયામાં

બરઝખ - 445

HAJINAJI.COM

સબંધ અને સગપણ હતા એટલેકે કોઈ
માણસ બીજા સાથે દો તી બાંધી લે અને
પછી તેનાથી જુદા થવું પડે યારે તેને તે
બાબતની તકલીફ થાય છે . દા.ત કોઈને
સૌ દયર્વાન પ ની મળી હોય અને તેણી
મરણ પામે તો પેલો શખ્સ દુખી દુખી થઇ
જશે ક્યારે ક ક્યરે ક આવા પ્રકારના

િક સા

ગાંડપણ નુ ં કારણ બની જાય છે અમારા
(મ ૂળ લેખકનો) એક િમત્ર નો વીસ વરસનો
યુવાન

છોકરો

શીતળાની

બીમારીમાં

સપડાઈ ગયો અને તેન ુ ં મોત નજદીક માં
જ હત.ું િપતા એ પોતાના પુત્રની આ હાલત
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સમજી લીધી. તેણે વ

કયુર્ં અને પ ૂરી

એકાગ્રતા સાથે અ લાહના દરબારમાં દુઆ
કરી કે અય ખુદા ત ું મારા પુત્રને ઉપાડી
લેવાજ માંગતો હોય તો પહેલા મને ઉપાડી
લે. તેની દુઆ કબ ૂલ થઈ ગઈ, િપતા મરણ
પા યો અને પુત્ર જીવતો રહી ગયો .
મોતનો અથર્ શુ?ં મોત શુ ં છે ?
મોત એટલે કોઈની જુદાઈ. તેના કારણે
માણસ

પિ ન,

સંતાન,

અને

માલની

જુદાઈમાં બળતો રહે છે . આ બળતરા
બરઝખમાના અઝાબના અનેક પ્રકારોમાંનો
એક પ્રકાર છે .

નો નમ ૂનો દુિનયામાં પણ
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મકે દુિનયામાં માણસ પોતાની

મોજૂદ છે
જાતને

અફીણ,

ધુમ્રપાન,

છાપા

–

ચોપનીયા વગેરેમા મ ગ ૂલ કરી દે છે , પણ
બરઝખમા

આ

પ્રકારના

મનોરં જન

કે

રોકાણો નિહ હોય. માટે જ રી છે કે મોત
આવી લાગે તે પહેલા જ આ પ્રકારના
બંધનોથી માણસ

ટકારો મેળવી લે કે

થી બરઝખમાં તેની જુદાઈની વેદના
સહન ન કરવી પડે.
કૈ સ િબન આસીમ બની તમીમના અમુક
શખ્સો

સાથે

હઝરત

રસ ૂલે

અકરમ(સ લ લાહો અલયહે વ આલેહી
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વસ લમ)ની સેવામાં ઉપિ થત થવા માટે
મદીના

ગયા

(સ લ લાહો

જયારે

તેઓ

હઝરત

અલયહે

વ

આલેહી

વસ લમ)પાસે પહ યા, યારે તે લોકોએ
કંઈક ઉપદે શ આપવાની આપ(સ લ લાહો
અલયહે વ આલેહી વસ લમ)પાસે ઈ છા
જાહેર કરી. (એ જાણવું જોઈએ કે કૈ સ
બુ ગર્ આલીમોમાંથી હતા અને ઇ લામ
કબ ૂલ કરવા પહેલા તેમની ગણતરી એક
ત વિચંતક માં થતી હતી), તેથી આપે
(સ લ લાહો

અલયહે

વસ લમ)ફરમા યુ ં કે

બરઝખ - 449

વ

આલેહી

પ્ર યેક

ઈ જતની

HAJINAJI.COM

સાથે નામોશી છે , િજંદગી પછી મોત છે
અને દરે ક કામનો બદલો છે , આ ઉપદે શ
નો આશય એ છે કે એ ખ્યાલ કરવામાં ન
આવે કે માણસ

કંઈ ચાહે તે કરી લે.

બલકે દરે ક કામનો િહસાબ દે વો પડશે.

(111) બરઝખની ુ િનયમાં ફ ત
અમલ સાથે રહશે
બરઝખની

દુિનયામાં

માણસને

કામ

આવવાવાળી કોઈ ચીજ હશે તોતે તેના
કાય હશે,

માણસ ની સૌથી નજદીક છે

અને તે માણસ નો ખ્યાલ રાખે છે . અગર
માણસના અમલ ખરાબ હશે તો તેની
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ફિરયાદને પહ ચનાર કોઈ નિહ હોય અને
તેનો
હઝરત

ટકારો પણ નિહ થાય.
અમી લ

મોઅમેનીન

(અલિ હ સલામ) ઈશાર્દ ફરમાવે છે

કે

મરતી વખતે પહેલા માણસ પોતાના માલ
તરફ નજર કરે છે અને તેને સંબોધીને કહે
છે કે તને ભેગો કરવામાટે મેં બહજ
ુ દુઃખ
અને તકલીફ ઉપાડયા તો તેનો માલ
જવાબ આપે છે કે એક કફન થી વધુ કોઈ
ફાયદો ત ું મારાથી ઉપાડી શકે એમ નથી
યાર બાદ તે પોતાના સંતાનો તરફ વળે છે
તેઓ જવાબ આપે છે કે કબરના માથા
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સુધી અમો તમારી સાથે સાથે છીએ તે
પોતાના આમાલ તરફ મુખ ફેરવે છે તો
તેના આમાલ તેને જવાબ આપે છે અમો
હંમેશા તારી સાથે રહીશુ.ં

(112) ‘વ બીર બે ુ મે ર બે કા
ફઈ કા બે અ ને ના’
એટલે

“અય

પરવર દગાર ના
બેશક
નો

પયગ બર!

તારા

ક
ુ મ પર ધીરજ ધર

ંુ અમાર નજરો માં છે .” અહીં હક
ુ મ

અથર્

મુશરીકોને

મુ ત

આપવાનો,

પયગ બરે અકરમ (સ લ લાહો અલયહે વ
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આલેહી વસ લમ)નુ ં તેઓને ઇ લામ તરફ
આમંત્રણ આપવાનો તથા આપ હઝરત
(સ લ લાહો

અલયહે

વ

આલેહી

વસ લમ)ને તેઓ આપતા તકલીફોને સહન
કરવાનો છે એ નથી ફરમાવવામાં આ યુ ં કે
તારા પરવરિદગારના હક
ુ મ પર ધીરજ
ધર. જો કે એ બંને વાક્યો નુ ં પિરણામ તો
એકજ છે તે િસવાય ઉપરોક્ત અથર્ ઘટનથી
આપ (સ લ લાહો અલયહે વ આલેહી
વસ લમ)માટે ધીરજ ધરવી સહેલી બની
જાય છે કેમ કે આપ સંપ ૂણર્ પણે અ લાહના
બંદા હતા અ લાહના
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તેમનો પાલનહાર તેમને કહે છે કે મારા
હક
ુ મ પર તમે સબર કરો મારો એ હક
ુ મ છે
કે ત કાળ મુ ીકોને મુ ત આપો. તેઓને
જતા કરો અને સાથે સાથે તેઓને ઇ લામનુ ં
આમંત્રણ આપવામાં પીછે હઠ ન કરો અને
સંકટ તથા તકલીફો સહન કરતા રહો તો
હઝરત (સ લ લાહો અલયહે વ આલેહી
વસ લમ)માટે સબર કરવી આસાન થઇ
જશે અને આ શ દો કે “ત ુ અમારી નજરોમા
છો”ના કારણે તો ખાસ .
આનો ખુલાસો એ છે , કે પયગ બર અકરમ
(સ લ લાહો

અલયહે
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વસ લમ)તેર વષર્ મક્કામાં રહીને ખુદા
માટે દુ:ખ ઉપાડતા રહે અને તકલીફો સહન
કરતા રહે યાં સુધી કે જગે
ં બદરમા તેનો
બદલો લઈ લેવામાં આવે. કારણ કે જો એ
નક્કી થઈ જાય કે ખુદા મુશરીકોને મુ ત
નિહ આપે અને જૂ ા ઓ રસ ૂલ (સ લ લાહો
અલયહે વ આલેહી વસ લમ)ને તકલીફ
પહ ચાડે કે ત ુરત જ તેઓ ને ખ મ કરી
નાખવામાં આવે તો પછી ખુદાનુ ં આમંત્રણ
િનથર્ક બની જાય છે , ( આમંત્રણ

વું કંઈ

રહેજ નિહ) બલકે એક મુ ત સુધી તેઓને
ટ આપવીજ જોઈએ કે
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ઈમાન લઈ આવે અને તે લોકો કે

કુફ્ર

પર અડેલા છે , તેમના માટે દલીલ પ ૂરી
થઈ જાય. તમામ પયગ બરની ઉ મત ની
બાબતમાં અ લાહની આએ જ નીિત રહી છે
બલકે ગુનહ
ે ગારો માટે પણ આએ જ નીિત
રહી છે કે તેઓને સમય આપવામાં આવે.
િરવાયતમા

છે

કે

હઝરત

મ ૂસા(અલિ હ સલામ) િફરઔન ને ચાલીસ
વરસ સુધી ડરાવતા સમજાવતા ર ા અને
ચાલીસ વરસની મુ ત િવતી ગયા પછી
તેને ખ મ કરવામાં આ યો. ખુદાવંદે આલમ
સમય આપે છે પણ બહુ થોડા લોકો છે કે
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ઓ આ સમયમાં પોતાની સુધારણા કરી
લઈને ફાયદો મેળવી લે છે .(કયામત અને
કુરઆનપા.નં.૧૨૪ થી૧૩૧)

(113) હ બરઝખમા રો

ની

માંગ ણી કર છે
આવો અને વા તિવક ભ યતાનો અનુભવ
કરો. એ ભ યતા

નુ ં મ ૂળ આલે મોહં મદ

(અલિ હ સલામ) છે . કયામતમાં ભલે સ ૂરજ
ન હોય, ચાંદ ન હોય કે પછી પ્રકાશ ન
હોય પણ મોહં મદ (સ લ લાહો અલયહે વ
આલેહી વસ લમ)ની ભ યતા (જમાલ)
જ ર હશે. અને

કોઈ મોહં મદમય થઈ
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જશે તે શરીર નિહ પણ

હની ભ યતાને

પામી જશે.
આટલી હદે પોતાની હ પર જુલમ ન કરો
અને તેની તરફ બેદરકાર ન બની જાઓ.
શરીરના

આરામ

માટે

તો

કેટલી

સગવડતાઓ કરી લીધી છે . કોઈ કામ
પોતાની કબર માટે પણ કરો, શરીર નિહ
પણ હ બરઝખમા રોઝીની માંગણી કરે છે
તે પોશાક માંગે છે . અફસોસ, જો તમારો
પોશાક આગનો હશે તો?(સ ૂરએ ઈબ્રાહીમ ૧૪ :આયત નં. ૫૦)અગર તમે એ જોઈ લો
કે, એ આગ કેવી ભયંકર રીતે ઘેરી વળે છે ,
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તો

શાનભાન

ખોઈ

બેસો.(નફસ-એ-

મુ મઈ ા : પાનુ ં નં. ૭૪)

(114) “બરઝખની બે હ ત મા
દાખલ થઇ

ઓ, અય દનના

મદદગાર!”
“કીલદ ખોલીલ જ ા ની આયત િવષે
િવવેચનકારો

લખે

છે

કે

વા

કોઈ

પયગ બરને કતલ કરી નાખવામાં આવતા
કે કોઈ પણ જાતના િવલંબ વગર તેઓની
પાક

હને અવાજ આપવામાં આવતો કે

જ તમા દાખલ થઈ જાઓ. અ લાહ નો
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કૃપા

હક
ુ મ આવી પહ યો છે , જ તના

બાગોમાં દાખલ થઇ જાઓ. અલબ

અહી

આગળ જ તનો અથર્ બરઝખની જ ત છે
અને નહી કે આખેરત કે કયામતની જ ત.
બર ખી જ ત માણસ માટે તેના મરણથી
લઈને કયામત સુધી છે , કે જયારે ભૌિતક
શરીર અને હ વ ચે અંતર પેદા થઈ જાય
ુ - ૨૩ :આયત નં.
છે .(૩ સ ૂરએ મોઅમેનન
૧૦૦) બરઝખ એક એવી પિરિ થિત છે , કે
માં ન તો દુિનયાની મિલનતાઓ છે , કે ન
તો આખેરતની મો ક્તાઓ. બલકે, બંને
વ ચેની

એક

દરિમયાનની
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બરઝખ અ યારે પણ છે અને આ દુિનયામાં
જ છે પણ અદ્ર ય છે આ દુિનયા એક
ભૌિતક વ ત ુ છે પણ તેની અંદર ઘણી
સ ૂ મતાઓને જોઈ નથી શકત.ું અ યારે જ
તમે િનિરક્ષણ કરી શકો છો. હવા હાજર છે
આપના આ ભૌિતક શરીરમાંની આંખો પણ
હાજર છે તે છતાં આપણી આંખો તે હવાને
જોઈ નથી સક્તી કારણ કે હવા સ ૂ મ છે
અને એ આપણી આખોની નબળાઈ છે કે
તેને ભૌિતક વ ત ુઓ િસવાય કોઈ ચીજ
નજરે નથી પડતી આ શરીરના ખ મ થઈ
જવા પછી દરે ક ભૌિતકતાઓનો અંત આવી
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જાય છે અને સ ૂ મતાઓનો ત બકો શ
થઇ જાય છે
ખુદાવંદે આલમે આખેરતની (મ ૂળ) બેિહ ત
િવષે કુરઆનમા

કંઈ વાયદો આપેલ છે ,

તે બરઝખી બેિહ ત માટે પણ છે . જયારે હ
અને સ ૂ મ શરીર વ ચે કોઈ અંતર નથી
રહેત,ું યારે ખુશખબરી આપવામાં આવે છે
કે બેિહ તમાં આવી જાઓ શહીદ તમામ
ગુનાહોથી પાક મરે છે . શહાદત થી વધીને
કોઈ નેકી નથી. મોમીન માટે મોતથી લઈને
કયામત

સુધી

બરઝખી

જ ત

છે .

(સફીનત ુલ બેહાર ભાગ ૨ : પાનુ ં ન

બરઝખ - 462

HAJINAJI.COM

૬૮૭)નબીઓના

દો ત

અને

મદદગાર,

આલે ફીરઓનને કતલ કરી દે વામાં આ યા,
યારે તેમને કહેવામાં આ યુ,ં કે બેિહ તમાં
આવી જાઓ. તેઓ બેિહ તમાં દાખલ થયા
તો કહેવામાં લાગ્યા કે કાશ ! મારી કોમ
જાણી લેતે કે મારા પરવરિદગારે મને
જ ત બક્ષી છે અને માનવંતાઓ મા મારી
ગણના કરી છે .
એ સાચું છે , કે નબીઓ અને અ લાહ તરફ
આમંત્રણ આપનારા આનંિદત હાલતમાં
હોય છે . લોકો માટે સહાનુભિુ ત િસવાય
તેઓને કોઈ ચીજની પડી નથી હોતી.
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તેઓતો ચાહતા હોય છે , કે પોતાની કોમ
નજાત અને સુખ પામી લે. જોકે તેમને માર
મારવામાં

આ યો,

કતલ

કરી

દે વામાં

આ યા, તેમ છતાં પણ તેઓએ સહાનુભુ
ં તી
યક્ત કરી કે કાશ, આ નાદાન લોકો કંઈક
સમજત અને મારી િશખામણ કાને ધરત.
આગળ જણાવી દે વામાં આ યુ ં છે . તેમ
મોતથી લઈને ક્યામત સુધી મોમીન માટે
બરઝખી જ ત છે પણ જો મરનાર મોમીન
ગુનેહગાર હોય અને તોબા કયાર્ વગર મરી
જાય તો તેની ઉમરના િહસાબે તેના માટે
બરઝખી અઝાબ કે સવાબ હશે. એટલે
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સુધી કે તેનો િહસાબ ચોખ્ખો થઇ જાય
ક્યારે ક આએ બરઝખમા તે ગુનાહોથી પાક
થઇ જાય છે તેથી જયારે તેને કયામતમાં
હાજર કરવામાં આવશે

યારે તેના માથે

કોઈ િહસાબ િકતાબ નિહ હોય.
અમુક તફસીરવે ાઓનુ કહેવ ું છે , કે “િકલદ
ખોલીલ જ ાહ”“(સ ૂરએ યાસીન – ૩૬
આયત નં. ૨૬) વાળી આયતમાં પહેલે તે
મોમીનને

કતલ

કરી

નાખ્યો

હોવાની

માિહતી આપવી જોઈતી હતી અને યાર
બાદ કહેવ ું જોઈએ કે તેને કહેવામાં આ યુ ં
છે કે ત ું આ જ ત મા દાખલ થઇ જા અત્રે
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કતલ કરી દીધો હોવા નો

ઉ લેખ કેમ

નથી આનુ ં કારણ એ છે કે મોતના ઉ લેખ
આ પ્રમાણે થએલા છે ““અને બાદ માં તેની
કોમ ઉપર અમોએ આકાશ પરથી કોઈ
લ કર ઉતાયુર્ં નિહ”“(સ ૂરએ યાસીન -૩૬
આયત નં. ૨૮) મજકૂર આયતમાં ““િમમ
બાઅદે હી”“ શ દ આવેલ છે

નાથી જણાઈ

આ યુ ં છે કે મોત પછીનુ ં આએ વણર્ન છે
તેથી એ જ રી નથી એમ કહેવામાં આવે, કે
તેને કતલ કરી નાખવામાં આ યો
“ કેવો અફસોસ છે , બંદાઓની હાલત પર
કે તેઓની પાસે કોઈ પણ રસ ૂલ એવો
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આ યો નિહ કે

ની આ (લોકો)એ હાંસી

ઉડાડી ન હોય. શુ ં આ (લોકો) એટલું પણ
િવચારતા નથી, કે અમોએ તેઓની પ ૂવેર્
કંઈક કેટલીએ પેઢીઓનો નાશ કરી નાખ્યો
કે (

હજી) તેમની પાસે પાછી ફરીને આવી

નથી”(સ ૂરએ યાસીન- ૩૬ આયત નં. ૩૦,
૩૧.)

(115) બઝરખમા ઈ સાનની હાલત
સ ય પરના પડદાને ઉઠાવી લે છે
“કેવો અફસોસ છે બંદાઓની હાલત પર”
(સ ૂરએ યાસીન – ૩૭: આયત નં ૩૦)
હકીકતમા

બરઝખમાં
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િદવસે ઈ સાનની થનારી હાલતના કારણે
સ ય પરથી પડદો હટી જશે.

કંઈ

પાએલુ હત ું તે જાહેર થઈ જશે,

લોકો

આ

દુિનયામાં

નબીઓ

અને

તેમના

માનનારાઓની મ કરી કરતા હતા અને
અ લાહની તરફ આમંત્રણ આપનારોની
ઠેકડી ઉડાવતા હતા, તેઓને જયારે સ ય
પ્રકાશમા આવશે યારે કેવા અફસોસ થશે
અને આવા લોકોને કેવી કેવી તકલીફો
ઉપાડવી પડશે ?
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“......જયાર

ૂય

(નો

લેવામાં આવશે.” ( ૂર

કાશ)
એ

વીટાળ

ત વીર-81

આયતનં.1)
અહીં એ સવાલ પેદા થાય છે , કે
કયામતમા જયારે કે િદવસ તથા રાતનુ ં
વજૂદ નથી, કારણ કે, યારે ન તો સ ૂરજ
હશે કે ન તો પછી ચાંદ. તો પછી કયામતને
“િદવસે” કહેવાનો અથર્ શુ ં છે ? તેનો જવાબ
એ છે કે િદવસ સમયમાં એ િહ સાને
કહેવામાં આવે છે કે જયારે સ ૂરજના કારણે
આ દુિનયા એવી રીતે પ્રકાિશત થઈ ઉઠે છે
કે ઇ સાનની આંખો એ દરે ક ચીજોને સારી
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રીતે જોઈ શકે છે કે

ને એ રાતના

અંધારામા નહોતો જોઈ શકતો. એવી રીતે
દુિનયામાં

ચીજો લોકોથી

પાએલી હતી

દાખલા તરીકે લોકોનુ ં આંતિરક તેમના
અકીદાઓનુ ં ખરાપણું કે ખોટાપણું સ કમ
કે દુ કમ અને તેના પિરણામ વગેરે દરે ક
બાબતો

આ દુિનયા માં રાત ની માફક

ઢંકાયેલ હતી તે ઉઘાડા પડી જશે. આમ આ
કયામત એ િદવસ છે , જયારે માણસના
તમામ ભેદ ખુ લા પડી જઈને પ્રકાશમા
આવી જશે. ““.......અને અ લાહના તરફથી
તેમના સબંધમા એવું કંઈ જાહેર થશે, કે
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નુ ં ગુમાન જરાપણ રતીભાર તેઓ રાખતા
નિહ હોય.” (સ ૂરએ ઝોમર – ૩૯: આયત નં
૪૭)

(116) બરઝખમા

કાશ ન હ પણ

મોહં મદ (સ લ લાહો અલયહ વ
આલે હ વસ લમ) ંુ

ૂર ચમકશે

આગળ સમજાવવામા આ યુ ં છે તેમ કે
કયામત નો િદવસ શા માટે કહેવામા આવે
છે ?
કારણ કે, િદવસ પ્રકાશનુ ં પ્રિતક છે .

યારે

રાત અંધકારનુ ં પ્રિતક છે . સ ય અને
હકીકત આ દુિનયામાં જાહેર થતા નથી.
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કારણ કે તે ઢંકાએલા (અગોચર) છે . પણ
મોતની પહેલી જ ક્ષણથી દરે ક ઢંકાએલી
અને ગ ૂઢ બાબતોનો િદવસની

મ ઉદય

થાય છે .
દાખલા તરીકે આ દુિનયામા રહીને હઝરત
અમી લ મોઅમેનીન (અલિ હ સલામ)ની
માઅરે ફત (ઓળખાણ) મેળવવાની ગમે
એટલી કોિશશ કરવામાં આવે પણ તેમની
ખરી મારફત હાિસલ થઈ સક્તી નથી.
કારણ કે તેઓ હઝરત (અલિ હ સલામ)
પડદામા છે . મોતના આવવાની સાથે જયારે
બરઝખી આંખો ખુલી જાય છે . યારે તેના
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વડે

ટલી શિક્ત હોય તેટલી હઝરત

અલી(અલિ હ સલામ)ની
મહાનતા

િનહાળી

િદ યતા

શકાય

છે .

અને
ખુદાનો

શિક્તશાળી હાથ નેક લોકો પર છે અને
તેનો

અઝાબ

બ ૂરા

લોકો

માટે

છે .

[અ સલામો અલા નેઅમિત લાહે અલલ
અબરારે વ નીક્મતેહી અ લ કુજજારે (જુઓ
ઝીયારતે

શીશમ

:

મફાતીહલ
ુ

ગુજરાતી (૧૯૮૦) આવ ૃિ

જીનાન

: ભાગ-૨ :

પાનુ ં ન ૧૧૦૩)]
બસ, આમ જ મ થી લઈને મોત સુધી રાત
છે અને મોત પછી િદવસ (સ ય તથા
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હકીકતનુ ં પ્રકાિશત થઈ જવુ)ં છે . દુિનયામા
અમુક માણસોની નજર જયારે અ લાહના
માનવંતા નબીઓ, અમલ કરી જાણનારા
આિલમો કે પછી ખુદાના દો તો (વલી) પર
પડતી, તો તે લોકો તેઓની મ કરી કરતા
અને િતર કારતા. તે વખતે તેઓને પોતાના
અપકૃ યો િવષે કશુ ં ભાન ન હત.ું પણ
જયારે કયામતનો િદવસ આવી લાગશે
ૂ ગુનાહ પ્રકાિશત થઈ
યારે તેઓના મજકર
ઉઠશે,

અને

દુિનયામાં

તે

લોકો

રહીને
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આખેરતના કેવા કેવા અઝાબ ભેગા કરી
ર ા હતા.

(117) કબર તથા બરઝખના
િવષયમા એક

ુ ો

કલામે પાકમાં વપરાએલ “મરકદ” શ દ
જગ્યાવાચક નામ છે .

નો અથર્ થાય છે

સુવાની

કરવાની

જગ્યા.

મુડદાઓને

જયારે

કયામતના

કે

આરામ
િદવસે

કબરમાંથી ઉઠાડવામા આવશે. યારે તેઓ
બોલી ઉઠશે, કે “અમને અમારી આરામ
કરવાની જગ્યાએથી કોણે ઉઠાડયા.(સ ૂરએ
યાસીન- ૩૭ :આયત નં ૫૨)” જયારે તેઓ
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બરઝખના રહેવાવાળા હતા.
દુિનયાથી

ખસદ થાય છે ,

કોઈ પણ આ
યારે તેણે

બરઝખમા દાખલ થવું જ પડે છે . અને યાં
આગળ સવાબનો બદલો કે પછી અઝાબ
ભોગવવો જ પડે છે . એટલે સુધી, કે
કયામતના િદવસે મ ૂળ જ ત કે જહ મમા
પહોચી જાય. માણસ

ગુનાહ કરે છે . તેના

ભાર નીચે જ તે કચડાઈ જાય છે અને
ક્યારે ક એમ પણ બંને છે , કે આ બરઝખમા
જ પોતાના ગુનાહોથી તે પાક થઈ જાય છે .
બદલાતી પિરિ થિતના અધારે શિક્ત અને
કમજોરીની સરખામણી ઊંઘ અને જાગ ૃત

બરઝખ - 476

HAJINAJI.COM

અવ થા સાથે કરવામાં આવે છે . બરઝખની
હાલતની સામે આ ધરતી પરની િજંદગી
એક

વ ન છે અને તેની સામે બરઝખ

જાગ ૃત અવ થા છે . કારણ કે, દુિનયાની
ત ુલનામાં

બરઝખમાની

શિક્તઓ

વધુ

અસરકારક છે . હઝરત અમી લ મોમેનીન
(અલિ હ સલામ)થી

િરવાયત

નકલ

કરવામાં આવેલ છે , કે તમામ લોકો ઊંઘમાં
છે , મોત આવે યારે તે જાગશે.
મરણ પામેલાઓ િવષે ખરા

લોકોએ

વ ન જોયા

છે , તેઓ આ વાતને મા ય રાખશે. િકતાબ
“દા તાનહાએ

શીગ ત”
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કેટલાએ બનાવો નોધવામાં આવેલ છે . તે
જ

પ્રમાણે,

દ સલામ”(

એ

નામની

િકતાબ) મા હાઝી ન ૂરીએ આ બાબતને
લગતા કેટલાક વણર્નો આપેલ છે .

ુ નામાં
લ

(118) બરઝખની
કયામત

ૃ અવ થા
ત

ઘમાંથી
છે

ઉપર

જણાવવામાં

દુિનયાની

ત ુલનામા

આ યુ

છે ,

બરઝખ

કે

આ

ઊંઘમાંથી

જાગ ૃત અવ થા છે . બરઝખ, તેનો સવાબ
તથા તેનો અઝાબ એક મયાર્િદત સમય
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સુધી છે . દુિનયાની િજંદગીની ત ુલનામાં
મયાર્ બાદ દરે ક બાબતો જાગ ૃત અવ થા છે .
પણ

તે

જ

પિરિ થિત

ક્યામતની

સરખામણીમા ઊંઘની અવ થા છે . તેથી જ
કબરમાંથી માણસ જયારે માથુ ં ઊચકશે,
યારે

બોલી

ઉઠશે,

િનંદ્રાવ થામાંથી

કે

કોણે

અમને

જગાડયા?

અમારી
જયારે

તેમની નજર જહ મની એક િચનગારી પર
પડશે યારે તેઓને આગના ભડકા જણાશે.
એક બાજુ િહસાબ િકતાબ માટે લોકોને ભેગા
કરી રહેલા સખ્તી કરનાર ભયંકર ફિર તા
હશે.

એક

તરફ
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પડશે.(સ ૂરએ

અબસ-

૮૦.

આયત

નં

૪૦)તે િદવસે માણસ કેટલીક એવી અજબ
અને િવિચત્ર બાબતો જોશે કે એવી બાબતો
તેને બરઝખમા જોએલી નિહ હોય, અને
માણસ ભયનો માય ગોઠણભેર બેસી જશે.
દરે ક લોકો કહેતા હશે. દરે ક લોકો કહેતા
હશે,

કે

“અય

અમારા

પરવરિદગાર!

અમારા પર રહેમ કર.” િસવાય કે, હઝરત
મોહં મદ (સ લ લાહો અલયહે વ આલેહી
વસ લમ)કે તેઓ કહેતા હશે કે, “અય મારા
પરવરિદગાર! મારી ઉ મતની ફિરયાદને
સાંભળ”. દરે કના હોશકોશ ઉડી ગએલા હશે.
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ભયના કારણે ગભર્વતી

ીઓને ગભર્પાત

થઈ જશે. બાળકોને દૂધ પીવડાવનારી
માતાઓ પોતાના બાળકને યજી દે શે. લોકો
નશામા છે એવું લાગશે પણ વા તવમાં
તેઓએ નશો નહી કય હોય. ગમે તેમ,
અ લાહનો અઝાબ બહુ સખ્ત હશે.(સ ૂરએ
હજ – ૨૨ :આયત નં ૨)કયામત િવશેની
સંપ ૂણર્ માિહતી પરથી એ જાણવા મળે છે , કે
ગુનેહગાર બરઝખમા દરે ક ક્ષણે અઝાબમાં
સપડાએલો હશે. પણ ક્યા બરઝખ નો
અઝાબ અને ક્યા કયામતનો અઝાબ?
ક્યામત ના અઝાબની ત ુલનામાં બરઝખ
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નો અઝાબ તો નજીવો જ ગણાશે. િવછીના
ડંખની સામે મ છર નો ડંખ કંઈ પણ
હકીકત નથી
બાબતો છે ,

રાખતો બસ, આ એજ
ને નબીઓએ જોએલ છે અને

તેનો સાચો વાયદો નબીઓ મારફતે જ
આપણને આપવામાં આવે છે .

(119) મહમાનો ંુ કાિતલ મકાન
જનાબ આકા-એ-સબી નકલ ફરમાવે છે , કે
મરહમ
ૂ આકાએ સૈયદ ઈબ્રાહીમ શુ તરી,
મને અહવાઝના એક ઈમામે જમાઅત
હતા. તેઓ હમેશા ગુનાહો થી સાવધાન

બરઝખ - 482

HAJINAJI.COM

રહેવાવાળા તથા પિવત્ર શખ્સ હતા. લગ્ન
બાદ

તેઓ

બહુ

જ

તંગદ ત

અને

પરે શાનીની હાલતના િશકાર બની ગયા.
એટલે

સુધી

કે

પોતાનુ ં

કે

પોતાના

કુટુંબીજનોનુ ં ભરણ પોષણ કરવા માટે પણ
શિક્તમાન ન ર ાં. તેથી, તેઓ કોઈ પણ
જણને જાણ કયાર્ વગર ચ ૂપચાપ નજફે
અશરફ તરફ ચાલી નીક યા અને શુ તરના
એક િવધાથીર્ સાથે મદ્રેસામા રહેવા લાગ્યા.
થોડા મિહના થયા કે શુ તરીને ખબર
આ યા, કે તમારા કુટુંબીજનોને તમારા
નજફ આવવાની ખબર મળી ગઈ છે અને
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અ યારે આપની પ ની, આપના િપતાજી,
માતાજી તથા આપની બહેનો અહીં આગળ
આવેલ છે .
આ સાંભળીને તેઓ ઘણાં પરે શાન થઇ
ગયા, કે અ યારે ન તો રહેવાનુ ં કોઈ મકાન
છે કે ન તો આિથર્ક િ થિત સારી છે ., અને
િવચારમાં પડી ગયા કે હવે શુ ં થશે? તેથી
તેઓ અહીં તહીં ભટકવા લાગ્યા. કોઈકે
તેમને એક દુકાનદારનુ ં નામ ઠામ આ યુ ં
અને ક ુ કે તેમની પાસે એક મકાન ખાલી
પડેલ છે . સૈયદ ઇબ્રાહીમ તે દુકાનદાર
પાસે

પહ ચી

ગયા
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પ ૂછપરછ કરી. દુકાનદારે જણા યુ,ં કે એક
મકાન

ખાલી

તો

અપશુકિનયાળ છે .

છે

પણ

તે

બહુ

કોઈ આ મકાનમાં

રહેવા જાય તે મુ કેલીમાં મ ૂકાઈ જાયછે
અને બહુ જ દી દુિનયાથી ચા યો જાય છે .
(સૈયદ મનમાં ક ું કે શુ ં ફરક પડે છે ? આ
ભ ૂખમરાની િજંદગી અને કંગાળ હાલત
કરતા તો એ સારંુ છે કે મને જ દી મોત
આવી જાય અને હુ ં રહેમત પામી શકું)
સૈયદે તો મકાનની ચાવી લઈ લીધી,
મકાનમાં જઈને જોયુતો
ં
ચારે બાજુ ઝાળા
બા લા હતા. અને પ ૂરંુ મકાન ગંદકીથી
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ભેરેલ ું હત,ું તેથી એ જણાઈ આવત ું હત ું કે
ઘણાં સમયથી આ મકાનમાં કોઈ રહેત ું નિહ
હોય. મકાનની સાફ સફાઈ કરી લીધા પછી
સૈયદે પોતાના કુટુંબીજનોને

યાં આગળ

બોલાવી લીધા. રાત્રે જયારે તેઓ સુઈ
ગયા,
કીમતી

યારે એક અરબ માથા પર ભારે
માલ બાંધેલી હાલતમાં આ યો

અને પોતાની તમામ શિક્ત સાથે સૈયદ ની
છાતી ઉપર ચઢી બેઠો અને કહેવા લાગ્યો કે
અય સૈયદ તમે મારા ઘર માં શા માટે
આ યા છો? હમણા તમારંુ ગ ં દબાવી દઉ
, સૈયદે જવાબ આ યો, કે હુ ં સૈયદ
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અને

હઝરત

અલયહે

વ

ઔલાદમાંથી

રસ ૂલે

ખુદા

આલેહી

(સ લ લાહો
વસ લમ)ની

.ં મેં કોઈ ગુનો નથી કય .

તો પછી પેલા અરબે પ ૂછ ું કે તો પછી
મારા ઘરમાં શામાટે બેઠા છો? જવાબમાં
સૈયદે ક ું કે, હવે તમે
કરવા તૈયાર

મ કહેશો તેમ

અને હવે તમારાથી પણ

અહીં રહેવાની રજા માગું

.

યારે એ

અરબે જણા યુ કે તો પછી મકાનની નીચે
ભ યરામાં જાઓ તેની સાફ સફાઈ કરો અને
ધ ૂળ માટીના

થર

યાં આગળ બાઝી

ગયેલા છે તેને હટાવી દો. યાર બાદ તમને
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મારી કબર નજરે પડશે. તે કબર પરનો
ૂ ો હટાવો અને દરે ક રાતે હઝરત
કચરો કડ
અમી લ

મોમેંનીન

િઝયારત

( પ ટ

(અલિ હ સલામ)ની
છે

,

કે

ઝીયારતે

અમીનુ લાહ કહેવામાં આવેલ હતી) પડતા
રહો અને સાથે સાથે હુ ં કહુ ં તે માત્રમા
િતલાવતે કુરઆન પણ કરતા રહો. જો
આટલુ કરતા રહેશો તો તમે આ મકાનમાં
રહો તેની સામે મને કોઈ વાંધો નથી, સૈયદ
કહે છે કે પેલા અરબે ક ા મુજબ મકાનમાં
ભોયરા ની સાફ સફાઈ વગેરે કરીને હુ ં
તેમની કબર સુધી પહ યો. તેની પણ
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સફાઈ

કરી.

અમીનુ લાહ

દરરોજ
પઢવા

રાતે
લાગ્યો

િઝયારત
તેમ

જ

કુરઆનની િતલાવત પણ કરવા લાગ્યો.
પણ

આિથર્ક

સંકડામણના

કારણે

ખુબ

પરે શાન હતો.આગળ ચાલતા તેઓ કહે છે
કે એક િદવસ સવારમા હુ ં હઝરત અમી લ
મોમેનીન

(અલિ હ સલામ)ના

સહેનમા બેઠો હતો,

રોઝાના

યાં તો એક શખ્સે

( મના િવષે બાદમાં માલ ૂમ પડ ,ું કે તેઓ
મશહરૂ સોદાગર કુદસ હતા અને શેખ ખુઝ
અલીના સબંધી હતા) મને જોયો અને મારી
હાલત પ ૂછી.

યાર બાદ તેમણે મારા
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કુટુંબીજનો માટે એક ઉ માની લીરો (તે
સમયનુ ં ચલણી નાણુ)ં આ યો. અને સાથે
સાથે તેમણે મને અમુક માિસક રકમનો પણ
ૂ માં, મારી આિથર્ક
બંદોબ ત કરી આ યો. ટંક
હાલત

સારી

રાહતમાં

થઈ

જવા

ગઈ

લાગી.

કરવામાં આવેલ બનાવની

અને

િજંદગી

અગાઉ

નકલ

મ આ બનાવ

પણ બરઝખની દુિનયા તથા

હ િવશેની

એક સાિબતી છે . આ બનાવથી એ પણ
સારી રીતે

પ ટ થઈ જાય છે કે

હ

પોતાના દફન થવાની જગ્યા એટલે કે
પોતાની કબર સાથે જોડાએલી રહે છે
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વાતનો સારાંશ એ કે

હ વષ

સુધી

શરીરની સાથે રહે છે . તેના વડે આમાલ
બજાવી લાવે છે . અ લાહની માઅરે ફત
તથા

તેની

રઝામંદી

હાંિસલ

કરે

છે .

બંદગીના હકને અદા કરે છે અને નેક કામો
બજાવી લાવે છે અને તેને સારી હાલતમાં
રાખવા માટે દુ:ખ દદર્ ઉપાડે છે .
િફલસુફોનુ ં કહેવ ું છે કે

હનો શરીર સાથેનો

સબંધ િપ્રયતમ અને િપ્રયતમા

વો છે .

મોત પછી હનુ ં જયારે શરીરથી અંતર પડી
જાય છે , તો તે શરીર સાથે સંપ ૂણર્પણે
સબંધ કાપી નથી નાખતી અને શરીર
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આગળ હોય યાં આગળ

હ ખાસ પ્રકારે

ૂ
નજર રાખે છે . જયારે તે જુએ છે , કે મજકર
જગ્યા ગંદી, ગુનાહ કરવાનુ ં ઠેકાણું કે
ગલીચ થઇ ગઈ છે

તો સખ્ત

દુ:ખ

અનુભવે છે અને યાં આગળ બ ૂરો અમલ
કરનાર શખ્સને નફરતની નજરે જુએ છે
અને

હની નફરત બહુ

અસરકારક હોય

છે .ઉપર વણર્વેલા બનાવથી એ પ ટ થઈ
જાય છે , કે ગંદા મકાનમાં રહેવ ું એ એક
શરમજનક બાબત છે . આવા મકાનમાં
રહેનાર લોકો પોતે કરી રહેલ ગંદકી પર
નઝર

કરવાને
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અપશુકિનયાળ માને છે , પણ જો કોઈ
પોતાના સગા સબંધીની કબરને પાક સાફ
રાખે, અને તેની પાસે બેસીને કબરને
લગતા આમાલ બજાવી લાવે, કે પછી
કુરઆનમજીદની
કબરમાની

િતલાવત

કરે ,

તો

હ ખુશ થાય છે . અને અમાલ

બજાવી લાવનાર શખ્સ માટે દુઆ કરે છે .
મજકૂર બનાવમાં જોવામાં એ પણ આવે છે ,
કે

સૈયદને

લાવવાના

આવા

આમાલ

બજાવી

કારણે

કેટલી

રાહતો

મળી?(દા તાનહાએ શીફગત : પાનુ ં ૩૦૦)
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(120) બરઝખ િવષે ઈમામ

ૂસીએ

કા ઝમ (અલ હ સલામ)ની એક
આ યજનક ઘટના
અહલે

િશયાઓની

“કશ લ

ગ માહ’’

નામની એક ભરોસાપાત્ર િકતાબના કરામાતે
ઈમામ
(સાતમાં

હઝરત

મ ૂસા
ઈમામ

મ ૂસા(અલિ હ સલામ)ના

(અલિ હ સલામ)
હઝરત
આ યર્જનક

બનાવો) નામના પ્રકરણમા લખેલ છે , કે
ખલીફા અ બાસનો એક વઝીર હતો,
બહુ માલ અને સંપિ નો માિલક હતો.અને
રા ય કારભારમા તે હંમેશા ગળાડુબ રહેતો

બરઝખ - 494

HAJINAJI.COM

અને ખલીફા માટે ખાસ માન ધરાવતો હતો.
મજકૂર વઝીર

યારે મરણ પા યો યારે

તેને કરે લ સેવાની કદર પે ખલીફાએ તેને
ઈમામ મ ૂસીએ કાઝીમ(અલિ હ સલામ)ની
ઝરીહ મુબારકની બાજુમાં દફન કરવાનો
હક
ુ મ

દીધો.

રાખનાર

રોઝા

મુબારકની

દે ખરે ખ

મુતવ લી

અ લાહથી

ડરનાર,

ઈબાદત ગુઝાર અને સેવાભાવી શખ્સ હતો.
રાતે જયારે તે મુતવ લી હરમ મુબારકમાં
આવેલ પોતાની ઓરડીમાં સુઈ ગયો યારે
તેણે વ નમા જોયુ ં કે પેલા વઝીરની કબર
ઉઘડી ગઈ છે અને તેમાંથી આગના ભડકા
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નીકળવા લાગ્યા છે અને તેના ધુમાડામાંથી
હાડકાના બળવાની દુગર્ંધ આવી રહી છે
અને આખો હરમ મુબારક આગની લપેટ
માં

આવી

ગયો

છે

અને

ઈમામ

(અલિ હ સલામ) એક તરફ ઉભા રહીને
મોટા અવા

પેલા મુતવ લીનુ ં નામ લઈને

કહી ર ા છે , કે ખલીફાને જઈને કહો કે આ
જાલીમને અહીં દફન કરીને તેણે મને ઘણી
તકલીફ આપી છે . મુતવ લી ગભરાટની
હાલતમાં ચ કી જઈને ઊંઘમાંથી સફાળો
જાગી ગયો.

કંઈ બની ગયુ ં હત ું તેન ુ ં

વણર્ન તેણે ખલીફાને લખી મોક યુ.ં ખલીફો
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એજ

રાતે

બગદાદથી

કાઝમૈન

આવી

પહો યો તેને પ ૂરા હરમ મુબારકને ખાલી
કરા યો અને પછી હક
ુ મ આ યો, કે કબર
ખોલવામાં આવે અને તેમાંથી શબંને બહાર
કાઢી લઈને કોઈ બીજી જગ્યાએ દફન
કરવામાં આવે. ત ુરત જ ખલીફાની સામે
કબર ખોલવામાં આવી તો તેમાંથી બળી
ગેએલા શબની રાખ િસવાય કશુજ
ં
ના
નીક યુ ં નહી.
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(121) આલમે બરઝખ િવષે
કટલાક સવાલો
માનવંતા સૈયદ આલીમોમાંથી એક બુ ગર્
સૈયદ

ઓ પોતાનુ ં નામ જાહેર કરવા નથી

માંગતા તેઓ નકલ કરે છે કે એક વખત મેં
મારા િપતાજીને

વ નમાં જોયા, તો મેં

તેમને કબર િવષે અમુક સવાલો કયાર્ અને
તેમણે તેના

જવાબો આ યા તે નીચે

મુજબ છે .
(સ).

હ

બરઝખના

અઝાબમા

સપડાએલી હોય છે તેમના અઝાબ કેવા
પ્રકારના હોય છે ?
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(જ). તેઓએ ફરમા યુ,ં કે એ અઝાબંને
દ્ર ટાંત મારફતે એ રીતે સમજાવી શકાય કે
તમે કોઈ પહાડી િવ તારમાં દાખલ થઈ
ર ા હો ચારે તરફ ઊંચા ઊંચા િશખરો
આવેલ હોય

ના પર ચઢવાની તમારામાં

િબલકુલ શિક્ત ન હોય. તેવામાં માણસને
ફાડી ખાનાર એક વ

તમારી પાછળ પડી

જાય અને તે વખતે યાંથી ભાગી

ટવાની

તમારા માટે કોઈ શક્યતા પણ ન હોય તો
તમારી કેવી હાલત થાય? બસ, બરઝખના
અઝાબ વખતે પણ માણસની આવી જ
હાલત હોય છે .
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(સ). આપના માટે અમોએ આ દુિનયામાં
કરે લ દાન-ખેરાત શુ ં આપ સુધી પહોચી
ગયા ખરા? તમારા માટે અમોએ કરે લ તે
દરે ક નેકીનો આપને યાં આગળ શુ ં બદલો
મ યો?
(જ). તેમણે ફરમા યુ ં કે તે દરે ક નેકી મને
અહીંયા આગળ પહ ચી ગઈ છે . અલબ ,
તેના મળે લ બદલાને સમજાવવા માટે ફરી
એક દ્ર ટાંત નો સહારો લેવો પડશે.
જયારે તમે કોઈ સાવર્જિનક હમામમા જાઓ
અને િગરદીના કારણે તમને અકળામણ
થતી હોય અને અંદરની ગરમીના કારણે
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તમને

ાસ લેવામાં ગગ
ં ૂ ળામણ થતી હોય,

તેવામાં હમામ નો દરવાજો એક તરફ થી
ખુલી જાય અને ઠંડી હવા અંદર આવવા
લાગે તો તેમને કેટલી રાહત તથા આનંદ
મળવા લાગે અને કેવા

ટકારાનો અનુભવ

થાય બસ, તમારી ખેરાત અને બીજી નેકી
જયારે અમારા સુધી પહોચે છે યારે અમને
પણ એ પ્રકારની જ લાગણી થાય છે અને
થોડી વાર માટે અમો કંઈક આઝાદીનો
અનુભવ કરીએ છીએ.
મજકૂર સૈયદ સાહેબ પોતાના

વ નની

િવગત જણાવતા ફરમાવે છે કે મેં જોયુ ં કે
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મારા િપતાજીનુ ં શરીર િબલકુલ સાજુ અને
પ્રકાિશત હત ું ફક્ત તેમના હોઠ ઉપર જખમ
અને ખ ૂન જામેલ ું હત,ું

મેં તેમને આએ

બાબતનુ ં કારણ પ ૂછ ું અને સાથે સાથે એ
પ ૂછી લીધું કે આગળ હુ ં

ુ નેક કામ કરંુ તો

તેમના એ જખમ જાઈ જશે?
તો જવાબમાં તેમણે જણા યુ ં કે આનો
ઇલાઝ તમારા માનનીય માતાજીના હાથમાં
છે કેમ કે મારા આ એ જખમ નુ ં કારણ મેં
દુિનયામાં કરે લ તેમની માનહાની છે . એ
ખાત ૂન નુ ં નામ સકીના છે પણ હુ ં હમેશા
તેને સક્કું ખાનમ કહીને બોલાવતો અને આ
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કારણે તેણી હંમેશા મારાથી નારાજ રહેતી.
જો તમે તેણીને મારાથી રાજી કરી શકતા હો
તો મારા સારા થઈ જવાની આશા છે નકલ
કરનાર મોહતરમ જણાવે છે કે આ સંપ ૂણર્
િવગત મેં મારી વાલીદા સાહેબાને જણાવી
તેણીએ ક ું કે એ સાચું છે . તમારા િપતાજી
મને

હમેશા

બોલાવતા.

સક્કું
થી

ખાનમ
મને

કહીને

મારી

જ

માનહાની

થયાની લાગણી થઈ આવતી અને મારા
િદલને

દુ:ખ

પહ ચત.ું

પણ

તમારા

િપતાજીના માન ખાતર હુ ં મારી આ લાગણી
ને જાહેર નહોતી થવા દે તી અને એક પણ
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શ દ બો યા વગર તે બાબત સહન કરી
લેતી. પણ હવે જયારે કે તેઓ તકલીફમાં
છે તો હુ ં તેમને માફ કરી દઉ

અને મારા

અંતરના ઊંડાણમાંથી તેઓ માટે
ગુજારંુ

દુઆ

.મજકૂર ત્રણ સવાલ તથા તેના

જવાબમાં ગુઢ રહ યો

પાએલા છે .

નુ ં

સમજી લેવ ું જ રી છે . વાંચકોની જાણ માટે
ૂ માં રજૂ કરવામાં આવે છે .
અહી તે ટંક

(122) સા ં ુ ચા ર ય બરઝખમા
દ
ંુ ર ચે હ રામાં
અક્કલ પર આધાિરત દલીલોથી એ વાત
સાિબત છે કે માણસ મયાર્ બાદ ફના નથી
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થઈ જતો. બલકે તેની
શરીરમાંથી

નીકળી

હ તેના ભૌિતક

જઈને

એક

સૂ મ

શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે અને દુિનયામાંની
તમામ

શિક્તઓ

મકે

સાંભળવાની,

જોવાની તથા બધી લાગણીઓ

મ કે,

ખુશી, દુ:ખ વગેરે પણ ધરાવવાનુ ં ચાલુ જ
રહે છે . આ બીજુ ં શરીર સ ૂ મતાની એક
ખાસ િવિશ ટતા ધરાવત ું હોવાથી ભૌિતક
નજરે તેને જોઈ શકાત ું નથી. આ શરીર
હવાથી

પણ

બારીક

હોય

છે

અને

ચોક્કસપણે અિ ત વ ધરાવે છે .
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મોતથી લઈને કયામત સુધી હની હાલતને
સ ૂ મ દુિનયા કે પછી બરઝખ કહેવામાં
આવે છે . કુરઆને મજીદમા ઈશાર્દ થાય છે
““.......અને તેમની આગળ તે િદવસ સુધી
કે

િદવસે તેઓ પાછા ઉઠાડવામા આવશે

એક બરઝખ(આડ) છે ”.(સ ૂરએ મોઅમીન૨૩ આયત નં ૧૦૦)
બાબત

અહીં

આગળ

અપાવવી જ રી છે તે એ કે

ખાસ

યાદ

લોકો આ

દુિનયાથી ખુશી અને આનંદની સાથે િવદાય
લે છે

તેઓ બરઝખમા પોતાના સારા

ચાિર યને અને ખુશ અખ્લાકને એક સારા
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અને ખુબસ ૂરત ચહેરાના

પમાં જોશે અને

તેનાથી તેઓ ફાયદો પણ ઉપાડી શકશે.
તેવી જ રીતે દુભાર્ગી હ પોતાના અયોગ્ય
ચાિર ય,

ગુનાહ,

દગા-ફટકા

તથા

બદઅખ્લાકીને એક ભયાનક શીક્લમાં જોશે
અને એવું ઈ છશે કે આ ભયાનક સ ૂરતથી
દૂર ભાગી જાય પણ તે લોકો એમ કરો
શકશે નિહ

વી રીતે મરણ પામેલ એક

શખ્સ તરફથી અગાઉ વણર્ન આવી ગયુ ં છે
કે ફાડી ખાનાર કોઈ વ પાછળ પડી ગયો
હોય અને તેનાથી ભાગી

ટવું આપણાં માટે

શક્ય નથી.
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કુરાને મજીદ ની નીચે આપેલ એક આયત
પર યાન દે વા િવનંતી છે .
“...........અને તે
માણસ પોતે
પોતાની

બ

દવસ ક
કં ઈ નેક

માં દરક
કર

જોઈ લેશે તેમજ

છે તેને
કં ઈ

ૂરાઈ કર છે તેને પણ તે ઈ છશે ક માર
અને તે

ૂરાઈની વ ચે

સા ં ુ થાત! અને

તર હોત તો ક ંુ

ુ ા પોતાની
દ

તમને ડરાવે છે અને

તથી જ

ુ ા બંદાઓ પર
દ

બ જ
ુ માયા ં છે ”(સ ૂરએ આલે ઇમરાન૩:આયત નં ૩૦)
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આ

તેની

મહેરબાની

મહેરબાનીઓમાંથી
છે

કે

એક

દુિનયામાં

તેણે

જ

જોખમથી ચેતવી દીધા કે તેનો બંદો કોઈ
ઊંડી

ખીણમા

ભીંસમાં

ફસાઈ

સખ્તીઓમા
ન

કે

કબરની

પડે.(દ તાનહા-એ-

િશગ ત:પાના નં ૩૧૨)

(123) જનાઝા પર ુ ત રો
મરહમ
ૂ ડોકટર અહેમદ અહેસાન નામના
એક ગુણસંપ , પરહેઝગાર અને ઈમાનદાર
શખ્સ,

ઓએ વરસો સુધી કરબલામાં

વસવાટ

કય

અને
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આખરી િદવસોમાં કુમ તરફ ચા યા ગયા
અને યાં જ મરણ પા યા અને તેમને યાં
આગળ જ દફન કરવામા આ યા.
લગભગ ૨૫ વષર્ પહેલા જયારે તેઓ
કરબલામાં હતા, યારે તેમને જણાવેલ કે
એક િદવસ કેટલાક લોકોએ એક જનાઝા ને
સૈયદુ શોહદાના

રોઝા

મુબારક

તરફ

િઝયારત તથા આિશષ (કરમ) મેળવવાના
ઈરાદે થી લઇ જઈ ર ા હતા. તે જનાઝાની
સાથે હુ ં પણ ચાલવા લાગ્યો. અચાનક મેં
જોયુ ં કે એ એક કાળો અને િબહામણો કુતરો
તે જનાઝાની ઉપર બેઠો છે . હુ ં તે જોઇને
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ત ધ થઈ ગયો. બીજા લોકો પણ શુ ં આ
દ્ર ય જોઈ ર ા છે . કે પછી હુ ં એકલો જ આ
દ્ર ય જોઈ ર ો

.ં તે જાણવા માટે મેં એક

શખ્સ ને પ ૂછ ું કે આ જનાજાની ઉપર કયુ ં
કપડું છે ? પેલા શખ્સે જવાબ આ યો. કે તે
એક કા મીરી શાલ છે . મેં ચોક્કસાઈ કરવા
માટે પ ૂછ ,ું કે શુ ં તમે કપડાની ઉપર કોઈ
ચીજ જોઈ ર ા છો? તેને જવાબ આ યો કે
નહીં આ જ સવાલ મેં મારી ડાબી બાજુએ
ચાલતા એક શખ્સને પણ પ ૂછયો અને તેણે
પણ એજ જવાબ આ યો. બસ, હુ ં સમજી
ગયો કે આ દ્ર યને મારા િસવાય બીજુ ં કોઈ
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જોઈ નથી શકત.ું જયારે રોઝા મુબારકના
સહેનના દરવાજા પર અમે લોકો પહો યા.
તો મેં જોયુ ં કે તે કુતરો જનાઝાથી અલગ
થઈ ગયો છે . જનાઝા ને ઝરીહ મુબારક
તથા સહેનની ચારે તરફ ફેરવીને (તવાફ
કરાવીને) જયારે બહાર લઇ આ યા, તો તે
કુતરો જનાઝા ઉપર સવાર થએલો ફરી
પાછો નજરે પડયો. હવે શુ ં થાય છે તે
જાણવા માટે હુ ં જનાઝાની સાથે કબ્ર તાન
સુધી ગયો. એ કુતરો જનાઝા ની સાથે ને
સાથે જ હતો. અને જયારે તે શખ્સને દફન
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કરવામાં આ યો.

યારે

તે કુતરો પણ

શબની સાથે કબરમા અદ્ર ય થઈ ગયો.

(124) બરઝખમા માણસ ંુ ચા ર ય
નીચે લખેલ બનાવને કાઝી સઈદ કુ મી
પોતાની િકતાબ “અરબીનાત” માં ઉ તાદે
કુલ શેખ બહાઈ (અ.ર)થી નકલ કરે છે , કે
અ લાહની ઓળખ (માઅરે ફત) તથા ઈ મ
ધરાવતા એક શખ્સ ઈ ફેહાન શહેરમા
આવેલ એક મકરબાના મુજાવર હતા. એક
િદવસ શેખ બહાઈ(આ.ર) તેમની મુલાકાત
માટે ગયા.

યારે મજકૂર શખ્સ તેમને
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જણા યુ ં કે ગયે અઠવાડીએ આ કબ્ર તાનમા
એક આ યર્જનક ઘટના જોઈ. મેં જોયુ,ં કે
અમુક લોકો એક જનાઝાને લઈને આવી
ર ા છે .(અને એક કબર તરફ આંગળી
ચીંધતા તેમણે જણા યુ) અને તેને પેલી
જગ્યા પર દફન કરીને તે લોકો ચા યા
ગયા. થોડી વાર પસાર થઈ કે એક સુગધ
ં
આવવા લાગી. એવી સુગધ
ં આજ સુધી મેં
આ દુિનયામા ક્યારે પણ સુઘી ન હતી તેથી
હુ ં નવાઈ પા યો અને આસપાસ નજર
દોડાવી એ જાણવા માટે કે આવી ખુ બ ૂ
ક્યાંથી આવી રહી છે ? અચાનક મેં જોયુ,ં કે
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શાહી

પોશાક

પહેરેલ

એક

ખુબસ ૂરત

નવજવાન મજકૂર કબરની તરફ જઈ ર ો
છે . અને

યાં પહ ચી જઈને તે કબરની

નજદીક બેસી ગયો થોડી વાર પછી તે
નવયુવાન અદ્ર ય થઈ ગયો જાણે કે
કબરમાં દાખલ થઇ ગયો થોડોક સમય
િવ યો હશે કે અચાનક એક દુગર્ંધ આવવા
લાગી અને તે બધી દુગર્ંધમાંથી સૌથી
ખરાબ દુગર્ંધ હતી, યાર પછીમેં જોયુ ં કે
પેલા નવજવાનની પાછળ એક કુતરો જઈ
ર ો છે એટલે સુધી કે કબર પર પહ ચીને
તેઓ બંને ગાયબ થઈ ગયા. મને આ યર્

બરઝખ - 515

HAJINAJI.COM

થયુ ં કે હજુ તો આ બાબત િવષે હુ ં િવચારતો
હતો કે પેલા નવજુવાન મને કબરની બહાર
નીકળતો મને દે ખાણો. તે જખમી અને બુરી
હાલતમાં હતો અને

ર તે તે આ યો હતો

તે જ ર તા ઉપર તે પાછો જવા લાગ્યો. હુ ં
પણ તેની પાછળ પાછળ ચાલવા લાગ્યો, કે
તેનો હાલ પ ૂછીને મામલાની હકીકત જાણી
લઉં. તેણે મને જણા યુ ં કે હુ ં મરનાર ના
નેક આમાલ

. અને મને હક
ુ મ આપવામાં

આવેલ કે હુ ં મરનારની સાથે તેની કબરમાં
જ રહુ ં એ કુતરો કે

ને તમે આવતો જોયો

તે મરનારના બ ૂરા આમાલ છે તે પણ
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કબરમાં ઘુસી આ યો. મેં ચા ું કે આ
કુતરાને બહાર કાઢીને મરનાર ની સાથે
મારો દો તીનો

ક અદા કરી દઉ. પણ, તે

કુતરાએ મારા શરીરને ફોલી ખાધું અને મને
ઝખ્મી કરી દીધો

વી રીતે કે તમે જોઈ

ર ા છો અને તેણે મારી આવી હાલત કરી
નાખી કે હુ ં મરનારની સાથે રહી શકું એમ
નથી. તેથી હુ ં બહાર નીકળી આ યો અને
મરનારનો સાથ છોડી દીધો.
આ સંપ ૂણર્ બનાવ સાંભળી શેખ બહાઈ
(અ.ર)એ ફરમા યુ,ં કે તમે િબલકુલ ખરંુ
ફરમાવી ર ા છો. અમે એ વાતને મા ય
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રાખીએ છીએ કે માણસના આમાલ પોતાના
ગુણ મુજબ િશકલ અપનાવે છે .
બુ ગર્ લોકોએ પણ કલામે પાકના આધારે
ફરમા યુ ં છે કે કયામતના િદવસે જયારે
પડદો હટી જશે. યારે હકીકત જાહેર થઈ
જશે.(સ ૂરએ કલમ- ૬૮: આયત નં. ૪૨)
માણસ

વા આમાલ પોતાની િજંદગી માં

બજાવી લાવશે તેવા જ તેને તે જોશે અને
એટલી હદે શરમીંદો થશે કે ઈ છવા લાગશે
કે

મ બંને તેમ જ દી તેને દોઝખમા નાખી

દે વામાં

આવે

કે

પિરિ થિતમાંથી તે
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આ

સબંધ

બીજુ ં પણ

એક

અથર્ઘટન

િરવાયતમાં જોવામાં આવેલ છે કે જયારે
કબરમાંથી માથુ ં ઊંચકવામાં આવશે અને
હકીકત જાહેર થઈ જશે યારે દરે ક માણસ
એ જાણી લેશે કે તેને પોતાના અ લાહ
સાથે શુ ં વાયદો કય હતો અને હવે તે કેવા
આમાલ બજાવી લાવીને લઇ આ યો છે ?
શરમના માયાર્ તેને એટલો પસીનો

ટશે,

કે એ પસીનાથી પોતે નહાઈ ઉઠશે.
“ક્ શાફે હકાએક ઈમામેં જાફરે સાિદક” થી
િરવાયત છે , કે આપે (અલિ હ સલામ)
ફરમા યુ,ં કે નમાઝ (ઝોહર, અ , મગરીબ,
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ઈશા, તથા ફજર)નો કોઈ પણ સમય એવો
નથી, કે જયારે એક ફિર તો અવાજ દે તો ન
હોય કે અય લોકો અય મુસલમાનો, ઉઠો
અને

ચાલો

એ

આગની

તરફ

ને

સળગાવવામાં આવી છે તમારા માટે . પણ
પોતાની

નમાઝ

મારફતે

તેને

બુજાવી

નાખો.
આ

દુિનયામાં રહીને તેની

મોહજાળથી

આઝાદ રહેવ ું સહેલ ું નથી. જો કે ગુનાહો થી
ટકારો મેળવી લેવો એ જ ખરી આઝાદી
છે , અ લાહ કરે કે આપણે એ આઝાદી ને
પામી લઈએ શક્ય છે કે ખુદવંદે આલમ
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પોતાના બંદાને યાદ કરીને તેના પર
પોતાની કૃપા ફરમાવે અને માણસ પુલે
િસરાત ઉપરથી િવજળીની

મ પસાર થઈ

જાય. અ લાહ તઆલા કહે છે કે તમે મને
દુિનયામાં યાદ કરો તો હુ ં તમને કબર,
બરઝખ,

િસરાત,

િમઝાન,

વગેરે

દરે ક

જગ્યાએ યાદ કરીશ મતલબ કે, કયામતના
િદવસના દરે ક તબક્કે હુ ં તમને યાદ કરીશ.
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(125) “સલામ” પણ

ુ ાના
દ

નામોમાંથી એક નામ છે ( ૂર એ
હશર 59 આયત નં2 3)
ખુદાવદે કરીમ પોતાના નબી(સ લ લાહો
અલયહે વ આલેહી વસ લમ)ને હક
ુ મ આપે
છે કે

લોકો મારી આયતો પર ઈમાન

લાવે છે તો

યારે તેઓ તમારી પાસે આવે

યારે તેમને સલામ કહો.(સ ૂર એ અનઆમ
૬ આયત નં ૫૪)
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(126) કબર તથા બરઝખમા
િવશાળતા
અગર તમા િદલ ચાહે છે કે તમારી કબર
િવશાળ

થાય

તો

પોતાના

મોમીન

િબરાદરનો ખ્યાલ રાખો કેટલાક લોકોની
કબરને ખુદાવંદે આલમ માણસની નજર
પહ ચે તેટલી િવશાળ કરી દે છે . ખુદા
તમને કયામતના િદવસે િસરાત ઉપર
તેમજ બેિહ ત માં િવશાળતા બક્ષે છે અને
આ િવશાળતા માણસની હીંમત તથા જુ સા
પર આધાિરત છે ,(રાઝ ગોઇ કુરઆનપાપા
નં ૯૬)
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(127) અગર બરઝખના

ધકારમા

સપડાઈ ગયા તો આ ં દ કર

ંુ

અગર, બરઝખના અંધકારમા સપડાઈ ગયા
તો આક્રંદ અને ફિરયાદ કરીશુ ં કે અય
પરવરિદગાર! જો કે અમો ગુનેહગાર છીએ
પણ અલી (અલિ હ સલામ)ના ચાહવવાળા
છીએ અને જો જહ મના ખાડામા જઈ
પડયા તો (ઈમામ સ જાદ અ.સ ના કથન
મુજબ)

હ મવાળાઓને પણ જાણ કરીશુ ં

કે અમો તારી િમત્રતા ધરાવીએ છીએ. તારા
િમત્રોની િમત્રતા ધરાવીએ છીએ. અમો
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ઈમામ હસ
ૈ (અલિ હ સલામ)ની િમત્રતા
ુ ન
ધરાવીએ છીએ.(દુઆ અબુહ ઝાશુમાલી)
રીવાયત માં છે કે આ લોકો ફિર તાઓને
કહેશે

કે

હઝરત

(સ લ લાહો

મોહં મદ

અલયહે

વ

મુ તફા
આલેહી

વસ લમ)ને અમારા સલામ પહ ચાડી દો
અને અમારા હાલ થી તેમને વાકેફ કરી દો.

(128) ઈમામ

ુસૈ ન

(અલ હ સલામ)ની મહાનતા
બરઝખ તથા કયામતમાં
ઈ જત તેની છે કે
જાય.

અ દ

િબન
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કે એક િદવસ હુ ં હઝરત રસ ૂલે ખુદા
(સ લ લાહો

અલયહે

વ

આલેહી

વસ લમ)ની સેવામાં હાજર થયો. મેં જોયુ ં
કે ઈમામ હસ
ુ ૈન (અલિ હ સલામ) આપ
(સ લ લાહો

અલયહે

વ

આલેહી

વસ લમના ખોળામા બેઠા છે અને આપ
(સ લ લાહો

અલયહે

વ

આલેહી

વસ લમ)તેમને (અલિ હ સલામ)ને
કરી

ર ા

(સ.આ.વ.)

ક ું “યા

છે .મેં

રસ ૂલુ લાહ

આપ

(અલિ હ સલામ)ને

હાલ
હસ
ૈ
ુ ન

બહુ

જ

ચાહો

છો?તેમને(સ લ લાહો અલયહે વ આલેહી
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વસ લમ)ફરમા યુ,ં
મુજબ)

કે

(િરવાયતમાં

જમીનવાળાઓ

આસમાનવાળાઓ

આ યા
કરતા
હસ
ુ ૈન

(અલિ હ સલામ)ને વધુ ચાહે છે , એ ખરંુ
છે ,

કે

જમીનવાળાઓને

કયામતમાં

હસ
ુ ૈન

બરઝખ

તથા

(અલિ હ સલામ)ની

ઈ જત તથા મહાનતાની ખબર પડશે.
નામોશી

તો

યઝીદ,

યઝીદીઓ

તથા

કાફરોનો િહ સો છે .(િવલાયત: પાના નં
૧૭૪)
અય ઇ સાન! ત ું ફના થવાવાળાઓમાંનો
નથી. ત ું જાનવર કે ઘાંસચારા
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િજંદગી અને મોત વ ચેના સમયગાળા
પુરત ું જ તારંુ અિ ત વ હોય. શરીર ફના
થઈ જશે પણ તારી

હ અ લાહની જાત

સાથે બાકી રહેવાવાળી છે .
આ દુિનયાથી
સમયથી

ખસત થયો તે મરણના

લઈને

સમયગાળો
તેમાં પહોચી

કયામત

સુધીનો

ને બરઝખ કહેવામાં આવે છે
ગયો

અને

આ

બરઝખ

કયામતની સાથે જોડાએલી છે . આપણું
સૌપ્રથમ કાયર્ ઇ લામી ઓળખ આપવાનુ ં
છે માણસને જોઈએ કે તે પોતાની જાતને
ઓળખી

લે

અને
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કાએનાતની બીજી હ તીઓ કરતા અલગ છે
અને ર બુલ આલમીનનુ ં સવર્ ે ઠ સ ન
છે ,(સ ૂરએ બની ઈસરાઈલ-૧૭: આયત નં
૭૦)
ખુદાવંદે આલમ માણસ જાતને કૃપાની
નજરથી િનહાળે છે અને દરે ક ચીજ તેણે
ઇ સાન પરથી કુરબાન કરી દીધી છે આ એ
બાબત એના સ નનો મુખ્ય આશય છે . આ
િવષયમાં કુરાને શરીફમાં ઘણી પ ટતાઓ
આપવામાં આવેલ છે .
મહર્ મ
ૂ શેખ બહાઈ(અ.ર) આ િવષયમા બહુ
સુદર
ં
પંિક્તઓ લખેલ છે
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િકતાબે િવલાયત (ફારસી)ના પાના ૨૦૨
પર જોઈ શકાય છે .

(129) આ ુ િનયાની જદગી અને
બરઝખ વ ચે અ ટુ સબંધ છે
કુરઆને મજીદ માણસની િજંદગીને

ે ઠ

અને અનંત જાણે છે મોત પછી એ બરઝખ
ની દુિનયા છે
આખેરતની

આ દુિનયાની અને

દુિનયાની

વ ચે

છે (સ ૂરએ

ુ -૨૩ :આયત નં ૧૦૦) જયારે
મોઅમેનન
હ આ ભૌિતક શરીરના િપંજરામાંથી ઊડી
જાય છે સ ૂરએ મુ ક (૬૭)ની શ આતમાં
ઈશાર્દ થાય છે કે “એ ખુદા કે
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અને િજંદગી પેદા કયાર્.” એ જ રી નથી, કે
આપણે આ આયતનુ ં અથર્ઘટન કરીએ
(અને સ નને તેની શિક્ત કે તાકાતના
અથર્માં લઈએ અને કહીએ કે િજંદગી અને
મોત એ મજકૂર શિક્ત ના પિરણામ પે છે )
મોત કોઈ ખ મ થવા વાળી ચીજ નથી.
બલકે તે તો અનંત છે , મોત એટલે
પિરપ ૂણર્તા

અને

ભૌિતક

શરીર

હની
પી

િપંજરામાંથી તેની આઝાદી તથા આ ભૌિતક
દુિનયાની મુ કેલીઓમાથી તેનો
ઉપરાંત

મોત

એટલે
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પિરપ ૂણર્તા અને તેના અંિતમ પિરણામે
પહ ચવું તે છે . (િવલાયત: પાનુ ં નં ૨૧૪)

(130) બરઝખની ુ િનયામાં
મોમીનના આગમનનો ઉ સવ
બે

બુ ગર્

આલીમોની

િજંદગીમાંથી

એ

જાણવા મળે છે કે તેઓ બંને એક બીજાને
વાયદો કરે લ કે

પહેલા મરણ પામશે તે

બીજા

બરઝખમાંની

જીવતાને

હાલતનુ ં વણર્ન

પોતાની

વ નમા આવીને કરશે.

તેથી તે બંનેમાંથી એક આિલમ જયારે
મરણ પા યો યારે તેને પોતાના દો તના
વ નમાં આવવા માટે કંઈક સમય લીધો.
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તેથી પેલા જીવતા દો તે તેને પ ૂછ ,ું કે
આટલા િદવસો સુધી તમે મને યાદ કેમ ન
કય ?
યારે પેલા મરહમ
ૂ આલીમે જવાબ આ યો,
કે અમો અહીં એક મોટો ઉ સવ મનાવી
ર ા છીએ. અમો બધા તેમાં રોકાએલા
હતા. જીવતા આલીમે તેને સવાલ કય કે
કેવા ઉ સવ? તો પેલાએ જવાબ આ યો કે
શુ ં તમને ખબર નથી કે શેખ અ સારી
દુિનયામાંથી િવદાય થઈને અહી આવી
ગયા છે ? તેમનેના આગમનની ખુશીમા
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ચાલીસ િદવસ રાત અત્રે ઉ સવ ઉજવાઈ
ર ો છે .

(131) બરઝખનો અઝાબ

ુ ાહના
ન

માણસર
“...... પછ

તે

ુ ાહો િવષે
ન

દવસે ન ઈ સાને તેના

ૂછવામાં આવશે ન જ ાતને

છતાં તમે બંને તમારા પરવર દગારની કઈ
કઈ

ુ દ
ુ ાના
ખ

લોકોને તેમના
ઓળખી
ચોટલીઓ

લેવામાં
થી

ુ ેહગાર
ન

ૂઠલાવશે?

નેઅમતોને
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લેવામાં આવશે.” (સ ૂરએ રહેમાન- ૫૫
:આયત ૩૯ થી ૪૧)
ઉપરની આયતના આધારે ઘણી િકતાબોમાં
એમ લખવામાં આવેલ છે કે કયામત ના
િદવસે લોકો ના રોકાવાના થળ જુદા જુદા
હશે. એક એવું (શ આતનુ)ં

થળ હશે કે

જયાં લોકો ને કંઈ પ ૂછવા માં નિહ આવે
કારણ કે મેહશર ના ભયથી લોકો ના હોશ
ઠેકાણે નિહ હોય. યારબાદ નુ ં થળ િહસાબ
િકતાબ નુ ં છે .ઘણી િરવાયાતોમાં એ આવેલ ું
છે

કે

કયામત

ના

િદવસે

હઝરત

અલી(અલિ હ સલામ)ના િશયાઓને તેમના
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ગુનાહો માટે કોઈ સવાલ નિહ થાય. કારણ
કે તેઓ તોબા કરી ને આ દુ યાથી ગયા
હશે કે પાછી બરઝખ માં પોતાના ગુનાહો
બદલ અઝાબ ભોગવી લીધો હશે.એ િવષે
પણ કેટલીક િરવાયાતો આવેલી છે કે
કેટલાક ગુનાહો માટે એક વરસ, કેટલાક
ગુનાહો માટે તો વળી હાજાર વરસ બરઝખ
માં

સજા

ભોગવવી

પડશે

“હકુ ાસ”

(લોકોના હક ડુબાડી દે વા)ના મામલામાં
કંઈ પણ કેહવું મુ કેલ છે ખરે ખર, આ
બાબત માં બહુ સાવચેત રહેવા
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સંદભર્માં અહી એક બનાવ લખવામાં આવી
ર ો છે .

(132) લોકોના હક અદા ન
કરવાના કારણે બરઝખમાં એક
વરસની તકલીફ
મરહમ
ૂ

“દા સલામ”
મોહં મદ

ન ૂરી

હાજી

માં

( ઓ

પોતાની

િકતાબ

મરહમ
ૂ

હાજી

સૈયદ

ઇ ફેહાન

ના

મહાન

આિલમોમાંથી હતા)થી નકલ ફરમાવે છે , કે
એક વખત તેમણે ક ,ું મારા િપતાજી
અવસાન પા યાને એક વરસ બાદ મેં
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તેમને સપનામાં જોયા. મેં તેમના હાલ
પ ૂછયા તો તેણે જણા યુ,ં કે અ યાર સુધી
અઝાબમાં સપડાએલો હતો. હમણાં હમણાં
મને

ટકારો મ યો છે . હાજી સૈયેદ સાહેબ

ફરમાવે છે કે મેં તેમને ક ,ું આ એક
અચરજ ની વાત છે . આપ પર અઝાબ
થવા નુ ં શુ ં કારણ છે ? તો મરહમ
ૂ ે જવાબ
આ યો, કે મશહદી રઝા સક્કા (એ નામનો
શખ્સ)ને કુરઆન શરીફ ની અઢાર વખત
િતલાવત કરવા નો હદીયો બાકી રહી ગયો
હતો. તેમને તે હદીયો અદા કરી દે વાની
વિસયત કરવાનુ ં હુ ં ભ ૂલી ગયો હતો. તેના
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કારણે

યારથી હુ ં મરણ પા યો હતો

યારથી અઝાબમાં હતો. કાલેજ મશહદી
રઝા એ મને આ બાબતમાં માફ કરી દીધો
છે .
જનાબ સૈયદ મોહ મદે આ સપનુ ં નજફે
અશરફમાં

જોયુ ં

હત.ું

તેમણે

પોતાના

ભાઈઓને વ નની િવગત આપતો એક પત્ર
લખ્યો અને તેઓ ને જણા યુ,ં કે આ બાબત
ઘટતી તપાસ કરો અને આપણાં મરહમ
ૂ
વાલીદ સાહેબ પર જો આવો કોઈ કરજો
બાકી હોય તો અદા કરી દો.
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જનાબ સૈયદ મોહં મદ ના ભાઈઓ સક્કાની
તપાસ કરવી શ

કરી અને તેનો સંપકર્

સાધી ને આ બાબત િવષે પ ૂછપરછ કરી,
તો સક્કાએ જણા યુ કે તમારા િપતાજી
કલામે પાક ની અઢાર વખત િતલાવત
કરવા બદલ મારા કરજદાર હતાં, મારી
પાસે તે બાબત નુ ં કંઈ લખાણ ન હત.ું
તેથી, તેમના અવસાન બાદ મેં આ બાબત
કોઈ માંગણી ન કરી. આમ ને આમ એક
વરસ િવતી ગયુ.ં મેં િવચાયુર્ં કે સૈયદ
ે ે
લાપરવાહી કરી છે , કે ના તેણે મને કોઈ
લખાણ આ યુ,ં અને ન તે બાબત ની પોતે
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કાંઈ વિસયત કરતા ગયા પણ, તેમના
દાદાની ખાતર મેં તેમને માફ કરી દીધા, કે
થી તેઓ ઇલાહી અઝાબ માં સંપડાઈ ન
જાય. સૈયદ મરહમ
ૂ ના ફરઝંદો એ સક્કાને
તેનો હિદઓ આપવા ચા ,ું પણ સક્કાએ તે
એમ કહી ને વીકાય નિહ, કે

ચીઝ બક્ષી

દીધી તે ફરી પાછી કંઈ રીતે લઇ શકાય?
ૂ માં બરઝખમાં
ટંક

ટકારો ગુનાહો ના પ્રકાર

તથા લોકોના હક વગેરે પર આધાર રાખે
છે . પણ હઝરત અલી (અલિ હ સલામ)ના
િશયાઓ અંતે આ બધા ગુનાહો થી પાક
થઇ જશે(બહી તે જવેદા : પા. નં.૨૮૭)
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